
 



உ 

 

 

 

அறி�ைர	 ெகா� 

 

 

 

 

 

 

 

 

மைறமைலய�க� 

 

 

 

 

www.manivasagar.com 



ெபா�ளட	க� 

எ�    ெபா��          ப	க� 

1.  கட�� நிைல        1 

2.  ைசவசமய� பா�கா��      9 

3.  தி�	ேகாய"# வழிபா%      18 

4.  சி&ேதவைதக'( உய")�பலி ய"டலாமா?   28 

5.  சீவகா�ண"ய�        36 

6.  கட�,	( அ�,�வ� உ�%     45 

7.  க#வ"ேய அழியா-ெச#வ�      56 

8.  க#வ"./ ைகெதாழி0�       68 

9.  ப(�ண)�� மாத��      76 

10.  தமி1தா2        93 

11.  தமிழி3 ப"றெமாழி	 கல��      102 

12.  தன5தமி1 மா'சி       120 

13.  அறி�63 க#வ"       135 

14.  தமி1நா'டவ�� ேம#நா'டவ��    144 

15.  உட7ப"ற8தா) ஒ3&ைம      178 

16.  :'% வாண"க�        186 

17.  ெப�மண"க� கடைம       195 

18.  ெப3ேறா� கடைம       205 



1 

 

ஓ� 

அறி�ைர	 ெகா� 

1.கட�� நிைல 

‘ைசவ சமய�‘ எ�ப� இ�வ��திய நா! எ"#� உ�ள தமி& 

ந�ம	களா' எதைனேயா ஆய�ர ஆ+!க,	# -�ேனெதா�. 

ெதா/!	 ைக	ெகா�ள0ப/ட கட�/ ெகா�ைகயா#�. அஃ� 

அவ3கைள அறிவ�4� உ5	கதி4� ஒ7	கதி4� ேமேலற8 

ெச9�, ம;ைற நா/டவ3	# இ'லா தன<0ெப5= சிற0ப�ைன 

அவ3க/ேக த��, ம;ைற8 சமய"க,	ெக'லா� ேமலான தன< 

நிைலய�' ைவகி வ�ள"#வ�. 

அ�, தமி& ந�ம	கைள அறிவ�' ேம�ப/!, வ�ள"க8 ெச9த� 

எ0ப>ெய�றா', ?.��: இ�நில�லகதி' எ"#� உ�ள எ'லா 

ம	க,�, அவ3க� நாக@கதி; சிற�தி50ப�A� நாக@க� இ'லா	 

கா/! வா&	ைகய�லி50ப�A�, எ'லா5" ‘கட�� ஒ5வ3 உ+!‘ 

எ�A� உண38சிC� அ	கட�ைள வண"#� வ�50ப-� 

உைடயரா9 இ5	கி�றன3. ம	க/ ப�@வ�ன3 எ'லா3 

வரலா.கைளC� மிக DE	கமாக ஆரா9�� வரலா;. F'க� 

எ7திய�5	#� ஆ"கில ஆசி@ய3க�, ‘கட�,ண38சி ய�'லாத ஒ5 

ம	க/ ?/டதாைர ஓ@ட�" கா+ட' இயலா�‘ எ�. 

->�க/>8 ெசா'4கி�றா3க�. நம� நா/>4� மிகதா&�ேதா3 
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-த' மிக உய3�ேதா3 ஈறாக உ�ள எதிறதவ5" 

கட�,ண38சிC� அ��ண38சி	# ஏ;ற பலவைகயான வண	க 

-ைறக,� உைடயரா9 இ5தைல நாேடா.� எ"#� க+! 

வ5கி�ேறா�. ஆகேவ, கட�ண38சிC" கட�� வண	க-� 

இ'லாம' ம	களா90 ப�ற�தவ3க� உய�3 வா&த' இயலாெத�ப� 

இன<� வ�ள"#�. 

இன< ம	க� எ'லா5� ஏ� இ"ஙன� கட�� உண38சிC" 

கட�� வண	க-� உைடயராய�5	கி�றனெர�றா', 

அவ3களைனவ5� இ�த உட�ப�� �ைணC�, இ�த உட�J உல�� 

நிலதி� �ைணC�, இந உட�J	# ேவ+!� ெபா5�கள<� 

�ைணC�, ேவ+>யவ3களாய�5	கி�றன3. வ�ய0பான இ�த 

உட�ைபC� இ�த உலகைதC� இ�த உலக�0 ெபா5�கைளC� 

ம	க� தாமாகேவ உ+டா	கி	 ெகா�ள வ'லவ3களா9 இ'ைல. 

ஆகேவ, இதைன வ�ய0பான பண/"கைளC� தம	# ஆ	கி	 

ெகா!	க த	க ெப5வ'லைமC� ேபரறி�� ேப@ர	க-� உ�ள 

ஒ5 -7-த; கட�� க/டாய� இ5	க ேவ+!ெம�A� 

உண38சி எ'லா3 உ�ள"கள<4� இய;ைகயாகேவ ேதா�றி 

நி;கி�ற�. 

இன<, எவரா4� பைட	க ->யாத இதைன உட�JகைளC� 

இதைன உலக"கைளC� இதைன அ5�ெபா5�கைளC� தம	#0 

பைம�	 ெகா!த எ'லா� வ'ல இைறவ� ஒ5வ� உ+! 
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எ�A� உண38சி வ�த�டேன, அவைன	 காEத;#" க+! 

வண"#த;#� எ'லா3	#� ேபராவா உ+டாத4� இய'ேபயா�. 

சலைவ	 க'லி' தி5தி8 சைம	க0ப/ட மிக அழகான ஓ3 

உ5வைதேயA�, பல வ+ண"களா; #ைழ� திறமாக 

எ7த0ப/ட ஓ3 ஓவ�யைதேயA�, வானதி' பற	#� ஒ5 மய�; 

ெபாறிையேயA= Lைவத ெசா'4� ப7த ெபா5,� நிைற�த 

ஒ5 DைலேயA� இய;றிய ைகெதாழிலாள5� ந'லிைச0 

Jலவ5� தம� காலதி' உய�ேரா>5	கி�றன3 எ�. ெத@�தா' 

அவ3கைள	 கா+ட;#" க+! வண"#த;#� ம	க� எ�வள� 

வ�ைர�ைடயவரா9 வ�ைர�� ெச'கி�றன3! ெச�. அவ3கைள 

மன� உ5கி வண"கி வா&தி எ�வள� இ�J.கி�றன3! 

சி;;றி�ைடய ம	க/ ப�றவ� ெய!தா@ேலேய சிறி� சிற�த அறி� 

வா9த ைக ெதாழிலாளைரC� ந'லிைச0 JலவைரC�, அவ3 

அைம	#� உ5வ அைம0J F' அைம0ப�� அழகா' மன� 

இ7	க0ப/ட ம	க� ேத>8ெச�. க+! வண"க0 ேபராவ' 

ெகா�,வா3களானா', எவரா4� அைம	க ->யாத எ+ண�ற�த 

உட�JகைளC� எ+ண�ற�த உலக"கைளC� எ'ைலய;ற 

உலக�0 ெபா5�கைளC� நா� ேகளாமேல அைம�	 ெகா!�, 

ம;ைற ெதாழிலாள5� Jலவ5� அழி�ெதாழிவ� ேபா' 

அழி�ெதாழியாம', எ	கால�� எ�வ�ட�� ந�ேமா! 

உடன<5	#� எ'லா� வ'ல ெப5மாைன	 கா+பத;#" க+! 

வண"#த;#� ம	களாகிய நா� இ�A� எ�வள� மி#�த 
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ேபராவ' உைடயவ3களா9 இ5	கேவ+!�! ம	கள<; 

சிற�தாராC�ள சிலைர	 க+! வண"#தலாேலேய, ந�மேனா3	# 

அதைனய�J� இ�ப-� உ+டா#ெம�றா', எ'லா8 சிற0J	#� 

தைலவனா9 நி;#� இைறவைன	 க+! வண"#தலா' நம	# 

இ�A� எ�வள� மி#தியான அ�J� இ�ப-� உ+டாத' 

ேவ+!�! ஆதலா' ம	க,	#	 கட�,ண38சிC" கட�ைள 

வண"#த4� ேவ+டாெவன	 கைரவார� ெவ;Mைர ம	க,	#8 

சிறி�� பய�படாெத�. உண3��ெகா�க. 

இன<, ‘வ�50J ெவ.0ப�'லா	 கட��, த�ைன ம	க� 

வண"க' ேவ+!ெமன�� தன	# தி5	 ேகாய�'க,� 

தி5வ�ழா	க,� ேவ+!ெமன�� வ�5�Jபவேரா‘ என வ�னவ�8 

சில3 ந�மேனாைர ஏளன= ெச9கி�றன3. கட�� த�ைம ம	க� 

வண"க' ேவ+!ெமன தம� தி5��ளதி; க5�வ�, அதனா' 

அவ3 தம	# ஒ5 ெப5ைம ேத>	ெகா�வத;க�.. ஒ5வ� 

ப�றெனா5வைன வண"#வ� அ8சதினா4� நிக7�, அ�ப�னா4� 

நிக7�. ெச'வதினாேலA" க'வ�ய�னாேலA� 

தைலைமய�னாேலA� வலிைமய�னாேலA= சிற�தானாய�5	#� 

ஒ5வைன8, ெச'வ-", க'வ�C�, தைலைமC�, வலிைமC� 

இ'லாத ப�ற3 ெப5�பா4� அ8சதா' வண"கா நி;ப3. 

ேம;ெசா�ன வள"க,ைடேயா� த�ைனேய ெப@யவனாக மதி� 

த�ைன வண"#ேவாைர மதியா� ஒ7#� வைரய�', அவைன 
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வண"#ேவா3 அவ�பா' எ�.� அ8சேம ெகா+! நி;ப3. 

அ"ஙன= ெச'வ� -தலிய வள"களா' உய3�ேதா� த�ைன 

ேமலாக	 க5தா�, த�ைன வண"#வாெர'லா@ட�� அ�J� 

இர	க-� உைடயவனா9 ஒ7#வானாய��, அவைன வண"#வா3 

தம	#�ள அ8ச�தN3�� அவ�பா; ேபர�Jைடயவரா9 உள" 

#ைழ�� உ5கி ெயா7#தைலC" கா+கி�ேறா�. இ� வ�ய'ைப 

உ;. ேநா	#"கா;, கட�ைள அ8சதா; வண"#ேவா3 நிைல	#�, 

அ�ப�னா' வண"#ேவா3 நிைல	#� உ�ள ேவ.பா! ந�# 

வ�ள"கா நி;#�. ‘‘கட�� ஒ0Jய3� அ;ற ெச'வ-� அறி�� 

தைலைமC� வலிைமC� உைடயவ3; அவைர வண"கா� ஒழிய�� 

நம	# தN"#+டா�“.  எ�A� அளேவ க5தி அவைர அ8சதா' 

வண"#ேவா3 தா&�த நிைலய�னராவ3. அ�ப�னா' வண"#� 

உய3�த நிைலய�னேர கட�ள<� உ+ைமைய உண3�தாராவ3. 

ஏென�றா', கட�� எ'ைலய;றி ெச'வ-� அறி�� தைலைமC� 

வலிைமC� ம/!ேமCைடயர'ல3, அறியாைமC� ��ப-� உைடய 

எ'லா உய�3க,	#� அ� வ�ர+ைடC� நN	கி, அறி�� 

இ�ப-�த5த;# அவ3 ெச9தி5	#� ஏ;பா!கள<� அ5ைமைய 

எ+ண�0 பா3	க0 பா3	க அவ3 எ'லா உய�3கள<ட�� எ'ைலய;ற 

அ�J� இர	க-� உைடயவெர�ப� ெதள<வாக வ�ள"#கி�ற�. ந� 

உட�ப�4�ள உ.0J	கள<; க+ண�A� சிற�� ப�றிதி'ைல;  க+ 

இ'ைலயானா' நம� அறி� -	கா;ப"# ேம' வ�ள"கா� 

ஒழிC�. இ�ைண8 சிற�த க+ைணC�, இத;# அ!� 
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சிற0ப�4�ள ஏைன உ.0J	கைளC� தாமாகேவ பைட�	ெகா�ள 

வ'லவ3க� எ"ேகA� உளேரா? இ'ைலய�ேற! எவரா4� பைட	க 

->யாத இ�வ5� ெபற' உ.0J	கைள, நா� ேகளாதி5	ைகய�4� 

நம	#0 பைட�	 ெகா!தவ� ந�பா' எ�வள� அ�J� 

எ�வள� இர	க-� உைடயனாய�5	க ேவ+!�! இ� ப;றி 

ய�ேறா ேமனா/>; சிற�த ெம9� Fலாசி@யரான ஒ5வ3 (Bergson) 

க+ண�� வ�ய0பானஅைம0ைப ஆரா9�� கா/>	 கட�ள<� 

அறிவா;றைலC� அ5ைளC� நிைலநா/>னா3. ஆகேவ, கட�� 

வ#த இ�வ�ய;ைக யைம0ப�� திற"கைள ஆராC�ேதா.� 

ஆராC�ேதா.� நா� அவ�ற� ஆ;றைலC� அ5ைளC� 

அறி�தறி�� ெம9யறி� வ�ள"க0 ெப.கி�ேறா� அ'லேமா? 

ேபரறி�ைடேயா� ஒ5வ� வ#த ஒ5 நNராவ� வ+>ய�� 

அைம0ைபேயA� அ'ல� அ� ேபா�ற ம;ெறா5 வ�யத# 

ெபாறிையேயA� நா� ஆரா9�� ேநா	#�ேதா.�, அவன� 

அறிவ��திற� நம	#0 ெப@யேதா3 இ�பைத வ�ைள� 

நமதறிைவC� வ�@� ெச9� வ�ள	#த;ேபால, இைறவ� பைடத 

பைட0ப�� வழிேய அவன� அறிவ�� ஏ;றைத	 க+! நா� 

வ�ய�� மகி7� ேதா.� நமதறி�� -ைற-ைறேய வ�@�� 

ேபெராள<ேயா!� வ�ள"காநி;#�. இ�வா. இைறவ�ற� 

அறிவா;ற' அ5ளா;ற'கைள அறிC-கதான�றி, நம	# உய3�த 

அறி� வ�ள	க� உ+டாத;# ேவ.வழி இ'ைலயாதலா', நம	#	 

கட�,ண38சி ேவ+டாெம�பா@� வழ	#ைர ஏைழ ம	கைள 
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அறியாைம0 பா&	#ழிய�' ஆ&தி அழி0பனவாெம� .ண3மி�க�! 

இ�வா;றா; ைசவசமயமான�, ம	க,	# உ@ய அறியாைமC�, 

ப�ற0J இற0J� இ'லா0 ெப5-த; கட�ளான சிவெப5மா�ற� 

அறிவா;ற' அ5ளா;ற'கைள வ�ள	#� வழிேய, 

ம	கெள'லாைரC� ேபரறி� நிைல	#8 ெச4�வேதா3 ஒ0ப;ற 

ெகா�ைக யாதைல உண3�� ெகா+மி�க�!  

இன<	 ‘கட�� ஒ5வ3 இ5�தா', அவ3 த�ைம ம	க� 

வண"க' ேவ+!ெமன	 க5தா3‘ எ�A� க5�0பட உைர0பா3 

உைரC� பா7ைரயாத' கா/!��: எ'லா� வ'ல இைறவ� 

இ��லகைதC� இ��லக�0 ெபா5�கைளC� பைட�, 

அவ;றி� ந!ேவ இ�வ�ய0பான இ��ட�Jகள<; J#தி ந�ைம 

வாழ8 ெச9தி5	#� வைகய�ைன உ;. ேநா	#� D+ணறிவாள3, 

இ"ஙன� அவ� ெச9தி50ப� ஒ5 சிற�த ேநா	க�ப;றிேய 

ய'லாம' ெவ.� பா7	காக அ�ெறன உண3வ3. அ8சிற�த 

ேநா	க� யாேதா ெவ�றா', நா� அற�� இ�ப-� இைவெயன 

உண3��, நம	# இய;ைகயா9 உ�ள அறியாைமC� ��ப-� 

கைள��, எ�.� அழியா0 ேப@�பதி' நா� நிைலேபறாய�5	க 

ேவ+!ெமன0ேத ய�ேறா? உலகதி�க+ உ�ள அ@ய 

கா/சிகைளC�, இன<ய ஒலிகைளC� தN=LைவகைளC� 

ந.மண"கைளC� ெம�ெபா5�கைளC" க+! ேக/!8 Lைவ� 

உய�3� ெதா/! உண3தலா4�, அறிவா' மி	க சா�ேறாெரா! 
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பழகி அவ3 ஆ	கிய F'கைள ஆரா9�� அறிதலா4� யா� நா,	# 

நா� அறி�� இ�ப-� இைவெயன உண3�� அவ;றா' ேம�ேம' 

உய3�� வ5கி�றன� அ'லேமா? ஆகேவ இைறவ� இ��லக 

வா&	ைகய�ைன வ#த�, நா� அறிவ�' வள3�� அவன� 

ேப@�பதி' ெச�. நிைலெப.த; ெபா5/ேடயாெம�ப� ந�# 

�ண�ய0 ப!�. நா� கட�ள<� ேபரறிவ�ைனC� ேப@�பைதC� 

அறித;#	 க5வ�களாகேவ அறிைவC� இ�பதிைனC= சிறி� 

சிறிேத கா/!� இ��லக�0 ெபா5�கைளC� இ��ட�JகைளC� 

இைறவ� அைமதனேன ய'லாம', இ0ெபா5�க,� 

உட�Jக,ேம ேபரறிைவC� ேப@�பைதC� அள<	#ெமன 

அைமதான'ல�. ஆதலா; சி;றறி� சி;றி�ப"கைள த5� 

இவ;றி; ப;.ைவயாம;, ேபரறி� ேப@�ப"கைள த5" 

கட�ள<டதி' நா� ப;.ைவத' ேவ+!ெம�பேத அவன� 

அ5�ெப5 ேநா	கமாதலா', அ� ேநா	கைத 

Cண3�தவ3கள'லாம' ம;ைறேயா3 இ��லக0ப;ைற வ�டா3. 

ஆகேவ, இைறவைன8 சா3�� வண"கி அவ�ற� ேப@�பைத நா� 

ெப.வ� அவன� ேநா	கேதா! ஒதி5தலா' அ�க+! 

இைறவ� தி5�ள� மகி&வ�. மக� உய3�த நிைலயைடத' க+! 

மகிழாத த�ைதயா5� உளேரா? எனேவ, நா� இைறவைன 

வண"#வ� நம	#0 ெப5� பய� த5தேலா!, இைறவ;#� 

மகி&8சி த5வதாகலி�, அவ;# தி5	ேகாய�'க,� 
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தி5வ�ழா	க,� அைம� வண"#தேல சிற�த -ைறயாெம�க. 

இஃ� உண3�;ேக அ0ப5�,  

 “#றிக,� அைடயாள-" ேகாய�4� 

 ெநறிக,� அவ� நி�றேதா3 ேந3ைமC� 

 அறிய ஆய�ர� ஆரண� ஓதிA�  

 ெபாறிய�Q3 மன� எ�ெகா' Jகாேத“ 

எ�. அ5ள<8 ெச9தா3 ெர�ப�.    

 

2. ைசவசமய0 பா�கா0J 

 “காகம உற� கல��+ண	 

  க+S3! அக+டாகாரசிவ- 

 ேபாக�எA� ேப@�பெவ�ள� 

  ெபாஙகி ��ப�0 Uரணமா9 

 ஏக உ5வா9	 கிட	# ைதேயா! 

  இ�J;றிட நா� இன< எ!த 

ேதக� வ�7�-� Jசி0பத;#8 

  ேசரவா5�! ெசகதNேர! “ 

- தாCமானLவாமிக�. 



10 

 

‘ைசவசமயம‘ எ�ப� ‘சிவைத ஆரா9�� அறி�த ெபா7� அ'ல� 

ெகா�ைக‘ எ�ற ெபா5�ப!�; இ�த	 ெகா�ைகைய பா�கா�	 

ெகா�,தேல ைசவசமய0 பா�கா0J ஆ#�. உலகதிேல அளவ�ற�த 

ெகா�ைகக� இ5�தா4�, அைவெய'லாவ;றி4" கட�ைள0 

ப;றிய ெகா�ைகேய சமய� எ�� ெப5�பா�ைமC� எ'லாரா4" 

ைக	ெகா�ள0ப/! வ5கி�ற�. ம	க� நிைலய�'லாத வா&	ைக 

உைடயவரா9 இ5தலா4�, ேதாC� ��ப-" கவைலC� 

அ!த!� வ�� அவைர வ5�தலா4� ‘, தம	# �ைணயாக 

நிைனத ம	க,� த�ைம0ேபாலேவ ேநா9 -தலியவ;றா' வ5�தி 

நிைலய��றி மைற�� ேபாதலா4�, அவ3க� த�மிA� 

த�ைம0ேபா�ற எ'லா உய�3கள<A� ேம;ப/! உய3�த ஒ5 

ேபரறி�0 ெபா5ளான கட�ள<� �ைணைய நா>னவரா9 

இ5	கி�றா3க�. கட�� இ'ைலெய�. வலி C.தி0 

ேபசிவ�தவ3க,"?ட0 ெப5���ப"க� வ�� த�ைம 

V>	ெகா+ட காலதி' தா� ெகா+ட ெகா�ைகைய0 ப�செகன 

உண3�� கட�ைள ந�ப தைல0ப/>5	கி�றா3க�. கட�ள<டதி' 

ந�ப�	ைகய�'லாத அ5க5� ெபௗத5"?ட தம	# ேம;ப/ட 

�ைணைய நா>னவ3களா9 த� சமய #ரவைரேய கட�ளாக 

எ+ண� வழிப/! வ5கி�றன3. த�ைமேய கட�ளாக 

நிைன0பவ3க,"?ட தம� ெகா�ைகைய 

உ+ைம0ப!தி	ெகா�ள ->யாைம க+! ஏதாவெதா�ைற 

தம	# ேம;ப/டதாக ைவ� வண"கி வ5கி�றா3க�. இ"ஙனமாக 
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ஒ�ேறாெடா�. மா.ப/ட ெகா�ைகக� உைடயவ3க ெள'லா5" 

கைடசியா		 ைக	ெகா+ட�, ‘தம	# ேம;ப/ட ஒ5 ேபரறி�0 

ெபா5� வண	கேம‘ ஆ#�. இ� ->�த ெகா�ைகய�' எ'லா8 

சமய�க,� உடன0! உைடயவரா9 இ5	கி�றன3.  

 இன<, ம	க� எ'லா5� இ"ஙன� த�மி� ேம;ப/ட ஒ5 

ேபரறி�0 ெபா5ள<� உதவ�ைய வ�5�ப� நி;ற' எத� ெபா5/! 

எ�. ஆ&�� ஆரா9�� பா3	#"கா', அவ3 தம� ��பைத 

நN	கி	 ெகா�,த;#� இ�பைத0 ெப.த;#ேமயா� எ�A� 

உ+ைம Jலனா#�. ம	க� ம/!ேமய'ல3, ம	கள<A� தா&�த 

எ'லா உய�3க,"?ட தம� ��பைத0 ேபா	கி இ�பைத ஆ	கி	 

ெகா�ளேவ -ய�. நி;கி�றன. இ"ஙன� ந� க+ெணதிேர 

காண0ப!கி�ற இ��+ைமைய	 ெகா+!, எ'லா உய�3க,� 

இ0ேபா� ��ப	 கய�;றா; க/ட0ப/>5	கி�றனெவ�.�, இ 

��ப	 கய�;ைற அ.	க�� இ�ப ெவ�ளைத0 ெப5	க�� 

த�மா' ஆகாைமய��, ��பதின<�.� த�ைம வ�!வ�� 

இ�பைத ஊ/ட வ'ல -7-த;கட�ள<� உதவ�ைய0 ெப.த;# 

அைவ ெப@�� வ�5�ப� நி;கி�றன ெவ�.� நா� ெதள<வாக 

அறி�� ெகா�கி�றன� அ'லேமா? இ�A�, ப�ற0J இற0J ேநா9 

V0J	 கவைல இழ0J -தலான பலதிற0ப/ட வ>வ"கள<; 

ேறா�.� ��ப"க� அதைனC� எ'லா உய�3கைளC� வ5தி 

வர	 கா+கி�ேறா மாதலா', இ ��ப"க� உைடேயா3 
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ேவ.வைகய�' எ�வள� உய3�ேதாராய�A� உய�3கேள ய'லாம; 

கட�ளாகமா/டா3. இ� �ய�3கைள இ��பதின<�.� மY/!, 

இவ;றி;# இ�பைத த5" கட�� ஒ5வேர எ�வைக 

��ப-� இ'லாதவ3;  எ'லா இ�ப-� ஒ5"ேக உைடயவ3. 

இ�ேவ கட�,	# உ+ைமயான த�ைமெய�பைத எ'லா8 

சமய�க,� உட�ப/! உைர0பா3களாய�A= ைசவசமயதி' 

ம/!� அ��+ைம -�A	#0ப�� மாறி'லாம; 

காண0ப!கி�ற�. ம;ைற8 சமயதவ3கேளா ப�ற0J இற0J -தலான 

ேம;?றிய ��ப"கள<; கிட�� உழ�றவ3கைள, 

அவரவ@டதி4�ள சி;சில சிற�த த�ைமகைள	 க+!� வலிய 

ெச9ைககைள	 க+!� -7 -த; கட�ளாக �ண��� வண"கி 

வ5கி�றன3. நாடக அர"கதி' அரசேகால� தா"கி வ�� 

ஆ!ேவா� உ+ைமய�' அரச� ஆகாைமேபால, இைறவன5ளா; 

சி;சில உய3நல8 ெச9ைககைள0 ெப;றவ3க� அவ;றா' அ� 

வ�ைறவைன0ேபா; க5த0ப>A� அவ3 உ+ைமய�' அ� 

வ�ைறவனாக மா/டா3. ைசவமய�க� வண"கி வ5வ�, இ�ப 

வ>வான கட�ேளய'லாம; ப�ற உய�3க,� ஒ�.� 

அ�ெற�பத;# அைடயாள� எ�ென�றா', அ�J அ'ல� இ�ப�  

எ�. ெபா5�ப!= சிவ� எ�A= ெசா'ைலேய -7-த; 

கட�,	#8 சிற0J0 ெபயராக ைவ� வழ"#வ��, அ8 

சிவதி;#0 ப�ற0J இற0J -தலான எ�வைக ��ப-= 
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சிவJராண"கள<; காண0படாைமCேமயா�. இ��+ைமைய 

வலிC.�� ெபா5/ேட  

“யாெதா5 ெத9வ"ெகா+S3 அெத9வமாகி யா"ேக 

மாெதா5 பாகனா3தா� வ5வ3; ம;. அ ெத9வ"க� 

ேவதைன0ப!� இற	#� ப�ற	#� ேம'வ�ைனC= ெச9C�  

ஆதலா' இைவய�லாதா� அறி�த5� ெச9வன�ேற 

எ�ப� சிவஞான சிதியா@4� அ5ள<8 ெச9ய0ப/ட�. 

இ"ஙன� அ�Jவ>வாக வ�ள"#� -த'வைனேய வண"#= 

ைசவசமய�க� எ��C3	#� இ�பைதேய ெச9ய	 

கடைம0ப/டவ3காளய�5தலா', இ�பதி;# மாறான ��பைத 

த5" ெகாைல ெதாழிைல எ��ய�3கள<ட�= 

ெச9யாதவ3களாC�, அ	 ெகாைல ெதாழிலா' வ5� ஊைன 

தி�னாதவ3களாC= சீவகா5ண�ய ஒ7	கதி' ம;ைற8 

சமயதவரா4" ைக	ெகா�ள0ப>A�, அ� ைசவசமய�க,	ேக 

பழைம	 கால� ெதா/!8 சிற�த உ@ைமயாகி வ5கி�ற�. ம;ைற8 

சமயதவ5� த�மி; Jலா' தி�னாத ஒ5வைர0 பா3�. ‘அவ3 

ைசவராகி வ�/டா3‘ எ�. ைசவெபயரா; ?.தலி;, சீவகா5+ய 

ெவா7	க= ைசவசமய�க,	ேக சிற0J@ைம0 ெபா5ளா9 

வ�ள"#கி�ற�.  
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இன<, இ"ஙனெம'லா� பலவைகயா4� உய3�த 

ைசவசமயைத0 பா�கா�	ெகா�,� வழிக� எ�ென�றா;, 

ைசவசமயதி; ப�ற	#� ெப5�தவ� ெப;றவ3க� -தலி' த�மா' 

வண"க0ப/! வ5� -7-த; கட�ளான சிவதி� இய'Jகைள 

அறி�ேதா@ட�� F'கள<ட�" ேக/!� பய��.� ந�# அறி�� 

ெகா�,த' ேவ+!�. ெப+பாலாேர ப��ைளகள<� ந'லறி� 

வள38சி	#� ந'ெலா7	கதி;#" காரணராக இ5தலா;, 

ெப+ம	க,	#8 ைசவசமய F'கைளC� ந'ெலா7	க"கைளC� 

அறி�ேதா3 வாய�லா		 க;ப�� வ5த' ேவ+!�. ஆ+ 

ப��ைளக� ம;ற	 க'வ�ேயா! ைசவசமய உண38சிC� 

ெப;.வ5�ப> க'வ�8சாைலக� ஆ"கா"# திற0ப��, அதைன8 

ெச�ைவயாக0 Jக/> வ5த' ேவ+!�. ேதவார 

தி5வாசக"க,	#0 ெபா5� ெத@�� ெகா�வேதா!, இன<ய #ரலி' 

அவ;ைற இைசCட� ஓ�த;#� ஒ�ெவா5வ5� பழகி	 

ெகா�,த' ேவ+!�. 

 இன<, ஓ3 உய�ைர	 ெகாைல ெச9யாைமC", ெகா�. அத� 

ஊைன தி�னாைமC= ைசவ சமயதி;#8 சிற�த 

அறமாய�5தலா', எ'லா5= சீவகா5+ய ெவா7	கைத	 

ைக0ப;றி ெயா7#�ப> எ�ெவ� வைகயா' -ய;சி ெச9த' 

ேவ+!ேமா அ�வ� வைகெய'லா= ெச9�, அதைன எ"#� 

பரவ8ெச9த' ைசவ3	# இ�றியைமயாத கடைமயாய�5	கி�ற�.  
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 இன<, தமி&ெமாழிய�� அைம0J� அத� இய;ைகC= 

ைசவசமய உ+ைமேயா! மிக�� ஒ�.ப/>5தலா', அதைன 

எ'லா5� ந�றா		 க;. ேவ. ெமாழி	 கல0ப�'லாம; 

ெச�ைவயாக0 ேபச�� எ7த��, அதி; Jதிய Jதிய F'க� 

இய;ற�� பழகி	 ெகா�,த' ேவ+!�. தமி& அ'லாத ம;ற 

ெமாழிகள<', வ5த0ப/!8 ெசா'4= ெசா;க,=, சின� ��ப� 

வ�தா; ப�ற	#� உரத ஓைசக,�, இைளத ஒலிக,� நிர�ப�	 

கிடதலா' அைவ ெய'லா= ெசய;ைக ெமாழிகெள�.�, தமிழி' 

வ5தமி�றி இய'பா; ப�ற	#= ெசா;கேள நிைற��, 

சினதா;ப�ற	#� ெவ!ெவ!0 ேபாைசC� ��பதா; ப�ற	#� 

இைள0ெபாலி�� இ�றி, எ'லா� இன<ய #ணதி; ப�ற	#� 

ெம'ேலாைசகளா9 இ5தலி�, தமி& இ�படவ>வா9 வ�ள"#= 

சிவேதா! ஒத இ�ப� வா9�த ெத9வ ெமாழியா� எ�.= ைசவ 

சமய�க� இ��+ைமைய	 க5தி; பதியைவ�, அதைன வளர8 

ெச9;கான எ'லா -ய;சிகைளC" #ைறவர8 ெச9த' ேவ+!�. 

 ந� ெச�தமி& ம	கள<' Fறாய�ர� ேப3	# இர+! 

V�.ேபேர சிறி� க;றவ3களாய�5	கி�றா3க�. ம;றவ3க� 

எ'லா5" க'வ�யறி� இ'லாதவ3களாC� அறியாைம8 ேச;றி' 

Jைத�� கிட0பவ3களாC� இ5	கி�றா3க�. உலகதி' இ�வ��திய 

நா/ைட தவ�ர ம;ைற0 ெபா5�பாக"கள<' இ50பவ3கெள'லா5" 

க'வ�ய�4� ெம9Cண3வ�4� உழவ�4" ைகெதாழி4� 
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வாண�கதி4� நா,	#நா� ேம�ப/!வர நம� 

நா/>4�ளவ3கேளா – அவ3கள<4� தமிழ3க� இவ;றி' மிக�� 

தா&�த நிைலைமய�5	கி�றா3க�! இவ3கைள இன<	 

க'வ�8சாைலக,	# அA0ப�	 க'வ� க;ப�த' இயலாதாகலி�, 

ஊ3க�ேதா.� நகர"க�ேதா.� கழக"க� ைவ0ப�� அவ;றி� 

வாய�லாக தமி7= ைசவ-� உண3�த அறிஞைர0 பல 

இட"க/#� அA0ப�, தமி& D;ெபா5�கைளC= ைசவ F; 

ெபா5�கைளC� வ�ள	கமாக அறி�.தி வ5த' இ0ேபா� உடேன 

ெசய;பாலதான ந�-ய;சியா#�. தமி& க;ேறா3 ெதாைக மிக�= 

L5"கி0 ேபானதால, ‘தமி& அறிஞ3	#0 ெபா5� ஏ� ேவண!�? 

எ�. ஏளனமா9 உைரயாம', அவ3	# ஏளனமா90 ெபா5,தவ� 

ெச9�, க'வ�ய�' எ'ைலய��றி	 க;. அதைன0 ப�ற3	#� 

பய�ப!��ப> அவ5	# மன	கிள38சிய�ைன வ�ைளவ�த' 

ேவ+!�. 

 இன<8 சிவப�ரா� ேகாய�'கள<' நி.த0 ப/>5	#� 

தி5�5வ"க�, இைறவA	# எ�.� உ@ய அ5,5வைதC�, 

அ�ப3	# அ5�ெச9C� ெபா5/! -த'வ� ஓெரா5கா; ெகா+ட 

தி5�5வ ேதா;ற"கைளC� அனப3	# நிைனவ�' எ70Jத; 

ெபா5/! அைமத வ>வ"கேளயா#�. இ�வ>வ"கைள வண"க8 

ெச'4� அ�ப3க� இவ;ைற	 க+ட�ட� அ9ய� அ5� 

உ5வ"கைள நிைனதவராகி அக"#ைழ�� உ5#வ3. ஆ+டவன� 
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அ5,5வதி;#8 ெச9C� எ+ண�ட�, த� அ�ப�னா; U�� 

நN5� இ/! ஆைடயண�கல�க� சாதி அ� வ>வ"கைள 

வண"#த4� அ�வ�ப�;# அைடயாளமா#�. இைறவன5ைள0 

ெப.த;# ெம9Cண3�� அத� வழி ேதா�.� ேபர�Jேம 

வாய�'களாதாலா4�, இ	காலதி' ம	கள<' பல வைக	 

?/டதா5� அறிைவ0 ெப5க8 ெச9�, அறிவா4� அ�பா4� 

ஆ+டவைன அைடத;# மிக -ய�. வ5தலா4= ைசவ 

சமய�களான அறிஞ5� அறி�ெநறிய�; றம� க5ைத மி#தியா98 

ெச'லவ�!த' ேவ+!ேமய'லாம', ெவ.� ெதாழி' ெநறிய�; 

J#�� ஒ0பைனகள<� ெபா5/!� தி5வ�ழா	கள<� ெபா5/!� 

ஆய�ர	கண	காக�� Fறாய�ர	கண	காக�� ேபா/> 

ேபா/!	ெகா+! ெபா5�கைள8 ெசலவழி�8 

ெச5	கைடயலாகா�. எ'லா உலக"கைளC� எ'லா0 

ெபா5�கைளC� உைடய ெப5=ெச'வரான ந� ஆ+டவA	#, 

ஏைழ ம	க� ந'ல அ'லா வழிகள<' ஈ/>ய ெபா5ைள திர� 

திரளாக	 ெகா!தா4�, அவ� அதைன	 க+! ஏமாறி தன� 

அ5ைள	 ெகா!� வ�!வான அ'ல�. ந� ஐயA	# ேவ+!வன  

அ�J� அ�ெபா7	க-ேமயா#�. அ�ப;றிய�ேறா தி5நா�	கரL 

நாயனா5�  

 “ெந	# ெந	# நிைன0பவ3 ெந=Lகேள  

 J	# நி;#� ெபா�னா3 சைட0 J+ண�ய� 
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 ெபா	க� மி	கவ3 U�� நN5"க+!  

 ந	# நி;ப� அவ3தைம நாண�ேய“ 

எ�. அ5ள<8 ெச9தன3. 

 ஆதலா', தி5	ேகாய�'க,	#8 ெச9C= ெசலைவ 

இய�றம/!= சி.கேவ ெச9�, மி8ச0 ெப5�ெபா5ைள சிவவறி� 

வள38சி	#=, சிவன>யா3க/#�, ப7�ப/ட ேகாய�'க� சாவ>க� 

#ள"க� ேசாைலக� பா/ைடக� -தலியவ;றி� தி50பண�க/#= 

ெசல� ெச9�, ைசவ3க� எ'லா5= சிவெப5மா� தி5வ5ைள0 

ெப.வா3களாக!  

 

3. தி5	ேகாய�' வழிபா! 

“V3தி தல� தN3த� -ைறயா; ெறாட"கினா3	ேகா3 

 வா3ைத ெசால8 ச;#5�� வா9	#� பராபரேம“. 

- தாCமானLவாமி 

 ெத9வத�ைம ெபா5�திய ஔைவயா3, “ஆலய� ெதா7வ� 

சால�� ந�.“ எ�. அ5ள<8 ெச9தி5	கி�றா3. ேகாய�4	#8 

ெச�. கட�ைள வண"#வ� மிக�� ந'ல�‘ எ�பேத அ 

தி5ெமாழிய�� ெபா5ளா#�. ம;ற இட"கள<லி5�� ெச9C� 

வழிபா/ைட	 கா/>4� ேகாய�4	#8 ெச�. அ"ேக கட�,	#8 

ெச9C� வழிபா! ஒ�ேற சிற�தா#� எ�ப� அதனா' ெதள<வாக0 
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Jல0ப!கி�ற�. கட�ைளய�றி ேவெறதைனC" காணமா/டாத 

-;.ண3�ைடயா3	#	 ேகாய�லி; ெச9ய0ப!� வழிபா/>;#� 

ேவறிட"கள<; ெச9ய0ப!� வழிபா/>;#� ேவ.பா! சிறி�� 

ேதா�றாதாய�A�, உலக"கைளC� உலக�0 ெபா5�கைளCேம 

எ�ேநர-� நிைன�� உ5#த;# ேவ. வழி சிறி�ேம இ'ைல. 

ேகாய�' அ'லாத ம;ற இட"க,	ெக'லா� உண� ேத!த;# 

இைச�த -ய;சிக,�, ேத>ய ெபா5�கைள ைவ� Dக3த;# 

இைச�த -ய;சிக,ேம நைடெப.� த�ைமCைடயனவா9 

இ5	கி�றன. அ�த -ய;சிக� நட	#� இட"கள<ேல 

ெச'பவ3க,	# அ"ேகC�ள ெபா5�கைள0 ப;றிய நிைன��, அ� 

-ய;சிகைள0 ப;றிய நிைன�க,ேம அ!த!� உ�ளதி' 

ேதா�.�. மா�பழ� வ�;#" கைட0ப	கமா98 ெச'வா3	# 

மா�பழைத0ப;றிய நிைன��, சாராய�, இைற8ைச, க=சா, அப�� 

-தலான தNயப+ட"க� வ�ைலயா#� அ"கா> வழிேய ெச'வா3	# 

அவ;ைற0 ப;றிய நிைன�க,� J7#, ம5	ெகா7��, 

ச�தன	க/ைட -தலான ந.மண" கம7� இன<ய ப+ட"க,�ள 

இட"கள<; ெச'வா3	# அவ;ைற0 ப;றிய நிைன�க,�, 

பய�மி#�த க'வ�0 ெபா5ைள ஊ/!� ப�ள<	?டவழி8 

ெச'வா3	#	 க'வ�ய�� அ5ைமைய0 ப;றிய நிைன��, ஒ5வ3 

ப�ணமா9	 கிட	கஅவைர8 L;றி L;றதா3 ஓெவ�றல5� வ N/>� 

ஓரமா98 ெச'வா3	# நிைலயாைமைய0 ப;றிய நிைன��, 

அழ#மி	க இ5வ3 மன=ெச9ய அவைர	 க+! எ'லா5� 
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மகி&�தி5	#� வ N/>� ப	கேத ெச'வா3	# அ�மகி&8சிைய0 

ப;றிய நிைன�� ேதா�.தைல ெதள<வாக அறி�தி5	கி�றன� 

அ'லேமா? இவ;ைற0 ேபாலேவ கட�ைள ெதா7த;ெக�. 

ஆ"கா"# அைம�தி5	#" ேகாய�'களான `ய இட"க,	#8 

ெச'4� ந'ேலா3	#" கட�ைள0ப;றிய நிைன�� இைடவ�டா� 

ெச'4� ந'ேலா3	#" கட�ைள0ப;றிய நிைன�� இைடவ�டா� 

ேதா�.வதா#�. உலக வா&ெவA� ��பதி; கிட�� உழ�. 

ெகா+! கட�ைள நிைனத;# இடமி�றி வ5��� ம	க,	# 

இைடய�ைடேய ந� ஐயைன0ப;றிய எ+ணைத எ70J� 

ெபா5/டாகேவ ஓ3 ஊ@; பல இட"கள<4" ேகாய�'க� 

அைம	க0ப/>5	கி�றன. ேகாய�'கேள இ'லாத நா! நகர"கள<' 

இ50பவ3க,	#	 கட�ைள0 ப;றிய நிைன� சிறி�� 

ேதா�றாதாைகயா' அவ3க� வ�ல"#கள<A" 

கைட0ப/டவராவா3க�; உய3�த நிைனவ�'லா அவ3க� 

த"கிய�5	#� அ�வ�ட"க� வ�ல"#க� #>ெகா+ட கா!கைளேய 

ஒ0பனவா#�. இ��+ைமய�ைன உண3�த;க�ேறா,  

 “தி5	ேகாய�' இ'லாத தி5வ�' ஊ5� 

  தி5ெவ+ணN. அண�யாத தி5வ� a5� 

 ப5	ேகா>0 பதிைமய�; பாடா ஊ5� 

  பா"கிெனா! பலதள<க� இ'லா ஊ5� 

 வ�50ெபா! ெவ+ச"க Vதா b5� 
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  வ�தான-� ெவ+ெகா>C மி'லா b5� 

 அ5�ெபா! மல3பறிதி/ !+ணா b5�  

  அைவெய'லா� ஊர'ல அடவ� காேட“ 

எ�A� தி50பா/!� எ7�த�. 

 “தி5நN. அண�யாத ெந;றிைய8 L!, சிவாலய� இ'லாத 

ஊைர	 ெகா,�“ எ�A� உபநிட� தி5ெமாழிC� 

இ��+ைமய�ைனேய அறிவ�0பதா#�.  

 இன<, மன உ.தி உைடயவ3க� எ�த இடதிலி5ந�� 

கட�ைள நிைன	கலாமாைகயா;, கட�ைள ெதா7� ெபா5/!	 

ேகாய�4	#தா� ெச''' ேவ+!ெம�. வ;J.திCைரத' 

எ�ைனெயன<�, ேமேல ெசா'லியப> ேகாய�ைல தவ�ர ம;ற 

எ'லா இட"க,� ேவ. ேவ. நிைன�கைள உ�ளதி' எ70ப� 

மன�.திைய8 சிைத0பனவா9 இ5தலா', ந�மேனா@' எ�வள� 

மனதி/ப� வா9�தவ3க� இ5�தா4� அவ3க� ம;ற 

இட"கள<லி5�� கட�ைள நிைன	க0 J#வா3களாய�� அவ3கைள8 

L;றி4� நட	#� உலக -ய;சிகளா4�, அ�வ�வ�ட"கைள0 

ப;றிய எ+ண"களா4� அவ3க,ைடய நிைன� கைல�� 

ப7�ப/!0 ேபா#�. ேம4� அதைன மன�.தி வா9�தவ3க�, 

பல5" கட�ைள ெதா7த;ெக�ற மிக�� Jன<தமா9 வ�ள"#� 

தி5	ேகாய�லி� உ�ேள ெச�. ந� ஆ+டவைன வண"#வத;#0 

ப��வா"#வ�" ?Lவ�� அ5வ50ப�� ஏ�? மிக0 Jன<தமான 
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ேகாய�ைல ெவ.0ப� மன�.தி	# அழகா#மா? பல5ைடய 

நிைனவா; கட�,	 ெக�ேற சிற0பாக அைம	க0ப/ட  

ேகாய�லி;ெச�. வண"#வதா' மன�.தி Cைடயா3	# அ��.தி 

ேம4�ேம4�  உர�ெப;. வ�ள"#வேதா!, அவர� நிைன�� 

அ"#�ள இைறவ� தி5�5வைத ேநேர க+! மகி&�� 

தி5வ5� இ�பதி; ப>�தி5	#� தி5	ேகாய�' வழிபா! 

இ�றியைமயா� ேவ+ட;பாலேதயா� எ�க. அளவ;ற 

மன�.திC" கைரகட�த அ�J� `ய உ�ள-� `ய அறி�� 

நிைற�த தி5ஞானச�ப�த3, அ0ப3, L�தர3, மாண�	கவாசக3 

-தலான ேமேலேல ேகாய�'கேடா.= ெச�. ந� ஐயைன வண"கி 

வ�தனராய��, தா&�த நிைலய�4�ள ம;றவ3க� தி5	ேகாய�' 

வழிபா/ைட	 #ைறவா		 க5�வ��, அதைன ஏளன= ெச9வ�� 

எ�வள� ெபா'லாத #;றமா9 ->C�!  

 அ0ப>யானா4�, ெம9 வா9 க+ V	# ெசவ� எ�A� 

ஐ�ெபாறிக,	#� மனதி;#� Jலனாகாம' அறி� வ>வா9 

எ�,	#� எ+ெண9ேபா' எ"#� ப�@வற நிைற�� வண"காம;, 

க'லினா4= ெச�ப�னா4� உ5வா	க0ப/ட உய�3 அ;ற 

வ>வ"கள<' ைவ� வண"#வ� #;;மாகாேதா ெவன<;, 

#;றமாகா�. சி. #ழ�ைதயா9 இ5�த காலதிேல த� தா9 

த�ைதயைர0 ப�@�� ெந!�ெதாைலவ�4�ள ஓ3 இடதி; ப�றரா' 

வள3	க0ப/ட ஒ5 சி.வ�, ஆ+! -திர -திர அறி�� -திர0 
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ெப;றவனா9 த� தா9 த�ைதயைர	 காணவ�5�ப�யேபா�, 

அவைன வள3� வ�தவ3 அவ� தா9 த�ைதய3த� ஓவ�யைத	 

கா/ட, அவ� அதி' அவ3கைள	 க+! வண"கி அக� 

மகி&த'ேபால, எ'ைலய��றி எ"#� நிைற�த இைறவைன0 ப�@�� 

அவன� தி5வ5� வ>ைவ	 காண�/டாம' அறியாைமய�; 

க/!+! கிட	#� ந�மேனா3	#8 சிற�சிறிதாக அறிைவ வ�ள"க8 

ெச9� வ5� தி�ஞானச�ப�த�, ெம�க�ட ேதவ� -தலான ந� 

வள30J த�ைதமா3, நம� வ>ைவ	 க'லி4= ெச�ப�4� 

அைம0ப��	 கா/ட, நா� அதைன	 க+! வண"கி அத� வழிேய 

ந� ஐயைன அறி�தவ3களா9 அக"கள<� வ5கி�றன� அ'லேமா? 

ஓவ�யதி� க+ேண த" உ5வ"கைள	 க+! தம Jத'� மன� 

மகி&�� வண"#கி�றா� எ�பைத8 ேச9ைம	 க+ உ�ள அவ� 

ெப;ேறா3க� அறி��, அவன� அ�ப�;# தா-� மன� 

மகி&வா3கேளய'லாம' அவ� ேம; சின"ெகா�வா3கேளா? 

இ"ஙனேம, நா-� ந� ஐய� அ5� வ>ைவ ேநேர காண 

இயலாைமயா', அதைன ந� ஆசி@ய3 உதவ�ெகா+ க'லி4= 

ெச�ப�4" க+! அ�பா' அக��,�கி வழிபட, அதைன அறிC� 

ந� ஆ+டவ� அத;# மகி&�� அ�வழிபா/>ைன ஏ;.	 ெகா+! 

ந�ைம0 பாரா/>8 சீரா/> வ5வா� எ�பேத தி+ண�. ந� 

-7-த; த�ைதய�� இர	கதி;# ஒ5 வர�ேபய�'ைல. 

சி;;றிவ�ன5� ஏைழ ம	க,மான நா� ந� ெப5மாைன அைடத; 

ெபா5/!, இ ��ப	கடலி�க+ அவ� தி5�5வ 
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அைடயாள"களாகிய ெத0ப"கைள	 ைக0ப;றி	 ெகா+! தள<� 

வ5வைத	 க+!, அவ� ந�ேம' மிக�� இர	க� உைடயவனாகி 

நம	# தன� அ5ைள வழ"கி ந�ைம இ0ப�றவ�	 கடலின<�.� 

கைரேய;றி தன� ேப@�ப நா/>' வா&வ�0பேன ய'லா�, 

ந�ேம; சின�� ந�ைம அத�க+ அமி&தி தா&வ�0பா� அ'ல�. 

ஆதலா', -7-த; கட�ளான ந� ஐயைன8 ேச5"க5ேதா!  

அவ� அ5� வ>வ�;# அைடயாள"களா		 க'லி4= ெச�ப�4ம 

அைமத தி5�5வ"கைள வண"கி வ5த' சிறி�" #;றமாக 

மா/ெத�க. தி5	ேகாய�4�ள தி5�5வ"க� இைறவைன யறித;# 

ைவத #றிகேள ய'லாம' ேவ. அ'ல. இ��+ைம, 

 “#றிக,� அைடயாள-" ேகாய�4� 

 ெநறிக,� அவ� நி�றேதா3 ேந3ைமC� 

 அறிய ஆய�ர� ஆரண� ஓதிA� 

 ெபாறிய�Q3 மன� எ�ெகா' Jகாேத“ 

எ�A� தி5நா�	கரL நாயனா3 தி5ெமாழி	க+ ந�# 

வ�ள	க0ப/டைம கா+க. 

 இன<, -7-த; கட�ளாகிய ந� சிவெப5மாைன ய�றி, ேவ. 

ந�ேபா�ற சி;.ய�3கள<� வ>வ"கைள	 க'லி4= ெச�ப�4= 

ெச9� ைவ�	ெகா+! அவ;ைற வண"#தேல ெப@�" 

#;;மாவதா�, மா@, ?ள<, எச	கி, க.0ப+ண�, ம�ைரவ Nர� 

-தலிய ஆவ�கெள'லா� ந�ேபா; #;ற-ைடய 
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சி;.ய�3களாதலி� அவ;ைற �ைணயா		 ெகா�வ�, ஒ5 

#5ட� ம;ெறா5 #5டைன �ைண?/>8 ெச�. இ5வ5� 

ப�ளதி' வ N&வத;ேக ஒ0பா�. வ�வ�லிய Fலி4" கட�,	# 

மாறான உ5வ"கைள வண"#த' ஆகாெத�. ெசா'ல0ப/டேத 

9'லாம; கட�ள<� தி5�5வைத வழிப!த' வ7ெவ�. 

?ற0ப/ட தி'ைல. ஈசாவசிேயாபநிடதி� ஒ�பதாவ� ம�திர-�, 

“அறியாைமெயா! ?>ய சி;.ய�@� வ>வ"கைள வண"#பவ3க� 

இ5� நிைற�த நிரயதி;#8 ெச'கி�றா3க�“ எ�. இ"ஙனேம 

?.கி�ற�. ஆைகயா', -7-த; பழ�ெபா5ள<� உ+ைம அ5� 

வ>வா9 அ�ைமய0பரா9 நி�ற தி5�5வைதC� அ� அ� -த; 

ெபா5ள<� ேபர5�  வ�ள	கதி;# இடமா9 ேமேலாரா; ப+ைட	 

கால�ெதா/! வண"க0ப/! வ5� ப��ைளயா3 -5க0ப�ரா� 

-தலாேனா3 தி5�5வ"கைளC�, இவ3கள<� அ5�வழிப/ட 

அ>யா3 தி5�5வ"கைளC� அ�றி ேவ. எவ;ைறC� 

வண"#த' சிறி�� ஆகா� எ�. கைட0ப�>த' ேவ+!�. 

  

இ"ஙன� மிக�� Jன<த� உைடயதா9 வ�ள"#� 

தி5	ேகாய�லிைனC�, அதA� நி.த0 ப/>5	#� அ5� 

அைடயாள"கைளC= சிவெம�ேற நிைன�� உ�ள" கைர��5கி 

வண"கேவ, க�ைற நிைன�த Jன<;றா0ேபா' இைறவ� அ	 

#றிகள<' வ�ள"கிய�5�� அவ3	# அ5� வழ"#வ�. இத;#, 
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 “தி5	ேகாய�' உ�ள<5	#� தி5ேமன< த�ைன8  

சிவெனனேவ ேதறினா3	#8 சிவ� உைறவ�  

ஆ"ேக“ 

 

எ�A� தி50பா/ேட சா�றா#�. பகலவ� ஒள<ய�' எ"#� உ�ள 

ெந50பான� காந	 க+ணா>ய�' வ�ள"கி ேதா�றினா;ேபால, 

எ"#-�ள இைறவ� அ�ப3கள<� ேவ+!ேகா,	# இண"கி 

இதி5	ேகாய�லி� தி5�5வதி� க+E� வ�ள"கி 

ேதா�றினா� என. உ+ைமயாக எ+ண� வழிப!வா3	#, அவ� 

அ"# -ைன�ேதா�றி அ5�J@த' தி+ண�. ஆனா', 

ந�மேனா@; பல3 தா� ேகாய�4	#8 ெச�. கட�ைள 

வண"#வதாக ெவள<ேய ெப5ைம ேபசி	 ெகா+டா4�, 

உ+ைமய�' அவ3க� அ�வ�டைத	 ேகாய�லாக�� 

அதA�,@	#� தி5�5வைத	 கட�ள<� அ5,5ச 

அைடயாளமாக�� நிைன�� நட	கி�றா3கெள�. ந�மா' 

ந�ப	?டவ�'ைல. ஏென�றா' அவ3க� ேகாய�லி� உ/ெச�றா' 

அட	க ஒ!	க-�, ஐய� தி5வ>ய�' நிைன�� ைவயாம', வ N+ 

கைதC� வ�J வழ	#க,� மண8சட"# ப�ண8சட"#0 ேப8Lக,� 

தம	# -� உபசார= ெச9யவ�'ைலெய�A" வ N�J0 ேப8L� 

ேபLபவரா9 ஒ5வேராெடா5வ3 சி@�0 பக> ப+Eதலி4�, 

அ�ப3க� அ5வ5	கத	க இ�A� பல வ Nணானைவகைள8 
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ெச9வதி4� உ�ளைத ைவ�0 ெப5" #;ற"கைள V/ைட 

V/ைடயாக ெதா#� ைவ	கி�றா3க�. ஐேயா!  உலகதிேல 

அழி�� ேபா#= ெச'வ0 ெபா5� சிறி� உைடயவ3கைள	 

க+டா4�, அவ3க� -�ன<ைலய�; ைகக/> வா9 Jைத�8 

ெச'4� மா�த3க�, அளவ�ற�த உலக"கைளCம அ��லக"கள<' 

உ�ள அளவ;ற ெபா5�கைளC� உைடய எ'லா� வ'ல 

தைலவனான ந� ஆ+டவ� -�ன<ைலய�; ெச'4"கா', 

எ�வள� அட	க ஒ!	க-� அ�J� பண��� உைடயராக இ5த' 

ேவ+!�! த� தைலவராகிய கட�� இ தி5	ேகாய�லிA� 

எ7�த5ள<ய�5	கி�றாெர�. அவ3க� உ+ைமயாகேவ 

நிைனதி5�தா', ஆ! இ0ப>ெய'லா= ெச9வா3களா? இத;# 

-�ென'லா� இவ3க� இ"ஙன� அறியாைமயா; #;றமாக 

நட�தா4�, இன<ேயA= ெச5	க;. அட		-� அ�J� பண��� 

U+!, ஐய� -�ன<ைலய�' ெந=ச� ெந	#ெந	# உ5		 

க+ண N5" க�பைலC� உைடயவரா9 அவ� Jக&பா> அவன� 

தி5வ5/ ெப5= ெச'வைத0 ெப;.0 ப�ைழதி!வாராக!  
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4. சி.ேதவைதக/# உய�30பலிய�டலாமா? 

 “எ��ய�5� எ� உய�3ேபா' எ+ண� இர"க��நி� 

 ெத9வ அ5/க5ைண ெச9யா9 பராபரேம“ 

- தாCமானLவாமி. 

க'வ�யறி�� ந'ேலா3 ேச3	ைகC� இர	கமான ெந=ச-� 

இ'லாைமயா', நிர�ப�� தா&�த நிைலைமய�4�ள மா�த3க� 

தா� தா� தம� #லெத9வமாக	 #�ப�/!வ5" காள< ப�டா@ மா@ 

#ர"கண� எச	கி க.0ப+ண� ம�ைரவ Nர� -தலான சி. 

ெத9வ"க,	# அளவ�ற�த ஆ! ேகாழி எ5ைம -தலான 

#;றம;ற உய�3கைள ெவ/>0 பலி இ!கி�றா3க�. தா&�த 

நிைலைமய�' உ�ள ம	க� பல5� இ"ஙன= ெச9� வ5தைல0 

பா3�0, ‘ப�றிெயா! ?>ய க�.=‘ ெசய' மா.ப/ட 

பா�ைமேபா; ைசவ ேவளாள3 சில5� பா30பன3 சில5� இ8சி. 

ெத9வ"கைள வண"க0 J#��, இவ3க,� ேம;ெசா�ன ஏைழ 

உய�3கள<� கழைத அ.� அவ;ைற0 பலி ஊ/!கி�றா3க�. 

உய�3	ெகாைலயாகிய Jைலெதாழிைல8 ெச9C� தா&�த 

வ#0பாைர0 ேபாலேவ உய3�த வ#0பா5= ெச9ய தைல0ப/டா' 

உய3�ேதா3 இவ3 தா&�ேதா3 இவ3 எ�. எ"ஙன� ப#�8 

ெசா'ல	?!�? உய3�ேதா5� தா&�ேதாரா9 மாற உலக� எ"#� 

தNவ�ைனயாகிய இ5� அ�ேறா பர��! ம	கள<; பல3 தா&�ேதா3 

ஆன�� சில3 உய3�ேதா3 ஆன�� அவரவ3 இய;ைகய�னா4= 
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ெச9ைகய�னா4� அறிவ�னா4ேம எ�ப� எ'லா3	#� எ'லா 

F4	#� உடன0டா�. ெத9வத�ைம வா9�த தி5வ�,வ5� 

இதனால�ேறா, 

 “ மற0ப�A� ஒ�	 ெகாளலா#� பா30பா� 

 ப�ற0Jஒ7	க� #�ற	 ெக!�“ 

எ�.�, 

 “ப�ற0ெபா	#� எ'லா �ய�3	#= சிற0ெபா�வா 

 ெச9ெதாழி' ேவ;.ைம யா�“  

எ�.�, 

 “ேமல5��� ேம''லா3 ேம''ல3 கீழி5��" 

 கீ&அ'லா3 கீ&அ'லவ3“ 

எ�.� அ5ள<8 ெச9தன3? இழி�த த�ைமக,� இழி�த 

ெச9ைகக,� உலகி; கண	க;றனவா90 ெப5கி இ50ப�A� அைவ 

எ'லாவ;.�,� மி		 ெகா>யைவ இர	க� அ;ற வ�ென=ச-" 

ெகாைல ெதாழி4ேம யா#�. உய�3கைள	 ெகாைல ெச9த4� 

அவ;றி� ஊைன தி�Aத4மாகிய Jைலெதாழி', எ'லா 

தNவ�ைன ெதாழிலி4� கைட0ப/ட ெத�A� உ+ைம, 

 “ந�றா#� ஆ	க� ெப@ெதன<A= சா�ேறா3	#	  

 ெகா�றா#� ஆ	க" கைட“ 

எ�A� தமி& மைறயான #றள<னா4�, 
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 “உய�3கைள	 ெகா'ல8 ெசா�னவ�, ெகா�றவ�, ஊைன 

அ.	கிறவ�, அதைன வ�;கிறவ�, அதைன வா"#கிறவ�, 

அதைன8 சைம	கிவறவ�, ப@மா.கிறவ�, தி�கிறவ� எ�A� 

அவ3க� அைனவ5" ெகாைலகார3கெள�.  ெசா'ல0ப!கிறவ3க�“ 

எ�A� வடெமாழி மனமி�திய�னா�� ெதள<ய0ப!�.  

இ�வள� இழி�ததாக இ5தலினாேலதா� உய�3	 ெகாைல 

ெச9பவ3க,� அத;# ஏ�வா9 இ50பவ3க,� 

இழி#லதவெர�.�, அ0 Jைல ெதாழிைல வ�/!8 ைசெவா7	க� 

U+டவ3க� உய3#லதவெர�.� வ#	க0ப!கிறாய�ன3. 

ெகாைலயாகிய தNவ�ைன	கடைல தா+> அ5ெளா7	கமாகிய 

ந'வ�ைன	 கைரேம' ஏறின ேம; #லதவைர எ!� உய3தி	 

கைரேச3தேல Jக7� அற-� ஆ#�. ெகாைலையC� Jலா' 

தி�AதைலC� ஒ5வ� அறேவ ஒழி�வ�!வானாய��, அதனா' 

எதைனேயா ஆ! மா!க� ேகாழி #5வ�க� மா�க� மY�க� உய�3 

ப�ைழ	# ம'லேவா? இ"ஙனேம ஒ�ெவா5வரா90 Jைல 

ெதாழிைல0 பல5� நN	க நN	க எ+ண�ற�த உய�3க,� தத� 

உட�கள<' நிைலெப;. நி�. இன<� உய�3 வா7� அ'லேவா? 

ந�-ைடய உய�3 வா&	ைக நம	# இன<தா9 இ5த' ேபாலேவ 

எ'லா உய�3க,	#� தத� உய�3வா&	ைக இைனதாய�5	கி�ற�. 

எ'லா அற"கள<4� ேமலதா9 வ�ள"#" ெகா'லா அறைத	 

ைக0ப;றி ஒ7#� ந'வ�ைன வா9�� அதைன0 ப�ற3	# 
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அறி�.�� நிைலய�4�ள ைசவ5� பா30பன5� தம� உய3ைவ 

மற��, தா-� ஆ!மா! ேகாழி ெவ/>ப பலிய�!� தNவ�ைன0 

ப!#ழிய�' வ N&�தா', இன< உலகதி' ந'லற� நிைல	#ேமா, 

ெசா'4"க�! ெகா'லா அறதி;# ஒ5 பா�காவலா9 அைம�த 

ேம;#லதாேர அதைன அழிதா' அதன<A� ெப5� தNவ�ைன 

ேவ.+ேடா? ேவலிேய பய�ைர தி�றா' வ�ைளவெத0ப>?  

 ‘இன< இ8  சி;.ய�3கைள ந� ெபா5/!	 ெகா'லாம; சி. 

ெத9வ"கள<� ெபா5/!	 ெகா'வ�	கி�ேறாமாதலா' அ� 

தNவ�ைனயாகமா/டா‘ ெதன<�, அ� ெபா5�தா� ப�டா@ #ர"கண� 

எச	கி ம�ைர வ Nர� -தலானைவ யாைவ? தா� உய�ேரா>5�த 

கால"கள<; பல வைகயான ெகா!=ெசய'கைள8 ெச9� 

அவ;றி;காக அரசனா4� ப�றரா4� ஒ.	க0ப/!	 கால� -திரா 

-�னேர இற�ெதாழி�த ம	கள<� ேப9 வ>வ"கேள யா#�. அைவ 

தா� ெச9த தNவ�ைனயா' இ�த நில�ட�>ப வ�/!0 ேப9 உட�ப�; 

J#�� இ5� உலகதி' அைல�� தி@கி�றன; தா� ெச9த தNவ�ைன 

ேப9 உட�ப�'தா� அைடC� ெகா>ய நிரய ��பதா' 

தN3�த�ட�, -7-த; கட�ள<� தி5வ5ளாைணயா' ம.ப>C� 

அைவ ம	க,ட�ப�; ப�ற	#�. அறிவ�'லா மா�த3க� 

வண"கிவ5= சி'லைர ெத9வ"கள<; பல இ0ேபா� ெச9ய0ப!� 

ேந3தி	 கடைன ஏ;.	 ெகா�ள மா/டாதனவா9 இ5	கி�றன. 

‘இ0ேபா� இெத9வதி� ஆ/ட� இ"ேக ஓ9�� ேபாய�;.‘ எ�. 
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அவ;ைற வண"#ேவா3 சிலகா; ெசா'4= ெசா;கேள 

இத;#8சா�றா�. ம	களா9 இ5�தேபா� ெகாைல கள� காம" 

க/#> -தலான தNவ�ைனகைள8 ெச9� ச!திய�' இற��, 

கட�ள<� ஆைணயா; ேப9 வ>வ"களா9 அைல�� தி@C� அ� 

ஆவ�கைள வண"#தேல #;றமா#�. ஏென�றா;, 

ெகாைலகார3கேளா! பழ	க= ெச9பவ� அ	க�வ3 ?/டதா4�, 

ேவசி	 க�வேரா! ேச3	ைகC�ளவ� அ� ேவசி	 க�வரா4", 

க/#>யேரா! ேச3�தவ� அ	 க/#>யரா4= dழ0ப/!0 ெப@�� 

��J.த' ேபால, இ தNய ேப9 வ>வ"கைள ெத9வ"களாக 

வண"#ேவா5� இ� ஆவ�களா' எ�ேநர-= d&0ப/! அவ;றா' 

மிக�� ��J.த00!வா3க�. ெகாைல -தலான தNவ�ைனகைள8 

ெச9ேவா3 ந'ேலாைர அEகாம' அ=சி வ�லகி0 ேபாத'ேபால, 

எ'லா� வ'ல -7-த; கட�ளான சிவைத வழிப!� 

ந'ேலாைர	 க+! இ	ெகா!� ேப9க� அ=சி வ�லகி ஓ!�. இ� 

இய'Jகெள'லா� யா� எ7திய ‘ மரணதி� ப�� மன<த@� நிைல‘ 

எ�A� Fலி' வ�@வாக எ!�	 கா/>ய�5	கி�ேறா�; அைவ 

எ'லா� இ"# வ�@0பத;# இட� இ'லாைமயா' அதி; க+! 

ெகா�க, ந� ேபா�ற சி;.ய�3கள<; ேச3�த இ0 ேப9கைளC� 

ம;ெற'லா உய�3கைளC� ஆ	க�� அழி	க�� வ'ல� சிவ� 

ஒ�ேறயா�. தNவ�ைனகைள8 ெச9� ப�ற0ப�4� இற0ப�4" கிட�� 

உழ�. வ5��� ேப9க� எதைனC� ஆ	கேவA� அழி	கேவA= 

சிறி�� வ'லன அ'ல. இதைகய ேப9கைள ெத9வஙகளாக 
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வண"#வ� எ�ேபாலி5	கிறெத�றா', ஓ3 அரச� கீ& இ5�� 

வா7" #>க� த� அரசைன வண"காம' அ�வரசனா' 

ஒ.	க0ப/!8 சிைறய�' அைட		0ப/>5	#" #;றவாள<கைள 

அ�வரசனாக	 க5தி வண"#தைலேய ஒதி5	கி�ற�. ஆ	க�� 

அழி	க�� வ'லவனான இைறவனா; பைட	க0ப/! அ� 

வ�ைறவA	#0 ப��ைளகளா9 உ�ள எ'லா உய�3க,�,�, 

ம	கெள�A� உய�3க� ம;ற ஏைழCய�3களான ஆ! மா! ேகாழி 

ப�றி -தலியவ;ைற ெவ/> அவ;றி;#0 பலிய�!வ� எதைன 

ஒதி5	கிற ெத�றா' #ைற�த ம;றவ3 சில5ைடய ைக0 ெபா5� 

கைள0 பறி�	ெகா+!ேபா9 அ	#;றவாள<க,	#	 ெகா!� 

அவ3கைள அரசராக	 க5தி வண"#வைதேய ஒதி5	கி�ற�. 

த�னா' ஒ.	க0ப/ட #;றவாள<கைள இ"ஙன� வண"#பவர 

இ�னா3 எ�. ெத@�த அளவாேன, அரச� அவ3கைள	 

ெகா!���பதி;# உ�ளா	#வ� ேபால, இைறவA� த�னா' 

ஒ.	க0 ப/ட ேப9க,	# தா� பைடத உய�3கைள	 ெகா�. 

பலிe/!� அறிவ�'லா மா�தைர	 ?;.வைன	 ெகா+! மிக�� 

க!ைமயாக ��J.�வ� எ�ப� தி+ண�. சி. ெத9வ"க,	# 

உய�3கைள	 ெகா�. பலிய�!ேவா3 இ�ைமய�ேல த� 

ப��ைளகைள0 பறிெகா!� வ5��வ3; தா-� ந8L	 கா98ச', 

அ�ைம, ெதா7  ேநா9, க	க;கழி8ச', ெபா5/ேக! -தலான 

��ப"க,	# ஆளாகி0 பைத பைத0ப3; ம.ைமய�4�,  
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 “ெகா'லி! #ெத�. ?றிய மா	கைள 

 வ'லி> கா33 வ@கய�; றா;க/>8 

 ெச'லி! நNெர�. தNவா9 நரகிைட 

 நி'லி! ெம�. நி.�வ3 தாேம“ 

எ�.�, 

 “ெகா�றி லாைர	 ெகால8 ெசா'லி	 ?றினா3 

 தி�றிலாைர தின8ெசா'லி ெத+>தா3 

 பன<றியா90 ப>ய�;ப�ற� ேத&நர# 

 ஒ�.வ3 அர� ஆைணய� �+ைமேய“ 

எ�.� தி5Vல -ன<வ3 திவா9மல3�த5ள<ய வ+ண", ?;.வ� 

தமரா' அன' நிைற�த நிரயதி4� ம;ற எ7வைக நிரய"கள<4� 

அ7த0ப/! மிக ெநா�� தி5�ப�� இ�நில�லகதி; 

ப�ற	#"கா; ப�றியா90 ப�ற�� ைநவா3க�. எ'லா உய�3கைளC� 

பைட	#� இைறவ� ஒ5வேன அவ;றி� கால எ'ைல அறி�� 

அவ;ைற அழித;#� உ@யவ� அ�றி, ம;ற ம	க� த� ேபா�ற 

உய�3களான ேப9 வ>வ"கள<� ெபா5/! வா9 அ;ற ஏைழ 

உய�3கள<� க7ைத ெவ/>0 பலிe/!த' ம�ன<	க0படாத 

ெப5"#;ற-� தNவ�ைனCமா9 ->C� எ�. அறி�� 

ெகா�,"க�! -7-த; ெபா5ளான சிவெப5மாைன ேநேர 

வண"#� ந'வ�ைனC� ந'லறி�� இ'லாதவ3க� காள< ?ள< 
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எச	கி க50ப+ண� ம�ைரவ Nர� -தலான சி'லைற வ>வ"கைள 

வண"கினா4�, அவ;றி# ஆ! ேகாழி மா! -தலிய உய�3கைள0 

பலிய�டாம', வண"#தேல ெசய' ேவ+!�;  அ"ஙன� இ�றி, 

அவ;ைற0 பலிய�/டா' அ��ய�30 பலி	 கடைன அைவக� ஏ;.	 

ெகா�ளமா/டா. ஏெனன<' நில�லகதி' தா� ெச9த 

தNவ�ைனக,	காக இைறவனா' ஒ.	க0ப/! -�னேம அலறி 

தி@C� அ0ேப9க�, மா�த3க� அறியாைமயா; ெச9C� 

உய�30பலிைய ஏ;.	 ெகா�,மாய��, இைறவ� பைடத 

உய�3கைள ம	க� ெகாைல ெச9C� தNவ�ைன	# ஏ�வா9 

இ5�தைம ப;றி அ0ேப9கைள ந� ெப5மா� இ�A" க!ைமயாக 

��J.�வ�. ஆன�ப;றி ம	க� உய�30பலி இ!"கால"கள<' 

எ'லா� அ0ேப9க� இைறவன� ஒ.30J	# மிக ந! ந!"கி 

அவ;ைற ஏ;.	ெகா�ளாம' அ0பா' வ�லகி ஓ>0ேபா#�. அதனா' 

அ தNவ�ைன	# அைவக� ஆளாவதி'ைல; அவ;ைற8 ெச9C� 

மா�த3கேள அ தNவ�ைன	# -;.� உ@யவராகி�றா3க�. 

அ0ேப9க� ம	க�ேம' ஏறி நி�. ஆ>ய சில ேநர"கள<' யா� 

அவ;றி� ேநேரய�5�� ேக/டேபா� அைவ தம	# உய�30பலி 

ஆகாெத�ேற ?றின. ெபா9யாக ம5� ெகா+! ஆ!� ெபா'லாத 

மா�த3கேள உய�30 பலிய�ட ேவ+!� எ�. ெசா'லி0 பழி	#� 

தNவ�ைன	#� ஆளாகி இ��லகதி4� ேம4லகதி4= 

சிவெப5மானா' ஒ5	க0ப!கிறா3க�. ஆதலா; ைசவரா90 ப�ற�த 

ேம�ம	கேள,சி. ெத9வ வண	கைதC� உய�30 பலிையC� 
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அறேவ வ�!�, ம;ற	 கீ&ம	க,� அவ;ைற வ�!�ப> 

ெச9வ��0 JகைழC� அறைதC� வள3� எ'லா8 

ெச'வ"கேளா!� ெபாலி�� ந� -7-த; சிவதி� தி5வ5,	# 

உ@யரா9 வா&மி�க�! 

 

5. சீவகா5ண�ய� 

 “ெகா'லாம; ெகா�றைத தி�னாம; 

  #திர" ேகா�கள� 

 க'லாம; ைகதவேரா >ண"காம' 

  ெசா'லாம; ெசா;கைள	 ேகளாம; 

 ேறாைகய3 மாையய�ேல  

  ெசா'லாம; ெச'வ� த5வா9 

 சித�பர ேதசிகேன“ 

“சீவகா5ண�ய� எ�ப� இர+! ெசா;களா' ஆகிய ஒ5 

ெசா;ெறாடரா#�. இதைன0 ப�@தா' சீவ எ�." கா5ண�ய� 

எ�.� இர+! ெசா;க� ெபற0ப!�. சீவ3க� எ�பன யாைவேயா 

ெவ�றா', ெதா/டா' அறிC� ஓ3 அறி� ம/!� உைடய J' மர= 

ெச> ெகா> -தலியன��, ெதா/டா' அறிவெதா! நாவ�னா; 

Lைவ	#= LைவCண3�� உைடய ஈரறி� உய�3களான நைத ச"# 

கிள<=சி' -தலியன��, ெதா/டறி�� நாவா; Lைவதெலா! 
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V	கா' நா;றைதCண5� V�;றிவய�3களான கைரயா�, எ.�J, 

ஈச', -தலியன��, ெதா!த4� Lைவத4�, -க5த4� எ�A� 

உண3�கெளா! க+ணா; காE� வ+!� ேதன NC� -தலியன��, 

ெதா!த' Lைவத' -க5த' காண' எ�A� நா�# 

உண3�கெளா! காதா; ேக/!ண5� அறி�� உைடய 

ஐ�தறி�ய�3களான வ�ல"#க� பறைவக� கா/! மிரா+>க� 

-தலியன��, ெதா!த' Lைவத' -க5த' கா+ட' ேக/ட' 

எ�A� ஐ�தறி�கெளா! ந'லதி� தNயதி� எ�. ப#�ண5� 

மன�ண3�� உைடய ஆ;றி�ய�3களான ம	க,� எ�. ெசா'ல0 

ப/ட இ�த ஆ. வைகய�' அட"கிய உய�3க� அதைனC= 

சீவ3கெள�ேற ெசா'ல0ப!�.  

இன<	 கா5ண�ய� எ�ப� அ5� அ'ல� இர	க� எ�A� 

ெபா5ைள த5வதா#�. இ�வ�ர	க� எ�A� உய3�த #ணமான� 

இ� ந'ல� இ� தNய� எ�. ப#�	 காE� உண38சி வா9�த 

ம	கள<ட� ம/!" காண0ப!கி�றேதய'லாம', ம	க� அ'லாத 

ம;ற ஐ�� வைக0ப/ட உய�3கள<ட�" காண0படவ�'ைல. 

இ�ைவ�� வைக உய�3கள<; சில பசிெய!த கால"கள<ெல'லா� 

த�மிA� கீ&0ப/ட உய�3கைள8 சிறி�� இர	கமி�றி	 ெகா�. 

அவ;றி� உட�ைம0 சிைத� தி�Aகி�றன. ஆதலா', இர	க 

#ண� ம	க� அ'லாத ம;ைறய உய�3கள<டதி' இ'ைல எ�ப� 

இன<� வ�ள"#கி�றத�ேறா? 
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இன<, இ� வ�ர	க #ணெம�ப� எ�த உய�3கள<ட� இ'ைலேயா 

அ�த உய�3க� எ'லா" ெகா>ய வ�ென=ச-" ெகாைல 

ெதாழி4� உைடயனவா9 இ5	கி�றன. இர	க #ண� எ�த 

உய�3கள<ட� இ5	கி�றேதா அ�த உய�3க� இன<ய 

ெம�ென=ச-� எ'லா5� வ�5�பத	க இன<ய ெச9ைகC� 

உைடயனவா9 இ5	கி�றன. இ�த	 காரணதினாேலதா� இர	க 

#ண� இ'லா உய�3கள<� த�ைம வ�ல"கி�ற�ைம எ�.�, 

இர	க #ண� உ�ள உய�3கள<� த�ைம ெத9வத�ைம எ�.� 

வழ"கி வ5கி�ேறா�. இன< ம	கள<�றனைமேயா இ�வ�ர+>;#� 

ந!வ�' நி;#� இய'J வா9�ததா9 இ5	கி�ற�. பசிேநா9 தN5� 

ெபா5/!	 ெகா>ய வ�ென=ச� உைடயரா90 ப�ற உய�3கள<ட�8 

சிறி�� இர	க� இ�றி அவ;ைற	 ெகாைல ெச9� அவ;றி� 

ஊைன தி�பவ3க� வ�ல"கி�ற�ைமைய அைடகி�றா3க�. 

தம	#	 க!�பசி உ+டான கால�� த�-ய�3ேபா' தம	#	 

கிைடத கா9 கன< கீைர கிழ"# பய. -தலியவ;ைற உணவாக	 

ெகா+! எ'லா �ய�3கள<ட�� இர	க� ைவ� ஒ7#பவ3க� 

ெத9வ த�ைமCைடய ராகி�றா3க�. எ'லா உய�3கள<ட�� 

உய�3கள<ட�� இர	க� உைடயவரான ஆ+டவன� ேப@�பைத 

நா� Dகர ேவ+!மாய��, அவ3 ேபா' அளவ�ற�த இர	க 

#ணமாகிய ெத9வ த�ைமைய அைடத' ேவ+!�. எவ3க� 

ெம�ைமயான இ>னய இர	க #ண� உைடயவராகி�றா3கேளா 

அவ3க,	ேக எ'லா� வ'ல கட�� அ5�J@வா�. இ�,  
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“க'லா' எறி��" ைகவ�'லா' அ>�" கன<ம�ர8 

ெசா'லா; .தி�� ந; ப8சிைல `வ�C� ெதா+ட@ன�   

எ'லா� ப�ைழதன அ�ப;ற நா� இன< ஏ�ெச9ேய� 

ெகா'லா வ�ரதிய3 ேந3நி�ற -	க/ #5மண�ேய“ 

எ�. அ5/ெப5= ெச'வரான தாCமான அ>க� ?றியவா;றாA�, 

தி5வ5/ ெச'வரான இராமலி"க அ>க�,  

 “வ�Jகல� தறியாத மனேதா3 த"க� 

  மன"கல�� மதி கல�� வய"கா நி�ற 

 எ�Jகல `�கல�� Jல�கேளா!�  

  இ�தி@ய மைவகல��� இய"#கி�ற 

 அ�Jகல� தறி�லக� �ய�ைர� Uத� 

  ஆ�மா�" கல��கல� த+ண� `றி 

 இ�Jக4� த5�கல�� �,�ப�0 ெபா"கி 

  எ7"க5ைண0 ெப5	காேற இ�ப ேதேவ“ 

எ�A� அ5/பாவ�னா; ெகாைல	#ண மி'லாதவ3கள<� உட�J 

உய�ெர'லா� இைறவ� கல�� நி�. ெபாலிவா� எ�. 

?றியவ;றாA� ந�# வ�ள"#�. 

 இ�A� ேப@ர	க #ணமான ெகா'லாைம உைடயவ3க,	# 

எ'லா ந;#ண"க,� தாேம வ�� ெபா5�� ெமன��, அ�வ�ர	க 
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#ண� இ'லாதவ3க,	# எ'லா தNய #ண"க,� ேம�ேம; 

கிைளெத7�� அவ3கைள தன< வ�ல"#களா	கி வ�!ெமன�� 

இன<� வ�ள	#� ெபா5/ேட ந� தாCமான அ>க�, 

 “ெகா'லாைம எதைன #ண	ேக/ைட நN	#�“ 

எ�.�, 

 “ெகா'லா வ�ரத� ஒ�. ெகா+டவேர ந'ேலா3மற 

 ற'லாதா3 யாேரா அறிேய� பராபரேம!“ 

எ�.� அ5ள<8 ெச9தன3களாய�; ெகா'லா வ�ரத மாகிய 

ெத9வத�ைமய�� ேம�ைமC" ெகாைல	 #ணமாகிய 

வ�லகி�ற�ைமய�� தா&ைமC� யா� வ�@�8 ெசா'4த4� 

ேவ+!ேமா? 

 இ"ஙனேம இர	கம;ற ெகா>ய ெகாைல ெதாழிைலC� 

அதனா' வ5� Jலா' உ+EதைலC� நா� பழகி வ5ேவாமாய�� 

இர	கம;ற ெகா>ய வ�ல"#களாகிய Jலி கர> சி"க� -தலிய 

வ�ல"#கள<� இய'ைப நா� அைடவேதா! ந�ைம8 

ேச3�தவ3கைளC� அ	ெகா>ய த�ைமைய அைடC�ப> ெச9� 

வ�!ேவா�. ஒ5 #!�பதி' ஒ5வ3 Jலா' தி�. பழ#வாராய�� 

அவேரா! ேச3�த அ	 #!�பதா5� ந+ப3க,� அவைரேபா; 

Jலா' தி�. ெக/!0ேபாவ3. இ� ப;றிேய, 

 ‘ெகாைலய�லா� உத� ம�ன" ?றி;ேப ர-தமா#�  
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 ெகாைலCளா� உத�� அ�ன" ?றி; ேப3 வ�டமதா#�. 

 Jைலய3த� மைனய�' உ+ேபா� Jைலயனா மா.ேபால	 

 ெகாைலஞ3த� மைனய�' உ+ேபா� ெகாைலஞேன 

ஆவ��ேற“ 

எ�A� தி5ெமாழிC� எ7��. 

 இன<, அ�J5வா9 அ5,5வாC� இர	க�5வாC� 

வ�ள"காநி�ற ந� ஆ+டவ� த�ேபா' அ�J� அ5,� இர	க-� 

நிர�ப�ய�5	கி�ற உய�3கள<ட� ம/!ேம #>ெகா+! 

ேதா�.வா�. இர	கமி'லாம; பல உய�3கைளC" ெகா�. தி�. 

வா7� ம	கள<ட� அ�J ைவ� அ5�J@வா� எ�ப�� 

ெவள<0பைடயா#�. 

 நா� ந� தாய�� க50ைபய�ேல த"கிய�5�த கால��, 

நிலதி; ப�ற��வள3�� வ5கி�ற கால�� நம	# 

ேவ+!வனவ;ைற நா� ேகளாமேல தாேன அறி�� ெகா!	#� 

ஆ;ற4�, ந�; சிறி�= ெச9யலாகாத உட�ப�� அைம0Jகைள 

ெய'லா� ஒ�ெவா5 ெநா>C� தவறாம' இைழ�வ5� ஐய� 

அ5ள<வலிைமC� இ"# எ�ென�. எ7�ேவ�! 

 இதைன இர	க-�ள எ'லா� வ'ல கட�ளாகிய 

-த;ெப5� த�ைத	# அ5ைம0 Jத'வ3களா9 உ@ைம வா9�த 

எ'லா உய�3க,� த�-� அ�J� இர	க-� U+! நடத' 

இ�றியைமயாத கடைமயா#�. இதைன நிைனயாம' ம	களான நா� 
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ந�மிA�தா&�த உய�3கைள	 ெகாைல ெச9� அவ;றி� ஊைன 

தி�றா' அதைன	 க+! ந� அ0ப� சின"ெகா+! ந�ைம	 

ெகா!� ��பதி;# உ�ளா	#வாென�ப� தி+ண�. 

  “ெகா'லி! #ெத�. ?றிய மா	கைள“ 

  வ'லி> கா33 வ@கய�;றா; க/>8 

  ெச'லி! நNெர�. தNவா9 நரகிைட 

  நி'லி! ெம�. நி.�வ3 தாேம“ 

எ�.�, 

  “ெபா'லா0 Jலாைவ Dக5� Jைலயைர 

  எ'லா5" காண இயம�றா� ` �வ3 

  ெச'லாக0 ப;றி தNவா9 நரகதி� 

  ம'லா	க த�ள< மறி�ைவ0 பாேர“ 

எ�.� தி5Vல நாயனா3 தி5வா9 மல3�த5ள<னா3. நா� இ0 

ப�ற0ப�; Jலா' தி�றா' ம. ப�ற0ப�;றாேன ஏேதா கட�� ஒ.	க0 

ேபாகி�றா3 எ�. எ+ண� வ�டாதN3க�! Jலா' உ+பதனா' இ�த0 

ப�றவ�ய�ேலேய ேகாமா@, அ�ைம, க	க; கழி8ச', வய�;.வலி 

-தலிய ேநா9கைளC�, வ.ைம, மன	கவைல, ச+ைட, கி.	#0 

ப�>த'-தலான ெபா'லா"#கைளC� ஏவ�, ந�ைம ந� 

ஆ+டவ� ��0ப0ப!தி ஒ.0பா� எ�பத;# ந� ஆசி@யரான 

L�தரV3தி நாயனா35ள<8 ெச9த, 
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 #;ெறா5வைர	 ?ைறெகா+! 

  ெகாைலக� dழ� களெவலா� 

 ெச;ெறா5வைர8 ெச9த தNைமக� 

  இ�ைமேயவ5� தி+ணேம, 

 ம;ெறா5வைர0 ப;றி ேல� மற 

  வாெதாழி மட ெந=சேம. 

 J;றர�ைட0 ெப;றேமறி 

  Jற�பய�ெதாழ0 ேபா�ேம“ 

எ�A� தி5ெமாழிேய சா�றா#�. இ�A" ெகா'லாத வ3கைள	 

ெகா'ல8 ெசா'லிC�, Jலா' தி�னாதவ3 கைள தி�ன8 

ெசா'லிC" க/டாய0 ப!தினவ3 கெள'லா5� நிரயதி; 

ேச3வா3கெள�. காசி கா+ட� ?.கி�ற�. 

  “எ��ய�5� எ�Aய�3ேபா' எ+ண� இர"க��நி�,  

 ெத9வ அ5/க5ைண ெச9யா9 பராபரேம!“ 

எ�றப>, எ'லா �ய�3கைளC� ந�-ய�3ேபா' எ+ண� 

இர	கேதா! நா� நட	கேவ+!�. ந� உட�ப�' ஒ5 -�,	 

#தினா4� ஒ5 கதி ெவ/!0ப/டா4� நா� எ�வள� ��பைத 

அைடகி�ேறா�! ந�ைம ஒ5வ3 ெவ/ட வ�தா' த0ப�0 ப�ைழ	க 

ஓ!கி�ேறா ம'ேலேமா? இ"ஙனேம ஆ! மா! ேகாழி ெகா	# 

ப�றி மY� -தலான உய�3கெள'லா� த�ைம ஒ5வ3 ெகா'ல 
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வ5�ேபா� எ�வள� ந!	கேதா! அ=சி ஓ!கி�றன! ஐேயா! 

அவ;றி' பால எ�வள� ��பேதா! வா9வ�/!	 கதறி 

அ7கி�றன! அவ;றி� க7ைத இர	கமி'லா	 ெகா>ேயா3 

கதிெகா+ட.	ைகய�' அைவக� எ�ன �>�>	கி�றன! ஆ! ஆ! 

அவ;றி� ��பைத நிைன�0 பா3தா' ெந=ச� நNரா9 

உ5கவ�'ைலயா? ஐேயா, பாவ�! வாய;ற அ� ேவைழ உய�3கைள	 

ெகா'ல�" ெகா�றைத தி�ன�� ெப+பாலா3 அ=சி	 

ைகவ�/டா' ஆடவ3க� Jலா' தி�ப� ஒழிCம�ேறா? ெந!நாளாக 

உய�3கைள	 ெகா�. வ�த பாவ8 ெச9ைகைய நிைன�� 

இர	க-;. ந� இைறவனாகிய த�ைதய�ட= ெசா'லி ம�ன<0J	 

ேக/! எ�த உய�3	#� தN"# ெச9யாம' இர	க� U+! ஒ7#தேல 

ம	க,ைடய கடைமயா#�.  

 “ ெகா'லா வ�ரத� #வலயெம'லா� ஓ"க, 

 எ'லா3	#= ெசா'4வெத� இ8ைச பராபரேம!“ 

எ�A� தாCமான அ>கள<� தி5ெமாழி0ப>, ெகா'லா அறதி� 

ேம�ைமைய எ"#� பரவ8 ெச9� அ�J� இர	க-� 

உைடயவ3களா9 ெத9வ த�ைமைய நா� அைட�� 

கட�,ைடய தி5வ5ைள0 ெப.த' ேவ+!�. 
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6, கட�,	# அ5,5வ� உ+! 

அ�ப3க� சில3 கட�,	# உ5வ� இ'ைல ெய�.�, 

ம	க,	#@ய க+ கா' -தலிய உ.0Jகள<� அைம0Jகைள 

அவ3	ேக;றி	 ?.த' #;றமா ெம�." ?.கி�றா3க�. 

ஆய�A", கட�ள<� உ+ைம நிைலைய DEகி ஆராC"கா' 

அவ3	#� உ5வ� உ+ெட�ப� Jலனாகி�ற�. 

உ5வெம�A= ெசா'ைல	 ேக/ட அளவாேன அதைன	 

கட�,	#	 க;ப�த' வ7வாெம�. நிைனதலாகா�. உ5வ� 

V�. வைக0ப!�. அஃ� அறிவ�'லாத க', ம+, நN3, ெந50J 

-தலியவ;றி� க+ அைம���, அறிெவா! ?>ய உய�3க,	# 

இ50ப�டமான பலவைக உட�Jகள<' அைம�த��, இவ;றிெல'லா� 

ேமலதான அறிவ��க+ அைம�த�� என V�றா�. 

அறிவ�'லா0 ெபா5�கள<' அைம�த உ5வமான� அ0 

ெபா5�க� கல"கலா9 நி�ற நிைலைய வ�/! ஓ3 ஒ7"#ப/ட 

வ�டேத உளதாவ�. வ>� ெத@யாம' நி�ற நNராவ�யான� #ள<ரா' 

இ.கி நNரா9 இற"#� ேபா� வ>�ைடயதாகி�ற�. D+ண�ய 

அழ'வ>வாய�5�த ஆவ�ய�லி5�� இ�த நில�லக-� ஞாய�;. 

ம+>ல� தி"க� ம+>ல� -தலியன�� உ5வா9 திர+! 

ேதா�றிய ப�ற#தா�, அைவ ம	க,� ப'4ய�3க,� உய�3 

வா&வத;# இடமா90 பய�ப!கி�றன. இ"ஙனேம ஆவ�யாய�5�த 
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எ'லா0 ெபா5�க,� உ5வா9 திர+! ெவள<0ப/ட ப�ற#தா� 

ெப@�� பயAைடயவாகி�றன.  

இன<, அறி�ைடய உய�3க/# இ50ப�டமான பல திற0ப/ட 

உட�J,� ஆவ�வ>வ�' நி�ற	கா' உய�3க,	#0 

பய�படாதனவா9 இ5�தைமC�, அைவ ஓ3 ஒ7"#0ப/! 

உட�Jகளா9 ேதா�றிய ப��னேர அ��ய�3க,	#0 ெப@�� 

பய�ப!வனவா9 அைம�தைமC� உணர;பாலனவா�. ஆறறி�ைடய 

ேமலான ம	க/ ப�றவ�ெய!த ந�மேனா3 தத� உட�Jகள<' 

இ5�� வாழாராய�� அவெர'லா� அறி� வ�ள"க0 ெப.வாேரா? 

ம	க,ட�ப�லைம�த க+ ெசவ� -தலான உ.0Jக� எ�ைண 

வ�ய0பான உ5வ அைம0ெபா! ெபா5�தி ம	க� அறி� 

வ�ள	கதி;# உதவ�யா9 நி;கி�றன! இ��5வ அைம0J,� 

உட�J,� இ'லாெதாழிய�� ம	க� அறி�நிைல எ�னா� 

எ�பதைன நா� எ!�8 ெசா'4த4� ேவ+!ேமா? க+ ப7தான 

#5டA", கா� காளாத ெசவ�டA�, வா9 ேபசாத ஊமA", 

ைககா' #ைற�த -டவA� எ�வள� அறி� வ�ள	கைத ய�ழ�� 

எ�வள� ��பைத அைடகி�றா3க�. இதனா' உ5வ அைம0Jக� 

தி5தமா9 -திர -திர ம	க� அறி�� -தி5ெம�ப�� 

Jலனாகி�றத�ேறா? 

இன<, அறிவ��க+ அைம�த உ5வதி� ேம�ைமையC� ஒ5 

சிறி� ஆரா9த' ேவ+!�. தாய�� க50ைபய�லி5�� ப�ற�த 
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மக�	# உ�ள அறிவ�� நிைலைமைய நிைன�0 பா5"க�! அத� 

அறி� எ�வள� ம7	கமைட� தி5	கி�ற�! அ�த நிைலய�' 

அத;#� அறிவ�'லா	 க'4	#� ேவ.பா! மி#தியா9 இ'ைல. 

க' ஏெதா5 -ய;சிCமி'� கிட	க, அ� மகேவா வா9 திற�� 

அ7த4� பா' ப5#த4� ஆன -ய;சி உைடயதாய�5தெலா�ேற 

அ� க'லி� ேவ.ப/ட த�ைம உைடயெத�பைத நம	# 

அறிவ�	கி�ற�. அ	காலதி' எதைனC� நிைன	கவாவ� 

அறியவாவ� உணரவாவ� அ� வ'லத�.. அ"ஙன மி5�த அ� 

மக� பசியா' உ�த0ப/!0 பா' ப5கிC�, அ0 பாைலத5� 

அ�ைனைய அறி���, அத� ப�� த�ைதையC� உலக�0 பல 

ெபா5�கைளC� ப>0ப>ேய அறிவதாகிC= சிறி� சிறிதா9 அறி� 

வ�ள"க0 ெப.கி�ற�. அ"ஙன� அத� அறி� வ�ள"க0 

ெப.கி�ற�. அ"ஙன� அத� அறி� ம7"கிய�5�த நிைல	#� 

வ�ள"கிவ5� நிைல	#� ேவ.பா! எ�னெவ�றா', அ7	#0 

ப>�த க+ணா>ய�' ஏேதா3 உ5வ-� ேதா�றா தி5�தைமேய 

ம7"கிய நிைலெய�.�, இ>ன அஃ� உலக�0 ெபா5�கைள 

அறிய அறிய அ0ெபா5�கள<� வ>வேதா! ஒத உ5வ� அத� 

அறிவ��க+ வ�ைளதலி� அ�ேவ அத� அறி� வ�ள"#� 

நிைலெய�.� ப#�ண3�� ெகா�ள' ேவ+!�. எனேவ, அறிவ�' 

உ5வ"க� ேதா�றாதி5	#� வைரய�' அ�வறி� ம7"கி	 

கிட	#ெம�ப�� அ��5வ"க� ேதா�ற ேதா�ற அ�வறி� 

அறிய;பாலனவா�. எவAைடய அறி� தி5தமான உ5வ"க�  
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மி#திC� உைடயதாகி�றேதா அ�ேவ மிக8 சிற�த அறிவா9 

திக&கிற�. ஆதலா' அறி�� ஓ3 ஒ7"# ப/ட உ5வ-ைடயதா9 

திகழ திகழ அ� மிக�= சிற0ெப9�கி�ற�.  

இ"ஙனமாக அறிவ�'லா0 ெபா5,� அறி��ள உய�ேரா! 

?>ய உட�J�, ம	க� அறி�� ஓ3 உ5�ைடயன ஆக ஆக 

நிர�ப�� தி5த-;.0 பய�ப!த4� வ�ள	கெம9�த4� நம� 

பழ	கதி' ம.	க0படாத உ+ைமயா9 இன<� அறிய0ப!தலி�, 

உ5வ� ெப;றி5த' #;றமாெம�. ?.வ� ெபா5�தா�ைரயா�. 

அறி�0 ெபா5ள<4� அறிவ�'லா0 ெபா5ள<4" காண0ப!� 

உ5வ"கேள #;றமி'லாதனவா90 பய� மிக உைடயனவா9 

வ�ள"#மாய�;, ேபரறி�0 ெபா5ளா9 எ'லா� வ'லவரா9 உ�ள 

கட�ள<டேத காண0ப!� உ5வ" #;ற-ைடயதா#ேமா? ந�# 

ஆரா9�� பா5"க� அ�ப3கேள! இன< அறிவ�'லா0 ெபா5�கள<; 

காண0ப!� உ5வ"கைள	 கா/>A� அறி��ள உய�ேரா! ேச3�த 

உட�Jகள<; காண0ப!� உ5வ"க� சிற�தனவா9 இ5த' 

ேபால��, உட�Jகள<; காண0ப!� உ5வ"க� மிக8 சிற�தனவா9 

இ5த' ேபால��, ேபரறி�0 ப�ழ�பான இைறவன<டேத 

காண0ப!� உ5வ"கைள	 கா/>A� உய�3கள<� அறிவ�; 

காண0ப!� உ5வ"க� மிகமிக8 சிற�தனவா9 இ5	#ெம�பைத 

யா� உைரத4� ேவ+!ேமா? அ"ஙனமாய�� உ5�ைட0 

ெபா5�க� எ'லா= சில கால�� அழி�� ேபாதைல	 
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கா+கி�ேறாமாகலி� அ�ேபா' உ5�ைடய கட�,� 

அழிவெர�ப� ெபற0ப!ேம என<�, அ"ஙனம�.; அறிவ�'லா0 

ெபா5�கள<4�ள உ5வ� ம/!� அழி� ெப.ேம ய'லாம', 

அறிவ��க+ உ�ள உ5வ� எ=ஞா�.� அழிய மா/டா�. 

ெகா;ெறாழி;ேற3�த ஓ3 அறிஞ� சலைவ	 க'லி; ெச�	கி 

திர/>ய ஓ3 அழகிய உ5வ� அழி�� ேபாய�A�, அத;# -தலா9 

அவ� அறிவ�� நி�ற உ5வ� எ=ஞா�.� அழிவதி'ைல. அவ� 

த� அறிவ��க+ அைம�த அ��5வதி;# இைசய8 சலைவ	 

க'லி�க+ அ�ேபா�ற எதைனேயா வ>வ"கைள அைம	க 

மா/!வா�. இ"ஙன� வ'லவனான அ�வறிஞன<� அறி�5வ� 

எ=ஞா�.� அழியாைமைய ந�#ண3�தவ3க� கட�ள<� 

அ5,5வ� அழிCெம�. ?ற ஒ0ப�!வா3கேளா? ஆதலா;, 

கட�ள<� அ5,5வ� எ=ஞா�.� அழியாத ெதா�றா கலி� 

உ5வ"கெள'லா� அழிCெமன0 ெபா�0பட	 ?.த' ஒ5 சிறி�� 

ெபா5�தாத ெதா�றா�.  

இன<, உ5�ைடய அறிவ�'லா0 ெபா5�க� அழி�� ேபாத' 

உ5வதினா' வ�த #;றம�.. அைவ ப50  ெபா5�களா9 

இ5தலினா' அழிகி�றன எ�.� அைவC� DEகிய நிைலைய 

அைட�த வழி அழியாம' இ5	#ெம�.� கைட0ப�>த' 

ேவ+!�. அறிவ��க/ காண0ப!� உ5வ� எ�.� அழியாம' ஒ5 

த�ைமயா9 நி;க, அறிவ�' ெபா5ள<� க+ உ�ள உ5வேம 
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அழிC� வைகைய உ;.ணர வ'லா3	# அஃ� அ�வ0ெபா5ள<� 

த�ைமயா' ேந3�த�றி உ5வதினா' ேந3�தத� ெற�ப� 

ெத�ள<தி; Jலனா�. அறி� மிக DEகிய இய'ப�னதாகலி� 

அத�க+ உ5வ� எ�.� அழியா இய' ப�;றாC�, அறிவ�' 

ெபா5� ப50ெபா5 ளாகலி� அத� க+ உ5வ� அழிC� 

இய'ப�;றாC� நி;ற' D+Eண3வ�னா எவர'லா3	#� 

வ�ள"க;பால ேதயா�.  

இன<, உலகதி4�ள அறிவ�'லா0 ெபா5�க,�, அறி�ைடய 

உய�30ெபா5�க,� உ5வ"கைள0 ெப;ற� தத� -ய;சிய�னா' 

அ�.. ஏென�றா', அறிவ�'லா0 ெபா5�க� தாமாகேவ ஓ3 

உ5வைத அைம�	 ெகா�ள மா/டா. அறி�ைடய சி;.ய�3கேளா 

தா� உ5வ"கைள0 ெப.த;-� அறி� ம7"கி	 கிடதலா' 

அைவக,� உ5வ"கைள8 ெச9� ெகா�ள மா/டா. கல"கிய 

நிைலய�' ஏேதா55வ-மி�றி இ5�த எ'லா0 ெபா5�க,� 

உ5வ"கைள0 ெப.வத;# ஒ5 ேபரறிவ�� உதவ� இ�றியைமயாத 

ெத�ப� சிறி� ஆ&��ணர வ'லா3	#� இன<� வ�ள"#�. 

அதனா' அதைகய ேபரறி� வா9�த கட�ெளா5வ3 உ+ெட�A� 

உ+ைம ஐயமி�றி �ண�ய0ப!கி�ற�. இ��லகதி; காண0ப!� 

எ'லா உ5வ"க,	#� -த' கட�,ைடய அறிவ��க+ 

உ+ெட�ப�� இ�ெகா+! ->	க0ப!�. ஓவ�ய	கார� வைரC� 

ஓவ�ய"கள<� உ5வ"க,	ெக'லா� -த' அவ� அறிவ��க+ 
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அைம�தி5த' ேபால��, ெகா;ெறாழி' வ'லா� ஒ5வ� 

அைம	#� பாைவக�, உ5	க�, க/டட"க� -தலானவ;றி� 

வ>வ"க/ெக'லா� -த' அவனறிவ��க+ அம�� கிடத' 

ேபால��, காவ�ய"க�, கைதக�, அறி�F'க� 

-தலிவ;றிெல'லா� உ�ள ெபா5�கள<� வ>வ"க,	# -த' 

அவ;ைற இய;றிய Jலனறிவ��க+ வ�ள"கி நி;ற' ேபால��, 

இ��ல# உய�3கள<; காண0ப!� எ'லா வ>வ"க,	#� -த' 

கட�� அறிவ��க+ உ+ெட�ப� தி+ணமா�. ப50 ெபா5ள<; 

காE� வ>வ"க� சில பல கால�� அழி��ேபாத' ேபால 

அறி�0 ெபா5ள<; அைம�த உ5வ"க� அழியா� எ=ஞா�.� 

நிைலெப;றி5	#ெம�ப� ேமேல கா/ட0 ப/டைமய�;, கட�� 

அறிவ��க+ உ�ள எ'ைலய;ற உ5வ"க� அதைனC� ஒ5 

கா4� அழியமா/டா ெவ�. கைட0ப�>	க. ப�ரா=L ேதயதி' 

Jக&ெப;ற இய;ெபா5� Fலாசி@யரா9 வ�ள"காநி�ற பாரட	 

எ�பா3 D+ண�ய ெபாறிக� பலவ;றி� உதவ� ெகா+! 

ப'லா+!களாக ஆரா9�� க+ட ->Jக,� அற�	# உ5வ-+ 

ெட�பைதC�, அஃ� ஏைன உ5வ"க� ேபா' அழியா� எ�.� 

நிைலெப.ெம�பைதC� இன<� நா/!கி�றன. இைவகைள எ'லா� 

ஆரா9�� பாராம; கட�,	# உ5வமி'ைலெயன எள<தி; 

?றிவ�!வ� அறி� வளர ேவ+!வா3	# -ைறயாகா�. அ� 

கிட	க. 
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 இன<, உலகதி�க/ காண0ப!� எ'லா0 ெபா5�கள<� 

வ>வ"க,� அைவ எ�ைண இழி�தன வாய�A� அ'ல� 

எ�ைண உய3�தனவாய�A�, அைவ எ�ைண8 சிறயனவாய�A� 

அ'ல� எ�ைண0 ெப@யனவாய�A� – எ'லா� ம	களாலாவ� 

ஏைன உய�3களாலாவ� அ�றி அறிவ�'லா0 ெபா5�களாலாவ� 

தாமாக அைம	க0ப/டன வ'லேவ! அைவ ெய'லா�  -7-த; 

கட�ள<� அறிவா' ஆ	க0ப/டன வ'லேவா? அ�வறிவா' 

ஆ	க0ப/ட அ�வ>வ"க�, அதைன	#� -தலான D+ண�ய 

உ5வ"க� கட�� அறிவ��க+ அைம�� கிட0பன வ'லேவா? 

ஒ5 க+ணா>ய�� ப	கேதC�ள ெபா5�கள<� 

வ>வ"கேளாெடாத வ>வ"க� அ	 க+ணா>ய��க+ வ�ள"கி 

ேதா�.த' ேபால இைறவன� ேபரறிவாகிய ெப5" க+ணா>ய�� 

எதேரC�ள எ'லா0 ெபா5�கள<� வ>வ"கைளC� ஒத அ5� 

வ>வ"க� அத�க+ வ�ள"கி ேதா�Aம'லேவா? ஆதலா' 

ம	க� உலகதி4�ள எ�த0 ெபா5ைள	 கட�ளாக நிைன�� 

வண"கினா4� அ�வண	க� அ0ப50ெபா5� உ5வதி�க/ 

ெச'லாம' அத;# -தலான இைறவன� அ5/ெபா5� 

உ5வதி� க/ ெச'4ெம�ப��, அ"ஙன= ெச'லேவ அவ3	# 

அ�வ�ைறவன5� கிைட	#ெம�ப�� உ.தியா� கட�� 

அ5ள<�க+ எ'லா உவ"க,� உ+ெட�பத;#	, 
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 “#றிதெதா� றாகமா/டா	 #ைறவ�ல னாதலாA�, 

 ெநறி0படநிைற�த ஞான ெதாழி4ைட நிைலைமயாA�, 

 ெவ.0ேபா! வ�50J த�பா� ேம�த வ�லாைமயாA�, 

 நி.தி! நிைன�த ேமன< நி�மல ன5ள<னாேல“ 

எ�A= சிவஞான சிதியா3 தி50பா/ேட சா�றா#�. 

 எ�த வ>வ�' வழி0ப!வா3	#� இைறவன5� 

உ+ெட�பத;#, 

 “வ�@வ�லா அறிவ�னா3க� ேவெறா5 சமய= ெச9ேத, 

 எ@வ�னா; ெசா�னாேரA� எ�ப�ரா; ேக;றதாேம“ 

எ�A� தி5நா�	கரச3 தி50பா/ேட சா�றா#�. 

 இன<	, கட�,	# உ5வமி'ைலெய�.�, அவ3 அ5வமாகேவ 

இ50பாெர�.�, அவ3 #ணம;றவெர�.�, அதனா' 

நி3	#ேணாபாசைனேய சிற�த ெத�.�, ந�றா9 ஆரா9�� பாராம; 

?.= ெசா;க� ெபா5ள;ற J�ெமாழிகளா9 இ5	கி�றன. 

ஏென�றா;, ேபரறி�0 ெபா5ளாகிய அத;# அறி��, ேபர5/ 

ெபா5ளாகிய அத;# அ5,�, ேப@�ப0 ெபா5ளாகிய அத;# 

இ�ப-�, ெப5வ'லைம0 ெபா5ளாகிய அத;# வ'லைமC� 

அ@ய ெப@ய #ண"களாய�5	க, அதைன	 #ணம;ற நி3	#ண0 

ெபா5� எ�ப� எ�வா. ெபா5���? #ணமிலாத ெபா5� 

எ"ேகA� உ+டா? #ணமி'லா� ெபா5ளா#மா? எ�. 
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இ"ஙனேமெய'லா= சிறிதாய�A� ஆரா9�� பா3		வ'லவ3	# 

நி3	#ண� நி3	#ேணாபாசைன -தலிய ெசா;கெள'லா� 

ெபா5ள<'லாத ெவ;றாவரா உைரகேளாயா� எ�ப� ெதள<வாக 

வ�ள"#�. அ"கனமாய��, அறி� F'க� சி;சில இட"கள<' 

கட�ைள நி3	#ண3 எ�ேறா�வ� ஏென�றா;, ச�வ� இராசத�, 

தாமத� எ�A� வாலா0 ப50 ெபா5/ #ண"க� V�.� 

அவ@ட� இ'ைலெய�பைத உண3�; ெபா5/டாகேவ அ"ஙன� 

அைவ ஒ�ேவா@ட	ள<; ?றின ெவ�ப� சிவஞானேபாத 

மா>ப>யதி' ந�# வ�ள	க0ப/>5	கி�ற�.  

 இன<	 கட�� ேபரறி�0 ெபா5ெள�ப� ->	க0ப/டதானா4�, 

அ�வறி�� உலகதி4�ள எ'லா0 ெபா5�கள<� வ>வ"கைளC� 

உ+!ப+Eவெதா�றாதலா' அவ;ைற உ+!ப+Eத;# 

-�A� ப��A� எ0ேபா�� அ� அறிவ��க+ அவ;றி;# 

-தலான எ'லா உ5வ"க,� உ+ெட�ப� ெபற0ப!தலாA" 

கட�� அ5வா9 இ50பெர�. -ைரC� ெவ;.ைரேய அ'ல� 

ப�றித�.. அ"ஙனமாய��, அறி� F'கள<' அவ3 அ5வெர�.� 

ஓேரா3 இட"கள<; ?ற0ப!த' ஏென�றா', ம	க,ைடய 

ஊன	க+க,	# அவ5ைடய ெசா'ல0ப/டெத�க. அ5/ 

க+Eைடயா3	# அவன� அ5,5வ� வ�ள"கி 

ேதா�.ெம�பத;# தி5ஞானச�ப�த0 ெப5மா� ஏ�� அறியா	 

#ழவ�0 ப5வேத அவ�ற�றி5�5வைத	 க+! பா>ய��,  
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 “அவன5ேள க+ணாக	 காண�ன'லா',  

 இ0ப>ய� இ��5வ� இ�வ+ணத� 

 இவன<ைறவ ென�ெற7தி	 கா/ெடாணாேத“ 

எ�. அ0ப3 அ>கள<� அ5ைம தி5ெமாழிCேம ேபாதிய 

சா�றாெம�க. 

 எ�ற இ�ைணC" ?றியவா;றா' உ5வமான� ெப@�� 

பாரா/ட;பாலேத9னறி இழி	க0 படத	க�ெற�ப��, அறி�வ�ள	க 

ெம'லா� உ5வைத0 ப;றிேய நிக7மாதலா' அஃதழியாத உ5வ 

அைம0J வா9�தாகேவ நிைலெப.ெம�ப��, உலகி; காண0ப!� 

எ'லா வ>வ"கள<� ேதா;றதி;#� ெபா5/!	 காரணான 

கட�ள<� எ'ைலய;ற கட�� அ5/#ண -ைடயாராC� 

அறி�5வ -ைடயராC� வ�ள"#வர'லா� நி3	#ணராC� 

அ5வராC� இ50பர'லெர�ப��, எவெரவ3 எ�ெவ��5வ�; 

கட�ைள வழிப>A� அவரவ3	# அ�வ� �5வ�; ேக;ப	 கட�� 

தம� அ5ைள வழ"#வெர�ப�� எ!�	கா/ட0ப/டன.  
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7, க'வ�ேய அழியா8 ெச'வ� 

 “ெவ�ளதா' அழியா� ெவ�தழலா' 

  ேவகா� ேவ�தரா4� 

 ெகா�ளதா� ->யா� ெகா!தா4� 

  நிைறவ�றி	 #ைற�றா�  

 க�ள3	ேகா பயமி'ைல காவ4	ேகா 

  மிக எள<� க'வ�ெய�A�  

 உ�ளேத ெபா5ள<5	க0 Jற�பாக0 

  ெபா5�ேத> Cழ'கி�றாேர!“  

 சிலநாள<' ேதா�றி8 சிலநாள<5�� சிலநாள<' மைற�� 

ேபாவதாகிய இ� ம	க,ட�ப�; ப�ற�தவ3களான நா� எ�த 

வைகயான ெச'வைத0 ெப.த;# -ய'' ேவ+!ெம�றா', 

எ�.� அழியாதா9 ந� உட�J அழி�தா4� தா� அழியாம' நம� 

உய�ெரா! ேச3�� ந�ைம எ'லா0 ப�ற0Jகள<4� ெதாட3�� 

வ5வதா9 உ�ள அழிவ�'லா0 ெப5= ெச'வைதேய 

அைடவத;#	 க+E"க5�மா9 இ5	க ேவ+!�. ஏ�? 

அழியாத ெச'வைதேய ெபறேவ+!ெம�A� வ�50ப� ந�மி' 

ஒ�ெவா5வ@ட�� இய;டைகயாகேவ காண0ப!தலா4� அ� 

வ�50ப� இ'லாதவ3கைள எ�வ�ட�� எ	கால�" கா+ட' 

?டாைமயாAெம�க. ஒ5 தி"க�, இர+! தி"கள<; கிழி�� 
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ேபா#= சீைம �ண�கைள வா"கவ�5�Jகி�ேறாமா? ப�ன<ர+! 

பதிைன�� தி"க� கிழியாம' அ7தமாய�5	#� நா/!0 

Jடைவகைள வா"க வ�5�Jகி�ேறா�? வ�ைல சிறி� மி#தியா9 

இ5�தா4� அ7தமா9 நN>தி5	#� ஆைடகைள ய'லேவா 

வா"க ஆவ' ெகா�கி�ேறா�? சிறி� ைகதவறினா4� கீ& வ�7�� 

ெநா."கி0 ேபா#� ம/பா+ட"கைள0 Jழ"க வ�5�Jகி�ேறாமா? 

கீேழ தவறி வ�7�தா4� உைடயாத வ4வாC�ள ெச0J	கல"க� 

ப�தைள	 கல"கைள	 ைகயாள வ�5�Jகி�ேறாமா? வ�ைல 

ஏறிய�5�தா4� நN+டநா/ பய�ப!= ெச0J	கல"க� 

ப�தைள	கல"கைள ய'லேவா ெபா5� ெகா!� வா"க வ�ைழ 

கி�ேறா�? இ"ஙனேம நா� நாேடா." ைகயா+! வ5� 

ெபா5ள<கள<4"?ட வ�ைரவ�' அழி�� ேபாகாம' நN+ட நா� 

நிைலதி5	#� ெபா5�கைளேய நா� அைடய வ�5�Jதலா', 

ந�மி' ஒ�ெவா5வ5	#� அழியா8 ெச'வைதேய 

ெபறேவ+!ெம�A� அவா இய;ைகயாகேவ ேவi�றி நி;கி�ற�.  

 இ"ஙன� அழியா8 ெச'வைதேய அைடய ேவ+!ெம�A� 

அவா ந�ெம'லா@ட�� இய;ைகயாக இ5�தா4�, -�8 

சி0ப�ய�' உ�ள -தி� ஒள<C�, பாசி V>ய பவளதி� நிற-�, 

மாசிய�' மைற�த மதிய�� �ல	க-�, ?ைட கவ�&�த வ�ள	கி� 

ஒள<C�ேபா' ந�ைம V>	ெகா+>5	#� அறியாைம எ�A� 

இ5ள<' அக0ப/டவ3களாகி, ந� அறிைவ இழ�� அழியா8 
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ெச'வைத அைடய -யலாம' நிைலய��றி அழி�� ேபா#� 

ெபா5�கைளேய நிைலயாக0 ப�ைழபட நிைன��, அவ;ைற0 

ெப.வதி4� அவ;ைற Dக3வதி4ேம நம� காலைத	 கழி� 

வ5கி�ேறா�. பா5"க�, ந�மவ3கள<; ெப5�பாலா3 

மாடமாள<ைககைளC� ஆைட அண�கல"கைளC� த/! 

-/!கைளC� தி�ப+ட"கைளC� நாட		 கா/சிகைளC� 

ேவ>	ைக வ�ளாயா/!கைளCேம ேமலான ெச'வ"களா		 க5தி, 

அவ;ைற0 ெப.வதி4� அவ;ைற Dக3வதி4� வ�டா 

-ய;சிCைடயவ3களா9 இ5	க	 கா+கி�ேறாேம ய'லாம;, சிறி� 

ேநரமாய�A� அட	க ஒ!	கேதா>5�� ந�ைம0 பைடத 

சிவெப5மாைன நிைன	க��, ந�ைம0 ேபாலேவ அ�வா+டவனா; 

பைட	க0ப/ட உய�3கள<� ந�ைமைய	 க5த��, அைவ பசியா4� 

ேநாயா4� வ5��வைத	 க+! மன"கசி�� இர"கி த�மா' 

இய�றி அள� அவ;றி;# ஒ5 ைக0ப�> உணவாவ� ஒ5 காL 

ம5�தாவ� உதவ அவ;றி� ��பைத0 ேபா	க��, 

ெத9வ0Jலைம தி5வ�,வ நாயனா3 ஔைவ0 ப�ரா/>யா3 

காைர	கா' அ�ைமயா3 ேச	கிழா3 ெப5மா� -தலான உய3�த 

அறி�ைடேயாரா' அ5ள<8 ெச9ய0ப/!�ள அ5�ெப5� F'கைள 

ஓதி உணர�� -ய;சி வா9�தவ3களா9 உ�ள ஆ+ 

ெப+பாலைர	 கா+ப� அ@திA� அ@தா90 ேபா9வ�/டேத!  
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 ஆ!நா� நிைலயாக நிைனத மாடமாள<ைகக� ஆைட 

அண�கல"க� த/!-/!க� -தலானைவக� எ'லா� நா� நிைனத 

வ+ண� நிைலயாக இ50பைவ தாமா? இ'ைல, இ'ைல. சில 

ஆ+!க,	#-� ஐதராபா	கதி4� வாண�ய�பா>ய�4� ேந3�த 

ெப@யெதா5 ெவ�ள0 ெப5	கினா' எதைன வ N!க�, எதைன 

மாள<ைகக� நிலம/டமா	 �ைட	க0ப/! இ5�த இட-� ெத@யாம' 

அழி�� ேபாய�ன! அ� வ N!கேளா! அ� வ N!கள<' இ5�த எ�வள� 

ப+ட"க� எ�வள� ஆைட அண�கல�க� அழி�� ஒழி�� 

ேபாய�ன! அ0ேபா� அ"ேக ெப5=ெச'வ3களாய�5�தவ3 

கெள'லா5� த�மா' அ5வ5� ஒ�	க0ப/ட ஏைழ	 

#>ம	கைள	 கா/>4� இழி�த நிைலைய அைட�தவ3களாகி, 

உ+ண8 ேசா.�, உ!	க �ண�C� இ�றி ததள<த ெத'லா� 

நா� ேக/! ெந=ச� ெந	#5கி வ5�தின� அ'லேமா? ஆய�ர� 

ெதாளாய�ர� எ/டா� ஆண>' ேம ;# திைசய�' உ�ள சிற�த 

நகரமாகிய ெமசினா0 ப/>னமான� நில அதி38சிய�னா' அழி�� 

நN5	#� ெந50J	#� இைரயான��, அ0ேபா� அ0ப/>னதிலி5�த 

ஐ�த!	#, ஆற!	# மாள<ைகக,�, அவ;றி' இ5�த அ@யெப@ய 

ப+ட"க,�, அவ;றி' இ5�� Fறாய�ர	 கண	கான மா�த3க,�, 

அளவ;றி ெச'வ"க,� ெந50ப�' ெவ�� நN@' அமி&�தி0ேபான 

வரலா.கைள ெய'லா� நிைன	#�ேபா�, ெச'வ"கெள�. 

காண0ப!ேமா? அவ;ைற மதி	#� நம� அறி�� அறிெவ�. 

ெசா'ல0ப!ேமா?  



60 

 

 சில நா/க,	#-� ேம;ேகC�ள ஐேரா0பா	 க+டதி' 

நைடெப;ற ெவ�ைள	கார3 ச+ைடய�னா' வ�ைள�த அழிவ�ைன, 

ஐேயா! எ� ஒ5 நாவ�னா' எ"ஙன= ெசா'ேவன! எ"ேன 

பா3தா4= ெச	க8 ெசேவெல�ற ெச�நN3	 களறிC�, ப�ண	கா!�, 

பjர"கி ெவ>C", ?	#ர' ஒலிCமா9 இ5�தனேவ! அ 

ேதய"கள<4�ள ப�0 பதிைன�� மாடமாள<ைக க,	#� 

ேதவேகா/ட"க,	#� நம� ெச�ன0ப/>ன� -7�� ஈடாக 

ைவதா4�, அ� அவ;றி;# ஈடாகாேத! அ0ப>0ப/ட உய3�த 

க/>ட	ெள'லா� பjர"கி ெவ>களா' தா	க0ப/!0 பாழா9	 

கிட	கி�றன! எைதைன அரச3க�, எதைன ெச'வ3க�, எதைன 

ேபா3ம�ள3க�, இ8ச+ைடய�' சா9�� ேபானா3	ள! ேந;. 

ஆைடயண�கல�க� அண��� அ.Lைவ Cண� உ+! த�ைம 

மற�� அ"கள<தி5�தவ3கெள'லா5� இ�. அவ;ைற -;.� 

இழ�� மைனவ�ெயா5Jற� ம	க� ஒ5 Jறமா9	 ைகய.�� 

கால.�� அழி�கைள அறி�� ைவ��, இ�A� நா� இ�ெவள< 

ஆரவார"கைள8 ெச'வ"கெள�. எ+ணலாமா? இ� ப;றிய�ேறா, 

 “ெத9வ8 சித�பரேதவ3 உ� 

  சித� தி5�ப�வ�/டா; 

 ெபா9ைவத ெசா0பனமா� ம�ன3 

  வா&�� Jவ�Cெம"ேக 

 ெம9ைவத ெச'வ ெம"ேக  
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  ைக ைவத நாடகசாைல ெய"ேக 

 ய�� க+மய	ேக“ 

எ�. ப/>ண�0 ப��ைளயா5� அ5ள<8 ெச9தா3.  

 இ"ஙன� ெவ�ளதா' அழி��ேபாவ�� ெவ� ெந50பா' 

ெவ��ேபாவ�� அரச3களா; ைக0ப;ற0 ப!வ�" ெகா!	க	 

ெகா!	க	 #ைற�� ேபாவ�" க�வ3	காக ந�ைம அ=Lவ�0ப�� 

பா�கா0பத;# மி#�த வ5தைத த5வ�மான இ8ெச'வ� 

ந�மா' எ�ேநர-� வ�5�பத	கத�ெற�ப� இதனா' இன<� 

வ�ள"#கி�றத�ேறா? இ�வா. ெசா'4தைல	 ெகா+! நா� 

ெச'வைத ேவ+டாம' வ.ைம0ப/! இ�த ம+Eலகி' 

வ5�திேய கால"கழி	க ேவ+!ெம�. நN"க� நிைனத' ?டா�, 

நம� ம+Eலக வா&	ைக நட0பத;#�, ப�ற உய�3கள<� 

��பைத0 ேபா	#� ஈைக அற"கைள8 ெச9வத;#�, ம;ற ந'ல 

-ய;சிகைள8 ெச9வத;#� இ�றியைமயா� ேவ+ட0ப!� 

ெபா5ைள8 ேச3�, ஆரவாரம இ'லாம4�, எ'லா� தன	ேக எ�. 

எ+ணாம4�, தன	#� ப�ற3	#� பல வைகயா' ந'ல பய�க� 

வ�ைளC�ப> அதைன0 பய�ப!�த' ேவ+!ெம�பேத என� 

க5தா#�.  

 இ�A�, இ� வழி��ேபா#� ெபா5ைள0 பைடதவ3க,� 

பைடயாதவ3க,மாகிய எ'லா5� ெவ�ளதா' அழியாதா9 

ெவ�தழலா' ேவகாதா9 அரச3களா4" ைக0ப;ற0படாதா9	 
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ெகா!	க	 ெகா!	க	 #ைறயாதா9 க�வ3க,	காக 

அ=சேவ+!வ� இ'லாதா9, நம� அறிவ�A�ேள இ5தலா; 

பா�கா0பத;# எள<தா9 வ�ள"#� அழியா8 ெச'வமாகிய க'வ�0 

ெபா5ைள0 ெப.த;# மிக�� -ய;சிCைடவ3களா9 இ5	க 

ேவ+!�. இ�ப;றிேய, “ெவ�ளதா' அழியா�“ எ�A� அ@ய 

பா/! இ�த	 க/!ைர	# -தலாக எ!�	 ெகா�ள0ப/ட�. 

ெச'வமான� ெவள<ேயC�ள ப50ெபா5ளாதலா' ெவ�ளதா' 

அழிC�; ெவ�தழலா' ேவ#�. க'வ�யான� நம� உய�ைர0 ப;றி 

உ�ேள இ5	#� D+ெபா5ளாைகயா' ெவ�ளதி' அழியா�; 

ெவ�தழலி' ேவகா�. ெச'வமான� ெபா�, நில�, வ N! -தலிய 

ப50 ெபா5ளாய�5தலா' அரச3களா; ைக0ப;ற��ப!�. 

க'வ�யான� அறி�5வான D+ெபா5ளாைகயா' அவ3களா; 

கவர0படமா/டா�. ெச'வமான ப�ற3	# எ!�	 ெகா!	க	, 

ெகா!	க	 #ைற�� ேபா#�. க'வ�யான� ப�ற3	# எ!�8 

ெசா'ல8 ெசா'ல அளவ�'லாம; ெப5#�. ெச'வைத 

ைவதி50பவ3க� எ"ேக க�வ3 வ�� தி5>	 ெகா+! ந�ைமC" 

ெகா�. வ�!வா3கேளா எ�. எ�ேநர-� அ8சதிேலேய கால" 

கழி	க ேவ+!�. க'வ�ைய ைவதி5	#� Jலவ3கேளா அ"ஙன" 

க�வ3	#8 சிறி�� அ=சேவ+!வதி'ைல. ெச'வைத0 

பா�கா0பத;# அள�கட�த -ய;சி ேவ+!�. க'வ�ைய0 

பா�கா0பத;# அதைகய வ5த� ேவ+!வதி'ைல. இ"ஙன 

ெம'லா" க'வ�யான� ெச'வதிA= சிற0Jைடய அழியா8 
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ெச'வமா9 இ5தலினாேலேய ெத9வ0 Jலைம தி�வ��வ 

நாயனா�,  

 “ேக!இ' வ�78ெச'வ" க'வ� ஒ5வ;# 

 மா!அ'ல ம;ைற யைவ“ 

எ�.�, ஔைவ0 ப�ரா/>யா3, 

 “ம��A� மாசற	 க;ேறாA= சீ3`	கி� 

 ம�னன<; க;ேறா� சிற0Jைடய�- ம��A	#  

 த�ேறச ம'லா; சிற0ப�'ைல க;ேறா3	#8  

 ெச�றவ�ட ெம'லா= சிற0J“ 

எ�.� அ5ள<8 ெச9தன3. 

 ஆனா', சில3, க'வ�யான� ஆ+ம	க,	# தா� ேவ+!ேம 

ய'லாம; ெப+ம	க,	# ேவ+!வதி'ைலெய�.�, பைழய 

நாள<' மாத3க� எவ5" க'வ� க;க ேவண!ெம�. F'கள<; 

ெசா'ல0படவ�'ைலெய�." ?.வா3க�. உய�3க� எ�ற ெபா� 

வைகய�' வ�ல"#க,� ம	க,� ஒ0பவ3கேளயாவ3; உண� 

ேத!த', ேத>ய உணைவ உ+ட', உற"க', இ�J.த' எ�A� 

ெதாழி'க� வ�ல"#க,	#� உ+!; ம	க,	#� உ+!. ஆனா', 

ம	க� வ�ல"#கள<A� உய3�தவ3க� எ�. ெசா'4வ� ஏ� 

எ�றா', ந'ல� இ� தNய� இ� எ�. ப#�ண3தலாA�, த�ைம0 

ேபா�ற உய�3	# இர"கி த�மாலான உதவ� ெச9தலாA", 
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கட�ைள ெதா7தலாA�, இ"ஙனெம'லா� தம� அறிைவ வளர8 

ெச9த;#@ய பல F'கைள	 க;றலாAேம ம	க� வ�ல"#கள<A� 

உய3�தவராக எ+ண0ப!கி�றன3. இ��ய�3�த அறிவ�� ெசய'க� 

இ'ைலயானா' வ�ல"#க,	#� ம	க,	#= சிறி�� ேவ;.ைம 

இ'லாம;ேபா�. க'வ� இ'லாதவ3க� வ�ல"#கேள யாவ3 எ�.", 

க'வ� இ'லாதவ3க,	# D/பமான அறி� சி;சில ேநர"கள<; 

காண0ப/டா4� அதைன அறிவாக0 ெப@ேயா3க� 

ெகா�ளமா/டா3கெள�.", க'வ�Cைடயவ3கேள 

க+Eைடயவ3க� ஆவா3க� அ'லாம' ம;றவ3க� -கதி' 

இர+! J+Eைடயவ3கேள ஆவா3கெள�.� வ�ள	#த;க�ேறா 

தி5வ�,வ நாயனா3,  

 “வ�ல"ெகா! ம	க� அைனய3 இல"#F' 

 க;றாேரா! ஏைன யவ3“ 

என��, 

 “க'லாதா� ஒ/ப� கழியந�. ஆய�A" 

 ெகா�ளா3 அறி�ைட யா3“ 

என��, 

 “க+Eைடயா3 எ�பவ3 க;ேறா3 -க�இர+! 

 J+Eைடய3 க'லா தவ3“  

என�� தி5வா9மல3� த5ள<னா3.  
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 இ"ஙன� அறிவா� மி	க ஆ�ேறா3, ம	களா9 ப�ற�த 

எ'லா3	#" க'வ� இ�றியைமயா� ேவ+ட; பாலேதயாெம�. 

?றிய�5	க, அஃ� ஆணம	க,	# தா� ேவ+!ேம ய'லாம; 

ெப+ம	க,	# ேவ+!வதி'ைல ெய�. உைர0ேபா3 உ+ைம 

அறி�தாராவேரா ெசா�மY�க�! அ5ைம தா9மா3கேள, ெப+பாலா3 

ம	கள<A� தா&�த வ�ல"#களா ய�5�தால�ேறா அவ3க/#	 க'வ� 

ேவ+டா� எ�னலா�? இ� �லக வா&	ைகைய ந�றாக நட�� 

-ைறய�' ஆ+ம	கைள	 கா/>4� மி#�த ெபா.ைமC� ஆ&�த 

D+ணறி�� ேவ+>ய அவ3க/#	 க'வ�ெயA� `+டா 

மண�வ�ள	ைக தராம' அவ3கைள அறியாைம எ�A� ேப3இ5ள<; 

ேபாக8 ெசா'4பவ3க� உ+ைம அறி�தராவாேரா ெசா�மY�க�! 

 இன< -;காலதி5�த ஔைவயா3, Uத0 பா+>ய� 

ெப5�ேதவ�யா3, காைர	கால�ைமயா3, ம"ைகய3	கரசியா3 

-தலான ெப+மகெள'லா5" க'வ�ய�' மிக8 சிற�தவ3களா 

ய�5�தைம ெத@�தவ3, பைழய நாள<; ெப+ ம	க� எவ5" க'வ� 

க;கவ�'ைல ெய�. ?.வேரா, ெசா�மY�க�!  

 “ெப5�த ட"க/ ப�ைறDத லா3	ெகலா� 

 ெபா5�� ெச'வ-" க'வ�C� Uதலா' 

 வ5�தி வ�தவ3	 கீத4� ைவக4� 

 வ�5�� ம�றி வ�ைளவன யாைவேய“ 
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எ�. க'வ�ய�; சிற�த க�ப3 ?றிய�5தலா', -;காலதி' 

இ5�த ெப+ம	க� எ'லா5" க'வ�ய�' வ'லவ3களா9 

இ5�தா3கெள�ப� இன<� வ�ள"க வ�'ைலயா?    

 இன<0 ெப+பாலா3	# ஆைட அண�கல�க� -தலான 

ஒ0பைனக� அவரவ3 அள�	#த	கப> சிறி� சிறி� 

ேவ+!வேதயாய�A", க'வ�ய�'லாதவ3க,	# இ� 

வாைடயண�கல�க�' உ+டா#� அழ# அழகாகமா/டாதா#�. 

எ�A" க5ேதா!, 

 “#=சி அழ#� ெகா!�தாைன	 ேகா/டழ#� 

 ம=ச� அழ#� அழக'ல – ெந=ச� 

 ந'ல�யா ெம�A� ந!� நிைலைமயா;  

 க'வ� யழேக யழ#“ 

எ�. நால>யா ெர�A= சிற�த பழைமயான உய3�த Fலி; 

?றிய�50பைத உண3பவ3க� ெப+ம	க,	#	 க'வ� 

ேவ+டாெம�. ெசா'ல �ண�வேரா ?.மி� தா9மா3கேள!  

 இன<, இ"ஙனெம'லா� ஆழ நிைன�� பா3	#" கா' ஆ+ 

ம	க,	#	 க'வ� இ�றியைமயாததா9 இ5த' ேபாலேவ, 

அவ3ேபா' ம	க/ ப�ற0ப�னரான ெப+ம	க/#	 க'வ�யான� 

இ�றியைமயாத அழிவ�' ெச'வமா#ெம�ப� ந�# 

ெபற0ப!கி�ற�.  
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 இன<, அழியா8 ெச'வமாகிய க'வ�ைய0 ெப;.	 ெகா�வத;# 

நா� மிக�� -ய�. வ5வேதா!, உய3�த F'கைள	 க;. 

வ5�ேபாேத அ�F'கள<; ெசா'ல0 ப/ட ந'ெலா7	க"கள<4� 

நா� பழகி வ5த' ேவ+!�. “க;ற@வா3 க+ட� அட	க� 

அட"	காதா3 ெபா8சா�� த�ைம0 Jகழ��ைர0பா3“ எ�றப> ந� 

சிறி�� ெப5ைம பாரா//ம4=, ெச5	# அைடயாம4�, பணநி 

ெசா'4� பண��த ெசய4� உைடயவரா9, எ'லா உய�3கள<ட�� 

அ�J� இர	க-" கா/>, ந'ெலா7	கதி' வ7வா� எ'லா� 

வ'ல -7-�; கட�ளான சிவெப5மாைன மனெமாழி ெம9களா' 

நிைன��� வா&திC� வண"கிC� உலக வா&	ைகைய இன<� 

நடாடதி, நா-� பயனெப;.0 ப�ற உய�3கைளC� பய�ெபற8 

ெச9� வ5தேல நா� ெப;ற அழியா8 ெச'வமாகிய க'வ�ைய0 

பய�ப!�� -ைறயா#�. இ�A�, 

 “யாவ3	#மா� இைறவ;ெகா5 ப8சிைல 

 யாவ3	#மா� பL�	ெகா5 வாCைற 

 யாவ3	#மா� உ+E�ேபா� ஒ5ைக0ப�>  

 யாவ3	#மா� ப�ற3	# இ�Aைரதாேன“ 

எ�A� தி5Vலநாயனா3 தி5ெமாழிைய இைடயறா� நம நிைனவ�' 

ைவ� ந�-� அவரவ3 ெசய4	# த	கப> இைறவைன 

வண"கிC�, ஆவ�ைன0 பா�கா��, ஈைக அற"கைள8 ெச9��, 
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எ'லா@ட�� இ�ெசா; ேபசிC� ஒ7#தேல அழியா8 

ெச'வமாகிய க'வ�யாலாய பயனா#�.  

 

8. க'வ�C" ைகெதாழி4� 

 இ��லகதி4�ள எ'லா ம	க,�, த�-ய�ைரC� 

உட�ைபC� பா�கா� இன<� வா&வத;# இ�றியைமயாத 

க5வ�க� இர+!. அைவ, க'வ�C" ைகெதாழி4 மா#�. 

ெப5�பா4� உலகதி�க+ நட	#� எ'லா -ய;சிக/#", 

க'வ�யான� -த�ைமயாக ேவ+ட0ப/! உட�ைப0 

பா�கா0பேதயாய�A=, சிற0பாக ேநா	#"கா' க'வ� உய�ைர0 

பா�கா� வள30பத;ேக க5வ�யா ய�5	கி�ற�. ைக ெதாழிேலா 

எ�வள� D/பமாக8 ெச9ய0ப>A� அஃ� உட�ைப0 பா�கா	# 

-கதா', உய�5	#= சிறி� பய�ப!ேமய'லா�, அ� க'வ� 

ேபா' உய�5	# ேநேர பய�ப!வத�றா�. ஆகேவ, க'வ� ஒ�.ேம 

உய�3	# ேநேர பய�ப!வதாெம�ப�", ைக ெதாழிேலா 

உட�ப�;#ம/!� ேநேர பய�ப!வதாெம�ப�� அறித' ேவ+!�. 

எெதாழிைல8 ெச9வதாய�5�தா4�, அத;# அறி� 

ேவ+>ய�5	கி�ற�. அறிவ�'லாம' எவ5� எதைனC= 

ெச9தலியலா�. அறி�ைடயவ� தாென!த ஒ5 ெதாழிைல8 

ெச�ைவயாக8 ெச9� ->த4�, அறிவ�'லாதவ� தா� �வ"கிய 

ெதா�ைற ஒ7"காக8 ெச9ய�/டாம; ப�ைழப/! வ5��த4�, 
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நா� நாேடா." கா+கி�றம'லேமா? அறிவ�'லா� ப�ைழப/!8 

ெச9யமா/டாத ஒ5 ெதாழிைல அறி�ைடயா� தி5தமா	கி 

வ�ைரவ�; ெச9� ->0பதைன	 க+! நா� எ�வள� 

மகி&கி�ேறா�! அ0ேபாதவ� அறிவ��றிறைத	 க+! எ�வள� 

வ�ய0பைடகி�ேறா�! அறிவ�� இ�றியைமயாைமைய எ�வள� 

மி#தியா9 உண3கி�ேறா�. இ�ைண8 சிற�த அறிைவ எவ5� 

இய;ைகயாகேவ ெப;.	 ெகா�ள' இயலா�. ஏென�றா', எ'லா 

உய�3கள<னறிைவC� அறியாைம எ�A� ஒ5 ேப@5� 

மைற�	ெகா+>5	கிற�. இ5ைள0 ேபா	#த;# ஒள<ய�Aதவ� 

க/டாயமாக ேவ+ட0ப!த'ேபா', நமதறிைவ மைற	#� 

அறியாைம இ5ைள0 ேபா	#த;#" க'வ�யாகிய வ�ள	க� 

இ�றியைமய� ேவ+ட0 ப!கி�ற�. க'வ�ய�'லாதா@; சில5� 

அறி�ைடேயாராக இ5	க	 கா+கி�ேறாேம ெய�றா', அவ3 

அறி�ைடயா3 ெச9C= சில அறி�8 ெசய'கைள0 பா3�� 

பழகிC= சிறி� அறி�ைடயரா		 காண0ப>A�, அவ3 ேபாலியாக0 

ெப;ற அ8 சி;றறிைவ ேம�ேம; ெப5க8 ெச9வத;#	 

க'வ�ய�'லாைமயா' அவ3 அறி� பயன<�றா9	 கழிC�. 

இ�ப;றிய�ேறா ெத9வ0 பலைம தி�வ��வ நாயனா�, 

 “க'லாதா� ஒ/ப" கழியந� றாய�A" 

 ெகா"�ளா ரறி�ைட யா3“ 
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எ�ற5ள<8 ெச9தன3. ேம4� ம	க,	#� வ�ல"கின"க,	#� 

எ�வள� ேவ.பா! இ5	கி�றேதா அ�வள� ேவ.பா! க'வ� 

யறி� உைடயவ3க/#�, அஃதி'லாதவ3 க/#� உ+ெட�ப�� 

வ�ள"க தி5வ�,வ நாயனா3 

 “வ�ல"ெகா! ம	க ளைனய3 இல"#F' 

 க;றாேரா ேடைன யவ3“ 

எ�ற5ள<8 ெச9தி5	கி�றன3. ஆைகயா' க'வ� அறி� இ'லாதவ3 

அதி; சிற�� வ�ள"#த4� அறிவ�; சிற�த ெதாழி'கைள8 ெச9� 

->0ப�� இயலா. உட; பா�கா0ப�� ெபா5/! எெதாழிைல8 

ெச9தா4" க'வ�ய��றி அதைன8 ெச9தலாகா�. ந� 

நா/டவ3கேளா வய�. வள30பத;#8 ேசா. கிைடதா' 

ேபா�ெம�.�. இ0ப�ற0ப�' அைடய ேவ+>ய இ�ப"கைள0 

ெப.த;# ஏராளமான ெபா5ைள ெதா#�	 ெகா+டா' 

ேபா�ெம�.= ெசா'லி	 க'வ� க'லாம' அறியாைமய�ேலேய 

தம� காலைத	 கழி� மா+! ேபாகி�றன3! எ'லா அ5,� 

இர	க-� உைடய இைறவ� நம	# இந0 ப�றவ�ைய	 ெகா!� 

ெவ.= ேவா. தி�பத;#�, ெபா5� ேச30பத;#�தானா? ம;. 

இ�த உட�ைப பா�கா	# -கதா' அறிைவ வள3�� 

அறியாைமைய ெதாைல� அவன� ேப@�பைத0 

ெப.த;க�ேறா? இ�ைம ய��ப"கைள ெச�ைவயா யைட��  

மகி&�தி5த;#" க'வ�யறி� க/டாய� ேவ+ட0ப!வதா#�. 
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உய3�த க'வ�யறி� இ'லாதவ� எ�வள� ெபா5ைள8 ேச3� 

ைவதா4� எ�வள� உண�0 ப+ட"கைள ெதா#�	 

ெகா+டா4� அவ;ைற D/பமாக �9� மகி7� 

வழியறியாைமயா' ��பதிேலேய கிட��ழ�. மா9�� ேபாவ�. 

ஆகேவ, இ�ைமய��பைத0ெபற ேவ+!வா3	#" க'வ� யறி� 

-த�ைமயா# ெம�பைத எ'லா5" க5தி; பதித' ேவ+!�. 

ஆகேவ, ைக ெதாழிைலேய ெப@தாக எ+ண� அதி' J#�தவ3க," 

க'வ�யறிைவ0 ெப.த;# இைடயறா� -யல' ேவ+!�.  

 ஐேரா0பா -தலான அய' நா!கள<4�ள ேம� ம	கேளா 

க'வ�யறி�'லாம' எதைகய ெதாழிைலC= ெச9ய மா/டா3க�. 

அவ3கள<' எ�த ெதாழிைல8 ெச9கி�றவ3க," க'வ�யறிவ�; 

சிற�தவராகேவ காண0ப!கி�றன3.அதனா', அவ3க� ந�மேனா3	# 

நN+ட கால� ப�>	#� ஒ5 ைகெதாழிைல மிக8L5"கிய காலதி' 

L5"கிய ெசலவ�' ேந3தியாக�� திறைமயாக�= ெச9� 

->	கி�றன3. க'வ�யறிவ�'லா ந�மேனா3 த�ைம வ5திC�, 

வாய;ற மா! #திைரகைள வ5திC= ெச9C� ஒ5 

ைகெதாழிைல, ஐேரா0ப�ய ந�ம	க� தம	#�ள க'வ�யறிவா' 

அ5ைமயான ெபாறிகைள (இய�திர"கைள) அைம�. 

அவ;றிAதவ�யா' தம	#� ப�ற உய�3	#� ��பமி�றி இன<� 

->	கி�றன3. இ�Aமிவ3க� த"க,	#�ள க'வ�யறிவ�� 

ேம�ைமயா' நா,	#நா� எ'லா -ய;சிய4� ப�ைறேபா' 
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வள3�ேதா"கி வ5தைலC�, அஃதி'லா ந�மேனா3 அ� 

-ய;சிகள<' #ைறமதி ேபா' ேத9��ேபாதைலC� அறியாதா3 

யா3? ஆைகயா' எதைகய -ய;சிகள<; J#ேவா5� -தலி; 

க'வ�யறிைவ0 ெப.தலி; க5`�ற	 கடவராக.  

 இன<	, க'வ�ய�றிவ�� உதவ�ெகா+! ெச9ய0ப!� எ'லா	 

ைகெதாழி' -ய;சிக,� உழ�, ெநச�, வாண�க�, எ�A� 

V�. ப#திய�ேல அட"#�. அவ;.�, உழ� ெதாழி' உட�ைப0 

பா�காத;# -த�ைமயான உண�0 ெபா5�கைள 

த5வெதா�றாைகயா', அ� ம;ைற ய�ர+>4= சிற�த ெத�. 

ஆ�ேறாரா' உய3� ைவ	க0ப!வதாய�;.. இ��+ைம.  

 “Lழ�.�ஏ30 ப��ன� உலக� அதனா' 

 உழ��� உழேவ தைல“ 

எ�. தி5வ�,வ நாயனா5�, 

 ”ஆ;ற" கைரய�� மர-� அரசறிய  

 வ N;றி5�த வா&�� வ�7ம�ேற – ஏ;ற� 

 உ7�+! வா&வத;# ஒ0ப�'ைல க+S3 

 ப7�+! ேவேறா3 பண�	#“ 

எ�. ஔைவயா5� அ5ள<8 ெச9த ெம9ெமாழிகளா' அறி�� 

ெகா�ள0ப!�. இ�வள� சிற�த ெதாழிைல ந� நா/டவ3க� சிறி�� 

தா&வாக நிைனயாம' அதைன0 பலைவகயா4� பய� மிக 
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த5�ப> ேம�ேம; ெப5க8 ெச9த' ேவ+!�. அெம@	கா, 

ஐேரா0பா -தலான நா!கள<4�ள ேமேலா3க� நிலைத 

வள0ப!�த;#@ய Jதிய Jதிய -ைறகைள	 ைகயா+!, 

காலதி;ேக;ற பய�3கைள வ�ைளவ�� ஏராளமான ?ல"கைளC�, 

ம;ைற0 ப+ட"கைளC�, உண�0 ெபா5�கைளC� 

ெப.கி�றா3க�. மைழ ெப9யேவண!" கால� மைழ 

ெப9யாவ�/டா4�, அதனா' அவ3க� ேக! உறாம' மி� ஆ;றலி� 

உதவ�ய�னா4�, ேவ. சில -ைறகள<னா4� பய�3ப8ைசகைள 

வ�ைளவ��	 ெகா�,கி�றா3க�. ந� நா/டவ3கேளா எ�றா' ஒ5 

மைழ தவறினா4�. பய�3 ப8ைசகைள வள3	#� வழி ெத@யா� 

ெகா!= ப=சதி; #�ளாகி மிக�� ��J.கிறா3க�. ேம4�, 

பலபல பய�3கள<� த�ைமக/ கிைசய0 பல திற0ப/ட எ5	கைள 

அவ3க� திறைமயாக ேச30ப� ேபால, ந�மவ3	#8 ேச3	க 

ெத@யா�. பய�3க/# த	கவா. ெச�ைவயான எ58 ேச3	க 

ந�மவ3க," க;.	 ெகா�வா3களாய�� இ0 ேபாதைடC� 

ஊதியதிA� பதி�மட"# மி#தியான ஊதியைத0 

ெப.வா3கெள�பதி' எ/!ைணC� ஐயமி�.; இ"ஙனேம பய�3 

ெதாழிலி' அறிய; பாலனவா9 உ�ள D/ப"க� எ+ண�ற�தன. 

இைவ ெய'லா" க'வ�யறிவ��றி வரமா/டா. ஆைகயா', 

இவ;ைற	 க'வ�யறிவா' ஆராய�தறி�� உழ� ெதாழிைல8 

சிற	க8 ெச9வா3களாய�� ந�மவ3க,� ந� நா!� ம;ற 
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எ'லாைரC�, எ'லா நா!கைளC�வ�ட மிக8 சிற�� வ�ள"# 

ெம�ப� தி+ண�.   

 இன<, உழ�ெதாழி;# அ!த நிைலய�' அகதியமாக8 

ெசய;பால� ெந9த; ெறாழிேல யா#�. நாக@க வா&	ைகC�ள 

எதிறதவ3க,� தம�ட�ைப மைறத;# ஆைடக� ேவ+> 

நி;கி�றன ர'லேரா? “ஆைடய�'லா மன<த� அைர மன<த�“ எ�ற 

பழெமாழி0 ப> ேமேல �ண�ய�'தவ3 வ�ல"#கள<A� தா&�தவரா		 

க5த0ப!வ3. வ�ல"கின"க/காய�A�, ேம; ேபா3ைவ ேபா�ற 

மய�3	 க;ைறக," #றிகைள மைறத;# வா;Jற"க," 

கட�ள5ளா' அைம�	 ெகா!	க0ப/>5	கி�றன. ம	கேளா 

ப#தறி� உைடயராய�5தலா' அவ3க/# அவ;ைற	 

ெகா!தில3. அவ3க� தமதறி�ெகா+! ஆைட ெந9� உ!	க 

ேவ+>யவ3களாய�5	கி�றா3க�. உட�ைப0 பா�காத;# 

இ�றியைமயா8 சிற0ப�னதான உணைவ த5த'ப;றி 

உழ�ெதாழி' எ'லா ெதாழிலி4� ேமலானெத�. 

ெசா'ல0ப>A� தNவ�ைன ஒ5சிறி� மி'லா ெதாழி' எ�ெவ�. 

ஆராCமி/�, அ� ெந9த;ெறாழிலாகேவய�5தலா', 

அ�வைகய�' அஃ� உழ�ெதாழி4� ேமலான ெத�ேற 

ெகா�ள0ப!�. இ� ப;றிய�ேறா, ெத9வ0 Jலைம தி5வ�, 

நாயனா3 உழ� ெதாழிைலேய சிற0ப��	 ?றினாராய�A� தா� 

ெந9த;ெறாழிைலேய ெச9�ெகா+! உய�3 வா&�தன3. உழ� 
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ெச9C"கா; சி;.ய�3க� சிலபல மா,தலி� அதி;சிறி� தNவ�ைன 

உ+ெட�.�, ெந9த;ெறாழி' ஓ5ய�3	#� தN"கி�ைமய�� அதி; 

சிறி�� தNவ�ைன ய�'ைல ெய�.� அறித' ேவ+!�. இ�ைண8 

சிற�த ெந9த;ெறாழிைல அய' நா/டவ3க� வ�ய0பான பல 

ெபாறிகளைம� நிர�ப திறமாக நடதி அளவ�ற�த ஊதியைத 

எ9த, ந� நா/டவ3கேளா, க'வ�யறிவ��ைமயா' இதி' மிக�� 

ப�;ப/ட நிைலய�ைன யைட�� ஏைழகளாய�5	கி�றா3க�. 

இன<யாய�A�, அவ3க� அ"ஙன" க'வ�ைய இக&�திரா�, 

அதைன தா-" க;. த� ம	க/#� ந�# க;ப�� 

ெந9த;ெறாழிைல8 ெச�ைவயா9 நடதி வா&வாராக! 

 இன<, உழ� ெதாழிலாA�, ெந9த;ெறாழிலாA� உ+டா	கிய 

ெபா5�கைள ஒ�;;ெகா�. ெதாைலவாக��ள ப;பல 

நா!கள<4� உ�ள ம	க/#0 பய�ப!�ப> ேச30ப�த;# 

வாண�கமான� மிக�� உதவ� ெச9வதா#�. இ ெதாழி' நைடெபறா 

தானா' எ'லா5� எ'லா ெபா5�கைளC� ெப;. இ�J;. 

வாழ' ->யா�. எ�ெத�த நா/>' எ�ெத�த ெபா5�க� நயமா9	 

கிைட	# ெம�பைத ஆரா9�தறி��, அவ;ைற ஓ@டதி;ெறா#�0 

பல3	#� பய�ப!தி தா-� பயனைடத;#	 க'வ�யறி� 

க/டாய� ேவ+ட0ப!�. வாண�க� நடா�வா3	#	 க'வ�யறி� 

அகதியமா9 ேவ+ட0ப!ெம�பைத உண3�த அய' நா/டவ3க� 

க'வ�யறிவ�; சிற�தவராய�5	கி�றா3க�. ந� நா/>' வாண�க� 
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நடா�கி�றவ3கேளா எ7த0 ப>	க8 சிறி� ெத@�தா; ேபா�ெம�. 

மன0பா' #>�	 க'வ�ய�'லாதவ3களா9	 கால" கழி	கி�றன3. 

இவ3கள<' எ�வள� பண� பைடதவ3களாய�5�தா4�, இவ3கள<' 

க'வ�யறிவ�; சிற�த அய' நா/! வாண�க3க� ஒ5 

ெபா5/ப!�வேதய�'ைல. இ"ஙன� தா� க'வ�யறி�ைடய 

ப�றரா' இகழ0ப!த' உண3�தாய�A�, இன<ேம', தா-�, த� 

ம	க,�, த�மினதவ5" க'வ�ய�' ேம�ப/! வ�ள"க -ய�., 

அதனா' வாண�க வா&	ைகைய எ�வா5� Jக7�ப> நடாதி8 

சிற0ெப9�வராக!  

9. ப#�ண3�� மாத5� 

 மாத3க,ைடய ந�ைமையC� -�ேன;றைதC� நா>, 

அவ3க,	# -த�ைமயாக ேவ+!= சில சிற�த ெபா5�கைள 

இ"ேக சிறி� வ�ள	கி8 ெசா'வா� நம� தமி& ந/ைட தவ�ர, ம;ற 

நா!கள<லி5	#� ெப+மண�க� க'வ�ய�4� கட�� வண	கதி4� 

நாக@க ஒ7	கதி4� நா,	#நா/ ப�ைறேபா' வள3�� மிக�� 

இன<தாக உய�3 வா&	ன<;3க�. நம� தமி& நா/! மாத3கேளா 

சிற�த க'வ� உைடயவ3க,� அ'ல3; உ+ைமயான கட�ைள 

வண"க ெத@�தவ3க,� அ'ல3. உ+ண உண��, உ!	க 

�ண�C�, இ5	க இட-� கிைடதா;ேபா�� எ�.�, இைவக,	# 

வ.ைம0படாம' வா&வேத இ�ப வா&	ைக எ�.� நிைன� 

உண�, உைட, இ50ப�ட� எ�A� இைவகைள 
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ேத>	ெகா�வதி4�, ேத>ய இவ;ைற உ+! உ!� 

உைறவ�டமா	கி உற"கி	 கழிவதி4� தா� வா&நாைள	 கடதி 

வ5கி�றா3க�. உய3�த அறிவாவ� உய3�த ேநா	கமாவ� ந� 

ெப+மண�க,	#8 சிறி�� இ'ைல; அ'ல� உய3�த அறிைவC� 

ேநா	கைதC� ெபற' ேவ+!ெம�A� வ�50பமாவ� 

இவ3க,	# இ5	கி�றேதா ெவ�றா' அ� தாA� இ'ைல. 

உ+!. உ!தி உற"கி வா&நா/ கழி0பைதவ�ட ம	களா' 

அைடயத	க ேவ. சிற�த ெபா5� இ'ைலெய�ேற ெப5�பாலா3 

நிைன	கி�றா3க�.  

 அ0ப> நிைனதா' ம	க,	#� ம;ற உய�3க,	#� 

ேவ;.ைம யா�? ம	கள<A� தா&�த ஆ! மா! #திைர -த' ஈ 

எ.�J J7 ஈறான எ'லா8 சி;.ய�3க,"?ட0 பசிெய!தேபா� 

தம	# எள<திேல கிைட	#� J' இைல தைழ கிழ"# கன< ேத� 

-தலான இைரகைள ேதட உ/ெகா+!�, மைலய5வ� ஆ. ஏ3 

#ள" ?வ' -தலியவ;றி� நNைர0 ப5கிC�, பசி தN3�தப�� 

மர"கள<� அ>ய�ேலா ெச>கள<� ந!வ�ேலா மைல0 ப�ள�கள<� 

இைடய�ேலா கிட�" கவைலய��றி உற"கி	 கால"கழி	கி�றன. 

ம	க,	காவ� உ!	க ஆைட ேவ+!�. இ8 சி;.ய�3க,	ேகா 

அைடC� ேவ+!வதி'ைல. மைழய�' நைனயாம4� பன<ய�; 

#ள<ராம4� ெவய�லி' ெவ��பாம4� அ��ய�3கைள0 பா�கா	க 

�>0பான ேதாேலா! அட3தியான மய�ைரC" க�பள<0 
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ேபா3ைவேபா' அைவக,	# இைறவ� ெகா!தி5	கி�றா�. 

ெவ0பமி#�த நம� தமி& நா/>4�ள ஆ!மா!க,	#	 #ள<@� 

��ப� மி#தியா9 இ'லாைமயா', அைவகள<� உட�ப��ேம' 

அட3�� நN+ட மய�3க� இ'ைல. ஆனா' வட	ேக 

இமயமைலய�4�, அ� மைல8சாரலி' உ�ள இட"கள<4�, அட3�� 

நN+ட மய�3கள<5தைல	 காணலா�. ஏென�றா', ேபா90 

பா3தா' அ"#�ள ஆ!மா!க,	# அ�மைல நா!கள<' தா"க 

->யாத பன<C" #ள<5� மி#�தி5	கி�றன; அ�வள� பன<ய�4" 

#ள<@4� அ�வ�ல"#க� ெவ;.ட�J உ�ளனவாய�5�தா', அைவ 

உடேன வ�ைற� மா+!ேபா#�. ஆதலா' அ�வா! மா!க� 

அ"#�ள பன<ய�4� #ள<@4� மா+!ேபாகாம' அவ;ைற0 

பா�கா0பத;காகேவ எ'லா இர	க-� உ�ள கட�� அைவகள<� 

உட�ப�� ேம' நN+! அட3�த மய�ைர வளர8 ெச9தி5	கி�றா�.  

 ஆகேவ, உணவ�� ெபா5/!� உைடய�� ெபா5/!� 

இ50ப�டதி� ெபா5/!� ம	களாகிய நா� ஓயாம' அைடC" 

கவைலC� ��ப-� ந�மி; றா&�த சி;.ய�3க,	#8 சிறி�� 

இ'ைல. ேவ+!�ேபா� இைரேத> தி�.�. உற	க� வ�தேபா� 

உற"கிC�, ஆE� ெப+Eமா9	 ?> த� இன"கைள0 

ெப5	கிC� அைவக� கவைலய��றி கால"கழி	கி�றன. 

இ0ப>00/ட சி;.ய�3கள<� வா&	ைகCம, உண�	#�, உ!0J	#�, 

இ50ப�டதி;#� அ'4� பக4மா90 பா!ப/!, மைனவ�யா; 



79 

 

கணவA", கணவனா' மைனவ�C�, ெப;ேறாரா; ப��ைளக,�, 

ப��ைளகளா; ெப;ேறா3க,�, ஒ5 #!�பதாரா' அவ3கள<� 

L;றதா5�, ஒ5 L;றதாரா' அவ3கள<� #!�பதா5�, ஓ3 

ஊராரா' அவ3 த� அரச5� ஓ3 அரசரா' அவ3 த� ஊரா5� ஆக 

எ'லா5மா90 பலவைக ��ப"க,	# ஆளாகி ேநாய�4" 

கவைலய�4� இைடயறா� உழ�. வ5�திவ5� ம	களாகிய நம� 

வா&	ைகையC� ைவ� ஒ0ப�/!0 பா3தா' நம� ��ப 

வா&	ைகையவ�ட8 சி;.ய�3கள<� இ�ப வா&	ைக எதைனேயா 

மட"# சிற�ததா9 காண0ப!கி�றத�ேற? ந�ைம0 பைடத 

உ+ைமயான கட�ைள நிைனயாம' ந� ேபா�ற ம	கைள 

ெத9வமாக வண"கிC� த�ைமேய தா� ெப@யராக நிைன��� 

வா&நா� -திரா -�னேர கவைலயா4� ேநாயா4� ?;.வ� 

வா90ப/! ம>C� ந� ம	க/ ப�றவ�ையவ�ட இைறவன� 

பா�கா0ப�' அட"கி	 கவைலய��றி உய�3 வா7� 

வ�ல"கின"கள<� வா&	ைக சிற�தா ய�5	கி�றத�ேறா? 

அ"ஙன� இ5	க, உ+ண' உ!த' உற"க' இ�J.த' எ�A� 

இைவகளாேலேய ம	க� வா&	ைக யான� சிற�தாய�5	கி�றெதன 

நிைன0ேபாமாய�� அஃ� எ�வள� ேபதைமயா		 காண0ப!கி�ற�!  

 அ0ப>யானா', எ'லா0 பறிவ�கைளC�வ�ட ம	க/ ப�றவ�ேய 

சிற�தெத�. அறி�ைடேயா3க,� அவ3 ெச9�ைவத F'க,= 

ெசா'வ� ஏ� எ�றா', எ�த வைகய�' ம	க/ ப�றவ�யான� ம;ற8 
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சி;.ய�3கள<� ப�றவ�ையவ�ட அ"ஙன= சிற�தாய�5	கி�ற� 

என0ைத நா� ந�# ஆரா9�� பா3� ெதள<த' ேவண!�. 

ம	களாகிய நா� ப#தறி� உைடயவ3களாய�5	க, ம;ைற8 

சி;.ய�3கேளா அதைகய ப#�ண3� உைடயனவா9	 

காண0படவ�'ைல. அதனாேலதா� நம� ப�றவ�யான� ம;ற 

வ�ல"கி� ப�ற0ைபவ�ட8 சி;�தா#ெம�. அறிகி�ேறா�. 

வ�ல"#க,	# இ� ந'ல�, இ� தNய� எ�. ப#�ண3த' 

இயலா�. அைவ வழ	கமா9 தி+E� தNன<ையேய உ/ெகா�,�;  

ெப5� Jத3கள<4� மைல	#ைககள<4� மர நிழ'கள<4� 

கிட�தப>ேய நாைள	 கழி	#�; இவ;.	# ேம' அைவ ஒ�ைறC� 

அறியமா/டா; ேம�ேம' இ�பைத0 ெப5	#� வழிவைகக,� 

அைவ ெத@�� ெகா�ள ->யா�; ப�ற உய�3க,	# ந�ைமயாவ� 

இ�, தNைமயாவ� இ� எ�.� அைவ அறிவதி'ைல. இ�த 

உலகதி' நா� ஏ� பைட	க0ப/>5	கி�ேறா�? இ�த உட�J ஏ� 

நிைலயாய�50பதி'ைல? சிறி� காலதி' இ�த உட�J அழி�� 

ேபாக உய�3 எ"ேக ேபாகி�ற�? இ�த உட�ப�� உறவா' வ�த 

ெப;ேறா5� மைனவ� ம	க,� உட� ப�ற�தா5� ேநச5� 

L;றதா5� d&�� ெகா+>5	க�� இந உய�3 திSெர�. 

இவ3க� எ'லாைரC� வ�/! எ"ேக ேபாகி�ற�? அ0ப>0 ேபா#� 

உய�ைர இவ3க� ஒ5வ5� த!	க மா/டாதவ3களா9 அலறி வ N&�� 

அ7வேத�? எவரா4� த!	க ->யாத இ�த0 ப�ற0J இற0Jகைள 

வ#தவ� யா3? இவ;ைற வ#தவன� ேநா	க� யா�? 



81 

 

ெப5���ப�	# இடமான இ0ப�ற0J இற0Jகைள நN	#� வழி 

யா�? எ�. இ"ஙனெம'லா� ஆரா9�� பா3	க	?>ய 

உண38சிC�, அ� �ண38சியா' அைடயத	க ெப5� பயA� 

வ�ல"#க,	#8 சிறி�� இ'ைல. ம	களாகிய நாேமா 

இைவகைளெய'லா� ஆரா9�� பா3�, அ� வாரா98சியா' வ5� 

பயைன அைடயத	க, உய3�த நிைலய�' இ5	கி�ேறா�. 

கிைடத;# அ@ய இ��ய3�த நிைலய�' இ5���, 

இ��+ைமகைள ஆரா9��0 பாராம', வ�ல"#கைள0 ேபா' 

உ+பதி4� உற"#வதி4� கால"கழி�, வைக வைகயான 

உைடகைள உ!0ப��, பளபள0பான நைககைள0 U+ப��, 

மிAமிA0பான வ+>கள<; ெச'வ��, நா,	#நா� வள5�  

J�ைமகைள	 கா+ப��, ஒ�.	#ேம' ஒ�. உய3�த 

மண0ப+ட"கைளேமா0ப�", க;		 க;க இன<	#" கைதகைள	 

க;ப�� ஆகிய இைவகேள ம	க/ப�றவ�ய�னா' அைடயத	க 

ெப5�பய�க� எ�. ந�மவ3 நிைன0பா3களாய�� ஐேயா! அவ3க� 

வ�ல"கின"கள<A" கைட0ப/டவ3க� ஆவா3க� அ'லேரா?  

 ஆதலா', நம	# அ5ைமயா9	 கிைடத ப#�ண38சிைய 

நா� பலவைகயான உய3�த வழிகள<4� வளர8 ெச9� அதனா'  

அழியா0 ெப5� பயைன அைடத' ேவ+!�. இ�வைரய�4ேம, 

ப#�ண38சியா' நா� அைட�த பய�க,� அைட�� வ5� 

பய�க,� அளவ�ட0படா. நா�	# இன<ையன ப+ட"கைள 
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நா,	#நா/ Jதிய Jதியவாக8 ெச9ய	 க;. வ5கி�ேறா�; 

க+E	# அழகான உ!0JகைளC� நைககைளC� 

வைகவைகயாக8 ெச9வ�� அண��� வ5கி�ேறா�; பா3	க	 

பா3	க	 கவ38சித5� ஓவ�ய"கைள (சிதிர0பட"கைள) 

எ7�வ���, பாைவகைள8 ெச9வ��� அவ;ைற ந�-ைடய 

இல	கிய"கள<' ைவ�0 பா3� மகி&�� வ5கி�ேறா�; ேம� 

மாட"க,�ள மாள<ைக வ N!கைளC�, அவ;ைற8 dழ0 பசிய 

ேதா/ட"கைளC� அைம0ப��  அ�  வ N!கள<; கள<0Jட� 

#>ய�5��� அ ேதா/ட"கள<' மன	 கிள38சிேயா! உலவ�C� 

வ5கி�ேறா�; J'லா"#ழ', யா&, -ழவ -தலான 

இைச	க5வ�கள<� இன<ய ஓலிகைளC�, அவ;ேறா! ேச3�� 

பா!வா3த� இைச0 பா/!கைளC" ேக/!0 ெப5"கள<0J அைட��  

வ5கி�ேறா�; ந.மண" கம7� பலவைக மல3கைள8 d>C�, 

அ� மல3கள<லி5��=, ச�தன	 க/ைட அகி; க/ைட -தலியவ; 

றிலி5��� ெப;ற ெந9ையC" #ழ�ைபC�, UசிC� 

இ�J.கி�ேறா�; மிக ெம'லிய ப=Lகளா4� பறைவகள<� 

`வ�களா4� அைம	க0ப/ட ெமைதகைள வ7வ70பாக8 

ெச9வ�த ம50J	 க/>'கள<' இ!வ��, அவ;றி�ேம;ப!�, 

இன<� உற"#கி�ேறா�. இ�A�, ஏவ;காரரா' வ Nச0ப!� 

ெவ/>ேவ3 வ�சிறிகளா4�தாேம Lழ4� வ�சிறி0 ெபாறிகளா4� 

ெவய�;கால வ�ய3ைவய�ைனC� J7	கதிைனC� மா;றி 

மகி&8சியைடகி�ேறா�; தறைமமி	க Jலவ3களா' எ7த0ப!� 
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JதியJதிய கைதகைள0 பய��. உ�ள"கள<	கி�ேறா�. 

இ"ஙனமாக, நம	#�ள ப#�ண38சிய�� உதவ�ைய	 ெகா+! 

நா,	#நா� நா� அைட�� வ5� இ�ப"கைள -;ற எ!� 

->� உைர	க0 J#�தா' அவ;றி;# இ� ஏ! இட" ெகா�ளா�.  

 ேம4�, நம	#�ள ப#�ண38சிய�� மி#தி	# த	கப> நா� 

மி#�த இ�பைத அைட��  வ5வ�ட� ப#�ண38சிய�' 

ந�மிA� எதைனேயா மட"# உய3�த அறி�ைடேயா3களா; 

Jதிய Jதியவாக	 க+! ப�>	க0ப/! ெபாறிகள<� 

(இய�திர"கள<�) உதவ�யா', நா� எ'ைலய�'லாத 

இட3	கடலின<�.� வ�!வ�� எ!	க0ப/!, ஒ�ெவா5 நா,� 

J�0J� நல"கைள அைட��, இன<தாக வா&நாைள	 கழி� 

வ5கி�ேறா�. நNராவ� வ+>க� ஏ;படாத அ.ப�  எ7ப�  

ஆ+!க,	# -�தி ந� -�ேனா3க� ஓ3 ஊ@லி5��  

ெதாைலவ�4�ள ம;ேறா3 ஊ5	#8 ெச'ல ேந3�தா' அ0ேபா� 

அவ3க� எ�வள� ��00ப/டா3க�! அ	 கால"கள<; 

ெச�ைவயான பா/ைடக� கிைடயா. இ5�த சில  பா/ைடகேளா 

க'4" கர!� ேம!� ப�ள-� நிர�ப�	 கா'நைடயா98 

ெச'வா3	#� மா/! வ+>கள<; ெச'வா3	#� மி#�த 

வ5தைதC" கால	கழிவ�ைனC� பண8ெசலவ�ைனC� 

உ+டா	கின. அ0பா/ைடக� கா!கள<� ஊ!�, மைலகள<�  

ேம4�, பால"க� இ'லா ஆ.கள<� ந!�" கிட�தைமயா', 
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அவ;றி� வழி8 ெச'ேவா3க� Jலி கர> ஓநா9 பா�J -தலான 

ெகா! வ�ல"#களா4� க�வ3களா4� அைல	க0ப/!0 

ெபா5,� உய�5� இழ���, ெபா5� இழ�� அ@தாய உய�3 

த0ப�C� ��J;றா3க�; வழிய�ைடேய உ�ள ஆ.கள<' 

ெவ�ள"க� வ�� வ�/டா', ஓட� வ�!வா3 இ'லாதேபா�, 

அ	கைரய� வ�� ேச3�தா3 அ"ேகC� இ	கைரய�; 

ேபா98ேச3�ேதா3 இ"ேகC� ஆக, ெவ�ள� வ>C� நா/கள 

வைரய�; கவைலெயா! காதி5�தா3க�.  

 கடலா; dழ0படாத நா!கள<' இ50பவ3கேள இ"ஙன� ஓ3 

ஊ@லி5�� ெதாைலவ�4�ள ப�றி� ஓ3 ஊ3	#8 ெச'ல இதைன 

��ப"கைள அைடந3கெள�றா;, கட' d&�த  இல"ைகய�' 

உ�ளவ3க,� ெப5" கட'க,	# அ0பா' உ�ள கடார� (ப3மா), 

சாவக� (ஜாவா), சீன�, பாதள� (அெம@	கா) -தலான 

நா!கள<லி5�த மா�த3க,� இ0 பாரதநா/!	# (இ�தியா�	#) 

வர�� இ"#�ள மா�த3க� அ� அய' நா!க,	#8 ெச'ல�� 

எ�வள� ��ப0ப/>5	க ேவ+!�! 

 அ	ெகா>ய ��ப"க,	# அ=சிேய, -;காலதிலி5�த 

-�ேனா3கள<; ெப5�பாலா3 ஓ3 ஊ@லி5�� ெதாைலவ�4�ள 

ம;ேறா3 ஊ5	#8 ெச'வதி'ைல. -7 வ.ைமயா; பசி��ப�  

தா"க மா/டாதவ3கேள தா� இ5�த ஊைர வ�/!, ேவ.  

வள=சிற�த ஊ3கைள ேத>8 ெச�றன3. ம;ைறேயா3 தா�தா� 
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இ5�த இட"கள<ேலேய ததம	# ேவ+>ய உண�0 

ப+ட"	ைள0 பய�3 ெச9�ெகா+! ெப5�பா4� வ.ைமய�ேலேய 

கால"கழிதன3. 

 அ	காலதி', ஓ3 ஊ@' உ+டா	க0ப/ட ப+ட"க�, 

ப�றிெதா5 சிறிய ஊ3	#8 ெச'வதி'ைல. காவ�@0U�ப/>ன�. 

உைறe3, ம�ைர, கi3 -தலான ெப@ய தைலநக3க� 

சி;சிலவ;றி;ேக  அயa3கள<' ஆ	கின ப+ட"க� வ�ைல0ப!த 

வ5�. நிர�ப0 பா!ப/! அ0ப+ட"கைள அ�  நகர"கள<; ெகா+! 

ேபா98 ேச30ப�	க ேவ+>ய�5தலா', வண�க3க� அைவகைள 

மி#�த வ�ைல	# வ�;றன3; கட' தா+>C�ள நா!கள<' ஆ	கின 

அ5�ப+ட"க� க0ப'கள<� வழியாக 

வரேவ+>ய�5�தைமயா4�, அ	கால�0 பா9க/>	 க0ப'க� 

கடலி4�ள dழ'க,	#� அ"ேக வ NL= dைற	 கா;.க,	#� 

த0ப�0 ப�ைழ�8 ெச�., அய' நா!கள<; கிைடத அ� 

அ5�ப+ட"கைள ஏ;றி	 ெகா+! தி5�ப� இ"# வ�� ேசர0 பல 

தி"க,� பல ஆ+!க,� கடந� ேபானைமயா4� அ�  

அ5�ப+ட"கைள மிக உய3�த வ�ைல	# வ�;பைன ெச9தா3க�. 

அதனா' மிக8 சிற�த ெச'வ3களா9 உ�ளவ3கேள அ��ய3�த 

ப+ட"கைள வா"கத	கவரா9 இ5�தா3க�. ம;றவ3க  

ெள'லா5� அைவகைள வா"#த;# ஏலாம' அவ;ைற0 பா3�0 

பா3� ஏமா�தன3. 
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 இைவகேள ய�றி, அ	 காலதி' இ�A� ஓ3 ேப@ட3 

இ5�த�. ஒ�.	ெகா�. ெதாட3ப�'லாம' மிக�� எ/>ய�5�த 

ஊ3கள<' மைழ ெப9யேவ+!" காலதி; ெச�ைவயாக மைழ 

ெப9யாம' ம.� வ�/டா', அ�b3கள<� வ�ைளெபா5�க� 

வ�ைள� #ைற�� ப=சைத உ+டா	கின. வ�ைள�த 

ஊ'கள<4�ள உண�0 ெபா5�கைள வ�ைளயாத ஊ3க,	# 

வ�ைரவ�; ெகா+!ேபா98 ேச30ப�	க எள<தான வழி அ	காலதி' 

இ'ைல; அதனா; ப=ச� ேந@/ட ஊ3கள<லி5�த #>ம	க� 

அ"க"# இ5�தப>ேய கண	கி�றி மா9�தன3.  

 ஆனா' இ	காலதிேலா -;?றிய ��ப"கெள'லா� 

ஒழி�தன. எதனாெல�றா;, ப#�ண38சிய�; சிற�த ேஜ�� வா� 

எ�A� ஒ5 �ைரமக� நNராவ�ய�� வ'லைமைய	 க+!ப�>	க, 

அவA	#0 ப��வ�த ஆ"க அறிஞ3 பல3 அ� நNராவ�ைய	 ெகா+! 

வ+>கைளC" க0ப'கைளC� இட3 ேநராம' மி# வ�ைரவாக 

ஓ/டத	க -ைறகைள ெத@�� ெகா+டதனாேலேயயா�. ஆ. 

தி"க� அ'ல� ஓ3 ஆ+! மா/! வ+>ய�; ெச�. ேசரேவ+!� 

ஊ3கைள இ0ேபா� நNராவ� வ+>ய�' ஏறி நாைல�� நா/கள<' 

ேபா98 ேச3கி�ேறா�; -�ேன ஐ�F. iபா9 ஆய�ர iபா9 

ெசலவழி�	 ெகா+! ேபா98 ேசர ேவண>ய இட"கைள, இ0ேபா� 

நா;ப� ஐ�ப� iபா98 ெசலேவா! ேபா98 ேச3கி�ேறா�. -�ேன 

வழிய�� இட	கா4�, ெகா>ய வ�ல"#களா4�, தNய க�வ3களா4� 
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ேந3�த ெகா>ய இ!	க+கெள'லா� இ0ேபா� இ'ைலயாய�ன. ெப5" 

கட'கைள தா+>8 ெச'ல ேவ+>ய நா!கைள ெய'லா� நNராவ�	 

க0ப'கள<� வழியா9	 #றித காலதி; L5"கிய ெசலவ�' இன<தா90 

ேபா98 ேச3கி�ேறா�. அ�நா!கள<4�ள அ5� ப+ட"கைள ெய'லா� 

நாமி5	#� நா!க,	#� ந� நா/>4�ள வ�ைள ெபா5�கைள 

அ�நா!க,	#மாக ஏ;.மதி இற	#மதி ெச9�, #ைற�த வ�ைல	# 

அைவகைள ெகா+!" ெகா!�� வ5கி�ேறா�. ப�ற நா!கள<; 

Jதியன Jதியனவாக ஆ	க0ப/! வ5� ேந3தியான அ5� 

ப+ட"கைள8 ெச'வ3கேளய�றி, ஏைழ ம	க,� வா"கத	கப> 

அைவக� #ைற�த வ�ைல	# வ�;பைன ெச9ய0ப!கி�றன. அ� 

ம/!ேமா! ஒ5 நா/>' மைழ ெப9யா� ப=ச� வ�தா' அய' 

நா!கள<' வ�ைள�த உண�0 ப+ட"கைள நNராவ� வ+>களா4�, 

நNராவ�	 க0ப'களா4� உடA	#ட� அ"ேக ெகா+! வ�� ேச30ப�� 

அ"# உ�ள ப=சைத தN3�0, ப'லாய�ர� ம	கைள உய�3 ப�ைழ	க8 

ெச9கி�றா3க�. இைவேபாலேவ இ�A� எ+ண�' அட"காத 

எதைனேயா நல"கெள'லா�, ப#�ண38சிய�; சிற�த ஆ"கில0 

ேபரறிவாள<க� க+!ப�>த நNராவ�0 ெபாறிகளா' நா� அைட�� 

வ5கி�றன� அ'லேமா?  

 இைவ ம/!ேமா! இல"ைகய�' உ�ளவ3க� இ�தியாவ�' 

இ50ப�3கேளா!�, இ�தியாவ�' உ�ளவ3க� இல"ைகய� 

லி50பவ3கேளா!�, ஒ5 வ N/>;#�ள<50பவ3கைள0ேபா' 
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ேபசி	ெகா�வத;# வா9தி5	#� வ�ய0பான வசதிைய எ+ண�0 

பா5"க�! இஃ� எதனா' வ��? மி�வ>வ�� இய	கைதC�, 

அதைன0 பய�ப!�� -ைறகைளC� ஆ"கில அறிஞ3க� தம� 

ப#�ண38சிய�� D/பதா; க+! ப�>தைமயா' அ�ேறா? 

இல"ைகய�' இ50பவ3க� இ�தியாவ�' இ5	#� த� ந+ப3க/#8 

ெச9திக� ெத@வ�	க ேவ+!மானா4� அவ3க� அவ;ைற ஒ5 க>த 

�+>' எ7தி மி� க�ப�8சாைல	# வ�!�, அத;#@ய சி. ?லி	 

காைசC� ெகா!�வ�/டா', ஒ5 மண� ேநரதி' இ�தியாவ�' 

இ50பவ3	ேகா இல"ைகய�50பவ3	ேகா அ8 ெச9திக� உடேன 

ெத@வ�	க0 ப!கி�றன; அ!த மண� ேநரதி' அவ;றி;# ம. 

ெமாழிC� வ5கி�ற� இ�த0ப>யாகேவ, இ�தியா இல"ைக	# 

ஆறாய�ர"க' எ/>C�ள சீைம -தலான இட"க,	#= சில மண� 

ேநரதி; ெச9திக� ெத@வ�த4� ஆ"கா"#�ள ெச9திகைள 

ெத@��ெகா�,த4� ஒ�ெவா5 ெநா>0 ெபா7�� நட��ெகா+! 

இ5	கி�றன. ஆராய�ர"க' எ+ணாய�ர"க' அக�.�ள 

நா!க,	ெக'லா�, இ"ஙன� -;காலதி; ெச9திக� வ�!த' 

->Cமா? சிறி�� ->யாேத. இ�வள� வசதிக,� எதனா' வ�தன? 

ஆ"கில அறிஞ3க� இைடவ�டா� தம� ப#�ண38சிைய0 பய�ப!தி 

மி� வ>� -தலான க/Jலனாகா D+ ெபா5�கள<� இ50ைபC� 

வலிைவC� இய	கைதC� பயைனC" க+!ப�>தைமயா' 

அ�ேறா? 
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 இ�A� ஒ5 J�ைமைய0 பா5"க�! ஒ5 F;றாண!	#-� 

இ5�த ந� -�ேனா3கள<;, ப/ட மர-� தள<3			 ேக/ட பறைவக,� 

மய"க இ�ன<ைச பா!வதி' வ'லவ3க� எதைனேயா ெபய3 

இ5�தா3க�. ஆனா' அவ3க� இற�த�� அவ3கள<� ேத� ேபா�ற 

#ர4� அவ3க� மிழ;றிய இன<ய பா/!க,� அவ3கேளா! ?டேவ 

இற�� ேபா9வ�/டன! அவ;ைற நா� ம.ப>C� ெசவ�ெகா!�	 

ேக/ப� இன< எ	கால�� இயலா�! ஒ5 F;றாண�>;# 

-;ப/>5�ேதா@� நிைல அ�வாறா9 ->ய, இ�த ஒ5 

F;றா+!	#� நா� ப�ற0பத;# -�ன<5�த இைச வ'ேலா3கள<� 

நிைல அ"ஙன� நா� ஏமாறி வ5�தத	கதா9 ->�� ேபாகவ�'ைல. 

ஐ�ப� ஆ+!க,	# -�ன<5�� -	கன<C" க;க+>A� இன<	க0 

பா>ய பாவாண3க� இ��லக வா&ைவ நN�0ேபானா4�, 

அவ3க,ைடய அ5ைம	 #ர' ஒலிC�, அவ3க� பா>ய இ�ன<ைச0 

பா/!க,� ந�ைமவ�/! நN"கி0 ேபாகவ�'ைல. எ0ப>ெய�றா', 

அெம@	கா ேதயதி; ப#தறிவ�; சிற�� வ�ள"#� எ>ச� எ�A� 

�ைர மகனா3 ஆ	கிய ஒலிெய7தி (Gramphone) எ�A� ெபாறியான�, 

அ0பாவாண3க� பா>ய இ�ன<ைச0 பா/!கைளC� அவ3க,ைடய 

இன<ய #ரெலாலி கைளC� அ0ப>ேய பா>	கா/ட, அைவகைள	 

ேக/!	 ேக/! நா� வ�ய�� மகி&கி�றன� அ'லேமா! அ� 

இைசவாண3க� இற�� ேபாய�A� அவ3க� பா>ய இைசக� இற�� 

ேபாகாம', நா� தி5�ப தி5�ப	 ேக/! மகி7�ப> பா�கா� 

ைவ	க0ப/>5	கி�றன அ''ேவா? இ� ம/!மா! எ�ெத�த 
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ேதயதி' எ�ெத�த ெமாழிய�' எ�ெவ0பா/!கைள எ�ெவவ3 

எ0ப>ெய0ப>0 பா>னா3கேளா, அ�வ0ப>ேய அ0பா/!கைளெய'லா� 

நா� இ5�த இடதி5�ேத ேக/! இ�J.� ெப5�ேப;ைற இ�வ�ைச	 

க5வ�யான� நம	# த�தி5	கி�றத�ேறா! இதைன இ�ப-� நா� 

எள<தி' அைடயலான� எதனா'? எ>ச� எ�A� �ைரமகனா3 தம� 

ப#�ண38சிைய8 ெச4தி எ�வளேவா அ5� பா!ப/! இ� 

இைச	க5வ�ைய	 க+!ப�>தனால�ேறா? அவ3 தம� 

ப#�ண3வ�ைன0 பய�ப!தாம', ம;ற ம	கைள0ேபா' உ+பதி4� 

உ!0பதி4� உற"#வதி4� தம� காலைத	 கழிதி5�தனராய��, 

நா� அ�வ5ம�த இைச	 க5வ�ைய0 ெப.த4�, ந� -�ேனா3கள<� 

திதி	#= Lைவ0 பா/!க�, அய'நா/! இைச வாண@� பலதிற 

வ@0பா/!க� எ�A� இைவகைள	 ேக/! மகி&த4� இய4ேமா?  

 இ�A� பா5"க� நா� ப>	#� Jதக"கைளC�, அ�வ� 

b3கள<' நட	#= ெச9திகைள யறிவ�	#� Jதினதா�கைளC� அ8L0 

ெபாறிக� சிறி� ேநரதி' ஆய�ர	கண	காக அ8L0 பதி� நம	#	 

#ைற�த வ�ைல	# த5கி�றன. அ8L0 ெபாறிக� இ'லா 

-�நாள<ேலா இ�வள� எள<தாக நா� வ�5�ப�ய அ@ய ெப@ய 

F'கைள0 ெப;.	 க;. ேத38சி அைடத' ஏலா�. பைழய நா/கள<' 

ஓ3 ஊ@; சி;சிலேர க;றவரா9 இ50ப3. அவ3க� தா� க;#� 

F'கைள0 பைனேய!கள<; பா!ப/! எ7தி	 க5தா9 ைவதி50ப3. 

அவ3க� த�மிட" க'வ�க;கவ5�ட மாணா	க3 சில3 ம/!� 
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த�மிட�4�ள ஏ/!8 Lவ>கைள0 பா3�8 சிறி� சிறிதா9 

எ7தி	ெகா�,�ப> அவ3க,	#	 ெகா!0பா3கேளய'லாம' 

எ'லா5� ெப;.0 பய�4�ப> அ�ேவ/!8 Lவ>கைள எ'லா3	#� 

எள<தி; ெகாடா3. அ'ல� அ0ப> ெகா!தா4"?ட ஓ3 ஏ/!8 

Lவ>ய�' எ7த0ப/>5	#� ஒ5 Fைல ஒேர காலதி; ப;பல3 எ0ப> 

எ!�	 க;க ->C� ேம4� தமி& ெமாழிய�' உ�ள சிற�த F'க� 

பல�� ஓ3 ஊ@' உ�ள க;றவ3 சில@டதி' ஒ5"ேக காண0ப!வ�� 

இ'ைல. ஓ3 அ5ைமயான Fைல	 காண ேவ+!மானா', 

எதைனேயா ஊ3க,	#0 ேபா9 அைல�� தி@�� ேத>0 

பா3	கேவ+!�. இ0ப> ேத> தி@வத;# எ�வள� நா/க� 

ெச'4�? எ�வள� ெபா5� ெசலவா#�! எ�வள� பா!� உைழ0J� 

ேவ+!�! இதைன இட3பா!க� இ5�தைமய�னாேலேய 

பைழயகாலதி; க;றவ3 ெதாைகமி# தியாய�'ைல; க'வ� பரவ�� 

இ'ைல; ஆனா' இ	காலதிேலா ெவ�ைள	கார3 க+! ப�>த அ8L0 

ெபாறிகள<� உதவ�யா; பலேவ. F'க,� பலேவ. Jதினதா�க,� 

ஒ�ெவா5 ெநா>C" ேகா> ேகா>யாக அ8சி; பதி	க0ப/! 

உலகெம"#� பரவ�	 ெகா+>5	கி�றன. இதனா', எ�வள� 

ஏைழயாய�50பவ3க,= சிறி� ெபா5� ெசல� ெச9� தம	# 

ேவ+>ய F'கைள எள<தி' வா"கி	 க;.	 க'வ�ய�' ேத38சி 

ெப.கி�றா3க�. இதனா; க'வ�யான� எ"#� பர�கி�ற�; க;றவ3 

ெதாைக மி#தி0ப!கி�ற�; நாக@க� எ"#� அறி� மண� கம&�� 

இ�ப ஒள< வ NLகி�ற�. இதைன ெப5� ேப.க," கா	pட� (Caxton) 
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எ�A� ெவ�ைள	கார அறிஞ3 தம� ப#�ண3வ�ைன0 பய�ப!தி 

அ !ெபாறிைய$ க+!ப�>தைமயா' வ�ைள�தைவக� அ'லேவா?       

 இ�A" இ"ஙனேம ெவ�ைள	கார �ைரம	க� அ'4� பக4� 

தம� அறிைவ8 ெச4தி இ�கா." க+!ப�>தி5	#� ெபாறிகளா' 

வ�ைள�த வ�ைள�தி5	கி�ற நல�க� அள�	# அட"கா. அவ3க� 

இ�வளவ�ேல ஓ9��வ�டாம', இ�A� தம� உண3வ�ைன0 பல 

�ைறகள<; ெச4தி இ�A� பல J�ைமகைள நாேடா." க+டறி�� 

வ5தலா', இ�A� உலகதி' உ�ள ம	க,	# வர0ேபா#� நல�க� 

இ�A� எ�வளேவா இ5	கி�றன! அைவெய'லா� அ0ேபா� யாரா' 

அள<வ�/!8 ெசா'ல->C�! ஆகேவ, ப#�ண38சிைய0 ெப;ற 

ம	களாகிய நா�, வ�ல"கின"கைள0 ேபாேல வ Nேண உ+! உற"கி 

இ�J;.	 கால" கழிதலிேலேய க5ைத8 ெச4திவ�டாம', அ0 

ப#�ண38சிைய0 ெப;ற ந�மி; சில3 அதைன மிக ந�றா90 

பய�ப!தி, அதனா; பல J�ைமகைளC� அவ;றா3 பல சிற�த 

இ�ப"கைளC" க+டறி��, அ�வா;றா' தா-� பய� ெப;. 

ம;ேறாைரC� பய� ெபற8 ெச9� வ5த' ேபால, நா-� 

அ��ண38சிய�ைன ேம4�ேம4� பய�ப!தி இ�A� ேமலான 

இ�ப"கைள அைடய	 கடைம0ப/>5	கி�ேறா� அ'லேமா? 

ஆைகயா' அ!த க/!ைரய�' ம	க/ ப�றவ�ைய0 ெப;ற நா� நம� 

ப#தண38சிைய	 ெகா+! இ�ன� அைடய ேவ+>ய ஒ5 சிற�த 

ெபா5ைள0ப;றி0 ேபாLேவா�.  



93 

 

10. தமி&தா9 

 “க+Eத; ெப5"கட�," கழகேமா டம3�� 

 ப+Eற ெத@�தா9�த இ0பL�தமி& ஏைன 

 ம+ண�ைட8சில இல	கண வர�ப�லா ெமாழிேபா' 

 எ+ண�ைட0 பட	கிட�தா எ+ண�� ப!ேமா“ 

-தி5வ�ைளயாட;Jராண�. 

 தமிழராகிய நா� நாேடா.� ேபசிவ5� தா9ெமாழி தமிேழயா#�. 

நா� சி. #ழவ�யா9 இ5�தேபா� ந� அ�ைனய�� தN�பாைல0 ப5கி0 

பசி தN3�� அவ� ம>ய�;கிட	க, அவ� ந�ைம	 ெகா=சி -த� ைவ� 

ந�ைம0 பாரா/>0 ேபசிய� தமி& ெமாழிய�ல�ேறா? சி. #ழ�ைதயா9 

இ5�த அ�த	 கால�ெதா/! ம.ப>C� நா� இ�த உலைகவ�/! 

அக�.ேபா#� வைரய�' ந� தா9 த�ைதயேரா!� உட� 

ப�ற�தவேரா!� மைனவ� ம	கேளா!� ந�நா/>' உ�ளவேரா!� நா� 

ஊடா>0 ேபLவ�� நமத5ைம தமி&ெமாழியல�ேறா? இ"ஙன� நம� 

உய�ேரா!� உட�ேபா!" கல�� நமதறிைவ த�வ+ண� ஆ	கி	, 

கனா	 காE" கால�" கனா�லகி' உ�ளவேரா! நா� ேபLைகய�' 

அ0 ேப8ேசா!� உட� வ�� நி;பதா9	 கிள3�� வ�ள"#வ� நம� 

இன<ய ெச�தமி& ெமாழிேயயா9 இ5தலி�, நம�ய�3 இ��லக 

வா&ைவ �ற�� ம.ைமCலகி; ெச�. உல�� ேபா�� நம	# உ;ற 

�ைணயா9 ந�ேமா! உட� வ�� நி;ப� தமி& ெமாழிேயயா#ெம�ப� 
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ெதள<வாக0 ெபற0ப!கி�ற� அ�ேறா? இ�வா. இ�ைம 

ம.ைமய�ர+>4� நம� உய�3	# உ;ற �ைணயா9 இ5�� உத�வ� 

தமி& ெமாழி ஒ�.ேம யாைகயா', ந!ேவ நா� க;#� ஆ"கில� 

ஆ@ய� -தலான ெமாழிக� அ�ேபா' நம	# எ0ேபா�� உத�C� 

�ைணC�9 இ5�� பய�படமா/டா எ�.ண3க.  

 நம� வய�;.0 ப�ைழ0J	காக��, ேவ. சில 

காரண"க,	காக�� ஆ"கில� ஸமpகி5த� -தலான ம;ற 

ெமாழிகைள நா� வ5�தி	 க;க ேவ+!வ� க/டாயமா9 

ேதா�றினா4�, இவ;றி� ெபா5! நம� இன<ய ெச�தமிைழ மற0ப�� 

அதைன0 பய�;சி ெச9யாம; ைவவ�/>50ப�� நம�ய�ைரேய நா� 

அழி0பதா9 ->C�. அழ#மி	க ெச�தாமைர மல@� ெச�நிறைதC� 

அதி' �,"கி வழிC" ெகா7�ேதைனC� அக;றிவ�/!, அவ;றி;# 

மாறா9 அத;# ம=ச� நிறைத ஊ/>8 ெச"கழநN3 மணைத0 J#தி	 

க;க+>� நNைர8 ெசா@�� ைவ0ேப� எ�. ஒ5வ� அத� 

இய;ைகைய மா;ற0 J#�தா' அ� ைக?டாம' அதாமைர மல3 

அழி�� ேபாவைத0 ேபால, ம;ற ெமாழிக,� இன<ய ெசா'4= சிற�த 

ெபா5,� உய3�த பயA� உைடயனவா9 இ5�தா4�, தமிழி� 

நிற-� அத� ெபா5ள<� மண-� அத� Lைவய�� ேதA� இய'பாக0 

ெபா5�த0ெப;ற நம�ய�ைர அ�வ�ய;ைகய�ன<�.� மா;றி அ� ம;ற 

ெமாழிகள<� த�ைமைய அத;# ஏ;றினா' அ� த�ற�ைம இழ�� 

அழி�� ேபா#�. தமி& -தலான ெமாழிக,� ஒ�ைறேயA� அ'ல� 
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இர+! V�ைறேயA� தன� #ழ�ைத0 ப5வ� ெதா/!0 

ேபசிவ5பவ3 தா� ேபL� அ� இய;ைக ெமாழிகைளேய ேம4� ேம4" 

க;. தம� அறிைவ வள0ப!தாம' அவ;ைற	 ைகவ�/! -;.� 

Jதியவான ஆ"கில� ஆ@ய� -தலான ெமாழிகைளேய பழகி 

வ5வாராய��, அவ3 நN+ட நா� உய�3 வாழா3. இதனால�ேறா; தமிைழ	 

ைகவ�/! ஆ"கில� ஆ@ய� -தலிவ;ைறேய க;.0 பழ#� ந� 

நா/டவ3 பல3 -0ப� அ'ல� நா;ப� ஆ+!	#/ பலைவ 

ேநா9களா; பj>	க0ப/! மா9�� ேபாகி�றன3! த�ன<ய;ைகய�' 

வ40ப/! நி'லாத ஒ5 `ண�� ேம; ெப5= Lைமகைள ஏ;றினா' 

அவ;ைற தா"காம' அ� -றி�� வ�7வ�ேபால, தம	#@ய 

ெமாழிைய	 க;. வலி�ெபறாத ஒ5வன� அறிவ��ேம' ேவ. 

ெமாழிகைள ஏ;றினா' அவ;ைற தா"க மா/டாம' அ� ப7� ப/!0 

ேபாம�ேறா? தா90பா' நிர�ப�+! வள3�த ப��ைள ஆ+! 

-திர-திர அ@ய ெப@ய -ய;சிகைளெய'லா� எள<தி; ெச9� நN+ட 

நா� உய�3 வா&த' ேபால தமி&0பா' உ+! வள3�தவ3 எதைகய 

ெமாழிகைளC� வ5தமி�றி	 க;. ெந!நா� உய�3 வா&�தி50ப3. 

தமி&நா! ம;ற ெமாழிகைளC" க;றவ3 நN+ட கால� உய�3 

ப�ைழதி5த4�, தமிைழவ�/! அய' ெமாழிகைள ம/!� 

பய�'கி�றவ3 வ�ைரவ�' உய�3 மா,த4� இய;ைகயாய நிக&தைல	 

கா+பவ3க,	# நா� ?.� இ��+ைம ந�# வ�ள"#�. 
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 அறிவ�; சிற�தவரான ஆ"கில ந�ம	க� தம	# இய;ைகய�' 

உ@ய ஆ"கிலெமாழிைய ந�றா		 க;ற ப�ற#தா� ேவ. ெமாழிகைள	 

க;கி�றா3க�; தம� ெமாழிைய	 க'லாம' ேவ. ெமாழிகைள8 

சிறி�" க;கேவ மா/டா3க�. இ0ப>0ப/ட உய3�த பழ	க� 

அவ3கள<டதி' இ50பதனாேலதா�, அவ3க� தம� ெமாழிய�' நிகர;ற 

JலைமCைடயரா9 இ50பேதா!, தா� க;#� ேவ. ெமாழிகள<4�  

வ'லவரா98 சிற�� வ�ள"கி, நN+டநா� உய�3 வா&�� உலகதி;# 

அளவ�ற�த ந�ைமகைள ெய'லா� வ�ைளவ�� வ5கி�றா3க�. 

ந�மவ3கேளா தம	#@ய ெச�தமி& ெமாழிைய8 சிறி�" க'லாம4�, 

சிறி� க;றா4� தமி& F;பய�றி8 ந�# நிர�பாம4�, 

வய�;.00ப�ைழ0ப�;#@ய ஆ"கில� -தலான அய'ெமாழிகைளேய 

மி#�த ெபா5/ ெசல� ெச9�, பல ஆ+!க� அ'4� பக4� 

உைழ�	 க;.	 ெகா�கி�றா3க�. க;.� எ�? ந� தமி& 

நா/>;#@ய ெத�ன"க�ைற0 ெபய3�	 ெகா+! ேபா90 பன<மி#�த 

ஆ"கில நா/>' ைவதா' அஃ� அ"ேக வளராம' அழி�� ேபாவ� 

ேபால, நம� ெச�தமிைழ வ�/! ம;ற ெமாழிகைளேய த� 

காலெம'லா" க;ற அவ3 அதனா' வலிவ�ழ�� ெமலி�� வ�ைரவ�' 

உய�3 �ற	கி�றன3!  ஐேயா! வய�;.0 ப�ைழ0J	ேக இைடe. 

வ�ைள� வ5தைல ந�மவ3 அறியாம' வரவர தம� வா&வ�' 

அ5கி0ேபாவ� நிைன	#� ேதா.� நம��ளைத நNரா9 

உ5	#கி�ற�! இ�நிைலைமைய8 சிறிதாய�A க5தி0 பா30பவ3க� 
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நம� தமி& ெமாழி0பய�;சி ந� உய�3 வா&	ைக	# இ�றியைமயாத 

அ5ம5�தா ெம�பைத உணராம; ேபாவேரா?  

 இ� ம/!ேமா? இ ெத�னா/>�க+ நம� தமி&ெமாழியான� 

இ5F;. V�. Fறாய�ர� ெதா+r;ைறயாய�ர� ெபய3களா; 

ேபச0ப/! வ5கி�ற�. இ ெத�னா/>' ம/!ேமய�றி, 

இல"ைகய�4� ப3மாவ�4� சி"க0U3 ப�னா"# -தலான மலா9 

நா!கள<4�, ேமாsL ெத�னா0ப�@	கா -தலான இட"கள<4� நம� 

தமி& ெமாழிைய0 ேபLவா3 ெப5�ெதாைகயா9 இ5	கி�றா3க�. 

இ�வள� ெப5�ெதாைகயா9 உ�ள தமி& ம	கெள'லா5� அறவ�4� 

நாக@கதி4� உய3�� வ�ள"க ேவ+!மாய��, அவ3க� தம	# 

ெத@���ள தமி& ெமாழிய�� வழியாகேவ அ"ஙன� ஆத' ேவ+!�. 

மி#�த ெபா5/ ெசல�� கால	 கழி�� வ5த-மி�றி அவ3கைள	 

க'வ�ய�' வ'லவரா	#த;# இைசவான  இ�த எள<ய -ைறைய 

வ�!� அவ3க/#0 J�ைமயாக ஆ"கில� ஆ@ய� -தலான 

ெசா;கைள	 க;ப�� அவ3கைள உய3த' ேவ+!ெம�. 

நிைன0பவ3 ஒ5 கால�� த� ெம+ணைத நிைறேவ;றமா/டா3. 

ஆதலா', ந� தமி& ம	கைள உ+ைமயாகேவ -�ேன;ற 

ேவ+!ெம�A� எ+ண� உைடயவ3க� அவ3க,	#@ய தமி&	 

க'வ�ய�� வாய�லாகேவ அதைன8 ெச9ய	 

கடைம0ப/>5	கி�றா3க�. ம;ற ெமாழிகள<' நாேடா.� Jதியனவா9 

ெவள<வ5� அ5�ெபா5� F'கைள ெய'லா� தமிழி' ெமாழி 
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ெபய3�	 க;ப�	க தைல0ப/டா', இ0ேபா� பதிைன�� 

ஆ+!க,	# ேம' ஆ"கில ெமாழிைய மிக வ5�தி	 க;. ஒ5வ3 

ெத@�� ெகா�,� ெபா5�கெள'லா�, தம� ெச�தமி& ெமாழிய�' 

ஏெழ/! ஆ+!கள<' இ�A= ெச�ைவயா		 க;.ேதறலா�, 

ஆ"கில� ஆ@ய� -தலிய ெமாழிகள<' அவ3 எ�வள�தா� க;. 

ேதறினா4�, தா� அ�ெமாழிகள<' அறி�த ெபா5�கைள தமி& ம	க� 

எ'லா3	#� Jல0ப!�ப> எ!�8 ெசா'லி0 பய� ப!த' இயலா�. 

தமி& க;றவேரா தா� அறி�தைவகைள தமி& ம	கெளவ3	#� ந�# 

வ�ள"#�ப> எ!�8ெசா'ல0 ெப@�� பய�ப!வ3. இதனா' தமி& 

நா/டவ3 தமி& க;பெதா�ேற தம	#� ப�ற3	#� பய�ப!வத;# 

ஏ�வா� எ�க.  

 இன<, ஏெழ/! F;றா!களா90 Jதி� -ைன�ெத7�� இ0ேபா� 

ஆ"கா"# வழ"கி வ5� பல ேவ. ெமாழிகைளC� ேபா'வத�. நம� 

ெமாழி; இஃ� இ�ன காலதிேலதா� ேதா�றியெத�. எவரா4� 

க/!ைர�8 ெசா'ல ->யாத பழைமCைடயதா#�. இதைன 

காலமாகிC� தன� இளைம சிறி�" #�றாதா9 உலாவ� வ5கி�ற�. 

தமிைழ0 ேபாலேவ பழைமCைடயனெவ�. ெசா'லத	க ஆ@ய� 

கிேர	# இலதி� ஈJ5 சீன� -தலான பல ேதய ெமாழிகெள'லா� 

இ0ேபா� உலக வழ	கி' இ�றி இற�ெதாழிய, ந� ெச�தமி& ெமாழி 

ஒ�. ம/!ேம எ'லா� வ'ல இைறவைன0 ேபா' எ�.� இறவாத 
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இளைம த�ைம வா9�� இல"#கி�ற�. இ��+ைமைய 

மேனா�மண Nயதி',  

 “ப'4ல#� பல�ய�5� 

  பைடதள<� �ைட	க கிA�ஓ3 

 எ'ைலய. பர�ெபா5� -� 

  ன<5�தப> ய�50ப�ேபா; 

 க�னட-� கள<ெத4"#� 

  கவ�� மைலயாள-� �,��  

 உ�Aதர �தி ெத7�ேத 

  ஒ�. பல ஆய�>A�  

 ஆ@ய� ேபா' உலகவழ	 

  கழி�ெதழி�� சிைதயா நி�, 

 சீ@ளைம திற� வ�ய�� 

  ெசய�மற�� வா&�� 

எ�.வ�த  தமி&தா9 வண	க8 ெச9Cள<4" க+! ெகா�க. 

 பழைமய�' இதேனா! ஒத ஆ@ய� -தலான ெமாழிகெள'லா� 

இற�ெதாழிய��, இ�ம/!� இ�A� இளைமேயா! வ�ள"#வ� 

எதனா' எ�றா', தமி& அ'லாத ம;ற ெமாழிகெள'லா� ம	கள 

இய;ைக	# மாறான உரத ஓைசக,� ெபா5�தா இல	கண 
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->Jக,� காண0ப!வதா' அைவ வழ"#வத;# எள<யனவா9 

இ'லாம' நாளைடவ�' மா9��ேபாக தமிழி' இய'பா; ப�ற	#� 

அைம�த இன<ய ஒலிக,� மிக�� ெபா5தமான இல	கண 

->Jக,� இைய��, இஃ� ஓ�த;# எள<தா9 இ5தலினா;றா� 

அ"ஙன� இஃதி�A� இளைம #�றாம' நைடெப.கி�றெத�. 

உண3��ெகா�க. ‘	5த�‘ ‘5t>‘ வ@த�‘ ‘85t>‘ ‘u5தய�‘ 

-தலான ஆ@ய8 ெசா;கைள8 ெசா'லி0 பா5"க�! அைவ 

ேபLவத;# எ�வள� வ5தமா9 இய;ைக	# மா.ப/டனவா9 

இ5	கி�றன! இ8ெசா;கைளேய தமி&வ>வாக தி@�	 ‘கி5த�‘ 

‘தி5/>‘ ‘�@த�‘ ‘சி5/>‘ ‘இதய�‘ எ�. ெசா'லி0 பா5"க�. 

அ0ேபா� அ>வ ேபLத;# எ�வள� எள<யனவா9 வ5தமி'லா 

தனவா ய�5	கி�றன! இன<, இவ;றி;# ேநரான ‘இ7�‘ ‘பா3ைவ‘ 

‘வ�ைர�‘ ‘பைட0J‘ ‘ெந=ச�‘ -தலான `ய தமி&8 ெசா;கைள8 

ெசா'லி0 பா5"கள! இைவ அவ;ைற	 கா/>4= ெசா'4த;# 

இ�A� எதைன எள<யவா9 இன<யவா9 இ5	கி�றன! இ"ஙனேம 

ஆ@ய� -தலான ம;ற ெமாழிகள<� இல	கண"க� இய;ைக	# 

மாறா9 இ5த4�, தமி& இல	கண� ஒ�.ேம இய;ைக	#0 

ெபா5தமா9 இ5த4� நா� எ7திய ஞானசாரக 

-த;ப�மதி4�, ப�ைட$ கால' தமிழ� ஆ@ய3 எ�A� 

Fலி4" க+! ெகா�க. இ"ேக அைவெய'லா� வ�@�ைர0பத;# 

இடமி'ைல. அ� நி;க.  
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 இன<, ெமாழிய�� அைம0ைபC� ம	கள<ய;ைக உலக 

இய;ைககைளC� திற�ப> வ�@�ைரத ெதா)கா*ப�ய� ேபா�ற 

மிக0 பைழய Fைல நம� ெச�தமிழில�றி ேவ. ெமாழிகள<; 

காண' இய4ேமா? அற� ெபா5� இ�ப� வ N! எ�A� 

நா;ெபா5ைளC� -;.� எ!� வ�ள	கிய தி�$+ற�, நால>யா3 

ேபா�ற அ5� ெப5 F'கைள ந� ெச�தமி& ெமாழிய�றி ேவ. 

எ�த ெமாழிேயA� உைடயதாேமா? சில0பதிகார�, மண�ேமகைல 

எ�A� ெப5� பழ�தமி&	 கா0ப�ய"கேளா! ஒதைவ எ� 

ெமாழிய�ேலA� உளேவா? உலகவ�ய;ைக ப�றழா� பா>ய 

ப�0பா/!, கலிெதாைக -தலான பைழய தமி&0 பா/!க,	# 

நிகரானைவ ேவ. எ�த ெமாழிய�ேலA� எ!�	கா/ட' 

இய4ேமா? தி5வாசக�, தி58சி;ற�பல	ேகாைவ, ேதவார�, 

ெப@யJராண�, எ�A� ெத9வதமி& F'க�, க�ென=ச-� 

கைர��5கி எதிறதவ5� இைறவ� அ5/ெப5	கி' அமி&�தி 

இ�J5வ�னரா9 நி;#மா. ெச9த'ேபால, ேவ. எ�த ெமாழிய�' 

உ�ள எ�FேலA= ெச9த' க+ட�+ேடா? ம	க� ->வா9 

ெத@யேவ+!� ெம90ெபா5�கைளெய'லா� ெதள<�	 ?றி 

->�க/>ய சிவஞான ேபாத�, சிவஞானசிதி ேபான; ெம9 

F'க,� அவ;றி;# ெம9Cைர வ�@த சிவஞான-ன<வ3 

D+Eைர ேபா�ற உைர F'க,� தமிழில�றி ேவெற�த 

ெமாழிய�ேலA" காண0ப!வ �+ேடா? இ�F; ெபா5�கெள�A� 

தN�பாைல நம�ய�ெர'லா� தி	தி			 #ைழ`/!� ந� தமி& 
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தாைய மறவா� ேபE� ெப5� ேப;ைற ந� தமி& ம	க� 

எ'லா5� ெப;.8 சிற�தி!வாராக!  

 

11. தமிழி; ப�றெமாழி	 கல0J 

 இ�நில�கி; பழைம	 கால�ெதா/! இ�. கா.� வழ"கி 

வ5� ெமாழி தமி& ஒ�ேறயா� எ�பைத -�3 ஒ5 -ைற 

வ�ள	கி	 கா/>ேனா�, ம;ைற ெமாழிகள<; சில ப�wறா+!க/# 

-�ேன இற�� ேபாய�ன. பல சி�wறா+!களாகேவ ேதா�றி 

நைடெப.கி�றன. சில பழைமயாகி இற�தன; பல J�ைமC;.0 

ப�ற�தன. பழஐமC� J�ைமC� ஒ5"#ைடய ஒ5 ெமாழிைய 

அவ;றினடேத காண' இயலா�. ம;. தமி& ெமாழிேயா 

பழைம	#0 பழைமCமா9 J�ைம	#0 J�ைமCமா9 த� இய'J 

ப�றழா�, ஏற	#ைறய -�F. Fறாய�ர� ம	கள<ன<ைடேய உலாவ� 

வ5கி�ற�. இ"ஙன� இ� ப+!ெதா/ேட உய�ேரா! வ�ள"கி 

வ5தலி�, -;காலதி' வழ"கிய ெமாழிகள<� ெசா;க� சில�� 

ப�;காலதி' நைடெப.� ெமாழிகள<� ெசா;க� சில�� 

இத�க+ேண கல�� காண0ப!த' இய;ைகேயயா�. 

யா"ஙனமாய��, நN+டகால� உய�ேரா>5	#� ஒ5வ� பல 

நா!கள<4� ெச�. -ய4� ெதாழி� -ய;சிC� மி#�த 

L.L.0J� உைடயனாய�5�தா', அவ� தனதிளைம	 காலதி' 

த�ேனா>5�� இற�� ேபானவ3 ைவத ெபா5�கள<; சிவ;ைறC�, 
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தன� ப�;காலதி' த�ேனா>50பவ3 வழ"# ப+ட"கள<' 

சிலவ;ைறC" ைகயாள ேந3வ�ேபால, உய�ேரா! L.L.0பா9 

உலவ�வ5� தமி&ெமாழிC� தா� வழ"கிய ப+ைடநாள<' 

வழ"கிய�5�த ஆ@ய� இலதN� -தலா ெமாழிகள<� சில 

ெசா;கைளC�, இ=ஞான. த�ெனா! ேச3�� உலா�� ஆ"கில� 

�4	# -தலான ெமாழிகள<� சில ெசா;கைளC�தா� எ!�0 

பய�ப!தி வ5கி�ற�. இ�A� இதைன வ�ள	கி	 கா/ட' 

ேவ+>�, உய3�த மைல -க/>' எ�.� நN3 ஊ.� ஒ5 

Lைனய�லி5�� இைடயறா� ஓ> வ5� ஓ3 அ5வ� நN5	# தமி& 

ெமாழிைய ஒ0ப�/!8 ெசா'லலா�. இன< இ�வ5வ�நN3 ஓ>வ5� 

வழிய�� இைடய�ைடேய கா0ப��றி8 ேச5� நN5மா9 நி;#" 

#ள"#/ைடக/# வழ	கி' இ'லாத ஆ@ய� இலதN� -தலான 

ெமாழிகைளC�, இ�A� அ� வழிய�� கீேழ இ5பா4� ஆ"கா"# 

Jதி� ேதா�றி தன<தன<ேய ஓ!� யா.க,	# ஆ"கில� �4	# 

-தலான ெமாழிகைளC�, இ� யா.கள<லி5�� ப�@�� வ�� 

அ�வ5வ�ேயா! கல	#= சி. சி. கா'கள<� நN5	# 

அ�ெமாழிகள<லி5�� தமிழி' வ�� கல	#= சில ெசா;கைளC� 

ஒ0பாக8 ெசா'லலா�. ப�ென!= காலமாக வ;றா� ஓ>வ5� 

தமி& அ5வ�யான� தா� வ5� வழிய�4�ள ஆ@ய� -தலான 

பைழய #ள� ?வ3கள<; ெச�. அவ;றி� ெசா;களாகிய நNைரC� 

த�ேனா!	 கல0ப��0 Jதியவா	கி0, ப��A� இைடய�ைடேய 

த�க+ வ�� கல	#� ப��ைற	 கால�8 ெசா;களாகிய சி. 
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கா'கள<� நNைரC� த�A5வா	கி த�ைன வழ"#� ம	க/#� 

ெப@�� பய�ப/! வ5கி�ற�.  

 இன<, ஒ5ெமாழிய�� ெசா;க� ம;ெறா5 ெமாழிய�' வ�� 

கல	கேவ+!வ�தா� எ�ைனெய�. வ�னவ�னா', ஒ5 

ெமாழிய�ைன0 ேபL� ம	க� த� நா/ைடC� த� இனதாைரC� 

வ�/! நN"காம' இ5	#� வைரய�', அவ3 தா� இ5	#� நா/>� 

க+ேண ப�றெமாழி ேபL� ப�றா/டா3 வ�� ேசராதி5	#� வைரய�', 

அவ3 ேபL� ெமாழிய�' அய' ெமாழி8ெசா;க� வ�� கல0பத;# 

இைடேமய�'ைல, அ"ஙனமி�றி அவ3 பல நா!கைளC� அ� 

நா!ள<4�ள பலிதிற0ப/ட ம	கைளC� ேபா9	 க+!�, அவ3 

நா/!0 ப+ட"கைள தா� வ�ைல ெகா+!�, த�நா/!0 

ப+ட"கைள அவ3	# வ�;.�, அவ3 த� வழ	கெவா7	க"க� 

சிலவ;ைற தா" ைக0ப;றிC�, தம	#@ய சிலவ;ைற அவ3 

ைக0ப;.மா. த���, ஒ5வர� நாக@ைத ஒ5வ3 ப��ப;றிC� 

ஒ7#� உய3�த அறி�� உய3�த நைடC� 

வா9�தவ3களாய�5�தா', அவ3 ேபL� ெமாழிய�' ம;ற ெமாழி8 

ெசா;க� J#�� கலவாம' இரா. ஆகேவ, இ� -ைறயா' 

ேநா	#மிட�0 பல வைகயா4� உய3�த நாக@க தமிழி; 

ப�றெமாழி8 ெசா;க� சில வ�� கல	கலான� இய;ைகேயயா 

ெம�ப� உணர0ப!�.  
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 அ"ஙனமாய�;, பைழய காலதி; றமி& ம	க� அய' 

நா/டவெரா! ெச�. அளவளா�� நாக@க -தி38சி 

உைடயவராய�5�தா ெர�பத;#8 சா�. -�னேர எ�ைனெய�ன<, 

இ;ைற	# ஐயாய�ர ஆ+!க/# -�னேர எ7த0ப/ட 

ெதா)கா*ப�ய� எ�A� F' ஒ�.ேம ஒ5 ெப5= சா�றா 

ெம�க. அ5ைம ெப5ைமய�; சிற�த இ�ெவா5 Fைல ஒ5 சிறி� 

உ;. ேநா	#வா3	#�, இ�F' எ�வள� பழைமCைடயதா9 

இ5	க ேவ+!ெம�ப��, மிக0 பைழய நாள<ேல இ� �ய3�த 

Fைல எ7திய ஆசி@யேரா! ஒ5"கி5�த தமி& -�ம	க� 

எ�ைண8  சிற�த அறி�� நாக@க-� வா9�தவரா 

ய�5�தி5	கேவ+! ெம�ப�� அவ3 உ�ளதி; பதியாம; ேபாகா. 

இ�Fலி�க+ உ�ள, “-�நN3 வழ	க� மகxஉேவா >'ைல“ 

எ�A= dதிரதா; ப+ைட தமி& ம	க� ெபா5� ஈ/!� 

ெபா5/! த� மைனவ� ம	கைளC� நா/ைடC� வ�/! கட' 

வழிேய மர	கல�கள<' ஏறி ெதாைலவான நா! நகர"கள<; ெச�. 

ேச3வெர�ப� ெபற0ப!கி�ற�. தமிழ3க� கட' தா+>8 ெச�. 

ேவ;. நா!கள<; ேபா9 ெபா5� -ய;சி ெச9த�0 ேபாலேவ, 

ேவ;. நா/டவ5� தமி& நா/>; ேபா�� பல -ய;சிகைள 

நடதினாெர�ப� ஈJ5 ெமாழிய�' எ7த0ப/ட பைழய வ�வ�லிய 

Fலினா' எள<தி; வ�ள"#கி�றத�ேறா? காவ�@0U�ப/>ணதி; 

க,கா- ேசாழ. எ�A� ேவ�த3 ெப5மா� அரசா+ட ேபா�, 

பலேவ. ெமாழிக� ேவழ"கிய பலேவ. ேதயதா5� 
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அ�நகரதினடேத ேபா�� கல�தி5�� பல ெதாழி; -ய;சி 

நடதினைமC�, கட4	# அ0பா4�ள நா!கள<லி5�� #திைரக� 

வ�தைமC�, இமய� ேம5 -தலிய மைலகள<லி5�� ெபா�A� 

மண�C�, ேம;கணவா9 மைலகள<லி5�� ச�தன	க/ைட 

அகி;க/ைடக,�, ெத�கடலிலி5�� -�க,", கீ&கடலிலி5�� 

பவழ"க,", க"ைக யா;றிலி5�� அத� ெபா5�க,� இல"ைக 

ப3மா எ�A� நா!கள<லி5�� அவ;றி� வ�ைள ெபா5�க,� 

அ�நகரதி' வ�� வ�ைலயானைமC�, இ;ைற	#8 

சிறிேதற	#ைறய இர+டாய�ர ஆ+!க,	# -� இய;ற0ப/ட 

ப�/ன*பாைல ய�4� அத;#8 சிறி� ப�;ப/ட சில*பதிகார'தி�� 

வ�ள	கமாக8 ெசா'ல0ப/>5	கி�றன வ'லேவா? கிேர	க 

நா/>4�ள யவன3க� தமி&நா/>; ேபா�� தமிழக அரச3கள<� 

கீ&0 பல அ4வ'க� பா3தைம ெப5"கைத, -'ைல0பா/! 

-தலான பழ�தமி&0 பா/!கள<' ந�# #றி	க0ப/>5	கி�ற�. 

இ"ஙன� ப+ைட நாள<' தமி&நா/டா3 அய' நா!கள<4� 

அய'நா/டா3 தமி&நா!கள<4� ேபா�� ஒ5வேரா! உ5வ3 

அளவளாவ�ய�5�தைம இன<� Jல0ப!தலி� ேவ;. நா/டவ3	#@ய 

ெமாழிகள<� ெசா;கள<; சில ெதா�.ெதா/ேட தமிழி; J#�� 

வழ"#வதாய�ன எ�. உண3த' ேவ+!�. இ�வா. ேந3�த 

கல0ப��ைமைய ஆரா9�� உண3வா3	# தமிழ3 ப+ைட	 

காலதிேலேய நாக@கதி; சிற�� வ�ள"கினாெர�ப� Jலனா#�.  
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 அ"ஙனமாய��, ேவ;. நா/!8 ெசா;க� தமிழி; கல�த� 

ேபாலேவ, தமி&8 ெசா;க,� ம;ைற ேதய ெமாழிகள<; கல�� 

காண0ப!த' ேவ+!ேம ெயன<�, ஆ�, தமி&8 ெசா;க� பல 

பைழய ெமாழிகள<4� Jதிய ெமாழிகள<4" கல�� வழ"கேவ 

ப!கி�றனெவ�. கைட0ப�>	க. ஆண� மYன� நN3 தாமைர கல #ட� 

-தலான பல ெசா;க� ஆ@ய ெமாழிய�4�, அைச அ5வ� இ5�J 

ஈ� எ'லா� ேம�ைம -கி' -தலான பலெசா;க� ஆ"கில� 

இலதN� கிேர	# -தலான ஐேரா0ப�ய3 ெமாழிகள<4�, அவா இ5 

ஊ3 எ5ைம சின� ெச�ைவ -தலான பலெசா;க� கால> ஈJ5 

-தலான மிக0 பைழய ெமாழிகள<4�, இ�ன� பல ம;.� பல 

ெமாழிகள<4மாக ஒ5"# கல�� காண0ப!கி�றன. அைவெய'லா� 

இ"ெக!�	 கா/ட0 J#�தா' இ	 க/!ைர மிக வ�@Cமாதலி� 

அைவ த�ைம D+ண�ய ஆரா98சியா; பல F4தவ� ெகா+! 

அறி��ெகா�க.  

இ�வா. ெமாழிக� ஒ�ேறாெடா�. கல	க0ெப.த;# அவ;ைற 

வழ"#� ம	கள<� நாக@க� வழியாய�5தலா', நாக@க� வாய� 

எ�த ெமாழிC� ம	கள<ய;ைகய�ைனC� அவர� வா&	ைகய�� 

இய'JகைளC� அைமதியாக ஆரா9�� பா30பவ3	க'லாம' 

ம;றவ3	# ஒ5சிறி�� வ�ள"கமா/டா�.  தமி& ம	க�  ப+! 

ெதா/ேட நாக@கதி; சிற�தவராய�5�ததனா' அவெரா! பல 

ெமாழிேபL� பல நா/டவ5"கல�� பழகேவ ம;ற ெமாழிகள<� 
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ெசா;கள<; சில தமிழி4" காண0ப! ஆய�ன. இ"ஙன� 

காண0ப!த' தமி& ெமாழிய�� நாக@க8 சிற0ப�ைனC� அத� 

வள0பதிைனC" கா/!கி�றேதய'லாம' அத;# அ� 

தா&வாதைல	 #றி	கி�றதி'ைல. உ+ைம இ�வாறி50ப, இதைன8 

சிறி�� உணரமா/டாம' Lவாமிநாத ேதசிக3 எ�பா3 தா� இய;றிய 

இல	கண	 ெகாதி', அ�றிC� தமி& F;களவ�ைல அவ;.� 

ஒ�ேற யாய�A� தன< தமி7+ேடா“ என	 ?றிய� ெவ;றாரவார 

�ைரயாம�றி0 ப�ள<ெத�ைன? 

 ேம4�, ெந!"கால� உய�ேரா>5�� திக7� ஒ5 ெமாழிய�; 

ப�ற ெசா;க� கலத' ேபால8 சி�னா� உய�ேரா>5�� ப��ன3 

இற��ப!� ஒ5 ெமாழிய�; ப�றெசா;க� மிக Dைழ�� 

நிைலெப.த;# இடேம ய�'ைல. இதனாேலதா�, ஆ@ய ெமாழிய�; 

ப�றெமாழி8 ெசா;க� மி#தியாக8 ேச3�� காண0படவ�'ைல. 

ஆ@ய� ப'லாய�ர ஆ+!க/# -�னேர எவராA� ேபச0படாம' 

இற��ப/டைமய��, அத�க/ ப�றெசா;க� J#த;# வழிய�'லாம; 

ேபாய�;.. இ�ெகா+! ஆ@ய ெமாழி உலக வழ	கி;#0 பய� 

படாைமேயா!, அ� நாக@க வள38சி	# இைச�தாகாைமC� ந�# 

ெபற0ப!�. ஒ5வ3 ஒ5ெமாழி ேபLகி�றவரா9 இ5�தா'ம/!� 

அவ3 ம;றெமாழி8 ெசா;கைள எ!தாள ேந5ம'ல�, அவ3 ஏ�ேம 

ேபசாத ஊைமயாய�5�தா' அவ3 ப�றவ;ைற எ!தாள8 சிறி�� 

இட-+டாகமா/டா�. ஆதலா' உலக வழ	கிலி�றி இற��ப/ட 
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ஆ@யெமாழி ப�ற ெமாழி8 ெசா;கைள ஏ;க�� ம	க� வா&	ைக	#0 

பய�பட�� மா/டாதாய�; ெற�க.  

 இன<, உலக வழ	கி�க+ உ�ள ஒ5 ெமாழிய�; ப�றெசா;க� 

வ�� ேச5மாய��, அஃ� இய;ைகயாக நிகழேவ+!ேம ய'லாம; 

க'வ�ய�றி�ைடய சிலரா' அவ3 தம	# ேதா�றியப> ெய'லா� 

அைவ ெசய;ைகயாக வலி�� J#த0ப!மாய�� அைவ 

அ�ெமாழிய�' நிைல ெப;. உய�3 வாழா. இ5வ3 தம	#� 

ேதா�றிய ேநசதா' ஒ5"# ஒ/> உய3 வாழ 

ேவ+!ெமய'லாம', ப�றரா' வலி�� ெபா5த0ப/! அவ3 

ஒ�.ப/>5த' இைசயா�. இ�வ�ய'J ெமாழிகள<� 

ேச3	ைகய�4� ப�றழாம' அைம�தி50பெதா�றா�. ஒ5ெமாழி 

வழ"#� ஒ5 ேதயதி' உ�ளா3 Jதிதாக ஒ5 ப+டைத	 

க+!ப�>�8 ெச9� அத;# தம� ெமாழிய�; ெபய5� இ/!0 

ப�றகதைன ேவ. ேதய"கள<; ெகா+!ேபா9 வ�ைல0ப!�"கா' 

அ0ப+டதி� ெபய3 ேவ.ெமாழிய�; கலத' இய;ைகேயயா�. 

இதைகய நிக&8சிகள<4"?ட0, J�0 ப+ட"க� வா"#� ம;ற 

நா/டவ3 நாக@க-� உய3�த அறி�� உைடயவராய�5�தா', 

அவ;றி;# தம� ெமாழிய�ேல J�0ெபய@/!� வழ"#வ3. ேம' 

நா/>லி5�� வ�� இ ெத�னா/>' வ�ைலயா#� ெதள<வான 

ஒ5வைக ம/பாண/ைத	 கிளாL எ�." ேகா0ைப எ�.� 

வழ"#கி�றன3. கிளாL ேகா0ைப எ�A� இ8ெசா;க� ஆ"கில8 
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ெசா;கள<� தி@Jகளா#�. இ0பா+ட"க� ேம'நா/>; 

ெச9ய0ப/டனவா9 தமி&நா/>;#0 Jதியனவா9 இ5தலா', 

இவ;றி;#@ய ஆ"கில8 ெசா;கைள தமிழ3 தா-� எ!தா,த' 

ெபா5தேமயா�; இ0பா+ட"கைளC" ?ட தமிழறி� மி	கவ3க�, 

க+ணா>	 #வைள ‘பj"கா� கி+ண�‘ எ�. தம	#@ய தமி&8 

ெசா;களாேலேய வழ"#வ3. ‘எ=சி�‘ ‘>ெரய��‘ ‘>	க/!‘ ‘>ரா�‘ 

‘p?'‘ ‘கமிஷ� ஏெஜ+!‘ ‘ஷா0J; ‘மா3	ெக/!. -தலான ஆ"கில 

ெமாழிகைள0 ெபா�ம	க� அவ;றி;# -ைறேய ‘ெபாறி‘ ‘வ+> 

ெதாட3‘ ‘சீ/!‘ ‘மி�சாரவ+>‘, ப�ள<	 ?ட�‘, ‘தரக�‘, ‘கைட‘, 

‘அ"கா>	கைட‘ -தலான ஆ"கில ெமாழிகைள0 ெபா�ம	க� 

அவ;றி;# -ைறேய ‘ெபாறி‘, ‘வ+> ெதா3‘ ‘சீ/!‘, ‘மி�சாரவ+>‘, 

‘ப�ள<	?ட�‘, ‘தரக�‘, ‘கைட‘, ‘அ"கா>	கைட‘, -தலான தமி&8 

ெசா;கைளேய இ/! வழ"#வ3. க'வ�யறி�� நாக@க-� 

வா9�தவ3க� இ"ஙன� ப�றா/!8 ெசா;கைள எ!� வழ"க 

ேவ+>ய இட"கள<4� அவ;றி;# ஈடாக தம� ெமாழிய�4�ள 

ெசா;கைளேய நைடெபறவ�/! வா&வ3. இ�வா. ெச9த' 

அவ3	#�ள -ய;சிய�� திறைதC� நாக@க8 சிற0ப�ைனC� தம� 

ெமாழிய�' ைவ� ப;றிைனC� ெவள<0பைடயாக	 கா/!வதா#�. 

 -ய;சிC� உ+ைமயான ப;.� இ'லாதவ3க� ப�ற ெமாழி 

ேபLேவா5ட� கல�தா' தம� ெமாழி8 ெசா;கைள வ�/!0 

ப�றெசா;கைளேய எள<தி' எ!தாள தைல0ப!வா3க�. தம	#@ய 
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ெமாழிைய வள�ெபற8 ெச9C� -ய;சிC� அத�பா; ப;.� 

இ'லாம; ேபாத' எதனா' எ�றா;, ப�றிெதா5 ெமாழிய�4� தா� 

வ'4ந3 எ�பைத	 கா/> த�ைம உய3� ப!தி	ெகா�,� 

எ+ண-�, ெபா5� வ5வா9 ஒ�றிலிேய ேநா	க� ைவ� 

அத;ேக;ற� ப�றெமாழி0 பய�;சிேய எ�ற ப�ைழப/ட க5�" 

ெகா�ள0 ெப;றி5தலாேலயா�. இத;# இ ெத�றமி& 

நா/>4�ள பா30பன மா�த5�, அவைர0 ப��ப;றின வ5� 

வ�டா0ப�>யா9	 ைக	ெகா+>5	#� ஒ7கலாேற ஒ5 ெப5= 

சா�றா#�. இ தமி&நா/>�க+ உ�ள ெபா5�கைள 

வழ"#வத;# ஏராளமான தமி&8 ெசா;க� இ50ப��, அவ;ைற 

வ�ட� இ ெத�னா/>;# உ@யவ'லாத வடெமாழி8 

ெசா;களா4�, இ0ேபா� சில ஆ+!களாக ஆ"கில8 ெசா;களா4�, 

அவ;ைற அவ3 வழ"கி வ5கி�றன3. தமி& ம	க� எ'லா5� 

த+ண N3 எ�. வழ"கிவர, அவ3க� அதைன ஜல� எ�. 

?.கி�றா3க�. ‘என	# ஓ3 ஏனதிேல #ள<3�த நN3 ெகா+!வா, 

வற/சியாய�5	கி�ற�‘ எ�. ெசா'ல ேவ+!வைத, ‘ேந	# ஒ5 

பாதிரதிேல #,�த ஜல"ெகாணடா, தாகமா இ5	#‘ எ�. 

வடெசா;கைள8 ேச3தேலா! இைடய�ைடேயC�ள தமி&8 

ெசா;கைளC= சிைத�0 ேபLகி�றா3க�. இ�A� ‘பயன;ற 

ெசய'‘ எ�பைத0 ‘ப�ரேயாஜனம;ற கா@ய�‘ எ�.�, ெவய�', 

ெவள<8ச�, வான�, கா;., ெந50J, உண�, உழ�, அ4வ', 

`9ைம, நாேடா.�, க'வ� எ�பவ;ைற -ைறேய d3ய 0ரகாச�, 
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ஆகாச�, வாC, அ	நி, ஆகார�, வ�வசாய�, உேயாக�, ப@Lத� 

திேந திேந, வ�ைத எ�.� வடெசா;களா' அவ3க� வழ"கி 

வ5த' எவ5� அறிவ3.  இ�வா. இ�A� F;.	கண	கான 

வடெசா;கைள அவ3க� தமி& ேபL"கா' இைடய�ைடேய ேவ+டா 

?றலா9 வழ"கி வ5கி�றன3.  

 இ"ஙனட= ெச9த' இற��ேபான வடெசா;கைள -;.ேம 

அ"ஙன� வ�டாம;, சில பல ெசா;கைள ேயA� உலகவழ	கி; 

பய�லவ�!த;# வழியா9 இ5தலி� அ� #;றமா9	 

ெகா�ள00!தலாகாெதன<�, இற�� ேபான வடெமாழிய�� சில 

ெசா;கைள உய�30ப�	கி�ேற� எ�. J#�த ப�wறாய�ர� 

ம	க,	#0 பய�ப/! வழ"கி உய�ேரா! உலாவ�வ5� தமி& 

ெமாழிய�� ெசா;கைள இற	க8 ெச9த' எ�ளள�� ெபா5�தா�. 

ைகய�4�ள ெப5�ெதாைக0 ெபா5ைள	 கடலி; ெகா+!ேபா9 

எறி��வ�/!, நிலைத அக&�� அ>ய�4�ள ெபா5ைள எ!	க 

-ய'வா3 திறதி;#�, தமி&8 ெசாற	ைள	 ைகெநகிழ வ�/! 

வடெசா;கைள வ5�தி8 ெசா'ல -ய'வா3 திறதி;#� ேவ.பா! 

சிறி�" கா+கிேல�. வடெமாழிைய தன<ேய -7�� உய�30ப�	க 

-ய�றா4� அதைன8 சிறி� பயAைடயெத�. ெசா'லா�. 

அ"ஙன= ெச9ய இயலா� அத� ெசா;க� சிலவ;ைற ம/!� 

உய�ேரா!ல�= சிற�த ெமாழிய�' வலி�� J#தி அ� ெமாழி	#	 

ேக! d&த' ெப@�� இழி	கத	க ெதா�றா#�. இ�றியைமயா 
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இட"கள<' வடெசா;க� சிலவ;ைற எ!தா,த' வ7ெவ�.யா" 

?றவ�'ைல, ெபா5�கைள	 #றி0ப�!வத;# ஏராளமான 

தமி&8ெசா;க� இ5	ைகய�' அவ;ைற வ�!�0 ப�றவ;ைற0 

J#தைலேய ெப@ய ெதா5 #;றமாக நிைன	கிேறா�. ப�ற 

ெசா;கைள எ!� வழ"#த;# இ�றியைமயா இட"க� எ�பன, 

J�0 ெபா5ைள	 ?.த;# தமிழி' உ�ள ெசாற	ைள எ�வள� 

-ய�. பா3��, அத;# அைவ இைசயாத ேநர"கேளயா�. 

-ய;சிC� அறி�� உைடயவ3க� க5� ைவதா' எதைகய 

J�0 ெபா5�க/#� தமிழிேலேய ெபயரைம	கலாெம�பைத நம� 

ெகா�ைக. உய�ேரா!லவ�வ5� ெமாழிக� எைவயாய�50ப�A� 

அைவ எ�ைண ஏைழைம Cைடயவாய�A�. அவ;றி; #@ேயா3 

உ+ைம0 ப;.ைடயரா9 அவ;ைற அ"ஙன� வள�ெபற8 ெச9� 

வ5#வராய��, அதனா' அவ3 உயரமான அறி�� ந�-ய;சிC� 

ேம�ேம' மிக0 ெப;. தா-� த�மினதவ5� உய3வ3.  

 இன<, இ�வாற�றி இ	கால�0 பா30பன மா�த3 ேபா' 

வடெமாழி8 ெசாற	ைளC� ஆ"கில� -தலான ஏைன ெமாழி8 

ெசா;கைளC� தமிழி� இைடய�ைடேய கல�� ேபLேவா3, `ய 

தமி&0 ேபL� ம;ைற0 ெப5�பாலா@� ேவறாக0ப�@��, 

அவ3கெளா! ெதா3ப�'லாதவரா9, அவ3களா' தா-� த�மா' 

அவ3க,� ெப.� பய� வரவர	 #ைறய, தா-� த�மினதா5= 

சில F;றா+!கள<' தமி7	# -;.� Jற�பா9 ேவ;றினமா9 
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மைற��ேபாெர�ப� தி+ண�. இஃ� இவ3	ேக தா&வா9 

->Cம'லாம;, ப�wறாய�ர� ம	கள<ைடேய பரவ�ய�5	#� 

தமி7	# அதனா; சிறி�= சி.ைம வரா�. அ"ஙனம�., பா30பன 

மா�த5� அவ3 ேபா'வா3 ப�ற5� வடெமாழிையேய தம	#@ய 

ெமாழியாக	 க5தி அதைனேய மிக�� பய�4தலி� அத� 

ெசா;கைள தமிழி; கல�� ேபLகி�றாெரன<�, அ"ஙன� 

வடெமாழிய�னட� மி#�த ப;.ைவ� அதைனேய பய�4� 

அவ3க� அ�ெமாழிைய த� ெப+>3 ப��ைளக� -தலான 

எ'லா3	#" க;ப�� அ�ெமாழிய�ேலேய அவ5ட� ேபLத' 

ேவ+!�; அ�ேவ அத�பா' ைவத உ+ைம0 ப;.த4	#0 

ெபா5தமா#�. தமிழ5ட� தமிழி; ேபச வ�50ப� இ'லாத 

அவ3க�, தா� தமிழேரா! உ+ண' கலத'க� ெச9யா� அவ@� 

ேவ.ப�@� த�ைம உய3�ப!தி	 ெகா+ட� ேபால��, அவ3க,� 

வடெமாழிைய நிர�ப	 க;ேறா3 சில3 தமிழெரா! தா� ேநேர 

ேபLத4� ஆகாெத�. ஓ3 ஏ;பா! ெச9� ெகா+>5த' ேபால�� 

தா-� தமிைழேய -;.� ேபசாெதாழிதேல ெபாத -ைடதா�. 

அ�வா. த"ெகா�ைக	# ஏ;ப நடதைல வ�!�, வடெசா;க� 

சிலவ;ைற தமிெதா! கல�� ேபLதலா' ம/!ேம அவ3 

வடெமாழி	 #@யரா9 வ�!வேரா? அவ5/ சில3 இ0ேபா� ஆ"கில" 

க;. ஆ"கில8 ெசா;கைளC� தமிழி; ேச3�0 ேபLகி�றா3. 

அதனா' அவ3 ஆ"கில ெமாழி	# உ@யவராவேரா? ஆகாெர�ேற. 

அ� ேபாலேவ, வடெமாழிைய த=L;றதா3 எ'லாேரா!� -;.� 
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ேபச ெத@யாத அவ3 அத�பா; பாரா/!� ப;.� ெவ.� ேபாலிேய 

அ'லாம' ஏ�� பயAைடயதா		 காண0பட வ�'ைல. ஆகேவ, உலக 

வழ	கி;#0 பய� படாத வடெமாழிேம' ைவத ேபாலி0ப;றா' வள� 

நிைற�த `ய தமிைழ	 ெக!	க -��த' பா30பன மா�த3	#� 

அவைர0 ப��ப;றினா3 ப�ற3	#= சிறி�� -ைறயாகா�.  

 அ�வாற�றி, வடெமாழி உலக வழ	கி; ெப+>ராA� 

ப��ைளகளாA� ேபLத;#0 ெபா5�தி வராத உரத ஓைசக," 

கைன	#� ஒலிக,� உைடயதா90, ெபய3 வ�ைனகள<' உய3 திைன 

அஃறிைண0 பா#பா!க� உலக இய;ைகய�' அைம�தப>யாக 

இ'லாம; ெசய;ைகயாக வலி�� வ#	க0ப/!, ஊ�றி0 

பய'வா3	#� ேப5ைழ0ப�ைனC� ெப5வ5ததிைனC� 

த5வதாய�5தலி�, அஃ� எ'லாராA� ேபச0 படாததைன ஒ5 

#;றமாக ெசா'4த' ஆகாெதன<� இ� #;றேமா அ�ேறா எ�பதைன 

இ"# ->� க/ட0 J#�தில�. உலகவழ	கி; ெப+>3 சிறா3 -தலான 

எதிறதாராA� ேபLத;# இைய�த எள<ய த�ைமC�, த�ைன	 

க;பா3	# இன<யவா9	 காண0ப!� இய;ைக0 ெபா5த-�ள 

ெசா�->J� ெபா5+ ->Jக,� வா9��, ப'லாய�ர ஆ+!களாக 

இளைம #�றாம' வழ"கி வ5� அ5ைம ெப5ைம மி	க ெச�தமி& 

ெமாழிய�' ேவ+டா ?றலா9 ஆ@ய� ஆ"கில� -தலான ப�றெமாழி8 

ெசா;கைள	 ெகா+! வ�� Dைழத' ெப@�� #;றமாவதா� 

எ�பதைனேய இ"ேக வ�ள	க0 J#�ேதா�.  
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 இன<, இ�றியைமயா� ேவ+ட0ப/! தமிழி' வ�� கல	#� 

அய'ெமாழி8 ெசா;க� தமிழி; ெபா5��த;#@ய இய'ப�ைனC= 

சிறி� ஆரா9�� கா/!வா�. தமிழி' வ�� கல	#� ஆ@ய� ஆ"கில� 

-தலான அய' ெமாழி8 ெசா;க� த� த�ைம தி@�� தமிேழாெடா� 

தமிழிA5வைத0 ெப;. இய'பாக வழ"கி வ5கி�றன. zஞாந�, 

�5க�, pதல�, ர"க, கஷிர�, 0ரகாச�, 0ராசி, ச	தி, ஈLவர -தலான 

வடெசா;க� தமிழி' -ைறேய ஞான�, மி5க�, தல�, அர"க�, 

கீர�, ப�ரகாச�, பாசி, சதி, ஈLவர� -தலியனவாக தி@�� 

தமிேழாெடா� நைடெப.கி�றன. 	ளாp, க0, பா/', ப�0, ைபப��, 

ஐேயாநிய�p, கிைரp/, ஜா� -தலான ஐேரா0ப�ய ெமாழி8 

ெசா;க� தமிழி' -ைறேய கிளாL, ேகா0ைப, ேபாத', ேவ�பா, 

வ�வ�லிய�, யவன3, கிறி�, ேயாவா� -தலியனவாக தி@�� 

தமிேழாெடா� நட	கி�றன. இ"ஙனேம ஆ@ய� தமி& 

-தலியவ;றி� ெசா;க� ஆ"கில ெமாழிய�; பலவா. தி@�� 

அ�ெமாழிய�� த�ைம	 ேக;ப உல�தைல, இ�வ��தியாவ�4�ள 

ஊ30ெபய3க� ஆ"கிலதி; ெசா'ல0ப!" கா' தி@பைடC� 

ேவ.பா! ஒ�. ெகா+ேட ந�# ெதள<யலா�. இ�A� 

இ�வ��தியாவ�' இ0ேபா� வழ"கிவ5� பல ெமாழிக,� ஒ�ற� 

ெசா;க� ம;ெறா�றி' கல	#"கா' அ�ம;ற ெமாழிய�� 

த�ைம	# இைசயேவ அைவ தி@�� வழ"#தைல அ�வ� 

ெமாழிய�4� ஆரா9�� பா3� ெத@யலா�. இ�வா. ஒ5 

ெமாழிய�� ெசா;க� ம;ற ெமாழிய�; அத� ற�ைம	ேக;ப தி@�� 
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வழ"#� இய;ைக க+?டா9 அறிய0ப/!	 கிடதலி�, தமிழி4� 

ப�றெமாழி8 ெசா;க� தமி7	ேக;றவா. தி@�� வழ"க' ெப@�� 

ெபா5தமாவேதயா�. ஒ5 ெமாழி8 ெசா;க� ேவெறா5 ெமாழிய�' 

அ"ஙன� தி@�� வழ"க ேவ+!வ�தா� எ�ைன? அவ;ைற 

தி@Jப!தாம' உ�ளப>ேய ைவ� வழ"#தலா' வ5� இ7	# 

எ�ைன? என<�, உலக வழ	கி' நைடெப.� ஒ�ெவா5 ெமாழிC� 

உய�ேரா! உல�� உட�J ேபா'வதாகலாA� உட�J 

நிைலெப;றி5�� வள3த;ெபா5/! அத;# இ!� ப'ேவ. 

உண�0 ெபா5�க,� �த�ைம தி@�� அ��ட�ப�� ற�ைமேயா! 

ஒ� ஒ�. ப/டா' அ'லாம' அ��ட�J நிைலெப;. வராைம 

ேபால உய�ேரா! உல�� ஒ5 ெமாழிய�; ேபா�� கல	#� ப�றெமாழி8 

ெசா;க� அ�ெமாழிேயா ெடா� தி@�� அதேனாெடான.ப/! 

நி�றா''ல� அ� ெமாழி வளராைமயாA�, ஒ5 ெமாழிய�' ஏைன 

ெமாழி8 ெசா;க� தி@�� காண0பட ேவ+!வ� இ�றியைமயாத 

இய;ைகேயயா� எ�க. இ�வ�ய;ைக	# மா.பா! இ'லாமேல 

தமி& ெமாழிய�� க+E� ேவ;. ெமாழி8 ெசா;க� தமிழி;ேக;ப 

தி@�� காண0ப!கி�றன.  

 இஃதி"கனமாக��, இ0ேபா� சில ஆ+!களாக0 பா30பன@' 

தமிழிேல F' எ7�வா3 சில5� அவைர0 ப��ப;றின ேவ. 

சில5� வடெமாழி8 ெசா;கைளC� ஆ"கில8 ெசா;கைளC� 

மி#தியாக	 ெகா+! வ�� தமிழி' வலி�� J#�வேதா!, 



118 

 

அவ;றி தமி7	 ேக;ப தி@Jப!தாம' அ�ெமாழிய�' 

உ�ளப>ேய எ7�கி�றா3க�. zஞான�, �5க�, 0ரசாத� 

-தலியனவாக ேமெல!�	 கா/>ய வடெசா;கைளC�, 	ளாp, 

பா/', 	ைரp/ -தலான ஆ"கில8 ெசா;கைளC� தமி7	#0 

ெபா5�த தி@Jப!தாம', இன<ய ெம'லிய தமி&8 ெசா;கள<� 

இைடேய அவ;ைற அ"ஙனேம எ7தினா', அைவ, தமிழி� 

இன<ைமய�4� அ5ைமய�4� பழகினா3	# எ�வள� அவ50பா9 

ேதா�.கி�றன! ேதA� பலா8LைளC" க'�� அ5��வா3	#, 

அவ;றிைடேய -/க� வ�ரவ�ய�5�� நாவ�;ைறதா' அஃ� 

எ�வள� ��பதிைனC� ெவ.0ப�ைனC� த5ேமா, அ�ேபாலேவ 

ேவ+டா வழ	கா9 உ5� தி@யாம' தமிழி' வைரய0ப!� 

ேவ;. ெமாழி8 ெசா;க� உ+ைம தமி& அறிஞ3	#0 ெப@யெதா5 

வ5ததிைனC� அ5வ50ப�ைனC� வ�ைள	கி�றன. எ�வைக0 

ெபா5ைளCங� எதைகய க5ைதC� ெத@வ�த;# எ+ண�ற�த 

தமி&8 ெசா;க� இ50ப�� அவ;ைற0 Jற�த�ள< ம;ைற ெமாழி8 

ெசா;கைள அத�க/ ெகா+!வ�� J#தேல ஒ5 ெப5" 

#;றமா�; அத� ேம4�, இய;ைக	# மாறா9 வ5�தி8 ெசா'ல 

ேவ+!� அ�வய'ெமாழி8 ெசா;கைள, இய;ைகேயாெடா� 

ெம'ெலன நட	#� தமி&8 ெசா;கள<ைடேய ேச3�	 ?.த' 

அதன<A� ெப@ய ெதா5 #;றமா#�. அஃதட'லாம4�, வய�;றி;# 

இட0ப/ட உண�0ெபா5�க� தம� உ5� தி@�� உட�ப�;# 

ேவ+!� பாலாக மாறாம', அைவ அ"ஙனேம வய�;றிA/ 
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கிட�தா', அைவ அ��ட�ப�;#8 சிறி�� பய�படாைமேயா! 

அ��ட�ப�ைனC� ப7�ப!�ம�ேறா? அ�ேபாலேவ தமிழி� 

த�ைம	# ஏ;ப உ5� தி@யாம' எ7த0ப!� வடெசா;க� 

-தலியன�� பய�படா� ேபாதெலா! தமிழி� அழைகC= சிைத� 

ப!தா நி;கி�றன. ேம4� இய;ைகயழகா; சிற�த ஒ5 ந"ைக	# 

அவள� இய;ைகயழ# ஒ�.ேம அைமC�; அ�றி அவ/# ேவ. 

ஆைடயண�கல�க� அண��� பா3	க ேவ+>A�, அவள� 

அழகி;#0 ெபா5தமான சிலவ;ைற ெத@�ெத!� அவைள 

ஒ0பைன ெச9வேத வா90Jைடதா�. அ"ஙனமி�றி அவள� 

நலதி;#0 ெபா5�தாவ;ைறC�, ெபா5��ெமA� அளவ�;# 

ேம;ப/ட ஆைடயண�கல ெதா#திகைளC� அவ�ேம' இ!த' 

அவள� ஒ0Jய3வ;ற அழைக	 #ைற0பெதா! கா+பா3	#ம 

நைகய�ைன த5�. நல� நிர�ப�ய தமி7	# அத� நல� ஒ�.ேம 

அைமC�;  அ�றி இ�றியைமயாத� ேவ;.ெமாழி8 ெசா;கைள8 

ேச3		 ேவ+> வ�த	கா', அத� இய'J	#0 

ெபா5�தினவ;ைறேய ேச3த' அழ#ைடதா� அ�வாற�றி அத� 

இய;ைக	# மாறானவ;ைறC� மாறாகவ�>A� அள�	#ம=சிய 

அய'ெமாழி8 ெசா;கைளC� அத�க+ வலி�� J#த', அத� 

நலைத	 #ைற0பேதா! தமிழறி� மி	க சா�ேறா3	# 

நைகய�ைனC� வ�ைள	#�. ஆதலா', அய'ெமாழி8 ெசா;கைள 

உ5� தி@யாம; ேச3த4�, உ5� தி@�தவ;ைறC� அள�	# 

மி=சி ேச3த4� ஒ5 சிறி�� ெபா5�தா ெவ�. 
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கைட0ப�>�ண3	, அ"ஙனமாய��, தமி&8ெசா;க� இய;ைக	# 

மாறான ெசய;ைகெயாலி Cைடயவாத4� எ�வாெறன<�, அ� 

ேவ.பா/ைட ‘தமிழி� ஒலி ெய7�	க�‘ எ�ற க/!ைரய�' 

வ�ள	கி	கா/>ய�5	கி�ேறா�, ஆ+!	 க+!ெகா�க. 

 

 

12. தன<தமி& மா/சி 

ப+ைட	கால� ெதா/! இ�.கா.� நைடெப.� ெமாழி தமி& 

ஒ�ேற ஆ#�. ப+ப!த0ப/ட பைழய ெமாழிகள<' த�ைன தவ�ர 

ம;ைறயெவ'லா� இற�� ேபாக��, தா�ம/!�  இறவாம' 

நைடெப;.0, ப�wறாய�ர� ம	க,	#0 ெப@� பய�ப/! வ5� 

ெப5=சிற0J வா9�த தமி&ெமாழிையக. க'லாதவ3 எ'லா� `யதா9 

வழ"கியவ3, அதைன	 க;. அதனா; ேப5� Jக7� ெபா5,� 

அைட��வ5= சி;சில3 ம/!� தம	# எ'லா நல"கைளC� த�� 

தாய�A� த�ைம0 பா�கா�வ5� அதைன நிைல#ைல� 

அழித;#	 க"கண"க/> நி;கி�றா3க�. இவ3கள<� இ	ெகா!= 

ெசய' த�ைன0 ெப;ற தாைய	 ெகா'4" ெகா!=ெசயலிA" 

ெகா>யதாக இ5	கி�ற�.  

இ�A� தமிழி; ப�றெமாழி8 ெசா;கைள ஏ;றி அதைன மாLப!தி 

யழி0ப�தா� அதைன வள30பதா#� எ�. எ7�ேவா3, `ய 

தன<தமி& எ7�வாைர	 “#.கிய மனநிைல“  “அறியாைம“, “ேபதைம“ 
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Cைடயெரன இக&��ேபசி வ�!கி�றன3. ெகா�ைகயளவ�' ஒ5வேரா! 

ஒ5வ3 ம;;ெறா5வ3 மா.ப/>50ப� ப;றி, அவர ம;றவைர	 

“#.கிய மனநிைலCைடயவ3“ என��, “அறியாைம“, “ேபதைம“ 

மி	கவ3 என�� இக&�� ேபLத' அறி�ைடேயா3	# -ைறயாகா� 

எ�பைத ம/!� வ;J.�கி�ேறா�. தா"ெகா+ட ெகா�ைகேய 

உ+ைமயான� எ�. ஒ�ெவா5வ5� �ண���ைரத' ஆகா�. 

ம	க� எ'லா5= சி;றறி�= சி.ெதாழி4� உைடய3. ஒ5வ3 

ஒ5கால� அறிெவன	 ெகா+ட� ப�றிெதா5 கால� அறியாைமயாக 

மா.த4� உைட�. இதைன ெத9வ0Jலைம தி5வ�,வ 

நாயனா5� “அறிேதா ;றியாைம க+ட;றா'“ என ந�# 

ெத5/>ய�5	கி�றன3. இதைகய நிைலய�' உ�ள ம	க� ஒ5வைர 

ெயா5வ3 “அறியாைமCைடய3“ எ�. இக&�� ேபLவதிA� தகா� 

யா� உள�! தா�தா� உ+ைம ெயன	 க+டைவகைள த	க 

சா�.க� ெகா+! வ�ள	கி0ேபாதேல அறி�ைடயா3	#	 

கடனாவதா�; தம	# மாறான ெகா�ைக Cைடயாைர இக&�� 

ேபLத' அவ3 தம	#8 சிறி�� -ைறய�றா�. அ� நி;க. இன<, நம� 

ெச�தமி&ெமா&ய�' ஆ@ய� ஆ"கில� -தலான ப�றெமாழி8 

ெசா;கைள	 கலவாமல. ந�மா; ?>யவைரய�' -ய�. அதைன 

`யதாக வழ"க' ேவ+!�. ஆனா'. ஒ5சார3, உலகதி' உ�ள 

எ'லா0 ெபா5�க,� மா.� த�ைமயவாகலி�, அவ;.� ஒ�றாகிய 

ெமாழிC� மா.த' அைடத' இய;ைகேயயா� எ�.�, அதனா' 

ந�ேறயாெம�.�  வைர�5	கி�றா3. இன< ‘மா.த'‘ எ�A= 
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ெசா'லா' உண3த0ப!� ெபா5� எ�ைன? ஒ�. த� ற�ைம தி@�� 

ம;ெறா! கல	க0ெப;. த�நிைல #ைலதலா? அ'ல� த�ன<ைல	# 

ஏ;றவா. ப�றவ;றி� உதவ�யா' தாேன வரவர வள3�� தி@J.தலா? 

என<� இ�V�.� அ�மா.த' எ�A= ெசா'4	#0 

ெபா5ேளயா�. -தலி; ெசா�ன ெபா5ள<� ப>, தவைளய�னதி; 

ேச3�த சில சி;.ய�3க,� ப/!0U8சி -தலியன�� -தலி' ஒரவைக 

C5வதிலி5��, ப�ற# அ��5� -7�� தி@�� தவைளயாக�� 

ப/!0 U8சி -தலியனவாக�� மா.கி�றன; இர+டாவ� ெசா�ன 

ெபா5ள<�ப>, ம	க� -தலான எதைகய உய�3க,� த�-ட�ப�� 

இய'J	# ஏலாத ேநா90 J7	கேளா!� பா�ப�� ந=ைசெயாத ந8L0 

ெபா5�கேளா!" கல	க0 ெப.மானா' த�-/�ப�� நைல #ைற�� 

மாறி வ�ைரவ�' அழி��ேபாகி�றன; இன<, V�றாவ� ெசா�ன 

ெபா5ள<�ப>, உலகதி'ல உ�ள எ'லா உய�3க,� தத� நிைல	# 

ஒத ெபா5�கள<� ேச3	ைகயா' தம� நிைல ெகடாமேல வள3�� 

தி@ெப9தி வ5கி�றன. ம	க� தம	ேக;ற உண�கைள உ/ெகா+!ம. 

இைசவான இட"கள<; #>ய�5���, வரவர த�-ட�J� உண3�� 

மாறிமாறி வள3�� வ5கி�றன3 ம	க� அ'லாத ம;ைற உய�3கள<' 

நிைலய�ய; ெபா5�களாகிய J' மர= ெச> ெகா> -தலியன��, 

இய"கிய; ெபா5�கள<; J7 -த' யா! மா! -தலான எ'லா 

�ய�3க,� ததம	ேக;ற உண�0 ெகா5�கைள உ/ெகா+! 

தம	# இைசவான இட"கள<லி5�� நாேடா.� மா.தல எ9தி 

வள3�� வ5கி�றன. இ� Vவைக0 ப/ட மா.த'கள<' எதைகய 
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மா.தைல எ'லா உய�3க,� வ�5�Jகி�றன ெவ�. உ;.ேநா	கி�, 

த� இய'J	# ஒதவ;றி� ேச3	ைகயா' தம� த�ைமெகடாம' 

வரவர0 ெப5	க-;. மாறிமாறி வள3�� வ5தைலேய 

அைவெய'லா� அ'4� பக4� வ�ைழ�� வ5கி�றனெவ�ப� 

எ'லா3	#� Jலனா�, தம	# ஏலாத ெபா5�கேளா! கல�� தம� 

நிைல#ைல�� மாறி மா9தைல எ�வைக0ப/ட உய�5� வ�5�Jவ 

தி'ைல; தம	# இட3த5� இடைதேயA� ெபா5ைளேயA" 

க+டா' அவ;ைற அக�.ேபா90 ப�ைழ	#� -ய;சிைய0 J7 -த' 

ம	க� ஈறான எ'லா உய�3க,� மிக�� பரபர0ெபா! நிர�ப	 

க5தா98 ெச9த' எவ5� உண3�ேதயா�. இட� வ�/!0 ெபயராத 

J'மர� -தலியன�" ?ட ததம	ேக;ற உண�கைள உ/ெகா�,� 

வைரய�' உய�ேரா >5த4�, அ"ஙன� அைமயா	கா' அைவ 

ப/!0ேபாத4� எ'லா5� அறிவ3.   

ஆகேவ உலகி' உ�ள எ'லா0 ெபா5�க,� எ'லா உய�3க,� 

மா.த' அைடதலாகிய ெபா� நிக&8சிைய0பா3�, 

அ0ெபா�வைகயான மா.த4� எதைகய மா.த' ம	களா' 

ேவ+ட0ப!வ� எ�பதைன உண3��பாராம', த� நிைல#ைல�� 

மா.தலாகிய ேவ+டாத ெதா�ைற	 கைடப�ைய9 ப�>�	 ெகா+!, 

அத�ைப நம� அ5ைம8 ெச�தமி&ெமாழிC� தன� `யநிைல 

#ைல�� மா.த' அைடயேவ+!ெம�. உைர0ப� 

அறி�ைடேயாரா' ஏ;.	ேகாட;பாலதாேமா? எ'லா0ெபா5�க,� 
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எ'லா உலக-� ஒ5 கால� மாறி மா9த' உ+ைமேயயாய�A�, அ� 

மா.த4� அதனா' வ5� அழி�� இ0ேபாேத வ��வ�ட' 

ேவ+!ெம�. எவேரA� வ�5�Jவரா? அ"ஙன� எவேரA� 

வ�5�Jவராய�� அவைர அறி� தி@ெப9திய ெவறிய3 எ�ேற உலக" 

ெகா�,ம'ல�, ம;. அவைர அஃ� உய3�	 ?.ேமா? ஆ+>'  

-தி3�தி5வ3க,� ?ட தம� உட�ப�� நல� ப7�பதாதவா. 

அறிவான -ைறகைள	 ைகயா+! ேம4�ேம4� அதைன 

நல-ைறைவ� வா&நாைள0 ெப5	கத;க�ேறா  -ய'கி�றன3? 

நல-டன<5�� வா&நாைள0 ெப5க8 ெச9பவ3க,	# அறி� 

வள38சிC� அதனா; ேப@�ப0 ேப.� வா9தலா', உட�ைப 

வ�ைரவ�' நிைல#ைலய8 ெச9பவ3க,	# அறி�� இ�ப-� வாயா. 

அ� ேபாலேவ, நம� ெச�தமி&ெமாழியாகிய ஒலிCட�J� 

ப7�படாம; ெச�ைவயாக0 பா�கா	க0 ப!மானா' அஃ� இ�A� 

பலFறாய�ர� ஆ+! உய�ேரா! உலவ�, த�ைன0 ேபா;றி வழ"#� 

ம	க,	# அ@ய பல நல"கைளC� ந�# பய	#�, சில5ட�J தம	# 

இய;ைகய�ேலC�ள #ைறபா/டாA�, த�ைமCைடயவ3களா' ந�# 

ேபண0படாைமயாA� வ�ைரவ�' அழி��ேபாத' ேபால8, சமpகி5த� 

இலதN� கிs	 ஈJ5 -தலான பைழய ெமாழிக,� தம	# 

இய'பாக��ள #ைறபா/டாA� த�ைம வழ"கிேயா3 நாக@க� 

அ;றவரா9 இ5�தைமயாA� வழ"#த' அ;றன. நம� 

ெச�தமி&ெமாழிேயா த�ைன வழ"கிவ5� நாக@க ந�ம	கள<� 

அற�-ய;சியா; ெப@� ேபா;ற0ப/! வ5தலாA� தன� இளைம 



125 

 

த�ைம #�றா� இ�A� உலவ� வ5கி�ற�. சில3 இளைமய�ேலேய 

V�0 ேபாதைலC� ேவ. சில3 -�ைமய�4� அ� ேதா�றாம; 

Jதிளைமேயா!" க/டழேகா!� வ�ள"#தைலC� நN"க� 

பா3ததி'ைலயா? பா�கா0ப�னா' இளைமC� வா&நா,� இ�வா. 

நN+!வ5த' ேபாலேவ, நம� தன<தமிைழC� `யதாக ைவ�0 

பா�கா0ேபாமாய�� அ� ம	க� உ�ளள�� இறவா� நைடெப.த' 

தி+ணம�ேறா? எனேவ, தமி&ெமாழிய�� வளவ�ய வள38சி	# 

ஏ�வாகிய மா.தேல எ'லா5� வ�5�பத	கதா ம�றி, அ� #�றி 

மா9த;# ஏ�வான மா.த' அறி�ைடயா3 எவராA� எ	கால�� 

வ�5�ப;பாலத�.. 

இன<, தமி& வள38சி	# மாறான மா.த' எ�ென�றா', `ய 

தமி&ெசா;க� இ50ப�� அவ;ைற வ�!� அய�ெமாழி8ெசா;கைள 

அத�க/ ெகா+! வ�� J#தேலயா�. ஓ3 உட�ப�� உ�,� Jற�J� 

உ�ள உ.0Jக� எ'லாவ;றி� ெதா#திேய அ��டபாத'ேபால, ஒ5 

ெமாழிய�' உ�ள அத� எ'லா8 ெசா;கள<� ெதா#திேய 

அ�ெமாழியா#�. ?A" #ற,� ஊ-= ெசவ�!= சித!� 

உ.0பைறCமா9 சில உட�Jக� இய;ைகய�ேல ப7�ப/>5த' 

ேபால��, அ"ஙன� ப7�ப/ட உட�Jக� அ	#ைறபா/ைட 

நN	கி	ெகா�,�ெபா5/!	 ேகா4" #ற!� எ7�� ேபாலி ைக 

கா'க,= ெசய;ைகயாக8 ெச9� அைம�	ெகா�,த' ேபால��, 

இய;ைகய�ேலேய #ைறபா! உைடய ஆ"கில� மைலயாள� க�னட� 

ெத4"# வ"காள< இ�தி -தலான ெமாழிகேளம;ைற ெமாழி8 



126 

 

ெசா;கள<� உதவ�ைய0 ெப@�� ேவ+>நி;கி�றன. ம;. எ'லா 

நிைற�� உைடய தமி&ெமாழி	ேகா அ"ஙன� ப�றெமாழி8 ெசா;கள<� 

உதவ� சிறி�� ேவ+ட0ப!வதி'ைல. ம	க� இ�ைம ம.ைம ப;றி 

அறிய ேவ+!வனெவ'லா� -;.� எ!�	?.� ‘ெதா'கா0ப�ய�‘ 

‘தி5	#ற�‘ எ�A� F'க� இர+!� `ய தன<தமி&8 ெசா;களா' 

ஆ	க0ப/>5தேல யா� ?.� இ� �+ைம	#8 சா�றா�. இ"ஙன� 

த� இய;ைக8 ெசா;களா' அைம�ததாகிய தமிழி; ப�றெமாழி8 

ெசா;கைள0 J#�த' எ�ேபாலி5	கி�ற ெத�றா', உ�ள 

உ.0Jகைள ெவ/> எறி��வ�/!, ேவ. ம+ணா4� மரதா4� 

ெசய;ைகயாக அ��.0Jக�ேபா; ெச9� அவ;ைற அத�க+ ஒ/ட 

ைவ�0 பா3த4	ேக ஒ0பாய�5	கி�ற�. மய�3 #=சி ?�த' 

-தலிய தமி&8ெசா;கைள வ�!� ‘ேராம�‘ ‘சிைக‘ எ�A� 

வடெசா;கைளC�, உட�J தைல ெச�ன< -க� -தலியவ;ைற நN	கி8 

‘சsர�‘ ‘சிரL‘ ‘வதன�‘ எ�பவ;ைறC", க+ கா� ெசவ� V	# 

எ�பவ;.	# ‘நயன�‘ ‘க3ண�‘ ‘நாசி‘ எ�பவ;ைறC�, மிட. க7� 

எ�பவ;.	# மாறாக	 ‘க+ட�‘ எ�A= ெசா'ைலC� ேதா� ைக 

-தலியன இ5	க0 ‘Jஜ�‘ ‘கர�‘ எ�பவ;ைறC�, வய�. அக! இ5	க 

‘உதர�‘ ‘#ஷி‘ எ�பைவகைளC�, கா' அ> எ�A=ெசா;க,	#0 

‘பத�‘ ‘பாத�‘ எ�பவ;ைறC", ெகா+!வ�� Dைழத', அ�வ 

தமி&; ெசா;களாகிய உ.0Jகைள ெவ/>ெயறி��வ�/!, அைவ 

ேபா�ற ஏைன ெமாழி8ெசா;கைள	 ெகாண3�� அதமி& உட�ப��க+ 

ஒ/டவ�!தைலேய ேபா'கி�றத�ேறா? ெபா5�கைள ‘வp�க�‘ 
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எ�. ெசா'வ� எ;.	#?  ஒள<ைய0 ‘ப�ரகாச‘  ெம�.�, ஓைசைய8 

‘ச0த�‘ எ�.= Lைவைய ‘5சி‘ எ�.�, மணைத ‘வாசைந‘ எ�.�, 

திதிதி0J இன<0ைப ‘ம�ர�‘ எ�.�. த+ண N3 ேசா. உண� 

எ�பவ;ைற ‘ஜல�‘ ‘அ�ந�‘ ‘ஆகார�‘ எ�.�, ஆைடைய ‘வpதிர�‘ 

எ�.", க/டாய� எ�பைத ‘அவpய�‘ என.�, தா9 த�ைத மக� மக� 

உறவ�னைர ‘மாதா‘ ‘ப�தா‘ ‘Jர�‘ ‘J@‘ ‘ப��	க�‘என.�, ��ப� ேக! 

#!�ப� எ�பைவகைள	 ‘கtட�‘ ‘நtட�‘ ‘ச�ஸார�‘என.�, 

தைல-7	# வழிபா! இைள0J `	க� -தலியைவகைள ‘pநாந�‘ 

‘Uைஜ‘ ‘ஆயாச�‘ ‘நிதிைர‘ எ�.�, நிைனத' எ+ண' 

ெசா'4த' எ�பவ;ைற ‘ஞாபக�‘ ‘பாவைந‘ ‘வசன<த'‘என.�, `ய 

தமி&8ெசா;கைள ஒழி� வடெமாழி8 ெசா;கைள	 ெகா+!வ�� 

J#தி தன<தமி&8 ெசா;கைள வழ"காம' ெதாைல0ப�தானா நம� 

அ5ைம8 ெச�தமி&ெமாழிைய வள3தல? அறி�ைடயj3 ?.மி�க�!  

இ�A� இ"ஙனேம எதைனேயா ஆய�ர= ெசா;கைள வடெமாழி 

-தலான ப�றெமாழிகள<ன<�." ெகா+! வ��, அவ;ைற தமிழி; 

J#தி, அத� `ய தன<8 ெசா;க� ஒ�ெவா�றாக வழ	# வ N&�� 

ேபா#மா. ெச9வ�தானா தமிைழC� ப�றெமாழிகைளC" க;றவ3 

அத;#8 ெச9C� உதவ�? தா� ப�>ைத எ0ப>யாவ� நிைலநா/>வ�ட 

ேவ+!ெம�. -�வ�� தமி& ெமாழிைய ெதாைல	க 

வழிேத!வ�தானா தமி&க;. அதனா; ப�ைழ0பவ3 அத;#8 ெச9C� 

ந�ைம? தமிைழC� ப�றெமாழிையC" க;	க;க தமி&ெமாழி8 

ெசா;க� இைவ அய'ெமாழி8 ெசா;க� இைவெய�. ந�#ண3�� 
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தமிழி' ஏைனயவ;ைற	 கலவாம;ேபLத' எ7�த4�, தமிழி' 

-�னேம வழ	#வ N&�த ெசா;கைளC� தி5�ப எ!� 

வழ"கவ�!த4� அ'லேவா க;றவ3 அ�ெமாழிைய0 பா�கா� 

வள3த;#8 ெச9C� ந�-ைறயா#�!  

ஆ"கிலதி' வ'ல ந'லிைச0 Jலவ3களான ேஷ	pப�ய3, 

மி'ட�, ெஷ'லி? ெடன<ச� -தலிேயா3 த�மா' ஆனம/!� -ய�. 

அய'ெமாழி8ெசா;க� வ�ரவாத `ய ஆ"கிலநைடய�; ப'லாய�ர� 

இன<ய பா	க� பா>ய�50பதாக அவ3கைள ஆ"கில ந�ம	க� எ�வள� 

Jக&�� ேபLகி�றா3க�! ப�;காலதி5�த ெடன<ச� தம�காலதி' 

வழ"கா� மைற�த `ய ஆ"கில8 ெசா;கைளC� மY+!� எ!� 

வழ"கி அவ;ைற வழ"கவ�/டைம	காக, அவ3 L;றற�ைடய ஆ"கில 

ந�ம	களா' எ�வள� பாரா/ட0ப!கி�றா3! ஜா�ச�, கி0ப� எ�A� 

உைரF; Jலவ3க� ம;ைற �ைறகள<; சிற�தவ3களாய�5���, 

அவ3க� இலதN�, கிs	 -தலான அய�ெமாழி8 ெசா;கைள 

மி#தியா9 எ!�, த� உைர F'கள<' வ�ரைவ ெத7தினைம	காக 

அவ3கைள அ� நனம	க� இ�A" #ைற�0 ேபLத' ஆ"கிலF4ைர 

வரலா. க;பா3 எவ5� ந�# உண3வர�ேறா? ஆ"கிலெமாழிய�' 

இல	கண F; Jலவரா9 வ�ள"கிய மி	கி�ஜா� எ�A� ஆசி@ய3, 

“பைழய நாள<' ஆ"கிலம	க� நாக@க� அ;றவரா9 இ5�தைமயாேன 

பலெமாழிேபL� ப'வைகநா/டா5� அவ3ேம; பைடெய!� வ�� 

அவ3த� நா! நகர"கைள	 ைக0ப;றி	 ெகா+! அவெரா! ெந!	க 

கல��வ�தன3“ என��, “அதனா; பலெமாழி8 ெசா;க,� 
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ெவ;றியாளரா9 நிைலெப;ற அ0 பல3 வாய�லாக நN	க->யாதவா. 

ஆ"கிலெமாழிய�; கல�� நிைலெபறலாய�ன“ என�� “ 

ெமாழி	கல0ப�� வரலா;ைற எ!�	 கா/>யப��, “பதிென/டா� 

F;றா+>', இலதN� ெமாழி8ெசா;கைள மி		 கல�ெத7�� நைட 

J� வழ	கமா9 வ��வ�/ட�. ‘உேரா� அரசியலி� இற		-= 

சிைத�ம‘ எ�ற Fைல எ7திய கி0ப� எ�பவ5�, அ� F;றா+>; 

சிற�த ஆ"கில8 ெசா;ெபா5� எ7திய ஜா�ச� எ�பவ5� இலதN� 

ெமாழி8ெசா;கைள நிர�ப�� மி#தியா9 எ!�	 ைகயா+டன3, 

கி0ப� F;.	# -0ப� ெசா' வ�7	கா!�, ஜா�ச� இ5பெத/! 

வ�7	கா!மாக அய� ெமாழி8 ெசா;கைள வ�ர�வ�/டன3. ஆனா', 

உ�,3 நிக&8சிகைள0 ப;றி	 கல0ப�'லாம' எ7திய 

Jலவ3கள<ட�� அவ3க� இய;றிய F'கள<ட�� நா� வ5�ேபா�, 

இலதN� ெமாழி8ெசா;க� மிக மிக	 #ைறவாக இ5தைல	 

கா+கி�ேறா�. ஜா� -ன<வர� Fலி� ெமாழி0 ெபய30ப�', F;.	# 

நா�# இலதN� ெசா;கேள காண0ப!கி�றன; அதி' இ�A� 

பலவ�ட"கள<' இலதN� ெமாழி8ெசா;க� ஒ�. ?ட இ'லாத பா	க� 

பலவ;ைற நிைரநிைரயா9 எ!�	கா/டலா�“  எ�. ?றி0 ப��A� 

“பதிேனழா� F;றா+>� இ.திய�' இ8 ெசா;கைள ெதா#தியா9	 

ெகா+! வ�� Dைழ	#� ேநா	க� வ40ப/ட�. அ"ஙனேம அைவ 

உ@ய இட"க� -�னேம நிர0ப0ப//ைடC�, தா� ேவைல ெச9த;# 

வா9த ெபா7�க� -�னறி�� நி.த0ப/டைமC" க+ட�டேன 

அைவ வ�தப>ேய தி5�ப�வ�டலாய�ன. அ�-த' அைவ ப��ன3	 
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ேக/க0படேவ இ'ைல. #5-த'வரான ெஜ@மிெட9ல3 Sportiveness 

எ�A� ஆ"கிலெமாழி	# மாறாக ludibundness எ�A� இலதN� 

ெமாழிையC�, mental blindness எ�பத;# மாறாக clancular எ�A= 

ெசா'ைலC�, cruelty  எ�பத;# மாறாக ferity எ�A= ெசா'ைலC�, 

lady’s maid எ�பத;# ேவறாக paranymph எ�A= ெசா'ைலC" 

ெகாண3ந� வழ"கினா3. ஏளன= ெச9யத	க அளவாக இதைகயநைட 

ெப5கி வரேவ, இ த�ைமயவான ெசா;கைள வழ"#தலி' 

உ+ைமயான பய� இ'ைலெய�ப� ஆ"கிலம	கள<� ந'லறி�	#0 

Jல0படலாய�;.; Jல0படேவ அைவ அைமதிCட� ைகவ�ட0ப/டன. 

ஆ"கில" க;#� இ��ேவா ெப5� ெதாைகயான இலதN� ெசா;கைள0 

பய�ப!�த;# எ0ேபா�� ெப5வ�50Jைடயனா9 இ5	கி�றா�.“ 

எ�. எ7தி, அத�ப�� ஓ3 இ�� மாணவ� ஆ"கிலதி' ஆ	கிய ஒ5 

நால>8 ெச9Cைள எ!�	கா/> “ஆ"கில மக� எவA� அ�வள� 

மி#தியான இலதN� ெமாழிகைள8 ேச3� ஒ5நைட எ7தமா/டா�“ 

எ�. அதன ப�ைழகைள எ!�	 ?றி8, “ெசா;கைள8 ெச�ைவயாக 

வழ"#� -ைற இ�னெத�. உணர�� அறிய�� ேவ+!ம அயலா� 

ஒ5வ� அ8 ெசா;க� வழ"#ம நா!கள<; ேபா98 சிலகால� அ"ேக 

த"கிய�5	கேவ+!�“ எ�.�, “ந�# க;றவ3க� அய�ெமாழி8 

ெசா;க� வ�ரவ�ய இதைகய ஆ"கில நைடைய த"களா; ?>ய 

ம/!� வ�ல	#கி�றா3க�“ எ�.". “ேகா'/சிமி, ேஜ�, pSப�ச� 

-தலாேனாைர ஒத Jலவ3கள<� F'கைள0 பய��. அவ;றி� 

Lைவைய Dக5� எ�த இைளஞA� உ@யகாலேத ந'ல `ய 
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ஆ"கிலநைட எ7�� திறைத தாேன தி+ணமா90 ெப.வ�“ எ�.� 

->�	 ?.கி�றன3; (Prof. J.M.D. Meikle John’s The Art of Writing English. 0ப. 121  

132). இ�ந'லிைச0Jலவ3 க5�	# ஒ0பேவ, வரலா;. F; 

Jலைமய�' நிகர;. வ�ள"கிய ஆ"கில ஆசி@யரான ப�ரமY� எ�பவ5� 

“ேவ+ட0படாத ப�ர=L இலதN� ெமாழி8ெசா;க� உைரநைடைய 

உய�3�ப!�கி�றன ெவ�. ப�ைழயாக கத0ப!கி�றனேவ 

ய'லாம', உ+ைமய�' அைவ ெபா5/#ழ0பைதேய ேம4	# ேம' 

உ+!ப+Eகி�றன; ஆதலா', அைவக,	# மாறாக0 

ெபா5/ெடள<��ள ெவள<0பைடயான ஆ"கில8 ெசா;கைளேய 

ஒ�ெவா5 ப	கதி4� ைவ� எ7�வ� எள<ெதன	 

க+>5	கி�ேற�. பதினா�# அ'ல� பதிைன�� ஆ+!க,	# -� 

யா� எ7தியைத வ�ட இ0ேபா� யா� ெதள<வான `ய ஆ"கில நைட 

எ7த	?!ெமன யா� க+!ெகா+டைம என	# எ�வா;றாA� 

ெவ/கமாய�'ைல; நைடெய7த0 பழ#� இைளஞைர ேத;ற' ேவ+> 

இ� �+ைமைய8 ெசா'வ� ந'லெதன எ+Eகி�ேற�. 

நைடெய7த	 �வ"#ேவா3 தா� உய3நைட ெய7�வதாக 

எ+ண�	ெகா+! எ7தவதி' மய	க� உைடயராகி�றா3க�. 

உ+ைமயான ஆ;ற4	#�, எ'லாவ;ைறC� வ�ட உ+ைமயான 

ெதள<�	#�, ந� Vதாைதக� வழ"கிய பைழய ஆ"கில ெமாழிைய 

ஒ0ப� ப�றிதி'ைல எ�A� உ+ைம -;.� உணர0ப!த;# பல 

ஆ+!கள<� பழ	க� இ�றியைமயாத� ேவ+ட0ப!�“. (Quoted in Meikle 
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John’s The Art of Writing Enlighs, ப, 128), எ�ற ஆ"கலிெமாழிைய `யதா9 

வழ"#தலி� ேம�ைமைய வ;J.தி ேபசிய�5	கி�றா3.  

ஆ"கிலம	க,	# நாக@க-� த�ைம0 பா�கா�க 

ெகா�ளத	க நிைலC� வாயாதி5�த பைழயநாள<', ஐேரா0பாவ�� 

வடேம;# Vைலய�; ேறா�றிய Lட3, ஆ"கில3, சாகிச3 -த; 

பலெமாழி ேபL� ப'வைக நா/டா5� ப�@தான<ய தNவ��க+ வ�� 

J#��, அ"# இ5�த ப�@தான<யைர0 ேபா@' ெவ�. அவ3த�ைம 

தத� ஆ,ைக	#� அட	கி அரLJ@�� வ�தன3. அவ3க/# ப��ன5� 

ப'வைக ம	க,� அ!த!� பைடெய!� வ�� ஆ"கிலைர 

த"க� கீ& ைவ� ஆ+! அவெரா! கல�தைமயாேலதா�, ெக'>	, 

கா�திேநவ�ய�, இலதN�, நா3ம�, ப�ர=L, கிேர	# -தலான ப;பல 

ெமாழி8ெசா;க,� ஆ"கிலதி' ஒ�ற�ப�� ஒ�றா9	 கல�� 

அதைன0 ெப5	க8 ெச9தன. -த�-த; dட3 வ�தகால�, அத�க+ 

இர+டாய�ர= ெசா;க,	#ேம' இ'ைலெய�. அ�ெமாழிவ'ல 

இல	கண ஆசி@ய3க� வைர�தி5	கி�றன3. இ"ஙன� -தலி' மிக	 

#ைற�தநிைலய� லி5�� ப��ன3	 கால�ேதா.� பலெமாழி	 

கல0ப�னா; ெப5கிய ஆ"கிலெமாழி, அ0 ப�றெமாழி8 ெசா;கள<� 

உதவ�ய��றி -;.� நைடெப.த' இயலாெத�பதைன ஆ"கில� 

ந�# உண3�தா3 எவ5� வ�ள	கமா9 அறி�தி50ப��, ஒ5வ3 

அ��+ைமைய மைற�, அ� தன<� இய"கமா/டாத� எ�. 

என�� தன<� இய"கவ'ல அதைன அ�வா. இய	#த' 

பய�றரா� என	 க+ேட அதைன0 பல ெமாழி8 ெசா;கேளா!" 
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கல0ப�� வழ"#கி�றா3 என�" ?றிய� ெப@�� 

ப�ைழபா!ைடதா� எ�க. 

இன<, -;.� தன<� இய"கமா/டா	 #ைறபா!ைடய 

ஆ"கில ெமாழிையேய இய�றம/!� `9தா9 வழ"#தலி; 

க+E"க5�� ைவ	கேவண!ெம�. அ�ெமாழி	#@ய ஆ"கில 

ந�ம	க� ஓயா� வ;J.� வ5கவராய�;, ப+ைட	கால�ெதா/ேட 

நாக@க வா&	ைகய�; சிற�தாரா9, தா� ஒ5வ3கீ& அட"கி வழா�, 

ப�றெமாழி ேபLவாைரC� த"கீ& அட	ைகைவ�, தம� 

ெச�தமி&ெமாழிையேய நN+டகால� வைரய�' `9தா9 வழ"கி 

வள3� வா&��வ�த தமி&ம	கள<� கா' வழிய�' வ�ேதாரான 

நா� நம� அ5ைம8 ெச�தமி& ெமாழிைய `9தா9 வழ"#தலி' 

எ�வள� க+E� க5�� ைவ	க ேவ+!�! அத;காக நா/ 

எ�வள� எ!	க ேவ+!�! அ"ஙனமி5	க அதைன	 

#ைறபா!ைடய ஆ"கிலேதா! ஒ0ப�/!, அத� `9ைமைய	 

ெக!� வடெமாழி -தலான ம;ைற ெமாழி8ெசா;கைள அத�க/ 

ெகா+!வ�� J#த' அத;# ஓ3 ஆ	கேமயா� எ�. ?.வா3 

உைர இ0ேபா� அவ3 அைட�தி5	#� அ>ைமதனைத	 

கா/!கி�ற த�ேறா? ப+ைடநாள<' ஆ@ய0 பா30பன5� தமிழ3	# 

அட"கிய�5�� தமிைழவள3தன3; இ0ேபா� அ0பா30பன3 

ப'வைக8 d&8சிகளா' தமிழ3	# ேம�ப/டா3ேபா; ற�ைமதேம 

உய3�	ெகா+!, தமிழைர	 த"கீ& அட	கி அ>ைமகளா	#த; 

ெபா5/! மிக-ய�.� அ�-;." ைவ?டைமய��, தமிழ3	#@ய 
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தமிைழயாவ� ஆ@ய� -தலான ப�றெமாழி8 ெசா;க� ேச3�	 

ெக!� ைவதா' த"க5� நிர�Jெம�.�ன< அதைன0ெப@�� 

மாLப!திவ5கி�றா3. அ0பா30பன3 வைலய�' சி	கிய 

தமி&0Jலவ3 சில5� அ8d&8சிைய ப#�ண3�� பாரா� 

‘#லைத	 ெக!	கவ�த ேகாடா@	கா�J‘ ேபா', அ�வா@ய 

பா30பன@A� பா3	க தாேம த� தன<தமி& ெமாழிைய8 

சிைதெதாழி	க ம>க/> நி;கி�றன3! ஐயேகா! ப+!ெதா/"கி 

Jன<தமா9 ஓ"கிநி;#� ந� தன<தமி& தாைய0, 

ப�றெமாழி8ெசா;கெள�A" ேகாடா@ய�A� Dைழ��  ெகா+!, 

இ தமி&0Jத'வ3 ெவ/>8 சா9	க -ய'வ� தா� கலிகால	 

ெகா!ைம! இதNவ�ைன8 ெசயைல0J@C� இவ3த�ைம த!�, எ� 

தமி&தாைய0 பா�கா	க -�நி;#� எ�ேபா'வரா� 

ந'வ�ைன8ெசய' ஒ5கா4" கலிகால	 ெகா!ைமயாகாெத�. 

உண3மி� ந!நிைலCைடயj3!        
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13. அறி�F; க'வ� 

க'வ�யான� இ5திற0ப!� அைவ உலக F; க'வ�, அறி� 

F;க'வ� எ�பனவா�. இவ;.� உலகF; க'வ� உட�ைம0ப 

ப;றி	ெகா+!� அறி�F; க'வ� உய�ைர0 ப;றி	ெகா+!� 

நைடெப.வனவா#�. உய�@� அறி� வ�ள	கதி;# உட�J 

இ�றியைமயா �ைணயா9 இ5த'ேபால, அறி�F; க'வ�ைய 

த5த;#� உலகF; க'வ� இன<;ய�ைமயா	 க5வ�யா9 

இ5	கி�ற�. அறி� வ�ள	க� இ'லாத உய�5	# உட�ப�5��� 

பய�படா�ேபால, அறி�F;க'வ� ெபறாதவ3க,	# உலகF; 

க'வ� இ5ந�� பய�ப!வ� இ�றா�. ந.மண"கமழ ேத�ஒ7கி 

இன<ய பழ"கள #ைல#ைலயா9 ெதா"#� ஒ5 ேதமா� 

ேதா0ப�;#8 ெச'ல வ�5�ப�னா� ஒ5வ�, அ"ேக ேபாவத;# 

இைச�த வழிைய ெத@�� அதwேட ெச�. அ�வ�டைத8 

ேச3வானானா', தா� நN+டவழி நட��வ�ததனா' உ+டான 

பயைன0 ெப;.0 பசC" கைள0J� தN3�� மகி&�தி50பா�; 

அ�வாற�றி அ� வழிய�' உ�ள சில J'லிய கா/சிகைளேய 

க+!ெகா+! உட�ப�4�ள வலிைம #ைறC� ேநர�வைரய�' 

வழிய�ேலேய கால"கழி�வ�!வானாய��, மி#�த பசிC" கைள0J� 

வ�� V>	ெகா�ள ேம;ெசா'ல மா/டாதவான9 

அ�வழிய�ன<ைடேய ேசா3ந� வ�7�� உய�3 �ற0பா�. அ�ேபாலேவ, 

அறி�F; க'வ�ைய0 ெப.த; ெபா5/டாகேவ வ�த இ�ம	க� 
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யா	ைகய� லி5���, ->வாக அதைன அைடத;# -யலாம' 

உலகF; க'வ�யளவ�' ஒ5வ� நி�. வ�!வனானா', 

அவென!த இ� ம	க/ப�றவ� ெவ.� பாேழயாவ� தி+ண� 

உய�ரான� த�க+ உ�ள அறியாைம -;.� ெதாைலய0 ெப;.0 

ேபரறி� வ�ள	க� உைடயதான�டேன ப�றவ� எ!த4� 

நி�.ேபா#�. உய�3க/# உட�Jக� அ!த!� வ5வெத'லா� 

அ��ய�3கைள	 கவ��� நி�ற அறியாைமைய நN	கி அறிைவ 

எ70Jத; ெபா5/டாகேவ யாகலா�, அறியாைம ேத9�� அறி� 

எ7� வைரய�' அைவ ப�றவ�கள<; L;றி8 L;றி வ5�. ஆகேவ, 

அறி�F'கைள	க;. அறியாைமைய நN	காதவ� ேம�ேம; 

ப�றவ�ெய!0பவனா9 இ5தலி�, அவன தன	# உட�J கைள0 

பைட�	 ெகா!0பதான ஓயாத ேவைலைய	 கட�,	# த5பவ� 

ஆவ�; இ� #றித�ேறா ப�/ன'த/க��, 

 “மாதாஉட' சலிதா� வ'வ�ைனேய� கா' சலிேத�  

 ேவதா�" ைகசலி� வ�/டாேன – நாதா, 

 இ50ைபe3 வா&சிவேன இ�Aேமா3 அ�ைன	 

 க50ைபe3 வாராைம	 கா“ 

 

எ�. அ5ள<8ெச9தன3. 

ேம4�, உய�3	# உ.தித5� அறி�F; க'வ�ைய	 க'லா�, 

உட�ைப0 பா�காத;#ம/!� பய�ப!� உலகF; க'வ�ைய0 

பய�'வ� ெவ." ?�தலாகேவ ->C�. ஏென�றா', 
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நிைலயாC�ள உய�@� ந�ைமைய நாடா�, நிைலய��றி8 சில 

நாள<ேலா சில தி"கள<ேலா அ'ல� சில ஆ+!கள<ேலா மைற�� 

ேபா#� உட�J	# உண� ேத>	 ெகா!த;# ம/!� பய�ப!கி�ற 

உலகF; க'வ�ைய வா9ஓயா� ?வ�	 க;ற' நிைலயான பயைன 

தராைமய�� அ� ெவ;ெறாலிேயயா90 ேபாவத�றி ேவ. அ� த5� 

ேப. எ�ைன? இ��+ைமைய உண3�க;க�ேற,  

 

“அல#சா' க;ப�� அறி�F' க'லா 

�லகF' ஓ�வ ெத'லா� - கலகல  

?உ� �ைணய'லா; ெகா+! த!மா;ற�  

ேபாஒ� �ைணயறிவா3 இ'“ 

 

எ�. நால/யா� ?.வதாய�;.. 

இன<, அறி�F;க'வ�ைய0 ெப;றவ3 ம.ைமய�' இ�பைத 

அைடவெர�. பல5" ?ற	 கா+கி�ேறாேம ய'லாம', 

இ�ைமய�' ம;றவ3	கி'லாத சிற0ப�ைன0 ெபற	 கா+கி�ேறா� 

இ'ைலேய; எ'லா5� உ+! உ!� உற"கி8 சாத' ேபாலேவ 

அவ5� உ+! �ற"கி8 சாகி�றன3; இ�A� ந�றாக ஆரா9�� 

பா3	#"கா' உலகF; க'வ�ய�' மி	கவ3கேள இ�ைமய�' 

எ'லா8 சீ5= சிற0J� இ�ப-� ெப.கி�றன3 க/JலA	#� நம� 

நிைன�	#� எ/டாத ம.ைமய�' இ�பைத அைடயலாெமன 

நிைன�� அறி�F; க'வ�ய�; காலைத	 கழி0பவ3 கைடசிய�' 



138 

 

ஏமாறி இற0பத;ேக இடமாகிறெத�. அதைன இழி�	 ?.வாேர 

பல3. எ�றா4�, அறிவ�� ஏ;றதா&�ைகள8 ெச�ைவயாக 

ஆரா9��பா3தா', அறி�F; க'வ�யா' வ5= சிற0J� இ�ப-� 

ேவெறதனா4� வரமா/டா எ�ப� ந�# Jல0ப!�. 

எ"ஙனெம�றா', உலகதி�க+ எதைகய அ5�ெப5� 

ெதாழி'க� நைடெப.த;#� அறி�� அறி�-ய;சிC" 

க/டாயமா9 ேவ+>ய�5	கி�றன. அறிவ�'லாம' எ�த 

ெதாழிைலC= ெச9த' ->யா�, எ�த நலைதC� அைடத' 

இயலா�. அறிவ�'லாதவ3க,� அறி�ைடயாைர	க+டா' 

அவ3	#8 சிற0J8 ெச9� பண�கி�றன3; அவைர வ�5�Jகி�றன3. 

ஒ5வ3 பல5தவ� ெகா+! ஓ3 அ@ய ெப@ய -ய;சிைய 

நைடெப.வ�	#"கா', அ�-ய;சி அறிவ�'லாதவ3 ெச9ைகயா' 

-/!0ப!த' க+! எ�வள� வ5�தி அவைர ெவ.	கி�றன3! 

அ0ேபா� அறி�ைடயா� ஒ5வ� ம;ைறேயா3 ெச9த ப�ைழகைள 

ெய'லா� தி5தி அதைன8 ெச�வ�தா	கி ->	#"கா' 

அதைன	க+! வ�ய�� அவ�ேம' எ�வள� உவ0பைட�� 

அவைன வ�5�Jகி�றன3! இ"ஙனேம மிக8 சிறிய -ய;சி-த' 

மிக0ெப@ய -ய;சி ஈறாக அறிவ�'லாதவ3 ெச9வன ெப@�� 

ப�ைழப/! ��பைத த5த4�, அறி�ைடயா3 ெச9வன ெப@�� 

தி5�-;. இ�பைத த5த4= சிறிேதA� ஆ&�� 

நிைன0பா3	# வ�ள"காம; ேபாகா. இ�ப;றிய�ேறா 

ெத9வ0Jலைம தி�வ��வ நாயனா�  
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“ அறி�ைடயா3 எ'லா� உைடயா3 அறிவ�லா3  

 எ�உைடய ேரA� இல3“   

 

எ�. அ5ள<8 ெச9தன3. 

இன<, இ�ைண8 சிற�த அறி�" க'வ�யால�றி உ+டாகா�. 

க'வ�ய�'லதா@4� அறிவா' -;ப�றவ�கள<; பய��ற க'வ�ய�� 

பயனாேலேய அ"ஙன� அறி� ?ட0 ெப.கி�றன3. அ"ஙன	 

?ட0ெப;ற அறி�� இ0ப�றவ�ய�' ேம4ேம4" க'வ�யா; 

பண0!த0 ப/டால�றி, அ� பாசி V>ய பள<	#மண�ேபா' 

தி5�ப�� அறியாைமயா' அக0ப/! க'வ�ய�'லாதவ� எ�வள� 

உய3�த அறி� ?றினா4�, அதைன அறிவா' நிைற�ேதா3 ஏ;.	 

ெகா�ளமா/டா3. இதைன	 

,  

 “க'லாதா� ஒ/ப" கழியந� றாய�A" 

 ெகா�ளா3 அறி�ைட யா3“ 

 

எ�. தி5	#ற," ?.கி�ற�. 

இன<	, க'வ�C�,� உலகF;க'வ� நிைலய�'லாத 

ெபா5�கைளேய உண3�வதா', அதனா' வ�ைளC� அறி�� 

நிைலய�'லாத இய'ப�னதா9 நிைலயான இ�பைத 

தரமா/டாதா9 ஒழிC�. அறி�F; க'வ�ேயா, உலகநிைல, 



140 

 

உய�@�நிைல, உய�ேரா! ஒ�றா9 நி;#� அறியாைமய�� நிைல, 

இ5வ�ைன ேதா;ற�, உய�3 Vவைக	 #;ற-� நN"#� வைக, 

-7-த; கட�ள<� இய'J, அ� ெச9C� உதவ�, 

அதேனாெடா�றாய�5�� இ�ைம ம.ைம இர+>4� Dக5� 

இ�பநிைல -தலானவ;ைற ஆராC� உய3�த ஆரா98சிய�' 

அறிைவ ேதாயைவ�, அ� வழியா' அதைன `யதா	கி0, 

ேபெராள<ேயா! �ல"கைவதலி�, அறி�F; க'வ�க;றா3-� 

உலகF; க'வ�ம/!� உைடயா3 வ�ல"கின�ேபா' எ+ண0ப!வ3. 

இ��+ைம,  

 

  “வ�ல"ெகா! ம	க� அைனய3 இல"#F' 

  க;றாேரா ேடைன யவ3“ 

 

எ�ற ெத9வ தி5வ�,வ3 தி�$+றளா) ந�# அறிய0ப!�; 

இதி5	#றள<' ‘இல"#F'‘ எ�ற� அறி�Fேலயா�. 

ெவள<0பா3ைவ யளவ�' உய�3க� எ'லா� ஒத ெசய4� 

மா.த4� உைடயனேபா; காண0ப>A�, DEகி ஆரா9�தா' 

அவ;றி� அறி�� -ய;சிC� ஏ;றதா&வாகேவ ய�5	#�. 

உ+ண' உற"க' ம5வ' சாத' எ'லாவ;றி;#� 

ெபா�வாய�50ப�A� வ�ல"கின"கள<' இழி�த ப�றிC� ம	கள<' 

அறி�ைடயா� ஒ5வA� ஒ0பாவா3 என எவேரA" ?.வேரா? 

ம	கள<' அறி�ைடயா� ஒ5வA� அறிவ�லா� ஒ5வA� 
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அ"ஙனேம உ+ண' உற"க' -தலான ெதாழிலளவ�' 

ேவ.பா>'லாதவ3ேபா; காண0ப>A�, அறி�ைடயா� தன	#�ள 

அறிவ�� சி.ைமயா' தா&�ேதானாத4� எ'லா3	#�   

உட�பாேடயா#�. 

 அஃ� உ+ைமேயெய�றா4�, உலக F;க'வ�யா' வ�ள"#� 

அறி�ெகா+! இ�ைமய�' எ'லா நல"க,� ெப.வதாய�5	க, 

இத;# ேம4� அறி� F;க'வ� ஒ�. ேவ+!ெம�ப� 

எத�ெபா5/ேடாெவன<�, உலக F;க'வ� ஒ�ேறெகா+! 

இ�ைமய�4� மிக8 சிற�த நல"கைள0 ெப.த' இயலா�; 

இ0ப�ற0ப�; ெப.த;க@ய இ�ப"கைளC� அறி� F; 

க'வ�Cைடயா3 எள<தி; ெப.வ3. க+ணா; க+!= ெசவ�யா; 

ேக/!� வாயா; Lைவ�� V	கா' -க��� ெம9யா' ெதா/!� 

ஐ�ெபாறிகளா' �9	#� இ�ப"கள<4�?ட அறி�F; க'வ�யா' 

உய3�த அறி� வா9தவA	# வ5� இ�ப�, ஏைன உலகF; 

க'வ�ம/!� ெப;றவA	# ேதா�றா�. மி		 ?@ய 

-ைனையCைடய ஓ3 இ50J	ேகா' ஆ&�தேதா3 இடைதC� 

�ைள�8 ெச'4�; -ைன ம7"கியேதா அைத0ேபால ஆ&�� 

ெச'ல மா/டாதா#�. உலகF;க'வ� சிறி� அறிைவ 

வ�ள	#ேமA�, அதனா; ெச9ய0ப!� உலக -ய;சிக� பல�� 

ம	க,	#0 பலவைக	 கவைலகைளC� ��ப"கைளC� 

வ�ைளவ�� அவர� அறிைவ அ40பைடய8 ெச9� ம7	# 

மாதலி� அவ3 ஐ�ெபாறி இ�ப"கைளC"?ட	 ?3�� பா3� 
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�9	க மா/டா3. அறி�F;க'வ� Cைடயா3	# நிக7� அறி�� 

-ய;சிC� அதைகய அ'ல'கைள வ5வ�யாம' ேம�ேம' 

உ�ள	 கிள38சிய�ைன த5வனவா9 இ5தலி�, அவர� அறி� 

ெப5வ�ள	க� உைடயதா9, அவ3 �9	#� எ�வைக 

ய��ப"கைளC� மிக�" ?3ைமயா9 �9த;#@ய 

வழி�ைறகைள	 கா/> அவைர எ	கா4� ெப5மகி&8சிய�' 

ேதா9�தி5	க8ெச9C�. இன<ய ஓைசையேயA� அழகிய 

கா/சிகைளேயA� தN=Lைவ உணைவேயA� நல=சிற�த ேவ. 

ப�றவ;ைறேயA� இ� வ�5திறதா5� ஒ5கால� ஒ5"ேக 

�9	#�ேபா�, அறி�F;க'வ� Cைடயா3 அவ;றி� DE	க"கைள 

நிர�ப ெத@�� மிக மகி&த4�, உலகF;க'வ�Cைடயா3 அவ;ைற 

அ"ஙன� உணரமா/டாைமய�� அவ3 சிறிேத மகி&த4" 

க+?டா9	 க+டறியலா�. 

 ேம4�, அறி�F;க'வ� Cைடயா3 ெப@�" ?3ைமயான 

அறி�ைடயராதலி�, அவ3 தா� வ�5�ப�னா' த�மிA� தா&�த 

உலகF;க'வ� Cைடயா3 ெச9C� எதிற -ய;சிகைளC� 

அவைரவ�ட எள<தாக�= ெச�வ�தாக�= ெச9� ->	கமா/!வ3. 

உலகF; க'வ� Cைடயாேரா தா� எ�தணதா� வ�5�ப�னா4� , 

த�மிA� ேம;ப/ட அறி�F;க'வ�யா3	#�ள அறிைவ0 

ெபறவாவ� அவ3 ெச9C� -ய;சிகள<; றிைனயளேவA� தா= 

ெச9யவாவ� மா/!வார'ல3; எ�ேபால ெவன<�, அரசியைல 

திற�பட நட�� ேமேலானான ஓ3 அைம8ச� த�கீ& அ4வ' 
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பா30பா3 ெச9C� -ய;சிகைள தா� ெச9யேவ+>னா' அவ@A� 

அதைன திறைமயாக ெச9� ->0ப�; அவ� கீ7�ள 

ஊ3காவ;கார� ஒ5வ� அ� வைம8ச� ெதாழிைல தா� ெச9ய 

வ�5�ப�னா' அ� ->Cேமா? அ�ேபாலெவன ;றி��ெகா�ள' 

ேவ+!�. அ�வ'லாம4�, எ'லா உய3�த ெபா5�க,�, 

உய3�ேதா5�, உய3�த இன0"க,� தம	# இைசயாத 

உலகFலறிவ� -ய;சிCைடயாைர வ�/டக�., தம	# இைச�த 

அறி�Fலறி� -ய;சிCைடயாைர தாேம வ�� அE#மாதலி� 

அறி�F; கைலஞேர இ�ைமய�4� எ'லா உய3�த நல"கைளC� 

ெப.வ3, ம.ைமய�4� ஏைனேயா3	# எ/டாத ேப@�பைத0 

ெப.வ3. ஆதலா', ம	களா90 ப�ற�ேதா3 உலகF;க'வ�ய�ேலேய 

தம� காலைத -;." கழி�வ�டா� அறி�F; க'வ�ையC� 

மிக -ய�. ெப;.0 ேபாரறிைவC� ெப5 நல"கைளC� 

எ9�வாராக! அவ�றF' உலகF' இ�வ�ைவ எ�பைத0 ப��ன3 

வ�ள	கி	கா/!��.  
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14. தமி&நா/டவ5� ேம'நா/டவ5� 

 ந� தமி&நா/டவ3 ெபா5ைளC�, தமி& நா/ைடய!��ள 

ம;ைற இ�தியநா/டவ3 ெபா5ைளC� ேம'நா/டவ3 பல வழிய�; 

கவ3�� ெச'கி�றா3 எ�A" ?	#ர' ஒலிC�, அதைன தைட 

ெச9� அ�நா/டவ@� ெபா5� இ"ேகேய நிைலெப.மா. ெச9த' 

ேவ+>� அய' நா/டவ3 இ"ேக வ�ைல0ப!த	 ெகா+! வ5� 

ப+ட"கைள வா"கா� -;ற ஒழிதேல ெசய;பாலெத�A� 

ஆரவார-� நா! எ"#� பரவ�0 பலவைக	 #ழ0ப"கைளC� 

பலவைக ��ப"கைளC� உய�ரழி�, ெபா5ளழி�கைளC� 

ஆ"கா"# வ�ைள� வ5கி�றன. ேபா3 அ'ல4	# இடமான 

இ0ப�ைழபாடான வழிய�; J#�� ந�மேனா3 ��Jறாம', 

அவ3கைள0 பா�காத' ேவ+>ேய, எம� அறி�ைரைய 

இ"ெக7�கி�ேறா�. இதைன ந�றாக ஆரா9�� பா3�, எம�ைர 

ெபா5��மாய�� அதைன	 ைக0ப;றி ெயா7கி ந�மவ3 

நல0ப!வாராக!  

 -தலி' ந� நா/டவ3பா' உ�ள ெப5"#ைற எ�ென�றா', 

எதைனC� ஆ9�� ஓ9ந� பா3	#" #ண� இ'லாைமேயயா�. 

ஒ5வ3 க'வ�யறி� ஆரா98சிCைடய ெப@யாராய�5�தா4�, 

அவைர0 ப�0ேப3 ெகா+டாடா வ�/டா' அவைர ந�மேனா3 

தா-" ெகா+டாட மா/டா3; அ�ேவCம�றி, அவைர0 ப�0ேப3 

ெபாறாைமய�னாேலா, அ'ல� ேவ. காரணதாேலா இழி�0 
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ேபச	ேக/டா', அ� த#மா தகாதா எ�. ஆ9�� பாராம' தா-� 

அவைர உடேன இழி�0 ேபசிவ�!வ3; அவ3	# தN"#� இைழ0ப3. 

இன< ம;ெறா5வ3 க'வ� அறி� ஆரா98சிக� சிறி� 

இ'லாராய�A�, அ'ல� அைவ சிறிேத உைடயராய�A�, ப�0 

ேப3 அவ3பா' ைவத0 ப;றினாேல அ'ல� அவ3பா' தா� ெப.� 

ஏேதA� ஒ5 பய� #றிேதா அவைர	 ெகா+டா!வாராய��, அவ3 

எத;காக அவைர	 ெகா+டா!கி�றா3, நா-� அவைர ஏ� 

ெகா+டாட ேவ+!ெம�. சிறிேதA� ஆரா9�� பாராம' உடேன 

அவைர	 க+ கா' ெத@யாம; ெகா+டா> வ�!வ3; அ	 

ெகா+டா/டதா' வ5� ��ப"கைளC� தா� அைடவ3. 

ெப5�பா4� ந� நா/டவ3 உ+ைமயறி� ஆரா98சிக� உைடய 

ெப@யாைர	 ெகா+டா!வ�� இ'ைல; அவரா' தா� அைடத;#@ய 

ெப5� பய� அைடவ�மி'ைல. ெவள< மிA	#� ெவ;றாரவார-� 

உைடயாைர0 ப��ப;றி தம� நலைனC� த� நா/டவ3 நலைனC� 

இழ�� வ�!வேத அவ3	# இய;ைகயா90 ப>��வ�/ட�.   

 இன<, ேம'நா/டவ3பா' உ�ள ஒ5 ெப5" #ண� 

எ�னெவ�றா', எவ3 எைத8 ெசா�னா4�, எவ3 எைத 

எ7தினா4�, அ�வ0ெபா5ள<� இய'Jகைள த�மாலான ம/!= 

ேசா�பாமலாரா9�� பா3�, எ� த7வத	கேதா அைத த7�வ3; 

த7வதகாதைத வ�ல	#வ3. ெவ.� ெவள<மிA	ைகC� 

ெவ;றாரவாரைதC� க+! அவ3 ஏமா�� வ�!வதி'ைல. 

அறிவ�4� ஆரா98சிய�4ேம அவ3க� தம� காலைத0 பய�ப!தி 
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வ5தலா', அவ3க� பா' வ Nணான எ+ண"க,� வ Nணான 

ேப8L	க,� நிக&வதி'ைல. ப�ற3பா; #;ற"க� இ5�தா4� 

அவ;ைற அவ3க� ஆரா9வதி'ைல; ப�ற3 பா4�ள #ண"கைள 

ம/!� ஆரா9��, அவ;.	காக அவைர0 பாரா/!வ�ட�, அவரா' 

தா-� உலக-� பய�ப!த;கான ஒ7	க"கெள'லா= ெச9வ3. 

அதனா', ேம' நா/டவ@' ந;#ண-� ந'லறி�� ந�-ய;சிC� 

உைடயவ3க� சீ5= சிற0J� எ9தி தா-�த த�ைம8 ேச3�தவ5� 

வ.ைமC� கவைலC� இ�றி உய�3வாழ0 ெப;., நாேடா.� 

ஆய�ர	கண	கான J�ைமகைளC� ஆய�ர	கண	கான ெபாறிகைளC� 

(இய�திர"கைளC�) ஆய�ர	கண	கான ெதாழி;சாைலகைளC� 

ஆய�ர	கண	கான க'வ�8சாைலகைளC� ஆய�ர	கண	கான 

ெசா;ெபாழி� ம+டப"கைளC� ஆய�ர	கண	கான கைலயர"#	 

கழக"கைளC� இ�A� இைவ ேபா' ந� ெசா'லளவ�' அட"காத 

பல0பல நல�கைளC� தாமி5	#� நா!கள<; பரவ8 ெச9� 

வ5வேதா!, தா=ெச'4� ப�ற நா!கள<4� அ�நல�கைள 

ெய'லா� பர0ப� வ5கி�றன3.  

 இன<, ந� நா/டவ3க,	ேகா அறிவாரா98சி ய�'லாைமேயா! 

ஒ;.ைம	 #ண-� இ'ைல; ப�ற3பா' அ5� இர	க-� இ'ைல. 

தம	#	 த� மைனவ�ம	க,� ெந5"கிய உறவ�ன5ேம 

உ@9ெர���,ம/ைரெயாெர'லா� தம	# ெவரா��ெர��� 

தா-� த�மின<த�5� ��ராய�5தேல ம	# 

ேவ+!�,�ம�ர'லா ப�ர3 எ	ேக!ெக/டாெல�� எெத5ேவ 
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ேபானாெல�� எ��� நிைன�� ப�றா நலைத8 சிறி�" 

க5தாதவ3களா9 இ5	கி�றன3. த�னல" க5�� இ0ெபா'லாத 

எ+ணதா' இ தமி& நா/டவ3#/ ப�@�தி5	#� அளவ�ற�த 

சாதிக,�, அவ;றா' வ�ைள�தி5	#� அளவ�ற�த ேவ;.ைமக," 

கண	கி/!8 ெசா'ல' இயலா�. நா4 ேப3 ஒ�. ேச3வா3களானா; 

சாதி0ேப8L�; ெப+ ெகா!	க' வா"கைல0 ப;றிய ேப8L�; அவ� 

சாதி ெக/டவ�, அவA	#� நம	#� உற� கிைடயா�, எங	ள சாதி 

உய3��, எ"கள சாதிய�' ஒ>தா; பா' வ>C�, எ"கள<; ப� 

வ N/!	கார3கேளா! தா� நா"க� கல0ப� வழ	க�, 

ம;றவ3க�ைகய�' த+ண N3?ட வா"க மா/ேடா� எ�A� ேப8L�; 

அைதவ�/டா' ெபா5� ேத!� வைககைள0 ப;றிய ேப8L�; அ��� 

வ�/டா' நம	# ெபா5� ேச5" காலைத0 ப;றிC�, மண� ஆ#� 

நாைள0 ப;றிC�, எ�த இடதி; ேபானா; #றிேக/கலா�? எ�த 

ெத9வதி;# ஆ! ேகாழி அ.தா' இைவ ைக?!�? மா@ைய	 

#�ப�டலாமா? ம�ைரவ Nரைன	 #�ப�டலாமா? காள<ைய	 

#�ப�டலாமா? க.0ப+ணைன	 #�ப�டலாமா? எச	கிைய	 

#�ப�டலாமா? Lடைலமாடைன	 #�ப�டலாமா? எ�A= சி. 

ெத9வ8 சி;.ய�3	 ெகாைல	 ெகா!� ேப8L�; தன	#0 

பைகயானவைன0 பலவைகயா' இழி� த�ைன0 பலவைகயா' 

உய3�8 ெச5	கி0 ேபL� ேப8Lேம எ"#� எ'லா5� ேபச	 

கா+கி�ேறா�. Jைக வ+>கள<4� இ�த0 ேப8ேச, ேகாய�'கள<4� 

இ�த0 ேப8ேச, #ள	கைரய�4� இ�த0 ேப8ேச. 
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 இைததவ�ர, நா� எத;காக0 ப�ற�தி5	கி�ேறா�? நா� 

இ0ப�றவ�ய�; ெச9ய ேவ+!வன யாைவ? நம	#� ம;ற 

வ�ல"#க,	#� (மி5க"க,	#�) உ�ள ேவ;.ைம எ�ைன? 

ந�ைமC� ம;ற எ+ண�ற�த உய�3கைளC� ேதா;.வ�� யா�? 

இ�த உலக"க� எத;காக0 பைட	க0ப/>5	கி�றன? இைவகைள 

ெய'லா� பைடத ேபரறி�0 ெபா5ள<� ேநா	க� யாதா9 

இ5	கலா�? நா� இற�தப�� எ�த நிைலைய யைடேவா�? ெபா5� 

ேத!வ��, உ+ப��, உற"#வ��, ம5�வ��தவ�ர, ேவ. நா� 

ெச9யத	க�� தகாத�� இ'ைலயா? எ�. இ�வாெற'லா� 

எ+ண�0பா3	க த	கவ3க� ந�மி' Fறாய�ரவ@' ஒ5வைர	 

?ட	 கா+ப� அதி Uதா;ேபா' இ5	கி�றேத!  

 ஆனா' ேம'நா/டவ3கள<ேலா இைவகைள ெய'லா� 

ஆரா9�� பா30பவ5�, ஆரா9�� எ7�பவ5�, ஆராC" கழ"க,�, 

அவ3களா4� அ	 கழக"களா4� எ7தி ெவள<ய�ட0ப!கி�ற 

F'க,�, நா� ெவள<யj!க� கிழைம ெவள<யj!க� தி"க� 

ெவள<யjxக,�, அைவ த�ைம	 க;பா5� க;ப�0பா5�, 

இ�வைகக/ெக'லா� ேகா>ேகா>யாக தம� ெபா5ைள 

வழ"#வா5� எ+ண�	ைகய�4� அட"#த' இ'ைல. 

ேம'நா/டவ3க� பசிெய!த ேவைளய�' எ�த இடதி' எ�த 

உண� கிைட	கி�றேதா அ"ேக அதைன0 ெப;. மகி&8சிேயா! 

உ+ப3;  தம� வா&	ைக �ைண	# எ�த நா/>' எவ3 

இைச�தவரா9 ெதள<ய0ப!கி�றனேரா, அவைர அ"ேக 
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மண��ெகா�வ3. உட�ைப0 ப;றிய இ�வ�ர+! #ைறகைளC� 

இ"ஙன� எள<திேல நிர0ப�	ெகா+!, அத;#ேம' அவ;றி' த� 

க5ைத8 ெச4தாம', த� அறி� ஆரா98சிகைள ேம�ேம; 

ெப5	#வதி4�, நாேடா.� Jதிய Jதிய ஆ;ற'கைளC� Jதிய Jதிய 

ெபாறிகைளC� Jதிய Jதிய உ+ைமகைளC" க+! ப�>0பதி4�, 

அவ;ைற0 பய� ப!�வதி4ேம தம� க5ைத ஓயாம; ெச4தி 

வ5கி�றன3. ம;., ந� நா/டவேரா, ேமேல கா/>யப>, 

நிைலய�'லாம' அழி��ேபா#� தம� உட�ைப0 ப;றிC�, 

அ��ட�பா' வ�த ெதாட3Jகைள0 ப;றிCேம எ�ேநர-� ேபசிC� 

நிைன��� வ5வ'லாம', எ�.� நிைலயாக இ5	கத	க தம� 

அறி� வ�ள	கைத0 ப;றியாத', த� அ�ைபC� அ5ைளC� 

வள3	#" கடைமகைள0 ப;றியாத' ேபசிC� எ+ண�C� வர	 

கா+கி�ேறா� இ'ைலேய!  

 இ�A�, நம� வா&	ைகக# இ�றியைமயா� ேவ+ட0!வன 

க'வ�0 ெபா5,� ெச'வ0ெபா5,� எ�A� இர+!ேமயா#�. 

க'வ�0 ெபா5ைள0 ெப;றவ3க�, தம	#� ப�ற3	#� 

ந�ைமையத5� �ைறகைள ஆ9�� பா3�	, காலதி� 

நிைல	#� இடதி� நிைல	#� ஒத -ய;சிகைள8 ேசா�பா� 

ெச9வ3காளய��, அவ3க/#8 ெச'வ0 ெபா5� தாேனவ5�. ெவ.= 

ெச'வ� ம/!� தம� பழவ�ைன0 பயதா' வா9	க0 ெப;றவ3க� 

அ"ஙன" க'வ�0 ெபா5ைள எள<திேல ெப;.	 ெகா�,த' 

இயலா�. ேம4� க'வ�0 ெபா5� எ�.� அழியா�; ெச'வேமா 
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சிலகாலதி' அழி��ேபா�; க'வ�0 ெபா5� ஒ5வன� அறிைவ0 

ப;றி	ெகா+! எ7ைம எ7 ப�ற0J� அவAக#� உ;ற 

�ைணயா98 ெச'4�; ெச'வேமா அதைன CைடயாA	# இ�த0 

ப�றவ�ய�ேலேய �ைணயாகாம; ப�ரா; கவர0ப/!, ஒேரெவா5கா' 

அவAய�ைரC� ெதாைலத;# ஏதவாய�5	#�. க'வ�0 ெபா5� 

இ�த உலகதி4�, இ"#�ள உய�3கள<4� உ�ள வ�ய0பான 

உ+ைமகைள வ�ள"க8 ெச9வ�ட�, இவ;றி;# 

அ5,+ைமகைளC� வ�ள"க8 ெச9� நம	#0 ேப@�பைத 

தராநி;#�; ெச'வ0 ெபா5ேளா த�ைனCைட யாைன0 ெப5� 

பா4� தNய�ைறகள<' J#தி8, சில காலதி' அவ� 

சி;றி�பதிைனC� Dகரெவா/டாம' அவைன ேநா9வா90ப!�, 

அவைன வ�/! நN"கி, அவைன வ�ைரவ�' மா9	#�. ஆைகயா; 

க'வ�0 ெபா5� சிற�தேதா ெச'வ0 ெபா5� சிற�தேதா எ�பைத8 

சிறி� எ+ண�0 பா5"க�! க'வ�0 ெபா5� ஒ�.ேம நம	#� 

ந�ைம8 ேச3�தா3	#� நல� பய0பத�றி8 ெச'வ0 ெபா5� 

அ"ஙன� நல� பய0பத�றி8 சிறி�ண3�ைடயா3	#� 

வ�ள"#ம�ேறா? ஆகேவ, க'வ�0 ெபா5ள<� ெபா5/!8 ெச'வ0 

ெபா5ைள0 பய�ப!த ேவ+!ேம ய'லாம;, ெச'வ0 ெபா5ைள0 

ெப.� ெபா5/ேட க'வ�0 ெபா5ைள0 பய�ப!�த' ஆகா�.  

 ஆனா', ந� நா/டவ3 நிைல 

எத�ைமயதாய�5	கி�றெத�பைத எ+ண�0 பா5"க�! ந�மவ@; 

ெப5�பாலா3	#	 க'வ� க;பதி; சிறி�� வ�50பேம ய�'ைல. 
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க;கேவ+>ய க/டாயதி' உ�ளவ3க,� தமி& எ7த0 ப>	க 

ெத@�தா; ேபா�ெம�.�, அ��� ேவ+டா" ைகெய7�0 

ேபாட ெத@�தா; ேபா�ெம�.� எ+ண� அ"ஙனேம 

நட0பவ3களா9 இ5	கி�றா3க�. இ�A� பல3, “தமி&0 ப>� 

எ�ன வா@	 ெகா�ள0 ேபாகி�றா�? ப>யாதவ3கள<' எதைனேயா 

ேப3 ெபா5�ேத>8 ெச'வ3களா ய�'ைலயா? எ�. வா9 ?சா� 

ேபசி0 ேபாகி�றன3. இ�A� பல3, “ஆ"கில� ப>தா4� ெப@ய 

ேவைல கிைட	#�; ஆ"கில� ப>�0 ப/ட� வா"கின 

மா0ப��ைள	# ஐயாய�ர� பதாய�ர�ட� ெப+ கிைட	#�“ எ�. 

எ+Eவ�= ெசா'4வ�= ெச9�, இைவக,	காகேவ த� 

ம	கைள ஆ"கில� பய�ல8 ெச9கி�றா3க�.  

 �வ	கதிலி5�ேத இ�த எ+ணேதா! ஆ"கில" க;கி�ற 

ப��ைளக�, அதன<' ேத38சி ெப;.0 ப/ட"க� வா"கினவ3களா9 

ெவள<வ�த�ட�, ெபா5� வ5வா9	# இைச�த ேவைலகைள0 

ெப.வதி; க+E" க5�� உைடயராகி�றா3கேள ய'லாம', 

ேம4� ேம4� க'வ�யறிைவ0 ெப5	க ேவ+!ெம�A� எ+ண� 

உைடயராக	 காணப0டவ�'ைல. அரசிய;.ைறகள<ேலா, நNராவ� 

நிைலய"கள<ேலா, ஆ"கி வண�க3த� ெதாழி;சாைலகள<ேலா, 

இ�A� இைவேபா�ற ப�றவ;றிேலா ெப@ய ெப@ய அ4வ'கள<' 

அம3�� ப�ற3	# ஊழிய=ெச9� ெபா5� ஈ/!வதிேலேய 

ெப5-ய;சி Cைடயவ3களா9 இ5	கி�றா3க�. இ�வ4வ3கைள0 

ெப.� ெபா5/!, அவ;றி;# தைலவ3களா ய�50பவ3க� ேக/#� 
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அளெவ'லா� தா&�� ைக	?லிC" ெகா!கி	கி�றா3க�. 

அ�ம/ேடா, அதைலவ3க� வ�5�Jகிறப> ெய'லா� 

மான	ேகடான ெசய'கைள8 ெச9வத;#� -� நி�கி�றா3க�! 

ெபா5� வ5வாையC� தைலைமையCேம ெப@யவாக நிைன�, 

இ�வாெற'லா� ெப5�பா!ப/! தா� வ�5�ப�ய ேவைலகைள 

அைட�த ப�றகாவ�, இவ3க� எ+ண� க'வ�0 பய�;சிய�4" 

கட�� வழிபா/>4� ப�ற3	#தவ� ெச9வதி4� நா/!	# நல� 

ேத!வதி4� தி50Jகி�றேதா ெவ�றா', இ'ைல, இ'ைல. 

தாமி5	#� ேவைலய�னளவ�;# வ5= ச�பளதி' மனநிைற� 

ெபறாம', தா� தம	# ேம4�ளவ3க/#	 ைக	?லி ெகா!த� 

ேபாலேவ, தா-� தம	#	 கீ7�ளவ3பா4�, தம� தைலைம	#	 

கீ& அட"கி நட	#� ஏைழ ெயள<வ3க� பா4மி5�� ஓயாம; 

ைக	?லி வா"கின வ+ணமாய�5	கி�றா3க�.  

 அ"ஙன� ஏைழ எள<யவ3க� அழஅழ அவ3க� வய�;றி' 

அ>�8 ேச3	#� ெபா5ைளயாவ� அவ3க� ந'வழிய�; ெசல� 

ெச9கிறா3கேளா ெவ�றா' அ��மி'ைல. இர0பவ3	# ஒ5 

ைக-க�த அ@சி தாA� ெகா!	க இைசயா3; க;பவ3	#" 

க;றவ3	#� ஒ5 காL தாA" ெகாடா3. ம;.�, த� மைனவ� 

ம	க/#ங0 ெபா; ச@ைக ப��ன<ய ப/டாைடக� வா"கி	 

ெகா!0பதி4�, ைவர� இைழத உய3�த அண�கல�க� ெச9வ�� 

அண�வதி4�, அவ3க� Jழ"#த;#0 ெபா� ெவ�ள<கள<; சைமத 

ஏன"க� வா"கி8 ேச30பதி4�, அவ3க,� தா-� ஏறி ஊ3 
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L;.வத;#	 #திைர வ+>க�, இவ;றிA� வ�ைலCய3�த 

உ��வ+>க� (motor cars) அைம�	 ெகா�வதி4�, நாடகசாைலக� 

#திைர0 ப�தய"க� வ/ட	கா/சிக� (circus) ெச�. கா+பதி4�, 

இ�A� இைவேபா�ற ெவ;றாரவார"கள<4மாக தா� ஏைழ	 

#>ம	கள<டமி5�� பக; ெகா�ைளய>த ெப5�ெதாைகயான 

ெபா5ைள8 ெசல� ெச9� வ�!கி�றா3க�. இ�A� பல3, சாராய" 

#>��, ஊ�தி�.�, ேவசியைர ம5வ�C� அ0ெபா5ைள0 

பாழா	#கி�றா3க�. ம;.ம பல3 அ0 ெபா5ைள	 கட� ெகா!� 

வ/> ேம' வ/> வா"கிC�, அ� -கதா' ஏைழ எள<யவ3கள<� 

நில"க� வ N!க� ப+ட"கைள	 கவ3�� தம� ெபா5ைள ஆய�ர� 

Fறாய�ர" ேகா> எ�A� ேபரளவாக0 ெப5	#வதிேலேய -ைன�� 

நி;கி�றா3க�.  

 இ�வாறாக, ஆ"கில	 க;#� இ� நா/டவ3 எ�த இனைத8 

ேச3�தவரா ய�5�தா4�, அவ3 எ'லா� ேம4� ேம4� ெபா5� 

ேச30பத;ேக தா" க;ற க'வ�ைய	 க5வ�யா	கி, ஏைழ	 

#>ம	கைள0 பாழா	#கி�றா3க�. இ�நிைலய�; பா30பன5� 

பா30பனர'லாதா5� ஒதவ3களாகேவ ய�5	கி�றா3க�. த�நல� 

ேத!வதிேலேய நா/ட� ைவதி5	#� இவ3க�, அைவ	 கள"கள<' 

ேமைடேமேலறி0 ேபL�ேபா�ம/!� ஏைழ ம	க,				 

க+ண N3வ�/!	 கத.கி�றா3க�! இஃ� எதைன 

ஒதி5	கிறெத�றா', “ஆ! நைனகிறேதெய. ஓநா9 #�தி 

ய7தைதேய“  ஒதி5	கி�ற�. ேமைட ேம' இ�வள� 
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இர	க"கா/>0 ேபசிய அவ3க� வ N/!	#, ஏைழய�ரவல3க� 

ெச�றா' அவ3கைள ஏசி �ர�கி�றா3க�. இ�த வைகய�; 

பா30பனைர வ�ட0 பா30பன ர'லாதாேர மி		 

ெகா>யராய�5	கி�றா3க�. யா"ஙனெம�றா', உய3�த 

நிைலகள<4�ள பா30பன3க�, த�மினதவர'லாதா3	# ஏேதா5தவ� 

C= ெச9யாவ�>A�, த�மினதவ3கள<' ஏைழகளாய�50பவ3	# 

எ'லாவைகயான உதவ�C= ெச9ய	 கா+கி�ேறா�. ம;.�, 

பா30பனர'லாதா@' உய3நிைலகள<லி50பவ3கேளா ஏைழ	#>க/# 

ஏெதா5 ந�ைமC= ெச9ய	 கா+கிேல�; ந�ைம 

ெச9யாெதாழிய�A� தNைமேயA= ெச9யாதி5	கி�றா3கேளா 

ெவ�றா', அ0ப>Cமி'ைல; எள<யவ3கைள ��J.திC�, 

அவ3க� ெபா5ைள “ேதாலி5	க8 Lைள வ�7"#வ�“ ேபா' 

வ�7"கிC� வ�தா;றாேன, தா� வ'லா+ைம வா&	ைக 

ெச4தலா�!  

 ெச'வ3களா' ��J.த0ப/! ந!நிைல ம�ற"கள<' 

-ைறய�ட8 ெச'4� எதைன எள<ய ம	க�, தா� ந!வ3	#	 

ைக	?லி ெகா!	க இடமி'லாைமய��, அ"#� ந!வ�ழ�� 

ஓலமி/! அ7கி�றா3க�! ஓ3 ஆ"கில3 ந!வராய�50ப��, அவரா' 

எதிறதவ5� -ைறயாக வழ	# தN3	க0ப/! த"#ைற 

தN3	கி�றன3. ந� நா/டவ3 அ�நிைலய�' இ50ப�; ெப5�பா4� 

அவரா' ந!வாக வழ	# தN3	க0ப!த' இ'ைல; அவ3	#	 

ைக	?லி ெகா!0பா3 ப	கேம வழ	# ந�றா9 ->கி�ற�. 
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இதன<A� ெப5" ெகா!ைம யாதி5	கி�ற�! காவலாக இ/ட 

ேவலிேய பய�ைர தி�றா' பய�3 வ�ைளவெத0ப>? 

 இ"ஙன� ெபா5ைளேய ெப@தா9 நிைன�� ந!� தவறி 

எள<யவ3கைள வ5தி0 ெபா5� ேச3	#� ஆ"கில" க;ற 

ந�மேனா3, பா30பனர'லாத ந�மேனா3	# இ�வாெற'லா� 

தN"கிைழ0ப�A�, பா30பன3 காலி' வ�7வத;#� அவ3	# தா� 

ேச3த ெபா5ைள மி#தியாக வழ"#வத;#� ம/!� அவ3க� 

சிறி�� ப��வா"#கி�றா@'ைல. இவ3க� ஆ"கில" க;ற� 

வய�;.0ப�ைழ0ப�;#� ெப5ைம	#ேம ய'லாம' ஆ"கில��ள 

வ�7மிய அறிவாரா98சிைய0 ெப.த;# அ�றாைகயா', இவ3க� 

த� வ N/>4�ள அறிவ�'லா0 ேபைதகளான த� L;றதா3 

ஆரா98சிய�'லா0 ேபைதகளான த� L;றதா3 ெசா'4	#" 

க/!0ப/டவ3களாகி த� இ'லதி' நட	#� ஒ�ெவா5 

சட"கி;#� பா30பன3கைள வரவைழ�, அவ3	# அவ3 ேவ+>ய 

ெபா5ைள வழ"கி அவ3 காலி4� வ�7கி�றா3க�! ஒ5ேவைள 

ந'ல ேசா.?ட	 கிைடயாம; ப/>ன<C� பசிCமா9	 கிட�� வா> 

வத"#� ஏைழக� -கைத ஏெற!�� பாராம;, ேபைதைம 

வய0ப/!, வ.ைமயறியாத பா30பனட3	#�, ஆரவார	 

ெகா+டா/!க/#=, சி. ெத9வ ெவறியா/க/#�, 

அழிவழ	#க/#� தம� ெபா5ைள	 கண	கி�றி8 ெசலவ�!� 

ந�மேனா@� நிைல, எ+E�ேதா.� ந!	கைத வ�ைளவ�	கி�ற�!  
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 இன<, ஆ"கிலமாவ� தமிழாவ� க'லாதி5���, பைழய 

ந'வ�ைன0 பயனா; ெப5= ெச'வ3களாக�=, சி;ற3ச3களாக�� 

வா&வா3 ந�நா/>; ெப5நெதாைக யா9 இ5	கி�றன3. 

இவ3க,ைடய ெச'வ8 ெச5	ைகC�, இவ3க� த"கீ& உ�ள 

ஏைழம	க/#8 ெச9C" ெகா!ைமகைளC" நா� எ+ண�0 

பா30ேபாமானா', நம��ள� இ�A� மி#தியா9 ந!"கா நி;#�. 

ெச'வ3க� இ'ல"கள<' இ5	#� ெபா;ச@ைக ப��ன<ய 

ப/டாைடகள<4�, அவ3க,� அவ3கள<� மாத5� அண��� 

ெகா�," க'லிைழத நைககள<4�, அவ3க� Jழ"#� ெபா� 

ெவ�ள< ஏன"கள<4�, அவ3க� ஏறி8 ெச'4� ஊ3திகள<4�, 

இ�A� இைவ ேபா�ற ெவள< மிA	#கள<4� அவ3க� ெசல� 

ெச9தி5	#� ெபா5ைள	 க+	கிட0 J#�தா' அைவ Fறாய�ர	 

கண	காய�5	#�.  

 இன<8 சி;றரச3களாகிய ஜமY�தா3கள<� அர+மைனகள<4� 

இ"ஙனேம ஆைடகள<4� அண�கல"க� -தலியவ;றி4� மட"கி 

வறிேத கிட	#= ெச'வ0 ெபா5ைள	 கண	கிட0 J#�தா', அைவ 

கண	கி' அட"கா.  

 இ"ஙனேம ைசவைவணவ Lமா3த மா�வ மட"கள<' 

ஏெதா5 ந;பயAமி�றி அட"கி	 கிட�� ம"#� ெப5� 

ெபா5/>ர," கண	கி' அட"கா.  
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 இ�வாெற'லா� இவ3க� ைகய�' -டஙகி	 கிட�� அவ�C� 

ெப5�ெபா5/ #வ�ய'கெள'லா� இவ3க� வ�/! நN"கி0, 

ெபா�ம	க/#0 பய�ப!� நிைலைமைய யைடCமானா', இ� 

வ��திய நா/>' வ.ைமC� ேநாC� அறியாைமC� 

தைல	கா/!மா? இ0 ெப5� ெபா5� ெகா+! Fறாய�ர	 கண	கான 

க'வ�8 சாைலகைள நாெட"#� திற0ப�	கலா�. மிக 

வறியராய�50பவ3க/# அவ3 வ.ைம நN"#� ம/!� 

உண�ெகா!	#� அற8சாைலக� எ"#� அைம	கலா�. ஏைழ எள<ய 

ப��ைளக/# உ+>C� உைடC� F'க,� வா"கி	 ெகா!�8 

ச�பள� வா"காம; க'வ� க;ப�	கலா�. உழ�ெதாழி' 

ைகெதாழி'கைள அறிவரா98சிகேளா! ெச9�, இ0ேபா� ெப.� 

பயன<4� F. மட"# ஆய�ர� மட"# மி#தியான பயைன0 

ெபறலா�. வாண�கதி; ெபா9C� Jர/!" கலவாம' அதைன 

ேந3ைமேயா! ெச9� ேபiதியைத யைடய8 ெச9யலா�. இைவ 

ம/!ேமா, இ�திய3க� தாேம தம� ெபா5� ெகா+! Jைகவ+> 

ெதாட3க�, மி� வ+>க�, வானb3திக� -தலியன ெவ'லா� 

அைம�	 ெகா�ளலா�. நN3வளமி'லாத நா! நகர"க,	#	 

#ள"க� ?வ'க� நN30பjலிக� எ!0ப�	கலா�. ெபா�ம	க/# அறி� 

ஊ/!" கழக"க� நிைலெப.தி, அவ;றி; கைலவ'ல 

அறிஞ3கைள அம3தலா�; அவ3க� கட�ைள0 ப;றிC� 

உய�3கைள0 ப;றிC� உலக"கைள0 ப;றிC� உலகிய; 

ெபா5�கைளJ ப;றிC" #ழா"ெகா+! ஆரா9�� அறி� 
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ெப.த;#	 கைலயாரா98சி ம�ற"க� நி.வலா�; அவ3க� 

ஆரா9�ெத7�� F'க,	# த	கப> ெபா5,தவ� J@��, 

அவ;ைற அ8சி/! நாெட"#� பர0பலா�. ஆ+!கேடா.� 

ப�wறாய�ர	 கண	கா9 ம	க,ய�ைர	 ெகா�ைளெகா+! ேபா#" 

ெகா>ய ேநா9கைள வராம; றைடெச9� ம	க� வா&நாைள 

நNள8ெச9� அவரறி� வள38சி	#0 ெப5��ைண ெச9C� 

ம5�வ	 கழக"க� எ"#� அைம	கலா�. எ'லா உய�3கைளC� 

ேதா;.வ�� உய�3க/# ஓயாம; ேப5தவ� ெச9� வ5� ஒேர 

-7-த; கட�ளான ஒ5 ெப5� த�ைதைய அறியாம;, ப�ற�� 

ெப5���ப0ப/! இற�த ம	கைளC�, ம	கள<A� தா&�த 

சி;.ய�3கைளC� ெத9வ"களாக நிைன� வண"#� ெப5" 

#;ற= ெச9வெதா!, வாய;ற தN"க;ற ஏைழCய�3களாகிய ஆ! 

மா! ேகாழி -தலியனைவகைள �>�>	க அ.�, அவ;ைற அ 

ெத9வ"க,	#0 பலியாக ஓ/> மYளா நரகதி;# ஆளா#� ந� 

ெபா�ம	கைள அ தNைமய�ன<. வ�!வ�	கலா�. சாதிெய�." 

#லெம�.� வைரய.�	ெகா+! சி.வ3 சி.மிகைள அளவ�ற�த 

�யர	 கடலி' அமி&தி வ5� ெகா>ய ெசய'கைள ெயாழி�, 

அறவ��� ந;#ண-� ந;ெசய4� அ�J� உைடயாைர ஏெதா5 

ேவ;.ைமC� இ�றி ஒ5"#?/> வாழ8 ெச9C� ம	க/ 

?/!ற� ம�ற"க� (Social Serivce Leagues) எ"#� நிைல 

ெப.தலா�. ஒ5 -7-த; கட�ைள எ'லா5� தைடய��றி8 

ெச�. வழிப/! மகி7� தி5	ேகாய�'க� எ"#� எ!0ப�	கலா�. 
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இ�A� ந� ம	கள<� இ�ைம ம.ைம வா&	ைக	# 

இ�றியைமயா� ேவ+>ய இ�A� எதைனேயா உய3�த 

ஏ;பா!கைள ெய'லா� ெச9வ�	கலா�! இ�வளவ� நல"க,	#� 

பய�ப!த;#@ய ேகா> ேகா>யான ெப5�ெபா5/ #வ�ய'க�, ந� 

நா/!8 ெச'வ3கள<ட�= சி;றரச3கள<ட�� அரச3கள<ட�� 

மடதைலவ3கள<ட�= சிறி�� ப�ற3	#0 பய�படாத வாறா9 

மட"கி ம"கி	 கிட	ைகய�' அ0ெபா5/>ரைள அவ3க�பா' 

நி�.� வ�!வ��0, ெபா�ம	க/#0 ப9னப!�� �ைறய�' 

இற"கி -யலாம', ந� நா/! தைலவ3க� “ந� நா/!0 ெபா5� 

ேம'நா/>;#0 ேபா9வ�!கி�றேத!“ எ�. ெசா'லி, ஆரா98சியறி� 

சிறி�மி'லாத, சாதி ேவ;.ைம சமய ேவ;.ைம0 

ப!#ழிய�ன<�.� ஏற வ�50பமி'லாத ந� இ�திய ம	கைள வ Nேண 

கிள0ப�வ�/!, இ�நா/!	#0 பலவா;றா; ெப5�தNைமகைள 

உ+!ப+Eத' ந�றா#மா? எ�பதைன எ+ண�0 பா5"க�; ந� 

நா/டவ3 ைகய�' ெபா5� கிைடதா' அ� ந� ெபா� ம	க/#0 

பய�பட0ேபாவதி'ைல! நைக	#�, �ண�	#�, ஊ3திக/#= 

சாதிய.மா0J சமய இ5மா0கைள0 ெப5	#த;#�, ஏைழ 

எள<யவ3கைள	 ெகா!ைமயாக நட�த;#�, தNயெவா7	க"கைள 

மி#தி ெச9த;#�, பா30பன3	#	 ெகா!த;#�, ஆ"கி ம5�வ= 

ெச9வா3 ெசலவ�;#�, அழிவழ	கா!த;#�, இ�A� இைவேபா�ற 

தNயவ;றி;#�தா� அவர� ெபா5� பய�ப!�; அ'ல� அவ3 

ெபா5�ேம;ெபா5� ேச3� ைவ�வ�/!8 சாக0 ப��வ�ேதா3 
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அவ;ைறயழி�0 பாழா	#த;ேக பய�ப!�! இைவகைள தவ�ர 

ேவெற�த ந'ல �ைறய�லாய�A� ந� ெச'வ3க� தம� ெபா5ைள 

மன� உவ�� பய�ப!த	 க+ட�+ேடா ெசா'4"க�! 

 ம;., நம	#0 Jற�பான ேம'நா/டவ3 ைகய�; ெபா5� 

ேச3�தா' அஃ� எ�ைண ந'ல �ைறகள<; ெச�. பய�ப/!, 

உலகதி; பர�� வ�@�தி5	#� எ'லா வைகய�னரான ம	கைளC� 

இ�ப அறி� வா&க ைகய�' வாழ	ெச9கி�ற ெத�பைத8 

சிறி�ண3�� பா5"க�, ேம'நா/டவ3 ஒேர -7-த; கட�ைள 

வண"#வேதா!, அ�ெவா5 கட�ைள வண"காம' இற��ேபான 

உய�3கைளC�, மர"க� வ�ல"#க� க/ைடக� க;க� 

-தலானைவகைளC� அறியாைமயா' வண"கி0 ப�ைழப!� 

ஏைன ேதயம	கள<ட� இர	க- -ைடயவ3களா9	, 

ேகா>ேகா>யாக தம� ெபா5ைள8 ெசல� ெச9�, க'வ� அறி� 

ஆரா98சிய�; சிற�த த� #5மா3கைள Fறாய�ர	ண	கா9 

அேதய"க,	 ெக'லா� அA0ப�, ஆ"கா"#�ள ம	க,	#8 சமய 

அறிைவC� Jக/> வ5கி�றா3க�. இ"ஙன� ேம' நா/டவ3 

ம;ைற	 கைலயறி�க,ட� சமய அறிவ�4� தா� ேம�ப/! 

வ�ள"#வேதா!, ம;ைற நா/டவ5� அதி; சிற�� வ�ள"க 

ேவ+!ெம�A� ேப@ர	க- -ைடயவ3களா9, அத;ெக�. தம� 

ெபா5ைள	 கண	கி'லாம; ெசல� ெச9� வ5த' ேபால ந� 

நா/டவ3 தம	ேகA�, ப�ற3	ேகA� அ"ஙன= ெச9ய	 

க+ட�+டா? ந� நா/>4�ளவ3 ஓ@னதவ3 தம� சமய	 
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க'வ�	ேகA�, த�ேமா! உட� உைறC� ம;ைறய�னதவ3 சமய	 

க'வ�	ேகA� ஒ5 காசாய�A= ெசல� ெச9ய	 க+ட�+ேடா? 

அ� ம/!மா! ஒ5 சில இன"கைள8 ேச3�தவ3க� தா� வண"#" 

ேகாய�'கள<', த�ேமா! ஓ3 ஊ@' ஒ5"# உைறC� ேவ.சில 

இனதவ3கைள உ�ேள Dைழயவ�டாம; கி/ட அEகினா' 

அவ3கைள ெவ/>8 சா9	கி�றா3கேள! இவ3க� தாமா ஒ5 

நா/டவ3? இவ3க� தாமா அ5ெளா7	கதி; சிற�தவ3களாக 

F'கள<; Jலனா#= ைச�ைவணவ சமயாசி@ய3 மரப�' 

வ�தவ3க�! இ தமி& நா/>' இ�ெவா5சில இனதா3		#�ள 

இ.மா0J� மன	கா&0J" ெகா!ைமC� ேவெற"ேகA� இ5	க	 

க+ட�+ேடா? இதைகயவ3க� ைகய�; ெபா5� மி#தியா98 

ேச3வ� எத;#? அவ3கள<� ெகா70ைபC" கா&0ைபC" 

ெகா!ைமையC� மி#தி0ப!�த;க�ேறா? இ	 ெகா>யவ3க� 

ைகையவ�/! நN"கி அ0ெபா5� ேம' நா/டவ3 ைகைய அைட�தா', 

அதனா' உலகி;# ந�ைமேய வ�ைளCம'லா� தNைம சிறி�� 

உ+டாகாெத�ப� ந�# Jலனாகவ�'ைலயா?  

இன<8 சமய	 க'வ�ய�ேல ய'லாம; ப�ற க'வ� 

�ைறகள<4� ேம'நா/டவ3 தம� ெபா5ைள எதைன 

ேகா>	கண	கா98 ெசல� ெச9கி�றா3கெள�பைத8 சிறிெத+ண�0 

பா5"க�! ேம'நா/டவ3 இ தமி& நா/>' வ5வத;#-� இ"ேக 

உய3�த ப�ள<	?ட� ஒ�றாய�A� இ5நதா? தி+ைண0 

ப�ள<	?ட"க� சிலேவ எ"ேகா சில இட"கள<' வய�;.0 
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ப�ைழ0J	# இ'லா வாதியா3களா' நடத0ப/டன; அ� 

வாதியா3கள<; ெபா5�பாலா5� தமி& ந�# க;றறியாதவ3. ஒ5 

சி.வ� தமி& எ7�	க� எ7த0 ப>	க ெத@�� ெகா�வத;ேக 

நாைல�� ஆ+!க� ெச'4�. அ	காலதி' அ8L0 Jதக"கேள 

இ'லாைமயா', உய3�த தமி& F'கைள எள<தி; ெப;.0 

பய�'வத;ேக இடமி'லாம; ேபாய�;.. இ� ெவா/! தி+ைண0 

ப�ள<	?ட"கள<4�, தா&�த #லதவராக எ+ண0 ப!ேவா3 ேச3�� 

ப>த' இயலா�. அ=ஞா�றி5�த தமி&0 Jலவ3 சில5� ெபா5� 

வ5வா9	# வழிய�'லாைமயா;, ெச'வ3 சிலைர ய!� அவைர0 

பல வைகயாெல'லா� Jக&��0 பா>	 கால" கழி� வ�தா3க�. 

இ�வ�ர"கத	க நிைல இ0ேபா�� -;.� ஒழி�� ேபாய�;. 

எ�. ெசா'4த' ?டா�. ஆனா4�, ேம'நா/டவ3 இ�நா/>;# 

வ�தப��, தமி& ம	க/#� ப�ற3	#� வ�ைள�தி5	#" க'வ� 

எவரா4� ம.	க ->யா! அவ3க� இ�னா3	#	 க'வ� நல"க� 

க;ப�	கலா�, இ�னா3	#	 க'வ� க;ப�	கலாகா� எ�A� 

ேவ;.ைம சிறி�� பாராதவ3களா9	, க'வ� ெயA� ��தாமண 

வ�ள	ைக எ'லா3 ைகய�4� ெகா!�, அறியாைம ெய�A� 

ேப@5ைள	 கட�� அறி�லக �	#8 ெச'4� ஒ0Jய3வ;ற 

வழிைய	 கா/> வ5கி�றா3க� அ'லேரா? பா30பன	#> 

ேவளாள	#>க� இ5	# மிட"கள<ேல ய�றி0, ப�ள8ேச@ 

பைற8ேசைரகள<4� அவ3க� ெந!க0 ப�ள<	?ட"க� அைம�	 
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க'வ�ைய e/> எ'லா3	#� அறி�	 க+ைண திற0ப�� 

வ5த' எ'5� அறி�த த�ேறா? 

 இன<, ந�ெச9, J�ெச90 பய�3கைள வ�ைள;#", #ள" 

?வ' கிண.க� ெவ/!த;#�, வ N!க� க/!த;#�, ஆ! மா!க� 

ேம9த;#�, இ�A� தம	# ேவ+>ய எதைனேயா 

ேவைலகெள'லா= ெச9வ��	 ெகா�,த;#� இ�ேவைழ	 

#>ம	கைள0 பய�ப!தி, அ�வழியா' திர+! ெச'வைத 

யைட�� இன<� வா7� ந� நா/! அரச3க," #.நில 

ம�ன3க,� மடாதிபதிக,= ெச'வ3க,ேமா ெவ�றா', 

அ�ேவைழக,	# ஒ5ேவைள ந'4ணவாவ� அவ3க� உ!�க 

ெகா�,வத;# ஓ3 ஆ.-ழ �+டாவ� ெகா!	கி�றா3களா? 

இ'ைல, இ'ைல. அவ3க� தமி& க;பத;# ஒ5 சி. 

ப�ள<	?டமாவ� ைவ� நட�கி�றா3களா? இ'ைல, இ'ைல. 

இ� ம/!ேமா! அ�ேவைழக� ந�V3 ெத5 வழிேயC= ெச'ல' 

ஆகா�, தா� Jழ"# த+ண N3 �ைறகள<4� த+ண N3 -க	க' 

ஆகா�. “நா� ெப@யவ�, அவ� தா&�தவ�. என	# -தலி' 

தி5நN. �ளசி ெகா!		 ேவ+!�; அவA	# அ0Jற" ெகா!		 

ேவ+!�“ எ�. தம	#�ேளேய த� ெப5ைமைய	 

கா/>	ெகா�ள தா� ெச'4" ேகாJரவாய�லி4� அ�ேவைழ 

ம	க� அE#த' ஆகா� எ�. அவ3கைள �ரதி �ரதி 

அ>	கி�றா3க�. ஏெதா5  தN"#= ெச9யா�, எ'லா வைகய�4� 

நல"கேள ெச9�, த�ைமC�, த�மவைரC� இன<� வாழ ைவ	#� 
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அ�ெவள<ய ம	க,	#, ேம; #லதவராக த�ைம தாேம 

உய3�8 ெசா'லி	ெகா�,� ம	க/ேபாலிக� எதைகய ைக�மா. 

ெச9கி�றா3க�! பா3தN3களா? அ5ள<ர	க-ைடயா3 சில3, இ� 

ம	க/ ேபாலிகைள0 பா3�, “உ"க,	# ந�ைமேய ெச9C� 

இ�ேவைழகைள ஏ� இ"ஙன� வ5�கி�றN3க�?“ எ�. ேக/டா', 

ஊரா3 எவ3	#� ெத@யாத வடெமாய�; பா30பன3 தம� 

ந�ைமையேய ேகா@, ம;ைற0 ப�றைர ெய'லா� இழி�, அவ3	# 

தN� ெச9C� தNய எ+ண ேதா! எ7தி ைவதி5	#" ெகா>ய 

மி5தி F; க/டைளகைளெய'லா� எ!� வ�� -7நNள" 

கா/>க, “கட�ேள ேவதி' இ0ப>8 ெசா'லிய�5	கிறா3, அ0ப>8 

ெசா'லிய�5	கிறா3. அவரவ3 -;ப�றவ�ய�; ெச9த 

வ�ைன0ப>தாேன இ0ப�றவ�ய�' ேம;#ல கீ&#ல"கள<; ப�ற�� 

��Jறேவ+!�! அத;# நா� எ�ன ெச9யலா�!“ எ�. எள<தாக8 

ெசா'லி ஏமா;றிவ�!கிறா3க�. “வடெமாழி F'க� நம	# 

உ@யைவக� அ'ல. நம	#@ய எ�த0 பைழய தமி& F'கள<லாவ� 

இதைகய ெகா!ைமைய ந� ேபா�ற ம	க/#8, ெச9C�ப> 

ஏேதA� ெசா'லிய�5	கி�றதா? ந� ைசவசமயா@ய3க ெள'லா= 

சாதி ேவ;.ைம சிறி�� பாரா� நட��� பா>C� இ5	கி�றனேர; 

ந� ஆசி@ய3 ெச9த ப>C= ெசா'லியப>C� அ'லவா நா� 

நடத' ேவ+!ம?“ எ�. அ� வ5ளாள3 ேக/டா', 

“அைவெய'லா� ‘ப	தி மா3	கதி' உ�ளா3	# த#�; ‘க3ம 

மா3	கதி4�ள நம	# அைவ தகா“ எ�கி�றா3க�. அத�ேம;, 
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“ப	தி மா3	க� உய3�ததா? தா&�ததா? அ�Jெநறி அ5� ெநறிைய0 

பர0ப�ய ந� சமயாச@ய3 கைட0ப�>� ஒ7கிய -ைற0ப> நா� 

நட0ப� ந�றா? தNதா? எ�. வ�னவ�னா', அ8சாதி ெவறி ப�>த 

ேபாலிக�, “சமயாசி@ய3 எ9திய நிைல வைர	#� நா� அவ3ேபா' 

நடத' தNதா#�“ எ�. வ�ைட ?.கி�றன3. அ�ேக/! மY+!� 

அ�வ5/ெச'வ3, “ஒ;.ைமய��ைமயா' வ5� பைகைம 

ெபாறாைமய�னா4�, அ�J அ5� இ�ைமயா' வ5� வ�ென=ச 

இ.மா0ப�னா4� ப;ற0ப/>5	#� வைரய�' ம	க� சமயாசி@ய3 

நிைலய�ைன ெய9த' யா"ஙன"ைக?!�?“ எ�. ேக/ப��, 

அத;கவ3 வ�ைட?ற மா/டாம' ெம'ல எ7�� ந7வ�0 ேபா9 

வ�!கி�றன3. உ+ைமயான ேநா	#"கா;, சாதி ெவறிய3	# த� 

-/�ேபா! அழி�ெதாழிC= சாதிதா� ெப@தா		 காண0ப!கி�றேத 

ய�றி, உட�ப�ழிய�A� தா� அழியா தா9 த�-ய�ேரா! உட� 

வ5= சமயவறி� ெப@தா		 காண0படவ�'ைல. த� சமயாசி@ய3 

வழி நடவாத இவ3க�, த�ைம8 ‘ைசவ3‘ எ�. உய3�0 ேபசி	 

ெகா�வ��, அவ3 அ5ள<8 ெச9த தி50பதிக"கைள ஓ�வ��, 

அவைர0 பாரா/>0 ேபLவ�� நைக0J	ேக ய�டமா ய�5	கி�றன. 

தம� சமயதிA�, த=சாதிையேய அவ3க� ேமலதா9	 

க5�கி�றன3 எ�பத;# அவ3க� த=சமயதவர'லாத ைவணவ3 

சில3 தம	# உறவ�னராத' ப;றி அவேரா! உ+ண' 

கலத'கைள8 ெச9தேல சா�றா#�. த�-ைடய ைசவ ைவணவ 

சமய��ற�� கிறி�வ சமய� J#வா5=, சாதி ேவ;.ைம	# 
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எ�ளள�� இட� இ'லாத அ	 கிறி�வ சமய� J#�த ப��ன5�, 

நம� பா&த சாதிேவ;.ைமய�ைன வ�டா0 ப�>யா90 

ப;றி	ெகா+!, தா� இைறவைன ெதாழ8 ெச'4� 

தி5	ேகாய�'கள<4" கலக� வ�ைள	கி�றன ெர�றா;, சாதி 

ய�.மா0ப�� ெகா!ைமைய எ�ென�ெற!�ைர0ேப�! 

தி5	ேகாய�'கள<4= சாதிேவ;.ைம பாரா/> ஈர ெந=சமி�றி 

ஒ5வைரெயா5வ3 ெவ/>8 சா9	க	 க"கன" க/> -ைன�� 

நி;#� இவ3க�தாமா ஆ"கி அரைச நN	கி தாமாக அரசாள 

வ'லவ3க�? இ"ஙன� தம	#@ய சமய அறிைவC= 

சமயாசி@யைரC= சமயF'கைளC= சமயெவா7	க"கைளC� 

ெப@தாக	 க5தாம;, றா� ப�ற�த சாதிையேய அைவ 

ெய'லாவ;றிA� ெப@தாக	 க5தி நட	#� தமிழ3க� தம	#@ய 

தமி& ெமாழியாலாய�A� உண38சி வா9�தவ3களா9 

இ5	கி�றா3கேளாெவன<�, அ0ப>C� இ'ைல. தமிழ3 பதாய�ர� 

ேப@' ஒ5வ3 இ5வ3	ேக சிறி� எ7�	?/>0 ப>	க ெத@C�. 

தமிழறி� ெச�ைமயாக வா9�தவ3கைள ேதட0 J#�தா', 

Fறாய�ரவ3	# ஒ5வ3 இ5வேர காண0ப!வ3. இ"ஙன� மிக 

அ@யரா9	 காண0ப!� தமி& க;றா@; ெப5�பாலா3	#�ள அறி� 

நிைலயாவ�, தமி& க'லாத ஏைனேயா3	# உ�ள அறி� 

நிைலய�A= சிற�தாக காண0ப!கி�றேதா ெவ�றா', அ0ப>C� 

இ'ைல, க'லாதவ3	#�ள சாதிய�.மா0J" மடைம	 

ெகா�ைகக," க;றவைரC� வ�/! நN"கியபா>'ைல. க;றவ5" 
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க'லாதா3	 கிண"கி அவ3வழி8 ெச'ல	 கா+கி�ேறாேமய�றி	, 

க;றவ3 தா" க;ற க'வ�யறிவா; க'லாதாைர தி5தி அவைர 

த� வழிப!	க	 கா+கி�ேறா� இ'ைல.  

 தம� தன<8 ெச�தமி& ெமாழிய�' அ�J அறி� 

அ5ெளா7	க"கைள வ�@	#� F'க,�, அரச3க� அ>யா3க� 

க;றவ3கள<� உ+ைம வரலா.கைள ெத@	#� பா/!க� 

கா0ப�ய"க,�, இைறவைன	 க+! அவைன	 #ைழ�� #ைழ�� 

உ5கி0 பா>ய சமயாச@ய3த� தி50பதிக"க,� நிர�ப�	 கிட	க, 

அவ;றி� அ5ைம ெப5ைமயறியாம', தமி& F' நலதி; 

றிைனயள�� வாயா� ெபா9C� Jர/!" ெகாைல Jைல க/ 

#>C� மலி�த ஆ@ய F'கைள தா� சிறி�� ஆ9�� 

பாராதி5���, அவ;ைற ‘ேவத�‘ ‘மி5தி‘, ‘இதிகாச�‘, ‘Jராண�‘, எ�. 

உய3�0 ேபசி, அைவத�ைம இைறவ� அ5ள<8 ெச9தனவாக0 

பாரா/> தா� க;ற தமிைழC� தமி& F'கைளC� இழி�0 ேபL� 

தமி&0 Jலவ@� அறி�நிைல எதைகய ெத�பைத எ+ண�0 

பா5"க�! தா� க;ற வடF; க'வ� உலகின3	#0 

பய�படாெத�பைத ந�#ண3�தி5���, தா� க'லாத தமி& ெமாழி	 

க'வ�ேய இ�நா/டவ3 -�ேன;றதி;#0 ெப@�� 

பய�ப!ெம�பைத ெந=சார ெத@�தி5���, தா� பய��ற இ5	# 

-தலான ஆ@ய F'கள<; ப'ேவ. சி. ெத9வ வண	க-� 

ம	கள<� ந'ெலா7	க �ைறக/# ஆகாதன�� ெவ.� 

ெபா9	கைதக,� நிைற�தி5த' ெச�வேன அறி�தி5���, தா� 
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பய�லாத ‘ெதா'கா0ப�ய�‘, ‘ச"க இல	கிய�‘, ‘தி5	#ற�‘, 

சில0பதிகார�‘, ‘ேதவார தி5வாசகம‘, ‘ெப@ய Jராண�‘, ‘சிவஞான 

ேபாத�‘ -தலான அ5�தமி& F'கள<' ஒேர -7-த; கட�� 

வண	க-� ம	கள<� ந'ெலா7	க �ைறக/# இ�றியைமயா� 

ேவ+!வன��, உய3�த உ+ைம வரலா.க,� நிர�ப� வ�ள"க' 

ேக/>5���, தா� தம	#@யவா		 க5திய�5	#� வட 

F'கைளேய ெத9வ F'களாக உய3ப ேபசி, தம	#0 Jற�பாக 

தா� க5திய�5	#� தமி& F'கைளெய'லா� ம	கள<4� 

தா&�தவ3	 #@யவாக இழி�0 ேபசி, இ�நா/டவ3 

-�ேன;றதி;#0 ெப5�தைடயா9 நி;#� ஆ@ய மா�த3த� 

அறி�நிைல எதைகய ெத�பைதC� எ+ண�0 பா5"க�!  

இ�வாறாக இ தமி& நா/>4�ள க;றவ3க� நிைலC� ந!�நிைல 

திற�ப�யதா9, உ+ைமைய உ�ளப> ஆரா9��ைர� ம	கைள 

உ+ைமயறிவ�' ேமேலழ8 ெச9தலி; சிறி�� வ�50J இ'லாம' 

அவ3 த� -�ேன;றதி;#0 ேப@ட3 பய0ப!மாய�5தைல ஆ&�� 

நிைனய'லா3	# இ�நா/டவ5� இவ@; பலவைகய�' ேவ.படாத 

வடநா/டவ5� ஒ5"# ெக7மி தாேம தம� நா/ைட அரL J@த' 

கனவ�4" ைக?டாெத�ப� ந�# வ�ள"கா நி;#�. 

இஃதி�வாறி5	க,  

 இன<, ேம'நா/டவ@; க;றா@� அறி� நிைலய�ைன8 

சிறிெத+ண�0 பா5"க�! அவ3க� தா� ெப;ற ெச'வ ெம'லா� 

தம� க'வ�0 பய�;சி	ேக பய�ப!மா. ெச9�, தம� ஆ"கில 
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ெமாழிைய மிக தி5தமாக�� தN=LைவCைடயதாக�� வழ"கி, 

அத�க+ எ'லா வைகயான கைல F'கைளC� ஆ&�தாரா9�� 

ெதள<�த அறிவா� நா,நா,� இய;றி, உலகெம"கE� தம� 

ெமாழி0 பய�;சிைய ஒள<ர8 ெச9� வ5கி�றா3க�. அ� ம/!ேமா! 

அவ3க� அய'நா/! ெமாழிகைளC� ந�# பய��., அவ;றி� க+ 

உ�ள அ@ய ெப@ய F'கைளC� தம� ஆ"கில ெமாழிய�' தி50ப�, 

அவ;றி� உ+ைமகைளC�, ந!நிைல வ7வா� எ!�	 கா/>, 

அைவக,� இ��லகெம"#� பரவ�0 பய� த5மா. 

ெச9கி�றா3க�. ம;., ந� இ�திய நா/! ம	க/ ப#0ப�னேரா 

தா�தா� வழ"#� ெமாழிைய ய�றி த�மி; ப�றவ#0ப�ன3 

வழ"#� ெமாழிையC� அத�க+ உ�ள F'கைளC" க;பதி' 

ேவ/ைக சிறி�மி'லாரா9 நி;#� அளவ�லைமயா�, அவ;ைறC� 

அவ;ைற வழ"கி வ5வாைரC� இழி�0 ேபசிC� வாளா 

மா9கி�றன3.  

 இ�A�, ேம'நா/டவ3 தம	#@ய கிறி�வ சமய 

�ண38சிைய இ��லகெம"கிA� பரவ8 ெச9த;# தம� 

ெபா5ள<; ெப5�ப#திைய ெசலவ�/! வ5கி�றனேரய'லாம', 

தம� சமய �ண38சிைய ஒ5 க5வ�யா9	 ெகா+! ெச'வ0 

ெபா5ைள அவ3க� ேத> ெதா#த' க+>ேல�. ம;., 

இ�நா/>�க+ உ�ள #5	க�மாேரா, இ�� சமய0 ெபயரா' 

அளவ�ற�த கி@ையக� சட"#கைள வ#�ைவ�, அவ;றி� 

வாய�லாக8 ெச'வ3க� சி;றரச3க� அரச3கள<� ெச'வெம'லா" 
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கவ3�� வ5த4ட�, ஏைழ	 #>ம	க/#@ய சி. ெபா5ைளC 

-றி=சி அவ3கைளC� வ.ைம	# இைரயா	கி வ5கி�றா3க�. 

ஒ5வ� ப�ற�� -த' அவ� இற	#மள��, அவA� 

அவA	#@யா5" கட� ப/டாய�A= ெச9� தN3�� வ�!�ப>யாக 

அவ3க� க/>ைவதி5	#" கி@ையக,C= சட"#கைளC�, 

அவ;றி;காக8 ெசலவா#� ெபா5/>ரைளC" கண	கி/!0 

பா5"க�! ஒ5வ� ெசத�டனாவ� இ	கி@ைய	ள ஒழிகி�றனவா? 

இ'ைல, இ'ைல. அவ� ெசத பதா� நாள<4" கி@ைய, 

ஒ�ெவா5 தி"கள<4� மைறநிலா நாள<4" கி@ைய, 

ஒ�ேவாரா+>4� அவ� இற�த நாள<4" கி@ைய. இ"ஙன", 

க5வா9 வய�;றிலி5	#� ேபா��, மகவா90 ப�ற�� அைற 

கழி	#�ேபா�� ஆைடC!	#�ேபா�", கா� #��ேபா��, ப�ள<	 

?டதி; J#�ேபா��, மண=ெசC�ேபா��, மைனவ�Cட� 

?!�ேபா��, அ.பதா� ஆ+! நிைறC�ேபா��, இற�தேபா��, 

இற�த ப��ன5� ெதாட3பான ெசலவ�; கி@ையகைள8 ெச9� 

ெச9�, ந� தமி&ம	க� வ.ைமய�; கிட��ழ4மா. J@��, அவ3 

த5� ெபா5ளா; ெகா7	க தி�. இ�J;. இர	கமிலரா9 வா7� 

ஆ@ய	 #5	க�மா3த= d&8சிைய எ+ண�0 பா30ேபா3 எவேரA� 

உளரா?  

 இ"ஙன� ெதாட3பா		 கி@ையகைள0 ப;.மா. க;ப��, 

அவ;ைற தமிழ3க� தாேம ெச9யாம' ஆ@யராகிய 

த�ைம	ெகா+ேட ெச9வ�த' ேவ+!ெமன�� வ;J.தி, 
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அ�வா;றா' தமிழ3க� ெபா5ைள0 பக;ெகா�ைள ெகா+! இன<� 

வா7� ஆ@ய	 #5	க�, தா� தமிழ3 இ'ல"கள<' அ"ஙன� 

ெதாட3பாக8 ெச9�ைவ	#" கி@ையகைள அவ3	# 

வ�ள"#�ப>யான தமி& ெமாழிய�லாவ� ெசா'லி8 ெச9� 

ைவ	கிறா3களா? அ��� இ'ைல. தமிழ3	# எ�ளள�� ெத@யாத 

ஆ@ய ெமாழி8 ெசா;கைள ‘ம�திர"க�‘ என உய3தி ஏமா;றி8 

ெசா'லி அ	கி@ையகைள8 ெச9பவ3களா9, அவ3கைள0 

பாைவேபா' ஆ/> ைவ	கிறா3க�. கட�ைள	 க+! பா>ய 

மாண�	கவாசக3, தி5ஞானச�ப�த3 -தலான ெத9வ ஆசி@ய3க� 

அ5ள<8 ெச9த ெத9வ� ெச�தமி& தி50பதிக"களா� ெத9வ 

மாமைற ம�திர"க� இ5	க, அவ;ைற இழி� ஒ�	கி, இ� 

நா/டவ3	# ெத@யாத வடெமாழி8 ெசா;கைள8 ெசா'லி 

அ	கி@ையகைள8 ெச9C� ஆ@ய	 #5மா@� தNய எ+ணைத	 

க+!ண3��, அதைன0 பலரறிய ெத@வ�	#� அறிவா+ைம 

வா9�தா3 இ தமிழ@' இ'ைலேய!  

 இ�A=, சிவப�ரா� தி5	ேகாய�'கள<' வழிபா! ஆ;." 

#5	க�மா3 தமிழ@னைத8 ேச3�தவராய� 5���, 

அதி5	ேகாய�'க,	# வ�� சிற0ெப'லா� அைவக� 

ைசவசமயாசி@யரா; பாட0 ெப;றி50ப� ப;றிேய ெய�பைத 

அவ3க� ந�#ண3�தி5���, அவ3க� ேதவார தி5வாசக8 ெச�தமி& 

ம�திர"கைள	 ெகா+! இைறவA	# வழிபா! ெச9யாம', தமி& 

ம	க,	#8 சிறி�� Jலனாகாத வடெமாழி8 ெசா;கைள 
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ம�திர"கெளன உய3�8 ெசா'லி, அவ;ைற	 ெகா+ேட ேகாய�' 

வழிபா! -7�= ெச9கி�றா3க�. ஈெத�ன ெகா!ைம பா5"க�! 

தமி&ெமாழி வழ"#� தமி& ெமாழி வழ"#� இெத�னா/>', 

தமி& அரச3களா4� தமிழ3களா4� அைம	க0ப/!8, ைசவ 

சமயாசி@ய3களா' தமி&ெமாழி ய�ேலேய சிற0ப��0 பாட0ெப;ற 

தி5	ேகாய�' கள<ேலேய, தமி& ம�திர"கைள வழ"காம; ெச9�, 

இ தமி& நா/!	#� இ"# வண"க0ப!= சிவப�ராA	#� 

அவைன வண"#� தமி& ம	க,	#� ஏெதா5 ெதாட3J� இ'லாத, 

அவ3க,	#8 சிறி�� ெத@யாத வடெமாழி8 ெசா;கைள	 ெகாண3�� 

அவ;ைற	 ெகா+ேட அ தி5	ேகாய�'கள<' எ'லா வழிபா!� 

நட	#�ப> ெச9�வ�/ட பா30பன3த= dழ8சிையC� அ=சா 

ெந=ைசC� ஆ+ைமையC� எ+ண�0 பா5"க� இ தமி& 

நா/>�க+ எதைனேயா ேகா>	கண	கான தமி&ம	க,�, 

Fறாய�ர	கண	கான ெச'வ3க,�, ஆய�ர	கண	கான சி;றரச3க,� 

F;.	கண	கான மடாதிபதிக,� தமி&0 Jலவ3க,� 

நிைற�தி5��, “தமிழ3களாகிய எ"க,	#@ய இ 

தி5	ேகாய�'கள<' ேதவார தி5வாசக8 ெச�தமி& மாம�திர"கைள	 

ெகா+! வழிபா! ெச9யாம', எ"க,	#0 Jற�பான எ"க,	# 

ெத@யாத வடெமாழிைய	 ெகா+! ஏ� வழிபா! ெச9கி�றN3க�?“ 

எ�. ேக/ட ஆ�ைமCைடயவ3 எவராவ� ந� தமிழ@' உ+டா? 

இ�ைண0 ெப@ய இ தமி&நா/>', எதைனேயா 

ேகா>	கண	கான தமி& ம	க� நிைற�த இ ெத�னா/>', எ'லா� 
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வ'ல இைறவைன ேந3-கமா9	 க+! தி50பதிக"கள அ5ள<8 

ெச9த ெத9வ ஆசி@ய3 நிலவ�ய இ ெத9வ நா/>', எ'லா 

இட"கள<4= சிற�ததான `யதான ெதயவ� உைறவதான 

தி5	ேகாய�லிேலேய ந� ெத9வ ஆசி@ய3 அ5ள<ய தமி& 

ம�திர"க� நிலவாம' அவ;ைற0 Jற�த�ள<, ெத9வ த�ைம 

சிறி�" காண0படாத வடெமாழி8 ெசா;கைள	 ெகாண3�� Dைழ�, 

அவ;ைற0 ெப5ைம0ப!தி ேதவார தி5வாசக8 ெச�தமி& 

மாமைறகைள8 ‘dதிர0 பா/!‘ எ�. இழி�0 ேபL� பா30பன3க�, 

எ�த	 காலதிலாய�A� இ�நா/!	#	 #>யரL வ5வதாய�5�தா', 

அத�க+E� தம	# ஆ/சிையC� ஆ	கைதC� நிைல0ப!தி, 

ஏைன ம	கைளெய'லா� அறிவ�'லாத #5ட3களா	கி தம	# 

அ>ைம0ப!தி ைவதி50பேரய'லாம', அவ3க/# ஏெதா5 சிறிய 

உ@ைமேயA" ெகா!0ப3 அ'ல� ெகா!	க வ�5�Jவ3 எ�. 

கனவ�4� நிைன	கி�றN3களா? நிைனயாதN3க�!  

 நம	# உய�@A= சிற�த தி5	ேகாய�' -த' அசிய' 

நிைலக� க'வ�	 கழக"க� ைகெதாழி; சாைலக� Jைகவ+> 

நிைலய"க� உண� வ�!திக� மன	கள"க� ப�ண	கள"க� ஈறான 

எ'லா இட"கள<4� ஆ@ய0 பா30பன3கேள ஆ/சிC� தைலைமC� 

உைடயவ3களாய�5��, ஏைன வ#0ப�ன@� -�ேன;றதி;#0 

ெப5�தைட வ�ைள0பவ3களா9 இ5	கி�றா3க�. ஏைன வ#0ப�ன3 

எ'லா5� ஒ�. ேச3��வ�டாதப> அவ3க/#� பலேவ. சமய0 

ப�@� சாதி0ப�@�கைளC+டா	கி, அ� ெவா�ெவா5 ப�@வ�ன5� 
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தத= சமயேம தத= சாதிேய Cய3�தெத�. ெசா'லி ஒ5வைர 

ெயா5வ3 பைக�0 ேபாராட ைவ�, அ0ேபாரா/டதி;# இடமாக 

இராம� கைத க+ண� கைத க�த� கைத வ�நாயக� கைத காள< 

கைத -தலிய ப'ேவ. க/!	 கைதகைள தம� வடெமாழிய�' 

உ+டா	கி ைவ�, அவ;ைற இராமாயண� பாரத� பாகவத� 

கா�த� -தலிய Jராண"களாக உய3� வழ"கி, அைவ த�ைம 

ம;ைறெய'லா வ#0ப�ன5" #5/! ந�ப�	ைகயா' 

வ�டா0ப�>யா90 ப�>�	 ெகா�,�ப> ெச9�வ�/டா3க�. தமிழ@' 

ஆரா98சியறி�ைடயா3 எவேரA� தமி& ம	க� இ"ஙன" #5/! 

ந�ப�	ைகயா' அழி�� ேபாவைத	 க+! இர"கி, “இ0பா30பன	 

க/டான கைதகைள ந�ப ேவ+டா�. அறி� வ�ள	கதி;#� `ய 

ஒ7	கதி;#� உதவ� ெச9C� உய3�த தமி& F'கைள ஆரா9�� 

பய�4"க�! #ல-� ஒ�ேற, #>Cம ஒ�ேற, வழிப! ெத9வ-� 

ஒ�ேற“ எ�. ெபா�ம	க/# அறி� ெத5/ட -�வ5வாராய��, 

உடேன அ0பா30பன ெர'லா5� ஒேர-கமா9 நி�., அவைர 

‘நாதிக3‘, ‘ப�ராமண நி�தக3‘, ‘ேவத  நி�தக3‘, எ�. பலரறிய `;றி, 

அவர� அறி�ைர எவர� ெசவ�ய�4� ஏறாம; ெச9வ�ட�, அவர� 

வா&	ைக	#� பல வழிய�' தN"கிழி	கி�றா3க�. ம;ைற 

வ#0ப�ன@; ெச'வ-ைடயவ3க� எவ3 இ50ப�A�, அவைர0 

பா30பன3க� d&��ெகா+!, அவர� ெபா5ைள0 பல வைகய�' 

உறி=சிவ�!வெதா!, தமிழறிஞ@� அறி�ைர அ8ெச'வ3கள<� 

ெசவ�C� Dைழயாதப>	#� மிக வ�ழி0பான இ5�� தைட J@�� 



175 

 

வ�!கி�றா3க�. அதனா', இதமி& நா/>4�ள ெச'வ3கள<� 

ெப5�ெபா5� தமி& ம	கள<� அறி� வ�ள	கதி;#� அவ3 த� 

ந'வா&	ைக	#= சிறி�� பய�படாம; ேபாகி�ற�. ஊ3கேடா.�, 

நகர"கேடா.� ‘இராமயணம‘ -தலான க/!	கைத0 ‘ப�ரச"க�‘ 

நைடெபற8 ெச9�, அத� வாய�லாக ஊரவ3 ெபா5ைள எள<தி; 

கவ3�� ெகா�வ�ட�, அ� வறிவ�'லா ம	க� உ�ளதி' 

த�ைமC�, த�-ைடய F'கைளC� ‘ேதவ3‘ எ�.� ேதவ3	#@ய 

‘ேவத"க�‘ எ�.� ந�J� அைசயா	 #5/! ந�ப�	ைகC� பதிய8 

ெச9�, அ�வா;றா' த�-ைடய ஆ/சிையC� -த�ைமையC� 

ஆ@ய0 பா30பன3க� எ"#� நிைல நா/> வ�/டா3க�;  இ�A� 

அ�-ய;சிைய நடதிேய வ5கி�றா3க� ஆ"கில ந�ம	க� 

ஆ"கா"# ைவ� நட�� ப�ள<	?ட"கள<; க;#� தமி& 

மாணவ@� தமி&0 பாட"கள<ெல'லா� த�-ைடய Jராண	 க/!	 

கைதகைள Dைழ�, இளைம0 ப5வதிேலேய அைவ ந� சிறா3 

உ�ளதி; பLமரதாண�ேபா' இ.	கமாக0 பதியைவ	கி�றா3க�. 

இவ3க� இதமி& நா/ைட0 பா&ப!�� இ��ள�கைள, 

உய3நிைல கள<4�ள தமிழறிஞ3 ந�கறி�� ைவ�� தம	# வ5� 

ெபா5� வ5வாையேயா தம� நிைலC3ைவேயா ேமலதா	க5தி, 

அவ@ைழ	#� தN"#க/க'லா� தா-�, உடநைதயா9 நி�. ந� 

அ5ைம8 சிறாரறிைவ0 பாழா	கி வ�!கி�றன3!  இ�A� இ"ஙனேம 

பா30பன3களா4�, அவ3கைள0 ப��ப;றி அவ3கைள0ேபா' நட	#� 

ஒ7கலா.க� உைடயரா9 வட ெமாழி	#� வட F'க/#� 
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ஏ;ற=ெசா'லி தமிைழC� தமி& F'கைளC� Jறெதா�	கி 

நட	#= ைச�ைவணவ3களா4� இ� நா/!	# வ�ைள�தி5	கி�ற 

தNைமகைள ெய'லா� எ!�ைர	க0 J#�தா' இ�ேவ! 

இட"ெகா�ளா�.  

 ஆதலா', இ�நா/!	# நல�ேத!பவராக ெவள<வ5� 

தைலவ3க� உ+ைமயாகேவ தா� நல= ெச9பவ3களாய�5�தா', 

இ0ேபா��ள மிக இர"கத	க நிைலய�' ந� #>ம	கைள, ந� 

ஆ"கில அரL	# மாறாக கிள0ப� வ�/!, அவ3கைளC� அவ3கள<� 

வா&	ைகையC� பா&ப!�= ெசயைல வ�!�, யா" ?.� ந� 

-ய;சிகைள வ�டா0ப�>யா98 ெச9�, அவ3கைள 

ஆரா98சியறிவ�4� இ�ப ஒ5ைம வா&	ைகய�4� பய�ப! 

-ய;சிய�4� -�ேன.மா. உதவ� J@த' ேவ+!�.  

 -தலாவதாக, ஊ3கேடா.� நகர�ேதா.� தமி&0 

ப�ள<	?ட"க� திற0ப��8, ெச'வ3க� வ N/!0 ப��ைளகைள 

தவ�ர ம;ைற எ'லா0 ப��ைளக,� ெபா5/ ெசலவ��றி 

தன<தமி& க;#�ப> ெச9த' ேவ+!�. அவ3க/#	 க;ப�	#� 

F'கள<; ஆ@ய	 க/!	கைதக� சிறி�� வ�ரவ' ஆகா�. ஒ7	க 

-ைறக,�, இய;ைக0 ெபா5� இய'Jக,=, சி;.ய�3கள<� 

த�ைமக,�, ஆ+ைமய�; சிற�தா@� வரலா.க,�, ம	கள<� 

நாக@க வரலா.க,�, உழ� வாண�க� ைகெதாழி'க� ெச9C� 

-ைறக,", கட�ள<� ற�ைமக,�, கட�ைள	 க+! பா>ய 

சா�ேறா3 வரலா.க,�, உ+ைமயாராC� -ைறக,�, இ�A� 
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இைவ ேபா�றைவக,ேம அ�த�த வ#0J	# த	கப> ெச�தமிழி' 

எ7த0பட' ேவ+!�.  

 இர+டாவ�: தமி&க;ற அறிஞ3கைள ஆரா98சி -ைறய�; 

பய�;றி ஊ3கேடா.� வ�!�0 ெபா�ம	க/# ேம;?றிய 

ெபா5�கைள வ�ள"க எ!�8 ெசா'லி, அவ3க� ந'லறி� 

ெப.மா. ெச9வ�த' ேவ+!�. ஊAண� ஒழிதவ3 ஊAண� 

ஒழியாதவ3 எ�A� இ5ப�@வ�னர�றி, ேவ. எ�வைக8 சாதி0 

ப�@�= சமய0ப�@�� இ'லாம' ஒழித' ேவ+!�. ப�ற0J இற0J 

இ'லா எ'லா�வ'ல ஒ5 -7-த; கட�ைளேய எ'லா5� 

வண"#�ப> ெச9வ�த' ேவ+!�. ப�ற�� இற�த உய�3கைள 

ெத9வ"களாக வண"#= சி. ேதவைத வண	கைதC�, 

அைவக,	# இ!� உய�30பலிையC� அறேவ ஒழித' ேவ+!�.  

 V�றாவ�: ேம;#றித ந�-ய;சிகைள8 ெச9� அவ;றா' 

வ�ைளC� நல�கைள நிைலெப.�த;# ஏராளமான 

ெபா5�ேவ+> ய�5	#மாதலா', வ Nேண ேகா>ேகா>யான 

ெபா5/>ரைள ைவ�	ெகா+! அவ;ைற ேம;#றித 

ந�-ய;சிக,	# பய�ப!தாம' இ.மா�� கிட	#= 

சி;றரச3க,= ெச'வ3க,� மடதைலவ3க,� அ0 

ெப5�ெபா5/>ரள<' ஒ5 சி. ப#திைய ம/!� தம	# எ!�	 

ெகா+!, ம;ைற0 ெப5�ப#திைய	 #றி0ப�/ட -ய;சிக,	#	 

ெகா!�வ�!மா., எ�ெத�த வைகய�' -யல' ேவ+!ேமா 

அ�த�த வைகயா ெல'லா" கைட0 ப�>யா9 நி�. -ய'' 
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ேவ+!�. -ய�. ெப;ற ெபா5ைள இ� ந-ய;சிக,	#0 

பய�ப!�வதி4� மிக வ�ழி0பாய�5த' ேவ+!�. இ"ஙன� 

ஒ7"கான -ைறய�', ந� நா/டவ3க/# உ+ைமயாகேவ நல�த5 

-ைறய�', தைலவ3களாக வ5ேவா3 தம� அ5�ெப5� 

-ய;சிைய0 பய� ப!�வாராக ெவ�. எ'லா� வ'ல 

இைறவைன ேவ+!கி�ேறா�.              

 

15. உட�ப�ற�தா3 ஒ;.ைம 

 “நN@'லா ெந;றிபா& ெந9இ'லா உ+>பா& 

 ஆறி'லா ஊ5	 கழ#பா& மாறி� 

 உட;ப�ற0 ப�'லா உட�J பா& பாேழ  

 மட	ெகா> இ'லா மைன“ 

- ஔைவயா3. 

‘உட�ப�ற�தா3‘ எ�A= ெசா' ஒேர வய�;றி; ?ட0 ப�ற�தவ3 

எ�A� ெபா5ைள த5வதா#�. தைல0ப�' எ!�	 கா/>ய 

ஒைளைவயா3 தி50பா/>�க/ ‘பைகைம இ'லாத உட� ப�ற0பாள3 

இ�றி தன<ேய ப�ற	#� ப�ற0J0 பயன;றதா#�‘ எ�ப� 

அக"கல�� அளவளா�� உட�ப�ற�தா3 ?ட0ப�ற�த ப�றவ�ேய 

பய� உைடதா ெம�ப��, பைகைம	 #ண"க� உ�ளா5ட� 

ப�ற0ப� ெப5���பதி;ேக இடமா ெம�ப�� ந�# ெபற0ப!�. 
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ெபா'லா தா5ட� ப�ற0ப� ெப@�� ��ப� த5வெத�பதைன இ�த0 

பா/>�க+ மைறவா		 ?றினாராய�A�,  

 “ உட�ப�ற�தா3 L;றதா ெர�றி5	க ேவ+டா  

 உட�ப�ற�ேத ெகா'4� வ�யாதி – உட�ப�றவா 

 மாமைலய�' உ�ள ம5�ேத ப�ண� தN3	#� 

 அ�ம5�� ேபா' வா5� உ+!.“ 

எ�A� ம;ெறா5 பா/>' அதைன வ�ள	கமாக	 ?றி ய�5	கிறா3. 

அ� நி;க. 

 இன<0, பைகைம	 #ண"க� உ�ளா5ட� ப�ற0பதி4�, 

த�ன�தன<ேய ப�ற0ப� ந�ற�ேறா ெவன<�, தன<யரா90 ப�ற�தா' 

உலக வா&	ைகய�' அ!த!�	 கிைள	#� பலவைக 

அ''லி;ப/! தன<ேய உழல ேவ+> வ5மாதலா', தன<0ப�றவ� 

ெய!0ப� ந�றாக மா/டா�. எ�த	 காலதி4� ஒ5 மக� ப�ற3 

உதவ�ையC� �ைணையC� நாடாம' உய�3 வா&த' ->யா�. 

ஒ5வ� தாய�� க50ைபய�லி5�� ப�ற	#" காலதிேலேய -7 

அறியாைம உ�ளவனாC�, ப�ற# சிறி� சிறிேத வள3�வ5" 

கால"கள<ெல'லா� ப�ற5ைடய ேச3	ைகயா; சிறி� சிறிதாக அறி� 

வ�ள"க0 ெப;. வ5= சி;றறி� உைடயவனாC�, தன	# 

ேவ+!� ஊ+ உைட -தலான எ'லா0 ெபா5�கைளC� ப�றர� 

-ய;சியா; ெபறேவ+>யவனாC�, தன	# ேவ+!� வசதிகைள 

தா� ேத>	ெகா�ள -ய4�ேபா�� தா� பல5>டய உதவ�ையC� 

�ைணையC� நாடேவ+>ய வனாC� தன� சி. வா&நாள<� 
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இைடய�ைடேய தா� ேநாயா; Jற0ப/! வ N&தலி� அ	 

கால"கள<ெல'லா� இவ� தன	# ேநா9 தN30பா3 ேப5திவ�ைய	 

க/டாய� வ�5�ப� நி;பவனாC� இ5தலா', ஒ5 மக� தன� 

��பதி;#� இ�பதி;#�, அறி�	#ெம'லா� ப�றைர8 

சா3�தவனாகேவ ய�5	கி�றா�. 

 இ"ஙன� ப�றைர8  சா3�ேத உய�3 வா7� நிைலய�4�ள ஒ5 

மகA	# எ'லா வைகய�4� உதவ�C� �ைணCமா9 

நி;கத	கவ3க� எவ3க�? எ�. ஆரா9�� பா3	#"கா', த� 

உட�ெபா! ெதாட3J உைடயவ3கேள ய'லாம', ம;றவ3க� 

அ'லெர�ப� ந�# வ�ள"#�. த�ைன0 ெப;ற தாC� த�ைதC�, 

த�ெனா! ப�ற�த அ+ண� த�ப� அ	ைக த"ைகமா5�, த�ைன8 

ேச3�த மைனவ�C�, த� வய�;றி; ப�ற�த தன ப��ைளக,� 

த�ன<ட� அ�J பாரா/> உத�C� �ைணCமா9 நி;ற'ேபா' 

உட�ப�� ெதாட3J இ'லாத ம;றவ3 அ"ஙன� இய;ைகயான அ�J 

கா/> ஒ5வA	#8 சா3பா9 நி;ற' அ@திA� அ@�. ப�ற3	# நா� 

எ�வள� ெபா5ைள	 ெகா!தா4� எ�வள� உதவ�ைய8 

ெச9தா4� நம	#0 ெப@ய இ!	க+ வ�த காலதி', அவ3 ந�ைம 

வ�/! நN"#வ3; இ�ப;றி ய�ேறா ஔைவ0 ப�ரா/>யா3,  

 “அ;ற #ளதி' அ.நN30 பறைவேபா' 

 உ;.ழி தN3வா3 உறவ'ல3 – அ	#ளதி; 

 ெகா/>C� ஆ�ப4� ெந9த4� ேபாலேவ 

 ஒ/> .வா3 உற�“  
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எ�. அ5ள<8 ெச9தா3. 

 ஆய�A=, சி;சில3, தம	#�  உட�ப��ெறாட3J இ'லாதவரா9 

இ5�தா4�, உய�5� உட�J� ேபா' அதைன ேநய-� அ�J� 

உைடயவரா9 எ�வைக இ!	க+ வ�தகால�� ப�@வ��றிய�5			 

கா+கி�ேறாேமெயன<�, அதைகேயா3 சில நாள<' அழி��ேபா� 

இ0ெபா'லா0 Jலா' உட�ப�� ெதாட3ைப ேநா	கா� 

ஒ5வ@டதைம�த உய3�த அறிைவC� உய3�த அ�ைபC� 

உய3�த ெசயைலCேம ேநா	கி, ெநகிழாத அ�J U+!, அவ3 

ெபா5/! தம� ஆவ�ையC" ெகா!0பாராதலி� அஃ� இ"ேக 

கா/ட;பாலத�.. ஒ5 மகA	# இய;ைகய�' உ+டா#� 

ேநயமான� உட�ப�� ெதாட3பா' வ5தலி� அ�ேவ இ"# 

ஆராய;பாலதா#�.  

 இன<, உட�ப�� ெதாட3Jைடயா@4� த�ைன0 ெப;ற தாC� 

தநைதC� த�ன<4� ஆ+>� -தி3�தாரா9, த�ைன	 

#ழவ�0பவ5� ெதா/!0 பா�கா� வள3	க0 ெப5���பைத 

அைட�தவ3களாய�5தலா', அவ3க,	# தா� உதவ�C� 

�ைணCமா9 நி;க ேவ+!ேம ய'லா�, அவ3க,ைடய 

உதவ�ையC� �ைணையC� தா� நாடலாகா�. த�ைன8 ேச3�த 

மைனவ�ேயா ெப+பாலா9 த� உட�ைப0 பா�கா� தன� 

இ�பதி;#	 காரணமா9 இ5தலா', அவ�பா; ேப5தவ�ையC� 

ெப5�ைணையC� ெபற வ�5�Jத' ஆ+ட�ைம	# அழகித�.. 

த� வய�;றி; ப�ற�த ப��ைளகேளா சி. மதைலகளா90 ப5வ� 
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-தி5� ம/!� த�னா; பா�கா	க0பட ேவ+>யவ3களா9 

இ5தலா', தன� -�ைம	கால� வைரய�' அவ3க,ைடய 

உதவ�ையC� �ைணையC� ஒ5வ� எதி3பா3	கலாகா�. இன<, த� 

உட�ப�ற�தா5�,� த� அ	ைகC� த"ைகC� ெப+பாலராகலி�,  

த� அவ3	# தா� உதவ�C� �ைணCமா9 நி;றேல -ைறயா�. 

இவெர'லா� இ"ஙனமாக தன	# உய�3 வா&நா� -7�� 

உ+ைமயான உதவ�C� �ைணCமா9 நி;ற;#@யவ3 எவெரன<�, 

த�ெனா! சிறிேதற	 #ைறய ஒத ஆ+!� ஒத அறி�� ஒத 

ேதாழைமC� ஒத அ�J� வா9�த உட� ப�ற�தாேரயாவ3 எ�ப� 

->	க0ப!�. இ"ஙன� உட�ப�ற�தா3 ம/!ேம த�	# ஒ5ெப5� 

�ைணC� உதவ�C�9 நி;றலா' ந'ல தைமய� த�ப�யைர 

இ'லா0 ப�றவ� பயன;றெத�. ஔைவயா3 அ5ள<8 

ெச9வாராய�ன3. ந'ல உட�ப�ற0ைப0 ெப.த' எவ;றிA� 

அ@ெத�ப��, அதைகய உட� ப�ற0ைப0 ெப;றவA	# ஆகா� 

ஒ�.மி'ைல ெய�ப�� உண3�� ெபா5/ேட சீவக 

சி�தாமண�ய�4�, 

 “தி+ெபா5� எ9தலா#� ெத�வைர8 ெச#	கலா#� 

 ந+ெபா! ெப+>3 ம	கள யாைவC� ந+ணலா#�  

 ஒ+ெபா5 ளாவைதயா உட�ப�ற0 பா	க' ஆகா 

 எ�ப�ைய ஈ"#0 ெப;ேற� எ� என	 க@யெத�றா�“ 
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எ�. தி5த	க ேதவ5� அ5ள<8 ெச9தா3. இ"ஙனேம, 

க�தJராணதி4= dரப�ம� த�ற�ப� சி"க-கைன ேநா	கி0,  

 “ெபா�ைன நில�த�ைன0 Jத'வ3கைள மஙைகயைர0 

 ப��ைன Cளெபா5ைள எ'லா� ெபற' ஆ#� 

 எ�ைன Cைடய இைளேயாேன இ0ப�ற0ப�' 

 உ�ைன இன<0ெப.வ�+ேடா உைரயாேய“ 

எ�. ?றிய�� உ;.ேகா	க;பாலதா#�. 

 இ"ஙன� ெப.த;க@ய உட�ப�ற0ைப0 ெப;. ைவ��, 

அ+ண� த�ப�மா3 சில3 அத� அ5ைமைய8 சிறி�� உணராம' 

ஒ5வைரெயா5வ3 பைக��, ஒ5வ3 ேம' ஒ5வ3 ெபாறாைம 

ெகா+!�, ஒ5வைரெயா5வ3 ஏமா;றிC� ஒ;.ைம ெக/! தம� 

ப�றவ�ைய0 பாழா	#கி�றன3. ஏேதா -;ப�றவ�ய�; ெச9த 

தவதா', இைறவ� தம	# உட�ப�ற0ைப த�த5ள<னா� எ�.�, 

அவ� த�த இ0 ெப5�ேப;ைற நா� பா�கா�	 ெகா�ள' 

ேவ+!� எ�.� நிைன�� பாராதவ3 ம	கள ஆவேரா! தா� உட� 

ப�ற�ேதா� எ�பைத சிறி�� உணராத வ�ல"#க,	#�, த� உட� 

ப�ற0ப�� அ5ைமைய உணராத ம	க,	#� ேவ;.ைம உ+ேடா? 

பா5"கள அ�ப3கேள! ஓ3 ஆவ�� க�.க� பல�� ப5வ� -திர 

-திர தா� உட� ப�ற�தவைன8 சிறி�� அறியாம' தத� வழிேய 

ேபாகி�றன; அ�ேபால	 #ழவ�0 ப5வேத ஒ5"# ப�ற�� ஒ5"# 

வள3�த உட� ப�ற0ப�ன5� த�ைம ஒ�றா90 ப�ற0ப�த ஐயன� 

தி5�ள	க5ைத8 சிறி�� நிைனயாம' ஒ;.ைமெக/! 
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தன<தன<ேய ெச'4த' ?!ேமா? சில நாள<லி5�� தம� ைகைய 

வ�/டக4= ெச'வதி� ெபா5/டாக��, இைடேய வ�� ேச3�த 

மைனயாள<� ெபா5/டாக��, உட� ப�ற�தா3 த�மி; பைகெகா+!, 

ேவ.ேவறா90 ப�@�� ஆ+டவ� ேநா	கதி;# மாறா9 ஒ7#த' 

ம�ன<	க0 படாத ெப5"#;றமா9 ->C�. இ0ப�ற0ப�' ஒ5வ� 

தா� நிைனத வ+ண� த�ப�ைய0 ெபற' ->Cமா? த�ப� 

தைமயைன0 ெபற' ->Cமா? த�மா; Jதிதாக8 ெச9� ெகா�ள 

->யாத உட� ப�ற0ப�� அ5ைமைய உண3��, தைமய� த�ப�மா3 

தம	#� மிக�� அ�Jைடயரா9 ஒ�றி� வா&�� தம	#� 

உலகதி;#� பய�பட' ேவ+!�. த�ப�மா3 க'வ�ய�4� 

அறிவ�4� எ�வள� சிற�தவராய�A�, ப5வதி' -தி3�த த� 

தைமய� மா3	#	 கீ&ப>�� ஒ7கி, அவைர த�ேமா! இண	கி	 

ெகா�ள' ேவ+!�; தைமய�மா3 ஆ+>' Vதவராய�A" 

க'வ�ய�4� அறிவ�4= சிற�த த� த�ப�மா3	# இண"கி நடத' 

ேவ+!�. தைமய� த�ப�ய3 த� மைனவ�மா3	# 

உட�ப�ற0ப�ன5ைமைய அ�ெபா! ெதள<வா9 எ!�	கா/>, 

அவெர'லா� ஒ�.ப/! நட	#�ப> தி5த' ேவ+!�. உட� 

ப�ற�தா@' ஒ5வ3 க'வ�வள38சிய�� ெபா5/!� ப�ற உய�3கள<� 

��பைத �ைட	#� ெபா5/!= ெச'வைத ந�# ெசலவ�/!0 

பய�ப!�வராய��, அதைன	 க+!, “ஐேயா! எ� உட�ப�ற�தா� 

எ"க� ெச'வைத ெய'லா� அழி�வ�!கி�றனேன!“ எ�. 

ம;றவ3 வய�. எ@யாம', ‘ஊ3 ந!வ�4�ள இன<ய #ள� 
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எ'லா3	#� பய�ப!த' ேபால, நா�, ெப@�� -ய�. ெதா#த 

ெபா5ெள'லா� த	கா3 பல3	#� பய�ப!�ப> அதைன 

ந'வழி0ப!தி, நம	#� நம� #!�பதி;#� ெப5� JகைழC� 

ெப5� J+ண�யைதC� வ5வ�	#� இவேனா! உட�ப�ற	க0 

ெப;ற எம� தவேம தவ�!“ எ�. மன� மகி&��, அத;# தா-� 

உதவ�யா9 நி;ற' ேவ+!�.  

 “ஊ5ண� நN3நிைற� த;ேற உலகவா� 

 ேபரறி வாள� தி5“ 

எ�.�, 

 “தாளா;றி த�த ெபா5� எ'லா� த	கா3	# 

 ேவளா+ைம ெச9த; ெபா5/!“ 

எ�.� தி5வ�,வ நாயனா3 அ5ள<ய தி5	#றைள இைடயறா� 

நிைன��. உட�ப�ற�தவ3 ெபா5/ ெசலவா; பைகெகா�ளா�. 

ஒ;.ைமப/! வாழ	 கடைம0ப/>5	கி�றா3க�. ��ப� வ�த 

கால�� இ�ப� வ�த கால�� ஒ5தா9 ம	கள ஒ�றாய�5�� 

அவ;ைற Dக3தேல அவ3தம	# -ைறயா�. பா+டவ3 ஐவ5� 

நா>ழ�� கா! ேபா9 ��J;றேபா��, தி5�ப� நா/ைட�� 

அரசிய;றி இ�J;றேபா�� ஒ�றா9 இ5�தைம இ�A� 

Jகழ0ப!கி�ற த�ேறா? த� ெசா;கேளத தைமய� dரப�மைன 

தா� வ�/! ேபாகா� அவேனா! ?டேவய�5�� உய�3 �ற�த 

அவ�ற�ப� சி"க-கன� அ@ய அ�J இ�A� 

பாரா/ட0ப!கி�றத�ேறா? த� றைமய� இராமேனா! ?டேவ கா! 
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J#�� அவ� உற"#	 கால�� தா� உற"காம' அவA	#0 

பதினா�# ஆ+! பா�காவலனா9 நி�., அவ� ெபா5/!0 

ெப@�� ��J;ற அவ� ற�ப� இல	#மணன� அ@ய அ�J ேநய� 

இ�A� உலகி;# ஒ5 ந' எ!�	கா/டா9 வ�ள"#கி�றத�ேறா? 

இ"ஙனெம'லா� த� உட�ப�ற�தாேரா! ஒ�.?> வா&�தவ3	ேக, 

ம;றவ3 கைளC� த�ேமா! உட� ப�ற�தவரா		 க5தி0 ேபர�J 

பாரா/>, இைறவ� தி5வ5ைள0 ெப.� ெப5= ெச'வ� உ+டா� 

எ�க.  

 

16. ?/! வாண�க� 

 

 “ந'லின� w"#� �ைணய�'ைல தNய�னதி�  

 அ'ல; ப!0ப `� இ'“   - தி�$+ற� 

 

ெபா5�  ேத!வத;# உ@ய -ய;சிக� பலவ;.� வாண�க� 

எ�ப� ஒ�.. ெபா5�ேத!� -ய;சிகள<' இ��� ஒ�றா9 

இ5�தா4�, உலகவா&	ைக ெச�வேன நைடெப.த;# மிக�� 

பய�ப!தலா', இ� ம;ற -ய;சிகைளவ�ட8 சிற�தா9 

இ5	கி�ற�. நம� வா&	ைக	#	 க/டாயமா9 ேவ+ட0ப!கி�ற 

உண�0 ெபா5�க,�, உ!0J	#ம, அண�கல�க,�, Jழ"#� 

ஏன"க,�, த/!-/!க,�, ஓவ�ய"க�, இைச	 க5வ�க�, 

ச�தன�, ப=L -தலியன�� ஒேர ஊ@' அ'ல� ஒேர நா/>' 
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உ+டாவன அ'ல; இைவெய'லா� ஒ�.	ெகா�. எ/டா 

ெதாைலவ�4�ள பல ஊ3கள<4� பல நா!கள<4� உ+டாவன 

ஆ#�. இ0 பண/"கைளெய'லா� ஒ5வ3 தா� ேவ+>ய 

அள�	#0 ப;பல இட"கள<லி5�� வ5வ��	 ெகா�வெத�றா' 

அத;காக அவ3 எ�வளேவா அைல	கழிய' ேவ+!�. ஏராளமான 

ெபா5,ைடயவ3	# இ�வள� ெசல�� அைல	கழி�� 

மைல0J	# இடமா9 இ'லாவ�/டா4�, மிக8 சிறிய வ5�ப>ைய	 

ெகா+! அ�றாட" கால� கழி	#� ஏைழ எள<யவ3க/# இைவ 

எ�வள� ��பைத த5�!  இல"கிய�4�ள ஏைழம	க� 

வ"காள� இர"?� -தலான ெதாைலவ�ட"கள<' வ�ைளC� 

ெந'ைல தன<ேய வ5வ��	 ெகா�ள' இய4ேமா? 

இ�தியாவ�4�ள எள<யவ3க� ஜாவாவ�4� ேமாsசி4� உ+டா#= 

ச3		ைரைய தன<ேய வ5வ�த' இய4ேமா? இ"கிலா�தி4�ள 

வறிய ம	க� இ�தியாவ�' வ�ைளC� ப=ைச எள<தி; ெப;.	 

ெகா�ள' ?!ேமா? இ�தியாவ�4�ளவ3 சீனதி4+டா#� ப/ைட 

எள<தி; ெப;.	 ெகா�ள' ?!ேமா? இ"ஙனேம உய�3வா&	ைக	# 

இ�A" க/டாயமாக ேவ+ட0ப!� இைவ ேபா�ற 

ெபா5�கைளெய'லாவ;ைறC� ஒ�ெவா5வ5� தன<தன<ேய 

வ5வ��	 ெகா�வெத�றா', அஃ� அவ3	#� அவைரவ�ட 

வறியவ3களா ய�50பவ3	#� -;.� அகாெதா�றா�. இன<, 

ந!தரமான ெச'வ� உைடயவ3க,	#� அஃ� அளவ�ற�த 

-ய;சிய�ைனC" கால	கழிவ�ைனC� ெபா5/ெசலவ�ைனC� த��, 
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கைடசிய�' அவ3கைள வறியவரா	க�" ?!��. இ�வாெற'லாஅ 

ம	க� அளவ�ற�த ��பதி;# ஆளாகாம;, பல திைசகள<4� பல 

நா!கள<4� பல ஊ3கள<4�  ேதா�.� ப'வைக0 ப+ட"கைளC� 

ஓ@டதி' ெதா#0ப��, எதிறதவ5� அவ;ைற நயத வ�ைல	# 

எள<தி' வா"கி இ�Jற��, அதனா' உலகவா&	ைக இன<� 

நைடெபற�� ேப5தவ�ெச9� வ5� வாண�க -ய;சியான� 

ெப@�= சிற�ெதா�ெற�பதைன யா� எ!�8 ெசா'4த4� 

ேவ+!ேமா?  

 இன<, இதைன ேம�ைம உைடயதாகிய வாண�க -ய;சிைய8 

ெச9ய0J#ேவா3, இ� ம	க� எ'லா3	#� நிர�ப�� பய�ப!தைல 

உண3��, எ'லா@ட�� அ�J� இர	க-� உைடயவ3களாC�, 

ம	க,	# ேவ+>ய பல ப+ட"கள<� வைகC� அைவ உ+டா#�  

இட"கள<� வரலா.� ெத@�� அவ;ைற	 #ைற�த ெசலவ�' 

வ5வ�� எ'லா3	#� நயமாக ஒேர வ�ைல ?றி -கமல3�� 

இன<யெசா; ேபசி வ�;#� அறி� திறமான ெச9ைகC� 

வா9�தவ3களாC� இ5த' ேவ+!�. ம	கள<டதி' 

அ�ப�'லாம' எ�ேநர-� தம	# வ5� ஊதியைதேய எ+ண�0 

பா30பவ3க� உ+ைமயான வண�க3க� அ'ல3. தா� ெச9C� 

வாண�க-ய;சி பல3	#� ெப5� பய�ப!தைல உ�ள	 கன<ேவா! 

எ+ண�0 பாராம', தா� அைடC� ஊதியதிேலேய க5� 

ைவ0பவ3க� அ� வாண�கைத இழ�� வறியரா90 ேபாவா3க�. 

அ�J� இர	க-� வா9�த வண�கன<டேத தி5மக� 
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#>ெகா+>50பா�; அவ� ெச�றவ�டெம'லா= ெச'வ� ஓ"#�;  

ெம'லிய தி5மக�, த� நலைதேய -த�ைமயா9	 க5�� 

வண�கன<� கர!ப/ட வ�ென=ச ெந5=சி; காைய மிதி	க அ=சி 

அவைன அறேவ வ�/! வ�லகி0 ேபா9வ�!வா�. அழ#� அ�J� 

அறி�� உைடயவ3கைள	 க+டா' எ'லா5� அவைர வ�5�ப� 

அEகி அவ3	# எ'லா8 சிற0J= ெச9தைல0 பா3தி5	கி�ேறா� 

அ'லேமா? அழகி'லாம' வ�ென=ச-� அறியாைமC� 

உைடயவ3களா ய�50பவ3கைள	 க+டா' எ'லா5� அவைர 

அ5வ5	கி�றன ர'லேரா? அ�J� அறி�� உ�ளவ3க,	# அழ# 

தாேன உ+டா#�; அ	#ண"க� இ'லாதவ3க,	# -�ேன உ�ள 

அழ#" #�றி0ேபா#�. ெகா!"#ண� உ�ள வA	#	 க!க!த 

-க-� வ�ெசா'4� அைம�தி5தைல வழ	கதி' ந�றா9 

அறி�தி5	கி�றன� அ'லேமா? ஆைகயா', வாண�க=  

ெச9பவ3க� ஈர ெந=ச-� வ�@�த அறி�� உ+டாக0 பழகி	 

ெகா�வா3களாய��, அவ3க� -கதி' இத;#-� இ'லாத 

அழ#� ெபாலி�" கிள38சிெப;. ேதா�.�. அ0ப>0ப/டவ3கைள 

எ'லா5� வ�5�ப�8 ேச3�� தா� ேவ+>ய ப+ட"கைள 

மகி&�ட� வா"கி	 ெகா+! ெச'வ3. அவ3க� �வ"கய� 

வாண�க-� ேம�ேம; ெசழிேதா"கி, அவ3	#� ப�ற3	#� 

அளவ�ற�த ந�ைமைய த5�.  
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 இன<0 ெபா5� ேத!� -ய;சிகள<; சிற�த வாண�க-� 

ப�ற�= ெச9� அ'4� பக4� வ5�தி உைழ0பெத'லா�, இ�த 

ெவ;.ட�ைப0 பா�கா0பத;# ம/!� அ�.; இ�த உட�ைப 

இ50ப�டமாக	 ெகாண! வ�தி5	#� ந� உய�@� அறிைவ 

ேம�ேம' வ�ள"க8 ெச9த;#�, எ'லா� வ'ல கட�ள<� 

ேப@�பைத0 ெப.த;#ேமயா�. இ� வ5�ெப5 ேநா	க� 

ஈேட.�ெபா5/!, இ��ட�ைப0 பா�கா	க ேவ+!வ� 

இ�றியைமயாத கடைமயா9 இ5	கி�ற�. இ��ட�ைப0 பா�காவ 

வ�/டா' அறி� வ�ள	கைதC� இைறவன� தி5வ5ள<�பைதC� 

நா� ெபற' ->யா�. இ�ப;றிேய தி5Vலநாயனா3, 

 “உட�பா3 அழிய�� உய�ரா3 அழிவ3 

 திட�பட ெம9=ஞான= ேசர�� மா/டா3 

 உட�ைப வள3	#� உபாய� அறி�ேத  

 உட�ைப வள3ேத� உய�3 வள3ேதேன“ 

எ�. தி�ம�திர'தி) அ5ள<8 ெச9தன3.  

 இன<, உட�ைப0 பா�காத;காக நட�� இ�-ய;சிகள<� 

இைடேய, நமதறிைவ வ�ள"க8 ெச9த;# ஒ0ப;ற �ைணயா9 

வா9த க'வ�ைய	 க;.	 ெகா�ள0 ெப@�� -ய;சிெச9த' 

ேவ+!�. க'லாதவ3 ெந=ச� இ5ளைட�� கிட	#மாதலா', 

அ"ேக இைறவ� வ�ள"கி ேதா�றாென�ப� “க'லா3 ெந=சி� 

நி'லா� ஈச�“ எ�. தி�ஞானச�ப�த* ெப�மா12, “க'லாதா3 

மனதாEகா	 கட�� த�ைன	 க;றா3க� உ;. ஒ5" 
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காதலாைன“ எ�. தி�நா3$கர! நாயனா��, “எ'லா இட�� 

உள� எ"க�த� இைற க'லாதவ3க� கல0பறியாேர“ எ�. 

தி�4லநாயனா�2 ?.தலா' ந�# ெதள<யலாம�ேறா? இ�A", 

க'லாதவைர	 காண4�, அவ3 ெசா; ேக/ட4� ஆகாெவன�", 

க'லாதவ3	#	 க'லாதவேர ந'லவரா9	 காண0ப!வெரன�", 

க'வ�ய�'லாதவ3 கட�ள� க5ைத அறியமா/டா ெரன�� ந�# 

வ�ள	கி	,  

 “க'லாத Vடைர	 காண�� ஆகா� 

 க'லாத Vட3ெசா; ேக/		 கடன�. 

 க'லாத Vட3	#	 க'லாேர ந'லரா" 

 க'லாத Vட3 க5� அறியாேர“ 

எ�. தி�4லநாயனா� அ5ள<8 ெச9தி50பைதC� ேநா	#"கா; 

க'வ�யறி� ெபறாம; கால"கழி0ப� மிக�� ெபா'லாத #;றமா9 

->த' ெபற0ப!கி�ற த�ேறா? ஐேரா0ப�ய அெம3		 வண�க3க� 

எ'லா5" க'வ�ய�' வ'லரா9 வ�ள"கி தம� வாண�க 

-ய;சிைய நிர�ப�� ெப5க8 ெச9� உலகதா3	#0 பல ெப5 

ந�ைமகைள வ�ைளவ�� வ5தேலா!, க'வ�0ெபா5ைளC� எ"#� 

பரவ8 ெச9� ம	க� மன அறிைவC� �ல	கி வ5கி�றா3க�. 

ெத�ன<�தியாவ�4� இல"ைகய�4� உ�ள தமி& வண�க3கேளா 

ெப5�பா4� க'வ� ய�'லாதவ3களாC�, க'வ�ைய0 பரவ8 

ெச9தலி; க5� இ'லாதவ3களாC� இ5	கி�றா3க�! இவ3கள� 

இ�நிலைம ெப@�� வ5�தத	கத�ேறா? அழியா8 ெச'வமாகிய 
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க'வ�ைய0 ெபறாத வைரய�' அழிC= ெச'வமாகிய ெபா5ைள0 

ெப;. யா� பய� அைடவா3?  

 இன<	, க'வ�ய�'லாதவ3	# அறி��, அறிவ�'லா தவ3	# 

அ�J� உ+டாகாைமயா', இ�வ�ர+! மி'லாதவ3க� 

ஒ�.ேச3�� ஒ5 ெப@ய வாண�கைத8 ெச9� ஒ;.ைமயா9 

வா&�� JகைழC� J+ண�யைதC� அைடத' நம� நா/>' 

அ5ைமயா9 இ5	கி�ற�. அறி�� ஆ;ற4� உைடயவேர 

தன<ைமயா9 இ5�� ஒ5 ெப@ய வாண�பைத நடத' 

இயலாதாய��, அ�வ�ர+!� இ'லாதவ3 அதைன நட�வ� 

எ0ப>? ஒ5 ெப@ய வாண�கைத ஒ5வ3 ஏ;. நட�வ� 

பலவைகய�4� அ'ல4	# இடமா#�;  வ5கி�ற ஊதிய� -7�� 

நாேம அைடத' ேவ+!ெம�A� எ+ணதா' தன<ேய வாண�க� 

நட�ேவா3 ெப5�பா4� ஊதிய� ெபறாம; ப7�ப!வ3; ஓயா	 

கவைலயா4� ஓயா -ய;சியா4�, ஊ� உற	க� இ�றி, ஆ.த' 

ெசா'வா5� இ�றி, �ைணெச9வா5மி�றி ��பதிேலேய 

உழ0ப3. ஆதலா' த	கவ3 பலைர	 ?/டாக8 ேச3�	 ெகா+! 

ஒ5 ெப@ய வாண�கைத8 ெச9பவ3கேள அ��ப"கள<ன<�.� 

வ�லகி0 ேபா�மான ஊதியைதC� இ�பைதC� ெப;., தா� 

மனமகி&�தி50பேதா!, த�ைம8 ேச3�த ?/டாள<கைளC� 

அ"ஙனேம இ�J;.	 கள<தி5	க8 ெச9வ3. ஒ5வேர ஒ5 

க;பாைறைய `	கி8 Lம0பெத�றா' அஃ� அவ3	# எ�வள� 

வ5ததிைன த5�! அ0ப>ய��றி0 பல3 ?> அதைன எ!�8 
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ெச'வெத�றா' அஃ� அவ3	# எதைன எள<யதா9 இ5	#�! 

இ�ேபாலேவ ஒ5 ெப5 வாண�கைத0 பல3 ?> நட�வ� 

எள<ய�� இ�ப� த5வ�� ஆ�, இ�த D/பைத ந�# உண3�த 

ஆ"கில ந�ம	க� ?/! வாண�க= ெச9� அறவ�ற�த 

ெச'வைதC� இ�பைதC� ெப.கி�றா3க�; தா� வாண�க= 

ெச9C� நா/>4�ளவ3கைளC� நாக@கதி4� ந'வா&வ�4� 

ேம�பட8 ெச9கி�றா3க�. ந� தமி& வண�க3கேளா இ�த D/பைத 

அறித;# ஏ;ற க'வ�யறி�� ஈர ெந=ச-� ெப5�பா4� 

இ'லாதவ3காள9 இ5தலா', தாேம எ'லா8 ெச'வைதC� 

அைடய ேவ+!ெம�A� ேபராவ4�, ம;றவ3க� எ�வைகய�4� 

ேம�படலாகாெத�A� தNய எ+ண-� வா9�தவ3களா9 

இ5	கி�றன3! இதனா' இவ3 தா&வைடவேதா!, நம� வள�மி	க 

தமி& நா/ைடC� தா&வைடய8 ெச9கி�றன3!  

 ம	களா90 ப�ற�த நா� இ��லகவா&வ�' எ�வள� கால� 

நிைலதி50ேபா ெம�.�, இ�வா&ைவ வ�/!0 ேபா#"கா' 

எ�வைகயாக8 ெச'ேவெம�.= சிறிேதA� நிைன�0 

பா30ேபாமாய��, இ"ஙனெம'லா� நாேம உயரேவ+!ெமன�� 

ப�றெர'லா� தாழேவ+! ெமன�� எ+ணமா/ேடா�. 

உ+ைமேயா! ஒ5வ5	ெகா5வ3 உதவ�யாய�5�� அ�ைபC� 

அறிைவC� வளர8 ெச9வேத இ�த வா&	ைகய�� பய� எ�.�, 

இ"ஙன� ஒ5வ5	 ெகா5வ3 �ைணவராய�5�� வா&வத;# 

உதவ�யாய�50பேத எ�வள� மி#தியாக0 ெப;றா4� அஃ� 
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இற	#"கா; ?டவர மா/டாெத�.� வண�க3க� அ>	க> 

நிைன�� பா3த' ேவ+!�. 

 “அத-� வா&�� அக�ம/ ேடவ�ழி அ�ெபா7க 

 ெமதிய மாத5� வ Nதிம/ேட வ��ப� வ��மிய�5  

 ைகதைல ேம'ைவத7 ைம�த5= L!கா!ம/ேட 

 ப;றிெதாட5� இ5வ�ைன0 J+ண�ய பாவ"கேள“ 

எ�ற ப/>ன� அ>க� தி5ெமாழிைய எ�ேநர-� அவ3க� 

ெந=சி; பதி�8 d�" க�ள-� இ�றி, உ+ைமேயா! ஒ7கி0, 

பல5� ஒ�.?> வாண�க -ய;சிைய0 ெப5க8 ெச9�, தா� 

ெப;ற ஊதியைத	 க'வ�	#� பலவைக யற"க,	#� 

பய�ப!தி வ5த' உ+ைம வாண�க3க,	# இ�றியைமயாத 

கைடயாெம�க.  
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17. ெப+ம	க� கடைம 

 “ம"ைகய3	# தன<யரசி எ"கெட9வ� 

  வளவ3தி5	 #ல	ெகா7�� வைள	ைக மான< 

 ெச"கமல தி5மட�ைத க�ன< நாடா� 

  ெத�ன3#ல0 பழி தN3த ெத9வ0பாைவ 

 எ"க� ப�ரா� ச+ைபய3ேகா� அ5ள<னாேல 

  இ5�தமி&நா !;றஇட3 நN	கி த"க� 

 ெபா"ெகாள< ெவ+>5நN. பர0ப�னாைர0 

  ேபா;.வா3 கழெல�மா; ேபா;றலாேம“. 

- ேச$கிழா�    

நN+டகாலதி;# -�னேர ம"ைகய3	கரசி எ�A� ஒ5 

ெப+மண�ய�5�தா3. அ�வ�ைமயா3 ேசாழ அரசன<� Jத'வ�யாவா3. 

ப�ற# அவ3 பா+> நா/!	# அரசனான ?� பா+>யA	# 

மைனவ�யாகி ம�ைரமாநக@�க+ அம3�தி5�தன3. அ	காலதி' 

நாதிக8 சமணமதமான� எ"#� பரவ�	, க@ய-கிலான� 

பகலவெனாள<ைய மைற0ப� ேபால8 ைசவ சமயைத மி#தியா9 

மைற�வ�/ட�. ?�பா+>யA� அவ� #>ம	க,= 

சமண-ன<வ3 ெசா;களா' மய"கி அவ3க,ைடய சமயவைலய�; 

சி	கி	ெகா+டா3க�. ஆனா', அ0பா+>ய� மைனவய�ரான 

ம"ைகய3		ரசியாேரா ைசவசமய உ+ைமகைள8 ெச�ைவயா		 

க;.ண3�தி5�தைமயா;, சிவெப5மா� தி5வ>கள<' 
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நிைலெபயராத அ�Jைடயரா98 சமணசமய நாதிக வைலய�' 

அக0படாம' இ5�தன3. அதேனா! அவ3 க;ெபா7	கதி4� மிக8 

சிற�தவரா9 இ5�ததனா', த" கணவனான ?�பா+>யன<டதி' 

அ5வ50ப�'லாதவரா9, அவைன மY/!= ைசவ சமயதி;# 

தி50ப� த5�ப> சிவெப5மாைன இைடவ�டா� ேவ+> வ�தன3. 

 அ"ஙன� அவ3 ேவ+> வ5�ெபா7�, தி5ஞானச�ப�த0 

ப��ைளயா3 எ�A� ஒ5 சி. மதைல, இைறவA� 

இைறவ�Cமா9 ேதா�றி	 கட�� த�த ஞான0பாைல உ+!, 

V�றா� ஆ+>ேலேய எ'லா� உண3�த ஞானாசி@யரா98, 

சிவெப5மா�மY� ெச�தமி& தி50பதிக"க� பா>	ெகா+!, 

தி5மைற	 கா/!	# (ேவதராண�யதி;#) வ�தி5	கிறா3 எ�பைத	 

ேக�வ�C;றா3. இதைன	 ேக/ட அளவ�ேல அ� வரசியா3 அட"கா0 

ெப5மகி&8சி அைட��, த�ைம0 ேபாலேவ சிவெப5மான<ட� 

நN"கா அ�Jைடயரா9 வ�ள"கிய த� அைம8சரான #ல8சிைற 

எ�பவைர அைழ0ப��, அவ3	# தி5ஞான8ச�ப�த0 ப��ைளயா3 

த� ெத9வ த�ைமகைள வ�@�ைர�, அவைர ம�ைரமா 

நக5	# வ5வ�	#�ப> க/டைளய�/டா3. உடேன #ல8சிைற யா5� 

தி5ஞானச�பந0 ெப5மாA	# தி5-க� எ7திவ�!� 

ம�ைரமாநகர5	# எ7�த5,� ப> நிர�ப�� ேவ+ட, 

அத;கிைச�� ெப5மாA� ம�ைர	# வ�� அ"#�ள சிவப�ரா� 

தி5	ேகாய�லி� க+ேண ம"ைகய3	கரசியாைர	 க+!, 

அ0ெப+ணரசிய�� அ5"#8 ெசய'கைள மிக�� பாரா/>,  
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 “ம"ைகய3	கரசி வளவ3ேகா� பாைவ 

  வ@ வைள	ைக மடமான< 

 ப"கய8 ெச'வ� பா+>மாேதவ� 

  பண�ெச9� நாெடா.� பரவ0  

 ெபா"கழ' உ5வ� Uதநாயகனா' 

  ேவத-� ெபா5�க,� அ5ள< 

 அ"கய;க+ண� த�ெனா!� அம3�த 

  ஆலவா9 ஆவ�� இ�ேவ“ 

எ�. தம� மல3வா9 திற�� பா>5ள<னா3. இ"ஙன� 

தி5ஞானச�ப�த0 ப��ைளயா3 தி5வாயா; Jக&�� பாட0ெப;ற 

ம"ைகய3	கரசியா@� ஒ0ப;ற சிற0ப�ைனேய ேச	கிழா3 அ>க� 

தா� அ5ள<8 ெச9த ெப@ய Jராணதி� க+ேண ேம;கா/>ய 

ெச9Cள<; ெப@�� வ�ய�� ேபசிய�5	கி�றா3. இ�வள� 

உய3#ண8 சிற0J வா9�த ம"ைகய3	கரசியா3 ேதா�றிய 

ெப+வ#0ப�ேல ப�ற0பத;# அ5�தவ= ெச9த ெப+ம	க� 

எ'லா5� அ�த அரசியாைர0 ேபாலேவ, அறி�ைடய ேம�ம	களா; 

Jக&�� பாரா/!�ப> உய3�த ந'வழிய�ேல நட	க ேவ+!வ� 

அவ3க/# இ�றியைமயாத கடைமயா#�.  

 இன<, உய3�த ந'வழிய�ேல நட	#மிட��, அவரவ3 

த�ைம	#0 ெபா5தமான தைகயா9 நட�� ெகா�ள' ேவ+!�. 

ெப+ம	க� த�-ைடய த�ைம	# த#�த வழிய�4�, ஆ+ம	க� 

த�-ைடய இய'J	# ஏ;ற வழிய�4� ப#தறி�� ஒ7#தேல 
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சிற�ததா#�. ெப+ைமெய�ப� எ'லாரா4�, வ�5�பத	க ஓ3 

அைமதியான த�ைமெய�.�, ஆ+ைம எ�ப� ப�றைர 

ஆ,�த�ைம ெய�.� ெபா5�ப!தலா;, ெப+ம	க� எ'லா5� 

இய;ைகய�ேலேய அைமதி	 #ண� உைடயவராெர�ப� ெதள<வாக 

வ�ள"#கி�ற�. ஆ+ ம	க� ஆ,�த�ைமCைடயவ3களா9 

இ5தலா', எதைனC� -;ப/!8 ெச�. ெச9C" கிள38சி 

மி	கவரா9 இ5	கி�றன3;  ெப+ம	கேளா அ"ஙன� எதைனC� 

வ�ைர�� ெச9யா� ஆழமாக நிைன��பா3� அைமதிCட� ெச9� 

->0பவராய�5	கி�றன3; வ�ைர�� ெச9C" கிள38சிய�னா' 

ஆ+ம	க� ஒேரெவா5கா; ப�ைழ ெச9த4" ?!�; அைமதியாக 

ஆ&�� ெச9C� இய;ைகயா; ெப+ம	க� ப�ைழப!த;# இடேம 

இ'ைல. ஆ+ம	கைள	 கா/>4� எதைனேயா மட"# 

சிற�ததான அைமதி த�ைமைய0 ெப;.�, அதைன0 பய�ப!தி 

தி5தமாக நடவாவ�/டா; ெப+ம	க� ெப5"#;றதி;# ஆளாவ3. 

ைகய�; ெபா5� இ'லாதவ� அற= ெச9ய வ�/டா' அதைன ஒ5 

#;றமாக8 ெசா'ல மா/டா3க�. ைகய�; ெபா5,ைடயவ� அற= 

ெச9யானாய�� அதைன ஒ5 ெப5" #;;மாகேவ நிைன� 

எ'லா5� அவைன இக&�� ேபLவ3. அ�ேபாலேவ, அைமதி	 

#ண� எ�A� ஒ0ப;ற ெப5=ெச'வைத0 ெப;.�, அதைன 

ந'வழிய�; பய�ப!தாத ெப+ம	க�, உலகதாரா' நிர�ப�� 

பழி	க0ப!வா3க�. அைமதி	 #ணைத வ�/டவ3க�, வ>வதா; 

ெப+ம	கைள0 ேபா' இ5�தா4�, அவ3க� ெகா!""#ண-ைடய 
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ஆ+ ம	கள<A" கீ&0ப/டவ3 ஆவ3. வ>வதா' ம/!� ெப+கள 

ேபா;ேறா�றி	 #ணதா' மிக இழி�தவ3களா9 இ50பவ3கைளேய 

ப/>ன�0 ப��ைளயா3, தாCமான அ>க�, -தலான 

சா�ேறா3கெள'லா5� மிக�� இழி�0 பா>ய�5	கி�றா3க�. 

ஆதலா', இய;ைகயாகேவ தம	# வா9�த அைமதி	 #ணைத 

ேம�ேம' வளர8 ெச9� வ5தேல ெப+ப�றவ� ெய!த 

ந'லா3	#8 சிற�த -ைறயா#�.  

 இன<, அைமதி	 #ணைத ேம�ேம' வளர8 ெச9C� வழிதா� 

யாெத�றா', மன-= ெசா'4� ெசய4� அைமதியாக 

நைடெப.�ப> பழ#வேதயா#�. நிைற�த ெச'வைத எ0ப>யாவ� 

ெப;. உய3�த ப/டாைடக,� வ�ைலCய3�த அண�	கல�க,� 

அண���, நாவ�;# இன<ய ப+ட"கைள -0ெபா7�� வ�லா0 

Jைட	க தி�., யா5� நிக3 இ�றி மாடமாள<ைககள<' யா� 

வாழ' ேவ+!�, ப�ற3 எ0ப>யானா4� என	# ஆக 

ேவ+!வெத�ன எ�. இ0ப>ெய'லா� வ Nணான எ+ண"கைள 

எ+ணாம', தம� வ�50பைத அட	க' ேவ+!�. Dகர0ப!கி�ற 

ெபா5�க�ேம' ம/!	# அட"காம; ெச'4� அவாைவ8 

L5	#தேல ெப+பாலா3	#0 ெப5= சிற0பா#� எ�பதைன 

உண3�த;க�ேற ெத9வ த�ைம வா9�த ஔைவயா5�, “உ+> 

L5	#த'  ெப+>3	# அழ#“ எ�. அ5ள<8 ெச9தி5	கி�ன3. 

இ��+ைம ெத@யாதவ3க� உணைவ	 #ைற�8 சா0ப�!தேல 

ெப+ம	க,	# அழகா#� எ�. ?.வா3க�; அ� ெபா5�தா�;   
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உட�J	# ேவ+!மள� உண� ெகாடாவ�/டா' உ/�J வலி� 

#�றி ேநா9	# இைரயா#�;  ெப5�பா4� ெப+ம	க� தா� 

�9	#� ெபா5�கள<; கிைடத ம/>' மன அைமதி ெபறாம; 

ப��A� ப��A� அவ;ைற0 ெப.த;#� Dக3த;#� அள� கட� 

வ�50ப� உைடயவ3களா9 இ5தலா4�, இ� வ�50பதா' 

த�ைம0 ெப;றா3	# த�ெமா! ப�ற�தா3	#� த�ைம	 

ெகா+டா3	#� அளவ�ற�த ��பைதC" கவைலையC� 

வ5வ�தலா4�, அவ3க� அ� வ�50பைத8 L5	கி	 ெகா�,த' 

ேவ+! ெம�பேத ஔைவ0 ப�ரா/>யா3 க5தா#�. ஆகேவ ‘ 

ஆ;றி; கிட�� Jர+டா4� ஒ/!� மணேல ஒ/!�‘ எ�ற 

பழெமாழி0ப>, இைறவ� அ�. அைம� வ�/டப> ய'லாம' 

யா5� தா� வ�5�Jகிறப> ெய'லா� �9த' இயலா�. 

இதனால�ேறா,  

 “வ#தா� வ#த வைகய'லா; ேகா> 

  ெதா#தா3	#� �யத' அ@�“ 

எ�. தி�வ��வ நாயனா��,  

 ‘எ+ண� ெயா5க5ம� யா3	#= ெச9ெயாணா� 

 J+ண�ய� வ�ெத9� ேபாத'லா; – க+ண�லா� 

மா"கா9 வ�ழ எறி�த மாதிைர	ேகா' ஒ	#ேம  

ஆ"கால� ஆ# மவ3	#“   

எ�. ஔைவயா�� அ5ள<8ெச9தனர? ஆதலா', தம�ைகய�; 

கிைடத� காண�0ெபா� ஆனா4�, அதன	 ேகா>யாக நிைன�� 
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மனவைமதி ெப.த' ெப+ம	க� த�ைம `9ைமயாக ைவ�	 

ெகா�வத;#8 சிற�த வழியா#�. 

 இன<, Dக38சி	#@ய ெபா5�கைள ஏராளமாக ைவதி5	#� 

மாத3க�, த�ைம அ�வள� ெச'வ வா&	ைகய�; ப�ற0ப�த 

இைறவன� ேப35/>றைத நிைன�� நிைன�� உ5#வேதா!, அ8 

ெச'வதிர�கைள மிக�� பா!ப/! ேத> ெதா#� ைவ� த� 

-�ேனாைரC� த" கணவைரC� நிைன�� நிைன�� அவ@ட� 

ந�றிCைடயரா9 அட"கி ெயா7#த' ேவ+!�. தம� இ'லதி;# 

வ5� வ�5�தின3 எதிறதவரா9 இ50ப�A�, அவைர தா� 

எ�வள� அ�Jட� ஓ�Jத' ?!ேமா அ�வள�	# அக� மல3�� 

-க� மல3�� ேவைள தவறாம' இன<ய உண� ஊ/> இன<யரா9 

நடத' ேவ+!�. தா� ஒ5வ3 வ N/>ற# வ�5�தா98 ெச�றா' 

அ� வ N/டவ3 த�ைம அ�Jட� ஓ�Jவதா' தம#+டா� 

மகி&8சிையC�, அவ3 அ"ஙன� ஓ�பாவ�/டா' தம	#+டா� மன 

வ5தைதC� எ+ண�0 பா3	#� ம"ைகமா3	க�ேறா, 

வ�5�தினைர ஓ�Jதலி� சிற0J ந�# வ�ள"#�? அ�ப�'லாம; 

ெச9C� வ�5�ேதா�ப'க� வ�தவ3	# எ�வள� ��பைத 

த5�! இத;#, 

 “ேமா0ப	 #ைழC� அன<8ச� -க�தி@��  

 ேநா			 #ைழC� வ�5��“ 

எ�ற தி5வ�,வ3 தி5	#ற,�, 

 “காண	க+ ?Lேத ைகெயட	க நாEேத  
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 மாெணா	க வா9திற	க மா/டாேத – வ NE	ெக�  

 எ�ெபலா� ப;றி எ@கி�ற ைதையேயா 

 அ�ப�'லா இ/ட அ-�“ 

எ�ற ஔைவயா� தி50பா/!ேம சா�றா�.    

 இ�A�, உ+ண8 ேசா. இ�றிC� உ!	க	 ?ைறய��றிC� 

வ5�திவ�த ஏைழ எள<யவ3கைள	 க!க!�0 ேபசி �ரதாம', 

அவைர ஏ;#� நிைலய�4�, த�ைம அவ3	# இ!� நிைலய�4� 

ைவத ஐய� ெசயைல எ+ண� எ+ண� அவ3	# ெந=ச� இர"கி, 

அ�ேபா!� இன<ெசா; ?றி8 ேசா." ?ைறC" ெகா!0ப�தா� 

ெப+ம	க,	# ெத9வ த�ைமைய உ+டா	#�. ெச'வமான� 

நிைலய�'லாம' மாறி மாறி வ5வெதா�றாைகயா;, ெபா5ைள 

இழ�த ப�ற#, ‘அற= ெச9யாம; ேபாேனாேம‘ எ�. ஏமாறாம;, 

ெபா5� உ�ளேபாேத, 

 

 “ஆறி!� ேம!� ம!��ேபா' ஆ�ெச'வ� 

 மாறி!� ஏறி!� மாநிலதN3 – ேசாறி!� 

 த+ண N5� வா5� த5�ேம சா3பாக 

 உ+ண N3ைம வ N.� உய3��“ 

எ�றப> பல வைகய�4� ஈைகயற"கைள தாேம ெச9�� த�ைம8 

ேச3�தவ3க� ெச9வத;# உதவ�யா9 நி�.� J+ண�யைத 

தம	# �ைணயாக ேத>	ெகா�ள' ேவ+!�. 
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 இன<	, க'வ�ய�'லாதவ3க� வ�ல"#க/# ஒ0பாவ3 எ�. 

ெத9வ தி5வ�,வ3 ?.தலா4�,  

 “#=சி அழ#� ெகா!�தாைன	 ேகா/டழ#� 

 ம=ச� அழ#� அழக'ல – ெந=ச� 

 ந'ல�யா� எ�A� ந!� நிைலைமயா;  

 க'வ�யழேக யழ#“ 

எ�. நால/யா,.ப/ க'வ�ய�'லாதவ3	# உ�ள அழ#� 

ஒ0பைனக,= சிற0பாகமா/டா ஆதலா4�, ஆ+ம	கைள0 

ேபாலேவ ெப+ம	க,� இைடவ�டா� க;., தம� அறிைவ 

நிர�ப�� �ல	கி	ெகா�ள' ேவ+!�, க'வ� க;க	 க;க அறி� 

ஆழமா98 ெச'4மாதலா', அவ3க/# இய'பாக உ�ள 

அைமதி	#ண-� அதனா' ேம4� ேம4� ெப5#�;  மிக�� 

ஆழமான ஓ3 யாறான� எ�வள� அைமதியா98 ெச'கி�ற�! ஆழ� 

இ'லாயா;றி� நN3 சி4சி4ெவ�. எ�வள� வ�ைரவா9 ஓ> 

வ;றி0 ேபாகி�ற�! ஆகேவ, ெப+ம	க� தம� அைமதி	#ணதி;# 

மிக�� இைச�தான க'வ�ைய	 க;றலி; சிறி�� பாரா-கமா9 

இ5த' ஆகா�.  

 இ"ஙனெம'லா� தம� அைததி	 #ணைத0 பா�கா� 

வள3	#� ம"ைகய3க�, அ	#ணைத ெவள<ேய Jல0ப!�� 

த�-ைடய வா98 ெசா;கைள இன<தாக அைம�த ெம'லிய #ரலி; 

ேபச0 பழக' ேவ+!�. எதைன ந'லவ3களா9 இ5�தா4�, 

இன<ைம இ�றி0 பரபர0ேபா! உர	க0 ேபLகிறவ3கைள	 க+டா' 
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எவ3	#� அ5வ50J உ+டாகி�ற�. அைமதி	ேக உ@யவ3களான 

ெப+பால@ட� இ0 ெபா'லா"# காண0ப!மாய��, அ� ப�ற3	# 

எ�வள� உவ3ப�ப�ைன ேதா;.வ�	#�!  

 “யாகாவா ராய�A� நாகா	க காவா	கா' 

 ேசாகா0ப3 ெசா'லி7	#0 ப/!“ 

எ�A� தி�வ��வநாயனா� அ5� உைரைய மாத3க� எ0ேபா�� 

க5தி; பதியைவத' ேவ+!�. 

 இன<, மாத3க� தம� அைமதி	 #ணதி;#0 ெபா5தமாக, 

தம� உட�ப�� ெசய'கைள அைமதி0 ப!தி, நாண-� அட	க-� 

உைடயவ3களாக ஒ7#த' ேவ+!�. தம� வ5வா9	# த	கப> 

`ய ஆைட அண�கல�க� ஆரவாரமி�றி அண���, #ள<�� 

-7கிC� `யராக நடத' அவ3 தம	# -த�ைமயான 

கடைமயா�. இவ;ெறா! கட�ைள ெதா7த4� அ>யாைர ஏ;. 

அவ3	# ெதா+! ெச9த4� நாேடா.� வ7வாம; 

கைட0ப�>யாக8 ெச9�வர' ேவ+!�, எ�. இ�வள�� எ'லா0 

ெப+ம	க,	#� உ@ய கடைமகள<' -த�ைமயானவா� எ�க.  
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18. ெப;ேறா� கடைம 

தாயானவ� ப��ைள	#8 ெச9ய ேவ+>ய கடைம ம;ற எ'லா	 

கடைமகள<4= சிற�ததாக இ5தலி� அைத0ப;றி இ"# வைரவ� 

ெப@�� பய�ற5வதா#�. மைனவ� கணவA	#8 ெச9C" 

கடைமய�4�, ம	க� ெப;ேறா3	#8 ெச9C" கடைமய�4�, உட� 

ப�ற�தா3 உட�ப�ற�தா3	#8 ெச9C" கடைமய�4�, ந+ப3 

ந+ப3	#8 ெச9C" கடைமய�4�, #>க� அரச3	#8 ெச9C" 

கடைமய�4� அரச3 #>க,#8 ெச9C� கடைமய�4�, தாயானவ� 

த� ம	க/#8 ெச9C" கடைமேய மிக ேமலானெதா�றா9 

வ�ள"#கி�ற�. ஏென�றா', மைனவ�யாC", கணவனாC", 

உட�ப�ற�தாராC�, ந+பராC" #>களாC�, அரசராC� உ�ள 

எ'லா5� ->வாக தாய�� வய�;றி; ப�ற�தவ3கேளயாைகயா', 

அவ3கெள'லா5� தாய�� உதவ�ய�னாேலேய ேமலான நிைலைம	# 

வரேவ+>யவ3களாய�5	கி�றா3க�. #ழ�ைதகாளய�5�த கால� 

ெதா/ேட, தாயானவ� த� ம	கைள எ�த வைகய�' வள3� 

வ5கி�றாேளா அ�த வைக	ேக;றப>ேய அவ3க� வள3�� 

ந'லவராகவாவ�, தNயவராகவாவ� நட0பா3க�; தாயானவ� 

ந'லறி��, ந'லிய'J�, ந'லெச9ைகC� உைடயவளா 

ய�5தேலா! த� ம	க,� த�ைன0ேபாலேவ ஆக' 

ேவ+!ெம�. அ	கைறேயா! அவ3கைள வள3� வ5வாளாய��, 

அவ3க� ந'லவராேய வ�ள"#வ3. இ� வாறி�றி தாயானவ� 
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யjவளாய�50பாளாய�� அவளா' வள3	க0 ப/ட ப��ைளக,� 

தNயவ3களாகேவ நட0பாெர�பைத நா� ெசா'4த' ேவ+!ேமா? 

ெகா7ைமயான ந'ல நிலதி' -ைளத பய�ைரC�, உரம;ற உவ3 

நிலதி' ேதா�றிய J;U+!கைளC� ஒ0ப�/!0 பா5"க�! ந'ல 

நிலதி' -ைளத பய�3 எ�வள� ெச7ைமயா9 வள3��, ெந', 

ேக&வர#, ேகாள� -தலான ெபா5�கைள த�� எ'லா3	#� 

எ�வள� மி#தியா90 பய�ப!கி�றன! உவ3 நிலதி; ேறா�றிய 

J;U+!கேளா வ;றி வர+! வ�ல"கின"க,	#� பய�படாம; 

ேபாகி�றன. இ�ேபாலேவ, ந'ல தாய�ன<ட�� தNய தாய�ன<ட�� 

ேதா�றிய ப��ைளக,� இ50பா3கெள�. ெத@�� ெகா�ள' 

ேவ+!�.  

 “ெதா/>; பழ	க= L!கா! ம/!�“ எ�A� பழெமாழி0ப> 

நா� சி. ப��ைளகளாய�5�தேபா� ந�மிடதி' உ+டான பழ	க� 

ந� அறிவ�' ேப3i�றி வ�!தலா' அ� நா� வள5�ேதா." 

?டேவ வள3�� ந�ைமையயாவ�, தNைமயாயாவ� த5கி�ற�. 

ஆதலா; ெப@யவ3களான ப�ற#�, எ'லா3	#� ந'லவ3காள90 

பய�ப/! வா&வத;# நா� சி.ெபா7தி; ைக	ெகா+ட பழ	கேம 

-த�ைமயானதாய�5	கி�ற�.  

 இன<8 சி.ேபாதி' நம	# வ5� பழ	க� எ"ேக ய�5�த 

வ5கி�ற ெத�பைத8 சிறி� நிைன�0 பா5"க�! நா� 

#ழ�ைதயாய�5�த காலதி' ந�ைம0 ெப;ற த�ைதெயா! 

ெந5"கி0 பழகிேனாமா? சிறி�� இ'ைலேய. ஏெனன<', ந� 
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தநைதேயா ந�ைமC�, ந� அ�ைனையC�, ந�ைம8 

ேச3�தவ3கைளC� பா�கா	#� ெபா5/!0 பக;ெபா7ெத'லா� 

ெவள<ேய ெச�. உைழ�வ�/!, மாைல0 ெபா7தி' வ N/>;# 

வ�� அ4� இைள0பாற0 ேபாகி�றன3. ந�-ட� ப�ற�தாேரா 

சிறியராய�5�தா' நம	# ஏ�� ெத@வ�	கமா/டாராய�5தலி� 

அவரா' நா� அைடC� பய� ஒ�.மி'ைல. அவ3 

ெப@யாராய�5�தாேலா க'வ� க;க�" ெபா5� ேதட�" 

கணவேனா! வாழ�� ெவள<ேய ேபா9 வ�!கி�றன3. ஆதலா' 

அவரா4� நா� அைடவெதா�றி'ைல. ம;.8 L;றதா5� 

இைட	கிைடேய ந� வ N/!	# வ��ேபாகி�றவ3கேள ய'லாம' 

நிைலயாக ந�ேமா>5�� ந�ேமா! ெந5"கி0 

பழ#கி�றவ3கள'லாைமயா' அவ3களா4� நா� ெப.வ� 

ஒ�.மி'ைல. இவ3கெள'லா� இ"ஙனமாக0 ப��ைனயா3தா� 

நம� சி.ப5வதி' ந�ேமா! உட� பழ#ேவா3 எ�. ஆரா9�� 

பா3தா' அவ3 ந� தா9மாேர ஆவெர�. உணர0 ெப.கி�ேறா�.  

 நா� ஏ�� அறியாத சி.#ழவ�யா ய�5�தேபா� ந�ைம8 

சீரா/>0 பாரா/> வ�தவ� ந� அ�ைன ேயய�ேறா? நா� பசியா' 

வ5�தி வா9திற�� அ7தேபா� ந� அ5ேக ஓ>வ�� ந�ைம 

எ!� -த� ைவ� உ�ள" கசி�� பாa/>னவ� ந� 

அ�ைனேய ய�றி ேவ. ப�ற3 உ+ேடா? நா� சிறி� சிறிதா9 

வள3�� வ5�ேபா� நம	# ேவ+>ய பா4= ேசா.� -தலான 

ெபா5�கைள நம	#8 L/>	 L/>	 கா/> அவ;றி� ெபய3கைள 
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நம	#	 க;.	 ெகா!� வ�த -த' ஆசி@யA� ந� அ5ைம 

தாேயய�ேறா? இைட	 கிைடேய நா� ேநாயா' வ5�தி	 கிட�த 

கால"கெள'லா� அத;# தாA� உட� வ5�தி0 பகெல�.� 

இரெவ�.� பாரா� ந� அ5கி5�� ந� ேநா9 தN5� ெபா5/! 

ேவ+!� உதவ�ைகள எ'லா� ைக�மா. க5தா� ெச9�வ�த அ/ 

கள=சிய� ேபா'வா,� ந� அ�ைனய�ேறா? இ"ஙனெம'லா� 

ந� உய�ேரா!�, உட�ேபா!�, ந� நிைனேவாx�, ந� ெசா'ேலா!�, 

ந� ெசயேலா!� உட� கல��, உட� பழகிவ5� 

ெத9வ�ேபா'வா� ந� அ�ைனயாகேவ இ5தலி�, அவளாேலதா� 

நா� சீ3தி5�த ேவ+>ய வ3களாக இ5	கிேறா�.  

 இ�வா. ந�ைம -ழ�= சீ3தி5த ேவ+>ய 

நிைலைமய�4�ள ந� அ�ைனயானவ� தா� த� ம	க,	#8 

ெச9யேவ+>ய கடைமகைள -;.� அறி�தவளாக இ5	க 

ேவ+!வ� -த�ைமய�ேறா? அறிவ�'லாத தா9 த� ம	கைள 

எ0ப> அறி�ைடயரா	க	 ?!�? வ�ள	கி'லாத இடதி' ெவள<8ச� 

உ+டா#மா? Uவ�'லாத இடதி' மண� உ+டா#மா? ஆதலா' 

தாயானவ� மி#�த அறி�ைடயவளா9 இ5�தா' ம/!ேம அவ� 

ம	க,� அறி�ைடயரா ய�50ப3.  

 இன< தா9மா3க,	# அறி�தா� எ0ப> வர	 ?!ெம�. 

எ+ண�0 பா30ேபாமாய�;, க;றா3 ெசா'4� அ@ய ெபா5�கைள 

அ!த!�	 ேக/பதனா4� அவ3 எ7திய F'கைள இைடவ�டா� 
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க;. உண3வதானா4ேம அவ3 அறி�ைடயராக	  ?!ெம�ப� 

ெதள<வாக வ�ள"#�. 

 க'வ�யறிவ�4�, உய3�த எ+ண"கள<4ேம எ� ேநர-� 

பழகின ஒ5 தா9	# ந'ல ப��ைளகேள ப�ற	க	 ?!ம'லாம', 

தNயப��ைளக� ப�ற0பத;#8 சிறி�� இடமி'ைல. நா� எ�வைகயான 

நிைனவ�' ஓயாம; பழகிவ5கிேறாேமா அத;# த	கப>ேய ந� 

உட�ப�4= ெச9ைகய�4� பல வைகயான அைடயாள"க� 

காண0ப!கி�றன. ெவ!ெவ!0பாக0 ேபL� ஒ5வ3 -கைதC�, 

மிக�� அைமதியாக0 ேபL� ம;ெறா5வ3 -கைதC� ஒ0ப�/!0 

பா5"க�! சீ;ற� உ�ளவ3 -க� பா30பவ5	# எ�வள� 

அ8சைத த5கி�ற �! அைமதிC�ளவ3 -கேமா எ�வள� 

கவ38சிைய த5கி�ற�! உய3�த அறி�ைடேயா3 ெச9ைக 

எ'லா3	#� இ�பைத த5த4�, அறிவ�'லாதவ3 ெச9ைக 

��பைத த5த4� நா� வழ	கமா9 அறி�தி5	கி�றனேம. 

இ0ப>யாக ந�மறி�	#�, நிைன�	#� ஏ;றப> ந� உட�J= 

ெச9ைகC� மா.ப!வைத	 காE"கா', நா� எ�வள� அைமதிC� 

எ�வள� அறி�� உைடயவ3களாக ஒ7கேவ+!ெம�ப� 

D"க,	# வ�ள"காம; ேபாகா�. நா� அழ#ைடயவ3களா 

ய�5	கேவ+!ெம�.�, அளவ�ற�த ஆவ' உைடயவ3களா 

ய�5	கி�ேறா�. ஆனா', அ� ஆவலி�ப>ேய ெப.வத;#, 

-�னதாக8 ெச9ய ேவ+!� ஏ;பா!கைள8 

ெச9�ைவ	கி�ேறாமா? சிறி�� இ'ைலேய. பசி ெய!தேபா� 
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ந'ல உண� உ+ண ேவ+!ெம�. வ�5�Jகிறவ3க�, 

பசிெய!	#� -�னேம அ��ணைவ8 சைம�	 ெகா�ள' 

ேவ+!� அ�ேறா! மைழெப9தா; பய�3ெச9� ப�ைழ	க வழி 

ேத!பவ3க�, மைழ வ5த;# -�திேய நிலைத தி5தி0 

பத0ப!த ேவ+டாமா? அழகான அறி�� அழகான த�ைமC� 

இ'லாதவ3	# அழ# எ"ேகய�5�� வ��வ�!�? 

ந'லவர'லாதவ5� அழ#ைடயரா9 இ5	க	 கா+கிேறாேம 

எ�றா', அவ3	# உ�ள ெவள< அழ# -தலி; பா30பவ3	#8 சிறி� 

கவ38சிைய உ+! ப+EேமA�, ப�ற# அவெரா! கல�� 

பழ#வா3	#, அவ@டதி4�ள தNயத�ைம அ5வ50ைப 

வ�ைள	#மாதலா' அ� சிறி�� அழகாக மா/டா�. எ/>0பழ� 

பா30பத;# எ�வள� அழகாய�5�தா4�, அதைன8 சிறி� 

நாவ�லி/டா' அஃ� எ�வள� அ5வ50ைப த5கி�ற�! ஆகேவ, 

பா30பத;#� பழ#வத;#� இன<ய அறி�� இன<ய இய;ைகC� 

உைடயவ3கேள உ+ைமயான அழ# உைடயவ3கெள�. 

அறி��ெகா�,"க�!  

 ந� ெப+பாலா@' எதைனேயா ெபய3 அ5வ5	க த	க 

அறியாைமC� தNய த�ைமC� தNய ெச9ைகC� உைடயராய�5���, 

இவ;ைற தி5தி	 ெகா�ள8 சிறிேதA� -ய;சி ெச9யாம' 

உய3�த ஆைட ஆண�கல�க� அண��� த�-ட�ைப மிA	#வதி' 

ம/!ேம மி#�த க5� ைவதவரா ய�5	கி�றா3க�. இதனா' 

ந�மவ3	# ஆைட அண�கல�க� ேவ+!ெம�பைத நா� 
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ம.	கவ�'ைல. எ�றா4� ெவள<ேய C�ள உட�ைப அழ# 

ெச9வ� இர+டா�தரமாக��, உ�ேளC�ள ந� அறிைவC� 

நிைனைவC� அழ# ெச9வ� -த;றரமாக�� ைவ�0 பழகி	 

ெகா�ள ேவ+!�. ஒ5 வ N/>� -�வாய�ைல	 ?/>ெம7கி	 

ேகாலமி/!0 U8சாதி வ�ள	கிவ�/! அழ# ப!�வ� ேபாலேவ, 

அ� வ N/>� உ�ேளC� அ"ஙனேம �0Jர� ெச9� ைவ	க 

ேவ+டாமா? -�வாய�' ம/!� அழகாய�5	#�ப> ஒ0பைன 

ெச9�ைவ� உ�ேள ெச�. பா3தா; #0ைபC" ?ள-� 

-ைடநா;ற-� இ5,� மலி�� கிட	க வ�/>50ப� எ�வள� 

அ5வ50ைப உ+டா	#வதா#�!  இ�ேபாலேவ நா� நம�ட�ைப 

எ�வள�தா� ஒ0பைன ெச9� அழ#ப!தினா4�, நம� 

உ�ளைதC� அ"ஙனேம அறிவ�னா4� ந'ல நிைனவ�னா4� 

அழ# ப!தி வ�ள"க8 ெச9யாவ�/டா' அ� சிறிதாய�A� 

பய�படமா/டா�; நா� ெப.� ப��ைளக,� 

உய3�தவராகமா/டா3க�.  

 உலகதி' மிக8 சிற�� வ�ள"கிய ேம�ம	கைள0 ெப;ற 

தா9மா3க ெள'லா5� அறிவா4� நாக@கதா4= 

சிற0J;றி5�தா3க ெள�பைத0 பைழய வரலா.கள<' ந� 

ப>தறி�தி5	கி�ேறா�. தா9 எத�ைமCைடயாளா 

ய�5	கி�றாேறா, அவ� ெப;ற ம	க,� அத�ைம 

Cைடவய3களா9 ேதா�.கிறா3க�. இத;#, “தாைய0 ேபா; 

ப��ைள Fைல0ேபா; சீைல“ “தாைய த+ண N3 �ைறய�; 
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பா3தா; ெப+ைண வ N/>லா ேபா90 பா3	க ேவ+!�“ எ�A� 

பழெமாழிகேள சா�றா#�.  

 தாயானவ� d'ெகா+டவளா ய�5	#�ேபா� நிைனத 

நிைன�க,�, எ+ண�ய எ+ண"க,�, அவ� வய�;றி4�ள 

ப��ைளய�� Vைளய�; பதி�� அதைன உ5வா	#கி�றன எ�. 

இ	காலதி' மனF' வ'ல அறிஞ3க� ஆரா9�� 

கா/!கி�றா3க�. நம� நா/>ற பைழய கைதயான பாரதினா4� 

இ��+ைம ந�# பலனாகி�ற�. க+ணப�ரா� க5	ெகா+>5�த 

த� த"ைக	#0 பைழயநாள<' இ5�த ேபா3மறவ3கள<� அ@ய 

ஆ+ைம8 ெசய'கைள எ!�8 ெசா'லி	 ெகா+!வ�தாெர�.�, 

அவ;ைற	 ேக/!வ�த Lபதிைர அைவகைள மிக�� வ�ய�� த� 

க5ைத அ� வா+ைம8 ெசய'கள<; பதிய ைவதைமயா', அவ� 

வய�;றக��ள க5வ�' அ�நிைனேவறி ந�றா90 

பதியலாய�;ெற�.�, ப�ற# அ� ப��ைளயா90 ப�ற�� அப�ம�C 

எ�A� ெபய3 ெப;. அ=சாெந=L�ள ஆ+ைமயாளனா9	 

க+டாெர'லா� வா9ேம; ைகைவ� வ�ய	#�ப> அ5�திற' 

ஆ+ைமெயா! ெப5� ேபா@ய;றி0 Jக& ெப;. நிகர;ற 

ஆ+மகனா9 வ�ள"கினெத�.� அ0 பாரத	 கைதய�' நா� 

ப>தி5	கி�றன ம'லேமா! ேம' நா/>' நிகர;ற ேபா3மறவனா9 

வ�ள"கிய  ெந0ேபாலிய� எ�A� ம�ன3ம�னைன0 ப;றி 

ந�மவ3	# ந�றா9 ெத@�தி5	கலா�. அவ� -தலி' மிக�� 

ஏைழைமயான ஒ5 #!�பதி; ப�ற��, ப�ற# ஒ5 பைடய�; சிறிய 
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ச�பளதி;#0 ேபா3மறவனா9 அம3��, ப��J நா/ெச'ல8 ெச'ல 

தன� அ=சா ஆ+ைமய�னா4� D+ணறிவ�னா4� ேம�ேம' 

உய3��, சில ஆ+!கள<' ஒ5 பைட	# தைலவனா9 ஏ;ப!த0 

ப/டா�. அத� ப��J அவ� அரச3 பல3 ேம' எதி3�8 ெச�., 

அவைரெய'லா� ெப5� ேபா@' ேதா'வ�யைடய8 ெச9�, 

கைடசியாக இைணய;ற ேபா3மறவ� எ�A� ெபய3 ஐேரா0பா	 

கண/� -7�� வ�ள"க, அரச3	# அரசனா90 Jக& ெப;. 

நிலவ�னா�. -தலி' ஏைழைமயான நிைலய�லி5�த இ�ம�னவ� 

இதைன உய3�த நிைலைம	# வரலான� எதனா' எ�. 

அறி�ைடேயா3 சில3 ஆரா9�� பா3	க அவைன ஈ�ற அ�ைனேய 

அவ� அ"ஙன� உய3�த நிைலைம யைடத;#	 காரணமாய�னா� 

எ�ப� Jல0 படலாய�;.. அவைன அவ� தன� வய�;றி; 

d'ெகா+>5�தேபா�, அவ� க;;றி�ைடயாளாய�5�தைமய�� 

ஆ+ைமய�; சிற�த ேபா3மறவ� ஒ5வன� வரலா;ைற0 ப>� 

மி#�த மன	கிள38சி உைடயளா9 இ5�தனளா�. தா� ப>த 

அ�வரலா;றி; ேபா�த ேபா3ம;வAைடய ஆ+ைம8 

ெசய'கைளC� D/ப அறிவ�� திறைமகைளC� அவ� அ>	க> 

நிைன�� மகி&�� வரேவ. அவ� வய�;றிலி5�த க5�� 

அவ,ைடய உய3�த எ+ண"க� ஏற0ெப;. மி#�த 

கிள38சிேயா!� வள3வதாய�;.. இ�வா. க5வ�ேலேய த� 

நிைன�	ள உ5ேவற0ெப;.0 ப�ற�தைமயா;, ப�ற# அஃ� 

இ�மாநிலதவெர'லா� வ�ய	கத	க அ@ய ஆ+ைம8 
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ெசய'கைள0 J@�� ம�ன3 ம�னனா9 வ�ள"கி;.. இ�த 

இய'ைப உ;. ேநா	#� ந� ெப+மண�க� தா� 

d'ெகா+>5	#" கால"கள<' எ�வள� ந'ல நிைன��, 

எ�வள� ந'ல அறி�� உைடயவ3களாக இ5	க0 பழகி	 ெகா�ள' 

ேவ+!� எ�பைத அறிவா3களாக!  

 க5	ெகா+>5	#" காலதி; ப�ைழபட நட�தா' அதனா; 

ப��ைளக� சீ3ெக/!0 ேபாகி�றன3 எ�பத;# உ+ைமயாக நட�த 

சில நிக&8சிகைள இ"# எ!�	கா/!வா�. ஒ5கா' ஒ5 

ெப+மக� தா� d' ெகா+>5�த V�றா� தி"கள<' ஒ5 கர>	 

#/>ைய0 பா3�0 ெப5�திகி' அைட�தா�. ப��ன3 அ	க5 

ப��ைளயா90 ப�ற�� பதினா�# ஆ+! உய�ேரா>5��. அ0 

ப��ைள உய�ேரா>5�த காலெம'லா" கர>	#@ய #ண-= 

ெச9ைகC� உைடயதாய�5��.  

 ம;ெறா5 ெப+மக� d' ெகா+>5�தேபா� ஒ5 

கிள<0ப��ைளய�னா' அ8L.த0ப/டா�. ப��ன3 அவ� ெப;ற ெப+ 

#ழ�ைதயான� கிள<0ப��ைளய�� #ர4= ெசய4� 

உைடயதாய�;.. ம;ெறா5 ெப5மா/> தைல நL"கி0ேபான ஓ3 

யா/!	#/>ைய0 பா3� மன� ம5+டா�. அவ� ஈ�ற 

மகவான� தைலய�� இ5Jற-� நL"கி ெந;றி ப��"கி ய�5�த�, 

எ�றா4� அ0 ப��ைளய�� அறி� ம/!� ப7�படாம' 

வ�ள"கி;றா�.  
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 சில ஆ+!க,	# -�, ஒ5 கா' ைகCட� ஒ5 ெப+ 

ப��ைள ப�ற�தா�. அ0ப��ைளைய0 பல5" காE�ப> க+கா/சி8 

சாைலய�; ெகா+!வ�� ைவதா3க�. இர+! தி"களாக	 

க5	ெகா+>5�த ஒ5 ெப5மா/> அ0 ப��ைளைய0 பா3	க 

மி#திC� வ�5�ப�னா�; த� வ�50ப0ப>ேய அதைன0 ேபா90 

பா3	ைகய�', அவ,	# அ� மிக�� J�ைமயாக 

ேதா�றியைமயா' அ0ப��ைளய�� வ>வைத அவ� நிர�ப�" 

க5தா90 பா3�	 ெகா+>5�தா�. அவ� ந+ப3க� அவைள 

அதன<�." க/டாய0ப!திதா� வ N/!	# அைழ�	ெகா+! 

ேபானா3க�. ப�ற# அ0ப��ைளய�� ேவ.ப/ட வ>வ� அ0 

ெப5மா/>ய�� உ�ளதி' மற	க0படாம; பதியலாய�;.. நா� 

-7�� அைத0ப;றிேய ேபசிவ�தா�; இரவ�; கனவ�4� அ� 

வ>வைதேய க+! வ�தா�. கைடசியாக த� உ�ளதி; பதி�த 

அ� வ>வைத0 ேபாலேவ தன	#� ப��ைள ப�ற	# ெம�A� 

நிைன� அவ,	# உ+டாய�;.. ப��ன30 ப� தி"க,� கழி�� 

அவ,	#0 ப��ைள ப�ற��; அ0 ப��ைள, ஐேயா! ஒ5 காேலா!� 

ஒ5 ைகேயா!"?>ய ேவ.ப/ட வ>வ� வா9�ததா9 இ5��.  

 இ�வாேற d' ெகா+>5	#" கால"கள<' தாயானவ� 

எ+ண�ய எ+ண"க,� நிைனத நிைன�க,� அவ� 

வய�;றகேத உ�ள க5வ�' எள<தாக0 பதி��வ�!கி�றன. 

ெப5�பா4� ந� ெப+ம	க� வ N+ ேப8L	கைளC� வ Nணான 

எ+ண"கைளC� எ�ேநர-ைகயா,கி�றவ3களா9 இ5தலா', 
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இவ3க,	#0 ப�ற	#� ப��ைளக,� இவ3கேளாெடாத பயன;ற 

த�ைம உைடயவ3களாக�� அறியாைம உைடயவ3களாக�� 

இ5	கி�றா3க�! ப��ைளக,	# த�ைதய�� இய;ைக சிறிதாக�� 

தாய�� இய;ைக ெப@தாக�� பதிவ� ேமெல!�	 கா/>ய 

நிக&8சிகளா; ெச�ைவயாக0 Jல0ப!தலா', தா9மா3 d' 

ெகா+>5	#" கால"கள<' தNய நிைனேவA� தNய ெசயேலA� 

த�மிட �+டாவத;#8 சிறி�� இட�தரலாகா�.  

இன<	, க5	ெகா+>5	#�ேபா� ந'நிைன�� ந;ெசா'4� 

ந;ெசய4� உ+டாவத;#8 சி. ெபா7� -த;ெகா+ேட அ� 

ந'வழிகள<; பழ#� பழ	க� இ�றியைமயாதா9 இ5தலி;, 

ெப+ம	க� ஒ�ெவா5வ5� த� இள�ைத	 கால� ெதா/ேட 

த	கவ3கைள அEகி8 சிற�த F'கைள	 க;றறி�� த�மறிைவ 

வள3�	 ெகா�வேதா!, பய�படாத ெசா'4� பய� படாத 

ெசய4� த�மிடதி' உ+டாகாதப> நிர�ப�" க5தா9 

நட��ெகா�,த4� ேவ+!�. ெப+ம	க,	#�ேள 

வ Nணானவ3க,ட� பழ#� பழ	கதி� வழிேய அவ3க,	# உ�ள 

வ Nணான தனைமக� எ'லா� தம	#ம ப>Cமாதலா', அவ3க,ட� 

கல�� பழகாதப> த�ைம0 பா�கா�	 ெகா�வ�� உய3�த 

நிைலைமய�ைனC� உய3�த Jத'வ3கைளC� ெபறவ�5�J� 

ெப+ம	க,	# இ�றியைமயாத கடைமயா#�. சி.ேபா� -த' 

பழ#� பழ	க� ந'லதாய�5�தா', அ0பழ	கதி;# ஏ;றப> 

ம"ைகய3 தா� க5	ெகா+>5	#" கால"கள<' ந' நிைன�� 



217 

 

ந;ெசா'4� ந;ெசய4-ைடயவராவ3; சி.ேபாதி; பழகிய பழ	க� 

தNயதாய�5�தா' அத;# இைசயேவ அவ3 க5	ெகா+>5	#" 

கால"கள<4� தNய நிைன�� தNய ெசா'4� தNயெசய4� உைடயவ3 

ஆவ3.  

 சி.ெபா7தி' உ+டான பழ	கைத0 ப�ற# இைடய�ேல 

மா;றி	ெகா�வ� எள<திேல ->வத�.. இைத0ப;றி -தலிேலC= 

சிறி� ேபசிய�5	கி�ேறா�. -� நிைற���ள உைட க5ேவ' 

-தலான மர"கைள, அைவ சி. ெச>களா9 இ5	#�ேபாேத 

கைள�ெதறிவ� எள<திேல ->C�; அ"ஙன� அ0ேபா� கைளய0 

படாம' வ�ட0ப/டா', அைவ ப5� வள3�� ப��ன3 எள<திேல 

அக;ற0படாதனவா9 இ5�� ��பைத த5� அ'லேவா? 

அ�ேபாலேவ, சி.ேபாதி' தNய பழ	க� ஏறவ�/டா;, 

க5	ெகா+>5	#� காலதி' அதைன எ�வள�தா� நN	க 

-ய�றா4� அ� நN"காதா9 வ�� தாையC� ப��ைளையC� 

ஒ5"ேக ெக!�வ�!ெம�. தி+ணமா9 உணர' ேவ+!�. ம;., 

ஒ5 ேதா/டதி; சி. ெச>களா9 ைவ�0 பய�ரா	கிய ெத�ைன 

மா பலா வாைழ -தலியன கால= ெச'ல8 ெச'ல மிக0 

ெப@யனவா9 வள3��, மிக திதி	#� பழ"கைள த�� 

உ+பா3	# உட�ைபC� வள3� இ�பைதC� வ�ைளத' 

ேபால8 சி.ெபா7திேல தா9மா3	# உ+டான ந;பழ	கமான� அவ3 

க5	ெகா+>5	#" கால�� அவைர `யரா9 ைவ� அவ3 

ஈA� ம	கைளC� ெப.த;க@ய அழியா8 ெச'வ"களா	கி0 
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ேப@�பைத வ�ைளவ�	#ெம�பதைன நா� ெசா'4த4� 

ேவ+!ேமா!  

ஆக, இ�வ5� ேப5+ைமைய ந�மி; ெப5�பாேலா3 

உணராைமய�னால�ேறா தா� க5	ெகா+>5	#�ேபா� ப�ைழபட 

நட�� அதனா' தNய ப��ைளகைள0 ெப;. த� வா&நா� -7�� 

தா-� ��J;.0 ப�றைரC� ��பதி;# ஆளா	#கி�றா3க�. ஆ! 

ந� ெப+ம	கள<� ேபைதைம8 ெசய' நிைன	#� ேதா.� ந� 

உ�ளைத நNரா9 உ5	#கி�றேத! ந� ெப+ம	கைள0 பா�கா� 

ஆ+ ம	களாய�A� இைவகைளெய'லா� எ+ண�0 பா3� 

அைவகைள8 சீ3தி5�கி�றா3களா ெவ�றா' ெப5�பா4� ஆ+ 

ம	க," க'வ�யறி� இ'லாதவ3களாகேவ ய�5தலா' அவ3க,� 

அ� ெச9யமா/டாதவ3களாகேவ இ5	கி�றன3. இ"ஙன� 

ஆ+பாலா3 ெப+பாலா3 இ5வ5� அறியாைம எ�A� இ5ள<; 

#>ய50பவ3களானா' நா!� ம	க,� -�ேன.வெத0ப>? 

ெசா'4"க� அறிஞ3கேள! 

 இன<ேயA� இ"ஙன� பாரா-கமாய�ராம' ஆ+ ெப+ 

எ�A� இ5திறதா5� உய3�த F'கைள	 க;.�, 

க;றறி�ைடயா3 ெசா'4� ெபா5ைள	 ேக/!� அவ;றி�ப> 

நட�� ந'ல ம	கைள0 ெப.த;#�, ெப;ற ம	கைள8 

சீ3தி5திவள3த;#� நிர�ப�� -ய;சி ெச9த' ேவ+!�. 

எ'லா� ஊ&வ�ைனயா' ஆ#� எ�.�, அவரவ3 ஊ&வ�ைன	# 

த	கப>தா� ந'ல ப��ைளகேளா தNய ப��ைளகேளா ப�ற0பர'லா� 
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ந�மாலாவ� ஒ�.மி'ைல ெய�.= ெசா'லி8 ேசா�ேபறிகளா9 

வா&நாைள வ N+ நாளா		 கழி0ப� ெப@ய ெபா'லா"கிைன த5�. 

ஊ&வ�ைனயா' வ�த ேநாைய ந� ெசயலா' ந'ல ம5��+! 

தN3�	 ெகாள��ேபால0 பழவ�ைனயா' நம	# ேந3�த 

��ப"கைளC= சிெப5மாைன எ+ண� -ய�. நா� தN3�	 

ெகா�ள' ேவ+!�. மா3	க+ேடய3 தம	# ஏ;ப/ட பதினா. 

ஆ+ைட8 சிவெப5மா� தி5வ5/!ைணயா' எ�.� பதினாறாக 

ஆ	கி	 ெகா�ளவ�'ைலயா? ஆதலா', நா-� தNய நிைன�கைளC� 

தNய ெசய'கைளC� வ�/! -7-த; கட�ளான சிவெப5மாைன 

இைடவ�டா� ெதா7� ெகா+!�, எ'லா உய�3கள<ட��, அ�J� 

இர	க-� உைடயரா9 நட���, அறி�ைடேயா3 F'கைள 

இைடவ�டா� க;.�, அவ3 ெபா�ெமாழிகைள	 ேக/!�, `ய 

நிைன��, `ய ெசய4ம உ�ளவ3 காளா9 ஒ7கி வ5ேவாமாய��, 

உலகதாரா' ந�# மதி	க0ப!� ந'ல ப��ைளக� ந'லவராத;#�, 

தNயவராத;#� ந� தா9மா3கேள -த�ைமயான வழிகா/> 

காளய�5தலா', அவ3க� இ	கடைமய�� ெபா5/டாகவாவ� 

ந'லறி�ைடயவ3களா9 நட	க மிக�� பழகி	 ெகா�ள' ேவ+!�. 

தா9மா3 மிக�� ��J;.0 ப��ைள ெப.த4�, ெப;ற ப��ைள 

பலவைக ேநா9க,	# இைரயாகி ம>த4�, அ"ஙன� ம>யா� 

த0ப� தவறி0 ப�ைழத ப��ைளக,� தNயரா90 ேபாத4� எ'லா� 

தா9மா3கள<� அறியாைமய�னா4� தNய ெச9ைககளா4= 

ேசா�பலா4� வ�ைளC� ��ப"கேளய'லா� ேவ. இ'ைலெய�. 
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எ� அ5ைம தா9மா3கேள, நN"க� தி+ணமா9 ந�J"க�! ந� 

அ5ைம தா9மா3க� ம/!" க;றறி�ைடயவ3களாக��, 

ந'ல�J� ந'ெல+ண-� உைடய�ரகாளக�� இ5�தா' இ 

��ப"க� தைல	கா/!மா? எ'ேலா5� ந'லறி�ைடயவராக�� 

எ'லா5� ந'ல�J� ந'ெல+ண-� ந;ெச9ைகC� 

உைடயவராக�� வ�ள"க இ� நில�லக ேதவ3க� உைறC� 

வாAலகேமயாகி, இ�நில வா&	ைக ேதவ3க� வா7� 

இ�பவா&	ைகேயயாகி, எ'லா� இ�பேமயா9, எ'லா� 

அ�ேபயா9, எ'லா� அ5ேளயா9 வ�ள"#ெம�. உ.தியா9 

ந�J"க�! ந� ம	க,	#8 ெச9ய ேவ+>ய இ0 ெப5" கடைமைய 

நா� வ7வா� ெச9� வ5ேவாமாய��, எ'லா� வ'ல 

சிவெப5மா� நம	# அ5�J@வ� தி+ணெம�.� உ.தியா9 

ந�J"க�!           

 

ஓ� சிவ�, 

 

-;.� 

                                                                          

 

 


