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ஓ� 

��க� அ�ல	 அழ� 

1. ��க	 ெபா�� ெபா�ைம�� 

(��க	 – ��� – ��கி	 ெசா�ெபா�� – மரண� இளைம 

கட��ட	ைம அழ� – பழ"தமிழ$ %$&த மதி – ��க	 ஒ� 

%�ட&தவ$ கட�� அ)ல	 – ெமாழி ேவ�,ைமயா) இைறவ	 

பல ெபய$ ெபற) – மண� இளைம இைறைம அழ� எ)லா$0�� 

ெபா�). 

��க	 எவ	? ��ைக�ைடயவ	 ��க	. ��� 

எ	றா) எ	ன? ��� எ	ப� பல ெபா�� �றி0�� ஒ� ெசா). 

அ4 பல ெபா�� சிற4பா00 �றி0க&த0கன நா	�. அைவ 

மண�, இளைம, கட��ட	ைம, அழ� எ	பன. இ"நா	� 

ெபா�ளட7கிய ஒ� ெசா)லா) ப8ைட& தமி9 ம0க� 

�:�த�ெபா�ைள அைழ&&� வ;ய0க&த0க�. இய�ைக 

மண��, மாறா இளைம�� எ)லா4 ெபா�ைள�7 

கட"ெதாள<�"த	ைம��, அழியா அழ�� இைறவன<ட&தி) 

இல7�வ� க8=, அ4ெபா��க� �ைறேய உைறத�கிட� 

ெப�,�ள ��க	 எ	?@ ெசா)ைல, அAவ;ைறவ?0�4 

பழ"தமி9 ம0க� B�Cயத	 திறைமைய ேநா0�ழி அவ$கள� 

%$&தமதி Dலனாகிற�. 
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உலக&தி	 நானா ப0க7கள<� வா9"� வ�� ம0க� த7க� 

த7க� அறிவா�றE0ேக�றவா, த7க� த7க� ெமாழிய;) 

கட�0�4 பல திற4 ெபய$க� B�Cய;�0கிறா$க�. 

அ4ெபய$க� ஒAெவா	றிE� ஒAெவா� சிற4D4 ெபா�� 

வ;ள7�கிற�. சிலவ�றி) ெபா�&தமி)லா4 ெபா��க� உ8=. 

��க	 எ	?@ ெசா)லிேயா அறிஞ$ ேபா�,� ெபா��கேள 

மிள<$கி	றன; ஆதலா) அறிஞ$ ேபா�ற��Iய��, 

மகி9JசிK�ட0%Cய�� ெபா�&த�ைடய�மாக இ�4ப� 

��க	 எ	?" தி�4ெபய$. 

��க	 ஒ� %�ட&தவ$0�Iய கட�� எ	, க�தவ� 

அறி�ைடைமயாகா�. எ0%�ட&தவ$ எ�ெமாழியா) ேபா�,� 

எ4ெபா�ளாய;?�, அ4ெபா��க8 இைற இய)Dக� 

காண4ெபறி	, அைத0 ேகாடேல அறி�டைமயா��. இய�ைக 

மண�� மாறா இளைம��, கட��ட	ைம�� அழியா அழ�� 

அறிவ;� சிற"த எJ சமய&தவ�7 ெகா�� ஆ8டவ?0�Iய 

இய)Dகளா�. இAவ;ய)Dக� அைம"த ஒ	ைற& தமி9 ம0க� 

��க	 எ	, வ:&�கிறா$க�. ஏைனய ெமாழிய;ன�� 

அAவ;ய)Dகள<	 ெபா�� ந)க வ)ல தம� ெமாழியா) தா� 

வழிப=� இைறவ?0�4 பல ெபயI�டைழ0கலா�. அ4ெபய$4 

ெபா�ைள ஆராM"�, தமிழி) ெபய$&ெத:தினா) அ� ��காக 

வ;ள7�த) ேவ8=�. தமி94 ெபயராகிய ��ெக?@ ெசா) 

தன0�Iய ெபா�8ைம அழிய4 ெபறா� எ� ெமாழிய;) 

வழ7க4ப�டாெல	ன? கட�ைள மண�ைடயதாக��, 
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இளைம�ைடயதாக��, இைறைம�ைடயதாக��, 

அழ�ைடயதாக�� எவ$ எ�ெமாழி4 ெபயரா) ெதாழி?�, ஆ8= 

எ�ெப�மா	 ��க	 எ:"த�� வாென	க.  

மண�� இளைம�� கட��ட	ைம�� அழ�� 

எவ�ைடைம? இைவ எ)லா$0��Iய உைடைம ய)லேவா? 

ஆதலா) மண�ைடைம, இளைம�ைடைம 

கட��ட	ைம�ைடைம, அழ�ைடைம ஆகிய இைவகைள4 

ேபா�ற ம,4ேபா$ ��கைன4 ேபா�ற ம,4ேபாராவ$. 

மண�ைடைம �தலிய நா	கிைன�� ேபா�ற ம,4ேபா$ இ�4D 

ெந@ச�� வ	க8ைம��ைடய �ரடாய;�4ப$. அ	னா$ 

ெந@சி) ��� அல$தE� அI�.  

 

2. அழகி	 இயE� %,� 

(அழ� – அழியா அழ� – அழி�� அழ� – ந0கீரனா�� அழ�� – 

இய�ைக ெசய�ைக – உ�ெபா�� இ) ெபா�� – ப�ைம P8ைம 

– அழக��Dமிட7க� – அழ�0�� இய�ைக0� ��ள ெதாட$D – 

அழகி	 ப	ைம ஒ�ைம – அழ� DI�" �ைண – அழ�� 

Dல	க� – Dற அழ� அக அழ� – அழ�0�& ேதா�ற 

ஒ=0கமி	ைம – ேபI	ப� சி�றி	ப� – வ	ெறா8ட$ மாண;0க 

வாசக$ – அழ�� இ	ப�� – அகநாQ,, கலி& ெதாைக, 

ப&�4பா�=. தி�0 ேகாைவயா$ – ெப8R� அழ�� – அழ�0 

ேகாய;)க� – அழ�� வா9�� – அழகிைட மண� இளைம 
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கட��ட	ைம ம�வ) – அழ� ெப,� வழி – உண� �ைற – 

ெப�"தி8C கள<யாட) ம�"�க� �தலியவ�றி	 ேக=க� – 

ேம)நா�டா$ இய�ைக அழகாக0 ெகா8ட� – 

தி���கா�,4பைடய;) ��கி) நா	� %,.) 

இன<, மண�, இளைம, கட��ட	ைம. அழ� எ	?� நா	� 

ெபா�ள<) அழ� எ	பைத ம�=� யா	 ஈ8=J சிற4பாக 

எ=&�0 ெகா�கிேற	. எ	ைன? அழ� உ�ள இட&தி) ஏைனய 

T	,� வ;ரவ; நி�றலி	 எ	க. அழியா அழகி) மண�� 

இளைம�� இைறைம�� கல"� நி�ற) இய)D.  

அழியா அழ� எ	, ஈ8=0 �றி4ப;�ட� உ	ன�பால�. 

அழியா அழெகன<) அழி�� அழெக	, ஒ	,8ேடா எ	?� 

ஐய� சில��ளதிதிலாத) ப;ற0கலா�. அழகி	 அழியாைம ேநா0கி 

ஈ8= ‘அழியா‘ எ	?� அைடயா) அழைகJ சிற4ப;&தத	றி, 

அழி�� அழ��0� எதி$மைறயாக ‘அழியா‘ எ	, அழைகJ 

சிற4ப;0கவ;)ைல ெய	,ண$க. 

 உலகி) ஒAேவா�8ைம0�� மா,ப�ட ேபாலி�8=. 

ேபாலி0க8 உ8ைம ய;	ைமயா	, அஃ� அழி"�ப=கிற�. 

இ��ைறய;) அழியா உ8ைமயழகி��� மா,ப�ட அழி�� 

ேபாலி யழெக	, ஒ	றி�0�ம	ேறா? அ4ேபாலி அழைக�� 

அழி�� அழ� எ	, அைழ0கலாம	ேறா? 

இதனா) அழைக இ�%,ப=&தி அழியா அழ�, அழி�� அழ� 

எ	, ெசா)ல ேவ8=வதி)ைல. அழிவைத அழெக	,7 
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ெகா�ள ேவ8=வதி)ைல. இ� ப�றிேய ‘அழியா‘ எ	, அழைகJ 

சிற4ப;&தவா, கா8க. அழ�4 ேபாலிைய ‘அழி�� அழ�‘ 

எ	ற�� �கம	 எ	க. 

இய�ைகேயா= வா9"� இய�ைகேயா= பC"�, இய�ைகைய 

ஆM"�, இய�ைகய; Eைற�� அழெக?� ��ைக0 க8ட 

பழ"தமி94 Dலவ$க� அழகி	 இய)ைப4 ப�றி எ	ன 

%றி��ளா$க�? அைதJ ச�, ேநா0�ேவா�.  

பழ"தமி94 Dலவ$க� ஈ8= ந0கீரனா$ ஒ�வைர0 ேகாட) 

சா)D. ந0கீரனாI	 Dலைம க�தி ம�=� அவைர ஈ8=0 

ெகா�ள ேவ8=வதி)ைல. அவ$ இய�ைகய;) ��ைக 

�ண$"�, ��கா�,4பைட பாCயதி) தம� Dலைம 

ெசE&தியவ$ எ	?" ெதாட$ DIைம ெகா8=, அவைர ஈ8=0 

ேகாடேல ஏ�Dைட&�. ந0கீரனா$ தா�ண$"த அழைக4 ெபா� 

�ைறய;) தி���கா�,4 பைடயாக4 பாC மகி9"தா$. 

அAவா�,4 பைட0க8 ஓIட&தி) அழகி	 இய)D 

இ&தைக&ெதனJ சிற4D �ைறய;) அவ$ அறி�,&தி ய;�0கிறா$. 

‘ைகDைன"திய�றா0 கவ;	 ெப, வன4D‘ எ	, அ4Dலவ$ 

அழகிய) ெதI&தவா, கா8க.  

ைகயா) ெசMய4ப=வ� ெசய�ைக. ைகயா) ெசMய44டா&� 

இய�ைக. மைல�� ஆ,� கா=� கடE� எவ$ ைகயா) 

ஆ0க4ப�டன? ஞாய;,� தி7க� வ;8மX	க� எவரா) 

ெசMய4ப�டன? DனE0�& த8ைம ஈ"தவ$ எவ$? ெந�4D0� 
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ெவ�ைமK�Cயவ$ யாவ$? இய)பாக அ��ப;ய இைவகள<	 

அழேக ைகDைன&திய�றா0 கவ;	ெப, வன4பா��. ம�ைறய� 

ேபாலி. 

ைகDைன"திய�றா இAவழ� அழியா& த	ைமய� எ	, 

ேமேல ெதாைகயாகJ ெசா)ல4ப�ட�. அைத ஈ8= 

வைக4ப=&திJ சில உைர பக$த) நலெனன& ேதா	,கிற�. அழ� 

உ�ெபா�ளா அ)ல� ம0க� உ�ள� இய�ைகய;) பC��ேபா� 

அ7ேக ஒ� ெவள<யாM ேதா	,� இ)ெபா�ளா எ	ப� ஆராய& 

த0க�.  

அழைக4 ப�றி எ8ணாத இடமி)ைல; ேபசாத இடமி)ைல; 

ேபா�றாத இடமி)ைல. அழகி	 மா�= உலக7 ெகா8=�ள 

ப�,4ேபால ேவெறத	 மா�=� அஃ� அ4ப�,0 ெகா8C)ைல. 

‘அழ� அழ�‘ எ	ேற உலக� அழகி) உைற"� நி�கிற�. 

இAவா, அழ�ட	 வா:� உலைக ேநா0கி, ‘அழ� எ4பC 

இ�0கிற�?‘ எ	, வ;னவ;	, அைதJ ெசா)லா) ெசா)ல 

இயலா� அ� வ;ழி0கிற�. Dல	க0�� ெபா�ளாகாத ஒ	ைற4 

ப�றி எ	ன ெசா)வ�? எ	ேன அழகி	 P�ப�!  

‘Dல	க��4 ெபா�ளாகாைம‘ எ	?� ஒ	, ெகா8= 

அழகி�� இ	ைம %றலாேமா என<	, அஃ�� அறெமன& 

ேதா	றவ;)ைல. எ	ைன? உணவ;E,&த), வ;ைனயா�ற), 

�	பநZ0கி இ	பமா0க) �தலியன அழகா) ெப,கிேறா�. 
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இ&தைகய நிக9�ைடய ஒ	ற	 இ�4ைப எ7ஙன� ம,&த) 

%=�?  

உலகி) Dல	க0�4 ெபா�ளா�� ெபா��க�8=; 

ெபா�ளாகா4 ெபா��க�8=, இைவகைள �ைறேய ப�ைம 

(Concrete) எ	,�, P8ைம (Abstract) எ	,� உலக7 

ெகா8C�0கிற�. ப�ைம0� உ8ைம %றE�, P8ைம0� 

இ	ைம %றE� அறி�ைடைம ய)ல, எ	ைன?  

ஊன4 Dல	க0�4 ெபா�ளாகா� உண$வ;) நிக9Jசியளவ;) 

உ,&�� ெபா��க�8=. அறி� அற� அ	D நZதி �தலியன 

Dல	க0� வCவா) கா�C வழ7�� ப�4ெபா��கள)ல. 

இைவ கா�சி வழ7காைமயா	, இவ�றி	 உ8ைம0�� ம,4D0 

%றலா� ேபாE�! இைவ உ�ளனேவய	றி இ)லனவ)ல. 

இவ�றி	 உ8ைம இவ�ைறயைடய ப�4 ெபா��வாய;லாக 

உணர0 கிட0கிற�. அறிஞ	 வழி அறி��, அறேவா	 வழி 

அற��, அ	ப	 வழி அ	D�, நZதிமா	 வழி நZதி�� 

உண$வ;�ப=த) ஓர�பா�,. இைவ ேபா	ற பல 

P8ைமகள<�0கி	றன. இவ�,� அழ� ெமா	,. அழ�ைட4 

ெபா�� ெகா8= அழைக �ண$கிேறா�. ஆகேவ, அழெக	ப� 

ப�4 Dல	க0� வCவாக& ேதா	றாத P8ண;ய 

உ�ெபா�ெளன0 ெகா�க. அஃ� உ�ெவள<ய	ெறன& ெதள<க.  

அ"P8ைம4 ெபா�� யா8=� நZ0கமற நி�ப�. யா8=� 

நிைற"��ள அ"P8ெபா�� சில ேவைளகள<) சில இட7கள<) 
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தனதி�4ைப உய;$க�� அறி�,&தேவா எ	னேவா 

மி	ெனாள<ேபா) த	 (P8ண;ய) ேதா�ற&ைத4 Dல4ப=&�கிற�. 

இள ஞாய;, தன� ெச7கதிைர நZல0கடலி) பர4D� ேபா� 

அ4பரைவ ய;ைட அழ� ஒள<$கி	ற�. அ@ஞாய;, தன� 

இளெவய;ைல, பh7கட) ெபா7கிெய:"தாெலன உ�8= திர8= 

பர"� ஒள< Pைழத�� இடமி	றிJ ெசறி"� மிைட"� சI"� 

சாM"� நி��7 �றி@சி0 கா=கள<	 பJைச ேமன<ய;) உமி:� 

ேபா� அAவ;ைட அழ� அ��Dகிற�. தி7க� த	 பா)நிலைவ, 

ெவ�ைள ெவேளெலன ெவௗ� அற) பட$"தாெலன மிள<�� 

ெவ�ள<ய மண)மX� காE�ேபா� அ7ேக அழ� ஒ:�கிற�. 

இAவா, சில ேவைளகள<) சில இட7கள<) அழ� தன� 

P8ண;ய கா�சி வழ7�த) உண$க.  

அழ� எத	 வாய;லாக உணர0 கிட0கிற�? அழ� 

த	ைன�ைடய இய�ைக வாய;லாக உணர0 கிட0கிற�? அத��� 

இத����ள ெதாட$ெப	ன? அழ�0�� இய�ைக0���ள 

ெதாட$ைப எ	ென	, %,வ�? (அழகி	 உட) இய�ைக) 

இய�ைகய;Qேட அழ� நZ0கமி	றி வ;ரவ; நி�கிற�. இய�ைக 

வ;=&� அழைக ஆராM"�ணர) அI�. அழகி	 இ�4Dண$த��0 

க�வ; யா��ள இய�ைக�� அழைக4ேபா) உ� ெபா�ேள யா�. 

இய�ைக பல4பல வCவ7களாக& ெதா	றி& ேதா	றி 

மைறய;?�, அத	 �த) ேக=,வ தி)ைல. உ�ளத��& 

ேதா�றேம ய	றி இ)லத��& ேதா�ற மி)ைல எ	ப� அளைவ. 

அழியா� கிட0�� இய�ைக �தE0� அC4பைடயாக நில�வ� 
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அழகா��. அழகின<	,� அ��ப; மல$"� கா�சியள<4ப� 

இய�ைக எ	, h�7கJ ெசா)லலா�. அழ�0�� 

இய�ைக0���ள ெதாட$D ேநா0கி, அஃேத இஃ�, இஃேத அஃ� 

எ	, ெகா�ளலா�.  

தன0� அC4பைடயாக நி��� அழைக4 பல4 பல வCவ7களாக 

இய�ைக கா�C0கா�C, உலைக0 கவ$"� மகி9Jசி K�=கிற�. 

ஒAேவா$ இய�ைக4 ெபா��க8 க�&ைத ஒ�றி ஒ�றி, உ	ன 

உ	ன அதனத	 அழ� தன<&தன<ேய உண$வ;) உ,த) 

ெபறலா�. இ4பய;�சி �திர �திர எ)லா இய�ைக4 ெபா���� 

அC4பைடயாக ஒேர அழ� நிலவ) உணரலா�. எனேவ அழ� 

தன<&தன<4 ப	ைமயாக��, பர"த ஒ�ைமயாக�� உய;$க�� 

உ,�ைண ெசMத) ஓ$க.  

அழ� உய;$க��4 DI"�வj� உ,�ைணைய எ	ென	ன 

,ைர4ப�? அழேகா Dல	க��4 ெபா�ளாகாத�. அஃ� 

உய;$க��4 DI"�வj" �ைணேயா, அளவ;) அட7காத�. அழ� 

Dல	க��4 ெபா�ளாகிற தி)ைல. ஆனா) அ� Dல	க�� 

வ;�"தாகிற�. அழகி)ேதாயா Dல	க� உரமிழ"� உல$"� 

ேபா��. Dல	 ெக�ட வா9� உய;$க�� ஏ�? வளரJJேய�? இ	ப 

ேம�? இ	ப Pக$Jசி0� வாயாக��ள Dல	க� அழகி) பC"த 

வ8ணமி�&த) ேவ8=�. அ4பCவா) Dல	க� ப��� 

வ;�"தமி9த� உடைல�� உய;ைர�� ஓ�D�தா��.  
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அழ� Dற&ேத நி�ப�ேபா) அக&ேத�� நி�கிற�. Dற�� 

அக�� ஒ	,�ேபா� அழ�ண$� Dலனா��. அதற�0 

க�வ;களாக இ�4பனேவ Dல	க�. அ4 Dல	க� அழகி) 

ேதாM"&��, ஆ7கா7��ள அழ�, மலிIன<	,� மண� வ Zhவ� 

ேபால& த	ன<	,� த	 ஒள< ெபாழிய& ெதாட7�கிற�. அதனா) 

உடE� உய;�� ஆ0க�,�. அழ� Dலனாகாத P8ைமயதாM 

உலகி��4 DI"�வj� உதவ; உண$வா) உணர& த0க�. 

உலகி�� அC4பைடயாM நி	, �ைண DI�� அழ�, ேதா�ற 

ெவா=0க�ைடயதாய;	, அைத அழ� எ	, அைழ&த) 

ெபா�"தா�. ேதா�ற ஒ=0க�ைடய மா,தைல (வ;கார&ைத) 

அழ� எ	, எ7ஙன� அைழ4ப�? ேதா�றெவா=0கமி)லா 

ஒ	ேற அழகா��. அ&தைகய ஒ	ைற4 பைட4பவ$ யாவ$? 

வள$4பவ$ யா$? இ0க�&�4 ப�றிேய அழைக அழியா இய�ைக 

அழ� எ	, ஆ	ேறா$ ஆ8= வ�கி	றன$. அAவழகி) 

ேதாM"� அழகராய ந0கீரனா$ அழைக0 ‘ைகDைன"திய�றா0 

கவ;	 ெப� வன4D‘ எ	, %றி4 ேபா"தா$. இAவழேக பழ" 

தமிழ$ ேபா�றிய ��கா��. 

ைக Dைன"திய�றா இய�ைக அழகி) க�&ைத4 பதிய 

ைவ&��ள ஒ�வ	, அதேனா= Dண�"ெதா,� Dண�"ெதா,� 

அவ?�ள&�� ெசால�கIய இ	ப7கிள$"ெத:�. 

அAவ;	ப&ைத4 ப;	வ"தா$ ேபI	ப ெமன�� சி�றி	பெமன�� 

ப;I&�0 %றினா$. ப8ைட நாள<) இ	ப� இ	பமாகேவ 

ப;Iவ;	றி0 கிட"த�. ம0க� வா9A, ெசய�ைகய;) வ Z9"த 
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நா�ெதா�=, இ	ப� ேபI	பெமன�� சி�றி	பெமன�� ப;I"த� 

ேபாE�! ப8ைட& தமி9 k)க� அற� ெபா�� இ	ப� எ	?� 

T	ைற ம�=� அறி�,&தைல இ	,7 காணலா�. ம0க� 

ெசய�ைக வா9வ;) தைல4ப�ட நா�ெதா�= வ Z�C	பெமன ஒ� 

தன<ய;	ப� வ�0க4ப�ட� ேபாE�! �	ைன நாள<) 

நா	காவதாகிய வ Z�C	பெம?� ேபI	ப� T	றாவதாகிய 

இ	ப&தி) அட7கிய;�"&�. ஆதலா) இய�ைக யழகி) ேதா�� 

ஒ�வன��ள� Pக�� இ	ப� சி�றி	பமாேமா ேபI	பமாேமா 

எ	, ஆராய ேவ8=வதி)ைல. அைத �	ைன �ைற4பC 

இ	பெம	, ெமாழியலா�. ப;	ைனய வழ0�4பC ேபI	பெமனJ 

ெசா)லலா�. அAவ;	ப&�0� ஒ4பாகவாத) உய$வாக வாத) 

ேவெறாI	ப�ளேதா? அAவ;	ப&ைதய	ேறா வ	ெறா8ட$ 

Pக$"தா$! மாண;0கவாசக$ ப�கினா$! 

அAவ;	ப� அழ��ள இட7கள<ெல)லா மி�0��. அழகி)லா 

இட�8ேடா? இA�லகேம அழ� வCவ�. இAவழகிய உலகிைட 

நி	, அ8ணா"� பா$&தா), ேமE� கீ:� h�,� ��,� 

அழ� ெசாIவ� காணலா�. அழகிய நZல4 படா&தி	 வ;Iவ;) 

நி&தில& lவ;னாெலன வ;8மX	 வான&திm�@ ெசAவ;ய 

அழைக எ	னெவ	, வ�ண;4ப�? ஞாய;�றி	 ஒள<ைய 

எ	ென	, நவ;)வ�? தி7கள<	 நிலைவ எ	ென	, ெச4Dவ�? 

ேகா�கள<	 மி	னைல எ	ென	, %,வ�? கIய கா�C	 

கா�சிைய எ4பC எ=&�0 கா�=வ�? ைக நZ�=� அைல கடலி	 

கவ;ைன எ7ஙன� கழ,வ�? எ	ேன அ8ட&தி	 அழ�! 
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இைவெய)லா@ ேச$"த ஒ	ைற இய�ைக ய	ைனய;	 அழ� 

வCவ� அAவழேக அழியா அழ�. அ�ேவ ��ெக	?� ேபரழ�. 

ப8ைட& தமி9 ம0க�, இய�ைகவழி வா9� ெசE&தி, அத�� 

அC4பைடயா��ள அழ�8ைம க8= அAவழகா) இய�ைக 

அழ� ெப,வ� ேநா0கி, அAவ;ய�ைகைய வழிப�=, �:�த� 

ெபா��� அழ� எ	?� ெபா�� பட ��க	 எ	?� 

ெபயரண;"தா$க�. அவ$க� இய�ைக வாய;லாக ��ைக0 க8= 

Pக$"த இ	ப&ைத அகநாQ,, கலி&ெதாைக, ப&�4பா�=, 

தி�0ேகாைவயா$ �தலிய k)கள<) காணலா�. அAவ;	ப 

ஊ�ைற& திற0கவ)ல அழ� இய�ைக வாய;லாக0 காண0 

கிட0கிற�. இய�ைகய;) உ�ள&ைத4 பதி&�, அதேனா= ஒ	றி 

வா9"�வI	 இய�ைக4 ேபரழ�, ��� Dலனா��. 

ெச�ெபா	ைன��0கி வா$&தாெலன0 கா�சியள<0�� 

அ"திவா	 ெச0கரழ��, ெகா8ட) ெகா8டலாக ஓ=� ப;யலி	 

அழ��, அ�ெபாழி�� மைழய;	 அழ��, அ&த8Dன) மண� 

க�கைள அI&ேதா=� அ�வ;ய;	 அழ��, பJைச4 பேசெலன4 

ெப�7கா�சி யள<0�� ெபாழி)கள<	 அழ��, அைவகள<) 

பJைச4 பா�ெபன4 ப;	ன<0கிட0�� பh7ெகாCகள<	 அழ��, 

அைவகள<ன<	,� அ��ப;��ள நைக மலI	 அழ�� ம0க� 

உ�ள&�� இ	ப ஊ�ைற& திற4பன வ)லேவா? மய;லா=� 

அழ��, மா	 நட0�� அழ�� ந"l�� அழ�� Dலவ�0� 

வ;�"த)லேவா? 



13 

 

இAவழெகலா" திர8ட அழேக ெப8ணழ�. ெப8. மாத$ 

எ	?@ ெசா�க0� அழெக	பேத ெபா��. பல திற இய�ைக 

அழ�கெள)லா� அவ� மா�C�&தலா), அவைள அழெக?� 

ெப8 – மாத$ – எ	, ந"தமி9 ம0க� அைழ&தா$க�. அழ�0� 

உைற வ;டமாகிய ெப8ண;	பா) எ� இ)ைல? 

எ)லாய;�0கி	றன. அவ� மா�= �கிE8=; தி7க8=; 

மல$க8=; �ய;E8=; மய;E8=; மா?8=; ப;ற�� உ8=, 

��க	 வCெவ)லா� அவ�. அவ�பா) ��ைக அழைக0 

காண�ல	ேறா இ	ப�? 

இ&தைகய இ	44 ெபா�ைள& �	ப4 ெபா�ளாக எவ	 

ெகா�வா	? கா�க	 – கீ9மக	 – கயவ	 – ெகா�வா	. 

இய�ைகய;	ப P�ப" ெதI"த ஒ�வ	 ஒ� நா� ெப8ைண& 

�	ப4 ெபா�ளாக0 க�தா	. ெப8ண;ன)லா� பா�டாக 

இ�0கிறா�; எ"ைத ��கனாக இ�0கிறா�; lய இ	பமாக 

இ�0கிறா�. அ4ெப8 ெதMவ&ைத& ெதா:கிேற	. ெப8ெண?� 

ெதMவ அழ�, அறியாைம அ:0கா, அவா தலிய ெகா=ைம4 

பாைறைய உைட&� இ	ப ஊ�ைற& திற0��. அAவ;	ப&தி) 

ேதாM"த பழ"தமி94 Dலவ$ பாட)க� ��க	 உைற�� அழ�0 

ேகாய;)களா�. பழ"தமி9 k)கைள4 பC4ப�� அழெக?� 

��கைன வழிப=வதா��. 

��க	 இயைற வாய;லாக& தன� அழைக நாெடா,� 

ெபாழியாதி�4ப;	 உலகி) அழேக�? அழகி)ைலேய) வா9ேவ�? 

ஒ�வன� வா9� அவன� அழைகேய ெபா,&� நி�கிற�. 
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உடலி) நர�ப;	 உர7�	ற4 ெப,கிறவ	 

அழ�ைடயவனாய;ரா	. ஒ�வன� உட) நல&ைத அைன&� 

அழ� Dல4ப=&��. உலகிE�ள உய;$கெள)லா� உட) 

நல��, இ	ப� �M&� வா9த) ேவ8=� எ	?� ேப$�ளா) 

��க	 இய�ைக வாய;லாக அழைக உத�கிறா	. எ�ெப�மா	 

நZல0கடலி) காைலய;) ெந�4D4 ப;ழ�Dேபால ஞாய;றாக4 

Dற4ப�= உல0�தவாவ;C	, உலக� எ	ன பா=ப=�? அவ	 

தி7களாக அ�த� ெபாழி"� உல�0கி	ப T�=வைத உணராத 

Dல	க� Dல	களாேமா? ��க	 மைலயாக நி	,�, ஆறாக 

ஓC��, காடாக வ;ள7கி��, கடலாக ஒலி&��, உடலாக 

உடன<�"�� உய;$கைள ஓ�ப;வ�� தி�வ��Cற&ைத எவேர 

Dகழவ)லா$? ��க	 இய�ைக வாய;லாக ஆCவ�� 

தி�வ;ைளயாட)கைள ஈ8= வ;I0கி� ெப���.     

இய�க வாய;லாக ��க	 DI"� வ�� ேப�தவ;ைய ம0கேள 

ேநேர ெப,வா$களாய;	, அவ$க� எ	?� அழியா 

அழ�ைடயவ$களா ய;�4பா$க� இய�ைக0� மா,ப�ட வா9வ;) 

ம0க� தைலபடலா), அவ$க� வ;ைரவ;) அழ� �	றி மா8= 

வ;=கிறா$க�. ஆதலா) ம0க� இய�ைக0� அரணா� மா, 

வா9� நட&த4 பய;)வா$களாக.  

இய�ைக வா9� நட&�ேவா$ உ�ள�, அ:0கா, அவா 

�தலிய ‘யம lத$க�‘ உல�� நிலமாகா�. அவ$க� உ�ள� 

அ	D இர0க� �தலிய ‘ெதMவ கண7க�‘ வா:� த	ன<லமா��. 

அ:0கா, அவா �தலிய ேபMத த	ைமக� மகைன 
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ேநாMவாM4ப=&தி வ;ைரவ;) அவைன0 ெகா��. அைவய;)லா 

அ	D இர0க� �தலிய ெதM நZ$ைமக� ஒ�வன� வா9ைவ 

வள$0��. இத��Iய வழி இய�ைகயழகா�. ��ைக – 

��கைன வழிப=வதா��. ‘எ	?� இைளயாM அழகியாM‘ எ	, 

��கன� இய)ைப ஓதிய ந0கீரனா$, ‘உ	ைன ெயாழிய 

ஒ�வைர�� ந�Dகிேல	; ப;	ைன ெயா�வைர யா	 ப;	 

ெச)ேல	‘ எ	? அ�ள<J ெசMதி�&த) கா8க. எ	,� அழியா 

அழைக வ;��Dேவா$ எ�ெப�மா	 ��கனCைய& தம0�Iய 

Dகலா0 ேகாட) ேவ8=�. 

இய�ைக வாய;லாக ��� எ	?� அழியா அழைக 

உண$"தவ$பா) எ	,� மணேம கம9"� ெகா8C�0��. 

அவ$மX� Dலா) மண� கமழா�. அவ$ மண&�0ெகன ேவ, 

ெசய�ைக4 ெபா�ைள& ேதட  ேவ8=வதி)ைல. 

ைவகைற& �ய;ெல:"�, காைல0 கடைன ஒ:7காக �C&�, 

த8 DனலாC, ந,7கா�றி)  T9கி, ஞாய;�ெறாள<ய;) பC"�, 

இய�ைக உண� ெகா8= Dற&ைத அழ� ெசM��, அ:0கா, 

ெவ�ள< அவா �தலிய தZ நZ$ைமகைள0 கைள"�, அ	D, அ��, 

அற� �தலிய ந	ன Z$ைமகைள மண"�, அக&ைத அழ� ெசM�� 

வா:� ஒ�வ	 மX� இய�ைக மண7 கம:ெம	ப� ஒ�தைல. 

இAவா9� ெபறாத ேசா�பI	 Dற&திE� அக&திE� அ:க) 

நா�ற� வ Zh�. இய�ைக வா9�� நட&�� ஒ�வன� உ�� 

Dற�� ��ெக?� அழ� ேகாய;) ெகா�கிற�. அழ��ள 

இட&தி) Dலா) �ைட0� இடேம�? அழகி) மனமி�&த) 
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இய)D. இய�ைக மண7 கமழ4 ெப,ேவா$ எ	,� 

இளைம�ைடயராய;�4பா$. இய�ைக மண� உட) நல?0�0 

ேக= Bழா�. ம0கைள ��ைம யRகாத வா, அ�மண7 கா&� 

வ��. அழகி) மண� ஒ	றி நி�ற) ேபா) அத	க8 இளைம�� 

ஒ	றி நி�கிற�. இளைம வ;��பாதா$ உலகி) உளேரா? அகைவ 

�தி$"த கிழவ?� மX8=� இளைம ெபற வ;��Dவ	. 

இளைமய;) ம0க0��ள காதE0ேகா ரளவ;)ைல. இளைம 

��க	 %,கள<ெலா	,. ஆகேவ எ	,� இளைம�ைடயவராக 

வாழ வ;��Dேவா$ எ�ெப�மா	 ��கைன எ4ெபா:�� 

நிைன"த வ8ணமி�4பாராக.  

இய�ைக0� �தலாக (காரணமாக) உ�ள ��க எ	,� 

இளைமயாய;�4பதா), இய�ைக4 ெபா��க� த7க� 

கடைமகைளJ ெசAவேன ஆ�,கி	றன. ��கி	 இளைம 

�	,வதாய;	, இய�ைக�� த	 ெசயலி) �	,�. ஆனா) 

இய�ைக எ&�ைண0கால� எAெவA வழிய;) ெதாழி�பC?� 

அஃ� இைள&�J சலி&�J சாMவதி)ைல. எ	ைன? �தலாக��ள 

��� எ	,� இளைமயாய;�4பதா), வ;ைனயாகிய இய�ைக�� 

எ	,� இளைம எ	?� வளைம �	றாம), ஒ� ெப�றியாM& 

த	 ெசயைலJ சலி4ப;	றிJ சாMவ;	றி நட&தி0 ெகா8= 

ேபாகிற�. ஆதலா) இய�ைகவழி ��ைக �ண$ேவா	 எ	,� 

இைளயனாய;�4ப	. 

மைல0கிழ7ைக உ8=�. கா�=4 பழ7கைள& தி	,�, வய) 

மண;கைள (தான<ய7கைள4) Dசி&�� கட� கா�ைற4 ப�கி�� 
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வா9ேவாைர வ;ைரவ;) ��ைம அRகா�. இய�ைக4 

ெபா��கைள4 த7க� வ;�4ப4பC ேவ, பலெபா�ேளா=� 

Dலாெலா=� கல"� அவ;&�4 பத	ெசM� வ;லா4 Dைட0க 

உ8பதிேலேய ெபா:� ேபா0�� மா0கைள வ;ைரவ;) ��ைம 

அட$"� வ�&��. ெப�" தி8Cயா?�, கள<யாட)களா?�, 

தZெயா:0க&தா	?� உட) வள&ைத0 ெக=&�, 

��ைமெய	?� Tேதவ;ைய மண"� ெகா8ட சில$, மX8=� 

இளைமயா@ சீேதவ;ைய மண0க �ய)கிறா$. இ��ய�சிய;) 

தைல4 ப=ேவா�� சில$ ெபா	 ெவ�ள< இ��D இைவகளா) 

ெசMய4ப�ட ம�"�கைள உ8கிறா$; சில$ நைட4 பய;�சி 

�திைரேய�ற4 பய;�சி �தலிய �ைறகள<லிற7�கிறா$. சில$ 

ப=0ைகேயா= கிட"� ‘கட�ேள கட�ேள‘ எ	, வாயா) ம�=7 

கட�ைளJ ெசா)லிJ ெகா8C�0கிறா$. அெமI0கா. ெஜ$மன< 

�தலிய இட7கள<) ��ைம நி0கி இளைம ெபற 

இள7�ர7�கள<	 உய;$4D �ைளகைள4 ெபய$&� ம0க�பா) 

அைவகைள அைம0�� �ைற ைகயாள4 ப�= வ�கிற�. ஓ�ய;$ 

நல&�0� இ	ேனா$ உய;ைர0 ெகா)வ� இய�ைகJ 

ெச"ெநறியாகா�. இய�ைக0� மா,ப�= வா9ைவ& ெதாட0க&தி) 

நட&தி4 ப;	ைனJ சா0கா�=0 க@சி ம�&�வ� �தலிய 

ெசய�ைக �ைறகைள0 ைகயா�வதிE�, �	ைனய ப;ைழ 

பா=ண$"� இய�ைக அ	ைனய;	 தி�வ�ைள4 ெபற, மX8=� 

அவ� அ�� நாC �ைழ4ப;	 அவ� இர7கிய��வா�.  
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இய�ைக& �ைணயா) �திேயா$, இளைம4 ேப, ெப,த) 

அIத	,. அெமI0காவ;) சில அறிஞ$ இய�ைக& �ைணயா) 

இளைம0காக �ய	, வ�கிறா$. ப8ைட& தமி9நா�டா$ 

இய�ைகேயா= �ர8படா வா9� நட&தி, இய�ைக அழகா� 

��கைன வழிப�ட ைமயா	, அவ$ இளைம இ	ப� Pக$"� 

வ"தன$. (�மரைன மன ெமாழி ெமMகளா) ெதா:ேவா$ எ	,� 

�மரானய;�4ப� இய)ேப) இளைம கா0க வ;��Dேவா$ எ	,� 

இைளஞனாக உ�ள ��கைன4 ெபா�� ெதI"� ேபா�றி 

உMவாராக.  

இய�ைக மண�� மாறா இளைம�� உைடய ஒ	, எAவ;ட 

மா,தE� எMதா�. அஃ� எ	,� ஒ� ெப�றியதா ய;ல7��. 

மா,பாC	றி எ	,� ஒ� ெப�றியதாய;�4ப� கட�ள<ய)பா��. 

ேதா�ற� ஒ=0க ெம	?� மா,த) &&�வ&�0�8=. 

மா,தலிட)லா0 கட��, த&�வ7 கட"த தன<4 ெபா�ெள	, 

அறி� k)க� �ழ7�கி	றன. இ�ேவ க"தழி எ	ப�. இய�ைக 

மண�� மாறா இளைம�� மா,தEைடய &&�வ&�0 கி)ைல. 

அைவ மா,தலி)லா0 கட�0ேக �8=. அழியா அழகி) 

இய�ைக மண��, மாறா இளைம�� இ�&த) ேபால0 

கட��ட	ைம�மி�&த) கா8க. இைவெய) �ைடய ஒ	ைற 

��க	 எ	, ந� �	ேனா$ ெகா8டன$. அ���கைன 

இைடயoC	றி வழிப�=வI	 கட��ட	ைம�� ெபறலா�.  

ஆகேவ, ��� எ	?� அழகி) மண�� இளைம�7 

கட��ட	ைம�� ஒ	றிய;�&தEண$க.  
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பழ"தமிழ$ தா� ெதா:த கட�ைள அழ�4 ெபா�ளாகேவ 

ெகா8டன$ எ	பத��4 பல சா	,தக� உள. அJசா	,க� 

இர8ெடா	, வ�மா,. 

தமி9 ப;ற"த இட��, தமி9 வள$&த �,�ன< வா9"த 

இட��, தமி9J ச7க� ம�வ;ய இட�� பா8C நா= எ	, 

ெசா)ல4ப=கிற�. அ4பா8C நா�=4 பைழய ம0க� த7க� 

ஆலவாM அவ;$சைட0 கட�ைளJ ெசா0க	 எ	?� ெபயரா) 

வழிப�டா$க�. (அJெசா0க	 ப;	ைனJ h"தேரசனானா	). 

ெசா0க	 எ	?@ ெசா��Iய ெபா�ெள	ைன? �: அழக	 – 

ேபரழக	 எ	ப�. ெசா0� – ேபரழ�. 

பா8C நாC) சிற4D�, வ;ள7�� ம�ெறா� பழ�பதியாகிய 

தி�மாலி�@ ேசாைலய;) எ:"த�ள< ��ள கட�ைள& தமி9 

ம0க� ‘அழக	‘ எ	, ேபா�றி ய;�&தைல�� உ	?க.  

 ‘அழகேன ஆலவாய;) அ4பேன 

  அ��ெசM வாேய    - அ4ப$ 

 ‘த0க	 ேவ�வ; தக$&த�� ஆலவாM 

  ெசா0கேன ய@ச ெல	ற�� ெசMெயைன  

-ஞானச�ப"த$ 

 ‘ெமா0கன< யதன<	 �ழ&தழ) ேமன< 

 ெசா0க தாக0 கா�Cய ெதா	ைம��  - மாண;0கவாசக$ 
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‘பலபலநா� ெசா)லி4 பழி&தசிh பால	த	ைன 

  அAவைலைம தவ;$&த அழக	 அல7கார	மைல 

 �லமைல ேகாலமைல �ள<$மைல ெகா�றமைல 

 நிலமைல நZ8டமைல தி�மாலி�@ ேசாைலயேத.  

          ெபIயா9வா$ 

ப8ைட& தமிழ$ அழைக அ)ல� ��ைய ெபா�ளாக0 

ெகா8= வழிபா= நிக9&தி வ"தனெர	ப� ெவ�ள<ைடமைல.  

 இ�கா,7 %றியவா�றா	, மண�, இளைம, கட��ட	ைம, 

அழ� இைவகள<	 ெபா�ளாக ��க	 ெபாலிதE�, 

இ"நா	க?� ஒ	றாய அழகிைட ஏைனய T	,� ப;Iவ;	றி 

வ;ராவ; நி�றE�, அதனா	 அAவ;ரா�தEைடய அழைக 

��ெகன0 ேகாடE�, ப;ற�� ெபற4ப=கி	றன.  

 ��கி) இAவ;ய)Dக� ெக:மிய;�&தைல�ண$"த Dலவ$ 

ப)ேலா$. அவ�� பைழயவ$ ந0கீரனா$. இவ$ அ�ள<ய 

தி���கா�,4பைடைய ��கி) ஒள<�� P8ண;ய)கள<	 

ப�ைம அ)ல� பIணா�� எ	, %றலா�. k) ��,� 

அAவ;ய)Dக� ெபா�ள< நி�ப;?�, அைவ ெவள<4பைடயாக�� 

வ;ள0கமாக�� kலி	 இ,வாய;) ஆசிIயரா) நிரேல ெபMய4 

ெப�றி�0கி	றன. கீரனா$, ‘அ�� ெபற	 மரப;	 ெப��ெபய$ 

��க‘ எ	, ��கி	 வழி& ெதா	ைம �றி&�, அ���கி) 

திக:� அழைக�� அAவழகிQேட ப;Iவ;	றி வ;ராவ; நி��� 
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மண�, இளைம, கட��ட	ைம எ	?� இைவகைள�� ஒ�ேசர 

ைவ&�, ‘அண7�சா) உய$நிைல தழZஇ4 ப8ைட&த	 – 

மண7கம9 ெதMவ&திளநல7 கா�C எ	, %றிய;�&த) கா8க. 

அண7கி�� ஈ8= அழ� ெபா�� ெகா�க.  

 

3. ��கி	 ெதா	ைம 

(��� எ	?@ ெசா) வரலா, – ��� ��க னானைம – 

��க	 ெசா)வழ0�0 கால� – ��க	 ெதா	ைம0� இர8= 

�றி4Dக� – �த	 மக	 ேதா	றிய இட�� ம0க� வா9� 

�த)�த) ெதாட7க4ப� இட�� – தமிழI	 மைலவா9�� 

���� – ெபயI	 ப	ைம�� ெபா�ள<	 ஒ�ைம�� – 

நா)வைக நில&தி	 அழகி	 %,பா=க� – ெதா)கா4ப;ய0 கால� 

– ெதா)கா4ப;ய&�0� �	னேர ��க	 வழி பா=8ைம – 

வ;ல7�� �த) மக?� – ெஹ0க), டா$வ;	 ெகா�ைக – 

உ�ள� சிற&த) – தி�மா) ப&�4 ப;றவ; P�ப� – பைழய ம0	 

ப)லைம4D – ப)E0�� Tைள0���ள இையD – மக?0�0 

கட�ளண$��ற கால� – ம0க� மா0க� நிைல – �த	 

மா0கள<	 உண� �தலியன – ம0க� அ�C) ெதாழி) ெகா8ட 

கால� – இய�ைக ��க	 அநாதி) 

��� எ	?@ ெசா)வழ0� எ"நாள<) உ8டாய;�, அத	 

வரலாெற	ன? ��� எ	ப� மிக& ெதா	ைம வாM"த ஒ� 

தமி9J ெச@ெசா). ப8ைட நாள<) தமி9J ெசா�க� பல. �த) 
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நிைலயளாவாக நி	, ஆ�சி ெப�, வ"தன. ப;	ேன நாளைடவ;) 

அைவக� பல இைடநிைல இ,திநிைலக� ெபறலாய;ன. 

அJெசா�க� ��� எ	ப�� ஒ	,. ��� எ	?� 

�த)நிைல அ	 எ	?� ஆ8பா) இ,திநிைல ேய�, ��க	 

ஆய;�,. ஆகேவ ��கின<	,� ��க	 ப;ற"தாென	க. 

���0�� ��க?0�� ெபா�ள<) ேவ�,ைம �8டாெலன<) 

இ)ைலெய	க. இர8=� ஒ� ெபா�ைளேய �றி4பன. ��ேக 

��க	; ��கேன ���. 

��� அ)ல� ��க	 எ	?@ ெசா)வழ0� மிக மிக& 

ெதா	ைமய�. அJெசா) வழ0� இ" நாைளய� எ	, எவரா?� 

வைரய,&�0 %ற) இயலா�. ெதா	ைம வாM"த ��க	 

எ	?" தமி9Jெசா) இ	?� இற"� படவ;)ைல; இ	?� 

ஆ�சி ெப�ேற நி�கிற�. அJெசா) வழி அத��Iய ெபா�ைள 

இ	?� ேபா�,ேவா�ள$; பா=ேவா�ள$; இ	,� அ4ெபயரா	 

வ;ழா0க� நைடெப,கி	றன; ேநா	Dக� ெகா8டாட4ப=கி	றன. 

அJெசா)லி	 உ,தி�� மா8D� lMைம�� எ	ேன எ	ேன 

எ	, இ,�sெதM� கிேற	.  

��கி	 ெத	ைம காணJ சிற4பக ஈ8= இர8= 

�றி4D0க� ெபாறி0கலா�. ஒ	, ��க	 தமி90 கட�� எ	ப�. 

ம�ெறா	, ��க	 மைலநில0 கட�� எ	ப�. 

இAவ;ர8டா?� ��கி	 ெதா	ைம நன< வ;ள7��. ‘தமிழ	‘ 

‘தமி94 ெப�மா	‘, ‘தமி9 இைற‘, ‘T&தமிேழா	‘, என�� 
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‘�றி@சி0 கிழேவா	‘ ‘மைல கிழேவா	‘ என�" தமி94 ெபIேயா$ 

��கைன அைழ&தி�&த) கா8க.  

தமிழி	 ��ைமைய��, தமி9 ம0கள<	 பழைமைய�� 

ஈ8=வ;I0கி� ெப���. �த	 மக	 ேதா	றி இட� தமி9நா= 

எ	, ஆராMJசியாள$ க8ட உ8ைம ெயா	ைற ஈ8= 

நிைனt�=வ� சாE�. இ4பழ� ெப�நா�டா$ கட�0� �த) 

�த) lவ;ய ெசா	 மல$ ��� என<), அத	 ெதா	ைமைய 

எ	ென	, இய�Dவ�? 

ம0க�வா9� �த) �த) ெதாட7க4ப�ட இட� மைல 

எ	ப� அறிஞ$ ெகா�ைக. இஃ� இய�ைக kலாசிIய$ பல$ 

ஒ4D�C"த உ8ைம. மைலய;) வா9"த பைழய ம0க� த7க� 

கட�ைள0 ‘�றி@சி0 கிழா	‘ எ	, ேகாட) இய)D. பழ"தமி9 

ம0க� மைலய;ைட வா9"தேபா�, த7க� கட�ைள மைலநில0 

கட�ளா00 ெகா8டதி) வ;ய4ெப	ைன? ம0கள<	 ந)வா9� 

மைலய;ைட அ��ப;ய ேபா9� ��ெக?@ ெசா)E� அல$"த�. 

இ&தைகய ெசா)லி	 ெதா	ைமைய எ7ஙன� அள"�ைர4ப�? 

மைலய;) வா9"த தமி9 ம0க�, ப;	ைன4 ப;ற நில7கள<) 

�CD�"�, அAவ" நில7கள<	 இய)D0ேக�ப �:�தE0�4 

ப)ேவ, ெபயI�டா$க�. பல ேவ, ெபய$கைள0 ெகா8=, 

கட�ள�� பல$ எ	, ேகாடலாகா�. நில&தி	 இய)ப;�ேக�ப 

இட4ப�ட ெபய$க� பலவாய;?�, அைவயா�� ஒ� 

ெபா�ைளேய �றி0ெகா8= நி�பனவா�. அAெவா� ெபா�� ஏ�, 
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அஃ இய�ைகய;E�ள அழ� அ)ல� ��� எ	க. இய�ைகயழ� 

காடாக4 பhைம0கா�சி வழ7கிய ேபா� அAவழைக அ)ல� 

��ைக& தமி9 ம0க� தி�மா) எ	றா$க�. ‘ம�ற நில0கட�� 

ெபய$கைள�� இAவாேற ெகா�க. தமி9 ம00ள அழெக?� 

��ைக4 ெபா�ளா00 ெகா8ெடா	ேற ஈ8=0 க�த�பா�,. 

தமி9 ம0க� வா9� எ	, மைலநில&தி) �வ7க4 ப�டேதா, 

அ	, ெதா�= இ	,வைர, ��க	 தமி9நா�=& ெதMவமாக4 

ேபா�ற4ப�= வ�கி	றா	. தமி9 நா�=4 பழ7கட�� ��கேன.  

 இ� �றி&�& ‘தமி9 k)கள<	 ெபௗ&த�‘ எ	?� kலிE� 

என� க�&ைத& ெதIவ;&��ேள	. அ� வ�மா,; 

 பழ"தமிழ$ இய�ைக அழைகேய உய$"த ெபா�ளாக 

அதாவ� கட�ளாக0 ெகா8=  வா9"தன$. அவ$ மைலமX� 

வா9"தேபா� அவ$ உ�ள&ைத0 காைலய;E� மாைலய;E� 

ஞாய;�றி	 ெச�ைம��, வான&தி� பட�@ ெச�ைம��, ப;ற 

ெச�ைமக7 கவ$"தன. அJெசAவ;ய இய�ைகயழைக அவ$ 

ேசM எ	, ேபா�றின$. அ�ம0க� த7க� க8R0�4 பJைச4 

பேசெலன0 கா�சி வழ7கிய கா�C	 இய�ைகயழைக மா) எ	, 

வ:&தின$. அவ$ ம�த நில&தி) �C D�"த ேபா� அ7ேக 

ெபI�� த� இனமாகிய ம0க� %�ட&�ட	 ெந�7கி4 பழக 

ேந$"தைமயா	, ம0க� மா�ெடாள<�� இைறைம எ	?� 

இய�ைக அழைக0 க8= அைத ேவ"� எ	, ெகா8டன$. அவ$ 

கட�கைர ந8ண;ய ேபா� கடலி	 இய�ைகயழைக வ8ண� 
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எ	றன$. பழ"தமி9 ம0க� அAவ"நில இய�ைக அ:�0கி�ட 

ெபய$க� ேசM மா) ேவ"� வ8ண� எ	பன.   

 இAவ;ய�ைக அழ�4 ெபய$க� ெதா)கா4ப;யனா$ 

கால&திேலேய அ	 (வ8ண� – வ$ண� – வ�ண� – வ�ண	) 

வ;�தி ெபறலாய;ன. ப;	ைன நாளைடவ;) இ4ெபய$க� ப;I�ப�ட 

கட�ளராகJ சமயவாதிகளா) ெகா�ள4ப�டன. பழ"தமி9 ம0க� 

ெகா8ட கட�� இய�ைக அழ� எ	பைத ம�=� நா� 

ம,&தலாகா�.  

 தமி9 நா�ைட4 ப�றிய எAவாராMJசி0�" ெதா) 

கா4ப;ய&ைத0 க�வ;யாக0 ெகா�வ� வழ0க�. எ	ைன? 

இ4ெபா:��ள தமி9k)க� ெதா)கா4ப;ய� 

பழைம�ைடயதாகலி	 எ	க. ெதா)கா4ப;ய0 கால ஆராMJசி 

இ	?� ��,4ெபற வ;)ைல. அஃ� இ	?� வள$"� 

ெச)கிற�. அ��றி&� இ�கா,� ஆராM"தவ$0��7 க�&� 

ேவ�,ைம உலவ; வ�கிற�. ெதா)கா4ப;ய0 கால� இ&�ைண 

ஆய;ர� ஆ8=க0� �	ன$ எ	, ஆராMJசியாள$ 

%,கிறாேரய	றி, ஏற0�ைறய ஆத) ‘இ0கால�‘ எ	, எவ�� 

அ,திய;�=0 %றினாI)ைல. ெதா)கா4ப;யனா$ கால� 

Tவாய;ர�, ஐயாய;ர�, பதினாய;ர�, ஆ8=க0� �	ன$ 

இ�&த) ேவ8=ெம	, �ைற �ைறேய சில$ கிற"� 

%றி��ளன$. ெதா)கா4ப;யனா) கால� எ&�ைண ஆய;ர� 

ஆய;ர� ஆ8=க�� �	ன$ ஆய;?மாக. அவ$ கால&தி) 
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��க	 வழிபா= இ�"&ததா இ)ைலயா எ	பெதா	ேற ஈ8= 

ஆராய� பால�.  

 ெதா)கா4ப;யனா) கால&தி) ��க	 வழிபா= இ�"&� 

எ	பத�� அவ$தா� kலி?� அகJசா	, க8=. 

அ0கால&தி) ��க	 வழிபா= இ�"த� உ8ைம. அ4ெபா:� 

அஃ� எ"நிைலய;லி�"த�? ெதாட0க நிைலய;லா அ)ல� பழகி 

வள�ப�ட நிைலய;லா? பழகி4 பழகி �தி$"� வள�ப�ட 

நிைலய;) அAவழிபா= அ"நாள<) இ�"த�. ஆகேவ, 

ெதா)கா4ப;யனா$ கால&�0� �	னேர தமி9 நா�C) ��க	 

வழிபா= ஆ�சிய;லி�"&ெதன0 ெகா�க. எ4பC?  

 ெதா)கா4ப;ய&தி) நா)வைக நில	க� அAவ" நில 

இயE0ேக�றவா, ம0க� ெகா8ட வழ0க ஒ:0க7க�, ப;ற 

வா9�& �ைறக� ேபச4 ப=கி	றன. அ4ேபJசா	 

ெதா)கா4ப;ய0 கால&�0� �	னேர தமி9 ம0க� �றி@சி நில� 

வ;=&�, ம�ற �)ைல ம�த� ெநMத) நில7கள<) �C D�"�, 

வா9� நட&தினா$க� எ	, ெதIகிற�. தமி9 ம0க� நா)வைக 

நில7கள<E� வா9� �வ7கா �	ன$ அதாவ� அவ$க� மைல 

நில&தி) ம�=� வா9"த ேவைளய;), அவ$க� ��க	 

வழிபா�ைட& ெதாட7கி4 பய;�சி ெப�றி�&த) ேவ8=�. இ� 

��க?0�Iய ‘�றி@சி கிழா	‘, ‘மைல கிழேவா	‘ �தலிய 

சிற4D4 ெபய$களா	 அறிய0 கிட0கிற�. மைலய;ைட ம�=� 

ம0க� வா9� �வ7கிய நா� எ"நாேளா? 
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 மைலய;ைட ம0க� ந)வா9� ெசE&த4 D� �	ன$ ம0க� 

எ4பC இ�"தா$க�? ம0க� ேதா�ற வரலா�ைற ஆராM"தா) 

பலதிற உ8ைமக� ேபாத��. ம0க� ேதா�ற வரலா�ைற4 ப�றிJ 

சமயk)க� பலவா, பக$கி	றன. அைவ ந�ப;0ைக �ல�0� 

உIயனவா�. இய�ைக& �ைண ெகா8= ஆராM"� �C� க8ட 

அறிஞ$, ம0கள<	 Tதாைதக� வ;ல7�கெள	, க��கி	றன$. 

ம0கலகி	 ேதா�,வாM0� நிைல0 கள	 வ;ல7� உலக� 

எ	ப� அ0%$&த மதிய;ன$ ஆராMJசிய;� ேபா"த உ8ைம. 

இAவாராMJJய;� D�"� ப	ென= நா� உைழ&�4 பல திற 

P�ப7கைள உலகி� �ண$&திய ெஹ0க), டா$வ;	 �தலிய 

ேபரறிஞ$0� உலக7 கடைம4ப=வதாக. 

 நம� நா�=4 Dராண7க� சில இA�8ைமைய ஒ�வா, 

கைதக� வCவாக அறி�,&�கி	றன. Dராண k)கள<) பல 

இட7கள<) தி�மாலி	 ப&�4 ப;றவ;க� ெசா)ல4ப=கி	றன. 

%$த) அ)ல� உ�ள� சிற&த) (Evolution) �ைற ப�றி அ4 

ப&ைத�� உ�, ேநா0கி	 பட4பCயாக உய;$கள<	 ப;றவ; 

வள$Jசி Dலனா��. ந� நா�=4 ெபௗராண;க$க� ெபIய 

ெஹ0க)க� டா$வ;	க� ேபாE�.  

 வ;லி7கின<	,� ப;ற"த மக?0�& ெதாட0க&தி) பலதிற 

வ;ல7�0 %,கள<�"தன. அைவக� ஒ	, ப). அ"நாைளய 

மக?0�0 %Iய வாளைனய ேகாைர4 ப�கள<�"தன. அ4ப) 

நாளைடவ;) ேதM"� ேதM"� இ4ெபா:��ள நிைலைய 

அைட"தி�0கி��. ேகாைர4 ப)லின<	," ேதM��ற அ4ப)E0� 
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இ	?� நாM4 ப) எ	?� வழ0கி�&தைல ேயா$க. ேகாைர4 

ப)ெல?� வ;ல7�4 ப)Eைடய பாைவக� இ	?� 

ேகாய;)கள<) நி	, ெகா8C�0கி	றன. அைவ நம� 

Tதாைதகள<	 நிைன�0�றிகளா��. 

 வ;ல7கின<	,� ப;ற"த மக?0�0 கட�� உண$ெவ?� 

அ	Dெநறி உடேன வ;ள7கிய;ரா�. ப)லாய;ர� ஆ8=க0� 

ப;	னேர அவ?0�0 கட�� உண$� ேதா	றிய;�0��. எ4ேபா� 

அA�ண$� ேதா	றிய;�0கலா�? 

 நZ8ட ேகாைர4D) வ;ல7�ண$வ;�� அறி�றி. அஃதி�"த 

ம�=� மக?0�0 கட�� உண$� ேதா	றிய;ரா�. ப)E0��, 

�டலி	 உ�,4DJ சிலவ�றி��� Tைள0�" ெதாட$D8=. 

ப) ேத�� அளவ;னதாக உ�,4D0க" ேத��. 

அA�,4D0க� ேத�� அளவ;னதாக Tைளய;	 வ	ைம அ�கி 

ெம	ைம ெப���. ெம	ைம அளவாக அறி� வ;ள0க�,�. சில 

ஆய;ர� ஆ8=க�� �	ன$ இ�"த ம0கள<	 உ�,4Dக���, 

சிலk, ஆ8=க�� �	ன$ இ�"த ம0கள<	 உ�,4Dக��� 

ேவ�,ைம�8=. இ4ெபா:�@ சில உ�,4Dக� பயன<	றி0 

கிட0கி	றன எ	, ம�&�வ அறிஞ$ க��கி	றன$. இA வ;I"த 

ஆராMJசிய;) ஈ8= Pைழய ேவ8=வதி)ைல. வ;ல7கின<	,� 

ப;ற"த மக	 எ4ெபா:� கட�� உண$� ெப�றி�4பா	 

எ	பெதா	ேற ஈ8= நம0�& ேதைவ. 
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 வ;ல7கின<	,� ேதா	றிய மக	, வCவா	 வ;ல7ெகா= 

ேவ,ப�= வ;ள7கி?�, உண$வா) நZ8ட நா� அதெனா= 

ேவ,படாமலி�"தா	. ப;	ைன4 ப) �தலியன ேதM�ற 

உண$வா?� அவ	 வ;ல7கின<	,� ேவ,படலானா	. ஆகி�� 

மக	 இ	?� வ;ல7�ண$வ;ன<	,� ��,� 

வ;=தைலயைட"தான<)ைல. வ;=தைலயைடயாைமயா	 அவ	 

இன&�� இ� ப;I� ேதா	றலாய;ன. ஒ	, மா0க� இன�; 

ம�ெறா	, ம0க� இன�. மா0களாவா$ வ;ல7ைக ெயா&த 

ஐயறி�ைடயா$. ம0களாவா$ ஆ�றி�ைடயா$. ‘மா� மா0க� 

ஐயறி வ;னேவ, ம0க� தாேம ஆ�றி�ய;ேர‘ எ	றா$ 

ெதா)கா4ப;யனா$. அ�மா0க� ம0க@ ேச$"த ஒ	ேற 

ம	பைத எ	ப�.  

 ஆறாவ� அறி� எ�? அAவறிேவ கட�� உண$ெவ?� 

அ	Dெநறி வ;ள0க&�0� நிைல0களானய;�4ப�. அAவறி� 

வ;ள7கிய ம0க�, அAவறி� வ;ள7காத மா0கள<ன<	,� ப;I��ற 

ேபா9�, அவ$கள<ைட (ம0கள<ைட)0 கட�� உண$� 

அ��ப;ய;�&த) ேவ8=�. அ0கட�� உண$ேவ ம0கைள�� 

மா0கைள�� ேவ,ப=&�வெத	க. ம0கள<ைட0 கட�ண$� 

அவ$க� மைலய;ைட ம�=� வா9"த ேபா� ேதா	றினைமயா), 

அவ$க� கட�ைள0 ‘�றி@சி கிழா	‘ ‘மைல கிழேவா	‘ எ	, 

ேபா�றினா$க� ேபாE�.  

 மா0க� ம0க� இய)Dக� ெதா)கா4ப;யனா$ கால&தி) 

�தி$"த ஆ�சிய;லி�"தன. ஆதலா) அA ேவ�,ைம ேதா	றிய 
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கால�� ெதா)கா4ப;ய&�0� �"தியேத. அAேவ�,ைம��ற 

கால&ைத0 கண;&�0 %ற) எள<ேதா? ஆதலா) ��க	 

ெதா	ைமைய0 கால வைரயைற4ப=&தி0 %றE� 

எள<தா�7ெகா)? 

 மக	 ெதாட0க&தி) காMகறிக� அவ;&�& தி	றான<)ைல. 

அவ	 அவ�ைற இய�ைகயாகேவ உ8= கழி&� வ"தா	. 

ப;	ைன அவ	 ப)லாய;ர� ஆ8= கட" காMகறிகைள அவ&�& 

தி	னலானா	. அ0 கால&ைத இய�ைக k) வ)லா$ சில$ 

இ�ைற0�J hமா$ �4பதாய;ர� ஆ8C�� �	னெதனJ 

ெசா)கிறா$.  

 �த) �த) மைலய;ைட வா9� �வ0கிய ம0க�, 

காMகறிகைள4 பhைமயாகேவ உ8C�&த) ேவ8=�. அவ$க� 

��க?0�& ேத?� திைன�� ைவ&� வழிப�டைத அ	ப$க�� 

நிைனt�=கிேறன. ம	பைத0 �� மா0க� ம0க� ேவ�,ைம 

DலனாM0 கட�� உண$� ெப�ற ேபா��, ம0க� காMகறிகைள4 

பhைமயாகேவ Dசி&தி�"தா$க� எ	, ஊகி&�ணரலா�. அ"நா� 

�4பதினாய;ர� ஆ8C�� ேம�ப�= எ&�ைண ஆய;ர� ஆ8= 

கட"� நி��ேமா ெதIயவ;)ைல.  

 இ�கா,7 %றிவ"த சில �றி4D0களா	, ��� எ	?@ 

ெசா) வழ0� எ"நாள<) உ8டாய;�, எ	, கா8ட) இயலாம� 

ேபாய;�,. ப;	ைன எ� �CD ெகா�வ�? ம	பைத0�� மா0க� 

ம0க� ேவ�,ைம �ண$� ேதா	றி, ம0கள<ன&தி) கட�� 
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அறி� அ��ப;ய நா� ெதா�=, ��� எ	?@ ெசா) வழ0�& 

ேதா	றிய;�&த) ேவ8=�. அ"நா� இ	?� ஆராMJசி�லகி�� 

எ�டவ;)ைல.       

 (��ெக	?@ ெசா) வழ0�0 கால&ைத0 கா8டேல 

அIதாய;�0கிற� அ7ஙனமாக, அJெசா� ெபா�� கால&ைத 

ஆராய4 D�வ� அறியாைமயாகேவ �C��. இAவாராMJசிய;) 

தைல4பட ேவ8=வதி)ைல. ��ெக?@ ெச�ெபா�� கால 

எ)ைல0� உ�ப�டத	, எ	, ெகா�வேத அறி�ைடைம. 

��க	 கால7 கட"த கட��. இய�ைக எ	, உ8ேடா, அ	, 

�த) ��க?� உள	. இய�ைக அநாதி; ��க?� அநாதி.) 

 மைலய;ைட வா9"த தமி9 ம0க� த7க��0 க8 %டாக0 

கா�சியள<&த இய�ைகைய அC0கC க8ணா� க8=, உள&தா) 

�க"�, அைத இைடயறா� நிைன"� நிைன"�, அத	 க8 

பC"த வா9� நட&தினா$க�. அத	 பயனாக அவ$க� 

இய�ைகய;?� ப;Iவ;	றி வ;ராவ; நி��� அழைக��, அழகி	 

மாறாத இளைமைய��, இைளய;m�� அழியா மன&ைத��, 

இைவ�ைடய ஒ	, எ)லாவ�ைற�7 கட"� மா,தலி	றி 

ெயாள<�" த	ைமைய�7 க8டா$க�. இAவழ�, இளைம, மண�, 

கட��ட	ைம ஆகிய இய)Dகைள0 ெகா8ட ஒ	ைற4 ப8ைட& 

தமி9 ம0க� ��� எ	?@ ெசா)லா) அைழ&�4 

ேபா�றினா$க�. ��� எ	ப� ெபா�� ெபாதி"த ஒ� ெசா). அ� 

��ைக �ைடயவ	 ��க	.  



32 

 

4. இய�ைகவழி அழைக0 கா8ட) 

(���� இய�ைக�� உய;$க� – உய;$க�� ��க	 

இய�ைக வாய;லாக4 DI"�வ�" �ைண – உய;$க� ��கனாத) 

– அத��Iய வழி – எ8ண� – அக� – Dற� – இய�ைக வழிபா= – 

Dலனட0க&தி	 P�ப� – தி�Tல$ – ஆ8டைகைம – அ4ப�� 

Dலனட0க�� – இைறய;ய)D – இய�ைக0�� Dல	க����ள 

ெதாட$D – இய�ைக�� Dல	க� – Dலவ	 இய�ைகய;	 மக	 

– இய�ைக வழிபா�C	 %, பா= – அழ�4 ெபா��க� – 

ெப8ைம வழிபா=) 

��க	 எ	,� இைளயனாM, மண�ைடயனாM0 

கட��ட	ைம �ைடயனாM அழ�ைடயவனா ய;�&தலா) 

உய;$க� ெக	ைன? உய;$க� அAவ;ய)கைள4 ெப,� 

வழி�8=ெகா)?  

 ��க	பா) அAவ;ய)Dக� இய�ைகயாM அைம"� 

கிட&த��4 ெபா�8=. உய;$க� உய;$க� அ"நிைல எMத 

ேவ8=� எ	ப� ��க	 தி��ள0 கிட0ைக. இய�ைக0�� 

��க?0���ள ெதாட$ைப4 ேபா) ��க?0�� உய;$க��" 

ெதாட$D8=. இ&ெதாட$ைப உணர ேவ8=வ� உய;$கள<	 

கடைம. ��கேனா உய;$கைள& த	ைன4 ேபாலா0க ஆவட) 

ெகா8= நி�கிறா	. அAவாவல	றி ேவ, ஆவ) 

அவ?0கி)ைல. அAவாவEட	 எ4ெபா:�� ��க	 இய�ைக 

வாய;லாக உய;$க��& �ைண DI"�� வ�கிறா	. ஞாய;,, 



33 

 

கா�,, Dன) �தலிய இய�ைக4 ெபா��கள<	 வாய;லாக 

��க	 உய;$கைள ஓ�பா ெதாழிவாேன), உய;ேர�? வா9ேவ�?  

 நாேடா,� இய�ைக வாய;லாக& தா7க� ெப�, வjஉ� 

�ைண இய�ைகய;?ைடயதா அ)ல� அத	 உ�ைறயாக 

உ�ள ��க?ைடயதா எ	பைத உய;$க� உM&�ணைர) 

ேவ8=�. அ&�ைண. இய�ைகய;?ைடய� எ	, க��ேவா$, 

இளைம மண� கட��ட	ைம. அழ� ஆகியவ�ைற4 ெபற) 

அI�. இய�ைக வாய;லாக ���?ைடைமயாM அ&�ைண 

ெப,வைத உண$ேவா$ ��கனாகலா�. அதாவ� அவன� இய$D 

கைள4 ெபறலா�. ��க	 இய)Dகளாய இய�ைக மண��, 

மாறா இளைம��, கட��ட	ைம��, அழியா அழ�� ெபற 

ஒAெவா�வ�� வ;��Dவ$. அவ�ைற வ;��பாதா$ அIய$. 

ெவ,� வ;�4பம�=7 ெகா�வதி� பயன<)ைல. வ;�4ப&ைத 

நிைறேவ�றி0 ெகா�ளேல அறி�ைடைம. அைத எAவா, 

நிைறேவ�றி0 ெகா�வ�? எ��ைறப�றி நிைறேவ�றி0 

ெகா�வ�?  

 �தலாவ� ேவ8ட�பால� ��ைக4ப�றிய எ8ண�. 

��கைன எ8R� ேபாெத)லா� அவ	 மண�ைடயா	, 

இளைம�ைடயா	, கட�	�ட	ைம �ைடயா	, அழ�ைடயா	 

எ	, நிைன&த) ேவ8=�. அ"நிைன� %=த��4 Dற&ேத 

அAவ;ய)Dகைடய இய�ைக4 ெபா��க8மX� க�&ைத4 பதிய 

ைவ&த) ேவ8=�. அக&தி) ஒ	, நிைல ெப,த�� அத	 

ெதாட$பா��ள Dற�� அத?ட	 ஒ	,த) ேவ8=�. எ	ைன? 
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அகேம Dறமாகலி	 எ	க. இர8C��" ெதாட$ப;லா வா9� 

ெச�ைமய தாகா�. ஆதலா), ��ைக உண$த�� அக4Dற 

ஒ�,ைம இ	றியைமயாத�.  

 அக&தி	 வாய;லாக4 Dற&தி� D�த) ஒ��ைற. Dற&தி	 

வாய;லாக அக&ைத அைணவ� இ	ெனா, �ைற. இர8ட?� 

�	ைனய� மிக அIய�. இட$4பா=ைடய�;  �C� கா8ட) 

எ	?� உ,தி�7 %�டாத�. ப;	ைனயேதா எள<ய�; 

இய�ைகய;) இய7�வ�; உ,தி %�=வ�. ஆகேவ, Dறவழி ப�, 

தைலேய ஈ8= யா	 ெகா�கிேற	.  

 ��க	 �ண7�றி கட"தவ	. அவன� இய)D கைள 

உண$வ;) – நிக9Jசிய;) – ெப,த) இயEேம. உண$வ;) – 

நிக9Jசிய;) – அைவகைள4 ெப,த��& ெதாட0க&தி) 

அைவகள<	 ப�ைம நிைன� ேவ8ட� பால�. இத�� வழி 

எ	ைன? 

 ��க	 �ண7�றி கட"த ஒ�வனாய;?�, இய�ைக 

அவ?0� உடலாக அைம"தி�0கிற�. அA�ட)வழி உய;ரா� 

��ைக �ண$த) %=�. ஆகேவ ��ைக உணர வ;��Dேவா$ 

இய�ைகைய4 ப�,0 ேகாடாக0 ேகாட) ேவ8=�. ெகா�ள<	, 

��ைக இய�ைக உண$&��. உய;$க� இய�ைகேயா=� உற� 

ெகா�� அளவ;னதாக, அைவகள<	 மா�=� ��க	 உண$�� 

ெப�0ெக=0��. இஃெத	ன? இய�ைக வCவ7கைள நாேடா,� 

கா8கிேறா�. இய�ைக�ட	 வா9கிேறா�. ��ைக0 
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கா8கிேறாமி)ைலேய‘ எ	, சில$ க�தலா�, கா8பன 

ெவ)லா� கா�சியாகா. அ7ஙேன வா9ெவ)லா� வா9வாகா. 

Dல	கைள& தZய வழிய;) ெசE&தி0 ெகா8=, இய�ைகைய 

ஒேராவழி0 கா8டE�, அத?ட	 வா9தE� �ைறேய அைத0 

கா8ப�மாகா�; அதேனா= வா9வ�மாகா�. ‘��ைக இய�ைக 

உண$&��‘ எ	?� உ,திேயா=, Dல	கைள இய�ைக0� 

மா,ப�ட ெநறிகள<) ேதாயவ;டா�, அைவ கைள இய�ைகய;) 

நிைலெப,&தி, இய�ைக�ட	 கல"த உற� ெகா�ள4 பய;ல) 

ேவ8=�. இ4பய;�சி0� �த) �த) ேவ8ட�பால� Dல	 

lMைம. 

 Dல	கள<	 பய;�சி0ேக�ற வ8ண� உலகி) வா9� 

அைமகிற�. Dல	க� தZய வழிய;) உழலி	, வா9�" தZயதா��. 

அைவ ந)ல வழிய;) இய7கின, வா9�� ந)லதா��. ஈ8=& 

தZயவழி ந)லவழி எ	ப �ைறேய ெசய�ைக இய�ைக வழிகைள0 

�றி4பனவா�. Dல	க� நிைலைய வா9� ெபா,&� நி�றலா	, 

அ4 Dல	கைள& lMைம4ப=&�வதி), இய�ைக வழி ��ைக0 

காண வ;ைழேவா$ க8R7 க�&�மாய;�4பாராக.  

 ‘இைறைய உண$த��4 Dல	கைள அட0�மா, ஆ	ேறா$ 

அறி�,&திய;�4ப, நZவ;$ அ4Dல	கைள& lயைம4ப=&�7க� 

எ	, நவ;)கிறZ$. Dல	கைள அட0கா� ஆடவ;=தலா) நல	 

வ;ைள�7ெகா)‘ எ	ற சில$ வ;னவலா�. சி	னாளாக4 

Dலனட0க� எ	?@ ெசா�ெறாட$ தன0�Iய ெபா�ள<ழ"� 

நி�கிற�. Dலனட0க� எ	பத��4 Dலைன ஒ=0கி அழி&த) 
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எ	?� ெபா�� ெசா)ல4ப=கிற�. அ� தவ,. Dல	 ெக�டா) 

அறிேவ�? வா9ேவ�? 

 ‘ேயாக� ேயாக�‘ எ	, சி)ேலா$ Dல	கைள ஒ=0கி ஒ=0கி 

�Cவ;) அைவகைள0 ெக=&�0 ��டராMJ, ெசவ;டராM, 

ேநாயராM மா�கிறா$. Dல	 ெக�ட ஒ	, அறிவ�ற ெபா�ளாத) 

ெவ�ள<ைடமைல. அறிவ;	 ஆ0க&�0ெகன4 பைட0க4ப�ட 

Dல	கைள அறி�0 ேக�C��4 பய	பட&த) எ&தைகய மடைம? 

Dல	க� ஒ=0க4ப=வனவாய;	, அ� ஏ	 பைட4ப;) அைமத) 

ேவ8=�? ஆ8டவ	 பைட4ப;) ெபா�ள�றெதா	, ேதா	,மா? 

ேதா	றேவ ேதா	றா�. ஆ8டவ	 பைட4ப;) ேதா	றி��ள 

ஒAெவா	,� ெபா�ைடய�; அ�ைமயான�; வா9வ;��Iய�. 

 Dல	க� ம0க� வா9வ;�ெகன4 பைட4ப;) அைம"��ள 

அறி�0 க�வ;க�. அைவகள<	 வாய;லாகேவ உய;$க� 

எ)லாவ�ைற�� உள&தா) உண$த) ேவ8=�. Dல	க� 

Dற&ைத�� அக&ைத�� ஆ�,4ப=&�� ெப��Dலவ$க�. 

அ&தைக4 Dலவ$கைள  அட0�வ�� ஒ=0�வ�� இய�ைக0� 

மா,ப�= நட&தலா��.  

 Dலனட7கி வா:மா, ஆ	ேறா$ அ�ள<யத	 

க�&ெத	ைன? Dலனட7கி வா:மா, ஆ	ேறா$ அ�ள<ய 

ெமM�ைரகைள4 ெபா	ேனேபா) ேபா�,கிேற	. Dலனட0க� 

எ	பத�� ஆ	ேறா$ ெகா8ட க�&ைத உண$த) ேவ8=�. 

அ	னா$ Dல	கைள0 ெக=&ெதாழி0�மா, ஒ�ேபா�� 
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அறி�,&தினாI)ைல. Dலனட0க&ைத4 ப;றழ0ெகா8=, 

Dல	கைள0 ெக=&�, உலக� இட$4பட4 ேபாகிறெத	, அ@சி, 

ேயாக ெநறிய;) ேத$Jசி ெப�ற தி�Tலனா$, 

 ‘அ@h� அட0கட0 ெக	ப$ அறிவ;லா$ 

 அ@h� அட0�� அமர�� அ7கிைல 

 அ@h� அட0கி) அேசதன� ஆ�ெம	றி�= 

 அ@h� அட0கா அறிவறி" ேதேன‘ 

எ	, %றி4 ேபா"தா$. இ&தி�Tலனாேர பல இட7கள<� 

Dலனட0க7 %றி��ளா$. அ4Dலவ	 அட0க� எ	பத��4 Dல	 

ேக= எ	ப� ெபா�ளாய;ன, அவ$ ‘அ@h� அட0கட0ெக	ப$  

அறிவ;லா$‘ எ	?" தி�ம"திர&ைத ஓதிய;ரா$. ஆகேவ, 

Dலனட0க� எ	பத	 ெபா�ைள ஓ$த) ேவ8=�. 

 Dலனட0கெம	றா) எ	ைன? Dல	கைள& தZய வழிய;) 

ெச)லாதவா, கா&தேல Dலனட0க ெம	ப�; வDல	கைள0 

ெக=&த) எ	பத	,. நாவட0க� – வாயட0க� – ைகயட0க� 

எ	?� வழ0�கைள ேநா0�. ‘ஒ	ைற�" தி	னாேத; ேபசாேத; 

ெசMயாேத; எ	, �ைறயாக4 ெபா�� ெகா�ளலா�. ேபாE�! 

‘ெபா�"திய உணைவ அளவாக உ8; தZயவ�ைற�� பயன<) 

ெசா�கைள�� ேபசா� வாMைமைய4 ேபh; ப;ற$ ெபா�� கவர) 

�தலியவ�ைறJ ெசMயா� ந)லன வ�ைறJ ெசM‘ எ	, 

அAவழ0�& ெதாட$0�4 ெபா�� %ற) மரD. அ7ஙேன 
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Dலனட0க� எ	பத��� ெபா�� ேகாட) ேவ8=�. Dலனட0க� 

எ	ப� Dல	 அழிைவ0 �றி4பத	,. இ&ெதாட$ Dல	கைள ெநறி 

ய;)லா ெநறிய;) ெசE&தாைமைய0 �றி4பெத	க.  

 இய�ைக�ட	 உற�ெகா8=, Dற&ைத�� அக&ைத�� 

ஒ	றJ ெசM�, உய;$க�� இ	பT�ட4 பைட4ப;) அைம"��ள 

Dல	கைள அவா எ	?� ேபM0��, ம�,� பல ெசய�ைக 

நரக&�ைறக��� அCைம4ப&�த) இய�ைகைய��, அத	 

உ�ைறயா� ��ைக�� மற4பதா��. இ�மற4D�ள ம�=" 

�	ப� நZ7கா�. 

 உலகி) ஆ8டைகைம எ	?@ ெசா) வழ7க4 ப=கிற�. 

எ� ஆ8டைகைம? அவா �தலிய ேபMக��4 Dல	கைள 

அைம4ப=&தா� கா4பேத ஆ8ட ைகைம; 

இAAண�ைகைம�ைடய ஒ�வேன மக	; ஒ�&திேய மக� எ	க. 

 ‘உரனஎ	?" ேதா�Cயா	 ஓைர"�7 கா4பா	 

 வர	எ	?� ைவ4ப;�ேகா$ வ;&�‘ 

எ	றா$ தி�வ�வனா$. 

 ெபIேயா$ Dல	கைள ேநா0கி, ‘நZ7க� க�ள$க�; 

வ@சக$க�; ேபMக�, உ7கைள0 ெகா))) ேவ8=�; அட0க) 

ேவ8=�; ஒ=0க) ேவ8=�‘ எ	, பலதிற மாக4 

ேபசிய;�&தைல4 ப�றி�@ சில$0� ஐய" ேதா	றலா�. Dல	க�, 

அவா �தலிய ேபMக�� எள<யனவா��ேபா�, அைவகைள0 
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கC"�, ந	ெனறி ய;) தி�4ப ேவ8C, அைவகைள ெநா"��, 

ைவ��, �ைற %றி�� ெபIேயா$ ேபhவ� வழ0க�. இ��றி&� 

ஈ8= வ;I&�0 %ற) ேவ8=வதி)ைல. இைத4ப�றி4 

‘ெப8ண;	 ெப�ைம அ)ல� வா90ைக& �ைண‘ எ	?� kலி) 

வ;ள0கி��ேள	. ஈ7� ஒ� ெபIயா$ க�&ைத எ=&தா� 

அளவ;) நி	, ேம�ெச)ல வ;��Dகிேற	. எ4ெபIயாைர ஈ8=0 

ெகா�வ� நல	? அகைவய;E� அறிவ;E�, அ	ப;E� �தி$"த 

அ4பெர� ெப�மானாைர0 ெகா�கிேற	.  

 அ4ெபIயா$, 

 ‘ப=�ழி4 பAவ& த	ன ப8Cைய4 ெபMத வா�றா�  

 ெக=வதி� மன<த$ வா90ைக கா8ெடா,7 ேக�கி	ேற	 

 �=�வ I"� ைளவ$ T$0கேர ய;வ$க ேளா=�  

 அCயேன	 வாழ மா�ேட	 ஆj$T ல�ட ன Zேர‘   

 ‘D:4ெபMத ப8C த	ைன4 Dறெமா� ேதாலா	 TC 

 ஒ:0கறா ெவா	ப�வா ெயா�,ேம ெயா	, மி)ைலJ 

 சழ0�ைட ய;த? ைளவ$ ச7கட� பல�@ ெசMய  

 அழி4பனாM வாழ மா�ேட	 ஆj$T ல�ட ன Zேர‘     

 ‘உய;$நிைல �ட�ேப காலா ��ளேம தாழி யாக&  

 �யரேம ேய�ற மாக& �	ப0ேகா லதைன4 ப�றி4  

 பய;$தைனJ hழிய வ;�=4 பா90�நZ Iைற&� மி0க  

 அய$வ;னா ைலவ$0 கா�ேற னாj$T ல�ட ன Zேர‘ 
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‘ப&தனாM வாழமா�ேட	 பாவ;ேய	 பரவ; வ"�  

 சி&த&� ைளவ$ தZய ெசMவ;ைன பல�@ ெசMய  

 ம&�, தய;ேர ேபால ம,�ெம	 ?�ள" தா?�  

 அ&தேன அமர$ ேகாேவ ஆj$T ல�ட ன Zேர‘   

‘D�வ ைரவ$ க�வ$ Dன&திைட4 D�"� நி	,  

 ��வ$ Bைற ெகா�வ$ lெநறி வ;ைளய ெலா�டா$ 

 ��ைட யவ$க� த�ைம �0கணா	 பாத நZழ)  

 உ�ள<ைட மைற&� நி	ற7 �ண$வ;னா ெலMய லாேம‘. 

இ&தி�4பா0களா), Dல	க� தZயவழிய;) த�ைம யo$&� 

அைல&தைல��, அைவகள<	 ெகா=ைம கைள�� 

வ;ள0கியவா,�, அ0ெகா=ைமகள<ன<	,� வ;=தைலயைடவா	 

ஆ8டவைன0 �ைறய;ர"� ேவ8=மா,7 கா8க.  

தZய வழி�ழE� Dல	கைள அட0கியாள) ேவ8=வ� 

அறிஞ$ கடைம. அ4ப$ hவாமிகள<	 Dல	கைள 

ந)வழி4ப=&�வேத �ய	றா$. Dல	கைள& தZய வழிய;ன<ன<,7 

கா&�, அைவகைள ந)வழி4ப=&த அ4ப$ �ய	றாேரய	றி, 

அைவகைள அழி&�& தா�� அைவகட	 அழிய 

�ய	றாI)ைல. தZயெநறிய;) த�ைம ஈ$0�� Dல	கைள0 

கC"�, அைவகைள ேநா0 ந� ஆ8டைக எ	ன 

க�டைளய;=கிறா$ பா�7க�!  
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‘க8கா� கா8மி	கேளா  - கட) 

 ந@h8ட க8ட	 த	ைன 

எ8ேடா� வ Zசிநி	 றா=�ப; ரா	த	ைன0 

 க8கா� கா8மி	கேளா‘. 

‘ெசவ;கா� ேக8மி	கேளா – சிவ	  

 எ�மிைற ெச�பவள 

எIேபா) ேமன<4ப; ரா	றிற ெமMேபா�@ 

 ெசவ;கா� ேக8மி	கேளா‘, 

‘T0ேக நZ�ரலாM – �� 

 கா=ைற �0கணைன 

வா0ேக ேநா0கிய ம7ைக மணாளைன 

 T0ேக நZ�ரலாM‘. 

‘வாேய வா9&�க8டாM – மத 

 யாைன �Iேபா$&�4 

ேபMவா9 கா�டக& தா=�ப; ரா	தைன  

 வாேய வா9&�க8டாM‘. 

‘ஆ0ைக யா�பயென	 – அர	 

 ேகாய;) வல�வ"� 
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s0ைக யால�C4 ேபா�றிெய	 னாதஇA 

 வா0ைக யா�பயென	‘. 

Dல	க� எத�காக4 பைட0க4ப�டன? அ	ப$கேள! அ4ப$ 

அ�8ெமாழிைய உ�, ேநா0�7க�; உ	?7க�. Dல	கள<	 

கடைன உண�7க�. நல	 த�� Dல	கைளயா ெக=4ப�, 

அழி4ப�? அ"ேதா! ெகா=ைம! ெகா=ைம! ஆகேவ, Dல	கைள& தZய 

ேபM வழிய;) உழலாதவா, கா&� இைற வழிய;) தி�4Dவேத 

அைவகைள& lMைம4ப=&�வதா��. 

இைறவ	 கா8ட�கIய	 மா�ற மன7 கட"� நி��� 

மைறேயா	. அவைன உண$த�� அவ	 உடலாக��ள 

இய�ைகைய4 ப�ற) ேவ8=�. இய�ைகைய எைவகளா) 

ப�ற)ேவ8=�? Dற&�0�� அக&�0�� ந=வ8 நி��� 

Dல	களாெல	க. 

இய�ைக0�� Dல	க����ள ெதாட$D ெபI�� 

உ	ன�பால�. இய�ைக�� Dல	க� இைய"� நி��மாேற 

பைட4D� அைம"தி�0கிற�. ம0க� உடலி) Dல	க� ஏ	 

அைமத) ேவ8=� எ	, சிறி� நிைன"� ஆராM"தா), 

அ4பைட4D ேநா0க� Dலனா��. இய�ைகய;?ட	 உற� ெகா�ள 

ேவ8=வ� Dல	கள<	 கட	. இய�ைகேயா Dல	க� வ;�=4 

ப;Iவதி)ைல. அ� Dல	கைள எ	,7 கவ$"தவ8ண� 

இ�0கிற�. கவ$Jசி0�Iய ெபா�� இய�ைகய;	 

மா�ெடாள<$கிற�. 
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அ4ெபா�ெள	ைன? அஃ�, இய�ைக ேவ,, தா	 ேவ, 

எ	, ப;I&�0 %,த�� இடமி	றி, இர8=� ஒ	ேற எ	, 

ெசா)ல& த0கவா, நி��� அழ� அ)ல� ��கா��. 

அAவ;ய�ைக அழ� Dல	க�� ப�ைமயாக4 ெபா�ளாகா�. 

P8ண;யதாக நில�வதாய;?� அ� Dல	க� �� ேநா0க7 

ெகா�ளாத ேநரமி)ைல. Dல	க� வழி உய;$கைள& 

த	வழி4ப=&த அ� நிைனயாத ேநரமி)ைல. அழ� Dல	கைள& 

த	 வய4ப=&த0 கா&�0 ெகா8C�0கிற�. அழ� Dல	க� 

வாய;லாக உள&தி� D�"�, உய;ைர�� உடைல�� த	 மயமா0க 

வ;ைர"� நி�கிற�. இஃ� அழகி	 இய)D. 

அழகி	 கவ$Jசி0� எள<ைமயா�� இய)D Dல	க�� 

உ8=. இைடய;ைடேய ேபய;	 l8=தE0� இைரயா�� 

இய)D� அைவக�� உ8=. இதனா) Dல	கள<	 இய)D0�& 

தைக� ேந$கிற�. தைக� Dல	கள<	 ெசய�ைக நZ$ைமய;	றி 

இய�ைக நZ$ைம ய	,. ெசய�ைக& தைடைய ம0க� அறிவா) 

வ;ல0கி	, Dல	க� த7க� இய�ைக& த	ைம4பC அழகி	 

கவ$Jசி0� எள<யனவா��. இAவா, எள<ைமயாதேல Dல	கள<	 

ெபா�"திய இய)ெப	க. இய�ைக0�� Dல	க����ள இையD 

கா"த&�0�� இ��D0���ள இையையெயா&த� எ	, 

%றலா�. இ7ஙன� Dல	க��Iய இய)Dவழி அைவகைள 

இய0கேல அைவகைள& lMைம4ப=&�வதா��.  

ஒ&த ஒ	ைற ஒ&த ஒ	,ட	 ெபா�&�வ� அ�ைமய	,. 

இ� மிக எள<�. ெதாட0க&தி) சி, �ய�சி ெசMத) ேவ8=�. 
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ப;	ன$ �ய�சிய;	றி வ;ைன இய)பாக நிக9"� வ��. Dல	க� 

மாறிநி	, மய0�� ெசய�ைக4 பய;�சிய;) நZ8டநா� 

பழகியைமயா	, அைவக��Iய இய)ப;	 அைவகைள0 

ெகாண$"� நி,&தJ சி, �ய�சி ேவ8ட�பாலேவ. இ� ெபா� 

�ைற. �ய�சிய;	றி�� சில�0�� அ"நிைல %டE8=.  

ெதாட0க&தி) சிறி� வலி"� �ய	, Dல	கைள 

இய�ைகய;) ெபா�&திவ;C	. அ4ெபா�&த&�0ெகன எதி$ேநா0கி 

நி��� இய�ைக அழ� அ)ல� ��� அைவகைள& த	 

வழி4ப=&தி ந	ெனறிய;) நி,&�� ெபா,4ைப ஏ�,0 

ெகா�கிற�. ஆகேவ, ெதாட0க&தி) சி, �ய�சிய;) தைல4பட) 

ேவ8=வ� உய;$கள<	 கடைம.  

ஆ8டவ	 என0�4 Dல	கைள வழ7கிய;�0கிறா	. அவ	 

Dல	கைள என0� வழ7காதி�4ப;	 ப;றவ;யா) யான எ	ன 

பய	 ெப,ேவ	? வா9ைவ இய�ைக மயமா0கி, அழகி) T9கி. 

இ	ப Pக$த� ெபா��ேட Dல	க� ஆ8டவனா) என0� 

வழ7க4 ப�டன. அ4Dல	கைள0 ெகா8= இய�ைகைய0 க8ட 

வ8ணமாM, அத	 இைசைய0 ேக�ட வ8ணமாM. அத	 

மன&ைத �க$"த வ8ணமாM, அத	 ஊறைல ஏ�ற வ8ணமாM 

உலகி) வா9� நடா&த4 பய;ல அCேய	 ெபI�� 

கடைம4ப�C�0கிேற	. இ)ைலேய), யா	 இ	பமிழ"� 

�	ப0�ழிய;) வ Z9"தவனாேவ	.  
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இய�ைக வாய;லாக இைறவைன0 கா8ட) ேவ8=� 

எ	?� எ8ண� �த) �த) என� ெந@சி) உைற"� நி�ற) 

ேவ8=�. அAெவ8ண� �தி$"� �தி$"� Dல	கைள 

இய�ைகய;) கட�கிற�. Dல	க�, இய�ைகய;) பC"� பC"�, 

அAவ;ய�ைகய;	 க8 ெபாலி�� வCவ;லா அழைக உ�ள&�0� 

உண$&�கி	றன. அAவழ� Dல	க��� உ�ள&�0�� 

வ;�"தாகி, அக4Dற ேவ�,ைமைய0 கைள"� ஊ�=� இ	ப� 

ெசா)ல�பாலத	,. நிக9Jசிய;) அ� Pகர&த0க�. 

இய�ைகைய எ8ண; எ8ண;4 Dல	கைள இய�ைக வழிJ 

ெசE&தி இ	ப� Pக$கிறவேன Dலவ	. அ4Dலவ?ைடய 

Dல	க� D"தி�� இய�ைகய;) ேதாM"� ஒ	,படலா?�, 

அAெவா�,ைம அக4Dற ேவ�,ைம உண$ைவ0 கைளதலா?�, 

அவ	 இய�ைக அ	ைனய;	 மகனாகிறா	. இய�ைகய;E�ள 

அழெக?� அ4ப	 அவைன& த	 வ8ணமா0�கிறா	. 

அ�மகைன4 ப;ண; T4D சா0கா= அRகா. அவ	 அழிய 

அழகனாகிறா	. இ"நிைல ெப,த��0 கைட4ப;C0�� இய�ைக 

வா9ேவ ��கனCைய4 Dகலாக0 ெகா�வெத	,ண$க. 

இய�ைக வழிபா�C�� எ7ஙன� அCேகா)வ�? அழேகா 

இய�ைகய;) யா8=� ெபாலிகிற�. இய�ைகய;) அழகிலா 

இடமி)ைல. இAவழெகா�ைம உண�� ெப�நிைல %ட4 

ெப�றா$0�4 ெபா�வாக இய�ைக வழிபாெடன0 �றி&�வ;டலா�. 

அழைக4 ப	ைமயாக உண�� ெதாட0க நிைலய;�4ேபா$0� 

இய�ைக வழிபா= எ	, ெபா�வாக0 �றி4பதா) பய	 
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வ;ைளயா�. அ	னா$ இய�ைக வழிபா�ைட4 பC4பCேய 

ெதாட7�வ� நல	; அவ$ தம� உ�ள&ைத0 கவர& த0க 

இய�ைக அழ�4 ெபா�� எ�ேவா, அத	க8 அவ$ Dல	கைள 

ஒ	றJ ெசMவாராக. எவ?0� எத	க8 ேபரழகி�4பதாக& 

ேதா	,கிறேதா, அவ	 அைத இைடயறா� உ	?வானாக. 

இ4பய;�சி மகைன4 ெப�நிைலய;) ஈ$&�0 ெகா8ேடயா��. 

ஈ8= யா	 சில அழ�4 ெபா��கைள0 �றி0கிேற	. அைவ 

தி7க�, மல$, பறைவ, �ழ"ைத, ெப8ைம �தலியன. இவ�றி	 

பா)க�&ைத அC0கC ெசE&த) பர"த ஒ�ைம அழைக0 காண 

அC0 ேகா)வதா��.  

‘ெப8ைண மாையெய	,� மலெம	,� சில அறிஞ$ 

ேபசிய;�0க, நZவ;$ அழ�0 கட�ைள0 கா8ட��4 ெப8ைண 

வழிப= ெபா�ளாக Dக)வெத	ைன‘ எ	, சில$ வ;னவலா�. 

அழ�0 கட�ைள0 கா8பத��4 ெப8ண;?@ சிற"த வழிப= 

ெபா�� ஒ	றி)ைல எ	ேற வலி�,&�ேவ	. ெப8ண;E�ள 

அழ�0 கட�ைள0 கா8ேபா?0�4 ப;ற இட7கள<E�ள அழ� 

தாேன Dலனா��.  

ெப8ைம எ	ப�. எ	D ேதா) ேபா$&த காம0 %= எ	?� 

உண$�ைடேயா$ நிைல �றி&�4 ெபI�� இர7�கிேற	. அ	னா$ 

அழெக?� ��ைக உண$த) அI�. ெப8ண;	 P8ைமையேய 

க�த) ேவ8=�. ெப8ைமய;) தாMைம�� இைறைம�� 

ெபாலித) உ	ன�பால�. இ� �றி&�4 ‘ெப8ண;	 ெப�ைம 
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அ)ல� வா90ைக& �ைண‘ எ	?� k�க8 வ;I&�0 

%றி��ேள	. வ;I� ஆ8= கா8க.  

இA�லகி) தன<&தன<யாக உண$"� இ	Dற&த0க 

அழெகலா� திர8ட கட�� வCவ� ெப8வCவ� எ	க. 

ெப8ண;ட&திE�ள கட�� அழைக0 க�தி0 க�தி, ந	றி0� 

வ;&தா�� ந)ெலா:0க&ைத வள$&� வர) ேவ8=�. 

ெப8ைண& தZெயா:0க0 �றி4ேபா= ேநா0�வ� வ;ைரவ;) 

அழிவத��0 கா)ெகா�வதா��. அழெகலா" திர8ட அழ�0 

கட�ளாகிய ெப8ைண உள&தி�&தி, வாயா� பாC0 ைகயா) 

ெதா:� வழிப=தலா) ம0க� வா9வ;	 ேநா0க� நிைறேவ,�. 

ெப8ைண0 கட�ளா00 கதி4 ேபா�,வதி?@ சிற"த தவ� 

ப;றிெதா	றி�0கிற� எ	, என0�& ேதா	றவ;)ைல. 

இA�8ைம ேதறா�, ெப8 ெதMவ&ைத மாையெயன0 க�தி, 

வ;ல7கி	ப� Pகர வ;��Dவதி?7 ெகாCய மற� 

ேவெறா	,8ேடா?  

த	னா) அழ�ைடயெதன0 க�த4ப=� ஒ	ைற 

ஒ�ைம�ள7 ெகா8= வழிப�=வjஉ� ஒ�வ	 நாளைடவ;) 

அழைக யா8=7 காண4ெப,வ	. அவ?0� இய�ைக �லகேம 

��கனாக வ;ள7��. அ" நிைல எMதிய ஒ�வன<ட� ��க	 

இய)Dகளாகிய மண�� இளைம�� கட��ட	ைம�� அழ�� 

பதிதலா) அவ	 ��கனாகிறா	. அவ?0� அழிேவ�?  
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அழியா4 ேப, ந)கவ)ல சில வழிபா�= �ைறகைளJ 

சிறி� வ;I&�0 %ற4 D�கிேற	.  

 

5. பா�=� ஓவ;ய�� இைச�� ப;ற�� 

 (இய�ைக வழிபா�=4 பCக� – பா�=, ஊவ;ய�, இைச – 

இய�ைக4 பட� பா�= – இள7ேகா. ேச0கிழா$, க�ப$ ஓவ;ய7க� 

– தமி9 k)க� – தமிழ$0ெகா� வ;8ண4ப� – கலி&ெதாைக�� 

தி�0ேகாைவயா�� – தி�0ேகாய;E� ஓவ;ய�� – ஓவ;ய�� 

காவ;ய�� – உ�வ வழிபா�C	 P�ப� – ஓவ;ய�� இய�ைக�� 

– மைல�� ேகாய;E� – ெசய�ைக அண;க� – இைச�� ேயாக�� 

– அ4ப�� பத@சலியா�� – இைச�� இய�ைக�� -  இைச�� 

இைறவ?� – வ	ெறா8ட$ – ேஷ0}ப;ய$ – இைச�� ஒ:7�� 

– ேச0கிழா$ – எ�=4 ெபா�� வழிபா= – ஞாய;, வழிபா= – 

உடேலா�ப)).   

 ,இய�ைக அழைக உண�� ேப, ெப,த) எள<த	,. அIதி) 

�ய	, அ4ேப, ெப�ற ஒ�வ	 எ0காரண� ப�றி�� அைத 

இழ&தலாகா�. அ4ேப�றி�� இட$ வ;ைள0க4 பலதிற4 

ேபMகள<�0கி	றன. அ4ேபMகள<	 B9Jசி0� எள<ைமயாM 

இைரயாகாதவா, மக	 த	ைன0 கா&�0 ெகா�வேத 

அறி�ைடைம. இத�ெகன ெசMவ�?  
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 இய�ைகைய இைடயறா� மக	 நிைன"த வ8ணமி�&த) 

ேவ8=�. ஒ	ைற இைடயoC	றி நிைன"� ெகா8C�0�� 

இய)D மிகJ சில$0ேக அைமவ�8=. ம�ற4 

ெப��பா	ைமேயா$0� அAவ;ய)D எள<தி) அைமவதி)ைல. 

ஆதலா) இய�ைக நிைனவ;ன<	,� ப;Iயாதவா, த�ைம0 

கா0கவ)ல �ய�சிகள<) இவ$ தைல4ப=த) சிற4D. 

இ��ய�சிைய வழிபா= எ	,7 %றலா�. வழிபா=க� பல 

திற&தன. அவரவ$ த&த� ஆ�றE0கிய	ற��, இய)ப;��4 

ெபா�"திய�மாக உ�ள ஒAெவா� வ;த வழிபா�ைட0 

ெகா�வாராக. 

 ஈ8=J சிற4பாக �&திற வழிபா=கைள0 �றி0கிேற	. 

ஒ	, பா�=; ம�ெறா	, ஓவ;ய�; இ	ெனா	, இைச. இைவ 

ம0க� உண$ைவ�� இய�ைகைய�" ெதாட$D4 ப=&த&த0க 

பால7க� ேபா	றன.   

 �தலாவ� பா�ைட எ=&�0 ெகா�ேவா�. 

பா�டாவெத	ைன? இய�ைகேய பா�=. இய�ைக பா�ெடன<) 

அத	 உ�ைறயாக உ�ள ��� அ)ல� அழ�� பா�டா��. 

இய�ைகைய உ�ளவா, எ:&தா) அண;ெபற வைரவ�� பா�ேட. 

இ4பா�ைட இய�ைகய;	 பட� எ	, ெசா)லலா�. 

 இய�ைக எ4ெபா�ைள உள&தி) பதி0கிறேதா 

அ4ெபா�ைளேய அத	 படமாக உ�ள பா�=� பதி&த) 

ேவ8=�. அ7ஙன� பதிவ;தியாத� பா�ட	,.  
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 ��மண; உைற"� உ�8= திர8டாெரன இ�� B9"த 

ெகா8ட) �C��, ெச@ஞாய;�றி	 எ:கதி$ உமி:� 

இளெவய;லி) ஒ	றி அழ� கா�=� பJைச பh7கா�=4 

ேபா$ைவ��, மண; ெகாழி&� �ழவா$&�J ச7ெகாலி0�� அ�வ; 

யண;��, வ8= யா9 TரE�, �ய;) பா�=�. ம@ைஞ யா�=7 

ெகா8ட ஒ� மா)வைர நி�கிற�. அAவைரைய எ:&தா) 

ஓவ;யமாக ஒ� Dலவ	 வைர"த பா�= ம�ேறாIட&தி) 

ெபாலிகிற�. 

 அ�மைலைய4 பாரா� இ4பா�ைட0 க8R�ற ேவெறா� 

Dலவ?�, இ4பா�ைட0 காணா� அ� மைலைய ேநா0கிய 

ம�ெறா� Dலவ?� பா�C	 சிற4ைப0 %ற4 D�"தா	. பா�=4 

ெபா�ைள அவ	 வ;I&�4 பக�7கா) ெபா�ள<	ப&ைதJ 

ெசவ;ம=&த ம�ெறா�வ	, ‘இஃெத	ன பா�டா? மைலயா? 

வழிய;ைடயா	 க8ட ஒ� மைலைய4 ப�றி ேபhகிறZேர? 

அ�மைலய;	 படேமா இ4பா�=? அ�மைல, Dற&ேத வழ7கிய 

கா�சிைய�� இ	ப&ைத�� இ4பா�= அக&ேத வழ7�கிறேத!  

எ	, மகி9ெவMதினா	. ப;	ைன அAவ;� Dலவ�� �றி&த 

மைல ேபா"� அ�மைல பா�டாக4 பாவ;��ள அழைக�ண$"� 

இ	D�றன$. இ	ப&தி) இ�வ�� ஒ�வராய;ன$.  

 Dற&ேத இய�ைகைய0 கா8ேபா	 எ&தைகய இ	ப&ைத 

Pக$கிறாேனா, அ&தைகய இ	ப&ைத அAவ;ய�ைக4 பா�ைட 

ஓIட&திலி�"� பC4ேபா?� Pக$த) ேவ8=�. இ&த	ைம 

வாM"த ஒ	ேற பா�டா��. 
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 பா�=0�Iய ெபா�� கா�சிையயாத), அத��Iய 

இ	ப&ைதயாத) வழ7கா&� பா�டாகா�. அ� ெவ,@ 

ெசா�க�ேடயா��. அ� வ;ைரவ;) உE&�4 ேபா��. 

 இய�ைகைய உ�ளவா, �றி0�� பா�ைட அண; ெபற 

யா0க வ)லா	 எவ	? Dல	கைள இய�ைக வழி4 ப=&தி& 

lMைம ெசM�, இய�ைகயழைக உ�ள&தா) �க$"�, 

உண$வ;�� இ	பவ;�"l�=� ஒ�வேன இய�ைகைய4 பா�C) 

வC0கவ)லா	. அ4Dலவ	 இய�ைகைய4 பா�ேடாவ;யமாக 

வைர�� ேபா�, அவ	 Dல	கள<E� உள&திE�, உண$வ;E�, 

இய�ைக��, இய�ைக4 ெபா�,4D0க�, %,பா=க�, 

இய)Dக�, ப;ற�� எAவா, பCகி	றன எ	, ெசா))E� 

ேவ8=ேமா? இவ	 இய�ைக வ8ணமாகிறா	.  

 இய�ைக பC�� இட"ெதா,� அழெக?� ��க	 

எ:"த��வா	. ஆகேவ, இய�ைகைய4 பாட4 D�வ�� ��க	 

வழிபாடாத) கா8க. இய�ைகைய4 பாட இயலாதா$ 

இய�ைக4Dலவ$ பாCய பாட)கைள4 ெபா�ண$"� ஓதி, 

இய�ைக இ	ப&தி) திைள4பாராக. இ��� ��க	 

வழிபாடா��. 

 உலகி) பல இட7கள<) பல Dலவ$ த�த� ெமாழிய;) 

இய�ைகைய4 பா�ேடாவ;யமாக எ:திய;�0கிறா$. ந"தமி94 

Dலவ�� இய�ைக4 பட� பல வைர"� நம0� உதவ;��ளா$. 

அ4பட7க� ப)லாய;ர0 கண0காக0 கடெலன4 ெப�கி0 
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கிட0கி	றன. அ0கடலின<	,� இர8ெடா� �ண; எ=&�J 

ெசா�=கிேற	. 

 ‘திைச�க� பச"� ெச�மல$0 க8க� 

 �:நZ$ வார �:ெம�� பன<&�& 

 திைரநZ ராைட ய;�நில மட"ைத 

 யர0ெக=& தல�வ� ம)ல� காைல‘ 

 இஃ� இள7ேகா வைர"த அ"திவா	 ஓவ;ய�.  

 ‘நZலவா ம@ைஞ ஏ7க நிைர0ெகாC Dறவ� பாட0  

 ேகாலெவ8 �ைகேய$ �)ைல ேகாப�வாM 

�,வ)கா�ட          

 ஆEமX	 ன<ைடB9 மாைல4 பேயாதர� அைசய வ"தா� 

 ஞாலநZ டர7கி லாடக காெர?� ப�வ ந)லா�‘ 

இ� ேச0கிழார�  

‘த8டைல மய;)க ளாட& தாமைர வ;ள0க" தா7க0   

 ெகா8ட)க8 �ழவ; ேன7க0 �வைளக8 வ;ழி&� 

ேநா0க&           

 ெத8Cைர ெயழின< கா�ட& ேத�ப;ழி மகர யாழி	   

 வ8=க ள<ன<� பாட ம�த�வ Z� றி�0� மாேதா‘  

 ‘Dவ;ய;?0 கண;யா யா	ற ெபா�ட"� Dல&தி� றாகி 

 அவ;யக& �ைறக டா7கி ஐ"திைன ெநறிய ளாவ;J  

 சாவ;�ற&ெதள<"� த8ெண	 ெறா:0க�" த:வ;J 
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சா	ேறா$           

 கவ;ெயன& ெதள<"த ேகாதா வIய;ைன வ Z$$ க8டா$‘. 

‘ெவMேயாெனாள< த	ேமன<ய;	 வ;Iேசாதிய;	 மைறய4 

 ெபாMயாெவ?� இைடயாெளா=� இைளயாெனா=� 

ேபானா	 

 ைமேயாமர கதேமாமறி கடேலாமைழ �கிேலா   

 அMேயாஇவ	 வCெவ	பெதா$ அழியாஅழ �ைடயா	‘. 

  

 ‘ெவய;லி	 நிலேவேபா) வ;Iகதி Iைடவ Zச4   

 பய;)மர நிழ~ன4 பன<Dைர �ள<ேமக4    

 Dய)தர வ;ளெம	கா) sவள வ;யெதMத    

 மய;லி	 நடமா=� வழிய;ன< யனேபானா$.‘ 

இைவ க�பI	 எ:&ேதாவ;ய7க�. 

 உலகிைட வா9"த ெப��Dலவ$க� அழெக?� ��க	 

வழிபா�ைட இைடயoC	றி நிக9&த� ெபா��=4 பா0களா) 

காவ;ய7கைள��, நாடக7கைள�� வா9&�0கைள��, 

ப;றவ�ைற�� பாC னா$க�. இ4பா�=& ெதா8டா) அவ$க� 

இய�ைக வCவான இைறவேனாCைய"த இ	ப வா9ைவ 

இA�லகிேலேய ெப�றா$க�. அவ$க� பாCய பா�=0 காவ;ய7க� 

எ:&�0கள)ல; ெசா�கள)ல; சீ$கள)ல; தைளக)ல; அCகள)ல; 

ெதாைடகள)ல; அைவக� இய�ைகய;	 எ:&ேதாவ;ய7க� 

உலைக ேநா0��ேபா� ேதா	,� மைலகள<	 அண;��, 
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கா=கள<	 ெசறி��, ெசC ெகாCகள<	 நிைர��, பh�பய;$4 

பரைவ��, க�7கடE�, ெச@ஞாய;,�, நில�&தி7க�, 

நZலவான��, பறைவகள<	 �ழன<��, வ;)7�கள<	 ஈ�ட��, 

ம0கள<	 %�ட��, அ0%�ட&தி	 உழ� வாண;ப� ஆ�சி அற� 

ெமாழி வழ0� ஒ:0க��, ப;ற�� காவ;ய7கள<E7 காண0 

கிட0கி	றன. ஒAெவா� காவ;ய�� இய�ைக உலகி	 ஒAெவா� 

படமா��. 

 இய�ைகய;) ��� உைறகிற�. இய�ைக பா�டா� ேபா�? 

அ4பா�CE� ��� உைறகிற�. பா�=0களாலா0க4 ெப,7 

காவ;யேமா ��க	 வ Z�றி�"தா7 ேகாய;லாகிற�. இ0ேகாய;) 

வழிபா= ��C	றி நைடெப,� இட7கள<) மகி9Jசி ெபா7கி0 

ெகா8C�0��. 

 �	ைனJ தமி94 ெப�� Dலவ�� பா�=0 காவ;ய4 ெப�7 

ேகாய;) பல அைம&தி�0கிறா$. ப&�4 பா�=, எ�=&ெதாைக, 

ஐ�ெப�7கா4ப;ய�, ெபIய Dராண�, க�பராமாயண�, 

தி�வ;ைளயாட�Dராண�, கா@சி4Dராண�, ேதவார�, தி�வாசக�, 

தி�வாMெமாழி, தி�4Dக9 �தலிய தமி90ேகாய;)கள<�0கி	றன. 

ஆனா) வழிபா= ம�=� அ�கிய;�0கிற�. இ0கால& தமி9 

ம0க� ைக�மாெற	ேன எ	ேன! ‘அ$Jசைன பா�ேடயா��‘ எ	, 

தமி90 கட�� பா�ைடேய வ;ைழ"� நி�கிற�. பா�= வழிபாேடா 

அ�கி நி�கிற�. பா�=& ெதா8Cலாத இட&தி) அ	ேப�? 

இ	பேம�? மகி9Jசிேய�? இதனா) தமி9 ம0க�பாE�, அவ$க� 

வா9வ;E� அழெக?� ��க	 ஆ=தெலாழி" தா	. �த) 
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�த) இய�ைகய;) ��ெக?� அழைக0 க8ட தமிழ$க� 

நிைல இAவாறாய;�,! அழைக0 க8டவ$க� அழகிழ"தா$க�. 

தமிழ$கேள! இய�ைக உ7க� ெச)வ�; அத	 அழ� உ7க� 

உடைம; அAவழ�4 பா�= உ7க� அண;. மX8=� அைவகைள4 

ெபற �யE7க�. நZ7க� ப8ைட நிைல எM�வ Z$க�.  

 உ7க� தமி94 ெப�� இ	ப நிைலய7க� ஈ7�0 

கலி&ெதாைக�� தி�0ேகாைவயா�� எ	?�ள&ைத0 

கவ$கி	றன. அைவகள<	 எ:&�, ெசா), சீ$, தைள, அC, ெதாைட 

எ	?� ஒAெவா	றிE� இய�ைக�� அழ�� பா�=� 

ம��கி	றன. அைவகள<) யா8=� மண�; யா8=� இளைம; 

யா8=7 கட�� த	ைம; யா8=� அழ�! எ	ன�ைம& தமி9 

ம0ைளJ சிற4பாக0 கலி&ெதாைக, தி�0ேகாைவயா$ �தலிய 

k)கேளா= உற� ெகா8= வா:மா, ேவ8=கிேற	. 

ெப8ைண4 ேபய;	ப4 ெபா�ெளன0 க��" l$&த$ க��& 

தி�0ேகாைவயா$ காம kலாக& ேதா	றலா�. ெப8ைண 

��காக4 ேபா�,ேவா$0க	ேறா தி�0ேகாைவயா$ இ	ப 

kலாக& ேதா	,�!  

 இய�ைக அழ�4 ெபா�ள<E� தமி94 பா0கள<E� ��ைக0 

காண இயலாத சேகாதர$ ெபா��=, ஆ7கா7ேக ��க4 

ெப�மா?0�& தி�0ேகாய;)க� க�ட4ப�C�0கி	றன, 

அ&தி�0ேகாய;) வழிபா�டா?� ேப, ெபறலா�.  
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 தி�0ேகாய;) எ	ப� க�Cடம	,. அஃ� அ"நிைனைவ 

K�=வ�ம	,. தி�0ேகாய;), இய�ைக ைய�� இய�ைகய;	 

உ�ைற ெபா�ைள�� – நிைனt�=வ�. நா=கள<) 

எ&�ைணேயா க�Cட7கள<�0கி	றன. இ0க�Cட7க��� 

ேகாய;) க�Cட7க��� ேவ�,ைம�8=. ேகாய;)கள<	 தைல, 

உட), உ,4D, உ�ள� எ)லா� ஓவ;ய7களா) அண; 

ெசMய4ப�C�&த) கா8கிேறா�. ம�ற0 க�Cட7கள<) 

ஓவ;ய7க� அைம0க4ப=வதி)ைல. ந� �	ேனா$ ேகாய;)கைள 

ஓCவயமா0கியத	 P�ப&ைத ஓ$த) ேவ8=�. இய�ைக, அத	 

உ�ைற எ	?� இர8C	 சாய)கேள ேகாய;)களாய;	. 

இய�ைக��, அதைன வ;�=4 ப;Iயாத அத	 உ�ைறயா� 

அழ�� ேகாய;) கள<) பல திற ஓவ;ய7களாக0 

கா�சியள<0கி	றன.    

 ஓவ;ய7க� எ	பன காவ;ய7க� ேபா	றைவ. காவ;ய	 

இய�ைகைய0 கவ;யாக எ:�கிறா	. ஓவ;ய	 இய�ைகைய 

ஓவ;யமாக வைரகிறா	. காவ;ய�� ஓவ;ய�� ஒ� 

ேநா0�ைடயனேவ. க�&தி) இர8=� இய�ைகயழைகேய 

பதி0கி	றன.  

 காவ;ய	 க8R7 க�&�� எ7ஙன� இய�ைக0 %,கள<) 

பCகி	றனேவா, அ7ஙேன ஓவ;ய	 க8R7 க�&�� 

அைவகள<) பCகி	றன. ஓவ;ய	 இய�ைக�ட	 இய�ைகயாM 

நி	ேற ஓவ;ய ெம:�த) க�த�பால�. 
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 இய�ைக வCவ7கைள4 Dல	க� வழி உ�ள&தி) நி,&தி 

உண$வ;�ெகா8=, அைவகைள0 ைகயா) படமாக�� 

வCவமாக�� �ைறேய எ:�தE�, அைம&தE� எAவள� 

அ�ைம! க)லாக�� பள<7காக��, ப;றவாக�� கிட0�� ப;8ட4 

ெபா�ள<ேல, சி�ப	 உண$வ;E�ள இய�ைகயழகி	 P8ைம 

வCவ�, அவ	 ைகய;	வழிய;ற7கி உ�0ெகா�கிற�. இA��, 

தா	 திக:7க)ைல�� ப;றவ�ைற�� மைற&� 

இய�ைகயழைக4 ெபா�&�கிற�. 

 இ&தைகய ஓவ;ய&ைத எ	ென	, %,வ�? எ	ென	, 

ெகா�வ�? ஓவ;ய� க)லா? பள<7கா? மரமா? ஓவ;ய� 

�கி9&தE� க)E� மர�� பள<7�� மைறகி	றன. இய�ைக 

P�ப�ணராத ெசய�ைக மா0க��4 Dலனா�� ெபா�ைள4 

ப�றிய ஆராJசிேய ஈ8= ேவ8=வதி)ைல. அ	னா$ 

ெசய�ைகய;) ெதாட0�8= கிட4ேபா$. இய�ைக P�ப 

�ண$"ேதா$0ேக ஓவ;ய&தி	 ெப�றி Dலனா��. ஓவ;ய&ைத0 

க8= மகி9"� க�த0 க�த அ� Dல	க0� இ	s�= 

இய�ைக அழகா� ��ைக உண$&�கிற�. ஓவ;ய� மகைன0 

கவ$"� ெகா8ேட இய�ைகயழகி) அவைன0 %�=கிற�. 

இAேவாவ;ய&ைத எ	ென	, ெகா�வ�? இைத இய�ைகயழகி	 

சாய) எ	, %றலா�; அ)ல� இய�ைகயழகி	 �வ; எ	, 

ெகா�ளலா�.  

 ைகயா) ெசMய4ப=வ� ெசய�ைகெய	,�, ைகயா) 

ெசMய4படாத� இய�ைகெய	,� �	ன$ ஓIட&தி) 
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�றி4ப;�டைத ஈ8= அ	ப$க�� நிைனt�=கிேற	. 

அைத0ெகா8=, ’ஓவ;ய�� ைகDைனதிய�,� ஒ	றாகலா	‘ 

அைத ஈ8= ஏ�பெத	ைன எ	, சில அ	ப$க� ஐ�றலா�. 

ஓவ;ய� இய�ைக யழகி	 �ழவ; எ	, ெகா�ளலா�. 

 ைகயா) ெசMய4ப=வ� ெசய�ைகெய	,�, ைகயா) 

ெசMய4படாத� இய�ைகெய	,� �	ன$ ஓIட&தி) 

�றி4ப;�டைத ஈ8= அ	ப$க�� நிைனt�=கிேற	. அைத0 

ெகா8=, ‘ஓவ;ய�� ைகDைன"திய�,� ஒ	றாகலா	‘ அைத 

ஈ8= ஏ�பெத	ைன எ	, சில அ	ப$க� ஐ�றலா�. ஓவ;ய� 

இய�ைகயழகி	 ெப�றிைய நிைனt�C உண$&தலா?� அஃ� 

இய�ைக�ட	 ஆ�,4ப=&தலா?�, இய�ைக வழிபா�C�� 

அஃ� ஏ�ற��Iயேத. ஓவ;ய உ�4ெபறாத கீற)கம ப;ற 

ேகார7க� Dல	கைள இய�ைக�ட	 ஆ�,4ப=&தாைமயா	, 

அைவ ெசய�ைகய;	பா� ப=வனவா�. ஓவ;யேமா Dல	கைள 

இய�ைக�ட	 ெதாட$Dப=&�கிற�. இ�ப�றிேய ஓவ;ய&ைத 

இய�ைகய;	 சாய) எ	,�, �ழவ; எ	,7 கிள"� 

%றலாேன	. அழ�ைற�� இய�ைக நிைலய&ைத& திற0கவ)ல 

திற� எ	, ேவ, வழிப=&தி�� ஓவ;ய&ைத0 %றலா�. 

க�&ைத இய�ைக�ட	 ெதாட$D ப=&�� ெசய�ைக0��, ம�றJ 

ெசய�ைக0�� ேவ�,ைம �8ெட	க. ஓவ;ய வழிபா=, இய�ைக 

வழிபா�C	 ெதாட0க நிைலய;�4ேபா$0 �Iயெத	, ேமேல 

ெசா�ற�� ஈ8=0 க�த�பா�,.   
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 ஓவ;ய7கள<	 ெப�0ேக ேகாய;ெல	ப�. ேகாய;லி?�ேள 

ஒள<�� ஒAெவா� வCவ�� இய�ைகயழகி	 �ழவ;ெய?� 

ஓவ;ய&தி	பா�ப�டேத. எனேவ ஓவ;ய0 %டமாக வ;ள0�7 

ேகாய;), இய�ைகய;	 த	ைமைய��, அத?�ெபா�ள<	 

இய)ைப�� ம0க�� உண$&�வெத	க.  

 இ"ேநா0�ட	 அைம0க4ெப�ற ஓவ;ய நிைலய 

மா"தி�0ேகாய;) ெச)ேவா$ ஆ8�ெட:"த�ள<��ள ெபா�ைள 

எA�ண$�ட	 வழிபட) ேவ8=�? 

 தி�0ேகாய;) உ�ள<�0�� ��க4 ெப�மா	 தி���வ�, 

மண� இளைம கட��ட	ைம அழ� எ	?� இைவக�� அறி�றி 

எ	?� உண$ேவா= (��கைன) வழிபா= ெசMத) ேவ8=�. 

இA�ண$ேவா= ெசMய4படாத� க) ெச�D வழிபாடாக �C��. 

இதனா) அறியாைம நZ7கா�; அழகி	ப அ	D" ேதா	றா�.  

 ‘தி�0ேகாய; E�ள<�0�" தி�ேமன< த	ைனJ   

 சிவெனனேவ க8டவ$0�J சிவ?ைறவ ன7ேக‘ 

எனவjஉ� அ�ண"திசிவ&தி	 தி�வா0ைக ேயா$க. 

 ந� �	ேனா$ ��க4ெப�மா?0�4 ெபI�� 

மைலகள<?�, மைலய;	 பா7கI?ேம தி�0ேகாய;) க�Cன$. 

ஒAெவா� �	,� ��க	 தி�0ேகாய;ெலன ந� �	ேனா$ 

அறி�,&தி��ளன$. ந0கீரனா$ தம� தி���கா�,4பைட�� 

�	,ேதாறாடைல0 ெகா8ட �� உ	ன&த0க�. ��க	 

வழிபா�ைடJ ெசய�ைக ேகாய;லளேவா= ந�மவ$ நி,&திவ;ட4 
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ேபாகிறாெர	, அ@சி, ந"தமி9J சா	ேறா$ இயைற00 

ேகாய;லாகிய மைலைய�7 ேகாய;ெலன0 ெகா�மா, நம0� 

அறி�,&தின$. ��கைன மைலயாக வழிபC	, ப;	ைன 

அ�மைல ெப� உலகமாகி ��க	 உ8ைம வCைவ4 

Dல4ப=&��.  

 ��க	, இய�ைகழ�0 கட�� எ	ற உண$வ;லாJ சில$, 

தி���ைவJ ெசய�ைக அண;களா) அழ� ெசMகிறா$. இய�ைக 

அழகிைனJ ெசய�ைக அண;யா அழ� ெசM��? தி�வ;ழா 

தி�வ;ழாெவனJ ெசய�ைக& தZெநறி ப�றி& திIபவ$0�4 ெபI�� 

இர7�கிேற	. ��க	 வ;ழா0கெள)லா� இய�ைக 

அழ�ண$ைவ K�=மா, ெகாணடாட4 ெபற) ேவ8=�. இ)ைல 

ேய), வ;ழா0கள<	 ெபா�� இற"�ப=�. 

 இன< இைச வழிபா�C	 மX� க�&ைதJ ெசE&�ேவா�. 

இைச வழிபா�ைட ேயாக வழிபாெட	,7 %றலா�. இைசய;	 

பய	 எ�ேவா அ�ேவ ேயாக&தி	 பய?�. ேயாகமாவ�, 

Dல	க� ஒ�ைமப�=0 க�வ; கரண0 �,�Dகைள ஒ=0கி0 

கா�=� அைமதிய;) இ�ைம உண$� ெகட அறிஞ$ அக�க&தி) 

நிக&�� ஒ�வழிபா=. ‘ஒ	றிய;�"� நிைனமி	க� உ"தம0� 

ஊனமி)ைல‘ எ	றா$ அ4பர�ெப�மானா��. ‘ேயாக சி&த A�&தி 

நிேராத‘ என4 பத@சலியா$ ேயாக� எ	?@ ெசா��4 ெபா�� 

வ;I&தி�&தைல ேநா0�க. இ"நிைலைய இைச�7 %�=தலா), 

இைசய;	 பயைன �� ேயாக&தி	 பயைன�� ஒ	ெறன 

உைர0கிேற	.  
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 இைசஞான<ையJ சிற"த ேயாகி எ	, யா	 ெசா)ேவ	. 

ஈ8= ேயாக� ேயாக� எ	, ெசா)வ� ப;றவ�றி) கட�� 

இ)ைலெய	,�, த�பா) ம�=7 கட�8= எ	,7 க�தி, 

எ)லாவ�ைற�" �ற"� வழி �ைறய;	றி, TJைச4 ப;C&�4 

Dல	கைள0 ெக=&�, உட) நல?0�0 ேக= BழJ சில$$ 

ெகா�� ேபாலி ேயாக&ைத ய	ெற	க. ெபா�ள<)லாத ேயாக 

�ைறக� பல இைட0கால&தி) D�"�வ;�டன. Dல	கள<	 

தி�வ;ைடயா)க� வழி �ழலா� ெந@ைச நிைலெப,&தி, 

அைமதிய;) நி	,, ஒ	றி) ஒ	றி, இ�ைமயற அைத 

(அAெவா	ைற) உ	?வ� ேயாக�. இ"நிைலைய 

ஒAெவா�வ�� அவரவ$ இய)ப;��Iய �ைறய;) அைடத) 

%=�. Dல	க� க�வ; கரண7க� ஒ	,� நிைல %�=� 

இய)D இைச0��8=. ஆகேவ, இைசவழிபா=@ சிற"த 

ஒ	ெற	க. 

 திைரய�ற நZ$ ேபா) ெந@சிைன& ெதள<�ப=&தி0 ெகா8=, 

அைமதி ெக:மிய ஓIட&தம$"�, இ4பர"த ைவயக&ைத உ�, 

ேநா0�� ஒ�வ?0� எ)லா� இைச மயமாக4 Dலனா��. 

அ"ேநா0கி) நிைல&�& திைள4ப& திைள4ப, அவ	 த	ன<) 

அAவ;ைச �:7�வ�ண$வ	; ேமE� ேமE� அவ	 அ"நிைல 

ய;) பCய4 பCய, எ)லாவ�றி��� �தலாக��ள 

அழ�4ெபா�� இைச மயமாய;&தைல�� உண$வ	.   

 எ)லா� வ)ல ெமM4ெபா�� உலக உய;$கள<) 

ெபா�"திய;�0கிற� எ	, ெசா)ல4ப=கிற�. எ7ஙன� 
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அ4ெபா�� ெபா�"தி ய;�0கி	றெதன<), அஃ� அவ�,� 

இைசபட4 ெபா�"திய;�0கிறெத	க. உல� உய;$ கட�� T	,� 

இைசய;) ப;ண;0க4ப�=0 கல"� நி�கி	றன. இ0கல4ேப 

அ&�வ;த நிைலெய	, அறிஞ$ %,ப. அ&�வ;த நிைல�� 

இைசபர"த ஒ	றா��. எ)லாவ�றி��� அC4பைடயா��ள 

அழ�4ெபா�� இைச மயமாய;�0கிறெதன<), ம�றைவகைள 

இைச மயெம	, ெசா)ல ேவ8=வதி)ைல. ஆ8டவ	 

இைசமய&த	 எ	?� உ8ைமைய ந"தமி94 ெபIேயா$கைள 

உண$"� உலகி�� அறி�,&திய;�0கிறா$க�.  

 ‘ஏழிைசயாM இைச4பயனாM எ	?ைடய ேதாழ?மாM‘ 

எ	, வ	ெறா8ட$ தம� ேதா�ரா7க கட�ைள 

வ:&திய;�&த) கா8க.  

 இைசயா ய;�4பவ?� இைறவ	; இைச4 

பயனாய;�4பவ?� அவ	. எ	ேன இைசய;	 மா8D! இைச 

வ8ணமா��ள ஒ	ைற இைசயா) எள<தி) ெபறலாம	ேறா? 

ஆகேவ, இைச வழிபா=� இைறவ?0� இன<யெதா	றா��. 

 இைசய;	 இய)Dக� பல4பல. அைவக� ஒ	, அதாவ� 

தைலயாய� ப	ைமைய ஒ�ைம4 ப=&�வ�. இைசய;) இ	ப� 

ம��த��7 காரணமி�ேவ. Dல	க� ஒ�ைம��,0 க�வ; 

கரண7கள<	 ெகா�ட&ைத0 �ைல0�மிட&தி) எ:வ� இைச. 

ம�ற இட&தி) எ:வ� வைச. இைசபாட4 D�ேவா?ைடய 

Dல	க� ப	ைம�ண$வ;ழ"� ஒ�ைம�ண$� ெப,கி	றன. 
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இைசையJ ெசவ; ம=4ேபா?� அ"நிைல எM�கிறா	. ெபாறி 

Dல	 க�வ; கரணJ ேச�ைடகள<ன<	,� மகைன இைச 

வ;=தைல ெசMகிற�. அைவகள<ன<	,� வ;=தைலயைட�� 

ஒ�வ	 ப;	ைன எத?டன இைசவ	? அவ	 இ	ப அ	D4 

ெபா�ளா� அழ�ட	 இைசவ	. உய;$ சா$"தத	 வ8ணமா 

ய;�4பெதா	றாகலி	, அஃ� ஒ	ைற வ;=&த�� ம�ெறா	ைற4 

ப�ற) ேவ8=ம	ேறா?      

 இAவா, இைசஞான< ேச�ைடகள<ன<	,� 

வ;=தைலயைட"� இ	ப அ	ப;) இைசதலா), அ	ைப அவ	 

எA�ய;I?7 கா8கிறா	. இ"நிைல எM�� ஒரவ	 

எA�ய;$0காத) தZ7� ெசMவேனா? ெசMயா	!  எA�ய;Iட&�� 

இர0க7ெகா�� ஒ� ெப�" த	ைமைய இைச %�=கிற�. 

 ஒ�வ	 உலகி) இைச4 Dலனாய;�&த) ேவ8=� அ)ல� 

இைச ேக�= உ��� உள&தனாய;�&த) ேவ8=�. இர8=� 

ெபறாத ஒ�வ	 ம0க� இன&தி) ேச$"தவன)ல	. அவனா) 

இைச வ8ணமா��ள மன4ைத0ேக ேக= உ8டா��. இைச 

இன<ைம உணராதவ	 ெகாைலஞேனயாவ	. இAவாேற 

ேஷ0}ப;ய$ எ	?� கவ;ம	ன$ க��கிறா$. ஆதலா), ம0க� 

இ	ப வா9வ;�� இைச இ	றியைமயாத ெத	க.  

 இைச இய�ைகய;) பர"� நி�கிற�. எ)லா� இைச 

மயெம	, ேமேல ெசா)ல4ப�ட�. �ன<வ$ ேபால அட7கி& 

தைலசாM&� நி��@ ெச@சாகலி	 ெம	கா�றி) 
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ஒ	ேறாெடா	, ெகா@சி0 ெகா@சி இைச பா=கி	றன. 

வா?றேவா7கி வள�ெபற மைழ தவ:� T7கி)க� 

ஒ	ேறாெடா	, அளவாளவ; இைசபா=கி	றன. வ8=க� பா8 

மிழ�,கி	றன. வல�DIக� ச7கீத� �ழ7�கி	றன. 

பறைவகள<	 பா�ெடாலிைய எ	ென	, பக$ேவ	! அழகிய 

வான�பாC! உ	 பா�ைட எ	ென	ேப	? வான&தி) நZ 

இவ��ேபா��, இழி��ேபா�� உ	ன<ைச��, �ைறேய 

இவ$"�� (ஆேராகண�) இழி"�� (அவேராகண�) உலகி� %�ட 

உன0� எவேர க�ப;&தா$? ’கீதமின<ய �ய;ேல‘ என4) 

இன<ைமைய எவேர அைம&தா$? �ழநைதகள<	 மழைல இைச0� 

நிக�8ேடா? ஆ! ஆ! ெப8 ெதMவ7கள<	 ெமாழிேயா ப8மய�! 

ப8மய�! இAவா, இைச இய�ைக�ட	 பட$"� நி�கிற�. 

இAவ;ைச�ட	 இைசவேத பாண	 இைச��.  

 ம0க� அைனவ�� பாணராகா$; ம0க� ஒலி ெய)லா� 

இைசயாகா. எ	ைன? இய�ைகய;) இைச ஒ:7�ப�ேட நி�கிற�. 

இய�ைகய;	 ஒ:7��, அத?ட	 ம��� இைசய;	 ஒ�7�� 

க�த�பாலன. ஒ:7�ப�ட வா9�ைடயா	 இய�ைகவழி 

நி�பவனாகிறா	. அவ	 வா9� இைச�ைடெத	க. ஒ:7� ப�ட 

வா9வ;) ஒ:7�ப�ட நைடய;), ஒ:7�ப�ட ேபJசி) இைச 

hைவ0��. ஒ:7�ப�றி நிைர நிைரேய. ஒேர வ;தமாக நட0�� 

ேபா$ வ Zர$ அண;ய;) இைச மண0��. ஒ:7�ப�ட 

இட7கள<ெல)லா� இைச �8= எ	, h�7கJ ெசா)லலா�. 
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ஒ:7ைக வ;=&� நZ7காத இைச ஒAெவா	றிE7 ெகா8=�ள 

உற�� அழகி	 பா�ப�டெத	க.  

 இய�ைக ஒ:7கி) ஒள<�� இைச வ8ணமா��ள அழைக 

அ)ல� ��ைக உணர உலகி) ஒ:7கிைச ேவ8ட�பால�. 

இய�ைக ஒ:7� ப�றிேய ந� �	ேனா$ இைச ஒ:7� 

வ�&தன$. அ�ேவ இைசய;ய) எ	ப�. �&தமி:� இைச�� 

ஒ	றாM மிட�றி	 வாய;லாக�� நர�D0 க�வ;க� வாய;லாக�� 

ெவள<4ேபா"�, இ	ப� பய0�� �ைறக� அறிஞராய) 

காண4ப�டன.  

 ஒ:7கிலா இைச வைசேய யா��. ஒ:7�0� உ�ப�டேத 

இைசயா��. Dல	க� க�வ; கரண7க� ஒ:7�ப�டவழி 

எ:வ� இைச எ	, ேமேல %ற4ப�ட�� ஈ8= உ	ன&த0க�. 

 ஒ:7�ப�ட இைச த	ைன4 பா=ேவாைர�@ ெசவ; 

ம=4ேபாைர�� இ	ப4 ேப�றி��Iய ஒ�ைம நிைல எMதJ 

ெசMதலா	, அAவ;ைச4பா=� இைறவழிபா= எ	, ெகா�வ� 

ெபா�&தேமயா��. உலகி) இைச வழிபா= ெப�க4 ெப�க 

(உலகி)) அ	D� இ	D� ெப���.     

 இைசவழி ஆ8டவைன வ:&தி4 ேப, ெப�ேறா$ பல$. 

அவ�� தமி9 நா�=4 ெபIேயா$ ஒ�வைர ஈ8= நிைன0கிேற	. 

அAவ	ப$ �ழலி) இைசபாC இைறைம4 ேப, ேப�றவ$. அவர� 

இைச எAெவA வழிய;) பட$"�, உலகிE�, உய;IE� ஊ=�வ;4 

பாM"�, �Cவ;) எ)லாவ�ைற�7 கட"த �:�த� 
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ெபா�ைள0 கவ$"த� எ	பைதJ ேச0கிழா$ ெப�மா	 ெசAவ;ய 

தமி94பாட)களாக இைச&��ளா$. அ4பாட)கள<) சில வ�மா,: 

 ‘வ�ளலா$ வாசி0� மண;&�ைளவாM ேவய7�ழலி	 

 உ�ைறயா@ ெச:&தாக ஒழகிெய: ம�ரெவாலி  

 ெவ�ள<நிைற" ெதA�ய;$0� ேமலமர$ த�வ;ைளேத	 

 ெத�ள�தி ?ட	 கல"� ெசவ;வா$4ப ெதன&ேத0க.‘ 

 ‘ஆன<ைரக ள,க�"தி அைசவ;டா தைண"தயர4   

 பா?ைரவாM& தாM�ைலய;� ப�,மிள7 க	றின�� 

 தா?ண� மற"ெதாழிய& தடம�4ப;	 வ;ைட0�ல��  

 மா	�தE7 கா	வ;ல7� மய;$�கி9&� வ"தைணய‘ 

 ‘ஆ=மய; லின7கம7 கைசவய$"� ம�7கRக  

 ஊ=ெசவ; ய;ைசநிைற"த உ�ளெமா= D�ள<ன��   

 மா=பC"த �ண$ெவாழிய ம�7�ெதாழி) DI"ெதா:�7  

 %Cயவ8 ேகாவல�7 �ைறவ;ைனய;	 ,ைறநி	றா$‘ 

 ‘நலிவா�� ெமலிவா�� உண$ெவா	றா நய&லினா� 

 மலிவாMெவ	 ெளய;�றரவ மய;	மX� ம�8=வ;:� 

 சலியாத நிைலயI�" தட7கI� �ட	சா��   

 Dலிவாய;	 ம�7கைண�� D)வாய D)வா��‘ 

 ‘ம�வ;யகா) வ;ைச&தைசயா மர7க8மல$J சிைனசலியா

 க�வைரவ Z :�வ;க7 கா	யா,7 கலி&ேதாடா  

 ெப��கிலி	 �ல7க�Dைட ெபய$ெவாழிய4 Dன)ேசாரா 

 இ�வ;h�ப; ன<ைட�ழ7கா எ:கடE மிைட��பா‘. 
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 ‘இAவா, நி�பன�@ சI4பன� மிைசமயமாM   

 ெமMவா:� Dல	கரண ேமவ;யெவா	 றாய;னவா	  

 ெமாMவாச ந,7ெகா	ைற �CJசைடயா ரC&ெதா8ட$ 

 ெசAவாய;	 மிைசைவ&த தி�0�ழ)வா சைன��0க‘. 

 ெமMய	ப$ மன&த	ப;	 வ;ைள&தவ;ைச0 �ழேலாைச  

 ைவய"த	 ைன�நிைற&� வான"த	 மயமா0கி4  

 ெபாMய	D0 ெக�டாத ெபா�ெபா�வ;) நட�DI��  

 ஐய	ற	 தி�Jெசவ;ய;	 அ�கைணய4 ெப�கியதா)‘. 

 அ	ப$கேள! இைச வழிபா�C	 ெப�ைமைய ேநா0�7க�! 

இ4பாட)கைள4 பா$&�4 பா$&� மகி:7க�. நிைலய;ய� 

ெபா�ைள�� இய7கிய� ெபா�ைள�� ஒ	,ப=&தி4 ப;	ைன& 

த	 மயமா��ள ஆ8டவ	பா) இைச அைணகிற�. இத	 

P�பெம	ைன? இைசயாள?0� எ)லா& த&�வ7க� 

மைற"�, அைவெய)லா@ சிவமாக4 ெபாலியவெத	க. 

இ4ெப�நிைல %�=� இைச4பா�ைட�� ஒ�வ;த வழிபாடாக0 

ெகா�ளலாம	ேறா?   

 இAவழிபா=கள)லாத ேவ, வழிபா=க� இ�0கி	றன 

வழிபா= எ	ப� அவரவ$ அ	D நிைல அறிவா�ற) 

�தலியவ�ைற4 ெபா,&� அைமவ. அவரவ$ த&த� 

நிைல0ேக�றவா, ஒAெவா�வ;த வழிபா�ைட0 ெகா�ளலா�. 

எ)லா வழிபா=கள<	 �C�� ஒ	ேற எ	பைத ம�=� எவ�� 

மற&தலாகா�.  
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 இ	?� ஒ� வழிபா�ைட0 �றி4ப;ட வ;��Dகிேற	. 

இய�ைக வழிபா=க� அ� சிற"த ஒ	றாகலி	 அைத 

இ,திய;) �றி4ப;=கிேற	. ஏற0�ைறய எ)லா வழிபா=க� 

அத	க8 அட7��. அAவழிபாடாவ� இைறவைன எ�= 

வCவமாக4 ேபா�,வ�. அAெவ�டாவன: நில� நZ$ ெந�4D 

கா�, ெவள< தி7க� ஞாய;, உய;$ எ	ப. இைவ 

ஒAெவா	ைற�" தன<&தன< வழிபடE�8=. இவ�ைற 

இர8டாகேவா T	றாகேவா நா	காகேவா ப;I&� 

வழிபடE�8=. எ)லாவ�ைற�@ ேசரைவ&� வழிபடE�8=. 

இAெவ�=0�� அC4பைடயாக நி��� அறி�4 ப;ழ�பான அழ�4 

ெபா�ெளா	ேற.  

‘நிலநZ$ ெந�4Dபய;$ நZ�வ;h�D நிலா4பகேலா	   

 ப;லனாய ைம"தேனா ெட8வைகயாM4 Dண$"�நி	றா	 

 உலேக ெழன&திைச ப&ெதன&தா ெனா�வ?ேம  

  பலவாகி நி	றவா ேதாேணா0க மாடாேமா‘. 

 உ�ள&ைத இ4பர"த அ8ட&தி	 மX� நி,&தினா) 

பh�D�க�, l,க�, ெபாழி9க�, கா=க�, மைலக�, 

ேகண;க�, ஆ,க�, கட)க� – ெந�4D� – கா�,� 

இைவெய)லாவ�றி��� நிைல0களனா��ள ெவள<�� ெகா8ட 

உலக��, ேமE� உ�ள<	 தி7கள<	 – ஞாய;,� – 

அA��ள&தி) D�"� நில�த) ெபறலா�. இAேவ:�, இவ�ைற 

உ�� தா?� (உய;��) ேச$"� எ�டாத) கா8க. இAவா, 

நாேடா,� இவ�ைற உ�� பய;�சிய;) தைல4ப=ேவா$ 
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நாளைடவ;) �த) ஐ"ைத�� ப;	ைனெயா	ைற �� ெந@ச� 

ெதா�= வ;ைர"ேதா=மா,�, ஞாய;�றி) ம�=@ சிறி� ேநர� 

ெந@ச� நிைலெப,மா,� பய;ல) ேவ8=�. �தலா,� 

ெந@சி	 Pைழவத�கி, ஞாய;, D�வ� ம�=� ெப���. 

�Cவ;) ஞாய;, வழிபாெடா	ேற நிைல0��. இAவழிபா�C) 

ஏைனய வழிபா=க� ஒ=7கிவ;=�.  

 ஞாய;, வழிபா= வளர வளர உ�ள&�� ஒள<� ஒள< 

ேபெராள< கிள$"ெத:த�� வழி ஏ�ப=�. ஞாய;�ெறாள<��, 

உ�ெளாள<�� ஒ	,பட4பட, மக	 த	ெனாள< எ	?� ஒ	றி) 

T9�� ேப, ெப,கிறா	. இ�ேவ த	 வழிபா= அ)ல� உய;$ 

வழிபா= எ	ப�. இAவழிபா= ைகவர4 ெப�ற ஒ�வ	 

ேம�ேபா"த ெபா�ெளலா� த	ன<) வ;ள7�வ�ண$வா	. இத	 

�தி$Jசி, அைவ எ)லாவ�றி��� அC4பைடயாக உ�ள ேபரழைக 

�ண�� ெப�நிைல %�=�. இ4ெப�நிைலைய வாதtரCக�. 

 ‘இ	ெறன0 க�ள< ய;��கC" ��ள& 

  ெத:கி	ற ஞாய;ேற ேபா	, 

 நி	றநி	 ற	ைம நிைன4பற நிைன"ேத	 

  நZயலா� ப;றி�ம� றி	ைம 

 ெச	,ெச	 றRவாM& ேதM"�ேதM" ெதா	றா� 

  தி�4ெப�" �ைற�ைற சிவேன  

 ஒ	,நZ ய)ைல ய	றிெயா	 றி)ைல 
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  யா�	ைன யறியகி� பாேர‘, 

எ	, வ;ள0கி ய;�0�மா�றா னறிக. இ"நிைல எMதிேனா$0� 

நைர திைர T4D சா0கா=8ேடா? 

 எள<தி) சிறி�ேநர7 ெகா�ள0%CயதாM வ;ைரவ;) த	 

வழிபாெட?� உய;$ வழிபா�ைட0 %�ட0 %Cயதாய;�4ப� 

ஞாய;, வழிபாேட யா��. இAவழிபா�ைட4 ப�றி4 ேபசாத நம� 

நா�=0 கைல கள<)ைல. பா�ைட4 ப�றி4 ேபசாத நம� நா�=0 

கைலகள<)ைல. உடேலா�ப) �ைறய;E� ஞாய;�ெறாள<ய;) 

T9� மா,�. அைத அக&தி) எ8Rமா,� ெசா)ல4 

ப�C�0கி	றன. ேம)நா�= இய�ைக ஆராMJசி யாள�� 

ஞாய;�றி	 ஒள<ய;E�ள P�ப7கைள4 Dதி� Dதிதாக0 க8= 

வ�கி	றன$. நாேடா,� ஞாய;, வழிபா= நிக9&�வ� சிற4D. 

 ��க	 அCயாராகிய ந0கீரனா$, ‘உலக� உவ4பவலேன$D 

திIத� -  பல$Dக9 ஞாய;, கட�க8 டா7�‘ எ	, 

தி���கா�,44ைடைய& ெதாட7�கிறா$. ஞாய;, 

��க?0��. நZல0கட) மய;E0�� உவைம. நZல0கடேலார&தி) 

நி	,. அ"நZல0கட)மX� தவ9"ெத:� இளஞாய;�ெறாள<ய;) Dற� 

T9க அக&ேத அைத நிைன"� வI	, ெபற�கIய ேப, ெபறலா�. 

இள ஞாய;, திர�C வ�� உய;$4D0� (Ozone) ஓ$ அளவ;)ைல. 

அA�ய;I4ப	ேறா ம0கைள ேநாMவாய;ன<	,� கா4ப�! இளைம, 

அழ� �தலியவ�ைற ஞாய;�ெறாள<�� உய;$4D� 

ந)�வ�ேபா) ேவெறைவ ந)��?  
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 எ�ெப�மா	 ��கேனா �ண7�றி ய;)லாதவ	. அவ	 

ெச@ஞாய;�றி	 வாய;லாக உலகி�� அ�� hர0கிறா	. 

காைலய;) ��க	 ெச@ஞாய;, வCவாக நZல0 கடெல?� 

நZலமய;) கா�சி அள<0கிறா	. அ0கா�சி எ	 Dல	கைள – 

D"திைய – உய;ைர – எ)லாவ�ைற�7 கவ$கிற�. அைத 

எ	ென	, ஏைழேய	 எ8ண; எ:�ேவ	!  

 ஞாய;�றி	 DறP�ப�ண$"�, அைத வழிப=ேவா$ வழிப=க; 

அத	 அக4Dற P�ப�ண$"� அைத4 ேபா�,ேவா$ ேபா�,க; 

‘உலக �வ4ப வலேன$D திIத� பல$Dக9 ஞாய;, கட�க8 

டா7� எ	?� உைரய;	 ெபா�ள<) ��க	 ெபாலிதைல 

�ண$"� அவைன உலக� ேபா�,வதாக.  

 ��க	 உடலாக உ�ள இய�ைகய;	 வழிபா�ைட4 ெபற, 

அAவ;ய�ைக0 %,கள<) எைதேய?�, அ)ல� இய�ைக�ட	 

ஆ�,4ப=&த வ)ல ேவ, ஒ	ைறேய?� �வ0க&தி) 

ெகா�ளலா�. �C� இய�ைக வழிபடாத) ேவ8=�. 

அAவழிபா=, இளைம – மன� – கட��ட	ைம – அழ� – 

ஆகியவ�ைற �ைடய ��ைக �ண$&��.  
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6. ��ைக0 காண �ைன4ைப ய,&த) 

(�ைன4D0%டா� – Bர	 ேபா$ – Dராண P�ப� – உ�வக P�ப� 

– ப;�கால4 ெபௗராண;க� – ேபா$0கள�, Bர	, ��� இைவகள<	 

இயலா� – இர0க�� ��க?� – ஞானச0திேய ��க	 ேவ) – 

��கன� அ�� வ;ைர�) 

 (��கைன வழிபட4 D�ேவாIட� �ைன4D,த) %டா�). 

இய�ைகய;Eைற�� ��� �ைன4Dைட ேபா$0�4 

DலனாதலI�. �ைன4D�, அத	 கா	 �ைளகளாகிய அ:0கா, 

அவா ெவ�ள< �தலியன��, மகைன நைர திைர T4D0 

காளா0கி, �Cவ;) அவைனJ சா0கா�=0 கிைரயா0�கி	றன. 

ெப,வத�கIய ம0க� ப;றவ;ைய4 ெப�,�, அைத4 ப;ண; T4D 

சா0கா�=0 கிைரயா0�த) அறி�ைடைமயாகா�. �ைன4D 

ம0கைள0 ெகா)E� ெப�7காவல	. �ைன4Dைடயா$ 

��கைன எ7ஙன� உண$த) %=�?  

 க"தDராண&��ேள Bரப	ம	ேபா$ ெசா)ல4 ப�C�0கிற�. 

அஃ� இ7ேக நிைனவ;�� வ�கிற�. Bர	 �ைன4பா) பல 

வCவ" தா7கி எ"ைத�ட	 ெப�� ேபா$ DI"தா	. �Cவ;) 

ஒ	,மியலா�. எ)லாமிழ"� அவ	 த	ன" தன<யனாM 

நி	றேவைள,  �ைன4பா) பல வCவ" தா7கி எ"ைத�ட	 

ெப�� ேபா$ DI"தா	. �Cவ;) ஒ	,மியலா�. எ)லாமிழ"� 

அவ	 த	ன" தன<யனாM நி	றேவைள, அவன� �ைன4DJ 

சிறி� ேநர� ஒ=7கி ஒ�7கி நி	ற�. அ" ேநர&தி) யா8=�ள 
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��� அவ?0�4 Dலனாய;�,. மX8=� �ைன4ஹப 

மானெம?� வC��, அட$"த�� ��ைக0 காணா�, 

பைகைம�ள7 ெகா8=, அவ	 ேபா$ DI"தா	.  

 ‘அ8ணலா$ �மர	  ேமன< அC�த	 �Cவ;	 கா,� 

 எ8ண;லா ஊழி கால� எ&திற ேநா0கி னாE�   

 க8ண;னா லட7கா �	ன<� க�&தினா லட7கா ெத	பா) 

 ந8ண;னா னம�0 ெக	ைக அ�ெளன நா�ட லாேம‘. 

 ‘ேபாய;ன அக"ைத ேபாத� D�"தன வல&த தான 

 lயேதா$ ேதா7 க8R" தC&தன Dவன ெம7�  

 ேமய;	 ெபா��க8 ��,� ெவள<4ப= கி	ற வ;8ேணா$ 

 நாயக	 வCவ7 க8ேட	 ந�றவ4 பயன Z த	ேறா‘. 

 ’B:த) ேவ8=& தா�க� ெதா:திட) ேவ8= ம7ைக 

 தா:த) ேவ8=@ ெச	ன< �தி&திட) ேவ8=" தாE 

 ஆ:த) ேவ8=" தZைம அக	,நா	 இவ�கா ளாகி  

 வா:த) ேவ8=� ெந@ச� த=&த� மான ெமா	. 

 ‘ஒ	னல$ ெபா��டா ேலகி உ,சம Iைழ&த ெச�ம) 

 த	?� வதைன0 கா8கி	 �ன<வேத த�தி யா�� 

 வ	ன<ெகா� ெவ8ெண ேயேபா) வலியழி" ��கி� 

ெற	றா)           

 எ	?ைட வய&த வ	ேறா உண$Jசி� மியா0ைக ��,�‘. 

 என வ�உ7 க"த4Dராண4 பாட)கைள ேநா0�க. 
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 இ4Dராண P�ப&ைத ஈ8=J சிறி� ஆராMேவாமாக. 

Dராண&தி) ேபா$ �ழ0க� ெப�மிதமாக4 ேபச4 ப=கிற�. 

வ ZரJhைவ�� ஆ7கா7ேக ெபா7கி வழிகிற�. பலதிற4 ேபா$0 

க�வ;க� மி	?கி	றன. எ	ேன ேபாI	 கா�சி!  இைவ யா�� 

உ�வக7க�! 

 உ�வ7க��Iய ெபா�ைள k�க8 யா8டாய;?� 

ஆசிIய$ D�&திய�4பா$. அண;கள<	 (அல7கார) இ	ப&ைத 

Pக�� அறிஞடர, அைவக��Iய ெபா�ைள �ண$&�� 

இ	D,வ$. அண;ய;ய) அளேவா= நி	, பய	 

ெப,ேவாைர4ப�றி ஈ8=0 க�த ேவ8=வதி)ைல. �	ைன 

நா� காவ;ய$ உவமெம	?� உடலி), ெபா�ெள	?� 

உய;ைர�� D�&�� �ைறைய0 கைட4ப;C&� நி	றன$. ப;	ைன 

நாள<) ேதா	றிய ‘ெபௗராண;க�‘ ெவ,� உ�வக7கள<) 

(அைவ�@ hைவய�ற ேபாலிகள<)) க�&ைதJ ெசE&தி0 காவ;ய 

உலகி�ேக ேக= B9"த�. அ��	ைன k)கைள��, இ4ப;	ைன 

k)கைள�� ப�&தறிய ேவ8=வ� ஆராMJசி&�ைற 

ந8Rேவா$ கட	.  

 Bர	 ேபாI) அறிய0 கிட4பெத	ைன? Bர	 ேபா$ P�ப� 

Dராண&திேலேய அட7கி0 கிட0கிற�. ஒAேவா$ உ�ள�� 

ேபா$0கள�. அ0கள&தி) நாேடா,� Bர?0�� ��க?0�� 

ேபா$ நட"த வ88 ய;�0கிற�. Bர	 �ைன4D; ��க	 அ�� 

கட��.  
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 ஒAேவா$ உய;Iட&�� �ைன4D உ8=. இைத நிக9Jசிய;) 

உண$கிேறா�. �ைன4பா) வ;ைளவ� தZைமயா? தZைம எ	ப� 

ெவ�ள<ைடமைல. தZைம0� �தலாக��ள �ைன4ைப0 கைளய 

ேவ8=வ� உய;I	 கடைமய	ேறா?  

 உய;$ ெகாCய �ைன4பா) வ;:0க4ப�=8ைம யா	, அஃ� 

அ0கடனா�ற இயலா� கிட0கிற�. ஆனா), உய;�0�ய;ரா��ள 

அ��கட�� அ0கடனா�றி வ�கிற�. உய;�0�ய;ராM0 கட�� 

யா8C�0கிற� எ	, சில$ நிைன0கலா�.  

 ப;ற$0�0 ேக= Bழ �ைன4 ெப:வ� ேபால4 ப;ற$0� 

நல	 ெசMய ஏதாவெதா	 ,,கிறதா இ)ைலயா எ	பைத 

உ	?ேவாமாக. ஒ	,,வைத உண$கிேறா�. அஃெத	ைன? 

அ�ேவ இர0க� எ	ப� இர0க நிக9Jசி இ)ைல எ	, எவ�@ 

ெசா)லா$ இர0க�, உ,வதாM உண$வதாய;�4ப�. இர0க� ப8D. 

இ4ப8ப;	 ப8ப;யாய;�4ப� கட��. ப8ப;ய;	றி4 

ப8ப;)ைலெய	ப� இயைறக அற�. ப8ைப�ைடய ெபா�� 

ப8ப;. ப8பாகிய இர0க� ெப�க4 ப8ப;யாகிய 

இைற�8ைமைய �ணரலா�.  

 �ைன4D எ4ெபா:� அழி"�ப=�? தி�வ�� பதிய4 பதிய 

அறிவா�ற) அதாவ� ஞானச0தி எ:� அஃெத:"� பா��ேபா� 

�ைன4D அழி"�ப=� ஞான ச0திேய ��க	 ேவெல	ப�.  

 Bர	 �ைன4பா), �ைன"� ேபா$ DI"தேபா� யா8=� 

��கைன0 க8டான<)ைல. அ��ைன4 ெபா=7கியேபா� அவ	 
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யா8=� ��கைன0 காR� ேப, ெப�றா	. மX8=� 

அ��ைன4DJ சிறி� தைல கா�Cய��, அவ	 அ4ேப�ைற 

இழ"தா	. �ைன4D கட�ைள4ப�றிய உண$ைவ�� 

எ8ண&ைத�� தைக"� மைற0�� நZ$$ைமய�. அ�ேவ 

இற4ைப& தந�, ப;ற4ெப	?� ேபைதைம0� வ;&தாக நி�ப�. 

ஆதலா) �ைன4பா� அர0கைன0 ெகா	,, ப;ண; T4D 

சா0காெடாழி&�, இய�ைக மண��, மாறா இளைம��, 

கட��ட	ைம�� அழியா அழ��ைடய ��கைன4 ெபற 

�யல) ேவ8=�. 

 ‘உதறி) எனெத? மலமறி) அறிவ;ன<), எள<� ெபற ெலன 

மறபைற யைறவெதா$, உதய மரணமி) ெபா�ள<ைன அ�வ – 

ெதா�நாேள‘ 

 ‘இர� பகலற எனதற நினதற‘  - அPsதி   

 ‘யா	 எனத� றி=ேபா��       

 யா	றித9 க��வாேய‘ 

 ‘என�� யா?� ேவறாகி எவ�� யா�� யானா�� 

இதயபாவ னாதZப� – அ��வாேய‘. 

 ‘இ�வ;ைன� மல�மற இறவ;ெயா= ப;றவ;யற ஏக 

ேபாகமாM நZ�நா?மாM – இ,��வைக பரமhக� அதைன ய��‘. 

 ‘இடநா�க� ெவMய நமன Z�C ெதாMய இட$ %�ட இ	ன) – 

ெகா=ேபாகி – இ=கா�C ெல	ைன எIK�= �	?	 

இ�தா�க� த�ைம – �ண$ேவேனா?‘ 
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 ‘ேபரவாவ றாவாMைம ேபச� – கறியாேம – ேபைத 

மாதராேரா= %C4 – ப;ண;ேமவா – ஆரவார மாறா k)கள<� 

றCநாேய	 – ஆவ;சாவ; யாகாம) நZச� – ற��வாேய‘. 

 ‘வ;திவழிய;	 உய;$கவர வ�ெகாCய யமபடைர ெவ�C& 

�ண;&தா8ைம – ெகா8=நZப� – வ;ளவ;ன<ள இைலதள� 

�வைளகம9 பவளநிற ெவ�சி& தி�&தா� – வண7�ேவேனா?  

 ‘உய;$ – அைலயா�	 – %�ற& த&�வ நZ0கி4 ெபா�கழ), 

%�CJ ச�ற�� – DIவாேய‘. 

 ‘இளமகி :�ப= �	ப த�ெபற உண$ேவேனா‘. 

 ‘ெகா0காக நைரக� வ��ன மி0காய இளைம�ட	 �ய), 

��றேவ) அCைமெச ��வைக – அ�ளாேதா‘. 

 ‘எ:கட) மணைல அளவ;C	 அதிக� எனதிட$ ப;றவ; 

அவதார� – இன<�� தபய� என�ய;$ உடE� இன<�ட) வ;=க – 

�Cயா�‘. 

 ‘இ�மE� ேராக �யலக	 வாத� எI�ண நாசி – வ;டேமநZ$ 

– இழி�வ;டாத தைலவலி ேசாைக எ:கள மாைல – இைவேயாட – 

ெப�வய; றZைள எI�ைல Bைல ெப�வலி ேவ, – �	 ேநாMக� 

– ப;றவ;க� ேதா,� எைனநலி யாத பC�ன தா�க� – 

அ��வாேய‘. 

 ‘ஆ7கார ��மட7 காெரா=� கா$பர மான"த"ேத  

 ேத7கா$ நிைன4D ம,4D�அ றா$திைன4 ேபாதள��  
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 ஓ7கா ர&�� ெளாள<0�� ேள��க ?�வ7க8=  

 l7கா$ ெதா:�DெசM யாெர	ெசM வா$யம lத�0ேக‘. 

 ‘ெக=வாM ம	ேன கதிேக� கரவா     

 தி=வாM வCேவ லிைறதா� நிைனவாM    

 க=வாM ெந=ேவ தைனl� படேவ     

 வ;=வாM வ;=வாM வ;ைனயாைவ�ேம‘. 

 ‘கிIவாM வ;=வ;0 ரமேவ லிைறேயா	    

 பIவா ரெம?� பதேம வைலேய     

 DIவாM ம	ேன ெபாைறயா மறிவா)    

 அIவா யCேயா= மக"ைத ையேய‘. 

 கால	 ெச7க� கடாவ;ன< ேலறிேய     

  கய;, வ Zசி4 ப;Cயா �னெமைன    

 ேவE@ ெச7ைகய; ேல"தி மய;)மிைச    

  வ;ைரவ;) வ"�வ" த@செல	 றாவாM   

 ஆல �8ட கள&த Iட&�ைற      

  அIைவ ெகா@hற0 ெகா@hைப7 கி�ைளேய   

 தால� பாைள ம�0�ட ேம"திய      

  சமர மாDIJ ச8�க ேவலேவ‘. 

 உய;$4ப;ண; தவ;$0� ம�&�வ ென	ேகா    

  உட�ப;ண;0 ெகா�ம�" ெத	ேகா    

 மய0�, மன&தி ன<ைனெவ?� பன<ைய     

  மா�றிய கதிரவ ென	ேகா      
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 வ;ய4D, Dரண ெசாjபநி	 ன�ைள     

  வ;ைனயேன ேனெதன4 Dக)ேக	    

 கய&�I தI&ேதா	 Dத)வேன ேபாj$0     

  கா7ெகயா ேத7ெகாள< மண;ேய‘.    

        - சித�பர hவாமிக� 

 ‘ப;ற"திற" �ழE� ெப�வ;யா திைய��    

  ெப��பசி ேநாMகட& தள$"�     

 நிற7�ைல" ெதா�வ$ ப;	றிI" �ழE     

  நிர4ெப?7 �,வ;யா திைய�"     

 திற"த�� கைட0க� பா$ைவயா ம�"தா)   

  தZ$&த�� DI�நா ளேதா     

 அற�ெபா� ள<	ப� வ Zட�� தண;ைக    

  ஆ,மா �கதயா நிதிேய‘.  - க"த4ப ேதசிக$ 

 ‘உ�கா மன�@ சிவஞான �ணரா வறி� �ன�Dக9 

  ஓதா நா� ேமாத0ேக� =வ"ேத ய;ன<ய நதிேபால4 

 ெப�கா வ;ழி� �ைடேயைன4 ப;றவ;0 கடலி) வ Zழாம�  

  ேபண; ெய=&தி7 ெகன��ள� ப;Iயா வ;I@ைச4 

பதிவா: 

 ��கா வ�க ச�$ேவத �த)வா வ�க வ;ைனதZ$0� 

  �ைனவா வ�க மலரா, �கவா வ�க தி�மாலி	 

 ம�கா வ�க மய;ேல, ம	னா வ�க அCயா$க�  
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  வா9ேவ வ�க ெதMவசிகா மண;ேய வ�க வ�கேவ‘ 

        - மா$0ககாய ேதவ$ 

எ	, அCயா$க�, த7க� �ைனெபாழி�மா,� ப;றவ;& �	ப� 

நZ7�மா,�, அ�� DI�மா, ��கைன ேநா0கி ேவ8=த) 

கா8க.  

 யா	 என� எ	?@ ெச,0க,&த) ேவ8=� எ	?� ஓ$ 

எ8ண� எ:தேல சாE�. அAெவ8ண@ ெச�ைம ேசர 

உ�ள&தின<	,� எ:வதாய;�&த) ேவ8=�. அ� 

��கன�ெள?7 கா"&த&தா) ஈ$0க4 ப=�. அJசீIய 

எ8ண�ைடேயாைர ஆ�ெகா�ள ��க	 அ�ேளா வ;ைர"� 

நி	, ெகா8C�0கிற�. உM� ெபற) ேவ8=ெம?� 

ேவ�ைக�ட	, ‘��கா‘ ஆ�ெகா�க‘ எ	, ஒ��ைற இர"� 

ேவ8C?� ��கன�� ெபறலா�. �ைன4D வள�� ெந@h 

ெகா8= ‘��கா ��கா‘ எ	, பலேகாC �ைற %வ;0 %வ;0 

%&தாCனாE� ��கன�� %ட) அI�. ��க?0� 

ேவ8=வ� �ைன4ப;)லா அ	D உ�ள�. அ	D0� ��க	 மிக 

எள<ய	.  

 எ	,� அழியாதவா, இளைம கா&� அழ� ெபற உலகிய) 

�ைறக� பலெகா�ள4ப=கி	றன. அவ�,ட	 யா	 என� 

எ	?@ ெச,0ைக0 ெச�&�, இய�ைக மண��, மாறா 

இளைம�� கட��ட	ைம��, அழியா அழ��ைடய ��கைன 
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இைடயoC	றி4 ேபா�றி4 பாC நிைன"�வI	, அவ	 அ�ைள 

எள<தி� ெபறலா�.  

 ‘பழகிய வ;ைனக� அ�ள<), பC4பவ$ இதய� – உ,ேகாேவ‘. 

 ‘ெச�மன&த$ மி�"த மாதவ$. ந	ைம ெப�ற உ�ள&திேல 

மல$. ெச)வசி0க) நக$0�� ேமவ;ய ெப�மாேள‘. 

 ‘தி�4பழன< வா9�0 �க"தCய ராவ;0�� நி	,லவ;வ� – 

ெப�மாேள‘. 

 ‘அCயவ IJைசய; ‘ெலைவெயைவ ��றன அைவத� 

வ;&த�� – ெப�மாேள‘. 

 ’நZதி0�� நி	ற அ	ப$ ஆப&தி ல@செம	ற – ெப�மாேள‘. 

 ‘க��வா$ மன� D�"த – ெப�மாேள‘. 

 ‘கழலிைண யண;�� அவ�ட	 �ன<� கனவ;E மறியா4 – 

ெப�மாேள‘. 

‘காதEட ேனா�மC யா$கட னாCெயா� கா) ��க 

ேவெளன�� – அ��தாராM‘. 

 ‘��றம�றவ �ள&தி) உைறேவாேன‘. 

 ‘��கா எனேவா$ தரேமா தCயா$ �Cேம) இைணதா� – 

அ��ேவாேன‘. 

 ‘ஒ�கா) ��கா பரமா �மரா உய;$கா எனேவா த�� 

தாராM‘. 



82 

 

 ஒ�கா) நிைன"தி� C�0கா) மி�&தி� =ைர4 பா$க� 

சி&த& – �ைறேவாேன‘. 

 இ&தி�4Dக9கைள ஓதிய அ�ணகிIநாத$ தம� ப;	ைன 

வா9வ;) ��க ன�� ெச)வ&தா) ெப�ற ேப,க� பல4பல. 

அைவகைள உல�Mய அAவ	ப$ பல தமி94 பா0களாக& 

தி�வாM மல$"த�ள<னா$. அவ$, தா� சா0காெடM� நிைலய;) 

��கன�� ெப�, உM� ெநறி க8டன$. அ���கனCயாைர 

ஈ8= நிைன"� வா9&�ேவா�.  

 

7. அ�ணகிIயா�� ெப8Rல�� 

 (அ�ணகிIயா$ – ம0க� ப;ைழபா=� – ப;ைழ பா�ைட 

உண$ேவா$ ெப,வ� – வ;=தைல0�& திற� – கிறி}� – 

மாண;0க வாசக$ �றெவா:0க�� அ�ணகிIயா�� – 

அ�ணகிIயா�� அழ�� – அ�ணகிI யா�� ெப8Rலக� – 

வ;ைல மாதைரேய அ�ணகிIயா$ – l�றிய� – அ�ணகிIயா$ 

ெப8Rலைக0 கCதலாகா� – அ�ணகிIயா$ ெப8Rலைக4 

ப�றி0 ெகா8ட க�&� – அ�ணகிIயா$ ேநாM ேபா0கி0 ெகா8ட 

�ைற - அ�ணகிIயா$  �	ன<ைல – ப;	ன<ைல – 

அ�ணகிIயா�� ��க?� – ெப8ம0க� கட�� – 

ெப8ைண ெவ,&த) �றவாகா� – ெப8ைம தாMைம இைறைம 

– தி�4Dக9J சிற4D.) 
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 அ�ணகிIயா$ இளைமய;) ெப8Rலகி) ெப�ைம 

அறியா� அைத இழி"த காம உலகமாக ெகா8=, அ"ெந�4ப;) 

வ Z9"தா$. ெப8ண;	 பாE�ள இைறைம க�தா�, ெப8ைண0 

காம0 %டாக0 க�தி வ Z9ேவா$ ப;	ைன அைட�� ேபெற	ைன? 

ெசா)லE� ேவ8=ேமா? அ	னா ெவ�ைம ேம~�டா	 பலதிற0 

ெகா=7ேகா=� ேநாMகளா) பoC0க4ப�= இட$4ப=வ$. அவ$ 

உ,4D0கைளெய)லா� ெவ�ைம எI0��. த�ைம வ;�= நZ7கா 

எIய;ைட நி	, அவ$ தவ;4ேபாராவ$. அவ$0� உண$�8ேடா? 

உற0க� உ8ேடா? எ	ன இ	ப� உ8= நிரய& �	பம	ேறா 

அவ$ அைடவ�? ெப8ைண காம0%டாக0 க�திய பய	 

இஃேதயா��. ந� அ�ணகிIநாதI	 �	ைனய வா9� 

இAவாறாக �C"த�. ஆனா) அ�ணகிIநாத$ இ,திவைர0 காம 

எIயா) எI"� கI"� நZறானாI)ைல. காம எI தண;0�� 

த8Dன) அவ$0�4 Dலனாய;�,. அதனா) அவ$ உM"தா$. 

 அ�ணகிIநாத$ தம� இளைமையJ ெசய�ைக ெவ�ைம0� 

இைரயா0கி& ெதா:ேநாM (��ட�) �தலிய ேநாMகளா) 

பoC0க4ெப�,J சா0காடைட�� நிைல ெயMதிய ஞா	,, 

��கைன வழிப=� இய�ைகJ ெச�ைம ெநறி ப�,�ேப, 

அவ$0�0 கிைட&த�. அ4ேப,, ப;ண; T4D சா0காெடMதா அPsதி 

நிைலைய அவ$0�0 %�C�,. அ4ெபIயா$ த�பாE�ற நிக9Jசி 

கைள0 க)ைல�� ம8ைண�� உ�0க&த0க ெச"தமி9 வ8ண4 

பா0களா) பாC நம0�தவ;��ளா$. த�ைமயைட"த ெதாழ ேநாM, 

அதாவ� ��ட� �தலிய ேநாMக�� அவ$ ம�"�8டாI)ைல. 
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இய�ைக வCவாய ��கைன4 ேபா�றிேய அவ$ அ"ேநாMகைள4 

ேபா0கினா$. ேநாய;லா ஒ	ைற0 க��� ெந@ச�, ேநாைய 

யழி&�, ேநாய;லா வா9ைவேயயள<0��.  

 அ�ணகிIநாத$ தா� காம ெவ�ைம0 �ழிய;) வ Z9"�, 

பலதிற ேநாMகளா) பoC0க4ப�டைத �	ன<�= ��கைன 

ேநா0கி நிக9&திய �ைறயo=க� பல4பல. அைவகள<) 

இர8ெடா	, வ�மா,:- 

 ... ... ம7ைகேயாரா) 

 �	ப� ட7கவழி ேநாMசி ர7ெகா= 

  சீD: �@சல ேமாC ற7கிய 

 D8�ட வ	கC ேயாC லா@சன< 

  Bைலமி �"திட ேவப ற"�ட) 

 �@சிய ம	பதி ேயD �"�ய$ 

  ஆவ; வ;=�பC சீ$ப த�ெப, வ;@ைச தாராM‘. 

 ‘வாதெமா= Bைல க8ட மாைல�ைல ேநா� ச"�  

  மாவலிவ; யாதி �	ம    ெமா=காச� 

 வா�டேனப ர"த தாமைரக� பoன ச�ப;	  

  மாத$த� sஷ ண7க    ெளனவா�� 

 பாதகவ; யாதி D8க ளான�ட ேனெதா ட$"�  
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  பாவமா� பான �8=   ெவறி�C  

 ஏத�, பாச ப"த மானவைர ேயா= ழ	,  

  ஈனமி� சாதி ய;	க    ணதிேலயா	 

 ஈடழித லான தி	ப;	 Tடெனன ேவா� �	D	  

  ஈரஅ�� %ரவ"�    எ	ைனயா�வாM‘. 

 அ�ணகிIநாத$ ��ட� �தலிய ேநாMகளா?� 

பoC0க4ப�டா$ எ	, ெதIகிற�. இதைன,  

 ‘எைனய ைட"த ��ட� வ;ைனமி �"த ப;&த�  

எIவ ழ7� ெவ4D     வலிேபசா 

 இகலி நி	ற ைல0� �யல க	� ைல4ெபா  

  C�ம ெல	, ைர0��    இைவேயாேட 

 மைனக� ெப8C$ ம0க� தைமநி ைன"� h&த 

  மதி மய7கி வ;�=    மCயாேத 

 ம�வ; ய;	ெற ன0� மாக த@சி ற0�  

  மய;லி) ப"� �&தி   தரேவR�‘ 

எனவ�உ� தி�&ண;ைக& தி�4Dகழா	 அறிக.  
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 அ�ணகிI அCக�, தா� ெப8ைண0 காம4 ெபா�ளாக0 

க�தி, நிக9&திய ப;ைழபா�ைட உண$"� கழி வ;ர0க7 ெகா8=, 

அைத4 ெபா,&த�மா, ��கைன ேநா0கி,  

 ... ... ... பர&ைதய$ ேமாக� 

  ெபா,&த�ள<J சட0ெகனஅ4 

 Dற&திலைழ& தி�&தியள<&     தி=வாேய‘ 

எ	, ேவ8Cய;�&த) கா8க. 

 ம�ேறாIட&தி) அ�ணகிIநாத$ ஐய	 ெபாைறைய வ;ய"� 

பாரா�=கிறா$. 

‘கன<த�7 ெகா0�0 க�ெசவ; ெவ�D�     

 பழன<�" ெத��J ச��� ெவ�D7     

 கதிைர�@ ெசா��� ப�டதி �Jெச" திE�ேவE� 

கனவ;E@ ெச4ப& த4Dெம ைனJச7      

 கட�ட� D0�& த0கவ ைன&�7     

 கள�ெகா8 C�=0 க�பைன ய;�க8 hழ)ேவைன4  

Dன<தன� ைப0�0 ைக&தவ ர&ந�       

 பைழயக7 ைக�� ற4D� �&த�      

 Dவ;ய;ல	 ைற0க� ெறM4பவ$ ைவ4ெப	 ,�காஎ4  
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ெபா:�� வ"தி0ைக0 க�ற எைன4ப;	     

 ப;ைழ�ட	 ப�=4 ப&த�� ைவ0��    

 ெபாைறையெய	 ெச4ப;Jெச4Dவ ெதா4ெபா	 ,ளேதாதா	‘ 

 ம0க� எ	,� ஏதாய;?� ப;ைழ நிக9&�� 

பா	ைமய;ன$க�. ஒAேவாIட&தி) ஒAெவா� வ;தமாக நிக:� 

ப;ைழபா�Cன<	,� ம0க� ��,� வ;=தைல யைடத) அI�. 

ப;ைழபா= வள$"�ெகா8ேட ெச	றா) �C� எ	ன ஆ��?  

 ஆ8டவ	 தி�வ�� ம0க� உ�ள&தி) பதி� ம�=� 

ம0க� தவறிைழ&த) நி)லா�. அதனா) �	ப�� வள$"� 

ெகா8ேட ேபா��. �	ப வள$Jசிைய மறி0க வழி�8=.  

  மறவ;ைன நிக9&தி வ:0கி வ Z9"� வ Z9"� அத	 பயனாக& 

�	ப&தி) இட$4ப=தலின<	,� வ;=தைலயைடய வ;��பாத 

ம0கள<)ைல. �	ப� மிக மிக, ம0க� �ய�சிய;) 

தைல4ப=வா$க�. ‘அ"ேதா! அறியாைமய;) இAவ;ைன DI"ேதா�:  

அத	 பயனாக இ&�	ப� நிக9"த�. நா� ஏ	 மறவ;ைன 

நிக9&த) ேவ8=�? எ	, கட"த நிக9Jசிக� மX� கழிவ;ர0க" 

ேதா	,�. இ&ேதா�,வாேய வ;=தைல0�& திற� ேத=வதா��. 

�	ேன நிக9&திய ப;ைழ �றி&� வ�"த வ�"த மக?0� 

அ:ைக ெப���. உ8ைமயாக வ�"தி அ:� ஒ�வ	, மX8=� 

பழ� ப;ைழைய4 D�0க எ8Rவேனா? மகன� உ8ைம 

அ:ைகைய0 க8= அ	ைனய;?@ சிற"த ஆ8டவ	 வாளா 

கிட4பேனா? ஆ8டவ	 தி�வ�ைள எ4பC4 ப�றி0 ெகா�வா	 
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எ	, ெசா)ல ேவ8=வதி)ைல. கடலி) அமி:� ஒ�வ?0�& 

ேதாண; கி�Cனா) அவ	 எ&தைக மகி9ெவM�வா	? அதன<?� 

ப	மட7� மகி9Jசி, ப;றவ;0கடலி) அமி:� மக?0�& 

தி�வ�� ெத4ப7 கிைட0��ேபா� உ8டா�ம	ேறா? ப;	ைன 

மக	 அைண4D ப;C&� இ	ப0கைர ந8Rவ	 ஆதலா) 

தா7க� நிக9&திய ப;ைழைய4 ெபா,&த�மா,�, இன<0��ற� 

த7க�பா) நிகழாதவா, த7கைள0 கா&�0 க�� ஆ�ற) 

த7க�� அ�மா,�, ம0க� அ��கட�ைள ேநா0கி வ�"தி 

வ�"தி கசி"� கசி"��கி0 க8ண Z$ வ;�ட:� அ:ைக அவ$க�� 

உM�ெநறி கா�=ெம	க. இ&தி�வ�8 ெநறிைய உல�0� 

அறி�,&திய கிறி}�, மாண;0கவாசகனா$ �தலிய 

ெபIேயா$கைள ஈ8= வண7�கிேற	. 

 அ�ணகிIநாத$ கட�ைள மற"� ப�பல ெகா=@ ெசய) 

நிக9&தினா$. ப;	ைன அவ$ அJெசய) �றி&� வ�"தி ��கைன 

ேநா0கி �ைறய;�= கசி"� கசி"��கினா$; ��க	 அ�� 

ெப�ற$. ஆ8டவ	 இ�4ப� எ�,0�? ம0க� த7க� 

ப;ைழபா=ண$"� வ�"தி& த	ைன0 %வ;யைழ0��ேபா�, 

ஓCவ"த அவ$கைள0 கா0கவ	ேறா ஆ8டவன<�0கிறா	? ம0க� 

த7க� ப;ைழபா= �றி&�0 கசி"���வ� ம�=� 

உ8ைமயதாய;�&த) ேவ8=�. கசிஹவ ேபாலியா எ	ப� 

ஆ8டவ?0�& ெதI��. எ7���ள ஆ8டவைன ஏமா�ற) 

எவராE� �Cயா�. 
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 அ�ணகிIயா$, த7�ைற�ண$"� அைத ம	ன<&த�மா, 

�ைறய;லா நிைறவாக உ�ள ��கைன ேநா0கி, அ:� 

�ைறய;�ட பா0க� ஆய;ர� ஆய;ர�!  

 அைவக� சில வ�மா,:                            

 ‘Dைரப=@ ெச�ற0 ��ற மன&த	 

  தவமில	 சி&தJ ச&ய அச&ய	 

  Dகலில	 h�றJ ெச&ைத�� நி��" �Iசாள	 

 ெபாைறய;ல	 ெகா&�& &&வ வ;க�ப@  

  சகல�� ப�றி4 ப�றற நி���  

  ெபா�ட	 ப�,J ச�,மி) ெவ�ற	 ெகாCேயன<	 

 கைரய,@ சி&ரJ ெசா�றமி9 க��7 

  கைலய;ல	 க�ைட4 D&திய	 ம�ட	 

  கதிய;ல	 ெசJைச4 ெபா�Dற ெவ�D7 கதி$ேவE7 

 கதிைர�@ ச0ர4 ெபா�ைற� ம�,� 

  பதிக� ெபா�D0 கJசி� ��,7 

 கனவ;E� சி&த& தி�க� தி0ெகா8  �ைடேவேனா‘. 

 ‘Dைலய னான மாவ Z		 வ;ைனய; ேல� மாபாவ;  

  ெபாைறய; லாத ேகாபoக	   �:Tட	 
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 Dகழி லாத மாTக	 அறிவ;லாத காேபாதி 

  ெபாறி கேளா= ேபாMவ Z:   மதிBத	  

 நிைலய; லாத ேகாமாள< ெகாைடய; லாத ஊதாI  

  ெநறிய; லாத ேவமாள<    �லபாத	 

 நின� தாைள நாேடா, மனதி லாைச வ Zடாம)  

  நிைன� மா, நZேமவ;   ய��வாேய‘. 

 ‘அவ�ண வ;ரசைன ேவதாள jபைன 

  அசடைன மசடைன ஆசார ஈ	ைன 

  அகதிைய மறவைன ஆதாள< வாயைன அ@hsத�  

 அைடசிய சடவைன ேமாடாதி ேமாடைன 

  அழிக� வழிவ� வ Zணாதி வ Zணைன  

  அ:கைல யவ;சைல ஆறான tணைன அ	ப;லாத  

 கவடைன வ;கடைன நானா வ;காரைன 

  ெவ�ள<ைய ெவ�வ;த Tேதவ; TCய  

  கலியைன அலியைன ஆேதச வா9வைன ெவ�ப;வ Z:7  

 கள<யைன யறி�ைர ேபணாத மாPட 

  கசன<ைய யசன<ைய மாபாத னாகிய 

  கதிய;லி தைனயC நாேயைன யாவ ெத"தநாேளா‘. 
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 ‘அ7கத	 க8டக	 ப7கில	 ெபா7�ெந@ 

  ச	ப;ல	 �	பவ	      Dக9வாரா 

 அ@ெசா=0 ��ெபா�� ெபானைறெய	 ,@hம"  

  த7�மி7 �"திI"      திைரேத=@  

 ச7கட7 ெகா8டெவ@ ச8Cப8 ட	ெப�@   

  ச@சல	 கி@hக"      த�வாயா$ 

 த"ெதா:� ப	த:� ப	பண;" ெத	,நி	  

  த8ைடய� ப7கய�     Dக9ேவேனா‘. 

 ‘ஆசார வ Zன னறிவ;லி ேகாபா பராத யவ�ண	 

  ஆகாத நZச னPசித	      வ;ப�த	  

   ஆசாவ; சார ெவ�வ;த ேமாகாச �த பரவச	  

  ஆகாச நZ$மண ன)வள<     ��மாறி 

 மாசான நாெல8 வைகதைன நZநாென னாத அறி�ள� 

  வாயாத பாவ; ய;வெனன     நிைனயாம) 

    மாதாப; தாவ; ன�ணல மாறாம காI ெலைனய;ன< 

   மாஞான ேபாத ம��ெசய   நிைனவாேய‘. 

‘மதியRவ; லாத ேகாப; ��ெநறிய; லாத பாவ;  

  மனநிைல நிலாத ேபய	    அவமாைய 
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 வைகய�வ; டாதேபC தவநிைனவ; லாத ேமாC 

  வ��வைகய; ேத� காய    ெமனநா=� 

வ;திய;லிெபா லாத ேலாப; சைபதன<) வராத ேகாைழ  

  வ;ைனய;க) வ;டாத %ள   ெநைனநZ�� 

 மி�ப மதான ஞான ெநறிதைன வ;சார மாக 

  மி�மன �jப தான    ம��வாேய‘. 

‘எ�வாM க�வாM தன<ேல ��வா 

  ய;�ேவ பய;ராM    வ;ைளவாகி 

 இவ$ேபா யவரா யவ$ேபா ய;வரா 

  ய;�ேவ ெதாட$பாM    ெவறிேபால 

ஒ�தா ய;�தாM பலேகா Cயதா 

  �டேன யவமா     யழியாேத 

 ஒ�கா) ��கா பரமா �மரா  

  உய;$கா ெவனேவா    த�� தாராM 

 ��கா ெவனேவா$ தரேமா தCயா$  

  �Cேம லி�தா    ன��ேவாேன‘. 

 தம� ேவ8=ேகா0கிர7கி ��க8 ஆ8ட�ள<யைத.  

 ‘ஏகா4பழி sR ம�ளற 
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  நZேதா�றி� னா மCைமைய 

  ஈேட�,த லாE	 வலிைமைய மறேவேன‘. 

 ‘அC நா�க� ெசMத ப;ைழநZ0கி ெய	ைன, அ�� ேபா�,� 

வ8ைம – த�� வா9ேவ‘. 

 ‘வ;ைலமாத$ ஓஓஓ க8ணழி� ைவ&த D&தி, ஷ8�க 

நிைன0க ைவ&த, க	மவச ெம4ப C0� – மறேவேன‘.  

 ‘க�ைண யCயெரா ட�ைணய; ெலா�வ;ைச, க�தி Dைட  

தர வ�மி� பIDர, கமல மலரC கனவ;E நனவ;E – மறேவேன‘. 

 ‘வயலி நகIன<) அ��ெபற மய;)மிைச, உத� பIமள 

ம�கர ெவ�வ;த, வனச மலரC கனவ;E நனவ;E – மறேவேன‘. 

 ‘அ�ைண நக$மிைச க�ைணெயா ட�ள<ய ம�ன      

வசன� மி�ெப� சரண�� – மறேவேன‘. 

கதிெப�றிட ேநா0கிய பா$ைவ�� – மறேவேன‘. 

‘என� தைலய;� பத7க� – அ��ேவாேன‘. 

எ	, அCயவ$ ெப�மா	 ந	றிேயா= ேபா�ற) கா8க. 

 அ�ணகிIநாத$ தி�4Dகைழ ந	� ஆராM"தா) ��கைன4 

ப�றிய பல உ8ைமக� ெபறலா�. ‘ேபத ேபதெமா =லகாM 

வள$வ�‘ எ	, அவ$ உலகி�� அறி�,&திய ஒ� ெமM�ைரைய 

ஈ8=0 �றி&த) சாE�. உலகாM, அதாவ� இய�ைகயாM 

வள�� ெபா�ைள உணர �யலா�. இய�ைக இ	ப7கைள& 



94 

 

�ற"�, ‘ேயாகிக�‘ எ	,�, ‘ச"நியாசிக�‘ எ	,@ சில$ திIவைத 

அ�ணகிIயா$ பல இட7கள<) ம,&� ெவ,0கிறா$.  

 ‘அன<&த மான ஊனா மி�4ப தாக ேவநாசி  

  யைட&� வா� ஓடாத     வைகசாதி& 

 தவ&தி ேல� வா)Tலி Dசி&� வா= மாயாச 

  அச�= ேயாகி யாகாம)‘ 

என��,  

 ‘காவ; �=&�" தா9சைட ைவ&�7 

  கா=க� D0�"     த=மாறி0 

 காMகன< �M&�7 காயெமா ,&�7  

  காசின< ��,"     திIயாேத‘ 

என�� வ�" தி�ெமாழிகைள ஓ$க. 

 அ�ணகிIநாத$ இ&தைக4 ேபாலி& �றெவா:0க� 

s8டாI)ைல. அவ$ உலைக வ;=&� ஓCனாI)ைல. ஆனா) 

அவ$ உ8ைம& �றெவா:0க� s8டா$. உ8ைம& �றவாவ�, 

உள&திE�ள அ:0கா, அவா ெவ�ள< �தலிய 

ேபMகைளெயா�C, அAவ;ட& தி) அ	D0 கட�ைள எ:"த�ளJ 

ெசM�, உலைக ��ெகன0 ெகா8=, அ�� வா9� ெப�,, 

இய�ைக ய;	 உ�ைறயாக உ�ள ��ெக?� அழைக 
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உண�� ேப, ெப�றா$. அவ$ இ4ேப, ெப�ற�. பலவ;ட7கள<) 

��கைன அழெகன4 ேபா�றியதா) ெதIகிற�.  

 ‘அழகான ேமன<தா7கிய ேவேள‘ 

 ‘தி�0ைகேவ) அழக ��நாதா‘ 

 ‘D�மாமய;) மXதைன யாவ�� அழேகாேன‘ 

 ‘சிவஞான� ெபா���= �8டக அழேகாேன‘ 

  ‘கனகமய;லி	 அழ�ெபாழிய0 க�ைணம�வ; வரேவR�‘ 

 ‘மண;�திராடக ெவய;)வ Zசிய அழகா தமி94 ெப�மாேள‘ 

 ‘ஐ"திIய7க� ெவ	ெறா	, ம	ப$  

  அ7க� ெபா�"�� அழேகாேன‘ 

 ‘அய;E மய;E மற�நிற� மழ� �ைடய ெப�மாேன‘ 

- தி�4Dக9 

அ�ணகிIநாத$ உலைகேய ��காக0 ெகா8= இய�ைக 

அழ�ண$"தவெரன<), அழ�4 ெப8ம0கைள ஏற0�ைறய 

ஒAெவா� தி�4DகழிE� இழி&�0 %றியெத	ைன எ	, சில$ 

வ;னவலா�. அ�ணகிIயா$ ெப8ைண ெவ,&�0 %றிய�ேபா), 

எவ�7 %றவ;)ைல எ	, ேபhேவா$ பல$ எ	பைத யா	 

அறிேவ	. யா	 ேமேல ெப8கைள& ெதMவெம	,� அவ$க� 

மா�= ��ைக0 கா8டேல ேபாI	பெம	,� 

வ;I&ேதாதி��ேள	. என� உ�ள0 கிட0ைக அ�ணகிIயா$ 
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க�&�0� அர8ெசMவதாகா� எ	, அ	ப$ சில$ க��த) 

%=�. ஆதலா) அ�ணகிIயா$ ெப8கைள4 ப�றி0 ெகா8ட 

க�&ைத அவ$ ெமாழி ெகா8= ஆராMேவாமாக. 

அ�ணகிIயா$ ெப8ம0கைள இழி&�0 %றி��ள� 

உ8ைமேய. எ4ெப8கைள அவ$ இழி&�0 %றினா$? அவ$ 

ெபா�வாக4 ெப8Rலைக இழி&�0 %றினா$ எ	, 

ேகாடலாகா�.  

‘ஒ�வைர& தன<மைனJ சயனெம& ைதய;ன<)ைவ& 

 ெதா�ைவைர& தமதைல0 கைடய;ன<� கழலவ;� 

 ெடா�வைர4 பரபர4 ெபா=ெத�& திIயவ;� Cன<தாக 

ஒ�வைர& தமதைண0 க���  

 ஒ�வைர4 பரவச4 பட  

 உய;$ப;ைழ4 ப�க�& தள��4 பசெமனJ ெச�மானா$‘ 

 ஒ�வ ெரா= க8க� 

  ஒ�வெரா= ெச7ைக   �றவாC 

 ஒ�வ ெரா= சி"ைத ஒ�வ ெரா= நி"ைத 

  ஒ�வெரா Cர8=    �ைரயாைர‘ 

 ‘வ;ர�ட	 kறாய;ர மன�ைடய பாவ;க�‘ 

 ‘�4ப� ேகாC மன&திய$‘ 
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எனவ�� உைரகளாE�, ேவ, உைரகளாE�, அ�ணகிIயா$ 

இழி&�0 %றிய ெப8க� யாவ$ எ	ப� ஆராய�பால�. அவ$ 

இழி&�0 %றிய ெப8ம0க� ேவைசய$கேளயாவ$. இA�8ைம, 

‘மிக மனம�� ெகா=பதிய;லவ$‘, ‘ப8ப;லா ட�பர4 ெபா�மாத$‘, 

‘ெபா��பறி மாத$‘, ‘ெபா	பறி வ;ைலமாத)‘, ‘ப;C&த இைட4ெபா� 

மாத$‘, ‘ெபா	தர4 ப�,� ெபா�மாத$‘, என வ�உ" தி�4Dக90 

க�&�0களா	 ெவ�ள<ைட மைல ேபா) வ;ள7�த) கா8க. 

‘மான� வ;�றE0ேக ெப8ணாக4 ப;ற"ேதா�‘ எ	, க�தி 

வா9"� வ�� ெபா�� ெப8C$க� ெப8 ெதMவ7கள)ல. 

அைவகைள ேபMக�. ெதMவ4 ெப8 வC� தா7கிய உய;$கைள 

‘அைவக�‘ எ	,�, ‘ேபMக�‘ எ	,ம எ:�� மற&�0 ��ளான� 

�றி&� வ�"�கிேற	. அவ$கைள4 ேபயா0கிய ெகா=ைம 

தZெயா:0க�ைடய ஆ8 ம0கைடயதா��. ஆRல� 

lMைம�ைட� ம�=� ேவைசய�லகெம	, ஒ	றி�"ேத தZ��. 

ேவைசய$ %டா ஒ:0க&ைத& த� மரD& ெதாழிலாக0 ெகா8= 

வா9கி	றன$. அவ$ ேச$0ைகயா) ேபM வா9�� ேநாM வா9�7 

%=ேமய	றி& ெதMவ இ	ப வா9� மலரா�. அவ$பா) 

��ெக?" ெதMவ மண�� கமழா�. அவரா) தZெயா:0க��, 

அதனா) பல ேக=க� பரவலா) அவைர அறிஞ$ இழி&�0 

%,கிறா$. ��ெக?� அழ�, ந)ெலா:0க�ைடய ந7ைகய$ 

மா�ேட ஒள<$வ�. அAவழேக பா�டாக4 பரவ; நி�ப�. 

அAவ;ய�ைக யழகி) ேதா�� உள�ைடய பாவல$0�4 

ெப8ண;	 கட��ட8ைம வ;ள7��. 
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 ெப8ைணJ சி�றி	ப4 ெபா�� எ	, நிைன"� 

ெகா8C�0� ம�=� ெமM�ண$� ப;ற&தலI� அ�ணகிIயா$ 

உலேகாைர ேநா0கி, ‘ெப8ைண சி�றி	ப4 ெபா�ளாக0 க�தி 

இட$4படாேத�7க� எ	?� ெபா�ைள அறி�,&�� வழி& தம� 

உ�ள&ைத ெநா"தவா, கா8க.  

 ெப8ைணJ சி�றி	ப4 ெபா�ளாக0 க��வ�� ேபI	ப& 

ெதMவமாக0 க��வ�� இ"ெந@ச ம	ேறா ெப8 

ெப8ணாகேவய;�0கிறா�. அவைள4 ேபயா0�வ�� ஆடவ$ 

உளேமயா��. ஆதலா) ஆடவ$ உ�ள&ைத& தி�&�வேத 

அ�ணகிIயாI	 அ	D ெமாழிெய	க. அ�ணகிIயா$ அ�ள<ய 

ெப8கைள4 ப�றிய பாட)கைள& ��வ;& ��வ; ஆராM"தா), 

அ4பாட)க� ேதா,� இ" P�ப� Dலனா��. ‘தி�4Dக9‘4 

பா0கைள உ�, ேநா0�க. 

 அ�ணகிIயா$ ெப8ணாைசைய0 கC"� %றிய;�&த) 

உ8ைம. ெப8ைண0 கCதE0�� ெப8ைணJசிைய0 

கCதE0�� ேவ�,ைம�8=. ெப8ைண காமெம?� ஆைச4 

ெபா�ளாக0 ெகா�வெதா	,;  ெப8&ம ெதMவமாக0 ேகாட) 

இ	ெனா	,. ெப8ைண ஆைச4 ெபா�ளாக0 க��வ� 

அறியாைம அAவழைக0 கட�ளாக0 க��வ� அறி�. கீேழா$ 

ெப8ைண0 காம4 ெபா�ெள	, ெகா8= இட$4ப=வ$; ேமேலா$ 

ெப8ைண& ெதMவெம	, ெகா8= இ	D,வ$. ம0க� ந)லறி� 

ெப,மேபா�, ெப8ைண ஆைச4ெபா�ளாக எ8R� ெந@ைச0 

கCத) இய)D. அ�ணகிIநாத�� ெப8ண;	 மா�ெட:� காம 
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ேவ�ைகைய0 கC"தாேர ய	றி4 ெப8ைண0 கC"தாI)ைல. 

அவ$,  

 ‘மடவாேரா= – உ�கிேய வ�ெப�றி மதனநாடக4 ப;&� 

உழி�மா ெறா��&தி தரேவR�‘. 

 ‘க)வ;ைய நி&தி& திலகிய நி	ெபா�, கழ)ெதா:� 

அ	ைப& த�வாேய‘. 

 ‘வ;ரகின< ெலன�, மன� ��கிய, ப;ரைம� மற�ன 

த�� ைகவர‘. 

 =மய) கவைலப�=, தி��ெடனன ெவ�கி – அைல 

ேவேனா‘. 

 =அIைவய$க� ஆைச4 பா�Cேல – ெகாCேய	 யா	‘. 

 ‘வ;ைள� ேமாக மாமாைய கழEமா, நாேய?�, 

வ;ழலனாM வ;டாேதநி	 – அ��தாராM‘. 

 ‘கா�க னக4ப�ட ஆைசைய மற4ப;&த, கா)கைள 

மற0ைக0�� – வ�ேமாதா	‘. 

 ‘மாத$ – இ�க8 மாையய; ேலT9 காேத, உன� 

காவ;ய kலா ராMேவ	, இட$படா த�� வா9ேவ நZேய 

தரேவR�‘ 

எ	, ெப8ணாைசைய0 கC"�, அAவாைச வைலய;) 

சி0�,வதா) வ;ைள�� ேக�ைட,  
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‘மாத$கைள ேமவ;யவ ராைசதன< ேவகழல சிலநா� ேபாM& 

ேதா)திைரக ளாகிநைர யாகி�� டாகிய;�  

 கா)க�த= மாறிெசவ; மாறிபh பாசபதி 

 B9கதிக� மாறிhக மாறிதC ேயா=திI �,நாள<)  

Bைலெசாறி  யoைளவலி வாதெமா= நZIழி�  

 ேசாைககள மாைலhர ேமப=ப;ண; lறி�ம)  

 BழEற Tலகh மாலெமன நாறி�ட  லழிேவேனா‘ 

எ	, வ;ள0கிய;�0�மா�றா ?ண$க.  

இAவா, ெப8ணாைசைய0 கC"� %றிய அ�ணகிIயா$ 

ெப8ைண4 ேபா�றி ய;�0கிறாேரா ெவன<), ேபா�றிய;�0கிறா$ 

எ	, திய7கா� ெசா)க. ெப8ண;) �ரைக�ண$"த ப;	ைற 

அ�ணகிIயா$, ‘அIய ெப8கைள0 காம4 ெபா�ளாக0 ெகா8= 

ெக�ேடேன‘!  எ	, வ�"�கிறா$. XXXXXX அIய ெப8க� ந�ைப4 

Dண$"�, ப;ண;�ழ	, h�றி& திI"த XX‘ எனவjஉ" தி�4Dகழி) 

அ�ணகிIயா$ ெப8ைண4ப�றி0 ெகா8ட க�&�4 Dலனாகிற�. 

ெப8கைள ‘அIய‘ எ	?� அைடயா) அவ$ சிற4ப;&தி�&த) 

அறிக. அ�ணகிIயா$. ெப8ணாைசைய0 கC"� ��கைன 

ேவ8=�ேபா�, பல இட7கள<) ‘ெப8Rட	 ேவ8=�ேபா� 

%C��ள ��க	‘ எ	?7 க�&தைமய4 பாC0 �றி4பாக4 

ெப8ண;	 ெப�ைமைய வ;ள0�கிறா$. எ=&�0கா�டாக 

இர8ெடா� வ�மா,: அ0�றி4D, ‘�ரவந, மளக0�ழ) ேகாதி0 
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கா�Cேய XX அIைவய$க� ஆைச4பா�Cேல – ெகாCய	 யா	‘ 

எனவ�உ" தி�4Dகழி) ‘கIய �ழ) �றமகைள ேவைல0 

கர&தைன ெப�மாேள‘ எ	,�, ‘வ;ட�� அ�த�� மிள<$வன 

இைணவ;ழி XXXX மகள<$ மகள<� மலபல வ;ைனெகா=‘ என 

வ�உ" தி�4Dகழி) ‘Dனமதி லின< �ைற-தன<மா?� அமர$ 

அIைவ�� இ�Dைடய;?� வர XXX சரவண hரபதி ெப�மாேள 

எ	,� வ�த) அ�ணகிIநாத$ ேவ, ஒ� வழியாக�� 

ெப8ண;	 ெப�ைம ேபhத) ேநா0க�பால�. 

 ‘நZலJ சிக8Cய;) ஏ,� ப;ரா	எ"த ேநர&தி?7 

 ேகால0 �ற&தி �ட	 வ�வா	‘.  - அல7கார� 

 ‘�றந� பாைவ தா�பாண;, க�ைண தமிழி� பாட) ேக�ட�� 

ெப�மாேள‘. 

 ‘பா� கன<ெமாழி மா� �றமகள      

 பாத� வ�Cய – மணவாளா‘.     - தி�4Dக9 

 ‘ம	�� ைப�Dன& தா�ப தா�Dய�      

 வ"தி0 �"தண;0 காம வா@ைசய	‘. 

 ‘வனசI ெவனவ� ள<பத� பண;��      

 தண;யா அதிேமா கதயா பரேன‘.   - தி�வ�4D 

 ‘பண;யா ெவனவ� ள<பத� பண;��      

 தண;யா அதிேமா கதயா பரேன‘.  
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 ‘பாைள0 �ழ)வ� ள<பத� பண;��     

 ேவைளJ hரப பதிேம �ைவேய‘. 

 ‘மதிவா Rத)வ� ள<ையய) ல�ப;	     

 �தியா வ;ரதா hரs பதிேய‘.    - அPsதி 

ேமE� ந� ெபIயா$.  

 ம7ைகய$ hக&ைத ெவ�, இ7கிதெம ?�ற மன�. 

உ	றைன நிைன& தைமய – அ��வாேய‘. 

 ‘வாதிைன யட$"த ேவ)வ;ழிய$ த7க�, மாயம ெதாழி"� – 

ெதள<ேயேன – மாமல$க� ெகா8= மாைலக� Dைன"�, மாபத 

மண;"� – பண;ேயேன – ஆதிெயா=ம"த மாகிய நல7க�, 

ஆ,�கெம	, – ெதIேயேன‘. எ	, ெப8ைண4 ேபெய	, 

நிைன4பதின<	,� நZ7கி, அவைள& ெதMவெம	, ேபா�,ைவத 

ேயா$க.  

 ம�,ேமாIட&தி) அCக�, ஒ� பா�C	 ஒ� பாதிய;) 

ெப8ைண மாையயாக0 க�திய இட$4படலாகாெத	,�, 

ம�ெறா� பாதிய;) அ4ெப8ைண ��காக4 ேபா�,த) 

ேவ8=ெம	,7 �றி4பாக அறி�,&தி��ள P�ப&ைத உண$வ� 

அறி�ைடைம. 

 பாெல	 ப�ெமாழி ப@ெச	 ப�பத� பாைவய$க�  

 ேசெல	 பதாக& திIகி	ற நZெச"தி ேலா	றி�0ைக   

 ேவேல	 கிைலெகா�ற மKர ெம	கிைல     
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       ெவ�சி&த8ைட0  

 காெல	 கிைலமன ேமெய7ங ேன�&தி கா8ப�ேவ 

எனவ�உ7 க"தரல7காரJ ெசM�ளா�, ெமMயCயா$ உ8ைமைய 

ந	� ெத��C0 கா�ட) உண$க.  

 அ�ணகிIநாத$ ெப8ணாைசைய0 கCய4 D�மிட7கள<) 

ெப8ண;	 அழைக அதாவ� ��ைக வ;ய"� பா=கிறா$. 

அ4பாமல$கள<) இய�ைக மன7கம9கிற�. 

 ‘ேத?லாவ;ய மாெமாழி‘, ‘இன< தா7கின< வாய�� lற)க�‘, 

அள<Dறா மய;ெல	, ெசாE7 �ர)‘, ‘அ�த ெமாழி பதறிெயழ‘, 

‘ஆEமய; ெலா&த ேதாைகய$க� ‘ெநM&த கI�ழ) அறேலா 

�கிேலா‘, ‘�கிலாகெம?� அளக�‘, ‘மதிேபா Eய$ PதE�‘, 

‘�கிழாகிய நைக����� ெசறி�ழ) �கிெலன நகி)ந,, �ளI 

�ைகெயன �யெலன மய;ெலன,. �,வ) தளெவன நைடமைட 

வனெமன‘, ‘ேவைல� நZல�� வ:வா7 கி�வா� வ;ழி‘, ‘ேசாதி 

மாமதிேபா) �க�‘, ‘மா"தள<$ேபா) வCவ�‘, ‘மய;) �ய;ெல?� 

D��ர� பகர‘.  

 ,இரசபா ெகா&தெமாழி ய�$தமா ண;0கநைக   

  ய;ைணய;லாJ ச&திவ;ழி யா$பக� ெபான<ற$   

 எழிலிேந ெரா&தஇ� �ளகபா ரJெசய)க    

  :ெதாணா த4ப;ைளய; னார�� D�வ$   

 எ:�ேதா C�டெசவ; பவளநZ ல0ெகாCக    

  லிகலியா ட4பCக ேமா�=� ெபா?� தி7க�ேம�� 
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 இல�தா வ;&தஇத9 �மிைழேந ெரா&தஎழி   

   லில�நா சி0க�� மாலச7 கிெனாள<   

  ய;ைணெசா)0� வ&தரள ன<ேவா�தா ல4பைனய; 

   ன<ய)கலா D&தகெமா ேட$சிற" தவC  

  ய;ைணய;லா ைன0�வெட ெனாள<நிலா �&திபட‘ 

என வjஉ" தி�வா0�கள<) இய�ைக4 ெபா�� ெசறித) கா8க. 

இAவ;ய�ைக வன4ைப ��ெகன0 க8ட ெதாழா�. இைத 

இழிெவன0 க�தி0 ெக=� பா:� மன0ெகா=ைமைய எ	ென	, 

ெசா)வ�? அ�ணகிIயா$ ெப8கைளJ சி,ைமயாக0 க�தி, 

அவ$க� உற� ெகா8டேபா�, ப;ண; T4பைட"� வ�"திய��, 

ப;	ைன அவ$கைள ��காக0 ெகா8ட ேபா�, இளைம 

அழெகMதி, அPsதி நிைல ெப�ற�� உ	ன�பாலன. ெப8ைண& 

ெதMவமாக4 ேபா�,� ஒ�வ	 எ0��ற&�0�� ஆளாகா	 

எ	ப� ஒ�தைல.  

 அ�ணகிIநாத$ ெப8ைண மாையெய	, க�திய ேபா� 

வ;ைள"ெத	ைன? அவ$ அAெவ8ண&ைத மா�றி0 ெகா8ட 

ப;	ைன ேந$"&ெத	ைன? �	ேன ��ைம�� ேநா�� உ�றா$; 

ப;	ேன இளைம�� இ	ப�� ெப�றா$. �	ன$4 ெப�ற 

��ைமேநாM ேபா0க அவ$ காய க�ப7க8டனேரா? இ)ைல; 

இ)ைல. ப;	ேன எ	 ெசMதா$? இய�ைகய;	 அC4பைடயா��ள 

��ெக?� இளைமைய �ண$"�, அAவ;ளைம ைய உ	ன< 

உ	ன<, இளைம4ேப, ெப�றா$. சா$"த த	 வ8ணமா�� இய)D 
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உய;$0� உ8=. எ	,� மாறா இளைம�ைடய ��கைன4 

ேபா�,ேவா$ எ	,� இைளயராய;�&த) இய)D.  

 அ�ணகிIயா$ �	ைன வா9வ;) ெப�ற ��ைம ேநாM 

நிக9Jசிகைள நிைன"�, அ���ைம  ேநாM ேவ8டா ெவ	,�, 

ேநாய;லா வா9�� இளைம�� ேவ8=ெம	,�, இ4ேப�ைற 

அ�ளவ)ல ஆ8டவ	 இைளேயா	 எ	,� உலகி�கறி�,&திய 

பா0க� பல4பல அைவகள<) சில வ�மா,:  

 நிைலயா4 ெபா�ைள �டலா0 க�தி     

  ெந=நா� ெபா:�      மவேமேபாM

 நிைறேபாMJ ெசவ;= ��டாM4 ப;ண;க�     

  நிைறவாM4 ெபாறிக�     த=மாறி  

 மலநZ$J சயன மிைசயாM4 ெப�கி     

  மCேவ� �Iய      ெநறியாக  

  மைறேபா� றIய ெவள<யாM4 பர�     

   மல$தா� கமல     

 ம��வாேய‘. 

 ‘எ:ப;றவ; நZ$நில&தி லி�வ;ைனக� ேவ$ப;C&�   

  இட$�ைளக ேள�ைள&�   வள$மாைய

 எ?�லைவ ேயபைண&� வ;ர0�ைழ ேய�ைழ&�  

  இ�ள<ைலக ேளதைழ&�    மிகநZ� 

 இழி�கைள ேயப;C&� மரணபழ ேமய:&�   

  இC��ட) மாமர&தி	    அ�நZழ) 
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 இைசய;)வ;ழ ஆதப&தி யழி��ன ேமெயன0�   

  இன<யெதா� ேபாதக&ைத     ய��வாேய‘. 

 ‘பைசய�ற �ட)வ�ற வ;ைன��றி நைடெந�C  

  பறிய0ைக ெசாIய4ப)     ெவள<யாகி4

 படைல0� வ;ழிெக�ட ��=�, மிகெந0க   

   பழ��, நைரெகா0கி   

 ன<றமாகி  வ;ைசெப�, வ�ப;&த� வள<ைய0க 

ண;ைலெக�=    ெமலி��, வ;ர)ப�,  

  தCேயாேட  ெவள<நி��� வ;த��ற இட$ெப�ற 

ஜனன&ைத     வ;=வ;&� ன��ைவ4ப  

  ெதா�நாேள‘. 

 ‘இன<யெதா I	ப�வ; ைள"த ைள"�ெபாM    

 வன<ைதய$ த7க� ம�7கி ண7கிய      

 இளைம கிழ�ப= �	ப த�ெபற �ண$ேவேனா‘.        

 ‘ெகா0காக நைரக� வ��	 மி0காய வ;ளைம   

  �ட	�ய) ��றேவ) அCைம ெச��வைக 

ய�ளாேதா‘.   

 ‘நாE ைம"� வாச) கீ, l, ட�D கா)ைக யாகி  

  நாI ெய	ப; லா� மாக    மதQேட 

 நாத ெமா	ற ஆதி வாய;) நட க7க ளான    

  ஆC நாட றி"தி டாமேலக     வளரா�	  

 kல ந"த ேகாC ேதC மா)மி� �&� பா� ேளாைர  
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  k, ெச@ெசா) %றி மாறி    வ;ைளதZைம

 ேநாMக ல"த வா9� றாம) நZக ல"� ளா� ஞான  

  kல ட7க ேவாத வா9�    த�வாேய‘.  

 ‘நிட	ப7ெகா	,7�ற மி	சார      

  ண7க8=" த@ச ெம?�பC     

  நி	ற	ப;	 ற	ப;C ��ப;C  மிைளேயாேன‘. 

 ‘ப7க ெறழ ேவ)வ;= இைளேயாேன‘. 

 ‘அh$$ l�பட அய;)ெதா=� அ,�க இைளேயாேன‘. 

 ‘ேகாதா�Cய }வாமி ெயனவ�� இைளேயாேன‘. 

 ,இன<யகன< ம"தி சி"� மைலகிழவ ெச"தி) வ"த  

  இைற வ�க க"த எ	,ம இைளேயாேன‘. 

 மரகத நாரா யண	 ம�மக ேசாணாசல    

  மகிப சதாகால�� இைளேயாேன‘. 

 ‘இளைம�� னழ�Dைன ஈரா, ேதாண;ைர��   

  இ�பத�� அ,�க�� யாேனாத ஞானமைத 

ய��வாேய‘. 

 யா8=�ள இைறவ	 ெப8 ம0கள<ட&� உைறதைல 

ம�=� ஈ8=J சிற4பாக0 �றி4பத	 உ�கிட0ைக எ	ைன எ	, 

சில$ ஐ�றலா�. இைறவ	 யா8=மி�4ப� உ8ைம. அவ	 

யா8= ��ளைத உண�� ஒ�வ	 எ&தைக0 ேக=� நிக9&த 

ஒ�4படா	. ேக= நிக9&�ேவா$ ெபI�� ஆ8டவ	 உ8ைமைய 
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யா8=7 காணாதவேரயாவ$. இA�8ைம �ண$ெவ?� 

வ;ள0ைக மைற&�0 ெகா8C�0�� மன மாhக� பல. 

அைவக� சிற"த� ெப8ைண0 காம4 ெபா�ளாக0 க��வ�. 

இ�மாh�ள ஒ�வ	 எ)லா0 ெகா=ைமக��� தாயகமா��ள 

இ�மாh ஒ	றைன0 க:வ �ய)வ� ம0கள<	 தைலயா 

கடைமயா��.  

 கதம உண$வ;	றி உலகி) வாழ �C�7ெகா) எ	,�, 

உலகி) பைட4D எ7ஙன� நிக:� எ	,� சில$ க�தலா�. 

ெப8ைண ெவ,&�0 கா�=0ேகா=� ேபாலியற&ைத யா	 

��,� ெவ,4பவ	. ஆ8 ெப8Rட?� ெப8 ஆRட?� 

வா9"�, உலக வள$Jசி0�& �ைண DIவ� இய�ைக 

யறெம	ப� என� ெகா�ைக. இய�ைக யறமாவ�, ஒ�&திஹய� 

ஒ�வ?� காத) வழி நி	,, இர8ேடா$ உய;$கைள யo	,, 

ப;	ைன0 %ட) நZ&�, உ�ெளாள< காண �ய)வதா��. 

காத)ெநறி வ;=&�0 காமெவறிய;) D�ேவா	 சாமளவ� 

அ"ெந�4ப;) வ Z9"� ெவ"ெதாழிவ	.  

 ெப8 ஆRட	 %டE�, ஆ8 ெப8Rட	 %டE� 

எ�,0�? ப;�ைள4 ேப�,0ெக	, ெசா)ல ேவ8=வதி)ைல. 

‘ப;�ைள4 ேப,‘ ேநா0கி	றி, ஆ8 ெப8Rட	 %=வ�, 

ெப8ைண0 காம4 ெபா�ளாக0 க��வதா��.  

 ஒ�வ	 ஒ�&தி�ட	 %C வா9"� ப;�ைள4 ேப, ெப�ற 

ப;	ன$ அAெவா�&திபா) தாMைம மல$கிற�. தாMைம மல$"த 
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ஒ�&திைய& தாயாகேவ க�த) அறி�ைடைம. தாMைம0 க�&� 

Pைழய4ெப�ற ஒ�வ?0� நாளைடவ;) அவ� மா�= இைறைம 

காM&�0 கன<&) Dலனா��. அA�ண$� யா8= ��ள 

இைறைய4 Dல4ப=&��. 

 ெப8ண;	பா) ெப8ைண தாMைம இைறைம எ	?� 

T	, நZ$ைமக� வ;ள7�த) க�த�பால�. ெப8ைண0 

காம4ெபா�ெள	, க�தி0 ெகா8C�0� ம�=� இைறைம 

உண$வ;�� இடேம�? ஆதலா), இைறைம �ண$வ;��4 ெப�" 

தைடயா��ள காம எI, த7க� மன&திEறா வ8ண�, ஆ8 

ம0க� இளைம ெதா�=4 பய;	, வர) ேவ8=�. ெப8ைண0 

காம4 ெபா�ெளன0 க��� மனமாக, ெப�"�	ப&�0� 

ஊ�றாய;�&தலா	, ெப8ைண0 கட�ெளன0 க��மா, 

ஆRலைக ேநா0கி ேவ8=கிேற	. இ7ேக h�7கிய உைரகளா) 

என� உ�கிட0ைகைய ெவள<ய;ட ேந$"தைமயா), இைத4ப�றி 

வ;I"த வ;ள0க� வ;��Dேவா$, யா	 எ:தி��ள ‘ெப8ண;	 

ெப�ைம எ	?� kைல ��,� பC&�4 பா$4பாராக. 

 ஆ8டவைன இய�ைக வாய;லாக��, பா�= ஓவ;ய� இைச 

வாய;லாக�� வழிபடலா� எ	, ேமேல ெசா)லிய;�0கிேற	. 

காம&�0�0 கசி"���� பா9 ெந@ச� மாற4 ெப�ேறார� 

Dல	க��4 ெப8ண;	 பாE�ள இய�ைக வC��, பா�=�, 

ஓவ;ய��, இைச�� வ;�"தா��. இAவழிபா�ைட நிக9&த 

நிக9&த4 ெப8ண;	 மா�=& திக:� இைறைம Dலனா��. 
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 இ&தைகய இைறைம4 ெபாலிவ;�� நிைல0கலனாக நி��� 

ெப8 யா8C)ைல? எAவ Z�C) இ)ைல? ெப8ெதMவ� 

யா8=� எ:"த�ள<ய;�0கிற�. இ& ெதMவ&ைத0 க8= ேப, 

ெப,7 க�&�4 ெபறா�, காசி0�7 கா�=0�� ஓ=வ� 

அறியாைமயா? அறி�ைடைமயா? அ	ப$கேள உ	?7க�! 

இைறைம0� உைற�ளாக நில�� ெப8ைண0 காம4ெபா�ெளன0 

க�தி4 பா9ப=� ெந@ைச4 ப;ள"ெதறிய ேவ8=ம	ேறா? காம0 

க8ணாCைய0 கழ�றி ேநா0கினா), கட�ைள4 ெப8ண;) 

காணலா�; காம4 ெபா�ெள	, ெப8ைண க��வ� கட�� 

கா�சி0� இைடK, நிக9&தலா	 அAவ;ழ"த க�&ைத 

மா�,மா, ஆRலகி�� வ;8ண4ப@ ெசM� ெகா�கிேற	. 

ஆகேவ, ெப8ைண0 காம4ெபா� ெள	, க��வ� வா9வ;�� 

நல" த�வதா அ)ல� ெப8ைண0 கட�ெள	, க��வ� 

வா9வ;�� நல"த� வதா எ	பைத அ	ப$க� ஆM"� ஓ$"� 

உ8ைம �ண$வா$களாக.  

 சில ேபாலி ேவதா"திக� ெப8ணாைசைய ெவ,&�0 %றா� 

ெப8ைணேய ெவ,0கிறா$க�. யா8=��ள இைறவ	 

ெப8ண;	பா) இ)ைல எ	ப� அவ$க� ெகா�ைக ேபாE�!  

இ0ெகா�ைக உ8ைம ேவதா"த&�0� அர8 ெசMவத	,.  

 ெப8ைண0 காம4 ெபா�ளாக0 க�தலாகா� எ	?7 

ெகா�ைக0� அ�ணகிIயாI	 ப;	ைனய வா9� ேபIல0கியமாக 

நி�கிற�. அவ$த� வா9� P�ப� உணராதா$, ‘அ�ணகிIநாத$ 

ெப8ைண ெவ,&தவ$‘ எ	, ெபா�4பட4 ெப�ைமயாக0 
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%,வ$. அ�ணகிIயா$ மைறெமாழிகைள PRகி ஆராMேவா$0� 

அவர� உ�ள0 கிட0ைக நன< வ;ள7��. 

 ��க	 அ�� ெப�ற ெமMயCயராகிய அ�ண கிIயா$, 

எ)லாவ;ட&�� ��ைக0 க8=, �ைழ"� �ைழ"��கி 

�ள&தி) ெப�0ெக=&ேதா=� இ	ப ெவ�ள&தி� ேறாM"�, 

பாCய தி�4Dகைழ எ	ென	ேப	? எ	ென	ேப	? தி�4Dக9 ச"த 

அைலவ Zh@ ெச"தமி90 கடல	ேறா? சிவெப�மாைன வழிப�= 

நா)வ$ தமி9ேவத� பாCன$. தி�மாைல வழிப�=4 ப	ன<�வ$ 

தமி9ேவத ேமாதின$. ��கைன வழிப�= அ�ணகிIநாத$ 

தமி9ேவதம�ள<ன$. அ�ணகிIயாI	 தி�4Dக:�, ஏைனய 

பாட)க� தமி9 மைறேயயா��. ெச�ெமாழிய;� சிற"த 

அ�ணகிIநாத$ அ�ள<ய தி�4Dகைழ ஓ��ேபா��, ப;ற$ ஓத0 

ேக���ேபா��, ��க0 கட�ள<	 P8ண;ய வCவ� அக&தி) 

Dலனாவ� ேபா	ற ஒ� ேதா�ற��, ஒ�வ;த அ	D�, இ	ப 

எ:Jசி ேம~=� நிக9வைத4 ெபறலா�. �மர ��பர hவாமிக�, 

சித�பC hவாமிக�, அ8ணாமைல ெர�Cயா$, இ0கால&�4 

பாவலராக இல7கிய ந� h4ப;மண;ய பாரதியா$ �தலிேயா$ 

��க0 கட�ைள4 ப�றி4 பாCய பாட)கள<E� ��ைக0 

காணலா�.  
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8. உ,தி�� ேநா	D� 

(��க	 வழிபா�=0� உ,தி இ	றியைமயாத� – ஏ�=0 க)வ; – 

உ,தி�� அ	D� – உ,திய;	 ெப�றி – உ,திய;	 ��கால 

த�கால நிைல உ,தி�� ஆ8டவ?� – தமி9 ம0க� 

உ,தி�� – உ,தி �ைடயா$0� ம�"� இய�ைக – ம�&�வ	 

��க	 – தி�0ேகாய;) வழிபா�C) உ,தி – இAவழிபா�C	 

P�ப� – கிறி}� – கட�� ஒ�வேர – உடேலா�ப) – ேநா	D – 

ேநா	D ெகா�� �ைற4பா= – ேநா	பா) வ;ைள�� நல	க� – 

வழிபா=.) 

 ��கைன வழிப=ேவா$0� ��கன<ட&� இைடயறாத 

உ,திய;�&த) ேவ8=�.உ,திய;	றிJ ெசMய4ப=� வழிபா=க� 

ேபாலியாகேவ �C��. கட) ெபா7கி வI?� மைல�ைல"� 

சாய;?�, வான<C"� வ Zழி?� ‘��க	 கா4பான‘ எ	?� உ,தி 

��க	 வழிபா�C�� அC4பைடயான�. இA�,தி�ைடயா$ 

வ;��D� எ)லா நல7கைள�� ெப,வ$. இ	றியைமயாத அ�� 

ெச)வ� �தலிய எ)லாJ ெச)வ7கைள��, ��க	 அவ$0� 

அள<4பா	. ��க4ெப�மா	 த	ைன வழி ப=� அ	ப$0�& 

ேதா	றா& �ைணயாM நி	, ெசM� வ�� ேப�தவ;, அவ	 

அCயவ$0�& ெதI��. உ,தி யா) ��கன<ட&� எ)லா� 

ெபறலா�.  
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 ஒ	றன<ட&தி) உ,தி எ)லா$0�� உறா�. உ,தி சில$0� 

எள<திE� சில$0� அIதிE� உ,�. சில$0ேகா எள<திலாத) 

அIதிலாத) உ,தி உ,வதி)ைல. 

 உ,தி4ேப�றி�� ஏ�=0க)வ; ஆராMJசி ேவ8=� எ	?� 

நியதிய;)ைல. சில ேவைளகள<) ஏ�=0 க)வ; ஆராMJசி 

�தலியன உ,தி0� இைடK, நிக9&�வனவாக�� �Cகி	றன. 

சிலேபா9� அைவ உ,தி0� ஒேராவழி& ைண DIதE�8=. 

ஏ�=0 க)வ; ஆராMJசி �தலியன இ)லாதாIட&� உ,தி 

எள<தி) வ;ைரவ;) கா) ெகா�வ� இய)பாகிய;�0கிற�. ஏ�=0 

க)வ; ஆராMJசி �தலியனவ�றி��� உ,தி0�" ெதாட$ப;)ைல 

எ	பெதா	ேற ஈ8=0 ெகா�ள� பா�,.  

 உ,தி0� இ	றியைமயாத� ஒ	,ள�. அஃ� அ	பா��. 

எவ?0� எ4ெபா�ள<ட&� அ	D நிைல&� ��� எ:கிறேதா, 

அவ?0� அ4ெபா�ள<ட&� உ,தி�� பC"� நிைல&� நி���. 

ஆகேவ, உ,தி அ	Dட	 ெதாட$Dைடயெதன0 ெகா�க.  

 உ,தி த	ைன0 ெகா�ேவாைர�� த	னா) 

ெகா�ள4ப=ேவாைர�� அ)ல� ெகா�ள4ப=வைத �� 

ஒ�ைம4ப=&�� ப8D வாM"த�. உ,தி இர�ைட �ண$ைவ 

அழி4ப�. இர8ட�ற உ,திய;) எ	ன நிகழா�? நிைன"த 

எ)லா� நிக:�. இ)லா ஒ	ைற உ8= எ	?� உ,தி ெகா8= 

ஒ�வ	 ேநா0கினா), அத	 உ8ைம அவ?0�4 Dலனா��. 

உ�ள ஒ	ைற இ)ைல எ	?� உ,திெகா8= அவ	 
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ேநா0கினா), அஃ� அவ?0�4 Dலனாகா�. உ�ள ஒ	ைற 

இ	ைம4 ப=&�� அ)ல� இ)லா ஒ	ைற உ8ைம4ப=&�� 

ஆ�ற) உ,தி0� உ8=. இ&தைகய உ,திய;) ஒ	றி நி��� 

ஒ�வனா) எ	ன ஆ�ற) இயலா�?  

 ஓர	ப	, த	 வழிப=� கட�ள<ட&தி) �ைலயாத நிைல&த 

நிைற"த உ,திெகா8= பழ�வேன), அA�,தி. கட�� 

தி�வ�ைள அவ?ட	 இர8டற0 கல0�மா, ெசM��. அவ	 

கட�ளாவ	 எ	,@ ெசா)லலா�. அவ	 எ	ன நிைன"� 

ேவ8C?� ெப,வ	. ெசய�க�@ ெசய)கம அவனா) 

நிக9&த) இயE�. அவ	 மன7ெகா�ள<	 எ)லா� வ)ல 

சி&த?� ஆத) %=�. உ,தி0��ள அளவ;)லாத வ)லைம 

ெசா)லா)  ெசா)E" தைகய த	,.  

 மிக4பைழய கால&தி) ம0கள<ைட உ,தி நிைல&தி�"த�. 

அதனா) அவ$க� பல அ�வ;ைனக� ஆ�றினா$க�. 

நாளைடவ;) ம	பைத0க8 உ,தி �ைலயலாய;�,. இ"நாள<ேல 

உ,தி ெபI�7 �ைல"� ப�டெத	, %ற) மிைகயாகா�. 

 ‘உ,தி �ைல"� வ;�டாெல	ைன? அதனா) எ	ன ேக= 

வ;ைள"த�? எ	, கடா�ேவா$ இ�0கிறா$. இ0கடாவ;��4 

பலபட வ;ைடய;,0க ேவ8=வதி)ைல. உ,தி0 �ைலவா) 

உலக� உ�ெளாள< (ஆ&ம ச0தி) இழ"�, Dற0க�வ;க�� 

அCைமயாகிய� எ	,�, அதனா) வா9வ;	 �ைறகள<) இைச 
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பட$"� நி�ப� ஒழி"த� எ	,� h�7கிய �ைறய;) 

வ;ைடய;,0கலா�.  

 இ�வ$ ேநாMவாM4ப=வதாக ைவ&�0ெகா�ேவா�; இவ�� 

ஒ�வ	 ஏ�=0க)வ; ஆராMJசி�ைடயவ	. ஆனா) கட�ள<ட&� 

உ,திய;)லாதவ	. ம�ெறா�வ	 ஏ�=0க)வ; 

ஆராJசிய;)லாதவ	; ஆனா) கட�ள<ட&� உ,தி�ைடயவ	. 

�	னவ	 தா	 ேநா��ற காரண&ைத ஆM"�, ஆM"�, ‘அவ$ 

ெசா)E� ம�"ைத�� இவ$ ெகா=0�� ம�"ைத��‘ உ8= 

தி8டாC0 ெகா8C�4ப	. ப;	னவேனா ஆ8வன<ட&தி) 

உ,தி�ைடயனாதலா), இவ	 ‘இைறவேன ேநாM தZ$0க‘ எ	, 

ேவ8=த) ெசM�� வாய;லாக நல� ெப,கிறா	. இவ	 ேநாM 

ேபா0கிய� கட�ளா உ,தியா என<), கட�� எ	, யா	 

கழேற	; உ,திெய	ேற உைர4ேப	. உ,தி இ)லாவ;ட&�0 

கட�� தி�வ�� இங	ைமயா?�, உ,திய;Qேட தி�வ�� 

கல"� நி�றலா?� ஈ8= உ,தி0� உய$வள<0க4 ப�டெத	க. 

கட�� தி�வ�� உ,தி யளவாகேவ த	 வ;ைனDI�� எ	ப�� 

ஈ8=0 க�த� பால�. உ,தி, ந�ப;0ைக அ)ல� வ;hவாச� 

எ)லா@ ெசM��.  

 ப8ைட& தமி9 ம0க� ��க	பா) மிக உ,தி ெகா8= 

வா9� நடா&தினா$க�. அவ$க� ெகா8ட ��க	 எவ	 எ	, 

இ8= மX8=7 %ற ேவ8=வதி)ைல. பழ"தமிழ$ ேபா�றிய 

��க	 இய�ைகைய உடலா0 ெகா8=, அைத இய0�� 

ெச�ெபா�� எ	ப� �	ன$ வ;ள0க4ப�ட�. அ� ��கன<ட&� 
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உ,தி ெகா8ட ம0க�, இளைம மண� கட��ட	ைம அழ� 

�தலிய இய�ைக ய��ெச)வ� ெப�,J சிற"� 

வா9"தி�4பா$க� எ	பதி) ஐயமி)ைல. இAவா9� ைடயா$ 

ேநாMவாM4பட) அI�. ஒ�ேவைள பட ேநI	, அவ$ 

ம�"ைத�� ம�&�வைன�� நாC ஓட மா�டா$. அவ$0� 

ம�"� இய�ைக; ம�&�வ	 ��க	. அவ$, ஞாய;�ெறாள< 

கா�, Dன) �தலிய இய�ைக4 ெபா�8மா�=0 ெகா8=�ள 

உ,தியாேலா, அ)ல� இய�ைக நிைனt�=� இய�ைகJ 

சாயலாக நில�� (�	ன$ வழிபா�C) �றி4ப;�ட) ெபா�8 

மா�=0 ெகா8=�ள உ,தியாேலா, ேவ8=த) வாய;லாக ேநாM 

ேபா0கி வ"தன$. ேவ8=த) பழ0க� இ	?@ சிலவ;ட7கள<) 

ஆ�சிய;லி�0கிற�. 

 பழ"தமி9 ம0க� வழிவழி வ"த இ0கால& தமி9 ம0கள<� 

சில$ ேநாயா) பoC0க4ப=�ேபா�� ேவ, பல �ைறகளா) 

வ�"��ேபா��, ��கைன ேநா0கி ேவ8=த) ெசM�, அவ	 

தி�0ேகாய;) ெச	,, ெதா8= DI"� ேநா�� �ைறக� நZ7க4 

ெப,கி	றன$. இவ$ மா�=� இய�ைக ��க	 உ,தி4பா= 

�ைற�ப�C�&த) ெவ�ள<ைடமைல. ஆனா), இவ$பா) 

இய�ைகய;	 சாயலாக��ள தி�0ேகாய;) உ,தி4பா= நிைற"� 

நி�கிற�. எத	 மXேதா உ,தி4 பாC�&த) ந	,.  

 ��க0கட�� எ:"த�ள<��ள தி�&தண;ைக, தி�4ேபாj$, 

தி�மய;ல�, தி�வாவ;	�C (பழன<), தி�4பர7�	ற�, 

தி�JசீரைலவாM (தி�Jெச"l$) �தலிய தி�4பதிகள<) ம0க� 
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உ,தி ேம~�டா	 நிக9&�@ ெசய)கைள இ	,7 காணலா�. 

இJ ெசய)க� ஆராMJசி�ைடயா$0� மிக இழிவாக& ேதா	,�. 

உ,தி�லக� ேவ,; ஆராMJசி�லக� ேவ,.     

 தி�4பதிகள<E�ள ேகாய;)க�, ேகாய;)கள<E�ள 

வCவ7க�, உ,திய;) ஒ	றி& திைள&� நி�ேபா$0�0 க) 

ம8 ெச�பாக& ேதா	றா. அைவ அவ$0� ��காகேவ ேதா	,�. 

மர&தா) ஆ0க4ப�ட ஓ$ அழகிய Dரவ;ைய மர� எ	?7 

க�&�ட	 ேநா0�� ேபா� ஆ8=4 Dரவ;ய;)ைல. அைத4 Dரவ; 

எ	?� நிைன�ட	 பா$0��ேபா� ஆ7� மரமி)ைல. ேகாய;) 

வழிபா=� இ&த	ைம&ேத. இ� �றி&�J ‘ைசவ&தி	 சமரச�‘ 

எ	?� kலிE� என� க�&ைத& ெதIவ;&��ேள	.  

 ஏ�=0க)வ; அறிவா) ‘இ� க)தாேன – ம8 தாேன – 

ெச�Dதாேன‘ எ	, ஆராMேவா$0�, வCவ� க) – ம8 – 

ெச�பாகேவ கா�சியள<0��. க) – ம8 – ெச�D எ	 ெசM�� 

பாவ�! உ,தி�ைடயா$ ஒ� ெபாள<ன<ட&� எAெவA 

வ;ய)Dகள<�0கி	றன எ	, எ8Rகிறாேரா, 

அAவ;ய)Dகைளைன&�� அ4ெபா�ள<) ப;ற0��. இஃ� 

உ,திய;ன<	ெற:� எ8ண&தி	 ஆ�றலா��. ம0க� உ,தி 

ெகா8= அ4ெபா�ைள ேநா0கி, ேவ8=த) ெசM��ேபா�, 

அAவ;ய)Dகைள அவ$க� ெப,கிறா$க�. அக4Dற ஒ�ைம4பா= 

%�டவ)ல உ,தியா) பலதிற அ�Dத7க� நிக9&த) %=�. 

தி�0ேகாய;லி) உ,தி�ைடயா$ அ&தி�0ேகாய;) வாய;லாக 
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எ)லா� ெபறலா�. காரண� உ,தி எ	பைத எவ�� 

மற&தலாகா�.  

 உ,திய;) எ)லா� ஆ�றலா�; எ)லா� ெபறலா�. 

இ�ப�றி0 கிறி}�நாத$ மிக& திற�பட உலகி�� 

அறி�,&திய;�0கிறா$. இ"நாள<) பல காரண7களா) ந�ப;0ைக 

இற"�ப�= வ�கிற�. ந�ப;0ைக மாM"� வ�வதா) 

ேவ8=த)க7 ைக%=வதி)ைல. கிறி}�வ& தி�Jசைபய;) 

ேச$"த சில$, அெமI0கா �தலிய இட7கள<), கட�ைள வ:&தி, 

ேநாM தZ$&� வ�வைதJ ச@சிைககள<) நா� பC&� மகி9ெவM� 

கிேறா�. ேநாயாளIட&�� ேநாM ேபா0க ஆ8டவைன 

ேவ8=ேவாIட&�� ந�ப;0ைக எ	ப� நிர�ப; ��றி நி�ற) 

ேவ8=�. இ)ைலேய) வ;��பய;� நிைறேவறா�. 

ந�ப;0ைகயா) ம0க� கட�ளாகலா�.  

 ஆ8டவ	 ஒ�வேன. அவ?0�Iய ெநறி�� ஒ	ேற 

‘ஒ	ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ?�‘ எ	றா$ தி�Tலனா$. ஓ$ 

ஆ8டவ	 உலகி) பல ெமாழிய;) பல ெபயரா) 

ேபா�ற4ப=கிறா	. ஒ� ெநறி ப	ெனறிகளாக4 ப;I"� நி�கிற�. 

எ)லா�வ)ல அ	D4 ெபா�ைள எவ$ எ4ெபயரா) எ"ெநறி 

நி	ேற?� வழிபடலா�. பல ெபய$க� பல ெநறிக� 

பயனள<0க மா�டா. ேவ8=வ� உ,தி. உ,திெகா8= கட�ைள 

எ4ெபயரா) ேவ8Cனாெல	ன? ெபயரா) வ;ைளவ� 

ஒ	,மி)ைல;  வ;ைளவ� உ,தியா) எ	க. சமய&தா$, ‘உ	 

கட�� எ	 கட��‘ எ	, sசலி�=ப ெபா	, வதிE�, அவரவ$ 
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தா� வ;��D� கட�� மX� உ,தி ெகா�வாராக. உ,தி 

உMவள<0��. 

 ப8ைட& தமி9ம0க� மேனா உ,தியா) ��கைன 

வழிப�=, இளைமைய�� மண&ைத�� கட��ட	ைமைய�� 

அழைக�� ெப�,J ெசய�க�@ ெசய)கைள நிக9&தினா$க�. 

அ"நாள<) ��கைன உ,தியா) வழிப�=J ெசய�க�@ 

ெசய)களா�றி4 ெபற�க�� ேப, ெப�ேறா$ வரலா,கைள 

வாசி&� உ8ைம உண$ேவாமாக. அ�ம0க� ெகா8ட உ,தி4 

பா�ைட நா�C) மX8=� உய;$4ப;0க ஆ7கா7��ள தி�ெநறி0 

கழக&தா$ உைழ4பாராக. நம� நா�=& த�கால ‘Tதறிஞ$‘ 

��கைன வழிப=� அCயா$கள<	 உ,திைய0 ெக=0க �ய�சி 

ெசMயாதி�4பாராக.  

 ��க4 ெப�மாைன ந�ப;0ைகயா) வழிப�= 

ந�ப;0ைகயா) வழிப�= நலனைட"ேதா$ வரலா,க� 

எ8ண;ற"� கிட0கி	றன. இ	,� ந�ப;0ைக�ைடயா$ 

�ைறகைள ��க	 கைள"� வ�கிறா	. உ,தி0ேக�ற 

அளவாகேவ �ைறக� கைளய4ப=�. உ,திய;	றி, ‘��கா 

��கா‘ எ	, ப)லா8= ேபா�றி?7 �ைறக� 

கைளய4படமா�டா. ஆதலா) ேவ8டா�பால� உ,தி – உ,திேய. 

 உ,தி நிைலெப,த��4 பலதிற �ைறக8=. அைவக� 

எவ�� எள<தி) ஆ�ற0%Cயன இர8=. ஒ	,ேநா	D;  
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ம�ெறா	, வழிபா=. இAவ;ர8ட?� ப;ற �ைறக� யா�� 

அட7��.  

 ேநா	D அ)ல� வ;ரத&தா) உட) வள� ெப,�. உட) 

வள	 உய;$ நல?0�& �ண;DI��. மேனா உ,தி0� உட) 

நல	 இ	றியைமயாத�. உட) நலமிலா ஒ�வ	 நிைல&த 

ெந@ச� ெபற) அI�. நிைல&த ெந@ச&�0� ந)Eட) ேதைவ. 

நிைல&த ெந@சிேலேய உ,தி கா)ெகா�� உ,தி நிைல0�� 

ெந@ச� ெபறாத மக	, அ"ேதா! ஏ	 ப;ற"தா	? அவ	 எ)லாJ 

சி,ைமக��7 கள<யாட)க0�� எள<யனாM4 ப;றவ;4 ேப�ைற 

இழ0கிறா	. உட) வள?0�0 ேக=B:" தZெயா:0க7க��0 

காரண� ெந@சி) உ,திய;	ைம யா��. யா8= ��ள அழைக 

உண$த�� �	ன$& த	பா) அAவழைக எ:"த�ள<J ெசMவ� 

அறிஞ	 கடைம. ஆதலா) அழெகா:�� ந)Eட) ெபற 

�ய)வேத அறி�ைடைம ந)Eட	 ேநா	பா) அைம��.  

 ெபா�"தா உண� உ8=�, ெப�"தி8C தி	,�, 

இய�ைக0� மா,ப�ட பலேவ, வ;ைனகளா�றி�� ம0க�, 

த7க� உடலி) அழ�0 கட�� அமரெவா8ணா வ8ண�, உட) 

நல?0�0 ேக= B9"� ெகா�கிறா$க�. உடE0� 

உ,7ேக=கைள4 ேபா0கி0 ெகா�ள4 பல �ைறக� 

ைகயாள4ப=கி	றன. அைவக� சிற"த ஒ	, ேநா	D.  

 ேநா	D இய�ைகய;	 பா�ப�ட�. அளேவா= உண�ெகா8= 

ந)வழிய;) வா9� நடா&�ேவா�� உட) நல	 ெப�க 
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ேநா	Dெகா�ளலா�. ேநா	D உ�,4D0கள<) ேச$"�� பைழய 

அ:0�கைள& த�ள<, அAவ:0�களா) �வ;"த நJh4 

ெபாதிகைள நZ, ப=&தி, ெவ�ைமைய& தண;&�, இய�ைக 

வழி0க�திையேயா�C, நர4D0 �ைலைவ ஒ:7�4ப=&தி, 

உரT�C, உ,தி நிைல0க&த0க உ�ள�ெப,� உடைல ந)��. 

ந)Eட)வழி மேனா உ,திைய��, உ,திவழி அழெக?� 

��ைக�� ெபறலா�.  

 ேநா	D வார&�0ெகா��ைற��, தி7க�ெகா��ைற��, 

ஆ8=0� ஆ,நா7 ெகா�வ� த�தி. உட) நிைல0ேக�றவா, 

நா�கைள0 %�ட) �ைற&த) ெசM� ெகா�ளலா�. 

வார&�0ெகா��ைற ெசAவாM0கிழைம ேதா,� 

ேநா	ப;�0கலா�. தி7க�ெகா��ைற கா$&திைக ேதா,� ேநா	D 

ெகா�ளலா�. ஆ8=0 ெகா� �ைற ஐ4பசி ச�C வ;ரத� 

அ?ஷC0கலா�. இ�T	,� ��க?0�Iய சிற"த ேநா	Dக�. 

ேவ,பல ேநா	Dகைள�� �ைறயாக0 ெகா8ெடா:�ேவா$ 

ஒ:க.  

 ‘ேநா	D ேநா	D‘ எ	,, ஒ�ேவைள பலதிற0 காMகறி வைட 

பாயச7கேளா= வ;லா4Dைட0கJ ேசா, உ8=, ம�றி�ேவைள 

‘பலகார� பலகார�‘ எ	, பல திற உண�கைள வய;, கிழிய& 

தி	ப� ேநா	பா�ேமா? ேநா	ெப	பத�� ம�ைறய நாள<?� 

ந	றாக வ;லா4 Dைட0க உ8= கழி4பெத	பேதா ெபா��? 

இ"நாள<) ேநா	D�ைற இAவாறாய;�,!  
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 ேநா	D �ைறயாக நிக9&த4 ெபற) ேவ8=�. 

ேநா	D0ெகனJ சில �ைறக8=. வ;I� ேநா	ைப4 ப�றிய 

தன<k)கள<) கா8க; அ)ல� ேநா	ப;ன$பா) ேக�=& ெதள<க.   

 ேநா	Dநா0� �	னாள<ரேவ ஒ	,� உ8ணா� 

நZ$�"த) ேவ8=�. அ��த) ம�ைறநா� பக) �:வ��, 

ெதாட$"� இர� �:வ��, எAவ;த உண�7 ெகா�ளலாகா�. 

வற�சி ேதா	,�ேபா� அC0கC lய தZ�Dன) சி,கJ சி,க 

அ�"தி0 ெகா8C�&த) ந)ல�. இ)ைலேய), 

உ�,4D0கள<) ெவ�ைம மத$&ெத:"� உடE0�0 ேக= 

நிக9&��. நZ$ அ�"�வதா) அC0கC சி,நZ$ இழித��. சி,நZI) 

ெவ�ைம�,ேம) நZ$ அ�"தைலJ சிறி� ெப�0க) ேவ8=�. 

சி,நZ$ ெபM��ேபா� எIவ;	றி& த8ைம நில�த) ெசAவ;ய 

ேநா	D0� அறி�றி. இ��ைறயா) உ,4Dகைள& த8ைம4 

ப=&�வ� ெபா�"��. T	றா� நா� வழ0க�ேபால0 

காைல0கட	ைகைள �C&� உண�ெகா�ள ��ப=வ� ஒ:7�. 

உணெவ	, தி8ண;ய ெபா�ைள அைட&த) %டா�. 

அAவாறைட4பதா) உடE0� ேநாM ேந��. �தலி) நZ$ 

அ�"திJ சிறி� ேநர7 கட"� நZ$ ேமாேரா பழJசாேறா ப�கி, 

இ	?@ சி,ெபா:� கழி&�4 பாேலா க@சிேயா �C&�4 

ப;	ைன வழ0க�ேபால உண� ெகா�வ� நல	. 

 ேநா	D ேவைளய;) எ0காரண� ப�றி��, பைகைம, 

ெபாறாைம, சீ�ற� �தலியன உ�ள&தி) எழலாகா�. அைவ 

எ:� �ய�சிகள<) ேநா	ப;க� தைல4படலாகா�. அைவ எழின<, 
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அைவ ��திைய0 க�0கி நர4D0கைள அI0��. ேநா	D 

ேவைளய;) ெசா@ச� அ	ப;) ேதாM"� நி�ற) ேவ8=�. 

��கைன நிைன&த), அவ	 தி�4Dகைழ ஓத) – ேக�ட), 

அவன�� ெப�ற ெமMயCயா$ வரலா,கைளJ ெசவ;ம=&த) 

�தலிய ந)வழிகள<	 ேநா	D நா�கைள0 கழி&த) சிற4D. 

சீ�டாட) �தலிய கள<யாட)கள<) கால7 கழி4ப� தவ,.  

 அவரவ$&&த� உட)நிைல0 ேக�றவ8ண� இர8= நா� 

T	, நா� �த) சி	னா� ேநா	ப;�0கலா�. அள�0� மXற 

ேநா	ப;�&த) %டா�. இ&�ைண நா� எ	பைத உடலி	 

இய�ைக அறி�,&� மா, கண;&�0 ெகா�ள) ெபா�"��. 

 வார ேநா	D, தி7க� ேநா	D. ஆ8= ேநா	D ஆகிய 

T	ைற�� �ைறவற நிைறேவ�,� ம0க�, ந)Eட) வா9�� 

உய;$வா9�� ெபறவா$க�. அவ$கைள ேநாM அRகேவ 

அRகா�. ேநா	ப;	 மா8ைப வ;ள0க4 ப8ைடk) கைதக� 

ேவ8=வதி)ைல. இ4ெபா:� ந�மிைட வா:7 கா"தியCக�, 

ேநா	ப;	 மா8ப;�ேக ஓ$ இல0கியமாக வ;ள7�த) கா8க.  

 ேநா	ப;	 தைல4ப�=, உ�ெளாள< ெப�0கிய தைலவ$ 

தைலவ;ய$0�4 ப;ற"தவேர நம� நா�= �ன<வர$, சமயாJசாIய$, 

வ Z$$ �தலிேயா$. ேநா	D மி�"த நாள<) �மர$க7 �மIக" 

ெத�0கள<) மய;) �ய;ெலன ஆC0 ெகா8C�"தா$க�; பாC0 

ெகா8C�"தா$க�. இ4ெபா:ேதா க�டழ�0 காைளயைர�7 

க	ன<யைர�7 கா8ட) அIதாய;�0கிற�. காரண� ேநா	D0 
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�ைறபாேடயா��. எ	,� அழியா அழ�நிைல எM�த�� 

�த�பC ேநா	D எ	னலா�. இ� நி�க.  

 வழிபா�ைட4 ப�றி வ;I&�0%ற ேவ8=வதி)ைல. 

வழிபா�= �ைறக� சில ேமேல ெசா)ல4ப�டன.வழிபாடாவ� 

இய�ைகயா��ள எ"ெநறி0�� மா,படா� வ;ைனயா�,வ�. 

இய�ைகJ ெச"ெநறி யாவ� எA�ய;ைர�� ��ெகன0 ெகா8= 

வழிப=வ�.  

 ேநா	D, வழிபா= �தலிய ந)ெலா:0க �ைறக� ம0க� 

வா9� �ைலயாதவா, கா&�வ�வன. ம0க� உடைல வள$0�� 

வ)லைம (ச0தி) ெயா	,8=. ேதM0�� வ)லைம (ச0தி) 

ெயா	,8=. வள$� ேதM� இ)ைலேய) உய;ேரா=� %C 

வா:� உட) வா9� அ�,4ேபா��. வள$�� ேதM�� இய�ைக 

நிக9Jசி. 

 வள$Jசி�� ேதM�� ஏ�,0 �ைறவ;	றி, ஒ� ெப�றியாM 

நிக:மா, ம0க� த7க� வழ0க ஒ:0க7கைள ஒ:7�ப=&தி0 

ெகா�ள) ேவ8=�. அAவா, ஒ:7� ப=&தி0 ெகா�ேவா$ 

நZ8டநா� உலகி) வா9வ$. மக	 இய�ைக0� மா,ப�ட 

வ;ைனகள<) தைல4ப�= வா9வானாய;	, அவ	 வள$Jசி �	றி& 

ேதM� மி0�, நைர திைர T4D0களா) ெதாட0�8= 

இட$4ப=வ	. ேநா	D, வழிபா= �தலிய ந)ெலா:0க �ைறக� 

வள$Jசி ேதM� �ைறைய ஒ:7�ப=&��. இ&�ைணJ சிற4D 

வாM"த ேநா	D, வழிபா= �தலிய ஒ:0க �ைறகளா) உ,தி 
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நிைலெபற) எள<�. இ��ைற கைள மX8=� D�0க) தமி9 

நா�டா$ கடைம.  

9. ெபா� ெநறி�� தமி:� 

 (தமி9 நா�=0�� ��க?0���ள ெதாட$D – பழ" 

தமி9நா�ைட0 காண வழி – இ)லற� – சமரச ேநா0� – அ�ணகிI 

நாத�� சமரச�� – தமிழ$ க8ட� ெபா� ெநறி – ��க	 

எ)லா$0�� உIய கட�� – உலக �� வ�ைக – இய�ைக 

வழிபா�C	 ெப�0க� – ��க?� தமிழ?� – தமி94 ெபா�� – 

அ�ணகிI யா�� தமி:�.) 

 தமி9 நா�டாெர	, சிற4பாக0 %,த��4 பல 

காரண7க8=. அைவக� ஈ8= இர8ெடா	, �றி0கிேற	. 

இய�ைகய;E�ள ��ைக �த) �த) க8டவ$ தமி9 நா�டா$. 

��க?0�Iய ெசAவாM0 ேகா0�" தமி9 நா�=0�" ெதாட$D 

உ8=. ��க?8ைம க8=, இய�ைக வா9� ெசE&தி, ேநா	D 

கா&�, அழியா4 ேப, ெப�ற சி&த$க� வா9"த நா= இ	?� 

தமி9நா�C) நைட ெப�,வ�கி	றன. ஆனா) அைவகள<	 

�ைற4பா=க� இ"நாள<) �ைல"�வ;�டன. ேநா	ைப�� 

வழிபா�ைட�� ஒ:7�பட நிக9&தினா), மX8=� பழ"த 

தமி9நா�ைட0 காணலா�. சி&த$கைள0 காணலா�. ப8ைடநாள<) 

தமி9 நா�Cன<	,� ம0க� வா9�0�Iய அ	D& �ைறக� 

உலகி) பரவ;ய� ேபால இ"நாள<E� பர��. இ4ெபா:� 

உலகி�� ‘ேவ8ட� பாலன ேநா	D� இய�ைக வழிபா=�. 
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இைவகைள மX8=� உலகி) உய;$4ப;0�� ெபா,4ைப& 

தமி9நா= ஏ�,0 ெகா�ள) ேவ8=�. ஆதலி	, தமி9 நா�C� 

ப;ற"த ஒAேவா$ ஆ8மக?� ெப8மக� இ)லறேம�,. 

��கைன வழிப�=, சா	ேறாைர ஈ	,, உலைக உMவ;0க0 

கடைம4 பட) ேவ8=�. ‘ப;�ைளக�‘ எ	,, எ	D ேதா) 

ேபா$&த %=கைள4 ெப,வதா) எ	ன பய	? ப;�ைளக�பா) 

��ெக?� அழ� ஒ:க) ேவ8=�. 

 ��க	 வழிபா�C��� இ)லற� இ	றியைமயாத�. 

இ)லற� எ	ப� இய�ைகயர�. இAவற� இழிவான சி�றி	ப 

நிைறேவ�றE0� ஏ�ப�ட� எ	, நிைன4ப� அறியாைம. 

இ)லற� இளைம அழ� �தலியவ�ைற0 கா&�, ம0க�ேப, 

ந)கி, கட��ட	ைம எM�த��, இய�ைகய;) இய)பாக 

அைம"�கிட0�� ந)லற�. இAவற&�0�Iய ெப8ெதMவ&ைத4 

ேபயாக0 க��வ� ெகா=ைம ெகா=ைம எ	, ேமேல 

ெசா	னைத மX8=@ ெசா)லி வலி�,&�கிேற	. ெப8ேணா= 

%C வா9"�,. ��க?0 �Iய ேநா	D வழிபா=கைள �ைற4பC 

நிக9&தி, ��கன<ட&� உ,திைய வள$&�4 ப;ண; T4DJ 

சா0கா�ைட& ெதாைல0க �ய)வ� அறி�ைடைம.  

 எ�ெப�மா	 ��க	 தமி9 நா�டவரா) �த) �த) 

காண4ப�ட இைறவனாய;?�, அவ	 எ)லா உலக7கைள�� 

நடா&�� ஆ8டவனாய;�0கிறா	. அவன� ேநா	D� வழிபா=� 

எ)லா$0��Iயன. அவைன அAவ" நா�டா$ அAவ"நா�= 

ெமாழிய;) பல ெபயI�= வழிப=கிறா$. அ4ெபய$4 ெபா�ைள 
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ஆM"� பா$&தா), அ� தமிழி) ��க	 எ	?@ ெசா)E0�Iய 

ெபா�ளாகேவ ெபI�� �C��.  

 சமரச உண$வ;)லாJ சமயேபத நா�ட�ைடயா$ 

��க?8ைம கா8டலI�. ��கைன& ெதா:ேவா$, ‘��க	 

எ)லாJ சமய&தவ$0�� உIய கட��‘ எ	?� ெபா� உண$� 

ெப�றவராய;�&த) ேவ8=�. ‘கட�ளா$ பல$, சமய7க� பல‘ 

எ	?� ேவ�,ைம உண$� அவ$0� இ�&த) %டா�. 

ேவ�,ைம உண$� உ�ள ம�=� ��கைன அறித) இயலா�. 

வாத7கைள�� ேபத7கைள�� கட"� நி�ப� ��ெக?@ 

ெச�ெபா��. சமய4 ேபாI=த), ெபாறாைம, பைகைம, கா94D 

�தலிய ேபMகைள வழிப=வதா��. இAவழிபா=, அ	D0கட�� 

உ8ைமைய வ;ள7கJ ெசMயா�. கட�8ைம வ;ள7க4 

ெப�ேறா$ ஒ�சமய உண$�, அதாவ� அ	D ெநறி உண$� 

வ;ள7க4 ெப,வ$. இ4ேப, ெப�றவ$0�J சமயவாத�� சமய 

ேபத�� கட�� உ8ைமைய ம,4ப� ேபால& ேதா	,�. 

உலகிE�ள பலதிறJ சி,ைமகள<) தைலயாய� பல சமய 

உண$�ெகா8=, சமய4 ேபாI=வ� எ	, ெதள<க. ‘ப	�கJ 

சமயெநறி பைட&தவ�� யா7கேள கட�� எ	றி=� 

பாதக&தவ�� வாத த$0கமி= பCற��“ எ	றா$ தா�மான 

hவாமிக�. ஆதலா), ��க	 அCயா$0�J சமய வாதமாத) சமய 

ேபதமாத) இ)ைல எ	க. ��க	 அ��ெப�, உ8ைம க8ட 

அ�ணகிIயா$ சமய வாத ேபத7கைள ம,&� உலகி�� 
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உM�ெநறி கா�=கிறா$. அவ$த" தி�வ�8 ெமாழிக� சில 

வ�மா,:  

 ‘சமய ேப&&தவ$0 கRெகாண$ ெமM4ெபா��‘ 

 ‘கலகலெவன மி0க k)க – ளதனாேல – சிEகி எதி$ �&தி 

வா� ெசM�ெமா� வா0�நZதி, ெதIவIய சி&தி யான – உபேதச� – 

ெதIதர வ;ள0கிஞான தIசன மள<&� வ Z,, தி�வC என0� ேந$வ 

ெதா�நாேள‘. 

 ‘சமய வ;ேராத சா7கைல வாIதிைய‘.  

 ‘�வலய7 க�,0 க&தி ய;ைள0��, சமயச7க&ைத& 

த4ப;ய;0��, �ணமைட" ��ப� ெடா0க இ�0�� – பCபாராM‘. 

 ‘த&வ� பலைவ�7 க�,& த$0கமத&வ� பழியாேத‘. 

 ‘கைலேம� ஞான4 ப;ரகாச0 – கடலாC – ஆைச0 கடேலறி, 

பலமாய வாதி� ப;றழாேத – பதிஞான வா9ைவ& த�வாேய‘. 

 அ�ணகிIநாத$ ம�,ேமாIட&தி) ‘��ப ேபாண ேமாடாj$ 

சித�ப�‘ எ	?" தி�4Dகழி	 இ,திய;), ‘உலெக7� ேமவ;ய 

ேதவாலய" ெதா, ெப�மாேள‘ எ	, தி�வாM மல$"தி�0கிறா$. 

இJசமரச �ைடயாேர ��கனCயாராவ$.  

 பழ"தமிழ$ கைட4ப;C&த ெநறி உலகிE�ள எ)லா$0�� 

உIய�; ெபா�வான�. அ"ெநறி மX8=" தமி9 நா�C) 

உய;$ெபற) ேவ8=�. இ4ெபா:� ஆ	ேறா$ அ�ள<ய k)கள<	 

அ"ெநறி திக9கிறத	றி, ம0க� வா9வ;) அஃ� ஊ=�வ; 
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நி�கவ;)ைல. உலகி��& தமி9நா= வழிகா�ட ேவ8=ேட), 

பைழய ெபா� ெநறி�ண$ைவ, �தலி) தா	 ெபற) ேவ8=�. 

இைடய;ைடேய பலதிறJ சி,ைம0 ெகா�ைகக� ப;ற 

இழி�க� தமி9நா�C) D�"�, அத	 இய�ைக4 ெபா� 

ெநறி0�0 ேக=வ;ைள&தன; வ;ைள0கி	றன. இளைம�� மண�� 

கட��ட	ைம�� அழ�� உைடய தாM இய�ைகைய 

உடலா0ெகா8டதா��ள ஒ� ெபா�� எவ$0� உIய�? எவ$0� 

உIயதாகா�? அஃ� எ)லா$0�� உIய�. அ4ெபா�ைள 

உண$&�� இய�ைக வழிபா=� எ)லா�7 ெகா�ள&த0க�. தமி9 

ம0க� க8ட ெபா�ெநறி இ�ேவ.  

 ��க	 எ	ப� கட�ைள0 �றி0�" தமி9J ெசா) இய�ைக 

எ	ப�" தமி9Jெசா). இAவ;ர8=� அAவ"நா�= ெமாழிகளா) 

பல ெபய$ ெப�றி�0கி	றன. ெமாழி ேவ�,ைம ெகா8= 

ேபாI=வ� அறிவ	,. ெமாழி ேவ�,ைம க�தா�, ெமாழி4 

ெபா�ைள0 க��வ� அறி�0கழ�. தமி9ம0க� க8ட அழ�4 

ெபா��, அைத அைடத��Iய இய�ைகJ ெச"ெநறி�� 

எ�ெமாழி4 ெபயரா) வழ7க4ப�டாெல	ன? ஆ8டவ	 ஒ�வ	 

எ	ப��, அவ	 இளைம மண� இைறைம அழ� உைடயவளா 

ய;�0கி	றா	 எ	ப��, அAவா8டவைன அைடத��Iய ெநறி 

இய�ைகJ ெச"ெநறி எ	ப�ேம ெகா�ள�பாலன. இ4ெபா�0 

ெகா�ைகைய4 பர4ப ேவ8=வ� தமி9 ம0க� கடைம. 

தமி9ம0க� த7க� கடைன யா�றி�� ஆ�,க; ஆ�றா 

ெதாழிய;?� ஒழிக. உலகி) பலவ;ட7கள<) ெபா� ெநறிபரவ, 
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ஆ8டவ	 அ�ெள?� இய�ைக �ைணDI"� வ�கிற�. ெபா� 

ெநறிய;) நZ8ட நாளாக நி	, ஒ:கி வ"த தமி9 ம0கள� வழி& 

ேதா	ற)கள<	 �ய�சி�� %�=ற�� இய�ைக�ட	 கல4ப;	, 

அ"ெநறி வ;ைரவ;) ஆ0க�,�. இ0க�&�0 ெகா8ட 

‘தமி9ம0க� கடைம கடைம‘ எ	, அC0கC வலி�,&�கிேற	.  

 ��கைன4 ப;	ேன வ"த ஆIய�� ஏ�, வழிபடலாய;ன$. 

அவ$த� வடெமாழி மைற�C� ‘h4ரம8ேயா� h4ரம8ேயா� 

h4ரம8ேயா�‘ எ	, ��கைன ���ைற ேபா�றிய;�&த) 

கா8க. இைட0 கால&தி) தமி9 ம0க� ��கைனJ சிவமாக0 

ெகா8= ேபா�,� ஒ�ெநறி ப�றினா$க�. அ�ைறஞா	 ெற:"த 

தமி9மைற�� ‘சமர Bரப	 மாைவ& தC"த ேவ) – �மர	‘ 

எ	,�, ‘ந@ெச"தி) ேமய வ�ள< மணாள	‘ எ	,� ‘ந	 

கட�பைன‘ எ	,� ��கைனJ சிற4ப;&தி�0கிற�.  

 எ�ெப�மா	 அ��ெப�ற ெமMயCயா$ 

காலேதசவ$&தமான&�0ேக�றபC ஆ7கா7ேக ��மாராக& 

ேதா	றி அறெநறி வள$&� வ"தன$; வ�கி	றன$. �ரக	 

%ெறனJ ெசா)ல4ப=� சன&�மாரைர ஒ� ெப�7 ��வாக& 

திேயாசாப;க) ச7க&தா$ ெகா8C�4ப� ஈ8=0 �றி0க&த0க�. 

எ�ெப�மா	 அ��ெப�ற ெமMயCயா$ ஒ�வ$ எ)லாJ 

சமய&தவ�� ேபா�,@ சமரச ஞான ��வாக& 

ேதா	ற4ேபாவ�8ைம. அவ$ தமி9 நா�Cேலேய 

ேதா	ற4ேபாகிறா$. உலக ��வாக0 கட�ேள வாரா$. அவ$ அ�� 

ெப�ற ெமMயCயவேர ��மாராகி வ�வ� வழ0க�. அ0��மாைர 
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�:�த� ெபா�ளாக�@ சில$ ெகா�கிறா$. ‘ெப�மா	 ��க	 

ப;றவா	 இறவா	‘ எ	ப� க"தரPsதி. ��ைக �ைற4பC 

ேபா�றி ��கரான சி&த$ பல�ள$. சி&தைர0 கட�ளெர	,� 

பல$ ேபா�,கிறா$ உல�Mய4 பலவ;ட7கள<) ேதா	றியவ$ 

அJசி&த$ %�ட&தவேரயாவ$.  

 ��க?0�Iய இய�ைக வழிபா=� யா8=� ெப�கி 

வ�கிற�. இ4ெபா:� ேம)நா�டறிஞIைட ஒ� D&�ண$� 

ப;ற"தி�0கிற�. ேநாய;லா வா9� ெபற) ேவ8=ெம	,�, 

உடலி	 இளைம அழ� ெநகிழா வ8ண7 கா&�வர) 

ேவ8=ெம	,�, அத�� இய�ைகேயாCைய"த வா9� நடா&த) 

ேவ8=ெம	,�, கவைலயoன&தா) ேநாM ேநI?� 

ம�"�8ணா� இய�ைகவழி நி	, ேநாM ேபா0க) 

ேவ8=ெம	,�, கவைலயoன&தா) ேநாM ேநI?� 

ம�"�8ணா� இய�ைகவழி நி	, ேநாM ேபா0க) 

ேவ8=ெம	,� ஆ7� ஓEண$� ேதா	றிய;�0கிற�. 

இA�ண$�, பழ"தமிழ$ ெகா8ட இய�ைக வழி பா�ைட 

ஒ�வா, �றி4பதா��. ஆதலி	, இ"நாள<) சிற4பாக 

��க?0�Iய இய�ைக வழிபா�CE� ேநா	D 

�தலியவ�றிE� தமி9ம0க� ெமMய	D ெசE&தி வ�வா$களாக. 

 ��க	 எ)லா ெமாழிக���Iய இைறவ	. ஆய;?�, 

அவன� வCவாகிய இய�ைகய;	 இன<ைமேய தமி9 எ	?� ஒ� 

ெமாழியாக நில�கிற�. இ�ெமாழி யா) அவைன4 ேபா�,வ�� 

பா=வ�@ சிற4Dைடைம யா��. ப8ைட&தமிழ$ இய�ைக 
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வா9வ;ேலேய ேதாM"� கிட"தவ$. அவ$ க8= ேக�= உ8= 

உ�, உய;$&தெவ)லா� இய�ைகேய. இய�ைக ந=வ8 அவ$த� 

வா9� தைழ&� நி	ற�. இAவா9�ைடயா$0� இன<ைமK�டவ� 

எ�வாய;�0��?  

 இய�ைக அவ$0� இன<K�Cய;�0��. அ" நாள<) இன<ைம 

எ	ப� ‘தமி9‘, ‘தமி9‘ எ	, வழ7க4 ப�= வ"த�. இய�ைக 

இன<ைமைய& ‘தமி9‘ எ	, ெகா8ட அ4பைழய ம0கள<ைட, 

இய�ைக4 ெபா�� ேவ�,ைம �றி0க��, ேவ, பல வா9&�ைர 

�றி0க�@ ெசா�க� அ��ப;யேபா�, அவ$க� அJெசா�க��� 

அJெசா�களாலாகிய ெமாழி0��, இய�ைக இன<ைமைய& ‘தமி9‘ 

எ	, தா7க� வழ7கி வ"த வழ0க&ைதெயா�Cேய, ‘தமி9‘ 

எ	?� ெபய$ B�C ய;�0கிறா$க�. ‘தமி9 தழZஇய சாயலவ$‘ 

எனவ$jஉ� சி"தாமண;4 பா�=0�, ‘இன<ைம த:வ;ய 

சாயEைடயா$‘ எ	, நJசினா$0கின<ய$ தமி:0� இன<ைம4 

ெபா�� க8C�"தைலேயா$க,ேத?ைற தமி:� XXX‘ XX‘ எ	, 

க�ப�� ‘தமி9‘ எ	பைத இன<ைம4 ெபா�ள<	 

அைம&ேதாதிய;�&த) கா8க.  

 இய�ைக, ��க	 உட), இய�ைக& தமிைழ (இன<ைமைய) 

எ	ென	, ெசா)வ�?- இய�ைக ��கைன& தமி9 ��க	 

எ	, %ற) ெபா�"��. ஆகேவ, ��க?0�" தமி:0���ள 

ெதாட$D %$&த மதியா) உ	ன&த0க�. தமி9 ��கைன& 

தமிழால	ேறா ேபா�,த) ேவ8=�? ஏ&�த) ேவ8=�? 

பா=த) ேவ8=�? ��கனCயா$ பல$ ��கைன& தமி94 



133 

 

பாமாைலயா) அண; ெசM� ெசM� அ	பா) �ைழ"� �ைழ" 

��கின$. இ��D ெந@ைச0 �ைழ0�" த	ைம��, ெவ�ைம 

�ள&ைத& தண;0�" த	ைம�� இ	ப& தமி:0� உ8=.  

 ��கனCயாராகிய அ�ணகிIயா$ வடெமாழி4 

Dலைம��ைடயா$. அவ$ தி�4பா0கள<) வடெமாழி மலியாத 

இடமி)ைல. அவ$ தி�4பா�ைட& ெத	 ெமாழி�� வடெமாழி�� 

பாE� பழ��ேபா) இன<ைம ெசMகி	றன. வடெமாழி மண;க� 

ஏராளமாக0 ெகாழி0க& தமி9மைற ெபாழி"த அ�ணகிI4 DயE�, 

ஆ7கா7ேக தமிைழ4 ப�பல வ;தமாகJ சிற4ப;&�4 

ேபா�றிய;�&தலி	, அ	னா$ உ�கிட0ைகைய& ேத$ேவாமாக.  

 ‘அ�Dவ; தன0��வள$ ெச"தமி9 வ:&தி�ைன  

  அ	ெபா= �தி0க மன� – அ��வாேய‘ 

 ‘ெச"தமி9Jெசா) மாைல0 கார‘ 

 ‘வாM4D� ற&தமி9 மா$0க& தி�ெபா��  

  வாM0�J சி&திர – ��ேகா  

‘பலபல ைப�ெபா� பத0க மார��, அCைம ெசாE@ ெசா� 

றமி94 பன Zெரா=, பIமள மி@ச0 கட4ப மாைல�� அண;ேவாேன. 

 ‘காவ;ய&�ைறகண$ேவா$ பC&தமி9, ெசவ;யார 

ைவ&த� – ��ேகாேன‘. 
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 ‘உலகி) – பலபாைஷ – தி0கி&தி0கி0 �ளறிJ ெச4ப;& த4ப;0 

ெக=ேபாMJ, ெச�ைறJ ச�ைட0 �CைலJ – hைம ேபR� – 

சி0க�,��0 க�ைணJ h&தJ சி&தி& தமிைழ& தி�ட&�0�4 

Dகல4 – ெப, ேவாேனா‘. 

 ‘�திய மாதமி ழிைசய தாகேவ, ெமாழி ெசMேத நிைன" – 

தி=மா,‘. 

 ‘த8டமிழி) மி�ேநய – ��ேகசா‘. 

 ‘சரணாரவ;"த ம�பாட. வ8டமி9 வ;ேநாத� – அ��வாேய‘. 

 ‘தமிழி� பாட) ேக�ட�� – ெப�மாேள‘.  

 ‘�&தமி9 வாணேரா�, சி&திர ஞானபாத� – அ�� வாேய‘. 

 ‘�&தமி9 வ;&வ வ;ேநாதா‘. 

 ‘lயவ$ கதி&த �&தமி9 மாலா ேயாதிய. ெசழி4ைப. ந&திய 

சீலா‘. 

 ‘ெச@ெசா)ேச$ சி&ர& – தமிழாE	 – ெச�ெபா	 

னா$வ&ைத4 – ெப,ேவாேனா‘. 

 ‘கன&த ெச"தமி ழா)நிைன ேயதின, நிைன0க வ"த�வாயன 

தார��‘. 

 ‘எழி�கமல& திைண0கழைல&, தமி9Jhைவய;�Cற4பறஎM, 

திட0க�ைண& திற&ெதைன ைவ& – த��வாேய‘!  
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 ‘ெசகதர மXதி� பக$தமி9 பாட�, ெச:�ைற ேச$ ெபா� 

Dயநாதா‘. 

 “தமிழா) உ�நாம&ைத0 க�,4 Dக9ைக0�4 DIவாேய‘. 

 ‘சி&ர& தமி9ெகா=, கவ;ெம&தJ ெச4ப;4 ப:தற, எ:தி0க� 

ப;&�& திIபவ$ – ெப�வா9ேவ‘, 

 ‘ெச"தமி9 kேலா	 �மர	 �க	‘. 

 ‘ெமாMதா ரண;�ழ) வ�ள<ைய ேவ�டவ	 �&தமிழா), 

ைவதா ைர�� அ7� வாழைவ4ேபா	‘. 

எ	, அ�ணகிIயா$ தம� மைற0க8 ஓதிய;�0� மா�றானறிக. 

‘�&தமிழா), ைவதாைர�� அ7� வாழ ைவ4ேபா	‘ எ	?� 

தி�வா0கா) தமி:0�� ��க?0� ��ள இய)D ந	� 

வ;ள7�த) கா8க.  

10. ப;	ைன& திIDக� 

 (��கைன4 ப�றி4 ப;	ைன எ:"த ெகா�ைகக�  கைதக� 

�தலியன – சமய4 ப;ண0�க� – Dராண உலக� – கட�ைள மற"த 

ெசய)க� – திIDக� Dர�=க� – Dராண ஆராMJசி – 

Dராண7கள<	 �0%, – Dராண&தி) ��க	 ேதா�ற� – 

��க	 ப;ற4ப;)லாதவ	 – Dராண7 %," ேதா�ற&தி	 

உ�ைற – ��க	 இய�ைக �த)வ	 – ச& சி& ஆன"த� 

�ைறேய த"ைத தாM ேசM – ஆ,�க� �தலியன).  
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 இ�கா,�, இளைம�� மண�� கட��ட	ைம�� 

அழ��ைடய ஒ	ைற – இய�ைகைய உடலா0 ெகா8ட 

இைறவைன – தமி9 ��கைன – நிைன"� நிைன"� 

மகி9Jசி�ட	 எ:தி0ெகா8= வ"ேத	. இன< அ� 

��கைன4ப�றி4 ப;	ேன எ:"த கைதக�, ெகா�ைகக� 

�தலியவ�ைற0 �றி&� மிக வ�&த& �ட	 சில�ைர பகர4 

D�கிேற	. இய�ைகைய4 ேபா$ைவயாக0 ெகா8ட 

��ைக4ப�றிய அழ�0 ெகா�ைக இைட நாள<) பல வழிய;) 

திI0க4ப�ட�. திIவா) நா�=0� எ	ன வ;ைள"த�? நா�= 

நல&�0�� ம0க� ஒ:0க&�0�7 ேக= வ;ைள"த�. ம0க� 

மன0ேகா�டம	ேறா நா�ைட0 �ைல4ப�?  

 ெமாழி வள$"� ஆ0க� ெபற4 ெபற ��கைன4 ப�றிய 

பாட)க� பல எ:"தன. Dலேவா$ ேநேர இய�ைகய;) 

நா�ட7ெகா8= பாCவ"த நா�கள<) ��க	 தி�ெநறி 

ெச�ைமயாகேவ ய;�"த�. ப;�ைற நா� Dலேவா$ இய�ைகைய 

நாடா�. இய�ைகய;	 சாயலாக வைரய4ெப�ற ஓவ;ய7கள<	 

P�ப"ேதறா�, ஓவ;ய ��க	 ெச"ெநறிய;) மாh படரலாய;�,. 

ேமE" ெதாட$"� ேபா"த ‘த"திர ம"திர Dராண7க�‘ �தலியன, 

�4ைபகைள0 ெகாண$"� மைலமைலயாகJ ெச"ெநறிய;) 

�வ;&தன. �	ேன ��க	 எ	ற��, அவன� உடலாகிய 

இய�ைகமX� ��க	 எ	ற�� பல$ க�&� இய�ைகமX� 

பCவதி)ைல. இவ$ க�&ைத அ:0�& ெதாட0�க� ஈ$&�0 

ெகா�கி	றன. ம0க� க�&தி) மா,பா= உ�றேதய	றி, 
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��க	பா) எAவ;த மா,பா=� உறவ;)ைல. ��க	 எ	,� 

இய�ைக வCவா ய;ல7கி0 ெகா8C�0கிறா	. அவ?0�& 

திIDமி)ைல; மாhமி)ைல. அவைன உணர ம0க� ெகா8ட ேநறி 

ய;ேலேய அ:0�4 பட$"த�. 

 சI&திர உலகி) Pைழ"�, அைதJ சிறி� ேநா0கினா) நம� 

நா�C) எ&�ைண0 ெகா�ைக�ைடயா$ D�"தன$ எ	ப� 

ெதIயவ��. அவரவ$ வ;��ப;யவா, ெச�ைம ெநறிைய& 

திI&�வ;�டன$. ஆ8டவைன அவரவ$ வ;ைழ�� வ8ண� 

வழிபட அவரவ$0� உIைம�8=. ஆனா) அA�Iைமைய 

ெநறிய;)லா ெநறிய;) பய	ப=&தி, ஆ8டவ	 அழ� ெநறிையJ 

ெச�&தலாகாத	ேறா? 

 நம� நா�C) இைடநாள<) இய�ைகJ ெச"ெநறி பலதிற0 

கவ�ைடகளாக4 ப;I0க4ப�ட�. அைவ, ைசவ� ைவணவ� 

சமண� ெபௗ&த� �தலியன. இப ெபய$ ேவ�,ைமைய4ப�றி0 

கவைல�ற ேவ8=வதி)ைல. இைவ யா�� இய�ைகJ 

ெச"ெநறிையேய �ற0ேகாளாக0 ெகா8= உலகி) 

நிலவ;ய;�4ப;	, ம0க� வா9�நிைல ெக�Cரா�. அAவJ 

சமய7க8ட அறிஞேரா இய�ைக0 �Iய வழிகளாகேவ 

அைவகைள0 ேகாலின$. அவ$த� வழிவழி வ"ததாகJ ெசா)லி0 

ெகா�@ சழ0க$ %�ட7க�, ஒேர சமய� பலவாக4 ப;I"த 

உ�கிட0ைகைய உணரா�, இய�ைக0�Iய ெச�ைம ெநறிையJ 

ெசய�ைக0�Iய ெவ�ைம ெநறிகளா0கின. ெசய�ைக 

ெவ�ைமயா) உலக� ெவ"� ெகா8C�0கிற�. 
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 ைசவ ைவணவ சமண ெபௗ&த$க� ப;	னாள<) அற ெநறி 

ப;ற9"� ஒ�வேராெடா�வ$ மைல"�, ேபாI�=, ஒ�வைர 

ஒ�வ$ l�றி எ:திய ஏ�=J hவCக� பல4பல. அைவக� சில, 

இ	?@ சமய ஒ:0க k)களாக4 ப;Cவாத&தாE�, க8TC 

வழ0ைக& தாE�, �ரப;மான&தாE� ெகா�ள4ப�= வ�கி	றன. 

சமய வாதிக� – இளைம��, மண�, கட��ட	ைம��, 

அழ��ைடயதாM இய�ைகய;Qேட இர8டற வ;ராவ; நி��� 

��க மண� ேபானவா, l�றி��, ைவ��, இழி&�� ஏ=கள<) 

கீறிவ;�டா$க�. ��க	 எ	?� தமி9ெபயைரJ சமய ெவறிய$ 

வ;��பாெதாழிய;?�, இய�ைக �த��& தா� வ;��D� ேவ, 

ெபயைரJ B�Cயாவ� ெச"ெநறி நி	,, அ��தைல வழிப�C 

�0கலா�. இய�ைகய;	 உ�ெபா�ைள எ4ெபயரா) 

வ:&தினாெல	ன? இய�ைக0 கட��, ��க	 எ	?� ெபய$ 

தா7கினாெல	ன? அI அரச	 எ	?� ெபய$ ெப�றாெல	ன? 

அ)லா ‘ேஜா ேஹாவா �தலிய எ4ெபயரா) அைழ0க�டாெல	ன? 

உ�ள� ம�=� இய�ைக �த) மX� பC"� கிட&த) ேவ8=�. 

இய�ைக அ	D0 கட�ைள மற"�, பைகைம ெபாறாைம �தலிய 

ேபMகைள உள7ெகா8=, எI"� ப;றைர�� ப;ற$ 

ெகா�ைகைய�" l�,வ�, இைறவைன உண$&தவ)ல 

இய�ைகJ ெச"ெநறிய;) நி�பதா�7ெகா)! 

 தமிழ$ வழிப�= வ"த ��க	, இய�ைக �த)வ	 எ	ற 

உ8ைமைய4 பைகைம ெபாறாைம ேமல�டா	 உணர �யலா�. 

அவைன& தா7க� வண7�7 கட�ள<ன<	,� ேவ,ப=&தி, 
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இழி�ைறய;) தா0கிJ சி,ைமJ hவCக� பல மா0களா) 

எ:த4ப�டன. அA வ=கைள0 க8R�ற தமி9 ம0கள<� சில$, 

சீறி ெய:"�, ெநறிப;ற9"�, ம,4ெப:� மி=0கி), 

‘எ)ேலா$0�� ஒேர கட��‘ எ	?� உ8ைமைய�� மற"�, 

ம�றவ$ ேபா�,7 கட�ளைர இழி&�0 %றலாய;ன$. இழி&தE�, 

பழி&தE�, l�றE�, ேபா�றE� ெச)Eமிட� ஒ	ேற எ	பைத 

அ	ப$க�� நிைனt�C ேம�ெச)கிேற	. சமய4 sச)க� 

ம,4Dக� மலி"�, நா�ைட எI&த ேவைளய;), ஒAெவா� 

சா$ப;E@ சில$ எ:"� ஒ	,ப�=0 கட�ள$0�� உற� 

க�ப;&�0 ெகா8டன$. Dராண0 �4ைபகைள0 கிளறினா), ��D, 

lhக� பற&த) காணலா�. ��D lhக� அறி�0 க8கைள0 

ெக=0�மாகலா	, �4ைபகைள ஈ8=0 கிளறா�, ஒ� 

ெநாC4ெபா:� அைவகைள ேம� பா$ைவய;டலா�.  

 வடெமாழி4 பாரத&தி) ெசா)ல4ப=� ��க	 

ேதா�ற&�0��, ேவ�,ைமய;�0கிற�. ��க	 ேதா�ற� 

ம�,��ள Dராண7கள<) இ	?� பலவா, ேபச4ப�C�0கிற�. 

பIபாட) ��கைன4 ப�றி4 பழி4Dைர பக$"தி�0கிற�. 

வ;கம7கள<� சில பIவார ேதவ�� ��க	 ஒ�வ	 எ	, 

ெச4Dகி	றன. சில சிவDராண7க� ��கைனJ சப;&தி�0கி	றன. 

ம�றJ சமயk)க� ��கைன4ப�றி ெவள<ய;�=�ள 

க�&�0கைள ஈ8=0 �றி0கேவ8=வேதய;)ைல. 

இAவைசகைள0 க8ட ��க	மா�=ப ப�,ைடயா$ சில$, இக) 
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ெகா8=, ம,4D0%றி, அAவJசமய0 கட�ளைர ஹய�, இழி&�& 

��றி4 பழி0�4 பழிவா7கின$. வ;I� ெகௗமார k)கள<� கா8க.  

 இ4ேபாரா�ட&தா) நா�C	 சீேர �ைல"த�. ம,4D 

k)கைள, நம� நா�ைட0 ெகாைலெசMயவ)ல கால	 க�வ;க� 

எ	, யா	 %,ேவ	. ம,4D k)கள<E�ள கயைம உைரகைள 

எ	ென	, ெசா)ேவ	? ெபாறாைமயா) பைக&�0 கன	, சீறி& 

த�ைம மற"� ேபாI=7 கயவ$ வாய;ன<	,� எ&தைகJ 

‘ெசAவ;ய மல$க�‘ உதி�ெம	, ெசா)லE� ேவ8=ேமா? 

ெதாட0க&தி) ஒ�வேராெடா�வ$ ப;ண7கி4 ேபாI�ட ேபா�, 

ஒ�வைரெயா�வ$ இழிெமாழிகளா) ஏசி0 ெகா8=, ப;	ைன 

ஒ�,ைம வ;ைள"த ேவைளய;), அவரவ$ த&த7 கட�ள$0�� 

மாம	 ம�மக	 த"ைத ப;�ைள �தலிய உற� �ைற வ�&� 

அளவளாவ;ன ெர	, ஊகி&�ைணர இடன<�0கிற�. 

ப;ண7கியேபா� ஏசிய ெமாழிக�, இண7கியேபா� உற�ெகா8ட 

ெமாழிக� அAவ"நாைளய k)கள<) வ;ரவ;0 கிட0கி	றன. 

இ"நிைல ேந$"த கால&ைத நா�C	 �ழ4ப0 கால� 

எ	,ைர0கலா�.  

இ0�ழ4ப&�0�4 ப;	 ேதா	றிய அறிஞ$ சில$ எ)லா4 

ெபாMக��� Dர�=க��� நியாய7 %ற4 ப�டன$. இ4ெபாM4 

Dர�=க��� அவ$ உ�ெபா�� (&&�வா$&த�) உைர0க& 

�வ7கின$. அைத�� இைத�@ ேச$&�0 �ழ�D7 %: 

மா0கினவ�@ சில�ள$. எ&தைனேயா %, %றாக நம� நா�=4 
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பழ7ெகா�ைக சிதறி0 சிதறி4 பா9ப�ட�. அ4பா:7 கால&ைத�� 

ேகால&ைத�� நிைன0க�� ெந@செமழவ;)ைல.  

 இ�பதாவ� k�றா8C) வா:� நா� – ஆராMJசி �லகி) 

வதி�� நா� – ப;ற நா�=0 %�=ற� ெப�,�ள நா� – எ	 

ெசMவ�? எ	 ெசMவ� எ	, வாளா கிட&தலாகா�. ஆ8டவ	 

நம0� அறிைவ வழ7கிய;�0கிறா	. க8R0ெகதிேர உ8ைம 

kலாகிய இய�ைக �லக� கா�சியள<0கிற�. அறி�ெகா8=, 

இய�ைக�லக ெம?� உ8ைம k) பய;	,, உ8ைம காண 

உைழ0க ேவ8=வ� நம� கட	.  

 பைகைம ெபாறாைம இக) �தலிய தZ0�ண7கள<	றி, 

உ8ைம காண ேவ8=ெம	?� ேவ�ைக மX0 %$"�, 

ஆராJJ&�ைற ந8ண;னா), ��ெக?� ந� த"ைதைய0 

ெகா:ெகா�பா0 ெகா8=�ள நம� இய�ைக& தாM 

வழிகா�=வா�. எ"ைத ��கன<�0�� ேபா� அ	ைன இய�ைக 

ய;�0��ேபா� நம0ெக	ன �ைற? ெசய�ைக�ட	 நம0ெக	ன 

ேவைல? எ	ன வ;ைளயா�=? இய�ைக0 கட�� ஆைண வழி 

நி	, நம� கடனா�,ேவாமாக.  

 ��கைன4 ப�றி4 ப;	ைன நாள<) நம� நா�C) �வ;"த 

�4ைபக�மX� நா�ட@ெசE&த ேவ8=வதி)ைல. �4ைப 

எ	ைற0காத) வ;லக4ப=�; அ)ல� ம8 அைத& தி	, 

மைற0��. அ:0� உலைக0 கணவ;E7 க�தாதி�0�மா, 

அ	ப$கைள ேவ8=கிேற	. எ	, ��ள இய�ைகய;	பா) நா� 
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அைணேவா�; அத	 உ�ெபா�ளாகிய ��ைக �ணர 

�ய)ேவா�.  

 ‘��க	 இய�ைகைய உடலாக0ெகா8ட உய;$ எ	?ம 

பழ7ெகா�ைகய;) ெந@ச� நிைல0க, ��க	 ெகா�ள<7 

ெகா�க. ��க	 எ	?� ெபய$ மிக& ெதா	ைமயான�. ‘நா� 

ப�,0 ேகாடாக0 ெகா8ட ெபா��, இய�ைகய;	 உ�ைறயா 

ய;ல0�@ ெச:� ெபா�� எ	?� க�&தின<	,� ம�=� 

ப;றழலாகா�. இA�,தி0 க8 திைள&� நி	,, ‘��க	 

இய�ைக வCவ;ன	‘ எ	?7 ெகா�ைக0� அர8ெசM�� 

k)கைள�� கைதகைள�� ��,ேமா ஒேராவழிேயா ஏ�ப� 

நல	.  

 �4ைப எ	, வழ7க4ப=� ஏ�=J hவCகள<) ேப$ ெப�, 

வ;ள7�வன Dராண7க�. Dராண7க� தமி9 நா�C	 �த) 

k)கள)ல. Dராண7க� ேவ, உலகின<	,� ந"தமி9 நா�Cேல 

�Cேயறினைவ. Dராணெம	?@ ெசா)ேல தமி9J ெசா)ல	,. 

தமி9 நா�C) D�"த ப;	ன$& தமிழ��, Dராண� எ	?@ 

ெசா)ைல ஆ�சிய;) ெகாண$"தா$.  

 ‘ெபIய Dராண�‘ எ	ப� தமி9நா�C) ேதா	றிய ஒ� தன< 

k). இ4Dராண� பதிென	 Dராண0 %�ட&திலாத), ப;ற Dராண 

இன&திலாத) ேச$"தத	,. இ&தைக4 Dராண7க� இர8ெடா	, 

ேபாக& தமிழிE�ள ஏைனய Dராண7க� யா�� 
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வடெமாழிய;ன<	," தமிழி) ெபய$&�4 Dலவ$களா) எ:த4 

ப�டனேவ.  

 Dராண7க� �த	 �த) ந	ேனா0க&�ட	 எ:த4ப�டன. 

ந	ேனா0க&�ட	 எ:த4ப�ட Dராண7கள<) இய�ைக உ8=; 

பா�= உ8=;  ஒ:0க� உ8=; அ	D உ8=; எ)லா� உ8=. 

Dராண7கள<	 உ�கிட0ைகேயாரா�. ப;	ேன பா�=ப பாட4 

பய;	ேறாெர)லா�� Dராணநாடக&தி) D&தி ெசE&தி நC0க& 

ெதாட7கின$. அவரா) Dராண� ெப�7%& தாக �C"த�. 

சமயெவறிய$ பல$, ப;ற சமய0 கட�ள$ நி"தைனெயா	ைறேய 

�றி0ெகா8=, ேபாலி0 கைதக� Dைன"�, Dராண� பாட& 

ெதாட7கின$. கா�க$ சில�� Dராண� பாC��ளன$. 

இ4Dராண7கள<E�ள வ�ணைனக�. ெமாழி அ	ைனய;	 எழி) 

�க&தி) அ�ைம4D�ள< வா$&�, இய�ைகைய மைற4பன 

வாய;ன; கைதகேளா, வ;ல7�� ெவ,0க&த0கன. இ4 ேபாலி4 

Dராண7களா) ெமாழி0��, கட�� ெநறி��, வழி0ச 

ஒழ0க7க��� ேக= வ;ைள"த� எ	, h�7கJ ெசா)லலா�.  

 Dராண� எ	?@ ெசா)ைல0 ேக�ட�� க8ட��, ‘கட�� 

k)‘ எ	, ஏைழ ம0க� ஏமா"� ேபாகிறா$க�. பல$, ‘Dராணமா? 

�4ைப‘ எ	, ெபா� வாக4 Dராண உலைகேய கCகிறா$. உ8ைம 

kலாராMJசி�ைடய அறிஞ�� ஒ�சில$ Dராண உலகிE�ள 

த	ைம தZைமகைள4 ப�&�ண$கிறா$. ெபா�வாக4 Dராண உலக� 

மதி4ப;ழ"�வ;�ட�. 
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 இ"நிைலய;) இ"நாள<) Dராண உலகி) Pைழய;ேலா 

அ"ேதா! இ�8மய� இ�8மய�! Dராண உலகி) இ�� 

ெகா8ட) ெகா8டலாக& திர8= உ��கிற�; இ��C) எ	 

ெசMவ�? ஆனா) இைடய;ைடேய மி	ெனாள< ேதா	றி& ேதா	றி 

மைறகிற�. ஒள< ேதா	,�ேபா� உ�, ேநா0கினா) 

நJh0கடE�ள ஒள< ேதா	,�ேபா� உ�, ேநா0கினா) 

நJh0கடE�ள இட�� பாலாழி��ள இட�� Dலனா��. 

பாலாழிய;	 ப0க) அைணய ேவ8=வ� அறிஞ$ கடைம. 

உ8ைம k)க� பல ஆராM"�, ஆராMJசிய;) ெதள<�� அறி�& 

�ைணெகா8=, Dராண7கைள4 ப�&�ண$வ� அறிஞ$0கழ�. 

 யா	 Dராண7கைள �&திறமாக4 ப;I4ப� வழ0க�. ஒ	, 

ெமMவரலா,கைள& ெதIவ;4ப�. இ	ெனா	, த&�வ P�ப&ைத 

உலேகா$ ெபா��=0 கைதகளாக4 Dைன"�ைர4ப�. ேவெறா	, 

ெபாMேய Dக)வ�. �தலின&தி� ேச$"த Dராண7க� மிகJசில. 

கைட0%�ட&தி� ேச$"த Dராண7க� மிகJசில. கைட0%�ட&தி� 

ேச$"த Dராண7க� பல. இைவ, இய�ைக P�ப�� த&�வ 

ஆராMJசி�7 �	றிய கால&�4 ெபா:�ேபா0�0ெகனJ 

ெசா�DலவராE�, சமயெவறியராE�, கா�கராE� யா0க4ப�டன. 

இைட வ�4ைபJ ேச$"த Dராண7கேள ஆராMJசி0�Iயன.  

 D&த$ ஜாதக0 கைதக� ேதா	றிய நா�ெதா�= நம� நா�C) 

Dராண7க" ேதா	றலாய;ன. த&�வ P�ப7கைள ம0க� 

எள<தி) உண�மா, கைத வCவாக எ:த4ப�ட k)கேள 

இ4Dராண7க�. 
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 ஆ8டவ	பா) ப;Iவ;	றி அவன� அ�� ெபாலிகிற�. 

ஆ8டவைன ஆணாக��, அவன� அ�ைள4  ெப8ணாக�� 

ெகா�வ� நம� நா�= வழ0க�. இAவா90ைக ெயா�C4 Dலவ$ 

‘உைமந7ைக ேயா$ ப7�ைடயாM‘ எ	, ஞானச&திர� 

நவ;)கிற�. ஆ8டவைன��, அவன� அ�ைள�� Dராண� 

ேவ,�ைறய;) %,�. �ைறய;) ேவ,பாC�0கிறேதய	றி0 

க�&தி) ேவ,பாC)ைல. ஆ8டவைன�� அ�ைள�� �ைறேய 

தைலவ	 தைலவ;யராக0 ெகா8=, Dராண�, தி�மண� – 

வ;ைளயா�= – �தலிய படல7க� வ�&�0 கைதகளாக 

உ�வக@ெசM�, அண; ெபற0%,�. ஆகேவ Dராண7 %,வைத 

அ7ஙேன ப�ைமயாக0 ேகாடலாகா�. அ7ஙன7 ெகா�வா��ள$. 

அவ$ மதேம ‘ெபௗராண;க�‘ எ	ப�. 

 Dராண7க� Dைன"� %,7 கைதகள<	 உ�ெபா�� 

உண$ேவா$0� அைவகள<	 P�ப� வ;ள7��. இ	?� 

Dராண7க�ெகன4 பI"� ேபhமிட� இ"kல	,. இ"kலி	 

ேபா0கி�ேக�ப4 Dராண உலைக4 ப�றிJ சிறி� %ற) 

இ	றியைமயாததாய;�,.    

 இன<4 Dராண உல�0�� ��க0கட�0� ��ள ெதாட$D 

�றி&�J சில�ைர பகர வ;��Dகிேற	. ��க	 இய�ைக 

�த)வனாக நி	,, இய�ைகைய இய0கி, அத	 வாய;லாக 

உய;$க�� நல@ெசM� வ�வைத4 Dராண7க� பல 

தி�வ;ைளயாட)களாக4 Dக)கி	றன. Dராண7கள<	 

உ�கிட0ைகைய உண$த) ேவ8=�. உ� கிட0ைகைய உணரா� 
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ெவ,7 கைத கைள ம�=� ேகாட) ��க	 இய)ைப& 

ெதள<வதாகா�. ‘��க	 இய�ைகய;	 உ�ைற‘ எ	?7 

ெகா�ைக0�4 Dராண0 கைதக� அர8 ெசM��.  

 அர8 ெசM�மாேற இன<ய ந,�Dராண7க� 

யா0க4ப�=�ளன. ��கைன4ப�றி0 %,� Dராண7க� பல. 

அைவக� தைலயாய� மஹா }கா"த�. இ4Dராண&தி	 ஒ� 

%, கJசிய4ப சிவாJசாIயாரா) தமிழி) பாட4ப�C�0கிற�. 

இ�ேவ தமி90 க"தDராணெம	ப� இ4Dராண&தி�� வழி 

சா$DகளாகJ சில k)க� ெசMய4ப�டன. ஈ8= 

எ=&�0கா�C��& தமிழக க"த Dராண&ைதேய ெகா�கிேற	.  

 தமி90 க"தDராண&�0�� ��,� உ�ெபா�� %ற யா	 

D�கிேறன<)ைல. பாைனJ ேசா�றி�� ஒ� ேசா, பத� பா$&த) 

எ	?� �ைற (தாலிDலாக நியாய�) ப�றி இர8ெடா	, 

எ=&�0 கா�ட) சாE�. �தலாவ� ��க	 ேதா�ற&ைத 

ம�=@ சிறி� ஆராMேவா�. 

 இைத ஆராM"தாE� ��க	 இய�ைக �த)வ	 எ	ப� 

Dல4ப=�. Dராண0 கைதய;	 உ�ைறைய ஓரா�, வாய;) 

வ"தவா, ப;த�,வ� அறியாைம. உலகி) ஒ�வ?0�� 

ஒ�&தி0�� ப;ற0�� �ழ"ைதேபா) சிவ?0�� உைம0�� 

��க	 ப;ற"தா	 எ	, க��ேவா$ மிக0 கீ9நிைலய;லி�4ேபா$. 

இவ$ Dராண0 0ைதகைள உ�ளவாேற ந�Dேவா$. எ7�� 

நிைற"��ள ���யா8=& ேதா	,�? யா8= ஒ=7��? 
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 ‘க"தரP sதிெப�,0 க"தரP sதிெசா�ற     

 எ"ைத அ�ணாC ய;�0�நா� எ"நாேளா? 

எ	, ேவதா"த சி&தா"த சமரச ஞானJ ெச)வ ராகிய தா�மானா$ 

வ:&திய அ�ணகிIநாத$, 

 ‘காெணா னாத� உ�ேவா ட�வ�, ேபெசாணாத� உைரேய 

த�வ�, காR நா	மைற �CவாM நிைறவ� – ப@சsத0 – காய 

பாசம தன<ேல �ைறவ�, மாய மா�டலறியா வைகய�XX ‘ 

 ‘h�தி �Cேமான@ெசா) சிற4ரம ஞானசிவ, சமய 

வCவாMவ"த அ&�வ;த மானபர, hடெராள<ய தாM நி	ற நி�கள 

ெசாjப�த – ெலா�வா9ேவ – �Iயநிைல ேயக8ட �&தIத 

யாகமல�, அதன<)வ;ைன யாநி	ற அ�Dத hேபாதhக hயபCக 

மாவ;	ப ப&ம பதேம அைடய – உணராேத‘  

 ‘ேபாத நி$0�ண ேபாதா நேமாநம, நாத நி�கள நாதா 

நேமாநம‘ 

 ‘h�தி K= ேகளா�, சIைய யாள$ காணா�, �Iய மX� 

சாரா� – எவராE" – ெதாடெரா ணா� மாமாைய, ய;ைடD கா� 

ஆனாத, hகம ேகாத தZயாகி – ெமாழியா�, ப�தி காய;) வாடா�, 

வடைவ Tள<) ேவகா�, பவன� வ Zசி) வ Zழா� – சலியா� – 

பரைவ Bழி லாழா�, பைடக� ேமாதி) மாயா�‘ 

 ‘வாசி&�0 காெணாணாத�, sசி&�0 %ெடாணாத�, 

வாMவ;�=4 ேபெசாணாத� – ெந@சினாேல – மாசா$0�& 
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ேதாெணாணாத� ேநச$0�4 ேபெராணாத�, மாைய0�J 

Bெழாணாத�‘ 

 ‘ஓல மைறக ளைறகி	ற ெவா	ற�, ேமைல 

ெவள<ய;ெலாள<�� பர@hட$, ஓ� சIைய 0Iைய�� Dண$"தவ – 

ெரவராE� – ஓத வIய �Iய7 கட"த�, ேபாத அ�வ h�ப� 

4ரப@ச��, ஊ? �ய;� �:�7 கல"த� – சிவ ஞான� – சால 

�ைடய தவ$க8= ெகா8ட�, Tல நிைற� �ைறவ;	றி 

நி	ற�, சாதி �ல�மிலத	றி ய	ப$ேசா – னவ;ேயாம@ – 

சா�மPபவ ரைம"த ைம"தெமM, வ Z= பரம hகசி"� இ"&Iய, தாப 

சபல மற வ"� நி	கழ) – ெப,ேவாேனா‘ 

 ‘பாண;0�� படா� சாதக$, காணJச� ெறாணா� வாதிக�, 

பாஷி0க& தகா� பாதக ப@சsத – பாச&தி� படா� ேவெறா�, 

பாய&தி� Dகா� பாவைன, பாவ;0க4 ெபறா� வாதைன – 

ெந@சமான – ஏண;0ெக�ெடாணா� மX�ய$, ேசR0�J சமமான 

k)வழி, ேயறி4ப� ெறாணா� நாCன$ – த7களாE� – ஏ�JெசM 

ெபாணாத ேதா$ ெபா��‘ 

எ	, ேபா�றிய ஒ�ெபா�ேளா ேதா�ற0ேக=ைடய தா��? 

இய�ைக மண�ைடயா	, மாறா இளைம �ைடயா	, 

கட��ட	ைம �ைடயா	, அழியா அழ�ைடயா	, எ�ெப�மா	 

��கேன எ)லா�; அவ	 சிவ	; அவேன தி�மா); அவேன 

ெய)லா�. 
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 ‘ஐ"� sத� மா, சமய�, ம"&ர ேவத� ராண கைலக�, 

ஐ�ப ேதா$வ;த மான லிப;க� – ெவ�jப – அ8ட ராதிச ராச 

ர�மய$, D8ட சீக? ேமக நிறவ?�, அ"தி ேபாE� வா?� 

நிலெவா= – ெவய;) காE� ச"&ர BIய$ தா� மசைப��, வ;"� 

நாத� ேமக வCவ�, த	ெசாjபம தாக�ைறவ� – சிவேயாக�‘ 

 ‘h�தி யாய;ய லாய;ய) நZCய, ெதா�தி யாM ெவ� 

வாMெவ� பாைஷெகா� ெதாட$D மாயC யாMந= வாM மி� – 

�ைணயாM ேம) – �ற� மாயற மாMெநறி யாMமி�, வ;I� 

மாMவ;ைள வாய�� ஞான<க�, hக�மாM �கிலாMமைழ 

யாெய: – hட$வ Zh� – ப�தியாM மதியாM நி	ற தாரைக, பல� 

மாMெவள< யாெயாள< யாெய:, பகலிராவ;ைல யாMநிைல யாMமி� 

– பரமா��‘ என வ�உ" தி�4Dக94 பா0கைள ஆராMக. 

எ)லாமாM வ;ள7�@ ெச�ெபா���4 ப;ற4ேப�? இற4ேப�? 

 ‘Dராண&தி) ��க	 ேதா�ற� %ற4ப�C�0கி�ேத. 

அஃெத	ைன?‘ எ	, சில$ ஐ�றலா�. Dராண� %,� ��க	 

ேதா�ற வரலா,�, ‘அவ	 இய�ைக �த)வ	‘ எ	பைத 

வலி�,&தேவ எ:"&ெத	க. இைத ஆராய;	 உ8ைம காணலா�. 

 ��க	, சிவெப�மா	 தி�0க8கள< ன<	," ேதா	றி, 

கா�றாE� (வா�வாE�) ெந�4பாE� (அ0ன< யாE�) தா7க4 

ெப�,, நாண� (சரவண4) ெபாMைகய;) �ழ"ைதயாM, ம8ண;) 

(sமிய;)) தி�வ;ைளயாட) DI"தா	  எ	, Dராண7 %,கிற�. 

இதைன ஆராM"தா), ��க	, ம8 Dன) தZ வள< ெவள< எ	?� 
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ஐ"� வா��� அ0ன<�� �ைறேய கா�," தZ��; சரவண4 

ெபாMைக – Dன); sமி – மண இA�8ைம க8ட கJசிய4ப 

�ன<வ$ தம� தண;ைக4 Dராண&தி),  

 ‘ஓ7ெகாள<யாM வ;h�பாதி ெதா,மியE" 

  தனதிய)ைப உ�வ;	 மா�=� 

 பா7�ெபற& ெதI&த�ேபா� பலெபாறியாM4 

  பரம$வ;ழி பய"த ஞா	, 

 ேத7ெகாள<யாM ெவள<யட$"� வள<ெதாட$"ெதா� 

  ெளாள<பட$"� ெதள<நZ$4 D0� 

 நZ7கிவ;ைள யா�டய$"� தண;ைகயம$ 

  ெவ�வா9ைவ நிைன"� வா9வா�‘ 

எ	, ��கைன4 ேபா�ய;�4ப� ஈ8= உ	ன� பால�. 

இJெசM��கR�ள உ�ைற அறிஞ$ க�&ைத0 கவ��. 

��க4ெப�மா	 இய�ைக �த)வ	 எ	பைத0 கைத 

வாய;லாக4 Dராண� அறி�,&�� P�ப&ைத ஞானk) 

�ைணெகா8= ஆராM"� உணர ேவ8=வ� அறிஞ$ கடைம. 

 சிவெப�மாைன& த"ைதெய	,�, உைமய�ைமைய& 

தாெய	,�, ��கைன4 Dத)வென	,@ ெசா)ல4ப=வ�� 

Dராண�ைற. இ��ைற4ப�றி அ	ப$க� பர�ெபா�ைள4 ேபா�றி 

வ�வ� நம� நா�= வழ0க&ைதெயா�Cய�. நா�=0 க)வ; 
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அ�கி��ள இ"நாள<) இAவழ0கி	 ெபா�� �தலியன மைற"� 

கிட0கி	றன. எ	 ெசMவ�? 

 ‘த"ைத தாM Dத)வ	‘ எ	, Dராண� %,� �ைறய;	 

உ�ெபா�ைள வ;I&�0 %றேவ8=வதி)ைல. பர�ெபா�� 

சJசிதான"த (ச& சி& ஆன"த� – உ8ைம அறி� இ	ப�) 

மயமாய;�4ப� எ	பைத& த"ைத தாM ேசM எ	, Dராண7 

%,கிற�. ச& – உ8ைம – சிவ�; சி& – அறி� - ச0தி; ஆன"த� – 

இ	ப� – �க	, இA�8ைமைய உலேகா$0� உண$&�வேத 

ேசாமா} க"த T$&த� எ	ப�. (உைமேயா= %Cய ஒ�வ?� 

க"த?� எ	றபC) ச& சி& ஆன"தெம	?� T	,� ெசா)லா) 

ேவ,ப�C�4ப� ேபால& ேதா	றி?�, அைவ ெபா�ளா) 

ஒ	ைறேய �றி4பனவா�. 

 அகல நZள உயர7ெகா8ட ஒ� ெபா�ைள எ=&�0 

ெகா�ேவா�. அகல� நZள� உயர� எ	?� T	,� தன<& தன< 

ப;I"� நி�பனவா எ	,�, இைவ த�ைம0 ெகா8=�ள 

ெபா�ைள வ;=&தாத) நZ7கி நி�பனவா எ	,� %$"� 

ேநா0�ேவாமாக. ேநா0கி	 T	,�, ஒ	ைற வ;=&ெதா	, 

ப;I"� நி)லா எ	ப��, த�ைம0 ெகா8=�ள ெபா�ைள�� 

வ;=&� நZ7கி நி)லா எ	ப�� ெசAவேன வ;ள7��. 

 அகல நZள உயர� ேபா	றன ச& சி& ஆன"த�. இ� 

T	ைற��ைடய ெபா�� ேபா	ற� பர�ெபா��. இதைன4 
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பா�ப	 �மர��தாச hவாமிக� தம� ‘தி�வர7க�றிர�=‘ 

எ	?� k�க8, 

 ‘எதிேல நZளேமா அதிேல அகல�� – எதிேல அகலேமா 

அதிேல நZள�� – எதிேல கனேமா அதிேல நZள�� – எதிேல 

நZளேமா அதிேல கண�� – எதிேல அகலேமா – அதிேல கன�� – 

எதிேல கனேமா அதிேல அகல�� – உ8ட	 னணேம ணI	 

�ைறேய – எ7ேக அறிேவா அ7ேக உ8ைம�� – எ7ேக 

உ8ைமேயா அ7ேக அறி�� – எ7ேக இ	பேமா  அ7ேக அறி�� 

– எ7ேக அறிேவா அ7ேக இ	ப�� – எ7ேக இ	பேமா அ7ேக 

உ8ைம�� – எ7ேக உ8ைமேயா அ7ேக இ	ப�� – எ7ேக 

சிைவேயா – அ7ேக சிவ�� – எ7ேக சிவேமா அ7ேக சிைவ�� – 

எ7ேக ேசேயா அ7ேக சிைல�� – எ7ேக சிவேமா அ7ேக ேச�� – 

ஆெம	 �றிபவ$ தாேம அறிஞ$ – ேபா�	 ெறIவ Z$ sமி�ள Zேர‘ 

எ	, வ;ள7க ஓதிய;�&த) கா8க. 

 ெச�ெபா�� எ	ப� உ8ைம (ச&) அறி� (சி&) இ	ப 

(ஆன"த) வ8ணமாய;�4ப�. உய;$க� ெபற ேவ8=வ� இ	ப�. 

இ	ப4ேப�றி�� ெமMயறி� இ	றியைமயாத�. ெமMயறிவ;�� 

ேவ8ட�பால� உ8ைம. உ8ைம�� ெமMயறி�� 

வ;ள7கியேபாேத, (இைவகட	) ப;ற4ப� இ	ப�. இAவா, 

ப;ற0�� இ	ப&ைதJ ேசெய	,�, உ8ைமைய& த"ைதெய	,�, 

அறிைவ& தாெய	,� உவமி&�4 Dலவ$ பா=கி	றன$. 

Dராண7கேளா இ	பெம?@ ேசM0�& ‘தி�வவதார‘4 படல7க� 

வ�0கி	றன. Dலவ$ பா0கள<	 உ�ைறைய�� உய;ராக0 
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ெகா8=, ம�ற அண;கைள�� வ�ைணகைள�� அழகிய 

உடலாக0 க�றவ$ ெகா�வ$. உ�வக அல7கார0 கைதகைள4 

ெபா�ளாக ம�றவ$ ெகா�வ$. 

 இ	ப (ஆன"த) மயமாய;�0�� ஆ8டவேன எ	ைன 

யாைடய ��க	. இ	ப&தி) (ஆன"த&தி)) ஏைனய 

இர8=மி�&த) இய)D (ச& சி&ெத	?�) சிவ@ ச&தி0�0 

(ஆன"தெம?7) �க	 ப;ற"த வரலா, %,� Dராண&தி	 P�ப" 

ேத$க. 

 ‘சிவேன �க	 �கேன சிவ	‘ எ	பைத, ‘சிவ�மர	 ��க	‘ 

எ	, %ற4 ேபா"த Dராண�� Dகலாம� ேபாகவ;)ைல. 

 ‘அ�வ� ��� மாகி அநாதியாM4 பலவா ெயா	றாM4 

 ப;ரமமாM நி	ற ேசாதி4 ப;ழ�பேதா$ ேமன< யாக0 

 க�ைண%$ �க7க ளா,7 கர7க�ப	 ன<ர8=7 

ெகா8ேட 

 ஒ�தி� ��க	 வ"தா7 �தி&தன	 உலக �Mய‘. 

’ ‘ஈச ேனயவ னாடலா	 மதைலயா ய;ன	கா8  

 ஆசிலாவவ னாடலா	 மதைலயா ய;		கா8 

 ேபசிலா7கவ	 பரெனா= ேபதக ன)ல	 

 ேதக லாவக	 மண;ய;ைட0 கதி$வ� திற�ேபா)‘. 

 ‘ஆதலி னம� ச&தி அ,�க னவ?� யா�� 
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 ேபதக மனறா ன�ேபா) ப;Iவ;ல	 யா8= நி	றா	 

 ஏதமி) �ழள< ேபா)வா	 யாைவ��ண$"தா	 சீ�� 

 ேபாத� மழிவ;) வ Z=� ேபா�றின$0 க�ள வ)லா	‘. 

 எ	, க"தDராண7 %,த) கா8க. இ4Dராணேம, 

 ‘ஊI லா	�ண7 �றிய;லா	 ெசயலிலா ?ைர0�� 

 ேபI லாெனா� �	ன<லா	 ப;	ன<லா	 ப;றிேதா$ 

 சாI லா	 வர) ேபா0கிலா	 ேமலிலா	 தன0� 

 ேநI லா?ய;$0 கட�ளா எ	?�ேள நி	றா	‘ 

 எ	, ��கைன வ:&�லண$க. க"தDராண� 

ம�,ேமாIட&தி), 

 ‘உைல4ப= ெம:க ெத	ன உ�கிேய ஒ�&தி காத) 

 வைல4ப= கி	றா	 ேபால வ�"திேய ய;ர7கா நி	றா	 

 கைல4ப= மதிய4 D&ேதா� கல7கல� Dனலி� ேறா	றி 

 அைல4ப= த	ைம& த	ேறா அ,�க னாட ெல)லா�‘ 

எ	, Dக)கிற�.  
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இய�ைக4 Dலவராய ந0கீரனா�� பழ�தி$ ேசாைலய;E�ள ந� 

மைலகிழேவாைன4 பா=�ேபா�, அவன� இய�ைக வCைவ, 

 ‘பல�ட	 

 ேவ, பஃ,கிலி ?ட7கி யகி)hம" 

 தார �:�த E��C ேவர�  

 s�ைட யல7�சிைன Dல�பேவ$ கீ8= 

 வ;ணெபா� ெந=வைர4 பIதிய;� ெறா=&த  

 த8கம ழலIறா) சிைதய ந	பல 

 ஆசின< ��கைள கலாவ மXமிைச 

 நாக ந,மல �திர Kகெமா= 

 மா�க �க0கைல பன<4ப4 sPத) 

 இ��ப;C �ள<$4ப வ Zசி4 ெப�70ள<�, 

 �&�ைட வா	ேகா= தழZஇ& த&��, 

 ந	ெபா	 மண;நிற7 கிளர4ெபா	 ெகாழியா 

 வாைழ �:�த) �மிய& தாைழ  

 இராநZ$ வ;:0�ைல �திர& தா0கி0 

 கறி0ெகாC0 க�"�ண$ சாய4 ெபாறி4Dற 

 மடநைட ம@ைஞ பல�ட	 ெவ�இ0 
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 ேகாழி வய4ெபைட இIய0 ேகழேலா 

 C��பைன ெவள<�றி	 D	சா ய	ன 

 �jஉமய; Iயா0ைக0 �டாவC �ள<ய� 

 ெப�7கட) வ;டரைளJ ெசறிய0 க�7ேகா� 

 டாமா ந)ேவ, சிைல4பJ ேசண;	 

 றி:ெமன வ;ழித� ம�வ;4  

 பழ�தி$ ேசாைல மைலகிழ ேவாேன‘ 

எ	,, அ�வ; – ேசாைல – மைலயாக4 பாCய;�&த) கா8க. 

 இய�ைக, இைறவ	 வCவாதலா) அைத& ெதMவ4 Dலவ$ 

பாC4பாC மகி9வ$. இA�8ைம ெதIயாதா$ ெவ,� பாைழ 

ெவ�,ைரயா) %,வ$. இைறவ	 வCவாய இய�ைகையJ 

சிைத4ப� இைறவைனJ சிைத4பதா��. ஆதலா), ‘இய�ைகவழி 

��கைன வழிபட)‘ எ	பதைன, எA�ய;$0�� எ0காரண� 

ப�றி�" தZ7� ெசMயாைம எ	, h�7க0 %றலா�. இய�ைக 

வன4ைப��, அதனா) வ;ைள�� இ	ப&ைத�� �ைறேய 

உண$"� Pக$ேவா$ எAவ;ய�ைக வCவ;��& தZ7� ெசMய 

உடன4=வ$? தZ7� நிைன� ேதா	,� உ�ள&தி) இய�ைக 

வன4 Dண$வாத), இய�ைக இ	ப Pக$Jசியாத) உ,த) அI�. 

இய�ைக வன4Dண$��, அதனா) இய�ைக இ	ப Pக$Jசி�� 

உ,� உ�ள&தி), எ	,� அ	D அல$"� அ��ேட	 
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ப;லி�றி0ெகா8ேட ய;�0��. இA �ள&தா$ எ	,� இைளயராM 

அழ�ைடயராM வா9வ$. 

12. ேவ8=ேகா� 

 (அ�� – அ@சாைம – இய�ைக வா9 வ;னைர நா� ேகா� 

ஒ	,@ ெசMயாைம – தி�4 Dக9 மா8D – அ�ணகிIயா$ 

வ Zெமாழிகளா� சில ேவ8=ேகா�.) 

 இய�ைகJ ெச"ெநறி வ;=&�& த	னல0 க�&தா) ப;றைர& 

�	D,&�ேவா	 உ�ள&தி) அJசம	ேறா �C ெகா�கிற�!  

அJசமி	றி அ	னா$ எ7ஙன� வா9த) %=�? அJச&தா) 

நிக:� ந=0க�, நர�D0 க�=0கைள0 �ைல&�, ெச"நZைர 

ந@சா0கி எI&�, இளைமைய�� அழைக�7 க)லி0க)லி 

அI0�ம	ேறா? அJச&தி	 ப�ைமேய (பIணாமேம) உலகிE�ள 

ெகாைல0 க�வ;கெள	, %E,வ� மிைகயாகா�. அJசேம 

�Cவ;) வ�7கால	. அJச��ளவேன ெபI�7 க�வ; 

தா7�கிறா	. ஏ	? தா	 ப;ற$0� ஊ, ெசMதைமயா), ப;ற$ 

தன0� ஊ, ெசMவெர	, அ@சி& த	ைன0 கா&�0 ெகா�ள 

அவ	 க�வ; தா7�கிறா	. ப;ற$0ேக	 ஊ, ெசMத) ேவ8=�? 

ப;	ைன ஏ	 அJச&தா) பoC0க4ப�=, அ� காலனாக வ�7கா�சி 

க8= ந=0�ற) ேவ8=�? 

 எA�ய;$0�" தZ7� ெசMயா இய�ைகJ ெச"ெநறிய;) வா9� 

நடா&�ேவா$0� நா7 ேகா� ப;ற�� �ைண நி	, நலேம 

ெசM��. ெச"ெநறி வ;=&� ேவ, ெவ"ெநறி ப�றி உழ)ேவா$, 
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தா� இட$4ப=� ேவைளய;), நாைள�7 ேகாைள�� 

ப;றவ�ைற�� பழி4ப� வழ0க�. இவ$ ந	ெனறிப�றி 

ெயா:கிய;�"தா) பழி4ப� வழ0க�. இவ$ ந	ெனறிப�றி 

ெயா:கி ய;�"தா) இவைர நாெள	 ெசM��? ேகாெள	 

ெசM��? ப;ற எ	 ெசM��? நா7 ேகா� ப;ற�� 

ஆ8டவனா) பைட0க4ப�டன. அவCனயாைர இைவ க� எ	 

ெசM��? ‘ேவ�, ேதாள<ப7க	‘ எ	?� பதிக&தி) தி�ஞான 

ச�ப"த$. 

 ‘ஞாய;, தி7க� ெசAவாM Dத	 வ;யாழ	 ெவ�ள< சன< 

பா�ப;ர8= �டேன ஆச, ந)ல ந)ல அைவ ந)ல 

அCயாரவ$0� மிகேவ‘ எ	,�,  

 ‘ஒ	பெதா ெடா	ேறாேட: பதிென�ேடா டா, �டனாய 

நா�க ளைவதமா� – அ	ெபா= ந)லந)ல அைவ ந)லந)ல 

அCயாரவ$0� மிகேவ‘    

எ	,� அ�ள<J ெசMதி�&த) கா8க. 

 இய�ைகவழி ��ைக0 க8=, இ	ப&தி�ேறாM"�, அழியா 

வா9� ெப�ற அ�ளான$ எத��� எவ$0�� அ@சாத 

ஞானவ Zரராவ$. ��கன�� ெப�ற அ�ண கிIயா$ 

தி�4பாட)கைள4 பய;	றா), அ	D� மகி9�� அ@சாைம�� 

வ Zர�� ெபா7கி& த��ப; வழிவ� காணலா�. அவர�ள<ய 

தி�4Dகைழ4 பா=� ேபா��, ப;ற$ பாட0 ேக���ேபா�� எ:� 

உண$வ;	 மி=0ைக ஈ8= எ:&தா) எ:த) �Cயவ;)ைல. 
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மய;$ ேதா) ��தி நிண� நர�D எE�D �தலிய எ)லா� 

�E7கி0 �E7கி4 D&�ய;$ ெப,கி	றன. அ	D 

ஊ�ெற=&ேதா=கிற�; மகி9Jசி ெபா7�கிற�; அJச� பற0கிற�; 

வ Zர� வ Zறி�ெட:கிற�. அAேவைள கிள�D� அ@சாைம0� 

ஓரள��8ேடா? ‘எம0கா$ நிக$‘ எ	?ம எ8ண�� எ:கிற�. 

‘தி�4Dக9 பC0�மவ$ சி"ைத வEவாேல, ஒ�&தைர 

மதி4பதி)ைல உ	றன�ளாேல‘ எ	?� வ Zரெமாழி�� 

ேநா0க�பால�. மண�� – இளைம�� – கட��ட	ைம�� – 

அழ�@ ெசறி"�, ப�டாயைம"��ள ��க)லேவா தி�4Dக9, 

அல7கார�, அPsதி �தலியன? 

தி�4Dக9 

அகர� மாகி யதிப? மாகி யதிக� மாகி  அகமாகி 

 அயெனன வாகி அIெயன வாகி 

  அரெனன வாகி    அவ$ேமலாM 

இகர� மாகி ெயைவகமாகி ய;ன<ைம� மாகி  வ�ேவாேன 

 இ�நZல மXதி ெவள<ய?� வாழ  

  என�� ேனாC      வரேவR�  

மகபதியாகி ம���வ லாI மகி9கள< %,� வCேவாேன 

 வன�ைற ேவட ன�ள<ய sைஜ 

 மகி9கதி$ காம     �ைடேயாேன 
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ெச0கண ேச� த�திமி ேதாதி திமிெயன ஆ= மய;ேலாேன 

 தி�மலி வான பழ�தி$ ேசாைல  

 மைலமிைச ேம� ெப�மாேள.  

அல7கார�  

த8டா �த�" திIBல ��வ;ழ& தா0கி�	ைன& 

தி8டாட ெவ�C வ;ழவ;= ேவ	ெச"தி) ேவல?0�& 

ெதா8டா கியெவ	 னவ;ேராத ஞானJ hட$வCவா� 

க8டா யடாஅ"த காவ"�, பா$ச�ெற	 ைக0ெக�டேவ. 

நாெள	 ெச��வ;ைன தாென	 ெச�ெமைன நாCவ"த 

ேகாெள	 ெச�7ெகா=7 %�ெற	 ெச�7�ம ேரசI� 

தா@ சில�D@ சத7க�� த8ைட�@ ச8�க�"  

ேதா7 கட�D ெமன0��	 ேனவ"� ேதா	றிடேன. 

ேச"தைன0 க"தைனJ ெச7ேகா�= ெவ�பைனJ ெச@hட$ேவ) 

ேவ"தைனJ ெச"தமி9 k)வ;I& ேதாைன வ;ள7�வ�ள< 

கா"தைன0 க"த0 கட�பைன0 கா$மய;) வாகனைனJ 

சா"�ைண4 ேபா� மறவா தவ$0ெகா� தா9வ;)ைலேய. 

பC0கி	 றிைலபழ ன<&தி� நா�� பC4பவ$தா� 

�C0கி	 றிைல�� காெவ	 கிைல�சி யாமலி�= 
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ப;C0கி	 றிைலபர மான"த ேம�ெகாள வ;�மிவ;�மி 

நC0கி	 றிைலெந@ச ேமத@ச ேம� நம0கின<ேய. 

வ;ழி0�&�ைண தி� ெம	மல$4 பாத7க� ெமMைம�	றா 

ெமாழி0�& �ைண�� காெவ? நாம7க� �	DெசMத 

பழி0�& �ைணயவ	 ப	ன<� ேதா� பய"ததன< 

வழி0�& �ைணவC ேவE@ெச7 ேகாட	 மKர�ேம. 

அPsதி 

��க	 தன<ேவ) �ன<ந7 ��ெவ	 

ற��ெகா8 டறியா ரறி�" தரேமா 

உ�வ	 ற�வ	 ,ளத	 றிலத	 

றி�ள	 ெறாள<ய	 ெறனநி	 ற�ேவ. 

உ�வா ய�வா �ளதா ய;லதாM 

ம�வாM மலராM மண;யா ெயாள<யாM0 

க�வா �ய;ராM0 கதியாM வ;தியாM0 

��வாM வ�வாM அ��வாM �கேன. 

 இ	ேனார	ன தி�4பா0கைள4 ெபா�ண$"� பா=ேவா$ 

�	ன<ைலய;) க)E��@ ெச�D�வ�மா ேதா	,�? 

எ�ெப�மா	 %$ேவ) தா7கி, ஆ=� மய;) மX� ஆCவ�7 
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ேகாரம	ேறா ேதா	,�! அ&தி�0 ேகால&தி) ெந@ச� பதி"� 

வ;Iய வ;Iய அத	 ெபா�ளாய இய�ைக மண��, இளைம�� 

கட��ட	ைம��, அழ�� ெபறலா�.  

 என�ய;$0� அமி9தா��ள அ�ணகிIய;	 அ�8 

ெமாழிைய ஏைழேய	 எ	ென	, ேபா�,ேவ	! தி�4Dகழி) 

ேதா�� மன�ைடேயாைர அJச� எ	 ெசM��? ப;ற எ	 

ெசM��? தமி9நா�=J ெச)வ&�� ெப�@ ெச)வம	ேறா 

தி�4Dக9! இJ ெச)வ� ெப�ற தமி9நா= இ"நாள<) வ,ைமயா) 

பoC0க4ப�C�0கிற�. அJச&தா) அைல0க4ப=கிற�. தமி9 

நா�C) க)வ; காேணா�; வழ0க ஒ:0க7 காேணா�; 

தமி9நா�C	 இ0கால நிைல எ	ேன! எ	ேன! க8ண Z$ 

ெப��கிற� ��கா! நின� உ8ைமைய �த) �த) க8டவ$ 

தமிழர)லேரா? ெதா	ைம வாM"த ம0க� த7க� நிைல திI"� 

இட$4ப=கிறா$க�; இய�ைகவழி வ;=&� ேவ, ேவ, வழிகள<) 

D�"� D�"� வ�"�கிறா$க�. அவ$க�மX� தி�வ�� ெபாழிக. 

��கா! நின0�Iய நா�ைட நி	ைனய	றி எவேர கா4ப$? தமி9 

��கா! ��கா! 

ந8ண;ன$0 கின<ய ேயால� ஞானநா யகேன ேயால� 

ப8ணவ$0 கிைறேய ேயால� பர@hட$ �தேல ேயால� 

எ8Rத� கIயா ேயால� யாைவ�� பைட&தா ேயால� 

க8Rத� ெப�மா ன)�7 கட�ேள ேயால ேமால�. 
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ேதவ$க� ேதேவ ேயார� சிற"தசி� பரேன ேயால� 

ேமவல$0 கிCேய ேயால� ேவ�பைட வ;மலா ேயால� 

பாவல$0 ெகள<யா ேயால� ப	ன<� Dய&தா ேயால� 

Tவ� மாகி நி	ற T$&திேய ேயால ேமால�. – க"தDராண� 

எ	, ஓலமி=கிேற	, �ைறய;=கிேற	. ��கா? நி	 தமி9 

நா�ைட0 கா0க; நி	 க	ன< நா�ைட0 கா0க. 

 தமி9 ம0கேள! ��க	 எ)லா4 ெபா��கள<E� நZ0கமற 

நி	,, அைவகைள அழ� ெசMவைத உ7க� �	ேனா$க� க8= 

இ	ப� Pக$"தா$க�. அAவ;	ப&ைத இ4ெபா:� நZ7க� 

Pக$கிறZ$களா? இய�ைக ��க	 வCவாய;�4ப� உ7க��4 

Dலனாகிறதா? ��கைன0 காண �ய)கிறZ$களா? அவ	 

ெச"ெநறிைய ஓ�ப;னா) அவைன0 காணலாம	ேறா? ��க?0� 

ஏராளமான ேகாய;)கள<�0கி	றன. அவ?0� இன<4Dதிய 

ேகாய;)க� க�=த) ேவ8டா; எ7�� நிைற"��ள அவ?0� 

எ0ேகாய;E� ேவ8டா; அவ	 ெச" ெநறிைய வள$0க0 கழக7க� 

காR7க�; க)mI அைம�7க�; அறநிைலய� நி,�7க�; 

தி�4Dகைழ4 ெபா�ண$"� ஓ�7க�; இய�ைகய;E�ள 

அவனழைக k)களாக எ:�7க�; பா�டாக4 பா=7க�; ேபாலி 

ஞான� ேபசி ��கன<ட&திE�ள அ	ைப – ந�ப;0ைகைய – மன 

உ,திைய0 ெக=&�0 ெகா�ளாேத�7க�. ��க	 ெபயரா) 

ப;ண;ைய ஓ�ட �யE7க�; உ,தி0 ெகா�ைகைய வள�7க�; 

ேநா	ப;�7க�; ெப8ைண4 ேபா�றி இ)லற� நட&�7க�; 
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��க	 தி�வ�ளா) ப;ண;T4D சா0காெட?7 க�=கைள 

அ,&�0 ெகா�7க�. ெகா�ள<	 இய�ைக மண��, மாறா 

இளைம��, அழியா அழ��, கட��ட	ைம�� உ7க�பா) 

ெபாலி��; ெபாலி��.  

இய�ைக�� அழ�� எ	,� வா9க! 

  

        

 


