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      காவிய ம் ஓவிய ம்
ன் ைர

      சீதாபிராட் ைய ராமபிரான் தல் தல் கா ம் ெபா  அப்பிராட் ைய 
வ ணிக்கப் குந்த கம்பன் அந்த அழகுப் பிழம்பிக்கு உவைமயாக என்ன என்ன 
ெபா ள்கைளேயா ெசால் ப் பார்க்கிறான். ெபான்னின் ேசாதிைய ம் வின  
ந மணத்ைத ம் ேதனின  சுைவைய ம் ெசால்கிறான். தி ப்தி உண்டாகவில்ைல. 

ந்த பாக உயர்ந்த ெபா ள் ஒன்ைறச் ெசான்னால் தான் அவ ைடய பாட் , 
ெபா ைடயதாகுெமன்  ேதான் கின்ற . கைடசியில் ஒன்ைறச் ெசால் ேய 
விட்டான்: "ெசஞ்ெசாற் கவி இன்பம்!" என்கிறான்.

      லன்களால் க ம் இன்பத்ைத உத ம் ஏைனய ெபா ள்கைளக் காட் ம் 
ேநேர உள்ளத்தால் கர்ந்  இன் ம் கவிைத, ேபாகப் ெபா ள்களிெலல்லாம் 
தைல சிறந்த . ம கலசத்ைத ம் ெபண்ணணங்ைக ம் இன்ப வாழ்க்ைகக்கு 
உ ைணயாக ேவண் ம் உமர் ைகயா ம், காணி நில ம் பத் ப் பன்னிரண்  
ெதன்னமர ம் பத்தினிப் ெபண் ம் ேவண் கின்ற பாரதி ம் அவ்வின்பப் 
ெபா ள்கைள இன்ப ைடயனவாக ஆக்கக் கவிைதைய ம் ேவண் கின்றார்கள். 
கவிைததான் இன்ப வாழ்க்ைகக்கு உயிர். மக்கள் தங்க க்கு எந்த எந்தப் 
ெபா ள்களால் இன்பம் கிைடக்கும் என்  எண்ணிப் ெப யற்சி ெசய்கி றார்கேளா 
அந்தப் ெபா ள்கள் சில சமயங்களில் ெதவிட்  வி ம். ம கலசத்ைத வி ம்பாத 
சமய ம் உண் ; மங்ைக யின்பம் ச க்கும் ெபா ம் உண் . இன்ப 
வாழ்க்ைகயினிைடேய இந்தச் ச ப்  ஒ  கணம் இ ந்தா ம் இைடயற பட்  
வி ம். பிறகு அ  இன்ப வாழ்க்ைக ஆகா . ஆதலால் இைடயற படாத இன்பத்ைத 
உண்டாக்க ஒ  ெபா ள் ேவண் ம். அ தான் கவிைத.

     ம கர்ச்சியால் வ ம் இன்பம் உள்ள ெபா தி ம் அந்த இன்பத்ைத மிகுவிக்கக் 
கவிைத உத கின்ற . ெபண்ணினிைமைய உண ம் ெசவ்வியி ம் கவிைத 
அவ்வினிைமைய ஒன்  பத்தாகப் ெப க்குகின்ற . எல்லா இன்பங்க ம் 
ச த் ப்ேபான நிைலயில் எய்ப்பில்ைவப் பாகத் தாேன.

      அந்த இன்பத் க்குச் ச ப்  இல்ைலயா?--இல்ைல. 'என் ம் லரா  யாணர்நாள் 
ெசல் கி ம் நின்  அலர்ந்  ேதன் பி ற் ம் நீர்ைம' கவிைதக்கு உண் . 
ஆ ந்ெதா ம்; மனித வாழ்வில் அவ ைடய குைறகைள ெயல்லாம் மறக்கைவப்ப  
கவிைத; உலகத் ப் ெபா ளின் குைறகைளெயல்லாம் அழகுப த்திக் காட் வ  
கவிைத. ன்ப நிகழ்ச்சிகளி ள்ள ன்பத்ைத மாற்றி ரஸா பாவத் க்கு உாிய 
ெபா ளாக அவற்ைற ஆக்கிவி வ  காவியம்.

      உலகில் உள்ள பாைலவனம் சு கிற ; 'உள்ளின் உள்ளம் ேவகு'ெமன்  
மனிதர்கள் அஞ்சுகிறார்கள். ஆனால் அந்த பாைலவனத்ைதக் கவிஞன் தன் 
காவியத்தில் வ ணிக்கின்றான். அவ ைடய சி ஷ் யாகிய பாைல நிலத்தில் நாம் 
பலகால் ெசல்ல எண் கிேறாம்; அேதா  நில்லாமல் ெசன்  ெசன்  
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இன் கிேறாம்! உலகத்தில் ஈசுவர சி ஷ் யி ள்ள பாைலவனத்தின் ெவம்ைமையப் 

ேபாக்கி அதற்கு இனிைமைய உண்டாக்கிவி கிற  கவிஞன  சி ஷ் . இதற்காக 
அவன் தியதாக ஒன்ைற ம் ெசய்  விடவில்ைல. உள்ளைத உள்ளப ேயதான் 
ெசால்கிறான். பாைலவனத்தின் ெவம்ைமையத்தான் தன் காவியத்திேல காட் கிறான். 
கானைல நீெரன்  க ம் மான் உயிர் ேதய ஓ கிற . மைலேபான்ற உடல் பைடத்த 
யாைன ஓய்ந்  ேபாய் ெமாட்ைட மரத்தின் நிழைலப் ெபாிதாக எண்ணி அதன் கீேழ
 நிற்கிற . ஆண் ப ந்  ேமேல பறக்க அதன் நிழ ேல ெபண் ப ந்  பறந்  
ெசல்கின்ற . இயற்ைகயிேல ெகா ைம நிைறந்த பாைலயில் ஆறைல கள்வர் 
ெகா ஞ் ெசய்ைககைளப் ர்கின்றனர். வழிப்ேபாக்க ைடய உயிைர ம் 
ெபா ைள ம் ஒ ங்ேக வாங்குகின் றனர். 'ெகாள் ம் ெபா ள் இலர் ஆயி ம்' 

ண்டங்கள் ப்பைதப் பார்ப்பதிேல அவர்க க்கு இன்பம். அதற்காக ெநஞ்சில் 
ஈரத்ைதத் ைடத் விட்  வழிப்ேபாக்கர் தைலையத் தறிக்கிறார்கள். என்ன 
ெகா ைம! கவிஞ ைடய பாைலவனத்தில் அந்த நில இயல் கள் எல்லாம் 
அப்ப யப்ப ேய உள்ளன. அவற்ைறப் ப க்ைகயில் நமக்கு இரக்கம் உண்டாகிற . 
ஆனால் அ  ேபா  இரக்கம். உண்ைமயில் அந்த இரக்கத்தின் அ யிேல இன்ப 
உணர்ச்சிதான் இ க்கிற . உலகத் ப் பாைலவனம் கவிஞன  நாவிேல குந்  
வ ம்ேபா  இனிைமையப் ெபற் வி கிற .

      மற்ேறார் உதாரணத்ைதப் பார்க்கலாம். ஒ  மடமங்ைக தன் நாயகைன இழந்  
அ கிறாள். உலகில் அத்தைகய ர்ப்பக்கியவதிகைளக் கா ம்ெபா  நம் உள்ளம் 
கைரகிற . அவள  அ ைக நம் ைடய கண்ணி ம் நீர் சுரக்கச் ெசய்கிற . அவள் 

க்கத்ைத நா ம் பங்கிட் க் ெகாள்கிேறாம். இறந்  ேபானவன் எவ்வள  
ெகா யவனாக இ ந்த ேபாதி ம் அந்த ெமல் யலா க்கு உண்டான 
ெப ந் யரத்திேல நாம் ஆழ்ந்  ேபாகிேறாம்.

      கம்பன் சி ஷ் ெசய்த காவிய உலகத்திேல குந்  பார்க்கலாம். ராவணன் 
ராமன் ைக அம் க்கு உயிர் ெகா த்  மாண்  கிடக்கிறான். விபீஷணன் பார்த் க் 
கத கிறான்:

        உண்ணாேத உயிர்உண்ணா ெதா நஞ்சு சனகிஎ ம் ெப நஞ் சுன்ைனக்
        கண்ணாேல ேநாக்கேவ ேபாக்கியேத உயிர்நீ ம் சுளப்பட் டாேய!
        எண்ணாேதன் எண்ணியெசால் இன்றினிதா எண் திேய எண்ணில் ஆற்றல்
        அண்ணாேவா அண்ணாேவா அசுரர்கள்தம் பிரளயேம! அமரர் கூற்ேற!

      கவிையப் ப க்கிறெபா ேத விபீஷணன் கத வ  நம் காதில் ேகட்கிற . 
'அண்ணாேவா! அண்ணாேவா!' என்  ெசால் ப் லம் ம் லம்பல் காலத்ைதக் 
கடந்  இடத்ைதக் கடந்  இன்  நம் உள்ளத்தின் கா க்குக் ேகட்கிற . ஆஹா! 
'அசுரர்கள்தம் பிரளயேம!' என்ற ெதாடாில் விபீஷணன் உள்ளத்தின் ேவதைனையக் 
ெகாட்  வி கிறாேன!

      மண்ேடாதாி வ கிறாள். உடம்ெபல்லாம் சல்லைடக் கண்ணாகத் ைளக்கப்-
பட் க் கிடக்கும் ராவணைனப் பார்க்கிறாள்.
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       ெவள்ெள க்கஞ் சைட யான் ெவற்ெப த்த தி ேமனி ேம ம் கீ ம்
       எள்இ க்கும் இடன்இன்றி உயிர் இ க்கும் இடன்நா  இைழத்த வாேறா!
       கள்இ க்கும் மலர்க்கூந்தற் சானகிைய மனச்சிைறயிற் கரந்த காதல்
       உள்இ க்கும் எனக்க தி உடல் குந்  தடவியேதா ஒ வன் வாளி!

      மரங்க ம் மைலக ம் உ க வாய்திறந்  அரற் ம் மண்ேடாதாியின் லம்பல் 
நம் உள்ளத் க்குள்ேள ெசன்  உ க்குகின்ற , கண்ணீர்கூடத் ளிக்கிற . ஆம்; 
நா ம் அ கிேறாம்.

      ன்ேன ெசான்ன உண்ைமயான அ ைகைய நாம் ேகட்கிறேபா  நமக்கு வந்த 
அ ைக ம் உண்ைமயான . இங்ேக மண்ேடாதாியின் லம்பைல வாசிக்கும்ேபா  
வ ம் அ ைக ேபா . இந்த அ ைகக்கு அ யில் இன்பம் இ க்கிற . ெமய்யான 
அ ைகைய நாம் மீட் ம் ேகட்க வி ம் வதில்ைல. அ  ன்பத்ைத உண்டாக்குவ . 
காவியத்தில் உள்ள அ ைக ேம ம் ேம ம் நம்ைமக் கவர்கிற . பல பல தடைவ 
அந்த அ ைகைய அ கி நாம் அ கிேறாம்; ச ப்பில்லாத அ ைக அ . 
அ ைகைய வி ம் வ  மாயமந்திர வித்ைத அல்லவா? காவியம் அைதத்தான் 
ெசய்கிற . மண்ேடாதாியின் அ ைக காவியமாக மாற்றப் ப ம்ேபா  அதன் உ வம் 
மா வதில்ைல. ஆனால் அதன் உயிர் மாறிவி கிற ; பயன் ேநர் எதிராக 
அைமகின்ற . கசப்பான சுைவ ைடய பாகற் காையக் குழந்ைத வி ம் வதில்ைல. 
சர்க்கைரயினால் பாகற்காய்ேபால நிறம் ஊட்  ஒ  மிட்டாய் பண்ணினால் அைதக் 
குழந்ைத ேம ம் ேம ம் வி ம் கிற . மனித உலகத்  அ ைகக்கும் காவிய 
உலகத்  அ ைகக்கும் உள்ள ேவ பா  இைதப் ேபான்றேத.

      கவிஞ ைடய சி ஷ் யிேல பலபல லப்ெபா ள்கள் இல்ைல. உலக 
சி ஷ் க்கு ஆதாரமாக ௯௨ லப் ெபா ள்கள் உண்ெடன்  விஞ்ஞானிகள் 
ெசால்கிறார்கள். எல்லாம் பஞ்ச தத்தின் விைளெவன்  தத் வ ல் ெசால்கின்ற . 
காவிய உலகத்தில் லப்ெபா ள் இரண்ேட: ெசால், ெபா ள். அவற்ைறத் தனித் 
தனிேய பிாித் ச் ெசால்வ கூடப் பிைழ. ெசால் என்றாேல ெபா ம் 
உள்ளடங்கித்தான் இ க்கிற . சிவ ம் சக்தி ம் அேபதமாக நிற்ப ேபாலச் 
ெசால் ம் ெபா ம் ஒன்  பட்  நிற்கின்றன. ெசால் இன்றிக் கவிப் பிரபஞ்சத்தில் 
ெபா ள் இல்ைல; ெபா ள் இன்றிச் ெசால் இல்ைல. இந்த இரண்ைடக் ெகாண் ம் 
கவிஞன் அமரைனச் சி ஷ்  ெசய்கிறான்; அசுரைன ம் காட் கிறான். அ ைக 
வ கிற ; அதன்பின் இன்ப ம் இ க்கிற .

      நாகாிகப் பண்  மிக மிக மனிதன் நிரந்தரமான பய ைடய ெசயல்களில் 
ஈ ப கிறான். அறி  கூராக ஆக அவ க்கு நித்தியத் வம் ேவண் ெமன்ற ஆைச 
பிறக்கிற . உடல் மாண்  ேபா ம் மாளா  நிற்கும் க க்காகப் ேபாரா கிறான். 
எல்லாவற்ைற ம் மறந்  ஒ ைமப்பாட் ன் வழிேய இன்பந் ய்க்கக் காரணமான 
கவிைதைய நா கிறான். அதற்குேம ம் ேபாய்க் கட ள  அ ளாட்சியிேல குந்  
இறவாத ெப வாழ்  வாழ வி ம் கிறான். க்தி இன்பத்ைதத் ேத  அைலகிறான்.
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      இவற் ள் க்தி இன்பத்ைதத் ேத  ஸர்வ சங்க பாித்தியாகம் ெசய்வெதன்ப  
எல்ேலா க்கும் எளிதான காாியமல்ல. அதற்கு அ த்தப யாகக் கவிைதயின் லமாக 
மன ஒ ைமப் பாட்ைட ம் இன்பத்ைத ம் அைட ம் வழி ஓரள  மக்க க்கு எளிதில் 
கிட் ம்ப  அைமந்தி க்கிற . கவிஞர்கள் என் ம் மாறாத நண்பர்களாக நம்  
அ கிேலேய நிற்கின்றனர். மனம் இ ந்தால் கம்பேனா  அளவளாவலாம்; 
தி வள் வர  அற ைரையக் ேகட்கலாம்; இளங்ேகாவ க ைடய சிலம்ெபா ைய 

கரலாம்.

      இந்தக் கவிைத இன்பத்ைத த்தியின்பத்ைத வி ம்பிய ெபாிேயார்க ம் 
சிறப்பாகப் பாராட் யி க் கிறார்கள். அப்பர் சுவாமிகள் கவிைத இன்பத்திேல 
மனத்ைதச் ெசல்லவிட்  ேயாகத் யில் ெகாள்ளேவண் ம் என்  குறிப்பி கிறார். 
அந்த வழக்கம் உைடயவர்கள  ெநஞ்சில் இ ள் நீங்கி ஒளி பா மாம்; சிவெப மான் 
தி வ ள் ெபா மாம். இைத எதிர்மைற கத்தால் அவர் ெசால்கிறார்:

            "ெசாற்பா ம் ெபா ள் ெதாிந்  ய்ைம ேநாக்கித்
                ங்காதார் மனத்தி ைள வாங்காதாைன"

      என்ப  அவர் தி வாக்கு. மனத்  இ ைள வாங்குவதற்கு ஏற்ற ஒ வைக ேயாகம் 
இ . ெசால் ேல பரவிக் கிடக்கும் ெபா ைள கர்ந்  அதன்கண்ேண ஒன் பட் த் 

ங்கேவண் மாம். இந்தக் கவிதாேயாகம் ராஜேயாகம், ஹடேயாகம் 
த யவற்ைறவிட எளிய தாேன?

      உலகம் வ ம் கவிைத இன்பத்ைத உணர்கின்ற . பாைஷயின் வளப்பத் க்கு 
ஏற்றப  கவிைதயின் வளப்ப ம் ெப கி ம் சு ங்கி ம் அைமந்தி க்கின்ற . ஒ  
ெமாழியான  பலகாலம் வழங்கிவந்தி ந்தால் அம்ெமாழியில் கணக்கிறந்த 
காவியங்கள் உண்டாவ ம் கவிஞர்கள் பலர் உண்டாவ ம் இயல்ேப. கன்னித்தமிழ் 
என்  பாராட் ம் தமிழ்ெமாழியின் சாித்திரத்திற்கு, ஆதி ம் இல்ைல; அந்த ம் 
இல்ைல. "ெதான்  நிகழ்ந்த தைனத்  ணர்ந்தி ம் சூழ்கைல வாணர்க ம் - இவள் - 
என்  பிறந்தவள் என் ணராத இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்" என்  பாரதியார் 
பாரதேதவிக்குக் கூ ம் இலக்கணத்ைதத் தமிழ்த் தாய்க்கும் ெசால் வடலாம்.

      சிவெப மாைனப்ேபால இம்ெமாழி ம் ' ன்ைனப் பழம் ெபா ட்கும் ன்ைனப் 
பழம்ெபா ளாய்ப் பின்ைனப் ைமக்கும் ேபர்த் மப் ெபற்றி'ைய உைடயதாய் 
விளங்குகின்ற . காவிய இன்பத்ைத கர்ந் ம் கரச் ெசய் ம் உலகில் விளங்கிய 
பல ெப ங்கவிஞர்களால், வளம்ெபற்ற ெமாழி இ . ெதய்வங்கைளேய தன் 
தி த்ெதாண்டர்களாகப் ெபற்ற ெப ைம ைடயெதன்  கைதகள் வழங்குகின்றன. 
காலெவள்ளத்தில் அமிழ்ந்  அழிந்  ேபாகாமல் நிற்ப  ஒன்ைறக் ெகாண்ேட இ  
ெதய்வத் தமிழ் என்  ெசால் விடலாம்.

      கண்ணாேல கண் ம் பிற லன்களாேல கர்ந் ம் மனிதன் உண ம் 
ெபா ள்களின் இயல் கைளச் ெசால்லாேல சித்தாிக்கும் லவர்கள் அன்  தல் 
இன்  வைரயில் தமிழ்நாட் ல் இ ந் வ கிறார்கள். உள்ளத்தில் ழ்கிக் கிடக்கும் 
உ வில்லாத இயல் க க்கு உ க்ெகா த்  உயிேராவியமாக்கிக் காவிய சி ஷ்  
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ெசய் ம் லவர்கள் பலர் இன் ம் க டம்ேபா  தமிழ்நாட் ல் நில கின்றனர். 
அகத்தியர் தல் பாரதி வைரயில் வந்த கவிஞர் பரம்பைர எத்தைன எத்தைனேயா 
அாிய காவியங்கைளத் தமிழர்க ைடய ெப ந்தனமாகக் ெகா த்  உதவியி க்கிற .

      நம் ைடய ைகக்குக் கிைடக்கும் அ நிதிக ள் மிகப் பழைமயானைவ கைடச்சங்க 
காலத்  ல்கள். அவற்ைறச் சங்க ல்கள் என்  இப்ேபா  வழங்கி வ கிேறாம். 
பத் ப் பாட் , எட் த் ெதாைக, பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு என்  ன்  பிாிவாக அந்த 

ல்கைளப் பிாித்தி க்கிறார்கள். தி காற் ப்பைட, ெபா நர் ஆற் ப் பைட, 
சி பாணாற் ப்பைட, ெப ம்பாணாற் ப்பைட, ல்ைலப்பாட் , ம ைரக் காஞ்சி, 
ெந நல் வாைட, குறிஞ்சிப்பாட் , பட் னப்பாைல, மைலப கடாம் என்  பத்  
நீண்ட பாடல்க ம் பத் ப்பாட்  என்ற ெதாகுதியில் இ க்கின்றன. எட் த் ெதாைக 
என்ற வாிைசயில் எட்  ல்கள் அடங்கி ள்ளன. அந்த எட்  ல்களில் 
ஒவ்ெவான் ம் பல லவர்கள் பா ய பாடல்களின் ெதாகுப் . நற்றிைண, 
கு ந்ெதாைக, ஐங்கு  , பதிற் ப் பத் , பாிபாடல், க த்ெதாைக, அகநா , 

றநா  என்ற ெபய ைடயைவ அைவ. கீழ்க்கணக்கு என்பதற்கு அ ப்பைடயான 
ல் என்ப  ெபா ள். அைவ பதிெனட்  ஆைகயால் பதிெனண் கீழ்க் கணக்கு 

என்  ெசால்வார்கள். இந்த வாிைச ன்ேன ெசான்ன இரண்  வாிைச ல்க க்கும் 
பிற்பட்ட  என்  ஆராய்ச்சியாளர் ெசால்வார்கள். மற்ற ல்கைள ேநாக்க இைவ 
பழைம ைடயனேவ.

      உலகம் ேபாற் ம் தி க்குறள் இந்தப் பதிெனட்  ல்க க்குள் ஒன்றாக 
ைவக்கப்பட் ள்ள . இந்த வாிைசயில் ெப ம்பாலான ல்கள் நீதி ல்களாகேவ 
இ க்கின்றன. நால யார், நான்மணிக்க ைக, இனியைவ நாற்ப , இன்னா நாற்ப , க
◌ார் நாற்ப , களவழி நாற்ப , ஐந்திைண ஐம்ப , ஐந்திைண எ ப , திைணெமாழி 
ஐம்ப , திைணமாைல ற்ைறம்ப , தி க்குறள், திாிக கம், ஆசாரக் ேகாைவ, 
பழெமாழி, சி பஞ்ச லம், ெமாழிக்காஞ்சி, ஏலாதி, ைகந்நிைல என்ற ல்கேள 
பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு என்ற வாிைசயாக வழங்கப் ெப ம்.

      சங்ககாலத்  ல்க க்கும் பிற்கால ல்க க்கும் பல ேவ பா கள் உண் . 
உள்ளைத உள்ளவாேற ெசால் வைத அந்த ல்களிேல காணலாம். இயற்ைகயின் 
எழிைல நன்றாக எ த் க் காட் வ  சங்க காலத் க் கவிைத. 'அக்காலத் ப் 

லவர்களின் கவிைத இயற்ைகத் தாயின் ம யில் தவழ்ந் , ெதய்விகக் காத ம் 
அறந்திறம்பா ரத்தி ம் விைளயா , சமரஸ நிைலயில் ற்றி க்கின்ற . 
கவிஞர்க ைடய சி ஷ் களில், அ விகள் இைடயறா  சங்கீதத்ேதா  ழ்வ ம், 
அதில் மகளிர் ைளந்  விைளயா  இன் ற்  மலர்கைளப் பறித் ப் பாைறயிேல 
குவித்  அழகு பார்ப்ப ம், நாயகன் ஒ வன் ேவட்ைடயா க்ெகாண்  வ வ ம், 
அவன் அம்மகளிர் கூட்டத்தில் உள்ள நாயகி ஒ த்திையக் காண்ப ம், இ வர் 
கண்களாகிய மைடவழியாகப் பாய்ந்த அன்  ெவள்ளத்தில் இ வர் உள்ள ம் கலந்  
கைரவ மாகிய நிகழ்ச்சிகைளப் பார்க்கிேறாம். ஏைழ இைடயன் ட் ல் பந்தற்கா ல் 
கட் யி க்கும் தைழைய ஆட் க்குட்  உண்ப ம், கடற் கைரயி ள்ள வைலயர் 
ெத க்களில் த் க்கைளக் கிளிஞ்சி க்குள் இட் க் குரங்குகள் குழந்ைதகேளா  
கி கி ப்ைப விைளயா வ ம், இைடயன் மாைலக்காலத்தில் தன் ைடய 

ல்லாங்குழற் கீதத்தினால் பசுக்கைள ெயல்லாம் ஒன் கூட்  ட் க்கு வ ைகயில் 
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வழியிேல மலர்ந் ள்ள ல்ைலப் க்கைளக் ெகாத்ேதா  பறித் த் தைலயிற் ெச கிக் 
களிப்ப மாகிய காட்சிகைளக் காண்கிேறாம். அரசர்கள் வித் வான்கேளா  கூ ப் 
ெபா  ேபாக்குவ ம், கால
      வைரயைறப்ப  அரசியற் காாியங்கைளச் ெசய்வ ம், கு க ைடய வழக்ைக 
ந நிைலைம பிறழா  தீர்ப்ப ம், விழாக் ெகாண்டா வ ம் ஆகிய காட்சிகைள ம் 
பார்க் கிேறாம்.

      'ெந நாட்களாகத் தீ ட்டப் படாைமயால் காளான் ைளத்த அ ப் ம் ஓட்ைடக் 
கூைர ம் உள்ள வ ைம நிைலயம் ஒ  பக்கம் சித்தாிக்கப்ப கின்ற ; பல 
பண்டங்கைள விற்கும் இடங்களில், பக ற் ெகா களா ம் இரவில் விளக்குகளா ம் 
பாைஷ அறியாதவர்க ம் அறிந்  ெகாள் ம்ப  இன்ன இன்ன பண்டங்கள் 
விற்கப்ப ம் என்பைதக் குறிப்பிக்கும் கைட திகளி ம், அரண்மைனகளி ம் 
தி மகள் நடனம் ாி ம் ேகாலம் ஒ  றம் சித்தாிக்கப்ப கின்ற . ரம், காதல், 
ேசாகம் த ய ரஸபாவங்கள் அங்கங்ேக அைமந்  விளங்குகின்றன' என்  சங்கத் 
தமிைழ இக்காலத் தமி லகத் க்கு அறி த்திய தமிழ் வள்ளலாகிய ஐயரவர்கள் 
ெசால் கிறார்கள்.

      தமிழ க்குக் காதைல ம் ரத்ைத ம் பா வதில் ஆர்வம் அதிகம். தமிழ்க் 
கவிைதக்குப் ெபா ளாக உள்ளவற்ைற அகம் என் ம் றம் என் ம் இரண்டாகப் 
பகுத்தி க்கிறார்கள். அகம் என்ப  காதல் வாழ்ைவப் பற்றிய . ஒ  காதல ம் 
காத ம் தாம் அன்பினால் ஒன் பட்  இன் ற்றைத இன்னெதன்  
மற்றவர்க க்குப் லப்ப த்த யாத ெபா ளாகி அகத் க்குள்ேள உணர்ச்சி 

வமாக நிற்பதால் இன்பப் ெபா ைள அகம் என்  ெசான்னார்கள். மற்றவற்ைற-
ெயல்லாம் றெமன்  வகுத்தார்கள். மற்றைவ பலவானா ம் அவற் ள் தைலைம 
வகிப்ப  ரேம.

      இன்னெதன்  இன்பம் கர்ந்ேதார் ெசால்ல யாதைதக் கவிஞன் ெசால் -
வி கிறான். காதைலக் கைதயாக்கி, இன்பத்ைத கர்வதற்கு ன் காதல ம் 
காத ம் சந்திப்பைத ம், அவர்கள் உள்ளங்கள் கடல் ேபாலக் ெகாந்தளிப்பைத ம், 
ஐய ம் மயக்க ம் ெதளி ம் உண்டாவைத ம் கவிஞன் தமிழ்க் கவிைதயிேல ேகாலம் 
ெசய்கிறான். காதலர் ஒன் பட்டபிறகு பிாிவைத ம் பிாிவிேல அவ் ள்ளம் இரண் ம் 
கு றிக் குைமவைத ம் ெசால்கிறான். இந்தக் கைத வின்றி வளர்கிற . 
அவர்க ைடய உள்ள உணர்ச்சிகள் உைரயாக வ கின்றன. 
காத  இன்பத்தி ம் ன்பத்தி ம் தன் உள்ளத்ைதக்

      காதலேனா ம் ேதாழிேயா ம் ெவளிப் ப த் கிறாள். காதல ம் காத க்கும் 
ேதாழிக்கும் ேதாழ க்கும் தன் உணர்ச்சிைய உைரயாக்கிச் ெசால்கிறான். சங்க 

ல்களில் இந்தக் காதல் கைத - அகப்ெபா ள் - நாடகக் கவிையப் ேபாலப் 
பாத்திரங்களின் கூற் க்களாகேவ அைமந்தி க்கிற . கவிஞன் அந்தப் 
பாத்திரங்களாக இ ந்  ந க்கிறான். தன்ைனத் தனிேய காட் க் ெகாள்வதில்ைல.

      காதல் உணர்ச்சியின் பலேவ  உ வங்கைள ம் நிைலகைள ம் அ க்காமல் 
ச க்காமல் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களினால் பா க் குவித்தார்கள் சங்க காலத் ப் 
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லவர்கள். இந்தக் காதல் கைதையச் சில சில அழகான வரம் க்கு உள்ளாக்கி 
அவ்வரம் க்குள்ேள கவிைத ெவள்ளத்ைதப் பாயச் ெசய்தி க்கிறார்கள் தமிழர்கள். 
அதனால் அகப்ெபா ைளத் தமிழர் தமக்ேக உாிய தனிச் ெசாத்தாகப் ெப மிதத்ேதா  
ெசால் க் ெகாள்வார்கள்.

      காதல் நாடகம் படர்வதற்கு நிைலக்களமாக இயற்ைகைய ைவத்தி க்கிறார்கள். 
இயற்ைக எழி ம் ப வ காலங்க ம் காதல ம் காத ம் ெகாள் ம் உணர்ச் சிக்கு 
உதவியாகின்றன. இதற்காக இந்தக் காதைல ஐந்  பிாிவாகப் பிாித்தி க்கிறார்கள். 
காதல ம் காத ம் தனிைமயிேல சந்தித்  இன்பம் அைடவ  ஒ  பகுதி. இைதக் 
குறிஞ்சி என்ற திைணயாக வகுத்தார்கள். காதலன் தன் கடைமைய நிைறேவற்ற 
ேவண் க் காத ையப் பிாிந்  ெசல்கிறான். இந்தப் பிாிைவப்பற்றிச் ெசால் ம் 
பகுதிையப் பாைல என்  பிாித்தார்கள். காதலன் பிாியேவ தைலவி தன் பிாி த் 

ன்பத்ைத ஆற்றிக்ெகாண்  தைலவன் வ வான் என்  அறம் திறம்பாமல் 
இ க்கிறாள். இ  ல்ைலயாகும். தன் காத டன் வா ம் தைலவன் காமம் 
மீ ர்ந்தைமயால் பரத்ைதயைர நச்சிச் ெசல்லத் தைலவி ஊடைல அைடகிறாள். இ  
ம தத்தின்பாற் ப ம். பிாி த் ன்பம் தாங்காமல் தைலவி வ ந் கிறாள். இ  
ெநய்தெலன்ற பகுதியில் அடங்கும். இந்த ஐந் க்கும் தனித்தனிேய நிலங்கள் 
வகுத்தி க்கிறார்கள்.

      மைல ம் மைலையச் சார்ந்த இட ம் குறிஞ்சி நிலம். காதல ம் காத ம் 
இன் வதற்கு ஏற்ற  அ . நிலமகளின் ப வ எழி க்கு அைடயாளம்ேபால 
வானத்ைதத் ெதாட்  நிமிர்ந்  நிற்கும் மைலச்சார ல் இன்ெனா யா  தா ம் 
அ வி ம் ம்ெபாழி ம் உள்ள பரப்பில் தனிைம நிைலயில் காதலர் ஒன்  ப வ  
ெபா த்தமான  என்  கண்  அந்நிலத்ைதப் ணர்ச்சிக்கு உாியதாக ைவத்தார்கள்.

      பாைல நிலம் பிாி க்கு உாிய நிைலக்களம். பிாி  ன்ப உணர்ச்சிைய 
விைளவிப்ப . அைதச் ெசால் ம் கவிஞ க்கு அவ் ணர்ச்சிக்கு உதவி ெசய்வதாக 
ஒ  நிைலக்களம் (Back Ground) அைமந்தால் எவ்வள  அழகாக இ க்கும்! உயிரற்ற 
ெபாட்டலாக மரம் காிந்  னல் வறந்  மான் கலங்க யாைன மயங்கும் பாைலநிலம் 
ெவம்ைமக்கு இ ப்பிடம். அந்த ெவம்ைம பரப்பிேல பிாி த் தீ பின் ம் ெவம் 
ைமைய அைடகிற . ஆத ன் பிாிைவப் பாைல நிலத்திேல ைவத் ப் பா னார்கள் 
கவிஞர்கள். இப்ப ேய ஏைனயைவ ம் அைமந்தன.

      சிறந்த ஓவியன் ஒ வன் தான் எ ம் சித்திரத்தின் தைலைமப் ெபா க்கு ஏற்ற 
நிைலக்களத்ைத அைமத் க் ெகாள்வ  ேபால ம், இைசவாணன் தான் பா ம் 
பாட் க்கு ஏற்ற சு திைய அைமத் க்ெகாள்வ  ேபால ம் இந்த நிலங்க ம் 
காலங்க ம் உத கின்றன.

      இப்ப ப் பலகாலமாக இயற்ைக ெயழிைல நிைலக்களமாக ம் காதலன் 
காத யைர க்கிய பாத்திரமாக ம் அவர்கள் உள்ளத் ேட எ ந்  ர ம் 
உணர்ச்சி அைலகைளக் கவிக்கு உாிய ெபா ளாக ம் ைவத் ப் பா ய பாடல்கள் 
காவிய உலகத்திேல எக்காலத் ம் வாடாமல் பச்ெசன்  இ ப்பைவ. தமிழ க்கு 
இத்தைகய ெசாத்  ஒன்  இ ப்பைதத் தமி லகேம சிலகாலம் மறந்தி ந்த . 
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என் ைடய ஆசிாியப் ெப ந்தைகயாகிய டாக்டர் உ. ேவ. சாமிநாைதயரவர்கள் சங்க 
ல்கைள ெவளிக் ெகாணர்ந்  ப் த் லக்கி ெம கிட் த் தமிழர்க க்கு 

உதவினார்கள். இன்  தமிழ்நாட் ல் பண்ைடத் தமிழர் சாித ம், பண்ைடக் 
கவிைதயின்ப ம் தமிழர் உள்ளத்திேல விைளயா வதற்கு அவர்க ைடய யற்சிேய 
விைதயாகும்.

      அப்ெபாியா ைடய தி வ க்கீழ்ப் பல வ ஷங்கள் பணி ாிந்  தமிழ் கற்கும் 
ேப  ெபற்றைமயால் சங்ககாலக் கவிைதயின்பத்தின் சில ளிகைள என் 
சி மதியால் அறிந்  இன் ம் வாய்ப்  உண்டாயிற் . சங்க ைல ேநேர பயின்  
இன் ம் தகுதி யாவ க்கும் இரா . ஆயி ம் சங்க ற் ெபா ைள உணர்ந்தால் 
இன் வதற்கு ஒவ்ெவா  தமிழ க்கும் தகுதி உண் . ஆகேவ சங்க ல் உள்ள 
சில ெசய் ட்கைளப்  ைறயில் தமிழன்பர்க க்கு அறி கப்ப த்தலாம் என்ற 
எண்ணத்தினால் 'காவிய ம் ஓவிய ம்' என்ற ெபயேரா  ஒ  கட் ைர வாிைசையக் 
கைலமகளில் ெதாடர்ந்  எ திவரலாேனன்.

      காவியம் ெசால்ேலாவியம். அைதப் ப க்கும் ெபா ேத உள்ளத்தில் ஓவியக் காட்சி 
தாேன அைமகின்ற . உ வம் இல்லாத ெபா ள்கைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் 
உள்ளம் உண ம்ப  ெசய் வி கின்ற . காவியத் க்கு உள்ள பல இயல் கள் 
ஓவியத் க்கும் உண் . உலகிற் கா ம் ெபா ள்களின் குைறபா கைளப் ேபாக்கி 
அதற்கு ஓர் அழைக ஊட்  நித்தியத் வத்ைதத் த வதில் காவிய ம் ஓவிய ம் ஒேர 
நிைலயில் இ ப்பைவ. இரண் ம் ெவ ம் உ வத்ைத மாத்திரம் காட் வேதா  
நில்லாமல் உணர்ச்சி கைள ம் காட் ம்ேபா  சிறப்ைப அைடகின்றன.

      சங்ககாலக் காவிய உலகத்தின் காட்சி ஒவ்ெவான் ம் ஒவ்ெவா  சித்திரம். 
கைலத்திறம் ைகவந்த ஓவியர்க க்குச் சங்க ல் ஒ  ெபாிய களஞ்சியம். வண்ண 
ஓவியங்க ம், ைனயா ஓவியங்க ம் வைரவதற்குப் ெபா ள் எங்ேக எங்ேக என்  
ேதடேவண்டாம். சங்க ல்களிேல குந்தால் பல்லாண் கள் ஓவியம் பைடக்கப் 
பண்டம் இ ப்பைதக் காணலாம்.

      இந்த நிைனவினால் காவியச் சிறப்ைப ஓவியத்தா ம் ெவளிப்ப த்த ேவண் -
ெமன்ற யற்சி எ ந்த . அதற்கு உ ைணயாக ஓவியர்  ராஜம் எங்க க்குக் 
கிைடத்தார். இந்திய ஓவியக்கைலயில் ேதர்ச்சிெபற்ற அவர் காவியத்தின் க த்ைத 
மனத்திேல பதித் ப் பிறகு அதைனச் சித்திரமாக மாற்றியி க்கிறார். காவியத் க்கு 
ஓவியம் ேவண் மானால் இந்நாட்  ஓவியங்கேள ெபா த்தமாக இ க்கும். 
நம் ைடய காவியங்களில் குறிப்பினால் ெபா ைளப் லப்ப த் ம் ைறைய மிக 
உயர்வாகக் ெகாண்டா வார்கள். 'கட ம் ெபாிய கண்கள்' என்  கவிைதயிேல 
ெசால் ம் ேபா  சீதாபிராட் யின் உள்ளத்தின் ஆழத்ைதப் லப் ப த் ம் 
வாயிலாகக் கண்கள் இ க்கின்றன என்ேற க த ேவண் ம். 'காதள  நீண்ட கண்' 
என்றால் நாடாைவ ைவத்  அளந்  பார்த் , 'கா க்கும் கண் க்கும் 
இரண்டங்குலம் இைடெவளி இ க்கிறேத!' என்  குைற கூறலாமா? "கண் நீண்ட , 
மிக நீண்ட " என் தான் நமக்குச் ெசால்லத் ெதாி ம். கவிஞன் அைதத் தன் ைடய 
கவிைத அளைவக் ெகாண்  'காதள  நீண்ட கண்' என்  ெசால்கிறான்.
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      கவிைதயிேல தளிர்ேபால் ெம ந்த விரல்கைள ம், ெகா ேபால் டங்கிய 
இைடைய ம் கண்  அவற்றின் ெமன்ைமைய உணர்ந் ெகாள்கிேறாம். ஆனால் 
ஓவியத்தில் விரல்கைளச் சற்  நீளமாக ம் வண்டனவாக ம் கண்டால், 'இ  
இயற்ைகக்கு மாறான !' என்  ெசால்கிேறாம். கவிஞன் 'தளிர்ேபான்ற விரல்' என்  
ெசால்வைதேய ஓவியப் லவன் சித்திரத்திேல காட் கிறான் என்பைத நாம் சற்  
ஊன்றிக் கவனித்  உணர்ந்தால் அைத ம் அ பவிக்க ம். காவிய உலகம் இந்த 
இயற்ைக உலகத் க்குப் றம்பானதாக இ ந்தா ம், பலகா ம் ேகட் ப் ேகட் ப் 
பழக்கமாகி விட்டைமயால் 'இ  கவிைத' என் ம், 'இைதப் பார்க்கும் கண்ேண ேவ ' 
என் ம் ெதாிந்  ெகாண் க்கிேறாம். 'கவிஞைன நம் ைடய உலகத் ப் தியிேல 
இ த்  வந்  காண யா . கவிஞன  உலகத்திேல நாம் குந்  பார்த்  
இன் றேவண் ம்' என்ேற அறிஞர்கள் ெசால்கிறார்கள். இந்திய ஓவியக்கைல ம் 
காவியத்ைதப் ேபாலத் தனக்ெகன ஒ  தனி உலகத்ைத உைடய . கண்ணினாேல 
காணப்ப ம் ெபா ைள உள்ள  உள்ளப ேய 'ேபாட்ேடாப் படமாகக்' காட் வைத-
விட உணர்ச்சிைய ம் க த்ைத ம் லப்ப த் ம் சில வைகக் குறிப்பினாேல 
காட்டேவண் ம் என்ப  ஓவியப் லவன  ெநறி. நாம் நம் நாட் க் கைலைய மறந் -வ
◌ிட்ேடாம். அதனால் அ  திதாக ம் இயற்ைகக்கு மாறாக ம் ப கிற . சப்பளம் 
கூட்  உட்கா ம் கிராமத் க் குழந்ைதகைளக் கா ம்ேபா   உைற ேபா ம் 
பட்டணத்  உத்திேயாகஸ்தன், 'ஐேயா! இந்தக் குழந்ைதகைள இப்ப  உட்கார-
ைவத் ச் சித்திரவைத ெசய்கிறார்கேள!' என்  எண் கிறான். அந்த இளங்
குழந்ைதகைளக் ேகட்டால் ' மகளாகிய அன்ைனயின் ம யில் இப்ப  
உட்கா வ தான் எங்க க்கு இன்பத்ைதத் த ம்' என்  ெசால் வார்கள்.

      இந்திய ஓவியம் உள் ைற ெபா ேளா  நிற்ப . அ தான் அதற்கு உயிர். இந்த 
நாட் ச் சிற்ப ம் ஓவிய ம், ேகால ம் கூத் ம், காவிய ம் ராண ம் இந்தக் 
குறிப் ப் ெபா ைள உைடயனவாக இ ப்பதனால்தான் பிற நாட் ன க்கு 
விளங்காத திர்களாக உள்ளன. அவர் க க்கு விளங்காத  தவறல்ல. நமக்ேக 
விளங்கவில்ைல என்றால் நாம் தி ந்தேவண் வைத விட்  அவற்ைற இகழ்வ  
நியாயமாகுமா?

      தமிழ்க் காவியத் க்கு ஏற்ற தமிழ் ஓவியத்ைத அன்பர் ராஜம் வைரந்  தந்தார். 
அவர் எ திய ஓவியங்களின் அழைகப் ேபாகிற ேபாக்கில் விளம்பரப் படங்கைள-
ேபாலக் கண்  கர யா . காவியத்திேல ஆழ ஆழ இன்பம் ெப குவ ேபால, 
இந்த ஓவியங்களிேல ஆழ்ந்  நின்றால் இவற்றின் சிறப் ப் லப்ப ம்.

      இதில் உள்ள பதிெனட் க் கட் ைரகளில் பதினா  காதற் சித்திரங்கள். பின் 
இரண் ம் ரச் சிறப்ைபப் லப்ப த் வன. எட் த் ெதாைகயி ந்  நான்கும், 
பதிெனண் கீழ்க் கணக்கி ந்  ன் ம் ஆக ஏ  ல் களி ந்  எ த்த 
பாடல்கள் இதில் உள்ளன. இவற்ைறப் ேபால ற் க் கணக்கான பாடல்கள் உண் .

      கூ யவைரயில் கட் ைரகைள ெவவ்ேவ  ேதாரைணயில் எ த 
யன்றி க்கிேறன். பாடல்களில் உள்ள ெசாற்கள் கட் ைரயி ேட வ ம்ப யாக 

வ ணைனகைள ம் கூற் க் கைள ம் ெபா த்தியி க்கின்ேறன்.
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      கைலமகளில் இக்கட் ைரகள் ெவளியானேபா  பல அன்பர்கள் இவற்ைறப் 
பாராட் னார்கள். அந்தப் பாராட்ேட இவற்ைறத் ெதாகுத் ப் த்தக உ வத்தில் 
ெவளியிடத் ண் ய . ஆத ன் அவர்க க்கு என் நன்றி உாிய .

      காவியத் க்கு ஏற்ற ஓவியங்கைள வைரந்  உதவிய  ராஜத் க்கு ெவ ம் 
நன்றி ைர ெசான்னால் மட் ம் ேபாதா . தமிழ் நாட்டார் இந்திய ஓவியத்தின் 
சிறப்ைப நன்கு உண ம் காலம் வ ம். அப்ேபா  ராஜத்தின் ஓவியங்கள் வாடா-
மலராக இ ந்  மணம் சும் என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல. இனி வ ம் 
தமி லகத்தினர் நான் இப்ேபா  அவர்பாற் காட் ம் நன்றி ணர்ைவக் காட் ம் 
பல மடங்கு விாிந்த நன்றிையக் காட் வார்கள். அந்த்ப் கழ் அவ ைடய யற்சிக்கு 
ஏற்ற பயனாக இ க்குெமன்ற நம்பிக்ைகயினால் அவைர நான் வாழ்த் கிேறன்.

            இங்ஙனம்
            கி. வா. ஜகந்நாதன்.
-----------------

   
1. ' தாேன கள்வன் '

      சல சலெவன்  ஓ ம் நீர். அதன் கைரயிேல அவ ம் அவ ம் காதல் 
ண்டார்கள். அங்ேக ஒ  வ ம் இல்லாத தனிைமயிேல அவ்வி வ ம் இ ந்தனர். 

ஆயி ம் அவ க்கு எல்லாம் நிரம்பி யி ந்த  ேபாலத் ேதான்றிய . இன்ேறா, அவள் 
தன் ட் ல் தன் தாய் தந்ைதய ம் சுற்றத்தா ம் ேதாழிய ம் சூழ இ க்கின்றாள். 
ஆனால் அவ க்கு எல்லாம் சூன்யமாக இ க்கின்ற .

      அவன் அவைளப் பிாிந்தான். 'சிலநாேள இந்தப் பிாி ; விைரவில் வந்  உன்ைன 
மணப்ேபன். அ  வைரயி ம் ெபா த்தி ' என்  அவன் உ தி ெமாழி கூறிப் 
பிாிந்தான். அவள் அவைன நம்பினாள். உளமறியக் காதல் ாிந்தவன் மீண் வந்  
உலகறிய மணம் ாிவாெனன்  ஆர்வத்ேதா  காத்தி ந்தாள்.

      காத ன்ப நிைனவி ம் காதலைன எதிர்பார்க்கும் ஆர்வத்தி ம் காலத்ைதக் 
கழித் க்ெகாண் ந்தாள். ஒ  கணம் ேபாவ  ஒ  கமாகத் ேதாற்றிய . பிாி த் 

ன்பத்ைதப் ெபா த்தி ந்தாள். அந்தத் ன்ப விேல இைணயற்ற இன்பம் 
இ க்கிறெதன்ற நிைன  அதைனப் ெபா க்கும் மன வ ையத் தந்த .

      அவன் வரவில்ைல. அவள் உள்ளத்ேத சிறி  பயம் ைளக்கத் ெதாடங்கிய . 
ஆனா ம் அன்  அைத மைறத்த . அவ ைடய உயிர்த்ேதாழி அவைளத் தின ம் 
ஆயிரம் ேகள்விகள் ேகட்கிறாள். அவள் ேமனியிேல வாட்டம் ேதாற் கின்ற . ேதாழி 
அ  கண் , "ஏன் இப்ப  வா கிறாய்?" என்  வின  கிறாள். தன் உள்ளம்ேபாலப் 
பழகும் அத்ேதாழிக்கு அந்தக் காத  தனக்கு ஒ  காதலன் வாய்த்தைதச் 
ெசால் கிறாள்.

      அவன் தன் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட ம், இன் ைர ேபசித் தைலயளி 
ெசய்த ம், அள வளாவிய ம், 'பிாிேயன், பிாிந்தால் உயிர் வி ேவன்' என்  
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ெசால் ய ம், பிாிந்  வ ேவெனன்  உ தி ெமாழி கூறிய ம் - எல்லாம் 
ெசால்கிறாள்.

      எல்லாவற்ைற ம் ேகட்ட பிறகு ேதாழி காத க்கு அச்சத்ைத உண்டாக்குகிறாள்.

      ேதாழி: நீ காதல் ாிந்த கைத நன்றாயி க்கிற ! அவர் சூ ற  கூறி உன்ைனேய 
மணப்பதாகச் ெசான்னார் என்றாய். அதற்குச் சாட்சியாக யார் இ ந்தார்கள்?

      காத  நிைனத் ப் பார்க்கிறாள். இதற்கு ன்  பைழய நிைன  வ ம்ேபா-
ெதல்லாம் அந்தக் காதல ம் அவன் ேபசிய ேபச்சும் இன்ப ம் வந்  மனத்தில் 
நிரம் ம். இப்ெபா  அவைன விலக்கி அந்த இடத்ைத நிைனந்  பார்க்கிறாள். 
அவைனத் தவிர அங்ேக யார் இ ந்தார்கள்? தனிைமதான். அந்தத் தனிைம அன்  
இனித்த . இன்ேறா அைத நிைனக்ைகயிேலேய உள்ளம் ந ங்குகிற . ேதாழிக்கு 
விைட ெசால்கிறாள்.

      காத : யா ம் இல்ைல.

      ேதாழி: அப்ப யா? ஒ வ ம் இல்ைலயா? நன்றாக ேயாசித் ப் பார். பலர் 
ன்னிைலயில் நாயகைனக் ைகப் பி ப்பதல்லவா தி மணம்? நீ காதல் மணம் ெசய்  

ெகாண்ட அப்ெபா  ஒ வ ம் இல்ைலயா?

      காத  சிந்தனாேலாகத்திேல இ க்கிறாள். அங்ேக ேத த் ேத ப் பார்க்கிறாள். 
ஒ  த ம் இல்ைல. உண்ைமயில் இல்ைலயா? அவன் இ ந்தான். அவன் ஒ வேன 
இ ந்தான்.

      காத : தாேன.

      ேதாழி: அவர் ஒ வர்தாம் இ ந்தாரா? யா ம் இல்லாத இடத்தில் உன் நலத்ைத 
ெவளவிய அவைர நம்பியா நீ உ குகிறாய்? ஒ வ ம் காணாமல் ஒ  ெபா ைள 
ெவள பவன் கள்வன் அல்லவா?

      இந்த வார்த்ைத காத யின் உள்ளேத ைதக்கிற . அவன் தன் உள்ளம் கவர் 
கள்வன் என்பைத அவள் நன்றாக உணர்ந்தி க்கிறாள். ேதாழி ெசால்வதி ம் 
உண்ைம இ க்கிற . ெப ச்சு வி கிறாள்; அந்த ச்ேசா  வ கிற  அந்த 
வார்த்ைத.

      காத : கள்வன்!

      ேதாழி: மைறவிடத்திேல காதல் ாிந்த கள்வன் வார்த்ைதயிேல நம்பிக்ைக 
ைவக்கலாமா? அவர் அ  கூறினார், இ  கூறினாெரன்  அவற்ைற உண்ைமயாகக் 
ெகாள்ளலாமா? அவர் அந்த வார்த்ைதகைளப் ெபாய்யாக்கி விட்டால் நீ என்ன 
ெசய்வாய்?
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      இந்தக் ேகள்விைய இ வைரயில் காத  எண்ணிப் பார்க்கவில்ைல. அவர் 
ெபாய் கூ வாெரன்  எண் மள  அவள் மனம் மாசுபடவில்ைல. இப் ெபா ேதா 
ேதாழியின் வார்த்ைதகள் அவள் ெநஞ் ைசக் கலக்குகின்றன. அவர் தாம் கூறிய 
வார்த்ைத ெபாய்த்தால் அவள் என்ன ெசய்ய ம்? அவள் தன் ெநஞ்ைசேய 
ேகட் க் ெகாள்கிறாள்:

      காத : தான் அ  ெபாய்ப்பின் யான் எவன் ெசய்ேகா! (காதலர் அந்த உ தி 
ெமாழியினின் ம் தப்பினால் நான் என்ன ெசய்ேவன்!)

      தி ப்பித் தி ப்பி இந்தக் ேகள்விைய அவள் ேகட் க் ெகாள்கிறாள். அவன் ெமாழி 
தவறான் க த்திேல நின்ற  அவள் வாழ்வின் இன்ப மாளிைக. அப்ேபா  சிறி ம் 
சந்ேதக எண்ணேம இல்லாமல் ேவதவாக்காக நம்பினவல  உள்ளத்தில் இப்ேபா  
ஐய ணர்ச்சி குந்  ெநகிழச் ெசய்கின்ற .

      ேதாழி: ஐேயா! ைபத்தியேம! ஒ வ ம் இல்லாத தனிைமயிேல யாேரா ஒ வர் 
கூறிய வார்த்ைதகைள உண்ைமெயன்  நம்பிவிட்டாேய. நன்றாக ேயாசித் ப் பார்: 
அவர் உன்ேனா  காதல் ாிந்தெபா  சாட்சி ஒ வ ம் இல்ைலயா?

      காத  என்ன ெசய்வாள்! எல்லாவற்ைற ம் மறந்  அவன் ேபச்சிேல ெசய ேல 
ஒன்றிப்ேபான அக்காலத்தில் மற்றவற்ைறப் பார்க்க அவ க்குக் கண் ஏ ? ேதாழி, 
ேம ம் ேம ம் ேகட்கும் ேகள்விகளால் அந்தப் ேபைதப் ெபண் தன் உள்ளத்திேல 
பைழய காட்சிைய நி த்திப் பார்க்கிறாள். நிைலக்களேம இல்லாத சித்திரம்ேபால 
அவன் உ வம் ஒன்ேற அவ க்குத் ேதான் கிற . அவைன மறக்கப் பார்க்கிறாள்; 
சாட்சிைய உள்ளக் கண்ணால் ேத ப் பார்க்கிறாள். ேசார்  உண்டாகின்றேதயன்றிப் 
பயன் இல்ைல.

      இேதா, மின்னல்ேபால ஒ  நிைன  வ கிற . "ஒ  சாட்சி உண் " என்  
ள் கிறாள்.

      ேதாழி: ேயாசித் ச் ெசால்.

      அவள் கண் க்கு, அந்தத் தனிைமயிேல அ வி ேயாரத்திேல நின்ற நாைர 
காட்சி அளிக்கிற .

      காத : கு கும் உண்  தான் மணந்த ஞான்ேற. (அவர் காதல் ாிந்த காலத்தில் 
ஒ  நாைர ம் இ ந்த ண் .)

      ேதாழி சிாிக்கிறாள். நாைரையப் ெபாிய சாட்சியாகச் ெசால்ல வந் விட்டாேள 
என்ற நிைன  அவ க்கு. தனிைம தவழ் ேமான லகத்திேல அந்த நாைர ஒன்றாவ  
அகப்பட்ட  எவ்வள  ெபாிய காாியெமன்ப  காத யின் எண்ணம்.

      ேதாழி: நாைரயா? நன்றாக ேயாசித் ச் ெசால். உண்ைமயிேல நாைர இ ந்ததா?
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      அக்கினி ஓர் இடத்ைதப் பற்றிக்ெகாண்டால் அதைன ற் ம் கவர்ந் ெகாள்வ  
ேபால, சாட்சிையத் ேத த் திாிந்த காத யின் உள்ளம் நாைரையப் பற்றிக்ெகாண்ட . 
அைத விடாமல் பற்றிக்ெகாள் கிறாள். அவள  சிந்தைன யரங்கிேல இ வைரயில் 
காதலன் நின்றான். இப்ெபா  நாைர வந்  நிற்கிற . காதலன் மைறகிறான்.

      அந்த நாைரைய அ தல் வைரயில் பார்க்கிறாள். அ  தன் ஒற்ைறக் கா ேல 
நிற்கிற . அந்தக் கா ம் அதன் பாத ம் அவ க்குத் திைனயின் தாைள நிைனப்-

ட் கின்றன. மிக்கு ேமேல ைடத் த் ேதான் ம் நான்ைகந்  பச்ைச ேவ ம் 
அவற்றின்ேமேல நிற்கும் திைனப்பயிாின் தண் ம் நாைரயின் ஒற்ைறக்காேலா  
ேசர்ந்  நிைன க்கு வ கின்றன. ேமேல உள்ள நாைரயின் உடம்ைபப் பார்க்காமல் 
அதன் காைல மாத்திரம் பார்த்தால் நிச்சய மாகத் திைனத்தாெளன்  நிைனக்கும்ப  
ேந ம்.

      அவள் சிந்தைன, நாைரையப் பாதாதிேகசமாக அளந் ெகாண் க்ைகயில் 
ேதாழி ம ப ம் ேகட்ப  காதிற் ப கிற .

      ேதாழி: அ  நாைரதானா?

      'அதில் என்ன சந்ேதகம்? திைனத் தண் ேபால இ க்கும் பசுங்காைல ைடய 
அைத நான் மறப்ேபனா' என்  எண்ணினாள் காத . அவள் ெசால் கிறாள்:

      காத : திைனத்தாள் அன்ன சி  பசுங்கால கு கு (திைனயின் தண் ேபான்ற 
சிறிய பசிய காைல ைடய நாைரதான்.)

      ேதாழி விட்டபா ல்ைல.

      ேதாழி: நாைரயா சாட்சி? மிக ம் ேவ க்ைக தான்! அ  என்ன ெசய் -
ெகாண் ந்த ? மறந் ேபானைத நிைன க்குக் ெகாண் வ வ  எவ்வள  சிரமம்? 
நிைனவில் இ ப்பைத மறப்ப  பின் ம் எவ்வள  கஷ்டம்? காதலைன மறந்  
நாைரைய நிைனத்தாள். 'அ  எப்ப  இ ந்த ? என்ன ெசய்த ?' என்ெறல்லாம் 
ேகள்வி ேகட் த் திண்  மிண்டாடச் ெசய்கிறாள் ேதாழி. அந்தப் ேபைத நங்ைக 
ம ப ம் நாைரத் தியானத்திேல ஆழ்கிறாள்.

      நாைர ஒற்ைறக் கா ேல நின் ெகாண் க் கிற . தவம் ாி ம் ேயாகிையப்-
ேபால ஒேர ேநாக்கத் ேதா , ஓ கின்ற அ வியின் கைரயிேல நிற்கிற . அ  
எதற்காக நிற்கிற ? 'அ வியிேல ஆரல் மீன் வ மா?' என்ற ஒேர நிைனவிேல இந்த 
உலகத்ைதேய மறந்  நிற்கிற . அதன் உ வம், இப்ேபா  நன்றாகக் காட்சி 
அளிக்கிற .

      காத : ஒ கு நீர் ஆரல் பார்க்கும் கு கு (ஓ  கின்ற நீாில் ஆரல் மீைனப் 
பார்த் க் ெகாண் க்கும் நாைர அ .)

      நாைரயின் காைல ம் கண்ைண ம் ஓர் இைமப்பிேல அவள் கண் ந்தாள். அ  
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மனத்தில் ஏேதா ஒ  ைலயிேல ப ங்கிக்கிடந்த . ண் த் விக் ேகட்கும் 
ேதாழியின் ேகள்விகளால் அந்த நாைரைய அகக்கண் ன் ெகாண் வந்  
நி த்தினாள். இனி, ேதாழி என்ன ெசால்வாேளா என்  எதிர்பார்க் கிறாள். அவ க்கு 
இப்ேபா  உலக வ ம் ேதாழியினிடம் அடங்கியி க்கிற .

      ேதாழி சற் ம் இரக்கம் இல்லாதவள்! அந்த நாைரையச் சாட்சியாக ஏற் க்
ெகாள்ளக் கூடாேதா அவள்? ம ப ம் காத ையத் தன் சிாிப்பினால் ண்ப த் -
கிறாள்.

      ேதாழி: அ  ேபைதேய! உலகமறியாத குழந்ைதயா நீ? மீைனேய பார்த் க் 
ெகாண்  நிற்கும் நாைர உங்கைள எப்ப க் கவனிக்கப் ேபாகிற ? ஒற்ைறக் கா ல் 
நின்  ஒேர பார்ைவயாக ஆரல் மீன் வரைவ ேநாக்கி நிற்கும் அ ம் உன்ைனப் 
ேபால் எல்லாவற்ைற ம் மறந்  நிற்ப  தாேன? அ  ஒ  சாட்சியாகுமா? அ  
இ ந் ம் இல்லாத  ேபான்றேத. அவர் கள்வைனப் ேபாலச் சாட்சி யற்ற 
தனியிடத்திேல காதல் ாிந்தார். அவ க்கு அவேர சாட்சி.

      காத யின் உள்ளத்ேத வ யப் பி த்  இ த்  நி த்திய நாைர இப்ேபா  
மைறந்  விட்ட . ம ப ம் காதலன் வந்  நிற்கிறான். அந்தத் தனிைம ம் அவ ம் 
அவள் உள்ளத்ேத இன்பத்ைத ம் ன்பத்ைத ம் கலந்த மயக்கத்ைத உண்டாக்கு-
கின்றனர். ஒ வ ம் இல்லாத தனிைம; அவன் மாத்திரம் இ க்கிறான்; உள்ளத்ைதக் 
கவர்ந்  ெகாள்கிறான்.

      "யா ம் இல்ைல; தாேன கள்வன்" என்  அவள் வாய் க்கின்ற . அந்தப் 
பல்லவியிேல அவள் உள்ளம் கனிந்  இன்பம் கா கிற .

      கள்வன் வரைவக் காத  எதிர்பார்த்  நிற்கிறாள்.

      இந்தக் காதற்காட்சிையச் சித்தாிப்ப  பின் வ ம் பாட் .

                  தைலவி கூற்
            யா ம் இல்ைல; தாேன கள்வன்;
            தான  ெபாய்ப்பின் யாெனவன் ெசய்ேகா!
            திைனத்தாள் அன்ன சி பசுங் கால,
            ஒ குநீர் ஆரல் பார்க்கும்
            கு கும் உண் , தான் மணந்த ஞான்ேற.

                  - கு ந்ெதாைக - கபிலர் பாட் .

      [ெபாய்ப்பின்-தப்பினால். எவன் ெசய்ேகா-என்ன ெசய்யட் ம். திைனத்தாள் - 
திைனயின் தண் . ஒ குநீர்-ஓ கின்ற நீாிேல ெசல் கின்ற. ஆரல்-ஆரெலன் ம் 
மீன். கு கு-இங்ேக, நாைர.]
      ------------------
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2. ' காமேமா ெபாிேத!'

      மைலச்சார ன் ேமாகனக் காட்சியிேல சிந்ைதையப் பறிெகா த்  நின்  நா  
திக்ைக ம் கண்களால் அளக்கும் அவன் ஒ  ரனாகத்தான் இ க்க ேவண் ம். 
'உலம் ப  ேதாள்' என்  கவிகள் வர்ணிக்கிறார்கேள, அந்தத் ேதாள்கைள அவன் 
ெகாண் க்கிறான்.

      அவன் அந்த இயற்ைக எழிைலப் பார்த் ச் ெசாக்கி நிற்கிறாெனன்  ெசால்வ  
தவேறா? ஆம்; அவன் ேவ  எைதேயா எதிர்பார்த்  நிற்கிறான். மரங்களி ேட 
தைலைய அங்கும் இங்கும் தி ப்பி ம் தாழ்த்தி ம் பார்க்கிறான். யாேரா 
வ வைதத்தான் எதிர்ேநாக்கி நிற்கேவண் ம்.

      அேதா வ கிறாள் ஒ த்தி; அவ ைடய உல்லாஸ ேசாைபயிேல மைலப் 
பிராந்தியங்களின் மணம் தவழ்கிற . அவைளக் கண்ட டன் அவ க்கு கத்தில் ஓர் 
ஒளி ஏ கிற . ஆனால் அவன் அவைளக் கண்டவளவில் தி ப்தி அைடயவில்ைல. 
பின் ம் தன் பார்ைவைய ஓட் கிறான். அவைளத் ெதாடர்ந்  யாராவ  
வ கிறார்கேளா என்  ஆவேலா  கவனிக்கிறான். சிறி  ஏமாற்றக் குறிப்  அவன  

கத்திேல படர்கிற .

      அவள் வந் விட்டாள். வந்  அவன் ன் நின்றாள்.

      "உன் யஜமானி வரவில்ைலயா?" என்  அவைள அவன் ேகட்கிறான்.

      "உன் யஜமானிதாேன?" என்  அந்தக் ேகள்விைய மடக்கிக் ேகட் ப் ன்னைக 
க்கிறாள் அந்தப் ெபண்ணணங்கு.

      "சந்ேதகெமன்ன? என் ைடய யஜமானிதான்; என் ஆ யிர்த்தைலவி!"

      "அ  கிடக்கட் ம்; இரண்  நாட்களாக ஏன் வரவில்ைல?"

      அவன் என்னேவா ேயாசைன ெசய்  நிற்கிறான்.

      * * * *

      அவ ைடய காத யின் உய்ர்த்ேதாழி அந்தப் ெபண்மணி. காதல ம் காத ம் 
அந்தரங்கமாகப் பழகி வ கிறார்கள். இன் ம் தி மணம் நைட ெபறவில்ைல. 
காதல க்குள்ள கடைமகள் சில நாட்கள் அவைன வரெவாட்டாமல் த க்கின்றன. 
இந்த ரகசிய வாழ்க்ைக எவ்வள  காலம் நைட ெப வ ? காத  மிக ம் யரம் 
அைடகிறாள். அைதப் ேபாக்கி அவர்கள் காதல் நிைலெபறச் ெசய்யேவண் ய  
ேதாழியின் கடைம. உலகறிய மணம் ெசய்  ெகாள் ம்ப  காதலைன வற் த்த 
ேவண் ம். ேநேர அந்தச் ெசய்திையச் ெசால்வைத விடத் தைலவியின் நிைலையச் 
ெசால் , அதனால் அவேன அந்த விஷயத்ைத உணர்ந்  ெகாள் ம்ப  ெசய்ய-
ேவண் ெமன்ற உ திேயா  இன்  வந்தி க்கிறாள் ேதாழி.
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      * * * *

      "சாரைல ைடய மைல நாட் க்குத் தைலவ, நீ ெசாளக்கியமாக இ க்கேவண் ம்!"

      இந்த ஆரம்பம் ஏேதா ஒன்றச் ெசால்லப் ேபாகிறாெளன்பைதப் லப்ப த்திய . '
இப்ேபா  எனக்கு என்ன ெசாளக்கியக் குைற  வந் விட்ட ? இவள் எைதேயா 
பிரமாதமாகச் ெசால்லப் ேபாகிறாள்' என்  அவன் ஊகித் க் ெகாள்கிறான்.

      "ஆமாம்; உன் ைடய மைலச்சார ன் அழேக அலாதியான . அந்தச் 
சார ள்ள பலாப்பழங் க க்கு எத்தைன பா காப் ? இயல்பாகேவ வளர்ந்  ஓங்கி 
நிற்கும் ங்கில்கேள ெந க்கமாக நின்  ேவ ையப்ேபால உள்ளன. அந்த 
எல்ைலக் குள்ேள பலாமரங்கள் கு ங்கக் கு ங்கக் கனிந்  நிற்கின்றன. அந்தப் பலா
மரேமா ேவர்ப்பலா; பழங்கெளல்லாம் ேவாிேல காய்க்கின்றன. மியி ந்  
ெவ த் ப் றப்ப கின்றன. நிலேம அவற்றிற்கு ஆதாரமாக இ க்கிற . இவ்வள  
பா காப்பாக அைவ வள ம்ேபா  அவற்றிற்கு என்ன குைற?" என்கிறாள் அவள்.

      'இந்தக் குறத்தி என்னேவா ெசால்லப் ேபாகிறாள். அதற்காகத் தைலையச் சுற்றி 
க்ைகத் ெதா கிறாள்' என்  எண்ணிய காதலன், "அந்தப் பலாப்பழ விசாரம் 

இப்ேபா  எதற்கு?" என்  ேகட்கிறான்.

      "எதற்கா? அந்த விஷயம் யா க்குத் ெதாியப் ேபாகிற !"

      "எந்த விஷயம்?"

      "எங்கள் சார ேல விைள ம் பலாப்பழத்தின் நிைலைய அறிவ  எளிதல்லேவ! 
அ ம், ேவாிேல ப த் , நிலத்தால் தாங்கப்ெபற் , ங்கில்ேவ யின் காவ க்-
குள்ேள உள்ள பழத்ைத ைடய உங்கள் மைலசாரைல மாத்திரம் அறிந்தவர்க க்கு 
எங்கள் ஊர் விஷயம் எப்ப த் ெதாியப் ேபாகிற ?"

      "உங்கள் சார ல் மட் ம் என்ன தனிச் சிறப்  இ க்கிற ?"

      "அைதத்தான் ெசால்ல வ கிேறன். அேதா பார் அந்த பலா மரத்ைத. அதில் 
எவ்வள  ெபாிய பழம் ெதாங்குகிற , பார்!"

      "அேட அப்பா! உண்ைமயிேல ெபாிய பழந்தான்."

      "அதன் காம்ைபப் பார்த்தாயா? அ  எவ்வள  சிறிய  பார்த்தாயா? அைதத் 
தாங்கும் ெகாம்  எவ்வள  சிறிதாக உள்ள ? அவ்வள  சிறிய ெகாம்பிேல ப த்  

திர்ந்த அந்தப் ெபாிய பழம் எவ்வள  காலம் இப்ப ேய ெதாங்கும்?"

      "பார்த்தால் ஆச்சாியமாகத்தான் இ க்கிற . எந்தச் சமயத்தில் திர்ந்  வி ந் -
வி ேமா என்ற கவைலகூட உண்டாகிற ."
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      இ  ெசான்ன தான் தாமதம்; ேதாழி, "ஆ! அ தான் ெசால்கிேறன்" என்  
உணர்ச்சிேயா  கூவினாள். தைலவன் அவைள உற்  கவனித்தான்.

      "நீ இவ்வள  காலமாக உன் காத யின் தன்ைமைய அறிந்தி ந்தால், அவ ம் 
இந்தப் பலாப் பழம் ேபால இ ப்பைத உணர்ந்தி க்கலாேம. அவள் உன்னிடத்தில் 
எவ்வள  காதலாக இ க்கிறாள் ெதாி மா? அவ க்குள்ள காதல் எவ்வள  ெபாி  
என்பைத அறிவாயா?"

      தைலவன் ெப ச்சு வி கிறான்.

      "இந்தச் சிறிய ெகாம்பிேல ெபாிய பழம் ெதாங்குவைதப் ேபால உன் காத யின் 
உயிர் மிகச் சிறி ; அவள் ெகாண் க்கும் காதேலா ெபாி . அவள் உயி க்கும் 
காத க்கும் உள்ள பிைணப்  அறாமல் இ க்கேவண் ம். அதற்கு வழி உன்னிடந்-
தான் இ க்கிற ."

      ேதாழியின் மந்திரம் ப த் விட்ட . அவன் ம ப ம் அந்தச் சி ேகாட் ப் 
ெப ம் பழத்ைதப் பார்க்கிறான். 'அந்தப் பழம் வி ந் விட்டால் யா க்குப் 
பிரேயாசனம்? அதைன கர்வதற்கு உாியவன் பறித் ப் பயன்ப த்த ேவண் ம். 
இல்லா விட்டால் ணாகி வி ம். நம் காத ைய நா ம் தக்க ப வத்தில் மணந்  
பா காக்கேவண் ம்' என்ற சங்கற்பம் அவன் உள்ளத்ேத உதயமாகிற . 
விைடெபற் ச் ெசல்கிறான்.

      "இவள் உயிர் தவச் சிறி ; காமேமா ெபாிேத" என்  ேதாழி கூறிய வார்த்ைதகள் 
அவ க்குள் ாீங்காரம் ெசய்கின்றன.

            ேதாழி கூற்

            ேவரல் ேவ  ேவர்க்ேகாட் பலவின்
            சாரல் நாட, ெசவ்விைய ஆகுமதி;
            யாரஃ தறிந்திசி ேனாேர? சாரற்
            சி ேகாட் ப் ெப ம்பழம் ங்கி யாங்கிவள்
            உயிர்தவச் சிறி ; காமேமா ெபாிேத!

                  - கு ந்ெதாைக - கபிலர் பாட் .

      [ேவரல் - ங்கில். ேவர்க்ேகாட் பல  - ேவாிேல பழக்குைலைய ைடய பலா-
மரம். சாரல் - மைலச்சாி . ெசவ்விைய ஆகுமதி - ெசாளக்கியமாக இ ப்பாயாக. 
அறிந்திசிேனார் - அறிந்தவர்கள். சி  ேகாட்  - சிறிய ெகாம்பில். ங்கியாங்கு - 
ெதாங்கினாற்ேபால. தவ - மிக ம்.]
      -----------------------------
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3. 'மாைலயின் அக்கிரமம்'

      அவள் பிறர்பார்ைவக்குக் கன்னிதான் ஆனா ம் அவ ைடய உள்ளத்ைதக் 
ெகாள்ைள ெகாண்ட ஒ வன் இ க்கிறான். அவள  காதல் இன்பத்ைத கர்ந்தவன் 
அவன்.

      எழி ம் உ ம் தி ம் ெபா ந்திய அந்த மடமங்ைகயின் உள்ளத்திேல 
ற்றி க்கும் அவன் அவ க்கு ஏற்ற அழகுைடயவன்; ர ைடயவன்; ெசல்வ ம் 

உைடயவன். அவன் ஒ  நாட் க்ேக தைலவன்; சிற்றரசன். ரம் ெசறிந்த அரசர் வழி 
வந்தவன்.

      அவ ைடய நாட் ல் இயற்ைகயின்  வள ம் கு ங்குகிற . மைலகள் 
நிரம்பிய குறிஞ்சி நிலம் ேவண் மா? அவன் நாட் ல் இ க்கிற . பல பல அ விகள் 
குதித்ேதா ம் மைலச்சாரல்களிேல அடர்ந்  வளர்ந்த கா கைளக் கண்ட லவர்கள் 
அவைன, "கணங்ெகாள் அ விக் கான்ெக  நாடன்" (ெதாகுதிையக் ெகாண்ட 
அ விக ம் கா க ம் ெபா ந்திய மைலநாட்ைட உைடயவன்) என்  பாராட் -
கிறார்கள்.

      கானா ம், மா  ேமய்க்கும் ஆயர்கள் வா ம் கா ம் நிரம்பிய ல்ைல நிலச்-
ெசல்வ ம் அவ க்கு உண் . அதனால் அவைன, "கு ம்ெபாைற நாடன்" (சிறிய 
கற்கைள ைடய நாட்ைட ைடயவன்) என்  கழ்கிறார்கள்.

      அவ ைடய ெசல்வத் க்குத் தனியைடயாளமாகச் சிறந்  நிற்ப  அவ க்கு 
உாிய ம த நிலச் ெசல்வம். ெநல் ம் க ம் ம் கா ேபால அடர்ந்  விைளந்  பல 
நா க க்கு உண  அ த் ம் நல்ல வயல்கள் அந்த நிலத்  ஊர்களில் உள்ளன. 
எல்லாம் அவ க்குச் ெசாந்தம். "நல்வய ரன்" என்ற சிறப் க்கு அவன் 
எவ்வைகயி ம் தகுதி ைடயவன்.

      இைவ மட் மா? த் ம் பவழ ம் பிறக்கும் ெப ங்கடற்கைரயள ம் அவன் 
நா  பரந்தி க்கிற . கடற்கைரைய அ த் ள்ள ெநய்தல் நிலப் பரப்ைப ம் அவன் 
ெபற்றி ப்பதால், "தண்கடற் ேசர்ப்பன்" (தண்ணிய கடல் ைறைய உைடயவன்) 
என்ற ெபயரால் சில சமயங்களில் அறிஞர்கள் அவனப் கழ்வ ண் .

      இப்ப க் குறிஞ்சி, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல் என் ம் நால்வைக நிலத் க்கும் 
தைலவனாகிய அவ க்கு இப்ேபா  காதற் பயிர் விைளக்கும் அவள் கிைடத்தாள். 
இனி அவ க்கு என்ன குைற?

      இ வ ம் ஒ வ க்கு ஒ வர் ஏற்றவர்கேள. கட ள் தி வ ளால் கண்டார்கள்; 
காதல் ெகாண்டார்கள்; அளவளாவினார்கள். இப்ேபா  அவன் பிாிந்  ேபாயி க்-
கிறான். மைறவாகக் காதல் ாி ம் ஒ க்கத்ைத அவர்கள் வி ம்பவில்ைல. உலகறிய 
மணம் ாிந் ெகாள்ளேவ வி ம்பினர். அதற்கு ேவண் ய காாியங்கைளச் ெசய்ய 
அவன் பிாிந்  ெசன்றான்.
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      * * * *

      இவ்வள  வயசு ஆகும் வைரயில் அவைனப் பிாிந்தி ந்தாேள; இப்ேபா  ஒ  
கணேம ம் பிாிந்தி க்க யவில்ைல. அவைன அறியாமல் இ ந்த காலம் எவ்வள  
நீண்டதாக இ ந்தா ம் அவைளத் ன் த்தவில்ைல. அவன் வர க்காக அவள் 
காத்தி ந்தாள். அவள் அழகு காத்தி ந்த ; அவள் உணர்  காத்தி ந்த ; உயிேர 
காத்தி ந்த . இன் ம் அவைனக் காணாமல் இ ந்தி ந்தால் இந்த உலகம் அழி ம் 
வைரயில் அவள் அவ க்காகக் காத்தி ப்பாள். அப்ெபா ெதல்லாம் அவள் கன்னி. 
இப்ேபா  அவள் காத . ஒ  நாள் ேபாவ  ஒ  கமாக இ க்கிற . தனிைம 
அவைள வ த் கிற . தனியிடத்ேத ெசன்  அவைனேய நிைனந்  லம் கிறாள்.

      ஓடக்கைரயி ம், சுைனக் கைரயி ம், கழிக் கைரயி ம் ெசன்  தன் 
பார்ைவைய நீர்ேமல் நிமிர்ந்  நிற்கும் மலர்க் கூட்டத்தில் ெச த் கிறாள்.

      பகல் ேநரத்தில் ெசன்  அவ ைடய நிைனவிேல தன்ைன மறந்  
ற்றி க்கிறாள். அவள் கண் ன்ேன சில நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்கின்றன. அைத அவள் 

உணரவில்ைல; அவள் உள்ளம் கண்பார்ைவ ேயா  கலக்கவில்ைல.

      திடீெரன்  அந்த ஆச்சாிய நிகழ்ச்சி கண்ணில் ப கிற . அவள் அங்ேக வந்  
அமர்ந்தெபா  தாமைர மலர்கள் மலர்ந்தி ந்தன; நீல மலர்கள் குவிந்தி ந்தன. 
இப்ேபாேதா தாமைரகள் குவியத் ெதாடங்கின; நீல மலர்கள் இதழ் விாிந்தன.

      "அட! மாைலக் காலம் வந் விட்ட ேபால் இ க்கிறேத!" என்  தி ம்பிப் 
பார்க்கிறாள். சூாியன் ரத்தத்ைதக் கக்கிக்ெகாண்  மைல வாயில் வி ந்  
ெகாண் க்கிறான். பார்த்த டன் பகீெரன்கிற  அவ க்கு.

      மாைலக் காலத்ைதக் கண்டால் அவ க்கு யமைனக் கண்ட ேபால் இ க்கும். 
ஊெரல்லாம் குறட்ைட விட் த் ங்க, தான் மட் ம் தனித் தி க்கும் இர க் காலத்ைத 
அறி த் வதல்லவா அந்தப் பா ம் மாைல! அதற்கு எப்ப த் தப் வ ?

      "இெதன்ன! நான் இப்ெபா தாேன வந் ேதன்! அதற்குள் எப்ப  மாைலக்காலம் 
வந்த ? ெபாிய அக்கிரமமாக இ க்கிறேத!"

      அவள் அங்கி ந்  ஓ  உப்பங்கழியின் பக்கத்திேல ெசன்  பார்க்கிறாள். 
அங்குள்ள ெநய்தல் மலர்கள் அவ ைடய உள்ளத்ைதப் ேபாலக் கூம்பியி க்கின்றன. 
காலத்ைத உணர்த் ம் இயற்ைகக் க காரம் அைவ.

      "சந்ேதகேம இல்ைல. மாைலதான் வந் விட்ட . அதற்கு இப்ேபா தான் 
வரேவண் ெமன்ற நியதி இல்ைலேயா! இந்தப் பட்டப் பக ேல மாைல வ ம் 
அக்கிரமத்ைதக் ேகட்பவர்கள் ஒ வ ம் இல்ைலயா!" மாைல, இர , நள்ளிர , 
இவற்றால் வ ம் தாபங்கள் எல்லாம் அவள் உள்ளக் கண்ணிேல ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 
வந்  பய த் கின்றன.
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      "சாிதான்! ேகட்பாரற்ற ஊாிேல யார் எைதச் ெசய்தால்தான் என்ன? என் ைடய 
உயிர்க் காதலர் என்ைனப் பிாிந்தி க்கிறார். இந்தச் சமயம் பார்த்  இப்ப ெயல்லாம் 
அக்கிரமம் நடக்கிற . என்னடா ஆச்சாியம்! இந்த மாைலக் காலந்தான் தவ தலாக 
வந்  விட்டெதன்  நிைனத்தால் இதன் கூட்டாளி க மா இப்ப ச் ெசய்யேவண் ம்? 
சூாியன் இவ்வள  சீக்கிரம் அஸ்தமித் விட்டான்! ெநய்தல் மலர்க ம் இவ்வள  
சீக்கிரம் குவிந் விட்டன! எல்லாம் வாஸ்தவமாக ன்ெபல்லாம் நடக்கிற மாதிாிேய 
இ க்கின்றன. ஆனால், ெபாய்! ெபாய்! இ  நல்ல க ம்பகல். இந்தக் 
க ம்பக ல்தான் வஞ்சகமாக மாைல வந்தி க்கிற ."

      ெப ச்சு வி கிறாள்; கண்ைண ெவறித் ப் பார்க்கிறாள். மாைல ஏேதா ஒ  
உ வத்ைத எ த் க் ெகாண்  அவள் ன்  நிற்கிறதா என்ன? அவள் அேதா  
ேபசுகிறாேள!

      "என் ெசயெலல்லாம் அழி ம்ப  வந்த மாைலேய!"

      மாைலக்காலம் வந்தால் அவள் ெசத்த பிணம் ேபாலத்தான் ஆகிவி வாள். 
விரகெவந்தீ மாைலக் காலத்தில்தான் ெகா ந்ேதா ப் பட ம். அவள் அதனால்தான் 
அைதக் கண்  க்கிறாள்.

      "மாைலப்ேபாேத! என் தைலவர் பிாிந்தார். இ ேவ சமயெமன் , நீ 
ன்ெபல்லாம் வ வ  ேபாலேவ வ கிறாெயன்  எல்ேலா ம் நிைனக்கும்ப  

என்னேவா ெசய்  ஏமாற்றிக் க ம் பக ேலேய வந் வி கிறாய். உன்ைனக் 
ேகட்பவர் ஆர்? வைளந்  ெசல் ம் கழியில் உள்ள ெநய்தல் மலர்கள் குவி ம்ப , 
காைலயிேல நீ வந்தா ம் உன்ைன மாற் பவேரா இங்ேக இல்ைல; நீ ைவத்த தான் 
சட்டம்" என்  அவள் கு கிறாள். அவள் ேநாய் அவ க்கல்லவா ெதாி ம்?

            தைலவி கூற்

            கணங்ெகாள் அ விக் கான்ெக  நாடன்
            கு ம்ெபாைற நாடன் நல்வயல் ஊரன்
            தண்கடற் ேசர்ப்பன் பிாிந்ெதனப் பண்ைடயிற்
            க ம்பகல் வ தி ைகய  மாைல,
            ெகா ங்கழி ெநய்த ங் கூம்பக்
            காைல வாி ம் கைளஞேரா இலேர.
                  -ஐங்கு  - அம் வனார் பாட் .

      [கணம் - ெதாகுதி. கான் - கா . ெக  - ெபா ந்திய. கு ம்ெபாைற நாடன் - 
ல்ைல நிலத்தவன  ெபயர். ஊரன் - ம தநிலத் தைலவன். ேசர்ப்பன் - ெநய்தல்நிலத் 

தைலவன்; ேசர்ப் -கடற் ைர. பிாிந்ெதன-பிாிய. பண்ைட யின் - ன்ேபாலத் 
ேதாற் ம்ப . வ தி-வ கிறாய். ைகய  - ெசயல தற்குக் காரணமான. ெகா ங்கழி - 
வைளந்த உப்பங்கழி. கூம்ப-குவிய. கைளஞர்-விலக்குபவர்.]

      --------------------
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4. கிழவியின் பிரயாணம்

      ஐேயா பாவம்! நடக்கும்ெபா ேத தத்தித் தத்தி நடகிறாேள; கால் ேசார்ந்  
ேபாகிறேத! எதற்காக இந்தக் கிழவி இப்ப  றப்பட்டாள்? ைகையக் கவித் க்-
ெகாண்  எைதேயா பார்க்கிறாள். இவள் வயசுக்கு இப்ப  நடந்  திாிபவர் யார் 
இ க்கிறார்கள்? இவைளேய ேகட் ப் பார்க்கலாம்.

      "பாட்டீ, ஏன் இப்ப  இந்த அகன்ற பாைல வனத்திேல நடக்கிறாய்? இங்ேக 
அைல ம்ப  உன்ைன விட்ட விதி ெபால்லாததாய் இ க்கேவண் ம்."

      இெதன்ன! பாட்  காதில் என் ேகள்வி விழ வில்ைல. இவள் கா ம் மந்தமாகி-
யி க்கிறேத. இந்த ெவயி ல் தங்க நிழல் இல்லாத பாைலவனத்தில் அங்கந் தளர்ந்  
திைரந்த இந்தப் ெபாியவள் நடந்  அ த் ப்ேபாய் நிற்கிறாேள. இவள் எதற்காக 
இப்ப க் கூர்ந்  கூர்ந்  பார்க்கிறாள்?

      "அப்பா, யாரப்பா?"

      ஆம், பாட் யின் குரல்தான், இவள் ெதாண்ைடயி ள்ள வறட்சி ெதானிக்கிறேத.

      "ஏன் பாட்டீ!"

      "அேதா வ கிறார்கேள; அவர்கள் ஒ  ெபண் ம் ஓர் ஆ ந்தாேன?"

      "ஆம், பாட் , யாேரா காதல ம் காத ம் ேபாலத் ெதாிகிற ."

      "அப்ப யா!"

      கிழவியின் கத்திேல ஒ  மலர்ச்சி உண்டா கிற . சிறி  நின்  ெப ச்சு 
வி கிறாள்; "அப்பா !" என்  ெசால்  ஆசுவாசப் ப த்திக் ெகாள்கிறாள். அந்தத் 
தம்பதிகைளேய பார்த் க் ெகாண்  நிற்கிறாள்.

      அவர்கேளா ெமல்ல ெமல்லக் கைத ேபசிக் ெகாண்  இவெளதிேர வ கிறார்கள். 
கிழவியின் மன ேவகத்திற்கு அவர்கள் நைட ேநர் மாறாக இ க்கிற . ஒ  கணத்தில் 
அவர்கைளச் சந்திக்க ேவண் ெமன்  கிழவி எண் கிறாள். அவர்கள் ேவகமாக 
நடந்  வந்தால்தாேன?

      அவர்கள் வந் ெகாண் க்கிறார்கள். பாட்  கண்ைணத் ைடத் த் ைடத் ப் 
பார்க்கிறாள். அவர்கள் இந்த தியவைள ெந ங்கி விட்டார்கள். இவள் தன் கண்ைண 
அகல விழித் க் கூர்ந்  கவனிக்கிறாள்.

      அேட! இெதன்ன! இவள் கம் ஏன் இப்ப த் திடீெரன்  மா கின்ற ? சூாியன  
ஒளியிேல பள பளத்த இவள் கம் ேமகத்திைர ேபாட்டாற்ேபாேல ேசாகபடலத்ைத 
ஏறிட் க்ெகாண்  விட்டேத! ஏன்? இவள் உள்ளத்திேல ஏேதா ஏமாற்றம் ேதான்றி-
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விட்ட . பாவம்! அகத்தின் அழகு கத்தில் ெதாிகிற .

      அந்தக் காத ரட்ைடயர் ேபாய்விட்டனர். தளர்ந்  பதிந்த கால்கைள ம் எ த்  
இரண்ட  ேமேல நடக்கிறாள் கிழவி. ேமல் ச்சு வாங்குகிற . பல்ைலக் க த் க் 
ெகாண்  இைளய ஆண்மகைனப் ேபால சி நடக்க மனம் ந் கிற . காைல ம் 

சி ைவக்கிறாள். ஆனால் அ த்த கால் அைத பின் ெதாடரவில்ைல; தளர்கிற . 
"ஐேயா!" என்  விழப் ேபாகிறாள். ைகத்த  அவைள விழாமல்  நிைலநி த் கிற .

      ம ப ம் பார்க்கிறாள்: ைகைய ெநற்றியின் ேமல் ைவத் ப் பார்க்கிறாள். பாைல
வனத்தில் மனிதர்கள் அ க்க  பிரயாணம் ெசய்வார்களா? சிறி  ேநரம் கழித்  
இரண்  உ வங்கள் நிழைலப் ேபால் ெந ந் ரத்திேல ெதாிகின்றன. அந்த நிழைல 
நம்பிக் காத்  நிற்கிறாள். அந்த உ வங்களின் அங்க அைடயாளங்கள் ஒ வா  

லப்பட்  அவர்கள் ஆ ம் ெபண் ெமன்  ெதாிந்தால் இவ க்கு நம்பிக்ைக 
உதயமாகிற . ஆனால் அ கில் வந்த ேபா  ம ப ம் அவள் ஏமாந்  ேபாகிறாள். 
அ கில் வந்த ம் அந்த உ வங்கள் இவள் உள்ளத் திேல இ ைளத்தான் குத்திச் 
ெசல் கின்றன.

      ரத்திேல எ  ெதாிந்தா ம் இவள் கூர்ந்  கவனிக்கிறாள். காேலாய்ந்த யாைன 
வ கிற ; பயந்  சாகிறாள். ேவ  யாேரா ஆடவர்கள் வ கிறார்கள். அவர்கைள 
என்னேவா ேகட்கிறாள். "நீ எங்ேகயம்மா ேபாகிறாய்?" என்  அவர்கள் 
ேகட்கிறார்கள். இவள் விைட கூறவில்ைல. இவ க்ேக எங்ேக ேபாகிேறாெமன்  
ெதாியவில்ைல. ஆம்; இவ ைடய ல யம் ஓாிடமல்ல; ேவ  ஏேதா!

      "பாட்டீ, எங்ேக ேபாகிறாய்?"

      "எனக்ேக ெதாியாதப்பா."

      "எவ்வள  நாழிைக இப்ப  நடந் ெகாண்ேட இ ப்பாய்?"

      "ெதாியாதப்பா!"

      "எப்ெபா  உன் பிரயாணத் க்கு  ேந ம்?"

      "வாழ்க்ைகப் பிரயாணத் க்கா?"

      "உன் கா ல் வன்ைம இல்ைலேய?"

      "ஆம் அப்பா, என் கால் தவ கிற ; நான் ஓர் இடத்தில் ைவத்தால், அ  
ஓாிடத்தில் ேபாகிற ."

      "எைதேயா மிக ம் ஆவலாகப் பார்க்கிறாேய?"

      "பார்த் ப் பார்த்  என் கண்ணில் இ க்கிற அைரக்காற் பார்ைவகூட மங்கி-
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விட்ட ."

      "எைதப் பார்க்கிறாய்?"

      "என் ரதி ஷ்டத்ைதப் பார்க்கிேறன்."

      "ஒன் ம் விளங்கவில்ைலேய பாட் !"

      "நான் பார்க்கிேறன்; சூாிய ம் சந்திர ம் இல்லாத வானத்திேல அந்த இரண்  
சுட வங் கைள ம் ேத ப் பார்க்கும்ேபா  ஆயிரக் கணக்கான நட்சத்திரங்கள் 
ேதான் கின்றன. எல்லாம் நட்சத் திரங்கள்; மதியில்ைல; கதிரவ ம் இல்ைல!"

      "அ  ேபால--?"

      "நான் பார்க்கிேறன். என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கைளத் ேத ப் பார்க்கிேறன். அக  
வானத்  மீைனக் காட் ம் பலர் இங்ேக ேபாகிறார்கள்; இந்த உலகத்தி ள்ள 
எல்ேலா ம் ஒ வர் பின் ஒ வராக இங்ேக வ கிறார்கெளன்  ேதாற் கிற . 
இவ்வள  ேபர்களில் எல்ேலா ம் பிறேர. அவர்கைளக் காணவில்ைல."

      "அவர்கள் யார் பாட்டீ?"

      "எழில் திரண்ட நங்ைக ஒ த்தி; அவ க்குப் பற் க்ேகாடாக நின்ற ஆண் மகன் 
ஒ வன்."

      "அவர்கள் இங்ேக ஏன் வந்தார்கள்?"

      "என் பாவம்! எங்களவர் ெசய்த பாவம்! பாவ மல்ல; எங்கள் அறிவின்ைம."

      "கைதைய வ ம் ெசால்  பாட்டீ!"

      "அவள் என் மகள். நான் அவைள வளர்த்த ெசவி . மார்ேம ம் ேதாள்ேம ம் 
ைவத்  வளர்த் ேதன். அவ ைடய உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைளெகாண்ட ஆண் சிங்கம் 
ஒன்  உண்ெடன்ற உண்ைமைய உண ம் சக்தி எனக்கு இல்ைல. அவள் 
அவ ைடய அன்பிேல இன்பங் கண்டாள். அவள் குறிப்பறிந்  அவைன 
மாப்பிள்ைளயாக ஏற் க் ெகாள் ம் பாக்கியம் எங்க க்கு இல்லாமற் ேபாயிற் . 
அவ ைடய காதல் எவ்வள  அ ைமயான  என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. 
அவர்கள் எங்களிடெமன்  நன்ைம உண்டாகு ெமன்  எதிர்பார்த்தார்கள். எங்கள் 
மனம் இளகவில்ைல ெயன்  ெதாிந்த . இ  பறைவ ம் பறந்  ேபாயின. அவள் 
ேபான பிறேக அவள ைம ெதாிகிற . என்ன பிரேயாசனம்? ெதய்விகக் காதலால் 
பிணிக்கப் பட்ட அந்தக் ெகா ம் அ  படர்ந்த ெகாம்  ேபான்ற அவ ம் 
இவ்வழியாக வ வார்கெளன்  பார்க்கிேறன்."

      கிழவி ேமேல தன் பிரயாணத்ைதத் ெதாடங்கினாள். அன்பின் அ ைமைய 
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உணராமல் ைக ந வவிட்ட கிழவியின் பிரயாணம் வாழ்க்ைகப் பிரயாணம்ேபால 
ஏமாற்றம் நிைறந்ததாகேவ இ க் கிற . அன்பற்ற ெகா யவர  ெநஞ்சம் ேபாேல 
அழெலாிக்கும் அந்தக் ெகா ஞ் சுரத்தில் அன்ேப வ வெமன்  எண்ணத்தகும் 
இரண்  உ வங்கைள, 'காதல் ஒன் , அதைனப் ேபணிக்காக்கும் வரம் ஒன் ' என்  
ெசால்லத்தகும் இரண்  ேபர்கைள, இன் ம் கிழவி கண்டாேளா இல்ைலேயா!

            ெசவி  கூற்

            காேல பாிதப் பினேவ; கண்ேண
            ேநாக்கி ேநாக்கி வாளிழந் தனேவ;
            அக  வானத்  மீனி ம்
            பலேர மன்றஇவ் லகத் ப் பிறேர.
                  -கு ந்ெதாைக - ெவள்ளி தியார் பாட் .

      [பாி தப்பின - நைட தவறின. வாள் - ஒளி. அகல் இ  வானத்  - அகன்ற ெபாிய 
வானத்தி ள்ள. மீன் - நட்சத் திரம். மன்ற - நிச்சயமாக. பிறர் - அயலார்.]
      ----------------------

5. ஆச்சாியம்

      மர ம் ெச ம் காிந்  ேபாென பாைலநில ெவம்ைமயிேல அவர்கள் இந்தக் 
காட்சிையக் கண்  வியந்  ேபானார்கள். ெசங்கதிரவன் இரக்கமின்றி எறிக்கும் 
ெவய்ய கதிாில் அந்த இளங் காதலர்களின் அன்  வா ப் ேபாகவில்ைல; ஒளி 
வி கிற . அழகு நிரம்பிப் ப வம் வந்த அக் காதல ம் காத ம் பாைல நிலத்தில் 
நடப்பவர்களாகத் ேதாற்றவில்ைல. மலர் ம  ேசாைலக ம் நீர்ம  வாவிக ம் 
உள்ள வழியிேல ெசல்பவர்கைளப் ேபால மகிழ்ச்சி டன் நடக்கிறார்கள்.

      எதிேர வந்த சி  கூட்டத்தார் இந்தக் காட்சிையக் கண்  வியக்காமல் இ ப்ப  
எப்ப ?

      "எவ்வள  ஒற் ைம! அழகி ம் அறிவி ம் அன்பி ம் ஒ வ க்கு ஒ வர் 
சைளத்தவராகத் ேதாற்றவில்ைலேய!" என்றார் ஒ வர்.

      " க்ேகறித் திரண்ட ேதாள்கைள ைடய இந்தக் காைளயின் அன்  நிழ ேல 
ெமன்ைமேய உ வம் பைடத்  வந்தாற்ேபான்ற இந்தப் ெபண் ெசல் ம் காட்சிையக் 
கண்ட  கண்ெசய்த பாக் கியம். நமக்குக்கூட இ  பாைலவனெமன்ற நிைன  மறந்
ேபாகிறேத!" என்றார் மற்ெறா வர்.

      "நீர் ெசால்வ  உண்ைமதான். இவர்கைளக் கா ம்ேபாேத கண் குளிர்கிற . 
நல்ல ெமல் ய மலர்களால் ஆகிய இரட்ைட மாைலையக் கண்ட  ேபால இ க்கிற . 
கட ளின் தி வ ள் எத்தைன ஆச்சாியமான . காதெலன்ற ஒன்ைற மனிதர்க க்கு 
அளித் த் ன்பத்ைத ம் ெவம்ைமைய ம் ெபா ட்ப த்தாத இனிைமைய அதில் 
ஊட் யி க்கிறாேர! இவர்க ைடய காதல், காட் ம் நாட் ம் சிறக்கவில்ைல; 
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ஜீவனற் ப்ேபான தாவரங்க ம், உயிர் உட னின் ம் ேபாய்க்ெகாண் க்கும் 
விலங்குக ம், காேலாய்ந்  வ யிழந்  ெசல் ம் நம்ைமப்ேபான்ற மக்க ம் உள்ள 
இந்தப் பாைலநிலப் ெப ெவளியிேலதான் இவர்க ைடய காத க்குத் தனிச்சிறப்  
உண்டாகியி க்கிற . விஷக் கட னிைடேய அ தம் ேதான்றிய ேபால ம், 
உலைகக் கவிந்த அந்தகாரத்தினிைடேய மின்னல் ேதான்றிய  ேபால ம் இவர்கள், 
இங்ேக காட்சியளிக்கிறார்கள். இவர்கள் காதல் வாழ்க!"

      அவர் உள்ளத்ேத எ ந்த உவைகப் ெப க்கு வார்த்ைதகளாக ெவளிப்பட் க் 
ெகாண் ந்த ேபா  ேவெரா வர் அவற்ைறக் காதில் வாங்கிக் ெகாள்ளேவ இல்ைல. 
பாைலநிலத்தி ம் கவிைத ெசய்யைவத்த இளங்காதலர்களின் காட்சியிேல கண்ைண 
பறிக்ெகா த்  நின்றார். உற் ப் பார்த்தார். அவைனப் பார்த்தார்; அவன் க-
ெவட்ைடப் பார்த்தார். அவைள ம் பார்த்தார்; அவள் கண்கைளப் பார்த்தார். ஏேதா 

திய ெபா ைளக் கண்  பி த்த வைரப்ேபாலத் ள்ளிக் குதித்தார். "கண்டறியாதன 
கண்ேடன். வியப் , ெப வியப் !" என்  உரக்கக் கூவினார். நல்ல ேவைள, இறற்குள் 
அந்தக் காதலர் ெசன் விட்டனர்.

      ன்ேன ேபசிய இ வ ள் ஒ வர், ள்ளிக் குதித்தவைரப் பார்த் , "ெப  
வியப் த்தான்! நாங்க ம் அைதத்தான் ெசால் க்ெகாண் க்கிேறாம். சாதல் 
நிரம்பிய இங்ேக காதைலக் கண்ேடாம். அந்தக் காதல், ெவங்கதிைர நிலெவாளி-
யாக்கிற் . பாைல நிலத்ைதப் ம்ெபாழிலாக்கிவிட்ட . இைவ அதிசய மல்லவா?" 
என்றார்.

      "அதற்கு ேம ம் அதிசயம்! கட ளின் அ ள் என்  ெசால் வார் ெசால் க! 
நல்விைனயின் வ ைம என்  கூ வார் கூ க! இந்த ஊழ்விைனத் திறம் நன் ! 
என்ன ஆச்சாியம்! ஊழ் விைனேய! பாேல! நீ நல்ைல!"

      ைபத்தியம் பி த்த ேபாலக் கூத்தா ம் அவ ைடய வார்த்ைதகைளத் ெதளிந்  
ெகாள்ளாமல் மற்ற இ வ ம் மயங்கி நின்றார்கள்.

      "நீர் கண்ட அதிசயம் என்ன, ெசால் ம்."

      "இந்த இரண்  ேபர்கைள ம் நான் அறிேவன்."

      "அறிந்தால் என்ன? அதில் அதிசயம் என்ன இ க்கிற ?"

      "இவர்கள் இளங்குழந்ைதகளாக இ க்கும் ேபா  நான் பார்த்தி க்கிேறன். அேத 
சாயல்; அேத கெவட் ; அந்தப் ெபண் இ க்கிறாேள, அவ ைடய கண்கைள 
நான் மறக்கவில்ைல; அன்  கண்ட கண்கேள; இப்ேபா  ம ட்சி ங்கூடக் 
கண்ேடன்."

      "இளைமயி ந்  பழகிய நண்பின ெரன்  தாேன ெசால்லப் ேபாகிறீர்? அ  
ெபாிய ஆச்சாியமா? வடகட ல் இட்ட கத்தில் ெதன்கட ல் இட்ட கழி ேசர்வ -
ேபால எங்கி ந்ேதா வ ம் ஆடவ ம், எங்கி ந்ேதா வ ம் மடமக ம் ஒ  
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கணத்தில் ஊழ்வசத்தால் மனம் ஒன்றி மணமகி ம் வரலா கைள நாம் 
ேகட் க்கிேறாம்; ப த்தி க்கிேறாம். அந்தக் காதல்தாேன ஆச்சாியம்? பலநாள் 
பழகினவர் காதல் ெசய்வதில் என்ன வியப்  இ க்கிற ?"

      "ெகாஞ்சம் ெபா ங்கள். பழகினவர்கள் ஒன் வதில் ஆச்சாியம் இல்ைல; 
பழகாதவர்கள் ெபா ந் வ தான் அதிசயெமன்பைத நா ம் அறிேவன். ஆனால் 
இவர்கள் காதல் அதனி ம் அதிசயமான !"

      "விஷயத்ைத விளங்கச் ெசால்லாமல்  மந் திரம் ேபாட்டால் நாங்கள் எப்ப த் 
ெதாிந்  ெகாள்ேவாம்!"

      "இப்ேபா  ைகேகாத் க்ெகாண்  ேபாகின்ற இவர்கேள, அன்ைறக்கு எப்ப  
இ ந்தார்கள் என்  பார்த்தி ந்தால் உங்க க்கும் இதன் சிறப் த் ெதாி ம்."

      "பார்க்காத குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாள்கிேறாம். அைத நீர் ெசால் வி ம். ேகட்  
மகிழ்ச்சி அைட கிேறாம்."

      "இவ ம் இவ ம் பைகவர்களாக இ ந்தார்கள். சண்ைட என்றால் சாமான்ய-
மான சண்ைடயா? இவன் இவள் தைல மயிைரப் பி த்  இ த்தான். இவள் ஐேயா 
என்  கூவிக்ெகாண்  இவ ைடய தைல மயிைரப் பி த்  இ த்  ஓ னாள். 
சண்ைடக்கு ஒ  காரண ம் இல்ைல. இந்தச் சண்ைடையச் ெசவி மார் வந்  
த த்தார்கள். அப்ப ம் ஓயவில்ைல. சின்னச் சண்ைட தான். ஆனா ம் நாகம்ேபால 
ஒ வ க்கு ேமல் ஒ வர் சீறிக்ெகாண்  எதிர்த்தைதப் பார்த் தி ந்தால், அவர்களா 
இப்ப  இைணந்  வாழ்கிறார்கெளன்  நான் வியப்பதற்குக் காரணம் கண்  
ெகாள் ர்கள். பழகாதவர்கைள ஒன் ப த் வ  ஆச்சாியமா? பைகெசய்  

ரணியவர்கைள ஒன்  ப த் வ  ஆச்சாியமா? இந்த ஆச்சாியத்ைதக் கட ள் 
ெசய்  காட் கிறார்; ஊழ்வ  ெசய்கிற . அந்த ஊைழ நாம் வியந்  பாராட்டாமல் 
இ ப்ப  எப்ப ?" என்  த்தார்.

      "ஆம்! ஆச்சாியத்தி ம் ஆச்சாியந்தான். நல்ைல மன்றம்ம பாேல! (ஊழ்விைனேய, 
நீ நிச்சயமாக நன்ைமைய ைடயாய்)" என்  மற்ற இ வர்க ம் ேசர்ந்  ஊைழ 
வாழ்த்தினார்கள்.

            கண்ேடார் கூற்

            இவன்இவள் ஐம்பால் பற்ற ம், இவள்இவன்
            ன்றைல ஓாி வாங்குநள் பாிய ம்,
            காதற் ெசவி யர் தவிர்ப்ப ம் தவிரா
            ஏதில் சி ெச  உ ப, மன்ேனா
            நல்ைலமன் றம்ம பாேல! ெமல் யற்
            ைணமலர்ப் பிைணயல் அன்னஇவர்
            மணமகிழ் இயற்ைக காட்  ேயாேய!
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                       -கு ந்ெதாைக - ேமாதாசனார் பாட் .

      [ஐம்பால் - கூந்தல். ன்தைல ஓாி - ல் ய தைலமயிர். வாங்குநள் பாிய ம் - 
இ த் விட்  ஓட ம். தவிர்ப்ப ம் - விலக்க ம். ஏ  இல் - காரணம் இல்லாத. ெச  -
 சண்ைட. உ ப - ெசய்வார்கள். மன்ற - நிச்சயமாக. பால் - ஊழ்விைன. ைண 
மலர்ப் பிைணயல் - இரட்ைட மலர்மாைல. இயற்ைக - இயல் . காட்  ேயாய் - 
உண்டாக்கினாய்.]
      -------------------------

 6. இன்ப வாழ்

      நன்றாக ற்றி விைளந்த தயிர்; ளிதயிர். தல் நாள் இர  மிக ம் 
சிரத்ைதேயா  காய்ச்சிப் பிைர குத்திய தயிர். அைத எ த்  ைவத் க்ெகாண்  அந்த 
ெமல் யலாள் தன் ைகயாேலேய சி ப்பத் ெதாடங்குகிறாள். காந்தள் மலாின் 
இதழ்கைளப் ேபான்ற தன் ெமல் ய ைகவிரல்களால் பிைசகிறாள். அவசர 
அவசரமாகப் பிைசகிறாள். தன் ைடய நாயக ைடய பசி ேவைளக்கு உண  
பைடக்க ேவண் ெமன்ற ஆர்வத்தில் அவள் சைமயல் ெசய்கிறாள். ெபாிய வி ந்  
சைமத்  விடவில்ைல. ேசா  சைமத்  விட்டாள். ேமார்க்குழம்  பண்ணப் 
ேபாகிறாள். அதற்காகத்தான் அந்த ளிதயிைரத் தன் காந்தள் ெமல்விரலால் 
பிைசகிறாள். அேதா  ேசர்க்க ேவண் யவற்ைற ெயல்லாம் அைரத்  
ைவத்தி க்கிறாள். எல்லாவற்ைற ம் அதில் இட் க் கலக்குகிறாள். தன் நாயகன் 
காத் க்ெகாண் க்கிறாேன என்ற எண்ணம் அவைள க்குகிற ; ஆயிற் ; 
தாளித் க் ெகாட்ட ேவண் ய தான்.

      சட்ெடன்  ைகையத் தன் ைடைவயிேல ைடத் க் ெகாள்கிறாள். 
ெசல்வத்திேல வளர்ந்த அவ க்குப் ைடைவ ணாகப் ேபாகுேம என்ற ஞாபகேம 
இல்ைல. 'அவர் காத்தி க்கிறார்' என்ற ஒேர எண்ணந்தான்.

      அவன் அவசரப்ப கிறானா என்ன? அப்ப  ஒன் ம் இல்ைல. அவள் மிக்க 
அன்ேபா  பரபரப் டன் ெசய்கிற இந்தச் சைமயைலப் பார்த் ச் சிாித்த ப ேய 
நிற்கிறான் அவன். அந்த உணைவ உண் வைதக் காட் ம் அவள் அைதச் 
சைமக்கும் ேவகத்தில், அதற்காக அவள் உடம்ைப ெநளித் க் ெகாள் ம் ேகாண ல், 
இன்ன தான் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற வைரயைறேய இல்லாமல் அவள் ைக ம் 
கா ம் க்கிற ப்பில் அவன் ஒ  தனி அழைகக் கண்  களிக்கிறான்.

      அந்தப் ைடைவ அ க்காகிவிட்டேத, அைதக் கவனிக்கிறாளா? இல்லேவ 
இல்ைல; அந்தப் ைடைவேயாேடதான் அவள் சைமக்கிறாள். அ ப்பில் கரண் ையப் 
ேபா கிறாள்; தாளித் க் ெகாட் கிறாள். தாளித் க் ெகாட் னால்தான் என்ன? 
அைதேயயா பார்த் க்ெகாண் க்க ேவண் ம்? அதிேல ஒ  தி ப்தி அவ க்கு. 
அந்தத் தாளித்த ைக குவைளமலைரப் ேபான்ற அவள  கண்ைணக் கவிகிற . 
அவசர அவசரமாக ஒ  ைகயால் கண்ைண ம் ைடத் க் ெகாள்கிறாள். 'குவைள 
உண் கண் குய்ப் ைக கமழ' அவள் ழாவிச் சைமத்த அந்த இனிய ளிக் குழம் , 
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தீம் ளிப்பாகர், இப்ேபா  தயாராகிவிட்ட .

      இைல ேபா கிறாள்; பாிமா கிறாள். ெவ ம் பச்ைச ேமார்க் குழம் தான் அ . 
அைத அவன், "மிக ம் நன்றாக இ க்கிற ; மிக ம் நன்றாக இ க்கிற !" என்  
ெநாட்ைட ெகாட் க்ெகாண்  உண்கிறான்; "இன் ம் ெகாஞ்சம் ேபா , இன் ம் 
ெகாஞ்சம்" என்  ேகட்கிறான். இனி  எனக் கணவன் அைத உண்பதனால் அவள் 

ாித்  ேபாகிறாள். அவள் என்ன பண்ணிவிட்டாள்! அ சுைவ உண்  சைமத் விட 
வில்ைல. ஆனா ம் தன் மாசற்ற அன்ைபக் குைழத் ச் ெசய்தாள். அந்த அன்ைப 
உணர்ந்  அவன் உண்கிறான்; பாராட் கிறான். அவள் உள்ள மகிழ்ச்சி கத்தில் 
ேலசாகத் ெதாிகிற . அந்த ஒள்ளிய ெநற்றிைய ைடய ெசல்வ மகள  கம் மிக ம் 

ண்ணிதாக மகிழ்கிற . தி ப்தியின் ேரைக ம், உள்ள மலர்ச்சியின் ெபா ம் 
அந்த கத்ைத அழகு ெசய்கின்றன.

      இந்த இன்பவாழ்வின் காட்சிைய அவ ைடய பிறந்த ட் ந்  வந்த 
ெசவி த்தாய் பார்க் கிறாள். பார்த் விட்  மீட் ம் தன் ஊ க்குப் ேபாகிறாள். 
ெபண்ணின் தாய் ெசவி ையப் பார்த் , "ேபானாேய; குழந்ைத எப்ப  இ க்கிறாள்? 
மாப்பிள்ைள அவைள நன்றாக ைவத் க்ெகாண் க்கிறானா? சந்ேதாஷமாக 
இ க்கிறாளா?" என்  ேகட்கிறாள். அவள் தான் கண்ட காட்சிையேய விைடயாகச் 
ெசால்கிறாள்:

            ளிதயிர் பிைசந்த காந்தள் ெமல்விரல்
            க  க ங்கம் கழா அ டீஇக்
            குவைள ண்கண் குய்ப் ைக கமழத்
            தான் ழந் தட்ட தீம் ளிப் பாகர்
            இனிெதனக் கணவன் உண்ட ன்
            ண்ணிதின் மகிழ்ந்தன் ெறாண் தல் கேன.

                  -கு ந்ெதாைக - கூட ர்கிழார் பாட் .

      [ ளி - விைளந்த. பிைசந்த - குழப்பிய. க ங்கம் - ஆைட. கழாஅ  - ைவக்-
காமல். உடீஇ - உ த் . உண்கண் - ைம ண்ட கண். குய்ப் ைக - தாளிதப் ைக. 

ழந்  - ழாவி. அட்ட - சைமத்த. தீம் ளிப் பாகர் - இனிய ளிச்சுைவைய ைடய 
குழம் . ண்ணிதின் - மிக ண்ைமயாக. மகிழ்ந்தன்  - மகிழ்ந்த . ஒண் தல் கன் 
- விளக்கத்ைத ைடய ெநற்றிைய ைடயவள  கம்.]
      ------------------

7. 'மான் உண்  எஞ்சிய நீர்'

      ெதய்வத்தின் தி வ ள் கூட் னைமயால் அந்தப் ெபண்மக ம், ஆண்மக ம் 
ஒ வைர ஒ வர் காத த்தனர். இரண்  தைல ம் ஓர் உடம் ம் உைடய பறைவையப் 
ேபால அவர்கள் இரண்  உட ம் ஓ யி மாகப் பழகினர்.

      பிறர் அறியாதவா  அளவளாவி வந்தனர் அவர்கள். காத யின் உயிர்த் ேதாழி 
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ஒ த்திக்குத் தான் அந்த இரகசியம் ெதாி ம். தம் மகள் ஒ  காதலைனத் தாேன நா  
அைடந்தி க்கிறாள் என்ற உண்ைமைய அவள் ெபற்ேறார் உணரவில்ைல. த ல் 
திைன னத்திைடேய ெதாடங்கிய காதல் நாடகம் இரவில் ட் ப் றத்ேத ள்ள 
ேதாட்டத்தில் நிகழ்வ தாயிற் .

      இந்தத் தி ட் க் காதல் வாழ்நாள் வ ம் நிகழ்வெதன்ப  அைம மா? 
என்ேற ம் ஒ  நாள் மைற  ெவளிப்பட் வி ேம! அன்றி, கனவிேல காதல் ாி ம் 
அவ்விரண்  ஆ யிர்க் காதலர்க ம் ஒ  நாளில் ேசர்ந்  பழகும் காலம் 
ெகாஞ்சந்தாேன? பகெலல்லாம் ஒ வைர ஒ வர் நிைனந்  ெசய ழந்  கிடப்ப ம், 
இரவில் பலபல இைட க க்கிைடேய இ வ ம் தைலப்பட்  அளவளாவி 
இன் வ ம் அவ்வள  காலம் நைடெப ம்? தம் ள்ேள இ க்கும் காதைலக் 
காத  தன் ெபற்ேறார்க க்குக் குறிப்பாக அறிவிக்க எண்ணித் தன் உயிர்த்-
ேதாழியிடம் அைதச் ெசால் கிறாள். தைலவி, பகற் காலத்தில் தைலவைன நிைனந்  
ேநா ற்றவைளப்ேபாலக் கிடப்பைத அறிந்த ெசவி த்தாய், "இவள் ஏன் இப்ப  
இ க்கிறாள்?" என்  ேதாழிையக் ேகட்கிறாள். இ தான் சமயெமன்  க தி அவள் 
தைலவிக்கு ஒ  காதலன் அைமந்த ெசய்திையக் குறிப்பாய்த் ெதாிவிக்கிறாள். அந்தக் 
குறிப்ைபச் ெசவி  உணரவில்ைல.

      இதனிைடயில் தைலவிைய மணந் ெகாள்ள யார் யாேரா ேவ  யற்சி 
ெசய்கிறார்கள். தன் காதலைனயன்றிப் பிறைர மணந்தால் தன் கற்  வ மாதலால் 
இந்தச் சிக்க னின்  நீங்கும் வழி என்ெனன்  ஆராய்ந்  ம குகிறாள் காத ள 
நங்ைக. ேதாழி அதைன அறிந்  வழி உண்டாக்குகிறாள். தைலவைனப் பார்த் , 
"இவைள மணம்ேபச அயலாெரல்லாம் வ கிறார்கள். நீ மணம் ேபச வந்தால், தங்கள் 
ெசல்வ நிைலக்கு ஏற்றவனல்ல என்  ம த்தா ம் ம ப்பார்கள். ஆதலால் இவைள 
ஒ வ ம் அறியாமல் உடனைழத் க் ெகாண்  நின் ஊர் ெசன்  மணம் ாிந்  
ெகாள்வாயாக!" என்  ேதாழி வழி ெசால் க் ெகா க்கிறாள். தைலவன் அவள் 
கூ வ  தக்கெதன்  எண்ணி இைசகிறான்.

      இ  காதற் பறைவக ம் பறந்  ேபாய் வி கின்றன.
      *

      அவ்வி  காதல ம் ேபானபிறகு ட்டா க்கு உண்ைம விளங்குகிற . "ஐேயா! 
ன்ேப ெதாிந்தி ந்தால் அவ க்ேக இவைளக் கல்யாணம் ெசய்  

ெகா த்தி ப்ேபேன!" என்  தாய் வ ந் கிறாள். ேதாழி ஒன் ம் அறியாதவள்ேபால 
அந்தச் ேசாக நாடகத்ைடப் பார்த் க் ெகாண் க்கிறாள்.

      ேபான காதலர்கள் மணம் ெசய்  ெகாண்டார் கள். "இனிேமல் நம்ைமப் 
பிாிப்பவர்கள் யார் இ க் கிறார்கள்? மைறவாக நிகழ்ந்த நம் காதைல அக்கினி 
பகவா க்கு ன்ேன உலகறி ம்ப  ெசய்  விட்ேடாம். இனி, என் ைடய ஊ க்கு 
நாம் தம்பதிகளாய் ேபாய் வ ேவாம். என்ேமல் இ ந்த ேகாபெமல்லாம் இப்ேபா  
என் ெபற்ேறார் க க்கு ஆறியி க்கும்" என்  தன் மைனவி கூ ம் ேபா , அவன் 
த ப்பானா, என்ன? றப்பட்  வி கிறான், உாிைம ள்ள கணவனாக.
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      * * * *

      பிறந்தகத் க்கு வந்தேபா  அந்த மடமகள் எதிர்பாராத ஆச்சாியங்கைளக் 
காண்கிறாள். யாராவ  அவர்க ைடய கல்யாணத்ைதப் பற்றி  க்க-
ேவண் ேம! எல்ேலா ம் கமலர்ச்சி டன் இைணமலர் மாைலேபான்ற அவ்விரண்  
அழகு வினைர ம் அன் டன் வரேவற்  உபசாிக்கின்றனர். ேதாழிதான் 
எல்ேலாைர ம்விட அதிக இன்பத்ைத அைடகிறாள். இந்தமாதிாி, கணவ ம் 
மைனவி மாகக் கண்குளிர அவர்கைளக் காணேவண் ெமன்  அவள் ஏங்கிக் 
கிடந்த  அவ க்குத்தாேன ெதாி ம்?

      இல்லற வாழ்க்ைகயிேல குந்த தைலவிையத் தனிேய கண்  ேதாழி ேபசக் 
களிக்கிறாள்.

      தன் ெசாந்த ஊாிேல அந்தக் காதற் பாைவ ஓர் அரசிேபால வாழ்ந்தவள். ெசல்வம் 
நிரம்பிய ட் ல் வளர்ந்தவள். ஒன்றா ம் குைற  ேதான்றாதப  ேபாற்றி 
வளர்க்கப் ெபற்றவள். அவள் தன் காதல டன் ேவற் ாில் எங்ஙனம் வாழ்க்ைக 
நடத் வாள்?--ேதாழிக்கு இந்தக் கவைல எ ந்த . தைலவ ைடய ஊர் தண்ணீர் 
இல்லாக் காெடன்  ேகள்வி ற்றி க்கிறாள். ஆகேவ, அவள் ேபச்சிைடேய ெமல்ல, 
"நீ ெசன்ற ஊாில் நல்ல தண்ணீர் இல்ைல என்கிறார்கேள; நீ எப்ப  கர்ந்தாய்?" 
என்  ேகட்கிறாள்.

      தைலவி அவள் ேகட்ட ேகள்விையக் ேகட்  ஆச்சாியப்ப கிறாள். "என்ன, 
இப்ப ச் ெசால்  கிறாய்? தாகம் எ த்த ேபாெதல்லாம் பாைலக் கு ப்பவளாயிற்ேற 
என்  நிைனத் ச் ெசால்  கிறாேயா? என் ைடய நாவின் வறட்சிையப் ேபாக்க 
இனிய தண்ணீர் இங்ேக இ க்கிற . ஆனால் என் உயிாின் வறட்சிையப் ேபாக்கும் 
அன்  நீர் ெபாங்கும் இடமல்லவா அந்த ஊர்? நம் ைடய ஊாில் ேதேனா  கலந்த 
பாைலச் சாப்பிட் க்ெகாண்  ெபா  ேபாக்குவைதவிட, அவர் ஊாில் கலங்கிய 
நீைர உண்  வாழ்வ தான் எனக்கு இனி !"

      "என்ன? கலங்கிய நீரா? அ தான் அங்ேக கிைடக்குமா?"

      "நல்ல நீர் கிைடக்கிறேதா இல்ைலேயா; அ  ேவ . நல்ல நீர் கிைடக்காமல் 
கலங்கிய நீர் கிைடப்பதாயி ந்தா ம் அ தான் இனி . தைழகள் நிரம்பிய சி  
பள்ளத்திேல மான்கள் உண்  எஞ்சி யி க்கிறேத, அந்தக் கலங்கல் நீராக இ ந்தா ம் 
அைத அ ந் வைத ெவ க்க மாட்ேடன். அ தான் இனி . ேதாழி! அைத உண் ம் 
ெபா ெதல்லாம், அ  என் உயிர்க் காதல ைடய நாட்  நீெரன்ற ெப மிதம் 
எனக்கு ெதளிைவ உண்டாக்குகிற . உள்ளம் மகிழ்ச்சி ெபாங்க நிற்ைகயில் இந்த 
நீாின் கலக்கம் என்ன ெசய் ம்?

      "இங்ேகேயா, அவைர அைடயாமல் உள்ளம் கலங்கிக் கிடக்கும்ேபா , ேத ம் 
பா ம் கலந்  தந்தா ம் அ  எப்ப  எனக்கு இன்பத்ைதத் த ம்?"

      ேதாழி உண்ைமைய உணர்கிறாள். மா ண்  எஞ்சிய க ழி நீைர இனிதாகப் 

32



பண் வ  காத லன  அன்  என்பைதக் கண் ெகாள்கிறாள்.

            தைலவன் கூற்

            அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைனநம் படப்ைபத்
            ேதன்மயங்கு பா ம் இனிய, அவர்நாட்
            உவைலக் கூவற் கீழ
            மா ண் ெடஞ்சிய க ழி நீேர.
                  -ஐங்கு   - கபிலர் பாட் .

      [அன்ைனெயன்ற  ேதாழிைய. வாழிேவண்  - நீ வாழ்வாயாக! நான் 
ெசால்வைத வி ம்பிக் ேகட்பாயாக. படப்ைப - ஊர்ப்பக்கம். மயங்கு - கலந்த. 
உவைலக் கூவற் கீழ - தைழ நிரம்பிய பள்ளத்தின்கீேழ உள்ள. எஞ்சிய க ழி நீர் - 
மிஞ்சி நிற்கும் கலங்கல் தண்ணீர்.]
      -------------------------

8. 'ெமளன நாடகம்'

      ஆ ம் ெபண் ம் கூ  வா ம் இல்லற வாழ்க்ைகயில் ெபண் க்குத்தான் 
ெடன் ம் கூ  கட் க் கிளிையப்ேபாலப் பா காத்  ைவத்தி ப்பார்கள். 

ஆடவ ம் அந்தக் கூட் ல் அைட பட் க் கிடந்தால் பிறகு ஆடவ க்கு என்ன 
ெப ைம? அவ க்குாிய யற்சிகள் இல்ைலயா? இல்லறத் ேதைர ஓட் ம் ெபா ப்  
அவ ைடய தாயிற்ேற. அதற்குப் ெபா ள் ேவண்டாமா?

      ஆள் விைனயினால்தான் மனிதன் ஆடவனாகிறான். அவ ைடய யற்சியின் 
பலேம உலகத்தில் இயக்கத்ைத உண் பண் கிற . காதல் இன்பத்திேல ஊறி 
நிற்கும்ெபா  அவ ைடய உள்ள ம் உட ம் ஓய்  ெப கின்றன;  க்ைக 
அைட கின்றன. அந்த அைமதியி ந்  மீட் ம் அவன் யற்சியின்ேமற் பாய்கிறான். 
உலகத்தின் பரந்த ெவளியிேல குந்  ெதாழில் ெசய்  ெபா ளீட்  கிறான்.

      ெபா ள் குவித்  அறம் ெசய்கிறான்; இன்பம் கர்கிறான். ப வகாலங்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்  ேபாவ ேபால யற்சி ம் அதன் பய ம் க ம் 

கர்ச்சி ம் மாறி மாறி ஆடவன  வாழ்க் ைகைய அளந்  வ கின்றன.

      ெபண்மகள் இந்த யற்சியின் ெப ைமைய உணர்கிறாளா? தன் ஆ யிர்க் 
காதலைனப் பிாியச் ெசய் ம் ெபா ள் யற்சிைய அவள் ெவ க்கிறாள். ெபா ைளக் 
காட் ம் இன்பம் ெபாிெதன்  நிைனக்க வில்ைல. அவ ம் அறி ைடயவள்-
தாேன? ெபா ள் வளம் இ ந்தால் தான் இன்பம் சுரக்குெமன்ப  அவ க்குத் 
ெதாியாதா என்ன? னா ம் அந்தப் ெபா ைள ஈட் ம்ெபா ட் த் தன்காதலன் 
பிாிவா ெனன்பைத அறி ம்ேபா  அவள் எல்லாவற்ைற ம் மறந் வி கிறாள். 
'அவைளப் பிாிந்  உயிர் வாழ்வ  எப்ப ?' என்ற ஏக்கம் அவைனப் பற்றிக் 
ெகாள்கிற .
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      அவ ைடய கட்சிைய எ த் ப் ேபச ஒ  ேதாழி இ க்கிறாள். அவள் என்ன 
என்ன காரணேமா ெசால் , காதலன் இப்ெபா  பிாிவ  இன்றி யைமயாதெதன்  
வற் த் கிறாள். அெதல்லாம் சாி. உணர்ச்சி மிகுந்த இடத்தில், இந்தக் காரணங்க-
ெளல்லாம் ஏ மா? காத  ெபாிய ேயாசைனயில் ஆழ்கிறாள்.

      "அவர் ெபா ள் ேத வர எண் கிறார். இல்லறம் நடத் ம் சுைமைய வகிக்க 
ேவண் யி ப்பதால் அவர் யற்சிைய நீ தாிக்க ேவண் ம்" என்கிறாள் ேதாழி.

      "ஹூம்!"

      "அவர் ெபா ள் ஈட் ம் ெபா ட் ப் ேபாய் விைரவில் மீண்  வ வார். நீ 
அவைரப் ேபாய் வா என்  ெசால்லேவண் ம்."

      விஷயத்ைதக் ேகட்கும்ேபாேத பாதி உயிர் ேபாய்வி ம்ேபால் இ க்கிற , அந்த 
ெமல் ய க்கு. அவள் ைதாியமாக நின் , "ேபாய்வா" என்  ெசால்ல ேவண் மாம்! க
◌ாதலைனப் ேபாய்வா என்  ெசால்வதற்கும், யமதர்ம ராஜைன, "என் உயிர் 
ெகாள்ள வா" என்  அைழப்பதற்கும் வித்தியாசம் அவள் அளவில் ஒன் ம் இல்ைல.

      "ேபாகக்கூடா " என்  ெசால்லலாமா? ேச, அ  தவ . காதலர் தம் இ வ ைடய 
இன்ப வாழ்க்ைக ம் ட் ன்றி நைட ெப வதற்கு ேவண் ய ெபா ைளத்தாேன 
ேதடச் ெசல்கிறார்? ேபாகக் கூடாெதன்  த ப்ப  நியாயம் அன் . அவர் பிாிந்  
ேபானால் அதனால் வ ம் ன்பந்தான் என்ன?--

      காத யின் மனம் சுழல்கிற . அவள் தன் ேதாள்வைளகைளப் பார்க்கிறாள். அ  
சம்பந்தமாக ேயாசைன படர்கிற . இப்ேபா  தன் ேதாேளா  ெசறிந்  கிடக்கும் 
அந்தத் ெதா  அவர் பிாிந்  நீங்கினால் உடேன கழன்  ேதாளினின் ம் நீங்கி 
வி ேம!

      ஏன்?

      அவள் இப்ேபா  அந்த வைளகைளத் தாங்கி நிற்கும் தன் ேதாைளப் 
பார்க்கிறாள்.

      அவ ைடய அைணப்பிேல இன்பங்கண்  ாித்த இந்தத் ேதாள்கள் என்ன 
ஆகும்? தம்ைமக் க  வாாின்றி ெம ந்  ேபாகும். ேதாள் ெம யேவ ெதா  
கழன் வி ேம!

      என்ன ெசய்வ ?

      ேதாைள ம் ெதா ைய ம் மாறி மாறிப் பார்க் கிறாள்.

      காதலன் ேபாகாமல் இ ப்ப  ைறயன் . அவன் பிாிந்தால் அவள் ெம ந்  
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ேபாவாள். காதலன் ேபாகேவண் ம்; அவள் ேதா ம் ெம யாமல் இ க்கேவண் ம். 
அதற்கு வழி ண்டா?

      ஆம்.; ஏன் இப்ப ச் ெசய்யக்கூடா ? இதில் அன்ன தவ ? அவர் ேபாகட் ம்; 
நா ம் அவ டன் ேபாேவாேம!' -- இந்த எண்ணம் ேதான்றியேதா இல்ைலேயா, 
உடேன காத  தன் பாதங்கைளப் பார்க்கிறாள்.

      அவள் தன் காதல டன் ேபாவதாக இ ந்தால் அந்தத் ணிகரமான ெசயைல 
ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ய  கால்களி ைடய ெபா ப் . அைவ நடந்  தன் ேதாள் 
ெம ைவ ம் ெதா  கழல்வைத ம் பா காக்கேவண் ம். அவள் ெமன்ைமயான 
ேநாக்கம் அவ ைடய பாதத்திேல ெசன்ற . தன் கால்கைளத் தாேன ெநஞ்சினால் 
பி த் க்ெகாண்  ேவண் கிறாள்.

      "என் ெமத்ெதன்ற பாதங்கேள, நீங்கேள வ த்தம் பாராமல் தைலவ டன் ெசன்  
என் ேதாள் ெம வைடயாம ம், என் ெதா  கழலாம ம், யான் ன் றாம ம் 
காப்பாற்ற ேவண் ம்" என்  ேவண் கிறாள்.

      இவ்வள ம் அவள் மனத் க்குள் நிக ம் நிகழ்ச்சி.

      ேதாழி அவள் க த்ைத உணர்ந் ெகாண்டாள். ேநேர நாயகன்பாற் ெசன்றாள். 
அவன் ஆர்வத்ேதா  தன் காத யின் உடம்பாட்ைட எதிர்பார்த்  நிற்கிறான்.

      "என்ன ெசான்னாள்?"

      "ஒன் ம் வாய் திறந்  ெசால்லவில்ைல. நான் ெசான்னைதக் ேகட்டாள். தன் 
ெதா ைய ேநாக்கினாள்; ெமல் ய ேதாைள ேநாக்கினாள்; பிறகு அ ைய 
ேநாக்கினாள். ஆண்  அவள் ெசய்த  அ தான்."

      இந்த ெமாளன நாடகத்தின் ெபா ைளத் தைலவன் உணர்ந் ெகாண்டான். அவள் 
மனத்ேதா  தன் மனத்ைத ம் ைவத்  ஒட் யறி ம் காத ைடயவன் அல்லவா?

      'அவள் வ வதா! இ  சாத்தியமன் ' என்  நிைனத்தான்.

      "சாி, நான் இப்ேபா  றப்படவில்ைல" என்  ெசால்  ட் க்குள்ேள குந்தான்.

            ேதாழி கூற்
            ெதா ேநாக்கி ெமன்ேறா ம் ேநாக்கி அ ேநாக்கி
            அஃதாண் டவள்ெசய் த .
                  --குறள், ௧௨௭௯.

      [ெதா  - ேதாள்வைள. அஃ  ண்  அவள் ெசய்த  - அ தான், தன் ேதாழி 
தைலவன  பிாிைவ உணர்த்திய காலத்தில் அவள் குறிப்பாகச் ெசய்த ெசய்ைக.]
      ---------------------------
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9. 'சி  குழேலாைச'

      ேதாழி: ஆடவர் தம் ைடய கடைமகைளச் ெசய்வதற்குப் பிாிவ ம் அவர் பிாிந்த 
காலத்தில் காத மார் பிாி த் ன்பத்ைதச் சகித்தி ப்ப ம் உலக வழக்கம். 
உன் ைடய கணவர், ேம ம் ேம ம் இல்லறம் சிறந்  நடக்கேவண் ெமன்ற 
எண்ணத்தால் ெபா ள் ஈட்டத் ணிந்தார். ெபா ள் ஈட் வதற்குச் சில காலம் 
உன்ைனப் பிாிந்தி க்க ேவண் ேம என்ற யரம் அவ க்கும் உண் . ஆனா ம் 
கடைம உணர்ச்சி ம் உன் ைடய திறைம யிேல நம்பிக்ைக ம் உைடயவராைக-
யினால் அவர் தம் ைடய யற்சிைய ேமற்ெகாண்டார். தி ட் த் தனமாகப் 
ேபாகவில்ைல. உன்னிடம் ெசால் க் ெகாண் தாேன பிாிந்தார்?

      தைலவி: நீ ெசால்கின்ற ேபச்சி ள்ள நியாயம் நன்றாகப் லப்ப கிற . 
என் ைடய த்தி இன் ம் பல சமாதானங்கைளத் ெதாிந்  ெகாண்ேட இ க்கிற  
ஆனால்......?

      ேதாழி: அ தான் ெசால் கிேறன். உன் ைடய அறிவினால் நீேய சமாதானம் 
ெசய்  ெகாண்  ஆ தல் அைடந்தி க்க ேவண் ம். ஒ வர் ெசால்  ஆ தல் 
அைடவெதன்ப  நடவாத காாியம். அவ ைடய அன்  உனக்குத் ெதாியாதா? 
உன்ைனக் காட் ம் அதிகமாக மற்ெறா வ க்குத் ெதாியப் ேபாகிறதா? ஆைகயால் 
அவர் ேமற்ெகாண்ட யற்சி ெவற்றி ற ேவண் ெமன்ற ேவண் ேகாேளா  நீ 
சகித்  இ ந்தால் உனக்கு எவ்வளேவா நல்ல .

      தைலவி: அவர் கலைமயில் எனக்கும் பங்கு உண்ெடன்பைத நான் நன்கு 
உணர்கிேறன். அவர் ேபான காாியத்தால் விைள ம் பயனிற் ெப ம்பா ம் எனக்கு 
நன்ைம பயப்ப-ெதன்பைத ம் ெதாிந்  ெகாண் க்கிேறன். அ  மட் மன் ; 
நம் ைடய இல்லற வாழ்க்ைகயில் ெபா ள் இல்லாவிட்டால் அற ம் இல்ைல, 
இன்ப ம் இல்ைலெயன்  அவர் அறி திச் ெசன்றாேர; அந்த வார்த்ைதகைள 
நன்றாகத் ெதளிந்ேத நான் விைடெகா த்ேதன். இவ்வள ம் அறிவின் ெசயல். 
ஆனால்...!

      ேதாழி: அறி க்கு மிஞ்சி என்ன இ க்கிற ? ஆ னால், ஆனால் என்  
ெசால்கிறாேய; அந்த ஆனாெலன்ப  என்னெவன்  ெசால் வி .

      தைலவி: அதச் ெசால்வதற்குள் நீ ஆயிரம் ேகள்விகள் ேகட்கிறாய்; தைட 
ெசால்கிறாய், உபேதசம் ெசய்கிறாய்.

      ேதாழி: இேதா, பார்: நான் வாைய க் ெகாள்கிேறன். நீ அந்த 'ஆனால்' 
வி கைதைய வி வி, பார்க்கலாம்.

      தைலவி: என் அறி  என் தைலவ ைடய யற்ச்சிக்கு அரண் ெசய்கிற . 
ஆனால் என் ைடய உள்ளத்திேல, காரணமில்லாமல் ேதான் கிற உணர்ச்சி 
இ க்கிறேத, அ தான் என்ைன அறிவற்ற வளாக்குகிற ; ேபைதப் ெபண்ணாகச் 
ெசய்  வி கிற . அறி , நியாயங்கைள ஆராய்ந்  வ ம் ேபா  அந்த உணர்ச்சி 
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கீழ த் க்ெகாண்ேட வ கிற .

      ேதாழி: நீ ெசால்வ  எனக்கு விளங்கவில்ைல.

      தைலவி: உனக்கு விளங்கா ; எனக்ேக விளங்கவில்ைல. உன் ைடய அறி க்குத் 
ேதான் கிற காரணங்க ம் நியாயங்க ம் எனக்கும் ேதான் கின்றனெவன்  
ெசான்ேனனல்லவா? அந்த நிைலயில் நான் அறி ைடயவள்தான். ஆனால், அந்த 
அறிைவ ம் ஏமாற்றிவிட்  எந்தமாதிாி அடக்கப் பார்த்தா ம் அடங்காமல் 
உள்ளத்தின் அ யிேல ஆ ள்ளி எ கிற உணர்ச்சி - அைதத் ன்பெமன்  
ெசால்வதா? இன்பெமன்  ெசால்வதா? ஒன் ேம ெதாியவில்ைல.- அந்த 
உணர்ச்சிதான் என்ைனப் ேபைத க்குகிற . இேதா பார்: அன்  இந்த அழகான 
மாைலக் காலத்ைத எவ்வள  மகிழ்ச்சிேயா  எதிர்பார்த்  நிற்ேபன்! இப்ெபா  
மாைலக்காலம் ஏன் வ கிறெதன்  பய ண்டாகிற . சூாியன் மைல வாயில் 
வி ந்தி க்கிறான். வானமண்டலம் வ ம் ெசக்கச் ெசேவெலன்றி க்கிற . 

ன்ெபல்லாம் இைதக் கண்டால் என் உடம்பிேல ஒ  ஜீவசக்தி உண்டாகிவி ம். 
இப்ேபாேதா இரத்தக்குழம்ைபக் கண்டாற்ேபாலல்லேவா ேதாற் கிற ? இந்தப் 

ல் ய மாைல......! (திடீெரன்  காைதப் ெபாத்திக்ெகாள்கிறாள்.)

      ேதாழி: (தி க்கிட் ) என்ன இ ? ஏன் இப்ப  ந ங்குகிறாய்? ஏன் காைதப் 
ெபாத்திக் ெகாள்கிறாய்?

      தைலவி: (பின் ம் இ கக் காைதப் ெபாத்திக் ெகாள்கிறாள்.)

      ேதாழி: என்ன இப்ப  திக்பிரைம பி த்தவள்ேபால் இ க்கிறாேய! ெசால். 
எனக்குப் பயமாக இ க்கிற . ஏன் இப்ப ச் ெசய்கிறாய்? ெசால், ெசால்.

      தைலவி: உனக்குக் ேகட்கிறதா?

      ேதாழி: என்ன?

      தைலவி: என் காதில் ேவல் பாய்ந்தேத, நீ உணரவில்ைலயா?

      ேதாழி: ேவலாவ , வாளாவ ! ைபத்தியம் பி த் விட்டதா?

      தைலவி: இன் ம் ேகட்கிறதா?

      ேதாழி: எனக்கு ஒன் ம் ேகட்கவில்ைல. உன் ைடய கலங்கிய வார்த்ைதகைளத்
தான் ேகட்கிேறன்.

      தைலவி: ேகட்கவில்ைலயா? உற் க் ேகள்.

      ேதாழி: ஒன் ம் ேகட்கவில்ைலேய! (கவனிக்கிறாள்.) ந ங்கும்ப யான 
இ ேயாைச ஒன் ம் காணவில்ைலேய! அதற்கு மாறாக ம ரமான ஓைச ெயான்  
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ேகட்கிற .

      தைலவி: கவனித் ப் பார்த் ச் ெசால்.

      ேதாழி: மாைல வந் விட்ட . பசுக்கைள ேமய்க்கக் ெகாண் ேபான இைடயன் 
ேமய்த்  விட் த் தி ம்பி ஓட்  வ கிறான். வ ம்ேபா  ஊ கிற ல்லாங்குழல் 
ஓைச எவ்வள  இனிைமயாக வி கிற . இேதா, மிக ம் ெதளிவாகக் ேகட் கிறேத! 
ேவ  ஒன் ம் ேகட்கவில்ைலேய!

      தைலவி: அைதத்தான் ெசால்கிேறன். அ  என் காதில் இனிைமயாக விழ-
வில்ைலேய. ேவைலக் ெகாண்  எறிவ  ேபால இ க்கிறேத. ல்லாங் குழேலாைச 
அ , ேகட்பதற்கு இனிைமயான , இைடயன் ஊ கிறான் என்ற விஷயங்கள் 
எனக்குத் ெதாிகின்றன. ஆனால் அந்தக் குழேலாைசயின் ம ரத்ைதக் ேகட்க எனக்குக் 
காதில்ைல. அ  ெசவிவழிேய பாய்ந்  உள்ளத்தில் ேவல்ேபால் ஊ விச் 
ெசல்கிற . ஆயன் தி ம்பி ட் க்கு வ கிறான்; மா கள் வயிறார ேமய்ந்  
வ கின்றன. உலகேம மாைலக் காலத்தில் தன் ைடய ெசாந்த ட் க்கு மீள்கிற . 
என் ைடய காதலேரா இன் ம் மீண் வரவில்ைல; மீண்  வ பவர்க க்கு 
அல்லவா ல்லாங்குழற் கீதம் இனிக்கும்? எனக்கு, மீட்சி நிைறந்த உலகத்தில் என் 
தனிைமையத்தான் எ த் க்காட் கிற . ேதாழி! நான் என் ெசய்ேவன்!

      ேதாழி: (தனக்குள்): காமமயக்கத்தின் விசித் திரந்தான் எவ்வள  விேநாதமா-
யி க்கிற ! இனிய ெபா ளிேல இன்னாைமையக் கா ம் காத ன் தத் வம், 
உணர்ந்தவர்க க்ேக விளங்கும்.

            தைலவி கூற்

            ேதேரான் மைலமைறந்த ெசக்கர்ெகாள் ன்மாைல
            ஆரான்பின் ஆயன் உவந் ம் - சீர்சால்
            சி குழல் ஓைச ெசறிெதா , ேவல்ெகாண்
            ெடறிவ  ேபா ம் எனக்கு.
                  ஐந்திைண ஐம்ப  - மாறன் ெபாைறயனார் பாட் .

      [ேதேரான் - ேதைர ைடய சூாியன். ெசக்ைக - ெசவ்வானம். ன்மாைல - 
ெபா வழிந்த மாைலக்காலம். ஆர் அன்பின் - அாிய பசுக்களின் பின்னாேல. ஆயன் - 
இைடயன். ெசறி ெதா  - இ கிய வைளகைள அணிந்த ேதாழிேய. எறிவ  - 
குத் வ .]
      -------------------

10. ேத ம் உயிர்

      அழகிய ஓைட; மைலய வாரத்தில் இ றத்தி ம் உள்ள பாைறகளில் ேமா ம் 
அைலகள், ெமல்ல ெமல்ல ஓரங்களில் ஒ ங்கி வ ம் மலர்கள், தளிர்கள், இைட 
இைடேய அ விேய த்த  ேபான்ற சி சி  ைரத் ெதாகுதிகள். தல் நாள் தான் 
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மைழ ெபய்த . அதனாற் ெவள்ளம் வந் தி க்கிற . ' ைர ம் ங்குமாக' 
அ வியின் ைமக்ேகாலம் விளங்குகின்ற .

      ஒ  சி  ைர. அதன் ஜன்மஸ்தானம் எ ேவா ெதாியவில்ைல. கைரேயாரத்தில் 
ெமல்ல ெமல்ல வ ம் ேபாேத அங்ேக ள்ள சி  கற்களின்ேமல் அ  ேமா கின்ற . 
ஒ  தடைவ ேமாதின டன் அதி ந்  ஒ  பகுதி கைரந் வி கிற . அப் றம் சிறி  

ரம் ெமல்ல ெமல்ல அ வியின் ேபாக்கிேல கலக்கிற . மீண் ம் கைரேயாரத்தில் 
உள்ள பாைற யில் ேமாதிச் சுழ கிற . அந்தச் சுழற்சியிேல அதன் உ வம் பின் ம் 
சி த் வி கின்ற . இப்ப  வரவர அ  ேதய்ந்  உ மாறி வ கின்ற .

      என்ன வியப் ! சிறி  ேநரத்திற்கு ன்ேன கண்ட அந்த ைர எங்ேக! இப்ேபா  
அைதக் காேணாேம! அந்தச் சி  ைர அ விக் கைரயி ள்ள கற்களில் ேமாதிேமாதி 
ெமல்ல ெமல்லத் ேதய்ந்  இப்ெபா  இல்ைலயாயிற் .

      * * * *

      ஒ  லவன் இந்தக் காட்சியிேல உள்ளத்ைத இழந் வி கிறான். உலக 
வாழ்க்ைகயாகிய அ வியிேல எத்தைன உயிர்களாகிய ைரகள் ேவதைனக் கற்களில் 
ேமாதி ேமாதித் ேதய்கின்றன! அந்த நிைனைவத் தான்கண்ட காட்சிேயா  அவன் 
ெபா த்திப் பார்க்கிறான்.

      றத்ேத கண்ட ஈசுவர சி ஷ் ைய உபமானமாக ைவத்  அப்ெப ம் லவன் 
அகத்ேத ஒ  ஜீவ சித்திரத்ைதச் சி ஷ் க்கிறான்.

      உயிர் ஒன்  உடல் இரண்டாக வாழ்ந்த காதலர்களில், காதலன் காத ையச் 
சிலகாலம் பிாிய ேநர்கிற . அவள் பிாிெவ ம் ெகா ந்தீயினால் ெவம் கிறாள். ன்  
இன்ப மயமாக இ ந்த உலக வ ம் அவ க்கு இப்ெபா  ள்ளடர்ந்த காடாக 
இ க்கிற .

      அவ ைடய நிைல, மலாி ம் ெமல் ய காத ன் தன்ைம த யவற்றின் 
உண்ைமைய ெவளியில் உள்ளார் எப்ப  அறியக்கூ ம்? அவ ைடய உயிர்த் 
ேதாழிேய அறியவில்ைல.

      "உலகத்திேல கணவன் மைனவி ெயன்  இ ந்தால் பிாியாம ம் ேவ  
ஊ க்குப் ேபாகாம ம் இ ப்பார்களா? உன் ைடய ஆைசைய அடக்கிக் ெகாள்ளக்-
கூடாதா?" என்  அவள் ேகட்கிறாள்.

      காத ன் சக்திைய அவள் அறிந் ெகாள்ள வில்ைல என்பைதத் தைலவி 
உணர்கின்றாள்; 'இப்ப ம் வன்ெனஞ்சக்காரர்கள் இ ப்பார்களா? காதைல 
அடக்குவதாவ !' என்  எண் கிறாள். காதல் உயிேரா  பிைணக்கப்பட்ட-
தாயிற்ேற: அைத விாிப்ப ம், சு க்குவ ம் எப்ப ? அவ ைடய ெநஞ்சத்தில் 
பிாிவால் உண்டான ன்பத்ேதா , மனமறிந்த ேதாழிகூடத் தன் நிைலைய அறியாமல் 
இப்ப ச் ெசால் ம் ெகா ைம ம் கலந்  ேவதைனைய மிகுவிக்கிற .
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      ேதாழிக்குப் பதில் ெசால்ல வி ம்பினாள். ஆனால் அந்தக் கல்ெநஞ்சக்காாி-
யி ைடய கத்ைதப் பார்த் ப் ேபசுவதற்கு அவள் மனம் ெபா ந்த வில்ைல. 
யாைரேயா பார்த் ச் ெசால் வ ேபாலச் ெசால்ல ஆரம்பிக்கிறாள்:

      "காதைலத் த த்  அடக்குவாெயன்  ெசால்கிறார்கேள, அவர்க க்கு அந்தக் 
காதைலப்பற்றி ஒன் ேம ெதாியாேதா? அவர்கள் காதைலத் ெதாிந் ெகாள்ள 
மாட்டாத அவ்வள  வன்ைம ைடயவர்களா? அவர்கள் அப்ப ேய இ க்கட் ம். 
நமக்கு அ  சாத்தியமில்ைல. நாம் எம் ைடய காதலைரக் காேணாமானால் மிகுந்த 

ன்பம் ெப கிய உள்ளத்ேதா , கைரயி ள்ள கற்களில் ேமாதிவ ம் சிறிய 
ைரையப்ேபால ெமல்ல ெமல்ல இல்ைலயாகி வி ேவாம்" என்  ெசால் கின்றாள்.

      * * * *

      இவ்வா  கவிஞன  மனத் ள் ஒ  சிறிய காட்சி சி ஷ் க்கப்ப கிற . அதன் 
பயனாக அவன் வாயி ந்  ஒ  ெசய் ள் எ கின்ற :

            தைலவி கூற்

            காமம் தாங்குமதி என்ேபார், தாம் அ•
            அறியலர் ெகால்ேலா? அைனம  ைகயர்ெகால்!
            யாம்எம் காதலர்க் காேணாம் யின்
            ெசறி னி ெப கிய ெநஞ்செமா  ெப நீர்க்
            கல்ெபா  சி ைர ேபால
            ெமல்ல ெமல்ல இல்லா கு ேம.

                  -கு ந்ெதாைக - கல்ெபா  சி  ைரயார் பாட் .

      [தாங்குமதி - த ப்பாயாக. ம ைக - வன்ைம. னி - ன்பம். ெபா தல் - 
ேமா தல்.]
      * * * *

      இந்த அாிய கவிையக் கவிஞன் லவர் குழாத்திேல மிதக்கவி கிறான். லவர் 
ெநஞ்ைச இக்கவி அள் கின்ற . அ தல் இக்கவிைய இயற்றின கவிஞைன 
அவர்கள் ெபயர் ெசால்  அைழப்பதில்ைல. அவைனக் கா ம்ேபாெதல்லாம் 
அவர்கள் தம் ைடய அகத்ேத, கல்ெபா  சி ைரைய அல்லவா கா கிறார்கள்? 
ஆதலால் அக்கவிஞைன ம் "கல் ெபா  சி  ைரயார்" என்ேற வழங்கத் தைலப் 
பட்டனர்.
      -------------------

11. 'மான் ெசய்த தந்திரம்'

      அன் ம் கடைம ம் ஒன் க்கு ஒன்  ரணாக இ ப்ப ேபாலத் ேதான் கின்றன. 
அறம் ெசய்வ  அவன் கடைம. அதற்குாிய ெபா ள் ஈட் வ ம் அவன் கடைம. 
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ெபா ள் அவனிடம் நிரம்ப இ க் கிற . ஆனா ம் அப்ெபா ள் அவன் சம்பாதித்த  
அன் ; அவ ைடய பரம்பைரச் ெசல்வம்; அைதச் ெசல்வமாகேவ க தல் கூடா . 
அப்ப  அைதச் தன் கடைமைய நிைறேவற் தற்காகச் ெசலவழித் தால் அவன  
ஆண்ைமக்கு இ க்கு வந் வி ம். தாேன உைழத் ச் சம்பாதித்  வி ந்ேதாம்ப 
ேவண் ம்; இ  ெபாிேயார்கள் ைவத்த நியதி.

      இந்த நியதிப்ப  அவன் ெவளிநாட் க்குச் ெசன்  ெபா ள் ேதட எண் கிறான். 
தன் அ ைமக் காத ையப் பிாிந்  ெசல்வதற்கு அவன் மனம் ணியவில்ைல; 
கலங்கித் த மா கின்ற ; ஆயி ம் 'நம் ஆண்ைமக்கு இ க்கு வ ேம' என்ற 
அச்சத்தால் அவன் பிாிந் வி கிறான். அதற்கு ன் தான் ேபாவைதப்பற்றி பலகால் 
எண்ணி, 'அவ க்குக் கூ வதா? ேவண்டாமா?' என்  மனங் குழம்பி நிற்கிறான். 
இ தியினில் காத யின் உயிர்த் ேதாழியினிடம் ெசால் விட் ப் ேபாய்வி கிறான்.
      * * * *

      ெபா ள் எளிதில் கிைடத் வி கிறதா? கா ம் மைல ம் க கி வழி நடந்  ேவ  
ேதசம் ெசல்ல ேவண் ம். மைழ மறந்  பாைலவனமாகப் ேபான இடங்கள் இைடேய 
இ க்கின்றன. ெகா ங்ேகால் அரசன  நாட்ைடப்ேபால நிைனப்ேபார் உள்ள ம் 
சு ம். பாைல, பயிர் பச்ைச ஈவிரக்கம் இல்லாமல் கிடக்கின்ற . 
எங்ேகா ஒ  ைலயில் ஒ  சாண்

      உயரத்தில் ஒ  ெமாட்ைட ங்கில் நிற்கிற . அதில் இைல ம் இல்ைல; 
ெகா ந் ம் இல்ைல. பாைறகெளல் லாம் ெபாாிந்  ேபாய் ஆ த்திர ர்த்தியின் 
ெநற்றி கண்ணின் பார்ைவ வி ந்த இடத்ைதப்ேபால அந்தப் மி ஒேர பரப்பாகப் 
பரந்தி க்கிற . கான ம், அைத நீெரன்  எண்ணி ஓ த் திாி ம் ஒன்  அல்ல  
இரண்  மான்க ம் அ ம் உலக்த்தில் ஒ  பகுதி என்பைத நிைன த்திக் 
ெகாண் க்கின்றன. காதலன் ேபாகும் வழி இ தான்.
      * * * *

      ேதாழி பாைல நிலத்ைதப் பற்றிக் ேகட் க்கிறாள். அதன் ெவம்ைமைய ம், 
அதன் வழிேய வியாபாாிகள் பயணம் ெசய்வைத ம், வழிப்பறி ெசய்ேவார் 
அவர்கைளக் ெகாள்ைள இ வைத ம் அவ க்குப் பலர் ெசால்  இ க்கிறார்கள். 
அவற்ைற எல்லாம் அவள் நிைன க்குக் ெகாண்  வ கிறாள். தன் உயிர்க் காதலன  
பிாிைவத் தாங்கமாட்டாமல் த் ச் ேசார்ந்  வி ந்  கிடக்கும் தைலவிையப் 
பார்க்கும்ேபா  அவள் மனம் ம குகின்ற . 'இவள் யரத்ைத மாற் வ  எப்ப ?' 
என்  ேயாசிக் கிறாள். அவ க்குக் கற்பைன அறி  உண் . தைலவிக்குக் கைதகள் 
கூறிப் ெபா ேபாக்கும் தந்திரத்தில் அவள் மிக ம் சாமர்த்தியம் உைடயவள். 
ஆத ன், பாைல நிலத்தின் ெகா ைம பரப் க் கிைடேய காணப்ப ம் அன்ைப, ய 
காதைல, ெவளிப் ப த் ம் ஒ  காட்சிைய அவள் உள்ளத் ள்ேள காண்கின்றாள்.
      * * * *

      நீாில்லாத பாைலவனந்தான் அ . பல இடங் களில் பைழய காலத்தில் தண்ணீர் 
ேதங்கி இ ந்த குழிகள் மாத்திரம் இ க்கின்றன. இரண்  மான்கள் நாவறண்  கண் 
சுழலத் திாிகின்றன. ஒன்  ெபண்; மற்ெறான்  அதன் ஆண் மா க்குத் தன் தாகம் 
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ெபாிதாகத் ேதான்ற வில்ைல. 'இந்த ெமல் ய க்குச் சிறி  நீர் ேத த் தர-
ேவண் ேம!' என்  அ  தவிக்கின்ற . கட ள் க ைண ெசய்கிறார். எங்ேகா ஒ  

ைலயில் ஒ  சிறிய சுைன காணப்ப கிற . சூாியன  ெவயிலால் அதில் 
சுண் ப்ேபாய்க் குழம்பிய சிறிதள  நீர் ேதங்கி நிற்கிற . இரண்  மான்க ம் அந்தச் 
சுைனக்க கில் நிற்கின்றன.

      அன்பின் அதிசய சக்திதான் அன்ன சிறப் ைடய ! அன்பின் திர்வில் 
இைணயற்ற தியாகம் கனிகின்ற . அந்தச் சுைனயி ள்ள சிறிதள  நீைர நார் 
உண்ப  என்பதில் விவாதம் வந் வி கின்ற . அசுர எண்ணம் அந்த மான்களிடத்தில் 
ேதான்ற வில்ைல. 'நீ கு ' என்  ஆண்மான் அன்  கனியச் ெசால்கிற ; 'நீதான் 
கு க்கேவண் ம்' என்  ெபண் மான் ேபசுகிற . ெதய் கக் காத ேல ேதான்றிய 
எண்ணமல்லவா?

      சிறி  ேநரம் இரண் ம் அங்ேக நிற்கின்றன. ஆண்மான் தன் ைடய ஆண்ைம 
அதிகாரத்தினால் ெபண்மாைனக் கு க்கும்ப  வற் த்தலாம். ெபண் மா ம் அந்த 
வற் த்த க்கு அஞ்சிக் கு க்கலாம். அப்ெபா  அ  மனத்தில் மகிழ்ச்சிேயா  
இனிைமயாக உண்ணாேத. 'நம் காதலன் கு க்க வில்ைலேய!' என்ற வ த்தத்ேதா  
அ  கு க்கும். அந்த வ த்த மிகுதியினால் அ  கு த் ம் கு க் காத ேபாலேவ 
அல்லவா இ க்கும்? இந்தேயாசைன ஆண் மா க்குத் ேதான் கிற . இரண்  
ேப ம் கு க்கேவா அதில் ஜலம் இல்ைல; அ  ேபாதா . இந்தச் சங்கடத்தில் என்ன 
ெசய்வ ?

      தான் உண்  மிஞ்சிய நீைரக் கு ப்பதானால் ெபண்மான் அதைன இனி  
உண் ம். இல்ைல ெயனில் உண்ணா . அதன் காதல் உயர்  அப்ப  இ க்கிற . 
இந்தப் ெபாிய சிக்கைலப் ேபாக்கு வதற்குத் திடீெரன்  அதற்கு ஒ  தந்திரம் ேதான்  
கின்ற .

      ெவகு ேவகமாக அந்தச் சுைனயில் ஆண்மான் தன் வாைய ைவ  உறிஞ்சுகின்ற ; 
வாஸ்தவத்தில் ஜலத்ைதக் கு க்கவில்ைல. கு ப்ப  ேபாலப் பாசாங்கு ெசய்கிற . 
"உஸ்" என்ற ஒ  மட் ம் ேகட்கிற . அ  ெபண்மானின் காதிேல ப ம்ேபா  அதன் 
உள்ளம் குளிர்கின்ற . பாதித்தாகம் அடங்கி வி கிற . 'நம் காதலன் உண்  தாகம் 
தீர்த் க் ெகாண்டான். அவன் உண்  மிஞ்சியைத நாம் இனிக் கு க்கலாம்' என்  அ  
நிைனக்கின்ற . அப்ப ேய மிக்க மகிழ்ச்சிேயா  அ  சுைனயிற் சிறிதள ள்ள 
நீைரக் கு த் வி கின்ற . அந்நீர் எய்தா  (ேபாதா ) என்  எண்ணிக் கலங்கிய 
கைலமான், பிைணமான் இனி  உண்ண ேவண் த் தன் கள்ளத்தினால் ஊச்சிய 
(உறிஞ்சிய) தந்திரம் ப த்  விட்ட . அ  பிைணமாைனத் த விக் களிக்கின்ற .
      * * * *

      பாைல ெவம்ைமயினிைடேய நிக ம் இந்த அன்  நிகழ்ச்சி ேதாழியின் 
உள்ளத்ைதக் குளிர்விக் கின்ற . அைத அப்ப ேய தைலவிக்குச் ெசால் கிறாள். 'உன் 
காதலர் தி ள்ளத்திேல ேபாவதாக வி ம்பிய ெநறி இத்தைகய ' என்கிறாள். 
'ெவவ்விய பாைலயிேல ஆண்மான் தன் ெபண்மானின் யைரத் தீர்க்கச் ெசய் ம் 
தந்திரத்ைதப் பார்த்  நின் காதலன் உன்ைன நிைனப்பான். அந்த மா க்குள்ள 
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அன்  நிைலகூடத் தன்னிடத்திேல இல்ைலேய என்  வ ந்  வான். விைரவிேல 
ேபான காாியத்ைத த் க் ெகாண்  வந் வி வான்' என்ற விஷயத்ைதத் ேதாழி 
ெசால்வதில்ைல; ஆனா ம் அந்த மான் கைத ையக் ேகட்ட தைலவி அைத ஊகித் க் க
ெ◌ாள்கிறாள். அவ க்கு நம்பிக்ைக உதயமாகிற . 'வ வான்' அன்ற ணிேவா  
அவைன எதிர்பார்த்  நிற்கிறாள்.

      இந்தக் காட்சிகைளேய பின்வ ம் பாடல் உணர்த் கிற .

            ேதாழி கூற்

            சுைனயிற் சி நீைர எய்தாெதன் ெறண்ணிப்
            பிைணமான் இனி ண்ண ேவண் க்--கைலமாத்தன்
            கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம்என்ப, காதலர்
            உள்ளம் படர்ந்த ெநறி.
                  --ஐந்திைண ஐம்ப  - மாறன் ெபாைறயனார்.

      [எய்தா  - ேபாதா . பிைணமான் - ெபண்மான். கைல மான் - ஆண்மான். 
கள்ளத்தின் - ெபாய்யாக. ஊச்சும் - உறிஞ்சும். சுரம் - பாைலவனம். படர்ந்த - 
வி ம்பிய.]
      ----------------------------

12. ெநஞ்ச ம் அறி ம்

      மாைல ேவைள. ஒ  காட் ன் ந விேல பாசைற அைமந்தி க்கிற . இ ம்ைப 
உ க்கி வார்த்தாற் ேபான்ற சாீரத்ைத ைடய ஒ  ரன் பாசைறையச் சுற்றிக்-
ெகாண்  உலவி வ கிறான். ேபாாினிைடேய ஒ  நாள் ஓய் க்கு இடம் இ ந்த . 
குதிைரப் பந்தி ைய ம் யாைனப் பந்திைய ம் சுற்றிப்பார்த்  வரலா ெமன்  

றப்பட்டான். யாைனப் பைடயின் அ கில் வந்தேபா  அவன் கண்கள் இரண்  
சிறிய யாைனகளின் மீ  பாய்ந்தன.

      ேபார்ெசய்  இைளப் ற்றி ந்த அந்த மதயாைனகள் அப்ேபா  ஆனந்தமாக 
விைளயா க்ெகாண் க்கின்றன. எேதா பழங்கயி  ஒன்  கிைடத்த . அதன் ஒ  
பக்கத்ைத ஒ  யாைன பற்றிக் ெகாண்ட . மற்ெறா  பக்கத்ைத இரண்டாவ  யாைன 
பற்றிக்ெகாண்ட . இரண் ம் கயிற்ைற இ த்  விைளயா கின்றன. கயிேறா 
பைழய . இந்த இரண்  யாைனக க்கும் இைடேய அ  தன் பிராணைன விட் க்-
ெகாண் க்கிற ; அதன் ஜீவ சுவாஸம் ஒவ்ெவான்றாக ெவளிவ வ ேபால 
அதன் ாி ஒவ்ெவான்றாக விட் க்ெகாண்  வ கிற . யாைனகளின் கு கலத் க்கு 
எல்ைலயில்ைல.

      இந்த விைளயாட் ேல ஈ பட் ச் சிறி  ேநரம் நின்றி ந்தான் அவ் ரன்; பிறகு 
அப்ப ேய உலாவி விட் த் தன் கூடாரத்தின் வாயிைல அைடந்  உட் கார்ந்தான். 
அ கில் ஒ வ ம் இல்ைல. வானத்ைத நிமிர்ந்  ேநாக்கினான். ெவண்மதி 
தண்ணிலைவப் பால்ேபாலச் ெசாாிந் ெகாண்  வானப் பரப்ைப ெயல்லாம் 
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அபிேஷகம் ெசய்  ெகாண் ந்த .

      அந்தத் தண்ணிய திங்களின் ெவள்ெளாளி அவ க்கு இன்பத்ைத உண்டாக்க-
வில்ைல. அவன் மனத்ைத எத்தைனேயா காத ரத்திற்கு அப்பால் ெகாண் ேபாய் 
விட்ட . இயற்ைகயின் அழைகப் றக்கண்களால் கண்  அ பவிக்க அவனால் 
இயலவில்ைல; அவன் அகத்ேத, தன் உள்ளத்ைதப் பறித்த ேபரழகு ம் ம் ஓர் 
உ வத்ைதக் காண்கிறான்.

      என்ன அழகு! கூந்தல்! குப் றத்திேல நீண்  தாழ்ந்த கூந்தல்; தாழ்ந்  
இ ண்ட கூந்தல். கண்கள்! ைம ண்ட கண்கள்! அந்தக் கண்களின் ெபா விேல 
ேசாபிக்கின்ற இதழ்கள்; காதல் மயக் கத்ைத உண்டாக்குவதற்குப் ேபாதியப  சிறி  
திறந்தி க்கின்றன, ேபாதின் நிறம்ெப ம் ஈாிதழ் ேபாேல; மல ம் ப வத்தி ள்ள 
ேபா தான்.

      இந்த இரண் ம் அவன் உள்ளத்ைதப் பிணித்  விட்டன. அவ ைடய காத  
இந்த இரண் னா ம் அவன் மி க்குைடய உள்ளத்ைதக் குவிய ைவத் விட்டாள்.

      அவைளப் பிாிந்  இங்ேக தனித்  இ க்கிறான். உடல்தான் இங்ேக இ க்கிற ; 
உள்ளத்ைத அவள் பிணித் க்ெகாண்டாள். இப்ேபா  இந்த நிலெவாளி யினாேல 
சக்தி ட்டப்ெபற்ற ெநஞ்சம் ெசால்கிற : "ஏன் இங்ேக தனியாகக் கிடந்  
அவஸ்ைதப் ப கிறாய்? வா, ேபாேவாம்" என்  அந்தப் பற் ள்ளம் ண் கிற . 
அதன் ண் த க்கு உட்பட் க் காத கத்திேல சஞ்சாரம் ெசய்கிறான், அந்தக் 
காதலன். அவன் மனம் ப ம் பா  ெசால்லத் தரமன் .

      கண்கள் ஸ்வாதீனத்திற்கு வ கின்றன. தைலையக் கீேழ தாழ்த்திப் பார்க்கிறான். 
கூடார ம் பாசைற ம் அவன் நிைலைய அவ க்கு எ த் க் காட் கின்றன. 
காத ையப் பிாிந்  பைடயிற் ேசர்ந்  தன் கடைமையச் ெசய்  ஊதியம் ெபற் ச் 
ெசல்ல வந்தி க்கிறான் அவன். ட் ேல சமாதானக் காலத் திேல காத ேயா  
இ க்கும்ேபா  அவன் காதலன். அரசன் பைடயிேல ஒ  தைலவனாய்ப் ேபார் 
ெசய்ய வந்தி க்கும்ேபாேதா ரனாக இ க்கிறான்.

      காத யிடம் சிைறப்பட்ட ெநஞ்சத்தின் உபேதசம் சிறி  மைறகிற . அப்ேபா  
அறி  தைலக் காட் கிற . "அட ைபத்தியேம! நீ யார்? பைடத் தைலவன் அல்லவா? 
பைகவர்கைளப் றங்காட்  ஓடச் ெசய் ம் மகா ரனல்லவா? நீ ஏற் க் ெகாண்ட 
காாியத்ைத க்காமல் மறந் விடலாமா? அ  ேபைதைமயல்லவா? பாதியிேல நீ 
ேபாய் விட்டால் உனக்குப் பழி வந்  ேந ேம! இைத நீ நிைனத் ப் பார்க்க-
வில்ைலேய? உன் காதல் ணாகவா ேபாகிற ? இவ்வள  நாள் பிாிந்தி ந்தாய், 
இன் ம் சிறி  காலம் அவசரப்படாமல் இ " என்  தக்க காரணங்க டன் 
அவ க்கு உபேதசம் ெசய்கிற .

      ஒ  பக்கம் காத யின்பால் காதல் ண்  சிைறப்பட்ட ெநஞ்ச ம், ஒ  பக்கம் 
ேபைதைம என் ம் பழி என் ம் பழி கூறித் தன் காதல் ேவகத்ைத தணிக்கும் அறி ம் ம
◌ாறி மாறிப் ேபாராட, அவன் ஒன் ம் ேதான்றாமல் மயங்குகிறான்; தியங்குகிறான்; 
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உ குகிறான்; ம குகிறான். உடம்  ெம வ  ேபாலத் ேதாற் கிற .

      இந்தப் ேபாராட்டத்தில் தான் மாைலயிற் கண்ட யாைன விைளயாட்  
அவ ைடய ஞாபகத்திற்கு வ கிற . களி கள் இரண்  தம் ன் மா மாறாகப் 
பற்றிய ேதய் ாிப் பழங் கயிற்ைற நிைனத் ப் பார்க்கிறான்; "நா ம் அப்ப த்தான் 
இ க்கிேறன். என் உயிர்க் காத யின்பால் ைவத்த ெநஞ்சம் ஒ  பக்கம் இ க்கிற ; 
அறி  மற்ெறா  பக்கம் இ க்கிற . ந வில் அகப்பட் க்ெகாண்  என் உடம்  
உ கு கிற " என்கிறான்.

      இந்தச் சித்திரத்ைத அந்த ரக் காதலன  கூற்றாகப் பின்கண்ட சங்கச் ெசய் ள் 
காட் கிற .

            தைலவன் கூற்

            றந்தாழ் பி ண்ட கூந்தற் ேபாதின்
            நிறம்ெப ம் ஈாிதழ் ெபா ந்த உண்கண்
            உள்ளம் பிணிக்ெகாண் ேடாள்வயின் ெந
            ெசல்லல் தீர்கம் ெசல்வாம் என் ம்;
            ெசய்விைன யா ெதவ்வஞ் ெசய்தல்
            எய்யா ைமேயா ளி தைலத் த ெமன
            உ தி க்கத் ங்கி அறிேவ
            சிறி நனி விைரயல் என் ம்; யிைட
            ஒளிேறந்  ம ப்பிற் களி மா  பற்றிய
            ேதய் ாிப் பழங்கயி  ேபால
            வ  ெகால்ெலன் வ ந்திய டம்ேப.
                  --நற்றிைண - ேதய் ாிப் பழங்கயிற்றினார் பாட் .

      [ கிேல தாழ்ந்  இ ண்ட கூந்தைல ம், மல ம் ப வத்தி ள்ள மலாின் 
நிறத்ைதப் ெபற்ற ஈரமான இைமகள் விளங்கும் ைம ண்ட கண்கைள ம் 
உைடயவளாய் நம் உள்ளத்ைதத் தன்பாற் கட் ப் ப த்தியவளிடத்ேத, ' ன்பந் 
தீர்ேவாம்; ேபாேவாம்' என்  ெநஞ்சம் ெசால் ம். ேமற்ெகாண்ட காாியத்ைத நிைற
ேவற்றாமல் ன்பம் உண்டாக்குதல் அறியாைமேயா  பழி ம் த ம் என்  உ திைய 
எ த் க்காட்  அறிவான , 'சிறி  காலம் அதிக அவசரப்படாமல் இ ' என்  
ெசால் ம். இதற் கிைடேய, என் ண்பட்ட உடம் , விளங்குகின்ற உயர்ந்த 
ெகாம் கைள ைடய ஆண் யாைனகள் எதிெரதிேர பற்றி இ க்கும் ேதய்ந்த 

ாிகைள ைடய பைழய கயிற்ைறப்ேபால அழிவதாகுேமா!]
      ------------------------

13. அவர் ேபான வழி

      1

      கிழவி: அந்தப் பாைல நிலங்களிெலல்லாம் எயினர்கள் வாழ்கிறார்கள்; இ ந்  
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வாழவில்ைல; அைலந்  வாழ்கிறார்கள்.

      தைலவி: பாட் , அவர்க க்கு என்ன ேவைல? எப்ப  ஜீவிக்கிறார்கள்?

      கிழவி: மற்றவர்கள் மரணத்ைத அைடகிறார் கள்; அவர்கள் உயிர் வாழ்கிறார்கள்.

      தைலவி: இரண் க்கும் என்ன சம்பந்தம்?

      கிழவி: அவர்கள் மரணமைடவதனால் அவர்கள் ெகாண் ேபாகும் ெபா ள்கைள 
ெவளவிக்ெகாண்  இந்த ேவடர்கள் ஜீவிக்கிறார்கள்.

      தைலவி: 'அவர்கள்' யார்?

      கிழவி: அவர்களா? ர ேதசத் க்குப்ேபாய்ப் பணம் சம்பாதிக்கலாெமன்  
ேபாகிறவர்க ம், சம்பாதித்த பணத்ேதா  வ கிறவர்க ம், வியாபாரம் ெசய்யப் 
ேபாகிறவர்க மாக எவ்வளேவா ேபர் பாைல நிலத்தில் ேபாகிறார்கள், வ கிறார்கள். 
அவர்கள் இந்த எயின க்குப் பயந்  கூட்டமாகப் ேபாவார்கள். தனி மனிதனாகப் 
ேபானால் அவன் ெகா ம் பிரயாணத் க்குத் தயாராக இ க்கேவண்  ய தான்!

      தைலவி: அப்ப யானால் அந்தக் ெகா ய மனிதர்கள் ெகாைல ெசய்வார்கெளன்றா 
ெசால் கிறீர்கள்!

      கிழவி: ம், ெகாைல ெசய்வதிேலேய அவர் க க்கு இன்பம். ேபாகிறவர்-
களிடத்தில் ெபா ள் ஒன் ம் இல்லாவிட்டா ம், அவர் தைலையப் ேபாக்கி ண்டம் க
◌ூத்தா வைதப் பார்ப்பெதேல அவர்க க்குத் தி ப்தியாம்.

      தைலவி: ஐேயா! ேகட்கும் ேபாேத குைல ந ங்குகிறேத!

      கிழவி: தங்க நிழ ம் தாகத்திற்கு ஜல ம் கிைடக்காத வறண்ட பாைல வனத்திேல 
மற யின் தர்களாக அவர்கள் விளங்கிறார்கள்.

      தைலவி: பாட் , ேபா ம், இந்தப் பயங்கர வ ணைன.

      கிழவி: வறண்ட பாைலவனெமன்றால் ஒன் ேம இல்லாத நிலப் பரப்  என்  
நிைனத் விடாேத. அங்கங்ேக பாைறகளில் சி  சி  சுைனகள் எ ம்  வைளையப்-
ேபால இ க்குமாம்.

      தைலவி: சுைனெயன்றால் நிைறய நீர் இ க்க ேவ ேம?

      கிழவி: நாசமாய்ப் ேபாச்சு! சின்னச் சுைனயிேல எவ்வள  தண்ணீர் இ க்கப் 
ேபாகிற ? ெவயில் தகிக்கும் தகிப்பிேல, இ க்கிற தண்ணீ ம் வற்றிப் ேபாய்வி ேம.

      தைலவி: அப்ப யானால் அந்தப் பாைறகள் இ ந்  யா க்கு என்ன 

46



பிரேயாசனம்?

      கிழவி: அைதத்தாேன நான் ெசால்லவந்ேதன்? எ ம்  வைளகைளப் ேபாலக் 
கு கிய பல சுைனகைள ைடய அந்தப் பாைற உைலக்கல்ைலப் ேபாலக் ெகாதித் க் 
கிடக்கும். அந்தப் பாைறயிேல ன்ேன ெசான்ேனேன, அந்த எயினர்கள் ஏறித் தங்கள் 

தங்கைளச் சாிப்ப த்திக் ெகாள்வார்கள்.

      தைலவி: உைலக்கல் ேல தங்கைளச் ெசப்பஞ் ெசய் ெகாள்கிறார்கள் இந்த 
ஊாில். உைலக்கல்ைலப் ேபான்ற பாைறயில் அவர்கள் சாிெசய்  ெகாள் வார்கள் 
ேபா ம்!

      கிழவி: ஆமாம். வைளந்த வில்ைல ைடய எயினர்களின் அம்  எவ்வளேவா 
ெகாைலகைளச் ெசய்  ம ங்கிப் ேபாகுமல்லவா? அப்ேபா  அந்தப் பாைறதான் 
சாைணக்கல்லாக உபேயாகப் ப கிற . தங்கள் அம் கைளப் பாைறயிேல தீட் க் 
ெகாள்கிறார்கள். அவர்கள் ெசய் ம் ¦ெகாைலத் ெதாழி க்கு அந்தப் பாைற உதவி 
ெசய்கிற .

      தைலவி: ஐேயா! அைதச் ெசால்ல ேவண்டாேம என் தைல கி  கி க்கிறேத!

      2

      தைலவி: (தனக்குள்) ஐேயா! என்ன பாவம் ெசய்ேதேனா ெதாியவில்ைலேய! 
கணேம ம் பிாி யாமல் இ ந்த எங்கைள விதி ம் சம்பிரதாய ம் கடைம ம் பிாித்  
விட்டனேவ. இந்தப் பா ம் பணம் இல்லாவிட்டால் என்ன? என் அ ைமக் காதலர் 
அைதத் ேத க்ெகாண்  ேபாயி க்கிறாேர! பாைலவனத்தின் வழியாகப் ேபாக 
ேவண் மாேம!

      ேதாழி: (தாேன ேபசிக் ெகாள்கிறாள், தைலவியின் காதிற் ப ம்ப .) உலகத்தில் 
ஷர்களாகப் பிறந்தவர்கள் யற்சிேயா  இ க்கேவண் ம். தாம் ஈட் ய 

ெபா ைள ைவத் க்ெகாண்  இல்லறவாழ்க்ைக நடத்தேவண் ம்; அ தான் 
இன்பவாழ்க்ைக. ஷர் கள் தங்கள் கடைமைய ன்னிட் க் காத யைரப் பிாிவ  
வழக்கந்தான்.

      தைலவி: (தனக்குள்) இவள் என்ன உள கிறாள்! ஷர்களாம், வழக்கமாம்! 
(கவனிக்கிறாள்.)

      ேதாழி: (தைலவியின் காதிற் ப ம்ப ) காதலர் பிாிந்ததன் நியாயத்ைத உணராமல் 
எப்ேபா ம் அவைர நிைனத்  ஏங்கிக்ெகாண் ப்ப  அழகன் ; அறி ம் அன் .

      தைலவி: (தனக்குள்) அழைக ம் அறிைவ ம் கண்டவள் ேபசுகிறைதப் பார்! நான் 
எைத நிைனத்  வ ந் கிேறன் என்பைதக் ெகாஞ்சமாவ  இந்த ஜடம் ேயாசித் ப் 
பார்த்ததா? அவர் பிாிவா என்ைன வ த் கிற ? அவர் ேபான வழி, அந்தக் 
ெகா ைம யான பாைல நிலம் - அைத நிைனத்தல்லவா என் உள்ளம் கு கிற ? 
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அந்தப் பாட்  அன்ைறக்குச் ெசான்னாேள! (ெவளிப்பைடயாக) எ ம்  வைள 
ேபான்ற குறிய பல சுைனகைள ைடய உைலக்கல்ைலப் ேபான்ற பாைறயின்ேமல் 
ஏறி, வைளந்த வில்ைல ைடய எயினர் தம் அம் கைளத் தீட் ம் கவர்த்த வழிகைள-

ைடய  அவர் ேபானவழி என்  ெசால் கிறாற்கள். கவைல ெகாள்பவர்கைளப் 
ேபாலப் பிரமாதமாக ஆரவாாிக்கும் இந்த ஊர், இைதப்பற்றிச் சிறி ம் கவைல 
ெகாள்ளாமல் ேவ  என்ன என் னேவா விஷயங்கைளச் ெசால் ப் த்தி கூற 
வ கிற ! ஆகா! என்ன அறி !

            தைலவி கூற்

            எ ம்பி அைளயிற் கு ம்பல் சுைனய
            உைலக்கல் அன்ன பாைற ஏறிக்
            ெகா வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும்
            கவைலத் ெதன்ப அவர்ெசன்ற ேற;
            அ மற் றவலங் ெகாள்ளா
            ெநா மற் கழ ம்இவ் வ ங்க ேர.
                  --கு ந்ெதாைக - ஓதலாந்ைதயார் பாட் .

      [எ ம்பி - எ ம் . அைளயின் - வைளையப்ேபால. கு ம் பல் சுைனய - கு கிய 
பல சுைனகைள உைடய. ெகா  வில் எயினர் - வைளந்த வில்ைல ைடய ேவடர். 
பகழி மாய்க்கும் - அம்ைபத் தீட் ம். கவைலத்  - பிணங்கிய வழி கைள உைடய . 
என்ப - என்  ெசால்வார்கள். ஆ  - வழி. அவலம் - வ த்தம். ெநா மல் - அயலான 
வார்த்ைதகைள. கழ ம் - இ த் ைரக்கும். அழங்கல் - ஆரவாரம். ஊெரன்ற  
இங்ேக ேதாழிைய.]
      ---------------

14. அலம ம் கண்

      ஒவ்ெவா  நா ம் பகற்ெபா ைதக் கழிப் பதற்கு அவள் ெசய் ம் தந்திரங்கள் 
அளவிடற் காியன. அவ ைடய உயிர்த்ேதாழி கைத ெசால்  ம் பாட்  இைசத் ம் 
அறங்கூறி ம் அவ க்கு தல் உண்டாக்கி வந்தாள். தன் ைடய காதலன  
பிாிவாகிய ெவந்தீயிேல அந்த மடமங்ைக அவன் வர  குறித் த் தவம் ாிந்  வந்தாள் 
என்  தான் ெசால்லேவண் ம். தவ னிவர்கள் ெசய்வைத அவ ந்தான் ெசய்கிறாள். 
எவ்வளேவா நாட்கள் அவள் ேசாறின்றிப் பட் னி கிடக்கிறாள். நல் ைட ம் 
மணமல ம் ெபான்னணி ம் அவள் உள்ளத்ைதக் கவரவில்ைல. இனி எந்நா ம் 
பிாிவின்றி வா ம் ெப வரத்ைத ேவண் க் க ந்தவம் யன்  காத்தி க்கிறாள் 
அவள்.

      ஒவ்ெவா  நா ம் அவ க்கு ஒ  கண்டம். மாைலக்காலம் வந்தால் அவ ைடய 
மனத்திண்ைம எங்ேகேயா ஓ வி ம். தண்ணிய ெதன்றல் சும் மாைலக்காலத்தில் 
தன் காதலேனா  ஒ ங்கி ந்  இன் ம் நிைலயில் அவள் இ ந்தால் அப்ேபா  
அந்த மாைல அ தமயமாக இ க்கும். இப்ெபா ேதா தன் நாயகன் பிாிைவ நன்கு 
எ த் க் காட் த் ன் த் ம் யமனாகேவ அைதக் க கிறாள்.
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      ெசங்கதிர்ச் ெசல்வனாகிய சூாியன் ேகாபம் ஆறிக் கதிர்கைளச் சு க்கிக்ெகாண்  
அஸ்தமன கிாிக்குள் ஓய்  ெபறப் ேபாகிறான். அவ ைடய வான யாத்திைரேயா
உலக ம் யாத்திைர ெசய்த ; அவன் வானத்ைத அளந்த ஒவ்ெவா  கண ம் 
உலகி ள்ள உயிர்கள் எ ச்சி ெபற்  உலவின. அவன் இப்ெபா  சினங்கரந்  
ெசன்றான்; உலக ம் ஓய்  ெபற்  இர க் கன்னி யின் அைணப்பிேல சாந்தி ெபறப் 
ேபாகிற .

      ஆனால், அவேளா--? இனிேமல்தான் அவ ைடய உயி க்கும் தனிைமக்கும் 
ேபாராட்டம் ஆரம்பமாகப் ேபாகிற ! ஐேயா பாவம்! மாைல வந்தெதன்றால் மனம் 
ந ங்கி உடல் ெவயர்த் க் குைலகுைலகிறாள்.

      அவன் வந் வி வாெனன்ற நிைன  அவள் உள்ளத்தில் பசுைமைய 
ைவத்தி க்கிற . இவ்வள  நாட்களாக அவள் பட்ட இ ம்ைப ெபாிதல்ல. சில 
நாட்களாக அவளிடத்தில் ேதாற் ம் தளர்ச்சி அச்சத்ைத உண்டாக்குகிற . ஏன்?

      ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் சினங்கரந்த ெபா கள் பலவற்ைற அவள் கழித் -
விட்டாள். இன்  அந்தப் ெபா  அவள் உயிைர வாட்டத் தனிேய வரவில்ைல. 
படப்பலத் டன் வந்தி க்கிற . அவள் ைவத்  வளர்க்கிறாேள, அந்த ல்ைலக் 
ெகா யி ந் தான் அந்தப் பைட றப்ப கிற . அ ைம ெசய்  பா காத்த அந்த 

ல்ைலக்ெகா ைய அவள் இவ்வள  நாட்களாகக் கவனிக்கேவ இல்ைல; இன்  
அ  தன்ைனக் கவனிக்கும்ப  ெசய் விட்ட . கம்ெமன்  சும் ல்ைலப் வின் 
ந மணம் அவைள ஒ  கணம் ஆட்ெகாண்ட . அப்ெபா தான் அவ க்குத் தான் 
வளர்த்த அப் ங்ெகா யின் நிைன  நன்றாக வந்த . பார்த்தாள்; ல்ைல த்  

வ க்கிற . ைபங்ெகா  ல்ைலயின் மணம் எங்கும் கமழ்கிற . அந்த மணத்ைத 
கர வண் னங்கள் வந்  சுழல்கின்றன; ரல்கின்றன.

      தான் வலர்த்த ல்ைலக்ெகா  என் ம் ேபரழகி த் ப் ெபா ந்  நிற்கும் 
ேபரழைக அவள் கண் பார்த்த . அந்த அழகிேல அவள் மகிழ்ச்சிையக் காணவில்ைல. 
மலர்ந்த மலர்களிேல ெமாய்த் க் காத ைச பா க் ெகாஞ்சும் வண் ன் ெசய ேல 
அவள் இயற்ைகயின் ேமாகன கீதத்ைத உணரவில்ைல. தன் தனிைமையக் குத்திக் 
காட் ம் அைடயாளமாகத் தான் அந்தக் காட்சி அவ க்குப் பட்ட .

      இ  மட் மா? தன் காதலன் பிாி ம்ேபா  ெசால் ச் ெசன்ற வார்த்ைதகைள 
நிைனத் ப் பார்க்கிறாள்; "ஆம், இப்ேபா தான் வ வதாகச் ெசான்னார். கார்-
காலத்திேல வந் வி ேவ ெனன்  ஆைணயிட் ச் ெசான்னாேர; இன் ம் 
வரவில்ைலேய! ைபங்ெகா  ல்ைல மணம் கமழ, வண்  இமிர இேதா கார்காலம் 
வந் விட்டேத!" என்  எண்  கிறாள். இப்ெபா தாேன வர்ஷ  தைல காட்  
கிற ? அதற்குள் அவ க்கு அவசரம். "வரமாட்டாேரா...!"--அவள் மனம் 
ெகாந்தளித் க் கு றி நிைலகலங்கி ம ண்  தவிக்கிற .

      மாைலயின் தண்ைம ம் ல்ைலக்ெகா  த் ப் ெபா ம் காட்சி ம் ெவள்ளிய 
ல்ைல மலாின் ந மண ம் வண் ன  இனிய ரற்சி ம் அவ க்கு இன்பத்ைத 
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உண்டாக்கவில்ைல. அண்ணாந்  பார்க்கிறாள். வானத்தில் ேமகங்கள் சுழன்  
திாிகின்றன. வான ேம அவ க்குச் சுழல்கின்ற .

      " ல்ைல மலர் த்த  ெபாய்ேயா? அ  ெபாய்யானால் ேமகங்கள் வானத்தில் 
உல கின்றனேவ, அ கூடவா ெபாய்? நிச்சயமாகக் கார்ப வம் வந்  விட்ட . அவர் 
வரவில்ைலேய! ெசான்ன ெசால் ெபாய்த் வி வாேரா?"--இப்ப  எ ந்த கவைலத் 
திைரகளின் ளிகைளப்ேபால அவள் கண்கள் களகள ெவன்  நீைர உதிர்க்கின்றன. 
அந்த ல்ைலைய ம் வண்ைட ம் வானத்ைத ம் பார்த் ப் பார்த்  நீர் நிைறந்த 
அவள் கண்கள் அலம கின்றன; நிைலயில்லாமற் கலங்குகின்றன. அந்தப் 
பார்ைவயில் தான் எத்தைன ஏக்கம்!

            ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் சினங்கரந்த ேபாழ்தினாற்
            ைபங்ெகா  ல்ைல மணங்கமழ - வண் மிரக்
            காேரா டலம ங் கார்வானங் காண்ெடா ம்
            நீேரா டலம ங் கண்.
                  --ஐந்திைண எ ப  - வாதியர் பாட் .

      [ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் - சூாியன். சினம் - ெவம்ைம. கரந்த - மைறத்ட. 
ேபாழ்தினால் - ெபா தில். இமிர - ஒ க்க. காேரா  - ேமகத்ேதா . அலம ம் - 
சுழ ம். கார்வானம் - கார்காலத்  காசம்; காிய வான ம் ஆம். காண்ெடா ம் - 
கா ந்ேதா ம்.]
      ---------------------

15. அவள் நிைல

      ல் நவின்ற பாக!

      இெதன்ன ைமயாக இ க்கிற ? எஜமானன் வண் க்காரைன ஸ்ேதாத்திரம் 
ெசய்ய வாவ ! மாதச் சம்பளம் வாங்கிக்ெகாண்  அ ைம ையப்ேபால உைழக்கும் 
சாரதிக்கு என்ன ெப ைம யப்பா! - இப்ப  இந்தக் காலத்தில் நிைனப்பார்கள்.

      ஆனால் இந்த எஜமானன் அப்ப  நிைனப்பவன் அல்ல. எங்ெகங்ேக அறி த் 
திறைம இ க்கிறேதா, அங்கங்ேக அதற்கு ஏற்ற மதிப்ைப அளித் ப் பாராட் ம் 
உள்ளம் இந்த எஜமான க்கு, தைலவ க்கு, உண் . ேதர்ப்பாக க்கு அவ்வள  
ெப ைம தரேவண் வ ம் நியாயந்தான்.

      ' ல்கைளப் பயின்ற அறி ைடய பாகேன' என்  தைலவன் சாரதிைய 
விளிப்ப  உயர்  நவிற்சியல்ல. அந்தப் பாக க்கு பலவைக ல்கள் ெதாி ம். 
குதிைரகளின் உள்ளந் ெதாிந்  பா காத்  அைவ ஏவாமேல ஓ ம்ப  ெசய் ம் 
திறைம அவ க்கு இ க்கிற . அசுவ சாஸ்திரத்ைத அவன் ற்றக் கற்றி க்கிறான். 
தான் ேதைர ஓட் ச் ெசல் ம் இடங்களின் நிைல ம், அவற்றிேல எவ்ெவவ்வா  
ேதைர ஓட்டேவண் ெமன்ற அறி ம் அவ க்கு இ க்கின்றன. பிரயாணிகளிட-
மி ந்  ெதாிந் ெகாண்ட ெசய்திக ம் ேநாிேல கண்  அ பவித்த ெசய்திக ம், 
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நில இயல்ைபப் பற்றிய ல்களினால் உணர்ந்த ெசய்திக ம் அவைன ஒ  ேகாள 
சாஸ்திர அறிஞனாக ஆக்கியி க்கின்றன. அதனால்தான் அவன் ெவ ம் லகான் 
பி க்கும் குதிைரவண் க்காரனாக இல்லாமல், ல் நவின்ற பாகனாக 
விளங்குகிறான்.

      இந்த ல்கள் கிடக்கட் ம்; மனிதர்களின் மன இயல்ைப ம் அவன் நன்கு 
ேதர்ந்தி க்கிறான். தசரத ைடய ேதர்ப்பாகனாகிய சுமந்திரன் சிறந்த மந்திாி 
ெயன்ப  ராணப் பிரசித்தம். ேதர்ப்பாகன் மந்திாியாக இ ந்தாெனன்  ெசால்வைத-
விட ஒ  மந்தி ேய அரச க்குச் சாரத்தியம் ெசய்தாெனன்  ெசால்வ  
ெபா த்தமாக இ க்கும். இங்ேக, தைலவன் ெந ந் ரம் பிரயாணம் ெசய் ம்ேபா  
அவ ைடய உள்ளம் உவக்கும்ப யாகக் கைதகைள ம் ேயாசைலகைள ம் ெசால்  
ஊக்கம் ஊட் ம் திறைம இந்தத் ேதர்ப்பாகனிடம் இ க்கிற . தைலவ ைடய 
உணர்ச்சி ம் ேவக ம் எந்த அளவில் இ க்கின்றனேவா அந்த அளைவ அறிந்  
ேதைரச் ெச த் வதில் பாகன் வல்லவன். அவைன ல் நவின்ற பாகன் என் , 
ெசாந்த அ பவத்தால் உணர்ந் ெகாண்ட தைலவன் ெசால்வ  எப்ப  

கஸ் தியாகும்?

      அவைனப் பார்த் த் தைலவன் என்ன ெசால் கிறான்?

      ேதர் ெநாவ்விதாச் ெசன்றீக!

      'நின் ேதர் ேவகமாகப் ேபாகட் ம்' என்  ெசால்கிறான். ெசால்கிற மாதிாிதான் 
எவ்வள  ெகாளரவமாக இ க்கிற ? 'ேவகமாக ஓட் ' என்  கட்டைளயிடவில்ைல. 
'குதிைரகைள க்கு' என்  ெசால் யி க்கலாம். அைவ உயி ள்ள ஜீவன்க-
ளல்லவா? அவற்ைற அள க்குேமல் க்குவ  தவ . அன்றி ம் அந்த 
குதிைரகைளக் குழந்ைதகைளப் ேபாலப் பா காப்பவன் பாகன். அவற்ைறப் 
பதமறிந்  ஓட் ம் உாிைம அவ க்குத்தான் உாிய . அைத விரட் ம்ப  ெசால் ம் 
உாிைம தைலவ க்கு இல்ைல; இல்ைலெயன்  தைலவன் நிைனத்தான். ஆனா ம் 
அவ க்குத் ேதர் ேவகமாகப் ேபாய்க் குறிப்பிட்ட இடத்ைத அைடய ேவண் ெமன்ற 
வி ப்பம் மட் க்கு மிஞ்சி இ க்கிற . அந்த வி ப்பத்ைதத் தன் ேதாழ க்குச் 
ெசால்வ  ேபாேல ெசால்கிறான்: 'அப்பா, ெகாஞ்சம் ேதர் ேவகமாகப் ேபாகட் ம்.'

      எதற்காக அவ்வள  ேவகம்? பாகன் ெவ ம் ேவைலக்காரனாக இ ந்தால், 
"ேவகமாக ஓட் " என்  கட்டைளயிட்  விட் ப் ேபசாமல் இ ந் விடலாம். நாம் 
வண் க்காரைன க்க, அந்த க்குத க்குப் பயந்  வண் க்காரன் குதிைரகைள 

க்க அைவ அவன் ச க்குக்கும் தாற் க்ேகா க்கும் அஞ்சி உயிைரப் பி த் க்-
ெகாண்  ஓ வ  நம் ைடய வண் சி சவாாியின் லஷணம்.

      பாக க்குத் ேதர் ேவகமாகப் ேபாகேவண் ய அவசியத்ைத ெவளிப் 
ப த் வைதத் தன் கடைமயாக நிைனக்கிறான் தைலவன். அைதச் ெசான்னால் தான் 
தைலவ ைடய மேனாேவகம் பாக க்குப் லப்ப ம். ெசால்ல ஆரம்பிக்கிறான்.

      ேதன் நவின்ற கானம்:
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      இேதா பார்! இந்தக்கா  வ ம் இப்ேபா  எப்ப  ஆகிவிட்ட ! நாம் 
ன்னாேல வந்தேபா  ெவறிச்ெசன்  இ ந்த மரங்கெளல்லாம் கார்காலம் 

வந்த டன் ப வமைடந்த கன்னிைக ேபாலத் தளித் த் தைழத்  மலர்ந்  நிற்கின்றன. 
வண்  கள் மலர்களில் ெமாய்த் த் ேதன் உண்  மகிழ் கின்றன. கண் க்கு நிைறந்த 
காட்சி ம் கா க்கு இனிய ாீங்கார ம் உள்ளதாக விளங்குகின்றதி இந்தக் கானம்.

      கானத்  எழில்:

      அந்தக் கானகத் க்கு  அழைக ம் தந்தி க் கிற  கார்காலம். இந்த எழிைல 
நான் பார்க்கிேறன்; நீ ம் பார்க்கிறாய். நான் ெசன்ற காாியம் நிைறேவறியைமயால், 
நல்ல ெவற்றிையப் ெபற் த் தி ம் கிேறன். ெவற்றி மிகுதியினால் நிைறந்த 
மகிழ்ச்சியிேல என் உள்ளம் ாித்  நிற்ப  ேபால் இந்தக் கா  நிற்கிற . 
ஆனால்......?

      எழில் ேநாக்கி:

      இந்த அழைகப் பார்த்  நிற்கும் ேவ  ஓர் உயிைர என் மனம் இப்ெபா  
நிைனக்கிற . அந்த உயிர் என் உயிர் ேபான்ற . நான் அவ் யி க்கு உயிர் 
ேபான்றவன். என் காத ையத்தான் ெசால்கிேறன். அவள் இந்த எழிைல ேநாக்கி 
நிற்பாள். நான் மீண்  வ ேவெனன்  குறிப்பிட் ச் ெசன்ற காலம் இ தான். இந்தக் 
காலத்ைத எதிர்ேநாக்கி நின்ற அவள், ேதன் நவின்ற (வண் கள் பயின்ற) கானத்  
எழில் ேநாக்கி, நாம் வந் வி ேவாெமன்ற ணி  ெகாள்வாள். கானத்  எழி ேட 
அவள் இயற்ைகத் ேதவியின் ேபரழைகப் பார்க்கமாட்டாள். நிலமகளின் வளத்ைத 
நிைனக்கமாட்டாள். என் ைடய காாியம் நிைறேவறியி க்கும் என்பைத ம் நான் 
மீண்  வந் வி ேவன் என்பைத ேம சிந்தித்  நிற்பாள்.

      நாந்தான் அவ க்கு உயிர். நான் பிாிந் வந்  விட்டதனால் அவ ைடய உயி ம் 
பிாிந்  வந்தி க்க ேவண் ம். அப்ப  அவ் யிர் பிாிந்  ேபாகாமல் அவள் 
பா காக்கிறாள். எப்ப ? தான் நவின்ற கற் த்தாள் ழ்த் :

      அவள் ெந ங்காலமாகப் பயின்  வந்தி க்கிறாள். மகளிர் இலக்கணம் 
இன்னெதன்பைதத் தாய் தந்ைதயர் கற்பித்ததனா ம் ல்கைளப் பயின்றதனா ம் 
தன் ைடய கூாிய அறிவின் திறத்தினா ம் ெதாிந் ெகாண் க்கிறாள். 
கற் த்திறெனல்லாம் ற்றக் கற்ற காாிைக அவள். தைலவன் இல்லற வாழ்  
நிைறேவற ேவண் ம், ெபா ள் ஈட்ட ேவண் ம் தைலவிையப் பிாிந்  ெசல்வ  
இயல் . ேமேல இன்ப வாழ்  ெப குவதற்குாிய ெபா  ம் அவ்வாழ்  மிக்க 
இன்ப ைடயதாகும் வாய்ப் ம் அந்தப் பிாிவினால் உண்டாகும். தைலவன் அவ்வா  
பிாி ங்கால் அப்பிாிைவப் ெபா த் த் ன்பத்ைத ெயல்லாம் அடக்கி ற்றியி த்தல்-
தான் உண்ைமயான கற்  ெநறி. அைத என் காத  நன்றாகப் பயின்  ேதர்ந்தவள்.
 அப்ப  உணர்ந்த கற்பாகிய தாைளச் ெசறித்  உடம்பாகிய ட் னின் ம் உயிைரப் 
ேபாகவிடாமல் நி த்தி ைவத்தி ப் பாள். அ ம் ஒ வைகத் தவம். இந்தக் கானம் 
எழில் நிரம்பி மலர் கு ங்கத் ேதான் ம் ேதாற்றம் அவ ைடய தவத்தின் நிைற க்கு 
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அறிகுறி. கேவ, அவள் நான் வ வைத எதிர் ேநாக்கி நிற்பாள். வண் கள் ஒ க்கும் 
ஒ யி ேட என் ேதர் மணியின் ஒ ைய ம் கானத்தின் எழி ேட இத்ேதாின் 
எழிைல ம் காண ேவண்  நிற்பாள். எவ்வா  நிற்பாள் ெதாி மா?

      க ள்மிைசக் ைக ஊன்றி நிற்பாள்:

      தவம் ாிவவர்க க்கு ெந ங்காலம் தவம் ாிந்த எய்ப் த் ேதான்றா ; அ  நிைற
ேவ ம்ேபா  தான் மிகுதியான கைளப்  உண்டாகும். பல காவதம் நடந்தவ க்குக் 
குறித்த இடம் அ கியேபா தான் கால் வ  ெதாி ம். இவ்வள  காலம் கற் த்தாள் 

ழ்த் ப் ெபா த்  நின்றவ க்குக் கார்காலம் வந் விட்டெதன்  அறிந்த டன் 
அதிகமான ேசார்  உண்டாகும். கானத்ைத ேநாக்கி, அதன் எழிைல ேநாக்கி நிற்பாள். 
தன் கன்னத்தில் ைகைய ைவத்  நான் வ ம் திக்ைக ேநாக்கி நிற்பாள்.

      நிற்பாள் நிைல:

      அந்தக் காட்சிைய, அவள் நிற்கும் நிைலைய, நிைனக்ைகயிேல எனக்கு மயிர் 
சி ர்க்கிற . இவ் வள  காலம் தன் உயிைரப் ேபாகாமல் தாங்கி, இப்ேபா , வா ய 
கானம் எழில்ெபற்  விளங்குவைதப் பார்த் , அைதப்ேபாலத் தா ம் இந்த எ ப 
ெபற்  விளங்கும் ெசவ்விைய எதிர்ேநாக்கி, தன் க ள்மிைசக் ைக ஊன்றி ஈற்கும் 
அந்த அழகிய நிைலயிேல அவைளப் பார்க்கேவண் ம் என்  என் நிைல 
உணர்கம் யாம்:

      அந்த நிைலையப் ேபாய் நாம் பார்ப்ேபாம். நீ ம் பார்த்  வியக்கலாம். ஆத ன், 
ல் நவின்ற பாக, ேதர் ேவகமாகப் ேபாகட் ம்.

      இவ்வா  ெசால்  க்கிறான் தைலவன்.
      க ள்மிைசக் ைக ன்றி நிற்பாளாகிய அவள்
      நிைலையப் படம் காட் கிற .

            தைலவன் கூற்

            னவின்ற பாகேதர் ெநாவ்விதாச் ெசன்றீக
            ேதனவின்ற கானத் ெதழிேனாக்கித்--தானவின்ற
            கற் த்தாழ் ழ்த் க் க ண்மிைசக் ைக ன்றி
            நிற்பா ணிைல ணர்கம் யாம்.
                  -ஐந்திைணையம்ப  - மாறன் ெபாைறயனார் பாட் .

      [நவின்ற - பயின்ற. ெநாவ்விதா - விைரவாக. ெசன் றீக - ெசல்க. ேதன் - வண் . 
தாழ் - தாழ்ப்பாள். க ள் - கன்னம்.]
      -----------------
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16. ெப ந்தகு நிைல

      நா  திைசயி ம் ஒேர பசுைம; மைழக் காலத்தில் கா  வ ம்தளி ம் ம் 
கு ங்குகின்றன. அடர்த்தியான அந்தக் காட் னிைடேய ெமல்லச் ெசல்கிற  ேதர். 
ேத க்குள்ேள ஆணில் அழகன், ரர்க்குள் ரன் ஒ வன் உட்கார்ந்  
ெகாண் க்கிறான். தான் ேமற்ெகாண்ட காாியத்தில் ெவற்றியைடந்த மி க்ைக 
அவ ைடய எ ப்பான பார்ைவ எ த் ைரக்கிற . இயற்ைக ெயழிைல இைறவன் 
வஞ்சகமின்றி வாாி இைறத்தி க்கும் வனத்ைதப் பாரக்கிறான். எத்தைன அழகு 
த ம் கிற !

      ேத க்குப் பின்ேன ஒ  கூட்டம் வ கிற . வில் ம் ைக மாக வ ம் ரர் 
கூட்டம் அ . னால் அவர்கள் வில் ல் நாைண ஏற்றவில்ைல. சிாிப் ம் பாட் மாக 
வ கிறார்கள் அவர்கள்.

      ேதாில் இ ப்பவன் திடீெரன்  தன் சாரதிையப் பார்த் , "வலவ, குதிைரைய 
ேவகமாக ஓட் . எவ் வள  ேவகமாக ஓட்ட ேமா அவ்வள  ேவக மாக ஓட்ட-
ேவண் ம். உன் ைகத்திறைமைய இன்  தான் பார்க்கப் ேபாகிேறன்" என்  கட்டைள 
யி கிறான்.

      ேதர்ப்பாக க்கு இந்த அவசரத் க்குக் காரணம் விளங்கவில்ைல. ேபார் ந் -
விட்ட . பைடத் தைலவனாகிய அந்த ரன் தன் பைடயாள ைடய ஊ க்கு மீண்  
வ கிறான். இப்ெபா  எதற்கு அவசரம்? ேபாகும்ேபா தான் அரசன் ஆைணைய     
 ஏற் த் தைலெதறிக்க ஓட ேவண் யி ந்த .

      'இ  வைரயில் நிதானமாகத்தாேன வந்ேதாம்? இவ ம் காட் ன் அழைகப் 
பார்த்  வந்தாேர. இதற்குள் திடீெரன்  இப்ப  உத்தரவி கிறாேர' என்  எண்ணி 

ரைனத் தி ம்பிப் பார்த்தான்.

      "குதிைரயின் ேவகத்ைத இன்  அளந்  காட்ட ேவண் ம். இ வைரயில் நீ 
தாற் க்ேகாைல உப ேயாகித்தேத இல்ைல. அ  இங்ேக ப்பி த் க் கிடக்கிற . 
அைதக்கூட இன்  நீ உபேயாகிக்கலாம். எப்ப யாவ  விைரவில் ஊர் ேபாய்ச் ேசர 
ேவண் ம்."

      பாக க்கு வியப்பின்ேமல் வியப்  உண்டாயிற் .

      "பின்னால் வ கிறார்கேள, அவர்கள்.....?" என்  ேகள்வித் ெதானிேயா  
நி த்தினான்.

      "அவர்கள் ெமல்ல வரட் ம். அவர்கள் ேபாாில் மிக ம் சிரமப்பட்  நம் 
மன்ன க்கு ெவற்றிைய உண்டாக்கினார்கள். அேதா  ெந ந் ரம் ேவகமாக நடந்  
வந்தி க்கிறார்கள். அவ் ரர்கள் ேவண் ய இடத்தில் தங்கி, கச்ைசைய ம் 
கவசத்திஅ ம் கழற்றி ைவத் விட்  இைளப்பாறட் ம். இஷ்டம்ேபால் இ ந் விட்  
ெமல்ல ெமல்ல வரலாம். அவசரம் இல்ைல. நான் விைரவிேல ேபாகேவண் ம். 
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ச க்ைக எ த் க் ெகாள்."

      பாக க்கு மயக்கம் ெதளியவில்ைல. அந்த ரர்கேளா  ஒன்றாகப் றப்பட்ட 
பைடத்தைலவன் எதற்காக ன்னால் ேபாகேவண் ெமன்  க்குகிறான்? தாற் க் 
குச்சிையக்கூட உபேயாகிக்கும்ப  ெசால் கிறாேன! குதிைரகள் என்ன 
சாதாரணமானைவயா!

      ரர் தைலவன் பாகன  உள்ளத்ைத உணர்ந்  ெகாண்டான். குதிைரகைளக் 
குழந்ைதகைளப் ேபாலப் பா காக்கும் பாகைன, அ கா ம் தீண்டாத ட்ேகாைலத் 
தீண்  ஓட் ம்ப  ெசால்லலாமா? ெசான்ன  தவ தான். பாக க்குத் தன் மன 
ேவகத்ைத எப்ப  விளக்குவ ?

      "அங்ேக பார்!" என்  தைலவன் சுட் க் காட் னான்.

      அ வைரயில் தைலவன் கண்கள் அந்த இடத்திேல பதிந்தி ந்தன என்பைதப் 
பாகன் இப்ேபா  தான் உணர்ந்தான்.

      பாக ம் பார்த்தான். அவ க்கு எல்லாம் ெதளிவாகிவிட்ட . தைலவன  உள்ளம் 
அங்கில்ைல என்பைத அறிந்தான்.

      அங்ேக கண்ட காட்சிதான் என்ன?

      மைழ ெபய்  ஓ ய ஓைடயில் மணல் இன் ம் லரவில்ைல. அங்ேக காட் க் 
ேகாழிகள் இரண்  அங்கும் இங்கும் உல கின்றன. ஆண்ேகாழி 'ெகாறக் 
ெகாறக்'ெகன்  சத்தமி கிற . உ க்கின ெநய்யிேல பாைலத் ெதளித்த  ேபாலச் 
ெசாட ெசாடெவன்றி க்கிற  அதன் குரல். பல ள்ளிகைள ைடய அந்த ஆண்-
ேகாழி அழகாக இ க்கிற . ஈரமணைலக் கிண்  ஒ  ைவக் ெகாத் கிற . 
ெகாத்தின சந்ேதாஷேமா, ேபைடக்குக் ெகா க்க ேவண் ெமன்ற எண்ணேமா, தன் 
பின்னாேல நின்ற ேபைடையக் கம்பீரமாகத் தி ம்பிப் பார்க்கிற . அந்தப்ெப ந்தகு 
நிைலயில் கண்ைணச் சிக்கவிட்ட தைலவன் மனம் அந்தக் காட்ைடக் கிடந் ேபாய் 

ட் ன் தைலவாச ேல நிற்கிற .

      ரர் தைலவன் அரசன் ஆைணையச் சிரேமல் தாங்கி உயிாி ம் ேவ  அல்லாத 
தன் காத ையப் பிாிந்  ேபா க்கு வந்தான். ேபார் ந்த . அந்தக் கான வாரணம் 
உணைவ ஈட் ய தி ப்தி ேயா  ேபைட ன் நிற்ப ேபாலத் தா ம் ெவற்றி ஏந்திய 
ேதாேளா  காத யின் ன் நிற்க விைரவ  என்ன ச்சாியம்!

      இனி, பாகன் தாமதிபானா? குதிைரையத் தட் விட்டான்.

            தைலவன் கூற்

            விைரப்பாி வ ந்திய ங்குெசலல் இைளயர்
            அைரச்ெசறி கச்ைச யாப்பழித் தைசஇ
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            ேவண்டமர் நைடயர் ெமன்ெமல வ க;
            தீண்டா ைவ ள் தீண்  நாம்ெசலற்
            ேகமதி வலவ, ேதேர; உ க்காண்
            உ க்கு  ந ெநய் பால்விதிர்த் தன்ன
            வாிக்குரல் மிடற்ற அந் ண் பல்ெபாறிக்
            காம  தைகய கான வாரணம்,
            ெபயனீர் ேபாகிய வியென ம் றவிற்
            லரா ஈர்மணல் ம ரக் ெகண்
            நாளிைர கவர மாட் த்தன்
            ேபைட ேநாக்கிய ெப ந்தகு நிைலேய.
                  -- நற்றிைண - ம தன் இளநாகனார் பாட் .

      [விைரப்பாி வ ந்திய - விைரந்த நைடயால் கைளப் ற்ற. இைளயர் - ரர். 
அைரச் ெசறி கச்ைச யாப்  - இைடயிேல ெசறிந்த கச்ைசயின் கட்ைட. அழித்  - 
அவிழ்த் . அைசஇ - இைளப்பாறி. ைவ ள் - கூர்ைமயான ட்ேகால். ஏமதி - 
ஓட் வாயாக. வலவ - பாகேன. உ க்காண் - அேதா பார். விதிர்த்தன்ன - ெதளித்தாற் 
ேபால. கானவாரணம் - காட் க்ேகாழி. ெபயனீர் - மைழத் தண்ணீர். லரா - 
உலராத. ஈர்மணல் - ஈரமான மணல். மாட்  - ெகான் .]
      ----------------

17. ஆண் சிங்கம்

      ேபார்க்களம் என்றால் அ  சாமான்யமான ேபார்க்கலமா? இ சாாி ம் பைட-
ர ம் குதிைரப் பைட ம் யாைனப்பைட ம் ேதர்ப்பைட ம் க ைமயாகப் ேபார் 
ாிந்தனர். நிலமகள் கு உ க்கும் ப யான ேபார். ேதர்ந்ெத த்த ரர் ெப ங் 

கூட்டம் தின ெபற்ற ேதாள்களின் வ ைமைய உலகு உள்ளள ம் நிைலநி த்த 
ைனந்  வந்தி க்கிற . பைடகளின் ெப ைம அவற்றி ள்ள யாைனயின் 

மிகுதியினாேலேய லப்ப கிற . யாைனைய ைடய ெப ம்பைடையச் சிைதக்க-
ேவண் ம் என்  ஒவ்ெவா  ர ம் உ தி ண்  ன் நிற்கிறான். யாைன 
அம்பினாேல சாயா ; அ யினாேல ம யா . யாைனக்கு ஏற்ற பைட ேவல்தான்.

      ேபார்க்களத்தில் பல யாைனகைளத் தன் ைக ேவலால் குத்தி ம ப்பேத ரத் ள் 
ரம் என்  க ம் தமிழர் வழி வந்ேதார் அப்பைட ரர்கள். அப்ப  யாைனகைள 
ழ்த்திவிட் த் தாம் இறந்தா ம் ெபான்றாப் கெழா  மாயலாம் என்ற ணி  

அவர்க க்கு இ க்கிற . யாைனெயறிந்த ரர்கைளப் லவர்கள் பா வார்கள்; 
அவர்கள் இறந்தால் ரக்கல் நட் ப் சிப்பார்கள் அந்தக் கல் ல் ெபயர் எ திப் கழ் 
பரவி இைளஞர்கள் தைல வணங்குவார்கள். யாைனப்ேபார் அவ்வள  உயர்ந்த , 
அ ைமயான  என்ப  அவர்கள் க த் .

      ேபார் நடக்கிற ; யாைன ம் யாைன ம் ட் கின்றன; குதிைர ம் குதிைர ம் 
இ க்கின்றன; ர ம் ர ம் எதிர்க்கின்றனர். எங்கும் ெசங் கு தி ெவள்ளம். 
உ ண்ட தைல ம் அ ந்த ேதா ம் ெவட் ய கா ம் ணிபட்ட குதிைர ம் 
கிடக்கின்றன. யம கிங்கரர்களின் வ ங்கால சந்ததிக க்குச் சிற்றில் இைழத் ச் 
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சி ேசா  சைமத்  விைளயா வதற்கு ஏற்ற இடம்ேபால விளங்குகிற  அக்களம். 
ேபய்க்கும் க குக்கும் நாிக க்கும் வயிறார வி ந்தளிக்கும் அந்தக் களத்திேல ரம் 
தாண்டவமாகிற .

      அந்தக் கூட்டத்தில் ஒ  ரன் பம்பரம்ேபால் சுழன்  திாிகிறான். அவன் ரக்-
கு யிேல பிறந்தவன். அவ ைடய தாய் பா ட் ைகயிேலேய ரத்ைத ம் கைரத்  
ஊட் யி க்கிறாள். "ஆயிரம் ரர்கைளக் ெகால்வைதவிட ஓர் யாைனைய எறிந்  

ழ்த் வ தான் ரம். நீ ேபார்க்களத்தில் இறந்  ேபானா ம் பல யாைனகைளக் 
ெகான் விட் ப் பிறேக மார்பில் ண்பட்  ழ்ந்தாெயன்  அறிந்தால் நான் 
உன்ைனப் ெபற்ற ெப ைமையப் பாராட்  உயிர் வி ேவன்" என்  அந்த மறக்கு ப் 
ெபண் அவ க்கு உபேதசம் ெசய்தி க்கிறாள். தன் தாயின் வார்த்ைதகள் 
அவ க்குப் ெபா ள்ப ம் ப வம் வந்த காலத்தில் அவன் அறிந்த ெசய்திகள், 
கைதகள் எல்லாம் களி  எறிந்த ரர் கைதகேள. "ஆண் சிங்கம் ஆண் சிங்கம் என்  
ெசால் கிறார்கேள, ஏன் ெதாி மா? பிடாி மயி ம் எ த்த பார்ைவ ம் மாத்திரம் 
சிங்கத்தின் லஷணத்ைதத் தந்  வி ெமன்  எண்ணாேத. ப மனாக ங்கிய உடம்ப
ை◌ ைடய யாைனையக் கிழித்  ழ்த்தி வி வ தான் சிங்கத் க்குப் ெப ைம. 
நீ ம் சிங்கக்குட்  ெயன்  ேபெர க்க ேவண் மானால் ேபாாில் யாைனக க்கு 
எமனாக விளங்குவாயாக! இந்தா, பி  இந்த ேவைல; இ தான் உன் ைடய 

தைதயர் ைவத்தி க்கும் ெசாத் . இந்த ேவலால் யாைனகைள எறிந்  உண்ைம 
யான சிங்கமாகப் கழைடயேவண் ம்" என்  தன்ைன வாழ்த்திப் ேபார்க்களத் க்கு 
அ ப்பிய தாயின் ர உைரைய அவன் மறக்கவில்ைல.

      அந்த ேவைலச் சுழற்றிக்ெகாண்  திாிகிறான். நல்ல ேவைளயாக, பைகப் 
பைடயின் தைலவ க்கு உாிய யாைனேய எதிர்ப்பட்ட . அதைனக் குறி பார்த் த் 
தன் ெந ய ேவைல எறிந்தான். அதன் ெபாிய உட ல் அ  பா¦ந்  தங்கிவிட்ட ; 
ரத்தம் குபீெரன்  அ விேபாலப் பீச்சி அ த்த . இனி அந்த யாைன அ த்த 
உலகத்திற்குப் ேபாக ேவண் ய தான்.

      இப்ேபா  ர க்கு ஒ  கவைல வந் விட்ட . 'நம் ைடய ைகேவைல 
யாைனேமல் சிேனாம்; அதன் உட ல் அ  தங்கிவிட்ட . நம் ைகயில் இப்ேபா  
ஆ தம் ஒன் ம் இல்ைலேய! எைதக் ெகாண்  ேபார் ெசய்வ ?' என்  ஒ  கணம் 
ஏங்கினான். தன் திரண்ட ேதாைள ம் மார்ைப ம்ெகாண்டான். மார்பிேல பார்ைவ 
ெசன்றேபா  அவன்  யாைனைய ழ்த் வதற்காக வந்த ேவகத்தில் மார்பிேல தன் 
ைகேவைல சி எறிந்தான். அ  யாைனேபான்ற அவன் மார்பிேல ைதத்த . ஒேர 
ஆத்திரத்ேதா  யாைனேமல் பா ம் அவ் ரன் அதைன அநாயாசமாக ஏற் க்-
ெகாண்  ேவகம் குைற யாமேல ேபாய்த் தன் காாியத்ைத த்தான். தன் மார்பில் 
பாய்ந்த ேவைல அந்த ேவகத்தில் மறந்தான்.

      இப்ேபா  அந்த ேவல் அவன் கண்ணிற்பட்ட . அவ க்கு எவ்வள  கு கலம் 
ெதாி மா? அம்பறாத் ணியி ந்த அம்ைப ெயல்லாம் பிரேயாகம் ெசய் விட்  
ேமேல அம்பில்லாமல் ெவ ங்ைகேயா  நின்ற ர க்கு அந்தத் ணி நிைறய 
அம் கைள ைவத்தால் எப்ப  இ க்கும், அப்ப  இ ந்த  அவ க்கு. அவ க்குக் 
கிைடத்த ேவல் யாசித் ப் ெபற்றதா? இல்ைல. பைகவன் எறிந்த ேவல். அவ ைடய 
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இ ம்  திரண்டைனய உடம்பில் சிறிதளேவ குந்  பதிந்  நின்ற ; அவ்வள தான். 
அைதத் ைளக்க யவில்ைல.

      பார்த்தான் ரன்; ெவ க்ெகன்  மார்பினின்  அைதப் பறித்தான். வ ைய 
மறந்தான். சாியான சமயத்தில், தான் நிரா தபாணியாக இ ந்த ெசவ்வியில், உதவிய 
அந்த ேவைலப் பார்க்குந்ேதா ம் அவன் உள்ளம் மகிழ்ந்த . அவ ைடய மார்பாகிய 
உைறயினின் ம் அந்த ேவல் ெவளிப்பட்டேபா  அவன் ெநஞ்சாகிய உைறயி ந்  
மகிழ்ச்சி ம் ர ம் ெவளிப்பட்டன. தம் ெபற்றதால் மகிழ்ச்சி ம் பைகவன் ேவைல 
அலஷ்யமாக ஏற் க் ெகாண்ட ெப ைமயால் ர ம் ெபாங்கி வழிய அந்த ஆண்-
சிங்கம் ேவைலச் சுழற்றிக்ெகாண்  அ த்த யாைனையத் ேத ப் பாய்கிற .

            "ைகேவல் களிற்ெறா  ேபாக்கி வ பவன்
            ெமய்ேவல் பறியா நகும்."
                  --குறள்.

      [ேபாக்கி - ெச த்தி. ெமய்ேவல் - தன் உடம்பிேல ைதத்த ேவைல. பறியா - 
பறித் . நகும் - மகிழ்வான்.]
      -----------------

18. அேத யாைன!

      என்ன ெகாண்டாட்டம்! என்ன விைளயாட் ! குழந்ைதகள் யாைனைய 
யாைனெயன்றா எண்ணியி க்கிறார்கள்? இல்லேவ இல்ைல. மரயாைனைய 
ைவத் க் ெகாண்  விைளயா வ  ேபாலல்லவா விைளயா கிறார்கள்? தண்ணீாில் 
நிற்கும் யாைனயின் மத்தகத்தி ந்  ெகாம்மாளம் ேபா கிறார்கள். யாைன 
குளிக்கிற ; அ வாகக் குளிக்கிறதா? குளிப்பாட் கிறார்களா? குளத்திேல மண் -
யிட்  கு கக் குளிக்கிற . குழந்ைதகள் தங்கள் சி ைகயால் ஜலத்ைத வாாி 
வாாி அதன் கத்தில் இைறக்கிறார்கள்; அதன் தந்தத்ைதக் க கிறார்கள். யாைன 
தன் ம்பிக்ைகயினால் நீைர வாாி கத்தில் சிக் ெகாள்கிற . குழந்ைதகளின்ேமல் 
அந்த நீர்த் ளிகள் சும்ேபா  அவர்கள் ேபாின்பத்ைத அைடகிறார்கள். யாைனையத் 
ேதய்த் க் க கிறார்கள். அவர்கள் அைதக் குளிப்பாட் கிறார்கள். அ  
அவர்கைளக் குளிப்பாட் கிற . இந்த நீர் விைளயாட் ேல அந்த யாைனக்குக்கூட 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இ க்கிற  என் தான் ெதாிகிற . இல்லாவிட்டால் குழந்ைதகளின் 
விைளயாட் க்கு இடங்ெகா த் க்ெகாண்  அ  நிற்குமா?

      இப்ப  ஊாி ள்ள கு மாக்கள் (சி  ைபயன்கள்) தன் ெவள்ளிய தந்தத்ைதக் 
க தலால் மகிழ்ந்  ேபாய் நீர்த் ைறயிற் ப ம் ெப ங் களிற்ைற ஒளைவ 
பார்க்கிறாள். அவ க்குத் க்கி வாாிப்ேபா கிற ! அப்ேபா  அவள் கண்ட 
காட்சியால் அல்ல; அந்தக் காட்சிைய ம் சில காலத் க்கு ன் அவள் அறிந்த 
காட்சிைய ம் அவள் மனசிேல ஒப்பிட் ப் பார்க்கிறாள்.

      அேடயப்பா! அன்ைறக்கு என்ன தட டல்! என்ன குழப்பம்! எத்தைன கவைல! 
ஊெரல்லாம் அல்ேலால கல்ேலாலப் பட்டல்லவா நின்ற ? யாைன ெயான்  மதம் 
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பி த்  அடக்குவாாின்றி ஊர் வ ம் அைலந்  திாிந்  மரங்கைள றித் ம் 
கூைரையப் பிய்த் ம் மதிேலா  ேமாதி ம் கதவிைனக் குத்தி ம் ெவ படப் பிளிறி ம் 
இ பட உலவி ம் பண்ணிய ெகா ைமைய இன் ம் ஊரார் மறக்க வில்ைலேய. 
அேத யாைன இன்  சா வாக ம் சி  குழந்ைதக க்கு விைளயாட் ப் 
ெபா ளாக ம் நீர்த் ைறயில் நிற்கிற !

      ஒளைவக்கு ஏன் ஆச்சாியம் உண்டாகா ? அந்தக் காலத்தில் அதன கில் 
யாராவ  ேபாகா ந்ததா? ன்ன ங் கடாம் (அ குதற்காிய மதம்) ஏறியி ந்த . 
அேத யாைனதான் இ  என்பைத யா ம் நம்ப யா . ஒளைவக்கு இந்தக் 
காட்சிையக் காணக்காண வியப்  ேம ட்ட . இ  குழந்ைதக ன் ெப ைமயா? 
யாைனயின் இயல்பா? ேயாசித்  ேயாசித் ப் பார்த்தாள் தமிழ்ப் பாட் . நிச்சயமாக 
யாைனயின் இயால் தான் என்  ெதாிந்த .

      இந்த அதிசயத்ைத நிைனத்தப ேய அவள் அதியமான் அரண்மைனைய 
அைடந்தாள். அதியமான் தக ாில் அரசாண்ட சிற்றரசன்; ெப ரன். அவன் பல 
ேபாாில் பைகவர்கைளப் றங்காட்  ஓடச்ெசய்  ெவற்றி ெபற்றவன். ேபார்க்களத்தில் 

த்திர ர்த்தி ேபால நின்  பைகவ ைடய யாைனப்பைடைய ம் ேதர்ப்பைடைய ம் 
பிற பைடகைள ம் ெகான்  குவித் க் ெகாற்றைவக்கு வி ந்தி பவன்.

      ஒளைவப்பாட்  அவன் தி ேவாலக்கத்ைத அைடந்தேபா  லவர் பலர் 
அவ ைடய ரச் சிறப்ைபப் பாராட் க்ெகாண் ந்தனர். சிங்கம் ேபால ம் 

ேபால ம் அவன் ேபார்க்களத்தில் ேபார் ாிந்  ெவன்றைத வ ணித்தனர். 
களெமல்லாம் கு திெவள்ளம் பாய, அந்த ெவள்லத்திேல இறந்த யாைனக ம் ரர் 
உடல்க ம் மிதக்க, க குக ம் ப ந் க ம் தம் வயிறார உண ெபற, அவன் ெசய்த 

ர விைளயாட்ைட ரச் சுைவ ம் ேகாபச் சுைவ ம் லப்படச் ெசான்னார்கள். 
'அவ்வள  ெகா ைமைய உைடயவனா!' என்  நினக்கும்ப  இ ந்தன, அவர்கள் 
ெசான்ன ெசய்திகள்.

      ேபார்க்களத்திேல அவன் அப்ப  இ ந்தி க்கலாம்; ஆனால் இங்ேக 
லவர்களிைடேய அவன் மிக ம் சா வாக ஒ  குழந்ைதையப்ேபால 

அமர்ந்தி ந்தான். கவிஞர்களிடம் மிக ம் பணிவாக நடந்  ெகாண்டான்; 
ெமன்ைமயாக ம் இனிைமயாக ம் ேபசினான். அவ ைடய வார்த்ைதகளிேல 
அன்  தான் இ ந்த ; ம ந் க்குக்கூடக் க ைமயில்ைல. லவர்கள் ேபசும்ேபா  
அந்தப் ேபச்ைச மிக ம் ர்வத்ேதா ம் மாியாைதேயா ம் ேகட்டான். பார்ைவயிேல ஒ  
குளிர்ச்சி, உட ேல ஒ  பணி , வார்த்ைதகளிேல ஒ  குைழ  ஆகிய இவ்வள ம் 
அவன  ேகாலத்ைத இனிைமப் பிழம்பாகச் ெசய்தன.

      'இவன்தானா ேபார்க்களத்தில் பைகவர்கைளப் ப ெகாைல ெசய்  தன் ைகக்குச் 
ெசவ்வண்ணம் தீற்றியவன்? இ தயத்திேல ெசன்  தண்ைமையப் குத் ம் 
இவ ைடய பார்ைவயா தீப்ெபாறிகைளக் கக்கியி க்கும்?' என்  
எண்ணமிடலானாள் ஒளைவ. அப்ெபா  அவள் அகக் கண்னின் ன் சற் ன் 
கண்ட காட்சி, நீர்த் ைறப ம் களி , வந்த . ஊைர அன்ெறா  நாள் அைலத்  
வ த்திய அேத யாைன இன்  சி  பிள்ைளகள் தன் தந்தத்ைதக் க வி விைளயாட, 
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சாந்த நிைலேயா  நிற்கிற . இரண்  நிைலயி ம் அேத யாைனதான். அன்  மதம் 
ெப கி நின்ற ; இன் மதம் அடங்கி நிற்கிற . இந்த அதியமா ம் அப்ப த்தான் 
இ க்கிறான். பைகவ க்கு மதம் பட்ட யாைன அவன். லவர் க க்ேகா நீர்த் ைற 
ப ம் களிறாக உள்ளான்.

      எவ்வள  ெபா த்டமான உவைம! க த்  அழகி ! உள்ளத்ேத பதிந்த அக்க த்  
உடேன ஒளைவயின் வாக்கில் கவிைதயாக ெவளிப்பட்ட . அதியமாைன ேநாக்கிப் 
பா கிறாள் ஒளைவ:

            ஊர்க்கு  மாக்கள் ெவண்ேகா  கழாஅ ன்
            நீர்த் ைற ப ம் ெப ங்களி  ேபால
            இனிைய ெப ம எமக்ேக; மற்றதன்
            ன்ன ங் கடாஅம் ேபால
            இன்னாய் ெப மநின் ஒன்னா ேதார்க்ேக.
                    -- றநா  - ஒளைவயார் பாட் .

            [ஊர்க் கு மாக்கள் - ஊாி ள்ள சி  பிள்ைளகள். ெவண்ேகா  - 
ெவள்ைளயான தந்தத்ைத. கழாஅ ன் - க தலால். ன்ன ம் கடாஅம் ேபால - 
யா ம் அ  குதற்காிய மதம்பட்ட நிைலைமையப் ேபால. இன்னாய் - 
ெகா யவனானாய். ஒன்னாேதார்க்கு - பைகவர்க க்கு.]
            -------------

அ ம்பதக் குறிப்

  அ - அழகு ஈர்மணல் - ஈரமான மணல்
 அ தல் - சைமத்தல் உண்கண் - ைம ண்ட கண்
 அமர்தல் - தங்குதல் உணர்கம் - அறிேவாம்
 அரண் ெசய்தல் – பா  காத்தல் உ க்காண் - அேதா பார்
 அ ந் தல் - ஊட் தல் உயர்  நவிற்சி – அள க்கு மிஞ்சிப் கழ்தல்
 அைர - இைட உலம் - கல் ண்
 அலம தல் - சுழ தல் உவைல - தைழ
 அைலத்தல் - ன் த்தல் உ க்குதல் - அைசத்தல்
 அவலம் - வ த்தம் ஊச்சுதல் - உறிஞ்சுதல்
 அழல் - ெந ப்  ஊதியம் - வ வாய்
 அழித்தல் - அவிழ்த்தல் ஊரன் - ம த நிலத் தைலவன் ெபயர்
 அ ங்கல் - ஆரவாரம் ஊழ் - விதி
 அளவளா தல் – ெந ங்கிப் பழகுதல் எஞ்சுதல் - மிகுதியாதல்
 அளி - அன் எய்தா  - ேபாதா
 அைள - வைள எய்ப்  - இைளப்
 அறிந்திசிேனார் - அறிந்தவர் எய்யாைம - அறியாைம
 அன்ன - ேபான்ற எயினர் - ேவடர்
 ஆகுமதி - வாயாக எவ்வம் - ன்பம்
 ஆயர் - இைடயர் எவன் - என்ன
 ஆயிைட - அதற்கிைடேய எழில் - அழகு
 ஆரல் - ஒ  வைக மீன் எறிதல் - சுதல்
 ஆள்விைன - யற்சி எ ம்பி - எ ம்
 ஆ  - வழி ஏ  - காரணம்
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 ஆன் - பசு ஏமதி - ஏ வாயாக
 இ ம்ைப - ன்பம் ஏறிட் க் ெகாள் தல் – ேமற் ெகாள் தல்
 இைணமலர் - இரட்ைடப்  ஒண் தல் – விளக்கத்ைத ைடய ெநற்றி
 இமிர்தல் - ஒ த்தல் ஒ குதல் - ஓ தல்
 இயக்கம் - ைடெபயர்ச்சி ஒளி தல் - விளங்குதல்
 இ  - ெபாிய ஒன்னாேதார் - பைகவர்
 இல்லாகு ம் - இல்ைலயா ேவாம் ஓாி - தைலமயிர்
 இ க்கு - குற்றம் கச்ைச - இைடயிற் சுற்றிய கட்
 இளி  - அவமதிப்  இன்னாய் - ெகா ைமைய
 இைளயர் - இைளய ரர் க குதல் - விைரதல்
 கடாம் – மதம் உைடயாய் ேகா  - ெகாம்
 கணம் - ெதாகுதி ேகாள் - குைல
 கதிர் - கிரணம் சாரல் - மைலச்ெசறி
 கதிரவன் - சுாியன் சினம் - ெவம்ைம
 கமழ்தல் - மணத்தல் சுடர் - சூாிய சந்திரர்
 கரத்தல் - மைறத்தல் சுரம் - பாைல நிலம்
 க ங்கம் - ஆைட சூ ற  - சபதம்
 க ழி - கலக்கம் ெசக்கர் - ெசவ்வானம்
 கைலமான் - ஆண்மான் ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் - சூாியன்
 கவர்தல் - ைகக்ெகாள் தல் ெசப்பஞ்ெசய்தல் – ஒ ங்கு ப த்தல்
 கவைல - பிணங்கிய வழி ெசய்விைன - ேமற்ெகாண்ட காாியம்
 கவிதல் - சூழ்தல் ெச  - சண்ைட
 க ள் - கன்னம் ெசல்லல் - ன்பம்
 கழ தல் - கண் த்தல் ெசலல் - நைட
 கழாஅல் - க தல் ெசவ்வி - சமயம், சமத் வம்
 க தல் - ைடத்தல் ெசறித்தல் - இ க்குதல்
 கள்ளம் - ெபாய் ெசறிதல் - இ குதல்
 களி  - ஆண்யாைன ெசன்றீக - ெசல்க
 கைளஞர் - விலக்குபவர் ேசர்ப்பன் - ெநய்தல் நிலத் தைலவன் ெபயர்
 காம  - வி ப்பம் மிக்க ெசாக்குதல் - மயங்குதல்
 கார் - ேமகம், கார்காலம் ஞான்  - காலம்
 காாிைக - ெபண் தைக - இயல்
 காவதம் - காதம் தண்ைம - குளிர்ச்சி
 கான் - கா தைலயளி - உயர்ந்த அன்
 கானவாரணம் – காட் க் ேகாழி தவ - மிக
 கீழ த்தல் – மைறவாகக் ேக  சூழ்தல் தவிர்த்தல் - விலக்குதல்
 குய் - தாளிதம் தாங்குதல் - த த்தல்
 கு கு - நாைர, ஒ  பறைவ தாங்குமதி - த ப்பாயாக
 கு தி - இரத்தம் தாழ் - தாழ்ப்பாள்
 குழல் - ல்லாங்குழல் தாழ்  - தாழ்ந்
 குறிஞ்சி நிலம் - மைல ம் மைலையச்சார்ந்த இட ம் தாள் - தண்
 கு ம்ெபாைறநாடன் - ல்ைல நிலத் தைலவன் ெபயர் தி ேவாலக்கம் – 
அரசன் ஸ்தானத்தில் ற்றி க்கும் நிைல
 கு மாக்கள் - சி ைபயன்கள் தி  - ெசல்வம்
 கூவல் - பள்ளம் திைரதல் - ம ப்  வி தல்
 ெகண் தல் - கிண் தல் தீைம - இனிைம
 ெக  - ெபா ந்திய தீர்கம் - நீங்குேவாம்
 ைகய தல் – ெசயலற் க் கிடத்தல் ணி - ண்
 ெகா ங் கழி – வைளந்த உப்பங்கழி ைண - இரட்ைட
 ெகா வில் - வைளந்த வில் ழத்தல் - ழா தல்
 ெகாற்றைவ - ெவற்றிக்குாியெபண்ெதய்வம், ர்க்ைக ன் தல் - அ குதல்
 னி - ன்பம் ெப மிதம் – ெப ைம ணர்ச்சி
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 க்குதல் – எ த் க் காட் தல் ேபைட - ெபண்பறைவ
 ேதேரான் - சூாியன் ேப தல் - பா காத்தல்
 ேதன் - வண்  ேபைத - அறிவற்றவன்
 ெதா  - ேதாள்வைள ெபாய்த்தல் - தவ தல்
 நகுதல் - மகிழ்தல் ெபா தல் - ேமா தல்
 நவி தல் - ஒ த்தல், பயி தல் ெபாறி - ள்ளி
 நனி - மிக ெபாைற - குண் க்கல்
 நாள் - காைல ெபான் தல் - அழிதல்
 கர்தல் - உண் தல், இன் தல் ேபாக்குதல் - ைகவி தல்
 ெநய்தல் நிலம் - கட ம் கடைலச் சார்ந்த இட ம் ேபாகுதல் - ஓ தல்
 ேபா  - மல ம் ப வத் ப் ேபர ம் ேபாழ்  - ெபா
 ெநறி - வழி ேபாற் தல் - பா காத்தல்
 ெநா மல் - அயல் மகிழ்ந்தன்  - மகிழ்ந்த
 ெநாவ்விதாக - ேவகமாக மட்  - அள
 பகழி - அம்  மதி - சந்திரன்
 படப்ைப - ஊர்ப்பக்கம் ம ைக - வ ைம
 படர்தல் - ெசல் தல், வி ம் தல் மயங்குதல் - கலத்தல்
 ப தல் - நீரா தல் ம ட்சி - மயக்கம்
 பதம் - பக்குவம் ம த நிலம் - வய ம் வயைலச் சார்ந்த நில ம்
 பந்தி - குதிைரச்சாைல ம ப்  - ெகாம்
 பாி - நைட ம ர்தல் - ேமேல வ தல்
 பாிதல் - ஓ தல் மறக்கு  - ரர்கள் பிறந்த கு ம்பம்
 பல  - பலாமரம் மற  - யமன்
 பற் க்ேகா  - தாரம் ம குதல் - மனம் சுழ தல்
 பாகர் - குழம்  மன்ற - நிச்சயமாக
 பாசைற - பா   மாட் தல் - ெகால் தல்
 பாதாதி ேகசம் – அ தல் வைரயில் மாய்த்தல் - தீட் தல்
 பால் - ஊழ்விைன மா  பற் தல் - எதிெரதிேர பற் தல்
 பிணிக்ெகாள் தல் - கட் ப் ப த்தல் மிட  - க த்
 பிைணமான் - ெபண்மான் மி க்கு - எ ப் , ெப ைம ணர்ச்சி
 பிைணயல் - மாைல மின் - நட்சத்திரம்
 பிழம்  - பிண்டம் கன் - கம்
 பிளி தல் - ழங்குதல் ட்ேகால் - தாற் க்ேகால்
 லர்தல் - உலர்தல் ட்  - இைட
 றம் - கு ர தல் - ேவ ப தல்
 ற  - ல்ைல நிலம் ர தல் - ாீங்காரம் ெசய்தல்
 ன்ைம - ெபா வின்ைம ரற்சி - ாீங்காரம்
 தர் - சீலர் வாரனம் - ேகாழி
 ெபயல் - மைழ வாள் - ஒளி
 ெப ந்தகு நிைல - ெப மிதத்ைதக் காட் ம் ேதாற்றம் வானம் - காசம்
 ல்ைலநிலம் - கா ம் காட்ைடச் சார்ந்த இட ம் விதிர்த்தல் - ெதளித்தல்
 ளிதல் - ற்றி விைளதல் வியல் - பரப்
 வ த்தல் – ன்னைக ெசய்தல் விரகம் - பிாி த் ன்பம்
 தாைதயர் - ன்ேனார் ங்குதல் - மிகுதல்
 ெமய் - உடம் தல் - அழிதல்
 யாப்  - கட்  ழ்த்தல் - விழச் ெசய்தல்
 வாிக்குரல் – கரகரப்பான ெதானி ேவரல் - ங்கில்
 வலவன் - ேதைர ஓட்  பவன் ைவ - கூர்ைம
 வ தல் - தவ தல் ைவ ள் - தாற் க்ேகால்
 வாங்குதல் - இரத்தல் ெவள தல் - ைகக் ெகாள் தல்
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