
 

 

 

Block No.8, College Road, Mogappair West, Chennai – 37 

 

Affiliated to the University of Madras 

Approved by the Government of Tamil Nadu 

An ISO 9001:2015 Certified Institution  

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF TAMIL 

 

SUBJECT NAME: SANGAM (AGAM) 

SUBJET CODE: ALA5A 

SEMESTER: V 

PREPARED BY: PROF.A.KANNAKI 



அல�-1

���ெதாைக

91:தைலவ�ய�� ���:
க���: அதியமா� ேபா���� ெச�ற ஊ� எ�வழி ��காம�

இ��கிற�. அ�ேபால தைலவ�யானவ� தைலவைன ஏ��� ெகா�டா�
��காம� இ��பா�.

92: தைலவ�� ���:
க���: பறைவ த� ���கள�ட� கா��� அ�� தைலவ� வ��த�

ெகா�வ�. தைலவ� த�ன�ட� வ��த� ெகா��வதி�ைல.
93: தைலவ�����:

க���: தைலவன�ட� அ�� இ�ைல. ஆனா�� தைலவ� ம��அ��
உ�ள� எ�� ��வ� ஆ��.

94: தைலவ� ���:
க���: மைழைய க�� தைலவ� வ��தவ��ைல. ஆனா� எ�ைன�

ேபா� கணவைன ப���த ெப�கைள ப�றி தைலவ� வ��தினா�.

95: தைலவ� ���:
க���: ந��� �ணேமா தைலவ�ய�ட� உ��. ெந��ப���ணேமா

தைலவன�ட� உ�ள�. இைவ இர��� ேச�வைத ப�றி இ��
வ�ள�க�ப�கிற�.

96: தைலவ� ���:
க���: அ�வ�  ந�� ேவ�ைக மர�ைத கா�ப� ேபால தைலவ�அவைன

சா��த அைனவைர�� பா�கா�பா�.

97: தைலவ� ���:
க���: தைலவ� தைலவ�ய�� ��வ� அ�காள�ட� பழி�

ெசா�லாகேவ எ��� ேபச�ப�� வ�கிற�.

98: தைலவ����:
க���: தைலவ�ய�� அ�ப��� பசைல ேநா� இ�� ஒ�ப����

�ற�ப���ள�.

99: தைலவ� ���:
க���: ஆ�றி� ந�ரான� கால� ெச�ல ெச�ல த�ண�� �ைற��

ேபா�� ஆனா� தைலவ� ம�� தைலவ� ெகா�ட அ�� நா��� நா� ெப�கி
ெகா�ட�.



100: தைலவ� ���:
க���: ��கி� மர�ைத யா�� எள�தி� ெவ�ட ��யா�.அ�ேபால

எ� தைலவ�ைய அவ� அ�கி� ெச�ல ��யா�.

101: தைலவ�����:
க���: இ�த இர�� உலக� த�� இ�ப� எ� தைலவ�ய��

இ�ப�தி�� ேமலான�.

102: தைலவ� ���:
க���: தைலவ�யானவ� தைலவ� ம�� ெகா�ட அ�� அ�த

வான�ைத வ�ட ெப�ய�. அைத�ேபால இ�ப�� ெப�ய� ஆ��.

103: தைலவ����:
க���: சிவ�த வாய�ைன உைடய நாைர சகதிய�� ம�� இ�லாதைத

க�� வ��திய�. தைலவ� யானவ� தைலவைன ப���� வ��தினா�.

106: தைலவ����:
க���: தைலவ� தைலவ� ம�� ெகா�ட அ�� ெப�ய�. ஆனா�

தைலவேனா அவைண ப�றி கவைல�ப�வதி�ைல.

108: தைலவ� ���:
க���: சி���� ���க�� கரைவ ப� ,��ைல ,��ைலமல�க�

மகி��சிேயா� இ��கி�றன. ஆனா� தைலவ� உய�� உட�ைபவ���� ப����
உ�ளா�.

110:தைலவ� ���:
க���:  �ள�� கால�தி� மய�� மகி��சிேயா� உ�ள�.ஆனா�

தைலவ� ம��� தைலவைன ப���� வ��த�ேதா� இ��கிறா�.அ�த
வ��த� ேகாபமா� மாறி வ�தா� எ�ன? வராம� ேபானா� எ�ன?

109: ேதாழி� ���:
க���: தைலவ� ஊ�� கட� அைலக� இறா�.ம�ைன வா��

ெகா��கிற�. அதனா� தைலவ� ஊ� வளமாக கா�சியள��கிற�. தைலவ�
ெத��த தைலவ�ேய வள� ��றி கா�சி அள��கிறா�.



அல� 2
ச�க இல�கிய�

ந�றிைண
���ைர::

ந� + திைண = ந�றிைன . ந�ல ஒ��க�கைள ப�றி ��வ�.அக
ஒ��க� �ற ஒ��க� ந�றிைன யா� 9 �த� 12 அ�வைர உ�ள�. �ைல�
ெதா��தவ� யா� என ெத�யவ��ைல ெதா��ப��தவ� ப�னா� த�த மாற�
வ�தி.
பாட�களா� ெபய� ெப�றவ�க�:
மைலயனா� தன�மகனா�
ெப��க�னா� ��ப� கீரனா� ேத���
பழ���ப��றினா�

�றி�சி - 130 பாட�க�
பாைல - 107 பாட�க�
ெந�த� - 101 பாட�க�
ம�த� - 33 பாட�க�
��ைல - 28 பாட�க�

ேதாழி ���:
தைலவ���� ேதாழி �றிய� .

திைண - ெந�த�
ஆசி�ய� - ப�சிரா�ைதயா�

ந�உண�� தைனேய ேதாழி! வ �உக�  வ�ள�க�:
ெந�த� நில�தி� ��ைன மல�க� ���� ����கி�றன.அதி�

இன�ைமயான கா�� வ ��கிற� . அதிக ஓைச�ைடய கட� ��கி� ெகா�ேட
இ����. இதி� ஆ� நாைர த� ெப� நாைரேயா� கட����உணைவ
ேத��. ெமலிதான சிவ�த க�ைண ெகா�ட சிறிய ம��கைள ப���� த�
���கைள �வ� அைழ�� த� வாய�� உ�ள ம��கைள ெகா����
கட�கைர� ேசாைலய�� வலமி�க உண� ந�ல ெகாைட�� ெகா�ட
சி���ய�� பறைவக� ஒலி��� ெகா�ேட இ����. அ��மண�க� க��
மாைலக� அண��த �திைரக� ���ய ேத�� பக� ெபா�தி� தைலவ�
வ�வைத ந� பா��தாயா?                     அவ� வ�வத�ேநா�க� உ�ைன
தி�மண� ெச�ய க�தி உ�ளா� எ�� ேதாழி தைலவ�ய�ட��றினா�.

க���:
நாைர ம�� ப���க வ�வைத� ேபா� தைலவ� தைலவ�ைய� தி�மண�

ெச�ய வ�கிறா�.



ேதாழி ���

திைண - �றி�சி�திைண
ஆசி�ய� - மைலயனா�
ெபா�� - தி�மண� ெச�த�

ப�ரச� ��க ெப��பழ� �ைர

வ�ள�க�:
மைலய�� ேத� பழ�க� ெதா�கி� ெகா������. ெப�ய பழ�க�

�ைல �ைலயாக ப����.
மைலய�� ெவ�ைமயான அ�வ� இ����.
மைழ சாரலி� வ�ைதக� வ�ைத�� வ�ைள�� காண�ப��. அ�த

கால�தி�� இ�மைலைய ப���� ெச�பவ�.
ந� எ��� ெச� உ� வா� நா� சிற�க���.
ப��த ேசாைல�� அழகிய ஆபரண�கைள��அண����ள தைலவ�

உட�� உ�ள�� ெமலி�� காண�ப�கிற�. இ�நிைலய��உ��ைடய
மன� �ர� �ழ�கினா� ந� தி�மண� ெச�� வ�கிறா� என தைலவ�
நிைன�பா�. அவள�� உய�� உட�ப�ேல த�கிவ���. எனேவ ந� வ�ைர�� ெச�
எ�� இய�ைக ��வ�ேபா� ேதாழி தைலவன�ட� ��கிறா�.

க���:
இய�ைக வள� உட� காண�ப�கிற� ஆனா� தைலவ� வ��த��ட�

மன� ��றி காண�ப�கிறா�.

ேதாழி ���
திைண - பாைல� திைண
ஆசி�ய� - ெத�யவ��ைல
ெபா�� - ப��வ�ைட ேவ�ப�ட கிழ�தி�� ேதாழி �றிய�.
உ�ளா� ெகா�ேலா ேதாழி! �ைணேயா�.
வ�ள�க�:

பாைலநில�தி� ெகாைல ெதாழி� நட���. வ��திய நைடையஉைடய
ஓணா� ��ேவன�� கால�தி� க�ைம நிற பா�� ேபா��மாறிவ���.
மைலய�� உ�சிய�� உ�ள மர�தி� இளைமயான மட�க� வா�
காண�ப�கி�றன. ேவ��வ� எ�ற சி���� கிண�றி�இ��� ந�� இைர��
ப� ��ட�தி�காக ைவ�தி���� ந��� ப�த� இ����.அ�ப�த�� வாேய



�றி�� ெகாைல ெதாழி� ஆ� யாைன ெச���.  அ�த ந�ைர ெப� யாைன த�
����� ெகா����.
இ�தைகய இட�தி� ந� தைலவ� ெச���ளா�. அவ� ந�ைம ப����
ெச�� உ�ளா�. ஆனா� அவைர நிைன�� வ���வதி� எ�ன பய�?

க���:
பாைல நில�தி� ெகா�ைமக� இ��தா��. அ��காத� மி��தி����.

ஆ� யாைன ெப� யாைன�� ந���ட�.

தைலவ� ��� (ேதாழி��)

திைண - ெந�த�
ஆசி�ய� - இள�திைரய�
ெபா�� - தைலமக� சிைற �றமாக தைலவ� ேதாழி�� �றிய�ேபா�
ெசா�லிய�

ேநா�அைல� கல�கிய மத� அழி ெபா�தி�

வ�ள�க�:
ேதாழி தைலவ�ய�ட� நா� அ�� அதிகமாக ெச����ேபா�அ�த

அ�ைப ஏ���ெகா��த� (பகி��� ெகா��த�) ஆ� மக�ைடய
ப�பா�� ஆனா� தைலவ� எ� அ�ைப ஏ�� எ�ன�ட� நட��
ெகா�ளவ��ைல.

ைக�ெதாழி� ெச�ய���ய க�ப�ய�� ைகய����� ெச�ற ப�றேக
அ� அழேகா�� ஒலி வ �சிய� நா�� எ� தைலவ� ம���ளஅ�ைப மைற��
ெகா�ேட�.
ப�ைனமர� �வ���த இத�கைள ெகா���ள�. அத�ம�� �லா�

நா�ற� வ ��� கட� ந�� ப�டேபா� மல�க� அ�த நா�ற�ைதமைற��
ெகா�ட�. எனேவ அ�ப�ைன அறியாத ஆ�மக� எ�ன மக�? என தைலவ�
ேதாழிய�ட� ��கிறா�.

க���:
�லா� நா�ற�ைத ப�ைனமர�க� மைற��� ெகா�ட�.அ�ேபா�

தைலவ� எ� மனதி� ேதா�றிய அ�ப�ைன த���ேள மைற�� ெகா�டா�

தைலவ� ���

திைண - ��ைல
ஆசி�ய� - மாற�வ�தி



ெபா�� - ப�வ� க�� வ��திய தைலவ� ேதாழி�� உைர�த�.

பாட�:
அழ���� வ����� வ����வா� �லரா

வ�ள�க�:
உட�ப�� காய� ப�� இ� இ��� ஆறவ��ைலேம�� ேம�� ��

உ�வாகி�ெகா�ேட இ��கிற�
ஆ�றி� பலவைகயான ெகா�ைமக� உ�ளன
வ��க� ெச�பக மல�க� கி�க�தி மல�க�ைகய�� ைவ���ள�.
உழவ�� மகளான தைலவ�ய�� உட�ப�� பலவைகயான ெகா�ைமக�

உ�ளன.
க���:
இ� ஆ�றி� ெகா�ைமகைள வ�ட தைலவ�ய�� உட�ப���ள

ெகா�ைமக� அதிக�.

ேதாழி ��� (தைலவ�)

திைண - ெந�த�
ஆசி�ய� - ேகா�ல��றனா�
ெபா�� - சிைற �றமாக ேதாழி தைலவ��� உைர�த� - தி�மண�

இ�ேவ ந�வ � ஞாழ� மாமல� தாஅ�ப

வ�ள�க�:
ெந�த� நில�தி� ��ைன மல�க� மல���மண� வ �சின
அ�� தைலவ�� தைலவ��� இய�ைகக� இைணவ�ேபா� ஒ�றாக

இைண�தன
அைலக� வ ��� கடலி� �ள���வ��� ��தைல 5 ப�தியாக ப���த

இட� இ�த இட�.
ெந�த� நில�தி�  உ�ணமி� தைழைய என�� பறி�� ெகா��த

இட� இ�த இட�.
ப��ன� அவ� எ�ைன கட�கைர� ேசாைலய�� தன�ேய வ����

ெச�றா� இதனா� ெப� உ�ள� அவைர நிைன�� பசைல ெகா�ட�

க���:
தைலவ�� தைலவ��� இய�ைகேயா� இைண�� வா��தன.



அல�-3

அகநா��
���ைர
அக�+ நா�� +��= அகநா��
அக� எ�ற ெசா���� வ �� காம இ�ப ஆகாய� எ�ண� ம�த�ஆ�மா
ேபா�ற பல ெபா��க� அட��� மணவா��ைக�� மைன வா��ைக��
ப�றி அக வா��ைகய�� ��கிற� இ��ைல ெதா��தவ� ம�ைர
உ����கிழா� மக� உ�திரசமனா� ெதா��ப��தவ� பா��யாஉ�கிர�
ெப�வ�தி இ�த 400 பாட�கைள�� வைகயா� அட��வ�அைவ மண�மிைட
பவள�--121-300 கள��றியாைன --1-120 நி�தில�ேகாைவ --301-400

தைலவ� ���
திைண  �றி�சி
ெபா��  ேதாழி�� தைலவ� அற�ேதா� நி�ற�
ஆசி�ய�  கப�ல�

கள� ேபால இய�ைக கா�சிக� மைலய�� நிைற�� இ����அ��
��கிலி� இைடய�� கா�� ெச��� ெபா�� ஓைச ஏ�ப��அ�ேவாைச
��லா��ழ� இ���� ஓைசேபால  இ����

இ�த மைலக���� ப�க�தி� இ��� வ�� ந�ரான���� ஓைச
ேபா� ேக���
இவ�ைறெய�லா� பா�ைவயாக ேபா�� �ர�� பா����ெகா��இ����
மய��க� கா��� நடனமா�� ேபா� ஆ�மக� ேபா�� ஆ�ய�
இ�தைகய மைல���ய தைலவ� அக�ற மா�ேபா� வ�� எ� ேதவனா�
நி�றா� வ�� அ��ட� மா� ஒ�� வ�ததாக திைன��ன� கா��� பா���
ேக�டா� அதைன பல�� பா��தன� பா��த நா� ம���இரவ�� ��கமி�றி
க�ண�� சி�தி� ெகா�� இ��கிேற�

தைலவ� ���
திைண  பாைல
ெபா��  தைலமக� ெபா�� ேதட� ெச��� வழிய�� தைலவ�ைய நிைன��
த� ெந�சி�� �றிய�
ஆசி�ய�  க�லாடனா�

ெந�ேச ேவட�க� மணமி�க ெவ�கட�� மட�தி�  உ�ளமல�கைள
ப��� அதைன கய�றா� க�� தைலய�� ��� ெகா�வா� அ�த ஊ�� உர�



ேபா�ற கா�கைள உைடய யாைன� ���கைள மி� கட�ப மர�தி�
ெச�ய�ப�ட நா�னா� நி��� ெச�� க����� வ�ைளயாத ெகா��ப�
அ�ேபா� ெப� யாைன கதறி அ�� ேவட�ைத ெதாழி� அ�றி ேவ� எ�த
ெதாழி�� ெத�யாம� இ��ப�
அ�த ேவட�க��� தைலவ� ��ள� எ�பவ� தி�ேவ�கடமைலைய கட��
ந��ட �ர� ெபா�� ேதட ெச�வா� எ�த வழிய�� தைலவ�ெச���ேபா�
தைலவ�ய�� மல�ேபா�ற க�க� அவள�� இளைமயான அழ�� �ண�க��
தைலவ�ய�� க���ேன வ�� ெச�றன� இதைன� க�ட தைலவ�த�
ெந�சிட� �றிய� இ�

தைலமக� ���
திைண  ��ைல/ ம�த�
ெபா��  தைலமக� பாசைறய�� இ��� ெகா�� ெசா�லிய�
ஆசி�ய�  ம�ைர எ��தாள�

அ�ச� த�� ��றி� ேமக�க� கட�ந�ைர �க�� ெகா�ேட��ர�
அதி�வ� ேபால இ�ேயா� ேச��த மைல���றி� எ�லா திைசகள���மைழ
ெப�த�
அ�த ��றி� கா�கால�தி� மண� பா�கி� இட�தி� ெந��� க�கள��
ேபா�� கா�� பன�ய�� �����ற� காண�ப�ட� ��ைலமல�க�
மல��த அ�த� கா� பரவ� கிட�த�
அ�த ஊேர மைற�� ப� மர� ெச� ெகா� மல�க� மல��� கிட�தன
அ�தைகய சிறிய ஊ�� எ� தைலவ� இ��கிறா� ஆனா� நா��ெந���
ேபா�ற நிற�ைத உைடய தாமைர மல�க� நிைற�த ெந�ேலா� ேச��த
க��கைள ேச��� க���ெகா�� ெச��� உழவ�க�வா�� ஊ��
உ�ேள� இ�த ஊ�� உ�ளவ�க� க���� த� ேவைலய�� ப�ைவ
�ைற�� ெகா�டன� இ�த ம�த நில�தி� உ�ளவ�கைள ம�ன�க�வ��
திைர� ெபா�� ெகா��தா�� வா�க மா�டா�க� ஆனா�அவ�க�
ேகாப�ேதா� ேபாைர ம��ேம ெச�� அத� �ல� வ�� ெபா�ைளம��ேம
பய�ப���வா�க� இ�தைகய ஊ�� ம�ன� பாசைறய�� நா�க� உ�ேளா�

ேதாழி ���
திைண : பாைல
ெபா�� : தைலவ� ெபா�� ேதட ப��ய நிைன��� ேபா� தைலமக� இட�
ேதாழி வ����தி �றிய�
ஆசி�ய�  : கா�� கிழா� மகனா� க�ணனா�

ேதாழிேய ந� வ��தாேத உன� ெந�றிய�� பசைல பட���� ெப�ய
ேதா�க� ெமலி��� ந� உண� உ�ணாம� உட� ெமலி��� காண�ப�கிற�
உ�ைன ப���த தைலவ� இ��� வரவ��ைல எ��� அவ�அற�
தவறிவ��டா� எ��� வ���கிறா� ந� அ�வா� நிைன�க ேவ�டா�
கா��ப�வ� வ��வ��ட� மைழ�சாரலி�  க�றிைன ெப�ற ெப� யாைன த�
���க��� பசிைய� ேபா�க ஆ� யாைனைய ��கிலிேல ேபால வைள��
ெகா��க ெப� யாைன இ�த ��கிலி� உ�ள க�கைள உ�னைவ���



தைலவ� எ�பவ� ேவ�கட மைலய�� உ�ள ேவ�ைக மல�க� ��� அத�
கா�கைள மய�� இட� ேச��த� ேபா�� மய��க� காண�ப�ட�

தைலமக� ���
திைண  ம�த�
ெபா��  ேதாழி தைலவைன வாய�� ம��� ��த� அத�� தைலவ�
தைலவ� த�ேனா� எ�வா� எ�லா� இ�பமாக இ��தா� எ�� ப�றி
��கிறா�
ஆசி�ய�  ந�லா�� கிழா�

தி�மண வ ���� ��மைன பர�ப� அதி� மண�ப�த� ேபா�வத�காக
ப�த� கா�க� ந�� ைவ�தன� வ ���� எ�லா� இட�தி��மாைலக�
ெதா�கவ�ட�ப�� ப�த��� கீ� வ�ள��க� ஏ�ற�ப��இ��தன  ேராகின�
ந�ச�திர�தி� �� நிலாவாக கால�தி� காைல ேவைளய�� ம�கள�
ெப�க� தைலய�� ந�� �ட��ட� ைகய�� வ�ள�கிைன ைவ�தி��தன�
மகைன�

ெப�ற ம�கல� ெப�க� நா�� ேப� ேச��� மண� ெப�ைண��
பா��� ந� வ����� கணவ� உ�ைன மிக�� வ����பவ�ஆக இ��பா�
எ�� வா��தி �ள���த மல�கைள அவ� தைலய�� �வ�னா�க� தி�மண�
���த�ட� உறவ�ன�க� ஒ���� ந� ெப�ய இ�ல� கிழ�தி ஆ வாயாக
எ�� வா��தி தைலவ� இ���� இட�தி�� அ��ப�னா�க�
தைலவ�ேயா ெவ�க�ேதா� ��கிைன ெகா�� �� �டைவய��ஒ��கி
நி�றா� தைலவ� தைலவ�ய�ட� அவ� �க�ைத ��ய���தஉைடைய
ந��கினா� அவ� ெப����வ�ட ேவ உ� உ�ள�தி� உ�ளைதமைற�காம�
எ�ன�ட� ெசா�வாயாக எ�� ேக�டா� தைலவ� தைலவ� ெசா�னைத
ேந�ேகா� காதி� காதி� அண����ள அண�கல� க��தி�அண�கல�
வ���த� த� உ�ள�தி� உ�ள�ைத ெவள��கா�டாம��க� தா���
ெவ�க��ட� எ�றா�

தைலமக� ���
திைண  பாைல
ெபா��  ெபா�� ேதட ெச�ற தைலவ� ெபா�� ேத� ����வ��� வ ��
தி��ப� வ�� ெபா�� த� ெந�சி�� �றிய�
ஆசி�ய�  ம�ைர ேபராலவாய�

ெந�ேச ந� வா�க தய�� கைட�� இ�த ப�திைன க��க� ெதா�� �ர�தி�
க�� இ��தன� ஆனா� கேரா த� நாவ�னா� மர�தி� உ�ளதய�ைர உ�டேத
மர�தா� ெச�த ��ைச ஒ�� சீ�� இ��த� அ��இரவ�� தைலவ�
த��வா� அ�த ஊ�� ேசவ� காைல ��வ�� �வ��ெகா��இ��த�
அ���ள மறவ�கள�� கா�� அர�கைள பறைவய�� ஒள�யான�அதிகமாக
ேக���ெகா�ேட இ��த� அ�வழிேய ெச��� ம�க���அ� அ�ச�ைத
ெகா���� இ�தைகய கா�� வழிகள�� ெச�ற தைலவேன ந� ெச�ற வ�ைன
����வ��ட� தைலவ�ய�� அவ� மாள�ைக�� வாைன� ெதா��அளவ���



இ���� அ�ேக வ���� வைர வ�ள��க� எ��� ந� தைலவ�ய�ட� ெச�ேற
அவள�� அழகிய ��தைல பாரா�� அவ� ேதாேளா� உ� ேதாலிைன ேச��ேத
ெசா�வாயாக எ�� தைலவன�� ெந�சான� தைலவ��� �றிய�

ேதாழி ���
திைண  �றி�சி
ஆசி�ய�  ஈழ�� �த� ேதவனா�
ெபா��  இர� �றிய�� வ�த தைலவ� சிைற��றமாக ேதாழி ம��� �றிய�

தைலவ� அ�ச� த�� வழிய�� வ�கிறா� வ�� வழிய�� ப�லி ச�ன�
ெகா��கேவ அ� ந�ல ச�ண� எ�� நிைன�� தின�� தைலவ�இரவ��
வ�கிறா� ந�றாக வ�ைள�த திைணைய வ�ண கா�� ப�றி அத�� எதிராக
திைன��ன� கா�பவ� பர�ம�� ஏ�றி ைவ�பா� இதைனதைலவ� வ�ள��
என க�தினா� வ�தவ� தி��ப� அவன�ட� ெச�� ேச��தன �லிைய ெகா�ற
யாைனய�� க�ன�தி� மதந�� ஒ�கிய� அ�த ந��� வ��க���டமாக
ெமா���� ��கி�க� நிைற�த கா���ப�திய�� கர�ஆன� பா��
இ���� ��ைற எ��ேத அதி� உ�ள உணைவ உ��� இ�தைகய கா��
வழிய�� அ�த தைலவ� தி��ப� ெச�� அவள�ட� ேச��தாரகளா எ�� ேதாழி
கவைலயாக ��கிறா�

ெசவ�லி�தா� ���
திைண  பாைல
ஆசி�ய�  ம�ைர� கா�சி� �லவ�
ெபா��  தைலவ� உட� தைலவ� ெச�றைத நிைன�� ெசவ�லி�தா�
வ��திய�

ெகா�ைமயான பாைலநில�தி� ெவ�ப� மி�தியாக இ��த�அ��
��ேவன�� கால�தி� ெவய�� அதிகமாக ப�டதா� மைழ வ�றி ேபான�
கான� ந�� ம��ேம அ�ேக ேதா�றிய� அ�தைகய பண�ைய உைடய
பாைலநில�தி� ஆ�ைதக� மைலய�� இ��� கீேழ வ��� ேசவ�க��
பறைவ� ��ட�க�� க�கைள ேபால ெகா�ைமயான �ரலி� ஒலி எ����
அ�� மிக அ�ச� காண�ப�� மர�தி� ெந��க� அ�� ந�ேபா��
காலி� ���� �ண� ெவ���� வ�ணா� ம�ேணா� ேச��� கல�
ம��� பர�� ெச�� அ�ேக ெச�பவ�கைள ெச�லவ�டாம� த���� அ�த
பாைல நிலா கா�� வழிய�� பார� ஏ�றிய க�ைதக� ��ெச�ேற இதைன
ப�� ெதாட��� மறவ�க� வண�க�கள�� தைலைய ந��கி��அவ�கள�ட�
இ��� ெபா��கைள�� ெகா�ைள அ��பா� அதைன அ�கா�வழிய��
ப����  ெகா�டன� மறவ�க� அ�த ச�த� ஆன� அ��ெச�பவ�கைள
ெச�லவ�டாம� த���� அ�ச� த�� கா��வழிய�� எ� தைலவ� எ�வா�
ெச�றாேலா அவள�� கா�க��� வலிைம உ�ள� எ� தைலவ� ேதைன
கல�� பாைல ெகா��தா�� ���காம� ப�தலி� கீ� ஓ� ப���வா�
இ�தைகய நிற� ெகா�ட தைலவ� எ�வா� கா��வழிய�� ெச�றா�

ேதாழி ���



திைண  ெந�த�
ஆசி�ய�  ம�ைர �த� இளநாகனா�
ெபா��  பக��றி வ�� தைலவ� தைலவ�ைய ச�தி��� ேபா� ேதாழி
தைலவைன� பா��� ��த�

�தியவ�� நைர�� ேபா�ற ெவ�ைமயான கட� அைலயான� இள�
மகள�� வ�ட� ம�ணா� க��ய சிறிய வ ��ைட கட� அைலசிைத���
ேதாழி தைலவைன� பா��� ந� களெவா��க� ெகா�லாேத எ��எ�வா�
�ற���� தைலவ�ய�� ெப�ேறா� தைலவ�ய�� அண�கல� உட�ஈடாக ந�
ெச��� கீழாக ஆரவார� மி�க உைர ப�சாக ெப�றி��தா�� தைலவ�ய��
ெப�ேறா�க� அ�த ப�சிைன ஏ�கமா�டா�

ேதாழி ���
திைண  பாைல
ஆசி�ய�  ஆல�ேப� சா�தனா�
ெபா��  ப��� க�� வ��தி தைலவ��� ேதாழி அவ��றி�� அறி��
�றிய�

கர� வ��ய�காைலய�� உண� ேதட பாைலவன�ைத ��றி வ��
அ�ேக இ��ைப மர� ந�ல கன�ைய வ�ண கர� வ���ப� வ�கிற�ஆனா�
மர�தி� கீ� கைரயா� க��ய ��றி� ம�� ஏ�வத�� பய�� இ��த� இத��
உவைமயாக இ��ப�ைன கா���� உைலய�� ஊ� ���திைய ேபால
ெப���� வ��� இ��த� ப��ன� கைரயா� ��ைற சிைத�� அதி�
இ���� உணைவ உ�ட� இ�தைகய அ�ச� த�� பாைல நில�தி� க�
திற�க ��யாத அள��� ெகா�ைமயான ெவய�� அ���� கட�ப மர�தி�
இைல உதி��� காண�ப�� அத� ம�� ப��� ஏறி தன�ைமயாகஇ��த� த�
உண��காக அ�ேக வ�� பறைவகைள பா��� உ��� அ�த கா���
வழிய�� ெபா�� ேத�� �ய�சிேயா� தைலவ� ெச��� ேபாேத பைகவைர
ேபா�� ெவ�ல���ய கடல� எ�னவ� வ�ல�கி� எ��� பழைமயான
ஊ�� உ�ளா� அவைன தா�� ெச�வ� தைலவ��� இயலாதஒ�றா��
அழகிய க�கைள உைடய தைலவ� அ�வைத க�� ந� ப���� ெச�வ�தவ�
எ�� ேதாழி �றினா�



அல�-4

�றி�சி�பா��

���ைர
ஆ�ய அரச� ப�ரக�த��� தமி� அறிவ��த� ெபா��� பா�ய�

�றி�சி�பா�� ஆ�� இ� மைல�� மைல சா��த இடமா�� �ண�த��
�ண�த� நிமி�த�� உ��ெபா�� ஆ��

ப�பா�
மல�க� உலக� ப�பா�� வ�ள��வன எ�லா நா�கள���மன�த இன�

ெப�யவ�கைள வரேவ�க மல� ெகா�� ெகா��� வரேவ�கி�றன�
மல�கள�� மண� ெப�வைத� ேபா�� வா��ைக ெப�வைத தி�மண�



எ�� அைழ�தன� ெபா�னா�� மண�யா�� �ைற வ�தா� ேபா�கி�
ெகா�ளலா� ஆனா� ஒ��க�தி� �ைற வ�தா� ேபா�கி� ெகா�ள ��யா�
என �றி�சி�பா�� உண���கிற�

கப�ல� ப�றிய கைதக�
ஔைவயா� �தலிய ஏ� ேப�ட� ப�ற�தவ� கப�ல� எ�ப�

ஆதி பகவேன இவ� தா� த�ைத என ஒ� கைத ��வா�க�
தி�வ�ைளயாட� �ராண� பா��ய  நா��� தி�வாத��� ப�ற�தவ� கப�ல�
எ��� கைத உ�� ேசாழம�டல ேதச�தி� வழி அவ� ேசாழ நா���
ப�ற�தவ� எ��� கைத உ�� ச�க கால கப�ல� அரசனாகிய ேவ�பா� யா�
மிக ெந��கிய ந�ப� எ��� கைத உ�� பா� இற�தப��ன� பா� மகள��
இ�வைர அைழ���ெகா�� அவ�க��� தி�மண� ெச�ய பல
சி�றரச�கைள பா��தவ� எ��� கைத
�றி�சி�பா�� 99 நா� � மல� இட�ெப���ளன

சிற��
இ�ப�திய�� ெசவ�லி�தா� ப�� அதிக இட� ெப���ளனேதாழி

தைலவன�� மனதி��ள ேதாழி ெசவ�லி� தாய�ட� ��� ப�தியா��
ேதாழி ெசவ�லி தாய�ட� ��த�
தாேய ந� வா�வாயாக நா� ��வைத வ���ப� ேக�பாயாகஒள� ெபா��திய
ெந�றிைய�� அழகிய ��தைல�� உைடய எ� ேதாழிய�� ேநாைய
ேபா��வத�காக ந� அ�ேப� �றியைத ேக�� வாயா� வா��தி�� கட�ைள
உ� ெம�யா� ெதா��� பல மல�கைள �வ��� இைறவைன வழிப��
வ�தா� ச�தன� ந�மண� ெபா��கைள�� இைறவ��� ெச��தி காரண�
அறியாம�� இ��கிறா�

ேதாழிய�� ெசா� உ�ைம
தைலவ�ய�� ந�ல அழ� ெக�� ேபாக�� ைகய���ள வைளய�கைள
ந��� தன�ைம அவைள ������வைத க�� அவ� மனதி� மைற��
ைவ���ள ேநா� ��மா� அவைள ேநா�கி ெச�ேற�
தைலவ� �ற� அ�ய ெசய�
���� மண��� ெபா��� எ��ைண

��� மண�ய�� ெபா�ண�� ெச�த அண�கல�கைள
ெக���ேபானா� அதைன ெச�த ெதாழி� வ�லவ� இட� ெகா��� ச�
ெச�� ெகா�ளலா� ஒ��க�தா� �ைற வ�தா� அதைன எ�த ெப�யா�க��
நிைலநா�ட ��யா�
தைலவ�ய�� வ��த�
ெப�ேறா�கள�� வ���ப� எ� த�ைதய�� கவைலகைள கட�� தைலவ��
நா�� கள� மன� ெச�� ெகா�ேடா� இைத� ெப�ேறா����றினா� வழி
ஏ�� வரா� எ�க� ெப�ேறா� இ�வ�� மண� ����ைவ�ப� ஆனா�
தைலவ� வ��தி காண�ப�டா�
ேதாழிய�� நிைல



பைகெகா�� ெப�ய ேவ�த�க��� இைடய�� சமாதான� ெச��ெகா��
இ� சா�ேறா� ேபால ெசவ�லி�தா� ��� தைலவ���� சமாதான� ேதாழி
வ��த��ட� ெசய�ப�கிறா�
திைன��ன�தி� காவ��� ெச�ல�
ெந� ெகா� ெந�ெவதி��� அைண�த யாைன

��கி� ெந� உயர�தி� வள���  இ���� அதைன தி�பத��யாைன த�
�தி�ைகைய ந����ேபா� வலி ஏ�ப�� ����கைள உைடயத�த�தி� த�
�தி�ைகைய ைவ�� இ�வா� த�த�தி� ேபா�ட �தி�ைகைய ேபா�ற
வ�வ�தி� திைண கதி� இ���� கிள�க� திைணைய உ�ணவ�� ெபா��
ந��க� இ�வ�� ��ய� மைற�� வைர திைண�� காவ� கா�க ெசா�னா�
அ�வா� நா�க�� ெச�ேதா�
கிள�ைய ஓ��த�
கலெக� மரமிைச ேசன� இைழ�த
ஆரவார� மி�க மர�தி� ேம� பர� அைம�க� ப�ட� அ�த� பரண�ய��
நா�க� கிள�ைய வ�ர�ட �ழ� த�ைட �ள�ேர கவ� ேபா�ற க�வ�கைள
�ைறயாக நா�க� இ�வ�� பய�ப��தி��ேளா� ��ய�ெவ�ப�
அதிகமாக  கா�சியள��த�

மைழ ெப�த�
வ���� ஆ� பறைவ வ�ழிபதி படர

வ��ண�� பற��� பறைவக� த� ��ைட ேநா�கி வ�தன� ேமக� கட� ந�ைர
�க�� கா�றி� �லமாக இ� �ழ�க�ேதா� மைழ ெபாழி�த�அ��
��கன�� ேவ� ேபா�� வ�வ�தி� மி�ன� மி�ன�ய�

ந�ராட�
அ�ன� ேந��ேகா�� இமி� ெத�ந��

தைலவ� உய��த மைலய�� �கி� ேபா�� ெம�ைமயான அ�வ�ய��
நா�க� இ�வ�� வ�ைளயா�ேனா� �ள���சிெபா��திய மைலய�� எ�க�
வ���ப� ேபால பா�ேனா�ந�ல மண� ேபா�ற எ�க� ��கி���தைலஐ��
வைகயாக ப���� ஈர� உல��திேனா� எ�க�இ�வ�� க�கள�� சிவ��
காண�ப�ட�

மல�க� ெகா�த�
வ� இத� ஒ�ெச� கா�த� ஆ�ப� அன��ச� வளமான இத�க�

உைடயஒள�ெபா��திய மல�கைள நா�க� ப��ேதா�
ெச�கா�த�
ஆ�ப�
அண��ச ���
�றி�சி மல��
ெவ�சி ���
ெச�ெகா�  ேவ� ���
ேதமா� ���



ெச�மண� ���
வ��வ���
மாமர���
�வ�ர�,��� வ�டவ���
ைவைக���
ப�ைச� ேகாைர��
பய�ன����
வாண����
யா�சிைல ���
மகிழ� ���

தைழயாைட அண�த�
மைழ ெப�� பாைறகைள க�வ�ய�அ�த பாைறகள�� 99வைகயான

மல�கைள �வ�ேதா�,ப��ன� ஓைச த�� பறைவகைள�� கிள�கைள��
�ர�திேனா�,
தழியாைடகைள இ��ப�� க�� ெகா��,பல வ�வ�கைள மாைலகைள
உ�வா�கிேனா�, அ�த மாைலக� எ�க� ��ய�� ��ெகா�ேடா�,

தைலவ� ேதா�ற�
தைலவ� தைலவ�ய�� எ�ைண �சி இ��தா� அவன� ��க�

���� வள��� இ��த� அ�த தைலய�� ந�மண� வ ��� சா�� ெபா�கைள
�சி அ�த ��ய�� ஈர�ைத த� ைகயா� சி�� எ��தா� தமி� ேபாய�
ந�மண� வ �சிய� அவ� பல வ�ண� ஆனமல�கைள மாைலகலாக ெதா���
அ� ��ய�� �� இ��தா� அ� பா��ேபா��� அ�ச�ைத த��

தைலவன�� மா��
ப�ைமயான கா��கைள  உைடய ப��சி �வா� ெச�த மாைலைய

தைலய�� அண��தி��தா� ெந���� ேபா�� இ����அேசாக மர�தி�
தள�ைர காதி� அண��� அேத ேதா�வைர ெதா�கிய வலிைம ெபா��திய
மா�ப�� ச�தன�ைத�� ெதா��ெதா�� வ�� மாைல��மா�ேபா�
அண��தி��தா�

தைலவ� வ�ைக
ெச�ெபா��� எ�ற ப��� இைற

தைலவ� ைகய�� கா�� அண��தி��தா� �� ைகய�� வ��ைல
ைவ�தி�தா� உடலி� ந�� ேவைல�பா� ேசைலைய இ��கமாக க��
இ��தா� அவன� அழகிய காலி� ெபா�னா� ெச�த வ �ரகழ�
அண��தி��தா� அவ� நட���ேபா� அவ� கழ� ேம�� கீ�� அைச�த�

நா�கைள வைள�� ெகா�ள�
பைகவைர அழி�க ெந��க ��யா� வலிைம உைடய இைளஞைர

ேபா�ற தைலவ� இ��தா� அவ� ��கி� க��கா� ேபா�� ப�கைள��



��ைமயான நக�கைள�� உைடய நா�க� க�க� �டாம� எ�க�
வைள��� ெகா�ட�

தைலவ� ேப�த�
நா�க� இ�வ�� ந��க�ேதா� ேவ� இட�தி�� ெச�ல�ய�ேறா�

அ�� காைல பா��ப�ேபா� பா��தா� நா�க� அ��வைர க�டா� அவ�
எ�கள�ட� ெம�ைமயாக�� இன�ைமயாக�� ேபசினா� எ�கள��ஆக
வ��த ��தைல �க��தா� அழகிய வைளய�கைள�� ெம�ைமயான
ேசைலைய�� ஒள�ெபா��திய க�கைள உைடய ெப�க� ந��க�இட�
வ��� த�ப�� ெச�ல  நா� உதவ� ெச�கிேற� எ�� �றினா�

தைலவ� நா�கைள அட��வ�
தைலவ� எ�கள�ட� ேபசினா� நா�க� இ�வ�� ேபசவ��ைலஇத��

தைலவ� ஏமா�ற� அைட�தா� ப��ன� எ�கைள� பா��� எ�ன�ட� ந��க�
ேபசினா�  பழி எ�� வ�ேமா எ�� ேக�டா� ஆ� வ��த� ெப�ைட
வ�ேடா� உ�ள மல�� உண��சிேயா� இ��த �ெகா�ைப உைட�� கள��
ேபா�ற உ�ள க�தி ெகா�� ெச�ற�

காணவ� ெசய�
திைனதலா� அவ�க� ��ைச மா� க�க� உைடய ெப�க�

தயா��தன� அதைன கணவ��� ெகா��� மகி��சிேயா�இற�கின� யாைன
திைன�ண�ைத சிைத�� அத�� வ��திய பா��அ�ைப ெகா��யாைனைய
வ�ர��ன� த�ைடைய க�ைள ெகா��� வ�சி� அ���� பறைவகைள
வ�ல��கைள வ�ர��ன�

யாைனய�� வ�ைக
கா� கால�� மைழய�� இ�ேபா�� தன� �தி�ைகைய நில�தி�ைவ��
அத� சீ�ற� அத� ேகாப�ேதா� மர�தி� �றி��ெகா��எம�ேபால
எ�கைள ேநா�கி  எ�கைள ெவ�கெதா�� ந��கெதா��
நா�க�ெந��கினா� ெத�வ� மய�� ேபால ந��கினா�

தைலவ� யாைனைய வ�ர�ட�
தைலவ� ந��ட ேகாைல எ��� அதைன வ��லாக வைள�� அதி�அ�ைப
ைவ�� யாைன ம�� ெச��தினா� அ�த அ�� யாைன �க�தி� ப�� ��தி
வைள�� அதனா� யாைனய�� அழ� �ைற�� காண�ப�ட�உடேன அ�த
யாைன �ற��கி�� ஓ�ய�
தைலவ�ைய� ேதா�ற�
இ�த இட�தி� ��க��� மகள�� ெவறியா�� நட�த�இன�ைமயான கட�ப
மர�தி� அ��ப�திய�� மாைலயாக அண�த� ேபா�� அவைன��றி நா�க�
ைகேகா���

தைலவ� மண�ெப� என உ�தி �ற�
தைலவ� தைலவ�ய�ட�உ� அழைக உ� உறவ�ன�க� என�� தர நா�

உ�ைன தி�மண� ெச��ெகா�ேவ� ந� சிறி� கால� கல�க�இ�லாம�



பா�கா�ேபா� இ��க ேவ��� எ��� ந�ல ெசா�கைள �றி
வ��த�ைத�� ந��கினா� எ�கேளா� ேச��� ந� ஊ��எ�ைல வைர
வ�தா� எ�கைள ந�� �����  இட�தி� வ��� ெச�றா�
தைலவன�� ப��
அ�த நா� �த� இரவ��தின�� தைலவ�ைய கான வ�வா�தைலவ�
அவ� வ��ேபா� கவள�கைள�� நா�கைள �ைற�பைத�� ந� உற���
ந��கி எ�வ�� நில� பக� ெபா� கா�சியலி�பைத�� க�� ��கி�
ேபா�� இ����

���
ேதாழி ெசவ�லி தாைய பா��� தாேய ந� திைன �ண� காவ���

அ��ப�ய� உ� ��ற� இ�ைல நா� அவ�க�ட� அ��தைலவேனா�
தைலவ� இைண�� அவ���ற� இ�ைல நா� அவ�க�ட�அ�� நட�த
நிக��சிைய உ�ன�ட� ��வ� எ� ��ற� ஆகா�ஆனா� தைலவ�
அ�வ�கள�� வ��� நா����� த�ைம ெச�யாதவ� எனேவஅவ� ��ற�
அ�� இ�ைல இ� இய�ைக த�த நிக��சிைய எ�� ேதாழி ெசவ�லி�தாய�ட�
அறெதா� நி�றா�
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கா� மைழ ெபாழி�� ஈர� ப������ நில�தி� ��� கா��தி��த

�த�கள�� அ��� வ���� ��த ப�டவ�, க����கிட�பவ� ேபால நில�ைத�

தடவ��ெகா�� ����� ேபா�ற இத� ெகா�டதா� ���கி�ெகா��

��தி���� ேகாட�, மண� நிற�தி� ��தி���� காயா, ம��� சில வைக�

��கைள�� க�ண�யாக� க��� தைலய�� அண���ெகா��ைம�த� ���தன�.

ைம�த�கைள மா� ெகா�� தா�கி� த� வலிைமைய நிைலநா�ட���ய

காைளக� சிவெப�மான�� கண��சி� பைட ேபா� ெகா�� சீவ�ப��

நி��த�ப������ ெதா�வ�தி� ேச��தா� ேபால� ���தன�.  அ�த இட�தி�

�ழ�கமா, இ�யா எ���ப� பைறக� �ழ�கின. அ� வழ�க����மாறாக�

ேபா��கள� ேபால� காண�ப�ட�. காைளகைள வள��த மகள�� (ந�லவ�)

மண��� ெபா�� �க�கைள��, மண��� �ைககைள�� ஏ�தி�ெகா��

அண�வ��� நி�றன�.

க�ன�� ெத�வ� இ���� ந��� �ைறைய��, சிவ� தவமி���� ஆல

மர�ைத��, தி�மா��� உ�ய மரா மர�ைத�� ேபா�றி வண�கிய ப��ன�

ைம�த� ெதா�வ����� ���தன�. ேமேல ������க�� நிற�தி� உட���

சிறிய சிவ�த க��� ெகா�ட காைள ஒ�� த�ைன ேநா�கி அ�சாம� பா��த

ெபா�வைன (இைடயைன) சா�� அள���� ��தி� த� ெகா�ப��

ைவ���ெகா�� �ழ��வைத� பா��க�.

அழகிய சீரான நைடயழகி திெரௗபதிய�� ��தைல� ப����இ��த

��சாதனன�� ெந�ைச� ப�ள�ேப� எ�� பைகவ�க���இைடேய வ�சின�

�றியவ� ெசய�ேபா� அ� உ�ள�. கதிரவ� ேதா��வ� ேபா�ற ெந�றி� �ழி

ெகா�ட கா�� காைள வ�ட��� அண���ெகா�� வ�த ெபா�வைன� சா���

அவ� �ட� ச���ப� அவைன�  �ைல�பைத� பா��க�.
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பட�� அ�தி நிற� ெகா�ட சிவெப�மானாகிய ப�ைச� க� ெகா�ட

கட�� த�ைன இட�ய எ�ைம� கடாவ�� ெந�ைச� ப�ள�� த� �ள��

ேப�க��� உணவாக� த�பவ� ேபா� இ� காண�ப�கிற�. காேதார� ெவ�ைள

நிற மி�ன��, ெபாறி ேபா�ற ெவ�ைள நிற�� ெகா�ட காைள த�

சின����� அ�சாம� த� ம�� பா��த ெபா�வைன� தா�கி ��ைமயான த�

ெகா�பா� அவைன� சி�னா�ப��ன� ெச�வைத� பா��க�.

இ�� என�� என�� எ�ணாம� இர� ேவைளய�� வ�� த� தைடைய

ம�றி� த� த�ைதைய� ெகா�றவன�� ேதாைள� தி�கி எறி�தவ� ேபால இ�தத�

காைள ெச�கிற�. எ�ற�லா� ெசா���ப� ஏ� த��த� நைடெப�ற�. த�

க��தி� மாைல அண�வ��க� ��ய கணவைன மகள�� ேத��ெத��பத�காக இ�த

ஏ� த�வ� நைடெப�ற�. இதைன அறிவ��க �த� நா� மாைலய��ஆய� �ழ�

ஊதின�.

ஆ�யாைனைய� கா���� அ�சா� க� ெகா�ட இ�த� காைளைய

வ�டாம� ந� ப�றி� ெச�றா�, இ�த ஆயமக� உன��� த� ப��ைகைய

வ���பா�. - ஒ��தி ெசா�கிறாஈ�.  பக� ேபா� ஒள� வ ��� க�ண�ைய� த�

�ழலி� ����, ைகய�� ேகா� ைவ���ெகா��� ெகா��� காைளைய�

ேபாரா� ெவ�றவ��� எ� ��தைல ெம�ைதயா�கி� த�ேவ�. - ஒ��தி

ெசா�கிறா�.

"காைளைய� ப���பதி� என�� ஒ�பானவ� யா�� இ�ைல" எ��

ெசா�லி�ெகா�� ந� ப�� ��ட�தி� ���� த� ெசய� திற�ைத

ெவள��ப���� ெபா�வ��� நா� உற��கா� ஆகாம� ேபாகமா�ேட�.

அவைன� கா�பத�� உதவ�யாக�தா� எ� காைள�ட� எ� க�ைண��

வள����ெகா����கிேற�. - ஒ��தி ெசா�கிறா�.

இ�ப� நட�த காைள� ேபா�� காைளக�� வ��தின. ஆய�க�� ��

ப�டன�. மண��� ��த�ட� ெபா�வ� மகள�� எ�லா����ைல ��த

கா��� ��கா��� வ�தன�. ெபா�வ� �ல ஆ�கேளா� �ணர� �றி கா��ன�.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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வ���த வான� மைழ ெபாழி�தி��கிற�. ��ைம�ட� மண��� ப�டவ�,

ெகா� பட��� தவ�� தளவ�, வ�ண� கா��� ேதா�றி, ெகா��� ெகா�தாக

வ�ள��� ெகா�ைற ஆகியைவ ேபா�ற பல மல�களா� ெதா��க�ப�ட

மாைலயாக��, அண�கல�களாக�� ைத��� ைத�� அண���ெகா��

மகி��சி�ட� திைள�� வ�ைளயா�� ஆய�� மகள��� எ� உய��� த�

உஉட�ேபா� ���தி���� இவ� யா�?  ஓ இவளா? ேபா��� காைளைய�

ைக�ப��பவைர அ�லாதவைர� த� தி�மக� ேபா�ற மாைம நிற உட�பா�

த��டமா�டா� எ�� எ�லா���� ெத���ப��  பைறம���� ம����

சா�ற�ப���, எ�ேபா�� ெசா�ல�ப���  வள���வ�பவ�.

எலா���� ெசா���க�. இைச �ழ�க���. பைற அைற���

ெசா���க�. "இவ���� தி�மண வ�ழா" எ�� ெசா���க�.

தி�மண�தி�காக ஏ� த��� வ�ழா நைடெப�ற�. பா���மிடெம�லா�வ�ழா�

ேகால��ட� மகள�� க� ���� பா���ெகா����தன�. காைளய�� ேம�

பா��� ப���பத�காக, காைள ேம� பா�ேவா� பல� ஆரவார��ட� காைள��

எதி� எதி� ெச�றன�. ெகா��� வ��ைல� ேபால வைள�� காைளக� சின��ட�

ேம� எ��� ஓ�� பா��தன. காைளகளா� ம�ண�� �க� எ��த�. ெபா�வ�

த� மா�ப�ைன ��ன���தி� பா��தன�. காைளய�� ெகா��க����வத�காக�

கவ���தன. அ� க�� பல� கல�கின�.

அவ�க�� ஒ�வ� மல�� மகி��ட� மண���� அண��த த�

ேதா�களா� காைளய�� இமிைல வைள��� ப�����ெகா��ேதா�றினா�.

காைளைய வ��தினா�. அ�ேபா� அ�த� காைள ப�� ��ப�ைத� க�ட மகள��
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இவ��� பைக ஆவேரா?  இ�த� பழ�க� ெகா�ட ஆய� மைடய�. ேந�� நட�த

ேபா�� ஒ� காைள ஒ� ெபா�வைன� ெகா�ற�. இ� ெத��தி����இ���

அ�த� காைளைய� த�வ��  ேபா��� ெவ���ப� எ�ேகா�வ�ழா என� பைற

சா�றி� காைளைய வ�����கி�றன�.

எ� எ�ப� இ��தா�� இ�� ஒ�ெபா�வ� (இைடய�) காைளைய

அட�கிவ��டா�. அதனா� தி�மண வ�ழா��கான  த��ைம�ர� �ழ�கி��.

அ�த �ழ�க��ட� எ�லா�� ேச��� �ரைவ ஆ�ன�. காைளைய வள��தவ�

அட�கிய ெபா�வைன� பா���� ��னைக ��தா�. அவள�ேதாைள��

அவைன�� அ�த� சி��� ம�க� பாரா��� ேபசின�. எ��� மகி��சி

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
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மைலய���, கா���� மண� பர��� ெகா�ைற, காயா, ெவ�சி, ப�ட�,

தள�, ��ைல, ேகாட�, பா�க� �தலான ��கைள� ெபா�வ� (இைடய�)

க�ண�யாக� க��� தைலய�� ���ெகா�டன�.  பல�வைகஆன�ைரகைள

ேம���� ெபா�வ� சின� ெகா�ட காைளகைள� ப���பைத� கா�பத�காக

மகள�� திர�� வ�தன�. அவ�க� ��ைல� �, ��ைலெமா��, ��ைல

அ��� ேபா�ற ப�கைள அ��கி ைவ�த� ேபா�ற ப�கைள� கா���

சி����ெகா��, க�க� ெப�மைழ ெபாழிவ� ேபால� பா����ெகா���,

வாய�லி��� வ�� ெசா�க� மட�ப� த�ைமைய உதி��பன ேபால�

ேபசி�ெகா��� �ைழ அண��த காதினராக அ�த ந�லவ� திர�டன�.

ந�லவ� திர�ட�� ஏ� த��� ேபா� நைடெப�ற�. ந�ல நிற மைல ேம�

ெவ�ண�ற அ�வ� இற��வ� ேபா� கா� ம��� ெவ�ைளயாகஇ���� ஒ�

காைள

அ�தி வான�தி� ம�� ��தி��ப� ேபால உட�ப�� ��ள�கைளஉைடய ஒ�

ெவ�ைள� காைள .ெகாைல�ெதாழி� ���� சிவெப�மா� ப�ைறநிலாைவ�

��ய���ப� ேபால வைள�த ெகா��ட� அழ�ற� ேதா��� ெசவைல� காைள

(சிவ��� காைள)
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இ�ப�� பல காைளக� ஏ� த��� "ெதா�உ"வ�� நி��த�ப�டன.

ேபா��� வலிைம மி�க சி�க�, �திைர, யாைன, �தைல �தலானைவ த�ண��

நி��� பாைற� ப�ளவ�� திர����ப� ேபால நி��த�ப����தன.அ�த�

ெதா�வ� மைழ ேமக�க� தவ�� மைல ேபா� காண�ப�ட�.

அ�த� ெதா�வ����� காைளைய அட��� ெபா�வ� �ழ���ழ��

பா��தன�. அவ�கைள அ�த� காைளக� ெத��� ெத�����தின. அவ�றி�

ெகா��கள�� ��ற�ப����த மாைலகைள� ெபா�வ� அ��தன�.�ல� ஏ�திய

சிவெப�மா� ��ய����� ப�ைறநிலாவ�� மாைல இ��ப� ேபால ஒ� காைள

த� ெகா��கள�� ெபா�வ� ஒ�வன�� �டைல� ��றி�ெகா���ழ�ற�.

ப�ட� வ��� வ�ைளயா�பவ� ஒ�வ� வ��� ப�ட�தி��ைல ம�ெறா�வ� த�

ப�ட �லா� அ��ப�.

அ� ேபால ஒ� கா�சி. ஒ� காைள ஒ�வைன� ��தி அவ��டைர�

ெகா��கள�� ��றி�ெகா�ட�. அ�த� �டைர அவ� தி��ப� ெபற�

ேபாரா�னா�. அ� ப�ட�� �ைல அ��ப� ேபால இ��த�. ேதாழி, இதைன�

பா�. இவ� ஒ�வ� மா� ேம���� இைடய� ேபால� ெத�ப�கிறா�.

காைளய�� ப�ட�ய�� த�தி ஏறிவ��டா�. ேபாரா�கிறா�. தி��ப� வர�

ெத�யவ��ைல.

ேதாழி, இதைன� பா�. இவ� ஒ�வ� ப��கைள ேம����இைடய� ேபா�

ெத�ப�கிறா�. மைறநிற� காைளய�� ேம� இ���ெகா��ஆ��� �ைறய��

அ�ப�� படகி� ெச�பவ� ேபால� காண�ப�கிறா�.  ேதாழி,இதைன� பா�. கா��

காைள ஒ�� சின� ெகா�� கா��� ேபால வ�த�. அதைனஅவ� ஊ��ந�ைர�

த��பவ� ேபால� த��� அட�கிவ��டா�. அத� ேம� ஏறி அ�த� ெபா�வ�

சவா� வ�கிறா�. இவன� தைகைமைய� பா�. உய�� வா��� எம�

எ�ைம�கடாவ�� ேம� வ�வ� ேபால� காட�ப�கிறா�. பா��பத�ேகஅ�சமாக

இ��கிற�.  ேதாழி, இ� ஒ�ைற� பா�. இவ� ஒ�வ� ஆ�ேம���� ��லின��

ஆய� ேபா� ெத�ப�கிறா�. ��ள� உ�ள ெவ�ைள� காைள ேம� நிலா ம�

ேதா��வ� ேபால ெவ�ைள� காைளய�� ேம� ஒ���ெகா����கிறா�.

ஓ�வ��லாத ேவக�ேதா� உ���� பா����ெகா�� சிவ�த காதிைன

உைடய காைள ஒ�� த� ேம� பாய வ�வ� க�� காயா����ய ெபா�வ�

ஒ�வ� ஓ��ப� வ�ர��கிறா�. பைகவ� "��த�" எ����திைரைய�

த�ைன� ெகா�ல அ��ப�யேபா� மாேயா� அ�த� �திைரய��வாைய� ப�ள��

இ�ப��தா� ஓ��னாேனா எ�� எ���ப�� ெசய�ப�கிறா�.



இ�ப�� �லி���ட� யாைன���ட�ேதா� ேபாரா�வ� ேபால மாறி மாறி�

தா�கி ஏ� த��த� நைடெப�� ���த�. ெபா�வ� த� காைளகைள�

ெதா�வ�தி��� ெகா�� ெச�� வ���வ��டன�.  மய�� ப�ட� ேபா� ப�ன�ற

மண�மாைல அண��த மகள�� பய��� மல�த� ேபா�ற க�க�ட�வர

அவ�க�ட� ைம�த�� ேச���ெகா�� உட� திணேவா� ஆன�ைர� சாண�

ம��ய ஊ� ம�ற�தி� ஒ�வைர ஒ�வ� த�வ��ெகா�� "த�உ" ஆ�ட� ஆ��

திைள�தன�.

ெகா��� காைளய�� ெகா���� அ��பவைன ஆய� �ல� ெப� இ�த�

ப�றவ�ய�� ம��ம��; அ��த ப�றவ�ய��� அைண�க மா�டா�. ெகா���

காைளைய அ�சாம� ப���� ஆ�பவ� அ�லாதவைர வ�ென�ச� ெகா�ட

ஆய� �ல� ெப� த�வ மா�டா�. த�வ ேந��தா� ைநவ�.உய�� �ற�� மா�வ�.

அறியா� கா�றி� ஓ�� உய�ைர� கா�பா�றி�ெகா��காைளய�� ��ைமயான

ெகா���� அ��பவ� ஆய� �லமகள�� ேதாைள அைண�ப� எள�ேதா?

த�ைம வ����பவ� ெகா��� காைளய�� ெகா��க���இைடய��

பா��� அட��வாராய��, எ� ஆய� இன�� மகள�� த�ைமமண�� த�

�ைலைய� த�வ எ�த வ�ைல�� வா��வதி�ைல.

இ�ப� நைடெப�� ஏ� த�வ� ேபாைர மரபாக� ெகா�டவ�க� நா�.

இதைன நா� பா��ெகா�� �ரைவ த�வ� ஆ�ேவா�. பா��ேபா� ேதயாத

வ��மிய �கைழ உைடய ெத�வ�ைத� ேபா��ேவா�. கடலா��ழ�ப������

இ�த நில�லகிைன உ�ைம ��� ஆ��வ�� எ� அரச�வா�க எ���,

மல���ெகா�ேட இ���� இ�த உலக� வா�க எ��� ேபா�றி�ெகா��

�ரைவ த�வ� ஆ�ேவா�.

ஆய� ஏ� த�வ� நி�றைமைய� ேதாழி தைலவ���� தன��தன�ேய

கா��,ப��ன�, அவ� ஏ� த�வ�வ���� �ரைவ ஆ�கி�றைம���றி, 'ஆ��

யா�� ெச��, நி�ைன ஏ� த�வ�� ேகாட�� நி�கி�ற தைலவ� ேக��, ஏ�

த�வ�� ெகா��மா�, நம��� ��ற�தா� �றி� கிட�கி�ற�ைறைமைய�

பா��ேல ேதா�ற� பா�, �ரைவ ஆ�, ''வ�தி வா�க!'' எ�� ெத�வ� பரா���'

ந��� அ�ஙன� பா�த��� ேபா�வாயாக!' என� �றிய�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ஆய� ெத�னவனாகிய பா��ய� �ல�ேதா� ேச��� ேதா�றியவ�.

அைல ெபா�கிய கட� பா��த� வ�� த� ம�ைண� ெகா�ட�எ�� ச���

இர�க� கா�டாம� �லி� சி�ன� ெகா�ட ேசாழைன��,வ�� சி�ன� ெகா�ட

ேசரைன�� ெவ�� அவ�கள�� நா��� த� ெக�ைட ம�� சி�ன�ைத�

ெபாறி�� நா�ைட வ��வா�கி�ெகா�ட ெத�னவ� �� ேதா�றியேபாேத

ேதா�றிய ெதா�ைமயான �� ஆய� ��.

https://vaiyan.blogspot.com/2017/06/104-kalitogai-104.html


பைன மர� ெகா� உைடயவ� பலராம�. அ��வ� பா� ேபா� ெவ�ைள

நிற� ெகா�டவ�. அவைன� ேபா�ற ��றம�ற ெவ�ைள நிற� ெகா�ட  காைள.

ேபா�� ெம�ப�� ெவ�றிெப�� ெபா�னாலான ச�கர�ைதஉைடயவ��,

தி�மகைள� த� மா�ப�� ெகா�டவ��மான தி�ம� ேபா� க�நிற� ெகா�ட

கா��காைள

ஒள� மி��� தா�� சைட ெகா�� வ���ப� த�� ப�ைறையெந�றிநி�

ெகா�� வ�ள��� ��க� சிவெப�மா� ேபால அழ� நிற� ெகா�ட �ரா�

காைள

மா மரமாக நி�ற �ரைன� ெப�ய கடேல கல���ப� ேவலா� ெவ�ற

��கன�� நிற� ேபால� சிவ�� நிற� ெகா�ட ெசவைல� காைள

அ�ய வைகய�� ேபா� ���� ப�� ெகா�ட அவ�ைற��, ப�றவ�ைற��

ேமக� ��ட� ேபால� �வ��� ஏ� த��� ெதா�வ����� �ழ�� �ழ��

வ�மா� ���தின�.

அத� ப��, அ�த� காைளகைள� ப�றிய ெச�திைய� பைறயைற��

ெத�வ��தன�, - ெவ�ைள� காைளைய அட�கியவ� �� ேபா� ப�லழ�

ெகா�ட இவைள� ெபறலா�.

கா�� காைளய�� சின���� அ�சாம� ேபா��� ெவ�பவ�இ�த ஒள�

மி�கவள�� வா� ���த ��தலி� உற�கலா�. இ�த� ெச�க� காைளைய�

ெகா�பவ� மாைன�ேபா� ம��� ேநா��� இவைள� ெபறலா�.

மி��த வலிைம ெகா�ட இ�த� சிவ��� காைளய�� சின�ைதஅட��பவ�

��ஙகி� ேபா�ற ேதா� ெகா�ட இவள� ேதாள�� �ய�� ெகா�ளலா�. இ�ப��

பைறயைற�� ெசா�லி மகள�ைர ஆய� �ைற �ைறயாக நி��தின�.ம��க���

இைடய�� ேதா��� நிலாைவ� ேபால அண� அண�யாக நி��தின�.அத� ப��ன�

பைற �ழ�கிய�. பல�� ஆரவார� ெச�தன�. ைம�த� ப���பத�காக� காைளக�

மண��ைக �க�தி� கா�ட�ப�டன. ப��ன� அவ����வ�ட�ப�டன.   அ�த�

காைளகள�� ேம� ைம�த� மா�ப��� பா��தன�. ேவ� ேபா�ற ெகா��களா�

அ� ���வைத� ெபா��ப��தாம� பா��தன�. ஒ�வ�ெவ�ைள�காைளய��

ப�ட� ேம� பா��தா�. அ�ேபா� இள� கா��காைள  ஒ��அவைன� ��திய�.

இ� பா� ேபா�ற நிலாைவ� ெகௗவ� ெச��� பா�ப�ைன வ��வ���� ந�ல நிற�

க�ண� ெசய� ேபால அ� இ��த�.  பல� வ�லகி ஒ���ைகய��ஒ� காைள

ஒ�வைன� ��தி� த� ெகா�பா� அவன� �ட� ச���ப�இடறிய�. இ�



மண��ைக எ����ேபா� ெவ��� ஓ�� ெகா�யாைன ேபா� அ�த� காைள

காண�ப�ட�.

காைளைய� ப�����ேபா� ப�� ந�வ� வ���தவைன ஒ�காைள

தா�காம� வ���வ��� ஒ��கி� ெச�ற�. இ� வா�இ�லாம� நி���

ஒ�வைன வ �ர� மி�க ம�ள� ஒ�வ� "இவ� ேபா��வத��� த�கவ� அ�ல�"

என வ�ல�கிவ���� ெச�வ� ேபா� இ��த�.

இைச �ழ�க��ட� காைளேம� பா����, பா��த காைளயா�����

ப���, காைளய�� ெகா��க��� இைடய�� �ைழ���ைம�த� ேபாரா�ன�.

இ�த� ேபா� ஐ�� ேபராகிய பா�டவ� �� ேப� ��யாதன�ஆதியேரா�

ேபாரா�ய ேபா��கள� ேபால இ��த�. ஏ� த�வ� ேபா���� ப��ன� காைளக�

ேம�ச� தைர�� வ�ட�ப�டன. அழகிய��, ைம�த�� ஊ�ம�ற�தி� ஒ�வைர

ஒ�வ� த�வ�ய வ�ண� த�உ� ��� ஆ�ன�.  ேதாழி,வ�க, ேபாரா�ய

காைளகைள எதி���� தா�கி�ெகா�ட ெபா�வன�� பா�ப�ைன� பாரா���

பா��ெகா�� நா� த� ஆடலா�.  ெந�றி� �ழி ெகா�ட சிவைல� காைளய��

வலிைமைய அழி�தவன�� மா�ைப நா� அைண�காம� வ�டமா�ேட�.ஊரா� பழி

���வ� ப�றி ஆய� ��� ெப����� கவைல இ�ைல.

ேதாழி, நா� ஒ�� �� ஆ�� �ரைவய�� அவ� எ�ைன� ெகா�பவ�

ேபால� பா��தா�. "சின� ெகா�ட காைளைய நா� தாேன அட�கிேன�" என�

ெசா�லி� கா��வ� ேபா�ற அவ� ெச��� த�க�தா�.அவ� ஆய� �ல மக�

அ�ேறா?  ப���க ��யாத ெகாைல�ெதாழி� மி�க காைளய�� சின�ைத�

ெபா���ப��தாம� பா��� அட�கியவைனேய நா� மண�கவ���ப�ேன�.

ஊரா� ��றின�. அதைன� ெபா��ப��தாம� எ� ெப�ேறா� அவ��கேக

எ�ைன� தி�மண� ெச��ைவ�தன�.

எ�ற�லா� நா� பா�ேவா�. ெதா�ைமயான கதிெராள� வ ��� தி�மாலி�

ச�கர�ைத� ேபா�றி�ெகா�� �ரைவ ஆ�ேவா�. �ழ����ரச� ெகா�ட

ெத�னவ� (பா��ய�) வா�ைம தவறாத ஒ�ெமாழி� ெகா�ைக�ட�உலகிைன

ஆளேவ��� என� ேபா�றி�ெகா�� �ரைவ ஆ�ேவா�.

'நாடக வழ�கி��' எ��� ��திர��, 'பாட�� அைமயாத' எ�றதனா�,ஏ�

த�வ�யவா�ைற� ேதாழி தைலவ��� கா��� �றி, 'இ��ரைவ�� அவைன�

பா�க� வா' எ�றா��, அவ� உட�பா����, தா� அல�அ�ச� ந��கினைம��,

அவ� த�ைன வ��தினைம��, �றி� பா��, ப��ன�, ேதாழி, 'நம� அவ��

நி�ைன� ெகாைட ேந��தா�' என� �றிய� .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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பா��ய� �� வழிய�� ேதா�றியவ� ஆய�. பா��ய�அர� அரச�க�

அழி��ப�� ெச�� ஆ�டவ�க�. �ர� �ழ��� ����அரச�க�. �ர� மி�

ெச�வ� என� ேபா�ற�ப�பவ�. அவ�கள�� ெதா�����உ�ய� கடலி� ேதா�றி

கட� நில�தி� வள�� ���.  "பா��ய� த�� இ�லாம� சிற��ட�

வாழேவ��� எ�� உவைக� ெப��கி� ஒ�� �� வா���பவ�ஆய�.

அழிவ��றி வா�� �� ஆய� ��. ஆய� ��றம�ற உ�ள�ேதா�ஒ��

திர�டன�. ��ைமயான ��-ச�கர� ஒ� ைகய���, ச��ஒ� ைகய���

ெகா�டவ� தி�மா�. அவ� ச�� ேபா� நிற� ெகா�ட� ஒ�காைள.

ஒ� ப�க� காதி� ம��� �ைழ அண��தவ� அ�ைமய�ப�.அவன� எ�

நிற� ேபால� சிவ�த ம�வ�ைன� ெகா�ட� ஒ� ெவ�ைள� காைள. கண��சி�

பைட ெகா�ட சிவெப�மான�� க��தி� ேத�கிய ந�� ேபா� த� திமிலி�

ம��� �ரா� (ந�ல�) நிற� ெகா�ட� ஒ� காைள.

வ�சிர� பைட ெகா�ட இ�திர� உட�ப�� ஆய�ர� க�க�இ��ப� ேபால

உட�ப�� ��ள�கைள� ெகா�ட� ஒ� காைள. ேவ� வ ��வதி�வ�ல ��க�

அண��தி���� ெவ�ண�ற ஆைட ேபா� காலி� ெவ�ண�ற� ெகா�ட� ஒ�

காைள.

ேவ� வ ��வதி� வ�ல ��க� அண��தி���� ெவ�ண�றஆைட ேபா�

காலி� ெவ�ண�ற� ெகா�ட� ஒ� காைள. எமைன� ேபால வலிைம

ெகா�டைவ ப�ற காைளக�. சி�க��, கண��சி� பைட��, கால� ெத�வ��,

���வ�� ெதாட�வ� ேபா�ற காைளக�ட� ேபா�ட ஆய� ெதா�வ�����

���தன�.

அ�ேபா� இ� �ழ�க� ேபால� பைறக� ஒலி�தன. ேமன�ய�லி��� கம��

மண��ைக�ட� ெவ�ேமக� ேபால மகள�� அண� நி�ற�. ெபா�வ�

ெதா�வ�����ேள பா��தன�.

சில� காைளகள�� ெகா�ைப� ப���தன�. சில� காைளைய� த� மா�ப��

த�வ��ெகா�டன�. சில� க��தி� தாவ�ன�. சில� அத�ெகா�ேடறிைய� ப����

அட�க �ய�றன�. சில� காைளய�� ேதாள�� ெதா�கின�.இ�ப�ெய�லா�

அட�க �ய�றவ�கைள� காைள த� ெகா��களா� ��தி� த��� நி��திய�.
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ப���க �ய�பவ�கைள� த� ெகா��களா� ��தி அவ�க� த�ைன�

ப���க ��யாதப�� காைள த���� காைளைய� பா�.�ைறநா� இ����ேபாேத

உய�ைர ெகா�� ெச�ல வ�தி���� எம� ேபால அைவ பா��தன.

ெப�மித� கா��யவ� சா��ப� சிவைல�கா�� காைள��தி�ெகா��

ஆ�வைத� பா�. � மல�� பத� பா��� ��ப� வ��அதைன ெமா��ப� ேபா�

அ�த� ெச�கா�� காைளய�� ெசய�பா� இ��கிற�.

ெப�மித� கா��யவ� சா��ப� சிவைல�கா�� காைள��தி�ெகா��

ஆ�வைத� பா�. � மல�� பத� பா��� ��ப� வ��அதைன ெமா��ப� ேபா�

அ�த� ெச�கா�� காைளய�� ெசய�பா� இ��கிற�.காைளக��ெபா�வ��

ெதா�வ����� ேமாதி�ெகா�டன�. அ� இ� ெப� ேவ�த�க�

ேநாதி�ெகா��� ேபா��கள� ேபால� காண�ப�ட�.

த� காைளைய அத� ெகா�ேடறிைய� ப���� அட�கிய ெபா�வைனஆய�

�ல� ெப� க� ெகா�டாம� பா����ெகா�ேடய���தா�.

ந�லவேள! உ� வ���த ��தலி� ��ைல� � மண�பைத� பா��� உ�

ெப�ேறா� உ�ைன� சின��ட� பா��கி�றன�. ெபா�வைன� சின�� பா��

ெகா�ேல� ேபா� ஏ� பா��கி�றன�.

ந�லவேள! உ� வ���த ��தலி� ��ைல� � மண�பைத� பா��� உ�

ெப�ேறா� உ�ைன� சின��ட� பா��கி�றன�. ெபா�வைன� சின�� பா��

ெகா�ேல� ேபா� ஏ� பா��கி�றன�.

அழகிய �க� ெகா�டவேள! எ� தா� எ�ைன அ��தா� எ��ஊரா�

எ�ைன� ெபா�வேனா� ேச���� கைத க��வ��டன�.

ஒ�ள�ைழ ��டவேள! �க��காைள ஆய��� இ�� எ�ைன� ெகா��க

ஒ���ெகா���ளன�. நாேனாஅவ� ெச�காைளைய அட�கியேபாேத எ�

�ெந�ைச அவன�ட� பறிெகா���வ��ேட�.

இ�ப�� காைள�ேபாைர� ெசா�லி�ெகா�� பா�பைண ேம� ப�ள�

ெகா������ ச�கர�தாைன� ேபா��ேவா�. நா�க� பலவ�ைற�

ைக�ப�றி�ெகா�� ெத�னா�ைட ஆ�� ெபாதியமைல� தைலவ�அ�வ�க�

பா�� இமயமைல வைரய�� ெவ�� �க�ட� வ�ள�க உதவ ேவ���எ��

தி�மாைல� ேபா�றி� பர�ேவா�.



ஏ� த�வ�யவா�ைற� ேதாழி தைலவ���� கா��� �றி, அவ� ஏ�

த�வ�ய தைலவைன வ���ெபா� ேநா�கியவா�ைற� த���ேள �றி, ��ன��

களவ��க� தம� ேகாப��ததைன�� அயலா� ெபாறாதி��த த�ைமய�ைன��

தைலவ���� �ற, அவ��, 'அவ� அல� �றிய� ந��' எ�� �றி,'அ�ேற எ�

ெந�� கல�� வ��ட�; இன� அவ� ெகா��பதாக� �றிய நாள�� ெச�வ� எ�?'

என மகி����ற, அ� ேக�ட ேதாழி, 'யா� அ�ஙன� ��இன�� இ���மா�

கா�கி�ற பா��ய� ந�� வா�மா� ெத�வ�ைத� பர�க�வா' என� �றிய�.
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க�, த��கைட� ேகா� இர�ைட�� ேதா� ைபய�� ைவ���ெகா��,இைச

�ழ��� ம�ைட� க�வ�ைய� ேதாள�� உ��கய���ட�மா���

��கி�ெகா��, �ழலி� ப�ண�ைச பா��ெகா��, த���வ�ன� ேப��

ெகா�ைச ெமாழி ேபசி�ெகா��, ெபா�வ�  ப��கைள மைழய�� நைன�தி����

அக�ற நில�����  ஓ��� ெச�றன�.

அ�வழிய�� சில காைளக�� ெச�றன. அைவ காலா� ��திைய� கிள�ப�ன.

ெகா�பா� ம�ைண� ��தின. க�தி எதிெராலி எ��ப�ன.ஒ�ேறாெடா��

ம��� பா���ெகா�டன. ேபா��கள�தி� ம�ள� ஒ�வைரஒ�வ�

தா�கி�ெகா�வ� ேபால� தா�கி�ெகா�டன.

காைளக� த��� ஒ�ைற ஒ�� ெகா�பா� ���� தா�கி,உட�ப��

��தி� கைற�ட�, காைலய�� ேதா��� ெச�வான ேமக�க� ேபால�

காண�ப�டன.

அ�த� காைளகைள� ெபா�வ� இர�� ப���களாக இன� ப���தன�.

இ�ெசய� உலைக� பைட��� ப�ரம� நில�ைத�� ந�ைர�� பைட�ப�

ேபால இ��த�.

காைளகைள��, ப��கைள�� இ� திறனாக� ப����� ெபா�வைர அ�த�

காைளக� ெகா�பா� ��தின.��திய காைளகைள� ��தி� ���ட�

ெபா�வ�  அட�கின�.

கடலி� பரதவ� அ�ப�� படகி� ெச�வ� ேபால அவ�றி�ம�� ஏறி அட�கின�.

https://vaiyan.blogspot.com/2017/06/106-kalitogai-106.html


உழைல� க�ைடைய� �ைள��� மா��வ� ேபால அைவ அவ�கைள�

��தின.

��திய காைளகைள� ��தி� ���ட� ெபா�வ�  அட�கின�.

கடலி� பரதவ� அ�ப�� படகி� ெச�வ� ேபால அவ�றி�ம�� ஏறி அட�கின�.

காைளகள�� ெகா�ப�� ெதா��� �ட�, க�� ேபா�ட ப�வ�� ந��� ெகா�ைய

ஆலமர�தி� க��� ெதா�கவ��வா�கேள .அ� ேபால� ெதா�கிய�.இ�ப��

காைளகள�� த� நில���� உ�யனவ�ைற� ப���� ஓ���ெகா��வ�த

ெபா�வ�� ,த� காதல�� ைககைள� ேகா���ெகா�� ஆ��சிய� இ�ப�ட�

த�உ� ��� ஆ�ன�.

தி��ப� தி��ப அைண���ெகா�� அவ� ெந�சி� �ைத��ெகா�ேவ�.

காதல� காைளகளா� ப�ட ����� எ� �ைலகளா� ஒ�றட�

ெகா��ேப�.அவ�தா� எ� ேக�வ� (கணவ�). தய�� கைட��ேபா� எ�

�ைலய�� ெத��த �க�க�ட� . அவ� ��தி ப��த ேதாைள� த��த�

.என�� ஒ� அண�கல� அ�லவா?

காத� ேக�வேன ேக�. காைளக�ட� ேபா�ட அ��த��, ஆய�மகள��

ேதாைள� கா��த�� ஒ�வரா� ெச�ய  ���மா? இர���ெவ�ேவ�

�ைன� ெசய�க� அ�லவா?

இவ� கணவ� ெகா��� காைளைய அட�கியவ� எ�� ஊரா� ெசா�வைத�

ேக���ெகா�ேட நா� ெவ�ெண� வ����ெகா�� வரேவ���.இ�த� �க��

ெச�வ�ைத எ� ேக�வ� த�வானா என ஏ�கிேன�. த�தி��கிறா�.

இ�ப�� ெசா�லி� பா��ெகா�� காதலைர� ேப�ேவா�.அ��ட� வ��

ெமா���� ��ைல நில� கா�ைட�� பா�ேவா�.வ �ர� மி�க எ� அரச� த�

தைலைமைமைய ஏ�றவ� த�� திைற� ெச�வ�ைத� ெப�வத�காக� பைகவைர

ெவ�லேவ��� எ��� பா�ேவா�.
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ேதாழி! இ�ப� ஒ� ெசய� நிக��த�. அத�� எ�ன ெச�யலா� எ��

ெத�யவ��ைல. ந�யாவ� ெசா�. ஆ� ேம���� இைடய� ந�ஊ��� வ�தன�.

அவ�க����, �ட� நிைறய� பா� கற��� ப��க���� (�ட� ��� இன� -

கலி�ெதாைக 109-3) ஒ� �ைற இ��த�. நா� வள���� ெகா�ேல� எ� த���

ேபா��காக� ெதா�வ�� வ�ட�படவ��ைல எ�ப� அ�த� �ைற.அதனா� ப�

ேம���� ேகா இன�� ஆய� த� காைளகைள�� ேச��� ஏ� த�வ��காக�

ெதா�வ�� வ��டன�. அ�ேபா� ெதா�வ�தி� �ழ�ற எ� காைள, சிறிேத த�

காைத மைற��� தைலய�� ��ய���த ஒ�வன�� மைலையத� ெகா�ப��

மா��� �ழ��ைகய�� அத� � ஒ�� வ�� எ� ��தலி�வ����வ��ட�.

அ�த� �ைவ நா� உ�ேள ெச�கி எ� தைலைய ����ெகா�ேட�.இ�

எ� தா���� ெத���வ��ட� ெபா� ெத�கிற�.

தா� ேக�டா� எ�ன ெச�யலா� எ�கிறா�. அ� உ� காதல���ய

க�ண�� � அ�லவா?
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நா� ��தலி� ����ெகா�ட அ�த� �ைவ� �தியவ� ஒ�வன�� �ைவ

����ெகா�டாேள எ�� தா� ேக�டா� நா� ஒ���ெச�ய ��யாேத.

ந� எ�லா� தவ�� ந��கிவ���. ஓ அ�ப��� ஒ��நிக�மா? ந� ஆய�

மக� ஆய��, அவ� ஆய� மக� ஆய��, அவ� உ�ைன வ���ப�னா�, ந� அவைன

வ���ப�னா�, அ�ைன வ���வத�� இதி� எ�ன இ��கிற�?ஒ��மி�ைல.

உ� ெந�ச� ேபா� தா� ெந�ச�  இ���மாய�� இதி� தவ� ஒ��� இ�ைல

அ�லவா?

அ�மா�ேயா! ஆய� மகைன�� காதலி�கிறா�. தா����அ��கிறா�. -

எ�றா� ந� அைட�தி���� காத� ேநா��� ம��� ஏ�? ம��� இ�ைல எ�றா�

நா� வ��தமா�ேடனா?

வ��தேவ�டா�. உ� ��தலி� அவ� � வ���த� என� ேக��

"இவ���� ெத�வ� கா��ய வழி" எ�� எ�ண��ெகா��உ� தா�

த�ைதய��, அ�ண�மா�� தி�மண� ெச��தர உ�தி ����ளன�.உ�

வ���ப� நிைறேவ��.

தைலவ� ேதாழி�� அற�ெதா� நி�ப, தம� வைர� உட�ப�டைமஅவ�� அவ�

ெசா�லிய�

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

கலி�ெதாைக 108

மா�ப�ட ேவ�த� இ�வ�� பைட ேபா�ட வ�தி��ப� ேபால,

அக�றி���� அ���, ேதா�, க� ஆ�கியவ�ைற��,��கிய����� ெந�றி,

கால�, இைட ஆகியவ��ட� அழகி� ெத�வமான காமேன த�அ�ைப வ���

அழேகா� அக�ற ெத�வ�� ெவ�ெண� வ��பத�காக� �ழ���ழ�� நட��

வ�கிறா�. "சி��க��ட ��யாதவனாக நா� இ��கிேற�" எ�� எ�ண� எ�

உய�ைர வா�க� உ�  அழ� எ��� ேவைல� பா��சிய ந�ேபா பைகேயா

இ�லாத இகலா��ேய! இ�ப� எ� உய�ைர வா��வத�� நா� எ�ன ப�ைழ

ெச�ேத�?
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அ�ப� நா� உ�ைன� �����தவ��ைல, ந� எ� இன ஆய� ஆனா� நா�

ஆ��தி (ஆ��சி). ந� காயா�� மாைலைய� தைலய�� ��ய���கிறா�. க�ைம��

�வ� நிற�� ெகா�ட காவ� நிற ஆைட அண��தி��கிறா�. ேம�� மா�க���

�� ேகாைல ஊ�றி�ெகா�� நி�கிறா�. ந� ஒ� ஆய� அ�லவா?அ�ல�

ேவெறா�வனா?  ஞாய�� ெத�வ� ெப�ெற��� ஒள��ட� திக��மகனாக�

ெத�ப�கிறா�.

ந� இ�ப�� ெசா�வதா� எ�னா� வாைய ���ெகா�� இ��க

��யவ��ைல. ��ைல ெமா���, ��ைல அ���� வ�ைச�ப��தி ைவ�த�

ேபா�ற ப�க��, ��கி� ேபா�ற ேதா��, எ�ைன� தா�கி� ேபா� ����

க�க�� ெகா�டவளா� இ���ெகா��, எ�ைன ந�லழக�எ��

பாரா��பவேள! உ�ைன எதி��� யாராவ� ேபச ���மா?

அ�ப�� ெசா�லாேத. உ�ைன நா� த��கவ��ைல. ம��ேபா� ேபசி�

�ழ�ைத ேபா� நட��ெகா�கிறா�. எ�ைன� க�ட�ட� ��ேப ெத��தவ�

ேபா� நா� வ���� ெவ�ேண� ப�றி வ�னவ�, எ� உ���கைள�� பாரா��,

ெதாட வ�கிறா�. உ� மன�தி� எ�ன நிைன���ெகா����கிறா�?

உ� ெந��� கள�ைத ஆள எ�னா� எ�ப� ����? �ன�தி�இ����

எ� த�ைத�� ேசா� ெகா�� ெச�வாயா? ப�-இன�ேதா� இ���� எ�

த�ைத��� பா� கற�க� பா�திர� ெகா�� ெச�வாழா? திைன வய� ப�திய��

எ� தா� வ������� க��கைள ேம��பாயா?

அ�ப�ேய ஆக���. ெவ�ெண� கைட�� ஓைச ேக�கிற�.உ� ஊ�

ப�க�தி�தா� இ��கிற� என� ெத�கிற�. ந�பக� ெபா�� ஆய�� யா��

பா��கமா�டா�க�. மய�� க���� ேபா� அழ�ட� திக��மாயவேள! இ�த

ெவய�லி� ஏ� வ�ைர�� ெச�கிறா�? அ�ேக பா�. யாைன���வ� ேபா�ற

பாைற உ�ள�. ���� த�ண�� ேபா�ற ந�� இ���� �ைன உ�ள�. அதி� ந�ரா�,

தளவ�, ��ைல ஆகிய ��கைள� பறி��� ���ெகா��, காயா�� ��தி����

��� ேசாைலய�� எ�ேனா� த�கிய����வ��� வய�� தா��த�� உ�

ஊ���� தி��பலா�.

இ�ேபாேத நா� ேபாகேவ���. மாவ� ேபா�ற க� ெகா�ட சி�ஆ��சி�

ெப�க� இ��கிறா�க�. உ�  ஏமா�� வைலய�� வ����அவ�க�

ஏமா�வா�க�. எ�த� ப�ைவ�� ெவ��காத காைள ேபா�இ��கிறா�.

நா�ேதா�� ப��� ேப�ட� காம� ெகா�வா�. ந� ஒ�க���தி� க�வ�. ந�

ப�ற��� எ�னதா� ெச�யமா�டா�? நா� உன�� எ�னெச�ய ����?

ெகா��� க�, ��ைமயான ப�, ெகா��� தள�� ேபா�ற ேமன�, -

இ�ப��ப�ட அழகிைன உைடய மாயவ� ந�. உ�ைன� கா���� சிற�தவ� இ�த

உலக�தி� இ�ைல எ�பைத ந� ெத���ெகா�. ந� எ��ட�வா. மைல ேபா�ற

மா�ப�ைன� ெகா�ட  ெத�வ�  தி�மாைல� ெதா��� ச�திய� ெச�கிேற�.



இ�ப�ெய�லா� ஒ��� ெத�யாதவ���� ெசா�. ந� ெபா�

ெசா�லவ��ைல எ�றா�, இன�ைமேய உ�வான அரசன�� சி���ய�� நா�க�

வா�கிேறா�. எ� ஆய� ேவ�த���� தரேவ��ய ெபா��கைள� த�� கடைம

ஆ�றி�ெகா�� ஆரவார��ட� இ��ப�. அ�ேபா� உ� ெப�க����

ெத�யாம� இ��க,கா�சி� ��கள�� தா� உதி��த� ேபால எ� நிைற�தி����

ம�ற�தி� �ைரயா�� ெப�க���� ேக�காவ�ண� உ�ஆ�ப� �ழைல

ஊ�. கா�சி மர����� கீேழ நா� �டலா�.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ம� மண���ப�� கா�மைழ நிைற�� ெப�� இட� ெபயராம� ேம��

�ட� நிைறய� பா� கற��� ப� இன�தி� ேபா�டாம� ெச�ற காைளேயா�
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ேபா��� ப� (நா�) இள�காைள இ���� ேத�� ஊ��� ெச�மா��ட� வ�வ�

ேபால மதமத��ட� வ�கிறா�. ேப��� சி���� அழைக� பாரா��� ேப��ப�

வ�கிறா�. ேமா� வ����ெகா�� வ�கிறா�. இவ� அழைகயாேரா��

ெசா�லி�ெகா�ளாம� வ�கிறா�.

இவள� உற��கார�க� ைத�த �ண�யா� அழ�ப��தி மாைல

அண�வ��காம� இ���� அ��� ெகா�ட இவ� மன�தி� �� இ�லாதவ� ��

ப��ப�� பா��கிறா�. இவ� ேமன�ெய�லா� எ� க�ைண�தி��� அழ�

இவ���.

இவ� ஒ��கி�லாத ��மா�� க�� ேமாைர� �ம��வ�கிறா�. ேதாைள

வ �சி�ெகா�� நட�� வ�கிறா�. க�க�திேல �ைட ைவ�தி��கிறா�.இவ�

கா�கள�� உ�ள �ைழ ஆ�கிற�. க��ைத� கா����ெமலி�த இைடைய�

ெப�றி��கிறா�. தி�மக�, இரதி ஆகிய அழ�� ெத�வ�க�இ�வ�� தா�

ெப�றி���� உடலழைக இவ���� த�தா�கேளா? இவ�மைட�க�ள���� பா�

தர� ேகாய���� வ�வாளாய�� காம� கட�� காம� த� கைணகைள�

ெதா��பா�.

இவ� ப�றைர வ��தி� காமேநா� உ�டா�கேவ வ�கிறா�. காம ேநா���

ம���  ஆகமா�டா�. த� சா�ப�னா� எ�லாைர�� வ���பவ�.ஊ���ள

ெப�க� எ�லா�� "நா� ேமா�-மா�கா� தி�னேவ��� (க���றி��கிேற�)

எ��� ெச�றா�� உ� ��ற�தாேரா� ெச�க. (தன�ேய ெச�ல ேவ�டா�)" எ��

த� த� கணவைர வ ���� வாய�ைல அைட��� கா�பா�றி�ெகா���ப�

வ�கிறா�.

வ�ைன வல பா�கி� தைலவ�ைய� க�ட வ�ைன வல பா�கி� தைலவ� 'காம�

சாலா இளைமேயா� வய��,ஏம� சாலா இ��ைப எ�தி', �றிய�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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தைலவ� �றிகிறா� - எ�லா! க���காவ� மி��தி����இ�த ஊ�� ஆ�

ேம���� இைடய� ��ேதா�� இ���� ெப�கைளெய�லா�வ����கிறா�.

உ� ஆைச வலி உ�ளவ� ேம� ேதைள வ���� ெகா�ட� ெச�வ� ேபா� உ�ள�.

எ�ைன� ெதாட ெந���கிறா�. சி��கிறா�. எ�ேனா� திைள�கலா� எ��

எ��கிறா�. தய�� வ��பவ� ெவ�ெணயாக�� பய�ப�வா� எ��

எ��கிறா�.

தைலவ� ��கிறா� - ஒள� ெபா��திய ெந�றிைய உைடயவேள!அ�ப� ந�

ெசா�னா� அ� அ�ப�ேய ஆக���. ந� ேபா�வ��. அ�ச�தா� தாேன ெச�கிறா�?

அைச�� அைச�� நட��  நாண�தா� (நி�ச�) தா� த�மா�� ெம�ைம உைடய

ஆ�மக� ந�. உ� ம�ைத� ப����� ��றி�ெகா��தி��ப�� தி��ப�� �ழ��

கய�றாக உ� அழைக� ��றி�ெகா�� எ� ெந�� �ழ�கி�ற�.

வ����ேபான ப��ன�� இ�ல����� ெச�லாம� ெதா�வ�����

இ���� க�������காக� �ழ��ெகா������அ���� க���றி����

தா��ப� ேபால உ�ைன� க�ட ப�ற� நா�ேதா�� உ�ைனேய

நிைன���ெகா�� எ� ெந�� உ�ைன� �ழ�� வ�கிற�.

��ப� ெப�கி வா�கிேற�. ெந� கைட�� தய��� ெவ�ெண�ேதடாம�,

காயாத பாலி� ைகைய வ��� ெவ�ெண� ேத� கிைட�காம�வ���கிேற�. எ�

உய�� வ��த� த�க�.

அ�மா�ேயா! சா�றா�ைம மி�க மகளாகிய எ�ைன ஊ� ம�ற�தி� க��

"ந� இ�லாம� வா.மா�ேட�" எ�ற�லா� ெசா�கிறா�. இ�ேக நி�கிறா�.

நி�காேத. ெச��வ��. எ�களவ� பா���வ�ட� ேபாகிறா�க�. நாைள க��கைள

ேம��க� கா����� ெச�ேவ�. (அ�ேக ந� வரலா�)

வ�ைன வல பா�கினா� ெவ�ண� ெநாைட��� ெச�ற தைலவ�ைய� க��

வ�ைன வல பா�கி� தைலவ� ெம� த���, தன� ஆ�றாைமையஅறிவ���ழி,

அவ�, 'ஈ��� ப�ற� அறிவ�; நாைள� க�ெறா� ேச��' என இட� �றிய�

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ேதாழி! கற�த பாைல ேவ� பா�திர���� மா�றிவ���, க��� ���ைய�

தா��� கய��றி� ப�ண���� க���ைவ��வ���, தா� த�த �� ேபா�ட கைர

ெகா�ட ந�ல நிற� �டைவைய உட�ப�� ெதா���ப� உ��தி�ெகா��, பா�க�,

��ைல ஆகிய ��ெகா�க� பட��தி���� பா�ட�கா� ேதா�ட�தி� நா� ஆ�

ேம���� ஆய� சி�மியேரா� ேச��� வ�ைளயா��ெகா����ேதா�.அ�ேபா�

���த�� மாைல அண���ெகா����த ெபா�வ� அ��வ�தா�.

ேவைல�பா� ��றிய அண�கல�கைள அண���ெகா�����

மட�ப�த�ைம ெகா�ட ந�லவேள! ந� வ�ைளயா�வத�� சி�வ �� க���

தர��மா எ�றா�. ேதாழி! ந� "சி�றி� ெப�ேற�" எ��மகி��ட� அவ� க���

த�த இ�ல����� ெச�� வ�ைளயா�வா�. "ப�ற� க��� த�த இ�ல�தி�

வ�ைளயாட நா� இ��� க���ெகா�ளவ��ைல" எ�� ெசா�லி

ம���வ��ேட�.

"��றிழா�! ��தா� உதி��தி���� உ� ��த�அழ� ெப��ப� �

����வ�ட��மா" எ�றா�. ேதாழி! ந� ேவெறா�வ� த�த �ைவ வா�கி

�����ெகா�வா�. ந� ஒ��மறியாத ேபைத ஆய��ேற?

"ெப�ேண! ெம�ைமயாக� ப���கிய����� உ� �ைல ேம� ெதா�ய��

எ�திவ�ட��மா" எ�றா�. நா� ப�ற� அழ� ெச�வத�காக ஏ�கி� கிட�கிேறாமா?

அன�� ஆைச அதிக�" எ�� �றிவ��ேட�.

ெப�ேண! அவ� ெசா�லியத�ெக�லா� மாறாக� ேபசி நா�

ம���வ��ேட�. அவ� ஏமா�தவ� ேபால� தி��ப�� ெச��வ��டா�.

அவன�ட� ந� ஆய� மகள�� நட��ெகா��� மரப�ைன எ���ைர�க ேவ���. எ�

த�ைத�� தா�� அறி��ப� எ���ைர�க ேவ���.அ�ப�� ெச�தா� எ�

காத� ேநா� த���.

தைலவ� ஆய�திைட� தைலவைன� க�டவா�� அவைன� �றியன���றி,

ேதாழிைய� தைலவைன வைர� கடாவ�, யா��� அற�ெதா� நி�க ேவ���

எ�ற�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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யா� இவ� எ�ைன� த��� நி���கிறா�? த�ண�� இ�லாம� வா��

தாமைர� � மாைல அண���ெகா������ க�லாத ெபா�வேன! ந� வ�லகி� ெச�.

உ� ேபா�றவ�கள�ட� வா��ேப��� ேபச��டா� எ��எ�ைன� ேச��தவ�க�

என��� ெசா�லிைவ�தி��கிறா�க�.

ஒள� மி�கவேள! ந� பா���� பா�ைவ எ�ைன� காம ேநாய��வ�ழ�

ெச�கிற�. ந�� வள��காத க��� ேபா�ற ேதாைள உைடயவைர� க�டா�

வ���வ�டாேத, உ�னவளாக� பா�கா��ெகாெகா�, எ�� எ�ைன� ேச��தவ�க�

என��� ெசா�லிைவ���ளன�.

ெப�கைள� க�டா� ப��கைளெய�லா� வ�ல�கிவ���,அவைள

வ���ப�, அவள� ப�, இத�, க�, ேதா� ஆகியவ�ைற� �க��� பா� எ��

ந�ல� க�ப��தி��கிறா� ேபா��, உ�ைன வ�னவ�� ேக�டறி�தவ�,

உ��ைடயவ�க� மிக�� ந�லவ�க�! எ�ன�ட� ெசய�பட�

ெச�தி��கிறா�க�.

ஓ, யா�� நடமா�ட� இ�லாத கால�தி� ந� க������கைள ேப��பவ�

ேபால வ�வைத அறி�தவ� இ�ப�� ெசா�லாவ��டா� எ�ைனஇக��தவ�

ஆவா�.

அெத�லா� ச�. இ�ேபா� எ�ைன வ���வ��.

வ�டமா�ேட�. ந� எ�ன நிைன�ப�? இ��ட ��த� அழகிேய! எ� ��

நி�� ேபசாேத எ�� ெசா�னா�கேள அ�லாம�, எ�ைன� த�வாேத எ��

ெசா�னா�களா? இ�ைலேய. ஆகேவ எ�ைன ெம�ல� த�வ��ெகா�.��

ேபா�� உ� ப�கைள� �ைவ�� உ�ண ேவ���. - எ�ெற�லா�மாய�

ெபா�வ� உைர�தா�. ேதாழி ெசா�கிறா�. இ� உ�ைமயாக நட��வ��டா�

ந�ல�. இ�லாவ��டா� உ� மா�ப�� அண��தி����மாைல அவைன எ�ண�

ஏ�கி வா�, உ� க� பச��, உ� ேதா�க�� வா�, உ�அழெக�லா�

ெக���ேபானா�� உன�� அழ�தா�.

வ�ைன வல பா�கி� தைலவ�ைய ஆ�றிைட� க��, வ�ைன வல பா�கி�

தைலவ� வ�ல�கி,நைகயா�, இ�வ�� சில ெமாழி �றியவழி,அவ�

��ட�தி�� உட�ப�ட�. இ� ைக�கிைள
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

கலி�ெதாைக 113
நல� மி��ப�� ெபா��� நயமான அக�ற ேதாைள��, �ழ��ஆைச

���� க�க�� உைடய ந�லவேள! ந� தா�கிய ஏ�க ேநாய�லி��� நா� த�ப��

ப�ைழ��� வழிைய� ெசா�லிவ���� ெச�.

உ�ைன நா� அறி�த�� இ�லாத நிைலய�� எ�ைன� க��ெப���

ஏ�க� ெகா�டவ� ேபால த��கி�றாேய, எ�லா, ந� யா�

தள�� ேபா�ற இய�ப�ைன உைடயவேள! எ�ைன ந� ெத���ெகா�ள

ேவ��மா? நா� ஒ� ஆய� மக�. ���� காைள இன�தவ�.

ந� ெசா�வ� ெபா����. ந� ���� இன�� ஆய� எ�றா�,�ட� நிைறய�

பா� கற��� ெம�லிய இன��� ப� எ�மவ�.

உ�ன�ட� ெசா�னா� ��ற� ஒ��� இ�ைல - அவ� ெசா�கிறா�.

��ற� ஒ��� இ�ைல. ஆனா� எ�ைல தா�� எ�ன�ட�வ�வைத

வ���வ��. - அவ� ெசா�கிறா�.

வ�டமா�ேட�. ந� உட�பா� ெகா�ட ெசா�கைள� ேப�கிறா�.அவ�றி�

ெம�ைம இ��கிற�. இதைன� ெத���ெகா�ேட�. ெம�ைமயானஇய�ப�ைன

உைடயவேள! ந� ெசா�வைத� ேக���ெகா�� நாேனா வ���வ��ேவ�? நா�

ெசா�வைத� ேக���ெகா�� எ� மன� எ�ன ெசா�கிறேதா அத�ப��தா�

ெச�ேவ�.

உ� ெந�� உ�ைன ஏவ� ெச�யா� எ�� கா���ெகா����பவேன!ஒ�

ப�க� ந� காத� ெச��� காம� கல���ேபா�, உ� ெந�சமாகிய

ம�ெறா�வ��காக� கா�தி��ப� ஏ�?

ெத��ெத��த அண�கல� ��டவேள! ெதள�� ெப��வ��ேட�. நா�

பல�ைற ெத���ெகா�ேட�. கா�டா�� மணலி� அ.கிய ேசாைல.அதி� நா�
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இ���� அக�ற பாைற. ஆய�தாேரா� வ�ைளயாடலா�. ��ைல, �றி�சி ஆகிய

��கைள� பறி�� தைல உ�சிய�� ���ெகா�ளலா�. இர�வ�� எ�ைல

வ��வ��ட�. இ��� ெகா�ச ேநர� இ��� க.இ�கலா�.ஆனா�

படெம��தா�� பா�ைப� தா��� இ� ேபா� காைள�� ப��� ேவ� பல

ஆன�ைரக�� நம�காக� கா���ெகா�� நி�பைத� பா�.அைவ ந��ட�

வரேவ��ேம. ெச�லலா�.

வ�ைன வல பா�கி� தைலவ�ைய ஆ�றிைட� க��, அவைள வ�ைனவல

பா�கி� தைலவ� வ�ல�கி, அவேளா� சிறி� �றியவழி, அவ��ட��கி�றா�

�றிய�,இ� ைக�கிைள

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

கலி�ெதாைக 114
ப�யாத ஓ� �� தைலய�� ெகா�� வா� இ��ற�� ெதா���ப�

���தி���� �த�வ� அ�கிறா� வ�� அ�� ��க எ�� அவன�ட� ெசா�.

(தைலவ� அ�வ� தைலவ���� �றி�பா� உண��த�ப�கிற�) �திதாக மாைல

க�� என��� தி�மண� ெச��ைவ�க �ய�� ெப�ேறாைர� க��, இவ�

மதி�தி��பைத எ�ண��  பா��காத ஏைழகேள, எ�� ெப�ேறா�ட� ெசா�.

ெச�� நா� ெசா�கிேற�. ேம��  ��க. - ேதாழி ெசா�கிறா�.

தைலவ� வ�ள�கமாக� ெசா�கிறா�. - ெசா�ல� ெத�யாத ேபைதைய!

மடைம� �ண� ெகா�டவேள! எ�லா! உன�� இ�தைகய நிைல ேநரவ��ைல.

எ� நிைலைம உன�� வ�ததாக எ�ண��ெகா�� அவ�ட� ெச��எ����

ெசா�. வ�ைர�� ெசய�ப�மா� எ���ைர. எ� ெப�ேறா� எ� தி�மண����

ஆவன ெச�கி�றன�. வ ��� ��ற�தி� �� மண� பர��கி�றன�.வ ����

�வ�க���� ெச�ம� (�வ�) ���கி�றன�.  எ��ட�ெகாைடயாக� தர

கறைவ எ�ைமைய� ெகா��வ���ளன�. நா� இ��� தன�ைமய��

������ெகா����கிேற�. அ�� ஆ����ைற மணலி� சி�றி� இைழ��

வ�ைளயா�யேபா�, அழகிய ஆய� ெப�க� பல� இ����ேபா�,அவ� எ�ைன

ம��� தன�ேய அைழ��� ெச��, உற�-மண� ெச��ெகா�ட�அவ����

ெத���. அ�ப� இ����ேபா� எ�ன மன� �ழ�ப�ேதா�இ��கிறா�?இ�த

உலக�ைதேய ெகாைடயாக� ெப�றா�� அ�ய  க�� ெநறிைய� கைட�ப����
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ஆய� மகள���� இர�� தி�மண�க� நைடெப�த� இய�� அ��எ��

எ���� ெசா�.

'ஆ�� அத� �ற��� �ைரபட வ�த, ம��தெலா� ெதாைகஇ' எ�ப�, அவ�

வைர� ேவ��ன இட��, அ� வைர� �ற�ததாகிய வழி, தைலவ� த� உய��

உ�டாக� ேதா�றிய ம��தேலாேட �� �றியவ�ைற� ெதா���' எ��

ெபா�� �றி, 'அத� �ற� எனேவ, அத�� அயலாகிய ெநா�மல�வைர� ஆய���'

எ�றா�. உய�� ��� ப�ற��� க���; அத�� ஏ�ப, 'ப�ற� வைர� ம���,

தைலவ� வைர�மா� ந� ��' என� ேதாழி��� �றிய� (14)

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

கலி�ெதாைக 115
தைலவ� ெசா�கிறா� - ேதாழி! யா���� ெத�யாம� க�ைள����த நா�

நாண� இ�லாம� ப�ற�ட� எ���� ெசா�வ� ேபால மைற�த� ெத���ப��

ைக�� கள�மாக மா���ெகா�ேட�.

எ�ைமயான இய�ைப உைடயவேள! அவ� ஆ� ேம���� இைடய� மக�.

அவ� ��ைல� �� க�ண�மாைல அண���ெகா�� வ�தா�.அதி� ஒ�

ெக��யான க�ண�ைய நா� ��தலி� ைவ�� �����ெகா�ேட�.

ேதாழி, ேக�. தா� ெவ�ெண� �சி வள��த ��த� அ�. எ� தய�ைத��

தா�� இ�ல�தி� இ��தன�. எ� தா� நா��ப�யாக எ� தைலய�� இ��த

அவ� � எ� தா� ��ன� வ����வ��ட�.

அ�த� �ைவ� பா��த தா� எ�ைன எ��� ேக�கவ��ைல. ெந��ைப�

ைகய�� ெதா�டவ� ேபால ைகயா� ெந�� ����வ���� �ழ�கைட� ப�க�

ேபா�வ��டா�.

நா�� எ� மண எ�ெண� �சிய ��தைல வா� �����ெகா��,

நில�ைத� ெதா��ப� உ��திய���த ��கைர ேபா�ட ந�ல நிற ஈைடைய� ைகய��
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தா�கி�ெகா�� கா����� ஓ� ஒள���ெகா�ேட�. அத��, ேதாழிேய, நா� ஏ�

அ�சேவ���?

அ�ச ேவ�டா�. ந� அவ� ��ய க�ண�ைய உ� தைலய�� அண��தா�

ஆய��, ந�மவ�� உ�ைன அவ��ேக தி�மண� ெச�� தர

எ�ண��ெகா����கி�றன�. வ ���� பர�ப�� ��மணைல� ெகா��வ��

பர�ப��ெகா����கி�றன�. திைர ப��னண�ய�� தி�மணெச சட���

நிக���வ�. இ�ேவ நா�ேதா�� ந� இ�ல�தி� நட��ெகா����கிற�. - ேதாழி

தைலவ�ய�ட� ��கிறா�.

தைலவ�, 'கள� ெவள��ப�ட�' எ�� அ�சி, ேதாழி��� ெசா�ல, 'நம� நி�ைன

அவ�ேக ெகா��க� ���தா�' என� ெசா�லி, அ�ச� ந��கிய�

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

கலி�ெதாைக 116
ப�க� ேதா��� இடெம�லா� ��ெவள�யாக� காண�ப�� ��ெவள�ய��

க������கைள ேம��பத�காக� ெச��� எ� ��ேனநி�� த���� எ�லா!

எ�ைன� க�� ஏ��கிறா�. எ�ைன வ���வ��.

வ�டமா�ேட�. ெதாட வ�பவ� ைகய�� ப��படாம� ��ள� ஓ� எதி���

நி�� �ைற��� பா���� ப�� ேபால, ெதா�வ�ைதவ��� வ�த ப��ன�

எ�ைன� பா���� சின� ெகா�கிறா�. வ�டமா�ேட�.

நா� இ��� க��கைள ேம����ெகா����கிேற�. எ�ன�ட� ந�

வ�வைத வ���வ��. ப�வ�ட� சின� ெகா�ட காைள ெச�வ� ேபால வ�வைத

வ���வ��.
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உ� தா� வர���. அ�ல� ப�ற� யா� வ�தா�� வர���. அ�ல� நா�ைட

ஆ�� அரச� வ�தா�� வர���. நா� மன� தளரமா�ேட�. ந� அ��

��யேவ���.

நா� எ�ன ெசா�னா�� நிைன��� பா��� ந� ஏ���ெகா�ளம��கிறா�.

ெப�மைழ ெபாழி�� ேமக� ேபா� தைலைய� சா����ெகா��வ�கிறா�.

என�� எதிராகேவ ேபசி மய�கி நி�கிறா�. நாைள நா� கற�த பா� ஏன��ட�

ெச���ேபா�, நாண� இ�லாத ந� கா��� ப�க� வ�க. (அள� ெச�கிேற�)

வ�ைன வல பா�கி� தைலவ�ைய ஆ�றிைட� க�� வ�ல�கிய தைலவேனா�

அவ� சில ெமாழி, �றி, �றிய�ட� �றிய�

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

கலி�ெதாைக 117
ந�றாக உ��கி� �யதா�கிய ந�ல த�க�தி� மண� பதி��� ெச�ய�ப�ட

அண�கலைன ந�றாக� �ைட�� ைவ�தி��ப� ேபா�ற ேமன� ெகா�டவேள!

ெதா�ய�� எ�திய ேகா�க� � ேபா�ற �ைலைய உைடயவேள! உ�ைகய��

எ�ன ைவ�தி��கிறா�? ெசா�.

ேச�ய�� வா�� ஒ� கிழவன�� மக� நா�. �ைல�தி ஒ��தி பைன

ஓைலைய� கிழி�த ேபாழி� ப��ன�� த�த �ைட ைவ�தி��கிேற�. - அவ�

ெசா�னா�.
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க���� இன�யவேள! அதைன என��� கா�� - அவ� ேக�டா�.

இேதா பா�. ��தலி� � ���ெகா�� எ� ேதாழி அவள�த� கணவ�ட�

கா����� ெச�� ெகா��ெகா�� வ�த ��ைல ெமா���க�இைவ.

இைவ ��ைல ெமா��தா�. �தி��த ��தலி� �ைழ��

ேபா������ அழகிேய! ெபா�� ேபா�வ��ட�. இ���வ��

ெபா�தாகிவ��ட�. இ�த ேநர�தி� நா� உ�ைன� பா��ேத�. தன�ேய ெச� எ��

நா� எ�ப� வ��ேவ�. எ� மன� ெம�லிய�. எ�ண�� பா��காம� "தன�ேய ெச�"

எ�� அ��ப எ� அறி� வ�ட ம��கிற�.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


