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46, இராய ேபைட ைஹேரா$, ெசைன-60004,
உாிைம பதி& : அத-30

த பதி ', (சப)-1951 *+ பதி ', (சப)-1980
அ,சிேடா) : வள- பாாி அ,சக,

52, ./ த ெத0

ராய ேபைட, ெசைன-600 014.

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

கைர
தமி1 ெமாழிைய பலவைகயிேல சிற பி/, ெசா-வ/4$. ெசதமி1, ப5தமி1,
தீதமி1, நறமி1 எ+ பாரா$வா)க. இ ப( மற ெமாழிகைள8 அவைற

ேப5ேவா) பாரா(, ெசா-வ/ இய-'தா. ஆன- தமிழி சிற ைப ேவ+

ஒ0விதமாக, ெசா-வ/4$. அத, சிற ' ேவ+ ெமாழிக;

இ0 பதாக.

ெதாியவி-ைல. ’ச கம ெசதமி1’, ‘ச க.தமி1"எ+ சிற பி./ பாரா$
தமி1, ச க களிேல சிற பாக வள),சி ெபற/. மக ேப5வதனா- தமி1 விாி/
பரத/. ஆன- அதேனா$ நிறி0தா- இலகிய, ெச-வ வள),சி ெபறிரா/.

'லவ)க பல
மி தியா .

-கைள இய+வதனா- தா அத, ெச-வ ஒ0 ெமாழியி-

தமிழி- பல 'லவ)க பல பல

-கைள இயறினா)க. அத

தமி1 நாடாாி பாராைட ெபறவி-ைல. இயற ெபற

-க யா&ேம

-க எ-லாேம
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நி+ நில& ெப0ைமைய ெபற (8மா? தமி1, ச க எற 'லவ) <ட

ஒ+ இ0த/. அதி- பல சிறத 'லவ)க இ0தா)க. அழகிய கவிகைள

பா(னா)க. நா$ =வ/ ேவ+ பல 'லவ)க இ0தன). அவ)க; பல

கவிகைள இயறின), ஆயி> அ 'லவ)க த க கவிகைள. தமி1, ச க.தி-

அர ேகறியதனா-தா தமி1 நாடாாி நமதி ைப ெபற (த/. இ?வா+

தமி1

-க தகவ)க;ைடய பா)ைவெப+. தமி1 நா(- உலவி வதன.

அத>-தா ச க. தமி1 எற ெப0ைம தமி=

வத/.

தமி1, ச க.ைத வள).தவ) பா4(ய மன), பா4(நா$ தமி1 நா(
ந$நாயகமாக இ0த/. ெசதமி1 நா$, தமி1 நா$ எற ெபய)க அத

நா$

பழ கால.தி- வழ கி வதன. பா4( நா(- மக ேப5 தமி1தா

ந-ல தமி1 எ+<ட அகால.தி- நிைன.தா)க. அத தைலநகர.தி- தமி1,

ச க இ0/ வத/. அ ேக இ0தா@ மற நா$களி0/ 'லவ)க

வதா)க. (யணித மனராகிய ேசர ேசாழ பா4(ய) எற *வ0 தமி1

நாைட ஆ4$ வதன). இவ)க; ேள எ ெபா=தாவ/ பைகைம

இ0தா@, பிறநா(@ள 'லவ)க பா4(நா$

வ0வத

ஒ0 தைட8

இ0ததி-ைல. ச க.தி- இ0த 'லவ)க அ.தைன ேப0 பா4( நாடா)

எ+ ெசா-ல (யா/. பல நா$களி- பல ஊ)களி- பிற/ வா1த 'லவ)க

ச க.தி- இ0/ தமிைழ வள). தா)க.

பைழய தமி1, ச க க *+ இ0தன எ+ ெசா-வா)க. ஒேர கால.தி-

அைவ இ0கவி-ைல. ெவ?ேவ+ கால.தி- ெவ?ேவ+ இட களி- இ0தன.

ெதாட)/ பல ஆ4$க நட/ வத ச க, கட- ேகாளினா- பா4(ய>ைடய
தைலநகர மாறியேபா/, ேவ+ இட.தி

மாறேவ4(ய அவசிய ேந).த/.

இ+ள கனியா மாி . ெதகி@ தமி1 நா$ ப தி இ0த/.

மாிமைல,

மாியா+, பஃ+ளி யா+ எபைவ அத நில பர பிேல இ0தன. ம/ைர எற

நகர ஒ+ இ0த/. அ/ேவ அகால./ பா4( நா( தைலநகர.

பா4(ய)கேள தமி1, ச க.ைத வள).தைமயா- அவ)க; ாிய தைலநகரேம

தமி1. தாD  தைலநகரமாக விள கிய/. அத பைழய ம/ைரைய8 பா4(

நாைட, சா)த ஒ0 ப திைய8 கட-ெபா கி அழி./விட/. அதனா- அத

நா( நிைல மாறிய/. பா4(ய மன வடேக உள கபாட'ர எற

நகர.ைத. த தைல நகர ஆகிெகா4டா. அத நகர.ைத பறிய ெசDதி
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வா-மீகி ராமாயண.தி- வ0கிற/. பா4(ய மன அ ேக தமி1, ச க.ைத8

நி+வினா.

மீ4$ மெறா0 கட-ேகா வத/. கபாட'ர இ0த பா4( நா(

ெதப திைய கட- வி= கிய/. பா4(ய மன அ ேபாைத

வடேக

மணE) எற இட.தி- ெச+ த கினா, “இத நா(- கடகைர

ெந$

Fர.தி- இ0 ப( நாேம ஒ0 நகர 'தியதாக அைம./ெகாள ேவ4$’
எற நிைன& அவ>

உ4டாயி+. இைறவ தி0வ0ைள. /ைண ெகா4$

ஒ0 நகர.ைத நி+வினா. பா4( நா$

இ0த ம/ைரயி ெபயைரேய அத

பழ கால.தி- தைல நகரமாக

ைவ.தா. இத 'திய ம/ைரயி- தமி1,

ச க.ைத8 நி+வி வள)./ வரலானா.

இத *+ தைலநகர களி@ இ0த தமி1, ச க கைள. தைல, ச க, இைட,
ச க, கைட,ச க எ+ ெசா-வா)க. ச க.ைத அகால./ மக எ?வள&

உய)வாக க0தினா)க எபத

அைத பறிய வரலா+கேள சாசி. சாதாரண

மக <( ேப5 இட அ/ எற நிைனேவ அவ)க;

இ-ைல; தமி1.

ெதDவ.தி தி0ேகாயி- அ/ எ+, ச க 'லவ)கெள-லா நாமகளி
அவதார எ+ நபி வழிபடா)க. அ/ம$ம-ல; சிவெப0மா, 0க

தி0மா- ஆகியவ)க <ட 'லவ)களாக த ச க.தி- இ0தா)க எ+

ெசா-, ெசா-வி அத மதி ைப அதிகமாகினா)க. ச க. தமிழாக இ0த/

ெதDவ.தமிழாக& விள க ேவ4$ெமப/ அவ)க ஆைச.
இைறயனா) அக ெபா0 எற இலகண

 உைரயி- இத *+

ச க களி வரலா+க; வ0கிறன. தைல,ச க கால.தி- ேதாறிய

ஒேற> இ ேபா/ கிைடகவி-ைல. இைட, ச க.தி- எ=த

-களி-

-களி-

ெதா-கா பிய.ைத. தவிர ேவ+ ஒ+ கிைடகவி-ைல. ந-ல ேவைளயாக,
சிறத தமி1 இலகணமாகிய ெதா-கா பியமாவ/ மிGசியேத எ+
மகி1,சியைடய ேவ4$.

*றாவ/ ச கமாகிய கைட, ச க.தி- நாப. ெதாப/ 'லவ)க

இ0தா)கெள+ ெசா-வா)க. அகால.தி- 'லவ)க அ?வ ேபா/ பல

பாட-கைள பா(னா)க. அைவ தமி1 நா(- அ க ேக வழ கி வதன.
நாளைடவி- அைவ மற/ ேபாDவி$ேமா எற அ,ச உ4டாயி+, சில
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பாட-க மைற/ெகா4$ வதன. ஆத, கைட, ச க கால.தி இ+தி
ப தியி- வா1த 'லவ)க; அரச)க; அ க ேக வழ கிய பாட-கைள.

ப$.த எ4ணினா)க. சில அரச), 'லவ)களி /ைணெகா4$

ெதா ./ ஒ=
இத. ெதா

' ேவைலைய, ெசDதா)க. ப./ பா$, எ$. ெதாைக,

பதிென4 கீ1 கண

எ+ அவைற *+ வாிைசயாக வ ./ அைம.தா)க.

ப./ பா$ எப/ நீ4ட பாட-க ப./ அட கிய ெதா தி.

தி00கா+ பைட, ெபா0நரா+ பைட, சி+பாH+ பைட,
ெப0பாH+ பைட, -ைல பா$, ம/ைர காGசி, ெந$ந-வாைட,
றிGசி பா$, ப(ன பாைல, மைலப$கடா எற ெபய0ைடய ப./

-க

அத. ெதா தியி- இ0கிற/.
எ$.ெதாைக எப/ எ$

ஒ?ெவா0

-க ேச)த வாிைச. அத வாிைசயி- உள

@ பல பாட-களி ெதா தி. அதனா- இவைற. ெதாைக

(Anthology) எ+ ெசா-வா)க. பிகால.தி- தனி பாட- திர$ எற
ெபய0ட சில

-க வ/ளன. அவைற ேபாற திர$

பதிென4 கீ1கண

பல, நீதி

எபைவ பதிென$, சி+

-க

-கேள இைவ.

-க அட கியைவ. அவறி

-க, தி0 ற, பதிென4 கீ1கணைக, சா)தேத.

எ$. ெதாைகைய. ெதா  ேபா/ சில வைர பைறகைள ேம ெகா4$

ெதா .தி0கிறா)க. காதைல பறி, ெசா-@ அக ெபா0 பாட-கைள

ெய-லா தனிேய ெதா .தா)க. அ ப(ேய வா1ைகயி மற ப திகைள

பறிய பாட-கைள8 ெதா ./ அைம.தா)க. இ?வா+ ெதா ./ைவ.த
-க நறிைண,

+ெதாைக, ஐ

+

+, பதி+ ப./, பாிபாட-,

க.ெதாைக, அகநாJ+, 'றநாJ+ எபைவ. ஐ

+

+ எப/ அக

ெபா0ைள, சா)/ ஐ/ திைணகைள8 பறி. தனி. தனிேய

+

றாக ஐ/

'லவ)க பா(ய பாட-களி ெதா தி. பதி+ ப./ எப/ ேசர அரச)க ப./

ேப)ேம- ப./ ப./ பாடாக ப./ 'லவ)க பா(ய

+ பாட-க

அட கிய/. பாிபாட- அத ெபய0ள பாவைகயா- அைமத பல 'லவ)களி
பாட- ெதா தி. ஐ/ திைண பறி ஐெப0 'லவ)க தனி.தனிேய

க பாவாக பா(ய பாட-க அைமத

- க.ெதாைக, 'ற ெபா0 பறிய

நாJ+ ெசD8கைள உைடய/ 'றநாJ+. அக ெபா0 பறிய மற

பாட-கைள. ெதா ./ அ( கண

ெதா ./ அவைற

ப4ணினா)க. சிறிய பா$கைள.

+ெதாைக ெயற ெபயேரா$, அ$.தப( ச+ ெபாிய
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பாட-கைள. ெதா ./ நறிைண எற ெபயேரா$, பி> ெபாிய

பாட-கைள. ெதா ./ அகநாJ+ எற ெபயேரா$ உலவ விடன). நால(

த- எட(வைரயி- உள பாட-க நாJ+

+ெதாைகயி- இ0கிறன.

ஒபத( த- பனிர4ட( வைரயி- உள பாட-க நாJ+ நறிைணயிஉளன. பதி*ற( த-  ப.ேதார( வைரயி- உள பாட-கைள

அகநாJறி- காணலா; அத
ச க

@ நாJ+ பாட-க இ0கிறன.

-க வழக+ ேபாD, அவைற ப( பவ0 கபி பவ0 இ-லாம-

தமி1நா$ சில கால.ைத ேபாகிய/. எ>ைடய ஆசிாிய பிரானாகிய

மகாமேகாபா.தியாய டாட) ஐயரவ)க ச க

-கைள. ேத(. ெதா ./

ஆராD/ வ= கைள/ அ,சிடலானா)க. ெப0 ப திைய அவ)க

ெவளியிடா)க. அவ)கேளா$ பழகியவ)க;, அவ)க;ட இ0/ ஆராD,சி
ெசDதவ)க;, அவ)க

பதி ைப க4$ உண)தவ)க; சில

-கைள

ெவளி ப$.தின)க. தமி1 நா(- காவிய. தமி= ேதா.திர. தமி= சமய.

தமி= பிரபத. தமி=ேம வழ கிவத கால.தி- அவ)க அவதார ெசD/ ச க.

தமிைழ 'ைதயைல ேபால எ$./ வழ கா விடா- இ+ தமி= ள ஏற
வதி0 மா? ஆகேவ, ச க. தமி1, ேசாைல  '  யாவ0 அவ)கைள

நறியறி&ட நிைன ப/ கடைமயா .
2

உண),சிைய. தைலைமயாகெகா4$, காதல காதயாிைடேய நிக1வன-

வைற, ெசா-வ/ அக ெபா0. ெசயைல. தைலைமயாக ெகா4$ உலக

வா1ைகயி- பிற /ைறகளி- நிக= ெசDதிகைள, ெசா-வ/ 'ற ெபா0. காத-

அ-லாத பிற எ-லா 'றேம ஆனா@, ெப0பா@ 'ற./ைற பாட-க

Lர.ைத, சா)ேத இ0க காணலா.

காதல> காதவி8 அ' ெசD8 ஒ=க இர4$ வைக ப$. க-யாண

ெசD/ ெகாவத

 பிற) அறியாம- காத- ெசDவைத களெவா=க

எ+, மண.தி பின) கணவ மைனவியராக வா= வா1ைகைய

கெபா=க எ+ ெசா-வா)க. கைதேபால. ெதாட)/ வ0 காத-

வா1ைகயி- பல பல கட க உ4$. ஒ?ெவா0 கட.தி@ பல நிக1,சிக

இ0 . தனி.தனி நிக1,சிைய, ெசா-@ ப திைய. /ைற எ+ <+வா)க.

ஒ?ெவா0 பாட@ ஒ?ெவா0 /ைறயி- அைமதி0 . ஒ?ெவா+ காதல,
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காத, ேதாழி தயவ)களி- யாேர> ஒ0வ0ைடய <றாக இ0 ,
காதலைன. தைலவென+, காதைய. தைலவிெய+ ெசா-வ/ மர'.
ேதாழிைய பா கி எ+, ேதாழைன பா க எ+, ெபற தாைய நறாD
எ+, வள).த தாைய, ெசவி ெய+ ெசா-வா)க.
பிற0ைடய உதவி8 F4$த@ இ-லாம- அழ  அறி& சிறத தைலவ
ஒ0வ த த தி

ஏற அழகி ஒ0.திைய. தனியிட.திேல சதிகிறா.

அவ)க ஒ0வேரா$ ஒ0வ) காத- ெகா4$ அளவளா&கிறா)க. ம+நா;

அ ப(ேய தனியிட.தி- சதிகிற)க. பிற

தைலவிைய பிாி/ ெசற

தைலவைன பா க கா4கிறா. அவனிட.தி- ஏேதா ஒ0 வைகயான ேசா)&

இ0 பைத உண)/, என காரண எ+ வின&கிறா , தா ஒ0 ம ைகயி

காத- வைலயி ப(0 பைத அவ எ$./, ெசா-கிறா. பா க அம ைக

ந-லா இ0  இட.ைத. தைலவ வாயிலாக அறி/, அ?விட ெச+

அவைள அறியாம- அவைள க4$ அவ தைலவ>

எ?வைகயா@

ஏறவேள எபைத உண)/ மீ4$ வ/ தைலவனிட ெசா-கிறா.

மீ4$ தைலவ> தைலவி8 சதி./ அளவளா&கிறா)க. தைலவி த உயி).

ேதாழி இனா எபைத

றி பா- தைலவ>

'ல ப$.த அவ அவைள.

த க காத- வா1ைக . /ைணயாக ெகாளலா எ+ நிைனகிறா,
அவேள அHகி.தா தைலவியினிட காத- M4$ளைத. ெதாிவிகிறா,
ேதாழி ஏேதேதா காரண

<றி அவைன ம+கிறா. மீ4$ மீ4$ த காத

ஆழ.ைத. தைலவ 'ல ப$./ வேதா$, தைலவி  தன  ெதாட)-

பி0 பைத8

றி பிகிறா, அ பா- ேதாழி அவ உ4ைம காதல எ+

ேத)/, தைலவியினிட அவ காதைல பறி, ெசா-கிறா. த- தைலவி
ஒ+ அறியாத வேபா- இ0கிறா. அ பா- ம+ பவைள ேபால

ேப5கிறா. ேதாழி ேம@ வ'+.தேவ, தைலவி ஒ ' ெகாபவைள ேபால

ேப5கிறா. அ/த- ேதாழியி /ைணைய ெகா4ேட பககால.திதிைண 'ன.தி@ம L$

'றபான ேவறிட களி@ த காதலைன, சதி./

வ0கிறா. இைடயி- சில நா அவைன, சதக (யாம ேபாகிற/. அ ெபா=

ெத-லா அவ மிக /ப.ைத அைடகிறா.

திைண 'ன.ைத கா.த-, MெகாDத- தவ+காக L$

'ற.ேத வ/

ெச-@ தைலவிைய அவ;ைடய தாD L(ேல இ0 ப( ெசா- க$ பா$
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ெசDகிறா. அைத. ேதாழி வாயிலாக அறித தைலவ அ.ேதாழியி உதவி ெப+

இர& கால களி- வ/ யா0 அறியாம- தைலவிைய, சதி./, ெச-கிறா.
இத இர&, சதி '  சில நாக தைட நிக= அ ெபா=/ தைலவி
தைலவைன காணா/ வ0/வா.

இ?வா+ யா0 அறியாம- காத- ெசDவத

பல இைடN+க ஏப$கிறன.

அவறா- மன வா(ய தைலவிைய க4ட ேதாழி, தைலவ தைலவிைய மண/

ெகா4$ வா1வேத தகெத+ நிைனகிறா. த க0.ைத

றி பாக.

தைலவ> . ெதாிவிகிறா. அவ அதைன ஏ/ ெகா4$, க-யாண.தி

ெபா0$ ெபா0 ேதட பிாிகிறா. அ ெபா=/ அவ பிாிவா- தைலவி .

/யர உ4டாகிற/.

தைலவ மண ெசD/ெகாவத ாிய யசிகைள, ெசDகிறா. அவைன.

தைலவியி தாD தைதய) ஏ+ ெகாளமாடா) எேறா, ேவ+ யா0ேக>
அவைள மணG ெசD/ ெகா$க எ4ணியி0கிறன) எேறா ெதாிய வதா-,
தைலவி ஒ0 தைலவனிட ஈ$ப(0கிறா எபைத. ேதாழி அவ)க; 
றி பாக 'ல ப$./வா. அதைன உண)/ அவ)க தைலவ>

அளிக உடப$வா)க.

அவைள

சில சமய களி- அவ)க உடபடாவிடா- தைலவ தைலவிைய ஒ0வ0
அறியாம- அைழ./ ெகா4$ த ஊ)ெச+ அ ேக அவைள
மண/ெகாவா. அவ)க ேபான பிற

தைலவியி உ4ைம காதைல அறித

தா8 ெசவி8 வ0/வா)க. ெசவி.தாD, ’நா ேபாD எ மக

எ கி0தா@ அைழ./ வ0கிேற’ எ+ 'ற ப$வா. இ/வைரயி- உள/

கள& எற பிாி&.

காதல) இ0வ0 மண 'ாி/ ெகா4$ கணவ மைனவியாக வா1வா)க.

அ ேபா/ சில காாிய க;காக கணவ த Lைட வி$, ெச+ சில கால
தைலவிைய பிாிதி0 பா. அத பிாிவா- இ0வ0  வ0.த உ4டா .

இ-லற.ைத வள ப$./ ெபா0$ ெபா0 ேதட. தைலவ பிாிவ/ உ4$.
க-வி கக பிாிவ/ உ4$. அரச> . தா/வனாக நி+ F/ உைர பத-

காக&, ேபாாி- /ைண 'ாிவத காக&, நாைட கா பதகாக& பிாி/

ெச-வ/ உ4$.

9

பர.ைதயினிட வி0 ப ெகா4$ தைலவ சில சமய ெச-வ/ உ4$.

அ ேபா/ தைலவி ஊட- ெகாவா. ேதாழியி உதவியா@ த>ைடய

யசியா@ தைலவியி ஊடைல ேபாக. ெதாட

வா தைலவ. தைலவி

ஊடெலாழி/ தைலவ>ட ஒ+ப$ வா1வா. இைவ க' கால./

நிக1,சிக.

இத காத கைதயி- நாJ+
ச க

ேமபட நிக1,சிக அ-ல/ /ைறக உ4$.

-களி- இத. /ைறக ெதாட),சியாக இ0 பதி-ைல; கல/ கல/

வ0. இவைற கைதேபால ேகா./. ெதாட)' ப$.தி ஒ?ெவா0 /ைற 

ஒ?ெவா0 ெசD8 அைம./ 'லவ)க பா(யி0  ஒ0வைக

@ 

ேகாைவ எ+ ெபய); அக ெபா0 ேகாைவ ெய+ ஐதிைண ேகாைவ-

ெய+ ெசா-வா)க.
3

இத '.தக.தி- நறிைணயி0/ எ$.த ஒப/ பாட-க; ாிய

விளக கைள காணலா. தபாடாகிய கட& வா1./ அக. /ைறையைய

சா)தத-ல. எ$. ெதாைகயி- உள

- ஒ?ெவாறி@ கட& வா1./

உ4$. இத கட& வா1.ைத பா(யவ) பாரத பா(ய ெப0ேதவனா)

எபவ). அவ) பா(ய கட& வா1./ பாட-க ேவ+ ெதாைக

உளன. இத பா$. தி0மாைல பறிய/.

-களி@

மற பாட-களி- கள& காதைல பறிய பாட-க ஆ+ (3, 4, 5, 6, 8, 9). க'

வா1ைகைய பறியைவ இர4$ (2, 7); ேதாழி தைலவ காதைல எ$./.
தைலவி , ெசா-வ/ ஒ+; L$

'றேப பக கால.தி- வ/

தைலவிைய, சதி  தைலமக சில நா வாராைமயா- வ0/ தைலவி

ெசா-வ/ ஒ+; தைலவ மண 'ாி/ ெகா; ஏபாேடா$ வதி0கிறா
எ+ ேதாழி <+வ/ ஒ+; தைலவ தைலவிைய அைழ./ ெகா4$

ேபாவதாக. திட ேபாட பிற

த ஆய.தாைர பிாிய (யாம- தைலவி

வ0/வைத. தைலவ> . ேதாழி உைர ப/ ஒ+; தைலவ தைலவிைய
அைழ./ ெகா4$ ேபாைகயி- அவேளா$ <+வ/ ஒ+; தைலவி தைலவ>ட

ேபாDவிட அதைன உண)த தாD வ0தி உைர ப/ ஒ+-இைவ கள&.
/ைறக.
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இ-லற நட./ேபா/ ெபா0 ேத$ ெபா0$ பிாி/ ெச-ல நிைன.த
ெநGைச ேநாகி. தைலவ <றியதாக ஒ0 பா$, அவ ெபா0 ஈட,

ெச-வத

உடபட ேதாழிைய. தைலவி பாரா( <றியதாக ஒ0 பா$

உளன. இைவ க' ாிய /ைறக.

இத இ0வைக வா1ைக நிைலயி@ உண),சி வைகயி>- ஐ/ ப திக

உ4$. தைலவி8 தைலவ> ஒ+ ப$ இப.தி- ஆ1வ/ ஒ+; இத 
றிGசி. திைண எ+ ெபய). தைலவ> தைலவி8 பிாி/ /'+த-; இத

பாைல. திைண எப/ ெபய). தைலவ பிாிதி0  கால.தி- அவ வ0வா

எற நபிைகேயா$ தைலவி இ0.த- -ைல. திைண எற ெபய) ெப+.
தைலவ தைலவிைய பிாி/ ேவ+ மகளிைர நா$ேபா/ தைலவி ஊட-

ெகாவா; இ/ ம0த. திைண எ+ ெபய) ெப+. தைலவி தைலவைன நிைன/
'ல'த- ெநDத- திைணயா . 'ண),சி, பிாி&, இ0.த-, ஊட-, இர க- எற

ெபய)களா- இத ஐ/ ப திகைள8 50கமாக, ெசா-வா)க.

றிGசி தயைவ ஒ=க வைககளா>@ அைவ நிக= நில க;  அத

ெபய) வழ

, த- நில.தி

நட  ஒ=க./

ெபய) ஏப$ பிற

அத நில.தி-

ெபயராக வத/. மைல8 மைலைய, சா)த இட

றிGசி. இத நில.தி- 'ண)தலாகிய ஒ=க சிற ைப ெப+. மைழ8றி

வற4$ ேபான நில பாைல; பிாி& இ ேக நிக1வதாக, ெசானா- பிாிவின/
/ப உண),சி நக ெவளி ப$. கா$ காைட, சா)த இட -ைல;

இத நில.தி- இ0.த- எ> ஒ=க நிக1வதாக, ெசானா- சிற பாக
இ0 . வய@ வயைல, சா)த இட ம0த; இ/ ஊட@

கட@ கடைல, சா)த இட ெநDத-; தனிைமயிேல 'ல'த
ச க

ஏற இட,
ஏற இட.

-களி- இயைக எழிைல 'லவ)க மிக நறாக வ0ணி.தி0கிறா)க.

வில கின களிட./ காத- வா1ைக இ0 பைத 'ல ப$.தியி0கிறா)க.
இ '.தக.தி- உள பாட-களிபா)கிேறா,

றிGசி நில.ைத8 பாைல நில.ைத8

றிGசி நில.தி- நென$

ற ஓ கி நிகிற/. காைலயி-

ெபDத மைழயி>- அ0வி ெப0ெக$./ L1கிற/. அ/ பா8 கா$க

கா4பத

அாிய அழ  காசியாக. திக1கிறன. காத மலாி- வ4$

ெமாD./ ஊ/கிற/. அத இனிைச யாெழாைய ேபால இ0கிற/.

யாம.தி- அடர மைழ ெபDகிற/. மர க அட)/ ஓ கி நிற மா- வைர
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தி0மாைல ேபால. திக1கிற/. ெவைள ெவேளெர+ L= அ0வி பலராமைர

ேபால இ0கிற/.

றமகளி) திைன 'ன.ைத காவ- 'ாிகிற)க. அவ)கைள

ஏமாறிவி$ மதி இைண கதிைர பறி./ெகா4$ க கணவனாகிய

க$வேனா$ மைல ேமேல ஏறி ேபாD, திைன கதிைர ைகயா- ேதD./.

திகிற/. த க&ளி@ தாைடயி@ திைனைய அடகி ெகாகிற/.

எ ேக பா).தா@ ெவ ப நிரபி அழ- ெகா; / பாைல நில.ைத, சில

பாட-களி- கா4கிேறா. உல)த காத; ஓDத '8 ஈ> ப0/ அ ேக

வ0கிறன. ஈ ேபா/ ேகாைட கால அ ேகேய நிரதரமாக. த கிவிடேதா

எ+ ேதா +கிற/. ேவ ப மர.தி ேம- இைலக 50 கி, 5ர4$ளன. அத
கீேழ 'ளி 'ளியா.தா நிழ- காண ப$கிற/. அத ேமேல பிரசவ

ேவதைனேயா$ ப0/ த கி யி0கிற/. அத நிழ- மறவ)களி சி+வ)க

தாய கட ேபாற விைளயாைட ஆ$கிறா)க; ெந- காைய உ0(

விைளயா$கிற)க. க0&யி).த ெப4 ' நடக (யாம- ஓாிட.தி- இ0க,

அத

இைர ேத( ஆ4 ' வழியி-ே◌ யாராவ/ வ0கிறா)களா எ+ ஒளி./

பா)./ நிகிற/.

ெந- மர விளாமர எ ேகேயா ஓாிட.தி- உயி) ைவ./ ெகா4(0கிறன. இத பாைலயி- பிறைர ெகா+ வா= மறவ)களாகிய
வி-ேல0ழவ)க வா1கிற)க.

எ ேகா ஓாிட.தி- ெகாGச ப5ைம இ0கிற/. அ ேக விளாமர.தி கீேழ

ப,ைச கபல.ைத விாி.தாேபால பயி) பரதி0கிற/. அத ேமேல விளா

பழ க ப=./ உதி)தி0கிறன. மாமர, ேசாைல8 அதி- இ0/ பா$
யி@ பாைல நில.ைத அ$./ இ0கிறன.

பழ தமிழ) வா1ைகயி- ெதDவ பதி நறாக இ0த/. தி0மாைல8

பலராமைன8 இத '.தக.தி- வ0 ெசD8களி- கா4கிேறா.

சகரபாணியாகிய தி0மா- ேவத த-வராக& உலகேம உ0வமாக ெபற
ெப0மானாக& விள

கிறா). அவ) எ ெபா0ளிேனா$ இ0 பவ);

எ-லாவைற8 த அடகியவ). ச)வாதாியாமி; ச)வ வியாபக). அவ)

தைமயனராகிய பல ேதவ) ெவைள நிறைடயவ).

பல ெதDவ க இ0தா@ உள கசி/ வழி ப$ ெதDவ ஒ+

ஒ?ெவா0வ0  இ0 . அ.ெதDவ. தி0வ0ைள ெபறேவ4$ெமற
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ஆ)வ.தினா- ேசா)வி-லாம- அவ)க சாதன களி- ஈ$படா)க. வழிப$

ெதDவ.ைத க4ணாேல காணலாெம+, அத காசியிப எ-லா

இப களி@ சிறத ெத+ நபினா)க.

ேநா' ேநா+ நீரா( ஈர 'லராதப(ேய ெச+ ைகயினா- பிைச ஏ+
உ4H /றவிய) இ0தன).
இ-லற வா1&

ெபா0 இறியைமயாத/ எபைத ஆடவ)

உண)தி0தன). ெபா0 ஈ$வ/ அவ) கடைம எபைத மகளி) உண)/

அவ)கைள பிாி/ சிலகால இ0  /ப.ைத ெபா+.தா)க. எ4ணியப(

ெசD8 /ணி&ைடயவ)கேள சிறத ஆடவ)க எற எ4ண இ0த/.

ஒ0வேரா$ ந' Mண ேவ4$மானா- அவ) த தி தயவைற ேப

ஆராD/, ஏ'ைடயவெரறா- ந4' ெசDவ/ இ-ைலயானா- ெசDயாம-

இ0 ப/ ெபாிேயா) இய-'. ஒ0ைற ந4பராகி ெகா4டா- பிற

அவ0ைடய த திைய ஆராDவ/ தவ+ எப/ அவ)க ெகாைக.

இள ெப4க மண- விைளயா$வா)க. கபல.ைத விாி./ அதேம-

பதா$வா)க. இ-ல.தி- மகளி) மாைல கால.தி- விளேக+வா)க; வி(ய

கால.தி- தயி) கைடவா)க. காவிேல சிலைப8 உடபிேல ெபானாலகிய

ேசயிைழகைள8 அணிவா)க. இயைக அழைக க4$ இ'+வ/ சில மகளி)

இய-'.

மகளி0

உயிைரவிட, சிறத/ நாண. இள ெப4க தைடய அைனயா-

ாிட.தி@ ஆய.ேதாாி ட.தி@ மிக அ' M4(0தா)க. இரவி- த

அைனயி அைண பிேல இ'+ உற

வாயிேல .தமி$ ெகாவ/4$.

வா)க. தாD த ெப4ைண

ெபாைன உைர க-- ேதD./ பா) பா)க. அத உைர க-@  கடைள

எ+ ெபய). தயி) பாைனயி- விளாபழ.ைத ேபா$ *(ைவ பா)க.

அத>- அத பாைனயி ைடநாற மா+. யா1 வாசி./ அத இைசயிேல

ஈ$ப$ வழக தமி1 மக;

உ4$,

இத ஒப/ பாட-களிேல இ.தைன ெசDதிக; இ> சில ெசDதிக;

அைமதி0கிறன. நாJ+ பாட- அட கிய நறிைணயி- இ> பல பல
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ெசDதிக உ4$. இ ப(ேய எ$.ெதாைக

-களி@ உள ெசDதிகைள

ஆராDதா- ப4ைட கால. தமி1 மகளி வா1ைக நிைலகைய. ெதாி/
ெகாளலா.

இத நறிைனைய பழ கால.தி- ெதா

பி.தவ பனா$ தத பா4(ய

மாற வ=தி எற அரச. உைர எ=தி அ,சி பதி பி.தவ) பின.F) அ.

நாராயணசாமி ஐய) எற ெபாியா).
ச க

-களி@ள பாட-க இகால./. தமி1 மக;

விள காத நைடயி-

இ0கிறன. அவைற. ெதளிவாகி;- அவறி@ள ெபா0 யாவ)

மன.ைத8 ெகாைள ெகா;, இத எ4ண.தினா- சில அக ெபா0

ெசD8க;  கைத ேபாற உ0வ.தி- விளக எ=தி ’கைலமகளி’- '

ெவளியிேட. அவைற அப)க ப(./ பா)./ மிக& பாரா(ன)க.
அத க$ைரகைள. ெதா ./, ’காவிய ஓவிய’ எற ெபயேரா$ ஒ0

'.தகமாகி விாிவான க&ைரேயா$ ெவளியிேட. அ பா- தி00கா+

பைட  விளக எ=தி, ’வழிகா(’ எற ெபயேரா$ ெவளியிேட. இத
இர4$ '.தக க; தமிழ)களி உள./

உவதைவயாக இ0கிறன

எ+ ெதாி/ இப மைடகிேற. 0க தி0வ0; எ ஆசிாிய பிரா>ைடய
ஆசி8ேம இத, ெசய- யா ' வத

இேத ைறயி- இ> பல பாட-க;

*லகாரணமாக நிபைவ.

விளக எ=தலாெம+

எ4ணிேன. எ க0.ைத அறி/, அ ப(, ெசDவ/ மிக& நெற+, நா

அைத, சிறி/ ேசா)விறி நறாக, ெசDய ேவ4$ெம+ வ'+.தி, இைவ
'.தக உ0வ.தி- வ0வத ாிய ஏபா$கைள8 ெசD/, எைன. F4(

நிபவ) எ உ=வலபின0, அத நிைலய.தி தைலவ0 ஆகிய R ரா. R,
Rக4ட அவ)க. இய-பிேல ேசாபைல அணியாக M4ட நா

அவ)க;ைடய ஊக இ-ைலயானா- இைத எ=த ப(0க மாேட.

ஆகேவ அவ)க;
இத யசி ந

எ நறிைய. ெதாிவி ப/ எ தைலயாய கடைம.

நிைறேவ+வத

0க தி0வ0; தமி1 அப)களி

ஆதர& இறியைம யாதைவ. அைவ கிைட  எற நபிைகேய

'மைனவிளைக’ த- த- ஏற, ெசDத/.
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கா).திைக. தி0நா
12-12-1951

கி. வா. ஜகநாத

----------------றி

ச க

 காசிக; . தமி=லக அளி.த ஆதரவினா- இ ேபா/ இத

இர4டா பதி ' ெவளியாகிற/. இ பதி பி- பி> இர4$ பாட-க; ாிய

விளக.ைத, ேச).தி0கிேற.
க-யாண'ர, மயிலா M)
9-2-1955

கி. வா. ஜகநாத.

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

1.

உ

ைற

7. அத ப4'

ேவத த-வ

2. மைன விள

8. எ ப( ேபாவா!

4. க@1தன க4

10. கட&ளானா- என?

3. வழிப$ ெதDவ

9. ேதாழியி சின

5. த பிேன!

11. ேதாழியி ததிர

6. யாம./ மைழ

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

1.

இைறவ எ

மைன விள

ேவத தவ

 நிைறதவ, எ-லா ெபா0ளாக& நிபவ. அவ> 

எ-லா அட கி நிகிறன. அவ எ-லாவறி@ கர/ நிைற/ நிகிறா.

Mவி- மண ேபால& எ; எ4ெணD ேபால& ெந0 பி- ெவ ப ேபால&
எ-லா ெபா0களி@ நிைற/ விள

கிறா எ+

-க <+. ேவத க

எ-லா அ கட&ைள. /திகிறன. அத ேவத.ைத உலக./ . தத

த-வ அவதா.

அவ>ைடய த./வ.ைத8 ெப0ைமைய8 உலக உண)வ/ எளித+.

உண)தாலறி அவைன அHகி அ0 ெப+ இபமைட8 ெநறி உலக.தி-
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உள உயி)க;

'ல படா/. Tாிய தைன கா(. த ஒளியா-

உலக.ைத8 கா$கிறா. கட& தைன ேநேர கா$வதி-ைல. த

உ4ைமைய அறி&ைடேயா) உண0 வ4ண அ0

ைல கா(னா.

அைத.தா ேவத எ+ ெசா-வா)க. அறிய ேவ4(யவைற அறி8ப(
தைன ஓ/வா0
அைமத/.

உதவியாக இ0 பதனா- ேவத எற ெபய) அத

அவ>ைடய உ0வ எ/? நம
உ0வேம. அவ உ0வ./

ஆதாரமாக இ0கிற எ-லா அவ>ைடய

அள& எ/? நா எவைற மிக மிக ெபாிய

அள&ளனவாக நிைனகிேறாேமா அைவகெள-லா அவ>ைடய தி0ேமனியி
அளைவ அறிய ஒ0வா+ பயப$, இத நில விாி.த/; மிக மிக பரத/.

கட@ எ-ைலய+ பரத/. ஆகாய பி> விாித/. திைசக மிக மிக

நீ4டன. இைவகைளேய கட&ளி தி0ேமனி ப திகளாக காணலா; க4$
மகிழலா.

இைறவ உலகமாக இ0கிறா. உலகேம தி0ேமனியாக அழ

அவ>

ேலாக5தர எற தி0நாம அைமதி0கிற/.

நா பிற/ வா1/ நட/ அட

நைம. தாD ேபால. தா

வத

M./ நி 

ஆதாரமாக நிப/ Mமி. இத மாநில

கிற/. அக1தா@ உைத.தா@ ெபா+./. தா

அ0 தைமைய உைடய/ மாநில. நம

இ0ைகயாக& உண& த0



களGசியமாக& நமெக+ பல ெபா0கைள. த அக.ேத ெபாதி/
ைவ.தி0  ெப(யாக& இல

கிற/. Mமி இ-ைலயாயி நா இ-ைல; '-

M4$, பயி) ப,ைச, ஆ$ மா$, ' சி க, மனித) யா0ேம இ-ைல. உலக
எறாேல உயி) <ட.ைத
இ ப( ந க4 நம

றி  ெபயராகி விடத-லவா?

ஆதாரமாக விாி/ கிட  இத மாநிலேம

இைறவ>ைடய ேசவ(. தாமைர ேபாற சிவத தி0வ( உைடயவ இைறவ

எ+ ேபா+கிேறா. அத. தி0வ( எ ேகா தி0ைவ த.தி- தி0 ேகாயி-

மா.திரேம நிப/ எ+ க0த ேவ4டா. நா உண)தா@ உணரா விடா@

நைம. தா

 ஆதார ெபா0 அ/ தா. உலக.தா அ ெப0மான/ தி0வ(.

Mமிைய, T1தி0 ப/ கட-. கட- இ-ைலயானா- நம
உலக.ைத, 5றி கட- இ0 'தனா- Mமி

நீ) இ-ைல.

அ(யி- நீ) ஊ+கிற/. கட-

இ0 பதா- தா ேமக க அதனிட.ேத நீைர க/ மைழ ெபDகிறன. கட
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நீ) ஆழ.தா- நீலநிறமாக. ேதாறி> Fய ெவைள நிறைடய/. அத நீ)

ேநாைய உ4டாகாத FDைமைய உைடய/; உலக./ அ=ெக-லா ஆறி

வழியாக& கா-வாD வழியாக& தபா- வி=தா@ த FDைம ெகடாமஇ0 ப/.

கட- ஆழமாக இ0 பதனா- அதி- ச

க உ4டாகிறன; இ பி, ச

வல'ாி தய பல வைகயான ச க க உ4டாகிறன. ச

வைள எ+ ெபய). உயி) உள ச

ழ

, இடாி,

 . தமிழி-

மா. கட- ேம பர பி- வ/

ேம8ேபா/ கா+ Lசினா- ச கி- ஒ எ=' எ+ ெசா-வ/4$.
வைளக நர@ ஓைசைய கடகைரயி- உள நமா- ேகக இயலா/.

ஆனா@ ெபளவ.தி- வைளக நர+ ெகா4$தா இ0கிறன. க4ணா-

காH Fய நீைர8 காதா- ேக  வைளக நர@ ஒைய8 உைடய/ கட-.
மாநில.ைத, 5றி கிட  இத. Fநீைர8ைடய ெபளவ.ைத, வைள நர@
ெபளவ.ைத, மாநில மடைதயி உைடயாக வ0ணி ப/ 'லவ) வழக. மாநில

இைறவ>ைடய தி0வ(களான- அவைற, T= ெபளவ அவ>ைடய

உைடயாக. ேதா+வ/ ெபா0.த அ-லவா? மாநில.ைத, ேசவ(யாக ெகா4ட
இைறவ Fநீ) வைள நர- ெபளவ.ைத உ$ைகயாக ெகா4$ நிகிறா,

பாதேம இ?வள& விாிததானா- அவ>ைடய உட- வ4ண =வ/ கா4பா)

யா)? Mமியி0/ ேமேல ஓ கி நிப/ வி5'. அத உயர.ைத8 பர ைப8
அளவி$வா) யா)? ெமDயி- தா சிறிய/. தாைள கா(@ தி0ேமனி பர '
விாிவாக இ0 . இ ேக, மாநில.ைதேய ேசவ(யாக பைட.த ெப0மா>
எ?லாவைற8 த அக.ேத அடகிய ஆகாயேம தி0ேமனியாக விள

கிற/.

அத வி5' எ-லா Mத கைள8 த>ேள அடகி ெகா4$ நிப/. வி5'

த ெமDயாக ெகா4$ இைறவ எ=த0ளியி0கிறா.
ெதDவ. தி0&0வ க;

ைகக; அத

நா

ைகக இ0 . எ$ ைகக; பதின+

ேமபட ைகக; இ0 ப/4$. இர4$ ைககைள பைட.த

மகைள கா(@ ெப0Gெசய@ ஈைக.திற> பைட.தவ இைறவ

எபைத கா$ அைடயாள க அைவ. மாநில.ைத, ேசவ(யாக&, Fநீ)
வைள நர@ ெபளவ.ைத உ$ைகயாக&, வி5ைப ெமDயாக& பைட.த

பிரா எ.தைன ைககைள உைடயவ? திைசக எ.தைன? கிழ , ேம ,

வட , ெத

எ+ நா

எ+ <றலா. இைறவ>  நா

தி0 கர க;
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அத. திைசகேள கர க. தி க நா

ம$மா? ேகாண. திைசகளாகிய

வடகிழ , வட ேம , ெதகிழ , ெதேம
எடாகிவி$ேம அUடதி

எபவைற8 ேச).தா-

எப/ அ( பட வழகமாயிேற! அ ப(யா>-

இைறவ>  ைகக எெட+தாேன ெசா-ல ேவ4$? அேதா$ நி+.திவிட

<டா/. ேம@ கீ=மாகிய திைசகைள8 ேச)./ ப./. தி

எ+ ெசா-வ/

ஒ0 வழக. ஆ1 கட- ஒ0வ *1 கிறா; அவ எத. திகி- பிரயாண

ெசDகிற? கீேழ, வான விமான.தி- ஒ0வ ஏ+கிறா. அவ எ$. தி களிெச-ல வி-ைல; ேமேல ெச-கிறா, ஆகேவ, ப./. திைச எ+ ெசா-வ/ இத
கால.தி- நறாக விள

. திைச ப./ எறா- இைறவ ைகக; ப./.தா.

இ> VHகமாக. திைசயாராD,சிைய, ெசDதா- வட கிழ   கிழ  
ந$ேவ பல பல ேகாண. திைசக உ4$. அைல அ.தைன8ேம இைறவ

தி0கர கதா. இ.தைன ைகக எ+ கணகி$, ெசா-வதி- ச கட எ=.

ஆன- திைசக எ.தைனேயா அ.தைன ைகக எ+ ெசா-விடா- ஒ0
ச கட இ-ைல. இைறவ திைசகைள ைகயாக ெப+ விள

கிறா ,

ேசவ(ைய க4ேடா; உ$ைகைய. தாிசி.ேதா; ெமDைய உண)ேதா;
ைகைய8 ெதாி/ ெகா4ேடா, நீ4$ உய)/ விாி/ பட)/ நிைற/

விள

 தி0ேகால.ைத ஒ0வா+ நிைனக (கிற/. என உனதமான

தி0&0வ கWரமான காசி அள& காண இயலாத தி0ேகால மாநில

ேசவ(யாக, /ரநீ) வைள நர- ெபளவ உ$ைகயாக, வி5' ெமDயாக, திைச
ைகயாக நி  ெப0 தி0ேமனி அழகிய/; விாித/; ஆதாரமான/.

எெப0மா>ைடய தி0விழிகைள காண ேவ4டாமா? இைறவ தி0விழிக

அவ பிறைர பா)க மா.திர அைமதைவ அ-ல. நா அவ தி0விழிகளாேல

தா பா)கிேறா. நம

க.தி- இர4$ விழிக இ0 ப/ உ4ைமதா.

ஆஞ- இத விழிக தாேம காH திற பைட.தைவ அ-ல. இைறவ த

தி0விழிகைள விழி./ அ0 ேநாக பாகாவிடா- நா க4 இ0/

0ட)களாகேவ கல கி நிேபா. பக- ெச கதிேரா உதயமாகாவிடா-

உலகேம இ0ளி- *1கி கிடகிற/. இ0டைற ேள வி$ விடா- க4
இ-லாத

0ட>  க4Hளவ>  ேவ+பா$ இ-ைல. க4

உைடயவ>

அத க4 பயபட ேவ4$மானா- ஒளி ேவ4$; அத

ஒளிைய இரவி- சதிர> பக- Tாிய> எ ேபா/ அகினி8 த0கிறன.
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அத *ைற8 ,5ட)க எ+ ெசா-வா)க. *+ 5ட)க; இ-லா

விடா- உலகி- யாவ0
இைறவ>

0ட)கேள ஆவா)க.

*+ க4க உ4$. கா4பத  ப5ைமயாக

ளி),சியாக

நில& L5 மதிய ஒ0 க4; ெவG5ட) L5 கதிரவ ஒ0 க4, தீ,5ட0 ஒ0

க4. இத *+க4க; ஒளி பிழ'க. இவற- உலக ஒளி ெப+கிற/.

இைறவ தி0க4ணா- ேநாகினா-தா உயி)க விழி பைடகிறன எ+
ெசா-வ/ எ?வள& ெபா0.தமான ெசDதி. Tாிய இ-லாவிடா- பயி) ப,ைச

இ-ைல; அகினி இ-லா விடா- மனித பல ெசய-கைள, ெசDய (யா/.

இைறவ தி0விழிகைள மல).தி பா) பதனா- உலக ஒளி ெப+வேதாடறி,
எ=,சி ெப+கிற/; மல),சி ெப+கிற/; வள),சி அைடகிற/; +

ெப+கிற/;

கனிவைடகிற/. பயி) ப,ைசக ெசழிகிறன; மல) மல)கிற/; ெகா( பட)கிற/;
தாமைர8

வைள8 சிாிகிறன; நா F கி விழிகிேறா. உடபி- ர.த

ஒ$கிற/; இ0' உ0 கிற/; நம

உண& ேவகிற/. -இ ப(ேய *+

5ட)களா- நிக= காாிய கைள அ$கிெகா4ேட ேபாகலா அ-லவா? ப5 க
திைர8ைடய மதிய பிற 5ட)க; க4ணாக அைமய இைறவ எ=த0ளியி0கிறா எபதி- எ.தைன உ4ைமக ெபாதி/ கிடகிறன!

இ ேபா/ அவ>ைடய தி0ேமனி காசிைய. தி0வ(யி- ெதாட கி உைடைய
பறி ெமDைய8 ைகைய8 ெதா$. தி0 விழியள& ெச+ தாிசி.ேதா.

இைறவ>ைடய சநிதான.தி- த- தி0வ(ைய கா4ப/தா ைற. ந

தைல அ ேபா/தா வண

 அக கார ைடயவ அ(ைய காணமாடா.

இைறவ தி0 ஆணவ அட கி நிக, அவைன வண கி பணிய ேவ4$.
பணி8 கா- அவ தி0வ( ஒ+தாேன ெதாி8? அைத க4டா-, அ'ட
க4டா-, பிற

மற அ க கைள பா)க இய@, கட&ைள. /தி ெசDைகயி-

தி0வ( ெதாட கி. தி0( வைரயி- வ0ணி ப/ மர'. இைத பாதாதி ேகச

எ+ ெசா-@வா)க. இ ேக இைறவ>ைடய தி0ேமனிைய, ேசவ( ெதாட கி

க4ேடா. அத, ேசவ(, மாநில. நா நி  நில.ைத த- பா)./.தாேன
கடைல8 வி5ைப8 திைசைய8 5டைர8 பா)க ேவ4$? மாநில
பர ைப க4ேடா; அதி- இைறவ ேசவ(ைய க4ேடா; க4ேடாேமா
இ-ைலேயா காணேவ4$. Fநீ) வைள நர- ெபளவ.ைத க4ேடா; அதி-

இைறவ உ$ைகைய க4ேடா. வி5ைப பா).ேதா; திைசைய க4ேடா;
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அவ ெமDைய8 ைகைய8 க4ேடா. ப5 கதி) மதிய.ைத8 5டைர8

பா).ேதா; அவறி- அவ க4கைள க4ேடா. மாநில.ைத, ேசவ(யாக

பா) ேபா/ மாநில எற நிைன& மற/ இைறவ நிைன& ஊ+கிற/.
ெபளவ.ைத அவ உ$ைக யாக பா)  க4Hைடயா0  கட- மைற
கிற/; அவ நீல ேபராைடேய ேதா+கிற/. வி5ைப மற/ ெமDைய

பா)க&, திைசைய மற/ ைக ைய பா)க&, 5டைர மற/ க4ைண

பா)க& வைம8ைடயவ)க எ

 இைறவைன பா)  ேபரறிவாள)க.

நா அ ப( பா) பதி-ைல. நா பா)க (ய வி-ைல எபதனா- உ4ைம

மாறேத!

இைறவ எ

 நிைற/ பயி+ நிகிறா, இயைக =வ/ அவ

தி0&0வ பல பல உ0வ களாக இய@ எ-லாவறி@ அவ உைறகிறா;
அவறிJேட நிைற/ பயி+ நிகிறா. அவ+ ேள அட கி நிகிறா,

இயற எ-லாவறி@ பயி+ நி  இத நிைலைய, ச)வ வியா பிய எ+
ெசா-வா)க. பா) மிட எ

ெமா0 நீகமற நிைறகிற பரெபா0 அவ.

நம . ெதாியாம- எ-லா ெபா0க; ; பயி+ நி  அ ெப0மா
அத ெபா0கைள விட, சிறியவ அ-ல. அட கின ெபா0ைள கா(@
அடகி ைவ.தி0  ெபா0 ெபாி/ எப/ இய-'. இ ேக இயற எ-லா

ெபா0களி@ இைறவ அட கி நிகிறா எ0-, அத ெபா0க
அவைனவிட ெபாியைவ எ+ ெசா-ல. ேதா+கிறத-லவா? ஒ0
ள./  ேபா$கிேறா. அத

ட =வ/ நீ) நிரபி இ0கிற/.

ட./ ேள நீ) இ0கிற/. ஆனா- நீ)

நிகவி-ைல. அ/

ட./

ட./  இ0 பேதா$

உேள அட கியி0கிற/; ஆயி> அத

நீ0  இ0 பதனா-, அத நீ)
ட./

ட.ைத

ட

ட.ைத. தன ேள அடகி8 இ0கிற/

உ; 'ற' நீ) இ0 பதனா-

ட./  அட கி8

ட.ைத.

தன  அடகி8 நிகிற/ நீ) எ+ ெசா-@வதி- தவ+ இ-ைல. இைறவ>

அ ப(.தா இ0கிறா. இயற எ-லாவறி@ பயி+ நிைறதி0கிறா;
அேத சமய.தி- எ-லாவைற8 த அக.ேத அடகி8 ைவ.தி0கிறா,
உ; 'ற' நிைற/ விள

கிறா. அவ ச)வாதாியாமி; ச)வ வியாபக.

எத ; அட கியவ; எதி@ அட காதவ. எ-லாவ+; இ0கிறா;
எ-லாவறி  அ பாலாD இ0கிறா; கட&.
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இ ப(, இயற எ-லாவறிேனா$ பயி+, எ-லாவைற8 அக./
அடகி8 விள

 இைறவேன ேவத.ைத. தி0வாD மல)த0ளினா. ேவத.ைத

அவ ெசானா; அத ேவத அவைன.தா ெசா-கிற/. ஆகேவ ேவத.ைத.
தத த-வ> அவேன, ேவத.தி
உலகேம த உ0வாக அைமய, எ

ேவத த-வைன பறி நம

ெபா0ளாகிய த-வ> அவதா.
 பயி+ எவைற8 த> அடகிய

என ெதாி8? நா ேகாயி- விகிரகமாக

ைவ./ வழிப$கிேறா. அத உ0வதா நம . ெதாி8. பலபல ேகால களி-

தி0மா- ேகால ஒ+. சகர தாி.ததி0கர.ைத உைடய சகர பாணியாக

அவைன வண
விள

கிேறா. அத, சகர, தீெத-லா அ+ப(யாக அவ கர.தி-

கிற/; உயி) <ட க;

ந& ேந)தா- அைத ேபாகி

பா/கா  பைட அ/; தீ/ அ+ ெபா0$ விள

 திகிாி; அத. திகிாிைய

உைடயவனாக நா இைறவைன கா4 கிேறா, சகர ைகேயா, தீதற
விள கிய திகிாிேயா எ+ 'க1கிேறா.

திகிாிைய. தி0 கர.தி- ெகா4ட தி0மாலாக நா காH இ ெப0மாைன அ0
ெபற சாேறா)க எ ப(, ெசா-கிற)க ெதாி8மா? ேவத த-வ எ+
ெசா-@கிறா)க. எ

 நிைறத பரெபா0, எ-லாவைற8 தன 

அடகிய த-வ எ+ பாரா$கிற)க. இ/ம$மா? அவன0ேள க4ணாக
க4டவ)க அ ெபாியா)க; அவ>ைடய தி0ேமனி ேகால.ைத க4$

இ'+ அத இப Mாி பிேல நம  எ$./, ெசா-கிறா)க. நா பா) 

‘தீதற விள கிய திகிாிேயாைன’ேய அவ)க மாநிலG ேசவ(யாக ெபறவ
எ+, Fநீ) வைள நர- ெபளவேம அவ உ$ைகயா  எ+, வி5'

ெமDயாக விாித தி0ேமனிய அவ எ+, திைசைகயாக நிபவ எ+,
ப5 கதி) மதியெமா$ 5ட) க4ணாக அவ>

ஒளி0 எ+ ெசா-, அவ

வி5வ Yப.ைத கா$கிறா)க. அேதா$, அவ இயறெவ-லா

பயிறவென+ 'க1கிற)க.
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உலக.ைத நா கா4கிேறா; அவ)க; கா4கிறா)க. நா உலக.ைத
உலகமாகேவ பா)கிேறா; அவ)க தி0மாலாக, ேவத த-வனாக, எ



நிைறத இைறவனாக பா)கிற)க. அவ)க;ைடய ெப0ைமைய எென+

ெசா-வ/!

மாநில ேசவ( ஆக. Fநீ)

வைளநர- ெபளவ உ$ைக ஆக
வி5'ெமD யாக. திைசைக ஆக

ப5 கதி) மதியெமா$ 5ட)க4 ஆக

இயற எ-லா பயி+ அக./அடகிய

ேவத த-வ எப

தீதற விள கிய திகிாி ேயாேன.
[ உயி) <ட.தி தீைமகெள-லா அ+ ெபா0$. த>ைடய

தி0கர.திேல 5ட) வி$ விள கிய சகரா8த.ைத8ைடய தி0மாைல, ெபாிய
நில.ைத, ெசைமயான தி0வ(களாக&, Fய நீைர 8ைடய ச

க ழ



கடைல ஆைடயாக&, ஆகாய.ைத உடபாக&, திைசகைள கர களாக&,

த4ைம8ைடய கிரண கைள ெபற சதிரேனா$ Tாிய அகினி எற பிற
5ட)கைள க4களாக& ெப+, உலக.தி- இயைகயி- அைமத எ-லா
ெபா0களிேனா$ இைச/ நிைற/, அவைற. த>ேள அடகிய,
ேவத./

*ல'0ஷ எ+ ெபாிேயா)க ெசா-வா)க l

திகிாிேயாைன ஆக, பயி+, அடகிய த-வ எப எ+ வாகிய.ைத
ெபா0.தி ெகாள ேவ4$,
வைள-ச

நர--ழ

, உ$ைக-ஆைட. வி5'-ஆகாய, ப5 கதி)- ளி)த

கிரண. இயற இய-பாக அைமத, பயி+ - பழகி நிைற/. எப - எ+

ெசா-வா)க. திகிாிேயா - சகர பைடைய உைடயவ.]
-----------
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2.

மைன விள

இ-லற வா1வி- ஈ$ப$ இப காH அத க(ள
ைறவி-ைல. அழ

இப./

காைள

எதனா@

பிழபாக. திக= காதைய ெபறபி அவ>ைடய

ேவ+ என ேவ4$? உலக அறிய மைனவியாக அவைள ஏ+

ெகா4டா. அழகிய இ-ல.தி- அவேளா$ வாழ ' தா. அற.ைத வள)./

இப கட- /ைளதா$ வா1விேல அவ ஈ$படா. த ேனா) ஈ(

ைவ.த ெபா0 இ0தா@ த யசியினாேல ெபா0ைள, சபாதி./ அற

'ாிவ/தா சிற ' எப/ தமிழ) ெகாைக. ஆகேவ, அவ அற இப
ெந$

கால இைடNறிறி விைள8 ெபா0$ ெபா0 ஈ( வர எ4ணினா.

அற ெபா0 இப எற *+ உ+தி ெபா0களி@ ந$நாயகமாக நி 
ெபா0 இ0தா- அற ெசDயலா; இப /Dகலா. அத ெபா0
இ-லாத வறியவ)க, பிற0

ஈய& இயலா/; தாேம இப /Dக&

(யா/, இவைறெய-லா அவ ந

உண)தவ.

ேவ+ நா$ , ெசறா- நிைறய ெபா0 ஈட (8 எற நபிைக
அவ>

இ0த/. திைரகட- ஒ(8 திரவிய ேத$ உ+தி பா$ உ4$.

ஆன- ஒேர ஓ) எ4ண இத யசி . தைடயாக நிற/; அ/தா பிாி&.
அவ> அவ காத8 அறி பறைவகைள ேபால பிாிவி-லாம- இைண/
வா1கிறவ)க மல0 மனேபால ஒ0வேரா$ ஒ0வ) உள ஒறி இைச/
இப வா1& கா4கிறவ)க. இ ேபா/ அவ அவைள வி$ பிாி/ ெச-ல

ேவ4(யி0 . ெபா0 ஈட, ெச-@ இட.தி

அவைள8 அைழ./,

ெச-வ/ இயலாத காாிய. பிாி/தா ேபாக ேவ4$. ேபாகாம- இ0/

விடலாெமறா-, ெபா0 இ-லாம- இ-லற வா1ைகயி- ஒ+ ெசDய
இயலாேத!

பிாி/ ெச-ல.தா ேவ4$. எ?வள& விைரவிேல ெபா0ைள, சபாதி./

ெகா4$ வரலாேமா அ?வள& விைரவிேல வ/விட ேவ4$ எ+தா அவ

நிைன.தா. இறியைமயாத அள&

ேகா(யாக

ெபா0 ஈ(னா- ேபா/ேம ேகா(

வி./ விட ேவ4$ எற ஆைச அவ>

காலேம அவைள பிாிதி0க ேந0.

இ-ைல. ஆத சிறி/
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ஆனா@ அத, சிறி/ கால <ட அவ)க பிாிதி0க (யாேத! அவ ஆடவ;
மன.தி4ைம பைட.தவ. ெபா0ளி$ யசியி- ஈ$ப$வதனா- பிாி&.

/ப.ைத அவ ஓரள& மறதி0கலா. அவ>ைடய காத பிாிைவ,

சகி பாளா? ஒ?ெவா0 கண அவைன காணாைமயாேல '=ைவ ேபால.
/(க மாடாளா?
ெபா0ேளா இறியைமயாத/; அைத சபாதிக காதைய பிாி/தா ெச-ல

ேவ4$. பிாி&. /பேமா ெபா+.த
நிைலைமயி- என ெசDவ/?

அாிய/. இத இைசேகடான

எ ப(ேயா ஒ0வா+ அவ; . த காத- 'ல ப$ப( ெகாGசினா; ஆ+த<றினா; தா ேபாக ேவ4(யத அவசிய.ைத உண).தினா; 'ற ப$
விடா. ேபாD ெபா0 ேத(னா. சபாதி.தா; ம+ப(8 ஊ) வ/
ேச)தா. அவேளா$ இ ேபா/ ேச)/ அVபவி  இப ைன

கா(@ மி தியாக இ0கிற/. நிைன.த காாிய.ைத நிைன.த வ4ண

நிைறேவறி ெவறி க4$ விடா-, எ.தைன ஆனத இ0  அ?வள&

ஆனத அவளா- உ4டாகிற/. ேமெகா4ட ெசயைல. விைனைய-

(.தாேபாற இனிைமைய. த0பவ அவ; ெசDவின (.தன இனிேயா.
ெசDவிைனைய (./ பய ெபறவ அ-லவா அவ? ஆகேவ அத

இப.ைத8 இத இப.ைத8 ஒ பி$ பா)  இய-' அவனிட
அைமத/.

-------------- # # ---------இ ேபா/ அவ>ைடய உள.தி- சிறி/ சபல த(ய/; ம+ப(8 ெவளிநா$

ெச+ சில கால த கி ஏேத> ெதாழி- ெசD/ பண சபாதி./ வரலாமா எற
எ4ண ேதாறிய/. பண எ?வள& இ0தா- தா என? ெசலவழிகவா வழி
இ-ைல? இ> பண ேச)./ வதா-, இ> இப உ4டாவத

ஏற

வசதிகைள ெப0கி ெகாளலாேம எற வி0 ப அவ>ைடய ெநGசிைடேய
ைள.த/.
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’அட பாவி ெநGேச உன

இ>மா சபல? னேல பட /ப கைள-

ெய-லா அத  நீ மற/ ேபானாயா? ெபா0ைள, சபாதிக ம+ப(8

ேபாகலா எ+ எ4Hகிறாேய ேபான தடைவ படாத பா$ பேடா; அதி

எ4ணி பா)’ எ+ அவ நிைனகிறா; ெநG5 தா நிைனகிற/; ஆனா@

அைத ேவறாக ைவ./ ேப5வ/ேபா- அத நிைன ' ஓ$கிற/.

"நா ேபாேனாேம, அத வழி அழகிய சாைல8 ேசாைல8மாகவா இ0த/?
M கா& அட)த மர நிழ- தர, ேபா  இட களி- எ-லா மக உபசார
ெசDய, அழகிய காசிகைள க4$ களி./, ெசறா@
க4ணராவி காசிைய எனெவ+ ெசா-வ/!"

ற இ-ைல. அத

அவ இ ேபா/ இ0த இப, Tழேல அ+ அ ேபா/ பட பாைட
நிைன&  ெகா4$ வ0கிறா.

ேபான வழிெய-லா மர க0கி வள 50 கிய பாைல நில அ/. எ ேகேயா ஒ0
*ைலயி- ேவ ப மர ஒ+; ேவ+ எ ேகா ஓாிட.தி- ெந- மர ஒ+.

பா).தாேல க4 எாி,சைல உ4டா  அத, 5ர.தி- நி  அத, சிர.திநி  அத ேவ ப மரமாவ/ அட)/ வள)தி0கிறதா? எைறேகா
த4ணிைர க4ட அ/ ஏேதா '4ணிய./

உயிைர ைவ./

ெகா4(0கிற/. இைலேய ெதாியாம- கிைள ெதாிவதனா- அ/ நீளமாக.

ேதா+கிற/. வள இ-லாம- சைத பி( பிறி

,சி

,சியாக இ0 

ைக8 கா@ உட' நீளமாக. ேதா+வ/ இ-ைலயா? வான.திேல அத
கிைளக நிமி)/ நிெறன. பர/ பட)/ தைழ./ நிழ- தர அ ேக நீ)

வளதா இ-ைலேய. ேமெல-லா ஆகாச. அைத $வ/ேபால நிகிற வா.

ெபா0 ெந$Gசிைன கைள8ைடய/ அத ேவ ப மர.

அத அ(மர எ ப( இ0கிற/? ெபா+ . த(ன '4ைண ேபாேல

ெபாாி/ ேபாD கிடகிற/. ெபாாித அைரைய8ைடய அத மர.தி வாெபா0

ெந$Gசிைனயி ேம- ஒ0 பறைவ இ0கிற/. அ/

யி@ அ-ல; கிளி8 அ-ல.

யி@  கிளி  அ ேக பழ தளி0 ஏ/? ப0/ க= ேம அத
பாைலவன.தி பறைவக, வழி பறி ெசD8 கவ)க பிரயாணிகைள மடகி

ெகாைல ெசDவ/ உ4$. அத பிண கைள ெகா.தி வி0/4H ெப0ைம
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உைடய பறைவகேள அத நில.தி- வாழ (8. ப0/ க=  பிணதி>

சாதி அ-லவா?

பாைல நில./ பிரைஜயாகிய ப0/ ஒ+ ேவ ப மர.திேம- இ0கிற/.
அத

அ ேக என ேவைல? அ/ ைடயி$

G5 ெபாாிக வதி0கிற/.

பிரசவ ேவதைனேயா$ அத மர./ கிைளயி- த கியி0கிற/. அத ேவயி

ேமேல, ஈ> ப0/ வ0தி உைற8 காசிைய. தா காணலா. பிண தி>
பரபைர வளர இட ெகா$கிற/, அத ேவ ப மர!
ேவ ப மர.தி கீேழ என இ0கிற/? அட)/ ெசறிதி0தா- ந-ல நிழஇ0 . இத மர.திேலா ேப0

இைலக இ0கிறனேவ ஒழிய, அைவ

தளதள ெவ+ தைழ.தி0கவி-ைல; அத இைலக; உ0வ 50 கிய சிறிய
சிறிய இைலக. மர.தி கீேழ நிழ- பட)தா இ0 ? 'ளி 'ளியாக நிழஇ0கிற/, ெபாாித அைர8 வாைன ெபா0 ெந$Gசிைன8 ஈ> ப0த

உய& (வ0/) நிைல8 உைடய அத பாைல நில ேவ ப மர.தி கீேழ 'ளி

நிழ- தா இ0கிற/.

அட! அத நிழ@ <ட ெவறி./ ேபானவ)க அ ேக இ0கிறா)கேள! எ ேக

பா).தா@ பைட பைத  ெவயி- கா8 ேபா/ அ/ 'ளி நீழலாக இ0தாஎன? நிழ- எபேத அாிய ெபா0ளாக இ0  அத பிரேதச.தி- எ?வள&
ைறவாக இ0தா@ நிழ- நிழ-தாேன?
ேவ ப மர.தி கீேழ 'ளியிடாேபாற நிழ-

ழைதக விைளயா$-

கிற)க. பாைல நில.தி@ மக இ0கிறா)க. அவ)க;ைடய

ழைதக

அவ)க. பாைல நிலமாயிேற; நீ) வள நிலவள இ-லாத அத இட.தி- என

விைள8? எைத பயி) ெசDய (8? அ ேக உள மனித)க எ ப(
பிைழகிறா)க?

அவ)க; உழ&. ெதாழி- ெசDபவ)கேள, நில.ைத ஏரா- உ=பவ)க அ-ல;
வி-@ அ' ெகா4$, வழி ேபா  மகைள ெகா+ அவ)களிட உள

ெபா0ைள பறி./ அைத ெகா4$ வா1பவ)க. அவ)க த க வி-ைலேய
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ஏராக ெகா4$ வழி பறியாகிய விவசாய.ைத, ெசDகிறவ) க; வி-ேல0ழவ).
ெகாைல. ெதாழி@ ெகாைளயி$ வ/ேம அவ)க;ைடய உ.திேயாக.
அவ)க; 

ழைத

(க உ4$. அவ)க;ைடய

மர.த(யி- விைளயா$கிறா)க. அவ)க;

ழைத க ேவ ப

ப( ேபா ந-ல பழக கேளா

இ-ைல, க-லா, சிறா). அவ)க வ$ ஆ$கிற)க; தாய கட ஆ$வ/

ேபாற ஒ0 விைளயாைட ஆ$கிறா)க. பாைல நில.தி- எ ேகா தனிேய

வள)தி0  ெந-காைய ெபா+கி ெகா4$ வதி0கிறா)க. அைதேய
உ0( உ0( விைளயா$கிற)க. ேவ ப மர.த(யி- ேகா$ கிழி./ அதிேல

ெந- காைய உ0( விைளயா$கிற)க. அவ) ேகா$ கிழி.த இட ெபாைன

உைர  க-ைல ேபால க+ பாக கர$ ரடாக இ0கிற/. வி-ேல)

உழவ)க;ைடய க-லா, சிற) வ$ ஆ$ அர காக அத மர.தி அ(
இ0கிற/.

இட நிைன.தாேல அ,ச த0வதாக இ-ைலயா? ஒ0 ெபா0ளாவ/ உள.திேல
ளி),சிைய, அழைக. த0வதாக இ0க <டாதா? ைக '

இடமான ேவ';

அ/<ட இைல சி+./ அ( மர ெபாாி/ நிகிற/. அத ேமேல பிண.ைத

வி0தாக அ0/ ப0/. கீேழ வி-ேல0ழவாி க-லா, சிறா)!

வழி பறி ெசDகிற வி-ேல0ழவ)க ேச)/ வா= சின, சின ஊ)க வழி

=வ/ இ0கி றன. ெவ ப நிைறத ற கைள8ைடய ஊ)க அைவ.
'ற.திேல மா.திர ெவ ப அ-ல; உள.ேத <ட ெவ ப ெகா4ட மக

வா= இட க அைவ. 5$கா$  அவறி  ேவ+பா$ இ-ைல.
★

★

இ?வள& ெகா$ைம நிைறத பாைல நில வழி காதல>ைடய அக க4ணிேல வ/
நிற/. "நாமா அத நில.ைத கட/ ேபாேனா!” எ+ அவேன மைல. தா.
நிைன.தா@ ந$கத0 இட அ-லவா அ/? அத இட.தி வழியாக

ம+ப(8 ேபாD ெபா0 ஈட ேவ4$ெம+ இத ெநG5 நிைனகிறேத! என

ைப.திய கார.தன!

ெசற தடைவ அவ ேபானேபா/ அத பாைல வன.தி ெகா$ைமைய ேநேர
க4(0கிறா. அத வழிேய ெச-@ேபா/ உ4டான /ப கிடக$.

அ ேபா/ அவ உள.ேத எ=த ஒ0 ெபாிய ேபாராட.ைத ஒ0வா+ ெவ+

ேமேல ெசற. அத, ெசDதி8 இ ேபா/ அவ>

நிைன&

வ0கிற/.
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வி-ேல) உழவ) வா= ெவ?விய  இட கைள8ைடய சிறிய ஊ)க

இைடயிைடேய இ0  5ர.தி வழிேய அவ ேபாDெகா4(0தா. அ ேக

ெவயி- க$ைமயாக அ( ேபா/தா மிக மிக. / ப உ4டா . ஆனா-

இ ேபா/ ெவயி- தணி/ ெகா4(0த/. மாைல கால வ/விட/. அத,

சமய.தி-தா அவ>

அதிக. /யர உ4டாயி+. அவ>ைடய ெநGச.தி

உரெம-லா எ ேகேவா ேபாD ஒளி/ெகா4ட/. அவ அ ெபா=/ த

மைனைய நிைன.தா; மைன

விளகாக. திக= காதைய நிைன.தா.

இத பாைல நில.தி- தன தனிேய நா'ற ஜீவனற காசிகேள நிைறத
இட.தி- அவ நிகிறா, அவ த L(- இ0 தானானா- இத ேநர.தி-

அவ காத மைன

ஆழைக. த0கிற விளைக ஏறி அைத வண கிவி$,

அவ  'னைக M.தப( வ/ நிபாேள! தைலைய அழகாக வாாி பினி

மலைர, T(ெகா4$ ெநறியி- திலக இ$ அத விளைக ைகயி- ஏதி,
ெச-@ ேகால இ ேபா/ நிைன.தா@ உள.ைத கிளர, ெசDகிற/.

இ+ அ ேக த இ-ல.தி- அவ எ ப( இ0 பா? அைத உனி பா).தா.

அத, 5ர.திேல அவ உர மா8ப( வத மாைல கால.திேல அவ
நிைன./ பா).தா. இ ேபா/ அவ மைன

மாசி த0 தி0விளைக

ஏ+வா. ஆனா- த காதல அ0ேக இ-லாைமயா- க வா( அ ப(ேய

உகா)./ வி$வா. அத விளைக பா).தப(ேய, ’அவ) எ ேக இ0கிறாேரா!’
எற சிதைனயி- *1கி யி0 பா.

’இத ேநர.தி- அவ மnஐ மா4 5டைர ஏறி அத ேன அம)/ த
ெநGசிேல பட0 நிைன பி- ஈ$ப(0 பா' எ+ அவ எ4ணினா, அவ
அவைள நிைன.தா. அவ அவைன நிைன பா. இ ப(. /ப

அைடவைதவிட ேபசாம- ஊ0ேக தி0பி ேபாDவிடலா: எ+<ட

அவநிைன.தா. "சீ சீ ைவ.த காைல பி ைவகவாவ/! உலக ஏசாதா?
இனாீ ரசமாடா)களா? காதேய ஏளனமாக பா)./, சீாிகமாடாளா?

இ.தைன Fர வ/விேடா. எ ப(யாவ/ நிைன.த காாிய.ைத (./

ெகா4$ உண ைக8மாக.தா ஊ0

ேபாகேவ4$’ எ+

தீ)மானி.தா. ஆயி> அவ மைன விளகாகிய காத மைனயி- விள 

ேன நிைன பி- ஆ1தி0  ேகால.ைத எளிதி- அவ உள.தி0/
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அகற (யவி-ைல, மன 5ழற/; கல கிய/; மய கிய/; தி0பி ேபாகலா
எ+ சிதறிய/.

கைடசியி- ஆ4ைம ெவற/. உ+தி8ட பாைல நில.ைத கட/ெசறா.

ேவ+ நா$

ேபாD ெபா0 ஈ( வதா. நிைன.த காாிய.ைத நிைன.த

ப( (./ வதா. அத ாிய மன. தி4ைம அவ>
எ4ணியா

இ0த/. “எ4ணிய

எD/ப எ4ணிடா), தி4ணிய) ஆக ெபறி” எப/ எ.தைன

உ4ைம! அ ப( நிைறேவறினதா- வத இப. தா என! அத மன
நிைற&

ஒ ' உ4டா? உ4$. இ ேபா/ அவ>ைடய காத நிைன.த

விைனைய *(.தா- வ0 இனிைமயி பிழ'ேபால இ0கிறா. அவேள
மீ$. பிாி/ ெச-வதா?

★

★

பழ கைத அவ>ைடய உள.ேத ஓ(ய/. ’ெநGேச, அ+ நா பாைல நில.திந$ வழியி- எ உரென-லா மா8 ப( வத மாைலகால.தி- விைன
(.தாலன இனிேயாளாகிய காத மைன

மாசிைம த0 5டெரா$ நி+

பட0ெபா=/ இ/ எ+ நிைன./ மய கிேனேன! ம+ப(8 அத அவ[ைத

ஆளாக ேவ4$மா? பட பி' /ப.ைத வய ேமெகாவா) உ4ேடா?
நா ேபாக மா ேட’ எ+ த ெநGேசா$ அத. தைலவ ேப5கிறா.
ஈப0/ உய& வாெபா0 ெந$Gசிைன
ெபாாிஅைர ேவபி 'ளி நீழகடைள அன வடர

இைழ./

க-லா, சிறாஅ) ெந-வ$ ஆ$

வி-ேல) உழவ) ெவைன, சீ\),
5ரத- வத உரமாD மாைல,

உளிென அ-லேனா யாேன, ’உளிய

விைன(. தன இனிேயா

மைனமா4 5டெரா$ பட)ெபா=/' எனேவ?
[ ெநGேச, ைடயி$

G5 ெபாாி  ப0/ இ0/ வ0/, வான $

நீ4ட கிைளகைள8 ெபாாித அ(ைய8 உைடய ேவ ப மர.தி, 'ளி
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ைவ.தாேபாற ெசறிவி-லாத நிழேல, ெபாைன உைர  க-ைல ேபாற
வடா$த ாிய இட.ைத அைம./, க-லாத சி+வ)க ெந- காயாகிய
வ$கைள ைவ./ெகா4$ விைளயா$வ/, வழி ேபாேவாைர ெகாைல

ெசD8 வி-ைலேய ஏராக ெகா4$ யசி ெசD8 ஆறைல கவ) வா1கிற
ெவைமைய8ைடய னிட கைள ெபற சிறிய ஊ)கைள உைடய/மாகிய

பாைலநில வழியி- வத எ மன வைமைய அழிய, ெசDகிற மாைல கால.தி-

நா நிைன./ கவைல8ேற அ-லவா, "நிைன.த காாிய.ைத நிைற-

ேவறினா- வ0 இனிைமைய ேபாற இனிைமைய8ைடய ந காத, ந

மைன

அழகான விளேகா$ நி+ கவைலேயா$ நைம நிைன ெபா=/

இ/" எ+?]

மாைலயி-, எனேவ, யா உளிென அ-லேனா எ+ வாகிய.ைத (./
ெகாக.

[ஈனாத- - க0&யி).த-. உய& - வ0/. சிைன - கிைள. ெபாாி அைர-ெபாாித
அ( மர; ெபா+ . த( ேபான அ(மர. 'ளி நீழ--ஒேர பர பாக, ெசறி/

கிடகாம- 'ளி 'ளியாக இ0  நிழ-. கடைள-ெபாைன உைர  க-.

வ$ அர

- T/ காDகைள ஆ$ இட;

4$கைள ஆ$ இட. வி- ஏ)

உழவ)- வி-ைலேய ஏராக உைடய உழவராகிய பாைல நில மறவ). ைன-

னிட. சீ\)-சி+ ஊ). கரத--பாைல நில வழியிட.தி-; த- : ஏழா
ேவ+ைம உ0', உர-வைம; இ ேக மன.தி4ைம, உளிென-நிைன.ேத.
விைன(.தன-காாிய.ைத நிைறேவறினா ேபாற, மைனமா4-மைன
மாசி த0கிற, 5ட)-விள . பட)-நிைன . ]

’ ஒ0 கால./ ெபா0 வயி பிாித தைலமக, பி> ெபா0

கைட<(ய ெகGசி , ெசா-ய/’ எப/ இத பாட /ைற. ’' ஒ0
தடைவ ெபா0 ஈ$வதகாக. த காதைய பிாி/ ெச+ மீ4ட தைலமக,
ம+ப(8 ெபா0 ேதட ேவ4$ெம+ எ4ணிய ெநG5 , ெசான/?’
எப/ அத

ெபா0. மண ெசD/ெகா4$ இ-ல ற நட./ க'

கால.தி- நிக1த நிக1,சி இ/.
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இதைன பா(யவ) இள கீரனா) எ> 'லவ).
இ/ நறிைணயி- *றாவ/ பா$.
----------------

3.

வழிப ெதவ

காதல> காத8 பிற) அறியாதவா+ அ' ெசD/ பழகினா)க.

அவ)க;ைடய காத- ைவரேபால உ+தியாகி வத/. இனிேம- இரகசியமாக,

சதி./ அளவளா&வைத வி$, உலகறிய மண ெசD/ ெகா4$ வாழ

ேவ4$ெம+ அவ நிைன.தா. ஆனா- காதவியி>ைடய தாD தைதய) ேவ+

யா0ேகா அவைள மண ெசDவி  எ4ண உைடயவ)களாக இ0தா)க.
காத

உயி).ேதாழி ஒ0.தி இ0தா. தைலவியி நிைல தயவைற.

தைலவ> . ெதாி/ <+பவ அவதா. தைலவியி ெபேறா)க;ைடய

எ4ண.ைத உண)/ தைலவனிட அவ ெதாிவி.தா. அவ மெறா0

ேயாசைன8 <றினா. தைலவ தைலவிைய அைழ./ ெகா4$ ெச+ த

ஊாி- மண ெசD/ ெகாளலா எறா. அவ> அத

★

உட படா

காதல) இ0வ0 'ற ப$ விடா)க.
அ/ வைரயி- யா0 அறியாம- வ/ காதேயா$ அளவளாவி, ெச-@

காதல> , இ ேபா/ யா0ைடய தைட8 இறி யா0  அGசாம-, =

உாிைமேயா$ அவ;ட

லவி மகி= நிைல கிைட.தி0கிற/.

ேபாகிற வழி வள பமான இட அ-ல. பாைல நில./ வழிேயதா ேபாக

ேவ4$. அதி- நட பத

அவ ஒ0கா- அG5வாேளா எற ஐய

உ4டாயி+. இ> க$ைமயான பாைல நில.தி இைட ப தி

வரவி-ைல,

அ ேக ஒ0 'கமர, அத நிழேல அவ;ட அம)தா. ஆர அமர அவ
தி0&0வ எழிைல பா).தா.

"என அ ப( பா)கிறீ)க?" எ+ 'னைக M.தப(ேய அவ ேகடா.

அவ;ைடய ெவேள ெவேளெரற பக ./ ேகா.தாேபால அழகாக
இ0.தன. வா- எயி+ உைடயவ அத மடம ைக.
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’உைன, சதி./ ேபச ேவ4$ெம+ இர& ேநர களி- நா ஒ0வ0

அறியாம- வேதேன! அ ேபா/ உைன கா4ப/ எ?வள& அாிதாக இ0த/!

எ?வள& மன கல கிேன! இனிேம- நீ8 நா> பிாியாம- யா0ைடய க$

காவ@ இ-லாம- பழகலா.'

’அ ேபாெத-லா நா மா.திர கல க வி-ைலயா? ’
*நீ8 கல கினாD. ஆனா@ நாதா யசி ெசDேத. இ0வ0 அளவளாவி
இ'ற@ உைன. ேத(ெகா4$ இரவி- கா$ கட/ ஆ+ கட/ ஓ(
வேதேன! எனக-லவா உ அ0ைம ெதாி8?

’நா உ கைள. ெதDவமாக மதி./ உ கைளேய எ4ணி நா =வ/
அலமேதேன! அதைன நீ க அறிL)களா?’
"என

நீதா இUட ெதDவ; உபாஸனா *).தி; வழிப$ கட&. ெநGசிேல

+கிய அ'ைடய பத)க, ஆ)வ.ைத8ைடய மக, த க இUட

ெதDவ கைள வழிப$கிறா)க. எ.தைன /ப அைடதா@ அவறா- ேசா)&
அைடயாம-, அழிவிலராகி ேம@ ேம@ த க வழிபா(ேல ஈ$ப$

நிகிறா)க. த க ஆ4டவ>ைடய தி?ய தாிசன காண ேவ4$ெம+

அலம/ ேவசாறி நிகிறார)க. விரத இ0/ தவ ெசD/ தான ெசD/
ம.திர கைள உ,சாி./ ேபா+கிறா)க. அவ)க;

அத கட& ேநாி-

எ=த0ளி. த தி0ேகால.ைத கா(ய0ளினா- எ.தைன ஆனத.ைத
அைடவா)க!”

*வழிப$ ெதDவ.ைத க4ணிேல க4டவ)க உ4ேடா?"
”இ-ைலெய+ எ?வா+ ெசா-ல (8? எ?வளேவா அப)க உலகி-

இ0கிறா)க. கட& அ0ைள ெபற அவ)க ஆ)வ.ேதா$ ய@ திற.ைத

நா அறிய (வதி-ைல. அவ)க அ' அ'தமான ஆறைல8ைடய/. அத
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ஆ)வ மாக வழிப$ ெதDவ.ைத இத ஊன க4ணாேல க4$விடா- ெப+
ஆனத இ.தைகயெத+ என . ெதாி8.”

"எ ப(. ெதாி8? உ க வழிப$ ெதDவ எ/?”
"அத. ெதDவ.ைத இைட^(-லாம- தாிசிக ேவ4$ெம+ நா யேற.

ெதDவ வர ெகா$.தா@ Mசாாி வர ெகா$க மாேட எ . கைடசியி-

ெதDவ ேநாிேல வ/ காசி அளி./ வர ெகா$./விட/.”
“உ க ேப,5 விள கவி-ைலேய!”

*நா வழிப$ ெதDவ இனெத+ இ>மா ெதாியவி-ைல? ேப
ெசாேனேன! த க தன . ெதாி8மா?"
காத  காதல>ைடய உள

றி '. ெதாி/விட/. நாண.தா- தைல

கவி1தா. தைலவ அவ ேதாைள. த ைகயா- ெம-. த=வினா

“இத அழகிய ப0.த ேதாைள அைடய நா எ.தைன யசிக ெசDேத!
இ ெபா=த-லவா எளிதிேல இத பாகிய கிைட.த/? அழி& இலராகி

ஆ)வைடய மாக த வழிப$ ெதDவ.ைத. த க4ணாேல தாிசி.த/ேபால
உைன அைடேத. உ அழகிய ெம-ய ப0.த ேதாைள அைணேத.

இ/வைர  நா எ ப(ெய-லா திாிேத! காெட+ மைல ெய+

பாராம-, மைழெய+ இ0ெள+ நி-லாம-, ஆெற+ வில ெக+
அGசாம- வேத. ஆனா@ மன 5ழற/; கல கிய/; ஒ?ெவா0 நா;
உைன பா)க (8ேமா, (யாேதா எ+ கல கிய/. இ.தைகய

வ0.த./

பழகலா.”

இனிேம- இட இ-ைல. ந மனேபால = உாிைம8ட

*நா ேபா  இட களி- இ ப( மர க நிைறய இ0 ேமா??
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*அ க ேக இ0 . இேதா இத 'க மர.தி தளிைர பா). எ?வள&

அழகாக& பளபள பாக& இ0கிற/! இத. தளிைர பறி./ உ மா)பிேல

அ பி ெகா. ெபானிற பிதி)&ைடய உ அழகிய நகி-களிேல இத. தளிைர

அ '. அ ேக ெதDவ Lறி0கிற/. அ.தளி)கைள அ0,சி ப/ ேபால.
திமி)/ெகா.”

"வழியி@ பல மர க இ0 ேமா?”
”இ0 . எ ெக ேக நிழைல கா4கிேறாேமா அ க ேக த கலா; ெந$ேநர
த கி அளவளாவலா. மண- இ0தா- அ ேக நீ விைளயாடலா. அ ப(ேய

வ0.த இ-லாம- நா வழி நடகலா.”
"வ0.த ஏ? எ+ ேகடா காத.

*வாெலயிேறாD, உ தாD தைதயைர8 ேதாழிமா)கைள8 பிாி/ வததனாஒ0 கா- உன

வ0.த உ4டாகலா. தளிரா- அல காி./ ெகா4$,

நிழைல காHேதா+ இைள பாறி, ெச-ேவா, விைளயாட& இட உ4$.

மண- நிரபிய இட க இ0கிறன. அ ேக நீ ேகா$ கிழி./ ேகால ேபா$

L$க(, சி+ ேசா+ சைம./ விைளயாடலா. வழிெய-லா உன

மகி1,சி

உ4டாக. தகப( மர மண@ இ0கிறன. தள),சியி-லாம- ேபாகலா”.
*வழியிேல என என மர க உ4$???
*கா$ காடாக மர க சில இட களி- உ4$. சில இட களி- மாGேசாைலக

இ0கிறன. கெம+ மாM வாசைன L5. உேள ' தா- த4ெண+
ளி),சியாக இ0 . மாமர நிரபிய ந+த4 ெபாழி- அைவ. மாMவி

அ0ைப ேசாதி இ'+
க4H

யி-க இனிைமயாக

ர- எ$.த <&,

அழகான காசி, மாமர மாM&. உட'

த4ணிய ெபாழி-. நாசி கினிய ந+மண, கா/

இனிய

இனிதான நிழ-;
யி இைச,

இ.தைன இனிைம8 உள இட களிவழிேய நீ நட/ ெச-ல ேபாகிறாD.”*
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"நா ம$மா? நீ க?”
‘'நீ எறா ெசாேன? தவ+. நா ெச-@ வழியி@ள கான க இ.தைகய
ந+த4 ெபாழி-கைள உைடயன”.
”மனித)க வா= இட ஒ+ இ-ைலயா?”
”அடடா! அைத, ெசா-ல மற/ ேபாேனேன! எ.தைனேயா ஊ)க இ0கிறன.

சின, சின ஊ)களாக பல உ4$. எ-லா நா ேபா  வழியிைடேய நீதா

காண ேபாகிறாேய!’-அவ ‘நா" எபைத அ=.தி, ெசானா.
' கமர.தி '/. தளி0, இனிய நிழ@, எழிலா)த மண@,

யி@,

மாெபாழி@, ஊ)க; ஆகியவைற பறி ேபசிய ேப,சினாேல த>ைடய
இப. ெதDவ.தி உள.தி- ைதாிய.ைத8 மகி1,சிைய8 ஊ(னா

காதல. அவ அைத ேக$ ஆ+த- ெபறா. அவேனா$ ஒறி, ெச-வேத

தனி ஆனதம-லவா?

”அழிவில) ய@ ஆ)வ மாக
வழிப$ ெதDவ கக4 டாஅ

அலமர- வ0.த தீர, யாழநி
நலெம பைண.ேதா எDதின; ஆக,

ெபாாி M 'கி எழி-தைக ஒ4றி
5ண

அணி வனைல அண

நிழ-கா4 ேதா+ ெந(ய ைவகி

ெகாள. திமிாி

மண-கா4 ேதா+ வ4ட- ைதஇ

வ0தா/ ஏ மதி வா-எயி ேறாேய!
மா நைன ெகா=தி மகி1 யி- ஆ@
ந+த4 ெபாழில கான;

+ப- ஊரயா ெச-@ ஆேற.”

35

[ ேசா)& இ-லாதவராகி வழிபா$ வைககளாகிய யசிைய, ெசD8

ஆ)வ.ைத8ைடய அப)க தா வழிப$கிற ெதDவ.ைத. த 'றக4 ேன
க4டா- வ0.த தீ)/ இப அைடத- ேபால, கள& கால.தி- பலநா நா

பட மன,5ழசி8 வ0.த தீ0ப(யாக உ>ைடய அழ  ெமைம8
ப0ைம8 உைடய ேதாைள அைடேதா . ஆைகயா- ெபாாிைய ேபாற

Mைவ8ைடய 'க மர.தி அழைக8 பளபள ைப8 உைடய தளிைர

ெபாபிதி) ேபாற 5ண ைக அணித அழைக8ைடய நகி-களி- அத ாிய

ெதDவ இ0ைக ெகா;மா+ அ பி, நிழைல காHேபாெத-லா ெந$ேநர
அ ேக த கி, மணைல காHேபாெத-லா விைளயா(ட.ைத அைம./
விைளயா( வ0.தமைடயாம- ெச-; Fய ெவ4ைமயான பகைள உைடயவேள!

மாமர.தி அ0ைப ேகாதி மகி1கிற

யி-க <&கிற ந+மண L5

த4ணிய ெபாழி-கைள8ைடயன, தா ெச-@ வழியி- உள கா$க; சிறிய பல
ஊ)கைள உைடயைவ, நா ேபா  வழிக.
ஆ)வ மாக க4டாஅ

, ேதா எDதின; திமிாி, ைவகி, ைதஇ, ஏ மதி; கான

ெபாழில; ஆ+ ஊர எ+ <$க.

அழி&-ேசா)&. ஆ)வ-ஆவ-. அலமர--மன 5ழ@த-; கவைல ெகா;த-. யாழ ;

அ).தமி-லாத அைச, ெசா-; பா( ஒைசகாக ேபா$வ/. நல- அழ . பைனெப0ைம; * கிைல ேபாற எ+ ெசா-லலா. தைக-இய-'. றி-தளி).

5ண

அண

-மகளி) ேமனியிேல ெபானிறமாக காH அழ . ேதம-. வன-அழ .
-ெதDவ; நகி-களி- L+. ெதDவ எற ெப4 ெதDவ இ0 பதாக,

ெசா-வ/ மர', திமிாி -அணி/; அ பி. ெந(ய-ெந$ ேநர க. ைவகி- த கி,
வ4ட--விைளயா$, ைதஇ-அைம./. ஏ மதி-ேபா. வா- எயிேறாD-

ெவ4பகைள உைடயவேள. நைன - அ0'. ெகா=தி-ேகாதி. ஆ@-<&.
ெபாழில - ேசாைலகைள உைடயன. ஆ+-வழி. ]

"உடேபாகா நிற தைலமக தைலமக

உைர.த/" எற /ைறயி- அைமத

பா$ இ/. தைலவிைய அைழ./ ெகா4$ தைலவ ெச-வைத உடேபா

எ+ ெசா-வா)க.
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இைத பா(யவ) பாைல பா(ய ெப0 க$ ேகா எ> அரச).
இ/ நறிைணயி- ஒபதாவ/ பா$.
------------------

4.

க தன க!

களவிப.ைத Vக)/ வத காதல)க;

இைட^(-லாம- கணவ>

மேனவி8மாக இ0/ இ'ற ேவ4$ எற வி0 ப எ=த/. ஒ0 நாைள

ேபாலேவ நளி0ளி- கர$ரடான வழியி- தா வ0வைத காதல
ெபா0ப$.தவி-ைல. அவேளா, அவ>

ஏேத> இைடN+ ேத)தா- எ

ெசDவ/ என அGசினா. இனி வரேவ4டா எ+ ெசா-, அவ வ0வைத
நி+.தலாமா? அ 'ற அவ வா1வேத அாிதாகிவி$. அவைன பிாி/ வா1வ/
எப/ நிைன பத  அாிய ெசய-. எ.தைன நாைள

.தா பிற) அறியாம-

அவ)க சதி ப/? எ ப(யாவ/ மண 'ாி/ெகா4$ உலகறிய ஒ+ ப$
வாழலா எற எ4ண ேம- ஓ கிய/.
அவ>

அவைள மண ெசD/ ெகா$க அவ;ைடய தாDதைதய)

உடப$வா)கேளா எற ஐய எ=த/. ஒ0வ0  ெதாியாம- அவைள

அைழ./ ெகா4$ த ஊ0 , ெச+ மண/ ெகாளலா எ+ அவ
எ4ணினா. ேதாழி அ/ ந-ல வழி எறா. காத8 இண கினா.

ஒ0நா வி(ய காைலயி- 'ற ப$வி$வ/ எ+ திட ேபா(0தா)க.
ஆன- அவ)க 'ற பட வி-ைல. காரண இ/தா.
காத த Lைட பிாி/ ெச-வத

ஏற மன உ+தி இ-லாம- இ0தா.

தா பழகிய இட.தி@ பழகிய ெபா0களி ேம@ பழகிய ேதாழிமா)களிட./
அவ;

இைணயற ப+ இ0த/. அத பேற அவைள. த$./ விட/.

இ+தி கண வைரயி- அவ எ ப(8 ேபாD வி$வ/ எேற நிைன.தா.
அத

ேவ4(ய காாிய கைள8 ெசDதா. வி(ய கால.திேல எ=/ விடா,

‘ச) ச)’ எ+ அய- L$களி- தயி) கைட8 ஒ அவ காதி- வி=த/.
##
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ெப4() வி(ய கால.திேல எ=/ தயி) கைடவா)க. த- நா நறாக.

ேதD./ க=வின பாைனயிேல பாைல காD,சி இரவி- பிைர

+வா)க.

அத பாைன வயி+ அகறதாD நிைறத க0 ப உைடய/ ேபால இ0 .

கமGTைல8ைடய

ழிசி அ/, எ?வளேவா காலமாக அத பாைனயி-தா

தயிைர. ேதாD./ கைட/ வ0கிற)க. அ/ ஆகிவத பாைன, மாமியா)
கைடத/; ம0மக கைடத/; ம+ப( ம0மக மாமியாராகி கைடத/; அவ
ம0மக கைடத/. அத. தயி) பாைன அத

$ப.தி பழைமைய8,

5+5+ ைப8, யசிைய8, வள பி.ைத8 எ$./ கா$ அைடயாள
ேபால விள

வ/.

ஒேர பாைனயி- தயிைர. ேதாD./ ைவ.தா- அதி- 'ளி.த நாற உ4டா ;
தயிாி ைடநாற ஏப$. ெவயிேல காய ைவ பேதா$ <ட, அத ைட
நாற மா+வத

றிவாக அவ)க ஒ0 காாிய ெசDவ/ வழக,

விளாபழ.ைத அத  இ$ *( ைவ பா)க. பிற

அைத எ$.தா-

கெம+ விளாபழ வாசைன L5. ைட நாற அ(ேயா$ ேபாDவி$. அதிபாைல காD,சி. ேதாD.தா- அத. தயி0ேக ஒ) இனிய வாசைன உ4டா .
விளாபழ கம= கமGT

ழிசி அ-லவா அ/?

இேதா ஒ0 L(- தயி) கைட/ ெவ4ெணD எ$கிறா ஒ0 ம ைக, அைத,
ச+ கவனிகலா. அவ ேன தயி) பாைன இ0கிற/; விளாபழ
வாசைன L5

ழிசி; கமGT 

ழிசி. ஒ0 கப ந(0கிறா)க. அதி- தா

ம.ைத M( அத ம ைக கைடகிறா. ம.தி ேகா- ேதDதி0கிற/. கயிறா-

கைட/ கைட/ அ ப(. ேதD/விட/. எ?வள& காலமாக அத ம./

இ0கிறேதா, யா) க4டா)க? யாேர> Vபமான ஆராD,சி வ-லவ)க அத
ேதDமான.ைத அளெவ$./, இ.தைன கால இ/ ெவ4ெணD எ$ 

ேவைலைய, ெசD/ வ0கிற/ எ+ ெசா-லலா. அ ப( ஆராD,சி ெசDகிறவ)க

யாராவ/ இ0கிறா)களா, என? கயி+ தி+ ேதD/ேபான த4ைட8ைடய

ம.ைத கப.திேல M( அத ெப4 கைடகிறா. ெவ4ெணD எ$ பதகாக
கைடகிறா. அத ம./, 5ழ-கிற/ ெநDைய எ$ பத

இய

கிற/; அ/ ெநD

ெதாி இயக, வி(ய காைலயி- பல) இ> /யி+ ெகா4(0  ேநர.திஇத ெநD ெதாி இயக நைடெப+வதா- அத ஒ ெதளிவாக ேககிற/.

அத கப.தி அ(யிேல ழ

கிற/ தயி) கைட8 ச.த, இ0 பிாி8 ேநர
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அ/ எபைத அத, ச.தேம ெசா-கிற/. அத ெப4மணி .தா எ.தைன

5+5+ '
★

த கி நிற இர& 'ல0 வி(யகாலமாகிய அத ைவ
ெதாி8 இயக ழ

'ல) வி(ய- ெநD

வைதேக$ காத எ=தா. னாேல

திடமிடப( த காதல>ட 'ற பட எ4ணிேய எ=தா. அவ ேபா 

ெசDதி உயி). ேதாழி ஒ0.தி .தா ெதாி8; ேவ+ யா0  ெதாியா/.

அத இரெவ-லா அவ; . Fக இ0தி0 மா? த காதல>ட எ+
பிாியாம- இைண/ வா= இப உலக./க-லவா அவ ெச-ல ேபாகிறா?
யா) க4ணி@ படாம- 'ற படேவ4 $ேம எ+ கவைல ெகா4டா.

உடைபெய-லா ேபா)./ ெகா4$ வழி நடகேவ4$ எ+ தீ)மான

ெசDதா. அவ கா- உள சில' நட  ேபாேத க- க- எ+ ஒ .

அத  பர-க இ0தன; பர@

அாி எ+ ஒ0 ெபய) உ4$. அாியைம

சிலேபா$ நடதா- அவ ெச-வைத, சிலேப விளபர ப$.திவி$. அைத

கழறி ைவ./விட ேவ4$ எ+ நிைன.தா.

ெகாGச க4 *(8 சிறி/ ேநர /ர கி8 ெந$ ேநர ேயாசைன8 ஆ1/
அவ ப$.தி0தேபா/ தயி) கைட8 ஒ காதி- பட/. வி(யகால ஆகி

விட/ எ+ எ=தா. ஒ0வ0 அறியாம- ஒ0 நீ4ட ேபா)ைவைய எ$./.

த உட' =வைத8 ேபா)./ெகா4டா. அாிக அைமத த

சில'கைள கழறினா. அவைற எ ேக ைவகலா எ+ ேயாசி.தா. அவ
விைளயா$ க0விகெள-லா ஓாிட.தி- இ0தன. அ ேக ைவகலா ெம+

ேபானா. த>ைடய ேதாழிமா)க;ட ப/ விைளயா$வதி- அவ;

மிக

வி0 ப. அழகான ப./க அவளிட இ0தன. பலவைக அழேகா$ <(ய பல

ப/கைள அவ ைவ.தி0தா. இ+கி க(ய ப/ க அைவ. ”அத

ப/கேளா$ ேச)./ இத, சில'கைள ைவ./விடலா" எ+ எ4ணி

கழறிய சில'கைள ைகயி- எ$./ெகா4$ ெசறா.

அ ேபா/ அவ உள, ம+நா காைலயி- என நிக= எபைத கபைன

ெசD/ பா)க. ெதாட கிய/. அ$.த நா காைலயி- தாD எ=/ த

காாிய.ைத பா) பா. ெசவி. தா8 எ=/ ஏேத> ேவைலயிேல

ஈ$ப$வா. ேதாழிமா)க எ=/ வ/ அவைள எ= ப வ0வா)க; ப/

விைளயாடலா எ+ அைழக வ0வா)க. ப$ைகயிேல காணாம- L(- மற
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இட கைள பா) பா)க. தாயினிட ேகபா)க; ெசவி.தாைய ேகபா)க.

"ேந+ ரா.திாி வழக ேபால.தாேன இ ேக ப$.தி0தா? எ ேக

ேபாயி0 பா? உ களி- யாைரயாவ/ ேத(ெகா4$ ேபாயி0 பா.
வ/வி$வா' எ+ அவ)க ெசா-வா)க. சிறி/ ேநரமாகி8 தைலவி வராைம
க4$ ேதாழிமா)க கவைல

உளாவா)க. ெபற தா8 வள).த ெசவி.

தா8 <ட மன.தி- அ,சமைட/ ேதட. ெதாட

வா)க.

ேதாழிமா) விைளயா$ க0விக ைவ.தி0  இட.தி- ேபாD பா) பா)க.
வாி 'ைன பேதா$ அாியைம சில'க; இ0 பைத பா)./ <&வா) க.

தைலவி 'ற.ேத ெச+ விடா எற உ4ைம அவ)க;

அ ேபா/

ெதாியவ0. அத பைத8 சிலைப8 பா)./ யாவ0 வ0/வா)க.
இத கபைன காசி காதயி உள.ேத ஒ(ய/. தைன ெபற தா8

வள).த ெசவி. தா8 ெநாதா@ <ட அவ)கைள பறி அவ அ?வளவா

கவைல படவி-ைல. அத இர4$ ேப0ேம த>ைடய தைலவைன. தா மண
ெசD/ ெகாள (யாம- தைடயாக இ0 பவ)க. ஆதலா-. அவ)களிட

அவ;  ேகாபதா இ0த/, ’அவ)க உ4ைம ெதாி/ வ0த$’
எ+<ட அவ எ4ணினா. ஆன- ேதாழிமா) வ0/வா)கேள! அைத

நிைன ேபா/தா அவ;

எனேவா ேபா- இ0த/. மன5 , சமாதான

ேதாறவி-ைல. பல நாகளாக ஒ+ப$ பழகிய ஆய.ேதா)க அ-லவா

அவ)க? அவ)க த பிாிவா- ெநா/ அர+வா)கேள! அவ)க; 

காதயி நிைல ெதாியாேத! அவ)க வ0/வைத நிைன.தா- உள
இர

கிற/. அவ)க மிக& அ'ைடயவ)க; பாவ! ஏ கி ேபாவா)க.

அளியேரா அளிய)! இர க. தகவ)க.

இத நிைன ' வதேதா இ-ைலேயா, காத

ஊக

ைறத/. திடமிடப(

எ-லாவைற8 ெசDதவ, இ ேபா/ வாட அைடதா. அவ கா-

எழவி-ைல. காதல>ட இைடNறிறி இ'+ வாழலா எ+ எ4ணி

அைடதெப0மித இ ேபா/ எ ேகா ஒளி./ெகா4ட/. அவ உள.ேத

/யர வ/ க பிெகா4ட/. அவைள8 அறியாம-, அவ;ைடய உ+திைய8

மீறி, அவ க4களி- நீ)./ளிக 'ற படன. மய கி நிறா.
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அவ எ=த/ த- அவைள ஒ0.தி கவனி./ ெகா4ேட இ0தா. அவ

ேவ+ யா0 அ-ல அவ;ைடய உயி).ேதாழி. தைலவ>ட அவைள

வழிய> 'வத

ேவ4(ய காாிய.ைத, ெசDதவ அவேள. அவ தைலவிைய

கவனி.தா. சில கழ+ வைர  அவ;

இ0த ஊக, வாி ' பைத

க4டேபா/ இ-லாம ேபானைத8 அவ க4க க@ழவைத8 க4டா.
ெம-ல, ெச+ அவைள அHகினா. தைலவ>ட ெச-வத

வி0பினா@, பழகிய இட.ைத பிாிவத ாிய /ணி& அவ;

அவ மன
இ-ைல

எபைத. ேதாழி உண)/ ெகா4டா. அவ /ைக. தடவி. தைலைய ேகாதி

ஆ+த- ெசDதா. "நீ வ0தாேத; இ கி0/ நீ ேபாக ேவ4டா. உ காதலைன
ஏ+ெகா4$ கண ெசD/ ெகா$  ப( ெசவி. தாD 

றி பாக.

ெதாிவிகிேற; உ உள ெகாைள ெகா4டவ இனா எபைத ேவ+
சத) ப.தி- ததிரமாக அவ உண0ப( ெசDேவ. நீ ப$./ெகா' எ+
ெசா-வி, அவ கா- மீ$ சிலைப அணிதா. த$மா+ உள.ேதாேட

தைலவி த பாய- வ/ ப$.தா.

ெவளியி- தைலவ நி+ ெகா4(0தா. த காதைய அைழ./, ெச-@
ேநாக.ேதா$ அவைள எதி)பா)./ மைறவான ஓாிட.தி- கா./

ெகா4(0தா. ேதாழி அ ேக ெசறா, காதைய காணாம- அவைள ம$

க4ட தைலவ, "அவ எ ேக?” எ+ ேகடா. "அவ வ0வதாக.தா

இ0தா. ஆனா-”. சிறி/ நி+.தினா, தைலவ ஆவேலா$ ேககலானா.
‘வி(ய காைலயி- எ=/ யா0 அறியாம- 'ற படலானா. கா சிலைப
கழறி பேதா$ ைவக ேபானா; உேமா$ வ0வதி- = மன
உைடயவளாD எ-லாவைற8 ெசDதா, பைத க4ட&ட ஆய.ேதா)

நிைன& வ/விட/ ேபா@! காைலயி- அவ)க இவைற பா)./ எ ப(

ெய-லா வ0/வா)க எற எ4ண ேமேலா கி யி0க ேவ4$. அவ;

எ?வளேவ’ அடகி அடகி பா).தா. ஆனா- அவ க4க அைத8 மீறி
அ=/ விடன. அவ;
'ற படலாமா?’

உடபா$தா; ஆனா@ அ=த க4ேணா$
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தைலவ தைலவியி M ேபாற உள '4பட <டாெத+ நிைனகிறவ.
ேதாழி <றியைத ேக$ என ெசDவெத+ ெதாியாம- மல க மல க

விழி.தா. ‘இனி என ெசDவ/?’ எற ேகவி அவ வாயி0/ வத/. "நா

பா)./ ெகாகிேற" எ+ அபய அளி பவைள ேபால, ெசானா ேதாழி.
விளபழ கம= கமGT

பாச திற ேதDகா- ம.த

ழிசி

ெநDெதனி இயக ெவளி-த- ழ

ைவ 'ல) வி(ய-, ெமDகர/ தகா-



அாிஅைம சில' கழிஇ பமா4

வாி 'ைன பெதா$ ைவஇய ெச-ேவா,

’இைவகா4 ேதா+ ேநாவ) மாேதா !

ஆளியேரா அளிய)எ ஆய. ேதா)' என,

Vெமா$ வர&தா அயர&

தவைர./ அறி8 க@ழதன க4ேண.
[ விளாபழ.தி வாசைன L5, நிைறத க0 ப.ைத உைடய/ ேபால ந$விட
ப0.த பாைனயி-, கயி+ திற ேதD.த த4ைட8ைடய ம.தினா- மகளி)

ெவ4ெணைய கைட/ எ$  ெதாழி- F4 அ(யி- ஒகிற இர&

'ல)கிற வி(ய கால.தி-, த உடைப மைற./. த காவி- இ0த பரகஅைமத சில'கைள கழறி, பலவாகி மாசிைம பட வாி/, 'ைனத

பேதா$ அவைற ைவ  ெபா0$, ெசற உைடய காத, "இவைற
பா) ேதா+ வ0/வா)கேள, எ ேதாழிமா)! மிக& இர க.த கவ)க’
எ+ எ4ணேவ, அவ உேமா$ வ0வத
ெகா4ேட இ0க&, அவ சதி

ேவ4(யவைற, ெசD/

உபடாம- அவ க4க அ=தன.

கர/, கழீஇ, ைவ இய ெச-ேவா, என, அயர& க4 க@ழிதன எ+ <$க.
கம-நிைற& ; கமGT--நிைறத க0 ப.

ழிசி; பாைன. பாச-கயி+. ம.த-ம./.

ெதாித--கைட ெத$.த-. இயக-ெசய-. ெவளி-த--கப.தின(யி-, ைவ

'ல) வி(ய--இர& வி(கிற வி(ய கால. அாி-சிலபி உேள இ$ பர-, கழிஇ
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- கழி./ கழறி. மா4-மாசிைம பட, அழ ள. வாி 'ைன ப/-வாி/

'ைனத ப/. ைவஇய-ைவ  ெபா0$. அளிய)-பாவ எ+ இர
ாியவ). ஆய.ேதா)-பா கிய). அயர - ெசDய. வைர./ - சதி

க@ழிதன -அ=தன.]

வத-

உபட/.

”ேதாழி உடேபா

அG5வி.த/" எப/ இத பா( /ைற, "தைலவிைய

அ ப(, ெச-வத

அG5ப( ெசDத/” எப/ இத ெபா0. தைலவி Lைட

அைழ./ெகா4$ அவ;ட ேபாகலா எ+ /ணித தைலவனிட ேதாழி ேபசி
வி$ பிாிவத

வ0/கிறா எற காரண கா(, "அவ வ0/ப( நா

அவைள அைழ./, ெச-@த- தகா/?” எ+ தைலவைன அGச, ெசDதா.
இைத பா(யவ) கயமனா) எற ந-ைச 'லவ).

இ/ நறிைணயி- பனிர4டாவ/ பாடாக உள/.
------------------

5.
காதல> காத8 L$

த பிேன!
பிேன!

'றேப திைன 'ன.தி- சதி./ வதா)க.

இத கள& காத- தைலவியி>ைடய உயி). ேதாழி
அயலா) அறியாம- அவ)க சதி./

மா.திர ெதாி8.

ல&வதி- பல இைடN+க இ0தன.

ஒ?ெவா0 நா; தைலவ வ/ ேபாவெதப/ இய@வதா? அவ எ.தைனேயா
ெபா+ 'ள கடைமகைள ேமெகா4டவ. அவைற கவனி  நிைலயி-,

சில நாக வ/ தைலவிைய, சதிக (வதி-ைல.
தைலவ பகெபா=தி- L$

'ற.ேத திைண 'ன தய இட களி-

தைலவிைய, சதி./ அளவளா&வைத பக றி எ+ ெசா-@வா)க. பக

கால.தி-

றி.த இட.தி- சதி பதா- இத ெபய) வத/. இத கள& காத-

ஒ?ெவா0 நா;, பிற) அறி/ விடா- எ ெசDவ/? எற அ,ச.ைத

உ4டா . அறி8, தைலவ வராத நாகளி- அவைன காணாைமயா-

தைலவி மிக /ப.ைத அைட/ ஒ0 ேவைலயி@ மனெச-லாம- இ0 பா.
இ?வா+ ந$ந$ேவ தைலவைன காணாம- வ0திய தைலவி L(ேல இ0தா.
அவ உள தைலவைன காணாத /யர.தா- நிரபியி0த/. ஏேத>
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ேவைலயி- ஈ$படலாெமறா- ஒ+ கிடக ஒ+ ெசD8 ப( ேந)த/. மனைத
ேவ+ எதிலாவ/ தி0 பி வி$ ஆ+த- ெபறலா எ+ நிைன.தா.

காைலயி-தா நறாக மைழ ெபDத/; கனமான மைழ. அவ வா1வ/
அட)த

றிGசி நில. எதிேர கWரமாக ஒ0

+ நிற/. அத

+க

றி0/

அ0வி சலசலெவ+ வி=/ ெகா4(0த/. அைத பா)க பா)க உள.தி-

களி /;'. அத அழகிய

ற அதி- உள அ0வி8 மைல, சார@

மைலய(வார.தி@ உள அட)த கா$க; மிக அழகான காசிைய அளி.தன.
இயைக யழகி- ஈ$ப$ உளைடயவ)க ேநர ேபாவேத ெதாியாமஅவைற பா)./ ெகா4(0கலா.

இத. தைலவி அழகிய ெபா0களிேல ேமாக உளவ. அழகான காசிகளிேல

உள.ைத, சிக வி$பவ. தைலவ>ைடய அழகிேல மய கி ேபானேத, இத

அழ  காதலா-தா எ+ <ட, ெசா-லலா.

இ ேபா/ மனசி- உள கவைலைய ேபாக, ச+ ேநர மைலைய8

அ0விைய8 பா)./ இ'றலாெம+ ெவளியிேல வதா. சலசலெவ+ ஓ(ய

அ0வி ெபாிய அைலகைள L5 கடைல ேபால ழ கி ெகா4(0த/.
காைலயிேல மைழ ெபDத/தா காரண. அத

பலவைகயி- நைம ெசD8 ந-ல

ற அ

ற; உய)த

ளா0

ற; நென$

ற,

அதேம- அ+ காைல மைழ ெபDயேவ, அ0வி கட- திைர ஆரவாாி ப/

ேபா- ஒ./

றி0/ இழி/ வத/. அைத பாாி.தா. அத அ0வி கீேழ

வ/ கா(Jேட மைறத/. ந-ல நீ)வள இ0 பதனா- அத கா$ மர க

அட)/ விாிவாக இ0த/. அக+ பரத கான.தி- உள அழைக, அவ

பா).தா; பா)./ ெகா4ேட இ0தா.

மன அத அழகிேல மய கி கவைலைய மற  எெற4ணிேய அ ேக
வதா. நாேதா+ காH அழைகவிட இ+

ற அ0வி8 கான

மிக அழேகா$ விள கின. நா மைழ (காைல மைழ) ெபDதைமயினாஇயைகயாக அவறி

இ0த அழ

பி> அதிகமாயி+. அவ உள.தி-

கவைல இ-லாம- இ0தா- இத அ'தமான காசியிேல ெசாகி

ேபாயி0 பா. ஆனா- இ+ எைத8 க4$களி  மன நிைல அவ;

இ-ைல, அ0வியி அழ 

ற.தி ேகால காண.தி கவி> அவ

உள.திJேட 'க இயலவி-ைல. அ ேகதா /யர

( ெகா4(0கிறேத!
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உலகேம இ ேபா/ அவ; , 5ைவகவி-ைல. காதலைன காணா/ வா= நா

ந-ல நா அ+; ெபா-லாத நா; உள சா' நா: உயி) ேபா  நாைள
ேபாற நா.
க4

ற.ைத பா).த/; க0.ேதா காதலைன காணாத /ப.ைத நிைனத/.

எதிேர அ0வி கடவி அைலைய ேபால ேபரைலகைள ேமாதி ழ கிய/; அவ
உள கட@

றிய/. அட)த கா$ எதிேர பட)தி0த/; அவ

உள.திJேட8 ெதளிவிறி அட)த /யர பரதி0த/.

ற.ைத அவ பா).தா; அவ பா)கவி-ைல; க4க பா).தன. அ ப(,

ெசா-வ/ <ட பிைழ. பா)ைவெயப/ க4H உண),சி8 இைண8ேபா/

நிக1வ/. க4ைண. திறதி0தா- மா.திர ேபாதா/. அ/ பா)ைவ ஆகா/.

அவ;ைடய க4க திறதி0தனேவ ஒழிய எதிேர நிற
பா)கவி-ைல: அ0வியிேல ெச-லவி-ைல.

ற.ைத

அவ த தைலவைன காணாத இட எ?வள& வள பைடயதாக இ0தாஎன? அ/ ெவட ெவளி , சமான; பாைலவன.ைத ேபால பயனிறி,

அழகிறி இ0 ப/.
உள.தி- /க

/யர ெபா

றிெகா4$ வ0கிற/; காதலைன, சதிகவி-ைலேய எற

கிற/. விமி விமி அழ ேவ4$ேபா- இ0கிற/. அவ அத

உண),சிைய அடகி ெகா4டா. அடக அடக. /யர மி கிறேத ஒழிய

அட கின பா(-ைல. /யர.ைத. தா கி. தைட ெசDயலாெம+ ய-கிறா;

அவ அட  எ-ைலயி- அ/ நிகவி-ைலேய!
பா).த க4க;

இ ேபா/ உ4ைமயாகேவ எதிேர நிற காசி ெதாியவி-ைல.

அவறி- நீ) திைர யிட/, கழற/. எழிைல ஏதிய அத

ளி)த க4களி-

நீ)./ளிக வடமிடன. அடகிய வைரயி- உேள 'ைததி0த /க

ெகாGச உைட ெப$./ ெகா4ட/. இனி அ/ நி மா? அவ க4ைண.

/ைட./ ெகா4டா. க4ணி) இ ேபா/ மி தியாக ெப0கிய/. க4ணிேல ஓ)
அ0விேய ேதாறி விட/! க4ைண. /ைடக. /ைடக நீ) 5ழ+ க4க

க@1தன.
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அத,சமய.தி- அவ;ைடய தாD அ ேக வதா. த அ0ைம மக க4ைண

கசகி ெகா4$ நிபைத க4டா. ெச-வமாக வள).த M கிளி ேபாற

மடமக வ0/வதா? "இவ;

அவைள அHகினா.

என வ0.த வத/?” எ+ எ4ணிய தாD

"ஏ அமா அ=கிறா0D? என ெசDதாD? யா) உன . /யர.ைத
விைளவி.தா)க?’ எ+ அவ தைலைய ேகாதியப(ேய ேகடா.
தைலவி த க4ைண. /ைட./ ெகா4டா.
“எ க4ேண! ஏ இ ப( க வா( இ0கிறாD? அழகாக விள
ேதாற '+வ- M பாேய! எ ேக, உ இல

 பக

எயிைற கா$; ஒ0 சின

.தமி$ ெகாகிேற" எ+ ெகாGசி ெகாGசி <றினா; இனிைமயாக
<றினா. அத. தாD . தைலவி இ> சினG சிறிய

ழைததா.

தாD இனிய வா).ைதகளா- பாி& ேதாற ேபசேவ, தைலவி
ளி)த/. மதிர ேபா$பவ)க;

வாசி ேபா0

உள

 நாக தைல சாD ப/ ேபால& Lைண

 யாைன மத ெதளி/ மய கி நிப/ ேபால& இ0த/,

தைலவியி நிைல, “இ?வள& அ'ட ேப5கிற தாயினிட உ4ைமைய,
ெசா-வி விடா- என? ந காதல0ைடய ெப0ைமைய எ-லா எ$./,

ெசா-லலாமா? எற ேவக உ4டாபி+. தைடய காதைல. தா கேள எ$./,

ெசா-@வ/ நாணள ம ைகய0

அழக+ எபைத அவ மறதா. நாண

உயிைர விட, சிறத/. நாண ேபானா- உயி) ேபாDவி$. அ ப( இ0க, தாயி
இெமாழியிேல அத நாண.ைத மற/ ேவகமாக உ4ைமைய, ெசா-விடலா
எ+ நிைன.தா.

’அவ) ெபாிய மைல . தைலவ). வான.தள& ஓ கிய மைலைய உைடயவ).

அத மைல,சார- உள காத Mகளி- ெச+ தாைத ஊதிய நீலமணி ேபாற
/பிக ாீ கார ெசDவ/ Lைண வாசி ப/ ேபால இ0 ; இெம+
ழ

. அ?வள& வள ெபற மைல . தைலவ) அவ). அவ0ைடய

மா)பினா- வத வ0.த இ/" எ+ ெசா-ல படா. அ ேபாதி0த
ேவக.தி- ெசா-ேய இ0 பா. ஆனா- -

46

அவ உ.தம மக அ-லவா? அவ நாண.ைத ஒ(னா@ அ/ அவைள வி$

ேபாகாேத. அ/ அவ;ட பிறத/ அ-லவா? அத நாண அவ நாைவ இ=./
பி(.த/. அவ த க4ணிைர. த$க (யவி-ைல; ஆயி> நாைவ.

த$./விடா. உயிாி> சிறத நாண அவளிடமி0/ அகலா10- நி ற/.

அவ அைத மறதாேள ஒழிய, வி$விடவி-ைல. ஆH- அவேள அ/

மறகவி-ைல.

இ ேபா/ விழி./ெகா4டா. "ஒ+ இ-ைல அமா! அேதா அத அ0விைய

பா)./ ெகா4ேட இ0ேத. ஏேதா க4ணி- வ/ பட/. அ/தா’ எ+

ெசா-, சமாளி./ ெகா4டா. ெதா4ைட வைரயி- ேவகமாக வ/விட

வா).ைதைய அடகி ெகா4$, அைன

அவ;ேக விய ைப உ4டாகிய/.

ேவ+ சமாதான ெசன/

கண ேநர அவ ஏமா/ ேபானா, ந-ல ேவைள! + ஏமா/ ேபாகாமத பினா; உ4ைமைய உைர பதினி+ உDதா.
"ஆnஆ- ஒ?ெவா0 நா;இ ப(, சா).தியமாக. த ப (8மா?” --அவ மன
ேவதன பட/.

அைற ெபா=/ எ ப(ேயா கழித/. ம+ நாளாவ/ த காதலைன காணலா

எ+ அவ எ4ணியி0தா. அ+ அவ எதி)பா).தப(ேய அவ வதா.

ேதாழிேயா$ காண./  ெச+ அவேன, சதி.தா. தா அவைன காணாத

ெபா=/ ப$ /ப.ைத8, அைத. தாD அறி/ ேகவி ேகபைத8 அவ;

உ4ைமைய மைற./ ேவ+ <+வதி- உ4டா  ச கட.ைத8 அவ>

உண).த ேவ4$ எ+ வி0பினா. அவ உண)தானானா-, இனி8
பலநா களவிேல வ/

ல&வைத நீகி, மன ெசD/ ெகாவத

ெசDவாெனப/ அவ நிைன&.

உாியவைற,

ஆன- இத, ெசDதிைய அவனிட ேந)கமாக <ற நாணினா. தா ப$

/யைர8 மற இன-கைள8 அவ அறிவ/ இறியைமயாத/ எ+
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நிைன.தா. ஆகேவ, அவ அய- மைறவாக நி  ேபா/ த ேதாழி ,
ெசா-பவைள ேபால த- நா நிக1.தவைற ெசா-லலான.
நாமைழ தைலஇய நென$

ற./

மா-கட- திைரயி இழித0 அ0வி
அக-இ0

கான./ அ-கணி ேநாகி.

தா க& தைகவைர நி-லா, நீ)5ழ-'

ஏ/எழி- மைழக4 க@1த, அைன,

"எவெசD தைனேயா? நி இல ெகயி+ உ4 ” 'என

ெம-ய இனிய <ற, வ-விைர/

உயிாி> சிறத நாH நனிமற/

உைரக-உD தனேன, ேதாழி, ”சார-

காத ஊதிய மணிநிற. /பி
தீெதாைட நரபி ர@

வாேதாD ெவப மா)'அண

” எனேவ,

[ ேதாழி, காைல மைழ ெபDத ந-ல உய)த

ற.தி- ெப0ைமைய8ைடய கட

அைலைய ேபால இற கி வ0 அ0வி அகற ெபாிய கா(ேல ெச+ த
அழைக பா)./. /யைர. தா கி நிக&, நா த$  எ-ைலயிேல

நி-லாதனவாக நீ) 5ழ+ அழைக ஏதிய



ளி),சிைய8ைடய க4க அ=ததனா-

எ தாD, ‘என ெசDதாD? உ ப-ைல .தமி$ேவ' எ+ ெமைமயான

இனிய ெசாகைள, ெசானைமயா-, நா மிக விைர/ உயிைர கா(@

சிறத நாண.ைத8 மற/வி$, ‘சாரேல உள காத மலைர ஊதிய

/பிெய> உய) சாதி வ4$ இனிய யா1 நரபி ஓைசேபால ாீ கார

ெசD8 வா அளாவிய மைல . தைலவனகிய எ காதல>ைடய மா)' ெசDத
வ0.த இ/’ எ+ ெசா-ல வதவ, அ?வா+ ெசா-லாம- த பிேன.

ேதாழி, க4 ேநாகி, நி-லா, க@1த, அைன என <ற, என உDதன

எ+ <$க.

நா மைழ-காைல மைழ; தைல இய-ெபDத; மா- – ெப0ைம; இழித0-ேம0/
கீேழ ஓ(வ0; கான – கா$; அ- -த

; ேவகமாக ஓடாம- ெம-ல, ெச-வைத
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இ?வா+ ெசானா;. தைகவைர-த$  எ-ைலயி-; 5ழ-'-5ழ+.

மைழக4- ளி),சிைய உைடய ஆ4க; க@ழித--அ=த-; எவ - என.

இல

–விள

கிற; எயி+-ப-ைல;. உ4 -உ4ேப; வாயி- .தமி$ேவ

எபைதேய "எயி+ உ4 ’ எ+ ெசானா; இனிய-இனிைமயான வா).ைதக;
வ- விைர/-மிக விைர/-நனிமற/-நறாக மற/ வி$;. உைரகஉDதன-உைர.த+ த பிேன, காத

றிGசி நில./ ாிய மல):

க4வ M எ+ ெசா-வ/4$. மணி-நீலமணி, /பி-உய)த சாதி வ4$.

தீெதாைட நர'-க(ய நர'கைள 8ைடய யாழி இனிய ஓைச; ெதாைட-க$;

இ ேக யாைழ, 5(ய/. நரபி-நரைப ேபால. ர@ஒ . வா ேதாD-

வான.ைத. ெதா$. மா)' அண

-மா)பின- உ4டான வ0.த.]

’னிைல 'றெமாழியாக. தைலமக ேதாழி , ெசா-ய/' எப/ இத ாிய

/ைற. ‘தைலவ ேன நிக& அவைன ேநேர பா)./, ெசா-லாம- ேவ+

ஒ0வ0 , ெசா-@ பாணியி- தைலமக ேதாழியிட ெசா-ய/" எப/

இத. /ைற

ெபா0.

இைத பா(ய 'லவ) ெகா,சி நியம கிழா) எபவ); ெநா,சி நியம எற

வ)கார) எப/ அத

ெபா0. மாியாைத 8ைடயவ)க ெபயைர <றாம-

ேவ+ விதமாக <+வ/ வழக, "ஊைர, ெசானா@ ேபைர, ெசா-ல<டா/'

எற மாியாைதயா- இத 'லவ0ைடய இயெபய) நம . ெதாியவி-ைல.

ஊாி ெபய) மா.திர ெதாிகிற/. ெநா,சி நியம எற ஊாி- ேவ+ பல மக

வா1தி0கலா. அவ)க அத ஊ0

'கைழ உ4டாகவி-ைல. இத

'லவ) தா உ4டாகினா), அத ஊ) ெபயைர கா பாறினா). அத
ெபயேர சா+,
இ/ நறிைணயி- 17-ஆவ/ பா$.
---------

அவ)
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6.

யாம$% மைழ

ேதாழி : உ>ைடய காதல ெபாிய வள ப மிக மைல நாைட உைடயவ;
இயைக எழி-

@

 மைலகைள உைடயவ.

தைலவி : அ ெப0மா>ைடய அ' வள.ைத நா அறிேவ. அவ0ைடய ஊைர

யா) அறிவா)க? நாைட.தா யா) அறிவா)க?
ேதாழி : நீதா அறி/ ெகாள ேபாகிறாேய!

தைலவி : அ/ எ?வா+? அவ) இ> தி0மண./
ெசDயாமேல இ0கிறாேர!

உாிய யசிகைள,

ேதாழி : அைத பறி நீ ஏ கவைல அைடகிறாD? அவ>ைடய கடைமைய அவ
மறக மாடா. உன

ேவ4(ய பாிச.ைத ெகா4$வ/, உ>ைடய தாD

தைதயாிட வழ கி, உைன மண ெசD/ ெகா$க ேவ4$ெம+ ேகபா,

திேயா)கைள னி$ ெகா4$ வைர/ ெகாள வ0வா.

தைலவி : அவ0ைடய நா( வள ப.ைத, ெசா-ல வதாேய! அவ) எ?வைக
நில./ . தைலவ)?
ேதாழி :

றிGசிநில. தைலவ; மைல நாட,

தைலவி : நா
அ

றிGசி நில.தி- வா1கிேறா. இ

 கவ)கைள ேபால

 மகளி) உ4ேடா? திைன ெகா-ைலக உ4ேடா?

ேதாழி : அ

 மைல,சார-களி- பசிய திைன பயிைர மைலநா$ மக

விைளவி பா)க. அ$கேல விைள8 அத. திைனைய
'ாிவா)க.

தைலவி : நா கா.ேதாேம, அ/ மாதிாியா?

றமகளி) காவ-
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ேதாழி : ஆ; அேத ேபால.தா. ஆன- ைபதிைனைய கா  ெகா(,சிய)
யாவ0  உன  கிைட.த ஊதிய கிைட மா? நீதா உ காதலைன.
திைண 'ண.ைத காவ- ெசDைகயி- ெபறாD. (சிாிகிறா).
தைலவி (நாண.ேதா$) சாி சாி; அவ)க;

எனதா கிைட ?

ேதாழி: அ'தமான காசிக காண கிைட . எ?வள&தா ஊக.ேதா$

காவ- 'ாிதா@ ஏமாறதா கிைட .

தைலவி: அ/ என? ஏமாற கிைட பதாவ/?
ேதாழி! ஆ; கவெணறி/ தைடைய. த(8 கிளிகைள ஒ( காவ- 'ாி8

அத ெகா(,சியைர, சில வில

க ஏமாறிவி$.

தைலவி : யாைனையயா ெசா-கிறாD? .
ேதாழி : யாைனைய ெகா(,சிய) என ெசDய(8? கானவ) அ' எD/
அ-லவா அைத ஒட ேவ4$?
தைலவி ; பிேன நீ எத வில ைக, ெசா-கிறாD?
ேதாழி: மிக& ததிர கற மதி. அ/

ற.திய) அய)தி0  ெபா=/

திைனகதிைர பறி./ ெகா4$ ேபாDவி$!
தைலவி : பறி./ ெகா4டா ேபா ?

ேதாழி: ஆ. ெகா(,சி கா  அ$க- உள ைபதிைனயி- த- தவிைளகிற கதி)கைள அைவ ெகா4$ேபாDவி$!
தைலவி : ெகா4$ேபா [ன ெசD8?
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ேதாழி : / விைளத ெப0

கதிைர ெகா4ட மதி, த கணவனாகிய

க$வேன$ மைலேம- தாவி ஏ+.

தைலவி : மதிதா திைணகதிைர பறி ேமா?
ேதாழி: அத . தா ெம-ல பறிக. ெதாி8. அவசர ப$ அ( வா கி

ெகாளா/. அ ப(. தி0$.தனமாக பறிக கற மதி அ/. ஆனாஆ4 ர காகிய ஈ$வேன, இைத பா)./ ெகா4ேட இ0 . இத.

ததிர.ைத அ/ கறதி-ைல; அ/ க-லா க$வ. கதிைர பறி.த மதி உடேன

க$வேன$ மைலேமேல ஏறிவி$.
தைலவி : பிற ?

ேதாழி: ந-ல வைரேம- ஏறி ஓாிட.தி- மதி8 க$வ> அம)/ ெகா;,
தைலவி : அவறிைடேய உள காத- எ?வள& அழகான/
ேதாழி ஆ; உலகேம காத- நிைறத/தா. மதி அத கதிைர உள ைகயிேல

ைவ./ நிமி4(. ேதD . பல கதி)கைள பறி./ வதத-லவா? அ ைக நிைறய

அத. தனகதி)கைள ெந0(. ேதD./ அ ப(ேய உ4H. த>ைடய

வைளத க&ளி- அடகிெகா;. ேம@ ேம@ திைணைய உ4H. ேதா-

ெதா

 அத க=./<ட 'ப’ எறாகிவி$. கன திைரத தாைட

ப தி8 நிர'ப( உ4Hேபா/ பா)க ேவ4$ மைழ ெபD/
ெகா4(0 , வான ெபDத ெபயலா- அத /

நைன/ ேபா . ைகயிேல

திைனைய ஏதியப(ேய அைத உ4Hவைத8, அத உட'

நைனதி0 பைத8 பா).தா- சநியாசிக பிைச உ4Hவ/ ேபால.

ேதா+. நீரா(வி$ ஈர ெசாட, ெசாட கரதல பிைச ஏ+ உ4H
ேநாபியைர நீ பா).த/4டா? அத காசிைய ேபாலேவ இ0 .
தைலவி : அவ) நா(-

ர

க எளிதிேல திைனைய பறி./ உ4Hகிறன.

றிGசி நில மக திைனைய விைள./ பயி) ெசDகிறன). ெகா(,சிய)
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அவைற காவ- 'ாிதா@

அ ப(.தா இ0கிற/.

ர

க அவைற ெகா;கிறன. இ



ேதாழி : இ ேக8 அ.தைகய காசிைய க4(0 கிறாயா?
தைலவி: அேத காசி அ+, பிற) காவ- 'ாி8 ஒைற மெற+ கவ)/

Vக0 ெசயலாஈ இ ேக8 பா)கிேறா. அைன8 பிற0 எைன காவ-

'ாி/ எ ெப4ஆைய கா./ நிகிறா)க. ஆன- அவ)கைள8 அறியாம-

தைலவ) எ நல.ைத ெவளவிெகா4டா).

ேதாழி: ந0க, ெசானாD! அ/ அவ>ைடய நா( இய-'

ஏறேத,

ெகா(,சி கா  அ$ கைபதிைனயி / விைளத ெப0 கதிைர, அ ேக

மதி க-லா க$வேனா$ ெகா4$, க-வைர ஏறி, அ ைக நிைறய

ெஞமி(ெகா4$ த>ைடய திைரத தாைடயி@ வைளத க&ளி@ நிைற8
ப( ெமா கிற/; இ ேகா தா8 தைமயமா0 பிற0 கா./ ஓ' நி
ெப4ைம நல.ைத. தைலவ வ/ ெவளவினா, ஆனாஉ4Hவ/ ேபால, த ஊ0

ர

ந-வைர ஏறி

உைன அைழ./, ெச+ உலகின) அறிய

கணவ மைனவியாக வா= நிைல வரவி-ைல. அ/& வ/ வி$ எேற

ந'கிேற.

தைலவி : வ0மா, ேதாழி? அத கால வ0மா? எ காதல) எைன
வைர/ெகாவாரா?
###

ேதாழி : மட ந ைகேய, இனி உ கவைலெய-லா ஒழித/. அவ வதன
தைலவி : யா)?
ேதாழி : உ உயி) காதல>கிய மைலநாடதா. உைன மண/ெகாள

ேவ4$ெம+ உ+தி ெசD/ தியவ)கைள னி$ ெகா4$ வ/
விடா.
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தைலவி : எ காதலரா?
ேதாழி: ஆ; திைன கதிைர பறி./ வைரயி ேம- ஏறி ைக நிைறய. ேதD./,
ேநா'ைடய சநியாசிக ைகM4 Vக)வ/ ேபாேல மதிஉ4H நாட
வதா. நீ இனி கவைலைய ஒழி.
தைலவி : ேதாழி, இனி என

இைட^(-லாத இப கிைட மா? அவ) சில

கால வராம- இ0தாேர; நா எ?வள& /ப.ைத அைடேத! ெதாி8மா?
ேதாழி : என . ெதாியாம- என? ந ெப0மா உைன மண/ெகாள
எ4ணி, அத

ேவ4(ய ெபா0ைள ஈட.தா ெசறி0க ேவ4$. அத

பிாிைவ நீ தா காம- /'றாD. மைழ ெபDயாத பGசகால.தி-

ள கெள-லா

வறி ேபாD நீேர இ-லாம ேபானேபா/ ெநபயி) வா$வ/ேபால நீ வா(னாD.
ைளயி$ இைலவி$ வள)/ Mைட விட சமய.தி- நீ) இ-லாைமயா-

வா( ேபான பயிைர ேபால, அவ>ைடய ெதாட)பினா- மகி1,சி ெபற நீ வா(
நிறைத நா பா).ேத; வ0திேன. அத வாட பிேன தீ0 எ+

நபிேன. உழவ ெநபயி) வா$வ/ க4$, ‘ேம- மைழ வதா- இத பயி)
தைழ./ கதிாி றி பய த0ேம!’ எ+ ஏ கினாேபால நா ஏ கிேன.

'இவைள. தைலவ அ0 ெசD/ மணதா- அற இப இவ;
வாD ேம!’ எ+ ைந/ வ0திேன. மைழ வ0ெம+ வான.ைத

நபியி0  உழ வைன ேபால நா> நபிைகேயா$ இ0ேத. ப5ைமயற
கால.தி-

ள கெள-லா ஈரமற ேபா/, திர கிய ெந-@

இரா கால.தி-

மைழ ெபாழித/ேபால அவ வ/விடா. ந எற யாம.தி- ெபD8 மைழ
அடர ெபாழி8. உ காதல> உபா- ேபர0ைள உைடயவ>கி

வதி0கிறா, இனி உைன இப கட- ஆ1./வா. நீ வரழி.
ெகா(,சி கா  அ$க- ைபதிைன
/விைள ெப0

ர- ெகா4ட மதி,

க-லா க$வெனா$ ந-வைர ஏறி

அ ைக நிைறய ெஞமி( ெகா4$த

54

திைரஅண ெகா$ க& நிைறய கி,

வாெபய- நைனத 'ற.த, ேநாபிய)

ைகஊ4 இ0ைகயி ேதா+ நாட
வதன வாழி, ேதாழி, உலக
கய க4 அற ைபத+ காைல
Wெளா$ திர கிய ெந-

நெள யாம./ மைழெபாழி தா ேக.
[ ேதாழி, நீ வா1வாயாக!

றமக பா/கா  மைலயி- விைளத பசிய திைனயி-

த- விைளத ெபாிய கதிைர, (அ றமக அறியாம- பறி./) ெகா4ட ெப4
ர

, (இ.தைகய ததிர.ைத) க-லாத ஆ4

ஏறி, உள

ர ேகா$ ந-ல மைல பக.தி-

ைக நிைறய (அத. திைன கதிைர.) ேதD./. த>ைடய 50 கிய

தாைடேயா$, விைளத கன நிைற8ப( உ4$, வான.தி0/ ெபDத

மைழயி- நனத /ைக உைடயனவாகி, விரதைடய) (ஆகிய /றவிக) ைகயி-

உ4H ேகால.தி- இ0 ப/ ேபால. ேதா+ மைல நாைட8ைடய தைலவ
வதா; உலக.தி-

ள கெள-லா த இட ெவ+ைமயாகி அ+ ேபான ஈர

அழித (பGச) கால.தி- Mைடேயா$ வா( ேபான ெநபயி0 , நளிரவி-

மைழ ெபாழித/ ேபால.

ேதாழி, மதி ேதா+ நாட, ெபாழிதா

வதன எ+ <$க.

ெகா(,சி- ற.தி; அ$க--மைல.ெதாட); / – தி;
ெப4 ர

,; க$வ - ஆ4

ர

ர--திைன கதி); மதி-

; வைர-மைல பக; ெஞமி(-நிமி4(

ேதD./; திைர –50 கிய; அன--தாைட, கன.தி கீ1 ப தி ெகா$ க&வைளத கன, கி - உ4$; இ ேபா/ ெமாகி எ+ வழ

கிற/. ெபய- -

மைழயி-. ேநாபிய)-விரத.ைத உைடய /றவிக. ைகN4 இ0ைக- கரதல

பிைச உ4H ேகால; நாட- றிGசி நில. தைலவ; கய- ள; க4 -

இட. ைப/ அ+ காைல-ப5ைம அற கால.தி-; W – Mைட;. திர கிய-வா(ய.
நெள யாம-ந$ இர&; ெபாழிதா

-ெபாழிதா ேபால. ]
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/ைற : இ/, வைர& மத ேதாழி தைலமக , ெசா- ய/.
'மண ெசDவத

ேவ4(ய யசி8ட தைலவ ெப4 ேபச வத ெசDதிைய

அறித ேதாழி, அதைன. தைலவி , ெசா-ய/' எப/ இத ெபா0. வைர&

மத--மன./ ாிய யசி ெப0 த-. ஒ0.திைய. த மைனவிெய+ உல
அறிய வைரய+./ உாிைமயாகி ெகாவதா- மன.தி
வத/.

வைர& எற ெபய)

இத பாடைல இயறிய 'லவ) ெபய) ெதாிய வி-ைல.
இ/ நறிைனயி- இ0ப.திர4டா பா$.
-----------------

7.
இ-லற இப./

அத ப!

இறியைமயாதவ காத. ஆன- கணவ மைனவிய0ைடய

காத- வா1ைக , அவ)க ஆறேவ4(ய அற,ெசய-க;  உற

/ைணயாக இ0 ப/ ெபா0. ெச-வ இறி உலக.தி- எைத.தா சாதிக

(8? ெபா0 இ-லா)

இ?&லகேம இ-ைல.

இத உ4ைமைய உண)தவ காதல. ஆகேவ த>ைடய இ-லற வா1&

ெபா0ளிறி நய <டா ெத+ எ4ணினா. ெவளிநா$க; , ெச+

ெபா0ளி$ வி0 ப அவ>

உ4டாயி+, அத ாிய ஆற@ அறி&

பைட.தவ அவ, ஊக உ+தி8 உைடயவ. அ ப( ெபா0 ேதட,

ெசறா- தி0பிவர, சில கால ஆ . அ/வைரயி- த காதைய

பிாிதி0 ப/ அவ> . /பமாக.தா இ0 . ஆயி> மண&+தியினா@

ெசற இட.தி- ெசDயேவ4(ய யசிகளினா@ அத பிாி&. /ப.ைத

அவ ஒ0வா+ ஆறி ெகாளலா.

அவ>ைடய காதேயா? தி0மண ஆன/ த- இ/வைரயி- அவ அவைன

பிாிதேத இ-ைல. இ ேபா/ ஏபட ேபா  பிாிவி- அவ வா( வத கி
ேபாவா. - இைத நிைன ேபா/ அவ உள ச கட./

உளாயி+,
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அவ பிாி/ ேபாவ/ கிடக$. ’நா ேபாD வ0கிேற’ எ+ அவளிட
ெசா-ல ேவ4$ேம! ேபான பிற , த கடைமைய அவ உண)/ ஒ0வா+

ஆ+த- ெப+ இ0கலா. ேபா  ெசDதிைய ேக ெபா=/ அ' பட

மா ேபால இட) ப$வா எப/ அவ>

நறாக. ெதாி8. அவ க./

ேநேர நி+ இத, ெசDதிைய, ெசா-வி அதனா- அவ ப$ ேவதைனைய

க4ணினா- காண (8மா? அைத கா(@ /யரத0 ெசய- ேவ+ இ-ைல.
"நா பிாி/ ேபாக.தா ேவ4$. அைத. தவி)க (யா/. ஆன- இத,
ெசDதிைய நாேம ேநாி- ெதாிவி./, அவ ப$ பாைட க4$ மன கல காம-,

ேவ+ ஏேத> வழி ெசDயலாேம! பிாிைவ உண)./ ேவைலைய நா ஏ

ேமெகாள ேவ4$? அவளாக. ெதாி/ ெகாள$ேம! -அ-ல/ ேவ+
யாாிடமாவ/ இைத, ெசா-வி அவ; , ெசா-@ ப(….”
அவ இ?வா+ சிதைனயி- ஆ1தி0தேபா/ அவ>ைடய காதயி உயி).

ேதாழி அ ேக வதா. அவைள க4ட/ சமய சGசீவிேய அவ>  கிைட./

விட/ ேபாற மகி1,சி உ4டாயி+. *ந-ல ேவைள! நீ வதாD’ எ+ த

க.தி- 'னைகைய வ0வி./ெகா4ேட அவைள பா)./, ெசானா.
”ஏ, என விேசஷ? நா இ ேகதாேன இ0கிேற? இைற
வ/

'திதாக

தி./ விட வி-ைலேய!” எறா ேதாழி,

*அ ப( அ+. நா ஒ0 சிகலான நிைலயி- அக ப$ ெகா4(0கிேற.
அைத எ ப( நீ வ/ எ+ ேயாசி./ ெகா4(0ேத. நீ வதாD.”
"சிகைல, சி$காகவா?”
"என, அ ப(, ெசா-கி0D? சிகைல வி$விக நீ வ/விடாெய+ மிக
மகி1,சிைய அ-லவா அைடேத?*
”அ/ என சிக-?"

57

"உ>ைடய ேதாழியி /யர.ைத நீ ஆற ேவ4$."
"/யரமா? அவ இ0  இட.தி- /யர.தி நிழ-<ட வராேத! நீ க இ0 
ேபா/, இைறவ அ0ளா- நீ க இ0வ0 இப கட- ஆ1தி0 ேபா/,
அவ; . /யர ஏ/?"
*ெசா-வைத =வ/ ேக. நா ெபா0 ஈ$ெபா0$ ெவளி நா$

ேபாகிேற. சில கால உ ேதாழிைய பிாிதி0க ேந0. மாைலயி- நா L$

வர ஒ0 கன தா1.தா@ நா வ0 வழிேம- விழி ைவ./ பா)./ வா$

அவ, எ?வா+ இத பிாிைவ ெபா+.தி0 பா எ+ ேயாசி.ேத. ேபாகாமஇ0/விடலா எறாேலா, நா ேபாD வ0வ/ இறியைமயாத/. இத

ேயாசைனயி- நா ஆ1தி0 ேபா/தா நீ வதாD."

*நா ெபா0ைள ஈ(. த0ேவென+ நிைனகிறீ)களா?’ எ+ சிாி./
ெகா4ேட ேதாழி ேகடா.

*ேவ(ைக கிடக$. பிாி& கால.தி- எ ஆ0யி) காத

ஆ+த- <றி

அவைள பா/கா ப/ உ கடைம, அேதா$ இ ேபா/ உடேன ெசDய ேவ4 (ய

காாிய ஒ+ இ0கிற/.*
”என அ/?”

*நா ெபா0 ேத$ ெபா0$, ெச-கிேற எற ெசDதிைய நீேய அவளிட
ெசா-ல ேவ4$.”
"நீ கேள ெசா- விைட8 ெப+ ேபாவ/ தா தக/.'
'நா ெசா-வ/ அவ மனவ/ விைட ெகா$ ப/ நடகிற காாியமா?
அவ;

 இைத, ெசா-வதேக எ நா எழா/, ஒ0வா+ /ணி/ ெசா--
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விடா@ அவளிட உ4டா  ேவதைனைய க4ேடனானா-, அ 'ற
அவைள வி$, ெச-ல கா- எழா/.”
'நறாக இ0கிற/ நீ க ெசா-வ/! உ களா- (யாதைத நா மா.திர

ெசDய (8மா? "அ$.த L$ பிராமணா, பாைப பி(, அ-. த4$ ேபாளி)தி0 " எற கைதயாக இ0கிறேத!”

"நீ இத உபகார.ைத, ெசDய.தா ேவ4$. கள& கால.தி- நீ ெசDத

உபகார கைளெய-லா நா மறகவி-ைல. அவைற ேபா- இ ேபா/ இத

உதவிைய நீதா ெசDய (8, அவ உள அறி/, ெச?வி அறி/, தக
ெசாகளா- ப வமாக, ெசா-@ ஆற- உன

உ4$. நீ ேவ+, அவ

உள ேவ+ எப/ இ-ைல. இத, ெசDதிைய, ெசா-, நா வ0 வைரயி@
ஆ+த- <றி ெபா=/ ேபாகி ெகா4(0தா-, நா விைரவி- வ/வி$ேவ.”
ேதாழி அவ <+வதி- உள நியாய.ைத உண) தா. தைலவ வி0பியப(ேய

ெசDய ஒ ' ெகா4டா.

”நீ க ேபா  நா$ எ ேக இ0கிற/?"
“ந நா$

அ பா- ெந$Fர.தி- பாைல நில ஒ+ உ4$. அத

உள நா$ , ெச-ல ேபாகிேற."

அ பா-

”அத பாைல நில.ைத கடதா ெச-லேவ4$?” எ+ ேதாழி ேகடா.
"ஆ.”
"நீ0 நிழ@ அற பாைலவன.தி- எ ப( ேபாவ/? உண& 'ன@ த க

நிழ@ இ-லாம- 5$காைட ேபால விாி/ கிட  எ+ ெசா-வா)கேள!
அத வழியாக ேபாவ/ அாித-லவா?”
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"அ/ ெச-வத

அாிய வழிதா. ஆன@ ேவ+ நா$

ேபாவத

அத

ஆாிைட (அாியவழி)ையதி தவிர ேவ+ 'க- இ-ைல. வா1ைகயி- தனியிப.ைத

ெப+வா) யா0 இ-ைல. இப /ப க மாறி மாறி. தா வ0. வா1ைக

இறியைமயாத ெபா0ைள ஈட ேவ4$மானா- அத

 இத அாிய பாைல

நில வழிைய கட/தா ெச-லேவ4$. பினாேல வ0 இப.ைத எ4ணி

னேல எதி) ப$ /ப கைள ெபா+./ ெகா4டா-தா ெசD8 ெசயநிைறேவ+."

ேதாழி சிறி/ சிதைனயி- ஆ1தி0தா. 'உண& கிைடகாத அத வழியிஎ ப( ேபாவ/?" எ+ ேகடா.
"உண& கிைடகா/ எ+ ெசா-வதகி-ைல. நா நாேதா+ உ4H

அ+5ைவ உ4( அ ேக கிைடகா/ எப/ உ4ைமதா. ஆன@ அ ேக8

இயைக வழ

 உண& ஒ+ உ4$.”

"இயைக த0 உண& எ0- என

விள க வி-ைலேய! “

பாைல நில.தி- அ க ேக சில இட க பசிய நிலமாக இ0 . பாைல நில.ைத

அ$.த ேவ+ நா$ நில பர ' ேவ+ இ0கிற/. அ ேக விளாமர க

இ0கிறன. எ?வளேவா காலமாக வள)த மர க அைவ. ேவ) ஆழமாக,

ெசறி0 . பா) ப ப( கீ1 இற கின ேவைர8ைடய மர க அைவ. நீ4$
உய)த கிைளகைள உைடயைவ"

”அ ப(யா! அ ேக மர க; உ4ெட+ ெசா- @ க.”
”ஆ, வி=மிய ெகா'கைள8ைடய விளாமர க இ0 ; மிக உயரமாக

வள)தைவ. அவறி அ( மர ெபாாி/ 5ர5ர பாக உ$பி ேதா-ேபால

இ0 . Fர.தி0/ பா).தா-, உ$'க ஒ (ெகா4டாேபால அத மர
ேதாற அளி .”
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”அெத-லா சாி; ேவ) இ0 , ெகாபி0 , மர இ0  எ+
ெசா-கிறீ)கேள! அைவகெள-லா இ0/ என பய. பழ உ4டா?”

*மர.தி0/ பழ க தாேம காபினி+ இ+ வி=/ கிட . கீேழ ப,ைச
பேசெல+ பட)/ பரவியி0  பசிய பயிாி ேம- உதி)/ அத விளா-

பழ க ப/கைள ேபால. ேதாற அளி . அழகான ப,ைச கபல.ைத

பர பி மகளி) பதா$கிறா)க; பிற

விைளயாெட-லா ஒழி/ ப/கைள

அ ப( அ ப(ேய ேபா$வி$ ேபானா- எ ப( இ0 ? அத மாதிாி,

கபல.ைத ேபாற ைபபயிாி ேம- வி=த விளாபழ க இ0 . அ ேக

இ0 பவ)க;  வழி நட பவ)க;  அத ெவளிேல (விளாபழ)

உணவாக உத&, அ. தைகய வழியிேலதா நா ேபாக ேபாகிேற."

”அ ப(யா ேபா  வழியி- ைபபயி0 வி= ேகா$ைடய ெந(ய விளாமர
ஆ$ ஒழித ப/ ேபால L1த ெவளி@ இ0 மானா-, அ,சமிறி,
ெச-லலாேம. அேதா$, ேவ+ நா$ , ெசறா- ெபா0 ேவ+ கிைட ”
எ+ ேதாழி <றி. தைலவைன வா1.தினா.

தைலவ த>ைடய சிகலான நிைலயி- ஒ) அாிய உதவி கிைட.தேத எ+

எ4ணி ஆ+த- ெபறா. ெச-வதகாிய வழியிேல விளாபழ கிைட.த/ ேபால

இ0த/ அ/.

மன./ . /ப.ைத அளி  ெசDதிைய. தைலவி
எற ேயாசைன இ ேபா/ ேதாழி

எ ப(. ெதாிவி ப/

வ/விட/. தைலவியி உள

அறிதவளாைகயா- எ ப(யாவ/ ெம-ல, ெசா- விடலா எ+ /ணிதா.

என ததிரமாக, ெசானா@ தைலவி வ0/வா, அவ க வா$ எ+

நிைன.தா. “எ ப( அவ) ேபாவத

உட படாD?” எ+<ட அவ

ேகபாேளா எற ஐய ேவ+ எ=த/. ‘எ ப(யானா@ அவ; , ெசா- விட
ேவ4(ய/தா’ எ+ (& க(னா. ெம-ல, ெசா-விடா. ஆனாதைலவி என ெசDதா, ெதாி8மா? அ/தா ஆ,சாிய!
தைலவ பிாிய ேபாகிறா எபைத அவ ேப
ஊ0

ேபாகிறவ)க

ழைத

றி பாக உண)தி0தா.

இனிய ப4ட கைள ெகா$./ ேபா 

கா$வ/ ேபால, சில நாகளாக. த காதல வழக.ைத8 விட அதிகமாக
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அ0ைம பாரா( வ0வைத அவ கவனி.தா. இ-லற.தி ெப0ைமைய8,
ெபா0ளி இறியைமயா. தைமைய8, ஆடவ)களி கடைமைய8 அவ

இ ேபாெத-லா எ$./ <+வைத அவ ேகடா. காரண இ-லா ம-

அவைற அவ எ$./, ெசா-வானா? அவ தா பிாிய ேபாவைத 

<(ேய அவ; 

தைலவி

றி பாக 'ல ப$./ ெசய-க அைவ. அதனா-

அவ ெபா0ளிட பிாிய ேபாகிறா எப/ ெதாி8; அத

பிாிைவ ஏபத

ஆய.தமாகேவ இ0தா.

இ ேபா/ ேதாழி மிக& திய கி. திய கி, ெசDதிைய, ெசானா, விளாபழ

உணவாக கிைட  அ0வழியிேல ேபாக ேபாவைத உைர.தா. மிக&

நிதானமாக, ெபா+ைமயாக. தைலவி அவ ெசான வைற ேகடா.
"ந-ல காாிய ெசDதாD!" எ+ தைலவி <றிய ேபா/ ேதாழி . Fகி

வாாி ேபாட/. அைத அவ எதி)பா)கேவ இ-ைல. க வா(. /'ழ/

தைன க(வா எ+ எதி)பா).தா. ஆ;- அவேளா, “ந+ ெசDதைன”
எற-லவா ெசா-கிறா! ேம@ தைலவி ேப5வ/ காதி- வி=த/.

”ேசயிைழேய!" இ ப(. தைலவி ேதாழிைய விளி.தா. ெசெபானாலாகிய
இைழகைள அணிதவ ேதாழி எப/ இைற .தான அவ; . ெதாி8?
த உள.தி- ேகாப இைமைய. ெதாிவி ப தகாக அ ப( அ0ைமயாக
அைழ.தா. பிற .?

*விளாபழ.ைத உணவாக ெப+ ேவ+ நா$ , ெச-@ வழியிேல
ெச-@ேவா நா எ+ அவ) ெசானா) எறாD.”
தைலவி ேதாழி ெசானைத அைர ைறயாக ேகக வி-ைல; நறாக
ேக(0கிறா, உண)தி0கிறா. அவ ேப,ேச அைத. ெதாிவிகிற/.
*அ ப( அவ) ெசா-ல, ேசயிைழேய, நீ அ/ ந-ல காாிய எ+ வி0 ப.ேதா$
உடபடாேய! நீ8 ந-ல காாிய.ைதேய ெசDதாD!"
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ேதாழி

விய பிேம- விய ' உ4டாகிவிட/, ’அவ) பிாிய எ4Hவ/ தவ+;

அவ) பிாி/ ெச-@வத . /ைணயாக நிற/ அைதவிட. தவ+’ எ+
ெசா-வாேளா எற அ,ச அவ;

இ0த/. தைலவி ெசா-வ/ அத

ேந)மா0க இ0கிற/. ’லாி ேபாவ/ ந-ல/; அத

நீ உடபட/ ந-ல/?’

எற-லவா ெசா-கிறா?
அவ) ேபாவ/ ந-லதா?’ எ+ ேதாழி ேகடா.
ஆ, ஆடவ)க;

அ/ ந-ல/. ேசாபி கிட/, ெபாியவ)க ைவ.த ெபா0ைள

அழி./ வா1வ/ வா1& அ+. பண ஈடேவ4$ெம+ மன.திேல

நிைன.தா- ேபாதா/. அைத, ெசயேல ெகா4$வர ேவ4$. ஆகேவ அவ)க

F கி கிடக மாடா)க. ெபா0 ஈ$வதகாக, ெச-வா)க. திைரகட-

ஓ(8 திரவிய ேத$வா)க. இ0த இட.திேல ெபா0 நைம. ேத( வ/
வியா/. ேபாD.தா ேதடேவ4$. Lைட வி$ அகலாம- இ0தா-

ெபா0ைள எ ப(, ேச)க (8? ஆத ெசய-ப$ மன.தினராகி, ெசD
ெபா0;காக Lைடவி$ அக-வா)க. அவ)கேள ஆ4ைம உைடயவ)க;
ஆவிைனயி சிறதவ)க, உ.தமமான ஆடவ)க. அ ப( அக-வ/

ெபா0ளி$வத ாிய இய-'தா. அ/ அத ப4ேப."

ேதாழி , ’அ/ அத ப4ேப* எற (& காதி- த4ைமயாக வி=த/.

'தைலவியி>ைடய அறி&தா எ?வள& சிற பான/!’ எ+ விய/, ெசய- மற/

நிறா அவ.

’பா)பக L1த ேவ0ைட வி=ேகா$

உ$'அைட தன ெந$ெபாளி விளவி

ஆெடாழி பதி ேகா$*

இ+'

கபல. தன ைபபயி). தாஅ

ெவளி- வ-சி ேவ+நா$ ஆாிைட,
ேச+ நா’ என,ெசா-ல,, ேசயிைழ !

நெறன 'ாிேதாD; ந+ெசD தைனேய;

ெசய-ப$ மன.த) ெசDெபா0

அக-வ), ஆடவ); அ/ அத ப4ேப !
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[ சிவத ெபானா- ஆன அணிகைள அணித ேதாழி! 'Mமி பிள ப( இற கிய

ேவைர உைடய, உய)த கிைளகைள8 உ$' ஒ( ெகா4டா ேபாற நீ4ட
ெபாாிதைல8 உைடய விளாமர.தி, விைளயா$ (நிற பிற ) ஒழி/ கிடத

ப/கைள ேபால கிைளயி0/ (தி)தைமயாேல) கா' இ+, ப,ைச

கபல.ைத ேபா+ள பசிய பயிாிேம- வி=/ கிட  பழமாகிய உணைவ
உ4Hவத ாிய, ேவ+ நா$ , ெச-@ (கட பத ) அாிய

வழியி-ேபாேவா நா’ எ+ (தைலவ) ெசா-ல, "ந-ல/” எ+<றி அைத

வி0பி உடபடாD. நீ ந-ல காாிய.ைத, ெசDதாD; ஆடவ) (த எ4ண.ைத,)
ெசயலாக, ெசD8 உள.ைத பைட.தவராகி, தா ஈ$ ெபா0;காக

(Lைட வி$) அக+ ெச-வ); அ ப(, ெச-வ/ ெபா0ேத$ ெசய

இய-ேப ஆ . (வ0/வத ாிய காரண ஒ+ இ-ைல.)

ேசயிைழ! ேச+ எ+ ெசா-ல, 'ாிேதாD: ெசDதைன; ஆடவ) அக-வ); அ/
ப4' எ+ <$க.

பா) பக-Mமி பிளக; L1த – இற கிய; வி= ேகா$ - உய)ைவ8ைடய கிைள;

அைடதன-ெபா0 தின ேபாற; ெபாாி-ெபாாிதைல8ைடய; ஆ$ ஒழி பதிவிைளயா(னி+ ஒழித ப/கைள ேபால; ேகா$ *

இ+'-

கிைளயி0/ கா' இ+; கபல.தன-கபள.ைத ேபாற; ைபபயி)-

பசிய பயிாிேல; தாஅ-வி=/ கிட ; ெவளி--விளா பழ; வ-சி-உண&; ஆ)

இைட-அ0 இைட, கட பதகாிய இைடவழியிேல; ேச+-ெச-ேவா; ேச

இைழெசெபானாலான அணிகைள அணிேதாD. 'ாிேதாD - வி0பினாD,

ெசய-ப$ மன.த)-நிைன.தைத, ெசயலாக, ெசD8 க0./ைடயவ). ]
/ைற : ெபா0 பிாி&

உடபட ேதாழிைய. தைலவி உவ/ <றிய/.

”ெபா0 ஈட எ காதைய பிாி/ெச-ேவ. எ+ தைலவ<ற, அத

பிாி&

இண கிய ேதாழியினிட தைலவி அவ ெசDத ெசயைல அறி/ மகி1/

ெசா-ய/" எப/ இத ெபா0.

இத பாடைல பா(யவ) ெபய) ெதாியவி-ைல.
இ/ நறிைணயி 24-ஆ பா$
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------------------8. எ ப( ேபாவா !
பிற) அறியாம- அ' ெசDத காதல> காத8 மண ெசD/ ெகாளலா
எ+ எ4ணினா)க. காதல பாிச ேபா$ க-யாண ெசDவத

ேவ4(ய

யசிகைள, ெசDய. ெதாட கினா. ஆனா- காதயி தாD தைதய0

அவைள ேவ+ யா0ேகா மண ெசD/ ெகா$க ேவ4$ெமற வி0 ப
இ0த/. காதயி உயி).ேதாழி இைத உண)தா.

றி பாக. தைலவி

இன தைலவேம- அ' அைமதி0கிற/ எபைத 'ல ப$.தினா.
அவ)க அத

றி ைப உணரேவ இ-ைல.

ஒ0 தைலவனிட.தி- த ெநGைச பறிெகா$.த தைலவி ேவ+ ஒ0வைன

மன.தா@ நிைன பாளா? கபிேல சிற/ நிபவ அவ. ஆகேவ காதல)
இ0வ0 என ெசDயலா எ+ ஆராDதா)க, உயிைரவிட நாண சிறத/.
அைதவிட க', சிறத/. ஊரா) பழி <ற, த நாண அழிய தைலேனா$

'ற ப$ வி$வெத+ தைலவி தீ)மானி.தா. தைலவ ெசான/தா அ/.
அத

அவ இண கினா; அவ ேதாழி8 இண கினா.

றி பிட நாளி- தைலவ தைலவிைய அைழ./ ெகா4$ ேபாDவிடா.

அவ ேபான பிற தா தைடய அறியாைமைய நிைன/ L(- உளவ)க
வ0தினா)க. தைலவிைய ெபற நறாD ைநதா; அவைள ஊ(8

சீரா(8 தாலா(8 வள).த ெசவி. தா8 'லபினா. Lேட அலம/

நிற/. தைலவியி இளைமைய8, ெம-ய இய-ைப8 ஒ0.தி ெசா-

வ0தினா. அவ ேபைதைமைய 8 ெவைள உள.ைத8 ஒ0.தி ெசா-

அரறினா.

அ/ ந-ல ேவனிகால.

றிGசி நில.தி- இ0த/ அவ)க;ைடய ஊ). அழகான

மைல பக. அவ)க ஊைர அ$./ ெந$ Fர./

அ பா-,

றிGசி நிலமாக

இ0த ப தி இ ேபா/ பாைல நிலமாகி விட/. ந-ல மைழ ெபாழிகிற வைர 
அ ேக ெவ ப தா க (யா/. கா$ காைட, சா)த இட -ைல எ+

ெசா-வா)க. மைல8 மைலைய, சா)த இட

றிGசி நில ஆ . ேவனி

கால.தி- அதிக ெவ ப.தி- -ைல நில.தி- சில ப தி8

றிGசி நில.தி சில
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ப தி8 தைடய வள ப.ைத இழ/ நி ; பாைல நிலமாக மா+. தமி1

நா(- இயைக பாைலவன இ-ைல. ேவனி ெகா$ைமயா- சிலகால

ப5ைம இழ/ வளமிழ/ நி  இட க மர.திர உ4$. சில கால களி-

மா.திர பாைல நில உ4டாவதா- தமி1நா(- நிரதரமாக அத

இ-ைல.

றிGசி, பாைல, -ைல, ம0த ெநDத- எ+ ஐ/ வைக நில க இ0தா@,

இயைகயி- பாைல அைமயாைமயா- Mமிைய நானில எ+ ெசா-வா)க.
நா

வைக பட நில எற ெபா0ளி- அ?வா+ ெசா-வ/ வழக, பாைல

நில இயைகயாக இ0தா- ஐநில எ+ ெசா-லலா. அ/ இ-லாைமயா-

நானில எ+ ெசா-வ/தா ெபா0.தமான/.

றிGசி நில ேவனிகால.தி- பாைலயாக மாறி நிறா- ' அ ேக

வா1தி0த வில

க த திறெம-லா

ைற/ நி .

றிGசி திாித பாைல

நில ேமேல ெசான காதல) இ0வ0 ேபா  வழியி- இ0த/. அைத

கட/தா அவ)க ேபாக ேவ4$.

இத விஷய.ைத. தைலவியி தாD நிைன./ பா).தா. ‘அத, சிறிய ெப4,
ேந+ பிறத ெப4, ெகா( ேபால. /வ; ெப4 அ?வள& க$ைமயான பாைல
நில.தி வழியாக எ ப( ேபாவா' எற நிைன& தாD

உ4டாயி+. பாவ

த மக ெப4; ஆ4ைமயி /ைணைய அவா& ப0வ அவ;

உ4$'

எபைத அவ தாDமற/விடா. எ.தைன காலமான@ அவ

ழைதயாக,

த க4காணி பி- வள0 கறாகேவ இ0 பா எப/ அவ எ4ண. என

ேபைதைம!

அத. தாD பாைல நில.தி ெகா$ைமகைள நா@ ேப) ெசா-ல ேக(0கிறா,

அவைறெய-லா இ ேபா/ நிைன./ பா)கிறா. அவ வயி+ பகீெரகிற/.
த மகளி இய-ைப நிைனகிறா "உலக அறியாத ெப4 ஆயிேற! அவளா

இ ப(. /ணி/ேபான?” ”அமா! அமா!" எ+ அ+ப/ நாழிைக8 ஒ(
ெகா4$ வா1கிறவ, ஒ+ அறியாத ெப4- அவளா பிாி/ ேபானா? நப.
தகதாக இ-ைலேய! ஆனா- அத ெப4 பிாி/ ேபான/ எனேவா

உ4ைமதா.

பாைல நில.தி- அவ ேபாவதாக கபைன ெசD/ பா)க<ட. தாD

ந$ கினா. ேவனிகால மற இட களிெல-லா வ0; சில கால இ0 ;
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ேபாD வி$. பாைல நில.தி- ஆ4$ =வ/ேம ேவனி காலமாச.தா இ0 

ேபா- ேதா+கிற/. பல இட க;

ேபாD அ க ேக உள மகைள

பா)  அரச நிைலயாக இராசதானி நகர.திேல இ0 பா. அ ப( இத

ேவனி- எற அரச>

இராசதானிேய பாைல நிலதாேன? அ ேக ேவனி-

நிைலயாக நி ெம+ ெசா-கிறா)கேள. அ ப( நிற ேவனி- என வள ப

இ0 ? ' இ0த '- M4$கெள-லா எாி/ மயான ேபால அ-லவா

ஆகிவி$?

பட)/

றிGசி நில ப தியாக இ0த இட அ/ அ ேபாெத-லா காத "

ைல ைலயாக M.தி0 . நிைலயாக நிற ேவனி கால.தி- காத

வள)வதாவ/! அ/ காD/ ேபாயி0 ேம! தைழ.த காதைள காண அ ேக

வழியி-ைல; உல)த காதைள காணலா.

காத உல)த/; மர க வா( க0கின; கதிரவ அழைலேய வாாி, ெசாாிகிற,
அ ேக நிக நிழ- ஏ/? எ ேக பா).தா@ ெந0 ' ேபால. தகிகிற/.

க4H

எ(ய Fரவைரயி- நீ4ட இட =வ/ அழ- பரவியி0கிற/.

இத அழ- அவி)கிற நீ இைடயிேல மனித த க நிழ- கிைடகா/ எப/
கிடக$. மைல, சார@ அைத ய$.த கா$களி@ வா1தி0த வில

அ ேக இ ேபா/ எ ப( வா1கிறன?

க

பாைல நில.ைத பறி கைத கைதயாக ேபாD வதவ)கெள-லா ெசா-
ேகடவ அைன. ஆகேவ அவ)க <றிய ெசDதிகெள-லா இ ேபா/

நிைன&

வ0கிறன. ேநேர பாைல நில./

ேபாD பாராவிடா@,

காதினாேல ேகட ெசDதிகெள-லா இ ேபா/ அவ;ைடய அக க4ணிேல ஒ0
ெபாிய பாைல நில.ைத பைட./ நி+.தின.

பாைல நில.தி- ேவனி- நிைலயாக நிகிற/. காத உல)/ ேபாயின. எ ேக
பா).தா@ அழேல அவி) கிற நீ4ட இட அ/. வள இ0த கால.தி-

வில கின க பல வா1தி0தன. அவறி- பல இ ேபா/ ம கி ம(தன.

ேவனி ெகா$ைமதா காரண. சில சில, உடபி- உயிைர. தா கி ெகா4$
பிைழ.தி0கிறன.

இர4$ 'க: ஒ+ ெப4; ஒ+ ஆ4; ந-ல கால.தி- அத இட.திஇ'+ வா1தைவ அைவ, பாைல நிலமான பிற  அைவ அ ேகேய

இ0கிறன. பிற வள ப க இ-லாம ேபான@ ஆH ெப4 H உற&
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ெசD8 அ'

இ> பGசமி-ைல. ெப4 ' இ ேபா/ க0&றி0கிற/.

அத>ைடய வயிறிேல

(க வள)தன. க0&யி)  கால வத/. இயைக

த ேவைலைய யா0 காக நி+.த ேபாகிற/?
விட/.

(கைள ெப4 ' ஈ+

(கைள காவ- கா./ெகா4$ நிற/. அத

அத  இைர ேவ4$ேம இைரைய. ேத( ந-ல இட./

(க; 

ேபாகலாெம0-

அதனா- (யவி-ைல. ஆ4 ' அ0கி- இ0த/ ெகாGச Fர 'க;

(க; ெசறன. ெப4'  காேலா ேசா)கிற/. கா- ம(த அத ெப4

' த

வத

நிழேல இ-ைல. நிழலான இட ெபறாம-, கா- ம(/ வா(ய

ெப4 'வி , ஈ+ நிற பிண& 'வி , பசி மி தியாகி விட/, பசியினாேவதைன8+. /ளிய/. அைத பா)க, சகிகவி-ைல ஆ4 ' ,

எ ப(யாவ/ அத
எற (&
அத

இைரைய. ேத( அளி./ வி$.தா ேவ+ காாிய பா) ப/

வத/ ஆ4.

அ ேக என இைர கிைடக ேபாகிற/? மானா, மைரயா? நாி<ட

இ-லாம- உயிரற நில பர பாக அ-லவா ஆகிவிட/ அ/? பக ெவைம
சிறி/ அகற/. மாைல ெம-ல. தைலைய நீ(ய/. ெப4 '

அதிகமாகிவிட/. 'ற.ேத உள அழ-

பசி. தழ-

ைறத/; ஆன- அத வயிறிேல பசி

யழ- *4$ ெகா=/ விட/. இ ேபா/ இ0( விட/; ெபா0க

'ல படாம- மயக.ைத உ4 டா  மாைல வத/. ஆ4 ' இைர ேதட 'ற

பட/. யாராவ/ அத பக.தி- உள கர$ரடான வழியிேல ெசா-வா)கெள+ எ4ணி அத ெநறி

அ0ேக ப/ கியி0த/. ெவயி ெகா$ைம

தா காம- எ ேக> த கிவி$ ெவயி- தா1த&ட நடக. ெதாட கிய
பிரயாணிக அத ேநர.தி- அ ேக வர&

<$. யாராவ/ அ ப( அ?வழிேய

வதா- அவ)கைள அ(./ பசி <)த ெப4 '
ப/ கியி0த/.
அத வழி

அளிகலா எ+ ஆ4'

+கிய சி+ ெநறி; யாேரா சிலேப) நட/ 5வ$பட ஒைறய( பாைத,

அைத வழிெய+ ெசா-வேத தவ+. ேசாைலேயா சாைலேயா ஒ+ இ- லாத

அத, 5$கா(- எ ேபாேதா எேறா ஒ0வ) இ0வ) ேபாவா)க. அவ)க

அ(,5வ$ப$. தட மான வழி அ/; ெபாவற 'ைமயான அத); சிறிய ெதறி.

அத வழி
##

அ0கி-தா ' ப/ கியி0த/.
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தாயி உள.ேத நிற பாைலயி ேகால இ/. "' வழ

ேவாைர, ெச  

ெபா0$ பா)./ உைற8 சி+ ெநறியிேல இத ெப4 எ ப( ேபாவா!
அத

ஏற மன வைம8 உட' வைம8 அவ;

நிைன ேபாேத அவ தைல 5ழற/.

ஒ0 நா நடத நிக1,சி அ ேபா/ தாD

நிைன&

ஏ/?” எ+

வத/. தைலவி எ ேபா/

தாயி பக.திேல ப$./. /யி-பவ; அவ;ைடய அைண பிேல பயமிறி.

/யி-பவ. அ+ அவைள இ+கி க( ெகா4$ ப$.தி0தா தாD.

அ ேபா/ த ைகைய ெகாGச தள).தினா. தைலவி ப0வ வத ெப4

அ-லவா? அவ நகி-க ப0.தி0தன; உய)தி0தன. ெதாDயி- தயவற-

அல கார ெசD/ ெகா4(0தா. அத இள நகி-க இ+க அைண பதனா-

ேநாைவ அைட8 எ+ தாD நிைன.தா. அதனா- ைகைய, சிறிேத ெநகி1.தா.
அவ த மகைள. தனிேய வி$, ெச-லவி-ைல; அவ ப$ைகைய வி$.
தனிேய ேவ+ ப$ைகயி- ப$க& இ-ைல; தி0பி8 ப$கவி-ைல;

ைகைய<ட எ$கவி-ைல. இ+கி அைண.த ைகைய ெகாGச தள).தின.
"இத இைளய ெப4ணி மா)ைப நைடய ர$ ைக உ+./ேம!’ எற

நிைனவினா- ெநகி1.தா. அ?வள&தா அத

கள ப$.தி விடா!

அவ எ?வள& அம)

அவ ெபாிய க4களி- நீ) /ளி.த/; அழ. ெதாட கி விடா. ஒேறா$ ஒ+

மா+ப$ அம) 'ாி8 ெபாிய

ளி),சியான க4க- ேபரம) மைழக4 -

ஈரமைட8ப( க@ழிதா. ெப0*,5 விடா. அதி-தா எ.தைன ெவ ப!

அவ எ.தைன ெமைம யானவ! அவ அ=தேபா/, ”அ( ைப.தியேம நா

எ ேக ேபாDவிேட? உ பக.திேலதா இ0கிேற” எ+ தாD ெசா-வி

ஆ+த- ெசDதா. ”பிேன ஏ இ+கி க( ெகாளவி-ைல?" எ+ மக
விமினா. தாD அவ தைலைய ேகாதி, சமாதான ெசDதா. கன

கேறெல+ ெநD ேபா$ <(ய அழகான அவ <த- தாயி நிைன&

வத/.

மிக மிக அறியா ெப4, மட ப.திேல ெபாியவ; அவ அறியா. தைம எ?வள&

ெபாிய/!
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அ ப( இ0தவ எ ப( பிாி/ ெசறா எ?வா+ அவ; . /ணி& வத/?
ைம^) ஓதிைய உைடய ெப0மட. தைகயினளாகிய அவ ெகா(ய பாைல
நில.திேல ேபாக எ ப( வ-லவளாவா?

தாD இ ப(ெய-லா நிைன./ ஏ கினா. பாைல நிலமாயி> அ ேக இப

த0 காதல உட ெச-கிறா எபைத அவ நிைனகவி-ைல. '  த

மைனவிைய பா/காக ேவ4$ எற உண)& இ0 ேபா/ அறி&ைடய
காதல ஒ0வ பி ெசற அகாதைய அவ பா/கா./ நல ெசDவா
எபைத நிைன  அள&

அவ உள விாியவி-ைல. காத தீதா@,

அழ- அவி)தா@, ' ெகாைல T1தா@ இ.தைன  இைடயிேல அத

பாைல நில.தி@ ஆ4 ெப4 உறவிேல ேதா+ அ'தமான அ' ஒளி

வி$வைத அவ ெதாி/ ெகாளவி-ைல. ஈ+ ேசா)தி0த ெப4 '

ேத( நி  ஆ4 'யி உள.திேல அத அ' 5ட)வைத அவ

இைர

நிைன.தாளா? 'யி ெகா$ைமையேய நிைன.தா. அத அைப நிைனக

வி-ைல. வழியி சி+ைமையேய நிைன.தா /ைணயி ெப0ைமைய, சிதிக

வி-ைல. மக உடபி ெமைமையேய நிைன& <)தா. அவ காத

உர.ைத உணரவி-ைல. த அைண '. தள)தத

மக வ0தியைத எ4ணி

ஏ கினா. த தைலவன/ இப அைண பிேல இன-கைள மற/ ெச-வா

எப/ அவ ேபைத ெநGசி 'ல படவி-ைல! ஆகேவ அவ வ0தி

'ல'கிறா.

நிற ேவனி- உலத காத

அழ- அவி) நீஇைட நிழ- இட ெபறாஅ/,
ஈ+கா- ம(த பிண& பசி <)ெதன,
மாற மாைல வழ

ந), ெசகீஇய

'பா)./ உைற8 '-லத), சி+ெநறி
யா

வ- @நெகா- தாேன? யாத

வைனேத/ இளைல ேநாவ ெகா-என

நிைன/ைக ெநகி1த அைன.தி . தாத
ேப)அம) மைழக4 ஈாிய க@ழ
ெவDய உயி)  சாய-

ைம^) ஓதி ெப0மட. தைகேய.
[ நிைலெப+ நி+விடா ேபா- அைமத ேகாைடைய8, வா( ேபான காத
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ெச(ைய8 உைடய, ெவ ப பரவிய நீ4ட இடமாகிய பாைல நில.தி-,

த

வத

நிழ@ள இட.ைத ெப0ம-

(கைள ஈ+ நடக (யாம- கா-

ேசா)/ேபான ெப4 ' பசி மி தி0க, மயக.ைத, ெசD8 மாைல
கால.தி- வழி ேபாேவாைர ெகா-@ ெபா0$ ஆ4 ' பா)./. த
ெபாவற வழிைய8ைடய சிறிய பாைதயி- ேபாவத

எ ப( வைம-



8ைடயவளாவா? -நா, அல காரG ெசD/ உய)த த இைளய நகி-

/'+ேமா எ+ எ4ணி எ ைகைய. தள).திய அத அள&ேக, தா

த>ைடய ெபாிய ேபாாி$கிற

ளி),சிைய8ைடய க4க நீரா-

ஈரைடயனவாD அழ, ெவைமயாக ெப0*,5 வி$, ெமைமைய8
க0ைமயான ெநD ைப8ைடய <தைல8, ெபாிய மட பமாகிய தைமைய8

உைடய எ மக.

யா, என ெநகி1த அைன.தி , தா க4 க@ழ, உயி)  சாய- மட.தைக,
'வி ெசகீஇய உைற8 ெநறி யா

வ-@நஎ+ <$க.

உலத – ப$ ேபான; காத - ேவகா- வள0 ெச(, க4வ M எ+
இத Mைவ, ெசா-வா)க; அழ--ெவ ப; இைட-இட, ம(த

ேசா)த; பிண&-ெப4; இ ேக ெப4' <)ெதன மிக; மாற - மய கிய.
வழ

ந) – நட பவ)கைள; ெசகீஇய-ெகா-@ ெபா0$; '- அத)-'ைமயான

வழி; ெநறி-பாைத; யா

– எ ப(; வ-@ந-சதி 8ைடயவ, வைன/-

அல காரGெசD/, அைன.தி

- அத அள& ; அம)-ேபாாி$வ/ேபா- உள.

மைழ – ளி),சி; ஈாிய- ஈர உளனவாகி; க@ழ-அழ, ெவDய-ெவ பமாக, சாய--

ெமைம, ைம-க0ைம. ஈ) ஒதி-ஈரமான (ெநD ைப8ைடய) <த-, மட -

பிைளைம; இளைம, தைக-தைமைய உைடயவ.
/ைற : இ/, மகேபாகிய தாD ெசா-ய/.

'த>ைடய மக காதல>ட ஒ0வ0 அறியாம- Lைட வி$ ேபாDவிட
அவைள பிாி/ நிற தாD ெசா-ய/” எப/ இத ெபா0.
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இதைன பா(யவ) Mத>) எ> 'லவ).
இ/ நறிைனயி- 29-ஆவ/ பா$.
------------------

9. ேதாழியி சின
இயைக. ேதவியி எழி- நல

@

 மைல ப தி அ/;

றிGசி நில. அத

நில./ மடமக; ேவ+ ஒ0 மைல . தைலவனாகிய ைமத ஒ0வ>

பிறவிேதா+ ெதாட)/ வ0 ஊழி வைமயா- சதி.தன). அவ)களிைடேய

காத- கி1.த/; அளவளாவின). எ-லா வைகயா@ ஒ 'ைடய அவ)க;ைடய

கள& காத- வளர ஒ0 ெகா ெகா' ேவ4(யி0த/. காதயி உயி). ேதாழி

ஒ0.தி இ0தா; தைலவிேயா$ பழகி விைளயா$ ேதாழிமா) பல) இ0தா@

அவ;ைடய உள.ைத ேபால ெந0 கி ஒ+ப$ பழ  நிைல அத.
ேதாழி . தா இ0த/. இைத. தைலவ

றி பாக. ெதாி/ ெகா4டா.

இனிேம- அவ /ைணைய ெகா4$ அ(க( த காதைய, சதிகலா
எ+ எ4ணி அவைள. தனிேய அHகினா.

மிக& பணி&ைடயவனாகி. தன . தைலவியி பா- உள காதைல

'ல ப$.தின. ேதாழி த- அவ வா).ைதகைள ேகளாம 'ற கணி./,

அ பா- பல காரண <றி அவைன ம+./ வதா. அவ ேம@ ேம@ இர/

நிகேவ, அவ>ைடய உ4ைமயான காதைல8, அத வைமைய8 உண)/
ெகா4டா. அறி8, தைலவ ேப,சி0/ அவ>  தைலவி  ேப
பழக இ0 ப/ அவ; . ெதாிய வத/. இ+தியி-, தைலவியி அைப
அவ ெப+ப( ெசDவதாக <றி வி$. தைலவிைய அைடதா.
ேதாழி : நிைனக நிைனக பாிதாபமாக இ0கிற/!
தைலவி : என ேதாழி? எைத இ ெபா=/ நிைன.தாD? எ/ பாிதாபமாக
இ0கிற/?

ேதாழி : எத  அGசாத ெநG5ைடய Lரென+ அவைன பா).தா- ெதாிகிற/.
மைலைய ேபாற ேதாக; யாைன. /திைகைய ேபாற ைகக.
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தைலவி : இேதா பா). இத. ேதனிறா- எ?வள& ெபாிதாக இ0கிற/!

ெந$நாகளாக மலாி0/ ஈ(ய ேதைன வ4$க ேசமி./ ைவ.தி0கிறன.
தைலவி தா <+வைத காதி- வா கவி-ைல எபைத. ேதாழி உண)தா.

தைலவிேகா த ேதாழி த காதலைன, சதி.தி0கிறா எ+ ெதாி/ விட/.
ஆனா@ அவைன. தன . ெதாிததாகேவ கா( ெகாள <டா/ எ+
எ4ணினா. ஆகேவ ேவ+ எைதேயா ேபசினா.

ேதாழி : அவ நிைலைய உணர உணர எ உள இர

கிற/. ஒ0 களி+ த

பி(யி அ0ேக நிற/. அைத க4$ ெப0*,5 விடப(ேய அவ நிறா.
தைலவி : என ேதாழி, நேமா$ ெதாட)பி-லாத ெசDதிகைளெய-லா எதகாக
இ ேக ெசா-கிறாD?
ேதாழி : அவ உனிட.தி- இைணயற காத- M4(0கிறா. நைம நய/

இநத ப திகளி- 5றி ெகா4ேட உல&கிறா.

தைலவி : வழியி- ேபாேவாைர பறிெய-லா கவைல ப$ பய என?

யாேரா ஒ0வா எைதேயா பா)./ வ0தினா) எ+ எனிட எதகாக, ெசா-ல
வ0கிறாD?

தைலவி ேவ4$ெமேற ேதாழியி வா).ைதகைள கவனிகாதவைள ேபா-

கா( ெகாகிறா, ேப தைலவைன. ெதாி/ ெகா4$ பழகிய ெசDதிைய

அவ;

மைறகிறா. இ/வைரயி- அவ அ ப( இ0ததி-ைல. எத,

ெசயைல8 ேதாழிைய அறியாம- ெசDத தி-ைல. அ ப( இ0க, இ ெபா=/

மா.திர ேதாழி ெசா-ைல ேககவி-ைல.

ேதாழி தைலவி . தகாத ஒைற, ெசா-வாளா? அவ;

எ/ ந-ல/ எ+

உண)/ ெசா-வேதா$, அைத அைடவத  /ைணயாக நிறபாேள! உள
கல/ பழகிய ந'ைடயவ)க அவ)க இ0வ0, அத ந' கிைடேய
இ ேபா/ ஏதாவ/ வ/ விடதா?

73

ஒ0வ) மறவேரா$ பழ வதானா-, ேயாசி./ பழகேவ4$. தம

இனியரா,

நைம ெசDபவரா, இைடN+ வதா- உதவி ெசDபவரா எ+ பல வைகயி- நா(

ந' ெகாளேவ4$, ஏற ந4ப) எ+ உ+தி ெசD/ நட பிற , இவைர

நபலாமா, <டாதா எ+ ஆராDவ/ தவ+. நா( ந'ெகாள ேவ4$; நட
பிற

நாட<டா/.

இ ேபா/ தைலவி, ேதாழி ெசா-வைத கவனிக வி-ைல; அவ ெசா-வைத

ஏ+ெகாள& இ-ைல. இ/வைரயி- அவ)களிைடேய யாெதா0 ேவ+ைம8

எழவி-ைல. இ ேபா/ தைலவியி ேப,சி- ேவ+பா$ ஒகிற/ ஏேதா தவறான
காாிய.ைத, ெசDய, ெசா-வ/ேபாவ. ேதாழியி வா).ைதகைள. தைலவி

ெகா4டாேளா! அ ப(யானா- இ/கா+ அவேள உயி). ேதாழியாக எ4ணி

ஒ=கினேள! அ/ ெபாDயா? அ-ல/ இ/வைரயி- ேதாழியி இயைல ஆராD/

பா)  அவசிய இ-லாய- இ0/, இ ேபா/தா வதி0கிறதா? தைலவி
த- ந4' ெசD/வி$, இ ெபா=/ அத ந' ாிய ேதாழிைய பறி

ஆராய, நாட, ெதாட கியி0கிறாளா?

ேதாழியி உள என எ-லாேமா எ4ணிய/.
”நா எ+ தவ+ ெசDயவி-ைலேய! அத Lர ெப0மகைன நானா வர,
ெசாேன? அவ த க0.ைத, ெசான&டேன ப-ைல இளி./ ெகா4$
உடேன ஒ ' ெகா4ேடனா? எ.தைன வைகயி- அவைன, ேசாதைன ெசD/

பா).ேத! ம+.ேத! அவ எளிதி- வி$, ெச-பவனாக. ேதாறவி-ைல.

மைல கல கி>, கட-

றி> அவ காத- நிைல கல காெத+ என

நறாக. ெதாிகிற/. அ/ மா.திர அ+. ேப இவைள. ெதாி/ பழகியவ

எ+ ேவ+ ெதாிய வத/, அத

பிற

நா ம+ பதி- பய என? இவ

அவனிட காத- ெகா4$ விடா ெளேற ேதா+கிற/. அ ப( இ0க,
இ ேபா/ அவ யா)? ஏ வ0கிறா எ+ ஆராD,சி ெசDவதா- வ0 லாப
என? நட பி' நா$ அறியாைமைய, ேச)த/தாேன இ/&?”
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ேதாழியி உள.ேத சிறி/ சின M.த/! இ?வள& கால இ-லாதப( இ+

ேப5கிறாேள, நமிடேம இவ;

ஐய பா$ வ/ விடேதா!" எ+

ெபா0மினா. தைலவிைய பா)./ ேபசலானா.

ேதாழி : அவ யாேரா, எவேன எ+ ேககிறாD. அவ மைலநாட;

றிGசி

நில.தவ; அழகிய மைல . தைலவ. வள ப நிைற/ ப5ைம பட)த

ேதாற.ேதா$ ஓ கி நி  அத மைல பக கைள பா).தாேல, "இ ப(.தா
நீலேமனி ெந(ேயானாகிய மாேயா இ0 பாேனா!" எ+ நிைனக. ேதா+.
ெபாிய மைலகளி தா1வைரயி-, மைல,சார-, நி+ பா)./ அத அழைக

Vகரேவ4$. க4ணபிரா>ைடய நீல. தி0ேமனியி நிைனைவ உ4டா 

மைல பக.ேத உயர.தி0/ சலசலெவ+ L= அ0வி உ4$.
ெந$Fர.தி0/ பா).தா- விள கி. ேதா+ அ0வி அ/. வய

(விள



) அ0வி மைலயி0/ L1ைகயி- ஒேர ெவைள பர பாக இ0 .

ஆகா! காிய மைலயினிைடேய அத ெவள0வி எ?வள& அழகாக. ேதா+
ெதாி8மா? க4ண காிய ேமனிய. அவ>

*.தபிரானாகிய பலராம

ெவைள ெவேளெரற தி0ேமனிைய உைடயவ. "ந தபி இ ேக இ0கிறா;
நா அவேனா$ ேச)/ வாழலா” எற எ4ண.ேதா$ அவ> அ ேக வ/
விடாேன? வய

கிற ெவளிய அ0வி பலேவதைன நிைனக, ெசDகிற/.

மைல,சா)' அ0வி8 மாேயாைன8, வாேயானாகிய பல ேதவைன8 ேபால.

ேதா+ அழகிய மைல . தைலவ அவ.

தைலவி : மைலைய8 அ0விைய8, மாைல8 வாேயாைன8 பறி நா
ெதாி/ ெகாள ேவ4(ய அவசிய இ ேபா/ என வத/?
ேதாழி: அைத.தா ெசா-ல வ0கிேற. அழகிய மைல கிழேவானாகிய அத

வ(வழக இ ேக வதா ென+ ெசாேன. நைம வி0பி வ/, த வி0 ப
நிைறேவற ெப0ைமயா- வ0/கிறா எ+ <றிேன. அவைற நீ காதி-

வா கி ெகாளவி-ைல. எ வா).ைதகளி- உள க0.ைத நீ ெதளியவி-ைல.

இ/வைரயி- நீ இ ப( இ0ததி-ைலேய!

தைலவி : எைன என ெசDய, ெசா-கிறாD?
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ேதாழி : எ வா).ைதகளி- உன

நபிைக இ-ைல. நா ெசா-வைத,

ேசாதி./ பா)  வழக.ைத இ ேபா/தா உனிட கா4கிேற. அத

மைலகிழேவா நிைலைய நீேய ெதாி/ ெகா. நா ெசா-வ/தா உன

பி(க வி-ைல. நீேய ேநாி- ெதாி/ ெகா4$, உன

நைம ெசDய

எ4ணியி0  ேவ+ ேதாழியேரா$ கல/ ேயாசி./ பா), இன/ ெசDவ/
நீ அவேளா$ பழ . என  ெதாித

தா அறி&ைடைம எ+ ேத)/, பிற

ஒைற மா.திர ெசா-ல வி0'கிேற. அவ எளிதிேல ம+ பத ாியவ

அ-ல, ஆ1த காத@, த காதைல நிைறேவறி ெகாள ேவ4$ எற

ஏக உைடயவனக இ0கிறா. எ ப(ேயா நீ ெசளகியமாக வாழ ேவ4$.

அ/தா எ வி0 ப. வாழி!

தைலவி : ஏ இ ப( ேப5கிறாD?
ேதாழி : எ-லா அ?விட./ ேப,சி- மா+பா$ ேதாறினதா- தா.

ெபாியவ)க தி_ெர+ ஒ0வ0ட ந4ப)களாகி விடமாடா)க. பல கால

ஆராD/ த தி ேநாகி ந' M4பா)க. நா(ய பிேப ந4' ெசDவா)க,
அ ப( இறி ேயாசைனயி-லாம- ந'ெகா4$வி$ அ 'ற, ‘ந4ப)க
ந-லவரா, அவேரா$ பழகலாமா, அவ) வா).ைதைய ேககலாமா? எ+
ஆராD,சி ெசDய மாடா)க. நட பிற

நா$வ/ அவ)க இய-' அ-ல.

தேமா$ ஒ( நடவ)க திற.தி- ெபாிேயா)க இனவா+ நட/

ெகாவா)க எபைத நீ ெதாி/ ெகாள ேவ4$, ேதாழியேரா$ பழகினா@
இத நபிலகண.ைத ந

அறி/ ைவ.த- நலெம+ என . ேதாறிய/;

ெசாேன. வி0 ப இ0தா- ஏ+ ெகா. இ-ைலயானா- உ
வி0 ப ப(ேய நட/ ெகா. உன

அறி&ைர <ற நா யா)?

ேகாப ெகா 'ளி  இத ேப,ைச. தைலவி ேகடா. த பிைழைய

உண)தா. ந$ நா$ ேபைதைம தனிட இ0க <டா/ எபைத.

ெதளிதா. அத பய என? ேதாழியி /ைண ெகா4$ காதலைன, சதி 
நிைல அைமத/.

ேதாழி சின/ <+ <0க அைமதி0 ப/ பி வ0 பா$
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"மாேயா அனமா-வைர கவாஅ

வாேயா அன வய

ெவ அ0வி

அமைல கிழேவா நகய/ எ+

வ0தின' எபேதா) வாD,ெசா- ேதறாD
நீ8க4$ Vமெரா$ எ4ணி

அறிவறி/ அளவ- ேவ4$; ம+தர

அாிய; வாழி ேதாழி! ெபாிேயா)
நா( நபி அ-ல/

ந$ நாடா), த ஒ(ேயா) திற.ேத
[ ேதாழி, தி0மாைல ேபாற ெபாிய தா1வைரகைள8, பலராமைன ேபாற

விள கிய ெவளிய அ0விைய8 உைடய அழகிய மைல . தைலவனாகிய அவ
நைம வி0பி எ ேபா/ வ0தினா எ+ ெசானதாகிய எ வா).ைதைய நீ
ெதளியவி-ைல; நீ8 ேநேர க4$ உ களவ)களாகிய பிற ேதாழிகேளா$

ஆராD/, இ/ ெசDதா- அறி&ைடைமயா  எபைத. ேத)/ பழ தேவ4$, அவ ம+ பத

அாிய காத@ உ+தி8 உைடயவ; நீ வா1க!

ெபாியவ)க த- ஆராD/ பிற

ெசD/ பிற

ஒ0வேரா$ ந4' ெசDதாலறி, ந4'

ஆராயமாடா)க. தேமா$ ந4' ெசD/ ஒ(னவ)க திற.தி-.

ேதாழி, கிழேவா வ0தினா எபேதா) ெசா- ேதறாD; நீ8 க4$ எ4ணி,

அறி/ அளவ- ேவ4$; அாிய; ெபாிேயா) நா( நபி அ-ல/ ந$ நாடா) -

எ+ <$க.

மாேயா- காியநிறைடய தி0மா-; க4ண. மா--ெப0ைம, வைர கவா அ-

மைலயி பக, வாேயா-ெவைள நிறைடயவ; க4ண> .
தைமயனாகிய பலேதவ. வய

த--விள

த-. அ - அழகிய; கிழேவா-

உாியவ. ந நய/-நைமவி0பி. தைலவி8 ேதாழி8 உள ஒறி

பழகியைமயா- அவ0  ேவ+பா$ இ-ைல. அதனா- ’நிைன நய/'

எனாம-, "நைம நய/” எறா. தைலவிைய. தைலவ வி0பியைதேய

அ?வா+ ெசானா. ேதD-நீ ெதாி/ெகாளவி-ைல. Vம)-உைன,
ேச)தவ). ேகாப இ-லாம- இ0தா- நம) எ+ ெசா-யி0 பா;
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ேகாப.தினா- தைன விலகிெகா4$ Vம) எறா. அறி& அறி/-இ ப(,
ெசDவ/ - அறி& எபைத. ெதாி/ெகா4$. அளவ--பழ த-. ம+ தர- -

ம+.த-, ம+.தர- எ+ வ0வேத ெப0 வழ ; ’அறிவறி/' எற ப தி
இைண/ ஒ  ெபா0$ 'ம+தர " எ+ வத/. நா(-ஆராD/
ஒ(ேயா)-ந4பராக பறிெகா4டவ).]
/ைற: தைலவி 

ைறநய ப <றிய/.

’தைலவ>ைடய ேவ4$ேகா;

இண

ெசா-ய/" எப/ இத ெபா0.

ப( தைலவியினிட ேதாழி

ைற-காாிய.

இைத பா(ய 'லவ) கபில).

இ/ நறிைணயி-  ப.திர4டாவ/ பா$.
-------------------

10. கடளானா என?
என?
அத இளெப4 நா;

நா ெம/ வ0கிறா. எ?வள& கலகல பாக

விைளயா( ெகா4 (0 பா இ ேபா/ கவைலயி- *1கியவைள ேபால
எ ேபா/ எதைனேயா சிதி./ ெகா4(0கிறா.

அவ;ைடய தா8 ெசவி8 அவ நிைலைய க4$ கவைல அைடகிறா)க.
'இவ ஏ இ ப(. தி_ெர+ மாறிவிடா?’ எ+ எ4ணி பா)கிறா)க.
ஊாி- உள ெப4க; அவ ெமைவ கவனிகிறா)க. "இ/ ஏதாவ/
ெதDவ

றமாக இ0 . நைடய

ல ெதDவமாகிய 0க>

ேபாடா- சாியாகிவி$; Mசாாிைய அைழ./ அத

Mைச

ஏபா$ ெசD8 க” எ+

அத ெப4மணிக ெசா-@கிறா)க. தா8 ெசவி8 அ ப(ேய ெசDய

எ4Hகிறா)க.

Mசாாிைய ேவல எ+ ெசா-வ/ வழக அவ 0க>ைடய தி0&0வ.ைத
வழிப$பவ, உ0வ.ைத ப(ம எ+ ெசா-வா)க. அத

ேபா$வதா- அவ>

ப(ம.தா எற ெபய) வழ

Mைச

. அவ த ைகயி-

ேவைல ைவ.தி0 பதா- ேவல எ+ வழ க ெப+வா. யா0ேக> ேநாD
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வதா@, ேவ+ /ய) உ4டானா@ அவறி

0க>

பாிகாரமாக அவைன அைழ./

Mைச ேபாட, ெசா-வா)க. அவ 0க உ0வ.ைத ைவ./

அல கார ெசD/ மலைர. Fவி ஆைட அ+./ பயி$ Mசி பா.

அவ>

ஆேவச உ4டா . Mசாாியினிட ஆேவச உ0வமாக எ=த0ளி

0க அவரவ)க ெசDத பிைழகைள8, ெசDய ேவ4(ய பாிகார கைள8

ெசா-@வா. ஆேவச.ைத ெவறிெய+ ெசா-வா)க. Mைச ேபா$ ஆேவச
வ/ ஆ$வதா- இ.தைகய Mைசேக ெவறியாட- எற ெபய) வ/விட/.
ெவறிெய$.த-, ெவறியா$ எ+ ெசா-வ/4$.

தாD ேவ4(ெகாளேவ Mசாாி 0கைன Mசி./ ஆேவச உ0வ.தி- வ0விக
யறா. Mைச ெக+ ஓாிட.ைத, சி.த ெசDதா)க. Mசாாி Mைச ெசDய.

ெதாட

கிறா.

அத இள ெப4H அவ;ைடய ேதாழி8 அ ேக இ0கிறா)க. இள

ெப4H

வதி0  ேநாயி காரண.ைத அறிய&, அதைன ேபாக&

தாேன இத ெவறியா$ நிக1கிற/?
அவ;

வத ேநாD யா/? அதைன. தாDமாாி இ0வ0 உணரவி-ைல அவ

ஒ0 க(ள காைளயினி ட காத- ெகா4(0கிறா. இள காதல) இ0வ0

ஒ0வாக அறியாதவா+ ேதாழியி /ைணைய ெகா4$ சதி./ அளவளா&கிறா)க. இத கள& காத@
காத

எேற> (&கடேவ4$ எற நிைன&

உ4டாகிற/, தா வி0' ேபாெத-லா அவ த காதலைன,

சதிக (வதி-ைல. அவ வ0 கால களி@ சிலைற L(@ள க$

காவலா- அவைன காண (யாம- ேபாDவி$கிற/. இத ஏக.தினா-தா

காத வா(. தவிகிறா.

காதல>ைடய மா)ேபா$ அைணகிற இப எ ேபா/ கிைடகவி-ைலேய
எ+ எ4ணி எ4ணி அவ வ0/கிறா. ஆத அவ;

வதி0 

ேநாD  காரண காதல>ைடய மா)'. அதனா- அவ;  கவைல மகிற/.

அத ேநாD பிறராேல தீ) பத

அாிய ேநாD; மா)' தர வத பட)ம அ0ேநாD.

இத காரண.ைத. தா8 உணரவி-ைல; ெசவி8 அறிதில. பாவ அத

இள ெப4ைண ெகா4$வ/ ேவல>

னாேல நி+.தி ெவறியாடைல,
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ெசDகிறா)க. அவ)க;ைடய ேபைதைமைய நிைன/ ேகாப ெகாவதா?
அ=வதா? சிாி பதா?
##

Mசாாி Mைச ெசDகிறேபா/ அவ>

ஆேவச வ/வி$கிற/. அ/ ெமDேயா,

ெபாDேயா யா) க4டா)க? கா)கால.தி- மல0 கடப மலரா- ஆகிய

க4ணிைய அவ த தைலயி- அணிதி0கிறா. 0க>

உாிய M அ/.

தைன 0கைன ேபால அல காி./ ெகா4(0கிறா ேவல, இேதா
அவ>

ஆேவச வ/விட/. ைத ைத எ+

திகிறா. அவ என

ெசா-ல ேபாகிறாேனா? எைத, ெசானா@ பய இ-ைல.
காத அG5கிறா. அவ;ைடய ேதாழி

இத <.ைத க4$ ஆ.திரமாக

வ0கிற/, இத, சமய.தி- உ4ைமைய, ெசா-விடேவ4$ எற /ணி&

அவ;

உ4டாகிற/. அைத. தாயினிட ேநேர ெசா-யி0கலா. அ ப(,

ெசா-@ வழக அவ)க;

இ-ைல.

றி பாக 'ல ப$./வ/தா மர'.

இனனிட இவ காத- M4(0கிறா எ+ ெசானா- உடேன அவ)க
ஏ+ெகாவா)கேளா, மாடா)கேளா எற ஐய ேதாழி

இ0த/. அதனா-

இ/வைரயி@ அவ)க;ைடய காத- இரகசியமாகேவ இ0த/.

இனி8 அ ப( இ0க<டா/ எ+ (& ெசDத ேதாழி உ4ைமைய, ெசா-ல.
/ணிதா. ஆேவச உ0வ.தி- வத 0கைனேய ேநாகி வி4ண பி./

ெகாவ/ ேபால, ெசா-ல. ெதாட கினா.
##

”இவ;

வதி0  ேநாD உன 

ற ெசDததனா- வத/ அ+.

இவ;ைடய காதல>ைடய மா)ைப இவ நிைன/ நிைன/ ஏ

வதனா-

வத/. இைத நீ ெதாி/ ெகாளாம- இ ேக வ/வி டாேய!” எ+ ெசா-ல

ஆைச ப$கிறா ேதாழி.

த- காதல>கிய மைலநாடைன பறி, ெசா-கிறா.
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அத மைலநாட>ைடய மைல,சார- நிக= காசியாக ஒைற அவ கபைன
ெசD/ ெசா-கிறா. ”அவ>ைடய நா(- ெதDவ./ 

றேம ெசDய

மாடா)க, கட& வழிபா$ெகேற Mைவ8 கணிைய8 'னைல8 தனிேய

வி(0 பா)க. மைலயிேல சில 5ைனகளி- M  மல)கைள பறி./. தா

பயப$.தாம- கட&;ெகேற வி$வி$வா)க, இைலகளி ேமேல
வைளக தைல நீ(ெகா4(0 பைத அத கட& க5ைனகளி-

காணலா.

0க> ாிய
அ

றிGசி நில.தி- வி4Hலக.தி0/ ெதDவ மகளி) வ/

ள மல) தயவறா- தைம அல காி./ெகா4$ ஆ$வா)க. இைத

நகீர) தி00கா+ பைடயி- ெசா-@கிறா).
சீ)திக1 சிலபக சிலப பா(,
Tரர மகளி) ஆ$ ேசாைல

மதி8 மறியா மரபயி- அ$க
எற ப தியி- இைத காணலா.
ேதாழி தைலவ நா(- நிக= இ.தைகய காசி ஒைற, ெசா-@கிறா.
ஒ0

ரரமக இத மைல, ெசறி&

வ0கிறா. வா>லக.தி@ இ-லாத

ேபரழைக இ ேக பா)கிறா. எ ேக பா).தா@ ப5ைம; மல),ேசாைல; மல)
விாி/ மண  5ைனக. அவைற பா)  ேபா/ அல கார ெசD/

ெகா; ஆைச எ=கிற/. ெப4க; . த கைள ேகால ெசD/ ெகாவதி-

அள& இறத ஆவ- உ4$ அ-லவா? ேதவேலாக./, Tரர மகளானா@ ெப4

தாேன?

கட& க5ைனயி- அைடகளினி+ நீ கி ேமேல உய)/ இத1 அவி1த
வைள மல)கைள -பிற) யா0 பறிகாத

வைளகைள-ெகாDகிறா Tரர மக.

நீல மல)களாகிய அவைற. தனிேய அணி/ ெகாவைத விட ேவ+ வ4ணள
மல)கைள8 ேச)./ 'ைன/ ெகா4டா- அழ
நீல./

மா+பட நிற சிவ '.

மி தியாக இ0 .

றிGசி நில.தி- இர.த, சிவ ' நிற ெகா4ட

காத மல)க நிைறய M./ கிடகிறன. அவைற8 பறி./. ெதா .தா.
வைள மல)கேளா$ காதளி

0தி, சிவ 'ள ஒ4Mகைள8 வ4ண அழ
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ேதா+ப( மாறி மாறி ைவ./ க(னா. அத அழகிய மாைலைய அணி/

ெகாகிறா.

மாைலைய. த வி0 ப ப( அணி/ ெகா4$ த அழைக. தாேன பா)./
களிகிறா அவ. உள.தி- உவைக ெபா

ஆட. ெதாட

கிற/. அத விைளவாக அவ

கிறா. அவ ஆ$வ/ அத மைல பக./ேக ஒ0 'திய

ெபாைவ உ4டா கிற/. ெப0 வைர அ$க ெபா& ெப+ப(யாக,

T)மக ஆ$கிறா. அவ ஆ$வேதா$ பாட& பா$கிறா. அத பா$
பகவா.திய ேவ4டாமா? மைலயிேல எ ேபா/ சலசலெவ+ வி=/

ெகா4(0  அ0வியி ஒ பக வா.திய ச கீதமாக அத பாேடா$
இைண/ ேககிற/.

இ ப(, Tரரமக ஆனத <.தா$ மைல பக.ைத8ைடய நா$ .
தைலவ காதல

கட& க5ைன அைடஇற/ அவி1த
பறியா

வைள மலெரா$ காத

0தி ஒ4M உ0ெகழ க(

ெப0வைர அ$க ெபாப, T)மக
அ0வி இனிய./ ஆ$ நாட.

"அவ>ைடய மா)' காரணமாக வத ேநாD இ/”எ+ ேதாழி ெசா-கிறா.
"ெதDவ ெப4 ஆனத <.தா$ நாைட உைடய அவனிட காதெகா4டவ ெதDவ./ 

ற இைழ பாளா?" எ+ அவ ேககவி-ைல.

ஆனா@ அதேகவி, அவன/ நா$ நிக1,சிைய, ெசா-வதி0/
றி பாக 'ல ப$கிற/,
நாட

மா)'தர வத பட)ம அ0ேநாD.
இத ேநாD எதனா- வத/ எப/ ேதாழி

. ெதாிகிற/. மனித சாதிைய, ேச)த

அவ;ேக ெதாி8ேபா/ எ-லா அறித கட&; . ெதாியாதா? இத ேநாD
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யாரா- வத/ எற ஆராD,சி இ0க$. தன  இத  சபத இ-ைல

எபைத 0க உண)தி0க ேவ4$ேம. அவனா- உ4டான வ0.த அ+

இ/. இைத அவ உண)தி0/ ேவல Mைச ேபாடா எ+ வரலாமா?
தைலைய நிமி)/ கா) ந+

க4ணி

( ஆட ேபா$கிறவ 0கனா?

ெதDவமா? இத டா தனமான காாிய.ைத, ெசDயலாமா?
ெதDவமாக இ0க$; ேவ+ யாராகவாவ/ இ0க$. உ4ைமைய மைறக

(8மா? "நீ ெசDத/ அ+ இ/ எ+ உன . ெதாி/ இ ேக வ/
ஆ$கிறாேய! நீ ெதDவமாகேவ இ0க$; நி,சயமாக நீ அறியாைமைய
உைடயாD! நீ வா1க 0கா!" எ+ ெசா- நி+./கிறா ேதாழி.
கட& க5ைன அைடஇற/ அவி1த
பறியா

வைள மலெரா$ காத

0தி ஒ4M உ0ெகழ க(

ெப0வைர அ$க ெபாப, T)மக
அ0வி இனிய./ ஆ$ நாட

மா)'தர வத பட)ம அ0ேநாD
நிஅண
கா)ந+

அைம அறி/ அ4ணா/

கடபி க4ணி T(

ேவல ேவ4ட ெவறிமைன வேதாD!
கட& ஆயி> ஆக;

மடைவ மற, வாழிய 0ேக!
[ 0கா, ெதDவ./ேக உாிய மைல, 5ைனயிேல இைலகளினி+ பிாி/ ேமநி+ மல)தன& பிற) பறிகாதன&மாகிய

வைள மல)கேளா$, காதளி

இர.த, சிவ ைப8ைடய விளகைடய மல)கைள நிற சிற  ப( க(
அணி/, ெபாிய மைல பக ெபா& ெப+ப(யாக. ெதDவ ெப4
அ0வியாகிய இனிய இைச க0வியி ஒ

ஏப ஆ$ நாைட 8ைடய

தைலவன/ மா)' தததனா- வத கவைல மிக தீ).தகாிய இவ;ைடய ேநாD
நின- வத வ0.த அ-லாைமைய உண)/, தைலைய நிமி)/ கா)

கால.தி- மல0 மணள கடப மல) மாைலைய, T( ெகா4$, Mசாாி Mைச

ெசD/ ேவ4ட இத ெவறி கள.தி

வ.தவேன! நீ கட&ளானா@ ஆ க!

நி,சயமாக அறியாைமைய உைடயாD வா1க!
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க--மைல; அைட-இைல; இற/-நீ கி; அவி1த – மல)த; பறியா-தமெக+
யா0 பறியாத;

0தி - இர.த; இ ேக அத ெசநிற./

ஒளிய M; உ0ெகழ-வ4ண அழ

ஆயி+. ஒ4M-

ெபா0த; க(-ெதா$./ அணி/; ெப0வைர-

ெபாிய மைல, அ$கபக; ெபாப-ெபா&ெபற; T)மக - ெதDவ ெப4;

இனிய -இனிய இைச க0வி; நாட -

கவைல; அண

றிGசிநில. தைலவ; பட)- நிைன&

– வ0.த; அைம-அ-லாைம; அ4ணா/-தைலைய எ$./

கா)-கா)கால; க4ணி-தைலயி- அணி8

+மாைல; ேவல-Mசாாி. ெவறிமைன-

Mைச ேபா$ இட. மடைவ -மடைமைய உைடயாD. 0

- 0க.

0ேக! நாட மா)'தர வத ேநாD, அைம அறி/, அ4ணா/ T(, ேவ4ட

வேதாD! மடைவ எ+ <$க.

0கைன பா)./, ெசா-வதனாH- பா/கா பாக வாழிய எறா.]
/ைற : ேதாழி ெதDவ./

உைர பாளாD ெவறி விலகிய/.

"தைலவியி ேவ+பா$ க4ட தாD இ/ ெதDவ.தினா- வதெத+ எ4ணி,
ெதDவ./

Mைச ேபாட ெவறியா$ எ$.தேபா/ ேதாழி ெதDவ./ ,

ெசா-@பவைள ேபால உ4ைமைய எ$./ <றி அத ெவறியாைட நி+.த,
ெசDத/" எப/ இத ெபா0.

ேதாழி இ?வா+ <றேவ, "அத நாட யா)?” எ+ தாD ேகக, அவ

உ4ைமைய <+வா. தைலவ தைலவிைய மண ேபச பாிச./ட

உாியவ)கைள வி$வா. தாD அத , சமதி பா.
இதைன பா(ய 'லவ) பிரமசாாி எபவ).
இ/ நறிைணயி- 34-ஆவ/ பாட-.

----------------
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11.

ேதாழியி த திர

”இவைள இனி மண 'ாி/ெகா4$ வா1வ/தா தக வழி; இ-ைலயானாஇத கள& காதலா- உ4டா  அ,ச உ காதைய ெமய, ெசD/ வி$,
உைன க4டேபா/ எ-லாவைற8 மற/ இ'+கிறா. உைன

காணாதேபாெத-லா இவ ப$பாைட எனெவ+ ெசா-ேவ! நீ அதைன
உணர இயலா/. உட இ0  என .தா அ/ ெதாி8, நீ இவைள மண

'ாிவத

உாியவைற உடேன ெசDய ேவ4$" எ+ ேதாழி தைலவனிட

வ'+.தினா.

அவ <+வைத அவ நறாக. ெதாி/ ெகா4டா. தி0மண ெசD/ெகாள

ேவ4$மானா- அவ அவ;

பாிச ெபா0ைள அளிக ேவ4$. அத

ெபா0 அவ ஈ(யதாக இ0க ேவ4$. அ ப( ஈ$வெதப/ நிைன.த

கண.தி- (ய<(யதா? அவ தி0மண ெசD/ ெகாவதாக ஒ '

ெகா4டா. அதெக+ ெபா0 ஈட. ெதாட கினா- அவ த காதைய,

சில நாகளாவ/ சதிக (யாம ேபாDவி$. அத

அவ உள

இண கவி-ைல. <(யவைரயி- நாேதா+ காதைய க4$ அளவளா&
இப./

வ0கிறா.

இைட^$ உ4டா ேம! அதனா- இ+, நாைள எ+ நா கட.தி

இ ேக, தைலவியி L(- க$ காவ@ அதிக மாகிறன. அவ த
நிைலைய. த காதலனா

உண)./ /ணி& ெபறாதவளாக இ0கிறா.

இ ப(ேய ேபாD ெகா4(0தா- அவ)க;ைடய கள& காத- பல நாக;
நீ(கா/ எ+ அGசினா ேதாழி. எைதயாவ/ ெசா-. தைலவ>

மண

'ாிவத அவசிய.ைத 'ல ப$.த ேவ4$ எ+ எ4ணினா. இவ)க;ைடய

கள&. தன தாD அறி8 நிைல

வ/விடெத+, ஒ0 ததிர ெசD/ அத,

ச கட நிைலயினி+ த பியதாக& அவ தைலவ> , ெசா-கிறா.

ெபாDயானா@ நைமைய உ4டா மானா- வாDைமைய ேபாறேதய-லவா?
##

ேதாழி : உய)/ ஓ கிய மைலநாடேன! ேபா/ உ>ைடய வா +திக. இனி
நீ ச.திய ெசDய ேவ4டா.
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தைலவ: ஏ அ ப(, ெசா-கிறாD?
ேதாழி : ஒ?ெவா0 நா; நீ உ+தி <+கிறாD, இைற

எ+, நாைள

எ+ ெசா- வ0கிறாD. ஆனா- அதப( நட பதாக காண வி-ைல.
தைலவ: அ ப(யான- என

ெசா-கிறாயா?

உ தைலவியிடஅ' இ-ைலெய+

ேதாழி : அ ப(, ெசா-ேவனா? உன

உ காதயிட மி தியான அ' உ4$.

ஆனா- எ க சிகலான நிைல உன . ெதளிவாக. ெதாியவி-ைல எ+

நிைனகிேற. நீேயா ஒ?ெவா0 நா; உ+தி <+கிறாD. இ ேகா ஒ0நா

ேபாவ/ ஒ0 8கமாக இ0கிற/.

தைலவ : எ ேபா/ உள க$ காவ- தாேன?
ேதாழி : இ-ைல, இ-ைல. ெபாிய ஆப./ ேநர இ0த/ ேந+. அதி0/
ஒ0வைகயாக. த பிேனா.
தைலவ : என அ/?
ேதாழி: ேந+ உ க;ைடய களைவ எ க அைன ெதாி/ெகாள இ0தா.
அவளிடமி0/ த 'வத  எ க;

உயிேர ஒ0ைற ேபாD வத/. நீ8

ஒ?ெவா0 நா; இவேள கா4பதகாக எ?வள& இன-க;

ஆளாகிறாD?

தைலவ : ேந+ என நடத/? ெசா-.
ேதாழி: நீ ஒ?ெவா0 நா; கா(@ மைலயி@ உள ஒைறய( பாைதயிஇரெவ+ பகெல+ பாராம- வ0கிறாD. * கி-க ஒேறா$ ஒ+

உராD/ தீ ப+ வழி அ/. க-@ ; உள

யாைன8 பா' மற வில

+கிய வழி. அதி- '8

க; ஓ( விைளயா$கிறன. அவறா- உன

ஏேத> ஊ+ ேந)தா- எ ெசDவ/ எ+ நா க வயிறி- ெந0 ைப க(
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ெகா4(0கிேறா. நீ அத பைககைளெய-லா எ4ணாம- இர&

கால களி- வ0கிறாD.

தைலவ: இத கைதகெள-லா கிடக$. ேந+ நடத/ என? அைத,
ெசா-,
தைலவ> ள படபட ைப. ேதாழி கவனி.தா, இ ேபா/தா நா ெசா-ல

ேவ4(யைத, ெசா-ல ேவ4$ெம+ அவ எ4ணி ேப5கிறா.

ேதாழி: நீ பைகைய ேபணா/ இரவி- வ/ இவைள அைண/ ெச-கிறாD. நீ உ

மைலயி- விைள8 சதன.ைத Mசி மல)கைள அணி/ ெகா4$ வ0கிறாD.

அத, சதனமண காெட-லா மணகிற/. அழ . ேதமலாகிய ெபாறி கிள),சி

ெப+ விள

 இவ;ைடய ஆக.ைத '- நீ ெச-கிறாD.

தைலவ : எ ெபா+ைமைய, ேசாதிகாேத! விைரவி- ேந+ நடதைத, ெசா-.
ேதாழி: இைத, ெசானா-தா அ/ விள

. இவ ெபாறிகிள)ஆக நீ '-ல,

அதனா- இவ உட' =/ ஒேர சதன மண L5கிற/. மண இ0கிற

இட.தி- வ4$க ெமாD  அ-லவா? 'லா- உள இட.தி- சில இ0கா

பறைவக ெமாD . மண உள இட.தி- அ+கா பறைவ ெமாD .

உைன அைணதைமயா- இவ ேதாகெள-லா மணதன. அதனா-

வ4$க ஒேர <டமாக இவைள ெமாDக. ெதாட கின. அத காசிைய. தாD

பா).தா; <)/ பா).தா; ஏேதா அதிசய.ைத பா) ப/ ேபால பா).தா.
பிற

க4ணாேல ெகா+ வி$வைத ேபால உ+./ பா).தா. “என இ/?

' இத வ4$க இ ப( ெமாD.தனவா?’ எ+ அவ ேகடா.
தைலவ: உைனயா ேகடா?
ேதாழி: இ-ைல. உ காதைய.தா ேகடா. “' இ ப( இ0தாேயா?"
எ+ ேகடா. ’இ/ என 'திய காசி! நீ என ெசDதாD?’ எ+ அவ
ேககவி-ைல. ஆன@ அவ ேகட ேகவி

அ/ தாேன ெபா0?
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தைலவ : தைலவி என ெசானா?
ேதாழி: ெசா-வதாவ/! அவ அத கண.தி- ந$ ந$ கி ேபானா. அைன

ேகட ேகவி

என விைட ெசா-வ/? அவ;

ஒ+ேம ேதாறவி-ைல.

அவ க.ைத அ ேபா/ பா)க ேவ4$ேம! ஒேரய(யாக ெவ;./ ேபாயி+.

பாவ எ க.ைத பா).தா.
தைலவ: பிற ?

ேதாழி: என  ஒ+ ேதாறவி-ைல. “இ ப(, சிகலான நிைலயி- வ/

அக ப$ ெகா4 ேடாேம!" எற அ கலாD '.தா உ4டாயி+.
உ4ைமைய அைன உளப( உண)/ விடா- அ 'ற தைலவி

உD8

வழி ஏ/? நம .தா ேபாகிட எ ேக?- இைத ஒ0 கண சிதி.ேத. உடேன
என

கைட.

ஒ0 ததிர ேதாறிய/. என . /ைண ெசDத/ அத ெகாளி

தைலவ: ெகாளிகைடயா? அ/ எ ப( உதவி யாயி+?
ேதாழி! அைத எ$./கா(, "இதனா-தா இ ப( ஆயி+" எ+ ெசாேன.
தைலவ: என

ஒ+ விள கவி-ைலேய! ெகாளி கைடைய

காடவாவ/ அதனா- ஆனதாவ/!

ேதாழி; அ/ ெவ+ கைட அ-ல; சதனகைட. உ காத சதனகைடைய

ெகா;.தி அதி- த <த ஈர.ைத 'ல)./வ/ வழக. ந-ல ேவைள! அ+
சதன ெகாளி அ ேக இ0த/. அைத கா(ேன. அத 'ைக ப(/

உட' <த@ ந+மண Lசியதா- வ4$க ெமாDகிறன எ+ நா
விளகமாக, ெசா-லவி-ைல. அைன எ

நா க த பிேன. இ ப( எ.தைன நாைள

(8?

றி ைப உண)/ ெகா4டா.
உ4 ைமைய மைற./ வாழ

தைலவ இ ேபா/ த கடைமைய உண)தா.
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ேதாழி <+வதாக அைமதி0கிற/ பா$.
ஓ

மைல நாட! ஒழிகநி வாDைம;

கா'தைல மணத க-அத), சி+ெநறி

உ+பைக ேபணா/ இரவி வ/இவ
ெபாறிகிள) ஆக '-ல., ேதாேச)'

அ+கா பறைவ அளவில ெமாD.த
க4ேகா ஆக ேநாகி , "ப4$

இைளைய ேயா” என வினவின யாேய;

அதஎதி) ெசா-லா ஆகி அ-லா/
எக ேநாகி ேயாேள; ”அைன
ஆ

ண)/ உD வெகா-?” என, ம$.த

"ஈ

ஆ யினவா-” எறிசி யாேன.

சாத ெஞகிழிகா(

[ உய)த மைலநா$ . தைலவேன! நி உ+தி ெமாழிக இனி ஒழிய$.

* கி-க ெபா0திய மைல வழியி- சிறிய

+ெநறியி- எதி) ப$ பைககைள

ெபாியனவாக எ4ணாம- இரவிேல நீ வ/ இவ;ைடய அழ .ேதம- விள
ேமனிைய அைணய, (அதனா- உ4டான மன காரணமாக) இவ;ைடய



ேதாகைள, ேச)/ வ4$க அளவி-லாதன ெமாD.தலா-, தாD த

க4ணினா ெசD8 ெகாைலைய ேபால பா)./, "' இ ப(.தா
இ0தாேயா?” எ+ ேகடா; அத

எதிராக ஒ+ ெசா-லாதவளாகி இவ

மய கி எ க.ைத ேநாகினா; நா, தாD இத காரண.ைத உளப(
உண)தா- இவ உDவாேளா? எ+ எ4ணி, அ ேக *(யி0த சதன
ெகாளிைய எ$./கா(, "இ ப( ஆயின’ எேற.

நாட! வாDைம ஒழிக, ேபணா/ வ/ '-ல, அளவில ேச)' ெமாD.த, யா)
ேநாகி வினவின; ெசா-லாளாகி அ-லா/ ேநாகிேயா: யா, என கா(
எறிசி-எ+ <$க.
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வாDைம-உ+திெமாழி; கா'-* கி-; தைலமணத -ெந0 கி வள)த; க-அத)மைலவழி;,,சி+ெநறி- +கிய பாைத; உ+பைக-ேந0 பைகக; ', சி க
தயயன. ேபணா/-ெபா0ப$.தாம-; ெபாறி-5ண

விள

; அழ . ேதம-. கிள)-

; ஆக-மா)';. '-ல அைணததனா-, ேச)'-ேச)/; அ+கா பறைவ-

வ4$க; ேகா-ெகாைல. "எைன ெகா-வாேபா- ேநாகி’ எ+ வத/

கா4க. இைனையேயா-இ ப(. இ0தாேயா; யாD-தாD, அ-லா/-மய கி; ஆ

- அ ப(, உளைத உளப(; உண)/-உணர; உD

வெகா--தைலவி உயி)

பிைழ பாேளா. என-எ+ எ4ணி; ம$.த-தீ*(ய, சாத-சதன; ெஞகிழிெகாளி, ஈ

-இ ப(; இ/ காரணமாக; ஆயின பைமயாக, ெசான/ வ4$

ெமாD.த@, அைத க4$ தாD ேகட@, தைலவி அ-லா.த@ ஆகிய
பலவைற நிைன/. எறிசி-எேற. ]

"வைரவிைட ெம& ஆ+வி  ேதாழி தைலவ , ெசா-ய/” எப/ இத
/ைற.

’தைலவ தி0மண ெசD/ெகா; யசிகைள ேமெகாவத

இைடயி-

தைலவியி உள ெமைவ ஆ+த- <றி ஆ+வி  ேதாழி தைலவ> 
<றிய/' எப/ ெபா0. T

இதைன பா(யவ) ெப0வ=தி

இ/ நறிைணயி- 55 ஆவ/ பா$

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

