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எ� ெப� வ�ள
க�எ� ெப� வ�ள
க�எ� ெப� வ�ள
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க�    
கிகிகிகி. . . . வாவாவாவா. . . . ஜகநாத�ஜகநாத�ஜகநாத�ஜகநாத�    

 
Source:   
"எ� ெப� வ�ள
க�" 
கி. வா. ஜகநாத� 
அ�த நிலய� பிைரேவ� �மிெட� 
ேதனா�ேப�ைட ; : ெச�ைன-18 
அ த�-180 
உாிைம பதி" 
 த#பதி$% : நவ�ப& - 1959 
விைல 75 %'(கா) 
ேநஷன
 ஆ&� பிர,, ேதனா�ேப�ைட, ெச�ைன-18 
------ 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
ச-க .
களா
 ெதாியவ�� வரலா#/0 ெச1திக� பல. ம�ன&க�, %லவ&க�, 
வ�ள
க�, ெப2மணிக� பலைர$ ப#றிய ெச1திகைள அவ#றா
 அறி' 
ெகா�ளலா�. வ�ள
க� எ�வ& எ�ற வழ(6 மிக$ பழ-கால  த
 இநா�8
 
இ�' வ�கிற'. சி/ பாணா#/$ பைடயி
 அவ&க� ெபய&கைள ந9த9தனா& 
ெசா
கிறா&. %றநா:#/$ பாட
 ஒ�றி
 ெப�< சி9திரனா& எ�=� %லவ�� 
அவ&கைள0 ெசா
கிறா&. பி�னா
 வத நிக2>களி� ஆசிாிய&க� அவ&கைள 
வாிைசயாக9 ெதா69'0 ெசா
�யி�(கிறா&க�. 
 
இத ஏ� வ�ள
களி� வரலா/கைள9 ெதாட&0சியாக0 ெசா
@� .
 எ'� 
இ
ைலயாயி=�, ச-க.
களி
 கிைட(6� 6றி$%(கைள( ெகா2> ஒ�வா/ 
அவ#ைற உண&' ெகா�ளலா�. சில வ�ள
களி� வாA(ைகயி
 நடத பல 
நிகA0சிக� %லனாகி�றன; ேவ/ சில& வாA(ைகயி� விாி" அத அள"(69 
ெதாியவி
ைல. 
 
பைழய .
களி
 உ�ள 6றி$%(கைள( ெகா2> ஒ�வா/ நிகA0சிகைள9 
ெதாட&%ப>9தி, ஏ� வ�ள
களி� வரலா/கைளB� இத0 சி/.�
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எ�தியி�(கிேற�. தமிAநா�>0 சி/வ&கC� சி/மிய�� இவ#ைற$ ப89'$ பய� 
ெபற(D>� எ�ப' எ� எ2ண�. 
 
காத மைல : 
ெச�ைன – 28                        கி. வா. ஜகநாத� 
7–11–59 
--------- 
 
ெபா	
 அட�க�ெபா	
 அட�க�ெபா	
 அட�க�ெபா	
 அட�க�    
1.  ஏ� வ�ள
க� 5. காாி  
2.  பாாி 6. ஓாி  
3.  ேபக� 7. ஆ1  
4.  அதிகமா� 8. ந�ளி  
------- 

    
எ� ெப	 வ
ள�க
எ� ெப	 வ
ள�க
எ� ெப	 வ
ள�க
எ� ெப	 வ
ள�க
    

1111....     ஏ� வ
ள�க
ஏ� வ
ள�க
ஏ� வ
ள�க
ஏ� வ
ள�க
    
 
ஏ� எ�ற கண(ைக( ெகா2ட ெபா��க� பலவ#ைற$ ப#றி நா� ேக�வி$ 
ப>கிேறா�. கீA உலக� ஏ�, ேம
 உலக� ஏ� எ�/ ஒ� கண(6 உ2>. ஏ� 
 னிவ&க� எ�/ ேச&9'0 ெசா
வ' ஒ� வழ(க�. ஏ� தீ"க� எ�ப' ஒ� 
வைகயான கண(6. ஏ� )ர-க� ச-கீத உலக9'( கண(6. வார9தி
 ஏ� நா�க� 
உ2> எ�பைத உலகி
 உ�ள எ
ேலா�ேம அறிவா&க�. 
 
தமிA இல(கிய-கைள$ ப89தவ&கC(6 ஏ� வ�ள
க� எ�றா
 ந�றாக9 
ெதாிB�, அவ&க� மிக$ பைழய கால9தி
 வாAதவ&க�. ஒFெவா�வ�� 
ஒFேவாாிட9தி
 வாAதவ&. அவ&களிட� ேவ/ ந
ல 6ண-க� பல இ�தா@�, 
பிற�(6$ ெபா�ைள அளி9' இ�%/� ப2பிேல அவ&க� சிறதி�தா&க�. 
த�ைம அGகினவ&கC(6 ேவ28யைத( 6றி$பறி' மன� உவ' 
வழ-6பவ&கைள வ�ள
 எ�/ D/வா&க�. அவ&க� தைட சிறி'� இ
லாம
 
ெகா>$பதனா
 ெபா�ைள$ ெப/கிறவ&க� இ�ப� அைடதா&க�; ெகா>9த 
வ�ள
கC� ெகா>$பதனா
 இ�ப9ைத அைடதா&க�. ஒ� நா� யா�(6� 
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எ'"� ெகா>(க  8யாதப8 ேந&'வி�டா
 அ�/ அவ&கC(6 உ�ள � 
உட�%� வா>� ஏேதா ேநா1 வதவ& கைள$ ேபால இ�$பா&க�. 
 
ெகா>(6� வ�ள
களிட� இைசயிேல வ
ல பாண&க� வ' இைச பா8$ பாி) 
ெப/வா&க�. D9த&க� அGகி( D9தா8 மகிAவி9'$ பல ெபா��கைள$ 
ெப/வா&க�. பா�>$ பா8B� ஆ8B� த� ைடய கைல9 திறைமைய( கா�>� 
ெப2களாகிய விற�ய&கC� பாி) ெப/வ'2>. தடாாி எ�ற ேதா
 க�விைய 
வாசி9'$ பாி) ெப/� ெபா�ந& எ�ற கைலஞ&கC� உ2>. இவ&கேளய�றி 
வ/ைமயா
 வ�'ேவா�� பிணியா
 '�%/ேவா�� க2கா' இ
லாைமயா
 
உைழ9' வாழ  8யாதவ&கC� ேவ28யவ#ைற$ ெப#/0 ெச
வா&க�. 
%லவ&க� பா8$ பாிசி
 ெப/வா&க�. இ9தைன ேப&கC(6� ப2ட � ெபா�C� 
த' அவ&க� '�ப9ைத$ ேபா(6� உய&த ப2ைப வ�ள
களிட� காணலா�. 
இFவள" ேப�� தா� ெப#ற ந�ைமைய எ2ணி மனமார வ�ள
கைள 
வாA9'வா&க�. அவ&க� ெப#ற ெபா��கC�, அவ&க� Dறிய வாA9'(கC� 
ெந>நா� நி#பைவ அ
ல. அவ&க� எFவள"தா� மன �கி வாA9தினா@� அ' 
அ$ேபாேத கா#ேறாேட ேபா1வி>�; அவ&க� ெப#ற ப2டேமா ெபா�ேளா சில 
நா�க� அவ&கC(6$ பய�ப>�; பிற6 ெசலவாகிவி>�. ஆகேவ அத 
வ�ள
கைளேயா அவ&களா
 நல� ெப#றவ&கைளேயா உலக� சிலகால� 
நிைன9தி�(6�. அவ&க� மைறத"ட� அவ&க� நிைன"� மற'ேபா6�.  
 
இFவா/ ஆகாம
 பிற�(6 அளி$பதிேல இ�ப- க2ட ெப�ம(கைள உலக� 
எ�/� எ2ணி வாA9'�ப8 ெச1தா&க� %லவ&க�. வ�ள
களிட� நல� 
ெப#றவ&க� பல வைகயினராக இ�தா@�, ம#றவ&க� யாவ�� த� ைடய 
வாA9ைதB� ந�றியறிைவB� சில கால� சில& காதி
 ேபா�8�$பா&க�. 
%லவ&கேளா வ�ள
களி� சிற$ைபB� அவ&க� ெசய
கைளB� விாிவாக$ பல 
ெச1B�களி
 அைம9'$ பாரா�8னா&க�. அதனா
 அத வ�ள
க� 
மைறதா@�, அவ&களா
 நல� ெப#ற ம(க� மைறதா@�, அவ&க� ெப#ற 
ெபா��க� அழிதா@� வ�ள
களி� %கA மா1வதி
ைல. %லவ&கC(6 ஈத 
ஈைக வ�ள
களி� ெபயைர ம-காம
 ைவ9தி�(கிற'. அவ&களி� வரலா#ைற$ 
%ல$ப>9'� பாட
க� இல(கியமாக வழ-கி வ�கி�றன. 
 
இர2டாயிர� ஆ2>கC(6  � தமிAநா�8
 வாAதி�த ம(கைள$ ப#றிய 
ெச1திகைள அத( கால9தி
 உ2டான .
க� நம(69 ெதாிவி(கி�றன. அத 
.
கைள இ$ேபா' ச-க .
க� எ�/ ெபயாி�> வழ-6கிேறா�. ம'ைரயி
 
பா28ய ம�ன&களி� ஆதர" ெப#/$ பல %லவ&க� ஒ�/D89 தமிA ஆரா10சி 
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ெச1தா&க�. %திய .
கைள இய#றினா&க�. தமிA நா�8
 யாேர=� %திய .
 
இய#றினா
 அத$ %லவ&களிட� வ' கா�8 ந�றாக இ�தா
 மதி$%$ 
ெப#றா&க�. இ9தைகய ெசய
கைள$ %லவ&க� D80 ெச1த இடேம தமிA0 ச-க�. 
பல ./ ஆ2>க� ெதாட&' ச-க� நட' வத'.  
 
அத( கால9தி
 வாAத %லவ&க� பா8ய பாட
க� யா"� இ$ேபா' 
கிைட(கவி
ைல. கிைட9தவ#ைற ெய
லா� பி#கால9தி
 வத ம�ன&க�, 
%லவ&கைள( ெகா2> ேச&9' ஒ�-6ப>9த0 ெச1தா&க�. %லவ&க� 
ெதா69ததளா
 அத$ பாட
களி� D�ட9ைத9 ெதாைக எ�/ ெசா�ன&க�. 
பா�8� வைகைய( ெகா2>�, ெபா�ைள( ெகா2>�, அளைவ( ெகா2>� சில 
சில .
களாக$ பிாி9தா&க�. அவ#றி
 ப9'$பா�> எ�ப' ஒ�/. அத9 
ெதாைக .�
 ப9' நீ2ட பாட
க� இ�(கி�றன. அதேனா> எ�> ேவ/ 
.
க� உ�ளன. அவ#ைற எ�>9 ெதாைக எ�பா&க�. ஒFெவா� ெதாைகB� பல 
பாட
க� ேச&த ெதா6தி. ந#றிைண, 6/ெதாைக, ஐ-6/./, பதி#/$ ப9', 
பாிபாட
, க�9ெதாைக, அகநா:/, %றநா:/ எ�ற எ�>� 
எ�>9ெதாைகயா6�. 
 
அத .
களி
 .#/(கண(கான %லவ&களி� பாட
க� இ�(கி�றன. 
எ9தைனேயா ெகாைடயாளிகளி� வரலா#/( 6றி$%க� இ�(கி�றன. பல 
ம�ன&க�, Kர&க�, ெபாியவ&க�  த�யவ&கைள$ ப#றிய ெச1திகைளB� 
அறி'ெகா�ள  8கிற'. 
 
ெகாைடயாளிக� பலைர$ %லவ&க� பா8யி�(கிறா&க�. யாவ�ேம 
வ�ள
களான@� அவ&கC(6� ஏ� ேபைர மிக0 சிறத வ�ள
க� எ�/ 
பாரா�8யி�(கி�&க�. அதனா
 ஏ� வ�ள
க�. எ�/ ஒ� கண(ேக 
ஏ#ப�>வி�ட'. 
 
பாாி, ேபக�, அதிகமா�, காாி, ஓாி, ஆ1, ந�ளி எ�ற ஏ� ேப&கைளB� எ� ெப� 
வ�ள
க� எ�/ %லவ&க� ேபா#/கிறா&க�. இவ&க� தமிAநா�8
 
இர2டாயிர� ஆ2>கC(6  � வாA' %கA ெப#றவ&க�. இவ&க� யாவ�� 
சிறிய நா>கC(69 தைலவ&களாக இ�தவ&க�; 6/நில ம�ன&க�; சில 
கால9'(6  �வைரயி
 சமீ�தா&க� எ�/ பல& இ�தா&கேள, அவ&கைள$ 
ேபா�றவ&க�. ேசர ேசாழ பா28ய&க� எ�=� L�/ அரச&கC�  8ைய 
அணிB� ெபாிய ம�ன&க�. அவ&கைள  8Bைட ம�ன&க� எ�/ ெசா
வ' 
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வழ(க�. அவ&களி� கீA$ பல சி/ அரச&கC� நா�>9 தைலவ&கC� அ-க-ேக 
இ�தா&க�; தனியாக"� இ�தா&க�. 6/நில ம�ன&க�, ேவளி& எ�/ 
அவ&கைள0 ெசா
வா&க�. ஏ� வ�ள
கC� அ9தைகய சிறிய தைலவ&கேள. 
அவ&கCைடய ஆ�சியி
 ெபாிய நா>க� இ�(கவி
ைல; ஆனா@� த� ைடய 
ெகாைடயினா
 அவ&க� %லவ&க� உ�ள9ைத( கவ&தா&க�. பல ெபாிய 
ம�ன&கC� ச(கரவ&9திகC� ெபறாத ெப�� %கைழ அவ&க� 
அைடதி�(கிறா&க�. 
 
அவ&க� வரலா#ைற நா� ெதாி'ெகா�வ' இ�றியைமயாத'. த� நல=(காக 
வாழாம
 பிற�(6 நல� ெச1வத#காக வாAத ெப�ம(கைள( கட"C(6 ஒ$பாக 
மதி$ப' தமிAநா>. ஆத�� அத வ�ள
கCைடய %கA(6ாிய ெசய
கைள9 
ெதாி'ெகா�வதனா
 நா� ெப�ைம அைடயலா�. இனி ஒFெவா�வராக நா� 
ெதாி'ெகா�ளலா�. 
--------- 

2222....     பாாிபாாிபாாிபாாி    
 
இராமநாத%ர� மாவ�ட9தி
 தி�$%9'ர& எ�ற ஊ& இ�(கிற'. அ-கி�' சில 
ைம
 Nர9தி
 பிரா�மைல எ�ற மைலB� அத$ ெபயேரா> ஓ& ஊ�� உ�ளன. 
ச-க கால9தி
, அத மைல(6$ பற�% மைல எ�ற ெபய& வழ-கிவத'. 
அ-ேகதா� பாாி எ�=� வ�ள
 வாA'வதா�. 
 
பாாி சிறிய நா> ஒ�/(69 தைலவ�. ேவளி& பல& அ(கால9ேத அ-க-ேக 
இ�தா&க�. அவ�� ஒ�வ� அவ�. அவ=ைடய ஆ�சி(6 உ�ப�ட நா�>(6$ 
பற�% நா> எ�/ ெபய&. பற�% மைலைய ந>ேவ உைடயதாக விள-கியைமயா
 
நா�>(6� பற�% எ�/ ெபய& அைமத'. அத நா�8
  ./ ஊ&க� 
இ�தன. 
 
அத( கால9தி
 பற�% மைல ந
ல வள ைடயதாக இ�த'. எ-ேக பா&9தா@� 
மர-க� அட&தி�தன. பலாமர-க� 6ைல6ைலயாக$ பழ-கCட� நி�றன. 
மர9'(6 மர� ேத� D>க� அைட அைடயாக இ�தன. மைல$பாைறகளி@� 
ெபாிய ெபாிய ேதனி�
க� ேதைன ஊ#/$ேபால ஒ�க வி�>(ெகா2> 
பரதி�தன. வ2ணவ2ண மல&க� காண( காண இனியனவா1 மல&தி�தன. 
மைல$ பாைறகளி
 அ�க�ேக பல )ைனக� ெதளித நீேரா> விள-கின. 
மைலவள� சிறதி�த பற�% மைலயி
 ஓாிட9தி
 பாாி சிறிய அர2மைனைய( 
க�8(ெகா28�தா�. ேவ/ ஓாிட9தி
 சிவெப�மா=(6ாிய ேகாயி
 இ�த'. 
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பாாிேவ� Kர9திேல சிறதவ�; ப2பிேல நிைறதவ�; தமிA$ பாவி� நய� 
ேத&வதி
 ெபாியவ�; எ
லாவ#றி#6� ேமலாக( ெகாைடயிேல இைணய#றவ�. 
பாாி எ�ற"ட�  த�
 அவ=ைடய ஆ�சி நிைன"(6 வ�வதி
ைல; அவ� Kர� 
நிைன"(6 வ�வதி
ைல; அவ=ைடய வ�ள�ைமேய ம(களி� உ�ள9திேல 
ேதா�றிய'. 
 
எ9தைனேயா %லவ&க� அவனிட� வ' வ' அவ=ைடய உபசார9ைதB� 
வி�ைதB� ெப#/ அளவளாவின&க�; அவ=ட� இ�' தமிA .
களி� 
நய9ைத Pக&தா&க�; அவ=ைடய சிற$ைப$ %திய பாட
களா
 பா8ன&க�; 
விைட ெப#/0 ெச
@�ேபா' மன நிைறைவB�, உவைகையB�, ந�றியறிைவB�, 
பலவைக$ பாிசி
கைளB� தா-கி0 ெச�றா&க�. %லவ&கC(6 அவ� உண" 
த�வா�; உைட த�வா�; ெபா�� த�வா�. ஒ& ஊ&  �வைதB� %லவ�(6 
அளி9' அதி
 வ�கி�ற வ�வாைய Pக��ப8 ெச1வா�. 
 
யாேர=� %திய %லவ& ஒ�வ�ைடய பழ(க� அவ=(6( கிைட9தா
 அைத$ 
ெப�� ேப�க( க�தி இ�%#றா�; ஏேதா %திய நா�ைட$ ெப#றவைன$ ேபா�ற 
களி$ைப அைடதா�. 
 
ம'ைர மாநக&0 ச-க9தி
 தைலைம$ %லவராக( கபில& விள-கின கால� அ'. 
பாாிேவC(6 அவ�ைடய பழ(க� ேவ2>� எ�ற ஆவ
 உ2டாயி#/. 
பா28யனா
 சிற$%$ ெப#/ விள-6� ெப�� %லவராகிய அவ& த�ைன 
நா8வ�வா& எ�/ எதி& பா&$ப' ேபைதைம எ�/ எ2ணினா� பாாி. ஆகேவ 
த(க அறிஞ& ஒ�வைர ம'ைர(6 அ=$பி( கபிலைர( காண0 ெச1தா�. க2>, 
அவைர0 சதி9' இ�%றேவ2>� எ�/ தன(6 இ�(6� ஆ&வ9ைத9 ெதாிவி9', 
பற�% மைல(6 வரேவ2>� எ�/ அைழ(க0 ெசா�னா�. ெச�றவ& கபிலாிட� 
பணிவான ெசா#கைள( Dறி$ பாாியி=ைடய ஆ&வ9ைத9 ெதாிவி9தா&. கபில& 
வ�வதாக0 ெசா
� அ=$பின&. அ$ப8ேய ெச�றா&. 
 
பாாிேவ� கபில�(6 மிக0 சிறத  ைறயி
 வரேவ#% அளி9தா�. கபிலைர( 
கட"ளாகேவ எ2ணி வழிப�டா�. அவ=ைடய ேபர�ைப அறித கபில& மன� 
உ�கின&. அ8(க8 அ-ேக வதா&. இ�வ�(6மிைடேய இ�த அ�% சிறத 
ந�பாக உ�வாயி#/. அத� பயனாக( கபில& ம'ைரைய வி�>வி�>$ பற�% 
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மைல(ேக வ' வி�டா&. பாாி(69 'ைணவராக"�, ஆசிாியராக"�, அைவ(கள$ 
%லவராக"� விள-கலான&. 
 
பாாிவ�ள�� உய&த ப2%களி
 ஈ>ப�டா& %லவ&. அவ=ைடய ெகாைட9-
திற9ைத( க2> விய$பைடதா&. அவ=ைடய 6ண-கைள அ�ைமயான 
பாட
களா
 பாரா�8ன&. 
 
பற�% நா�8
 அட&த கா>கC� இ�தன. பாாிேவ� அFவ$ேபா' த� நா�> 
ம(கைள( க2> அளவளாவி வி�> வ�வா�. மைலயி�ேம
 உ�ள 
மைலவள9ைத( க2> மகிAவ' ேபாலேவ கீேழ உ�ள கா�> வள9ைதB� க2> 
களி$பா�. 
 
ஒ�நா� கா> அட&த ஓாிட9தி#60 ெச�றா� பாாி. கா�8னிைடேய ேத& 
ெச
@த#6 ஏ#ற வழிக� இ�தன. அ�/ அவ� ேதாிேல தா� ெச�றா�. 
ேத&$பாக� அைத ஓ�80 ெச�றா�. பல இட-கைள$ பா&9'வி�> மீ2> 
வதா�, அ$ேபா' பி#பக
 ேவைள, கதிரவ� ேம
 திைசயி
 இற-கி( 
ெகா28�தா�. பற�% மைலயி� அ8வார9ைத ேநா(கி9 ேத& ேபா1( 
ெகா28�த'. அ$ேபா' திQெர�/ அத வ�ள
, “ேதைர நி/9'” எ�/ 
Dவினா�. இ� ப(க-களி@� உ�ள இய#ைக வள9ைத அவ� பா&9'( 
ெகா2ேட வதா�; ஆத�� ேத& ெம
ல9தா� ேபா1(ெகா28�த'. இ$ேபா', 
ேதைர நி/9'. எ�/ அவ� ெசா
லேவ பாக� நி/9தினா�. 
 
பாாிவ�ள
 ேதாி��' இற-கினா�. அ-ேக அ�கி
 ஒ�  
ைல(ெகா8 
வள&தி�த'; இள-ெகா8யாக இ�த'. நிைறய அ��% ெகா9'( ெகா9தாக 
விள-கிய'. மாைல ேநர� வதா
 அ9தன அ��%கC� மல&' மண(6�. 
தளதளெவ�/ வள&தி�த'  
ைல(ெகா8. ஆனா
 அ' ப#/(ேகா> ஒ�/� 
இ
லாம
 கா#றி
 அைச' ெகா28�த'. தள&நைட பழ6� 6ழைத த�>9 
த>மாறி வ' கீேழ வி�� நிைலயி
 இ�$ப'ேபால அ' தள&' ஆ8ய'. 6�ட� 
ஒ�வ� கா
 தள&' எைதேய=� ப#றி( ெகா�வத#காக நா@ %ற � ெவ/� 
ெவளிைய( ைகயா
 'ழா"வ' ேபால அ' அைசத'. ெம
�ய கா#றி
 அ' 
தி�$பி9 தி�$பி அைசத'. சிறி' கா#/$ பலமாக அ89தா
 ேபா'�; அ' ஒ8' 
வி�'வி> ெம�/ ேதா�றிய'. அ' அ-6� இ-6� அைசகிறைத$ பா&9தா
, 
வழியி
 ேபாகிறவ&கைள “என(6 ஒ� ப#/(ேகா> தரமா�Q&களா?” எ�/ 
ேக�ப' ேபால இ�த'. 
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ெகா� ெகா�% இ
லாம
 அத( ெகா8 தள&வைத( க2டா� பாாி. ம(க� 
வ/ைமயினேலா பசியி=ேலா பிணியினாேலா தள&வைத( க2டா
 அவ� மன� 
ெபா/$பதி
ைல; உடேன உதவி ெச1ய  #ப>வா�. பிற6 பா&9'( ெகா�ளலா� 
எ�=� இய
ேப அவனிட� இ
ைல. ைகயி
 எ' கிைட9தா@� அைத அ$ேபாேத 
ெகா>9'வி>� ேவக� உைடயவ�. ம(களிட� மா9திரமா இத அ�%? 
வில-கின-க� '�%#றா@�, பறைவக� வ�தினா@� அவ� )�மா 
இ�$பதி
ைல. அவ#றி� வ�9த9ைத$ ேபா(க ஏதாவ' ெச1ய  #ப>வா�. 
அவ� உ�ள� க�ைணமயமான'. 
 

 
 
அ9தைகயவ� க2ணி
 ப#/( ேகா8�றி$ பைத பைத9' நி#6�  
ைல( 
ெகா8ப�ட'. அ' இய-கா'; வா1 ேபசா'. ஆனா@� உயி&( D�ட-களி
 
ஒ�/; ஓரறி"ைடய உயி& அ'. எ
லா உயி&கC(6� க�ைண கா�>� பாாியி� 
உ�ள� அத உயிைர( க2>� இர-கிய'. அத� தள&0சி க2> மன� 
ெநகிAதா�. அதைன$ படரவிட$ ப(க9தி
 மர� இ
ைல. இ�தா
 அ'ேவ 
ப#றி( ெகா28�(6ேம! யாேர=� உழவனாக இ�தா
 எ-காவ' ேபா1 ஒ� 
L-கிைல9 ேத8( ெகாண&' ந�> அத( ெகா8 படர0 ெச1வா�. பாாி(6 அத 
ேயாசைன ேதா�றவி
ைல.  
ைல( ெகா8யி� தள&0சிைய உடேன ேபா(க 
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ேவ2>�. எ�ன ெச1வ'? இ$ேபா' அவ=� அத( ெகா8ைய$ ேபால$ 
பைதபைத9தா�. பளி0ெச�/ அவ=(6 ஒ� ேயாசைன ேதா�றிய'. பாகைன 
அைழ9'9 ேத&( 6திைரகைள அவிA9' ஓ�8விட0 ெசா�னா�. பிற6 ேதைர 
இ�9' அத( ெகா8(க�கி
 ெகா2> வ' நி/9த0 ெசா�னா�; தா=� ஒ� ைக 
ெகா>9தா�. அ�கி
 நி�ற ேதாி�ேம
 அத$ R-ெகா8ைய எ>9'வி�டா�. 
அ$ேபா' அவ=(6 உ2டான இ�ப9ைத எ$ப80 ெசா
வ'? 
 
பாாி(6 இத0 சிறிய ெகா8(69 ேதைர$ப#/( ேகாடாக ைவ(கலாமா எ�ற 
எ2ணேம ேதா�றவி
ைல. அத( ெகா8யி� தள&0சி ஒ�ேற அவ� க2ணி@� 
க�9தி@� நி�ற'. அ�கி
 எ' இ� தா@� ப#/(ேகாடாக நி/9த ேவ2>�. 
எ�ற எ2ணேம  � நி�ற'. ேத& இ
லாவி�டா
, அவேன அ-ேக 
நி�றி�$பா�! 
 
பாாி அFவிட9ைத வி�> நக&தா�.  
ைல ப#/(ேகா> ெப#/$ பட&த 
அழைக9 தி��பி9 தி��பி$ பா&9'( ெகா2ேட நடதா�. அத வ�ள�� சீாிய 
ப2ைப எ2ணி எ2ணி அவ=ட� நட' ெகா28�தா� ேத&$ பாக�. 
6திைரகேளா ேநேர பற�%மைலயி� அ8வார9ைத நா80 ெச�றன. 
 
அ-ேக இ�த 68ம(க� 6திைரகைள மா9திர� க2டா&க�. பாாியி� ேத& எ�ன 
ஆயி#/, அவ� எ�ன ஆணா� எ�ற ேக�விக� எ�தன. அவ&க� எ�ன 
நிகAதெத�/ அறி'ெகா�ள$ %ற$ப�> வதேபா' இைட வழியிேல 
பாாிையB� பாகைனB� சதி9தா&க�. பாக� வாயிலாக$ பாாியி� ெசயைல 
அறி' வியதா&க�; உ�ள� ெநகிAதா&க�.  
ைல( ெகா8 இ�த இட� 
ெச�/ ஒ� பதைல அைம9' அைத$ படரவி�>9 ேதைர இ�9' வதன& சில&. 
 
கா�>(6 ந>ேவ பாாியி� உ�ள9ைத( கனிவி9த  
ைல( ெகா8, ேவ/ எத#6� 
இ
லாத சிற$%ட� பத�
 பட&த'. பாாி  
ைல(69 ேத& ெகா>9தா� எ�ற 
விய$%(6ாிய ெச1தி தமி�லக�  �வ'� பட&த'. %லவ&க� %கAதன&; 
ம�ன&க� பாரா�8ன&க�. அ�/  த
 ‘ 
ைல(69 ேத& அளி9த வ�ள
’ எ�/ 
யாவ�� பாாிைய வழ-கலானா&க�. 
 
பாாி(6 இர2> ெப2க� இ�தா&க�. அழ6� அறி"� நிர�பின அவ&கC(6( 
கபில& தமிழறி" ஊ�8னா&. பாாியினிட� வத %லவ&க� அFவி�வ�ைடய 
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அறிைவB� க2> வியதா&க�. அவ&க� ேபா6� இட-களிெல
லா� பாாியி� 
%கேழா> அவ=ைடய ெப2களி� %கைழB� பர$பினா&க�. பா28ய 
ம�ன=(6$ பாாி மகளிாி� ெப�ைம ெதாித'. அவ&கைள மண'ெகா2டா
 
பாாியி� உற"� கிைட(6� எ�/ எ2ணினா�. அவ=(6  �ேப மணமாகி-
யி�த'; ப�ட9தரசி ஒ�9தி இ�தா�. பல ெப2கைள மண$ப' ம�ன&களி� 
வழ(கமாக இ�ததா
 அவ=(6$ பாாி மகளிாி�ேம
 வி�$ப� உ2டாயி#/. 
 
அவ� பாாி(6 ஓைல ேபா(கினா�. இ� ெப2கைளB� தன(6 மண� %ாிவி(க 
ேவ2>ெம�/ ஓைல Dறிய'. பாாி அைத( க2ட"ட� சினதா�. அவ� 
மகளிராகிய அ-கைவ ச-கைவ எ�=� இ�வ��, “அரச& அத$%ர9தி
 ./ 
ேபேரா> ேச&' நா-க� வாழ வி��பவி
ைல” எ�/ ெதாிவி9தா&க�. வத 
N'வ� ம/$%ட� மீ2> ெச�றா�. 
 
பாாியி� %கைழ( ேக�>$ ெபாறாைம அைடதி�தா� பா28ய�. ஆகேவ அவ� 
த� மகைள மண� ெச1' தர ம/9தைதேய காரணமாக ைவ9'(ெகா2> 
அவேனா> ேபா& ெதா>(க எ2ணினா�. இத0 ெச1தி ேசாழ=(6� ேசர=(6� 
எ�8ய'. அவ&கC� பாாியி� ேம�ைமைய உண&' ெபாறாைம 
ெகா2டவ&கேள. அவ&கC(6� பாாிைய அட(கிவிட ேவ2>� எ�ற எ2ண� 
உ2டாயி#/. காரண� இ
லாம
 அவ� ேம
 ேபா& ெதா>(கலாமா? பா28ய� 
ெச1த காாிய9ைதேய அவ&க� ெச1தா&க�. தனி9தனிேய பாாியி� மகளிைர 
மண(க ேவ2>ெம�/ N' வி�டா&க�; ம/$ேப விைடயாக வத'. 
 
பாாிைய ெவ
லேவ2>� எ�ற க�9'9 தமிA நா�8
  8Bைட ேவத&களாக 
விள-கிய Lவ�(6� உ2டாகிவி�ட'. அவ&க� ஒ�/D8 அவேனா> ேபா& 
ெச1ய9 தம(6� ஆேலாசைன ெச1தா&க�; ேபா&  ர) ெகா�8னா&க�. 
 
பாாி த� பைடKர&கைள ெய
லா� ஒ�/ D�8னா�. நா�8@�ள ஆடவ&களி
 
வ�ைமB� காைள$ ப�வ � உைடயவ&க� பைடயி
 ேச&தா&க�. நா> 
 �வைதB� கா$பைதவிட$ பற�% மைலைய( கா$பா#/வ' எளி' எ�/ 
ேதா�றிய'. ஆகேவ பைட  �வைதB� அ�மைலயி� மீ', ைவ9'(ெகா2> 
அர2கைளெய
லா� ெச$ப� ெச1தா� பாாி. 
 
Lேவத& பைடகC� பற�%நா�8� எ
ேலைய அைடதன. ேப�(6 ஒ� சி/ 
பைட ஆ-ேக நி�/ அ$பைடகைள எதி&9த'. சில நாழிைககளி
 அ' பைக$ 
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பைடகC(6 வழி வி�>வி�ட'. அைதக க2>  �ம�ன&கC(6� ெப�மகிA0சி 
உ2டாகிய'. எதி&$% இ
லாமேல பற�ைபB� பாாிையB� ைகவச$ப>9தி 
விடலா� எ�/ எ2ணினா&க�. அத#6 ஏ#றப8 அவ&க� நா�>(6�ேள Pைழ' 
ெச
ைகயி
 யா�� எதி&(கவி
ைல. பற�% மைலைய அைடதா&க�. அத 
மைலயி�ேம
 பாாி பைடBட� த-கியி�$பைத அறிதா&க�.  
 
மைலயி�ேம
 ஏ/வத#6( 6/கிய வழிக� சில இ�தன. ஆனா
 அத$ 
ெப��பைட  �வ'� எளிதி
 அவ#றி� வழிேய ஏற இயலா'. அ�றிB�, 
பைக$பைட அ8வார9'(6 வ'வி�டைத அறித பாாியி� பைடKர&க� 
ேம��' க#கைள உ��8ன&க�. அைவ கீேழயி�த பைடகளி� ேம
 வ' 
தா(கின. மைலயி�ேம
 ஏ/வ' எளிதாக9 ேதா#றவி
ைல. கீழி�' அ�ைப 
எ1தா&க�. அ�%கைள யாைர( 6றிபா&9' எ1வ'? ேம@�ள Kர&க� மைற' 
நி�/ சிறிய 'ைளகளி� வழிேய அ�ைப எ1தா&க�. அைவ பலைர( கீேழ 
KA9தின. தா� நிைன9த வ2ண� பாாிைய எளிதி
 ெவ
வ' இயலாத காாிய� 
எ�பைத இ$ேபா'  8ம�ன&க� உண&தா&க�. 
 
Lவ�� ேச&' ஒ�  8"(6 வதா&க�. மைலைய0 )#றி9 த-க� பைடைய 
நி/9தி  #/ைகயி>வெத�/�, கீழி�' உண"$ ெபா�� ேமேல ெச
ல 
 8யாம
 த>(க ேவ2>ெம�/�, நாளைடவி
 உணவி
லாம
 ேம
 
உ�ளவ&க� தாேம சரணைடவா&க� எ�/� நிைன9தா&க�. அத�ப8ேய பைடக� 
நி�றன. 
 
ேமேல பாாிB� கபில�� பைடKர&கC� இ�தா&க�. அவ&க� த� ைகயி
 
ேசமி9' ைவ9தி�த உண"$ ப2ட-கைள0 சி(கனமாக$ பய�ப>9தினா&க�. 
மைலயி�ேம
 L-கி
க�  #றியி�தன. அவ#றி
 விைளத ெந
ைல9 ெதா69' 
அாிசியா(கி0 ேசா/ சைம9தா&க�. இனிய பலா$பழ-கைள உ2> 
பசியாறினா&க�. பலா(ெகா�ைடகைள மாவா(கி அதி��' உண"$ 
ப2ட-கைள0 ெச1' உ2டா& க�. வ�ளி( கிழ-6கைள$ பறி9ெத>9'0 )�>9 
தி�றா&க�. மி6தியாக9 ேதனைடக� இ�தைமயா
 இனிய ேத� 6ட� 6டமாக( 
கிைட9த'. பல பல )ைனகளி
 ெதளித நீ& இ�த'. ஆகேவ, கீழி�' உண"$ 
ப2ட� வாராைமயா
 அவ&கC(6 எத இைடS/� ேநரவி
ைல. 
 
சில மாத-க�  #/ைக நட' ெகா28�த'. ம�ன&க�, ேமேல இ�$பவ&க� 
எ$ப8 உ2> வாAகிறா&க� எ�/ அறியாம
 விய$பைடதா&க�. ஒ� நா� 
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அ�பிேல ேகா9த ஓைலெயா�/ ேம��' கீேழ வத'. கபில& ஒ� பாட
 பா8 
அ=$பியி�தா&. "மைலேம
 எ-கC(6 L-கி
 ெந
 கிைட(கிற'. பலாமர-க� 
கண(கி
லாத பழ-கைள வழ-6கி�றன. வ�ளி( கிழ-6(6$ ப<சேம இ
ைல. 
எ-ேக பா&9தா@� ேதனைடக� ம�தி�(கி�றன. வான9தி
 ந�ச9திர-க� 
இ�$பைத$ேபால9 ெதளித நீ&0 )ைனக� பல இ-ேக இ�(கி�றன. ஆகேவ 
எ-கC(6 உண"$ ப<ச� இ
ைல. நீ-க� அ-ேக ஒFெவா� மர9'(6� 
ஒFெவா� யாைனயாக( க�8 ைவ9தா@� சாி, பல பல ேத&கைள( ெகா2>வ' 
நி/9தினா@� சாி, உ-களா
 பற�% மைலைய( ைக(ெகா�ள  8யா'” எ�ற 
க�9' அத$ பா�8
 இ�த'. அைத( க2> ேசர ேசாழ பா28ய&க� ஒ�/� 
ெதாியாம
 விழி9தா&க�. 
 
கபில& ஒ� ததிர� ெச1தா&. கிளிகைளB� 6�விகைளB� பழ(கி அவ#ைற$ 
பற(கவி�>( கீேழ வய
களி
 விைளB� ெந#கதி&கைள( ெகா2> வ��ப8 
ெச1தா&. அ$பறைவக� ெகா2> வத ெந
ைல( ெகா2> ேசா/ சைம9' 
அைதB� உ2டா&க� பாாியி� Kர&க�. 
 
பல கால�  #/ைகயி�8�தா@� உண"( 6ைற" ேமேல இ�$பவ&கC(6 
ேநரா' எ�பைத ம�ன&க� அறி', த� பைடகைள மீ�>(ெகா2> த� ஊைர 
அைடதா&க�. அவ&கC(6 மன9'(6� ேகாப� L2டா@� ஒ�/� ெச1ய 
 8யாம
 ேபா1வி�டா&க�. ேபான பிற6� பாாிைய9 ெதாைல(க வ<சகமாக 
ஏதாவ' வழி உ2டா எ�/ ஆரா1தா&க�. 
 
பாாியிட� %லவ�� பாண�� விற�ய�� தைடயி�றி$ பாி) ெப#/0 ெச
வைத9 
தமி�லக� ந�6 அறிதி�த'.  8 ம�ன& Lவ�� அறிதி�தா&க�. அதனா
, 
யாA வாசி(க9 ெதாித சிலைர அைழ9'9 த� க�9ைத  8(6� ப8 ஏவினா&க�. 
அF வ<ச$ பாண&க� பாாியிட� ெச�/ யாழிைசயா@� பா�டா@� அவ� 
அ�ைப$ ெப#றன&. ஒ� நா� மைலவள� காணேவ2>� எ�/ அவ=ட� 
ெச�றன&. கபில& அ$ேபா' ெவளிS& ெச�றி�தா&. 
 
பற�% மைலயி�ேம
 மர-க� அட&த Tழ�
 அத வ<சக&கCட� பாாி நட' 
ெச�றா�. அ$ேபா' அத( ெகா>< ெசயலாளாி
 ஒ�வ� பாாிைய வாளா
 
'ணி9' KA9திவி�டா�. பி�% அத வ<சக&க� த� ேவட9ைத மா#றி ஓ8 
வி�டா&க�. 
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ெபா1யா' ெப1த ேமக� வற2ட'. %லவ&கC(6 வ#றா' ந
கிய அ�வி 
வ#றிய'. பற�% நா> ம�>மா க2ணீ& வ89த'? தமிAநா>  �வ 'ேம பாாியி� 
மைற"(காக$ %ல�பிய'. கபில& ெவளிSாி��' ஓ8 வதா&. உயி�ட� த� 
ந2பைன( காண  8யாதத#காக அ89'(ெகா2> அ�தா&. தா � உலக 
வாAைவ நீ9'விடேவ2>� எ�/ அவ�(69 ேதா�றிய'. ஆனா0 பாாியி� 
மகளி& இ�வைரB� த(க இட9தி
 மன� ெச1' ெகா>(கேவ2>� எ�ற 
எ2ண9தா
 அFவா/ ெச1யவி
ைல. 
 
பாாி மைறத பிற6 பைக ம�ன& அவ� நா�ைட( ைக$ப#ற9 ெதாட-கின&. 
அதைன அறித கபில& அ-கைவ, ச-கைவ எ�=� இ�வைரB� 
அைழ9'(ெகா2> ெவளிேய %ற$ப�>வி�டா&. சில ேவளி&களிட� ெச�/ 
அ$ெப2கைள மண� %ாி'Fெகா�C�ப8 ேக�டா&. பல காரண-களா
 
அவ&க� ம/9'வி�டா&க�. கைடசியி
 மன� ெவ/9'$ேபான அ0சா�ேறா& 
இர2> ெப2கைளB� ஒ� ந
ல 6>�ப9தி
 அைட(கலமாக ஒ$பி9'வி�>, 
ஒ�வ�� அறியாம
 ெப2ைணயா#ற-கைரயி
 ப�8னி கிட' உயி& நீ9தா&. 
 
சில நா�கC(6$ பி�% தமிA$ %லைமயி# சிறத Lதா�8யாகிய ஒளைவயா& 
அ$ெப2க� இ�(6மிட9ைத அறி', மைலயமா� தி� 8(காாியி� மரபி
 வத 
ஒ�வ=(6 அவ&கைள மண�  89'ைவ9தா&. . 
------------ 

3333.... ேபக�ேபக�ேபக�ேபக�    
 
ப<சாமி&த� சா$பி�டவ&கC(6$ பழனி மைல நிைன"க6 வராம
 ேபாகா'. 
பழனி மைலயி�ேம
  �க� ேகாயி
 ெகா28�(கிறா�. இ$ேபா' பழனி எ�ற 
ெபய& மைல(6� அத� அ8வார9தி@�ள ஊ�(6� ேச&' வழ-6கிற'. பைழய 
கால9தி
 மைல(6$ ெபாதினி எ�/ ெபய&; ஊ�(6 ஆவிந�68 எ�/ ெபய&. 
ெபாதினி எ�பேத பி#கால9தி
 பழனி எ�/ மாறிவி�ட'. 
 
ஆவிய& 6ல� எ�ப' ஒ� 6/நில ம�ன& 68(6$ ெபய&. அவ&க� அரசா2ட 
இட� ஆதலா
 ஆவிந�68 எ�/ ஊ�(6$ ெபய& வத'. ஆவி, ைவயாவி எ�/ 
இ� வைகயி@� ஆவிய& 6ல ம�ன&கைள வழ-6வ'2>. ஆதலா
 ைவயாவி%ாி 
எ�/� ெசா�னா&க�; அ'ேவ நாளைடவி
 ைவயா%ாி எ�/ மாறிய'. 
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அத ஆவிய& 6ல9தி
 வதவ� ேபக� எ�=� 6/நில ம�ன�. பாாிைய$ேபால 
அவ=� ஒ� ேவ�. அவைன ைவயாவி( ேகா$ெப�� ேபக� எ�/ 
ெசா
@வா&க�. ைவயாவி ஊாி
 உ�ள அரசனாகிய ெபாிய ேபக� எ�ப' 
ெபா��. 
 
ேபக� சிறத ெகாைடயாளி. %லவ&கC(6 வாாி வாாி வழ-6� வ�ள
. யாைழ 
வாசி9'$ பா>� பாண&க� வ�வா&க�. அவ� அர2மைனயி
 பல நா� 
த-6வா&க�. அவ&கCைடய இைசயி�ப9ைத Pக&' களி$பா� ேபக�. பிற6 
பலவைக$ பாிசி
கைள அளி$பா�. ெபா�னாலாகிய தாமைர$ Rைவ அவ&க� 
அணிB�ப8யாக9 த�வா�. அத( கால9 தி
 பாண&கC(6$ ெபா#றாமைர 
அளி$ப' வழ(க�. பாண&கCைடய மைனவிமா&க� ஆ>வா&க�; பா>வா&க�. 
அவ&கCைடய ஆட
 பாட
கைளB� க2> மகிAவா�. அவ&கC(6$ பலவைக 
அணிகல�கைள$ பாிசளி$பா�. சில சமய-களி
 பாண&கC(6� %லவ&கC(6� 
ேதைரB� அளி$ப'2>. 
 
ச-க கால$ %லவ&களி
 தைலைமB� %க�� ெப#றவ& கபில&. அவ& பல  ைற 
ேபகனிட� வ' சில நா� த-கி0 ெச�றா&. கபில& பரண& எ�/ ேச&9'0 ேச&9'0 
ெசா
வா&க�. கபிலைர$ ேபாலேவ பரண�� ெப�மதி$ைப உைடயவ&. அவ�� 
ேபகனிட� வதா&. ேவ/ %லவ&கC� அவைன நா8 வதா&க�; 
அளவளாவினா&க�; பா8னா&க�. 
 
தமிA$ %லவ&களிட� மிக"� மதி$% ைவ9'$ பழகினா� ேபக�. ெபாதினி 
மைலயி�ேம
 இ�த தி�(ேகாயி�
  �க� எ�த�ளியி�தா�. மைலைய0 
)#றி வாAத 6றவ&க� இைடவிடாம
 அ$ ெப�மாைன9 ெதா�' வழிப�டா&க�. 
மைழ ெப1யாவி�டா
 அவ=(6$ Rைச ேபா>வா&க�. மைழ மி6தியாக$ 
ெப1தா@� மைழ நி#கேவ2> ெம�/ 6�பி�> வழிப>வா&க�. 6றி<சி நில( 
கட"ளாகிய  �கனிட9தி
 அநில ம(களாகிய அவ&கC(60 சிறி'� தளராத 
ந�பி(ைக இ�த'. ேபக� அவ&கCைடய ந
வாAைவ( க2> களி9தா�. 
அவ&கC(6 உதவிகைள0 ெச1தா�. அவ=� மைலயி�ேம
 உ�ள  �க$ 
ெப�மாைன அ8(க8 வழிப�>வதா�. ஆவிய& 6ல9'(6$ ெபாதினி மைல 
 �கேன வழிப> கட"ளாக விள-கினா�. 
 
ஒ�நா� ேபக� ெவளியிேல காலாற உலாவி வர$ %ற$ப�டா�. அவ=ட� இர2> 
ெம1 காவல& ெச�றன&. அ' கா& கால�. ேமக� வா�  �'� க$பி( 
ெகா28�த'. 6ளி& கா#/ ெம
ல Kசிய'. ெந>'ார� ெச�றவ� மீ2> த� 
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இ�$பிட9ைத நா8 வ' ெகா28�தா�. அ$ேபா' அ-ேக ஓ& அழகிய 
கா�சிைய( க2டா�. மர-க� அட&த ஓாிட9தி
 ஓ& அழகிய ஆ2 மயி
 த� 
ேதாைகைய விாி9' ஆ8(ெகா28�த'. அவ� அ-ேக ச#/ நி�றா�. மயி
 த� 
இய
%$ப8 ச& ச& எ�ற ஒ� உ2டா6�ப8 ேதாைகைய அைச9த'. அ$ேபா' 
6ளி&த கா#/ Kசிய'. 
 
அவ� ஆட
 மகளி�(6$ பல பாி) த�� வழ(க ைடயவ�. இ$ேபா' ஆ>கி�ற 
இத மயி
 ஆட
 மகளிைர$ ேபால9தா� ஒ1யாரமாக ஆ8ய'. ஆன
 ச& ச& எ�/ 
ஒ� வ�வாேன�? அ' 6ளிரா
 ந>-6வத=
தா� அத ஒ� எ�கிறெத�/ 
அவ=(69 ேதா�றிய'. உடேன அவ� உ�ள9தி
 இர(க உண&0சி 
உ2டாயி#/. 'பாவ�! இத#6 வா1 இ�தா
 தன(6( 6ளி&கிறெத�பைத 
எ>9'0 ெசா
@�. இத ஒ�யினா
 %ல$ப>9'கிற' ேபா@�! எ�ன அழகான 
மயி
 இ' ந>-க நா� பா&9தி�(கலாமா?' எ�/ சிதைன ெச1தா�. அவ�  �க 
ப(த� அ
லவா? மயி
  �க=ைடய வாகன� ஆயி#ேற! அ' 6ளிரா
 
ந>-6�ப8 விடலாமா?  �கைன0 சா&த எ
லா$ ெபா��கC� %னிதமானைவ. 
மயி
 ெம
�ய பறைவ; அழகிய %�;  �க=(6 ஊ&தியா6� சிற$ைப$ ெப#ற'. 
அத#6 இர-காம
 இ�(கலாமா? 
 
எ$ப8யாவ' அத� 'யர9ைத$ ேபா(க ேவ2>� எ�/ எ2ணிய அவ=(6 
ஒ�/� ேதா�றவி
ைல. ச�ெட�/ த� ேம
 உ�ள விைல உய&த ேபா&ைவைய 
எ>9தா�. மயி�� அ�ேக ெச�/ அத#6$ ேபா&9'வி�டா�. 
 
அ�கி
 இ�தவ&க�, "எ�ன இ'!" எ�றா&க�. 
 
"பாவ�! 6ளிரா
 ந>-6� அத#6 இைத$ ேபா&9தினா
 ந
லெத�/ ேதா�றி#/!" 
 
அவ&கC(6 விய$%9 தா-கவி
ைல. ேபக� ெச1த' ேபைதைம0 ெசய
 எ�/ 
அவ&க� எ2ணவி
ைல. பிற உயி&களி� '�ப9ைத( க2> தா-காத 
அவ=ைடய உ�ள9தி� உய&ைவேய அவ&க� நிைன9'$ பா&9தா&க�. 
அவ=ைடய வ�ள�ைமைய அவ&க� ந�றாக அறிதவ&க�. %லவ&கC(6$ 
ெபா�=� ெபா�C� வாாி வழ-6வைத( க2> வியதி�(கிறா&க�. 
பாண&கC(6$ பாிசி
க� த�வைத( க2ணார( க2> களி9தி�(கி�&க�. 
D9த&கC(6 வி�'� வி��%� ெபா�C� வழ-6வைத$ பா&9' இ/�R' 
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அைடதி�(கி�&க�. ஆனா
 இ$ேபா' அத வ�ள
 ெச1த ெசயைல 
வ�ள�ைம0 ெசய
 எ�பதா? ஆ>� மயி@(6$ பாி) வழ-கியதாக0 ெசா
வதா? 
உயி&( க�ைண எ�/ ெசா
வதா? மயி
 ேபா&ைவைய$ ேபா&(6மா எ�/ அவ� 
ேயாசி(கவி
ைல. அ' விைல உய&த ேமலாைட ஆயி#ேற எ�/ தய-கி 
நி#கவி
ைல. ஒ� பறைவத� நா�8
 வா�� பறைவ—'�%/வதாக எ2னினா�; 
அத( கண9திேல அவ� மன� உ�கிய'; ஒ�ைறB� எ2ணாம
 ேமேல உ�ள 
படா9ைத எ>9'$ ேபா&9திவி�டா�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
மயி
 பற' ேபா1வி�ட'. காவல& ேபக� அளி9த ேபா&ைவைய எ>9'( 
ெகா2டன&. உல6(6 அறிவி(க( காவல&கC(6 ஓ& அதிசய0 ெச1தி கிைட9த'. 
ேபக=ைடய உ�ள9தி� ெம�ைமைய எ>9'( கா�>� ஒ� நிகA0சிைய அவ&க� 
காG� வா1$ப
லவா ெப#றா&க�?  
 
ேபக� அர2மைனைய அைடதா�. அவ=ட� ெச�றி�த காவல&க� அவ� 
மயி@(6$ ேபா&ைவைய அளி9த அதிசய9ைத யாவாிட � ெசா
�0 ெசா
� 
வியதா&க�. %லவ&களிட� %க�றா&க�. %லவ&கC(6 ஒ� ெச1தி ெதாிதா
 
வாளா இ�$பா&களா? த� ைடய பாவினா
 ேபக� %கைழ  ழ(கினா&க�. 
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பரண& அத அாிய ெசயைல$ பாரா�8னா&. "மயி
 ேமலாைடைய உைடயாக 
உ>(6மா? அ�றி ேமேல ேபா&ைவயாக9தா� ேபா&9'( ெகா�Cமா? இ' 
ேபக=(69 ெதாியாதா? ெதாிB�. ஆனா
 அத0 சமய9தி
 அவ� க�ைண உ�ள� 
உ�கிய'. த� படா9ைத மயி@(6 அளி9'வி�டா�" எ�/ பா8னா&. 
 
இ�னா�(6 இ�ன' ெகா>(க ேவ2>� எ�பைத எ2ணி( ெகா28ராம
, 
கிைட9தைத நிைன9தேபாேத ெகா>$பைத( ெகாைட மட� எ�/ ெசா
வா&க�. 
மட� எ�பத#6 அறியாைம எ�/ ெபா��. இ' சாியா, தவறா எ�/ ஆராB� 
அறி"(6 இட� ெகாடாம
, உ�ள9தி
 ெகா>(க9 ேதா�றியேபாேத ெகாைட மட� 
உைடயவ&க� ெகா>9'வி>வா&க�. ேபக� மயி�� இய
ைப அ$ேபா' 
சிதி9'$ பா&(கவி
ைல; ேபா&ைவைய வழ-கிவி�டா�. இத( ெகாைட 
மட9ைத$ பரண& பாரா�8ன&. "த2ணீேர இ
லாம
 ேபான 6ள9தி@� மைழ 
ெப1கிற'; அக�ற வய�@� ெபாழிகிற'; சிறி'� பய�படாத உ$% நில9தி@� 
ெப1கிற'. இ-ேகதா� ெப1ய ேவ2>�, இ-ேக ெப1ய( Dடா' எ�/ அ' 
ேயாசி$பதி
ைல. மத� ெபா�திய யாைனையB� Kர க2ைடைய அணித 
காைலB� உைடய ேபக� அத மாாிைய$ ேபா�றவ�. வர�% இ
லாம
, 
ஆரா10சி இ
லாம
 ெகாைடைய$ ெபாழிகிற மைழ அவ�. இ$ப8( ெகாைட மட� 
உைடயவனாக இ�(கிறா� எ�பதனா
, Kர0 ெசய
களி@� அறியாைம 
உைடயவ� எ�/ எ2ண(Dடா'. பைடைய( ெகா2> ேபாாி>� திற9தி
, 
ந�றாக0 TA', இட9'(6� கால9'(6� த� வ�ைம(6� மா#றா� 
வ�ைம(6� ஏ#றப8 ெசயைல வ6$பதி
 வ
லவ�. ெகாைட மட� ப>வாேன 
அ
லாம
 பைட மட� படமா�டா�" எ�/ அத$ ெப�� %லவ& பா8ன&. அவ� 
ெகாைடைய$ %கAதேதா> நி
லாம
 Kர9ைதB� எ>9'( கா�8ன&. 
 
அ'  த
 தமிA ம(க� ேபகைன மயி@(6$ ேபா&ைவ வழ-கிய வ�ள
 எ�/ 
பாரா�ட9 ெதாட-கினா&க�. 

****    
 
இFவா/ %கAெப#ற ேபக=(6( க2ணகி எ�ற மைனவி இ�தா�. ஆட
 
கைலயி
 வ
ல ஒ� விற�யி� ஆ�ட9தி@� பாட�@� அவ� ஈ>ப�டா�. 
அதனா
 ம#ற( காாிய-கைள(Dட மறதி�தா�. அத விற�B� சில கால� 
ஆவிந�68யி
 த-கியி�தா�. இ' ச�பதமாக( க2ணகி(69 த� கணவ�ேம
 
ஐய� உ2டாயி#/. அதனா
 சிறி' ேகாப � எ�த'. அைத ஊட
 எ�பா&க�. 
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எ$ப8ேயா அத0 சிறிய ஊட
 ெபாிதாக வள&'வி�ட'. ேபக� த� மைனவிைய 
ஒ� மாளிைக(6 அ=$பி அ-ேகேய இ�(6�ப8 ெசா
� வி�டா�. அவ� உண" 
உைட  த�யவ#ைற$ ெபற ஏ#பா>க� ெச1தா�. ஆனா
 அவைள$ ேபா1$ 
பா&(கவி
ைல. இத0 ெச1தி  த�
 யா�(6� ெதாியா'. பிற6 ெம
ல ெம
ல$ 
ேபக=ைடய உறவின�(69 ெதாித'. 
 
க2ணகி த� கணவ=ைடய சின9'(6 ஆளாகி9 தவி9தா�. அவC(6$ 
ேபக=ைடய அ�% இனி( கிைட(6ேமா எ�ற ஏ(க� வ' வி�ட'. வாA(ைகேய 
6ைல'வி�டதாக எ2ணி ம/கினா�. 
 
ேபகனிட� Dறி அவ� சின9ைத மா#ற ேவ2>� எ�/ அவ=ட� பழ6கிறவ&க� 
யாவ�� நிைன9தா&க�. ஆனா
 அவ=(6 ந
@ைர D/� 'ணி" யா�(6� 
உ2டாகவி
ைல. ேபக=ட� ெந�-கி$ பழ6� %லவ&கைள( ெகா2> தா� 
இத( காாிய9ைத0 சாதி9'( ெகா�ள ேவ2>� எ�/ சில அ�ப&க� 
எ2ணினா&க�. 
 
ஒ� சமய� பரண& வதா&; அவ�ட� கபில�� ேவ/ சில %லவ&கC� வதா&க�. 
பரனைர ந�6 அறிதி�தவ�� ேபக=ைடய ந2ப�மாகிய ஒ�வ& அ$%லவைர9 
தனிேய சதி9' நிகAதைத0 ெசா�ன&; எ$ப8யாவ' க2ணகிைய மீ�>� 
ேபகேனா> வா��ப8 வைக ெச1யேவ2>� எ�/ ேவ28( ெகா2டா&. 
 
பரண& அைத$ ப#றி ேம@� விசாாி9'9 ெதாி'ெகா2டா&. தா� ஒ�வராக நி�/ 
ேபக� மன9ைத மா#/வைதவிட( கபில&  த�ய ம#ற$ %லவ&கைளB� 
'ைணயாக( ெகா2> அவைன இர-க ைவ(கலா� எ�/ எ2ணினா&. அத$ 
%லவ&களிட� த� க�9ைத0 ெசா�ன&. இ�ன' ெச1வெத�/ அவ&க� 
த-கC(6� ஒ� தி�ட� வ69'( ெகா2டா&க�. 
 
ஒ� நா� காைல கபில& தனிேய ெச�/ ேபகைன( க2டா&. இ�வ�� ேபசி( 
ெகா28�தா&க�. 
 
"ேந#/ ஒ� நிகA0சி நடத'. அ'  த
 எ� உ�ள� அ-ேகேய இ�(கிற'" 
எ�றா& %லவ&. 
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“எ�ன அ'?" எ�/ ேக�டா� வ�ள
. "நா=� எ�ைன0 ேச&தவ&கC� 
உ�ைனB� உ� மைலையB� பாரா�>� பாட
கைள ஓாிட9திேல 
பா8(ெகா28�ேதா�. அ$ேபா' யாேரா வி�மி வி�மி அ�� 6ர
 ேக�ட'." 
 
"அ�ைகயா? யா& அ�தா&க�?" 
 
"அ'தா� ெதாியவி
ைல. அ�தவ� ஒ� ெப2. அவ� சில வா&9ைதகைள0 
ெசா
�$ %ல�பினா�. அத( 6ர
தா� எ9தைன ெம�ைமயாக இ�த'. 
%
லா-6ழ
 அ�வதாக இ�தா
 எ$ப8 இ�(6�! அ'ேபால இ�த'. அவ� 
யாேரா, அவC(6 எ�ன 'யரேமா, ெதாியவி
ைல. உ� ேபைர0 ெசா�னேபா' 
அவ� அழ( காரண� எ�ன? என(6 அைத நிைன(க நிைன(க மன� உ�6கிற'" 
எ�/ நி/9தினா& %லவ&. 
 
ேபக� ஒ�/� ேபசவி
ைல. கபில& இ�னாைர( 6றி$பி�>0 ெசா
கிறா& 
எ�பைத அவ� உண&' ெகா2டா�. %லவ& த� க�9ைத ஒ� பா�டாகேவ 
பா8வி�டா&. ேபக� சிதைனB� ஆAதா�. "சாி, நா� ேபா1 வ�கிேற�" எ�/ 
ெசா
� அவ& விைட ெப#/(ெகா2டா&. சிறி' ேநர� ெச�ற'. பரண& வதா&. 
"இ�/ ஒ� %திய பாட
 பா8 வதி�(கிேற�" எ�/ ெசா
�(ெகா2ேட வதா&. 
ேபக� சிறிேத ெதளி" ெப#/, "வா�-க�, வா�-க�" எ�றா�. அவ& அம&தா&. 
"அத$ பாடைல ஒ� பாண� பா8யதாக$ பா8யி�(கிேற�" எ�றா&. 
 
"எ-ேக ெசா
@-க�, ேக�கலா�." 
 
பா�ைட அவ& ெசா�னா&. அ'"� க2ணகியி� 'யர9ைத0 ெசா
வதாகேவ 
இ�த'. 
 
"நீ இர-காம
 இ�$ப' ெகா>ைம. நா-க� யாைழ0 சாி$ப>9தி(ெகா2> 
ெசFவழி$ ப2ணிேல உ� கா�8� ெப�ைமைய$ பா8ேனா�. அ$ேபா' ெந1த# 
R$ேபா�ற க2ணி��' நீைர வார வி�>(ெகா2> ஒ�9தி வதா�. நா-க� 
அ$ெப�மா�8ைய வண-கி, எ-க� ெப�மா=(6 உறவினேளா?" எ�/ 
ேக�ேடா�. அவ� த� ெம
�ய விரலா
 க2ணிைர9 'ைட9'(ெகா2டா�; 
'நா� அவ=ைடய உறவின� அ
ல�. அவ=(6 எ�ைன$ேபால ேவ/ ஒ�9தி 
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உறவினளாகி வி�டா� எ�/ ெசா
�( ெகா�கிறா&க�' எ�/ ெசா�னா�." 
இFவா/ அத$ பாட
 Dறிய'. அைத( ேக�>$ ேபக� தைலைய9 
தாA9தி(ெகா2டா�. 
 
ம/ப8B� ஒ� பா�ைட$ பரண& Dறினா&. அ'"� பாண� பா>வதாகேவ 
இ�த'. "மயி
 ந>-6 ெம�/ உ�ள� இர-கி ேமலாைடைய உதவிய ேபகேன, 
நா-க� இ$ேபா' உ�ைன அGகியத#6( காரண9ைத( ேக�. எ-கC(6$ பசி 
இ
ைல; தா-க ேவ28ய 6>�ப$ பார � இ
ைல. இ-ேக வ' இைச பா8$ 
ெபற வி��பிய பாிசி
 ஒ�/ உ2>. அத$ பாிசிைல நீ அ�ளேவ2>�. நீ 
இ$ேபாேத உ� ேதாி
 ஏறி, வ�9த9ேதா> உைறB� அ$ ெப�மா�8யி� 
'�ப9ைத( கைளயேவ2>�” எ�/ பா8னா&. 
 
ேபக� காதி
 அ'"� வி�த'. அவ�  க� நிமி&' பா&(கவி
ைல. சிறி' ேநர� 
ேபசாம
 அம&தி�த பரண&, "நா� ேபா1 வ�கிேற�" எ�/ விைடெப#/( 
ெகா2டா&. 
 
அ�/ பி#பக�@� ேபகைன ேவ/ %லவ&க� அGகினா&க�. அாிசி
 கிழா& 
ெச�றா&. அவ��: பாண� D#றாகேவ பா8னா&; "நி� ந
ல நா�ைட$ பா8ய 
பாணனாகிய எ�பா
 அ�% ைவ9'$ பாிசி
 தர ேவ2>ெம�/ நீ 
எ2ணினாயானா
 இத$ பாிசி
 தரேவ2>� : நி�ைன$ பிாி' வா>� அாிைவ 
மீ2>� த� Dதைல வாாி$ பி�னி$ Rைவ0 T�8( ெகா�C�ப8 நீ இ$ேபாேத 
ேதாி
 6திைரைய$ R�டேவ2>�" எ�/ கவி பா8ன&. அவ& ேபானபிற6 
ெப�-6�/ா& கிழா& வதா&. அவ�� அேத ேபா(கி
 பா8னா&. 
 
ெப�� %லவ&க� ெசா
வைத( ேக�>�. மன� இர-காம
 இ�$பானா ேபக�? 
அவ� தா� ெச1த ெசய@(காக மிக"� வ�தினா�. அ�ேற த� மைனவிைய9 
தாேன ெச�/ அைழ9' வதா�. ம/நா� %லவ&க� நா
வைரB� அர2மைன(6 
வர0 ெச1தா�. த� மைனவிையB� உட� ைவ9'(ெகா2> அத நா
வைரB�. 
வரேவ#/ உபசாி9தா�. க2ணகி அ$ %லவ&க� கா�
 வி�' வண-கினா�. 
அ$ேபா'� அவ� க2ணி
 நீ& வழித'. ந�றியறிவினா@� மகிA0சியினா@� 
வத க2ணீ& அ'. 
------------- 
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4444....     அதிகமா�அதிகமா�அதிகமா�அதிகமா�    

 
த�ம%ாி எ�/ ேக�8�(கிறீ&களா? ேசல� மாவ�ட9தி
 உ�ள ஊ& அ'. அத$ 
ேப& பி#கால9தி
 வத'. அத( கால9தி
 அத#69 தகU& எ�/ ேப& வழ-கிய'. 
இ$ேபா' த�ம%ாி(க�கி
 அதிகமா� ேகா�ைட எ�ற இட� இ�(கிற'. அ'  � 
கால9தி
 தகUைர0 ேச&ததாக இ�த'. அத( ேகா�ைடைய ந>விேல ெப#/, 
நா#%ற � விாிவாக"� அழகாக"� அைமதி�த' பைழய கால9'9 தகU&. 
 
அைத9 த� அரசா�சி(6ாிய தைலநகரமாக( ெகா2> வாAதவ� அதிகமா� 
ெந>மா� அ<சி எ�பவ�. அதிக& எ�/� அதிய& எ�/� அவ@ைடய 
6ல9ேதாைர அறிஞ&க� 6றி$பா&க�. அத( 6ல9தி
 உதி9தவ� ெந>மா� 
அ<சி. அதி
 ேதா�றிய பல�(6�ேள அவேன இைணயி
லாத %கA ெப#றவ 
ைத��, அதிகமா� எ�றா
 அவைனேய 6றி(6�ப8 ஆகிவி�ட'. 
 
அதிக& 6ல9தி�  த
வ� ேசர& 6ல9தி
 உதி9தவ�. மிக$ பழ-கால9திேலேய 
அதிகமா=ைடய  �ேனா&க� அ(6ல9தி��' தனி( கிைளயாக$ பிாி' 
தனிேய நாடாC� உாிைமைய ேம#ெகா28�தா&க�. ேசர&கைள$ ேபால 
 8Bைட ம�ன&களாக விள-காவி�டா@� அவ&கC(6ாிய பைனமாைலைய 
அணி' ெகா2 டா&க�. ேசர&கC(6� அதிய& 6ல9தின�(6� அ8(க8 Rச
 
நிகAவ' உ2>. 
 
அதிகமா� சிறத வ�ள
; ெப� Kர�. %லவ&களிைடேய இ�' இனிேத ெபா�' 
ேபா(6பவ�. எைத0 ெச1தா@� அதி
 ஈ>ப�> ஒ�ைம மன9ேதா> ெசய
 
ெச1B� இய
%ைடயவ�. ேபா& ப#றிய ஆேலாசைனயி
 ஆAதி�தா
 ேவ/ 
எைதB� கவனி(காம
 த� அைம0ச&கCட=� பைட9 தைலவ&கCட=� 
அ'ப#றிய ேப0சிேல ஈ>ப�8�$பா�. 
 
அவைன நா8$ பல %லவ&க� வதா&க�; பா8னா&க�; பாி) ெப#றா&க�. தமிA$ 
%லைமயிேல சிறத Lதா�8யாகிய ஒளைவயா& அவனிட� வதா&. அ$ேபா' 
அதிகமா� ஏேதா இ�றியைமயாத ஆேலாசைனயி
 ஈ>ப�8�தா�. அ9தைகய 
சமய-களி
 யா�� அவைன அGக அ<)வா&க�. அரசிய
 அதிகாாி ஒ�வ& 
ஒளைவயாைர வரேவ#/9 தாக9தி#6 நீ& ெகா>9' அமர0 ெசா�னா&. ஒளைவயா& 
அம&தா&. "ம�ன& மிக"�  (கியமான ஆேலாசைனயி
 இ�(கிறா&. இேதா 
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வ'வி>வா&. ச#/$ ெபா/(க ேவ2>�” எ�/ அதிகாாி பணிவாக0 ெசா�னா&. 
சிறி' ேநர� ஆயி#/. அதிகமா� வரவி
ைல. 
 
ஒளைவயா& ெபா/ைமைய இழதா&. 'எFவள" ேநர� பி0ைச(காாிைய$ ேபால( 
கா9தி�$ப'?' எ�/ ேகாப� L2ட'. உடேன ஒ� பா�ைட$ பா8ன&. அ-ேக 
இ�த வாயி
 காவலைன$ பா&9' அத$ பாடைல0 ெசா
ல9 ெதாட-கினா&. 
"வா#காரா, வாச#காரா, ெகாைடயாளிகளி� கா'களி
 த� ைடய ெசா#கைள 
விைத9', த� காாிய-கைள  89'( ெகா�கிறவ&க� %லவ&க�. அவ& கC(6$ 
பாி) ெபாித�/; தர� அறி' பாரா�>� வாிைசதா� ெபாி'. அத#காகேவ 
அவ&க� ஏ-கி( கிட$பா&க�. அ9தைகய பாிசில&கC(6 அைடயாம
 திற' 
ைவ9தி�(கிற வாசைல( கா$பவேன! உ�=ைடய அரசனாகிய ெந>மா� அ<சி 
த� ெப�ைமைய9 தா� அறியவி
ைலேயா? வதவ&கைள( கா(க ைவ$ப' அவ� 
ெப�ைம(6 இ�(6 எ�பைத9 ெதாி'ெகா�ள வி
ைலேயா? அ' கிட(க�>�. 
எ�ைனB� அவ� அறி'ெகா�ள வி
ைலேயா? பி0ைச(காாிைய$ ேபால( 
கா9தி�(6� ேப&வழி நா� அ
ல� எ�பைத அவ� உணர வி
ைலேய! 
அறி"ைடேயா�� %க�ைடேயா�� இத உலக9தி
 ேதா�/கிறா&க�; 
மைறகிறா&க�. பிற6 யா�� ேதா�றாத Tனிய உலக� அ�ேற? எ9தைனேயா 
ேப&க� இ�'ெகா2>தா� இ�(கிறா&க�. ைகயி
 ேகாடாிைய Bைடய த0ச� 
ெபாிய கா�8
 மர9ைத9 ேத8 அைலயவா ேவ2>�? உபகாாிைய9 ேத8 நா� 
அைலய ேவ28யதி
ைல. எத9 தி(கிேல ெச�றா@� அத9 தி(கிேல ேசா/ 
கிைட(6�" எ�/ பா8னா&. 
 
பா�>  8வத#6� அதிகாாி வ' நி#பத#6� சாியாக இ�த'. ஒளைவயா& 
பா8(ெகா28�த ேபா' அ-ேக வத அதிகாாி அ$ ெப�மா�8யி� ேகாப9ைத 
உண&' ஓ80 ெச�/ அதிகமானிட� ெதாிவி9தா&. உடேன அதிகமா� வ' 
வி�டா�. 
 
"நா� ெச1த பிைழைய$ ெபா/(க ேவ2>�. மிக"� இ�றியைமயாத கடைம 
இ�த'. அதனா
 கவனி(காம
 இ�'வி�ேட�. நா� ெச1த' எFவள" ெபாிய 
பிைழ எ�பைத இ$ேபா' ந�றாக உண&கிேற�. தா-க� வதி�$ப' என(69 
ெதளிவாக9 ெதாியா'. ெதாிதி�தா
 அ$ேபாேத வதி�$ேப�." - அவ� 
உ2ைமயி
 மன� 6ைழ' ம�னி$% ேவ28னா� , அழாத 6ைறதா�. 
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ஒளைவயா& உ2ைமைய உண&தா&. அவ& வதி�$பைத யா�� ெதாிவி(காத 
ேபா' அவைன( 6ைற Dறி$ பய� எ�ன? அவ& சின� தணிதா&. அதிகமா� 
அவைர உ�ேள அைழ9'0 ெச�றா�. சிறத இட9தி
 இ�(க0 ெச1' அ�%ட� 
உைரயா8னா�. 
 
ஒளைவயா& சின� மாறியேதா> அதிகமா=ைடய ப2ைபB� உணர9 ெதாட-கின&. 
இர2> நா�க� த-கி விைட ெப#/(ெகா2டா&. "அ8(க8 வ' தமிழி�ப9ைத 
நா� Pக��ப8 ெச1ய ேவ2>�" எ�/ ேவ28(ெகா2டா� அதிகமா�. 

* 
ெந>மா� அ<சியி� நா�8
 க<சமைல எ�ற மைல ஒ�/ உ2>. பல ம�'0 
ெச8க� உ�ள' அ';  னிவ�� சி9த�� நா8 ம�'(6ாிய L�ைககைள9 ேத8$ 
ெப/� சிற$%ைடய'. அ-ேக ஓாிட9தி
 ெந
� மர� ஒ�/ இ�த'. அ' எ-6� 
காGவத#காிய சிற$ைப உைடய'; பல ஆ2>கC(6 ஒ�  ைற கா1(6� த�ைம 
ெப#ற'. ம�9'வ&க� அத� ெப�ைமைய உண&' அதிகமானிட� 
ெசா
�யி�தா&க�. "அத மர� கா19'$ ப�$ப' அாி'. கா1க� பி<சிேல 
உதி&'வி>�. ஒ�/ இர2> கா1க�  #றி விைளதா
 அவ#ைற 
அ த�ேபால$ பா'கா(க ேவ2>�. அத ெந
�(கனிைய உ2டா
 
ெந>நாைள(6 வாழலா�" எ�/ ெசா�னா&க�. "அ9தைகய மர9ைத நா� 
பா'கா$ப' ந
ல'" எ�/ எ2ணி அதிகமா� அத#6( காவலாளைர அைம9தா�. 
பல காலமாகிB� அ' கா1$பதாகேவ ெதாியவி
ைல. 
 
அத மர9தி
 இ$ேபா' பி<)க� ேதா�றின. அதிகமா� அைத$ ேபா1$ 
பா&9'வி�> வதா�. ஆனா
 ம�9'வ&க� ெசா�ன' ேபா
 பி<)க� 
ஒFெவா�றாக உதி&' வதன. "ஒ� காயாவ' கனிதா
 அரச�(6$ பய�ப>�. 
அவ& ஒ�வ& நீ>ழி வாAதா
 எ9தைனேயா ேப�(6 நல� உ2டா6�" எ�/ 
சா�ேறா& Dறின&. 
 
கால� ேபா1(ெகா28�த'; பி<)கC� உதி&' ெகா2ேட இ�தன; சில, 
ெபாிய பி<)களாக  தி&தன; அவ#றி@� சில உதி&தன. கைடசியி
 ெசா
� 
ைவ9தா#ேபால ஒேர ஒ� கா1 தா� மி<சிய'; ப�9த'; ந�றாக( கனித'. 
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ஒ�றாவ' கிைட9தேத எ�/ ெப�ம(க� உவைக அைடதன&. அத( கனி 
அதிகமா=(69தா� உாிய' எ�பதி
 யா�(6� ஐய� உ2டாகவி
ைல. ஒ� ந
ல 
நாளி
 அைத$ பறி9' இைறவ� தி� � ைவ9' வண-கி உ2ண ேவ2>� 
எ�/ ஏ#பா> ஆகியி�த'. 

 
அத நா� வத'. கனிைய$ பறி9' வ' இைறவ�  � ைவ9' வழிப�டா&க�. 
அதிகமா� இைறவைன வண-கி ஓ& இ�(ைகயி
 ெச�/ அம&தா�. ெந
�( 
கனிைய ஒ� ெபா#ற�8
 ஒ� ம-ைக ஏதி அவனிட� ெகா2> வதா�. 
 
அத0 சமய9தி
 ஒளைவயா& அ-ேக வ' ேச&தா&. அவைர வரேவ#றா� 
அதிகமா�. அத இள� ெப2 ெந
�( கனிைய ஏதி(ெகா2> அ�கி
 நி�றா�. 
ஒளைவயா& ந
ல ெவயி�
 நட' வதி�தா&. "எ�ன க>ைமயான ெவயி
!" 
எ�/ ெசா
�(ெகா2ேட அம&தா&. உடேன ஒ�வ& த2ணீ& ெகா2>வ' 
ெகா>9தா&. அைத அ�திய அவ& அத இள� ெப2 ைகயி
 ெபா� த�ைட ஏதி( 
ெகா2> நி#பைத( க2டா&. "எ�ன அ'?" எ�/ ேக�டா& ஒளைவயா&. 
 
"ெந
�( கனி" எ�/ அதிகமா� Dறினா�. 
 
"ெந
�( கணியா? இத ெவயி
 கால9தி
 தாக� தீ&(க உத"வத
லவா அ'? நா� 
வ�� வழியி
 ஒ� ெந
�(காயாவ' கிைட(காதா எ�/ ஏ-கிேன�. நா(6 அ$ப8 
வற�8ய'." 
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"அ$ப8யா? இத ெந
�( கனிைய உ2ணலாேம!” எ�றா� அதிக�. 
 
அ�கி
 இ�தவ&க� 'G(6#றா&க�. ஒளைவயா& அைத( கவனி(கவி
ைல. 
அதிகமா� Dறியத#6, "உ2ணலா�'"எ�/ விைட Dறினா&. அதிகமா� ம/ 
ேப0)$ ேபசவி
ைல. த�8
 இ�த ெந
�(கனிைய எ>9தா�. ஒளைவயாாி� 
ைகயிேல ெகா>9தா�. அவ& அைத வாயி��>9 தி�ன9 ெதாட-கினா&. 
 
அ-ேக இ�தவ&கCைடய உ�ள9தி
 எ9தைனேயா விதமான எ2ண-க� 
எ�தன. 'இவ� எ-ேகயடா இ$ேபா' வ' ேச&தா�!' எ�/ சில& ப
ைல( 
க89தா&க�. 'இவ� இத� அ�ைமைய0 ெசா
லாம
 இ$ப80 ெச1யலாமா?' எ�/ 
அவ� மீ' சின� ெகா2டா&க�. 
 
"ெந
�( கனி ஒ� %திய )ைவBட� இ�(கிறேத! இ' ேபா�றெதா�ைற நா� 
க2டேத இ
ைல” எ�/ ஒளைவயா& ெம�/ ெகா2ேட ெசா�ன&. 
 
"ஆமா�; இ' %திய கணிதா�" எ�றா� அதிகமா�. 
 
அத#6� அ-ேக அம&தி�த ெபாியவ& ஒ�வ�(6 ஆ9திர� ெபா/(கவி
ைல. 
"ந� அரச=( காக9 தவ< ெச1' ெப#ற கனி அ'" எ�/ ெவ>(ெக�/ 
ெசா
�வி�டா&. 
 
"இதி
 ஏேதா சிற$பி�(கிற' ேபா��(கிறேத!" எ�/ ஒளைவயா& அ-ேக 
இ�தவ&க�  க9ைத$ பா&9தா&. ஏேதா நட(க( Dடாத' நட' வி�டெத�ற 
ெச1திைய அவ&க�  க-க� ெதாிவி9தன. ஒளைவயா&, "ஏேதா ஒ� %'ைம 
இ(கனியி
 இ�(கிற'. நீ உ2ண ேவ28யைத நா� உ2>வி�ேட� எ�/ 
ெதாிகிற'. உ2ைமைய ஒளி(காம
 ெசா
லேவ2>�" எ�/ அதிகமாைன( 
ேக�டா&. 
 
"நா� ெசா
கிேற�" எ�/ ெபாியவ&  � வதா&; கைதைய ெய
லா� ெசா
� 
 89தா&. 
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அ$ேபா'தா� ஒளைவயா&, அவசர$ப�>9 தா� ெச1த ெசய�� விைளைவ 
உண&' இர-கினா&. "அ$ப8யா? நா� எ�ன காாிய� ெச1' வி�ேட�! பல 
கால� வாழேவ28ய உன(6( கிைட(க ேவ28யைத நா� இைடயிேல த�8$ 
பறி$பத#காகவா வேத�?" எ�/ 'யர� வி� � 6ரேலா> ேக�டா&. 
 
அதிகமா� %� /வ
 R9தா�; "தா-க� அ$ப80 ெசா
ல(Dடா'. இைறவ� 
தி�"�ள9தி� ப8ேய யா"� நட(6�. நா� எ9தைன கால� வாAதா
 எ�ன? சில 
ேபா&கைள0 ெச1ேவ�; பலைர ம8ய0 ெச1ேவ�. உலக� அரச&களா
 
வாAவதி
ைல; அறி" சிறத சா�ேறா&களா
 வாAகிற'. த-கைள$ ேபா�ற 
ெப�� %லவ&க� வாAதா
 உலக� ந�ைமைய உண��; ேந&ைம வழிைய 
உண��; கவிைத வி�ைத Pக��. இத அாிய கனி எ-ேக ேபா10 
ேசரேவ2>ேமா, அ-ேகதா� ேபா10 ேச&தி�(கிற'" எ�றா�. 
 
ஒளைவயா�(6 அதிகமானிட� உ2டான மதி$% ஆயிர� மட-6 உய&'வி�ட'. 
‘இவ� ெத1வ$ பிறவி' எ�/ மன� 6ளி&' வாA9த9 ெதாட-கினா&. 
 
"அதிய& 6ல9தி
 வத ேகாமாேன, நீ வாAக! ேபாாி
 பைகவைர அழி9' ெவ
@� 
Kர9 தி�ைவBைடய ெந>மா� அ<சிேய, நீ வாAக! வாAக! பா
 ேபா�ற 
ெவ2பிைறைய9 தி� 8யிேல T>� நீல க2ட$ ெப�மாைன$ேபால நீ எ�/� 
நிைலெப#/ வாAவாயாக! நீ எ9தைன அாிய ஈைகைய0 ெச1தா1! மைலயிேல 
விைளத அாிய ெந
�(கனிைய, நா� உ2டா
 ந
லெத�/ எ2ணாம
 என(6( 
ெகா>9தாேய! இதனா
 உ2டா6� அாிய பய� இ�னெத�/ என(60 
ெசா
லாம
 அட(கி, சா" நீ-6�ப8 என(69 த'வி�டாேய! உ� ெப�ைமைய 
எ�னெவ�/ ெசா
ேவ�! வாAக, வாAக, வாAக!" எ�/ பா8 வாA9தினா&. 
 
"அத( கனிையவிட இத$ பாட
 இனிைமயாக இ�(கிற'. அைத உ2டா
 இத 
நா#ற உட�% ஒ�கா
 ெந8' வாழலா�, ஆனா
 இத$ பாடைல$ ெப#றைமயா
 
எ� %க�ட�% சாவாம
 வா��" எ�/ மகிA0சி ெபா-க$ ேபசினா�, அதிகமா� 
ெந>மா� அ<சி. 
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அ' த
 ஒளைவயா& உ�ள9தி
 ஏறி( ெகா2டா� அதிகமா�. அவ&களிைடேய 
இ�த ந�% வ�ைம ெப#ற'."நா� உ-க� த�பி ேபா�றவ�. என(69 தம(ைக 
யா�� இ
ைல. உ-கைளேய அFவா/ ெகா�கிேற�" எ�/ பணி தா� 
அதிகமா�. ஒளைவயா�� உட�பிறதாைன விட மி(க அ�ேபா> அவனிட� 
பழகலாயின&. 
 
நீ2ட கால� வாழ0ெச1B� ெந
�( கனிைய9 தா� உ2ணாம
 ஒளைவ(6 
ஈதா� அதிக� எ�ற ெச1தி தமிAநா> எ-க=� பரவிய'. %லவ&க� அவைன$ 
பாரா�>�ேபா' ெந
�(கனி வழ-கிய ெப�< ெசயைல$ ேபா#றி$ %கAதா&க�. 

* 
தி�(ேகாவVாி
 காாி எ�ற வ�ள
 இ�தா�. அவ�  8Bைட ம�ன&கC(6$ 
ேபாாி
 'ைணயாக0 ெச�/ ேபாாி�> ெவ#றிெபற ைவ(கிறவ�. அ(கால9தி
 
ேசர நா�ைட ஆ28�தவ� ெப�<ேசர
 இ��ெபாைற எ�ற ேசர�. அவ=(6( 
ெகா
�மைலைய9 த� ஆ�சி(6� ெகா2>வர ேவ2>� எ�ற அவா இ�த'. 
ெகா
�மைலைய0 சா&த ஒ� ப6திைய ஓாிெய�பவ� ஆ2> ெகா28�தா�. 
அவ�ேம
 ேபா& ெதா>(க வி��பிய ேசர�, காாிைய9 த� பைட(69 'ைணயாக 
வ��ப8 ஆ� வி�> அைழ9தா�. காாி ேசரமாைன$ ேபா1$ பா&9'$ ேபசினா�. 
"ஓாி சிறிய நா�>(69 தைலவ�. அவேனா> ேபாாிட நீ-க� ேபாகேவ28ய-
தி
ைல. நா� எ�=ட� இ�(6� Kர&கCட� ெச�/ அவைன ெவ�/ 
வ�கிேற�" எ�றா�. ெப�<ேசர
 இ��ெபாைற அ$ப8ேய ெச1யலா� எ�/ 
ஒ$%(ெகா2டா�. 
 
உடேன காாி ஒாியி�ேம
 ேபா& ெதா>9தா�. அ$ேபாாி
 ஓாி உயி& இழதா�. 
அவ=ைடய ெகா
�( D#ற9ைத( காாி ேசரமா=(6 வழ-கினா�. 
அதிகமா=(6� ஓாி(6� பழ(க� இ�த'. ஒ� காரண � இ
லாம
 ஓாியி�ேம
 
பைடெய>9' அவைன( ெகா�ற காாியினிட� அதிகமா=(6( ேகாப� L2ட'. 
ேசரமா=(6( ைகயாளாக இ�ேத இ$ப8( காாி ெச1தி�(கிறா� எ�பைத 
உண&தேபா' அதிகமா=(60 சின�  /கிய'. ேசரமா=(6� அவ=(6� 
வழிவழிேய பைகைம இ�' வ�கிறத
லவா? 
 
அதிகமா� காாிைய9 ெதாைல(க ேவ2>ெம�/ க�தி அவ� வாAத 
தி�(ேகாவVாி�ேம# பைடெய>9தா�. ேபா& நிகAத'. காாி ெபாிய Kர�; 
அவனிட� Kர� மி(க பல Kர&க� இ�தா&க�. எ�றா@� அதிகமா=ைடய 
பைடவ�(6  � காாியி� பைட நி#க  8யவி
ைல; ேதா
விையேய க2ட'. 
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தா� எதி&ெச�/ நி�/ ேபா&ெச1தா
 அதிகமா� த�ைன( ெகா�/வி>வா� 
எ�/ அ<சிய காாி ேபா&(கள9தி��' ஓ8வி�டா�. ேநேர வ<சி மாநக& ெச�/ 
தன(6 ேந&த கதிைய0 ெசா�னா�. 
 
ெப�<ேசர���ெபாைற காாி(6 ஆ/த
 Dறினா�. "இ'"� ந
லதாக$ 
ேபாயி#/. அதிகமாைன$ R2ேடா> அழி(க ந
ல சத&$ப� கிைட9தி�(கிற'. 
அவைன அழி9' உன(6 மீ�>� தி�(ேகாவVைர உாிைமயா(6கிேற�" எ�றா� 
ேசரமா�. அ�/  தேல ேபா�(6 ேவ28ய ஆய9த-கைள0 ெச1ய9 
ெதாட-கினா�. காாிB� த�=ட� ஓ8வத Kர&கைள9 ெதா69' ஒ� சிறிய 
பைடயாக அைம9'(ெகா2டா�. த(க பைட$ பல� இ�(கிற' எ�ற ந�பி(ைக 
ேதா�றிய"ட� ேபா&  ர) ெகா�8னா� ேசர�.  
 
அதிகமா� அத#6 அ<சவி
ைல. சி-க( 6�8ைய$ ேபால9 '�ளி( 6தி9தா�. 
அவ=ைடய ேகா�ைட மிக"� வ�ைமB�ள'. பைகவ&களா
 அழி$பத#காிய'. 
ேகா�ைட( 6�ளி�' %ற9ேத ெச
வத#6 இரகசியமான )ர-க வழி ஒ�/ 
இ�த'. பைகவ&க� ெந�-6�ேபா' அத� வழிேய யா�� அறியாம
 ெவளியிேல 
ெச�/விடலா�. 
 
அதிகமா� ெவளிேய வ' ேபா& ெச1வைத வி��பவி
ைல. ேகா�ைடைய9 
த(கப8 பா'கா9' வாயி
கைள இ/க L8 உ�ேள இ�தாேல ேபா'� எ�/ 
எ2ணினா�. ேகா�ைட(6�ேள %க இயலாம
 ச�9'$ேபா1$ பைகவ&க� 
ேபா1வி>வா&க� எ�/ அவ� எதி&பா&9தா�. 
 
ேசர� பைட அதிகமா� ேகா�ைடைய  #/ைகயி�ட'. அதிகமா� ெவளிேய 
வரவி
ைல; ேகா�ைடைய L8வி�> உ�ேள இ�தா�. சில நா�க� ெச�றன. 
உ�ேள இ�$பவ&கC(6 உண" 6ைற'வி�டா
 தாேன ேகா�ைட( கத"கைள9 
திற' ெவளிேய வ'வி>வா� எ�/ ேசரமா� எதி&பா&9தா�. 
 
அதிகமாேனா ேகா�ைட(6� இ�த )�-ைக வழியாக0 சிலைர அ=$பி உண"$ 
ப2ட-கைள( ெகா2>வர0 ெச1தா�. அதனா
 எ9தைன காலமான@� உண"( 
6ைற இ�றி( ேகா�ைட(6� அதிகமா=� அவைன0 ேச&தவ&கC� 
இ�(க 8B�. இத இரகசிய� ேசரமா=(69 ெதாியா'. 'இFவள" கால9'(6 
ேவ28ய உண"$ ெபா��கைள எ$ப8 அவ� இத( ேகா�ைட(6� ேசமி9' 
ைவ9தி�(கி��!' எ�ேற விய$பைடதா�.  
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அதிகமா=ைடய ஊAவிைன ெபா
லாததாக இ�த'. அவ� அர2மைன 
அத$%ர9தி
 'ணி ெவC9'வத ஒ� வ2ணா9தி$ ெப2G(6 
அர2மைனைய0 ேச&த யாேரா தீ-6 இைழ(க  #ப�டா&க�. அைத அவ� 
அதிகமானிட�  ைறயி�>( ெகா2டா�. அவ� அவ�  ைறW�ைட( காதி
 
வா-கி( ெகா�ளவி
ைல. அதனா
 அவC(6 அதிகமானிட� ெவ/$% 
உ2டாயி#/. அவC(6 அர2மைன இரகசிய� எ
லா� ெதாிB�. 
 
அத$ ெப2 இ$ேபா' ேகா�ைட(6 ெவளிேய ஊ�(6� இ�தா�. 
அதிகமானிட� இ�த ெவ/$% இ$ேபா' ேவைல ெச1ய9 ெதாட-கிய'. அவ� 
ேசரமா� பைட9 தைலவ� ஒ�வனிட� )ர-க வழிைய$ப#றி0 ெசா�னா�. 
 
அதைன9 ெதாி'ெகா2ட அவ�  த
 ேவைலயாக அத வழிைய அைட9' 
வி�டா�. அதிகமா� 6ைகB� அக$ப�ட சி-க�ேபால ஆயினா�. ேவ/ 
வழியி
லாம
 ேகா�ைட( கத"கைள9 திற' ெகா2> ெவளியிேல 
ேபா&(கள9தி
 6தி(க ேவ28ய நிைல அவ=(6 ஏ#ப�ட'. 
 
ேபா& க>ைமயாக L2ட'. ைவரேமறிய ேதாC� உரேமறிய உட�%� உ/திேயறிய 
உ�ள � பைட9தவ&க� அதிகமா=ைடய பைடKர&க�. அவ&கைள எளிதி
 
அட(க  8B� எ�றி�தா� ேசரமா�. அ' நடவா' எ�பைத இ$ேபா' 
உண&' ெகா2டா�. 
 
த� பைட9 தைலவ&கC(6 ஊ(கL�8னா� ெப�<ேசர���ெபாைற. யாைனB� 
யாைனB� ேமாதின. 6திைரB� 6திைரB� ெபா�தன. வி
���' அ�%க� 
ேசானாமாாியாக$ ெபாழிதன. வாைள$ பல& Kசின&; ேவைல ஓ0சின&. யா�(6 
ெவ#றி, யா�(69 ேதா
வி எ�/ ெதளிய  8யாம
 பல நா�க� ேபா& நிகAத'. 
கைடசியி
 அளவிேல மி6தியாக இ�த ேசர�பைட  �ேனறிய'. காாி 
மான9'ட� ேபா& %ாிதா�. இ/தியி
 அதிகமா� பைட ேதா#ற'. ஒ� Kர� 
எறித ேவ
 மா&பிேல பாய அதிகமா� KAதா�. அவ� KA0சிைய( க2> ேசர� 
பைடயின& ஆரவாாி9தா&க�. ெப�<ேசர
 இ��ெபாைற, ேபா&(கள9தி
 மா2> 
கிடத அதிகமான( க2டா�. அவ� ெந<) ந>-கிய'. அதிகமா� %கைழ$ 
%லவ&க� பா8ய பாட
களினா
 உண&தவனாத�� அவ=(ேக அவ� உயிர#ற 
உடைல$ பா&(க$ ெபா/(கவி
ைல. 
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%லவ&க� பா�டா
 அ�' %ல�பின&க�. அதிகமாைன எாி9' அ-ேக ந>க
ைல 
ந�> Kர&க� வழிப�டா&க�. அத ந>க
ைல9 ெத1வமாக$ பி� வதவ&க� 
6�பி�> வண-கினா&க�. 
 
ஈைகயினா@� Kர9தா@� சிற' நி�ற அதிகமா� இ�/� பழ� பாட
களி
 
மாயாம
 நிைல9' நி#கிறா�. 
----------------- 

5555.... காாிகாாிகாாிகாாி    
 
அதிகமா� வரலா#றிேல வத காாிB� ஏ� வ�ள
களி
 ஒ�வ�. அவ�  �$ 
ெபய& மைலயமா� தி� 8( காாி எ�ப'. மைலயமா� எ�ப' அவ� 68$ ெபய&. 
தி�(ேகாவVேர அவ=ைடய தைலநக&. அைத ந>விேல ெப#ற நா�ைட$ பல 
காலமாக ஆ2> வதவ&க� மைலயமா�க� எ�=� Kர( 68யின&. அவ&க� 
ஆ2ட நாடாத�� அத#6 மைலயமா� நா> எ�ற ெபய& வத'. அ' 
நாளைடவி
 மாறி மலா> எ�/ வழ-கலாயி#/. 
 
காாி ஈைகயி# சிறதவ�; Kர9தி
 இைணய#றவ�. அவனிட9தி
 ஒ� ெபாிய பைட 
இ�த'. ெதாிெத>9த அடேல/ ேபா�ற Kர&க� அட-கிய பைட அ'. அத$ 
பைட$ பல9தினா
 அவைன( க2டா
 யா�� அ<சி ந>-6வா&க�. இ� ெப� 
ம�ன&கC(6� ேபா& L2டா
 அவாி
 ஒ� ம�ன� மைலயமா� தி� 8( 
காாிைய அG6வா�. தன(69 'ைணயாக வரேவ2>ெம�/ ெசா
வா�. காாி 
த� பைடBட� ெச�/ ேபாாிேல ஈ>ப>வா�. பிற6 ெவ#றி யா�(6 எ�பைத$ 
ப#றி ஐயேம இ
ைல. அவ� எத( க�சியி
 ேச&தாேன அத#69தா� ெவ#றி. 
 
அவனிட� காிய நிற� ெபா�திய 6திைர ஒ�/ இ�த'; காாிெய�பேத அத#6� 
ெபய&. அ' மைலயமா=ைடய உ�ள� ேபால$ பாB� இய
%ைடய'.  
 
ேசாழ=(ேகா, பா28ய=(ேகா, ேசர=(ேகா 'ைணயாக0 ெச�/ ேபாாி>வா� 
காாி. ேபா&  8வி
 ெவ�ற ம�ன� அவ=(6$ பல பல பாிசி
கைள9 த�வா�. 
ெபா�=� மணிB� அளி$பா�, ஊ& அளி$பா�; நா> அளி$பா�. வ28 
வ28யாக9 தா� ெப#ற ப2ட-கைள ஏ#றி(ெகா2> வ�வா� காாி. 
யாைனகC� 6திைரகC� ேத&கC� அவ=(6$ பாிசிலாக வ��. 
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சில நா�களி
 அ9தைனையB� காாி வாாி K)வா�. %லவ&கைள( க2டா
 
அவ=(6$ ேபர�%. அவ&கC(6( காதி# க>(க� ேபா�>$ பா&$பா�. ேதைர( 
ெகா>9' ஏற0 ெச1' க2 6ளிர( க2> ெப�மகிA0சி அைடவா�. இதனா
 
அவ=(69 ேத& வழ-6� ெப� வ�ள
 எ�ற ெபய& வ'வி�ட'. ‘'ேத&வ2 
மைலய�" எ�/ %லவ&க� பா8னா&க�. 
 
'ெப�� ேபாாி
 Kர9ைத( கா�8$ ேபாரா8$ ெப#ற ெபா�ளாயி#ேற! பல கால� 
ைவ9'( ெகா2> வாழலா�' எ�/ அவ� நிைன$பதி
ைல. ேதா� உ�ள அள"� 
'ய& இ
ைல, வா� உ�ள அள"� வ/ைம இ
ைல எ�/, வதவ#ைறெய
 லா� 
வாாி வாாி வழ-கினா�. 
 
%லவ& ெப�மா� கபில& அவ=ைடய இய
ைப( ேக�விB#றா&. அவைன$ 
பா&(கேவ2>� எ�ற ஆவ
 உ2டாயி#/. ெப#ற ெபா��களி� ேம
 
ப#றி
லாம
 வழ-6� அதிசய9ைத9 த� க2ணாேல பா&(க ேவ2>ெம�/ 
வதா&; க2ணார( க2> வியதா&. 
 
அவ=ைடய ஈைகைய ஒ� பா�8
 அழகாக$ பா8ன&. "கழைல$ %ைனத அ8ைய 
Bைடய காாிேய, உ�=ைடய நா> கட#கைரயி
 இ�$பத�/; உ� நா�8
 
இ�$ப'. அதனா
 அைத( கட
 ெகா�ளா'; பைகவ&கC� ெகா�ள 
அ<)வா&க�. அ9தைகய நா�ைட நீ ேவ�வி ெச1' நா�>(6 நல� %ாிB� 
அதண�(6( ெகா>9'வி�> நி#கிறா1.  8Bைட ம�ன& Lவ�� யாராவ' 
ஒ�வ� வ' உ�ன9 'ைணயாக அைழ9'0 ெச�/ அளவ#ற உண"$ 
ப2ட-கைள வழ-6கிறா�. அவ#ைற$ ெப#/(ெகா2> இ-ேக வத ம/நாேள, 
உ� %கைழB� உ� 68$%கைழB� ெசா
�(ெகா2> வ�� %லவ�(6� 
பாண�(6� அவ#ைற( ெகா>9' வி>கி�1. எ
லாவ#ைறB� ெகா>9'வி�> 
ெவ/-ைகேயா> நி#கிறா1. உ�=ைடய' எ�/ ெசா
வத#6 எ�ன இ�(கிற'? 
ஒ�ைற ேவ2>மான
 ெசா
லலா�. க#%ைடய உ� மைனவியி� ேதா� 
ஒ�/தா� உன(6 உாிைமயாக இ�(கிற'. இத நிைலயி
 நீ எFவள" உ�ள0 
ெச�(ேகா> இ�(கி�1!" எ�ற க�9ேதா> ஓ& அாிய பாடைல$ பா8னா&. 
 
காாியினிட� பல %லவ&க� வதா&க�. ந�றாக$ ப89த %லவ&கC� வதா&க�. 
அைர 6ைற$ ப8$பாளிகC� வதா&க�. எ
ேலா�( 6� ைகயிேல கிைட9தைத 
வாாி Kசினா� அத வ�ள
. இைத( கபில& கவனி9தா&. அவ=ைடய ெகாைடைய 
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அவ& பாரா�8னா@�, தர� அறியாம
 அவ� வழ-6வைத அவ& வி��பவி
ைல. 
%லவ&கC(69 தரமறி' பாரா�>பவ&களிடதா� அ�% அதிகமாக இ�(6�. 
தர� அறிதைல வாிைசயறித
 எ�/ ெசா
வா&க�. இத உ2ைமைய 
மைலயமா=(6 அறி"/9த ேவ2>ெம�/ கபில& க�தினா&. ஒ� நா� அத#காக 
ஒ� பா�ைட$ பா8னா&. 
 
"ெப� தைலவேன, ஓாிட9தி
 இ�(6� ஒ� வ�ளேல ேநா(கி நா@ 
திைசயி��'� கைலஞ&க� வ�வா&க�. அவ&களி� தர9ைத அறிவ'தா� அாிய 
காாிய�; ெகா>$ப' எளி'. ெகா>$பத#6$ ெபா�� இ�தா
 ேபா'�; 
வாிைசயறிவத#ேகா தனி9திறைம ேவ2>�. இைத ந�றாக நீ ெதாி' 
ெகா�ளேவ2>�. இனி, %லவ&கைளெய
லா� ஒேர நிைறயாக$ பா&$பைத 
வி�>வி>" எ�/ அறி"/9தினா&. 
 
அவ=ைடய Kர9ைதB� அவ& பாரா�8னா&. "உலகி
 'ைணயாக வதவைன 
அவனா
 ெவ#றி ெப#றவ� %கAவ' தா� இய
%. உ� திற9தி
 அ$ப8 அ�/. 
ெவ#றி ெப#றவைன$ ேபா1( ேக�டா
, 'நானா ெவ�ேற�? எ
லா� காாி தத 
ெவ#றி' எ�/ ெசா
வா�. ேதா#றவனிட� ேபானாேலா, "அத( க�சியி
 
மைலயமா� ேச&தி�தா�. அவ� மா9திர� அ-ேக இராம
 இ�தா
 நா� 
எளிதி
 ெவ#றி அைடதி�$ேப�’ எ�/ D/வா�. இ$ப8, ெவ�றவ=� 
ேதா#றவ=� உ� %கைழேய ெசா
@�ப8 இைணயி
லாத Kரனாக நி#கிறா1 நீ" 
எ�/ %கAதா&. 
 
இFவா/ ெகாைடயி@� Kர9தி@� சிற' வாAதி�த காாி ேசரமானாகிய 
ெப�<ேசர��� ெபாைற(காக ஓாிைய( ெகா
@�ப8 ேந&த'. அதனா
 
அதிகமா� தி�(ேகாவVாி� மீ' பைடெய>9தா�. அவைன எதி&9' நி#க 
 8யவி
ைல காாி(6. ஒாிேயா> ெபா�தைமயா
 Kர&க� இைள$%#றி�தன&. 
அத0 சமய� பா&9' அதிகமா� ேபா& ெச1ய$ %6தைமயா
 இய
பான 
மி>(6ட� ேபா& ெச1ய இயலவி
ைல. 
 
அ$ேபாாி
 ேதா
விB#ற காாி ேசரமா� ெப�<ேசர��� ெபாைறைய அைடதா�. 
அவ� அதிகமாேனா> ேபா& ெதாட-கினா�. அ$ ேபாாி
 காாி எ�=� த� 
6திைரயி�ேம
 ஏறி ஒ� ெப�� பைட(69 தைலைம தா-கினா� தி� 8(காாி. 
அவ=ைடய Kர� ந�றாக9 தகU&$ ேபாாி
 ெவளியாயி#/. ேசரமா� அத$ 
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ேபாாி
 ெவ�றா�. காாி(6 அவ=ைடய தி�(ேகாவVைர9 ததேதா> ேவ/ பல 
பாிசி
கைளB� வழ-கினா�. 
 
L�/  8ம�ன&கC� ஒ� சமய� த� � ச2ைடயி�றி0 ேச&தி�(6� நிைல 
வத'. அ$ேபா' Lவ�� மைலயமா=ைடய ெப�ைமைய$ ேபச ேந&த'. Lவ�� 
தனி9தனிேய அவைன$ பாரா�8ன&க�. "இ9தைகய ெப�Kர=(6 நா� Lவ�� 
ேச&' ஒ� சிற$ைப0 ெச1யேவ2>�" எ�/  8" ெச1தா&க�.  8ையயணிB� 
உாிைம ேசர ேசாழ பா28ய&கC(ேக இ�த'. சில ெப�� %லவ&க�  8யணிB� 
சிற$%ைடயவ&களாக இ�தா&க�. அFவாேற மைலயமா=(6�  8 T�8 
அைதயணிB� உாிைமைய வழ-கலா� எ�/ தீ&மானி9தா&க�. ஒ� ெப� விழா 
நட9தி அவ=(6  8 அணிதா&க�. அத#6 � மைலயமா� காாி எ�ற ெபயேர 
இ�த'. இத0 சிற$% நிகA0சி(6$ பி� அவ=(6 மைலயமா� தி� 8( காாி 
எ�ற ெபய& நிலவிய'. 
------------ 

6666.... ஓாிஓாிஓாிஓாி    
 
ெகா
� மைலைய0 சா&த நா�ைட ஆ2ட ஓாிைய$ ப#றி  �ேப ஓரள" 
அறிதி�(கிேறா� அ
லவா? அவ� வ�ள�ைமB� Kர � உைடயவ�. அவைன 
ஆத� ஓாி ெய�/� ெசா
வா&க�. வ
வி
 ஓாி எ�/ அவ=(6 ஒ� ெபய& வத'. 
ஓ& இல(ைக எ1தா
 அத அ�% பல ெபா��கைள9 'ைள9'(ெகா2> 
ெச
@�ப8 எ1வ' அத வி
லாளியி� விறைல( கா�>�. அFவா/ அ�ைப 
எ1B� வி
ைல வ
வி
 எ�ப&. இராம� தாடைகயி�ேம
 எ1த அ�% அவ� 
மா&ைப9 'ைள9' மைலைய9 'ைள9'$ பி�% மர9ைத9 'ைள9' அ$பா
 
ம2G(6� ெச�ற'. அதனா
 இராமைன வ
வி
 இராம� எ�/ 
ெசா
வ'2>. அFவ2ணேம ஓாிB� அ�% வி>� திறைமBைடயவ�. அவ=ைடய 
வ
வி
�� ெப�ைமைய வ�பரண& எ�ற %லவ& பா8யி�(கிறா&. அத$ 
பாடைல, மைல0சார�
 ஓாி ேவ�ைடயா>வைத( க2ட பாண� ஒ�வ� 
ெசா
@�  ைறயிேல அைம9தி�(கிறா&. 
 
அத$ பாண� த� மைனவியாகிய விற�ேயா>� பலவைக இைச(க�விகைள 
வாசி(6� )#ற9 ேதா>� தன(6 உதவி%ாிB� ெகாைடயாளிகைள நா8$ ேபா1( 
ெகா28�தானா�. அ$ேபா' அ-ேக ஒ� Kரைன( க2டா�. Kர� மிக"� 
விய(க9 த(க ேவ�ைடைய ஆ8( ெகா28�தா�. அவ� த� வி
ைல வைள9' 
ஒ� யாைனயி�ேம
 அ�ைப எ1தா�. ம#றவ&க� எ1தி�தா
 அத யாைனைய$ 
%2ப>9தி அத� உட�ேல த-கியி�(6�. ஆனா
 இத Kர� எ1த அ�ேபா அத 
யாைனைய( கீேழ KA9திய'. அத யாைன(6$ பி�னாேல அத�ேம
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பா1வத#காக ஒ� %� ஆெவ�/ வாைய9 திற'ெகா2> நி�ற'. அ�% %�யி� 
வா1(6�ேள ெச�/ அைதB� மா19' அத� உட�ைபB� 'ைள9'$ 
%ற$ப�ட'. அ-ேக நி�றி�த ஒ� கைலமான ஊ>�வி அைத உ��8ய'. பிற6 
உர
 ேபா�ற தைலையBைடய கா�>$ ப�றி ஒ�றி� உயிைர வா-கிய'. அத#6 
அ$பா
 இ�த %#/(6�ேள Pைழ' அ-கி�த உ>�ைப9 ெதாைல9த'. இத 
வ
வி
 ேவ�ைடைய$ பா&9'$ பாண=� பிற�� விய$பி
 ஆAதன&. 
 
"இ9தைன வில-6கைளB� ஒேரய8யாக( ெகா
@� இFKர� யாேரா 
ெதாியவி
ைலேய! இவ� D�(6 ேவ�ைட ஆ>பவனாக9 ேதா�ற வி
ைல. 
உ�வ9 ேதா#ற9ைத$ பா&9தா
 ந
ல ெச
வென�ேற ேதா�/கிற'. மா&பிேல 
 9' மாைல ேவ/ இ�(கிற'. இவ�தா� ெகா
� மைல9 தைலவனாகிய 
ஓாிேயா!' எ�/ சிறிேத அத$ பாண� சிதைன ெச1தா�. 
 
ம#றவ&கைள அைழ9', "நா� பா>கிேற�; நீ-கெள
லா� இைச( க�விகைள 
வாசிB-க�" எ�றா�. அத இட9தி
 ஓ& அாிய பாடலா-6 நிகAத'. யாைழ 
ஒ�வ� வாசி9தா�.  ழைவ ஒ�வ� அ89தா�. ெபாிய 6ழைல ஒ�வ� ஊதினா�. 
ம#றவ&க� ேவ/ க�விகைள வாசி9தா&க�. எ
ேலா�(6� தைலவனாக நி�/ 
பாண� பா8ன�; ஓாியி� ெபய& வ�� பாடைல இ�னிைசBட� பா8னா�. த� 
ெபயராதலா
 அைத( ேக�> ஒாி நாணினா�. "நா-க� எFவளேவா 
நா>கைளெய
லா� பா&9'(ெகா2> வ�கிேறா�. உ�ைன$ ேபால9 
திறைமையBைடய ேவ�>வ� எ-6� இ
ைல" எ�/ %கAதா� பாண�. 
அதிகமாக$ %கழ இட� ெகா>(காம
, தா� ேவ�ைடயா8ய வில-கி� ஊைன9 
த' நிைறய9 ேதைனB� வழ-கினா� ஓாி. அவேன ஓாி ெய�பைத அறி' 
ெகா2டா� பாண�. அத$ பாண� நிகAதைதெய
லா� ெசா
வ' ேபால$ 
பாடைல அைம9தி�தா& வ�பரண&. 
 
ஓாியினிட� வ�� இைசவாண&க� அவ� உ�ள9ைத9 த� இைசயா
 ெகா�ைள 
ெகா2டன&. அவ&கC(6 யாைனகைள$ பாிசிலாக( ெகா>9தா�. ெவ�ளி நாாிேல 
நீல மணியினா
 ெச1த 6வைள மல&கைள9 ெதா>9' அவ&கC(6 வழ-கினா�. 
ெபா# R  த�ய பிற அணிகல�கைளB� அளி9தா�. 
 
இைச$ %லவ&க� அவைன நா8 வதா
, "நீ-க� பா>-க�" எ�/ அவ� 
ெசா
வதி
ைல. அவ&கC(6 அ/)ைவ உ28ைய வயி/ நிர�ப அளி$பா�. 
உற-க ெம9ெத�ற ப>(ைகைய( ெகா>$பா�. யாெதா� 6ைறBமி�றி 
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அரச6மார&கைள$ ேபால அவ&க� இ�ப� '1$பா&க�. அவ&களாக மகிA' 
பா8னா
 அைத( ேக�> மகிAவா�. "6யிைல$ பா> எ�/ ெசா
�( ேக�க 
 8Bமா? இளேவனி
 வதா
 மா<ேசாைலயி
 அ' மா தளிைர( ேகாதி 
இ�%#/$ பா>�ேபா' எFவள" இனிைமயாக இ�(கிற'! அ$ப8 
இைசவாண&க� மன� 6ளி&' தாமாகேவ பா>�ேபா' வ�வ' தா� இனிய 
பா�>. அைத( ேக�பத#6 எFவள" காலமாயி=� கா9தி�(கலா�" எ�பா�. 
 
வத பாண&க� பல கால� வ/ைமயிேல வா8னவ&களாத�� இ-ேக கிைட(6� 
வி�'ணைவ ஆவ
 தீர உ2பா&க�; அள"(6 மி<சி உ2பா& க�. அதனா
 
உ2டான கைள$ைப ஆ#றி(ெகா�வா&க�; உற-6வா&க�. இ$ப8 உ2ப'� 
உற-6வ'மாக$ ேபா' கழிBேம ெயாழிய$ பா>வேதா ஆ>வேதா அவ&களிட� 
எதி&பா&(க  8யா'. இத நிைலைய வ�பரண& எ>9'( Dறினா&. 
 
இ$ப8( ெகாைடயாளியாக வாAத ஓாியி� ெகா
�( D#ற9தி�ேம
 
கணைவ9தா� ேசரமா�, அதைன அறி' காாி பைடெய>9' வதா�. 
ஓாிெய�=� த� 6திைரயி
 ஏறி$ ேபாரா8ன� ஓாி, ேபா& ெச1வைதேய த� 
வாA(ைக9 ெதாழிலாக"ைடய காாியி� பைடKர&களி�  � ஓாியி� பைட நி#க 
 8யவி
ைல. காாியி� வாC(6 அவ� இைரயானா�. ெகா
�( D#ற9' ம(க� 
அவ=ைடய அ�-6ண-களி
 ஈ>ப�டவ&க ளாத�� அவ� இறதத#காக மிக"� 
வ�தினா&க�. ெவ#றி ெப#ற காாி அத நா�8� தைலநக& வழிேய ெச�ற ேபா' 
ஊாி
 இ�த ம(கெள
லா� அவைன எ�ளி இைரதன&. இைத$ பரண& எ�ற 
%லவ& ஒ� பா�8
 ெசா
�யி�(கிறா&. 
 
ஓாி ேபா&(கள9தி
 KAதா@� ஏ� வ�ள
களி
 ஒ�வைக இல(கிய-களி
 
Kழாம
 நி#கிறா�. 
------------- 

7777.... ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    
 
ெபாதியி
 மைல தமிAநா�>(60 சிற$ைப9 த�வ'. ெத�ற
 அ-கி�' K)கிற'. 
சதன� அதி
 விைளகிற'. அதைன0 சா&' தி�(6#றால�, பாவநாச� எ�=� 
அழகிய இட-க� இ�(கி�றன. அ-ேக ஆ1 68 எ�ப' ஓX&. அைத ஆ1(68 
எ�/ இ$ேபா' ெசா
கிறா&க�. ஆ1 எ�ற வ�ள
 வாAதி�த இட� அ'. ஆ1 
அ28ர� எ�/� அவைன$ %லவ& பா8யி�(கிறா&க�. 
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அவ=ைடய ஆ�சி(6�ப�ட' ெபாதிய மைல. அ( கால9தி
 அ� மைலயி
 
யாைனக� மி6தியாக இ�தன. ஆத�� ஆ1 பல யாைனகைள$ பி89' வ' 
பழ(கினா�. ஆ2 யாைனகைள$ ேபா�(6 ஏ#றப8B�, ெப2 யாைனகைள 
வாகனமாக$ பய� ப>9'வத#6 ஏ#ற வைகயி@� பழ(க0 ெச1தா�. அவ=ைடய 
ஆைன$ பதியி
 ./ யாைனகC(6( 6ைறவாக எ�/� இ�ததி
ைல. 
 
அவனிட� அ8(க8 பாண&கC� %லவ&கC� வ�வா&க�. அவ&கC(6 ம#றவ&க� 
ெகா>$ப' ேபால$ ெபா�=� மணிB� ெகா>$பா�; அவ#ேறா> யாைனையB� 
பாிசிலாக வழ-6வா�. யாைன$ பாிசி
 த�பவ� எ�/ அவைன9 தமிA ம(க� 
6றி$பி>வா&க�. 
 
அ(கால9தி
 உைறSாி
 ேமாசியா& எ�ற %லவ& வாA' வதா&. அநகாி
 
ஊைரெய
லா� காG� வைகயி
 ஓ& உய&த க�8ட� இ�த'. அத#6 ஊ& 
கா2 ஏணி எ�/ ெபய&. அத ஏணியி�த ெத�"(6 ஏணி0 ேசாி எ�ற ெபய& 
அைமத'. அFவிட9தி
 இ�தைமயா
 அ$%லவைர ஏணி0 ேசாி  டேமாசியா& 
எ�/ ஆைடயாள9ேதா> ெசா�னா&க�. அவ&  டவ&; அைதB� அத$ ெபய& 
6றி$பி9த'.  டவராக இ�தா@� தமிA$ %லைமயி
 அவ& நிர�பியி�தா&. 
அவ�ைடய உ/$%( 6ைற" காரணமாக யா�� அவைர அவமதி$பதி
ைல. 
அ(கால9தி
 தமிA ம(க� யாைரB� உ/$%( 6ைற"(காக இழி" ப>9தி0 
ெசா
வ' இ
ைல. இய#ைகயாக அைமத 6ைறைய( 6ைறயாகேவ க�'வ' 
இ
ைல. 6ண9தினா
 6ைறவி�தா
 அைத9தா� இழிவாக எ2Gவா&க�. 
உ/$%( 6ைற உ�ள %லவ&கைள அத அைடயாள9ேதா> ெபய& ைவ9' 
வழ-கியதனாேல, இத இய
% ெதாிகிற'. இழிவாக( க�தினா
 அ$ப8 
வழ-6வா&களா? 
 
ஏணி0ேசாி  டேமாசியா& ஆ168(6 ஒ� ைற ெச�றி�தா&. ஆ1 அவாிட� 
ேபர�% பாரா�8னா�; அவ�ைடய அறி"0 சிற$ைபB� கவிபா>� ஆ#றைலB� 
அறி' வியதா�; மகிAதா�. இ�வாிைடேயB� ெந�-கிய ேக2ைம 
உ2டாயி#/. ேமாசியா& அ-ேக த-கினா&. இ�றியைமயாத கால-களி
 
உைறS�(6 வ�வா&; சில நா�க� இ�' ம/ப8B� ஆ168(60 ெச
வா&.  
 
வ2> மலாி
 %6'வி�டா
 இ�னிைச எ�$பி(ெகா2ேட இ�(6�. அ$ப8ேய 
வ�ளைல அGகி வாAத ேமாசியாாிட� பாட
க� பல எ�தன. அவ=ைடய 
ப2%கைள அறி' நயமாக விள(கி$ பா8னா&. ஒ� பா�8
, "வட(ேக இமய� 
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இ�(கிற'. அதேனா> ஒ9த ெப�ைம உைடயதாக9 ெத#ேக ஆ168 இ�(கிற'. 
அ' இ
ைலயானா
 இத உலக� பிறA' வி>�" எ�/ பா8னா&. 
 
ஒ�நா� அவைர9 த� ேதாி
 அைழ9'0 ெச�றா� ஆ1. கா�> வழிேய அத9 ேத& 
ெச�ற'. அ-ேக பழ(க$ப�ட பல யாைனக� இ�தன. அவ#ைற$ பா&9த %லவ& 
ஒ� பா�ைட$ பா8ன&. "இத( கா�8
 இ9தைன களி/க� இ�(கி�றனேவ! 
இத( கா>, ேமக( D�ட-க� த-6� மைலையB� )ர%�ைன மலரா
 ெதா>9த 
க2ணிையB� உைடய ஆ1 அ28ர=ைடய 6�ற9ைத$ பா8#ேற?" எ�/ 
பா8னா&. அவ=ைடய யாைன( ெகாைடையேய அ$பாட�
 சிற$பி9தா&. 
 
ஒ�நா� சில அ�ப&கCட� தனிேய ேபசி( ெகா28�தா& ேமாசியா&. அ$ேபா' 
ஆயி=ைடய ஈைக0 சிற$ைப$ ப#றிய ேப0) வத'. "ெபா�ைள0 ேசமி9' 
ைவ$பதனா
 பய� எ�ன? அ' எ$ப8B� அழி' ேபாவ'. அைத அறி' 
த�னிட� வ�பவ&கC(6 வாாி வழ-6கிறா� ஆ1” எ�றா& ஒ�வ&. "இத உலக 
வாA" ஒ�ைறேய எ2ணி9 தம(6 ேவ28ய இ�ப-கைள9 '19' வா�� 
ெச
வ&க� பல& இ�(கிறா&க�. பிற�(6 ஒ�ைறB� அவ&க� ஈவதி
ைல. ஆ1 
இ-ேக ந�6 வாAவேதா> ம/ைமயி@� ந
ல இ�ப� கிைட(க ேவ2>ெம�/ 
அற� ெச1கிறா�; வ�-கால வாAைவ நிைன(6� அறிவாள� அவ�" எ�/ ேவ/ 
ஒ�வ& Dறின&. அ�கி
 இ�த ேமாசியா& உடேன, "நீ-க� ெசா�ன இர2> 
க�9'� பிைழ" எ�றா&. 
 
"எ�ன அ$ப80 ெசா
கிறீ&க�?" எ�/ இ�வ�� ேக�டா&க�. 
 
"இ' ெச1தா
 இ' கிைட(6� எ�/ எதி&பா&9' ஒ�ைற0 ெச1தா
 அ' 
வாணிக9ைத$ ேபால ஆகிவி>�. இ�ைமயிேல ெச1வ' ம/ைம(6 வ' உத"� 
எ�/, தா� ெச1B� அற9'(6$ பயைன எதி&ேநா(6� அறவிைல வாணிக� 
அ
ல� ஆ1. சா�ேறா&க� ேபான வழி இ' எ�ற ஒேர நிைனேவா> இத 
வ�ள�ைமைய ேம#ெகா28�(கிறா�" எ�/ விைட Dறினா& %லவ&. பிற6 
அத( க�9ைதேய பாடலாக$ பா8ன&: 

★★★★    
ஆ1 அ28ர=ைடய நா> வள� பைட9த நா>. ெகா-6 நா�8
 இ�த சில ேவளி& 
அநா�8� ஒ� ப6திையயாவ' த-க� உாிைமயா(கி( ெகா�ள ேவ2>ெம�/ 
எ2ணின&. அவ&களிட� ேவ#பைடைய உைடய Kர& பல& இ�தன&. 
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அவ&கேளா> ஒ� ைற ேசரநா�> வழிேய வ' பைடெய>9தன&. ேசர ம�ன� 
அவ&கC(6 இண(கமாக இ�தா�. 
 
அ28ர� அ<சவி
ைல. அவனிட� யாைன$ பைட ெபாிதாக இ�த'. யாைனைய 
ேவலா
 ெகா
வ' எளி'. ேவ#பைட ெகா-க&களிட� சிற$%ைடயதாக இ�த'. 
யாைன$ பைட(6 எதி& ேவ
 Kர& பைட எ�பைத உண&ேத அவ&க� 
பைடெய>9' வதா&க�. ஆ1 அ28ர� த(க பைட வ6$%ட� எதி&9தா�. க>� 
ேபாராக9 ேதா�றிய அ' பிற6 எளிய ேபாராகிவி�ட'. ேவைல ஓ0ச  8யாம
 
அதைன$ பி89த Kர&கைள ஆயி� பைட Kர&க� ெகா�றன&. எதி& 
நி#கமா�டாம
 %ற- ெகா>(க9 ெதாட-கின& ெகா-க&. ஆ1 அவ&கைள விடாம
 
'ர9தினா�. ேம#6( கட#கைர வைர(6� அவ&கேள விர�8 அ89தா�. 
இ/மா' ஆரவார� ெச1'வத ேவ
 பி89த Kர&க� யாவ�� அ$ப8ய$ப8ேய 
ேபா&(கள9தி
 ேவ
கைள$ ேபா�>வி�> ஓ8வி�டா&க�. அத ேவ
கைள 
ெய
லா� ெபா/(கி9 த� ஊாி
 ஓாிட9தி
 6வி(க0 ெச1தி�தா� ஆ1; அைவ 
மைலேபால( 6விதி�தன. 
 
இத Kர0 ெசயைலB� ஆயி� ெகாைடையB� இைண9' ஒ� பா�>$ பா8ன&, 
ேமாசியா&. 
 
“மணிகைள$ பதி9த அணிகல�கைள அணித ஆ1 வ�ளேல, நீ வ�கிறவ&கC( 
ெக
லா� யாைனகைள அளி(கிறாேய! இ$ப8( ெகா>9'(ெகா2ேட இ�தா
 
இ-ேக யாைன(6$ ப<ச� வ' விடாேதா? அ
ல' உ� நா�8
 ம�>� ஒ� 
ெப2 யாைன க�"#றா
 ஓ& ஈ#/(6$ ப9'( க�/கைள$ ேபா>ேமா! வ�கிற 
%லவ&கC(6� பாண&கC(6� இனிய  க9ேதா> நீ வழ-6கிற யாைனகைள( 
கன(6$ப2ண  8Bமா? நீ ெகா-க&கைள ெவ�/ ேம
 கட@(6 ஒ�8னேபா' 
அவ&க� கள9திேல ேபா�>0 ெச�ற ேவ
கைள9தா� எ2ண  8யாெத�/ 
நிைன9ேத�. அவ#ைறயாவ' எ2ணி விடலா� எ�/ ேதா�/கிற'. நீ 
ெகா>(6� யாைனைய( கண(6$ப2ண  8யா' ேபா
 இ�(கிறேத!' எ�/ 
)ைவபட$ பா8னா&.  
 
ஒ� சமய� யாேரா  னிவ& ஆயினிட� வதா&. அவ& ஒ� நீல ஆைடைய ஆயினிட� 
ெகா>9', "இ' மிக"� %னிதமான'; கட"� த�ைமைய உைடய'. இைத 
ைவ9தி�$பவ&கC(6 எ
லா வள-கC� நிைறய உ2டா6�" எ�/ ெசா�னா&. 
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"த-கC(6 எ-ேக கிைட9த'?" எ�/ ேக� டா� வ�ள
. 
 
"நா� கா�8
 தவ� ெச1'ெகா28�ேத�. அ$ேபா' இர2> நாக-க� அ-ேக 
ேச&தி�தன. அவ#றி�ேம
 இத நீல ஆைட இ�த'. சிறி' ேநர9தி
 அைவ 
ேபா1வி�டன. அFவா/ கிைட(6� ஆைட மிக0 சிறதெத�/ நா� 
ேக�8�(கிேற�." 
 
"இைத நீ-கேள ைவ9தி�(கலாேம!" 
 
"'றவியாகிய என(6 இ' எத#6? பல�(6 நல� ெச1B� உ�னிட� இ�தா
 
சிறத பயைன நீB� அைடவா1; உ�னா
 பிற�� அைடவா&க� எ�/ எ2ணி 
உன(6 வழ-6கிேற�." 
 
அைத ஆ1 பணி"ட� வா-கி(ெகா2டா�. த(க இட9தி
 அைத0 ேச&9' 
வி�ேடா� எ�ற உவைகBட�  னிவ& விைட ெப#/0 ெச�றா&, பிற�(6( 
ெகா>$ப' ஆயி� வழ(கேமய�றி ஒ�வாிடமி�' ஒ�ைற$ ெப/� வழ(க� 
அவ�பா
 இ
ைல. ஆத��  னிவ& ெகா>9த ஆைடைய வா-கி( ெகா2டா@� 
அவ� உ�ள� உ/9தி(ெகா2ேட இ�த'. அத$ %னித ஆைடைய ைவ9'( 
ெகா�ள அவ� வி��பவி
ைல. யா�(6 அளி$ப' எ�/ ஆரா1தா�. கைடசியி
 
அவ=ைடய 6லெத1வமாகிய சிவபிரா=(6 வழ-க  8" ெச1 தா�. மைலேம
 
உ�ள ேகாயி�
 எ�த�ளியி�த சிவெப�மா=(ேக ஆ6க எ�/ 
அளி9'வி�டா�. தவ� ெச1' கிைட$பதாகிய அத நீல ஆைடைய வழ-கி 
இைறவைனB� த�னிட� ெகாைட ெப#றவைக ஆ(கிவி�டா� ஆ1. 
 
இFவா/ விள-கிய ஆ1 அ28ர� பல கால� %வவ& பாரா�ட"� ம(க� 
மதி(க"� வாA' இைறவ� தி�வ8நிழைல அைடதா�. அவ=ைடய 
மைனவிய�� அவ=ட� தீ$பா1' உலக வாAைவ நீ9தனெர�/ ெதாியவ�கிற'. 
 
அவன' பிாிைவ9 தா-காம
 %லவ&க� 'யர9தா
 வா8னா&க�. “பா>� 
%லவ&கC(6( 6திைரB� களி/� ேத�� நா>� ஊ�� வழ-6வதி
 சிறி'� 
சைளயாத ஆ1 இ�/ த� மைனவியேரா>, காலென�=� க2ணி
லாத 
ெகா8யவ� ெச@9த, ேமேலா�லக9ைத அைடதா�. அவ� உட
 மைறத'. 
அவனா
 நல� ெப#ற %லவ&க� த� )#ற9ேதா> பசியினா
 வா8$ பிற�ைடய 
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நா>கைள ேநா(கி$ %ற$ப�>வி�டா&க�" எ�/ 6�>வ� கீரனா& எ�ற %லவ& 
பா8னா&. 
 
 டேமாசியா& இ$ேபா' அழவி
ைல. 'யர� எ
ைல(6 மி<சி$ ேபா1வி�ட' 
அவ�(6. ஆத�� பி9'$ பி89தவ&ேபா
 ஆனா&; "அேதா ேகC-க�. உ-க� 
காதி
 அத ஒ� விழவி
ைலயா? இதிர=ைடய அர2மைனயி
  ர) 
 ழ-6கிறேத! ஆ1 அ28ர� வ�கிறா� எ�/ வ0சிர$ பைடையBைடய இதிர� 
வா�� நகர9தி
 அவைன வரேவ#க ஏ#பா> நைடெப/கிற'. வான9திேல அத 
ஒ�தா� ேக�கிற'" எ�/ பா8னா&. 
------------- 

8. ந�ளி 
 
அவ� ஏைழ$ %லவ�. பல கால� ந
ல உணவி�றி வா8ய )#ற9ேதா> %ற$ப�> 
வ' ெகா28�தா�. க2Qர� எ�ற நா�8
 உ�ள ேதா�8 எ�=� மைலைய0 
சா&த வழியி
 அவ&க� நட' ெகா28�தா&க�. %லவன' இைடயி
 அ�(6 
ஆைட இ�த'. நட(கமா�டாம
 அவ� ஒ� பலாமர9த8யி
 அம&தா�. 
ம#றவ&கC� அ$ப8ேய உ�கா&தா&க�. 
 
சிறி' ேநர9தி
 வி
@� அ�%� உைடய Kர� ஒ�வ� வதா�. ெச
வ� நிர�பிய 
வாA(ைகைய உைடயவ� அவ� எ�பைத அவ� ேதா#ற� Dறிய'. அவ� 
%லவைனB� அவைன0 ேச&தவ&கைளB� க2டா�. அவ&க� நிைலைய ஒ� 
கண9தி
 உண&' ெகா2டா�. அவைன( க2ட"ட� %லவ� ைகைய( 
6வி9'(ெகா2ேட எ�தா�. "அ$ப8ேய இ�-க�" எ�/ ைகைய( கவி9' 
இ�(க0 ெச1தா� Kர�. அவ=ட� ேவ�ைட(6 வத காைளய&க� இ�=� 
வ' ேசரவி
ைல. அத#6�, அவேன த� ைகயா
 தீைய( கைட' L�8ன�. 
தா� ெகா�ற மானி� தைசைய அதிேல வா�8$ பத� ெச1', "பாவ�! நீ-க� 
மிக"� பசிBட� இ�(கிறீ&க�. இைத உ2G-க�" எ�/ ெகா>9தா�. அத$ 
பசி(6 அ' அ தமாக இ�த'. %லவ=� பிற�� வயி/ நிைறய உ2 டா&க�. 
அவ� அ�கி
 இ�த அ�வியி��' நீ& ெகா2> வ' அளி9தா�. அைத( 
689'9 தாக� ேபா(கி( ெகா2டா&க�. 
 
%லவ� அத Kரனிட� விைட ெப#/( ெகா2டா�. அ$ேபா' அவ�, "உ-கைள$ 
பா&9தா
 %லவைர$ ேபால இ�(கிற'. உ-கC(6 ம�ன&க� த(க பாிசி
கைள 
வழ-6வா&க�. கா�> வாசிகளாகிய எ-களிட� உ-கC(6 வழ-6� அணிகல� 
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யா'� இ
ைல. எ� ெச1வ'!" எ�/ ெசா
�9 த� மா&பி
 அணிதி�த சிறத 
 9'மாைலைய( கழ#றினா�, ைகயி
 அணிதி�த கடக9ைதB� கழ#றினா�. 
அவ#ைற$ %லவ� ைகயி
 அளி9தா�. %லவ=(6 விய$%9 தா-கவி
ைல. 
"நீ-க� எத நா�டவ&?" எ�/ ேக�டா�. அத Kர� விைட Dறவி
ைல. "உ-க� 
ெபயைர9 ெதாிவி(கலாேமா?" எ�/ %லவ� ேக�டா�. அைதB� ெசா
லவி
ைல. 
%லவ� அத Kரன' பாிைவB� ெகாைடையB� அட(க9ைதB� எ2ணி 
வியதப8ேய %ற$ப�> வி�டா�. வழியிேல வதவ&களிட� அைடயாள� ெசா
�, 
"அத( 6ாிசிைல நீ-க� அறிK&கேளா?" எ�/ ேக�டா�. அவ&க�, "அவ� தா� 
இத9 ேதா�8 மைல(69 தைலவ�; க2Qர( ேகா$ ெப�ந�ளி" எ�றா&க�. 
அைத( ேக�> அய&' ேபானா� %லவ�. 
 

 
இFவா/ ஓ& அழகிய வரலா#ைற அைம9' வ�பரண& ந�ளிெய�=� வ�ளைல$ 
பாரா�8 ஒ� பாட
 பா8யி�(கிறா&. அத$ %க�(6 உாிய ந�ளிெய�=� வ�ள
 
க2Qர நா�8� தைலவ�. அத நா�8
  
ைல நிலமாகிய கா>க� மி6தி. 
அதனா
  
ைல நில ம(களாகிய ஆய�� அவ&க� கா$பா#றி வ�� ப)மா>கC� 
அதிக�. 
 
கா(ைகபா8னியா& எ�பவ& பா8ய பாட
 ஒ�/ 6/ெதாைக எ�ற .�
 
இ�(கிற'. ெவளிS& ேபாயி�த த� கணவ� இ�=� வரவி
ைலேய எ�/ 
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ஏ-கி( ெகா28�தா� ஒ� ெப2மணி. ஒ� நா� அவ� K�8
 கா(ைக விடாம
 
க9தி( ெகா28�த'. கா(ைக கைரதா
 உறவின&க� வ�வா&க� எ�/ 
ெசா
வா&. த� கணவ� அ�/ நி0சயமாக வ�வா� எ�/ ந�பி 
எதி&பா&9தி�தா� அவ�. அவ� வ'வி�டா�. அவC(6( கைரகடத மகிA0சி 
உ2டாயி#/. ம/நா� அவ� த� ேதாழியிட�, "அத( கா(ைக கைரதைத( 
ேக�> ந�பி(ைகேயா> இ�ேத�. எ� ந�பி(ைக பய�ெப#ற'. அ$ப8( கைரத 
காக9'(6 நா� எ�ன ெச1ய$ ேபாகிேற�!” எ�றா�. 
 
"நிைறய0 ேசா/ ேபாேட�” எ�/ ேதாழி Dறினா�. 
 
"ேசாறா? அ' எ�மா9திர�? ந�ளி(6 உாிய கா�8
 வா�� ஆய&க� வள&(6� பல 
ஆ(களி� ெந1யிேல, ெதா28யிேல ந�றாக விைளத ேசா#ைற( கல' ஏ� 
பா9திர9தி
 அ' உ2G� ப8 அளி9தா@� அ' ெச1த ேப�தவி(6 ஈடாகாேத" 
எ�/ ந�றியறி"ட� அத$ ெப2 Dறினா�. 
 
இFவா/ ஒ� கா(ைக உதவி ெச1ததாக$ பா8யதா
 ந0ெச�ைளயா& எ�/ 
இய#ைகயாக$ ெபய& ெகா2ட அத$ ெப2%லவ�(6( கா(ைக பா8னியா& 
ந0ெச�ைளயா& எ�/ ெபய& நீ2ட'. அத அழகிய பா�8
 அவ& ந�ளிையB�, 
அவ=ைடய கா�> வள9ைதB�, அ-ேக வா�� ஆய&கைளB�, அவ&க� வள&(6� 
ப)(கைளB�, அவ#றா
 கிைட(6� ெந1யி� வள$ப9ைதB� பாரா�8யி�(கிறா&, 
 
ெப�தைல0 சா9தனா& எ�=� %லவ& ஒ�  ைற க28ர நா�>(6 வதா&. 
ந�ளியி� அர2மைனயி
 %6தா&. அ-ேக ஓாிட9தி
 ந�ளியி� த�பியாகிய 
இள-க2Qர( ேகா"�, வி0சி மைல(69 தைலவனாகிய 6/நில ம�ன� த�பி 
இளவி0சி(ேகா"� ேபசி(ெகா28�தா&க�. %லவ& ேபான ேபா' இ�வ�� 
எ�' நி�/ மாியாைத கா� 8ன&. %லவ& ந�ளியி� த�பிைய9 த�வி( ெகா2>, 
ந�றாக இ�(கி�யா த�பி?" எ�/ அ�ேபா> ேக�டா&. ஆனா
 வி0சி(ேகாவி� 
த�பிைய9 த�வவி
ைல. 
 
இ' க2> வ�திய அவ�, "%லவேர, நீ& இவைர ம�>� த�வி(ெகா2> 
எ�ைன9 த�வாம
 இ�(கிறீேர! ஏ�?" எ�/ ேக�டா�. 
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"இவ� 6ல  த
வ&கC� இவ� தைமய=� இவ=� ெகாைடயி# சிறதவ&க�; 
பா>� %லவ&கC(6$ பாிசி
 த�பவ&க�. K�8
 ஆடவ& இ
ைலயா=@� 
ெப2க� ெப2 யாைனகைள அல-கார� ெச1' வழ-6வா&க�; அவ& இ
ைல; 
பிற6 வா�-க�" எ�/ ெசா
வதி
ைல. அத( 6ல9தி
 பிறதவனாத�� 
இவைன9 த�விேன�. நீேயா ந�ன� வழி வதவ�. %லவ& ேவ2>ேகாைள$ 
%ற(கணி9'  ைறயி�றி$ ெப2ைண( ெகா�/ பழி R2டவ� அவ�. பா>� 
%லவ&க� வதா
 உ-க� K�>( கத" L8யி�(6�. இத( காரண-களா
 
%லவ& D�டேம உ-கைள$ பா>வைத வி�> வி�ட''"எ�/ விைட Dறினா& 
%லவ&. 
 
அத( 6மர� எ�ன ெச1வா� பாவ�!  க� கவிAதா�. 
 
இFவா/ வழி வழி வத வ�ள�ைமயி
ைல விள(க #றவ� ந�ளி; த� ெபய& 
ெவளியி
 ெதாியாம
 உதவி %ாிபவ�; வ
வி
 Kர�. எ� ெப� வ�ள
களி
 
ஒ�வைக அவைன இ�/� தமி�லக� பாரா�8 இ�%/கிற'. 
-------------- 
 


