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ைர

தமி( இல*கிய+களி% -ர காத. இைண0 ஒளி!கிறன. ச+க கால30

4%களி% காத பா *க5 ஐ0 ப+7 -ரபாட%க5 ஒ8 ப+7மாக

இ8*கிறன. காத பா *க5 எ%லா ைன0ைரக5; கபைன* காசிகைள

உைடயன. ஆனா% -ர பாட%க5 ெப8பா. வரலா: உ;ைமகைள*
க8வாக* ெகா;டைவ.

எ< ெப8வ5ள%களி% ஒ8வ= ஒளைவ*7> சாவா ?வா நிைலத8

ெந%*கனிைய வழ+கியவ=மாகிய அதிகமா ெந மா அ சியி வரலா:
Aைவயான0. ச+க4 பாட%கைள* ெகா;

அவ ெப8ைமைய வB30 வBவ

ெகா 30 எ<தியேத இத 3தக. றநாC:, பதி:ப30, அகநாC: ஆகிய
4%கD, தகE! யா3திைர பாட%கD, ெகா+7ம;டல சதக பாட. இத

வரலாைறயறிய3 0ைணயாக இ8தன. அறிF அதிகமா ேகாைடயி

இரகசிய3ைத> ேசர=*7 ஒ8 வ சகமக5 அறிவி3தா5 எற ெசGதி அதிகமா

வா(த த8மாி ப*க3தி% க!ணபரபைரயாக வழ+கிவ8கிற0. அைதF

பயப 3தி* ெகா;ேட.
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ஆராG>சி ைறயி% எ<தியத: இ0. பBபவ!க5 ெந சி% அதிகமா உ8வ

ெசய%கD ஓவியமாக நிகேவ;  எற க83ேதா

உைரயாட%கைளF

வ8ணைனகைளF இைண30 எ<திேன. ஆயி= தைலைமயான நிக(>சிகD*: அவைற அB* 7றிபிேல ததி8*கிேற.

ெக%லா ஆதார+க5 உ;
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அதிகமா ெநமா அசி
1. ேனாக

தமி( நாைட பல மன!க5 ஆ;

வதி8*கிறா!க5. ஆயி=

அவ!கD*75ேள மிக பழ+கால ெதா

இைடவிடாம% ஆ;

வதவ!க5 ேசர

ேசாழ பா;Bய!க5. இத ?ேவத!களி பழைமைய, 'பைட* கால ெதாேட
இ80 வ8பவ!க5' எ: ெசா% லவ!க5 பாரா வா!க5. தமி(நா

ம;டல+களாக பிாிதி8த0. ேசாழ ம;டல, பா;Bய ம;டல, ேசர

?:

ம;டல எபைவ அைவ. அவைற ஆ; வத மன!க5 ?வைரF BFைட

?ேவத! எ: இல*கிய L:. அவ!கDைடய தைலைமயி கீ<, தனிேயF

பல சிறிய அரச!க5 சிறிய சிறிய நா கைள3 த+க5 ஆசி*7ாிைமயா*கி ஆ;
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வத0; ; ஆனா% அவ!கD*7 B அணிF உாிைம இ%ைல. பழ+கால த%
தமி( நாைட ஆ;

வத ேசர ேசாழ பா;Bய!கD*ேக அத உாிைம இ8த0.

இத ?: மன!கD*7 தனி3தனிேய அைடயாள ெபா85க5 இ8தன.
அவறி% சிறபானைவ மாைலF ெகாBF. ேசர பைன மாைலையF

விெகாBையF உைடயவ. ேசாழ அதிகமா ெந மா அ சி ஆ3தி

மாைலையF * ெகாBையF உைடயவ. பா;Bய ேவப மாைலையF

மீ ெகாBையF உைடயவ. எ%ேலா8 அணிகிற மாைலகைள அணி0

ெகா;டா% தனியாக அைடயாள ெதாியா0. ஆைகயா% நாB% உ5ள ம*க5

வழ*கமாக அழ7*7 இப30*7 அணி0 ெகா5D மல!மாைலகைள

அவ!க5 த+க5 அைடயாள மாைலயாக ைவ30* ெகா5ளவி%ைல. பிற! அணியாத
மாைலகளாக3 ேத!0 த+கD*7 உாியன வா*கி* ெகா;டா!க5. பைன
மாைலையேயா ஆ3தி மாைலையேயா ேவபமாைலையேயா யா8

மண30*ெகேறா அழ7*ெகேறா அணிகிறதி%ைல. அைவ தமி( நா

?ேவத!கD*7 உாியனவாக க( ெபறைவ. ெதா%காபிய எ=

பழதமி( இல*கண 4% அவறி ெப8ைமைய அத ஆசிாிய!
Lறியி8*கிறா!. [1]
------

[1] ெதா%காபிய, ற3திைணயிய% , 5.
-----------

தமி( நாB வட*ேக உ5ள ப7திைய> ேசாழ மன!கD, ெதேக உ5ள
ப7திைய பா;Bய அரச!கD, ேமேக மைல நா

ேசர ேவத!கD ஆ;

எ: வழ+7 ப7திைய>

வதா!க5. மைல நாB% ேசர! பரபைர இ:

இ80 வ8கிற0. இேபா0 ேசர நாB% மைலயாள ெமாழி வழ+கினா. அ*

கால3தி% தமிேழ வழ+கிய0. தமி( நாB ஒ8 ப7தியாகேவ அத நா

இ8த0.

ேசர நாB தைல நகர வ சி. இேபா0 தி8வ ைச* கள எ: வழ+7

ஊ8 ெகா +ேகாO! எற ஊ8 A: வடார+கD ேச!த ெபாிய நகரமாக
விள+கிய0 வ சி. ேசர அரச!களி அரசி8*ைக நகரமாகிய அ+ேக அய% நா

வாணிக!கD வ0 மைல நா

விைளெபா85கைள வா+கி> ெசறன!.

அவ!க5 சர*7கைள ஏறி> ெச%.வத7 ஏறபB சிறி எற ெபாிய 0ைறக
பBன அ நாB% இ8த0. ேசர!கDைடய ெப8ைமைய ம  தனிேய

பா கிற ச+க கால30 4% ஒ: இ8*கிற0. அத7 பதி: ப30 எ: ெபய!.
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அ0 ப30> ேசர அரச!களி கைழ ப30 ப30பாட%களா% ெவளியி கிற0.
ஒQெவா8 ப3ைதF ஒQெவா8 லவ! பாB, ேசர மன! வழ+கிய பாிைச

ெபறா!. ேசர மன!களி சில! தமி( லைமயி சிறதவ!களாக

இல+கிய0; . அவ!க5 பாBய த;டமி( பாட%க5 சிலவைற இ: நா

பB30 இறலா.

இQவா: க<ட விள+கிய ேசர! 7ல3தி% மிக பைழய கால3தி% ஒ8 சி: கலா
விைளத0. ேசர! 7ல30 அரAாிைமைய ெப: திற3தி% சேகாதர!க5

இ8வாிைடேய விைளத0 அ0. ஒQெவா8வ8 அரAாிைம தம*ேக எ:

வாதிடன!; ேபா! ாிதன!. இ:தியி% ஒ8வேர ெவறா!. ேதா%விFறவ!

தைடய பைடபால3ைத* ெகா;

ேசர நாைட அ 305ள தகE! எற

ஊாி% த+கி, அைதேய தம*7ாிய தைலநகராக ஆ*கி*ெகா;டா!. ேகாைட

ெகா3தள+கைள அைம30> சிறரசராக வாழலானா!. ேசர வழி வதவ! எற

ெப8ைமைய விட அவ8*7 மன இ%ைல. ஆதலா% தம*7 பைன மாைலையேய

அைடயாள மாைலயாக ைவ30* ெகா;டா!. அபB ஒ8 திய அரைச3

ேதா:வி3தவாி ெபய! அதிகமா எப0; அதியமா, அதிய எ:

அவைர> ெசா%வ0; . அவ8*7 பி தகEைர இராசதானியாக* ெகா;

ஆ;டவ!கைள அதிய 7ல3தின! எ:, அதியைரய! எ: ெபய! RB

ம*க5 வழ+கி வதா!க5. அவ!கDைடய ஆசியி% இ8த0 7திைர எ=

மைல. லவ!க5 அைத ஊரா* 7திைர எ: க(தா!க5. 'ம*க5 ஏறி> ெச.30

7திைர அ: இ0; இ0 மைல" [2] எபைத நிைனSB அபB பாBனா!க5.
அதிய! 7ல3தி% வதவ!க5 சிவப*தி நிரபியவ!க5, மற3 ெதGவ+கைளF

வழிப

ேவ;Bய கடைமகைள ஆ:கிறவ!க5. ேவ5வி ெசG0 ேதவ!கDைடய

அைப ெபறவ!க5. சிவபிராைன Sைச ெசGைகயி% அபிரா=*7 அ8>சைன

ெசGத வி%வ3ைத Sைச Bத பிற7 த தைலயி% ைவ30*ெகா5வ0 ஒ8

வழ*க. அதிய!7ல மனாி% தைலவ! அபB> ெசGதா!. Sைச B0 ெவளியிேல

வ0 ேவ: ெசய%கைள ஆ:ெபா<0 அவ! Bயி% அத* Lவிள

விள+கிய0. நாளைடவி% அ0ேவ அவ8*7ாிய அைடயாள* க;ணியாகிவிட0.
மா!பிேல த 7ல பழைமைய நிைனT  பைன மாைலையF தைலயிேல த

சிவப*தி> சிறைப* கா  Lவிள+ க;ணிையF அணி0 வதா! [3]. பி

வத அரச!கD இத வழ*க3ைதேய ேமெகா;டன!.
----------

[2]. றநாC:, 168.

[3]. றநாC:, 158.
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இத* 7ல3தி% வத ஒ8 மன! த நாB% ேவளா;ைமைய வளப 3த

எ;ணினா!. தகE8*7 அ8கி% வாGபான ேபரா: ஏ0 இ%ைல. ஏாிகD
7ள+கD இ8தன. அவறா% ெநபயி! விைளத0. நில30*7 ெந%.

க8 சிறைப அளிபைவ; "நில30* கணி எப ெந%. க8" எ: ஒ8
லவ! பாBயி8*கிறா!. அ* கால3தி% நீ!வள மி*க ேசாழ நாB., பா;B

நாB% சில ப7திகளி. க8ைப பயி! ெசG0 வதா!க5. தைடய நாB.

ெந%ைல ேபால* க8ைபF ெகா;

வ0 பயிரா*கி நல ெசGய ேவ; -

ெம: அத மன! எ;ணினா!. ேசாழ நா *73 த*கவ!கைள அ=பி

அ+75ள ேவளாள!கைள அைழ30 வர> ெசGதா!. அவ!கD*7 ேவ;Bய

உபசார+கைள> ெசG0 க8ைப பயி! ெசGF ைறகைள3 ெதாி0 ெகா;டா!.
சிறத க8* கரைணகைள> ேசாழ நாB80 ெகா; வர> ெசG0 பயி!
ெசGதா!. அைவ நறாக வள!தன. அ0கா: காணாத 0ைமயாக அதிய!

நாB% க8ப ேதாட+க5 ஓ+கி வள!தன. இதைன ஓ! அதிசயமாகேவ ம*க5

பாராBனா!க5. அத ேவதைர, க8 தத காவல! எ: ேபாறி

க(தா!க5 [4].

இத* 7ல3தி% ேதாறிய மன!க5 -ர3தி. ெகாைடயி. சிறதவ!களாக

வா(தா!க5. ெகா+7 நாB பல ப7திகைள3 தைடய ஆசி*7

உப 3தினா!க5. ேம7 ப7தியாகிய மைல நாB% அவ!கDைடய அரA

பரவாவிடா. கிழ*7 ப7தியி% அ0 விாித0. –
---------

[4]. றநாC:, 99.
--------------

2.

அதிகமா ஒளைவயா 

இ3தைகய சிறத 7ல3திேல பிறதா ெந மா அ சி எபவ, அதிக!

7ல3திேல பிறதவனாத அவ=ைடய < ெபய! அதிகமா ெந மா அ சி

எ: வழ+கிய0 . அQவள நீளமாக வழ+காம% அ சி எ: ெசா%வ0 உ; .

அதிகமா, அதிக, அதிய எ: ெசா%வா!க5. அதிக! 7ல3தி% ேதாறிய
எ%லா மன!கD*7 ெபா0வான ெபய! அதிகமா எப0. ஆனா.

அதிகமா எ: அைடயிறி> ெசானா% அ0 ெந மா அ சிைய3தா

7றி*7. இர7 7ல3தி% ேதாறிய ஒQெவா8 மனைனF இர7நாத எ:
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ெசா%லலா. ஆனா. இர7நாத எறா% இராமதா நிைன*7 வ8கிறா.

அவ=ைடய இைணய: ெப8ைமேய அத7* காரண.

அதிகமா எற ெபா0 ெபய8 அைத ேபாலேவ அ சி*7 உாியதாயி:. ஈ 

எ  இ%லாதபB ப% திற3தி. அவ சிற0 விள+கியேத அத7* காரண.
தகE! எப0 இ: ேசல மாவட3தி% த8மாி எற ெபயேரா

நிலகிற0.

அத73 ெதேக நா7 ைம% Jர3தி% இ: அதிகமா ேகாைட எற இட
இ8*கிற0. இைவ யா ேச!த ெபாிய பர5ள இடேம பழ+கால3தி%

அதிகமா இ80 அரசாசி நட3திய தகEராக விள+கிய0.

அதிகமா இள ப8வ3திேலேய அரசாசிைய ேமெகா;டா. 0B0B5ள

இளைமF உட% வைமF உ5ள30:திF உைடயவனாக அவ
விள+கினா. தகE!* ேகாைடைய விாிப 3தி மி*க வைமைய

உைடயதா*கினா, திய திய ஊ!கைள3 த ெச+ேகாலாசி*75 ெகா;

வதா. சிறிய சிறிய நா கைள ைவ30*ெகா;

வா(தி8த 7:நில மன!க5

ெகா+7 நாB. அத7 அ8கி. இ8தா!க5. அவ!களி பல! ெகா +

ேகால!களாக இ8தா!க5. அவ!களா% ம*கD*7 விைளத தீ+ைக உண!த

அதிகமா அ3தைகயவ!கைள ேபா!ெசG0 அட*கினா. இபB அவ

த=ைடய இளைம ப8வ3தி% ஏ< ேப!கைள அட*கி அவ! ஆ;ட இட+கைள3
த ஆசி*கீ(* ெகா; வதா. அவ=*7  அவ ேனா!க5 ஏ<

ேப!கைள ெவற0; . அவ!க5 ஏதியி8த ஏ< ெகாBகைளF த

ெகாBகளாக பிB303 தா ெபற ெவறிைய* ெகா;டாBனா!க5. அதிகமா

இேபா0 த வைமயினா% ேவ: ஏ< ேப!கைள ெவறா.[1]
-------

[1]. றநாC:, 99.
இளைமயி% அரசாசிைய ேமெகா;டதனா% அவ=*7 ஊ*க த நாைட
விாிவா*கேவ;  எ= ஆ!வ இ8தன. அதனா% ஒQெவா8 7:நில

மனனாக அட*கி வதா. அத* கால+களி% எேபா0 ேபாைர பறிேய

சிதைன ெசG0 வதா. அவ=ைடய -ர3ைத ம*க5 பாராBனா!க5. லவ!க5

அவைன பா!*க வதா!க5. அவ!களிட ெப8மதி ைவ30 பழகினா.

அதிகமா ேபா! சபதமாக3 த=ைடய பைட3 தைலவ!கDட R(>சியி%
ஈ பB8தா% அவைன பா!ப0 அாி0. ஒ8ைம மன3ேதா

ேமேல ெசGய

ேவ;Bய விைனவைககைளபறி ஆராG0 ெகா;B8பா.
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அவ=ைடய -ர> சிற, லவ!கைள ஆதாி30 பாிசி% த8 ெகாைட க<

தமி( நாB% ெம%ல ெம%ல பரவின. நாளைடவி% பல லவ!க5 அவனிட வ0

பாB> ெசறன!.

தமி( நா  லவ8*75 ெப;பாலா! பல! உ; . அவ!களி% மி*க சிறைப
ெபறவ! ஒளைவயா!. அவ! ந%லவ!க5 எ+ேக இ8தா. ெச: க;

நாிைம S;

பாரா  ப;பாள!. அவ!கD*7 ேவ;Bய ந%.ைர Lறி

ேம. நெசய%கைள> ெசGய> ெசGF இய% ைடயவ!.

அவ! காதி% அதிகமா=ைடய க( வி<த0. இைளயவனாக இ8தா.

ெப8தைமF ெகாைடF -ர உைடயவ எ: லவ!க5 பாரா வைத
அவ! ேகடா!. அபBயானா% நா அவைன ேபாG பா!30 வரலா எ:

றபடா!. பல நா5 நட0 தகEைர அைடதா!. அேபா0 அதிகமா யாேரா

சிறரச மீ0 பைடெய 30 ேபா! ெசGவத7ாிய ஏபா கைள> ெசG0
ெகா;B8தா; அைம>சேரா  பைட3 தைலவேரா  தனிேய இ80

ஆேலாசைன ெசG0 ெகா;B8தா. அத> சமய3தி% ஒளைவயா! அ+ேக

ேபாG> ேச!தா!.

அ ெப8மாBைய* க;ட அர;மைன அதிகாாி ஒ8வ! அவைர வரேவ: அமர>

ெசGதா!; நனீ! அளி30 அ8த> ெசானா!; "தா+க5 யா!?" எ: ேகடா!.
"நா ஒளைவ ெய= ெபயைர உைடயவ5 " எ: விைட வத0.

அதிகாாி அைத* ேகடட தி *கிடா!. ஒளைவயாாி ெப8ைமைய* ேக5வி

வாயிலாக நறாக உண!தவ! அவ!. அத லைம ெசறித பிராBயி

ெப8ைமைய3 தமி<லக <வ0ேம ந7 அறி0 ெகா;B8த0 ; அபBயி8*க

அதிகமா அர;மைன அதிகாாி ெதாி0 ெகா;B8ததி% விய ஒ:

இ%ைல. அவ! ைகைய* 7வி30 ஒளைவயாைர3 ெதா<தா!; "ஏேத= சிறி0
உண ெகா5ளலாமா?" எ: ேகடா!.
" அதிகமாைன* காண ேவ;  எ: வேத. அத மனைன* க;ட
பிற7தா உண தயவைற* கவனி*கேவ; ; அவைன* காண BF
அ%லவா?" எறா!.
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அதிகாாி த!மச+கட3தி% அகப * ெகா;டா!. அதிகமா தனியாக இ80

ஆேலாசைன ெசGFேபா0 யா8 அ+ேக ெச%ல*Lடா0. எத ேவைலயானா.

அவ=ைடய ஆேலாசைன Bத பிறேக ெசா%ல ேவ; . ஆனா% இேபா0

வதி8பவேரா , லவ! உலக ேபா: ெபாைடய அைமயா!. அவ8ைடய

வ8ைகைய மன=*7 உைரயாம% இ8தா% அவைர அவமதி3ததா7.

இ3தைகய சி*கலான நிைலயி% அகப 3 தி;டாBனா! அதிகாாி. 'இேதா மன!
வ0வி வா!; சேற ெபா:3தி8+க5" எ: ெசானா!. "ற3ேத

ெசறி8*கிறா!" எ: எளிதிேல ெசா%விடலா. ஆனா% ேபரறிைடய அத

?தாBயிட ெபாG ெசா%. 0ணி அதிகாாி*7 உ;டாகவி%ைல.

சிறி0 ேநர கழித0. அதிகமா ெவளிேய வரவி%ைல. அதிகாாி <வாG3

0B3தா!. 'நா வதைத ேபாG> ெசா%லவி%ைலயா?" எ: ஒளைவயா!
ேகடா!, அதிகாாி உ5ேள ேபாG வதா!; "வ0வி வா!" எ: மீ 

ெசானா!. அவ! அதிகமாைன அUகேவ இ%ைல. பி= சிறி0 ேநர

ெபா:30 பா!3தா! ஒளைவயா! அதிகாாிைய> சிறிேத சின*7றி3 ேதாற
பா!3தா!. அத7 ேம% அQவதிகாாியா% அ+ேக நிக Bயவி%ைல ; உ5ேள

ேபாGவிடா!.

மீ  சிறி0 ேபா(0 கா3தி8த ?தாBயா8*7 ெபா:ைம சிைதத0; சின
?;ட0; எ<தா!. அ+ேக வாயிைல* கா30நிற காவலைன பா!3தா!.
'ஏ வாயி% காவலேன , வாயி% காவலேன!’ எ: அைழ3தா!. அவ தி8பி

பா!3தா. “இேதா நா ெசா%வைத உ=ைடய மனனிட ேபாG> ெசா%"

எ: ெசா%ல3 ெதாட+கினா!. "லவ!க5 ெகாைடயாளிகைள3 ேதB> ெச:

தைடய இெசா%லாகிய விைதைய அவ!க5 காதி% Jவா!க5. தா நாB

வதைத ெப:* ெகா5வா!க5. தைடய தா அறி0, வாிைசைய அறி0,

பாிசளிபவ!க5 எ+ேக இ8*கிறா!க5 எ: நாB> ெச%வா!க5. அ3தைகய

பாிசில8*7 அைட*காம% திறதி8*7 வாயிைல* கா*7 காவலேன!"

வாயி% காவல=*7 விய3 தா+கவி%ைல. 'இவ! நைம பா!3த%லவா
பா கிறா!?' எ: மகி(>சிF உ;டாயி:.
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”ேவகமான 7திைரைய நட30 தைலவனாகிய அதிகமா ெந மா அ சி த

ெப8ைமைய> சாி வர உண!0 ெகா5ளவி%ைல ேபா8*கிற0. தைன3 ேதB

வத லவ!கைள மதிபாக உபசாி30 பாிசி% வழ+7கிறவ எற ெபயைர

அவ ெபறி8*கிறா. அைத* காபாறி* ெகா5ளேவ;  எபைத அவ

மற0 வி டாேனா?”

" நீ+க5 என ெசா%கிறீ!க5?" எ: வாயி% காவல ஒ: ெதாியாத நிைலயி%

ேகடா.

"அவ எைன*Lட அறி0 ெகா5ளவி%ைல ேபா.! வ:ைமயா% வாB பி>ைச
ேகக வதவ5 எ: நிைன3தாேனா?"
சிறி0 ேநர லைம பிராBயா! சிதி3தா!; ம:பBF ெதாட!0 ேபசினா!.

"அறிைடேயா8 க<ைடேயா8 ஒ8 கால3தி% ேதாறி மைற0 ேபாG

வி கிறா!க5 எப0 இ%ைல. உலக Rனியமாக ேபாG விடவி%ைல. ஆதலா%

இத இட3ைத விடா% எ3தைனேயா இட+க5 இ8*கிறன. வள!0 ெசறித

மர+கைளFைடய காBேல ேகாடாிைய* ெகா;

7 த>ச=*7 மர30*கா

ப ச? உலக அ0ேபாற0. எத3 திைசயிேல ெசறா. அ+ேக எ+கD*7>

ேசா: கிைட*7."

இத* க83ைத அைம30 ஒ8 பாடைல அவ! ெசா% வாG ?Bனா! ; அதிகமா

விைரவாக வ0 அ+ேக நிறா; "வரேவ;  ; வரேவ; . வ0 ெந ேநர
ஆயி: ேபா.! இத பிைழைய ெபா:3த85 ேவ; . ஏேதா பாடைல
பாBய0 காதி% வி<தேத!" எறா.

"ஆமா; எ உ5ள3திேல ேதாறியைத பாBேன; ேக5" எ: பாைட>

ெசானா!. [2]
---------

[2]. றநாC: 92.
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அைத* ேக

அதிகமா ந +கினா. "இனி நட3த இ8*7 ஒ8 ேபா!

சபதமான ேயாசைனயி% ஈ பB8ேத. நீ+க5 வதி8ப0 ெதாியா0.

ெதாிதி8தா% ேப வ0 பா!3தி8ேப. இேபா0தா ெசGதி ெதாி0 ஓB

வேத. எ பிைழைய ெபா:3த8ள ேவ; " எ: மிக பணிவாக*

Lறினா. அைத* ேகட ?தாBயா8*7 உ5ள ெநகி(த0. அவேம% பிைழ
இ%ைல எபைத ந7 உண!0 சின ஆறினா!.

அதிகமா அவைர உ5ேள அைழ30> ெசறா. த*க இ8*ைகயி% அமர>

ெசGதா. உ;ண> ெசGதா. பி மிக அேபா

ேபசி* ெகா;B8தா.

”இ0வைரயி. த+கைள நா காU ேப: ெபறிேல. இ: தா+கேள
க8ைணயினா% வ0 வதீ!க5. அபB வ0 எ கடைமைய உடேன

ெசGயாம% இ80 விேட. இத ெப8 பிைழைய இனி ஒ8 நாD ெசGய

மாேட. த+கைள3 தமி( நாேட க(0 மதி30 பாரா கிற0. இQவள

ெப8 மதிைடய அைனயாராகிய தா+க5 எைனF ஒ8 ெபா8ளாக* க8தி
வதத7 நா என ைகமா: ெசGய வ%ேல!" எ: மன 7ைழ0
Lறினா.

இ8வ8 உைரயாBனா!க5. ஒளைவயாாி லைம> சிறைப ஒQெவா8

ெசா%. உண!0 மகி(தா அதிகமா. அவ=ைடய ப;பி ெப8ைமைய

ேபச ேபச அறி0 ெகா;டா! ஒளைவயா!. இர;

நாக5 லவ!

ெப8மாBயா! அ+ேக த+கினா!; பிற7 விைட ெப: ற படா!. அேபா0
அதிகமா மிக வ8தினா. "நா ஆ;B. சாி; அறிவி. சாி, மிக

சிறியவ; நீ+கேளா இர;B. ெபாியவ!க5. த+கைள ேபாறவ!க5 என*7
வழி காBனா% எ3தைனேயா ேமைம உ;டா7. இனிேம% தா+க5 அB*கB

வ0ெகா;B8*க ேவ; " எ: ெசா% பல பாிAகைள வழ+கி விைட.

ெகா 3த=பினா.
----------------------------

3. ர ஈைக!

அதிகமா வி8பியபBேய ஒளைவயா! பி= ஒ8 ைற தகE8*7 வதா!.
அேபா0 அதிகமா ஏ< 7:நில மன!கைளF ெவற ெப8மித3ேதா

இ8தா. ஒளைவயாைர மிக> சிறபாக வரேவ: உபசார ெசGதா. ெந ேநர
அவேரா

ேபசி ெபா<0 ேபா*கினா. தா ெசGத ேபா!கைளபறி F

அேபா0 ெபற அVபவ+கைளF எ 30> ெசானா. ஒளைவயா! அவைற*

ேக

அவ -ர3ைத பாராBனா!. பல பாட%கைள பாBனா!. ஒQெவா8
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பாடைலF ஒQெவா8 சத!ப3தி% பாBயைதேபா% அைம3தா!. அவைற

பB3தா%, ேபா!*கள3தி% அதிகமா=ட இ80 அவ=ைடய -ர> ெசய%கைள*

க;

க;

அQவேபா0 பாBயைவேபால3 ேதா:.

பைகவ!கைள பா!30> ெசா%வ0 ேபால அைமத0 ஒ8 பா .
"பைகயரச!கேள, ேபா!*கள3திேல கேவ;டா. 7தா% நீ+க5 ெதாைல0

ேபா-!க5. எ+களிட ஒ8 -ர இ8*கிறா. அவ=ைடய வைமைய எபB

அள0 கா வ0 ? மிக ைகவைமையFைடய த>ச ஒ8 நாைள*7> சிறத

ேத!க5 எைட> ெசGF ஆறைலFைடயவனாக இ8*கிறா. அ3தைகயவ ஒ8

மாத ய: ஒ8 ேத!> ச*கர3ைத> ெசGதா% அ0 எQவள வைடயதாக
இ8*7? அ3தைகய ெப8 வைமைய உைடயவ எ+க5 அதிகமா" எற
ெபா8ைள* ெகா;ட0 அத பா .

காக5 ஓமி ெதQவி!, ேபா!எதி!0
எD உள ஒ8 ெபா8ந ; ைவக%

எ;ேத! ெசGF த>ச

தி+க5 வ3த கா% அ ேனாேன [1]

[கள - ேபா!*கள3தி% க% - 7தைல, ஓமி - நி:3தி வி +க5. ெபா8ந -

ேபா! ெசGF -ர. ைவக% - நா5 ேதா: வ3த - எ;ணி> ெசGத .]

-----------

[1]. றநாC:, 37.
அதிகமாைனேய பா!30> ெசா%. பா

ஒ: எQவள அழகாக அவ -ர

ெப8ைமைய எ 30> ெசா%.கிற0 ! அத பாட% <வ0 ேக5விக5 .

”மைல>சாரேல உ5ள வைமைய உைடய  சின மி7தா% அதேனா

எதி!

நி7 மானின உ;ேடா?" எப0 ஒ8 ேக5வி. "இ%ைல" எ: தாேன ெசா%ல

ேவ;  ? இபBேய , இ%ைல இ%ைல எ: ெசா%.பB சில ேக5விகைள*
ேகடா! அத அறிைட ெப8

ெச%வியா!. "கதிரவ சினதா% திைச <0

ெசறித இ85 இ8*7ேமா? வ;B மண% ஆ(தா% அைத> சிறி0

ெபா8ப 3தாம% மணைல* கிழி30*ெகா;  பாைறைய உைட30*ெகா; 
ச*கர உ8DபB இ<*7 ெச8*ைகFைடய காைள*7 இ0தா எளிய 0ைற,
இ0 எளிய 0ைறய: எற ேவ:பா

உ;ேடா?" எ: வினா*கைள
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அ *கினா!. பிற7 இ3தைன வினா*கைளF அ *கியத7 பயனாக உ5ள

வினாைவF Lறினா!; "மதி கதைவ S  கைணயமர ேபாற ேதாைள-

Fைடயவேன, வய ைகைய Fைடயவேன , நீ ேபா!*கள3தி% 70விடா% உ

ம;ைண* ைக*ெகா;

ெவறி ழ*க ெசGF ஆறைலFைடய -ர8

இ8*கிறனரா?" எ: ேகடா! ஒளைவயா!.[2] இQவா: பல பாட%கைள அவ!
பாட பாட* ேக
----------

மகி(தா அதிகமா.

[2]. றநா=:, 90.
"உ+கDைடய பாட%க5 எைன க(பைவ எற எ;ண3ேதா

பா!3தா%

என*7 நாணேம எ<கிற0. ஆனா% அைத மற0 ெசாெபா8 Aைவைய

ேநா*7ேபா0 அத பாட%களி% ஆ(0 இ:கிேற. எ3தைன அ8ைமயான

பாட%க5!" எ: அவ பாராBனா.

"பாBேல சிற இ8*கிறேதா, இ%ைலேயா, உ:தியாக> ெசா%ல Bயா0.
ஆனா% ஒ: ம  உ:தி. இத பாட%கைள நீ Aைவபத7* காரண

உன*7 எைனேபாற லவ!களிட3தி% உ5ள ெபாிய அதா."
"என, அபB> ெசா%கிறீ!க5?”

"ஆ; நா உ;ைமைய3தா ெசா%கிேற. சின சி: 7ழைதக5 மழைல>
ெசா% ேபAகிற. அத ேப>சிேல ஏதாவ0 ப; ஒ*7மா? இ%ைல. இன

கால30*7 இன ப;ைண பாBனா% இனிைமயாக இ8*7 எற வைரயைற
உ; . அபB ெபா<தறி0 வ8கிற இைசயா அ0? அத> ெசாகD*7

ெபா85 உ;டா? ஒ: இ%ைல. ஆயி= தைதமா!கD*73 த 7ழைதகளி
மழைல> ெசாக5 இப3ைத3 த8கிறன; அ85 Aர*7பB ெசGகிறன.

எ=ைடய வாG> ெசாகD அ3தைகயனேவ. பைகவ!கDைடய காவைலFைடய

மதி%கைளெய%லா அழி30 ெவற ெப8-ரனாகிய நீ எனிட

அ8Dைடயவனாக இ8பதனா%தா அைவ உன*7 இனி*கிறன!" எ:
ஒளைவயா! ஒ8 பாBேல ெசானா!.[3]
--------

[3]. றநாC:, 92.
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"நறாக> ெசானீ!க5! யா! தைத? யா! 7ழைத? நீ+க5 ஆ;Bேல

தி!தவ!க5 ; நா மிக இைளயவ ; இனாாிட இனபB ேபச ேவ; 

எபைத அறியாதவ. அபB இ80 எேனா

நீ+க5 ேபசி அறிைர

பக!கிறீ!க5. உ;ைமயாக நீ+க5 என*73 தம*ைகேபாறவ!க5. உ+கDைடய

ெப8ைமைய3 தமி<லக நறாக அறிF. உ+க5 அ*7 ஆளா7 ேப:

என*7* கிைட3தேத எ: எ;ணி எ;ணி இப அைட0 ெக;B8*கிேற.
நா உ+கD*73 தபி ேபாறவ. தபி எேற எ;ணி எனிட

உாிைமேயா

பழகேவ; .”

அவ=ைடய பணி உ5ள ஒளைவயாைர* கவ!தன. ஒளைவயாேரா

பழக பழக அதிகமா=*7 ெசதமிழிப3தி L:பா க5 லனாயி

லவ!களிட மதி உ;டாயி:. எ3தைன -ர உைடயவனாக இ8தா.,

ெகாைடைய உைடயவனாக இ8தா. லவ8ைடய அைப ெபறா%தா

உலக மதி*7 எற உ;ைமைய உண!தா ; ஒளைவயாைர3 ெதGவ ேபால*

ெகா;டாBனா. லவ!கைள ந7 மதி*கேவ;  எற எ;ண அவ

உ5ள3தி% ஊறி பதிவத7* காரணமான நிக(>சி ஒ: ஒ8 சமய நிக(த0.
##

ஒளைவயா! விைட ெப:> ெசறபிற7 ஒ8 நா5 ெப8 சி3திரனா! எற லவ!
அவைன3 ேதB வதா!. அவ! வத சமய3தி% அதிகமா ஏேதா இறியைமயாத

ேவைலயி% ஈ பB8தா. ெப%லா அ3தைகய ெசQவியி% யா8 அவைன

அUக Bயாம% இ8த0. ஒளைவயாைர* கா*க ைவ30 அதனா% அவ! சின

ெகா5DபB ேந!த த%லவா? அ0 த% லவ!க5 வதா% ம  இனா!

வதி8*கிறா! எ: ெதாிவி*7பB ெசா%யி8தா அதிகமா.
ஆத ெப8 சி3திரனாைர வழ*கேபால எதி!ெகா;

அைழ30 இ8*க>

ெசGத அதிகாாி, அதிகமானிட ெச: அவ! வரைவ3 ெதாிவி3தா!. அத

லவைர  அதிகமா க;டதி%ைல; அவைரபறி* ேகட0 இ%ைல.

அேபா0 அவ ஈ பB8த0 மிக *கியமான ேவைல ; ஆதலா% அைத

வி வி > ெச%ல மன வரவி%ைல. லவைர* கா3தி8*7பB ெசா%வ0

ைறெய: ேதாறவி%ைல. ஆைகயா% அவ8*7> சில பாிசி%கைள* ெகா 30

அ=பB அதிகாாியிட ெசானா. அபBேய அவ! ஒ8 தB% பழ,
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ெவறிைல பா*7 ைவ30 ெபா= உட ைவ30 லவைர அUகி அவ! 
ைவ3தா!; மன! ெப8மா மிக இறியைமயாத ஆேலாசைனயி%
ஈ பB8*கிறா!; த+க5 வரைவ* ேக

மகி(0 இவைற> ேச!பி*க>

ெசானா!; ஆ:தலாக மீ  ஒ8ைற வ8பB ெசானா!." எறா!.
லவ! பாிசி%க5 ைவ3தி8த தைட பா!3தா!; அதிகாாிைய ஏற இற+க
ேநா*கினா!. சிறி0 ேநர Aமா இ8தா!, கைன30*ெகா;டா!. அவைர

பா!30> ெசா%ல3 ெதாட+கினா!.

"உைடய மன இைத* ெகா 30 அ=பB ெசானானா? அவ=ைடய

கைழ* ேக

அவைன* க;

இறேவ; ெம: ெந  Jர3தி80

நா வ8கிேற. சிறிய 7:கைளF ெபாிய மைலகைளF கட0
வதி8*கிேற. நா பாிசிைல ெப:*ெகா;

ெச%வதகாகேவ

வதி8*கிேற எ: எபா% அ ைவ3த8ளி, இைத ெப:* ெகா;

இபBேய ேபாக  எ: ெசா% அ=பினாேன; அவ எைன எபB
அறிதி8*கிறாேனா, அறிேய. எைன* காணாம% வழ+கிய இத ெபா8ைள*

ெகா;

ெச%ல நா வாணிக ேநா*கைடய பாிசில அ%ேல. பண ஒேற

7றியாக நிைன30 நா இ+ேக வர வி%ைல. மன மகி(0 க மல!0 க;

அளவளாவி, தர அறி0 ெகா 3த=வதாக இ8தா%, அவ!க5 ெகா ப0

திைனயளவாக இ8தா . என*7 இனிய0" எ: பாBனா ெசா% லவ!

றப > ெச%வதகாக எ<0விடா!.

"நீ+க5 சின ெகா5ள* Lடா0. தைய ெசG0 அமரேவ; " எ: ெசா%

உ5ேள ஓBனா! அதிகாாி. நா வாணிக பாிசில அ%ேல' எ: அ<3த

தி83தமாக லவ! ெசான0 அவ! காதிேல 70 7ைடத0. அைத அபBேய

ேபாG அதிகமானிட ெசானா!.

அதிகமா உடேன எ<0வதா; ஒளைவ யாைர* கா*கைவ3த0 எபB

பிைழேயா, அபBேய லவைர* காணாம% பி>ைச*கார!கD*7 பி>ைசயிட>
ெசGவ0ேபால பாிசிைல அ=வ0 பிைழ எபைத உண!0 ெகா;டா,
"7ற3ைத ெபா:*க ேவ; " எ: ெசா%* ெகா;ேட வதா.
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" நீ! கிழிய எGத வ ேபால மா:ேம, சீெரா<7 சாேறா! சின" எபா!க5.

அதிகமாைன* க;டட ெப8 சி3திரனா8ைடய சின மாறிய0.

அதிகமா அவைர உபசாி30 ேபசி*ெகா; B8தா. அவ! சின3தா பாBய

பாடைல ம:பBF ெசா%ல> ெசா%* ேகடா [4]. லவ8 வ5ள. மன

கல0 உறவாBனா!க5. பிற7 பல பாிசி% கைள3 த0 அலவ! ேகாமாைன

அ=பினா தகE! மன.

அத பி எத லவ! வதா. உடேன க;

அக க மல!0

7லாவ3 ெதாட+கி னா அவ. அவ!கைள எதவைகயி. ற*கணி* காம%

பழக ேவ;  எ: உ:தி S;டா. இத பயனாக அவைன ேநா*கி பல பல

லவ!க5 வதா!க5; பாிசி% ெப:> ெசறா!க5. சில8* 7 ெபா=

ெபா8D அளி3தா. சில8*7* 7திைர ெகா 3தா. சில8*7 யாைனைய

வழ+கி னா. சில8*73 ேதைர ஈதா. அவ=ைடய -ர3ைத3 தமி<லக

அறித0ேபால ஈைகையF உண!0 பாராBய0.
----

[4].

7: மைலF பலபி ஒழிய

வதென  பாிசி% ெகா;டென  ெசலெகன
நிற எ நய த8ளி, ஈ0ெகா;

ஈ+ஙன ெச%க தா என எைன

யா+கறி தனேனா தா+க8+ காவல?
காணா0 ஈ3த இெபா87 யா ஓ!

வாணிக பாிசில அ%ேல; ேபணி3
திைனயைன3 தாயி= இனி0, அவ!

0ைணயள வறி0 ந%கின! விBேன. -- றநாC:, 208.
[பாிசி% ெகா; ெசல7 வதென என . நய0 - வி8பி. தா - அவ

(லவ.) வாணிக பாிசில - ெபா85 ஒைறேய ேநா*கமாக* ெகா;ட லவ.

ேபணி பாராB . திைனயைன30 - திைனயQவள. 0ைண அள அறி0 - லைம

அளைவ3 ெதாி0 ெகா;

. ந%கின! -B - பாிசளி30 வழிய=பினா%.]
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---------------------

4. அத கனி

அதிகமா காB% பல மைலக5 இ8தன. 7திைர மைல எப0 ஒ:. க ச

மைல எப0 மெறா:. இேபா0 ேச!ைவராய மைல எ: ெசா%.

மைலF அவ ஆசியி% இ8த0. க ச மைலயி% பல வைக ம80 மர+க5
வள!தி8தன. ?ைகக5 பட!தி8தன. னிவ!கD சி3த!கD அத

மைலைய நாB வ8வா!க5. சிறத ம830வ!க5 அ8ைமயான ம80*7ாிய ெசB

ெகாBகைள3 ேதB அதமைல*7 வ8வா!க5. ேவ: இட+களி% கிைட*காத அாிய
ம80> ெசBக5 அ+ேக கிைட3தன. க ச மைல> சி3த! எற அத

ஆற.ைடய ெபாியவ! ஒ8வ! அத மைலயி% வா(தி8ததாக பிகால3தி%
எ<த கைதக5 L:கிறன.[1]
------------

[1]. ெகா+7 ம;டல சதக, 42.
அத மைலயி% மிக அ8ைமயான ெந% மர ஒ: இ8த0. தமி(

ம830வ3தி% வ%ல அறிஞ!க5 அைத* க; பிB3தா!க5. அ0 பல ஆ; கD*7

ஒ8 ைறேய காG*7; S30 பி A வி ; ஆனா% பி Aகெள%லா

உதி!0வி . அத கனிைய உ;டா% நைர திைர ?பிறி பல கால

வாழலா. இதைன உண!த ம830வ!க5 அத மர3ைத அழியாம% பா0கா*க

ேவ;

ெம: அதிகமானிட ெசானா!க5. அவ அபBேய அத மர30*73

தனிேய ேவ ேகா3 த*க காவலாளைரF அைம3தா.
ஒ8ைற அத மர3தி% பி Aக5 உ;டாயின. அ0 க;

ம*கD*7 நாவிேல

த;ணீ! ஊறிய0. "காG காG3தா% அதைன ெபற பல!  வ8வா!க5;

அரச=*7 வி8பமானவ!கD*ேக அைவ கிைட*7" எ: ேபசி*ெகா;டா!க5.

நாளாக ஆக பி Aக5 ஒQெவாறாக உதி!0 வதன. அதிகமா மர3ைத>

ெச: பா!3தா. ஒQெவா8 நாD மர அணிகலைன இழ0வ8 ம+ைகைய
ேபால பி Aகைள உதி!30 வதைத பா!3தா. யா8*7 ந%K( இ8*கிறேதா

அவ!கD*7* கிைட*7 எ: எ;ணி ேபாGவிடா. சில நாக5 ெசறன.

சில ெபாிய பி Aகேள மி சின.

நாக5 ெச%ல, அைவகD உதிரலாயின. கைடசியி% ஒேர ஒ8 காேய மி சிய0

தி!த0. ெந%*கனி பல இ8தா% யா! யா! உ;ப0 எற சி*க% உ;டாக
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இட உ; . ஒேர ஒ8 கனி தா நிற0. அரசேன அைத உ;Uவத 7ாியவ
எ: யாவ8 எ;ணினா!க5; ெபாியவ!க5 அைதேய ெசானா!க5. ஒ8 ந%ல

நா5 பா!30 மன அைத உ;ண ேவ;  எ: சாேறா!க5 திட
ெசGதா!க5.

அத நா5 வத0. மர3தி80 கனிைய பறி30 வதா!க5. அதிகமா

அர;மைனயி% அவ வழிப  கடD*7  ைவ3தா!க5. அதிகமா பணி0

எ<தா. ஓாிட3தி% ெச: அம!தா. கனிைய ஒ8 ெபாகல3தி% ஏதி வதா5

எழி.ைட ம+ைக ஒ83தி ; அவ அ8கி% நிறா5. அவ உ;ணலாெம:
அைத எ *க ேபா7 சமய3தி% ஒளைவயா! வ0 ேச!தா!. ெவயி%
ெந Jர நட0 வதி8*கிறாெர: ேதாறிய0.

அவைர* க;ட0 அதிகமா எ<0 வரேவறா. அவ! இேபா0 அதிகமா

அர;மைனயி% உ5ள யாவ8*7 பழ*கமாகி விடைமயா% தைடயி%லாம%

உ5ேள வ0விடா!. அதிகமா அவைர அமர> ெசா% நனீ! ப8க> ெசGதா,

"இத* க ைமயான ெவயி% வதீ!கேள!'? எறா.

"ஆ; க ைமயான ெவயி% தா. ஆனா% என? இ+ேக வதா% 7ளி!த
ெசா%. 7ளி!த நீ8 7ளி!த அ கிைட*கிறன" எ: ெசானவ!,

அ+ேக தைட ஏதி நிற ம+ைகைய பா!3தா!. அத3 தB% இ8த

ெந%*கனி அவ! க;ணி% பட0, அ0 ெந%* கனியா? வ8 வழியி% நா*7

ஒேர வறசியாகி வி ட0. எ+ேகயாவ0 ெந%*காG கிைட3தா% உ;

நீ!

ேவைகைய ேபா*கி* ெகா5ளலா எ: பா!3ேத. ஒ8 ெந% மர+Lட எ

க;ணி% அகபடவி%ைல" எறா!.

அதிகமா உடேன சிறி0 ேயாசியாம%, ”இதா8+க5; இைத உ;U+க5"

எ: ெசா% அைத எ 30 அவ! ைகயி% ெகா 3தா. அத லவ!

ெப8மாBயா! அைத வா+கி வாயி% ேபா

ெமறா!. அ0வைரயி% அவ!

உ;ட ெந%* கனிகைள ேபா% இ8*கவி%ைல அ0. தனியான இAைவ

உைடயதாக இ8த0. ”இ0 என, அதிசய* கனியாக இ8*கிறேத! இ3தைகய

AைவையFைடய கனிைய நாக;டேத இ%ைலேய!" எ: வியதா! அவ!.
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அ+ேக இ8த சில தியவ!கD பிற8 இத நிக(>சிைய பா!30* கல*க
ேகாப ெகா;டா!க5. ”இத> சமய3தி% இத* கிழ இ+ேக எ+ேக வத0?”

எ: சில! ெபா8 மினா!க5. ”இத அரச! உ;ைமைய> ெசா%ல* Lடாேதா?

திYெர: எ 30* ெகா 30 வி டாேர!” எ: சிU+கின! சில!. ”இ0தா

ைக*7 . எBF வாG*7 எடவி%ைல எ: ெசா%வேதா!” எ: இர+கின!

சில!. "இ0 அதிசய* கனியாக இ8*கிறேத!" எ: ஒளைவ ெசான0 அ+கி8த

தியவ! ஒ8வ!, ”ஆ, அதிசய* கனிதா. அரச! உ;Uவதகாக பா0கா3த

கனி. இைத உ;டவ!க5 நைர திைர ?பிறி நீEழி வா(வா!க5" எ: Lறினா!.
அவ! ேப>சி% சிறி0 சின அட+கி ஒ3த0.
"என! நைர திைர ?ைப நீ*7வதா?"
”ஆ; க ச மைலயி% உ5ள அ8ைமயான மர3தி% பல ஆ; கD*7 ஒ8
ைறதா இத அத* கனி உ;டா7. இத ைற இத ஒ: தா

கிைட3த0. இைத மன!பிரா உ;ண ேவ;  எ: எ%ேலா8
ஆைசபேடா. ஆனா% – "

"அடடா! நா 7:*ேக வேதேனா? என காாிய ெசG0 விேட!" எ:
வ8தினா! ஒளைவயா!.

"எ%லா இைறவ தி8வ85. அைத உ;U தவ உ+களிடதா இ8*கிற0"

எ: அதிகமா ெசா%*ெகா;B8தேபாேத, இைட மறி30, "நீ உ;டா% நீEழி
வா(0 நாB.5ள ம*கD*ெக%லா நல ெசGவாG ; நா உ;

பய

என?" எறா!.
"எ+கைள ேபாற மன!க5 உ;

வா(வதனா% உலக3தி7 ஒ: ெபாிய

நைம உ;டாக ேபாவதி%ைல. ேபா!தா விைளF. அரச!கD*7 பிற! நா

ெகா5வ0, அதகாக ேபா! ெசGவ0, அத ெபா8  பைடகைள3

ெதா7ப0ேம ேவைல ஆகிவிட. நா எ அVபவ3தி% இைத

உண!தி8*கிேற. எ3தைனேயா ைற ேபா! சபதமாக ஆேலாசைனயி%

ஈ ப  லவ!கைள ற*கணி3தி8*கிேற."
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"அ0 மன!களி கடைம."
"எ0 கடைம? லவ!கைள ற*கணிபதா? ேபா8*7 ஆய3த ெசGவதா?"
"-ர3ைத ெவளியி வ0 மன!களி கைழ வள!*7 ெசய% அ%லவா?"
”அதகாக எ3தைன கால -ணாகிற0? அவ!க5 ேபா! ெசGவதனா% க(

வள!வதி%ைல. உ+கைள ேபாற லவ!க5 வா(3தி பாரா வதனா%தா
க( வள!கிற0. லவ!க5 தைடய அாிய கவிகளா% பிறைர வாழ

ைவ*கிறா!க5; தா+கD வா(கிறா!க5. அறிவி பிழபாக விள+7 நீ+க5
இத* கனிைய உ;ட0தா ைற. நீ+க5 வாழ, உலக வா<. இைறவ
நா= உ;ணேவ;  எ: தி85ள ெகா;டானானா% மர இ8*கிற0;

கனி இ= விைளயலா. "

”இ3தைகய ெகாைடயாளிைய நா எ+7 க;டதி%ைல. நீ நீEழி வாழேவ; .

சாைவ3 த8 ந ைச உ;  சாவாம% யாவ8*7 அ85 ெசG0 விள+7
நீலக;ட ெப8மாைன ேபால ப%லா;

ப%லா;

வாழேவ; !" எ:

மன உ8கி வா(3தினா! ஒளைவயா!. உண!>சி மி*க நிைலயி% அத

ெப8மாBயா! த க83ைத அைம30 ஓ! அாிய பாடைல பாBனா!.

"ெவறிைய உ;டா*கி ெவட ேவ;Bயைத3 தபாம% ெவ  வாைள எ 30
பைகவ!கைள ேபா!*கள3திேல அழிFபB ெவறவேன, கழ.கிற -ர
வைளைய ெபாிய ைகயிேல அணிதவேன, எேபா0 ஆரவார3ேதா
7Bநீ!கைள பிற8ட உ;

இனிய

மகி< அதிய! ேகாமாேன, ேபாாி% வ சியாம%

எதி! நி: ெகா%. -ர3 தி8ைவ F ெபானாலான மாைலையF உைடய
அ சிேய, பா% ேபாற பிைறைய ேமேல அணித  தைலையF நீல

மணிேபாற தி8*க<3ைதF உைடய சிவெப8மாைன ேபால, ெப8மாேன, நீ
நிைல30 வா(வாயாக! மிக பைழயதாக நி7 நிைலைய . உைடய மைல

ப*க30 பிளபிேல ேதாறிய மர3 தி% விைளய ெபற சிறிய இைலையFைடய

ெந%யி இனியகனிைய, இதனா% வ8 நைமைய நா இழ3த% Lடா0 எ:
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எ;ணாம%, அத ெப8ைமைய என*7 ெவளியிடாம% அட*கி*ெகா; , சா
நீ+7பB என*73 ததாேய! இபB யாரா% ெசGயBF?" எற ெபா8ேளா

அத பா  பிறத0.
வலப

வாGவா5 ஏ0 ஒனா!

களபட* ெகாற கழ%ெதாB3 தட*ைக
ஆ!க நறவி அதிய! ேகாமா,
ேபா! அ

தி8வி ெபாலதா! அ சி,

பா%ைர பிைறVத ெபாத ெசனி
நீல மணிமிட: ஒ8வ ேபால

ம=க ெப8ம நீேய! ெதா% நிைல

ெப8மைல விடரக3 த8மிைச* ெகா;ட
சிறியிைல ெந%3 தீ+கனி 7றியா0
ஆத% நி அக30 அட*கி>

சாத% நீ+க எம*7ஈ3 தைனேயா! [2]
[வல - ெவறி. வாG - வாG3த; 7றிைய3 தபாம% ெவBய. ஒனா! - பைகவ!.

க5ளபட - ேபா!* கள3தி% அழிFபB. ெதாB - வைள. ஆ!க - ஆரவார. நற க5 தய 7Bவைக. ேபா! அ - ேபாாிேல எதி!3ேதாைர வ சியாம% எதி!நி:

ெகா%.. தி8 - ெச%வ, இ+ேக -ர3தி8 .ெபாலதா! - ெபானாி மாைல. ைர -

ஒ3த, Vத% ெபாத ெசனி - ெநறிேயா

விள+7 தைல ; எற0 

தைலைய. நீலமணி மிட: - நீலமணி ேபாற நிற5ள க<30. விடரக -

பிள5ள இட. த8 - மர. ஆத% - நைம அட*கி - ெசா%லாம% மைற30.]
-------

[2]. றநாC:, 93.
அ0த% ஒளைவயா8*7 அதிகமானிட3தி% அளவிறத மதி அ ெப8கின.
நைர திைர ?ைப ேபா*7 கனிைய3 தன*ெக: ைவ30* ெகா5ளாம%

ஒளைவயா8*7 ஈத இத நிக(>சிைய லவ!க5 அறி0 பாராBனா!க5.
மன!க5 அறி0 மன ெநகி(தா!க5. தமி<லகேம அறி0 வியத0.

அதிகமாைன, ”அத ேபாற கனிைய ஔைவ*7 ஈதவ" எ: 7றி30 ம*க5

க(தா!க5. ெந%ைய பறிய ேப>A வ8 இட+களிெல%லா

அதிகமா=ைடய ேப>A ெதாட!0 வத0. பிகால3தி. அதிகமாைன உலக
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நிைன L!0 வ8கிறத7* காரண அவ=ைடய -ர அ:; அவ=ைடய

ஆசி3 திறைமய: ; பிற வைகயான ெகாைடகD அ:; அமி(0 விைள
தீ+கனிைய ஔைவ யா8*7 ஈத மாெப8

ெசயேல.

பல பல வ5ள%க5 தமி( நாB% வா(தி8தா. மிக விய*க3த*கபB ெகாைட3

திற3தி% சிற0 நிற ஏ< ேபைர ம  சிறபாக> ேச!30> ெசா%வ0

லவ!களி வழ*கமாகி விட0. ஏ< ெப8 வ5ள%களாகிய அவ!கைள> சில!

கைடெய< வ5ள%க5 எபா!க5. ேவ: . இர;

வாிைச வ5ள%கைள தெல<

வ5ள%க5, இைடெய< வ5ள%க5 எ: கண*7 ப;ணி இவ!கைள*

கைடெய< வ5ள%க5 எ: அவ!க5 ெசானா!க5. அத பதினா7 ேப!கD

இதிகாச+களி. ராண+களி. வ8கிறவ!க5; பல நா களி% இ8தவ!க5.

இத ஏ< ேப!கேள வரலாேறா

வா(தவ!க5.

ெதாட!ைடயவ!க5 : தமி( நாBேல

எ< ெப8 வ5ள%களிேல ஒ8வனாக எ;ணி பாரா  ெப8ைமைய அதிகமா
ெபறா. தியவ!க5 Lட3 தா நீ;ட கால வாழேவ;

ெம: காயகப

உ;பா!க5; சாமியா!கைளF சி3த ைவ3திய!கைளF ேதB ம80 ேக

உ;பா!க5. அ3தைகய உலக3தி% எ+7 ெப:வத7 அாிய0, உ;டாைர

? வாராம% நீ;ட நா5 வாழ> ெசGவ0மாகிய ெந%* கனிைய3 த நல
பாராம% ஒளைவயா8*7 இத அ8 ெப8
அவ=*7* கிைட3த0.

ெசய% காரணமாகேவ அத ெப8ைம

அதிகமா கால30*7 பிற7 வா(த ந%K! ந3த3தனா! எற லவ! எ< ெப8
வ5ள%கைள> ேச!30> சி:பாணா:பைட எற 4% ெசா%யி8*கிறா!.
அ+ேக அதிகமாைன> ெசா%.ெபா<0.
....... மா%வைர*
கம(S

சார% கவினிய ெந%

அமி(0விைள தீ+கனி ஒளைவ*7 ஈத

உர>சின கன. ஒளிதிக( ெந ேவ%
அரவ* கட%தாைன அதிக [3]
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எ: பாBயி8*கிறா!. அதி% இத விய3த7 ெசயைல* 7றிபிB8*கிறா!.

இபBேய, அதிகமா=ைடய பலவைக> சிற*களி% இத வ;ைம> ெசயேல

சிறபாக லப பB லவ!க5 அவ கால30 பிகால30 பல
பாட%கைள பாBனா!க5.

சாவாம% ெசGF ெந%*கனிைய அவ உ;ணாம% வழ+கி விடா., அத

இைணயற ஈைகேய அதிகமாைன இறவாம% தமி( இல*கிய உலக3தி.
சாேறா!க5 உ5ள3தி. நிலபB ெசG0விட0.
----------

[3]. ெபாிய மைலயி மண*கிற மல!கைளFைடய ப*க3திேல, வள!0 அழ7
ெபற ெந% மர3தி%, Aைவயா. சாைவ நீ*7வதா.. அமி(த3தி தைம
விைளத இனிய கனிைய ஒளைவயா8*73 தத, வைமையFைடய சின
கன.கிற ஒளி விள+7 நீ;ட ேவைலF, ஆரவார ெசGF கடைல ேபால

பரத ேசைனையF உைடய அதிகமா. மா%வைர - ெபாிய மைல. கவினிய - அழ7

ெபற . உர - வைம. அரவ - ஆரவார: ேபேராைச. தாைன – ேசைன.
--------------

5. பட"த #க$

அதிகமா=ைடய -ர3ைத பாBய ஔைவயா! அவ=ைடய ஈைகையF
ெவQேவ: வைகயி% அழகாக விாி30 பாBனா!. அவைன எ3தைன

பாராBனா. அவ8ைடய நா3தின தீரவி%ைல.

ஒ8 லவ அதிகமாைன ேநா*கி வ8வா. த Aற3தாைரF அைழ30*

ெகா;

வ8வா. அவைனF அவ!கைளF வரேவ: உபசாிபா,

அதிகமா. அவ!கD*7 இனிய வி8தளி30 மகி(வா. பல நாக5 த=டேன

இ80 தன*73 தமி( வி80 அளி*க ேவ; ெம: ெசா%வா. அவ!கD*7

பலவைக பாிசி%கைள வழ+கி, அவ!கைள பிாிய மன இ%லாம% விைட

ெகா 30 அ=வா. அலவ மீ  வதா%, ”ேப வதவ தாேன?"
எ: ற*கணி*க மாடா. பலைற வதா. அபி% சிறி0 7ைறயாம%

பழ7வா. எ3தைன ேப8ட வதா. மனவ0 7லாவா. இத
ப;கைள ஒளைவயா! எ 30ைர3தா!.
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ஒ8 நா5 ெச%லலா; இ8 நா5 ெச%லலா;

பல நா5 பயி: பலெரா

ெசா%=

தைல நா5 ேபாற வி8பின மாேதா!" [1]
[ ெச%லல - நா ெச%லவி%ைல. தைல நா5 ேபாற - த% நாளி% காBயைத
ேபாற.]
-------

[1]. றநாC:, 101.
தமி( 4%க5 பB*க பB*க 0ைம> Aைவ உைடயனவாக3 ேதா: எ:
லவ!க5 L:வா!க5. தமி( லவ!கேளா

பழக பழக அவ!க5 திய திய

தமி(> AைவையF அறிைவF தன*7 ஊ வதாக எ;ணினா அதியமா.

அதனா% அவ!க5 எேபா0 வதா. தைல நாளி% காBய அபிேல சிறி0
7ைறவிறி* காB வதா.

”நவி%ெதா: 4% நய ேபா., பயி%ெதா:

ப;ைட யாள! ெதாட!ப. "[2]

எபைத ந7 உண!தவனாகி ஒ<கினா அெப8 வ5ள%.
---------

[2] தி8*7ற5, 783.
அதியமாைன* க;

பாிசிைல ெப: உடேன த ஊைர அைடய ேவ; 

எ: சில லவ!க5 வ8வா!க5. அதிகமாேனா அவ!கைள எளிதி% விடமாட;

சில கால த+கி ேபாகேவ;  எ: வ:30வா. தம*7 நா5ேதா:

உபசார இனிய வி80 கிைட*க, அரச 7மாரைரேபால அவ!க5 இ:3
த+கினா., அவ!கDைடய உ5ள தா வி

வத -ைட> சிலகா%

நிைன*7. த மைனவி ம*க5 அ+ேக ேபாதிய உணவி%லாம% 0:வைத
எ;ணி3 தனிேய அவ!க5 ெப8?>A வி வா!க5., பாிசி% கிைட*7ேமா,

கிைட*காேதா; ’இபBேய வி80;ணி> ெசG0வி  ேபாG வா8+க5’ எ:
ெசா%விடா% எ ெசGவ0 எ: Lட> சில! த மன30*75ேள

வ80வ0; . அவ!கD*7 அதிகமான0 இய%ைப ெவளிப 30வ0 ேபால

பாடைல அைம3தா! ஔைவயா!. ”அதிகமா வழ+7 பாிசிைல ெப:வத7ாிய
கால நீ;டா., நீளாவிடா., அ0 உாிதியாக* கிைட*7. யாைன க8ைப
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வா+தி3 த ெகாகளினிைடேய ைவ30* ெகா5கிற0. அ 3த கண அைத

வாG*75 ெச.30கிற0. ெகாபிேல ைவ3த0 எபB அத யாைன*7

உணவாவ0 நி>சயேமா, அ0ேபால அதிகமாைன அUகினவ!க5 பாிசி% ெப:வ0

நி>சய.

இ+ேக வதவ!கD*7 அவ த8 ெகாைட ெபா85 அவ!க5 ைகயி% இ8ப0
ேபாற0தா. ஆகேவ, அவ த8 ெபா8ைள Vகரேவ; ெம: ஆவ.ட
உ5ள ெந சேம, நீ வ8தாேத! அவ=ைடய ந யசிக5 ஓ+கி வாழ !'

எ: தம*73தாேம ெசா%* ெகா5D வைகயி% அத> ெசGFைள பாBனா!.
அணிS; அணித யாைன இய%ேத!
அதியமா பாிசி% ெப[உ கால

நீB= நீடா தாயி=, யாைனத
ேகாBைட ைவ3த கவள ேபால*
ைகயக3 த0; அ0 ெபாGயா காேத;
அ8ேத மாத ெந ச,

வ8த ேவ;டா! வா(கவ தாேள .[3]

[யாைனையF இய.கிற ேதைரF உைடய அதியமா; இய.த% - ஓ த%

நீB= தாமதமானா., அ8ேதமாத - அ8த ஏமாத; பாிசி% ெபா8ைள

ெப: Vகர ேவ;  எ: எ;ணி ஏ+கி நிற . ெந ச ெந சேம. தா5 –
ய... ]
-------

[3]. றநாC:, 101.
யா( தய க8விகளா% இைச எ<பிF தாேம பாBF இைசைய வள!*7
கைலஞ!க5 பாண!க5. அவ!கDைடய மைனவிய! ஆ வா!க5; பா வா!க5.
அவ!கைள விறய! எ: L:வ!. பாண8 விறய8 எேபா0 நா

<வ0 Aறி*ெகா;ேட இ8பா!க5. அ+க+ேக உ5ள ெச%வ!கைள அUகி3

த கைல3 திறைமைய* கா B பாிA ெப:வா!க5. எ+ேக ெகாைடயி

சிறதவ!க5 இ8*கிறா!க5 எ: நாB> ெச%வா!க5.
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ஒ8 ெகாைடயாளியிட பாிசி% ெபற பாண ேவ: ஒ8 பாணைன> சதி3தா%,
தா ெபற இப3ைத . அவ= ெபற  எ: எ;ணி, அத* ெகாைட

யாளியி சிறைட அவ=*7 எ 30ைரபா; அவ இ8*7 இட30*7 ேபாக

வழி இன0 எ: L:வா. இபB வழி கா வதாக லவ!க5 பாட%க5

பாB வ5ள%கைள வா(30வா!க5. அத வைகயி% அைமத பாடைல ஆ:பைட

எ: ெசா%வ!. ஒ8 லவ ேவெறா8 லவனிட தன*7 பாிசி% வழ+கிய

வ5ளட ெச%ல வழி கா வதானா% அத7 லவரா:பைட எ: ெபய!

அைமF. L30*கைலயி% வ%லவ=*7 மெறா8 L3த ெசானா% அ0
L3தரா:பைட எற ெபய! ெப:. அபBேய பாணைன பா!30>

ெசா%வைத பாணா:பைடெய:, விற*7 வழி கா வைத விற-

யா:பைட ெய: ெபயாி

வழ+7வ!. ேநேர ஒ8வ=ைடய கைழ>

ெசா%வைதவிட இபB ஆ:பைட உ8வ3தி% பா வ0 Aைவயாக இ8*7,
ஒளைவயா! அதிகமா கைழ விறயா: பைட F8வி% அைம30 பாBனா!.
அத பாB% அதிகமா=ைடய -ர3ைதF ெகாைட இய%ைபF இைண30
பாBனா!. அத* கபைனைய> சேற பா!ேபா.

ஒ8 விற த=ைடய Aற3தா8ட த வ:ைமைய3 தீ!*கிற ெச%வ! எ+ேக
இ8*கிறா! எ: ேதB*ெகா;

மைலF, 7:, நட*க அாிய ெபாட%

கா மாக ேபாG*ெகா;B8*கிறா5. உட வ8கிறவ!க5 அவ5 ஆBனா.

பாBனா. வாசிபத7ாிய இைச* க8விகைள* ெகா;

வ8கிறா!க5;

அவைற ?ைடயாக* கB> Aம0 வ8கிறா!க5. அவ5 ைகயி% வாG அகற

வாணாG இ8*கிற0. ேசா: வா+கி> சாபிட ைவ3தி8ப0 அ0. அைத* கவி(30

ைவ3தி8*கிறா5. அைத நிமி!3தி பிB*க யா8 ஒ: ெகா *கவி%ைல.

வழியி% இைள: அவ5 உகா!தி8*கிறா5. அேபா0 அவைள மெறா8

விற சதி*கிறா5. இைச* க8விகைள* ெகா;

ெதாி0 ெகா5கிறா5.

அவ5 விற ெய: வதவ5

"ஏ இ+ேக அம!தி8*கிறாG?" எ: ேககிறா5 வத விற.
”இQவள ேநர நட0 நட0 ச30 ேபாேன; இ+ேக உகா!ேத.
எ=ைடய பா3திர3ைத ெந நாளாக* கவி(3தி8*கிேற; அைத நிமி!3த
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யாைரF காண Bயவி%ைல" எ: அய!>சிFட விைட L:கிறா5 ஏைழ

விற.

"அடடா! உ வ:ைமைய ேபா*7 ெப8மா ஒ8வ இ8*கிறா. அவனிட

ேபா. அவ= ெந Jர3தி% இ%ைல. அ8கி% தா இ8*கிறா. இேபா0தா
ந%ல சமய ேபானா% நிைறய ெபா8D ெபா= கிைட*7."
"யா! அவ? எ+ேக இ8*கிறா?"
"அவ ெபய! அதிகமா ெந மா அ சி. அவ த பைகவ!கேளா

அவ!கைள அழி30 அவ!க5 ஊைர> A

ேபாாி

எாி30விடா. அபB எாித ைக

அவ=ைடய யாைனகைள> Aறி3 தவ(கிற0. அைத பா!3தா% 7ைற> R(த

ம Aேபால3 ேதா:. பல ேவ% -ர!கD*73 தைலவனாகிய அ சி ேபாாிேல
க0ெகா;ட ெபா85கேளா

த நகைர அைட0வி வா. அத75 நீ

"அவ ெவறி ெப8மித3ேதா

இ8*7 ேபா0 எைன* கவனிபானா?"

அவனிட ேபாG> ேச!. அவனா% உ வ:ைம தீ8."

"இேபா0தா நறாக* கவனிபா. இேபா0 என? உலகெம%லா ப ச

வ0விடா. அவ தைன அைடதாைர பா0காபா. உ பா3திரமாகிய

ம;ைடைய நிமி!*க வழியி%ைல எற%லவா வ80கிறாG? அ+ேக ேபானா%
அைத* கவி(*கேவ Bயா0. பலவைக உணகைள* ெகா 30 பா3திர3தி%

அைட அைடயாக உண ஈர30ட பBFபB ெசGவா."
"அபBயா! அபBF ஒ8வ இ8*கிறானா?"

'இ8*கிறா அமா, இ8*கிறா. உடேனேபா. அவ ெகாைடைய அறிவாG.

அவ வாழ ! அவ யசி ஓ+க !" எ: வத தியவ5 வா(3தினா5.
இபB அதிகமா=ைடய பைகைய ஒழி*7 -ர3ைதF, உலகி% வறிய ப ச

வதா. த பா% வதவ!கைள ேபாறி* கா*7 ப;ைபF ஓ! அழகிய
கைதயாக, இனிய காசியாக, கபைன ெசG0 காBனா! ஒளைவயா! [4].

28

-------

[4]. றநாC:, 103.
ேவ: ஒ8 கபைன* காசியி. அதிகமா=ைடய ஈைகையF -ர3ைதF

இைண3தா! அ ெப8மாBயா!. அத பா , ஒ8 தைலவ=*7 தைலவி*7
இைடேய நிக< காத% நிக(>சிகைள> ெசா%. அகெபா85 வைகைய>

ேச!த0.

ஓ! ஆடவ த மைனவிைய வி > சில நா5 பிாி0 ெபா0மக5 ஒ83தியி

ெதாட! உைடயவனாக இ8தா. அதனா% அவ மைனவி மிக வாBனா5.
அவ மீ;  வதா. த கணவ என தீ+7 ெசGதா. ெபா:30*

ெகா;

அவ=ட ெவ:பிறி வா< கைடய மகளாத அவைன அவ5

ெவ:*கவி%ைல. இைத அவDைடய ேதாழி க;டா5. தீய ஒ<*க3ைதFைடய
ஆடவனிட ேகாப3ைத* காBனா%தா அவ தி80வா எப0 அ3

ேதாழியி எ;ண. ஆனா% அத ெப; மணிேயா சிறி0 வ83த3ைதேயா

ெவ:ைபேயா காடாம% அவைன ஏ:*ெகா5ள3 0ணி0விடா5. இைத
அறித ேதாழி அத ம+ைக ந%லாைள பா!30, "ஒேறா

ஒ: பிண+கி>

சி*கலாக பிரக5 7ள3தி% வள!தி8*கிறன. அவறி% கனிக5

ப<3தி8*கிறன; வைள0 ெதா+7கிறன. ஆழமான நீைரFைடய 7ள3தி.5ள

மீக5 அத பிரப பழ+கைள* கQகிறன. இத* காசிைய உைடய

0ைறக5 பல இத ஊாி% உ; . இ3தைகய ஊாி.5ள தைலவ=*7 எதி! ேபசா0

அவ ெசGF ெகா ைமகD*ெக%லா உப  ெபா:30, அவைன ஏ:*

ெகா5D கபி சிறத ெப;டாBயாக நீ இ8*கிறாG, இபBேய இ80
ெகா;B8தா% என ஆ7 ெதாிFமா? அவ த ேபா*கிேல ேபாவைத

நி:3தமாடா. இைத நீ ெதாி0 ெகா5ளாம% ந%ல ெப;டாBயாகேவ

இ8தா%, என*ெகன? உ ெந சிேல உ;டா7 0யர பலவாக ! நீ உ

அவல நிைலைய எ;ணி எ;ணி3 J*க வராம% கிடபாயாக! நீ தா+7கிற
நாக5 சிலவாக இ8*க !" எ: ெசானா5. அவ5 ெசா%வதாக பா
அைமதி8*கிற0.

அத பாB% அதிகமா=ைடய ஈைகையF -ர3ைதF ஒளைவயா! எபB

இைண3தா! ெதாிFமா? " நீ J+7கிற நாக5 சிலேவ ஆக இ8*க " எ=

ேபா0, ஓ! உவைம L:கிறா5 ேதாழி.
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"எேபா0 நி:3தாம% ெகா *7 மைழ ேபாற வ5ள நைமையFைடயைகையF, விைர0 ெச%. ஆ; யாைனகைளF, உய!த ேதைரF உைடய
ெந மா அ சி, பைகவைர அழி*7 ேபா!* க5ள30*க8கி% உ5ள
ஊ!*கார!க5, பல நா5 கவைலேயா

விழி3தி80 சில நாேள J+7வா!க5;

அபB நீ J+7 நாக5 சிலவாகேவ அைமக" எ: அதிகமா=ைடய

ஈைகையF -ர3 ைதF இைண30> ெசா%கிற0 அத பா .
அாியவாG பிரபி வாிற விைளகனி

7; நீ! இல சி* ெக;ைட கJஉ
த; ைற ஊர ெப;Bைன ஆயி
பலவா 7க தி ெந சி படேர !

ஓவா0 ஈF மாாி வ;ைக*
க பக

யாைன ெந ேத! அசா சி

ெகா%ைன இரT! ேபால>

சிலவா 7கநீ 0 A நாேள! [5]
[அாி% - ஒேறா

ஒ: சி*கி பிைணத பிைண. பவ! - ெகாB. வாிற -

ேகாைடFைடய ெவளிப*க. 7;

- ஆழ, இ சி - 7ள. கJஉ - கQ.

ெப;Bைன - அட+கிய மைனவியாக இ8பவ5. பட! - 0யர. மாாி வ;ைக -

மைழேபா! வ5ளைமைய Fைடய ைக .க  பக

யாைன - ேவகமாக>

ெச%. ஆ; யாைன ெகா% ைன - பைகவைர* ெகா%. ேபா!*கள. இர
ஊ! ேபால - இரைவFைடய ஊ!*கார!கைள ேபா%. 0 A - உற+7.]
----------

[5]. 7:ெதாைக, 91.
இQவா: அதிகமா ெந மா அ சியி பல வைக க( ஒளைவயாெர=
லைம ெப8

ெச%வியா8ைடய பாடாகிய ெகா<ெகாபி% ஏறி3 தமி<லக

எ+7 பரவி பட!0 மல!த0.
------------------
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6. ஒளைவயா தா%
அ* கால3தி% கா சிர3தி% ெதா;ைடமா இ80 அரசா;

வதா

அதிகமா=*7 ெபாிய மன!கDட நைப வள!*கேவ;  எ= அவா
உ;டாயி:. பா;Bய=*7> சில சமய+களி% அதிகமா ேபாாி%

உதவிாிதா. அதனா% அவ=ைடய ந* கிைட3த0. ஒளைவயாைர ேபாற
தமி(லவ!க5 அB*கB ம0ைர*7 தகE8*7 மாறி மாறி ேபாG*

ெகா;B8தா!க5. அத வாயிலாக அத ந வைம ெபற0. ேசாழ

மனனிட அதிகமா உற S;டா. அB*கB த*க ெபாியவ!கைள3 Jதாக

அ=பி> ேசாழ=ைடய நல+கைள விசாாி30 வர> ெசGவா. ேசர! 7ல3ேதா

ம  அவ=*7 ெந8*க இ%லாம% இ8த0. இ: ேந: வத பிள அ:

இ0. மிக பழ+கால தெகா;

ேசர மன!கD*7 அதிக! 7ல30*7-

மிைடேய ஒ8 வைகயான பைகைம இ80 ெகா;ேட வத0. அதனா% ேசர=ட
மா3திர அதிகமா=*7 யாேதா! உற இ%லாம% இ8த0.

ெதா;ைடமா=ைடய தைல நகர ெந Jர3 தி% இ8த0; ேசாழ நா *7

வட*ேக பல காவ த+கD*7 அபா% உ5ள0. அ+ேக லவ!க5 அB*கB ேபாG

வ8வ0 இ%ைல. ம0ைர*7 அவ!க5 ேபாவ0தா மி7தி. இதனா% ெதா;ைட

மா=ைடய ெதாட! அதிகமா=*7 உ;டாகவாG ேநரவி%ைல. எபBயாவ0

ேசாழ பா;Bய!கDட நS;ட0ேபால3 ெதா;ைடமா=ட= உற
ெகா5ள ேவ;  எற ஆ!வ அவ=*7 எ<த0.

இத7 என வழி எ: பல நா5 ஆராG0 ெகா;B8தா. பிற7,
ஒளைவயாைர* ெகா;

அத வி8ப3ைத நிைறேவறி* ெகா5ளலா எ:

ேதாறிய0. த க83ைத அத லவ! ெப8மாBயிட அறிவி3தா. அவ!
ேப8வைக ேயா , அQவாேற ெசGயலா எ: ெசானா!. உடேன த*க

காவல!கD, ைகFைறகைள3 தா+கி> ெச%. ம*கD, ஏவல!கD உட
ெச%ல பணி30, ஒ8 சிவிைகயி% ஒளைவயாைர ஏறி3 ெதா;ைட நாைட

ேநா*கி அ=பினா அதிகமா.

கேறா!*7> ெசற இடெம%லா சிற எபா!க5. ஒளைவயா! ெசற வழியி%

எ%லா அவ8*7> சிற* கிைட3த0. ம*க5 அவைர* க;

இறா!க5.

அ கனிய ேபசினா!க5. சில நாகளி% ஒளைவயா! கா சிைய அைட தா!.
மன!*7ாிய வாிைசகDட வத அவைர இனாெர: ெதாி0ெகா;ட
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ெதா;ைடமா அவைர வரேவ: ெப8

சிற> ெசGதா. * த+கDைடய

ெப8ைமைய* காதாேல ேகB8*கிேற; இேபா0 க;ணாேல த+கைள* காU

ேப: கிைட3த0" எ: உவைக ெபா+க* Lறினா.

"அதிகமானிட3தி80 நா வ8கிேற. அவ=ைடய வ5ளைமைய யாவ8

அறிவா!க5. அவ உ=ைடய நைப ேவ;B எைன3 Jதாக அ=பினா.

தகE! எ= ஊாி% இ80, -ர ஈைகF விள+க அரசாD அத3

தைலவ=ைடய ஏவைல ேமெகா;

வதி8*கிேற" எறா! ஒளைவயா!.

'த+கைள ேபாற ெபாியவ!கைள உறவின!களாக ெபற அதிகமா

கிைட3தகாிய ேப:ைடயவ தா எ: ெசா%ல ேவ; . அவ=ைடய நைப

ஏ:*ெகா5வ0 என*7 ெப8ைமையேய த8" எ: Lறி அளவளாவினா
ெதா;ைடமா,

ஒளைவயா! கா சிமா நகாி எழிைல பா!3தா!. ெதா;ைடமான0

அர;மைனைய நறாக பா!3தா!. "இத அர;மைனயி% பைட*கல+கைள
ைவ3 தி8*7 ெகாBைல நீ+க5 பா!*க ேவ; . ேசர ேசாழ பா;Bய!-

களிட+Lட இQவள பைட* கல+க5 இ8*7ேமா எப0 ஐயதா. மிக

நறாக அவைற ைவ30 பா0கா*7பB ெசGதி8*கிேற" எ:

ெதா;ைடமா Lறினா. ஒளைவயாைர அ+ேக அைழ30> ெசறா.
பைட*கல* ெகாB% ெபாிதாகேவ இ8த0. ஒ8 ப*க ஈBகளாக

ைவ3தி8தா!க5. மெறா8 ப*க ேகடய+களாக இ8தன, ேவ: ஓ! இட3தி%
பளபளெவ: ஒளி!த வா5கைள மாB ைவ3தி8தா!க5. ேவ%க5 ஒ8 பா%

விள+கின. வி%.! அ ஓாிட3தி% இ8தன. கவச+கD, தைலயி% அணிகிற

இ8 BகD தனி3தனிேய காசி அமாி3தன. இ= பல ேவ:

பைட*கல+கைள ஒளைவயா! அ+ேக க;டா!. யாைனயி அ+7ச+கD, 730*

ேகா%கD ஓாிட3தி% ஒ<+காக ைவ*கபB8தன . யாைன ெந8 சி5ைள

ேபால இ8பிேல ெசGதி8*7 பைட ஒ: உ;

அத7* கபண எ:

ெபய!. ேபா!*கள3தி% பைகவாி யாைன ேவகமாக வ8ேபா0 கபண+கைள

அத  Jவா!க5. அத கா% அைவ ைத*7; ேமேல நட*க Bயாம%
அ0 த மா: . அ3தைகய கபண+க5 ஓாிட3தி% 7வியலாக* கிடதன.
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ஆFதSைச நட*7ேபா0 ெதாழிலாள!க5 தைடய க8விகைள ெய%லா
Jசிறி3 0ைட30 ெம8கி

ைவபா!க5 SைவF மாைலையF RB

வழிப வா!க5. அ+ேக இ8த பைடக5 எ%லா அத ைறயி% விள+கின.

அவைற பளபள ெவ: ேதG30 எ;ெணG Sசியி8தா!க5. உைடததாக

ஒ:ேம இ%ைல. எ%லாவைறF நறாக> ெசப

ெசG0 பளபள*7பB

ைவ3தி8தா!க5. மயி \ைய> சிலவறி7 அணி0 அழ7 ெசGதி8தா!க5.

மாைலகைள ைனதி8தா!க5. அத* ெகாB% ந%ல பா0காபான இட3தி%
அைமதி8த0. காவல!க5 அ+ேக இ80 காவ% ாி0 வதா!க5.

”இ3தைன பைட*கல+கைளF நீ+கேள வா+கினீ!களா?" எ: ஒளைவயா!

ேகடா!.

"எ ேனா!க5 ைவ3தி8தைவ பல; நா வா+கினைவ சில”.
"இேபா0 ஏேத= விழா உ;ேடா? இவைற ந5றாக3 ேதG30 அணி
ெசGதி8*கிறீ!கேள!"

"இேபா0 ம  அ:; எேபா0ேம இைவ இத நிைலயி%தா இ8*7. ஒ8

ேவ ைன Lட ாிதிரா0."
"அB*கB இவைற> ெசப

ெசGFபB இ8*7ேமா?"

"ெசப ெசGய ேவ;B இரா0. அB*கB 0ைட30 ெநG Sச> ெசGேவ."
"இத பைட*கல+க5 யாேம உ+கD*7 பயப கிறனவா?”
"ஆ; இவறா% என*7 எ3தைன ெப8ைம! வ8கிறவ!கD*ெக%லா இத*

ெகாBைல* கா ேவ. க;டவ!க5 யாவ8 வியபைடகிறா!க5."

அதிகமா ெந மா அ சி ஒளைவயா8*7 உ;ைம விள+கிய0. ெதா;ைடமா

ேபாாி% ஈ ப கிறவ அ%ல எபைத அறி0 ெகா;டா!.
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ெதா;ைடமா, "அதிகமா பைட*கல* ெகாB% இதி% பாதியாவ0 இ8*7மா?
அ+ேக பைட* க8விகைள* க830ட தி83தமாக ேபாறி வ8கிறா!களா?"
எ: ேகடா.

ஒளைவயா! என ெசா%வெத: சிறிேத சிதைனF5 ஆ(தா!.
ெதா;ைடமா, "அவ ெகாBைலF இைதF ஒ ேநா*7ேபா0 இத

ெப8ைம உ+கD*73 ெதாிகிறெத: நிைன*கிேற. அதனா% தா நீ+க5

அ+75ள நிைலைய> ெசா%ல நாUகிறீ!க5 ேபா.!" எறா.

தமி( ெப8மாB*7 இத வா!3ைதக5 நயைடயனவாக3 ேதாறவி%ைல.

'ெகா. ைவ3த0 ேபால இவைற ைவ30* ெகா;டா கிறா. இத

பைட*கல+க5 -ர!ைகயி% ஏறி எ3தைனேயா ஆ; க5 ஆகியி8*க ேவ; .
இைத ஒ8 ெப8ைமயாக எ;Uகிறாேன? ' எபைத நிைன*ைகயி% அவ8*7

உ5Dற> சிாி*க3தா ேதாறி:. அதிகமா ெப8ைமைய ெவளியிட வாG பான

சமய வதி8*கிற ெத: மகி(தா!. "அதிகமானிட உ5ள பைட* கல+கD*7
இ+75ளவ:*7 எ3தைனேயா ேவ:பா க5 . இ+ேக இவைற3 ெதGவமாக

அ%லவா ைவ30 ேபா:கிறீ!க5? அ+ேக –”

"அ+ேக இபB இ%ைலயா? பைட*கல* ெகா B% இ8*கிறத%லவா?"
"இ8*கிற0, இ8*கிற0. ஆனா% அ+ேக பைட* கல+கைள3தா ேச!தாேபா%
காணBயா0."

"ஏ அபB> ெசா%கிறீ!க5?"
'இ+ேக உ5ள க8விக5 ெச%வ பி5ைளகைள ேபால பள பளெவ:
விள+7கிறன; \ைய அணி0 மாைலைய> RB* ெகா;  அழகாக*
கிட*கிறன. பிBகைள நறாக> ெசப

ெசG0 தி83தமாக ைவ3தி8*கிறீ!க5.

08ேவறாம% அB*கB ெநG Sசி வ8கிறீ!க5 இத* ெகாB% இைவ.
பா0காபாக உ5ளன. ஆனா% அதிகமா=ைடய பைட*கல+கேளா –”
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ெதா;ைடமா அவ! ெசா%ல ேபாவைத* ேகக ஆவ.ட இ8தா.

ஒளைவயா! ெதாட!0 Lறினா!.

"அைவகளி% பலவறி7 ைன ாி0 ேபாயி8*7. பலவறி7* க+7க5
ஒBசலாக இ8*7."
"ஏ அபB ?”
"பைகவ!கைள* 73தி அபB ஆயின . ஒ8 க8வியாவ0 < உ8ேவா
எ%லா சிைத0 உ8*7ைலதி8*7."

இரா0.

"அவைற அபBேய பைட*கல* ெகாB% ேபாB8*கிறா!களா?"
"பைட*கல* ெகாB% எப0 ேப8*73 தாேன அறி பைட*கல+க5 அ+ேக
இ8ப தி%ைலேய! ேபாாி80 Vனி ஒB0 வைள0 S * கழ: பிB

உைட0 வ8. அபBேய ெகா%ல படைற*7 அதிகமா அ=பி வி வா.

அ+ேகதா அவைற பா!*கலா. அைவ ெசப

கா3தி8*7. இத அழ7 வ8மா?"

ெசG0 வதா% அ 3த ேபா!

?தாB உ5ேள ஒ8 7றிைப ைவ30 ேபசினா!. அதிகமா=ைடய

பைட*கல+கைள இழி30* L:வ0ேபா% அவ=ைடய விர3ைத க(தா!.

ெதா;ைடமா=ைடய பைட*க8விகைள க(வ0 ேபால, அைவ பயனிறி*

கிடபைத* 7றிபி

இக(தா!.

"பைட*கல+கைள பா0கா30 ைவபதேக எQவளேவா ெசலவாகிற0" எ:
ஒளைவயாாி 7றிைப உணராம% ேம. ெதா;ைடமா ேபசினா.

"நீ+க5 ெபாிய அரச!. அதனா% இபBெய% லா அழ7 ப;ண Bகிற0.
அதிகமா சிறரச தாேன ? ைகயிேல இ8தா% வறியவ!கD*7

ேவ;Bயவைற வாாி வழ+7வா; இ%ைலயானா% தா உ;Uவைத

அவ!கD*7 பகி!தளி30 மகி(வா."
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அதிகமா=ைடய ஈைகையேய இத ெமாழிகளா% ஒளைவயா! லப 3தினா!.

ெதா;ைடமாேனா அதிகமாைன வறிய எ: ெசா%வதாக எ;ணி* ெகா;டா.
"த+கDைடய தி8வா*கா% எ=ைடய பைட*கல* ெகாBைல> சிறபி30 ஒ8
பாட% பாBய8ள ேவ; " எ: பணிவாக ேவ;Bனா.

"அபBேய ெசGகிேற. அதிகமா=ைடய பைட*கல நிைலையF ேச!3ேத
பா கிேற” எ: தா Lறிய க830*கைளெய%லா அைம30 ஒ8 பாடைல
பாBனா! ஒளைவயா!.

இQேவ, \வி அணி0 மாைல RB*

க;திர5 ேநாகா தி83தி ெநG அணி0
கBFைட வியனக ரQேவ; அQேவ,

பைகவ!* 73தி* ேகா

Vதி சிைத0

ெகா:ைற* 7றி% மாேதா; எ:
உ;டாயி பாத ெகா 30
இ%லாயி உட உ;U
இ%ேலா! ஒ*க% தைலவ,

அ;ணனா%எ+ ேகாமா வ0தி ேவேல.[1]
[ இைவகேளா, மயி\ைய அணி0, மாைல Rட B. உ8வ திர;ட
வைமFைடய கா அழ7ற> ெசG0 ெநG இடெப:, காவைலFைடய அகற

அர;மைனயி% இ8* கிறன. அைவேயா - எேபா0 வள இ8தா% ேவ;Bய
உணகைள வழ+கி, வள இ%ைலயானா% தா உ;Uவைத பகி!தளி30

உட=;U ஏைழகளி உறவின=, தைலவ=, அ; ணyமாகிய எ ேகாமா

அதிக=ைடய Lாிய ைனையFைடய ேவ%கேளா- பைகவ!கைள* 73தி

ப*க+கD, 4னிF சிைத0, ெகா%ல=ைடய உைல*களமாகிய சிறிய இட3 தி%

இ8*கிறன. இQேவ - இைவ, \ - மயி\ . க; - இட; இ+ேக உ8வ.

ேநா கா( - வய கா கB - காவ%. விய% நகர - அகற அர; மைனயி%

உ5ளன. நகரேவ எப0 நகரQேவ எ: விகாரமாக நிற0. அQேவ - அைவ.
ேகா

- ப*க. Vதி - Vனி. ெகா% 0ைற - ெகா%ல=ைடய உைல*க5 மாகிய,

7றில - 7றிய இ%% உ5ளன. பத - உண ெபா85. இ%ேலா! - வறியவ!க5.

ஒ*க% - உறவின. ைவ -L!ைமயான .]
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[1]. றநாC:, 95
ெதா;ைடமா இைத* ேக

மகி(0 ேபானா. ஒளைவயா! சில கால அ+ேக

த+கி அதிகமா=ைடய 7ண நல+கைள ெய%லா ெதா;ைடமா=*7> ெசானா!.
அ3தைகய அறிைட ெப8 மகளா8ைடய மதி*7ாியவனாக இ8பத7
அதிகமானிட ஏேதா சிறபி8*க ேவ;  எப0 அ மன=*7

லனாயி:. "அதிகமா=ைடய ந உ+களா% கிைட3தத7 நா மி*க நறி

பாரா கிேற" எ: மன கனி0 Lறினா.
----------------

7. ேகாவ&' ேபா  (மர பிற'#

தி8*ேகாவKாி% மைலயமா தி8B* காாி எ= -ர வா(0வதா. ஒ8

சிறிய நா *73 தைலவ அவ அத நா *7 மலா

எ: ெபய!.

மைலயமா எப0 அவ=ைடய 7B ெபய!. மைலயமாகDைடய நா

மைலயமா நா . அத ெபய! நாளைடவிேல சிைத0 மலா

எ: ஆகிவிட0.

காாி சிறத -ர. ஆற. ஆ;ைமF உ5ள பல -ர!கைள உைடய ெப8

பைட ஒ: அவனிட இ8த0. தமி( நாB% ெபாிய மன!கD*73 0ைண

பைடயாக அைத3 தைலைம தா+கி நட3தி>ெச: அமன!க5

ெவறியைடFபB ெசGவா காாி. பா;Bய அைழ3தா. 0ைணயாக

ேபாவா; ேசாழ அைழ3தா. ேபாவா; ேசரமா=*7 0ைணயாக

ேபாவ0; . அவ யா8*73 0ைணயாக> ெச%கிறாேனா அத மன ெவறி

அைடவ0 உ:தி எற க( அவ=*7. இ8த0.

ெவறி ெபற மன!க5 காாி*7 மி7தியான ெபா8D ெபா= த8வா!க5;
ஊைர* ெகா பா!க5; ேத!, யாைன, 7திைரகைள வழ+7வா!க5. ஆத,
அவ=*7 எதனா. 7ைற இ%லாம% வா< நிைல அைமத0. அபB

ெபறவைற அவ தன*ெக: ைவ30*ெகா5வதி%ைல; லவ!கD*7*
ெகா பா; பாண!கD*7 வழ+7வா; ஏைழகD*7 ஈவா; L3த!கD*7

அளிபா. எ3தைன கிைட3தா. அ3தைனையF பிற8*7 ஈ0 மகி(வ0
அவ இய%.[1]
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[1]. றநாC:, 122.
அவ=ைடய -ர3ைத Bமன!கD பாராBனா!க5. அவ ஈைகைய*

கைலஞ!க5 க(தா!க5. இர;ைடF பாவாண!க5 பாட%களி% அைம30>

சிறபி3தா!க5.

தி8B*காாி*7> ேசரமா ெந8+கிய ந;பனாக இ8தா. அ* கால3தி%

வ சிமா நகர3தி% இ80 அரசா;டவ ெப8 ேசர% இ8ெபாைற எ=

மன. அவ காாியி -ர3ைத ந7 அறி0 அB*கB வர> ெசG0 அளவளாவி

இ:வா.

ஒ8 ைற காாி வ சி மாநக8*7 ேபாயி8த ேபா0, ேசரமா த மன3தி% ெந
நாளாக இ8த வி8ப ஒைற ெவளியிடா, ெகா% மைலைய> சா!த

ப7திகைள ஓாி எற 7:நில மன ஆ;

வதா. அவ விேபாாி%

வ%லவ. அதிகமா=*7 அவ=*7 ஓரள உற இ8த0. அதிகமா
நாளைடவி% த=ைடய நாைட விாி30*ெகா;
இ8ெபாைற க;டா. அைத* க;

வ8வைத ெப8 ேசர%

ெபாறாைம உ;டாயி:. அவைன அட*க

ேவ; மானா% அவ=ைடய நா *7 அ8கி% த பைட இ8*கேவ;  எ:

க8தினா. ஓாியி ெகா%* Lற அதிகமா=ைடய நாைட அ 30 இ8த0.

ஓாி ெப8 பைடைய உைடயவ அ%ல. அவைன அட*கி அவ நாடாகிய

ெகா%* Lற3ைத3 த வசப 3தி* ெகா;டா% அதிகமாைன அ 3தபB
அட*7வ0 எளிதாக இ8*7 எப0 ேசர=ைடய திட.

இத* க83ைத* காாியிட எ 30> ெசானா, ெப8 ேசர% இ8ெபாைற ;
'த*க ெசQவி பா!30* ெகா%* Lற3தி ேம% பைடெய 30>

ெச%லலாெம: இ8*கிேற. அேபா0 உைடய உதவி ேவ;Bயி8*7"

எறா.

காாி :வ% S3தா.
"ஏ? நா Lறிய0 த*கதாக3 ேதாற வி%ைலேயா?" எ: ேகடா ேசரமா.
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"அபB எ;ணவி%ைல. ஓாி மிக> சிறியவ. கா% ைத3த 5ைளெய *க*
ேகாடாிைய -ச ேவ; மா? மன!பிரா தி85ள3ைத நா அறி0
ெகா;ேட. எ=ைடய பைடேயா

அவ நிகமாடா."

நா ெச: ெபா8தா% இர;

நாைள*7

"ஒ8கா% அதிகமா அவ 0ைண*7 வதா% - ?
"ஓாி*7 அதிகமா=*7 அQவள ெந8+கிய ெதாட! இ8பதாக3

ெதாியவி%ைல. ஒ8கா% ேசர நா  பைட ெச: தா*கினா% அவ இ0 தா
சமய எ: ேபா8*7 எ<தா. எழலா. நா தா*கினா% அவ கவைல

ெகா5ள மாடா."

"சாி; உம*7 எ0 ந%லெத: ேதா:கிறேதா அைதேய ெசGயலா" எ: ேசர
காாியி க830*7 உடபடா.

காாி விைட ெப:3 தி8*ேகாவK8*7 வ0 ேபா8*7 ஆவனவைற> ெசGதா.
'ெகா%* Lற3ைத> ேசரமா=*7* ெகா 3தா%, அவ=*7 அட+கிய ேவளாக

ஆசி ாியலா; இ%ைலயானா% ேபா8*7 வ8க' எ: Lறி* காாி ஓாி*73 J0

ேபா*கினா. ெந +காலமாக உாிைம வா( வா(தவ=*7 ஒ8வ=*7 அட+கி
வாழ மன வ8மா? அவ உடபடவி%ைல.

காாி ேபா! ரA ெகாBவிடா. த பைடகைள வ730 ஓாியி நகைர

:ைகயிடா. ஓாியிட விேபாாி% சிறத -ர!க5 பல! இ8தா!க5.

அவ!க5 மி *7ட காாியி பைடைய எதி!30 நிறா!க5. காாி*7* காாி ெயற

ெபயேரா

ஒ8 க8+7திைர இ8த0. அவ அதேம% ஏறிவதா. ஓாி*7 ஓாி

ெயற ெபயைரFைடய பாி இ8த0. ேபா! க3தி% இ8 சாரா! பைடF சதி30
ேமாதின. ஓாியி நா

ஆதலா% அ+75ள ம*களி% வைமFைடய இைளஞ!க5

அவ பைடயி% ேச!தா!க5. அறெநறி திறபி> ேசர மன=ைடய J;

தலா%

காாி பைடெய 3தைத ெபாறாம% அவ!க5 Lட Lடமாக பைடயி% ேச!0
திற.ட ேபாாிடன!.
இர;

?: நாக5 க ைமயாக ேபா! நடத0. காாி அ0வைரயி% த

பாசைறயி% இ8தபBேய இன இனவா: ெசGய ேவ;

ெம: கடைள

39

பிறபி30* ெகா;B8தா. ?: நாகளாக நடத ேபாாி% யா! வி Aவா!க5

எ: ெதாியவி%ைல. 'இனி நா Aமா இ83த% Lடா0' எ: காாி தாேன ேபா!

ைன*7 வதா ; காாி ெய= 7திைரயி ேம% ஏறி அவ ேபா!*கள3தி%
வ0 நிறட, அவ=ைடய பைட -ர!கD*7 திய :*7 ஏறிய0. த

வைமைய ெய%லா காB ேபா! Fாிதன!.
------------

[2]. சி:பாணா:பைட, 110-111.
ஓாி த 7திைரயிேம% ஏறிவ0 ேபா! ெசGதா. அவ பைடயி% இேபா0

தள!>சி நிழலாBய0. பைட3 தைலவ!களிேல சில! -(தன!. ஓாி த 7திைரைய
ேன ெச.3தி* காாி யி8த இட3ைத அைடதா. இேபா0 காாிF ஓாிF

ேந8*7 ேநராக நி: ேபா! ெசGதா!க5. காாி ைவர பாGத மர ேபாறவ;

எ3தைனேயா ெப8 ேபா!கைள> ெசG0 ெவறி க;டவ. அவ=*7 

நிபெதப0 எ30ைண ெபாிய -ரனாயி= இயலாத ெசய%. ஓாியா% எபB

நிகBF? ஆனா% அவ சிறி0 பி வா+கவி%ைல. தள! ேதாறினா.
த உயிைர பிB30*ெகா;

தா*கினா. என பய? கைடசியி% காாியி

வாD*7 அவ இைரயானா. காாி ெவற0 வியேப அ:. ஓாி ஓடாம%

ஒளியாம% ேந! நி: ேபா! ெசG0 உயிைர விடைத* க;

யாவ8 வியதன!.

அவ=ைடய நாைட அBப 3திய காாி அைத> ேசரமா=*7 ஈதா [3].

"ேசரமா த*க அதிகாாிகைளF பைட3 தைலவைரF ெகா%* Lற30*7
அ=பி3 த ஆசிைய> ெச.3தலானா.

ேசரமா ெசGத இத> ெசயைல> சாேறா!க5 ேபாறவி%ைல. அதிகமா=*7>

ேசரமா பா% ேகாப மி*க0. அவ=*7* க8வியாக இ80 ஓாிைய* ெகாற

காாிைய உடேன ேபாG* ெகா:வி

வரேவ;  எற ஆ3திர

உ;டாயி:. ஓாி ெகா%லபடா எற ெசGதிைய* ேகட அத*

கண3திேலேய அவ காாிைய பழிவா+கேவ;  எற வ சின3ைத>

ெசGதா. ஆற ேபா * காாிேயா

ெபா8வைதவிட உடேன த எ;ண3ைத

நிைற ேவற ேவ;  எ: 0B3தா.
------------

[3]. அகநாC:, 209
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அத7 ஒ8 தைட இ8த0. அவ=ைடய மைனவி க8றி8தா5. பல கால மக

இ%லாம% இ8த அவள0 க தீ8 ப8வ வத0. அத> ச மய3திலாேபா!

ாிய ேபாவ0? இைத அதிகமாைன> ேச!த ெபாிேயா!க5 எ 30>

ெசானா!க5. அவ அரசிய% வ%லவ. மாறா வைய அறி0 ைவ30

அவ ேசா!ற ெசQவி க;

தா*க ேவ;  எபைத ந7 உண!தவ.

ெகா%* Lற3தி% நிக(த ேபாாி% அவ= அவ பைடF ஈ ப >

ேசா!வைடதி8த கால அ0. அ0ேவ எளிதி% தி8*ேகாவKாி ேம% பைட

ெய *க3 த*க ெசQவி எப0 அவ எ;ண. ஆத, இேபாேத பைடெய<>சி
நட*க ேவ;  எறா. அவ உறவின!க5 அவ=*7 எதிராக> ெசா%.

ஆற% உைடயவ!க5 அ%லேர! அவ!க5 ஒளைவயாைர அUகி3 த+க5 க83ைத>

ெசா னா!க5. அவ! அதிகமானிட ெச: ேபாைர> சிறி0 தா(30

ேமெகா5ளலாேம எறா!. "கா:5ள ேபாேத Jறி*ெகா5ள ேவ; . சிறி0

தா(3 தா% காாி ம:பBF ஊ*க ெப: வைமFைடய வனாகி வி வா"
எறா அதிகமா.

"இைறவ தி8வ8ளா% உன*7 மக பிற*க ேபாகிற0. 7ழைத பிறதட
பா!*க ேவ;Bய0 தைதயி கடைம. நீ அ+ேக ேபாாி% ஈ ப B8*7ேபா0,
இ+ேக 7ழைத பிறதா% உனா% எபB* காணBF? அேதா , ேபாாி

B எனா7ேமா எ: உ மைனவி அ>ச3ேதா

ெப;க5 மன மகி(>சி ேயா

இ8பாேள! க8ற

இ8ப0 இறியைமயாத0."

"ேபா! ெசGவேத வா(*ைகயாக ேபாGவிட என*7 திய ேபா! எறா% ஊ*க
உ;டாகிற0. -ர* 7ல3திேல 7த எ மைனவி நா ேபா8*7> ெச%வ0

க;

அ Aவதானா%, அைதவிட இ<*கான ெசய% ேவ: இ%ைல. அவ5 அபB

அ A பவ5 அ%ல5 எப0 என*7 நறாக3 ெதாிF. அவ5 உவைகFட ேபாG

வா8+க5 எ: விைட ெகா 3த=வா5 எேற நகிேற."

"-ர* 7ல30 உதி3த ெப;களி ெப8ைமைய, பாB பாிசி% ெப: வா<
ெப;ணாகிய யா எபB அறிேவ? ஆயி=, பிறதட 7ழைதைய3 தைத
பா!*க ேவ;  எ: ெபாிேயா!க5 ெசா%வா!க5."

"நா ேபா!*கள3தி% இ8*7ேபா0 ெசGதி வதா% உடேன வ0 பா!*கிேற."
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அதிகமா தா எ;ணிய எ;ண3தி% தி;ணைடயவனாக இ8*கிறா
எபைத உண!0 ெகா;டா! ஒளைவயா!. ேமேல ஒ: ேபசவி%ைல.

ைறபB ேபா8*7ாிய ஏபா க5 நைடெபறன. அதிகமா பைடெய 30

வ8வைத*காாி அறிதா.

ெப;ைணயாற+கைரயி% இ8ப0 தி8*ேகாவK! . அதிகமா பைடக5 அ+ேக

ெச: R(0 ெகா;டன. மைலயமா ஓாிைய* ெகா: வத ெப8மித3தா.,

ெப8 ேசர8 ெபாைற யிட பாிசி%க5 ெபற மன நிைறவினா. L30
பா  ேக

இறி8தா. மெறா8 ேபா8*7 அவ ஆய3தமாக

இ8*கவி%ைல. ஆனா. வாயி% கதைவ எதிாி வ0 த ேபா0 Aமா இ8*க
BFமா? அவ= ேபா! -ர!கைள* LBனா; ேபா! ெசGயலானா.

ஓாியி பைட நிைல ேவ:; அதிகமா பைட நிைல ேவ:. அதிகமா ெபாிய

நாைட உைடயவ. ெபாிய பைட அவ=ைடய கடைளைய நிைறேவற*

கா3தி8த0. பல ேபாாிேல ெவறி ெபற பைட அ0. காாியி பைடF

தா(தத:. ஆயி= அணிைமயி% ேபாாி * கைளறி8த சமய அ0.

ஆத இய%பாக உ5ள ஊ*க அேபா0 இ%ைல. இ8பி= மான படவாி

உயி! வி வ0 இனிெதற ெகா5ைகயினராத ெகாதி30 எ<தன! -ர!. "எ

அய% நா 3 தைலவ= எ ந;ப=மாகிய ஓாிைய அறெநறி திறபி*

ெகாறதகாகேவ இேபா0 ேகாவKைர3 தா*7கிேற" எ: ரசைறய>

ெசGதா அதிகமா.

ேபா! ?;ட0; இ8பைடF மி *7ட ஒைற ஒ: தா*கின. காாியி பைட

தள!>சி காBய0. அத> சமய பா!30 அதிகமா -ர!கைள3 J;Bனா, காாி

இத நிைலைய நறாக அளவி

அறிதா. ேமெகா;

ேபாாிடா% தன*73

ேதா%வி உ:தி எபைத உண!தா. தா ஓாிைய* ெகாறத7 ஈடாக

அதிகமா தைன* க;டா% ெகா:வி வா எற அ>ச அவ=*7

உ;டாயி:. அதனா% அவ இ%லாத ப*கமாக> ெச: ேபா! ெசGதா. இனி
எதி!3தா% உயி8*7 ஊ: பா

நிக< எற நிைல வதட தி8*ேகாவKைர

வி விட3 தீ!மானி3தா. அவ= அவ பைட -ர! சில8 பி வா+கி ஓB

ஒளிதன!. ஏைனயவ!க5 சர; அைடதன!.

ெவறி மாைலைய ைன0 நிற அதிகமா=*7 மெறா8களி> ெசGதி
கா3தி8த0. தகEாி80 வத J0வ ஒ8வ அவ=*7 மக
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பிறதி8*கிறா எற ம+கல> ெசGதிைய> ெசானா. ேகாவK! ெவறிேயா

இத> ெசGதிF ேச!0 அவ=*7 எ%ைலயற மகி(>சிைய உ;டா*கின.
உடேன, த பைட3 தைலவ!களிட ேவ;Bய வைற> ெசGFபB

ெசா%வி 3த 7திைரயி% ஊ!0 ேபா!*ேகால30டேன விைரவாக>

ெசறா அதிகமா. தகEைர அைட0 ேநேர அதர3ைத அUகினா. அவ

உ5Oாி% இ8தி8தா% நீராB ைனவன ைன0, SAவனSசி,
ெபாிேயா!கைள னி *ெகா

வதி8பா. இேபாேதா ேநேர ெவறி*

கள3தி80 ஓBவதி8*கிறா. அவ மைனவி தவமகைன ெபறி8தா5.

அவேனா ெவறி மகைள ெப: வதா. ஆ!வ3ேதா

70 நிற

அதிகமா=*7 அவ 7ல3ைத விள*க வத 7ழைதைய* ெக; வ0
காBனா!க5. ஒளைவயா! அ8கிேல நி: ெகா;B8தா!.

ெவறி மி *7ட ேபா!*ேகால3ைத* கைளயாம% வ0 நி7 அதிகமாைன

அவ! க; எ 30 பா!3தா!. அவ ேதாற அவ8*7 வியைப3 தத0. அவ

எபB* காசி அளி3தா?

ைகயி% ேவ%; கா% கழ%; உடபிேல ேவ!ைவ; அவ க<3திேல ப>ைச;.

அவ தைலயிேலபைன மாைல ; ேபா! ெசGய அணித ெவசி மாைல, ேவ+ைக*
க;ணி இவைற அவ Bயிேல RBயி8தா. ேயா

ெபா8த ஆ;

யாைனையேபால இ= அவ=*7 பைகவ!பா% உ;டான சின அட+க
வி%ைல. அவேனா

ெபா8தவ!களி% யா! உG தா!க5? பைகவ!கைள* க;

சின3தா சிவதக; இ= சிவ3 தீரவி%ைல; ஆ, த தவ*ெகா<தாகிய

மகைன பா!30 க; சிவ வா+கவி%ைல.

-ரேம இபB உ8ெவ 30 வதேதா எ: வியதா! ஒளைவயா!. அவ8ைடய

வியண!>சி உடேன பாட% வBவ3ைத எ 3த0.
ைகய0 ேவேல; காலன ைனகழ% :
ெமGய0 வியேர; மிடற0 பA ;.
வக! ேபாகிய வள! இள ேபாைத
உ>சி* ெகா;ட ஊசிெவ; ேதா
ெவசி மாமல! ேவ+ைகெயா

விைரஇ>
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Aாியி8 பி3ைத ெபாய> RB

வாிவய ெபா8த வய*களி: ேபால

இ= மாற0 சினேன ! அேனா !

உGதன! அ%ல! இவ உடறி ேயாேர;
ெச:வ! ேநா*கிய க;, த

சி:வைன ேநா*கிF சிவ ஆ னாேவ. [4]
[விய! - ேவ!ைவ. மிட: - க<30.வகா - பைகவ!. ேபாகிய - அழிவத7*

காரணமான ேபாைத-பைன . உ>சி- மர3தி உ>சி. ஊசி ெவ; ேதா - ஊசி

ேபாற ைனையFைடய 7830 ஓைல . விைர இ-கல0. Aாி இ8 பி3ைத -

A8;ட காிய தைல மயி!. வாிவய -  . வய*களி: - வைமFைடய ஆ;

யாைன . இ= ஆறா0 எ: பிாி*கலா. அேனா - அேதா; இர*க* 7றி,

உடறிேயா! எதி!3தவ!க5. ெச:வ! - பைகவ!கைள . சி:வைன - மகைன. ஆனா நீ+கவி%ைல.]
----------

[4]. றநாC:, 100.
மகைன* க;

நி:வ ஏபா

மகி(த அதிகமா, தி8*ேகாவKாி% த*க பைட3தைலவைர

ெசGதா. பிற7 மக பிறதத7 ெப8 விழா* ெகா;டாBனா.

பைட -ர!கD*7 ெபா= ப;ட -சினா. லவ!கD*7 பாிசி% பல

வழ+கினா. பாண8 விறய8 L3த8 பல வைக ெபா85கைள

ெபறா!க5. அதிகமா=ைடய நா

<வ0ேம களி* L3தாBய0. தி8*ேகாயி%

களி% சிறபான SசைனகD விழா*கD நடதன.

பிறத மக=*7 ெபா7ெடழினி எற ெபயைர> RBனா அதிகமா. அவ

நாெளா8 ேமனிF ெபா<ெதா8 வ;ணமாக வள!0 த பி5ைளப8வ
விைளயாட%களா% ெபேறா!கைளF மேறா!கைளF மகிழ>ெசGதா.

அதிகமா 7ல ம+காம% இவனா% ஒளி8 எ: சாேறா!க5 இ:
உ5ள+கனிய வா(3தினா!க5.
--------------
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8. இய+ இைச!
BFைட மன!க5 த பைட*7 வைம ேபாதாெத: க8தினா% 0ைணயாக
வரேவ; ெம: காாிைய அைழபா!க5. காாியி 0ைண யி8தா% ெவறி

தம*ேக கிைட*7 ெம: நிைனபா!க5. அ3தைகயவ=ைடய -ர3ைதF பைட

வைமையF எபB அள0 ெசா%ல BF? அத ெப8 -ரைன ஊைர வி

ஓட> ெசGதா அதிகமா எற ெசGதிைய B மன!க5 ேகடா!க5. ேசாழ

அதிகமாைன பாராB மகி(தா. பா;Bய த ந;ப இ30ைண

வைமFைடயவனாக இ8*கிறாேன எ: எ;ணி ெப8மித ெகா;டா.

ெப8 ேசர% இ8ெபாைறேயா ஒ: ேதாறாம% மய+கினா; வ8தினா.

-ர8லக அதிகமாைன* ெகா;டாB ேபாறிய0. லவ!க5 அவ ெவறிைய

பாBனா!க5.

பரண! எ= ெப8+ கவிஞ! அதிகமா தி8*ேகாவKைர3 தா*கி* காாிைய

ஓட> ெசGதா எபைத* ேக5விF: அவைன பா!*க வதா!. அவ=ைடய

மகைனF க;

மகி(தா!. அதிகமா=ைடய -ர3ைத பல பாட%களா%

பாBனா!. அத பாட%கைள* ேகடவ!க5 அவறி Aைவயிேல ஆ(0

இறா!க5. அதிகமா=ைடய ந%ய% க5 எ%லாவைறF பல வைகயி%
பாராB பாBய ஒளைவயா8*7 இேபா0 எ: இ%லாத இப

உ;டாயி:. தைடய தபியாகேவஎ;ணி அ பா3த அதிகமாைன

ெப8 லவ!க5 பல! பாட ேவ;  எற ஆவ% அவ8*7 இ8த0. இேபா0

தி8*ேகாவKாி% அவ ெபற ெவறிைய பரண! பாBயைத* காதார* ேக

அவ! மன நிைற ெபற0. ஒேர மாதிாி அணிகைளF மாைல கைளF அணி0

ைன வைதவிட, பலவைக மணிகைளF அணிகைளF பல வ;ண

மாைலகைளF அணி0 ேகால ெசGவ0தாேன சிறபாக இ8*7? அ0 ேபாற

சிற இேபா0 அதிகமா=*7 உ;டாகி விட0 எ: அத3 த;டமி(>
ெச%வியா8*7 மகி(>சி ெபா+கிய0. அவ8 ஒ8 பா  பாBனா!.

"உேனா!க5 அாிய ெசய%க5 பல ெசGத வ!க5 . அமர!கைள வழிப

ேவ5விகைள> ெசG0 ஆ7தி அளி3தா!க5. ெப:வதகாிய உய!த வைகயான

க8ைப இத நா *7* ெகா;

வ0 விைளய> ெசGதா!க5. கட% ைட

R(த உலகி% த ஆழிைய> ெச.3தி வழிவழியாக ஆ; வதா!க5. அவ!கைள

ேபாலேவ நீF பல அாிய ெசய%கைள> ெசGதாG. அவ!கைளேபாலேவ-ர30*7

அைடயாள மாக ெபானாலாகிய -ர*கழைல அணிதி8*கிறாG. உ

7லெப8ைமைய* கா  பைனமாைலைய ைனதி8*கிறாG. அவ!க5
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ேதவ!கைள நி:வி விழா ெவ 30 வழிபட அழகிய மல! ெபாழிைல நீ இ:

கா30 வ8கிறாG. அவ!க5 ஏதிய0 ேபாலேவ ேவைல ஏதி நிகிறாG. அவ!க5
ஏ< மன!கைள ெவற த7 அைடயாளமாக அமன!களி அைடயாள*

ெகாBகைள* ைகபறி* ெகா;டா!க5. அவ!களிட மி80 நீ உாிைமைய ெபற

பி, நீF ஏ< ேபேரா

ெபா80 ெவறாG. இQவள சிறைடய நீ அேறா

பா வத7ாிய ெப8 கேழா

நிறாG? இ: உ க( பி=

மி7தி8*கிற0. தி8*ேகாவKாி% காாிேயா

மைல0 ெபற ெவறி

எ%ேலா8*7 கிைட*7மா? இேபா0 நீ ஏ0 ஆழி எQவள வைமFைடய0!

இ ெப8ைமைய ெப8 லவராகிய பரண! பாBனா!. அவேர பா வத7ாியவ!"

[1] எ: த இப உண!>சிைய ெவளிப 3தினா!.

--------

[1]. றநாC:, 99.
இய%, இைச, நாடக எ: தமி( ?: வைகப . இல*கண இல*கிய+க5

யா இய% தமிைழ> சா!தைவ. ப;U ப; அைமத பா  இைச3 தமிைழ>

சா!தைவ. L30 அத7 இனமாகிய வாி தயன நாடக3 தமிைழ>

சா!தைவ. ஒளைவயா!, பரண! தய ெப8லவ!க5 அதிகமா=ைடய கைழ

அ8ைமயான பா*களா% பாBனா!க5. அைவ இயறமி( பாட%க5. ேவ: பல!

அதிகமாைன இைச3தமி( பாட%களா% பாBன!. தாள3ேதா  ப;ேணா 

அைமத அத பாட%க5 ேகக இனியனவாக இ8தன. ப; அைமத பாடைல
இ* கால3தி% உ8பBக5 எ: ெசா%கிறா!க5. பழ+கால3தி% உ8 எேற

Lறின!. உ8 எபதி80 உ8பB எப0 வத0.

அதிகமா -ர3ைத பா  பல உ8பBகைள இைச3 தமி( வ%.ந!க5

பாBனா!க5. அவ ஈைகைய> சில! பாBனா!க5. அவ 7ல ெப8ைமைய> சில!

ேபாறினா!க5. இயறமி( பாட%கைள3 தமிழறிைடயவ!க5 யாவ8 பா!30
ெபா85 ெதாி0 இறலா. ஆனா% இைச3 தமி( பாட%க5 ெபா85 அறி0

மகி(வேதா

நிபத7 உாியன அ%ல. அவைற வாயார பாB இற ேவ; .

அதிகமாைன பறிய இைச பாட%க5 மி7தியாக வதன. அவைற வா+கி

வா+கி ைவ30* ெகா; டா!கேளயறி எபB பாடேவ; , அவறி7ாிய

ப; எைவ எ: ெதாி0 ெகா5ளவி%ைல.

இைத ஒளைவயா! உண!தா!. அத பாட%கைள ெய%லா ஒ8 ேசர3

ெதா73தா!. தா அறித ெபாிய பா; லவ! ஒ8வைர அைழ30 வர> ெசGதா!.
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அவ! வ0 அத பாட%கைள ெய%லா ந7 ஆராG0, எத எத ப; ணி%

அைம3தா% நறாக இ8*7ேமா அத அத ப;ைண அைம303 தாேம

பாB*காBனா!. அத பாட%கைள* ேகக பல! LBன!. இயறமி( லவ8
இைச3 தமி( வ%.ந!கD அைம>ச!கD சாேறா!கD LBய அத

ேபரைவயி% இய. இைசF ைகவத ஒ8 ெப;மணிF இ8தா5. அவD*7

நாைக எ: ெபய! . அவ5 அதிகமா ெந மா அ சியி அ3ைத மக5. அத

பா;மகனா! பாட பாட அவைற* ேக

இ:> Aைவ3தா5 அவ5 அத

இைச லவ! தாேம சில திய உ8பBகைள பாBனா!. ஏ< Aர+கைளF

உைடய வைற ப; எ:, அத* கண*கி% 7ைறபவைற3 திற எ:

ெசா%வ0 இைச3தமி( மர. திய பாட%கைள பாBய லவ! சில திற+களி%

அைம3த உ8பBகைளF பாBனா!. அைவ மற எ%லா பாட%களி.
சிறதனவாக, உ5 ள3ைத ஈ!பனவாக அைமதன.

அ சியி அ3ைத மகளாகிய நாைக*7 இத3 திற+களி இனிைமைய

பாராட ேவ;  எ: ேதாறிய0. அவ5 தா பாBய அக ெபா8 பா

ஒறா% அத வி8ப3ைத நிைற ேவறி*ெகா;டா5.

ஒ8 ெப;மணி த கணவ தன*7 மிக இனியவனாக இ8*கிறா எ:
ெசா%ல வ8கிறா5. "அவ தி8மண ாி0 ெகா;ட நாளி% எQவள

ஆ!வ3ேதா

இனியனாக இ8தாேனா அபBேய இேபா0 இ8*கிறானா?"

எ: ேதாழி ேககிறா5. "அைதவிட மி*க இனிய வனாக இ8*கிறா. ேவகமான

ஓட3ைதFைடய 7திைரையF உய!த ேதைரF உைடய அதிகமா ெந மா
அ சியி=ைடய ந%ல கைழ நிைல நி:3திய, யாவ8 வி8த7ாிய

பாட%கD*7 பைழய மரபி% வ8 இைசைய அைம3த க(ெபற பா; லவ,
கண*7 ப;ணி அைம3த ப;கD*75ேள, தாேன தியதாக ைன0 அைம3த

திற+க5 மி*க இனிைம Fைடயன. அவைற* காB. இனிைமFைடயவ எ

கணவ" எ: ெசா%கிறா5. இத உவைம வாயிலாக பா;மகனா! இைச வ73த

நிக(>சிைய> சிறபி3தா5 நாைக.

க பாிG ரவி ெந ேத! அ சி
ந% இைச நி:3த நயவ8 ப=வ%

ெதா% இைச நிறீஇய உைரசா% பா;மக5
எ;Uைற நி:3த ப;ணி =5D
0வ0 ைனத திற3தி=,
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வ0ைவ நாளி= இனியனா% எம*ேக. [2]
[ க பாி - விைரவான நைடையFைடய. இைச நி:3த . கைழ நிைல நி:3திய .

நயவ8 - வி8ப உ;டாகிற . ப=வ% - உ8பBகளி ெதா7தி. ெதா% இைச

நிறீஇய - பைழய ைறபB அைமத இைசைய வ73த . உைரசா% – க(மி*க;

எ;U ைற நி:3த - எ; ணி வாிைசயாக வ73த . திற3தி= இனிய,
வ0ைவ நாளி= இனிய எ: தனி3தனிேய Lட ேவ; .]

அதிகமா அ3ைத மகளாகிய நாைகF அவ ைன பாB பரவினா5.

----------

[2]. அகநாC:, 352
---------

9. ேசரமா ெச,த -.

மைலயமா தி8B* காாி தி8*ேகாவKைர வி

ஓBயவ, ஒ8வ8 அறியாம%

ஓாிட3தி% இ8தா. அவ=ைடய -ர!களி% சில! அவ இ8*7 இட அறி0
அவேனா

ேச!0 ெகா;டா!க5 . யாவ8 வ சிமா நகைர ேநா*கி

றபடா!க5. காாிெய= 7திைரயி% ஏறி விைரவாக> ெசறா மைலயமா.
அதிகமா தி8*ேகாவKைர :ைக யிட0 உடேன ெப8 ேசர%

இ8ெபாைற*73 ெதாியவி%ைல. ெதாித பிற7, அவ மகி(>சிேய அைடதா.
காாி, ேகாைட ெகா3தள+கD5ள த ஊராகிய ேகாவKாி% இ8தா.

பைகவ!கைள அவ!க5 ஊாிேலேய ெச: ெபா80 அட!*7 ேபராற%

உைடயவ அவ. அ3த ைகயவ தCாி% இ8*7ேபா0 அவைன யாரா%

ெவ%ல BF? அதிகமா=*7* ேக கால வததனா%தா இத ேபைதைம>

ெசயைல ேமெகா;டா ென: ேசர எ;ணினா.

ஆனா% அவ நிைன3த வ;ண நட*க வி%ைல. அதிகமாேன ெவறி ெபறா.

காாி எ+ேக ேபானா எப0 ெதாியாம% ேசர கல+கினா. காாிையேய

ேதா%விFற> ெசGத அதிகமா ெபாிய விற% -ரனாகேவ இ8*க ேவ;  எ:
எ;ணினா. காாிைய பறிய ெசGதிைய ஒQெவா8 நாD எதி!பா!30*

ெகா;ேட இ8தா. கைடசியி% ஒ8 நா5 காாிேய ேநாி% வ0 ேச!தா.
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அவைன* க;டட ேசர, "நா இைத> ச: எதி!பா!*கவி%ைல" எறா.
"எ வரைவயா?" எ: மைலயமா ேகடா.
"உ வரைவ ஒQெவா8 கண எதி!பா!30* ெகா;ேட இ8*கிேற.'
"பிேன எைத எதி!பா!*கவி%ைல”
”நீ! ேதா%விF:-! எபைத> சிறி0 எதி! பா!*கவி%ைல. அதிகமா உமிட
சி*கி* ெகா5வா எேற நபிேன."

"ஆைன*7 அB ச:*7 எ= பழெமாழி*7 நா எ 30*காடாகி விேட.
ெகா%* Lற ேபாாி%, எதி!பா!3தைத விட மி7தியான நாக5 ேபாாி பB

ேந!த0. அத நாBன! ஓாியிட ேபரைடயவ!களாக இ8 தா!க5.

ஆைகயா% பல! பைடயிேல ேச!0 ேபாாிடா!க5. எ+க5 < வைமையF

கா பB ேந!த0. அதனா% எ பைட-ர!க5 கைளபைடதி8தன!. அத>

சமய பா!30 அதிகமா வதா. கைள30ேபான பைடைய ைவ30*ெகா;

ேபாாி பB ஆகிவிட0. 0ைணபைட ஒ: வரவி%ைல அ%லவா?"

தா 0ைணயாக பைடைய அ=பவி%ைல ெயபைத மைலயமா 7றிபாக>
AB* கா கிறா எ: ேசரமா ெதாி0 ெகா;டா. " எ%ேலா8*7

0ைணயாக> ெச: ெவறிைய வா+கி3 த8 உம*7 பிற! 0ைண எத7 எ:
எ;ணிவிேட. சாி, நடத0 நட0விட0. இனி> ெசGய ேவ;Bயைதேய
ஆராயேவ; ' எறா ெப8 ேசர% இ8ெபாைற.
"என ெசGவ0 எபைத நா

இழ0 நி7 நானா ெசா%லவ%ேல? இ3தைகய

அவமான எ வா(*ைகயி% படதி%ைல. அதிகமா  நி: ேபா! ெசG0

உயிைர நீ3தி8*கலா. அத> சமய3தி% அத எ;ண ேதாறவி%ைல. என*7

எ உயிேர ெவ%லமாக இ8த0" எ: வ83த ஒ*7 7ர% ேபசினா காாி.
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"உம0 வ83த3ைத நா நறாக உண!கிேற; உைடய ஊ*க வைமF
உடைம வி

எேபா0 நீ+கா . ஆத ேசா! அைட யாம% இழத

நாைட ெபற வழி ேதடேவ; ."

”இேபா0தா என*7 ேந!த விைள*7* காரண ெதாிகிற0. மன!

ெப8மா=ைடய அவாைவ நிைறேவற நா ஓாிைய எதி!30* ெகாேற. அ0
அறம%லாத ெசயலாத அத7ாிய பயைன இேபா0 ெப:கிேற."

தன*காக ஓாிைய* ெகாற0தா காாியி இைற நிைல*7* காரண எபைத
ெப8

ேசர8ெபாைற உணரேவ;

ெமேற இபB ேபசினா

மைலயமா. அQவரச அைத ந7 உண!தா. "என*7* ெகா%* Lற3ைத

ஓாியினிடமி80 ைகபறி3 தத -ர3ைத நா மறபவ அ%ல. எபா

படாவ0 உைடய ேகாவKைர அதிகமானிடமி80 உைடய ஆ சி*7

வர>ெசG0 பைழய பB உைம மலாB தைல வனாக ஆ*7ேவ. நா ேசர!

7ல3தி% ேதாறி ய0 உ;ைமயாயி இத> ெசா%ைல நிைறேவ:ேவ" எ:
-:ட வ சின Lறினா ேசர.

அைத* ேகட காாி உள மகி(தா; "அதிக மாைன ெவ%.வ0 எளிய ெசய%

அ:. ெபாிய அகழி R(த வைமயான ேகாைட அவ=*7 இ8*கிற0. ஆற%
மி*க -ர!க5 ெசறித ெபாிய பைடF இ8*கிற0. ஆத தீர ஆராG0

விைனைய ேமெகா5ள ேவ; " எறா.

"நறாகேவ ஆராG0 த*க ைறயி% ெபாிய பைடகைள* LB, யாேர= 0ைண

வ8வாரானா% அவ!கைளF ேச!30*ெகா;

ேபாாிடலா. சிறி0 கால

ெசறா. அதிகமாைன எதி!*7 த7தி ெபற பிறேக ேபாைர3 ெதாட+7ேவா.
ஆனா% ஒ: ம  ெசா%ல வி8கிேற. இனி ஒQெவா8 கண இத

ேபாைர பறிேய சிதி3 0* ெகா;B8ேப. இரவி% J*கமிறி இேத

கவைலயாக இ8ேப. உ ேயாசைனகைள அQவ ேபா0 ெசா% வரேவ; .”

அ0 த% ெப8 ேசர% இ8ெபாைற ேபா8*7 ஆய3த ெசGய3 ெதாட+கினா.
அ0 மிக ெபாிய ேபாராகேவ இ8*7 எபதி% அவ=*7> சிறி0 ஐய

உ;டாகவி%ைல. அத7 ஏறபB விாிவான வைகயி% ஆவன ெசGய படா.
த பைட -ர!களி% இைடயிேல ெசறவ!கைள ெய%லா அைழ30வர>
ெசGதா. "அணிைமயி% ேபா! ெசGயேவ;B ேந8மாைகயா% ஒQெவா8
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7Bயி. உ5ளவ!களி% வைமF ப8வ உ5ள ஆடவ!க5 உடேன வ0
பைடயி% ேசரேவ;  எ: யாைனயி ேம% ரைச ைவ30 அைறய>

ெசGதா. அ0 ேகட காைளய! பல! வதன!. பைட*கல* ெகாB% உ5ள

க8விகைளெய%லா ெசப ெசGவி3தா. பைட -ர!கD*7 ந%ல ைறயி%

பயிசி அளி*க* கடைள யிடா. "எ+ேக ேபா!? யாேரா

ேபா!?" எபைத

ம  யா8 அறியாம% மதணமாகேவ ைவ3தி8தா. ஒற!கைள அ=பி3

தகEாி% உ5ள அைம*கைளF பைடயி அள தயவைறF ெதாி0
ெகா;

வ8பB ஏவினா. ஒQெவா8 நாD ஏதாவ0 ஒைற> ெசG0

ெகா;ேட இ8தா.

இத75 காாி அ+க+ேக மைறவாக3 த+கியி8த த -ர!க5 சிலைர ஆ5 வி
அைழ30 வர> ெசGதா. அவ வ சிமா நகர3தி% இ8*கிறா எபைத

உண!0 பல! அவைன வ0 அைடதா!க5. மீ  ேபா8*7 ஏற வைகயி%

தைம ஆய3த ெசG0ெகா;டா!க5, அத -ர!க5 அைனவ8 காாியி ேபா!

அVபவ த=ைடய பைடF அதிகமாைன ெவ%ல ேபாதியைவ எ:

ேசரமா தி;ணமாக எ;ணினா. பைட வ7பி% ேபரணியாக இ8பைத* காாி

தைலைம தா+கி நட3த ேவ;  எப0 அவ வி8ப.

ேசர! பைடயி% இ8த தைலைம -ர!களி% பிட+ெகாற எபவ ஒ8வ.
அவ 7Bேய -ர ெப8+7B; ேசர மன!கD*73 தைடய வைமைய

பயப 30 ெப8-ர!க5 பிறத 7ல. பிட+ெகாற இளைம மி *7

ேபா! பயிசிF உைடயவ. தாேன தைலைம தா+கி ேபாைர நட30

ஆறைல அவ ெபறி8தா. காாிF பிட+ெகாற= இைண0விடா%

தீF கா: ேச!0 ெகா;ட0 ேபாலாகிவி . பிற7 அவ!கைள எதி!பத7

எவரா% BF? ேவ: -ர!களி% ேசர=ைடய அ*7> சிறபாக உாியவரானவ!
சில! உ; . அவ!களி% ெந +ேகரள எபவ ஒ8வ; மீைச அ8பிய க
திர;ட ேதா5கD எ பான பா!ைவF இ88ைளைய ேபாற வைமF
ெபறவ. ேபாாி% அவைன விடா% இைடயிேலா கைடயிேலா நிகமாடா.

ேநேர னணி பைடயிேல ேபாG நிபா.

இ3தைகய -ர!கைள ஒQெவா8வராக3 த அக*க;ணிேல நி:3தி பா!3தா
ேசர. ெந +ேகரளேன ேபா0 ேபாைர ெவ%ல; அவனா% இயலாெதறா%

பிட+ெகாற எQவள ெப8 பைட வ0 எதி!3தா. னி:

பைகவைர> சாGபா; அவனா% இயலாத ெசயேல இ%ைல. ஒ8 கா% அவ
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தள!>சியைடவதாக இ8தா% காாி இ8*கிறா. தமி( நா  பைடக5

அ3தைனF எதி!3தா. அ சாம% எதி! நி: மா!த  -ர அவ.
அவ=ைடய -ர இல*கிய3தி% ஏறியத%லவா?

நிைன*க நிைன*க ெப8 ேசர% இ8ெபாைற*7 ஊ*க வள!த0 ; 0ணி

பிறத0 ; ெவறி நி>சய எற B ஒளிவிட0. ெசGய ேவ;Bய ஆய3த+க5

ெப8பா. நிைறேவறின. ேபா! ரA ெகாட ேவ;Bய0தா.

ஒ8 நா5 த=ைடய அைம>ச!கைளF பைட3 தைலவ!கைளF சாேறா!கைளF ைவ30*ெகா;

மதிராேலாசைன ெசGய3 ெதாட+கினா.

ெப8 ேசர% இ8ெபாைறயிட அ ெகா;

அவைன பாBய அாிசி%கிழா!

எ= லவ8 அ+ேக இ8தா!. ெப8 ேசர% இ8ெபாைற ேபாாிடேவ;Bய

காரண3ைத எ 30ைர3தா அதிகமா எேபா0 நம*7 பைகவனாக

இ8*கிறா. அவ=ைடய 7Bேய ேசர!கD*73 தீ+7 எ;U 7B. தா+கேள ேசர

மன!களாக B கவி30*ெகா5ள ேவ;  எற எ;ண அதிய!

7ல3தின8*7 இ80வ8கிற0. அதிகமா ெந மா அ சி வரவர பல

நா கைள வய> ெச: ேபாாி 3 த ஆசி*கீ(* ெகா; வ8கிறா.
அவ=ைடய ெசயலா% நா

இழத ந%லவ!க5 பல!" எறா.

"பைழயவ!கைளபறி இெபா<0 எ;ண ேவ;டா. அதிகமாைன பறி>
ெசா%.+க5” எறா! ஒ8 ெபாியவ!.
"அதிகமா ஈைகயி சிறதவ, அறிவி சிறதவ எ: யாவ8
ெசா%கிறா!கேள” எறா! அாிசி%கிழா!.
"ெகா5ைளயி
இ8பி= நா

வதைத* ெகா ப0 ெகாைட யா7மா? எQவள சிறதவனாக

பிB*7 ஆைச இ8*7 வைர*7 அவ ெகாBயவேன.

பைடபல3திேல 7ைறதவ!க5, அவ எத> சமய3தி% ந ேம% பைடெய -

பாேனா எ: அ சி* கால கட30கிறா!க5. அவ ந ெப8-ரரான காாி

ஓGதி8த சமய பா!30 அவ! ஊைர3 தா*கி ஊைர வி

ஓBவிடாேன!"
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"காரணமிறி ஓாிைய3 தா*கி* ெகாறதகாகேவ அவ ேகாவKைர3
தா*கினா எற%லா லவ!க5 ேபAகிறா!க5?" எ: அாிசி%கிழா! Lறினா!.
'காாி ெகா%*Lற3ைத வசப 3தாம% இ8தி8தா% எேற= ஒ8நா5
அதிகேன ைகபறி யி8பா. அத நா

கிைட*கவி%ைலேய எற

ெபாறாைமயினா% தா காாியிேம% சின ெகா;
யிடா."

ேகாவKைர :ைக-

ஒ8 ேபாாி80 மெறா8 ேபா! ெதாட+7கிற0. அதனா% அரச!கD*7 நலேமா,
தீ+ேகா, நாB% வா< ம*கD*73 தீ+ேக உ;டாகிற0. எேபா0 ேபா!
நடதா% ம*க5 எபB வாழBF? ெகா% ேபா!ேகாவK! ேபாைர*
ெகா;

வ0விட0. இேபா0 ேகாவK! ேபா! தகE! ேபா8*7 வி3தாக

வதி8*கிற0. யா! யாேரா

ேபா! ெசGதா. ெபா0வி% தமி( நாB% வாD

வாD ேவ. ேவ. ேமாதிய வ;ணமா யி8*கிறன" எறா! சாேறா!
ஒ8வ!.

"அ;ண தபிகD*75 நட*7 ேபாைர எ;Uைகயி% உ5ள சாகிற0.

அதிகமா ேசர! 7ல3தி80 பிாி0ேபான 7Bயின. ந மன! பிரா=*73

தபி ேபாறவ[1] . அவ மா!பி% ர5வ0 ேசரமன!கD*7ாிய பைன

மாைலேய. அவைன இண*கமாக ைவ30 நபாBனா% ேசர நா *7 நைம;
தமி( நா *7 நைம." - இபB ேவ: ஒ8 சாேறா! ெசானா!.
----------

[1]. தகE! யா3திைர (ற3திர , 776.)
“அவ ேசர 7ல3ைத* க;டா% கன.கிறா; அவைன3 தபிெய:

ெசா%வதாவ0!" எறா ேசர.

தபியாகேவ இ8தா% என? தபி ந%லவனாக இ8தா% ஒ30 ேபாகலா.

தீயவனாக இ8தா% அட*கேவ;Bய ைறபB அட*க ேவ;Bய0தா.

அ;ண தபிக5 ஒ<+காக இ8தா% பாரதேபாேர வதிராேத! த தபிமா!

எ: த8 3திர! பாரத ேபாாி80 விலகி* ெகா;டாரா?" எ: மி *காக

ேபசினா பிட+ ெகாற.
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" நறாக> ெசானாG!" எ: அவைன பா!30 :வ% S3தா ேசரமா.
சாேறா!கD அாிசி%கிழா8 ேபா! எழாம% இ8தா% நலெம:

எ;ணியவ!க5. ஆத த+களா% இயற நியாய+கைள எ 30> ெசானா!க5.
அவ!க5 L: அரச காதி% ஏறவி%ைல. ேபா8*7ாிய ஆய3த+க5 யா

ஆகிவிடன எ: அவ!க5 உண!தா!க5, ெவ5ள வதபி அைணேபா 3
த *கBFமா? அரச!க5 ஒ8 ெசய% ைன0விடா% அைத மா:வ0 மிக

அாி0.

அத அதர+க* Lட3தி%, அதிகமாேனா

ேபா! ெசGய ேவ;Bய0

இறியைமயாதேத எற Bைவ அரச வ:3தினா. பைட3தைலவ!க5

ேதாைள* 7.*கி ஆரவாாி3தா!க5. அைம>ச!க5 தைலைய அைச3தா!க5.

பைடெய 30 வரேபாகிேறா எ: ஓைல அ=ப ஆD நாD ேத!ெத 30
விடா ேசர.
-------------------

10. ேபாாி ெதாடக

அதிகமா=*7> ேசர மனனிடமி80 ஓைலைய* ெகா;

ெசறா ஒ8

J0வ. திYெர:, "உேம% ேபாாிட வ8கிேறா" எ: ெசா%லலாமா? "ந
ந;பராகிய காாி*7 உாிய தி8*ேகாவKைர அவாிட ஒபி*க ேவ; ;

இ%ைலயானா% ேபா8*7 எ<ேவா" எ: ஓைல Lறி:. சாேறா!க5 Lறிய
அறிைரைய ஒ8வா: ஏ:*ெகா; , இத ைறயி% ஓைல ேபா*கினா

ெபாைறய. அதிகமா தி8*ேகாவKைர மீ  காாி*7 அளி30விடா% ேபாேர

நிகழாம% ேபா7ேம எற ைநபாைச அத> சாேறா!கD*7 ெப8 ேசர%
இ8ெபாைறேயா அதிகமா பணி0 வ8வா எ: எ;ணவி%ைல.

இ0வைரயி% ேதா%விையேய அறியாம% ெவறியிேல வள!தவ அவ. அவ

இத ஓைலைய* க; , அபBேய ெசG0 வி கிேற" எ: ைகபறிய ஊைர3
தி8பி* ெகா *க  வ8வானா?
காரணமிறி ேபாாிடா எற பழி வாராம% இ8*கேவ, இQவா: ஒ8

தைல*கீைட ைவ30 ஓைலய=பினா ேசர. 'அதிகமா இைசயமாடா;
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ேபா! நட*க3தா ேபாகிற0 ; நம*ேக ெவறி கிைட*7' எ: உ:தியாக*

க8தினா.

J0வ தகEைர அைடதா. அவ ேபாவத7 ேப அதிகமா=*7

ெபாைறய எ;ண ெதாி0விட0. ஒற!க5 ேசர தைலநகாி% நைடெப:

ேபா! யசிகைள அறி0வ0 னேம ெசா% யி8தா!க5. ஆத

ெபாைறய ேபாெரா

வ8வா எ: ஒQெவா8 நாD எதி! பா!30*

ெகா;B8தா அதிகமா. Jேதாைல அவனிட வத0. பB30 பா!3தா.

உடேன அைம>ச!, பைட3தைலவ!, சாேறா!க5 ஆகியவ!கைள அைழ30 அைவ
LBனா. மதிர> R(>சியி% யாவ8 ஈ படன!.

சில ெபாியவ!க5 தி8*ேகாவKைர* ெகா 30 விடலா எறா!க5.

பைட3தைலவ!க5 அத7 இைசயவி%ைல. கைடசியி% ேபாைரேய வரேவப

ெத: Bவாயி:. "பாபி வாயி% 7த ேதைர மீ;டா. மீD; அதிகமா
ைகயி% சி*கிய0 மீளா0 எபைத> ேசர ெதாி0 ெகா5ள " எ: விைட
அ=பிவிடா.

அதிகமா ேகாைட பர0 விாித இட3ைத உைடய0. ம;ைண அைர30

ெவ%ல, ைட பைச, ேவ: பைசக5 ஆகியவைற* கல0 7ைழ30

அைம3த0. ெசபினா% ெசGத0 ேபாற வைமைய உைடய0. உைற]!, வ சி,

ம0ைர எ= மாநகாி% உ5ள மதி%கைள ேபாற A: வட

இ%லாவிடா. இ*ேகாைட மதி%க5 உ:தியானைவ. உ5ேள ேமைடகD,

அைப மைறவாக நி: எGF ைழகD 7விய% 7வியலாக இ83

0; கைளF வ:3த மணைல F -சி எறிFபBயான மைறவிட+கD
இ8தன.

ேகாைடைய> Aறி. ஆழமான அகழி ெயா: இ8த0. அத ேம%

ேவ;Bயேபா0 ேபாட ேபா! வதா% எ 30விட எளியனா வாக பால+க5
இ8தன. அகழியி% தைலகைள வி

வள!30 வதா!க5. எQவள வைம

இ8தா. அகழிைய3 தா; வ0 அாி0. ஏேத= ததிர ெசG0 அைத*

கடதா. மதி ேம% ஏற Bயா0. மதி% வாயி கதகேளா ைவர பாGத

மர3தா% ஆனைவ. இ83 தக களாகிய ேபா!ைவைய உைடயைவ. மதி
கதகைள யாைனகைள* ெகா;

B ேமாதி3 திறப0 பழ+கால ேபா! ைற.

த ெகாகளா% 73திF ம3தக3தா% ேமாதிF யாைனக5 கதகைள உைட*க
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பா!*7. இத ைறயி% தகEாி% உ5ள ேகாைட* கதகைள> சிைதப0

இயலாத ெசய%.

அறிF ேகாைடயி% மெறா8 வசதி இ8த0. ேகாைடயி80 ெவளிேய

யா8 அறியாம% வ8பBயாக நில30*7 அBயி% ஒ8 A8+ைக வழி இ8த0.
அபB ஒ: உ;

எபைத அதிகமா= அவ=*7 மிக ேவ;Bய சில8ேம

அறிவா!க5. அவ=ைடய மைனவி*7 ெதாிF. ஏேத= தீ+7 ேகாைட*75
ேந!0, வாயி. அைடபB8தா% அத> A8+ைகயி வழியாக ெவளிேயறி

விடலா. எதி!பாராதபB ேகா ைட*75 தீபறி* ெகா;டா% அ0 பயப .
அதி% எேபா0 ேபா*7வர30 இ80 ெகா;B8தா%தா சமய30*7

உதெம: அதிகமா அறிவா. ஆத, அவ ஒ: ெசGதா, அB*கB

ேகாைட வாயி% சா3தி Sட ெபற ந5ளிரவி% அ>A8+ைக வழிேய
றப > ெச: ற3ேத இ8த நகாி% மா:ேவட3தி% உலாவிவி

இதனா% நக! ேசாதைனF A8+ைக> ேசாதைனF ஒ8+ேக நிக(தன.

வ8வா.

ேபா! வர ேபாகிற0 எபைத LBேய ெதாி0 ெகா;ட அதிகமா த
ேகாைடயி ஒQேவா! அ+7ல3ைதF கவனி30> ெசப

ெசGயலானா.

அகழியி கைரகைள> சாிப 3தினா. மதி% சிைதத ப7திகைள*

க வி3தா. மற ப7திகைள பி= உ:தியா*கினா. மதி ேம% உ5ள

ெபாறிகைள> சீ!ப 3தினா. அ எGF எ ைழகைள3 தைட ஏ0

இ%லாம% அைம*க> ெசGதா. ேகாைட*75 இ8த பைட -ர!கைள

ேபா8*7 ஆய3த ெசGய> ெசGதா. ேகாைட*75 இறியைமயாதவ!கைள

மா3திர ைவ30* ெகா;

மறவ!கைள ெவளியிேல நகர3தி% ேபாG இ8*க>

ெசானா. நகாி% இ8த -ர!கைளF பைட*கல பயிசிFைடய

ைமத!கைளF அைழ30* ேகாைட*75ேள இ8*7பB ஏவினா.
ெப8 ேசர% இ8ெபாைற பைட எ 30வதா% எதி! ெச: ேபாாி

அவைன

ஓ வைத அதிகமா வி8பவி%ைல. அத7 ெப8யசி ேவ; . த

நா *7 ெவளியிேலா அ%ல0 உ5ேளேயா ஒ8 ேபா!*கள உ8வா7. ைககல0

ேபா! ெசGய3 ெதாட+கினா% பல! மBவா!க5. இவறிெக%லா இடமிறி

ெபB*75 அட+கிய பா ேபா% ேகாைட*75 இ8தா%, ேசர வ0

ேகாைடைய :ைகயி வா. மதி ெபாறிகைளF, மைறவிட3தி80

அகைளF ஏவி அத பைட*7> ேசத விைளவி*கலா. பைக பைடகளா%

அகழிைய3 தா;டேவா ேகாைடைய* 7ைல* கேவா இயலா0. சில கால
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:ைகயி வி > ேசா!வைட0 ேசர த நா *ேக மீ;

இQவா: த மன305 ஒ<+7 ப;ணி*ெகா;டா அதிகமா.
வத பைட ெந +கால வி

வி வா.

அகலாம% ேகாைடைய> R(0 :ைக

யிB8தா% என ெசGவ0 எற கவைல அவ=*7 இ%ைல. இரகசியமாக>

A8+ைக வழிேய உண ப;ட+க5 வ8வ த7 ஏபா

ெசGயலா எற

நபி*ைக இ8த0. சாேறா!க5 இத* க830*7 இைசதா!க5. உயி!> ேசத

LBய வைரயி% 7ைறய ேவ;  எ ப0தாேன அவ!கDைடய ெகா5ைக?

ேகாைட*7 ெவளிேய ஊ! விாிதி8த0. பல -திக5 இ8தன. நகர ம*கைள

ெய%லா அைழ30, ேபா! அணிைமயி% வர இ8பைத* Lறினா அதிகமா.

*கியமான தைலவ!கைள அைழ30 இன இனபB நட0ெகா5ள ேவ; 
எறா.

அதிகமா தன*7 அவசியமாக இ8தா% ேவ;Bய மன!கைள3 0ைணயாக*

LB*ெகா5ளலா எ: க8தினா. ேசாழ மன=*7 பா;Bய=*7 ஆ5

அ=பினா. ெப8 ேசர% இ8ெபாைற ேபா8*7 வரேபாகிறாென:, தா
ேகாைடயி8தபBேய ேபா! ெசGய ேபாவதாக ெதாிவி3தா.
’ேகாைட*75 இ8*7 வைர*7 எ+கD*7 ஊ:பா

யா0 ேநரா0. ஒ8கா%

ேகாைட*7 ெவளிேய வ0 ேபாாிட ேவ;Bய நிைல வதா% அேபா0 உ+க5
உதவிைய எதி!பா!ேப' எ: எ<திய=பினா. ஒளைவயா! J0 ெச:
ந உ;டா*கிய ெதா;ைடமா=*7 இபB ஓ! ஓைல ேபா*கினா.

அவ!களிடமி80 இைசவான விைடேய வத0. பா;Bய ேசாழ மன!கD*7>

ேசரனிட ந இ%ைல. ஆத இத ேபா! ெபாிதானா% தா ேச!0 இ8
ெபாைறைய -(3த ேவ; ெம: அவ!க5 வி8பினா!க5.

அதிகமா ேகாவKைர விட Bயா0 எ: ெசா% அ=பியைத ெபாைறய
அறிதா. "ேபா8*7 வா!" எ: அைழ3த அைழபாகேவ அவ அைத ஏ:*

ெகா;டா. பைட, வ

சிைய வி  றபட0.

அதிகமா பைடைய எபB எபB வ7*க ேவ; ெமபைத3 த பைட3

தைலவ!கD*7> ெசானா. ேகாைட*75 இ80 பைகவ!க5 ேம% அ

பிற பைடகD -சி ஓட> ெசGய, இனைத இனபB ெசGயேவ;  எ:
திட வ73தா. அவசிய3தினா% ேகாைடைய வி

ெவளிேய வரேவ; -
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மானா% அேபா0 இன0 ெசGயேவ;  எபைதF வைரயைற ெசGதா.

ேசர மன பைட றப விட0 எபைத ஒறரா% அறிதட, எQவள
உண ெபா8ைள* ேகாைட*75 ேசமி30 ைவ*கலாேமா, அQவளைவF

ைவ30*ெகா;டா. அகழியி=5 பால+கைள ெய%லா உ5வா+க> ெசGதா.
ேகாைட* கதகைள ?B3 தாழிட> ெசானா.

ேசர பைட ேவகமாக வத0 ; யாைன பைடைய னாேல வி  பி

7திைர பைடைய விடா!க5. அபா% ேத!பைட ெசற0. கைடசியி%

காலாபைட கட%ேபால3 திர;

நடத0.

ேசர, அதிகமா நா *75 வ0விடா. யா8 அவைன எதி!பா! இ%ைல.
திYெர: எ+கி8தாவ0 பைட வ0 தா*7ேமா எ: எதி!பா!3தா. ஒ:

வரவி%ைல. த பைட வ8வைத ரசB303 ெதாிவி30 யா8 எதி!படாதைத*
க;

ேசர வியதா. ஒ8கா% சமாதான ெசG0 ெகா5ள வி8கிறாேனா?

எ:Lட நிைன3தா. நா *75 பைட நட0ெகா;B8த0. நா

ம*க5

அவ!கைள எதி!ெகா5ளவி%ைல. ேபாவத7 இட ெகா 30 விலகியி8தா!க5.
பைட தகEைர அைட0விட0. அதிகமா ேகாைட*75 இ8*கிறா எபைத

உண!தா ேசர மன. யாைன பைடகைள* ெகா;

ேகாைடைய3

தா*கேவ;  எ: தீ!மானி3தா. ேகாைட*7  அகழி இ8த0. அைத3

தா;B> ெசறா% தாேன ேகாைடைய3 தா*கலா? ேகாைடேயா

ஒB

ஆழமாக இ8த0 அகழி. ேகாைட மதி.*7 அத7 இைடேய ெவளியி8தா%

அ+ேக நி: ேகாைடைய இB*கலா. அத7 வழியி%ைல. ேகாைட

வாயி%க5 உ5ள இட+களி% திய பால+கைள அைம30> ெச: யாைனகைள*
ெகா;

கதகைள ேமாதி> சிைத*கலா. பால ேபாட என வழி? ெபாிய ெபாிய

?+கி% கைள* ெகா; வ0 ேபா  பால கட ேவ;  அத7 ேநர ஏ0?
?+கி%கD*7 எ+ேக ேபாவ0?
'அகழி ஒ: இ8ப0 நம*7 நிைன இ%லா ம ேபாயிேற!' எ: அவ

வ8தினா. ேகாைடைய :ைகயி பB ேநரலா எபைதேய. அவ

எ;ணி பா!*கவி%ைலேய! ேந8*7 ேந! ேபா!*கள3தி% ைக கலபதாகேவ

அவ கபைன ெசGதி8தா. ேகாைட மதி உயர3ைத பா!30 பா!30

ெப8?>ெசறிதா. கீ( இ8தபBேய சில அகைள எGய> ெசானா.
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அ 3த கண உ5ேள இ80 ேசானாமாாியாக அக5 வ0 வி<தன.

ஏைழகளி பினி80 -ர!க5 7றி பா!30 அB3தைமயா% அக5 ேசரமா
யாைனகளி மீ0 வ0 ைத3தன. ேகாைடயிேல பா0காபாக இ8தா!க5

அதிகமா -ர!க5, அயலா ஊாி% திறத ெவளியி% இ8தன! ேசரமா பைட
-ர!க5. தைல த;ணீாி% இ8தா% அைத யா8 ெவ%.வ0 அாி0;

யாைனையF இ<30வி . அ0 கைரயி% வதாேலா எளிதிேல ெகா:விடலா.
அதிகமா த;ணீாி% இ8த தைலைய ேபால இ8தா. ெப8 ேசர%

இ8ெபாைறேயா தைரயிேல கிடத தைல ஆனா.

ற3தி80 வி  அக5 உ5ேள ேபாG வி<ேமயறி* 7றி பா!30 அB3தா%
ைதப0 ேபால3 ைத*7மா? ேசரமா -ர!க5 அைப மதி.*75

வி *ெகா;ேட இ8தா!க5. உ5ேள இ8தவ!கD அைப எGதா!க5;
A மணைல -சி விடா!க5; இ8* 7; கைள இைற3தா!க5; ஈB தய

Lாிய பைட* கல+கைளF மதி ேம% இ8*7 ேமைடயி% மைறதி80
-சினா!க5.

அகழிைய ெந8+காம% விலகி நிறா!க5 ேசர பைட -ர!க5 அUகினா%

ேம80 வத அகD பிற பைடகD அவ!கைள* ெகாறன. ஆதலா%

விலகியி80 அைப எGதா!க5. யாைன தயவைற பி=*7 நக!3தி வி%

-ர!க5 னணியி% நிறா!க5. அவ!க5 கவச அணி0 ைகயி%

ேகடய3ைதF ைவ3தி8தைமயா%, வ8 அகைள3 தா+க Bத0.
"சாேறா!க5 Lறியைத* ேகளாம% வத0 தவ:" எ: இ8ெபாைற

தைன3தாேன ெநா0 ெகா;டா. ஊ8*7 றேப ஓாிட3தி% பைட

பாைளய இற+கியி8த0. த% நா5 இர ேசர த பாசைறயி%

அம!தி8தா. மைலயமா தி8 B*காாி , பிட+ ெகாற, ெந +ேகரள

தய பைட3தைலவ!க5 உட இ8தா!க5.

"எ3தைன கால ற3தி% நி: ேபா! ெசGதா. அதிகமாைன ெவ%ல Bயா0
ேபா% இ8*கிறேத! நா வி  அக5 யாேம -ணாகிறன. அவ!க5

அகேளா ந யாைனகைளF 7திைரகைளF மாG*கிறன; -ர!கைளF
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;ப 30கிறன. த% நாளிேலேய இத3 த மாற வதா% ேமேல எபB

ேபாைர நட30வ0?" எ: தள!>சிைய லப 30 7ரேலா

ேபசினா ேசர.

"நைடய ஒற!க5 இத அகழிையF ேகாைடையF பறி3 ெதாி0
ெகா;

வ0 ெசா%ல வி%ைலேயா?" எ: ஒ8 பைட3 தைலவ ேகடா.

"அகழி இ8*கிற0, ேகாைட இ8*கிறெத: Lறினா!க5. நா அவைற

ெந சிேல பதி30* ெகா5ளவி%ைல. அவ=ைடய நா *75ேள 7வத7

ேப நைம எதி!பா எ: எ;ணிேன. அவ பைடைய> R(0ெகா;
எளிதிேல அBப 3தி விடலா எ: மனபா% 7B3ேத, இபB ஒ8 நிைல

ேந8 எபைத எ;ணி பா!*கவி%ைல. அகழி மைலபா ேபால*

7:*கி வைத நா எ;ணியி8தா% ேவைலF வாைளF ெதா7*7ேபாேத
மைல நா

?+கி%கைளF ெதா73 தி8ேபேன!" எ: அ+கலாG3தா ேசர.

"இேபா0 மைல நாB80 ?+கி%கைள வ8 வி*க இயலாதா?"
"அத7 அ+ேக ஆக5 இ80 ெவB அ=ப ேவ; . ?+கி%கைள
வ;Bயி% ேபா

வதா% இ+ேக வர எQவளேவா கால ஆ7. அ0வைரயி%

நா இ+ேக ைகைய* கB*ெகா;

இ8*க BFமா? ேம80 வ8

அபினா% ; ப *ெகா;ேட இ8*கலாமா?" - ேசர வ சிமா நகர3தி% ேபசிய

ேப>A*7 இத7 எ3தைன ேவ:ைம! அேபா0 எ3தைன மி *காக

ேபசினா ! அவ 7ர% இேபா0 ேசா! தBய0.

"மன!பிரா இQவா: மன இழ0 ேபAவ0 தகா0. தா+கேள இபB

ேபசினா% பைட-ர!கD*7 உ5ள ஊ*க தள!0வி . இ:தா ேபாைர3

ெதாட+கி யி8*கிேறா. நம*7 ஒ: ெபாிய தீ+7 ேந!0விடவி%ைல.

ேம80 வ8 பைடயினா% 0ப ேநராத வைகயி% நைம நா கா30*

ெகா5வ0 தா இேபா0 த% ேவைல. அ0 எளிேதயறி அ8ைமயான காாிய

அ:. எ%லா பைடகD அ+ேக, ேபாG நிக ேவ;Bய0 அவசிய அ:."-

இQவா: காாி Lறினா.

"ஏ?" எ: தைல நிமி!0 ேகடா ேசர.
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”அதிகமா பைடக5 ேந8*7 ேந! நிறா% அேபா0 ந பைடக5 <வைதF
எதிேர நி:3த ேவ; . இேபா0 சாியான ைறயி% ேபாரா நட*கிற0? அவ

உ5ேள பா0காபாக இ8*கிறா. நா ெவளியிேல நிகிேறா. சில பைட

-ர!கைள* காவல!கைள ேபால* ேகாைடைய> Aறி நி:3 தினா% ேபா0.

உட <வ0 ?  கவச+கைள அணி0 அகழியினி: ெந Jர த5ளி
நிறா%, ேம80 வ8 பைட*கல+களா% ஒ : ெசGய இயலா0. நா

ேபாைர இ= ெதாட+கேவ இ%ைலேய!" எ: காாி Lறினா.
"ெபாறியி% அகபட எைய* க;

ெவளியி% வர  எ: பா!30 நி7

நாைய ேபால நா இ8*க ேவ;  எ: ெசா%கிறீரா?" எ: ேசரமா

ேகடா.

"அத உவைம ஒ8 வித3தி% ெபா83தமான0தா. உ5ேள இ8பவைன
ெவளியிேல இ<30வர ஏதாவ0 வழி உ;டானா% ெசGயலா. இ%ைலயானா%,

இத* ேகாைடையF அகழிையF R(0 நி: காவ% ெசGவ0 தா
இேபா0 ெசGய* LBய0."

காாி L:வ0 நைடைற*7 ஏறெதபைத> ேசரமா உண!தா. அ3தைன

பைடகைளF 7வி30*ெகா;

ேகாைடைய அ;ணா0 பா!30* ெகா;ேட

நிப0 ேபைதைம எப0 அவ=*73 ெதளிவாயி:. காாியி ெசாகைள

ஏ:*ெகா;டா.
---------------------

11. /0ைக

ேகாைடைய> Aறி இேபா0 Lடமான பைடக5 நிகவி%ைல. யாவ8

பாசைறயிேல இ8தா!க5. சில -ர!கேள வி%. அமாக* கவச3ைத அணி0

ெகா;

ேகாைடைய> Rழ நிறா!க5. காாிேயா, பிட+ ெகாறேனா

7திைரயி ேம% ஏறி* ெகா;

ேகாைடைய> Aறிவ0 அ+க+ேக நிற

-ர8*7 ஊ*க அளி30வதன!. அ+ேக நிற -ர!கைளயறி மறவ!க5

பாசைற யி% வி80;

களி3தா!க5; கைத ேபசி இறா!க5. யாைனகD*7

7திைரகD*7 ஒ8 ேவைலF இ%ைல. காவ% -ர!க5 மா3திர மாறி மாறி

நிறா!க5.
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ஐ0 நாக5 இபBேய கழிதன. எத விதமான மாற உ;டாகவி%ைல.

அதிகமா உ5ேள இ8தா. ேசர ெவளியிேல இ8தா. ேபா! நடபதாகேவ

ேதாறவி%ைல.

ம:பBF ேசரமா பைட3தைலவ!கேளா

ஆராGதா. ”இபBேய ஒQெவா8

நாD ேபாG* ெகா;B8தா% என ெசGவ0? நா அய% நாB% அதிகமா

ெவளிேய வ8வாென: கா30*கிட*கிேறா. நைடய அர;மைன வாயி%

த 7ைறகைள* Lற* கா30*கிட*7 7Bம*கைள ேபாலேவ இ8*கிேறா.
அதிகமாேனா உ5ேள இனிைமயாக உற+7கிறா. இபBேய இ8தா% ந

எ;ண எனாவ0?" - ேசரமாதா ேப>ைச3 ெதாட+கினா.
”அதிகமா ெவளியிேல வதா% இர; நா5 நேமா
எறா ெந + ேகரள.

எதி! நிக Bயா0"

”ெவளிேய வதா% எற%லவா ெசா%கிறாG? அ3ைத*7 மீைச ைள3தா%

சிறபா எப0ேபால இ8*கிறேத!" எ: ேசர L:ேபா0 அவ உ5ள3தி%

இ8*7 ெபா8ம% ெவளியாயி:.

"பிட+ ெகாறனா! க830 என?" எ: காாி ேகடா.

'ெபாியவ!களாகிய நீ+க5 இ8*7 ேபா0 என*7 என ெதாிF ?'
"இ%ைல, உ=ைடய க83ைத> ெசா% அபா” எறா ேசர.

"நா இ+ேக வ0 ஐேத நாக5 ஆயின. இ0 நீ;டகால அ:. இ= சில
நாக5 இபBேய :ைகைய நட3தி* ெகா;B8ேபா. எQவள கால

அவ!க5 உ5ேள இ8பா!க5?' எறா அவ.

"மாத* கண*காக இ8தா% என ெசGவ0?' எ: ெந +ேகரள ேகடா.
”இ8*கலா. ஆனா% அவ!க5 பசியா வர ெபறி8*கேவ; . உ5ேள சில

நாகD*ேக உாிய உணைவ> ேசமி30 ைவ3தி8பா!க5. அ0 தீ!தெதறா%
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அதிகமா ேகாைட* கதைவ3 திற*க3தாேன ேவ; ?" எறா பிட+
ெகாற.

பிட+ ெகாற Lறிய0 ெபா8Dைடயதாக பட0 ேசர=*7. "ஆ; அ0

ஒ8வா: க8த3 த*க0 தா" எறா மன.

"நமிட ஓரளதாேன உண ெபா85க5 இ8*கிறன?" எ: ஒ8 ேக5வி
ேபாடா ெந +ேகரள. அவ ஆ;B% இைளயவ; மி*க அ=பவ

இ%லாதவ.

அரச சிாி30*ெகா;டா. "உன*7 உண ப ச வரா0; நீ அ சேவ;டா.

நா ெவளியிேல நிகிேறா. ேசர நாB80 உண ெபா8ைள நா

வ8வி30* ெகா5ளலா. உ5ேள இ8பவ!கD*7 ெவளியி80 ெசறாலறி

வழி இ%ைல. ேகாைடைய3 திறதா% தாேன ெவளி உண உ5ேள ெச%.?"
ெந +ேகரள தைலைய* 7னி0 ெகா;டா. பிட+ ெகாற,

”உணெபா8ைள ந நாB 80 வ8விபத7 னேர, ?+கி%கைளF
வ8வி*க ேவ; , அைவ வ0விடா% நா பால ேபா * ேகாைடைய3

தக!*க யசி ெசGயலா" எறா.

"உைடய ேயாசைன என?" எ: மன காாிைய ேநா*கினா.
"?+கி% பால ேபா  ேபாாி வ0 எளித:. ேகாைடைய அUகினா%

அவ!க5 ேம80 பாைறைய உ8Bவி வா!க5. அவ!கைள பBனி ேபா

ெவளியிேல வர> ெசGவ0 தா த*கெத: ேதா:கிற0."

காாியி ெசாக5 எேபா0ேம ஆ(த சிதைன யி விைளவாக வ8பைவ
எபைத அரச உண! தா; மறவ!கD உண!தா!க5. அவ

LறியபBேய :ைகைய நீB3தா!க5.
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ப30 நாக5 ஆயின; இ8ப0 நாக5 ஆயின. ேசர ெபா:ைமைய இழதா.

"நா வ சிமா நக! ெச%கிேற. நீ+க5 இ80 ேபாைர நட30+க5" எறா.
காாி உடேன ேபசினா: "அபB> ெசGவ0 தவ:. அரச! ெப8மா இேபா0

இ+கி80 ேபாGவிடா% அ0 ேதா%விைய வரேவப0ேபால ஆகிவி . பைட

-ர!கD*7 ஊ*க 7ைறF. எதகாக3 தா+க5 ேபாகிறீ!க5 எபைத அவ!க5

ெதளிய மாடா!க5; ஐய அைடவா!க5. கா3த0 கா3ேதா; இ= சில கால
பா!*கலா.  ைவ3த காைல பி ைவப0 -ர அ:.@ இQவா: அவ
ெசானைத ம:30 ேபச> ேசரனா% இயலவி%ைல.

உ5ேள அதிகமா நிைல என எபைத பா!*கலா. ெவளியிேல பைடக5

ெதா7தியாக நிகவி%ைல ெயபைத அவ க;டா. ேசர=ைடய க830

அவ=*73 ெதளிவாயி:. ேசர எ3தைன கால ெவளியிேல நிறி8தா.

அ0பறி அவ=*7* கவைல இ%ைல. த அர; மைனயி% தாேன அவ

இ8தா ? ஒ8 மாத கால30*7 ேவ;Bய உண அவ=*7 இ8த0. அத7
ேம. உண ெபா8ைள ெவளியி80 வ8வி*7 வழி அவ=*73 ெதாிF;
யா8 அறியாத A8+ைக வழி இ8*கேவ இ8*கிற0.

உ5ேள அதிகமா -ர!கD*7 ஊ*க ஊB* ெகா;B8தா. அவ=ைடய
பைடயி ெபாிய தைலவ=*7 ெப8பா*க எ: ெபய!. அவ=*7

பைட*கல+கைள உதவி ேபா!*7ாிய ெபாSைவ அணி0 சிற> ெசGதா.[1]
த=ைடய -ர!கைள ெய%லா வயிறார> சாபிட> ெசானா. அவ!கDட

தா= அம!0 உ;டா [2]. இ3தைகய ெசய%க5 -ர!கD*7 அதிகமா பா%

இ8த அைப பமட+7 மி7தியா*கின.
----------

[1]. தகE! யா3திைர (ெதா%. ற3. 63, உைர)

[2]. தகE! யா3திைர (ற3திர , 1258.)

ேதா5 தினெவ 3த -ர!கD*7 பைக பைடகDட எதி! நி: தைடய

-ர3ைத* கா  வாG வரவி%ைலேய எற ஏ*க உ;டாயி:.
தி8மண3தி% ஒ:LB வி80;ப0 ேபால அ%லவா அவ!க5 உ;
களி*கிறா!க5?
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ஒளைவயா8 ேகாைட*75 இ8தா!. அதிகமா=ைடய ெபா<0 இனிைமயாக*

கழிவத7* ேகக ேவ; மா? கதைவ3 திற0ெகா;

ெவளியிேல ெச: ேபா!

ெசGவதாக இ8தா% தா அவ=*7 ேவைல இ8*7. இேபா0 ஒ8 ேவைலF

இ%ைல. ற3திேல இ8பவ!க5 மதிைல* 7ைல30*ெகா;

உ5ேள வதா%

அேபா0 க  ேபா! ?D; அவ=*7 ேவைல இ8*7. அ0 நட*க*LBயதா?
சில சிறிய பைட3 தைலவ!க5, ”எ3தைன கால இபBேய ெவB> ேசா:
தி:ெகா;

கிட ப0?" எ: ேபசி* ெகா;டா!க5.

"கதைவ3 திற0வி  ேபா!*கள3திேல 7தி30> ேசர பைடகைள உழ*கி*
7ைல30 ஓB விடலா. ந அரச! ெப8மா எதகாக அைட30* கிட*கிறாேரா,

ெதாியவி%ைல" எறன! சில!.

”ெவறிேயா ேதா%விேயா, விைரவி% B காUவ0தா ந%ல0. இபBேய நா
இ8தா% ந பைட*கல+க5 08பிB30 ேபாGவி ; ந வைமF

08ேவறிவி " எறன! சில!.

அவ!க5 ேபசி*ெகா5வைத ஒ8வா: அதிகமா உண!தா. ஒளைவயாேரா

உைரயாB* ெகா;B8தேபா0, "இேபாேத கதைவ3 திற0 ெகா; ,

ஆ மைதயி%  பாGவ0 ேபால நா ேசா பைடேம% பாயேவ; ெம:
சில இளைம :*7ைடய -ர!க5 ேபசி*ெகா5கிறா!களா. ெபா:3தி8*க

ேவ; ெம: அவ!கD*7 நீ+க5 ெசா%ல ேவ; " எ: ேக *

ெகா;டா.

அ: யாவ8 ஒறாக இ80 உ;U ேபா0 ஒளைவயா! வதா!.

எ%ேலாைரF பா!3தா!. அதிகமா ெசானபB ெசGதா!. -ர!கD*7 ந%.ைர

பக!தா! :

“நைடய மன=ைடய ெப8ைமைய நாD*7 நா5 மி7தியாக உண!0
ெப8மித அைடகிேற. உண ெபா85 இ80விடா% எ%ேலா8*7

வி8தளி303 தா= உட உ;U இய%ைப உைடயவ அவ. இேபா0

உ+கD*7 ேவ;Bய உணைவ அளி*கிறா. மற நாகளி% எைனேபா%
வ0 இரபவ!கD*7 எ%ைல யிறி* ெகா *கிறா. நீ+க5 ெப:வைதவிட
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மி7தியாக ெப:கிறவ!க5 அத இரவல!கேள. தா அறிவி சிறதவனானா.

அறி இ%லாதவ!கைளF இர+கி ஆதாி*கிறா. உயி!* Lட3தி பா%

அவ=*7 இ8*7 க8ைண அள கடத0."

அத ெப8மாBயா! இேபா0 இைத> ெசா%ல வத0 எதகாக எ: பல!

எ;ணினா!க5. ஏேதா இறியைமயாத ெசGதிைய> ெசா%ல3தா அவ! =ைர

விாி*கிறா! எ: பைட3 தைலவ!க5 உG30ண!தா!க5. ஒளைவயா! உைரைய3

ெதாட!தா!:

"க8ைண மி7தி காரணமாக, அதிகமா உடேன ெவளியிேல ெச: ேபா!*கள3ைத
உ;டா*க3 0ணியவி%ைல. -ர இைமயினாேலா, அ>ச3தாேலா அவ

கதகைள> சா3தி*ெகா;

இ+ேக உ கா!0 ெகா;B8*கவி%ைல."

கதைவ3 திற*கேவ;  எ: ேபசி* ெகா; B8தவ!க5 ஒ8வ! க3ைத
ஒ8வ! பா!3தா!க5. ஏேதா 7ற ெசGதவ!கைள ேபாற நிைனவினா%

தைலைய3 தா(3தி* ெகா;டா!க5. தமி( ெப8
B*கவி%ைல ; பி= ேபசலானா! :

ெச%வியா! த ேப>ைச

”ெந8ைப உ;டா*க மர3ைத* கைடய ேவ; . அதெக: தீ*கைடேகா%

இ8*கிற0. கைடேகாைல -B இறபிேல ெச8கி யி8பா! க5. அைத

பா!3தா%, அத இய% ெதாியாதவ!கD*7 எனேவா ேகா% எ: ேதா:.
ஆனா% எேபா0 ெந8 ேவ; ேமா அேபா0 அைத எ 30* கைடைய*

கைடய3 ெதாட+7வா!க5. கைடய* கைடய ெந8 பிற0 ெகா<0வி .

அேபா0தா அத* ேகா ெப8ைம ெதாிF. அத3தீ*கைடேகாைல

ேபாறவ ந மன."

ஒளைவயா! சிறி0 ேபசாம% இ8தா!. உவைமைய எதகாக> ெசானா! எ:

 இ8தவ!க5 சிதி*க3 ெதாட+கினா!க5. அ லைம பிராBயாேர

உவைமைய விள*க வதா!: "அத3 தீ* கைடேகா% -B இறபிேல ெச8கி

யி8*7ேபா0 த ஆற% ேதாறாம% ெவ: ேகாலாக இப0ேபால, மி *7

அறவைன ேபா% அைமதி8*7 இய% ந அரசனிட உ; . தா
ேதாறாம% இ8*க வ%லவ அவ. ெசQவி ேந!தேபா0 அத*

கைடேகா% எாி :கி எ<0 ெகா<0 வி  றப வ0 ேபா% அவ
றபட வ%லவ. இன கால3தி% இ0 ெசGய ேவ;  எபைத
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உண!தவ அவ. கிட*7ேபா0 கிட0 பாFேபா0 நறாக பாயவ%ல ெப8
-ரைன ய%லவா நா மனனா க ெபறி8*கிேறா?" ேப>ைச B3த
?தாBயா! ெபா85 ெசறித பாட% ஒைற> ெசானா!.
உைடய ஆயி உ;ண வ%ல;
கடைன மீ0 இரேபா!*7 ஈF

மடவ! மகி(0ைண, ெந மா அ சி,

இ இைற> ெசாீஇயா ெஞெகா% ேபால3

ேதாறா0 இ8*க வ%ல; ம: இத

கா:ப

கைனஎாி ேபால3

ேதாற வ%ல, தா ேதா:+ காேல.
[உைடய ஆயி - உண*7ாிய ெபா85 வள3ைத உைடயவனாக இ8தா% .

கடவ! மீ0 - தா காபாற* கடைமபட -ர!கைளவிட மி7தியாக. ஈF

அ சி - 0ைணயாகிய அ சி. மடவ! - அறிவி%லாதா! . இ% இைற - -B

இறபி%. ெசாீஇய - ெச8கிய ெஞேகா% - தீ* கைடேகா%.கா: - கனி0 . ப
எ<. கைன எாி - ெகா<0வி  ெந8.]

-

ஒளைவயா! ந%.ைரF பாBய பா  -ர!களி ேவக3ைத மாறி அைமதி
ெபற> ெசGதன.

ெவளியிேல அ: ேசரமா பைட3 தைலவ!க ேளா

ேபா% இர;

ேபசினா. ”விைளயா 

மாத+க5 ஆயினேவ! எ3தைன ெந%ைல3தா அவ ேசமி30

ைவ3தி8*க BF?" எ: ேகடா.

"ஒ8கா% உ5ேளேய வய%க5 இ8*7ேமா?' - ேகடவ ெந +ேகரள.
"ெதGவ உண ெகா; ேபாG ஊ ேமா எ: ேக5 அபா" எறா மன.

"இதி% ஏேதா R0 இ8*கிற0. உண ெவளியி80தா ேபாகேவ; " எ:,
ேயாசைனயி% ஆ(தி8த காாி Lறினா.
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அவ Lறிய0 தா உ;ைம. தகE!* ேகா ைட*75 A8+ைகயி வழியாக

ெந%. மற உண ெபா85கD யா8 அறியாம% இர ேநர3தி% ேபாG*
ெகா;B8தன. அத இரகசிய ேசரமா=*73 ெதாியா0.

"அபBயானா% ேகாைடைய> Aறி ஆராய ேவ; ; இர ேநர+களி%
விழிபாக இ80 கவனி*கேவ; " எறா அரச.
---------------

12. அ"த'#ர நிக$1சி

இேபா0 அதிகமா=ைடய அர;மைனயி% ேன நிக(த நிக(>சி ஒைற நா
ெதாி0 ெகா5ள ேவ; . அத நிக(>சி*7 இல*கிய ஆதார ஒ: இேபா0

கிைட*கவி%ைல. ஆனா. அதிகமா ேகாைட எ: இேபா0 வழ+7 ஊாி%

வாGவழி> ெசGதியாக இத வரலா: வழ+கி வ8கிற0.

அதிகமா=ைடய அர;மைன ேகாைட*75 இ8த0. அ+ேக அதர

இ8த0. அவ= ைடய மைனவிF அதிகமா=*7 உறவினராகிய ெப;மணிகD

அதர3தி% இ80 வதா!க5. அவ!கD*7 ஏவ% ெசGய பல ேவைல*காாிக5

இ8தா!க5.

அர;மைனயி% உ5ளவ!களி 0ணிகைள ெவD*7 ெதாழிலாளி ஒ8வ

இ8தா. அவ ஆைட ெவDபவ!களி தைலவ. அவனிட பல! ேவைல
ெசGதா!க5. அதர303 0ணிகைள ஆடவ! ெவDபதி%ைல. சலைவ3

ெதாழிலாள! 7ல ெப;கேள ெவD30வதா!க5. அதிகமா =ைடய மைனவியி

ஆைடகைள ெவDபத73 தனிேய ஒ8 சலைவயாள! 7ல ெப;ைண அம!3தி
யி8தா!க5. ஒQெவா8 நாD அவ5 அத ர30*7 வ0 ெவDபத7ாிய

0ணிகைள எ 30> ெச%வா5.

அர;மைனயி% ேவைல ெசGகிறவ!கD*73 தனிேய மானிய ெகா 3தி8தா!க5.

இ0 அத* கால வழ*க. அ+ேக பல வைகயான ஏவ%கைள> ெசGகிறவ!க5

பரபைர பரபைரயாக ஊழிய ெசG0 வதா!க5. மயி! விைனஞ!க5, ஆைட
ெவDபவ!க5, ம;கல ெகா பவ!க5, கBட ேவைல ெசGபவ!க5,
ெகா%ல!க5, த>ச!க5, கனார ேவைல ெசGபவ!க5, ெபா வாணிக!க5 ஆகிய

எ%ேலா8ேம தைத*7 பி மகனாக அர;மைன ஊழிய3ைத ாி0

வ8கிறவ!கேள. அவரவ!க5 வா(*ைக*7 ேபாதிய விைளைவFைடய இைறயி
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நில+கைள பைழய அரச!க5 வழ+கியிரதா!க5. ஒQேவாரா;  ப;Bைக*

கால+களி% ஆைட, அணி, உண ப;ட+க5 தயன அர;மைனயி80
தனிேய கிைட*7. அர;மைனயி% உ5ளவ!கD*73 தி8மணேமா, மகேபேறா

உ;டானா% அேபா0 பாிAக5 கிைட*7. அதனா% அ3தைகய ெதாழிலாளிகD

கைலஞ!கD நறாக வா(தா!க5. ப;BைககைளF விழா*கைளF

ெகா;டாBனா!க5. அவ!கDைடய -B% மண தயன நடதா%

அர;மைனயி80 அவறிெக: தனிேய ப;ட+கD ெபா8D
கிைட*7. இதனா%, யாெதா8 7ைறமிறி மன நிைறேவா

அத3

ெதாழிலாள!க5 த த கடைமகைள ஒ<+காக> ெசG0வதா!க5; அரசனிட3தி.

அவ=ைடய உறவின!களிட3தி. ந;ப!களிட3தி. அவ!கD*7 ஆ(த அ
இ8த0. அ0ேபாலேவ அர;மைனயி.5ள அரச8 அரசிய8 அத3

ெதாழிலாள!க5 நைமைய3 த நைமயாகேவ க8தி ஆவன ெசG0 வதா!க5.
இ3தைகய அைமபி% அரசியி ஆைடகைள ெவD*7 கடைமைய ஒ8

7 ப3தின! ேமெகா;B8தன!. அதிகமா கால3தி% ஒ8 ெப;மணி அரசி*7
உைட ஒ*7 ஊழிய ாி0வதா5. அவD*7 ஒ8 சிறிய ெப; இ8தா5.

அர;மைன*7 வ8ேபா0 அவைளF அைழ30 வ8வா5 தாG. தாG*7 0ைம

வ0விட0. அதர ெச%வைத அவ5 நி:3தி*ெகா;டா5 ; தன*7

பதிலாக3 த மகைள அ=பினா5.

நறாக வள!0 அழகியாக நிறா5 அத ெப; ப8வ3தி ெம87 அவ5

ேமனியிேல ஒளி! த0. அதிகமா=ைடய மைனவி*7 அவளிட தனிய ஏபட0.

த=ைடய ஆைடகளி% பைழயனவைற அவD*7* ெகா பா5. அைத
உ 30*ெகா;

அவ5 நிறா% அரசி அவைள பா!30 பா!30 இ:வா5.

'அB ெப;ேண , நீ எQவள அழகாG இ8*கிறாG! அரசியாக

பிற*கேவ;Bயவ5, ேவ: 7 ப3திேல பிற0விடாேய! பிரம சிறி0

நாழிைக*7 உைன பைட3தி8தா% நீ எத மன=ைடய அதர3தி%
இ8பாேயா!' எபா5.

'ேபா+க5 அமா! எைன ஏ இபB பாிகாச ெசGகிறீ!க5? அபB ஏதாவ0
இ8தா% உ+க5 அர;மைன> ேசா:தா காரண' எபா5. அவD*7 அB*கB
அர;மைன மைட ப5ளியி80 உணைவF சி:;BகைளF அரசி
ெகா *க> ெசGவ0 வழ*க.
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"உைனF எைனF பா!3தா% உைன3 தா அரசிெய: ெதாியாதவ!க5
நிைனபா!களB!" எ: அரசி பாரா வா5.

"அபBெய%லா ெசானா% என*7* ேகாப வ8, அமா!" எ: ெபாGயாக*
கB0 ெகா5வா5 அத இள ெப; ; ஆனா% அவ5 உ5ள30*75 ெப8ைம

ெபா+7 சி: ெப;தாேன? அத ெப; அரசி ெசா%வைதெய%லா - *7

ேபாG3 த தாயிட ெசா%வா5. அவ5 மகி(>சி* கட% ஆ(0 ேபாவா5.

"ஆமாமB ெப;ேண, நீ இராசா3தியாக பிற*க ேவ;Bயவ5 தா" எபா5;
அ 30, "உைன3 தB*ெகா;
எபா5.

ேபாக எத ஆ;பி5ைள பிறதி8*கிறாேனா?"

ஒ8 நா5 அத ெப;ைண* காணாவிடா% அரசி*7 ெபா<0 ேபாகா0. அவ5

அழகியாக இ8தேதா

அறி> சிற உைடயவளாக இ8தா5. நறாக

ேபசினா5. இ+கித அறி0 பழகினா5. எேபாதாவ0 அரசி*7 மனவ83த
இ8தா% சிாி*க> சிாி*க ேபசி அவD*7 இ8த வ83த3ைத மற*7பB
ெசGவா5.

சி:மியாக இ8*7 ேபா0 அவ5 நிைன3த ேபாெத%லா அர;மைன*7

வ0ெகா;B8தா5. ப8வ ம+ைகயாக மிளிர3 ெதாட+கிய பி நா. ேப!

க;ணி% ப பB வ8வதி%ைல; யா8 காணாதபB ஒ0+கி ஒ0+கி

அதர30*7 ேபாவா5. அரA பல அதர+க> ெசGதிகைளF அவளிட

ெசானா5 அர;மைனயி80 ெவளிேய ேபாவத7 ஒ8 Aர+க வழி
இ8*கிறெதற இரகசிய3ைத*Lட> ெசானா5.

ஒ8 நா5 அரசி அர;மைன*7 ெவளிேய ேபாக ேவ;Bயி8த0. அ: ஏேதா
சிறபான நாளாதலா% ேகாைட*75 ெப8+ Lட. ெவளியிேல உ5ள

இைறவ தி8*ேகாயி.*7> ெச: தாிசன ெசG0ெகா;

உடேன வர

எ;ணினா5 அரசி. அேபா0 அத ெப; வதி8தா5. அவைள3 0ைண*7

அைழ30*ெகா;

A8+ைக வழிேய றப

ெவளியிேல வதா5. யா8*7

ெதாியாம% வ0, தாிசன ெசG0வி , மீ  அத வழிேய அர;மைன*7
ேபாGவிடா5. அரசிFட ெச%.ேபா0 A8+ைகயி அைமைபF அத
இர;

ைனகைளF கவனி3தா5, 0ைண ெசற இள ெப;.
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ஒ8 நா5 அவ5 அர;மைன*75 Vைழ0 அதர30*7 ேபாG*

ெகா;B8தா5. அேபா0 அரசி*73 தபி ைறயா7 ஒ8வ பா!ைவ அவ5

ேம% வி<த0. அவ அ;மைன அதிகாாிகளி% ஒ8வனாக ேவைல பா!*கிறவ.

அவ த க;கைள நபவி%ைல. இபBF ஓரழகி இ+ேக இ8*கிறாளா?' எ:
வியதா. அ0 த% அவ5 வ8வைதF ேபாவைதF கவனி3தா. அரசி*73
0ணி ெவDபவ5 எபைத3 ெதாி0ெகா;டா. அவைள பா!*க பா!*க
அவ=*7 உ5ள ஏேதா ெசGத0.

ஒ8 நா5 அவ5 அதர3தி80 த - *7> ெச%.ேபா0 ஒ0*கமான

இட3தி% அவ5 ேபா7 வழியி% நிறா. அவ5 அU7 ேபா0, "ஏ ெப;ேண,

சிறி0 நி%; உ=ட சில வா!3ைதக5 ேபச ேவ; " எறா. அறிவாளியாகிய
அத ெப; அவ பா!ைவையF 7ர 7ைழைவF ெகா;

அவ

இய%ைப உண!0 ெகா;டா5; ம:ெமாழி ேபசாம% ெச:விடா5.

அவ இ= சில நா5 கழி30 அவைள வழி மறி3தா. அவ5 அதர30*7>

ெச%லாம% தி8பி ேபாGவிடா5. அ: அவைள* காணாத அரசி காரண

ெதாியாம% திைக3தா5. அவ5 உட*7 ேநாG வ0விடேதா எ: அ சினா5.

அவ5 - *7 ஆைள அ=பி விசாாி30 வர> ெசானா5. உட சாியி%ைல

ெய:, ம:நா5 வ8வதாக ெசா%ய=பினா5 அவ5.
ம: நா5 0ைண*7 ஒ8 கிழவிைய அைழ30* ெகா;

அவ5 அர;மைன

ெசறா5. அதர30*7 ேபானா5. உட வத கிழவிைய ெவளியிேல

நி:3திைவ30வி , "உ+கDட சிறி0 தனிேய ேபச ேவ;  அமா!" எ:

அரசிைய அைழ30> ெசறா5. உ5ேள ேபானட அவ5 அழ3 ெதாட+கி

விடா5 ; 0யர3தா% விமினா5.

"எனB இ0? ஏ அ<கிறாG?" எ: ேகடா5 அரசி.
"இனிேம% இத அர;மைன*7 நா வர Bயாதமா. ெபா%லாதவ!க5 இ8*கிற

இடமாக ேபாGவிட0. நா மான3ேதா

எ: தி*கி3 தி*கி லபி> ெசானா5.

வாழ எ;ணினா% இ+ேக வர*Lடா0"
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" நீ என ெசா%கிறாG? என நடத0? ெசா%வி
"யாேரா உ+க5 தபியா; எைன* க;

அ<."

ப%ைல இளி*கிறா."

"எ தபியா?"
"ஆமா; அவ தா ெசானா. கடேள எைன* காபாறினா!. அத*

கயவ க;ணிேல பட என பாவ ெசGேதேனா ெதாியவி%ைல. இனி அவ

இ8*7 வைரயி% இ+ேக எனா% தைல காட Bயாதமா."

"ேபாB ைப3திய*காாி! எவேனா ஒ8வ தவ:. ெசGதா% அதகாக நீ எைன
பா!*காம% இ8*கிறதாவ0! நா மனாிட ெசா% அவைன ஒ:*க>

ெசா%கிேற. நீ எேபா0ேபா% வ0 ேபாG*ெகா;B8."

அத ெப; க;ைண3 0ைட30* ெகா;டா5. வ8ேபா0 ஒ8 0ைணFட

வ8வ0 ேபா7ேபா0 அர;மைனயி80 ெப; 0ைணFட ேபாவ0மாக
இ8தா5.

அவD*7 மன3 0யர ஆறவி%ைல. தைன ஒ8 ெதாழிலாள! ெப; எ:

எ;ணி3 தீ+7 ாிய நிைனத அத %யைன ேவைலயி80 ஓBவிட
ேவ; ெம: க:வினா5. ஒQெவா8 நாD அரசிைய, "அவைன என

ெசGதீ!க5 அமா?" எ: ேகபா5. அரசி*ேகா இத நிக(>சிைய ெபாிதா*க

மன இ%ைல; 'மனாிட ெசா% யி8*கிேற" எபா5.

"நா ஏைழெய: நீ+க5 எ;ணிவிY!க5. அதனா%தா என*7 வத

இனைல பறி* கவைல ெகா5ளவி%ைல. நீ+கேள இபB நிைன*7ேபா0

அத பாவி எைன* கி5D* கீைரயாக நிைன3த0 வியேப அ:' எ: ஒ8
நா5 அவ5 ச:* ேகாபமாகேவ ேபசினா5.

"அழகான ெப; எறா% க; உைடயவ!க5 பா!*காம% இ8பா!களா?" எ:

அரசி விைளயாடாக> ெசானா5.
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அத> ெசா% காதி% வி<தேதா இ%ைலேயா, அத இள ெப; ேபால>
சீறினா5. "என அமா ெசா%கிறீ!க5? அவ உ+கD*73 தபி எ:

ெசான0 உ;ைமயாகேவ இ8*7 எ: இேபா0 என*73 ேதா:கிற0.

நா ஏைழயாக இ8*கலா. நீ+க5 அரசியாக இ8*கலா. ஆனா% உ+கD*75ள
மான எ+கD*7 உ;

அமா, கைப* கா30*ெகா5வதி% எ+கD*75ள

-ர உ+கD*7*Lட வரா0" எ: படபட ெவ: ெகாBவிடா5.

அரசி ந +கி ேபானா5. 'ஏ இபB ேபசிேனா?, எ: இர+கினா5. "நா

இ: எபB யாவ0 அரசாிட ெசா% ஏதாவ0 வழி ப;U கிேற. நீF இ+ேக

இ8. உ காதி% ேக7பB நா அவாிட ேபAகிேற. நீ மைறவாக இ80

ேக5. அெபா<தாவ0 உன*7 மன ஆ:கிறதா, பா!*கிேற" எ: அவைள

ஆ: வி3தா5.

அதிகமா அேபா0 வ8வா எபைத அறிேத இைத> ெசானா5 அரசி. அத

ெப; ஒ8 மைறவிட3தி% இ8தா5. சிறி0 ேநர3தி% அதிகமா வதா.

அவ=ட அளவளாவினா5 அரசி. ேப>சினிைடேய அத ெப;ைண பறி>

ெசா%ல3 ெதாட+கினா5.

"எ ஆைடகைள ெவD303 த8 ெப; ஒ83தி நா5ேதா: இ+ேக வ0
ேபாகிறா5. அவ5 த கடைமைய நறாக> ெசG 0 வ8கிறா5."
"அவD*7 பாிA ெகா *க ேவ; ேமா?"
"இ%ைல; இ%ைல. அவ5 இள ெப; ; இ = மணமாகாதவ5."
"மண ெசG0ைவ*க ேவ;  எ: ெசா% ல ேபாகிறாG.”
அ0 இ%ைல. அவ5 பா!*க அழகாக இ8பா5. ந%ல வள!>சிFைடய உட.”
இத வ8ணைன கெள%லா எத7?" "அவைள* க;
யாேரா க; அB3தானா.”

அர;மைன அதிகாாிகளி%
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அதிகமா அைத> சாியாக* காதி% ேபா

* ெகா5ளவி%ைல. ம:பBF

அ3தாணி ம;ட ப30*7 ேபாகேவ;B யி8த0. "சாி, சாி; அழகாக இ8பேத

ஒ8 ேக . அவD பண30*7 ஆைச ப  ப%ைல இளி3தி8பா5. அைத

ம  உனிட3தி80 மைற30விடா5 ேபா8*கிற0" எ: அத
நிக(>சிைய ெபா8ப 3தாமேல ேபசினா.
"அத ெப; அ<0 ெகா;

வ0 நிகிறா5."

"அைதெய%லா நீ நபாேத! அத அ< ைகைய ெய%லா நாைள*ேக ெபா8ளாக

மா: வா5. இத மாதிாி ெப;கைள இ+ேக வர வி வேத தவ: ! சாி சாி; என*7
ேவைல இ8* கிற0; ேபாG வ8கிேற" எ: ெசா% ற ப விடா.
மைறவி% நிற ஏைழ ம+ைக காதி% அதிக மா=ைடய ேப>A நாராச ேபா%
வி<த0. அவD*7 மா3திர ஆற. வாG இ8தா% அத நாைவ3

0;B3தி8பா5. 'எ3தைன இழி வாக ஏைழகைள நிைன*கிறா இத* கீ( மக!

அரசேன இபB இ8*7ேபா0 அவ ஏவல!க5 க*7 மான30*7

ெப;ைம*7 எ+ேக மதி* ெகா *க ேபாகிறா!க5? இவ!களா% உலகி%
அற ெச30 ேபாGவி ' எ: 7றி னா5. அரசி வ8வத7  ெம%ல ந<வி

விடா5.

அரசி வ0 பா!*7ேபா0 அவைள* கா; வி%ைல, கிண: ெவட Sத

றபட கைத யாகி விடேத எ: அவ5 வ8தினா5. எபB யாவ0 அவD*7

ஆ:த% Lறலா எ: வத வ5, அவைள* காணாைமயினா% பி=

0ய8றா5.

அ: ேபானவ5 தா ; அபா% அர மைன ப*கேம அத ெப; கா% எ 30,

ைவ*கவி%ைல. அவ5 தாG, "ஏ அமா அர; மைன*7 ேபாகவி%ைல?" எ:
ேகடா5. "மான மாியாைதF5ளவ!க5 ேபாகிற இட அ: அ0" எ:

A8*கமாக> ெசா% விடா5 . அவ5 ெப;. ஏேதா தவறான ெசய%, அவ5 சீ

ற3ைத3 J;BவிB8*க ேவ; ெம: தாG உG30ண!0 Aமா
இ80விடா5.
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அத ெப;U*7 அதிகமானிட3தி. அவைன> ேச!ேதாாிட3தி.

க *கட+காத ெவ: ஏப விட0. பழிவா+கேவ;  எற 0B

உ;டாயி:. யாேர= அதிக மாைன க(தா% அவ5 அ+ேக நிபதி%ைல.
'கபி ெப8ைமைய உணராத, ெப;ைமயி உய!ைவ* காபாறாத, அரச
அரசனா? அர*க அ%லவா?' எ: எ;ணி எ;ணி ெபா8மினா5. பாவ!

யா8*7 நிைன0 தீ+7 ாியாத அதிக மா அத ெப;ணளவி%

ெபா%லாதவ ஆகி விடா. அைத ஊ(விைன பய எ: ெசா% வைத யறி

ேவ: என ெவப0?
---------------

13. வசமக

ெசய2

த பைட :ைக இB80 பBனி இறி, வாடாம% வத+காம% அதிகமா

உ5ேள இ8பைத> ேசரமா நிைன3த ேபாெத%லா வியபாக இ8த0 ;
ஆ3திர வத0. 'ேகாைழ -தியி% மா

ஓB வ8கிறெத: மைட ப5ளி*75ேள

ஒ8 -ர 7தானா! அவைன ேபாலேவ இவ= இ8*கிறா' எ: இழிவாக
எ;ணினா.

நாக5 ேபாG* ெகா;B8தன. -ர!கD*7> A:A:ேப இ%ைல. இர

ேநர+களி% தைம அறியாம% ேகாைட*75 உண ெச%.கிறேதா எபைத
ஆராய றபடா!க5 சில!. ைகயி% தீபத+கைள ஏதி*ெகா;

Aறி

வதா!க5. அ0 ேகாைட*75 இ8பவ!கD*73 ெதாித0. Aறி வதவ!களி

ேம% அைப எGதா!க5. அ*73 தபி ஆராG>சி ெசG0 ஒ:

லனாகவி%ைல. ேகாைட*7 ெந Jர30*7 அபா% காBனிைடேய

A8+ைகயி வழி ஒ: இ8*கிற ெதபைத அவ!க5 எபB அறிவா!க5?

தி8ப3 தி8ப* ேகாைட வாயிைல* கவனி3தா!க5. சில இட+களி% உ5ள

திBவாச ைல* L!0 ேநா*கினா!க5. ேம80 கயிறி வழியாகேவா

4ேலணியி வழியாகேவா யாேர= இற+கி வர* L ேமா எ: ஆராG0
பா!3தா!க5. எ3தைன விதமாக3 08வி பா!30 அவ!கD*7 எத3 0

கிைட*கவி%ைல.

ம:பBF ேசர அதர+க அைவைய* LBனா. 'அதிகமாைன நா ெவ%ல
Bயா0 ேபா% இ8*கிறேத! அவ ெந Jர3தி% இ80, நமா% அவைன

75

அைட0 எதி!*க Bயா0 எ: Bதா., அத7 ெபா85 உ; . இ+ேக

ந அ8கி% தா இ8*கிறா. ஆனா. அவைன நமா% அUக

Bயவி%ைல. அவ பல ஆ; களாக3 த ேகாைடயி% இ80ெகா;ேட

இ8பா ேபா% இ8*கிற0. இ0-ரமா? ேகாைடயி வைமயினா% த

ேகாைழ3தன3ைத மைற30* ெகா;B8*கிறா. அ0 கிட*க . இ3தைன

காலமாக அவ= அவ -ர!கD உ;U ேசா: அ+ேகேய கிைட*கிறதா?
அ%ல0 ம;ைண3 தி: பசிைய ேபா*க பழகி* ெகா;B8*கிறா!கேளா!”
ேசரமா ேப>சி% அ>ச, ேகாப, இழி, ெப8மித எ%லா 7ர% ெகா 3தன.

அ8கி% அம!தி8தவ!க5 வாG திற*கேவ இ%ைல. அவ!க5 ேபAவத7

தியதாக என இ8*கிற0? காாி க ேசா!0 உகா!தி8தா. அவ தாேன
இத :ைக*7* காரண? ஏேதா 7ற ெசGதவைன ேபா% அவ தைலைய*
7னி0 ெகா;B8தா.

"என, நீ! ஒ: ேபசாம% இ8*கிறீேர?', எ: ேசரமா ேகடா.
"என ேபAவெதேற ெதாியவி%ைல. ஒQெவா8 நாD விBகிற0; Bகிற0.
நா எ<கிேறா; இ: ஏதாவ0 நம*7 வாGபாக நட*காதா எ:
எதி!பா!*கிேறா; இரவிேல உற+க ேபாகிேறா. இத அவல வா(ைவ* க;

என*ேக உ5ள 7ைமகிற0. இத7 நா தாேன காரண எற எ;ண ேவ:

இேபா0 எ ெந ைச உ:30கிற0." காாி மன உைள0 ேபசினா.

ேசர=*7 உண! வத0. மைலயமா உ5ள3தி% ேசா! 7தா% பிற7

ஊ8*73 தி8ப ேவ;Bய0தா. அைத நிைன3தேபா0 ேசர=*7 வயிைற

எனேவா ெசGத0. இனி3 தா ேசா!வாக ேபச*Lடா0 எ: க8தினா.

'என அபB> ெசா%கிறீ!? என*ேக அதிகமாைன அட*க ேவ; ெம: ெந

நாகளாக ஆவ% இ8த0. உம*7 வத இழி என*7 இ%ைலயா? அதிகமாைன
எதி!பத7 ஏற ெசQவி வரேவ; ெம: கா3தி8ேத. நீ! வ0

அத>ெசQவிைய உ;டா*கினீ!. நம*7> சாியானபB ேபா! வாG3தா% விடலாமா?

ைகயி% வைம இ80 அைத பயப 3த வைகயி%லாம% இ8*கிறேத

எ:தா ெசா%ல வேத. நீ! ேசா!வைடய ேவ;டா. ஆ*க ெபா:3தவ

ஆற ெபா:*க* Lடாதா? இ= எQவள காலமானா. கா3தி8ேபா.
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நம*7 என? உண ப சமா? உைட ப

சமா? வ சிமா நகாி80 உண

ெபா85 வ0 ெகா;B8*கிற0é எ: L:ைகயி% அவ=ைடய 7ர% மாறி

யி8த0 ; ஊ*க ஆ:த. ஊ  வைகயி% அவ ேபசினா.
இபB இர;

?: நாக5 ெசறன. பைட3 தைலவ!களி% யாேர= ஒ8வ!

ற3ேதேகா ைடைய> Rழ வ8வ0, அரச= மற3 தைலவ!கD

பாசைறயிேலேய இ8ப0மாக இ8தா!க5. அ: அரசேன கவச3ைத S;

த 7திைரயிேம% ஏறி றபடா. மாைல கவி0 வத0.

அத> சமய3தி% ஒ8 ெப; த=ைடய உடைப ெய%லா ெவ5ைள ஆைடயா%
?B* ெகா;

பாசைற*7 அ8கி% வதா5. பைட -ர!க5 அவைள* க;டட

யாேரா ஒறாக வதி8*கிறா! எற எ;ண3தா% அவைள பறி* ெகா;
விரBனா!க5; "நீ எ+ேக வதாG? உ;ைமைய> ெசா%. யா! உைன
அ=பினா!க5?' எ: உ.*கி* ேகடா!க5.

அவ5 அ சவி%ைல; ந +கவி%ைல; "உ+க5 அரசைர பா!*க வதி8*கிேற"

எறா5.

"அரசைர அQவள எளிதி% பா!*க BFமா? நீ யா!? எதகாக அவைர பா!*க
ேவ; ?"
'அவாிட தனிேய ேபசேவ; ."
-ர!க5 சிாி3தா!க5. "உைன பா!3தா% இள ம+ைகயாக3 ேதா:கிறாG. நீ
தனிேய அரசைர> சதி*கேவ; ெம: வதி8*கிறாேய; உன*7 அ>ச

உ;டாகவி%ைலயா? நாண சிறி0 எழவி%ைலயா?"
"உ+கD*7 பயப  ெசGதிைய> ெசா%ல வதி8*கிேற. ஆதலா% நா
அ ச ேவ;Bயதி%ைல. ேசர நா

-ர!க5 பிற ெப;கைள உட

பிறதவ!களாக நிைனபவ!க5 எ: ேக5விFறி8*கிேற; அதனா% நாண
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அைடய அவசிய இ%ைல. ந%லைத> ெசGய ைனதா% சிறிதள 0ணி

ேவ;Bய0தாேன?" எ: அத ெப; Lறினா5.

"நறாக ேபAகிறாேய! உ=ைடய மன3 0ணிைவ பாராட3தா ேவ; . நீ
ெசா%ல ேவ;Bயைத எ+களிட ெசா%; நா+க5 அரசாிட அறிவி*கிேறா."
"அபB> ெசா%கிற ெசGதி அ: அ0; மிக மிக இரகசியமான0."
-ர!க5 அவைள பிட+ ெகாறனிட அைழ30> ெசறா!க5. "இவ5 யா!?
எ+ேக அைழ30 வதீ!க5?" எ: அவ ேகடா.
" நா ேசர அரசைர பா!*க வதி8*கிேற. நீ+க5 அவாிட அைழ30> ெச%ல
BFமா?" எ: அவேள ேபசினா5.
அவ சிாி30* ெகா;டா. "BFைட ?ேவத!களி% ஒ8வராகிய ேசர

அரசைரயா சதி*க வி8கிறாG? ேபா! ?;B8*கிற இ த> சமய3தி% எ+க5

பாசைறயி% 7தேதா , அரசைரேய பா!*கேவ;  எ: ெசா%கிறாேய;
உன*7 ைப3திய பிB30 விடேதா?"
'அரசாிட நா ெசா%ல ேவ;Bய0 ஒ: உ; . அைத அவ! ெதாி0
ெகா;டா% என*7 எ0 ேவ; மானா. த8வா!."

"ஓேகா! அரசாிட பாிA ெபற வதி8*கிறாயா? அைத எனிட ேக5; நாேன
த8கிேற."

வத ெப; சேற சின ெகா;டா5. "உ+கைள பா!3தா% ெபா:5ள பதவி

தா+7கிறவ!க5 ேபால3 ெதாிகிற0. ஆனா% உ+க5 ேப>A அத7 ஏறபB

இ%ைலேய! நா வய வ0 உ+களிட உ+க5 நைமைய* க8தி ஒ:

ெசா%ல* க8தினா% இபB இக(தா ேபAவ0? இ0 ஆ;ைமF அ:; அரசிய%
ததிர அ:.”
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அத ேப>ைச* ேகட0 பிட+ ெகாற அய!0 ேபானா. அவைள
அைழ30* ெகா;

காாியி8த Lடார30*7> ெசறா. "இத ெப; ந

அரசைர பா!*கேவ; மா; ஏேதா ஓ! இரகசியமான ெசGதிைய* Lற

ேவ; மா" எறா.

காாி அவ5 க3ைத பா!3தா. உடைப3தா அவ5 ?B* ெகா;B8தாேள!

"உைன யா! அ=பினா!க5?" எ: ேகடா.

'யா8 அ=பவி%ைல ; நாேனதா வதி8*கிேற."
'நீ எ+ேக இ8*கிறவ5? உன*7> Aற3தா! யா!?'
"நா தகEாி% இ8*கிறவ5; ேகாைட*75 ேவைல ெசG0 ெகா;B8தவ5."
அறிவாளியாகிய காாி அவ5 மிக பாய=5ள ெசGதிைய> ெசா%ல வதி8*கிறா5
எபைத நபினா. பிட+ ெகாறைன அ=பி வி

அைழ30*ெகா;

அரசனிட அவைள

ெசறா. அேபா0 தா அரச ெவளியி80 வ0

அம!தி8தா. அரசைன* க;டட அத ெப; 7பி

ேபாடா5. "யா!

இவ5?" எ: ேக *ெகா;ேட அவைள ஏற இற+க பா!3தா அரச.

"இவ5 ஏேதா இரகசியமான ெசGதிைய> ெசா%ல வதி8*கிறாளா. இவைள

நபலாெம: என*73 ேதா:கிற0" எ: அரச காதி% ம  ேக7பB
ெசானா காாி.

"என ெசா%ல வதாG?" எ: அவைள* ேகடா அரச.
அவ5 ேபசாம% காாிைய பா!3தா5 ; அரச அவ5 7றிைப உண!0

ெகா;டா. 'அவ! இ8*கலா. அவ! அறியாத மதண ஒ: இ+ேக இ%ைல"

எறா. காாிேயா, "நா சேற ற3தி% இ8*கிேற" எ: ெசா%>ேசர
ஏதாவ0 ெசா%வத7 ெவளிேய ேபாGவிடா.
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அத இள ெப; ேபச3 ெதாட+கினா5. "என*7* ேகாைடயி அைமெப%லா
ெதாிF; இரகசிய ெதாிF. உ+கD*7 அ0 பயப  எ: எ;ணி>

ெசா%ல3தா வேத."

"என ெபாிய இரகசிய3ைத உனிடமி80 நா எதி!பா!*க BF?'
'அபB எ;ண*Lடா0, மன! ெப8மாேன! சி: 08 ப%.* 73த உத.

ெசGதி ெதாிதா% பிற7 த+கD*7 அத அ8ைமF ெப8ைமF ெதாிF."

"எ+கD*7 நைம ெசGயேவ;  எற அ*கைற உன*7 ஏ வத0? உன*7
எ+கD*7 என ெதாட!? உ வா!3ைதகைள நபலா எபத7 என

பிைண?" எ: அரச ேக5விகைள அ *கினா.

"இ= பல ேக5விகைள3 தா+க5 ேக\!க5 எ: என*73 ெதாிF.

த+கD*7 நைம ெசGவைதவிட அதிகமா=*73 தீைம ெசGவ0தா எ

ேநா*க. அத3 திற3தா% தா+கD நா= ஒ3த நிைலயி% இ8*கிேறா. நா

அவைன பழி வா+க ேவ; . அதைன3 த+கைள* ெகா;

ெகா5ளலா எற ஆவேலா
"உ ேப>ைச* ேக

வதி8*கிேற."

B30*

என*7 உைன பறி ஒ: ெதாி0 ெகா5ள

Bயவி%ைல. சிாிபதா, சினபதா எ: ெதாியவி%ைல. ஏேதா ெசGதி ெசா%ல

வேத எறாG. இேபா0 அதிகமாைன பழி வா+கேவ;  எகிறாG.

அத7 நா+க5 க8வியாக இ8*க ேவ;  எகிறாG. நீ ெசா%வ0 இனெத:

ெதாி0 ெகா; தா ேபAகிறாயா?'

"மன! ெப8மா சேற ெபா:ைமேயா

ேகக ேவ; . ஓ! இள ெப;

0ணிவாக3 த+கைள3 ேதB வதி8பைத* ெகா;ேட ஏேதா அாிய ெசGதி இ8*கிற
ெதபைத3 ெதாி0 ெகா5ள ேவ; . அதிகமா ேகாைட*75 ேபா7 வழி
என*73 ெதாிF."

"ேகாைட*75 ேபாக வாயிைல ய%லாம% ேவ: வழி இ8*கிறதா?'
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"ஆ; ஒ8 A8+ைக வழி இ8*கிற0. அத வழியாக3தா உ5ேள உண
ெபா85க5 ேபாகிறன" எ: அவ5 Lறியேபா0 அரச =*7 விய3
தா+கவி%ைல; 'ஆ!" எ: மைல30 ேபானா."

”A8+ைக வழியா? உன*7 எபB3 ெதாிF? எ+கD*73 ெதாியவி%ைலேய!”
"இரகசியமாக இ8*கேவ;

ெம:தாேன அைத அைம3தி8*கிறா!க5?

உ+கD*73 ெதாிFபB இ8தா% அத7 என ெப8ைம?”
'நீ எபB அைத அறிதாG?”
"நா ேகாைட*75 ேவைல ெசG0 ெகா;B8ேத. அதிகமா மைனவி ேயா

ெந8+கி பழகிேன. அதனா% என*7* ேகாைடயி இரகசிய ெதாித0. ஒ8
சமய அத> A8+ைக வழியி% நாேன அரசிFட ேபாG வதி8*கிேற."
"ஓ! அபBயா? அ+ேக ேவைல ெசGதவ5 இேபா0 இத வ ச> ெசய%
ெசGவத7 என காரண?"

"அைத* ேகD+க5. ெசா%கிேற" எ: Lறி3 த ேமேபா!ைவைய அகறி*
கீேழ ைவ3தா5. அரச அவைள நறாக பா!3தா. ந%ல அழகி எபைத3
ெதாி0 ெகா;டா.

ெசா%" எ: ஆவேலா

ேகடா.

"அதர30*7 நா அB*கB ேபாG வ8ேவ. ஒ8 நா5 ஒ8 கயவ எைன*

க;

ெசா%ல3 தகாத ெசாகைள> ெசானா. நா அரசியிட ெதாிவி30

அவைன ஒ:*க> ெசாேன. அவ5 அதிகமானிட அத> ெசGதிைய>

ெசானா5. அவ மிக அலசியமாக ேபசினா. மகளி! கைப* கி5D*

கீைரைய ேபால மதி30 ேபசினா. அ: நா ேமெகா;ட வ சின3தா%,

பிற7 அத ப*கேம ேபாவைத ஒழி3ேத. மகளிைர பா0காவாத அரச= ஓ!
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அரசனா? அவ இ8பைத விட அழிெதாழிய  எ: ேதாறிய0.
ஏைழயாகிய எனா% என ெசGயBF? கடேள எ ப+கி% இ80 த+க5
பைடகைள இ+ேக அ=பியி8*கிறா!."

ேசரமா சேற சிதைனயி% ஆ(தா. "எ ந;ப8 ெபாிய -ர8மாகிய காாி

ெவளிேய நிகிறா!. அவைரF உ5ேள அைழ30 ேயாசைன ெசGய ேவ; .

அதி% உன*73 தைட ஒ: இ%ைலேய?" எறா.

"இத இரகசிய3ைத3 ெதாிவி*க3தா வேத . இ+கி80 ெந Jர3தி% ஒ8

கா *75 Aர+க வழியி வாச% இ8*கிற0. நா அைத3 த+கD*7* காட>

சி3தமாக இ8*கிேற. அத வழிேய உ5ேள ெச%லலா. தா+க5 யா8*7>

ெசானா. சாி; இரகசிய3ைத எபB ைவ30* ெகா5ளேவ;  எப0
த+கD*73ெதாியாதா?"
மணிைய அB30* காவலைன அைழ3தா அரச; காாிைய அைழ30 வர>

ெசானா. வத அவனிட எ%லாவைறF ெசானா. "இத ெப;ணா%
ஓ! அாிய நைம நம*7 உ;டாக ேபாகிற0 எ: அேபாேத நா உG3
0ண!ேத" எறா காாி.

"அத ெப; இனாெள: ெதாிவி*க ேவ; மா? அதர3தி% ஆைட

ெவD30 வத ெப;தா. இேபா0 வ ச மகளாக மாறி விடா5."

காாிF ேசர= LB ேபசினா!க5. அ: இரவி% அத* கா *7> ெச:

A8+ைகயி வாசைல பா!3தறிவ0 எ: திடமிடா!க5. சில -ர!கைள

அைழ30*ெகா; , காாிF மன= றபடா!க5 . வ செப;U உட

ெசறா5.

கா *75 ெச: மைற0 நிறா!க5. ந5ளிரவி% சில! தீபத+கDட=

தைலயி% ?ைடகDட= அ+ேக வ0 கீேழ இற+7வைத* க;டா!க5. உடேன
-ர!க5 அவ!கைள ேபாGபறி* ெகா;டா!க5. அவ!கைள>

சிைறப 3தினா!க5. காவல! சிலைர அ+ேக நி:3திவி  பாசைற*7

வதா!க5. அதிகமாைன ெவ:விட0 ேபாற மகி(>சி ெப8*கி% ஆ(தா

ெப8 ேசர% இ8 ெபாைற. அத ெப;U*7> சில பாிசிைல அளி30 அவைள

82

- *7* காவ.ட அ=பினா. தா அறித இரகசிய3ைத எபB

பயப 30வ0 எற ஆராG>சியி% அவ இேபா0 இற+கினா; காாிையF

உசாவினா.

"நைடய பைடகைள அத> A8+ைகயி வழிேய அைழ30* ேகாைட*75ேள
ேபாG ேபா! ெசGயலாமா?" எ: ேகடா அரச.
"A8+ைக A8+கியதாகேவ இ8*7ெம: நிைன*கிேற. அதி% ஒேர சமய3தி%

இர;

?: ேப8*7 ேம% ேபாக Bயா0. பைட ேபாவதகாக அைம3த0

அ%லேவ அ0?"

"பி அைத நா எபB பயப 3தி* ெகா5வ0?'
"நம*7 அதனா% ஒ8 பய= இ%ைல. அைத பயப 3தி* ெகா5ளாம% வி வேத

ந%ல0."

ேசரமா=*7 அத விைட இனி*கவி%ைல. நம*7* கிைட*காத இரகசிய

கிைட3தி8*கிற0. அத வழிைய நா க;ணாேல பா!3ேதா. அைத -ணாக

ேபாக> ெசGவதா? நீ! ெசா%வ0 விைளயாடாக இ8*கிறேத!" எறா.

"நா விைனைய3தா ெசா%கிேற. அத> A8+ைகைய நா பயப 3தி*
ெகா5ள ேவ;டா எ: ெசாேனேனயறி, நா அறித இரகசிய3ைத

பயப 3தி* ெகா5ள ேவ;டா எ: ெசா%லவி%ைலேய!"
"உம0 ேப>A என*7 விள+கவி%ைல."

"விள+7பB ெசா%கிேற. இ0வைரயி% நா அறியாம% மய+கியி8த ஒ:

இேபா0 நம*73 ெதளிவாகி யி8*கிற0. அதிகமா இ3தைன கால உ5ேள

இ80 வ8வத7, உண ெப:வத7 உாிய 0ைண என எ:

நம*73ெதாியாம% இ8த0; இேபா0 ெதாி0விட0. அவ=*7 உண

ெச%வைத3 த *7 நிைலயி% நா இ8*கிேறா. அத> A8+ைக நம*7
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பயபட ேவ;டா; அதிகமா=*7 பயபட ேவ;டா. இ0வைரயி% அ0

நம*7 பயபடவி%ைல ; அதிகம=*7 பயபட0. இேபா0 அதனா%

அவ=*7 பய கிடாம% ெசG0விடா% உண வராம% திைகபா. உ5ேள

இ8பவ!க5 பBனியா% வா வா!க5. ஒ:, எ%ேலா8 இற0 ேபாவா!க5;
அ%ல0 ெவளிேய வ0 நேமா

ேபா! ெசGவா!க5."

"ந%ல அறி உம0 அறி! ந%ல ேயாசைன! அபBயானா% அத> A8+ைகயி% ந
காவலைர ைவ30 பா0கா*க> ெசGயலாமா?"
"அ0Lட ேவ;Bயதி%ைல. அத வழிைய அைட30வி , யாராவ0 ஒ8வைன>
Aமா அத ப*க3தி% உலா3தி* ெகா;B8*க> ெசGதா% ேபா0."

அதிகமா அ: த மைனவி Lறியைத* L!0 கவனி*காம% ேபசிய ேப>A
இபB விைளத0. ஏைழ ெப;ணி 7ைறைய ெபா8 ப 3தாம%

ற*கணி3த ெசய% அவ=*ேக தீ+காG Bத0. ஊ(விைனயி வைய மாற

யாரா% தா BF?

அ 3த நாேள A8+ைக வாயிைல அைட30* கனமான Aவ!கைள* கB

விடா!க5, ேசர பைட -ர!க5 அதிகமா வாயி% 0ணிைய அைட3த0
ேபாற0 அ0 எ: ெசா%வதா? அ%ல0 அவ வயிறி% அB3த0 எ:
ெசா%வதா? இ8 ெபாைறயி=ைடய ஆக5 A8+ைக வாயிலா ம;ைண
ேபாடா!க5? அதிகமா வாயிேல அ%லவா ம;ைண ேபா விடா!க5?

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

14. ேபா 34த2

தகE!* ேகாைட*75ேள இ0கா: இ8த அைமதி இேபா0 7ைலத0.
உ;ைமயான ஆப30 இேபா0தா வ0 நிகிற ெத: அதிகமா

உண!தா. A8+ைக வழிைய பைகவ!க5 அைட3த0 ெதாி0, அவ!கD*7

அQவழி எபB3 ெதாித0 எ: ஆGதா. அைதபறி இேபா0 ஆராG0

பய இ%ைலெய: வி விடா. இனிேம% தா ெமGயான ேபா8*7

ஆய3த ெசGய ேவ; . இனிF ேகாைட*75 ெந நா5 த+க Bயா0.

பBனி கிட0 வாB* கதைவ3 திறபத7 னாேல, உடபி% வைமF ேபா!
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ெசGய3 0B*7 ேதா5கD உ5ளேபாேத ேபாைர3 ெதாட+க ேவ;Bய0தா.
இத> ெசGதிைய அதிகமா பைட3தைலவ!கைள* LB அறிவி3தா.

அவ!களி வாயிலாக பைட -ர!க5 ெதாி0 ெகா;டா!க5. அவ!கD*7

மகி(>சிதா." ந%ல ேவைள! இேபாதாவ0 ந தின தீ8 சமய வதேத!" எ:

ெப8மித ெகா;டா!க5.
இர;

நாகளி% ேகாைட* கதைவ3 திற0 ெகா;

அதிகமா பைட

றபட0. ரAக5 ழ+கின. ெகாகைள ஊதினா!க5. -ர!க5 ேபா! ழ*க
ெசGதா!க5. பால3தி வழிேய வ0 ேசர பைடேயா

ைககல*க3

ெதாட+கினா!க5. இ0வைரயி% ஏேதா காவகள ேபால இ8த அத இட
இேபா0 த% தரமான ேபா!*களமாகிவிட0. ஒ8 ப*க ெப8 -ரனாகிய

அதிகமா=ைடய பைட ; ஒ8 ப*க3தி% ேசரமா இ8ெபாைறயி பைட.

அதிகமா ெந மா அ சி -:ட ேபாைர3 ெதாட+கிவிடா!க5 இ8 சாரா8.
யாைனகD யாைனகD ேமாதின. 7திைர கD 7திைரகD Bன. ேத!
பைடF ேத! பைடF ெபா8தன. -ர!க5 வி%. வாDஏதி ேபா!

ெசGதன!. அதிகமா=ைடய அணிவ7 ேசரமா=ைடய பைட வ7

பா!ைவ*7 ஒேர அளைவ உைடயனவாகேவ ேதாறின. ைழயி 80

யாைனயிேம% தா சி+க3ைத ேபால அதிகமா -ர!க5 பாGதன!. அய%

நாB% ெச: ேபா! ெசGவைத* காB. தம*7ாிய இட3தி80 ேபா!
ாிவ0 ஊ*க3ைத மி7தி யா*7 ; எளிதாக இ8*7. அத நிைலயி%

இ8தைமயி அதிகமா பைட*7* கிள!>சி மி7தியாக இ8த0. இ0வைரயி.

உற*க3தி% ஆ( தி8தவ!கெள%லா விழி3ெத<0 ேதா5 ெகாB ஆ!3தன!.
மைல நா  பைடயி னணியி% இ8த ப7தி*7 ெந +ேகரள தைலைம
தா+கினா. அதிகமா பைடயி% ெப8பா*க  பைடைய நட3தி

ெபா8தா. ெப8பா*க5 ெப8 -ர; அதிகமானா% சிற ெபறவ.

அவ=*7  நிக ெந +ேகரள=*73 திறைம ேபாதா0. த% நா5 ேபாாி%

யா8 விழவி%ைல. அ 3த நா5 ெந +ேகரள ெப8பா*க=ைடய அ*7

இைர யானா[1]. த% ெவறி அதிகமா=*ேக கிைட3த0. அவ கசியி% இ8த
பைட -ர!க5 ெப8 ழ*க ெசG0 ஆரவாாி3தா!க5.
----

[1]. தகE! யா3திைர (ெதா%. ற3. 24. உைர.)

85

ேசரமா இளைமையFைடயஒ8 -ர3 தைலமகைன இழத0 பறி மிக

வ8தினா. "இனி நா ேசா!வைடயாம% ேபாாிட ேவ; . இ0வைரயி% ேபா!

ெசGய வைகயிறி> Aமா கிடேதா. இேபா0 அத வாG* கிBவிட0.

நைடய விெகாBயி ெப8ைமையF ேசர! மரபி மான3 ைதF காபாற
ேவ; . ந பைட வைமயி ெபசி0. ெந +ேகரளைன நா களபயாக*

ெகா 30விேடா. அதனா% இனி ந ப*கதா ெவறி உ;டாக ேபாகிற0"

எ: அத வ83 த3ைத* காB*ெகா5ளாம% -ர!கD*7 ஊ*க ?Bனா.
ேபா! நட0 ெகா;B8த0. அதிகமா ைக வ.3தி8த0. பிட+ ெகாற

பைட3 தைலைம S;டா, ேபாாி ேபா*7 மாறேவ இ%ைல. இ8 ம8+7

ேசா!விறி ெபா8தன!-ர!க5 . யாைனக5 -(தன; 7திைரக5 7ைலதன;

-ர! சில! -( தன!. மான உண!>சியினா% உதப

-ர!க5 ேபாாிடன!.

இேபா0 காாிேய ஒ8 ெபாிய பைட*73 தைலைம ஏ: றப

விடா.

அேபா0 ேசர! பைடயி% ஒ8 திய மி *7 உ;டாயி:.  ேதா:

ஓBனவதாேன எ: அதிகமா பைட காாிைய* க;
ஆனா% பிற7 அவ=ைடய ேபராறைல* க;

இ8த சில சிறிய பைட3 தைலவ!க5 -(தன!.

த% இக( த0.

அ சிய0. அதிகமா பைடயி%

அேபா0 0ைண பைட வதா% நல எ: ேதாறிய0 அதிகமா=*7.
ேசாழனிட பா;Bய னிட ஆ5 அ=பி3 0ைண பைடFட வர

ேவ; ெம: ஓைல ேபா*கினா. அவ!க5 வதா% நி>சய ேபா! விைரவி%

B*7 வ0வி  எ: அவ நபினா.

காாியி -ர ேபா!*கள3தி% மிக> சிறபாக விள+கிய0. நமா% விைளத ேபா!

இ0 எற எ;ண அவ உ5ள3தி80 அவைன உAபி* ெகா;ேட

இ8த0. அதனா% அவ ெப8விற.ட த 7திைரயாகிய காாியிமீ0 ஏறி

பபரேபால> Aழறன. அதிகமா=ைடய பட30 யாைனைய3

தேவைல*ெகா; தா*கி -(3த ேவ;  எப0 அவ ஆவ%. அ0 உ5ள
இடமறி0 தாவினா.

இ0 அதிகமா பைட3 தைலவ=*73 ெதாி0 விட0. "எ%ேலா8 விழிபாக

இ8*க ேவ; . அேதா காாி ெய= 7திைரயி ேம% வ8கிறா காாி. அவ
அத* 7திைரயி ேம% ஏறி நட30வதாக3 ேதாறவி%ைல. 7திைரF அவ=

ஒB யி8*கிறன!. அத அட பாிையF அவைனF பிாி*க Bயாம% கB

ைவ3த0 ேபால3 ேதாற த8கிற0 அத* ேகால. அவ கா% -ர* கழ%

பளபள*கிற0. ைகயி% ேவ% Aட! வி கிற0. அவ இல*காக* ெகா;B8ப0
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இத பட30 யாைனைய. நீ+க5 இத பைட <வைதF கா*க ேவ; 

எபதி%ைல. இத யாைனைய பா0கா3தா% ேபா0. அவ ேவ: ஒைறF

எறிய மா டா. இைத* ெகா%. 7றிடேன வ8கிறா' எ: -ர!கD*7*

கடைள யிடா.

தகE! ேபாைர வ8ணி30 பல லவ!க5 பாBயி8*கிறா!க5. 'தகE! யா3திைர'
எ: தனிேய ஒ8 காபியமாக அத பாட%க5 உ8வாயின. இேபா0

அத* காபிய <வ0 கிைட*கா விடா. ற3திர

எ= 4%

அதி80 சில பாட%க5 ேச!*க ெப:5ளன. மைலயமா தி8 B* காாி

அதிகமான0 பட30 யாைனைய ேவனா% எறிய திய ேபா0, அதிகமா=ைடய

பைட*73 தைலவனாக இ8தவ Lறியைத3 தகE! யா3திைர பாட% ஒ:
விள*7கிற0.

கB அன கராி ேமேலா

ெதாட0 கழேல; ைகய0 ேவேல;
AB ய0 களிேற ; ஒBய

தாைன <0ட வி 30, ந

யாைன காமி; அவ பிறி0எறி யலேன. [2]
[ கB அன - ேச!30* கBயைம3தா ேபாற, காாி : மைலயமா=ைடய

7திைரயி ெபய!. ெதாட0 - அணித0. ABய0  - இல*காக* 7றி3த0.
தாைன - ேசைன . காமி . காவ% ெசGF+க5.]

மீ 73தி* 78வி த;ணீாி ேமேல பற0 மீைன எQவா: ெகா3தலா எ:
படபடட இ8ப0 ேபா%, மைலயமா அத* களிைற ேவலா% எறிF

0Bட ெசQவிைய ேநா*கி இ8தா. காாி* 7திைரயி உடபி% சில சி:

5ளிக5 அழகாக இ8தன. அவ=ைடய ேவைல* க;டா% மறவ! ந +7வ!.

அைத நிைன3தாேல ந +7பவ!கD இ8தா!க5.
5ளி* காாி ேமேலா; ெத5ளிதி
உ5ளி= பனி*7 ஒ8ேவ ேலாேன;

7; நீ!* கிட+கி ெக;ைட பா!*7
மணி நிற> சி:சிர% ேபால ந
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அணி ந% யாைன*7 ஊ: அள* 7ேம. [3]
[காாி : மைலயமா 7திைர. உ5ளி= பனி*7 - நிைன3 தா. ந +7வத7*

காரணமான 7;

நீ!* கிட+கி% - ஆழமான நீைரFைடய அகழியி%. மணி நிற -

நீலமணியி நிற3ைதFைடய. சிர% - மீ 73தி* 78வி. ஊ: அள*7ேம - 0ப
உ;டா*7 வழிைய ஆராGவா.]
-----------

[2]. ற3திர , 1372.

[3] . ற3. 1376.

காாிேய வ0 ேபா!*கள3தி% நிகிறா எபைத அறி0 அதிகமா த

பைடயி ன ணி*7 வ0 நிறா. அவ க3தி. மா!பி. அகைள>

ெசாாிதன! பைகவ!க5. காாி ேவைல அவ மா!பிேல -சி எறிதா. கவச

அதிகமா ெந மா அ சி இ8ததனா% அ0 ஆழமாக பதியவி%ைல. ஆயி=

அதிகமா ;படா. மா!பிேல பட ;ைண வி<; எ: ெசா%வா!க5.

அைத -ர! வரேவப!.

;பட அதிகமா ேகாைட*75 ெசறா. ப A ெநGF ெகா;

;U*7 ம8திடன!. இர;

நாக5 அதிகமா ேபா! ைன*7 ேபாக

வி%ைல. "இ: நைடய அரச! ; படாம% இ8தா% காாி

ெதாைலதி8பா" எ: ஒ8 -ர Lறினா. ஒளைவயா! அ+ேக இ8தா!.

அவ! காதி% அ0 வி<த0. அவ! அதிகமா=ட உைரயாB* ெகா;B8தா!.

-ர Lறிய ெசGதி அவ! உ5ள3ேத ேத+கிய0. "ஆ, காாி ஒ8வ தானா?

இ= எ3தைன ேபேரா -(தி8பா!க5. இவ வி<; படதனா% உயி!

பிைழ3தவ!க5 பல! எேற ெசா%ல ேவ; "[4] எறா!.

----------

[4]. றநாC:, 93.
அதிகமா வி<; ப * கிடதா எற ெசGதிைய* ேகாைடயி%

இ8தவ!க5 அறி0 வ8தினா!க5. இைளயவ!கD தியவ!கD மக ளி8

அவைன* காண ேவ; , காண ேவ;  எ: 0B3தன!. அவ பா0காபான

இட3தி% இ8தா. அவ இ8த இட யா8*7 ெதாிய வி%ைல. சாேறா!

பல! அவைன நாB வதன!. ஆனா% அவ!கைளF காவ% காபவ!க5

விடவி%ைல. 'அவ, எ%ேலா8 மகி<பB இ= சில நாளி% பைழயபB
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ெவளிப வா" எ: ெசானா!க5, உட இ8தவ!க5. இத நிக(>சிைய3

தகE! யா3திைரயி% ஒ8 பாட% ெசா%கிற0. அதிகமாைன பா!*க வத

சாேறாைர பா!30, அவ=ட இ80 பா0கா3தவ!க5 ெசான0 ேபால

அைமத0 அத> ெசGF5.

அத பாட% தகE!* ேகாைட, அகழி தய வறி ேதாற3ைதF

ெசா%கிற0. மதி80 எGத அக5 -(0 அகழி J!0 விடதா. அதனா%

அ0 தைர மடமாகி அ+ேக க: ேமGகிறதா.
ப%சா றீேர, ப%சா றீேர

-(த ாிைச> ேச!த ஞாயி%

கைணயி J!த க:ேமG கிட+கி
ம%ல% ?J! ப%சா றீேர! [5]

எ: த% அவ!கைள விளிபதாக அைமதி8*கிற0 பாட%.
அவைன* காண Bயவி%ைலேய எ: பல நா5 வ8தி இைளஞ8
தியவ!கD ந%ல ெநறிைய Fைடய ெப;கD இ= க;

உவ*7-

பBயாக அவ Aகேம இ8*கிறா. நாழிைக* கண*க! கைள*Lட நா+க5 உ5ேள

விடவி%ைல. ஆைகயா% நீ+க5 இேபா0 பா!*க இயலா0.
பல நா5 வ8தி, இைளய8 திய8
ந=த% மகளி8 இ= க;

------

யாம+ ெகா5 வ8 ஒழிய. [6]

உவப,

[5]. ற3திர . 1341. -(த ாிைச - வி8பிய மதி%. ஞாயி% - மதி ேம%

உ5ள Bக5. அ+கி80 வி  அ களா% J!த கிட+7 . க: ேமG கிட+7 .
கிட+7 - அகழி. ாிைசையF கிட+ைகF உைடய ஊாி% உ5ள . ம%ல% - வள,
[6]. யாம ெகா5வ! - நாழிைககைளF யாம3ைதF Lறி* காவ% ாிபவ! .

அ: ஒ8 நா5 ெகா%.கிற ஆFத 73திய தாேல 7: ேபாற மா!பிேல
உ;டான வி< ;ணி% ெநGேயா

ப ைச> ேச!30 ைவ30, பAைமயாக
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இ8*கிற காிய ெகா3ைதFைடய ெநா>சி மலைர மதி% காபத7ாிய மலராக

அணி0, அதிகமா ெந மா அ சி ேகாணாத ேவைலFைடய -ர! ெப8மக

பா0காபிேல இ8*கிறா. நீ+க5 இேபா0 பா!*க இயலா0.
...ேம% நா5 ெகா%பைட

ெமாG3த 7: யா! வி<;

ெநGவிைட ப A ேச!3தி ைப.செயன*

க8+Rர% ெநா>சி நிைறத

தி80 ேவ% விடைல கா அைம தனேன. [7]

---------

[7]. ெமாG3த - பதித 7: - 7: ேபாற மா!; உவம ஆ7ெபய!. வி<; -

மா!பி. க3தி. பட ;. ைபெயன - பAைமயாக 7ர% - S+ெகா30. மதிைல

:ைக யி பவ! உழிைஞையF, அதைன எதி!30* ேகாைடைய* காபவ!

ெநா>சி மல! மாைலையF அணிவ0 மர. கா அைமதன - ேம. தீ+7

ேநராம% பா0கா*7 காவ% ெபா8தி யி8*கிறா.

ஒளைவயா8 அத நிைல 7றி30 பாBனா!. ;ப * கிட*7ேபா0

தைடய உைரயாடலா . பாடலா. அத லைம ெப8மாBயா!

அவ=*7> ேசா! வாராம% ெசG0 வதா!. பைட3 தைலவ!க5 அற: இர

வ0 ேபா!* கள3தி% நிக(தனவைற ெய%லா ெசா%> ெசறா!க5.

"நா பா;Bய=*7 ேசாழ=*7 உதவி ேவ; ெம: ஓைல அ=பிேனாேம!
அவ!க5 வ0 ேசரவி%ைலேய! நா இ+ேக கிட*கிேற. இத> சமய3தி%

அவ!க5 0ைண கிைட3தா% எQவள உதவியாக இ8*7!" எ: அதிகமா
Lறினா.

"அவ!க5 பைடகைள ஆய3தமாக ைவ3தி8*க மாடா!க5. ஓைல ேபான பிறேக

ஆவன ெசGகிறா! க5 ேபா.!" எறா ஒ8 பைட3 தைலவ.

ம: நாேள பா;Bய பைட வ0 விட0. அத7 ம: நா5 ேசாழ பைடF

வ0 ேச!0 ெகா;ட0.
----------------
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15. -.
அதிகமா ;ப * கிட*கிறா எற ெசGதியா% அவ பைடயின8*7> சிறி0
ேசா! தBய0. ஆனா% பைக பைடகD*ேகா இ8 மட+7 -: உ;டாயி:.

அ3தைகய சமய3தி% பா;Bய= ேசாழ= பைடகDட வ0 ேச!தன!; ேசர
பைடைய> R(0 ெகா;டன!. அத7 த% நா5 ெப8 ேசர% இ8ெபாைற,

'இனி இர;ேட நாளி% ெவறி மகைள நா ைக பிBேபா' எ: மனபா%

7B30* ெகா;B8தா. அதிகமா ேபா!*கள3தி% இர;

?: நாக5

ேதாறாததா% தகE! பைடயிேல தள!>சி உ;டானைத அறிேத, அQவா:

எ;ணினா. ஆனா% இேபா0 அத எ;ண சிதறிய0. திய 0ைணபைடக5
ம0ைரயி80 உைற]ாி80 வ0 விடன. 'இத ேபாாிேல ஏ
தைலயிேடா!" எற ச*Lட> சிறி0 அவ மன3தி% நிழலாBய0.

அைத* 7றிபாக உண!த மைலயமா தி8 B*காாி அவ=*7 0 :*7

ஏற ேவ; ெமபைத3 ெதளிதா. "மன!பிரா இேபா0தா தைடய
-ர3ைதF மி *ைகF காட ேவ; . அ: அதிகமா உயிைர எ ேவ%

7B3தி8*க ேவ; . மயிாிைழ தபிய0; ;ப 3தியேதா

நிற0. ஆனா%

என? இனி அவ ேபா! ைன*7 வ0 ேபா! ெசGவா எ: நா நிைன*க

வி%ைல. ேகாைட*75 இ8தபBேய ேபாைர இபB இபB நட3த ேவ; 

எ: கடைள பிறபி30* ெகா;B8பா. ஒ8கா% மீ;  ேபா!*கள30*7

வதா. பைழயபB ேபா! ெசGய இயலா0. ஓைட பட7 ஆைற* கட*7மா?"

எ: ெசா% எழ> ெசGதா.

ேபா! இேபா0 < -:ட ெதாட!த0. அதிகமா= திய ஊ*க3ேதா

றபடா. இ8 ெப8 பைடக5 தன*73 0ைணயாக வத பிற7 என 7ைற?
"இேதா இர;

?: நாகளி% ேசர! பைடைய 0கி

ஓட> ெசGகி ேற"

எ: கன: எ<தா. சி+க*7B ேசா ாி30 எ<த0 ேபால அவ

மீ;  ேபா!*கள3தி% வ0 7தி3தா. 0ைண பைட யி வர அதிகமா

ேதாற அவ=ைடய பைட -ர!கDைடய தள!ைவ இ8த இட ெதாியாம%
ஓBவிடன. ப ை◌ழ ய ப B -: ெகா;

எ<தன!. அைற ேபாாி% எதி!*

கசியி% ஒ8 தைலவ ம;ைண* கQவினா.
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அத> ெசGதி காாியி உ5ள3திேல ேவத ைனைய உ;டா*கிய0. Aளீ! எ:

சாைட ெகா;

அB3தா% 7திைர*7 வ*க3தா வ*7. அபB3தா

அவ உ5ள3தி% வ3த0. ஆனா% அத அBைய ெபற 7திைர நா. கா%

பாG>சேல பாய3 ெதாட+7. காாிF அபBேய பாய3 தீ!மானி3தா. அ:

இர ேசரமா னிைலயி% பைட3 தைலவ!கைளெய%லா LB இன

இனபB ேபா! ெசGய ேவ;  எ: வைரயைற ெசGதா. 'இ= இர;

?: நாகளி% இத ேபா8*7 ஒ8 B காணேவ; . ேசாழ
பா;Bய!களி பைடைய* க;

அ ச ேவ;Bய0 இ%ைல. ெவ:

எ;ணி*ைகயினா% -ர விள+கா0. ஆயிர எக5 வதா. ஒ8 நாக3தி

?>A*7 ேன நிக இயலா0. ேபா! நீ; ெகா;

ேபானா% இ=

யாராவ0 அவ!கD*73 0ைண வ0 ெகா;ேட இ8பா!க5. ெவறி கிடாம%

ெச%. ஒQெவா8 கண ஒQெவா8 Fகமாக3 ேதா:கிற0 என*7" எ:

அவ யாவைரF உண!>சிF 0B0B ெகா5DபB J;Bனா;
அவ=ைடய ேப>சினா% ந%ல பய உ;டாயி:.

ம:நா5 ேபா! ைனயிேல ேசர பைட திய ைறகைள ேமெகா;

ேபா!

ெசGத0. பிற பைட தைம வைள*காத வைகயி% அணி வ730*ெகா;டா!க5.

அ: நடத க  ேபாாிேல பா;Bய! பைட3 தைலவ படா; அத7ேம%

அத பைட*7 ேபாாி% ஊ*க இ%ைல ; கட=*ேக ேபா! ெசGத0. இர;ேட

நாளி% தகE! -ர!க5 கலகல30 ேபானா!க5. ?றாவ0 நா5 அதிகமா

பைடயி னிைலயி% வ0 நிறா. பா;Bய= ேசாழ= இைடயிேல

நிறா!க5. காாி அத பைடயி பினி80 தா*7பB ஒ8 பைடைய

அ=பினா. அத73 தைலைம தா+கினா பிட+ ெகாற. ேன தாேன

நி: பைடைய> ெச.3தினா. ேசரமா பைடயி ந ேவ நிறா. அ:

எபBயாவ0 ேபா8*7 ஒ8 Bைவ* க; வி வெத: உ:தி S;

ேமேல

ேமேல ேனறினா மைலயமா. ேசாழைன பினி80 வத பைட தா*கிய0.

அவ B 7ைலதா. அேத சமய3தி% மைலயமா ைக ேவேலா

அதிகமா=ைடய பட3 0 யாைனைய* 73தினா. அதனா% மான மி*க

அதிகமா த ேவைல ஓ+கி*ெகா;

வதா. அத> சமய பா!30> ேசர!

பைடயி% இ8த ஒ8 சிறிய தைலவ த ேவைல அவ மா!பி% ஒ>சினா. அ0

அவ மா!பிேல நறாக ஆழ> ெசற0. அதிகமா -(தா; அ* கண3திேல
உயி! 0றதா. தைல அற பிற7 வா% 0B*7; சிறி0 ேநர 0B30

ஓG0வி . அதிகமா பைடF அபB3தா -ராேவச3ேதா

எதி!30 ஓGத0.

எ சியவ!க5 சரணைடதா!க5. பா;Bய= ேசாழ= ெபேறா பிைழ3ேதா

ெம: த த நகைர ேநா*கி ஓBவிடா!க5.
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இ+ேக ேபா!*கள3தி% பட30 யாைன*7 அ8கி% அதிகமா -(0 கிடதா.
அவைன> Aறி3 0யேர வBவாக பல! இ8தன!. ெப8 ேசர% இ8ெபாைற

அ+7 வ0 பா!3தா. ெவறிேயதிய தடேதாD -ர விாித தி8மா! 

:வ% ேகாணா மல! க ழதாளள நீ;ட ைககD அைசயாம%

கிடதன. அதிகமா தி8ேமனிைய* க;ட க;களி% நீ! 0ளி3த0. 'எQவள
ெபாிய -ர!' எற வியண!>சி அவ உ5ேள கிUகிU3த0. உாிைம மாத!

லபின!. -ர!க5 க; ெபா3தி வாG ைத30 ஊ0ைல* கன% ேபா%

உயி!3தன!.

லவ!க5 வ0 பா!3தா!க5. ஒளைவயா! ஓBவதா!. 'அேதா! எ தபி!

எைன3 தம*ைகெய: வாயார> ெசா% மகி< உ அ> ெசா%ைல இனி
நா எேபா0 ேகேப! உ;டா% நீ;ட நா5 வாழலா ெமப0 ெதாி0

உன*7 அத வா( ேவ;டாெம: ெந%*கனிைய எனிட அளி3த உ

தி8*ைகைய யாாிட இனி பா!*கேபாகிேற. பிறத ஊைரF பா!3த

ஊைரF பழகிய நாைடF மற0, உேனாேட வா( நா5 <வ0 இ+ேக
இ80விடலா எற%லேவா எ;ணியி8ேத? அத எ;ண3தி% ம;

வி<தேத!" எ: லபினா!.

ேசரமா=*7 ேவ;Bயவ8 அவைன பல பாட%களா% க(தவ8மாகிய

அாிசி%கிழா! வதா!. அதிகமா கைழ நறாக அறிதவ! அவ!. லவ!களி%

அவைன3 ெதாியாதவ! யா! ? ெபாிய மனைன இ3தைன கால அைல*கழி30,

ேபா! எபB BFேமா எ: அ ச> ெசG0 எதி!30 நிற அவ -ர3ைத

பைக பைட3 தைலவ!க5 ந7 அறிதா!க5. அவ!க5 வாயிலாக அவ=ைடய

-ர3ைத அறிதவ! அாிசி%கிழா!. அவ! இர+கினா!. பிற7 அவைனபறி ஒ8

பா  பாBனா!. அவைனபறி அறிதவைறெய%லா அத பாட%

அைம3தி8தா!.

"அதிகமா=ைடய நாB% யா8*7 எதனா. அ>சேம இ%லாம% இ8த0.

கா களி% மா

மைதக5 க:கேளா

த+7 யா8 அவைற அB30>

ெச%லமாடா!க5. கவைலயி%லாம% அைவ %ைல3 தி: இ:. ெந

வழியிேல ேபா7 அயKரா! எ+ேக ேவ; மானா. த+கலா. வழி
பறி*கார!க5 வ8வா!கேளா எ: சிறி0 அ ச ேவ; வதி%ைல.

ெநகள+களி% ெந% 7விய% 7வியலாக* காவேல இ%லாம% ேபாட0 ேபாட
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பBேய கிட*7 ; ஒ8 08Lட* கள ேபாகா0. ம*கD*7 பைகவேர யா8

இ%ைல. இபB3 த நாB% அைமதிF நப; நில பB

ெச+ேகாேலா>சினா அதிகமா. உலகேம அவைன க(கிற0. -ர3தி%

7ைறதவனா? அவ வா5 த 7றியிேல சிறி0 தபா0. இ3தைகய 7ாிசி%

இேபா0 கள3தி% கிட*கிறா. தாைய பிாித 7ழைதையேபால> Aற3தா!

?ைல*7 ?ைல வ8தி லப, அவைன* காணாம% இனி பசி வ0 வ830ேம
எ: அ A ம*க Lட ல. அபB3 0: ைவ7 உலக

இழதைதவிட, அற இ%லாத L:வேன, நீ இழத0 தா மிக ெபாி0.

விைத30 பயிாி

விைள ெசGF வய ெப8ைமைய அறியாம% -<+

7Bைய உைடய உழவ விைத ெந%ைலேய சைம30 உ;ட0ேபால நீ ெசG0

விடாேய! இத ஒ8வ=ைடய ஆ8யிைர நீ உ;ணாம% இ8தி8தாயானா%

அவ அம! ெசGF கள3தி% அவ ெகா: 7வி*7 பைகவ!கDைடய
உயிைர ப8கி நிைற ெபறி8பாேய !'[1] எற ெபா8ைள அ பா 

லப 3திய0.
-----------

[1]. றநாC:, 230.
பிற! 0ய! L!0 இைனய இைன ய ஒளைவயாாி உ5ள ெவBப0
ேபாலாயி:. அதிகமாேனா

வதன.

பழகிய நாகெள%லா அவ8ைடய நிைன*7

"அவ=ைடய ஈைகைய எனெவ: ெசா%ேவ! சிறிதள பான ெபறா%, தா
அ8தாம% எ+கD*7* ெகா 30வி வா. நிைறய* கிைட3தா% யா பா பB

எ%லாேரா  அ8தி இ:வா. சி:;B உ;டா. உட இ8*7

பல8*7 இைல ேபா

அவ!கேளா

உ;பா. ெபாிய வி8தானா.

எ%ேலாைரF உ;பி303 தா உ;பா. Aைவயான உண கிைட*7

இட+களிெல%லா எ+கைள இ8*க> ெசGவா. அ ேவ. VைழF

இட+களிெல%லா தா வ0 ேன நிபா. எQவள அபாக எ+க5

தைலைய* ேகாதி மகி(வா! அவ=ைடய மா!பிேல 70 த+கிய ேவ% அவ

மா!ைபயா 0ைள3த0? அ8ைமயான சிறைப ெபற ெபாிய பாண8ைடய ைக
பா3திர+கைள3 0ைள3த0; இரபவ! ைககைள3 0ைள30விட0; அவனா%

காபாறபடவ!கDைடய க; ஒளிைய ம<+க> ெசGத0 ; கைடசியி%, அழகிய
ெசாகைளF Vபமான ஆராG>சிையF உைடய லவ!கDைடய நாவிேல
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ேபாG* 73தி வி<த0. எ அப இேபா0 எ+ேக ேபாGவிடாேனா ?
இனிேம% பா பவ!கD இ%ைல; பா பவ!கD*7 ஒைற* ெகா பவ!கD

இ%ைல. 7ளி!த நீ!த 0ைறயி% பட!தி8*7 பகைற* ெகாBயி ெபாிய S

யாரா. அணியபடாம% -ேண கழிவைதேபா%, பிற8*7 ஒ: ெகா *காம%

வா(0 அழிF உயி!கேள அதிகமாக உ5ளன [2] எ: பாBனா!. அத

பாைட* ேக  பல! க;ணீ! உ73தன!.

அதிகமா=ைடய ைமத வதா. உறவின! வதன!. அQவ5ள.*7ாிய ஈம*

கடைன> ெசGய3 ெதாட+கின!. விற7கைள அ *கி அதிகமா=ைடய ெபா

ேமனிைய அQ-ம ப *ைகயி% இ

அவ ைமத எாி]Bனா. ெநG வி

?Bய ஈம அழ% வா=ற ஓ+கி எாித0.

"ஐேயா, இத அ8ைமFட% நீறாகிறேத!" எ: ஒ8வ! இர+கினா!.
ஒளைவயா! த க;ைண3 0ைட30* ெகா;டா!. "அவ உட% ஈம எாியிேல
நீறானா% என? வா=ற நீ;

வள!தா% என? இனி அத உடைப பறிய

கவைல நம*7 ேவ;Bயதி%ைல. தி+கைளேபாற ெவ; 7ைடயி கீ(*

கதிரவைன ேபால ஒளிவி

வா(த அவ க<ட எ: மாயா0; அைத

யாரா. அழி*க Bயா0"[3] எ: பாBனா!.
-----------------

[2]. றநாC:, 235.

[3]. றநாC:, 231.

பிற7 பழ+கால வழ*கபB அவைன எாி3த இட3தி% அவ ெபய8 \  எ<திய

க%ைல நடா!க5. அத7 மயி\ைய> RBனா!க5. வBகBய க5ைள> சிறிய
கல3தா% உ730 வழி படா!க5. அைத பா!3த ஒளைவயா8*7* க+7

கைரயி%லாத 0யர ெப8*ெக 3த0. "அதிகமா=*கா இ0? இைத அவ ெப:*
ெகா5கிறானா? உய!த ெகா BகைளFைடய மைல ெபா8திய நாைட நீ

ெகா5க எ: ெகா 3தா. வா+க இைசயாத அத ெப8வ5ள% இத> சிறிய
கல3தி% உ7*7 க5ைள* ெகா5வானா? இைதபா!*7 பBயாக ேந!த

என*7* காைலF மாைலF இ%ைல யாக ; வா< நாD இ%லாம

ேபாக !" [4] எ: விமினா!.
----------
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[4]. றநாC:, 232,
-ர3தா. ஈைகயா. ப;பினா. ஓ+கி உய!த ஒ8 ெபாிய வ5ள

வா(*ைக, ஒ8 சிறத -ரனி நா5, ஓ! இைணயற க8ைணயாளன0 கைத
Bத0. அவ=ைடய கைழ3 தமி<லக மற*க வி%ைல; ஏ< வ5ள%களி%

ஒ8வனாக ைவ30 பாரா கிற0.

அதிகமா=*7 பிற7 அவ மக ெபா7ெடழினி தகEைர ஆ;டா, ெகா%*

Lற3ைத> ேசரமா தகE! ேபாாி% ெப8விறேலா

நி: ேபாாிட பிட+

ெகாற=*7 உாிைம யா*கினா. தி8*ேகாவKைர மீ;  காாி*ேக

வழ+கினா.

சில கால ஒளைவயா! ெபா7ெடழினிFட இ80, பிற7 றப

விடா!.

அதிகமா இ%லாத இட3தி% த+கி வாழ அவ! மன இட ெகா *கவி%ைல.

அதிகமா=ைடய பரபைரயி% வதவ!க5 பிகால3தி% சில தி8*ேகாயி%களி%

தி8பணி ெசGததாக3 ெதாிகிற0. ெகா+7 நாB% உ5ள நாம*க% எ= ஊாி%

ஒ8 சி: 7ற இ8*கிற0. அ+ேக உ5ள தி8மா% ேகாயி.*7 அதியைரய

வி;ணகர எ: ெபய!. அைத அதிேயதிர வி_U*கி8க எ: வடெமாழியி%

வழ+7வ!. அதைன நி:வியவ! அதிகமா பரபைரயி% வதவெரேற ெதாிகிற0.
அப! அBக5 தி8வ85 ெபற தி83தல தி8வதிைக எப0. அதிைக எப0

அதியைரய ம+ைக எபத ம#உ. த சா T! த ைச எ: வ8வ0 ேபாற0

அ0. அத3 தல அதிகமா வழிவத மன! ஒ8வரா% அைம*க ெபற0

ேபா.. பதி?றாவ0 4றா;B% அதிகமா மரபி% வத வி காதழகிய

ெப8மா5 எபவ ஒ8 மைலயிேம% அ8க* கட5 தி88ைவ
நி:வினாென: ஒ8 க% ெவB80 ெதாிய வ8கிற0.

இ: தகEராகிய த8மாி த ெபயைர இழ0 நிறா. அதிகமா ேகாைட
இ8த இட ேமடாக இ8*கிற0. அ+ேக அதிகமா ேகாைட எற ெபயேரா

ஓ! ஊ! உ5ள0. அ+ேக ஓாிட3தி% சாைலயி ஓர3தி% ஒ8 சிைலF8வ நிகிற0.

அைத* ேகாைட*75ேள 7 A8+ைகைய> ேசரமா=*7* காB* ெகா 3த
வ ச மகDைடய உ8வ எ: அ+75ள ம*க5 ெசா%கிறா!க5.
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அதிகமா ஒளைவயாாிட ெகா;ட அ பாசமாக மாறிய0. அQவி8வ8 தபி

தம*ைககைள ேபால பழகின!. அதனா% பிகால3தி% அவ!க5 ஒ8 தாG

வயிறிேல பிறதவ!க5 எ: Lட> சில! பாB விடா!க5.

அதிகமா வரலா: ஒ8 -ர காவிய; லவ!க5 ேபா: னித* கைத.
---------------

