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கைதக

பதிைர
ம4த கால இ,. கைத ெசா5ேவா3 ெப3கி+ ளன. ஆனா5

ெவளிவ3 கைதக

ெப3பா8 ெபா9,ேபா2 கைதகளாக, அழி

கைதகளாகேம விள/2கி"றன. இ, நா$2 ந"ைம தராத ேபா2 எ"
க3,பவ பல.

கைதகைள இனிைமயாக- ெசா5ல ேவ(;; அ4த கைதகைள க$2 பி<

ெந<ச/களிேல ந5லறி- டகைள+ ஏ$றேவ(;. ந5லறி ெப$ற மகேள
ந5லவகளாக விள/2வாக ந5லவக வா9 நாேட ந5ல நாடாக
விள/2; அ4த ந5லறிவி" வள-சி2 கைதக
தமிழக

ெபாி, உத.

ந5லவகளாக வ5லவகளாக ெநறிேயா; வாழேவ(; எ"

க3,பவ டாட
ேநாகி5 அவக

தமி காவல, கி. ஆ. ெப. விவாத அவக . இ4த

அாிய பல க3,- ெச5வ/கைள வழ/கி வ3கி"றாக .

இ%ேபா,, ‘"அறி கைதக

'’ எ"> இ4த

அ"ேபா; ஆகி த4, ளாக .

ைல+, அ3ேளா;

இதைகய அ3ைமயான கைதகைள- ைவயாக இனிைமயாக அைம,,
அவ$ைற 5வவி5 ெவளியி; மகிழ எ/க?2 வா@%பளித
காவல அவக?2 எ/க ந"றி+ வணக  உாியன.
—

பாாி நிைலயதா

தமி
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எ
“அறி கைதக

” இ"

ேகடைவ சில க$பைன.

ைர

ெவளிவ3கிற,. சி5 பதைவ. சில பாதைவ. சி5

இைவ அைன, தமிழி5, தமிழாி", தமிழகதி" ெசா,க . இைவ அழி4,

ேபா2ப வி;விட

யாதைவ.

சிறிேயா3, ெபாிேயா3 கைதகைள வி3பி %2 கால இ,. ஆகேவ,

கைதகைள% ப%பத" )ல அறிைவ வள,ெகா(; ந5வழியி5 நடக இ
கைதக ,ைண &ாி+ என ந&கிேற". தமிழக மக ப,% பய" ெப வ,
ந5ல,.
எ"

5க

பலவ$ைற+ ெவளியி; உதகிற பாாி நிைலயதா32, அ-சி;

உதகிற மா3தி அ-சகதின2 எ" ந"றி+, வணக .
தி3-சிரா%ப ளி -81
12 - 8 - 1984

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

I. அறி கைதக

த/கள"பி$2ாிய,

கி. ஆ. ெப. விவாத
ெபா ளடக

1. க5வி+ க5லாைம+

19. ேகாவி5 ெசா,

3. க3மிதன  சிகன 

21. நாி+ Bைன+

2. க3மி+ த3மி+

4. க(ட, ேகட,

20. தைல தீபாவளி

22. பைனமர  ஒணா/ெகா+

5. ெகா ? 2, ெவ;

23. க3ேவ%பிைல+ தாத%பேடா3

7. ெபா"> ெபாாி விள/கா+

25. சிதா4த  ேவதா4த 

9. ேபாகாத இட

27. கைல EFக

6. ,ர/2 )<சிக
8. D( ேப-

10. விேடாாியா மகாராணி+
ஐ4தா ஜாஜு

11. ெப( ேகட5

24. ேபராசிாிய ேதய மனித"
26. 2ழ4ைத வள%&
28. திைர%பட/க

29. ைவர  Jழா/க58

30. ேமாச  நரக 
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12.

$பக5 ெச@யி" பி$பக5
விைள+

31. இள4,றவி+

திய ,றவி+

32. நா; எ/ேக ேபாகிற,?

13. தி3டைன விரய க9ைத

33. ெமாைடதைல2- /க உ(டா?

15. இ3 கிளிக

35.

14. அபாய  உபாய 

16. தியாக கைத

17. இ"ெசாவி" சிற%&

34.

36.

பக ைவ2

நம2 நாேம எதிாி

ைற

கிளி+ ஒநா+

18. ெபா, ெதா(;

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

II.
II. நா மக
37.

38.

அகால இைசயறி

3; தி3;

---------------III.
III. ப
41.

42.

43.

44.

தி3மண D;

திதி ெகா;த5

நாி+ திராைச+

40.

இ, எ"ன உலகமடா?

50.

ேவைல வா/2

52.

அறதா5 வ3வேத இ"ப

51.

தலாளி

ம3மக"களி" அறி திறைம

53.

மா%பி ைள ேத;த5

என2 எ"ன ெசா5கிறீக ?

55.

ப4தேல பாக$கா@

த"னபிைக

47.

சவாாி 2திைர

49.

2 டவ

48.

தலாளி2 திறைம இ5ைல

ெசயா3 காக 

45.

46.

39.

இ5ைல; ேபா

54.

நா தி34,ேவாமா?

56.

)த மா%பி ைள

65.

அைம-ச பதவி

67.

உ L நிைலைம

57.

நீதிபதியி" மக"

--------------IV.
IV. சக
58.

சீதி3த94

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

5. அர - அரசிய!

59.

யா தவ ?

61.

இ4தி &2, கைத

60.

62.

63.

ெபாியா3 ராஜாஜி+

இளவரச> அரச>

2ர/2 23வி+

66.

68.

69.

ப5ல2 க" 2+

நா" ெசா5லவி5ைல

எ9வா@, பயனிைல
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64.

உலக ேபா-

--------------------VI . ெமாழி
70.

கM - தி3-சி% &லவக

72.

தி3. வி. க. - மைறமைலயக

71.

நாடா3 ப(தமணி+

73. வாைழ%பழ

74. மரகவி% &லவ

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

VII.
VII. ம "#வ

75.

76.

அகதிய3 ேதைரய3
க;கா@ ைவதிய

77. இ3 2ர/கி" ைக-சா

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

VIII.
VIII. நைக%ைவ
78.

ஊவல

80.

சாசிகாராி" ெசா, மதி%&

91. ெத"ைன மரதி5 &5 பி;/கிய,

82.

ேதா5வியி8 மகி-சி

93. பார க92% ப9த ேகா 

79.

81.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

அரச> அறிஞ>

வரத ந<ைசய பி ைள
விைலேய$ற

ந5ல ைவதிய

23 சீடக?

89. சி4தைன ெச58 வழி

90. ஒ$ ைமகாக

92. ந(பனி" ஆேலாசைன
94. 2ளிகாய ேநரமி5ைல

95. மறதி

96. சகைர சா%பிடாேத

எ3ைம மா; ெசா5வைத

97. மனித 2ண

கைரேய த5

99. ச/ககால

நப ேவ(டா

நைட+ உைட+

-----------

98. எ, அறி?

5களி5 ஒ3 காசி

100. எ%ேபா, &தி வ3
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அறி கைதக

1. க!வி& க!லாைம&
கவிராஜ ெஜகDர பா(யனா ஒ3 ெப3 &லவ. கடெபாம" மரபிேல
வ4தவ. மிக சிற4, விள/கிய தமி% ெப3/கவிஞ.
ஒ3நா

ம,ைரயிேல நா" அவ3ட" ேபசி ெகா(34த சமயதி5,

சி$ ாாி34, அவைர% பாக ஒ3வ வ4தி34தா. அவைர க(ட, ெஜகDர

பா(ய எ"ேனா; ேபவைத நி திவி;,
‘வா3/க , அம3/க , எ"ன ெச@தி?’ - எ"

ேகடா.

அத$2 அவ, ‘ஒ" மி5ைல, த/கைள% பாக வ4ேத"!’ எ"றா.

‘பாதாயி$ேற; பி" எ"ன ெச@தி’ எ"
தி3ப தி3ப -

ம ப+ ேகடா. வ4தவ அத$2,

‘ஒ" மி5ைல, த/கைள% பாக வ4ேத" எ"ேற ெசா"னா. கவிராஜ சிறி,

ேயாசி, - ச$ % ேபசி அ>%ப எ(ணி,
'த/க?2 2ழ4ைத உ(டா?’ எ"

ேகடா. ‘இ3கிறா", ஒேர ைபய"’ -

எ"றா வ4தவ. ‘எ"ன பதி3கிறா"? - எ"

இவ ேகக - வ4தவ ‘எ/ேக

ேகக, அவ - ‘Dேல இர(; எ3ைமக

ேம@, ெகா(3கிறா"’

பதா", ஒ"  பகவி5ைல’ எ" . ெசா5ல, கவிஞ - ‘எ"ன ெச@கிறா"? -

எ"

எ"

ெசா"னா. உடேன கவிராய எ94,, அவைர எழ-ெச@,, த ெகா;,,

ெவளி வாயி$ப வைர அைழ, ெகா(; ேபா@ நி" ,
‘இனி யாராவ, 'உ/க?2 எதைன எ3ைமக ’ எ"
ெசா5ல ேவ(டா. )"

எ3ைமக

அவைர வழிய>%பி விடா.

உ(; எ"

ேகடா5, ‘இர(;’ எ"

ெசா58/க ’ எ"

க5லாைமயி" இழிைவ கவிஞ உணதிய, - கால பல கட4, எ"
உ ளைத வி; அகலவி5ைல.
------------

ெசா5
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2. க மி& த மி&
இர(; ெப3<ெச5வக

ஒ ஊாிேல வா4, வ4தாக . ஒ3வ" த3மி;

ம$றவ" க3மி, ஒேர நாளி5 இ3வ3ேம இற4, விடன. அPQாின திர(;

வ4, இர(; பிணைத+ ஒேர ேநரதி5 எ;,- ெச"

;கா5 எாிக-

ெச@தன, இர(; சடல/க? தனிதனிேய எாி4, ெகா(3கி"றன.
அ%ேபா, த3மியி" உடைல- $றி- R4,. ஊாி5 உ ள யாவ3,
'ஐேயா அ ளி ெகா;த ைக எாிகிறேத,

இ" ெசா5 Jறி வாதிய வா@ எாிகிறேத,

எ5ேலா3 வாழ எ(ணிய ெந< எாிகிறேத.’
எ"

அ9, &லபி ெகா(34தன.

ஆனா5, க3மியி" சடல எாி+ இடதிேலா ஒ3வ Jட இ5ைல.
வ ?வ ஒ3வ ம; நி" மிக , ,,% பதறி அ9, ெகா(34தா.
ஊரவ எ5லா2 வ ?வேம5 ேகாப வ4த,.
அவகளிேல ஒ3வ" ,ணி4,, ‘த/களிட ேகக Jடா,தா", எ"றா8

ேககிேற" - எ"
‘நா/க

ெசா5,

எ5லா, த3மி சடல ப$றி எாிகிறேத எ"

இ/ேக நி"

அவ" &க

ெப3ைம ெசா5 அ9கி"ேறா’ - க3மி எாி+ இடதிேல நீ/க

ம; நி"

அத$2 வ ?வ - “இ"பதிேல ஈ,வ2 இ"ப எ"

உ(;.

அ9கிறீகேள, எ"ன காரண? எ"

ேக; விடா".

ஒ"

இ5லாத ம$றவக2 த" ெபா3ைள வாாி வழ/கி%, ெப$  ெகா(ட மகளி"
க மல4, மகி-சியைடவைத க(; தா மகி-சி+ வ, - அ4த இ"ப

எ%ப இ32 எ"பைத (த3மி) அவ" வாநா

மகி4, - சவி,% ேபா@ எாிகிறா".

9, ெச@, மகி4,,

8

இ4த% பாவி% பய5 (க3மி) அPவி"ப எ%ப இ32 எ"

அறியாமேல மாி,

எாிகி"றாேன ஐேயா - எ" , அலறி அழேவ(ய இட, அ, வ5ல; இ, எ"றா.
அ"

வ ?வரா5 ‘ஈைகயி" சிற%&’ ஊரா எ5ேலா2 உணவிேல ைத,

ஊ"றிய,. பி" ஈ ,வ2 இ"பதிேல திைள, வா4தன.

நா இ" தா" உணகி"ேறா. நா அ%ப வாகி"ேறாமா? இனிேய>

வாேவாமா?

- என- சி4திக- ெச@கிற,. இ 2ற .
ஈ,வ2 இ"ப அறியாெகா5 தா ைடைம
ைவதிழ2 வ"க ணவ - 2ற

-----------

3. க மி"தன) சிகன)

ப ளி வாச5 கடேவ(;ெம" எ(ணிய ம5வி நபி நாயகமவகளிட ெச"
ெபா3 ேவ(; ெம" ேகடா. அவ ஒ3 ெச5வைன 2றி%பி; அவனிட
ேக;% ெப ப அ>%பினா.
அ%பேய ம5வி+ ெச5வைன காண- ெச"ற ேபா,, அ/ேக ேவைலகாரைன ைகைய மடகி மரதி5 ைவ, க - 2, 10 2தி
ெகா(34தா" ெச5வ". ‘ஏ" இ%ப’ - எ"

அ3கி5 உ ளவைர ேகக,

“ேவைலகார" கைடயி5 ப3%& வா/கி வ3 ேபா, வழியி5 10 ப3%&

சி4திவிடானா, அத$காக 10 2,க
ெச5வ4த"” எ"றா".

அவைன 2தி ெகா(3கிறா"

- இ, ேகட,, ம5வி பய4,, பண ேககாமேல தி3பி வ4, விடா.
பி", நபி ெப3மானா ம5ைய ‘ெச5வ" எPவள ெகா;தா"?’ எ"

ேகக,
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“அ/ேக ெச5வ", த" ேவைலகார" ப, ப3%& சி4தியத$2% ப, 2, 2தி
ெகா(34தா". அைத% பா,% பய4, நா" ேககாமேல தி3பி வ4,

விேட"" - எ"றா.

“இ%ேபா, ேபா@ ேக?” - எ"
ம5வி - சி
அவ",

நாயகதி" கடைள பிற4த,.

ந;க,ட" அ% பணகாரனிட ேபானா. அ%ேபா, அ/ேக,

ஒ3 ேவைலகாரைன Tணிேல கைவ, சகாேல அ, - 10 ெசா;
இரத எ;க அ, ெகா(3%பைத க(டா. அ, எ"ன எ"

உ ளவகைள ேகக,

பகதி5

‘அவ" எ(ெண@ வா/கி வ3ேபா, 10 ெசா; சி4திவிடா". அத$2 அவ"

உடேல ரத 10 ெசா; எ;க- சகா5 அகிறாக ' -

இ, ெசா5ல ேகட, ம5வி ந;/கி, பணகாரனிட ெச"

தி3பினா. நாயகமிட வ4தேபா, ‘எPவள பண ெகா;தா?’ எ"
ரத எ;த கைதைய- ெசா5,

ேககாம5

ெப3மானா ேககேவ - சகா5 அ,

இமாதிாி% ேபவழிகளிட ெச" , ந5ல காாிய,2 (ப ளி வாச5 கட) பண

ேகக நா Jகிற,. அ-சமாக இ3கிற, - பய4, வ4, விேட" எ"
ெசா"ன,, 'மீ(; ேபா@ ேக?’ - எ"

ெப3மானா உதரவிடேவ,

ம5வி

ம5வி ெச"றா. ந5ல ேவைளயாக, அ/ேக க; நிக-சிெயா"  நைடெபற

வி5ைல. ெச5வ4தைன க(ட,, அ"&ட" வரேவ$ , "வ4த காாிய எ"ன?”
என வினவினா".

தா" ப ளிவாச5 க ெகா(3%பதாக அத$2% ெபா3
வ4தி3%பதாக ம5வி Jறினா.
ெச5வ ேகடா - 'அ4த ஊாி5 ப ளி வாச5 இ5ைலயா?’

ேவ(
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ம5வி - ‘ஆமா: இ5ைல.’
ெச5வ - ‘எ"ன ெசலவா2?’ எ"னிட எPவள எதிபாகிறீக ?’ ம5வி - ெசல (ப ளி வாச5 கட) ஒ3 லச Mபா@ ஆ2. ந ஊைர$றி+ ள சில 50,000 M. வRக

 ெச@, ளன. தா/க

ெதாைகயாக M. 50, 000 ெகா;தா5 ந5ல, எ"

ெசா"னா.

ஒ3 ெப34

உடேன அ%பணகார, ஒ3 லச Mபா+ ம5வியிட ெகா(; வ4, ெகா;,,
“உடேன ப ளிவாச5 கட ெதாட/2/க

ம$றவகளிட ெச"

“ந5ல பணிைய உடேன ெச@+/க " - எ"

Jறி அ>%பினா.

வRக - காலைத கடதி ெகா(3க ேவ(டா - "

ம5வி2 - ‘எ"னடா இ,? - எ"

பண

தைல $றிய,.

10 ப3%& சி4தினத$2 10 2, 2தினா".
10 ெசா; எ(ெண@2 10 ெசா; இரத எ;க சகா5 அதா".
- இ%ப%பட க3மி - நா M. 50,000 ேகடா5, ஒ3 லச எ;,

ெகா;கி"றாேன - ‘இ, எ"ன வி4ைத?’
எ"

விய4, எ(ணி கலக $ , நபி ெப3மா" அவகளிட ெச" ,

‘க3மியி" நடைத &ாியவி5ைலேய, காரண எ"ன?’ - எ"

ம5வி ேகடா.

ெப3மானா :
‘நீ அவைன க3மி எ"

நிைனத, தவ

- அவ" எ4த% ெபா3ைள+

பாழாகாம8 Dணகாம8 சிகனமாக இ34, ெபா3 கைள- ேசமி,
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ைவததனா5தா" ெச5வ ேசக

வழ/க

4த, - எ"

4த,. இ%ப ந5ல காாிய,2 அ ளி

விளகமாக எ;, விளபினா.

நபியி" விளக ேகட பி"& - சிகன ேவ , க3மிதன ேவ
ம5வி2% &ாி4த,.

- எ"ப,

நம ாி*ததா!
ாி*ததா!’
எ; ைம5 Tர உ ள ஊ32 20 Mபா த4, (டாசி) வாடைக வ(

ஏறி%ேபாவ, ‘இடப’.

அேத Tர, ஊ32 ேப34, (ப0) ேபாகிற, எ"றா5 50 கா ெகா;, அதி5
ஏறி% பயண ெச@வ, ‘சிகன’.
அ, ெகா;%ப, ஏ" எ"
நட%ப, ‘க3மிதன’
ஐ

, ஆயிர Mபா எ"

வாவ, ‘டப’

5 கா2 அவ5 கடைல வா/கி தி"

ெகா(ேட

விைல+ ள படாைட &டைவகைள வா/கி க

T@ைமயான எளிய - அழகான ஆைட (&டைவ) அணிவ, ‘சிகன’.
அ%பயி"றி, அ92ைட+ கிழிச5 ,ணி+ ைதய5 ெதாி+ப உ;தி
ெகா(ேட இ3%ப, ‘க3மிதன’.
இPவாறாக, நம2 ஏ$ற

ைறயி5 ந உ ளதி5 பதியைவ, ெகா(டா5, ந

வாவிேல ஒளி+ மகி-சி+ உ(டா2, இத$2 இலகண உ(;.

அஃ, - ேதைவ2 ேம5 ெசல ெச@வ, ‘இடப’

ேதைவயி" அள ெசல ெச@வ, ‘சிகன’
ேதைவ2 ெசல ெச@யாத, ‘க3மிதன’
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இதி34, சிகன எ,?
க3மிதன எ,? - எ"

நம2 ந"றாக% &ாிகி"ற,.

நம2 ம; &ாி4,...எ"ன? ந இ5லதி5
உ ள ஒPெவா3வ32 &ாியைவ, - வாழ ைவ%பேத ந5ல,.
----------

4. க+ட# ேக-ட#

ேமைல நாேல எ9தாள" ஒ3வ" - அவ"

5க

மிக ேவகமாக% பரவின.

எ5ேலா3 பக வி3பின. அவ>2% &க ேம8 ேம8 ஓ/கிய,.

இதைன2 அவ" ஒ3 ப%பாளி+ அ5ல": படதாாி+ அ5ல";

எ9தாள>ம5ல"; ேப-சாள8ம5ல"; ஒ3 2திைர வ( ஒ;பவ".
பதிாிைக நி3பக

அவனிட ெந3/கி - ‘உன2தா" பகெதாியாேத? நீ

பததி5ைலேய? எ%ப

லாசிாிய" ஆனா@? இPவள ெப3ைம, &க-சி

எ/2 பரவி வ3கிற,. ெபாிய படதாாிக? எ9தாளக? உ"ைன காண%

ெபாறாைம% ப;கிறாகேள! நீ எ9திய

த5

5 எ,? - எ"

ேகடாக .

அத$2 அவ" நா" எ9திய

த5

பதிாிைக நி3பக

" ெபய - ‘க(ட, ேகட,’ - எ"

ெசா"னா".

தி3பி% ேபா@விடாக .

இதி34, ெதாிவ, எ"ன?
அவ" ெவ$றி யைட4த வழி :
அவ" ஒ3 வ(ேயா. பல3 வ(யி5 பயண ெச@வாக . எ5ேலா3

ேபசிய (அவரவ 2;ப) ச/கதிகைள எ5லா ேக;, அைதேய ஒ3

எ9தியி3கிறா".

லாக
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வ(யி5 பயண ெச@+ ேபா, - ெப3பா"ைமேயா வ(ேயா - அவ"

ஒ3 மனித" வ(2

இ3%பதாகேவ நிைன%பதி5ைல. தா/க

ம;ேம

இ3%பதாக எ(ணிெகா(;, எ4த நிக-சிகைள+ - இரகசிய/கைள+ ேபசி
வி;கிறாக . ஏைழ

த5 பணகார வைர+ ள பலர, வாைக - நைட ைற -

சிக5 - அ5ல, - ,யர எ5லா எ%ப எ%ப வாகிறாகேளா அைவெய5லா ேக; ளதனா5 - அ%பேய
உ ளதி8 ந"2 ைதத,.
“த/க

லாக எ9தேவ - எ5ேலா3ைடய

வாைகேயா; அ, மிக ஒயி3கிற,. ெதாியாத ெச@திக

ெதாிய ைவக%ப;கி"றன. &ாியாத ெச@திக

ஆகேவ, அவ" எ9திய
வி$பைன யாயின.

த5

&ாிய ைவக%ப;கி"றன.”

5 பல லசகண கான (பக

பல

பிரதிக )

அவ" ெபாிய எ9தாள" ஆனா".
அ;த பதி%&க

பல லசகணகி5 வி$பைன யாகாம5 எ"ன ெச@+?

ந5ல எ9தாளனாக,

லாசிாியனாக விள/க ஒ3வ" ப%பாளியாக படதாாியாக

ேவ(;ெம"பதி5ைல; அ>பவ ஒ"ேற ேபா, என ெதாிகிற,.

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

5. ெகா "# ெவ-

அ92 )ைடகைள இறகியபி" க9ைதகைள "ன/கா5கைள ம; க
ேமயவிடா" சலைவ ெதாழிலாளி. அைவ ெவளியி5 ேபா@ ேம@4,
ெகா(34தன.
அ%ேபா, அPவிடதி5 2திைர%பைட ஒ"

வ4திற/க, 2திைரகளி" ேசணைத

இறகி, ெகா ? &58 ெகா;,, அவ$றி" அ8%&தீர உட5கைள
ேத@, விடன ேபாDரக .

இ,க(ட க9ைதக , இைவ+ நைம% ேபா5 தா" இ3கி"றன. இைவக?2

ம; எ"ன ெகா ?, &58, ேத@%&, சிற%&! நம2 இமாதிாி எ5லா ெச@ய
ேவ(; என ந எஜமானாிட நா ெசா5ல ேவ(; எ"

 ெச@தன.
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ச$

ேநரதிேலேய ேவெறா3 2திைர%பைட அ/ேக வ4த,; ேபா )(ட,.

பல 2திைரக?2 2, ெவ; வி94தன. தைல, கா5க
இைத+ பாத க9ைதக

றி4தன.

-

நம2 ெகா ? ேவ(டா, இ4த 2, ெவ; ேவ(டா எ" , உடேன

தம2

 ெச@, ெகா(டன.

நா எPவளெகPவள இ"ப/கைள எதிபாகிேறாேமா அPவளகPவள
,"ப/க? ஏ$ப; எ"பைத இதனா5 அறிய கிற,.
----------

6. #ர. /சிக

அ;த ஊாி5 நிக9 த உறவின தி3மண,2 அவசிய ேபாக
ேவ(யி34த, தலாளி2. ேவைலகாரனிட வ(ைய கட- ெசா"னா.
இர 10 மணி2 வ(+ &ற%பட,. வ(ேயா+ உற/கிவிடா".

தலாளி+ வ(யி5 ஏறி அம4த, உற/கிவிடா. வ( ஒெகா(ேட
இ34த, ெவ2 ேநர ஆனபி"& தலாளி விழி, ெகா(; வ( ஒைய%
பா, “ஊ வ4, விடதா?” எ"

ேகடா. அத$2 அவ", “எஜமா"! வ(

நம, Dைட- $றிதா" ஒ ெகா(3கிற,” எ"றா". “ஏ(டா இ%ப?”

எ"றா. வ3தேதா;. “சாமி Tகதி5 ெச2 மாைட% Bவிேட", அ,

Dேல $றி- $றி வ3கிற,” எ"றா" வ(ேயா.
உடேன
எ"

தலாளி ேகாபமாக “ேவ

மாைட% B வ(ைய- சீகிர ஒ;”

ெசா5வி; ம ப+ உற/கிவிடா. வ(ேயா+ அைத

அவி,வி; ேவ

மாைட ெகா(; வ4, B வி;, அவ>

உற/கிவிடா". வ(+ ஒ ெகா(34த,.
ெபா9, வி+ ேநரதி5

தலாளி விழி,, ‘எ/ேக ஊ வ4,விடதா?’ எ"

ேகடா. உடேன வ( ஒ விழி, ெகா(; “சாமி வ( நம,

Dட(ைடேயதா" ஒகி32, ம"னிகF. நா" ,ரக கலகதிேல
ஏ, (ஏ$ற இைறகிற) மாைட கவிேட". அ,

"ேன ேபாக

பி"ேன வ3வ,மாகேவ இ3கிற,. எ"ன ெச@ேவ"?” எ"றா".
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எ"ன ெச@வா" எசமான"?
எ%ப? T/2)<சி

சில3ைடய வாைகக
-----------

"& T/கினா"; இ%ேபா, விழிகிறா"?

தலாளி+, T/2)<சி ேவைலயா?. இ%ப+ நா5
நைடெப$

7. ெபா

ஒ3 கிழவ" தா" ேதய சி

வ3கி"றன.

 ெபாாி விள.கா&

ெபா3ைள தா> உ(ணாம5, பிற2

வழ/காம5 ெபா"கயாக, ெபாாிவிள/காயள உ3, அ;2% பாைன

இ32 இடதி" அயி5 &ைத, ைவதி34தா".

அவ" மகளிட Jட இைத- ெசா5 ைவகவி5ைல. ெசா"னா5 ெசா,%
பறிேபா@வி; எ"ப, அவ" க3,.
திWெரன ஒ3 நா ேநா@வா@%படா". ப;, விடா". ெதா(ைட+
அைட,விட,. அவனா5 ேபச யவி5ைல.
கைடசி காலதி5 அைத த" பி ைளக?2 ெகா;க எ(ணி, அைனவைர+

J%பி;, அ;2% பாைன இ32 இடைத கா த" 3 விர5கைள+
அ;%& கேபால ேச, கா ‘அ/ேக இ3கிற, ேபா@ எ;,
ெகா ?/க ’ என சாைட கானா".
அவ" மக

J, அவ>2 சாக%ேபாகிற ேநரதிேல ெபாாிவிள/கா@ ேம5

ஆைச வ4தி3கிற, என எ(ணி, அ;2% பாைனயி5 இ32 ெபாாி விள/கா@

எ"ற பலகாரைத எ;, வ4, த நகி கிழவ" வாயி5 திணிதாக .

ஏ$கனேவ அைட, ெகா(34த ெதா(ைடயி5 இ, ேச4, அைட,,
அ%ேபாேத உயி3 பிாி4, ேபா@ விட,.

பாவ! அவைன% ெபா தவைரயி5 ெபா"> ெபாாிவிள/காயா@% ேபாயி$ .
பா;ப; ேத% பணைத% &ைத,ைவ2
ேக;ெகட மானிடேர! ேக?/க

- J;வி;

ஆவிதா" ேபான பி"& யாேர அ>பவி%ப
பாவிகா அ4த% பண!
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எ"ற ஒளைவயாாி" வா2 எPவள உ(ைமயாயி$ .
-----------

8. 0+ ேப%

&திதாக தி3மண ெச@, ெகா(ட கணவ>, மைனவி+ ஒ3 ேவைல+

இ5லாதேபா, D( ேப-கைள% ேபசிெகா(34தன.

கணவ" ெசா"னா" ‘நா" நா ேதா  பா5 2க ேவ(;’ எ" . மைனவி
ெசா"னா : ‘ந5ல ேயாசைன: ஒ3 ப வா/கி வி;/க .’

கணவ : ேந$ேற ஒ3 ப , மாைட% பா, வ4ேத". நாைளய தின ேபா@
வா/கி வி;ேவ".

மைனவி : மா; வா/கி வ3ேபாேத இர(; பிதைள-ெசா& வா/கி
வ4,வி;/க .
கணவ : எத$காக இர(; பிதைள- ெசா&?
மைனவி : ஒ"

பா5 கறக; ம$ெறா"

எ/கமா D;2% பா5 அ>%ப.

கணவ : ஏ(! நா" பண ேபா; வா/2 மா;% பாைல கற4, உ/க
அமா D;2 அ>%&வ, எத$காக?
மைனவி : எ"ைன% ெப$
அ,காக.

வள, உ/க?2 க ெகா;தாகேள

கணவ : அ%பயானா5 நீ இ/2 இ3காேத என அதனா".
இ%பயாக வா@

$றி, தயா5 அ,, மைனவிைய தா@ D;2

விரவிடா". அவ? அ/2 ேபா@ பல மாத/க
இ3வ3ேம த/க

தவ கைள உண3 கால ெந3/கிய,.

மைனவிேயா; பிற4தவ", ‘ஒ3நா
மா; எ/க

ஆயி$ .

ைம,னனிட வ4, ‘அதா", நீ வா/கிய

D;2வ4, ைவேகாைல ேம@4, ெகா(3கிறேத’ எ"றா".
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அத$2 ைம,ன", ‘நா" மா; வா/கவி5ைல. பா8 கறகவி5ைல.

ேவைலயி5லாதேபா, DF2% ேபசிய ேப- அ,’ எ"

அைழ,. வ4, 2;பைத நடதினா".

Jறி, மைனவிைய

இ5லற நட,ேவா இமாதிாி ேவைலெயா"  இ5லாதேபா, D(
ேப-கைள% ேபசி ெதா5ைலகைள விைளவி, ெகா ளாம5 இ3%ப, ந5ல,.

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

9. ேபாகாத இட

ஒ ஊாிேல 2யவ3 கமாள3 ெந3/கிய ந(பக . பிைழ%பி5ைல; ெப3பசி -

ெவளிX32% &ற%படன.

வழியிேல, ஊ ந;விேல அகிரகார - தி3மண நட4, ெகா(3கிற,.
இ3வ3 ேயாசிதாக . ந இ3வ32 BY5தா" இ3கிறேத. இ4த ஊாிேல
நைம யா அைடயாள க(; பி%ப, - தி3மண Dேல ேபா@சா%பிடலாேம, சா%பி;விேட ேபாகலாேம - எ"ற

2 வ4,, ஐய D;

தி3மணதிேல Eைழ4, விடாக . 2ப5 - ஒேர Jட. இ3வ3 ேச4,

ேபாக யவி5ைல. தனிதனியாக பிாி4, ேபா@% ப4தியி5 உகா4,
விடாக .
எ5லா பாிமாறிய பிற2, பிராமணா

எ5லா3 ைகயி5 த(ணிைர

வா/கினாக . 2யவ3 வா/கினா. எ5ேலா3 க(ைண );வைத% பாதா;
தா> ) ெகா(டா.

எ5ேலா3 நீ விளாவி, சா%பி; ெகா(34தாக .
2யவ" க(ைண திறவாததா5, ம$றவக

உ(பைத காண

யவி5ைல,

அதனா5 ைகயி5 நீேரா; க(ைண )யபேய உகா4தி34தா.

சாபா பாிமாற வ4த ஐய - ‘எ"னா/காF, 2ச%பிராமணனா யி3கிறீேர.
சா%பி;/காF’ - எ"

ெசா"னா.
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இவ உடேன க(ைண விழி,, ‘அேதா, கதவி;கிேல உகா4, ெகா(;

சா%பி;கிற அ4த கமாள% ைபயலா - எ"ைன 2சவ"’ எ"
அவைன% பா,கிேற" - எ"

Jறிய,,

ெசா"னா";

ப4தியி5 உ ள அைனவ3 உ(ணாம5 எ94, J பாவ! இவக .
ேபாகாத இட4தனிேல ேபாகேவ(டா எ"ற ‘உலக நீதி’ ைய% பதி34தா5,

இ%ப நைட ெப$றிரா,.
-------------

10. விேடாாிய மகாராணி&ஐ*தா ஜா5ஜு

இ4தியாைவ ஆ(ட இ/கிலா4, அரசி விேடாாியா மகாராணி அவக , த"

ேபர" ஐ4தா ஜாைஜ {பி$காலதி5 ம"ன") இளைமயி5 ெவளிநா5 ஒ3
க%ப5க;4 ,ைறயி5 பணி&ாிய அ>%பியி34தா. ேபர>ைடய ெசல2
அ/2 கிைட2 சபள ேபாதா, எ" எ(ணி தா> ஒ3 ஐப, ப"
மாத4ேதா  அ>%பிெகா(34தா.
‘த" ெசல2 இ4த% பண  ேபாதவி5ைல’ எ"
விேடாாியா மகாராணி2, ‘இனி
ேக34தா.

ஐ4தா ஜாஜு பா

பனாக அ>%&/க ’ எ"

எ9தி

இதைன க(ட,, மகாராணியா சி4தைனயி5 ஆ4தா. அதிகமாக அ>%ப

வி3பவி5ைல. அ>%பாம5 இ3க மன  ஒ3%படவி5ைல அ>%பாவிடா5
ேபர" வ34,வாேன எ"ற கவைல ஒ3&ற. அ>%பினா5 ேபர" அதிக
ெசலவாளியாகி ெக;வி;வாேன எ"ற ேவதைன ம$ெறா3&ற எ" ெச@வா!
இ4த 2ழ%பதிேல அவரால இ"ன, ெச@வ, எ"ேற &ாிய5ைல.
ேபரைன எ(ணி, கத எ9,வா; அைத அ>%பாம5 கிழி, ேபா;வா.
எ9,வ,, கிழி,% ேபா;வ,மாக- சிலநாக

இ தியாக,

ெச"றன.
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‘உலகைதயா? சகரவதினி, த" ேபர>2 (வ3/கால ம"ன>2) பண
அ>%ப ம கலாமா?’ - எ"

எ(ணி கைடசியாக% பண அ>%ப%ேபா2

ேபா,, மன வரவி5ைல; பணைத+ அ>%பவி5ைல.

கத - அதி5, அவ" ெப3< ெச5வதி5 பிற4, வள4த

பி", ஒ3நா

2மகனாயி>, எ%ப- இகனமாக இ34, வாைகைய நடதேவ(;

எ"ப, ப$றிய விதிகைள, அத$2ாிய வழிகைள எ5லா ந"2 விளகமாக

விவாி, எ9தி - கதைத உைறயி$ ேபா;, அ<ச5 அ>%ப- ெசா"னா.
அ<ச$ ேபா;வி; வ4தவைன ேநாகி% பைதபைத, - ‘அ<ச5

நிைலய,2- ெச" , அ கதைத தி3பி வா/கிவா’ எ" , அவைன

அ>%பினா.

அ/2 ேபா@ வ4த ேவைலயா , “அ<ச5 க; எ;தாயி$ ; ேபா@விட,” எ"

ெசா"னா".

விேடாாியா மகாராணி2% ெப3/ கவைல ‘ேபர" எ"ன நிைன%பாேன? எ"ன ெச@வாேனா? எ%ப கZட%ப;கிறாேனா?’

- எ"ற கவைலயினாேல அPவார
Jட இ34, வ34தினா.

9, சாியாக உ(ணாம8 உற/காம8/

ேபரனிடமி34, பதா நா

கத வ4த,. அைத க(ட,, ேபர" எ"ன

எ9தியி3கி"றாேனா எ%ப ,ய3 கிறாேனா? எ"ற கவைலயா5, உட5
ந;/கி, ைகந;க ேதா; கதைத% பிாி,% பாதாக .

அதி5. இ4த நா"2 ஐ4, வாிக தா" இ34தன :
“பா, இனிேம5 நீ/க

இ4த ஐப, ப> அ>%ப ேவ(டா. நா" பண

ேக2 ேபாெத5லா என2- சிகன வாைககான விவர விளகவிய5

எ5லா எ9தி அ>%பிெகா(ேட இ3/க . அ, ேபா,! ‘சிகனமாக வாவ,
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- இதைன, ஒ3

எ%ப?' எ> &தகதி" ஆசிாிய விேடாாியா மகாராணி எ"

&தக வியாபாாி2 ஆயிர ப>2 வி$ விேட".”

இைத% பாத,, உலகைதயா(ட மகாராணியி" உ ள எ%ப இ34த,?
எ%ப இ34தி32?

இதைன% பகிற உ/க

உ ள எ%ப?

எதிகாலதி5 உலைக ஆள%ேபாகிற த" ேபர>2% பா எ(ணி எ9திய,? ேபர" - வ3/காலதி5 சகரவதியாக விள/க%ேபாகிறவ" த" பா2

ெத@த,? இP இர(ைட+ ப$றி உ/க

-----------

உ ள எ"ன எ(Fகிற,?
11. ெப+ ேக-ட!!
ேக-ட!!

ெபாிய கைடDதியி5 நட4, ேபா@ெகா(34த ஒ3வாிட ம$ெறா3வ" ெச"
2 கி;, எ"னேவா ேகடா". அவ நி" , ‘பளி’ எ"

ஓ/கி அைற4தா.

அவ" க"னதி5

அைதக(ட ம$றவக , ‘ஏ" ஐயா, அவைர அகிறீக ?’ எ"

ேகடன.

அத$2 அவ, ‘இவ" எ"ன சாதி? நா" எ"ன சாதி இவ>2 எ"ன (அ4த0,)
தர? இ, எ"ன இட? Dதியி5 ேபா@ ெகா(3கிறேபாதா திWெர"
ெப( ேகப,?’ - எ"றா.

வ4,

Jயி34தவக , அ%படவைன ேநாகி, “ஏபா, இமாதிாி தவ
ெச@யலாமா? ந D;% ெப(க?ட" அவ D;2-ெச"

ேககிற, எ"ற

ஒ3 ைற இ3கிறேத! இ%ப ந;ேரா5, ேச! - நீ ேககலாமா?” - எ"றாக .
அ%படவ" க"னைத தடவி ெகா(ேட; “நா" அவைர% ெப( ஒ" 

ேகக வரவி5ைல, சைட% ைபயி5 இ3கிற ேபனாைவதா" எ9த ேகேட".
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‘ேபனா’ எ"றி34தா5: இ, நட4தி3கா, - ஆ/கிலதி5 ‘ெப"’ (Pen) எ"

ேகடதனா5 வ4த விைன இ,.”

இ, அவ விைன ம;ம5ல. பிறெமாழி- ெசா$ கைள தெமாழி+ட" கல4,
ேபவதா5 இ"> வ3 வ&க எPவளேவா!
-----------

12. )7பக! ெச8யி

பி7பக! விைள&!
விைள&!

நா$ப, ஆ(;க2 " ப ளி%பாட% &தகதி5 உ ள கைத இ,.
வயதான த" த4ைதைய ெத3தி(ைணயி5 உகாரைவ,, ஒ3 சைய

ெகா;,, நாேடா  அதி5 ேசா

ேபா;ைவ,, அவ உ(Fப- ெச@ய

த" மைனவியிட ெசா5ைவதி34தா" ஒ3வ".
பல நாக
ஒ3நா

இ4த ெதா(; நட4,வ4த,.

ேசா

ேபாட% ேபா2ேபா,, கிழவனிட அ- ச இ5ைல.

இ-ெச@திைய கணவனிட ெசா58கிறா
ச எ/ேக எ"

மைனவி.

ேக;, அவைர தி அக ைக ஓ/2கிறா" அவ".

அ%ேபா, அவ" பி ைள ஒ வ4,, “அ%பா, நா" தா" அ4த- சைய எ;,
ஒளி, ைவதி3கிேற"” எ"
‘ஏ" அ%பா?’ எ"

ெசா"னா".

ேகடத$2, ‘சி வ"’ “உ/கைள இமாதிாி தி(ைணயி5

உகார ைவ,- ேசா

ேபாட என2 ஒ3 ச ேவ(டாமா? அத$காக எ;,%

பா,கா%பாக ைவதி3கிேற"” எ"றா".

மக>ைடய ெசா5ைல ேக;, ‘தன2 இ%ப ேநாி;ேமா’ எ"
பய4தா".

த4ைத

த" த4ைத2 தா" ெச@+ ெகா;ைமகைளேய த" மக" தன2 ெச@வா"
எ"

அ<சி தி3பினா"; தி34தினா".

இ கைத நம2, ஓ உ(ைமைய விள/2கி"ற,.
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'திைன விைததவ" திைன அ %பா"

விைன விைததவ" விைன அ %பா"’

இ,தா" அ4த உ(ைம.
நா ெச@கி"ற ெசய5களி" பல"கைள ெப3 பா8 இ%பிறவியிேலேய
அ>பவிக ேநாி; எ"பத$2 இ, ஒ3 சா" .
-------------

13. தி டைன விர-9ய க:ைத

நாைய வளதா" வ(ணா". ,ணிகைள தி3டாம5 காவ5 கா,வ4த, அ,.
ஒ3 சமய தி3ட வ4தவைன க(; 2ைலத,. D;கார வ(ணா" விழி,

ெகா ளேவ, வ4த தி3ட" ஓ%ேபா@ விடா". இதனா5 நாைய க(; ெபாி,
மகி-சியைட4தா". இ%பயி3க.

சில நாக?2% பி",
ேவெறா3 தி3ட" ,ணிமணிகைள தி3ட வ4தா". நா@ அ/2 இ5ைல.
தி3டைன% பாத க9ைத சத ேபாட ஆரபித,.
வ(ணா" எ94தா"; தைய எ;, வ4தா". “பகெல5லா உைழ, இரவிேல

T/2கிற எ"ைன T/கவிடாம5 கதி ெதா4தர ப;,கிறாேய! இ, சாியா?”

எ" , அ, ெநா கினா". இதி34, ஒ3வ ேவைலைய ம$ெறா3வ

ெச@ய Jடா, எ"

ெதாியவ3கிற,.

சில ேவைலகைள- சில தா" ெச@யேவ(; ; அ4த ேவைலைய ம$றவ

ெச@யJடா, எ"ப, உ(ைமதாேன!
---------

14. அபாய) உபாய)!
உபாய)!

ேவ$[2% பயணமாக நட4, ெகா(3கிறா" ஒ3வ". வழியிேல பா

ம(டப. அதி5 இர(ெடா3 T(க

க3/க$க

வி94, உைட4,, ம(டபதிேல

சில சிைத4,, சிதறி+ கிட4தன.
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அைத க(ட,, வழி%ேபாக", ‘இத" உ ேள Eைழ4, ெச"றா5 ந யி2
ஆப,; ம(டபதி" க3/க$க
ேநர சி4திதா" $

ந தைலமீ, வி94,வி;’ இPவா

$  பாதா".

ச$

ம(டபைத- $றி ஒ$ைறய% பாைத இ34த,. அதிேல நட4, ெச"றா" இ3

கP ேநர, ெச ெகாக

ந;ேவ ப;தி34த பாைப அவ" மிதிகேவ, அ,

கத,; கீேழ வி94தா"; உயி ,த,.
அ%ேபா, ‘அவ" : நிைன%&’
“அபாய வ3 எ"

நபி ஒ உபாய ேதேன". உபாய ேதய வழியிேலேய

அபாய வ4த,. சிறி, சி4திகாம5, ம(டபைத கட4, வ4தி3கலா; இ4த

அபாய  வ4திரா, ம(டப  நிைல, நி"
உபாய ேதய,தா" தவ ."

ெகா(3கிற,. இத$2 ஒ3

அதிகமாக- சி4தி, - உபாய ேதயேத - அபாயமா@

4த,. இமாதிாி

அ>பவ த வாைகயி5 பல32 ேநாி;வ,(;. எ" ெச@வ,? ‘அள2

மீறிய ேயாசைனகளா5 ஆப, வ3வ, உ(;’ - எ"பத$2 இ, ஒ3 சா" .

---------

15. இ

கிளிக

இர(; கிளிகைள ஒ3வ" மிக- ெச5லமாக வளதா". தீனி ெகா;%பா";

த4திரமாக% பறக வி;வா". அைவக? பற4, திாி4,, அவன, J(;ேக
தி3பி வ4, த/கிெகா ?.

அைவ இ%ப வள3/காலதிேல, ஒ3நா

ெவளிேய பற4தேபா, ஒ3 ேவடனி"

வைலயிேல சிகி ெகா(டன. அP ேவட" அPவிர(ைட+ தனி தனிேய
இ3வாிட வி$ விடா".
வளத பாசதினாேல - பல நாக

- அவ" - கிளிகைள வளதவ" -

எ/ெக/ேகா அைல4, ேத ெகா(ேடயி34தா".

கைடசியாக ஒ3நா , த/கி இைள%பாறி% ேபாகலா எ"

ஒ ஆசிரமதி"

உ ேள Eைழ4த ேபா, - தா" வள, காணா,ேபான ப-ைசகிளிகளி5 ஒ" ,
ஆசிரமதி" J(5 அைட%ப3%பைத க(டா". க(ட, தன, கிளிேய
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என மகி-சி+ட" பாதா".” அ, “வா3/க சாமி, வா3/ேகா, வ4, உகா3/க.
ஆகார எ"ன சா%பி; நீ/க? சில நா

ஆசிரமதி5 த/கி% ேபா/க" - எ"

ெசா5ய,. தா" வளத கிளி ஆசிரமதிேல ச4நியாசிக
தி3%பி- ெசா5கிற, எ" எ(ணி மிக களிதா".
ம$ெறா3 கிளி+ எ/ேக எ"
ேபாகலா எ"
ச$

ேப ெசா$கைளேய

ேத க(;பி,, இைத+ ேச, வா/கி%

அைத+ ேதனா"

Tர ெச"றபி" அ/ேக ஒ3 கசா%& கைடயி5 கிளி இ34த,; அ, த"

கிளியா என%பாக% ேபானா".
இவைன க(ட, கிளி,

“வா ஐயா, வா, ஆ;கறி ேவFமா? - ேகாழிகறி ேவFமா? ஆ;கறி 5 பண,
ேகாழிகறி 6 பண; ெவ;, ெகா,” எ"ற,.

அ, தா" வளத கிளிதா" எ"

ெதாி4, ெகா(டா".

அவ>2- சி4தைன “ஒேர தா@ வயி$றி$ பிற4,, ஒேர ஆ(ேல வள4த இர(; கிளிக , இ%ப
மா ப; ேவ ப; ேபவேத"?” என.

கைடசியாக, அவரவ3ைடய அறி திறைம, ெசா5, ெசய5 எ5லா அவரவகளி"
$ -சா&2 Rநிைல2 ஏ$பேவ அைமகிற, எ"பைத க(;,
மன ைட4, தி3பினா".

எ%ப - ஆசிரமதி5 வா4த கிளி?
எ%ப - கசா%& கைடயி5 வா4த கிளி?
இதைன க(ட பி"ேப>, மகளா@% பிற4தவக

$ -சா&2

Rநிைல2 அைம%ப; விடாம5 வாவேத ந5ல,.
------------
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16. தியாக கைத
‘த னல ம<’
ம<’

வட ெமாழியிேல ‘தியாக’ எ"ப, - தமிழிேல ‘த"னல ம %&’ எ"றா2.

மகளாக% பிற4தவக

த"னலம$ற வாைக வாழேவ(;ெம"ப, தமி%

ப(பா;, தமிழ ப(பா;, தமிழக,% ப(பா; ஆ2.

இதைன, ‘பழி எனி" உல2ட" ெபறி> ெகா ளா; &கெழனி" உயி3
ெகா;2வ. தனெகன
&றநா[
‘ேகாழி’
ேகாழி’

யலா ேநா"றா . பிறெகன

ய8ந’ எ" ,

இ"  Jறிெகா(3கிற,.

ேகாழி த"ைன விைல ெகா;, வா/கியவ>2

ைடக

இ தியி5 த"ைனேய உ(Fப, உதவி, மகிற,.

இ; உதவி,

‘ஆ’
ஆ’

கா; மைல எ5லா தாேன அைல4, ேம@4,வ4,. த"ைன விைலெகா;,

வா/கியவ" நிலதிேல வ4, &9ைக+ நீ3 ஆகிய எ3ைவயி;, அவ"

நிலைத விைளய ைவகிற, இ தியாக தா> ம4, அவ>2 உணவாக%
பய"ப;கிற,.
‘மா’
மா’

த"ைன விைலெகா;, வா/கியவ>காக காலெம5லா உைழகிற,. அவ"

ேபா;கிற தீனி இத" உைழ%&2 Jயாகா,. எ%ப? எPவள (&5),

ைவேகா5) தீனி ேபா;கிறாேனா அ4த அள2 சாணி ெகா;, வி;. எ4த
அள க9நீ த3கிறாேனா அ4த அள சி நீ ெகா;,வி;.
அ"ற"ைற2, அ, (மா;) ப$ வர ேந ப(ணி வி;கிற,.
அத" உைழ%ெப5லா தியாக. ஆ; ேகாழிகைள% ேபா5 அ5லாம5,
மா;களி" தியாகைத நிைன2ேபா,, மயி J-ெசறிகிற,.
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காலெம5லா உைழ, உைழ, எ8& ேதா8மாகி இற4,, அவ>2

உணவாக பய"ப;கிற, உழவ" உாித அத" ேதாைல மரதிேல காய
ைவதா" -

அ4த மா" ேதா5 ‘ெசா5கிற,’.
‘ஐேயா, க(ட தைரயி5 நடகிறாேர, அவ காைல க58

? 2,ேம -

எ" ேதா5 எத$காக இ3கிற, - ெச3%பாக ைத, ேபா; ெகா(;
நடகலாேம’ - எ"

ெசா5கிற,.

அPவள தியாக மா;க?2.
இைவயைன, கைதய5ல.
உ(ைம நைட ைற.
இைவகைள% பா2ேபா, மகளாகிய நா எ"ன தியாக ெச@கிேறா? எ"பைத சி4தி,% பா%ப,

நலமா2.

இ"> இைத அறி தேவ - எ5லா- சமய வழிபா;களி8, சில தியாக%
ெபா3 கைள ைகயா(; வ3கிறாக .

0\ ச தாயதி5, ஊ,பதி ெகா?தி ைவ, ‘பாதியா’ எ>

இைறவழிபா; நட2. பாதியா 4த, இத$2% ேப3தவி ெச@த ஊ,பதி
அ/ேக இ3கா,. எாி4, சாபலாகி கிட2.
கிறிதவ ச தாயதி5, ‘ெம92வதி’ ெகா?தி ைவ, இைறவழிபா; நட2.
ெசப 4த, அத$2 ,ைணயாக இ34த ெம92வதிைய அ/ேக
காண யா,: த"ைனேய அ, அழி,ெகா ?.

இ4,களி" ேகாவி5களிேல, Rட ஒ3 கெகா?திைவ, இைறவழிபா;

நைடெப கிற,. வழிபா;

4த,, அத$2% ெப34,ைண ெச@த Rடைத

காண யா,. அ, த"ைனேய அேயா; அழி,ெகா ?.
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இைவயைனைத+ பா2ேபா, - மக ச தாய,2 - தியாக வாைக

இ"றியைமயாத, எ"பைத அறிவ தேவ - எ5லா- சமய- சா"ேறாக? இ
,ைண% ெபா3கைள ைகயா(3கி"றன என ெதாியவ3கிற,.
‘மைழ’
மைழ’

மைழ நீைர% ப$றி- சி4தி%ேபா.
மைழ உண தானிய/கைளெய5லா விைளய ைவ, ெகா;,, நீ அதிகமாக
உண உெகா ள அத$2 ,ைணயாக கா@கறிகைள+ விைளய ைவ,
ெகா;,, இைவ இர(ைட+ ேச, உ(Fகிறவ32 விக5 எ;தா5,

‘அேட நா" இ3கிேற" - எ"ைன 2,% பிைழ,ெகா ’ எ" ,

அ4ேநரதி5 அவ>2 உதவி, அவ" வயி$றிேல ேபா@ வி94, உணவாகமாறி
ம4,வி;கிற,. இ4த க3, ெவளி%படேவ தி3வ ?வ.
‘,%பா2 ,%பாய ,%பாகி ,%பா2
',%பா யTஉ மைழ,’

- எ"ற 2றளி5 நம2 விளகி கா;கிறா.

ப2தறி ெப$ற மகளாகிய நா, நீாினிட,, வில/2களிட,,

பறைவகளிட,, உயிாி5லாத (சட%) ெபா3 களிட, காண%ப; தியாக
வாைவ நிைனதாவ, தியாகவா வாவ, நலமா2.

ஏெனனி5,

“ைவய,

வாவா/2 வாவ,”

எ"ற வ ?வாி" வா2, பிறைர வாழைவ, வாவ, எ"ப,, பிற வா2

தா" ,ைண &ாி4, வாவ, எ"ப,மா2.
-------------
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17. இ ெசாவி
த" ஒேர மக" திWெர"

சிற

இற4,விடேவ. ,யர தா/காம5 வ34திய ஒ3 த4ைத,

&த பகவாைன அFகி, எ%பயாவ, த">ைடய மகைன உயிேரா; எ9%பி

ெகா;2ப ேவ( அ9தா".

&த எ"ன ெச@வா? அவரா5 எ9%பி ெகா;க

+. இ34தா8

பிணைத Tகி ெகா(; எ5ேலா3 இேத ேவைலயாக வர ஆரபி,
விடா5 பிண/கைள எ9%&வைததவிர &த ெப3மா>2 ேவ எ"ன ேவைல
இ3கக +? அ, ம;ம5லாம5, சிலைர எ9%ப ம தா5 ெபா5லா%&
பைக+ ஏ$ப;வி;ம எ"பெத5லா நம2 ந"2 விள/2கிற,.

ஆனா5 &த எ"ன ெச@தா ெதாி+மா? மிக அ"&ட", அவனிட “இ4த ஊாி5

சா ேநராத D34, ெகா<ச க;2 வா/கி வா! உ" மகைன நா" எ9%பி

த3கிேற"” எ"றா.

அவ" ெவ2 மகி-சியாக ஓனா". ஒPெவா3 Dடாக% ேபா@- சா ேநராத

Dைட ேதனா", க;2 வா/2வத$காக . ஆனா5. அவ>2 கிைடத பதி5

எ5லா “எ" தா@ இற4,விடா ; த4ைத இற4தி3கிறா: த/ைக , தமைக,

பி ைள, ேபர%பி ைள எ"

ஒPெவா3 D8 யாராவ, ஒ3வ அ5ல,

பலேப இற4தி3கிறாக ” எ"ப, தா".
இ%ப ஊ

9வ, அைல4, திாி4த பிற2தா", ‘சாைவ யாரா8 த;க

யா,; எ5ேலா32 ஏ$ப; ,"பதா" நம2 ஏ$ப; ள,’ எ"ற

உ(ைமைய உண4தா". தி3ப &தாிட ேபா2 எ(ணைதேய
ைகவி;விடா".
&த ெப3மா" அவகள, இனிய ேபாதைன அவ>2 உ(ைமைய
உணதிவிட,.
இைத% ப2 நா , நமா5

யாத காாியைத- ெச@+ப நைம

யாேர> ேவ(னா5, க;<ெசா$கைள- ெசா5 அவக

மனைத%

&(ப;தாம5, இனிய ெசா$களா5 அவகேள உ(ைமைய உண3ப ெச@வ,
ந5ல,.

-------------
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18. ெபா#" ெதா+
நா" ஒ3 ைற ெப/க? ெச"றி34தேபா,, 95 வயைத தா(ய ‘ச.

விேவவர ஐயா’ அவகைள% பாக ேவ(; எ"ற ஆைச வ4த,. ஒ3 க"னட
ந(பாி" ,ைணேயா; பாக- ெச"றி34ேத". அவாிட, எ"ைன% “ெபா,
ெதா(; ெச@பவ” எ"

ந(ப அறி க%ப;தி ைவதா.

ப9த பழமாக- சா@ நா$காயி5 ப;தி34த ச. விேவவர ஐயா அவக ,

“ெபா, ெதா(டா? ெபா, ெதா(டா” எ"

இர(; ைற ெசா5, “அ,

மிக கனமாயி$ேற? இவரா5 அ, எ%ப- ெச@ய கிற,?" எ"
விய%&டேன ேகடா.

அ%ேபா, அவ ேக வியி" க3, எனெகா"  விள/கவி5ைல ச. வி. ஐயா
அவக உடேன விளக ெதாட/கினா :
நா" அரசா/க ேவைலயாக ேம]32- ெச"றி34த சமய தி3பி வ4,
ெகா(34ேத". வழியி5 ஐ4, ைம5 Tரதி5 ந(ப D; தி3மண.
அத$2 ெச5லேவ(யி34த,. ைரவ அ4த% பாைதயி5 வ(ைய

தி3%பினா. என2 உட5 எ5லா ந;/கிவிட,. ஏெனனி5, நா" ெச"ற,
அரசா/க வ(. அைத எ%ப எ" ெசா4த, ேவைல2% பய"ப;தலா?

“ஆகேவ ைரவைர ேகாபி,, வ(ைய தி3%பி 20 ைம5 Tர உ ேள எ"

இ3%பிடதி$2 வ4,, பி"& எ" ெசா4த காைர எ;,ெகா(; தி3மணதி$2

ெச"

வ4ேத". அ,தா" எ" மனதி$2 நிமதிைய த4த,” எ"

இ"ெனா" .

“நா" ேவைல பா2 காலதி5 என, ேமைசயி5 2 ேபனாக

Jறினா.

இ32

அரசா/க ேவைலக?2 தனி% ேபனா, எ" ெசா4த ேவைலக?2, உறவின

ந(பக?2 வைர+ கத/க?2 எ" ெசா4த% ேபனா பய"ப;,ேவ"’
எ"

Jறி - எ" பக தி3பி, தா/க

“நா" வ4த ேவைல

பாடைத, இ"

வ4த ெச@தி எ"ன?” எ"

ேகடா.

4,விட,. ெபா, ெதா(; ெச@வ, எ%ப? - எ"ற

த5

தலாக த/களிட க$  ெகா(ேட"” எ"

Jறி,

மகி-சிேயா; விைட ெப$  ெகா(ேட". இ, எ" ெபா,வாைக2 மிக
பய"பட,.
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இதைன% பகிற உ/க?2 இ, பய" படா5 நா" ெபாி, மகிேவ".
-------------

19. ேகாவி! ெசா"#

ைத%Bச தி3விழா! எ5லா ேகாவி5களி5 இ34, காவிாி ஆ$ 2- வாமி

&ற%பா; உ(;. தி3-சி, Bேலாகநாத வாமி ேகாவி34, வாமி

&ற%பட,. நா> எ" தைமயனா ஒ3வ3, ெகாைய- 3 வாமி Jடேவ
Tகி ெகா(; ெச"ேறா. அ"

அத$2 J அைரயணா; இ"ைறய )"

கா. ஆ$ 2% ேபா@ தி3ப ேகாயி82 ெகாைய ெகா(; வ4,
ேசேதா அ%ேபா, மாைல மணி ஏ9 இ32. எ/க?2 இ"> கா
தரவி5ைல யாதலா5 எதிபா, காதி34ேதா.

அ4த- சமய, ேகாவி5 எாி+ விள2 அைண+ நிைலயி3%பைத% பாத
எ" தைமய", ெச"

அைத T(விடா.

அைத% பா,ெகா(34த எ" த4ைத, அவைர ஓ/கி

,கி5 ஒ அைற

அைற4தா, அ பட அ(ண" விபர ெதாியாம5 தி;கி; விழிதா.

பகதி34த ஒ3வ, எ" த4ைதயிட - “ைபயைன ஏ" அதீக ?” அவ"

விளைக T(ய, தவறா?” எ"

ேகடா.

அத$2 த4ைத, “விளைக T(ய, 2$றமி5ைல; அைத 2-சியா5 அ5லவா
T(ட ேவ(;, பிற2 அைத+ அ4த விளகிேலேய ைவ,விட ேவ(;.

இவ" விரலா5 T(வி; ைகைய தைலயிேல தடவிெகா(டாேன! அ,

ேகாவி5 எ(ெண@ அ5லவா? ‘சிவ" ெசா, 2ல நாச’ எ"
ேக வி%படதி5ைலயா?” எ"றா.

எ/க?2 அ"

நீ/க

இ4த- சபவ ஒ3 ப%பிைனயாக அைம4த,.

இ" ? தி3ேகாயி5 ெசா,கைளேய த ெசாதாக நிைன, வாைகைய

நட,கிற அ"பக?ெக5லா, இ, பய"ப;மானா5 நா" ெபாி, மகிேவ".

------------
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20. தைல" தீபாவளி
தைல தீபாவளி2 மகைள+ மா%பி ைளைய+ அைழகவ4த சப4தியிட.
“உ/க

மகைள ம; இ%ேபா, அைழ,% ேபா/க . மா%பி ைளைய% பிற2

அ>%பிைவகிேறா” எ"றா ைபயனி" த4ைத அவ3, த" மக?ட"
&ற%ப;% ேபா@ விடா.

பிற2 ஒ3நா . த4ைத த" மகைன அைழ,, “இ%ேபா, நீ தைல தீபாவளி2
மாமனா D;2. ச4ேதாஷமாக% ேபா@ வா. “ெபாியவகைள க(டா5

வண/2” எ"

அறிைர Jறி அ>%பினா.

அவ> இ, மறகாம3க மாபிேல 2தி ெகா(; மன%பாட
ெச@,ெகா(ேட ேபானா".
வழியி5, ஒாிடதி5, நாடா(ைமகார ஒ3வ ப<சாயதி5 விசாரைண

ெச@,ெகா(34தா. அ%ேபா, அ/2 வ4த இவைன+, இவ" ேப-ைச+

ேக;, “எ"னி> ெபாியவ யாரடா? ‘எ"ைன% க(; அ<சடா”’ எ"

ெசா5லேவ,

த4ைத ெசா"னைத மற4,, இ%பேய ெசா5 ெகா(; ேபா2ேபா,, வழியி5
தி3டக

Jட ஒ" , அவக

களவாய ெபா3 கைள% ப/கி;

ெகா(32 சமய, இவைன% பா,விடாக .

த5 பய4த அவக ,

பிற2 இவ" ேப-ைச ேக;- ெசைமயாக உைத,, ‘“இைத+ ெகா(; வ4,
ைவ, இ"ெனா"ைற+ ெகா ைளய- வரF”’ எ"

அவக

Jறின.

இ%ேபா,, இ,ேவ அவ>2 மன%பாடமாக- ெசா5ெகா(ேட ெச"றா".

அ4த வழியி5 ஒ3 கிராம தைலவ32 இரைட 2ழ4ைத. அதி5 ஒ"

விஷ

கா@-ச5 இற4,விடேவ, அைத% பாைடயி5 எ;, வ4, ெகா(34தன.

இைதயறியாத மா%பி ைள, “இைத+ ெகா(; வ4, ைவ,வி;,
இ"ெனா"ைற+ ெகா(;ேபாகF” எ"

ெசா5வைத ேகட கிராம

தைலவ" திகிலைட4,, ந"றாக உைதக- ெச@,, “இ"> ‘வி3தியாகF”’
எ"

ெசா5ல- ெச@தா".
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இவ> இ%பேய ெசா5ெகா(; ேபாக, அ;த ஊாி5 மண%ப4த5 ஒ"

தீ%பி, எாி4, ெகா(34த,. எ5ேலா3 அைத அைணக

இவ" ம;, "இ"> வி3தியாகF’ எ"

ய8ேபா,,

Jறேவ, அ/கி34தவக

‘“த(ணீைர ஊ$றி தயா5 அக-”’ ெசா5லாம5 இ%ப- ெசா5கிறாேன எ"

ெசா5 ந"றாக உைத, அ>%பினாக .

பிற2 அைதேய தி3%பி தி3%பி- ெசா5 ெகா(; ெச"றா". அ/2 ஒாிடதி5
2யவ" த" மக>2 ம(ைண% பிைச4, ச பாைன ெச@ய% பழகி
ெகா(34தா". இவ" அ/2%ேபா@. ‘த(ணீைர ஊ$றி தயா5 அகF’

எ"

ெசா5ல, 2யவ> இவைன ைநய% &ைட, ‘“அைர% ப

ப”’ எ"

பாைனகைள  கா(பிதா".

கா5 ப, ஒ3

மிக ேவதைன+ட" ஒ3 வழியாக மாமனா ஊ வ4, ேச4தா". அ/ேக
ஆ$ற/கைரயி5 வழவழ. ெவ" மழித தைல+ட" நாைல4, ேப வாிைசயாக

அம4, இைறவைன வழிப; ெகா(3க, உடேன, இவ>2% பாைன

நிைன வ4,விட,. உடேன, ஒ3 வாைழ மைடைய எ;,, ஒPெவா3வைர

+, இ, அைர%ப இ,

கா5ப, இ,

9%ப எ"

தட ஆரபிதா".

இைத எதிபாராத அவக , அலறி% &ைட, எ94,, அவ" ெசயைல க(;
இர/கி, “அேட@? ‘ெபாியவகைள க(டா5 வண/க ேவ(;”’ எ"

Jறின.

அ%ேபா,தா", இவ>2 த" த4ைத Jறிய, நிைன2 வ4த,. ம ப+

அைத- ெசா5 ெகா(ேட மாமியா D; ேபா@-ேச4தா".

ம3மகன, ேப-ைச+, அவன, உடைப+ க(ட மாமனா2, அவன,
“அறி Jைம” ந"2 விள/கிய,. ெபாி, வ34தினா.
-------------------

21. நாி& ?ைன&

கா5 அைல4, திாிகிற, நாி, ஒ3 சமய நகர,2 வ4,, ஒ3 Bைனைய

க(; அத>ட" ந& ெகா(ட,.
ந&

$றேவ ஒ3நா

வி34, ைவத,.

நாி Bைனைய கா;2 அைழ,,

ய5கறி பைட,
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ைவயாக வி34,(ட மகி-சியி5 Bைன நாிைய% &க4, ஆ களி%&$ற,.
ம$ெறா3நா

நாி

Bைன நாிைய நகரதி$2

வி34,2 அைழத,. நகரதி$2

த5 தய/கினா8, Bைன Jறிய ஆ; இைற-சிைய- ைவ2

வர

ஆைசயா5 ஒ%&ெகா(ட,. Bைன+ நாிைய த">ட" ெமைத2 ெமைத
தாவ- ெச@, அைழ,- ெச" ஒ3 D; மாயி5 வி34, பைடத,. வயிறார
உ(ட நாி,

"& Bைன ெச@தைத% ேபா5பாட ஆரபித,.

அைதக(; பய4த Bைன, “பாடாேத! பானா5 ந இ3வ32 ஆப,” எ"

ெசா5+ ேகளாம5 நாி ஊைளயிடேவ, D;கார வ4, உலைகயா5 தாகி,

நாிைய ெகா"

2%ைப ெதாயி5 Tகி எறி4தா. Bைன த%பி ஓவிட,.

கா5 த ந(பைன காணாத நாிக ஒ" J இ4த நாிைய ேத வ4தன.
ெச@திைய ேக வி% ப; 2%ைப ெதாயி5 கிட4த நாியி" பிணைத
க(; அ9தன: அலறின.
வயதான கிழ நாி ஒ" , “நா இனி அ9, எ"ன பய"? இ, எ%ப

அவ$

நட4த,. எ"

சி4திக ேவ(டாமா?” எ"ற,. அ%ேபா, ஒ3 நாி “ஆமா,

Jடாதா3ட" Jடலாமா?” எ"ற,. ம$ெறா3 நாி ேகட, “Jடாதா3ட"
Jனா8 Jட/க
மாட/க

ஏறினா8 இராக/க

கிழநாி “ராக/க

எ"

மாட/க

Jறிய,.

ச/கீத/க

ஏறலாமா?” எ" . )"றாவ, நாி “Jட/க
ச/கீத/க

இ9கலாமா” எ"ற,. கைடசியாக

இ9ததனா5தா" தாள/க

த%&க

நட4, ளன”

இ%ேபா, எ5லா நாிக? உ(ைமைய உண4,, “நா  இ%ப% ேபானா5 ந
கதி+ இ%பதா"

+” எ"

ேநாகி ஒட பிதன.
-----------------

தம2 ேளேய ெசா5ெகா(;, காைட

22. பைனமர) ஒணா.ெகா9&

ஐ%பசி காதிைக அைடமைழ ெப@, ஒ@4த,. அ;4, மாகழியி5, ஓணா"

ெகா ஒ"
ைளத ேவகதி5 பகதி8 ள பைனமரதி"ேம5 ப$றி% பட4,
வைள4, வைள4, ேமேல ெச" ஓ/கி% பட4த,.
ைத மாததி5, பைனமர, மைடகைள+ ஒ3 $ -$றி ேம8 வைள4,
வள4, ெதா/கிய,. அ%ேபா, அ, பைனமரைத% பா,,
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“ஏ - பைனமரேம! பைனபரேம 25 வ3டமாக நீ எ"ன வள4தி3கிறா@?

எ"ைன%பா. இ3பைத4, நாளிேலேய உன2 ேமேல வள4,விேட"” எ"
எகாளமிட,.

ஒணா/ ெகாயி" ெச3ைக க(ட பைனமர, எ, ெசா5லாம5 மனதி$2

சிாி,ெகா(; மாயி34,விட,.

அ;, வ4த ப/2னி சிதிைர மாத/களி5 ஒணா/ெகா வா%ேபா@ தைல
சா@4, கீேழ விழ ெதாட/கிய,. கைடசியி5 பைனமரைத நிமி4, Jட% பாக
யாம5, இ34த இட ெதாியாம5 அழி4, ேபாயி$ .

இைத%ப$றி- சிறி, கவைலயி5லாம5
ெகா(34த, பைனமர.

" ேபாலேவ நிமி4, நி"

“ஆ$ற8 அறி உைடயவ எ%ேபா, ஒேர த"ைமயாக இ3%ப. ம$றவ

எ%ப விைர4, வளகிறாகேளா, அ%பேய தளவ” எ"
பைனமர அ%ேபா, மன,2

சிாிதேதா?

இதி34,, அ$ப வா அPவளதா" எ"

----------

எ(ணி தா"

ம; நம2% &ாிகிற,.

23. கறிேவபிைல& தாA"தப-ேடா 

கா@கறி, சாப, ரச எ"

எ5லா உண% ெபா3 கைள+ சைம2ேபா,

அைவெய5லா கமகமெவ"

மண%பத$2, மைல கறிேவ%பிைலயாக% பா,

வா/கிவ4,, ந"றாக அதைன தாளி,- சைமய5 ெச@வ, வி34, ைவ%பவ.
த" வாசைனையெய5லா சைம2ேபா, கல4, ம$ற கா@கறிக?2 த4,
வி; மகி4தி32 கறிேவ%பிைலைய மக உ(Fேபா, த5 கீேழ
எ;, எறி4,வி;கி"றன.
“இ%பதா" - எ/க

சாதிகாரக

உைழ%பி" பலைன எ5லா ெப$ ெகா(டபிற2, ேம5

த/கள, நல>காக எ/கைள% பய"ப;தி, எ(ணிைகயிேல

ேச, ெகா(; எ(ணிைகயிேல பய" ப;தி ெகா(;, காாிய
4த, எ/கைள Tகி எறி4, வி;கி"றன. நா/க

எ"ன ெச@வ,?” எ"
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தாத%படவ மன ேவதைன+ கி"றன. இ, சி4திக தகைவகளி5
ஒ"றா2.
-------------

24. ேபராசிாிய5 ேத9ய மனித

ேமைலநா;% ேபராசிாிய ஒ3வ, பட% பக5 12 மணி உ-சி ேவைளயி5,

ைகயி5 ெம92வதிைய ஏ$றிெகா(; நைடபாைதயி5 ேபாேவா வ3ேவாைர
அ"&ட" அைழ, வா3/க

எ"

Jறி, அவக

கதி$2 ேநேர விளைக

கா ந"றாக அவகைள% பா,வி;, பிற2 அவைர% ேபாக- ெசா5

ெகா(ேடயி34தா.

அவகளி5 ஒ3வ" விய%பைட4,, “ஏ" ஐயா பட%பகேல ெம92வதி
விள2 ஏ$றிெகா(; ஒPெவா3வ

காரண?” எ"

ேகடா".

கதி8 கா அ>%&கிறீகேள, எ"ன

அத$2 அ%ேபராசிாிய அவைர ைகJ%பி வண/கி, “இ4த- சாைலயிேல

எவனாவ, மனித" ேபாகிறானா?” எ"பைத% பா,ெகா(3கிேற",
எ"றா. “இ4த உலகதி5 மகளா@%பிற4தவ எ5ேலா3 மக

மகைள% ேபால உ(; உ;, திாிபவ எ5ேலா3 மக

அ5ல :

அ5ல; மகளாக%

பிற4, மகளாக வாபவகேள மக ” எ"பைத இ, ெதாிவிகிற,.

“மனிதனாக% பிற4தவ" பறைவைய% ேபால ஆகாயதி5 பறக க$ 

ெகா(3கிறா". மீைன% ேபால நீாிேல நீ4த க$ ெகா(3கிறா".
ஆனா5 மனித" மனிதனாக% பிற4, மனிதைன% ேபால வாழ க$ 
ெகா வதி5ைலேய!” எ"
-------------

அவ க3,கிறா. நீ/க

எ"ன J கிறீக ?

25. சி"தா*த) ேவதா*த)

‘ேவதா4த ெபாிதா? சிதா4த ெபாிதா?’ எ"

வாதி; ேவதா4திக?,

சிதா4திக? ேபாாி; ெகா(34தன இ தியி5 பகவா" இராம.

கி3Zணைர அFகி, இ3திறதா3 தத க3,கைள எ;,- ெசா5, அவ
ெசா58

2 க;%ப;வதாக ெதாிவிதன.

அவ ேம$ெகா(; ேவ

எைத+ விசாாிகாம5, “நா" ஒ3 கைத ெசா5கிேற",
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உ/க

ேக விக?2 விைட+ அதி5 ெவளி%ப;ம” எ"

ஆரபிதா.

கைதைய- ெசா5ல

“சவ பிரம மய” எ"ற ெகா ைக+ைடய ஒ3 ேவதா4த மடதி5 பலவிதமான
ெசெகாகைள வள,, ந4தவன அைம,, ஆசிரமைத அழ2
ப;தியி34தன.
ஒ3நா

எ%பேயா ஒ3 க" 2 உ ேள &24, ஒ3 அழகிய ெசைய க,

நாச%ப;தி விட,. அ4த காசிைய க(ட 23, ஆதிர தாளாம5, தைய

எ;, க" 2யி" ேம5 ஓ/கி% ேபாட, அ தைலயி5 வி94, அ4த

இடதிேலேய அ4த க" 2 இற4,விட,. அைத இ9, ெவளிேய
2%ைப ெதாயி5 ேபா; விடன.
க" 2ைய ேத வ4த அத" ெசா4த கார", அ, அப; இற4தி3%ப,

க(;, நட4தைத அறி4, மன ெகாதி,, நா8 ேபைர அைழ, வ4, 23விட

ேகடா", “ஏ" எ" க"  2ைய அதீக ? இ%ேபா, அ, இற4,
விடேத” எ" .

அத$2 23, “நா" அைத அகவி5ைலேய...... அ, (பிம) வ4த,. அைத

தி"ற,. அ, அத,. அ, இற4த,. அPவளதா". என2 இத$2 சப4த
கிைடயா,” எ"றா,

இ4த பதி5 இைறவ>ேக ெபா காம5,

,கிழவராக ேதா"றி, க"ைற

இழ4தவைன- சமாதான%ப;திவி;, 23ைவ% பா, 'மடாதிபதி அவகேள!

ந4தவன மிக% ெபாவாக இ3கிற,. இைத யா உ(டாகினா?’ எ"

ேகடா. அத$2 அவ, “நா"தா" இைத மிக கZட%ப; உ(டாகிேன"”

எ"றா. “இPவள அழகான ெச எ/கி34, கிைடத,?” எ"றா. அத$2 23

“இ4த- ெசைய காZமீரதி34, ெகா(; வ4ேத"” எ"றா.

உடேன இைறவ", “தபி, இ4த ந4தவனைத உ(டாகிய, நீ. ெச

ெகாகைள ெகா(; வ4, வளத, நீ. க" 2ைய அத, ம;

பிரமமா?” எ"

ேக;வி; மைற4தா.

ேவதா4தி தி;கி; இ/2 வ4, ேக; மைற4த, இைறவேன எ"
அ<சி ந;/கினா. இ%ப% பகவா" இராமகி3Zண கைதைய

அறி4,

த,,
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த/க?2 ந5ல விைட கிைடத, எ"
ேநாகி நட4தன.
-------------

இ3சாரா3 தத இ3%பிடைத

26. ழ*ைத வள5

எ" கைடயி5 பலேப ேவைல ெச@,ெகா(34த காலதி5, ஒ3நா

அ%,5

காீ எ"பவ ேவைல2 வரவி5ைல. அவைர ேத அவ D;ேக நா"
ெச"ேற".

அ%ேபா, அவ, த" மகைன ஒ3 பிரபா5 “இனி ேம5 _ 2%பாயா? _
2காேத, _ைய ெதாடாேத” எ"

ெசா5-ெசா5 அ,க ெகா(32

ேபாேத. அவர, இட,ைகயா5 _ைய அ2 ஒ3தர இ9,, வாயி5 &ைகைய
வி; ெகா(ேட அ, ெகா(34தா.

நா" அவ அ%பைத த;,, ‘பி ைளைய அகேவ(டா’ எ"
அத$2 அவ ‘நீ/க

ேபசாம5 இ3/க

ெக;%ேபா@ வி;வா"’ எ"

Jறினா.

Jறிேன".

தலாளி. இ%பேய விடா5 அவ"

தன, இட,ைகயி5 _ைய ைவ, இ9,- ைவ, ெகா(ேட வல, ைகயா5

_ 2காேத எ"

அதா5 பி ைள எ%ப உ3%ப;?

இ%பதா" பல ெப$ேறாக

சி வயதிேலேய 2ழ4ைதக

த, பி ைளகைள வளகிறாக .

ெபா@ ேபச, தி3ட, பிறைர வ<சிக,

2க ப ளியிலா க$ ெகா கிறாக . ஆகேவ பி ைளகைள
தி3,வத$2 " ெப$ேறாக த/கைள தி3தி ெகா ளேவ(;.
ஏெனனி5 ெப$ேறாகளி" க(%&, காரமான ேப- இைவக

பி ைளக

எ,

மனதி5 படா,. நைட ைற2 வரா,. இவ$ைறவிட அவகளி"

பழக வழக/க தா" பமரதாணிேபா5 பதி4, திற2. ஆகேவ, ெபாேபா;

பழகைத Jட% பி ைளக

அறியாம5 ெச@வ, ந5ல,.

D; நிைலைம இ%ப இ34தா5, நா;நிைலைம எ"ன ஆ2? எ/ேக ேபா2?
-----------
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27. கைல CDக
ஆ(;ேதா  &ரடாசி மாததி5 நைடெப  கைலமக விழாவி$2 வ3
&லவக?2ெக5லா. இராமநாத&ர ம"ன பாிசளி, அ>%&வ, வழக.

சிற%பான

ைறயி5 வி34,, இ3பைத4, Mபா@ பண %& உ(;.

ஒ"பதா நா

இர, ெப3மா

மா; ேவட B(ட இ3வ அரசைன- ச4தி,

ஆ%பா மகிவிதன. அ%ேபா, அரச" த" ைக%பிரபா5 மா
B(டவைன ஒ3 த; தனா. உடேன

ேவட

கமல4, மகி-சிேயா;, அவ>2

ஐப, Mபா@% பண %ைப% பாிசாக ெகா;தா.

இ, க(ட அரசைவ% &லவ, ம"னாிட, “அரேச! ம$ற% &லவக?ெக5லா 25
Mபா@தாேன பாி ெகா;தீக . இவ>2 ம; தா/க
ெகா;தத" காரணைத நா/க

அரச" ெசா"னா, ‘ெப3மா

அறியலாமா?” எ"

50 Mபா@

பணிேவா; ேவ(னா.

மா; ேவட B(டவ>2 உ(ைமயிேலேய

கைல+ண இ3கிறதா? அ5ல, பாி ெப வத$காக ம;. ேவட

B(டவனா? எ"

ஐய ெகா(ேட". ஆகேவ அவைன- ேசாதி,% பாேத".

மனித>2 இ5லாத உண-சி மா;2 உ(;. மாைட எ4த இடதி5
ெதாடா8 ளி, கா;. அதனா5 அவைன ஒ3 த; தேன". அவ>

மாடாகேவ மாறி, அ4த இடைத ம; ளி, கானா". எ" உ ள

மகி4த,. அதனா5 இர%பாக% பாி ெகா;, அ>%பிேன"’ எ"றா.
இதி34, அகால ம"னக

&ரவலகளாக இ34த,ட", கைல+ண

மிகவகளா இ34தன எ"பைத+,

கைலஞக? தா ேம$ெகா(ட பாதிரமாகேவ மாறி ந, வ4தன
எ"பைத+ அறி+ேபா, ந உ ள  ேச4, மகிகிற, அ5லவா!
----------------

28. திைரபட.க

அ(ைமயி5 வ4த திைர%படதி5 ஒ3 காசி, வி5ல" ஒ3வ" பதகைத%

பறி,ெகா(; ஒ;கிறா". பறிெகா;த நாயக" எ%ப மீப, எ"
ேயாசிதான அ" இர வி5ல" D5 ச"ன5 வழிேய கபிையவி;
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ெதா/கிய சைடைய இ9தா". அதி5 பதக இ34த,; மகி-சியாக எ;,

ெகா(; D; தி3பினா" - இ,தா" காசி.
அ;, ஒேர நா

இரவி5 ெச"ைன தியாகராய நகாி5 பல இட/களி5 தி3; -

எ%ப? கபிகைள ச"ன5 வழிேய வி; ேப", சைட, ப;%&ைடைவ விைல
உய4த ,ணிமணிக

மா 85 ஆ(;க2

எ5லா கன ேபாயின. இ%பதா" -

"பாக, ேமைல நாேல ல(ட" மாநக32 அ3கிேல

ஒ3 ெபாிய ரயி5 ெகா ைள நட4த,. அதி5 மா 40 ேப 2திைரமீ, வ4,

இரயிைல வழிமறி, நி தி ,%பாகிைய கா% பயணிகளிட உ ள
ெபா3 கைள ெகா ைளய,- ெச"றன.
இரயி5ேவ ேபா\சா எPவளேவா

ய"  ஐ4தா

மாத/களாகி+ ,%&

,ல/கவி5ைல. ெகா ைளயைரேயா, ெபா3 கைளேயா க(;பிக

ய

வி5ைல. இ தியி5 மிக கZட%ப; எ%பேயா ேபா\சா அவகைள% பி,
வழ2 ெதாட4தன.
அ4த நா$ப, ெகா ைளயாி5 அைனவ3 18

த5 21 வயதி$2பட

இைளஞகேள! அவகளி5 வசதியான 2;ப,% பி ைளக , பதவக ,

ெச5வ- சீமானி" பி ைளக , ஏ" வழகறிஞாி" பி ைள+ இ3%பைத க(ட

நீதிபதி, ெப3விய%& அைட4தா. அவகைள விசாாிக ெச@தா.
“நீ/க

பரபைர தி3டகள5ல, தி3தா" வாழேவ(; எ"ற நிைலயி5

உ ளவக? அ5ல. அ%ப இ32ேபா,, எ%ப உ/க?2 இ4த எ(ண

உணடாயி$ ?” எ"

ேகடா .

அத$2 அவக , “அ(ைமயி5 &கெப$ற ரயி5 ெகா ைள’ எ"ற படகாசிைய%

பாேதா, அதி34, நா  அ%ப ெச@தா5 எ"ன? ெவ$றி ெபற

எ"

+மா?

ேசாதி,% பாேதா. ெவ$றி+ ெப$ேறா” எ"றன. இதி34, நா;

தி34த ேவ(;மானா5 த5 நம, திைர%பட/க தி34தேவ(; எ"ப,
ப5ேவ சீேக;க?2 திைர%பட/க? காரணமாகி"றன எ"ப, ந"2
ெதாிகிற,. இத$2 எ"ன ெச@யலா!
--------------
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29. ைவர) Eழா.க!F
ஞான ெபற ேவ(; எ"ற வி3%பதி5 ஒ3 ெப( ,றவி இ4தியா2 வ4தா .
ஒ3 ெப34,றவிைய க(; அவ3ைடய ஆசிரமதிேலேய அவாிட மாணவியாக
இ34, வ4தா . அ4த ,றவியிட அவ
கிைடகவி5ைல எ"

எ(ணிணா .

வி3பிய ஞான Bரணமாக

ஆகேவ அ/கி34, &ற%ப;% பல இட/களி8 அைல4,, இமயமைல- சார5
ஒ3 ெபாிய மகா" இ3%பதாக ேக வி%ப;, அ/2-ெச"

அவ3ைடய ஆசிரமதிேலேய த/கினா.

சில கால

ஒ3 சமய, பக, ஊகைள% பாக மகா" &ற%படேபா,, சீடக
அைமயா3 உட" ெச"றா. அ%ேபா, –

நைடபாைதயி5 மாணிக க5 ஒ"

பல3ட"

ேகபார$  கிட%பைத மகா" பாதா.

அவ32 அத"மீ, ஆைசேயா, எ;கேவ(; எ"ற எ(ணேமா சிறி,

இ5ைல. ஆனா8 தன2% பி"னா5 வ3 ,றவிகளி5 யாேர> பாதா5

ஆைசயினா5 சபல அைடவேரா எ"
) வி;- ெச"றா.

எ(ணி, உடேன அைத ம(ைண% ேபா;

உட" ெச"ற ெப( ,றவி இைத% பா, விடா. ம(ைண விலகி, அ4த
மாணிக க5" ேம5 ‘T’ ெவ"

காாி உமி4,வி; தி3%பி% பாராம5,

ஆசிரம,2 ெச5லாம5, த" நா;ேக &ற%ப;- ெச" விடா.
அவக

நா5 ெப( ,றவி தி3பி வ4தத$2 அைனவ3 காரண

ேகடேபா,, அவ

ெசா"னா" “உ(ைமயான,றவி உலகி5 எவ3ேம இ5ைல.

இ4தியாவி5 இமயமைல-சார5 உ ள மகானா5Jட Jழா/ க5ைல+,

மாணிக க5ைல+ ஒ"றாக மதிக யவி5ைல. அவ அத"ேம5 மய/கி
ம(ணி; )னா. இர(ைட+ ஒ"றாக காF உ(ைம ,றவியிட தா"

ெம@<ஞான  கிைட2. அ, எ%ேபா,?” எ"

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

ஏ/கினா .
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30. ேமா-ச) நரக)!
நரக)!
மாைல ேவைளயி5 உ%பாிைகயி5 உலவி ெகா(34த தாசிெயா3தி,

கீேழயி34த த" ேவைலகாாிைய அைழ,, “ந Dதி வழிேய ஒ3 ெபாியவாி"

சடல இ;கா;2 எ;,- ெச5ல%ப;கிற,. நீ ேபா@ அவர, ஆ"மா

ேமாச,2% ேபாகிறதா - நரக,2% ேபாகிறதா எ"

ம நிமிடேம, அவ

ேபா@விட,” எ"

பா, வா” எ"றா .

தி3பிவ4,, “அமா, அ4த ஆ"மா ேமாச,2%
ெசா"னா .

இவ$ைறெய5லா தி(ைணயி34, பா,ெகா(34த ஒ3 ச4நியாசி,

விய4,ேபா@ ேவைலகாாியி" காைல% பிகாத 2ைறயாக ெக<கிறா.
"அமா அ ப, ஆ(;களாக உலக 9வ, $றி. இற4த ஆ"மா எ/ேக
ேபாகிற, எ" ஆரா@4, வ3கிேற". பல ெபாிேயாகைள அFகி+
வி-சாாிேத". இ"> என2 விைட கிைடகவி5ைல. இ%ேபா, நீதா" எ"
23. ஒ3 ஆ"மா ேமாச,2% ேபாகிறதா, அ5ல, நரக,2% ேபாகிறதா

எ"> கைலைய அறிவ, எ%ப?” எ"

ேவ(னா.

“வாமி, இ, ெதாியாதா உ/க?2 பிண தாகி- ெச5ேவா பி"ேன நா>
சிறி, Tர நட4, ெச"ேற". சாைலயி" இ3&ற  உ ள மக?, உட"

ெச5ேவா3, “ஐேயா! ந5ல மனித" ேபா@ விடாேர! &(ணியவா" இ">

ெகா<ச கால இ3க Jடாதா? த3மவானா-ேச! பல32 உதவி வ4தா:

இ"ைற2% ேபா@விடாேர! எ" , பலவாறாக அ9, &லபின. அதனா5, அ4த
ஆ"மா ‘ேமாச,2% ேபாகிற,’ எ"
“ேந$

நா" ெசா"ேன".

இ%பெயா3 பிண ெச"றேபா, நா> பி"னா5 ெதாட4, ெச"ேற".

அ%ேபா, மக

எ5ேலா3, பாவி! ஒ3வழியாக ெதாைல4தா", இனி ேம5

ந5லகால4தா". இ4த ஊைர% பித _ைட ஒழி4த,” எ"

பலவாறாக%

ேபசினாக . ஆகேவ, அ4த ஆ"மா ‘நரக,2% ேபா@விட,’ எ"

ெசா"ேன"” எ"றா :

பாவ! ச4நியாசி ெவகிதைல 2னி4தா.
---------------
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31. இள* #றவி& )திய #றவி&
திய ,றவி ஒ3வ, இள4,றவி ஒ3வ3ட" பக, ஊ32- ெச" வி; த"

ஆசிரமதி$2 தி3பிெகா(34தா.
வழியி5 காடா$

ெவ ள கைர&ர(; ஓ ெகா(34த,, இவக?2

"ேன இளெப( ஒ3தி, இர(;மாத ைக2ழ4ைத+ட", ெச@வதறியாம5

திைக, நி"

ெகா(34தா . அவ

ஆ$ைற கட4, அகைர

ேபாகாவிடா5, கணவ> மாமியா3 ச(ைடயி;வாக . தி3பி தா@

D;2% ேபாகலா எ"றாேலா ஒேர இ3;; கா; வழி%பாைத. ஆ$ைற

கடக யாம5 தி3பி- ெச5ல வழியி5லாம5 அவ
ெகா(34தா .
இ4த ,றவிக

,,

இ3வைர+ அ4த ேநரதி5 அ/ேக க(ட,, அவ?2 மகி-சி

ஏ$பட,. நி-சய அவக

உதவி ெச@வாக

எ" , நபினா .

திய ,றவிேயா, இளெப(ைண% பாத, பாகாத மாதிாி ஆ$றிேல இற/கி

நடக ெதாட/கி விடா. இைத க(ட,, அவ?2 ஒேர ந;கமாக%
ேபா@விட,.

அவள, ,யரைத க(ட இள,றவி, அவ மீ, இரகெகா(;, ‘அமா

2ழ4ைதைய நீ உ" ேதாளி5 பதிரமாக ைவ,ெகா ’ எ"

ெசா5வி;,

அ%பேய அவைள த" ேதாளி5 Tகி ைவ, ெகா(; ஆ$ைற கட4,,

அகைர ேபா@- ேச4த உட" அவைள இறகி வி;வி; த" ஆசிரம ேபா@ேச4தா.
இைத க(ட

திய ,றவி2, இள4,றவிேம5 ேகாபேமா ேகாப! அ"

9வ, அவ3ட" ேபசேவயி5ைல. அ;த நா

மன’ எ"ற தைல%பி5

மாைல Jடதி5 ‘மாச$ற

திய ,றவி ேபச வி34தா. அ%ேபா,

இள4,றவிைய க(ட அவ32 ஆதிர ெபா/கிய,.

"வாிைசயி5

அவைர% பா,, “நீ எ94தி3. இ4த இடதி5 உன2 ேவைலயி5ைல. நீ ஒ3

இள ெப(ைண ெதா; ேதாளி5 ம4த, ெபாிய தவ . ச4நியாச,2

இ92. ,ற2% பழி. ஆசிரமதி$ேக மான ேக;” எ"

இைர4தா.
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இைவயைனைத+, ச$  படபட%& ெகா ளாம5 அைமதியாக ேக;,

நிதானமாக எ94, நி" , இள4,றவி ெசா"னா :

“வாமி, நா" அ%ேபாேத ஆ$ற/கைரயிேலேய அவைள இறகி வி;விேடேன!

இர(; நாளா- கவாமிக
- ஏ"?” எ"

அ%ெப(ைண இ"> ம4, ெகா(3கிறீகேள!

ேகடா. அPவளதா"!

திய ,றவி இத$2% பதி5 Jற

யாம8, மாச$ற மனைத% ப$றி% ேபச

யாம8, அPவிடைத வி; எ94, ேபா@விடா.
எ%ப இ4த மாச$ற மன?
----------------

32. நா எ.ேக ேபாகிற#?
ேபாகிற#?

வாமி ச-சிதான4தா எ"ற தமிழக, ,றவி, அெமாிகாவி5 ‘ேயாகிரா`’ எ"ற

சிற%&ட" அெமாிக மக?2 ‘ேயாகாசன% பயி$சி’ அளி,வ3கிறா. இர(;

இலச,2 ேம$படவ அவ32- சீடராக இ34, ேயாக% பயி$சி
ெப கி"றன. அ4த ஆசிரமதி$2 அெமாிக அரசா/கேம அ34 ,ைணயாக
இ34, ேப3தவி ெச@,வ3கி"ற,.
ெச"ற ஆ(;, தி5 மாநகாி5, கா@கறி உண மாநா; நட4த,. அத$2
தைலைமதா/க இ4திய% ேபரர இ% ெப34 ,றவிைய அைழத,.

அ%ேபா,, ெதாழிலதிப, ெபா ளா-சி தி3. மகா/க அவக , அவைரெச"ைன2 வரவைழ,, அவ32 அவர, சீடக
ைறயி5 வரேவ$& நிகதினா.

அவக

அைனவ32 சிற%பான

ெச"ைனயி34, ேகாைவ2 ெச5வத$2 ", நா> எ" ந(பக

சில3 ேச4, தி3-சியிேல அவக?2 ஒ3 வரேவ$& விழாவிைன ஏ$பா;
ெச@ேதா. வாமி+ வ4தாக .
அ4த விழாவி5 வாமி ேயாகிரா`, அவர, சீடக
2;பதின, ந(பக , ெபா,மக

ேபதா" அ/2 Jயி34ேதா!

32 ேப, நா/க , எ/க

அைனவைர+ ேச, ெமாத 90
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அேத ம"றதி5, அ;, நா , ஒ3 &கெப$ற சினிமா நைக2 பாரா;விழா

நட4ததி5, அவைர% பாக ஐயாயிர ேப J ெகாடைகயி5 &24, இ,
கத ச"ன5 எ5லா ெபய4,ேபா@, நா$கா எ5லா உைட4,, அவைர%

பாதவ பாகாதவெர5லா சைடக

ெச@தி எ"ைன மிக வ3திய,.

கிழி4,, D;ேபா@- ேசா4தன எ"ற

இ, நநா; அறிவாளிகளி" பி"ேன ேபாகவி5ைல எ"பைத+, யா

பி"னாேலேயா ேபா@ெகா(3கிற, எ"பைத+ கா ெகா(3கிற,.
------------

33. ெமா-ைட" தைல .க உ+டா?
உ+டா?
ஒ ஊாிேல ெபாிய மாாியம" ேகாவி5 தி3விழா நட4த,. அக பகதி8 ள
ஊகளி34, ஆயிரகணகான மக அ/ேக வ4, வழிபா; நடதின.
ேவ(;தைல நிைறேவ$ற ெமாைடய, ெகா(டன.
அவகளி5 ஒ3வ", த" 2;ப,ட" ெமாைட அ,ெகா(;,

தி3விழாைவ+ க(;களி,வி; ஊ தி3பினா". வழியிேல ஒ3 /கசாவ. அ/2 பலைகயி5 ஏேதா எ9தியி34த,. அ3கி5 அதிகாாி ஒ3வ>
நி" ெகா(34தா".
இவ" அவனிட ேபா@, ‘ெமாைட தைல2- /க உ(டா?’ எ"

ேகக,

அவ> ‘ஆமா! தைல2 கா$பண’ எ"றா". இவ" த">ட" வ4தவகளி"
தைலைய எ(ணி கண2% பா, காைச ெகா;,வி; ஊ வ4,
ேச4தா".

த" ஊாி5 தி3விழா2% ேபா@ ெமாைடய, வ4தவகைள% பாத,,
‘நீ/க

எPவள /க ெகா;தீக ?’ எ"

அைனவ3ேம ‘/கமா? நா/க

விசாாிதா". அவக

ஒ" ேம ெகா;க வி5ைலேய’ எ"றாக . ‘பிற2

எ%ப உ/கைள /க- சாவயி5 ெவளிேய விடாக ?’ எ"

அத$2 அவக

ெசா"னாக .

இவ" ேகடா".

ெமாைட2 யா3 /க வRகவி5ைலேய?’ எ"

அ%ேபா,தா" அவ>2 உ(ைம &ாி4த,. தவ ந ைடய,தா". நா" ேபா@
வய ேகடதா5 தாேன அவ" த" வ3மானதி$கான வழிைய ேதெச@,ெகா(டா" எ" எ(ணி ெவக%படா".
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எதைனேயா ேப - இ%பதா", வாைகயிேல ெதாியாத ெச@திகளி5 -

த"னலேம 2றியாக உ ளவகளிட வய%ேபா@ ஆேலாசைன ேக;% பி$2
அவதி%ப;வைத% பாகிேறா: அ%பதா" இவ>!
--------------

34. ப9க ைவ )ைற

நா$ப, ஆ(;க?2

ேபா@ெகா(34ேத".

", ந(ப ஒ3வைர ேத, அகிராகர பகமாக நா"

அ/ேக ஒ3 D; தி(ைணயி5 நி"ற பா: “தபி, தபி, இ/ேக வா” எ"

எ"ைன J%பிடா .

நா" அ3கி5 ெச"ற,, “தபி! உன2% ெபாிய &(ணியமாக% ேபாக;. எ"
ேபர>2 ெகா<ச &திமதி ெசா5ல%பா. இர பகலாக ஓயாம5 ப,
ெகா(ேட இ3கிறா". இ%ப% &தகைத கீேழ ைவகாம5 பதா5
அவ>2 )ைளய5லவா கல/கி வி;. அ%ப அவ>2 ஏதாவ, ஒ"

ஆகிவிடா5, தா+ இ5ைல, த4ைத+மி5ைல நா" ம; எ"ன ெச@ேவ"?

ஆகேவ, நீ அவைன% பகாேத எ"
என2 ஒேர விய%&!

&தி ெசா5வி;% ேபா” எ"றா .

ந D;% பி ைளகைள நா ஓயாம5 ப ப எ"

யி34தா8 அவக

ெசா5ெகா(ேட-

ப%பதாக இ5ைல. இ/ேக இ4த% பா த"

ேபரைன%ப$றி இ%ப- ெசா58கிறாேள எ"

எ(ணிெகா(ேட, அ4த%

ப"னிர(; வய,- சி வைன அைழ,, “தபி பா ெசா5ைல ேக; நட%பா.
பகிற ேநரதி5 ம; ப; ம$ற ேநரதி5 விைளயா;” எ"

ெசா"ேன".

உடேன அ4த% பா, த" தைலயி5 அ, ெகா(;, “ஐேயா! இ"ெனா3
ைற எ" ேப-ைச ேக

எ"

ெசா5லாேத! ஒ3நா

அவனிட உன2 தா+

இ5ைல, த4ைத+ இ5ைல. நீ ந"றாக% பதா5தா" பட ெபறலா.
பட/க

வா/கினா5 தா" ெபாியெபாிய பதவி கிைட2. அ%ேபா,தா"

பணகார இடதி5 ெப( எ;கலா. கா, ப/களா எ5லா வ3. உதிேயாக
ெச5வா2 எ5லா உ(டா2’ எ"

ெசா"ேன". அ,ம;ம5ல,

‘பகாவிடா5 நீ த%ைப% &5ைல எ;,ெகா(; எ/ேக க3மாதி எ"
அைல4, த%பண ப(ணிதா" பிைழகF’ எ"  ெசா"ேன".
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எ"ேப-ைச ேகட அ"

ெச@ேவ"?” எ"

த5தா" இவ" இ%ப ஆகிவிடா". நா" எ"ன

&லபினா .

நா> அ4த% பா2 ஆ த8, ைபய>2 &திமதி+ ெசா5வி;

D$2 வ4, எ" தமைகயிட நட4தைத- ெசா"ேன". உடேன எ" தமைக,

“அவக

பகைவ2

ைறைய% பாதாயா? அ4த பிராமண% ைபய>2

உ(டான உண-சி, தாத%பட - பி$ப;த%பட 2;பதி8 ள

பி ைளக?2 உ(டானா5, எதிகால எPவள ந"றாக இ32?” எ"
வி3%பைத ெவளி%ப;தினாக .
-----------

த"

35. நம நாேம எதிாி!
எதிாி!

காேல ஒ3 சி/க ம$ற மி3க/கைள ,"& தி அ, தி"
ெகா(34த,. இதனா5 பிற வனவில/2க யா J ஒ3 2 வ4தன.
சி/கதிட ெச" . “இ"

த5 எ/கைள அ, ,"& தாதீக . நா/கேள

ைறைவ, ஒPெவா3 நா? ஒPெவா3வராக உ/களிட வ4, ேசகிேறா”

எ" , அைவ யா வி(ண%பி, ெகா(டன.

அத$2 மி3ேக4திர> சமதிக, அPவாேற நட4, வ4த,. ஒ3நா

ய"

ைற வ4த,. அ, சி/கைத ெகா5ல தி;மி; தாமதமாகேவ ெச"ற,.

சி/க காரண ேகக, ‘இகா5 ேவ

ஒ3 சி/க எ"ைன தி"ன வ4த,.

நா" ஒ%ேபா@ அதனிடமி34, த%பிவர தாமதமாயி$ ’ எ"
அைத ேகட சி/க ெவ2(;, ‘அ-சி/கைத கா;’ என

ெதாட4, ெச"ற,.

ய5 ஒ3 கிண$ைற கா, ‘இத$2

விளகிய,.

ய5 பி"

ஒளி4தி3கிற,’

எ"ற,, சி/க எ% பாத,. சி/கதி" நிழ5 பா9/கிண$

ெதாியேவ, அ,ேவ த" எதிாி என எ(ணி கிண$ 2

நீாி5

பா@4, உயி நீத,.

இ, ஒ3 நீதி கைத. இ4த கைத எ5ேலா2 ெதாி+ ஆனா5 நமி5 பல இ

கைதயி" நீதிைய% ப$றி- சி4தி%பதி5ைல. ‘தன2தாேன எதிாி’ எ"பைத சி/க
உணராததா5 அழி4த,. மனிதாி5 பல, ‘நம2 நாேம எதிாி’ எ"பைத இ">
உணரவி5ைல.

சி/க த(ணிாி5 த" உ3வைத% பா, எதிாி எ"

பா@4, இற4த,.
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மனிதக? தின  க(ணாயி5 த/க

நம2 நாேம எதிாியாக இ3கிேறா எ"

உ3வைத% பா2 ேபாெத5லா,
உணர ேவ(;.

அ%ப உணராததா5தா", பலைர ைவ,, நா ைவய% ெப கிேறா; சிலைர

அ, நா அவா/2கிேறா; பலைர ஏமா$றி நா ஏமா$ற அைடகிேறா:

பிறைர ெக;,, நா ெக;%ேபாகிேறா.

இ%ப% பா2ேபா,, ‘நம2 நாேம எதிாி’ எ"ற உ(ைமைய மக

எ"

உண4, ெகா ள% ேபாகிறாகேளா அ" தா" அவகளி" வாவி5 ஒ3 ந5ல
தி3%ப  ஒளி+ உ(டா2’ எ"ப, ெதளிவாகிற,.

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

36. கிளி& ஓநா&

ஒ3 கா8 ள ஆலமரதி"ேம5 அம4தி34த கிளி+, கீேழ நி"றி34த ஒநா+

இPவா

ேபசி ெகா(டன :

கிளி : ஒநா@ அ(ேண! ஏ" விசனமா இ3கீ/க?
ஒநா@ : உன2- ச/கதி ெதாியாதா கிளித/க-சி. நா" ேவேற கா;க5லவா
ேபாக%ேபாேற".
கிளி : ஏ" ேவ

கா;2% ேபாறீ/க?

ஒநா@ : இ4த கா3கிற &+ சி ைத+ எ"ைன க(டா5 கக
வ3,/க. மா> ய8 எ"ைன க(டா5 ஒ% ேபா2,/க. நா" இ/ேக

இ34, எ"ன பய"?

கிளி : நீ/க ேபாகிற காேல இ%பெய5லா உ/க கிட நட4,க
மாடா/களா, எ"ன?

ஒநா@ : அ4த காேல இ3கிற & சி ைத ெய5லா எ"ைன க(ட,

தடவி ெகா;2,; மா>

ய8 எ"ேனா; ஓ விைளயா;,.

கிளி : அ%பயா? அ%பயானா5 நா" ஒ3 ேயாசைன ெசா5கிேற", ேக

அ(ேண! “உ" விஷ%ப$கைள+, Jைமயான நக/கைள+ இ/ேகேய, இ4த
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காேலேய கழ ைவ,வி;% ேபா!”
ஒநா@ : அைதெய5லா இ/ேக கழ%ேபா; வி; ேபானா5, அ4த
கா$2%ேபா@ நா" எ"ன ப(Fேவ"?

கிளி : அ%ப நீ ெச@யவி5ைலயானா5, ெவ2சீகிரதி5 அ4த கா; இ4த கா;

மாதிாிேய ஆகிவி; எ"

ெசா5வி;% பற4, ெச"ற, கிளி.

இதி34, கா"ேம5 எ4த த%& இ5ைல; ஒநா@ நட4,ெகா ?
ைறயி5தா" த%& இ3கிற, எ"

அ4த கிளி ெச5லாம5 ெசா5விட,.

நம2 இ, ஒ3 ப%பிைன அ5லவா?
----------------

II. நா மக

37. அகால இைசயறி
ஐப, ஆ(;க2

", தமிழகதிேல சிற4, விள/கிய இைசயறிஞ

கா<சி&ர நாயனா பி ைள,

பி5 ேகாவி4தசாமி பி ைள,

மி3த/க அழ2 நபியா பி ைள,
க<சிரா தaனா )தி பி ைள,

ெகா"னேகா5 ம"ன2 பகிாிசாமி பி ைள,

இ%ப%பட இைசமாேமைதக
அ,ேபா"ற அைம%& அவக

ேச4த இைசயைம%& ஒ3சமய நட4த, -

கால,2

அத$2% பி"& அைம4ததி5ைல.

"&. அவக

காலதி8,

அதைகய இைசயர/2 நிக-சி - நாமக534, ேமாகb2% ேபா2

ெந;<சாைலயிேல, மாைல 6 மணி2 நட4, ெகா(34த,. ெபாிய ம(டப;
ேமைடயி5 Jட அதிகமாக Jயி34த,
அ,ெந;<சாைல வழி அ4த ஊ% பக, - பணகார ஒ3வ - சல/ைக கய இரைட மா;
வ(யி5 அம4, ேபா@ ெகா(3கிறா.
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ைகெய9, மைற+ மாைல ேநர - சாைலயி5 ஒேர Jட. அவ பய4,, த"
வ(காரைன, அ, எ"ன Jட? பா, வா’ எ"

அ>%பினா. அவ"

ேபா@ விசாாி, வ4,,

‘எஜமா", எஜமா" - ’ எ"

கதிெகா(ேட ஒ"  ெசா5லாம5 மாைட

த விைரவாக ஒ ெகா(34தா".
ெச5வ4த ‘எ"னடா?’ - எ"

அத ேகக,

வ(கார" - மிக - பய4, எஜமா", அ, ெபாிய ெகா ைளJட ‘"யாேரா', கா<சி&ர நயினாவா - மீைச+ ெதா4தி+ பாதா5

பய/கரமாயி32, அக%ப;ெகா(; அல

அல

எ"

அல கிறா.

‘யாேரா’ ேகாவி4தசாமியா, அவ" விட/களா ‘யாேரா’ &,ேகாைட தaணா )தியா ெக< ெக< ெக<ெச>
ெக<சிராறா -

‘யாேரா’ ம"னா2 பகிாியா - அ4த ஆ

க"னேகா5 ைவ-சி3கிறா3 -

அ%பேய Jட அவ/கைள அ கிகி32/க.
ேபா\0 ச%D0 எ5லா அவ/கைள வைள- $றிகி-/க நா இ3;

"ேன த%பி ஊ ேபா@- ேசர>” எ"

மாைட த விர ஓ;கிறா".

ெசா5ெகா(ேட

- எ"ேன இைசயறி!

க5 ேதா"றி ம( ேதா"றா காலேத, தமிழ ேதா"றி தமிேதா"றி தமிஇைச

ேதா"றிய இைசகட5 இ"பைத- ைவ2 தமிமக
சில இ34தன எ" ெதாிகிற,.
------------

ந;விேல - இ%ப+
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38.  - தி -!
-!
ஓ ஊாிேல 3; வியாபாாிக
இ34த,.

இ3வ. அவக?2

ேபா அதிகமாக

ேபா ேபா; ஒ3வெகா3வ 3; விைலைய 2ைற, வி$ 
ெகா(34தாக .
த" ேபா ஆசாமி அச82 2ைறவாக வி$பைத க(;, ம$றவரா5 அைத-

சமாளி,% ேபா ேபாட
எ"ப, விள/கவி5ைல.

யவி5ைல. எ%ப 2ைற4த விைல2 வி$கிறா

இர கைடைய% Bய,. இவ அவ (ேபா வியாபாாி) வ3 வழிையேய எதிபா, ெகா(; நி"றா. அவ3 கைடைய- சாதிவி; வ3கிறா.
அவைர ேநாகி, “ஐயா, “நா", &ைகயிைலைய தி3ெகா(; வ4, வி$கிேற";
எனேக இ4த விைல க;%ப ஆகைலேய? உ/க?2 எ%ப க;கிற,?” -

எ"

ேகடா.

அத$2 அவ, “உ"ைன% ேபால

டா

ெகா(;வ4, வி$கிேற" எ"றா.

அ5ல நா": 3ைடேய தி3

எ%ப,
இ4த வணிக?
‘3; தி3; அ, கல4த உ3;’ எ%ப?
------------

39. )தலாளி" திறைம இ!ைல!
இ!ைல!

ெப3 பணகார ஒ3வ. ெதாழி5 அ>பவ

ள ஒ3வ, ஆக இ3வ3மாக

J;- ேச4, நைககைடைய ெதாட/கினாக .

ப, ஆ(; ஒ%ப4த; ஆ?2% பாதி லாப என ைகெய9தி; - கைட நட4,
ெகா(3கிற,.
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)"

ஆ(;க

வா/கிவிடா".

ஆயின, இத$2

உைழ%பாளி ஒ3 D; கவிடா". நில 

தலாளி2 ஒ"  கிைடகவி5ைல. “ஏேதா தவ

ெசா5+

ெச@கிறா"’ எ"

தலாளி நபவி5ைல. காரண இ,தா"

சில

‘நம, ஒ$ ைமைய ெக;க, ெபாறாைமயா5 யா3 எ, ெசா58வாக ?
தலாளி, நீ/க

அதைன நபிவிட ேவ(டா’ எ"

ெசா5 ைவதி3கிறா".

இமாதிாி ேநரதிேல, ஒ3நா

"பாகேவ அவ>

70 Mபா@2 வா/கின க$கைள 110 Mபா

ெகா
த5 எ" கணகிேல எ9தியி34தா". தலாளி2 ேகாப வ4,
விட,. உடேன கைடைய% B- சாவிைய தாேன ைவ,ெகா(டா.
உைழ%பாளி மா இ3%பாரா? வகீைல கல4, ஆேலாசிதா. அவ )ல
ேநாW ெகா;, விடா. அ4த அறிைகயிேல, உடேன கைடைய

திறகேவ(; எ" , 3 வ3ட லாப விளபரதிேல ேபா@விட,. ஆகேவ

கைடயி" ெபய மதி%பி5 பாதி%பண வரேவF எ" , இ"> எ<சிய 7

வ3ட லாபதி5 தன2 ஏ9 ஆயிர 3பா@ கிைடகேவ(; எ" 
க(34த,.
இைத எ;,ெகா(; ேபா@
ேகடா. அவக

தலாளி பல வகீ5களிட கல4, ேயாசைன

எ5லா3 “ - ேகா;2% ேபாகேவ(டா. ேபானா5

சட%ப இ,தா" நிைல, நி$2. யாைரயாவ, ஒ3வைர ைவ,%

ப<சாய,- ெச@,ெகா ?/க . இ,தா" ந5ல,” - எ"

ெசா"னாக .

இதனா5 தலாளி எ"னிட வ4, இPவழைக தீ, ைவ2ப
ேக;ெகா(டா.
கைடDதியி5 இைத%ப$றி விசாாிததி5,

Jடாளி ெச@த, தவ

தலாளி ெசா"ன, உ(ைமெய" ,

எ"  என2 விள/கிய,.

ஒ ஆ )ல, ஆயிர Mபா+ட" வ3ப

தலாளிைய+, உடேன வ3ப

உைழ%பாளிைய+ வர-ெசா"ேன". இ3P3 வ4தன.
‘நா" ஆயிர Mபாைய

தலாளி ெகா;க, உைழ%பாளி ெப$  ெகா ள
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ெச@ேத".
‘இனி என2 உன2 எPவித ெதாட& இ5ைல’ எ"
ெகா;2ப+ ெச@ேத". எ9தி த4தன: வழ2

எ9தி

4,விட,.

இ3வ3 எ" இடைத வி;% &ற%படன. ெமைத% பயிேல தய/கி தய/கி
நி" , தி3ப எ"னிட வ4தா உைழ%பாளி.

அவ ெசா"ன, - " தலாளி எ/ெக/ேகா அைல4தா. ஒ"  பக வி5ைல,

நீ/க ெசா"ன ைவ நா" ஏ$  ெகா ேவ" எ"ெற(ணி கைடசியாக
ஐயாவிட (த/களிட) வ4தா. அ4த கைடைய தயெச@, எ"னிட
ெகா;க- ெச@+/க . அவரா5 கைடைய நடத யா,.
அவ32 திறைம இ5ைல” - எ"

ெசா5

இ5ைல எ"பைத எ%ப க(டா@?” எ"

தா". “அவ32 திறைம

ேகேட".

அத$2, “நா" ஊாி5 இ5லாதேபா,, 1¼ ப" தி3; த/கைத விவர

ெதாியாம5 விைல ெகா;, வா/கிவிடா.” ேபா\சா வ4, பி,
ெகா(;ேபா@ காவ5 ைவ,விடன.
அ%ேபா, அவ மைனவி மக
ப(Fேவா?" - எ"

எ5லா எ"னிட வ4,, ‘நா/க

கதறினாக .

எ"ன

நா" உடேன ேபா@% பாகிறவகைள எ5லா பா, - பிக
ேவ(யவகைள எ5லா பி,. ெச@யேவ(யைத எ5லா ெச@, - அவைர
J, வ4,விேட". இ%ப- ெச@ய இவரா5
- எ"

+மா?”

எ"ைன ேகட,, என2 தைல $றிய,.
பாகிறவகைள% பா%ப, பிகிறவகைள% பி%ப, ெகா;%பைத எ5லா ெகா;%ப, ெச@வைத எ5லா ெச@வ, -

எ"பனவாகிய காாிய/கைள அவ" “திறைம” எ"

ெந<ைச வி; நீ/கவி5ைல.

ெசா"ன, - இ"> எ"

53

நம,

"ேனாக

எ, எைத அேயாகியதன எ"

அைதெய5லா இ%ேபா, ‘திறைம’ எ"

ெச@வ,?

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

ைகவிட- ெசா"னாகேளா,

ெசா5கிற காலமாக% ேபாயி$

- எ"ன

40. இ# எ ன உலகமடா!
உலகமடா!

தி5 மாநகரதிேல ஒ3 இ;கா" ந;வி5 பல சமாதிக இ34தன. ெபாியவ
ஒ3வ மிக பயபதி+டேன இற4தவக?ெக5லா அ<ச ெச@, ெகா(ேட
சமாதிகைள- $றி வ4,ெகா(34தா.
அ/ேக இ3ப, வய,ைடய இளெப( ஒ3தி, த" கணவனி" சமாதி அ3ேக

அம4,, அ9, ெகா(ேட சமாதி2 விசிறி ெகா(3%பைத க(டா.

அ,க(; மன இளகிய ெபாியவ, அவ

ெம-சி. “அமா, நீ விசி கிற கா$

பதியி"பா5 ெகா(; ள பதிைய

சமாதியி" அயி5 &ைத4, ள உ" கணவாி"

உட82% ேபா@- ேச3 எ"றா நிைனகிறா@? ஏ" இ4த D(ேவைல.

,கைத வி; ஆ த5 அைடவா@ மகேள!” எ"
அத$2 அவேளா, “ஐயா! நீ/க

ெதாிகிற,” எ"

அ"ேபா; &திமதி Jறினா.

எ" நிைலைய உணரவி5ைல எ"ப, ந"2

ெசா"ன,ேம, ெபாியவ32 அவ

நிைலக(; மிக இரக

ஏ$படதா5, அவ க(களி8 க(ணி வழிய ஆரபித,.
உடேன அவ

ெபாியவைர ேத$றிவி;- ெசா"னா , “என2 தி3மணமாகி

ஒ3 வ3ட4தா" ஆகிற,. எ" கணவ மரணதி" பியி5 இ32 ேபா,,

எ"ேம5 இரகெகா(; ‘நா" இற4தபி" நீ க5யாண ெச@,ெகா வாயா?’

எ"

ேகடா.

“நா" ெச@,ெகா ேவ"” எ"
ஈர கா+

எ"ேற".

ெசா"ேன". ‘அ%பயானா5, எ" க5லைறயி5

"பாக க5யாண ெச@,ெகா ளாேத?’ எ"றா. நா> ‘சாி’

இ4த க5லைற க இர(; நாளாக% ேபாகிற,. இ"> ஈர

கா@4தபா5ைல. அத$காகதா" சமாதி உலர விசிறி ெகா(3கிேற"”

எ"றா .
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இைத ேக; அதி-சியைட4த ெபாியவ, ‘எ"ன உலகமடா இ,!’ எ"
விய4,, க(ணீ வி;ெகா(ேட அPவிடைத வி; அக"றா.
இ%ேபா, அவ சி4, அக(ணி சமாதியி5 உற/2 அவ
---------------

எ(ணி

கணவ>காக!

III. ப

41. தி மண 0
ஒ3 Dேல தி3மண சிற%பாக நட4, ெகா(3கிற,. த ஒரமாக நி"ற

ேவைலகாரைன அ/2 வ4த அவன, ந(ப" அைழதா". ‘இ/ேக எ%ப உ"
ேவைல?’ எ"

ேகடா".

அத$2 ேவைலகார", “சாதாரண நாளிேலேய இ4த D; ேவைல இழ D;

ேவைல மாதிாி இ32. இ%ப கயாண D; ேவைல. ேபாிழலா@ இ3%பத$2
ேகபாேன"" - எ"றா".
“தி3மண Dேல இழ, ேபாிழ எ"
அத$2 அP ேவைலயா
“ேந$

ேபசலாமா” எ"

ந(ப" ேகடா".

-

சீவாிைச ெகா(; வ3ேபா, எ5ேலா3, பழத;, பா2, க$க(;,

Bத; Tகி ெகா(டாக . எ" தைலயிேல ேத/கா@ தைட Tகிைவ,

விடாக . நா" எ"ன ெச@வ,! பிணைத T2கிற மாதிாி, அPவள கனமாக
இ34த,. Tகிதாேன நடகF" - எ"

ெசா"னா".

இதைனெய5லா ேக; ெகா(34த, வ4தி34தவகளிேல ஒ3 ெபாியவ,
“எ"ன%பா, தா கட% ேபாகிற சமயதிேல இழ, ேபாிழ, பிண - எ"
ேபசலாமா?’ - எ"

ேகடா.

அத$2 ேவைலகார" -
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“ேபா/ைகயா - தா கய, நீ/க

எ"பாட5ல இ/ேக தா அ ,” - எ"
ெபாியவ எ94, ேபா@விடா.

எ5லா சா%பி;வி;% ேபா@வி;/க.

ெசா"னா". அத$2 ஒ"  ேபசாமேல

எைத, எ/2, யா, எவாிடதி5 எ%ப% ேபவ, எ"பைத இ"> பல &ாி4, ெகா ளவி5ைல.
- எ"பத$2 இ, ஒ3 சா" .

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

42. திதி ெகா"த!

2%&சாமி எ"ற சி$[வாசி த" த4ைத2 திதி ெகா;க நிைனதா. ஒ3 ஐயைர
அFகினா. அவ ெகா;த பாய5ப சாமா"கைள வா/கி ைவதி34தா.
ஐய வ4த, திதி ெகா;க ெதாட/கினா.
2%&சாமி, “இ4த- சாமா"க

எ5லா எத$காக?" - எ"

ஐயைர ேகடா.

அவ, “ேம5 உலகதி5 உ ள உ" த4ைத2 ம4திர/கைள ெஜபி, - ெஜபி,

அவ32 இைவெய5லா அ>%பி ைவக%ெப ” எ"றா.

2%&சாமி2% ெபாிய மகி-சி! த4ைத இற4த பிற2, அவ உ(ண உண

ெகா;கி"ேறாேம எ"ற மகி-சி!
சட/2க

ெதாட/கின.

ஐய சாமா"கைள% பாைவயிட ேபா, அ/கி34த, ‘&9/க5 அாிசி,’ ‘இ,
ேவ(டா ப-சாிசி ெகா(; வா’ - எ"

ெசா"னா.

உடேன 2%&சாமி “சாமி! எ/க%பா2 ப-சாிசி ஆகா,. அைத- சா%பிடதனா5தா" வயி$ வ
வ4, இற4தா.
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“ேம8லக,2 இைத அ>%பி அவைர ,"& த ேவ(டேம” எ"

வினய,ட" ேவ( ெகா(டா".

ஐய32, அ%ப - எ"ன ெசா5வ,, எ"ன ெச@வ, எ"

விள/கேவ இ5ைல.

உ/க?2 ஏதாவ, விள/2கிறதா?
-------------

43. நாி& திரா-ைச&

க;பசியா5 திராைச%பழ ேதாடதிேல நாி Eைழ4த,. பழ/கைள
உ(ணேவ> எ"ற ஆைச. எ எ% பாத,. யாம5 ெந;ேநர,2%

பி", ‘சீசீ! இ4த% பழ &ளி2; இ, ேவ(டா’ எ"
நாி.

ெசா5% ேபா@விட,

இ4த கைதைய எ" ேபதியிட ெசா"ேன".
ேபதி, “தாதா அ, உ/க கால, நாி, இ4த கால, நாி எ"றா5, ‘0;5’ -

பலைக எ;, ெகா(;ேபா@% ேபா;, அத"ேம5 ஏறி, எ5லா திராைச%
பழ/கைள+ ந"றாக தி"
எ"

வி; ேபா@வி; - ”

ெசா5லேவ.

நா" - "இ, இ கால, நாிகைத ேபா8” எ"ேற".
-----------

44. ெச-9யா  காக)

ெசயாாி" கைடயிேல ெதாியாம5 ஒ3 வைடைய எ;,ெகா(; ேபான,
காக.
மரதி5 இ34,ெகா(ேட அைத தி"ன ெதாட/கியேபா, ஒ3 நாி
பா,விட,.
நாி - "காகா காகா - உ" 2ர5 எPவள அழகாக - இனிைமயாக இ3கிற,, ஒ3

பா;% பாேட"” எ"ற,.
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காக அைத நபி,
வா@திற4, - கா கா எ"ற,.
உடேன )கி34த வைட விழேவ - அைத நாி எ;,ெகா(; ஓவிட,.
காக ஏமா4த, இ, ேகட எ" ேபதி “தாதா - உ/க கால, காகா கைத அ,. இ4த கால, காக நாி பாட- ெசா"னேபா,, வைடைய கா5 ைவ,ெகா(; காகா - எ"

பாய,. நாி ‘உ" பா; ந"றாக இ3கிற,. ஒ3 ஆட (டா") ஆ;’ - எ"ற,.
உடேன காக.

வைடைய )கி5 ைவ,ெகா(; (டா") ஆட ஆய,.
அ,க(ட நாி, ம ப+, ‘'ஏ. காகா - உ" பா; ஆட  ந"றாக இ32,.

ஆனா5 ெகா<ச பா ெகா(ேட ஆ;'’ எ"
நிதானி,, வைடைய

தாைத எ"
- எ"

ேகட,. அத$2 காக, ச$

9, தி"றபி"&, காகா எ"

கதி% பா+,

ஆ கா+, பற4, ஓ% ேபா@விட,. .

ேபதி Jறேவ, நா" இ, நDன கால, காைக கைத ேபா8 -

எ"ேற".

இ, பழ/கால காைக, நாிைய ம; ெபா த த5ல.
இகால, 2ழ4ைதகளி" அறி வள-சியிைன+ நம2 கா;கிற
கைதயா2.
-------------

45. த னபிைக

வன வில/2களிேல & சி ைத தயன வா9 2ைகக மிக
நா$றம2. அ9க5 இைற-சி+ ேதா8 + சிதறி கிட2.
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ஆனா5, சி/க வா9 2ைகேயா T@ைமயாக இ32. அத$2 காரண,

நாைள2 ேவ(;ெம" இ"ைறேக உயிகைள ெகா" 2ைகயி5 ெகா(;
வ4, இைற-சிகைள- சி/க ேச, ைவ%பதி5ைல. 2ைகயி> பல நா ப;,
உற/2. இனி பசி தா/கா, எ"ற, ெம5ல எ94, 2ைகயி" வாயி$ ப2
வ4, உடைல அைச, தைலைய ஆ - ஆ எ" க-சி2.
அ4த ஒ எதிமைலயிேல தாகி தி3பவ3. அ/ேக கா; 9, பரவி+ ள
மா> ய8 இேதா சி/க - அேதா சி/க எ" பய4, ந;/கி 2 2
ெந;2மாக ஓவ3. அ%ேபா,,

த" 2ைக வாயில(ைடயிேல வ3கிற ஒ3 வில/ைக அ, தி" , மீதிைய

அ/ேகேய ேபா;வி;. உ ேள ேபா@% ப;,ெகா ?.

எ4த கண ேதைவ%ப;கிறேதா அ4த கணேம தன2 உண த" வாய(ைட
வ3 எ"ற திடமான நபிைக அத$2 உ(;. அPவள நபிைக சி/கதி$2!
ப2தறிவி5லாத வனவில/2க?2 ள இ4த த"னபிைக - ப2தறி ெப$ற
மனிதக பலாிடதிேல இ3%பதி5ைல.
த" அறிைவ ந&வ,; த" பலைத ந&வ,; த" ெபா3ைள, த" ச தாயைத
நபி வாவ,; இ,தா" த" நபிைக!

இைத% பகிற நா. இனியாவ, த"னபிைக ெகா(; வாைக
நட,ேவாமாக.
------------

46. என எ ன ெசா!கிறீ5க?
க?

ஒ3 ெபாிய 2;பதிேல ெப3< ெச5வனாக வா4த தைலவ", ேநா@வா@%ப;

மரண% ப;ைகயிேல கிட4தா".

அவ>2% பல பி ைளக , ேபர" ேபதிக . எ5ேலா3 அவைன- R4,

ெகா(டன. “அ%பா என2 எ"ன ெசா5கிறீக ? அ%பா என2 எ"ன

ெசா5கிறீக ? தாதா என2... ...”
அவ மைனவி+ அ3கி5 நி"

கதறி, “என2 எ"ன ெசா5கிறீக ?” எ"
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பைதபைதகி"றா . இனி பிைழகமாடா" எ"

ஒPெவா3வராக- ெச"
நா

நிைலைம வ4த,,

“என2 எ"ன ெசா5கிறீக ?“ என ேககி"றன.

9வ, க( ), வா@ ) கிட4த அவ" ச$

நிைன வ4,, வா@

திற4,, இPவள. நாளா ெசா"ேன"! யா ேகWக ? இ%ெபா9, ம;
ேகக”...எ"

ெசா5 நி திவிடா".

இதி34, - த" வாநா

எ5லா ெசா58வைத ெசா5 வ4தைத எவ3

ேகபதி5ைல; ேககாம5, சாக%ேபாகிற சமயதி5 ெசா58வைததா" ேகக
வி3%ப எ"

ெதாிகிற, - அ, எ4த அள2% பய"ப; எ"பைத -

எ(ணி% பா%ப, ந5ல,!
-------------

47. சவாாி திைர

இ/கிலா4ைத ஆ(ட மகாராணி விேடாாியா 2 ஒ3 நா
ேபரைன (ஐ4தா ஜாஜு) Tகி மகிழேவ(; எ"ப,.
அைத% பிற யாேர> பாக%படாேத எ"ற அ-ச ேவ

ெச@வா? சி

2ழ4ைதைய Tக ஆைச.

மகாராணியாயி$ேற! யா3 இ5லாத ேநர, ஒ3 நா

ேம5Tகி ைவ, ெகா<ச ெதாட/கினா.
இதைன, அ4த அர(மைன ஆ
ஒேடா வ4தா".

ஒ ஆைச - த"
இ34த,. எ"

தா" ேபரைன த" தைல2

எ/கி34ேதா பா,விடா" மகாராணியிட

2ழ4ைதைய Tகிய மகாராணி, கீேழ ைவ%பைத க(டா".
ெசா"னா" - “உலகைத ஆ?கி"ற சகரவதியாக இ34தா8. த" ேபர
2ழ4ைதக2
எ"

த5 சவாாி 2திைர அவக தா"" -

Jறி நைகதா".

மகாராணி+ நைகதா !
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இ, ேபர%பி ைளக2 பா2 உ ள ெதாடைப கா;கிற,.
இ%ெபா9, த" பி ைளகைள Tகி மகிழாத ெப$ேறாக

பி ைளகைள ,கி மகிவைத காணலா.

பல, ேபர%

- இ, ஒ3 ச தாய அைம%& ேபா8!

----------

48. இ!ைல ேபா!
ேபா!

“அமா தாேய! பி-ைச ேபா;/க” எ"

ஒ3 பி-ைசகார" ஒ3 D" " நி"

கதினா". அ4த D5 இ34, ஒ3 பி ைள வ4,, D5 ஒ"  மி-சமி5ைல;
ேபா’ எ"

ெசா5 அ>%பினா . அவ>

&ற%படா".

F F,ெகா(ேட

உடேன அPD" உ ேளயி34த அ%ெப(ணி" மாமியா வாச$பயி5 வ4,
நி" ெகா(;, பி-ைச காரைன ைகத J%பிடா
கிைடக% ேபாவதாக எ(ணி தி3பிவ4தா"?.”
“ஏ%பா? அவ

ெசா"ன, நீ ேபா@வி;வதா” எ"

அவ> ேசா

அதனா

மாமியா.

“சி பி ைள ெசா"னைத நபி ெதாியாம5 ேபா@விேட" தாேய! நீ/க
ேபா;/க ” எ"

சைய நீனா" பி-ைசகார".

“ஆ! நா"தா" இ4த D; மாமியா. அவ?2 எ"ன இ/2 அதிகார?
நா"தா" ெசா5லF. இ%ப ெசா5ேற", “இ5ைல நீ ேபா” எ"றா

மாமியா.

“ஏமா? இைத- ெசா5லவா அைழதீக ? நா" எ"னேவா உ/கைள

நபி......ேபா/கமா” எ" . மன ெவ,பி- ெசா5ெகா(ேட ேபானா".
பி-ைசகார>2 இ5ைல எ" ெசா5கிற அதிகாரJட ம3மக?2
இ3கJடா, எ" எ(F மாமியாக? சில இ34தன எ"ப,
இதி34ேத ெதாிகிற,.
---------------
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49. ) % -டவ!
-டவ!
மாத ச/கதி5 பல ெப(க

ஒ" J சைமய5 2றி%&% ப$றி அளவளாவின.

அ%ேபா,,
ஒPெவா3 ெப(F தத D5 &,% &,% பலகார/க

ெச@த, ப$றி

கல4,ைரயான. அதிேல ஒ3 ெப(, “இ" தா" நா" தமான ெந@யிேல
32- ேட". மிகமிக அ3ைமயாக இ34த,” எ"

அத$2 அ;தவ , “ஏ" இPவள நாகளாக நீ/க
இ5ைலயா?” எ"
அத$2

ேகடா ,

32- டவ

ெசா"னா .

32- டேத

“ேந$ தாேன எ" மாமியா32, டாட எ5லா%

ப$கைள+ எ;, விடா’ எ"

பதி5 ெசா"னா .

எ%ப ம3மக ?
"ேன ெசா"ன மாமியாக

ெதாிகிறத5லவா?
------------

மதியி5 இ%ப+ சில ம3மக

50. ேவைல வா. )தலாளி

த"னிட ேவைல2 வ3 ேவைலகாரக

அைனவனர+

க3தி, எைத+ விபரமாக எ;,- ெசா5 அ>%&வா
ஒ3 சமய, அவ த" ேவைலயா

அ"

டா க

தலாளி.

எ"ேற

ஒ3வைன அைழ,, ‘நா" ெசா5வைத ம; நீ

ெச@தா5 ேபா,. ம$றைத- ெச@யாேத’ எ"
அ>%பினா.

இ34தன எ" 

க(%பா@- ெசா5

மாைல 2ழாயி34, 2நீ ெகா(;வர 2டைத ெகா;,

அ>%பினா. “2டைத ந"றாக விளகி, உ ேள+ ைக ேபா; ந"றாக

க9வF. பிற2 2ழா@2 ேநராக 2டைத ைவகF நீ நிரபிய, 2டைத
எ;, வரF” எ"ெற5லா ெசா5 அ>%பினா.
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அ%பேய அவ" 2ட,ட" ெச"றா". 2டைத விளகினா", க9வினா".

2ழா@ அயிேல 2டைத ைவ,வி;, நி"

ெகா(34தா".

ெவ2ேநரமாகி+ 2நீ ெகா(;வர- ெச"றவைன காணவி5ைலேய எ"
எ(ணி,

தலாளி, ெவளிேய வ4, எ% பாதா.

“ேட@, அ/ேக இ"> எ"ன ெச@கிறா@? த(ணி வரவி5ைலயா?” எ"

ேகடா.

“இ5ைல எசமா". த(ணி ந"றாகதா" வ3கிற,. 2ழா@2 ேநராகதா"
2டைத ைவதி3கிேற". இ"> நிரபவி5ைல” எ"றா".

“ஏ(டா அ%ப? எ"

2ழா@2- ெச"

பாதேபா,, அவ" 2டைத

தைலகீழாக கவி, ைவ, இ34தா". அைத
நிைற4த,.
“தா/க

தலாளி நிமி, ைவத, 2ட

இைத- ெசா5லவி5ைலேய எசமா"” எ"றா" ேவைலயா .

ேவைலயா
டா
ேநகிற, ேபா8.
-------------

எ"

நட,வதா5

51. ம மக களி

தலாளிக?2 &தி 2ைற

அறி" திறைம

ெப3< ெச5வ4த ஒ3வ த" ெப(F2 ெவ2 நாகளாக ஒ3 அறிவாளி
மா%பி ைளையேத ெகா(34தா.
ஒ3நா

இர(; ேப த/கைள% &திசாக

எ"

ெசா5ெகா(; வ4தன.

ெச5வ4த3 வ4தவகைள வரேவ$  த" )த மா%பி ைள2 ேச, )"
இைலக

ேபா; உண பாிமாறி, அவகைள- சா%பிட- ெச@தா.

அ%ேபா, பர(ேம5 ஏேதா ஒ;கிற சத ேககேவ ‘அ, ஒ" மி5ைல; எ

ஒ;கிற,’ எ"றா )த மா%பி ைள.
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வ4தவாி5 ஒ3வ" ‘அட ெதாியாம5 ேபா-ேச! கா, 2ைடய அதிேல ஒ இற2
பி;/கியி3கலாேம? எ"றா.

அ, ேக;, அ;தவ" ஓயாம5 சிாிதா". ‘எ"ன சிாிகிறீக ?’ எ"

ேகட,, அவ" ெசா"னா",
“அ4த ஆ

ஓன, உ;&’ எ"

சிாிேத"’ எ"றா.

உடேன ெச5வ4த, “உ/க
ந"றி, நீ/க
--------------

நிைன, அ%ப- ெசா5கிறா". அதனா5தா"

&திசாதனைத மிக ெம-சிேனா. மிக மிக

இ3வ3ேம ேபா@ வா3/க ” எ"

அவகைள அ>%பி ைவதா.

52. அற"தா! வ வேத இ ப

“அறதா5 வ3வேத இ"ப” எ"ப, ஒ3 2றபாவி5 பாதி அ. கடைமைய-

ெச@, மகிவ, தா" உ(ைமயான கி-சி எ"ப, இத" ெபா3 .

இர 11 மணி அ, உற/காம5 ப;ைகயிேல &ர(; ெகா(34த

கணவைன% பா,, “ஏ" இ%ப% &ர(; &ர(; ப;கிறீக ; ,ரக
வரவி5ைலயா?” எ"

ேகடா

மைனவி.

‘ஒ"  இ5ைல’ எ"றா" கணவ". மணி 12 ஆகிய,. ஒ"

அத,, இர(;

ஆகிவிட,. அ%ேபா, உற/காம5 இ34த கணவைன% பா, உ(ைமைய-

ெசா58/க , எ"ன காரண?” எ" . வ3த,ட" மைனவி க;ைமயாக

ேகடா .

எதி D;2%பகதி5, மாயி5 உ ள வ/கியி5 M 10,000 கட"
வா/கியி34ேத". நாைள+ட" ெக;

கிற,. நாைள காைல 10 மணி2

பணைத கயாக ேவ(;. ைகயி8 பண இ5ைல. எ"ன ெச@வெத"

ெதாியாம5, உறக வராம5 தவிகிேற"” எ"றா" கணவ". “ெதாி4தவ

யாாிடமாவ, ேக;% பாதீகளா?” எ"றா ; “இ"

காைல

த5 இர வைர,

ேபாகாத இடெம5லா ேபா@, ேககாதவாிடெம5லா ேக; பல" ஒ" 

இ5ைல. அைல-ச5 தா" மி-ச” எ"றா" கணவ".
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இ, ேகட மைனவி, “ெகா<ச இ3/க

வ3கிேற"” எ"

ெசா5- ெச"றா .

அ4த வ/கி மா2- ெச" , கதைவ த, உற/கி ெகா(32

மாேனஜைர எ9%பினா . “எ"னமா! இ4த ேநரதி5?” எ"
“எ" கணவ உ/க

அவ ேகக,

வ/கியி5 வா/கிய 10 ஆயிர Mபாைய நாைள

கடேவ(;மாேம! அவாிட ைகயி5 பண இ5ைல. யா யாைரேயா ேக;%
பாதி3கிறா. கிைடகவி5ைல. அவரா5 நாைள2 அ4த% பணைத கட

யா,. இைத ெசா5வி% ேபாக தா" வ4ேத"” எ" , அவாிட ெசா5வி;

வ4,, தா" D5 Eைழ4, கதைவ- சாதிவி; வ4,, கணவாிட “இனி அவ" தா/க மாடா". நீ/க
தவறாத அ"& மைனவி.
------------

T/2/க ” எ"

ெசா"னா , டைம

53. மாபிைள ேதத!!
ேதத!!

%ப, வயதான த" ெப(F2 மா%பி ைள ேதட% &ற%பட ஒ அ4தண>2
க;- ேசா கெகா;, வழிய>%பினா அவ" மைனவி.
நைடயா@ நட4,, அைல4, அ8,%ேபா@, ஒ3 D; தி(ைணயிேல அ4தண"

த/கியேபா,, த" கவைலையெய5லா அ4த D;காரனிட ெசா"னா". அ,

ேகட அவ", “என2 ஒ3 மக" இ3கிறா". வய, 32 ஆகிற,. வரதசைண

எ5லா ேவ(டா. உ" ெப(ைண அவ>2 மண

கலா” எ"றா".

அவ> அகமகி4, ‘சாி’ எ"றா". அ%ேபா, D;கார" “ஒ"

ம;

ெசா5வி;கிேற", பி"னா5 பழி ெசா5லாேத. எ" மக" ெவ/காய
சா%பி;வா"” எ"

ெசா"னா".

அைத ேகட அ4தண>, த" D;2 வ4, மைனவியிட நட4தைத- ெசா5ல.

அவ

எ"

மகி4தா . ஆனா5 “மா%பி ைள எ%ேபா,ேம ெவ/காய சா%பி;வாரா?”

ம; ேபா@ ேக; வா3/க

எ"

அ>%பிைவதா .

இவ> அ,ேபாலேவ வ4, ேகடா". அத$2 மா%பி ைளயி" த4ைத,

“எ%ேபாதாவ, மாமிச உ(Fேபா, ம; ெவ/காய சா%பி;வா"”

எ"றா".
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“எ%ேபா, மாமிச சா%பி;வானா?” என ேகக அவ" “ேச.ேச.க ?
2கிறேபா, ம;ேம மாமிச உ(பா"” எ"றா".

“எ%ேபா, க ? 2%பானா?” எ"

ேகக ‘Rதாடதிேல ேதா$ %

ேபாகிறேபா, ம; தா" 2%பா", கவைலைய மறக” எ"றா".

இ"> எ"ன பாகி? “ைவ%பா+ உ(டா?” எ"றா" இவ". அத$2%

ைபயனி" த4ைத அவ" 8 மாதமாக ெஜயி5 இ3கிறா". எ%ப இ%ேபா,

ைவ%பா D$2% ேபாவா"? ைவ%பா பண ேகடதா5தாேன

தி3வி; ெஜயி5 இ3கிறா" ேவ

ஒ(>மி5/க.

“ெபா9, ேபாக- Rதா;வா" கவைலைய மறக க ? 2%பா". கறிதி"பா".
கறி வாைட2 ெவ/காய தி"பா". அவவளதா". ேவ
த%& இ32?” எ"றா".

எ"ன/க அவனிட

“ேபா, ஐயா! ேபா,! மா%பி ைள அழ2, நீ வரதசைண ேவ(டா எ"ற
க3ைண+ இ%ேபா, தா" &ாிகிற,” எ"

பாகாம5 நட4தா" அ4த அ4தண".
----------

ெசா5ெகா(ேட, தி3பி%

54. நா தி *#ேவாமா?
*#ேவாமா?

ஒ3 த4ைத2 நா"2 பி ைளக . அவக?2 அக ச(ைட வ3. அ,
க(ட த4ைத2 வ3த தா/கவி5ைல. எPவளேவா நீதி ெசா5+ அவக
ேகபதாக இ5ைல. ம ப+ ஒ3வ3ெகா3வ ச(ைடயிட ெதாட/கின.
மன ெவ,பிய த4ைத ஒ3 நா , ‘க3&க;’ ஒ"ைற வா/கிவர- ெச@,,

அவகைள அைழ, ‘இ4தக க3& கைட அ%பேய உைட+/க ’ எ"றா.
அவக நா5வ3 எPவளேவா
யவி5ைல.

ய"  கேடா; க3ைப உைடக

பி" த4ைதயானவ கைட அவி,விடா. கைடசி மகைன அைழ,, அவ$ைற

உைடக- ெசா"னா. ைபய" ேவகமாக ஒPெவா3 க3பா@ எ;,,

அதைனைய+ அவ" ஒ3வனாகேவ ஒ, தீதா".
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த4ைத த மகைள% பா,- ெசா"னா : “க3& கேடா; இ32ேபா,

அைத ஒக ய வி5ைல. க; அவி4, தனிதனியான, உ/களி5 சி"ன%
ைபய"Jட ஒ,வி;கிறா".
“அ%பேய, ந 2;ப  ஒ$ ைமயாக இ34தா5 இ4த ஊாி5 உ ேளா
அைனவ3 ஒ"

ேச4தா8 நைம ஒ"  அைசக

ேவ$ ைம வள4,, நீ/க

யா,. உ/க?2

பிாி4தி34தா5, சிதறி% ேபான க3&2 ஏ$பட

கதிேபால உ/கைள+ விைரவி5 ஏமா$றி அழி,வி;வாக ” எ"றா.
அவ" மக? மன தி34தின. நா தி34,ேவாமா?

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

55. ப*தHேல பாக7கா8

பக, ஊாிேல ஒ இழ. இர(; ெப(க

அ4த- சா2% ேபானாக .

அ/ேக ஒ3 ப4த"கீ ேமைடயி5 பிணைத- சாதி ைவ,, பல3ைடய

பாைவயி8 ப;ப ைவதி34தாக .

இழ2%ேபான இர(; ெப(க? மாறி மாறி எதி எதிராக அம4த பல

ெப(கேளா; ேச4, அழ ெதாட/கின. அதி5 ஒ3தி, ப4த5 ெகா,
ெகாதா@% பாக$கா% கா@, ெதா/2வைத% பா,விடா . இைத

த"ேனா; வ4த Jடாளி2 எ%ப ெதாிவி%ப, எ"

“ப4தேல பாக$கா@, ப4தேல பாக$கா@” எ"

ேயாசி,, ராக இ9,,

ஒ%பாாி ைவதா .

இைத% &ாி4,ெகா(ட ம$றவ , “ேபாைகயிேல பா,கலா; ேபாைகயிேல
பா,கலா” எ"

ஒ%பாாியிேலேய பதி5 ெசா"னா .

இவகளி3வ3 ஒ%பாாியிேலேய ேபசிெகா(டைத கவனித D;காாி, நா

மாயி34தா5 பாக$கா@2 ஆப, வ4,வி; எ"

பய4,, உடேன -

‘அ, விைதக5ேலா வி32, அ, விைதக5ேலா...... வி32’ எ"
ஒ%பாாியிேலேய பதி82% பா )தா .

இ, ேகட இர(; ெப(க? அதி-சியைட4,, த

ய$சி பகாம5

‘கணவைன% பறிெகா;தவ?2 பாக$காைய% பறிெகா;க மனமி5ைலேய’

எ"

&லபிெகா(ேட, D; வ4, ேச4தன.
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-----------

56. "த மாபிைள

ஒ3சமய நா" எ" ந(ப ஒ3வ D$2% ேபாயி34தேபா,, அவ த" அ3கி5

இ34தவைர என2 அறி க ெச@,ைவதா. “இவதா" எ/க

D;

த5

மா%பி ைள. ெபாிய மா%பி ைள+ Jட. இவ மிக ந5லவ. ஏெனனி5 எ/க
2;%ப,2% ெபாிய உதவி ெச@, ளா. இத$காக எ/க 2;பேம இவ32
ந"றி ெச8த கடைம%ப; ள,” எ"

கமல-சி+ட" Jறினா.

நா" விய%பைட4,, அ%ப%பட உதவி இவ எ"ன ெச@தா?” எ"
வினவிேன".

அவ மிக அைமதியாக- ெசா"னா. “இவ32% ெப( ெகா;த பி"&தா",

இனிேம5 எவ32 ெப( ெகா;தா5 ந"2 ஆேலாசி, கவனி,% ெப(
ெகா;க ேவ(; எ"ற அ>பவேம எ/க?2 உ(டான,. அ, இவ

எ/க?2- ெச@த மிக% ெபாிய உதவிய5லவா?” எ"றா.

நா" இ4,ேபா@ உகா4தி34ேத". எ"னைத- ெசா5ல?
--------------

57. நீதிபதியி

மக

ெச"ைன உயநீதி ம"றதி5 பல ஆ(; பண யா$றிய நீதிபதி ஒ3வ2, ஒேர

மக"தா" ,ைண. அவைன ந5ல ைறயி5 வள,% ெபாிய ஆளாக
எ(ணினா.

தாேன சைமய5 ெச@,, மிக எளிைமயாக 2;ப நடதி, ேவைல2 ெச"

வ4தா5, மக>ைடய ப%பி5 தனிகவன ெச8த அவரா5

யவி5ைல.

அவேனா ஒ9/காக% ப ளி2- ெச5லாம5 Jடாந& ெகா(;, ெநறிதவறிய

ெசய5களி5 ஈ;ப;, உ5லாசமாக வா4,வ4தா". இைத அறி4த நீதிபதி, மிக
அதி-சியைட4,, த"ைனதாேன ெவ , மன சதா.

ைபய" வாப" ஆனா". அவ>ைடய ேதைவக?2 நிைறய% பண

ேவ(யி34த,. ஆகேவ, அவைர அத+, மிர+ பண பறி, வ4தா".
இைதெய5லா எ(ணி நா

9வ, ,"ப%படா நீதிபதி. மன வ34தி த"
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உறவின சிலைர வி; மக>2% &தி &கட- ெச@தா. ஒ" 
பலனளிகவி5ைல.
ஒ3நா

இர மக" த4ைதைய அFகி% பண ேகடேபா,, அவ அவைன த"

அ3கி5 அ"ேபா; அைழ,, மிகெந3கமாக அம4,, “தபி! எ" த4ைத ஒ3

&ேராகித. பரபைர- ெசா, எ, கிைடயா,. சா%பா$ேக கZட.
&ேராகித ப(ணி வ4தா5தா" சா%பா;. ெத3 விள2 ெவளி-சதி5 தா" நா"
பேத". &தக/கைள இரவ5 வா/கி தா" பேத". எ" ெசல2

காலணாJட கிைட கா,. நா" இ%ப கZட%ப; வள4தி3க, நீ இ%ப,
ேநா; ேநாடாக- ெசலவழிகிறாேய! இ, நியாயமா?” எ"

ேகடா.

அத$2 அவ" உடேன எ94,, “நீ &ேராகித3ைடய மகனாக% பிற4தா@; அதனா5
கZட%படா@! நா" நீதிபதியி" மகனாக% பிற4தி3கிேற". நிைன

இ3க;.” எ"
-------------

Jறிவி; ெவளிேயறினா". எ"ன ெச@வா நிதிபதி?
IV. சக

58. சீ5தி "த
இ"ைற2 65 ஆ(;க2

"&, 1919 ஆ(;, அெமாிகாவி5 ஒ3 ெபாிய

ேகாWவர இ34தா, அவ32 த"னிட எதைன ேகா டாலக

எ"பேத ெதாியா,. அPவள ெபாிய ெச5வ4த.

இ3கிற,

அவ3ைடய ஒேர மக" +ததி5 இற4தைத ெதாட4,, சேகாதர பாசதா5

மக?, &திர ேசாகதா5 மைனவி+, அவைர வி; மைற4தன.
2;பதின அைனவைர+ இழ4த அவ, த"ைன+ ஒ3நா

சா த9வ

வர%ேபாவைத எ(ணி சி4திக ெதாட/கினா. உறவின எ" ெசா5ல
எவ3 இ5ைல. தா" சாவத$2 இ4த- ெசா, கைள ந5ல வழியி5
பய"ப;த- ெச@, மைறய எ(ணினா.
இ4த எ(ணைத அவ ெவளி%ப;தியேபா,, ந(பக

ம3,வமைன, க5வி Jட/க , அறநிைலய/க

ஆேலாசைன Jறின.

பல ேகாயி5 கட,

அைமக அவ32

இைத ேகட ெச5வ4தேரா, “இைவெய5லா அெமாிகாவி5 இ3கி"றன.
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ஆனா5 ‘ச)க ேசைவ’ எ"பேத இ/2 இ5ைல. இ4த அைம%&ேக எ"

ெசா,க

பய"பட ேவ(;” எ"

Jறினா. ச)க சீதி3த ெதா(;

ெச@பவகைள உ(டாக, ந"2 பிர-சார ெச@ய, ெசா$ெபாழிவாளக

ேதைவ எ" , அவக?2% ெப34ெதாைக சபளமாக ெகா;க%ப; எ" 

விளபர ெச@தா. இத$2 அறிஞக , ேபராசிாியக . ெசா$ ெபாழிவாளக
ஆகிய பல ,ைறயினாிடமி34, 832 வி(ண%ப/க

வ4, ேச4தன.

அ%ேபா, ெச5வ4த Jறினா, “நா" ஒ3 )ட" அெமாிகாவி5 சீதி3த

இ5ைல எ"

நிைனேத". ச)க ெதா(; &ாி4, ந நாைட- சீ தி3த 832

ேப வ4தி3கிறீக . நீ/க

அைனவ3 ச)க சீதி3த எ"ன எ"பைத ந"2

உண4தவக?, அைத மக?2 ேபாதி2 ஆ$ற5 உ ளவ களாக
இ3கிறீக . ஆகேவ,...

“எ" பணைத இத$2 Dணாக- ெசலவிட வி3ப வி5ைல. தய ெச@, நீ/க

832 ேப3 எவைர+ தி3த ேவ(யதி5ைல. உ/கைள நீ/கேள தி3தி

ெகா(டா5 ேபா,. நநா; உ3%ப;வி;.” எ"
அ>%பிவிடா.
-------------

ெசா5, விைட ெகா;,

5. அர - அரசிய!
59. யா5 தவ<?
தவ<?

ப%பறிவி5லாதவ சடசைப ேதத5 நி"றா. ெவ$றி ெப$றா.
ம4திாியாக ஆனா.
அ4த ஊ% ெபா,மக மிக மகி4தன த/க ப ளிJட கட திற%&
விழாவி$2 அவைர அைழதாக . அவ3 இைச4,விடா. ஆனா5 அ/ேக
எ"ன ேபவ, எ"ப, ெதாியவி5ைல.
த" ெசயலைர J%பிடா; ேபசேவ(ய ேப- - ேக; ெதாி4,ெகா(டா.
திற%& விழா ம(டபேத “இ, ஒ3 ந5ல பணி; இ, ேபா"ற கட/க
இதிேல பகி"ற மாணவக

ேவ(; எ"

இ"> பல கயாக ேவ(;.

ெதாைக, ேம8 அதிக அளவி5 ெப3கி யாக

நா> வா,கி"ேற". ெப3 மக? இ,
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ெப3கேவ(;ெம"

வா,- ெசா5வாக ” எ"றா. அவ32 மகி-சி,

Jயி34த எ5ேலா32 மகி-சி

இத$2 அ;த நா பக, ஊாிேல &, கட - சிைற-சாைலகாக
கட%ப; திற%&
விழா2 எதிபாதி34த,. மாவட ஆசியாள. ம4திாிைய திற%&விழா2
அைழதா. அைம-சாி"
ெசயலாள அ%ேபா, ஊாி5 இ5ைல. ெவளிX
ேபாயி34தா. அதனா5 எ"ன?
அைம-ச நிைனதா, நம2 கட திற4, ைவகிற பழக இ3கிறேத என

மகி-சி.

சிைற-சாைல கட திற%& விழா அ/ேக அ4ேநரதி$2 வ4தா; ேமைட ஏறினா . ேபச ஆரபிதா;
“இ, ஒ3 ந5ல பணி. இமாதிாி கட/க

இ"> பல ெப3க ேவ(;.

பலேப வி3பி இ/2 வ4, த/கியி3க ேவ(;. ேம8 இ, ஓ/கி வளக "எ" ேபசி தா.
- அPவள தா".
மாவட ஆசியாள32, எ"ன ெச@வெத"ேற” ெதாியவி5ைல.
அவ3 விழிதா; அைம-ச3 விழிதா.
அ"

மாைல, ஊ மக

"இ, அைம-ச தவற5ல -

எ5லா3 Jனேபசின.

அவ32 ஒ;% ேபாடவகளி" தவ .” - எ"
ெகா(டன.
--------------

Jறி வி3த ெதாிவி,
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60. ெபாியா  ராஜாஜி&
ஐபைத4, ஆ(;க2

ஒ3நா

", ஈேரா5 ெபாியா மாளிைகயி" மாயிேல

உ(ய5 காகைள எ(ணி ெகா(34ேத" நா".

ெபாியா 2யர பதிாிைக2 ஏேதா எ9தி ெகா(34தா. அ4 ேநர,

அவக

எ"

D;% ைபய" மா ஏறி வ4,, ஐயாவிட, ‘ராஜாஜி வ4தி3கிறா’

ெசா"னா".

உடேன ெபாியா, த" சா5ைவைய எ;, இ;%பி5 கெகா(;, கீேழ இற/கி
ஒேடா- ெச"

வண/கி, அவைர ேமேல அைழ,வ4தா.

‘ஏ, தைலவ இPவள Tர’ எ"
‘காரண இ3கிற,’ எ"

அவ எ"ைன% பாதா.

ேகடா ெபாியா.

ெசா5 ெகா(ேட, த ஒரக(களா5 ராஜாஜி

இ 2றி%ைப உண4த ெபாியா. “அவ நம ஆ தா". ெச@திைய தாராளமாக
ெசா5லலா எ"றா.

அவ (ராஜாஜி), “ஒ3 ச4ேதக; உ/களிட ெசா5 ஆேலாசைன ெபற வ4ேத"”

எ"றா.

உடேன ெபாியா,
“ச4ேதகமா - தைலவகா?”
“ஆேலாசைனயா - அ, எ"னிடமா?”
- எ"

அ;கினா.

“ஆமா நாயகேர, உமிட4தா" - அ, ேகக வ4ேத"” எ"
ெசா5, “இத$2 எ"ன ெச@யலா - எ"

ஒ3 ச/கதிைய-

ஆேலாசைன ேகடா,
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“என2 Jட- சிகலாகதா" ேதா"றிய,"ெபாியா ஒ3 விநாJட-

சி4திகாம5,

“இ%ப- ெச@தா5 எ"ன?” எ"றா. அத$2 ஆவ.
அைத நா>5 ேயாசிேத" நாயகேர. அ%ப- ெச@தா5, ெபா,ஜன/க

ப$றி எ"ன நிைன%பாக ? - எ"
அத$2% ெபாியாெபா, ஐன/க

தி3ப ேகடா.

- எ"ற ெசா5ைல ம$றவக

ெசா5லலா; தா/க? நா> (அைத) நிைனகலாமா?" - எ"
உடேன இராஜாஜி - அ%ப சாி எ"

நைம%

யா3

ேகடா.

எ94, ேபா@விடா

இ4த உைரயாட" க3, - என2% ெப3 விய%ைப உ(;ப(ணிய,.
- த/கைள தவிர ேவ

எவ3 ெபா, ஜன எ"

இ5ைல - த/களி"

க3,தா" - ெபா,ஜன வா2 - நாதா" ெபா,ஜன/கைள உ(டா2
வி"ேறா - எ"ப, அத" . அ,தா", நா" க$ ெகா(ட அரசிய"
-----------

த5 பாட.

61. இ*தி "# கைத - இ-H,
இ-H, ச-னி,
ச-னி, ேவ-9 ச-ைட

1982இ5 தமிழக ம4திாி சைபயி5 இராஜாஜி அவக

த5வராக இ34தேபா,,

இ4தி கடாய பாட ஆக%பட,. அத$2 தமிநா; 9, ெகாதி, எ94,
ெப3 ேபாராட நைடெப$ற,. இ4தி எதி%&% ேபாராடதினா5 ெபாியா
ப5லாாி- சிைறயி5 இ34தா. அைத நடதேவ(ய 9% ெபா %& நா"
ஏ$கேவ( ேந4த,.
சடசைபயி5, ராஜாஜி ஒ3நா . ‘தமி எ"றா5 இ; இ4தி எ"றா5 சனி;
இர(ைட+ கல4, சா%பி;வ,தா" ந5ல,’ எ"றா.

ம$ெறா3நா , “தமி எ"றா5 ேவ; இ4தி எ"றா5 சைட இர(ைட+

ேபா; ெகா வ, தா" தமி மக?2 ந5ல,” எ"  J னா.
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அ;த நா

தி3வ5ேகணியி5 ெபாிய Jட - மக

திர(; நி"றன.

அ4த உவைமகைள% ப$றி
ேமைடயி5 நா" எ94,,
“சனி இ5லாமேல இைய- சா%பிடா8 சா%பிடலா; இேய இ5லாத

ேபா, சனிைய எ%ப, சா%பி;வ,?" - எ" 

“சைட இ5லாம5 ேவைய கெகா(; Dதியி5 ேபாகலா; ஆனா5

ேவ இ5லாம5 சைடைய ம; ேபா;ெகா(; விதியி5 எ%ப நட%ப,?
- எ"  Jறிேன".

அத" பிற2 அதி34, ராஜாஜி அவக

இ4த உவைமக

J வைத வி;விடா,

அ4த ராஜாஜி அவகேள 1965 - தி3-சிரா%ப ளியி5 நா" Jய இ4தி எதி%& மாநா5 வ4,

கல4,ெகா(;, பலமாக இ4திைய எதி,% ேபசினா. அ, நா5 ெப3
விய%ைப உ(டாகிய,.
-------------

62. இளவரச

 அரச



அதிக வாி வா/கி நா; மகைள ,"& தி ெகா(34தா" அ4நா;
அரச". மக அைனவ3 ஒ" J த/க ேம5 க3ைண கா;மா அரசைன
மிக ம"றா ேவ(ன.
ம நா

அரச" 2மக

ப$றி- சி4திேத". இ"

அைனவைர+ அைழ,, “தா/க
த5 நீ/க

ேகாாிைககைள%

அைனவ3 வ4,, அர(மைனயி34,

ஒ3 )ைட ெந5 எ;, ெகா(;ேபாக ேவ(;. ஒ3 )ைட அாிசியாக

தி3%பி ெகா(;வ4, ெகா;,விட ேவ(;. இ, எ">ைடய உதர”

எ"றா".
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இதனா5 மிக வ34திய நா; மக

இ, அரச" கா,2 எய,.

&லப, அரசைன திட ஆரபிதன.

சிறி, கால கழி, அரச" ேநா@வா@%ப; இற2 த3வாயி5, தா"

2மக?2- ெச@த தவ க?2 வ34தி, த" மகைன அைழ,, “நா" மகைள
மிக வ3தி வாிகைள வா/கி ெகட ெபய எ;ேத". நீ இனிேம5 அ%ப
நடக Jடா,. என2 ந5ல ெபய வ3ப நட4,ெகா ள ேவ(; எ"
பலவா &திமதிக ெசா5 உயி ,ற4தா".
இளவரச" ஆசி2 வ4த,, 2மகைள Jனா". “எ" த4ைதயி"

ேவ(;ேகாைள நா" எ%பயாவ, நிைறேவ$றியாக ேவ(;. ஆகேவ எ" இம5

வ3த%படாதீக ” எ"

ெசா5, “நாைள

த5 2மக

அர(மைனயி34,

ஒ3 )ைட உமி எ;,ெகா(; ேபா@, அத$2% பதிலாக ஒ3 )ைட அாிசி

ெகா(;வ4, இ/2% ேபாடேவ(;. இ"
Jறினா".

த5 இ, &, உதர” எ"

இ, ேகட மக அதி-சி அைட4, ஐேயா அ4த% &(ணியவாேன ேதவைலேய!
ெந5 ெகா;, அாிசி ேகடா". இ4த% பாவி உமிைய ெகா;, அாிசி

ேககிறாேன?” எ"

ெதாட/கின.

இற4த அரசைன% &க4, இளவரசைன இகழ

இளவரச> நா த4ைதயி" ெசா5ைல நிைற ேவ$றிவிேடா எ"
ெதாட/கினா".
------------

மகிழ

63. ர.  வி&

மைழகாக% பய4, மரதயி5 ஒ,/கி நி"ற, ஒ3 2ர/2.
அ%ேபா, அ மரதி5 J; கெகா(; வா4,வ3 Tகணா/ 23வி,

2ர/ைக% பா,, “அ(ேண, நீ உ3வதி5 மனிதைன% ேபாலேவ இ3கிறாேய,
உ" ைக கா5கைள உபேயாகி, ஒ

ந5ல 2ைச உனகாக க

ெகா ளலாேம! அைதவி; நீ ஏ" இ%ப மைழயி5 நைனயேவ(;?” எ"
ேகட,.

அைத ேகட 2ர/2, உடேன ஆதிரமைட4,, 23வி J(ைட% பி@, எறி4,

நாசமாகிய,.
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அதனா5 வ34திய 23வி, அரசனிட ெச"
ேகட,.

ைறயி;, தன2 நீதி வழ/2ப

அரச> விசாரைணகாக 2ர/ைக அர(மைன2 அைழதா". 2ர/2 ஒ3

ெபாிய பலா%பழைத த" தைலயி5 Tகி வ4,, யா32 ெதாியாம5

அரச>2% பி"னா5 ைவ,வி;, எதிாி5 வ4, நி" ெகா(ட,.

மிக பயபதி+ட" த"ைன வண/கி நி"ற 2ர/ைக% பா, அரச", “ஏ அ$ப
2ர/ேக உன2 எPவள திமி! ஒ3 சி

பிராணி உன2 ந5ல &திமதி

ெசா"னா5, அத$காக இ%பயா பழி வா/2வ,?” எ"
அத$2 2ர/2, “மகாராஜா

ேகடா".

"ேன பி"ேன பா,% ேப/க ” எ"ற,.

அரச> தி3பி% பி"னா5 பலா%பழ இ3%பைத க(டா".

உடேன அரச" 23விைய% பா,. “ஏ அ$ப 23விேய! உன2 எ"ன திமி
இ34தா5 2ர/22% ேபா@ &தி ெசா5வா@? உ">ைடய

டா தனதி$2

இ, ேவ(;. இ"ன  ேவ(;. சாி, ெதாைலய;. இேதா; நீ
ஒ%ேபா” எ"

Jறி, 23விைய விரவிடா".

எ%ப பலா%பழ ெச@த விைன.
------------

64. உலக ேபா%

ெவ ள ஆ$றி5 கைர&ர(; ஒ;ேபா,, அதி5 அ,- ெச5ல%பட நாி

ஒ" , “ஐேயா உலக ேபா-, உலக ேபா-’ எ"

ேபான,.

சதமி; ெகா(ேட

கைரயி" அ3கி34த ஒ3 2யானவ" அ, ேக; ‘ஐேயா, பாவ’ எ"

இர/கி

நீ4தி% ேபா@ நாிைய% பி, கைர ேச, கா%பா$றிய பிற2 ேகடா".
‘உலக,2 எ"ன ஆப,?” எ" .

அத$2 நாி ெசா"ன,, ‘ஆமா நீ எ"ைன Tகாவிடா5 நா" இற4தி3%ேப".

என2 உலக ேபா- அ5லவா? அதனா5தா" அ%ப Jவிேன"’ எ"ற,.
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அ,ேகட 2யானவ". ஒ3 தனிமனித" த" நல க3தி எ%ப- சமயதி$2

த24தா$ேபா5 ேபவாேனா, அ%ப% ேபசி த" காாியைத சாதி, ெகா(டேத

இ4த% ெபா5லாத நாி எ"

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

மன,2

எ(ணி விய4,ெகா(ேட ெச"றா".

65. அைம%ச5 பதவி

த" உட" பிற4தவ>2 ம4திாி பதவி ெகா;2 ப அரசைன வ$& தி
ெகா(34தா

அவ" மைனவி. அரச>, அர(மைனயி5 இ34தபேய த"

ைம,னைர வர-ெசா5 உைரயாெகா(34தா".

அ%ேபா, Dதியி5 ஏேதா வ(- சத ேககேவ, அரச" ஏேதா ேயாசைன

ெச@,, உடேன த" ைம,னனிட, ‘அ, எ"ன வ(? விசாாி,வா’ எ"

ெசா5 அ>%பினா".

ைம,ன> ஒ%ேபா@ விசாாி, வ4,, அரசனிட ‘ெந5 வ(’ எ"

Jறினா". அரச" ‘எ"ன ெந5?’ எ"
‘சபா ெந5’ எ"

ேகக, உடேன ெவளிேய ஒ% ேபா@வ4,

Jற, அரச" “எ/ேக ேபாகிற,?” எ"

ேகடா". மீ(;

ெவளிேய வ(யி" பி"னா5 ஒ%ேபா@ ேக;வ4, ‘பக, ஊ ச4ைத2%
ேபாகிற,’ எ"றா". அரச" எ"ன விைல?’ எ"றா". மீ(; ைம,ன"
ெவ2Tர ஓவ4, வ(ைய விசாாி,, “)ைட 7 Mபா@” எ"

அரச" ‘எPவள )ைடக

வ4, ளன?” எ"

Jறினா".

ேகடா". அைத விசாாிக%

ேபான ைம,ன" மிக கைள,%ேபா@ தி3பிவ4, ெகா(34தா".
ச$

ேநர ஆகி+ ைம,ன" தி3பி வராதைத அறி4த அரச", ெத3வி5

மீ(; ேவ

வ(-சத ேகட,, ேதவியி"

"னிைலயிேலேய, ம4திாி

பதவிகாக தா" வரவைழதி34த ஒ3வைன அைழ,, “Dதியி5 எ"ன வ(?
விசாாி, வா” எ"றா".

அவ" தி3பி வ4, அரசனிட, “வ(யி5 ேக வர2, ஒ3 வ(யி5 ப,

)ைட இ3கிற,. ெமாத ஐ4, வ(க . ஏழாவ, ைம5 உ ள ச4ைத2

வி$பைன2% ேபாகி"றன. )ைட 6 Mபா@ எ"
Mபா@, ம"னாி" கடைள எ"ன?” எ"

ெசா5கி"றன. எ" மதி%& 5

ெசா5 நி"றா",
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அரச", உடேன த" ேதவிைய% பா,, “எ/ேக ைம,னைர இ"> காேணா?

இ%ேபா, ெசா5; யாைர அைம-சராகலா?” எ"
யாம5 தைல2னி4, நி"றா

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

ெப34ேதவி.

ேகக, &தி5 ஒ"  Jற

66. ப!ல க <-9&

ஒ3 மடதி$2- ெசா4தமான க" 2ைய காணாம5 தவித அ4த மடாதிபதி,
த ப5ல2 T2 ஆக

வ3ப ஏவினா அவக

நா5வைர+ அைழ,, க"  2ைய ேத

நா5வ3மாக- ேச4,,

“சாமி, ப5ல2 T2வ,தா" எ/க

எ/க

ேவைலய5ல” எ"

ேவைல; க" 2ைய ேத;வ,

ெசா5விடன,

உடேன மடாதிபதி, “சாி, நாேன க" 2ைய ேதட% &ற%ப;கிேற". ப5ல2

தயாராக;” எ"றா. ெவ$றி களி%&ட" ப5லைக ெகா(; வ4தன.
மடாதிபதி அதி5 ஏறி அம4,, ஊ

பிற2, ச4, ெபா4, )ைல

9வ, ெபாிய சாைலக

எ5லா அைல4,,

;2களி5 எ5லா ப5லைக ெகா(;ேபாக-

ெசா"னா. மிக 2 கிய, ெந3/கயான ச4,களி5 எ5லா ேபாக யாம5
கZட% பட அ4த நா5வ3, ப5லைக கீேழ இறகி ைவ,,

“சாமி, தா/க

இ/ேகேய இ3/க . நா/கேள ேபா@ க" 2ைய ேத

வ3கிேறா” எ"றன.

உடேன மடாதிபதி &"னைக+ட" அவகைள% பா,, “இPவள Tர நீ/க

ப5லைக+, எ"ைன+ ம4,வ4, இ/ேக இறகிவி;, இ%ேபா, ேத;வைத

அ%ேபாேத ேதயி3கலாேம!” எ"றா.
அவக

ெவகி தைல2னி4, க"ைற ேதட% &ற%படன.

இ%ப%பட ேவைலயாக? உ(;.
-----------
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67. உ5 நிைலைம
த"ைன வி4, பா2ப அ4த ஊ ப<சாய, தைலவ>2
கடைளயி34தா மாவட ஆசியாள. அவ ேபா@% பாகவி5ைல.
க;ைமயான ேகாப,ட" அ% ப<சாய, ேபா; தைலவைர அைழ,வரெச@,, ‘ஏ" வரவி5ைல’ என காரண ேகடா மாவட ஆசியாள.

அத$2 அவ ெசா"னா. “நா" எ%ப வர +. எ/க ஊாி5 இ<சினீய, தா"

கய D; இ4, விடேத எ"
ெச@வ, எ" கத கிறா.

அ9கிறா. டாட3ேக கா@-ச5 வ4, எ"ன

“இத$2 ஏ$பா; ெச@, ெகா(34தேபா,, ப ளிJட வாதியா த

பி ைளக )வ3ேம வ2%பி5 ேதறவி5ைலேய. நா" எ"னெச@ேவ" எ"
எ"ைன க% பி,ெகா(; அ9கிறா. ஊ இ%ப இ3கிறதனாேல நா"

வர யவி5ைல. எ"ைன ம"னிக> எஜமா"” எ"

ெகா(டா.

அத$2 ஆசியாள ேகடா. இ, உ/க

பணிேவா; ேவ(

ஊாி5 ம;தானா நடகிற,; நா5

எ5லா இட/களி8 இ%பதாேன நைடெப கிற,. இத$கா நீ/க

வராம5

இ3கலாமா? சாி நீ/க தா" வரவி5ைலேய, இத$காக அ/கி34,ெகா(; நீ/க

எ"னதா" ெச@தீக ? அைதயாவ, ெசா58/க ” எ"றா கெலட. எ"ன

ெசா58வா ப<சாய, தைலவ.

இ, ந நா" நிைல எ"றா ெசா58வா?
------------

68. நா

ெசா!லவி!ைல

19295, அதாவ, அ பதிஇர(; ஆ(;க?2

", நா> ெபாியா3

தி3ெந5ேவயி5 ஒ3 ெசா$ ெபாழிகாக- ெச"றி34ேதா.
எ/க?காக ஏ$பா; ெச@தி34த இ5லைத நா/க

அைட4த,, எதிபாளக

அ"ைறய Jடைத நடகவிடாம5 ெச@வத$காக அ-ச தி34த எதி%&
ேநாWக சிலவ$ைற க(ேடா. அதி5 ெபாியா &ராண/கைளெய5லா
ெபா@ எ" ெசா"னவ. நாதிக - ெபாியா. அவைர இ" ெந5ைலயி5
ேபசவிட Jடா,. எ"றி34த,.
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Jட மாைல 6 மணி2 எ"ப, எ/க?2 ெதாி+. மணி 6½+ ஆயி$ .

எ/கைள அைழதவக? அ/ேக வரவி5ைல. ஆகேவ, நா" ெபாியாாிட, நா

ேபசாம5 தி3பி% ேபா@வி;வ, ந5ல, எ"ேற". அவ3 சாி எ"
நிைலயதி$2% ேபாக ஏ$பா; ெச@+ப ெசா"னா. நா" ேபா@
எடணா2% ேபசி ஒ3 2திைர வ(ைய Jவ4ேத".

இரயி5

வ(யி5 த5 எ"ைன ஏற- ெசா5வி;% வ(யி5 பி" ஏறி அம4,
ெபாியா வ(காரனிட Jட நட2 இடதி" வழியாக இரயில2%
ேபா2ப ெசா"னா. அ4த இட , வ4த, ெபாியா பாதா. மா ஐ

அ

ேபக

அ/2 Jயி34தன. ேமைடயி5 ேமைச நா$காக

இ5ைல, எ/கைள வரவைழத ஆக? இ5ைல

உடேன ெபாியா வ(ைய நி ,ப, ெசா5 கீேழ இற/கினா.

தனியாகேவ ேபா@ ேமைடயி5 ஏறினா. “ெபா,மகேள! நா" உ/க

எ5லா

"

இ%ேபா, ேபச வரவி5ைல. ஒ3 உ(ைமைய- ெசா5% ேபாகேவ வ4ேத".
&ராண/கைள% ெபா@ எ" நா" ெசா"னதாக எ"ைன எதி, ேநாW
ேபா3கிறாக . அ, நா" ெசா5லவி5ைல.
“ைசவ% &ராண/கைள எ5லா ெபா@ எ"

க(; பி,- ெசா"னவக

ைவணவ% ப(தக . ைவணவ% &ராண/ைளெய5லா ெபா@ எ" க(;
பி,- ெசா"னவக ைசவ% ப(தக . இ4த இர(; &ராண/க?ேம

ெபா@யாக இ32ேமா எ"
எ"

ெசா"னவக

நா" எ(ணிய,(;. ஆக, &ராண/கைள% ெபா@

ைசவ - ைவணவ% ப(தக

தா". இைத- ெசா5%

ேபாக தா" நா" வ4ேத". எ"ேம5 பழிேபாடாதீக ” எ"
ஒயாம5 ைகத மக

ெசா"ன,

ஆரவார ெச@தாக , ெதாட4, ஒ"றைர மணி ேநர

ேபசி ெகா(ேட யி34தா அைனவ3 அைமதியாக இ34, ேகடாக .

அ4த காலதி5, ெபாியா3 நா> ேச4, பிர-சார% பணியி5 ஈ;படதி5

நட4த இமாதிாி நிக-சிக

-----------

பல எ" நிைனைவ வி; அகலவி5ைல.
69. எ:வா8,
எ:வா8, பயனிைல

மகாவி,வா" மீனாசி 4தர பி ைளயவக

வா4த காலதி5, அவகளிட

&லவ ெப3மக ேம8 க5வி க$க அக ெச" வ3வ,(;. பல3
கவிபா% ெப3ைமயைடவைத அறி4த ப ளி மாணவ" ஒ3வ" தா> கவிபாட
வி3பினா". பி ைளயவகைள ெந3/கி கவிபாட- ெசா5 ெகா;2ப
ேவ( ெகா(டா". அவக அவன, தமிழறிைவ அறிய வி3பி ஒ3
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ெசா$ெறாடைர Jறி, இத" (வாகிய உ %&க ) எ9வா@, பயனிைல, ெசய%ப;
ெபா3

எ"ன எ"

ேகடா. ைபய> ெசா"னா". தவ தலாக, உடேன
-

மகாவி,வா" அவக

“தபி, நீ எ9வா@

உ"னா5 ஏ, பயனிைல,

நீ எ94, நட%பேத இ%ேபா, ெசய%ப;ெபா3 .”
எ"

ெசா5 அ>%பிவிடா.

கவிைதபாட எ9வா@ பயனிைலயாவ, ெதாி4தி3க ேவ(; எ"ப, அவ
க3,.எ,ைக ேமாைன Jட இ5லாம5 இகாலதி5 கவிைத பா;பவகைள

க(டா5 அவ எ"ன ெச@வா?
எ"ன ெசா58வா?
-------------

VI . ெமாழி

70. கI5 தி %சி லவ5க
இ3வ3 மாம" ைம,ன உறவின. கM% &லவ, மாம"; தி3-சி% &லவ,

ைம,ன. கM% &லவ த" ைம,னாிட ஒ3 காாியைத- ெச@ய- ெசா"னா.
தி3-சி% &லவேரா பிவாதமாக- ெச@ய ம ,விடா. அவ32 ேகாப.
‘ைம,னேர, எ கா5வழிேய வ3கிற நீைர 2கிற உம2 இPவள இ34தா5,
எம2 எPவள இ32’ - எ"
இத$2 )"

ெபா3

நிமி4, ேபசினா.

-

கா5வழி நீ: 1. எ கா5 மிதிப; வ3கிற நீ



2. தா 2த எ-சி5 நீ

3. கா5வழிேய வி3 சி நீ.

ெசா"னவேரா ெபாியவ! ேகடவேரா சிறியவ! ெவக%படா; வ34தினா.
ெபாியவ ஆயி$ேற எ"

அ<சினா.
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‘தமி இ32ேபா, நம2 எத$2 அ-ச’ எ"

ேபச ,ணி4தா.

‘மாமா, நீேர வ4, எ கா5 வி94தா5 - ஏ$  ெகா ளாம5 எ"ன ெச@வ,?’ -

எ"றா. (நா" ேத% ேபாகவி5ைல).
ஏேதா, தவறாக% ேபசிவிேடா எ"

தா/க

வ3த%ப;, எ கா5 விழலாமா

- அ%ப வி94தா5, நா" எ"ன ெச@வ,? (நீேர - த(ணிேர; கா5

வா@காவி5.)

எ%ப மாம" ைம,ன! எ%ப தமி!

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

71. கா-டா  ப+9தமணி&

‘ந. . ேவ/கடசாமி நாடா அவக?, ப(த மணி கதிேரச< ெசயா

அவக?,

தி3-சி2 ேம$ேக, ெசா$ெபாழிவா$ற மாைல ேநரதி5 ெச"றி34தன.
அ/ேக, 2ளத/கைரயி5, அ>டான ெச@, ெகா(34த நாடா ஐயா

அவக

- ப(தமணி அவக

(ஒ3 கா5 நடக விரா,) தைய ஊ"றி த;

த;மாறி வ3வைத% பா,, ‘ஐயா, ெகா<ச விழி%பாக இ3/க ; அPவிடதி5
ஒ3 ப இ5ைல’ எ"

ெசா"னா.

அத$2% ப(தமணி ெசா"னா :
“தா/க

சிவ%பழ ஆயி$ேற, இைறவ" இ32 இட வ4,,

“என2% பயி5ைல’ எ"
-----------

ெசா5லலாமா? எ"

ேகடா,

72. தி .வி.
வி.க. - மைறமைலய9க

ெச"ைன மாநகாி5 மாளிைகயிடதி5 தி3. ச-சிதான4த பி ைள, தி3.வி.க.,

மைறமைலயக

இவக?ட", வி34,2 அம4, உ(;ெகா(34தா.
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அ%ேபா,, ச-சிதான4த பி ைள ரசைத% ப3கி ெகா(32ேபா, சிறி,

இ3மினா. அ3கி5 இ34த தி3.வி.க. ேகடா - 'அ, எ"ன? ரச. அதிகாரேமா!”

இ3 ேபா, - ரச அதிகார ப(Fகிறதா - எ"ப,.

‘ரச அதிக காரமாக இ3கிறதா?’ என ேக வியாக ெபா3 பட இ34த,.

---------

73. வாைழபழ

தமி எ9,களி5 ‘ழ’ - எ"> எ9, தமி92- சிற%& த3வ,.
தமி ெமாழிைய தவிர, பிற எ4த ெமாழியி8 ‘ழ’ எ"
கிைடயா,. அதனா5 &லவ ெப3மக
‘சிற%& ழகர’ எ"ேற J வ.

இ4த- சிற%& ‘ழ’ - ஒ - தமி மக

உ-சாிகJய எ9,

ல, ள எ"ற எ9,கேளா; இதைன-

சிலரா5 உ-சாிக%ப;வதி5ைல.

தி3-சி2 ெத$ேக சில ‘ழ'ைள ‘ள’ ஆக உ-சாி%ப.

(எ - ;) ‘ஐயா, கைடகாரேர உ/களிட வாளபள உ(;ேமா?’ எ"ப.

தி3-சி2 கிழேக, த<ைச மாவடதி5 சில ‘ழ’ைவ ‘ஷ’ ஆக உ-சாி%ப.

(எ - ;) மாகழி தி3விழா - (வியாழகிழைம)

இதைன மாகaதி தி3விஷா வ3கிற, எ"றா5 விசாஷ கிழைமயி5 வ3கிற,
எ" விைட+ J வ.
இனி, தமிழக, வடேக ெச"ைன ேபா"ற இட/களி5 சில ‘ழ'ைவ ‘0’ ஆகி%
ேபவ.

(எ - ;) இ9,ெகா(; - எ"பைத ‘இ0,கி>’ எ"ப.
தி3-சி2 ேம$ேக ேகாைவ ேபா"ற இட/களி5 சில - 'ழ'ைவ ‘ய’ ஆக ஒ%ப.
வாழ%பழைத - வாய%பய எ"

J வ.
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நா" ஒ3தடைவ ேகாைவ2 ெச"றேபா, - கைடெத3வி5 - வாைழ%பழைத
வி$2 ஒ3வ", ‘வாய%பய’ - எ"ேற Jறி வி$  ெகா(34தா".

நா" அவைன% பாத,, அவ" எ"னிட வ4,, தைட இறகி ைவ, -

'வாய%பய ேவF/களா’ எ"றா".

என2 விய%& ஒ3&ற; ேகாப ஒ3&ற. ‘நீ எ4த ஊ அ%பா’ எ"ேற".
அவ" - 'கியேக/க’ எ"றா".
நா" (கிழ2) கியேகயி34, இ/ேக எ,2 வ4தீ/க? - எ"ேற".
அவ", (&யக - பிைழக) &யக வ4ேத/க - எ"றா".
கியேகயி34, &யக வ4ேத" - எ"ற, என2 ேகாப அதிகமாகிய,.
“ஏபா, தமிைழ இ%பெகாைல ப(Fகிறீக ?” எ"

அத ேகேட".

அவ" இர(; ைககைள+ ேச, 2பி; ெகா(ேட, அ, எ/க வயக/க
எ"றா".

நா" உடேன அவைன வி; எ94ேத ேபா@ விேட".
தமி9ேக உ ள சிற%& ‘ழ'கர. இ, தமி மகளிட,% ப;கிற காைட இ,
ந"றாக விளகி கா;கிற,.
இ, தவ .
சிறியவகேளா ெபாியவகேளா யா ேப
ேபா, ெசா$கைள- சாியாக உ-சாிக% பழகி
ெகா வ, நா;2 ந5ல,; ெமாழி2 ந5ல,; நம2 ந5ல,.

-------------
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74. மரகவிலவ5
ெச"ற $றா(ேல மரகவி%&லவ எ" ஒ3வ வா4தா. அவ எதைன%
பானா8 மரைத ைவ,% பா;வ, வழக. - ஒ3 ைற, ம"ன ஒ3வைர% பா,% பா% பாிசி5 ெபறஎ(ணி- ெச"றா.

அ%ேபா, ம"ன அ/2 இ5ைல. ேவைட2% ேபாயி34தா. ம"ன தி3பி
வ3வைர காதி34த &லவ, அவ வ4த பி"& தா இய$றிய கவிைதைய%

பானா.

'மரம, மரதிேலறி மரமைத ேதாளி5ைவ,

மரம, மரைத க(; மரதினா5 மரைத2தி
மரம, வழிேய மீ(; வ"மைன ேக2ேபா,

மரமைத க(ட மாத மரெமா;மர எ;தா. அரச> ேக; மகி4தா".
ெபா3

ெதாியாம5 &லவக

விழிதன. அரசேனா ெப3ெபா3

ெபா3

ெதாியாம5 விழி,, ெபாறாைமயா5 ெவ,பி நி"ற ம$ற% &லவகைள

அளி,, மரகவி% &லவைர மாியாைத ெச@, அ>%பிைவதா"

அைழ,, அவக

பாிசாக

அறியாைம நீ/க மரகவி% &லவாி" பா;2 அரசேன

ெபா3ைள விளகினா".

மரம, மரதிேலறி அரச" 2திைர மீ, ஏறி
(அரசமர - மா மர)

மரம, ேதாளி5ைவ, - ேதாமரைத ேதாளி5 ைவ,

(ேதாமரா+த)

மரம, மரைத க(; - அரச" ேவ/ைகைய க(;
(ேவ/ைக மர)

மரதினா5 மரைத 2தி - ேதாமரதா5 ேவ/ைகைய 2தி
மரம, வழிேய மீ(; - அரச" ெச"ற வழிேய தி3பி
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வ"மைன ேக2ேபா, - அர(மைன2 வ4த ேபா,
மரமைத க(ட மாத - அரசைனக(ட ெப(க
மரெமா; மர எ;தா . (ஆ5 - அதி) ஆலதி எ;தாக .
அகால, ம"னக

தா &லவகளாக இ34த ேதா;, &லவகைள வாழைவ2

&ரவலகளாக இ34தன எ"பத$2 இஃ, ஒ3 சா"றா2.
------------

VII. ம "#வ

75. அக"திய  ேதைரய 
தீராத தைலவயா5 த"னிட வ4த ேநாயாளியி" ம(ைடைய அ ைவ- சிகி-ைச
ைறயா5 பிள4, பாதா அகதிய மா னிவ. அவ" )ைளயிேல ஒ3 ேதைர ைகயா5 எ;க வரவி5ைல. அவ" )ைளைய காலா5 ப$றி ெகா(34த,.

எ;க இயல வி5ைல; நக

ெதாியாம5 திைகதேபா,,

யவி5ைல. எ"ன ெச@வ, எ"

அவ அ3கி5 இ34த மாணாககளி5 ஒ3வ - ெகாடா/2-சியிேல நீைர
ெகா(;வ4, ேதைரயி" "ேன கானா. அ, )ைளைய வி;
த(ணிாிேல தாவி 2தித,. ேநாயாளி2 வ+ தீ4த,.
னிவ32% ெபாி, விய%& - ேநாயாளிைய அ ைவ- சிகி-ைச
அ>%பிைவதா.

,

அதி34, அ மாணக2 ‘ேதைரய’ எ"ேற ெபய வழ/கலாயி$

-

தைமவிட த மாணாக சிற4தி3%பதா? அைத வி3பாத அகதிய3, வடேக

ெவ2 ெதாைலவி5 உ ள ஊ32 ேதைரயைர ம3,வ ெச@ய அ>%பி
விடா.
ஆ(;க

பலவாயின. த" மாணாக (ேதைரய) இ"> உயிேரா; -

இ3கி"றாரா எ"

அறிய ேவ(, அறி4,வ3ப ம$ெறா3 மாணவைர

அ>%பினா. ேபா2ேபா, அவாிட, நீ சாைலயிேல ேபா2/கால,% &ளியமர

நிழ5 த/கி இைள%பா : &ளிய/2-சியா5 ப5,ல2; &ளிய விறைக ெகா(;

சைம, உ(; ெச5 எ"றா.
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அ மாணவ3 23 கடைள%பேய %ப, நாளாக நட4,ெச" ேதைரய
இ3%பிட ேச4தா. வ4தவ எ8& ேதா8மாக உட5 இைளதி3%ப, க(;
‘எ"ன காரண?’ எ"

ெசா5ய>%பிய

ேதைரய அவைர விசாாிதா அவ அகதிய

ைறைய நவி"றா. (&ளிய/கைத)

ேதைரய அவ32 ஆ த5 Jறி, த" வணகைத அகதிய32 ெதாிவி2ப

ெசா"னா. அவ &ற%ப;ேபா,, நீ ேவ%பமர நிழ5 த/கி இைள%பா ;

ேவ%ப/2-சியா5 ப5,ல2, ேவ%ப விற2 ெகா(; சைம, உ(F” எ"
ெசா5வி அ>%பிைவதா.

தி3&ேபா, அ%பேய ெச@,ெகா(; நட4, அகதியைர பாதா அவாிட
ேபச வாைய திற4தா அ4த மாணவ.
அத$2

அகதிய, மாணவைர ேநாகி, “நீ ஒ"  ெசா5ல ேவ(யதி5ைல.

என2 எ5லா, ெதாி+. ேதைரய உயிேரா; இ3கிறா". ந"றாக

இ3கிறா". ம3,வதி5 சிற4, விள/2கிறா". நீ அவைன காFேபா,

மிக இைளதி34தா@ - காணாவிடா5 தி3பி இ/ேக வ4தி3கமாடா@;

இற4தி3%பா@; அவ" ெசா5தாேன. ேவ%பமர நிழ5 த/கி, ேவ%ப/2-சியா5
ப5,லகி, ேவ& விறகா5 சைமய5 ெச@, உ(; நலமாக இ/2 வ4,

ேச4தி3கிறா@’ - எ"றா.

சித ம3,வதிேல இ%ப ஒ3 வரலா

உ(;.

இ, சிதம3,வ வரலா$ைற+, சித ம3,வ களி" ேபாைக+, &ளியி"

ெகா;ைமைய+, ேவபி" ந"ைமைய+ நம2 கா;கிற,.

-----------

76. ககா8 ைவ"திய5

ஒ3 2;பதி5 பரபைர பரபைரயாக ெகா ? தாதா, தாதா, அ%பா, மக"

எ"

எ5ேலா3 ைவதிய ெச@, பிைழ, வ4தன. கைடசியி5 ஒ3ேபர"

அைத கவனிகாம5 ஊ $றி வ4தா". பிற2 ஒ3நா

தி34தி, நா  ைவதிய

ெச@, பிைழகலாேம என எ(ணி, பைழய ம34, கைள ேதனா". க;கா@

)ைட ஒ" தா" கிைட,, இைத ைவேத பிைழகேவ(; எ"ற

வ4தா".

2
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ஒ3 சமய, இர(; ெப(டா கய ஒ3வ" எ%ேபா, )தவ?ட"

ச(ைட ேபாடா". )தவ

இவனிட வ4தா .இவ" ேயாசி,, ‘இ4தா, எ;

க;கா@. இைத ெகா(;ேபா@ ந"றாக அைர-, உ" D;கார32
ெகா;,% பா3’ எ"
எ"ன ெச@வ, எ"

ெசா5 அ>%பினா".

ேகக,

அைர, உ ?2 2க ெகா;க- ெசா"னா".
அவ அ%பேய ெச@தா . அவ கணவ>2 ஒேர ேபதி நி$காம5
ேபா@ெகா(34த,. இைளயவ பாதா . ,நா$ற தா/கவி5ைல. நமா5
இைத- சகிக யா, எ" ேபா@விடா . )தவ அவ" உடனி34,
ேவ(ய உதவிக ெச@, கா%பா$றினா . ஆகேவ அவ>2 )தவ ேம5
பாி பாச  ஏ$ப; அவ?டேனேய வா4, வ4தா". இ4த ெச@தி ஊ32
பரவிய,.
இ"ெனா3 சமய, பக, ஊாி5 ஒ3 எ3ைம மா; காணாம$ ேபா@விட,.

மா;2- ெசா4த கார" 4 , ைவதியனிட

ைறயிடா". அவ>2 8

க;காைய ெகா;, அைர- 22ப ெசா"னா". அவ> அ%பேய
ெச@த, வயி$ %ேபா2 அதிகமாகிய,. தா/க யாம$ ேபாகேவ ஏாி
கைரயிேலேய உகா4, விடா". அ%ேபா, அவன, காணாம$ேபான எ3ைம
த(ணி 2க அ/ேக வ4த,. அைத க(ட, மகி-சிேயா; பி,

D;2 ெகா(;வ4தா". இ4த- ெச@தி+ ஊாி5 பரவி, ைவதிய32%
ெப3ைம ேசத,.

ம$ெறா3 சமய பக, ஊ அரச" படாள ,ட" பைடெய;, வ4தா".
எ5ேலா3 எ"ன ெச@வ, எ" பய4, இ34தன. க;கா@ ைவதியேரா

ப, க;கா@கைள அைர,% பைடDர க?2 ெகா;தா". அPவளதா",
எ5ேலா32 வயி$ %ேபா2 ஏ$பட உட". அரச" பாதா", ‘இ4த ஊாி5

காலரா பரகிற,’ எ"

பய4,, ச(ைட ேபா; எ(ணைதேய ைக வி;வி;

அPQைர விேட தன, பைட+ட" தி3பி% ேபா@விடா",

இ%பயாக% ெபய3 &க9 பரவி க;கா@ ைவதிய>2% பாரா;க
2வி4தன. அPQ அரச> ைவதியைன அைழ,% பாரா ெகளரவிதா".
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இைத ேக வி%பட ம$ெறா3 ைவதிய இவாிட வ4, “உ/க?2 எ%ப
ைவதிய ஞான வ4த,? இPவள 2 கிய காலதி5 ெபய3 &க9
கிைடத,?” எ"

ேகடா.

க;கா@ ைவதிய ெசா"னா
‘இள ெப(டாகார>2 எ;க;கா@
‘எ3ைம ெகடவ>2 எ; க;கா@’
‘பைட எ;த ம"ன>2% ப, க;கா@’
எ"

தன2% &கவ4த வித அPவளதா" எ"

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

77. இ

ர.கி

த" கைதைய Jறினா.

ைக%சா<

பரபைர அ>பவ எ"ப, சிறி, இ5லாம5, 23ைவ அFகி ேகளாம5, தாேன

ஒ3வ" ஒைல- வகைள% ப, ைவதிய ெச@ய ெதாட/கினா".
‘ஒைத தைலவ2 இ3 2ர/கி" ைக-சா
வயி34த,.

இவ", இத$காக கா$2- ெச"

தடவ 2ணமா2’ எ"

ஒைல-

இர(; 2ர/2கைள% பி,

ெகா(;வ4தா". பாைறயிேல அத" ைககைள ெவ நகி- சா
பிழியலானா".
அ%ேபா, அ/ேக வ4த ெபாியவ, ‘த_! எ"ன இ,?’ எ"
இவ" தா" ஒைலயி5 பத ெச@திைய- ெசா"னா".

காரண ேகடா

அவன, அறியாைமைய க(; இர/கிய ெபாியவ ெசா"னா - "தபி, இ3

2ர/கி" ைக-சா

எ"ப, மைறெமாழி. அ, 2ர/கி" சா

2ர/2. இ3 2ர/கி" ைக-சா

எ"றா5

 ைக- சா

அ5ல;

 எ"றா5

எ"ப, ெபா3 .”

“இனி நீ ைவதிய ெச@வதனா5 அறி4த அ>பவ உ ள ெபாிேயாைர அFகி
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ேக;, அவ ைக%பாக

ைறைய ெதாி4, ெதாழி5 ெச@ய ேவ(;.

ைல%

ப, தாேன ெதாி4,, ெகா(டதாக நிைன%ப, தவ , ெபாிேயாைர அFகிக

ேகக ெவக%ப;வ, தவ . ந"2 ெதாி4, ெதளி4, ெதாழி5 ெச@யேவ(;
என அறிைர வழ/கி- ெச"றா.
-------------

VIII. நைக%ைவ
78. ஊ5வல

தி(;க55 ெபாிய இட, தி3மண; B% ப5ல2 அல/கார; ஊவல

வ3கிற,.

ம,ைர% ெபா">சாமி%பி ைள நாயன. ைபரவி ராக ஆலாபரண
ப(ணிெகா(3கிறா. ெப3/ Jட Jவிட,. எ5ேலா3 அ4த
இைசயி"பதிேல ேதா@4,திைளகி"றன.
அ4 ேநர அ4த 2பைல விலகி ைகயிேல Bமாைலைய எ;,ெகா(; ஒ3வ
ேவகமாக உ ேள Eைழ4தா. ஒ, ஊதிெகா(; பகதி5 நி"றவ32

மாைலைய% ேபாடா. எ5லா3, ‘எ"ன/க’ யா32 மாைலைய% ேபா/க’

எ"

ேகக.

அவ ‘ம,ைர ெபா">சாமி2’ தா" எ"றா.

அவக , ‘அவர5ல, இவதா" ெபா">சாமி’ எ"

கா- ெசா"ன, -

வ4தவ. ‘இவைரவிட அவ ந5லா வாசிதாேர'– எ"றா.

‘எ%ப ஐயா க(Wக ’ - என விய4, ேகக மாைல ேபாடவ,
‘இவ வி;வி; ஊ,கிறா?

- எ"

‘அவ விடாம5 ஊ,கிறாேர’
ெசா"னா.

அ ப, ஆ(;க2

"ேப -

நமி5 சில இைசைய- ைவத அழ2 இ, ---------------
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79. அரச

 அறிஞ



அறிவி8 ெச5வதி8 வைமயி8 தன2 இைணயாக எவ3 இ5ைல எ"
இ மா%& ெகா(34தா" ஒ3 ம"ன". அவைன தி3த அறிஞக பல3
ய" ேதா5வியைட4தன.
அரச" த" பிற4தநாளி5 த" அர(மைனைய- $றி நா"2 Dதிகளி8
ஊவலவர% ப5லகி5 &ற%படா". அ%ேபா, ஒஅறிஞ" பி-ைசகாரைன%

ேபா5 ேவட B(;, த" ைகயி5 ெச5லாகாக ஒ"ைற ைவ,ெகா(;,

“இPவரச" எ"னி8பணகாரன5ல; இPவரச" எ"னி8 பணகாரன5ல”
எ"

Jவிெகா(ேடயி34தா".

அரசன, காவலக

அவைன தாக

அக ேவ(டா எ"

ய"றன. இ,க(ட அரச" அவைன

த;,, ‘அ4த காைச% பி;/கி ெகா(; அவைன

விரவி;/க . அ%ேபா,தா" அவ>2% &தி வ3’ எ"
ஆக

கடைளயிடா".

அPவாேற ெச@தன. ப5ல2 ெத$2 Dதியி5 வ4, ெகா(34த,.

பி-ைசகார" அ/2 வ4, நி"

ெகா(;, “எ"னி8 ஏைழயான அரச" எ"

காைச% பி;/கி ெகா(டா". எ"னி8 ஏைழயான அரச" எ" காைச

பி;/கிெகா(டா"” எ"

உர, Jவினா".

அ,க(ட அரச", த" காவலாளியிட, “ "& அவ" த"ைனவிட%

பணகாரண5ல எ" தா" ெசா"னா". இ%ேபா, த"ைனவிட ஏைழ எ"
எ"ைன- ெசா58கிறா". இ, எ" ெச5வைதேய பழி, கா;வதாக

இ3கிற,. ேபானா5 ேபாகிறா" காைச அவனிட ெகா;, விர;/க ” எ"
Jறினா". காவலக? அ%பேய ெச@தன.
ப5ல2 ேமல Dதியி5 வ4த,. அ/2 நி"

ெகா(34த அ%பி-ைசகார",

“அரச" என2% பய4, காைச ெகா;,விடா". அரச" என2% பய4,

காைச ெகா;,விடா"” எ"

உரக Jவி ெகா(34தா"

அரச" சின4,, அவைன ெகா5ல த" வி5ைல+ அைப+ எ;தா".
பி-ைசகார" ஒ மைற4தா".

ப5ல2 வட2 Dதியி5 வ4த,, அ/2 நி"

ெகா(34த பி-ைசகார".

“ேபயான அரச" ஆ+தமி5லாத எ"ேனா; ச(ைட2 வ3கிறா". ேபயான
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அரச" ஆ+தமி5லாத எ"ேனா; ச(ைட2 வ3கிறா"” எ"
ெகா(ேடயி34தா". காவலக

அலறி

அவைன% பி, ,"& த

ய"றன.

அவகைள அரச" த;,, அவ" பி-ைசகாரண5ல அறிஞ" என உண4,

அறிவி8, ெச5வதி8, Dரதி8 என2 இைண எவ3மி5ைல எ"ற எ"

இ மா%ைப அழி, ஒழித ேபரறிஞ" இவேன.” என% பாரா% ெபா3?தவி+
அளி, அ>%பி ைவதா".

அகால அரசகளி5 இ%ப+ சில இ34ததாக ெதாியவ3கிற,.
------------

80. சா-சிகாரனி

ெசா"# மதி

அக நீதி ம"றதி$2 வ4, ெபா@-சாசி ெசா5ெகா(ேட கால/ கழி,
வ4த ஒ3வைர வழகறிஞ 2 2 விசாரைண ெச@தா.
வகீ5 : உம2 எ"ன ேவைல?
சாசி : ெபா,மக?2 ெதா(; ெச@வ,.
வகீ5 : உம2 ெசா, ஏேத> உ(டா?
சாசி : ஆ. இ3கிற,.
வகீ5 : எ5லா ெராகமாகவா? நிலமாகவா ? கடமாகவா ?
சாசி : கடமாக.
விகீ5 : அத" மதி%& எPவள
சாசி : ஒ3 லச Mபா@ ெப .
வகீ5 : ஊகைடசியி5 ேகாவி5 மதி$வைர ஒ% ேபா32 Jைர
தாவார தாேன உ" D;.
சாசி : ஆமா.
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வகீ5 : அ,வா ஒ3 லச ெப ?
சாசி : கடாய ெப . அத$2 ேம8 ெப . ஒ3வ 95 ஆயிரவைர ேகடா;

ம , விேட". 99 ஆயிரதி$2 ேகடா8 தரமாேட".

வழகறிஞ அய4, ேபானா. நீதிபதி சிாி, மகி4தா. எ"ன ெச@வ,?

இ%ப+ சில சாசிகைள நீதிம"ற/க
----------

50 ஆ(;க2

ச4திகி"றன.

81. வரத ந/ைசயபிைள
"&.

த<ைசைய அ;த கர4ைதயி5 தமி-ச/கதி" ஆ(;விழா.
த.ேவ. உமாமேகவர பி ைள அவக

"நி"

நடதி ெகா(34தாக .

த5 ந. . ேவ/கடசாமி நாடா ஐயா ேபசினாக , அத"பி" ப(தமணி

கதிேரச< ெசயா அவக ேபசினாக . இ தியாக ேசல மாவட,சி$ ா தாரம/கல அ. வரதந<ைசய பி ைளயவக ேபச வ4தாக .

அவ ேபசெதாட/2 ெபா9ேத ‘இ4த நாடா3 நகரதா3 ேபசிய பிற2.

இ4த காடாைன ஏ" ஐயா ேபசவிWக , எ"றா.

Jடதிேல சிாி%& ைகதட8 அட/கேவ பல மணி,ளிக

ஆயின.

2றி%& - ேசல மாவடதி5 சி$[ாி5 பிற4தவ அ%ப, அ"றி, உைட+
ேதா$ற  Jட அவ J$ 2 ,ைணயாக இ34தன.
--------------

82. ேதா!வியிF மகிA%சி

மாXர ேவதநாயக பி ைள அவக . ந5ல அறிஞ. ‘பிரதாப தயா சாிதிர’

- எ"ற நாவைல

த" த5 எ9தியவ. கட4த

ெப3ைம அவைர- சா3.

$றா(5 &தின எ9திய
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அகைதயி5,

தயா 2திைர% ப4தயதி5 கல4,ெகா கிறா. ம$  எ;%

ேப3ட" இவ3 2திைரேம5 ஏறி ஒ;கிறா. 2திைரேவகமாக ஓ;கிற,. எ5லா

2திைரக? ப4தயதி5 விைரவாக ஒன
வ4த,.

தயா 2திைரதா" 9 வ, 2திைரயாக

எ5லா3 சிாிதாக .
த" 2திைரைய ைகயி5 பி,ெகா(ேட சிாித மகளிட வ4,. எ" 2திைர
கைடசியாக வ4த, என2ெதாி+ உ/க?2 ெதாி+. இ4த ெதாத
2திைரைய% பா,, ந5ல 2திைரக

ெதாியவி5ைல - எ"றா.

ஏ" மிர(; ஓன - எ"ப,தா"

இைத ேகட, எ5லா3ேம ஆரவார,ட" சிாி, மகி4தன. இ,
நைக-ைவ. க3, மிக ஆழ.
ேதா5விைய க(; அ<சாைம+ ேதா5விையேய ெப3ைம%ப;தி மகிவ,
மகாள@% பிற4தவக2
மிக ேதைவ எ"ப, அவர, க3,.
‘இ;க( வ3/கா5 ந2க’ எ"பா தி3வ ?வ ந வாவி5 ,"ப
வ3ேபாெத5லா இதைன

நிைனவி5 ைவ,ெகா வ, ந5ல,.
-------------------

83. விைலேய7ற

சி$[ாிேல வா9 2யானவ நகரதி$2 வ3வா. எ"னிட எ5லாசாமா"க? விைலேயறி விடேத எ" வ3த%ப;வா. அவாிட நா"
ெசா"ேன" ஆ,ஆ,

யாைன விைல 2திைர

2திைர விைல மா;
மா" விைல ஆ;
ஆ; விைல ேகாழி
ேகாழி விைல 2<
2< விைல ைட
ைட விைல கதாிகா@
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ஆமா வி$கிற, - எ"ன ெச@வ,? எ"ேற".
அத$2 அவ, ஐயா, நீ/க

ெசா"ன, ெச"ற ஆ(; விைல.

இ%ெபா9, வி$ப, - யாைன விைல 2திைரய5ல மா;; மா; விைல ஆட5ல
ேகாழி” எ"

ெசா5 ெகா(ேட ேபானா.

‘எ%ப வாவ,’ எ"

வ34தினா. இைத ேக2 நம2 வி3தமாக

இ3கிற, - எ"ன ெச@வ,?
----------------

84. ந!ல ைவ"திய5

ெசவிட" ஒ3வ" ேநாயாளிைய% பாக% ேபாகிறா". ேபா2ேபாேத அவ>2

ஒ3 ேயாசைன. ேநாயாளி ெசா5வ, ந காதி5 விழாேத அவ" எ"ன ெசா5வா",

அத$2 நா எ"ன ெசா5வ, எ"

தாேன சி4திதா".

த5 நா ேபான, ேநாயாளிைய, ‘ேநா@ எ%ப இ3கிற,’ - எ"

ேகேபா. அவ", ‘ெகா<ச 2ணமாக இ3கிற,’ - எ"

‘ஆகார எ"ன’ - எ"
யா டாட’ எ"

ெசா5வா". பி" நா

ேகேபா. அவ", ‘ஏேதா க<சி’ - எ"

ெசா5வா". நா,

ேகேபா. அவ" யாராவ, டாட ெபயைர- ெசா5வா".

அவ$றி$2 ஏ$றப பதி5 ெசா5ேவா. இPவா

(ேப- நைட ைற)

"Jேய

 ெச@, ெகா(ேட, ெசவிட" ேநாயாளிைய% பாக%ேபானா" ேபான,,

த$ேக வி - 'ேநா@ எ%ப இ3கிற,’ - எ"
அவ" வரவர

ேகடா".

$றி ெகா(ேட இ3கிற,.’

பிைழ%ேப" எ"ற நபிைகேய இ5ைல’ எ"றா".
ெசவிட" (கா,தா" ேககாேத) த"திட%பேய ‘நா> அ%பதா"

நிைனேத" - அ,தா" சாி விைரவி5 எ5லா சாியா@வி;’ - எ"

ெசா5வி;, (அ;த ேக வியாக) ‘ஆகார எ"ன உ(கிறீக ? - எ"
ேகடா",
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அவன,

த5 பதிைலேய ேகடதனா5 வ34திய ேநாயாளி - "ஆகார

ம(Fதா"” எ"

மிக ெவ %&டேன Jறினா".

(இைத ேகளாத ெசவி;) “அைதேய சா%பி;; அ,தா" ந5ல உண” எ"
ெசா"னா".

அ;,, ‘எ4த ைவதிய வ4, பாகிறா?’ எ"

ேகடா".

ேநாயாளி (&(பட மன,டேன ெநா4,) ‘எம"தா" டாட - ’ என எாிசலாகெசா"னா".

உடேன ெசவிட",
“அவேர ந5ல டாட. அவைரேய ைவ,%பா3, அக வ3கிறாரா? - எ5லா
சாியா% ேபா@வி;’ - எ"

ெசா5 தி3பி வ4,விடா".

ேநாயாளி - ,யர தா/கா, வ34தினா" - இவ" ெசவிட", கா, ேககா, எ"ப,
அவ>2 ெதாியா,. ஆனா5 ெசவிட>2 த" கா, ெசவி; என ெதாி+.

இைத ேநாயாளி2 ெதாிவிதி34தா5, இ3வ32மிைடேய - இ4த

ெதா5ைலக

வள4தி3கா,.

உ ளைத மைற, D( ெப3ைம பாரா;வதனா5 ேநாி;கி"ற விைளகளி5
இ, ஒ" .
-------------

த" சீடகைள

85.   சீட5க
டா க

எ"

க3திவ4த 23, த" சீடகளிட எைத+

விவரமாக- ெசா5- ெச@ய ைவ%பா. அவக? 23 ெசா"ன பி"&தா"
எ4தேவைலைய+ ெச@வ. ஆகேவ அவக?2 சி4தைனயறிேவ வளரவி5ைல.
ஒ3சமய 23 அ3கி5 உ ள ஒ3 ஊ32 2திைரயி5 ஏறி% &ற%படா.
சீடக? அவைர% பி" ெதாட4தன. ஐ4, ைம5 Tர ெச"ற, த"

படாகதிைய காணாத 23 சீடகைள அைழ,. ‘ெவ ளி% பியி5 த/க லா

Bசிய எ" படாகதி எ/ேக? எ"

ேகடா. அவக

மிக பயபதி+ட"

“23ேவ, அ, அ%ெபா9ேத கீேழ வி94,விட,. ஆனா5 நீ/க

எ,

96

ெசா5லவி5ைலயாதலா5 நா/க

எ;,வரவி5ைல” எ"

ெசா"னாக . அைத

ேக; மிக வ34திய 23, ‘இனிேம5 எ, கீேழ வி94தா8 எ;,
வரேவ(;’ எ"

ம

உதரவிடா.

ைற பயண ேபா2ேபா,, ந;வழியி5 சீடக

“பயணைத நி ,/க .

23 ெசா"ன,ேபா5 ெச@ததி5 2திைர- சாண ெகா(; வ4த சா2களி5
நிரபிவிட,. இனி ேவ
23 “அட

வழியி5ைல” எ"

23விட

ைறயிடன. உடேன

டா கேள! எைத எ;%ப,; எைத வி;வ, எ"ப, ெதாியாதா” எ"

Jறி எ;கிற ெபா3 க?2 ஒ3 பய8, வி;கிற ெபா3 க?2 ஒ3

பய8, 23 எ;,- ெசா5ல, சீடக

அைத கவனமாக எ9தி ெகா(டன.

ேவெறா3 சமய, 23வானவ 2திைரயி5 ஏறி- சவாாி ெச@,ெகா(;

மைல%பக ேபானா. அ%ேபா,2திைர க5 த;கி வி94த,. கீேழ வி94த 23,
அ3கி5 உ ள% ப ளதாைக ேநாகி உ3(; ெகா(ேட ேபானா. அவைர%

பிக ஒய சீடைன ம$ெறா3வ" த;,, “அேட@! அவைர ெதாடாேத. நம2

ெகா;த% பய5 23வி" ெபய இ5ைலேய! ெபய இ5லாதேபா, அவைர

எ;கலாமா?” எ"

விவாத ப(ணி ெகா(34தா".

2திைரயி34, வி94த 23 அப; இரத கசிய% &லபிெகா(ேட
ப ளதாகி5 வி94,கிட4தா.
-------------

86. எ ைமமா ெசா!வைத நப ேவ+டா

ஒ3 ந5ல 2;ப. அவக?2 ஒேர ைபய". ெப$ேறா அவ>2 ந5ல இடதி5
மண க எ(ணின. ைபயேனா தாசி D5 ஒ3 ெப(ைண காததா".

பலத எதி%&கிைடேய அவைள தி3மண  ெச@,ெகா(;,

ெப$ேறா3டேனேய ந5ல

ைறயி5 2;ப நடதிவ4தா".

அ4த- சமயதி5 ஒ3நா , அ தாசி% ேப(ணி" பைழய காதல"

அவளி3%பிடைத எ%பேயா ேக வி%ப; அறி4, யா3மி5லா ேநர பா,
அவ

D$2 வ4,, அவ?ட" ேபசிெகா(34தா".

அ%ேபா, அ/2 Jடதி5 கயி34த எ3ைம மா; தைலைய ேவகமாக ஆ
‘மா’ எ"

கதிய,. வ4தவ" உடேன பய4,, இ, எ/ேக நைம கா

ெகா;, வி;ேமா எ" ஒேய ேபா@விடா". உடேன தாசி%ெப(
எ3ைமமா" காைல%பி, ெகா(; ெக<சினா - இ4தா இைத யாாிட 
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ெசா5விடாேத எ"

மீ(; மீ(; ெக<வைத அ4த ேநரதி5 வ4த அவ

கணவ" பா,வி; காரண ேகடா". அவ? ‘பைழய சிேநக" ஒ3வ"

வ4தா" அவ>ட" ேபசி ெகா(34ேத"’ எ"ற ெச@திைய- ெசா5விடா .
உடேன இவ> ‘ந 2;ப ெகளரவ, ேப எ5லா ெக;%ேபா2ேம எ"
க3தி, இைத யாாிட  ெசா5லாேத’ எ" , எ3ைமயி" ம$ெறா3 காைல

ெகயாக% பி,ெகா(டா".

ெவளிேய ேபாயி34த தா+ த4ைத+ வரேவ, அவக? இ,ெவ5லா எ"ன

எ"

மகைன விசாாி,, ெச@திைய ெதாி4,ெகா(ட,, ‘ஐேயா! எ/க

மானேம ேபாகிறேத. எ/கைள கா%பா$ ’ எ"

கா5கைள+ பி,ெகா(; ெக<சினாக .

எ3ைமயி" ம$ற இர(;

எ3ைம மிர(;ேபா@ கயி$ைற அ , ேகா(; ஓய,.
நம D; எ3ைம ஊெர5லா ேபா@- ெசா5 வி;ேம எ"

J எ"ன ெச@வ, என ஆேலாசிதன.

பய4,, நா8ேப3

உடேன ஒ3 த 2 அ%பவைன J%பி;, “எ/க D; எ3ைம கயி$ைற
அ , ெகா(; ெவளிேய வ4, விட,. அ, எ/க ம3மக அயலா"
ஒ3வ>ட" ேபசிெகா(34ததாக தவறாக வ4, ெசா58. அ,
உ(ைமய5ல. ஆைத யா3 நப ேவ(டா” எ"

அைற4, ெசா5ல ஏ$பா; ெச@தன.

ஊ

9வ, ந"றாக% பைற

எ%ப இ-ெச@தி பரகிற, பா3/க !
-------------

87. கைரேய<த!

ஒ3 தவசி சாைலேயாரமாக% ேபா@ ெகா(34தா. வழியி5 ஒ3 2ள இ34த,.

அ%ேபா,, அ/ேக ஒ3வ" T(5,

ளிேல &9ைவ மா 2ளதிேல மீ"

பி%பத$காக இற/கி ெகா(34தா".

2ளதி" ஒரதி5 இ34, இைத கவனி, ெகா(34த தவசி, அவ"ேம5

இரக ெகா(; மிக உள வி34தி தபி, நீ எ%ேபா, கைரேயற% ேபாகிறா@?

எ"

அவைன% பா, ேகடா.
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அவேனா உடேன பதி5 ெசா"னா". ‘எ" பறி நிரபினா5 கைரேய ேவ"’ எ"
அவ" ெசா"ன, அவ32 உ(டான அதி-சி ெசா55 அட/கா,.
--------------

88. கைட& உைட&

தமிநா8 ள ஒ3 சி$ ாாி34, ஒ3 2யானவ" பபா@ பாக%
ேபாயி34தா". ஊ 9வ, $றி%பாதா". மாைலயி5 கட$கைரைய%
பாக% ேபானா".
அ/ேக, கட$கைரயி5 ஒ3 சி ைபய" அைலைய ேநாகி ேவகமாக ஒ;வ,,

த(ணிைர க(ட, பி"வா/2வ, பிற2 அைலயிேலேய காைல ைவ,
ெகா(; விைளயா;வ,மாக இ34தா". அ%ேபா, ஒ3 ெபாிய அைல வ4த,.

அைதக(ட 2யானவ" பய4,ேபா@, அ% ைபயனி" Jட வ4தவைர% பா,,

“சி ைபய" தனமாக விைளயானா5 நீ/க
ேகா(3கிறீகேள, அவைன அைழ, உ/க

எ"றா".

அ,ேகட ஆ

பா,

அ3கி5 ைவ,ெகா ?/க ”

சிாி,, “அ, ைபய" அ5ல; ெப(” எ"றா. அ%பயா?

நீ/க தா" அ% ெப(ணி" த4ைதயா?” எ"

ேகடா". 2யானவ".

அவ “இ5ைலயி5ைல. நா" அ4த% ெப(F2 த4ைதய5ல. தா@” எ"

ெசா"னட" 2யானவனி" விய%&2 எ5ைலேய இ5ைல.

ெப(ணாக ஆF, ஆணாக% ெப(F ேவ$ ைம ெதாியாத அள2 நைட,

உைட, பழக/கைள , மா$றி நட4,ெகா ? ேவைகைய% பபாயி5

பா,வி; வ4த அவ", த" ஊ வ4த, அைனவாிட  அைத- ெசா5விெசா5 சிாிதா".

எ%ப நநா5 நைட+ உைட+?
------------

89. சி*தைன ெச!F வழி

சி4தைன ஒ3 ெச5வ. மக சி4திக க$றெகா ளேவ(;. சி4திக
ெதாியாதவ" வ ைம வா@% படவேன! இைறவ" அ3ைள அைடய சி4தைன
ேதைவ எ"பைத ந"2 அறி4த ஒ3வ இ%ப கத கிறா -
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‘இைறவா, உ"ைன சி4திதறிேய". அைரக

 தாிசிதறிேய". ஒ3நா?

வ4திதறிேய", மறவாேத வ9தியறிேய" கனவினி8. என2 உ" அ3
எ%ப கிைட2?’ எ" . ஆனா5 பல இ" . சி4தி%பேத இ5ைல. சில

2 2வழியிேலேய சி4தி"கி"றன.
அதைகய நிக-சிகளி5 ஒ"

-

ஏணிமரதி" மீ, ஏறி வாி5 ஆணி அகிறா" ஒ3வ". ம$ெறா3வ" கீேழ
நி" ஏணிமரதைத% பி, ெகா(3கிறா".
ச$ ேநர அதிகமாகேவ, கீேழ நி$பவ" அவைன “ஆணி இற/கவி5ைலயா?

கா"கிாீ வரா? - ” எ"ன? எ"

ேககேவ,

“ம( வதா". விைரவி5 அ, வி;கிேற".” எ"

ேவகமாக- தியா5 அக ஆரபிதா".

ெசா5வி, மீ(;

ஏணிைய% பி,ெகா(34தவ", ந"றாக ேமேல பா,வி;

“ெகா(ைடைய வாி5 ைவ, J%பகமாக தியா5 அகிறாேய” எ"

ேகாபிதா". அத$2 அவ" சி4தி,வி; ெசா"னா". “எ"ேம5 த%பி5ைல,
ஆணி கெபனிகார" J இ3க ேவ(ய இடதி5 ெகா(ைடைல+
ெகா(ைட இ3கேவ(ய இடதி5 Jைமைய+ சி4திகாம5
ைவ,விடா", வ$றி5 இ, எ%ப இற/2” எ"றா".

அத$2 கீேழ இ3%பவ" ெசா"னா" “ஆணி கெபனிகார" மீ, த%பி5ைல,
இ4த ஆணி எதி- வாி5 அகிற ஆணி - ” எ"

கைடகாரனிட

ெகா;,வி; பி"& ந"றாக சி4தி, ேபா@- “இ4த வ3கான ஆணிைய
வா/கிெகா(; வா” எ"

அ>%பினா".

எ%ப? 2 2வழி- சி4தைனக
--------------

பலவ$ 2 இ, ஒ"

ேபா,மான,.
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90. ஒ7<ைமகாக
ஒ3 ெத"ன4 ேதா%ைப 2தைக2 எ;தவ", ஒ3 ைற நிைறய

ேத/கா@கைள% பறிதா". மைடைய உாிதா". உாித மைடகைள வி$2

அ>%பிவி;, ேத/கா@கைள வி$பைனகாக ச4ைத2 அ>%பினா".

ேதா%பிேல எ/2% பாதா8 ஒேர ேத/கா@ நா Tசியாக கிட4த,.
ேம5Tசி, கீTசி இர(; ஒ"ேறாெடா"

ேபசிெகா(ட,. ‘நா

ேத/காேயா; இைண4தி32 ேபா, ,"பமி5ைல. இ%ேபா, நைம% பிாி,

விடாக , இ%ப- சிதறி கிடகி"ேறா’ எ"ற, கீTசி.

அத$2 ேம5,ரசி “இ, ேதா%&கார" த%&ம5ல; 2தைககார" த%& அ5ல;
ந த%&தா". நா ேச4, வாழ க$ ெகா(டா5 எ5லா சாியாகி வி;."
“நா ேச4, இைழ4, வா4,வ3கிற சி

இ92 கயிறாகி மணிகயிறாகி,

ப4த5கயிறாகி, வா5 கயிறாகி, ேதவட கயிறாகி ஒ"றாக இைண4, ஒ$ ைமயாக
இ34தா5, நைமவி;% பிாி4த நம, எதிாிகளான ேத/கா@க Jட நேம5
ேமாதி தானாகேவ “டா( டா(” எ"

உைடப; எ"ற,.

அ%பேய, ேத/கா@ நாTசிகளி" ஒ$ ைம வ8வினா5 உ(டான ேதவட

கயி$றி5 ேமாதி ேத/கா@கேள உைடப;கி"றன.
‘ஒ$ ைம2 இPவள பல உ(;’ எ"
க$ ெகா ேவாமா?
------------

அறி4த நா  இனி ேச4, வாழ

91. ெத ைனமர"தி! ! பி9.கிய#

ஒ3வ" அயலா" D; ெத"ன4 ேதா%பி5 ேத/கா@ பறிக ஏறிெகா(34தா". இைத ேதா%&கார" பா,விடா".

ெத"ைனமர% பகதி5 ேதா%&கார" வ3வைத க(ட தி3ட" ேத/கா@
பறிகாம5 கீேழ இற/கி விடா".
ேதா%&கார" ேகடா", “எத$காக எ" மரதி" மீ, ஏறினா@?” எ" .
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தி3ட" ெசா"னா", “க" 22% &5 பி;/க.” எ" .
ெத"ைன மரதிலா &5 இ32? எ"

ேதா%& கார" ேகடா".

“இ5லாம5 இ3%பைத க(;தா" இற/கி விேடேன” எ"
ேபா@விடா". ெத"ைன மரதி5 ஏறியவ".

இ%ப+ சில தி3டக . அவக

த/க

பதி5 ெசா5%

திறைமைய ெசய5 கா;வ,

ம;ம5ல; ேப-சி8 கா ெகா(3கிறாக .
----------------

92. ந+பனி

ஒ3வ", த" ந(ப" ஒ3வனிட ெச"
ெப(கைள% பா,

ஆேலாசைன
“என2 எ" தா@த4ைதய இர(;

ெச@,, எ" வி3%பைத ேககிறாக . அதி5 ஒ3

ெப( அழ2. ப%& சிறி, உ(;. ந5ல 2ண உ ள ெப(. ஆனா5 பரம ஏைழ.
“ம$ெறா3 ெப( பணகார 2;பைத- ேச4த ெப(. அ2;பதி5 ஆ(

2ழ4ைத இ5லாததா5 அPவள ெசா, அ4த% ெப(F2 தா" ேச3.
ஆனா5 அழ2 சிறி, 2ைற எ" Jறி எ" வி3%பைத ேககிறாக . என2
)ைள கல/2கிற,. இ4த இர(; ெப(களி5 நா" எ4த% ெப(ைண

மணகலா? ஒ3ந5ல ேயாசைன ெசா5” எ"

ேகடா".

அத$2 அவ" ந(ப" “பண இ"ைற2 வ3 ேபா2. அ, நிைலத, அ5ல.
வாநா

9, வ3கி"ற மைனவிதா" உன2 ,ைணயாக இ34தாக

ேவ(;. ெப( ஏைழயாக இ34தா8 2ண, அழ2 இ3%பதா5

அ%ெப(ைணேய மண4,ெகா ” எ"

Jறினா".

அவ" ந(ப>2 ந"றி ெசா5வி;. தி3& ெபா, ந(ப" தி3ப அவைன

அைழ,,

“ஏேதா ஒ3 பணகாரD;% ெப( எ"

ெசா"னாேய! அ4த% ெப(ணி"

கவாிைய என2 ெகா;,வி;% ேபா” எ"றா".
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இ%ப+ சில ந(பக

த"னல/ெகா(;, ஆேலாசைன J வ, உ(;

எ"பைத நா அறி4, ெகா வ, ந5ல,.
----------------

93. “பார
“பார க: ப:"த ேகா)-9"
ேகா)-9"

ஒ3வி5 க"ன ைவ, தி3;ேபா, வ இ4, வி94, க வ" ஒ3வ"

இற4, ேபானான. க வனி" மைனவி, “ஈர- வைர க ைவ, எ" கணவைர

ெகா" விடாக ” எ"

D;கார" ெசா"னா".

வழ2% ேபாடா . ம"ன" விசாாிக% ேபானா".

“வைர நா" ைவகவி5ைல. ஒட"தா" ைவதா"” எ"றா".
ஒடைன J%பி; விசாாிதேபா,, “இத$2 நா" ெபா %& அ5ல. சிதா தா"
ஒ3 2ட த(ணிைர அதிகமாக ஊ$றிவிடா ” எ"

Jறினா". சிதாைள

J%பி; விசாாிதேபா,, “ஒ3 வ( ம(F2 9 2ட த(ணிதா" கண2.

நா> 9 2ட த(ணிதா" ஊ$றிேன". 2யவ" தா" அ4த% பாைனைய ச$ %
ெபாிதாக- ெச@, விடா" நா" எ"ன ெச@ய எ"றா .

ம"ன" 2யவைன J%பி; விசாாிதா". நா" வழகேபா5தா" பாைனையெச@, ெகா(34ேத". ந ேகாவி5 சதிரா; தாசி எ" D" வழிேய
ேபா@ெகா(34தா , அைத நா" பா, ெகா(34தேபா, 2ட ச$

ெபாியதாக% ேபா@விட,. நா" எ"ன ெச@ய?” எ"
ம"ன" தாசிைய J%பி; விசாாிதா".

அவ" ெசா"னா".

நா" நைக ெச@ய ெகா;தி34த ஆசாாி ஒ3 மாதமாகி+ நைகைய

ெகா;கவி5ைல. அைத ேககதா" நா" அ%பக ேபாேன"; எ"மீ,
தவறி5ைல எ"

அவ

Jறினா .

ம"ன" ஆசாாிைய J%பி; விசாாிக, அவ" ஒ"  சாியாக பதி5

ெசா5லவி5ைல. ேகாப ெகா(ட ம"ன" அவைன க9வி5 ஏ$ற உதர
ேபா;விடா" காவலக அவைன க9மரதி" அ3ேக அைழ,%
ேபானாக . ேவைக% பாக ஒ3 Jடேம ெதாட4, ேபாயி$ . க9மரதி5

நி"ற ஆசாாிேயா “சிாி சிாி” எ"

சிாிதா". காவலக

ஆசாாிைய இ,ப$றி

விசாாிதேபா, இ4த க9மர “நா" எPவள ெமாதமாக இ3கிேற". நீ

தைட 2-சிமாதிாி இ3கிறாேய; எ"

எ"ைன% பா, சிாித,.

அதனா5தா" நா> சிாிேத"” எ"றா".
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க9விேல$ற வ4த காவலக . Jடதி5 இ34தவக

பலைர+ உ$ %

பாதாக . அ/2 ஒ3 ேகா  ெசயா வ3த உட8, ெதா4தி+மாக

காசியளிதா. காவலக

ஆசாாிைய வி;வி;, அ4த% ப9த ேகா 

ெசயாைர க9விேல$றி% ேபா@விடாக .

இ%ப ஒ3 நா;; இ%ப ஒ3 ம"ன": இ%ப ஒ3 தி3ட": இ%ப ஒ3 வழ2

இ%ப ஒ3மக : இ%ப ஒ3கைத உ(டா? எ"

ேககாதீக . என2

அ,ப$றி ெதாியா,. “பார க9வி$2 ப9த ேகா ” எ"ற பழெமாழி ம;

தமிழகதி5 இ34, வ3கிற,. எ"ப, உ(ைம.

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

94. ளி5காய ேநரமி!ைல

ஒ3 ேபராைச ெகா(ட ம"ன" த" நாைடவிட பிற நா;கைள+ பி,
ஆளேவ(; எ"ற எ(ண ெகா(34தா". அவ" நா ேதா  மா ேவட

ெகா(; காைல 4 மணி த5 8 மணிவைர த" நகைர- $றி%பா2 வழகைத

ேம$ெகா(34தா".
ஒ3நா

அதிகாைலயி5 ச32 அாி, ெகா(34த ஒ3 கிழவிைய க(;,

“பா கா! எ"ன ெச@கிறா@” எ"

ேகடா" அரச". கிழவி, 2ளி காய ச32

அாிகிேற"” எ"றா . அத$2 ம"ன" “இ,வைர எPவள ச32
அாிதி3கிறா@? எ"

ேகடா". கிழவி இ,வைர “42 )ைட” எ"றா .

ம"ன" “நா> 20 நாகளாக% பாகிேற". காலெம5லா நீ ச32 அாி,
ெகா(3கிறாேய தவிர, ஒ3நாளாகி8 நீ 2ளிகா@வைத நா"

பாகவி5ைலேய!” எ"றா". கிழவி, ச32 அாிகேவ. என2 ேநர
ேபாதவி5ைலேய 2ளி கா@வத$2. என2 ஏ, ேநர?” எ"

ேகடா .

ம"ன" சி4திக ெதாட/கினா". காலெம5லா ெபா3ைள ேத ேத
ெபா3ைள ேச, ைவக மக
ய$சிகிறாகேள தவிர ேச,ைவத
ெபா3ளி5 சிறி,Jட அ>பவிகாம5 ேம8 ேம8 ேச,ெகா(ேட
சாகிறாகேள என வ34தினா". ச32 அாிக ேநரமி"றி தீகாய ேநரமி5லா
த"ைம த"நா; மகளிட இ3%ப, க(; ம"ன" ேம8 வ34தினா".
வ34தி எ"ன ெச@ய? ம"னனி" கைத+ இ,தாேன?

104

த" ஆசியி5 இ32 நாைட ெசைம%ப;தி தி3தி ஆளேவ(; எ"
எ(ணாம5, ேம8, ேம8 நா;பிக ேபராைச ெகா(;

அாிய

வதி5ைல. இ%பதா" பல3. இ,தா" உலக.

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

ய5வ,. அவினா8

95. மறதி!
மறதி!

ஒ3 ெபாியவ ரயி5 பயண ெச@, ெகா(; இ34தா. பயண-சீ; பாிேசாதக
எ5ேலாாிட  ேக; சாிபா, வி; இவாிட  வ4, பயண-சீ; ேகடா.
இவ த" சைட%ைபைய% பா,வி; பண% ைபைய+ பா,வி;
ைக%ைபைய+ ெபைய+ பா, ேத ெகா(ேட இ34தா.
பயண-சீைட சாிபா%பவ இவாி" ேதா$றைத% பா,, “ெபாியவ
பயண-சீைட கடாய வா/கியி3%பா. ைவத இட ெதாியாம5

ேதெகா(ேட இ3கிறா எ"ெற(ணி “ெபாியவேர, பரவாயி5ைல; நீ/க
,"ப% படேவ(டா, அைமதியாக இ3/க .” எ"
ெப2% ேபா@விடா.

ெசா5வி; அ;த%

சிறி,ேநர கழி, பயண-சீைட சாி பா%பவ அ4தவழியாக வ3ேபா,,

ெபாியவ ம ப+ ேத ெகா(3%பைத க(;, “ெபாியவேர, நா" தா"
,"ப%படேவ(டா கமாயி3/க

எ"

ெசா"ேனேன! ம ப+ ஏ"

அ-சீைட ேத ெகா(ேட யி3கிறீக ” எ"

ேகடா. அத$2% ெபாியவ.

நா" எ4த ஊ32% ேபாகிேற" எ"பைத அ4த% பயண-சீைட% பாதா5தா"
ெதாி4,ெகா ள + எ" க;ைமயாக Jறினா.
மறதி எ5ேலா32 இ3கலா. ஆனா5 இPவள ெபாிய மறதி எவ32
இ3த5 Jடா,.
--------------

96. ச5கைர சாபிடாேத

ஒ3 ைற நபிக நாயக அவக ெசா$ெபாழி ெச@, ெகா(34தாக .
ஒ3கிழவி ைபய" ஒ3வைன உடனJ ெகா(; வ4, அவ "ேன வ4,

நி"றா . எ"ன எ"றாக . “இவ" சகைரைய அதிகமாக- சா%பி;கிறா".
சா%பிட ேவ(டாெம"

&தி ெசா58/க , நா" ெசா5 இவ" ேககவி5ைல.

அத$காக த/களிட அைழ, வ4ேத"” எ"றா

“அ%பயா” எ"

ச$

எ(ணி இ"> )" நாக கழி, அைழ, வா3/க எ"றா.
ேபா@விடாக . )"றா நா நாயக அவக ேபசிெகா(; இ3%பைத
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அறி4,, பல ைம5க?2 அ%பா5 மிக ,"ப%ப; த" ைபயைன அைழ,

ெகா(;ேபா@ பைழயப நி"றா . “நீ/க

அவக . )"

நாக?2

ெகா<ச &தி ெசா58/க

யாரமா எ"றாக

நாயக

"ேப, இ4த% ைபய" சகைர சா%பி;கிறா";

ெசா"ேனேன! நா"தா" எ"றா . ‘ஒ அவனா?

எ"

தபி! இனிேம5 நீ சகைர சா%பிடாேத ேபா” எ"றாக . அ4த அமா2 சிறி,
வ3த. “இPவளதானா? இைத- ெசா5லவா )"
ெசா5யி3கலாேம!” எ"

நாக . இைத அ"ைறேக

ேககவி5ைல. நிைனதா . அPவளதா"

உடேன நாயக அவக , தாேய! நீ எ"ன நிைனகிறா@ எ"ப, என2

ெதாிகிற,. உ" ேபர" ம;: சாகைர சா%பி;கிறன" அ5ல; நா> அதிகமாகசா%பி;கிறவ". )"றாநா

விட%பாேத". பாதிதா"

விட

ய"ேற":

ய வி5ைல, ேந$

4த,. இ"ைற2

சா%பிடவி5ைல; எ"னா5 அைத விட

ய"ேற"; சகைரேய

4த,. அதனாேலதா" அறி4ேத";

சகைர சா%பி;வைத விட + எ" . அத" பிற2தா" ைபய>2 எ"னா5
ெசா5ல 4த, எ"றாக .
இ, ந உ ளைத ெதா;கிற,. ெதா; எ"ன பய"? ந நா5 உ ள

ேப-சாளகளி" உ ளைத ெதாடேவ(;. நபிக

ெசா58கிறாகேளா, அைதேய அவக

நாயக அவக

எைத-

ெச@வாக . ெச@ய Jயைத ம;ேம

ெசா58வாக . ெச@,ெகா(ேட ெசா58வாக .
இ%பழக நநா5 பரவ, ந5ல,.
--------------

97. மனித ண

நபிக நாயக ஒ3நா மாைலேநரதி5 ப ளி வாச82 ெதாழ% ேபானாக .
அ/2 ள த(ணிாி ெதாயி5 ைககா5கைள த ெச@+ ெபா9,
மரதி34, ஒ3ேத த(ணீ ெதாயி5 வி94, ,யா@ ,,
ெகா(34த,. நாயக அவக

இரக2ண ெகா(;, அ ேதைள தைரயி5

எ;,விட ெதாடாக . அPவளதா". ேத
ஏ கிற,. அ4த நிைலயி8 த(ணியி5 நீ4த

ெகா விட,. ைகயி5 ெநறி

யாம5, உயிைர கா%பா$றி

ெகா ள ,யா@ ,2 ேதளி" ,"பைத% பா,, மன சகியாம5

ம ப+ அைத த(ணிாி34, எ;, விட

ய$சிதாக .
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உடேன, பகதி34த அசர அBபக அவக

“எ"ன ெப3மாேன! ேத ,

த/கைள ெகா;கிற,; ம ப+ அைத எ;,விட% ேபாகிறீகேள!” எ"
Jறி த;தாக .
அத$2 நபிக

நாயக அவக , “ந< ள ஒ3 உயிேர த" 2ணைத காட

தவறாதேபா, மனித" த" 2ணைத காட தவறலாமா?” எ"

Jறி

ெகா(ேட இ3ைககளா8 அேதைள த(ணிேரா; ேச, அ ளி ெவளியி5
வி;வி;, அத$2%பி" ெதா9ைக2- ெச"றாக

என வரலா

J கிற,.

இ%ேபாதைன த"ைன மனித" எ"ற நிைன, ெகா(3கிற
ஒPெவா3வைர+ சி4திக T(;கிற,.
--------------

98. எ# அறி?
அறி?

நா; ம"ன" த" ந(பைன% பா,, “எ"ன எ9தி ெகா(3கிறா@?”
எ"

ேகடா". ந(ப" ெசா"னா" “நநா5 உ ள

ெபயகைள எ9தி ெகா(3கிேற"” எ" .

டா களி"

ம"ன" : எதைன ேப இ3கிறாக ?
ந(ப" : ேந$ வைர 6 ேபகைள எ9தி ைவதி34ேத". இ"
த/க

ெபயைர எ9தி ெகா(3கி"ேற".

ம"ன" : [ஆ-சாிய $ ]

7வ, நபராக

டா களி" ெபயகளி5 எ" ெபய3மா?

ந(ப" : ஆ! அர& நாடா" ஒ3வ" வ4தா". ஊ3 ெதாியா,; ெபய3
ெதாியா,! அவனிட ேபா@ 5 2திைர2 500 ெபா" ேபசி 2திைர ெகா(;
வ3ப,

"பி" ேயாசியாம5 பணைத ெகா;த>%பியி3கிறீகேள! இ,

டா தனம5லவா?

ம"ன" : நாைளய தின அவ" 2திைரகைள ெகா(;வ4, அர(மைனயி5

ேச, விடா5 நீ எ"ன ெச@வா@?

ந(ப" : நா" எ"ன ெச@ேவனா? உ/க

ெபயைர அ,வி; அ4த இடதி5

107

அவ" ெபயைர எ9திவி;ேவ" எ"றா".
எ%ப கைத நைக-ைவைய கா;கிற,. இ, நா5 உ ள சிலாி"

நைட ைறகைள கா;ேம தவிர, ந5லறிஞகளி" வாைவ காடா,.
ேநைமயாக நட%ப, ‘)டதன’ எ"  ஆகா,.

“மன” ெச58 இடெம5லா ெச5லாம5 த;, நி தி, தீைமைய உணதி,
ந5லவழியி5 மனைத ெச8,வ, எ,ேவா, அ, “அறி” எ"ப,, இவ"
“அறிஞ"” என%ப;வா" எ"ப, வ ?வ வா2.

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

அவ

99. ச.ககால L!களி! ஒ

கா-சி

Jறினா . ஆ! மயி" சாயைல+ைடய அழகிய ெப(ெணா3தி ஒ3

ஆடவ>ட" ெச5வைத க(ேட"” எ"

எ"ன ப(&? ஆ(, ஆைண ம;ேம க(டா". அ3கி5 ெச"ற ெப(ைண

காணவி5ைல. ெப(. ெப(ைண ம;ேம க(டா . உட" ெச"ற ஆைண
காணவி5ைல.
அவகளிட அ தா@ ேகடா , “எPவள Tரதி5 ெச58கிறா
ெச"றா5, அவைள க(;பிக
வயி

ப$றி எாிகிறேத!” எ"

அவக

விைர4,

+மா? அவைள காணாம5 ெப$

அ9தா .

Jறினாக , “Dணாக ஒ ேதயைலயாேத அவக

விடாக . ப2வ அைட+ வைரயி5தா" அவ
ப2வமைடந, விடா5, அவ

வளத

வாழ ,வ/கி

உன2- ெசா4த.

பிற32- ெசா4த. ெச4தாமைர மல

ேச$றி5தா" பிறகிற,. அ, ேச$றிேலேய கிட4தா5, அ, அ9கிதாேன ேபா2?

ேச$ைறவி; ெவளிேயறி மக
ெப3ைமைடகிற,.

ைய அல/காி2 ேபா,தாேன அ,

“ , கட5தா" பிறகிற,. கடேலேய கிட4,விடா5 அத$2 எ"ன
ெப3ைம? அ, கடைல வி; ெவளிேயறி ம"னகளி"

ைய அல/காி2

ேபா,தாேன அ, ெப3ைமயைடகிற,. தி3பி ெச58/க ” என ஆ த5 Jறி

அ>%பிைளதாக .
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கைத நம2 ஒ3 ப%பிைனைய உ(டா2கிற,. அ,, “இறைக

ைளத

பறைவைய J(5 அைட, ைவதி3%பைத%ேபால. மண ெச@விகாம5
ப2மைட4த% ப3வ% ெப(கைள மண ெச@விகாம5 D5 அைட,
ைவதி3%ப, தவ ” எ"ப,.

----------

100. எேபா# "தி வ ?
?

நிலகிழா ந58-சாமி பி ைள எ"றா5 கீரbாி5 அைனவ32 ெதாி+.
அவ32 இ3 மைனவிக இ34, 2ழ4ைதக இ5ைல. அவ இற4த பதினாறா

நா

சட/2

4த அ" , அவர, விழகறிஞ அவர, இ5லதி$2 வ4,,

அவ32 ள 24 ஏக ந<ைச நிலைத+ ஆ?2 12 ஏக Dத எ9தி

ைவதி3கிறா எ" , அவ$றி$ 2ாிய ஆதரகைள இ3 மைனவிகளிட 

பிாி, ெகா;தா. அவர, ெபாிய Dைடம; இள மைனவி2 எ9தி

ைவ, இ3கிறா எ"

Jறி, அ4த ஆதரைவ ம; இளமைனவியிட

ெகா;, வி;% ேபா@விடா வழகறிஞ. அPவளதா",
அ;த நா

ெபாிய மைனவி காமாசியமாைள- ேசாி4தவக

தா"தா"

த5

மைனவி; இ4த D; என2தா" கிைடக ேவ(; எ" , தன2% பி"தா"
இளமைனவி2% ேபா@- ேசரேவ(; எ"  Jறி வழ2 ெதாடரெச@தாக . இள மைனவி மீனாசியமாைள- ேச4தவக எதி
வழகானாக . நா"2 ஆ(;க
4, வழ2 யவி5ைல.

காமாசியமா?2 நா"2 ஏக நில , மீனாசியமா?2 )"

ஏக

நில  ெசலவான,. ஐ4தா ஆ(5, “இற4,ேபான கணவ" உயி5 எ9தி
ைவதி3%பதா5 இளமைனவி மீனாசி யமா?ேக D; ெசா4த” என
தீ%பாகி விட,.

மா வி;வாகளா காமாசியமாைள- ேச4தவக , “அPD; பரபைரயாக

வ4த Dடாதலா5 நீலேமக பி ைள2 உயி5 எ9திைவக உாிைம யி5ைல” எ"
Jறி ேம5

ைறc; ெச@தாக . வழ2 )"

ஆ(;க

நைடெப$றன. ேம8

இர(ர(; ந<ைச நில/க , ேகா; ெசலவி$2, D; ெசலவி$2,

Jடாளிகளி" ெசலவி$2, இ3வ2 ெசலவாயின.
இள மைனவி மீனாசியமா

த" சிறிய தாயாைர அ>%பி, )த மைனவி

காமாசியமாைள% பாக வி3&வதாக ெசா5வி அ>%பினா . காமாசி

யமா

ஒேடா வ4, த" சகளதியிட “எ"ன ெச@தி” என ேகடா .
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இைளயவ

த" ைகயி34த ஒ3 நாளிதைழ ெகா;,, “அகா ! இைத%

ப,% சா!” எ"றா .

அ4த இதழி5 ெவளிவ4தி34த ெச@தி இ,தா".
“இல(டனி5 ஒ3வ" Dதியி5 நட4, ெகா(34தா". அவ"

ைக2ைடதவறி% ேபா% கீேழ விழ4, விட,. பி"னா5 வ4தவ" அைத எ;,
ைவ, ெகா(டா".

"னா5 வ4த ஒ3வ", “அ, த" ைக2ைட ெகா;”

என ேகடா". பி"னா5 வ4தவேனா “கீேழ கிட4த ைக 2ைடைய நா"தா"

க(ெட;ேத". என2தா" ெசா4த” என Jறினா". இ3வ3 நீதிம"ற

ெச"

வி$

வழகானாக . வழகி$2 இ3வ3ைடய சைடக?, கா5சிரா@க?

ெசலவாகி விடன. ஆனா5 ைக2ைட யா32- ெசா4த எ"

வாகவி5ைல” எ"

இ34த,.

இ">

காமாசியமா , மீனாசியமாளிட ேகடா", “எ"ன ெச@வ,” எ" ,
மீனாசி : அகா! உன2 6 ஏக நில ேபா-; என2 5 ஏக நில ேபா-

இ"> D; யா32- ெசா4த எ"

வாகவி5ைல. நா மீத இ32

நிலைதயாவ, கா%பா$றி ெகா ள ேவ(டாமா?
காமாசி : அத$2 எ"ன ெச@வ,?

மீனாசி : என2 ஒ3 ேயாசைன ேதா" கிற,. D" ந;வி5 ஒ3 வ எ9%பி,

நீ ேம5 பாகதி5 இ3 நா" கீபாகதி5 இ3கிேற". அவரவ நிலைத ைவ,
அவரவ கமாக வாழலா.
காமாசி : உ" ேயாசைன என2% பிகவி5ைல; நா" ஒ%ப மாேட".
மீனாசி : அகா பிவாத பிகாேத இ"> வழகா ெகா(34தா5
இ3கி"ற நில  ேபா@வி;ேம!
காமாசி : எ" ேயாசைன%ப நட%பதானா5 ம;ேம இத$2 சமதி%ேப".
மீனாசி : உ" ேயாசைன எ"ன? காமாசி : Dைட% ப/2ேபா;வ, Jடா,;

ந;வி5 வ எ9%&வ, Jடா,. ந இ3வ2 மி<சியி3கிற “ஏக ந<ைச
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நிலைத ஒ"றாக ைவ, ெகா(;, நா இ3வ3 ஒ"றாக சைம, உ(;,

ஒ"றாகேவ இ4த D5 ேச4தி34, வாழேவ(; எ"ப,தா" எ" ேயாசைன.
மீனாசி : அகா! நீ ஏ" இைத

"னதாகேவ ெசா5லவி5ைல?

அத$2 காமாசி, “என2 இ%ேபா,தாேன &தி வ4த,” எ"றா .
கைத 4த,. இவக?2 இ%ெபா9தாவ, &தி வ4, இ3கிற,.
நீதிம"ற/களி5 அைல4, திாி4, ெகா(32 நமவாி5 சில32 எ%ேபா,
&திவ3.
-------xxxx
-------xxxx------xxxx-------

