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கவி� கைல அ�சக�, க�தசாமிநக� 

பாலவா�க�, ெச�ைன 600 041 

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

எ� ஆைசஎ� ஆைசஎ� ஆைசஎ� ஆைச    

 

ப�ச த�திர� கைதக� உலக� %க&ெப'றைவ. கைத எ�றா* எ�ப+யி��க 

ேவ�"� எ�ற ேக�வி�- எ".��கா/டாக உ�ள 0*களிேல ‘ப�ச த�திர� 

கைதக�’ ஒ�றா-�. சிற�த�மா-�. 

 

கைத ஒ� க�.ைத வ234.�வதாக இ��க ேவ�"�. அத'-, அ� ப+.த5ட� 

ெந�சி* ப6மர. தாணி ேபா* பதிவதாக இ��க ேவ�"�; தி��ப. தி��ப� 

ெசா�னா8� %�� 6ைவ வழ:-வதாயி��க ேவ�"�. ச2�%. தராத த�ைம3� 

அ�த� கைத�- இ��க ேவ�"� இ�த� சிற�%�கெள*லா� ப�ச த�திர� 

கைதகளி* அட:கியி��கி�றன. 

 

தமிழி* ப�ச த�திர�கைதக�, எ.தைனேயா பதி�%க� ெவளிவ�� வி/டன. பா/" 

வ+வி8�, உைரநைடயி8� பல� பல பதி�%�க� பல� பல 0லக.தினரா* 

ெவளியிட�ப/"�ளன. இ����, மீ�"ெமா� <ைற ெவளி வ�வெத�றா*, அதி* 

ஏதாவ� %�ைம யி��க ேவ�"� எ�4 வாசக�க� எதி�பா��ப� இய*%தா�. 

வாசக�க� ஏமாற ேவ�+யதி*ைல; இதி* நிைறய� %�ைம இ��கிற�. 
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<தலாவதாக இ�வைர ெவளிவ���ள எ�த. தமிழா�க.தி8� ைகயாள�படாத மிக  

எளிைமயான தமி& நைடைய நா� ைகயா�+��கிேற�. ெபாியவ�க�  

ம/"ம*லாம* சி4வ�க>� ப+�கேவ�"� எ�ற க�.ேதா", மிகமிக <ய�4 

எளிைமயாக எ?தியி��கிேற�. எளிைமயாக இ��க ேவ�"� எ�பத'காக ந*ல 

தமிைழ� ைக வி/" விடவி*ைல. ேவ�டாத சில கைதகைள வில�கி3மி��கிேற�. 

 

கால.தி'-� @&நிைல�-� ஏ'றப+ அறிைவ� பய�ப".�கிறவ� எ".த 

ெசயைல� சிற�க. ெதா".� ெவ'றி ெபற <+�பா� எ�ப�தா� ப�ச த�திர� 

கைதகளி* அைம���ள க�.தா-�. <�னதாகேவ ஆ&�� சி�தி.� ேவைல 

ெசB3� அறி5ைடைம�- ப�ச த�திர� கைதகளி� ஆசிாிய� <த�ைம ெகா".�� 

சிற�பி�கிறா�. @&நிைல�ேக'ற சி�தைனைய அ".தப+யாக ஆதாி�கிறா�. 

ேம'ேபா�காக� ப+�-� ேபா�, ‘எ�ப+யாவ� @&�சி ெசB�. தா� வா&�தா* 

ேபா��’ எ�ற க�.ைத ஆசிாிய� C4வதாக. ேதா�ற� C"�. ஆ&�� கைதகைள� 

ப+.�� பா�.தா*தா�, ஆசிாிய� ெநறி வழி�ப/ட @&�சி <ைறகைள ம/"ேம 

ஆதாி�கிறா� எ�ப� ெதளிவாக� %ல�ப"�. ஆசிாிய� ெகா�ைக, யா�� 

ஏமாளி.தனமாக நட�� ெகா�ள� Cடா� எ�பேதயா-�. 

 

வ�:கால� -<காய�, @&�சிக>� கா/படாத-ஏமாறாத-த�னறி5�ள 

-<காயமாக வளர ேவ�"மானா*, இ�ேபா�ற @&�சி <ைற� கைதகைள 

நிைறய� ப+�க ேவ�"�. அறி5 வளர ேவ�"�. இ�ேவ எ� ஆைச. 

 

         நாரா நா�சிய�ப� 

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

ப�சத�திர	 கைதக� ப�சத�திர	 கைதக� ப�சத�திர	 கைதக� ப�சத�திர	 கைதக� ----    ெபா�ளட	க�ெபா�ளட	க�ெபா�ளட	க�ெபா�ளட	க�    

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 1 1 1 1 ----    ந�ைப� பிாிந�ைப� பிாிந�ைப� பிாிந�ைப� பிாி�த �த �த �த     

1. எ��� சி:க<� 10. கடைல ெவ�ற சி/"�-�வி 

2. ஆ�%� பி":கிய -ர:- 11. வாயட�க� இ*லாத ஆைம 

3. <ரெசா2 ேக/ட நாி 12. D�4 மீ�க� 

4. த:களா* தா:கேள ெக/ேடா�... 13. -ர:-�- அறி5 ெசா�ன ெகா�- 

5. க��பா�ைப� ெகா�ற காக� 14. சா/சி ெசா�ன மர� 

6. சி:க.ைத� ெகா�ற <ய* 15. ெகா�- </ைட தி�ற பா�% 
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7. ெகா�ைக� ெகா�ற <ய* 16. எ2 இ��ைப. தி�ற� 

8. D/ைட� E�சியா* இற�த சீைல�ேப� 17. வா&5 த�த கிழ/" வா.� 

9. ஒ/டக.ைத� ெகா�ற காக�  

 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 2 2 2 2 ----    ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த     

1. நா�- ந�ப�க� 4. Eைன�- இட� ெகா".� மா�ட க?-... 

2. %2யா* மாB�த பா��பன� 5. ஆைசயா* ேத��த அழி5 

3. வ�சக நாி  

 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 3 3 3 3 ----    அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த     

1. ேகா/டா� -ல.ைத� C+�ெக".த  

        காக� 8. இரகசிய.ைத ெவளியி/டழி�த பா�%க� 

2. த� வாயினா* ெக/ட க?ைத... 9. ேவ/ைக�-தவிய %றா�க� 

3. யாைனைய ெவ�ற ெவ�ைள <ய*. 10. ெபா�னாB எ�சமி"� பறைவ 

4. ேமாச� ேபான <ய8� ைமனா5� 11. சி:க.தி� ேமாச� அறி�த நாி 

5. ஏமா�த ேவதிய�... 12. உ�வ� மாறிய எ2 

6. உதவி ெசBத க�ள�... 13. பா�% வாகனேமறிய தவைள 

7. அ�பரான அர�கF� க�ளF�  

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

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 4 4 4 4 ----    ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த     

1. கிைட.த -ர:ைக� ைகவி/ட <தைல 5. சி:க.திட� வள��த நாி�-/+ 

2. பா�%ட� பழகிய தவைள 6. -�வி� C/ைட� கைல.த -ர:-... 

3. அறிவி*லாம* ஒழி�� ேபான க?ைத 7. சாமேபத தான த�ட� 

4. -யவ� ேசனாபதியானா� 8. க+ப/ட நாB 

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

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 5 5 5 5 ----    ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த     

1. கீாி� பி�ைளைய� ெகா�றா� 8. பா/"� பா+ அ+�ப/ட க?ைத 

2. ெபாாிமா� -ட.திேல இழ�த ேபாக� 9. வர: ேக/+ற�த ெநசவாளி 

3. க?மர ேமறிய நாவித� 10. பழிவா:கிய -ர:- 
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4. ஆயிர� ெபா�F�- வி'ற பா/" 11. -4�கி* ேபசி. ��%'ற -ர:- 

5. தைலயி* 6ழ�ற ச�கர� 12. ெதBவ அ�ளா* நல� க�ட தீேயா� 

6. ம�திர.தா* அழி�த மதிேகட� 13. அக�ப/டவைன வி/"வி/ட  

  அர�க� 

7. அறி5ைர ம4.தழி�த மீ�க� 14. இைளஞைன� கா�பா'றிய ந�" 

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

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    

 

பைகந/ைப ெவ/+� பல�காண*; மி�க 

தக5ைடயா� ந/% வள�.த*:-மிக�பழகி� 

சாB.த*; அைட�த திழ�கவிட*; ஆயாைம 

நீ.த*இைவ ப�சத�தி ர� 

 

கா/" வில:-கைள� கா/சி� ெபா�ளா�கி 

நா/" கைதேக/பா� நாேடா4�-ேவ/டெதலா� 

ெப'4நல: கா�பா�; பிற�@&�சி Hளா�கி 

ெவ'றிகா� பாேர விழி.�. 

 

அ�4 வடெமாழியி* ஆ�கிைவ.த @&�சி<ைற 

இ�4 தமிழி* இய�பினா�-நி� ற%க& 

நா�சிய�ப� ெசா*2� நய�ெதளிவா�� ெக�நா>� 

I&�சியிைல எ�ேற விள�%. 

 

ஐKைக� @&�சிைய3� ஆராB�� கா�ேபா��ேக 

உBவைக ேதா�4� உயி�வா&வி* -ெமB%க* 

நா�சிய�ப� ெச�தமிழி* ந*-மிைத. த�பிஒ� 

D�சிேல க'4 <+. 

------------ 
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ப�ச த�திர	 கைதக�ப�ச த�திர	 கைதக�ப�ச த�திர	 கைதக�ப�ச த�திர	 கைதக�        ----            ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 1 1 1 1 ----    ந�!� பிாி�த ந�!� பிாி�த ந�!� பிாி�த ந�!� பிாி�த     

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. எ�&� சி,க-�எ�&� சி,க-�எ�&� சி,க-�எ�&� சி,க-�    

 

ெத�னா/+* மகிழா��பிய� எ�4 ஓ� ஊ� இ��த�. அ:- வ�.தமான� எ�ற 

ெபய�ைடய ஒ� வணிக� இ��தா�. அவ� ெவளிநா"களி* வாணிக� ெசBய 

வி��பி, த�னிட� இ��த சர�-கைள� க/ைட வ�+யி* ஏ'றி� ெகா�" 

%ற�ப/டா�. ஒ� கா/" வழியாக� ேபா-� ேபா� வ�+ மா"களி* ஒ�4 

கா2டறி வி?��வி/ட�. அ�த மா/+� கா* பிசகி அ� ெநா�+யாகிவி/ட�. 

 

இைத� க�ட வணிக�, அ�த மா/ைட அவி&.� வி/". த� சர�-கைள 

ஆ/களி� தைலயி* ஏ'றி� ெகா�" %ற�ப/டா�. அ�த மா/ைட� பா�.�� 

ெகா�வத'காக ஓ� ஆைள ைவ.� வி/"� ேபானா�. 

 

‘சாகிற மா/"�-� காவெல�ன காவ*!'எ�4 அ�த ஆ>� %ற�ப/"� 

ேபாBவி/டா�. 

 

ஆனா*, அ�த மா" சாகவி*ைல. ெநா�+� காேலா" ெம*ல ெம*ல நக��� 

நக��� ெச�4 கா/+* ந�றாக ேமB�த�. தீனி ஏற ஏற அ� ெகா?.� வள��த�. 

ஊ/ட.தினா* அத� கா* ஊன<� சாியாகி வி/ட�. பிற- அ� அ�த� கா" 

<?வ�� வி��ப�ேபா* 6'றி. திாி��, ந�றாக ேமB�� ெபாிய எ�தாகி வி/ட�. 

 

அ�த� கா/ைட ஒ� சி:க� ஆ�" வ�த�. அ�த� சி:க� த�ணி� -+�பத'காக 

ஒ� நா� ய<ைன யா'4�-� ெச�ற�. அ�ேபா� அ�த� ப�க.தி* திாி�� 

ெகா�+��த எ�� <ழ�க� ெசBத�. கட* <ழ�க� ேபா* அ�த <ழ�க� ெபாி 

தாக இ��த�. சி:க� அத'- <� அ.தைகய ேபெரா2ைய� ேக/டதி*ைல-

யாைகயா*, ந":கி� ேபாBவி/ட�.இேத� %திதாக இ��கிறேத! எ�4 பய�� அ� 

த�ணி� -+�க5� மற�� நி�4 வி/ட�. 

 

சிறி� Hர.தி* இர�" நாிக� நி�4 ெகா�+��தன. சி:க.தி� அைம�ச� 

பி�ைளகளாகிய அைவ இைத� பா�.� வி/டன. அவ'றி* ஒ� நாி, ம'ெறா�ைற� 

பா�.�, “ந� அரச� ஏ� ந":கி நி�4 வி/டா�?" எ�4 ேக/ட�. 
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"அைத� ப'றி நம�ெக�ன கவைல? அைத. ெதாி��ெகா�வதா* நம�ெக�ன  

இைர கிைட�க� ேபாகிறதா, அ*ல� ெப�ைம கிைட�க�ேபாகிறதா. தன�-. 

ெதாட�பி*லாத ஒ� காாிய.தி* தைலயி"கிறவ� ஆ�%� பி":கிய -ர:- ேபா* 

அவதி�பட ேவ�+ய� தா�" எ�ற� இ�ெனா� நாி. 

 

“அ�ப+ய*ல. எ�ன இ��தா8� சி:க� ந� அரச�. அரச�க>�-� பணி ெசBவ� 

ெப�ைமயான�. அதனா* ெபாிேயா�க>ைடய ந/% உ�டா-�; பல உதவிக>� 

கிைட�-�. நாBக�, ஈர� சிறி�� இ*லாத எ8�ைப3�, ப*லைச3� வைர 

விடாம* ெகளவி�க+.�. தி�F�. ஆனா* மி-�த பசிேயா+��-� சி:கேமா 

மதயாைனைய அ+.�� ெகா�4 த� பசிைய. தீ�.�� ெகா�>ேமய*லாம*, 

சிறிய உயி�கைள� ெகா*லா�. நாB, ஈன.தனமாக. த� வயி'ைற ஒ"�கி வாைல� 

-ைழ.�� -ைழ.� <க.ைத� பா�.�� ெக�சி எ�சிைல வா:கி3�O�. ஆனா* 

யாைனேயா, எKவள5 பசியி��தா8�, சிறி�� ெக�சா�. த� பாக� வ2ய� 

ெகா�" வ�� ஊ/ட ஊ/ட உணைவ 3�O�. இ�ப+�ப/ட ெப�ைம-

3ைடயவ�கேளா" ேச��� வா&வேத வா&�ைக" எ�ற� <த* நாி, 

 

"சி:க.தி'- நா� அைம�ச�க� அ*லேவ, இைத� ப'றி ஏ� சி�தி�க ேவ�"�?" 

எ�4 ம4.த� இர�டாவ� நாி. 

 

‘எ�த ஒ� காாிய.ைத3� த�திரமாக� ெசBதா* உய�ைவயைடயலா�. ேயாசைன 

யி*லாவி/டா* சி4ைமதா� உ�டா-�. ந*ல ெசய*கைள� ெசB� ந�ைம 

யைடவ� அாிய�தா�. தீய ெசய*கைள� ெசB� ேகடைடவ� எளி�. 

 

'ஏாியி� நீைர� கைரேபா/"� க/"வ� அாி�. அைத உைட.�� ெக"�ப� எளி�. 

ஒ� க*ைல மைலயி* ஏ'4வ� அாி�. அைத� கீேழ உ�/+ வி"வ� எளி�. 

அாியனவா யி��தா8� ெபாிய ெசய*கைளேய ெசB� ெப�ைமயைடய ேவ�"�. 

அறி5ைடய ெபாிேயா�க� வா&வ� ஒ� கண� ேபா* இ��தா8� ெப�ைமேயா"� 

%கேழா"� வா&வா�க�. க�ைம நிற<�ள கா�ைகேயா, எ�சிைல. தி�4 ெகா�" 

பல நா� உலகி* வா&�தி��-�. ெப�ைம3� சி4ைம3� அவரவ� ெசயலா* 

ஏ'ப"வேத! இவ'றி* அ�ைமயான ெசய*கைள� ெசBகி�றவ�க>�ேக 

ெப�ைம3�டா-�’ எ�4 Cறிய� <த*நாி. 
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‘ந*ல� இ�ெபா?� எ�ன ெசBய ேவ�"�’ எ�4 ேக/ட� இர�டாவ� நாி. 

 

'ந� ம�னனாகிய சி:க� வ�.த�ப/ட காரண.ைத அறி��, அத� மன. �யர.ைத 

நீ�-ேவ�. அவFைடய அைம�சனாக இ��� ந� நாி�-ல.��- இ�ப வா&5 

ஏ'பட� ெசBேவ�’ எ�ற� <த* நாி, 

 

“ேமா�� பா��பவ�க� ேபா* வ��, க+.� விட� C+ய த�ைம3ைடயவ�க� 

அரச�க�. அரச�க>�, தீ3�, பா�%� ஒேர மாதிாி தா�' எ�4 இர�டாவ� நாி 

Cறிய�. 

 

‘ெந�:கி வள��தி��-� ெகா+, ப�க.தி* இ��-� மர.தி� ேமேலதா� பட��. 

அ�ேபால, ெப�க>�, ம�ன�க>� அ�கி* இ��� இனிைமயாக� 

ேப6பவ�களிடேம அ�% ெகா�>வா�க�. நாF� எ� திறைமயா* சி:க.தி� 

ந/ைப� ெப4ேவ�’ எ�4 உ4தியாக� Cறிய� <த* நாி. 

 

‘ந�4, நீ ெவ'றியைடக!’ எ�4 இர�டாவ� நாி3� மன��ணி�� வா&.�� 

Cறிய�. 

 

<த* நாி விைட ெப'4� ெகா�" சி:க.தி� <�ேன ெச�4 ைக C�பி நி�ற�. 

 

'இ�த நா� வைர உ�ைன� காேணாேம, எ:- ேபாயி��தாB?' எ�4 ேக/ட� 

சி:க�. 

 

‘அரேச, ஒ�4மி*லாம* வ�� எ�ன பய�? இ�ேபா� த:களிட� 

வரேவ�+யகாாிய� ஏ'ப/ட தா* வ�ேத�. எ�ைன� சிறியவ� எ�4 எ�ணி 

ஒ��கிவிடாதீ�க�. உ:க>�- ெவ'றி3� ெப�ைம3� உ�டா-�ப+ ெசBேவ�. 

ந*ல அறிஞ�களி� �ைண ெகா�ேட அரச�க� நீதிகைள இய'4வா�க�. 

அவ�க>ைடய அர6� ெப�ைம3ட� விள:-�. ஒளி ெபா��திய வா>�, இனிைம 

யான இைச3� இ�ப�த�� யா?�, பர�த உலக<�, அழகிய ெப�க>�, அறி5 

நிைற�த ெபாிேயா��, பய� மி�க 0*க>� ஆகிய இைவெய*லா�, ைவ.�� 
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கா�பா'4கி�றவ�களி� த�ைம யாேலதா� சிற�பைட3�. அ�ேபா* அர6 சிற�க 

அறிஞ� �ைண ேதைவ’ எ�ற� நாி. 

 

‘நாிேய, நீ அைம�ச�ைடய மக� அ*லவா? அதனா*தா� உய��த 

ஆேலாசைனகைள� C4கி�றாB. நீ எ�னிடேம இ���, உ�ைமயாக ேவைல 

ெசB� வா!’ எ�4 சி:க� Cறிய�. 

 

உடேன நாி �ணி�ச8ட� 'அரேச, த:க� மன.தி* ஏேதா பய� ஏ'ெட+��கிற� 

ேபா* ேதா�4கிறேத!' எ�4 ேக/ட�. 

 

'ஆ�, இ�வைர இ�த� கா/+* நா� ேக/டறியாத ஒ� ெப� <ழ�க.ைத� 

ேக/ேட�. அதனா* எ� மன� கல:கியி��கி�ற�. <ழ�க� எKவள5 ெபாியேதா, 

அKவள5 ெபாியதாB அ�த <ழ�க� ெசBத மி�க<� இ��க ேவ�"� அ*லவா? 

அ�த மி�க� எ�ைன� கா/+8� ெபாியதாB இ��-ேமா எ�4 அ�6கிேற�. 

வ?�கி விழ இ��தவF�- ஊ�4ேகா* கிைட.த� ேபா* சாியான சமய.தி* நீ 

வ�தாB. எ� கவைல நீ:க ஒ� வழி C4’ எ�4 மன� வி/"� ேபசிய� சி:க�. 

 

‘அரேச ெவ4� ஒ2ைய� ேக/"� பய�ப"வ� சாிய�4. <� ஒ� நாி இ� 

ேபால.தா�, ெப�� 

 

ச.த.ைத� ேக/"� பய�த�. கைடசியி* பா�.தா* அ� ெவ4� ேதா* <ரசாக 

இ��க� க�ட�. நீ:க� பய�பட ேவ�டா�. நா� ேபாB இ�த <ழ�க.தி� 

காரண.ைத அறி�� வ�கிேற�' எ�4 ெசா*2 நாி %ற�ப/ட�. 

 

கா/"�-�ேள ேத+� ெகா�" ெச�ற நாி, சிறி� Hர.தி* அ�த� காைள 

மா/ைட� க�ட�. அதFட� ேபசி அத� ந/ைப� ெப'ற�. சி:க.திட� தி��பி 

வ��, அரேச, 'அ� ந�ைம� ேபா* ஒ� மி�க� தா�. ஆனா* <ர/" மி�க�, 

இ��தா8� அ� த:க>ட� ந/%� ெகா�ளேவ வி��%கிற�' எ�4 Cறிய�. 

 

'அ�ப+யானா*, அைத இ:ேக அைழ.� வா’ எ�4 சி:க� Cறிய�. 
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நாி அKவாேற எ�ைத அைழ.� வ�� சி:க.திட� வி/ட�. எ��� சி:க<� அ�4 

<த* உயி� ந�ப�களாB வாழ. ெதாட:கின. சி:க� அ�த எ�ைதேய த� 

அைம�சனா�கி� ெகா�ட�. இKவா4 பல நா/க� கழி�தன. 

 

ஒ� நா� கா/" மி�க:க>� அைம�ச�களாகிய நாிக>� ஒ�4 C+, அரசF�ேகா 

ந�மிட� அ�பி*ைல. இைரேய நம�-� சாியாக� கிைட�கவி*ைல. இனி நா� 

எ�ன ெசBவ�?’’ எ�4 ஆேலாசி.�� ெகா�+��தன. அ�ேபா� <த* நாி 

இர�டாவ� நாிைய� பா�.�, 'யாைன த� ம.தக.ைத� ெகா.�வத'-. தாேன 

பாகனிட� அ:-ச.ைத எ".�� ெகா".த�ேபா*, இ�த மா/ைட3� சி:க.ைத3� 

ந/%� C/+ ைவ.� நம�- நாேம ேக" ெசB� ெகா�ேடா�. த:களா* தா:கேள 

ெக/ட D�4 ேப�ைடய கைதேபா* இ��கிற� நம� கைத3�' எ�4 

வ�.த.�ட� Cறிய�. 

 

'இ�ேபா� நா� எ�ன ெசBவ�?’ எ�4 இர�டாவ� நாி ேக/ட�. 

 

‘கவைல�படாேத, @&�சியாக அKவி�வ�ைடய ந/ைப3� -ைல.� வி"ேவா�. 

பிற- நா� இ�த� கா/ைடேய ந� ைகவச�ப".தி� ெகா�ளலா�' எ�4 உ4தி3ட� 

ேபசிய� <த* நாி. ேம8� அ� ெதாட���, ‘எ�ப+ேயா ைகவி/"� ேபானைத 

மீ�"� ைகCட� ெசBவ��, இைடP4க� வராம*, த".�� ெகா�வ��, 

<ய'சியினா* அ�ைமயான ெச*வ.ைத. ேத+ அைடவ��, எ*லாவ'ைற3� 

ந�- ஆராB�� ெசBவ�� ஆகிய காாிய:களி* வ*லவ� தா� சாியான 

அைம�ச�’ எ�ற�. 

 

‘இKவள5 ெந�:கிய ந/பாB இ��-� சி:க.ைத3�, எ�ைத3� ந�மா* 

பிாி�க<+3மா? இ� ஆகிற காாியமா?’ எ�4 ேக/ட� இர�டா வ� நாி. 

 

‘E! @&�சியா* ஆகாத காாிய� எ�5� இ*ைல. காக� க��பா�ைப� ெகா�ற��, 

<ய* ஒ� சி:க.ைத� ெகா�ற��, ந�ெடா�4 ெகா�ைக� ெகா�ற�� எ*லா� 

@&�சியா*தா�!’ எ�4 Cறிய� <த* நாி. 
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‘உ�ைமதா�. @&�சியா* இவ�க� ந/ைப� பிாி�க<+3ேம ய*லாம* ேவ4 

வழியி*ைல. நீ அத'கானைத� ெசB' எ�ற� இர�டாவ� நாி, 

 

சி:க� தனியாக இ��-� ேவைள பா�.�, ‘அரேச, த:க>�- ஒ� தீைம ஏ'பட 

இ��பைத அறி�� நா� எ�சாி�கேவ வ�ேத�’ எ�4 %தி� ேபா/ட� ேபா* 

Cறிய�. 

 

'அ�ப+ெய�ன தீைம ய�?’ எ�4 சி:க� ேக/ட�. 

 

‘அரேச, இைத�ப'றி <�னாேலேய ெசா*2யி��ேப�. ஆனா*, உ:க� மன.தி* 

உ�ள வி��ப.தி� காரணமாக நா� ெசா*ல� C+ய உ�ைமைய� ெபாBயாக 

எ�ணி வி"I�கேளா எ�4 பய�ப/ேட�. அ�த� பய.தினா* தா� இ�வைர 

எ�5� ெசா*லவி*ைல' எ�4 ந*லவ� ேபால� ேபச. ெதாட:கிய நாி ேம8� 

ெதாட��� Cறிய�. "ஆனா*, எ� மன� ேக/க வி*ைல. நீ:க� எ�ன 

நிைன.தா8�, எKவள5 ேகாப� ெகா�டா8�, எKவா4 த�+.தா8� 

அைத�ப'றி� கவைல�படாம* த:க>�-. தீ:- வராம* கா�பா'ற ேவ�+ய 

வழிகைள� ெசBய ேவ�+ய� எ� கடைம எ�4 ேதா�றிய�. த:க>�- ேநரான 

%.தி ெசா*2, ெசBயேவ�+யைத� ெசB3�ப+ ெசB� வி/டா*தா�, பைகவ�க� 

ஒழிவா�க� எ�4 உ4தி ெகா�ேட�. ந*ல ஆேலாசைனக� ெசா*2 அரசFைடய 

மய�க.ைத அக'4வ��, த-�த @&�சிகைள� ெசB� பைகவ�கைள அழி�ப��, 

<�ேனா�க� இய'றி ைவ.த ஆ/சி 0* <ைற த�பாம* அரசாள� ெசBவ�� 

அைம�ச�களி� கடைமய*லவா? அதனா* தா� நா� இனி ேம8� 6�மாயி��க� 

Cடாெத�4 �ணி�� வ�ேத�. அரேச, தா:க� பைழய ேசைன அைம�சைர 

வில�கிவி/", இ�த� ெகா�% மா/ைட அ�த� பதவியி* ைவ.�� ெகா�Q�க�. 

தா:கேளா அதனிட� ந/%�ெகா�", அ�பினா*, அைத உய��த இட.தி* 

ைவ.தீ�க�. ஆனா* அ�த� ெபா*லாத மாேடா, தாேன இ�த� கா/ைட அரசாள 

ேவ�"� எ�4 நிைன�கிற�. அத'- எ�ேபா� ேவைள வ�� எ�4 

கா.தி��கிற�!" 

 

இைத� ேக/ட�� சி:க.தி'-� சிாி�பாக வ�த�.' ேச! எ�ன வா�.ைத  
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ெசா�னாB? அ�த எ�� எ�னிட� வ�� ேச��த ேபா� எ�னிட� எ�4� ந/பாக 

இ��பதாக ஆைணயி/"� Cறியேத த� வா�-4திைய மீறி அ� எ� அரைச. தர� 

ஆள நிைன�-மா? ஒ�கா8� அ�ப+யி��கா�’ எ�4 ம4.�� Cறிய�. 

 

‘அரேச, எைத3� நா� ந�றாக விசாாியாம* ெசா*லேவ மா/ேட�. த� பல.தி'- 

உ:க� பல� ஈடாகாெத�4 எ� எதிாிேலேய த:கைள இக&�� ேபசிய� அ�த 

மா". இ�F� அ� எKவள5 ெகா?�பாB� ேபசிய� ெதாி3மா? இத'- ேம8� 

தா:க� எ�ைன ந�பவி*ைல எ�றா*, நா� எ�ன ெசா*ல இ��கிற�?’ எ�4 நாி 

ச2.�� ெகா�ட�. 

 

‘அரசைர இக?கி�ற ஓ� அைம�சைன3�, பிற அைம�ச�க� பல�� வ����ப+ 

ெசBகி�ற அரசைன3� தி�மக� விலகி� ெச*வா�. ஆ/சி3� அவ�க� ைகைய 

வி/"� ேபாBவி"�, ந*ல -ல.தி* பிற�தவ�களாக5�, அறிவி' 

சிற�தவ�களாக5� உ�ளவ�கைள வில�கிவி/" ஒேர ஒ�வைன ம/"�, தைலைம 

அைம�சனாக ைவ.த5ட� அவF�- ஆணவ� உ�டாகி, அவ� அரைசேய 

ைக�ப'றி� ெகா�ள எ�ணமி"கிறா�. கைடசியி* அவ� த� அரசைனேய 

ெகா*ல5� நிைன�பா�. த�ைம� ெப�ைம�ப".தி� ேபா'4 கி�றவ�க>�- 

ைகமா4 ெசBயாம*, Dட�க>�- உபகார� ெசBய <�தி�ெகா�" ெச*பவ�க� 

தம�-.தாேம ெக"த* ெசB� ெகா�பவ�க� ஆவா�க�. ந�6 கல�த ேசா'ைற3�, 

அைச�� ஆ"கி�ற ப*ைல3�, வ�சக�களி� ந/ைப3�, த�ைன மி�சி 

நட�கி�ற அைம�ச�கைள3�, உடF�-ட� அக'றி விட ேவ�"�. இ*லா 

வி/டா*, அதனா* ெப�� ��ப� உ�டா-�’ எ�4 பலவாறாக நாி எ".�� 

Cறிய�. 

 

'அ�ப+ அ�த எ�� என�- எ�ன தீைம ெசB� வி/ட�, ெசா*!' எ�4 சி:க� 

ேக/ட�. 

 

‘அரேச, அ� த:கைள இக&�� ேப6கிறேத அ� ஒ�ேற ேபாதாதா?’ எ�4 நாி 

ேக/ட�. 

 

'இ��கா�. நாேம அத� ந/ைப வி��பி ஏ'4� ெகா�ேடா�. அ�ப+யி��க அ�  



13 

 

நம�-. தீைம ெசBய நிைன�க� காரணேம யி*ைல. அ�ப+ேய அ� தீைமெசBய 

<'ப/டா8�, அைத� ெபா4.�� ெகா�ள ேவ�"ேமய*லாம* நா� அத'-. 

தீைம ெசBய� Cடா�’ எ�4 சி:க� ெப��த�ைம3ட� Cறிய�. 

 

அ�ேபா� அ�த நாி இைட மறி.�, ‘அரேச, அரச பதவியி8� ெச*வ.தி8� 

ஆைசயி*லாதவ�க� யாேரF� இ��கிறா�களா? அ�த� காைள மா" ெபா*லாத�. 

அைத நீ:க� ந�பி� ெகா�+��பேத சாி இ*ைல. எ�ேபா�, எ�த வைகயா* 

உ:கைள� ெகா*லலா� எ�4 அ� சமய� பா�.�� ெகா�+��கிற�. ந*ல 

அறி5ைடய அைம�ச�க� ெசா*8� %.திமதி <த2* ந�ைச� ேபா* 

ேதா�றினா8� பி�னா*, அளவி*லாத ெச*வ.ைத3�, வா&�ைகைய3�, 

இ�ப.ைத3� உ�டா�-�. தீயவ�களி� ஆேலாசைன <த2* அ<த� ேபால. 

ேதா�4ேமF�, விைரவி* எ*லாவ'ைற3� இழ�க� ெசB3�. தன�- 

ேவ�+யவ� கைள வி/"வி/" ேவ�டாதவ�களி� உதவிைய நா"கி�ற ஒ�வ�, 

��ப� எ�கிற <தைலயி� வாயி* அக�ப/", �ைண ெசBவா� யா�மி�றி 

உயிைர இழ�க ேநாி"�. அ<�ா'றி வள�.தா8� எ/+ மர.தி� ந�6� -ண� 

மாறா�. பா8'றி வள�.தா8� பா�% ந�ைச.தா� க�-�. ேதைன ஊ'றி ஊ'றி 

வள�.தா8� ேவ�பமர.தி� கச�% மாறா�. அ�ேபால, தீயவ�க>�- எ.தைன 

ந�ைம ெசBதா8� அவ�க>ைடய ெக/ட எ�ண� மாறா�. தீயவ�கைள 

அ+ேயா" அழி.�விட ேவ�"�. அ�ேபா�தா� தீைம அழி3�. இ.தைன3� ஏ� 

ெசா*8கிேற� எ�றா*, அரசF�- ஒ� அபாய� வ�தா* அைத <� C/+ேய 

அறிவி�ப� அைம�ச� கடைமயா-�. த� அறிவினாேல அ�த அபாய� வராம* 

த"�ப�� அரசF�- மன உ4தி உ�டா�-த8� அ�த அைம�சF�-ாிய 

கடைமகளா-�. நா� இKவள5 எ".�� ெசா*23� தா:க� உண��ததாக. 

ெதாியவி*ைல. மத� பி+.த யாைனைய� ேபா* மன�ேபான வழியி* ெச*வ��, 

ெப�:ேக" ஏ'ப/ட கால.தி*, அைம�ச�கைள ெவ4.�� ேப6வ�� ம�ன�களி� 

இய*பாக� ேபாBவி/ட�’ எ�ற� நாி. 

 

‘சாி, நா� இ�4 அ�த எ�ைத இ� ப'றி� ேக/கிேற�” எ�ற� சி:க�. 'சாிதா�, 

சாிதா�! இைதவிட ேவ4 எ�ன ஆப.� ேவ�"�? @&�சி�கார� ஒ�வைன� 

ப'றிய ேயாசைனகைள மன.தி* ைவ.�� ெகா�ளாம*, அவனிடேம வாBவி/"� 

ெசா�னா* அைதவிட ஆப.� ேவ4 எ�ன ேவ�"�? 
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'தன�ெக�4 சிற�பாக ஆசிாிய� Cறிய உபேதச ெமாழிகைள3�, த� மைனவியிட� 

க�ட இ�ப.ைத3�, த�னிட� இ��-� ெச*வ.ைத3�, த� க*விைய3�, 

வயைத3�, தா� ெசB3� த�ம.ைத3�, த� ஆேலாசைனைய3� பிற� அறிய� 

Cற� Cடா� .Cறினா*, அதனா* ஏ'ப"� பய� அழி�� ேபா-�’ எ�4 உபேதச� 

%ாி�த� நாி. 

 

“எ�ைன அ�த மா" எ�ன ெசB�விட <+3�?’ எ�4 சி:க� த� வ2ைம3� 

ஆ:கார<� ேதா�ற� ேக/ட�. 

 

அ�த மா/ைட ந�%வேத Cடா�. அைத� ப�க.தி* ைவ.தி��பேத சாிய*ல. அைத 

ேம8� Cட ைவ.�� ெகா�+��தீ�களானா* D/ைட� E�சியா* அழி�த சீைல� 

ேபைன� ேபா* அழிய ேநாி"�” எ�4 எ�சாி.த� நாி. 

 

அ�த எ�� எ�ைன� ெகா*ல நிைன.தி��கிற� எ�பைத நா� எ�ப+. ெதாி�� 

ெகா�வ�?’ எ�4 சி:க� ேக/ட�. 

 

'இ�ேபா� அைத. ெதாி�� ெகா�ள <+யா�. அ� வாைல <4�கி� ெகா�", 

ெகா�ைப அைச.� எகிாி� -தி.�� பாய வ�� ேபா�தா� ெதாி3�! அரேச, உ:க� 

ந�ைம�காக.தா� இKவள5� ெசா�ேன�. மன.தி* ைவ.�� ெகா�>:க�. 

வாBவி/"� ெசா*2விடாம* நீ:க� எத'-� தயாராக இ�:க�. அ�த மா" 

த:கைள� பாயவ��ேபா� நீ:க� அச/ைடயாக இ��� விடாதீ�க�. உயி��- 

ஆப.� ஏ'ப/" வி"�. பாயவ�� மா/ைட உயி� பைத�க� பைத�க வைத.�� 

ெகா*8:க�’ எ�4 ெசா*2வி/" நாி சி:க.திடமி��� %ற�ப/ட�. எ�ைத� 

ேபாB� க�ட�. 

 

‘நாிய�பா, நல� தாேன?’ எ�4 நல: ேக/" வரேவ'ற� எ��. 

 

காைளயரேச! இ�த� சி:க அரசனிட� ேசைவ ெசB� வா&பவ�க>�- நல� 

எ:கி��� வ��? ெபா*லாத பா�% ேபால எ�ேபா�� ெகாைல. ெதாழிேல -றியாB 

வா?� இ�த� சி:க.ைத� ேச��� வி/ேடா�. நம�-� கிைட�-� ெச*வ.தா* 
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அத� பய� கிைடயா�. நா� எ�Oகி�ற ஏ�ண:களா8� ஏ�� பயனி*ைல. 

நா� எைத. தா� அFபவி�க <+கிற�?’ எ�4 நாி ேக/ட�. 

 

நாிய�பா, மன.தி* வ�சக� இ*லாம*, ம�ன� மணமறி�� நட�� ெகா�டா* 

��ப <�ேடா? எKவள5 ேகாப�காரராக இ��தா8� ந�மிட� அ�பாB 

இ��பா�கேள! த:க� 6'ற. தாைர�ேபால ந�ைம3� க�தி உய�5 த�வா�கேள!’ 

எ�4 எ�� Cறிய�. 

 

காைளயரேச, ெச*வ.ைதயைட�� அதனா* கிைட�-� இ�ப.ைத 

அைடயாதவ�க� இ*ைல. ெப�களி� இ�ப.ைதயைட�� அதனா* த:க� பல� 

இழ�காம* வா&�தவ�க� இ*ைல. ெகா+ய சா5�-. த�பி வா&�தவ�க>� 

இ*ைல. அ�ேபா* அரச�க� மன� வி��%�ப+ நட�க� C+யவ�க>� இ�த 

உலக.தி* இ*ைல. 

 

‘தீயவ�கைள� ேச��� நலமைட�தவ�க� யா�ேம இ*ைல. பி�ைச�-� ேபாB 

��ப�படாத வ�க� ஒ�வ�� இ*ைல. கள5. ெதாழி2னாேல ெப�� ெச*வ.ைத 

உ�டா�கி� ெகா�டவ�க� எவ�� இ*ைல. அ�ேபால பயம'ற அரச�களாேல 

வா&5 அழியாதவ�க>� யா�ேம இ*ைல. 

 

‘ந*ல இட.ைத அைட��, த:க� ந*ல கால.தினாேல, ந*ல ெபா�ைள அைட�� 

ந*ல ேதாழ�கைள� ெப'4, ந"�கமி*லாத மன54தி பைட.தவ�க� சில நா� 

இ�ப வா&5 வா&வா�க�. ம'றவ�க� எ�ேபா� எ�த� கண.தி* அழிவா�க� 

எ�4 ெசா*ல <+யா�’ எ�4 Cறி <+.த� நாி. 

 

‘நாிய�பா, இெத*லா� எத'காக� ெசா*கிறாB. அரச� உன�- எ�ன ேக" 

நிைன.தா�?” எ�4 காைள ேக/ட�. 

 

‘அரச� வ�சகமாB நட�� ெகா�டா8� அைத ெவளியி* ெசா�னா*, 

ெசா*பவ�க>�-. தா� அவமான� உ�டா-�. இ�த� ெசBதி அரசF�-� சிறி� 

ெதாி�தா8� எ�ைன� ெகா�4 வி"வா�?. 
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'இ��தா8� நீ3� நாF� மன� ஒ�றிய ந�ப�க�. ஆைகயா*தா� ெசா*கிேற�.  

நாைள�-� சி:கம�ன� த� ேசைனக>�ெக*லா� ஒ� ெபாிய வி��� ைவ�க� 

ேபாகிறா�. அத'- உ�ைன.தா� ெகா�4 C4 ேபாட எ�ணியி��கிறா�' 

எ�4 Cறி <+.த� நாி. 

 

இைத� ேக/ட�� அ�த எ�தி� ெந�6 கல:கிய�. நாிய�பா, அரச� எ�ைன� 

ெகா*ல நிைன.தத'- எ�ன காரண�?’ எ�4 நா�-ழற� ேக/ட�. 

 

“இைள.தவ�க� ேம* எ*லா��-ேம ேகாப� வ�� எ�பா�க�. ெகா+ய 

அரச�களி� ேகாப.தி'-� காரண� யாரா* அறிய <+3�? 

 

பர�� கிட�-� கட2� ஆழ.ைத அள�தா8� அள�கலா�; உலக.தி� 6'றளைவ 

அள�தா8� அள�கலா�; மைலயி� உயர.ைத அள�தா8� அள�கலா�; 

ெப�களி� மன.ைத அள�தா8� அள�கலா�; த�னிட� வ�பவ�கைள 

இைர�காக� ெகா*8� இ�த அரச�களி� மன.ைதயாரா8� அள�க <+யா�. 

 

'மி�ன* ெகா+ேபா�ற ெப�களி� மன� எ�ேபா�� கா<கைரேய வி��பி 

நி'-�. ெபா�ென*லா� உேலாபிக� ேச�.� ைவ.தி��-� ெபா�ேளா"தா� 

ேபாB� ேச��. ெப�மைழ3� கட2ேல ேபாB.தா� ெபB3�. அ�ேபா*, 

அரச�க>� அ�கைத இ*லாதவ�கைள.தா� வி��பி� C"வா�க�. 

 

'ஏதாவ� ஒ� காரண.தா* அரச� ேகாப� ெகா�+��தா*, ேவெறா� காரண� 

Cறி அவ� மன.ைத. தி�.திவிட <+3�. காரண� இ*லாமேல ேகாப� 

ெகா�டவைன எ�ப+ மன� மா'ற <+3�? அ�4 உ�ைன அைழ.� வ�� 

அதிகார� ெகா".த� சி:க�. இ�4 ெகா*ல நிைன�கிற�. இைதெய*லா� 

நிைன.தா* பாவமாயி��கிற�!’ எ�4 நாி இர�க பாவ.�ட� ேபசிய�. 

 

'�/ட�க>�- ெதாட��� ந�ைம ெசBவ��, Dட�களிட� இனிய ெமாழி 

ேப6வ��, ஊைம�- உபேதச� ெசBவ�� ந/டேம தவிர ஒ� ந�ைம3� இ*ைல. 
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‘அறிவி*லாதவF�- ந*லறி5 %க/"வ��, தீய அ'ப�களிட.�� த� இ*லாைம 

Cறி இர�ப��, ��ப<� ேநா3� த�� ெப�கைள� கா�ப��, க*2�ேம* 

எறி�த க�ணா+ வைளய* ேபா* பயனி�றி� ெக"�. 

 

‘உ�% ம� நில.தி* ெபBத மைழ3�, ெசவிட�க>�-� ெசBத உபேதச<�, 

தீயவ�க>�-� பைட.த ேசா4� ஒ�4தா�. 

 

‘ச�தனமர� கா/+8�, தாமைர� -ள.தி8�, தாைழ� ெச+யி8� பா�%� 

<தைல3� <�>� ேச�வ�ேபா* அரச�கைள. �/ட�க� ேபாB� @&�� 

ெகா�வா�க�. 

 

'ஆகேவ ந*லறி5 பைட.தவ�க�, ம�ன�களிட� ேபாB� ேச��தா*, 

அ�ம�ன�கைள மனமா4பாடைடய� ெசBவ��, அவ�கைள� ெகா*ல 

நிைன�ப��, @�க� %ாிவ�� �/ட�களி� இய'ைக நீதிேயயா-�,’ 

 

இ�ப+ெய*லா� நாி Cறிய�� அ�த மா" �யர.�ட�, சி:க ம�னனி� இனிய 

ெசா*8�, ஆதரவான ேப�6�, அ�%� பா�ைவ3� எ*லா� உ�ைம எ�4 நா� 

நிைன.�� ெகா�+��ேத�. கைடசியி* அவ� எ�ைன� ெகா�4விட <+5 

ெசB� வி/டானா? இ� நீதியா? நியாயமா?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

‘உன�- நம� ம�ன� வண�க� ெசா*2ய��, உ�ைன. த?வி� ெகா�ட��, 

அ�கி* ைவ.� உபசார:க� ெசBத�� எ*லா�, ஒ� நா� ெகா�4 விடலா� எ�ற 

எ�ண.ேதா" தா�. 

 

‘கட5� இ�ைள� கட�க விள�ைக� பைட.தா�. கடைல� கட�க. ேதாணிைய 

உ�டா�கினா�. ஆனா* தீயவ� ெந�சி* உ�ள வ�சக.ைத� கட�க. த�க 

எைத3� அவ� உ�டா�க வி*ைல. 

 

‘யாைனயி� ெவறிைய அ:-ச.தா* அட�கலா�. ெவயி2� ெகா"ைமைய 

விசிறியா* தணி�கலா�. அ'ப�களி� ெவறிைய அட�க ம/"� வழியி*ைல. 

அவ�க� ெச.தா*தா� அ� அவ�கேளா" ேச��� அழி3�. 
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'Eவி* இ��-� ேதைன உ�" இ�பமாக வா&வைத வி/", யாைனயி� மத நீைர 

உ�ண� ேபாB அத� <ற� ேபா�ற காதினா* அ+ப/"� சா-� வ�". 

அ�ேபா* ந*லவ�க� ேப�ைச� ேக/காம*, தீயவ�க� ெசா*வைத� ேக/" ஒழி�� 

ேபாவ� �"�-ைடய அரச�களி� த�ைம. 

 

‘தீயவ�களி� ேச��ைகயா* ந*லவ�க>� ந/ட� அைடவா�க�; அதனா* ஒ� 

ந�ைம3� வரா�. ஒ� காக�, ஒ� ஒ/டக.ைத அழி.த கைத3� இைத� ேபா�ற� 

தா�. 

 

ெகா+யவ�கேளா" C+யவ�க� யாராயி��தா8� அவ�க� உயி�வி/" ஒழிய 

ேவ�+ய� தா�. D��க.தன<�ள அரச�க� ைகயி* இற�பைத விட� ேபாாி* 

இற�ப� சிற�பா-�. 

 

ேபாாி* உயி� வி/டா* 6வ��க� ேபாகலா� இ*லாவி/டா* இ�த உலக.ைத 

ஆளலா�. Iணாக, ஒ�4�-� பயனி*லாம* உயிைர வி/டா*, ெசா��க<� 

கிைட�கா�; Eமி3� கிைட�கா�; நரக.தி* தா� ேபாB� ேசர ேவ�"� . 

 

பைகவ�கேளா" ேபாாி/" இற�தவ�க� இற�தவ�களாக� க�த�பட மா/டா�க�. 

உயி��-� பய�� ெகா�" உயிேரா" இ��பவ�க� ெவ4� நைட� 

பிண:கேளய�றி ேவற*ல�. 

 

அறிவி*லாதவ�க�, த:க>�கி��-� பல.ைத ைவ.�� ெகா�" ம'றவ�கைள� 

சிறியவ�க� எ�4 மதி.� வி"கிறா�க�. இ� எ�ப+யி��கிற ெத�றா* சி/"� 

-�விைய அ'பெம�4 நிைன.� கைடசியி* கடலரச� த� Iரா�% அட:கியைத� 

ேபா2��கிற�.’ எ�4 பல கைத கைள� Cறி, நாி காைள மா/"�-� ேகாப.ைத 

உ�டா�கி வி/ட�. 

 

எ*லாவ'ைற3� உ�ைம எ�4 நிைன.�� ெகா�ட எ�� ,'ஒ�%ய�வி*லாத 

அ�த� சி:க.ைத� ச�ைடயி/"� ெகா*ல எ�ப+ <+3�? அத'- ஒ� த�திர� நீ 

ெசா*ல ேவ�"�’ எ�4 நாிைய. தாேன ேக/ட�. 
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'சி:க� உ�ைன� ெகா*ல வ��ேபா�, ேகாப.�ட� வ��. அ�ேபா� அத� உட* 

ந":கி� ெகா�+��-�. வாைய� பிள�� ெகா�" க�க� சிவ�க அ� பாB�� 

வ��. அ�த சமய� பா�.� வாைல. H�கி� ெகா�" தைலைய3� ெகா�ைப3� 

ஆ/+யப+ எதிாி* ெச�4 ேபாாி"’ எ�4 நாி வழி ெசா*2ய�. 

 

இKவா4 எ�ைத <"�கிவி/" நாி, ேநேர சி:க.திட� ெச�ற�. 

 

'இ�4 எ�� த:கைள� ெகா*ல வ�கிற� அரேச, எ�சாி�ைகயாயி�:க�’ எ�4 

ெசா*2 வி/"� ெச�ற�. 

 

சிறி� ேநர.தி* எ�� அ:ேக வ�த�. அ�ேபா� சி:க� ேகாப.ேதா" அைத உ'4� 

பா�.த�. அத� க�க� சிவ�தி��தன. இைத� க�ட��, ந�ேமா" ச�ைட 

ெசBய� சி:க� தயாராக இ��கிற� எ�4 நிைன.�� காைளமா" வாைல. H�கி� 

ெகா�" ெகா�ைப ஆ/+யப+ ஒ+ வ�த�. 

 

சி:க� அத� வாைய� பிள�� ெகா�" அத� ேம* சீறி� பாB�த�. ம�O� 

வி�O� அதிர, கட8� மைல3� அதிர, அைவ ஒ�ெறாெடா�4 ேமாதி� ேபாாி/ட 

கா/சி பா��க� பய:கரமாயி��த�. இர�" நாிக>� இ�த� பய:கரமான 

கா/சிைய ஒ� %த� மைறவி* நி�4 பா�.�� ெகா�+��தன. காரணமி*லாம* 

அைவயிர�"� ஒ�ைறெயா�4 உைத�ப�� ேமா�வ�� அைறவ�� க�ட 

இர�டாவ� நாி�- மன� ெபா4�கவி*ைல. 

 

அ�, <த* , நாிைய� பா�.�, 'ேபா��, அரச��-. ��ப� உ�டா�-வ� ெதBவ. 

�ேராக� அ*லவா? ச�ைடைய வில�கி மீ�"� ந/ைப உ�டா�கி வி"வ�தா� 

சாி. 

 

'உ�ைம யி*லாம* %�ணிய� ேத"ேவா��, உறவின�கைள� ெக".�� ெச*வ� 

ேச��ேபா��, பலா.கார.தினா* ெப�கைள அைடேவா��, உயி��-யிரான 

இ�வைர� ெக".�. தா� வாழ நிைன�ேபா�� உலகி* இ�பமைடய மா/டா�க�. 

�/ட %.தி ெக/டைத� ேபால5�, இ��ைப எ2 தி�ற ெத�ற ெச/+ைய� 

ேபால5� ��பமைட வா�க�. ஆகேவ, நீ இ�ேபாேத ேபாB அவ�க� ச�ைடைய 

வில�கி வி"' எ�4 பலவாறாக எ".�� ெசா*2ய�. 
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இைத� ேக/ட <த* நாி ஒ�வாறாக மன� ேதறி� சி:க.ைத ேநா�கி� ெச�ற�. 

அத'-� சி:க� எ�ைத� ெகா�4 வி/ட�. 

 

ெச.�� கிட�த மா/ைட� க�" சி:க� க�ணி� வி/"� %ல�பி� ெகா�+��த�, 

அ�கி* ெச�ற <த* நாி, சி:க.ைத� பா�.�, 'ச�ைட�- வ�தவைன.தாேன 

ெகா�றீக�? இத'- ஏ� அழ ேவ�"� அரேச?' எ�4 ேக/ட�. . 

 

ஒ� ந�ைம3� தராத ந�6 மரமானா8�, நா� வள�.தைத நாேம ெவ/"வெத�றா* 

உள� ெபா4�-ேமா, உலக� %க?� ஓ� அைம�சைன� ெகா*8கி�ற அரசF�-� 

ெப�� ேக" வராதா?’ எ�4 Cறி� சி:க� வ��திய�. 

 

‘அரேச, கடைம�ப+ நடவாதவ�கைள3�, த� ெசா* ேகளாத மைனவிைய3�, 

மன.தி* கபட� நிைன.தி��-� ேதாழைன3�, ெப�� ேபாாிேல %ற<�கி/" 

ஓ"� ேசைனைய3�, ஆணவ ெவறி பி+.தி��-� அைம�சைன3� <�பி� 

பாராம* அழி.� வி"வேத சிற�த நீதியா-�. இவ�களா* கிைட.த இ�ப.ைத� 

ப'றி அரச�க� நிைன.�� பா��க ேவ�+யதி*ைல.” 

 

இ�ப+� பலவிதமாக� Cறி, அ�த� சி:க. தி� ெந�சி* இர�கேம இ*லாம* 

அ+.� வி/ட� <த* நாி. 

 

பிற-, இர�டாவ� நாிைய3� ேச�.�� ெகா�" ெச.�� கிட�த எ�தி� உடைல 

இ?.�� ெச�4 கா/+� ேவெறா� ப�க.தி* ெகா�" ேபாB� ேபா/". த� 

இனமாகிய நாிக>�ெக*லா� வி��தி/". தாF� தி�4 மகி&�தி��த�. 

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

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ஆ�! பி%,கிய �ர,�ஆ�! பி%,கிய �ர,�ஆ�! பி%,கிய �ர,�ஆ�! பி%,கிய �ர,�    

 

பைழய ஊ� ஒ�றி* ஒ� ேகாயி* இ��த�. ேகாயி* தி��பணி�காக மர:கைள 

அ4.�� ெகா�" வ�� ேபா/+��தா�க�. அ�த மர:களி� ஒ�ைற இர�டாக 

அ4.�� ெகா�+��த த�ச�, பாதி அ4.தபி� அ4.த பிளவிேல ஆ�% 

ைவ.�வி/", மீதிைய அ4�காம* ெச�4 வி/டா�. ேகாயிைலய".தி��த 
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மா�ைள மர� ேசாைலயி* பல -ர:-க� இ��தன. அ�த� -ர:-களி* சில, தாவி 

விைளயா+� ெகா�ேட மர� அ4.�� கிட�த இட.தி'- வ�� ேச��தன. அவ'றி* 

ஒ� -ர:- பாதி பிள�� கிட�த மர.தி� ேம* வ�� உ/கா��த�. அ� 

6�மாயி��காம*, அ�த மர�பிளவி* ைவ.தி��த ஆ�ைப அைச.� அைச.�� 

பி":கிய�. ஆ�ைப� பி":கிய5ட�, பிள�தி��த மர.தி� இ� ப-திக>� 

ெந�:கின. அவ'றி' கிைடயிேல மா/+� ெகா�ட அ�த� -ர:- உட* ந6:கி 

உயி� வி/ட�. 

 

ஆைகயா* தன�-. ெதாட�பி*லாத ஒ� காாிய.தி* தைலயிட�Cடா�. 

---------- 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. -ரெசா. ேக�ட நாி-ரெசா. ேக�ட நாி-ரெசா. ேக�ட நாி-ரெசா. ேக�ட நாி    

 

ஒ� நாி பசியினா* இைர ேத+. திாி�� ெகா�+��த�. அ�ேபா� ஒ� ெப�� 

ச.த� ேக/ட�. அ� ேக/" நாி ெந�ச� �O�-'ற�. த�ைன�ேபால இைர 

ேத+� ெகா�" ஏேதF� ெபாிய மி�க� ஒ�4 %ற�ப/+��கிறேதா எ�4 அ� 

பய�த�. த� பசி தீ�<� தா� பிறிெதா� மி�க.தி� பசி�- வி��தாகிவிட� 

C"ேமா எ�4 கல:கிய�. இ��தா8�, இ� எ�ன எ�4 ெதாி�� ெகா�ள 

ேவ�"� எ�4 மன.ைத. திட�ப".தி� ெகா�ட�. ெம*ல ெம*ல அ� கா/ைட� 

6'றி� ெகா�" ஒ2 வ�த திைச ேநா�கி� ெச�4 ஒ� ேபா��கள.ைதயைட�த�. 

அ:- யா�� இ*ைல. ஆனா*, அ:கி���தா� ஒ2 வ�த�. நாி, ெம*ல ெம*ல 

ெந�:கி� ெச�4 பா�.த�. ஒ� மர.த+யி* பைழய ேபா� <ர6 ஒ�4 கிட�த�. 

அத'- ேநேர ேமேல இ��த மர�கிைள, கா'றி* ேம8� கீ?மாக அைச3� ேபா�, 

அ�த <ரைச. தா�கிய�. அ� தா�-� ேபாெத*லா� ெப�� ச.த� ேக/ட�. இைத 

ேநாி* க�ட பிற-, அ�த நாி, 'E! ெவ4� ேதா* <ர6தானா? இத'கா நா� 

இKவள5 பய�ப/ ேட�!' எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட ேபாBவி/ட�. 

-------- 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. த,களா  தா,கேள ெக�ேடா�த,களா  தா,கேள ெக�ேடா�த,களா  தா,கேள ெக�ேடா�த,களா  தா,கேள ெக�ேடா�    

 

<� கால.தி* ஒ� சாமியா� இ��தா�. அவ� ெபய� ேதவச�மா எ�ப�. அவ� 

பி�ைச ெய".�� பிைழ.� வ�தா�. பி�ைச ெய".�� ேச�.த காைச ெய*லா� 

அவ� ஒ� க�ைதயி* <+�� ைவ.தி��தா�. அவ� பண� ேச�.� ைவ.தி��ப� 

யா��-� ெதாியா�. ஆனா*, இைத எ�ப+ேயா ஆஷாடEதி எ�ற பா��பன� 

ெதாி�� ெகா�" வி/டா�. ஆஷாடEதி ஒ� தி�ட� தி�+� பிைழ�பேத அவ� 
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ெதாழி*. சாமியா�ைடய க�ைதைய. தி�+ எ".�� ெகா�" வி/டா*, பிற- 

நா�ேதா4� தி�ட ேவ�+யதி*ைல. அ�த� பண.ைத� ெகா�" பல நா� இ�ப 

வா&5 நட.த <+3� எ�4 ஆஷாடEதி நிைன.தா�. இத'- அவ� ஒ� @&�சி 

ெசBதா�. 

 

ஆஷாடEதி சாமியாாிட� வ��, அவ� கா2* வி?�� வண:கினா�. தன�-. 

தி�மணமாக வி*ைல எ�4�, த�ைன� சீடனாக ஏ'4� ெகா�", ந*ல வழி கா/ட 

ேவ�"� எ�4� ேவ�+னா�. ேதவச�மா5� அவைன. த� சீட னாக ஏ'4� 

ெகா�டா�. ஆஷாடEதி3� மிக5� ந*லவ� ேபா* சாமியா��-� பணிவிைடக� 

ெசB� வ�தா�. 

 

இ�ப+யி��� வ�� நாளி* ஒ� நா�, ஓ� அ�தண� இவ�க>�- வி��� 

ைவ.தா�. வி�� ��"வி/"� %ற�ப/ட அவ�க� ெந"��ார� ெச�ற பிற-, 

ஆஷாடEதி த� தைலயி* கிட�த ஒ� ���ைப� கா/+, '6வாமி, நம�-� ேசா4 

ேபா/ட அ�தண� I/+2��� இ�த. ���% எ�ைன3� அறியாம* ஒ/+� 

ெகா�" வ�� வி/ட�. உணவளி.தவ� I/"� ெபா�ைள ஒ� ���பானா8� 

எ".� வரலாமா? இேதா நா� ஒ+�ேபாB இைத. தி��பி� ெகா".�வி/" வ�� 

வி"கிேற�’ எ�4 ஓ+னா�. சிறி� Hர� ெச�4 ஒ� மைறவான இட.தி* ெந" 

ேநர� உ/கா�� தி���வி/" அவ� தி��பி வ�தா�. 

 

இ� நிக&�சி�-� பிற-, ேதவச�மா5�- த� சீட� ேம* ந�பி�ைக அதிகமாகிய�. 

 

ஒ� நா� சாமியா�� சீடF� ஒ� -ள� கைரைய அைட�தா�க�. -ள.தி* இற:கி� 

கா* ைக க?வி� ெகா�" வ�வத'காக சாமியா� ேபா-� ேபா�, கைரயி* இ��த 

ஆஷாடEதியிட� எ�4� வி/"� பிாியாத த� க�ைத <+�ைப� ெகா".�. 

ைவ.தி��-�ப+ Cறிவி/"� ேபானா� 

 

சாமியா� ைக கா* க?வி� ெகா�" தி��%� ேபா�, -ள.தி� கைரயி* ம'ெறா� 

ப�க.தி*, இர�" ஆ/"� கடா�க� </+ ேமாதி� ச�ைட ேபா/"� 

ெகா�+��தன. �ர.தி2��� இைத� பா�.�� ெகா�+��த ஒ� நாி அவ'றி� 

தைலயி2��� வழி�� தைரயி* கிட�-� இர.த.ைத� -+�பத'காக அ:- 

வ�த�. இர�" கடா�க>�- இைடயி* %-�� இர.த� -+�க. ெதாட:கிய நாி 
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அவ'றி� இைடயி* சி�கி </"� ப/" ேமா��" உயிைர இழ�த�. இ�த 

ேவ+�ைகைய� பா�.�� ெகா�ேட சாமியா� ேதவச�மா த�ைன மற�� நி�4 

ெகா�+��தா�. 

 

இ�த ேவைள ேபானா* இ�ெனா� ேவைள வாB�கா� எ�4 எ�ணிய 

ஆஷாடEதி அ�ேபாேத, சமியாாி� க�ைத <+�ைப எ".�� ெகா�" ஓ+ 

வி/டா�. கா/"�-� எ:ேகா ெச�4 மைற�� வி/டா�. தி��பி வ�த சாமியா� 

த� சீடைன� காணாம* மன� வ��தினா�. அவைன. ேத+� ெகா�" ஊ� ஊராக 

அைல�தா�. 

 

அைல�த�தா� மி�ச�. கைடசிவைர அவ� ஆஷாடEதிைய� க�" பி+�கவி*ைல. 

 

அறிவி�ைமயா* ேதவச�மா த� ைக�ெபா�ைள இழ�தா�. ேயாசைனயி*லாம* 

ஆ/"�கடா� ேபாாி* ந"வி* ெச�4 மா/+� ெகா�" நாி உயிாிழ�த�. 

 

இ�தா� த:க>�-. தா:கேள ேக" ெசB� ெகா�ட கைத. 

---------- 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. க��பா�ைப	 ெகா�ற காக�க��பா�ைப	 ெகா�ற காக�க��பா�ைப	 ெகா�ற காக�க��பா�ைப	 ெகா�ற காக�    

 

ஒ� மர� கிைளயி* ஆO� ெப�Oமாக இர�" காக:க� C" க/+� ெகா�" 

வா&�� வ�தன. அ�த� காக:க� அ�மர� கிைளயி* ெந" நாளாக. த:கியி��� 

வ�தன. அ�த மர.தி* இ��த ஒ� ெபா���-� க��பா�% ஒ�4 %திதாக வ�� 

ேச��த�. அ�த� க��பா�%, ெப�காக� இ"கி�ற </ைடகைள எ*லா� ஒ�4 

விடாம* -+.�� ெகா�+��த�. காக:களா* இைத� ெபா4.�� ெகா�+��க 

<+யவி*ைல. 

 

ஆ� காக� த� உயி� ந�பனான நாி ெயா�றிட� ேபாB ேயாசைன ேக/ட�. 

 

'அ�த� பா�ைப� ெகா*வத'- நா� ஒ� வழி ெசா*கிேற�. அரசியாாி� -ளிய* 

அைற�-� பற�� ேபா. அவ�க� -ளி�6� ெச*8� ேபா� கழ'றி ைவ�-� 

நைககளி* ஒ�ைற� ெகா�" வ�� ெபா�தி* ேபா/" வி". பிற- எ�ன நட�கிற� 

எ�4 பா�!' எ�ற� நாி. 

 



24 

 

காக� அ�ெபா?ேத அர�மைன�-� பற�� ெச�ற�. அரசி அ�ேபா�தா�  

நைககைள� கழ'றி ைவ.�வி/"� -ளி�க. ெதாட:கினா�. காக� ேபாB ஒ� 

நைகைய� ெகளவி� ெகா�" பற�த�. அரசி Cவினா�. உடேன ேவைல ஆ/க� 

ஓ+ வ�தா�க�. அரசி நட�தைத� Cறிய�� ேவைலயா/க� காக.ைத� பி� 

ெதாட��� ஒ+ வ�தா�க�, காக� பற�� வ��, பா�% இ��த ெபா���-� 

நைகைய� ேபா/"வி/" ேவகமாக� பற�� ெச�ற�. பி� ெதாட��� வ�த 

ேவைல�கார�க� இைத� க�டா�க�. உடேன ேவகமாக ஓ+ வ�� அ�த மர� 

ெபா�ைத� பிள�தா�க�. உ�ேளயி��த பா�% சீறி� ெகா�" ெவளியி* வ�த�. 

அர�மைனயா/களி* ஒ�வ�, த� வாளா* அைத இ� ��டாக ெவ/+� 

ேபா/டா�. பிற- ேவைல�கார�க� ெபா���-� கிட�த நைகைய எ".�� 

ெகா�" ேபாB அரசியிட� ெகா".தா�க�. 

 

காக:க� எKவிதமான கவைல3� இ*லாம* </ைடயி/"� -�6 ெபாாி.� 

ேம8� பல நா/க� இ�பமாக வா&�� வ�தன. 

 

@&�சியினா* எைத3� எளிதாக <+�கலா� எ�பத'- இ�த� கைத ஓ� எ".�� 

கா/டா-�. 

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

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. சி,க�ைத	 ெகா�ற -ய �சி,க�ைத	 ெகா�ற -ய �சி,க�ைத	 ெகா�ற -ய �சி,க�ைத	 ெகா�ற -ய �    

 

ஓ� அட��த கா/+* சி:க� ஒ�4 இ��ந� அ� அ�த� கா/+* இ��த ம'ற 

வில:-கைள எ*லா� க�டப+ ேவ/ைடயா+� ெகா�4 தி�4 ெகா�+��த�. 

இKவா4 நா>�- நா� அத� ெவறி� ெசய* அதிகமாகி� ெகா�" வ�த�. இைத� 

க�ட ம'ற வில:-கெள*லா� ஒ�றாக� C+ அ�த� சி:க.தினிட� ெச�றன. 

 

'சி:க�, இ�த� கா/+* உ�ள வில:-கைள எ*லா� க�டப+ Iணாக� ெகா�4 

ெகா�+��க ேவ�டா�. இ�ப+� ெசB� ெகா�+��தா* விைரவி* இ�த� 

கா/+* வில:-கேள இ*லாம* ேபாBவி"�. ஆைகயா* நா:க� இத'- ஒ� 

ஏ'பா" ெசBகிேறா�. நா� ஒ�4�- ஒ� வில:- ஆக உன�- இைரயாக அF�பி� 

ெகா�+��கிேறா�' எ�றன. 

 

சி:க� இ�த ஏ'பா/"�- ஒ�%� ெகா�ட�. அ�ேபா* ஒKெவா� நா>� 

ஒKெவா� வில:காக வ�� சி:க.தி'- இைரயாகி� ெகா�+��தன. 
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ஒ� நா� ஒ� <ய2� <ைற வ�த�.' இனி நா� பிைழ�க <+யா�. இ��தா8� ஒ� 

<ய'சி ெசB� பா��கலா�. இதி* நா� ெவ'றி ெப'றா* கா/" வில:-கைள 

எ*லா� கா�பா'றிய ெப�ைம நம�-� ேச��. நா<� சாவினி�4 த�பலா�’ எ�4 

அ�த <ய* ஒ� சி�தைன ெசBத�. 

 

சி:க.தி� பசி ேவைள�-� ெச*ல ேவ�+ய <ைற�ப+ ெச*லாம*, ெந"ேநர� 

கழி.�� ெச�ற� <ய*. ேவைள த�பி வ�த <யைல� க�ட சி:க.தி'-� ேகாப� 

வ�� வி/ட�. 

 

‘ஏ, அ'ப <யேல, ெபாிய மதயாைன Cட எ� பசி ேவைள�-. த�பி வ�ததி*ைல. நீ 

ஏ� பி�தி வ�தாB?’ எ�4 சீறிய�. 

 

ஐயா, ேகாப� ெகா�ளாதீ�க�. உ:க� பசி ேவைள�-� சாியாக வ�� ேசர 

ேவ�"� எ�4 சாியான ேநர.தி*தா� %ற�ப/ேட�. ஆனா* வழியி* ம'ெறா� 

ெகா+ய சி:க.ைத� க�", எ:ேக அத� க�ணி* ப/டா* அத'- இைரயாகி 

வி"ேவாேமா எ�4 பய�� ஓாிட.தி* ஒளி�� ெகா�+��ேத�. ெம*ல ெம*ல 

அ�த� சி:க�, அ:கி��த ஒ� ெபாிய -ைக�-� Sைழ�� ெச�றைத� க�ட பிற-, 

ெவளி�ப/" ேவகமாக உ:களிட� வ�� ேச��ேத�’ எ�ற� அ�த <ய*. 

 

‘எ�ைன. தவிர இ�ெனா� சி:க<� இ�த� கா/+* இ��கிறதா? எ:ேக அைத� 

கா/" பா��கலா�! 'எ�ற� சி:க�. 

 

உடேன <ய* சி:க.ைத அைழ.�� ெகா�" ேபாB� ப�க.தி* இ��த ஒ� பா?: 

கிண'ைற� கா/+ய�. ேச4� நீ�மாக இ��த அ�த� கிண'4�-� சி:க� எ/+� 

பா�.த�. ெதளிவாக� கிட�த அ�த� கிண'4 நீாி* சி:க.தி� நிழ* ெதாி�த�. 

 

<ய* ெசா*2ய ம'ெறா� சி:க� அ� தா� எ�4 எ�ணிய அ�த Dட� சி:க�, 

ஆ.திர: ெகா�" கிண'4�-�ேள பாB�த�. கிண'4�-� இ��த ேச'றி* சி�கி 

அ� ெவளியி* வர <+யாம* உயிாிழ�த�. 

------------- 
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1.7. 1.7. 1.7. 1.7. ெகா	ைக	 ெகா�ற ந#%ெகா	ைக	 ெகா�ற ந#%ெகா	ைக	 ெகா�ற ந#%ெகா	ைக	 ெகா�ற ந#%    

 

நா� ேதா4� மீ�கைள� ெகா.தி.தி�4 உட* வள�.� வ�த ஒ� ெகா�- 

இ��த�. அ� வழ�க� ேபால ஒ� -ள.தி'- மீ� ெகா.தி. தி�ன� ெச�ற�. 

அ�ேபா� -ள.தி� கைரயி* ஒ� பா* ந�" மிக� கவைலேயா" நி�4 

ெகா�+��த�. 

 

அ�த ந�ைட� பா�.�, 'நீ ஏ� கவைலேயா+��கிறாB?' எ�4 ெகா�-� ேக/ட�. 

எ�ன ெசா*ேவ�! ெகாைலகார�களாகிய வைலகார�க� இ�த� ப�க.தி8�ள ஏாி, 

-ள� எ*லா� வைல Iசி ஒ� சி�ன�சி4 ெபா+ மீ� Cட விடாம* பி+.�� 

ெகா�" ேபாB வி/டா�க�. நாைள�- இ�த� -ள.தி'- வரேவ�"� எ�4 

ேபசி� ெகா�" ேபாயி��கிறா�க�. நாைள�- வ�� பி+.�� ெகா�" ேபாB 

ச�ைத�கைடகளிேல ைவ.� வி'4 வி"வா�க�. இவ�க� ைக�-. த�%வ� எ�ப+ 

எ�4தா� சி�தி.�� ெகா�+��கிேற�’ எ�4 பா*ந�" பதி* Cறிய�. 

 

'ந�ேட, ந�ேட, பா* ந�ேட! அ�த� பழி கார வைலகார�க� வ�<�ேன 

த�%வி�க நா� ஒ� வழி சி�தி.தி��கிேற�. அ�த�ப+ ெசBதா* எ*லா மீ�க>ேம 

உயி� த�பலா�' எ�4 ெகா�- Cறிய�. 

 

'எ�ப+?’ எ�4 ந�" ஆவேலா" ேக/ட�. ‘எ�ப+யாவ�, அ�த மீ�கைள-

ெய*லா� இ:ேக C/+� ெகா�" வா. நா� ஒKெவா� மீனாக. H�கி� ெகா�" 

ேபாB இ�ெனா� -ள.தி* வி/"வி"கிேற�’ எ�ற� ெகா�-. 

 

ெகா�- ெசா�னைத ந�பிய அ�த ந�", மீ�களிட� ேபாB இ�த ேயாசைனைய� 

Cறிய�. எ�ப+3� வைலகார�களிடமி��� த�பினா* ேபா�� எ�றி��த மீ�க� 

இ�த� க�.ைத உடேன ஒ�%� ெகா�டன. 

 

மீ�க� எ*லா� கைரேயார.தி'- வ�தன. ெகா�- ஒKெவா� நைட�-� ஒKெவா� 

மீனாக� ெகா.தி� ெகா�" பற�� ெச�ற�. சிறி� �ர� ெச�ற�� அ�த 

மீ�கைள� ெகா.தி. தி�ற�. வயி4 நிர�பிய பிற-, ெகா�" ேபான மீ�கைள ஒ� 

பாைறயி* காய� ேபா/" ைவ.த�. 
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மீ�க� எ*லாவ'ைற3� ெகா.தி� ெகா�" ெச�ற பி� ந�"தா� மி�சிய�.  

ந�+� தைசைய3� தி�னலா� எ�ற ஆைசேயா", அைத3� ெகா.தி� ெகா�" 

பற�� ெச�ற�. பற�� ெச*8� வழியி* ந�" கீேழ பா�.த�. எ:- பா�.தா8� 

மீ� எ8�%க� தைரயி* கிட�பைத� க�ட��, அ� ெகா�- ெசBத ெசய* எ�ன 

ெவ�4 %ாி�� ெகா�ட�.'மீ�கைளெய*லா� தி�ற� ேபாதாம* ந�ைம3� 

இ�த� ெகா�- ெகா*ல. �ணி�� வி/ட�. @&�சிைய, @&�சியா* தா� ெவ*ல 

ேவ�"�. ந�ைம இ� ெகா*8<� இைத நா� ெகா�4விட ேவ�"�’ எ�4 

எ�ணிய ந�", ெம*ல. த� <�ன: கா*க� இர�ைட3� நீ/+, ெகா�கி� 

க?.ைத வைள.�� பி+.� ெந��கிய�. க?.� ந6:கிய��, ெகா�-� கீேழ 

வி?�� இற�த�. ந�" ேவெறா� -ள.தி'-� ேபாB. த�இன.ேதா" ேச��� 

ெகா�ட�. 

 

ெப�� பைகைய3� @&�சியா* ெவ*லலா� எ�ப� இ�கைதயி2��� 

விள:-கிற�. 

------- 

1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 0�ைட�1�சியா  இற�த சீைல�ேப�0�ைட�1�சியா  இற�த சீைல�ேப�0�ைட�1�சியா  இற�த சீைல�ேப�0�ைட�1�சியா  இற�த சீைல�ேப�    

 

ஓ� அரசFைடய ப"�ைகயி* சீைல�ேப� ஒ�4 வா&�� வ�த�. அரசF� 

அரசி3� உற:-� ேநர� பா�.� அ� அவ�க� உடைல� க+.� இர.த.ைத 

உறி�சி வா&�� வ�த�. ஒ�நா� ெகா�ளிவாB� பிசா6 வ�த�ேபா* ஒ� சி4 

D/ைட� E�சி அ:- வ�� ேச��த�. அ� சீைல� ேபைன ெந�:கி, 'நா� உ� 

ந�பனாக இ��க வி��%கிேற�’ எ�4 Cறிய�. 

 

'இ*ைல இ*ைல, ேவ�டா�. <� ேபா�ற உ� ப'களா* அரச� �:-வத'- 

<�னாேலேய நீ க+.� வி"வாB. உ�னா* எ� வா&5�-� <+5 வ�� வி"�’ 

எ�4 சீைல� ேப� ம4.�� Cறிய�. 

 

'நா� அ�ப+. �"�-. தனமாக நட�� ெகா�ள மா/ேட�. நீ ெசா�னப+ ேக/"� 

ெகா�+��ேப�'எ�4 ெக�சிய� D/ைட� E�சி. 

 

'சாி, அ�ப+யானா* இ:ேகேய இ�. எ�ெபா?�� ெவ"�ெக�4 க+�காேத.  
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அரசF� அரசி3� உற:-கி�ற ேநர� பா�.� ெம�வாக� க+.� இர.த� -+.� 

உ� பசிைய� ேபா�கி� ெகா�’ எ�4 Cறி அ�த D/ைட� E�சி�-� 

சீைல�ேப�".இட� ெகா".த�. 

 

ெக�சி இட� பி+.�� ெகா�ட அ�த D/ைட� E�சி, அ�4 இரேவ அரசF� 

அரசி3� ப"�ைக�- வ�� விழி.�� ெகா�+��-� ேபாேத, அரசைன 

ெவ"�ெக�4 க+.� வி/ட�. 

 

'ஏேதா எ�ைன� க+.� வி/ட�’ எ�4 அரச� Cறிய�� ேவைல�கார�க� 

விள�-ட� ஒ+ வ�தா�க�. 

 

அரசைன� க+.த D/ைட� E�சி ேவைல�கார�க� வ�வத'-� எ:ேகா ஒ� 

Dைலயி* ேபாB ஒளி�� ெகா�" வி/ட�. நட�த� அறியாத சீைல� ேப� 

அவ�க� க�ணி* த/"�ப/ட� உடேன அவ�க�, ' நீ தாேன இ�த� ெபா*லாத 

விைனைய� ெசBதாB?’ எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட, சீைல� ேபைன ந6�கி� 

ெகா�4 வி/டா�க�. வைக ெதாியாம* ந/%� ெகா�ட அ�த� சீைல� ேப�, 

பாவ� இற�� ஒழி�த�. 

 

ஒ�வFைடய த�ைமைய உணராம* அவFட� ந/%� ெகா�ள� Cடா�. 

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

1.9. 1.9. 1.9. 1.9. ஒ�டக�ைத� ெகா�ற காக�ஒ�டக�ைத� ெகா�ற காக�ஒ�டக�ைத� ெகா�ற காக�ஒ�டக�ைத� ெகா�ற காக�    

 

ஒ� கா/+* சி:க� ஒ�4 அர6 ெசB�ெகா�+��த�. அத'- அைம�ச�களாக ஒ� 

நாி3� ஒ� %23�, ஒ� கா�ைக3� இ��� வ�தன.   ஒ� நா� ஒ/டக� ஒ�4 

வழித�பி அ�த� கா/"�-� வ�� வி/ட�. அைத� க�ட காக�, சி:க.தினிட� 

அைழ.�� ெகா�" வ�� வி/ட�. சி:க� அத'- அைட�கல� ெகா".�, 

அைத3� த� அைம�ச�களி* ஒ�வனாக இ��-�ப+ Cறிய�. 

 

எ*லா� ஒ�றாக� பல நா/க� இ��தன. ஒ� நா� சி:க� ேநா3'றி��ததா*, த� 

அைம�ச�களாகிய %2, நாி, காக�, ஒ/டக� ஆகியவ'ைற� பா�.�, ' எ� பசிைய. 

தீ��க ஏதாவ� இைர ேத+� ெகா�" வா�:க�’ எ�4 Cறிய�. 
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அைவ நா�-� காெட*லா� 6'றி. திாி�� எ:-� இைர கிைட�காம* தி��பி 

வ�தன. 

 

ஒ/டக.தி'-. ெதாியாம*, காக� ம'ற இர�ைட3� அைழ.�� ெகா�" சி:க 

ம�னனி ட� ெச�ற�. 

 

‘ம�னா, கா" <?வ�� ேத+� பா�.� வி/ேடா�. எ:-� இைர கிைட�கவி*ைல” 

எ�4 காக� Cறிய�. 

 

“அ�ப+யானா* எ� பசி�- எ�ன பதி* ெசா*8கிறீ�க�? உ:க� க�.� எ�ன?’ 

எ�4 சி:க� ேக/ட�. 

 

'ம�னா ஒ/டக� இ��கிறேத!’ எ�4 காக� Cறிய�. ‘சிவசிவ! நிைன�ப�� பாவ�’ 

எ�4 சி:க� த� கா�கைள D+� ெகா�ட�. 

 

“ம�னவா, ஒ� -+ைய� கா�பா'ற ஒ�வைன� ெகா*லலா�. ஒ� நகைர� 

கா�பா'ற ஒ� -+ைய� ெக"�கலா�. ஒ� நா/ைட� கா�பா'ற ஒ� நகைரேய 

அழி�கலா�. இ�த நீதிைய� ெகா�"தா�, ப�ச பா�டவ�க�, த:க� மக� 

அரவாைன� ேபா��கள.தி* ப2யி/" ெவ'றி அைட�தா�க�’ எ�4 காக� 

எ".�� Cறிய�. 

 

‘அைட�கலமாக வ�தவ�கைள அழி�ப� சாிய*ல' எ�4 மீ�"� சி:க� ம4.�� 

Cறிய�. 

 

‘அரேச, அைட�கலமாக வ�தைத நீ:களாக� ெகா*ல ேவ�டா�. அத� ஒ�%த2� 

ேபாிேலேய அைத� ெகா�4 பசி தீரலா�' எ�4 காக� Cறிய�. சி:க� அத'-� 

பதி* எ�5� Cற வி*ைல. காக�, அ� ேபசாம* இ��பேத ஒ�பியதா-� எ�4 

எ�ணி� ெகா�", நாிைய3� %2ைய3� C/+� ெகா�" அKவிட.ைத வி/"� 

ெச�ற�. 
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ஒ/டக� வ�த5ட�, நா�-மாக மீ�"� சி:க ம�னனிட� வ�தன. 

 

‘அரேச! இ�த� கா" <?வ�� இைரேய அக�படவி*ைல. எ�ைன� ெகா�4 

உ�O:க�’ எ�4 காக� Cறிய�. 

 

‘உ�Fட8� என�ேகா� உணவா-மா?' எ�4 சி:க� பதி* Cறிய�. 

 

உடேன நாி, 'எ�ைன. தி�F:க�’ எ�ற�. 

 

‘உ�ைன. தி�றா8� எ� பசியட:காேத' எ�4 சி:க� Cறிய�. 

 

%2 <� வ��,' அரேச எ�ைன� சா�பி":க�!' எ�4 ேவ�+ய�, 

 

'நீ3� எ� பசி�-� ேபா�மானவ� அ*ல’ எ�4 மீ�"� சி:க� ம4.�� Cறிய�. 

 

இைதெய*லா� பா�.�� ெகா�+��த ஒ/டக�' ந�ைம� ெகா*ல.தா� @&�சி 

நட�கிற�’ எ�4 ெதாி�� ெகா�ட�. ஆயிF� ேவ4 வழியி*லாம*, 'அரேச, நா� 

மி-�த தைச உைடயவ�, எ�ைன� ெகா�4 தி�F:க�? எ�4 Cறிய�. 

 

அ� ெசா*2 <+�பத'- <�னா*, சி:க� எ�ன ெசா*கிற� எ�பைத3� எதி� 

பா��காம*, %2 அத� ேம* பாB�த�. 

 

சி:க� இற�� ேபான ஒ/டக.தி� இர.த.ைத� -+.த�. %2 அத� Dைளைய� 

6ைவ.�. தி�ற�. நாி அத� ஈரைல� க+.�. தி�4 மகி&�த�. காகேமா, 

தைசைய� ெகா.தி. தி�4 வயி4 %ைட.த�. 

 

ெகா+யவ�க>ட� C+யவ�க� ம+வ� தி�ண� எ�பைத இ�த� கைத எ".�� 

கா/"கிற�. 

------------ 
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1.10. 1.10. 1.10. 1.10. கடைல ெவ�ற சி�%	��விகடைல ெவ�ற சி�%	��விகடைல ெவ�ற சி�%	��விகடைல ெவ�ற சி�%	��வி    

 

ஒ� கட'கைரயி* ேமB�� வா&�� வ�த� ஓ� ஆ� சி/". அ�த� சி/"�- ஒ� 

மைனவி� சி/" இ��த�. இர�"� கட'கைரயி* இ��த ஒ� ெச+யி� கீ& C" 

க/+ வா&�� வ�தன. ெப� சி/"�-� சிைன ஏ'ப/ட5ட� அ� ஆ� சி/ைட� 

பா�.� 'நா� எ:ேக </ைடயி"வ�?' எ�4 ேக/ட�. 

 

'எ:ேக இ"வ�? இ:ேகேய இட ேவ�+ய� தா�! இைதவிட ேவ4 இட� நம�- 

எ:ேகயி��கிற�?’ எ�4 பதி* ெசா*2ய� ஆ� சி/". 

 

'கட'கைரயி* </ைடயி/" ைவ.தா* அைலய+.� கட* எ".�� ெகா�" ேபாB 

வி/டா* எ�ன ெசBவ�?’ எ�4 ெப� சி/"� கல:கிய�. 

'ேபா+, ேபா! ெப� %.தி எ�ப� சாியாக இ��கிற�. நா� இ�னா� எ�4 

நிைன.�� பா��காம* அ�த� கட* ந� </ைடகைள எ".�� ெகா�" ேபானா*, 

அ� ப"�பா" நா3� படா�!’ எ�4 அ�த ஆ� சி/"�-�வி Iரா�%� ேபசிய�. 

 

'எ�ன %.திேயா" இ�ப+� ேப6கிறாB? வாயட�கமி*லாத ஆைம இற�த கைத 

உன�-. ெதாியாதா? அ�த ஆைமயி� கைத3� D�4 மீ�க>ைடய கைத3� 

ெதாி�தா* நீ இ�ப+� ேபச மா/டாB! எ�4 ெப� சி/"� Cறி அ�த� 

கைதகைள3� விள�கமாக� ெசா*2ய�. 

 

'அ� கிட�க/"�, நம�-�ள இட� இ�தா�! இ:ேகதாேன நீ உ� </ைடகைள 

யி"' எ�4 க/டாயமாக� Cறிய� ஆ� சி/". 

இைத� ேக/"� ெகா�+��த கடலரச� ‘ஓேகா! இவ'றி� சம�.ைத� பா��கலா�!’ 

எ�4 மன.தி'-� நிைன.�� ெகா�ட�. 

 

ெப� -�வி யி/" ைவ.த </ைடைய அைலய+.�� ெகா�" ேபாB வி/ட�. 

 

இைத� க�ட ஆ� சி/"�-�வி கடைல� பா�.�, 'ஏ, கடேல, இ�ேபாேத எ� 

</ைடைய. தி��பி� ெகா�" வ�தா* 6�மா வி/" வி"கிேற�. இ*லாவி/டா* 

உன�-. ��ப� ஏ'பட� ெசBேவ�’ எ�4 Cறிய�. 
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கட* அத'-� பதி* ஒ�4� ேபசவி*ைல. 

 

சி/"�-�வி, உடேன பற�� ெச�4 எ*லா� சி/"�கைள3� அைழ.த�. 

சி/"�க� எ*லா� ஒ�4 ேச��த பி� ம'ற பறைவகைள எ*லா� அைழ.�� 

ெகா�" பறைவ அரசைன ேநா�கி� பற�த� அ�த ஆ� சி/". பறைவயரச� 

க�ட� <� ேபாB, க�டேதவா, பறைவ� -ல:க>�ேக ெபாிய பழி ஏ'ப/" 

வி/ட�. கடலரச� எ:க� </ைடகைள ய+.�� ெகா�" ேபாB வி/டா�. 

இ�கணேம அைத. தி��ப� ெபறாவி/டா*, யா�� ந� -ல.ைத மதி�க 

மா/டா�க�’ எ�4 வ�.த.�ட� Cறிய�. 

 

க�ட� உடேன தி�மா2ட� பற�� ெச�4 <ைறயி/ட�. தி�மா* உடேன 

கடலரசைன அைழ.�,' ஏ� </ைடைய எ".�� ெச�றாB? இ�ெபா?ேத ெகா�" 

வ�� அ�த� சி/"� -�வியிட� ெகா".�வி". இ*ைல எ�றா* எ� ேகாப.��- 

ஆளாவாB’ எ�4 க/டைள யி/டா�. 

 

கட5ளி� க/டைளைய� ேக/ட கடலரச� பய�� ந":கி உடேன </ைடகைள� 

ெகா�" வ�� சி/"� -�விகளிட� ெகா".� வி/டா�. 

 

C/" <ய'சியா* ஆகாத காாிய� உலக.தி* எ�ன இ��கிற�? எ�5ேம இ*ைல. 

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

1.11. 1.11. 1.11. 1.11. வாயட	க� இ லாத ஆைமவாயட	க� இ லாத ஆைமவாயட	க� இ லாத ஆைமவாயட	க� இ லாத ஆைம    

 

இர�" அ�ன:க>� ஒ� ஆைம3� ஒ� -ள.தி* இ��தன. அ�ன:க>� 

ஆைம3� மிக5� ந/%ட� வா&�� வ�தன. இKவா4 இ��� வ�� ேபா�, 

ெந"நா� மைழ ெபBயாததா* அ�த� -ள.� நீ� வ'றி� ேபாயி'4. இைத� க�ட 

அ�ன:க� இர�"� ேவெறா� -ள.��-� ேபாக. தீ�மானி.தன. அைவ த:க� 

ந�பனான ஆைமைய வி/"� ேபாக மனமி*லாம*, அைத எKவா4 அைழ.�� 

ேபாவெதன� சி�தைன ெசBதன. கைடசியி* ஒ� <+5�- வ��, அ�த ஆைமைய 

அைழ.�, ‘நா:க� இர�" ேப�� இ�த� -�சியி� இ� Sனிைய3� கKவி� 

ெகா�" பற�கிேறா�. நீ அத� ந"�பாக.ைத உ� வாயினா* ப'றி� ெகா�" 

வா. இைடயி* வாB திற�காேத’ எ�4 Cறின. 
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ஆைம3� சாிெய�4 அ�த� -�சிைய வாயினா* ப'றி� ெகா�ட�. அ�ன:க� 

இர�"�, இர�" ப�க<� -�சிைய� கKவி� ெகா�" பற�தன. வான.தி* 

ஆைம பற�-� %�ைமைய� க�ட அ�த ஊாி* இ��தவ�க�, விய�%. தா:காம* 

ைக ெகா/+ ஆரவார� ெசBதா�க�. இைத� க�ட அ�த ஆைம,' எத'காக� 

சிாி�கிறீ�க�!’ எ�4 அவ�கைள� ேக/பத'காக. த� வாைய. திற�த�. உடேன 

அ� பி+ ந?வி. தைரயி* வி?�� இற�� ேபாBவி/ட�. 

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

1.12. 1.12. 1.12. 1.12. 0�5 மீ�க�0�5 மீ�க�0�5 மீ�க�0�5 மீ�க�    

 

ஒ� -ள.தி* D�4 மீ�க� இ��தன.அவ'றி� ெபய� வ�<�கா�ேபா�, 

வ�:கா* கா�ேபா�, வ�தபி�கா�ேபா� எ�பனவா-�. அைவ D�4� ஒ� 

கவைல3� இ*லாம* பல நா/க� ஒ�றாக வா&�� வ�தன. ஒ� நா�, வைலஞ�க� 

வ�� நாைள இ�த� -ள.தி* மீ� பி+�க ேவ�"� எ�4 ேபசி� ெகா�டா�க�. 

இைத� ேக/ட5ட� வ�<�கா�ேபா� எ�ற மீ�, ம'ற மீ�கைள� பா�.�, 

'இ�ெபா?ேத நா� ம'ேறா� இட.தி'-� ேபாBவிட ேவ�"�’ எ�4 ெசா*விய�. 

 

அத'- வ�:கா*கா�ேபா� எ�ற மீ� 'எ�ன அவசர�? அ�த� சமய.தி'-� 

பா�.�� ெகா�ளலா�. சமய.தி'-. த-�தா' ேபா* த�திர� ெசB� த�பி.�� 

ெகா�ளலா�' எ�4 Cறிய�. 

 

வ�<�கா�ேபா� எ�ற மீ�, இ�த� க�.ைத ஒ�%� ெகா�ளாம* அ�ெபா?ேத 

அ�த� -ள.ைதவி/" ம'ெறா� -ள.தி'-� ேபாB வி/ட�. வ�:கா*கா�ேபா�, 

வ�தபி�கா�ேபா� <த2ய மீ�கெள*லா� அ�த� -ள.திேலேய இ��தன. 

ேபசி� ெச�றப+ ம4நா� வைலஞ�க� மீ� பி+�க வ�தா�க�. எ*லா மீ�கைள3� 

வைல Iசி� பி+.தா�க�. அ�ேபா� வைலயி* அக�ப/"� ெகா�ட 

வ�:கா*கா�ேபா� ெச.த மீ� ேபா*, விைர.�� கிட�த�. அைத� க�" ஒ� 

ெச�படவ� கைரயி* H�கி எறி�தா�. அ� யா�� காணாம* த�ணி��-� 

%-�� மைற�� ெகா�ட�. வ�தபி� கா�ேபாF�, ம'ற மீ�க>� வழி 

ெதாியாம* அக�ப/"� ெகா�" ெச�படவ�க� ைகயிேல சி�கி ம+�� ேபாயின. 
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<�னாேலேய எைத3� நிைன.�� பா�.� <+5 ெசBபவ� உ4தியாக� 

பிைழ.�� ெகா�வா�. அKவ�ேபா� சி�தி.� ேவைல ெசB3� அறி5ைடயவF� 

எ�ப+யாவ� பிைழ.�� ெகா�வா�. எைத3� எ�ேபா�� சி�தி�காதவ� 

பிைழ�கேவ மா/டா�. 

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

1.13. 1.13. 1.13. 1.13. �ர,�	� அறி6 ெசா�ன ெகா	��ர,�	� அறி6 ெசா�ன ெகா	��ர,�	� அறி6 ெசா�ன ெகா	��ர,�	� அறி6 ெசா�ன ெகா	�    

 

ஒ� கா/+* பல -ர:-க� வசி.� வ�தன. ஒ� நா� இர5 -ளி� தா:காம* அைவ 

-ளி� காBவத'- எ:ேக ேபாகலா� எ�4 ேயாசி.�� ெகா�+��தன. அ�ேபா� 

Hர.தி* மி�மினி� E�சிக� பற�� ெகா�+��பைத� க�" தீ எ�4 நிைன.�� 

ெகா�", அ�த இட.ைத ேநா�கி� ெச�றன. -ர:-க� ேபசி� ெகா�டைத� 

ேக/", மர.தி� ேம* உ/கா��தி��த ஒ� ெகா�- '-ர:-கேள அ� தீய*ல; 

மி�மினி� E�சி’ எ�4 Cறிய�. இைத� ேக/ட�� அ�த� C/ட.தி* இ��த ஒ� 

-ர:-�- மிக5� ேகாப� வ�� வி/ட�. உடேன அ� மர.தி�ேம* பாB�� 

ெச�4 அ�த� ெகா�ைக� பி+.�, 'நீயா என�- அறி5 %க/"கிறவ�?' எ�4 

ேக/" அ�ப+ேய ஒ� பாைறயி* அ+.�� ெகா�4 வி/ட�. 

 

தீயவ�க>�- ந*ல� ெசா*ல� Cடா�. 

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

1.141.141.141.14    சா�சி ெசா�ன மர�சா�சி ெசா�ன மர�சா�சி ெசா�ன மர�சா�சி ெசா�ன மர�    

 

ஒ� ப/டண.தி* இர�" வணிக� பி�ைளக� இ��தா�க�. ஒ�வ� ெபய� ந*ல 

%.தி. இ�ெனா�வ� ெபய� ெக/ட%.தி. இர�" ேப�� பண� ேச��பத'காக 

ெவளிP��-� ெச�றா�க�. அ:ேக ந*ல%.தி�- ஆயிர� ெபா� கிைட.த�, 

ெக/ட%.தி�- எ�5� கிைட�க வி*ைல. 

 

ந*ல ேநா�க<ைடய ந*ல%.தி, ெக/ட%.திைய� பா�.�, 'கவைல�படாேத, நா� 

இ�வ�� ஆ>�- ஐ04 ெபா�னாக� ப:கி/"� ெகா�ளலா�' எ�4 Cறினா�. 

 

'சாிெய�4 ஒ�%� ெகா�ட ெக/ட%.தி, 'நா� உடேன இKவள5 பண.ைத3� 

ஊ��- எ".�� ெச�றா* ெக"த* உ�டா-�. இ:ேகேய ஒ� மர.தி� கீ&� 

%ைத.� ைவ�ேபா�. ம'ெறா� நா� வ�� எ".�� ெகா�" ேபாேவா�’ எ�றா�. 
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இ� ெபா�.தமாக. ேதா�றேவ, ந*ல%.தி ஒ�%� ெகா�டா�. உடேன அ:ெகா� 

மர.த+யி* ப�ள� ேதா�+� பண.ைத� %ைத.� ஓ� அைடயாள� ைவ.�வி/" 

இ�வ�� ஊ��-� ெச�றா�க�. 

 

ெக/ட%.தி அ�4 இரேவ தி��பி வ�� ஆயிர� ெபா�ைன3� அ+.�� ெகா�" 

ேபாB வி/டா�. 

 

சில நா� கழி.� இ�வ�� அ�த மர.த+�- வ�� பா�.தா�க�. பண� 

காணவி*ைல. உடேன, ெக/ட%.தி <�தி� ெகா�" ந*ல%.திைய� பா�.�, 

'ந�பா இ�ப+ ேமாச� ெசBயலாமா?' எ�4 ேக/டா�, 

 

'நீதா� எ".�� ெகா�" எ�ைன ஏமா'4 கிறாB!' எ�றா� ந*ல%.தி. 

 

இ�வ��-� ச�ைட வ�� வி/ட�. கைடசியி* வழ�- ம�ற.தி'-� ேபானா�க�. 

ஊ� வழ�காள� அவ�க>ைடய வழ�ைக விசாாி.தா�. பிற-, 'ஏதாவ� சா/சி 

உ�டா?' எ�4 ேக/டா�. 'எ:க� இ�வைர3� தவிர அ�த இட.தி* ேவ4யா�� 

சா/சியி*ைல’ எ�றா� ந*ல%.தி. 

 

'அ�த மரேம இத'-� சா/சி ெசா*8�’ எ�றா� ெக/ட%.தி. 

 

‘உ�ைமதானா? காைலயி* வா�:க� அ�த மர.ைதேய ேக/ேபா�’ எ�4 ெசா*2 

வழ�காள� ேபாBவி/டா�. 

 

I/"�- வ�த ெக/ட%.தி த� த�ைதைய அைழ.� மர�ெபா�தி* ேபாB ஒளி�� 

ெகா�", மர� சா/சி ெசா*வ� ேபா* ேபச� ெசா�னா�. 

 

‘த�பி, ெகா�கி� </ைடைய. தி�+ய நாக.ைத� ேபா* நம�-. ��ப� ஏ'பட� 

C"�. இ�த� ெக/ட நிைன�ைப வி/"வி"’ எ�4 அறி5ைர Cறினா� அவ�. 

ஆனா*, ெக/ட%.தி அவ� ேப�ைச� ேக/கவி*ைல. அவைர வ8வாக இ?.�� 

ெச�4 அ�த மர� ெபா�தி* ஒளி��. ெகா�>�ப+ வ'%4.தினா�. 
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ெபா?� வி+�த�. ஊ� வழ�க� த� ஆ/கேளா" ந*ல%.திைய3� ெக/ட 

%.திைய3� அைழ.�� ெகா�" வ�� மர.ைத� சா/சி ெசா*8�ப+ ேக/டா�. 

 

மர� ேபசிய� : ‘ந*ல%.திதா� பண.ைத எ".தா�!' ஏ�4 அ?.த�தி�.தமாக� 

Cறிய�.'ஆ! எ�ன %�ைம! மர� சா/சி ெசா*8கிறேத!” எ�4 ஊ� வழ�காள� 

ஆ�சாிய�ப/டா�. 

 

‘இ� @�!’ எ�4 ெதாி�� ெகா�ட ந*ல %.தி, மர.தி* ஏறி அ�த� ெபா�தி* 

ெந��ைப D/+னா�. 

 

ெந��பி� @" தா:காம*, ெக/ட%.தியி� த�ைத மர�ெபா�தி� 

உ�ளி��தப+ேய' ெக/ட %.தி, உ�னா* ெக/ேட�!’ எ�4 பைதபைத.�� 

கதறினா�. ெந��பி* ெவ��பி இற�� ேபானா�. 

 

இைத� க�ட ஊ� வழ�காள� அரசாிட� ேபாB நிக&�தைத� Cறினா�. 

 

ெபா� <?வைத3� ந*ல%.தி�-� ெகா"�-�ப+ ெசா*2, ெக/ட%.திைய அரச� 

சி.திரவைத ெசB� ெகா*8�ப+ உ.தர வி/டா�. 

 

பிறைர� ெக"�க நிைன�பவ�க� தா:கேள ெக/ெடாழிவா�க�. 

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

1.15. 1.15. 1.15. 1.15. ெகா	� -�ைட தி�ற பா�!ெகா	� -�ைட தி�ற பா�!ெகா	� -�ைட தி�ற பா�!ெகா	� -�ைட தி�ற பா�!    

 

ஒ� ெகா�- இ��த�. அ� இ"கிற </ைடகைள ெய*லா� ஒ� நாக� பா�% 

ெதாியாம* வ�� தி�4 ெகா�+��த�. எ�ன ெசBவெத�4 ெதாியாத ெகா�-, 

தன�-. ெதாி�த ந�" ஒ�றிட� ேபாB எ�ன ெசBயலா� எ�4 ேக/ட�. அ� ஓ� 

அ�ைமயான வழி ெசா*2� ெகா".த�. ஒ� கீாி வைளயி2��� பா�%� ெபா�� 

வைர வாிைசயாக மீைன� ேபா/"ைவ�க� ெசா*2ய�. 

 

ெகா�- அKவாேற பி+.�� ெகா�" ேபாB� ேபா/ட�. கீாி�பி�ைள ஒKெவா�  

மீனாக. தி�4 ெகா�ேட பா�பி� ெபா�தி'- வ�� ேச��த�. அ:கி��த  
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பா�ேபா" ச�ைடயி/", அைத� க+.�� ெகா�4 வி/ட�. 

 

தி�/"� பிைழ�% எ�4� ஆப.�தா�. 

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

1.16. ‘1.16. ‘1.16. ‘1.16. ‘எ. இ��ைப� தி�ற&எ. இ��ைப� தி�ற&எ. இ��ைப� தி�ற&எ. இ��ைப� தி�ற&’’’’    

 

ஒ� ப/டண.தி* இர�" ெச/+மா�க� இ��தா�க�. இ�வ�� ெந"நா� 

ந�ப�களாக இ��தா�க�. அவ�களி* ஒ�வ�, அய* நா" ேபாக ேவ�+ 

யி��ததா*, த�னிட� உ�ள ஆயிர� �லா� இ��ைப3�, த� ந�பனிட� 

பா�கா�பாக ைவ.�வி/" ெவளிநா/"�-� ேபாBவி/டா�. 

 

ெவளிநா" ெச�றவ� தி��பி வ�� ேக/ட ேபா�, 'இ��ைப ெய*லா� எ2 தி�4 

வி/ட�' எ�4 ந�ப� Cறி வி/டா�.' சாி, ேபானா* ேபாகிற�!’ எ�4 

ெசா*2வி/", மீ�"� அவ� <�ேபால ந�பனாகேவ இ��� வ�தா�. 

 

பிற- ஒ� <ைற அ�த ந�பFைடய I/+* ஒ� வி��� நட�த�. வி����- அ�த 

ெவளிநா" ெச�4 வ�த வணிக�, த� ந�பFைடய I/+* எ�ெணB ேதB.�� 

ெகா�டா�. ந�பFைடய பி�ைள�-� எ�ெணB ேதB.� வி/டா�. பிற- 

அ�த� பி�ைளைய3� C/+� ெகா�" -ள.தி'- -ளி�க� ெச�றா�. -ளி.த 

பி�, அ�த� பி�ைளைய. த-�த ஓாிட.தி* ஒளி.� ைவ.� வி/". தா� ம/"� 

தி��பி வ�தா�. 

 

I/"�-. தி��பி வ�� ேச��த வணிகைன� பா�.�, அவFைடய ந�ப� 'எ� 

பி�ைள எ:ேக?’ எ�4 ேக/டா�. :உ� பி�ைளைய� ப��� H�கி� ெகா�" 

ேபாB வி/ட�!' எ�றா� வணிக�. உடேன ம'ற வணிகF�-� ேகாப� வ�� 

வி/ட�. 'எ:ேகயாவ� பி�ைளைய� ப��ெத".�� ேபா-மா?’ எ�4 ச�ைட�- 

வ�� வி/டா�. வாB�ச�ைட <'றி� ைக� ச�ைடயாகி வி/ட�. உடேன 

அ:கி��தவ�க� இ�வைர3� ஊ� வழ�காள� <�ேன அைழ.�� ெச�றா�க�. 

 

வழ�காள� அ�த வணிகைன� பா�.� 'ஏைனயா இ� எ�ன ேவ+�ைக! 

எ:ேகயாவ� பி�ைளைய� ப��� ��கி� ெகா�" ேபா-மா?' எ�4 ேக/டா�. 



38 

 

 

‘ஐயா, ஆயிர� �லா� இ��பி* ஓ� அO5� மீதி ைவயாம*, எ2 க+.�. 

தி�றி��-� ேபா�, பி�ைளைய� ப��� H�கி� ேபாவ� எ�ன அதிசய�?’ எ�4 

ேக/டா�.   ‘இ�த அதிசய� எ:ேக நிக&�த�!’ எ�4 வழ�காள� விசாாி.தா�. 

 

உடேன அவ� <� நட�தைவகைள� Cறினா�. 

 

'அ�ப+யானா*, நீ ெசBத� சாிதா�!' எ�4 ெசா*2 வி/", வழ�காள� அ�த 

வணிகFைடய ந�பைன� பா�.�,'ஆயிர� �லா� இ��ைப3� நீ தி��பி� 

ெகா".தா*, அவ� உ� பி�ைளைய. தி��பி� ெகா"�பா�’ எ�4 தீ��பளி.தா�. 

 

'சாி'ெய�4 ஒ�%�ெகா�" இ�வ�� தி��பினா�க�. 

 

அ�த ந�ப� <� இ��ைப. தி�+ வி'ற ேபா� விைல -ைற.தி��த�. இ�ேபா� 

விைல C+வி/ட ப+யா* அவ� ெப� நTட�ப/" I" வாச* எ*லாவ'ைற3� 

வி'4 ஆயிர� �லா� இ��ைப3� வா:கி� ெகா"�க ேவ�+யி��த�. இதனா* 

அவ� ஏைழயாகி வி/டா�. 

 

வ�சக� ெசBபவ�க� வாழ மா/டா�க�. 

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

1.17. 1.17. 1.17. 1.17. வா86 த�த கிழ�% வா�&வா86 த�த கிழ�% வா�&வா86 த�த கிழ�% வா�&வா86 த�த கிழ�% வா�&    

 

ஒ� கா/+* ஓ� ஆலமர� இ��த�. அத� கிைளகளி* ஒ� வா.�� C/ட� த:கி 

இ��த�. 

 

அ�த ஆலமர.தி� அ+யி* %திதாக ஒ� ெகா+ <ைள.த�. அ�த� ெகா+ இேலசாக� 

படர. ெதாட:கிய�. அைத� க�ட ஒ� கிழ/" வா.� ம'ற வா.�கைள� பா�.�, 

இ�த� ெகா+, மர.ைத� ப'றி� ெகா�" 6'றி� பட�மானா* நம�- ஆப.� 

ஏ'ப"�. யாராவ� இைத� பி+.�� ெகா�" மர.தி� ேம* ஏறி வ��, ந�ைம� 

பி+.�� ெகா�4விட� C"�. இ�ெபா?ேத நா� இ�த� ெகா+ைய ேவேரா" 

பி":கி எறி��விட ேவ�"� எ�4 ெசா�ன�. 
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ஆனா* ம'ற வா.��க� அ�த� கிழ/" வா.தி� ேப�ைச மதி�கவி*ைல. 'இ� 

எ�ன ேவைலய'ற ேவைல’ எ�4 அல/சியமாக� ேபசி வி/" அைத� ப'றி� 

கவைல� படாமேலேய இ��� வி/டன. அ�த� ெகா+ேயா நா>�- நா� வள��� 

ெபாிதாக நீ�" மர.ைத� 6'றி� பட��த�. 

 

'ஒ� நா� எ*லா வா.��க>� இைர ேதட� ேபாயி��தன. அ�ேபா� அ�த வழியாக 

வ�த ஒ� ேவட� அ�த வா.��கைள� பி+�க நிைன.தா�. மர.ைத� 6'றி� 

பட��தி��த ெகா+ைய� பி+.�� ெகா�" மிக எளிதாக அத� ேம* ஏறினா�. 

ஏறி� க�ணி ைவ.� வி/" இற:கி� ெச�4 வி/டா�. 

இைர உ�"�, விைளயா+3�, தி��பிய வா.��க� எதி�பாராம* அ�த� 

க�ணியி* சி�கி� ெகா�டன. 

 

கிழ/" வா.� ம'ற வா.��கைள� பா�.� நா� ெசா�னைத� ேக/காததா* 

இKவா4 அக�ப/"� ெகா�ள ேந��த�. இனி எ*ேலா�� சாக ேவ�+ய�தா�’ 

எ�4 ெசா�ன�. 

 

ம'ற வா.��க ெள*லா� அ�த� கிழ/" வா.ைத ேநா�கி, 'ஐயா, ெபாியவேர! 

ஆப.��- நீ:க� தா� அைட�கல�. இனி எ�ன ெசBய ேவ�"ெம�4 நீ:க� 

தா� ெசா*ல ேவ�"�. எ�ப+3� ந� உயி� த�பினா* ேபா��' எ�4 Cறின. 

 

அறி5� ந*ெல�ண<� ெகா�ட அ�த� கிழ/" வா.��-. த� இன.தின� 

அழி�� ேபாக� Cடா� எ�4 ேதா�றிய�. அ.ேதா" ம'ற வா.��கைள� பா��க 

இர�கமாக5� இ��த�. 'சாி, நா� ெசா*வைத� ேக>:க�, ேவட� வ��ேபா� 

எ*லா�� ெச.த பிண� மாதிாி� சாB�� வி":க�. ெச.த வா.��க�தாேன எ�4 

அவ� எ�சாி�ைகய'4 இ��-� ேபா� த�பி விடலா� எ�4 வழி Cறிய�. 

 

வி+காைலயி* ேவட� வ�தா�. ேவட� தைலைய� சிறி� ெதாைலவி* க�ட�ேம 

எ*லா வா.��க>� ெச.த�ேபா* சாB�� வி/டன. மர.தி� ேம* ஏறி�பா�.த 

ேவட� உ�ைமயி* அைவ இற�� ேபாBவி/டன எ�ேற எ�ணினா�. உயி��ள 

வா.��களாயி��தா* அவ� அைவ ஒKெவா�றி� கா*கைள3� கயி'றா* க/+� 

ேபா/+��பா�. ஆனா*, அைவ ெச.த வா.��க� தாேன எ�4 கா*கைள� 

க/டாமேல,க�ணியி2��� எ".�. தைரயி* ேபா/டா�. 
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ஒKெவா�றாக மர.தி� ேமேலயி��� தைரயி* I&�த�� அைவ வ2ைய� 

ெபா4.�� ெகா�" ெச.த மாதிாிேய கிட�தன. எ*லா வா.��கைள3� அவ� 

க�ணியி2��� எ".�� கீேழ ேபா/" <+.த5ட�, கீேழ இற:கினா�. 

 

அவ� பாதி வழி இற:-�ேபா�, கிழ/" வா.� -றி�%� கா/+ய�. உடேன எ*லா 

வா.��க>� படபட ெவ�4 அ+.�� ெகா�" பற�� மர.தி� ேம* ஏறி� 

ெகா�டன. 

 

ேவட� ஏமா'ற.�ட� தி��பி� ெச�றா�. 

 

அFபவ<�, ந*லறி5�, ந*ெல�ண<� உ�ள ெபாிேயா� ெசா*8�-� 

கீ&�ப+�� நட�தா* எ�ேபா�� ந�ைம 3�". 

---------- 

ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 2 2 2 2 ----    ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த ந�! உ#டா	�த     

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. நா�� ந#ப�க�நா�� ந#ப�க�நா�� ந#ப�க�நா�� ந#ப�க�    

 

ெதளிவான நீ� ஓ"� ேகாதாவாி� கைரயி* ஓ� இனிய கா" இ��த�. அ�த� 

கா/+* இ��த ஓ� இலவமர.தி* ஒ� காக� வா&�� வ�த�! 

 

ஒ� நா� வி+ய'காைலயி* அ�த� காக� த� இன.�ட�, ஒ� -ள.தி* ேபாB� 

-ளி.�, சிற-கைள� காய ைவ.�� ெகா�+��த�. அ�ேபா� அ:ேக ஒ� ேவட� 

வ�� ேச��தா�. அவ� த� ைககளி*, வைல3�, வி*8�, அ�%க>� 

ைவ.தி��தா�. ேவ/ைடயாட வ�த அவைன� க�ட5ட� எ*லா� காக:க>� 

பற�� ஓ+ வி/டன. இலவமர.�� காக� ம/"� ஒடவி*ைல. இ�த� ெகா+யவ� 

எ�ன ெசBகிறா� எ�4 பா��க ேவ�"� எ�4 அ� ஒ� ேசாைல�-�ேள ேபாB 

ஒளி�� ெகா�ட�. 

 

அ�த ேவட� வைலைய விாி.� ைவ.� அைத� 6'றி. தீனி3� ேபா/" ைவ.தா�. 

ஏதாவ� பறைவக� வ�� அக�படாதா எ�4 எதி� பா�.� அவ� ஓாிட.தி* 

ஒளி�� ெகா�+��தா�. அ�ேபா� %றா� C/ட� ஒ�4 அ�த வழ யாக� பற�� 

வ�த�. அ�கி* இ��த மர.தி* இற:கிய அ�த� %றா�க� கீேழ கிட�த 

தானிய:கைள� க�டன. 
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அ�த� %றா�களி� அரசF� அ�த� C/ட.ேதா" வ�தி��த�. அ� மி-�த 

அறி5�ள�. அ�த அரச� %றாத� C/ட.ைத� பா�.�, ‘கா/+* தானிய� 

கிட�பெத�றா*, தானாக வ�� கிட�கா�. யாேரா இைத� ெகா�" வ�� 

எத'காகேவா ேபா/" ைவ.தி��க ேவ�"�. இைத ந�றாக. ெதாி�� 

ெகா�ளாம* நா� ேபாB. தி�ன� Cடா�. ஆராயாம* நா� இைத. தி�ன� 

%-�தா* %2யா* மாB�த பா��பன� ேபால. ��ப மைடய ேநாி"�' எ�4 ம'ற 

%றா�கைள எ�சாி.த�. 

 

அ�ேபா� அ�த� %றா�களி* ஒ�4 'இ�ப+ ஒKெவா�4�-� ேயாசைன ெசB� 

ெகா�+��தா* நா� இைரேய இ*லாம* இற�� ேபாக ேவ�+ய�தா�! 

எ�ப+3� எ�ெத�த� கால.தி* எ�ென�ன நட�க ேவ�"ேமா, அ�த�த� 

கால.தி* அ� அ� அ�ப+ அ�ப+ நட�ேத தீ��' எ�4 ெசா*2ய�. உடேன 

எ*லா� %றா�க>� இற:கி.தீனி தி�ன� ேபாB வைலயி* மா/+� ெகா�டன. 

 

இைத� க�ட அ�த அரச�%றா எ*லா�%றா�க>� சி�கி� சா-�ேபா�, தா� 

ம/"� உயி� பிைழ.தி��ப� த�கத*ல எ�4 மன.தி* நிைன.�� ெகா�", 

தாF� வைலயி* ேபாB I&�� அக�ப/"� ெகா�ட�. 

 

அ�ேபா� அத� மன.தி* ஓ� அ�ைமயான எ�ண� ேதா�றிய�. 

 

'ேவடனிட� அக�படாம* த�ப ேவ�"மானா*, எ*ேலா�� இ�த வைலைய. 

��கி� ெகா�" ஒ�றாக� பற�பைத. தவிர ேவ4 வழியி*ைல' எ�4 அரச�%றா 

ம'ற %றா�கைள� பா�.�� Cறிய�. 

 

உடேன எ*லா� %றா�க>� C+� பற�தன. வைலைய எ".�� ெகா�" அைவ 

வான.தி* பற�தைத� க�ட ேவட� கல:கி� ேபானா�. %றா�க�தா� 

அக�படவி*ைல எ�றா*, வைல3� ேபா�ேச எ�4 மன� வ��தினா�. 

 

'இ�த� %றா�க� எKவள5 Hர�தா� இ�ப+ேய பற�� ஒட� ேபாகி�றன. 

விைரவி* கைள� பைட�� கீேழ விழ.தா� ேநாி"�. அ�ேபா� அவ'ைற� 

பி+.�� ெகா�வேதா" வைலைய3� தி��ப� ெபறலா�' எ�4 எ�ணி� ெகா�" 
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அ�த ேவட� அவ'றி� பி�னாேலேய ஓ+னா�. ஆனா*, அவF�-.தா� 

விைரவி* கைள�% வ�தேத தவிர அ�த� %றா�க� கைள�கேவயி*ைல. அைவ 

ெவ- ெதாைலவி* பற��ேபாB அவ� க�O�-. ெதாியாம* மைற��வி/டன. 

 

எ�ன நட�கிறெத�4 பா��பத'காக இலவ மர.�� காக<� பி�னா* பற�� 

ெச�4 ெகா�ேடயி��த�. 

 

வைலேயா" %றா�க� பற�� ெச�4 ெகா�+��-� ேபா� ஒ� கா" 

-4�கி/ட�. அைத� க�ட5ட� அரச�%றா, 'எ*ேலா�� இ:ேக இற:-:க�. 

எ� ந�பனான எ2 ஒ�4 இ:ேக இ��கிற�’ எ�4 Cறிய�. எ*லா� %றா�க>� 

அ:ேக இற:கின. 

 

சிற-கைள� படபடெவ�4 அ+.�� ெகா�" %றா�க� C/டமாக இற:கியைத� 

க�ட5ட�, எ�னேவ ஏேதா எ�4 பய�� ேபான அ�த எ2, த� வைள�-�ேள 

ஒ+�ேபாB ஒளி�� ெகா�ட�. 

 

அத� வைள�- ேநேர இற:கிய %றாவரச�, 'ந�பா, ந�பா எ� எ2 ந�பா, 

இ:ேக வா’ எ�4 வைள.�ைளயி* D�ைக ைவ.��ெகா�" C�பி/ட�. 

 

ந�பனி� -ரைல� ேக/" ெவளியி* வ�த� அ�த எ2. அ� த� ந�ப� 

நிைலைய� க�" மன� வ��திய�. 

 

‘எைத3� <�F� பி�F� சி�தி.�� ெசBய� C+ய அறிவாளியான நீ எ�ப+ இ�த 

வைலயி* சி�கினாB?’ எ�4 அ�த எ2 ேக/ட�. 

 

'எKவள5 சிற�த அறிவி�.தா8� எKவள5 சாமா�.திய� இ��தா8� விதிைய 

மீற<+3மா? எ�த இட.தி*, எ�த� கால.தி*, எ�ப+�ப/ட காரண.தினா*, 

யாரா* எKவள5 ந*விைன தீவிைனகளி� பயைன அFபவி�க ேவ�"ேமா, அ�த 

இட.தி* அ�த� கால.தி*, அ�ப+�ப/ட காரண.தா*, அவரா* அ*வள5� 

அFபவி.�. தாேன ஆகேவ�"�!’ எ�4 %றா பதி* Cறிய�. 
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கட2* திாி3� U�க>�, வானி* பற�-� பறைவக>�, த�ைம. ெதாட���  

Iச�ப"கி�ற வைலயி* சி�-கி�றன. -�4 ேபா�ற ெபாிய யாைன3�, 

ெவ�ைமயான த� ந�சினா*, எவைர3� ெகா*ல� C+ய பா�%�, ெந�சி� 

நிைலதள��� த�ைம� பி+�பவ��-� க/"�ப/" வி" கி�றன. வானி* இ��-� 

ெப�� 6ட�களான கதிரவF�, நில5�Cட கிரகண� பா�பா* U+�க� ப"கி�றன. 

அறிவி* மி�க %லவ�க>� வ4ைம�- ஆ/ப"கி�றன�. அறிவி*லாத அ'ப�களி� 

ைகயிேல ெப�� பண� ேபாB� -விகிற�. எ*லா� அவரவ� ந*விைன 

தீவிைனகளி� பயேனயா-�, இ�த விைனயி� பயைன யாரா8� த�ள<+யா�.' 

 

இKவா4 Cறிய அ�த எ2, த� ந�பனான அரச�%றாைவ3� அத� C/ட.ைத3� 

சி�க ைவ.�� ெகா�+��த அ�த வைலைய. த� C�ைமயான ப'களா* 

அ4.ெதறி�� அவ'ைற வி"வி.த�. அரச�%றா5� அ�த எ23� ஒ�4ட� ஒ�4 

மிக அ�பாக ெந"ேநர� ேபசி� ெகா�+��தன. பி� எ2யிட� விைட 

ெப'4�ெகா�" %றா�க� பற�� ெச�றன. 

 

அைவ ெச�றபி� அ�த எ2 மீ�"� த� வைள�-�ேள ேபாB Sைழ�� 

ெகா�ட�. 

 

%றா�கைள. ெதாட��� பற�� வ�த இலவமர.�� காக.தி'- அ�த எ2யி� மீ� 

அ�% பிற�த�. ஆகேவ, அ� கீேழ இற:கி வ��, எ2 வைளயி� வாயி2* D�ைக 

வவ.� அ�த எ2ைய� C�பி/ட�.   எ2 வைளயி� உ�ேளயி��தப+ேய, 'நீ யா�? 

ஏ� எ�ைன அைழ.தாB?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

'நா� ஒ� %றாவரசனி� பி�னா* வ�ேத�. உ�Fைடய ெப��த�ைமைய3�, 

ந'-ண.ைத3�, ந/%. திற.ைத3�, மாியாைத� ப�ைப3� பாச5றைவ3� க�" 

மன� வச�ப/ேட�. நாF� உ� ந�பனாக இ��க வி��%கிேற�, அத'காகேவ 

அைழ.ேத�’ எ�4 காக� Cறிய�. 

 

அத'- அ�த அறி5மி-�த எ2, 'நாேனா உ�னா* தி�ன�ப"� இைரகளி* 

ஒ�றா3�ளவ�. நீேயா எ�ைன� ேபா�ற எ2கைள� ெகா�4 தி�F� 

இன.ைத� ேச��தவ�. நாF� நீ3� ந/பாB இ��ப� என�-� ேபராப.தாB 

<+3ேம ய*லாம* ேவற*ல. நாிேயா" ந/%� ெகா�டா+ய மா�, வைலயி* 
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சி�கி� ெகா�ட� ேபா*, என�-. தீ:- வர� C"�, ஆைகயா* உ�Fட� 

ந�பனாயி��க நா� வி��பவி*ைல’ எ�4 பதி* ெசா*2வி/ட�. 

 

அைத� ேக/ட காக�, மன:கைர3�ப+யாக இKவா4 Cறிய�: 

 

'ஐேயா! எ2ேய, நீ எ�ன ெசா*2 வி/டாB. எ� -ண� ெதாியாம* இKவா4 ேபசி 

வி/டாB. உ�ைன� ெகா�4 தி�றா* ஒ� ேவைள� பசிCட என�-. தீராேத. 

ஆனா*, ந/பாக இ��தா* எ.தைனேயா கால� நா� ந�றாக வாழலாேம! 

‘அ�த� %றாவரசனிட� உ�ள� ேபா* எ�னிட<� நீ ந/பாக இ��தா*, எ� 

உயி��ள அள5� நா� ந/% மாறாம* இ��ேப�. இ� உ�ைம. @தாக� 

ெசா*8� வா�.ைத அ*ல. 

 

‘அைல Iசி� ெகா�+��-� கட* பர�பிேல, எாி3� ெகா�ளி�க/ைட ேபாB 

Sைழ�தா* கட* நீரா வ'றி வி"�? ெகா�ளி. தீ தாேன அைண3�. அறி5�ள 

ேமேலாாிட� ேகாப� ப'றி எாியா�. அவ�க� கடைல� ேபா�ற த:க� விாி�த 

ெந�சா* அ�த� ேகாப. தீைய அைண.� வி"வா�க�’ எ�4 இலவமர.�� காக� 

எ".�� Cறிய�. 

 

‘உ:க� கா�ைக� %.திேய ஒ� நிைலயி*லாத�. உ�ைன ந�பனாக� ேச��பதா*, 

எ�Fைடய ெசய*க� ஒ�4� ஆக�ேபாவதி*ைல. ேம8� அைவ ெக/".தா� 

ேபா-�. நாF� நீ3� எKவா4 கல�� வாழ <+3�? 

 

'க�ப* கட2*தா� ஓ"�. அைத. தைரயி* ஓ/ட <+யா�. ேத� Eமியி� மீ� தா� 

ஓ"�. அைத� கட2* ஓ/+� ெச*ல<+யா�. ேசர� Cடாதைவ ேச��தா* அ�த 

உற5 திடமாக நிைல�பதி*ைல. ெக/"� ேபாவேத தவிர அ�த� ேச��ைகயா* 

ஆ-� சிற�% எ�5� இ*ைல. 

 

'ெப�களிட.��, ஒ?�க� ெக/டவ�களிட.�� நியாய.ைத எதி�பா�.��, 

தீயவ�களிட� ஒ� ந�ைமைய� ெசB� ெகா�ள எதி�பா�.��, ந/%� ெகா�" 

அதனா* இ�ப� அைட�தவ�க� உலக.தி* இ*லேவ இ*ைல. பா�ைப ம+யி* 
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க/+� ெகா�டவ�கைள� ேபா*, அவ�க>�- எ�த� கண<� ��ப� தா� 

ஏ'ப"� எ�4 எ2 காக.தி� உறைவ ம4.�ைர.த�. 

 

'எ2ேய, நீ ெசா*வ� உ�ைமதா�. தீயவ�களி� உற5 ஒ��கா8� ேச��க� 

Cடா�தா�. ஆனா*, எ�ைன ஒ� கா�ைக எ�பத'காக ஒ��கி. த�ளி விடாேத. 

நா� உன�- எ�4� உயி� ந�பனாேவ�. நீ எ� ந/ைப ஏ'4� ெகா�ளாம* 

த�ளி வி/டா*, நா� எ� உயிைர வி/" வி"ேவ�, ச.திய�! 

 

'ெச*வ.தினா* மனித�க>�-� ந/% உ�டா-�. ஒ�றாக� C+. தி�பதா*, 

பறைவக>�-� ந/% உ�டா-�. ேகாப %.தியா* �/ட�க>�-�ேள ந/% 

உ�டாகி வி"�. 

 

ெம�ைமயான ஊசி கா�த.ைத� க�ட5ட� ேபாB ஒ/+� ெகா�>�. இ��%. 

��"கேளா, ெந��பி* கல�� வ�.த�ப/ட பி�ேப ஒ�றாக ஒ/+� ெகா�>�. 

அ� ேபால, க�ட5டேன ந*லவ�க� ந�ப�களாகி வி"வா�க�. 

த�டைனயைட�த பி� ஒ�4 ேச��� %*ல�க� ந�ப�களாயி��பா�க�. 

 

'உ� அறிவி� உய�ைவ3�, உ� ெந�சி* உ�ள ந/பி� த�ைமைய3�, அ�த 

ந/ைப நீ பா� கா�-� <ைறைய3� க�", உ� ந/ைப�ெபற எ�ணிேய நா� 

உ�னிட� வ�ேத�. எ� நிைலைமைய நீ ந�றாக அறி�� ெகா�ள ேவ�"�. 

அ�% ஒ�4�காகேவ நா� உ�ைன நா+ வ�தி��கிேற�’ எ�4 கா�ைக Cறிய�. 

 

இKவள5 உ4திெமாழிக� Cறியபி�, அ�த எ2, இ�த இலவமர.�� காக.ைத 

ந�பிவி/ட�. ந�பி�ைக பிற�த5ட� அத� <க.தி* மல��சி ேதா�றிய�. மல��த 

<க.�ட� அ� காக.ைத ேநா�கி, 'ந�4, இனி நா� எ�4� ந�ப�களாB 

இ��ேபா�' எ�4 ஆதரவான பதிைல யளி.த�. 

 

அ�4 <த*, காக� தன�-� கிைட�-� மானிைற�சி <த2யவ'றி* எ2�-� ஒ� 

ப:- ெகா�" வ�� ெகா".� வ�த�. இ�ப+யாB� பல நா/க� அைவ 

ஒ�4�ெகா�4 உதவியாB இ���வ�தன. ஒ� நா� காக� எ2யிட� வ��, 

இ�த�கா/+* இைர எளிதாக� கிைட�கவி*ைல. என�-. ெதாி�த ஆைம ஒ�4 
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இ��கிற�. அதனிட� ெச�றா* -ள.தி* இ��-� மீ�கைளெய*லா� நம�- 

உ�ண. த�தி"�. ந�றாக� சா�பி/"� ெகா�" நலமாக இ��கலா�' எ�4 

Cறிய�. 'சாி, நாF� அ:- வ�கிேற�. என�- அ:ேக ஒ� ேவைலயி��கிற�. 

அைத நா� அ:- ெச�ற பி� உன�-. ெதாிவி�கிேற�' எ�4 எ2 ெசா*2ய�. 

 

உடேன காக�, த� கா*களா* எ2ைய. H�கி� ெகா�" ஆைமயி��-� -ள.ைத 

ேநா�கி� பற�த�. 

 

அ:- ேபாB� ேச��த��, ஆைம ெவளியி* வ��, காக.ைத அ�பாக வரேவ'4 

நல� விசாாி.த�. ேபசி� ெகா�+��-� ேபா�, காக.ைத ேநா�கி ஆைம, 'இ�த 

எ2 யா�?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

'ஆைம ந�பேன, நா� <� வ��தி� ெசBததவ.தா* நம�- அ�ைமயாக� கிைட.த 

ந�ப� இ�த எ2. இத� ெப�ைமையயாரா8� ெசா*ல <+யா�' எ�4 ெசா*2� 

%றா அரச� ேவட� வைலயி* அக�ப/"� ெகா�டைத3� அைத எ2 மீ/டைத3� 

விள�கமாக� Cறிய�. 

 

அ.தைன3� ேக/ட ஆைம, 'ஆ! இவ� உ�ைமயான ந�பேன!' எ�4 ெசா*2 

அ�% பாரா/+, காக.தி'-� எ2�-� வி��� ைவ.� அவ'ேறா" மகி&�சியாக 

இ��த�. 

 

ஒ� நா� ஆைம எ2ைய ேநா�கி, 'உ� ெசா�த ஊ� எ�? உ�Fைடய வரலா4 

எ�ன? நீ இ:- வர� காரண� எ�ன எ�4 ேக/ட�. 

 

எ2 த� வரலா'ைற� ெசா*ல. ெதாட:கிய�. 

 

எ�Fைடய ெசா�த ஊ� ச�பகாவதி எ�ப�. அ:ேக ஒ� மட.தி* நா� இ��� 

வ�ேத�. அ�த மட� ஒ� ைசவ. �றவி3ைடய�. அ�த� ைசவ.�றவி நா�ேதா4� 

ெத�வி* பி�ைச எ".� வ��, தா� உ�ட� ேபாக மீதிைய ேவ4 யாேரF� 

பரேதசிக� வ�தா* ெகா"�பத'ெக�4 ஒ� சி4 பா.திர.தி* ைவ.தி��பா�. 

அவ� மீ.� ைவ�-� ேசா'ைற இரவி* நா� வ�� வயி4 %ைட�க.தி�ேப�, 
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அவ� ைகயி* அக�படமா/ேட�. இ�ப+� பல நா/க� எ� வா&�ைக இ�பமாக 

நட�த�. 

 

ஒ� நா� அ�த ைசவ.�றவியி� மட.��- இ�ெனா� ச�நியாசி வ�தி��தா�. 

இ�வ�� பல விதமான சா.திர:கைள� ப'றி� ேபசி� ெகா�ேடயி��தா�க�. 

இர5 ெவ- ேநரமாகி3� அவ�க� ேப�6 <+�� H:க� ேபாவதாக. 

ெதாியவி*ைல. என�-� பசி ெபா4�க <+யவி*ைல. ஆகேவ அவ�க� H:-� 

<�னாேலேய அ�த� பா.திர.தி* இ��த ேசா'ைற. தி�ன. ெதாட:கிேன�. 

நா� ேசா4 தி�F� ச.த� ேக/" ைசவ.�றவி அத/+ எ�ைன. �ர.தி வி/டா�. 

அ�ேபா� அவF�- ஏேதா ஒ� ேயாசைன ேதா�றியி��கிற�. 

 

த�ேனா" ேபசாம* ஏேதா நிைனவாB இ��பைத� க�" அ:- அம��தி��த 

ச�நியாசி அவைன ேநா�கி, 'திQ� எ�4 எ�ன ேயாசைன?' எ�4 ேக/டா�. 

“அ�த எ2 -தி.ேதா+யைத� பா�.�. தா�ேயாசைனயி* ஆ&�� வி/ேட�. நா� 

ெத�. ெத�வாக� 6'றி� பி�ைச ெய".�� ெகா�" வ�கிற ேசா'ைற ெய*லா� 

இ� இ:கி��� ெகா�ேட தி�4 ெகா?.�� ேபாBவி/ட�. எKவள5 ேவகமாக 

அ� -தி.�� பாBகிற�! அைத� பி+�க�Cட'<+யவி*ைல. இ�ப+ மதமத�பான 

அ�சமி*லாத எ2ைய நா� பா�.தேதயி*ைல’ எ�4 ைசவ.�றவி Cறினா�. 

 

‘இ�த எ2 ஒ�4தானா, இ:- இ�F� ேவ4 எ2க� இ��கி�றனவா?’ எ�4 

வ�தி��த ச�நியாசி ேக/டா�. 

 

‘ஒ�4தா�’ எ�4 ெசா�னா� ைசவ.�றவி. 

 

“அ�ப+யானா*, உ� ேசா'4� ப��ைகயினா* ம/"� இ� ெகா?�கவி*ைல. 

இ� ெகா?. தி��பத'- ேவெறா� காரண� உ�". இ�த இட.திேல நா� 

ம�ெவ/+யா* ெவ/+� பா��க ேவ�"�’ எ�றா�. 

 

“ஏ�?” எ�4 ைசவ.�றவி விவர� %ாியாம* ேக/டா�. 

 

“எவனிட.தி* ெபா�� இ��கிறேதா, அவ� ெகா?�பாக இ��கிறா� எ�4 

ெசா*வா�க�. அ�ேபால, இ�த எ2 இ��-மிட.தி* ஏேதா %ைதய* இ��க  
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ேவ�"�’ எ�4 வ�தி��த ச�நியாசி Cறினா�. 

 

'உடேன அவ�க� எ2 வைளயி��த இட.ைத ெவ/ட. ெதாட:கினா�க�. 

உ�ைமயி* அ:- அவ�க>�-. த:க� %ைதய* கிைட.த�. அவ�க� அ�த. 

த:க நாணய:கைள எ".�� ெகா�டா�க�. நா� பய�� ேபாB ேவெறா� 

வைளயி* ப�:கி� ெகா�ேட�. ம4ப+ பசிெய".த ேபா�, நா� அ:- ேசா4 

தி�ன� ேபாேன�. அ�த. �றவி �ர.தி� ெகா�" வ�� எ�ைன அ+.�! 

வி/டா�. அ�4 <த* இ�4வைர அ�த மட.தி'-. தி��பி� ேபாகேவ என�-� 

பயமாக இ��கிற�. இ�ேபா� ஒ� ஆ�டாக� கா/+*தா� இ��� வ�கிேற�. 

 

‘அறி5� க*வி3� ந�ைம3� பயF�, வ�ைம3� இ�ப<� எ*லா� 

ெபா�ளினா*தா� உ�டாகி�றன. 

 

'6தியி*லாத பா/"�, உறவின� இ*லாத நா"�, அறிவி*லாதவ� கவிைத3�, ந*ல 

மைனவியி*லாத I"�, கணவ� இ*லாத ெப�ணி� அழ-� I� பாேழ! ெபா�� 

இ*லாதவ�க>�- உலக வா&ேவ பா&! 

 

'கதிரவ� இ*ைல ெய�றா* க�O�-. ெதாிவன எ*லா� மைற�� ேபா-�. அ� 

ேபா* ெபா�� இ*லாதவ�க>�- எ*லா ந�ைமக>� மைற�� ேபா-�. 

 

'அ�த� ைசவ.�றவி எ�ைன அ+.� விர/"� ேபா�, 'த:க� %ைதய2� ேம* 

இ��� ெகா�" எ� ேசா'ைற. தி�4 ெகா?.த எ2ேய, இ�ேபா� உ� த:க� 

பறி ேபா�ேச! இ�F� உன�- ெவ/க� இ*ைலயா?' எ�4 ேக/டா�. அ� என�- 

இ�F� ேவதைனயாக இ��கிற�. அ�த ேவதைன நீ:க நீதா� ஒ� வழி ெசா*ல 

ேவ�"�. அத'காகேவ உ�னிட� வ�� ேச��ேத�’ எ�4 எ2 Cறிய�. 

 

'கவைல�படாேத, இ�த� காக.தி'- நீ ஒ� ெச*வ� ேபால உ'ற ந�பனாக� 

கிைட.தாB. நீ:க� இ�வ�� எ�னிட� வ�� ேச��தேத ெப�� பா�கிய�. 

ந/பாகிய ெப�� ெச*வ� ந�மிட� இ��கிற�. அைத நம�-�ெகா".த ெதBவ.ைத 

வழிப/"� ெகா�" நா� நலமாக இ��ேபா�’ எ�4 ஆைம Cறிய�. 
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ஆைம -ள.தி2��� மீ�கைள� ெகா�" வ��. காக� எ:கி��தாவ� இைற�சி  

ெகா�" வ��. எ2 ஊ��-� ேபாB� ேசா4 ெகா�" வ��. D�4� 

ஒ�றாக�C+யி��� ெகா�", நா� ேதா4� உ�" அ�%ட� ேபசி�கால� 

கழி.தி��-�. 

 

இ�ப+ அ�ேபா" அைவ ஒ�றாக வா?� நாளி* ஒ� நா� ஒ� மா� ஓ+ வ�த�. 

அ�த மா� ந":கி� ெகா�ேட நி�4, ம��" ம��" விழி.த�. 

 

‘சிறி�� அறிவி*லாத ந�பேன, ஏ� ந":- கி�றாB? எ�4 அ�த D�4 

ந�ப�க>� ேக/டன. 

 

‘யமைன ெயா.த ெகா+ய ேவட� ஒ�வ�, ந�6 ேதாB�த அ�% ெகா�" எ�ைன� 

ெகா�4 I&.த வ�தா�. நா� அத'-. த�பி ஓ+ வ�ேத�. இ�ேபா� நா� உ:க� 

அைட�கல�, எ�ைன நீ:க�தா� கா�பா'ற ேவ�"�' எ�4 அ�த மா� Cறிய�. 

 

‘ந*ல�. நீ யா�, எ:-�ளவ� எ�ெற*லா� ெசா*8’ எ�4 அைவ ேக/டன. 

 

'என�-. தாB த�ைதய� யா�� கிைடயா�. 6'ற.தா�� ஒ�வ�� இ*ைல. 

கா"தா� என�- I". எ� மீ� அ�% ெகா�" எ�ைன� கா�பா'றினீ�களானா*, 

உ:கைளேய தாB த�ைதயராக5�, உ'ற 6'ற.தாராக5� ெகா�", எ�4� 

உ:கைள� பிாியாம* வா&ேவ�’ எ�4 அ�த மா� Cறிய�. 

 

அ�த மானி� ெசா'களி* உ�ைமயி��த�. எனேவ அைவ D�4� அைத ந�பின. 

 

‘ந*ல�, நீ இ:ேகேய எ:க>ட� இ�. இனி நா� நா*வ�� ந�ப�களாக 

வா&ேவா�’ எ�4 Cறி மாைன. த:க� C/ட.தி* ேச�.�� ெகா�டன. 

 

%திதாக வ�த அ�த மா� வைக ெதாியாம* ஒ� ேவட� விாி.தி��த வைலயி* 

மா/+� ெகா�ட�. அ� �யர.ேதா" க.தியைத� ேக/"� காக�, ம'ற ந�ப�க� 

இ�வைர3� கைர�� அைழ.த�. காக.தி� -ர* ேக/" ஏேதா ஆப.� வ�� 

வி/ட� எ�4 எ�ணி� ெகா�ேட, ஆைம3�, எ23� அ�த. திைச ேநா�கி 



50 

 

விைர�� ெச�றன, அ�ேபா� கைர�� ெகா�ேட எதிாி* வ�த காக�, 'அ�த மா� 

-/+ ஒ� ெகா+ய ேவடFைடய வைலயி* சி�கி� ெகா�" வி/ட�. இ�ேபாேத 

நா� அைத வி"வி�க ேவ�"�' எ�4 Cறிய�. 

 

D�4� விைர�� மா� வைல�ப/+��த இட.ைத அைட�தன. சிற�த அறி5ைடய 

நீ எ�ப+ இ�த வைலயி* மா/+� ெகா�டாB?' எ�4 அைவ ேக/டன, 

 

‘எ*லா விள�க<� பி�னா* ெசா*8கிேற�. ேவட� வ�� எ�ைன� ெகா*வத'- 

<�னா* வி"வி.� வி":க�’ எ�4 மா� பதறிய�. 

 

'வைலயி* அக�ப/" வி/டத'காக ஏ� இ�ப+� பதறி. �+�கிறாB? ஏ� இ�ப+� 

பய� ப"கிறாB?' எ�4 எ2 ேக/ட�. 

 

'<� ஒ� நா�, நா� எ� அ�மா5ட� இ��-� ேபா� ஒ� ேவட� வைல 

விாி.தி��தா�. அைத. தா�+�ேபாB நா� ஒ� ேசாைல� -� %-�� 

ெகா�ேட�. ஆனா*, அ�த� பாவி ேவட�, எ�ைன. ெதாட��ேதா+ வ�� 

உயிேரா" பி+.�� ெகா�டா�. எ�ைன அவ� அ�த நா/" அரச��-� 

காணி�ைகயாக� ெகா�" ேபாB� ெகா".தா�. அவ� த� பி�ைளக>�- 

விைளயாட� ெகா".தா�. அவ�க� எ�ேனா" விைளயா+ மகி&�தா�க�. நா� ஓ+ 

விடாதப+ அவ�க� எ�ைன� க/+ ைவ.தி��தா�க�. ஒ� நா� பக* ேநர.தி* இ+ 

<ழ�க.�ட� மைழ ெபBத�. அ�ேபா� ம'ற மா� -/+கேளா" C+� 

6த�திரமாக ஓ+ ஆ+. திாி��, வி��பிய தைழகைள ஒ+.�. தி�ப� எ�ேபா�, 

அ�த� கால� எ�ேபா� வ��?’ எ�4 நா� அ?� ெகா�+��ேத�. 

 

'நா� வ��தி அ?� ெகா�+��பைத� க�ட இளவரச�க�, 'பாவ�, ஏேனா இ� 

வ�.தமாக இ��கிற�. இைத நா� க/+� ேபா/" ைவ.தி�� ப� ந*லத*ல' எ�4 

இர�க�ப/" எ�ைன வி" வி.� வி/டா�க�. அத� பிற-தா� நா� இ�த� 

கா/"�- வ�� ேச��ேத�. இ�ேபா� மீ�"� ேவட�க� ைகயி* அக�ப/"� 

ெகா�டா* எ�ன தீைம ெசBவா�கேளா, ெதாியவி*ைலேய! அ�தா� என�-� 

பயமாக இ��கிற�! சீ�கிர� எ�ைன வி"வி3:க�!' எ�4 மா� -/+ Cறிய�. 
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எ2 சிறி�� கால� தா&.தாம*, அ�த வைல ைய. த� ப'களா* ெகாறி.� அ4.� 

வி/ட�. வைல அ4�த5ட� மா� ெவளி�ப/". த:க� இட.ைத ேநா�கி நட�த�. 

அ�ேபா�, அ�த� ெகா+ய ேவட� அ:- வ�� ேச��� வி/டா�. ேவடைன� 

க�ட5ட� மா� -/+ ��ளி ஓ+ய�. எ2 அ:கி��த வைள�-� ஓ+ மைற�� 

ெகா� ட�. ஆைமயா*தா� ேவகமாக நட�க <+ய வி*ைல. ெம*ல ெம*ல 

ஊ��� ெகா�+��த�. மாைன. ெதாட��� ஓ+� ெகா�+��த ேவட�, வழியி* 

ஆைமைய� க�ட��, அைத� பி+.�. த� ேதா� ைப�-� ேபா/"� ெகா�" 

ஓ+னா�. 

 

இைத� பா�.�� ெகா�+��த காக�, எ2 யிட� வ�� 'அ�த ேவட� ஆைமைய. 

H�கி� ெகா�" மாைன விர/+� ேபாகிறா�. மா� ஓ+. த�பிவிட <+3�. 

ஆனா*, ஆைம சி�கி� ெகா�" வி/டேத. ேபாB மாைன� க�" இத'- ஒ� வழி 

பா��க ேவ�"� வா!’ எ�4 Cறிய�. 

 

'ேவடனிடமி��� ந� ந�பனான ஆைமைய வி"வி�காம* நா� உயி�ட� வா&வ� 

சாிய*ல. வா, வா, விைரவி* ேபாேவா�’ எ�4 எ2 ��ளி� -தி.ேதா+ய�. 

 

காக� ேவகமாக� பற�� ெச�4 ஓ+� ெகா� +��த மாைன� க�ட�. 

 

'மா� -/+, மா� -/+, உ�ைன விர/+� ெகா�" வ�த ேவட�, வழியி* 

ெத�ப/ட ஆைம யாைர. H�கி� ெகா�" ஓ+ வ�கிறா�. இ� ேபா� அவைர நா� 

கா�பா'ற ேவ�"�. நா� ஒ� வழி ெசா*கிேற�. ேக/கிறாயா? எ�4 ேக/ட�. 

 

கா�ைகய�ணா , சீ�கிர� ெசா*8:க�!' எ�4 மா� -/+ ேம* D�6 கீ& D�6 

வா:க� Cறிய�. 

 

'அேதா , நம� -ள� அ�கி*தா� இ��கிற�. -ள.ைத ெந�:கிய5ட� அத� 

கைரயி* நீ ெச. த�ேபா* வி?�� கிட. ெச.த பிண.ைத� ெகா.� வ�ேபா* நா� 

உ� ேம* நி�4 ெகா.தி� ெகா� +��கிேற�. இ�த� கா/சிைய� க�ட�� 

ேவட� உ�ைன. H�கி� ெகா�" ேபாக வ�வா�. அவ� வ�<� 

ஆைமயி��-� ேதா� ைபைய� கீேழ ைவ.�வி/".தா� உ�ைன. H�க வ� 

வா�. அவ� தைரயி* ைபைய ைவ.த5ட� நம� எ2யா� அத� வாைய� 
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க.தாி.� வி"வா�. உடேன ஆைமயா� ப�க.தி* இ��-� -ள.தி' -� ந?வி 

வி"வா�. ேவட� உ�ைன. ெதா"<� நீ அ�%ேபா* பாB�� ெச�4 அ�கி* 

எ:காவ� ஒளி�� வி". நாF� வானி* பற�� மர:க>�-� மைற�� வி"கிேற�’ 

எ�ற� காக�. 

 

'அ�ைமயான தி/ட�. அ�ப+ேய ெசBேவா�’ எ�4 ெசா*2 மா� -ள�கைரயி* 

ேபாB வி?�� கிட�த�. காக� பி�னா* வ�� ெகா�+��-� எ2யிட� பற�� 

ெச�4 த� தி/ட.ைத� Cறிய�. பி� தி��பிவ��, வி?�� கிட�த மானி�ேம* 

உ/கா��� அைத� ெகா.தி. தி�ப� ேபா* பாசா:- ெசB� ெகா�+��த�. 

 

மாைன விர/+� ெகா�" வ�த ேவட�, “இேதா அ�த மா� ெச.� வி?�� 

கிட�கிற�. இைத எ".�� ெகா�" ேபாகலா� எ�4 நிைன.தா�. த� ேதாளி* 

ஆைம ேபா/"� க/+ யி��த ைபைய� -ள�கைரயி* இற�கி ைவ.� வி/", 

மாைன. H�க ஓ+னா�. 

 

உடேன எ2 பாB�ேதா+ வ�� அ�த� ைபைய க+.�� -தறி எறி�த�. ேவட� 

மாைன ெந�:கி� ெச�ற5ட�, இேலசாக� க�ைண. திற�� திற�� பா�.�� 

ெகா�+��த மா�, ெவ"�ெக�4 ��ளி எ?�� ஓ+ய�. அைத விட 

மனமி*லாம* ேவட� �ர.தி� ெகா�" ஓ+னா�. மாேனா கா/" 

மர:க>�கிைடேய, வைள�� வைள�� ஒ+ ஒ� %தாி* ேபாB, ேவட� க�O� 

-. ெதாியாம* மைற�� வி/ட�. அத'-� ஆைம -ள.தி'-� இற:கி வி/ட�. 

எ2 வைள�-� ப�:கி வி/ட�. காக� மர.தி� ேம* ஏறியம��� ெகா�ட�. 

 

ேவட�, ஒ+ இைள.� ஒ�4மி*லாம* ஏமா�� தி��பினா�. 

 

ேவட� அ:கி��� ேபானபி�, காக�, ேவட� ேபாBவி/டா�!' எ�4 அறிவி.�� 

கைர�த�. 

 

அ�த� -ர* ேக/ட�� ஒளி�தி��த எ2 ஒ+ வ�த�. மைற�தி��த மா� பாB�� 

வ�த�. -ள.தி2��த ஆைம கைர�- வ�த�. நா�-� மகி&�சியாக� ேபசி� 

ெகா�+��தன. அ�த நா�-� ஒ�4� ெகா�4 உ'ற உதவியாக இ��� ெப'ற 

இ�ப� ெபாி�. அைவ வா&நா� <?வ�� ஒ'4ைமயாக இ��� மகி&�சியாக 

வா&�ைக நட.தின. 
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ந*லவ�க� ந/%�ேபா* இலாபமான� ேவ4 எ�5� இ*ைல. 

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

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. !.யா  மா+�த பா��பன�!.யா  மா+�த பா��பன�!.யா  மா+�த பா��பன�!.யா  மா+�த பா��பன�    

 

ஒ� கா/+* ஒ� கிழ/"� %2 இ��த�. அ� ேபா�மான பல� இ*லாததா* உண5 

ேதட <+ய வி*ைல. ஓ� ஏாி�கைரயி* ேபாB நீரா+வி/"� ைகயி* த��ைப� 

%*8� ஒ� த:க� கா�%� ைவ.�� ெகா�" உ/கா��தி��த�. அ�ேபா� ேவத� 

ப+.த பா��பன� ஒ�வ� அ�த வழியாக� ேபாB� ெகா�+��தா�. அவைன 

அ�த� %2 C� பி/ட�. 

 

'அ�தணா, இேதா பா�! இ�த� கா�ைப உன� -. த�கிேற�. இ:ேக வா!’ எ�4 %2 

Cறிய�. 

 

த:க� கா�ைப� க�ட5ட� பா��பனF�- ஆைச3�டாகி வி/ட�. ஆனா*, 

%2யி� அ�கி* ெச*ல5� பயமாயி��த�. %2யாேர, நீ� மிக5� 

ெகா+யவராயி'ேற. மனித�கைள� ெகா�4 தி�பேத உம� ெதாழிலா யி'ேற, அைத 

வி/"வி/" எ�ேபா� தான� ெசB ய� கிள�பின�!’ எ�4 Hர.தி* நி�4 

ெகா�ேட பா��பன� ேக/டா� . 

 

அத'- அ�த� %2, ஏ, பா��பனேன, எ�ைன� பா�, நாேனா கிழ�%2 ஆகி 

வி/ேட�. என�-� ப*8� இ*ைல; நக<� இ*ைல, பாவ� ெசBவைத வி/"வி/" 

இ�ேபா� தான� ெசB� %�ணிய� ேதட ஆைச ெகா�" வி/ேட�. பய� படாேத! 

இேதா இ�த ஏாியி* இற:கி. தைல <?கி� 6.தமாக வ�� இ�த� கா�ைப வா:கி� 

ெகா�" ேபா!’ எ�4 Cறிய�. 

 

ந*லெத�4 பா��பன� ஏாி�-� இற: கினா�. ஏாி ஒேர ேச4� சகதி3மாக 

இ��த�. 

 

ேச'றி* கா*க� அ?�தி� சி�கி� ெகா�டா� பா��பன�. எ�ன ெசBவெத�4 

ெதாியாம* அவ� திைக.�� ெகா�+��தா�. அைத� க�ட %2,' ஆ! ேச'றி* 

சி�கி� ெகா�டாேயா? இேதா நா� உ�ைன ெவளியி* எ".� வி" கிேற�'எ�4 
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ெசா*2 அவ� மீ� பாB�த�. த� <�ன:காலா* அவைன அைற�� ெகா�ற�. 

அவFைடய இர.த.ைத� -+.� அ� பசியா'றி� ெகா�ட�. 

 

<� ேயாசைன யி*லாம* க�டவ'றி* ஆைச ெகா�வ� ஆப.ைதேய 

உ�டா�-�. 

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

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. வ�சக நாிவ�சக நாிவ�சக நாிவ�சக நாி    

 

மகத நா/+* ச�பகவன� எ�4 ஒ� கா" இ��த�. அ�த� கா/+* ஒ� மா� 

-/+ இ�� த�. அ�த மா� -/+3ட� ஒ� காக� ந/பாB இ��� வ�த�. ஒ� நா� 

காக� இைர ேதட எ:ேகா பற�� ெச�ற�, அ�ெபா?� மாF� ஓாிட.தி* இள� 

ப�ைச� %*ைல ேமB.� ெகா� +��த�. நா� ேதா4� ந*ல இள� %*ைல 

ேமB�� திாி�ததா*, அ�த பி� -/+ ெகா? ெகா?ெவ�4 வள��தி��த�. 

 

%* ேமB�� ெகா�+��த அ�த மா� -/+ யி� உடைல� க�ட ஒ� தசி, அைத� 

ெகா�4 தி�ன ேவ�"� எ�4 ஆைக ெகா�ட�. அ�த அழகான மா� -/+ைய� 

க�ட5டேன அத� நா�கி* எ�சி* ஊறிய�. மாைன� ெகா�4 தி�ன அ� ஒ� 

த�திர� ெசBத�. 

 

மானி� அ�கிேல ேபாB, 'எ� ந�பா, நல� தாேன?’ எ�4 ேப�ைச. ெதாட:கிய�. 

 

‘நீ யா�? உ�ைன நா� இத'- <� பா�.த தாகேவ நிைனவி*ைலேய! நீேயா 

எ�ைன. ெதாி�தவ� ேபா* ேப6கிறாேய?’ எ�4 மா� அ�த நாிைய� ேக/ட�. 

 

“மாேன, நாF� இ�த� கா/+*தா� வா& கிேற�. ஆனா*, நா� ஒ� பாவி. என�- 

உறவி ன� யா�� கிைடயா�. த��� தனியாக ஒ� �ைண3� இ*லாம* I� 

வா&ேவ வா&�� ெகா�+��கிேற�. இ�4 உ�ைன� க�ட பிற-தா� எ� 

மன.தி* மகி&�சி ேதா�றிய�. உன�- ேவ�+ய உதவிகைள� ெசB� ெகா�", 

உ�னிடேம இ���விட <+5 ெசB� வி/ேட�. எ�னிட� நீ இர�க: கா/+ 

அ�பாக நட�� ெகா�ள ேவ�"கிேற�” எ�4 நாி பதிலளி.த�. 

 

நாியி� த�திரமான ேப�ைச� ேக/" அ�த� கள:கமி*லாத சி�ன மா�-/+  
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மய:கி வி/ட�. அ� Cறியெத*லா� உ�ைமெய�4 எ�ணி அைத. த� 

ந�பனாக ஏ'4� ெகா�" வி/ட�. இர�"� ஒ�றாக� ேச��� ச�பக 

மர.தின+யி* ேபாB இ��தன. 

 

சிறி� ேநர� கழி.� அ:- வ�� ேச��த காக� மா� -/+ைய� பா�.�, 

 

“மாேன, உ�Fட� %திதாக வ�� த:கியி�� பவ� யா�?’ எ�4 ேக/ட�. 

கா�ைகய�ணா, இ�த நாி எ�ேனா" ந/பாயி��க வ�தி��கிற�. மிக5� 

அ�பாக� ேப6கிற�!’ எ�4 மா� -/+ Cறிய�. 

 

“மாேன, %திதாக வ�தவ�கைள உடேன ந�பி விட� Cடா�. ஒ�வFைடய -ல<� 

<� நட.ைதக>� ெதாியாம*, அவF�- நா� இட� ெகா"�க� Cடா�. அ�ப+ 

இட:ெகா".தா*, Eைன�- இட: ெகா".� ம+�த க?ைக� ேபால. ��பமைடய 

ேநாி"�’ எ�4 காக� Cறிய�. 

 

அைத� ேக/ட நாி காக.ைத� பா�.�, ‘ஏ காகேம, நீ இ�த மாேனா" ந/%� ெசB3� 

<�% 

 

உ�Fைடய -ண� எ�ன ெவ�4 ஆராB�தா இ� ந/%� ெகா�ட�? நீ:க� 

இ�வ�� இ� ேபா� உ�ைமயான ந�ப�களாB இ*ைலயா? அ� ேபால ஏ� 

எ�ைன3� க�த� Cடா�? எ�4 மிக5� த�திரமாக� ேக/ட�. 

 

இைத� ேக/ட மா�-/+, நாி ெசா*வ� சாி தா� எ�4 மன.தி* தீ�மானி.�� 

ெகா�ட�. அ� கா�ைகைய� பா�.� கா�ைகய�ணா, ஒ�வைன நா� %திதாக� 

பா��-�ேபா� அவனிட� ந�பி�ைக 3�டானா* ேபாதாதா? அவைன� ப'றி 

யாாிட� ேபாB நா� விசாாி�க <+3�? அ� ஆகிற காாியமா? இ� ந�ேமா" 

இ��க/"�’ எ�4 நாி�காக� பாி�� ேபசிய�. 

 

கைடசியி* கா�ைக3� அைர -ைறயான மன. ேதா" சாிெய�4 ஒ�%� ெகா�ட�. 

அத� பி� அைவ D�4� ஒ�றாக வா&�� வ�தன. 
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ஒ�நா� நாி மா� -/+ைய� பா�.�,' ஓாிட.தி* அ�ைமயான பயி� ப�ைச�பேச* 

எ�4 வள��தி��கிற�, வா, உ�ைன அ:ேக அைழ.�� ெச*கிேற�’ எ�4 

C�பி/ட�. 

 

மா� அத� Cட� ேபாB ந�றாக வள�� தி��த அ�த� பயிைர ேமB�� பசி 

ேபா�கி� ெகா�ட�. நா�ேதா4� அ�த� பயி�� ெகா*ைல�-� ேபாB மா� 

ேமB�� வர. ெதாட:கிய� 

 

தா� விைத.� வள�.த பயி� அழி�� வ� வைத� க�ட ெகா*ைல�கார�, த� 

பயி�� ெகா*ைலயி* வைல க/+ ைவ.தி��தா�. வழ�க� ேபா* ேமய� ேபான 

மா�, அ�த வைல யி* சி�கி� ெகா�ட�. 

 

‘எ� உயி��-யிரான காகேமா ந ாி ே◌யா வ�தாெலாழிய எ�னா* பிைழ�க 

<+யாேத’ எ�4 தயிாி* 6.�� ம.ைத� ேபா* மா� -/+ மன. �யர.ேதா" 

�+.�� ெகா�+��த�. 

 

அ�ேபா� அ�த� ப�கமாக வ�த நாி, மா� வைலயி* சி�கி� ெகா�+��பைத� 

பா�.�, “எ� ெந" நாைளய எ�ண� இ�4 நிைற ேவறி'4. இ�4 நா� 

நி�சயமாக இ�த மானி� எ8�ைப3� தைசைய3� 6ைவ.�� தி�ேப�” எ�4 

மன� மகி&�தி��த�. 

 

மா�-/+ அைத� க�ட5ட�, நாிய�ணா, நாிய�ணா! விைரவி* எ�ைன 

வி"வி3:க�’ எ�4 கதறிய�. 

 

“மாேன, இ�4 என�- ேநா�% நா�. இ�த வைல ேதா* வைலயாக இ��பதா*, 

இ�4 நா� இைத. ெதாட5� Cடா�. நாைள�- நா� 

 

நி�சய� இ�த வைலைய அ4.� உ�ைன� கா�பா'4கிேற�. ஒ� ந�பF�காக 

நா� உயி� விட5� தயாராயி��கிேற�’ எ�4 வ�சகமாக� பதி* Cறிய� அ�த 
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நாி. பிற- ெகா*ைல�கார� வ�� மாைன� ெகா�4 ேபா"� ேநர.ைத எதி� 

பா�.� ஒ� ெச+ மைறவி* ப�:கி� கா.தி��த�. 

 

பகெல*லா� இைர ேத+. தி�4 வி/" இர5 ச�பக மர.��- வ�த காக� அ:- 

மா� -/+ைய காணாம* மன:கல:கிய�. அ�த� கா" <?வ�� பற�� ெச�4 

அைத. ேத+ய�. கைடசியி* பயி�� ெகா*ைல�- வ�� அ� வைலயி* 

சி�கி�ெகா�+��-� பாிதாப� கா/சிைய� க�ட�. 

 

‘அறி5�ள மா� -/+ேய, நீ எ�ப+ இ�த வைலயி* மா/+� ெகா�டாB?” எ�4 

காக� ேக/ட�. 

 

'கா�ைகய�ணா, எ*லா� நீ:க� ெசா�ன ேப�ைச� ேகளாததா* வ�த பிைழதா�!' 

எ�4 �யர.ேதா" Cறிய� மா�. 

 

'ந�ப� நாியா� எ:ேக காேணா�?’ எ�4 காக� ேக/ட�. 

 

‘எ� இைற�சிைய. தி�பத'காக இ:ேக ப�க.தி* ெச+க>�-� பி�னா* ஒளி�� 

ெகா�+��கிற�' எ�4 மா� -/+ Cறிய�. 

 

அ�ேபா� வைல ேபா/ட ெகா*ைல�கார� வ�� ெகா�+��தா�. காக� உடேன 

மாைன� பா�.�, 'இேதா, ெகா*ைல�கார� வ�கிறா�. நா� ெசா*8கிறப+ ேக�. 

ெச.�� ேபான� ேபா* ப".�� ெகா�’ எ�ற�. உடேன மா� -/+ அKவாேற 

ெச.த பிண� ேபா* கிட�த�. 

 

பயி�� ெகா*ைல�கார� வ�� பா�.� வி/" இ�த மா� ெச.�� ேபாB வி/ட� 

எ�4 நிைன.�� ெகா�" வைலைய� 6�/+� க/+னா�. அவ� வைலைய� 

6�/+� க/+� ெகா�+��-� ேபா�, ‘இ�ேபாேத ஓ+வி"’ எ�4 க.திய� காக�, 

மா� -/+3� ச/ெட�4 ��ளி� பாB�� ஓ+ய�. 

 

‘எ�ைனேய இ�த� சி�ன மா�-/+ ஏமா'றி வி/" ஓ"கிறேத! எ�4 ேகாப� 

ெகா�ட ெகா*ைல�கார�, ைகயி* இ��த -4� த+ைய மா� -/+ ஓ+ய 
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திைசயி* Iசினா�. மா� அத'-� சி/டாB� பற�� வி/ட�. அவ� Iசிய த+ேயா 

ெச+ மைறவி* ப�:கியி��த நாி யி� ேம* வி?�� அைத� சாக+.� வி/ட�. 

 

ஒ�வ� ெசBகி�ற ந�ைம3� தீைம3� அதிக மானா*, அத� பல� உடன+யாக 

அவF�-� கிைட.� வி"� எ�ற உ�ைம இ�கைதயினா* ந�- விள:-கிற�. 

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

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 1ைன	� இட� ெகா%�& மா#ட க9�1ைன	� இட� ெகா%�& மா#ட க9�1ைன	� இட� ெகா%�& மா#ட க9�1ைன	� இட� ெகா%�& மா#ட க9�    

 

க:ைக� கைரயி* திாிCட மைல எ�4 ஒ� மைலயி��த�. அத'க�பா* ஒ� ெபாிய 

இ.தி மர� இ��த�. அ�த மர�ெபா�தி* ஒ� கிழ/"� க?- வா&�� வ�த�. 

அ�த� க?-�- க�O� ெதாியா�, கா*களி* நக<� கிைடயா�. அத' காக 

இர�க�ப/"� கா/+* உ�ள பறைவக� எ*லா� தா�தா� ேத"கி�ற இைரயி* 

சிறி� சிறி� ெகா�" வ�� ெகா".� அைத� கா�பா'றி வ�தன. 

 

ஒ� நா� அ�த இட.தி'-� Eைனெயா�4 வ�� ேச��த�. அ� பறைவகளி� 

-�6கைள� பி+.�. தி�F� ேநா�க.ேதா" தா� அ:ேக வ�த�. அ�த� 

Eைனைய� க�ட�� அ:கி��த பறைவ� -�6கெள*லா� பைத 

பைத.��க.தின. க� ெதாியாத அ�த� கிழ�க?- ஏேதா ெக"த* வ�� 

வி/டெத�4 �+.� அ�த� -�6கைள� பா�.�, ‘ஏ� பய�� க.�கிறீ�க�’ எ�4 

ேக/ட�. 

 

இத'-� அ�த� Eைன த�திரமாக நா� பிைழ.�� ெகா�ள ேவ�"� எ�4 

எ�ணி, க?கி� <�ேபாB நி�4ெகா�", ஐயா, வண�க�” எ�4 Cறிய�. ‘நீ 

யா�?’ எ�4 க?- ேக/ட�. 

 

'நா� ஒ� Eைன!’ எனற� Eைன. 

 

'நீ இ�ெபா?ேத இ�த இட.ைதவி/" ஓ+�ேபாBவி"! இ*ைலயானா* உ� உயி� 

ேபாBவி"�' எ�4 க?- எ�சாி.த�. 

 

'ஐயா க?காேர, <த2* எ� கைதைய� ேக>:க�. அத� பி� நீ:க� எ� ேம* 

ேகாபி.�� ெகா�டா8� சாி. சாதி ேவ4பா/ைட மன.தி* ெகா�" ம'ற 
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பிராணிகைள� ெகா*8வ��, சாதி� ெகா� நீதி எ�ற <ைறயி* உபசார� 

ெசBவ�� ேந�ைமயான <ைறய*ல. அவனவ� ெகா�"�ள ஒ?�க:கைள� 

க�டபி�ேப எ� ெசBய ேவ�"ேமா அ� ெசBய ேவ�"�’ எ�4 Eைன Cற. 

ெதாட:கிய�. 

 

'நீ இ:- எத'காக வ�தாB? அைத <த2* ெசா*’ எ�ற� க?-. 

 

"நா� க:ைக� கைரயி* வா&கிேற�. நா� ேதா4� க:ைக நதியி* உட* <?வ�� 

அமிழ�-ளி.�, சா�திராயண� எ�ற விரத.ைத� ெசB� வ�கிேற�. நீ� மி-�த 

%�ணியவா� எ�4 ேக�வி�ப/ேட�. அதனா* உ�ைம� பா�.�� ேபாகேவ 

%ற�ப/" வ�ேத�. ஏெனனி*, வய� <தி��த அறிவாளிக� எ:கி��கிறா�க� 

எ�4. ேக/" அவ�களிட� த�ேமாபேதச� ேக/ப� ஒ�வFைடய கடைம எ�4 

த�ம சா.திர� ப+.தவ�க� எ*ேலா�� ெசா*8வா�க�. உ�மிட� அற:ேக/க 

வ�த எ�ைன நீ� ெகா*ல நிைன.� வி/Q�. இ� சாியா? பைகவ�க>� Cட. 

த�ைம அ".தவ�க>�- ந�ைமேய ெசBவா�க�. பைக ெகா�" த�ைன ெவ/ட 

வ�பவF�-� மர� நிழ* ெகா".�� கைள�பா'4�. நில5 தீயவ� I/+'-� 

ெவளி�ச� ெகா"�கிற�. ெபாியவ�க�, %தியவ�க� யா� வ�தா8� அவ�க>�- 

உபகார� ெசBவா�க�. எவெனா�வ� I/+'-, ஒ� வி��தாளி வ�� <க� வா+. 

தி��%கிறாேனா, அவ� I/"� %�ணிய.ைத எ".�� ெகா�" த� பாவ.ைத 

அ:ேக வி/" வி/"� ெச*8கிறா� அ�த வி��தாளி எ�4 ெசா*8வா�க�.’’ 

எ�4 Eைன ெசா*2�ெகா�+��த�. 

 

'ஆனா*, இைற�சி அ���வ�� அத'காக உயி�கைள� ெகா*8வ�� உ:க� 

-ல.��-ாிய -ண� அ*லவா?’ எ�4 கிழ/"� க?- ேக/ட�. 

 

'சிவ சிவா! எ�ன தீய5ைர! ப�சமா பாதக.தி* ெபாிய பாவ�, ெகாைல� பாவ�. 

அ�பாவ� ெசBபவ�க� தீய நரக� அைடவா�க�. அற 0*க� பல அறி���ள 

நா�, இ.தீய ெகாைல. ெதாழிைல வி/"வி/ேட�. ந*ல பழவைககைள உ�" 

வா&கி�றவ�க�, பாவ� ெசய* ெசBய� %-வா�களா?’ எ�4 Eைன த�ைன�ப'றி 

உய�வாக� ேபசி� ெகா�ட�. 
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க?- கைடசியி* அைத ந�பிய�. Eைன3� த�ேனா" இ��க அ� இட: 

ெகா".த�. Eைன பிற- க?-�-. ெதாியாம* ெம*ல ெம*ல நட�� ெச�4, 

இள� பறைவ� -�6கைள� பி+.�. தி�4 ெகா�+��த�. நாளைடவி* த:க� 

-�6கைள� காணாம* பறைவக� ேதட. ெதாட: கின. இ� ெதாி�த5ட� Eைன 

அ:கி��� ஓ+ வி/ட�. 

 

த:க� -�6கைள. ேத+ வ�த பறைவக�, க?கி��-� ெபா�த�கி* வ�� 

பா�.தன. Eைன தா� ெகா�4 தி�ற -�6களி� ெவ�ெள8�% கைள3� 

சிற-கைள3� க?-� ெபா�தி� எதிாிேல ேபா/" ைவ.தி��த�. அ�த 

எ8�%கைள3� சிற-கைள3� க�ட பறைவக�, க?-தா� த:க� -�6கைள� 

ெகா�4 தி�4வி/ட� எ�4 நிைன.�� ேகாப� ெகா�டன. எ*லாமாக� C+ 

அ�த� கிழ/"� க?ைக� ெகா.தி� ெகா.தி� ெகா�4 வி/டன. 

 

-ண� ெதாியாம* யா��-� இட� ெகா"�க� Cடா� எ�ப� இதனா* ந�- 

விள:-கிற�. 

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

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. ஆைசயா  ேந��த அழி6ஆைசயா  ேந��த அழி6ஆைசயா  ேந��த அழி6ஆைசயா  ேந��த அழி6    

 

ஒ� ேவட� கா/"�- ேவ/ைட�-� ேபாB,ஒ�4� கிைட�காம* பல நா� 

அைல�� திாி�� ெகா�+��தா�. ஒ� நா� அவ� ஒ� மாைன� க�டா�. அத� 

பி�ேன விர/+� ெகா�" ஓ+ அ�ெபB� ெகா�4 அைத. H�கி� ெகா�" த� 

ேசாி ேநா�கி நட�தா�. வழியி* ஒ� ெபாிய ப�றிைய� க�டா�. உ�ள மா� 

ேபாதாெத�4, இ�த� ப�றிைய எB� ெகா�றா* இர�" நா� சா�பா/"�கா-� 

எ�4 அத�ேம* அ�ெபBதா�. அ�த� ப�றி ேகாப� ெகா�" அவ� ேம* 

பாB�த�. அவைன� ெகா�4 தாF� ெச.� வி?�த�. 

 

அ�ெபா?� அ�த வழியாக ஒ� நாி வ�த�. ெச.�� கிட�-� ேவடைன3� 

மாைன3� ப�றிைய3� க�", ஆகா! D�4 நா>�-� சா�பா/"�-� 

ப�சமி*ைல’ எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட ேவட� ைவ.தி��த வி*2� நாைன� 

ேபாB <த2* க+.த�. நா�அ4�த5ட�, வி*க�% சட�ெக�4 விாி�� நாியி� 

வயி'றி* -.திய�. உடேன அ�த நாி3� ெச.� வி?�த�. 

ஆைச மி-�தி��க� Cடா�. 

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



61 

 

ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ----    ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 3 3 3 3 --------    அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த அ%�&	 ெக%�த     

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ேகா�டா� �ல�ைத	 :;	 ெக%�த காக�ேகா�டா� �ல�ைத	 :;	 ெக%�த காக�ேகா�டா� �ல�ைத	 :;	 ெக%�த காக�ேகா�டா� �ல�ைத	 :;	 ெக%�த காக�    

 

இ�� -+ெகா�ட� எ�4 ெசா*8�ப+யான ஓ� அட��த கா" இ��த�. அ�த� 

கா/+* இ��த ஓ� ஆலமர.தி* ேமகவ�ண� எ�ற ெபய�ைடய காக� ஒ�4 

இ��த�. அ�த� கா/+* உ�ள காக:க>�ெக*லா� அ�தா� அரசனாக 

விள:கிய�. ேமகவ�ண� த� அைம�ச�கேளா"�, ம'ற காக:கேளா"� அ�த 

ஆலமர.தி* ெந"நா� இ��� வ�த�. 

 

ப�க.தி* இ��த ஒ� -ைகயி* ேகா/டா�களி� C/ட� ஒ�4 

-+ெகா�+��த�. அ�த�ேகா/டா�களி� அரசF�, த� அைம�ச�கேளா 

 

"� C/ட.ேதா"� அ�சமி*லாம* வா&�த�. த"�பாாி*லாம* அ�த� ேகா/டா� 

அரச� இரவி* ேவ/ைடயா+� களி.தி��த�. 

 

ேகா/டா�க>�-� காக:க>�-� அ+�க+ பைக ஏ'ப"�. பக' ெபா?� 

<?வ��, காக:க� ேகா/டா�கைள� பைத�க� பைத�க வைத�ப��, 

இரெவ*லா� காக:கைள எ?�பவிடாம* ேகா/டா�க� அ+�ப��, இ�ப+யாக 

நா>�ெகா� பைக3� ேவைள�ெகா� ச�ைட3மாக இ��� வ�த�. 

 

ஒ�நா� இர5�ெபா?� வ�த�� ேகா/டா� அரச� த� அைம�ச�கைள 

அைழ.�� ேபசிய�. ‘கதிரவ� ேதா�றிவி/டா*, நா� அ�த� கா�ைககைள ஒ�4� 

ெசBய<+யா�. இ�தா� ந*ல சமய�. இ�ேபாேத ந� ேசைனகைளெய*லா� 

திர/+�ெகா�" வா�:க�. ந� பைகவ�களாகிய அ�த� காக:கைள இ�த இ�/" 

ேநர.திேலேய வைள.� அ+.�� ெகா�4 -வி.�வி/" வ�ேவா�’ எ�ற�. 

 

உடேன அைம�6� ேகா/டா�க�, இ� நம�- ந*ல ேவைளதா�. இ�ேபாேத நா� 

ெச�4 அ�த� கா�ைககைள ெவ�4 மீ�ேவா�’ எ�4 ெசா*2 உடேன 

விைரவாக� பைட C/+. திர�டன. எ*லா� ேகா/டா�க>�, ஆலமர.ைத� 

6'றி� @&�� ெகா�", அ:- C" க/+ வா&�த காக:கைளெய*லா�, ெகா.தி� 

ெகா�4 வி/". த:க� அரசனிட� தி��பி வ�தன. 
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ஆலமர.தி* இ��த அ�த� காக� C/ட� ெப��பா8� அழி�� வி/ட� எ�ேற 

ெசா*ல ேவ�"�. ஆலமர� <?வ�� இர.த� ெவ�ள� ேபா* வழி�ேதா+� 

ெகா�+��த�. காக:க� சி�னாபி�னமாக� கிட�தன. சிறெகா+�த கா�ைகக� 

ஒ�%ற�, காெலா+�த கா�ைகக� ஒ� %ற�, -ட* சாி�� வி?�� கிட�த கா�ைகக� 

ஒ� %ற�, இ�ப+ அ�த இட� ஒேர பய:கரமாக� கா/சியளி.த�. 

 

அ�த� காக அரச� எ�ப+ேயா, ேகா/டா�களி� க�O�-. த�பி� பிைழ.�� 

ெகா�ட�. ம4நா� ெபா?� வி+�� கதிரவ� ேதா�றிய5ட�, காக அரச�, 

ஆலமர.தி� கீ& த� C/ட� ெகாைலப/" மைலேபா* கிட�பைத� க�ட�. 

அவ'றி� ம.தியி* தன� ெபாிய ம�திாிகளான ஐ�� காக:க>� ம'ற சில 

காக:க>� உயி� பிைழ.தி��பைத� க�" காக அரச� ஓரள5 மகி&�சி 

ெகா�ட�. 

 

உயி� பிைழ.த காக:கைள3� தன� ம�திாிகைள3� அரச காக� ஒ�4 திர/+ய�. 

ந� -+ேய அழி3�ப+யாக இ�ப+ ேந��� வி/டேத!’ எ�4 வ��திய�. பிற-, 

அவ'ைற� ெகா�", காய�ப/"� கிட�த காக:க>�ெக*லா�, ம��� ைவ.�� 

காய:கைள� -ண�ப".த� ெசBத�. இற�� ேபான காக:க>�ெக*லா� ெசBய 

ேவ�+ய ஈம�கட�கைள� ெசBத�. பிற-, ெபாBைகயி* ெச�4 தைல 

<?கிவி/" வ�த�. அரச காக� உயி� பிைழ.த ம'ற காக:க>ட� ேவெறா� 

மர.தி'-� -+ெச�ற�. அ:- ெச�ற��, த� அைம�ச�கைள ேநா�கி 

‘இ�ெபா?� நா� எ�ன ெசBயலா�? உ:க� ேயாசைனகைள� ெசா*8:க�’ 

எ�4 ேக/ட�. 

 

‘அரேச ஒ� பைகவைன அவைன� கா/+8� வ*லவ�கேளா" ேச��� ெவ*8த* 

ேவ�"�. அ�த <ைற நைடெபற� Cடாததாக இ��-மாயி� அ�த� 

பைகவைனேய வண:கி வாழேவ�"�. அ*ல� அவ� வாழவிட� C+யவனாக 

இ*லாம* இ��தா* நா� இ��-� நா/ைட வி/" ேவ4 நா" ேபாBவிட 

ேவ�+ய�தா�. இ�ப+ D�4 வழிக� இ��கி�றன’ எ�4 ஓ� அைம�6� காக� 

Cறிய�. 

 

“தா� இ��-மிட.ைத வி/" எ�காரண.ைத� ெகா�"� ெவளிேயற� Cடா�. 

நாB Cட. தா� இ��-� இட.தி* இ��தா*தா� 6கமாக இ��-�. சி:கமாக 

இ��தா8� அ� த� இட.ைத வி/"வி/டா* யா�� அைத நிைன.�� பா��க� 
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Cடமா/டா�க�. ப6மா"�, இட� மாறினா* பா* 6ர�கா�. ஆகேவ, இ��-� 

இட.தி* இ��� ெகா�ேட, பைகைய ெவ'றி காO� வழிைய நா� சி�தி�க 

ேவ�"�” எ�4 இர�டாவ� அைம�6�காக� Cறிய�. 

 

எ*லா� சாிதா�. ஆனா*, ந�ைம ெவ'றி ெகா�ட பைகவ�க�, நா� இ:ேக 

இ��க அFமதி�பா�களா? ேம8� ேம8� தீைம ெசB� ெகா�ேடதா� 

இ��பா�க�. அ�த. தீைம�- ஆளாகாம* த�ப, அவ�க>ட� இனிேம* சமாதான 

ஒ�ப�த� ேபசி�ெகா�" இ��ப�தா� ந*ல� எ�4 D�றாவ� அைம�6�காக� 

Cறிய�. 

 

ேகா/டா�க>�-� பக2* க� ெதாியா�. ந� காக:க>�ேகா இரவி* க�க� 

ெதாியா�. இ�த நிைலயி* எ�ப+� சமாதான� ேபசி� ெகா�" இ��க <+3�? 

ேபசாம* இ�பக* ேநர.திேலேய, இ�ேபாேத ேபாB அ�த� ேகா/டா�கைள 

வைள.�� ெகா�" அ+.�� ெகா�4 ேபா/"வி/" வ�வேத ந*ல� எ�4 

நா�காவ� அைம�6� காக� Cறிய�. 

 

<த* நா�- அைம�6� காக:க>� ஒ�ைறெயா�4 ம4.��, த.தம�-. 

ெதாி�தைத� Cறி3� ேயாசைன ெசா*ல, ஐ�தாவ� அைம�6� காக� ேபசாம* 

இ��த�. 

 

அ�த ஐ�தாவ� அைம�6� காக� மிக வயதான கிழ/"� காக�. அைம�6. 

ெதாழி2* ெந"நா� அFபவ<�, த�திர.தி* ெப��திறைம3� ெகா�ட�. 

 

சிர�சீவி எ�ற அ�த� காக.ைத ேநா�கி, ' உ� க�.� எ�ன? ெசா*’ எ�4 அரச 

காக� ேக/ட�. 

 

விைதைய� 6�மா ைவ.தி��தா* பய� ஒ�4� இ*ைல. அைத ஒ� நில.தி* 

விைத.தா* தா� அ� விைள�� பய� ெகா"�-�. அ�ேபால, அைம�ச�களிட� 

ம�திராேலாசைன ெசBவ� ம/"� பய�படா�. அைத ம�ன�க� மன.தி* 

இ�.தி� ெசய*பட <'ப/டா*தா� சாியான பய� உ�டா-�. 
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'பைகவ�கேளா", ந/%� ெகா�" C+யி�� ப� ஒ� <ைற; C+யி��� அவ�கைள 

பைகவ�கேளா", ந/%� ெகா�" C+யி�� ப� ஒ� <ைற; C+யி��� 

அவ�கைள� ெக"� � ெக"�ப� ஒ� <ைற: நா/ைட வி/"� ேபாவ� ஒ� <ைற; 

நா/+ேலேய த-�த ேகா/ைடயி* பா�கா�பாக இ��ப� ஒ� <ைற; இ��-� 

இட.ைத வி/"� ேபாகாம* இ��ப� ஒ� <ைற; ந/%� பிாி.த* ஒ� <ைற; 

இ�ப+யாக ஆ4 <ைறக� அரச�க� ைகயாள� C+யைவகளா-�. 

 

ஒ� ெசயைல� ெசBய� C+ய அ:க:க� ஐ�� என�ப"�. அைவ, அ�த� 

ெசய8�கான <ய'சிகளி* ஈ"ப"த*, அத'கான கால.ைத3� இட.ைத3� 

ஆராBத*, அத'- ேவ�+ய பண<� ஆ>தவி3� ேத"த*, ஒ�வ� தன�-� 

ெசBதைத ெயா.த ெசயைல. தாF� ெசBத*, சமாதான� ெசB� ெகா�>த* 

எ�பன ஐ��� ஒ� ெசய* <ைறயி� அ:க:களா-�. 

 

‘ஒ�ப�த� ெசBத*, தானமாக வழ:-த*, பைக.த*, த�+.த* எ�4 உபாய:க� 

நா� கா-�. 

 

ஆ�வ�, ம�திர�, தைலைம ஆகிய ச�திக� D�றா-�. 

 

ஆ4 -ண:க�, ஐ�� அ:க:க�, நா�- உபாய:க�, D�4 ச�திக� 

ஆகியவ'றிேல த�கவ'ைற ஆராB�� ெகா�" நட.�வேத அரச� ந�மிF� 

வ2ைம 3�ளவ�கேளா" ேச��தி��ப� நம�- ந�ைம தரா�. ஆகேவ சமாதான� 

ெசB� ெகா�" நா� ந�றாக வாழ வழியி*ைல. நம�-� அ�த� ேகா/டா�-

க>�-� -ல�பைக. அ�ப+�ப/ட பைகவ�க>�- அ+ பணி�� நட� ப�� 

ஆகா�” எ�4 சிர�சீவி Cறி� ெகா�+�� -�ேபா� அரச காக�, காக:க>�-� 

ேகா/டா� க>�-� பைக வர� காரண� எ�ன?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

‘அரேச, எ*லா� வாயினா* வ�த விைன தா�! க?ைத த� வாயினா* ெக/ட� 

ேபால, ந� காக:க>� வாயினாேலேய இ�த� ேகா/டா� கேளா" பைக ேத+� 

ெகா�டன. 

 

“ஒ� <ைற கா/+* உ�ள பறைவகெள*லா� C+. த:க>�ேகா� அரசைன.  
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ேத��ெத"�க <+5 ெசBதன. அைவ யா5� ஒ� ேகா/டாைன. த:க>�- 

அரசனாக� ப/ட� க/+ அத� ஆைண�ப+ வா&வெதன� ேபசி <+.� ைவ. 

தி��தன. அ�ேபா� அ:- ஒ� கிழ/"� கா�ைக ேபாB� ேச��த�. 

 

ேபா3� ேபா3� ஒ� ேகா/டாைனயா நம�- அரசனாக. ேத��ெத".தீ�க�? இ�த� 

ேகா/ டா� -ல.தி8� ந*லத*ல, -ண.தி8� ந*ல த*ல. அ.தைன3� 

தீ�-ண:க�. ேகா/டா� எ�ற ெசா*ேல அ�வ��%�-ாிய�. இரவி* நட மா"� 

இ�த� ேகா/டாF�-� பக2* க�க� -�/"� க�களாயி��-�. பா�ைவ�- 

இ� ேகாரமாக� கா/சியளி�-�. <க.திேல அழ-� இ*ைல. ெமாழியிேல 

இனிைம3� இ*ைல. அக. திேல அறி5� இ*ைல. இைத யா�� நிைன�ப �� 

இ*ைல. இத� ெபயைர� ெசா�னாேல நம�- எதிாிக� அதிகமாவா�க�. 

இ�ப+�ப/ட ேமாசமான ஒ�ைறயா நா� அரசனாக ஏ'4� ெகா�வ�? 

 

‘அரசனாக. த-�தவ�க� ந*ல -ண<ைடய ெபாியவ�கேள, அவ�க� ெபயைர� 

ெசா�னா*, ெப�� பைககைள3� ெவ*ல� C+ய வ�ைம 3� டா-�. 

அ�ப+�ப/ட ெபாியவ�கைள� ேச��தா* தா� ஒKெவா�வF� அவFைடய 

C/ட.தா�� ேம�ைமயைடயலா�. ச�திர� ெபயைர� ெசா*2 ேய யாைனகளி� 

பைடைய ெவ�4 <ய* த� இன.�ட� இனிதாக வா&�தி��பைத� ேபா* 

உய�வாக வாழ ேவ�"�. அத'- அரச� ந*ல வனாக வாB�க ேவ�"�. 

 

இைத ெய*லா� வி/"வி/" நீ:க� எ�ப+ இ�த� ேகா/டாF�- <+@/ட 

<C�.த� பா�. தீ�க�? உ:க� எ�ண� சாியாகேவ யி*ைலேய. 

 

பாவிக� ெமளனிகைள� ேபால5�, பல விர த:கைள� கா�-� ெபாியவ�கைள� 

ேபால5� ேதா�4வா�க�. உதவி ெசBபவ�கைள� ேபால 5�, உறவின�கைள� 

ேபால5� வ�� ஒ/+� ெகா�>வா�க�. அவ�களிட� ஏமா�� ேச��� வி/டா* 

எKவள5 ேம�ைம3ைடயவ�க>� த�பி� பிைழ�க <+யா�. ஒ� ைமனா5� 

<ய8�, Eைன ெயா�ைற� ேச��� ேமாச� ேபான கைதயாB <+�� வி"�. 

 

‘உலக.தி* அ'ப�கைள� ேச��தவ�க�, ெக/ெடாழி�தைத. தவிர இ�பமாக 

வா&�த தாக� கைத Cட இ*ைல. ேகா/டாைன அரசனா� -வ� ந� பறைவ� 

C/ட.��-. தீைமேய உ� டா�-�? எ�4 ெசா*2� ெச�ற� அ�த� கிழ/"� 

காக�. ம'ற பறைவக� அரசைன. ேத�� ெத"�காமேல பற�� ெச�4 வி/டன. 
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அ�4 <த* இ�4 வைர ேகா/டா� C/ட� ந� காக� -ல.தி� மீ� ெதாட��� 

பைக ெகா�டா+ வ�கிற�. 

 

சிர�சீவி எ�ற அைம�6� காக� இKவா4 ெசா*2யைத� ேக/ட ேமகவ�ண� 

எ�ற காக அரச�, இனி நா� எ�ன ெசBயலா�? அைத� C4’ எ�4 ேக/ட�. 

 

'அ".�� ெக".த* எ�ற <ைற�ப+ நா� பைகவ�களிட� ெச�4 காாிய.ைத 

<+.� வ�� வைரயி* ம'ேறா� இட.தி* ேபாயி��க ேவ�"�. ந�<ைடய இ�த 

ஆேலாசைனக� ேவ4 யா��-� ெதாியாதப+ இரகசியமாB ைவ.தி��க ேவ�"�” 

எ�4 சிர�சீவி ெசா*2ய�. 

 

'எ�ப+ நீ அ�த� ேகா/டா�கைள ெவ*ல� ேபாகிறாB?” எ�4 காக அரச� 

ஆவேலா" ேக/ட�. ‘D�4 வ�சக�க� C+ ஒ� பா��பனைன ேமாச� ெசB� 

அவFைடய ஆ/ைட� ைக�ப'றி ய� ேபால.தா� நாF� அ�த� பைக� 

C/ட.ைத ெவ*ல� ேபாகிேற�” எ�ற� சிர�சீவி. 

 

காக அரச� த� அைம�சனான சிர�சீவியி� ெசா'ப+ேய, அ�ேபாேத த� 

C/ட.ேதா" ஒ� மைல <+யி* ேபாB. த:கியி��த�. சிர�சீவி ேகா/டா� 

C/ட.திட� ேபாB� ேச�வ� ப'றி ேயாசி.�� ெகா�+��-�ேபாேத இ�/+ 

வி/ட�. 

 

இர5 வ�த5ட�, ேகா/டா�களி� அரச�, மி-�த ெவறிேயா" த� C/ட.ைத. 

திர/+� ெகா�" ஆலமர.ைத நா�- %ற<� வைள.�� ெகா�ட�. இ�ேற ஒ� 

கா�ைக விடாம* ெகா�4 ேபாட ேவ�"� எ�4 வ�சின� Cறி�ெகா�" 

வ�த�. ஆனா*, ஆலமர.தி* ஒ� -�6� கா�ைக Cட இ*ைல. இைத� க�ட 

ேகா/டா� அரச�, ம'ற ேகா/டா�கைள� பா�.�, காக� ெப�� பைகைய 

ெவ�ெறாழி.� வி/ேடா�. இனி நம�- யா�� எதிாிகேள இ*ைல’ எ�4 ெவ'றி� 

ெப� மித.ேதா" Cறிய�. 

 

இைதெய*லா� ஒளி�� மைற�� ேக/"� ெகா�+�.த சிர�சீவி, ந*ல ேவைள! 

இ�ேற எ*ேலா�� ேவறிட� ேபான�தா� ந*லதாகி வி/ட�. இ*லாவி/டா* ந� 
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C/ட� அ+ேயா" ெச.தி��க ேவ�"�” எ�4 மன.தி'-� நிைன.� மகி&�த�. 

அ".� அ� த� @&�சி ேவைலைய. ெதாட:கிய�. 

 

<த* நா� ேகா/டா�க� அ+.�� ெகா�4 ேபா/+��த கா�ைகக� 

ஆலமர.தின+யி* சிற- ஒ+�� ேபாB இர.த� வழி�� அல:ேகாலமாக� கிட�தன. 

அ�த� பிண� C/ட.தி� இைடயிேல ேபாB மைறவாக� கிட�� இர�க� தர.த�க 

<ைறயி*, ��ப<� வ�.த<� நிைற�த -ர2* <�கி <னகி� ெகா�+��த� 

சிர�சீவி. 

 

ேகா/டா� அரச� காதி* இ�த� -ர* வி?� த�. காக� ஏேதா கிட�� கத4கிற�. 

ேபாB� பா�’ எ�4 ஒ� Hதனிட� Cறிய�. அ�த� ேகா/ டா� �ரத�, பிண� 

-விய2ைடேய ேத+� கதறி� ெகா�+��த சிர�சீவிைய. H�கி� ெகா�" 

ேபாB� ேகா/டா� அரச� <�ேன வி/ட�. 

 

'நீ யா�?’ எ�4 ேகா/டா� அரச� ேக/ட� . சிர�சீவி த�திரமாB� ேபசிய�. 'எ� 

ெபய� சிர�சீவி. காக அரசனாகிய ேமக வ�ணFைடய தைல<ைறயி* வ�தவ� 

நா�, நா� அவFைடய அைம�சனாக இ��ேத�. நா� ெசா�னப+ அவ� நட�� 

வ�தா�. நலமாக இ��தா�. ந*லறி5 ெசா*பவ�களி� ெசா'ப+ நட�பவ�-

க>�-. தீைம வ�வ��டா? ஆனா*, பிற- தீய அைம�ச�க� அரசF�- 

வாB.தா�க�. அத� பிற- அவ� எ� ேப�ைச� ேக/பதி*ைல. 

 

அவ�க� அரசF�-. தீய ேயாசைன Cறி உ:க� C/ட.ேதா" ச�ைடயி"�ப+ 

H�+வி/டா�க�. ேவ�டா� I� பைக எ�4 நா� எKவளேவா த".�� 

பா�.ேத�. யா�� ேக/கவி*ைல. உ:கேளா" ச�ைடயி/டா�க�. உ:க� 

-ல.தி* பல ைர� ெகா�4 ேபா/டா�க�. நா� ெசா�ேன�,' I� ச�ைட�-� 

ேபாகிறீ�க�. அவ�க� ஒ� நா� வ�� ந�ைம வைள.�� ெகா�" அ+.�� 

ெகா�4 வி"வா�க�’ எ�4. யா�� ேக/கவி*ைல. ேந'4 இர5 நா� 

ெசா�னப+ேய நட�� வி/ட�. 

 

‘கா* ேவ4 தைல ேவறாக� கிட�த காக:க� பல. காிய சிற- ேவ4 வா* ேவறாக. 

��"ப/ட காக:க� பல. -ட* ேவ4 வாB ேவறாக� கிழி�க� ப/ட காக:க� பல. 

ேதா* ேவ4 �ைட ேவறாக. ��"ப/ட காக:க� பல. இ�ப+ எ:க� C/டேம 

அழி�� ேபாB வி/ட�. நாF� இ�F� நா�- ம�திாிக>� எ:க� அரசF�, 
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த�பி� பிைழ.ேதா�. அ+ப/ட காக:களி� கீேழ ந"ந":கி மைற�� கிட�த 

நா'ப� காக:க� பிைழ.�� ெகா�டன. எ*லாவ'ைற3� ஒ�றாக� C/+, 

அரச� ேக/டா�, இனி எ�ன ெசBயலா� எ�4. அ�ேபா� ஓ� அைம�ச� பக* 

ேநர.தி* நா� அ�த� ேகா/டா�கைள� பழி வா:-ேவா� எ�ற�. இ�ேனா� 

அைம�ச� ேவ�டா� ேவ4 இட� ேபாேவா�’ எ�ற�. 'ந� பைகைய. 

ேத+�ெகா�ட அ�த� ேகா/டா� இனி ந� க�ணி* அக�ப"மா?’ எ�4 ஓ� 

அைம�6� காக� Cறிய�. 'நா� எ�ப+ அவ'ைற ெவ*ல <+3�? நம�-� 

இ.தைன க�.� ேவ4ப/+��கிறேத?' எ�4 கைடசி அைம�ச� ெசா*2ய�. 

 

'இவ'ைறெய*லா� ேக/"� ெகா�+��த நா�, 'இKவள5 அழி5 ேந��த பி�F� 

உ:க>�- அறி5 வரவி*ைலயா? இனி நா� பைக க�தாம*, ேகா/டா� 

அரசF�-� பணி�� வா& வ�தா� பிைழ�-� வழி!’ எ�4 ெசா�ேன�. உடேன 

அைவெய*லா� ஒ�4 C+, எ�ைன அ+.�. �ைவ.� இ?.�� ேபா/"வி/" 

இ:கி��� பற�� ேபாBவி/டன. 

 

'நா� ெச.ேதென�4 நிைன.�� ெகா�" எ�ைன அ.ேதா" வி/" வி/"� 

ேபானா�க�. ஆனா* ந*ல ேவைளயாக நா� பிைழ.�� ெகா�ேட�. 

உ.தமனாகிய ேகா/டா� அரேச! உடன+யாக உ� கா2* வ�� விழ ேவ�"� 

எ�ப� தா� எ� ஆவ*. ஆனா* அ+ப/ட ேசா�வினா* எ�னா* எ?�� பற�� 

வர<+யவி*ைல. இனி உ� <+5 எ� வி+5!’ எ�4 Cறி� சிர�சீவி, ேகா/டா� 

அரசF�- வண�க� ெச8.திய�. 

 

ேகா/டா� அரசனி� மன� இளகிய�. அ� த� அைம�ச�கைள ேநா�கி,' இ� ப'றி 

உ:க� க�.� எ�ன?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

'ெகா+ய %2 தானாக வ�� வைல ேகா/யி* சி�கி� ெகா�டா* அைத வி/" 

வி"வ� %.திசா2.தன ம*ல' எ�4 ெப��பாலான அைம�6� ேகா/டா� க� 

Cறின. அ�த அைம�ச�களிேல -�தி� க�ண� எ�ற ேகா/டா� 'அைட�கல� 

எ�4 வ�த ஒ�வைன� ெகா*வ� அறம*ல’ எ�ற�. ெகா":க�ண� எ�ற 

அைம�சைன� பா�.�� ேகா/டா� அர6 க�.�� ேக/ட ேபா�' பைகவ�க� 

நம�-� பணி�� வ�தா* அவ�கைள ஏ'4� ெகா�வ�தா� மFநீதி <ைற�ப+ 
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சாியா-�. அவ�கைள� ெகா�றவ�கைள3� அவ�க� உதவிைய� ைகவி/டவ�-

கைள3� இ�வைர உலக.தி* நா� பா�.ததி*ைல’ எ�4 Cறிய�. 

 

ெகா�ளி� க�ண� எ�ற அைம�சைன� ேக/ட ேபா�, 'பைகவ� C/ட.ைத� 

ேச��தவ� களானா8�, நம�- இனிைமயாக� ேபசி உதவ <� வ�பவ�கைள ந*ல 

பதவி ெகா".� ஆதாி.�� கா�பா'4வேத உ.தம�களி� கடைம. அ�ப+ப/ட 

உ.தம�க� உலகி* ெந":கால� நலமாக வா&வா�க�. ேகா</+யி� I/+* 

தி�ட வ�த க�ளF�- அ�த� ேகா</+ ஓ� உதவி ெசBதா�. அதனா* தி�ட� 

அவF�-� பதி8�ெகா� உதவி ெசBதா�. அ�ேபால� பைக வ�களா8� 

பயனைடய <+3�' எ�4 Cறிய�. 

 

-�நாச� எ�ற ேகா/டா� அைம�சைன� ேக/டேபா�, 'க�ளF�-� ேபB�-� 

பாி6 ெகா".�� பய� க�ட பா��பன� ேபா* இவF�- உதவி ெசB� நா� 

இலாப� அைடயலா� எ�4�, 'பைகவ��-� பைகவ� நம�- ந/பாவா�’ எ�4� 

Cறிய�. 

 

அ".�� ேகா/டா� அரச� பிராகார நாச� எ�ற த� அைம�சைன� பா�.�, 'உ� 

க�.ைத உைர' எ�4 ேக/ட�. 

 

'பைகவ�க� ந*லவ�க� ேபா* வ�தா8� அவ�கைள ந�பி விட� Cடா�. 

ந�பினா* இரகசிய.ைத வி/"� ெகா".த பா�%க� ேபா* அழிய ேநாி"�. 

ேவடைன� கா�பா'ற எ�ணி� %றா�க� இற�க ேந��த� ேபா*, பைகவைன� 

கா� பா'ற ந� உயிைர. த.த� ெசBயேவ�+ வ�தா8� வ��. ெபா� எ�சமி"� 

%றாைவ� கா�பா'ற� ேபாB Dட�ப/ட� ெப'ற அைம�சைன� ேபா*, 

பைகவ�கைள� கா�பா'ற <'ப"ேவா� Dடராகி வி"வ�. ஆதலா* பைகவ� எ�4 

அறி�த பி� ஒ�வைன ந�%பவ�, தாேன சா-�ப+யான நிைலைய அைடவா�. 

சி:க.தி� ேமாச� அறி�த நாிைய� ேபா* பைகவைன ஆராB�� அவ� தீைமைய 

வில�கி� ெகா�வேத சிற�ததா-�’ எ�4 பல கைதகைள எ".�ைர.��காக.ைத 

ந�ப�Cடாெத�4 வ234.திய�. 

 

ஆனா*, ேகா/டா� அர6 அத� அறி5ைரைய. த�ளிவி/ட�. <� Cறிய பல  



70 

 

ஆைம�ச�களி� ஆேலாசைனகேள அத'-� ெபா�.தமாக. ேதா�றின. 

 

ஆகேவ, அ� சிர�சீவி எ�ற அ�த� காக. தி'-� பல பாி6க� ெகா".�, 'சிர�சீவி, 

இனி நீ3� எ� அைம�ச�களி* ஒ�வனாB இ���வா’ எ�4 பதவி ெகா".�� 

சிற�பி.த�. 

 

அ�ேபா� சிர�சீவி எ�ற அ�த� காக�, ‘அரேச, எ� அ�%�-ாிய ேகா/டா� 

அரேச, உன�- 04 ேகா+ வண�க:க�. கா�ைககளா* அ+ப/ட நா� இ�த� 

கா�ைக 3�வ.ைத ைவ.�� ெகா�" உ�னிட� இ��க ெவ/க� ப"கிேற�. 

இ�ேபாேத தீயி/" இ�த உட�ைப அழி.� வி"கிேற�. ம4பிற�பிலாவ� ஒ� 

ேகா/ டானாக� பிற�� அ�த� காக:கைள� பதி8�-� பதி* த�பாம* அ+�க 

ேவ�"� எ�பேத எ� ஆைச!' எ�4 பச�பிய�. 

 

'சிர�சீவி, ஆகாதைத� ப'றி ஏ� ேபச ேவ�"�. ெப�ணாக மாறிய எ2 மீ�"� 

எ2யாக மாறிேய வாழ ேவ�+யி��பைத� ேபால.தா�, அவரவ�க� எ".த 

உட�ைப ைவ.ேத ஆக ேவ�+ய ெசய*கைள� %ாிய ேவ�"�. நீ நிைன.தா8� 

உ�Fைடய காக வ+வ.ைத மா'றி� ேகா/டா� உ�வ� அைடய <+யா�. அ� 

-றி.� நீ மன�கவைல ெகா�ள ேவ�டா�. இ:ேக எ�னிட.தி* நீ எ�ெபா?�� 

நலமாக இ��கலா�’ எ�4 ேகா/டா� அர6 ெசா*2ய�. சிர�சீவி� காக� 

ேகா/டா� அர6 மன�ேபா* நட��, ம'ற ேகா/டா� அைம�ச�கைள� கா/+8� 

ேமலான பதவிைய யைட�த�. பதவியி� Dல மாக. த� ெச*வா�ைக 

அதிக�ப".தி� ெகா�", ேகா/டா�க� த:கியி��த -ைக வாசைல. த� 

க�காணி�பி* ைவ.�� ெகா�ட�. ஒ� நா� பக2* ேகா/டா� அர6 த� 

அைம�ச�கேளா"� C/ட.தினேரா"� உற:கி� ெகா�+��-� ெபா?�, 

சிர�சீவி�காக� -ைக வாயி2* -�சிகைள� ெகா�" வ�� ேபா/"� -வி.�, 

அதி* ெந��% ைவ.�வி/ட�. 

 

-ைக�-�ேள ெந��%� %ைக3� @&�� ெகா�ட�, உ�ேளயி��த 

ேகா/டா�கெள*லா� க�O� ெதாியாம*, வழி3� ெதாியாம*, %ைகயி* D�6. 

திணறி3�, ெந��பி* I&�� ஒேர C/ட மாக இற�� ஒழி��ேபாBவி/டன. 
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ெவ'றிகரமாக. த� பைகவ�கைள ஒழி.� வி/ட சிர�சீவி� காக�, த� அரசனாகிய  

ேமகவ�ணF�, பிற காக:க>� உ�ள சி:க மைல� -�பற�� ெச�ற�. 

 

அ:- தா� ெசBத ெசயைல� ப'றி அ� Cறிய5ட�, ேமகவ�ண� மன� 

அட:காத மகி&�சி ெகா�" சிர�சீவிைய� க/+. த?வி� ெகா�ட�, எ*லா� 

கா�ைகக>�, 'ெகா�ட பைக தீ�.த-லமணி’ எ�4 ேபா'றி� பாரா/+ன. 

 

காக அரச�, சிர�சீவிைய� பைகவ�களிைடேய இ��� ெசயலா'றிய� -றி.�� 

பலவாறாக� %க&��ைர.த�. 

 

ேமகவ�ணFைடய %க?ைரகைள யா'றாம* சிர�சீவி இKவா4 Cறிய�. 

 

‘அரேச, அ�ைமயான த�பிமா�கைள3�, அளவி* அட:காத ேசைனகைள3� 

ெகா�" ஒ�பி*லாத அரசா/சி ெசB� உலகா�ட த�மராச� Cட, �றவி 

ேவட:ெகா�" விராடனிட� இ��-�ப+ ேந��ததி*ைலயா? 

 

‘த� ேதா�வ2யா* ெப��%க?ட� வா&�த மாIரனான Iம� Cட. த� 

பழி�%�-ாிய பைக யரசனிட� ேபாB அ"�கைள� சைமய*காரனாக இ��-�ப+ 

ேந��ததி*ைலயா? 

 

'விஜய� எ�ற %க&� ெபய� ெப'ற அ��6 னேன நாடக� ெப�க>�- 

ந/"வனாராக� சிக�+ எ�ற ெபயாி* இ��-�ப+ ேந��த தி*ைலயா? 

 

“ந-ல�, விராடனிட� -திைர�காரனாக� ேச��� வாழ ேந��ததி*ைலயா? 

சகாேதவ� மா" ேமB�பவனாக ேந��ததி*ைலயா? 

 

ெந��பி* பிற�த சிற�பிைன3ைடயவ>�,@ாிய -ல.தி* பிற�� ச�திர -ல.தி* 

%-�த மி�ன* ெகா+ ெயா.தவ>� ஆகிய பா�சா2, விராட� மக>�-. 

ேதாழியாB இ��-�ப+ ேந��ததி*ைலயா? 
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'பா�டவ� -ல. ேதா�ற*கைள� ேபால எ".த காாிய� <+�-� வைர 

ெபா4.தி��க ேவ�+ய� ந� கடைம ய*லவா?’ எ�4 சிர�சீவி ேமக-

வ�ணF�-� பதிலளி.த�. 

 

'க.தி <ைனயி2��� தவ� ெசBபவ�கைள� ேபால5�, ெந��பினிைடேய 

%-�தி��தவ� கைள� ேபால5�, பா�%� %'றிF� Sைழ�தவ� கைள� ேபால5�, 

பைகவ� C/ட.தினிைட� %-�த நீ எ�ென�ன ��ப� அைட�தாேயா?” எ�4 

ேமகவ�ண� ேம8� அர'றிய�. 

 

'அரேச, உ� அ�ளா* நா� எKவிதமான தீைம3� அைடயவி*ைல. இ��க 

ேவ�+ய இட.தி* இ��காம* இ�த மைல�கா/+* வ�� இ���, கவைலயினா* 

நீ உட* ெம2�� ேபான ெத*லா� நா� ெசBத பாவேம!’ எ�4 சிர�சீவி� காக� 

ேமகவ�ணனிட� அ�%ட� பாி�� ேபசி ய�. 

 

‘இராம� தா� இ��த அேயா.திைய வி/" வனவாச� %-�த��, அவ�ைடய 

ேதவியான சீைத சிைற�ப/ட��, இராவணைன� ெகா�4 சீைதைய� சிைற 

மீ/ட�� எ*லா� ராம�ைடய தீவிைனயி� பய� தாேன! 

 

'நள� த� அரைச இழ�த��, Hயவளான தமய�திைய, இரவி* ேசைலைய அாி�� 

கா/+* வி/" வி/"� ெச�ற��, ெகா+ய பா�% தீ�ட உட* ப?�% நிற� 

ெகா�ட��, நளFைடய தீவிைனயி� பய�தாேன! 

 

பா�டவ� @தா+ அரைச இழ�த��, பா�சா2 வா/டமைட�த��, கா/+* 

வா&�த�� எ*லா� அவ�க>ைடய தீவிைனயி� பய�தாேன, 

 

‘த� ெச*வ�, நா", மக�, மைனவி எ*லா� இழ�த��, பைறயF�- ஊழிய� 

ெசBத��, த� ைனேய அ+ைமயாக வி'ற�� அாி�ச�திரFைடய தீவிைனயி� 

பய�தாேன! 
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விைன�பயைன� கட�தவ�க� யா�மி*ைல! அ�த� ேகா/டா�களினா* ந� -ல� 

அழி�த��, இ��த இட� ெபய��த��, இ�ப� இழ�த��’ மைலயி* ஒளி�� 

வா&�� வ�வ�� எ*லா� ந� தீவிைனயி� பயேன! இ�ேபா� நீ ந� -ல.திைன 

வாழைவ.தாB’ எ�4 ேமகவ�ண� பாரா/+ய�. 

 

எதிாிகைள ஒ� ேவைள தைல ேம* ��கி ைவ.�� ேபசி3�, ேதா�ேம* H�கி 

ைவ.�� ெகா�டா+3� %க&��, சமய� வ��ேபா� வைத. ெதாழி�க ேவ�"�. 

க�நாக� தவைள கைள� 6ம�� கைடசியி* ெகா�ெறாழி.த� ேபால நட�� 

ெகா�ள ேவ�"�. அரச�க>� அைம�ச�க>� அறி5ைடயவ�களாக இ��தா* 

எ�4� ��ப:கைள வில�கி இ�பமாக யி��க லா�. இ*லாவி+* க�நாக� 

பா�பிட� ஏமா�த தவைளகைள� ேபால5�, எ�னிட� ஏமா�த ேகா/டா�கைள� 

ேபால5� C/ட.ேதா" ஒழிய ேவ�+ய�தா�’ எ�4 சிர�சீவி ெசா*2'4. 

 

அைத ஒ�பி காக அரச� ேமகவ�ண� 'ந*ல அறிவினா8�, ெபா4ைமயினா8�, 

திறைமயினா8� எ�ெசய8� ெவ'றியாB <+வ� ேபால, ேசைனகளா8�, 

ெச*வ.தா8�, ேகாப.தா8�, மான உண��சியா8�, மேனா ச�தியா8� Cட 

<+வதி*ைல'. எ�4 ெசா*2ய�. 

 

அத� பி� ப*வைகயான @&�சிகளி8� த�திர:களி8� வ*லைம3ைடயதான 

சிர�சீவி3டF�, ம'ற அைம�ச�க>டF�, த� கா�ைக இன.�ட�, தி��ப5� 

<�னி��த பைழய ஆல மர.ைத அைட�� ேமகவ�ண� பல ஆ�"க� நலமாக 

வா&�த�. 

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

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. த� வாயினா  ெக�ட க9ைதத� வாயினா  ெக�ட க9ைதத� வாயினா  ெக�ட க9ைதத� வாயினா  ெக�ட க9ைத    

 

ஒ� வ�ணா� ெபாதி க?ைத ெயா�ைற வள�.� வ�தா�. அவ� த� அ?�- 

D/ைடகைள ெய*லா� அத�ேம* ஏ'றி� -ள.தி'-� ெகா�" ேபாவா�. 

�ைவ.� <+�த பி� மீ�"� 6ைம ஏ'றி� ெகா�" வ�வா�. 

 

இKவள5 உைழ�கி�ற அ�த� க?ைத�- அவ� தீனி ைவ�பதி*ைல, ஆனா*, 

க?ைதயி� வயி'ைற நிர�ப அவ� ஒ� த�திர� க�" பி+.தி��தா�. இர5 

ேநர.தி* அ�த� க?ைதயி� ேம* ஒ� %2.ேதாைல� ேபா/"� ேபா�.தி, அைத 
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அ�கி* உ�ள ஒ� பயி�� ெகா*ைலயி* ேமயவி/" வி"வா�. க?ைத வயி4 

நிைறய� ப�ைச� பயிைர ேமB�� ந�றாக� ெகா?.� வள��த�. வ�ணாF�-� 

மி-�த ேவைல பா�.தி�. 

 

இரவி* பயி��ெகா*ைலைய� காவ* ெசBபவ�க� க?ைதைய� க�ட5ட� %2 

எ�4 நிைன.�� ெகா�" பய�� ஓ+� ேபாவா�க�. அ� ேவ�"ம/"� ேமB�� 

வி/"� ேபா-�. இ�ப+ ெந"நா� நட�� வ�த�. 

 

'%2 பசி.தா8� %*ைல. தி�Fமா எ�4 பழெமாழி யி��கிற�. ஆனா*, 

இ�ேபா� %2 ெந*ைல. தி�F� %�ைமைய� பா��கிேறா�. எ*லா� க2கால� 

ேகால�' எ�4 எ*ெலா�� எ�ணி விய�% ெகா�+��தா�க�. அவ�களி* ஒ� 

<ரட� இ��தா�. இ� உ�ைமதானா , அ*ல� @&�சியா எ�4 அறி�� 

ெகா�வத'காக அ�த. �ணி�ச*கார�, ைகயி* ஓ� ஈ/+ைய ஏ�திய வ�ண�, 

க�பள.தா* த� உட* <?வ�� D+� ெகா�" ஓ� இட.தி* ஒளி�தி��தா�. 

 

வழ�க� ேபா* பயி� ேமBவத'காக� க?ைத வ�த ேநர� பா�.� அவ� 

எ?�தி��தா�. க�பள� ேபா�ைவேயா" வ�த உ�வ.ைத� க�ட��, அ� 

ெப/ைட� க?ைத எ�4 நிைன.�� ெகா�", %2.ேதா* ேபா�.த க?ைத க.த. 

ெதாட:கிய�. அத� -ரைல� ேக/ட5ட�, ஈ/+�கார�, 'E! நீ ஒ� க?ைததானா? 

சாி, இேதா" தீ��� ேபா!’ எ�4 த� ைக ஈ/+யா* ஓ:கி ஒ� -.�� -.தினா�. 

 

அKவள5தா�! க?ைத 6��" பிணமாக வி?�த�. 

 

வாயட�க� ேவ�"�. இ*லாவி/டா* இ�த� க?ைதைய� ேபா*, த� 

வாயினாேலேய ெக/ெடாழிய ேநாி"�. 

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

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. யாைனைய ெவ�யாைனைய ெவ�யாைனைய ெவ�யாைனைய ெவ�ற ெவ�ைள -ய ற ெவ�ைள -ய ற ெவ�ைள -ய ற ெவ�ைள -ய     

 

ஒ� பய:கரமான கா/+* ஒ� ெபாிய யாைன� C/ட� வா&�� வ�த�. ஒ� <ைற 

அ�த� கா/+* மைழயி*லாம* அ:கி��த நீ�� 6ைனக� எ*லா� வ'றி வி/டன. 

த�ணி�. த/"�பா" அதிகமாகி வி/ட�. ஆகேவ அ�த யாைனகளி� அரச� த� 
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ஒ'ற�கைள ஏவி, -+த�ணி� இ��-� இட.ைத. ேத+�பா�.� வ��ப+ 

க/டைளயி/ட�. 

 

அ�த யாைனக� எ:-� ேத+� பா�.� சிறி� ெதாைலவி* ஒ� நீ�நிைல த�ணி� 

நிைற�� த��பி� ெகா�+��பதாக வ�� Cறின. உடேன எ*லா யாைனக>� 

அ�த நீ� நிைலைய ேநா�கி நட�தன. 

 

அ�த நீ� நிைலைய� @&�த இட.தி* ஒ� <ய* C/ட� வா&�� வ�த�. அ�த 

<ய*க>�-, யாைனக� வ�� ேச��த� ெப��ெதா*ைலயாக இ��த�. 

யாைனகைள� காணேவ பயமாயி��த�. அவ'றி� அ�கி* ெந�:கேவா மன� 

ந":கிய�. யாைனக� இ��-� ேநர.தி* நீ�நிைல� ப�க� ேபாகேவ �ணி�ச* 

இ*ைல. இ�த யாைனக� இ��-� வைர தா:க� அைமதியாக வாழ <+யா ெத�4 

<+5�- வ�தன. அ�த <ய*களி� அரச� த� அைம�ச�கைள அைழ.� இத'-. 

த-�த ஆேலாசைன Cற ேவ�"� எ�4 ேக/ட�. ‘இ�4 வைர நா� இ�த நீ� 

நிைலைய� 6'றி3�ள இட.தி* 6த�திரமாக வா&�� வ�ேதா�. இ�4 ந� 

6த�திர.தி'-� ேக"வ�த� ேபா* இ�த யாைனக� வ�� ேச��தன. இனி நா� 

இ:- <�ேபா* உாிைமேயா" கவைலயி*லாம* நடமாட <+யா�. ேவேறா� 

இட.தி'-� ேபாகலா� எ�றா*, நம�-. த-�த இட� எ�5� இ*ைல. ேம8� 

இ�த இட.தி* நா� தைல<ைற தைல<ைறயாக வா&�� வ�கிேறா�. இைதவி/"� 

ேபாகாம* இ��க5�, அ�த யாைனகைள இKவிட.தினி�4 அக'ற5� நீ:க� ஒ� 

வழி ெசா*ல ேவ�"�’ எ�4 அரச <ய* ேக/ட�. 

 

அ�த அைம�ச�களிேல மிக5� திறைம வாB�த ெவ�ைள <ய* ஒ�4 உடேன 

எ?��, ‘அரேச, இ�த யாைனகைள ெவ*வ� அ�ப+ெயா�4� ெபாிய ெசயல*ல. 

தா:க� விைட தா�:க�. நா� இ�ேபாேத %ற�ப/"� ேபாB ெவ'றிேயா" தி��பி 

வ�கிேற�’ எ�ற�. அKவாேற அரச <ய* அ�த ெவ�ைள <யைல ‘ெவ'றிேயா" 

தி��பி வ�க' எ�4 வா&.தியF�பிய�. 

 

ெவ�ைள <ய*, த:க� மைறவிட.ைத வி/"� %ற�ப/ட�. ேவழ� C/ட� 

இ��-� இட.ைத ேநா�கி� ெச�ற�. ெதாைலவி* அ�த யாைனகைள� 

க�டேபாேத அத'- மன ந"�க� ஏ'ப/ட�. ‘இ�த யாைனகளி� ைகயி* 

அக�ப/டா*, ந�ைம� ப�த+.� விைளயா+ேய ெகா�4 வி"�. ஒர.தி* ஒ�:கி 
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நி�றா* Cட வ�� அ+�க. ெதாட:கி வி"�. இவ'றி� க�ணி* ப"வேத தவ4” 

எ�4 அ�த <ய* பய�த�. 

 

இவ'றி� ைகயி* அக�ப/"� ெகா�ளாம* நா� ேவைலைய <+�க ேவ�"� 

எ�4 எ�ணி� ெகா�", அ�, ப�க.தி2��த ஒ� ேம/+� ேம* ஏறி நி�4 

ெகா�ட�. 

 

ேம/+* இ��தப+ேய, அ�த ெவ�ைள <ய* யாைன அரசைன ேநா�கி,'ஏ, ��பி! 

நலமாக இ��கிறாயா?' எ�4 நல� விசாாி.த�. விய�%ட� தி��பி� பா�.த அ�த 

யாைன ேம/+� உ�சியி* நி�ற <யைல� பா�.�, 'நீ யா�?” எ�4 ேக/ட�. 

‘உலக� எ:-� நிலெவாளி பாB�6� தி:க� அரச�ைடய Hத� நா�. எ:க� 

அரச�ைடய க/டைளைய உ�னிட� Cற வ�ேத�!” எ�4 க�Uரமான -ர2* அ�த 

ெவ�ைள <ய* Cறிய�. 

 

'தி:க� அரச� தன�-. �� வி"�ப ெத� றா* ஏேதா தீைமயான ெசBதியாக. 

தா� இ��க ேவ�"�’ எ�4 பய�� அ�த யாைன அர6, ‘நிலாவி� Hதேன, நீ 

வ�தெத�ன?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

யாைனயி� ந"�க.ைத� க�ட5ட�, ெவ�ைள <ய8�- Iறா�%� ஊ�க<� 

மி-தி யாயின. 

 

எ:க� நிலாவரச�� அவ�ைடய ேதவிமா� க>� நீரா"வத'ெத�4 இ�த� 

கானக.தி* ஓ� அ�ைமயான 6ைனைய ஏ'ப".திேனா�. இர5 <?வ�� அவ�க� 

இ�த� 6ைனயி* நீரா+� களி�பா�க�. பக2* யா�� இதி* இற:காதப+ பா�.�� 

ெகா�ள எ:கைள� காவ* ைவ.திர கிறா�. 

 

'ேதவ�களானா8� இ�த� 6ைனயி* இற:க� Cடாெத�ப� எ:க� அரச� ஆைண. 

ஆனா*, இ�ெபா?�, நீ உ� C/ட.தா�ட�, இ�த� 6ைன நீைரய���வத'- 

வ�தி��கிறாB எ�4 ெதாி��, நீ ேபாB அவைன. த"’ எ�4 Cறி எ�ைன 

அF�பி ைவ.��ளா�. 
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‘�ர� ெச*பவ�க� எ�ப+ நட�� ெகா�ள ேவ�"� எ�றா*, தா� ெசா*8கி�ற  

ெசBதி ேக/கி�றவ�க>�-� ேகாப.ைத 3�டா�க� C+யதாக இ���, அவ�க� 

வாைள3�வி� ெகா�" த� ேம' பாய வ�தா8�, பைத�பைடயா ம*, 

Cறேவ�+யைத� Cறி <+.ேத ஆக ேவ� "�. H�வ�க� எ�ன Cறினா8�, 

அவ�க� பைகயரச�க>ைடய ஆ/களாயி��தா8�, மி-�த அறி5ைடய அரச�க� 

அவ�க�ேம' ேகாப� ெகா�ள� Cடா�. 

 

'உட* வ2 தன�- இ��கிற� எ�பத'காக ெபாியவ�கேளா" பைக.�� 

ெகா�டா*, பி� அவ�களா* ெவ*ல�ெப'4 உயிைர3� இழ�க ேநாி"�. 

<த2ேலேய அவ�கைள� பைக.�� ெகா�ளாம* வண:கி� ேபா'றினா*, உயி� 

பிைழ.�� ெகா�ளலா�. D�4 கட5�களி8� <த* கட5ளான 

சிவெப�மாFைடய தி�<+யி* வா?� எ:க� நிலாவரசாி� பைகைமைய. ேத+� 

ெகா�ளாம*, நீ இ�த� 6ைனைய வி/"� ேபாB வி"வேத ந�4. நீ Iணாக எ:க� 

அரச�ைடய ேகாப.��- இல�காக� Cடாேத எ�பத'காக நா�தா� இKவள5 

Cறிேன�. நிலாவரச� உ� ேம* ெகா�+��-� ேகாப� ெகா�சந�சம*ல. நீ 

இ�ெபா?ேத உ� யாைன� C/ட:க>ட� தி��ப� ேபாBவி/டா*, தா� 

அவ�ைடய ேகாப.ைத ஆ'ற� பா"ப"கிேற�” எ�4 பல வாறாக உைர.த� அ�த 

ெவ�ைள <ய*. 

 

இைத� ேக/ட அரச யாைன, நிலாவரச� எ�ேபா� இ:- %னலாட வ�வா� ஏ�4 

ெசா*. நா� ேநாி* வ�� அவாிட� வண:கி ம�னி�%� ேக/"� ெகா�" 

ேபாகிேற�’ எ�4 ெசா*2'4. 

 

சாி, அKவாேற ெசBகிேற�” எ�4 ெசா*2 <ய* அ�றிர5 யாைனைய� C/+� 

ெகா�" அ�த நீ� நிைல�- வ�த�. ெதளி�த நீாி� இ ைடேய ேதா�றிய நிலவி� 

சாையைய� கா/+, அேதாபா�!” எ�ற�. 

 

அ.த� சாையைய. தி:க� எ�4�, அைத� 6'றி. ெதாி�த வி�மீ�களி� 

சாையைய, நிலா வரசனி� மைனவிமா� எ�4� எ�ணி� ெகா�ட யாைன,' 

நிலாவரேச! என�- இ� ெதாியா�. தா:க� %னலா"� 6ைனெய�4 

ெதாி�தி��தா* இ:- வ�தி��கேவ மா/ேட�. ெதாியாம* வ�த எ� பிைழைய� 
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ெபா4.�� ெகா�ள ேவ�"�. இ�ேபாேத நா� எ� இன.தாேரா" தி��பி� ேபாB 

வி"கிேற�’ எ�4 �தி�ைகைய. H�கி வண�கமி/ட�. பிற- அ� ம'ற 

யாைனகைள அைழ.�� ெகா�" ேவ4 6ைனைய. ேத+� ெச�4வி/ட�. 

 

அத� பி� <ய*க� யா5� <�% ேபா* 6த�திரமாக5� இ�பமாக5� அ�த� 

கானக.தி* வா&�� வ�தன. 

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

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. ேமாச� ேபான -ய<� ைமனா6�ேமாச� ேபான -ய<� ைமனா6�ேமாச� ேபான -ய<� ைமனா6�ேமாச� ேபான -ய<� ைமனா6�    

 

இ��பத'- இடமி*லாம* ஒ� <ய* கா/+* அைல�� ெகா�+��த�. ஒ� 

மர.தி* ஒ� ெபா�� இ��பைத� க�" அத'-� %-.� இ��� ெகா�ட�. 

 

சிறி� ேநர� ெச�ற�� அ:- ஒ� ைமனா வ�� ேச��த�. அ�த ைமனா <யைல� 

பா�.�, “இ�த� ெபா�� நா� இ��-� I"; இத'-� நீ எ�ப+ வரலா�?’ எ�4 

ேக/ட�. அத'- அ�த <ய* இ� உ� I" எ�4 யா��-. ெதாி3�? நிழ8�, 

மர:க>�, சாைலக>�, -ள:க>�, கிண4க>�, த�ணீ�� ப.த*க>�, ச.திர: 

க>� சாவ+க>� எ*லா��-� ெபா�வானைவ தா�. இதி* நீ உாிைம 

ெகா�டா"வத'- ஏ�� இ*ைல எ�4 ெசா�ன�. 

 

இ�ப+யாக வா�.ைத <'றி இர�"�-� ச�ைட வ��வி/ட�. ெதா�ைட வ'ற� 

ச�ைட ேபா/ட பிற- <ய* ைமனாைவ� பா�.�, நா� ஏ� ச�ைடயிட 

ேவ�"�? யாராவ� ந"5 நிைல உ�ளவ�களிட� ேபாB நியாய� ேக/ேபா�” 

எ�4 ெசா*2'4. அத'- ைமனா ந� வழ�ைக. தீ��க� C+ய ந*லவ�க� யா� 

இ��கிறா�க�?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

ய<ைன ஆ'ற:கைரயி* தவ� ெசB� ெகா�" ஒ� Eைனயா� இ��கிறா�. 

அவாிட� ேபாB நியாய� ேக/ேபா�.' எ�4 <ய* ெசா�ன�. இைத� ேக/ட�� 

ைமனா பய�� ேபாB 'அத� ப�க� நா� ேபானா* அ� நபைட� பி+.�. தி�4 

வி/டா* எ�ன ெசBவ�?' எ�4 ேக/ட�. 

 

இ*ைல அ�ப+ ஒ�4� நட�கா�. இ��தா8� நா� Hர.தி* நி�ேற ந� வழ�ைக� 

ெசா*8ேவா�' எ�4 ெசா*2 <ய* ைமனாைவ அைழ.�� ெச�ற�. ய<ைன. 
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ஆ'ற:கைரயி* தவ� ெசB� ெகா�+��த Eைனயாைர அைவ க�டன. அவ� 

தவ� ெசB� ெகா�+��த ேகால.ைத� க�", * இவ� ெபாியவ�? உய��த ஞானி; 

ந�ைம� பி+�க மா/டா' எ�4 நிைன.�� ெகா�" அ�த� Eைனயாாி� எதிாி* 

வி?��, பணி��, எ?��, ைக க/+� பயப�திேயா" நி�றன. Eைனயா� தவ� 

கைல�� க� விழி.� அவ'ைற� பா�.தா�. 

 

“நீ:க� யா�? எ�ைன. ேத+ எ�ன காாியமாக வ�தீ�க�? ெசா*8:க�’ எ�4 

எ"�பான -ர2* ேக/டா� Eைனயா�. 

 

<ய8� ைமனா5� த:க� ெபயைர� ெசா*2. தா:க� ெச�ற காரண.ைத3� 

எ".�ைர.தன. 

 

‘என�- வய� அதிக� ஆகிவி/ட�. கா� சாியாக� ேக/கவி*ைல. ச'4 ெந�:கி 

வ�� ெசா*8:க�” எ�4 Eைனயா� ெசா�னா�. 

 

அைவ இர�"� தா� நி�ற இட.தி2��� சிறி� <�னா* ெச�4, மீ�"� த� 

வழ�ைக எ".�ைர.தன. 

 

“உ:க� ேப�சி* பாதி காதி*வி?கிற�; பாதி காதி* விழவி*ைல. நாேனா 

எ�ேபா�� ஒ�வ� ப�கமாக நி�4 நியாய� தீ��ப� வழ�கமி*ைல. ந"5 

நிைலயாக இ��ேத எ�த வழ�கி8� தீ��%� ெசBேவ�. 

 

த�ம.ைத வி��%பவ�கைள. த�மேம கா�பா'4�. த�ம.ைத இக&ேவாைர. 

த�மேம பழி�-�. த�மேம உலகி* உ�ைமயாக நி�4 எ*லா� ெசBகிற�. 

ஆைகயா*, த�ம� ெசா*8ேவேன தவிர நா� சிறி�� ெபாB ெசா*ேல�. 

'எ�ென�ன ேநா�%க� ேநா'க ேவ�"� எ�4 எ�ணிேனேனா அ.தைன 

ேநா�%� நா� ெசB� <+.� வி/ேட�. இவ'றி'ெக*லா� ேமலாக, நா�ேதா4� 

ெபாB ெசா*லாைம எ�F� %�ணிய ேநா�% ஒ�ைற3�, உயி�கைள� 

ெகா*8வதி*ைல எ�கிற உய��த ேநா�% ஒ�ைற3� ைக� ெகா�" வ�கிேற�. 

வழ�கி* நா� எ�4� ஓர� ெசா*ேல�. 
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‘அ�கி* வ�� நீ:க� உ:க� வழ�-கைள ஏ".�ைர.தா* தா� என�-� கா� 

ந�றாக� ேக/-�. நீ:க� ெதாைலவி* நி�4 ெகா�" ெசா�னா* ஒ�4� 

சாியாக� ேக/கா�. எைத3� ெதளிவாக� ேக/டா*தா� நியாய� த�பாம* 

தீ��பளி�க <+3�. அ�கி* வா�:க�!' எ�4 Eைன அைழ.த�. 

 

Eைன உ�ைமையேய ேப6கிற� எ�4 எ�ணிய <ய8� ைமனா5� Eைன 

அ�கி* மிக5� ெந�:கி�ெச�றன. உடேன Eைன அைவ இர�ைட3� த� இ� 

ைககளாF� சட�ெகன� பி+.�� க?.ைத� க+.� இர.த� -+.த�. 

 

பாவ� வழ�-ைர�க வ�த <ய8� ைமனா5� அத� வயி'4�- இைரயாகி 

வி/டன. 

 

வ�சக�கைள� ேச��ேதா� வா&வதி*ைல எ�ற உ�ைம இ�த கைத2��� 

ெதளிவாக. ெதாிகிற�. 

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

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. ஏமா�த ேவதிய�ஏமா�த ேவதிய�ஏமா�த ேவதிய�ஏமா�த ேவதிய�    

 

ஓ� ஊாிேல ஒ� ேவதிய� இ��தா�. அவ� ெதBவ:க>�- ஒ� ேவ�வி 

ெசBவதாக ேவ�+� ெகா�டா�. ேவ�வியி* ப2 ெகா"�பத'- ஒ� உயி� 

ேவ�+யி��த�. அத'காக அவ� ெவளிP� ெச�4, ஒ� ெச*வனிட.தி* த� 

ேவ�"த* ப'றி� ெசா�னா�. அ�த� ெச*வF�, ேவதியனிட� அ�% ெகா ை◌" 

ேவ�வி�காக ஓ� ஆ" ெகா".தா�. அ�த ஆ/ைட. த� ேதா�மீ� H�கி ைவ.�� 

ெகா�" ேவதிய� த� ஊ� ேநா�கி� %ற�ப/டா� . 

 

அவ� ஆ/"ட� வ�வைத வழியி* D�4 வ�சக�க� க�டா�க�. அ�த ஆ/ைட 

அவனிட மி��� பறி�பத'- அவ�க� ஒ� @&�சி ெசBதா�க�. 

 

வழியி* ேபாB�ெகா�+��-� . ேவதியனிட� <த2* ஒ�வ� வ�தா�. ஐயா 

ேவதியேர, நாைய. ேதாளி* H�கி� ெகா�" ேபாகிறீேர? நாB�-� பய�பட 

ேவ�டாமா?’ எ�4 ேக/டா�. 

 

'யாக.தி'காக நா� ெகா�" ெச*8� ஆ/ைட� பா�.�, நாB எ�கிறாேய! உ�  
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க� ெக/"� ேபாBவி/டதா?’ எ�4 பதி* அளி.� வி/" ேவதிய� நட�தா�.  

சிறி� Hர� ெச�ற��, இர�டாவ� வ�சக� ேவதிய� எதிாி* வ��, ெபாியவேர, 

ெச.��ேபான க�4�-/+ைய. H�கி� ெகா�" ேபாகிறீ�கேள. உ:க� 

-ல.��-� த-தி�-� ெபா�.தமாயி��கிறதா?” எ�4 ேக/டா�. 

 

. ஆ/ைட� பா�.�� க�4� -/+ எ�கிறாேய, உ� க� எ�ன -�டா?’ எ�4 

ேகாப.�ட� ேக/"வி/" ேம* நட�தா� ேவதிய�. 

 

சிறி� Hர� ெச�ற�� D�றாவ� வ�சக� -4�கி* வ�தா�. இ� எ�ன 

நீச.தன. ? ச� டாள� Cட இ�ப+� ெசBயமா/டாேன? ேவதியேர க?ைதைய� 

6ம�� ெச*8வ� சாிதானா?” எ�4 ேக/டா�. 

 

இைத� ேக/ட5ட� ேவதிய� மன.தி* ஐய� ேதா�றிய�. நா� ஆ/ைட. H�கி� 

ெகா�" வ�கிேற�. ஆனா*, வழியி* பா�.த ஒKெவா�வ�� ெவKேவ4 

மாதிாியாக� ேப6கிறா�க�. அ�ப+யானா*, ஒKெவா� <ைற3� அ�த ஆ" 

ெவKேவ4 விதமாக� கா/சியளி.தி��க ேவ�"�. இ� சாதாரண ஆடாக இ��க 

<+யா�. மாயவி.ைத ெசB3� இரா/சத ஆடாக இ��க ேவ�"�. இைத இனி� 

6ம�� ேபாவ� Cடா�, அதனா* ஏ�� ெக"தி ேநரலா� எ�4 எ�ணி அைத� 

கீேழ இற�கிவி/"� ெச�4 வி/டா�. வ�சக�க� அ�த ஆ/ைட� பி+.�� ெச�4 

ெவ/+� ெகா�4 சைம.�. தி�றா�க�. 

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

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. உதவி ெச+த க�ள�உதவி ெச+த க�ள�உதவி ெச+த க�ள�உதவி ெச+த க�ள�    

 

ஓ� ஊாி* ஒ� ேகா</+ இ��தா�. அவ� 6�:கிய தைச3�, ந":கிய உட8�, 

ஒர� க�O� உைடய கிழவ�. அவ� மைனவி ரதிைய� ேபா* அழகானவ�. 

அவ� கிழவனிட� பிாிய மி*லாம* இ��தா�. அவனிட� ெந�:-வேத கிைடயா�. 

கிழவF� அவ� பிாிய.ைத அைடய வழி ெதாியாம* �யர.ேதா" இ��� வ�தா�. 

ஒ� நா� அவ�க� I/+'- இர5 ேவைளயி* ஒ� க�ள� வ�தா�. க.தி3� 

ைக3மாக பய:கரமான ேதா'ற.ேதா" அ:- வ�த அ.த� க�ளைன� க�ட5ட� 

அ�த� ெப� பய�� ேபாBதத� கணவனான கிழவைன� க/+� பி+.�� 

ெகா�டா�. 
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அவ� த�ைன� க/+� பி+.�� ெகா�ட 5ட� கிழவF�- ஆன�த� உ�டாகி  

வி/ட�. அவ� தி�ட வ�த க�ளைன� பா�.�, அ�பா, ந*ல காாிய� ெசBதாB! 

இ� வைர எ� அ�கி* வர�Cட� பிாியமி*லாம* இ��த எ� மைனவி எ�ைன� 

க/+� பி+.�� ெகா�>�ப+ நீ ெசB� வி/டாB. உ� உதவிைய நா� எ�4� 

மற�க <+யா�. 

 

‘இ�தா ெப/+�சாவி, ேவ�+ய அள5 பண� எ".�� ெகா�" ேபா’ எ�4 

ெசா�னா�. 

 

இைத� ேக/ட க�ளF�- மன� மாறி வி/ட�. த�னா* ஒ� -"�ப.தி* ஒ'4ைம 

ஏ'ப/ட� எ�ற நிைன�ேப அவF�-� ெப� மகி&�சிைய� ெகா".த�. அவ� 

ேகா</+� கிழவைன� பா�.� ஐயா, உ� மைனவி உ�ைம� ேச��தேத, என�- 

ெப�� ெச*வ� கிைட.த� ேபா2��கிற�. ஆைகயா* என�- உ�<ைடய ெச*வ� 

ேவ�டா�. நீ:க� எ�4� ஒ'4ைம யாக இ�பமாக இ��தா* அ�ேவ ேபா��. 

இவ� உ:களிட� பிாியமி*லாம* ஒ�:கியி��தா* நா� ம4ப+3� வ�கிேற�’ 

எ�4 ெசா*2 வி/"� ேபானா�. 

 

தா� ஒ�:கியி��தா* ம4ப+3� க�ள� வ�� வி"வா� எ�ற பய.திேலேய 

அ�4 <த* எ�4� அவ� த� கணவேனா" ேச��ேதயி��தா�. ேகா</+� 

கிழவF� இ�ப வா&5 நட.தினா�. . 

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

3.7. 3.7. 3.7. 3.7. அ�பரான அர	க>� க�ள>�அ�பரான அர	க>� க�ள>�அ�பரான அர	க>� க�ள>�அ�பரான அர	க>� க�ள>�    

 

ஓ� அ�தண� I/+* ஒ� ப6 இ��த�. அைத� கள5 ெசBவத'காக ஒ� தி�ட� 

இ�ளி* வ�தா�. வழியி* ஓ� அர�க� அவைன� க�டா�. 'நீ யா�?’ எ�4 

அர�க� தி�டைன� பா�.�� ேக/டா�. பதி8�-. தி�டF� அர�கைன� பா�.� 

'நீ யா�?’ எ�4 ேக/டா�. 

 

“எ/". தி�கி8� எவ�� க�" ந":-� பிர�மரா/சச� தா�!” எ�4 அர�க� 

Cறினா�. 

 

ெச*வ�களி� I/+* -வி�தி��-� பண. ைத�க�னமி/"� ெகா�ைளய+�-� 

க�ள� நா�!” எ�றா� தி�ட�. 



83 

 

 

‘இ�றிர5 நீ எ�ன க�தி� %ற�ப/டாB?” எ�4 அர�க� ேக/டா�. ‘நீ எத'-� 

%ற�ப/டாB? அைத <த2* ெசா* எ�றா� க�ள�. 

 

‘இ�த ேவதிய� உடைல. தி�ன வ�ேத�’ எ�றா� அர�க�. 

 

“நா� இவ� ப6ைவ. தி�ட வ�ேத�’ எ�றா� தி�ட�. 

 

அ�ப+யானா* இ�வ�� ஒ�றாB� ேபாேவா�’ எ�4 ேபசி� ெகா�" இ�வ�� 

I/" <� வாச8�- வ�� ேச��தன�. 

 

அர�க� தி�டைன� பா�.�, நீ இ:ேகேய இ�. <த2* நா� ேபாB அ�தணைன. 

தி�4 வி/" வ��வி"கிேற�’ எ�றா�. 

 

‘இ*ைல, நா�ேபாB <த2* ப6ைவ அவி&.� ஓ/+� ெகா�" வ�� வி"கிேற�' 

எ�றா� தி�ட�. 

 

“ஏதாவ� ஓைச ேக/டா* அ�தண� விழி.�� ெகா�வா�. அவ� விழி.�� 

ெகா�" வி/டா*, நா� அவைன� சா�பிட <+யா�” எ�றா� அர�க�. 

 

ேநரமானா* யாராவ� வ�� வி"வா�க�. யாராவ� வ�தா* நா� ப6ைவ. தி�ட 

<+யா�. எ�றா� க�ள�. 

 

நா� <�தி, நீ <�தி எ�4 இ�வ��-� ச�சர5 அதிகமாகிய�. இவ�க� 

ச�ைடயி/"� ெகா�ட ச.த.திேலேய அ�தண� விழி.�� ெகா�" வி/டா�. 

அவ� த� பி�ைளகைள3� எ?�பி� ெகா�" வ��, வாச* கதைவ. திற�தா�. 

 

'அ�தனேர! உ:கைள� ெகா*ல வ�தா� இவ�' எ�4 தி�ட� அர�கைன� -'ற� 

சா/+ னா�. 
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'ஐயா, உ� ப6ைவ�களவாட வ�தா� இவ�' எ�4 அர�க� க�ளைன� -'றவாளி  

யா�கினா�. 

 

இ�வ�� Cறியைத� ேக/ட அ�தண� 'இர�"� நட�காத� ப'றி மகி&�சி 

இ��தா8� நீ:க� வ�தவ�க� 6�மா தி��பி� ேபாக ேவ�டா�. ஏதாவ� ெப'4� 

ெகா�" ேபா:க�’ எ�4 ெசா*2 அவ�க� இ�வ�-� சில ெபா��கைள 

ெவ-மதியாக� ெகா".தF�பினா�. 

 

அவ�க� அ�தணனி� ந*ல -ண.ைத� பாரா/+, அ�4 <த* அவ� ந�ப�களாக 

மாறி அவF�-� பல உதவிக� ெசB� வ�தா�க�. 

 

பைகவ�களிட� அ�% கா/+னா* அவ�க>� ந�ப�களாக மாறி வி"வா�க�. 

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

3.8. 3.8. 3.8. 3.8. இரகசிய�ைத ெவளியி�டழி�த பா�!க�இரகசிய�ைத ெவளியி�டழி�த பா�!க�இரகசிய�ைத ெவளியி�டழி�த பா�!க�இரகசிய�ைத ெவளியி�டழி�த பா�!க�    

 

ஓ� இளவரச� இ��தா�. அவைன� பல நா/களாக வயி'4 ேநாB வா/+� ெகா� 

+��த�. எ.தைன ம�.�வ� ெசB�� அவFைடய வயி'4 ேநாB தீரவி*ைல. 

உட* ெம2�� ெகா�ேட வ�த�. இ�த ேநாB தீ�வத'- எ�த வழி3� காணாத 

அவ�, கட5ைள. ெதா?� தலயா.திைர ெசBதாலாவ� தீ�மா எ�4 ஊ� ஊராக� 

ெச�4 ெகா�+��தா�. 

 

ஒ� ஊாி* உ�ள ேகாயி2* அவ� சில நா/க� த:கி அ:கி��த கட5ைள 

நா�ேதா4� வழிப/"� ெகா�+��தா�. 

 

அ�த ஊ� அரசF�- இர�" ெப�க� இ��தா�க�. அவ�களி* ஒ�.திைய 

அரசF�-� பி+�கா�. ஆகேவ, அவைள எவனாவ� ஒ� ேநாயாளி�-� க/+� 

ெகா".�விட ேவ�" ெம�4 எ�ணினா�. ேகாயி2* த:கியி��த ேநாயாளி� 

ைபயைன� க�ட��, அவF�ேக த�மகைள மண� ெசB� ெகா".� வி/டா�. 

 

அரச� ெவ4�%�காளான அ�த இளவரசி ந*ல -ண<ைடயவ�. அவ� த� 

கணவ� ஒ� ேநாயாளி எ�4 ெதாி�தி���� அவைனேய ெதBவமாக எ�ணி, 

அவF�-� பணிவிைடகைள� ெசB� ெகா�+��தா�. அவ� தலயா.திைர ெச�ற  
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ஊ�க>�ெக*லா� அவ>� Cடேவ ெச�4 உதவி %ாி�தா�. 

 

ஒ� நா� ேவ'X� ஒ�4�- அவ�க� வ�� ேச��தா�க�. ஓாிட.தி* அவ� 

கணவைன இ��க� ெசB� அவ� சைமய8�- அாிசி <த2யைவ வா:-வத'காக 

ஊ��-ளேள கைட. ெத�ைவ. ேத+� ேபானா�. அவ� ெச�ற பின நைட�கைள� 

பா* ேசா��தி��த இளவரச� H:க. ெதாட:கி வி/டா�. 

 

அவ� உற:கி� ெக��+��த சமய.தி*, அ�த� ப�கமாக� ேபான பா�% 

ச.தமி/ட�. அ�த� ச.த.ைத� ேக/ட�� அவ� வயி'4 ேநாB�-� காரணமாக 

அவ� வயி'4�-� இ��த பா�%� ச.தமி/ட�. உடேன அைவ ஒ�4� ெகா�4 

ேபசி� ெகா�ள. ெதாட:கின. <த2* சாதாரணமாக� ேபசி� ெகா�ட அ�த� 

பா�%க� கைடசியி* க�.� ேவ'4ைம ஏ'ப/"� ச�சர5 ெசB� ெகாளள. 

ெதாட:கின. இ�த� சமய.தி* அாிசி வா:க�ேபான இளவரசி அ:- தி��பி 

வி/டா�. பா�%க� விவாத� %ாிவைத� க�ட அவ� அ�ப+ேய ஒ� மர.தி� 

பி�னா* ஒளி�� ெகா�" அைவ ேப6வைத� C��� கவனி.தா�. 

 

ெவளியி* இ��த பா�% இளவரச� வயி'றி* இ��த பா�ைப� பா�.�, “ஏ பா�ேப, 

ஏ� இளவரசFைடய வயி'றி* ேபாB இ��� ெகா�" அவைன இ�ைச� 

ப".�கிறாB?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

'உண5� -ைறயி*லாத இவFைடய வயிறாகிய -ட.தி* நா� இ��ப� உன�-� 

ெபாறாைமயாக இ��கிறதா, ஏ� எ�ைன நி�தி� கிறாB?’ எ�4 வயி'4� பா�% 

ேக/ட�. 'உ� மீ� என�ேக� ெபாறாைம வ�கிற�. எ�றாவ� இளவரச� 

க"-தி�றா* நீ ெச. ெதாழிய ேவ�+ய�தாேன' எ�4 %'4� பா�% Cறிய�. 

 

‘நீ ம/"� எ�னவா�? யாராவ� ெவ�நீ�ை◌ ஊ'றினா* @" ெபா4�காம* சாக 

ேவ�+ய� தாேன?’ எ�4 வயி'4� பா�% Cறிய�. 

 

இைத� ேக/"� ெகா�+��த இளவரசி அவ'றி� ச�ைட தீ��� அைவ பிாி�த 

பிற- த� மைறவிட.தி2��� ெவளிேய வ�தா�. த� சைமய8�- வா:கி 

ைவ.தி��த க"ைக எ".� அைர.� இளவரசF�-� ெகா".தா�. அவ� க"ைக 

உ�ட��, வயி'4�-� இ��த பா�% ெச.� வி/ட�. அவ� வயி'4 ேநா3� 

தீ��த�. தா� இரகசிய.ைத. ெதாி�� ெகா�டைத யறி� தா* %'4� பா�% எ�ன 
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ெசB3ேமா எ�4 பய�த இளவரசி, ெவ�நீைர� காB�சி� பா�%�%'றிேல 

ஊ'றினா�. %'4� பா�%� ெச.த�. வயி'4 ேநாB தீ��த இளவரச� த� 

ஊ��-. தி��பி இளவரசிேயா" இ�பமாக இ��� த� நா/ைட ஆ�" வ�தா�. 

 

த� இரகசிய� யா�� அறி3�ப+ ேபச�Cடா�. 

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

3.9. 3.9. 3.9. 3.9. ேவ�ைட	�தவிய !றா	க�ேவ�ைட	�தவிய !றா	க�ேவ�ைட	�தவிய !றா	க�ேவ�ைட	�தவிய !றா	க�    

 

ஒ� நா� ஒ� ேவட�, பறைவக� பி+�பத'காக� கா/+* 6'றி� ெகா�+��தா�. 

வழியி* ஒ� ெப/ைட� %றா அக�ப/ட�. அைத. த� ைகயி* இ��த C/+'-� 

அைட.� எ".�� ெகா�" ெச�றா�. ெச*8� வழியி*,திQெர�4 வான� 

இ��" மைழ ெபாழிய. ெதாட:கி'4. @ைற�கா'4� ேச��� Iசேவ, 

ேம'ெகா�" ேபாக� பய��, ஒ� மர.தி� கீ&. த:கினா�. 

 

அ�த மர.தி�ேம* இ��த ஆ� %றா ஒ�4, த� �ைணவியான ெப/ைட� 

%றாைவ� காணாம* கல:கிய�. 'இ�த� %ய* மைழயி* எ-: ேபாB� சி�கியேதா? 

கா/+* ெச*ைகயி* ேவ/ைட�- தவிய %றா�க� யா�� பி+.�� 

ெகா�டா�கேளா? இற�� வி/டேதா? ெதாிய வி*ைலேய!” எ�4 அ� வாB 

வி/"�%ல�பிய�. 

 

அைத� ேக/ட ெப�%றா, ேவடFைடய C/+* இ��� ெகா�ேட, அ.தா�! 

இேதா இ��கிேற�, எ� <� விைன� பயனா* நா� ேவடனிட� அக�ப/"� 

ெகா�ேட�. இ��தா8�, இவ� இ�ேபா� ந� இ��பிட.தி'- வ�தி��பதா*, 

நீ:க� இவF�- உதவி %ாிய ேவ�"�!’ எ�4 Cறிய�. 

 

ஆ� %றா கீேழ ேநா�கிய�. த� �ைண�%றா C/+2��பைத� க�ட�. அைத� 

பி+.� ைவ.தி��த ேவடFைடய உட* -ளிரா* ந":கி� ெகா�+��பைத3� 

க�ட�. உடேன அ� பற�� ெச�4 மைழயி* நைனயாத சி4 6�பி கைள� 

ெகா�" வ�� மர.த+யி* ேபா/", ஓ� எாிகிற ெகா�ளி� க/ைட3� எ:கி��ேதா 

ெகா�" வ�� ேபா/" ெந��% D/+ய�, இKவா4 ேவட� -ளி� காய உதவிய 
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ஆ�%றா. ‘ஐயா நீ:க� பசியாயி��கிறீ�க� ேபா2��கிற�! எ�ைன 

உ�O:க�?’ எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட எாிகிற ெந��பி* வி?�� வி/ட�. 

 

இர�" %றா�க� ேபசியைத3� கவனி.�� ெகா�+��த ேவடF�-. திQெர�4 

ஆ�%றா தீயி* வி?�தைத� க�ட��. மன� கசி�� வி/ட�. தன�காக உதவி%ாிய 

<'ப/ட அத� உடைல அவ� தி�ன வி��பவி*ைல. ேம8�, அத� �ைணயான 

ெப� %றாைவ� பி+.�� ெகா�" ேபாக5� வி��பவி*ைல. அதாவ� உயி� 

வாழ/"� எ�4 C/ைட. திற�� வி/டா�. ெப�%றா ெவளியி* வ�த�. ஆனா* 

ேமேல பற�கவி*ைல. த� கணவனி*லாம* தா� ம/"� உயி� வா&வதா எ�4 

ஆ�%றா வி?�த அ�த. தீயிேலேய வி?�� த� உயிைர வி/" வி/ட�. 

 

அ�ேப உ�வான அ�த� %றா�க�சாவத'-. தா� காரணமாக இ��தைத எ�ணி 

அ�த ேவட� மிக5� வ��தினா�. 

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

3.10. 3.10. 3.10. 3.10. ெபா�னா+ எ�சமி%� பறைவெபா�னா+ எ�சமி%� பறைவெபா�னா+ எ�சமி%� பறைவெபா�னா+ எ�சமி%� பறைவ    

 

ஒ� மைலயி* ஒ� பறைவ இ��த�. அ� எ� ெபா?� எ�சமி/டா8� அ� 

ெபா�னாக இ��-�. ெந"நாளாக இைத� கவனி.� வ�த ஒ� ேவட� ஒ� நா� 

க�ணி ைவ.�� பி+.� வி/டா�. 

 

அைத� பி+.த பிற-, அரசF�- இ� ெதாி�தா*, த� உயிைர வா:கிவி"வாேன 

எ�4 ேவட F�-� பய� உ�டாகிய�. பலவா4 சி�தி.�� கைடசியி* அைத 

அரசனிடேம த� காணி�ைக யாக� ெகா".� வி/டா* வ�% வி/ட� எ�4 

<+5�- வ.தா�. அரசனிட� ேபாB அ�த� பறைவயி� சிற�ைப எ".�� Cறி, 

அைத� ெகா".தா�. 

 

அரச� அ�த� பறைவைய வா:கி�ெகா�டா�. அர�மைன. த�ச�கைள வர 

வைழ.� அத'- ஓ� அழகான C�" ெசBய� ெசா�னா�. அ�த� C�+* 

ைவ.� அைத வள�.� வ�தா�. 

 

இைத� க�ட அரசFைடய அைம�ச�, 'எ:காவ� பறைவ ெபா� எ�சமி"மா? 

அ�த ேவட� எைதேயா ெசா�னா� எ�றா* அைத உடேன ந�பிவி"வதா? யா�� 
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ேக�வி�ப/டா* சிசி�பா�க�. ந� மதி�%�ேக ேக" வர�C"�. இைத வி/" 

வி":க�” எ�4 ெசா�னன�. 

 

எ�ெபா?�� அைம�ச�ைடய ெசா*8�- மதி�%� ெகா"�-� அரச� உடேன 

C�ைட. திற�� அ�த� பறைவைய வி"தைல ெசB� வி/டா�. 

 

வி"தைலயானஅ�த�பறைவஉடேனேநராகஅர�மைன�ேகா%ர.தி�உ�சி�-�பற

��ெச�ற�. ேகா%ர.தி�உ�சியி* இ��� ெகா�" எ*ேலா��-� ேக/-� 

ப+யாக. 

 

'ேவடனிட� ெதாியாம* அக�ப/"� ெகா�ட நா� <த* <ட�. எ�ைன 

அைட��� இழ.� வி/ட ேவட� இர�டா� Dட�. அ� ேபாலேவ எ�ைன 

வி/"வி/ட அரச� D�றா� Dட�. அவF�- ேயாசைன ெசா�ன அைம�ச� 

நா�கா� Dட�!' எ�4 இைர�� Cறிய�. 

 

பைகவ�� கிர:-வதா* பழிவ�� ேச��. 

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

3.11. 3.11. 3.11. 3.11. சி,க�தி� ேமாச�சி,க�தி� ேமாச�சி,க�தி� ேமாச�சி,க�தி� ேமாச�    அறி�த நாிஅறி�த நாிஅறி�த நாிஅறி�த நாி    

 

ஒ� நா� ஒ� சி:க� இைர ேத+� ெகா�+��த�. ஒ�4� அக�படவி*ைல. 

கைடசியி* ஒ� -ைகைய� க�ட�. 'இ�த� -ைக ஏதாவ� ஒ� மி�க� 

த:-மிடமாக இ��க�C"�. அ�த மி�க� த:-வத'- வ��வைர கா.தி��ேப�. 

வ�த5ட� அ+.��ெகா�4 தி�ேப�’ எ�4 சி:க� அதF�ேள ஒளி�தி��த�. 

 

ெந"ேநர� ெச�4 அ�த� -ைகயி* த:- கி�ற ஒ� நாி தி��பி வ�த�. -ைக 

வாச2* சி:க.தி� கால+� 6வ"கைள� க�ட நாி, விழி.�� ெகா�ட�. உ�ேள 

சி:க� இ��கிறதா இ*ைலயா எ�4 ெதாி�� ெகா�" தா� Sைழய ேவ�"� 

எ�4 <+5 ெசB� ெகா�ட�. 

 

நாி, “ஏ -ைகேய! ஏ -ைகேய! எ�4 C� பி/ட�. 

 

பதி* இ*ைல. 
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‘ஏ -ைகேய! ஏ -ைகேய! இ�4 ஏ� ேபச வி*ைல’ எ�4 நாி, இர�டாவ� <ைற 

C�பி/ட�. 

 

அ�ேபா�� பதி* இ*ைல. 

 

எ�ேபா�� இ�த� -ைக ேப6� ேபா2��கிற�. நா� இ��பதா* பய�� 

ேபசவி*ைல 

 

ேபா8�. -ைக ேபசாவி/டா* நாி ேகாபி.�� ெகா�" தி��பி� ேபாBவி/டா* 

எ�ன ெசBவ� எ�4 எ�ணிய சி:க�, -ரைல மா'றி� ெகா�" “ஏ�?” எ�4 

ேக/ட�. 

 

அ�த� பதிைல� ேக/ட�� நாி த�பி.ேதா� பிைழ.ேதா� எ�4 அ:கி��� ஓ+ 

வி/ட�. 

 

எைத3� ஆராB�� ெசBவ� ந*ல�. 

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

3.12. 3.12. 3.12. 3.12. உ�வ� மாறிய எ.உ�வ� மாறிய எ.உ�வ� மாறிய எ.உ�வ� மாறிய எ.    

 

ஒ� மர.த+யி* <னிவ� ஒ�வ� க�ைண D+� ெகா�" தியான.தி* இ��தா�. 

அ�ேபா� அ�த வழியாக ஒ� ப��� எ2 ஒ�ைற. H�கி� ெகா�" ெச�ற�. அ�த 

எ2 எ�ப+ேயா வைள�� ெநளி�� அ�த� ப��தி� வாயி2��� த�பி� கீேழ 

வி?�த�. கீேழ வ�� ெகா�+��த எ2 <னிவ�ைடய ைகயி* வ�� ெதா�ெப�4 

வி?�த�. 

 

தியான� கைல�� க� விழி.த <னிவ� த� ைகயி* வி?�த எ2ைய� C��� 

ேநா�கினா� த� தவ வ2ைமயினா* ஒ� ம�திர� Cறி அ�ேபாேத அ�த எ2ைய ஓ� 

அழகிய ெப�ணாக மா'றினா�. த� மைனவியிட� ெகா".� ந�றாக வள��-�ப+ 

Cறினா�. அKவாேற <னிவ� மைனவி அ�த அழகிய ெப�ைண வள�.�� 

ெபாியவளா�கினா�. 

 

ெபாியவளாகிய அ�த� ெப�O�-. தி�மண� ெசBய ேவ�+ய ப�வ� வ�த�. 

அ�த� ெப�ைண உலக.தி* ெபாிய பலவா� ஒ�வF�-. தி�மண� ெசB� 
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ெகா"�க ேவ�"� எ�4 <னிவ� வி��பினா�. ெபாிய பலவா�யாெர�4 

ேயாசி.த ேபா� @ாிய� தா� எ�4 அவ��-. ேதா�றிய�. உடேன அவ� த� 

தவச�தியினா*, @ாியைன. த� <� வ��ப+ க/டைளயி/டா�. 

 

அவனிட�, “நீ இ�த� ெப�ைண. தி�மண� ெசB� ெகா�" எ�4 Cறினா�. 

 

அத'-� @ாிய�, '<னிவேர எ�ைன� கா/+8� பலவா� எ�ைன மைற�-� 

ேமக� தா� அவF�-� க/+� ெகா"�ப�தா� சிற�%" எ�4 ெசா*2வி/"� 

ேபாBவி/டா�. 

 

<னிவ� ேமக.ைத அைழ.தா�. 

 

ேமக� வ�� "ஐயா, <னிவேர எ�ைன� கா/+8� பலவா�, எ�ைன. 

H�Hளாக� பற�க� ெசB3� கா'4தா�. கா'4�ேக க*யாண� ெசB� 

ைவ3:க�" எ�4 ெசா*2 வி/"� ேபானா�. 

 

கா'ைற அைழ.� <னிவ� த� ெப�ைண. தி�மண� ெசB� ெகா�ள� ெசா�னா�. 

 

"எ�ைன மைற.�. த".� வி"� ச�தி ெப'ற மைலைய� கா/+8� நா� பலவா� 

அ*ல! அ�த மைல�ேக உ:க� ெப�ைண� ெகா"�ப� தா� ெபா����" எ�4 

ெசா*2 வி/"�ேபாB வி/டா� கா'4. 

 

மைலயரசைன அைழ.�. த� மகைள ஏ'4� ெகா�>�ப+ Cறினா� <னிவ�. 

 

‘உலக.தி* நா� எ�ன பலவானா? எ�ைன அ4.ெத"�-� எ2ேய பலவா�. 

எ2யரசF�ேக இவ� ஏ'றவ�" எ�4 ஆேலாசைன Cறி வி/" அக�றா� 

மைலயரச�. 

 

<னிவ� எ2யரசைன யைழ.தா�. எ2யரச� அ�த� ெப�ைண. தி�மண� ெசB� 

ெகா�ள ம4�கவி*ைல.   “<னிவேர. இவ� எ� வைள�-� வ�தா* நா� இவைள 

மண� %ாி�� ெகா�கிேற�” எ�றா� எ2யரச�. 
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ெப� எ�ப+ வைள�-� ேபாக<+3�? ஆைகயா* ம4ப+3� எ2யா�கி 

வைள�-� அF�பினா� <னிவ�. 

 

ெப�ணாக மாறிய எ2 மீ�"� எ2யாகேவ ஆகி வி/ட�. 

 

எ2யரச� அைத மண� %ாி��ெகா�டா�. இ�பமாக அ�த� ெப�ென23ட� 

வா&�� வ�தா�. 

 

ெசய'ைகயி* த� நிைலைய யா�� உய�.தி� ெகா�ள <+யா�. 

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

3.13. 3.13. 3.13. 3.13. பா�! வாகனேமறிய தவைளபா�! வாகனேமறிய தவைளபா�! வாகனேமறிய தவைளபா�! வாகனேமறிய தவைள    

 

தவைளக� நிைற�தி��த ஓ� ஓைட� கைரயி* ஒ� பா�% இ��த�. அ� 

தவைளகைளெய*லா� வி?:கி. த� பசிைய ஆ'றி�ெகா�ள எ�ணிய�. 

தவைளகைள� பி+�பத'காக அ� ஒ� @&�சி ெசBத�. அ�த ஓைட� கைரயி* வ�� 

த� தைல விதிைய எ�ணி வ���வ� ேபா* �யர� -றிேயா" இ��த�. 

 

அ�ேபா� அ�த வழியாக. தவைள அரச� ஊ�வல� வ�த�. வாி. தவைள எ�ற 

தவைளைய. த� வாகனமாக� ெகா�" அத� ேம* தவைள அரச� ஏறிவர, 

அைம�ச�க>�, ேசைனக>� @&�� வர, சில தவைளக� ேமள� வாசி�க மிக5� 

க�Uரமாக. தவைளயரச� ஊ�வல� வ�த�. 

 

கைரயி� ேம* கவைல3ட� உ/கா��தி��த பா�ைப� க�ட��, த� Hத� 

ஒ�வைன அF�பி எ�ன காரண� எ�4 அறி�� வர� ெசா*2'4, தவைளயரச�. 

 

அ�த. HதF�, பா�பி� அ�கி* ேபாB: "நீ யா�? நீ எத'காக இ:- 

வ�தி��கிறாB? எ�4 ேக/ட�. 

 

“நா�தா� பா�பரச�, பா�%களி� அரசனாக சீ�� சிற�%மாக இ��த நா� 

ஒ�நா�, தவ� ெசB� ெகா�+��த <னிவ� ஒ�வைர. தீ�+ வி/ேட�. உடேன 

அ�த <னிவ� எ�ைன� சபி.� வி/டா�." நீ தவைளைய� 6ம�க�கடவ�, அ�த. 
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தவைளயிடேம இைர வா:கி உ�ண� கடவ�” எ�4 அவ� சாப� இ/"வி/டா�. 

நா� சாபமைடய ேந��த எ� தைலவிதிைய நிைன.� வ�.தமாயி��கிேற�. இனி 

எ� சாப� நிைற ேவறினா*தா� நா� பிைழ�க <+3�. உ:க� அரசனிட� 

ெசா*2, ேம8� ஆப.� வராம* கா�பா'ற� ெசா*. நா� எ�4� உ:க� 

அ+ைமயாக இ��ேப�" எ�4 Cறிய�. 

 

Hத� தி��பி வ�� தவைளயரசனிட� பா�பரச� Cறிய கைதைய அ�ப+ேய 

Cறி'4. தவைளயரச� த� <தலைம�சைன� C�பி/" ேயாசைன ேக/ட�. 

 

"பா�பரச� ந�ைம� 6ம�பெத�றா* சாதாரணமா? தின<� அவ� த:கைள� 

6ம�பெத�றா* வ�� ெப�ைமேய ெப�ைம! ந�ைம� ேபா* உய��த சாதி 

உலக.திேலேய இ*ைலெய�றாகி வி"�" எ�4 அ�த ம�"க� Cறிய�. 

 

உடேன தவைளயரச�, பா�பரசைன� C/+ வர� ெசா*2ய�. 

 

"பா�ேப, நீ எ�ைன. தின<� 6ம�� ெகா�+��தா* ஒKெவா� நா>� ஒKெவா� 

தவைள உன�- உணவாக� கிைட�-�" எ�4 Cறிய�. "ஆகா! எ� பா�கிய�! 

சீ�கிர� எ� சாப� தீ�.தா* ேபா�மான�" எ�4 ெசா*2. தைலைய� -னி�த� 

பா�%. 

 

அத� தைலயி� ேம* தவைளயரச� ஏறி� ெகா�ட�. "இ�4 எ� எ�ண� 

ப2.த�. இ�த. தவைளக� எ*லா� எ� வயி'4�-. தா�" எ�4 மன.தி'-� 

எ�ணி� ெகா�ட பா�%, தவைளயரசைன� பா�.�, “இனி நா� உ:கைள� 

பிாியேவ மா/ேட�" எ�4 ெசா�ன�. 

 

தவைளயரசF� மனமகி&�� ஒ� தவைளைய. தி�4 ெகா�>�ப+ அFமதி 

ெகா".த�. 

 

ஒKெவா� நா>�, ஏதாவ� ெசா*2. தவைளைய மன மகிழ ைவ.�� பா�% 

ஒKெவா� தவைளயாக வி?:கி� ெகா�" வ�த�. கைடசியி* தவைளயரசைன. 

தவிர மீதி. தவைளக� <?�க இைரயாகி வி/டன. அ�ேபா�தா� 

தவைளயரசF�-. தா� ேமாச� ேபான� %ாி�த�. 
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தவைளயரச� கவைல� பட. ெதாட:கிவி/டைத� க�ட பா�%, ெம*ல� கீேழ 

இற�கி அத� வைள எதிாி* வி/ட�. தவைளயரச� வைள�-� �ைழ�த�. பா�% 

பி� ெதாட��� ேபாB அைத3� வி?:கி வி/ட�. 

 

Dட�களி� ேயாசைனைய� ேக/டா* ஒ� -லேம நாசமைட�� வி"�. 

----------- 

ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ப�ச த�திர	 கைதக� ----    ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 4 4 4 4 ----    ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த ெப'றைத இழ	க� ெச+த     

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. கிைட�த கிைட�த கிைட�த கிைட�த �ர,ைக	 ைகவி�ட -தைல�ர,ைக	 ைகவி�ட -தைல�ர,ைக	 ைகவி�ட -தைல�ர,ைக	 ைகவி�ட -தைல    

 

ஓ� ஆ'ற:கைரயி* ஒ� -ர:- இ��த�. அ�த� -ர:- ஒ� நா� பழ� பறி.� 

உ�பத'காக ஆ'றி� ஒர.தி* இ��த ஒ� மர.தி� ேம* ஏறிய�. அ� பழ� 

பறி.�. தி�4 ெகா�+�� -� ேபா� ைக தவறி� சில பழ:க� ஆ'4�-� 

வி?�தன. அ�ப+ அைவ வி?�த ேபா� கள கள ெவ�ற ஓைச உ�டாயி'4. அ� 

ஒ� ேவ+�ைகயாக. ேதா�றேவ, அ�த� -ர:- ஒKெவா� கிைளயாக. தாவி 

மர.தி* இ��த பழ:கைள உதி�.� வி/"� ெகா�+��த�. அ�ேபா� 

<தைலயரச� அ�த� ப�கமாக வ�த�. அ� மர.தி2��� உதி��த பழ:கைள. 

தி�ற�. அ�த� பழ:க� மிக� 6ைவயாக இ��தப+யா* அ� அ�த இட.திேலேய 

நி�4 வி/ட�. -ர:ைக� பா�.� அ�த <தைல, "ந�பேன, “நா� உ�ைன� 

பிாியேவ மா/ேட�. ஏென�றா* நீ என�- மிக�6ைவயான பழ:கைள உதி�.�� 

ெகா".தாB"எ�4 ெசா*2ய�. 

 

நா� ேதா4� -ர:- பழ:கைள உதி�.�� ெகா"�க, <தைல அைத. 

தி�4ெகா�" அ�த இட.திேலேய இ��த�. அ� த� இ��பிட.தி'-. தி��பி� 

ெச*லாததா* அத� மைனவியான <தைலயரசி மிக5� கவைல ெகா�ட�. அ� 

த� ேதாழியான ஒ� <தைலைய அைழ.�� கணவனிட� H� ேபாB வ��ப+ 

அF�பிய�. அ�த. Hதி <தைலயரசனிட� வ�� "ம�னவா, த:கைள� காணாம* 

அரசியா� ெம2�� ேபாB வி/டா�க�. அவ�க>ைடய காத* ேநாB ெவ�% ேநாயாக 

மாறி உடைல இைள�க� ெசB� வி/ட�. தா:க� வ�� ேநாB தீ��க ஏ'பா" 

ெசBய ேவ�"�" எ�4 Cறிய�. 

 

“ஏ Hதிேய, -ர:ேகா என�- உயி� ந�பனாகி வி/ட�. அைத� பிாி�� வ�வேதா 

எ�னா* <+யா�, நீேயா எ� மைனவி ேநாயாB இ��கிறா� எ�4 ெசா*கிறாB. 
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அைத� ேக/ட�� எ� மனேமா மிக5� வ���கிற�. %ற�பட5� <+யவி*ைல 

நா� எ�ன ெசBேவ�" எ�4 வாBவி/"� ெசா*2 <தைல வ��திய�. 

 

'இ�த� -ர:- எ�ன ெசா�-� ெபா+ Hவியேதா, ந� அரச� இைத வி/"வர 

ம4�கிறா�. இ�த� -ர:ைக. ெகா�றா*தா� இத'-� %.தி ெதளி3�’ எ�4 

நிைன.த� அ�த. Hதி <தைல. அ� <தைலயரசைன� பா�.�, “ம�னவா, 

அரசியா��- நா:க� எ.தைனேயா ம��� ெகா".�� பா�.� வி/ேடா�. ேநாB 

தீர வி*ைல. -ர:கி� ஈர* ெகா�" வ�� ெகா".தா*தா� பிைழ�பாெள�4 

ெபாிய ம�.�வ� ெசா*கிறா�. நீ:க� அத'- ேவ�+ய ஏ'பா/"ட� உடேன வர 

ேவ�"�. இ*லா வி/டா* அரசி உயி��ேக ஆப.தாB <+3�’ எ�4 ெசா*2ய�. 

 

இைத� ேக/ட��   <தைலயரசனி� மன� -ழ�பிய�. -ர:கி� ஈர8�- அ� எ:ேக 

ேபா-�. அத'-. ெதாி�த� ஒேர ஒ� -ர:- தா�. தின<� பழ� பறி.�� ேபா"� 

உயி� ந�பனான அ�த� -ர:ைக� ெகா*வ� பாவ�. அைத� ெகா*லாம* 

இ��தா* <தைலயரசி இற�� ேபாB வி"�. ந�பைன� ெகா*வதா, அரசிைய 

இழ�பதா? எ�4 எ�ணி� கைடசியி* அரசிைய� கா�ப� தா� <�கிய� எ�4 

<+5�- வ�த�. 

 

இ�ப+ அ� வ�.த.ேதா" இ��-� ேபா� எ:ேகா ேபாயி��த -ர:- அ:- வ�� 

ேச��த�. அ� <தைல கவைலயாB இ��பைத� பா�.� அத� �யர.தி'- எ�ன 

காரண� எ�4 

 

ேக/ட�. "ந�பா, இ�வைர நா� உ�ைன� பிாியாம* இ��ேத�. இ�ேபாேதா 

எ� மைனவி ேநாயாக� கிட�பதா* உ�ைனவி/"� பிாி�� ேபாக ேவ�+ 

இ��கிற�. அ�தா� கவைலயாக இ��கிற�” எ�ற� <தைலயரச�. 

 

"இ�ேபாேத ேபாBவா. இத'ெக*லா� ேயாசி.�� ெகா�+��க <+யா�!" எ�4 

-ர:- பதி* அளி.த�. 

 

"உடேன ேபாக.தா� ேவ�"�. ஆனா* உ�ைன� பிாி�� எ�னா* ஒ� கண<� 

இ��க <+யா�. ஆைகயா* நீ3� எ�ேனா" வரேவ�"�?" எ�4 <தைல 

ேக/"� ெகா�ட�. 
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“நீேயா நீாி* இ��பவ�; நாேனா தைரயி* வா&பவ�. நா� எ�ப+ உ�ேனா" வர 

<+3�?” எ�4 ேக/ட� -ர:-. 

 

“எ� <�கி* ஏறி� ெகா�" வா. ேபாB விைரவி* தி��பி விடலா�" எ�ற� 

<தைல. 

 

அKவாேற -ர:- <தைலயி� <�கி* ஏறி� ெகா�ள அ� த� இ��பிட.ைத 

ேநா�கி� %ற�ப/ட�. ேபா-� வழிெய*லா� <தைலயி� மன� -ழ�பி� ெகா�ேட 

இ��த�. 

 

"ெபா�னி� தர.ைத� க*2* உைர.�� கா�பா�க�. மனிதனி� தர.ைத 

அவ�களி� ெசா*ைல� ெகா�" ெதாி�� ெகா�வா�க�. அறிவி*லாத 

வ�சக�களி� தர.ேதா" ஒ�பி/" உய��தவ�களி� மதி�ைப அறி�� 

ெகா�வா�க�. ஆனா* இ�த� ெப�களி� மன.ைத� %ாி�� ெகா�வத'- வழிேய 

இ*ைல. உயி�� -யிரான இ�த� -ர:- ந�பைன� ெகா*ல நா� <+5 

ெசBேத�. இ� எ� மைனவி ெசBத வ�சகமா? இ*ைல இைடயி* வ�த இ�த. 

Hதி ெசBத கபடமா? ஒ�4� %ாியவி*ைலேய" எ�4 ேபசாம* இ��த� <தைல. 

அத� -ழ�ப நிைலைய� க�ட -ர:-, “ந�பா, இ�ெற*லா� உ� <க� மிக 

வா+ இ��கிறேத எ�ன காரண�? உ� மைனவி மிக5� ஆப.தான நிைலயி* 

இ��கிறாளா? எைத3� ஒளி�காம* ெசா*’’ எ�4 ேக/ட�. 

 

"ந�பா, நா� எ�ன ெசா*ேவ�! எ� மைனவிேயா சா-� நிைலயி* 

இ��கிறாளா�. வானர.தி� ஈர* ெகா".தா*தா� அவ� பிைழ�பாெள�4 

ம�.�வ�க� ெசா*8கிறா�களா�. அத'- நா� எ:ேக ேபாேவ�?'எ�4 ெசா*2 

<தைல� க�ணி� வ+.த� <தைல. 

 

<தைலயி� மன ேநா�க.ைத� -ர:- %ாி�� ெகா�ட�. "E! இத'-.தானா 

இKவள5 கவைல�ப"கிறாB? வானர ஈர* எ.தைன ேவ�"�? 04 ேவ�"மா?" 

எ�4 ேக/ட�. 

 

"அKவள5 ேவ�டா�. ஒ�4 இ��தா* ேபா��" எ�ற� <தைல. 
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"அேதா அ�த நீ�ட மர.தி� கிைளகளி* வாிைசயாக ெதா:கி� ெகா�+��கிறேத! 

<�ேப நீ என�-� ெசா*2யி��க� Cடாதா? இ.தைன Hர� வ�த பிற- 

ெசா*கிறாேய! சாி, சாி, ந�பா தி��%. ேபாB ஈர*களி* ஒ�றிர�" எ".�� 

ெகா�", உ� மைனவி�-� ெகா"�க� பழ:க>� பறி.�� ெகா�" 

தி��%ேவா�" எ�4 Cறிய� -ர:-. 

 

<தைல3� அத� ெசா*ைல ந�பி உடேன தி��பி %ற�ப/ட கைர�ேக ெகா�" 

வ�� வி/ட�. கைர ெந�:கிய5ட� ஒேர பாB�சலாக பாB��, மர.தி� ேம* ஏறி 

உ/கா��� ெகா�ட� -ர:-. 

 

மர.தி� ேம* ஏறிய -ர:- இற:காதைத� க�" எதி�பா�.�� ெகா�+��த 

<தைல, ெந" ேநரமான பி� "ந�பா, ஈரைல எ".�� ெகா�" விைரவி* வா!" 

எ�4 அைழ.த�. 

 

" ஏ <தைலேய, இ�F� ஆைச ைவ.�� ெகா�" ஏ� கா.�� ெகா�+��-

கி�றாB? பசி ேயா+��பவFைடய ந/பி* ஆைச ைவ.தா*, பா�ைப 

ந�பனா�கி� ெகா�ட தவைளைய� ேபா* ��ப�பட ேவ�+.தா� வ��. 

உன�-� என�-� உ�ள ந/% இ.ேதா" ேபா��. இனி3� நா� ஏமா4ேவ� 

எ�4 எதி� பா��காேத. 

 

"ெப�க� ேப�6�-� கா� ெகா".தவ�க� ஏளன.��- ஆளாகியி��கிறா�க�. 

நீேயா உ� ெப�டா/+�காக எ�ைன� ெகா�4 விடேவ நிைன.� வி/டாB. இ� 

மிக5� தீ�.” 

 

இKவா4 -ர:- ெசா*2� ெகா�+��-� ேபா� அ:- வ�த <தைலெயா�4, 

"அரசி <தைல இற�� வி/ட�” எ�4 ெசா*2ய�. 

 

த� பிாிவா* த� மைனவி இற�� வி/ட ெசBதியறி�� <தைல�-. ��க� 

தாளவி*ைல. அ� -ர:ைக� பா�.�, "நா� ஒ� பாவி. அ�ைம மைனவிைய3� 
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இழ�ேத�. உ�ைன� ெகா*ல நிைன.� உ� அ�ைமயான ந/ைப3� இழ�ேத�" 

எ�4 ெசா*2 வ��திய�. 

 

"எ�ைன� ெகா*8�ப+ ெசா�ன உ� மைனவி ெபா*லாதவ�, அ�ப+�ப/ட 

தீயவ� இற�தத'காக நீ இKவள5 �யர�பட ேவ�டா�, கவைலைய வி". உ� 

இ��பிட.தி'-� ேபா’ எ�4 -ர:- Cறிய�. 

 

<தைலயரச� த� இ��பிட.தி'-� ேபாB� பா�.த�. அ:- ேவெறா� 

<தைலயி��க� க�", தி��பி வ�த�. -ர:ைக� பா�.� "எ� இ��பிட.தி* 

ேவெறா� <தைல வ�� இ��� ெகா�" வி/ட�. அதைன விர/ட வழி ெசா*ல 

ேவ�"�" எ�4 ேக/ட�. 

 

"தீயவ�க>�- வழி ெசா�னா* தீைமேய உ�டா-�" எ�4 -ர:- Cறிய�. 

 

"நா� உன�-. தீைம நிைன.தவ� தா�. இ��தா8� நீ எ�னிட� இர�க� கா/+ 

ஓ� ேயாசைன ெசா*ல ேவ�"�?’ எ�4 <தைல ெக�சிய�. 

 

ேநேர ெச�4 உ� பைகவனாகிய அ�த <தைலயிட� ேபா� ெசB, ச�ைடயி* ஒ� 

ேவைள நீ ேதா'றா* Iர 6வ��க� கிைட�-�. எ�ேபா�� உாிய இட.தி* 

வா&வேத ந�ைம உ�டா�-�. %திய இட.தி'-� ேபானா* அதனா* ��ப:க� 

பல ஏ'ப"�. ஆைகயா*, உ� இட.ைத நீ அைடவேத சிற�த�. நியாய� உ� ப�க� 

இ��பதா* உன�ேக ெவ'றி ஏ'ப"�. ேபா" எ�4 -ர:- ஆேலாசைன Cறிய�. 

<தைலயரச� த� இ��பிட.தி'-� ெச�4 அ:- வ�� த:கியி��த <தைலேயா" 

ேபாாி/", அைத� ெகா�ற�. 

 

பிற- அ� த� இட.தி* இ��� ெகா�" <தைலக>�ெக*லா� ஓ� ஒ�ப'ற 

அரசனாக விள:கி� பல நா/க� இ�பமாக வா&�த�. 

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

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. பா�!ட� பழகிய தவைளபா�!ட� பழகிய தவைளபா�!ட� பழகிய தவைளபா�!ட� பழகிய தவைள    

 

ஒ� நீ� நிைலயி* ஒ� தவைள இ��த�. அ�நீ�நிைலயி* இ��த தவைளக� 

அதேனா" ஒ'4ைமயாக இ*ைல. ேம8� அைத. ��ப�ப".தி� ெகா�+��தன. 
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இதனா* ெவ4�பைட�த தவைள, ம'ற தவைளகளி� ேம* ஆ.திர� ெகா�", ஒ� 

பா�%ட� ேபாB� பழக. ெதாட:கிய�. த� ந�பனாகி வி/ட அ�த� பா�ைப� 

பா�.�, ‘இ�த. தவைளகைளெய*லா� வி?:கி வி"’ எ�4 Cறிய�. பா�%� 

அKவாேற தன�-� பசி.த ேபாெத*லா� தவைளகைள� பி+.� வி?:கி� 

ெகா�+��த�. த� எதிாிக� சாவைத� க�", அ�த. தவைள மன மகி&�சி 

ெகா�+��த�. 

 

பா�% வி?:கி வி?:கி. தவைளகெள*லா� ஒழி�� ேபாB வி/டன, கைடசியி* 

இ�த. தவைளயி� -"�ப� ஒ�4தா� மி�சிய�. எ*லா�� ஒழி�தா�க� எ�4 

இ�த. தவைள களி�%'றி��-� ேநர� பா�% அ:ேக வ�த�. 

 

"என�- இைர தா!" எ�4 பா�% ேக/ட�. 

 

"எ*லா� தா� தீ��� வி/டேத, ெதாியவி*ைலயா?" எ�4 தவைள ேக/ட�. 

 

உடேன பா�%�-� ேகாப� வ�த�. அ� தவைளைய� பா�.� Cறிய�. "ஏ அ'ப. 

தவைளேய, உ� ேப�ைச ந�பி.தா� நா� ேவ4 இைர ேதடாம* இ��ேத�. 

இ�ேபா� நீ என�- இைர தர வழி ெசBயாவி/டா* உ�ைன3� வி?:கி 

வி"ேவ�" எ�4 ெசா*2. தவைளயி� -�6கைள வி?:கி வி/"� ெச�ற�. 

 

தவைள�- வ�த �யர.தி'- அளேவயி*ைல. அ�ேபா�தா� தா� ஆ.திர.தி* 

அறிவிழ�த� அத'-. ெதாி�த�. இனியாவ� %.திசா2. தனமாக நட��ெகா�ள 

ேவ�"� எ�4 எ�ணிய�. 

 

ம4ப+ பா�% வ�வத'-�, அ� த� மைனவி. தவைளைய அைழ.�� ெகா�" 

ேவெறா� நீ� நிைல�-� ேபாB விடட�. 

 

அ�த நீ� நிைலயி* இ��த தவைளக>ட� அ� அ�பாக� பழகி�ெகா�" 

இ�பமாக இ��த�. 

---------- 
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4.3. 4.3. 4.3. 4.3. அறிவி லாம  ஒழி�& ேபான க9ைதஅறிவி லாம  ஒழி�& ேபான க9ைதஅறிவி லாம  ஒழி�& ேபான க9ைதஅறிவி லாம  ஒழி�& ேபான க9ைத    

 

ஒ� கா/+* ஒ� சி:க� அர6 %ாி�� வ�த�. அத� அைம�சனாக ஒ� நாி இ��� 

வ�த�. ஒ� நா� அ�த� சி:க.தி'- வயி'4 வ2 ஏ'ப/ட�. வயி'4 வ2�-� 

க?ைத ஈர* சா�பி/டா* ந*ல ெத�4 யாேரா அத'-� ெசா�னா�க�. அதனா* 

அ� நாிைய� C�பி/", "அைம�சேன, ந*ல க?ைத ஈரலாக� பா�.�� ெகா�" 

வா!" எ�4 Cறிய�. 

 

க?ைத எ:ேக சிைட�-� எ�4 ேத+� ெகா�" நாி ஒ� ஊ��- வ�த�. அ:- ஒ� 

6ைனயி� ப�க� ேச��த ேபா� ஒ� வ�ணா� ஒ� க?ைதைய ஒ/+� ெகா�" 

வ�தா�. 6ைனைய ெந�:கிய5ட�, வ�ணா� க?ைதயி� ேம2��த ெபாதிைய� 

கீேழ த�ளிவி/", அத� கா*க� இர�ைட� ேச�.�� க/+’ எ:காவ� ேம3�ப+ 

ஒ/+னா�. க?ைத சிறி� Hர� ெச�ற5ட�, நாி அத� அ�கி* ெச�4 தனியாக� 

ேபசிய�. 

 

“ஐேயா! பாவ�! உ� உட�% எ�ன இ�ப+ இைள.�� ேபாBவி/ட�?" எ�4 

ேக/ட�. 

 

“எ�ன ெசBேவ�?" எ�ெபா?� ேகாப� வ�தா8� இ�த வ�ணா� எ�ைன 

அ+�கிறா�. சாியாக. தீனி ேபா"வேத இ*ைல. எ� <�கி* அவ� 

ஏறி�ெகா�வ� ம/" ம*லாம* ெபாிய ெபாிய ெபாதிகைள ேவ4 ஏ'றி� 6ம�க� 

ெசBகிறா�. ெபாதி 6ம�காத ேநர.தி8� எ�ைன� 6�மா வி"வதி*ைல மா4கா* 

பிைண.�� க/+.தா� வி"கிறா�. இ�ப+ இைடவிடாம* ��ப� அFபவி.தா* 

எ� உட�% இைள�காதா?’ எ�4 �யர.�ட� Cறிய� க?ைத. 

 

“ உ� கைத ேக/க� ேக/க� பாிதாபமாக இ��கிற�. இ�த. ��ப� தீர நா� ஓ� 

ேயாசைன ெசா*கிேற�. ேக� எ�ேனா" வா. ந� கா/டரச� சி:க.திட� 

உ�ைன� ெகா�" ேபாB வி"கிேற�. அவனிட� நீ ஓ� அைம�சனாக இ��கலா�. 

அதிகார பதவிேயா" நலமாக வா?� ேப4 கிைட�-�" எ�4 இ�சக� ேபசிய� நாி. 

 

“சி:கமா? ேவ�டா�. அ� ம'ற மி�க:கைளெய*லா� அ+.�. தி�4வி"�. 

என�-� பயமாயி��கிற�" எ�ற� க?ைத. 
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"Iணாக� பய�படாேத! நா:க� எ*லா� இ*ைலயா? எ:கைளெய*லா� அ+.தா 

தி�4 வி/ட�? ஆ� யாைனைய. தவிர ேவ4 எ�த மி�க.ைத3ம தி��பி� Cட� 

பா��கா�. உ� உயி��- ஆப.தி*ைல எ�பத'- நா� ெபா4�%. எ�ன 

ெசா*கிறாB?" எ�4 நாி க?ைதைய� ேக/ட�. 

 

"அ�ப+யானா* சாி" எ�4 க?ைத ஒ�%� ெகா�ட�. 

 

உடேன நாி அத� கா*களி* க/+யி��த கயி'ைற. த� ப*2னா* க+.� அ4.� 

வி/ட�. பிற- வ�ணாF�-. ெதாியாம*, அைத அைழ.� ெகா�" கா/"�-� 

ெச�ற�. 

 

க?ைதைய� க�ட5டேன சி:க� அைத� பி+�க� பாB�த�. க?ைத பய�� கதறி� 

 

ெகா�" ஓ/ட� பி+.� வி/ட�. வயி'4 வ2 அதிகமாக இ��ததா* சி:க� 

அைத. ெதாட��� ஒட <+யாம* நி�4 ெகா�+��த�. நாி அைத� பா�.�, 

அரேச, எ�ன இ�ப+ அவசர� ப/" வி/Q�க�. இ�ேபா� நா� ேபாB அைத. 

தி��ப அைழ.� வ�கிேற�. உ:க� ைகயி* ெகா".த5ட� அைத� ெகா*8:க� 

எ�4 ெசா*2வி/" க?ைதைய. ெதாட��� ஓ+ய�. 

 

க?ைதயி� அ�கி* ெச�ற�� நாி எ�ன? இ�ப+ ஓ+ வ��வி/டாB? எ�4 

ேக/ட�. "ேபா,ேபா, உ� ேப�ைச ந�பி வ�ேத�. அ�த சி:க� அ�கி* ேபாவத'- 

<�னாேலேய பாB�� ெகா*ல வ�த�. ந*லேவைள! த�பி ஓ+ வ�� வி/ேட�. 

ம4ப+ நீ எத'- வ�தாB?" எ�4 சின.�ட� ேக/ட� க?ைத. 

 

ஐையேயா! பாவ�, பாவ�! சி:க ம�னைன� ப'றி அ�ப+� ெசா*லாேத. சி:க 

ம�ன� இ� வைர ெசா�ன வா�-� ெபாB.ததி*ைல. உலக� %க?� அ�த 

உ.தமைன� ப'றி இ�ப+� %.தியி*லாம* ேபசாேத. 

 

<� பிற�பி* எ�ன பாவ� ெசBதாேயா? க?ைதயாB� பிற�� வ�ணானிட� 

அ+ப/"� ெபாதி 6ம�கி�றாB. உ� பாவ� ெதாைலய நா� ஒ� ந*ல ெசய*  
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ெசBேத�. அைத� %ாி��ெகா� 

 

ளாம* Dட.தனமாக ஓ+ வ�� வி/டாB, ந*ல ந�ப� ஒ�வ� அைம�சனாக� 

கிைட.தாேன எ�ற மகி&�சியா* உ�ைன� க/+. த?வி� ெகா�ள வ�தா� சி:க 

ம�ன�. நீ பய�ேதா+ வி/டாB. தானாக வ�� ெச*வ.ைத யாராவ� த�ளி 

ைவ�பா�களா? உ� தைலவிதி இ�ப+யா இ��க ேவ�"�. உடேன %ற�ப". நா� 

ெசா*வைத� ேக�. நல� வ��" எ�4 Cறிய� நாி. 

 

க?ைத இ�ேபா� நாிைய <'றி8� ந�பி வி/ட�. அைத. ெதாட��� ெச�ற�. நாி 

அைத� C/+� ெகா�" வ�� சி:க.தி� <� வி/ட�. 

 

க?ைதைய� க�ட�� சி:க� ம4ப+ எ?�� பாB�� க/+. த?வி�ெகா�ட�. 

அ�ப+ேய க/+� பி+.தவாேற அத� க?.ைத <றி.�� ேபா/ட�. 

 

"நாியைம�சேன, இ�ெபா?� க?ைதைய� ெகா�ற பாவ� தீர� ச�தியாவ�தன� 

ெசB�வி/" வ�கிேற�. வ�தபி� வயி'4 ேநாBதீர ந*ல ம��தான அத� ஈரைல 

எ".�� ெகா�கிேற�. அ�வைர நீ இ�த� க?ைத�-� காவலாக இ�’’ எ�4 

சி:க� Cறிய�. 

 

நாி காவ* இ��த�. சி:க� ச�தியாவ�தன� ெசBய ஒ� நீ� நிைல�-� ெச�ற�. 

சி:க� அ:ேக ச�தியாவ�தன� ெசB� ெகா�+��க இ:ேக ெச.�� கிட�த 

க?ைதயி� க�கைள3� கா�கைள3� நாி தி�4 <+.த�. 

 

தி��பி வ�த சி:க�, “இ�த� க?ைதயி� க�காெத*லா� எ:ேக?"எ�4 ேக/ட�, 

 

‘க�O� கா�� இ��தா* ஒ�<ைற அக� ப/". த�பிய க?ைத தி��ப5� 

வ�தாசா-�?" எ�4 ேக/ட� நாி. 

 

ஊன�ப/ட மி�க:கைள� சி:க� தி�ப� கிைடயா�. ஆகேவ, அ� க?ைதயி� 

ஈரைல. தி�னாமேல ேபா/" வி/"� ேபாBவி/ட�. நாி அ�த� க?ைதைய 

இ?.�� ெகா�" ேபாB. த� C/ட.�ட� அத� உடைல� பிB.�. தி�ற�. 
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ப/டFபவி.� மீ�"� தவ4 ெசBபவ�கைள எ�னெவ�4 ெசா*வ�?  

அறிவி*லாம* அக� ப/+ற�த க?ைதைய� ேபால.தா� அவ�க>� 

��ப�ப"வா�க�. 

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

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. �யவ� ேசனாபதியானா��யவ� ேசனாபதியானா��யவ� ேசனாபதியானா��யவ� ேசனாபதியானா�    

 

ஒ� சி'4ாாி* ஒ� -யவ� இ��தா�. ஒ� நா� அவ� @ைளயி2��� ம� 

பா�ட:கைள எ"�-� ேபா� இர�" பாைனக� ஒ�றாB ஒ/+�ெகா�+��தன. 

அவ'ைற� பிாி�க <ய8� ேபா�, ஒ� பாைன உைட�� சி*8� சி*லாக� சிதறிய�. 

சிதறிய சி*8களி* C�ைமயான ஒ�4 அவ� ெந'றியி* பாB�த�. ெந'றியி* ஒ� 

ெபாிய காய� ஏ'ப/ட�. அ�த� காய.தி� வ" பிைறமதி ேபால வைள�தி��த�. 

அ�த வ" ெபாிதாக இ��ததா* அ� மைறயேவயி*ைல. 

 

ஒ� <ைற அவ� இ��த நா/+* ப�ச� வ�த�. அதனா* அவ� -+ெபய��� 

ம'ெறா� வளமான நா/"�-� ெச�றா�. அ�த நா/+� அரச� எ�ேபா�� 

ேபாாி* ஈ"ப/+��பவ�. Iர�கள.தி* விைளயா"வேத அவ� ெபா?� ேபா�-. 

அவனிட� ேபாB இ�த� -யவ� ஏதாவ� ேவைல ேக/டா�. -யவFைடய 

ெந'றியி* இ��த நீ�" வைள�த வ"ைவ� பா�.த5ட�, அ�த அரச� 

ெப�மகி&�சி ெகா�டா�. <� ஏேதா ேபாாி* இவ� காய�ப/+��க ேவ�"� 

எ�4 எ�ணி இவF�-� ேசனாபதி ேவைல ெகா".தா�. -யவ� த� 

ேவைலைய� சிற�பாக� ெசB� ெவ'றி பல ெப'4 அரசFைடய ந� மதி�ைப3� 

ெப'றா�. 

 

ஒ� நா� அரச� ேசனாபதி3ட� ேபசி�ெகா�+��-� ேபா� "ேசனாபதி, உ:க� 

ெந'றியி* ஒ� வ" இ��கிறேத, அ� யா�ட� ெசBத ேபாாி* ஏ'ப/டெத�4 

நீ:க� இ�வைர ெசா*லவி*ைலேய?"எ�4 ேக/டா�. 

 

"அரேச, இ� ேபாாி* வா� -.தி� கிழி.த காய� அ*ல. நா� ஒ� -யவ�, ச/+ 

பாைனகளி2��� சிதறிய ஒ" கிழி.தகாய� இ�?’ எ�4 அறிவி*லாம* அ�த� 

-யவ� உ�ைமைய� Cறி வி/டா� . 

 

" ேகவல� நீ ஒ� -யவனா? உ�ைனயா நா� எ� ேசனாபதியா�கி எ�ன�கி* 

ைவ.�� ேபசி� ெகா�+��ேத�. ம'ற அரச�க>�-. ெதாி�தா* இைத� 
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6/+�கா/+ேய எ�ைன� பழி.�� ேப6வா�க�. நீ இ�னா� எ�4 ெதாி�� 

ெகா�வத'- <�னாேலேய இ�த இட.ைத வி/"� ேபாBவி"" எ�4 சீறினா� 

அ�த� சாதி ெவறி பி+.த அரச�. 

 

‘அரேச, நா� -யவனாக இ��தா8�' ேபா�.ெதாழி2* தா&�தவ� அ*ல. ேபாாி* 

எ�ைன ெவ*ல� C+யவ�க� யா�ேம இ*ைல. அ�ப+யி��க நீ:க� எ�ைன 

ேவைலைய வி/"� ேபா� ெசா*வ� நீதிய*ல" எ�4 -யவ� ேவ�+னா�. 

 

“அ'பேன, 6�மா பித'றாேத! சி:க.ேதா" ேச��தி��த நாி�-/+ த�ைன� சி:க� 

எ�4 எ�ணி� ெகா�" ��ளிய� ேபா*, நீ3� Iர� எ�4 Cறி. ��ளாேத! 

உ� -ல� பிற��- ெவளி�ப" <�னா* ஓ+ வி"’ எ�றா� அரச� 

 

ேவ4 வழியி*லாம*, -யவ� த� ேசனாபதி உைடகைள� கைள�� வி/" 

அ:கி��� ேவெறா� நா" ேநா�கி� ெச�4 வி/டா�. 

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

4.5. 4.5. 4.5. 4.5. சி,க�திட� வள��த நாி	��;சி,க�திட� வள��த நாி	��;சி,க�திட� வள��த நாி	��;சி,க�திட� வள��த நாி	��;    

 

ஒ� கா/+* ஆO� ெப�Oமாக இர�". சி:க:க� வா&�� வ�தன. அவ'றி'- 

இர�" -/+க� இ��தன. நா�ேதா4� ஆ� சி:க� ஏதாவ� மி�க:கைள� 

ெகா�" வ�� ெப� சி:க.திட� ெகா"�-�. ெப� சி:க� அைத� -/+க>�- 

ஊ/+ அவ'ைற அ�%ட� வள��-�. 

 

இ�ப+ நட�� வ�� நாளி* ஒ� நா�, உயி��ள ஒ� நாி�-/+ைய� ெகளவி� 

ெகா�" வ�� ‘இைத உ� -/+க>�- உணவாக� ெகா"’ எ�4 ெசா*2� 

ெகா".� வி/"� ெச�ற� ஆ� சி:க�. அ�த நாி�-/+ அழகாக இ��ததா* 

ெப� சி:க.தி'- அைத� ெகா*ல மன� வர வி*ைல. அைத. தன -/+கேளா" 

ேச�.� அத'-� ந*ல உண5 வைகக� ெகா".� வள�.� வ�த�. 

 

சி:க� -/+க>ட� நாி�-/+3� வள��� வ�த�. தாமாக இைர ேதட� C+ய 

அள5 வள��த��, அைவ ஒ� நா� கா/"�-� %-�தன. 
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அ�ேபா� அைவ ெச�ற வழியாக ஓ� யாைன வ�த�. அைத� க�ட5ட� 

நாி�-/+ பய�� ஒ+ய�. உடேன சி:க� -/+க� இர�"� அைத ேநா�கி, 

“இ�ப+� பய�� ஓ"வ� சாி தானா?” எ�4 ஏசி� கா/+ன. 

 

“நா� ஒ�4� பய�� ஓடவி*ைல. நா� எத'-� பய�� ஓட ேவ�"�?’ 

எ�ெற*லா� ெசா*2 அ�த� சி:க� -/+க>ட� நாி�-/+ ச�சரவி/ட�. 

இ��பிட.தி'-. தி��பிவ�� வைர3�, வ�த பி�F� அைவ ச�சரவி/"� 

ெகா�ேட இ��தன. 

 

இைத� கவனி.த ெப� சி:க�, நாி�-/+ைய. தனிேய அைழ.�, 

 

"நீ உ�ைன ஒ� சி:க� எ�4 நிைன.��ெகா�" ேப6கிறாB. உ�ைம ய�வ*ல. 

நீ ஒ� நாி�-/+. அறிவறியாத எ� -/+கேளா" ேச�.� நா� உ�ைன 

வள�.ேத�. அைவக>� உ�ைன ஒ� வைகயான சி:க� எ�ேற எ�ணி� 

ெகா�"�ளன- உ� பிற�%. ெதாி�தா* அைவ சீ4� ஆைகயா* அைவ ெதாி�� 

ெகா�வத'- <� ஓ+ வி"" எ�4 Cறிய�. உடேன அ:கி��� அ�த நாி�-/+ 

ஓ+ வி/ட�. 

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

4.6. 4.6. 4.6. 4.6. ��வி	 :�ைட	 கைல�த �ர,���வி	 :�ைட	 கைல�த �ர,���வி	 :�ைட	 கைல�த �ர,���வி	 :�ைட	 கைல�த �ர,�    

 

ஒ� கா/+* ஒ� ெபாிய ஆலமர� இ��த�. அதி* இர�" H�கணா: -�விக� 

C" க/+� ெகா�" வா&�� வ�தன. 

 

ஒ� நா� ெப�� மைழ ெபBத�. அ�த மைழயி* நைன�� -ளிாினா* ‘ ப'க�. 

கி/+� ேபாB, உட* ந"ந":கியப+ ஒ� -ர:- வ�த�. அ� அ�த 

ஆலமர.தின+யி* வ�� மைழ�- ஒ�:கி நி�ற�. அைத� பா�.� H�கணா: 

-�விகளி* ஒ�4 மிக5� இர�க�ப/ட�. 

 

-ர:ைக ேநா�கி, "உன�-� ைக கா* இ��-� ேபா� நீ ஒ� C/ைட� க/+� 

ெகா�" இ��க� Cடாதா? ஏ� இ�ப+ மைழயி* நைன�� -ளிாி* ந":க 

ேவ�"�?" எ�4 ேக/ட�. 
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இைத� -ர:- தவறாக எ".�� ெகா�" வி/ட�. அ�த. -�வி, த�ைன� 

ைகயாலாகா தவ� எ�4. பழி�பதாக அ� நிைன.�� ெகா�ட�. ஆகேவ மிக5� 

ஆ.திர� ெகா�", "ஏ ஊசி D�சி� -�விேய, Dட.தனமாக நீ என�-� %.தி 

ெசா*ல வ�� வி/டாயா? என�கா C" க/ட. ெதாியா�. இ��க/"�. இேதா உ� 

C/ைட எ�ன ெசBகிேற� பா�!” எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட மர.தி* ஏறி� -�வி� 

C"கைள� சி�னாபி�னமாக� பிB.� எறி�த�. பாவ� அ�த� -�விக>� 

மைழயி* நைன�� -ளிரா* ந":கின. Dட�க>�- அறி5ைர ெசா�னா* 

ேக"தா� வ��. 

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

4.7. 4.7. 4.7. 4.7. சாம ேபத தான த#ட�சாம ேபத தான த#ட�சாம ேபத தான த#ட�சாம ேபத தான த#ட�    

 

ஒ� கா/+* ஒ� யாைன இற�� கிட�த�. அ�த� ப�கமாக வ�த ஒ� நாி அைத� 

க�ட�. அத� இைற�சிைய. தி�பத'ெக�ணி அத� அ�கி* ெச�ற�. 

அ�ேபா� அ:- சி:க� வ�� ேச��த�. நாிைய� க�", “நீ யா�? எ�4 அத/+ய� 

சி:க�. 

 

“அரேச, தா:க� ெகா�4 ேபா/ட இ�த யாைனைய� கா.�� ெகா�" நா� 

இ��கிேற� எ�ற� நாி. 

 

நாி அட�க ஒ"�கமாக5� சமாதானமாக5� ேபசியைத� க�ட சி:க�, அத� ேபாி* 

இர�க� ப/",” நாிேய, இ� நா� ெகா�ற யாைன அ*ல. ஆகேவ நீேய இைத 

எ".��ெகா� எ�4 ெசா*2� ெச�4 வி/ட�. 

 

சி:க� ெச�ற சிறி� ேநர.தி* அ:- ஒ� %2 வ�� ேச��த�. அ� நாிைய பா�.�, 

“நீ யா�? எ�ன ெசB�ெகா�+��கிறாB?” எ�4 அதிகார� -ர2* ேக/ட�. 

 

"%2 மாமா, இைத ஒ� சி:க� ெகா�4 ேபா/ட�. அ�த� சி:க� இ�த� ப�க.தி* 

தா� எ:ேகா ஒளி�� ெகா�+��கிற�. ஏதாவ� %2 வ�தா* என�-� ெசா* 

எ�4 அ�த சி:க� ெசா*2யி��கிற�. ஏ� எ�4 ேக/ேட�. அத'- அ�த� 

சி:க�, <�ெனா� யாைனைய தா� ெகா�4 ேபா/"வி/", நீராட� ேபாயி��த 
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ேபா�, ஒ� %2 வ�� அ�த யாைனைய� க+.�. தி�4 எ�சிலா�கி வி/ட�. 

ஆகேவ %2ைய அத'-. த�+�க ேவ�"�’ எ�4 ெசா*2ய�?" 

 

இKவா4 நாி ெசா*2� ெகா�+��-� ேபாேத %2 த�பி.ேத� பிைழ.ேத� எ�4 

அ:கி��� ஓ+ வி/ட�. 

 

இKவா4 பைக3ண��சியினா* %2ைய மா4 பட� ெசB� ஒ/+யபி� அ:- ஒ� 

-ர:- வ�த�. 

 

‘வா, வா இKவள5 ெபாிய யாைன இற�� கிட�கிற�. தி�ன ஆளி*ைலேய 

எ�4தா� பா�.�� ெகா�+��ேத�. இத� உடைல� கிழி.�.ேவ�+ய அள5 

தி�F’ எ�4 Cறிய� நாி, -ர:-� சாி ெய�4 C�ைமயான த� ைக நக.தா* 

யாைனயி� உடைல� கிழி.த�. அ� கிழி.� <+�த சமய�, ஐேயா சி:க�! சி:க� , 

அேதா வ�கிற�!’ எ�4 நாி C�ச2/ட�! சி:க� எ�ற5ட� பய�� ேபாB� -ர:- 

ஒ/ட� பி+.த�. 

 

'அ�பாடா இ�த யாைனயி� த+. ேதாைல எ�ப+� கிழி�பெத�4 ேயாசி.�� 

ெகா�+��ேத�. தான� ெகா"�ப� ேபா* கா/+� -ர:ைக ஏமா'றி� 

கிழி.தாயி'4. தி�ன ேவ�+ய�தா�” எ�4 நாி யாைனைய. தி�ன� ேபா-� 

ெபா?� அ:- ம'ெறா� நாி வ�� ேச��த�. 

 

உடேன அ�த நாியி� ேம* பாB�� ச�ைடயி/" அ+.� விர/+ வி/ட�. 

இKவா4 த�ட� ெசB� அைத ஒ/+யபி� அ�த யாைன இைற�சி ைய. தன�ேக 

ெசா�தமாக ைவ.�� ெகா�" ெந"நா� வைர தி�4 த� பசிைய. தீ�.�� 

ெகா�ட� நாி. 

 

சாம�, ேபத�, தான�, த�ட� ஆகிய நா�- வழிகளா8� அறி5ைடயவ�க� த:க� 

வி�� ப.ைத <+.�� ெகா�வா�க�. 

--------------- 
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4.8. 4.8. 4.8. 4.8. க;ப�ட நா+க;ப�ட நா+க;ப�ட நா+க;ப�ட நா+    

 

ஓ� ஊாி* ஒ� நாB இ��த�. அ�த ஊாி* ப�ச� வ�ததா* உண5 கிைட�க- 

வி*ைல. ஆைக யா* அ�த நாB ேவேறா� ஊ��-� ெச�ற�. அ�த ஊாி* இ��த 

ஒ� ெப� அத'- நா� ேதா4� ேசாறி/"� கா�பா'றி வ�தா�. 

 

ஒ� நா� அ�த நாB ெத��ப�கமாக வ�த�. ெத�வி* இ��த ம'ற நாBக� எ*லா� 

உ4மி3� -ைர.�� அைத விர/+� ெகா�" வ�� ேமேல வி?�� க+.�� -தறி 

வி/டன. ேம8� சிறி� ேநர� இ��தா* அ� ெச.�� ேபாB வி"� ேபா2��த�. 

ேபா�� ேபா�� இ�த ஊ� வாச�' எ�4 எ�ணி�ெகா�ேட ஒேர ஓ/டமாக. த� 

ஊ��-. தி��பிய�. 

 

ஊ��-� Sைழ�த�� அ�த ஊ� நாBகெள*லா� அைத� @&��� ெகா�", 'நீ. 

ேபாயி��த நா" ந*ல நா"தானா?' எ�4 ேக/டன. 

 

‘எ*லா நா"களி8� அ� சிற�த நா"தா�. ஆனா*, ந� இன.திேலதா� ஒ'4ைம 

இ*ைல. அதனா* நா� இ�ப+. ��பமைடய ேநாி/ட�. ஒ�வ� த� 

இட.திேலேய இ��ப�தா� சிற�த�’ எ�4 அ�த நாB ம'ற நாBகளிட� Cறிய� 

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

ப�ச த�திர	 கைதப�ச த�திர	 கைதப�ச த�திர	 கைதப�ச த�திர	 கைதக� க� க� க� ----    ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 5 5 5 5 ----    ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த ஆராயாத ெசய  தவி��த     

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. கீாி� பி�ைளைய	 ெகா�றா�கீாி� பி�ைளைய	 ெகா�றா�கீாி� பி�ைளைய	 ெகா�றா�கீாி� பி�ைளைய	 ெகா�றா�    

 

ஓ� ஊாி* ஒ� பா��பன� இ��தா�. அவ� அ�த நா/" அரசF�-� ப�சா:க� 

ெசா*8� ேவைல பா�.� வ�தா�. அவ� மைனவி�- ெந"நாளாக� பி�ைள 

பிற�கவி*ைல. அதனா* அவ�க� ஒ� கீாி�பி�ைளைய ஆைசேயா" எ".� 

வள�.� வ�தா�க�. 

 

அ�த� பா��பன� த� பி�ைளயாைச <? வைத3� அ�த� கீாி� பி�ைளயி� 

ேம*ைவ. தி��தா�. அைத அ�ேபா" எ".� ம+யி� ேம* ைவ.�� ெகா�வா�. 

மா�பி* ேச�.� ைவ.�. த?வி� ெகா�வா�. <.த� இ"வா�. பா8� ேசா4� 

த� ைகயாேலேய ஊ/"வா�. த� மா�பி� ேம* ேபா/". H:கைவ�பா�. 

இ�ப+ அ�பாக� கீாி�பி�ைளைய வள�.� வ��ேபா� அவ� மைனவி வயி'றி* 

க��ப� உ�டாகிய�. 
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ப�சா:க� ெசா*பவனாகிய அ�த� பா�� பன� த� மைனவிைய� பா�.�,' 

அ�ேப, உன�- ஓ� ஆ� பி�ைள பிற�பா�. அவ� நா�- ேவத:க>�-� 

தைலவனாக விள:-வா�. ெப�� ெச*வ<� ெச*வா�-� ெப'4. திக&வா�. 

உ�ைன3� எ�ைன3� ந� -ல.ைத3ேம ஆதாி.�� கா�பா'4வா�. அரச� 

ெம�சி� %க?�ப+ %ேராகித� ெசா*2� ெகா�" 04 வய� வைர இ��பா�’ 

எ�4 பிற�க� ேபா-� த� மகைன� ப'றி ஆ#ட� கணி.�� ெசா�னா�. 

 

பக' கன5 க�ட பிரமசாாிைய� ேபா* நீ:க� மன� ேகா/ைட க/டாதீ�க�. 

எ*லா� நட�-� கால.தி* பா�.�� ெகா�ளலா�" எ�4 அவ� மைனவி 

ெச*லமாக ம4.�� ெசா�னா�' 

 

அவ� மைனவி�-� க��ப� <'றி� கைடசியி* ஒ� நா� ந*ல ேவைளயி* ஓ� 

அழகான ஆ� பி�ைள பிற�த�. அ�த� பி�ைள பிற�த பி� ஒ� நா� தீ/" 

கழி�பத'காக அவ� 6ைன�- நீராட� ெச�றா�, பா�பன� பி�ைளைய� பா�.�� 

ெகா�" I/+* இ��தா�. 

 

அ�ேபா� அரச Hத�க� வ�� அர�மைனயி* சிரா�.த�. அத'- வா�:க�’ 

எ�4 அைழ.தா�க�. அ�த� சமய.தி* தான ேபாகாவி/டா* 

 

ம'ற பா��பன�க� சிரா�.த த/சைணக� வா:கி� ெகா�" ேபாB வி"வா�க�; 

தன�-� கிைட�க ேவ�+ய� கிைட�காம* ேபாBவி"� எ�4 பா��பன� 

உடேன %ற�ப/டா�. I/+* பி�ைள�- ேவ4 �ைணயி*லாததா*, தா� வள�.த 

கீாி� பி�ைளைய� ெகா�" வ��, த� பி�ைளயி� ப�க� ைவ.�வி/" 

அர�மைன�-� ெச�றா�. 

 

அர�மைனயி* சிரா�.த� <+.�, அ:கி��� ெப'ற சாிைக ேவ/+, அாிசி, ப��% 

எ*லாவ'ைற3� D/ைடகளாக� க/+� ெகா�" I/"�-. தி��பி வ�தா�. 

 

அவ� அர�மைன ேபாB. தி��பி வ� <�னா* I/+'-� ஒ� க�நாக� 

%-�த�. அ� -ழ�ைதயி��த இட.ைத ேநா�கி� ெச�ற�. அைத� க�ட 

கீாி�பி�ைள உடேன க�நாக.தி� ேம* பாB��, அைத� க+.� இர�" 
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��டா�கி� ேபா/" வி/ட�. அத� வாெய*லா� இர.த� ஒ?க. த� 

சாதைனைய� கா/ட ேவ�"� என எ�ணி, மி-�த மகி&�சிேயா", அ� I/" 

வாச2* வ�� நி�ற�. அர�மைனயி2��� தி��பி வ�த பா��பன� இர.த� 

ஒ?-� வாேயா" நி�ற கீாி�பி�ைளைய� க�ட�� அ� த� -ழ�ைதைய.தா� 

க+.� வி/ட� எ�4 நிைன.�� ெகா�" அைத. த+யினா* அ+.�� ெகா�4 

வி/டா�. த� பி�ைள எ�ன ஆயி'ேறா எ�ற கலவர.ேதா" அவ� I/+'-� 

வ�தா�. அ:ேக அவ� பி�ைள சிாி.�� ெகா�" கிட�த�. அத� எதிாி* Hர.தி* 

க��பா�% இர�" ��டாக� கிட�த�. அ�ேபா�தா� உ�ைமயாக எ�ன 

நட�தெத�4 அவF�-� %ாி�த�. ஆராயாம* அ�ைமயாக வள�.த அ�த ந*ல 

கீாி� பி�ைளைய Iணாக� ெகா�4 வி/ேடாேம எ�4 வாயி8� வயி'றி8� 

அ+.�� ெகா�டான ைப.திய�கார� ேபா* த� தைலயி* ம�ைண 

வாாி�ேபா/"� ெகா�டா�. ெப'ற பி�ைளைய� கா/+8� அதிகமாக உ�ைன� 

ேபணி வள�.ேதேன! வாச2* எதிேர வ�� நி�4 எ�ைனேய எமனாக. ேத+� 

ெகா�டாேய’ எ�4 அ�த� கீாி� பி�ைளயி� ேம* வி?�� வி?�� தைரயி* 

</+ ேமாதி� ெகா�" அ?தா�. நீராட� ேபான அவ� மைனவி தி��பி வ��, 

கீாி� பி�ைள இற�� கிட�பைத� க�" ஓெவன� Cவிய?தா�. நட�தைத� ேக/ட 

பிற- ெந��பி2/ட ெம?-ேபா* அவ� உ�ள� உ�கி நி�றா�. தீர விசாாியாம* 

ெசய* %ாி�ேதா� அைட�த ��ப:கைளெய*லா� கைத கைதயாB� ெசா*2 அவ� 

அ?தா�. 

 

அவ�க� கைடசியி* கீாி� பி�ைளைய� ெகா�ற பாவ.தி'-� க?வாB ெசB� 

ஓரள5 ��ப� நீ:கியி��தா�க�. 

---------- 

5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. ெபாாிமா	 �ட�திேல இழ�த ேபாக�ெபாாிமா	 �ட�திேல இழ�த ேபாக�ெபாாிமா	 �ட�திேல இழ�த ேபாக�ெபாாிமா	 �ட�திேல இழ�த ேபாக�    

 

ஒ� நகர.தி* ஒ� பா��பன இைளஞ� இ��தா� அவ� தாB த�ைதய'றவனா-

ைகயா* ஏைழயாக இ��தா�. தாி.திரனான அவF�- யா�ம ெப� க/+� 

ெகா"�கவி*ைல. 

 

அவ� ஒ� நா� ஒ� சிரா�.த.தி'-� ேபாயி��தா�. அைர.த ெபாாிமா� -ட� 

ஒ�4 அவF�-� கிைட.த�. ப��%� ேசா4� ந�றாக� சா�பி/" வி/"� 

சிரா�.த� ெபா��கைள எ".�� ெகா�" ம'ேறா� ஊ��-� %ற�ப/டா�. வயி4 

நிைறய� சா�பி/+��ததா* ஒேர மய�கமாக இ��த�. ஆைகயா* வழியி* ஒ� 

நிழ2* கைள�பாற. த:கினா�. மண* தைரயி* சாB�� ெகா�+��-� ெபா?� 

அவ� மன.தி* ேகா+ வைகயான எ�ண:க� உ�டாயின. 
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இ�த� -ட.தி2��-� மாைவ வி'றா* ஓ� ஆ" வா:கலா�. அ�த ஆ/ைட 

ேமB.� வள�.தா* அ� இர�" -/+க� ேபா"�. அ�த இர�+* ஒ�ைற� 

ெபா2 கடாவாக வள�.� அைத வி'றா* இர�" ெப� ஆ"க� வா:கலா�. 

ைகயி* இ��-� நா8 ஆ"க>� இர�+ர�" -/+ ேபா/டா* ெமா.த� 

ப�னிர�" ஆ"க� ேச��� வி"�. இ�த� ப�னிர�" ஆ"கைள3� வி'4 

இர�" ப6�க� விைல�- வா:-ேவா�. அைவ ஊாிேல ேமB�� ெகா?.� 

இர�" க�4கைள ஈF�. அைவ நா�கி8� கிைட�-� பாைல3�, ெநBைய3�, 

வி'4 ேம'ெகா�" இர�" ப6 வா:-ேவா�. ஆ4 ப6�க>� ஆ4 

காள:க�4கைள ஈF� . அ�த D�4 ேசா+கைள3� ஏாி* E/+ இ��கிற 

நில:கைள ெய*லா� உ?� பயிாி"ேவாம. விைள�� வ�� தானிய.ைத 

ம'றவ�கைள� கா/+8� -ைற�த விைல�- வி'4 விைரவி* பண� ேச�.� 

வி"ேவா�. 

 

அ�த� பண.ைத� ெகா�" அரசனிட� அFமதி வா:கி ஒ� ெபாிய I"� 

க/"ேவா�. அ�த I/+* பண<�, கா6� ைவ.�� ெகா�" ேதைவயான 

ெபா��கைள வா:கி வசதியாக வா&ேவா�. அ�ெபா?� பிராமணேபாசன� 

பிராமண�கெள*லா� தா:களாகேவ வ�� ெப� ெகா"�பதாக� ெசா*வா�க�. 

அ�த� ெப�களி* அழகான ஒ�.திைய� க�னிகாதானமாக� ெப'4 அவேளா" 

ம�மதF� ரதி3� ேபா* அ�பாக இ��� இ�ப� கா�ேபா�. ஒ� ந*ல 

பி�ைளைய� ெப'4 அத'-� ேசாமச�மா எ�4 ெபய� ைவ�ேபா�. இ�ப+ நா� 

இ�பமாக வா?� நாளி* ேமய� ேபான ப6�க� மாைலயி* I/"�-. தி��பி 

வ��, ெப'ற பி�ைளைய� கீேழ ைவ.� வி/" மா" க/ட� ேபாவா� மைனவி. 

தாBேபான5ட� பி�ைள அ?�. நா� ஓ+�ேப�B� பி�ைளைய ஏ� அழைவ.� 

வி/" வ�� வி/டாB எ�4 ேகாபி.�� ெகா�" அவ� <�கி* இ�ப+ 

அ+�ேபா� எ�4 ெசா*2� ெகா�ேட ப�க.தி* இ��த த+ைய எ".� 

எதிாி2��த ெபாாிமா� -ட.தி* அ+.தா�. அ� ம� -டமாயி��த ப+யா* 

ெநா4:கி மாெவ*லா� ம�ேணா" ம�ணாக� கல�� வி/ட�. 

 

ெபாாிம� -ட.ேதா" எ*லா� ேபாB வி/டேத எ�4 வ��தி� க�ணி� வ+.� 

வயி'றி* அ+.�� ெகா�" ைப.திய� பி+.தவ� ேபா* தைரயி* %ர�டா� 

அ�த இைளஞ�. 

 

ஆைகயா* எைத3� காாிய.தி* பா��-� <�ேன க'பைனைய வள��க� Cடா�. 

------------- 
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5. 3. 5. 3. 5. 3. 5. 3. க9மரேமறிய நாவித�க9மரேமறிய நாவித�க9மரேமறிய நாவித�க9மரேமறிய நாவித�    

 

ஒ� நகர.தி* ஒ� வணிக� இ��தா�. அவ� மைனவி ஒ� பி�ைள ெப'றா�. 

அ�த� பி�ைள பிற�த ேநர� சாியி*ைல எ�4�, அவ� தாB த�ைதய� விைரவி* 

இற�� வி"வா�க� எ�4�, அவ� <த2* ஏைழயாக இ��பா�; பி�னா* ெப�� 

பண�கார� ஆவா� எ�4� ேசாதிட�க� ெசா�னா�க�. இைத� ேக/ட வணிக� 

அ�த� பி�ைளயி� ேம* ெவ4�பைட�� அைத ெவளியி* H�கி எறி�� வி/டா�. 

பி�ைளைய இழ�த ேசாக.தி* அவ� மைனவி D��ைசயாகி இற�� ேபானா�. 

அ�ைம மைனவி இற�த பிற- இனி நம�- எ�ன வா&5 இ��கிற� எ�4 வ��தி 

வணிக� த'ெகாைல ெசB� ெகா�டா�. 

 

இைதெய*லா� ேக�வி�ப/ட அரச� அவ�க� ெசா.��-ாியவ�க� யா�� 

இ*லாததா* அவ'ைறெய*லா� எ".�� ெகா�" வி/டா�. வணிக� 

பி�ைளைய� -�ைபயி* எறிவைத� பா�.�� ெகா�+��தா� ஒ� ேவைல�காாி. 

எ*லா� <+�த பிற- -�ைப ேம/+* ேபாB� பா�.தா�. சாக ேவ�+ய கால� 

வராததா* அ� அ�ெபா?�� D�6 வி/"� ெகா�+��த�. அத�பா* 

இர�க�ப/" அவ� த� I/"�-. H�கி� ெச�றா�. தா� ேவைல பா�.�� 

ேச�.த C2யி* ஒ� ப-திைய� ெகா".� ஒ�.திைய� பா* ெகா"�க ஏ'பா" 

ெசBதா�. ேவைல�காாி 

 

யி� I/+* அ�த வணிக� I/"� பி�ைள வ4ைமேயா" வள��� வ�தா�. 

வ4ைமயி� ெகா"ைம தா:காம* அவ� பல <ைற வ��தினா�. அவF�-� 

பதினா4 வயதான பி� ஒ� நா� H:கி� ெகா�+��-� ெபா?� கனவி* ஒ� 

சி.த� ேதா�றினா�. அவ�, 'த�பி இனிேம* நீ வ��த ேவ�டா�. காைலயி* 

வி+3<� எ?�தி�. பிற- I/ைடெய*லா� 6.த� ெசB. ெமா/ைட அ+.�� 

ெகா�" ந�றாக� -ளி.�. Hய ஆைட அணி�� உடெல*லா� தி� நீ4 

Eசி�ெகா�. ைகயி* ஒ� த+ைய எ".� ைவ.�� ெகா�" I/" <'ற.தி* 

தனியாக� கா.தி�. பதிைன�� ந�ழிைக வைர நீ அ:ேக கா.தி��க ேவ�"�. மதிய 

ேவைள�-� சாியாக D�4 ேப� பி�ைச�- வ�வா�க�. சிறி�� பதறாம* எ?�� 

ைக.த+யினா* Dைள கல:-�ப+ Dவைர3� அ+�க ேவ�"�. உடேன அவ�க� 

D�4 நிதிகளாக மா4வா�க�. நீ ெந�சி* நிைன.தெத*லா� த�வா�க�’ எ�4 

ெசா�னா�. 

 

வணிக� மக� க� விழி.�� பா�.தா�. சி.தைர� காணவி*ைல. வி+3<� எ?�� 

I/ைட� 6.த� ெசB� தைலைய ெமா/ைடய+.�� ெகா�", -ளி.� தி�நீ4Eசி 
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<'ற� வ�� த+3ட� கா.�� ெகா�+��தா�. மதிய ேவைளயி* D�4 

சி.த�க� பி�ைச� பா.திர. ேதா" வ�தா�க�. -�ெப�4 பாB�� த+யினா* ஓ:கி 

அ+.தா�. உடேன அவ�க� D�4 ெபா' சிைலகளாக மாறி வி/டா�க�. 

அவ�கைள I/+* ைவ.�� Eைச ெசB� ேவ�+ய ெச*வ:கைள� ெப'றா�. . 

 

அவF�-. தைல மழி.� வி/ட நாவித� இ�த நிக&�சிைய� பா�.�� 

ெகா�+��தா�. உடேன தாF� ெமா/ைட அ+த�� ெகா�" த� I/" வாச2* 

கா.தி��தா�. அ:- யாேரா Dவ� பி�ைச�- வ�தா�க�. அவ�கைள நாவித� 

த+யா* அ+.தா�. வ2 தா:காம* அவ�க� Dவ�� உயிைர வி/"� 

பிணமானா�க�. அரச காவல�க� வ�� நாவிதைன� பி+.�� ெகா�" ேபாB� 

ெகாைல� -'ற.தி'காக� க?ேவ'றி வி/டா�க�. ஆகேவ எைத3� தீர 

விசாாியாம* ெசBய� Cடா�. 

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

5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. ஆயிர� ெபா�>	� வி'ற பா�%ஆயிர� ெபா�>	� வி'ற பா�%ஆயிர� ெபா�>	� வி'ற பா�%ஆயிர� ெபா�>	� வி'ற பா�%    

 

ஓ� ஊாி* ஒ� ேவதிய� இ��தா�. அவF�- ஒ� மக� இ��தா� ேவதிய� த� 

மகைன அ+�க+ ேகாபி.�� ெகா�டா�. ஒ� நா� Cட மகனிட.தி* இ� 

<க.ேதா" ேபசிய� கிைடயா�. இதனா* ெவ4�பைட�த மக�, த� தாயிட� 

ேபாB, 'அ�பா எ�ெபா?�� எ� ேம* காB�� வி?கிறா�, எ:காவ� பிற 

நா/+'-� ெச�4 பிைழ.�� ெகா�கிேற�’ எ�4 Cறி வி/"� ேபாB வி/டா�. 

நட�க நட�க அவF�- ஆ.திர� அதிகமாகிய�. த� த�ைதைய� ெகா�4 

வி/டா*தா� த� மன� ெகாதி�% அட:-� எ�4 நிைன.தா�. ஆகேவ, ஒ� 

பாறா:க*ைல. H�கி� ெகா�", யா��-� ெதாியாம* I/"�-� Sைழ��, த� 

த�ைத ப"�-� இட.தி'- ேநராக ேமேல3�ள பரணி* ஏறி ஒளி�� ெகா�டா�. 

 

ெவளியி* ெச�றி��த ேவதிய� ெபா?� சா3� ேநர� I" வ�� ேச��தா�. 

சா�பாெட*லா� <+��� ெகா�", த� ப"�ைகயி* வ��உ/கா��தா�. அவ� 

மைனவி3� அ:- வ�தா�. 

 

'ஏ�+ ந� பி�ைளயா�டா� எ:ேக காேணா�?’ எ�4 ேக/டா� ேவதிய�. 

 

அவ� க�ணி�ட� அ?� ெகா�ேட ‘எ�னா:க, வய� வ�த பி�ைளைய 

இ�ப+.தா� அ+�க+ ேகாபி.�� ெகா�வதா? அவ� எ�ன சா.திர� 
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ப+�கவி*ைலயா? ச��மைற ேயாத வி*ைலயா? எ*லாவ'றி8� ெக/+� 

காரனான அவ� ேம* ஏ� இ�ப+ எாி�� எாி�� வி?�தீ�க�? இ�ேபா� அவ� 

ேகாபி.�� ெகா�" அய* நா" ெச�4 வி/டா�! எ:ேக ேபாB எ�ப+� 

கTட�பட� ேபாகிறாேனா?’ எ�4 வ�.த.�ட� Cறினா�. 

 

'அ+ேய, நீ எ�ன %ாியாம* அ?கிறாB! ந� பி�ைளைய� ப'றி என�-. 

ெதாியாேதா? நாேம %க&�� ெசா�னா* அவF�- ஆ:கார� வ�� விடாேதா? 

அத'காக. தா� %.தி ேம� ேம8� வளர ேவ�"ேம எ�4 ேபாதைன 

ெசா�ேன�’ எ�4 ேவதிய� Cறினா�. 

 

பர� ேம* இைத� ேக/" ெகா�+��த மக� அ�ேபா�தா� த� தவ'ைற 

3ண��தா�. உடென பரணி2��� -தி.�. த�ைதயி� கால+யி* வி?�� 

வண:கினா�. 

 

தா� அவைர� ெகா*ல நிைன.தி��தைத� Cறி, ‘அ�பா, நா� இ�த� பாவ� தீர 

எ�ன ெசBய ேவ�"�? க/டைளயி":க�’ எ�4 கசி���கி� ேக/டா�. 

 

'மகேன, உ� மாமனா�. I/+* ேபாB சில நா/க� இ��தா* இ�த� பாவ� தீ��, 

ேபா' எ�றா� ேவதிய�. 

 

உடேன ேவதிய� மக� த� மாமனா� I/"�-� %ற�ப/டா�. மாமனா� I" வ�� 

ேச��த ெபா?� அ:-�ள ேவதிய�க�, 'எ:க� மா�பி�ைள வ�தா�! மா�பி�ைள 

வ�தா�!' எ�4 ெசா*2� ெகா�" அவைன வரேவ'4� பலமாக உபசாி.தா�க�. 

பா-,பா*,ப��%, ெநB, ேத�, பாயச� எ�4 பலவைகயான ெபா��க� பைட.� 

உவைக ஏ'ப"�ப+ ேவதிய� மகF�- வி��� பைட.தா�க�. அவF� ந�றாக� 

சா�பி/"� ெகா�" ஆன�தமாக இ��தா�. 

 

அவ� ஒKெவா� நா>� ஒKெவா� நீதி� பா/" எ?தி. த� ப"�ைகயி* 

தைலயைண�-� கீேழ ைவ.�� ெகா�" வ�தா�. 

 

<த2* பலமாக உபசார� ெசBத மாமனா� I/+* நாளாக ஆக மா�பி�ைளைய  



114 

 

ெவ4.�� ேபச. ெதாட:கினா�க�. ஒ� நா� அவ� மைனவிைய அைழ.�, 

'உ�கணவF�- நீதா� %.தி ெசா*ல� Cடாேதா?’ எ�4 ேக/டா�க�. 

 

நா� எ�ன ெசா*ல ேவ�"�?’ எ�4 அவ� அவ�கைள� ேக/டா�. 

 

‘இ�ப+ேய சா�பி/"� ெகா�+��தா* ெசல5�- எ�ன ெசBவ�? ைகயி* பண� 

இ*ைலேய எ�4 ேக� எ�றா�க�. 

 

அவ>� த� கணவனிட.தி* அKவாேற ேக/டா�. 

 

உடேன ேவதிய� மக� தா� எ?தி ைவ.தி��த கவிைத� சீ/"�களி* ஒ�ைற 

எ".�� ெகா".�, 'இ�தா, இைத வி'4� பண� ெப'4� ெகா�. இத� விைல 

ஆயிர� ெபா�' எ�4 ெசா*2� ெகா".தா�. 

 

அவ� அ�த� சீ/ைட வா:கி� ெகா�" ேபாB. த� அ�ண� ைகயி* ெகா".� 

'இத� விைல ஆயிர� ெபா�னா�. இைத வி'4� ெகா�" வா�:க�’ எ�4 

Cறினா�. அவ� அ�த� சீ/ைட வா:கி� ப+.�� பா�.தா�. 'உ�ைமயி* இ� 

ஆயிர� ெபா�F�- ேமேலேய ெப4�' எ�4 Cறி அைத வி'க�ப/டண.தி'-� 

ேபானா�. 

 

அவ� இ�த� பா/"� சீ/ைட ஒKெவா�வாிட<� கா/+ இத� விைல ஆயிர� 

ெபா�!' எ�4 Cறி� ெகா�+��தா�. ஒKெவா�வ�� வா:கி� ப+.�� 

பா���வி/", 'ைப.திய�கார�, %.தியி*லாதவ�' எ�4 பழி.�� ேபசி வி/"� 

ெச�றா�க�. 

 

ஒ� ெத�வி* அவ� ெச�4 ெகா�+��-� ேபா� ஒ� வணிக� I/" இைளஞ� 

எதிாி* வ�தா�. 

 

அ�த இைளஞFைடய த�ைத ஒ� ெபாிய வணிக�. அவFைடய வாணிப� கட* 

கட�த நா"களி8� பரவியி��த�. அவ� ஒ� <ைற அய* நா" ெச*8� ெபா?� 

அ�த இைளஞ� சி4வனாக இ��தா�. சி4வனாக இ��த த� மகைன� பா�.�. 

த.ைத, 'மகேன பழ� ெபா��க� கிைட.தா* அவ'ைற விடாேத. அாிய ெபா��க� 
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கிைட.தா* அவ'ைற வா:க. தவறாேத, ஆயிர� கழ�6 ெபா� ெகா".தாகி8� 

அவ'ைற� ெபற மறவாேத!’ எ�4 ெசா*2 வி/"� க�ப* ஏறினா�. 

 

அவ� ஏறி� ெச�ற க�ப* வழியி* %ய* கா'றினா* திைச த"மாறி வி/ட�. -றி.த 

ஊ��-� ேபாகாம* ேவெறா� தீ5�-� ேபாB� ேச��த�. வணிக� அ�த. 

தீவிேலேய த:கி வி/டா�. ெந"நா� வைர த� நா/+'-. தி��பி வரவி*ைல. 

 

அ�த வணிக� மகF� சி4 வயதி* த� த�ைத ெசா�ன ெசா'க� நிைன5 

இ��ததா* அ�ைமயான அ�த� பா/"� சீ/ைட ஆயிர� ெபா�ெகா".� வா:கி� 

ெகா�டா�. அ�த� சீ/ைட� ெகா�" வ�� த� I/+ேல உ�ள ப"�ைக�- 

ேமேல ப/"� கயி'றி* க/+. ெதா:கவி/டா�. 

 

திைச மாறி <�பி� அறியாத தீ5�-� ேபாB� ேச��த வணிக�, அ:- நட.திய 

வாணிப.தி* நிைறய� ெபா�� ேத+� ெகா�", ப.தா�"க� கழி.�. த� 

நா/"�-. தி��பி வ�தா�. க�பைல வி/+ற:கி ஒ� படகி* ஏறி� கைர�- 

வ�தா�. தா� இ*லாதேபா� I" எ�ப+ இ��கிற� எ�4 பா��க வி��பினா�. 

ஆகேவ, ந�ளிரவி* யா�� அறியாம* அவ� த� I/+F� Sைழ�தா�. த� 

மைனவியி��-� இட.ைத. ேத+� ெகா�" ப"�ைகயைற�-� ெச�றேபா�, 

அ:ேக, அவேளா" ஓ� இைளஞ� ப".தி��க� க�டா�. த� மக�தா� அவ� 

எ�பைத அவனா* அ�ேபா� சி.தி.தறி.� ெகா�ள <+யவி*ைல. யாேரா 

ஒ�வFட� த� மைனவி H:-கிறா� எ�4 எ�ணி அவ�கைள ெவ/"வத'காக. 

த� வாைள உ�வி� ெகா�". ேபானா�. அ�ேபா� ம�ச.தி� ேமேல ப/"� 

கயி'றி* ெதா:கிய சீ/" அவ� க�ணி* ப/ட� அதி* எ�ன எ?தியி��கிற-

ெத�4 அறிய அைத இ?.� வி+விள�- ஒளியி* ப+.�� பா�.தா�. 

 

ஒ�4� விசாாி யாமேல நி�4 ெசய*ெசB ேவா�கேள ெபா�4 வா�க� Iணிேல 

ெபா�4 வா�க� Iணிேல! 

 

நி�4 விசாாி. ெதைத3ேம நிைன.�� பா�.�� ெசBபவ� ஒ�4 ெச*வ� C+ேய 

எ�4� இ�ப� கா�பேர! இைத� ப+.த5ட�, 'சாி, விசாாி.�� பா�.ேத <+5�- 

வ�ேவா�’ எ�4 உ�விய வாைள உைறயிேல ேபா/" வி/" வ�த வழிேய 

தி��பினா� வணிக� , ெபா?� வி+�த5ட� காைலயி* அவ� த� I/+'- 
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வ�தா�. ெந"நாைள�-� பி� தி��பி வ�த கணவைன� க�ட�� அவ� மைனவி, 

அவைன� பணி�ெத?�� வரேவ'றா�. அவ�க� மகனான அ�த இைளஞF� 

அவ� கால+யி* வி?�� வண:கினா�. வணிக� த� மைனவிைய ேநா�கி, 

'இவ� யா�?’ எ�4 ேக/டா�. 

 

'ெதாியவி*ைலயா? ந� மக�! நீ:க� ேபா-� ேபா� சி4வனாயி��தா�. இ�ேபா� 

வள��� வி/டா�’ எ�றா� அவ�. 

 

உடேன வணிக� த� அ�ைம மகைன� க/+. த?வி� ெகா�டா�. பிற- தா� 

%.தி ெக/டதனமாக நட�� ெகா�ள இ��த� ப'றி� Cறி, இ�த ந*லபா/"� 

சீ/+னா* இவ� பிைழ.தா�? எ�4 -றி�பி/", த� மகைன ேநா�கி, 'இ�த� 

சீ/" உன�- எ�ப+� கிைட.த�?’ எ�4 ேக/டா�. 

 

‘சி4 வயதி* தா:க� ெவளி நா/"�-� %ற� ப/"� ேபா-� ேபா�, அாிய 

ெபா��கைள ஆயிர� ெபா� ெகா".ேதF� வா:கிவிட ேவ�"ெம�4 ெசா�ன 

நீதி எ�F�ள.தி* பதி�தி��த�, அதனா*தா� அ�த� பா/"� சீ/ைட ஆயிர� 

ெபா� ெகா".� வா:கிேன�'எ�றா�. 

 

'ந*ல காாிய� ெசBதாB! ேகா+�ெபா�F�-� சமமான உ�ைன நா� இழவாம* 

ெசBத� அ�த� சீ/"’ எ�4 அவைன. த?வி� ெகா�டா� வணிக�, அவ�க� பல 

நா/க� அ�பாக5� இ�பமாக5� வா&�தா�க�. 

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

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. தைலயி  ?ழ�ற ச	கர�தைலயி  ?ழ�ற ச	கர�தைலயி  ?ழ�ற ச	கர�தைலயி  ?ழ�ற ச	கர�    

 

ஓ� ஊாி* நா�- ேப� இ��தா�க�. அ�த நா�- ேப�� வ4ைமயினா* 

வா+னா�க�. த:க� வ4ைமைய. தீ�.�� ெகா�வத'காக ஒ� ேயாகிைய நா+� 

ெச�றா�க�. அவ�க� -ைறைய� ேக/ட அ�த ேயாகி தம� சி.தியினா* 

அவ�க>�-� ெபா�� கிைட�-� வழி ஒ�ைற� ெசா�னா�. அவ�க� 

ஒKெவா�வ� தைல மீ�� ஒKெவா� திாி� சீைலைய ைவ.�� கீ&� க�டவா4 

ெசா�னா�. 
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'உ:க� தைலயி* உ�ள இ�த. திாி� சீைலகேளா" இமயமைல ேநா�கி� 

ெச*8:க�. ேபா-� வழியி* யா�ைடய தைலயி8�ள திாி�சீைல எ�த இட.தி* 

வி?கிறேதா அ�த இட.தி* அவF�-� கிைட�க ேவ�+ய ெபா�� கிைட�-�.' 

 

ேயாகியி� ெசா'ப+ேய அவ�க� இமய� ேநா�கி� %ற�ப/டா�க�. ேபா-� 

வழியி* <த2* ஒ�வFைடய தைலயி2��த திாி�சீைல ந?வி� கீேழ வி?�த�. 

அவ� அ�த இட.ைத. ேதா�+� பா�.தேபா� Eமியி� கீேழ ஏராளமான தாமிர� 

கிைட.த�. அவ� அைத ம'ற Dவ��-� கா/+, 'வா�:க� எ*ேலா�� ப:- 

ைவ.�� ெகா�ேவா�' எ�றா�. அத'- அவ�க� ேவ�டா�, ெவ4� தாமிர.ைத 

ைவ.�� ெகா�" எ�ன ெசBவ�? எ*லாவ'ைற3� நீேய எ".��ெகா�’ எ�4 

ெசா�னா�க�. ஆ�டவ� ெகா".த� இ�ேவ ேபா��’ எ�4 அவ� தாமிர.ைத 

எ".�� ெகா�" ஊ� தி��பி வி/டா�. 

 

ம'ற Dவ�� த:க� பயண.ைத. ெதாட��தா�க�. ஓ� இட.தி* 

ம'ெறா�வFைடய தைலயி2��த திாி�சீைல வி?�த�. அ�த இட.தி* ெவ�ளி 

இ��க� க�டா�க�. அதிக ஆைசபி+.த ம'ற இ�வ�� த:க>�- இத� ேம8� 

ந*ல ெபா�� கிைட�- ெம�4 நிைன.�, அவைன ேநா�கி "எ*லா ெவ�ளிைய3� 

நீேய எ".�� ெகா�" எ�4 ெசா*2வி/"� ெச�றா�க�. ம'ற இ�வ�� ேபா-� 

வழியி* ஒ�வFைடய திாி�சீைல கீேழ வி?.த�. அ�த இட.தி* நிைறய. த:க� 

கிைட.த�. இைத நீேய ைவ.��ெகா� எ�4 ெசா*2வி/" நா�காமவ� ேம8� 

நட�தா�. த:க.தி'- உாியவ� அவைன� பா�.�, நீ தி��பிவ�� வைர நா� 

உன�காக� கா.�� ெகா�+��கிேற�. விைரவி* வ��வி" எ�4 ெசா�னா�. 

அவ� சாி எ�4 ெசா*2 வி/"� ேபானா�. 

 

அவ� ேபா-� வழியி* ஒ� மனிதைன� க�டா�. அ�த மனிதFைடய தைலயி* 

சாயாம* ஒ� ச�கர� 6ழ�4 ெகா�+��பைத� க�டா�. அவைன� பா�.� "நீ 

யா�? உ� தைலயி* ஏ� ச�கர� 6ழ*கிற�?" எ�4 ேக/டா�. அவ� ேக/" 

<+.த5டேன அ�த� ச�கர� ேக/டவ� தைலயிேலேய வ�� இ��� ெகா�" 

6ழல. ெதாட:கிவி/ட�. 

 

"எ�ன இ�? கிண4 ெவ/ட� Eத� %ற�ப/ ட� ேபா* இ��கிறேத?" எ�4 அவ� 

பய��, அ�த மனிதைன� பா�.�� ேக/டா�. அத'- அ�த மனித� <�% 

-ேபரனா* என�- ஒ� சாப� ஏ'ப/ட�. அதனா* இ�த� C�ைமயான ச�கர� எ� 
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தைலயி* 6ழ�4 ெகா�+��த�. உ�ைன� க�டா* எ� சாப� தீ�ெம�4 

ெசா*2யி��தா�. அத�ப+ இ�4 நட�த�" எ�றா�, பி�ைளயா� 

பி+�க�ேபாB� -ர:காB<+�த� ேபா* ஆயி'ேற எ� நிைல எ�4 வ��திய 

அவ�. அ�த� பைழய ச�கர. தைலயைன� பா�.�, நீ எKவள5 காலகாக 

இ:கி��கிறாB?' எ�4 ேக/டா� . 

 

"எKவள5 காலமாக எ�4 ெதாியா�. ஆனா*, நா� இ:- வ�த ேச��தேபா� 

சீதாராம� அரசா�" ெகா�+�.தா�’ எ�றா�." 

 

“உன�-.த�ணீ��ேசா4�யா�ெகா�"வ��த�வா�க�?’"எ�4 ேம8� 

ேக/டா� திாி�சீைல�கார�. 

 

'இ�த இட.தி* இ��பவ�க>�-. தாக� பசிெய*லா� ஏ'படா�. ஏென�றா*, 

இ�த� ச�கர�, -ேபரFைடய நிதிைய. தி�ட வ�கிறவ�கைள 

அ�64.�வத'காகேவ இ�த இட.தி* 6ழ�4 ெகா�+��கிற�?’ எ�4 

ெசா�னா�. இத'- <�னா* த:க.ைத யைட�� கா.�� ெகா�+��தவ�, 

ேமேல ெச�ற த� ந�ப� ெத"ேநரமாகி3� தி��பி வராதைத� க�" 

ேத+�ெகா�" வ��வி/டா�. அவ� த� ந�பைன� பா�.�, அவ� தைலயி* 

6ழ8� ச�கர.ைத�க�", 'இ� எ�ன' எ�4 ேக/டா�. 

 

'ந�பா! எ� ேபராைச�-� கிைட.த பாி6 இ�த. ��ப� எ�4 ெசா*2ய?தா� 

நா�காமவ� .    த:க� அைட�தவ� த� ந�பF�-� பல ஆ4தலான ெசா'க� 

ெசா*2. ேத'றி வி/" விதிைய யா�� ெவ*ல <+யா� எ�4 உபேதசி.�. த� 

ஊ��-. தி��பி� ெச�4 நலமாக வா&�தா�. 

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

5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. மமமம�திர�தா  அழி�தமதிேகட��திர�தா  அழி�தமதிேகட��திர�தா  அழி�தமதிேகட��திர�தா  அழி�தமதிேகட�    

 

ஓ� ஊாி* நா�- ேப� ஒ�றாக� க*வி பயி�றா�க�. அவ�க� நா*வாி* Dவ� 

ம�திர வி.ைத யி* மிக. ேத��சியைட�தா�க�. நா�காமவ� சாியாக� க*வி 

பயிலவி*ைல. ம'ற Dவ�� அரசனிட� த:க� திறைமைய� கா/+� ெபா�� 

ெப4வத'காக� ெச�றா�க� அ�ேபா�க*வி.ேநா�சியி*லாதவனாக இ��தர8�, 
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த:க>ட� ப+.தா�எ�பத'காக நா�காமவைன3� த:க >ட� அைழ.�� 

ெச�றா�க�. த:க� வ�வாயி* ஒ� ப:- த�வதாக� ேபசி� ெகா�" C/+� 

ெச�றா�க�. 

 

அவ�க� ேபா-� வழியி* ஒ� சி:க� ெச.�� பிணமாகி� கிட�த�. 'நா� க'ற 

வி.ைதைய� பாிேசாதி.�� பா��க இ� ஓ� அாிய வாB�%, நா� ம�திரவி.ைதயா* 

இ�த� சி:க.ைத� பிைழ. ெதழ� ெசBேவா�’ எ�றா� ஒ�வ�. அ�ேபா� 

க*லாதவ�, 'சி:க.ைத எ?�பினா* அ� ந�ைம� ெகா�4 வி"�!’ எ�4 

Cறினா�. ம'றவ�க�, 

 

ேகாப.ேதா" அவைன ‘அ�பா* ேபா’ எ�4 பி+.�. த�ளினா�க�. அவ� 

ேபசாம* ேபாB ஒ� மர.தி� ேம* ஏறியி��� ெகா�டா�. 

 

ம'றவ�க� Dவ�� த:க� ம�திர ச�திைய� ெகா�" அ�த� சி:க.தி'- 

உயி#/+னா�க�. உயி� ெப'ெற?�த சி:க�, அவ�க� Dவ� மீ�� பாB�� 

அவ�கைள� ெகா�4வி/ட�. 

 

'க*விைய� கா/+8�, அறி5தா� ெபாி�' எ�ப� இ�கைதயினி�4� ெதாிகிற�. 

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

5. 7. 5. 7. 5. 7. 5. 7. அறி6ைர ம5�தழி�த மீ�க�அறி6ைர ம5�தழி�த மீ�க�அறி6ைர ம5�தழி�த மீ�க�அறி6ைர ம5�தழி�த மீ�க�    

 

ஒ� ெபாBைகயி* இர�" மீ�க>� ஒ� தவைள3� ஒ�றாக ஒ'4ைமயாக 

வா&�தன. ஒ� நா� வைலஞ� ஒ�வ� ேபசி� ெகா�+��தைத� ேக/"� 

ெகா�+��த தவைள வ��, 'நாைள வைலஞ� வ�� மீ�கைள� பி+�பதாக� 

ெசா*கிறா�. நர� இ�ெபா?ேத ேவெறா� ெபாBைக�-� ேபாB வி"வ� ந*ல�’ 

எ�4 Cறிய�, 

 

அத'- ஒ� மீ� 'நா� மிக விைரவாக� ெச*ல� C+யவ�. ஆைகயா* இ�ெபா?ேத 

ேவறிட� ேபாக ேவ�+யதி*ைல’ எ�4 Cறிய�. ம'ெறா� மீ�. 'ஒ�வ� தா� 

இ��-மிட.ைத வி/"� ேபாவேத தவ4? எ�4 Cறிய�. 
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தவைளேயா 'நா� ேபாகிேற�' எ�4 ெசா*2 வி/"� ேபாBவி/ட�. 

 

ம4நா� வைலஞ� வ�� மீ�கைள ெய*லா� பி+.�� ெகா�" ேபானா�, 

ெச.�� பிணமாகி� ேபான அ�த இ� மீ�கைள3� பா�.�. தவைள த� 

மைனவியிட�, 'எ�ன அறி5 ெசா*23� ேக/காததா* இவ'றி'- வ�த <+ைவ� 

பா�’ எ�4 ெசா*2 மிக5� வ��திய�. 

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

5. 8. 5. 8. 5. 8. 5. 8. பா�%� பா; அ;ப�ட க9ைதபா�%� பா; அ;ப�ட க9ைதபா�%� பா; அ;ப�ட க9ைதபா�%� பா; அ;ப�ட க9ைத    

 

ஒ� ஊாி* ஒ� க?ைத இ��த�. அ� ஒ� நாிேயா" ேச��� பயி� ேமBவ� வழ�க�. 

ஒ�நா� அ� விலா� %ைடக� I:க ேமB�� ஏ�ப� வி/"� ெகா�+��த�. 

அ�ேபா� இர5 ேநர�, நிலா� கால�; ெபா?� ேபாவத'- நா� இைச பா"கிேற�; 

நீ ேக�’ எ�4 நாியிட� Cறிய�. 

‘உ� -ர* ேக/டா* பயி��கார� வ�� ெகா�4 வி"வா�!'எ�4 நாி Cறிய�. 

 

அத� ெசா*ைல� ேகளாம* க?ைத த� பாழான -ரெல".�� பா+ய�. உழவ�க� 

வ�� அைத உட�% ெநா4:-�ப+யாக அ+.� விர/+னா�க�. 

 

நாி Hர.தி* ஓ+�ேபாB நி�4 ெகா�" 'க?ைத மாமா, எ� ேப�ைச� 

ேக/காததனா* தாேன அ+ப/டாB? ஏ� இ�த இ4மா�%!' எ�4 ஏசி வி/"� 

ெச�ற�. 

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

5. 9. 5. 9. 5. 9. 5. 9. வர, ேக�;ற�த ெநசவாளிவர, ேக�;ற�த ெநசவாளிவர, ேக�;ற�த ெநசவாளிவர, ேக�;ற�த ெநசவாளி    

 

ெநசவாளி ஒ�வ� இ��தா�. அவ� ெநச5 ெசB� ெகா�+��த தறிமர� ஒ� நா� 

<றி�� வி/ட�. அத'-� பதி* மர� ெவ/+வர� கா/+'-� ெச�றா�. அ:- 

வாைக மர� ஒ�4 இ��த�. அைத ெவ/ட அவ� <ய8�ேபா�, அ�த வாைக 

மர.தி* த:கியி��த ஓ� இய�க�, 'இ� எ� இ��பிட�, இைத ெவ/டாேத! 

இத'-� பதி* நீ ஒ� வர� ேக�. த�கிேற�. எ�4 Cறினா�. 'சாி, நாைள 

வ�கிேற�, எ�4 Cறிவி/" ெநசவாளி வ�� வி/டா�. அ�ேற த� ந�பனான 

நாவித� ஒ�வைன எ�ன வர� ேக/கலா�?’ எ�4 ேயாசைன ேக/டா�. நீ ஓ� 
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அரசனாக வர� ேக�. நா� உ� ம�திாியாக வ�� வி"கிேற�’ எ�றா� நாவித�. 

அ�4 இர5 த� மைனவியிட� இைத� ப'றி� ெசா�னா�. 

 

'அரசனாக வ�தா* ��ப� அதிக�. அெத*லா� நம�- ேவ�டா�. இ�F� ஒ� 

தைல3� இர�" ைகக>� ெப'றா* தின� இர�" தறியி* ெநB� அதிக� பண� 

ேச��கலா�? எ�4 ேயாசைன Cறினா�, அவ� மைனவி. 

 

ெநசவாளி3� இைதேய ந*ல ேயாசைன -ய�4 ெத��ேத".�� ெகா�டா�. 

ம4நா� இய�கனிட� ெச�4 வர� ேக/டா�. அவF� ம4�காம* ெகா".தா�. 

வர� ெப'4.த� ஊ��-. தி��பி வ��ேபா� அவைன ம�க� பா�.தா�க�. 

அவ� இர/ைட. தைலைய3� நா�- ைககைள3� க�" இவ� யாேரா ெபாிய 

அர�க� எ�4 நிைன.�� ெகா�" ஊாி* இ��தவ�க� க*லா* எறி�� 

அவைன� ெகா�4வி/டா�க�. 

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

5. 15. 15. 15. 10. 0. 0. 0. பழிவா,கிய �ர,�பழிவா,கிய �ர,�பழிவா,கிய �ர,�பழிவா,கிய �ர,�    

 

ஒ� ஊாி* ஓ� அரச� இ��தா�. அவ� ஒ� நா� ஒ� -ர:- ஆ"வைத ஆைசேயா" 

பா�.�� ெகா�+��தா�. அத� பி� அரச� த� ஊாி* ஏராளமான -ர:-கைள 

வள�.� வ�தா�. 

 

ஒ� நா� அர�மைன ேவைல�கார�க>�-�ேள ச�ைட ஏ'ப/ட�. அைத� க�ட 

ஒ� கிழ/"� -ர:-,'இ�த� ேபா� ெபாிதானா* தீைம ஏ'ப"�. நா� ஏதாவ� ஒ� 

கா/"�-� ேபாB வி"ேவா�’ எ�4 Cறிய�. 

 

‘ஒ?:காக� சா�பா" கிைட�கிற இட.ைத வி/"வி/" எ:ேகா ேபாக 

ேவ�"ெம�கிற� இ�த� கிழ"' எ�4 ெசா*2 ம'ற சி4 -ர:-க� எ*லா� 

‘ெவKெவKேவ' கா/+ன. ஆனா*, அ�த� கிழ/"� -ர:- மா.திர� த� 

-"�ப.�ட� ப�க.�� கா/"�- ஓ+ வி/ட�. 

 

பிற- ஒ�நா�, அர�மைன ேவைல�கார�க>�-�ேள நட�த ச�ைட ெபாிதாகி 

வி/ட�. அவ�களி* ஒ� தீயவ� எதிாிகளி� ேம* ெகா�ளி� க/ைடைய எ".� 

Iசினா�. அ� தவறி� ேபாB� -திைர� சாைலயி� Cைரயி* ப/", -திைர� சாைல 
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தீ�பி+.�� ெகா�ட�. -திைர�சாைல எாி�ததா*, -திைரக� எ*லா� ெந��%� 

காய� ஏ'ப/". ��பமைட�தன. -திைர�கார�க� அரசனிட� ேபாB நிக&�தைத� 

ெசா*ல, அவ� ம�.�வைர அைழ�� வர� ெசBதா�. 

 

-ர:- ெநB இ��தா*தா� -திைர ேநாைய. தீ��கலா� எ�4 ம�.�வ� 

Cறினா�. உடேன அரச� ஊாி* உ�ள -ர:-கைளெய*லா� பி+.�� ெகா�4 

-ர:-ெநB இற�கி� ெகா�>�ப+ க/டைளயி/டா�. ம�.�வ� -ர:- ெநB 

Eசி� -திைரகைளெய*லா� -ண�ப".தி வி/டா�. 

 

த� இனெம*லா� ெகாைல3�டைத� ப'றி� ேக�வி�ப/ட அ�த� கிழ�-ர:- 

அ�த அரசைன� பழி�-�பழி வா:கேவ�"� எ�4 மன� பைத.த�. அ�த� 

ெபாிய கா/+* ஒ� -ள� இ��த�. அ�த� -ள.தி* ெகா"ைம� -ண� நிைற�த 

ேபB ஒ�4 இ��க ேவ�"� எ�4 எ�ணிய அ�கிழ� -ர:- அதி* இற:கி, ஒ� 

தாமைர.த�ைட ஒ+.� அதி* நீைர ெமா�" -+.த�. அ�ேபா� அ�த� -ள.�� 

ேபB அத� <� ேதா�றிய�. 'நீ ெப�ைம மி�கவ� எ�4 அறி��தா� நா� உ� 

க� <�ேன ேதா�4கிேற�. இேதா மாணி�க மாைலைய� ெப'4�ெகா�’ எ�4 

ெசா*2 அ�த� ேபB த� க?.தி* இ��த மாைலைய� கழ'றி அ�த� 

-ர:கி�ைகயி* ெகா".த�. 

 

-ர:- அ�த� ேபைய� பா�.�, 'இ�த நீாி* உ� ச�தி எKவள5?’ எ�4 ேக/ட�. 

 

அ�ைம� -ர:ேக, ஆயிர� ேப� வ�தா8�, அ.தைன ேபைர3� இ?.�� பி+.� 

உ�ண� C+ய வ2ைம எ�னிட� உ�" எ�4 ேபB பதிலளி.த�. 

 

'அ�ப+யானா*, நா� உன�- ந*ல உண5 ெகா�"வ�கிேற�’ எ�4 ெசா*2 

விைட ெப'4� ெகா�ட� -ர:-. 

 

ேபB த�த மாைலைய� க?.தி* அணி�� ெகா�" -ர:-, அரசனிட� ெச�ற�. 

அ�த மாைலயி� அழைக� க�" விய�த அ�த ம�ன�, 'வானரேன, இ�த அழ- 

ெபா��திய மாணி�க மாைலைய எ:கி��� ெப'றாB?’ எ�4 ேக/டா�. 
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‘அரேச, ப�க.தி* ஓ� அழகான கா" இ��கிற�. அ:ேக ஒ� -ள� இ��கிற�. 

காைல ேநர.தி* <த2* -ள.தி* இற:-ேவா��ெக*லா� இ� ேபா�ற மாணி�க 

மாைல கிைட�-�’ எ�4 கிழ� -ர:- Cறி'4. 

 

'அ�ப+யானா* நாF� அ:-� ெச�4 ஒளி I6� மாணி�க மாைலக� ெப4ேவ�' 

எ�4 அரச� த� ேசைனக� %ைட@ழ� %ற�ப/டா�. 

 

-ர:- அவைன� C/+�ெகா�" -ள� கைர�- வ�த�. அ�ேபா� அ� 'அரசேன, 

<த2* உ� ேசைனக� எ*லா� -ள.தி* இற:கி. த:க� த:க>�- அக�ப"� 

மாைலகைள எ".��ெகா�" வர/"�, கைடசியி* நா� இ�வ�� இற:கி 

நம�-ாிய மாைலகைள எ".�� ெகா�ேவா�’ எ�ற�. 

 

'அ�ப+ேய ஆக/"�!’ எ�4 அரச� த� ேசைனகைள� -ள.தி* -தி�க� 

ெசா�னா�. எ*ேலா�� -ள.தி* -தி.த5ட� கீேழயி��த ேபB அ�ப+ேய 

வைள.�� பி+.�� சா�பி/" வி/ட�. 

 

ெந"ேநரமாகி3� -ள.தி* D&கிய ேசனா Iர�களி* ஒ�வ� Cட ேமேல 

வரவி*ைல. அவ� -ர:ைக� பா�.�, 'ஏ� ேசைனக� இ�F� ேம* வரவி*ைல' 

எ�4 ேக/டா�. 

 

-ர:- ப�க.தி* இ��த ஒ� மர.தி� ேம* ஏறி நி�4 ெகா�", 'அரசேன, நீ எ� 

-ர:-�-ல� <?வைத3� அழி.தத'காக.தா� நா� உ�ைன� பழிவா:க 

வ�ேத�. எ� வி��ப� நிைறேவறி வி/ட�. உ� ைகயி* நா� எ� வயி'4� 

பசி�-� ேசா4 வா:கி 3�டப+யா*, உ�ைன� பழி வா:-வ� �ேராக� எ�4 

வி/" வி/ேட�’ எ�4 ெசா*2� கிைள�-� கிைள தாவி ஒ+ மைற�� வி/ட�. 

 

அரச� மனேவதைனேயா" நக��-. தி��பி� ெச�றா�. 

---------- 
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5.11. 5.11. 5.11. 5.11. �5	கி  ேபசி� &�!'ற �ர,��5	கி  ேபசி� &�!'ற �ர,��5	கி  ேபசி� &�!'ற �ர,��5	கி  ேபசி� &�!'ற �ர,�    

 

ம�ைர மாநகாி* ப.திரேசன� எ�4 ஓ� அரச� இ��தா�. அவ� மக� 

இர.தினாவதி. அவ� அழகி* சிற�தவ�. அவைள� ைக�ப'ற� க�தி ஓ� அர�க� 

அவ� அைற�-� வ�� ஒளி�தி��தா�. அைத அறி�த அவ� த� ேதாழியிட�, 

த�ைன� ைக�ப'ற ஓ� அர�க� <ய'சி ெசBவதாக� Cறி�ெகா�+��தா�. 

இைத� ேக/ட அர�க�, த�ைனய*லாம* ேவேறா� அர�க�, அவைன� 

காத2�பதாக எ�ணி� ெகா�டா�. அவ� த�ைன� கா/+8� வ2யவனாக 

இ��தா* எ�ன ெசBவ� எ�4 அ�சினா�. அ�த அர�க� அ:- வ�� த�ைன� 

 

க�"வி/டா* எ�ன நட�-� எ�4 எ�ணி ந":கினா�. ஆகேவ அவ� 

அைறயி2��� ெவளிேயறி� -திைர லாய.தி'-� ெச�4 தாF� ஒ� -திைரயாக 

மாறி அ:- வ�.த.�ட� நி�4 ெகா�+��தா�. 

 

அ�ேபா� -திைர தி�"வத'காக அ:- ஒ� க�ள� வ�� ேச��தா�. அவ� 

-திைரயாக மாறியி��த அ�த அர�க� மீ� ஏறி� ெகா�" அைத ஓ/+� ெச�றா�. 

-திைர ேநராக� ெச*லாம* இட�-� ெசBவ� க�" க�ள� அ+.தா�. அ+ ப/ட 

உடேன -திைர <ர/".தனமாக க� கா� ெதாியாம* ஓட. ெதாட:கிய�. அ� 

எ:ேகயாவ� த�ைன. த�ளிவிட� C"� எ�4 பய�த அ�த� க�ள�, வழியி* 

ெத�ப/ட ஓ� ஆலமர.தி� வி?ைத� ப'றி. ெதா:கி� ெகா�" -திைரைய. த� 

ேபா�கி* ஓடவி/டா�. 

 

-திைரேயா அ�ச.ேதா" தைல ெதறி�க ஓ+� ெகா�+��த�. அைத� பா�.� அ�த 

ஆலமர.தி* இ��த -ர:- ஒ�4, 'ஏ! அர�கனாகிய -திைரேய சாதாரண 

மனிதF�கா இ�ப+� பய�� ஓ"கிறாB?’ எ�4 இழி.�� ேக/ட�. தன�- 

அ�சிேயா"� அர�கனி� அ�ச.ைத மா'ற அ�த�-ர:- <'ப"வைத� க�ட 

க�வ� தன�- வ�த ேகாப.தி*, -ர:கி� வாைல� ப'றி. தி�கினா�. -ர:- வ2 

தா:க <+யாம* எ/".தி�-� ேக/க� க.தி� கதறிய�. 

 

-ர:- த�ைன� க�ளனிட� அக�ப".த.தா� @&�சி ெசBகிற� எ�4 எ�ணிய 

அர�க�, ேம8� ேவகமாக அ:கி��� ஓ+னா�. க�வF� தா� த�பிய� -றி.� 

மகி&�சியைட�தா�. 

------------ 
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5. 12. 5. 12. 5. 12. 5. 12. ெத+வ அ�ளா  நல� க#ட தீேயா�ெத+வ அ�ளா  நல� க#ட தீேயா�ெத+வ அ�ளா  நல� க#ட தீேயா�ெத+வ அ�ளா  நல� க#ட தீேயா�    

 

ஓ� அரசF�- D�4 <ைலகேளா" ஒ� ெப� பிற�தா�. இ� %�ைமயாக 

இ��கேவ அவ� ேசாதிடைன அைழ.�,' இத'- எ�ன ெசBவ�?' எ�4 

ேக/டா�. அத'- அ�த� ேசாதிட� 'இ� ந�றாக ஆராB�த பிறேக ெசா*ல 

ேவ�"�' எ�4 ெசா*2வி/டா�. அத�ப+ அவ� அ�த� ெப�ணி� சாதக.ைத 

ஆராB��, 'அரேச, த:க� மக� த:க� எதிாி* வர�Cடா�. ஆைகயா* அவைள. 

தனியாக ைவ.தி�:க�’ எ�4 ெசா�னா�. அவ>� தனியாக மாளிைகயி* 

வள��� வ�தா�. அரச� பா��காமேல ப�வவயைத அைட�தா�. 

 

அவ� ப�வமைட�தைத� ேக�வி�ப/ட அரச� அவைள யா��காவ� தி�மண� 

ெசB� ெகா"�க எ�ணினா�. அவைள. தி�மண� ெசB� ெகா�பவ�க>�- 

அளவி*லாத ெச*வ� ெகா"�பதாக அவ� அறிவி.தா�. இைத� ேக�வி� ப/ட 

ஒ� -�ட�, Cன� ஒ�வ�ேம* ஏறி உ/கா��� ெகா�" அரசைன� பா��க 

வ�தா�. இளவரசிைய. தன�-. தி�மண� ெசB� த��ப+ ேக/டா�. அரசF� 

சாிெய�4 ஒ�%�ெகா�டா�. அவைள. தி�மண� ெசB� ெகா�" ேவ4 எ�த 

ஊாிலாவ� ேபாயி�. இ�த ஊாி* ம/"� இ��காேத எ�4 அரச� ெசா�னா�. 

அ�ப+ேய -�ட� இளவரசிைய� C/+� ெகா�" ேபானா�. 

 

இளவரசி3�, -�டF�, CனF� ம'ெறா� நா/+'-� ேபாB� ேச��தா�க�. 

இளவரசி�-� -�ட� ேம* அ�பி*ைல; Cன� ேம*தா� ஆைசயாB இ��த�. 

ஆகேவ -�டைன� ெகா*வத'காக� ெச.தபா�% ஒ�ைற அ"�பி2/"� 

கறியா�கினா�. -�டைன� C�பி/" அத'- ெத�� E/"�ப+ Cறினா�. 

-�டF� அ"�பி� அ�கி* இ��� விறைக. த�ளி. தீ எாி.�� ெகா�+��தா�. 

அ�ேபா� ெவ�� ெகா�+��த பா�பி� ஆவி அவ� க�கைள. தா�கிய�. 

அதனா* ஒளி இழ�த அவ� க�க� ெதளிவாக. ெதாி�தன. Hர.தி* CனFட� 

C+ இளவரசி -லா5வைத அவ� த� இ� க�களா8� பா�.தா�. அதனா* 

ஆ.திர� ெகா�" அ�த� Cனைன� ேபாB� பி+.� இ?.�� ெகா�" வ�� 

அ�ப+ேய ைககளா* 6ழ'றி இளவரசியி� ேம* எறி�தா�. அதனா* இளவரசியி� 

ந" <ைல மைற�த�. CனFைடய CF� நிமி���வி/ட�. 

 

தீைத நிைன�க� ேபாB எ*லா� ந�ைமயாB <+�த�. ெதBவ.தி� அ�� 

இ��தா* எ*லா� ந�ைமயாக <+3�. 
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------------ 

5. 13. 5. 13. 5. 13. 5. 13. அக�ப�டவைன வி�% வி�ட அர	க�அக�ப�டவைன வி�% வி�ட அர	க�அக�ப�டவைன வி�% வி�ட அர	க�அக�ப�டவைன வி�% வி�ட அர	க�    

 

ந�டகாரணீய� எ�ற கா/+* ஓ� அர�க� வா&�� வ�தா�. அவ� அ:- வ�த 

பா��பன� ஒ�வைன� பி+.�, அவ� ேதா�ேம* ஏறி� ெகா�டா�. பா��பன� 

அ�த அர�கைன� 6ம�� ெகா�" திாி�தா�. அவF�- இ� ெப�� ேவதைனயாB 

இ��த�. எ�ேபா� இ�த அர�கனிடமி��� த�%ேவா� எ�4 கால.ைத எதி� 

பா�.�� கா.தி��தா�. 

 

அ�த அர�கFைடய கால+க� மிக5� ெம�ைமயாக இ��க� க�ட பா��பன� 

ஒ� நா� அர�கைள� பா�.�, 'உன�- ஏ� கால+ இKவள5 ெம*2யதாB 

இ��கிற�?' எ�4 ேக/டா�. 

 

அத:- அ�த அறிவி*லாத அர�க� 'நா� நீரா+ய பி� எ� கா2* இ��-�, ஈர� 

<?வ�� காB�தபி� தா� நட�ேப�. அதனா* தா� எ� கால+க� 

ெம*2யனவாக அைம���ளன' எ�4Cறினா�. 

 

ஒ� நா� அர�க�, பா��பன� ேதாளி2��� இற:கி நீராட� ெச�றா�, -ளி��த 

நீ� திைற�த ஒ� ெபாBைகயி* அவ� நீரா+� ெகா�+��தா�. அவ� நீரா+ய பி� 

கா2* ஈர� கா3� வைர நில.தி* காY�றி நட�க மா/டா� எ�பைத அறி�த 

பா��பன�, அ�ெபா?ேத ஓ+ வி/டா* ந*ல� எ�4 எ�ணினா�. 

அKவாேற அர�க� நீரா+ <+�- <�ேப அவ� ஓ+ மைற�� வி/டா�. நீரா+ 

<+.�� காZர� காB�தபி� அர�க� பா��பனைன. ேத+� ெகா�" வ�தா�. 

 

பா��பனைன� காணாத அர�க� தா� அறி வி*லாம* த�ைன� ப'றிய 

உ�ைமகைய� Cறியதா* அ�ேறா அ�த� பா��பன� த�பிேயா+ வி/டா� 

எ�4 எ�ணி வ��தினா�. 

 

யாாிட� எைத� ெசா*8வ� எ�4 ஆராB�� ெசா*லாதவ�க� இ�ப+.தா� 

��பமைடவா�க�. 

------------ 
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5.14. 5.14. 5.14. 5.14. இைளஞைன	 கா�பா'றிய ந#%இைளஞைன	 கா�பா'றிய ந#%இைளஞைன	 கா�பா'றிய ந#%இைளஞைன	 கா�பா'றிய ந#%    

 

ஓ� இைளஞ� த� ஆசிாியனி� ேவைலயாக ஒ�<ைற ெவளிP� ெச*ல ேந��த�. 

%ற�ப"<� த� தாயிட� விைட ெப'4� ெகா�ள I/"�- வ�தா�. ெவளிP� 

ேபாவெத�றா* ஒ� �ைண ேயா" ேபா’ எ�4 தாB Cறினா�. 'என�-. 

�ைணவர� C+யவ�க� யா�� இ*ைலேய’ எ�4 இைளஞ� Cறினா�. 

 

அைத� ேக/ட தாB , ஒ� ந�ைட� பி+.� ஒ� கலய.��-� ேபா/" இைத. 

�ைணயாக� ெகா�" ேபா’ எ�4 ெசா*2� ெகா".தா�. அவF� அைத வா:கி� 

ெகா�" ேபானா�. 

 

ேபா-� வழியி* அவ� கைள.�� ேபானதா* இைள�பா4வத'காக ஒ� 

மர.த+யி* த:கினா�. ந�+��த கலய.ைத� ப�க.தி* ைவ.�வி/" அவ� 

H:கினா�. அ�ேபா� அ�த� ப�கமாக ஒ� ந*ல பா�% வ�த�. அ� அவைன. 

தீ�" வத'காக ெந�:கிய�. 

 

அ�ேபா� ஊ��� ஊ��� கலய.��- ெவளிேய வ�த ந�", ந*ல பா�ைப� க�" 

வி/ட�. உடேன அ� பா�ைப ெந�:கி வ�� த� கா* ெகா"�கா* இ"�கி அ�த� 

பா�ைப�ெகா�4 வி/ட�. ெந"ேநர� ெச�4 H:கி எ?�த இைளஞ� 

ெச.��கிட�த பா�ைப� பா�.�. தி"�கி/"� ேபானா�. அைத� ெகா�ற� யா� 

எ�4 ஆராB�தேபா� தா� ெகா�" வ�த ந�"தா� எ�4 ெதாி�� ெகா�டா�. 

 

‘தாB ெசா*ைல. த/டாம* எ� தைலேம' ெகா�" நட�ததா* அ*லவா நா� 

உயி� பிைழ. ேத�’ எ�4 த� அ�%�-ாிய தாைய ந�றி ேயா" நிைன.�� 

ெகா�டா�. 

-'5�-'5�-'5�-'5�....    

------------------------xxxxxxxxxxxx--------------------------------    


