1. தாவி பா த க
2. கவ

திைர

ைக

(சிவக கான சிகைதக
சிகைதக)
க)
ஆசிாிய:
ஆசிாிய: பாவல நாரா.
நாரா. நாசியப

1. tAvippAyum tangkak kutirai
2. kaLvar kukai (Short Stories for Children)
Children)
by nArA nAcciyappan
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this work.
This etext has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-reading
of the output file.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 19981998-2020.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

1. தாவி பா த க

திைர

(சிவக கான சிகைத)
சிகைத)
ஆசிாிய:
ஆசிாிய: பாவல நாரா.
நாரா. நாசியப

Source:
தாவி பா

திைர (fairy tales)

த க

ஆசிாிய: நாரா நாசியப
ெவளி: தமிழாலய , 137, ஜானி ஜாகா ெத , ெசைன-600 014
ஜூைல 1985 ெவளி, விைல !. 4.00
----------பதிைர

ெபா"வாகேவ ேதவைத கைதக$ மாய ம%திர கைதக$

சி&வ

உ(ள)ைத கவ%" விகிறன. சி&வகளி இ%த மனவிய,ைப க-தா
பல சாேறாக(, சி&வக$

எைத ெசா,ல ேவ-மானா,, ேதவைத

கைதகளி /ல ெசா,0வ" சிற%த" எ& இ%த 1ைறைய பிப2றினாக(.

‘தாவி பா

த க

திைர’ எற இ கைத அ)தைகய சிற%த கைதகளிேல ஒ&.

ஆ கில)தி, உ(ள ஒ

கிறா தி . நாரா

கைதைய) த5வி இைத எ5தியி

நாசியப. அவ சி&வக$ காக) தமிழி, சிற%த பல 6,க( எ5தியி
தமி7நா89, சி&வ இல கிய வளசி
நாரா. நா. அவக(

வழி வ )" ெகா-வ

றிபிட)த கவராவா. அவ ைடய த

ெச,0

தமி7 நைட மாணவகளி ெமாழி வளசி

ெபாி"

உத<

கிறா.

பல ( தி

தைடயிறி

அறி< 1திசி

எ& ந =கிேறா .
தமிழாலய

-----தாவி பா த க

திைர

அரசி கி

1ெனா

கால)தி, இபவள நா எ& ஒ

நா8ைட அர> =ாி%த மன ஒ

நா இ %த". அ%த இபவள

ெபாிய ?ர. அவ மைனவிேயா சிற%த அழகி.

அ%த அழகரசியி ெபய 1கி@. அழகிய க

A%த0 , ெச க சிவ%த உட0
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ேச%தா2ேபா, பா

ேபா", மாைலயி, கதிரவ ஒளிப8 பளபள

ேமக)ைத ேபா@

. 1கி@ எறா, ேமக)"

ெபா (ப . அரசி 1கி@

காேமக க$

உாியவ( எ&
எப9ேயா ஒ

ெதாட=

இ %த".

கா ேமக க( அட%", மைழ ெபாழி

காகால)தி, அரசி 1கி@ைய பா)தா,

தளதளெவ& Bாி)" அழகாயி பா(. ெபா8 மைழAட ெபCயாத 1"ேவனி2
கால)தி,, வானி, ெதபகிற ஒறிர- ேமக க$ ெவ$)" ேபாC
இ ப" ேபா, அவ$

1க ெவ$)" உட, ெம@%" காணபவா(.

அேபா" அரசி 1கி@ைய பா)தா, "யரேம வ9ெவ)" வ%த"ேபா,
இ

.

"யர)ைத இனி) தா க 19யா" எற நிைலவ

ேபா", அவ( த நா8ைட

வி8 ேபாC விவா(. ேமக க( A9 க )" மைழ ெகா8 ேவ& நாக(
ேநா கி ேபாC விவா( எ& ம க( ேபசி ெகா(வாக(. கா கால)தி, தா
அவ( தி

ப<

த நா8

வ வா(. அவ$

ஆD

ெப-Dமாக இர-

ழ%ைதக( இ %தாக(.

அரசி 1கி@யி மக ெபய வி,லழக. இளவரசியி ெபய ெபானழகி.
அவக( இ வ

த க( தாC அ கி, இ

ேபா" இபமாக ஓ9யா9

விைளயாவாக(. அவ( பிாி%" ெசற பிற , ஒ வைரெயா வ பா)"
அ5"ெகா-

ெப /> வி8 ெகா-

ஏ க)ேதா இ பாக(.

மாய காாி வசீகர "#தாி

இபவள நா89 அரச, அரசி 1கி@ைய) தி மண

ெசC"ெகா- வா7 ைக

நட)த) ெதாட கியேபா", அவ( பிாிைவ ெபா&)" ெகா-டா. ஆனா,
மீ-

மீ-

ஒHேவா ஆ-

அவ( பிாி%" ெசறைத அவரா, ெபா& க

19யவி,ைல. அ"ேவ நாளைடவி, அவ(மீ" ெவ&பாக மாறிவி8ட".

அ%த ஊாி, வசீகர >%தாி எ& ஒ )தி இ %தா(. அவ( அ%த நா8ைட
ேச%தவ( அ,ல. வட ேக மிக) ெதாைலவி, இ
அவ( மிக அழகானவ(. அரச உலாவ
க-வி8டா. அவ( அழ

ேபா" ஒ

ஒ

நா89@ %" வ%தவ(.

நா( வசீகர >%தாிைய

அவைர மய கமைடய ெசCத". வசீகர >%தாி
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சாதாரண ெப- அ,ல. அவ( ஒ

மாய காாி. அரச தைன வி

ெதாி%" ெகா-ட<ட அவ( அவைர) தி மண

=கிறா எ&

ெசC"ெகா-விடேவ-

எ& தி8டமி8டா(. அரசி 1கி@ இ,லாத நா8களி, அ9 க9 அர-மைன



ேபாC வ%தா(. தJைடய மாயவி)ைதகைள கா89 அரசைர மய கினா(.
கைடசியி, அரசி 1கி@ இ,லாதேபா", அரச அவைள ம&மண
ெகா-வி8டா. மாய காாிைய அரச மண
ம கைளெய,லா

ெசC"

=ாி%த", அ%த நா8

ெவ&பைடய ெசCத".

எ கி %ேதா வ%த அவ( இபவள நா89 அரசியாகி வி8டா(. அரசியான<ட
இளவரச வி,லழகைன ,

அவ( அர-மைனயிேலேய த கினா(. அவ$
இளவரசி ெபானழகிைய

பா கேவ ெவ&பாயி %த". அவக( ந,ல

பி(ைளகளாC இ பைத க- அவ( ேகாபி)" ெகா-டா(. அவக(
அழகாC இ பைத க- அவ( அ ெவ&= ெகா-டா(. எேபா"
அவக( உ-ைம ேப>வைத க- எாி%" வி5%தா(. அவக( சிாி)"
விைளயாவைத பா)" அவளா, ெபா&)" ெகா-9

க 19யவி,ைல.

அவகைள அ9)" உைத)" அ9ைமகைளேபா, ேவைல வா கினா(.
கக)" ேபசி அவகைள க-கல க ைவ)தா(. கைடசியி, அவக(
உ)தியி %த ப8டாைடகைள பறி)" ெகா- அர-மைனைய வி8ேட
விர89வி8டா(.

ப$ச , பசி,
பசி, ப%&னி

தன%தனியாக ெச& ெகா-9

அ%த சினKசி& பி(ைளகைள ஆ

ேமC)" ெகா-9 %த ஓ இைடய க-டா. அவக( ேம, இர க ெகா-,
அவ த ?8

அைழ)" ெசறா. கKசி

வள)" வ%தா. அ=(ள

A5

ெகா-ட அ%த இைடயJ

ஊ2றி அவகைள
ஆேமC

ேவைலயி, அவக( ஒ)தாைசயாக இ %தாக(.

ஒ

மைல

றி அ9வார)தி, அவக( ஆேமC

யி %த". ஆ8

பைச =,ெவளி-

89கேளா ேபா89 ேபா8 ெகா- க(ளமி,லாத உ(ள

ெகா-ட அ%த சி& பி(ைளக( ஓ9யா9 விைளயாவாக(. கKசி
அவக( ெநKசி, இப

9)தா0

நிைற%தி %த". மாய காாியி ெகாைமக( இ,லாத

அ%த மைலய9வார அவக$

மகி7சி த

இடமாக இ %த".
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அ மா அ கி, இ,ைலேய எற ஒ

"ப)ைத) தவிர ேவ& எHவித) "ப1

இ,லாம, அவக( வா7%" வ%தாக(.

நா8ைட வி8ேபான அரசி 1கி@, தி
இட)தி, ஒ

மாய காாி இ

பி வரேவயி,ைல. தானி

க ேவ-9ய

கிறா( எ& ேக(விப8)தா அவ( தி

பி

வரவி,ைல எ& ம க( ேபசி ெகா-டாக(.

கால

மாறிய". கா கால

வ%த". ஆனா,, காேமக க( வானி, Aடவி,ைல.

ேகாைட கால)திJ ெகாைமயாக ெவயில9)த". நாளாக நாளாக ெவயி@
கைம ஏறி ெகா- ேபானேத தவிர ஒ
1கி@

ேகாப

"ளி மைழAட வரவி,ைல, அரசி

வ%" வி8டதா, தா ேமக க( Aடவி,ைல எ& ம க(

ேபசி ெகா-டாக(.

பKச

நீ9)த". வய,க( விைளயவி,ைல. மர க$

ேபாயின. உண< ஒ&

ெச9 ெகா9க$

க கி

இ,லாம, ம க( வா9னாக(. ப89னி சா<

அதிகாி)த".

ெதCவ க$

ஏேதா ேகாப

ப க)" நா89ேல ஒ

ஏ2ப8 வி8ட" எ& அரச நிைன)தா.

ெபாிய மடாதிபதி இ %தா. அ%த மடாதிபதி ெதCவ கேளா

அ9 க9 ேப>வா எ& அரச ேக(விப89 %தா. அவ
கால)ைத

1

பி கால)ைத அறிய A9ய ச தி இ %தெத& அரசனிட

பல

Aறியி %தாக(. ஆகேவ, அரச த அதிகாாிக( சிலைர அ%த மடாதிபதியிட
அJபினா. த நா89, மைழ ெபாC)" ேபானத2
அத2

காரண

மா2& க5வாC என எ& , ேக8டறி%" வ

அதிகாாிக$

ப9 அவ அ%த

க8டைளயி8டா.

இைதயறி%த வசீகர >%தாி ஒ

த%திர

ெசCதா(. மடாதிபதியிட

அதிகாாிகைள அவ( தனியாக ச%தி)தா(. அவக$
ெபா $

என எ& ,

நிைறய ெபாJ

த வதாக ெசா,@, அவகைள மடாதிபதியிட

ேக8 ெகா-டா(. அவக( அவ( தி8ட)"

அJபப8ட

ேபாகாம, இ

ஒ= ெகா-டாக(. அவக(

ேவ& எ காவ" ேபாC) தி

பி வ%", மைழ ெபCயாம, இ பத2

வி,லழகJ

உயி ட இ ப"தா எ& , அவகைள

ெபானழகி

ப9

காரண

6

ெகாறா,, ெதCவ களி ேகாப
Aறியதாக Aறேவ-

எ&

தீ%" மைழ ெபாழி

எ&

மடாதிபதி

அவ( த தி8ட)ைத விள கினா(.

ஆைசபி9)த அ%த அதிகாாிக( அHவாேற ெசCதாக(. அரசா க ெசலவி,
உ,லாசமாக பல ஊகளி, >2றி) திாி%" வி8) தி
வி,லழகைன

ெபானழகிைய

தீ%", மைழ ெபாழி

பி வ%தாக(.

ெவ89 ப@யி8டா, தா ெதCவ ேகாப

எ& மடாதிபதி Aறியதாக ெசானாக(.

/ட ந பி ைகைடய அ%த அரச அவக( Aறியைத உ-ைம எ& ந பினா.
ஆனா,, தம கைள) தாேன எப9 ெகா& ப@யிவ" எ& தய கினா.
ஆனா, வசீகர >%தாி அவJட பல விதமாC ேபசி அ%த சி& பி(ைளகைள)
ெதCவப@ ெகாபத2

பைச

ஒ

அரச ஒ= ெகா($ ப9 ெசC" வி8டா(.

ழ#ைதக ப

நா( காைல ேநர . ேகாயி, வாச@, இ %த ப@Lட

அழகாக அல காி கப89 %த". இளவரசJ
"-

கத ப மாைல

Bமாைலக( இ8

இளவரசி

க5)தி, மKச(

க89ய ேகால)தி, ப@யாக(ேபா, ெகா-

வரப8டாக(.

பழி பாவ

அறியாத இர- பி(ைளகைள ப@ேக8ட ஒ

ெதCவ1

ெதCவமா

எ& அவக( ெதCவ)தி ேபாிேலேய ெவ&= ெகா-டா ேகாயி@,
ேதவைதக$

 Bைச நட%த".

Bைச 19%த<ட Bசாாி ைகயி, அாிவா$ட ெவளியி, வ%தா. இர- /&
ஆ8க( இளவரசைன

இளவரசிைய

ப@Lட)தி ேம, ஏ2றி நி2க

ைவ)தாக(. Bசாாி ப@Lட)தி ேம, ஏறினா. வான)ைத ேநா கி,
“ேதவகேள, நீ க( வி

பிய ப@ைய ஏ2& ெகா($ க( நா8ைட ெசழி க

ெசC க(! அ2ப உயிகளாகிய எ க( ேம, உ(ள ெவ&ைபயக2றி உ க(
அைப ெபாழி க(!” எ& Aவினா.

வ#த( வ#த(
வ#த( த க

திைர
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அேபா" வானி, ஓ இ9 1ழ க

ேக8ட". க-ைண பறி

ஒ

மின,

பளிசி8ட". அ%த மினைல) ெதாட%" ஓ இற ைக 1ைள)த த க

திைர,

தைரைய ேநா கி) தாவி பாC%" பற%" வ%" ெகா-9 %த". அ%த) த க
திைர ப@Lட)தி மீ" வ%" இற கி) த பின காலா, Bசாாிைய ஓ உைத
உைத)" கீேழ த(ளிய".

அ%த) த க

திைரைய க-ட<ட இளவரச வி,லழக அத 1"கி,

பாC%" ஏறினா. த த ைக ெபானழகிைய
M கி) தன

ைகைய பி9)" இ5)")

 பினா, உ8கார ைவ)" ெகா-டா. அவக( இ வ

ெகா-ட"

அ%த) த க

ஏறி

திைர இற ைககைள அைச)" அைச)" ெகா-

ேமெல5 பி பற%த". கீேழ வியேபா பா)" ெகா-9 %த ம க(,
அரசைன

பழி)" ேபசி ெகா- , அ%த

மாய காாி வசீகர >%தாிைய

அ ைம

ழ%ைதகைள காபா2றிய ெதCவ கைள =க7%" ேபா2றி

ெகா-

த க( த க( ? ேநா கி கைல%" ெசறாக(.

அரசி 1கி@, த

ழ%ைதகைள பிாி%" ெசறா0

அவகைள கவனி காம,

வி8 ேபாCவிடவி,ைல. அவ( ேமேல(ள ேமகம-டல)தி@ %" அவகைள
கவனி)" ெகா- தா இ %தா(. அவ( தா கைடசி ேநர)தி,,
ேமகம-டல)தி, இ %த த க

திைரைய யJபி) த

ழ%ைதகைள

காபா2றினா(.

ேதகத நா*

இர-

ழ%ைதகைள

M கி ெகா- அ%த) த க

ேவகமாக பற%" ெசற". கா

ேம

கட0

திைர கா2றிJ

மைல மாறி மாறி கட%"

மிக) ெதாைலவி, உ(ள ேதகத@ நா89, ேபாC இற கிய". அ
இற கிய<ட ெந%Mர

பற%" வ%த கைளபி, அ%த

வி5%த". அப9ேய அத2
அைத ஒ

/> நி& அ" இற%" ேபாC வி8ட". வி,லழக,

மர)த9யி, நி&)திைவ)", அத2

ேதகத@ நா8 அரசJ
ஒ )திம8

திைர ேசா%"

ஒ

ேவதாள)ைத காவ, ைவ)தா.

ஆ- பி(ைளக( கிைடயா". அவJ

மக(

இ %தா(. ேதகத@ நா8 அரச வி,லழகைன

ெபானழகிைய

வி

பி வரேவ2&) த அர-மைனயிேலேய வள)"

வ%தா. வி,லழக ஆ2ற0

?ர1

மி %த இைளஞனாக மாறிய<ட

8

அவைனேய த நா89 அரசனாக ப8ட
தி மண

O89 அவJ

ெசC" ெகா)தா. ெபானழகிைய

இளவரசJ

மண

) த மகைள)

அ கி, இ %த ஒ

நா89

ெசC" ெகா)தா.

வி,லழக ேதகத@ நா8ைட சீ

சிற=மாக அர> =ாி%தா. அவJ

அவ வழியி, வ%த ம க$

ெதாட%" அரசா- வ%தாக(.

ேபர

பி2கால)தி, அ%த நா89, இ %த த க

 பி

திைர உலக)" ெப K

ெச,வ களிேல ஒறாக மதிபிடப8ட".

ெவ,றி ேவல

வி,லழக இற%" பலபல ஆ-க( கழி%"வி8டன. அேபா" உலகி
ேவெறா
அ%த

ப தியி, இ %த ஒ
ழ%ைத ஆ-

ேத%" 12&
ஒ

நா8ைடயா-ட மனJ

வள%" ஒ

க8டழ ைடய இைளஞனாக வள

1னாேலேய

பைடட வ%" நா8ைட

கவ%" ெகா-டா. ஆ- ெகா-9 %த அ-ணைன

உயி

ழ%ைத பிற%த".

ழ%ைத. அத ெபய ெவ2றிேவல. ெவ2றி ேவல க2&)

நா( திPெர& அவJைடய சி2றப ெப

கா8

ஒ

அவ

 ப)ைத

விர89ய9)"வி8 அ%த சி2றப நா8ைட கவ%" ெகா-டா.

) தபி ஓ9ய அரசJ

அரசி

அவகளி ெச,ல மகனான ெவ2றி

ேவலJ , ஏைழகளாC சி2&ாகளி, >2றி) திாி%" ெகா-9 %தாக(,
கைடசியி,, அ%த அரச ஒ
ேவைல

சி2&ாாி, நிைலயாக) த கி அ

ஒ உழவனிட

 ேச%" ெகா-டா.

உைழ)" பிைழ க ேவ-9ய ஏைழயாக மாறிவி8ட ேபாதி0

அரச தமக

ெவ2றி ேவலைன ஓ இளவரசைன வள க ேவ-9ய 1ைற தபாம, வள)"
வ%தா. தம

ஓCவி %த ேபாெத,லா அவJ

வா8பயி2சி , ேவ2பயி2சி

ெவ2றிேவல வ@<
ஆ2ற0

?ர1

எ%த ெசய@0

ெபா@<

அKசா ெநK>

க,வி , கைல ,

க2& ெகா)தா.

உைடய இைளஞனாக வள%"வி8டா.
ெகா-ட காைள ேபா, அவ ேதாறினா.

ெவ2றி காண A9ய தனி) திறைம த மகJ

எபைத அரச க- ெகா-டா. இனி இவைன நா
Aடா" எ& அவ 19< க89னா.

வ%"வி8ட"

இ ேக ைவ)தி

க

9

.ரமகனி உதிெமாழி

கைமயாக உைழ)" அவ சிறி" பண

ேச)தா. ேபா"மான அள< பண

ேச%த<ட ஒ நா( காைலயி, அவ த மகைன அைழ)தா.

அவ க-க( கல கியி %தன. ஆனா,, அவ2றிேல ஒ

ந பி ைக ஒளி ?சிய". ஓ

உ&தி ெவளிப8ட".

“ெவ2றி ேவலா, எ அ= மகேன! நீ நிைன)" ெகா-9 ப" ேபா, நீ ஓ
உழவனி மகன,ல; நீ ஓ இளவரச!” எ& Aறினா.

ெவ2றி ேவல வியபைட%தா. “நா இளவரசனா? அப9யானா, எைன
ெப2ற அரச யா? அரசி யா?” எ& ேக8டா.

“மகேன! உைன ெப2றவ நா க( தா! ஆனா,, நா க( வKசக)தா, வா7
விழ%ேதா !” எ& Aறி ேகாெவ& Aவி அ5தா( அரசி,

“அ மா அழாதீக(! எ உட@, ஒ

ெசா8 இர)த

இ

வைரயி,, நா

ந 1ைடய நா8ைட மீ8க ேபாராேவ. உ கைள மீ-

அாியாசன)தி,

ைவ)" பாபேத இனி எ இல8சிய ” எ& O$ைர)தா ெவ2றி ேவல.

“மகேன, நா இ& தா உைன ெப2றத பலைன அைட%ேத. உ
இல8சிய

ெவ2றியைடமாக!” எ& வா7)தி) தா க( வா7விழ%த கைதைய

Aறினா அரச.

"மகேன,எேபா"
எவாிட)தி0

உ-ைமேய ேப>; எ&

உ-ைம ேக பாப;

அபாயி ; உைன ய-9 வ%தவக$

அறி<ைரக( Aறி விைடெகா)" வழியJபினா( அரசி.

உதவி =ாி” எ&

10

இளவரச =றப8டா. அரசJ

அரசி

த க( பிாி<) "யர)ைத யட கி

ெகா-டாக(.

உதவி ெப,ற ேதவைத

ெவ2றிேவல த வழியி, ெச& ெகா-9 %தா. ஒ

சி2றா&

& கி8ட".

அதி, த-ணீ ெப கி வழி%" ஓ9 ெகா-9 %த". அத கைரயி, ஒ

கிழவி

நி& ெகா-9 %தா(. அவ( ஆ2ைற கட%" ேபாக ஏதாவ" வழி-டா எற
ஏ க)ேதா நி&ெகா-9 %தா(. ெவ2றிேவலJ

) த தாயா Aறிய

ெசா2க( நறாக ெநKசி2 பதி%தி %தன.

அவ அ%த கிழவியி அ கி, ெசறா. “பா89, அ கைர

 ேபாக

ேவ-மா? நா உதவி =ாிகிேற” எ& Aறினா.

கிழவி நறியறிதேலா அவ உதவிைய ஏ2& ெகா-டா(.

ெவ2றிேவல கிழவிைய) த ேதாளி, M கி ைவ)" ெகா-டா.
ெப

ெக)" ேபா

சி2றா2றி, இற கி நட%தா. த-ணீாி ேவக

அதிகமாக இ %த". அ9 எ)" ைவ

ேபாெத,லா

ஆைள சாC)"வி

ேபா@ %த". எப9ேயா, /ைச பி9)" ெகா-, ஆ2ைற கட%" அ கைர
ேச%" வி8டா. த ேதாளி@ %" கிழவிைய கீேழ இற கி வி8டா.
இற கிவி8ட<ட அவைள ேநா கிய ெவ2றிேவல ெப வியபைட%தா. அ"
கிழவிய,ல; ஒ

ேதவைத!

அ%த) ேதவைதைய அவ வண கினா.

“மகேன, உனிட
உன

நல

ந,ல மன

இ

கிற". அ%த மன)தி, உ&தியி

கிற".

பல உ-டாக8 !” எ& வா7)" ெமாழிக( Aறி அ%த) ேதவைத

மைற%" வி8டா(.

எ,லா

கன<ேபா, இ %த". ெவ2றிேவல தா ஒ

வியபி@ " மீள ெநேநர

ஆகிய". பிற

ேதவைதைய க-ட

அவ த வழிேய நட க)

ெதாட கியேபா" அவ கா2 ெச பி, ஒ& காணாம2 ேபாயி %தைத
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க-டா. ஆ2ைற கட

ேபா" அ" ந5விவி8ட" எப" அவJ

தா ெதாி%த". ஒ2ைற கா, ெச ேபா அவ மீதி வழிெய,லா

அேபா"

நட%"

ெசறா. பல சி2Qகைள காகைள மைலகைள கட%" அவ
கைடசியாக) த ெசா%த நா8

அர-மைன

வ%" ேச%தா.

 ேபாC ேச%த<ட அரசைன பா க ேவ-

Aறினா. காவலக( அவைன அரச சைப

அைழ)" ெசறாக(.

அவைன க-ட<டேனேய அவ சி2றபJ

 Lதி ஏ2ப8வி8ட".

ஏெனறா, ஒ2ைற கா@, ெச பணி%" ெகா- வ
நா8ைட பறி)" ெகா(வா எ& ஒ
ெகா)தி %தா. இ %தா0

எ&

1னிவ அவJ

ஓ இைளஞ உ
 சாப

அவJைடய சி2றப த பய)ைத ெவளிப)தி

ெகா(ளாம,, “த பி நீ யா? எ

வ%தாC?” எ&

ைழவான

ர@, ேக8டா.

“நா தா ெவ2றிேவல. உ க( அ-ண மக. எ நா8ைட) தி
ெப&வத2காக வ%தி

ப

கிேற.” எ& Aறினா ெவ2றிேவல.

சி,றப 01சி

இவனிட

ேகாபமாக ேபச Aடா". நயமாக ேபசி)தா ெகா,லேவ-

எ&

தீமானி)" ெகா-ட சி2றப த அ-ணைன நிைன)" வ %"வ"ேபா,
ந9)தா.

“ெவ2றிேவலா, அ& நாடா$

ஆைசயி, அ-ணைன கா8

வி8ேட. ஆனா, அத பிற தா எ மனசா8சி எைன
எப9யாவ" அ-ணைன) ேத9பி9)" மீ-
பணி ெசCதா, ேபா"

விர89
)தி கா89ய".

அரச ஆ கி அவ கீேழ இ %"

எ& நிைன)ேத. ஆனா, எ ஆ8க( அவைர)

ேத9ேபான ேபாெத,லா

அவக( தைன பி9)" ெகா,ல)தா

வ கிறாக( எ& பய%" ஓ9வி8டா. எனா, அவைர க- பி9 க
19யாமேல ேபாCவி8ட". ந,ல ேவைளயாக நீ இேபா" வ%" ேச%தாC. உ
அபா எ ேக இ
ப8ட

கிறா? ெசா,. அவைர அைழ)" வ%" அ)த மாதேம உன

க89வி8 நா ஒC< எ)" ெகா(கிேற” எ& Aறினா.
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ெவ2றிேவல த சி2றபனி ேபைச உ-ைம எ& ந பிவி8டா. த
தாCத%ைதய, இ

மிட)ைத அ%த வKசகனிட

வKசகJைடய ெசா2கைள ந பி அவனிட

Aறிவி8டா. அ%த

அ= பாரா8ட<

ெதாட கினா.

அ& இர< அவ த சி2றபJட உ8கா%" சாபி8 ெகா-9 %தா.
சாபி ேபாேத அவக( பல ெசCதிக( ப2றி ேபசி ெகா-டாக(. ?ரகைள
ப2றிய ேப> வ%த". ேபேசா ேபசாக அ%த சி2றப “அ%த கால
மைலேயறி வி8ட". அப9ப8ட ?ரக( இேபா" எ ேக இ

கிறாக(” எ&

ச@)" ெகா-டா.

“ஏ இ,ைல? எ)தைனேயா ?ரக( இ

கிறாக(. ஆனா, அவக( த க(

?ர)ைத நிைலநா8 வாC=)தா கிைட கவி,ைல” எறா ெவ2றிேவல.

இைத ேக8 அவ சி2றப சிாி)தா. “உன
ேபா@
இ
இ

ஒ&

ெதாியா"

கிற". இ கி %" மிக) ெதாைலவி, ேதகத@ நா எ& ஒ

கிற". அ%த நா89ேல ஒ

த க

திைர இ

ெகா- வ%" ேச க A9ய ஒ

அ0)" வி8ட". அ%த

திைர ம8

கிற". அ%த) த க

திைரைய

?ரைன ேத9)ேத9 பா)" என
கிைட)" வி8டா, ந

நா892

ஒ

” எ& ெமாழி%தா சி2றப.

ெப Kெச,வ கிைட)த மாதிாி இ

“அ%த) த க

நா

திைரைய அைடவதி, என தைட இ

கிற"?’ எ& ேக8டா

ெவ2றிேவல.

“அ,0

பக0

க-/டாம, அ

ஒ

ேவதாள

காவ, இ %" வ கிற". அ%த

ேவதாள)ைத ெகா& ?7)த A9ய ?ர இ%த ம-Dலகி, இJ
பிற கவி,ைல” எ& ெசானா சி2றப.

“இேதா நா பிற%தி

கிேற. சி2றபா இெபா5ேத எைன அJபி

ைவ க(. எப9 அ%த) த க

திைரைய இ ேக ெகா- வ%"

ேச கிேற. இ%த 1ய2சியி, நா இற%தா0
1ழ கினா ெவ2றிேவல.

சாிேய” எ& ?ராேவசமாக
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உ-ைமயிேலேய இ%த ?ரெமாழிகைள ேக8 அவ சி2றப மகி7%"
ேபானா. த O7சி ப@)த" எ& க தினா. ேவதாள)தி ைகபி9யி,
சி கியவக( உயி ட மீ-டதி,ைல. அவகேளா இவJ

ேபாC ேசர8

எ&நிைன)" ெகா- ெவ2றிேவலைன வழி அJபி ைவ)தா.

.ர றப%டா

ெவ2றிேவல கட2கைர
மர கல)தி2

 ெச& ஒ ெபாிய மர கல

ேவ-9ய மர கைள

கயி&கைள

க89னா. அ%த

ேவ& ெபா (கைள

சி2றபனி ஆ8க( தயாாி)" ெகா)தாக(. எப9யாவ" அவைன
நா8ைடவி8 ெவளிேய2றினா,ேபா"

எ& சி2றப எ,லா உதவிக$

ெசCதா. அ%த மர கல)தி, அவJட ஐ ப" ?ர இைளஞக( =றப8
ெசறாக(.

பய கரமான கட@, அ%த மர கல த பயண)ைத) ெதாட கிய". ேதகத@
நா இ

திைச ேநா கி அத பாCமர கைள கா2& த(ளி ெகா-
?ரக( ‘ெவ2றி ெவ2றி ’எ& 1ழ கி ெகா- அ%த கப@,

ெசற". இள

ெச& ெகா-9 %தாக(.

கப, =றப8ட ம&நாேள ெவ2றிேவலனி சி2றப த அ-ண இ %த
இட)தி2  சில ஆ8கைள அJபினா. ஒ

நா( அரச

அரசி

இரவி,

M கி ெகா-9 %தெபா5" அ%த ஆ8க( அவகைள ெகாைல ெசC"
வி8டாக(.

பா%ட ஏறிவ#த

ெவ2றிேவலJ

திைர

அவJட ெசற ?ரக$ , வழியி, பல இ க8க$

ஆளாகி கைடசியி, ேதகத@ நா8ைட அைட%தாக(. அ%த ஊ கட2கைரயி,
அவக( இற கிய<டேனேய ேநேர அர-மைன

அைழ)" ெச,லப8டாக(.

ேதகத@ நா8ைட அெபா5" வி,லழகனி ெகா($ ேபரனாகிய ஓ அரச
ஆ- வ%தா. அவJ

ஒ

ெப-J

வயைத யைட%தி %தா(; அவ( ெப-க$

பி(ைள

இ %தாக(. ெப-, ப வ

ாிய பல கைலகைள

அறி%தி %தேதா, மாய ம%திர வி)ைத ெதாி%" ைவ)தி %தா(. ைபயேனா
அேபா" ஒ

சி&வனாகேவ யி %தா.
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ெவ2றிேவலJ

அர-மைன ேபாC ேச%தெபா5", அரச

ம2ற ?ரக$

சைபயி, சி காதன)திமீ" அம%" ெகா-9 %தா, ேதகத@ நா89
அரச. அவJ

இ =ற)தி0

அவ மக( ேமகமாைல மக காவ-ணJ

அம%தி %தாக(. ெவ2றிேவலJ

?ரக$

எதிாி, அைழ)" வரெப2ற" ,

அவகைள ேநா கி) ேதகத@ நா8டரச, அவக( எத2காக அ

வ%தாக(

எ& ேக8டா.

“அேச, த க( நா89, த க
எ க( நா8

திைர ஒ& இ பதாக ேக(விப8ேடா .அைத

எ)" ெச,லேவ இ

வ%ேதா ” எ& உ&தி

றாத

ர@,

ம&ெமாழி Aறினா ெவ2றிேவல.

“?ரேன, ேதவகேள ெந

க பயபவாக( அ%த) த க

திைரைய இப வள

நா89@ %" எ க( பா8டைன ஏ2றி ெகா- வ%த" அ%த) த க
அைத அைடபவ உ-ைமயிேலேய ெப

?ரனாக இ

திைர.

க ேவ- . நீ க(

அைத அைடவ" அாி" எேற நா நிைன கிேற” எறா அரச.

“அரேச, த க

திைரயி,லாம, தாயக ெச,வதி,ைல” எற உ&தியான

19<ட வ%தி

கிேற. எப9

அைத அைட%ேத தீ ேவ” எறா

ெவ2றிேவல.

“?ர இைளஞேன, உ உ&திைய நா ேபா2&கிேற. ஆனா,, அ" ?ர
ஒறினா, ம8

அைடய A9யத,ல. நா ெசா,0

/&

அ Kெசய,கைள ெசC" 19)தா,தா அ%த ெப ைம
கிைட

ாிய த க

திைர

” எறா அரச.

4 அ5$ெசய6க

த க

திைர த நா8ைட வி8 ேபாCவிடா" எற உ&தி அரசJ கி %த".

அப9யானா,, அ%த அ Kெசய,க( மிக கைமயானதாக)தா
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இ

கேவ-

எ& எ-ணினாக( ம2ற ?ரக(. ஆனா, ெவ2றிேவல

அய%" விடவி,ைல.

“அரேச, அ%த அ Kெசய,க( என எ& A&?களா?” எ& ேக8டா.

“ெசா,கிேற ேக(” எ& Aற) ெதாட கினா அரச.

“எனிட

யா

/> வி ேபா" ெந = ெவளிப . ெந = />வி
எ "கைள

கிறன. அைவ

அட காத இர- ெபாிய எ "க( இ
அட கி Sக)த9யி, மா89 நா

அ%த இர-

காணிநில)ைத உ5" தர

ேவ- .

“இர-டாவதாக, உ5" 19)த அ%த நில)தி, பற

மாய பா =களி ப2க(

சிலவ2ைற விைதயாக நடேவ- . ந8ட<டேன நில)தி@ %" 1ைள)ெத5 =
மாய ?ரகைள ேபாாி8 ெகா,ல ேவ- .

“கைடசியாக, த க
=ாி

திைரயி அ கி, இ %" இர<

பக0

M காம, காவ,

ேவதாள)ைத ெகா& ?7)தேவ- . இ%த அ Kெசய,கைள ெசC"

19)தா, அ%த) த க

திைரைய நீ அைடவத2

நா தைடயாக இ

க

மா8ேட” எ& ெசா,@ 19)தா அரச.

“எப9

நா இ%த அ Kெசய,கைள 19ேப” எ& உ&தி ெமாழி%" வி8

ெவளிேயறினா ெவ2றிேவல.

அரச சைபயி,தா அவ உ&தி Aறினாேன தவிர, அவ உ(ள)தி2 ( ஒ
தளசி ஏ2பட)தா ெசCதி %த". இ,லாத ெதCவ கைள ெய,லா
ெகா- த கப0

) தி

பினா. அ ேக அவJ

ேவ-9

ஓ உதவி கா)"

ெகா-9 %த".

இளவரசி ேமகமாைலதா அ ேக கா)" ெகா-9 %தா(. அவ( சில மாய
ம %"க( ெகா)தா(. அைவ ைகயி, இ %தா, க)தி
ஒ&

ெந =

அவைன

ெசCய 19யாெத& Aறினா(. அ%த ெகா9ய எ "கைள எப9 அட க
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எ& , பா = விைதயி@ %" கிள =

ேவ-

யழி கேவ-
ெசறபிற

எ&

?ரகைள எப9

ெசா,@ ெகா)"வி8 அவ( ேபாCவி8டா(. அவ(

ெவ2றிேவல த மர கல)தி2  ெச& ஓCெவ)"

ெகா-டா.

ம&நா( கைலயி,

றிபி8ட நா

காணி நில)ைத

A8டமாக நிறாக(. சாைவ ச%தி க வ%தி

>2றி ம க( A8ட

ெவளிநா8 ?ரைன

ச%தி க கா)தி %தாக(. ஓ உய%த ேமைடயி மீ" அரசJ
ேமகமாைல மக காவ-ணJ

அைமசக$

மக(

அம%தி %தா◌ாக(.

நில)தி ம)தியி, அ%த பய கர எ "க( பலமான கயி&களா, க8டப8
நி& ெகா-9 %தன அவ2றி / கி@ %" ெந =
ெவளிப8 ெகா-9 %த". அ%த எ "களிட
வ%தி

 ெப&

அகப8 ம9ய எ கி %ேதா

கிறாேன இ%த ெவ2றிேவல எ& ம க( அவJ காக இர கப8

ெகா-9 %தாக(. ேமகமாைல ஒ )திைய) தவிர எ,ேலா
கால

அவ இ&தி

வ%"வி8டெதேற எ-ணி ெகா-9 %தாக(.

ெந5
ெந5 4"வி* எ5(க

த ேதாழகளான ஐ ப" ?ரக$
Sைழ%தா. ?ரகைள ஒ
ெந

=ைடOழ ெவ2றிேவல அ%த நில)தி2 (

=ற)தி, நி2க ைவ)"வி8 அவ அ%த எ "கைள

கினா. ெவ2றிேவல எ "களி அ கி, வ%த<ட, அரசJைடய

ஆ8க( அவ2ைற க89யி %த கயி2ைற வாளா, ெவ89) "-9)" வி8டாக(.
உடேன அைவ ெப

/>வி8 ெகா- அன, க கியவ-ண

ெவ2றிேவலைன ேநா கி பாC%தன.

அவ2றி ெகா =க( இ பாணிேபா, Aைமயாக இ %தன. ெவயி, ஒளிப8
பளபளெவ& மினின. அைவ பாC%ேதா9 வ%த ேபா" நில
அவ2றி /

) "வார களி@ %" 1னி0

அதி%த".

அதிகமாக ெந =>ழ,க(

ெவளிப8டன. அ%த நிலேம ெந = ப2றி எாிவ"ேபா, கா8சியளி)த". ஆனா,,
அைவ ெவ2றி ேவலைன ஒ&

ெசCயவி,ைல. ேமகமாைலயி மாய ம %"

அவைகயி, இ %ததா, ெந பி அன, அவைன ஒ&

ெசCயவி,ைல.

ெவ2றிேவல நில)தி நவி, நிறா. எதி =ற)தி@ %" அவைன) தா க
ஓ9 வ%தன எ "க(. இர-

ெந

கி வ

ேநர

ெவ2றிேவல ச8ெட&

தா நிற இட)ைத வி8 விலகி ெகா-டா. இர- எ "க$
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ஒைறெயா& 189 ெகா-டன. உடேன அ%த எ "க$
ேகாப

ஏ2ப8 இர-

ஒ&

ஒ&

189 ேமாதி ெகா- ச-ைடயி8டன. த க( ெபா"

எதிாிைய அைவ மற%"வி8டன. ெவ2றிேவல அவ2ைற கவனி)" ெகா-
நிறா. அைவ ச-ைடயி8) கைள)த ேநர
ெச& இர-ைட

பா)" அவ2றி அ கி, பாC%"

ெகா ைப பி9)" இ5)தா. தயாராக இ %த ஏாி

Sக)த9யி கீ7 அவ2ைற Sைழ)" B89னா. அைவ ப> ேபா,
அட கிவி8டன. அவ 1"கி, த89 ெகா க ெகா க 1 நட%" ெசறன.
த89 ெகா)") த89 ெகா)" அவ அ%த நா

காணி நில)ைத உ5"

வி8டா. த கைள அவ அ9)") "=&)தாததா, அைவ அவJ
நறிட ேவைலபா)தன. ம க( எ,ேலா

இ%த சாதைனைய ைவ)த க-

வா காம, விய=ட பா)" ெகா-9 %தாக(. ெவ2றிேவல உ5" 19)"
எ "கைள மீ-

க89ேபா8டேபா" மாைல கதிரவ ேமைல மைலகளி,

சாC%" வி8டா.

ம&நா( காைலயி, நில)தி, விைதயிடலா எ& அரச Aறினா. ம க( கைல%"
ெசறாக(. ெவ2றிேவல த ?ர) ேதாழக$ட மர கல)தி2 )
தி

பினா. அரச த ஆ8கேளா

ம கேளா

அர-மைன ெசறா.

மாய .ரக

அ)த நா( ெபா5" வி9%த". ஊ ம க( திர- வ%" அ%த நா
நில)ைத

காணி

>2றி A9 நிறாக(. 1த, நா( நிைன)த"ேபா, ம க( அ&

நிைன கவி,ைல. 1த,நா( ெவ2றிேவல சாக ேபாகிறா எ&
நிைன)தாக(. அேறா அவ எப9 ெவ,ல ேபாகிறா எ& காணேவ-
எற ஆவேலா நிறாக(. அவ ெவ2றி ெபறேவ-

எ& அவகளி

ெநKச க( "9)" ெகா-9 %தன.

அரச த மக$டJ

மகJடJ

ேநர)தி, ெவ2றிேவலJ

வ%" ேமைடயி, அம%" வி8டா. சிறி"

தைன >2றி ஐ ப" ?ரக( =ைடO7%"வர வ%"

ேச%தா. அவ கள)தி2 ( Sைழ%த<டேனேய அர-மைன ஆ8க( ஒ
Aைடைய ெகா-வ%" ெகா)தாக(. அ%த Aைட நிைறய பற

மாய

பா =களி ப2க( நிைற%தி %தன.

Aைடைய ைகயி, வா கிய ெவ2றிேவல அ%த மாய ப2ைள அ%த நா
காணி நில)தி0

ஒHெவாறாக ந8 விைத)தா. எ,லா ப2கைள

அவ

ந8 19)த<ட திPெர& அ%த நில)தி@ %" 62& கண கான ?ரக(
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ேதாறினாக(. ம-D

(ளி %" ேதாறிய அ%த மாய ?ரக( அைனவ

ெவ2றி ேவலைன ேநா கி ஓ9வ%தாக(.

ெவ2றிேவல ெபாிய ெபாிய க2கைள எ)" அவக( மீ" ?சினா. அவ
ஓாிட)தி, நி,லாம, >2றி >2றி வ%" அவக( மீ" க2கைள ?சினா.

அ%த மாய ?ரக$ கிைடேய

ழப

ஏ2ப8ட". எதிாி, வ பவக(தா த க(

மீ" க,ைல எறிகிறாக( எ& ஒHெவா
எனேவ எதிெரதிராக வ%த ?ரக( த க$
த க$

வ

நிைன)" ெகா-டாக(.
( ச-ைடயி8 ெகா-டாக(.

(ேளேய ஒ வைரெயா வ ெவ89 ெகா& ெகா-

ெச)ெதாழி%தாக(.

ெவ2றிேவலனி அறி<) திறைமயினா, ஏ2ப8ட ெவ2றிைய க- ம க(
ஆரவாாி)தாக(.

ேவதாள9(ட ச:ைட

ேதகத@ நா89 அரச ெவ2றிேவலனி திறைமைய மன)தி2 ( பாரா89னா.
ஆனா,, த நா89, ஒ

ெப K ெச,வமாC இ

த க

ெவ2றிேவல ெகா- ேபாCவிவாேனா எற அச

திைரைய இ%த

அவ மன)தி,

9= %"

வி8ட". 1%தியநா( வைரயி, அவ அைத ப2றி கவைலபடாமேல இ %தா.
இேபா" அ%த கவைல ஏ2ப8வி8ட". இ %தா0

த Lதிைய

ெவளிப)தி ெகா(ளாம,, ெவ2றி ேவலைன பாரா89 ேபசினா.

“இளவரசேன! உ?ர)ைத அறி<) திறைமைய
பாரா8கிேற. நீ த க
ெசCயேவ-9யதி
த க

திைரைய அைடவத2

அKசா ெநKச)ைத

இJ

ஒ

ெசய,

கின". அைத நாைள காைலயி, ெசC" 19)தாயானா,,

திைரைய ம8ம,ல எ மகைள உன ேக க89) த கிேற!” எ&

Aறினா. அவ இப9 ெய,லா

Aற ேவ-

எ& நிைன கேவயி,ைல.

ஆனா,, ெவ2றிேவலனி க(ளம2ற இனிய 1க)ைத பா)த<ட அவ
மன)தி, ஓ அ= >ர%"வி8ட". இர- ேபா89களி, அவ ெவ2றி
ெப2&வி8டா எ& க-டேபாேத அவைன ஒ

மா?ரனாக அவ மன

மதி க)

ெதாட கிவி8ட". அதனா,தா இப9ப8ட ெசா2க( அவ வாயி@ %"
=றப8டன.
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ெவ2றிேவல மகி7சிட த ேதாழகைள அைழ)" ெகா- மர கல)தி2 )
தி

பினா.

ம&நா( காைலயி, ம க( A8ட
அ%த நா

காணி நில

நா

காணி நில)ைத >2றி Aடவி,ைல.

>காேபா, கா8சியளி)த". மாய பா =

ப2களி@ %" 1ைள)த ?ரகளி எ0 =க$
கா8சியளி)த அ%த நில)தி, க5 க$

ேதா0 நின1

ப %"க$

இர)த1மாக

கா ைகக$ தா

வ8டமி8 ெகா-9 %தன.

த க

திைர இ %த மர)ைத >2றி) தா ம க( A9 நிறாக(. அ

காவ,

நிற ேவதாள , எ&மி,லாதப9 அ& ம க( தைன >2றி A9யி பைத
க- ெப

ேகாப ெகா-ட". யா

மர)த9ைய ெந

காதப9 அ"

அவகைள பய1&)தி விர89 ெகா- நிற". எ,ேலா

Mர)திேலேய

நி& ெகா-9 %தாக(.

அரச

அவ மக( ேமகமாைல

மக காவ-ணJ

அ கி %த ேமைட ஒறிமீ" அம%தாக(. ேவதாள

அ%த மர)த9

வ%"

அவக( எதிாி, வ%"

நி& வண கிய".

“ஏ, ேவதாளேம! உJட ச-ைட ெசCய ஓ இள

?ர வ கிறா. எசாி ைக!”

எ& Aறினா அரச.

ேவதாள

இைத ேக8ட<ட ஆ கார)"ட எ5%" த க

திைரயி அ கிேல

ேபாC நி&ெகா-ட".

சிறி"ேநர)தி, ெவ2றிேவல அ
?ரகைள

வ%" ேச%தா. Aடவ%த ஐ ப"

"ர)திேலேய நி2க ைவ)"வி8 அவ தன%தனியாக

ேவதாள)ைத ேநா கி ெசறா. ேவதாள ஆேவசமாக அவைன ேநா கி
பாC%ேதா9 வ%த". உடேன ெவ2றிேவல த ைகயி, இ %த ஒ
ெபா9ைய அத 1க)தி, Mவினா. அ%த ேவதாள

மாய

அ%த இட)திேலேய மய க

ேபா8 வி5%த". உடேன அவ த வாளினா, அத தைலைய ெவ89 உடைல
A&Aறாக) "-9)" ேபா8டா. A9 நிற ம க(
ஆரவாாி)தாக(. அரச

"கல)"ட

அவJைடய திறைமைய பாரா89னா.

20

ேமகமாைல தி5மண

அேற அவ அவJ
மகைள) தி மண

தி மண

திைரைய ெகா)தா. அத2

ம&நாேள த

ெசC" ெகா)தா.

19%த<ட அவ சில நா8க( வி %"-பத2காக) த கினா. பிற

த நா8

த க

)த க

 =றப8டா.

திைரைய பிாிவ"Aட அரச

பிாிவ"தா ெப

 ெபாிதாகபடவி,ைல. த மகைள

"யரமாக இ %த".

“அபா, நீ க( கவைலபட ேவ-டா

நா க( அ9 க9 உ கைள வ%" பா)"

ெகா($கிேறா ” எ& ேமகமாைல Aறினா(.

கைடசியி, அவக( ஒ நா( =றப8 வி8டாக(. ெவ2றிேவல த
மர கல)ைத =றபவத2 ) தயாாி)தா. அைத பா)த ேமகமாைல,
“மர கல)தி, உ க( ?ரக( வர8 . நா த க

திைரயிேலேய ெச,ேவா ”

எறா(.

“எப9?” எ& ேக8டா ெவ2றிேவல.

“இப9)தா!” எ& ெசா,@ அவ( சில ம%திர கைள) த க
Aறினா(. உடேன அ" த இற ைககைள அைச)த". அத2
அரசாிட

விைடெப2& ெகா- ெவ2றிேவலJ

திைரயி காதி,
/> வ%" வி8ட".

ேமகமாைல த க

திைரயி, ஏறி உ8கா%தாக(. அ" தாவி பாC%" வானி, ஏறி
ேமகம-டல களி வழியாக ெசற". ெவ2றிேவல நா8ைட ேநா கி
பற%த".

ெவ2றிேவலனி சி2றப அ& அர-மைன உபாிைகயிேம, கா2&
வா கி ெகா- நி&ெகா-9 %தா. அேபா" வானி, ஒ
ேதாறிய". நிமி%" பா)தா. தாவி பாC%" த க

மின, ஒளி

திைர பற%" வ வைத

க-டா. அதமீ" ஓ இளவரசிட த அ-ண மக ஏறிவ வைத
க-டா.
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எதிபாராம, அவ திPெர& க-ட கா8சி அவ /ைளைய சிதற9)"
வி8ட". “ஐேயா! இனி நா பிைழ கமா8ேட!” எ& Aறியப9 கீேழ தடாெல&
?7%தா. அHவள<தா! அவ /> நி&வி8ட".

ெவ2றிேவல அ%த நா8ைட ேமக மாைலயி உதவிட சீ
வ%தா. தாவிபா
நா8

த க

திைரயி, ஏறி ேமகமாைல அ9 க9 ேதகத@

 ெச& த த%ைதைய த பிைய

இபமாக இ %தன.

எ

இப

த கேவ

இனிய கைத 19%தேத!
----------------

சிற=மாக ஆ-

பா)" வ%தா(. எ,ேலா
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2. கவ

ைக (சிகைத)
சிகைத)

ஆசிாிய:
ஆசிாிய: பாவல நாரா.
நாரா. நாசியப

Source:
க(வ

ைக

எ5திய" : நாரா. நாசியப
ஆசிாிய “இள% தமிழ", ெசைன- 14
விைல 15 கா>க(
ெவளியிேவா : கைலபிர>ர , ேதவேகா8ைட. 623302
கைல பிர>ர

ெவளி – 5

ெச%தமி7 பதிபக
---------------------பதிைர
த பிகேள ! த ைகயேர !.

"க(வ

ைக" கைல பிர>ர)தி ஐ%தாவ" ெவளி. 23 ஆ-க8

அ=(ள

மீ-

1

ெகா-ட அ-ண "நாரா. நாசியப" அவக( எ5திய".

ெவளியிவதி, மி க மகி7சியைடகிேற.

நீ க( எ,லா

உ க( எ-ண)ைத எ க8

எ5"?க( எ& ந =கிேற.

அ=(ள,
VR. ARUNACHALAM, MADRAS-4
------------கவ

ைக

அ%த கால)தி, ேவடக( தனி) தனியான A8ட
அவகளி, ஒHெவா

A8ட)தி2

ஒHெவா

A8டமாக வா7%" வ%தாக(.

தைலவ உ-. அவேன

அவக( ேவட அரச எ& Aபிவாக(. அவ ஆைணப9 ம2ற ேவடக(
நடபாக(. ேவ8ைட

 =றப8 ேபா

ேபா" அவ 1ேன நட க

அவ பி ம2றவக( நட%" ெச,வாக(. அவ எ

ெசறா0 , அவைன
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இர- ேவடக(: ெதாட%" ெச,வாக(. ேவடக$
யி %தா0 , நகர)தி, உ(ள அரசக$
விைள

ெபா (களி, ஒ

அவ தைலவனா-

க8ப8டவ தா. கா89,

ப திைய அவ நகர)ைதயா$ அரசJ

கபமாக க8டேவ- . இJ

வி, வைள க, அரச பைடயி,

அவ த ஆ8கேள அJபி ெசா,@)தர ேவ- . இ" ேபா,

உ(ளவக$
கா8டரசக$

நா8டரசக$

ஒ

வைகயான ஒப%த

ெகா,@மைல கா89, இ" ேபா, ஒ ேவட A8ட

இ %" வ%த". அ A8ட)

தைலவJ

ஒ

எெபா5"

காகைள >2றி ெகா- திாிவா. அவ, ைகயி, வி,0

அ =

மக இ %தா. அவJ

இ %" வ%த".

ந பி எ& ெபய. ந பி

.

எெபா5" தயாராக நாேண2றியப9 இ

9ைச

வராமேல

அவ பல நா8க( காகைள >2&வா. அெபா5" கண கி,லாத
மி க கைள ெகா&

விபா. மைலகளி மீ" ஏறி இற

விைளயா8. ந பி, ேவட தைலவJ

வ" அவJ ெகா

ஒேர மகனாைகயா,, அவ வி பப9

தனியாக >2ற வி89 %தா. அவைன என

2ற

ெசCதா0 க-9 கேவ

மா8டா. அHவள< உாிைமயளி)தி %தா. ம2ற ேவடக$ அH த க(
தைலவ மக எ& அவ ெசC

"ப கைள ெபா&)" ெகா($வாக(.

சில சமய களி, அவ =@யி ேதாைல ேபா)தி ெகா- மர)தி@ %தப9
ேவடக$

ம)தியி,

திபா. அவக( எ கி %ேதா =@ பாCகிற" எ&

எ-ணிபய%" பைதபைத)" சிதறி ஓவாக(. உடேன =@)ேதாைல நீ கிவி8
ெவளியி, வ%" சிாிபா. இப9 பல ேவ9 ைகக( ெசC"ெகா-ேட அவ த
வா7 ைகைய இபமாக ெச0)தி வ%தா.

ஒ

நா( ந பி, ஒ

மர)தி ேம, ஏறிபழ

அெபா5" கீேழ ஒ

பறி)" ெகா-9 %தா.

திைர நி2பைத பா)தா.

திைரயி, வ%த ஆ( அைத

மர)த9யி, க89வி8 எத2காகேவா இற கி நட%" ெகா-9 %தா. ந பி
மர)ைத வி8 கீேழ இற கினா.

திைரைய அவி7)" அத 1"கி,

ஏறி ெகா- கிள பினா. அ" பா-9ய மனனி
?ரக(, சிறி" Mர)தி, த கியி %தாக(. எ,ேலா
வத2காக வ%தி %தாக(. பா-9யJைடய

திைர. அவJைடய பைட
கா89, ேவ8ைடயா-

திைர பKசாC =றபைத க-ட

?ரக(, அரச தா ஏேதா ெகா9ய மி க)ைத விர89 ெச,கிறா எ& எ-ணி
அ%த
திைர

திைரைய) ெதாட%" த க(

திைரகைள த89 வி8டாக(. த பி

ெசற வழியி, பா-9ய பைட?ர. அைனவ

பற%" வி8டாக(.
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ள)தி, நீ அ %"வத2காக ெசற பா-9ய
ேக8) தி

பி வ%தா. அ ேக த

திைரக( கிள =

ச)த)ைத

திைரைய , பைட ?ரகைள
கிள பி வி8டாக( எப" ,

காணவி,ைல. எத2காக) தைன வி8 அைனவ

திைரைய யா எத2காக ெகா- ெசறாக( எப" , அவJ

த

=ாியவி,ைல. கா,நைடயாக ஊ

( ேபாவத2



அவJைடய உய தைம

இட ெகா கவி,ைல. என ெசCவெத& =ாியாம,, ேவட தைலவ
த கியி %த

9ைச ேநா கி தட%தா.

இத2கிைடயி,, ந பிைய அரசென& நிைன)" பி ெதாட%த ?ரக(, அ%த
திைரயி ேவக)ைதபி9 க 19யாம, பி த கி வி8டாக(. விர89ய ஆ8க(
நி& வி8ட பிற

ந பி, ேவ& வழியாக

திைரைய) தி பி) த

9ைச

ேநா கி) த89னா. ?ரக( எHவளேவா ேநர , ஓாிட)தி, கா)தி %" , அரச
தி

பி வராததா, அ)த நா8 காைல நக ேநா கி கிள பி வி8டாக(. .

ந பி

திைரைய ஒ

மர)தி, க89வி8) த

பா-9யJ , ேவட. தைலவJ

வ%தா. அ ேக,

உ8கா%தி %தாக(. அ ேக வ%த ந பி!

“அபா! இ& காைலயி, மாமர)த9யி, ஒ
பி9)" ெகா-, சவாாி

9ைச

திைர நிற". அைத

கிள பிேன. அ%த

திைர கார, அவJைடய

ஆ8கைள வி8 விர89னா. நா அகபடேவ. இ,ைலயபா.” எ& த
திறைமைய Aறினா. “ஏ-டா, அரச ைடய
சவாாி

திைரைய, ஆைணயி,லாம,

ெகா- ேபாகலாமா?” எ& அத89னா ேவட) தைலவ. அவ

உடேன பா-9யைன பா)", “ஏைனயா, நீேர ெசா,0 , சவாாி ெசC" பா)தா,
என

ைற%" வி . இத2ெக,லா , உ)தர< ேக8டா, நட

ேக8டா. பா-9யJ

ஒ =ற

ேகாப1 , ஒ =ற

மா?” எ& த89

வ )த1மாக இ %த".

அவ ேவட தைலவைன 1ைற)" பா)தா. உடேன ேவட தைலவ, “ேட
ந பி, எ8ட நி& ேப>! அரசாிட

இப9)தா ேப>வதா?” எ& அத89னா.

உடேன ந பி, ”ஓேகா இவதா பா-9யரா? ஏைனயா நீ ஐ6&
ைவ)தி

கிறீேர, இ%த

திைரைய என

திைர

) த%"வி . இ" மிக அ ைமயான
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திைர. எ சவாாி

ஏ2ற

திைர! நாேன ைவ)" ெகா(கிேற. சாிதாேன?”

எ& ேக8டா. அரச எ& ெதாி%த பிற
த பியி மீ" பா-9யJ

ஒ

சிறி" Aட அKசாம2 ேப> ,

வைகயான அ= பிற%த". சாி நாைள

திைர யJ=கிேற. இெபா5" இ%த
ேவ- ” எ& ெகKசினா. இ%த

ேவ&

திைரைய ெகா, நா ஊ ேபாக

திைரதா பா-9யேர ந,ல

திைர,

இைத. நாைளயJ=வதானா, இ& த கிேற. இ,லாவி8டா, கிைடயா"”
எ& ெசா,@ வி8டா ந பி! “சாி” ெய& ெசா,வைத) தவிர பா-9யனா,
அெபா5" ேவெறா&

ெசCய 19யவி,ைல. கைடசியி,

திைரைய

வா கி ெகா- அர-மைன ேபாC ேச%தா. அ)த நா( பா-9ய
அர-மைனயி@ %" ஒ
அ" 1த, அ%த

?ர வ%"

திைரைய ெகா)" வி8 ேபானா.

திைரட கா ேம >2&வேத ெதாழிலாக ெகா-டா

ந பி!

ஒ

நா( ெகா,@மைலைய >2றி ெகா- வ%தா த பி! ஓாிட)தி,

மைலசார@, ஏேதா மனிதக( ேப>
நி&)தி ஒ

=த

அரவ ேக8ட". ச8ெட& த

திைரைய

 பினா, க89வி8 மர)தி ேம, ஏறி நி& பா)தா.

மைல சார@, ஓாிட)தி, /& ஆசாமிக( A9 நி2ப" , ஒ வ, மைல
அ9 க9 ேபாC வ வ"
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எ& அவJ

ேபால) ேதாறிய". மைல

கீ7 எப9 ேபாCவர

 =ாியவி,ைல. அ& 1த, தின1

அ ேக வ வா. மர)தி ேம,. ஏ&வா: அ%த /& ேப
பாபா. பிற

ஒ

கீ7

அேத ேநர)தி2
ேபசி ெகா(வைத

ேபாCவிவா, இப9யாக பல நா8க( ெசறன.

நா( அவக( /வ

ேபசி ெகா-9 %" வி8 ெசற பிற , அ ேக ஏ

A9 ேப>கிறாக(, அ%த இட)தி, அப9 என இ

கிற", எ& ெதாி%"

ெகா(வத2காக, ெம"வாக அ%த இட)ைத ேநா கி நட%தா. அ%த இட)ைத>2றி
ஒேர =2&

=த

ெச9

ெகா9 , மர1மாக வள%தி %த". ெவளியி, நி&

ெகா- பா)தா, சாதாரணமாக அ%த இட யா க-D

ெதாியா". அ%த

இட)ைத >2றி>2றி நறாக கவனி)தா ந பி; மைலயியி. நவி, ஒ
பாைற "-டாக இ ப"ேபா, ெதாி%த". அத2  ச2&) Mர)தி, ஏேதா ஒ&
மினி ெகா- கிட%த". ேபாC அைதெய)" பா)தா, ைவர க2க( பதி)த
த க ச கி@ அ". ந,ல ேவைலபாக( ெசCயப89 %த". சாி, மீதிைய
நாைள

 பா)" ெகா($ேவா

எ& அைத எ)" ெகா- தி

பி
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வ%"வி8டா. அவJ
ெகா(ளேவ-

அத பிற

எ& ஒ

விவரமாக) ெதாி%"

ஆைச-டாகிய".

ம&நா( ம&ப9 வ%" பா)தா, அ& அவக( வ வத2

அ%த இட)தி, ஒ
ஆசாமிக$

அ%த /& ஆ8கைள ப2றி

1ேப

மர)தி பினா, ஒளி%"ெகா- நிறா. அ%த /&

வ%தாக(, அவகளி, ஒ வ தா தமிழ. ம2றவக(

இர-ேப

தைலைய) தி8) தி8டாக வழி)", 19யி

இட)தி, இர-

சைடக( பினி) ெதா கவி8 ெகா-9 %தாக(. அவக( ம ேகா@யக(,
அவக( /வ
அெத,லா

வ%" ம ேகா@ய ெமாழியி, ஏேதேதா ேபசி ெகா-டாக(.

ந பி

ஒHெவாைற

 =ாியவி,ைல.. ஆைகயா, அவக(. ெசய,
ஊறி கவனி)தா. ெநேநர

ஏேதேதா ேபசி ெகா-9 %"

வி8, அ%த ம ேகா@யகளி, ஒ வ, தனியாக நிற பாறா க,@ அ9யி,
எைதேயா அ5)தினா. ம2ெறா

ஆ( அைத ெம"வாக சாC)தா. பிற

/வ

உ(ேள ெசறாக(. உ(ேள என ெசCதாகேளா ெதாியவி,ைல. சிறி" ேநர
ெசறபிற

/வ

ெவளியி, வ%தாக(. ம ேகா@ய இ வ ைகயி0 த க

பாள க( மினின. அவ2ைற ம9யி, க89 ெகா-டன. பிற
நட%தன. Mர)தி, ஒ

எ,ேலா

கா,வாC இ %த". அதி, அெபா5" த-ணீ

கிைடயா". அதி, இற கி அ%த கா,வாC ஓ9ய திைசயி, நட%" ெசறாக(,
ந பி, தி

பிேபாC

திைர மீ" ஏறி ெகா-டா. அ%த கா,வாC

Mர)தி, அைதெயா89யவாேற

அ%த கா,வாC ஒ

 சிறி"

திைரைய நட)தி ெகா- பற%தா.

ஆ2ற கைரயி, ேபாC 19%த" அ%த இட)தி, ஒ

மர)த9யி, மைறவாக

திைரைய க89வி8 ஒ

மர)திேம, ஏறி

உ8கா%"ெகா-டா. கா,வாC வழியாக நட%" வ%த ஆ8க( ஆ2ற கைர
வ%த"

வண க

வழியாகேவ ேம2

Aறி ெகா-டாக( பிற

தமி7நா8ைட ேச%த ஆ( கைர

ேநா கி நட%தா. ம2ற இ வ

படைக அவி7)" ெகா- =றப8டன. பட
ேபா கி, ெசற". சிறி" Mர

அ

க89ைவ)தி %த

ஆ2றி, ேம2

ெசற<ட அதி, இ %த ஒ

ேநா கி அத
ம ேகா@ய

ந பி-யி %த மர)ைத, >89 கா89 எனேவா ெசானா. அவJ

தி

பி

பா)" வி8 ஏேதா ேபசி ெகா-டா. ந பி அவக( ெசற தி ைகேய பா)"
ெகா-9 %தா. அ%த ம ேகா@ய இ வ

தா அவகைள கவனி)தைத

க-ெகா- வி8டாக( எபைத ந பி உணரவி,ைல. பிற

இற கி

திைரைய) தமி7 ஆசாமிேபான திைசயி, த89வி8டா. ெவ Mர
அவனா, ஒ&

க- பி9 க 19யவி,ைல. பிற

மன

ேபா

ச@)தவனாக ?
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தி

பினா. அ)த நா( காைலயி, எ5%த உட

வழ க ேபா, அ%த /& ேப ச%தி

இட)தி2

கீ7 ேநா கினா. அ%த) தமி7 ஆசாமிம8
சிறி" ேநர)தி, அவ மைல

திைரமீ" ஏறி ெகா-,
வ%தா. மர)தி ேம, ஏறி

அ ேக நி& ெகா-9 %தா.

ேழ மைறவ"ேபா, ேதாறிய".

ந பி மர)ைதவி8 கீேழ இற கினா. மைற%" மைற%" அ%த இட)தி2 
ேபாC மர)தி பி ஒளி%" ெகா-, நடபைத கவனி)தா. தமி7 ஆசாமி ஒ
ஆேள, கீேழ உ(ள ஒ

க,ைல காலா, அ5)தி ேமேல உ(ள பாறா க,ைல

நிமி)தி அ%த இைட ெவளிைய /9னா. பிற

அவ அ%த கா,வாைய ேநா கி

நட%தா.

அவ. ெசற பிற

த பி ெம"வாக ெவளியி, வ%தா. >2&12&

ஒ 1ைற

பா)" ெகா-டா. அ%த அ9யி, இ %த க,ைல அ5)தி ெகா-,
ேமேலயி %த பாறா க,ைல =ர89னா. உ(ேள ஒேர இ 8டாக இ %த".
ெகாKச Mர த89) தடவியப9 நட%" ெசறா. பிற
வ%த". அ%த

ைக 15வ"

எ கி %ேதா ெவளிச

தகதகெவ& ஒளி?சிய". அ

வி)தி %தெத,லா , த க , ெவ(ளி, ைவர

1த@ய விைலய%த ெபா (க(.

அவ2றி, சிறி" சிறி" அ(ளி) த ேவ89யி, ம9க89 ெகா-டா.
வி&வி&ெவ& ெவளியி, வ%தா. ேநராக

திைரேயறி) த

9ைச



=றப8டா.

அப9 =றப8 ேபானவ அ%த பாைறைய /9 ைவ காம, ேபாCவி8டா.
அத பிற

அ& மாைலயி, ச%தி)த /& ஆசாமிக$

யாேரா, த கைள

க- பி9)"வி8டாக( எபைத) ெதாி%"ெகா-டாக(. அத2 ) த %தப9,
ஏ2பா ெசC" ெகா(ள) தி8டமி8டாக(. அ)தநா( காைலயி@ %" /&
ேப

மர க$

 பினா, ஒளி%தி %", அ

வ

ஆைள - பி9)"விவ"

எ& தி8டமி8 ெகா-டாக(.

ேநராக)த

9ைச ெசற ந பி, அ ேக த அபா இ,லாதப9யா, ம&ப9

மன ேபான ேபா கி,

திைரைய) த89வி8டா, கைடசியி, நகர)தி அ கி,

வ%" வி8டா. ேபாC பா-9ய மனனிட

இ%த ெசCதிைய Aற

ேவ-ெம& ேதாறிய". ேநராக அர-மைன

 ெசறா.
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வாயி@, நிற காவலாிட

‘அரசைர ந பி பா க ேவ- ’ எ& ெசா,0 க( !

எறா. “இெபா5" யா

பா க19யா". நாைள வா” எ& ம&)தன.

“எJைடய அரசைர நா வி

பிய ேபா" பா க 19யாதா?” எ& ேக8டப9

ேவகமாக உ(ேள Sைழ%தா ந பி. காவலக( ஓ9வ%" அவைன பி9)"
ெகா-டாக(, அரசைன உடேன பா க ேவ-

எறிாி%த ந பி

இ" ெபாிய
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