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Source:Source:Source:Source:    

ேகா�� கிழா�  

கி. வா. ஜக
நாத 

அ�த நிைலய� �மிெட�, ெசைன -14 

தமி�� �ைண�பாட�  -  ஏழா� வ#�$ 

தி%�திய பதி�$, 2012 <br>விைல 0.90 கா&க' 

--------- 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

1. ேசாழ நல(கி'ளி 6. $லவ� உயிைரமீ�ட- 

2. ேகா��கிழா� 7. உைற/� �01ைக 

3. சா�தனாாி அறி2ைரக' 8. கவி3 ெச-வ� 

4. ஏெழயி0 ேபா� 9. உயி� மீ4ட #ழ
ைதக' 

5. ஆ�� �01ைக 10. கி'ளி வளவ $க� பாட- 

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

1. 1. 1. 1. ேசாேசாேசாேசாழ� நல�கி�ளிழ� நல�கி�ளிழ� நல�கி�ளிழ� நல�கி�ளி    

 

“இ�ேபா� ப�ட��7# வ
தி%7#� மன இளைம8ைடயவ எ1 

ெசா-கிறா�கேள!” 

 

“ெசா-கிற� என? இளைமைய உைடயவதா. அதனா- என? சி(க�தி 

#�:ெயறா- யாைனைய ெவ-லாதா?” 

 

“எ�தைனேயா ;ர3 ெசய-கைள3 ெச<� த� ெவ0றிைய� பிற நா=களி>� நா�:ய 

மன�க' பிற
த #ல� ஆயி0ேற, ேசாழ#ல�! இ
த7 #ல�தி ெப%ைம7#� 

ேசாழ நா�: சிற�$7#� ஏ0றப: ஆ�சி $ாி8� ஆ0ற- இ
த இைளய 

மன?7# இ%7#மா?” 

 



3 

 

“பழ(கால�தி- ேசாழ #ல�தி- கதிரவனாக விள(கிய காிகால இ?�  

இளைமயி- அரைச ஏ0றா. அவ ெப0ற $கைழ யா� ெபற �:8�? இ1� 

ேசாழ நா= காவிாியினா- வள� ெப01 வா�கிறத0#7 காரண� காிகால 

க�=வி�த கைரதாேன? நா� வா�கிேறாேம, இ
த உைற/�; இ
நகர� இ@வள2 

அழகாக2� சிற�பாக2� இ%�பத0# அ
த மன� பிராதாேன காரண�?” 

 

இ@வா1 உைற/ாி- வாA� #:ம7களி- இ%வ� ேபசி7ெகா4:%
தன�. 

அ�ேபா�தா ேசாழநா�: அரசனாக நல(கி'ளி எபவ அாியைண 

ஏறியி%
தா. அவ இள� ப%வ�ைடயவ. அதைன�ப0றிேய இ%வ%� ேபசி7 

ெகா4:%
தா�க'. 

 

“ப4ைட7 கால
ெதா�= வ%� பழமன� #:க' தமி� நா�:- B1 உ4=. 

ேசாழ� #:8� பா4:ய� #:8� ேசர� #:8� ஆகிய இ
த B1 #ல�� 

பழைம7#� ஆ0ற>7#� அைடயாளமாக விள(#கிறன. அ
த Bறி>� ேசாழ� 

#ல�தி ெப%ைமேய ெப%ைம!” 

 

“ஆ�! நா� ேசாழ நா�:- வா�கிறவ�க'. அதனா- நம7#3 ேசாழ� #ல
தா 

உய�வாக� ெதாி8�. பா4: நா�:- வா�கிறவ�கைள7 ேக�=� பா�. 

அவ�கCைடய மன� #:ையேய சிற�பி�பா�க'.” 

 

“உ4ைமதா. ஒ@ெவா% #:7#� ஒ@ெவா% சிற�$ உ4=. அ
த3 சிற�$ 

ம0றவ�கC7# வரா�. ேசாழ நா= எறாேல ேசா01 வள� உைடயெதபைத ம0ற 

நா�=7கார�கC� ஒ�$7ெகா'வா�க'. தமிழக�தி- உ'ள ஆ1கC7#' காவிாி 

ெபாிய�. இ
த� ெபாிய ஆ0றினா- வள� ெப1� ேசாழ ம4டல�தி நீ� 

வள�ைத8� நில வள�ைத8� $லவ�க' பாரா�:யி%7கிறா�க'.” 

 

“வள� சிற
த ேசாழ நா�:- நா� பிற
தத0காக� ெப%மித� அைடய�தா 

ேவ4=�.” 

 

“அத0காக நா ெசா-ல வரவி-ைல. இ�தைகய நா�ைட7 கா7#� கடைமைய ேம0 

ெகா'C� மன அறி2� ஆ0ற>� உைடயவனாக இ%7க ேவ4=� அ-லவா?” 
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“ேசாழ� #ல�தி- உதி7#� யா%ேம ஆ0ற>ைடயவ�களாக இ%�பா�க'. சில ேப� 

சில சமய(களி- ம7களி அ$7# உாியவ�களாக இராம0 ேபான�4=. ஆனா- 

ெப%�பா>� ேசாழ மன�க' #: ம7களி நைமையேய த��ைடய 

நைமயாக எ4ணி ஆவன ெச<� வ%வா�க'. இ�ேபா� மனனாக வ
தி%7#� 

நல(கி'ளி8� ேசாழ #ல�தி ெப%ைமைய� பா�கா��� $க� ெப1வா எேற 

நிைன7கிேற.” 

 

“அரச எ@வள2 ஆ0ற- உைடயவனானா>� அவ?7# அைமகிற 

அைம3ச�க' த7கவ�களாக இ%7க ேவ4=�. அரச?7# வழி கா�=� அறி2� 

அEபவ�� உ'ளவ�க' அைம3ச�களாக இ%
தா-, ஆ�சி நறாக நைடெப1�. 

#:ம7க' அ
த ஆ�சியிகீ� நைமைய அைடவா�க'.” 

 

இ@வா1 ேசாழ நா�:- பல%7# அரசைன� ப0றிய ஐய� இ%
� வ
த�. 

இளைம� பிராய� உைடயவனாத� நல(கி'ளி பைகவ%7# அGசாம- ெப%� 

பைடைய3 ேச��� ம7கCைடய மதி�ைப8� ெப1� நிைலயி- இ%
தா. ந-ல 

ேவைளயாக அ
த மன?7# அைம3சராக2� அைவ7கள� $லவராக2� 

வா<�தா� சா�தனா� எற சாேறா�. அவ� உைற/ாி- வா�பவ�; தமி� இல7கிய 

இல7கண(களி- நிர�பிய $லைம8ைடயவ�; சிற
த கவிஞ�; ேசாழ மன�களி 

ெப%ைமைய ந# அறி
தவ�; நல(கி'ளியி கால��7# �ேப ேசாழ மனன� 

அைவ7கள��� $லவ�களி- சிற
தவராக இ%
தா�. நல(கி'ளி த த
ைத 

இற
த2ட இளைமயிேல �:ைய� தா(கேவ4: வ
த�. ேசாழ� #ல��7#ாிய 

அாியைணயி- அ@வள2 இள� ப%வ�தி- அவ ஏ1வதனா- அவ?7# 

வழிகா�ட� த7க சாேறா�க' இ%7க ேவ4=ெம1 அவ?ைடய அைன 

எ4ணினா'. அவ த
ைத இ%
த கால�தி- உைற/�3 சா�தனாாி 

$லைமைய8� ச�ர� பா�ைட8� ந# அறி
தவ' அவ'. ஆத� அ�ெபாியா� 

த?ைடய மக?7# அறி2ைர Iறி ந-வழி�ப=��� �ைணயாக வா<�தா- 

நலமாக இ%7#� எ1 எ4ணினா'. ஒ% நா' அ� $லவ� ெப%மாைன வ%வி��� 

த க%�ைத� ெதாிவி�தா'. 

 

ஆ4:- இைளயராக இ%7#� அரச�கC7# அறி2ைர I1� ெபாிேயா�கைள 

��க4 எ1 ெசா-வ� பைழய கால வழ7க�. நல(கி'ளியி?ைடய அைனயி 

வி%�ப�ப:ேய சா�தனா� எ?� $லவ� அ@வரச?7# ��க4 ஆனா�. 
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அதனா- அவைர யாவ%� உைற/� ��க4ண சா�தனா� எ1 சிற�பி�� 

வழ(க� தைல�ப�டன�. 

 

இைளய ேவ
த ேசாழ ம4டல�தி அர&ாிைமைய ஏ0றா; அவ?7#ாிய 

ந->ைர வழ(கி, ெச<ய� த7கைவ இனைவ ெச<ய�தகாதைவ இனைவ எ1 

அறி21�த ��ெப%� $லவராகிய ��க4ண சா�தனா� இ%7கிறா� எற 

ெச<தி ேசாழநா�= ம7கC7#� ெதாி
தேபா�, அவ�கC7# ஆ�சி இனி� நிகA� 

எற ந�பி7ைக உ4டாயி01. 

 

நல(கி'ளி த #ல��7# ஏ0றப: ஆ4ைமயி0 சிற
தவனாக இ%
தா. 

ம0றவ�க' அவ?7# ��க4ணாக இ%
தா- அவ�க' அரசியேலா= 

ெதாட�$ைடய E�ப(கேள மா�திர� அறி21��வா�க'. ஆனா- ��க4ண 

சா�தனா� ெப%� $லவர-லவா? தமி� J-கைள அவாிட� நல(கி'ளி பயிறா. 

பைகவைர ெவ1 பல நா=கைள அ:�ப=��� ேவ
த?ைடய ;ர� 

சிற�$ைடய�தா. ஆனா>� அ
த ;ர�ைத� பல%� ெதாி
� ெகா'C�ப: 

$லவ�க' பா:னா- ேவ
த?ைடய $க� பர2�. $லவ� பா=� $கைழ உைடய 

மன�கைள வ%(கால ம7கCைடய பாரா�=7# உாியவ�க' எற உ4ைமைய 

நல(கி'ளி உண�
தா. தமி� நய� ேத%� ஊ7க� அவனிட� மி#தி ஆக ஆக� 

$லவ�களிட�தி- அவ?7# மதி�$ மி#தி ஆயி01. ‘நா� ேசாழ� #ல�திேல 

பிற
ததனா- ெபாிய $க� ெப0ேறா�. மனைர7 கா�:>� $லவ�கைள�தா 

சாேறா�க' சிற
ேதாராக மதி�பா�க'. நா�� $லவ� வாிைசயி- ஒ%வ� 

ஆகேவ4=�’ எற வி%�ப� ேசாழ?7# உ4டாயி01. 

 

ெச
தமி�� ெப%� $லவராகிய சா�தனா� அ%கி- இ%7#�ேபா� நல(கி'ளியி 

வி%�ப� நிைறேவ1வ� அ%ைமயான ெசயலா? அ� மன?� இனிய கவிைத 

இய01� வைம உைடயவனானா. தா?� $லைம ெப0றதனா- $லவ�கCைடய 

தர�ைத உண%� ஆ0ற- அவ?7# அதிகமாயி01. அவனிட� இ%
த $லைம� 

திற� அவனிட� ெபாறாைமைய உ4டா7காம- $லைம7# மதி�பளி7#� 

இய-ைபேய வள��த�. அதனா- த4டமி�� $லவ� பல� அவனிட� வ
� பா:ன�; 

பா:� பாிசி- ெப013 ெசறன�. அவ�க' வாயிலாக நல(கி'ளியி $க� ேசாழ 

நா= �Aவ�� பரவிய�. அ� மா�திரமா? $லவ�க' எ
த நா�:- பிற
தா>� தமி� 

வழ(#� இட� எ(#� ேபா<வ%� உாிைம பைட�தவ�க'. ஆதலா-, பா4: நா=, 

ேசர நா= எற ம4டல(கC7#� ேபா#�ேபா� அ(#� நல(கி'ளியி $கைழ� 

பர�பின�. அவ $லவ� பா=� $கAைடயவ ஆனா. அவனிட� வ
த 
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$லவ�களி- ேகா�� கிழா�, ஆல�L� கிழா�, ம�ைர7 #மரனா� எபவ� பா:ய 

பாட-க' இ�ேபா�� நம7#7 கிைட7கிறன. 

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

2. 2. 2. 2. ேகா�� கிழா�ேகா�� கிழா�ேகா�� கிழா�ேகா�� கிழா�    

 

ெதா4ைட நா�:- ேகா�� எப� ஓ� ஊ�. அ(#'ள ேவளாள� #: ஒறி- 

ேகா�� கிழா� பிற
தா�. சா-$�, ெத<வ ப7தி8�, தமி�� $லைம8�, ேபரறி2� 

நிர�பிய #ல�தி0 பிற
த அவ%7# இளைமயிேல சிற
த $லைம உ4டாயி01. 

அவ%ைடய தா< த
ைதய� வழ7க�ப:ேய அவ%7# ஒ% ெபய� ைவ�தா�க'. 

இளைமயி- $லைம நிர�பிய அவ� வளர வளர, அறி2� $கA� வள�
தன. இ
த 

நா�:- ந# மதி�பி0#ாிய ெபாிேயா�கைள� ெபய� ெசா-� அைழ�த- மரப1. 

அவ�கCைடய ஊைரேயா, #:ையேயா, ேவ1 சிற�ைபேயா &�:�தா 

அவ�கைள7 #றி�பி=வா�க'. ம�ைரயி- பழ(கால�தி- ஒ% சிற
த ஆசிாிய� 

இ%
தா�. ப'ளி7Iட ஆசிாிய� அவ�. அவ%ைடய இய0ெபய� இனெத1 

இ�ேபா� ெதாியா�. ஆசிாியைர7 கண7காய� எபா�க'. அ
த� ெபாியா%ைடய 

ெபயைர ெவளி�பைடயாக யா%� ெசா-வதி-ைல; எA�வ�� இ-ைல. ஆனா- 

எ-லா%� அவைர7 கண7காயனா� எேற #றி�பி�= வ
தா�க'. கைடசியி- 

அவ%7# இய0ைகயாக இ%
த ெபயைர யாவ%� மற
�வி�டா�க'. ம�ைர7 

கண7காயனா� எற ெபயேர அவ%7# நிைல�� வி�ட�. ெப%�$லவராக 

விள(கிய ந7கீர%7#� த
ைதயா� அவ�. ந7கீரைர�ப0றி� பழ� $லவ�க' 

#றி7#�ேபா�, ம�ைர7 கண7காயனா� மகனா� ந7கீரனா� எ1 எA�வ� 

வழ7க�. அ
த7 கண7காயனா%ைடய இய0ெபய� இனெதப� இ1 யா%7#� 

ெதாியா�. 

 

அ�ேபால7 ேகா�ாி0 பிற
த இ
த� $லவ� ெப%மா?7#� தா< த
ைதய� ைவ�த 

ெபய� இனெத1 நம7#� ெதாிய வைகயி-ைல. ேவளா4 #:யிேல 

பிற
தவ�கC7#7 கிழா� எற சிற�$� ெபய� உ4=. இ
த� $லவைர யாவ%� 

ேகா�� கிழா� எேற வழ(க� ெதாட(கின�. யாவ%� இவ%ைடய ஊைர3 

ெசானா�கேள ஒழிய� ேபைர3 ெசா-லவி-ைல. ெபாியவ�க' ஊைர3 

ெசானா>� ெபயைர ெவளி�பைடயாக3 ெசா-வ� மாியாைத அ1 எப� தமி� 

ம7களி எ4ண�. “ஊைர3 ெசானா>� ேபைர3 ெசா-ல7 Iடா�” எற 

பழெமாழி இ
த மரைப நிைன�N�=கிற�. 

 

ேகா�� கிழாாி ெப%ைமைய உைற/ாி- உ'ள ம7க' அறி8� வா<�$ ஒ1  
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ேந�
த�. ��க4ண சா�தனா� அ:7க: ேசாழ நா�:- உ'ள 

$லவ�கைள7I�:� $லவ� அர(ைக நட�தி வ
தா�. �திய $லவ�கC� இள� 

$லவ�கC� அ
த அர(க��7# வ
தா�க'. அர(கி- அரசேன தைலவனாக 

இ%�பா. ��க4ண சா�தனா� $லவ�களி- தைலவராக விள(#வா�. 

அவரவ�க' தா(க' அரசைன� ப0றி� பா:ய பாட-கைள7 I1வா�க'. 

அ�ேபா� $லவ�களி த#தி நறாக ெவளி�ப=�. உைற/ாி- உ'ள ம7கC� 

அ�தைகய அர(க��7# வ
� நிக�3சிகைள7 க4= களி�பா�க'. விழா7 

கால(களி- அ�தைகய $லவ� அர(# நிகA�. $லவ�க' ஒ%(# க�: 

ஆரா<வத0ெகேற ஒ% ம4டப� இ%
த�. அத0#� ப�: ம4டப� எ1 ெபய�. 

 

இ�தைகய விழா7 கால� ஒறி- ேகா�� கிழா%� கல
�ெகா4டா�. அவ� 

ஆ4:- இைளயராக இ%
தா�. இ%�பி?� அவ%7# இ%
த $லைமைய7 க4= 

��க4ண சா�தனா� விய
தா�. அவ� நாளைடவி- ெப%� $கைழ அைடவா� 

எற க%��3 சா�தனா%7# உ4டாயி01. 

★ 

 

நல(கி'ளியி இளைமைய7 க4= ேசர பா4:ய�க' அவ?ைடய ஆ0றைல 

மதியாம- இ%
தா�க'. “இவைன� த7க சமய�தி- நா� ெவ1 விடலா�” எ1 

ேபசி7ெகா4டா�க'. ேசாழநா�:>� ேசாழமன� #:யிேல பிற
த சில� 

அ(க(ேக சிறிய ஊ�கைள� த��ைடயன வா7கி7ெகா4= #1நில மன�களாக 

வா�
தா�க'. அவ�கC� த� மன� ேபானப:ெய-லா� ேபசினா�க'. 

 

நல(கி'ளியி தாயாதிகளி- ஒ%வ ேசாழ நா�:- ஒ% சி0Oாி- இ%
� 

வ
தா. ெந=(கி'ளி எப� அவ ெபய�. அவ?7# எ�ப:யாவ� 

ேசாழநா�ைட� தன7# உாிைமயா7கி7 ெகா4=, தாேன ேசாழ ச7கரவ��தியாக 

ேவ4=ெமற ஆைச. நல(கி'ளிைய� ேபாாி- ெவ->வ� எளி� எ1 அவ 

எ4ணி7 ெகா4:%
தா. சில பைடகைள8� திர�:னா. “இ
த �: எ 

தைலயி- இ%7க ேவ4:ய�. நாதா ேசாழ #ல�தி �ைற யான வழி� 

ேதாற-” எ1 ெசா-�7 ெகா4:%
தா. மன� #ல�தி- ஒ% மன?7#� 

பல� $த-வ�களாக� பிற�பா�க'. �த- மக?7#�தா அர&ாிைம உ4=. 

ஆயி?� ம0ற� பி'ைளக' அர&ாிைம7# ஆைச�ப�=3 P�3சி ெச<��, 

பைட�பல� I�:� ேபா� $ாி
�� ஆ�சி ெச<� வ%� மனைன வில7கி� தாேம 

அர& க�:- ஏ1வ� சில இட(களி- நைடெப1�. உலக வரலா0ைற ஆரா<
தா- 

இ�தைகய நிக�3சிக' பலவ0ைற7 காணலா�. 
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ெந=(கி'ளி எபவ தா ேசாழ #ல�தி- பிற
த ஒைற� தன7# வ�ைமயாக 

ைவ��7ெகா4=, ேசாழ சி(காதன�தி- ஏற ஆைச�ப�டா; அத0கான 

�ய0சிகைள8� ெச<� வ
தா. நல(கி'ளிைய�ப0றி இழிவாக2� ேபசி வ
தா. 

 

இ
த3 ெச<திைய7 ேக�டா நல(கி'ளி. அவ நிைன�தா- ஒ% நாளி- 

ெந=(கி'ளிைய அழி7க�:8�. ஆனா- ��க4ண சா�தனா� அைமதிையேய 

உபேதசி�தா�. ெபா(கி வ%� தின�ைத அட7கி அைமதியாக இ%�பதனா-, மன 

$க� ெப1வேதா= அவ?ைடய #: ம7கC� அைமதி ெப01 வா�வா�க' 

எபைத வ0$1�தி7 Iறி வ
தா�. 

 

ஒ%நா' ெந=(கி'ளி பைட திர�=கிறாென1�, இழிவாக� ேப&கிறாென1� 

ஓ� ஒ0ற ெச<தி ெகா4= வ
தா. அைத7ேக�= நல(கி'ளி சி(க�ேபால� 

�'ளி7 #தி�தா. ேகாப� B4ட�; சிாி�தா; ேகாப�தி>� சிாி�$ வ%� 

அ-லவா? “ைப�திய7கார! இவ ேசாழ #ல�தி- உதி�தைமயா- ேசாழ� 

ேபரர&7ேக உாியவனாகி வி=வாேனா? B�த மக?7ேக அர& உாிய� எற மர$ 

உலக� அறி
த�. அைத எ4ணாம- இவ த%7கி நி0கிறாேன! ‘நா ேசாழ 

#ல�தி0 பிற
தவ. என7# அர&ாிைம ேவ4=�. ஏேத?� நில�ப#தி ேவ4=�’ 

எ1 எனிட� வ
� ேக�க�=�. இ
த அரைசேய த
� வி=கிேற. ஆனா- 

எ?ைடய ஆ4ைமைய, எ?ைடய ஊ7க�ைத இழி��� ேப&� ��டாC7# 

நா அG&ேவனா? இ%
த இட�திேலேய அட(கி7 கிட
தானானா- பிைழ�பா. 

எ?ட ேபா%7# வ
தானானா- ெதாைல
தா. ேசாழ நா= வ�யி-லா� 

நிைற
த நா= அ1. ேபா� எ(ேக வர�ேபாகிற� எ1 தின2 ெகா4ட ேதா' 

உைடயவ�களாக� பல ;ர�க' இ%7கிறா�க'. ஒ% வா��ைத 

ெசா-லேவ4:ய�தா; அவ�க' $ற�ப�=வி=வா�க'. வைள7#' $#
� 

ெகா4:%7#� எ�ைய� ேபால இ%7கிறா அவ. அ(ேக $#
� அவ 

இ%7#� இட�ைத நாசமா7கி, அழி�� வி�=�தா ம1 காாிய� பா��பா�க'. 

அவ ஏதாவ� #1�$ ெச<ய�=�. நா ெச1 B(கிைல� தி?� யாைனயி 

கா�- அக�ப�ட அத �ைளைய� ேபால அழி��வி=கிேற. அ�ப:3 

ெச<யாவி�டா- நா தீய ஒA7க �ைடயவ எற இழிநிைலைய� ெப1ேவனாக!” 

எ1 நல(கி'ளி த சி0ற�ைத� த ேப3சிேல கா�:னா; வGசின( Iறினா. 

 

அவ ேப&� ம�=� ��க4ண சா�தனா� அைமதியாக7 ேக�=7  
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ெகா4:%
தா�. அரச�கC7# ெவ#ளி உ4டா#�ேபா� இைடயிேல த=��� 

ேபசினா- ேப&ேவா%7# அபாய� ேந%�. எ
த மனித?� ேகாப�தி- யா� 

ேப3ைச8� ேக�ப� அாி�. அ�ப: இ%7க, மன� #ல�தி0 பிற
த நல(கி'ளிைய 

இைடயிேல ேபசி� த=�பெதப� எளிதா? ஆதலா- ��க4ண சா�தனா� 

நல(கி'ளியி வGசின�ைத7 கா� ெகா=��7 ேக�=7ெகா4:%
தாேர ஒழிய 

இைடயிேல ஒ1� ேபசவி-ைல. 

 

அரச ஒ%வா1 ேபசி �:�தா. ��க4ண சா�தனா� I:யவைரயி- ேபா� 

நிகழாம- ெச<ய ேவ4=� எ?� ெகா'ைக8ைடயவ�. அவ� சிறி� ேநர� 

ெமளனமாக இ%
தா�. அரச?7#� படபட�$ அட(கி7ெகா4= வ
த�. ெம-ல 

��க4ண சா�தனாைர� பா��தா; “நீ(க' என ெசா-கிறீ�க'?” எ1 

ேக�டா. 

 

“அரச� ெப%மா வGசின( Iறிய� சாிதா. த?ைடய வ�ைய8� மா0றா 

வ�ைய8� �ைண வ�ைய8� ெதாி
�ெகா'ளாம- அவ ேபசியி%7கிறா. 

அ
த� ேப3&7#� ெபா%' இ-ைல” எ1 ெம-ல7 Iறினா� $லவ�. 

 

“ெபா%' இ-ைல ெய1 நா� &�மா இ%�பதா? ந��ைடய ஆ0றைல உண%�ப: 

ெச<யேவ4டாமா?” எ1 ேக�டா நல(கி'ளி. 

 

“ெச<ய ேவ4:ய�தா. ஆனா- இத0காக உடேன பைடெய=��3 ெச1 

ேபாாி=வ� ந��ைடய ெப%ைம7# ஏ0றதாகா�. ெகா&ைவ7 ெகா-ல7 

ேகாத4ட� எ=�த�. ேபாலா#�.” 

 

“பி என ெச<யலா�?” 

“அவ தா இ%7#� இட�தி- இ%
� என ேவ4=மானா>� ெசா-�7 

ெகா4:%7க�=�. ந�மிட� வ
தானானா- அ�ேபா� பா���7ெகா'ளலா�” 

எறா� $லவ�. 

 

“அவ த மன� ேபானப: ெய-லா� ேபசி7ெகா4:%7க நா� ஒ1� 

ெச<யாம- இ%�பதா? அ� ;ரமா#மா?” 
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“அவ ெவ1� ெசா0கைள�தாேன ;&கிறா? அத0# ஏ0றப: நா�� ஏதாவ� 

ெச<� ச0ேற அ3சB�=வ� ேபா��.” 

 

“அ� எ�ப:?” எ1 மன ேக�டா. அ
த மன?ைடய ேக'வியி- ஆவ- 

ஒ��த�. 

 

“இ�கா1� மன� பிரா உைர�த வGசின3 ெசா0கைள அவ ெதாி
� 

ெகா'C�ப: ெச<தாேல ேபா�ெம1 ேதா1கிற�.” 

 

“என7#� தா(க' ெசா-வ� விள(கவி-ைல. நா இ�ப: ெய-லா� ேபசிேன 

எபைத அவனிட� யாைரயாவ� ெசா->�ப: ெச<வதா?” 

 

“ஒ% வித�தி- அ�ப:3 ெச<வதாக�தா ஆ#�. ஆனா- அவ கா01வா7கிேல 

ேப&கிற ேப3&�ேபால இ-லாம- இ� இ?� உர�'ள உ%வ�தி- இ%
தா- 

ந-ல�.” 

 

மன?7#� $லவாி க%�� விள(கவி-ைல. அவ� க%�ைத� 

ெதளி
�ெகா'C� ஆவ- மி#தியானைமயா-, அவ உ'ள�தி- �ைள�தி%
த 

ேகாப� ஆறிய�. என7#� த(க' க%�ைத விள(க3 ெசா-ல ேவ4=�” எ1 

அைமதியான #ர�- ேபசினா மன. 

 

$லவ� அைத�தா எதி�பா��தா�. ச0ேற $�1வ- N�தா�. “மன�பிரா த� 

க%�ைத� பாடலாக� பா: அவ காதி- விA�ப: ெச<தா- அ� அவ மன�தி- 

உைற7#�. யா� யாாிடேமா பித01கிறாேன, அ
த� பித0ற- ேபாறத1 இ� 

எற அ3ச� உ4டா#�” எ1 த� க%�ைத3 ெசானா�. 

 

நல(கி'ளி அவ� I1வைத7 கவ�
� சி
தி�தா. அவ%ைடய ெசா0க' 

எ�ேபா�� ெபா%Cைடயனவாகேவ இ%7#�. எைத8� ந# ஆராயாம- 

ெசா-லமா�டா� அவ� எபைத மன அறிவா. ஆகேவ, அவ� ெசானப:ேய 
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ெச<வ� நல� எ1 ெதளி
தா; தா Iறிய வGசின�ைத3 ெச<8ளாக� 

பா:னா. 

 

அ
த� பாட- ெந=(கி'ளியி காதி- விA
த�. அவ அ�ேபாைத7# எ
த7 

#1�$� ெச<யாம- ஒழி
தா. ஆயி?� த7கப: பைடகைள3 ேச���7ெகா4= 

உைற/ாி ேம0 பைடெய=�பேத அவ?ைடய ேநா7கமாக இ%
த�. 

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

3. 3. 3. 3. சா�தனாாி� அறி#ைரக�சா�தனாாி� அறி#ைரக�சா�தனாாி� அறி#ைரக�சா�தனாாி� அறி#ைரக�    

 

நல(கி'ளி7#� பைகவைர ஒழி7கேவ4=� எற ஊ7க� மி#தியாக இ%�பைத 

அறி
த ��க4ண சா�தனா� அவ?7# அறி2ைர Iறலானா�. $லவைர8�, 

பாணைர8�, ெபா%நைர8� ேபா0றி� பாரா�=� வைகயி- அவ?ைடய கவன� 

ெச->�ப: ெச<தா�. “$லவரா- பாட- ெப1� $கைழ உைடயவ�க' 

இ@2லக�திேல தா� ெச<யேவ4:ய ெசய-கைளெய-லா� �:��7ெகா4=, 

பிற# யா%� ஓ�டாத இ
திர விமான�தி- ஏறி வி4Qலக� ெச-வா�க' எ1 

ெபாிேயா� ெசா-வைத7 ேக�:%7கிேற. ந�மா- இயறைத� பிற%7# அளி�� 

வாழேவ4=�. ஏேத?� ெதாி
தவராயி?�, ஒ1� ெதாியாதவராயி?� 

வ1ைமயா- வ%
தி வ
தவ�களிட� இர7க� கா�ட ேவ4=�. அ@வா1 பிறாிட� 

கா�=� அ%ேள அரச?7#� பலமா#�. அரச�பிரா?7# அ
த வ�ைம நிைறய7 

கிைட7க�=�. பைகயரச�கC7# அ
த வ�ைம கிைட7காம- ஒழிவதா#க” எ1 

பா:னா�. 

 

ம0ெறா% சமய� அ�$லவ� ெப%மா, “அரச�பிரா?ைடய அர4மைனயி- 

எ�ேபா�� பாண%� பிற கைலஞ�கC� I�ட� I�டமாக இ%7க�=�. 

ெகா:யவ�கைள� த4:�� ந-லவ�7# ேவ4:யவ0ைற ந-கேவ4=�. ந-ல 

ெசயலா- நைம இ-ைல, தீய ெசயலா- தீைம இ-ைல எ1 

ெசா-ேவா�கCைடய உறைவ ைவ��7ெகா'ள7 Iடா�. இ
த உலகி- ம7க' 

பிற�ப�� இற�ப�� இய0ைக. I�தா=பவ�க' நாடக அர(கி- அ@வ�ேபா� 

ப-ேவ1 ேகால
 தா(கி வ
� த� ப#திைய ந:��7 கா�:� ேபா<வி=வ� ேபால 

ம7க' வ%கிறா�க'; ேபாகிறா�க'. இ(ேக $க� ஒ1 தா நி0#�. நீ ஈ�:ய 

ெபா%' இைசைய விைளவி7க�=�” எ1 பா:னா�. அ� $லவ� Iறியவ0ைற-

ெய-லா� அ�த ெமாழியாக7 ெகா4டா மன நல(கி'ளி. 
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அ�கா1� $லவ� பல� உைற/%7# வ
� ெசறன�. எ-லா7 கைலஞ�கைள8� 

பா�கா7க ேவ4=� எ1 ��க4ண சா�தனா� அறி21�திய பிற# மன 

பாண%7#� ெபா%ந%7#� பாிசி- வழ(கலானா. 

 

பாண� எபா� பழ(கால�தி- தமி� நா�:- வா�
தி%
த இைச� $லவ�க'. 

அவ�க' பலவைகயான வா�திய(கைள வாசி�பா�7'. சிற�பாக யாைழ வாசி�� 

மன�களிட�� ெச-வ�களிட�� பாி& ெப01 வா�
� வ
தா�க'. அவ�கCைடய 

மைனவிமா� அபிநய� பி:��� பா=வா�க'. அவ�கைள விற�ய� எ1 ெசா-வ� 

வழ7க�. ஒ% ப7க�தி- மா�திர� அ:7#� தடாாி எ?� ேதா0க%விைய 

வாசி7கிறவ�க' ெபா%ந�. இ7கால�தி- ‘கிGசிரா’ எ1 வழ(#� வா�திய�ைத� 

ேபாற� அ�. அத0#7 கிைணெய1� ஒ% ெபய� உ4=. அதனா- ெபா%நைர7 

கிைண� ெபா%ந� எ1� ெசா-வ�4=. இ�ப:ேய I�ைத ஆ:7 கா�: 

ம7கC7# மகி�3சிைய உ4டா7#� கைலஞ�கைள7 I�த�க' எ1 

ெசா-வா�க'. பாண�, விற�ய�, ெபா%ந�, I�த� ஆகியவ�க' எ�ேபா�� &0றி7 

ெகா4ேட இ%�பா�க'. அவ�கC7ெக1 ஊ�க' இ%
தா>�, எ(ெக(ேக 

த(க' கைலைய வி%�பி ஆதாி7#� ெச-வ�க' இ%7கிறா�கேளா அ(ெக-லா� 

ெச-வா�க'. த�ைம� ேபா0றி� ேபQ� $ரவல�க' எ(கி%7கிறா�க' எ1 

ேத:3 ெச-வா�க'. 

 

த��ைடய கைலயி- திறைம ெப01 ேம>� ேம>� அைத வள��பைதயறி ேவ1 

எதைன8� அறியாதவ�க' அவ�க'. ஏேத?� ெபா%' கிைட�தா- அைத உடேன 

ெசல2 ெச<�வி�=, ம1ப:8� யாைரேய?� ேத:7 ெகா4= ெச-வா�க'. இ
த 

நிைல $லவ�களிட�தி>� இ%
த�. இதனா- இரவலெர1�, பாிசிலெர1� 

கைலஞ�கைள7 I1� வழ7க� ஏ0ப�ட�. 

 

நா'ேதா1� கைல நய� க4= பாரா�=� ம7க' கிைட�பா�களா? எ(ேகா சில 

இட(களி-தா பாணைர8� ெபா%நைர8� பா�கா7#� ெச-வ�க' இ%�பா�க'. 

அவ�கைள அ4:3 சில நா�க' த(#வா�க'. பிற# அவ�க' வழ(#� ெபா%ைள� 

ெப013 ெச1 த� ;�:- இ$0றி%�பா�க'. ெபா%' ெசலவழி
த பி 

ம1ப:8� வ1ைம அவ�கைள வ
� ப01�. அ� வைரயி- அவ�க' த� 

கைலயிப�ைத� தாேம Eக�
� ெபாA� ேபா7#வா�க'. ;�:- அ=�த 

ேவைள7#3 ேசா1 இ-ைல எ1 ெதாி
தேபா�தா ம1ப:8� $ற�ப=வா�க'. 

இ�தைகய இய-$ ெப0றவ�களாத� அவ�க' எ�ேபா�� வறியவ�களாகேவ 



13 

 

இ%
தா�க'. $லவ�க' அவ�கைள� பா=�ேபா� அவ�கCைடய வ1ைம7 

ேகால�ைதேய வ%ணி��� பா:னா�க'. 

 

$ரவல� கைலஞ�கC7# ந-ல ஆைடைய வழ(#வ�; அணிகைள வழ(#வ�; 

அ1&ைவ உ4:ைய அளி�ப�. பாண�கC7#� ெபானா- தாமைர� 

Nைவ�ேபாற பத7க�ைத3 ெச<� அணிய3 ெச<வ�. விற�ய�கC7# அணிகல� 

வழ(#வ�. $லவ�கC7# நில�� நா=� வழ(#வ�4=. 

 

ேசாழ நல(கி'ளி $லவ�கைள8� ெபா%ந�கைள8� பாண�கைள8� 

I�த�கைள8� ஆதாி��� பாரா�: வி%
� அ%�தி� பாிசி- வழ(#கிறா 

எற ெச<தி எ(#� பரவிய�. 

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

4. 4. 4. 4. ஏெழயி& ேபா�ஏெழயி& ேபா�ஏெழயி& ேபா�ஏெழயி& ேபா�    

 

பா4: நா�:�%
� வ
த ஒ0ற�க', பா4:ய?� அவைன3 சா�
தவ�கC� 

ேசாழ நா�:ேம- பைடெய=�� வ%வத0# உாியவ0ைற3 ெச<வதாக அறி
� 

வ
� Iறின�. வ
தபி கா�பைதவிட வ%� கா�பேத சிற
த� எபைத 

எ4ணிய நல(கி'ளி பா4:ய?ைடய ெச%7ைக அட7கிவி=வ� எ1 உ1தி 

N4டா. 

 

��க4ண சா�தனா� Nத2ட�ைப நீ��� $கAட�ைப அைட
�வி�டா�. 

இயற வைரயி- ேபா� ெச<யாம- வாழ ேவ4=ெம1 அரச?7# 

வ0$1�தியவ� அவ�. ஆயி?� பைட வ�ைய உைடய அரச பைகைய வளர 

விடாம- �ைளயிேலேய கி'ளி ெயறிய ேவ4=�. அ�ெபாெத-லா� $ற7 கணி�� 

வி�டா- பைகஞ வ�ைம மி#தியாகி� பினா- அவைன அட7#த- அாிதாகி 

வி=�. இதைன3 சி
தி�த மன, பா4: நா�:ேம- பைடெய=7க� 

�ணி
தா. அைம3ச�கCட கல
� ஆரா<
தா. 

 

��க4ண சா�தனா� இ-லாைமயா- நல(கி'ளியி அைவ7கள� ெபா�2 

இழ
தி%
த�. அவைர� ேபால� ெப%� $கைழ� பைட�த $லவ�பிரா ஒ%வைர 

அைவ7கள� தைலைம� $லவராக அைம7க ேவ4=� எற வி%�ப� அரச?7# 

உ4டாயி01. அரசைவ7#� பல $லவ�க' வ
தா�க'. அவ�கC7#' $லவ�க' 

ேபா01� ெப%� $லவராக7 ேகா�� கிழா� விள(கின�. ��க4ண 

சா�தனா%7# அ� $லவாிட� ெப% மதி�$ இ%
த�. இவ0ைற அறி
த நல(கி'ளி 
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அவைரேய த?ைடய அைவ7கள� $லவராக ஆ7கி7ெகா4டா. $லவ� 

ெப%ம7க' இ
த3 ெசயைல� பாரா�:னா�க'. 

 

ேகா�� கிழா� அைவ7கள� $லவராக இ%
தேதா=, அைம3ச� #Aவி- 

ஒ%வராக2� இ%
தா�. பா4: நா�:ேம- பைடெய=7க ேவ4=� எற 

�:ைப அவ%� ஆதாி�தா�. நா�= நல� க%�� மன த?ைடய நா�:- பிற 

மன $#
� அதைன� ேபா�7 களமா7#வைத வி%�பமா�டா. பைக 

மன?ைடய நா�=7#3 ெச1 அ(ேக அவைன மட7கி� ேதா-வி8ற3 ெச<வேத 

சிற
த ;ர�. ஆதலா- நல(கி'ளி பா4: நா�:ேம0 பைடெய=�ப� சிற
த 

ெசயெல1 $லவ� Iறினா�. 

 

நல(கி'ளி அாியைண ஏறின பிற# இ� வைரயி- ேபாேர ெச<யவி-ைல. 

பைகவ�க' இ-லாைமயா- உ4டான நிைல அ1 அ� $ற நா�=� பைக8� 

உ'நா�:- ெந=(கி'ளியி, பைக8� இ%
தன. த?ைடய ;ர�ைத7 

கா�டாம- இ%
தா- இ
த� பைகக' ெப%கிவி=�. ஆத� த7க சமய�தி- த 

பைடயி ஆ4ைமைய8� த ஆ4ைமைய8� ெவளி�ப=��வ� 

இறியைமயாத� எற நிைன2 இ�கா1� நல(கி'ளியி ெநGசி- க%வாகேவ 

இ%
த�. பைட� பல�ைத3 ேச��� வ
தா. இ�ேபா� த?ைடய பைடகளி 

�ைணயா- எ
த� ேபாாி>� ெவ0றிைய அைடயலா� எற ந�பி7ைக அவ?7# 

உ4டாயி01. 

 

அ�ேபா� I:ய அைவயி- பைட� தைலவ?� இ%
தா. அவ ேசாழ� பைடயி 

அளைவ8� ஆ0றைல8� எ=��7 Iறினா. “ேசாழ நா�:- உ'ள ஆடவ� பல� 

ந��ைடய பைடயி- ேச%� வி%�ப�ைடயவ�களாக இ%7கிறா�க'. ந�மிட� 

உ'ள பைடேய ெபாிய�. அதேனா=, ேபாெர1 ேக�ட2ட பைடயிேல ேச%� 

ேதா'வ� பைட�த காைளகC� ேச�
தா- சிறி�� ஐயமிறி எ
த நா�ைட8� 

ெவ1விடலா�” எ1 ெப%மித�ேதா= ேபசினா. 

 

ேபா%7# ேவ4:ய ஆய�த(க' நைட ெப0றன. �ேப அறிவி��� ேபா� ெச<த- 

அ7கால�� வழ7க�. ேபாாி>� இ�ப:3 சில அற(க' இ%
தைமயா- அற�ேபா� 

எ1 ெசா-வா�க'. ேசாழ நா�: ெத0# எ-ைலேய பா4: நா�: வட7# 

எ-ைல. அ(ேக �ரைச �ழ7கி� பா4: நா�:ேம- ேசாழ அரச 

பைடெய=�பதாக ெகா4ட �:ைவ அறிவி�தா�க'. ேபா� ெச<ய வி%�பா 

வி�டா- பைகயரச L�வ� Bல� ைக8ைறகைள அ?�பி3 சமாதான� 

ெச<�ெகா'வ� வழ7க�. பா4:ய மன ேபாைர வி%�$கிறவனாகேவ 
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காண�ப�டா. நல(கி'ளி இ�கா1� ேபா� ெச<யாம- இ%
தத0# அவ?ைடய 

வ�யிைமேய காரண� எ1 அவ நிைன�தி%
தா. 

 

“அரச வ�ைம உைடயவனாக இ%
தா- ேசாழ நா�=7#'ேளேய பைகயாக 

இ%7#� மன ெந=(கி'ளிைய அட7கியி%7கமா�டானா? ேபா%7# 

அG&கிறதனா-தா ெபய%7#3 சில பைடகேள ைவ��7ெகா4= கால�ைத7 

கழி7கிறா” எ1 அவ எ4ணி7 ெகா4:%
தா. 

 

இ�ேபா� நல(கி'ளி த நா�ைட� தா7க �0ப�ட ெச<தி பா4:ய?7# �த�- 

விய�ைப� த
த�. ‘இ
த இைளய மன?7# இ@வள2 ைதாிய� உ4டாக7 

காரண� யா�?’ எ1 ேயாசி�தா. ‘இ�கா1� நா� வாளா இ%
தி%7க7 Iடா�. 

நா� ேசாழ நா�:ேம- பைடெய=�தி%7க ேவ4=�. இ�ேபா�� ஒ1� #0ற� 

இ-ைல. ந��ைடய நா�:னிைடேய ேசாழ� பைடைய ெந%7கி ந&7கிவிடலா�. 

பாவ�! ேசாழ மன வா�2 இதேனா= �:2 ெபறேவ4:ய�தா ேபா>�!’ 

எ1 அவ மகி�3சி அைட
தா. ேசாழ� பைடயி அளைவ8� ஆ0றைல8� 

ந# ஆரா<
� அறியாமேல, அ� ெவ0றி ெபறா� எ1 �:2 க�:வி�டா. 

 

#றி�பி�டப: ேசாழ� ெப%�பைட பா4: நா�:0 $#
த�. பா4:ய மன 

ம�ைரயி�%
� த பைட8ட $ற�ப�டா. ேசாழ� பைட ஆரவார��ட 

ேம0ெசற�. இர4= பைடகC� ச
தி�தன. ேபா� B4ட�. நல(கி'ளி 

�த-�தலாக� ேபா� ெச<ய� $#
தா>� அவ?ைடய ஆ0ற- சிற
� நிற�. 

யாைன7 I�ட�தி0 $#
த அாிேய0ைற�ேபால விள(கினா அவ. பா4:ய 

மன த7க ஒ0ற�கைள3 ேசாழ நா�=7# அ?�பி3 ேசாழ ம4டல ;ர� 

பைடயி அளைவ8� ஆ0றைல8� உ'ளப: அறி
�வர3 ெச<தி%7கலா�. 

அரசிய- E�ப� ெதாியாத சில� த� வா<7# வ
தவ0ைறெய-லா�. Iற, அவ0ைற 

ெம<ெய1 ந�பி ஏமா
� ேபா<வி�டா. இ�ேபா� ேசாழ மன ஆ0றைல8� 

அவ?ைடய பைடகளி ேபரா4ைமைய8� அவ ேநாி- உண�
தா. 

 

ஒ%வ%ைடய ெசா
த நா�:- அவ�கC7# வ�ைம அதிக�. த��ைடய நா�ைட 

வி�= ேவ01 நா�=7#3 ெசறா- அவ�கCைடய வ�ைம ஓரள2 #ைற8�. 

�தைல நீாி- இ%
தா- அ� யாைனைய8� இA7#� வ-லைம உைடயதா#�. 

ஆனா- அ� நில�தி- இ%
தா- த வ�ைய இழ
தி%7#�. ஆயி?� மி7க 

வ�ைம8ைடயவ�கC7#� பிற� நா�:>� ெவ0றி கி�=�. “சி(க��7#� த கா= 
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பிற கா= எப� இ-ைல” எப� ஒ% பழெமாழி. சி(க� ேபாற ைதாிய�� 

உ1தி8� உைடயவ�க' ேவ01 நா�:>� த��ைடய திறைமயினா- ெவ0றி 

ெப1வா�க'. ேசாழ� பைட7# இ
த இய-$ இ%
த�. பா4: நா�:- ேபா� 

நிக�
தா>� பா4:ய?ைடய பைடையவிட� ேபரா0ற- உைடயதாக அ�பைட 

இ%
த�. பல காலமாக� ேபா� ெச<யேவ4=ெம1 �:��7ெகா4:%
த 

;ர�க' ேசாழ� ெப%� பைடயி- இ%
தா�க'. அவ�க' த� ;ர�ைத� 

பயப=��� கால� கிைட�தேத எ1 ஊ7க��ட ேபா� ெச<தா�க'. 

 

பா4:ய?ைடய பைடயி>'ள ;ர�கC� வ�ைம மி7கவ�கேள. ம0றவ�கCைடய 

பைடயாக இ%
தா- அவ�கCைடய ைக ேமேலா(கியி%7#�. ேசாழ ;ர�களி 

;ர� அவ�க' ஆ0றைல விGசி நிற�. யாைன� பைடகC� #திைர� பைடகC� 

காலா� பைடகC� அணி அணியாக3 ேசாழ� பைடயி- இ%
தன. 

 

�த�- சில நா�க' பா4:ய?ைடய பைட ேசாழ பைடைய எதி��� 

ேம0ெச-லெவா�டாம- நி1�திய�. ஆனா- தைட உ4டாக உ4டாக3 ேசாழ� 

பைடயி- பைட� தைலைம தா(கிய மறவ�கC7#3 சின� B4ட�. த(க' பைட 

;ர�கைள� L4:ன�. ேசாழ� பைட ;ர�க' த� ஆ0றைல உ'ளப:ேய கா�ட� 

ெதாட(கின�க'. அதனா- பா4:ய பைட உ'வா(கிய�. ெம-ல ெம-ல� 

பிேன நக�
த�. நாC7# நா' பைட ;ர�க' பிேன ெச1ெகா4ேட 

இ%
தா�க'. ேசாழ மன �ேனறி7 ெகா4:%
தா. ேசாழ நா�: 

எ-ைலைய� தா4:3 சில காவத(க' ெத0ேக வ
�வி�ட� ேசாழ� பைட. 

 

பா4:ய உ4ைம நிைலைய உண�
தா. இ�ப:ேய வி�=வி�டா- ேசாழ 

ம�ைரயள2� வ
�வி=வா எற அ3ச� உ4டாயி01. த?ைடய பைட7#3 

ேசாழ ;ர�கைள எதி��� நி0#� ஆ0ற- இ-ைல எபைத அவ இ�ேபா� 

உணர� ெதாட(கினா. இனி ஏேத?� வ�ய �ைணைய நா:னால-லாம- அ
த� 

ேபாாி- தன7# ெவ0றி இ-ைல எற உ4ைம அவ?7#� $லனாயி01. 

 

ேபாைர நி1�தி3 ேசாழ மனனிட� சர4 $#
தா- த�பலா�. அத0# மன� 

வரவி-ைல. த7க �ைணயாக யாைர அைழ�� வரலா� எ1 ேயாசி�தா. ேசர 

மன?ைடய நிைன2தா அவ?7# உ4டாயி01. உடேன L�வ ஒ%வைன 

அ
த மனனிட� அ?�பி, “இ�ேபா� �ைண� பைடகைள அ?�பினா- ேசாழ 

மனைன� $ற(க4= விடலா�. இ� தா ஏ0ற த%ண�. இ-ைலயானா- பா4: 

நா�=7#� ேசர நா�=7#� ேசாழ மனனா- எ
த3 சமய�தி>� தீ(# விைள8�” 

எ1 ெசா-ல3 ெச<தா. 
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பா4: நா�:னிைடயி- ேசாழ மன த பைடகCட வ
தி%7கிறா 

எபைத7 ேக�ட ேசர, அவ பைடைய அ�ப:ேய வைள��7 ெகா'ளலா� 

எ1 எ4ணமி�டா. உடேன ெப%�பைட ஒ1ட $ற�ப�டா. ேபா� 

நட7#� இட�தி0# அவ பைடேயா= வ
� ேச�
த2ட பா4:ய 

பைடகC7#� $திய ஊ7க� உ4டாயி01. இனி3 ேசாழ பைடைய 

அழி��விடலா� எ1 மன�பா- #:�தன. 

 

அறி2� P�3சி8� மி7க ேசாழ?7#3 ேசர பைட8ட வ%வ� �ேப 

ெதாி
�வி�ட�. அ�பைட வ
தா- இன� ெச<வ� எ1 அவ தி�டமி�= 

ைவ�தி%
தா. ேசர?ைடய பைட வ
த2ட ேசாழ நா�:�%
� $திய பைட 

ஒ1 $ற�ப�= வ
� அ
த� பைடைய� தா7கிய�. இ
த� $திய பைடைய யா%� 

எதி�பா�7கவி-ைல. 

 

ேபா� க=ைமயாக நைடெப0ற�. ேசர பைட வ
தைமயா- ஒ% நா', இர4= நா' 

ேசாழ?ைடய �ேன0ற� தைட�ப�ட�. அ�பா- ம1ப:8� ேசாழ� பைட 

�ேனறலாயி01. பா4:ய பைட ம1ப:8� தள�3சிைய அைட
த�. ேசர 

பைடயி- உ'ளவ�க' ஊ7க��ட ேபா� $ாியவி-ைல. த��ைடய நா�=7# 

அபாய� வ
தா- எ@வா1 ;ர�ைத7 கா�=வா�கேளா, அ@வா1 கா�டவி-ைல. 

ஆத�னா- ேசாழ நாC7# நா' பைகவ� பைடைய� ெத0ேக �ர�தி7 ெகா4= 

ெசறா. 

 

த� மன ஒ@ெவா% நாC� ;ர3 சிற�$ட ேபாரா:� பைகவ�கைள ஓ�=� 

இ3ெசயைல3 ேசாழ நா�= ம7க' ேக'வி80றா�க'. அவ�கCைடய ேதா'க' 

Nாி�தன. பைடயி- ேசராத ம7க' ேச�
தா�க'. ம1ப:8� $�� பைட 

ேவ4=மானா- ெச-வத0# ஆய�தமாக� பல� இ%
தா�க'. ஆனா- அவ�கC7# 

அைழ�$ வரவி-ைல. 

 

பா4: நா�: ப#தியாகிய ேகானா�ைட� தா4:� பைடக' ெசறன. ஏெழயி- 

எற ஊைர அைட
தன. இ�ேபா� சிவக(ைக7# அ%கி- ஏAெபா ேகா�ைட 

எற ஊ� இ%7கிற�. அ�ேவ � கால�தி- ஏெழயி- எற ெபயேரா= 

விள(கியெத1 ெதாிகிற�. அ(ேக வ
த2ட அ(#'ள ேகா�ைடயி பல�தா- 

பா4:ய நி1 ேபாாி�டா. த பைடகைள ஊ7கின. பா4:ய ;ர�க' 

ேகா�ைடயி0 $#
� ெகா4= அ�$ எ<தா�க'. அ@விட�தி- ேசாழ பைடயி- 

சில ;ர� இற
�ப�டன�. அதனா- எGசியி%
தவ�கC7# மான உண�3சி 
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மி#தியாயி01. த��ைடய �A வ�ைமைய8� கா�:� ேபாாிட� ெதாட(கினா�. 

இர4ேட நா�களி- ேகா�ைட7 கதைவ� பிள
� ேகா�ைடைய� த� வச�ப=�தி7 

ெகா4டன�. 

 

பா4:ய இ
த நிைலயி- ச01 ஆ�
� சி
தி�தா. ேசர மன?ட?� 

ஆரா<
தா. இனிேம- ேபாைர நீ�:�பதனா- த(கC7#� பய ஒ1� இ-ைல 

எபைத அ@வி%வ%� உண�
�ெகா4டன�. உடேன ேசாழ?ட சமாதான� 

ெச<�ெகா'Cவ�தா த7க வழி எ1 ெதளி
தா�க'. அத0# ேவ4:ய 

�ய0சிக' நைடெப0றன. 

 

சமாதான� ெச<வத0# � த க%�ைத �ரசைற
� பா4:ய ெதாிவி��� 

பைட7கல(கைள7 கீேழ ேபா=�ப: த பைட;ர�கC7# உ�தரவி�டா. 

ேசாழ?7# இ3ெச<தி ெதாி
த�. அவ?� ேபாைர நி1��� ப: த ;ர�கC7#7 

க�டைளயி�டா. இ% சாரா%� ஒ1 I:ன�. சாேறா�கைள உட 

ைவ��7ெகா4= சமாதான� ேப3ைச� ெதாட(கினா�க'. ேசாழ மன ேகா�� 

கிழாைர வ%வி�தா. ஏெழயி- எற இட�தி- சமாதான� ஏ0ப�ட�. ேசாழ 

ெவறத0# அைடயாளமாக அ
த7 ேகா�ைடயி கத2களி- $��ெபாறிைய� 

ெபாறி�தா�க'. ேசாழ த யாைனயிேம- #ைடைய� பி:��7ெகா4= 

�ேன ெச-ல, அவ?7#� பிேன பா4:ய?� ேசர?� த(க' #ைடகCட 

ெசறன�. ேசாழ?ைடய ;ர� த(க' ;ர�தி?� சிற
த� எபைத இ�தைகய 

ெசய-களா- அவ�க' கா�:ன�. ேசாழ ெவ0றி7 களி�ேபா= ஏெழயி�- பவனி 

வ
தா. 

 

பவனியி பிற# பாசைறயிேல த(கினா. ேபா� நிறதனா- $லவ�க' களி�தன�. 

ேசாழ ;ர�க' ஆரவார� ெச<தன�. பாசைறயி- ேசாழ மன த அைம3ச�கC� 

பைட� தைலவ�கC� Pழ ;0றி%
தா. ேகா�� கிழா%� அ(ேக இ%
தா�. ேசாழ 

மன த பைக ேவ
த?ைடய நா�=7ேக ெச1 ெவ0றி க4ட ெப%ைமைய 

நிைன
� நிைன
� அவ� மகி�
தா�. பாசைறயி- ெவ0றி மி=7#ட அவ 

;0றி%�பைத7 க4= க4களி�தா�. த��ைடய உண�3சிைய அ%ைமயான 

கவியி- ெவளி�ப=��� ஆ0ற- ெப0றவ� அவ�. ஆத� நல(கி'ளி பாசைறயி- 

;0றி%7#� அ
த7 கா�சிைய� பாட� ெதாட(கின�. 

★ 

 

அற� ெபா%' இப� எற B1� இ@2லக வா�வி- ம7க' 

ெப1வத0#ாியைவ. இ
த Bறி>� அற� சிற
த�. அற�தா- வ
த ெபா%C� 

அற�தா- வ
த இப�� சிற
தைவ. சிற�ைப8ைடய இ
த Bறி>� ெபா%C� 
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இப�� அற�தி பிேன நி0பைத அறி2ைடயா� உணரலா�. க4ணா- அைத7 

காண �:யா�. இ(ேக ெவ0றி ெப0ற ேசாழ மன?ைடய #ைட யாைனயி 

ேமேல உய�
� �ேன ெச-ல, அதைன அ=��7 கீேழ ேசர பா4:ய�கCைடய 

#ைடக' ெசறன. அ
த7 கா�சி, சிற�பான �ைறைம8ைடய ெபா%C� இப�� 

அற�தி வழி�ப=� ேதா0ற� ேபா1 இ%
த�. 

 

நல(கி'ளி7#� பா4: நா�ைட7 ைக�ப0ற ேவ4=� எற ஆைச இ-ைல. ம0ற 

நா=க' உணவிறி� பGச�தா- �$1� கால�தி>� வள� #றாம- விள(கி� 

பிற நா�=7#� ெந-ைல வழ(#� வ4ைமைய உைடய ேசாழநா= அவ?ைடய 

நா=. ஆத� அவ?7# ேவ1 நா�:- ஆைச இ-ைல; ம4ணாைச இ-லாத 

மன அவ. ஆனா- இ�ேபா� பா4: நா�=7#'ேள $#
� இ
த� 

பாசைறயி- இ%7கிறாேன. ஏ? அவ?7#� $கழாைச உ4=. தைன இகA� 

ேவ
த�கைள அட7கியாC� ேபரா4ைம8ைடயவ எற ந-ல இைசைய 

வி%�பினா. அதனா-தா இ
த� ேபாாி- ஈ=ப�டா. 

 

பைகவ�கCட ேபா� $ாிவத0# ேவ4:ய பைட�பல� நல(கி'ளியிட� இ%
த�. 

அவ?ைடய யாைன� பைட எத0#� அட(காத�. த��ைடய த
த(களா- 

பைகவ�கCைடய மதிைல8� மதி0 கத2கைள8� #��� ஆ0ற>ைடயைவ அ
த 

யாைனக'. அவ?ைடய ;ர�கேளா ேபா� எற ெசா-ல7 ேக�டாேல ஆன
த7 

I�தா=வா�க'. ேசாழ நா�ைட வி�=� பல கா=கைள7 கட
� ெச1 ேபா� 

ெச<ய ேவ4=மானா>�, “ஐேயா! அ@வள2 Lரமா? எ1 ெசா-ல மா�டா�க'; 

இேதா! $ற�ப�=வி�ேடா�” எ1 ெசா-வா�க'. 

 

இ�தைகய யாைன� பைடைய8� ;ர� ெப%� பைடைய8� உைடய ேசாழ ேபா� 

ெச<ய� ெதாட(கி மா0றைர அட7கி ெவ0றி ெகா4டா. இ
த3 ெச<தி ம0ற 

நா�:>'ள அரச�க' காதி- ப�ட�. வடநா�:- உ'ள அரச�கC� அறி
தா�க'. 

அவ�கC7#� L7கேம பி:7கவி-ைல. ஏ ெதாி8மா? “ேசாழ ேவ1 நா�=7#7 

ெச1 ெவறா, கீ� கட0கைர வழிேய த #திைரயிேம- ஏறி� பா4: நா= 

�Aவைத8� அ:�ப=�தி7 ெகா4=, அ�ப:ேய ேம- கட0கைர7#3 ெச1 ேசர 

நா�ைட8� பணிய3 ெச<�, வட7# ேநா7கி8� வ
தா- எ ெச<ேவா�! அவ 

வல� வ%� ெசயைல ேம0ெகா4டா- ந��ைடய வ�ைமெய-லா� எ
த Bைல?” 

எ1 அGசி அவ�க' உற(காம- இ%7கிறா�க'.  ேகா�� கிழா� பா�:- இ
த7 

க%��7க' எ-லா� அட(கியி%7கிறன. 
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ேகா�� கிழா� இ?� சில பாட-கைள� பா:னா�. அவனிட� பாி& ெப1வத0கா7 

வ%� கைலஞ�கேள ேநா7கி� பா=� �ைறயி- ஒ% பா�=� பா:ன�. “பாிசி- 

ெப1வத0#ாிய கைலஞ�கேள! வா%(க'; நா� நல(கி'ளிைய� பா=ேவா�. அவ 

த?ைடய நா�ைட வள� ப=�திய சிற�ைப� பா��தீ�களா? எ(ேக பா��தா>� 

வய-க' நிர�பிய� ேசாழநா=. ெவ1( களிம4ைண7 ெகா4= #ய�பி'ைளக' 

எ@வள2 அழகான உ%வ(கேள ஆ7கிவி=கிறா�க'! ம7கC7#� பல வைகயி- 

பயப=�ப: ெச<�வி=கிறா�க' அ-லவா? அ@வாேற அ� மன ேசாழ 

நா�ைட மிக3 சிற�$ைடயதா7கிவி�டா. அத ெப%ைமைய உல# �Aவ�� 

ெதாி
�ெகா'C�ப: ெச<தி%7கிறா. இ�தைகய வளநா= அவ?7# 

இ%�பதனா- ம0ற நா=கைள8� அ(#'ள நகர(கைள8� அவ 

வி%�$வதி-ைல. அவ எ� ேக�டா>� ெகா=�பா. ந� &0ற�தாேரா= உ4= 

வா�வத0காக ஏதாவ� ேவ4=ெமறா- ேசர?7#ாிய வGசி மாநகர�ைதேய 

ெகா=�பா. விற�ய�க' வ
� ேக�க�=�; மாட ம�ைரையேய த
�வி=வா. 

வா%(க', அவைன� பாடலா�” எ1 அ
த� பா�: ெபா%' விாிகிற�. 

 

ஒ% பா�:-, நல(கி'ளி பா4: நா�:- உ'ள ஏெழயிெல?� ேகா�ைடைய7 

ைக�ப0றி அத கதவி- த?ைடய $�யாகிய அைடயாள�ைத எAத3 ெச<த 

;ர3ெசயைல� பாரா�:னா�. 

 

ெவ0றி ெப0ற ெப%மித�தா- ேசாழ பாண�கC7#� விற�ய�கC7#� 

ெபா%ந�கC7#� I�த�கC7#� பலவைக� பாிசி-கைள வழ(கினா. 

$லவ�கC7#� சிற
த பாிசி-கைள அளி�தா. $லவ�க' அவ?ைடய ேபா� 

;ர�ைத8� ெகாைட3 சிற�ைப8� பா:னா�க'. 

 

ஒ%வா1 பா4:யைன8� ேசரைன8� பணிய ைவ�த ெப%ைமேயா= ஏெழயிைல 

வி�=� $ற�ப�=, ெவ0றி மி=7#ட ேசாழ நல(கி'ளி மீ�=� உைற/� வ
� 

ேச�
தா. 

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

  



21 

 

5. 5. 5. 5. ஆ�� (&�ைகஆ�� (&�ைகஆ�� (&�ைகஆ�� (&�ைக    

 

நல(கி'ளி உைற/%7# வ
� ேச�
த2ட அவ?ைடய நா�:- நிக�
த ஒ% 

$திய நிக�3சிைய7 ேக'வி80றா. ேசர?� பா4:ய?� நல(கி'ளியி 

ஆ0ற>7# அGசி� ேபாைர நி1�தி� பணி
தன�. ஆனா- இ(ேக ேசாழநா�: 

அாியைண7#� தாேன தனி8ாிைம8ைடேயா எ1 ெசா-�7ெகா4:%
த 

ெந=(கி'ளி சிறிேத?� அGசாம- ஆ��7 ேகா�ைடைய7 ைக�ப0றி7 

ெகா4டா. ேசாழ நல(கி'ளி8� அவ?ைடய பைட8� பா4: நா�:ேம0 

பைடெய=��3 ெசறி%
தேபா�, இ�தா ஏ0ற காலெம1 எ4ணிய 

ெந=(கி'ளி ஒ% சி1 பைட8ட ெச1 ஆ�ைர� தா7கினா. ஆ�ாி- ஒ% 

ேகா�ைட இ%
த�. ஒ% சிறிய பைட8� இ%
த�. ஆனா- அ
த� பைட அ�ேபா� 

பா4: நா�=7#3 ெசறி%
த�. ஆ��7 ேகா�ைட அ�ேபா� த7க பா�கா�$ 

இ-லாம- இ%
தெதேற ெசா-லேவ4=�. ெந=(கி'ளி இ�ப:3 ெச<வா 

எ1 யா%� எதி�பா�7கவி-ைல. ��க4ண சா�தனா� இ%
த கால�தி- அவ� 

Iறியப: நல(கி'ளி வGசின ெமாழியாக அைம�த பா�ைட ெந=(கி'ளி7# 

அ?�பினாேன, அ�ெபாA� �த- அவ த #1�$�தன�ைத7 கா�டாம- 

இ%
தா. 

 

இனிேம- இவனா- நம7# எ@விதமான இைட/1� ேநரா�’ எ1 ேசாழ?� 

அவ?ைடய அைம3ச�கC� எ4ணிவி�டா�க'. ஆனா- ெந=(கி'ளி மா�திர� 

சமய� வ%� வைரயி- ேபசாம- இ%7#� ெகா7ைக� ேபால7 கா�தி%
தா. 

நல(கி'ளி ெதனா�=7#� பைட8ட ெசறி%
த வா<�பான சமய� 

கிைட�த�. பா�கா�$ இ-லாம- இ%
த ஆ�ைர எளிதிேல ப0றி7ெகா4டா. 

 

ஊ�$#
த நல(கி'ளி இதைன7 ேக�டா. அவ?7#3 சிாி�பாக வ
த�. ‘ெபாிய 

பைகவ�கைளெய-லா� ம4ைண7 க@வ3 ெச<�வி�= வ%கிேறா�; இ
த3 சிறிய 

மனித ந�மிட� சி1 #1�$ ெச<கிறாேன! பா4:யைன ஓ�ட2� ந� பைடைய 

ஏ2வ�; இ
த3 சிறிேயாைன மட7க2� ந��ைடய ெப%� பைடைய ஏ2வதா?’ 

எ1 அவ?7#� ேதாறிய�. 

 

நல(கி'ளி வழ7க�ேபா- த அைம3ச�களி ேயாசைனைய7 ேக�டா. ேகா�� 

கிழாைர8� ேக�டா. ெந=(கி'ளியிட� Lத?�பி, ஆ��7 ேகா�ைடைய வி�=� 

ேபாகாவி�டா- �01ைகயி�= அவைன3 சிைற பி:7க ேந%� எ1 ெசா->�ப: 

ெச<வதாக �:2 ெச<தா�க'. அ�ப:ேய ஒ%வ ெச1 ஓைலைய 
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ெந=(கி'ளியினிட� நீ�:னா. நல(கி'ளியி வா��ைதகைள அறி
� அவ 

நைகயா:னா. “உ(க' மன?7# அG&கிறவ அ-ல நா. என7#� 

பைட�பல� உ4=” எ1 விைட Iறி அ?�பினா. 

 

இ
த அச�=� ைதாிய�ைத7 க4= ேகா�� கிழா� இர(கினா�. ம4ணாைச எப� 

எ@வள2 Lர� அறிைவ மய7கிவி=கிற� எபைத அவ� ெதளிவாக உண�
தா�. 

பா4: நா=� ேசர நா=� ேசாழ?ைடய பைட� பல�ைத� 

பாரா�:7ெகா4:%7ைகயி- ெந=(கி'ளி அைத இக�
தா. இைத7 கா�:>� 

ேபைதைம ேவ1 உ4டா? 

 

இனி ேவ1 வழியி-ைலயாதலா- ஆ�ைர �01ைக இ=வதாக அரச �ணி
தா. 

ேகா�� கிழா� அரசனிட� ஒ1 Iறினா�. “ஆ�%7#� பைடகCட ெச1 

ேகா�ைடைய3 P�
�ெகா4டாேல ேபா��; ேபா� ெச<ய ேவ4டா�. 

ேகா�ைடைய8� அழி7க ேவ4டா�. அ
த7 ேகா�ைட அரச�பிரா?ைடய 

�ேனா�களா- க�ட�ெப0ற�. ெந=(கி'ளி உ'ேள ப�(கியி%7கிறாென1 

அ
த7 ேகா�ைடைய� தக��த- ந-ல� அ1. $ற�திேல பைடக' P�
� 

நிறா- உ'ேள ஒ1� ெச-ல இயலா�. உ'ேள உ'ளவ�கC7# உண2� 

ெபா%' �த�யைவ ேபாகாவி�டா- ேகா�ைட7#' இ%7#� பைட ;ர�க' 

பசியினா- �ப� அைடவா�க'. பசி வ
தா- ப��� பற
�வி=�. ‘உண2 

ேவ4=�, உண2 ேவ4=�’ எ1 அவ�க' கத1வா�க'. அவ�கCைடய 

I7#ர- தா(காம- ெந=(கி'ளி, ஒ1 இ
த7 ேகா�ைடைய வி�= 

ஓ:�ேபாவா; அ-ல� உ'ேள இ%
� சாவா” எறா�. அவ� ெசான� 

த7கெதபைத உண�
� அ@வா1 ெச<வதாகேவ வா7களி�தா மன. 

 

அதப:ேய நல(கி'ளி த பைடயி ஒ% ப#திைய8� அத?ட ஒ% பைட� 

தைலவைன8� அ?�பினா. பைட ஆ��7 ேகா�ைடைய3 P�
�ெகா4ட�. 

ஆனா- ேகா�ைட வாயி0கதைவ ேமாதி அழி7கவி-ைல. அரச �01ைக மா�திர� 

இட3 ெசா-�யி%
தேத காரண�. ேகா�ைட7#' ெந=(கி'ளி த பைட8ட 

இ%
தா. நல(கி'ளியி பைட �01ைகயி�டைத7 க4= அவ அGசவி-ைல. 

த?ைடய பைட;ர�கைள அ�$ எ<8�ப: ஏவினா. அவ�க' மதி�ேம- ஏறி 

அ�$ எ<8� $ைழ7க%கி- மைற
� எ<தா�க'. நல(கி'ளியி பைட;ர�க' த7க 

கவச(கைள அணி
� ேகடய(கCட வ
தி%
தா�க'. ஆத� உ'ளி%�ேபா� 

வி�ட அ�$ அவ�கC7# அதிக ஊ1பா�ைட உ4டா7கவி-ைல. $ற�ேத நிற 

பைட;ர�க' த�ைம� பா�கா��7ெகா4டா�கேளயறி, மதி� ேம- ஏறேவா, 
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உ'ேள ஆ8த(கைள ;சி எறியேவா �யலவி-ைல. $ற�ேத நிறவ�க' ேபா� 

ெச<யாம- இ%7#�ேபா� அ�ைப எ<� ஏ ;4 ெச<யேவ4=ெம1 அக�தி- 

இ%
தவ�க' ெதாட�
� அ�$ எ<வைத நி1�தி7ெகா4டா�க'. 

 

மதி>7#� $ற�ேத த(கியி%
த பைடக' காவலாக நிறன. மதி� உ'ேள 

அக�ப�ட பைடக' நாைக
� நா�க' ஒ% #ைற8� இறி இ%
தன. பைட 

;ர�கC� மன?� பல #=�ப�தின%� ஆ��7 ேகா�ைட7#' இ%
தா�க'. 

ஓரள2 ேசமி�� ைவ�தி%
த ெந- �த�ய உண2� ெபா%'கைள ைவ��7 

ெகா4= அவ�க' நா�கைள7 கழி�தா�க'. வர வர அவ�களிட� இ%
த 

ெபா%'க' &%(கின. மன� ேபானப: ேபாக இயலாம-, 

சிைற�ப�டவ�கைள�ேபால7 ேகா�ைட7#' இ%
த ம7க' �$ற� 

ெதாட(கினா�க'. 

 

யாைனைய7 க�:� தீனிேபா=வ� எளிய ெசயலா? உ'ேள யாைன� பைட 

இ%
த�. அ� சிறிய பைடேயயாயி?� அதி- இ%
த யாைனகC7#� ேபாதிய 

உண2 கிைட7கவி-ைல. உண2� ெபா%'க' &%(க3 &%(க ம7க' த� 

உணைவ7 #ைற��7ெகா4டன�. #ழ
ைதகC7#� கணவமா�கC7#� 

உணைவ அளி��வி�= மகளி� தா� ஒ% ெபாA� மா�திர� உ4ணலாயின�. 

 

இ
த அவலமான நிைலயி>� ெந=(கி'ளி த பி:வாத�ைத விடவி-ைல. 

“எ-லா%� ம:
தா>� ேகா�ைட7 கதைவ� திற
� பைகவைர வரேவ0கமா�ேட” 

எ1 இ%
தா. த க4�ேன ம7க' வா=வைத அவ க4டா. #ழ
ைதக' 

பா�றி அAவைத7 ேக�டா. அவ மன� மாறவி-ைல. அவ?ைடய அச�=� 

�ணிைவ7 க4= ேகா�ைடயி- உ'ளவ�க' அGசினா�க'. தைலவ எ@வழி 

நட7கிறாேனா, அ@வழிேய நட�பைதயறி அவ�களா- ெச<ய�த7க ஒ1� 

இ-ைல. 

 

பல நாளாக �01ைகயி�:%
�� ெந=(கி'ளி ேகா�ைட7 கதைவ� திறவாமேல 

இ%�பைத7 க4டேபா� ெவளியி- இ%
தவ�க' அவ?ைடய �ணிைவ எ4ணி 

விய
தா�க'; சில� அவ?ைடய அறியாைமயா- ;ேண பல #=�ப(க' 

நாசமாகிறனேவ எ1 இர(கினா�க'. 

 

எ-லா%� அைமதியாக வாழேவ4=� எற ேநா7க� உைடயவ ேசாழ 

நல(கி'ளி. ��க4ண சா�தனா� இளைமயி�%
ேத அவ?7#� பக�
த 
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ந->ைரக' அவைன அ�ப: ஆ7கியி%
தன. இறியைமயாத சமய(களிலறி� 

ேபாாி=வ� தகாெதேற அவ உ1தியாக எ4ணினா. அவ நிைன�தி%
தா- 

ஆ��7 ேகா�ைட7#' இ%
த ெந=(கி'ளிைய ெவளிவர3 ெச<தி%7கலா�. 

ேபாைர� ெதாட(#வ� எளி�. ஆனா- அைத நட�தி ெவ0றி ெப1வத0#' இ% 

பைடயி>� பல� உயி� இழ�பா�க'. ஆதலா- இயற வைரயி- ேபா� ெச<யாம- 

கால(கட�தேவ அவ வி%�பினா 

 

இ�ேபா� நிைலைம ேவ1விதமாக இ%
த�. ெந=(கி'ளி ேகா�ைடைய7 

ைக�ப0றி7 ெகா4=விடவி-ைல. அ(# இ%�பவ�க' என ஆனா�கேளா! 

அவ�கைள7 கா�பா01� ெபா%�டாகவாவ� மதி0கதைவ உைட�� உ'ேள 

$கலாமா எ1 எ4ணினா. மதி�ேம- த ;ர�கைள ஏற3ெச<� உ'ேள 

#தி��7 ேகா�ைட7 கதைவ� திற7க3 ெச<யலாமா எ1 ேயாசி�தா. 

 

திSெர1 அவ?7# ஒ% வழி ேதாறிய�. அ� நிைறேவறினா- உ'ேள உ'ள 

ம7கC7# நைம உ4டா#�. ெப%� $லவ%� ந-லைம3ச%மாகிய ேகா�� 

கிழாைர7 ேகா�ைட7#' அ?�பி ெந=(கி'ளி7# அறி2ைர I1�ப: ெச<யலா� 

எபேத அவ நிைன�த வழி. பைக ேவ
த�க' ேபாாி�=7ெகா4:%
தா>� 

$லவ�க' அவ�கைள� ேபா�7கள�திேல ெச1 பா��ப�4=. ஓ� ஊாிேல உ'ள 

$லவ� அ
த ஊ%7#ாிய மன?ைடய பைகவ இ%7#� ஊ%7#3 ெச-லலா�. 

அ
த� பைக மன $லவ%7# ேவ4:ய உபசார(க' ெச<வா. ஒ% நா�=� 

பைட� தைலவைன, அைம3சைன ேபா� நிகA� கால�தி- பைக நா�=7#' 

அக�ப�டா- மீ4= வர�:யா�. ஆனா- ஒ% நா�:ேல வாA� $லவ, பைக 

நா�=7#3 ெச-லலா�. $லவ யா%7#� பைகவ அ-ல. ேபா� நிக�
தா- 

ேபாாி=� ேவ
த�கC7கிைடேய ச
� ெச<வி7க �ய-வா�க' $லவ�க'. தமி� 

ம7க' அரசைன� ெத<வ�ைத� ேபால எ4ணி மதி�தா�க'. மன?ைடய 

பதவிதா நா�:ேல மிக மிக உய�
த பதவி. ஆனா- மன�கைள7 கா�:>� 

உய�
தவ�களாக� $லவ�கைள மதி�தன�. $லவ�க' எ-லா%7#� ந4ப�க'; 

யா%7#� அவ�களிட� பைக இரா�. $லவ�க' பா=� $கைழ இ@2லக�தி- 

ெப1� ேப1கC7#' சிற
ததாக2�, அவ�களா0 பாட�ெபறாைமைய� ெபாிய 

#ைறயாக2� தமி�நா�= மன�க' எ4ணினா�க'. 

 

ஆகேவ, ேகா�� கிழா� ெந=(கி'ளியிட� ெசறா- அவ அவைர மதி�� 

உபசாி�பா எப� யாவ%7#� ெதாி8�. ேகா�� கிழா� ேகா�ைட7#' எ�ப:3 

ெச-வ�? ெசற பிறக-லவா ெந=(கி'ளிைய7 க4= அறி2ைர Iற�:8�? 

அத0#� ஒ% த
திர� ேதாறிய�, நல(கி'ளி7#. ேகா�� கிழா� ெந=(கி'ளிைய� 
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பா�7க வி%�$கிறா� எற ெச<திைய ஒ� ஓைலயி- எAதி அைத3 &%ளாக3 &%�: 

அ�பி Eனியி- ைவ�� அைத7 ேகா�ைட7#' எ<� ;��தினா�க'. 

ேகா�ைட7#' இ%�பவ�கC7#3 ச
� ெச<8� ேயாசைனைய8� ம0ற7 

க%��7கைள8� இ
த வைகயாக� ெதாிவி�ப� பழ(கா- வழ7க�. 

 

ஓைல மதி>7#' ெச1 ;�
த�. ெந=(கி'ளியிட� அ
த ஓைலைய எ=��3 

ெச1 கா�:னா�க'. ேகா�� கிழா� வ%வா� எற ெச<திைய அவ?ட இ%
த 

பைட� தைலவ�க' அறி
தா�க'. ெச<தி ேகா�ைட7#' எ(#� பரவிய�. ஒ% 

ேவைல8� இறி� ேபாதிய உண2� இறி7 ேகா�ைட7#'ேள சிைற�ப�=7 

கிட
தவ�களி- ெப%�பாேலா%7# எ�ப:யாவ� ெவளிேயறிவிட ேவ4=ெமற 

ஆைச இ%
த�. ேகா�� கிழா� வர� ேபாகிறா� எற ெச<தி அவ�கCைடய 

உ'ள�தி- $திய ந�பி7ைக �ைள7#�ப: ெச<த�. பாைல நில�தி- மைழ 

ெப<தா- எ�ப: இ%7#�? அ�ப: இ%
த�. 

 

ெந=(கி'ளி அ
த ஓைல7# விைட அ?�பினா. எ
த3 சமய�தி>� ேகா�� 

கிழாைர வரேவ0க7 கா�தி%�பதாக3 ெச<தி அ?�பினா. ெசான ெசா-ைல 

மா0றாம>� வர�$ கடவாம>� தமி� மன�க' நட
தா�க'. ஆதலா- ேகா�� 

கிழா� உ'ேள வ%கிறா� எ1 ெசா-�வி�= ஏமா0றி� பைடைய உ'ேள 

$#�திவி=� எ4ண� நல(கி'ளி7# இ-ைல. 

 

#றி�பி�டப: ேகா�� கிழா� மா�திர� ேகா�ைட7#' Eைழ
தா�. மதி- வாயி�- 

நிற காவல�க' அவைர உ'ேள வி�=7 கதைவ3 சா�தி7ெகா4டா�க'. 

ெந=(கி'ளி வாயில%கிேல நி1 $லவைர வரேவ0றா. ேகா�� கிழாாி 

ெப%ைமைய� தமிAலக� �Aவ�� ந# அறி
தி%
த கால� அ�. ஆகேவ, அவ� 

ஏேத?� ெசானா- ெந=(கி'ளி ம17க மா�டா எ1 யாவ%� ந�பின�. 

 

$லவ� ெப%மா ேகா�� கிழா� உ'ேள $#
� &0றி� பா��தா�. யாைன� 

பைடைய� பா��தா�. த7கப: உண2 ெபறாம- யாைனக' ெம�
தி%
தன. 

அ:7க: பசி தா(காம- ஆ��தன. மகளி� �க�தி- ஒளிேய இ-ைல. ேவ4:ய 

அள2 ேசா1, த4ணீ� இ-லாம- ம7க' வ%
தினா�க'. அவ%7ேக �யர� 

ெபா17கவி-ைல. ெந=(கி'ளிைய அQகினா�. அவ� � அம�
தா�. 

 

“அரச #ல�திேல பிற
� மி7க வ�ைமேயா:%7#� தைலவ நீ; இ(ேக நீயாக 

ேம0ெகா4ட சிைற7#' அைடப�=7 கிட7கிறா< இ� த#மா?” எ1 ேக�டா�. 
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“அரச�கC7# வழ7கமான ெசய-தாேன இ�?” எறா ெந=(கி'ளி. 

 

“அரச%7# இ� வழ7கெமகிறாேய! இ(ேக உைன3 Pழ இ%7#� கா�சிகைள� 

பா��தாயா? உ?ைடய பைடயி>'ள யாைனக' எ�ப: இ%7கிறன? அைவ 

�$ எ�ப: வா�
தன? எ4ணி� பா�. தின
ேதா1� ெப4 யாைனகளி 

I�ட�ேதா= களி1க' #ள��7#3 ெச1 ப:
� நீரா: இ$1�. ெந-ைல7 

கதிேரா= தி?� ேசாழ நா�= யாைனக' அ-லவா அைவ? ெந<8� ேசா1மாக� 

பிைச
� த%� கவள�ைத உ4= நைடேபா=� அைவ இ�ேபா� எ�ப: 

இ%7கிறன? க�=� தறிைய �றி��� ��பி7ைகைய நில�திேல $ரளவி�=� 

தட2கிறன. அ:7க: ெப% B3& எறிகிறன. பசி தா(காம- இ:ேபால 

�ழ(#கிறன. இ@வள2 கால�� இ$01 வா�
த அவ0ைற இ�ப:� ப�:னி 

ேபா=கிறாேய! இ� த#மா?” 

 

ெந=(கி'ளி ஒ1� ேபசாம- ேக�=7 ெகா4:%
தா. அவ ஏதாவ� விைட 

ெசா-வாேனா எ1 எதி�பா���7 ேகா�� கிழா� த� ேப3ைச3 சிறிேத நி1�தினா�. 

அ� மன ஏ�� ேபசவி-ைல. $லவ� உ4ைமைய�தாேன எ=��3ெசானா�? 

அைத அவ ம17க �:8மா? அ-ல� இ
த நிைல �ைற�ப: ஏ0ப�ட� எ1 

ெசா-வானா? ேகா�� கிழா� ம1ப:8� ேபச� ெதாட(கினா�. 

 

“ம7க' நிைலைய7 க4= ெபா17க �:யவி-ைல. தா<மா�க' ேபாதிய உண2 

இ-லாம- உட�$ ெம�
தி%7கிறா�க'. அவ�களிட� ேபாதிய பா- 

இ-லாைமயா- இள( #ழ
ைதக' பசி நீ(காம- கத1கிறன. அ
த7 

#ழ
ைதகளி அலற- உ காதி- விழவி-ைலயா? அறி, விA
�� உ 

மன�ைத7 க-லா7கி7 ெகா4= வி�டாேயா?” 

 

ம1ப:8� ேகா�� கிழா� சிறி� ேநர� த� ேப3ைச நி1�தி ெமளனமாக இ%
தா�. 

தா� I1� வா��ைதக' அவ உ'ள�தி- இற(கி அA�தமாக� படேவ4=� 

எற எ4ண�தா- அ�ப:3 ெச<தா�. உ4ைமயி- அவ� இ
த7 கா�சிகைள 

எ=��7 கா�=�ேபா� ெந=(கி'ளியி அக7 க4ணி- அைவ ெபாிய உ%வ� 

எ=��7ெகா4= நிறன. அவ ஒ1� ேபச வழியிறி வாயைட�� 

அம�
தி%
தா. 
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ேகா�� கிழா� மீ4=� தம� ெபா%Cைடய ெசா0கைள ;சலாயின�. இ�ேபா� 

ெந=(கி'ளி அவ� I1� அவல7 கா�சிகைள� ப0றி3 சி
தி7க� 

ெதாட(கியி%7கிறா எபைத அவ?ைடய �க� அவ%7# எ=��7 கா�:ய�. 

நறாக� பதமானெபாA� அ:�� இ%�ைப உ%வா7#� ெகா-லைன�ேபால� த� 

ெசா-லா- ெந=(கி'ளியி உ'ள�ைத அ:��� பத�ப=�தி� தா� எ4ணி வ
த 

காாிய�ைத நிைறேவ0ற� தீ�மானி�தா� $லவ� ெப%மா. 

 

“அ
த ம(ைகய%ைடய நிைல எ@வள2 இர(க�த7கதாக இ%7கிற�! த��ைடய 

கணவ� அ%கி- இ%7க, ேவைள7# ஒ% Nைவ �:�� மண�� ம(கல�� விள(க 

மைன விள7#களாக7 திக�பவ�க' அவ�க'. இ�ேபா� த� கணவமா� அ%கி- 

இ%7க2� Nேவா= �:7#� I
தைல ெவ1ைமயாக �:7கிறா�க'. ம7க' 

உணவி-ைல ெய1 இ=� I7#ர- கிட7க�=�. ;�:ேல #:7க ந-ல த4ணீ� 

இ-ைல எ1 வ%
�கிறா�க'. இவ0ைறெய-லா� உ க4 ெகா4= 

பா��தாயா? இ�வா உ ஆ4ைம7# அழ#? நீ�வள� மி7க ேசாழ நா�:ேல 

உ4Q� நீ%7#� பGச� உ4டா#�ப: இ
த7 ேகா�ைடைய ஆ7கின நீ, ேசாழ 

#ல�தி- ேதாறினவ எ1 ெசா-�7ெகா'ள உாிைம உ4டா?” 

 

$லவ� தைலவ� ேபச� ேபச அவ%ைடய ெசா0க' ெந=(கி'ளியி உ'ள�ைத3 

&�டன. சில சமய(களி- அவ� வா��ைதக' அவைன உ%7கின. ேம>� அவ� 

ேபசி7 ெகா4ேட ேபாவைத அவ வி%�பவி-ைல. தா ெச<வ� தவ1 எற 

உண�3சி அவ?7# உ4டாகிவி�ட�. அ�கா1� தைலைய7 #னி
தவாேற 

ேக�=7ெகா4:%
தவ ச0ேற தைல நிமி�
தா. 

 

“$லவ� ெப%மாேன! எ #0ற(கைள� ெபா17க ேவ4=�. தா(க' I1கிற 

கா�சிகைள நா காணாம- இ%7கவி-ைல. க4ேட; ஆனா- க%�ேதா= 

காணவி-ைல. இ�ேபா� எ அறியாைமைய உண�கிேற. இனி என ெச<வ� 

எ1 என7# ஒ1� ேதாறவி-ைல. தா(க' எ�ப:3 ெசா-கிறீ�கேளா, அ�ப:3 

ெச<கிேற” எ1 ெம�
த #ர�- அவ ேபசினா. அவ வாயி- ெசா0க' 

மி=7ேகா= வரவி-ைல; ெதாட�
�� வரவி-ைல. இைடயிைடேய அ01 அ01 

வ
தன. $லவ� எ=��3 ெசானைவ அவ உ'ள�ைத அர�ேபா- அ1�தன. 
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என7#� ெதாி
தைவ இர4= வழிக'. ஒ1 அறெநறி; ம0ெற1 ஆ4ைம ெநறி. 

நல(கி'ளி நா�ைட வி�=� $ற�ேத ெசறி%
த கால�தி- நீ இ
த7 

ேகா�ைடைய7 ைக�ப0றிய� அறெநறி அ1; ஆ4ைம8� அ1. ஆத�, 

‘இ
த7 ேகா�ைட உன7#ாிய�’ எ1 ெசா-�� திற
� அவ?7# உாியதா7கி 

வி=வ� ந-ல�. அ@வா1 ெச<ய மனமிறி உ ஆ4ைமைய7 

கா�டேவ4=மானா- ேகா�ைடைய� திற
� ேபா� ெச<வ� இர4=� ெச<யாம- 

கதைவ அைட��7ெகா4= ஒ% Bைலயிேல ப�(கியி%�த- அற�� அ1; 

ஆ4ைம8� அ1. இ� ேகாைழயி ெசய-.” 

 

ெந=(கி'ளி இ�ேபா� ேபசலானா: “ஆ4ைம ெநறிெய1� அறெநறிெய1� 

ெசானீ�கேள. அறெநறி�ப:ேய ெச<வதாக நா வி%�பி7 ேகா�ைடயி கதைவ� 

திற
� வி�டா- நல(கி'ளியி பைட உ'ேள $#
� எ பைடைய 

அழி��விடாதா?” எ1 ேக�டா. 

 

“அற� எப� எ-லா%7#� ெபா�. நீ அற(க%தி� திற
தாயானா- பிற# ேபா� 

ஏ? பைக ஏ�? உ ;�:- நீேய வ
� இ% எ1 ;�ைட வி=�ேபா�, பைழய 

பைகைய நிைன��3 ச4ைட ேபா=வ� $-�ேயா� இய-$. நல(கி'ளி 

அ�தைகயவ அ-ல. நீ சமாதான�ைத வி%�$கிறா< எ1 ெதாி
தா- அவ 

உைன8� உ பைட;ர�கைள8� அவ�கைள3 சா�
ேதாைர8� ஒ1� ெச<ய 

மா�டா. ஒ% #ல�தி0 பிற
த உைன� �$1��வதனா- அவ?7# ஊதிய� 

ஏ�� இ-ைல” எ1 அறி21�தினா� ேகா�� கிழா�. 

 

ெந=(கி'ளி அவ� உைரயிப:ேய ெச<ய� �ணி
தா. ேகா�� கிழாைரேய 

�னி�=7 ெகா4= ேகா�ைட7 கதைவ� திற
� வி�டா. சமாதான 

ேநா7க�ேதா= ெந=(கி'ளி வ%வதைன அறி
த ேசாழ� பைடயின� ஆரவாாி�தன�. 

ேகா�ைட7#' அ� கா1� அைடப�:%
த ம7க' மதி>7#� $ற�ேப வ
� 

ெசா�7க ேபாக� ெப0றவ�கைள� ேபா- ஆனா�க'. ேகா�� கிழாைர� த��ைடய 

உயிைர மீ�ட ெபாியா� எ1 வா��தினா�க'. ெந=(கி'ளி த பைட8ட 

மீ4=� த ெசா
த இட��7#� ேபா<3 ேச�
தா. 

 

ேகா�� கிழா%ைடய �ய0சியா- ேபாாிறி அைமதி உ4டானைத8�, 

ெந=(கி'ளி பைக8ண�3சி நீ(கி7 ேகா�ைடைய வி�= அகறைத8� ேக'வி80ற 

ேசாழநா�டா� அ7கவிஞ� பிராைன� பாரா�:� ேபா0றினா�க'. நல(கி'ளி  
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அவைர� ெத<வமாகேவ ெகா4டா:னா. 

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

6. 6. 6. 6. )லவ� உயிைர மீ-ட.)லவ� உயிைர மீ-ட.)லவ� உயிைர மீ-ட.)லவ� உயிைர மீ-ட.    

 

ஆ��7 ேகா�ைடயினி1� ெசற ெந=(கி'ளி7#7 ேகா�� கிழா� Iறிய 

அறி2ைரக' ெந=நா' மன�தி- இ%7கவி-ைல. க�:7 ெகா=�த ேசா1� 

ெசா-�7ெகா=�த வா��ைத8� எ�தைன நாைள7# நி0#�? ஊ%7#� 

ேபான2ட அவ?ைடய ந4ப�க' அவ?7# ேவ1 வைகயி- உைர 

ஏ0றினா�க'. “ைக7# வ
த� வா<7# எ�டாம0 ேபான� ேபால� ப0றி7 ெகா4ட 

ேகா�ைடைய7 ைகவிடலாமா? எ(கC7#3 ெசா-�ய?�பியி%
தா- 

�01ைகயி�:%
த பைடைய� தா7கி உ(கC7#� �ைணயாக வ
தி%7க-

மா�ேடாமா? த7க சமய�ைத7 ைகவி�=வி�S�கேள! இனி இ�ப: ேவ1 கால� 

வா<7#மா?” எ1 ேக�டா�க'. 

 

ேசாழ நா�:- ேசாழ மன?7# அட(கிய #1நில மன�க' சில� இ%
தா�க'. 

அவ�கைள ேவளி� எ1 வழ(கினா�க'. அவ�க' த(கC7ெக1 சிறிய சிறிய 

ஊ�கைள உாிைமயாக ைவ��7ெகா4= ேசாழ அரச?7#� திைற அள
� வா�
� 

வ
தா�க'. எ�ப:யாவ� ேசாழ மன?7# அைமதியி-லாம- ெச<ய 

ேவ4=ெமற எ4ணேம அவ�கC7# இ%
த�. உ4ைமயி- நல(கி'ளி-

யிட�தி>� அவ�கC7# அ$ இ-ைல; ெந=(கி'ளியிட�தி>� அ$ இ-ைல. 

ேசாழ நா�ைட3 ேசாழ மனேர ஆ4= வரேவ4=� எற எ4ண�� 

அவ�கC7# இ-ைல. ஆதலா- எ�ேபா�� #1�$ ெச<� அைமதிைய7 ெக=�பேத 

அவ�கCைடய ேவைலயாக இ%
த�. ெப%மன?7# எதிராக3 P�3சி ெச<வதி- 

அவ�க' வ-லவ�க'. அ�தைகயவ�கேள இ�ேபா� ெந=(கி'ளியினிட� வ
� 

அவ ெநGச�தி- ஆறியி%
த பைக7கனைல மீ�=� B�:னா�க'. 

 

”இட� ெபா%' ஏவ-க' ைகI:யைமயா- நல(கி'ளி7# உைற/ாி- இ%
� 

அரசாC� உாிைம கிைட�த�. அ
த உாிைமைய நீ(க' இழ
� நி0கிறீ�க'. 

உ4ைமைய ஆரா<
தா- நீ(கேள ேசாழ நா�= ஆ�சி7# உாியவ�க'. நல(கி'ளி 

உ(களி?� இைளயவ. நீ(க' எ(கைள� ேபாறவ�களி பல� இ%
�� 

நல(கி'ளிைய ேநேர உைற/%7#3 ெச1 தா7கி அாியைணைய7 ைக�ப0றாம- 

வாளா இ%7கிறீ�க'. த7கப: P�3சி ெச<� அ�தைகய �01ைக7# ஆய�த� 
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ெச<8(க'; ேசாழ நா�:- உ'ள ேவளி�க' அ�தைன ேப%� உ(கC7#� �ைண 

வ%வா�க'” எ1 மீ�=� ெந=(கி'ளி7# ம4ணாைசைய உ4டா7கின�க'. 

 

அரச #ல�தி0 பிற
தவ�கC7# �ைறேயா, அேறா, எ�ப:யாவ� தா(க' 

அரசராக இ%7கேவ4=� எற ஆைச உ4டாவ� இய-$. அ� மிக 

வள�
�வி�டா- எ-லாவ0ைற8� அ:ேயா= இழ7#� வைர7#� அவ�கCைடய 

பைக �ய0சிக' நி0பதி-ைல. இ7கால�தி- ப(காளிக' சில ெசா��7கC7காக 

வழ7கி�= நீதிமற(களிெல-லா� ஏறி� த��ைடய ெபா%ள�தைனைய8� 

இழ
� நி0பைத8�, அ�ப: இழ
தா>� ம1ப:8� வழ7#� ெதா=7க� பல 

வைகயி- �ய-வைத8� நா� பா�7கிேறா�. நில(கC7காக இ@வள2 Lர� 

ேபாரா=� மன இய-ேப அ7கால�தி- அரச #ல�தினாிட� ெபாிய உ%ைவ எ=�� 

நிற�. 

 

ேவளி�க' ெம-ல ெம-ல ெந=(கி'ளியி மன�ைத மா0றினா�க'. அவ 

ம1ப:8� நல(கி'ளி ேசா�
தி%7#� சமய� பா��� உைற/ைரேய ைக�ப0ற 

ேவ4=ெம1 எ4ணியி%
தா. 

★ 

 

ஒ% சமய� நல(கி'ளி ேசாழ நா�:ேல B4ட கலக� ஒைற அட7#வத0காக ஒ% 

பைட8ட ேநேர ெசறி%
தா. ஓ� அரச $திதாக ஆ�சி7# வ
தா- அவ 

ெப%� பைட8� த7க �ைண8� உைடயவனாக இ-லாம- இ%�பி அைமதியாக 

ஆ�சி $ாிவ� எளித1. தமி� நா�= மன�கC7#' அ:7க: ேபா�க' நிக�
த 

ெச<திைய� பைழய J-களி- கா4கிேறா�. மிக� ெபாிய ேபாராக இ-லா 

வி�டா>�, சிறிய சிறிய ேபா�க' நிகA�. ேசர ேசாழ பா4:ய� #:யி0 பிற
த 

மன�க' இ�தைகய சிறிய ேபா�க' பல ெச<� ெவ0றியைட
தைத� ெதாிவி7#� 

பாட-க' ச(க கால�� J-களி- இ%7கிறன. 

 

நல(கி'ளி ஆ�சி7# வ
� பல ஆ4=க' ஆயி?� உ'நா�=� பைகைய �01� 

ஒழி7கவி-ைல. ெந=(கி'ளி நிைன�தேபாெத-லா� இைட/1 ெச<� வ
தா. 

ேவ1 #1நில மன�கC� அ:7க: அ-ல- ெகா=�� வ
தா�க'. அதனா- 

நல(கி'ளி அைமதியாக வாழ �:யவி-ைல. 

 

அவ த பைட8ட உைற/ைர வி�=� ேபாயி%
த சமய�தி- ெந=(கி'ளி சில 

ேவளி�கCைடய �ைண8ட உைற/%7#� $#
� ெகா4டா. ஒ% நாளாவ� 
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உைற/� அர4மைனயி- ேசாழ%7#ாிய அாியைணயி- அமர ேவ4=� எப� 

அவ ஆைச. அ�ப:ேய அவ உைற/ாி0 $#
� அர4மைனைய� தனதா7கி7 

ெகா4டா. ஊாி- உ'ளவ�களா- அைத� த=7க �:யவி-ைல. ஆ��7 

ேகா�ைடைய வி�=3 ெசற பிற# ெந=(கி'ளியா- எ
த வைகயான இ=7க?� 

ேநரா� எ1 நல(கி'ளி எ4ணியி%
தா. அவைன3 சா�
தவ�கC� அ�ப:ேய 

நிைன�தா�க'. அவ?ைடய பைகைம7 கன- உ'ேள கன1 ெகா4:%
தைத 

அவ�க' ெதாி
� ெகா'ளவி-ைல. 

 

நல(கி'ளி7# ெந=(கி'ளி உைற/ைர7 ைக7ெகா4ட ெச<தி ெதாி
த�. 

ெந=(கி'ளிைய ஒ1� ெச<யாம- வி�ட� தவ1 எ1 அவ?7#� ேதாறிய�. 

ெச<8� ெதாழி�0 #ைற ைவ�தா>�, பைகவைன அ=வதி- #ைற ைவ�தா>� 

தீைய வி�= ைவ�தா0 ேபால இ1தியி- அழிைவ உ4டா7கிவி=� எ1 அரசிய- 

J-க' I1வ� எ�தைன உ4ைம எபைத இ�ேபா� அவ ெதளிவாக 

உண�
தா. 

 

அவ உைற/ாி- இ-லாதி%
தைமயா- ேகா�� கிழா� ேவறிட(கC7#3 

ெசறி%
தா�. $லவ�க' எ�ேபா�� ஓாிட�தி- த(கியி%�ப� வழ7க� அ1. 

அவ�க' இ%
தா>� தமி� நா�= ம7க' அவ�கைள இ%7க3 ெச<வதி-ைல. ேசாழ 

நா�:ேல பிற
தவரானா>� ம0ற நா=களி- உ'ள மன�கC� $லவ�கC� 

ம7கC� ேகா�� கிழா%ைடய $லைம நல�ைத உண�
� அவைர வரேவ0றா�க'. 

அதனா- அவ� உைற/ாினி1� $ற�ப�=� பா4: நா�=7#� ேபாயி%
தா�. 

ெந=(கி'ளி இ�ப:3 ெச<வா எ1 அவ%� எ4ணவி-ைல. 

 

நல(கி'ளி விைரவி- த ேவைலைய �:��7ெகா4= ஆ��7ேகா�ைடயி- 

வ
� த(கினா. இ
த �ைற ெந=(கி'ளிைய அ:ேயா= ெதாைல��விட 

ேவ4=� எற ஆ�திர� அவ?7# உ4டாயி01. என ெச<யலா� எபைத 

ேயாசி�தா. ேகா�� கிழா� ஊாி- இ-லாத� ெப%( #ைறயாக இ%
த�. அவ� 

இ%
தா- ேபாாிறிேய சமாதான� ெச<ய �ய>வா�. எத0#� ேவ1 ஒ% $லவைர� 

Lதாக அ?�பி ெந=(கி'ளி7# அறி2ைரIற3 ெச<ய நிைன�தா. 

இள
த�தனா� எ?� $லவ� அ�ேபா� நல(கி'ளியினிட� வ
தி%
தா�. 

அவ%7# ேவ4:ய பாிசி-கைள வழ(கி, “ெந=(கி'ளியிட�� ேபா<� பா: அவ 

உைற/ைர அைட��7ெகா4:%�ப� தவ1 எபைத எ=��7 கா�=(க'” எ1 

ெசா-� அவைர அ?�பினா. $லவ�கC7#3 சமாதான� ெச<வி�பதி- வி%�ப� 

அதிக�. உலகைன��� பைகைமயிறி� ேபாாிறி வாழ ேவ4=� எப� 

அவ�கCைடய ேநா7க�. அத0#� த(களா- இயறவ0ைற3 ச
த��ப� ேந%� 

ெபாAெத-லா� ெச<வா�க'. 
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$லவ� இள
த�தனா� தம7#3 ச
� ெச<வி7#� வா<�$7 கிைட�த� #றி�� 

மகி�3சியைட
தா�. “ேகா��கிழா� இ�ேபா� இ%
தா- அவ� மி7க திறைம8ட 

இதைன3 ெச<� ெவ0றி ெப1வா�. அவ%7# உ'ள ெசா-லா0ற>� $லைம8� 

ஒளி8� எனிட� இ-ைல. ஆயி?� ந-ல ெசயைல ஒ->� வைகயி- ெச<வ� எ 

கடைம” எ1 ெசா-� நல(கி'ளியிட� விைட ெப017ெகா4= $ற�ப�டா�. 

உைற/ைர அQகி� தா� $லவ� எ பைத அறிவி��7 ேகா�ைட7#' ெசறா�. 

யாேரா ஒ0ற அ� $லவ� நல(கி'ளியிட� ெச1 வ%வைத7 கவனி�தா. 

அவைர� $லவ� எ1 ெதளியாம-, நல(கி'ளியி?ைடய ஒ0ற $லவ� ேகால� 

$ைன
� வ%கிறா எ1 எ4ணிவி�டா. த க%�ைத ெந=( கி'ளியிட�� 

ெதாிவி�தா. 

 

இள
த�தனா� அர4மைன7#� $#
� ெந=(கி'ளிைய அQகினா�. அவேன 

வா��தினா�. அவைர ஒ0றென1 எ4ணிய ெந=(கி'ளி உடேன அவைர� 

ப0றி3 சிைறயி- ைவ7க� பணி�தா. பாவ�! $லவ� என எனேவா ெசா-�� 

பா��தா�. ெந=(கி'ளி ந�பவி-ைல. அவ� சிைற7#� $#
தா�. அவைர ஒ1�� 

நல(கி'ளிைய� ப0றிய ெச<திகைள� ெதாி
�ெகா'C�ப: ஏவினா 

ெந=(கி'ளி. 

 

உைற/%7#' ெசற இள
த�தனா� வரவி-ைலேய எ1 கா�தி%
தா 

நல(கி'ளி. $லவ� சிைற�ப�ட ெச<தி அவ?7#� ெதாியா�. சில நா�க' 

ெசறன. ெந=(கி'ளி ெச<8� உபசார�தா- $லவ� மய(கி அ(ேகேய 

த(கிவி�டா� எ1 எ4ணினா. ஆனா- அ
த எ4ண� அவ?7# 

நீ:7கவி-ைல. ஒ%கா- $லவ%ைடய அ%ைம ெதாியாம- ஏேத?� தவ1 

ெச<தி%�பாேனா எற ஐய�� உ4டாயி01. இ�ப: அவ 

கல(கி7ெகா4:%
தேபா� ேகா�� கிழா� வ
தா�. ெசற இட�தி- அவ%7#3 

ேசாழ நா�=3 ெச<திக' ெதாி
தன. ெந=(கி'ளி ம1ப:8� பைழய #0ற�ைதேய 

ெச<ய� �ணி
தைத7 ேக'வி80றா�. அவைன உயிேரா= ஆ�ாினி1� 

ெவளிேயற3 ெச<த ெபா1�$ைடயவராதலா-, இ�ேபா�� ஏதாவ� ெச<� இர4= 

கி'ளிகC7#மிைடேய நிைலயான சமாதான�ைத3 ெச<வி7க ேவ4=� எற 

ஆவேலா= வ
� ேச�
தா�. 

 

வ
த2ட நல(கி'ளிைய அQகி நிக�
தவ0ைற� ெதாி
�ெகா4டா�. 

ெந=(கி'ளி உைற/ைர7 ைக�ப0றியைத எ4ணி3 சின
தி%
த நல(கி'ளி 

இ�ேபா� இள
 இள
த�தனா� நிைல என ஆயி0ேறா எற கவைலயி- 
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B�கியி%
தா. அதைன அறி
த ேகா��கிழா� சிறி�� கால� தா��தா� உடேன 

$ற�ப�= வி�டா�, உைற/ைர ேநா7கி. ேகா�ைட7#'ேள $#
தா�. $#�ேபாேத 

விசாாி��7 ெகா4= ெசறா�. இள
த�தனாைர ஒ0றென1 ப0றி3 சிைறயி- 

ைவ�தி%7#� ெச<திைய7 ேக'வி80றா�. $லவ%7#� தீ(# இைழ7#மள27# 

மன �ணி
�வி�டைத எ4ணி வ%
தின�. இ�ம�=ம1; அர4மைனைய 

அைட
தேபா� அவ� அறி
த ெச<தி அவைர7 கல7கிவி�ட�. $லவ� 

இள
த�தனாைர7 ெகா->�ப: ெந=(கி'ளி க�டைளயி�= வி�டானா�. அவ� 

�:�:��� ேபானா�. யாைர8� எைத8� ச�ைட ெச<யாம- விைர
� 

அர4மைன7#'ேள ெசறா�. அவைர அறியாதவ�க' யா%� அ(ேக இ-ைல; 

அவைர மதி7காதவ�கC� இ-ைல. அவ� வ
த ெச<தி எ(#� பரவிவி�ட�. 

 

ேநேர ெந=(கி'ளியிட� ெசறா�. அவ%7#3 சின� உ4டாவ� அாி�. ஆயி?� 

இ�ேபா� ேகாப� உ4டாகியி%
த�. படபட�$ட ேபசினா�: “அரேச! என 

காாிய� ெச<ய� �ணி
தா<? ஏைழ� $லவ எறா- என ேவ4=மானா>� 

ெச<வெத1 நிைன��வி�டாயா? தமி� நா�:- இ�கா1� மன�க' ெச<ய 

அGசிய ெசயைல3 ெச<8� �ணி2 உன7# எ�ப: வ
த�?” எ1 ேவகமாக� 

ேபசினா�. 

 

ெந=(கி'ளி ேகா�� கிழாைர7 க4ட2டேன உ'Tற அ3ச(ெகா4டா; $லவ� 

ெப%மாேன! அமர ேவ4=�” எறா. 

 

நா அமர மா�ேட. �த�- $லவ� இள
த�தனாைர3 சிைறயினி1� வி=தைல 

ெச<, பிற#தா நா அம�
� ேபச இய>�” எறா�. 

 

$லவனா? ஒ0றன-லவா அவ? $லவென1 நா ஏமா
� ேபாேவனா? 

 

ேகா�� கிழா%7#7 ேகாப� அதிகமாயி01. மன�கC7#, அ�2� 

பைக8ண�3சி8'ள மன�கC7#, க4 சாியாக� ெதாியா�. $லவ�கைள 

அறி
�ெகா'C� ஆ0ற- இ-லாம0 ேபாவைத7கா�:>� ெபாிய தவ1 இ-ைல. 

நா $லவ. நா ெசா->கிேற: இள
த�தனா� எைன�ேபால ஒ% $லவ�” 

எ1 Iறினா�. 
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“$லவ� ெப%மாேன! மனி7க ேவ4=�; அவ� $லவ� எபத0# அைடயாள� 

என?” 

 

“அைடயாளமா ேக�கிறா<? அவாிட�தி- உ'ள $லைம அைடயாள�; அவாிட�தி- 

#: ெகா4:%7#� தமி� அைடயாள�. அவ� ெபா?� ப�டாைட8� $ைன
� 

மனைர� ேபா- இ%7க மா�டா�. எ(கC7#3 ெச-வ� இ-ைல; ஆரவார� 

இ-ைல; ெபா இ-ைல; க4ைண7 கவ%� ஆைடயணிக' இ-ைல; 

அைடயாள(க' இ-ைல. யா� தரமறி
� பாரா�= பாரா�=கிறா�கேளா அவ�கைள 

நா=ேவா�. வாிைசயறி8� வ'ள-கைள� ேத: அவ�களிட� வாிைச7ேக0ற பாிசி- 

ெப1வத0காக ஏ(கி7 கிட7#� வா�7ைக இ�. எ(களா- யா%7#� தீ(ேக 

உ4டாவதி-ைல. எ(கC7#� பைகவ� யா%� இ-ைல. எ-லா ஊ%� எ(க' 

ஊேர. எ-லா%� எ(க' &0ற�தா�. நா=ைடய அரச�கC7#� தா வ�ைம8� 

ெப%ைம8� உ4ெட1 சில� நிைன7கிறா�க'. எ(கC7#� இ1மா�$ உ4=; 

ெப%மித� உ4=. ம4ைணயாC� ெச-வ�ைத8ைடய நீ(க' நில ேவ
த�. 

நா(க' $ல ேவ
த�. எ(கைள ஏைழக' எ1 எ4ண ேவ4டா�. எ(கC7# 

அறி2ைட8லக� தைல பணி8�; �ைண நி0#�. எ(கைள� பைக��7 

ெகா4டவ�க' நாண�ைத அைட
� தைல யிற7கமைட8�ப: உலக� 

ெச<�வி=�. நா(க' எ�ேபா�� யா%7#� தைல #னியமா�ேடா�.” 

 

அவ%ைடய மன�தி- உ'ள ேகாப�தி அளைவ ெந=(கி'ளி 

உண�
�ெகா4டா. மன�கைள ெய-லா� பைக��7ெகா4டா>� 

$லவ�கைள� பைக��7ெகா'ள7 Iடா�. $லவ�கC7#� தீ(# இய01பவ�க' 

இ�ைம, ம1ைம இர4ைட8� இழ�பா�க'. உலக� உ'ளள2� அவ�கCைடய 

பழி நி0#�. இ
த உ4ைமகைள ெந=(கி'ளி அறியாதவ அ-ல. 

இள
த�தனாைர� $லவ� எ1 அவ நிைன7கவி-ைல; ஒ0றெனேற உ1தியாக 

எ4ணிவி�டா. அதனா-தா ேகா�� கிழாாி ேகாப��7# ஆளானா! 

 

உடேன இள
த�தனாைர வி=வி7க3 ெச<தா. ேகா�� கிழா� சிறி� ேநர( கழி�� 

வ
தி%
தா- இள
த�தனாாி உயிைர மீ�க �:யாம- ேபாயி%7#�. ந-ல ேவைள 

த7க சமய�தி- வ
� அவைர7 கா�பா0றின�. ெந=(கி'ளி8ட ெந=ேநர� ேபச 

அவ%7# வி%�ப� இ-ைல. தா� வ
த காாிய� நிைறேவறின2ட 

இள
த�தனாைர8� அைழ��7ெகா4= $ற�ப�= வி�டா�. அவ%ைடய 

ேகாப�ைத ேநாிேல க4ட ெந=(கி'ளி8� அவைர� த(கி3 ெச->�ப: 

ெசா-லாம- விைட ெகா=�த?�பினா. 
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ேகா�� கிழா�, $லவ� இள
த�தன� உயிைர மீ�ட மகி�3சிேயா= உைற/�7 

ேகா�ைடயினி1� ெவளிவ
தா�. இள
த�தனாைர8� உட அைழ��7ெகா4= 

நல(கி'ளிைய அQகினா�. 

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

7. 7. 7. 7. உைற/� (&�ைகஉைற/� (&�ைகஉைற/� (&�ைகஉைற/� (&�ைக    

 

“இனி8� நா� &�மா இ%�ப� அழக1. அவைன அ:ேயா= அழி�தாலறி நா� 

அைமதியாக வாழ �:யா�. பா�ேபா= ஒ% ;�:- வாழலா�. பைகேயா= ஒ% 

நா�:- வாழ �:யா�. நா� எத0காக அGச ேவ4=�? ந�மிட� பைட�பல� 

இ-ைலயா?” எறா அரச நல(கி'ளி. 

 

இள
த�தனாைர ெந=(கி'ளி சிைறயி- ைவ�� வ%�தினைத8� அவைர7 

ெகா1விட �யறைத8� ேக�டேபா� நல(கி'ளியி #%தி �:�த�. ேசாழ 

நா�:0ேக இைத7 கா�:>� ேவ1 அவமான� இ-ைலெய1 எ4ணினா. த 

ஊைர� பி:��7ெகா4= அைட�தி%�பைத� ெபா1��7 ெகா'ளலா�; $லவைர7 

ெகா-ல� �ணி
த இ
த அடாத ெசயைல� ெபா17க7Iடா� எ1 ேதாறிய�. 

“ெந=(கி'ளிைய� ப0றி7ெகா4= வ
� சிைறயி- அைட��3 சி�திரவைத ெச<� 

ெகா-லேவ4=�. மன� #ல��7ேக ய-லவா மா& ேத:7ெகா4டா, அ
த� 

பாவி? தமி� நில��7#, தமி� மர$7#, தமிழ சாறா4ைம7#� தகாத 

ெசயைலய-லவா அவ ெச<� வி�டா?” எ1 அவ கனறா. அவ 

அரச அ-லவா? அவ?ைடய ேகாப� ெபா(கிய�. க4க' சிவ
தன. அ
த 

நிைலயி- யா� எதிேர நிறா>� க4பா�ைவயாேல &�= வி=வா. “இனி ஒ% 

கண�� தாமத� ெச<ய7 Iடா�. பைட� தைலவைர அைழ�� வா” எறா. 

பைட�தைலவ� வ
� � நிற�. “உடேன பைடைய7 ெகா4= ெச1 

உைற/ைர �01ைகயி=(க'” எ1 க�டைளயி�= வி�டா. 

 

ேகா�� கிழா� இவ0ைறெய-லா� பா���7 ெகா4:%
தா�. ேசாழ?7# வ
த 

ேகாப�ைத7 க4= ஒ% வைகயி- அவ%7# உ'ள��'ேள மகி�3சி உ4டாயி01. 

$லவ%7#� தீ(# இைழ�த ெசயைல� ெபாறாம- ெவ#4டா ேசாழ எபைத 

நிைன7#�ேபா�தா அ
த மகி�3சி உ4டாயி01. 
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மன?ைடய க�டைள�ப:ேய ேசாழ�பைட, உைற/ைர �01ைகயி�ட�. ஆ�� 

�01ைகைய�ேபா- இ
த �ைற ெவ1( காவலாக இ%7க7 Iடா�. என 

வ
தா>� சாி; உைற/�7 ேகா�ைட7#' $#
� பைகவ�கைள ஒழி��விட 

ேவ4=�” எ1 நல(கி'ளி ெசானா. ஆகேவ, ேபாாி=� வைகயி- 

ஆய�தமாக3 ேசாழ� பைட உைற/� மதிைல3 P�
� நிற�. 

 

பைட �01ைகயி�ட பிற#, இனி எ�ப:� ேபாைர நட��வ� எபைத 

அைம3ச�கCட ஆராய� தைல�ப�டா அரச. இனி �:
த �:பாக 

ெந=(கி'ளியி #1�$7# ஒ% �:2 க�டேவ4=� எற உ1திேய அவனிட� 

ேமேலா(கி நிற�. அைம3ச�கC� ேகா�� கிழா%� அ(ேக இ%
தன�. 

அ�ெபாA� த க%�ைத நல(கி'ளி ெவளியி�டா. 

 

அைம3ச�க' அவ?ைடய க%��7# மா1 ெசா-லவி-ைல. த��ைடய மனன� 

க%�ேத ஏ0றெத1 சில� Iறின�. மன ேகா�� கிழாைர ேநா7கினா. 

“இ�ேபா� $லவ�ெப%மா �$ ெசானப: ெசா-லமா�டா� எ1 

நிைன7கிேற. $லவ�கைள அவமதி7#� மனைன ஒ1�பத0#� $லவேர தைட 

ெசா-வாரா?” எறா. அ@வா1 I1ைகயி- அவ சிறிேத $�1வ- N�தா. 

 

ஆனா- ேகா�� கிழா� Iறிய வா��ைத அவ?7# விய�ைப உ4டா7கிய�. அவ 

அைத எதி�பா�7கவி-ைல. “ஆ�; $லவ�கC7#� தீ(# ெச<8� #0ற� மிக� 

ெபாிய�. ஆனா>� $லவ�கைளவிட� ெபாியவ�க' #: ம7க'. அவ�கC7#� 

தீ(# வராம0 பா�கா7க ேவ4=�” எறா� ேகா�� கிழா�. 

 

இள
த�தனாைர3 சிைறயி��டத0காக ெந=(கி'ளியிட� அவ%7#3 சின� 

உ4டான� உ4ைம. ஆனா- அ� #ணெம?� #ேறறி நிறவ%ைடய 

ெவ#ளி அ-லவா? அ� உடேன மாறிவி�ட�. நல(கி'ளி7#� ெந=(கி'ளி7#� 

ேபா� B4டா- உைற/ாி- வாA� ம7கC7#� அ@�%7#� ஏ�� உ4டா#� 

என அGசினா�. இ
த� ேபா%7# Bல காரணமாக உ'ள பைகைமைய நீ7க ஏதாவ� 

வழி ெச<ய ேவ4=� எ1 நிைன�தா�. ‘இ�ப:ேய இவ�களிைடயி- உ'ள 

பைகைம மைற
�� ெவளி�ப�=� �ப�ைத உ4டா7#வதானா- ேசாழநா�: 

$கA7#� நைம7#� ேக= உ4டா#�. இவ�கைள எ�பா=ப�டாவ� 
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ஒ01ைமயாக வாA�ப: ெச<�விடேவ4=�’ எ1 அவ� 

தீ�மானி��7ெகா4டா�; ஆகேவ, அத0# ஏ0ற வைகயி- ேபசினா�. 

 

“அறிவி-லாத மனனா- ம7கC7#� தீ(# வர�தா வ%�. $லவ�கைளேய 

மதி7காதவ, #:ம7களி உயிைர மதி7க� ேபாகிறானா? �$ #ழ
ைதகைள8� 

ெப4:ைர8� ப�:னி ேபா�=7 ெகா-ல� �ணி
தவதாேன அவ?” எ1 

நல(கி'ளி Iறினா. 

 

“அவ ெச<வ� இ%7க�=�; ேபா� எ1 வ
தா- ஒ% சாரா�ம�=� தீ(# 

இைழ�பதி-ைல. இ% சாரா%� ம7கC7#� ெபா%'கC7#� அழிைவ உ4டா7கி 

அைமதிைய7 #ைல��� தா�� அைமதியிறி நி0கிறா�க'” எறா� $லவ�. 

 

“அைமதிைய வி%�$பவதா நா. ��க4ண சா�தனா%� தா(கC� 

Iறிவ
த அறி2ைரகைள நா மற7கவி-ைல. ஆனா- �'ைள �'ளா- 

எ=�ப�ேபால அைமதிைய7 #ைல7#� பைகவைன� ேபா� ெச<�தாேன 

அட7கேவ4=�?” எ1 ேசாழ மன ேக�டா. 

 

“ெபாிய பைகயாக இ%
தா- மன�பிரா ெசா-வ� உ4ைமதா. ஆனா- 

ெந=(கி'ளியி பைக அ�தைகயத1. ஒ% #ல�தி0 பிற
தைமயா- உ4டான 

ஆைச அ�. அவ?� ேசாழ #ல�தி0 பிற
தவ. நீ(கC� அ7 #ல�தி0 பிற
தீ�க'. 

உ(க' தைலயி- அணி
தி%7#� அைடயாள மாைலயாகிய ஆ�திையேய அவ?� 

க4ணியாக அணி
தி%7கிறா. இர4= ேப%� ேபா� ெச<�, ஒ%வ� 

ேதா01�ேபானா-, ‘ேசாழ ேதா0றா’ எேற உலக� ெசா->�. ெவ0றி 

யாேர?� ஒ%வ� ப(கி-தா இ%7#�. ஒ%வ� ெவறா- ம0றவ� ேதா0பா�. 

ேதா-வி81பவ ெந=(கி'ளியாக இ%
தா>� அவ வ
த #:7# அ� ேதா-வி; 

அ
த7 #: உ(க' இ%வ%7#� உாிய ேசாழ#லம-லவா?” 

 

நல(கி'ளி விய�பி- ஆ�
தா. $லவ� ெப%மா ேசாழ� #:� ெப%ைமயிேல 

க%�Lறி� $லவ� #:7# ேந�
த �ப�ைத மற
� வி�டாெரபைத எ4ணிேய 

விய
தா. 
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“ேயாசி��� பா%(க'. ேசாழ� #:� ெப%ைம மிகமிக� பழ( கால�த- வள�
� 

வ%வ�. இைத அழி�ப� �ைறய1. ெகா4=� ெகா=��� உறைவ 

வ�ைம�ப=�த ேவ4=�. #0ற� பா��தா- &0ற� இ-ைல. ெந=(கி'ளி 

த(கைள7 கா�:>� ஆ4:- �தி�
தவ. இ?� சில ஆ4=கேள வா�வா. 

அ�வைரயி- அவ அைமதியாக வாA�ப: நா�: ஒ% ப#தியி- அவைன நி1வி 

ஆ�சி $ாிய3 ெச<யலா�; அவ?� பதவி ேமாக�தா- விைளவைத எ4ணாம-, 

அறியாைமயா- ஏேதேதா ெச<�வ%கிறா. ஒ% #:யி0 பிற
தவ�க' தம7#' 

�ர4ப�=� ேபா� ெச<தா- #:� ெப%ைம7# இA7# வ
� வி=�. 

ெதா1ெதா�= இ
த7 #:7#� பைகவராக இ%7#� ேசர பா4:ய�க' இ
த 

நிைலைய7 க4= மகி�3சி அைடவா�க'. ஆத�, ெந=(கி'ளியி வி%�ப�ைத 

அறி
� ஒ%வைகயாக நிைறேவ0றி, இனி இ�தைகய ச4ைட ேநராம- அைமதிைய 

உ4டா7#வ� தா த7க� எ1 என7#� ேதா1கிற�.”— ேகா�� கிழா� த� 

ேப3ைச நி1�தினா�. அரச சி
தைன8' ஆ�
தா. அைம3ச�க' ேகா�� கிழா� 

ேபசியைத7 ேக�ட பிற#, அவ� I1� வ4ணேம ெச<த- நல� எ1 

ெதளி
தா�க'. 

 

சிறி� ேநர( கழி�� நல(கி'ளி ேகா�� கிழாைர ேநா7கி� ேபசலானா: “$லவ� 

ெப%மா Iறிய� அைன�ைத8� நா சி
தி�ேத. அைமதி ேவ4=� எபேத 

எ?ைடய வி%�ப�. ஆனா- அவ அத0# இட( ெகா=7கவி-ைலேய! அவ 

வி%�ப�ைத அறி
� நிைறேவ0றலா� எ1 நீ(க' ெசா-கிறீ�க'. தாேன ேசாழ 

அர&7# உாியவனாக �: Pட ேவ4=ெம1 அவ வி%�பினா- அத0# நா� 

உட�ப=வதா?” 

 

இ�ேபா� $லவ� அத0# விைட Iறினா�; “அவ?7# அ
த ஆைச இ%�ப� 

இய-$தா. ஆனா>� இ�கா1� அவ?ைடய �ய0சி ஒ1� பயபடவி-ைல. 

யாேரா ந4ப�க' அ@வ�ேபா� L4: வி=வதனா- இ�தைகய காாிய(கைள3 

ெச<கிறா எ1 என7#� ேதா1கிற�. நா அவைன அQகி, எ�ப:யாவ� 

அவ?7# ந->ைர Iறி இனி� ெதா-ைல ெகா=7காம- வாA�ப: ெச<ய7 I=� 

எ1 நிைன7கிேற. எ �ய0சி ெவ0றி ெப0றா- எ-ேலா%7#� நைம, ேசாழ� 

#:7#� இA7# வரா�” எறா�. 

 

“நீ(க' அவைன� தி%�த �:8� எ1 உ1தியாக ந�பினா- நா அத0#� தைட  
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Iறவி-ைல. எ�ப:யாவ� நா�:- அைமதி உ4டானா- நா அளவ0ற மகி�3சி 

அைடேவ” எ1 நல(கி'ளி Iறினா. அவ?ைடய சின� ஒ%வா1 ஆறிய�. 

 

ேமேல ேகா�� கிழா� த��ைடய அ$� ெதா4:ேல ஈ=ப�டா�. 

ெந=(கி'ளியிட� ெசறா�. அவ?7# ேந�ைமயான ெநறி இ� எ1 எ=��7 

கா�:னா�. அவ%ைடய அறி2 நிர�பிய ேப3& ெவற�. ெந=(கி'ளி ேசாழ 

நா�: ஒ% ப#திைய� தன7# உாிைமயாக� ெப01 வாழ ஒ�$7ெகா4டா. 

நல(கி'ளி8� ேகா�� கிழா� Iறியத0# இண(கினா. 

 

மீ�=� ேசாழ நா�:- அைமதி நிலவிய�. ெந=(கி'ளி த பைக8ண�3சிைய8� 

ஆைசைய8� வி�ெடாழி�� அைமதியாக வா�
தா. நல(கி'ளி பைழயப:ேய 

உைற/ாி- இ%
� அரசா�சி ெச<� வ
தா. ேகா�� கிழா%ைடய ந�பா- தன7# 

வ%� $கைழ8� நைமகைள8� ந# உண�
� அவைர� ேபா0றி� பாரா�: 

வண(கினா. 

 

சில ஆ4=களி- ெந=(கி'ளி இற
தா. காாியா1 எற இட�தி- அவ?7#3 

சமாதி க�:னா�க'. அதனா- அவைன7 காாியா01� �Gசிய ெந=(கி'ளிெய1 

பி0கால�தா� வழ(கின�. 

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

8. 8. 8. 8. கவி0 ெச.வ�கவி0 ெச.வ�கவி0 ெச.வ�கவி0 ெச.வ�    

 

ேசாழ மன நல(கி'ளி பைகவ� யா%� இறி அைமதியாக நா�ைட ஆ4= 

வ
தா. அவ?ைடய அைவ7கள� ெப%� $லவராக7 ேகா�� கிழா� ;0றி%
தா�. 

பாண%�, ெபா%ந%�, I�த%�, $லவ%� வ
� த(க' கைல� திறைமைய7 கா�:� 

பாிசி- ெப013 ெசறன�. 

 

ேகா�� கிழா� பல பா7கைள� பா:னா�. அவ%ைடய கவிைதைய7 ேக�=3 ேசாழ 

இ$0றா. ஒ% பாணைன ேநா7கி ம0ெறா% பாண பா:யதாக ஒ% பா�= 

இ%7கிற�. யாேர?� மனாிட�திேலா ெச-வாிட�திேலா பாி& ெப0ற பாண 

ஒ%வ வழியிேல ச
தி�த ம0ெறா% பாணைன7 க4=, “நீ8� அவனிட� ேபானா- 

பாிசி-கைள� ெப1வா<” எ1 ெசா-�, அ
த வ'ள- இ%7#� இட�தி0#� 

ேபா#� வழி இ� எ1 I1வதாக� பா=வ� ஒ% வைக� பா�=. இ�தைகய 

பாடைல� பாணா01� பைட எ1 ெசா-வா�க'. ேகா�� கிழா� பா:ய�� 

பாணா01� பைடயாக அைம
தேத. பாண?ைடய வறிய நிைலைய8�, அவ 
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த?ைடய கைலயி அ%ைமைய அறி
� பாரா�=வாைர� ேத: அைலவைத8� 

அதி- Iறியி%7கிறா�. 

 

“&0ற�தாாி க=ைமயான பசிைய� தீ��பவைர7 காணாம- அைலகிற பாணேன! 

இ(ேக என ெச<�ெகா4:%7கிறா<? உ கைலைய உண�
� இ$01� 

பாிசி-கைள வழ(#� வ'ள- ஒ%வ இ%7கிறா. அவனிட� ெச-. ேசாழ நா�:- 

உைற/ாி- அ
த வ'ளலாகிய நல(கி'ளி இ%7கிறா. நீ அவனிட� 

ெச-வாயானா- இனி8� ேவ1 ஒ%வ%ைடய வாசைல மிதி7க ேவ4டாதப: 

உன7# நிைறய� பாிசி-கைள வழ(#வா. பிற� வாசைல நீ அ:ேயா= மற
ேத 

ேபா< வி=வா<” எற ெபா%ைள8ைடய� அ
த� பாட-. 

 

ெபா%ந ஒ%வ பா:யதாக ஒ% பா�ைட� பா:னா�. அதி- அ
த� ெபா%ந, 

ேசாழநா�:- உ'ள ெப%;ர?�, அைசகிற பிடாி மயிைர அணி
த 

#திைரைய8ைடயவ?மாகிய நல(கி'ளி வி%�பி� பா�கா7#� ெபா%ந� நா(க'. 

நா(க' ேவ1 யாைர8� பா:� பாிசி- ெபற வி%�பமா�ேடா�. அவைனேய 

பா=ேவா�. அவ �ய0சிக' வாழ�=�” எ1 I1வதாக3 ெசா-�யி%7கிறா�. 

 

ம0ெறா% பா�:- ஒ% ெபா%ந, நல(கி'ளி த வ1ைமைய நீ7கியைத3 

ெசா-�� $க�வதாக� பா:யி%7கிறா�. ‘உலக�தி>'ள யாவ%� L(க2� 

தாம�=� L(காம- ம7கC7# நைம ெச<8� வைககைள எ4ணி உலக�ைத7 

கா7#� தைம8ைடயவ நல(கி'ளி’ எ1 அ
த� ெபா%ந ெசா-கிறா. 

 

பல� �Gச2� தா �Gசா 

உலக� கா7#�. 

 

‘அவ தன7#� பைகயாக இ%
த ேவ
த�தைள8� பிறைர8� அழி��� 

ேபா7கவ-லவ. அ� ெபாித1. அேதா=, தைன வ
� அ4:ய எ(கைள� 

ேபாறவ�கC7#� தீரா� பைகயாக வா<�தி%7#� பசி� பைகைய8� ஒழி7#� 

வைமைய உைடயவ’ எ1 பாரா�=கிறா. 

 

த பைக க:த- அறி8� ேச�
ேதா� 

பசி�பைக க:த>� வ-ல மாேதா! 
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நல(கி'ளிைய� $கA� இ
த� பா�=� $றநாU1 எற J� இ1தி� பாடலாக 

அைம
தி%7கிற�. அ
த Jைல� ப:�� �:7கிறவ�க' ேகா�� கிழாைர8� 

நல(கி'ளிைய8� நிைன��7ெகா4ேட $�தக�ைத B=வா�க'; நாU1 

பாட-கைள8ைடய அ�ெதாைக J� இ1தியி- இ
த� பா�ைட� பி0கால�தி- 

Jைல� ெதா#�தவ�க' ைவ��7 ேகா�தி%7கிறா�க'. 

★ 

 

ேசாழ நல(கி'ளியி அைவ7கள��7# அணியாக7 ேகா�� கிழா� 

விள(கியைமயா- அ
த மன?ைடய $க� எ(#� பரவிய�. பல $லவ�க' 

அ:7க: வ
� அவைன� பா:னா�க'. ேகா�� கிழா� வழ(கிய கவி3 ெச-வ�ைத� 

தமி� நா= ெப0ற�. 

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

9. 9. 9. 9. உயி� மீ1ட 2ழ�ைதக�உயி� மீ1ட 2ழ�ைதக�உயி� மீ1ட 2ழ�ைதக�உயி� மீ1ட 2ழ�ைதக�    

 

ேசாழ நல(கி'ளி $கAட�$ ெப0றா. அவ?ைடய பிாிவா0 $லவ�க' மிக 

வ%
தினா�க'. ேகா�� கிழா%7# உ4டான �யர��7# எ-ைலேய இ-ைல. 

‘இனி உைற/ாி- இ%�ப� எத0காக?’ எற நிைனவினா- அவ� ேகா�%7ேக 

ெச1 த(கலானா�. 

 

நல(கி'ளியி பிாிவினா- அைட
த �யர� ேகா�� கிழா%7# எளிதி- 

மாறவி-ைல. பிற# ஆ�சிைய ேம0ெகா4ட கி'ளிவளவ அவைர7 

காணேவ4=�, த அைவ7கள� $லவராக ைவ��� பாரா�:� ேபா0றேவ4=� 

எ1 வி%�பினா. அ:7க: உைற/%7# வரேவ4=� எ1 

ெசா-�ய?�பினா. ேகா��கிழா� சில�ைற உைற/� ெசறா�. அரச அவைர3 

சிற�பாக உபசாி��� பாரா�: உய�
த பாிசி-கைள உதவினா. அவ0ைற� 

ெப017ெகா4= ம1ப:8� த� ஊ%7ேக வ
�வி�டா� $லவ�பிரா. 

 

ேசாழ நல(கி'ளிேயா= இ%
� அவ?ைடய அைப �Aைமயாக� ெப0ற 

ேகா�� கிழா%7# அவ இ-லாத உைற/ாி- த(க வி%�ப� இ-ைல. பல 

ஆ4=க' அவ?ட ஒறி வா�
தவ� அவ�; அவனா- ெத<வ� ேபால7 

ெகா4டாட� ெப0றவ� அ-லவா? 
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ஆயி?� கி'ளிவளவ அைழ7காமேல அவைன நா:3 ெச-ல ேவ4:ய சமய�  

ஒ1 வ
த�. யா%7ேக?� தீ(# ேநர இ%
தா- அ
த� தீ(ைக மா0ற �0ப=� 

ெபாியா� ேகா�� கிழா�. பைகைம N4டவ�களிைடேய ச
� ெச<வி�பதி- 

வ-லவ�. த��ைடய ெசா-லா0றலா>� கவியா0றலா>� மன�க' ெச<ய� 

$#
த தவறான ெசய-கைள மா01� சாேறா� அவ�. ெந=(கி'ளி ஒ% $லவைன 

ஒ0றென1 எ4ணி7 ெகா-ல நிைன
தேபா� அவனிட� �ைறயி�=� $லவைன 

யம வாயி�%
� மீ�ட ெச<தி நம7#� ெதாி8�. நல(கி'ளி7#� 

ெந=(கி'ளி7#� இைடேய இ%
த பைகைய மா0றி நைம ெச<தைத8� 

பா��ேதா�. அ�ப:3 ெச<தைமயா- ேசாழ நா�:- அைமதி உ4டாயி01 நா�= 

வள� ெப%கிய�. அ� ேபாலேவ இ�ெபாA�� ஒ% ெபாிய நைமைய3 ெச<ய 

ேவ4:ய அவசிய� ேந�
த�. நட7க இ%7#� தீைமைய� த=�ப�� ஒ% வைகயி- 

நைம ெச<வேத அ-லவா? 

 

$லவ�களி பாரா�=7# உாிய வ'ள-க' ஏA ேப� தமி� நா�:- வா�
தா�க'. 

 

அவ�க' ெவ@ேவ1 கால�தி- இ%
தவ�க'. அவ�கCைடய வ'ளைம மிக3 

சிற
ததாக இ%
தைமயா- அவ�கைள ஒ%(ேக ேச���3 ெசா-வ� பி0கால�தி- 

வழ7கமாகிவி�ட�. அவ�களி- மைலயமா தி%�:7காாி எபவ ஒ%வ. காாி 

எறாேல அவைன�தா #றி7#�. 

 

காாி தி%7ேகாவVாி- இ%
� ஆ�சி $ாி
� வ
த #1நில மன. ெப% ;ர. 

தனிட� எ� கிைட�தா>� $லவ�கC7# வாாி7 ெகா=7#� வ'ள-. அவனிட� 

இ%
த பைட சிறிேதயானா>� ேபரா0ற>ைடய ;ர�க' அ�பைடயி- 

இ%
தா�க'. காாியி பைட� தைலைமயி- அ
த ;ர�க' எ@வள2 ெபாிய 

ெசயைல8� ெச<8� ஆ0றைல� பைட�தி%
தா�க'. 

 

தமி�நா�= Bேவ
த�க' ேபா� ெச<8� கால�தி- மைலயமா தி%�:7காாிைய� 

தம7#� �ைணயாக வரேவ4=ெம1 ேவ4:7 ெகா'வா�க'. ெகGசி7 

ேக�பா�க'. அவ யா%7#� �ைணயாக3 ெச-கிறாேனா அ@ ேவ
த உ1தியாக 

ெவ0றி ெப1வா. அவ �ைண ெச<தைமயா- ெவ0றி உ4டான ேபா�க' பல. 

இதனா- காாியி ெப%ைம எ(#� பரவிய�. அவைன� �ைணயாக7 ெகா'C� 

அரச�க' த(க' ேப0ைற எ4ணி மகி�
தா�க'. ஆனா- பைகயரச�கேளா அவேன 

நிைன�தாேல ந=(கினா�க'. ேசாழனானா>� சாி, ேசர பா4:ய�களா?>� சாி, 

அவ த� பைகவ%7#� �ைணயாக வ%கிறா எற ெச<திைய7 

ேக'வி80றா- ேமேல ேபாைர நட�தாம- ச
� ெச<�ெகா'Cவா�க'. 
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ேபாாி- தம7# ெவ0றி வா(கி� த
த ெப% ;ர?7# ேவ
த�க' வழ(#� பாி& 

ெகாGசமாகவா இ%7#�? தமி� நா�:- எ
த ம4:ல�தி- உ4டா#� வள�� 

அவ?7# எளிதி0 கிைட�� வ
த�. அவ யா%7#� பைட� �ைணயாக3 

ெச-கிறாேனா அ
த ேவ
த த நா�=� ெபா%'கைள� த%வா. மன 

ெவ0றி ெப1�ேபா� பைக ேவ
த� த� நா�=� ெபா%'கைள அவ?7#� 

திைறயாக� த%வா�க'. அவ0ைற, “இைவ உ �ைணயா- வ
தைவ; உன7ேக 

உாியைவ” எ1 அ� மன தி%�:7 காாி7ேக வழ(#வா. இ@வா1 எ-லா� 

ெபா%'கC� காாி7#7 கிைட�தன. 

 

கிைட�த ெபா%'கைள7 காாி தா ைவ��7 ெகா'வதி-ைல. தனிட� 

வ
தவ�கC7# வழ(கிவி=வா. ந-�ைச3 சாேறா�களாகிய $லவ�களிட� 

அவ?7கி%
த மதி�$7#� அ$7#� ஈ= ேவ1 இ-ைல. அவ�கC7#� ேதைர7 

ெகா=�பா; யாைனைய7 ெகா=�பா; ெபாைன7 ெகா=�பா; ேவ1 

ெபா%'கைள7 ெகா=�பா. ேவ
த�க' அவ?7#� த
த ேத�கைள� 

$லவ�கC7#7 ெகா=�� அதி- அவ�க' ஏறி3 ெச-வைத7 க4= மகி�வா. 

கண7கி-லாத ேத�கைள அவ இ�ப: வழ(கியைமயா- ‘ேத�வ4 மைலய’ 

எற சிற�$� ெபய� அவ?7# உ4டாயி01. 

 

$லவ�கC7# மைலயமா தி%�:7காாியிட� தனியான அ$ இ%
த�. �: 

மன�கைள7 கா�:>� அவைன மி#தியாக வி%�பின�. எ@வள2தா 

அ@ேவ
த�க' $லவ�கைள� ேபா0றி� பாரா�:னா>� அவ�க' உ'ள�ைத� 

ெதா=�வ4ண� ெந%(கி� பழக அவ�களா- �:யா�. காாிேயா தாைய�ேபால 

அ$ ெச<தா; தக�பனாைர� ேபால இ=7க4 வராம0 கா�தா; கட2ைள� 

ேபால எ-லாவ0ைற8� ெகா=�தா; ந4பைன� ேபால� பழகினா; 

#ழ
ைதைய� ேபால� பழ#வத0# மிக மிக எளியவனாக இ%
தா. அவ வ'ள-; 

அறிவாளி; ெப%;ர; அபிேல சிற
தவ; கைலஞ; இ�ப: உ'ளவ�க' 

கிைட�ப� அ%ைமயி>� அ%ைம. அதனா-தா $லவ�க' அவைன நா: வ
தன�. 

 

இ�தைகய வ'ள- உலக வா�ைவ நீ�தா. $லவ� உலகேம $ல�பிய�. 

அவ?ைடய �ைணயினா- ெவ0றி ெப0ற ேவ
த�க' த� ைக, ஒ:
த� ேபால3 

ெசய�ழ
� நிறன�. ேபாாி- ேதா-வி80றவ�க', ‘இனிேம- மைலயமா ந�ைம 
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எதி�7க வரமா�டா’ எ1 ஆ1த- ெப0ற�க'. அ�ப:� ெப0றவ�களி- ஒ%வ 

கி'ளிவளவ. 

 

மைலயமா?ைடய �ைண இனி நம7# இ-லாம0ேபாயி0ேற எ1 ஏ(கியவ�க' 

சிலேர. 

 

அவனா- விைள8� அ3ச� இ-ைலயாயி01 எ1 மகி�
த மன�கேள பல�. 

ஏெனனி- அவ இனா%7#�தா �ைணயாக நி0பா எற வைரயைற 

இ-ைல. நீதி உ'ள இட�தி- அவ இ%�பா. ேபா� $ாிய� $#� மன�க' 

யாவ%� நீதி வழியி- நி0பா�களா? நிறா- ேபா� எபேத உலகி- நிகழாேத 

நீதிவழி நி0பா� சிலராக2�, நீதிைய� $ற7கணி�பா� பலராக2� இ%�ப�தா 

அரச #ல�தி இய-$. அதனா- காாியி மைற2 ேக�= மகி�
த மன�க' பல�. 

 

$லவ�கேளா தாைய இழ
த பி'ைளகைள� ேபாற �யர�ைத அைட
தன�. 

எ-லா� $லவ�கCேம அவ?ைடய வ'ளைமைய உண�
தவ�க'. அவ 

இற
தா>� $லவ�களி நாவி- இறவாம- வா�
தா. 

 

மைலயமா இற
த ெச<தி கி'ளிவளவ?7#� ெதாி
த�. அவ உவைக 

ெப0றா. ‘இனிேம- அரச�க' த(க' பைட� பல�ைத ந�பி வாழலா�. அ
த� 

பைட� பல��7# ஏ0றப: ெவ0றி ேதா-விகைள அைடயலா�’ எ1 நிைன�தா. 

மைலயமாைன� ேபாறவ�க' ேவ1 யா%� இ-ைல. அதனா- மைலயமானா- 

ேவ
த�க' ந=ந=(கி7ெகா4:%
த நிைல8� ஒழி
த�” எ1 த 

அைம3ச�களிட� ெசானா. அ�ப:3 ெசா-�7ெகா4:%7#� ேபாேத 

அவ?7# ஓ� ஐய� உ4டாயி01. 

 

”மைலயமா?7#� பி'ைளக' இ%7கிறா�களா?” எ1 ேக�டா. சி(க� 

ேபானா>� அத #�:க' இ%
தா- அவ0றா- தீ(# ேந%� அ-லவா? 

 

“இர4= ேப�க' இ%7கிற�களா�” எ1 ஓ� அைம3ச� ெசானா�. 

 

“அ�ப:யா அவ�கC� மைலயமாைன� ேபாற வ�ைம உைடயவ�களா?” 
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“இ-ைல, இ-ைல. இர4= ேப%� இள( #ழ
ைதக'” எ1 விைட வ
த�. 

 

“இள( #ழ
ைதகளாக இ%
தா- என? மைலயமா?7#� பி அவ கீ�� 

ேதாறிய இர4= �ைளக' இ%7கிறன. இ�ேபா� #ழ
ைதகளாக இ%7#� 

அவ�கேள இ?� சில ஆ4=க' ேபானா- ெபாியவ�களாகி வி=வா�க'. கா& 

ெகா=7கிறவ?7காக3 ச4ைட பி:7கிற ெதாழிைல ேம0ெகா'வா�க'. ஒ% 

காாி7# இர4= காாி $ற�ப�ட�ேபால ஆகிவி=�” எ1 மன Iறினா. 

 

“எ-ேலா%� மைலயமா ஆக �:8மா?” எ1 ேக�டா� ஓ� அைம3ச�. 

 

“$�7#� பிற
த� Nைனயா#மா? $�ெய1 ெசா-வ� தவ1. அ
த இர4= 

ேப�கC� பா�$7 #�:க'. பா�பானா- என, #�:யானா- என? இர4=� 

அ3ச�ைத உ4டா7#வனேவ!” 

 

கி'ளிவளவ அ
த7 #ழ
ைதகC7# அG&கிறாெனப� அவ ேப3சினா0 

$லனாயி01. 

 

“என7# ஒ1 ேதா1கிற�. ந��ைடய பைட� தைலவைரேயா, ஒ0ற� 

தைலவைரேய� ெகா4= அ
த இர4= பா�$7#�:கைள8� பி:��7ெகா4= 

வர3ெச<யேவ4=�.” 

 

அைம3ச�க' தி=7கி�டன�. அரச இன உ'ள7 கிட7ைகேயா= ேப&கிறா 

எப� அவ�கC7#� ெதளிவாக� ெதாியவி-ைல. ஒ%வ� �க�ைத ஒ%வ� ேநா7கி 

விழி�தன�. 

 

“நா ெசா-வ� விள(கவி-ைலயா? இ
த இர4= ந3&� பா�$கC� 

ெபாியனவாகி மன� #ல�தி ெநGசிேல மாளாத அ3ச�ைத ஊ�=வத0# 

�ேன, �ைளயிேல கி'ளி எறி
�...” 

 

“இ
த7 #ழ
ைதகைளயா!” எ1 தி=7கி�= ஒ%வ� ேக�டா�. 
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#ழ
ைதக' எ1 ஏ ெசா->கிறீ�க'? பா�பிேல #�:ெய1�, ெபாிெத1� 

ேவ1பா= உ4டா, என? பா�ெப1 ெசா->(க'.” 

 

அவ த க%�ைத எ=��ைர�தா. காாியி ம7கைள� பி:�� வ
� ஒழி�� 

வி�டா- மைலயமா #ல� ேவெரா= நாசமா#ெம1�, அரச�க' அG&வத0#7 

காரண� இ-லாம- ஒழி8ெம1� அவ ெசானா. 

 

அவ அரச; அவ ெசா0ப: நட7க�தாேன ேவ4=�? 

 

அரச ஏவ�ப: மைலயமா தி%�:7 காாியி ம7க' இ%வைர8� ெகா4= 

வ
� வி�டா�க'. அ7 #ழ
ைதகைள யாைன7 கா�- இடறி7 ெகா-வதாக அரச 

தி�ட� இ�டா. அத0# ேவ4:யன ெச<ய7 க�டைளயி�= வி�டா. 

 

இ
த3 ெச<தி எ�ப:ேயா ெவளியிேல ெதாி
�வி�ட�. $லவ� உலக� இைத அறி
� 

ெபா%மிய�. அ
த7 #ழ
ைதகளி உயிைர எ�ப:யாவ� கா�பா0ற 

ேவ4=ெம1 �:�தா�க'. அைத3 ெச<8� ஆ0றைல8ைடயவ� ேகா�� கிழா� 

ஒ%வேர எ1 �ணி
� அவாிட� ஓ:3 ெச1 ெச<திைய3 ெசானா�க'. 

 

அ�$லவ� ெப%மா இைத7 ேக�ட2ட இ:ேயாைச ேக�ட நாக� ேபாலான�. 

“ேசாழனா இ� ெச<ய� �ணி
தா?” எ1 ேக�டா�. 

 

“ஆ�! அற� வள�வத0#ாிய உைற/ாி- வாA� கி'ளிவளவதா இ
த� தகாத 

ெசயைல3 ெச<ய �0ப�:%7கிறா” எ1 அவ�க' Iறினா�க'. 

 

“எ உயிைர7 ெகா=�தாவ� அ
த7 #ழ
ைதகைள மீ�ேப” எ1 ெசா-�� 

$ற�ப�=வி�டா� ேகா�� கிழா�. 

 

உைற/ைர அைட
தா�. ேசாழ, மைலயமா #ழ
ைதகளி உயி%7# 

உைலைவ7க7 க%திய� அ1தா. ேநேர ெகாைல7 கள��7ேக ேபா<வி�டா� 

$லவ�. #ழ
ைதக' இ%வ%� அA� ெகா4:%
தன�. எதிேர யாைன வ
� 

நிற�. அ(ேக $லவ� ஒ% கண
தா நிறா�. ெகாைலயாளிகைள� பா��தா�. 

“ச01 நி->(க'. நா மனைர� பா���� ேபசிய பிற# அவ� ெசா-வ�ேபால3 
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ெச<யலா�” எ1 ெசா-�வி�=3 ெசறா�. உைற/ாி- அவ� ெசா-ைல� 

த�=கிறவ� இ-ைல. 

 

அரச த மாளிைகயி ேமேல நி1 ெகா4:%
தா. ேகா�� கிழா� அவனிட� 

ெசறா�. அவ� தைன ேநா7கி வ%வ� அரச?7#� ெதாி
த�. கீேழ இற(கி 

வ
� அவைர வரேவ0றா. 

 

“�$ அறிவி7காம- இ@வள2 விைரவாக� தா(க' வ
தீ�கேள!” எறா அரச. 

 

“ஆ�. வ%�ப: நீ ெச<�வி�டா<” எ1. படபட�ேபா= $லவ� ெசானா�. 

 

“நா ெசா-� அ?�பவி-ைலேய! ஆனா>� நீ(க' எ�ேபா� வ
தா>� 

வரேவ0க7 கா�தி%7கிேற!” 

 

“நீ ெசா-�ய?�பவி-ைல ெயப� உ4ைமதா. நானாக�தா வ
ேத. அற� 

எைன இ(ேக த'ளி7ெகா4= வ
த�. உைற/ாி- அற� எ1� 

நிைலெப0றி%7கிற�. அ� #: ேபாக7Iடாேத எெற4ணி ஓ: வ
ேத.” 

 

“இ�ேபா� என நட
�வி�ட�? த(க' க%�� என7# விள(கவி-ைலேய!” 

 

“விள(க3 ெசா-கிேற. �த�- அ
த இள( #ழ
ைதகேள வி=�ப: உ�தர2 ெச<. 

$லவ%லக�தி பழி8�, அற7 கட2ளி சாப��, எ ேபாறவ�களி ெவ1�$� 

அQகாம- வாழேவ4=மானா-, உடேன அ
த7 #ழ
ைதகைள� ப�யி=வைத 

நி1�த3 ெசா-.” 

 

“அவ�க' மன� #ல�ைதேய ந=(க ைவ�த பா�பி #�:க'...” 

 

“ேகாைழக' ேப&� ேப3& இ�. ெநGசி- இர7க� இ-லாதவ�க' ேப&வ�. இவ�க' 

யா� ெதாி8மா? ெசா->கிேற ேக'.” 
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அரச இ�ேபா� உ4ைமயிேல ந=(கினா. ேகா�� கிழாாி சீ0ற� அவைன� 

திணற ைவ�த�. ஒ1� எதி� ேபச அவனா- �:யவி-ைல. 

 

“இவ�கைள�ப0றி3 ெசா-வத0#� நீ இனாெனபைத �த�- உண�
� 

ெகா'. அறிவி-லாத பறைவ3 சாதியிேல பிற
த ஒ% $றா27காக� த உட�ைபேய 

அாி
� ெகா=�த க%ைணயாள #:யிேல பிற
தவ நீ. த உயி� ேபானா>� பிற 

உயி� ேபாக7 Iடாெத1 சிபி3 ச7கரவ��தி ெச<த அ%Gெசயைல உ(க' #ல 

வரலா0றி �த�ேல ைவ��3 சாேறா�க' ேப&கிறா�க'. இைத நீ நறாக 

நிைனவிேல இ%�தி7ெகா'. இனி, இவ�கைள�ப0றி3 ெசா-கிேற. இவ�க' உ 

நா�=7#7 ேக= P�
தவ�க' #:யி- வ
தவ�க' அ-ல�. அறிைவேய நிலமாக7 

ெகா4= $லைம வி�தக�ைதேய உழவாக3 ெச<� பிைழ7கிற $லவ�கC7# 

வ1ைம உ4டானா- அத0காக இர(கி, தம7#7 கிைட�தைத அவ�கC7#� 

வழ(கி� பி$ எGசியி%
தா- உ4Q� வ'ள-களி #: இவ�க' #:. 

இவ�கCைடய த4ணிய நிழ�- $லவ� உலக� இப� க4= வ
த�.” 

 

கி'ளிவளவ மன�தி- இ
த� ேப3சிUேட மைற
தி%7#� #றி�$ எதிெரா� 

ெச<த�. ‘த(க' #ைட நிழ� கீேழ உலக�ைத ைவ��7 கா7கிேறா� எ1 

இ1மா
தி%7#� ேபரரச�களா- $லவ�க' வாழவி-ைல. மைலயமா தி%�:7காாி 

ேபாற வ'ள-களா- தா $லவ�க' வா�கிறா�க'. அவ� #:ைய� பைக�தா- 

$லவ� உலகேம வைச பா=�’ எ1 ேகா�� கிழா� ெசா-லாம0 ெசா-வதாக 

எ4ணினா. அவ அக7 க4ணி �ேன பல $லவ�க' நிற�க'. “நீ 

ெகா:யவ; நீ ெகாைலயாளி; நீ #ழ
ைத7 ெகாைல $ாிபவ” எ1 ஆC7# ஒ% 

#ர�- உர��7 கட2வதாக7 க0பைன ெச<தா. அவ உட�$ ந=(கிய�. 

 

ேகா�� கிழா� ேம>� ேபசினா�. “இ@வள2� இ%7க�=�. அேதா அ
த7 

#ழ
ைதகைள� பா�. சினG சி1 #ழ
ைதக'. பாவ� த(கC7# வ%� ஏத�ைத 

அவ�க' உணரவி-ைல. $திய இட��7# வ
தி%�பதனா- அவ�க' அAதா�க'. 

அவ�க' உயிைர உ4ண வ
த யாைன �ேன நி0கிற�. அைத7 க4ட2ட த� 

அAைகைய நி1�தி ேவ:7ைக பா�7கிறா�க'. எ�தைன மா& ம1வ0ற உ'ள�! 

த(கைள7 ெகா-ல வ
த யாைனெய1 ெதாி8மா? இ
த7 கா�சிைய7 க4=� 

உ மன� இர(கவி-ைலயா? இள
தளி� ேபால இ%7#� இவ�களிடமா உ 

ஆ0றைல7 கா�=வ�? நா ெசா-வ� விள(#கிறதா? நா ெசா-வைத3 
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ெசா-�வி�ேட. நீ8� ேக�டா<. இனிேம- உ வி%�ப�ப:ேய ெச<” எ1 

ெசா-� எA
தி%7க� ேபானா� $லவ�. 

 

அரச த ைகயா- அவைர அம�
தி%7#�ப: #றி�பி�தா. ேபச வா< 

வரவி-ைல. தா ெச<ய� $#
த தவ1 அவ?7# இ�ேபா� $லனாயி01. சிறி� 

ேநர( கழி�� அவ ேபசினா: “$லவ� ெப%மாேன! அ
த7 #ழ
ைதகைள நீ(க' 

கா�பா0றவி-ைல. எைன�தா கா�பா0றினீ�க'. பைக8ண�3சி8� ெச%7#� 

எ க4ைண மைற7க இ
த� பாதக3 ெசயைல� ெச<ய� �ணி
ேத. தா(க' 

த=�� என ஆ�ெகா4S�க'. உ(க' அ$ என7# எ�ேபா�� �ைணயாக 

இ%7க ேவ4=�.” 

 

ேகா�� கிழா� அரச?ட எA
� வ
தா�. ெகாைல7கள�தி- நிற #ழ
ைதகளிட� 

ஓ:ன�. இ%வைர8� தAவி7ெகா4டா�. அ
த7 #ழ
ைதக' அ�ேபா�� 

அAதா�க'; யாேரா $தியவ� எற அ3ச�தா- அAதா�க'. $லவ%� ஆன
த7 

க4ணீ� வி�டா�. 

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

10. 10. 10. 10. கி�ளிவளவ� )க3 பாட.கி�ளிவளவ� )க3 பாட.கி�ளிவளவ� )க3 பாட.கி�ளிவளவ� )க3 பாட.    

 

காாியி #ழ
ைதகைள7 ெகாைல84ணாம- மீ�ட பிற# கி'ளிவளவ?7#� 

ேகா�� கிழா%7#� ெந%7க� மி#தியாயி01. “த(கைள� ேபாற சாேறா�க' 

அ:7க: ந->ைர Iறி வழி�ப=�தாவி�டா- எைன� ேபாறவ�க' தவறான 

ெசய-கைள3 ெச<ய ேந�கிற�. தா(க' என7# அ:7க: உடனி%
� அறி2ைர 

Iற ேவ4=�” எ1 ேசாழ ேக�=7ெகா4டா. அவ Iறியதி- உ4ைம 

இ%
த�. ஆதலா- ேகா�� கிழா� அத0# இண(கினா�. 

 

ேசாழ ெச<ய இ%
த தீய ெசய- நிைன
� $லவ�க' அவைன அQக 

வி%�பவி-ைல. ஆயி?� ேகா�� கிழா� இ�ேபா� அவ?7# உசா� �ைணவராக 

இ%7கிறா� எற ெச<திைய அறி
� த(க' எ4ண�ைத மா0றி7ெகா4டா�க'. 

கி'ளி வளவைன� பாராம- இ%
தா>� இ%7கலா�; ேகா�� கிழாைர� பாராம- 

அவ�களா- இ%7க �:யாேத! 

 

கி'ளி வளவ $லவ�கைள� ேபா0றி வாழ� தைல�ப�டா. $லவ�கC� அவ 

$கைழ� பா:ன�. ேகா�� கிழா� த��ைடய பாவினா- அவ?ைடய $கைழ நிைல  
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நி1�தினா�. 

 

அவ ேம>� பாணா01�பைட பா:னா�. அதி- அவ?ைடய மாளிைகைய, 

ேவ0Oரா� வ
� எ@வள2 நா' இ%
� உ4டா>� ெகா4= ெசறா>� 

#ைறயாத உண2� ெபா%ைள8ைடய� எ1 பா:னா�. அவ?ைடய நா�:- 

அ(க(ேக வி%
தினைர ஊ�=வத0காக3 சைமய- ெச<8� தீைய� தவிர, பைகவ� 

ஊ� &= தீேய ெதாியாதா�. அவ ம7கCைடய பசி, தாக� எ?� இர4= 

ேநா<கC7#� ம%
தாகிய ேசா0ைற8� நீைர8� உ4டா7#பவ. 

 

ெகாள7ெகாள7 #ைறபடா7 IAைட வியனக�; 

அ=தி அ-ல� &=தீ அறியா� 

இ%ம%
� விைள7#� நனா�=� ெபா%ந, 

கி'ளி வளவ.[1] 

                -$றநாU1, 70. 

 

கி'ளிவளவனிட� பல $லவ�க' வ
� பாிசி- ெப013 ெசறா�க'. 

“மைலயி�%
� Nமியிேல இற(கி7 கடைல ேநா7கி வ%� பல ஆ1கைள� ேபால, 

$லவ� க�டெம-லா� நிைன ேநா7கின�” எ1 இைட7காடனா� பா:னா�. 

 

மைலயி இழி
� மா7கட- ேநா7கி 

நிலவைர இழித%� ப-யா1 ேபால� 

$லவ� எ-லா� நிேநா7 கினேர 

               - $றநாU1, 42. 

 ஒ% ெபா%ந கி'ளி வளவனிட� வ
� இனிய வி%
� உ4= அ
த 

மகி�3சியினா- பா=� �ைறயி- ேகா�� கிழா� ஒ% பா�=� பா:யி%7கிறா�. ேசாழ 

நா�: வள�ப�ைத அ� மிக அழகாக3 ெசா->கிற�. �த�- ெபா%ந தா 

ெப0ற வி%
ைத�ப0றி3 ெசா->கிறா. “&ட&ட� பலவைக உண2கைள� த
தா. 

ெவ�பமான உணைவ உ4டைமயா- எ(கC7# விய��தேதயறி ேவைல 

ெச<ததனா- விய��தறிேயா�. &�மா உ�கா�
� ெகா4= வி%
� அ%
திேனா�. 

அ�ப: அவ எ(கC7# மதி�$� வி%
�� த
தா. அதனா- அவ?7#� $க� 

பர2கிற�” எகிறா. 
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ெவ<�உ4ட விய��ப-ல� 

ெச<ெதாழிலா விய��பறியாைம 

ஈ�ேதா எ
ைத, இைசதன தாக. 

                  -$றநாU1, 386. 

 

அவ?ைடய நா�= வள�ப�ைத3 ெசா-கிறா ; அவ நா�:- ம%த நில�� 

�-ைல நில�� ெந<த- நில�� வள�ெசறி
� விள(#கிறன. வய-களி- எ(ேக 

பா��தா>� ெந->� க%�$�. க%�பி பா�திகளி- ெவ�=� ப%வ�ைத7 கா�=� 

Nேவா= அைவ நி0கிறன. �-ைல நில�தி- ப&� $-ைல அ%
�� ப& நிைரக' 

இ%7கிறன. அவ0றி0#7 காவலாக வி0பைடைய8ைடேயா� த(#� சிறிய 

அர4க' அ(க(ேக உ'ளன. கட0கைரயி- $ைன மர�திேம- ஏறி அத 

கிைளயி- உ�கா�
�ெகா4= அ
நில�� வா�வா� கா0றினா- த'ள�ெப01 

வ%� க�ப-கைள எ4Qகிறா�க'. கழி� ப7க�தி- உ�ைப விைளவி�� அைத7 

#விய- #வியலாக7 #வி�� எ=��3 ெச1 மைல8'ள ப#திகளி- ம7க' 

வி0கிறா�க'. 

 

ேசாழ நா�=3 சிற�ைப இ�ப: வ%ணி�தா� $லவ�பிரா ேகா�� கிழா�. 

கி'ளிவளவ?ைடய ;ர3 சிற�ைப8� சில பாட-களி- எ=��ைர�தா�. இ
த� 

பாட-க' அவ?ைடய ெபயைர இல7கிய�தி- பதி�� அவ?ைடய $கைழ 

இறள2� தா(கி நி0கிறன. 

 

இ@வா1 பல கால� ேசாழ மன�கC7# உசா� �ைணவராக2� அைவ7கள� 

$லவராக2� வா�
த ேகா�� கிழா� தம7#� த� நா�=7#� த�ைம3 சா�
தா%7#� 

நைமைய உ4டா7கினா�. பைக�த மனைர� பைக நீ(கி ஒ1பட3 ெச<தா�. 

தவ1 ெச<பவ ேவ
தனாயி?� க4:7#� �ைறயறி
� க4:��3 ெசா->� 

ெசா->ைடயவராக வா�
தா�. கவிைத, ப:��� ேக�=� இப� ெப1வத0காக 

ம�=� அைம
தத1, வா�7ைகைய3 சீ�தி%�த2� அ� உத2� எபைத அவ� 

பா�=7க' ெதாிவி7கிறன. அ7கால�தி- $லவ�கC7#� இ%
த ெப%மதி�$�, 

$ரவல�கC� அGசி வழிப=� தைலைம அவ�கC7# இ%
த�� ேகா�� கிழாாி 

வரலா0றி�%
� $லனாகிறன. 

 

ேகா�� கிழா� மன�கC7# அறி2ைர வழ(கினா�; $க� வழ(கினா�. ம7கC7#� 

தீ(# ேநராம- கா�தா�. நம7# இனிய கவி3 ெச-வ�ைத வழ(கியி%7கிறா�. அ
த7 

கவிகளி- அவ� இ?� வா�கிறா�. 
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------------------ 

க-4ைர5 பயி&சிக-4ைர5 பயி&சிக-4ைர5 பயி&சிக-4ைர5 பயி&சி    

 

கீ�வ%� ஒ@ெவா% தைல�ைப8�ப0றி இர4= ப7க அளவி- க�=ைர எA�க. 

 

1. ேசாழ மன�களி- நல(கி'ளியி சிற�$� ��க4ண சா�தனா� அத0#7 

காரணமாக இ%
தைம8�. 

2. ேகா�� கிழாாி ெப%ைமைய உைற/� ம7க' உண�
த�. 

3. ஏெழயி0 ேபா� விவர�. 

4. ஆ��7ேகா�ைட �01ைக7#ாிய காரண�� அத �:2�. 

5. இள
த�தனா� வரலா1� ேகா�� கிழாாி அ%�ய0சி8�. 

6. கி'ளிவளவ?� ேகா�� கிழா%�. 

 

I�-உண2. விய-நக�-விாிவான மாளிைக. அ=தீ-ேசா1 சைம7#� ெந%�$. &=தீ-

ஊைர3 &=� ெந%�$. இ%ம%
�-நீ%� ேசா1�. ெபா%ந-;ர. 

----------- 

 


