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பா��ய� ெந
�ெசழிய� ((வரலா�), 1960) 

ஆசிாிய� கி. வா. ஜக�நாத� 

அ�த நிைலய� பிைரேவ� �மிெட� 

ேதனா�ேப�ைட : : ெச�ைன-18 

அ�த�-123, உாிைம பதி$ 

�த% பதி&' - அ(ேடாப�, 1956; ஐ�தா� பதி&' - ஜூ�, 1960 

ேநஷன, ஆ�� பிர-, ேத.�ேப�ைட, ெச�ைன-18 

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

ச/க கால01 இல(கிய/க3 நம(4 அறி�க&ப
01� பா��ய ம�ன�களி,, 

தைலயால/கான017 ெச8ெவ�ற ெந
�ெசழிய� இளைமயிேல அரசாள& '4�1 

பல ேபா�களி, ெவ%றி ெப%� வ�ைமயி9� தி�ைமயி9� சிற�1 நி�றா�. 

அவ� இய,'கைள& ப01& பா��, உ3ள ம1ைர( கா�சி, ெந
ந, வாைட எ�ற 

இர�
 ;,க<� எ
01ைர(கி�றன. அவ� வரலா%ேறா
 ெதாட�'ைடய 

பாட,க3 பல 'றநா=%றி, இ8(கி�றன. அவேன பா�ய ெச>?3 ஒ��� அ0 

ெதாைக ;�, இட� ெப%றி8(கிற1. 

 

அவ.ைடய வரலாேற இ1. ச/க ;,களி, அ/க/ேக சிதறி( கிட(4� 

ெச>திகைள0 ெதா401 அைட$ ேத��1 ஒ�ட ைவ01( க%பைனயா, 

உ8வா(கியி8(கிேற�. உைரயாட,களி, எ� க%பைனைய& பய�ப
0தி-

யி8(கிேற�. 'லவ�களி� பாட,களி, உ3ள ெபா8ேள உைரநைடயி, 

இைண0தி8(கிேற�. அவ%றி%4ாிய பாட,க3 இ�னெவ�ப1 அ�(4றி&பினா, 

ெதாியவ8�. 

 

ெந
ந, வாைடயி� உ3<ைறைய உைரநைடயி, அைம0தி8(கிேற�. ம1ைர( 

கா�சியி, உ3ளவ%றி, ெப8� ப4திைய அ&ப�ய&ப�ேய ைவ01� சிலவ%ைற7 

B8(கி?� கா��யி8(கிேற�. அ(கால01 வாC(ைக �ைறைய உணர இ&ப4திக3 

க8வியாக இ8(4�. 
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��' எDதிய வரலா�கேள& ேபால, இைத& ப�01 ��0தா, வரலா%�0 

தைலவ.ைடய உ8வ� உ3ள0ேத ஒ8வா� 'ல&பட ேவ�
� எ�ற 

4றி(ேகாேளாேட இதைன?� எDதியி8(கிேற�. 

 

பழ�ெப8 ம�ன�கைள?� 'லவ�கேள?� இல(கிய01(43 Eைழ�1 

அறி�1ெகா3ள இயலாதவ�க<(4� மா�வ�க<(4� இ0தைகய ;,க3 

அவ�களி� ெப8ைமைய உண��1ெகா3ள உத$� எ�ப1 எ� ந�பி(ைக. 

 

“கா�தமைல”        கி. வா. ஜக�நாத� 

க,யாண நக� - மயிைல 

15—10—56 

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

ெபா	ளட�கெபா	ளட�கெபா	ளட�கெபா	ளட�க    

1. கிளி பற�த1 7. ம8தனா� பைட0த பா�
 

2. வ�சின� ெவ�0த1 8. ம1ைர( கா�சி 

3. தைலயால/கான01& ெப8� ேபா� 9. ஐ�திைண வள� 

4. ேபாாி, ஊ(க� 10. ம1ைர மாநக� 

5. ெந
ந, வாைட 11. நிைற�த வாC$ 

6. 'லவ� அறி$ைர  

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

1. 1. 1. 1. கிளி பற�த�கிளி பற�த�கிளி பற�த�கிளி பற�த�    

 

“இGவள$ ெபாிய நா�ைட விதி இ�த7 சி�ன� சிறிய பி3ைளயி� ைகயி, 

ஒ&பைட0தி8(கிற1. எ�ன ஆ4ேமா? ந,ல ம�திாிக3 அைம�1 அரசிய, 

ஒD/காக நைடெபற ேவ�
�. இைறவ� தி8வ83 1ைணயி8�1 கா(க 

ேவ�
�” எ�றா� �தியவ�. 

 

அவைரவிட7 ச%ேற இைளயவ� ஒ8வ� அைத( ேக�
( ெகா��8�தா�; “ஆ��, 

இைளயவ� எ�� எ�ணி அ�சேவ��ய தி,ைல. சி/க(4�� எ�றா, Hர� 

இராதா? பா��ய மரபி, ேதா�றிய யா8� ேகாைழயான தி,ைல. ம1ைர மாநகர� 
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எ�� ேதா�றியேதா, அ���த, தி8மகளி� அரசி8(ைகயாக0 திகCகிற1. 

பா��ய ம�ன�க<� 4ல& ெப8ைம H� ேபாகாம, ேகாேலா7சி வ8கிறா�க3” 

எ�றா�. 

 

“பர�பைர ெபாிய1தா�. ஆனா, அ1 ஒ�ேற ேபா1மா? வி01 ந,லதாக$� 

உர�ைடயதாக$� இ8�தா9� நில�� நீ8� ெபா8�தினா,தா� ந�4 விைள?�. 

அரச�க3 சிற&ப1� தாCவ1� ெப8�பா9� உட� இ8(4� அைம7ச�கைள& 

ெபா�01 நி%4�. இைளஞனாகிய ம�ன.(4 ந,லவ�க3, ெக�டவ�க3 எ�� 

ேத��1 நா
வத%4 அEபவ� ஏ1?” 

 

“'திய அைம7ச�க3 சிலேர வ8வா�க3. நா��� ந�ைமையேய க80தி% ெகா�
 

அரச.(4 உ�1ைணயாக நி�ற பைழய அைம7ச�க3 இ8(கிறா�கேள; அவ�க3 

இ1கா�� நட�தப�ேய அரசியைல ஒD/(◌ாக நட0த வழி வ4&பா�க3 அ,லவா?” 

 

“எ,லா� ேபாக& ேபாக0 ெதாி?�. நா� ந,லைதேய நிைன&ேபா�. ஆ�டவைன 

ேவ�
ேவா�. அரசைன வாC01ேவா�.” 

 

ம1ைர மாநகாி, ஒ8 H��, இ&ப� இர�
 ேப� ேபசி(ெகா�டா�க3. அ1கா�� 

ம1ைரைய ஆ��8�த பா��ய� உயி� நீ0தா�. அவ.ைடய ஒேர மகனாகிய 

ெந
�ெசழிய� அரB க��, ஏறினா�. அ&ேபா1 அவ� இள�பி3ைளயாக 

இ8�தா�. ைக( 4ழ�ைதயாக இ8�தா9� அவ.(ேக அரBாிைம ெச,வ1 

மரபாதலா, அைம7ச8� சா�ேறா8� அவ.(4 �� M��னா�க3. 

 

�� M�
 விழா மிக7 சிற&பாகேவ நைடெப%ற1. பா��ய� 4ல0தி, வ8� 

ம�ன�க<(4 இய%ைகயாகேவ சில ப�'க3 இ8(4�. E�பமான அறி$� Hர�� 

தமிC( காத9� அவ�க3 48தியிேல ஊறியைவ. இ�த இைளய அரசனிட�� அைவ 

இ8&பதாகேவ 'ல&ப�டன. எ&ப�?� சில ஆ�
க3 அரசா�சி ெச>1 அEபவ� 

ெப%�வி�டா, பிற4 யாேதா� இடN�மி�றி அரசிய% கடைமகைள7 ெசGவேன 

ஆ%�� திறைம ெப%� வி
வா�. இ�த ந�பி(ைக அைம7ச�க<(4 இ8�த1. 

 

அரB(4( ேக
 வரேவ�
ெம�றா, இர�
 வைகயாக வ8�. ஒ�� 

அக&பைகயா, வ8�. ம%ெறா�� 'ற&பைகயா, வ8�. அரச� 
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திறைமய%றவனாக, 4�ம(க<ைடய நல� க8தாதவனாக, த�.ைடய இ�ப� 

ஒ�றைனேய எ�Oபவனாக இ8�தா, அக&பைக ேதா���; நா��%43 பல 

க�சிக3 உ�டா4�; அைம7ச8� பிற8� மன� ேவ�ப�
7 MC7சி ெச>வா�க3. 

இ1ேவ அக&பைகயி� வள�7சி. 

 

பிற நா�டவ�க3 அரசனிட� ெபா8ைம ெகா�டா9�, அவ.ைடய நா��93ள 

வள01(4 ஆைச&ப�டா9�, பழ� பைக இ8�தா9�, பைடவ�ைம இ,லாதவ� 

எ�� உண��தா9� ேபா� ெச>1 நா�ைட( ைக&ப%ற எ�Oவா�க3. 'ற&பைக 

P<�. 

 

இ�த இ8 வைகயி9�, அக&பைக உ�டாக இ&ேபாைத(4 வழி இ,ைல. 

அைம7ச8� பைட0தைலவ8� சா�ேறா8� பா��ய மரபிைன& பாரா��& 

ெப8மதி&' ைவ01& ேபா%�கிறவ�க3; ஒ8 பாைவைய7 சி/காதன0தி, 

ைவ0தா9� அரசெனன மதி01 ஒD4கிறவ�க3. அவ�களா, தீ/4 வர இட� 

இ,ைல. ஒ8கா, ெசா�னைத( ேகளாம, அரச� தா� ேபாகிற ேபா(கிேல ேபா> 

ம%றவ�கைள& 'ற(கணி&பானானா,, பல காலமாக இ8�1 அரசிய, ேதைர 

இD(க உத$� சா�ேறா�க<(4 மன0தி, ச%ேற ெவ�&'0 ேதா�றலா�. 

ஆனா9� அவ�க3 ைகவிடமா�டா�க3. 

 

ஒ8 வித0தி, அரச� இைளஞனாக இ8&ப1 ந�ைமதா�. ந,ல வைகயி, 

அவ.(4 அறி$ைர Qறி( ேகாேலா7B�ப� ெச>யலா�. மனித� வளர வளர 

ஆைச?� பாச�� வள�கி�றன. இள� ப8வ0தி, அவ� உ3ள0தி, அ0தைன மாB 

இ8&பதி,ைல. ஆதலா,தா� இளைமயி, க,வி க%4� ந,ல வழ(க0ைத 

ைவ0தி8(கிறா�க3. இ�த அரச.(4� இ&ேபாதி8�ேத ந,ல பழ(க/க3 

வ�1வி�டா, பி�னா, மாறமா�டா�; ம%றவ�க<ைடய 1ைணயி�றிேய 

திறைமேயா
 அரசா�சிைய நட01வா�. 

 

இGவாெற,லா� எ�ணிய அைம7ச8� பிற8� மி(க மகிC7சிேயா
 

ெந
�ெசழிய.(4 �� M�� அரசனா(கி அவைன வண/கினா�க3. 

ேந%�வைரயி, அர�மைனயி, ஓ�யா�0 திாி�த இள� பி3ைள இ�� 

அரசனாகிவி�டா�. ேந%�வைரயி, சி�
( 48விேபால ஒ8 கவைல?� இ,லாம, 

பற�1 திாி�தவ.(4 இ�� தைலயி�ேம, பா��ய 4ல01(4ாிய �� 

ஏறின$ட� கவைலக<� ஏறிவி�டன. அரச பதவி ெய�றா, எளிதா? 
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“அரச� எ&ப� இ8(கிறா�?” எ�� ேக�டா3 அைம7சாி� மைனவி. த� அரச� 

ந�றாக இ8(கேவ�
�, திறைமயாக ஆ�சி 'ாிய ேவ�
� எ�ற கவைல 

நா��93ள 4�ம(க3 அைனவ8ைடய உ3ள0தி9� இ8�த1. ெபா�&'3ள 

அைம7ச8ைடய மைனவி(4 அ�த( கவைல இ8&ப1 விய&' அ,லேவ! 

 

“பா��ய 4ல0தி� ெப8ைமைய நா<(4 நா3 உண��1 பாரா�
கிேற�” எ�றா� 

அைம7ச�. 

 

“பைழயவ�க3, ��' இ8�த பா��ய�களி� ெப8ைமையயா? இ&ேபா13ள 

இைளஞனி� ெப8ைமையயா?” 

 

“அ1 ேவ�, இ1 ேவறா? க/ைகயா%� நீைர& ேபால இர�
� ஒ�ேறா
 ஒ�� 

ெதாட�'ைடய1 தாேன? இைடயறா1 வ8வ1 பா��ய பர�பைர; அத.ைடய 

ெப8ைம?� நீேரா�ட�ேபால-க/ைகயா%றி� நீேரா�ட�ேபால-ேகாைட ெய�� 

4ைறயாம, தைடயி�றி வ8வ1. இ�த உ�ைமைய இ&ேபா1 ந�றாக 

உண�கிேற�.” 

 

“அரச� ெபாியவ�க3 ெசா,வைத( ேக�கிறானா? மன0தி, வா/கி( 

ெகா3கிறான?” 

 

“அவ� ெசா,வைத நா/க<� வா/கி(ெகா3கிேறா�.” 

 

“நீ/க3 ெசா,வ1 என(4 விள/கவி,ைல.” 

 

“இ0தைன சிறிய பிராய0தி, அறி$� ெப8�த�ைம?� எGவள$ �Dைமயாக 

அைம�தி8(கி� றன! ம%ற& S7ெச�களி, இைல ந�றாக0 தைழ01 அ8�' வி�
 

மல��1 மண(4�. ஆனா, ம8ேவா இர�
 இைல வி
�ேபாேத மண(கிற1. 

இ�த& பா��ய.� அ&ப�0தா� இ8(கிறா�. அறி$� அட(க�� ெப8ைம?� 

சா,'� இவ.ட� க8விேல உ�டாகி இ8(கி�றன.” 
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“அைம7ச�க3 யாவ8(4� மகிC7சிதாேன?” 

 

“உ8வ0ைத( க�
 நா� எைத?� மதி&பிட(Qடா1 எ�பைத& பல� 

ெதாி�1ெகா�டா�க3. அரச� பிராய0தா, சிறியவனாக இ8�தா9� அறிவா, 

ெபாியவனாக இ8(கிறா�. யா� எ1 ெசா�னா9� பத%ற� இ,லாம, ேக�கிறா�. 

அைமதியாக ஆரா>கிறா�. த�.ைடய க80ைத?� 1ணிவாக எ
017 

ெசா,கிறா�. அ&ப�7 ெசா,வதி, 1ணி$� இ8(கிற1; பணி$� இ8(கிற1. சில 

சமய/களி, அவ� எD&'� ஐய/க<(4 எ/களாேல விைட Qற ��யவி,ைல.” 

 

“அறிவி% சிற�த பா��ய 4ல� வாழ�
�! 'ற& பைகஞ� வராம, இ8(க�
�!” 

எ�� அைம7ச� மைனவி வாC0தினா3. 

 

அைம7ச�க3 தம(43 Q�( Q�& ேபசி( ெகா�டா�க3. அவ�க3 �க0தி, 

கவைல ேத/கியி8�த1. ஏேதா ஒ8 ெச>திைய அரச.(4 அறிவி(க ��யாம, 

மய/4வதாக0 ெதாி�த1. ஒ8வ�, “நா� எ&ேபா1� பா1கா&பாக இ8(கேவ�
�. 

ேபா� P�
வி�ட பிற4 ஆய0த� ெச>வதா, பய� இ,ைல” எ�றா�. 

 

“இ&ேபா1தா� அரB க��, ஏறினா�. விைளயா�ைட வி�
 அரசிய�, 

'4�தா�. அத%43 ேபா� எ�றா, அவ� உ3ள� அ�சாதா?” எ�� ேக�டா� 

ம%ேறா� அைம7ச�. 

 

“ந� அரச.ைடய அறிைவ( காண( கான நம(4 விய&' உ�டாகிற1; 

அ1ேபாலேவ அவ.ைடய Hர�� நம(4 விய&ைப உ�டா(கலா�. எ&ப�?� நா� 

பைடகைள& ேபா8(4 ஆய0த&ப
0த ேவ��ய1தா�. இ�த7 ெச>திைய 

அரசனிட� Qறி, ேம%ெகா�
 ெச>யேவ�
வைத7 ெச>வேத ந� கடைம” எ�றா� 

�த, அைம7ச�. 

 

அவ�க<ைடய கவைல(4( காரண� பா�� நா�ைட( ைக&ப%ற7 ேசர அரச� 

�ய,கிறா� எ�ற ெச>திதா�. ஒ%ற�களி� வாயிலாக இ1 அைம7ச�க<(40 

ெதாிய வ�த1. 

 

பா�� நா��, எ,லா வள/க<� உ�
. ஐ�1 வைகயான நில/க<�  
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இ8(கி�றன. பல காலமாக& ெப8 ம�ன�களி� பா1கா&பி, இ8�தைமயா, 

நா<(4 நா3 வள� ெப8கி வ�த1. பிற நா�டரச�க3 பா��யேனா
 ேபா� ெச>ய 

அ�சினா�க3. பா�� நா�ைட& ேபால0 த� நா��, வள� Bர(க ேவ�
� 

எ���, பா��யைன& ேபால0 தா�� 'கC ெபறேவ�
� எ��� அவ�க3 

ஆைச&ப�டா�க3. ெவ�� ஆைச இ8�தா, ேபா1மா? அத%4 ஏ%ற ஆ%ற, 

ேவ�டாமா? 

 

அ(கால0தி, ேசர நா��, அரசனாக இ8�தவ� யாைன(க� ேச> மா�தர�ேசர, 

இ8�ெபாைற எ�பவ�. அவ� ெகாைடயிேல சிற�தவ�; 'லவ�கைள& 

பா1கா&பவ�; ந,ல ப�'கைள உைடயவ�. ஆயி.�, நில0தி� இய,' நீைர 

மா%�வ1ேபால அவ.ைடய அைம7ச�களி% சில� அவ.(40 தீய எ�ண0ைத 

உ�டா(கினா�க3. ம�னனாக& பிற�தாேல ம�ணாைச ப%றி(ெகா3<�. 

அைம7ச�க<ைடய T�
த9� ேச��தா, அ1 ெப8கி0 தீயாக P�
வி
�. 

 

மா�தர� ேசர, இ8�ெபாைறைய7 சில அைம7ச�க3 ெந8/கி& ேபசினா�க3. 

“பா�� நா��, இ&ேபா1 ஒ8 4ழ�ைத அரசா<கிற1. பா,மண� மாறா& 

பாலகைன அரசனாக& ெப%ற பா��ய ம(க3 எ&ப�0தா� வாழ& 

ேபாகிறா�கேளா?” எ�� ேப7ைச0 ெதாட/கின�. 

 

“இ1வைரயி, வாC�த1 ேபால0தா� வாCவா�க3” எ�றா� ேசர�. 

 

“அ&ப�7 ெசா,வத%கி,ைல. அரச� திறைம?ைடயவனாக இராவி�டா, ஆ�சி 

ந�றாக நடவா1. இள/4ழ�ைத(4 அரசிய, எ&ப�0 ெதாி?�? உடனி8(4� 

அைம7ச8� பைட0தைலவ8� த��ைடய ேபா(கிேலதா� நா�ைட ஆ3வா�க3. 

ஒGெவா8 வ8(4� ஒGேவா� ஆைச இ8(4�. த�னல� ெப8கிய உலக0தி, 

ஒGெவா8வ.� தன(4 மி4தியான ஊதிய� வரேவ�
� எ�� ஆைச&ப
வா�. 

அவ�க<(43 மன ேவ�பா
 ேந8�; ஒ%�ைம 4ைல?�. ஆ�சி சிைத$��. 

இ0தைகய ெசGவிைய( க�
 அ8கி, உ3ள அரச�க3 எளிதிேல நா�ைட( 

ைக&ப%றி( ெகா3வா�க3.” 

 

“அத%காக நா� எ�ன ெச>வ1? பா�� நா�
(4 வ�த கவைலைய நா� 

ஏ%�(ெகா�
 வ8�1வாேன�?” எ�� ேக�டா� ேசர ம�ன�. 



9 

 

 

“கவைல&பட ேவ�டா�. ேவ� ஓ� அரச� ெகா�
 ேபாகிறைத நாேம 

எ
01(ெகா3ளலாேம!” 

 

“பா��ய நா�ைட( ைக&ப%றலா� எ�� ெசா,கிறீரா?” 

 

“ம�ன� பிரா.(4 நா
 விாிவைடய ேவ�
� எ�� வி8&ப� இ,லாவி�டா, 

அைத&ப%றி( கவைல ேவ�டா�.” 

 

“இ,ைல, இ,ைல. உ��ைடய ேயாசைன எ�ன? அைத0 ெதளிவாக7 ெசா,9�.” 

 

“நம(4 ேவ��ய பைடக3 இ8(கி�றன. பல கால� ேபா� ெச>யாம, Hர�க3 

ேதா3 தினெவ
01( கிட(கிறா�க3. பா�� நா�
 அரசேனா 4ழ�ைத. இ&ேபா1 

நா� ம1ைரைய �%�ைகயி�டா, எளிதி, ைக&ப%றலா�. இ0தைகய ச�த�&ப� 

எ��� இ8�ததி,ைல. இனி?� ேநரா1.” 

 

அரச.(4 ம�ணாைச ேதா�றிய1; அ1 வள��1 ெபாிய உ8வ� எ
0த1. 

யாைனயி� க�ைண& ேபா�ற சிறிய க�ைண உைடயவனாதலா, யாைன(க� 

ேச> எ�� அவைன வழ/கினா�க3. அவ� 'ற(க� சிறியதாக இ8�தைத& ேபால 

அக( க�O� சிறியதாகிவி�ட1 ேபா9�! அைம7ச� Qறியைத ந�பி ஆைசைய 

வள�0தாேனய�றி0 தாேன ஆ>�1 பா�(கவி,ைல. 

 

பைடகைள ஆய0த� ெச>தா�; 'திய பைடகைள?� ேச�0தா�. ெப8� ேபாராக 

Pள இட� இ,ைலெய�� அைம7ச�க3 ெசா�னா�க3. ஆதலா, ெப8� பைட 

திர�டவி,ைல. 

 

‘ேசரமா� பைட திர�
கிறா�; ம1ைரைய0 தா(கேவ�
� எ�ப1 அவ� 

எ�ண�’ எ�ற ெச>திைய ஆரா>7சியி, வ,ல ஒ%ற�க3 ெகா�
 வ�தா�க3. 

இ�த7 ெச>திைய �த�, ெந
�ெசழியனிட� ெதாிவி(காம, அைம7ச�க3 

தம(43ேள கல�1 ஆரா>�தா�க3. கைடசியி, அரச.(40 ெதாிவி010 த(கப� 

பா1கா&'(4ாியவ%ைற7 ெச>யேவ�
 ெம�� தீ�மானி0தா�க3. 
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அரசனிட� ெச>திைய0 ெதாிவி0தேபா1 அவ� தி
(கிடவி,ைல. “ந,ல ச�த�&ப� 

வ8கிற1. பா��ய Hர�களி� Hர0ைத?� உ/க<ைடய அறிைவ?� எ�.ைடய 

மன0தி�ைமைய?� பய�ப
0தி(ெகா3ள வா>&'( கிைட(கிற1. இ8�த 

இட0தி, இ8�தப�ேய இ�த& பயி%சி கிைட&ப1 என(4& ெபாிய ஊதிய�” எ�� 

அைத வரேவ%றா�. சி/க( 4�� எ�� ஒ8வ� ெசா�ன1 எGவள$ ெபா80த�! 

 

அரச� இைளயவென�ற ஒ�ைற மா0திர� எ�ணி7 ேசர� �%�ைகயிட 

வ8கிறா� எ�பைத ம1ைரயி, உ3ளவ�க3 உண��1ெகா�டா�க3. 

“ம%றவ�கைள அவ� மற�1வி�டா�. ம1ைர எ&ேபா1� மா%றா.(4 இட� 

ெகாடா1 எ�பைத உணர& ேபாகிறா�” எ�� ேபசி(ெகா�டா�க3. 

 

ேபா� P�ட1. மா�தர� ேசர, இ8� ெபாைற ம�ணாைச(4 அ�ைமயாகி0 

தாேன பைட0தைலைம தா/கி ேநேர பா�� நா�
(43 '4�1 வி�டா�. நா��� 

எ,ைலைய( கட�1 சிறி1 Tர� வ�1வி�டா�. ெந
�ெசழிய� இைளயவனாக 

இ8�1� தாேன ேபா� �ைன(4& ேபாக ேவ�
ெம�� 1�1�0தா�. 

 

ேசர� பைடயி� அளைவ ஒ%ற�களி� வாயிலாக ��ேப ெதாி�1ெகா��8�தன� 

பைட0தைலவ�க3. அ�த& பைடைய எளிதி, 'ற/க�
 விடலா� எ�� 

ெதளி�தா�க3. அரச� ேபா8(47 ெச,லேவ�
 ெம�� 1�&ேபா
 இ8&பைத 

உண��த அைம7ச� தைலவ� அவைன அOகி0 த� க80ைத( Qறினா�. இ�த& 

ேபா� மிக$� சிறிய ேபாராகேவ இ8(4ெம���, மா%றா� வ�ைய0 ெதாியாம, 

சிறிய பைட?ட� ேசர� வ�தி8(கிறாென��� எ
01( கா��னா�. 

 

“�த,�தலாக ந�ைம நா� வ8� ெவ%றி மகைள ஏ%�(ெகா3ள ேவ�டாமா?” 

எ�றா� அரச�. 

 

“அத%4ாிய ப8வ� உ�
” எ�� பணிவாக7 ெசா�னா� அைம7ச�. 

 

“நா� இைளயவ� எ�� அ�Bகிறீ�களா?” எ�� ேக�டா� ெந
�ெசழிய�. 

 

“இ,ைல, இ,ைல. இ�த& ேபா� சி� ேபா�. இதி, ெப�வ1 ெபாிய ெவ%றி ஆகா1.  
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அரச�பிரா.ைடய க�னி& ேபா� ெபாிய ேபாராக இ8�தா, ெவ%றி?� ெபாிதாக  

இ8(4�. இ1 கா�, 40திய �3ைள எ
0ெதறிவ1ேபால ��ய& ேபா4� ேபா�. 

இைத& ேபா� எ�� ெசா,9வேத ந� Hர01(4 இD(4. சில நாழிைககளி, 

ேசரைன அ� பணிய7 ெச>1 சிைறபி�01 வ8கிேற�” எ�� பைட0தைலவ� 

Qறினா�. அரச� த� ஆ�வ0ைத அட(கி(ெகா�டா�. 

 

பா�� நா��� எ,ைலயி, எதி�&' ஒ��� இ,லாதைத( க�ட ேசரமா� த� 

பைடைய நா�
(43ேள ெச90தினா�. பா�� நா�
& பைட0 தைலவ8(4 

அவைன7 சிைற ெச>ய ேவ�
ெம�� ஆைச. ஆதலா, சில�தி த� வைலயி, ஈ 

விDம�
� கா0தி8&ப1 ேபால7 B�மா இ8�தா�. த� நா�
 எ,ைல தா�� 

உ3ேள சிறி1 Tர� வ�த பிற4 ெச�� எதி�0தா�. ம1ைர& பைட?� ேசர� 

பைட?� ைக கல�தன. ேசர� பைடைய& பா��&பைட நா%'ற�� 

MC�1ெகா�ட1. 

 

சில நாழிைகேய க
ைமயாக& ேபா� நிகC�த1. த� நா��� எ,ைல(43ேள 

அக&ப�
(ெகா�ட பைகவ� பைடைய எளிதிேல ெவ��விடலா� எ�� 

பைட0தைலவ� எ�ணிய1 நிைறேவறிய1. ேசரமா� வைக ெதாியாம, அக&ப�
( 

ெகா�டா�. ேபாாி, ம��தவ8�, த� நா�ைட ேநா(கி ஓ�ன வ8� ேபாக 

எ�சியவ�க3 சிலேர. ஓ
வா� ஓட�
� எ�� வி�
வி�டா� தைலவ�. ஆனா, தா� 

Qறிய வா(4�திைய( கா&பா%ற ேவ�
ெம�� க8தி7 ேசர அரசைன ெவளி7 

ெச,லாதப� கா(4மா� Hர�க<(4( க�டைளயி�டா�. அவ� சிைற&ப�டா�. 

 

சிைற&ப�ட ேசர.ட� ெவ%றி மி
(ேகா
 பைட0 தைலவ� ெந
�ெசழியைன 

அOகினா�. அவ.ைடய ெப8�த�ைமைய எ�னெவ�� ெசா,வ1! 

சி/காதன0தி�8�1 எD�1 வ�1 எதி� ெகா�டைழ0தா� அ�த Hரைன. “இ�த7 

ேசர� ெப8மாைன ந,ல மாளிைகயி, ஊO(4� உற(க01(4� இைடN� வராம, 

பா1கா01 வர ேவ�
�” எ�� அவ� Qறியேபா1 யாவ8� அவ.ைடய ப�ைப 

விய�தன�. 

 

ெபாிய அரசனாகிய ேசரைன( 4%ற� ெச>தவைர இ
� சிைறயிலா இ
வா�க3? 

ெபாிய மாளிைகயி, சிைற ைவ0தா�க3. ேவ��ய ெபா8ைள ேவ��ய 

ேபாெத,லா� அளி(க0 தி�ட� ெச>தா�க3. அவ� ெவளிேய த� வி8&ப&ப� 

ெச,ல இயலாேதய�றி ேவ� வைகயி, அவ.(4 ஒ8 4ைற?� இ,ைல. இைச 

பா
� மகளி8� Q0திய%�� விற�ய8� அவ.(4 �� பா�?� ஆ�?� அவைன 

மகிCவி0தன�; Bைவமி(க உண$ அளி0தன�. 
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Bத�தர� இ,லாத வாCவி, அ�தேம கிைட0தா9� மான�ைடயவ�க3 

ஏ%�(ெகா�
 வாCவா�களா? மா�தர�ேசர�8�ெபாைற இ&ேபா13ள த� 

நிைலைய நிைன�1 பா�0தா�. அறிவ%ற அைம7சாி� வா�0ைத(47 ெசவி 

ெகா
0த தீைம இ&ப� விைளகிறெத�� எ�ணி ஏ/கினா�. த� அ8ைம7 ேசர 

நா�ைட?� நகர0ைத?� மைனவி ம(கைள?� வி�
& பிாி�1 வாD� வாC(ைகைய 

நரக வாC(ைகயாக உண��1 தவி0தா�. பா�
� Q01� அவ.(4 அ&ேபா1 

இனி(4மா? Q� 

 

பா-2 
(43 கிளிைய அைட01( ெகா�Bவ1ேபால அவ.(40 ேதா�றிய1. 

அவ� எ�ணெம,லா� எ&ப� அ�த7 சிைறயினி��� வி
ப�
7 ெச,வ1 

எ�பதி, கவி�தி8�தன. 

 

க�
( காவ, க
ைமயாக இ,ைல. பா��ய அரச.ைடய ெப8�த�ைமைய 

அவ� த� உ3ள01(43 பாரா��னா�. அG விைளய அரச� அ&ேபா1 எ�ன 

ேவ�
மான9� ெச>யலாேம! இ1 சிைறயா? த� நிைல(47 சிைறேய ஒழிய 

வசதிகளி, ஏேத.� 4ைற$�டா?-இ�த எ�ண/க3 அவ.(40 ேதா�றினா9� 

அைவ அவ.(4 உாிைம வாCவி, உ�டான ஆைசைய மா%றவி,ைல. 

எ&ப�யாவ1 அ/கி8�1 'ற&ப�
விட ேவ�
� எ�� உ�தி ெகா�டா�. 

ஒ8வ8(4� ெதாியாம, காவலாள� ேசா��தி8(4� ெசGவி அறி�1 ஓ� விட 

ேவ�
ெம�� தி�டமி�டா�. த� Hர01(4 அ
(காத ெசய,தா�. ஆயி.� 

ேவ� வழி இ,ைலேய! 

 

அவ� எ�ண� ைகQ�ய1. பா��ய அரச.(4� இவைன வாCநா3 �Dவ1� 

சிைறயி, அைட01 ைவ(கேவ�
� எ�ற எ�ண� இ,ைல. இத%43 அவ� த� 

பிைழைய எ�ணி வ8�1வா� எ�� நிைன0தா�. ஆதலா, அவ.(4 எ�த 

விதமான தீ/4� நடவாம, இ8(க ேவ�
ெம�� வ%'�0தினா�. 

வி8�தினைன&ேபால உபசார� ெச>ய ேவ�
ெம�� பணி0தா�. இ�த நிைலயி, 

க
ைமயான காவ, எGவா� இ8(4�? 

 

ஒ8 நா3 கிளி த&பி ஓ�வி�ட1. அதி, விய&' ஒ��� இ,ைல. ேசரமா� மா�தர� 

ேசர, இ8� ெபாைற சிைறயினி��� த&பி ஓ�வி�டா�; ெப%ேற�, பிைழ0ேத� 

எ�� த� மாநகைர& ேபா> அைட�தா�. 
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சிைற&ப�ட ேசர� த&பி ஓ�வி�டா� எ�� பா��ய� ெந
�ெசழிய� 

அறி�தா�. காவலரள�க3, அரச� எ�ன ெச>வாேனா எ�� அ�சி 

ந
/கினா�க3. பைட0 தைலவர1 த�டைன(40 தா� ஆளாகேவ�
� எ�பதி, 

அவ�க<(47 சிறி1� ஐய� உ�டாகவி,ைல. 

 

ஆனா, அரச� ெப8�த�ைம இ&ேபா1� 'ல&ப�ட1. “நா� ேசரைன 

வி8�தாளியாக ைவ01& பா1கா0ேதா�. சிைற&ப�டவ� எ�ற எ�ண� யா8(4� 

ேதா�றாதப� அவ� Bகமாக இ8�தா�. காவல�க<(ேக அவ� 

சிைற&ப��8(கிறா� எ�ற நிைன$ இ,லாம% ேபாயி8(4�. அதனா, ேசா��1 

வி�டா�க3. 4%ற� இ,ைல. இனிேம, இ&ப� நடவாம, இ8�தா, ேபா1�” எ�� 

ெசா,� அ83 பா�0தா�. 

 

“ேசர� ஓ�& ேபா>வி�டாேன!” எ�� ஓ� அைம7ச� அ/கலா>0தா�. 

 

“ேபான, ேபாக�
ேம. எ0தைன நாைள(4 அ�த யாைனைய( க��0 தீனி 

ேபா
வ1? நாமாக ஒ8 நா3 ெப8�த�ைமேயா
 உ� ஊ8(4& ேபா> வா எ�� 

அ.&பியி8&ேபா�. அதனா, நம(4& ெப8ைம வ�தி8(4�. அ�த& ெப8ைமைய 

நம(4 அளி(காம,, ‘தி8�
0தனமாக ஓ�வி�டா�’ எ�ற சி�ைமைய0 தா� 

ெப%�(ெகா�
 ேபா> வி�டா�. அவ� ெச>த ேபைதைம7 ெசய9(4 இ1கா�� 

உாிைமைய இழ�1 பிணி&'%றி8�தேத ேபா1�. பாவ�! இனியாவ1 த� வ�ைம 

அறி�1 த� நா��, ெச>யேவ��யைத7 ெச>ய�
�.” 

 

‘அரசனா ேபBகிறா�? இளைம& பிராய0தி, இ0தைன அறி$� சா,'� எ&ப� 

வ�தன இவ.(4?’ எ��, ேக�ட சா�ேறா�க3 விய�தா�க3. அரசைவ& 'லவ� 

மா/4� ம8தனா� உ3ள� Sாி0தா�. பா�� நா
 ந,ல ப�'ைடய ம�னைன& 

ெப%றி8(கிறெத�� உண��1ெகா�டதனா, வ�த மகிC7சி அ1. 

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

2. 2. 2. 2. வ�சின ெவ��த�வ�சின ெவ��த�வ�சின ெவ��த�வ�சின ெவ��த�    

 

இ�த �ைற ேசாழ.(4& பா�� நா��� ேம, ஆைச விD�த1. ஆனா, அவ� 

மா�தர� ேசர, இ8�ெபாைறைய&ேபால ஆராயாம, ெசய�% 'க வி8�பவி,ைல. 

அரச� 'தியவனாக வ�தி8�தா9� பழ� பைடக3 ம1ைரயி, மி4தியாக இ8(4� 
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எ�� அவ.(40 ெதாி?�. ‘எGவள$ பைடக3 இ8�தா9� த(க தைலவ� 

இ8�தால�றி& பைடயி� ஆ%ற, பய�படா1. இளைம& ப8வ�ைடய 

ெந
�ெசழிய.(4 எ�ன அEபவ� இ8(கிற1? ஏேதா ைப0திய(கார0தனமாக 

மா�தர� ேசர, ஆராயாம, ெச�� அக&ப�
( ெகா�டா�. எ&ப�ேயா த&பி 

வ�1வி�டா�. த(கப� பைட& பல0ைத( Q��(ெகா�
 ெச�� எதி�0தா, 

தைடயி�றி& பா�� நா�ைட அ�&ப
0திவிடலா�.’-இ�த ெநறியிேல ெச�றன, 

அவ� எனண/க3. 

 

ேசாழ அரசனிட� பைட இ8�த1. ஆனா, அ1 ேபாதாெத�� ேதா�றிய1. 

எ0தைன( ெக0தைன மி4தியான பைடகைள7 ேச�01(ெகா3ள ��?ேமா 

அ0தைன(க0தைன ெவ%றி உ�தி ெய�� ேத��1, அத%4 ஆ4� வழி 

எ�னெவ�� ஆரா>�தா�. தா� மா0திர� பைடைய& ெப8(கி(ெகா�டா, 

ேபாதாெத�� நிைன0தா�. ம%ற நா�
 ம�ன�கைள?� 1ைணயாக& ெப%றா, 

பா��யைன ெவ,லலா�. ேசர� ��ேப பா��யனிட� ேதா,வி?%றவ�. அவ� 

தனிேய இனி& ேபா�(47 ெச,லமா�டா�. ஆயி.� அவ� உ3ள0தி, பைக( 

கன, அவி�திரா1; ெகாD�1 வி�ெடாி�1 ெகா�ேடயி8(4�. அவைன0 

1ைண(4 அைழ01( ெகா3ளலா�. ேபா1மா? இ�.� பலைர0 1ைணவராக7 

ேச�01(ெகா3ள வி8�பினா�. 

 

“பா��யைன ெவ%றி ெகா3ள யா� யா� வ8கிறீ�க3?” எ�� ெவளி&பைடயாக 

�ரசைற�1 விள�பர& ப
0தவி,ைலேய ஒழிய ஊ8(4 ஊ� ஆ3 அ.&பி0 த� 

க80ைத0 ெதாிய&ப
0தி அவ�க<ைடய க80ைத அறி�1வர7 ெச>தா�. 

 

அ�த( கால0தி, தமிCநா��, ��?ைட ம�ன�க3 Pவ� இ8�தா�க3. ெதா�� 

ெதா�
 வ8� அரச 4ல0ைத7 சா��த ேசர ேசாழ பா��ய�களாகிய Pவைர?� 

சிற&பி01& பாரா�
வ1 வழ(4. அவ�கைளய,லாம, அ/க/ேக உ3ள ெகா/4 

நா
 �த�ய நா
கைள ஆ�ட சி%றரச�க<� இ8�தா�க3. 

 

இ�த இ8 வைகயின�கைள ய,லாம, ேவளி� எ�� வழ/4� தைலவ�க3 பல� பல 

இட/களி, இ8�தா�க3. அவ�க3 த��ைடய ஊ�களி, உ3ள ம(கைள?� B%� 

வ�டார0தி93ள ம(கைள?� ஆ�
 வ�தா�க3; இ(கால0தி, ஜமீ�தா�க3 

எ��� பாைளய(கார�க3 எ��� வழ/4பவ�கைள& ேபா�ற நிைல 

பைட0தவ�க3. ஆனா, அவ�க3 யா8(4� அட/கியவ�க3 அ,ல�. 

நிலவள�ைடய ேவளா�4�யிேல பிற�தவ�க3 அவ�க3 ேவளி�க<(43 
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ஒD(க0தா9� ெகாைடயா9� சா�றா�ைமயா9� சிற�தவ�க3 பல� 

இ8�தா�க3. சில� தம(43ேள ச�ைடயி�டா�க3. ெப8 ம�ன�க<(43 ேபா� 

நிகC�தா, அவ�க<(40 1ைணயாக7 ெச�� ேபாாி, ஈ
ப
வ1� உ�
. ேபா� 

Hர�கைள?� யாைன �த�ய பைடகைள?� அவ�க3 ைவ010 த� ஆ�சி(-

4�ப�ட ஊ�கைள& பா1காத1 வ�தா�க3. 

 

ேசாழ நா��9� பிற இட/களி9� உ3ள ேவளிைர?� 4�நில ம�னைர?� 

ேசரைன?� தன(4& பைட0 1ைணயாக7 ேச�01(ெகா3<� �ய%சிைய7 ேசாழ� 

மிக ேவகமாக7 ெச>1 வ�தா�. எ0தைன ேப� ேச��1 ேபாாி�டா9� ெவ%றியிேல 

ப/4 ெகா
(கலா�. பா�� நா
 எGவள$ விாி�த1! இ8ப1 ேப�க3 ேபாாி�
 

ெவ%றி ெப%றா, அ�த இ8ப1 ேப�க<ேம அ�த நா�ைட& ப/கி�
( 

ெகா3ளலா�. அ�த நா��ேல எ�த& ெபா83 இ,ைல? 

 

ேசாழ� �ய%சி ப�(4� எ�ேற ேதா�றிய1. �த�, அவ� ேசர.ைடய 

உட�பா�ைட& ெப%றா�. “ேபா� பா�� நா�
 எ,ைல(4 ெவளிேய நட�தா, 

நா� அவசிய� பைட?ட� வ�1 ேச��1 ேபாாி
கிேற�!” எ�� ேசர� உ�தி 

Qறினா�. ஒ8�ைற பா�� நா��� எ,ைல(43ேள '4�1 அக&ப�
( 

ெகா�டவ� அ,லவா? 

 

ேசாழ நா��, அD�T� எ�ற ஊாி, திதிய� எ�.� ேவ3 ஒ8வ� இ8�தா�. 

அவ� Hர0தி% சிற�தவ�. 4�(ைக ெய�.� இட0தி, அ�னிெய�பவேனா
 

ேபா� ெச>1 அவைன ெவ�றவ� அவ�. ேகாச� எ�.� Q�ட0தினேரா
 

ெபா81 அழி0தவ�. அவனிட� ேசாழ� த� க80ைத0 ெதாிவி0தேபா1, அவ� 

த�னிட�3ள பைடகேளா
 1ைண வ8வதாக ஒ&'( ெகா�டா�. ேசர.� 

திதிய.� இண/கி வ�தேபா1 ேசாழ.(4& ேபாாி, ெவ%றிேய கி��ய1 ேபா�ற 

மகிC7சி உ�டாகிவி�ட1. ெபா8ந� எ�ற ேவ3 ஒ8வ.� இ�த �ய%சியி, 

ேச��1ெகா�டா�. 

 

ேவ%� நா��, உ3ள ேவளி�கைள?� ேச�01(ெகா�டா, நல� எ�� அவ�க3 

எ�ணினா�க3. எ8ைமNரைன( ேக�டா, ஒ8கா, அவ.� ேசரலா� எ�� ேசர� 

ெசா�ன�. இ�� ைமM� எ�� வழ/4� ஊ8(4 வடெமாழியி, மஹிஷ'ர� 

எ�� ெபய�. அ1ேவ எ8ைமN� எ�� தமிழி, வழ/கிய1. அ(கால0தி, அ1 

ெபாிய அரசாக இ8(கவி,ைல. அைத ஒ8 ேவேள ஆ�
 வ�தா�; 4�நில 

ம�னென�ேற ெசா,ல ேவ�
�. அவனிட� சிற�த பைட ஒ�� இ8�த1. 
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ேசாழ�, திதிய�, ெபா8ந� Pவ8� அவனிட� ெச�றன�; ேசர� 1ைண வ8வதாக 

இ8&பைத?� ெசா,�0 த� க80ைத0 ெதளிவாக7 ெசா�னா�க3. 

 

வ�ய வ8� ெச,வ0ைத ேவ�டா� எ�� ெசா,வா� யா�? பா�� நா��� 

வள0ைத&ப%றி எ8ைமNர� ��ேப ேக��8(கிறா�. ம1ைர மாநக� இ�நா��, 

ேவ� எ/4� காணாத சிற&'ைடய ெத�பைத& 'லவ�க3 ெசா,ல( ேக� 

�8(கிறா�. “அரசேன இைளயவ�; நாேடா ெபாி1; நா� ெவ�றா, நம(4( 

கிைட(4� ெபா83 அளவ%ற1” எ�� ேசாழ.� பிற8� ெசா,ல7 ெசா,ல 

எ8ைமNர.(4 நாவி, நீ� ஊறி%�; “உ/க3 க801(4 இண/4கிேற�” எ�� 

உட�ப�டா�. 

 

“இ�.� யா� யாைர7 ேச�01(ெகா3ளலா�?” எ�� ேக�டா� ேசாழ�. அ�த& 

ப(க/களி, யாேர.� த(க பைட வ�ைம?ட� இ8�தா, 1ைணயாக7 

ேச�01(ெகா3ளலாேம எ�ப1 அவ� எ�ண�. பைட ெப8க& ெப8க ெவ%றி 

உ�தி&ப
� அ,லவா? விைரவி9� நிைன0த காாிய0ைத நிைறேவ%றி விடலா�. 

 

எ8ைமNர� இர�
 ேபைர7 ெசா�னா�. “1வார ச�0திர0தி, '�க�மா, மரபி, 

வ�த இ8/ேகாேவ3மா� இ8(கிறா�; அவைன( ேக</க3. தகWாி, எழினி 

ெய�.� ேவ3 இ8(கிறா�; அவைன உ/க<(4 ��ேப ெதாி�தி8(கலா�. 

அவைன?� 1ைண ேச�01(ெகா3ளலா�... இ�.�..." 

 

“ேபா1�, ேபா1�. இ&ேபாேத நா� ஐ�1 ேப� இ8(கிேறா�. ஐ�1 ேப� ேச��1 

;%� வைர �றிய�0த நா
 இ1. நீ/க3 ெசா�ன இ8 வைர?� அOகி( 

ேக�கிேறா�. உட�ப�டா, ேச�01(ெகா3கிேறா�; இ,ைலயானா, நா� ஐவ8� 

ேபா1�; இ�த உலக �Dவ1ேம ெவ��விடலா�” எ�றா� ேசாழ�. 

 

எ8ைமNர� சிாி01(ெகா�டா�. “பல காலமாக& 'கC பைட01 விள/4� 

பா��யன1 ேபரரைச எளிதிேல 4ைல01விடலா� எ�� நா� நிைன(கவி,ைல. 

பல8ைடய 1ைணவ� இ8�தா, அ1 இய9�” எ�றா�. 

 

ேசாழ� �த�, இ8/ேகாேவ3மானிட� ெச�றா�. மிக& பழ/ கால0தி,  
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வடநா���8�1 வ�1 4�ேயறிய ேவளி�களி, ஒ8வ.ைடய வழி வ�தவ� அவ�. 

அவ.ைடய 4ல �த,வ� ஒ8 �னிவைர( கா&பா%�� ெபா8�
& '�ேயா
, 

ெபா81 அதைன( ெகா�றா�. அதனா, அவ.(4& '�க�மா, எ�ற சிற&'& 

ெபய� வ�த1. அ&ெபயைர அவ� வழி வ�தவ�க<(4� சா�0தி வழ/4வ1 மரபாகி 

வி�ட1. 1வார ச�0திர� எ�.� ஊைர0 1வைர எ�� தமிC& 'லவ�க3 

பா�யி8(கிறா�க3. '�க�மா, மரைப ெஹா>ஸால வ�ச� எ�� இ&ேபா1 

சாி0திர ஆசிாிய�க3 4றி(கிறா�க3. Hர� ெசறி�த மர' அ1. 

 

இ8/ேகாேவ3மானிட� ேசாழ.� பிற8� ெச�� ேபசி அவைன?� த� க�சியி, 

ேச�01( ெகா�டன�. தகWைர ஆ�ட எழினி?� அவ�க<(40 1ைணயானா�. 

 

��?ைட ம�னராகிய ேசாழ.� ேசர.�, திதிய�, ெபா8ந�, எ8ைமNர�, 

இ8/ேகாேவ3மா�, எழினி எ�.� ஐ�ெப8 ேவளி8� ஒ��ப�
& பா��யைன 

எதி�01 ெவ�� பா�� நா�ைட0 தம(43ேள ப/4 ேபா�
(ெகா3ள0 

தி�டமி�டன�. அவரவ�க3 த�மா, இய�ற அள$(4& பைடைய( Q�
வதாக 

உ�தி S�டன�. 

 

எ,லா8(4� ஊ(க� உ�டா(கி �� நி�� ேபாைர நட0த �� வ�தா� ேசாழ�. 

ேசாழ.� பா��ய.� பர�பைர ைவாிக3. த�.ைடய �ய%சி வரவர எ�ணிய 

திைசயிேல எ�ணியப� நிைறேவறி வ8வைத எ�ணி எ�ணி இ�மா�தா� 

ேசாழ�. த� தைலயி, பா�� நா�
 மணி ��ேய ஏறிவி�ட1 ேபா�ற 

க%பைனயி, அவ� கிட�1 த
மாறினா�. உடேன ம1ைர(47 ெச�� 

�%�ைகயி�
& பா��யைன7 சிைறபி�(க ேவ�
ெம�ற ஆ0திர� அவனிட� 

உ�டாயி%�. நிைன0த$ட� நட&பதாக இ8�தா, இGவள$ �ய%சி?� அ,ல9� 

எத%4? 

 

ஒ8வா� அவ�க3 ஏ%பா
க3 நிைறேவறின. யா� யா� எ&ேபா1 எ&ப� வ�1 

ேச�வ1 எ�� ேயாசி0தா�க3. அவரவ�க3 ெவGேவ� திைசயி, வ�1 தா(கலா� 

எ�� �த�, ேப7B எD�த1. அ&ப�யானா, ஒGெவா8வைர?� எளிதி, பா��& 

பைட ெவ��விட(Q
� எ�� அ�சின�. பைடயி� சி� சி� ப4திைய 

ஒGேவாாிட0தி9� அ.&பி& ெபாD1 ேபா(க7 ெச>1வி�
& ெபாிய பைட 

இ8(4� இட0தி, ெப8�பாலான பைடகைள( ெகா�
 ெச�� ெபா81 அழி01, 

அ
01 ேவறிட01(4 வ�1 ெபாரலா�. இ&ப�ேய யாவைர?� பா��ய� 

அழி01விடலா�. ஆத��, எ,ேலா8� ஒ8/ேக ஒ8 திைசயி% ெச�� ேபா�  
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ெச>தேல நல� எ�� தீ�மானி0தன�. 

 

இ8 ெப8 ம�ன8� ஐ�ெப8 ேவளி8� ேபா� �ழ(க� ெச>1வி�டன�. �� 

அறிவி&' இ,லா ம, ேபா� ெச>வ1 அ(கால0தி, வழ(க� அ��. ேபா� 

நிகCவத%4 �� அதைன அறிவி&பேதா
, பைகயரச� நா��93ள 

ெபாிேயா�கைள?� ம/ைகயைர?� 4ழ�ைதகைள?� ேவ� இட01(4& ேபா> 

வி
�ப� எ7சாி&பா�க3. ேபாாி, அவ�க<(4 ஊ�பா
 நிகழ( Qடாெத�ப1 

பைகவ�க3 க801. பிற4 ஆநிைரகைள ஓ��வ�1வி
வா�க3. அவ%�(40 தீ/4 

ேநர(Qடா1. “ச�ைட(4 எ
பி� மா
 பி�” எ�� தமிழி, ஒ8 பழெமாழி உ�
. 

அ1 இ�த ஆநிைர ெகா3<� வழ(க0ைதேய 'ல&ப
01கிற1. இGவா� ஒ8 

�ைறைய ேம%ெகா�
 ேபா� நிகC0தியதா, அற& ேபாெர�� ெசா�னா�க3. 

 

ேபா� �ழ(க� ெந
�ெசழிய� காதி, விD�த1. ஏD ேப� ஒ�றாக7 

ேச��1ெகா�டா�க3 எ�பைத உண��தா�. 4�ம(களி% சில8(47 ச%ேற அ7ச� 

ேதா�றிய1. “இ�.� பி3ைள& பிராய� நீ/கவி,ைல. அத%43 இGவள$ 

ேபேரா
 எ&ப�& ெபா8வ1?” எ�� தம(43 ேபசி(ெகா�டா�க3. ஆனா, 

பா��ய ம�ன� 4தி0ெதD�தா�. உலகேம எதி�01 வ�தா9� அ�சாதவைன& 

ேபால மி
(ேகா
 ேபசினா�. “ஆயிர� எ�க3 வ�1வி�டனேவ எ�� பா�' 

அ�Bவதி,ைல. ெபாிய யாைன ஆயி%ேற எ�� சி/க( 4�� ேசா��1 

ேபாவதி,ைல. P�ைட P�ைடயாக& ப�B இ8(கிறேத எ�� ெந8&' 

நி%பதி,ைல. ஏD ேப� தைலவ� ஒ8 பைட(4 எ�றா,, அ1ேவ அத%4( 4ைற. 

பைட �Dவ1� ஒ8வ� தைலைமயி, இய/கினா,தா� அத� Hர� அைன01� 

பைகவைன எதி�&பதி, பய�ப
�. தைலவ�க3 பலரானா, க801 ேவ�பா
 

ஒGெவா8 கண01� எD�” எ�� அறிவி9�, அEபவ0தி9� சிற�தவைன& ேபா, 

அவ� ேபசினா�. அ0தைன?� உ�ைம. அைம7ச8� பைட0 தைலவ�க<� 

விய�தா�க3 எ�� ம�
� ெசா�னா, ேபா1மா? அவ�க<(47 சிறிதள$ இ8�த 

ஐய�� ப�சா>& பற�1 ேபா>வி�ட1. “இ�த அரசைன0 தைலவனாக& ெப%�& 

ேபா� ெச>ய( ெகா
01 ைவ0தி8(க ேவ�
�” எ�� யாவ8� ஒ8�கமாக( 

Qறின�. 

 

அர�மைனயி, இ8�த சில� ெந
�ெசழியன1 இளைமைய நிைன�1 அ�சிய1 

அவ.(40 ெதாியவ�த1. பைகவ�க<�, “இவ� சிறிய ைபய�” எ�� 

எ3ளியதாக( ேக3வி?%றா�. அவ� க�களி, கன, ெகா&'ளி0த1. ெந�சி, 



19 

 

Hர� கன�ற1. அரச 4ல0தி� மி
(4 அவ� நாவி, உ8வாகிய1. வ�சின� Qற0 

ெதாட/கினா�: 

 

“இைத யாவ8� ேக</க3. ‘இவ� நா�ைட& ெபாிெத�� பாரா��7 

ெசா,கிறவ�கைள& பா�017 சிாி(க0தா� ேவ�
�. இவ� சிறியவ�. இவனா, 

எ�ன ெச>ய ��?�?’ எ�� அGேவ�த�க3 ேபசி(ெகா3கிறா�களா�. ெபாிய 

ெபாிய யாைனக<� ேத8� மா$� பைட Hர�க<� மி4தியாக இ8&பதாக எ�ணி 

இ�மா�1ெகா��8(கிறா�க3. பா�� நா�
 Hர�க<ைடய வ�ைமைய எ�ணி 

அவ�க3 அ�சவி,ைல. ேசர.(4& பைழய ேகாப� ேவ� இ8(4�. எ�ன 

எ�னேவா சி�ெசா% ெசா,� எ3ளி நைகயா
கிறா�களா�!” 

 

“ஆ�, ஆ�; அ&ப�0தா� அ�த நா���8�1 வ�தவ�க3 ெசா�னா�க3” எ�� 

அரசைவயி, சில� தம(43 Qறி(ெகா�டன�. 

 

“அவ�க3 உ�ைமைய அறியாதவ�க3. பா�� நா��� சிற&ைப உணராதவ�க3. 

இ�த ம�ணி� Hர0ைத0 ெதாி�1 ெகா3ளாதவ�க3. எ� இளைமைய?� சிறிய 

உ8ைவ?� பா�01 ஏமா�1 ேபா> வி�டா�க3. இ�த7 சிறிய உட�பி, இமய 

மைலைய& பத� பா�0த வDதியி� ர0த� ஓ
வ1 அவ�க<(40 ெதாியவி,ைல. 

கடலள$� த� நா�ைட விாி01 ��நீ� வ��பிேல த� அ�ைய ைவ01 அ1 த� 

பாத0ைத அல�ப நி�ற ெப8விற, பைட0த பா��ய� உட�பிேல அ�� இ8�த 

மி
(4 இ�த உட�பி9� இ8&பைத அவ�க3 நிைன01& பா�(கவி,ைல. 

ம�னைர& 'ற/ க�
 ெவ%றி( ெகா� நா�� ேவ3வி ெச>த �14
மி& 

ெப8வDதியி� வ�ைம இ�.� பா��ய பர�பைரயிேல 4�றாம% Bட� 

வி
வைத எ�ணி& பா�(க அவ�க<(4 ேநரமி,ைல; அறிவி,ைல; விதி?� 

இ,ைலேபா9�!” 

 

பா��ய� ெந
�ெசழிய.ைடய ேப7சி, மி
(4 ஏறிய1; கன, 4�றிய1; Hர� 

ெவ�0த1. ெசா%க3 அ�'கைள&ேபால அ
(க
(காக, ேவகமாக, Mடாக ெவளி 

வ�தன. அைவயி, இ8�தவ�க3 P7ைச?� அட(கி(ெகா�
 ேக�டா�க3. 

“எ�.ைடய வ�ைம ெதாியாம, சி�ெசா, ெசா,�ய ேவ�தைர& ெபா81, 

அவ�க3 அGவள$ ேபைர?� ெவ��, அவ�க3 �ரச0ைத?� அவ�கைள?� 

ஒ8/ேக ைக(ெகா3ளாவி�டா,, எ� 4ைட நிழ�, வாCகிற 4�ம(க3, 
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பா1கா&ைப( காணாம,, எ/க3 அரச� ெகா�யவ� எ�� க�ணீ� வி�
0 

T%�� ெகா
/ேகாைல உைடயவனா4க! உய��த ெப8ைமைய?�, சிற�த 

ேக3விைய?� உைடய ம8தனாைர �த,வராக உைடய உலக0ேதா
 நிைல ெப%ற 

பல� 'கD� சிற&ைப?ைடய 'லவ�க3 எ� நா�ைட& பாடாம, ேபாக�
�! 

எ�.ைடய பா1கா&பி, இ8(4� உறவின�க3 1�'��ப�?�, எ�னிட� 

இர&பவ�க<(4 ஈயாம% ேபா4�ப�?� வ�ைம எ�ைன வ�1 அைடய�
�!” 

எ�� அரச� வ�சின� Qறி ��0தா�. சிறி1 ேநர� அைவயி, ஊசி விD�தா9� 

ேக�4� ெமளன� நிலவிய1. 

 

ெம,ல மா/4� ம8தனா� ேபசினா�. “அரேச, பா��ய 4ல0தி� 48தி எ&ப�( 

ெகாதி(4� எ�பைத இ�� ந�றாக உண��ேத�” எ�றா�. அவ� ஒ8வ�தா� 

அ&ேபா1 ேபச��?�. அவ8� B8(கமாக& ேபசினா�. “4ல0தி� ெப8ைம(4 ஏ%ற 

வ�சின� இ1. உன(4 ெவ%றி கிைட&ப1 நி7சய�. நீ நீ
 வாCக!” எ�� 

வாC0தினா�. அைவ கைல�த1. ேபா8(4 ஆய0த/க3 நைடெப%றன. 

 

அரச� தா� Qறிய வ�சின0ைத( கவியாகேவ அைம01 வி�டா�. அவ.� தமிC& 

'லைமயி% சிற�தவ�. உண�7சி( ெகா�தளி&ைப உ8வா(கி( கா�
� அ�த( 

கவிைத 'றநா=%றி, இ�� ஒளி�கிற1. 

 

‘ந4த( கனேர நா
மீ( Q�ந�; 

இைளய� இவ�’ என உைளய( Qறி& 

ப
மணி இர�
� பாவ�& பைண0தா3 

 

ெந
ந, யாைன?� ேத8� மா$� 

பைடயைம மறவ8� உைடய� யா�’ எ�� 

உ�1&' அ�சா1 உட,சின� ெச8(கி7 

சி�ெசா, ெசா,�ய சின/ெகD ேவ�தைர 

அ8�சம� சிைதய0 தா(கி �ரசெமா
 

ஒ8/கக& பேடஎ� ஆயி�, ெபா8�திய 

எ� நிழ, வாCந� ெச, நிழ% காணா1 

‘ெகா�ய�எ� இைற’ என( க�ணீ� பர&பி( 

4�பழி T%�� ேகாேல� ஆ4க! 
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ஓ/கிய சிற&பி� உய��த ேக3வி 

மா/4� ம8த� தைலவ� ஆக 

உலகெமா
 நிைலயஇய பல�'கC சிற&பி% 

'லவ� பாடா1 வைரகஎ� நிலவைர! 'ர&ேபா� '�க� Qர, 

இர&ேபா�(4 ஈயா இ�ைமயா� உறேவ! 

 

இவ� ஆ<� நா�ைட உய�வாக( ெசா,பவ�க3 எ3ளி நைகயாட%4ாியவ�க3; 

இவ� இைளய சி� ைபய�’ எ�� நா� வ8�1�ப� ெசா,�, ‘ஒ�(கி�ற மணி 

மாறி மாறி இைச(4� பர�த அ�ைய'� ப80த காைல?� உைடய யாைனைய?�, 

ேதைர?�, 4திைரைய?�, பைட(கல/கைள& ெப%ற Hர�கைள?� உைடேயா� 

யா�’ எ�� எ�.ைடய மி(க வ�ைம(4 அ�சாம, ெப8� சின� மி(47 சி�ைம& 

ப�ைப( கா�
� ெசா%கைள7 ெசா,�ய சின�ைடய ம�னைர, ெவ,ல%காிய 

ேபாாிேல சிைத?�ப� தா(கி அவ�க<ைடய �ரச0ேதா
 ஒ8/ேக அக&ப
0தாம, 

இ8�ேதனானா,, இ1கா�� ெபா8�தி நி%4� எ� 4ைட கிழ�, வாCவா�களாகிய 

4� ம(க3 தா/க3 பா1கா&பி� ெபா8�
7 சா8� நிழைல( காணாம,, ‘எ� 

ேவ�த� ெகா�யவ�’ எ�� க�ணீ� வி�
& பழி T%�� ெகா
/ேகா9ைடய-

வனா4க! உய��த ெப8ைமைய?� ேம�ப�ட ேக3விைய?�ைடய மா/4� ம8த� 

தைலவனாக உலக0ேதா
 நிைலெப%ற பல� 'கD� சிற&ைப& ெப%ற 'லவ� எ� 

நில எ,ைலைய& பாடாம, நீ/4க! எ�னா, கா&பா%�வத%4ாிய உறவின� 

1�ப� மிக, எ�னிட� வ�1 இர&பவ�க<(4( ெகா
(க மா�டாத வ�ைமைய 

யா� அைடேவனா4க! 

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

3. 3. 3. 3. தைலயால�கானதைலயால�கானதைலயால�கானதைலயால�கான��� ெப	 ேபா���� ெப	 ேபா���� ெப	 ேபா���� ெப	 ேபா�    

 

அரச� ேபா8(4& 'ற&ப�
வி�டா�. இGவள$ இள� பிராய0தி, யா� 

ேபா8(47 ெச�றி8(கிறா�க3? இளைமயி, அரBக��, ஏறிய அரச�க3 உ�
. 

ஆனா, இவ� இ�.� பி3ைள& ப8வ� தா�டவி,ைல; அத%43 வி,ைல 

ஏ�தி(ெகா�டா�. எ�ன Hர�! எ�ன Hர�! 

 

‘இவ.ைடய அறிைவ?� 4ல& ெப8ைமைய?� எ&ப�& பாரா�
வ1! இவ� 

��ேனா�க3 ேபா8(4& 'ற&ப�டா, இேதா இ�த நகர0தி� வாச�, உ3ள 

4ளி��த ெபா>ைகயி, PC4வா�க3. ேவ&ப�தளிைர7 M�(ெகா3வா�க3. 
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இவ.� அ�த மர' தவறாம, ெச>கிறாேன! PT� வாயி�% பணி( கய0தி, 

PCகினா�. ெபா1விட0தி, உ3ள ேவ�பி� தளிைர அணி�தா�. ம0த யாைன 

'ற&ப�ட1 ேபால& 'ற&ப�
வி�டாேன! இவைன எதி�(க வ�த பைகவ�க3 

ஒ8வரா, இ8வரா? பல� அ,லவா? அவ�க3 அைனவைர?� இ�ைற& ேபா1(43 

இவ� அழி01விட ��?மா? சில� எ�Bவா�கேளா!’ எ�� 'லவ�க3 

பாரா��னா�க3. இைட(4�Y� கிழா� எ�.� 'லவ� இ�த நிகC7சிகைள 

அ&ப�ேய கவியி, ைவ01& பா�னா�. 

 

PT� வாயி% பனி(கய� ம�ணி 

ம�ற ேவ�பி� ஒ�4ைழ மைல�1 

ெத�கிைண ��ன�( களி%றி� இய� 

ெவ�ேபா�7 ெசழிய.� வ�தன�; எதி��த 

வ�ப ம3ளேரா பலேர; 

எ�Bவ� ெகா,ேலா? பக, தவ7 சிறிேத![1] 

 

“ேபாைர&ப%றி எGவளேவா ெச>திகைள அறி�தி8(கிேறா�. பல 

ேபா�கைள&ப%றி( ேக��8(கிேறா�. ஆனா, இத%4 �� இ0தைகயெதா8 

ேபாைர&ப%றி( ேக�டேத இ,ைல” எ�றா� இைட( 4�Y� கிழா�. 

 

அய�, நி�ற 'லவ�, “எைத எ�ணி7 ெசா,கிறீ�க3?” எ�� ேக�டா�. 

 

“ஓ� அரசைன ம%ேறா� அரச� தா(4வ1 உ�
. ஒ8வைன ஒ8வ� எதி�01 

அழித9� உ�
. அ1 '1ைமய��; உலக0தி, எ/4� நட(4� இய%ைக. ஆனா, 

இத%4 �� இ�த மாதிாி நட�தைத( ேக�டேத இ,ைல.” 

 

“இ1$� ச�ைடதாேன?” 

 

“இதி, ஏD ேபேரா
 இள� ப8வ�ைடய ஒ8 ம�ன� தனிேய நி�� 

ேபாாி
வெத�ப1 விய&பி9� விய&'! இ1 ��' க�டறியாத ேபா�” எ�� த� 

விய&'(4ாிய காரண0ைத ெவளியி�டா� இைட(4�Y� கிழா�. 
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“அ�த ஏD ேபைர?� ேத� இவனா ேபானா�? ம�ணாைச இவ.(4 இ,ைல. 

பா�� நா�ைட0 த(கப� ஆ�
வ�தா, ேபா1ேம. அவ�க<(40தா� 

ம�ணாைச; பா�� நா�ைட& ப/கி�
( ெகா3ளலா� எ�� ஆைச. தைல 

வாச�, வ�1 பைட?ட� நி%4�ெபாD1 அர�மைனயி, T/கி( ெகா��8(க 

��?மா?” 

 

“அவ�க3 நா��� எ,ைலயி, வ�1 அ(கிரமமாக& '4�த1 உ�ைமதா�. 

அவ�க<(4 இவ.ைடய ெப8ைம ெதாியவி,ைல; இவ.ைடய தைலைம?� 

ெதாியவி,ைல. ஆைச ஒ�ேற உ�த அறி$ ம/க வ�1வி�டா�க3. அ&ப� 

வ�தவ�க3 எளியராக0 ேதா%றவி,ைல. ��ேப பல ேபாாி, ஈ
ப�
( கழ, 

க��(ெகா�டவ�க3. அவ�கைள நா� ஒ8வேன ெச�� அ
கிேற� எ�� 

'ற&ப�டாேன, ந� அரச�; அ1 எGவள$ ஆ7சாியமான ெசய,!” 

 

“உ�ைமதா�. இவ.� அவ�கைள& ேபால ேவ� யாைரேய.� 1ைணவ�களாக7 

ேச�01( ெகா3ளவி,ைல. த� பல0தி, இவ� அ01ைண ந�பி(ைக 

ைவ0தி8(கிறா�.” 

 

“அ1 மா0திர� அ��. ��' ேசர� எதி�0தேபா1 பைட0 தைலவ�கைள வி�
 

அட(கின1 ேபால7 ெச>தி8(கலா�. அ&ப�?� ெச>ய வி,ைல. ேபா�&பைற 

காதி, விD�தேதா இ,ைலேயா, த� 4ல01(4ாிய ேவ&ப� தளிைர7 

M�(ெகா�டா�, நா�ைட �%�ைகயி��8(4� பைகவேரா
 ெபார& '4வா� 

அணிகிற மர'&ப� உழிைஞ( ெகா�ைய?� அணி�1 ெகா�டா�. Hர �ரB 

ஆ�&ப, அ�த ஏD ேபைர?� அட(4ேவ� எ�� 'ற&ப�
 வி�டாேன! இ�த& 

ப8வ0தி, இ01ைண0 1ணி$ உ�டான1 ஆ7சாிய&பட( Q�யத,லவா?” 

 

“ஆ�, ஆ�” எ�� இ&ேபா1 தைலயைச0தா� ம%ெறா8 'லவ�. 

 

பா�� நா��� வடெவ,ைலயிேல ேபா� P�ட1. அ/ேகேய பைகவ�கைள 

எதி�01 அழி&ப1 எ�� பா��ய ம�ன� 'ற&ப�
வி�டா�. 

 



24 

 

பைகவ� ஏD ேப�க3; பைக& பைடக<� ஏD. ஆயி.� ஏD வைகயி, 

ெசயலா%றலாமா? எ8ைமNர� பைட(4� ேசாழநா�
& பைட(4� ேப7சி9� 

பழ(க வழ(க/களி9� எGவளேவா ேவ�பா
க3. ��' Q�யறியாதவ�க3 

அவ�க3. அ0தைகயவ�க3 எ&ப� ஒ01& ேபா� ெச>ய ��?�? ேசாழ நா�
 

ேவளி�களி, இ�.� சிலைர0 1ைண(4 அைழ0தி8(கலா�; ெந
� 

ேச>ைமயி93ள இ8/ேகாேவ3மானிட� ேபாயி8(க ேவ�டா�; எ8ைமNரைன 

நா�யி8(க ேவ�டா�. எ,லா� ப�ட பிற4 தாேன ெதாிகி�றன? ஒGேவா� ஊ�& 

பைட?� ஒGெவா8 வைகயி, ேபாாி
வதாக இ8�தா, ேபாாி, எ&ப� ஒ8மி010 

தா(க இய9�? 

 

இ�த( 4ைறபா
� பா��யன1 பைட(4& பலமாக ���த1. இய%ைகயாகேவ 

ெப8விற, பைட0த பைட0தைலவ�க3 க�
0தி�டமாக& பைட Hர�கைள நட0தி7 

ெச�றன�. பா�� நா�
& பைடயி� ஒD/4 �ைற(4 �� எ�த நா�
& 

பைடயி� ஒD/4 �ைற?� நி,லா1. த� பைட& பல�� பைகவ8ைடய 

வ�யி�ைம?� பா��ய.(40 1ைணயாயின. 

 

பைக ம�ன�க3 பா��ய� இள� ப8வ0தின� எ�பைத எ�ணினா�கேள 

ய�றி& பைடைய இய(கிய தைலவ�க3 பல ேபாாி, ெவ%றி ெப%�( 

ைகேத��தவ�க3 எ�பைத எ�ணவி,ைல. 

 

பா�� நா��� எ,ைலயி, சிறி1 ேநர�தா� ேபா� நைடெப%ற1. பைக& பைட 

ெம,ல ெம,ல& பி�.(4 நக��த1. ேசாழ நா��� எ,ைல(43 ேபா� நட(க0 

ெதாட/கிய1. ெம,ல ெம,ல நக��த1 பைக&பைட; பி�' ேவகமாக$� ெச�ற1. 

கைடசியி, தைலயால/கான�[2] எ�.� இட0தி, நி�� ேபா� ெச>த1. 

அ1வைரயி, வராம, தாமதமான பிற பைடக<� வ�1 ேச��தன. த�.ைடய 

எ,ைல(43ேள பா��ய� பைட வ�1வி�டைமயா, எளிதி, B%றி வைள010 

ெதாைல01விடலா� எ�� ந�பினா� ேசாழ�. ம%றவ�க<(4� ெசா,� 

ஊ(கினா�. 

 

ேபா� க
ைமயாக P�ட1. இ8 ெப8 ேவ�த8� ஐ�ெப8 ேவளி8� த� த� 

பைட(40 தைலவராக நி�� �
(கின�. பா�� நா�
& பைட(4 

ெந
�ெசழியேன தைலைம வகி0தா�. அவ.ைடய Hர0ைத( க�
 பைடHர� 

அ0தைன ேப8� ஊ(க�%றன�. ‘H��, இனிதாக& ெபாD1 ேபா(கேவ��ய 
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இள� ப8வ0தினனாகிய இவேன ேநாி, ேபா�(கள0தி, வ�1 அ�சாம, நி�� 

ேபா� ெச>?�ேபா1, இவ.(காக உயிைர?� வழ/கி ெவ%றி வா/கி0 

தரேவ��ய1 ந� கடைம’ எ�ற உண�7சி அவ�க<(4 ேமேலா/கி நி�ற1. 

 

�த, ேபாாி, ேசாழன1 பைட ைக வி�சிய1 ேபால0 ேதா�றிய1. ஆயி.� 

ெதாட��1 தா(4வத%4 அ&பைட(40 1ைண&பைட உதவி ெச>யவி,ைல. 

இ8&பி.� ெவ%றி ேதா,வி யா� ப/கி, எ�� ெசா,ல ��யாத நிைலேய 

நீ�0த1. ேசாழ� இர�
 காாிய/கைள7 ெச>1வ�தா�. த� பைட(40 தைலைம 

S�
 ேபா� ெச>தேதா
 ம%ற ந�ப�கைள?� அGவ&ேபா1 ஊ(கிவ�தா�. 

அ�த& ேபாாி, அவ�க<(40 த�னள$ ஊ%ற� இ,ைலெய�ற எ�ண� அவ� 

உ3ள0தி=ேட இ8&பைத இ�த7 ெசயலா, அவ� ெவளி&ப
0தி( ெகா�டா�. 

ேவளி� பைடக3 பா��ய� பைடைய எதி�01 நி%4� ஆ%றைல இழ�தன. 

 

சமய� பா�01 ெந
�ெசழிய� சி/கேவ� ேபா, பா>�தா�. இ1 க�னி& ேபாராக 

இ8&பி.� அவ.ைடய ேபா�0 திறைம கண01(4( கண� ந�ப�க<(4 

விய&ைப?� பைகவ�க<(4 அ7ச0ைத?� உ�டா(கிய1. ெம,ல ெம,ல& 

பா��&பைட ��ேனறிய1. ேவளி� பைடயி% சில� பைடைய வி�ேட 

ஓ�&ேபாயின�. அ1 க�ட ம%றவ�க<(4� ேசா�$ உ�டாயி%�. 

 

எ8ைமNர� பைடHர�க<(40தா� �த, �த�, ேசா�$ உ�டாயி%�. 

“ந��ைடய ஊ� எ/ேக? இ�த இட� எ/ேக? பா��ய.(4� நம(4� எ�ன 

பைக? ேசாழ.(4� நம(4� எ�ன உற$? ந��ைடய தைலவ� ைப0திய(கார0 

தனமாக இ�த7 ேசாழ� ேப7ைச( ேக�
 ஏமா�1 ேபா>வி�டா�. பா��ய� 

ேதா,வி?%றா9� அவ� நா�ைட ந�மா, ஆள ��?மா? ேசாழ.(40தாேன அ1 

காணியா4�? பல நா
க3 இைடயி�
 நா� வாCகிேறா�. சில ெபா8ைள அ3ளி( 

ெகா�
 ேபாகலா�. அைவ எ0தைன நாைள(4 உத$�?’-இ&ப� அவ�க<(43 

ஊ(க( 4ைற$ தைல நீ��ய1. இ�த எ�ண� '�க�மா, பைடயி, 

உ3ளவ�க<(4� அ
0தப� ேதா�றிய1. தம(4 ந�ைம ஏ1� இ,ைல எ�ற 

எ�ண� உ�டாகி வி�டா, பிற4 ேபாாி, எ&ப� ஊ(க� ெதாட��1 இ8(க 

��?�? 

 

அ/க/ேக பைக& பைடகளி, உ3ள Hர�க3 ைக வா/கின�. ேசாழ� ம�
� 

1ணிேவா
 நி�றா�. ேசர.(4(Qட ஊ(க� 4ைற�1வி�ட1. ேசாழ& 
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ெப8�பைடேய ெந
ேநர� பா��ய� பைடயி� �� நி�� ெபா8த1. கைடசியி, 

அ1$� பி� வா/கிய1. 

 

பா��& பைடயி� ஆ%ற9� ஒ%�ைம?�, ெந
�ெசழியன1 Hர�� அ�'� 

ெவ%றிைய உ�டா(கின. அ7ெசழிய� க�னி& ேபாாி, ெவ%றி மகைள( 

ைக&ப%றினா�. எ/ேக பா�0தா9� ெவ%றி ஆரவார�தா�. ேசாழ� 

அ�பணி�தா�. ேசர� ஓ�&ேபானா�. ம%ற ேவளி8� இ8�த இட� ெதாியாம, 

ஒளி�1ெகா�டா�க3. தைலயால/கான01& ெப8�ேபா� எ�� அ&ேபாைர 

வழ/4வ�. ெவ�றவ8� அைத மற(காம, பாரா��னா�க3; ேதா%றவ�க<� 

மற(கவி,ைல. 

 

ெந
�ெசழிய�, ேசாழ.� பிற8� பணி�1 அளி0த ெபா83க<ட.�, அ/க/ேக 

வாாி(ெகா�ட ப�ட/க<ட.� ம1ைர(4 வ�1 ெவ%றி விழா( 

ெகா�டா�னா�. 'லவ�க3 அவ� 'கைழ& பா�னா�க3. அவ� அவ�க<(40 

தா� ெப%ற ெபா83கைள Hசினா�. பாண�க<�, பிற கைலஞ�க<� பலவைக& 

பாிசி,கைள& ெப%றன�. ேபா� ெச>த Hர�க<(4& பல ப�ட/கைள ம�ன� 

வழ/கினா�. பைட0 தைலவ�க<(4 ஏனாதி, ந�பி எ�ற சிற&'& ப�ட/கைள 

வழ/கினா�. அைம7ச�க<(4( காவிதி எ�.� ப�ட0ைத அளி0தா�. 

 

ேபா� நிகC�த1 சில நா�கேள யானா9� அதனா, உ�டான மகிC7சி யாரவார� 

பல மாத/க3 இ8�த1. 'லவ�க3 கவி பா� அ�த ெவ%றிைய ம(க3 மறவாதப� 

ெச>தா�க3. 

 

ெந
�ெசழியைன& 'லவ�க3 பாரா�
� ேபாெத,லா� அவ� த� பைட0 

தைலவ�கைள?� Hர�கைள?� 'கC�தா�. தா� ஒ��� ெச>யாதவைன& ேபால 

இ8�தா�. இ�த உய��த ப�ைப உண��1 அைத?� பாரா��னா�க3 'லவ�க3. 

 

“ேபா� ெச>?� ப8வ� இ�.� வரவி,ைல. ேந%� வைர(4� கி�கிணி 

அணி�தி8�த கா, அ1. இ&ேபா1 அதி, கழைல அணி�1ெகா�டா�. 

இ&ேபா1தா� 4
மி ைவ0தா�க3. அத%43 ேவ&ப� தளிைர?� உழிைஞைய?� 

அணி�1ெகா�டா�. ைகயி, கா&' அணி�1 விைளயா�னவ� அைத( 

கழ%றிவி�
 வி,ைல எ
01(ெகா�டா�. ேதாி, சி/க( 4��ேபால நி�றா�. 

‘இவ� யா�! விைளயா�(ெகா��8�த அவனா!’ எ�� நா/க3 எ/க3 

க�கைளேய ந�பவி,ைல. அவ� வாழ�
�, அவ� க�ணி வாழ�
� எ�� 
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ேபா%றிேனா�. எ/க3 க�ேண� பட(Qடாத,லவா? இ�.� 4ழ�ைத& 

ப8வ01(4ாிய ஐ�பைட0 தா�ைய( கழ%றவி,ைல. பாைல வி�
வி�
7 ேசாேற 

உ�O� பழ(க�� வரவி,ைல. அத%43 பைடெய
01 வ�த பைகஞைர எதி�(க& 

'ற&ப�
வி�டா�. அவ�க<ைடய பைட& ெப8ைமைய( க�
 விய(க$� 

இ,ைல; அைத அல�சிய� ெச>ய$� இ,ைல. அவைர0 த(கப� தா(கி எ�ைய& 

ெபாறியிேல அக&ப
01வ1ேபால7 B%றி(ெகா�டா�. ெவ%றியாரவார� 

வான0தி, எதிெரா� ெச>?மா� அவ�கைள மட(கினா�; நில0ைத( கG$�ப� 

ெச>தா�. அைத( க�
 நாேட அதிசய0தி, PCகி( கிட(கிற1. அவேனா இத%காக 

அளவ%ற மகிC7சியைடய$� இ,ைல; த� ெப8ைமைய7 ெசா,�(ெகா3ள$� 

இ,ைல. அவ� Hர0ைத7 ெசா,வதா? உ3ள0 தி�ைமைய7 ெசா,வதா? ப�பி� 

சிற&ைப7 ெசா,வதா?”[3] 

 

இGவா� பா�னா� இைட(4�Y� கிழா�. ஒ8 பா�ேடா
 நி�றாரா? ேம9� 

ேம9� பா�னா�. 

 

“அ�த& ைப0திய(கார�க<ைடய அறிைவ எ�னெவ�� ெசா,வ1! '� 

'ற&ப�டா, அத� ��' ம%ற வில/4க3 எ�மா0திர�? அ1 ேசா�ப, 

�ாி01(ெகா�
 பா?�ேபாத,லவா அத� ெப8ைம ெதாிகிற1? '�யி� 

ஆ%றைல0 ெதாி�1 ெகா3ளாதவ�க3 அவ�க3. ேசாழ� '�( ெகா�ைய( 

ைகயிேல பி�0தி8(கிறாேன அ�றி, அத� த�ைமைய7 சிறி1� எ�ணினா� 

இ,ைல. ம%றவ�க<� இவ� Hர0ைத மதியாம, தா/கேள ெபாியவ�க3 எ�� 

'ற&ப�டா�க3. ‘இவ� சி� பி3ைளயா�டா�; இவ� நா
 கிைட0தா, நம(4& 

ெபாிய ெகா3ைள கிைட(4�’ எ�� எ�ணி வ�தா�க3. அவ�கைள இ�த நா��ேல 

ைவ01 நB(கியி8(கலா�. இவ� அ&ப�7 ெச>யவி,ைல. பைகவ� நா��%ேக 

ெச�� ஊ�& ெப�க3 அவ8ைடய ேதா,வி க�
 நா.�ப� அ/ேகேய அ�டா�. 

எ�ேன இவ� Hர�!”[4] எ�� பா அல/க, M��னா�. 

 

மா/4� ம8தனா� பா�னா�. ந(கீர� பா�னா�. இ�.� பல 'லவ�க3 

தைலயால/கான01& ேபாைர?�, அதி, பா��ய.(4( கிைட0த ெவ%றிைய?� 

பல பல வைகயிேல 'ைன�1 பா� இ�'%றா�க3. அ�த& பாட,க3 நா�
 

ம(க<(40 தமிC இ�ப0ைத?�, ம�னன1 'கைழ?� ஒ8/ேக ெவளி&ப
0தின. 

அ1�த, ெந
�ெசழிய� தைலயால/கான017 ெச8 ெவ�ற 
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ெந
�ெசழியனானா�. 'லவ8� பா�� நா�
 ம(க<� மா0திரமா அ&ப�7 

ெசா�னா�க3? அ�த& ேபா�(கள0தி, ேதா,வி?%றவ�களி� நா��9� 

அவ.ைடய ெபய� இ�த7 சிற&'டேன வழ/கலாயி%�. 

----------- 

[1]. த� பைழய நகர0கி� வாயி�, உ3ள 4ளி�7சிைய?ைடய 4ள0தி, நீரா�& 

ெபா1விட0தி, வள��13ள ேவ�பி� ஒ3ளிய தளிைர அணி�1, ெதளிவான பைற 

��னாேல, ேபாதேல உைடய ஆ� யாைனைய&ேபால மி
(4ட� நட�1 

ெவGவிய ேபாைர7 ெச>?� பா��ய ம�ன.� வ�தா�; அவ.(4 �� 

எதி�&ப�ட 'திய Hரேரா பல�; பக%ெபாD1, மிக7 சிறி1. இவ�க3 அழியாம, 

எ�Bவா�கேளா! 

[2]. 4டவாயி9(4 அ8கி, தைலயால/கா
 எ�ற ெபயேரா
 விள/4� சிவ0தலேம 

இ1. 

[3]. 'றநா=�.77 

[4]. 'றநா=�.98. 

---------- 

4. 4. 4. 4. ேபாாி  ஊ�கேபாாி  ஊ�கேபாாி  ஊ�கேபாாி  ஊ�க    

 

தைலயால/கான0தி, ெவ%றி மகைள( ைக&பி�0தபி� பா��ய� ெந
�-

ெசழிய.(40 ேதா3தி$ை◌ மி4தியாகிவி�ட1. அ1 மிக& ெபாிய ேபாராக 

இ8�ததனா, ேபா�0 ெதாழி�� 1ைறகைளெய,லா� ந�4 உண8� வா>&' 

அவ.(4( கிைட0த1. ��?ைட ம�ன�க3 �றி�ேதாட Hர விைளயா�
 

நிகC0திய அவ� 'கC தமிழக �Dவ1ேம பரவிய1. ‘இைளஞ� இவ�; எ&ப� 

நா�ைட ஆள& ேபாகி8ேனா!’ எ�� ஐ?%றவ�க3 இ&ேபா1 அவன1 இளைமைய 

எ�ணிேய ெப8மித� அைட�தா�க3. ெந
/கால� அவ� ஆ�சி ெச>வா� 

அ,லவா? இனி?� எ/ேக.� பைகவ� இ8�தா, அவ�கைள அ�ேயா
 

ெதாைல&ேப� எ�� Hர �ழ(க� ெச>தா� வDதி. 

 

அ( கால0தி, பா�� நா��� வட கிழ(ேக ேசாழ நா��� எ,ைலயி, 

கட%கைரைய அ
0த ப4தி ஒ�ைற எGவி எ�பவ� ஆ�
 வ�தா�. நீழ, எ�.� 

ஊாி, அவ� வாC�தா�. ெப8� ேபா� நட�1 ���த இ�த7 சமய0தி, பா��& 

பைட இைள&பா�� எ�� அவ� எ�ணி( ெகா�டா�. த� நில& ப4திைய 

அ
013ள பா�� நா�
& ப4தி ஒ�றி�ேம, பைட, ெய
017 ெச�� அைத0 
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தனதா(கி(ெகா�
 ெகா� நா��னா�; இ�த7 ெச>தி பா��யைன எ��ய$ட� 

அவ� ெகாதி0ெதD�தா�. யாைனகைள&ெபா81 ெவ�ற ேகாளாி(4 �ய, 

எ�மா0திர�? ஒ8 சி� பைடைய அ.&பி ேவ3 எGவிைய ஓ�ட7 ெச>தேதா
 

அவ� நா�ைட?� அக&ப
0த7 ெச>தா�. அ&ேபா1தா� எGவி(4 உண�$ 

வ�த1. இGவள$ ெபாிய அரைச எதி�0த1 எGவள$ ேபைதைம எ�� 

ெதாி�1ெகா�டா�. ‘இனி இ0தைகய, ெசயைல7 ெச>ேய�. இ&ேபா1 நா� ெச>த 

பிைழ(காக என(4ாிய மிழைல(Q%ற0ைத& பா��ய.(4 அளி01வி
கிேற�’ 

எ�� சமாதான� ேபசினா�. பா��ய.(4 நாடாைச இ,லாைமயா, அவ� 

வி8&ப&ப�ேய அவைன ம�னி01, அவ� வழ/கிய மிழைல(Q%ற0ைத ம�
� 

த� நா�
ட� ேச�01(ெகா�டா�. 

 

இGவா� ேவ� சிவ பைழய ேவளி� 4��' ெச>தன�. அவ�கைள?� அட(கி 

அவ�க<ைடய �0T%�(Q%ற� எ�ற நில& ப4திைய0 த�.ைடய 

தா(கி(ெகா�டா�. 

 

நா<(4 நா3 பா��ய ம�ன.ைடய Hர� ஓ/கி வள��த1. இளைம மி
(4� 

4ல0தி%ேக?ாிய திற9� ச�த�&ப�� ேசர7 ேசர அவ.(4 எ&ேபா1ேம ேபாாி, 

நா�ட� இ8�1 வ�த1. மிக7 சிறிய பைகயானா9� ெப8� பைகயானா9� தாேன 

ேநாி, ெச�� ேபா� ெச>ய ேவ�
� எ�ற ஆ�வ� அவனிட� வள��த1. 

அGவாேற ெச�� ேபாாி�
 ெவ%றி ெப%றா�. 

 

ெந
�ெசழிய� அாியைண ேயறிய1 �த, ெதாட��1 ெப8� ேபா�க<� சி� 

ேபா�க<மாகேவ நிகC�1ெகா��8�தன. பா�� நா�
 Hர�க<(4 ஊ(க� 

4ைறயவி,ைல. ேபா� Hர�க<(4 ெவ%றி உ�டாக உ�டாக& ேபாாி, '4� 

ஆ�வ� வள��1 வ8�. 

 

ஆனா, 'லவ8� சா�ேறா8� இ�த நிைலைய வி8�பவி,ைல. வி��1 எD�தா, 

ேவ, பி�&ப1� வி, பி�&ப1மாக அரச� த� வாCநாைள( கழி0தா, அவ.ைடய 

வாC(ைகயி, பிற 1ைறக3 எ�னாவ1? அவ� தி8மண� ெச>1ெகா3ள 

ேவ�டாமா? கைலயி�ப� Eகர ேவ�டாமா? 'லவ�கைள& பா1கா01 அவ�க3 

கவிைதைய( Bைவ(க ேவ�டாமா? தமிC& 'லவ�க3 Q�0 தமிC7 ச/க0தி, தமிC 

ஆரா>�தன�. மா/4� ம8தனா�, ந(கீரனா� �த�ய 'லவ� ெப8 ம(க3 தமிைழ 

வள�ப
0தின�. அ�த& 'லவ�கேளா
 'லவராக H%றி8�1 தமிைழ ஆரா>�1 

இ�ப� காO� திறைம ெப%றவ�க3 பா��ய ம�ன�க3. ெந
�ெசழியனிட�� 
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அ�த ஆ%ற, இ8�த1. அவேன ஒ8 'லவ�. அ&ப� இ8�1� அைத& 

பய�ப
0தி(ெகா3<� வா>&ைப அவ� உ�டா(கி(ெகா3ளவி,ைல. ேபா� 

ேவ�ைக அவைன( க
ைமயாக& ப%றி(ெகா�ட1. 

 

இ�த நிைலயி, 'லவ8� சா�ேறா8� மதியைம7ச8� ேச��1, பா��ய.ைடய 

ேபா� ெவறிைய0 தணி(க எ�ன ெச>யலா� எ�� ஆரா>�தா�க3. அ&ேபா1 

அறிவி9� அEபவ0தி9� சிற�த மா/4� ம8தனா�, “ந� ம�ன� Hர மகளி�பா, 

ெகா�ட காதைல மா%ற ேவ�
மானா, அவ.(4 ஒ8 ேதவிைய0 தி8மண� 

��&ப1தா� த(க வழி; Hர� மி(கவ�க3 அைமதி ெப�வ1 காத�ேலதா�” எ�� 

Qறினா�. ம%றவ�க<� அ�த உ�ைமைய உண��தா�க3. அரச.(40 

தி8மண0தி� இ�றியைமயாைமைய எ
01ைர(க0 தீ�மானி0தா�க3. 

 

'லவ�க3 மன� ைவ0தா, எைத?� ெச>1வி
வா�க3. மா/4� ம8தனா� 

தி8மண0ைத& ப%றிய ெச>திைய7 ெசா,�யேபா1 �த�, அரச� 

ஆ�வ�3ளவனாக( கா��(ெகா3ளவி,ைல. ேபரரச�க3 தி8ேவால(க� 

ெகா3<�ேபா1 மாேதவி?ட� H%றி80த, மரெப���, ேகாேலா7B� ம�ன� 

இ,லற� நட0தி( கா��னா, 4� ம(க<� இ,லற0ைத ந�4 நட01வா�க3 

எ��� 'லவ� எ
01( கா��னா�. ந(கீரனா8� ேச��1ெகா�டா�. அறி$� 

மதி&'� உைடய அவ�க<ைடய வா>ெமாழி ெவ�ற1. அரச� தி8மண� 

'ாி�1ெகா3ள உட�ப�டா�. 

 

பா��ய& ேபரரச.(4 மண� எ�றா, எ01ைண7 சிற&பாக நைடெப%றி8(க 

ேவ�
�! நா�
 ம(க3 அGவள$ ேப8� அவைன0 த� உயிைர& ேபால எ�ணி& 

ேபா%றினா�க3. அதனா, ஒGெவா8 H��9� தி8மண� நிகC�த1 ேபா�ற 

உவைகயி, அவ�க3 மித�தா�க3. பிற நா�
 ம(க<� அரச8� 'லவ8� 

கைலஞ8� தி8மண01(4 வ�தி8�தன�. த��ைடய வாCநாளி, அ0தைகய சிற�த 

நிகC7சிைய& பா�0தேத இ,ைல ெய�� �தியவ�க3 Qறி( களி(Q0தா�ன�. 

 

'லவ8� பிற கைலஞ8� ெப%ற வாிைசகைள7 ெசா,வதா? அய,நா�
 ம(க3 

ெகாண��1 அளி0த காணி(ைககைள7 ெசா,வதா? 4�ம(க3 த/க3 அ�'(4 

அறி4றியாக அாிய ப�ட/கைள( ைக?ைறயாக( ெகாண��1 அளி0த அ�ைப( 

கண(ெக
(க ��?மா? அவ�க3 அளி0தத%4ேம, அரச� ப,வைக& 

ெபா83கைள அவ�க<(4 வழ/கிய சிற&ைப0தா� அ�தியி�
7 ெசா,ல 

இய9மா? 
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தி8மண0தி, அண/கின� நடனமி�டன�; அவ�க<ட� தி8மக<� 

களி(Q0தா�ன3. 'லவ�க3 'கCபா�& பாரா��& பாிBகைள மைலெயன& ெப%� 

உவைக( கட�, PCகின�; கைலமக3 41க�0தா3. சா�ேறா�க3 ெத>வ0 

தி8விழாவிேல கல�1 ெகா�ட1 ேபா�ற இ�ப0ைத அைட�தா�க3; ெத>வ0 

தி8(ேகாயி,களி, சிற&பாக விழா(க3 நைடெப%றன. 

 

ம�ன.ைடய 4ல& ெப8ைமைய �திேயா� பாரா��னா�க3; அவ.ைடய Hர7 

சிற&ைப& பைட0 தைலவ�க3 'கC�தா�க3; அவ.ைடய வ3ள�ைமைய& 

'லவ�க3 கவிைதயி, ைவ01& ேபா%றினா�க3; அவ.ைடய கைலEக� திற0ைத( 

கைலஞ�க3 எ
01ைர01( களிQ��தன�; அறி$7 சிற&ைப அைம7ச� 

எ
01ைர0தன�; அ�பி� மி4திைய( 4�ம(க3 பலப�யாக& பாரா��ன�. 

4ழ�ைத?� கிழவ.�, ஆO� ெப�O�, உ3நா�டா8� 'ற நா�டா8� த/க3 

த/க<(40 ேதா%றிய வைகயி,, அரசைன0 த� அ�'(4ாியவ� எ�பைத 

உண��1 ெதளி�1, மன0தா, ேபா%றி?� வா(கா, 'கC�1� ெப8மித� 

ெகா�டா�க3. 

 

தி8மண� நிகC�த பி�ன8� பல மாத/க3 அைத&ப%றிேய யாவ8� 

ேபசி(ெகா��8�தன�. அரச� காத��ப0ைத Eகர0 ெதாட/கினா�. ஆயி.� 

அவ.(4 ெவ%றி மகளிட� இ8�த ஆரா( காத, தணியவி,ைல. மீ�
� மீ�
�, 

யா� எ/ேக 4��' ெச>கிறா�க3 எ�� ஆரா>�தா�. யாேர.� �O(ெக�றா, 

ஓ�னா�; பைகவைர எதி�01& ேபாாி�
 ெவ%றிேயா
 தி8�பினா�. 

 

பா�� நா��� ெத%ேக கட%கைரைய அ
0த ப4தியி, பரதவ� எ�.� 

வ4&பின� இ8�1 வாC�தன�. கட, வாணிக� ெச>1� �01� பவள�� எ
01� 

அவ�க3 த� திறைமைய( கா��ன�. தா� ெச>?� ெதாழி,களிேல வ8� 

ஊதிய0தி, ஒ8 ப4திைய அரச.(40 திைறயாக7 ெச90தின�. இ1 வழி வழிேய 

நட�1வ�த �ைற. 

 

“அரச� ேபா� 'ாிவதிேல ேபZ(க�ைடயவனாக இ8(கிறா�; நாடா�சிைய0 

த(கவ�ண� கவனி&பதி,ைல” எ�ற ேப7ைச அ/க/ேக சில� ேபச0 
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தைல&ப�டா�க3. அதைன( ேக3வி?%ற பரதவ�, ‘அ&ப�யானா, நா� திைற 

அளி(காம, நி�0தி விடலாேம. அைத அவ� எ/ேக ஆராய&ேபாகிறா�?’ எ�ற 

எ�ண� ெகா�டன�. ஒ8கா, ேபா� நிகC�தா9� த�மின0தா� யாவ8� Q� 

எதி�010 திைற வழ/4� வழ(க0ைத மா%றிவிடலா� எ�ப1 அவ�க3 நிைன$. 

 

பரதவ� இைற இ�(கவி,ைலெய�பைத அதிகாாிக3 அரச.(4 அறிவி0தன�. 

உடேன இைறைய இ�(க ேவ�
� எ�� அரச� ஓைல ேபா(கினா�. பரதவ� 

அதைன& ெபா8�ப
0தவி,ைல. மீ�
� நிைன$�0தினா�. அவ�க3 ��ேப 

உ�தி ெச>1 ெகா�டப� வாளாவி8�தன�. ‘எ/ேக யா� வாைல ஆ�
கிறா�க3?’ 

எ�� கா01 நி�ற அரச� உடேன 'ற&ப�
வி�டா�. 

 

பரதவ8(4� பா��ய8(4� ேபா� P�ட1. இன&ப%� எGவள$ உ�தியான1 

எ�பைத அரச� அ�� உண��தா�. பரதவ� அைனவ8� ஒ�� 

ேச��1ெகா�டன�. ஒ8வனவ1 மரைப?� நியாய0ைத?� எ
017 ெசா,ல( 

Qடாேதா? பா�� நா�
( கட%கைர நீளமான1. அ/43ள பரதவ�களி, ஒ8வ� 

விடாம, யாவ8� ேபாாி, ேச��தன�. கட, வாணிக0தா, பரதவ� தைலவ� பல� 

ெப8� ெபா83 ஈ��யி8�தா�க3. அவ�க<ைடய உதவிைய& ெப%� வாD� 

ம(க3 பல� அ/க/ேக இ8�தன�. அவ�களி% பல� பரதவ� க�சியிேல ேச��1 

ேபா� 'ாி�தன�. 

 

‘இ1 மிக7 சிறிய ேபாராக0தா� இ8(4�’ எ�� எ�ணிய பா�� நா�
& பைட0 

தைலவ�க3 ஏமா�1 ேபானா�க3. பரதவ� பைட& ெப8(க� ெபா8ளி� ஆ%றைல 

எ
01(கா��ய1. 

 

நிைன0தப� அ�த& ேபா� விைரவி, ��யவி,ைலேய ய�றி, ���தேபா1 ெவ%றி, 

பா��ய ம�ன.(ேக உ�டாயி%� எ�� ெசா,ல$� ேவ�
மா? ெத� பரதவ� 

மிடைல7 சா>01 மீ�
� பைழயப�ேய திைற ெச901�ப� ஆைணயி�
 வி�
, 

ம1ைரைய அைட�தா� ெந
�ெசழிய�. 

 

ஒ�� ேபாக ஒ�றாக& ேபா� எDவைத?�, தி8மண� ெச>1ெகா�ட பிற4� 

அரச.(4& ேபா� 'ாிவதி, உ3ள ெவறி அட/காம, இ8&பைத?� க�ட 

சா�ேறா� கவைல ெகா�டன�. த(க வழியி, இ�த& ேபா(ைக0 தைட ப�ண 

ேவ�
� எ�ற அவா அவ�க3 உ3ள0ேத ��கி எD�த1. 'லவ�க3 இ01ைறயி, 
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த�மா, ஆன �ய%சிகைள7 ெச>தா, நல� பிற(4� எ�� ேத��தா�க3. 

ந(கீரைர?� மா/4� ம8தனாைர?� ம%ற ந,�ைச& 'லவ�கைள?� அOகி0 

த/க3 க80ைத0 ெதாிவி01( ெகா�டன�. ‘எ�ன ெச>வ1? எ&ப�7 ெசா,வ1? 

யா� ெசா,வ1?’ எ�ற வினா(க3 �� நி�றன. 

 

‘கவிைதயிேல ந� ஆ�வ0ைத0ெதளிவாக0 ெதாிவி(கலா�. அ1 அ01ைண7 

சிற&ப��. ேந��கமாக7 ெசா,வைதவிட மைற�கமாக7 ெசா,வேத கைலயி� 

ப�'. அரச� உ3ள0தி, ப
�ப� கவிைத பாட ேவ�
�’ எ�� 'லவ�க3 

தம(43 ஆ>�1 ேபசினா�க3. கைடசியி, ந(கீர� தா� ஒ8பா�
& பா
வதாக 

ஒ&'(ெகா�டா�. தைலவனாகிய அரச� ேபா� ெச>ய& '(4& பலகால� 

பாசைறயிேல த/கி வி
கிறா�. அ&ேபா1 அவ.ைடய காத� அர�மைனயி, 

இ8�1 வ8�1கிறா3. 4ளி�கால� வ8கிற1. வாைட HBகிற1. ‘இ�.� அவ� 

வரவி,ைலேய!’ எ�ற வ80த01ட� அவ.ைடய வரைவ எதி�பா�01( 

ெகா��8(கிறா3. ‘இவ3 வ80த� தீர அரச� ெவ%றி ெப%� மீ3வானாக!’ எ�� 

1�(ைகைய வழிப�
& பிரா�0தைன ெச>கிறா3 ஒ8 �தியவ3. அவ3 ெசா,வதாக 

ஒ8 ெபாிய பா�ைட& பா�னா� ந(கீர�. அத%4 ெந
ந,வாைட எ��ெபய�. 

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

5. 5. 5. 5. ெந#ந  வாைடெந#ந  வாைடெந#ந  வாைடெந#ந  வாைட    

 

'ர�டாசி தா�� ஐ&பசி வ�1வி�ட1. இ1 Qதி�&ப8வ�; அைடமைழ ெப>?� 

கால�; வாைட( கா%� Hசி ந
(கிெய
(4� ப8வ�. இைத ந(கீர� த��ைடய 

பா��, �த�, வ8ணி0தா�. நீ�ட வாைட; ஆனா, பாசைறயி�8�த அரச� 

ெவ%றி ெப�� ந,ல வாைடயாதலா, அ�த( கால நிகC7சிைய& பா�ய இத%4 

ெந
ந,வாைட எ�.� ெபயைர ைவ0தா�. அவ� கா�
� கா�சிகைள நா� 

பா�(கலா�. 

 

எ&ேபா1� மைழ Tறி(ெகா�ேட இ8(கிற1. அ�த மைழைய( க�
 ஆய�க<(4 

ெவ�&' உ�டாகிற1. ஆ
மா
க3 மைழயி, நைனவதா,, ேம>7ச, நில0தி, 

மன� ேபானப� ேபா> ேமய ��யா1. எ/ேக பா�0தா9� ெவ3ள�. எ&ப� 

ேம>கிற1? ஆைகயா, த�ணீ� த/காத ேம�
 நிலமாக& பா�01 அ/ேக அவ%ைற 

ஓ��7 ெச,கிறா�க3. வழ(கமாக ேம>(4� இட� அ�றாதலா, அவ�க<(4 

வ80த�தா�. எ�ன ெச>வ1? 
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அ/ேக வள��தி8(4� கா�த3 மல�க3 மைழயா, இதC கல/கி( கா�சி-

யளி(கி�றன. உ8வேம சிைத�1 ேபாயி%�, அவ�க3 உ3ள0ைத& ேபால. ஒேர 

4ளி�, ெவடெவட(கிற1. ப01& ேப�, இ8ப1 ேப�களாக( Q�(ெகா�
 ெபாிய 

ெந8&ைப P��( 4ளி� கா>கிறா�க3. த� ைககைள ெந8&பிேல கா>7சி( 

க�ன0திேல தடவி( ெகா3கிறா�க3. ஆனா9� ப%க3 தாள� ேபா�
( 

ெகா�
தா� இ8(கி�றன. 

 

ஆ
மா
க3 எ&ப� இ�த நிைலயி, ேமய&ேபா4�? ேம>7சைலேய மற�1வி�டன. 

4ர/4க3 காைல( ைகயாேல க��யப� மர0தி� Pைலயி, 4�தி( 

ெகா��8(கி�றன. மர0திேல வாD� பறைவக3 வாைட( கா%� HBவைத0 

தா/காம, அ&ப� அ&ப�ேய தைரயி, விDகி�றன. க�� தா>&பBவிட� ேபா> 

ஊ�ட& '4�தா, அ1 உைத(கிற1. 

 

இ&ப� மனித8� வில/4� பறைவ?� 4ளிரா, ந
/4� Qதி�(கால� இ1. 

மைலேய உ3[ற( 4ளி�7சி ெப%� நி%கிற1. 

 

�B�ைட( ெகா� S(4� கால� இ1தா�. அதி, ெவ3ைள ெவேளெர�� S 

மல��தி8(கிற1. அதேனா
 அ/க/ேக உ3ள 'த�களி, \�(க/ெகா� 

ஓ�(கிட(கிற1. அதி, ெபா�ைன& ேபா�ற மல� மல�கிற1. 

 

நீேரா�ட0தா, சில இட/களி, ேச�� சில இட/களி, ஈரமண9மாக இ8(கி�றன. 

மைழ நீ� ஓ
� இட/களி, கய, மீ�க3 அ�த நீேரா�ட01(4 எதிேர வ8கி�றன. 

அ8ேக மண�, இ8�தப�ேய ெகா(4க<� நாைரக<� அ�த மீ�கைள( 

ெகா01கி�றன. 

 

கா�& ப8வ0தி, ந�றாக மைழ ெப>த1; இ&ேபா1 Tற, HBகிற1. 

 

அக�ற வய,களி, ெந%கதி�க3 �%றி0 தைல சா>�1 நி%கி�றன. க�க மர/களி, 

கா> �%றி( 4ைல 4ைலயாக0 ெதா/4கி�றன. S�ெபாழி�93ள மர/களி� 

கிைளகளி�8�1 மைழ01ளிக3 ெசா��(ெகா�ேட இ8(கி�றன. 

 

இனி, சிறிேத நகர01(43 ேபாேவா�. இ1 அரச.ைடய இராசதானி நகரமாகிய  
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ம1ைர. ெபாிய ெபாிய Hதிக3. மைழ நீ� ஓ
கிற இ�த7 சமய0தி, பா�0தா, 

Hதிகெள,லா� ஆ�கைள& ேபால0 ேதா��கி�றன. இ�த( 4ளிாி, மைழ0 

Tறைல7 சிறி1� ெபா8�ப
0தாம, அய, நா�
 ம(க3 திாிகிறா�க3. 

அவ�க<(40தா� எGவள$ வ�ைமயான உட�'! தைழ?� S$� ேச�01( க��ய 

மாைலைய& ேபா�
( ெகா��8(கிறா�க3. க3ைள நிர�ப உ��8(கிறா�க3. 

பக%ெபாD1 ேபானா9� அவ�க3 Hதிகளி, திாிகிறா�க3. 

 

H�
(43ேள ெகா�ச� ேபாேவாமா? அ/43ள மகளிாி� அழ4தா� எ�ேன! 

ச/ைக( கைட�1 ெச>த அழகிய வைளகைள அவ�க3 அணி�தி8(கிறா�க3. ப80த 

ேதா<� ெம0ெத�ற சாய9� �0ைத& ேபா�ற ப,9� காதிேல அணி�த 

4ைழேயா
 ெச�� ேமா1� 4ளி��த அழகிய க�.� பைட0தவ�க3 அவ�க3. 

எ/4� ேமக P�ட�� Tற9மாக இ8(4� இ&ேபா1 அவ�க3 மாைல& ெபாDைத 

அறி�1ெகா�
 விள(ேக%ற& '4கிறா�க3. எ&ப� மாைல ேவைள வ�தெத�� 

அறி�தா�க3 ெதாி?மா? அவ�க3 காைலயிேல பி7சிய8�ைப& பறி01& S�த��ேல 

ைவ01 ஈர0 1ணியா, P�யி8�தா�க3. இ&ேபா1 அ8�'க3 அGவள$� 

4&ெப�� மல��தி8(கி�றன. அ�தி மாைல வ�தா, மல8� மல� பி7சி. 

அ�மல�கைள( க�
 அ�தி வ�தைத அறி�1ெகா�டா�க3. இ8�பா% ெச>த 

விள(கிேல ெந> ேதா>�த திாிைய( ெகா<0தி ெந,ைல?� மலைர?� Tவி0 

ெத>வ0ைத வண/கி எ/ேக பா�0தா9� விள(ைக ஏ%�கிறா�க3. வள�ைடய 

அ/கா�0 ெத8 �Dவ1� விள(4க3 வாிைச வாிைசயாக7 Bட� வி
கி�றன. 

 

H��ேல வாD� 'றா(க<(4 இரெவ��� பகெல��� ெதாியவி,ைல. ஆ� 

'றா$� ெப� 'றா$� ெவளியிேல ெச�� இைர ேத��1 அ8�தி வ8வ1 வழ(க�. 

இ&ேபா1 ஒ��� ெச>யாம, H��ேல ெகா
/ைகைய0 தா/4� பலைககளி, 

தைலமாறி0 த/கியி8(கி�றன. 

 

ெபாிய H
களி, ச�தன� அைர&பத%காகேவ சில ேவைல(கார�க3 இ8(கிறா�க3. 

வடநா���8�1 வ�த ச�தன( க,�ேல ெத� திைசயி�93ள ெபாதியி��8�1 

வ�த ச�தன(க�ைடைய அைர010 த8வா�க3. இ&ேபா1 அவ�க<(4 ேவைல 

இ,ைல. ச�தன0ைத யா� Sசி(ெகா3கிறா�க3? க,9� க�ைட?� B�மா 

கிட(கி�றன. 

 

ஆைசேயா
 மல� மாைலகைள& 'ைன�1ெகா3<� மகளி� இ&ேபா1 சில S(கைள 

மா0திர� ெச8கி( ெகா3ள எ�Oகிறா�க3. Q�த, ஈர� ேபாக ேவ�
ம,லவா? 
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அத%காக அகிைல?� க�ட ச�(கைரைய?� ெந8&பி��
& 'ைக01( Q�தைல 

ஆ%�கிறா�க3. 

 

E�பமான ேவைல&பா�
ட� ெச>0 விசிறிக3 உைறயிேல கிட�தப�ேய 

�ைளகளி, ெதா/4கி�றன. அவ%ைற0 ேத
வா� இ,லாைமயா, அவ%ைற7 

B%றி7 சில�தி Q
 க��யி8(கிற1. 

 

H
களி, ேமேல சாளர/க3 இ8(கி�றன. ெத�ற% கா%� HBவத%4 வா>&பாக 

உ3ளைவ அைவ. இ&ேபா1 அவ%றி� இர�ைட( கத$கைள?� சா0தி0 

தாழி��8(கிறா�க3. த�ணீைர அ8�1வாேர இ,ைல. ெந8&' ���களி, 

தழைல& ேபா�
 நீைர( கா>7சி உ�Oகிறா�க3. நீராகவா இ8(கிற1 அ1? 

ெந8&ைப&ேபால( ெகாதி(கிற1. கிழவ8� 4மர8� அ�த ெந8&ைப 

அ8�1கிறா�க3! ஆ
கிற மகளி� பா�
(47 B8தி ேச�(க யாைழ எ
(கிறா�க3. 

4ளிரா, அ1 B8தி மாறியி8(கிற1. அைத0 த� மா�'7 M��ேல தடவி7 B8தி 

ேச�(கிறா�க3. 

 

த��ைடய கணவைர& பிாி�தி8(4� மகளி� எ,லா� வ80த�%றி8(கிறா�க3. 

Qதி�(கால� இ�த7 ெசய,க<(ெக,லா� காரணமாக வ�1 நி%கிற1. 

 

இனிேம, அர�மைன(4& ேபாகலா�. அைத& பா�01வி�
, அ�த&'ர0தி, 

ெந
�ெசழிய.ைடய மைனவி அவ� பிாிவினா, வ8�1� நிைலைய& பா�(க 

ேவ�
� அ,லவா? ந(கீர� ந�ைம அைழ017 ெச�� ஒGெவா�றாக( 

கா�
கிறா�. இ&ேபா1 அர�மைன(4 வ8கிேறா�. 

 

அரச.(4 ஏ%றப� வ40த தி8மாளிைக அ1. ந,ல கால0தி, த(க �Q�0த0தி, 

;ைல( க�� அள$ பா�010 ெதாட/கி( க��யி8(கிறா�க3. அர�மைனயி, 

எ0தைனேயா க��ட/க3 இ8(கி�றன. அவ%ைற7 B%றி7 Mழ ஒ8 ெந�ய மதிைல 

எD&பியி8(கிறா�க3. மதி, வாச, எGவள$ ெபாிதாக இ8(கிற1! ெபாிய நிைல; 

இர�ைட( கத$க3; இ8�'& ப�ட�� ஆணிக<� ெகா�
 கதைவ7 

சைம0தி8(கிறா�க3. நிைல(4 ேமேல வைள�த வைள$ இ8(கிற1; அைத( 

க%கவி எ�� ெசா,வா�க3. அதி, ந
ேவ தி8மக3 H%றி8(க, இ8 ம8/4� 

இர�
 யாைனக3 த� ைககளி, ெச/கD நீ�& Sைவ ஏ�தி(ெகா�
 நி%கி�றன. 

இ�த வைளவி� கீேழ உ�தியான நிைல இ8(கிற1. அ�த நிைலயி, ெத>வ� 
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இ8&பதாக எ�ணி ெந>?�, அைர0த ெவ3ைள( க
4� அ&பியி8(கிறா�க3. 

ெத>வ01(4 அGவா� அ&பி வழிப
வ1 அ�த( கால01 வழ(க�. 

 

இ�த உய��த வாச, வழிேய யாைனக3 ேபா4�. ெவ�� யாைனக3 ம�
� அ,ல. 

த� ேமேல ெகா�ைய உய�0திய யாைனக3 அ�த( ெகா�ைய0 தாC0தேவ��ய 

அவசிய� இ,லாமேல '4�ப� உயரமாக அைம0தி8(கிறா�க3, இ�த வாசைல. 

வாச9(4 ேமேல ேகா'ர�. அ1 4�� ேபாேல விள/க, 4�ைற( 4ைட�த1 

ேபால0 ேதா��கிற1 வாச,. 

 

வாசைல( கட�1 உ3ேள ெச�றா, பர�த ெவளி இ8(கிற1. அ�த �%ற0தி, 

கவாிமா�க<� அ�ன& பறைவக<� ஓ�யா�0 திாிகி�றன. இ�த அர�மைனயி, 

தி8மக3 விலாச� எ&ேபா1� 4ைறயாம, இ8�1ெகா��8(கிற1. 

 

ஒ8 ப(க� 4திைர க�
� இட� இ8(கிற1. அ/ேக 4திைரக3 த/க மனமி,லாம, 

வா> வழிேய ',ைல( 4த��(ெகா�
 நி%கி�றன. நிலா �%ற0தி�8�1 மைழநீ� 

அ8விைய& ேபால விDகிற1. மகர வாைய&ேபா, உ3ள 1வார0தி� வழிேய நீ� 

வ�1 விDகிற1. ஒ8 ப(க0தி, மயி,க3 ஆரவாாி(கி�றன. அவ%றி� 4ர, 

ஊ1ெகா�பி� ஓைசைய& ேபால( ேக�கிற1. இ�த ஒ�க3 மைலயிேல 

சிைலேயா
வ1 ேபால இ/ேக எதிெரா� ெச>கி�றன. 

 

இ�த அர�மைனயி� பி�ேன தா� அ�த&'ர� இ8(கிற1. பா��யன0 தவிர 

ேவ� ஆடவ� யா8� அதி, Eைழய ��யா1. ஆ� ேவைல(கார�க3 Qட Eைழய 

உாிைம இ,ைல. அத%43 அ/க/ேக பாைவ ைகயி, ஏ�தி நி%4� ேகால0தி, 

அைம�த விள(4க3 எாிகி�றன. நிைறய ெந>?� ெபாிய திாி?� இ��8(கிறா�க3. 

இ�த விள(4க3 யவன ேதச0தி�8�1 யவன� ெகா�
 வ�தைவ; அழகான 

ேவைல&பா
 உைடயைவ. 

 

அ�த&'ர�� ெபாிய1தா�. அ1 4��ேபால இ8(கிற1. வானவி,ைல&ேபால 

அ/க/ேக பல நிற�3ள ெகா�கைள( க��யி8(கிறா�க3. Bவ�களி, Sசிய 

B�ண� ெவ3ளிைய&ேபால& பள&ள(கிற1. T�க3 நீல மணியினா, 

அைம�தைவேபால நி%கி�றன. Bவ�கேளா ெச�பினா, வா�01& ப�ணியைவ 

ேபால உ�தியாக உ3ளன. 

 

Bவ�களி, மல�க3 S0த ெகா�யி� உ8வ0ைத வைள01 வைள01  
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எDதியி8(கிறா�க3. இ1தா� மாேதவி இ8(4� இட�; ப3ளியைற. க���� 

ேம, அவ3 ப
0தி8(கிறா3. 

 

அ1 வ�டமான த�த( க��,; நா%ப1 ஆ�
க3 �தி��த யாைனயி� த�த0ைத7 

ெச1(கி E�பமான S ேவைலகைள7 ெச>தைம0த1; ந�றாக( கைட�1 அைம0த 

திர�ட 4ட/கைள?�, உ3ளி& S�
ேபால வி�
 வி�
& 'ைட0த கா,கைள?� 

உைடய1. B%றி9� �01 மாைலகைள0 ெதா/க வி�
0 திைர க�� ந
ந
ேவ 

சாளர� வி��8(கிறா�க3. க����ேம, ெம,�ய மயி�க<(4 நிற P��& 

பர&பி, சி/க� ேவ�ைடயா
வ1 ேபா�ற சி0திர0ைத ந
விேல அைம01, B%றி9� 

�,ைல, �த�ய பல நிற�3ள Sைவ வாிைசயாக இ��8(கிறா�க3. இத%4 ேமேல 

ெம,�ய ப
(ைகைய விாி01 அ�ன0தி� அ�வயி%�0 Tவிகளா% ெச>த 

அைணகைள ைவ0தி8(கிறா�க3. அத%4ேம, க�சியி�
 ந�றாக ெவ<0த 

ம�ைய விாி0தி8(கிறா�க3. அத�ேம, பா��மா ேதவி ப
0தி8(கிறா3. 

 

ஆர� அணி?� மா�பி, இ&ேபா1 ெவ�� தா� ம�
� 'ர3கிற1. நாயகைன& 

பிாி�தேபா1 அல/கார/க3 எத%4? மயிைர( ேகாதி(ெகா3ளாைமயா, அ1 

ெந%றியிேல கிட�1 'ர3கிற1. காதி, 4ைழ இ,ைல; ெவ�� த(ைகைய 

அணி�தி8(கிறா3. ெபா� வைளய,கைள அணி�தி8�த ைகதா�; அதி, இ&ேபா1 

ம/கல0தி� அைடயாளமாகிய ச/4வைள மா0திர� இ8(கிற1; தி8மண0திேல 

க��ய கா&' நா� இ8(கிற1. விர�, ஒ8 �ட(4 ேமாதிர� மா0திர� 

கா�சியளி(கிற1. S ேவைல ெச>த உய��த 1கிைல அணி?� இைடயிேல மாB 

ஏறிய ;, 'ைடைவைய( க��(ெகா��8(கிறா3. வ�ண� தீ%றாம, ெவ�� 

ேகா
க3 மா0திர� வைரய&ெப%ற சி0திர0ைத& ேபால0 ேதா��கிறா3 

பா��மாேதவி. 

 

அழகிய மகளி� அவ3 காைல வ8�(ெகா��8(கிறா�க3. அ�த( கா9(47 

ெச�ப�B( 4ழ�பி�
 அல/கார� ெச>வ1 வழ(க�. இ&ேபா1 ஓ� அல/கார�� 

இ,ைல. 

 

அ8கி, Q�த�, நைர விரவிய �திய ெசவி�மா�க3 அவ<(4& ெபாD1 

ேபாவத%காக& பலவிதமான கைதகைள7 ெசா,�(ெகா��8(கிறா�க3. 

ந
ந
ேவ, “உ� நாயக� இேதா விைரவி, வ�1 வி
வா�” எ�� ஆ�த, 

ெசா,9கிறா�க3. அைத( ேக�
� அவ<(4 மன அைமதி உ�டாகவி,ைல.  
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இ�.� கல/கியப�ேய இ8(கிறா3. 

 

க���,, கா,கைள ந�
 ெமD47 சீைலயி, சி0திர� எDதின ேம%க��ைய ேமேல 

க��யி8(கிறா�க3. அதி, இராசிகைள எDதியி8(கிறா�க3. ச�திர.� 

உேராகிணி?� ேச��தி8(4� ஓவிய�� இ8(கிற1. அைத& பா�01 மாேதவி, ‘நா� 

ந� காதல8ட� இGவா� பிாிவி�றி ஒ��ப�
 இ8(கவி,ைலேய!’ எ�ற 

நிைன&பினா, வ8�தி0 த� க�ணி, அ8�பிய நீைர( ைகவிரலா, வழி010 

ெதறி(கிறா3. 

 

இGவா� பிாி$0 1�ப� தா/காம, தனிைமயிேல வ8�தி( கிட(கிறா3 பா��ய� 

மைனவி. 

 

அவ3 இGவா� இ8(க& பா��ய� எ&ப� இ8(கிறா�? 

 

இ1 பா��ய� பாசைற. அ/க/ேக Qடார0தி, பைட Hர�க3 

த/கியி8(கிறா�க3. ேபா�( கள0தி, ெபாிய யாைனகைள0 ெதாைல01 Hர/கா�� 

�க0தி9� மா�பி9� ப�ட விD&'�கேளாேட அG Hர�க3 இ8(கிறா�க3. 

அவ�க3 '�ைண( க�
 ந,ல வா�0ைத ெசா,�வர& பா��ய� த� 

Qடார0தி�8�1 'ற&ப�
வ8கிறா�. வாைட( கா%�7 சி,ெல�� HBகிற1. 

அ/ேக உ3ள வ�ட விள(கி� Bட� ெத%4& ப(கமாக7 சா>�1 எாிகிற1. பைட0 

தைலவ� ைகயிேல ேவைல ஏ�தி( ெகா�
 ��ேன ெச,கிறா�. அ�த ேவ�, 

ேவ&ப மாைல க��யி8(கிற1. பா��யன1 அைடயாள மாைல அ,லவா அ1? 

�� ெச,9� ேசனாபதி '� ப�ட Hர�கைள அரச.(4 ஒGெவா8வராக( கா��( 

ெகா�ேட ெச,கிறா�. 

 

வழியிேல ேசண0ைத( கைல(காத 4திைரக3 நி%கி�றன. மைழ0 1ளி ேமேல 

விDவதனா, அைவ உட�ைப7 சி��01 அ�த0 1ளிகேள உத�கி�றன. இ8 

ம8/4� Qடார� அைம�த அ�த Hதி வழிேய ெச,கிறா� அரச�. அவ� இட0 

ேதாளிேல ேபா��8(4� ெம,�ய 1கி, நD$கிற1. அைத அ&ப�ேய இட( 

ைகயா, இ
(கி(ெகா3கிறா�. அ8கிேல வ�ைமைய?ைடய க��ள/காைள 

ஒ8வ� வாைள0 ேதாளிேல மா��யப� நி%கிறா�. அவ.ைடய பி� கD0தி� 

ேமேல வல(ைகைய ைவ01(ெகா�
 நட(கிறா� அரச�. தGெவ�� மைழ0 1ளி 

Hச, அத%4 மைற&பாக ஒ8வ� 4ைட பி�(கிறா�. �01மாைல ெதா/4� 

ெகா%ற( 4ைட அ1. இ&ப�, '�ப�ட Hர�கைள( க�
 �கமல�7சிேயா
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விசாாி&பத%காக ந
இரவி9� T/காம, சில Hர�கேளா
 B%றி வ8கிறா� 

பா��ய�. 

 

“இவ<ைடய பிாி$0 1�ப� தீ8�ப�யாக, அவ� பாசைறைய அைம01( ெகா�
 

இGவா� திாிவத%4( காரணமான ேபா�0 ெதாழி, அவ.(4 ெவ%றிைய 

உ�டா(கி ��வதா4க!” எ�� ேவ��(ெகா3கிறா3 1�(ைகைய& பர$� ெப�. 

★★ ★ 

 

மிக$� அழகான ஓவிய0ைத& பா��ேல அைம01( கா��வி�டா� ந(கீர�. 

Qதி�(கால வ8ணைன?�, அர�மைனயி� அைம&'�, ப3ளி( க���� பா/4�, 

பிாிவா, வா
� பா��மாேதவியி� உ8வ��, பாசைறயி, உ3ள பா��ய� 

ெசய9� க���ேன ேதா���ப�யாக( ேகால� ெச>தா�. 

 

அைத( ேக�
 அரச� தா� ேபா�0 ெதாழி�ேல ஈ
ப�
 வாCைவ& ேபா(4வதா, 

த� மாேதவி(4& பிாி$0 1�ப� உ�டா4� எ�பைத உண��1 ேபா� ெச>வைத( 

4ைற01( ெகா3வா� எ�� எ�ணினா� ந(கீர�. 

 

பா��� Bைவைய& 'லவ�க3 பாரா��னா�க3. அரச� அைவயி, அ1 

அர/ேகறிய1. அரச.� அத� Bைவைய Eக��1 இ�'%றா�. கவிைதைய7 

Bைவ(4� அளவிேல மகிC�த அவ� ந(கீர� க80ைத �Dவ1� உண��1 

நட&பவனாக0 ேதா�றவி,ைல. 

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

6. 6. 6. 6. $லவ� அறி�ைர$லவ� அறி�ைர$லவ� அறி�ைர$லவ� அறி�ைர    

 

ெந
�ெசழிய� ேதா3 தின$ இ�.� தீரவி,ைல. 'திய நா
கைள& பி�(க 

ேவ�
� எ�ற ஆவ, ேமேலா/கிய1. சில ேபா�கைள7 ெச>தா�. சா�N�, 

�1ெவ3ளிைல எ�.� ஊ�கைள0 த� நா�ேடா
 இைண01( ெகா�டா�. 

 

'லவ�க3 அவ.ைடய ேபா� ஆைச தணி?� கால� எ�� வ8� எ�� 

ஏ/கினா�க3. அற�, ெபா83, இ�ப�, H
 எ�ற நா�4� ம(க<(4 உ�தி த8� 

ெபா83க3. ேபா� ெச>வதனா, ெபா8<� 'கD� கிைட(கி�றன. ெபா8ைள 

ம�
� ஈ��னா, ேபா1மா? ம%றவ%ைற?� 4றி(ேகாளாக( ெகா�
 அத%4 

ஏ%ற வைகயி, �ய%சி ெச>வ1 ம(க3 கடைம. 
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பா��ய� ெந
�ெசழிய� இ�ப வாCைவ0 த(கப� Eகரவி,ைல. ேபா� ஆைச 

அவ� இ�ப01(40 தைடயாக நி�ற1. அதைனேய ந(கீர� ெந
ந, வாைடயா, 

'ல&பட ைவ0தா�. ேபாாினா, அற01(4 இைடN� நிகCகி�ற ெத�பைத 

வ%'�0தினா, ஒ8கா, அரச� அைமதி ெப�வாேனா எ�ற நிைன$ 'லவ�க<(4 

உ�டாயி%�. அத%4 ஏ%ற ெசGவி?� கிைட0த1. 

 

ேபா8(4 ஆய0த� ெச>வதி9� பைடக<(4ாிய வசதிகைள7 ெச>வதி9� அரச� 

ஈ
ப��8�தா�. நா��, 4� ம(க3 எGவா� வாCகிறா�க3, எ�பைத&ப%றிேய 

சி�தி(கவி,ைல. பா�� நா��, பல இட/களி, 4ள/க<� ஏாிக<� இ8�தன. 

அGவ&ேபா1 அவ%ைற( க�காணி017 ெச&ப� ெச>1 வரேவ�
�. அரச� 

கவன� ெச90தாைமயா, பல 4ள/க3 ேம��
& ேபாயின. பல ஏாிகளி� கைரக3 

உைட�1வி�டன. இ�.� பல இட/களி, மைழ ெப>தா9� த�ணீைர0 

ேத(4வத%4ாிய 4ளேமா, ஏாிேயா இ,ைல. இதனா, நா��, ேவளா�ைம 

ேபாதிய அள$(4& ெப8கவி,ைல. 4�ம(க3 இ1ப%றி அைம7ச�களிட� Qறி, த� 

4ைறகைள& ேபா(க ேவ�
ெம�� �ைறயி�
( ெகா�டா�க3. அைம7ச�க3 

அரசைன அOகி எ
017 ெசா,ல அ�சினா�க3. 

 

இ1தா� ந,ல சமயெம�� 4ட'லவியனா� எ�.� ந,�ைச& 'லவ� அரசனிட� 

ெச�� 4� ம(களி� 4ைறைய0 ெதாிவி(க �%ப�டா�. 

 

அரசைவ Q�ய1. 'லவ�க<� அைம7ச�க<� 4�ம(களி% சில8� அைவயி, 

இ8�தா�க3. 4ட 'லவியனா8� இ8�தா�. அவ� ெம,ல, “ஒ8 வி�ன&ப�” 

எ�றா�. 

 

அரச�, “எ�ன அ1?” எ�� வினவினா�. 

 

“சில ெச>திகைள அ�ச� ெப8மா� தி87 ெசவியி, ஏற7 ெச>ய ேவ�
ெம�ப1 

எ� ஆைச.” 

“ெசா,லலாேம!” எ�றா� பா��ய�. 

“ச%�& ெபா�ைமேயா
 ேக�கேவ�
�.” 
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அரச� '�னைக S0தப�ேய, “இ&ேபா1 'திய ேபா� ஏதாவ1 வர& ேபாகிறதா, 

நா� ெபா�ைமயி�றி இ8(க?” எ�� ேக�டா�. 

 

“அரச� பிரா.ைடய மரேப Hர01(4& ெபய� ேபான1. உலகி, பல நா
கைள0 

த��ைடய �ய%சியா, ெவ�� ஏக ச(கராதிபதியாக வாC�தவ�க3 

அரச�பிரா.ைடய ��ேனா�க3.” 

 

“நா� அ&ப� உலைக ஒ8 4ைட( கீC ஆளவி,ைலேய!” 

 

“அ1 ஒ��� ெபாித��. ம�ன�பிரா� ேகா� ேகா� ஆ�
க3 வாழேவ�
�. 

இ&ப� அகழி?� மதி9� உைடய பைழய நகர0ைத யா� ெப%றி8(கிறா�க3? 

பா��ய அரச�க<(40தா� அ�த& ெப8ைம உ�
. அ�த& பைழய ெப8ைம 

நிைல(க ேவ�
மான, சில கடைமகைள7 ெச>ய ேவ�
�.” 

 

“எ�ன ெச>ய ேவ�
�?” 

 

“ம�ைமயிேல ந,வாC$ ேவ�
மானா9� சாி, இG$லக0தி, ெப8� 'கேழா
 

தா� ஒ8வேன தைலவனாக ேவ��னா9� சாி, ம�ன� ெச>வத%4ாிய ெசய,க3 

உ�
.” 

 

“அவ%ைற7 ெசா,9/க3.” 

 

“ெசா,ல0தா� வ8கிேற�. ம�ன� ெப8மா� ெசவி சா>0த8ள ேவ�
�.” 

 

“நீ/க3 ெசா,வ1 எ� ந�ைமயி� ெபா8�
0தாேன இ8(4�? ந�றாக7 

ெசா,9/க3. ேக�கிேற�.” 

 

“நீ� இ,லாவி�டா,, உட�' ெப%றவ�க3 வாழ��யா1. உட�' வளர உ�� 

ெகா
0தவ� யாேரா, அவ�க3 உயி� ெகா
0தவேர ஆவ�. ேசா%றா, எ
0த 
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Bவராகிய இ�த உட�' உண$ காரணமாக வள�வ1. உண$ எ�� ெசா,வ1 எ1? 

நில�� நீ8� ேச��தா, உண$ வ8�. நீைர?� நில0ைத?� ஓாிட0திேல 

ேச�0தவ�க3 உட�ைப?� உயிைர?� ேச�01& பைட0தவ�க3 ஆகிறா�க3. 

எGவள$ அக�ற நிலமானா9�, விைத01வி�
 வான0ைத ேநா(4வதாக 

இ8�தா, அதனா, அரச.(4& பய� இ,ைல. நீ� 4ைறவி�றி( கிைட(4�ப� 

ெச>தா, நில� வள� Bர(4�. ஆதலா, இதைன மறவாம, விைரவி, ப3ளமான 

இட/களிேல 4ள�� ஏாி?� அைம?�ப�யாக( கைர ேபா�
 நீைர யா� 

ேத(4கிறா�கேளா அவ�க3 த� 'கைழ இG$லகி, ேத(கி(ெகா3கிறா�க3. 

அ&ப�0 ேத(காதவ�க3 இG$லகி, த� ெபயைர0 ேத(காதவ�கேள!” 

 

'லவ� ெபா1வாக7 ெசா�னா9�, “நீ ஏாி 4ள/கைள7 ெச&ப� ெச>1� 

'தியனவாக அைம01� ம(க3 வாC(ைக(4 இ�றியைமயாத உண$& ெபா83 

ந�றாக விைள?�ப� ெச>யேவ�
�” எ�பைதேய 4றி&பாக& ெபறைவ0தா�. 

 

பா��ய� அறி$ைடயவ�தாேன? தா� ெச>ய மற�த கடைமைய அவ� B��( 

கா�
கிறா� எ�பைத உண��1ெகா�டா�. 

 

“ஆ�, நீ/க3 Qறிய1 சால7 சிற�த உ�ைம. இ1கா�� ேபாாி, சி�ைத 

ெச90தியைமயா, நா� நீ�நிைலகைள மற�1வி�ேட�. உ�� ெகா
0ேதா� 

உயி� ெகா
0ேதாேர எ�பைத இனி எ(கால01� மறேவ�” எ�� ெந
�ெசழிய� 

ெசா,வைத( ேக�
 எ,ேலா� ெந�Bக<� 4ளி��தன. அவ�க3 உ3ள/களி, நீ� 

ேத/கியைத&ேபா, ஒ8 நிைற$ உ�டாயி%�. ேபா� ஆைசயா, இ�ப01(4 

இைடN� உ�டாவைத உண�0தி?� மாறாத அரச�, உண$ விைள(4� 

அற01(40 தைடயாக& ேபா� இ8&பைத உண��1ெகா�டா�. அ1 அவ� 

ஒ8வ.ைடய நல�. இ1 4�ம(க3 அைனவ8(4� வாCவளி(4� நல� அ,லவா? 

 

4ட'லவியனாைர0 தனிேய 'லவ�க3 பாரா��னா�க3. “உ/க3 ெசா, ெச,9� 

ெசா, ஆயி%�; ெவ,9� ெசா,9� ஆயி%�” எ�றா�க3. 

 

“ந� நிைன&' �Dைம?� ைகQட�
�. அத%43 அவசர&பட ேவ�டா�” எ�றா� 

4ட'லவியனா�. 
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அரச.(4( Qறிய அறி$ைரைய அவ� பி�' கவிைத வ�வ0தி, அைம010 தமிC 

இல(கிய(ேகாைவயிேல ஒளி8� �0தா(கிவி�டா�.[1] 

--- 

[1]. 'றநா=�,18 

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

7777. . . . ம	தனா� பைட�த பா'#ம	தனா� பைட�த பா'#ம	தனா� பைட�த பா'#ம	தனா� பைட�த பா'#    

 

அரச� த�.ைடய சி�ைதைய?� ெசயைல?� நா�
நல0திேல தி8&ப0 

ெதாட/கினா�. எ/ெக/ேக பைழய ஏாிக<� 4ள/க<� இ8(கி�றன எ�� 

கண(ெக
0தா�. அவ%றி� நிைலைய&ப%றி விசாாி0தறி�தா�. கைரைய7 ெச&ப� 

ெச>ய ேவ��ய இட/களி, அGவாேற ெச>ய7 ெச>தா�. 'திய கைர 

எ
(கேவ��ய இட/களி, எ
(க&பணி0தா�. அவ%ேறா
 நி,லாம, 

4ட'லவியனா� ெசா�னப� ப3ளமான இட/களி, அகC�1�, கைர ேபா�
0 

த
01� 'திய நீ�நிைலகைள உ�
 ப�ணினா�. அரச� எைத நிைன0தா9� 

ந�றாக7 ெச>கிறா� எ�� 4�ம(க3 பாரா��னா�க3. ‘ேபா�(கள01(47 

ெச�� ெபா81 ெவ%றி ெப�வதி, மா0திர� அரச� வ,லவனாக இ8(கிறாேன!’ 

எ�� கவைலயைட�த ெப8ம(க3, ‘இவ� எைத ேம%ெகா�டா9� தி80தமாக7 

ெச>கிறா�’ எ�� உண��1 மகிC�தன�. 

 

அ/க/ேக நீ�நிைலக3 'திய மணமகைள&ேபால& 'திய ேகால0ைத& S�
 

விள/கின. இனி0 த��ைடய ஆ%றலா, பயி� விைள01 உண$& ெபா8ைள( 

4வி(கலா� எ�� ேவளாள�க3 உ3ள� Sாி0தன�. நா��, ேவளாள�க3 ந,ல 

நிைலயி, இ8�1 த��ைடய ெதாழிைல7 ெசGவேன ெச>1 வ�தா,தா� 

அரச.ைடய ெபய8� ெபா8<� நி%4� எ�பைத ��ேப உண��தவ�தா� 

ெந
�ெசழிய�. அதைன இ1கா�� மற�தி8�தா�. இ&ேபா1 நிைன$ 

வர&ெப%� ஆவனவ%ைற7 ெச>தா�. 

 

'லவ�க3 அரச.ைடய மனமா%ற0ைத( க�
 மகிC�தா�க3. அவ�க3 

தம(43ேள அ�த மகிC7சிைய0 ெதாிவி01(ெகா�டா�க3. சில8(4 ஒ8 

வைகயான அ7ச� எD�த1. “நீ�நிைலகைள7 ெச&ப� ெச>த பிற4, தன(4 ேவ� 

ேவைல ஒ��� இ,லாைமயா, மீ�
� ேபாாிேல அரச� உ3ள0ைத7 

ெச90தினா, எ� ெச>வ1?” எ�றா� ஒ8 'லவ�. 
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“அரச.(கா ேவைல இ,ைல? ஒ8 4
�ப0ைத& பா1கா(4� ெபா�&'ைடய-

வ.(ேக அ,9� பக9� அ�ப1 நாழிைக?� ேவைல இ8(4�ேபா1, ஒ8 நா�ைட 

ஆ<கிற ம�ன.(4, அ1$� பர�1 விாி�த இ&பா��& ெப8நா�ைட ஆ<கிற 

ச(கரவ�0தி(4, ேவைலயா இ,ைல? ேவளா�ைம, வியாபார�, ெதாழி,க3, 

கைலக3 ஆகியைவ வள�7சியைடய வழி 1ைறகைள வ4(கலா�. ஊ�ேதா�� 

உ3ள ஆலய/கைள7 ெச&ப� ெச>யலா�. பD1 ப�ட அற7சாைலகைள0 

தி80தியைம(கலா�. அற/க3 பல ெச>யலா�. 4�ம(க<(4 எ�ன 4ைற 

உ�ெட�� விசாாி01& ேபா(க �%படலா�. நீதி0 1ைறைய( கவனி(கலா�. 

அற/Qறைவய0தி, உ3ள சா�ேறா�கேளா
 பழகி அவ�க3 Q�� அறி$ைரைய( 

ேக�
7 ெச>யேவ��யவ%ைற7 ெச>யலா�. ம�ைம(4ாிய '�ணிய7 

ெசய,கைள7 ெச>யலா�” எ�� ேவ� ஒ8 'லவ� வாிைசயாக அ
(கினா�. 

 

“அரச� மன� கடைமைய உணர ஓரள$ தைல&ப��8(கிற1. இ�த7 சமய� பா�01 

அவ.(4& ேபாாி� தீைமைய?� ெச>ய ேவ��ய ெசய,களி� 

இ�றியைமயாைமைய?� வ%'�0தி(ெகா�ேட வர ேவ�
�. அவ� உ3ள� 

இ�த0 1ைறயி, ந�4 ஈ
ப�
வி�டா, மீ�
� மாறா1. அத%4 ஏ%ற வைகயி,, 

அவ� உ3ள� ெகா3ள, ெசா,9� ஆ%ற, உ3ளவ�க3 ெசா,ல ேவ�
�” எ�� 

ம%ெறா8 'லவ� ெசா�னா�. 

 

“இ&ேபா1 இ/ேக உ3ள 'லவ�க<(43 அறிவா9� ஆ�டா9� �தி��தவ� 

மா/4� ம8தனாேர. அரச.(4� அவாிட0தி, ந�மதி&' இ8(கிற1. எ&ப� 

வைள0தா, வைள?� எ�பைத அவ� ந�4 அறிவா�. திைச தி8�பிய 

ம�ன.ைடய சி�தைனைய அ&ப�ேய இைட]��றி7 சி�தி(க$� ெசயலா%ற$� 

ெச>1விட ேவ�
�” எ�� ஒ8வ� இய�பினா�. ம%ற& 'லவ�க<� ம8தனாைர, 

ஏேத.� ெச>ய ேவ�
ெம�� ேவ��(ெகா�டன�. “அரச� ஆ(க ேவைலகளி, 

�ைன�தா, நா
 ��ேன��. அற��, H�
 ெநறி?� அவ� உ3ள0தி, இட� 

ெப%றா, பா�� நா
 இ�திர ேலாகமாகிவி
�” எ�றா�க3. 

 

மா/4� ம8தனா8� இ�த வைகயி, சி�தைன ெச>தவேர. அவ�க3 ஒ8�கமாக0 

த� தைலயி, ஏ%றிய ெபா�&ைப உத�வத%4 அவ8(4 வி8&ப� இ,ைல. 

அGவா� ெச>?� ஆ%ற, இ,லாதவராக இ8�தா, அ,லவா அ�ச ேவ�
�? 

அவ� ெசா,ைல ேவ%� நா�
 ம�ன�கேள ஏ%�& ேபா%றி நட&பா�கெள�றா,,  
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பா��ய� ேக�பத%40 தைட எ�ன? 

 

ந,ல வைகயி, பய� உ�டா4� வ�ண� தா� அறி$ைர Qற ேவ�
� எ�பைத 

உண��த அ&ெப8� 'லவ� ஏேத.� ஒ8 ெந
� பா��� வாயிலாக அதைன7 

ெச>ய ��$ ெச>தா�. அரச�க<(4 உ�ைமைய( கவியி� Pல� எ
01ைர&ப1 

பழ� 'லவ� மர'. 

 

அரச.(4& ேபாாி, உ3ள ேமாக0ைத& ேபா(க ேவ�
� எ�பேத 'லவாி� 

க801. ஆனா, அதைன ேநேர ெசா,வ1 �ைறய��. Hர� ெசறி�த ம�ன�களி� 

4ல0ேத உதி0தவ�க3 மி
(கான ப�'ைடயவ�க3. அவ�க<(47 சா�தமான 

இய,' உ�டாக ேவ�
மானா,, ெபா8<� ெவ%றி?� ெந
நா3 நி,லாதன 

எ�� ெசா,ல ேவ�
�. தமிழி,, காத, அ,லாத ம%றவ%ைற7 ெசா,9� 

பாட,க3 'ற0திைணைய7 சா��தைவ. அ1 ேபா�7 ெசய�93ள பல ப4திக3, 

அவரவ�க3 ஆ%�� கடைமகைள&ப%றி( Q�� ப4திக3 �த�யவ%ைற 

உைடய1. கா�சி எ�ப1 ஒ8 ப4தி. அ1 நிைலயாைமைய எ
01( Q�வ1. 

இ�ைம வாC(ைகயி, அற� 'ாி�1 ெபா83 ஈ�� இ�ப� 1>&பவ.(4 ம�ைம 

இ�பமாகிய H��9� வி8&ப� உ�டாக ேவ�
�. இG$லக வாCைவேய ���த 

��பாக( ெகா3ளாம, இத� நிைலயாைமைய உண��தா, அ�த வி8&ப� எD�. 

அ&ப� உண��தவ.(ேக வாC(ைகயி, உலகிய% ெசய,கேள நிைலயான பய� 

அளி&பன எ�ற எ�ண� நீ/4�. பல8(4 நல� ெச>1 த�னல0ைத 

மா%�வத%4� அ�த உண�$ 1ைண ெச>?�. அதனா, 'லவ�க3, ெச,வ� 

நிைலயா1 எ�பைத?�, வாC(ைக நிைலயா1 எ�பைத?�, உலக01& ெபா83க3 

நிைலயா எ�பைத?� ெச,வ�க<(4 எ
01( கா�
வா�க3. அGவா� Qறிய 

அறி$ைர& பாட,க3 கா�சி எ�.� 'ற0திைணயி, அட/4�. 

 

மா/4� ம8தனா8(4 இ&ேபா1 அ�த0 திைண நிைன$(4 வ�த1. பா��ய� 

ெந
�ெசழிய� இ&ேபா1 ெப%ற ெவ%றிக3 ேபா1மானைவ. அவ� ெப%றி8(4� 

நா��� விாி$� இனி நாடாைச ெகா3ளாத வைகயி, அைம�தி8(கிற1. ேம9� 

ேம9� ேபாாி, தா$� அவன1 மன0ைத0 த
01 நி�0த உலகிய% ெபா8ளி� 

நிைலயாைமைய எ
01 உண�0தலா�. 

 

யா8(4 எைத7 ெசா,ல ேவ�
� எ�� ஆரா>�1 ெசா,பவ�கேள 

அறி$ைடயவ�க3. இ/ேக, Hரேம ெபாிெத�� க8தி வாD� அரச.(47 ெச,வ 

நிைலயாைம �த�யவ%ைற எ
01ைர(க ேவ�
�. அைத அ&ப�ேய, “எ,லா8� 
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ெச01& ேபாவா�க3; எ,லா� அழி�1 ேபா>வி
�” எ�� ெசா,வ1 �ைறய��. 

அரசனிட� இ&ேபா13ள இய,'கைள& 'கழ ேவ�
�. ��ேனா�கைள& 'கழ 

ேவ�
�. அவ� நா�ைட?� நகர0ைத?� 'கழ ேவ�
�. அவ%�(4 ந
விேல 

நிைலயாைம 4றி&பாக& 'ல&ப
�ப� ெச>ய ேவ�
�. இGவா� சி�தி01 ��$ 

க��னா� 'லவ�. நீ�ட பா�டாக ம1ைர( கா�சி எ�ற ெபயேரா
 ஒ8 ;ைல 

இய%ற0 ெதாட/கினா�. 

 

ெசா,9(4& ப�சமி,லா வா(4 வள��, க801(4& ப�சமி,லா அறி$ வள��, 

அழகாக7 Bைவ நிர�ப& பா
� கவி வள�� பைட0த ம8தனா8(4( கவி பா
வ1 

ஒ8 விைளயா�
. அ1 அவ8(4 இ�ப� த8வேதா
 ம(க3 அைனவ8(4� 

இ�ப� வழ/4� தைகைமய1. ெந
� பா�டாக அவ� பாட& ேபாகிறா� எ�ற 

ெச>திைய அறி�1 'லவ� களி0தன�. தமிC7 Bைவ ேத8� தைகைமயின� கவியி� 

உதய0ைத எதி� ேநா(கி( ெகா��8�தன�. 

 

'லவ� ம1ைர( கா�சிைய& பா� ��0தா�. 782 அ�கைள?ைடய அ�த& பா�
, 

பா��ய ம�னாி� மரைப& பாரா��ய1. ெந
�ெசழியன1 Hர0ைத?�, 

ெகாைடைய?�, பிற ந, இய,'கைள?� விள(கிய1. பா�� நா��� நில 

வள&ப0ைத?� ஐ�திைண இய,ைப?� விாி01ைர0த1. ம1ைரமாநகாி� 

அைம&ைப?� அ/43ள அ/கா�7 சிற&ைப?� ெச,வ நிைலைய?� ம(க3 

ெபாD1 ேபா(4� �ைறைய?� தனி0 தனிேய எ
01( கா��ய1. 'லவ�க3 

அதைன( ேக�
( Q0தா�ன�. ‘ெந
�ெசழிய� இைத( ேக�
0 தி8�தினா9� 

தி8�தாவி�டா9� தமிC0 தா>(4 ஒ8 'திய அணிகல� கிைட01வி�ட1’ எ�ற 

உவைகயி, பல� ஆC�தன�. 

 

எ�த ;லான9� த(கா� Q�ய அைவயி, அர/ேக%�வ1 அ(கால01 வழ(க�. 

ஆகேவ, ம1ைர( கா�சியி� அர/ேக%ற0ைத?� ெப8விழாவாக நட0த அைம7ச8� 

பிற8� �ய�றன�. அரச.(4 அறி$ைர வழ/4� ;லானா9� அதி% ெப8�ப4தி 

ம1ைரயி� சிற&ைப7 ெசா,வ1. ஆத��, ;, எ&ேபா1� யாவ8(4� இனிைம 

த8வதாக அைம�த1. 

 

அர/ேக%ற� நைடெப%ற1. அரச� ;, �Dவைத?� ேக�டா�. த� 

��ேனா�களி� ெப8ைமைய( Q�� ப4திைய( ேக�
 அவ� ேதா3க3 Sாி0தன. 

ந,ல ம�ன8ைடய நா��, தீ/கி�றி( ேகா3க3 வழ/4� எ��3ள ப4திைய( 

ேக�
 அவ� மகிC�தா�. த�.ைடய Hர0ைத?� வ�ைமைய?� விாி(4� 



48 

 

இட0தி, நாணினா�. பா�� நா��, ஐவைக நில/க<� இ80தைல விாிவாக 

எ
01( கா�
� ப4திக3 அவ.(4& ெப8மித0ைத உ�டா(கின. 

ம1ைரைய0தா� எGவள$ ந�றாக ஓவிய0திேல வைர�1 கா�
வைத& ேபால( 

கா��னா� 'லவ�! அ�த& ப4திகைள( ேக�க( ேக�க அவ� உட�' Sாி0த1; 

உ3ள� 13ளிய1. 

 

“ஒ8 ெச>திைய7 ெசா,கிேற�. நீ ேக�ட8ள ேவ�
�” எ�� பா��, வ8கிற1. 

அைத( ேக�
& பி�.� ஆ�வ0ேதா
 ேக�கலானா�. “��ேன உலைக ஆ�
 

ெச,வ� ஈ�� வாC�த ம�ன�க3 கண(கி,லாதவ�க3. கட, மணைல 

எ�ணினா9� எ�ணலா�; அவ�கைள எ�ண இயலா1. அGவள$ ேப8� 

வாC�தா�க3; பிற4 மா�
ேபானா�க3” எ�� வாC(ைக நிைலயாைமைய 

இைடயிேல எ
01( கா��னா� ம8தனா�. அ1 ம�ன.ைடய க80திேல பதி�த1. 

வாயார ம�னைன வாC0தி& பா�ைட ��0தி8�தா� 'லவ�. அைத( ேக�
 

ஆ�தலாக& ெப8P7B வி�டா� பா��ய�. 

 

ம1ைர( கா�சி எ�ற ெபயேர, 'லவ� பலவ%ைற7 ெசா�னா9� அவ� ேநா(க� 

நிைலயாைமைய எ
01ைர&ப1தா� எ�பைத& 'ல&ப
0திய1. அரச� அ�த( 

4றி&ைப உண��தா�. 

 

ம1ைரைய& பாராதவ�க<� பா�ைட( ேக�டா, ேநாிேல ம1ைரைய( 

கா�ப1ேபால இ8�தன வ8ணைனக3. அைவயி, உ3ளவ�க3 யாவ8� பா��� 

அ%'தமான அைம&பிேல ஈ
ப�
 மகிC�தா�க3. அரச.� பா��� Bைவயி, 

உ3ள0ைத& பறிெகா
0தா�; அத� க80திேல க80ைத& பதி0தா�. 

 

அர/ேக%ற ��விேல அரச� ம8தனா8(4& பலவைகயான பாிBகைள 

வழ/கினா�. “உ/க3 பா��னா, தமிDலக� பயைன அைட?�; எ� வாC(ைக?� 

பய.ைடயதாக மா�� எ�� ந�'கிேற�” எ�� அவ� ெசா,� ம8தனாைர& 

பாரா��ய ேபா1, அவ� தா� வி8�பியப� மனமா%ற0ைத அைடவா� எ�� 

'லவ�க3 எ�ணினா�க3. 

 

ம1ைர( கா�சி தமிC ம(களி� உ3ள0ைத( ெகா3ைள ெகா�ட1. அைத& பா�ய 

'லவ8(4& பி�.� 'கC ஓ/கிய1. மா/4� ம8தனா� எ��, அவ8ட� 
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பழகியவ�க3 அவைர7 B��( Q�வா�க3. ம%றவ�க3, ெபயைர( Q�வ1 

மாியாைதய�� எ�� மா/4� கிழா� எ�� ெசா,வா�க3. ம1ைர( கா�சி எ�ற 

பா�ைட அவ� இய%றி அர/ேக%றிய பிற4 அவைர யாவ8� ம1ைர( கா�சி& 

'லவனா� எ�� வழ/க0 தைல& ப�டன�. 

 

இனி, அ�த ம1ைர( கா�சியாகிய ெசா,ேலாவிய0தி, உ3ள ெபா83கைள ஓரள$ 

பா�(கலா�. 

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

8. 8. 8. 8. ம�ைர� கா�சிம�ைர� கா�சிம�ைர� கா�சிம�ைர� கா�சி    

 

ம1ைரயி, உ3ள அரச.(4 நிைலயாைமைய& 'ல&ப
0திய கா�சி0 திைண& 

பா�டாத�� அத%4 ம1ைர( கா�சி எ�ற ெபய� அைம�த1. அ1 ம1ைரைய?� 

வ8ணி01( கா�சி0 திைண& ெபா8ளாகிய நிைலயாைமைய?� அறி$�01கிற1. 

 

ெந
�ெசழிய.ைடய ��ேனா�க3 த��ைடய நா�ைட ந,ல �ைறயி, ஆ�
 

வ�தா�க3. அதனா, கா%� ந�றாக Hசிய1. ந�ச0திர/க3 கால01(4 ஏ%ற 

கதியிேல நட�தன. கதிரவ.� தி/க<� த/களா, ஒ8 4ைற?� ேநராம, ஒளி 

வழ/கின�. ேமக� உாிய கால0தி, ெப>த1. திைசகெள,லா� தைழ0தன. ஒ�� 

ஆயிரமாக விைளநில/க3 விைள�1 ம,கின. மர/க3 ந�றாக& பய� த�தன. 

பசி?� பிணி?� இ,லாம, ம(க3 அழ4ட� விள/கின�. எGவள$ ேப� எ0தைன 

கால� உ�டா9� 4ைறயாத வள� நா��, நிர�பிய1. எ(கால0தி9� 

ெம>ையேய Q�� அைம7ச�க3 அரச�க<(40 1ைணயாக இ8�தன�. இ&ப� 

இ/ேக ெவ3ளெம.� ெபாிய எ�ணி(ைக அைம�த ஆ�
களாக( கி8த?க 

வாCேவ நிைலெப%றி8�த1. 

 

“அ&ப� உலக0ைத ஆ�ட ம�ன�களி� வழி வ�தவேன!” எ�� �த% ப4தியி, 

ம8தனா� அரசைன விளி(கிறா�. 

 

ந,9ாழி அ�&படர& 

ப,ெவ3ள� மீ(Qற 

உலக� ஆ�ட உய��ேதா� ம8க![1] 

 

எ�� பாரா�
கிறா�. 
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“ேபா�(கள0தி, இற�தவ�களி� உட�'கைள& ேப>க3 வி8�தாக உ�O�ப� 

களேவ3வி ெச>தவேன, ெபாதிய மைலைய உைடயவேன, ேசர.� ேசாழ.மாகிய 

இ8 ெப8ேவ�த8ட� ேவளி�சாய& ெபா81 அவைர0 தைலயால/கான0தி, 

ெவ�றவேன, வ��பல�ப நி�ற பா��ய� வழியி, வ�தவேன!” எ�� 'கCகிறா�. 

 

பிற4, பல நா
களி�ேம, பைடெய
01 ேவ%றரச�க<ைடய மதிேல 

�%�ைகயி�
 உ�ெச�� அ�ம�ன�கைள& ெபா81 ெவ��, அவ�கைள0 த� 

ஏவ, ேக�4�ப� ெச>1 ெகா%றவ�த� ேகானாக விள/4வைத எ
01ைர(கிறா�. 

 

க&ப,களி, ப�ட/க3 இற/கிேய�� கட, 1ைறைய?ைடய சா�N� எ�.� 

ஊைர( ைக(ெகா�டா� பா��ய�. 4�ட நா��, உ3ள ம�னைர ெவ�றா�. 

�1ெவ3ளிைல எ�.� ஊாி�8�த 4�நில ம�னைர அ�&ப
0தினா�. 

தைலயால/கான0தி, ஏD பைகவ�கைள0 ேதா,வி?ற7 ெச>1 அவ�க3 �ரைச 

ெவளவினா�. இ�த ெவ%றிகைள?� விாி01ைர(கிறா� 'லவ�. 

“நீ ந�ப�களி� 4�ைய உயர7 ெச>வா>. பைக0தவ� அரைச( ைக(ெகா3வா>. 

'கைழ?� �0ைத?� �01( 4ளி&பவைர?� அ8கி, சிறிய ஊ�கைள?� உைடய 

ெகா%ைக(40 தைலவேன, ெத%கி93ள பரதவ�கைள& ெபா8த சி/க� 

ேபா�றவேன, பிற8(4( கிைட&பத%காிய ெபா83கைள எளிதிேல ைக(ெகா�
 

அவ%ைற உன(ெக�� பா1கா01 ைவ01(ெகா3ளாம, பிற8(4( ெகா
&பவ� 

நீ. ந��ைடய இராசதானி நகர0திேல Bகமாக இ8(கலா� எ�� எ�ணாம,, 

பைகவைர& ெபா8� ெபா8�
 மைலகைள?� கா
கைள?� கட�1 அவ�க<ைடய 

உ3 நா��ேல '4�1 அர�கைள( ைக&ப%றி& பல கால� அ/க/ேக த/கி7 

சிற&'ட� ேபாாி, ெவ%றி ெகா3<� அரசேன, பைகவ� நா��% ெச�� 

அவ�க<ைடய காவ% கா
கைள அழி01 வய,கைள எாிN��, நாெட�.� ெபய� 

மாறி( கா
 எ�.� ெபய� உ�டாக$�, பBமா
க3 த/கின இட/களி, கா�
 

வில/4க3 உைறய$�, ஊராக இ8�த இட/க3 பாழாக$�, ம/ைகய� Q0தா� 

மகிC�த இட/க3 ேபயா
� இட/களாக$�, அ/43ள 4�ம(க3 பசியா, வ8�தி 

உறவின�கைள7 ெச�� அைடய$�, ெபாிய மாளிைககளி, இ8�த 4தி�க3 

இ&ேபா1 சாி�1 ேபாக அதி, ேகா�டா� இ8�1 கதற$�, ெச/கDநீ� S01& 

ெபா��த ெபா>ைககளி, ேகாைர வள��1 ம�ட$�, எ81க3 உDத வய,களி, 

கா�
& ப�றிக3 ஓ�0 திாியவ� அ� நா
க3 பாழாகிவி�டன. யாைனக<ட.� 

பைடக<ட.� �8க� ேபா8(4& 'ற&ப�ட1 ேபால& பைகவாிட� ெச��, 
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வான0தி, ஆரவார� எழ, மைழேபால அ�'கைள0 Tவி, 4திைரக3 'Dதி எD&ப7 

ச/4 �ழ/க( ெகா�' ஒ�(க, அ& பைகவைர ெவ�� ெகா�� அவ� நா
கைள 

அழி01 மதி,கைள( ைக(ெகா�
 அவ8(40 1ைணயாக வ�தவைர?� 

வ�யழி01 Hர� கா�
த��, நி� பைகவ�க3 நி� ஏவைல( ேக�
 

நட(கிறா�க3. ம%ற, ம�டல/கைள?� நி�.ைடயனவாக( ெகா�
 அரசிய, 

பிைழயாம, அறெநறி கா��& ெபாிேயா� ெச�ற அ�வழிேய தவறாம, ஒDகி, 

வள�பிைறேபால நி� ெகா%ற� ேம9� ேம9� சிற&பதா4க! ேத>மதிைய&ேபால 

நி� பைகவ� ஆ(க/க3 ேத>வனவா4க!” எ�� பா��யைன வாC01கிறா�. 

 

ெந
�ெசழிய� ேதவேலாக0ைத?� அ�த பான0ைத?� ெப�வதாக இ8&பி.� 

ெபா>ைய ேம%ெகா3ளாம, ெம>ையேய கைட&பி�(கிறவ�. உலக0தி, யா� 

எதி�0தா9�, ேதவேர எதிாிகளாக வ�தா9� பைகவ�க<(4 அ�சமா�டா�. 

'ைதயலாக உ3ள ெப8 நிதி கிைட0தா9� பழிைய வி8�ப மா�டா�. பிற8(4 

நிதிகைள( ெகா
(4� ெந�ச� உைடயவ�; 'கைழேய வி8�'பவ�. 

 

இ�த இய,'கைள எ
01( Qறிய 'லவ�, “அ0தைகய சிற&பிய,'கைள 

உைடயவேன, நி� ��னா, இ8(4� இ�த விாிவான ேபாக& ெபா83க<(4� 

நின(4� எ�ன ெதாட�'? ெபாிய க801 ஒ�ைற7 ெசா,ல&ேபாகிேற�. அைத( 

ேக�பாயாக, நி� 1�ப� ெக
வதா4க! நி� 'கC ெகடாம, நிைலெப�வதா4க!” 

எ�� வாC0திவி�
( கா�சி0 திைணயி� ெபா8ளாகிய நிைலயாைமைய7 ெசா,ல 

வ8கிறா�. 

 

“த��ைடய நகர/களிேல இ8�1, Q0தா
� மகளி8(4 வைளகைள?�, 

பாண�க<(4 யாைனகைள?� வழ/கி, த��ைடய ந�ப�க<(4& பல 

ெபா83கைள( ெகா
01, காைலயிேல எD&'� Mத�க<(40 ேதைர?� 

4திைரகைள?� வழ/கி, பைட0 தைலவ�க<ட� இனிய 4�வைகைய உ�
, 

த�ைம& பணி�ேதா� ேதச/க3 த� ஏவைல( ேக�
 நட(க, பணியாதா� 

ேதச/கைள& பணிய7 ெச>1 திைற ெகா3வத%காக அவ� நா�
(47 ெச�� 

ெவ�ற ம�ன�க3 ��' பல� இ8�தா�க3. கட, மணைல( கா��9� பல� 

பைகவைர ெவ�� உலக0ைத ஆ�
 பயனி�றி மா�டா�க3” எ�� Q�� 

வாயிலாக, ம�ைம(4ாிய ெநறிைய( க8தாம, ேபாாி, ெவ%றி ெப�வைத மா0திர�  
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எ�ணி வாC�த வாC(ைக H� எ�� 'ல&ப
01கிறா�. 

 

பிற4தா� பா�� நா��� வள&ப�� ம1ைர மாநகாி� சிற&'� வ8கி�றன. 

 

�த�, பா�� நா�ைட& பா�&ேபா�. அ/ேக மைல?� மைலைய7 சா��த 

இட�மாகிய 4றி�சி நில��, வற�
 ேபான பாைல நில��, கா
� கா�ைட7 

சா��த இட�மாகிய �,ைல நில��, வய9� அைத7 சா��த1மாகிய ம8த��, 

கட9� அைத7 சா��த ப4தி?மாகிய ெந>த9� ஆகிய ஐவைக நில/க<� உ3ளன. 

அதனா% பா��ய.(4& ப�சவ�. எ�ற ெபய� உ�டாயி%�. மா/4� ம8தனா� 

பா�� நா��, உ3ள ஐ�1 திைண(4�ாிய நில/கைள வ8ணி(கிறா�. 

 

---- 

[1]. க�றாகிய ?க� நம(4 அ�&ப�
 கட(க, ‘ெவ3ளெம�.� எ�ைண& ெப%ற 

காலெம,லா� அரசா�ட த�ைமைய ேமலாக யாவ8� எ
017 ெசா,9�ப�யாக, 

உலக0ைதயா�ட சிற�த ம�ன�களி� வழி வ�தவேன! 

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

9. 9. 9. 9. ஐ�திைண வளஐ�திைண வளஐ�திைண வளஐ�திைண வள    

 

ேமக/க3 கீCகட, நீைர ெமா�
 உ�
 ேம%ேக ெச�� யாைனக<� ந
/க 

மைலகளி�மீ1 இர$� பக9� விடாம, மைழ ெபாழிகி�றன. எ/4� ெவ3ள( 

கா
. மைலயி�8�1 அ8வி ஓ� வ8கிற1. யாைனகெள,லா� அ�B�ப� அ1 

ஒ�(கி�ற1. அ8வி கீேழ வ�1 கீCகடைல ேநா(கி ஆறாக ஓ
கிற1. ேபா4� 

வழியி, உ3ள 4ள/கைள ெய,லா� நிர&பி7 ெச,கிற1. 

 

இ&ப� எ/4� நீ�வள� மி4வதனாேல கழனிகளி, ெந%பயி� விைள�1, கதி�க3 

�%றி0 ேதா�ற நி%கி�ற1. யாைன '4�தா, அ1 மைற?�ப�யாக7 ெசழி01 

வள��தி8(கிற1. அ/க/ேக உ3ள சிறிய 4ள/களி, தாமைர S0தி8(கிற1. 

ெந>த9� நீல மல8� ஆ�ப9� வள�கி�றன. 

 

இ�த இட/களி93ள மீ�கைள வைலஞ� பி�(கிறா�க3. பி�01( 4வி(கிறா�க3. 

அவ�க3 ேபா
� ஓைச ஒ8 ப(க� ஒ�(கிற1. க8�' ஆைலகளி� ஓைச ஒ8 சா� 

ேக�கிற1. கைள பறி&பவ�க3 ெச>?� ஆரவார� ஒ8'ற�. ேச%றிேல த/கிய 

எ8தி� அய�7சிைய மா%ற உழவ�க3 ெச>?� ஆரவார� ஒ8 ப(க�. ெந, �%றிய 
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கழனியி, அ�வைட ெச>பவ�க3 ெகா�
� பைறேயாைச ஒ8 சா�. அ8ேக உ3ள 

தி8&பர/4�ற0தி, விழா( ெகா�டா
� �ழ(க� ஒ8 திைச. ஆ%றிேல 

'1ெவ3ள� வ�ததனா, காதல8� காத�மா8� அ�நீாி, மகிC7சிேயா
� ஆ
� 

ஓைச ஒ8 ப(க�. இ&ப� எD� ஓைசகெள,லா� வான0திேல ெச�� 

இைச(கி�றன. 

 

பாண�க3 வாD� ேசாிக3 அ/க/ேக உ3ளன. இ0தைகய ம8த நில� ஒ8 சா� 

விள/4கிற1. 

 

�,ைல நில� ஒ8 ப(க� இ8(கிற1. அதி, சிறிய தின �%ற, அைத அ�(கிறா�க3. 

எ3<( கா>க3 �%றி விைளகி�றன. வர4 கதி�வி�
 நி%கிற1. ஆC�த 4ழிகளிேல 

மணிக3 ஒளி வி
கி�றன. வள��த கா��, ெபா� 1க3 ெகாழி(கி�ற1. மா�க3 

பிைணேயா
 13<கி�றன. ெகா�ைற மர0தி� கீேழ உ3ள பாைறயி, 

பர&பினா% ேபால மல�க3 உதி�கி�றன. நீலநிற� ெப%� வள��த பயி�களி� 

ேமேல �B�ைட& S$� �,ைல& S$� உதி�கி�றன. ெதளி�த நீைர?ைடய 

ப3ள/களி, நீலமணிைய& ேபா�ற ெந>த9�, ெதா>யி% ெகா�?� மல�கி�றன. 

Sசாாி Sைச ேபா�
& பல மல� Tவி �8கைன வழிப
� கள� ேபால0 

ேதா��கிற1 இ�த இட�. இ&ப� மலரழ4 ெப%� விள/4கிற1 �,ைல நில�. 

 

4றி�சி நில0ைத( கா�ேபா�. ச�தன மர/க3 காடாக வள��தி8�தன, மைல7 

சார�,, அவ%ைற ெவ��0 ேதாைர ெந,ைல விைத0தி8(கிறா�க3 4றி�சி நில 

ம(க3. ெவ3ைள( க
ைக?� பயி� ெச>தி8(கிறா�க3. ஐவன ெந,9� 

ெவ�ென,9� விைள�தி8(கி�றன. பாைறகளி, இ�சிைய?�, ம�சைள?�, 

மிளைக?� ேவ� ப�ட/கைள?� 4வி0தி8(கிறா�க3. 

 

இ�த நில0தி9� பலவைக ஓைசக3 ெசவியிேல விDகி�றன. திைன விைள?� 

மைல7 சார,களி, 4ற மகளி� கிளிகைள ஓ�
� ஒ� இ1. அவைர(ெகா�ைய 

ேம?� கா�
& பBைவ ேவட�க3 ஓ�
கிறா�க3. அ�த ஓைசதா� அ1. பரணி� 

ேமேல காவ, இ8(4� 4றவ� 4ழிைய0 ேதா�� ேமேல P� ைவ0தி8(கிறா�. 

அதி, கா�
& ப�றி விD�1விட, அைத( ெகா�� ஆரவார� ெச>கிறா�. அ�த 

ஒ�ைய இேதா ேக�கிேறா�. ேவ/ைக மர0தி93ள மல�கைள மகளி� 

'�'�ெய�� ெசா,�(ெகா�ேட பறி(கிறா�க3. அவ�க<ைடய ஒ�ைய?� 

ேக�கிேறா�. கா�
& ப�றிைய( ெகா�ற '� �ழ/4கிற1. இ0தைன வைகயான 
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ஓைசக<� அ8வியி� ஓைசேயாேட மாறி மாறி ஒ�(கி�றன. மைலகைள?ைடய 

4றி�சி நில� இ0தைகய கா�சிைய அளி(கிற1. 

 

சில இட0தி, பாைல நில�� இ8(கிற1. தமிC நா��, ேகாைட மி4தியானேபா1 

நீர%� நி%4� நில� பாைலயாகிவி
�. இய%ைகயாகேவ பாைலயாக எ��� உ3ள 

நில� இ,ைல. பாைலயி, P/கி,க3 உரா>வதனா, பிற�த ெப8 ெந8&', 

T�கைள ெய,லா� எாி(கிற1. அதனா, வ�யிழ�த யாைனக3 ேமய ஒ��� 

இ,லாம, ேவ� இட0ைத ேநா(கி7 ெச,கி�றன. அ8விக3 வ%றி& ேபான 

அழகி,லாத மைலக3 நி%கி�றன. எ/ேக பா�0தா9� ஊக� ',. அைவ?� 

உல��1 ைவ(ேகாைல& ேபால0 ேதா��கி�றன. ேம, கா%� HB�ேபா1 அ1 

மைலயி� பிள&'களி9� 4ைககளி9� '4�1 'ற&ப
கிற1. அ&ேபா1 கட�, 

ஆரவார� ேபா�ற ஓைச எDகிற1. 

 

இ0தைகய இட/களி, வழி நட&ேபாாிட� ஏேத.� இ8�தா, அைத& பறி(4� 

ஆறைல க3வ� வ8வா�க3. அவ�களா, வழி7 ெச,வா8(40 தீ/4 ேநராம, 

காவ, 'ாி?� இள�ப8வ ஆடவ�க3 அ/க/ேக இ8(கிறா�க3. இைல ேவ>�த 

4�ைசயி, மா�ேதாைல& ப
(ைகயாக( ெகா�டவ�க3 அவ�க3; தைழ விரவின 

க�ணிைய7 M� இ8(கிறா�க3. க
ைமயான ெசா,ைல?ைடயவ�க3 அவ�க3. 

 

கதிரவ� க
ைமயாக( கதி�கைள HBகிறா�. நிழ, எ�பேத இ,லாத இட� இ1; 

ேவனி, அரசா�சி ெச>?� பாைல நில�. 

 

கட%கைர?ைடய ெந>த, நில0தி, ந� க�ணிேல ப
கி�ற ப�ட/க3 எ0தைன 

எ0தைன! கட��8�1 எ
0த �01; வாளர0தா, ச/ைகய�017 ெச>த வைள, 

பரதவ� ெகா�
 வ�த பல வைக0 தானிய/க3, ெவ3ைள உ&', இனிய 'ளி, 

ஓட0ைத?ைடயவ�க3 அ�0த மீ� 1�ட/க3, ேவ%� நா���8�1 மர(கல0தி, 

வ�த 4திைரக3 ஆகிய இைவ நா3ேதா�� வ�1 மி4தியாக நிைறகி�றன. 

 

இGவா� பா�� நா��, ஐ�1 வைகயான நில/க<� அழ4ெப%� 

விள/4கி�றன. 'லவ�களா, பாட&ெப%ற இ�த நா��, பல ஊ�க<� 

அG^�களி, 4�ம(க<� இ8&பைத( காணலா�. அG^�க<(4 ந
ேவ சிற�1 

இல/4வ1 ம1ைர. 

 

இனி அ� ம1ைர மாநகைர?� அ/4 வாCேவாைர?� ெச�� கா�ேபா�. 
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------------- 

10. 10. 10. 10. ம�ைர மாநக�ம�ைர மாநக�ம�ைர மாநக�ம�ைர மாநக�    

 

ம1ைர(4& 'ற0ேத ைவைய ஓ
கிற1. அத� கைரகளி, S� ெபாழி,க3 

வள�கி�றன. அ�த7 ேசாைலகளினிைடேய ெப8� பாண�க3 வாCகிறா�க3. 

ைவையயா� ம1ைர மாநக8(4 ஒ8 ப(க01 அகழியாக விள/க, ம%ற& ப(க/களி, 

ஆழமான அகழிக3 இ8(கி�றன. அகழிைய0 தா��னா, பல பல 

க%பைடகைள?ைடய ெபாிய மதிைல& பா�(கிேறா�. இ�த அகழிைய?� மதிைல?� 

�%�ைகயி�
& பல அரச�க3 ேதா,வி?%� ஓ�யி8(கிறா�க3. 

 

மதி, வாச�, மிக உய��த நிைல இ8(கிற1. அ�த நிைலயி, ெத>வ� உைறவதாக 

எ�ணி வழிப
கிறா�க3. அதி93ள இர�ைட( கத$களி, பலகா9� ெந>ைய0 

தடவியதனா, அைவ காிய நிற� ெப%றி8(கி�றன. இ�த வாச�, எ&ேபா1� 

ம(க3 ேபா>(ெகா�
� வ�1ெகா�
� இ8(கிறா�க3. 

 

மதி�� வாச, வழிேய உ3ேள '4�தா, ஆ�க3 கிட�தா% ேபா�ற அக�ற 

ெந
�ெத8(கைள( கா�கிேறா�. மிக உய��த H
க<� அGH
களி, ெத�ற% 

கா%�& '4�1 ஒ�(4� சாளர/க<� உ3ளன. H
க3 ப,ேவ� க�
(க<� 

அைம&'(க<� ெகா�டனவா>0 திகCகி�றன. 

 

 

இ&ேபா1 நா� பா�(க& '4வ1 நாள/கா�; காைல( கைட. இ/ேக ெவGேவ� 

வைகயான ம(க3 த/க3 த/க3 ெமாழியிேல ேபBகிற ஓைச ஒ�(கிற1. �ரைச 

அ�01 விழாைவ7 சில� அறிவி(கிறா�க3. பல வா0திய/கைள வாசி(கிறா�க3. 

இ/ேக நாள/கா�, அ,ல/கா� எ�� இர�
 வைக( கைட0 ெத8(க3 

இ8(கி�றன. சி0திர0ைத( க�டா% ேபால0 ேதா��� அைம&'ைடயன அைவ. 

 

நாள/கா�யி% பல பல ெகா�க3 கா�சி அளி(கி�றன. ேகாயி,களி, விழா(க3 

நட(கி�றன. அைத& 'ல&ப
01� ெகா�க3 பல. அரச.ைடய ஏவலா, 

பைட0தைலவ� அGவ&ேபா1 ேவ� ம�ன8ைடய மதி,கைள( ைக&ப%�வா�க3. 

அ&ேபாெத,லா� ெவ%றி( ெகா�கைள உய�01வா�க3. அGவா� உய�0திய 

ெகா�க3 பல அைசகி�றன. ேபா�(கள0ேத ெபா81 ெப%ற ெவ%றிைய( கா�
� 

ெகா�க3 பல. க3 வி%4� இட� இ1ெவ�� அைடயாள� கா�
� ெகா�?�, 

க,வி7 சிற&பினா, அறிஞ� உய�0திய ெகா�?�, தவ� ெகாைட ஆகிய சிற&ைப& 
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'ல&ப
01� ெகா�க<மாக& பல ெபாிய ெகா�க3 அ/க/ேக அ8விைய&ேபால 

அைசகி�றன. 

 

மத0தா, சிற�த யாைனக<�, அ�ன7 ேசவைல& ேபா�ற 4திைரக3 S��ய 

ேத8�, ேவகமாக ஓ
� 4திைரக<�, மி
(4ைடய Hர�க<� அ�த Hதி வழிேய 

ெச,வ1 உ�
. அ&ேபாெத,லா� அ/ேக S�த��ேல Sைவ ைவ01 

வி%பவ�க<�, மாைலகைள வி%பவ�க<�, வாசைன7 B�ண0ைத வி%பவ�க<�, 

பா(4 ெவ%றிைல ச/47 B�ணா�' ஆகியவ%ைற வி%பவ�க<� அ�சி ஒ1/கி 

நி%கிறா�க3. பைடஞ� ேபான பிற4 அ7ச� நீ/கி அவ�க<� ம%ற& ப�ட/கைள 

வி%�(ெகா�
 திாிபவ�க<� மைலைய& ேபா�ற மாட/களி� நிழ�ேல 

த/கியி8(கிறா�க3. அழகிய ம/ைகய8� இைளய ைம�த8� ஒ��ப�
 

இ�'�வத%4 ஏ%ற ப�ட/கைள?� Sைவ?� நைர0த Q�தைல?ைடய �திய 

ெப��� H
 Hடாக7 ெச�� வி%கிறா�க3. இ�த& ப�ட/கைள அ/க/ேக உ3ள 

ம(க3 வா/கி(ெகா3கிறா�க3. அ&ப�( ெகா3ள( ெகா3ள( 4ைறயாம9�, 

பல8� 'திய ப�ட/கைள( ெகா�
வர( ெகா�
வர மி�சி& ேபாகாம9� 

விள/4கிற1 நாள/கா�. அ1 ேமக� �க�1 ெச,வதா% 4ைறயாம9� ஆ�க3 

பா>வதா, மிகாம9� உ3ள கடைல& ேபால அ,லவா ேதா��கிற1? 

 

எ/4� மாட/க3 விள/4� Qட, நகாி, விழா0 ெதாட/கி ஏD 

நா�களாகியைமயா, இ�� தீ�0தவாாி நட(கிற1. அதனா, ம(க3 ஆரவார� 

ெச>கிறா�க3. 

 

அ�திவான0ைத& ேபா�ற சிவ�த நிற0ைத?� E�பமான S0ெதாழிைல?� உைடய 

க�/க0ைத இைடயிேல க�� உைடவாைள0 ெதா/க வி�
( ெகா�
 ேதாளிேல 

தாைன 'ரள( கா�ேல கழ, திகழ மா�பிேல மாைல மண(க0 ேதாி� ேமேலறி 

அ8கிேல காலா�க3 காவ, ெச>ய7 ெச,9� ெச,வ�களி� தி8மாளிைகக3 

இைவ. இவ%றி, சில�' ஒ�(க வா.ைற?� அண/4கைள& ேபா�ற அழகிய 

மகளி� தா� அணி�த வாசைன& ெபா83களி� மண� ெத8ெவ,லா� கமD�ப� 

ெகா� க��ய நிலா �%ற�ேதா�� த� அழகிய �க0ைத நீ�� விழாைவ( 

க�
வி�
 மைறகிறா�க3. 

 

மDைவ ஏ�திய சிவெப8மா� �த�ய ெத>வ/க<(4 அ�தி(கால& Sைச 

நட(கிற1. அ&ேபா1 வா0திய/க3 �ழ/4கி�றன. கணவ8� 4ழ�ைதக<� 

உட� வர மகளி� Sைவ?� Tப&ெபா83கைள?� ெகா�
 ெச�� வழிப
� 

தி8(ேகாயி,க3 பல இ8(கி�றன. ேவத� ஓதி7 சிற�த ஒD(க0ேதா
 நி�� 
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இ/கி8�தப�ேய �0தியி�ப0ைத& ெப�� நிைலைய?� அறெநறி பிைழயாத 

அ�'ைட ெந�ைச?� உைடய 1றவிய� வாD� இட/க3 பல. �(கால�� 

ந�4ண��த சமண�க3 வாD� ப3ளிக3 பல. 

 

வழ(4ைர&பா8ைடய அ7ச0ைத?� வ80த0ைத?� ஏ(க0ைத?� ேபா(கி, வி8&' 

ெவ�&பி,லாம, ஆரா>�1, ந
 நிைலைமயிேல நி�� அற0ைதேய ெசா,9� 

அற/Qறைவய0ைத7 சா��த ெபாிேயா� வாD� மாளிைகக3 இைவ. அரசனிட0தி, 

உ3ள ந�ைமைய?� தீைமைய?� உண��1, அவ%ைற மன013 

அட(கி(ெகா�
, அ�'� அற�� அழியாதப� பா1கா01, பழிைய நீ(கி& 'கC 

நிைற�த இய,ேபா
, தைலயி, பாைக க��( ெகா�
 ேதா���, காவிதி& ப�ட� 

ெப%ற அைம7ச�க3 வாD� மாளிைகக3 அைவ. இைவயா$� மிக$� உயரமான 

மாளிைகக3. 

 

பலவைகயான ப�ட/க<�, உண$வைகக<�, மைலயிேல விைள�தன$� 

நில0திேல விைள�தன$� கட�ேல விைள�தன$மாகிய ெபா83க<�, �01� 

ெபா�.� தா� வா/கி(ெகா�
 த� நா�
& ப�ட/கைள வி%4� வணிக�க<�, 

ஐ�ெப8/ 4Dவினாி, அைம7ச� அ,லாத 'ேராகித�, ேசனாபதிக3, Tத�, ஒ%ற� 

எ�.� நா, வைகயின8�, ச/4 அ�&பா8�, மணிைய0 1ைளயி
வா8�, 

ெபா�னணி ெச>வா8�, ெபா�ைன உைர(4� ெபா� வாணிக8�, ஆ�ை◌கைள 

வி%பவ8�, ெச�ைப நி�01 வா/கி(ெகா3பவ8�, க7B(கைள அைம&பா8�, 

Sைவ?� Tப& ெபா8ைள?� வி%பா8�, எ�த& ெபா8ைள?� அழகாக0 ேதா�ற 

எD1� ஒவிய�க<�, பிற8� Q� நா�4 ெத8(களி9�, ெந8/கி நி%கிறா�க3. 

இ�த இட/களி, எ&ேபா1� க,ெல�ற ஓைச இ8�1ெகா�ேட இ8(கிற1. 

 

பலா&பழ�� மா/கனி?� ெவGேவ� வைகயான கா>க<� பிற பழ/க<� கீைர 

வைகக<� க%க�
� ஊ.� கிழ/4� ெகா�
 ஆ(கிய இனிய உண$கைள( 

ெகா�
 வ�1 இ
வா� இட, அ/க/ேக அவ%ைற Eக�கிறா�க3 பல�. 

 

இ0தைகய அ,ல/கா�யி, க&ப, வ�1 இற/4� 1ைற�க0ைத& ேபால ஒேர 

ஆரவாரமாக இ8(கிற1. பல ேவ� பறைவக3 ஒ8/ேக ஒ�0த1 ேபா�ற ஓைச 

ேக�கிற1 
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நாள/கா�ைய?� அ,ல/கா�ைய?� பா�01 வி�ேடா�. இனி இ� மாநக� ம(க3 

எGவா� இரவிேல ெபாD1 ேபா(4கிறா�க3 எ�பைத( கவனி&ேபா�. 

 

கதிரவ� மைற�தா�. நிலா& 'ற&ப
கிற1. த��ைடய கணவ�மா� பிாிவி�றி0 

த��ட� இ8(க& ெப%ற மகளி� மாைல?� அணி?� அணி�1 வாச&'ைக ஊ��ய 

ஆைட 'ைனகிறா�க3; விள(4 ஏ%�கிறா�க3. கணவைர& பிாி�ேதா� 

வ8�1கிறா�க3. ெச,வ�கேள நா�& பர0ைதய� த�ைம அல/காி01(ெகா�
 

ெச,கிறா�க3. தி8மா9(4ாிய ஓண விழாவி, நட�த 4017 ச�ைட 

�த�யவ%றி, ெப%ற ெந%றி வ
ைவ?� க�ணிைய?� உைடய Hர�க3 ெதளி�த 

ம1ைவ உ�
 திாிகிறா�க3. கணவ� உவ(4�ப�யாக( 4ழ�ைதைய& ெப%ற 

மகளி� 'னி� தீ��1 4ள0தி, நீராட அ1க�
 �த% Mைல( ெகா�ட மகளி� 

Sைச(4 ேவ��ய ெபா83கைள( ெகா�
 ெச�� ேகாயி�93ள 

ேதவரா��யிட� ெகா
01 வழிப
கிறா�க3. Sசாாி �8க.(4& Sைச 

ேபா
�ேபா1 பலவைக வா0திய/க3 �ழ/4கி�றன. அ/ேக மகளி� ைக 

ேகா01(ெகா�
 4ரைவ( Q01 ஆ
கிறா�க3. 

 

ெத8(களி, கைத ேபBவா� பல�; பா�
& பா
வா� பல�; Q0தா
வா� பல�. 

இ&ப�& பலபல வைகயான க�பைலக3 ம��13ளன. இ�த வைகயி, �த% சாம� 

கழிகிற1. 

 

இர�டா� சாம� வ�1வி�ட1. ச/4களி� ஓைச அட/4கிற1. வியாபார� 

ெச>கிறவ�க3 கைடகைள அைட(கிறா�க3. மகளி� 1யி,கிறா�க3. ெவ,ல& 

பாகினாேல உ�டா(கின அைடைய?� ப8&'� ேத/கா?� உ3ேள ைவ0த 

ேமாதக0ைத?� அ&ப0ைத?� வி%பவ�க3 அ&ப� அ&ப�ேய T/4கிறா�க3. 

Q0தா
கிறவ�க<� Q0த நி�0தி0 1யி, ெகா3கிறா�க3. கட, அைல யட/கின1 

ேபால யாவ8� ஓைசயட/கி0 1யி,கிறா�க3. 

 

இ&ேபா1 ந3ளிர$. சாியாக இர$ பதிைன�1 நாழிைக. கா�ேல ெச8&'� 

இைடயிேல க7B� ;ேலணி?� ைகயி, உளி?� வா<� ெகா�
, வ8� க3வைர0 

ேத��1, T/காத க�ேனா
 காவல�க3 திாிகிறா�க3. அவ�க<(40 தி8�
 

;9� ெதாி?�; காவ, ;9� ெதாி?�. மைழ மி4தியாக& ெப>தா9� அவ�க3 

வி,9� அ�'� ைக(ெகா�
 தள�7சியி,லாம, உலா$வா�க3. 

 

P�றா� சாம0தி, ெத>வ/க3 உலா$வதாக7 ெசா,வா�க3. ந3ளிர$� P�றா�  
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சாம�/ கழிகி�றன. நா�கா� சாம� வ�1வி�ட1. 

 

க�டவிCகி�ற மல�கைள?ைடய ெபா>ைகயி, தாைத உ�O� 1�பிக3 

�ர�றா�ேபால மைற ஓ1� அ�தண�க3 ேவத0ைத& பா
கிறா�க3. யாழி, 

வ,லவ�க3 காைல(4ாிய ம8த& ப�ைண வாசி(கிறா�க3. 401(ேகா%கார�க3 

யாைன(4( கவள� ெகா
(கிறா�க3. 4திைரக3 ',ைல( 4த�
கி�றன. பல 

ப�ட/கைள வி%4� கைடகைள ஏவல� ெமD4கிறா�க3. இனிய 4�வைக வி%4� 

கைடயி, இ&ேபாேத வியாபார� ெதாட/கிவி�ட1. இ,வாC மகளி� எD�1, 

சில�ெபா�(க( கத$கைள0 திற(கிறா�க3. திற(4� ஓைச ேக�கிற1. நி�� 

ஏ01� Mத�க3 வாC01 இைச(கிறா�க3. இ8�1 ஏ01வா� 'கC பா
கிறா�க3. 

ேவதாளிக� நாழிைக இGவள$ ஆயி%ெற�� அறிவி(கிறா�க3. ப3ளி ெயD7சி 

�ரB �ழ/4கிற1. 

 

எ81க3 ஒ�ேறா
 ஒ�� மாறி மாறி ஒ� ெயD&'கி�றன. ேகாழி Q$கிற1. 

காி7சா� 48வி?� அ�ன�� கைரகி�றன. மயி,க3 அக$கி�றன. பி�ேயா
 

நி%4� களி�க3 பிளி�கி�றன. Q��ேல உைற?� கர�க<� '�க<� 

�ழ/4கி�றன. 

 

இரவிேல த� கணவேரா
 ஊ�ய மகளி� �01 மாைலைய( கழ%றி 

எறி�தி8(கிறா�க3; மண, �%ற0தி, அ�த �01(கேளா
 பா(4� வா�ய S$� 

ஆபரண/க<� இைற�1 கிட(கி�றன. அவ%ைற ஏவல� ெப8(4கிறா�க3. 

 

இ0தைகய கா�சிகைள நாலாவ1 சாமமாகிய வி�ய%கால0தி, காOகிேறா�. 

 

இ&ப�7 சிற�1 ஓ/கி நி%4� ம1ைரயிேல அரச.ைடய ெவ%றி7 சிற&பா, 

பலவைக& ப�ட/க3 வ�1 4வி�1 கிட(கி�றன. ெப8� ேதாைள?ைடய மழவைர 

ஓ��யதா, அவ� வி�
&ேபான யாைனக<�, பைகவ� நா���8�1 ெகாண��த 

'ரவிக<�, பைகவZைர7 B�
 அ/கி8�1 ெகா�
 வ�த ஆநிைரக<�, ேவ%� 

நா�
 மதிைல இ�01( ெகாண��த மதி% கத$க<�, பணி�1 ேபான ம�ன�க3 

திைறயாக( ெகா�
 வ�1 ெகா
0த கல�க<� பிற$� கட�ேல க/ைகயா%� 

ெவ3ள� ெச�� ேச��நா%ேபால இ� நகாிேல வ�1 ேச��தி8(கி�றன. 

 

இGவா� வள� ெப%ற ம1ைரயி� அைம&ைப?� அ/4 வாCவா� ெசய,கைள?� 

விாி01( Qறி வி�
 ெந
�ெசழியைன வாC01கிறா� 'லவ�. 
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இரவிேல மாேதவிேயா
 1யி�� வி�ய�, எD�1 ஆைடயணி 'ைன�1 

ெத>வ0ைத, வழிப
வ� அரச�. அ&பா, தி8ேவால(க0தி�8�1, ப,ேவ� Hர7 

ெசய,கைள7 ெச>த பைட0 தைலவ�கைள?�, Hர�கைள?� அரசிய%க8ம� 

ெச>பவ�கைள?�, 'லவ�கைள?�, பாணைர?�, விற�யைர?�, Q0தைர?� 

அைழ01 வர7 ெச>வ�. பி�' அவரவ�க<(4 ேவ��ய வாிைசகைள வழ/4வ1 

ம�ன� இய,'. “அGவாேற ெச>1 �14
மி& ெப8வDதிைய&ேபால( ேக3வி0 

1ைற ேபாகிய ஆசாாிய�கேளா
 கல�1 ந�பா�?� ெபாிேயா�களி� 

உபேதச/கைள( ேக�
� H�
 ெநறி(4ாிய ெப8� ெபா8ைள( க%�� 'கC 

ெப%�7 B%ற0தாேரா
 இனி1 விள/கி நீWழி வாழ ேவ�
�” எ��. வாC0தி 

ம1ைர( கா�சிைய ��(கிறா� மர/4� ம8தனா�. 

 

மகிC�தினி1 உைறமதி ெப8ம, 

வைர�1 நீ ெப%ற ந,_ழி ையேய[1] 

 

எ�� ��கிற1 பா�
. 

 

இ�த அழகிய பா�
� ந(கீர� பா�ய ெந
ந,வாைட?� ப01& பா�
 எ�ற ச/க0 

ெதாைக ;�, ேச�(க& ெப%�3ளன. 

 

--- 

[1]. ெப8மாேன, நின(ெக�� வைரய�(க& ெப%� நீ ெகா�ட ந,ல வாCநா3 

�D1� மகிC�1 இனிதாக வாCவாயாக! 

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

11. 11. 11. 11. நிைற�த வா*�நிைற�த வா*�நிைற�த வா*�நிைற�த வா*�    

 

மா/4� ம8தனா� பா�ய ம1ைர( கா�சி தமிC& 'லவ8(4 இ�ப0ைத 

உ�டா(கிய1; ப�=� ஆ�
களாகி?� இ��� அ1 பைழய ம1ைரயி� 

வள0ைத( கா��(ெகா�
 இ�'�01கிற1. அ1 பாட&ெப%ற அ&ேபாேத 

ம8தனா� எதி�பா�0த பயைன உ�டா(கிய1. அரச� ப��ைற அ�த& பா�ைட( 

ேக�டா�. தன(4 அறி$ைர Q�வத%காகேவ ம8தனா� அைத& பா�னா� எ�பைத 

அவ� ந�4 ேத��தா�. ெச�ற நா�களி, சி�தைனைய ஓ��னா�. ேபா�, ேபா� 
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எ�ேற பல கால0ைத( கழி01வி�டைத நிைன�1 இர/கினா�. அற� வளர$� 

H�
 ெநறி(4ாிய திற� வளர$� எ�ன எ�ன ெச>யேவ�
� எ�� 

ெபாிேயா�கேளா
 இ8�1 ஆரா>�1 அவ%ைற7 ெச>ய0 தைல&ப�டா�. 

 

அவ.ைடய ெசய,களா, 4ள/க<� ஏாிக<� ெச&ப� அைட�த1 ேபால, 

உைட�1 ேபாயி8�த சா�ேறா� உ3ள�� 'லவ� ெந�ச�� கவைல தீ��1 

நிைறவைட�தன. க8விேல வ3ள�ைமைய?ைடய அரச� தா� ேபாாிேல ெப%ற 

ெபா83கைள வாாி வாாி வழ/கினா�. ந,ல ேவ3விகைள7 ெச>தா�. 

அற01ைறகைள வள�0தா�. ெத>வ0 தி8(ேகாயி,கேள எ
&பி0தா�. 

வழிபா
க3 சிற&'ட� நைடெபற7 ெச>தா�. பலேவ� விழா(க3 நட0தினா�. 

 

அ&ேபா1 அவ.(ேக அைமதி ெய�ப1 இ�ன1 எ�ற உண�7சி பிற�த1. ஞான 

;,கைள0 த(கா� வாயிலாக( ேக�டா�. இ�த அைமதியிேல கிைட(4� 

இ�ப01(4 ஈ�,ைல எ�பைத அEபவ0திேல ெதளி�தா�. 

 

பிற நா�டா� வ�1 பா�� நா��, நில$� அைமதிைய( க�
 விய�1 

பாரா��னா�க3. ம(களிட� உ3ள மன நிைற$ அவ�கைள( கவ��த1. ஆ(க 

ேவைலகளி9� அைமதி ெப�� வழியி9� ஈ
ப�ட அரசைன வண/கி& 

ேபா%றினா�க3. ேவ%� நா�
 ம�ன�க3 ெந
�ெசழியனிட� ந�'& S�
 

அ�(க� ைக?ைறக<ட� வ�1 க�
 மகிC�தா�க3. அவ� ெச>?� ந% 

க8ம/க<(40 1ைணயாக நி�� ஏவ, ெச>தா�க3. 

 

இ�த(கா�சிைய( க�ட மா/4� ம8தனா8(4 உவைக தா/கவி,ைல. 

 

ஆ�ற ேக3வி அட/கிய ெகா3ைக 

நா�மைற �த,வ� B%றமாக 

ம�ன� ஏவ, ெச>ய ம�னிய 

ேவ3வி �%றிய வா>வா3 ேவ�ேத[1] 

 

எ�� பா�னா�. 

 

'லவ�க3 அவ� 'கைழ& பலப�யாக விாி01& பா�னா�க3. யாC வாசி(4� 

பாண�க3 வ�1 பா�& பாிசி, ெப%றா�க3. ெபா8ந8� விற�ய8� Q0த8மாகிய 

கைலஞ�களி� கைலைய அைமதியாக இ8�1 Eக��1 பாிB பல வழ/கினா� 

அரச�. 
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4�ம(க3, த� 4ைறகைள ேவ�
� ெபாDெத,லா� அரசைன அOகி எ
01 

இய�பி, அவ� அவ%ைற( ேக�
 ஆவன ெச>வதனா, 4ைறக3 நீ/கி இ�ப� 

ெப%றா�க3. ெதாழி9� கைல?� சிற�1 விள/கின. அற� மலர$� ெபா83 

கனிய$� இ�ப� ெபா/க$�, ம(க3 த� அரசைன& ேபால H�
 ெநறி(4ாிய 

ந%ெசய,கைள7 ெச>வதனா, அைமதி ெப8க$� எ/4� வள வாC$ ம,கிய1. 

 

'ற& பைககைள( கைள�1 ெவ�� மி
(கிேல தைல நிமி��1 நி�ற பா��ய� 

ெந
�ெசழிய� இ&ேபா1 அற01ைறகைள நிைறேவ%றி, ெம>�ஞான ெநறியிேல 

சி�ைதைய7 ெச90தி, இைற வழிபா
� ெபாிேயாைர& ேபணலாகிய 

ந%ெசய,கைள0 தவறாம% ெச>1, அைமதி?� நிைற$� ெப%� வாC�தா�. அக& 

பைகயாகிய ேபா� ஆைச?� ேபராைச?� அவனிடமி8�1 ஒழி�தன. 

 

அவ� 'கC நா
கட�1 ெச�ற1. த�டமிC& பாட,களி, நி�� கால/ கட�1� 

வ�1 அ&'கC மண(கிற1. 

--- 

[1]. அைம�த ேக3விைய?� ஐ�'ல.� அட/கிய விரத/கேள?� நா�4 

ேவத0ைத?�ைடய அ�தண� B%றமாக, ேவ�த� த(க ஏவ,கைள7 ெச>ய 

நிைலெப%ற ேவ3விைய7 ெச>1 ��0த ேவ�தேன! 

---------- 


