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1. தைலவியி� ()க�, பா* கற�பவ� தவ,, தைலவனி� ேசா�ப*. 
 
கடலி� மீ2 கதிரவ� ேதா�றி� 
பட
� கதி�)ைக பா34சி4 ச�னலி� 
வழிேய, க�6லி* ம7ைகைய எ9�பினா�. 
விழிதிற:2 ம7ைக, மீ��� 2யி�றா%. 
 
அ�ேபா2 மணி=� ஆறைர ஆனதா* 
எ�ெபா9 2�ேபா* இ@ச� எ�ற 
மா� கற�பவ� வ:2 கற:2 
பாெலா� ெச�ைப, Aைலயி* க�6ய 
உறியி* ைவ)கா2-உரலி� அ�ைடயி* 
ைவ�2� ேபானா�. ம7ைகயி� கணவேனா, 
ெசா�ைத� ப*ைல4 �ர�6ய ப6ேய 
சா3CநாE காலியி* சா3: தி
:தா�. 
 
2. Gழ:ைதயி� அ9ைக, ைபயனி� ெபா3; த:ைதயி� ேபா)G. 
 
தாேயா 2யி*வதி* தனிைம ெபாறாம* 
ேநா=ட� Gழ:ைத I, தடைவ 
அ�மா எ�,� அ�பா எ�,� 
க�மிய ெதா�ைடயா* க�தி) கிட:த2! 
 
ெப@ய ைபய� பி�ைட=� வைடைய=� 
க
தி, Kதலி* ைகயா* சா�பைல� 
ெதா��� ப*ைல=� ெதா�ேட, உரலி�  
அ
கி* இ
:தபா* ெச�ைப, விைரவி* 
()கி, Kக�ைத4 �
)கா3) க9வினா�; 
பா)கி இ
�ப2 பா* எ�றறி:2 
க62 ெச�ேற "இைடய� இ�ப64 
ெச�பி� பாைல4 சி:தினா�" எ�,, 
ந��� ப6ேய நவி�றா� த:ைதபா*! 
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த:ைதயா� "நாைள) க:த இைடய� 
வ:தா* உைத�பதா3 வா3மல�:" த
ளினா�. 
 
3. ைபய� காைல)கட� K6)காம* உணC�ண� ெதாட7கினா�; 
இர�� பEகளி� மைறC. 
 
பி��) கா@ த�6னா% கதைவேய 
தி�ெட�, கதைவ� திற:தா� ெப@யவ� 
பி�ைட=� வைடைய=� த�6* வா7கினா� 
ெப�6 மீதி* இ��� கா�:தா� 
ஆவலா3 அவEைற அ
:த� ெதாட7கினா� 
நாவி* இ�ைகயி*, ந�வயி, வலி�த2 
ெவளி)G� ேபாக ேவ��ெம� ,ண�:தா� 
வைடயி� �ைவேயா விேட� விேட� எ�ற2 
ெகா*ைல ேநா)கி4 ெச*லC� 26�தா� 
ெம*O� வைடைய வி97கC� 26�தா� 
வி*ல�� ேபால மிகவிைர வாக 
ந�விE கிட:த நாைய மிதி�2� 
படபட ெவ�, பாைனைய� த%ளி) 
க�றி� கயிEறா* கா*த�) GE, 
நி�ற ப�வி� ெநEறியி* ேமாதி 
இர�� பEக% எ7ேகேயா ேபா��� 
�ர�ெட9: ேதா6� ேபானா� ெகா*ைல)G! 
 
4. தைலவி எ9:தா%; சாணமி�டா%; ேகாலமி�டா%; 
அவைள) க�ட பகலவ� ந�7கினா�. 
 
நாயி� அலற* நEப�) கதற* 
பாைனயி� படபடா ைபயனி� ஐேயா - 
இ�தைன Kழ)கி* ஏ:திைழ �ர�� 
ெபா�த* மர�தி� �9�ேபா* ெநளி:ேத 
எ9:தா%. அவேளா, பிழி:2 ேபா�ட 
க
�பR ச)ைகயி� கEைறேபா* இ
:தா%. 
இ2தா� பாைத எS� உண�வி�றி 
ெம2வா3 அைறயினி�, ெவளியி* வ:தா%. 
பாதி திற:த ேகாைதயி� விழிேயா 
பலகைற ந�வி* பதி:த ேகா�ேபா* 
ேதா�றிE,! ம7ைக ()க� ந�7கா2, 
ஊ�,� அ6க% ஓ3:2 த%ளா6னா%. 
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உைட:த ெப�6 ேம* கிட:த பி�ைட� 
ெதாட�:2 நா3 தி�ப2� ேதா�றவி*ைல. 
நட:2 ெச�றவ% நEப� C)ெகதி� 
கிட:த சாணிைய) கிளறி எ��2 
மீ:தபாE ெச�பி* வி92 கைர�24 
சா3:2 விடாம* தாைழ� திற:2 
ெத
வி� Gற�6* ெதளி�தா%! அவ%Gழ* 
K%ள� ப�றி K92ட* சிலி��த* ேபா* 
ேமெல9:2 நி�, வி@:2 கிட:த2! 
வாலிழ:2 ேபான ம:தி Kக�தா% 
ேகால மிடC� Gனி:தா%; தாமைர 
ேபால எ9த� ேபா�ட தி�ட� 
சிறி2 தவறேவ ேத3:த 2ைட�ப�  
அவிV:2 சித,ேம, அ�ப6 K6:த2! 
ெபா�நிற) கதிெரா� ேபா:த பகலவ� 
இ:நில ம)க%பா* த�விழி ெசO�தினா�! 
ேகால� ேபா�டவ% ெகாRச� நிமி�:தா%. 
காைல� ப@தியி� க�க% ந�7கின! 
 
5. தைலவி, தைலவ�, ைபயS)G ம
�2வ�, சாணி ஒ�தட�. 
 
Gற�6 னி�, ேகாைத, உ�ெச�, 
கணவனி� எதி�வ:2 ைகேயா3:2 G:தினா%. 
 
காைலயி* �2�ேப4�) காண லாயினா�. 
த�ன
 மைனவிைய� ெபா�னிக� கணவ� 
"எ�ன மணிய6?" எ�, ேக�டா�. 
"ச�6மணி� ெபாறி)G4 சாவி ெகா�)க 
அ�ைட வ ��டாைன அ�ேற அைழ�ேத�; 
வரேவ இ*ைல மாமா" எ�றா%. 
அ:த ேநர� அ�ைட வ ���) 
க:த�, Gைட=� காலிE ெச
��மா3 
வ ��6 னி�, ெவளியிE ெச*வைத� 
பா��த கணவ�, "பார6 அவைன, 
அதEG% ேவைல அைன�2� K6�2) 
கைட)G4 ெச*O� க
�ைத" எ�றா�. 
"வி6யா ARசி வி6= K�ேப 
ேபானா* ந�=� ேபாக ேவ��ேமா?" 
எ�, Zறி இளி)க லானா%. 
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ெப@ய ைபய� அ
கி* வ:தா� 
வைட=� ைக=� வா=� ��[மா3 
நைடெமலி: ேதஅவ� ந�[த* க�ேட 
'எ�ன எ�ன' எ�,ேக� டா%தா3. 
��ைன அ
��ேபா* �திதா3 Kைள�த 
இர�� பEக% இ*ைலஎ� ,ைர�தா�. 
வ �7கிய உத��ேநா3 தா7கிேல� எ�றா�. 
உ
�ைட4 சாணிைய ஒ
Kைற ]சினா* 
ம,ெநா6 ஆ,ெம�, ம7ைக ம
�2வ 
மைறI* வG�த வ�ண� Zறினா%. 
பிறகா க��� பி�ைட� தி�பா3 
ேவைல) கா@ வி6:தபி� வ
வா% 
பாைல) கா34சி� ப
கலா� எ�றா%. 
எ�டைர அ6)ைகயி* இ�ப64 ெசா�னா%. 
 
6. பி�ைட நா3 தி�ற2, மீ��� வா7கிய பி��)G� தைலவ� �ற�ப�கிறா�.  
�திய பி�ைட உ�ண� ைபய� உத� இட:தரவி*ைல. 
 
அ9ARசி பி�ைட அ[கினா�. நா=�  
ந9விE,� பி�ைட ந�, தி�,. 
ெதா��4 �ைவ)க� பி�6* லாைமயா* 
ெப@ய ைபய� சிறிய ந@ேபா* 
ஊV ஊV எ�ேற ஊைளயி� 6
:தா�.  
 
வ �� ெப
)G� ேவ�� வ:தா%! 
சைமய* ெச3=� ச7கிலி வ:தா%! 
கைட)ெக� றைம:த கண)க� வ:தா�! 
Zட�2 ந�வி* ஏ� வி@�ேத 
ம,ப6 வா7கிய வைடைய=� பி�ைட=� 
ச7கிலி பைட�தா% தைலவ
) காகேவ! 
ப*ைல4 �ர��ேவா� பா��தா� அதைன, 
ெம*ல எ9:தா�, ெம*ல நட:தா�. 
காைல) கடைன) கழி)க) க
தினா�. 
 
பி�ைட=� வைடைய=� ெப�6யி* G:தி) 
கி�ட இ9�தா� கிழி:தவா3� ெப@யவ�. 
அவSட* ெகாRச� அைச:த2. வா3எயி, 
கவைல மா�6� க9�2� ேபால 
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வ �7கி இ
:ததா* ெவ�)ெகன வலி�த2! 
தா7கா2 ைகயா* தடவி� பா��தா�! 
ேநா=� ெப@யவ� ேநா)க வி*ைல! 
வாயி* ^ைழய வைட)G வழியி*ைல! 
 
7. பி%ைளயி� ேநா3)G� பி��� திணி)க�ப�கிற2. 
மEறவ�)G� பி�� ேவ�டா� எ�, K6:த2. பி%ைள)G வாயி*ைல. 
 
வ ��6� தைலவி ந��6ய காO� 
ஆ�6� க�த*ேபா* அ
ைம� பா��மா3) 
Gழ:ைதைய ைவ�2) G:தி யி
:தா%. 
இழ:த உயி@* இ�மி யளC 
பி%ைளயி� உடெலா� பிைண:தி 
:ததா*, 
வ%ளி) ெகா6=� வத7கிய ைத�ேபா* 
தா3ேமE பி%ைள சா3:2 கிட:த2. 
 
தாேயா ச7கிலி த�ைன அைழ�2 
"வா7கி வ:த வைடைய=� பி�ைட=� 
ெகா��வா பசிய6 Gழ:ைத)" ெக�றா%. 
த�6* வைட=� பி��� ெகா�� 
ச�ெடன ைவ�தா% ச7கிலி எ�பவ%. 
 
Zட�2 ந�வி* ஏ� வி@�2 
ைவ�த பி�ைட=� வைடைய=�, வ:2 
ெமா3�த ஈய� Kத*வ� தி�றா�! 
ம,ப6 ஒ
பி6 வாயி* ைவ)GK� 
சி,ப6 அளவி* தி�)ெகன உமிV:தா�. 
 
அதனா* அைத அவ� அ
:2த* ந�7கி, 
ைகயினா* "ேவ�டா� வைட" எ�, கா�6னா�. 
 
ெப@ய ைபய� பிைச:தா� பி�ைட! 
ஒ
2ளி Zட உ�ணமா� டாம* 
ெகாரெகார ெகாழெகாழ ெகாணெகாண எ�றா�. 
இத� ெமாழிெபய�� ெப�ன எ�றா* 
"எயி, வ �7கி இட�ைத மறி�த2 
தி�பதE ெக�ன ெச3ேவ�?" எ�பதா�. 
ைபயனா* இ�ப6� பகர K6:த2. 
பி�ைட வாயி* இ��� திணி)G� 
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தாைய ேநா)கிஅ� த�)G) Gழ:ைத 
"தாேய என)கி2 சாG� ேநர�"எ�, 
வாயா* ெசா*O� வ*லைம இ*ைல. 
அறிெவS� ெவளி4ச� அ7ேக யி*ைல. 
மடைம ம��� மகிV:2 கிட:த2. 
 
8. பி%ைள நிைல)G) காரண� ேதா�றிவி�ட2 தைலவி)G! 
 
த:தி=� ஆணி=� தள�:த யாVேபா*  
Zட�2 ந�வி* வா6ய ச
Gேபா* 
ெப@யவ� பாயி* �
�� கிட:தா�. 
எ�� Kறி:த வ��லி =ட�ைப) 
க�ேம* கிட�திய கா�சிேபால 
ஓ3Cட� தைலவ� ஒ
ப) க�தி* 
சா3CநாE காலியி* சா3:2 கிட:தா�. 
 
வயிEறி� உ�பலா* வாயிலா) Gழ:ைத 
உயிைர இழ)க ஒ�பா2 கிட:த2; 
 
நைடவ �� 6னிேல கைடயி� கண)க� 
ெந�: ()க�தி* ப6:2 கிட:தா�. 
ேவைலெச3 ேவா�க% Aைலயி* G:தி 
மாைல ேநர�தி� வரCபா�� தி
:தன�. 
 
இ*ல� தைலவி எ�ண லானா%: 
Gழ:ைத =ட�பி* ேகாளா ெற�ன? 
வள�)G� Kைறயி* மாEற மி*ைலேய! 
களி��, பி�தைள ைக�பட) ைக�பட 
விள7G,� அ2ேபா*, ேவைள ேதா,� 
கனிநிக� உட�பி* க�ைண ைவ�2� 
பனிபிணி யி�றி� பா�)கி� ேறேன! 
என�பல வா, நிைன)G� ேபா2 
ெந�ைட ய�தைல G�ைட இைற�பினி* 
ப�டைத� ேபா*அ� பாைவயி� ெநRசி* 
ப�டேதா� எ�ண�! பா�ைவ தி
�பினா%: 
"ம:திர) கார� வர���" எ�றா%. 
அ:த4 ச7கிலி, "அவ� ஏ�" எ�றா%. 
"இ:த வ ��6* இ
ள� �G:ததா* 
ெநா:த2 Gழ:ைத ேநாயா*" எ�றா%. 
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"வால� எ�S� ம:திர) காரைன 
அைழ)கி� ேற�"எ� றைற:தா% ச7கிலி! 
"ச@ேபா!" எ�, தைலவி ெசா�னா%! 
நாழிைக ேபா)கா2 நட:தா% ச7கிலி! 
"ஏழைர ஒ�ப திராG கால� 
இ�ேபா2 ேவ�டா�" - எ�றா� தைலவ�. 
வ ��6� அரசி=� ேவ�டா� எ�றா%. 
நட:த ச7கிலி ந�ெறன� தி
�பினா%. 
ேவைல) கா@=� வ ��6� தைலவி=� 
நாைல:2 கடCளி� நEெபய� Zறி) 
கா�ப�ீ எ�, கா��7 க�6 
ேவ�பிைல ஒ6)G� ேவைலயி* ^ைழ:தா�. 
 
9. வரேவ�6ய பண� ந*ல ேவைளயி*தா� வ:த2. 
 
வ ��� K�க�6* வ ���) காரS� 
"கா��K�" ெதS� கண)கS� ஏேதா 
ஓைச கா�6� ேபசி யி
:தன�. 
அ:த ேநர� அ:த இட�தி* 
பா)கி=� வ�6=� ப��4 ெச�6 
()கி வ:2 ெதாைகயா3 எ�ணினா�. 
வ ���) காரS� வ ���) கண)கS� 
சீ�ைட எ��24 ெச*O ைவ�தா�. 
ப��4 ெச�6 பக
 கி�றா�: 
"இராG கால� எ�6� ேபானபி� 
தரேவ� 6யைத� த:ேத�; ஆயிS� 
த:த பண�ைத4 ச@யா3 எ�ணி4 
ெசா:த� ெப�6யி* �
)கா3 ைவ�ப�ீ" 
எ�, Zறி எ9:2 ேபானா�! 
 
10. வ ��6� (3ைம, எலி)Z�2, ]ைன மகிV4சி, எறிப�� G�ைப. 
 
இனிதா3� பக*மணி பனிர� டான2 
பழ7கல அைற)G% ப27கி யி
:த 
கிழஎலி க%தா� கிைளஞ ேரா� 
Zட� திEசி, G�டா� ேமO� 
மா6� ப6யி* ம�Gட: தனிO�, 
ஆட* பாட* அர7G ெச3தன. 
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தயி@� ெமா:ைதயி* தைல �காததா* 
ந,)ெக�, சா3�2 ந)கிE,� ]ைன! 
 
வ6�த ேசாEைற வ�6லி* க�� 
த6�த6) கா)ைகக% சலி)க� தி�றன! 
 
வ ��6S% காE, வ ��: ேதா,� 
ேமா�� வைளயி* ெமா3�த ஒ�டைட 
]மைழ யாக� ெபாழி=� தைரயி*! 
ஊைம) G�ைபக% உ�ெம�, ேமெல9�! 
 
11. தைலவ� சா�பிட K6யவி*ைல; 
இல:ைதe�)G� �ற�பட ேவ�6யதாயிE,. 
 
ச7கிலி தைலவைர4 சா�பிட அைழ�தா%; 
அ7ேக பசியா* அழி=� தைலவேரா 
ெம2வா3 எ9:தா�; அேத ேநர�தி* 
எ�ேபா 2�ேபா* இர�� ப*லிக% 
பளபள ெவ�, பாடேவ, தைலவ� 
மீ���நாE காலியி* விைசயா34 சா3:தா�. 
அ:த ேநர� அ7Gநி� றி
:த 
கண)க� தைலவைர) கனிCட� அைழ�ேத 
"இ�, ந�7க% இல:ைத e�)G4 
ெச�, வRசக� சிEற� பல�ைத) 
க�� பண�ைத) ைகய� வா7கி) 
ெகா�� வ
வதா3) Zறி ன ��கேள! 
ஐதரா� பா)க� அவ� ஓ6வி�டா* 
ைபதரா வழ)G� பய�படாேத 
ப�2� ைபக% பறிேபாக லாேமா?" 
எ�, பலC� எ��24 ெசா�னா�! 
"ந�, ந�, ெச�, ந�ஒ
 
காைர� ேபசி) க6தி* ெகா��வா. 
அ4சார� பண� ஐ:2f பா3ெகா�. 
கட� ப�டவைன) ைகய� பி6)க 
அரச காவல� அ7ேக இ
�பேர* 
ஐ:2 fபா3 அவ@ட� ெகா��2 
ேவ�6ய ஒ97Gட� விைரவி* அைழ�2வா" 
எ�றா� தைலவ�! ஏகினா� கண)க�. 
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12. தைலவ@� ைம�2ன� வ
கிறா�; வரேவ�டா� எ�, வரேவEறா�. 
 
ள% ள% எ�, ெவ%ைள நா3, வ ��6� 
வாயிலி*, யாைரேயா வரேவE கி�றைத 
வ ���) கார� ேக�டா� காதி*, 
ந��6னா� தைலைய வ ��6� ெவளியி* 
ைம�2ன� ஊ@னி�, வ
வதா3 அறி:தா�. 
வா
� வா
� வா
� எ�றா�. 
ைம�2ன�, வ:ேத� வ:ேத� எ�, 
வாயிE ப6ேம* ைவ�தா� காைல. 
இடறிE,) கா*! இ
�இ
� ம4சா� 
வராத�� ம4சா� வராத�� எ�றா�. 
இ*ைல இ*ைல எ�றா� ைம�2ன�. 
 
(ய Gறிதா� ேதா�,� வைர)க� 
வாயிலி* காைல ைவ)கலா காெதன 
ைம�2ன�, எதி@* மா��) ெகா�6லி* 
ெமா3)G� ெகா�)களா* A�� 6
:தா�. 
கா
� சாவ6) காவல ேரா� 
ேந@* வ ��ெடதி� நி�ற2 வ:2. 
விைரவா3 உ�டா�; விைரவா3 ஏறினா�; 
விைரவா3) கா
� ெத
ைவ அக�ற2. 
கண)கS� அ:த) கா@* ெச�றா�. 
 
13. தைலவி=� அவளி� அ�ணS� ேப�கிறா�க%; 
Gழ:ைத)G� ப�ட� வா7கி வ:தா� மாமா. 
 
ைம�2ன� வ �� வ:2 ^ைழ:தா�. 
ஒ�த அ�பி� உட�பிற: தாைள� 
"த7ைகேய எ�ன அ7ேக ெச3கி�றா3? 
உட��) ெக�ன? Gைறபா 6*ைலேய? 
Gழ:ைத) ெக�ன? ஒ�, மி*ைலேய? 
ெப@யவ� நல�தி* பிைழபா 6*ைலேய? 
G6�தன� எgவா,? த6�தன� இ*ைலேய?" 
எ�, ேக�டா�. எதி@* நி�றவ% 
"இ
)கி� ேற�நா�" எ�, Zறினா%. 
சாகா தி
�ப2 தன)ேக விய�ேபா? 
 
* * *  
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அ7G� பாயினி* அய�:2 கிட:த 
வாயிலா) Gழ:ைதைய ைம�2ன� க�டா�. 
இய�ப K6யா இர)க� அைட:தா�. 
அgவிர) க�தி� அறிGறி யாக� 
(7G� பி%ைளைய� 2ய
ற எ9�பி 
வா7கி வ:த மா�பழ� அைன�ைத=� 
ஆ7ேக Gழ:ைத அ�ைடயி* பர�பினா�. 
]:தி க�6ய ெபா�டண� அவிV�2) 
ெகாRச� அ%ளி) Gழ:ைத Kக�ெததி� 
வRச� இ�றி ைவ�2) "Gழ:ைதேய 
பா7ெகா� தி�ன� பழK� ]:தி=�  
வா7கி வ:ேத� ம
:2ேபா*" எ�றா�; 
ஓ�ைட ந�)கி உ%ள �� த�ைன) 
கா�6 விளா�பழ� க
�தா3� தி�எ�, 
அைத=� Gழ:ைதயி� அ�ைடயி* ைவ�தா�! 
Gழ:ைத கிட:த Zட ெம*லா�  
உ9:2 கிட:த ஒ
கள� ேபாலC� 
ேவ�பி� பழ�] வி@தைர ேபாலC� 
ஈயி� கா�� எ,�பி� கா�� 
ஆயிE,! ைம�2ன� அ��ற� ெச�றா�. 
 
14. ெப@ய ைபயS)G விைளயா��� 2�பா)கி! அைனவ�)G� மகிV4சி! 
 
அ7ேக, ெப@யவ� அ�)கிய இர�� 
K�ைடேபா* உத�க% K�ேன ேதா�ற 
ம*லா:2 மா�ைப ம,�ற� தி
�பா2 
ெசா*O� இ�றி� 26)G� ெநRேசா� 
மா�பழ� விளா�பழ� வ:த வழியி* 
காைத4 ெசO�தி) க�ைண4 சா3�2 
மாமைன எதி�பா�� (ைமேபா* அ9தா�. 
மாமேனா ெச�ைனயி* வா7கி வ:த 
ைக�2� பா)கிைய) ைகயி* ெகா��தா�. 
ெப@யவ� உத�க% சி@�தாக ேவ���! 
ெவ%ைள� பEக% ெவளி� ேதா�றாம* 
பிண� சி@�ப2ேபா* ெப@2� சி@�தா�. 
த7க மாமனா� தாK� சி@�தா�. 
உ@யவ% இதைன உண�:2 சி@�தா%. 
ைக�2� பா)கி ெம3�2� பா)கிேபா* 
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வி�ெத�, த)ைக விலகி ெவ6�பைத 
மாமனா� கா�6னா�. ம7ைக=� ைபயS� 
விய�பைட7 தா�க%.வ ���) கா@ேயா 
"அ�ணா அதைன அ:த� ெப�6ேம* 
ைவ�2 வி�7க% ைவ�2 வி�7க% 
அவனிட� ெகா�)க லாகா" ெத�றா%. 
அgவா றதைன அ7ேக ைவ�தா�. 
 
15. ைபயனி� சாதக�, ைக�பி%ைள)G4 சாேவ கிைடயா2. 
 
"எ�ன
: த7ைகேய இ:த� ெப@யவ� 
ந�றாக� ப6) கி�றானா? ெசா*" 
எ�றா�. த7ைக இய�� கி�றா%. 
"சாதக� பா��ேதா�; ச@யா3 அவS)G� 
ப�ெதா�ப தா�� ப6�� வராதா�. 
இ
பதி* உலைகேய எ�னெத� பானா�" 
எ�,த� அ�ண னிட�திE Zறினா%. 
"ைகேயா 6:த) ைக) Gழ:ைதயி� 
Gறி�ைப=� பா��தா* GEற ெம�ன?" 
எ�, ேக�டா� பி�S� அ�ண�. 
"கா�6ேன� Gழ:ைதைய) க*லி* ()கி� 
ேபா�ட ேபாதிO� ேபாகாதா� உயி�; 
ெதா�i, வயெத�, ேசாசிய� ெசா�னா�. 
ம:த� தாேல வ:த நலிஇ2! 
இ:த வ ��6* இ
ள� �G:ததா* 
நலிஇg வா, வலிC ப�ட2. 
வள
� பி%ைள)G வயிE,) ேகாளா, 
வ
வ2� ேபாவ2� வழ)க: தாேன! 
நாைள)ேக இ2 ந�றா3� ேபா3வி�� 
ஏ9 மைலயா� இர)க� ைவ�பா�. 
கா�பா3 எ�, கா��� க�6ேன�." 
எ�, த7ைக இய�பினா%. அவேனா 
"சைமய* ஆனதா த7ைகேய" எ�றா�. 
 
16. அ�ண� த� பசிைய) Zறினா�; த7ைக  
அவ� ஏறி வ:த வ�6ைய ெம4�கிறா%. 
 
"ஆமா� இ:த அைல4சலி* உ7கைள4 
சா�பி�� ப6=� சாEற வி*ைல" 
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எ�றா%. "ெவ:ந�� இ
)Gமா" எ�றா�. 
"ஆமா� ஆமா� அ��பி* ெவ:ந�� 
ெகாதி)க ைவ�ேப� Gளி�ப�ீ" எ�றா%. 
"ெவEறிைல ெகாRச� ேவ���" எ�றா�. 
"ஆமா� ஆமா� அைத=� மற:ேத�" 
எ�, Zறி ஈ:தா% ெவEறிைல. 
ெவEறிைல ேபா�டா�. ெவறி�2� பா��தா�. 
சா�பிட4 ெசா*லி) Z�பிட வி*ைல. 
பசியா* அ�ண� பைதபைத) கி�றா�; 
26�ேபா� த7ைகபா* ெசா*ல லானா�; 
"வி6ய நாO)G வ ��ைட வி��) 
கிள�பி ேனனா? கிளிய j@* 
சிE,ண C)G4 �Eறி� பா��ேத�. 
அக�பட வி*ைல; அதEG% வ�6=� 
�ற�ப� டதனா* ெபா�)G� பசி=ட� 
ஏறிேன�; இ7ேக இழி:ேத�" எ�றா�. 
இ:த) கைதைய இய�பி� தன2 
ெபா,)ெகாணா� பசிைய� �க�றா�. அவேளா 
எ7க% அ�ண� ஏறி வ:த 
வ�6ேய வ�6 வ�6ேய வ�6 
எ�, வ�6யி� இய*ைப� பEறி 
எ�ணி மகிV:தா%! ம�ணா7 க�6! 
 
17. மாைல ஏ9 மணி)G) கா�பி K6கிற2. 
 
அ�ண� உடேன அ
கி லி
:த 
உணC வி�தியி* உ�� வ:தா�. 
Gற�ைட� ()க�, Gழ:ைதயி� அ9ைக, 
ெப@யவ� உத�க% �@:த இ�ன*, 
இவE,ட� மாைல ஏ9மணி ஆயிE,. 
 
* * *  
 
ேவைல) கா@க% பாைல) கா34சி 
நாைல:2 ெச�� ந�றா3) G6�தபி�, 
தைலவிைய எ9�பி� த:தா�, G6�தா%! 
ெப@யவ� G6�ப2 ச@ய*ல எ�ேற 
இ
பணி� ெப�6
� இ
ெச�� G6�தா�. 
அ
ைம யான அ�ணைன எ9�பி 
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ஒ
ெச�� கா�பி த
�ப6 தைலவி 
இய�பினா%. ச7கிலி எ9�பினா%. எ9�பி 
கா�பி கீ�பி சா�பி� கி�ற�ரா 
ஏEபா� ெச3யவா எ�, ேக�டா%. 
ேவைல) கா@யி� வி
�ப� ப6 அவ� 
ேவ�டா� எ�, விள�பி வி�டா�. 
 
18. மRச%தா% தி
மண�தா%தாேன ேவெற�ன? 
காகித� ப6)ைகயி* தைலவ� வ
கிறா�. 
 
அ�ண S�த7 ைக=� ெந
7கிேய 
பிற:த ஊ�) கைதக% ேபசலா னா�க%: 
"நம2 வ ��6� நாலாவ2 வ ���) 
கமல� 2)G) க�ணால� எ�, 
காயித� வ:த2 க�kரா?" எ�,த� 
அ�ணைன) ேக�டா%. அ�ண� சி@�2) 
"கமல� இற:2 கண)கிலா நா�க% 
ஆயின" எ�றா�. அ2ேக�� ம7ைக 
இ*ைல அ�ணா இேதா பா
ெம�, 
மRச% உைற)G% வ:த அRசைல) 
ெகா�� வ:2 ெகா��தா%; அைத அவ� 
ேமOைற கிழி�2 நாOெசா* ப6�தா�. 
அதEG% கா
� ெபா2)ெக�, வ:த2. 
வ ���� தைலவ� வ ��6* ^ைழ:தா�. 
சா3C நாEகாலியி* சலி��ட� சா3:தா�. 
"ஐதரா� பா)க� அவ� ேபா3வி�டா�. 
பணK� ேபான2; பEறா) Gைற)ேகா 
இ�, fபா3 இ
ப� ைத:2�, 
ப�6னி ேயா� பற:2 தி@:த 
ெதா*ைல=� வ �ணா3� ெதாைல:தன" எ�றா�. 
அ:த ேநர� அ�ண� அ7ேக 
தி
மண அைழ�ைப விைரவா3� ப6�தா�. 
ஏ�6னி* இ
:த ெத�ன ெவ�றா*: 
"அ��ைட யவேர அg வாசாமி 
ஐ:2 நாளி* ஐதரா� பா)க� 
ேபாவதா3� தி�ட� ேபா�6
) கி�றா�. 
க6த� இதைன) க�ட Cடேன 
வ:தா* ெதாைகைய வ�6=� KதOமா3 
வா7கி விடலா�, வ:2 ேசரC�. 
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அ7கவ� ேபானபி� இ7Gந�� வ
வ2 
வ �ேண இ7ஙன� வ �ராசாமி." 
 
19. தைலவ� எ@4ச*; இ
வ� ச�ைட  
வ:த அ�ணS� ேபா3வி�டா�. 
 
எ�ேபா2 வ:த தி:த) க6த� 
எ�, தைலவ� எ@4சலா3) ேக�டா�. 
ஏெழ�� நா%K� இ7G வ:த2. 
தி
மண� 2)G4 ெச*லமா�k� எ�, 
அ��ப7 கைரயி* அதைன ைவ�ேத�. 
இதனா ெல�ன எ�றா% தைலவி. 
இ2வா தி
மண� எ�றா� தைலவ�. 
மRச% க6த� தி
மண� அ*லவா? 
எ�, Zறினா% எ*லா� ெத@:தவ%. 
பதேர எ�, ப*லவி ெதாட7கினா�. 
அட)ெக� ெற��தா% அவ%அ^ ப*லவி! 
"எ7கி
: தாய6 எ�G6) கி�ப6 
ம7கி� ேபாக ைவ�தா3 கால6 
ெபா7க லா�6 யாக� ேபா�ப6 
�@வ ெத*லா� மிகC� அ9�ப6" 
எனேவ இ�ப6 K6�தா� Kதல6! 
தாS� ெதாட7கினா% தாள� தி�ப6; 
"ஊ
) கழி�தா3 உ
�பட வாந� 
நா��) கழி�தா3 நல�பட வாந� 
இனி=� ஊ@* எ�பட வாந�" 
எ�, Zறி எ9:தா% அ�ைம. 
இர�டா� அ6ைய இ�ப6 K6)GK� 
வ:த அ�ண� வ:த வழிேய 
ச:த6 யி�றி4 ச�தியிE ெச�றா�. 
 
20. தைலவ� ேகாபி�2)ெகா�� �ற�ப�கிறா�. 
 
வ ���) கார� ேமO� ெதாட7கினா�; 
இ:தா6 எ�ேற எ��த6 ைவ�2� 
ப:தா 6�ேவ� பா�என) Gதி�2� 
ப*ைல) க6�ேத பர)க விழி�ேத 
ெகா*ைல) ேகா6) ேகாைல� ேத6 
வி�ேட னாஎன மீைச K,)கி4 
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ச�ெடன இ2தா� த)க ெத�, 
2�ைட எ��2� ேதாளி* ேபா��4 
��ெடலி வா*ேபா* ெதா7G� தைலமயி� 
ேகாதி ^[)கா3) G�மி K6�2) 
காதி* ெதா7G� க�)கைன� 2ைட�24 
"சா�பிட மா�ேட� சE,� இ7கிேர� 
Z�பிட நிைன�தா* ெகா�, ேபா�ேவ� 
இ7G நா�இேர� ச7கிலி, ெத@:ததா! 
எ7ேக ைபய�? இரடா இ7ேக. 
எ�, Zறி - எ7ேக ெச
��� 
ஒ�,தானா? எ�றைத அணி:2, 
ெச�, பி�� தி
�பி வ:2 
க�ைற=� மா�ைட=� ந�, க
2ந� 
உ�னிட� Gழ:ைதைய ஒ�� வி�ேத� 
ச7கிலி இ�S� நா� சாE,வ ைத) ேக%; 
இ�ேபா ேதநா� இgவிட� வி��4 
ெச�6� ெத
வி* ெத�ைன மர�ேதா 
ெடா�6 இ
)G� ஒ
வ ��ட
கி*  
G�64 �வ@� ேகா6யி லி
)G� 
இ@சி வ ��6� எதி��த வ ��6* 
இ
�ேப�. ந�ேயா எ�ைன அ7G 
வ:2 கி:2 வ
வா3 கி
வா3 
எ�, Z�பிட எ�ண ேவ�டா�. 
அ:த வ ��ெட� அ,ப� திர��தா� 
ெத
� ப)க�தி* இ
)G� அைறயி* 
இ
�ேப�; அைழ�தா* வரேவ மா�ேட�." 
எ�, தைலவ� இைர4ச* ேபா�� 
நைடவைர) G�ேபா3 இைடயி* தி
�பி 
அைழ�பா� இ*ைல ஆதலா*, மீ��� 
தி
�பி� பா��2� ெத
ெவா� ெச�றா�. 
 
21. ச7கிலி ேதEற*, தைலவியி� (Eற*. 
 
ச7கிலி வ:2 தைலவிைய ேநா)கிேய 
த7க மான த7க% கணவ
) 
கி�ப6 ெய*லா� எ@4சO� டா)Gத* 
த�பா அ*லவா சாE,வ �� எ�றா%. 
உைர�த2 ேபா2� உ�கா� எ�, 
தைலவி ெசா�னா%. ச7கிலி அம�:தா%. 
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· · · 
 
மைல) Gர7கா மனிதரா அவ�தா�? 
ேகாண7கி ஆ6) ெகா)க @�தா� 
ஆணா3� பிற:தா* அம�)ைக ேவ��� 
இவ�ேபா* மனிதைர யா�பா��த தி*ைல. 
�வரா க*லா ெசா*வைத� ெபா,)க, 
A4� வி�டாO� ஆ4சா எ�கிறா�. 
சீ4சி இவெரா
 சி�ன� பிறவி 
எ�றிg வா, ப�றிேபா* உ,மி4 
ெச�, ேசா,ேபா� எ�றா% தைலவி. 
 
22. ம�ெண�ெண3) ைகேயா� சா�பி�கிறா�க%. 
சைமய* ந�றாயி*ைல எ�பதEG) காரண� ேதா�றவி*ைல. 
 
ைபய�ேநா3 சிறி2 ப6:தி 
:ததா* 
ைபய� நிமி�:2 பசிபசி எ�றா�! 
ைபய S)G� ப@மாறி னா�க%. 
தா=� பி%ைள=� சேரெல� ெற9:ேத 
இ�டம� ெண�ெண3� ��6ைய இடறி 
எ�ெண3 சா3:ததா* இ4 இ4 எ�ேற 
இ
வ
� ைகயா* எ��2
 வா)கி) 
க62 சைமய* க�6ைன அைட:தா�. 
ேசாEறி* ஏ2� ��நாEற� இ*ைல, 
சாEறி ேல2� தவேற இ*ைல, 
Gழ�பி* ஏ27 GEற மி*ைல. 
அைவக% �ைவ=ட� அைம:தன எனிS� 
அ:த இ
வ
� அல�பாத ைகேயா� 
வ:2� கா�:தா� வழ)க� ப6ேய. 
ேசாEறி* ஏேதா �ைவ GைறCEற2 
சாEறி* ஏேதா தவ, ேதா�றிE, 
Gழ�பி* ஏேதா Gைற ேதா�றிE, 
�ைவ=ட� அைம:தைவ கவைல விைள�தன. 
வ ���) கா@ மிகC� சின:2 
இவEறி* இனிேம* �ைவதைன ஏEற 
K6=மா எ�, ெமாழி:தா%. ெமாழி:த2�, 
எ�னா லாவ தினிய�, மி*ைல 
எ�, Zறினா% எதி� நி�ற ச7கிலி. 
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உ�� K6:த2� உ%ள கறிைய=� 
மீ:த ேசாEைற=� ேவைல) கா@க% 
ஏ:தி வ ���) ெக��2� ேபாயின�. 
 
23. வ ���)கா@, ைபய� ()க�. 
 
ெப@ய ைபய� ெப�6 ய�ைடயி* 
ெகாரெகார ெவ�, Gற�ைட ஏற 
ெம9G ேபால அ9)G� ப6:த 
தைலயைண மீ2 தைலைய ைவ�2 
விலகா2 A�ைட ெவ�)ெக�, க6�ப2� 
ேதா�றா உண�ேவா� (7க லானா�. 
ஈ�ற தாேயா ஈ�றைக� பி%ைளயி� 
அ�ைடயி* ப��தா%. அலறிE,� ப�; 
ைவ)ேகா* ேபாட மற:ேத ென�ேற 
ஓ6, ைவ)ேகாைல� ேத6� ேபா�� 
நா6 வ:2 ந�விE ப��தா%. 
ெத
வி* நா=� Gைர�ப2 ேக��� 
ெத
வி� கதைவ4 ெச�,தாV இ�டா%. 
நவா��) Gதிைர நா� K92� 
சவா@ வ:2 தைரயி* �ரள* ேபா* 
ப��2� �ர�� பி6�தா% ()க�! 
 
24. இரC ப�2 மணி; தைலவ� தி
�பி வ
கிறா�. 
 
எ�ெண3 இ�றி இ
�டன விள)Gக%.  
இ
�ட வ ��6* இ
m� Gழ:ைத=� 
அ�றி, மEைற யைனவ
� 2யி�றன�. 
GE,யி ராக) Gழ:ைத கிட:த2. 
(E,� பழிைய ஏEக அRசி 
ந%ளி
 ளான2 பி%ைள சாகாம* 
த�ம6 தனிேல தா7கி) கிட:த2. 
ச@யா3 அ�ேபா2 - இரC ப�2மணி; 
தைலவ� தி
�பி� த�வ �� ேநா)கினா�. 
தைலவா சலி*நா3 தா� வரேவEற2. 
வ �� A6=� விள)கவி: 2�இ
% 
கா�ேபா* இ
�ப2 க
தி) கைன�தா�. 
கைன�ப2 ேக�� மைனயா% வ:2,தாV 
திற�பா% அ*லவா? திற)கேவ யி*ைல. 
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நாைய ேநா)கி நவி�றா� தைலவ� 
'ந�ேய� ெத
வி* நிEகிறா3' எ�,. 
நா3 அ2 ேக�� 'ஞ3ஞ3' எ�றதா�. 
அதEG� வழியி*ைல அழகிய வ ��6*. 
 
கதைவ� த�6னா� ைகயி� விரலா*! 
பதிய� த�6=� பா��தா� பிறG! 
அ9:த� த�6னா� அ7ைக யாேல! 
அ6�தா� இ6�தா� படபட ெவ�ேற! 
எ�6 உைத�தா� இ
I, தடைவ! 
K2ைக� தி
�பி K�6=� பா��தா�! 
 
25. அ�ைட அயலா�)G இைடe,! 
சின�ேதா� வ:தவ� சி@�ேபா� தி
�பின�. 
 
எ2C� பய�பட வி*ைல ஆயிS� 
அ�ைட அயலி* அ
கி* இ
:தவ� 
த)க த@கிட� தாள� ேக��� 
()க� கைல:ததா* nV:ேதா6 வ:2 
A)கி* எ@4சைல K�ேன நி,�தி 
எ�னா7 கா[� இ:ேந ர�தி* 
த4�� ப�டைற ைவ4ச2 ேபாலC� 
அ4�� ப�ீபா3 அ6�ப2 ேபாலC� 
இ�ப6� த�6 இ�ன* விைள)கிற��? 
உ%ேள இ
�பவ� உயிேரா 6
:தா* 
ெகா%m) க�6ய Gதிைர ேபால 
வா3திற) காமலா வ�� ெச3வா�க%? 
எ�, Zறி இைர4சலி� டா�க%. 
கதC மிகC� கன�த ெத�றா�. 
"எ9:2 திற�பா% எ�பைத ந�வி� 
எதி�பா�� திடேவ யி*ைல ேபாO�, 
கதைவ உைட�பேத க
�2� ேபாO�!" 
எ�, சி@�ேத ஏகினா� வ:தவ�. 
 
26. கதC திற)க�ப�ட2. தைலவ�)G� பசி. Z4சலி��� பா��தா�. 
 
ேமO� கதவி6�� ேவைல ெதாட7கிE,. 
பனிர�� மணி)G� தனி�ெப
: தைலவியி� 
சி,விர* த�ைன� தி�ற தி
�ெடலி 
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ெப
விர* த�ைன� பி�7G� ேபா2தா� 
விழி�தா%. காதி* வ �தியி* ெதாைலவி* 
�9ெவா�, ச
Gேம* �ர%வ2 ேபா�ற 
ஓைச த�ைன உE,) ேக�டா%. 
ஆைச ஆ�பைட யானா எ�ேற  
ெம2வா3 எ9:2 ெம2வா3 நி�, 
ெம2வா3� ெபய�:2 ெம2வா3 நட:ேத 
ேகா�ைட ^வி� ேவ��� ேபால� 
தைலவ� இ6)G� த6�த கதைவ� 
திற:2 வி��� தி
�பி வ:2 
நிைறK) கா�ேடா� ந��6� ப��தா%. 
தைலவி விழி��ட� தைலயைச� பைத=� 
Kத*மக� ெகா�ட K9�() க�ைத=� 
இ
�6* விள)ைக ஏEறி� பா��த 
தைலவ� " ஏனடா த�பி சா�பா� - 
உ�டா இ*ைலயா உைரயடா" எ�றா�. 
"சா�பா��) கைட சா�தியா3 வி�ட2. 
ேபா3� பா��2�தா� �ற�ப�� வ:ேத�" 
எ�, Zறினா�! ஏ2� பதிலி*ைல. 
அ�தைன ேப
� அழி:தா ேபான ��? 
ஒ
வ
� இ*லா ெதாழி:தா ேபான ��? 
எ�, Zறி இைர4ச லி�டா�.  
 
27. சா�பா� இ*ைல எ�, ெத@:தபி�  
சா�பிட மா�ேட� எ�, ச�திய� ெச3கிறா� தைலவ�. 
 
அைமவா3 விள)ைக அ7ைகயி* ()கி4 
சைமய* அைற)G� தாேம ெச�றா�. 
ஏன ெம*லா� இற)கி இற)கி� 
]ைன ேபால� �ர�6� த%ளி� 
ெபா@யE ச�6ைய� ேபா� �ைட�24 
ச@ய* ச�6ைய� த�ெட�, ேபா�ேட 
எ�ெண34 ச�6ைய எ��24 சா3�2 
ெவ�ெண3� தாழிைய வி@ய� த%ளி4 
ேசாE,� பாைன 2ைட)க� ப�டைத) 
Gழ��4 ச�6 க9வ� ப�டைத� 
ெத@:2, பசிேயா தி
தி
 எ�, 
எ@C ெகா%ள, இழேவா எ�, 
திற:த வEைற� திற:ேத ேபா��� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெப
4சா ளி)G� பிைழ��� டா)கி) 
Zட� தினிேல G:தி� பா��2� 
பா6� பா��2� ப6:2 பா��2� 
எ2C� நடவா ெத�, ெத@:தபி� 
தைலவ� ஓ� உ,தி சாEற லானா�: 
சா�பிட மா�ேட� ச�திய� எ�,! 
 
28. தி
ட� வ:2 அலமா@ திற:2, த�ெசயைல அைமதிேயா� ெச3கிறா�. 
 
ச@யா3 ஒ
மணி இரவி* தைலவ� 
()கK� பசியி� 26��� விழி��� 
இர7க� த)கவா3 இ
:தன. தைலவிேயா 
கனவா* விழி�ப2� க�ணய� வ2மா3 
இ
:தா%. ைபய� ெசாறிவா�, (7Gவா�! 
இ:த நிைலைமயி* இவ�க% இ
)ைகயி* 
தி
ட� ஒ
வ� ெத
�ப)க�2 
மா6ேம* ஏறி ஆடா தைசயா2 
KEற�2 வழிைய� பEறி இற7கினா�. 
அவேனா க,��ைட அைரயிE க�6� 
பிைறேபாE க�தி=� பி6� தி
:தா�! 
ஓைச யி�றி உ%ளைற �G:தா�. 
பட�:ெத@ விள)ைக� பளி4ெச� றவி�தா�! 
அலமா@ த�ைன அ7ைகயா* தடவினா�! 
சாவி யி*ைல; தாவி நக�:2 
தைலவியி� தைலமா� தடவினா�; இ*ைல! 
சா3C நாE காலியி* சா3:தி
: தவ@� 
அ�ைடயி* இ
:த G��� ெப�6ேம* 
இ
:த2 சாவி; எ��24 ெச�ேற 
அலமா@ த�ைன கிO)ெக�, திற:தா�! 
வ ���நா3 அதைன) ேக��) Gைல�த2! 
தைலவ� விழி�தா�. தைலவி விழி�தா%. 
ெப@யவ� விழி�தா�. ெத
வி* ெதாைலவி* 
எைதேயா க�� பைத�த2 நா3 எ�, 
மதமத ெவ�, ம*லா: தி
:தன�! 
சிறி2 ேநர� ெச�ற பி�ன� 
நிைறய� பண�தா% நிைறய� பண7க% 
ேபா��) க�6ய ெபா�தE ைபகைள) 
ைகயி* ()கினா� க@ய தி
ட�. 
ெபா�த* வழிேய ெபா�ெத�, சிEசில 
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ெவ%ளி) கா�க% வ �V:த ஓைச 
அைனவ� காைத=� அைச�த ேதS� 
"தைலவ� எைதேயா தடC கி�றா�" 
எ�, தைலவி எ�ணி யி
:தா%. 
"தைலவி பா)G� தடவினா%" எ�, 
தைலவ� நிைன�24 "ச@" எ� றி
:தா�. 
ெப
4சாளி எ�, ெப@யவ� நிைன�தா�. 
தி
ட� 2ணிய�, ேத6, அதிேல 
ெப
�பண� ைபைய� ெபய��2 ைவ�2) 
க�6 இட2 ைகயிE பி6�2 
வல2 ைகயி* ைவ�தா� க�திைய! 
 
29. தி
டைன� ேத% ெகா�6E,. தி
ட� இ
�பைத� 
தைலவ� அறி:2, அ7கி
:த விைளயா��� 2�பா)கிைய எ��தா�. 
 
அவ�த� காைல அயலி* ெபய��தா�; 
ெகளவிE,) காைல க�:ேத% ஒ�,. 
க�:ேத% அகEற) காைல உதறினா�. 
தகர� ெப�6யி* த�கா* ப�டதா* 
தடாெர� ெற9:த ச:த6) கிைடயி* 
க%ள� உ��ற) கதவி* ^ைழ:தா�. 
தைலவ� ச�தியி* விள)ைக ஏEறினா�. 
கதவி* தி
ட� ப27கி யி
�ப2 
ெவளியி* இ�)கா* ெவளி�ப� டதினா* 
தைலவ� தம2 தைலைய4 சா3�2) 
க�திைய) க%ளைன) க�ணா* பா��2� 
பி�வா7G� ேபா2 ெப�6 யி�ேம* 
ைக�2� பா)கி ைவ� தி
�பைத) 
க�டா�; அதைன) ைகயி* எ��தா�. 
விைளயா� �)G ெவ6�ப தாயிS� 
அ:த� தி
டைன அRச ைவ)கலா� 
எ�, தைலவ� எ�ணி) ெகா�டா�. 
 
30. விைளயா��� 2�பா)கிைய ெம3யானெத�, தி
ட� ந�7கினா�.  
ஆனா* ைபய�, தி
டைன உ�ைம=ணர4 ெச32வி�டா�. 
 
அ:த ேவைளயி* அ
ைம� தைலவி 
"க%ளனா" எ�, ெவ%ைளயா3) ேக�டா%. 
க%ள� அ2ேக��) கதவிE ப27கினா�; 
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ைக�2� பா)கிைய) க�� ந�7கினா�. 
"எ�ைன4 �டாத��!" எ�, Zறி� 
பண�ைத) ெகா��2� பயண� படC� 
ப�ணினா� K6C! ைபய� அ�ேபா2 
நிைலைம யாC� ேந@* அறி:2�, 
ெபா3� 2�பா)கிைய ெம3�2� பா)கி 
எ�, நிைன)G� த�ன
: த:ைதைய 
மைடய� எ�ெற�ணி வாளா யி
:தா�. 
"எ��தைத ைவ�2� பி6யடா ஓ�ட� 
��ேவ� பாரடா ��ேவ�" எ�, 
ைக�2� பா)கிைய) கா�6னா� தைலவ�. 
அ2ேக��� ெப@யவ� "அ�பா! அ�பா. 
அ�2� பா)கி ெபா3� 2�பா)கி; 
த)ைக ெவ6�ப2 தாேன" எ�றா�. 
தி
டS)G அ4ச� த��:2 ேபாயிE,. 
ெம2வா3 நட:2 ெவளியிE ெச*ைகயி* 
இ2வா ெத
C)G ஏEற வழிெய�, 
தி
ட� ேக��4 ெச�, மைற:தா�. 
தி
ட� ைகேயா� ெச*வK� மைற:த2. 
தைலவி=� ைபயS� தைலவ� தாK� 
Gைலந�) க�தா* Zவா தி
:தன�! 
 
31. தி
ட� ேபான2 ெத@:தபி�, தைலவ
)G எ@4ச* வ:த2. 
அ:த எ@4ச* தைலவிைய) ெகா�ற2. 
 
தி
ட� அ:த� ெத
ைவவி� டக�றைத 
ஐய மி�றி அறி:த பி�ன�,  
தைலவ� அலற� தைல�ப�டா�; "அேட  
ெகாைலஞேன என)G) Gழ:ைதயா3 வ:தா3 
ைக�2� பா)கியா* க%ள� ந�7கினா� 
ெபா3�2� பா)கி ெபா3�2� பா)கி 
எ�றா3, ெச�றா� ெபா
ைள=� ()கி" 
எ�, Zறி, எதி@* இ
:த 
ச:தன) க*ைல4 சேரெலன எ��2� 
ப�� தி
:த ைபயைன ேநா)கி 
எறி:தா�. பசி=�, எ@ேபா* சினK�, 
மடைம=� ஒ�றா3 ம�6) கிட:த 
தைலவ� எறி:த ச:தன) க*ேலா 
Gறிதவறி� ேபா3) ெகா�ட ெப�டா�6 
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மா�பினி* வ �V:த2; ம7ைக "ஆ" எ�, 
கதறினா%; அ·தவ% கைடசி) Z4ச*! 
 
32. ெப@ய ைபய� இ*ைல.  
< dd> அயலா� நல� விசா@)கிறா�க%. 
 
Gறிதவ றாம* எறி:த K)காலி 
ெப@யவ� தைலேம* ச@யா3 வ �V:த2. 
தைலவ� பி�S� தா�வி� ெடறி:த 
விறகி� க�ைட வ �ேண; ஏெனனி* 
K�ெப ெப@யவ� K6ைவ அைட:தா�! 
அறிவிலா� ெநR�ேபா* அ7Gள விள)G� 
எ�ெண3 சிறி2� இ*லா தவி:த2. 
வ ��6� தைலவ� விள)ேகE, தEG 
ெந
��� ெப�6யி� இ
�பிட� அறியா2 
அ�� மைனவிைய அைழ�பதா இ*ைலயா 
எ�ற நிைன�பி* இ
)ைகயி*, அ�ைட 
அயலா� தனி�தனி அ7G வ:தா�க%. 
எதி��த வ ��டா� எ�ன ெவ�றா�. 
தி
டனா எ�றா� சீன�. விள)ைக 
ஏEற4 ெசா�னா� எ�6 ய�ப�. 
எதி��த வ ��6� எ*லி) கிழவி, 
Gழ:ைத உட*நல� G�றி இ
:தேத 
இ�ேபா ெத�ப6 எ�, ேக�டா%. 
விள)ேகE ,�ப6 வ ���) கா@ைய 
விளி�தா� தைலவ�; விைடேய இ*ைல! 
எ�ேம* வ
�த� எ�, Zறி� 
பி�ன� மகைன� ேப@� டைழ�தா�; 
ஏ2� பதிேல இ*ைல. அவS� 
வ
�த மா3இ
� பதா3 நிைன�தா�! 
அய*வ �� டா�க% அக*விள) ேகEறி◌ா�. 
கிழவி Kதலி* Gழ:ைதைய� பா��2 
மா�ட2 Gழ:ைத மா�ட2 எ�றா%! 
மைனவி=� ைபயS� மா�ட ேசதி 
அத�பி� அைனவ
� அறிய லாயின�. 
ெத
வா� வ:2 ேச�:தா� உ%ேள. 
ஊ@ன� வ ��6� உ%ேள ^ைழ:தா�. 
அரச காவல� ஐ:2ேப� வ:தா�. 
ஐவ
� நட:தைத ஆரா3: தா�க%. 
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33. க*வியி*லா வ �� இ
�ட வ ��. 
 
எ*லா நலK� ஈ:தி�� க*வி 
இ*லா வ ��ைட இ
�டவ � ெட�க! 
ப6�பிலா� நிைற:த G6�தன�, நர�பி� 
26�பிலா� நிைற:த ��கா ெட�க! 
அறிேவ க*வியா�; அறிவிலா) G��ப� 
ெநறி காணா2 நி�ற ப6வி9�! 
ெசா�ெதலா� விE,� கEற க*வியா� 
வி�தா* விைளவன ேம�ைம, இ�ப�! 
ெச*வ� கட*ேபா* ேச@S� எ�பய�? 
க*வி இ*லா� க� இலா� எ�க. 
இ6)GரE சி7கேந� இைறேய எனிS� 
ப6�பிலா) காைல ெநா6�பிேல வ �Vவா�! 
க*லா� வலியிலா�; க�ணிலா�; அவ�பா* 
எ*லா ேநா=� எ�ேபா2 K��. 
கEக எவ
�; எ)Gைற ேந@S� 
நிEகா2 கEக. நிைறவாV ெவ�ப2 
கEG� வி9)கா� கா[�; ெப�க% 
கEக! ஆடவ� கEக! க*லா�  
Kதிய ராயிS� Kய*க க*வியி*! 
எ2ெபா
% எ�S� இ
விழி யிலா
� 
ப6�தா* அவ�)G� ப*விழி க%வ
�. 
ஊைம=7 கEக ஊைம நிைலேபா�! 
ஆைமேபா* அட7G� அவS� கEக 
அற�ைத) கா)G� மற�தன� ேதா�,�! 
ைக=� காO� இ*லா� கEக 
உ3=� ெநறிைய உண�:2ேம� ப�வா�. 
இ*லா�) ெக*லா� ஈ��) 
க*விவ: த2ெவனி* கைட�ேதறிE ,லேக!  
          
          
                                KE,�.  
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