
                  ��டா�� �	திசாலி�� 

மைழ! ஓயாத மைழ! ஏ	 நிைற� வழி�� அள��� மைழ. அத ஏ	 ந�� �ள���சி 
அைட� வ��ட�. அத� �ள�ைர  தா!க #$யாத ஒ& தவைள, மைழ ஓ'த�� 

ச() *ர தி+,ள ஒ& கிண()�� வத�. கிண() ந�� ெவ� ெவ�/பாக இ&��ேம 

எ4பதா5 கிண(றி(�, �தி த�. 

அத� கிண(றி5 பல காலமாக வா7� வத ஒ& தவைள இத/ 8திய தவைளைய 

வரேவ(ற�. 'நா4 ெவ�நா�களாக/ ேப�9  �ைண���:ட ஆள�5லாம5 தவ� �� 

ெகா<$&ேத4. உ4ைன� க<ட�� என�� மகி7�சி' என� :றி/ ெபாதி5 

ைவ தி&த உண� வைககைள/ 8திய தவைள��  தத�. 

இர<? தவைளக@� ேபசி� ெகா<$&தன. கிண(றிலி&த ம(ற தவைளக@��/ 

8திய தவைள வத� ப�$�கவ�5ைல. 'இ!ேக கிைட��� உண� நம�ேக 

ேபாதவ�5ைல. இதி5 8திய வ�&தாள� ேவ)' என� கவைல/ப�டன. 8திய 

வ�&தாள�ைய எ/ப$�� �ர திவ�ட #$� ெச'தன. 

இர<? தவைளக@� ேபசி�ெகா<$&/பைத அ&ேக ெச4) ேவ$�ைக பா� தன. 

அ/ேபா� அ�கிண()  தவைள ஏ	  தவைளய�ட�, 'ந<பேன! ந� இ தைன நா@� 

எ!ேக த!கிய�&தா'?' என� ேக�ட�. 

'நா4 ஏ	ய�5 த!கி இ&ேத4' எ4ற� ஏ	  தவைள. 

'ஏ	யா? அ/ப$ெய4றா5 எ4ன?' என� ேக�ட� கிண()  தவைள. 

'இத� கிண(ைற/ ேபா4ற ெப	ய ந�� நிைல. அதி5 மA4, ஆைம, #தைல ஆகியைவ 

உ<?' எ4ற� ஏ	  தவைள. 

'இத� கிண(ைற/ ேபா4றதி5 அBவள� உய�	ன!களா?' எ4) ேக�ட� கிண()  

தவைள. 

'இத� கிண(ைறவ�ட மிக/ெப	ய� ஏ	' எ4ற� ஏ	  தவைள. 

கிண()  தவைள ந�பவ�5ைல. 'ந<பா ந� ெபா' ெசா5+கிறா'. இத கிண(ைறவ�ட 

ெப	ய ந�� நிைல உலக தி5 இ&�க #$யா�' எ4ற�. 

ஏ	  தவைள எBவளேவா எ? �� ெசா5லி��, கிண()  தவைள ந�பவ�5ைல. :ட 

இ&த ம(ற தவைளக@� ந�பவ�5ைல. 
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எ5லா  தவைளக@� ஏ	  தவைளைய/ பா� � 'ந� ெபா'ய4, 8ர�ட4, உ4ைன ந�ப� 
இ!ேக ைவ தி&தா5 ஆப �' எ4) :றி ஏ	  தவைளைய  தா�க #ய4றன. 

அ/ேபா�, கிண(றிலி&� ந�� எ?�க ஒ& ெப< ேதா<$ைய இற�கிய ேபா�, அதC, 

தாவ�� ெச4) �தி த ஏ	  தவைள, ேதா<$  த<ண�&ட4 ேமேல ெச4ற�. தாவ�� 

�தி � ஏ	 ேநா�கி� ெச4ற�. 

��டா�கள�ட� வாதா�வைத வ�ட அவ�கள�டமி��� ஒ��கி� ெச!வேத 

சிற�த�. 

 

               நட%ப� எ!லா� ந(ைம)ேக! 

கா�? ராஜா சி!க தி4 �ைக வாசலி5, ஏக/ப�ட மி&க!கள�4 :�ட�. கா�? ராஜா, 

ேவ�ைடயாட� ெச4றேபா�, கா5வ�ரலி5 அ$ப�?, வ�ர5 �<டாகி வ��டெத4) 

அறி� ��க� வ�சா	�க தா4 கா�?/ ப�ரைஜகளான மி&க!க, :$ய�&தன. 

ஒBெவா& மி&கமாக வ	ைசய�5 நி4), �ைகய�4 உ,ேள ெச4), சி!க ராஜாைவ/ 

பா� � வ��?  தி&�ப�ன. 

சி!கராஜா காலி5 பலமான க�?ட4, க�$லி5 ப? �� கிடத�. அ&ேக சி!கராண�, 
வழி�� க<&� சிதிய E��மாக அம�� இ&த�. 

ஒBெவா& மி&கமாக வ	ைசயாக� ெச4) ெகா<$&தேபா�, வ	ைசய�4 இைடேய 

வ�, 8�� ெகா<ட �,ளந	, சி!கராஜாவ�4 அ&ேக ெச4ற�� ெப&E�9 

வ��டப$ "ஊ� நட/ப� எ5லா� ந4ைம�ேக" எ4ற�. சி!கராஜா��� க?!ேகாப� 

வ�வ��ட�. 

நம� காலி+,ள ஒ& வ�ரேல ேபா'வ��ட�. இத� �,ளந	, நட/பெத5லா� 

ந4ைம�ேக, எ4) :)கிறேத. "ப�$ அைத அைட �ைவ, �ைக�சிைறய�5!" என� 

க�டைள இ�ட� சி!கராஜா. 

சி/பா'� �ர!�க, பா'�, ந	ைய/ ப�$ � இG �� ெச4றன. 

"ஒBெவா& கா	ய#� நம� ந4ைம�� தா4 நட�கிற� எ4ற உ<ைமைய தாேன 

ெசா4ேன4" எ4) 8ல�ப�யப$ ெச4ற� �,ளந	. 

சி!கராஜாவ�4 காலி+,ள 8< �ணமாவத(�, E4) மாதகால� கடத�. காலி5 

ஒ&வ�ர5 இ5லாைமயா5, சி!கராஜா க�பHரமாக நட�க இயலாம5, ெநா<$ ெநா<$ 

நடத�. அதனா5 மி&க!க, எ5லா� மைற#கமாக "ெநா<$ ராஜா" என அைழ தன. 
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இ/ப$� சி!கராஜாைவ எ5லா&� ேகலி ெச'வைத� ேக�?, சி!கராண��� மி�த 

வ& த�. எ4ன ெச'வ�? இத/ ப�ட ைத� I�$ய� எத மி&க� எ4ப� 

ெத	தா5, இளவரச4 சி!க���$ய�ட� த<டைன ெகா?�க� ெசா5லலாேம என 

நிைன த�. 

உ<ைமய�5 இ/ப$ ெபய� ைவ த�, �)�8�கார #ய5 எ4ப� எவ&��� ெத	யா�. 

சிைறய�5 அைடப�$&த �,ளந	��, ைசவ உணேவ தினச	 ஒ& ேவைள 

தர/ப�ட�. கா�?�கிழ!ைக��, கன�கைள��, பா� தாேல �,ளந	�� �ம�$� 

ெகா<? வ&�, எ4ன ெச'வ�? வாைய ைவ ��ெகா<? 9�மா இ&�காம5, 

வா� ைதைய� ெகா�$வ��?, வா7�ைகைய� ெக? �� ெகா<ேடாேம, என ஏ�க/ 

ெப&E�9 வ��?� ெகா<$&த� �,ளந	. 

ெவ�நா�களாகி�� �ணமாகாம5 காைல ெநா<$� ெகா<ேட ஒ& நா, கா�$5, 

ெவ�*ர� ேவ�ைட�� வ�வ��ட சி!க�, ஒ& இட தி5 திற� ைவ�க/ப�$&த 

ஒ& :<?��,, ஆ�?���$ ஒ4) இ&தைத� க<ட�. ஆவ+ட4 

ஆ�?���$ய�4 மA� பா'�, க$ �� �தறி  தி4ற�. 

தி4) #$�, ஏ/ப� வ��டப$ தி&�ப�ய சி!க� அத இ&�8� :<$5 

க�ப��கதவா5 Eட/ப�$&தைத� க<?, திைக த�. மட தனமாக :<?��, 

அக/ப�?� ெகா<ேடாேம எ4) நிைன � ேவதைன/ப�ட�. ஆ திர தி5 க�ஜைன 

ெச'த�. அ/ேபா� :<$5 அைட/ப�ட சி!க ைத, த!க, வ<$ய�5 க�$ இG �� 

ெச4ற காவல�க,, "ந� இளவரச� ேக�டப$ அவ� வ�ைளயா?வத(� ஒ& சி!க� 

கிைட �வ��ட�. இைத/ பா� தா5 மிக�� மகி7�சியைடவா�. இளவரச	4 

மகி7�சிைய� க<? ம4ன� நம��/ ப	9க, ெகா?/பா�", எ4ெற5லா� 

ேபசி�ெகா<ேட அர<மைனைய அைடதன�. 

:<$லி&த சி!க ைத இற�கியேபா�தா4 அ� ெநா<$ ெநா<$ நடதைத 

அறிதன�. 

இைத�க<? வ&திய அவ�க,, "இ� ஊன#(ற சி!க�. இைத ந� இளவரச� 

வ�ைளயாட/ பழ�க/ப? த #$யா�. "எனேவ, இைத� கா�$5 ெகா<? ேபா' 

வ��?வ�?வேத ந5ல�" எ4) :றியப$ சி!க ைத மA<?� கா�?��, ெகா<? 

ெச4) வ��?வ��?  தி&�ப�ன� காவல�க,. சி!க தி(� மகி7�சி ெபா!கிய�. 

"நம� கா5 வ�ர5, இ5லாததா5தா4 ந�ைம வ��? வ��டா�க,. "நட/ப� எ5லா� 

ந4ைம�ேக" எ4) அ4ைற�� ந	 ெசா4னேபா�, ஆ திர/ப�? அைத� :<$5 

அைட ேதா�. ஆனா5 அ� ெசா4ன� ச	ெய4) இ/ேபா�தா4 உணர #$கிற�" 

எ4ெற5லா� நிைன தப$ தன� �ைக��� ெச4ற சி!க�, தன� மைனவ�ய�ட#� 

��$கள�ட#� நடதைத� ெசா4ன�. 
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உடன$யாக, சி/பா'� �ர!�கைள அைழ �, "சிைறைய  திற� �,ளந	ைய 

ெவள�ய�5 அC/8!க," எ4) உ தரவ��ட�. அத4ப$ சிைறைய வ��?, ெவள�வத 

�,ளந	ைய வரேவ(ற சி!கராஜா, "அறி�� கடேல, இ4) #த5 ந�!க,தா4 என� 

மதி	, நட/ப� எ5லா� ந4ைம�ேக எ4) அ4) ந�!க, ெசா4ன� உ<ைமயாகி 
வ��ட�. யா� எைத� ெசா4னா+� அவசர/படாம5 ஆரா'� பா��க ேவ<?� 

எ4பைத/ 8	� ெகா<ேட4 எ4) மகி7த�. 

நட%ப� எ!லா� ந(ைம)ேக எ(* நிைன	தா! �(ப� தர)-.ய ெசய! 

எ�0� இ!ைல 

 

              மைற)க �.யாத ெபா2! 

ஜானகி ஆ4�$ ஒ&#ைற ெச�க�ெசேவ5 எ4) பG தி&த /ள�J பழ!கைள 

வா!கினா,. ஆ4�$�� நா4� �ழைதக,. ேகா8 பா8, சி�?, ப�? எ4) 

அவ�க@��/ ெபய�. �ழைதக, சா/ப��ட ப�ற� பழ!கைள  தரலா� எ4) ஆ4�$ 

நிைன தா,. 

பழ!க, ேமைஜமA� ஒ& த�$5 இ&தன. ப�?���$ இ�வைர /ள�J பழ ைத� 

சா/ப��டேதய�5ைல. ஆைசேயா? அவ(ைற வாசைன பா� தா,. அத வாசைன 

அவ@�� மிக�� ப�$ தி&த�. பழ ைத  தி4) பா� �வ�ட ேவ<?� எ4ற ஆைச 

அவ@�� உ<டாய�(). 

அைறய�5 யா&மி5லாதேபா� ஒ& பழ ைத எ? �  தி4)வ��டா,. எ5ேலா&� 

சா/ப��ட ப�48 ஜானகி ஆ4�$ பழ!கைள எ<ண�/ பா� தா,. ஒ4) �ைறத�. 

"ைம$ய� சி5�ர4. ஒ& /ள�J பழ� �ைறகிற�. யாராவ� சா/ப��K�களா?" எ4) 

�ழைதகைள/ பா� �� ேக�டா,. 

"நா4 இ5ைல", "நா4 இ5ைல" எ4) எ5ேலா&� ெசா4னா�க,. ப�?���$�� 

அவ�கேளா? ேச�� "நா4 தி4னவ�5ைல" எ4) ெசா4னா,. 

"ஓேக........யா� சா/ப��$&தா+� பரவாய�5ைல. ஆனா5, /ள�J பழ தி5 ெகா�ைட 

இ&���. சா/ப�ட  ெத	யாம5 அத� ெகா�ைடைய�� ேச� � சா/ப��டா5 

வய�(றி5 ெப	யதாக /ள�J மர� #ைள �வ�?�. அ�தா4 என��/ பயமாக 

இ&�கிற�" எ4றா, ஜானகி ஆ4�$. 

ப�?���$ பய�ேபா', "இ5ைல, நா4 ெகா�ைடைய ஜ4ன+�� ெவள�ேய 

எறி�வ��ேட4" எ4) :றி அழ  ெதாட!கினா,. 
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"ெபா' ெசா4னா5 எ/ப$�� மா�$� ெகா,கிேறா� பா� தாயா? இன�ேம5 ெபா' 

ெசா5ல�:டா�..........எ4ன?" எ4) ப�?���$ைய சமாதான/ப? தினா, ஜானகி 
ஆ4�$. 

 

            அ�	தவ� ெபா��)3 ஆைச%ப�டா!... 

இர<? *�கணா!�&வ�க, ஒ& :? க�$, அதி5 வசி � வதன. ஒ&நா,, இைர 

ேதட அைவ இர<?� ெவள�ேய ேபாய�&த சமய தி5, ஒ& சி�?��&வ� பற� வ� 

*�கணா!�&வ�ய�4 :�?��, Lைழ�ெகா<ட�. 

சிறி� ேநர ��ெக5லா� ஒ& *�கணா!�&வ� பற� வத�. :�?��, தைலைய 

Lைழ த�. :�?��, சி�?��&வ� இ&/பைத/ பா� �வ��?, "�&வ� அ�கா. எ!க, 

வ ��$5 Lைழ� என�� இடமி5லாம5 ப<ண�வ��டாேய. தய�ெச'� ெவள�ேய 

ேபா'வ�?" எ4) ெகMசி� ேக�?�ெகா<ட�. 

"ேபா$ ேபா. உ4னா5 #$தைத பா� �� ெகா,. இன�ேம5 இ� எ4 வ �?. நா4 இைத 

வ��?/ ேபாகமா�ேட4" எ4) �&வ� ம) � வ��ட�. 

*�கணா!�&வ� அ!கி&� வ& த �டC�, ேயாசைன�டC� பற� ேபான�. 

சி�?��&வ�, :�$5 ஹாயாக உ�கா�� "அ/ப$/ேபா?...........அ/ப$/ேபா?" எ4) 

ஜாலியாக� பா$� ெகா<$&த�. 

திKெர4) *�கணா!�&வ�கள�4 :�ட� பற� வத�. ஒBெவா4)� ஈரம<ண 

அலகி5 ெகா தி வ�, :�$4 வாசைல� ெகாMச� ெகாMசமாக அைட � Pசின. 

:�$4 வாச5 �)கி� ெகா<ேட ேபான�. 

#தலி5 சி�?��&வ�ய�4 கG �, அ/8ற� தைலம�?�, கைடசியாக அல� எ4) 

ெத	�ெகா<ேட வ�, கைடசிய�5 ஒ4)ேம ெத	யவ�5ைல. *�கணா!�&வ�க,, 

சி�?��&வ�ைய :�?��, ைவ � ஒேரய$யாக அைட �/ Pசிவ��?/ பற� 

ேபாய�ன. 

அ? தவ� ெபா&@�� ஆைச/ப�டா5 இ�தா4 கதி எ4) தாமதமாக உண�த 

சி�?��&வ�, அத� :�?��,ேளேய E�சைட � இற� ேபான�. 

 

                     அ�மா ெசா! ேக�! 
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ெசழி/பான ஒ& 85ெவள�ய�5 ஆ?க, ேம'�ெகா<$&தன. அவ(ைற 

ேம' ��ெகா<? வதவ4, மர த$ய�5 உ�கா�� க< E$, 85லா!�ழ5 

வாசி ��ெகா<$&தா4. 

85ெவள�ைய� 9(றி ேவலி ேபாட/ப�$&(த�. அத4 அ&ேக, ஓ� ஆ�?���$ 

ேம'� ெகா<$&த�. ேவலி�� ெவள�/ப�க� இ&த ஓநா' ஒ4) ஆ�?� 

��$ைய/ பா� த�. 

ேவலி��, #க ைத Lைழ ��ெகா<?, ஓநா' எைதேயா பா�/ப� ேபால பாசா!� 

ெச'த�. அைத/ பா� த ஒ� ஆ�?���$, "உன�� எ4னேவ<?�?" எ4) ேக�ட�. 

ஓநா�� "ந<பா, ந<பா...இ!ேக இளசான 85 கிைட��மா எ4) பா��கிேற4! 

இள�85 எ4றா5 என�� ெரா�ப/ ப�	ய�. அைத  தி4), ஜி5ெல4) த<ண�� 

�$ தா5 எBவள� ந4றாக இ&���! உ!க@�ெக5லா� அத ேயாக� 

கிைட தி&�கிற�! என�� அ� கிைட�கவ�5ைல....." எ4) வ& த �ட4 :றிய�. 

"அ/ப$யா! ந� 85லா சா/ப�?வா'? ந� மாமிச ைத தா4 சா/ப�?வா' எ4) எ4 

அ�மா�� அ/பா�� ெசா4னா�கேள?" எ4) ஆ�ச	ய �ட4 ேக�ட� ஆ�?� ��$. 

"ேச�ேச...அெதலா� 9 த/ ெபா'!" எ4ற� ஓநா'. 

"அ/ப$ெய4றா5 இ&. நா4 ெவள�ேய வ�, மைலய�4 அத/ ப�க� இள�85 

இ&��மிட ைத� கா�?கிேற4. நா� இர<? ேப&� ேபா', அைத� சா/ப��?வ��?, 

ஃ/ெர<�ஸாக ஜாலியாக� 9(றலா�!" எ4) ெசா5லிவ��? ஆ�?���$ ேவலி 
இ?�கி4 வழியாக Lைழ�, ஓநாய�4 ப�க� ேபாய�(). 

"உடேன ஓநா' அத4மA� பா'� அைத� ெகா4) தி4ற�. 

அத ஆ�?� ��$��  தானாக  ெத	யவ�5ைல. அ� ேபாக�?�, 

பரவாய�5ைல...அCபவ� நிைறத அ�மா, அ/பா ேப�ைச ேக�$&தா5, மதி/8 

வா'த, த4 உய�ைர இழதி&�கா� அ5லவா? 

 

                     அ(ப�( மதி%� 

�ணசீல4 எ4கிற அரச4 ஒ&வ4 ேநா'வா'/ப�?, பல நா�களாக/ ப? த 

ப?�ைகயாக� கிடதா4. அவைன/ பா��க தின#� பல ப�ர#க�க, 

வ�ெகா<$&தன�.  
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ஒ&நா,, சில ெப	ய மன�த�க, பலவ�த பழ!கைள� ெகா<? வ� ம4னன�ட� 

ெகா? �/ ேபசி�ெகா<$&தன�. அ/ேபா�, ஒ& வ�வசாய� த4ைன  த? த 

காவலாள�கைள�� ெபா&�ப? தாம5, ம4னன�4 ப?�ைகய&ேக வ� நி4றா4. 

அவன� கைலத தைல#$��, ஆைடய�5 ப$தி&த *சி�� அவ4 த4 

கிராம திலி&� ெவ�*ர� நட� வதி&�கிறா4 எ4பைத அறிவ� தன. 

அவ4 ம4னன�ட�, "அரேச........உ!க, உட5 ேதறேவ<?ெம4) எ!க, ஊ� 

மா	ய�மC��/ ெபா!க5 பைட ேத4. அத/ ப�ரசாத ைத� ெகா<? 

வதி&�கிேற4. ஏ()� ெகா,@!க,. அ�ம4 ப�ரசாத ைத� சா/ப��டா5 எத 

ேநா�� பற� ஓ$வ�?�" எ4றா4. 

அவ4 ப�ரசாத ைத ெவள�ேய எ? த�� அ� ெக�?/ ேபான நா(ற� அ$ த�. 

அ!கி&த ப�ர#க�க, E�ைக/ ெபா தி� ெகா<டா�க,. #க� 9ள� தா�க,. 

அரசேனா, ப�ரசாத ைத/ ெப()�ெகா<?, த4 கG தி5 இ&� # �மாைலைய� 

கழ(றி எ? �, அத வ�வசாய��� ப	சள��க அள� � அC/ப�னா4. 

ம4னC�� ேவ<$ய ப�ர#க� ஒ&வ�, "அரேச, ெக�?/ ேபான ெபா!க+�கா # � 

மாைல ப	9?" எ4) ேக�டா�. ம4னேனா, "அ� ெக�$&தா+� அத ப�ரசாத ைத 

நா4 சா/ப��?� �ணமைடய ேவ<?� எ4) வ�&�ப� க,ள!கபடம(ற மன�ட4 த4 

கிராம திலி&� ஒ& வார� நட� வதி&�கிறா4. அவன� அ48 உ<ைமயான�. 

ேபாலி தன� இ5லாத�. உ<ைமயான அ48�� மதி/8 மிக அதிக�. நா4 அள� த 

# �மாைல:ட அவன� அ48�� ஈடாகா�" எ4) :றினா4. 

நம� அ48 உ<ைமயாக இ&தா5, கட�ேள ைகைய� க�$� ெகா<?, நம�� ேசைவ 

8	ய வ� நி(பா�. 

 

 

                      அ(��ள ஆவ�ேய 

"ெஙா'''..." எ4ற ச/த� பரமா� த	4 காைத  �ைள த�. ப? �� ெகா<? 

இ&தவ�, எG� ேமேல பா� தா�. அவ� தைலைய� 9(றி+� சில ெகா9�க, பற� 

ெகா<? இ&தன. உடேன த� சீட�கைள� :/ப��டா�.  

"�&ேதவா! இெத4ன வ�சி திரமாக இ&�கிற�? இ� மாதி	� சி4ன� சி4ன/ 

பறைவகைள இத(� #48 நா� பா� தேத இ5ைலேய!" எ4றா4 ம�$. 

அ/ேபா�, �&ைவ�� சீட�கைள�� சில ெகா9�க, க$ தன. 
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வலி தா!காத �&, க தினா�, சீட�க@� அவ&ட4 ேச�� :�ச5 ேபா�டன�. 

"�&நாதா! இத/ பறைவக, ஏ4 ந�ைம� க$�கி4றன?" என� ேக�டா4, மைடய4. 

அைவ ெகா9�க, எ4ப� பரமா� த&��  ெத	யா�. உ<ைமைய� ெசா4னா5 

சீட�க, ேகலி ெச'வா�க, எ4) நிைன தா�. அதனா5, "ஒ& சமய� நா4 

ேவ�ைடயாட கா�?��/ ேபாய�&ேத4. அ/ேபா� ஒ& மர தி5 U) பறைவக, 

இ&தன. எ5லாவ(ைற�� அ�8 ேகா�?� ெகா4) வ��ேட4. அத4 ஆவ�க,தா4 

இ/ேபா� வ� ெதா5ைல ெகா?�கி4றன" எ4) 8@கினா�. 

உடேன சிVய�க,, "அ48,ள ஆவ�ேய, எ!க, �&வ�4 �(ற ைத ம4ன� �, 

எ!க@��  ெதா5ைல தராம5 இ&!க," எ4) ஒBெவா& ெகா9வ�ட#� 

ேவ<$னா�க,. 

"உJJ... ச த� ேபாடாேத... ஆவ�க@�� நா� ேப9வ� ேக���. அதனா5 எ5லா/ 

பறைவைள�� ததிரமாக தா4 ப�$�க ேவ<?�" எ4) ெம5ல� :றினா4, 

#�டா,. 

"�&ேவ! ஒBெவா& பறைவயாக/ ப�$ �  *�கி5 ெதா!க வ�ட ேவ<?�!" எ4) 

�தி தா4, Eட4. 

"அைதவ�ட, அத(�� "கி�9 கி�9" E�$, அ� சி	 �� ெகா<? இ&���ேபாேத, 

ஊசியா5 � தி� ெகாைல ெச'� வ�டலா�!" எ4றா4 ம<?. 

"ச	...ச	... #தலி5 ஒBெவா& பறைவயாக/ ப�$�!க," எ4) க�டைள இ�டா� �&. 

ம<?வ�4 ெமா�ைட  தைலய�5 உ�கா�தி&த ஒ& ெகா9ைவ அ$�க நிைன தா4 

#�டா,. த4 தைலய�5 இ&த ெகா,ள�� க�ைடயா5 அவ4 தைலய�5 ஓ!கி ஒ& 

அ$ அ$ தா4. 

ம<ைடய�ல ெந&/8/ ப�ட��, "ஐேயா..." எ4) கதறினா4 ம<?. 

ெம5ல ஒ& ெகா9ைவ/ ப�$ தா4, ம�$. அத(�� கி�9 கி�9 கா�$னா4, மைடய4. 

பரமா� தேரா, த� ைக த$யா5 அத� ெகா9ைவ ந9�க/ பா� தா�. அத(�, அ� 

பற� ேபா' வ��ட�. 

ச() ேநர தி5 எ5லா ெகா9�க@� ேவ) எ!ேகா பற� ெச4) வ��டன. 

"�&ேவ" இத/ பறைவக@�� மதிர� ெத	�� ேபாலி&�கிற�. ந� தி�ட ைத  

ெத	� ெகா<? மாயமா' மைற� வ��டன" எ4றா4. 
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"ேவ) வழிய�5தா4 ப�$�க ேவ<?�" எ4றா4, ம<?. 

"இத/ பறைவக@�� எதி	யாக ஏதாவ� P�சிகைள/ ப�$ � வ�வ�ட ேவ<?�. 

அைவ இர<?� ச<ைட ேபா�?� ெகா<? இ&���. நா� நி�மதியாக  *!கலா�" 

எ4றா4 #�டா,. 

#�டாள�4 தி�ட/ப$, மட� Pரா�� E�ைட/ P�சிகைள/ ப�$ � வ� வ��டன�. 

இர<? நா�க, ெச4றன. ெகா9�ட4 E�ைட/ P�சிக@� ேச�� ெகா<? க$ தன. 

"ேச! ெப	ய ெதா5ைலயாக/ ேபா'வ��டேத! எ4ன ெச'வ�?" எ4) பரமா� த� 

ேக�டா�. 

"�&ேவ! என�� ஓ� அ(8தமான ேயாசைன ேதா4றி வ��ட�. "E�ைட/ P�சி��/ 

பய� ெகா<? வ ��ைட� ெகா@ தினானா�" எ4) ெசா5கிறா�கேள! அைத� ெச'� 

பா� தா5 எ4ன? எ4) ேக�டா4 ம�$. 

"ஆமா� �&ேவ! நா� பய/படாம5 வ �ர �ட4 ெகா@ �ேவா�!" எ4றா4 மைடய4. 

"�&ேவ! அ/ப$ேய இ4ெனா& தி�ட ைத�� ெசய5ப? �ேவா�! எ	கிற மட ேதா? 

ேச�� நா#� எ	ேவா�!" எ4றா4 Eட4. 

"அ/ப$� ெச'தா5 ெச �/ ேபா' வ�?ேவாேம?" எ4றா4 ம<?. 

"ெச தா5தா4 ஆவ�யாகலா�. ஆவ�யாக மாறினா5 நம��  ெதா5ைல த&கிற சி4ன/ 

பறைவகைள எ5லா� 9லபமாக/ ப�$�கலா�!" எ4றா4 Eட4. 

"பேல Eடா!" எ4) அவைன/ பாரா�$னா� பரமா� த�. 

அவ4 தி�ட/ப$, மட ���� ெகா,ள� ைவ �வ��?, எ5ேலா&� உ,ேள ெச4) 

நி4றன�. 

"தி�, தி�" எ4) ெந&/8 ப�$ �� ெகா<? எ	ய ஆர�ப� த��, கா�?� க தலா'� 

:�ச5 ேபாட  ெதாட!கினா�க,. 

ச/த� ேக�?, அ�க� ப�க� இ&தவ�க, ஓ$வ� பா� தன�. ெந&/ைப 

அைண த�ட4, �&ைவ�� சீட�கைள�� த�ய�லி&� கா/பா(றினா�க,. 

அ/ேபா�� "ேச! இத அறி� ெக�ட ம�க, ந� அ&ைமயான தி�ட ைத/ பாழா�கி 
வ��டா�கேள!" எ4) #X #X �� ெகா<டா�, பரமா� த�! 
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                           ேதவைத 

மாைல/ெபாG� வான ��� மMச, கலத இளMசிவ/8 நிற ைத� ெகா? � தி&�ப 

வா!கிய வ<ண� கதிரவ4 ேம(�  ெதாட��சி மைல��, 8�� ெகா<$&�கிற�. 

ஆறா� வ�/8/ ப$��� கேணV ப,ள�ய�5 இ&� வத�ட4 8 தக/ைபைய 

இற�கிவ��? அ?/ப$ய�5 க<ணா$ ட/பாவ�5 ேபா�? ைவ தி&த 

ெபா	கடைலைய இர<? வா' அ,ள�/ேபா�?� ெகா<? ெத&வ�4 #(ற தி5 

வ�ைளயாட/ ேபா'வ��டா4. 

இ&, ஆ�ரமி �� ெகா<$&�கிற�. 

"ஏ'...கேணV! வ�ைளயா$ய� ேபா��, வ� ப$டா" எ4) அ�மா :வ, ஓ$வதா4. 

"ேபா' ைக, கா5 அல�ப��? மா$ ேமேல ேபாய� ப$" 

கேணV ெந?ேநர� #�#ரமாக/ ப$ ��ெகா<$&தா4. 

"கேணV ேநரமாய�?�9. சா/ப��? தா தா :ட/ ேபா'/ப?. காைலய�5 ப$�கலா�" 

எ4றா, அ�மா. 

சா/ப��?வ��? தா தா�ட4 ப? தா4. *�க� வரவ�5ைல. "தா தா ஒ& கைத 

ெசா5+!க தா தா" எ4றா4. 

ேபர��ழைத ேக�கிறேத எ4) தா தா�� கைத :ற ஆர�ப� தா�: 

ஒ& ஊ�ல ஒ& ராஜா. அவ& ஆ�சிய�ல மாத� #�மா	 ெபாழித�. அத ராஜா��� 

மAனா4C ஒ& ராஜ�மா	. ேதவைத ேபால ெகா,ைள அழ�. �&�ல �ல ந5லா 

பாட� ப$�9� வ �ர, த�ர வ� ைதகைள க �கி�?� இ&த�. அழ�� அறி�� இைணத 

ெபா�கிஷ� எ4) நா�? ம�க, இளவரசிைய/ 8க7தா�க,. 

மAனா��காகேவ வன� ேபா4ற அழ�ட4 அர<மைன��/ ப�க தி5 நதவன� 

அைம �� ெகா? தா� ராஜா. மாத� ஒ& தடைவ அர<மைனைய வ��? ெவள�ேய 

வ&� மAனா, நதவன� வ� உலவ�வ��?/ ேபாவா,. 

அத ஊ� ம�க, எ5லா� மகி7�சியா இ&�கிற ேநர �ல அத ஊ&��,ள ஒ& 

ேவதாள� 8�த�. அத ேவதாள� ரா தி	 ேநர� ஊ&��, வ� க5யாண� ஆகாத 

ெபா<X!க யா& வதா+� அ$�சி ர த� �$�9 ெகா4C ேபா�??�. க5யாண� 
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ஆகாத ெப<கைள வ��?�? ேவற யாைர�� ெதா?ற�� இ5ைல. க<X��  

த�?/படற�� இ5ைல. 

இத வ�ஷய� ராஜா���  ெத	Mசி, ேவதாள ைத� ெகா5ல ஆ�கைள அC/ப�னா�. 

ஆனா+� அைத� ெகா5ல #$யவ�5ைல. ராஜா �ழ�ப�/ ேபா' ேசா�வாக இ&தா�. 

ராஜாவ�4 மன�கவைலைய மAனா அறிதா,. 

ஒ& நா, ராஜ�மா	 ெரா�ப ைத	யமாக ரா தி	 ேநர� அர<மைன/ ப�4ப�க வாச5 

வழியா ேவதாள ைத/ பா��க கிள�ப�னா,. ெகாMச*ர� ேபாய� ஊைர� கடத�� 

ெவ,ள��ெகா+ைச மா�$ "ஜல� ஜல�" -C ச த� வ�ற மாதி	 நட�க ஆர�ப��சா. 

உடேன ப�க �ல இ&��ற ஒ& மர �ல இ&த அத ேவதாள� பா'� வ� 

நி4ற�. ராஜ�மா	 மAனா��� அைத/ பா� த�� பயமாகிவ��ட�. இ&தா+� 

ைத	ய ைத வரவைழ ��ெகா<? ேவதாள ைத/ பா��காத மாதி	 

உ�கா�தி&தா,. 

அத ேநர� ராஜ�மா	ய�4 க<ைண/ பா� த ேவதாள� மி4ன5 தா�கின மாதி	 

த?மாறிய�. அேத ேவைளய�5 ராஜ�‘	 9தா	 தப$, தன� இ?/ப�5 இ&த 

க திைய  *�கி ேவதாள தி4 ெநMசி5 எறிதா,. ேவதாள தி4 ெநM9 ப�ள� ர த� 

பHறி�ட�. 

ேவதாள� சாக/ேபாற ேநர �ல ராஜ�மா	ைய :/ப��?� ெசா4ன�, "ேதவ�யாேர! 

நா4 ேவதாள� இ5ைல. ப�க � நா�? அர�க வ�ச தவ4. உ!க, ஊ	5 ெச5வ� 

ெசழி/ேபா? ம�க, மகி7�சியாக இ&/பைத சீ��ைல�க எ!க, ராஜாவா5 ேவதாள� 

ேவஷ� ேபா�? அC/ப/ப�டவ4 நா4" எ4) ெசா4னா4. இைத� ெசா5லி� 

ெகா<$&���ேபாேத அவ4 உய�� ப�	த�. 

நாேட ராஜ�மா	ைய/ 8க7த�. வ �ர தி&மக,C அவைள #$I�$ இளவரசி 
ஆ�கினா�க,. 

"எ4னடா ேபர/8,ள அத ராஜ�மா	 மாதி	 ந��� ந5லா ப$�சி வ �ரமா, ந5ல 

ைத	ய ேதா?, எ���� பய/படாம இ&�கX� எ4ன!" எ4) தா தா ேக�க, 

"ெகா�...ெகா�" எ4ற �ற�ைட�ட4 கேணV *!கி� ெகா<$&தா4. 

வ�$ய(காைல ஐ� மண��� ப$/பத(காக கேணைஷ எG/ப� வ��டா�. கேணஷூ� 

எG� #க� கGவ�வ��? வ� 8 தக ைத எ? தவா) தா தாவ�ட� ேக�டா4: 

"எ4ன தா தா! ரா தி	 ந�!க ஏேதா ராஜா, ராஜ�மா	, ேவதாள�C ெசா4ன�!க. ஆனா 

என�� #G�கைத�� ஏ4 ெசா5லைல?" எ4) ேக�டா4. 
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தா தா கலகலெவ4) சி	 � வ��டா�. 

 

               மா� ப�.%ேபா� - நா� ஆ�ேவா�! 

அழகா8	 ஊ� ம�க, ஒேர மகி7�சியாக இ&தன�. அத(�� காரண�, அ4)தா4 

ெபா!க5 ப<$ைக ஆர�ப� ஆன�. 

பரமா� த&� சீட�க@� :ட மிக�� 9)9)/பா' இ&தன�. 

ம)நா, - மா�?/ ெபா!க+� வ� வ��ட�. 

"�&ேவ...�&ேவ.." எ4) க தி� ெகா<ேட ஓ$ வதா4 ம<?. "இ4) சா�!கால�, 

ஊ� எ5ைலய�5 நிைறய பதய� எ5லா� நட�க/ ேபா�தா�!" 

"பதயமா? எ4ன அ�?" எ4றப$ �&�� சீட�க@� அவைன� I7� ேக�டா�க,. 

"காைள மா�$4 ெகா�8க@�� வ<ண� Pச ேவ<?மா�. அ/8ற�, ஜ5லி� க�?:ட 

நட�க/ ேபா�தா�. ெவ(றி ெப)பவ�க@��/ பல கிராம!கைள  தர/ ேபாகிறாரா� ந� 

அரச�" எ4) ெசா4னா4 ம<?. 

இைத� ேக�ட�� பரமா� த	4 Eைள த�வ�ரமாக ேவைல ெச'த�. 

"சீட�கேள! எ/ப$யாவ� இத/ பதய தி5 நா� ெஜய� � வ��டா5.... நா4 பல 

ஊ�க@��  தைலவ4 ஆகிவ�?ேவ4! உ!க@��� பதவ� கிைட���. அ/8ற� நம�� 

எத  �4ப#� இ5ைல" 

�&வ�4 தி�ட ைத� ேக�ட சீட�க, மகி7�சியா5 எகிறி எகிறி� �தி தன�. 

"�&ேவ! ந�!க, கவைலேய படாத��க,. எ/ப$�� நா!க, ெவ(றிெப()� 

கா�?கிேறா�!" எ4) #�டா, ெசா4னா4. 

"ந� �& ம�?� எ/ப$யாவ� ராஜா ஆகி வ��டா5... மகி7�சியாக இ&�கலாேம! வ�த� 

வ�தமான �திைரக, P�$ய ேத	5 ஜ�ெம4) ஊ�வல� வரலா�!" எ4) கன� 

க<டா4 Eட4. 

"அ� ம�?மா? ெத&வ�5 ேபானா5, எ5ேலா&� ந� காலி5 வ�G� வ�G� 

��ப�?வா�கேள!" எ4) சி	 தா4, ம�$. 
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"ஆமா�, ஆமா�. என���:ட இலவசமாக நிைறய 9&�?க, கிைட���. பண ���/ 

பதி5 9&�ைடேய வ	யாக� க�ட� ெசா5ல ேவ<?�!" எ4றா� பரமா� த�. 

"�&ேவ! இ4ெனா& க�டைள�� ேபாட ேவ<?�. "இன�ேம5 8திதாக� �திைரக, 

ேபா?� #�ைடக, எ5லா� ம4ன&�ேக ெசாநத�" எ4) ெசா5லி வ��டா5, எ5லா 

�திைரக@� நம�ேக கிைட � வ�?� எ4) மைடய4 ேயாசைன ெசா4னா4. 

"சீட�கேள, அ(8தமான ேயாசைனக,! அ&ைமயான எதி�கால�! ெவ(றி நம�ேக! 

வ�டாத��க,... ஓ?!க,..." எ4) ஆேவசமா'� :�சலி�டா�, பரமா� தா�. 

"�&��� ேஜ" எ4றப$ எ5ேலா&� ஜ5லி�க�? நட��� இட ைத ேநா�கி/ 

8ற/ப�டா�க,. 

ஒ& வ �திய�5 �&�� சீட�க@� எதி�பாராத நிக7�சி நடத�. 

"ஐயா! அத மா�ைட/ ப�$�!க," எ4) :�சலி�?� ெகா<? ஒ& த$ த அ�மா, 

பர!கி�கா' ேபா4ற த4 உடைல *�க #$யாம5 *�கி� ெகா<? நட� வதா,. 

இேலசாக� கா() வ �சினா5 :ட E4) #ைற ��$�கரண� ேபா�? உ&@� 

அள��� ஒ& ப9மா? வாய�5 Lைர வழிய ெநா<$ ெநா<$  த,ளா$ நட�வத�. 

அ�, அவ@��/ "ேபா��" கா�$� ெகா<$&த�. அத4 வ�லாவ�5 வ	வ	யாக 

எ+�8க, �& தி� ெகா<$&தன. 

மா�?/ ெபா!க5 எ4பதா5 ெகா�8க@�� வ<ண� Pசி, P�� 9(ற/ப�? இ&த�. 

ெபா!க5 தயா	 த ப�4 அைத  த4 அ&ைமயான ப9மா�?�� ஊ�?வத(காக ஒ& 

ெப	ய கி<ண தி5 ைவ தி&தா,. அத� கி<ண� அ$�க$ ப9மா�?�� ம&� 

கைர � ஊ�?வத(�/ பய4ப? த/ப?வ�. எனேவ ஏேதா ம&� ஊ�ட வ&கிறா, 

எ4) நிைன �/ ப9 த,ளா$  த?�கி ஓ�ட� ப�$�க  ெதாட!கிய�&த�. 

இத(கிைடேய தா$ மAைச��, 9&�?� 8ைக�மாக பரமா� த �&��, அல!ேகால 

வ�சி திர!களாக அவர� சீட�க@� எதிேர வரேவ அவ�கைள� க<? மா? மிர<ட�. 

"இேதா ஒ& ஜ5லி�க�? காைள! ைமதான திலி&� த/ப� வதி&�கிற�!" எ4) 

சீட�க, அைத� I7� ெகா<டா�க,. 

"வ�டாேத! வ�டாேத! வாைல/ப�$! இைத அட�கி ம4ன	ட� ப	9 வா!கி வ�டலா�!" 

எ4) �& க�டைளய�ட எ5லா சீட�க@� ஒேர ேநர தி5 மா�$4 வாைல/ ப�$ � 

இG தா�க,. வா5 பாதியாக அ)த�. 
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ேவதைன தாளாம5 �ர5 எG/ப�ய மா? த4ன�டமி&த ெகாMச� நMச� ச�திைய�� 

திர�$, கGைதேபா5 ஒ& உைத வ��ட�. இதி5 ம�$�க� மைடயC��� E�� 

ப�'த�. இ&வ&� கதறி� ெகா<? *ர/ேபா' வ�Gதா�க,. 

"இ� மாடா? அ5ல� கGைதயா?" எ4) திைக த �&, ெகா�8 இ&/பைத/ பா� � 

"ெபா5லாத மாடாக இ&�கிறேத! ெகா�ைம/ ப�$�!க,! அ/ேபா�தா4 அட!��!" 

எ4) பதறியவாேற ெசா4னா�. 

#�டா@� EடC� ம<?��, மா�$4 மA� ேபா' வ�Gதா�க,. இவ�க, பா'த 

ேவக தி5 இர<? ெகா�8க@� ப�'� ைகேயா? வ� வ��டன. ப9 கா5கைள 

வ�	 �/ ப? ேத வ��ட�. 

"ஆ..! மா? அட!கி வ��ட�! அட!கி வ��ட�!" எ4) �&�� சீட�க@� �தி தா�க,. 

"ஐேயா! எ4 க<Xன! எ4 ெச5ல�.. ேபா�ேச! தின#� நா+ப$ பா5 கற��� 

அ&ைம/ ப9ைவ� ெகா4) வ��K�கேள! எ4) �<?� கிழவ� க<ண�� வ��? ஒ/பா	 

ைவ�க  ெதாட!கி வ��டா,. 

"கவைல/படாேத பா�$! மா�ைட அட�கிய வ �ர� ெசயைல ம4ன	ட� ெசா5லி, 
கிைட��� ப	9/ பண தி5 உன�� நVட ஈ? ெகா? � வ�?கிேறா�!" எ4) :றி 
அவைள� சீட�க, சமாதான/ப? தினா�க,. �()ய�ராக� கிடத ப9 மா�ைட ஒ& 

க�ைட வ<$ய�ல *�கி/ ேபா�?� ெகா<? ஜ5லி�க�? ைமதான ���/ 

ேபானா�க,. ேபா' ேச&வத(க, மா? இற� வ��ட�. 

ஜ5லி� க�?� காைளைய அட��வதாக நிைன � ேநாMசா4 ப9 மா�$4 உய�ைர�� 

ேபா�கிய �&ைவ�� சீட�கைள�� க<? ைமதான தி5 திர<$&த ம�க, 

�+!கி� �+!கி� சி	 தா�க,. 

ஆனா5, ஒ& ப9ைவ� ெகா4ற �(ற தி(காக� �&���� சீட�க@��� 

சா�ைடய$க, தர/ப�டன. 

 

                 5வரச� மரேம �	திெகா� 

மர த$ய�5, உ�கா�த நிைலய�ேலேய *!கி� ெகா<$&தா�, பரமா� த�. 

திKெர4) வ�ழி �� ெகா<$&தா�, பரமா� த�. திKெர4) வ�ழி � எG�, 

"சீட�கேள! 8 த&��/ ேபாதி மர த$ய�5 ஞான� ப�றததா�. அ�ேபா5 இ/ேபா� 

என�� இத Pவரச� மர த$ய�5 8 தி ப�ற� வ��ட�!" எ4) மகி7�சி�ட4 

க தினா�. 
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அைத� ேக�ட சீட�க,, "8 த&�� ஒ& ேபாதி; எ!க, பரமா� த&�� ஒ& Pவரச�! 

8 தி ெகா? த மரேம, ந� வா7க!" எ4) அத மர ைத� 9(றி வ� வண!கினா�க,. 

"சீட�கேள! நா� யா&டனாவ� :�? ேச�� பய�� ைவ/ேபா�; ெகா,ைள லாப� 

அ$/ேபா�!" எ4றா� �&. 

பரமா� த	4 ேயாசைனைய� ேக,வ�/ப�ட ஒ&வ4, அவ�க@ட4 :�டாக/ பய�� 

ெச'வத(� ஒ/8� ெகா<டா4. எ/ப$�� �&��, சீட�க@� ஏமா� வ�?வா�க, 

எ4) ந�ப�னா4. 

":�? வாண�க� எ4பதா5, ம<X�� ேமேல வ�ைளவைத ஒ&வ&�, Pமி��� கீேழ 

கிட/பைத இ4ெனா&வ&� எ? �� ெகா,ள ேவ<?�. அ/ேபா�தா4 இ&வ&��� 

லாப� சமமாக இ&���. உ!க@��/ Pமி��� கீேழ வ�ைளவ� ேவ<?மா? ேமேல 

கிைட/ப� ேவ<?மா?" எ4) ேக�டா4, :�டாள�. 

�&�� சீட�க@� தன�யாக� ெச4) ேயாசி தா�க,. "�&ேவ! Pமி�� ேமேல இ&/ப� 

ேவ<டா�! அைத யா� காவ5 கா/ப�? Pமி�� அ$ய�5 இ&/பைதேய எ? �� 

ெகா,ேவா�. எ5லா� ப திரமாக இ&���!" எ4றன� சீட�க,. 

சீட�க, ேப�ைச ந�ப�ய பரமா� த&�, "Pமி��� கீேழ இ&/ப� எ5லா� எ!க@�ேக!" 

எ4) :றி வ��டா�. 

ஏமா(ற நிைன த :�டாள�ேயா, ேசாள�, க�8, ேக7வர� எ4) ம<X�� ேமேல 

கிைட/பைவயாக/ பய�	�டா4! 

ெச$க, ந4றாக� ெசழி � வள�வைத� க<ட பரமா� த�, "பேல! ம<X�� 

ேமேலேய இBவள� ெசழி/பாக இ&தா5, அ$ய�5 இ4C� வளமாக� கா'��ேம! 

இத  தடைவ நம�� ந5ல லாப� நி�சயமாக� கிைட�க/ ேபாகிற�!" எ4) 

மகி7தா�. 

சீட�க@� ந� :�டாள��� ந4றாக ஏமா� ேபானா4. ந�#ைடய தி�ட� அவC��/ 

8	யவ�5ைல! எ4) நிைன தன�. 

அ)வைட� கால� வத�. �&ைவ�� சீட�கைள�� அைழ � வத :�டாள�, "இேதா 

பா&!க,! ேபசிய ேப�ைச மAற�:டா�. Pமி�� அ$ய�5 இ&/பைத ந�!கேள எ? �� 

ெகா,@!க,. ேமேல இ&/பைத ம�?� நா4 ெகா<? ேபாகிேற4" எ4) :றினா4. 

அவ4 எ5லாவ(ைற�� அ) �� ெச4ற ப�ற�, �&�� சீட�க@� ெவ)� 

ம<ைண� கிளற ஆர�ப� தா�க,. 
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எ!� ேதா<$னா+� ெவ)� ேவ� ம�?ேம இ&த�. 

"�&ேவ! ேமாச� ேபாேனா�!" எ4) அலறினா4 ம�$. 

"ஏேதா மாய ேவைல நட� வ��ட�!" எ4) அGதா4 மைடய4. 

"�&ேவ! பாதாள உலக தி5 இ&/பவ�க, தா4 எ5லாவ(ைற�� அ$ய�லி&ேத 

தி&$� ெகா<? ேபா' வ��டா�க,!" எ4றா4 #�டா,. 

"இ தைன நா�க, கVட/ப�? உைழ ேதா�. எ5லா� பாழாகி வ��டேத!" எ4) 

வ& த/ப�டா�, பரமா� த�. 

"�&ேதவா! அ? த #ைற பய�� ெச'�� ேபா� ேமேல இ&/பைத நா� எ? �� 

ெகா,ேவா�. நா� ஏமாத� ேபால அவC� ஏமாற ேவ<?�!" எ4றா4 Eட4. 

அ? த #ைற பய�� ெச'�� கால� வத�. இத  தடைவ ம<X�� ேமேல 

இ&/ப� எ5லா� எ!க@��!" எ4) :றிவ��டன�, �&�� சீட�க@�. 

ம)ப$�� ஏமா(ற நிைன த :�டாள�, இத  தடைவ ேவ�� கடைல�� மரவ,ள�� 

கிழ!�� பய�� ைவ தா4. 

�&�� சீட�க@� க?ைமயாக உைழ தா�க,. "�&ேவ! ெச$க, வளமாக 

வள�கி4றன. ெகா,ைள லாப� கிைட�க/ ேபாகிற�!" எ4றா4 ம<?. அ)வைட ேநர� 

வத�. "சீ�கிர� ேமேல இ&/பைத எ5லா� ெகா<? ேபா!க,. நா4 ம<ைண 

ேதா<ட ேவ<?�" எ4றா4 ஏமா()�கார4. 

ெச$ய�5 ஒ4)ேம கா'�காதைத� க<ட சீட�க,, வாய�+� வய�(றி+� அ$ �� 

ெகா<டன�. 

"�&ேதவா! இத  தடைவ�� ேமாச� ேபா' வ��ேடா�!" எ4) க<ண�� வ��டா4 

ம�$. 

"இர� பகலாக� காவ5 கா �� பயன�5லாம5 ேபா�ேச!" எ4)� 8ல�ப�னா4 

மைடய4. இ� ஏேதா ைச தா4 ேவைலயாக தா4 இ&���!" எ4றா4 #�டா,. 

பரமா� த�, தன�ைமய�ல சிதைன ெச'� ஒ& #$��� வதா�! "சீட�கேள! இ� 

ைச தா4 ேவைல�ம5ல; சன �Jவர4 ேவைல�ம5ல! எ5லா� நா4 ெச'த 

தவ)தா4!" எ4றா�. 

"எ4ன! ந�!க, ெச'த தவறா? எ4ன அ�?" எ4) சீட�க, வ�ய/ேபா? ேக�டன�. 
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"மர த$ய�5 ப? �  *!கியேபா�, 8 தி வததாக� :றிேன4. அ� தவ). அத மர� 

Pவரச� மர� இ5ைல எ4ப� தா4 ேந() தா4 ெத	த�. ேவ) ஏேதா ஒ& 

மர த$ய�5 மாறி/ ேபா'  தவ)தலாக  *!கி வ��ேட4! வா&!க,, உ<ைமயாக 

Pவரச� மர த$��/ ேபாேவா�!" எ4றா�. 

சீட�க@�, "Pவரச� மரேம! 8 தி ெகா?!" எ4) மA<?� தவ� ெச'ய  

ெதாட!கினா�க,.  

 

                    பரமா�	த6( ப)தி 

பரமா� த	4 ேவ<?ேகா,ப$ ம�ைர ம4ன4, அவ&��� சீட�க@��� 

அர<மைனய�5 வ�&� அள� � ஒ&நா, த!க ைவ தா4. 

ப�? ெம ைதய�5 ப? �� ெகா<? இ&த பரமா� த�, *�க� வராம5 8ர<? 

ெகா<? இ&தா�. சீட�கள�5 ம<?���� EடC��� ம�?� *�க� வரவ�5ைல. 

"�&ேவ! ச() ேநர� உலாவ�னா5 *�க� வ&� எ4) ைவ திய� காைலய�5 

யா	டேமா ெசா4னாேர... அேதேபா5 நா#� எ!காவ� ெச4) உலாவ� வ��? 

வரலாேம எ4றா4 ம<?. 

ந5ல�! அ/ப$ேய ெச'ேவா�" எ4) அவைன  த�$� ெகா? தா� பரமா� த�. 

ெத&வ�5 நடதா5, ந�ைம  தி&ட�க, எ4) காவல�க, ப�$ �� ெகா<டா5 எ4ன 

ெச'வ�? அதனா5 உ/ப	ைக��� ெச4) உலாவலா�!" எ4றா4, Eட4. 

அத4ப$ேய ம(ற சீட�கைள�� எG/ப�� ெகா<?, எ5ேலா&� ெம�வாக நட� 

ெச4றன�. 

உ/ப	ைகய�4 ப$க, இ&��மிட� வத��, ம�$ ம�?� �&ைவ மிMசிய சீடைன/ 

ேபால கட கட எ4) அவைர  த,ள�� ெகா<? ேவகமாக ேமேல ஏறினா4. 

நா4� ப$க, ஏ)வத(�, கா5 வG�கிக தடதட எ4) உ&<? கீேழ வதா4. 

உ&<? வத ேவக தி5 �&வ�4 ேம5 ேமாதி அவ� ப�4னா5 வத சீட�கைள ேமாதி 
எ5ேலா&� உ&<? கீேழ வ� ேச�தன�. 

"ம�$ேய! அவசர/ப?கிறாேய!" எ4) தி�$னா� பரமா� த�. ம)ப$�� எ5ேலா&� 

ெம�வாக ஏறி, உ/ப	ைகைய அைடதா�க,. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அ4) #G நில� நா,. அதனா5, நா?� நகர#� அழகாக  ெத	த�. "அ(8த�, 

அ(8த�" எ4) �& மகி7தா�. 

அ/ேபா� மைடய4 ம�?� அலறினா4 

"எ4ன? எ4ன?" எ4) பதறினா� �&. 

"�ள��கிறேத" எ4றா4 மைடய4. 

"அ/ப$யானா5 ந� ம�?� கீேழ ேபா'/ ப? �� ெகா,. நா!க, ப�ற� வ&கிேறா�" 

எ4) பரமா� த� ெசா4ன�� அவ4 கீேழ இற!கி/ ேபா'வ��டா4. 

�&�� ம(ற சீட�க@� நகர அழைக� க<? ெகா<? இ&தன�. 

அரச வ �திகள�5 நிைறய காவ5 இ&த�. �திைரய�5 வ �ர�க, அ/ப$�� இ/ப$�� 

பாரா வ� ெகா<? இ&தன�. 

அத வ �ர�கைள/ பா� �� �&����, �திைரகைள/ பா �� சீட�க@��� ந?�க� 

ஏ(ப�ட�. 

அத(க, கீேழ இற!கி/ ேபான மைடய4, ம)ப$ ேமேல ஏறி வ�, "�&ேவ.. நா4 கீேழ 

இற!கி/ ேபாேன4. அ!ேக இர<? ேப�. ஒ&வ4 �<டாக இ&தா4; 

இ4ெனா&வC��  தா$�� மAைச�� உ,ள�. இ&வ&� அர<மைனைய வ��? 

ெவள�ேய ேபாகிறா�க,. நி�சயமாக அவ!க இர<? ேப&� தி&ட�களாக தா4 இ&�க 

ேவ<?�" எ4) E�9 வா!க� :றினா4. 

"அ/ப$யா? அ/ப$யானா5 உடேன அவ�கைள/ ப�$ தாக ேவ<?ேம!" எ4ற 

பரமா� த�, "எ5ேலா&� வா&!க,, கீேழ ேபாேவா�" எ4றப$ இற!கினா�. 

எ5ேலா&� ேவகமாக அர<மைன வாச+�� ஓ$வ� பா� தன�. மைடய4 

ெசா4னப$ இர<?ேப� �<டாக ஒ&வ&�, ஒ5லியாக ஒ&வ&� ேவகமாக மைற� 

மைற� ேபாவ� ெத	த�. 

அ/ேபா� அ!ேக சிலக காவல�க, ஓ$வதா�க,. அவ�கள�ட�, "மைடய�கேள! அேதா 

பா&!க,, இர<? தி&ட�க, அர<மைனய�லி&� பண ைத�� நைககைள�� 

தி&$� ெகா<? ேபாகிறா�க,. ஓ$/ ேபா' அவ�கைள/ ப�$�!க,!" எ4) 

ேகாப �ட4 தி�$னா�. 

வ �ர�க,, �&கா�$ய திைசய�5 ஓ$னா�க,. பரமா� த&�, சீட�க@� தி&ட4!தி&ட4! 

வ�டாேத, ப�$! எ4) க தியப$ேய ப�4னாேலேய �ர தினா�க,. 
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அத(�, ச/த� ேக�? அர<மைனய�+� நகர தி+� எ5ேலா&� வ�ழி �� 

ெகா<டா�க,. எ5ேலா&� ெத&��� ஓ$ வ� பா� தன�. 

ராஜ வ �திய�5 ஒேர கலவர�. :��ர5க,. அ/ேபா� Eட4, "அேதா...அேதா.. ப�$�!க," 

எ4) க தினா4. 

பரமா� த&� சீட�க@� அத இ&வ� மA�� தடா5 எ4) வ�G� உ&�$, 

அவ�கைள� ெக�$யாக/ ப�$ �� ெகா<டன�. 

வ �ர�க, அவ�கைள வ�ல�கி, தி&ட�கைள உ()/ பா� தன�. உடேன, "அரேச! 

மதி	ேய! ந�!களா?!" எ4) வ�யதன�. 

"எ5ேலா&� அரச� காலி5 வ�G�, "எ!கைள ம4ன��!க,! இத� �&�� 

சீட�க@�தா4 உ!கைள  தி&ட�க, எ4) :றின�" எ4) ந?!கியப$ :றின�. 

பரமா� த&��� சீட�க@��� ஒ4)ேம 8	யவ�5ைல. அரசைரேய தி&ட4 எ4) 

ெசா5லி வ��ேடாேம எ4) பய� ந?!கினா�க,. ேகாப� அைடத ம�க, 

�&ைவ�� சீட�கைள�� அ$/பத(�� ெச4றன�. 

உடேன அரச�, "ெபா�ம�கேள! நாC� மதி	�� நகர ேசாதைன��� ெச5வ� 

ெத	யாம5 பரமா� த �& தவறாக நிைன � வ��டா�. உ<ைமய�ேலேய தி&ட�களாக 

இ&தி&தா5 எ4ன ஆகிய�&���? ஆகேவ தி&ட�கைள/ ப�$�க ேவ<?� எ4ற 

ந5ல எ<ண� ெகா<ட சீட�கைள��, பரமா� த&�� இ&��� அரச ப�திைய�� 

நா4 பாரா�?கிேற4. பரமா� த&� சீட�க@� இரவ�5 :ட  *!காம5 காவ5 

ெச'வைத நிைன �/ P	/பைடகிேற4. இத(காக நாைளேய அவ�க@�காக ஒ& 

வ�ழா ெகா<டா?ேவா�!" எ4) :றினா�. 

ம�க@�, பரமா� த �& வா7க! சீட�க, வா7க! எ4) #ழ�கமி�டன�. 

�&�� சீட�க@��� சேதாஷமாக இ&த�. 

 

                   ேதா�ட	தி! ேம�� ... 

அ�க� ப�க� இ&தவ�க, உதவ��ட4 ேதா�ட தி5 கீைர பய�	�? இ&தன�, 

�&�� சீட�க@�. 

ெச$க, ந4றாக வள��, தள தள எ4) இ&தன�. ஒ&நா, காைலய�5 எG� 

பா� த ம�$, "ஐேயா! ேபா�9! ேபா�9!" எ4) அலறினா4. 
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பரமா� த&�, ம(ற சீட�க@� ேதா�ட ��� ஓ$னா�க,. 

ெமா த� E4) பா திக, இ&தன. அதி5 ஒ& பா திய�5 இ&த ெச$கைள மா? 

ஒ4) ேம'� வ��$&த�. 

"அடடா! நா� எBவள� கVட/ப�? வள� � வ&கிேறா�; எ5லா� இ/ப$/ பாழாகி 
வ��டேத" எ4) வ& த/ப�டா� பரமா� த�. 

ெச$கைள மா? ேமயாம5 இ&/பத(காக  த� சீட�கைள ேயாசைன :)மா) 

ேக�டா�. 

"�&ேவ! அத மா? வ� ேம'வத(� #48 நாேம ெகாMச� கீைரைய/ பறி � 

அத(� ேபா�? வ�டலாேம!" எ4றா4 #�டா,. 

"நா� பய�	?வைத மா? சா/ப�டாம5 இ&�க ேவ<?மானா5 மா�?�ெக4) தன�யாக 

ஒ& பா திய�5 கீைர வ�ைத � வ��டா5 ேபா��. அைத ம�?� சா/ப��? வ��?/ 

ேபா'வ�?�!" எ4றா4ன Eட4. 

"8 திெக�டவ�கேள! ந�!க, ெசா5கிறப$ ெச'தா+� நம�� தாேன நVட�? 

அைத�� தி4), இைத�� தி4)வ�?ேம!" எ4) அவ�கைள  தி�$னா�, பரமா� த�. 

அ/ேபா� ம<?��� ஒ& ேயாசைன ேதா4றிய�. "ரா தி	ய�5 ம�?�தாேன 

ேம'கிற�? அதனா5 தின� தின� இர� வத�� எ5லா� ெச$கைள�� ப�?!கி 
ப திரமாக மைற � ைவ � வ�டலா�! ெபாG� வ�$த��, பைழயப$ ந�? 

வ�டலா�!" எ4றா4. 

இத ேயாசைன�� ச	/ப�? வரா� எ4) பரமா� த� :றிவ��டா�. 

"தைழக, எ5லா� ேமேல இ&/பதா5தா4 தி4) வ�?கிற�, Pரா ெச$கைள�� 

ப�?!கி, தைலகீழாக ந�? வ�?ேவா�! ேவ� ம�?� ேமேல இ&/பைத/ பா� �, மா? 

ஏமா� ேபா'வ�?�!" எ4) ெசா4னா4 ம�$ 

"ஆமா�! இ�தா4 ச	யான வழி!" எ4), ஒ& பா திய�5 இ&த ெச$கைள ம�?� 

ப�?!கி  தைலகீழாக ந�? ைவ தன�. 

ேவ� #Gவ�� ம<X�� ேமேல இ&ததா5 ெச$க, #Gவ�� ஒேர நாள�5 ெச � 

வ��டன. 

"�&ேவ! இத� ெச$கள�4 மA� பாைனகைள கவ�7 � E$ வ��டா5 ேபா��. 

ெச$கைள  ேத$/ பா� � வ��? மா? ஏமா� ேபா'வ�?�!" எ4) ெசா4னா4 
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மைடய4. 

ம)நாேள, சைதய�லி&� ஏராளமான பாைனகைள வா!கி வதன�. ஒBெவா& 

ெச$ய�4 மA�� ஒBெவா& பாைனைய� கவ�7 � ைவ தன�. 

I	ய ெவள��ச� படாததா5, ப ேத நாள�5 இர<டாவ� பா திய�5 இ&த ெச$க@�, 

வா$ வத!கி வ��டன. 

�&����, சீட�க@��� ஒேர கவைலயாக/ ேபா'வ��ட�. "�&ேவ! அத/ ப9 

மா�ைட/ ப�$ �� க�$ வ��டா5 ேபா��. நாேம தின� பா5 கற� சா/ப�டலா�! 

மா�?�கார4 வ� ேக�டா5 ெச$கைள ேம'தத(காக  த<டைனயாக நிைறய 

பண ைத�� வா!கி� ெகா,ளலா�" எ4) :றினா4 மைடய4. "இ/ேபா�தா4 நம�� 

இர<? வழிகள�5 லாப�!" எ4றப$ �தி தா4 ம�$ 

ம)நா, இர� ெவள��ச� ெத	வத(காக� ைகய�5 ெகா,ள�� க�ைடைய ைவ �� 

ெகா<டா4, #�டா,. �&��, சீட�க@� ேதா�ட தி5 ப�!கி� ெகா<டன�. 

இத  தடைவ வழ�கமான மா�?��/ பதி5 எ+�8� ேதா+மா' இ&த ேவெறா& 

ப9மா? வத�. 

மா�ைட� க<ட�� ப�!கிய�&த �&�� சீட�க@� தடா5 எ4) அத4 ேம5 

வ�G� 8ர<டா�க,. 

மா�$4 வாைல/ ப�$ � #)�கினா4 Eட4. அத4 #க தி5 I? ேபா�டா4, 

#�டா,. வய�(றி4 ேம5 ஏறி� �தி தா4 மைடய4. 

"அ/பாடா! ஒ& வழியாக  தி&�? மா�ைட� க<?ப�$ � வ��ேடா�!" எ4ற 

பரமா� த&� சீட�க@� மகி7�சிேயா? ப?�க� ெச4றா�க,. 

ெபாG� வ�$த��, அத ஊ	ேலேய ெப	ய #ரடனான #ன�யா<$, த4 மா�ைட  

ேத$� ெகா<? வதா4. 

பரமா� த&� சீட�க@� த4 மா�ைட க�$ ைவ தி&/பைத/ பா� �/ பய!கரமாக� 

ேகாப� ெகா<டா4. 

"ேட'! உ!க@�� எBவள� திமி� இ&தா5 எ4 மா�ைட� க�$ ைவ/பH�க,? 

மா�?��� I? ேபா�டத(��, அத4 காைல ஒ$ �� க�$/ ேபா�டத(�� ேச� � 

ம	யாைதயாக/ பண த எ? � ைவ�!க,!" எ4) க தியப$ �&ைவ�� 

சீட�கைள�� உைத�க ஆர�ப� தா4. 
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"கீைர�� ேவ<டா�; பண#� ேவ<டா�. ஆைள வ��டா5 ேபா��" எ4) அலறியப$ 

�&��, சீட�க@� மட ைத வ��ேட ஓட  ெதாட!கினா�க,. 

 

 

                  ெவ�ைள யாைன பற)கிற� 

ம�ராதக� ம4னC��� க< பா�ைவ ம!கி� ெகா<ேட ேபான�. ெவ,ைள 

யாைனய�4 தத!கைள  ேத' �, க<கள�5 Pசி�ெகா,ள ேவ<?�. அ/ப$� 

ெச'தா5 ம)ப$ க<பா�ைவ வ�வ�?�, எ4) ம& �வ�க, :றிவ��டன�. 

ெவ,ைள யாைனைய உய�ேரா? ப�$ � வதா5, ஒ& ஊைரேய ப	சாக  த&வதாக 

அறிவ� தா4, ம4ன4. இத� ெச'தி பரமா� த&���, அவர� சீட�க@��� எ�$ய�. 

�&நாதா! நம��  ெத	தவைர யாைன க&/8 நிறமாக தாேன இ&�கிற�? ெவ,ைள 

யாைன :ட உ<டா எ4ன? என� ேக�டா4, ம�$. 

ேதவேலாக தி5 ஐராவத� எ4) ஒ& யாைன இதிரன�ட� இ&�கிற�. அ� 

ெவ,ைளயாக இ&��மா�, எ4றா4 மைடய4. 

�&ேவ! அத யாைனைய/ ப�$ �வர உ!க@��  ைத	ய� இ&�கிறதா? எ4) 

ேக�டா4, #�டா,. 

உடேன �&���� ேகாப� வ� வ��ட�! 

ேகாைழேய! எ4னா5 #$யாத கா	ய�:ட உ<டா? ஆனா5, இதிரC��� என��� 

ேபான ெஜ4ம தி5 இ&ேத த�ராத பைக. அதனா5 அ!ேக ேபாவத(� நா4 

வ�&�பவ�5ைல, எ4) :றியப$ தா$ைய உ&வ�� ெகா<டா�. 

�&ேதவா! என�� ஒ& ேயாசைன ேதா4)கிற�... வ ��?�� ெவ,ைள அ$/ப� மாதி	, 

யாைன��� ெவ,ைள அ$ � வ��டா5 எ4ன? எ4) ேக�டா4, ம<?. 

ஆமா� �&ேவ! யாைனய�4 ேம5 9<ணா�8 தடவ� வ��டா5 ேபா��. க&/8 யாைன 

ெவ,ைளயாக மாறிவ�?�! எ4) �தி தா4, Eட4. 

ராஜா��� தா4 ச	யாக� க< ெத	யாேத! அதனா5 அவரா5 ந� ேமாச$ைய� 

க<?ப�$�க #$யா�! எ4) மகி7தா4, #�டா,. 
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ஆகா! ஆ@�� ஒ& ஊ� ப	சாக� கிைட�க/ ேபாகிற�. இன�ேம5 நா� எ5ேலா&� 

��$ ராஜா�க,தா4! எ4றப$ ம<ண�5 8ர<டா4, ம�$. 

பேல, பேல! இ/ேபா�தா4 உ!க, Eைன ந4றாக ேவைல ெச'கிற�! என/ 

பாரா�$னா�, பரமா� த�. 

அ/ேபாேத த4 சீட�கைள அைழ �� ெகா<?, யாைன/ பாகன�ட� ேபானா�. 

ஒ&நாைள�� ம�?� உ!க, யாைனைய வாடைக��� ெகா?!க,. ேதைவயான 

பண� த&கிேறா�. ந�!க@� :டேவ வரேவ<?�, எ4) ேவ<$னா4 ம�$. 

பண ��� ஆைச/ப�ட பாகC� ச	 எ4) ச�மதி தா4. 

ந4றாக இ&�$ய ப�ற�, பாைன பாைனயாக� 9<ணா�8 ெகா<? வதா4, மைடய4. 

அைத எ? � அப�ேஷக� ெச'வ� ேபால, பாைனய�4 ேம5 ஊ(றினா4, #�டா,. 

ெகாMச� 9<ணா�ைப வா	 எ? �, பய� ெகா<ேட யாைனய�4 வாய�5 

Pசிவ��டா4, ம<?. 

பரமா� த&� த� ைக  த$யா5 வ	 வ	யாக ெவ,ைள அ$ தா�. 

�&ேவ! யாைன க&/பாக இ&���ேபா� தத� ெவ,ைளயாக இ&�கிற�, அ�ேபால 

யாைன ெவ,ைளயாக இ&தா5, தத� க&/பாக அ5லவா இ&�க ேவ<?�? என� 

ேக�டா4, பாக4. 

ஆமா�! ந� ெசா5வ�� ச	தா4! எ4றப$ அ?/8� க	ைய  ேத' �, தத!கள�5 Pசி 
வ��டா4, #�டா,. 

இ� ேதவேலாக தி5 இ&� ப�$ � வத� எ4பைத அரச4 ந�ப ேவ<?�. அதனா5 

இர<? இற�ைகக, க�ட ேவ<?�, எ4றா� பரமா� த�. 

�&வ�4 ேயாசைனைய உடேன ெசய5ப? தினா4, Eட4. 

எ5லா ேவைலைய�� #$த�. யாைனைய� 9(றி வ� பா�ைவய��ட �&, 

அ(8த�! இ� இதிர ேலாக � யாைனேயதா4! எ4றப$ அத4 ��ப��ைகைய  

ெதா�?� ��ப��டா�. 

ம)நா,, அர<மைன�� #4னா5 ம�க, :�ட� ேஜ ேஜ எ4) இ&த�. ெவ,ைள 

யாைனைய/ பா�/பத(காக மதி	க, 8ைடIழ ம4னC� வதா4. 
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திறத ெவள�ய�5 க�$ இ&த யாைனைய/ பா� த அரச4, அதிசயமாக இ&�கிறேத! 

இத யாைனைய எ!கி&� ப�$ � வத��க,? எ4) ேக�டா4. 

ேதவேலாக� வைர ேத$� ெகா<? ேபாேனா�! எ4) 8@கினா4, ம<?. 

ஐேயா! இைத/ ப�$�க நா!க, ப�ட பா? எ!க@�� தா4 ெத	��! எ4றா4 Eட4. 

தத� ம�?� க&/பாக இ&�கிறேத? எ4) மதி	 ேக�ட��, அ� ைவர� பா'த 

தத�! அ/ப$ தா4 இ&���! எ4றா4 #�டா,. 

இவ�க, ேபசி� ெகா<ேட இ&���ேபா�, திKெர4) பல த கா() அ$�க 

ஆர�ப� த�. உடேன யாைனய�4 மA� க�ட/ப�ட இற�ைகக, ப�' �� ெகா<? கீேழ 

வ�Gதன. 

உடேன பல த மைழ�� ெப'ய ஆர�ப� த�. மைழ ந�� யாைனய�4 மA� ப�ட�� 

ெகாMச� ெகாMசமாக� 9<ணா�8 எ5லா� கைர�, ெவ,ைள யாைன க&/பாக 

மாறிய�. 

இைத/ பா� த �&���� சீட�க@��� பய தா5 உட�8 ெவட ெவட எ4) 

ந?!கிய�! 

சிறி� ேநர திேலேய பரமா� த	4 சாய� ெவ@ � வ��ட� - ஊ�� - க& � வ��ட�. 

வழ�க�ேபா5 த<டைன�� ஆளானா�க,. 

ேதவேலாக தி5 ஐராவத� எ4) ஒ& யாைன இதிரன�ட� இ&�கிற�. அ� ெவ,ைள. 

 

                    ேபா�)கள	தி! எதி6 

மைலவள� நிைறத நா? ேசர நா?. அத நா�$4 தைலநகர� க&^�. அ!ேக 

இ&�ெபாைற எ4ற அரச� சிற/8ட4 ஆ<? வதா�. �ல மரைப�� ேச� � அ�வM 

ேசர5 இ&�ெபாைற, எ4) அவைர அைழ தா�க,. 

வ �ர� நிைறத அவ� ந�திெநறி தவறா� ஆ�சி நட தினா�. அவ&ைடய அரசைவய�5 

8லவ�க, பல� சிற/8/ ெப(றி&தன�. 

இ&�ெபாைறய�4 ெந&!கிய ந<பராக உைற_� ஏண��ேச	 #டேமாசியா� எ4ற 

8லவ� இ&தா�. இ&வ&� இைண ப�	யா� இ&தன�. எ!� ெச4றா+� ஒ4றாகேவ 

ெச4றன�. 
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#டேமாசியா	4 அறி�ைரகைள� ேக�? ஆ�சி ெச'தா� இ&�ெபாைற. 

வழ�க� ேபால இ&வ&� ேசாைலய�5 உலாவ�� ெகா<$&தா�க,. 

சிதைனய�5 ஆ7தி&த இ&�ெபாைற ஏ�� ேபசவ�5ைல. 

அரச� ஏேதா �ழ/ப தி5 உ,ளா� எ4ப� #டேமாசியா���/ 8	த�. 

அரேச! உ!க, ஆ�சி ந5லா�சியாக உ,ள�. ம�க, மகி7�சியாக வா7கிறா�க,. 

வ �ர தி+� சிற� வ�ள!�கிற��க,. உ!க, 8க7 எ!�� பரவ� உ,ள�. 

ஏேதா சிதைனய�5 ஆ7தவைர/ ேபால உ,ள ��கேள. ஆ�சிய�5 ஏேதC� �ைற 

ேந�� வ��டதா? எ�வாக இ&தா+� தய!காம5 ெசா5+!க,. 

8லவேர! உ!க, அறி�ைர/ ப$ ஆ�சி ெச'� வ&கிேற4, எ/ப$� �ைற வர #$��? 

அரேச! வா	 வழ!கியதா5 க&^ல� காலியாகி வ��டதா? ம�கள�4 ேம5 அதிக வ	 

வ�தி��� நிைல வ� வ��டதா? 

8லவேர! மைல வள� மி�க நா? ந� ேசர நா?. எBவள� வா	 வழ!கினா+� இத4 

வள� �ைறயா�. ம�க@� உைழ/ப�4 ெப&ைமைய உண�தவ�க,. க?ைமயாக 

உைழ/பவ�க,. நா�$4 வள� ெப&கி� ெகா<ேட ெச5கிற�. 

அரேச! ஏேதா சிதைனய�5 ஆ7தவைர/ ேபால உ,ள ��கேள? 

8லவேர! வள� மிக மிக ந� நா�$(�  த�!� வ&ேமா? ம�க, �4ப� 

அைடவா�கேளா? இைத நிைன � எ4 உ,ள� கல�க� ெகா,கிற�. 

அரேச! வ �ர� மி�த ந�!களா இ/ப$� கல!�கிற��க,? என�� வ�ய/பாக உ,ள�. 

8லவேர! ேசர� �$ய�5 ப�றதவ4 நா4. அ�ச� எ4ற ெசா5ைலேய அறியாதவ4. 

ஒ(ற�க, ெகா<? வத ெச'தி அதி��சிைய  தத�. ேபா� ேமக!க, ந� நா�ைட� 

I7� வ&கி4றன. எ/ெபாG� ேவ<?மானா+� ேபா� நிகழலா�. 

ம�க, மகி7�சி�� இைட_) வ&ேமா எ4) தா4 கல!�கிேற4. 

அரேச! வ �ர� மி�கவ� ந�!க,. நா�ைட� கா�க வலிைம வா'த ெப&� பைட உ,ள�. 

எ5லா நா�? அரச�க@� இைத அறிவா�க,. தன�ேக அழிைவ  ேத?� வ �< 

#ய(சிய�5 இற!�� அத அரச4 யா�? 

8லவேர! ேசாழ4 தா4 அத அரச4. ேசர நா�ைட� ைக/ப(ற ெப&�பா�ைட திர�$ 

வ&கிறானா�. ஒ(ற�க, ெகா<? வத ெச'தி இ�. 
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ேசாழ அரச� �$ தைல� ேகா/ெப& ந(கி,ள�யா. அவ&�கா நா? ப�$��� ேபராைச? 

இதனா5 எ தைன உய��க, அழிய/ ேபாகி4றன? இர<? நா?க@��� எBவள� 

இழ/8க, ஏ(பட/ ேபாகி4றன? இைத அவ� அறிய வ�5ைலயா? 

8லவேர! 8க7 ெவறி யாைர வ��ட�? ெப&�பைட இ&�கி4ற� எ4ற ஆணவ� அத� 

ேசாழC��. இ!ேக அவC��� ந5ல பாட� கிைட�க/ ேபாகிற�. 

அைமதியான இத நா�$5 ேபா� ஆரவார� தா4 எ!�� ேக���. நா#� வழ�க� 

ேபா5 அ$�க$ சதி � உைரயாட இயலா�. 

நா�$4 பா�கா/8 வ+வாக இ&�கி4றதா எ4) பா��க ேவ<?�. பைட  

தைலவ�க,. வ �ர�கேளா? இ� �றி �/ ேபச ேவ<?�. நா� அர<மைன 

தி&�8ேவா�, எ4றா� இ&�ெபாைற. 

இ&வ&� அ!கி&� ெச4றா�க,. 

ேசாழ நா�?  தைல நகர� உைற_�. அரசைவ :$�,ள�. அ	யைணய�5 

#$ தைல� ேகா/ெப& ந(கி,ள� ெப&மித �ட4 வ �(றி&தா�. 

அைம�ச�க,, பைட  தைலவ�, அைவய�ன� அவரவ� இ&�ைககள�5 அம�� 

இ&தன�. 

அைவய�னேர! எ4 #4ேனா�க, இமய ைத ெவ4) ெவ(றி� ெகா$ நா�$னா�க,. 

அவ�க, வ �ர தா5 இத� ேசாழ நாேட ெப&ைம ெப(ற�. அவ�கைள/ ேபா4) நாC� 

ெப&ைம ெபற வ�&�8கிேற4, எ4றா� அரச�. 

பைட  தைலவ� எG�, அரேச! கட5 ேபா4) ேசாழ நா�?/ பைட உ,ள�. உ!க, 

க�டைள��� கா தி&�கிற�. வ�<Xலைக�� ெவ5+� ஆ(ற5 வா'தவ�க, ந� 

வ �ர�க,. இமய ைத ெவ5+வதா அவ�க@�� அ	ய ெசய5, எ4றா�. 

பைட  தைலவேர! எ4 எ<ண ைத அ<ைமய�5 தா4 ெவள�ய��ேட4. உடேன 

ெப&�பைட திர�$ வ��K�கேள. மி�க மகி7�சி. 

அரேச! ந� வ �ர�க, எ/ெபாG� ேபா� வ&ெம4) ஆவ+ட4 கா தி&தா�க,. ெச'தி 
அறித�ட4 எ5ேலா&� ேபா&��  தயாராகி வ��டா�க,. 

ேசர நா�$4 மA� பைட எ?�க ேவ<?�. அைத ெவ5ல ேவ<?�. இ�தா4 #த5 

#ய(சி. 
அைம�ச� எG� அரேச! எ4 க& ைத இ!ேக ெசா5லலாமா? எ4) ேக�டா�. 

அைம�சேர! எ5ேலா� க& ைத�� ேக�பத(காக தா4 அரசைவ உ,ள�. தய!காம5 

ெசா5+!க,. 

அரேச! நம��� ேசர நா�$(�� பைக ஏ�� இ5ைல. ேசர நா�? அரச&� உ!கைள/ 
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ேபாலேவ சிறத வ �ர�. அநா�? ம�க@� வ �ர� மி�கவ�க,. ேபரழிைவ ஏ(ப? �� 

இத/ ேபா� ேதைவயா? சிதி�!க,. 

அைம�சேர! வலிைம வா'த அரசேனா? ேபா	�? ெவ4றா5தாேன நம��/ 

ெப&ைம. ப�க தி5 வலிைம வா'த நா? இ&/ப� நம�� எ/ேபா�ேம ெதா5ைல. 

ேசர அரசைன ெவ4றா5 எ4 8க7 உலெக!�� பர��. அத நா�$4 ெச5வ#� ந� 

க&^ல தி5 ேச&�. ந� நா? ேம+� வள� ெப)�. 

அரேச! அைமதிைய வ�&�ப�ய நா4 எ4 எ<ண ைத� ெசா4ேன4. வ �ர� மி�கவராகிய 

ந�!க, ேபா� ெச'யேவ �$�கிற��க,, எ4) அம�தா� அைம�ச�. 

பைட  தைலவேர! ஒ& தி!கள�5 ந� பைட ேசர நா�$(�/ 8ற/பட ேவ<?�. இத/ 

ேபா&�� நாேன தைலைம ஏ(க/ ேபாகிேற4. எ4 வ �ர ைத உலகேம அறி� ேபா(ற/ 

ேபாகிற�. எ5லா ஏ(பா?கைள�� வ�ைர� ெச'� #$�!க,. 

அரேச! க�டைளைய உடேன நிைறேவ()கிேற4, எ4றா� பைட  தைலவ�. 

எ4 எ<ண� நிைறேவ)� நா, வ� வ��ட�. ேசாழ நா�? ெவ(றி� ெகா$ பல 

நா?கள�5 பற�க/ ேபாகிற�, எ4) மகி7�சி�ட4 ெசா4னா�. 

அைவய�ன� உண��சி/ ெப&��ட4, ேசாழ அரச� வா7க, எ4) வா7 ெதாலி 
எG/ப�னா�க,. 

க&^� நகர வ �திகள�5 ேபா� வ �ர�க, அண�வ� �� ெச4றன�. அைமதி தவ7த அத 

நகர தி5 எ!�� ஆரவார� ேக�ட�. 

அர<மைனய�5 அரசC� 8லவ� #டேமாசியா&� உைரயா$� ெகா<$&தன�. 

அ!� வத பைட  தைலவ� பண�வாக அரசைன வண!கினா�. 

பைட  தைலவேர! எ4ன ெச'தி? 

அரேச! ேசாழ� பைட ந� நா�$(�, Lைழ� வ��ட�. ந� கா/8 அர<கைள எ5லா� 

அழி � வ��டா�க,. தைல நக	4 அ&ேக பாசைற அைம �  த!கி உ,ளா�க,. எ!ேக 

எ/ெபாG� ேபா	டலா�? இ� �றி � ந� பதிைல எதி�பா� � இ&�கிறா�க,. 

நா� அவ�கைள� கா�க ைவ�க ேவ<டா�. வ�ைரவ�5 ேபா� ெச'ேவா�. எதி	கைள 

வ�ர�$ அ$/ேபா�. ந� பைடக, எ5லா� தயா� நிைலய�5 உ,ளனவா? 

அரேச! ந� நா5வைக/ பைடக@� ேபா&��  தயாராக உ,ளன. ந� பைடய�ன� மி�த 

ஆ�வ �ட4 உ,ளா�க,. ந� பைடகள�4 அண�வ�/ைப ந�!க, பா�ைவய�ட 

ேவ<?�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



பைட  தைலவேர! ேகா�ைட�� ெவள�ேய நாைள ந� பைட வ �ர�க, அண�வ� � 

நி(க�?�. நாC� #டேமாசியா&� க&^�� ேகா�ைட ேவ<மாட தி5 இ&� 

பா�ைவ இ?கிேறா�. நாைள ம)நா, பைட��   

தைலைம தா!�கிேற4. எதி	கேளா? ேபா	�? ெவ5கிேற4. 

த!க, க�டைள அரேச! எ4ற பைட  தைலவ� வண!கி வ��?� ெச4றா�. 

#டமாசியாேர! ேபா� நிகழ உ,ள�. ந� வ �ர�க, எBவள� மகி7�சி�டC� 

ஆ�வ �டC� இ&�கிறா�க,. பா� த�ரா? 

ஆ� அரேச! ந� நா�? ம�க, வ �ர� மி�கவ�க,. எத(�� கல!காதவ�க,. எ தைகய 

ெப	ய பைடைய�� அழி��� ஆ(ற5 வா'தவ�க,. 

8லவேர! ேசரன�4 வ �ர ைத இத உலகேம வ�ய� ேபா(ற/ ேபாகிற�. பைகவ	4 

ெச!�&தி ெவ,ள தி5 நில மக, ந�ராட/ ேபாகிறா,, எ4) உண��சி ெபா!க/ 

ேபசினா� இ&�ெபாைற. 

அரேச! நா� நாைள சதி/ேபா�, எ4) ெசா5லி வ�ைட ெப(றா� #$ேமாசியா�. 

க&^�� ேகா�ைட��� சிறி� ெதாைலவ�5 ேசாழ� பைடய�4 பாசைற இ&த�. 

காைல ேநர�. ேசாழ வ �ர�க, ஆ!கா!ேக ேபா�/ பய�(சி ெச'� ெகா<? இ&தா�க,. 

ேசாழ அரச� ந(கி,ள� அவ�கைள/ பாரா�$� ெகா<ேட ெச4றா�. 

�4)கைள ஒ த யாைனக, இ&த இட தி(� வதா� அவ�. வலிைம வா'த 

யாைன/ பைடைய� க<? மகி7�சி அைடதா�. 

எதி	கைள ெவ5ல இத யாைன/ பைடேய ேபா�ேம. ந�ைம எதி� � ஒ& நா, :ட 

அவ�களா5 ேபா� ெச'ய #$யா�, எ4) நிைன தா� அவ�. 

அ!கி&த ப�ட � யாைன ப�ள�றிய�. அத யாைனய�4 அ&ேக ெச4றா� அவ�. 

பாக4 பரபர/8ட4 ஓ$ வதா4. அரசைர/ பண�வாக வண!கினா4. 

பாகேன! ப�ட � யாைனய�4 ேம5 அம�� ந� பைடைய பா�ைவய�ட வ�&�8கிேற4. 

தய�க �ட4 பாக4, அரச� ெப&மாேன! ப�ட � யாைன அ$�க$ ப�ள�)கிற�. 

இர<? நா�களாக என��� க�?/பட ம)�கிற�. மத� ப�$ த� ேபால உ,ள�. 

ப�ட � யாைனய�4 ேம5 அமர ேவ<டா�. இ4) மாைல��, ப�ட � யாைனைய/ 

பைழய நிைல��� ெகா<? வ� வ�?ேவ4. எ4ைன ம4ன��!க,, எ4) பண��ட4 

ெசா4னா4. 
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பாகேன! மத� ெகா<ட யாைனைய நா4 அட��கிேற4, எ4) ெசா4னா� அவ�. 

யாைனய�4 ேம5 ஏறி அம�தா�. 

அரேச! ேவ<டா�. நா4 ெசா5வைத� ேக@!க,, எ4) ெகMசினா4 பாக4. 

யாைனேயா ப�ள�றியப$ ேவகமாக ஓட  ெதாட!கிய�. 

பாக4 திைக � நி4றா4. 

ப�ட � யாைன�� மத� ப�$ � வ��ட�. அரசைர� 9ம� ஓ?கிற�, எ4ற :��ர5 

பாசைற எ!�� ஒலி த�. 

வ �ர�க, ஓ$ வதா�க,. 

ஐேயா! ப�ட � யாைன க&^�� ேகா�ைடைய ேநா�கி� ெச5கிறேத. அைத  த?/பா� 

இ5ைலேய, எ4) எ5ேலா&� அலறினா�க,. 

ேவகமாக ஓ$ய யாைனைய/ ப�4 ெதாடர வ �ர�களா5 #$யவ�5ைல. 

யாைன அவ�க, க<கள�5 இ&� மைறத�. 

க&^�� ேகா�ைட  திடலி5 ேசர நா�? வ �ர�க, அண�வ� � நி4றன�. 

ேகா�ைடய�4 ேவ<மாட தி5 இ&�ெபாைற�� #டேமாசியா&� நி4) இ&தன�. 

பைட வ �ர�கள�4 அண�வ�/ைப/ பா� தன�. 

8லவேர! க<X�� எ�$ய ெதாைல� ந� வ �ர�கேள உ,ளன�. ேசர அரச� வா7க! 

ெவ(றி ேவத� வா7க, எ4) வ�<ணதிர #ழ�க� ெச'கி4றன�. ேபா� ேவ<$ 

அவ�க, ெச'�� ஆரவார� உ!க@��� ேக�கிறதா? 

அரேச! ேசர வ �ர�கள�4 வ �ர ைத எ5ேலா&� அறிவா�க,. எ!கைள/ ேபா4ற 8லவ�க, 

ேபாைர வ�&�ப மா�டா�க,. அதனா5 ம�க@�� அழி�தா4 ஏ(ப?கிற�. ஒ& ேபா� 

ம(ெறா& ேபா&�� அைழ �� ெச5கிற�. அதனா5 ம�க, ெதாட�� ெப& 

�4ப ைத அைடகிறா�க,. 

8லவேர! நா!க, ேபாைரயா வ�&�ப�ேனா�? ேசாழ4 *!�� 8லிைய எG/ப� 
வ��டா4. 8லிய�4 சீ(ற ைத�� வலிைமைய�� அவ4 சதி ேத ஆக ேவ<?�. 

அரேச! அேதா பா&!க,. எ!கி&ேதா யாைன ஒ4) ஓ$ வ&கிற�. பைட 

அண�வ�/ப�(�, Lைழ� வ��ட�. பைட அண�வ�/ப�(�, Lைழ� வ��ட�. த4 

�தி�ைகயா5 வ �ர�க, சிலைர  *�கி எறி� வ��ட�. அத யாைனய�4 ேம5 ஒ& 

வ �ர4 அம�� உ,ளா4. 

ஆ� 8லவேர! அத யாைனய�4 ேம5 ந� எதி	 ஒ&வ4 உ,ளா4. பைட 

அண�வ�/ப�(�, Lைழ� �ழ/ப� வ�ைளவ��கிறா4. எ4ன �ண�� அவC��? 
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அரேச! ந� வ �ர�க, அத யாைனைய� I7� வ��டன�. யாைன�� ேகா�ைடய�4 

அ&ேக வ� வ��ட�. இன� எத எதி	யா5 த/ப #$யா�. அவ4 ேதா(ற� இ/ெபாG� 

ெதள�வாக  ெத	கிற�. 

8லவ� தன��, ஆ! யாைனய�4 ேம5 இ&/பவ� ேசாழ அரச� ந(கி,ள� அ5லவா? 

எத(காக அவ� யாைனய�4 ேம5 தன�ேய இ!� வதா�? 

மத� ெகா<ட யாைனைய அவ� அட�க #ய(சி ெச'தி&�க ேவ<?�. அவ&��� 

க�?/படாத யாைன இ!ேக வதி&�க ேவ<?�. அரச� இ&�ெபாைற�� 

உ<ைமைய உண� த ேவ<?�? எ4) நிைன தா�. 

8லவேர! ஏ4 திKெர4) அைமதியாகி வ��K�? 

அரேச! அத யாைனய�5 ேம5 இ&/பவ� ேசாழ அரச�. 

8லவேர! ந�!க, ெசா5வ� உ<ைமயா? யாைனய�4 ேம5 இ&/ப� ேசாழ அரசனா? 

ந4றாக/ பா� �� ெசா5+!க,. 

அரேச! அவ� ேசாழ அரச� #$ தைல� ேகா/ெப& ந(கி,ள�தா4. நா4 அவைர/ 

பல#ைற சதி � இ&�கிேற4. 

அவ� ஏ4 யாைனய�4 ேம5 அம�� தன�ேய இ!ேக வதா�? 

அரேச! யாைன�� மத� ப�$ தி&�க ேவ<?�. அைத அட�க அவ� #ய(சி 
ெச'தி&�க ேவ<?�. அவ��� அட!காம5 யாைன இ!ேக வதி&�க ேவ<?�. 

8லவேர! ந�!க, ெசா5வ� ேபால தா4 நடதி&�க ேவ<?�. அ!ேக பா&!க,. ந� 

வ �ர�க, அத யாைனைய� க�?/பா�$(�, ெகா<? வ� வ��டா�க,. 

அரேச! யாைனய�4 ேம5 இ&/பவ� உ!க, எதி	தா4. தன�ேய உ!கள�ட� சி�கி 
உ,ளா�. அவ&�� எத  �4ப#� ெச'யாத��க,. 

அவ&�� ஏேதC� ேந�தா5 உலக� எ4ன ெசா5+�? தன�ேய தள�� வத 

அரசைன� ெகா4றா4 ேசர4. இBவா) உலகேம உ!கைள இகG�. 8க7 வா'த ேசர� 

�$�ேக த�ரா/ பழி ேந&�. 

8லவேர! எ4ேனா? இBவள� கால� பழகி இ&�கிற��க,. எ4 உ,ள ைத அறிய 

வ�5ைலேய. உ<ைமயான வ �ர�க, ேபா��கள தி5 தா4 வ �ர ைத� கா�?வா�க,. 

எத� Iழலி+� ேபா� அற ைத வ�ட மா�டா�க,. தன�ேய சி�கிய எதி	��  ெதா5ைல 

த&பவனா நா4? 

அ&கி5 நி4றி&த வ �ரைன/ பா� �, யாைனய�4 ேம5 இ&/பவ� ேசாழ அரச�. 

அரச&�� உ	ய சிற/8ட4 இ!ேக அைழ � வா&!க,. எ4) க�டைள இ�டா�. 
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அரச� வா7க, எ4ற அத வ �ர4 ெச4றா4. 

சிறி� ேநர தி5 வ �ர�க, Iழ� ேசாழ அரச� அ!� வதா�. தைல கவ�7த வ<ண� 

அவ� இ&தா�. 

#க� மலர அவைர வரேவ(றா� ேசர அரச�. 

வா&!க,! ேசாழ அரசேர! எதி�பாராம5 நிக7த சதி/8 இ�. உ!க, வ&ைகயா5 

இத� க&^� நகரேம சிற/8/ ெப(ற�. எ4 அ&ேக இ&/பவ� ெப&�8லவ� ஏண��ேச	 

#டேமாசியா�. எ4 இன�ய ந<ப�. அவரா5தா4 உ!கைள அறி� ெகா,@� ேப) 

ெப(ேற4, எ4றா�. 

ஏ�� ேபசாம5 தைல கவ�7தப$ நி4றா� ேசாழ அரச�. 

இ!� வத Iழைல எ<ண� ந�!க, வ&த ேவ<டா�. எ!க, வ�&தினராக� சிறி� 

ேநர� இ!ேக இ&!க,. ப�ற� உ!க, எ<ண� ேபால� ெச'�!க,. 

இ!ேக உ!கைள  த?/பா� யா&� இ5ைல. நாைள நா� இ&வ&� ேபா��கள தி5 

சதி/ேபா�. 

ேபா��கள தி5 தா4 ந�!க, எ4 எதி	. எதி�பாராத நிக7�சிகளா5 ந�!க, இ!ேக வ� 

வ��K�க,. தன�ேய Lைழத ந�!க, எ4 ந<ப�. எத� Iழலி+� ேபா� அற ைத நா4 

மAற மா�ேட4, எ4றா� இ&�ெபாைற. 

ந(கி,ள� தைல நிமி�� இ&�ெபாைறைய/ பா� தா�. 

ந<பேர! ம<ணாைசயா5 உ!கேளா? ேபா	ட/ ெப&� பைட�ட4 வேத4. யாைன 

மத� ப�டதா5 உ!க, ெப&மித உ,ள ைத அறிேத4. 

உ!கைள/ ேபா	5 ெவ(றி ெகா,ள நிைன ேத4. உ<ைமய�5 ெவ(றி ெப(றவ� 

ந�!க, தா4. இன� நம��, ேபாேர ேவ<டா�. நா� இ&வ&� ந5ல ந<ப�களாக 

இ&/ேபா�, எ4றா�. 

இ& அரச�க@� ஒ&வைர ஒ&வ� க�$  தGவ�� ெகா<டன�. 

ந<பேர! ந�!க@� உ!க, வ �ர�க@� எ!கள�4 வ�&தின�களாக இ!ேக த!க 

ேவ<?�. ேசர நா�? வ�&ேதா�பைல ந�!க, அறிய ேவ<?�. இ� எ4 

ேவ<?ேகா,, எ4றா� இ&�ெபாைற. 

அ/ப$ேய ஆக�?�, எ4றா� ேசாழ அரச�. 

அ&கி5 இ&த 8லவ� மகி7�சி�ட4 ேபாேர இ5லாத உலக ைத� கன� க<ேட4. 

அ/ப$/ப�ட உலக தி5 ம�க, அைமதியாக��. வளமாக�� வா7வா�க,. 

ந(ப<8க, ெகா<ட உ!க, இ&வரா5 எ4 எ<ண� நிைறேவறிய�. உ!க@�� எ4 

பாரா�?க,, எ4றா�. 

அண�வ� � நி4ற ேசர வ �ர�க,, ேசாழ அரச� வா7க, எ4) வா7 ெதாலி 
எG/ப�னா�க,. 
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இர<? அரச�க@� மகி7�சி�ட4 உைரயா$� ெகா<ேட அர<மைன��, 

Lைழதா�க,. 

இவன�யா ெர4�ைவ யாய� ன�வேன 

8லிநிற� கவச� P�ெபாறி சிைதய 

எ'கைண கிழி த பக�ெடழி4 மா�ப�4 

மறலி ய4ன கள�() மிைசேயாேன 

கள�ேற, #ந�� வழ!� நாவா' ேபால�� 

ப4மA னா/ப� $!க, ேபால�� 

9றவ�ன  த4ன வாேளா� ெமா'/ப 

ம`இேயா ரறியா� ைம�ப� ட4ேற 

(8றநாa()/ பாட5 13, அ$க, 1 #த5 8 வைர. பா$யவ� உைற_� ஏண��ேச	 

#டேமாசியா�) 

 

                   நரக	தி! பரமா�	த� 

ம�$�� மைடயC� க4ன தி5 ைக ைவ �� ெகா<?, கவைலேயா? இ&தன�. 

ம<?�� EடC� ேபானாேர! எ!க, �& ெச �/ ேபானாேர! எ4) E�கா5 அG� 

ெகா<? இ&தன�. 

"இன� ேம5 யா� 9&�?�� நா4 ெகா,ள� ைவ/ேப4? எ!கைள  தன�யாக வ��?�?, 

இ/ப$ அநியாயமா� ெச ��K!கேள!" எ4) ஒ/பா	 ைவ தா4, #�டா, 

அத4 ப�ற�, ஐ� சீட�க@� மட ��� எதிேர ெத&வ�5 க�$/ப�$ � உ&<டா�க,. 

"ெச �/ேபான ந� �&, எ!ேக ேபாய�&/பா�?" எ4றா4 ம�$ 

"எமேலாக ���/ ேபானா5 பா��கலா�" 

"ஒ& ேவைள, ெசா��க ���/ ேபாய�&/பாேரா?" 

"ந� �& நிைறய பாவ� ெச'தவ�. அதனா5 நரக ���  தா4 ேபாய�&/பா�" 

#�டா@� EடC� இ/ப$/ ேபசி� ெகா<? இ&தன�. 

"நா#� நரக ���/ ேபானா5 ந� �&ைவ/ பா��கலாேம!" எ4) ேயாசைன 

ெசா4னா4, ம<?. 
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"ந� �&ைவ மA<?� பா�/பத(� இ� தா4 ஒேர வழி!" எ4) �தி தா4 மைடய4. 

உடேன ம<?�� EடC� ைகேகா� தப$, ேதா�ட தி5 இ&த கிண(றி5 

�தி தன�. 

#�டாேளா, ைகய�5 இ&த ெகா,ள�� க�ைடயா5 தைலய�5 ெந&/8 ைவ �� 

ெகா<டா4. 

ச() ேநர ��ெக5லா�, பரமா� த �&வ�4 அ&ைம� சீட�க, ஐ� ேப&� உய�ைர 

வ��டன�. 

எ!� பா� தா+� ஒேர 8ைக மயமாக இ&த�. சீட�க@�ேகா, ஒ4)ேம 

8	யவ�5ைல. 

"நா� தா4 ெச � வ��ேடாேம, ம)ப$�� இ/ேபா� எ!ேக இ&�கிேறா�?" எ4) 

ேக�டா4 ம�$. 

அ/ேபா�, "அேதா பா&!க,, நரேலாக�!" எ4) க தினா4 மைடய4. 

நரக தி(� வ� ேச�� வ��டைத உண�த சீட�க, மிக�� மகி7�சி அைடதன�. 

"வா&!க,, ந� �&ைவ  ேத$/ பா�/ேபா�!" எ4) ஒBெவா& இடமாக/ 

பரமா� தைர  ேத$� ெகா<ேட ெச4றா�க,. 

ஓ	ட தி5 ெப	ய ெப	ய ெச��க, 9ழ4) ெகா<? இ&தன. பாவ� ெச'த சிலைர 

அதC, ேபா�? ந9�கி� ெகா<? இ&தன�. 

அைத/ பா� த ம�$�� மைடயC�, "ந� �&, இத4 உ,ேள இ&தா+� இ&/பா�!" 

எ4) ெசா4னப$ ெச����, தைலைய வ��டா�க,. 

அBவள�தா4! "ஐேயா! ஐையேயா!" எ4) தைல ந9!கி, ர த� ஒGக� கீேழ 

வ�Gதன�. 

இ4ெனா& இட தி5, உயரமான ெகா/பைரகள�5 எ<ெண' ெகாதி �� ெகா<? 

இ&த�. 

அைத/ பா� த #�டா,, "ந� �&ைவ இத� ெகா/பைரய�5 தா4 ேபா�$&/பா�க,!" 

எ4) :றி�ெகா<ேட, ெகா/பைர��, எகிறி� �தி தா4! 

#�டா, வ�Gவைத� க<ட Eட4, தாC� ஓ$/ ேபா' ஒ& ெகா/பைரய�5 

�தி தா4! 
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ெகாதி��� எ<ெண' உட5 #Gவ�� ப�ட��, லேபா திேபா என அலறியவா) 

இ&வ&� 9&<? வ�Gதன�. 

ம<? ம�?� பல இட!கள�5 பரமா� தைர  ேத$� ெகா<ேட ெச4றா4. 

நரக ேலாக தி4 சன� Eைலய�5 ஏராளமான வ�ற�� க�ைடகைள ைவ �  தி� தி� 

எ4) எ	�� அ?/ைப� க<டா4. 

ந� �& இத ெந&/8�� உ,ேள ஒள�� ெகா<? இ&தா+� இ&/பா� எ4றப$ 

அத(�, Lைழதா4. 

அ? த கண�, "ஆ, ெந&/8! அ�மா$ ெந&/8!" எ4) கதறியவா) வ�G� 8ர<டா4. 

இேத சமய தி5, நரக ேலாக தி5 க�ட/ப�? இ&த வ�ஷ ம<டல தி5 பரமா� த� 

அலறி� ெகா<? இ&தா�. 

அவைர� 9(றி+� ரா�சத ேத,க@�, பா�8க@�, ந<?க@� பைடெய? � வதன. 

"ஐேயா, ேதேள! ந� வா7க! உ4 ெகா?�� வா7க! எ4ைன ம�?� ெகா�டாேத!" எ4) 

��ப��டா�. 

அத(�, ஐ� சீட�க@� அவ� இ&��� இட தி(� வ� ேச�தன�. 

"ஐேயா! பா�8, பா�8!" எ4) அலறியப$ தி<ைண ேமலி&� தடா5 எ4) கீேழ 

வ�Gதா�, பரமா� த�. 

சீட�க, அைனவ&� ஓ$ வ� பா� தா�க,. 

அ/ெபாG�தா4 பரமா� த� 9()� #()� பா� தா�. "ந5ல கால�! மட தி5 தா4 

இ&�கிேற4. நரக ேலாக தி5 மா�$� ெகா<ட� ேபால ெவ)� கன�தா4 

க<$&�கிேற4!" எ4) மகி7�ட4 ெதா/ைபைய  தடவ�� ெகா<டா�. 

சீட�க@� மகி7�சி�ட4 �தி தா�க,. 

 

                  யாைன ப! வ�ள)3மா? 

8 தக E�ைட�ட4 ப,ள���� கிள�ப�ய அ/8 அ�மா��� டா�டா ெசா5லி� 

ெகா<? 8ற/ப�டா4. 
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"ஏ<டா இ4ைன�� �ள��சியா" எ4றா, அ/8வ�4 அ�மா. 

"ேநரமா�9�மா, நாைள�� �ள��கிேற4" எ4) ெசா5லிவ��? ஓ$னா4. அ/8 

ஐதாவ� ப$ �� ெகா<$&தா4. 

வ�/ப�5 அவ4தா4 #த5 மாணவ4. அ/8வ�4 அ�மாவ�(�/ ெப&ைமயாக 

இ&த�. 

அ? த நா, வ�/ப�(�, Lைழத�� ஆசி	ய� அ/8வ�ட�தா4 வதா�. 

"ஏ4 அG�� ச�ைடைய ேபா�?� ெகா<? வதி&�கிறா'. �ைவ �/ 

ேபாட�:டாதா?" எ4) ரகசியமாக அவன�ட� ேக�டா�. 

"மறதி�ேட4 சா�" சமாதான� ெசா4னா4 அ/8. ப$/ப�5 ெக�$�காரனாக வ�ள!கிய 

அ/8 ஏேனா த4ைன 9 தமாக ைவ �� ெகா,வதி5 அ�கைற கா�டவ�5ைல. பல 

நா�க, அ/8 ப5 வ�ள�காமேல:ட ப,ள���/ ேபாய�&�கிறா4. 

அ/ேபா� ைபய4க, இவன�ட� ேக�டா5, "யாைன ப5 வ�ள��கிறதா" எ4) 

கி<டலாக/ பதி5 ெசா5வா4. 

அ/8வ�4 அ�மா�� வ�/8 ஆசி	ய&� பல#ைற :றி�� அவ4 த4ைன 9 தமாக 

ைவ �� ெகா,வதி5 கவன� ெச+ தேவ இ5ைல. 

அவ4 கவன� #Gவ�� ப$/ப�ேலேய இ&த�. 

ஆனா5 ைபய4க, இவைன "அG��மாமா" எ4) அைழ தன�. 

அைரயா<?  ேத�� வத�. அ/8 வ�G� வ�G� ப$ தா4. #த5 மா��ைக ேவ) 

யா&� த�$ ேபா'வ�ட�:டா� எ4பதி5 கவனமாக இ&தா4. 

"ேட' �ள��சி�?/ ேபா' ப$டா" இ� அ/8வ�4 அ�மா. 

"�ள��கிற ேநர �ல ஒ& பாட� ப$�கலா�மா" எ4பா4 அ/8. 

ப	�ைச�� இ4C� இர<? நா, இ&த�. அ/ேபா� அ/8��� திKெர4) ப5வலி 
வத�. வலிேயா? ப,ள��:ட� ெச4றா4. 

மாைல வ ��$(� வ&வத(�, அவ4 #க தி5 தாைட/ப�தி ெப	யதாக 

வ �!கிவ��ட�. வ�< வ�< எ4) வலி த�. உட�8 அனலாக ெகாதி த�. 
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அ/8வ�4 அ�மா�� அ/பா�� ைக ைவ தியமாக ஏேதா ெச'தா�க,. எ��� 

ச	/படவ�5ைல. 

வ�$தா5 அைரயா<?  ேத��. அ/8 8ல�ப�� ெகா<ேட இ&தா4. அவனா5 

வலிைய  தா!க #$யவ�5ைல. ஆசி	ய� அவைன ம�ைர அர9 ம& �வமைன�� 

அைழ �� ெச5+�ப$ :றினா�. 

அ? த நா, ம�ைரய�5 அ/8��� சிகி�ைச அள��க/ப�ட�. 

"ப5வலி�� காரணமாக இ&த ெசா ைத/ ப5ைல உடன$யாக எ?�கவ�5ைல 

எ4றா5 உய�&�ேக ஆப �" எ4றா� டா�ட�. 

அ/8 அைரயா<?  ேத���� ேபாக#$யவ�5ைலேய எ4) அG� ெகா<$&தா4. 

"தினேதா)� ப(கைள 9 த� ெச'தா5 இ/ப$/ப�ட ப�ர�சிைனெய5லா� வரேவ 

வரா�" எ4றா� டா�ட�. 

அ/8 ஒ&வார� ம& �வமைனய�5 இ&தா4. 

அைரயா<?  ேத�� #$� அ4)தா4 ப,ள��:ட� திறத�. 

அ4) வ�/ப�5 ேர!� கா�? ெகா?�க/ப�ட�. "#த5 மா�� ர!கராஜ4" எ4) 

ஆசி	ய� ெபயைர/ ப$ தேபா� அ/8 ேத�ப� அGதா4. 

ஆசி	ய� அவைன சமாதான/ப? தினா�. 

"9வ(ைற ைவ �தா4 சி திர� எGத ேவ<?� நம� உடைல ஆேரா�கியமாக 

ைவ �� ெகா<டா5தா4 எைத�� ெவ(றிகரமாக� ெச'ய #$��" எ4றா�. அ/8 

ெமௗனமாக இ&தா4. 

அ? தநா, அவ4 ப,ள��� "பள��" எ4) வதா4. 

"அG��மாமா இ/ேபா உஜாலா��� மாறி�டா<டா" எ4) ஒ&வ4 ெசா5ல ைபய4 

"ெகா5" ெல4) சி	 தன�. 

அ/8���� சி	/8 வத�. 

 

               ம�தி6யான கா)ைக அ7ணா�சி 
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ம!கள ேதவ� ேகா�ட தி4 கீ7/ப�திய5 �#ள� மைல  ெதாட&�. ேம(ப�திய�5 

ேத�க$ மைல  ெதாட&� கா?களா5 Iழ/ப�? இ&தன. 

அ4) �#ள� மைல/ப�தி கா? பரபர/பாய�&த�. காரண� கா�?��,ேள அ4) 

ேத�த5 நடத�. 

மி&க!க@�, பறைவக@� ம()� 8G P�சிக@� :ட ேத�தலி5 கல� ெகா<டன. 

ேவ!ைக/ப,ள� எ4ற இட தி5 இத  ேத�த5 நடத�. ேதாதக தி மர!க, நிைறத 

இத/ ப�திய�5 ெசநா'க, அதிக� இ&தன. 

ஆ<?�� ஒ&#ைற நட��� இத  ேத�த5. ேத�தைல இத #ைற ெசநா'க, 

ஏ(பா? ெச'தி&தன. 

இத  ேத�தலி5 9காதார மதி	�� ம�?� #�#ைன/ ேபா�$ வ�வ��ட�. 

9காதார மதி	��/ ேபா�$ இ?பவ� த!கைள *'ைமயானவ�க, எ4) நிcப��க 

ேவ<?�. அத4 அ$/பைடய�5 அவ�க@�� ஓ�? கிைட���. 

9காதார மதி	/ பதவ��� ப4றி��, ப�டா� P�சி��, கா�ைக�� ேபா�$ய��டன. 

ேபா�$ைய  தவ���க #ய(சி ெச'�� #$யாம5 ேபான�. எனேவ ஓ�? எ?/8 

நட �வ� அவசியமாகி வ��ட�. 

சபாநாயகராக  ேத�ெத?�க/ப�ட �ர!� ேத�தைல நட திய�. பல ஆ<?க, 

ப�ரதமராக இ&த சி!க� வயதான காரண தா5 சபாநாய� பதவ��� நி4) ேதா()/ 

ேபான�. 

கா�டர9  தைலவராக #ய5 ேபா�$ய�4றி ேத�ெத?�க/ப�ட�. 

ப�ரதம� பதவ��� ம�?� ேபா�$ க?ைமயாக இ&த�. 

ஆர�ப தி5 கா�? எ&ைமைய ஆத	 த �ர!�க, திKெர4) ெசநாைய ஆத	 தன. 

தவ�ர ெசநா'க, அராஜக தி(� பய� மா4க, #Gைமயாக ெசநாைய ஆத	 தன. 

ெசநா' ப�ரதமராகி வ��ட�. 

நிதி மதி	யாக வ	��திைர��, பா�கா/8 மதி	யாக ஓநா��, உண� மதி	யாக 

கGைத��, ெசா(பமான ஓ�? வ� தியாச தி5 ெஜய� தன. 

ெவள��ற� மதி	யாக எBவ�த ேபா�$�� இ4றி ந	யா� ேத�ெத?�க/ப�டா�. 
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சபாநாயக� �ர!கா� #தலி5 ப4றியாைர அைழ �  தன� ேத�த5 வா��)திகைள 

எ? �� :)�ப$ பண� தா�. 

ப4றியா� ேவகமாக ேமைடைய ேநா�கி நடதா�. வழிய�5 நி4றி&த யாைனயா� 

ப�ெட4) நக�� அவ&�� வழி வ��டா�. 

ப4றியா� ேமைட�� வத�� கா�டர9  தைலவ� நா(ற� தாள #$யாம5 தன� 

ெப	ய கா�கைள ேத' �� ெக<டா�. 

"எ4Cைடய வா7�ைகேய 9காதார/ பண��� அ�/பண� �� ெகா<டவ4. அ� 

ம�?ம5ல.. யாைனயா� ேபா4ற ெப	யவ�க, :ட எ4ைன� க<ட�� வ�லகி 
நி(பா�க,. எனேவ எ4ைன உ!க, 9காதார மதி	யாக ேத�ெத?���ப$ ேக�?� 

ெகா,கிேற4....." எ4) ெசா5லிவ��?/ ேபா' உ�கா�தா�. 

அ? � தன� சிவ/8 நிற இற�ைககைள வ�	 �/ பற� வத� ப�டா�P�சி. #யலா� 

ப�டா� P�சிய�4 வ<ண ைத/ பா� � மய!கினா�. 

தன� சிற�கைள அைச தப$ ேபசிய� ப�டா�P�சி. 

"அ<ணா�சி ப4றியா� வ� நி4) ேபசிய இட ைத 9 த� ெச'யேவ தன�யாக ஒ& 

9காதார மதி	ைய/ ேபாட ேவ<?�" எ4ற�� ெகா5ெல4) எ5லா� சி	 தன. 

"எ4ைன/ பா&!க,.. எ4 சிற�கைள/ பா&!க,. எ4ைன/ ேபால ந�!க@� அழகாக 

இ&�க உ!க, வா��கைள என�ேக ேபா?!க," எ4) ெசா5லிவ��?/ பற� 

ெச4ற�. 

அ? � காக� வத�...."ப4றியா� வதா� நா4 9காதார தி4 அவதார� எ4றா�.. 

நாேன 9 த� ெச'கிேற4 எ4றா�....வாJதவ� தா4. அவ� இ&��� இட� எ/ப$/ 

ப�ட இட� எ4) நம��  ெத	யாதா? அ� கிட�க�?�. நம� ப�டா�P�சி அ<ணா�சி 
�$/ப� ேத4தா4 இ5ைல எ4) ெசா5லவ�5ைல. அவ� ப?/ப� எ!� எ4) 

ெத	�மா? ப�ராண�கள�4 மல�. 

மல ைத உ<பவ&�� உ!க, ஓ�டா? 

மல தி5 உற!�பவ&�� உ!க, ஓ�டா?" 

எ4ற ேக,வ��ட4 பற� ெச4றா� கா�ைகயா�. 

அத4 ப�4ன� பறைவக@�, மி&க!க@� இவ(ைற ஆத	 ��, தா�கி�� ேபசி ஓ�? 

ேவ�ைட ஆ$ன. 
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கைடசியாக ந	யாைர எG� ேப9�ப$ எ5லா� வ(8) தின. 

ந	யா� தன� வாலா5 #க ைத  �ைட தப$ ேமைடய�5 ஏறினா�. எ/ேபா�� ந	யா� 

ேப�9�� பரவலான ம	யாைத இ&த�. 

"கா�டரச� நாம� வா7க" எ4) ேபச ஆர�ப� தா� ந	யா�. 

"ப4றியா� ெசா4ன� ேபா5..... அவ� மல�கழி�கைள உ<? 9காதார தி(� வழி 
ெச'கிறா� எ4ப� வாJதவ�தா4.... ப�டா� P�சியா� 9 தமான ேதைன� �$�கிறா�. 

பா��க அழகாக கவ��சியாக இ&�கிறா� அ��� ச	தா4" 

ந	யா� ெசா4னைத எ5லா பறைவக@� மி&க!க@� உ4ன�/பா' கவன� தன. 

"கா�ைகயா&� ப4றிகைள/ ேபால அ9 த!கைள உ<? 9 த/ப? �கிறா�.. இ� 

நம��  ெத	��" எ4) ெசா5லிவ��? நி) திய�. #�கியமான ெச'திைய� 

ெசா5+� ேபா� ந	யா� இ/ப$ நி4) நிதான� �/ ேப9வா�. 

"9 த� எ4ப� தாC� 9 தமாக இ&�க ேவ<?�. தன� 9()/8ற ைத�� 9 தமாக 

ைவ �� ெகா,ள ேவ<?�. இத Eவ	5 இத(�/ ெபா& தமானவ�?" எ4ற 

ேக,வ��ட4 மA<?� ஒ&#ைற  தன� ேப�ைச நி) தினா�. 
 

யாைனயா� :ட தன� கா�மட5கைள அைச�காம5 ேக�?� ெகா<$&தா�. 

"ப4றியா	4 உட�ைப��, உைறவ�ட ைத�� 9 தமான� எ4) ெசா5ல #$யா�. 

மல தி+� E திர தி+� ப? � உற!�� ப�டா� P�சியா&� 9காதார� Iழலி5 

வா7கிறா� எ4) ெசா5ல #$யா�. ஆனா5" ெகா�கி ேபா�? நி) தினா� ந	யா�. 

இ�மியள� இைல வ�Gதா5 :ட இ$�ச த� ேபா5 ேக��� அள��� அைமதி. 

மA<?� ந	யா� ஆர�ப� தா�. 

"கா�ைகயா� உட5 9 த�. உ,ள� 9 த�. அவ� 9()/ 8ற#� 9 தமான�. நா, 

தவறினா+� அவ� �ள�ய5 தவரா�. இன� ஓ�?/ ேபா?வ� உ!க, 9ததிர�" எ4) 

ெசா5லிவ��? நடதா� ந	யா�. 

இ/ேபா� எ5ேலா&��� ஒ& ெதள�வான வழிைய� கா�$ய� ேபா5 தம��, ேபசி� 

ெகா<டன�. 

ச() ேநர தி5 ஓ�ெட?/8 நடத�. ெசநா' அைமதி/ பைட தி5+#5+க, 

நட�காம5 பா� �� ெகா<டன. 
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ஓ�?க, எ<ண/ப�டன. கா�ைகயா� 9 த� ேசா)ேபா?� எ4ப� உ!க@��  

ெத	�� ஆனா5 ேத�தலி5 ெஜய��கைவ��� எ4ப� உ!க@��  ெத	�மா? எ4) 

சபாநாயக� �ர!கா� ேஜா� அ$�க எ5ேலா&� சி	�க �#ள� மைல� காேட அதி�த�. 

 

                       ப	தாவ� பா9 

நாதJவர� ம(ற� ேமளதாள �ட4 பா<$ ேதவ&� அத கிராம � ம�க@� 

மைத ெவள�ய�5 காைல பJd�காக கா �� கிடதன�. 

ம�ைரய�லி&� வ&� பJ அ!�தா4 வ� நி(��. அதி5தா4 ப தாவ� பாJ ஆன 

பா<$ ேதவ	4 மக4 ர� வ&வா4. 

அத கிராம தி5 ர� ஒ&வ4 தா4 ப,ள��:ட தி5 ப$�கிறா4. அவ4 ப$ � அத 

கிராம ைத #4C��� ெகா<? வ&வா4 எ4) எ5ேலா&ேம ந�ப�ன�. பJ வ� 

நி4ற�. 

பJஸிலி&� ர� இற!கினா4. அ? த வ�னா$ நாதJவர#� ேமளதாள#� 

#ழ!கிய�. பா<$  ேதவ� த4 ைகய�5 இ&த மாைலைய அவ4 கG தி5 

ேபா�டா�. 

ர�ைவ எ5ேலா&� ெத&�கள�5 ஊ�வலமாக அைழ � வதன�. 

ர�வ�4 அ�மா ேப�சிய�மா வ ��? வாசலி5 ஆர தி எ? தா,. 

தா4 ப	�ைசய�5 ேதறவ�5ைல எ4பைத எ/ப$� ெசா5வ�? 

"பாJ ப<ண��$யா/பா" எ4றா, அ�மா 

"ஆமா�மா பாஸாய��ேட4" ஒேர ஒ& ெபா'தாேன எ4) சமாதான/ப? தி� 

ெகா<டா4. 

ஆனா5 அ? த? � ஊ	5 ேக��� எ5ேலா&��� அேத ெபா'ைய  தி&/ப�  

தி&/ப�� ெசா5ல ேவ<$ய�&த�. 

"எ4னா த�ப� ேமல ப$�க/ ேபாற�யா?" 

"ஆமா�" 

"டா�ட&��/ ப$�க/ ேபாறியாேம" 
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"ஆமா�" 

"இ/ேபா எ/ப$ ம�ைரய�ேலேய ப$�கலாமா. இ5ைல ெம�ரா9��/ ேபாவXமா?" 

இ/ப$ ஆ@�� ஆ, ேக,வ� ேம5 ேக,வ�யாக� ேக�டன� 

இவC� ஓயாம5 ெபா' ெசா4னா4. 

"ஒ& ெபா'ைய மைற�க ஓராய�ர� ெபா' ெசா5ல ேவ<$ வ&�" எ4) த4 ஆசி	ய� 

ெசா4ன� ஞாபக தி(� வத�. 

அ? த நா, ர�வ�4 அ/பா�� அ�மா�� இவைன ப�க � ஊ� ேகாவ�+��� :�$� 

ெச4) ெமா�ைட அ$ �� ெகா<? வதன�. 

ர� ப தாவ� பாJ ெச'தா5 ெமா�ைட ேபா?வதாக ப�ரா� தைனயா� 

ர� உ<ைமைய� ெசா5ல #$யாம5 தி<டா$னா4. இ4C� எ4னெவ5லா� 

நட�க/ ேபாகிறேதா எ4) பயதா4. 

அ? த நா, இவ4 பயத� ேபாலேவ இ4ெனா& வ�ஷய� நடத�. பா<$  ேதவ� 

கறைவ மா�ைட க4)ட4 சைதய�5 வ�()வ��? வதா�. இவைன காேலஜி5 

ேச�/பத(கான ஏ(பாடா�. 

பா<$ ேதவ� வசதியானவ� எ4) ெசா5 #$யா�. இவைன காேலஜி5 ப$�க 

ைவ�க� :ட நில ைத வ�() தா4 ெசல� ெச'ய தி�டமி�$&தா�. 

ர�வ�4 அ�மா ஒ& ப�க� த4 மக4 காேலஜி5 ப$�க/ ேபாவ� ப(றி ஊ�/ 

ெப<கள�ட� எ5லா� #ைற ைவ �/ ேபசினா,. 

இன�ேம+� தா4 உ<ைமைய E$ மைற/ப� ச	ய5ல எ4) உண�� வ��டா4 ர�. 

அ4) இர� த4 அ/பா அ�மா இ&வைர�� அைழ தா4. 

இ&வைர�� ஒ&ேசர நி(கைவ தா4. இ&வ	4 கா5கள�+� வ�Gதா4 ர�. 

"எ4ன எ4ன?" எ4) பத�ட� அைடதா� பா<$ ேதவ�. 

"நா4 உ!கள�ட� ெபா' ெசா5லி வ��ேட4. நா4 ேத�வ�5 தவறிய உ<ைமைய 

மைற �வ��ேட4. எ4ைன ம4ன� �வ�?!க," எ4) ெசா5லி �+!கி� �+!கி 
அGதா4. 
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ர�வ�4 அ/பா�� அ�மா�� ஒ& கண� ெச'வ� அறியாம5 மைல � நி4றன�. 

ப�4ன� பா<$ ேதவ� அவைன *�கி மா�8ட4 தGவ�� ெகா<டா�. 

"பா<$  ேதவ� மக4 காேலஜி5 ப$�கிறா4 எ4) ெச5வைத வ�ட அவ4 ெபா' 

ெச5ல மா�டா4 எ4) ெசா5வைதேய நா4 ெப&ைமயாக� க&�கிேற4" எ4றா� 

பா<$ ேதவ�. 

"இன� எத� காரண ைத #4ன��?� ெபா' ெசா5ல மா�ேட4" எ4) தைதய�4 

ைகய�5 அ$ � ஊ)தி ெசா4னா4 ர�. 

பா<$ ேதவ&��/ ெப&ைமயாக இ&த�. 

அவ� ஆனத� க<ண �� வ$ தா�. 

 

                        சாகாத வர� 

ைவயா8	 ப�$ன� எ4ற நகர� கட(கைர ஓர தி5 அைமதி&த�. 

ைவயா8	 ப�$ன தி5 # � வ�யாபா	 மாண��க ைத ெத	யாதவ� இ&�க#$யா�. 

மாண��க தி4 வ �? அர<மைனைய/ ேபா5 வ�சாலமாக இ&���. 

# � வ�யாபா	 மாண��க தி(� # �, ர தின�, ைவர� எ4) E4) மக4க,. 

இவ�கள�5 ெப	யவ4 # � ெவள�நா?கள�5 வ�யாபார� ெச'� ெப&�ெபா&, 

ஈ�$னா4. 

அவ4 த�ப� ர தின#�, ைவர#� உ,e� வ�யாபார ைத� கவன� �� ெகா<டன�. 

# � வ�யாபா	 மாண��க தி(� ஒ& நா, திKெர4) உட5நிைல ச	ய�5லாம5 

ேபான�. தா4 இற� வ�?ேவா� எ4) ேதா4றிய�. ெசா ��க, அைன ைத�� 

உ,e	5 இ&��� தன� மக4கள�ட� ஒ/பைட � வ��? இற�ேபானா�. 

ேபராைச ெகா<ட ர தின#�, ைவர#� அ/பாவ�4 ெசா ��கைள இர<டாக/ 

ப�	 �� ெகா<? அ<ண4 # �ைவ ெகாைல ெச'ய தி�டமி�டன�. ஒ& நா, 

அ<ண4 # � தி&�ப� வதா4. அவன�ட� ெசா ��கைள E4றாக ப�	 �� 

ெகா,ளலா� எ4) ெசா4னா�க,. 
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அ<ணC� த�ப�க, ெசா4னைத ந�ப�னா4. ஆனா5 அ4) இரேவ # �  *!கி 
ெகா<$&��� ேபா� அவைன அ$ � ஒ& �ள தி5 வ �சி எறிதன�. 

அ? த நா, அத �ள�கைரய�ல இ&த ேகாவ�லி4 எதி	5 ப? �கிடதா4 # �. 

ஆனா5 அவ4 உட�ப�5 எத வ�தமான காய#� இ5ைல. 

*!கி எGத # � தன�� #4னா5 கட�, ப�ர ய�சமா' ேதா4றிய�&/பைத� 

க<? வண!கினா4. 

"எ4ன நடத�...?" எ4றா� கட�,. நடதைத� ெசா4னா4 # �. 

"இன� உன�� எத ஆப �� வரா�. 400 ஆ<?க, வைர ந� வா7வா!� வா7வா'...." 

எ4) வரமள� � வ��? கட�, மைறதா�. 

# � வ ��$(�  தி&�ப�னா4 ர தின#� ைவர#� அதி��சியைடதன�. 

"காைலய�5 உ!கைள� காணாம5 �$ �/ ேபாேனா�... உ!கைள/ பா� த ப�4ன� 

தா4..... எ!க@�� உய�ேர வத�" எ4) ெசா5லி அGதன�. 

"எ4ன நடத�......" எ4) ேக�டன�. 

எைத�� மைற �/ ேபச  ெத	யாத # � நடத� அைன ைத�� ஒ4)வ�டாம5 

ெசா4ன�ட4, 400 ஆ<?க, சாகாம5 வாழ ெப(ற வர ைத�� ப(றி :றினா4. 

தா!க@� இேத ேபா5 அதிக ஆ<? வாழேவ<?� எ4) தி�டமி�டன�. 

ேபராைச ப�$ த ர தின#�, ைவர#� த!க, இ&வைர�� அ$ � அத �ள தி5 

வ �சி எறி��ப$ ஏ(பா? ெச'தன�. 

அ? த நா, அவ�க, இ&வ&� ேகாவ�லி4 எதி	5 *!கியப$ கிடதன�. 

*!கி எGதன�. அவ�க, எதி	5 கட�, ேதா4றினா�. 

"உ!க@�� எ4ன நடத�"? எ4றா� கட�,. 

த!கைள வ�ேராதிக, அ$ �/ ேபா�டதாக :றின�. 

"கட�ேள நா4 1000 ஆ<? சாகாம5 வாழேவ<?�....." எ4றா4 ர தின�. 

"நா4 2000 ஆ<? சாகாம5 வாழ ேவ<?�" எ4றா4 ைவர�. 
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ர தின� 3000 ஆ<? எ4றா4. ைவர� 4000 எ4றா4. இ/ப$ ஆ<?கைள 

ஏ(றி�ெகா<ேட ேபானா�க,. 

கட�@��� சி	/8  தா!கவ�5ைல. 

"நா4 ெசா5வ� ேபா5 ெச'தா5 உ!க, திறைம��  த�தவா) ப தாய�ர� 

ஆ<?க, :ட சாகாம5 வாழலா�.." எ4றா� கட�,. 

"ெசா5+!க,... ெசா5+!க," எ4றன� இ&வ&� அவசர� அவசரமாக. 

"ேகாய�லி5 எதி	5 இ&�� இத �ள தி5 ந�!க, E7கி இ&��� ஒBெவா& 

மண� �ள���� 100 ஆ<?க, சாகாம5 வாG� வர� கிைட���" எ4) கட�, 

ெசா5லி #$/பத(�, இ&வ&� �ள தி5 �தி தன�. 

இ&வ&� ந�&��, E7கின�. ர தின ைத வ�ட 100 ஆ<டாவ� அதிக� ெபற ேவ<?� 

எ4) ைவர� நிைன தா4. 

ைவர ைதவ�ட 100 ஆ<? அதிகமாக/ ெபற ேவ<?� எ4) நிைன தா4 ர தின�. 

யா� அதிக ஆ<? சாகாம5 இ&��� வர ைத/ ெபற/ ேபாகிறா� எ4) பா� தப$ 

கட�, நி4) ெகா<$&தா�. 

சிறி� ேநர தி5 ைவர#�, ர தின#� ப�ணமாக �ள தி5 மிததன�. 

 

                            ஆைச 

மண�வ<ணC�� சேதாஷமாக இ&த�. ம�ைரய�லி&� வத அவ4 மாமா 

அவC�� ஒ& ேபனாைவ அ4பள�/பாக� ெகா? தி&தா�. 

மண�வ<ண4 இ/ப$ ஒ& ேபனாைவ/ பா� த� :ட கிைடயா�. 

இவ4 வ�/ப�5 ப$��� எ�.எ5.ஏ. மகன�ட� :ட இ/ப$/ ப�ட ேபனா இ5ைல. 

ேபனாவ�4 E$��, #,@� த!க� ேபால பளபள ெவ4றி&த�. 

ப,ள��:ட� ேபான�� ேபனாைவ எ5ேலா	ட#� கா�$னா4. 

மாமா இவ4 மA� மிக�� அ48 ைவ தி&தா�. 
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வ�/ப�5 #த5 மாணவனாக�� ஒG�கமானவனாக�� வ�ள!கிய மண�வ<ணைன 

உ(சாக/ப? த வ�&�ப�னா� அவ4 மாமா. 

"ந� ப$ � ெப	யவனாகி எ4ன ேவைல��/ ேபாவா'" எ4) ேக�டா� அவ4 மாமா. 

"நா4 ப$ � கெல�டராக வ&ேவ4" எ4றா4 மண�வ<ண4. 

இைத� ேக�?� ெகா<$&த அவ4 அ/பா "த�ப� வ�ர+�ேக த வ ��க� ேவ<?�. ந� 
சாதாரண வ�வசாய�ய�4 மக4. ந� ஆைச/ப?வதி5 அள� ேவ<?�" எ4றா�. 

மண�வ<ணன�4 சேதாஷ� மணலி5 பா'த த<ண�ரா' மைற� ேபான�. 

"ஒ& ஏைழய�4 மக4 கல�டராக வர ஆைச/ப?வ� ேபராைசயா?" எ4) நிைன தா4. 

வ�/ப�5 மண�வ<ண4 உ(சாகமி4றி உ�கா�தி&தா4. 

பாட!கள�5 அவ4 மன� லய��கவ�5ைல. வ�/8 ஆசி	ய� அவைன கவன� � 

வ��டா�. 

ஆசி	ய� அவைன தன�யாக அைழ � வ�சா	 தா�. 

"ஒ& ஏைழய�4 மக4 கல�டராக ஆைச/ப?வ� ேபராைசயா" எ4றா4. 

அவ4 ெசா4னைத� ேக�ட�� ஆசி	ய� கலகலெவ4) சி	 தா�. "இத(� நாேன 

உன�� ந5ல பதிைல� ெசா5+ேவ4. ஆனா+� இ4) மாைல வைர கா தி&. எ� 

ேபராைச எ4) 8	� ெகா,வா'" எ4றா�. 

அ4) மாைல ப,ள�ய�ன ஆ<? வ�ழா நைடெப(ற�. 

ஆ<? வ�ழாவ�5 மாவ�ட ஆ�சி  தைலவ� தைலைம தா!கினா�. 

மாவ�ட ஆ�சி  தைலவ� ேப9� ேபா� மாணவ�க, ந4றாக/ ப$ � #4C�� 

வரேவ<?� எ4) அறி�ைர ெசா5லி� ெகா<$&தா�. 

:�ட தி5 உ�கா�தி&த மண�வ<ணன�ட� வத ஆசி	ய�, 

"உ4 சேதக ைத அவ	டேம ேக," எ4றா�. 

#தலி5 தய!கிய மண�வ<ண4 ைத	யமாக எG� கல�ட	ட� ேக�டா4. 

"ஒ& ஏைழ வ�வசாய�ய�4 மக4 கெல��ராக வர ஆைச/ப?வ� ேபராைசயா?" 
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"நி�சயமாக இ5ைல. ேந�ைமயான வழிய�5 ெப)வதா' இ&தா5 உலக ைத� :ட 

வா!க ஆைச/ப?வதி5 தவ) இ5ைல" எ4) பள��ெச4) :றினா� கல�ட�. 

"நாC� ஒ& சாதாரண ஏைழ வ�வசாய�ய�4 மக4 தா4" 

"உைழ/8� உ)தியான #ய(சி�� இ&தா5 எத(�� ஆைச/படலா�. அ� ேபராைச 

ஆகா�" எ4) ேபசி #$ தா� கல�ட�. 

இ&ப� ஆ<?க, கழிதன. 

அேத ப,ள�ய�5 மாவ�ட ஆ�சி  தைலவ� மண�வ<ண4 ஆ<? வ�ழாவ�5 ேபசி� 

ெகா<$&தா�. 

"ந�ப��ைக�� உ)தியான #ய(சி�� உைழ/8� தர தயாராக இ&தா5 கல�டராக 

ம�?ம5ல. இத நா�$4 ஜனாதிபதியாக வர ஆைச/ப?வ� :ட ேபராைச ஆகா�" 

எ4) கல�ட� மண�வ<ண4 ெசா4ன ேபா� மாணவ�க, ைகத�$ ஆரவார� 

ெச'தன�. 

 

                      3ர�3 வ�� :�! 

உைழ�காம5 உ<ண ேவ<?� எ4ற ஆைச பரமா� த �&��� ஏ(ப�ட�. 

அத(காக  த�#ைடய 8 திெக�ட சீட�க@ட4 ஆேலாசைன நட தினா�. 

"�&ேதவா! தி&�?  ெதாழி5 ெச'தா5 எ4ன?" எ4) ேக�டா4, ம�$ 

"மா�$� ெகா<டா5 உைத/பா�கேளா!" எ4றா4 மைடய4. 

"அ/ப$யானா5 ஒ& �ர!ைக/ ப�$ � வ�, அத(�/ பய�(சி ெகா?�கலா�. எ5லா 

ெபா&,கைள�� தி&$� ெகா<? வர க()  தரலா�!" எ4) ேயாசைன :றினா4, 

#�டா,. 

"ஆகா! அ&ைமயான தி�ட�தா4. ஆனா5 எ/ப$� �ர!ைக/ ப�$/ப�?" எ4) ேக�டா�, 

பரமா� த�. 

"ப�,ைளயா� ப�$�க� �ர!கா' #$த�, எ4) ெசா5கிறா�கேள! அத4 ெபா&, 

எ4ன?" என� ேக�டா4, ம<?. 

"நம��� �ர!� ேவ<?� எ4றா5, #தலி5 ப�,ைளயாைர/ ப�$�க ேவ<?�. ப�ற� 

அ� தானாகேவ �ர!காக ஆகிவ�?�" எ4) வ�ள�க� ெசா4னா4, Eட4. 
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"இ��� ச	தா4. ஆகேவ, இ/ெபாGேத ெச4) ப�,ைளயாைர/ ப�$/ேபா�, வா&!க," 

எ4றப$ 8ற/ப�டா� பரமா� த�. சீட�க@� அவ&ட4 ெச4றன�. 

அரச மர தி4 அ$ய�5 இ&த ப�,ைளயா� சிைலைய� க<டா� �&. "சீட�கேள, 

இ/ெபாG� ப�,ைளயா� ந4றாக  *!கி� ெகா<? இ&�கிறா�. அதனா5 ச/த� 

ேபாடாம5 ெம�வாக� ெச4), "லப�" எ4) ப�,ைளயாைர/ ப�$ �� ெகா,@!க," 

எ4) க�டைளய��டா�, பரமா� த�. 

சீட�க@� மர ைத� 9(றி வ� ப�,ைளயா� சிைல ேம5 வ�G� அைத� க�$/ 

ப�$ � உ&<டன�. 

அ/ேபா�, �ர!கா�$ ஒ&வன�ட� இ&� த/ப� வத �ர!� ஒ4) அ!ேக வத�. 

அைத� க<ட பரமா� த�, "சீட�கேள! இேதா �ர!� வ� வ��ட�! வ�டாத��க,, 

ப�$�!க,!" எ4) க தினா�. 

ம�$�� மைடயC� ேவகமாக  �ர தி� ெச4) அத� �ர!ைக/ ப�$ � வ��டன�. 

அைத� க<ட பரமா� த�, இ� சாதாரணமான �ர!� அ5ல. இராமC�� *� ெச4ற 

ஆMசேநயேர தா4!" எ4) ெசா4னப$ அத4 கா5கள�5 வ�G� வண!கினா�. 

சீட�க@�, "ர!கா, ர!கா!" எ4) க4ன தி5 ேபா�?� ெகா<டன�. 

மட ��� வ� ேச�த��, "ந� �& ம�?� அ$�க$ 9&�? ப�$�கிறா�. ஆனா5 

அவ� சீட�களான நம�ேகா ஒ& 9&�? :ட  த&வதி5ைல. அதனா5 அவ&��� 

ெத	யாம5 9&�? தி&$� ெகா<? வ&�ப$� �ர!ைக அC/8ேவா�" எ4றா4 

ம�$. 

"�ர!ேக! எ!க, �& ப�$/பைத� கா�$+� உய�த ரகமான 9&�?கைள 

எ!கி&தா+� ெகா<? வா!" எ4) அைத ஏவ� வ��டா4 #�டா,. 

அ? த நிமிட� �ர!� மாயமா' மைறத�. 

ஒ& மண� ேநர ���/ ப�ற� மA<?� தி&�ப� வத�. அத4 இர<? ைககள�+� 

நிைறய ப�டா9க, இ&தன. 

வாண� கைட��� ெச4ற �ர!�, அ!கி&த ப�டா9கைள� 9&�? எ4) நிைன �� 

ெகா<? *�கி� ெகா<? வ� வ��ட�. 

அைத� க<ட மைடய4, "ெசா4னப$ 9&�?கைள 9&�$� ெகா<? வ� வ��டேத!" 

எ4) மகி7தா4. 
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"ஆMசேநயா! வா7க ந�! வள�க உ4 ெதாழி5, திறைம!" எ4றா4, #�டா, 

பல வ<ண!கள�5 இ&த ப�டா9கைள/ பா� �, "ந� �&நாத� ப�$��� 9&�?க, 

8ரா�� க&/8 நிற� தா4. நா� ப�$�க/ ேபாவேதா, சிவ/8, ப�ைச, ந�ல� எ4) பல 

நிற!கள�5 இ&�கி4றன" எ4) ெப&ைம/ப�?� ெகா<டா4 ம<?. 

ப�டா9கள�5 இ&த தி	ைய/ பா� த Eட4, "ெந&/8 ைவ/பத(காக எ4ேற தன�யாக 

ஒ& தி	 ைவ � இ&�கிறா�க, அதனா5 இ�தா4 உலக திேலேய உய�த சாதி 
9&�?" எ4றா4. 

சீட�க, அைனவ&� ஆ@�ெகா& ெவ$ைய வாய�5 ைவ �� ெகா<டன�. எ5ேலா� 

தி	��� ெகா,ள�� க�ைடயா5 ெந&/8 ைவ தா4, #�டா,. 

ஆனதமாக/ 8ைக வ�டலா� எ4ற க(பைனய�5 E7கின� சீட�க,. 

அ? த கண�, "டமா5, ?மA5" எ4) ஒBெவா&வ� வாய�+� இ&த ப�டா9 

ெவ$ த�. 

வா' இழத சீட�க,, "ஐேயா, ஆMசேநயா!" எ4) அலறி� ெகா<? உ&<டன�. 

நடதைத� ேக,வ�/ப�ட பரமா� த�, "இன� ேமலாவ� என��  ெத	யாம5 எத� 

கா	ய ைத�� ெச'யாத��க," எ4) எ�ச	�ைக ெச'தா�. 

"�&ேவ! உ!க, ேவ�$ எ5லா� கிழி� வ��ட�. அதனா5 க�$� ெகா,வத(� ந5ல 

ப�?  �ண�யாக  தி&$ வர� ெசா5+!க," எ4றன� சீட�க,. 

பரமா� த&�, �ண� தி&$ வ&வத(�� �ர!ைக *தன�/ப�னா�. 

அநா�? அர<மைன��, Lைழத� �ர!�.... 

அர<மைன� �ள தி5 �ள� �� ெகா<? இ&தா4 அரச4. ப$�க�?கள�5 அவன� 

ப�?  �ண�க@�, ைவர� கி`ட#� ைவ�க/ப�$&தன. யா&��� ெத	யாம5 

அவ(ைற  *�கி� ெகா<ட�, �ர!�. 

ப�?  �ண�கைள��, ைவர� கி`ட ைத�� பா� த �&�� சீட�க@� வ�ய/8 

அைடதன�. 

"�ர!ேக! சீ�கிரேம உன��� ேகாய�5 க�$� ��ப�?கிேறா�!" எ4றா4 ம<?. 

ப�? ேவ�$ைய �&���� க�$ வ��டா4, Eட4. ம�ட ைத அவ� தைலய�5 

I�$னா4, #�டா,. 
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"இ/ேபா� பா� தா5 #$I$ய ம4னைர/ ேபா5 இ&�கிற��க," எ4) 8க7தா4 

ம�$. 

மAதி இ&த ேவ�$கைள சீட�க, க�$� ெகா<டன�. 

"வா&!க,! இத அரச ேகால திேலேய ஊ�வல� ேபா' வ&ேவா�!" எ4) 

8ற/ப�டா�, பரமா� த�. 

ெத&வ�5 இற!கிய ம) நிமிடேம, அரச காவலாள�க, �&ைவ�� சீட�கைள�� ைக� 

ெச'தன�. 

அரசன�4 ெபா&,கைள  தி&$ய �(ற தி(காக/ ப � நா, சிைற த<டைன 

வ�த�க/ப�ட�. 

"�&ேவ! மன�த�களா5தா4 நம��  ெதா5ைல எ4) நிைன ேதா�. ேகவல� ஒ& 

�ர!� :ட நம��  த<டைன வா!கி� ெகா? � வ��டேத!" எ4) 8ல�ப�னா�க, 

சீட�க,. 

 

                 நரபலி சாமியா� நாக%பா 

பரமா� த&� சீட�க@� கத8ர� எ4ற ஊ&��, Lைழதா�க,. அ/ேபா� அத ஊ� 

ம�க, ெப&� அ�ச தி5 இ&தா�க,. 

அத(�� காரண� நரபலி சாமியா� நாக/பா அத ஊ	5 உல�கிறா4 எ4ப�தா4! 

"�&ேவ! நா� எத� கா	ய ைத� ெச'தா+� நம�ேக ஆப தாக #$கிறேத! அ� ஏ4?" 

எ4) ம�$ ேக�டா4. 

"நா� எ5ேலா&� ேபான ப�றவ�ய�5 நிைறய பாவ� ெச'� வ��ேடா� ேபாலி&�கிற�!" 

எ4றா� பரமா� த�. 

"�&ேவ! உடேன இத(� ஏதாவ� ப	கார� ெச'ேத ஆக ேவ<?�" எ4) ெசா4னா4, 

#�டா,. 

�&�� சீட�க@� அ4) இரேவ ரகசியமாக ஆேலாசைன ெச'தா�க,. 

"�&ேவ! #ன�வ�கைள/ ேபால யாக� ெச'தா5 நா� பாவ� எ5லா� ேபா'வ�?�" 

எ4றா4 Eட4. 
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"அத(� நிைறய பண� ெசலவா��. ந�மா5 #$யா�. ேவ<?மானா5, நரபலி 
ெகா?�கலா�" எ4றா� பரமா� த�. 

"நரபலியா? ஐையேயா!" எ4) சீட�க, அைனவ&� அலறினா�க,. 

"சீட�கேள! நம�� ந5ல கால� ப�ற�க ேவ<?மானா5 நரபலி ெகா? ேத ஆக 

ேவ<?� ேவ) வழிேய இ5ைல" எ4) #$வாக� ெசா5லி வ��டா�, பரமா� த�. 

"அ/ப$யானா5 யாைர/ பலி ெகா?/ப�?" எ4) ேக�டா4 ம<?. 

"ேவ) யாைரயாவ� ப�$�க/ ேபானா5 மா�$� ெகா,ேவா�! அதனா5......சீட�கேள... 

உ!கள�5 யாராவ� ஒ&வ�தா4 பலியாக ேவ<?�! இத ந5ல ெசய+�� யா� #4 

வ&கிற��க,?" எ4றா� பரமா� த�. 

அBவள�தா4! 

"ஐேயா நா4 பலியாகிவ��டா5, அ/8ற� உ!க, 9&�?��� ெகா,ள� ைவ/ப� யா�?" 

எ4) அழ ஆர�ப� தா4 #�டா,. 

"ஐையேயா நா4 மா�ேட4" எ4) EடC� E�கா5 அGதா4. 

"�&ேவ! நா!க@� பலியாக மா�ேடா�" எ4றப$ ம(ற சீட�க@� *ர ஓட/ பா� தன�. 

பரமா� த&�� எ4ன ெச'வெத4ேற ெத	யவ�5ைல. ெந&*ர� தா$ைய உ&வ�� 

ெகா<? ேயாசைன ெச'தா�. 

"ச	, சீட�கேள! ந�!க, யா&� பலியாக ேவ<டா�! ேவ) ஒ& வழி ேதா4)கிற�. 

அத4ப$� ெச'ேவா�" எ4) ெசா5லி/ ப? � வ��டா� பரமா� த�. 

ம)நா,, சீட�க, அைனவ&� "எ!க, �& நரபலி ெகா?�க/ ேபாகிறா�" எ4) ஊ� 

#Gவ�� ெப&ைமேயா? ெசா5லி� ெகா<? தி	தா�க,. 

அதனா5 அத ஊ� அரசC��� ெச'தி எ�$ய�. பரமா� தைர, நரபலி சாமியா� 

நாக/பா எ4) தவறாக நிைன � வ��டா4. 

"நாக/பாைவ�� அவ4 :�ட ைத�� ைக�� ெம'�மாக/ ப�$ � வா&!க," எ4) 

ஆைணய��டா4. 

நரபலி இ?வத(காக� �றி/ப��ட நா@� வத�! பரமா� த&� சீட�க@� யா&��� 

ெத	யாம5 ப�!கி/ ப�!கி� ெச4) ெகா<? இ&தா�க,. 
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ஊ�� ேகா$ய�5 இ&த காள� ேகாய�ைல அைடத�� பரமா� த� பரம சேதாஷ� 

அைடதா�. 

ம<ைட ஓ�? மாைல��, ந�ள� ந�ளமான ப(க@மாக இ&த ப ரகாள� சிைலைய/ 

பா� த சீட�க, பய� ந?!கினா�க,. "ஏ, காள�ய�மா! வா��� ெகா? தப$ உன�� 

நரபலி ெகா?�க/ ேபாகிேறா�! ந�தா4 எ!கைள� கா/பா(ற ேவ<?�. ெஜ' காள�" 
எ4) காள�ய�4 கா5கள�5 வ�G� வண!கினா� பரமா� த�. 

சீட�க@� "தடா5" எ4) வ�G� ��ப��டா�க,. 

ந? இர� ஆகிவ��டைத அறிவ�/பத(�, அர<மைனய�5 இ&� மண�ேயாைச 

ேக�ட�. 

அ/ேபா�, ேகாய�ைல� 9(றி+� மைறதப$ நி4) ெகா<$&த அர<மைன� 

காவல�க, 9)9)/பானா�க,. 

"சீட�கேள! சீ�கிர� நா� ெகா<? வத உய�ைர/ பலி பHட தி4 மA� ைவ�!க,!" எ4) 

அவசர/ப? தினா�, பரமா� த�. 

சீட�க@� அவசர� அவசரமாக  தா!க, ெகா<? வத உய�ைர/ பலி பHட தி5 

ைவ தன�. 

"ஓ�...̀ �...ப ரகாள�!...... இதா நரபலி!" எ4) ஆேவசமா'� க தியப$, பலி பHட தி4 

மA� ெகா?வாைள வ �சினா�, பரமா� த�. 

உடேன அர<மைன வ �ர�க, ஓ$வத� பரமா� தைர�� சீட�கைள�� 9(றி 
வைள �/ ப�$ தன�. 

பரமா� த� யாைர/ பலிய��டா� எ4) எ5ேலா&� ஆவேலா? பலி பHட ைத/ 

பா� தன�. 

அ!ேக... ஒ& ப5லி, இர<? �<டாகி� கிடத�. 

அர<மைன வ �ர�க@�� ஒேர அதி��சியாக��, ஆ�ச	யமாக�� இ&த�. 

"ேச, நரபலி சாமியா� எ4) நிைன ேதா�. இவ� நரப5லி சாமியாராக அ5லவா 

இ&�கிறா�" எ4றப$ பரமா� தைர�� சீட�கைள�� அரசன�ட� அைழ �� 

ெச4றா�க,. 

ம4னா! ஏ4 எ!கைள� ைக� ெச'தா'? நா!க, ெச'த தவ) எ4ன?" எ4றா� 

பரமா� த�. 
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"நரபலி ெகா?/ப� எ!க, நா�?� ச�ட/ப$ �(ற�" எ4றா4 ம4ன4. 

"நா!க, எ4ன, மன�த�கைளயா பலி ெகா? ேதா�? ேகவல� ஒ& ப5லிைய தாேன 

ெகா4ேறா�" எ4) ெசா4னா� பரமா� த�. 

"அ�தா4 ந�!க, ெச'த தவ)! எ!க, நா�? ம�கள�4 �லெத'வ� ப5லி! எ4 

நா�?� ெகா$ய�5 இ&/ப�� ப5லி சி4ன�! அத/ ப5லிைய� ெகா4), 

அவம	யாைத ெச'த �(ற தி(காக உ!க, அைனவைர�� சிைறய�5 தன� 

ஆைணய�?கிேற4 எ4) க�டைளய��டா4, கத8ர ம4ன4. 

ஐேயா! நரபலி ெகா? தா5 ந5ல� நட��� எ4) நிைன ேதா�. அ��� ஆப தி5 

ெகா<? வ� வ��? வ��டேத" எ4) 8ல�ப�யப$ �&�� சீட�க@� சிைற��� 

ெச4றா�க,. 

 

                ெதா%ைப வள�%ப� எ%ப.? 

"�&நாதா! நா� ஒ& ஓைல� 9வ$ ப தி	ைக ஆர�ப� தா5 எ4ன?" எ4) ேக�டா4 

#�டா,. 

"ப தி	ைகயா? அதனா5 நம�� எ4ன லாப�?" எ4றா� பரமா� த�. 

"தின� தின� ந�ைம/ ப(றி/ 8க7� எGதி� ெகா,ளலா�. நம��/ ப�$�காதவ�கைள 

வ�&/ப� ேபா5 தி�டலா�" எ4றா4 Eட4. 

"அ/ப$யானா5 ந� ப தி	ைக��  "தின/ 8@�" எ4) ெபய� ைவ�கலா�" எ4றா� 

�&. 

"ெபய&��� கீேழ "ெக�$�கார4 8@� - எ�? நா, உ<ைம!" எ4) ேபாடலா�" 

எ4றா4 ம<?. 

அ4) #த5 பரமா� த	4 மட�, ப தி	ைக அ+வலக� ஆய�(). பரமா� த�, "தின/ 

8@�" நாள�தழி4 ஆசி	யராக பதவ� ஏ()� ெகா<டா�. ம�$��, மைடயC� 

நி&ப�களாக நியமி�க/ப�டன�. 

இ&�ட  ெதாட!கிய��, நி&ப�களான ம�$��, மைடயC� ெவள�ேய 8ற/ப�டன�. 

அ/ேபா� அத நா�? அரச4, நகர ேசாதைன ெச'வத(காக மா) ேவட தி5 

8ற/ப�டா4. 

அைத� க<ட ம�$, "அரச� ஏ4 மா) ேவட தி5 ேபாகிறா�?" எ4) ேக�டா4. 
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"தி&?வத(காக இ&���" எ4றா4 மைடய4. 

"ஒBெவா& வ �டாக எ�$/ பா��கிறாேர, ஏ4?" எ4) சேதக� ெகா<டா4, ம�$. 

"எத வ ��$5 ெகா,ைளய$�கலா� என  தி�ட� த��?கிறா�" எ4) வ�ள�கினா4, 

மைடய4 

"அ/ப$யானா5 இைத� 9�மா வ�ட� :டா�. #த5 ப�க திேலேய ெப	தாக எGத 

ேவ<?�!" எ4றா4 ம�$. 

மட ��� வத��, திர�$ வத ெச'திகைள எGத  ெதாட!கினா�க,. 

ேவலிேய பய�ைர ேம'கிற�! 

ெபா�� ெசா ைத� ெகா,ைளய$�க அரசேர தி�ட�!! 

இர� ேநர தி5, மா) ேவட தி5 ஒBெவா& வ �டாக எ�$/ பா� தா�. 

இத  தைல/ப�4 கீ7, அரசைர� க<$ப$  தா�கி எGதினா�க,. 

"ேத�தலி5 ந�ைம எதி� �/ ேபா�$ ேபா�டவ�கைள� 9�மா வ�ட�:டா�. பழி 
வா!கிேய த�ர ேவ<?�" எ4றா4 ம<?. 

"மதி	க, ேப	+� ஊழ5 ப�$ய5 தயா	/ேபா�" எ4) க தினா4 Eட4. 

உடேன ம�$�� மைடயC� கீ7�க<டவா) ெச'திகைள எGதினா�க,. 

அர9 பண தி5 அ�டகாச�! தளபதி த�8சாமி �$ � வ��?� கலா�டா! 

அறி�ெக�ட அைம�ச� அ/8சாமி, ஆ) க�? 9&�? லMச� வா!கினா�. 

ஊழேலா ஊழ5! மதி	 மல�வ<ண4 மா$ வ �? க�$ய ம�ம� எ4ன? 

இளவரச� இதிரன�4 fைல! இள� ெப<ண�4 ைகைய/ ப�$ திG � வ�8! 

இேத ேபா5 த!க@��/ ப�$�காதவ�கைள எ5லா� வ�&/ப� ேபா5 தா�கி 
எGதினா�க,. 

"ந�ைம/ ப(றி� ெகாMச� 8க7� எGதி� ெகா,ேவாேம!" எ4றா4 #�டா,. 

"எ4ன எG�வ�?" என� ேக�டா4 Eட4. 
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9&�? ம4ன� பரமா� த	4 சாதைன! ஒேர நாள�5 ெதாட�� #/ப� 9&�? 

ப�$ தா�! எ4) எGதினா4, #�டா,. 

"ம<ண�5 8ர@வ� எ/ப$?" எ4ற தைல/ப�5 ம<ண�5 8ர@வதா5 உட5 நல� 

ஏ(ப?� என/ ேப�$ ெகா? தா4 ம�$! 

"ெதா/ைப வள�/ப� எ/ப$?" எ4ற ஆரா'�சி� க�?ைரைய "அறிவ�ய5" ப�திய�5 

எGதினா� பரமா� த�. 

"பரமா� த&��� சிைல! ம�க, ேபாரா�ட�! "த �வ  தைத" பரமா� த �&����, 

அவர� சீட�க@��� சிைல ைவ�க ேவ<?� எ4) ேகா	, ம�க, ேபாரா�ட� 

நட தினா�க,. இத� சிைலைய அர<மைன�� எதிேரதா4 ைவ�க ேவ<?� எ4)� 

ம�க, ேகாஷமி�டப$ ஊ�வல� ெச4றா�க,!" 

இேத ேபா5 ஒBெவா&வ&��� த!கைள/ ப(றி� க<டப$ கி)�கி ைவ தன�. 

எ5லாவ(ைற�� ெகா<? ேபா'/ பரமா� த	ட� ெகா? த��, "எ5லா� 

ந4றாக தா4 எGதிய�&/பH�க,. வ�$த�� வ�()வ��? வா&!க," எ4) 

:றிவ��?/ ப? � வ��டா�. 

ெபாG� வ�$த��, சீட�க, ப தி	ைககைள எ? �� ெகா<? வ�(க/ ேபானா�க,. 

"தின/ 8@� வா!கைலேயா, தின/ 8@�! நா+ ப�க� நா(ப� கா9!" எ4) க தினா4 

#�டா,. 

சில� ஓ$வ� ஓைலய�5 எGத/ப�ட ப தி	ைகைய வா!கி/ பா� தன�. ெச'திகைள/ 

ப$ � வ��? அதி��சி அைடதன�. 

ெச'தி, அரச&��� ம(ற அைம�ச�க@��� எ�$ய�. ந�தி தவறாத ம4னைன/ 

ப(றி��, அவன� மதி	கைள� �றி �� க<டப$ தவறா எGதியத(காக/ 

பரமா� த� மA��, சீட�க, மA�� "�(ற/ப தி	ைக" வாசி�க/ப�ட�. 

"பரமா� தேரா, "இெத5லா� உ<ைம எ4) யா� ெசா4ன�? ப தி	ைகய�4 ெபயைர/ 

பா&!க,; "தின/ 8@�" எ4) தாேன ேபா�$&�கிேறா�" எ4) :றினா�. 

அத4 ப�4 �&��, சீட�க@� வ�?தைல ெச'ய/ப�டன�. 

 

                 ;�ைடைய ைவ	தா!... 
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ஓ� ஊ	5 �ண� ெவ@��� ெதாழிைல� ெச'� வதா, ஒ& தி. அவ@�� E4) 

மக,க, இ&தன�. Auml;வ&ேம அழகிகளாக வ�ள!கினா�க,. 

எBவள� உைழ �� அவ�களா5 வய�றார உ<ண #$யவ�5ைல. வ)ைமய�5 

வா$னா�க,. ஒ&நா,, அவ�க, வ ��$(� அழகான இைளஞ4 ஒ&வ4 வதா4. 

அ�மா! நா4 ப�க � ஊைர� ேச�தவ4. ெச5வனாக இ&�கிேற4. எ4 வ ��? 

ேவைலகைள� ெச'ய ஒ& ெப< ேதைவ. உ!க, மக,கள�5 ஒ& திைய அC/ப� 
ைவ�!க,. நா4 அவைள அரசி ேபால ைவ �� ெகா,கிேற4, எ4) இன�ைமயாக/ 

ேபசினா4. 

இைத� ேக�ட E த மக,, அ�மா! இ!� நா� வ)ைமய�5 வா?கிேறா�, நா4 

இவ&ட4 ெச5கிேற4, எ4றா,. 

அவ� ெசா5கி4ற ேவைலகைள� ெச'� ந5ல ெபய� வா!�, எ4) அவைள அC/ப� 
ைவ தா, தா'. 

அவைள அைழ ��ெகா<? நடதா4 இைளஞ4. ந�<ட *ர� ெச4ற ப�ற� அவ�க, 

ஒ& மாள�ைகைய அைடதா�க,. 

இ�தா4 எ4 மாள�ைக. இ!� ந� உ4 வ�&/ப� ேபால இ&�கலா� எத அைறைய 

ேவ<?மானா+� திற� பா��கலா�. ஆனா5 அத� கைடசி அைறைய ம�?� ந� 
திற� பா��க� :டா�. எ4 க�டைளைய ந� மAறினா5 நா4 ெபா5லாதவனாகி 
வ�?ேவ4. எ5லா அைறகள�4 சாவ��� இ!ேக உ,ள�, எ4றா4 அவ4. 

நா4 ஏ4 உ!க, க�டைளைய மAற/ ேபாகிேற4. 

அத அைறைய  திற� பா��க மா�ேட4, எ4றா, அவ,. 

ேதா�ட தி5 இ&த ஒ& சிவ/8 ேராசா/ Pைவ/ பறி � வதா4 அவ4. அைத அவ, 

தைலய�5 I$னா4. 

நா4 ெவள�ேய ெச5கிேற4. எ/ெபாG� வ&ேவ4 எ4) என��  ெத	யா�. அத 

அைறைய ம�?� திற�காேத, எ4) ெசா5லிவ��?� ெச4றா4. 

ஒBெவா& அைறயாக/ பா� �� ெகா<ேட வதா, அவ,. ஒBெவா& அைறய�+� 

வ�ைல உய�த ெபா&,க, இ&தன. ஒ& அைறய�5 நவர தின!க@� 

ெபா(கா9க@� ெகா�$� கிடதன. 

எBவள� ந5ல வா7�ைக கிைட � இ&�கிற�? நா� இ!ேகேய மகி7�சியாக 

இ&�கலா�, எ4) நிைன தா, அவ,. 

P�$ இ&த கைடசி அைற அவ, க<ண�5 ப�ட�. அவளா5 ஆ�வ ைத அட�க 

#$யவ�5ைல. 

அத அைற��, அ/ப$ எ4னதா4 இ&���? ஏ4 ந�ைம/ பா��க ேவ<டா� எ4) 

த?�கிறா�? ெம5ல  திற� பா� �வ��? உடேன E$ வ�?ேவா�. க<$/பாக 

அவ&��  ெத	ய வா'/8 இ5ைல எ4) நிைன தா, அவ,. 

சாவ�ைய/ ேபா�? ெம�வாக அத� கதைவ  திறதா,. உ,ள�&� அG�ர+� 

ஓல#� ேக�டன. உ,ேள Lைழதா,. 
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அ!ேக ெகா$ய த�ய�5 பல உய��க, ெவ� ெகா<$&தன. கா/பா()!க,! 

கா/பா()!க,! எ4) அைவ ெகMசின. 

த4ைன அைழ � வதி&/ப� ப�சா9 எ4ற உ<ைம அவ@��/ 8	த�. அவசரமாக 

அத� கதைவ E$/ P�?/ ேபா�டா,. 

எ��ேம நடவாத� ேபால  த4 அைற��, வ� அம�தா, அவ,. அத  த�ய�4 

ெவ/ப தா5 அவ, தைலய�5 இ&த P வா$ வ��ட�. இைத அவ, கவன��கவ�5ைல. 

மA<?� அ!� வத இைளஞ4 அவைள ேம+� கீG� பா� தா4. 

எ4 க�டைளைய மAறி வ��டா'. அத அைறைய  திற� பா� � இ&�கிறா'. உன�� 

எ4ன த<டைன ெத	�மா? எ4) ேகாப �ட4 க தினா4 அவ4. 

நா4 திற�கவ�5ைல, எ4) ந?!கி� ெகா<ேட ெசா4னா, அவ,. 

உ4 தைலய�5 உ,ள ேராசா/ P எ/ப$ வா$ய�? எ4ன�டமா ெபா' ெசா5கிறா'? ந��� 

அத  த�ய�5 கிட� 8ல�ப ேவ<$ய�தா4, எ4) அவைள இG �� ெகா<? 

ெச4றா4 அவ4. 

எ4ைன ம4ன� � வ�?!க,, இன� ேம5 நா4 இ/ப$� ெச'ய மா�ேட4, எ4) 

கதறினா, அவ,. 

அவைள அத  த�ய�5 த,ள�வ��? அைறைய/ P�$னா4 அவ4. 

�ண� ெவ@/பவள�4 வ ��$(� மA<?� வதா4 அவ4, அ�மா! உ!க, ெப< எ!க, 

வ ��$5 ந4றாக இ&�கிறா,. அ!ேக அவ@�� ேவைல அதிகமாக இ&�கிற�. 

த!ைகைய�� அைழ � வர�ெசா4னா,. அதனா5தா4 வேத4, எ4றா4. 

அ? தவ@� அவCட4 8ற/ப�டா4. 

இ&வ&� மாள�ைகைய அைடதா�க,. வழ�க� ேபால அவ@��� சிவ/8 ேராசா/ 

Pைவ I$னா4 அவ4. 

எத� காரண ைத #4ன��?� கைடசி அைறைய ம�?� திற�காேத, எ4) 

ெசா5லிவ��?� ெச4றா4 அவ4. 

ஆ�வ ைத அட�க #$யாத அவ@� அத அைறைய  திறதா,. 

தி&�ப�வத அவ4 அவைள�� த���, த,ள�னா4. 

�ண�ெவ@/பவள�4 வ ��$(� E4றா� #ைறயாக வதா4 அவ4, உ!க, இ& 

மக,க@� எ4 மாள�ைகய�5 மகி7�சியாக இ&�கிறா�க,, அவ@�� அ!ேக ேவைல 

அதிகமாக இ&�கிறதா�. கைடசி  த!ைகைய�� அைழ � வர� ெசா4னா�க,. 

அத(காக தா4 வேத4, எ4றா4 அவ4. 

எ4 மக,க, மகி7�சியாக இ&தா5 அ�ேவ என��/ ேபா�� இவைள�� அைழ �� 

ெச5, எ4றா, தா'. 

கைடசி மகைள�� அைழ � ெகா<? அவ4 8ற/ப�டா4, இ&வ&� மாள�ைகைய 

அைடதன�. 
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வழ�க� ேபால அவ, தைலய�+� ேராசா/ Pைவ அண�வ� தா4 அவ4. 

எ4 அ�கா ெர<? ேப&� எ!ேக? எ4) ேக�டா, அவ,. 

ேவ) ேவைலயாக ெவள�ேய ெச4) இ&�கிறா�க,. வர ஒ& வார� ஆ��. ந� இத 

மாள�ைகய�5 எ!� ேவ<?மானா+� ெச5லலா�. ஆனா5 கைடசி அைறைய ம�?� 

திற�க� :டா� மAறினா5 உன��� க?த<டைன கிைட���. நா4 ெவள�ேய 

ெச5கிேற4. தி&�ப� வர ேநர� ஆ��, எ4) ெசா5லிவ��?/ 8ற/ப�டா4 அவ4. 

அ�கா இ&வைர�� காணவ�5ைல, வத�ட4 தைலய�5 ேராசா/ Pைவ� I?கிறா4. 

ஒ& அைற�� ம�?� ெச5ல ேவ<டா� எ4கிறா4. ஏேதா I7�சி நட�கிற�, எ4ப� 

அவ@��/ 8	த�. 

அறி��:�ைம, உைடய அவ, சிதைனய�5 ஆ7தா,. திற�க� :டா� எ4) த? த 

அைற��� ேராசா/ Pவ�(�� ஏேதா ெதாட�8 உ,ள�, எ4) அவ@��  ேதா4றிய�. 

தைலய�5 இ&த ேராசா/ Pைவ எ? தா,. அ&கி5 இ&த கி<ண தி5 அைத 

ைவ � E$னா,. 

ெம�வாக நட� அத அைற� கதைவ  திறதா,. உ,ேள த�ய�5 பல� �$ �� 

ெகா<$&/ப� ெத	த�. அவ�கள�5 த4 இர<? அ�கா�� இ&/பைத� க<? 

திைக தா,. 

எ!களா5 இத ேவதைனைய  தா!க #$யவ�5ைல. த!ைகேய! ந�தா4 எ/ப$யாவ� 

எ!கைள� கா/பா(ற ேவ<?�. 8 திசாலியாகிய ந� ேராசா/ Pைவ Iடாமேலேய வ� 

இ&�கிறா'. ந� வதி&/ப� அத/ ப�சாசி(�  ெத	ய வா'/ேப இ5ைல, எ4றா, 

E தவ,. 

கவைல/ படாத��க, நா4 உ!கைள எ/ப$�� கா/பா()கிேற4, எ4) ெவள�ேய 

ெச4றா, அவ,. 

பைழயப$ அத அைறைய/ P�$னா,. ேராசா/ Pைவ எ? �  தைலய�5 மA<?� 

அண�� ெகா<டா,. 

இர� ேநர�, அவ4 வதா4. ேராசா/ P வாடாதைத� க<டா4. அவ, அத அைற��, 

Lைழதி&�க மா�டா, எ4) நிைன தா,. 

நா,ேதா)� அவ, தைலய�5 8திய ேராசா/ Pைவ I$வ��?� ெச4றா4 அவ4. 

த4 இர<? அ�காைவ�� எ/ப$  த/ப��க ைவ/ப� எ4) சிதைனய�5 ஆ7தா, 

அவ,. 

நா4� நா�க, ெச4றன. 

இைளஞைன/ பா� � அவ,, இ!ேக என�� ஏராளமான ேவைல இ&�கிற�. �ண� 
�ைவ�க ேநரேம இ5ைல. அG��  �ண�கைள எ5லா� ெப	ய E�ைடயாக� க�$ 

ைவ � இ&�கிேற4. எ4 அ�மாவ�4 வ ��$5 த�வ��? வா&!க,, எ4றா,. 

நாைள மாைல அத E�ைடைய  *�கி� ெச5கிேற4, எ4றா4 அவ4. 

ெபாG� வ�$த�. அவ4 வழ�க� ேபால ெவள�ேய ெச4றா4. அைற��, ெச4ற 

அவ, E த அ�காைவ ெவள�ேய ெகா<? வதா,. 
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ந� ந� வ ��$(�� ெச5ல ஏ(பா? ெச'�,ேள4. நா4 ெசா5கி4றப$ நட� ெகா,. 

எ5ேலா&� த/ப��கலா� எ4றா, அவ,. 

ெப	ய சா�கி(�, அ�காைவ Lைழ தா, அவ,. 9(றி+� அG��  �ண�கைள 

ைவ தா,. சா�ைக இ)க� க�$னா,. 

இைளஞ4 வதா4. அவன�ட� அவ,, அG��  �ண� E�ைட தயாராக உ,ள�. 

அைத  *�கி� ெச5+!க,. வழிய�5 எ!�� E�ைடைய ைவ�க� :டா�. 

ைவ தா5 என��  ெத	� வ�?�. எ4ைன ஏமா(ற #$யா�. E�ைடைய� கீேழ 

ைவ தா5 ைவ�காேத எ4) �ர5 ெகா?/ேப4. 

இ&�?வத(�, இத E�ைடைய எ4 அ�மாவ�ட� ேச� � வ�?!க,. அவ	ட� 

அ? த வார� ேவ) அG�� E�ைட ெகா<? வ&கிேற4. இைத  �ைவ � 

ைவ�!க,. அ/ெபாG� எ? �� ெச5கிேற4 எ4) ெசா5+!க,. அ!ேக அதிக ேநர� 

த!காத��க, உடேன 8ற/ப�? வ�?!க, எ4றா, அவ,. 

I7�சிைய அறியாத அவ4 E�ைடைய *�கி� ெகா<? 8ற/ப�டா4. 

E�ைட மிக�� கனமாக இ&த�. அG�� E�ைடயா இBவள� கன�? கீேழ ைவ � 

வ��? இைள/பாறலா� எ4) நிைன தா4 அவ4. 

ேதாள�5 இ&� E�ைடைய� கீேழ இற�க #ய(சி ெச'தா4. 

அத(�, இ&தவ,, நா4 பா� �� ெகா<? தா4 இ&�கிேற4. E�ைடைய� கீேழ 

ைவ�காேத, எ4) �ர5 ெகா? தா,. 

மாள�ைக��, இ&��� ெப<தா4 ேப9கிறா,. எBவள� ெதாைலவ�5 நட/ப�� 

அவ, க<க@��  ெத	கிறேத? இற�கி ைவ தா5 ந�ைம/ ப(றி  த/பாக 

நிைன/பாேள, எ4) நிைன தா4 அவ4. E�ைடைய  *�கி� ெகா<ேட நடதா4. 

ஒ& வழியாக வ ��ைட அைடதா4 அவ4. கதைவ  த�$, அ�மா! உ!க, ெப< 

அG��  �ண� E�ைடைய அC/ப� இ&�கிறா,. ந4� �ைவ � ைவ�!க,. அ? த 

வார� ேவ) �ண� E�ைட�ட4 வ&கிேற4. அ/ெபாG� இைத எ? �� ெச5கிேற4. 

என��  த!க ேநர� இ5ைல. உடேன வ �? தி&�ப ேவ<?�, எ4) ெசா5லிவ��?/ 

8ற/ப�டா4 அவ4.அ? த வார�, த4 இர<டாவ� அ�காைவ E�ைட��, ைவ �� 

க�$னா, அவ,. 

வழ�க� ேபால அவைள�� *�கி� ெச4றா4 அவ4. வழிய�5 E�ைடைய ைவ�க 

அவ4 #ய(சி ெச'தா4. E�ைடைய� கீேழ ைவ�காேத நா4 பா� �� ெகா<? 

இ&�கிேற4, எ4ற �ர5 ேக�ட�. 

எ/ப$ேயா ஒ& வழியாக அவ, வ ��ைட அைடதா4. வ ��? வாசலிேலேய 

அவC�காக  �ண� ெவ@/பவ, கா தி&தா,. 

அவைள/ பா� � அவ4, அ�மா! உ4 மக, அG��  �ண� அC/ப� இ&�கிறா,. ஒ& 

வார தி(�, எ/ப$ தா4 இBவள� �ண� ேச�கி4றேதா ெத	யவ�5ைல. இைத�� 

ெவ@ � ைவ�!க,. அ? த #ைற வ&�ேபா� இர<? E�ைட �ண�கைள�� 

எ? �� ெச5கிேற4. இ/ெபாG� மிக�� கைள/பாக இ&�கிேற4. நா4 வ&கிேற4, 

எ4) ெசா5லிவ��?/ 8ற/ப�டா4 அவ4. 

த4 இர<டாவ� மக@� வ� ேச�தைத எ<ண� மகி7தா, அவ,. 
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கைள/8ட4 மாள�ைக�� வ� ேச�தா4 அவ4. எ4 வ ��$5 �ண� E�ைடைய� 

ேச� � வ��K�களா? எ4) ேக�டா, அவ,. 

�ண� E�ைடயா அ�? எ4ன கன�? எ4னா5 *�கி� ெகா<? நட�கேவ 

#$யவ�5ைல. நா4 கீேழ ைவ�க #ய4றா5 ேபா��. எ/ப$ தா4 உன��  

ெத	�ேமா? உடேன ந� கீேழ ைவ�காேத, எ4) �ர5 ெகா?�கிறா'. அைத  *�கி� 

ெச5ல நா4 ப?� �4ப� என�� தா4 ெத	��. இன�ேம5 அG��  �ண� 
E�ைடைய நா4 எ? �� ெச5ல மா�ேட4, எ4றா4 அவ4. 

இ4C� ஒேர ஒ&#ைற ம�?� எ? �� ெச5+!க,. அத4 ப�ற� நாேன இ!� 

�ைவ �� ெகா,கிேற4. �ண�ைய�:ட ந�!க, அ!கி&� ெகா<? வர ேவ<டா�. 

இத #ைற E�ைட அதிக கனமாக இ&���, எ4றா, அவ,. 

இ�தா4 கைடசி #ைற, இன�ேம5 #�ைடைய  *�கி� ெச5ல மா�ேட4, எ4றா4 

அவ4. 

ப�ற� ெவள�ேய ெச4) வ��டா4. 

அத மாள�ைக��, இ&த வ�ைல உய�த ெபா&,கைள எ5லா� திர�$னா, அவ,. 

அவ(ைற எ5லா� சா�� E�ைட��, ேபா�டா,. 

8ற/ப?� நா, வத�. இைளஞன�ட� அவ,, என�� உட5 நல� ச	ய�5ைல. நா4 

அைற��, ப? தி&/ேப4. எ4ைன எG/ப ேவ<டா�. இ4) ம�?� இ&�$ய�� 

அத E�ைடைய எ? �� ெச5+!க,. வழிய�5 எ!�� கீேழ ைவ�காத��க,. எ4ைன 

ஏமா(ற #ய(சி�க ேவ<டா�. இ!கி&தப$ேய எ!�� நட/பைத எ4னா5 ெசா5ல 

#$��, எ4றா,. 

ந� E�ைட க�$ ைவ. நா4 தி&�ப� வத�� எ? �� ெச5கிேற4, எ4) வழ�க� 

ேபால ெவள�ேய 8ற/ப�டா4 அவ4. 

உடேன அவ, த4 ப?�ைகய�5 தைலயைணகைள ைவ தா,. ேமேல ேபா�ைவைய/ 

ேபா�? E$னா,. சிறி� *ர தி5 இ&� ப?�ைகைய/ பா� தா,. யாேரா 

ப? தி&/பைத/ ேபா4) ேதா4றிய�. 

சா�� E�ைட��, Lைழதா, அவ,. த4ைன� 9(றி/ பல ெபா&,கைள ைவ தா,. 

ெவள�ேய ஒ& ைகைய ம�?� ந��$ சா�ைக� க�$னா,. ப�ற� ைகைய உ,ேள 

இG �� ெகா<டா,. 

சிறி� ேநர தி5 இைளஞ4 உ,ேள வதா4. ப?�ைகய�5 அவ,தா4 ப? � 

இ&�கிறா, எ4) நிைன தா4. 

சா�� E�ைடைய  *�கி� ெகா<? 8ற/ப�டா4. E�ைட மிக�� கனமாக இ&த�. 

த,ளா$� ெகா<ேட நடதா4 அவ4. பாதி *ர� :ட� கட�கவ�5ைலேய, 

E�ைடைய� கீேழ ைவ � வ��? இைள/பா)ேவா� எ4) நிைன தா4 அவ4, 

ேதாள�5 இ&� கீேழ இற�க #ய(சி ெச'தா4. 

உடேன அவ,, நா4 பா� �� ெகா<?தா4 இ&�கிேற4. கீேழ ைவ�காேத, எ4) �ர5 
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ெகா? தா,. 

அவC� பல#ைற கீேழ ைவ�கலா� எ4) நிைன தா4, ஒBெவா& #ைற�� அவ, 

�ர5 ெகா? �� ெகா<ேட வதா,. 

எ/ப$ேயா #ய4) அவ�க, வ ��ைட அைடதா4 அவ4. கைடசி மகள�4 

வ&ைக�காக  தா' ெவள�ேயேய கா தி&தா,. ெப	ய E�ைட�ட4 அவைன/ 

பா� த�� �ண� ெவ@/பவ@�� மகி7�சிதா!கவ�5ைல. 

E�ைடைய இற�கி ைவ தா4 அவ4. அ/பாடா! ெதா5ைல ஒழித�. இன� E�ைட 

*�கி வ&� ேவைல என�� இ5ைல, எ4) ெசா5லிவ��?/ 8ற/ப�டா4 அவ4. 

சா�ைக அவ�7 தா, அவ,. வ�ைல உய�த ெபா&,க@ட4 மக@� ெவள�ேய 

வதா,. 

மகைள� க�$  தGவ�� ெகா<ட அவ,, உ, அறி�� :�ைமயா5 எ5ேலா&� அத/ 

ப�சாசிட� இ&� த/ப� வ��ேடா�. நிைறய ெபா&@� ெகா<? வதா'. இன� நம�� 

வ)ைமேய இ5ைல, எ4றா,. 

அ�மா! எ4 திறைமைய அத/ ப�சா9 இேநர� அறி� ெகா<$&���. இன� அ� ந� 

வழி�ேக வரா�. கவைல இ5லாம5 நா� இ&�கலா�, எ4றா, மக,. 

மி�த கைள/8ட4 த4 மாள�ைகைய அைடதா4 அவ4. ந� ெசா4னப$ேய 

E�ைடைய� ேச� � வ��ேட4. E�ைடயா அ�? எ4ன கன�? எ4) ப?�ைகைய/ 

பா� �/ ேபசினா4. 

ப?�ைகய�5 எத அைச�� இ5ைல. ேபா�ைவைய ந��கி/ பா� தா4. 

தைலயைணதா4 இ&த�. பரபர/8ட4 ெச4) கைடசி அைறைய  திறதா4. அத/ 

ெப<க, இ&வைர�� காணவ�5ைல. 

Eவ&� எ/ப$  த/ப� � இ&/பா�க, எ4) �ழ�ப�னா4 அவ4. ெம5ல ெம5ல 

அவC�� உ<ைம வ�ள!கிய�. 

நாேன ஒBெவா&வராக� 9ம� ெச4) அவ�க, வ ��$5 வ��? வதி&�கிேற4. 

ந4றாக ஏமா� வ��ேட4, எ4) வ&தினா4 அவ4. 

ந� உ<ைம உ&வ ைத அவ�க, 8	� ெகா<டா�க,. இன� அவ�கைள ஏமா(ற 

#$யா�, எ4) நிைன தா4 அவ4, அவ�க, வ ��$(�� ெச5+� எ<ண ைதேய 

வ��? வ��டா4.  

 

                       ெப6யைத எ�! 

உழவ4 ஒ&வ4 வ ��$5 ெவ,ளா?� ெச�மறி ஆ?� இ&தன. அைவ இர<?� 

ெந&!கிய ந<ப�களாக இ&தன. எ!ேக ெச4றா+� ஒ4றாகேவ ெச4றன. 
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ேதா�ட தி5 வ�ைள�� ெச$கைள எ5லா� அைவ க$ � நாச� ெச'தன. 

ேகாப� ெகா<ட உழவ4, ந�!க, இன�ேம5 இ!ேக இ&�க� :டா�. இ&தா5 

உ!கைள� ெகா4) வ�?ேவ4. எ!காவ� ேபா' வ�?!க,, எ4) வ�ர�$னா4. 

இர<? ஆ?க@� த!க, ெபா&,கைள ஒ& சா��/ ைபய�5 ேபா�டன. அத/ 

ைபைய  *�கி� ெகா<? 8ற/ப�டன. 

ெச�மறி ஆ? வலிைம உ,ளதாக இ&த�. ஆனா5 ேகாைழயாக இ&த�. 

மாறாக ெவ,ளாேடா வ �ர �ட4 வ�ள!கிய�. ஆனா5 வலிைம இ5லாம5 இ&த�. 

சிறி� *ர� நடத இர<?� ஒ& வயைல அைடதன. அ!ேக இற� ேபான ஓநா' 

ஒ4றி4 தைல கிடத�. 

அத ஓநாய�4 தைலைய எ? �� ெகா,. ந�தா4 வலிைம�ட4 இ&�கிறா', எ4ற� 

ெவ,ளா?. 

எ4னா5 #$யா� ந�தா4 வ �ர4. ந�ேய எ?, எ4ற� ெச�மறி ஆ?. 

இர<?� ேச�� அத ஓநாய�4 தைலைய� சா�கி(�, ேபா�டன. 

சா�ைக  *�கி� ெகா<? இர<?� நடதன. சிறி� ெதாைலவ�5 ெந&/8 

ெவள��ச ைத அைவ பா� தன. 

அத ெந&/8 எ	கி4ற இட தி(�/ ேபாேவா�. �ள�&�� இதமாக இ&���. 

ஓநா'ள�ட� இ&�� நா� த/ப� �� ெகா,ளலா�, எ4ற� ெவ,ளா?. 

இர<?� ெந&/8 இ&த இட ைத ேநா�கி நடதன. அ&கி5 ெச4ற�� அைவ 

அதி��சி அைடதன. 

அ!ேக E4) ஓநா'க, உண� சைம �� ெகா<$&தன. 

ஓநா'க, த!கைள/ பா� � வ��டன. த/ப��க வழிய�5ைல, எ4பைத உய�தன 

ஆ?க,. 

ந<ப�கேள! ந�!க, நலதாேன எ4) ைத	ய �ட4 ேக�ட� ெவ,ளா?. 

அ�ச தா5 ெச�மறி ஆ�$4 கா5க, ந?!கின. 

ந<ப�களா நா'க,? எ!க, உண� தயா� ஆக�?�. அத4 ப�ற� உ!கைள� 

கவன��கிேறா�. எ!ேக ஓ$வ�ட/ ேபாகிற��க,? எ4ற� ஒ& ஓநா'. 

இவ(றிட� இ&� எ/ப$  த/ப�/ப� எ4) சிதி த� ெவ,ளா?. 

ெச�மறி ஆேட! இ4) நா� ெகா4ேறாேம ஓநா'க,. அவ(றி5 ஒ4றி4 தைலைய 

எ? � இவ�கள�ட� கா�?. நா� யா� எ4ப� 8	��? எ4) உர த �ரலி5 ெசா4ன� 

அ�. 
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ெச�மறி ஆ�$(� அத4 தி�ட� 8	த�. சா�கி(�, ைகைய வ��? ஓநாய�4 

தைலைய எ? த�. 

ஏ! #�டா, ஆேட! ெப	ய ஓநாய�4 தைலைய எ? �� கா�? எ4ேற4. ந� சிறிய 

தைலைய எ? �� கா�?கிறாேய, ெப	யைத எ?, எ4) க திய� ெவ,ளா?. 

அத  தைலைய� சா�கி(�, ேபா�ட� ெச�மறி ஆ?. மA<?� அேத தைலைய 

ெவள�ேய எ? �� கா�$ய�. 

ேகாப� ெகா<ட� ேபா5 ந$ த� ெவ,ளா?. இ&�கி4ற ஓநா'  தைலகள�5 

ெப	யைத எ?. மA<?� ந� சிறிய தைலகைளேய எ? �� கா�?கிறா'. இைத/ 

ேபா�?வ��? ெப	ய தைலயாக எ?, எ4) க திய�. 

அத  தைலைய/ ேபா�?வ��? அேத தைலைய மA<?� ெவள�ேய எ? த� ெச�மறி 
ஆ?. 

இைத/ பா� த E4) ஓநா'க@� ந?!கின. 

இைவ சாதாரண ஆ?க, அ5ல. ந� அவ(ைற� ேகலி ெச'தி&�க� :டா�. சா�கி(�, 

இ&� ஒBெவா& ஓநா'  தைலயாக எ?�கி4றன, எ4ற� ஒ& ஓநா'. 

E4)� சிறி� ேநர� அைமதியாக இ&தன. 

ஆ?கைள/ பா� � ஓநா' ஒ4), உ!கைள� சதி ததி5 மி�க மகி7�சி, �ழ�8 

ந4றாக� ெகாதி�கிற�, இ4C� சிறி� த<ண�� ஊ(ற ேவ<?�, நா4 ெச4) த<ண�� 

ெகா<? வ&கிேற4, எ4) 8ற/ப�ட�. 

சிறி� ேநர� ெச4ற�. இர<டாவ� ஓநா', அத ஓநாய�(� ந� அவசரேம ெத	யா�. 

ேபா' எBவள� ஆகிற�? நா4 ெச4) அைத அைழ �� ெகா<? த<ண�&ட4 

வ&கிேற4, எ4) 8ற/ப�ட�. 

பரபர/8ட4 இ&த E4றாவ� ஓநா', இ&வ&� எ!ேக ெதாைலதா�க,? நா4 

ெச4) அவ�கைள அைழ � வ&கிேற4 எ4) 8ற/ப�ட�. த/ப� ேதா� எ4ற 

மகி7�சிய�5 ஓ�ட� ப�$ த� 

ெச�மறி ஆேட! ந� தி�ட� ெவ(றி ெப() வ��ட�. ஓநா'கள�ட� இ&� த/ப� � 

வ��ேடா�. வ�ைரவாக� சா/ப��?வ��? இ!கி&� 8ற/ப?ேவா�. உ<ைம ெத	� 

மA<?� அைவ இ!ேக வ&�, எ4ற� ெவ,ளா?. 

இர<?� அ!கி&த உணைவ வய�) #�ட உ<டன. மகி7�சி�ட4 ஏ/ப� வ��?� 

ெகா<ேட 8ற/ப�டன. 

ஓ$ய E4) ஓநா'க@� வழிய�5 சதி தன. 

ஆ?க@��/ பயதா நா� ஓ$ வ&வ�? எ4) ேக�ட� ஒ& ஓநா'. 

ந�ைம அைவ ஏமா(றி இ&�கி4றன. நா#� ஏமா� வ��ேடா�, எ4ற� இ4ெனா& 

ஓநா'. 
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E4றாவ� ஓநா', நா� உடேன அ!� ெச5ேவா�, அவ(ைற� ெகா4) தி4ேபா�, 

எ4ற�. 

E4) ஓநா'க@� அ!� வதன. உணைவ உ<? வ��? இர<? ஆ?க@� ஓ$ 

வ��டைத அறிதன. 

ஏமா� ேபான ஓநா'க, ப(கைள நறநறெவ4) க$ தன. பாவ� அவ(றா5 ேவ) 

எ4ன ெச'ய #$��? 

 

                  ெமா�ைச)3	 ைதய! 

ெவ� கால தி(� #4 ஓ� ஊ	5 ஏைழ� கிழவ� ஒ& தி இ&தா,. சைம/பத(காக 

ஒ& பா திர� நிைறய ெமா�ைச வா!கினா, அவ,. 

அ/ெபாG� ெமா�ைச��� க&/8/ ப�தி கிைடயா�. #Gைம�� ெவ<ைம கலத 

பG/8 நிறமாக இ&���. 

ெமா�ைசகைள ஒ& பா திர தி5 ேபா�டா, அவ,. அத/ பா திர ைத அ?/ப�4 ேம5 

ைவ தா,. அ?/ப�5 ெந&/8 E�$னா,. எ	/பத(காக ைவ�ேகாைல அ?/ப�(�, 

Lைழ தா,. 

பா திர� Iேடற  ெதாட!கிய�. த/ப��க நிைன த ஒ& ெமா�ைச பா திர தி5 இ&� 

�,ள�� கீேழ �தி த�. 

த�ய�5 எ	யாம5 ஒ& ைவ�ேகா5 எ/ப$ேயா ெவள�ேய வத�. 

ெந&/8  �<? ஒ4)� த/ப� � ெவள�ேய வத�. 

E4)� அ&க&ேக இ&தன. 

"எ/ப$ேயா த/ப� ேத4. இ5லாவ��டா5 :�ட ேதா? நாC� இறதி&/ேப4" 

எ4ற� ெமா�ைச. 

"எ4 நிைல�� உ4ைன/ ேபால தா4. கிழவ�ைய ஏமா(றி வ��? ெவள�ேய வேத4. 

இ5லாவ��டா5 இேநர� எ	� இ&/ேப4" எ4ற� ைவ�ேகா5. 

"எ4ைன/ ேபால இ&ப� ேபைர அத� கிழவ� அ?/ப�(�, ேபா�டா,. எ5ேலா&� 

இேநர� 8ைகயா5 Iழ/ப�? உய�&��/ ேபாரா$� ெகா<$&/பா�க,. ந5ல 

ேவைள. நா4 த/ப� ேத4" எ4ற� ெந&/8  �<?. 
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"உ!க, இ&வைர�� சதி ததி5 என�� மகி7�சி. இ/ெபாG� நா� எ4ன ெச'வ�?" 

எ4) ேக�ட� ெமா�ைச. 

"நா� Eவ&� எ/ப$ேயா சாவ�லி&� த/ப� ேதா�. இன�ேம5 நா� ந5ல ந<ப�களாக 

இ&/ேபா�. பல ஊ�க@��� ெச5ேவா�. இன�ய அCபவ!கைள/ ெப)ேவா�" எ4ற� 

ைவ�ேகா5. 

ெந&/8  �<?� ெமா�ைச�� இைத ஏ()� ெகா<டன. 

அ&க&ேக இ&தப$ E4)� சி	 �/ ேபசி� ெகா<ேட நடதன. 

சிறி� *ர� ெச4றன. அவ(றி4 எதி	5 ஒ& ஆ) �)�கி�ட�. அதி5 த<ண�� 

ஓ$�ெகா<? இ&த�. 

E4)� அத ஆ(றி4 கைரய�5 நி4றன. 

"இத ஆ(ைற எ/ப$� கட/ப�?" எ4) ேக�ட� ெமா�ைச. 

"ஆ(றி4 ந�� ேவகமாக ஓ?கிற�. என��/ பயமாக இ&�கிற�" எ4ற� ெந&/8  

�<?. 

இைத� ேக�ட ைவ�ேகா5, "கவைல/படாத��க,. நா4 மிக ந�ளமாக இ&�கிேற4. 

இ�கைரய�5 இ&� அ�கைர வைர ஆ(றி4 ேம5 நா4 ப? �� ெகா,கிேற4. ந�!க, 

இ&வ&� எ4 ேம5 நட� அ�கைரைய அைட� வ�?!க,. ப�ற� நாC� அ�கைர 

வ� வ�?கிேற4" எ4ற�. 

இர<?� அத4 தி�ட ைத ஏ()� ெகா<டன. ைவ�ேகா5 ந�<ட�. இ&கைரகைள�� 

ப�$ �� ெகா<? ஆ(றி4 ேம5 பால� ேபா5 நி4ற�. 

ெந&/8  �<? ெம�வாக ைவ�ேகாலி4 ேம5 நடத�. ஆ(றி4 ந?/ப�தி�� வத 

அ� கீேழ பா� த�. த<ண�� சலசலெவ4) ஓ?வைத� க<? அMசிய� அ�. 

பய தா5 தய!கியப$ சிறி� ேநர� அ!ேகேய நி4ற�. 

அBவள�தா4! ெந&/8  �<$4 ெவ�ைம தா!காம5 ைவ�ேகா5 எ	� இர<? 

�<?க, ஆய�(). ெந&/8  �<? ஆ() ந�&��, வ�Gத�. "உJ" எ4ற 

ச த �ட4 8ைக எG/ப� ந�&��, E7கிய� அ�. 

இர<? �<?களான ைவ�ேகா+� ஆ() ந�&��, வ�Gத�. ஆ() ந�� அைத 

அ$ �� ெகா<? ெச4ற�. 
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கைரய�5 இ&� இத ேவ$�ைகைய/ பா� � ெமா�ைசயா5 சி	/ைப அ$�க 

#$யவ�5ைல. 

"ஆ! ஆ!" எ4) வய�) �+!க� சி	 த� அ�. 

உடேன அத4 வய�) ெவ$ � வ��ட�. உ,ள�&த �ட5 ெவள�ேய ெத	த�. வலி 
தா!க #$யாம5 ேவதைனயா5 �$ த� அ�. 

அத வழியாக ஒ& ைதய5கார4 வதா4. ெமா�ைசய�4 மA� இர�க/ப�டா4. த4 

ைகய�லி&த ஊசி Uலா5 அத4 வய�(ைற  ைத தா4. 

க)/8 Uலா5 அவ4 ைத ததா5 இ4)� ெமா�ைசய�� வய�(றி5 ந�<ட க)/8  

ைதய5 காண/ப?கிற�. 

 

              இர7� �லி)3 எ�ேக ேபாேவ(? 

ஓ� ஊ	5 ெப< ஒ& தி இ&தா,. அவ@�� இர<? �ழைதக, இ&தன. அவ, 

கணவ4 வண�க தி(காக ெவள�_� ெச4றி&தா4. 
 

பல நா�க@��/ ப�ற� அவன�டமி&� க$த� வத�. ந��� �ழைதக@� இ!� 

வ� ேச&!க,. நா� வளமாக வாழலா�, எ4) அதி5 எGதிய�&த�. 
 

த4 �ழைதக@ட4 மா�? வ<$ய�5 ஏறினா, அவ,. வ<$ைய ஓ�$� ெகா<? 

8ற/ப�டா,. 

அட�த கா�? வழியாக வ<$ ெச4) ெகா<$&த�. ஆப � வர/ ேபாவைத 

மா?க, உண�தன. கய�(ைற அ) �� ெகா<? ஓ�ட� ப�$ தன. 
 

ஐேயா! எ4ன ெச'ேவ4? ந?� கா�$5 �ழைதக@ட4 சி�கி� ெகா<ேடேன! இ!ேக 

8லி பலைர அ$ �� ெகா4றதாக� ேக,வ�/ ப�?,ேளேன, எ4) ந?!கினா, அவ,. 
 

அ&கிலி&த மர தி4 கிைளய�5 �ழைதக@ட4 அம�தா, அவ,. 
 

சிறி� *ர த5 பய!கரமான 8லி ஒ4) வ� ெகா<$&த�. இைத/ பா� த அவ, 

அதன�டமி&� எ/ப$  த/ப�/ப� எ4) சிதி தா,. 

ந5ல வழி ஒ4) அவ@��  ேதா4றிய�. 
 

இர<? �ழைதகள�4 ெதாைடய�+� அG தி� கி,ள�னா,. இ&வ&ட� காேட 

அல)� ப$ அழ  ெதாட!கினா�க,. 
 

�ழைதகேள! அழாத��க,, நா4 எ4ன ெச'ேவ4. இ/ப$ ந�!க, அட� ப�$/ப� சிறி�� 
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ந5ல� அ5ல. ேந() தா4 ந�!க, உ<பத(� ஆ@�ெகா& 8லி ப�$ �� 

ெகா? ேத4. இ4)� அேத ேபால ஆ@�ெகா& 8லி ேவ<?� எ4கிற��கேள. இத� 

கா�$5 8லிைய நா4 எ!ேக ேத?ேவ4? எ/ப$�� இ4) மாைல��, ந�!க, சா/ப�ட 

ஆ@�ெகா& 8லி த&கிேற4. அ�வைர ெபா)ைமயாக இ&!க,, எ4) உர த �ரலி5 

ெசா4னா,. 
 

இைத� ேக�ட 8லி ந?!கிய�, ந5ல ேவைள! அ&கி5 ெச5லாம5 இ&ேத4. 

இேநர� ந�ைம/ ப�$ �� ெகா4றி&/பா,, இன� இ!ேக இ&/ப� ந5லத5ல, 

எ!காவ� ஓ$வ�?ேவா�, எ4) நிைன த� அ�. 

ஒேர பா'�சலாக அ!கி&� ஓ�ட� ப�$ த� அ�. 
 

த4 தி�ட� ெவ(றி ெப(றைத எ<ண� மகி7தா, அவ,. 
 

பய� ஓ?� 8லிைய வழிய�5 சதி த� ந	. கா�?�� அரேச! ஏ4 இ/ப$ அMசி 
ஓ?கிற��க,? உ!கைளவ�ட வலிைம வா'த� சி!க� தா4. ந� கா�$5 சி!க� ஏ�� 

இ5ைல. எ4ன நடத�? ெசா5+!க,, எ4) ேக�ட� அ�. 
 

ந	ேய! ந� கா�?�� ஒ& அர�கி வ�,ளா,. இர<? �ழைதக, அவள�ட� உ,ளன. 

அத� �ழைதக, உ<ண நா,ேதா)� ஆ@�ெகா& 8லிைய  த&கிறாளா�. இ/ப$ 

அவேள ெசா5வைத எ4 காதா5 ேக�ேட4. அதனா5 தா4 உய�&��/ பய� ஓ�ட� 

ப�$ ேத4, எ4ற� 8லி. 
 

இைத� ேக�ட ந	யா5 சி	/ைப அட�க #$யவ�5ைல. 8லியாேர! ேகவல� ஒ& 

ெப<ண�(�/ பயதா ஓ?கிற��? அவ, உ!கைள ஏமா(றி இ&�கிறா,. எ!காவ� 

மன�த� �ழைதக, 8லிைய  தி4Cமா? வா&!க,. நா� அ!ேக ெச5ேவா�. 

அவைள�� �ழைதகைள�� ெகா4) தி4ேபா�, எ4ற� அ�. 

அத� �ழைதகள�4 க தைல ந� ேக�$&தா5 இ/ப$/ ேபச மா�டா'. அத 

அர�கிய�4 �ர5 இ4C� எ4 காதி5 ேக�கிற�. நா4 அ!� வர மா�ேட4, எ4) 

உ)தி�ட4 ெசா4ன� 8லி. 
 

அவ, சாதாரண ெப<தா4. உ!க@�� ந�ப��ைக ஏ(பட ேவ<?�. அத(காக உ!க, 

வாைல�� எ4 வாைல�� ேச� � #$�9/ ேபா?ேவா�. ப�ற� இ&வ&� அ!ேக 

ெச4) பா�/ேபா�. உ!க@�� எத ஆப �� வரா�. ந� இ&வ� பசி�� த��� வ�?�, 

எ4ற� ந	. 
 

தய�க �ட4 ஒ/8� ெகா<ட� 8லி. 
 

இ&வ� வா+� ேச� � இ)க� க�ட/ப�டன. ந	 #4னா5 நடத�. 8லி தய!கி  

தய!கி/ ப�4னா5 வத�. 

மர தி5 இ&த அவ, ந	�� 8லி�� வ&வைத/ பா� தா,. இர<$4 வா+� 

ஒ4றாக� க�ட/ப�? இ&த�. அவள�4 க<க@��  ெத	த�. எ4ன நடதி&��� 
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எ4பைத உண�தா, அவ,. 
 

ேகாபமான �ரலி5, ந	ேய! நா4 உ4ன�ட� எ4ன ெசா4ேன4? எ4 �ழைதக, 

பசியா5 அGகி4றன. ஆ@�ெகா& 8லி ேவ<?� எ4ேற4. இர<? 8லிகைள இG � 

வ&வதாக� ெசா5லிவ��?� ெச4றா'. இ/ெபாG� ஒேர ஒ& 8லி�ட4 வ&கிறா, 

எ!கைள ஏமா(றவா நிைன�கிறா'? 8லி�ட4 உ4ைன�� ெகா4) தி4கிேற4, எ4) 

க தினா,. 
 

இைத ேக�ட 8லி ந?!கிய�, இத ந	�� தா4 எBவள� ததிர�? ந�ைம ஏமா(றி  

த4 வாேலா? க�$ இG � வதி&�கிறேத. நா� எ/ப$/ ப�ைழ/ப�? ஓ�ட� ப�$/ப� 

தா4 ஒேர வழி, எ4) நிைன த� அ�. 

அBவள�தா4. வாலி5 க�ட/ப�? இ&த ந	ைய இG �� ெகா<? ஓட  

ெதாட!கிய�. 
 

ந	ேயா, 8லியாேர! அவ, ந�ைம ஏமா()வத(காக இ/ப$/ ேப9கிறா,. ஓடாத��க,, 

எ4) க திய�. 

உ4 I7�சி என��/ 8	�வ��ட�. எ4ைன� ெகா5ல  தி�ட� ேபா�டா'. இன� உ4 

ேப�ைச ேக�? ஏமாற மா�ேட4, எ4) ேவகமாக ஓட  ெதாட!கிய� 8லி. 
 

வாலி5 க�ட/ப�$&த ந	 பாைற, மர�, #,ெச$ ேபா4றவ(றி5 ேமாதிய�. 

ப?காய� அைடத� அ�. 8லிேயா எைத/ ப(றி�� சிதி�காம5 ந	ைய இG �� 

ெகா<? ஓ$ய�. வழிய�5 ந	ய�4 வா5 அ)த�. மய�க� அைடத ந	 அ!ேகேய 

வ�Gத�. 8லி எ!ேகா ஓ$ மைறத�. 
 

ப�ற� அத/ ெப< த4 �ழைதக@ட4 பா�கா/பாக� கணவன�4 ஊைர அைடதா,. 

 

                   ஒேர அ.ய�! இ�<* ேப� 

#4ெனா& கால தி5 ஓ� ஊ	5 ெச&/8  ைத/பவ4 ஒ&வ4 இ&தா4. 

இ!� யா� எ4ைன மதி�கிறா�க,? நம�� ந5வா'/8 தைலநகர தி5 கா தி&தா+� 

கா தி&�கலா�. இளவரசிைய� :ட நா4 மணதா+� மண�கலா�, எ4) 

நிைன தா4 அவ4. 

அறி� நிர�ப�ய அவ4 கைட��� ெச4) க�$ ெவ<ெண' வா!கினா4. அைத  த4 

ேமைசய�4 ேம5 ைவ தா4. நா4� நா�க, ெச4றன. அத ெவ<ெணைய/ 

பா� தா4 அவ4. அ� நிைறய ஈ�க, இ&தன. 

தா4 ெச'� ைவ தி&த ெச&/8 ஒ4ைற எ? தா4. அத ெவ<ெணய�5 ஓ!கி 
அ$ தா4. நிைறய ஈ�க, ெச தன. ஏராளமான ஈ�க, �$�$ தன. 
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அவ(ைள எ<ண�னா4 அவ4. இறத ஈ�கள�4 எ<ண��ைக இ&Uறாக இ&த�. 

அ$ப�டவ(றி4 எ<ண��ைக #Uறாக இ&த�. 

அவC�� மகி7�சி தா!க #$யவ�5ைல. கைட  ெத&வ�(�� ெச4ற அவ4 வ �ர�க, 

அண��� சீ&ைட வா!கினா4. 

அைத அண�� ெகா<? க�பHரமாக  தைல நகர ���� ெச4றா4. 

அரசைவ��, Lைழத அவ4, அரச� ெப&மாேன! எ4ைன நாேன அறி#க� ெச'� 

ெகா,கிேற4. நா4 சிறத வ �ர4. சில நா�க@�� #4 நிக7த ேபா	5 நா4 ஒ&வேன 

இ&U) ேபைர� ெகா4ேற4. #U) ேபைர� காய/ ப? திேன4, எ4றா4. 

அவைன ேம+� கீG� பா� தா4 அரச4. உ4ைன/ பா� தா5 வ �ரைன/ ேபால  

ெத	யவ�5ைல. ேதா(ற ைத ைவ � #$��� வர� :டா�. உ4னா5 என�� ஒ& 

ேவைல ஆக ேவ<?�, எ4றா4. 

க�டைள இ?!க, அரேச! இத வா@� எ4 உய�&� இன� உ!க@ைடய�, எ4) 

வ �ரமாக/ ேபசினா4 அவ4. 

வ �ரேன! தைலநகைர அ? � உ,ள கா�$5 ஒ& Pத� உ,ள� அ� அBவ/ெபாG� 

நா�$(�, Lைழ� மன�த�கைள  *�கி� ெச4) சா/ப�?கிற�. 

எ தைனேயாவ �ர�க, அைத� ெகா5ல/ 8ற/ப�டா�க,. யா&ேம உய�&ட4 

தி&�பவ�5ைல. இத நா�? ம�க, எ5ேலா&� அMசி அMசி வா7கிறா�க,, எ4றா4 

அரச4. 

அரேச எ4 வ �ர தி(� இைத/ ேபா4ற ெப	ய ேவைலைய தா4 எதி�பா� ேத4. நா4 

அத/ Pத தி4 தைலைய� ெகா<? வ&கிேற4. என�� இளவரசிைய  தி&மண� 

ெச'� ைவ/பH�களா? எ4) ேக�டா4 அவ4. 

யாரா+� ெச'ய இயலாத ெசய5 இ�. ந� ெசா4னப$ ெச'� #$ தா5 இளவரசிைய 

உன��  தி&மண� ெச'� ைவ�கிேற4, எ4றா4 அரச4. 

நா4 அத/ Pத ைத� ெகா4)வ��? வ&கிேற4, எ4) ெசா5லிவ��?� ைகய�5 

ப�$ த வா@ட4 கா�$(�, Lைழதா4 அவ4. 

எBவள� ெப	ய :�ைமயான வா@� Pத ைத ஒ4)� ெச'ய #$யா�. எBவள� 

ேவகமாக வலிைமயாக ெவ�$னா+� அத(�� சி) காய�தா4 ஏ(ப?�, எ4ப�� 

அவC��/ 8	த�. 

த4 ைகய�5 இ&த ெவ<ெணைய மாவ�5 உ&�$/ ப� ேபால� ெச'� ெகா<டா4 

அவ4. பா�/பத(� அ� உ&<ைடயான :ழா!க5 ேபால இ&த�. அைத  த4 

ச�ைட/ ைப��, ைவ �� ெகா<டா4. 

�&வ� ஒ4ைற/ ப�$ த அவ4 அைத�� த4 ைப��, ைவ �� ெகா<டா4. 

அ&ேக இ&த ெப	ய மர� ஒ4றி5 ஏறி அம�� ெகா<டா4. 

சிறி� ேநர தி5 ெப	ய Pத� ஒ4) அ!ேக வத�. E�ைக உறிMசிய அ�, இ4) 

என�� ந5ல ேவ�ைட, மன�த வாைட வ �9கிறேத! எ!ேக இ&�கிறா'? எ4ன�ட� 
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இ&� த/ப #$யா�, எ4) மகி7�சி�ட4 க திய�. 

த4 ந?�க ைத மைற �� ெகா<ட அவ4, ஏ! Pதேம! எ4ைனயா ேத?கிறா'? நா4 

இத மர ைத வ��?� கீேழ இற!கினா5 எ4ன நட��� ெத	�மா? இத 

உலக திேலேய நா4 தா4 வலிைமயானவ4. ெச4ற வார� :ட ஒேர அ$ய�5 

இ&U) ேபைர ெகா4) #U) ேபைர� காய/ ப? திேன4. உ4ைனவ�ட நா4 

வலிைமயானவ4. எ4 ஒ& அ$ைய� :ட ந� தா!க மா�டா', எ4) ெப&ைம 

ேபசினா4 அவ4. 

ந� வலிைமயானவ4 எ4றா5 நிcப� �� கா�?, எ4ற� Pத�. 

அ/ப$யா? எ4ற அவ4 த4 ச�ைட/ ைபய�லி&த :ழா!க5 உ&<ைடைய 

எ? தா4. அத உ&<ைடைய வான தி5 *�கி� ேபா�?/ ேபா�?/ ப�$ தா4. 

இ� எ4ன ெசா5 பா�/ேபா�, எ4) ேக�டா4, அவ4. 

உ&<ைடயான :ழா!க5, எ4ற� Pத�. 

எ4 வலிைமைய/ பா�, எ4ற அவ4 அத ெவ<ெண' உ&<ைடைய� ைக��, 

ைவ � அG தினா4. அ� ெபாலெபாலெவ4) *, *ளாகி� கீேழ வ�Gத�. 

உ<ைமைய உணராத அத #�டா, Pத� அவைன மி�த வலிைமயானவ4 எ4) 

நிைன த�. கீேழ வா. உன�� இ4C� ஒ& ேசாதைன, எ4ற� அ�. 

எ/ப$�� Pத ைத ஏமா(றி வ�டலா� எ4ற எ<ண தி5 கீேழ �தி தா4 அவ4. 

தைரய�5 கிடத சி) க5ைல எ? த� அ�. எ4 வலிைமைய/ பா�, எ4) ெசா5லி 
அத� க5ைல உயேர வான ைத ேநா�கி வ �சிய�. அைர மண� ேநர� கழி � அத� க5 

கீேழ வ�Gத�. 

எ!ேக இைத/ ேபால� ெச'� உ4 வலிைமைய� கா�?, எ4ற� Pத�. 

நா4 க5ைல ேமேல வ �சினா5 கீேழ வ�ழேவ வ�ழா�. வா4 உலக ைத� கிழி �� 

ெகா<? ெச4) வ�?�. எ4) ெப&ைம�ட4 ெசா4ன அவ4 த4 ைப��, இ&த 

சி�?� �&வ�ைய எ? தா4. அைத ேமேல *�கி எறிதா4. அ/ப$ேய பற� ெச4ற� 

அ�. 

Pத� ந�<ட ேநர� கா தி&த�. ேமேல எறித க5 கீேழ வ�ழேவ இ5ைலேய. 

இவன�ட� கவனமாக இ&�க ேவ<?�. இ5ைலேய5 எ4ைன� ெகா4) வ�?வா4, 

எ4) நிைன த� அ�. 

ந� எ4 வ�&தின4. எ4 மாள�ைக�� வா. வ�&� சா/ப��?வ��?� ெச5லலா�, எ4) 

அ48ட4 அைழ த� அ�. 

இ&வ&� Pத தி4 மாள�ைகைய அைடதன�. அத மாள�ைககைள� 9(றி+� 

ேதா�ட� இ&த�. 

சைமய5 ெச'ய வ�ற� இ5ைல. கா�$(�� ெச4) சிறி� வ�ற� ெகா<? வா, எ4) 

அவைன/ பா� �� ெசா4ன� Pத�. 
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உடேன அவ4, எத(காக வ�ற�? நா4 அத/ ெப	ய மர ைத அ/ப$ேய இG � 

வ&கிேற4, எ4றா4. 

அத/ ெப	ய மர ைத/ பா� த� Pத�. அ� கீேழ வ�Gதா5 த4 ேதா�ட� பாழாகி 
வ�?�. மாள�ைக� 9வ&� இ$� வ�?� எ4) நிைன த� அ�. 

பய� ேபான அ� நாேன, ெச4) வ�ற� ெகா<? வ&கிேற4, எ4) 8ற/ப�ட�. 

சிறி� ேநர தி5 வ�ற�ட4 அ!ேக வத� அ�. 

இ4C� எ/ப$ எ5லா� அைத ஏமா(றலா� எ4) சிதி �� ெகா<$&தா4 அவ4. 

Pத� அவைன/ பா� �. சைம/பத(� ந�� ேவ<?ேம. கிண()��� ெச4) இத/ 

பா திர தி5 ந�� ெகா<? வா, எ4ற�- 

பா திர தி5 ந�� ெகா<? வ&வதா? என�� எBவள� ேகவல�, வலிைம உைடய நா4 

அத� கிண(ைறேய இ!ேக இG � வ� வ�?கிேற4. அைத� க�$ இG�க 

உ)தியான கய�) ஒ4ைற� ெகா?, எ4) ேக�டா4 அவ4. 

இைத� ேக�ட Pத� ேம+� பயத�. ந� ந�� ெகா<? வர ேவ<டா�. நாேன ெகா<? 

வ&கிேற4, எ4ற� அ�. 

இ&வ&� சா/ப��? #$ தன�. அ!கி&த க�$லி5 அவ4 ப? �� ெகா<டா4. 

ப�க தி5 இ&த இ4ெனா& க�$லி5 Pத� ப? �� ெகா<ட�.த4 உய�&�� 

ஆப � வ&� எ4) நிைன த அவ4 *!காமேல இ&தா4. Pத� *!கி வ��டைத 

அறித அவ4 க�$லிலி&� ெம5ல இற!கினா4. ஒ& Pசன�� காைய  த4 க�$லி5 

ைவ தா4. அத4 மA� ேபா�ைவைய/ ேபா�? E$னா4. பா�/பத(�� க�$லி5 யாேரா 

ப? தி&/ப� ேபால  ேதா4றிய�. 

ப�ற� க�$+�� அ$ய�5 ப? �� ெகா<டா4 அவ4. 

ந,ள�ர� ேநர�, Pத� க�$ைல வ��? எGத�. ப�க தி5 இ&த ெப	ய இ&�8  

த$ைய  *�கிய�. 

க�$லி5 ப? தி&த அவ4 ம<ைடய�5 த4 வலிைம ெகா<ட ம�?� அத  

த$யா5 அ$ த�. ேபா�ைவ��, இ&த Pசன�� கா' உைட� சிதறிய�. 

அவ4 இற� வ��டா4 எ4) மகி7த� அ�. த4 க�$லி5 ப? த அ� �ற�ைட 

வ�ட  ெதாட!கிய�. 

க�$+�� அ$ய�5 ப? தி&த அவ4 எGதா4. Pசன�� கா'  �<?கைள எ? � 

ெவள�ேய வ �சினா4. மA<?� அத� க�$லி5 ப? �  *!க  ெதாட!கினா4. 

ெபாG� வ�$த�. வ�ழி த Pத� க�$லி5 அவ4 உய�&ட4 ப? தி&/பைத/ பா� � 

அதி��சி அைடத�. 

க�$லி5 இ&� எG� அம�தா4 அவ4. 

இர� ந4றாக  *!கினாயா? உ4 *�க தி(� ஏேதC� ெதா5ைல ஏ(ப�டதா? எ4) 

ேக�ட� அ�. 
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ந,ள�ரவ�ேல ஏேதா ெகா9 ஒ4) எ4 காதி5 க$ த� ேபால இ&த�. 8ர<? 

ப? ேத4. இ!ேக ெகா9 அதிகமா? எ4) ேக�டா4 அவ4. 

எ4 வலிைம எ5லா� பய4ப? தி இ&E8  த$யா5 இவ4 ம<ைடய�5 ஓ!கி 
அ$ ேத4. யாராக இ&தா+� இறதி&�க ேவ<?�. இவேனா ெகா9 க$ த� ேபால 

இ&த� எ4கிறா4. இவன�ட� ந4றாக மா�$� ெகா<ேடாேம. எ/ப$  த/ப�/ப�? 

எ4) பய� ந?!கிய� அ�. 

நம��, இ4ெனா& ேபா�$ ைவ தா5 எ4ன? எ4) ேக�டா4 அவ4. 

எ4ன ேபா�$? எ4) ேக�ட� அ�. 

ஒ& ெப	ய பா திர தி5 கMசி ைவ/ேபா�. அதி5 பாதிைய நா4 சிறி� :ட ெம4) 

தி4னாம5 அ/ப$ேய �$ � வ�?கிேற4, எ4றா4 அவ4. 

நா4 ந�ப மா�ேட4. ந� ெம4)தா4 தி4றி&/பா'. ந� ெம5லாம5 வ�G!கி இ&தா5 

எ/ப$� க<?ப�$/ப�? அைத நா4 எ4 வய�()��, இற!கியா பா��க #$��? 

எ4) ேக�ட� அ�. 

உ4னா5 பா��க #$��. நா4 கMசிைய� �$ த�� வய�(றி5 ஒ& ப�திைய� 

கிழி �� கா�?கிேற4. ப�ற� 

உன�ேக நா4 ெம4) தி4ேறனா இ5ைலயா எ4ப� வ�ள!��, எ4றா4 அவ4. 

ச	 எ4ற Pத� கMசி சைம�க  ெதாட!கிய�. 

ேவ) அைற��� ெச4ற அவ4 சா��/ ைபைய எ? �  த4 வய�(றி5 க�$� 

ெகா<டா4. அத4 வா'/ப�தி த4 ெதா<ைட�� ேநராக இ&��மா) ைவ தா4. 

உ,ேள ைப இ&/ப� ெத	யாத வ<ண� ேமேல ச�ைடைய ேபா�?� ெகா<டா4. 

Pத� கMசி ைவ தி&த�. அைத/ பா திர ேதா? எ? தா4 அவ4. த4 ெதா<ைட�� 

அ&ேக இ&த ைப��, அைத� சிறி� சிறிதாக ஊ(றினா4. �$/ப� ேபால ந$ தா4. 

I7�சிைய அறியாத Pத� அவ4 �$/பதாகேவ நிைன த�. 

Pத ைத/ பா� � அவ4, நா4 கMசிைய எ/ப$� �$ � இ&:கிேற4 எ4) பா�. 

சிறி� :ட ெம5ல வ�5ைல. அ/ப$ேய அ	சி� ேசா) இ&���. எ4) ெசா5லி 
ெகா<ேட க தியா5 த4 வய�(ைற� கிழி தா4. உ<ைமய�5 அவ4 கிழி த� 

வய�()��, க�ட/ப�$&த சா�ைகேய. 

அவ4 வய�(றிலி&� ெகா<$ய கMசிைய/ Pத� பா� த�. 

உ4ைன/ ேபால நாC� ெச'கிேற4, எ4ற அ�. இ4ெனா& பா திர தி5 இ&த 

கMசிைய அ/ப$ேய �$ த�. 

நா4 எைத�� ெம5லவ�5ைல. அ/ப$ேய �$ � இ&�கிேற4 பா�, எ4) ெசா5லி� 

ெகா<ேட த4 வய�(ைற� க தியா5 கிழி த� அ�. 

�&த� ெகா�ட �ட5 ெவள�ேய வ� �$�$ � அ!ேகேய இறத� அ�. 
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ெவ(றி வ �ரனாக  தி&�ப�ய அவC��� இளவரசி��� ஒ& ந5ல நாள�5 தி&மண� 

நடத�. 

 

                தவைள) 3�.� சடீ( 

#�டா@� EடC� தவ�ர பரமா� த �&�� ம(ற சீட�க@� ராஜ வ �திய�5 

கா தி&தன�. அத நா�? ம4ன4 ேத	5 ஊ�வலமாக வ� ெகா<? இ&தா4. 

த!க, அ&ேக ேத� வத��, ைகய�5 தயாராக ைவ தி&த ெச �/ ேபான 

தவைளைய��, ஓணாைன�� ேத	4 ச�க தி5 ேபா�டா4, ம�$. 

அத4 மA� ச�கர� ஏறி நக�த��, ந9!கி/ ேபான தவைளைய�� ஓணாைன�� *�கி 
வதா4, மைடய4. 

பரமா� த�, ேத&�� #4னா5 ெச4), ஐேயா! எ4 சீட�கைள� ெகா4) வ��டாேய! 

இ� தா4 ந� �$ம�கைள� கா/பா()� #ைறயா? எ4) :�சலி�டா�. 

ம�$�� மைடயC� ேச�� ெகா<?, ஐேயா, ெகாMச ேநர ��� #4னா5 

எ!கேளா? சி	 �/ ேபசி� ெகா<? இ&த��க,. அத(�, இ/ப$ ந9!கி� :7 :ழாக 

ஆகிவ��K�கேள! எ4) ஒ/பா	 ைவ தன�. 

அரசC��� அைம�ச�க@��� ஒ4)� 8	யவ�5ைல. யாைர� ெகா4ேற4? என� 

ேக�டா4, ம4ன4. 

எ4 அ&ைமயான சீட�களான #�டாைள��, Eடைன�� ந�தா4 ேத� ஏ(றி� ெகா4) 

வ��டா'! எ4) �(ற� சா�$னா�, �&. 

அ/ப$யானா5 எ!ேக அவ�க, உட5க,? எ4) மதி	 ேக�டா�. 

இேதா இைவதா4 எ4றப$, ந9!கி/ ேபான தவைளைய��, ஓணாைன�� கா�$னா�, 

பரமா� த�! 

எ5ேலா&��� வ�ய/பாக இ&த�. 

இ� தவைள அ5லவா? இத� தவைளயா உ4 சீட4? என� ேக�டா4, ம4ன4. 

இ� ஓணா4! இ�வா உ4 சீட4? யாைர ஏமா(ற/ பா��கிறா'? எ4) ேகாபமாக� 

ேக�டா�, ஓ� அைம�ச�. 
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அரேச! நா4 எத(� உ4ைன ஏமா(ற ேவ<?�? உ<ைமயாகேவ இத  தவைள�� 

ஓணாC� எ4 சீட�க,தா�. ந�ைம/ ேபால மன�த�களாக தா4 இவ�க, இ&தா�க,. 

ஒ& மதிரவாதிய�4 சாப தா5 இ/ப$ ஆகிவ��டா�க,! எ4) ெபா' :றினா�, 

பரமா� த�. 

தவைளதா4 எ4றா+� மன�த�கைள/ ேபாலேவ ேப9வா4! ஓணா4தா4 எ4றா+� 

தின� U) ெபா(கா9 ச�பாதி �� ெகா<? வ� ெகா?/பா4! எ4) 8@கினா4 

ம<?. 

இைத� ேக�?, அரசC��� மதி	க@��� ெப&� ச!கடமாக இ&த�. 

ச	... நடத� நட� வ��ட�. இ/ேபா� எ4ன ெசா5கிற��க,? எ4) ேக�டா�, 

அைம�ச�. 

எ4ன ெச'வதா? இவ�கைள ைவ � தாேன எ!க, ப�ைழ/ேப நடத�. அதனா5, 

ம)ப$�� இேத தவைள��� ஓணாC��� உய�� ெகா?!க,. இ5லாவ��டா5, தின� 

U) ெபா(கா9கைள ந�!க, தா4 தர ேவ<?�, எ4றா� பரமா� த�. 

ேவ) வழி ெத	யாத ம4ன4, ம)ப$�� உய�� ெகா?�க #$யா�. அதனா5 தின� 

U) ெபா(கா9 த� வ�?கிேற4, எ4) ஒ/8� ெகா<டா4. 

மட ��� வத��, ெச �/ ேபான தவைளைய�� ஓணாைன�� கா�$ ராஜாைவேய 

ஏமா(றி வ��ேடா�! இன�ேம5 தின#� U) ெபா(கா9 கிைட�க/ ேபாகிற�, எ4) 

�தி தா�க,. 

#�டாைள�� Eடைன�� பா� �, ந�!க, இர<? ேப&� ெச � வ��டதாக� :றி 
வ��ேடா�. ஆைகயா5 இன�ேம5 மட ைத வ��? ெவள�ேய ேபாகேவ :டா�. த/ப�  

தவறி ெவள�ேய ேபான ��களானா5 மா�$� ெகா,ேவா�. ஜா�கிரைத! எ4) எ�ச	�ைக 

ெச'தா�, �&. 

ஒேர வார� கழித�. இர� ேநர தி5 எ5ேலா&� �ற�ைட வ��?  *!கி� ெகா<? 

இ&தன�. 

#�டா@� EடC� ம�?� வ�ழி �� ெகா<டன�. ேசா! ஊ� 9(றி ஒ& வார� 

ஆகிற�! யா&��� ெத	யாம5 ஒ& 9()� 9(றி� ெகா<? வ� வ�டலா�! எ4) 

ஆைச/ப�டன�. 

ைகய�5 ெகா,ள�� க�ைட�ட4 இ&வ&� ெவள�ேய 8ற/ப�டன�. இர<? ெத& 

9()வத(�,, இர�� காவல�க, க<ண�5 ப�? வ��டன�! 
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உடேன இ&வைர�� �ர தி/ ப�$ தன�. ெபாG� வ�$த��, ம(ற சீட�க@� �&�� 

ைக� ெச'ய/ப�டன�. 

ஆைள உய�ேரா? ைவ �� ெகா<ேட ெச � வ��டதாக ஏமா(றின ��க,. அதனா5, 

இ/ேபா� உ<ைமயாகேவ இவ�க, இ&வைர�� ேத� ஏ(றி� சாக$�க/ ேபாகிேற4! 

எ4றா4, ம4ன4. 

அைத� ேக�ட �&�� சீட�க@�, அலறினா�க,. ஐேயா, ம4னா! ெத	யாம5 ெச'� 

வ��ேடா�. உ!கள�ட� இ&� வா!கிய பண ைத எ5லா� தி&/ப�� ெகா? � 

வ�?கிேறா�. ம4ன� � வ��? வ�?!க,, எ4) அரசன�4 கா5கள�5 வ�Gதா�. 

சீட�க@� கீேழ வ�G� ேவ<$னா�க,. 

ம4னC� ேபானா5 ேபாகிற� எ4) ம4ன� � அைனவைர�� வ�?தைல ெச'தா4! 

 

               வ�ல�3க� ேப>வ� �6�தா! 

#4ெனா& கால தி5 ஒ& நா�ைட அரச4 ஒ&வ4 ஆ<? வதா4. ஒ&சமய�, 

கா�? வழியாக� ெச4றா4 அவ4. அ!ேக 8லிய�ட� சி�கி� ெகா<$&த �றவ� 
ஒ&வைர� கா/பா(றினா4. 

மகி7த �றவ�, பறைவக,, வ�ல!�க, எ4ன ேபசினா+� இ4)#த5 உன��� 

ேக���, இ/ப$/ப�ட ஆ(ற5 உன��� கிைட தி&�கிற� எ4ற உ<ைமைய 

யா	ட#� ெசா5ல� :டா�. அ/ப$� ெசா4னா5 தைல ெவ$ � ந� இற� வ�?வா'. 

ேபா' வா, எ4றா4. 

�றவ�ைய வண!கிவ��? அர<மைன��/ 8ற/ப�டா4 அவ4. வழிய�5 இ&த 

வ�ல!�க, பறைவக, ேபசி� ெகா,வ� அவC��  ெதள�வாக� ேக�ட�. 

த(ெசயலாக� கிைட த வ�ைதயான ஆ(றைல எ<ண� மகி7தா4 அவ4. 

இர� ேநர�, அவC� அரசி�� சா/ப��?� ெகா<$&தா�க,, அ/ெபாG� சிறிதள� 

ேதC� ஒ& உ&<ைட ேசா)� தவறி  தைரய�5 வ�Gதன. 

அ!கி&த எ)�8 ஒ4), ஓ$ வா&!க,, :�டமாக ஓ$ வா&!க,, நம�� இன� 
உண�/ பMசேம இ5ைல. அர<மைன ம�� �ட� உைட� ேத4 ெவ,ளமாக/ 

பா'கிற�. ெப&Mேசா() மைலேய நம�காக� கிட�கிற�, எ4) உர த �ரலி5 த4 

:�ட ைத அைழ த�. 
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இைத� ேக�ட அரச4, இர<? ெசா�? ேத4, ேத4 ெவ,ளமா? ஒ& உ&<ைட ேசா) 

ெப&Mேசா() மைலயா? இத எ)�ப�(� அறிேவ இ5ைலயா? இ/ப$யா வ&ண�/ப�? 

எ4) நிைன தா4, அவனா5 சி	/ைப அட�க #$யவ�5ைல. 

த4ைன மற� கலகலெவ4) சி	 தா4 அவ4. 

அ&கிலி&த அரசி, ஏ4 சி	�கிற��க,? எ4) ேக�டா,. 

ஒ4)� இ5ைல, எ4) மG/ப�னா4 அவ4. 

சா/ப��? #$ த அரச4 ப�? ெம ைதய�5 ப? தா4. அரசி ெவ(றிைல பா�� 

ம$ �  த� ெகா<$&தா,. அைறய�5 இன�ய மண� பரவ�ய�. 

அ!கி&த ஆ< ஈ ஒ4), ெப< ஈைய அைழ �, எBவள� இன�ய Iழ5 வா! நா� 

இ&வ&� அரசன�4 #�கி5 இ&� ஓ$யா$ வ�ைளயா?ேவா�. மகி7�சியா 

இ&/ேபா�. இைத/ ேபா4ற ந5வா'/8 யா&��� கிைட���? எ4ற�. 

எ4 #�� இத ஈ�க@�� ெம ைதயா? எ4) நிைன தா4 அரச4. அவனா5 சி	/ைப 

அட�க #$யவ�5ைல. மA<?� கலகலெவ4) சி	 தா4. 

ஏ4 சி	�கிற��க,, எ4) ேக�டா, அரசி. 
ஒ4)� இ5ைல, எ4) வழ�க� ேபால மG/ப�னா4 அவ4. 

உ<ைமைய� ெசா5+!க,. எ4ன�ட� எைதேயா மைற�கிற��க,? ந�!க, 

ெசா5லாவ��டா5 நா4 இன�ேம5 உ!க@ட4 ேபச மா�ேட4. எ4 மA� உய�ைரேய 

ைவ தி&/பதாக ந�!க, ெசா4னெத5லா� ந$/8, எ4) ேகாப �ட4 ெசா4னா, 

அவ,. 

எ4 உய�&��� ேமலாக நா4 உ4ன�ட� அ48 ைவ தி&�கிேற4. நா4 சி	 தத(கான 

காரண� ம�?� ேக�காேத எ4றா4 அவ4. 

ந�!க, ெசா5லி தா4 ஆக ேவ<?�, எ4) வ(8) தினா, அவ,. 

உ<ைமைய� ெசா4னா5 எ4 உய�� ேபா'வ�?�, எ4றா4 அவ4. 

அெத5லா� என��  ெத	யா�. ந�!க, சி	 தத(கான காரண� என��  ெத	ய 

ேவ<?�, எ4) அட�ப�$ தா, அவ,. 

எ4ன ெச'தா+� த4 மைனவ�ைய� சமாதான/ ப? த #$யா� எ4) உண�தா4 

அவ4. 

எ4 உய�ைரவ�ட உன�� நா4 சி	 தத(கான காரண� ெத	ய ேவ<?�. நாைள 

மாைலய�5 உன�� அத உ<ைமைய� ெசா5கிேற4. அ/ப$ேய எ4 ப�ண 

ஊ�வல ���� ஏ(பா? ெச'� ைவ. எ4) வ& த �ட4 ெசா4னா4 அவ4. 
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ெபாG� வ�$த�. வழ�க� ேபால அர<மைன  ேதா�ட தி5 உலாவ வதா4 அவ4. 

மாைலய�5 இற�க/ ேபாகிேறா� எ4ற எ<ண தி5 ேசாகமாக இ&தா4. அர<மைன 

#Gவைத�� அரச4 இற�க/ ேபா�� ெச'தி பரவ� இ&த�. 

உலாவ�� ெகா<$&த அவ4 ப�4னா5 வள�/8 நா' ேசாகமாக வ� ெகா<$&த�. 

சிறி� *ர தி5 அர<மைன� ேசவ5 ெப�ைட� ேகாழிக, Iழ ஆரவாரமாக உலாவ�� 

ெகா<$&த�. 

இைத/ பா� த நாயா5 ேகாப ைத அட�க #$யவ�5ைல. ஏ! ேசவேல! உன��� சிறி� 

:ட ந4றி கிைடயாதா? நம�� இBவள� கால� உண� அள� �� கா/பா(றியவ� இத 

அரச�. இ4) மாைல இவ� இற�க/ ேபாகிறா�. எ5ேலா&� ேசாகமாக இ&�கி4றன�. 

இத� Iழலி5 ந� மகி7�சியாக இ&�கிறாேய? இ� நியாயமா? எ4) ேக�ட�. 

அத(�� ேசவ5, ந� அரச� ெப	ய #�டா,. அவ&�� இ&/ப� ஒேர ஒ& மைனவ�. 
அவ@�காக உய�ைரவ�ட  �ண��,ளா�. என�� எ தைன மைனவ�க, 

இ&�கிறா�க, ந�ேய பா�. எ4 ேப�ைச� ேக�? தா4 அவ�க, நட�க ேவ<?�. 

இ5லாவ��டா5 அவ�க@��  த<டைன த&ேவ4. மைனவ��காக இத 

அ&ைமயான உய�ைர நா4 இழ�க மா�ேட4, எ4) பதி5 ெசா4ன�. 

இத� சி�கலிலி&� அரச� உய�� ப�ைழ�க வழி இ&�கிறதா? எ4) ேக�ட� நா'. 

அரச� ம�?� அரசிய�ட� உ4ைன� ச��கா5 U) அ$ அ$/ேப4. அத4 ப�ற�தா4 

உ<ைமைய� ெசா5ேவ4 எ4) ெசா5ல�?�. எ5லா� ந5லப$யாக நட���, 

எ4ற� ேசவ5. 

நா�� ேசவ+� ேபசி� ெகா<$&தைத ஒ4) வ�டாம5 ேக�டா4 அரச4. 

அர<மைன தி&�ப�னா4 அவ4. 

மாைல ேநர� வத�. அவ4 அ&ேக வத அரசி, இ/ெபாG� உ<ைமைய� 

ெசா5கிற��களா? எ4) ேக�டா,. 

ந� #தலி5 ச��கா5 U) அ$ ெபற ேவ<?�. அத4ப�ற� நா4 உ<ைமைய� 

ெசா5லிவ��? இற� வ�?ேவ4, எ4றா4 அரச4. 

நா4 ச��க$ ெப()� ெகா,கிேற4. எ/ப$�� உ<ைம ெத	தாக ேவ<?�, எ4றா, 

அவ4. 

அைற��, அவைள அைழ �� ெச4றா4 அரச4. ைகய�5 ச��ைக எ? த அவ4 

அவைள ஒ!கி அ$ தா4. 

ப � அ$ைய� :ட அவளா5 தா!க #$யவ�5ைல. ெம4ைமயான அவ@ைடய 

உடலிலி&� �&தி கசிய  ெதாட!கிய�. ஐேயா! ேபா�� அ$/பைத நி) �!க,. 

உ!க, உ<ைம�� ேவ<டா�. ச��க$�� ேவ<டா�, எ4) அலறினா, அவ,. 
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ச��கா5 அ$/பைத நி) தினா4 அவ4. 

அத4ப�ற� இ&வ&� மகி7�சியாக வா7தன�. 

                     �!ைல)3	 ேத� 

இய(ைக வள� நிைறத மைல பற�8 மைல. அத மைலைய� I7� அழகான 

#U) ஊ�க, இ&தன. பற�8 நா? எ4) அைழ தன�. 

பற�8 நா�ைட/ பா	 எ4ற அரச� ஆ<? வதா�. தமி7 மA� ேபர48 ெகா<$&தா� 

அவ�. 8லவ�கைள மதி �/ ேபா(றினா�. 
 

த4ைன நா$ வதவ�க@�� இ5ைல எ4னா� வா	 வழ!கினா�. வ,ள5 பா	 எ4) 

அவைர எ5ேலா&� 8க7தா�க,. அவ� 8க7 உலெக!�� பரவ�ய�. 

ெப&� 8லவ� கப�ல� அவ	4 ெந&!கிய ந<பராக வ�ள!கினா�. 

அவ&ைடய அரசைவய�5 8லவ�க, நிைற� இ&தா�க,. அவைர/ 8க7� 

பா?வைத/ 8லவ�க, ெப&ைமயாக� க&தினா�க,. 
 

வழ�க� ேபால அரசைவ :$ய�&த�. அ	யைணய�5 அம�� இ&தா� பா	. 

8லவ�க, அவரவ� இ&�ைககள�5 அம�� இ&தன�. 

ெச5வ� மி�தவ�கைள/ ேபால/ 8லவ�க, கா�சி ததன�. 
 

8லவ� எழிலனா� எGதா�. அரச� ெப&மா4 வா7க! அவைர/ ேபா4) வா	 வழ!�� 

வ,ள5 யா� இ&�கிறா�க,? 

அவ� வ,ள4ைமயா5 இரவல�கேள இத நா�$5 இ5ைல! எ4) 8க7தா�. 

அ? ததாக/ 8லவ� தி<ணனா� எGதா�. 8லவ� எழிலனா� ெசா4ன� 

#�கால தி(�� ெபா&��. வா	 வழ!�� வ,ள5 எ4றாேல அ� பா	 தா4. 

அவைர/ ேபா4) எத அரச&� கடத கால தி5 இ&த� இ5ைல. நிக7 கால தி+� 

இ5ைல. வ&� எதி� கால தி+� இ&�க/ ேபாவ� இ5ைல . இ� உ)தி எ4றா�. 

பய4 ேநா�காம5 வா	 வழ!�� வ,ள5 பா	 ஒ&வ� தா4. பா$� ெகா<?� ஆ$� 

ெகா<?� வ�றலிய� வதா5 ேபா��. த� நா�ைடேய ப	சாக ந5�வா�. அ� ம�?� 

அ5ல. த� உய�ைரேய ேக�டா+� மகி7�சி�ட4 த&வா�. 
 

பழ!க, நிைறத மர ைத/ பறைவக, ேத$ வ&�. அேத ேபால/ 8லவ�க, பா	ைய 

நா$ வத வ<ண� உ,ளா�க, எ4) 8க7தா� ந4னனா�. 

அ? ததாக/ ெப&� 8லவ� கப�ல� எGதா�. எ/ெபாG�� க& �கள�5 ேமா�� 

8லவ�க, ந�!க,. எ4ன வ�ய/8! வ,ள5 பா	ைய/ 8க7வதி5 ஒ4) ப�? 

இ&�கிற��க,. 

8லவ�கள�ட� ெபா� ேநா�� ேவ<டாமா? பய4 க&தாம5 வா	 வழ!�பவ� வ,ள5 

பா	 ம�?� தானா? இ4ெனா&வ&� இ&�கி4றாேர. ஏ4 ந�!க, அவைர மற� 

வ��K�க,? உ!கள�5 யா&� அவைர/ 8கழ வ�5ைலேய. ஏ4? எ4) ேக�டா�. 
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பா	ைய இக7� கப�ல� ேப9கிறாேர எ4) 8லவ�க, திைக/8 அைடதன�. 

கப�லேர! எ4ன ேப9கி4ற��? #U) ஊ� ேத த< பற�8 ந4னா?. #U) ஊ&� 

ப	சில� ெப(றன�. இBவா) பா	ைய/ 8க7� பா$யவ� ந�!க, தாேன. 

ஆனா5 இ/ெபாGேதா பா	ைய இக7� ேப9கிற��. இ� #ைறயா? அவைர/ ேபா4) 

வா	 வழ!�� வ,ள5 யா� இ&�கிறா�க, எ4றா� எழிலனா�. 
 

பா	ய�4 அ&, உ,ள ைத எ5ேலா&� அறிவா�க,. அவைர/ ேபாலேவ வா	 வழ!க 

#$�ைட Eேவத�க@� #ய4றன�. அவ�களா5 ெவ(றி ெபற #$ய வ�5ைல. 

வ,ள5 எ4) ெசா4னாேல அ� பா	ைய  தா4 �றி���. இைத இத உலகேம 

அறி��. 
 

கப�லேர! பா	ைய/ ேபா4ேற ைக�மா) க&தா� உத�பவ� இ4ெனா&வ� 

இ&�கிறாரா? யா� அவ�? ெபயைர� ெசா5+� எ4) ேகாப �ட4 ேக�டா� 

தி<ணனா�. 

ெப&� 8லவ� கப�லேர! வ,ள5 பா	ய�4 ெந&!கிய ந<ப� ந�!க,. அவர� 

வ,ள4ைமைய ந4� அறிதவ�. பற�8 மைல�� வ� யா&� ப	சி5 ெபறாம5 

ெச4ற� இ5ைல. 

ைக�மா) க&தாம5 வா	 வழ!�� வ,ள5 பா	 ஒ&வ� தா4. இ4ெனா&வ� 

இ&�கேவ இயலா�. அ/ப$ இ&தா5 ெசா5+!க, எ4றா� ந4னனா�. 
 

கப�ல� எGதா�. 8லவ�கேள! வ,ள5 பா	ய�ட� ந�!க, ைவ தி&��� ெப&மதி/ைப� 

க<? மகி7கிேற4. பா	ைய/ ேபா4ேற வா	 வழ!�� வ,ள5 இ4ெனா&வ� 

இ&�கிறா�. அவைர உ!க@��  ெத	��. ஆனா5 ந�!க, அைனவ&� பா	 

ஒ&வைரேய 8க7� பா?கிற��க,. இ4ெனா&வைர மற� வ��K�க, எ4றா� அவ�. 

கப�லேர! 8தி� ேபாடாத��க,. பா	ைய/ ேபா4ேற வா	 வழ!�� இ4ெனா& வ,ள5 

யா�? அவ� ெபயைர� ெசா5+!கள எ4) ேக�டா� எழிலனா�. 
 

8லவ�கேள! பா	 ேபா4ேற மா	�� ைக�மா) க&�வ� இ5ைல. மைழ ெபாழி� 

இத உலைக� கா/பா()கிற�. மா	 மைழ ெபாழிய வ�5ைல. ப�ற� இத உலகி4 

நிைல எ4ன ஆ��? 

ந�!க, மா	ைய மற� வ��K�க,. வா	 வழ!�� வ,ள5 எ4) பா	ையேய 8க7� 

பா?கிற��க,. இ� த�மா? அதனா5 தா4 இ/ப$� ேக�ேட4 ! எ4றா� கப�ல�. 

இத வ�ள�க ைத� ேக�ட 8லவ�க, மகி7தன�. 
 

கப�லேர! வ,ள5 பா	�� இைணயானவ� யா&� இத நில�லக தி5 இ5ைல. 

ைக�மா) க&தாம5 மைழ ெபாழி� உலக ைத� கா�கிற�. மா	. அத மா	 தா4 

அவ&�� ஒ/பா��. 

மா	 ேபா4றவ� பா	 எBவள� அழகாக� ெசா5லி வ��K�. உ!க, 8லைம�� எ4 

பாரா�?க, எ4றா� ந4னனா�. 
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கப�லேர! உ�ைம/ ெப&� 8லவ� எ4) எ5ேலா&� பாரா�?கிறா�க,. அ� உ<ைம 

தா4 எ4றா� எழிலனா�. 

8லவ�க@�� இைடேய நடத உைரயாடைல� ேக�?� ெகா<$&தா�. பா�. அவ� 

உ,ள� மகி7�சிய�5 திைள த�. 
 

அரச உைட அண�� ெப&மிதமாக� கா�சி அள� தா� பா	. அர<மைனய�5 உலாவ�� 

ெகா<$&தா�. 

ேதேரா�$ அ!� வதா4. 

அரேச! வா7க! ந�தி ெநறி தவறாத ம4னவ வா7க! �$ம�கைள� கா��� ேகாேவ வா7க! 

எ4) பண�வாக வண!கினா4. 
 

ேதேரா�$ேய! உ4 வ&ைக�காக  தா4 கா தி&ேத4. ந� நா�$4 மைல வள� காண 

வ�&�8கிேற4. இ/ெபாGேத 8ற/பட ேவ<?� எ4றா� பா	. 

அரேச! அர<மைன வாய�லி5 ேத� நி(கிற�. எ/ெபாG� ேவ<?மானா+� 

8ற/படலா� எ4றா� அவ�. 

ேதேரா�$ #4ேன ெச5ல/ பா	 ப�4னா5 வதா�. 

அர<மைன வாய�லி5 அல!க	�க/ படட அழகான ேத� இ&த�. அதி5 வலிைமயான 

�திைரக, P�ட/ ப�? இ&தன.  
 

அரச&� ெப&மித �ட4 ேத	5 ஏறி அம�தா�. 

I7� நி4ற வ �ர�கைள/ பா� தா� அவ�. நா4மைல வள� காண� ெச5கிேற4. ந�!க, 

யா&� எ4Cட4 வர ேவ<டா�. ந�!க, வதா5 அ!ேக ெப&� ஆரவார� எG�. நா4 

காண வ�&�8� இன�ய Iழ5 ெக?�. எ4றா�. 
 

வ �ர  தைலவ4 அரசைர/ பண�வாக வண!கினா4. அரேச! உ!க, க�டைள/ ப$ 

நட/ேபா� எ4றா4. 

ேதேரா�$! ேதைர� ெச+ � எ4றா� அரச� பா	. 

ேத� ேவகமாக� ெச5ல  ெதாட!கிய�. சிறி� ேநர தி5 தைல நகர� அவ�க, 

க<X�� மைறத�. மைல/ பாைதய�5 ேத� ஏற  ெதாட!கிய�. 
 

ேதேரா�$! ேதைர ெம5ல ெச+ �. வளமான பற�8 மைல எBவள� அழகாக� கா�சி 
த&கிற�. இத4 அழைக� காண� க< ேகா$ ேவ<?ேம. ஆ�சிைய  �ற� இ!ேகேய 

இ&� வ�டலா�. 

அ$�க$ இ!� வர வ�&�8கிேற4. அரச அ+வ5களா5 அ� #$வ� இ5ைல. இத 

இய(ைக� Iழலி5 எ4 உ,ள� 8 �ண��சி ெப)கிற�. ெவ()/ 8கGைரகைள 

அர<மைனய�5 ேக�?� ேக�? சலி � வ��ட�. 

இ!ேக எ4ன அைமதியான Iழ5! எ!�� ப9ைம நிைற� வளமாக� கா�சி 
அள��கிறேத!  

ஆ� அரேச! இத மைல வள� தா4 ந� நா�$(� வ(றாத ெச5வ ைத  த&கிற�.  

ேதேரா�$! ந��� ம(றவ�கைள/ ேபால  தா4 இ&�கிறா'. இத மைல த&� 
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ெச5வ ைதேய ெப	தாக எ<Xகிறா'. ஆனா5 நாேனா இத� ெச5வ ைத/ ெப	தாக 

நிைன�கவ�5ைல. எ4ைன அறியாத ஏேதா ஒ& இ4ப ெவ,ள தி5 E7�கிேற4. 

அ&வ� ெகா�?� ஓைச உ4 ெசவ�கள�5 வ �7கிறதா?  

அரேச! எ4 ெசவ�கள�+� வ �7கிற�. ஆ! எ4ன 9ைவயான அ&வ� ந��. இத4 9ைவைய/ 

8க7� பாடாத 8லவ�கேள இ5ைலேய. இத அ&வ� ந�ைர� �$ தவ���  ேதC� 

�வ���ேம. ந� நா�ைட வளமா��� வ(றாத அ&வ� ஆய�(ேற!  

அத அ&வ� ெகா�?� ஓைச இன�ய இைசயாக எ4 ெசவ�கள�5 வ �7கிற�. அத 

இைசய�5 எ4ைனேய நா4 மற� வ�?கிேற4. மைல/ ப�தி�� வ� வ��ேடா�. 

இன�ேம5 ேத� அைச� ெம5ல ெச5ல�?�. ேத	5 க�$�,ள மண�கைள எ? � 

வ�?. 

அ/ப$ேய ெச'கிேற4. அரேச எ4ற ேதேரா�$ மண�கைள எ?�கிறா4. 

எத(காக மண�கைள எ?�க� ெசா4ேன4? ெத	�மா?  

அரேச! ேத	4 மண�ேயாைச ேக�? இ!�,ள உய��க, அM9�. அவ(றி4 இன�ைம�� 

எத இைட_&� ஏ(பட� :டா�. அதனா5 தாேன இ!� வ&� ேபா� ேத	4 

மண�கைள எ?�க� ெசா5கிற��க,.  

ேதேரா�$ேய! எ4 உ,ள ைத/ 8	� ைவ தி&�கிறா'. ேதைர நி) �. அேதா அ!ேக 

பா�. எBவள� மகி7�சியாக மா4 :�ட!க, �,ள�� �தி � ஓ?கி4றன. அத மா4 

��$ய�4 அழைக/ பா�. அத4 ம&<ட பா�ைவ�� இத உலக ைதேய ப	சாக 

அள��கலாேம.  

அரேச! இ!ேகேய சிறி� ேநர� இ&� வ��ேடா�. மா4க, :�ட#� ெச4) வ��ட�. 

ேதைர ெம5ல ெச+ த�?மா?  

ெச+ � . 
 

ேத� ெம5ல நக�கிற�. 

ஆ! ேமக� :�ட!கைள� க<ட மய�5க@��  தா4 எBவள� மகி7�சி! ேதாைகைய 

வ�	 � ஆ?கி4றனேவ. 

இவ(றி4 ேதாைகக, வான வ�5லி4 வ<ண ைதேய மிM9கி4றனேவ. 

எ4ன அழகிய கா�சி! இய(ைக த&� இ4ப தி(� ஈ? இைண ஏ�?  
 

ேத� அ!கி&� ெம5ல நக�கிற�.  

ஆ! மா4க@� மய�5க@� எ4Cட4 ேப9வைத/ ேபா5 உண�கிேறேன. வ<?க@� 

��ப�க@� ேதன ��க@� இைச எG/8கி4றனேவ. அைவ எ4ைன வா7 �வைத/ 

ேபா5 உ,ளேத! 

நிழ5 த&� இத இன�ய மர!க, கா(றி5 அைசகி4றனேவ. எ4ன�ட� ஏேதா ேபச 

#(ப?வைத/ ேபால உ,ளேத. ெகா$க, அைச� ஆ?வ� எ4ன�ட� ெகாM9வைத/ 

ேபால உ,ளேத. 

உண�� எ5லா உய�	ன!க@��� ெபா�ைமயான� தாேன. அைத� ெசா5ல நா 

ேவ<?மா? ேக�க ெசவ� ேவ<?மா? நம�� உண�� இ&தா5 எ5லாவ(றி4 

உண��கைள�� அறி� ெகா,ளலாேம. 
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I7�சி வMச� ஏ�� அறியாத இன�ய உலக� அ5லவா இ�. மானாக மய�லாக நா4 

ப�ற�க வ�5ைலேய. அ/ப$/ ப�ற� இ&தா5 இ!ேகேய மகி7�சியாக இ&/ேபேன.  
 

ேத� ெம5ல ெச4) ெகா<$&த�. 

ஒ& #5ைல� ெகா$�� அ&கி5 ெகாG ெகா�8 இ5ைல. அதனா5 கா(றி5 அ!�� 

இ!�� ஆ$� ெகா<$&த�. 

இத அவல� கா�சிைய� க<டா� பா	. 

அவ� உ,ள� �$ த�. ஆ எ4) அலறினா�. ேத	லி&� கீேழ �தி தா�. 

எதி�பாராத� நடதைத� க<? திைக தா4 ேதேரா�$, ேதைர நி) தினா4. 

ேதைர வ��? இற!கிய அவ4 அரேச எ4ன நிக7த�? எ4) பண�வாக� ேக�டா4. 

அவைர/ ப�4 ெதாட�தா4. 

ஏ�� ேபசாத அவ� அத #5ைல� ெகா$ய�4 அ&ேக ெச4றா�. ெகாGெகா�8 

இ5லாததா5 கா(றி5 த,ளா$  தவ���� அத� ெகா$ைய பா� தா�. அ&, உ,ள� 

ெகா<ட அவ� க<கள�5 க<ண�� வழித�. 

#5ைல� ெகா$ேய! உ4 நிைல இர!க  த�க�. ந� பட�� தைழ�க அ&ேக ெகாG 

ெகா�ப�5ைல. கா() அைல� கழி�க ந� அ!�� இ!�ம அைச� �48)கிறா'. 

இத� கா�சி எ4ன�ட� #ைறய�?வ� ேபால உ,ளேத. 
 

ம4னேன! எ5ேலா���� ந�தி வழ!�பவேன! எ4 அவல நிைலைய/ பா� தாயா? 

ெகாG ெகா�ப�4றி  தவ��கிேறேன. என�� அ&, ெச'ய மா�டாயா எ4) ேக�கிறேத. 

எ4ன�ட� வ� யா&� ெவ)!ைக�ட4 ெச4ற� இ5ைல. அவ�க, நிைன தத(� 

அதிகமாக/ ப	சிைல/ ெப)வா�க,. மகி7�சி�ட4 ெச5வா�க,. 
 

#5ைல� ெகா$ேய! ந� இரத� வா	 வழ!�� வ,ள5 பா	ய�ட�. பா	ய�4 

வ,ள4ைமைய ந� உணர/ ேபாகிறா' எ4) உண��சி�ட4 ெசா4னா� அவ�. 

ப�ற� ேதேரா�$ைய/ பா� �  ேதைர இத #5ைல� ெகா$ய�4 அ&ேக நி) � 

எ4) க�டைள இ�டா�. 

ேதைர #5ைல� ெகா$ய�4 அ&ேக இG � வ� நி) தினா4 ேதேரா�$. 
 

�திைரகைள அவ�7 � வ�?. அைவ ந� அர<மைன ேசர�?� எ4றா� அவ�. 

�திைரகைள அவ�7 � வ��டா4 ேதேரா�$. அைவ தைல நகர ைத ேநா�கி ஓட  

ெதாட!கின. 
 

#5ைல� ெகா$ய�4 அ&ேக நி4றா�. 

அத� ெகா$ைய அ48ட4 தடவ�� ெகா? தா�. ெம5ல அைத எ? �  ேத	4 ேம5 

படர வ��டா�. 

த4ைன மற� அ!ேகேய நி4) இ&தா�. அைதேய மகி7�சி�ட4 பா� �� 

ெகா<$&தா�. 

அத� ெகா$ இ/ெபாG� கா(றி5 அைசயவ�5ைல. ேத	5 ந4� பட�த�. அத4 

�4ப ைத  த�� தைத எ<ண� அவ� உ,ள� மகி7த�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அத� ெகா$ைய மA<?� அ48ட4 தடவ�� ெகா? தா�. ந4றி ெத	வ�/ப� ேபால  

த4 தள�ைர அைச த� அ�. 
 

எGத அவ�, ேதேரா�$! நா� நடேத அர<மைன அைடேவா� எ4றா�. 

இ&வ&� ெம5ல நட� தைல நகர ைத ெந&!கினா�க,. 

அரச� நட� வ&வைத ம�க, திைக/8ட4 பா� தா�க,. ேதாேரா�$ வாய�லாக 

நடதைத அறிதா�க,. 

மகி7�சி அைடத அவ�க, வ,ள5 பா	 வா7க! #5ைல��  ேத`த வ,ள5 வா7க! 

எ4) வா7 ெதாலி எG/ப�னா�க,. 
 

வ,ள5 பா	 மகி7�சி�ட4 அர<மைன��� ெச4றா�. 
 

1. பா	 பா	 ெய4)பல ேவ தி 
ஒ&வ( 8க7வ� ெசநா/ 8லவ� 

பா	 ெயா&வC ம5ல4 

மா	� #<K< ?ல�8ர/ ப�ேவ! 

(8றநாa()/ பாட5 107, கப�ல� பா$ய�.) 

  

2.இவேர, P தைல யறாஅ/ 8ைனெகா$ #5ைல 

நா தG� ப�&/ப/ பாடா தாய�C� 

கற!�மண� ெந?ேத� ெகா,ெகன� ெகா? த 

பரேதா!� சிற/ப�( பா	 

(8றநாa()/ பாட5 200, அ$க, 9 #த5 12 வைர, கப�ல� பா$ய�.) 

 

                மன�த?)3 கிைட	த ஆ�� 

எ5லா உய�	ன!க@��� வா7நாைள எBவள� கால� ைவ�கலா�, எ4) சிதி தா� 

கட�,. எ5லாவ(றி(�� சமமாக #/ப� ஆ<?க, எ4) #$� ெச'தா� அவ�. 

த4 இ&/ப�ட தி(� எ5லா உய�	ன!க@� வர� ெச'தா�. 

அவ(ைற/ பா� �, உ!க, ஒBெவா&வ&��� #/ப� ஆ<? ஆ�, த&கிேற4. 

இத வா7நா, ேபா�� எ4பவ�க, இ!கி&� ெச4) வ�டலா�. �ைற உைடயவ�க, 

இ!ேகேய இ&!க,. த�ர வ�சா	 � அவ�க, �ைறைய  த�� � ைவ�கிேற4, எ4றா� 

அவ�. 

கGைத, �ர!�, நா', மன�த4 ஆகிய நா5வ� ம�?ேம அ!ேக இ&தன�. ம(ற 

எ5ேலா&� அ!கி&� மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டன�. 
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#தலாவதாக நி4றி&த கGைதைய அைழ தா� கட�,. உ4 �ைற எ4ன? எ4) 

ேக�டா�. 

கட�ேள! எ4 நிைலைய/ பா&!க,. நா4 நா,ேதா)� ஏராளமான 9ைமகைள� 9ம� 

�4ப/ ப?கிேற4. ஓ'ேவா *�கேமா என��� கிைட/ப� இ5ைல. எ/ெபாG�� 

பசியா5 �4ப/ ப?கிேற4. #�கி5 9ைம�ட4 வ&� நா4, ெத&ேவார� #ைள � 

உ,ள 8(கள�5 வாைய ைவ � வ�?ேவ4. எ4ைன அ$ �  �48) �வா� எ4 

#தலாள�. மகி7�சி ெகா?ைமகைள இ5ைல. எ4 வா7�ைகேய நரக�. இத� 

ெகா?ைமகைள எ5லா� எ4னா5 எ/ப$ #/ப� ஆ<?க, தா!கி� ெகா,ள #$��? 

எ4 மA� க&ைண ெகா<? எ4 ஆ�ைள� �ைற � வ�?!க,, எ4) ெகMசிய�. 

ச	! ப4ன�ர<? ஆ<?க, �ைற � வ�?கிேற4. இன� உ4 வா7நா, பதிென�? 

ஆ<?க, தா4, எ4றா� கட�,. 

இைத� ேக�ட கGைத மகி7�சி�ட4 அ!கி&� 8ற/ப�ட�. 

அ? ததாக இ&த நாைய அைழ தா� கட�, உ4 �ைற எ4ன? எ4) ேக�டா�. 

கட�ேள நா4 வலிைம�ட4 ந4றாக ேமா/ப� ப�$��� திறைம�டC� இ&�க 

ேவ<?�. எ4 கா�க, �5லியமான சி) ஓைசைய� :ட� ேக�க ேவ<?�. 

அ/ெபாG�தா4 என�� மதி/8. நா4 #�ைமயைட� தள�� வ��டா5 

எ5ேலா&ேம எ4ைன ெவ)�கி4றன�. என�� உண�� கிைட/பதி5ைல, எ4ற� 

நா'. 

உன�� நா4 ததி&��� வா7நா, மிக அதிக� எ4) க&�கிறா'. �ைற � 

வ�?கிேற4. இன� உ4 வா7நா, ப4ன�ெர<? ஆ<?க, தா4, எ4றா� கட�,. 

மகி7�சி அைடத நா�� கட�ைள வண!கிவ��?/ 8ற/ப�ட�. 

�ர!� கட�ள�4 #4 �தி � வ� நி4ற�. உன�� எ4ன �ைற? எ4) ேக�டா�, 

கட�,. 

ப5ைல� கா�$ய� �ர!�, கட�ேள! #/ப� ஆ<?க, எ4ப� ந�<ட கால� 

ஆய�(ேற. அBவள� காலமா நா!க, ெகா?ைமைய அCபவ��க ேவ<?�? 

உண��காக நா!க, மன�த�கள�ட� ப5ைல� கா�?கிேறா�. நா�$ய� ஆ?கிேறா�. 

எ4ென4னேவா ெச'கிேறா�. இ&தா+� எ!க@��� கிைட/பைவ அGகி/ ேபான 

பழ!க, தா4. #�ைம அைட� வ��டா5 எ!களா5 கிைள��� கிைள தாவ 

#$யா�. அ/ெபாG� எ!க, நிைல மிக/ ப	தாபமாக ஆகி வ�?�. எ!களா5 எத� 

ெசய+� ெச'ய #$யா�. ஆகேவ எ!க, ஆ�ைள� �ைற�!க,, எ4) ேவ<$ய�. 

இன� உ!க@��/ ப � ஆ<?க, தா4 வா7நா,, எ4றா� கட�,. 
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�ர!�� மகி7�சி�ட4 அ!கி&� 8ற/ப�ட�. கைடசியாக இ&த மன�தைன 

அைழ தா� கட�,. 

உ4 �ைற எ4ன? உன�� எBவள� ஆ�ைள� �ைற�க ேவ<?�? எ4) ேக�டா�. 

கட�ேள! #/ப� ஆ<?க, எ4ப� எ!க@�� மிக� �ைறத ஆ�, ஆ��. 

அ/ெபாG� தா4 நா!க, ஏேதC� ஒ& கைலைய #Gைமயாக� க(றி&/ேபா�. 

நா!க, �$ய�&/பத(காக ஒ& வ ��ைட� க�$ #$ தி&/ேபா�. எ5லா� 

கடைமகைள�� #$ �வ��? மகி7�சியாக நா!க, இ&�க  ெதாட!�� கால� அ�. 

நா!க, இ�வைர உைழ த உைழ/ப�(�/ பய4 Lக&� ப&வ� அ�. இத� Iழலி5 

எ!க, உய�ைர/ பறி/ப� ெகா?ைம ஆ��. #/ப� ஆ<? வா7நா, எ4ப� 

எ!க@��/ ேபாதேவ ேபாதா�. எ!க@�� அதிக ஆ�, ேவ<?�, எ4) 

ேவ<$னா4 அவ4. 

இ!� வத ந� �ைற�ட4 ெசா5ல� :டா�. கGைதய�ட� ெப(ற ப4ன�ெர<? 

ஆ<?க,, நாய�ட� ெப(ற பதிென�? ஆ<?க,, �ர!கள�ட� ெப(ற இ&ப� 

ஆ<?க, இ!ேக உ,ளன. அத ஐ�ப� ஆ<?கைள�� ந� :?தலாக/ ெப()� 

ெகா,ளலா�. இன� உ4 வா7நா, எ<ப� ஆ<?க,. உன�� மகி7�சிதாேன, எ4) 

ேக�டா� கட�,. 

மகி7�சிதா4 எ4ற அவ4 கட�ைள வண!கி வ��?/ 8ற/ப�டா4. எதி�கால தி5 

எ4ன நட�க/ ேபாகிற� எ4பைத அறிதா� கட�,. :?த5 ஆ�, ேக�?/ ெப(ற 

மன�தன�4 நிைல�காக அவ� வ& த/ப�டா�. 

கட�ள�ட� வர� ெப(ற நாள�லி&� மன�த4 எ<ப� ஆ<?க, வாழ  

ெதாட!கினா4. #த5 #/ப� ஆ<?கைள அவ4 மகி7�சியாக� கழி தா4. இத 

கால தி5 தா4 அவ4 அறி�,ளவனாக, வ �ரனாக, பயC,ளவனாக வா7தா4. 

ஏென4றா5 கட�, அவC�ேக ெகா? த ஆ�, இ�. அ? த ப4ன�ெர<? ஆ<?க, 

கGைதய�4 ஆ�,. அதனா5 அவ4 இத� கால தி5 கGைதைய/ ேபால/ ப�ற� 

9ைமகைள  *�கினா4. I7நிைலயா5 அ$ப�?/ பசியா+� ப�$ன�யா+� 

வா$னா4. நா(ப � இர<$லி&� அ)ப� வைர நாய�4 ஆ�, அவCைடய�. 

இத� கால தி5 அவ4, தா4 ேச� த ெபா&,கைள� காவ5 கா��� நா' ேபால 

வா7தா4. ப�ற� அைத� ைக/ப(ற வதா5 �ைர � வா7�ைக நட தினா4. 

அ)பதிலி&� அவ4 வா7�ைக �ர!� வா7�ைகதா4. த4 ேபர� �ழைதகள�ட� 

�ர!ைக/ ேபால/ ப5ைல� கா�ட ேவ<$யதாய�(). கிைள��� கிைள தா�� �ர!� 

ேபால அவ4 மக4 வ �?, மக, வ �? எ4) மாறி மாறி� ெச5ல ேவ<$யதாய�(). 

அவC� ப5ெல5லா� வ�G� க4ன� ஒ�$� �ர!ைக/ ேபால� கா�சி அள� �/ 

ப�ற� இறதா4. 
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                 கவைல%படாேத சேகாதரா! 

கா�$5 பலசாலியான ஒ& சி!க� இ&த�. ஆனா5, அ� எ/ேபா� பா� தா+� 

கவைல/ப�?�ெகா<ேட இ&த�. 

"என�� இBவள� பல� இ&��, இ&�8 ேபா4ற நக!க@� ப(க@� இ&�� 

எ4ன உபேயாக�? ேகவல�, இத� கா�?� ேசவ5 :�கிற ச த� எ4ைன 

ந?!கைவ�கிற�. இ/ப$/ பய�ெகா<ேட வா7வ� ஒ& வா7�ைகயா? எ4) 

த4ைன தாேன ெநா� ெகா<டப$ இ&த�. 

அேத சமய�, அ!ேக ஒ& யாைன வத�. அ� மிக�� கவைல�ட4 த4 கா�கைள 

#4C� ப�4C� அ$ ��ெகா<ேட நக�த�. 

அைத/பா� த சி!க�, "ஏ'........ஜ�ேபா! உன�� எ4ன கவைல? யா&ேம உ4ைன 

எதி� � ஃைப� ப<ணமா�டா�கேள! உ4 உடைல/ பா� தாேல, எ5லா அன�ம5d� 

பய� ஓ?ேம.....எத(காக ந� கவைலேயா? இ&�கிறா'?" எ4) ஆ�ச	ய �ட4 

ேக�ட�. 

அத(� யாைன, "இேதா......எ4 கா� ப�க தி5 பற��� �ளவ�ைய/ பா� தாயா? இ� 

எ4 கா���, Lைழ� ெகா�$வ��டா5, அBவள�தா4..........எ4 உய�ேர ேபா'வ�?�! 

அத(காக தா4 இ� கா���, ேபா'வ�டாதப$, கா�கைள ஆ�$�ெகா<? 

கவைலேயா? நட�கிேற4.........."எ4ற�. 

அ� ேக�? சி!க� ேயாசி த�. "இBவள� ெப	ய உட�ைப ைவ � இ&��� யாைன 

கவைல/படா� எ4) நிைன தா5, அ�:ட� கவைல/ப?கிறேத! அ/ப$யானா5, 

Pமிய�5 இ&��� எ5லா உய��க@��� ஏதாவ� ஒ& கவைல இ&�க தா4 ெச'�� 

ேபாலி&�கிற�! 

கவைல/ப?வதா5 வா7�ைக ஒ4)� நம�ேக(ற மாதி	 மாற/ேபாவதி5ைல. அ� 

ம�?ம5லாம5 கவைல/ப�?, கவைல/ப�? ந� க<ெணதிேர இ&��� ஜாலியான 

வ�ஷய!கைள/ பா� � சேதாஷமாக�:ட வாழ#$யாம5 ேபா'வ��டேத!" எ4) 

அ� 8	� ெகா<ட�. 

அ4றிலி&� அ� கவைல/ப?வைத வ��?வ��?, ஜாலியாக வாழ  ெதாட!கிய�! 

                 ஆைச)3� எ!ைல உ7�! 

ஒ& கா�$லாகா அதிகா	��, அழகான ஒ& மக, இ&தா,. 
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ஒ& நா, ப�டா�P�சிைய  �ர தி�ெகா<ேட அத/ ெப< கா�$5 ஓ$யேபா�, 

அவைள ஒ& சி!க� பா� த�. அத(� அத/ ெப<ைண மிக�� ப�$ �/ேபா' 

வ��ட�. அ� ேநேர கா�$லாகா அதிகா	ய�ட� ெச4), தன�� அவ� மகைள� 

க5யாண� ெச'� ைவ���ப$ ேக�ட�. 

அதிகா	�� சி!க திட� பய�. அதனா5, "ேநா" ெசா5ல #$யவ�5ைல. "எ4ன 

ெச'யலா�" எ4) ேயாசி தா�. அவ&�� ஒ& ஐ$யா ேதா4றிய�. 

அவ� சி!க ைத/ பா� �, "கா�? ராஜா......கா�? ராஜா....எ4 மக, ெரா�ப/ பயதவ,. 

உ4Cைடய ப(கைள�� நக!கைள�� எ? �வ��டா5, அவ@��/ பய� 

ெதள��வ�?�! அ/8ற�, நா4 அவைள உன��� க5யாண� ெச'� த&கிேற4!" எ4) 

ெசா4னா�. 

அத/ ெப<மA� ெகா<ட ஆைசயா5 சி!க� அத(�� ச�மதி த�. கா�$லாகா 

அதிகா	, #தலி5 அத4 ப(க€/ ப�?!கினா�. அத4ப�4, நக!கைள ெவ�$னா�. 

ப(கைள�� நக!கைள�� இழத சி!க�, பல� எ5லாவ(ைற�� இழ� ஆ�?� 

��$ேபா5 ஆய�()! உடேன கா�? அதிகா	 ஒ& த$ைய எ? �, அைத "அ$, அ$" 

எ4) அ$ � வ�ர�$னா�. 

கைட நிைறய இ&��� ஐJகி`� எ5லாவ(ைற��, தாேன சா/ப�டேவ<?� எ4)� 

சி4ன/ ப�,ைளக, ஆைச/ப�டா5 நட��மா? 

அ�ேபால, நட�க #$யாதத(� ஆைச/ப�டா5 நVட� நம�� தா4 எ4) 

8	�ெகா<?, "த/ப� ேதா�....ப�ைழ ேதா�" எ4) சி!க� ஓ$ேய ேபா'வ��ட�! 

 

                         ெநா7.) 3திைர 

பரமா� த �&��� ஒ& பண�கார4 இலவசமாக ஒ& �திைரைய� ெகா? தா4.  

அத� �திைரேயா கிழ? த�$/ ேபாய�&த�. ஒ& க< ெநா,ைள! ஒ& கா� Eள�! 
#4 கா5கள�5 ஒ4) ெநா<$! ப�4 கா5க, வ �!கி/ ேபா' இ&தன. 

உட�8 Pரா�� ெசாறிப�$ �, பா�/பத(� அசி!கமாக இ&த�. இ&தா+�, 

பரமா� த&��� சீட�க@��� பரம சேதாஷ�. "பண� ெசல� ெச'யாம5 

இலவசமாக� கிைட தேத!" எ4) நிைன தன�. 

"�&ேவ! க$வாள� க�?வத(� வா� இ5ைல. அதனா5 ைவ�ேகா5 ப�	ைய� 9(றி 
வ�டலா�!" எ4) அ/ப$ேய ெச'தா4 ம�$. 
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�& உ�கா&வத(காக, கிழி� ேபான பைழய கத5 ேகாண� ஒ4ைற� �திைரேம5 

ேபா�டா4 ம<?. எ&�க� Pைவ/ பறி � மாைலயா�கி �திைரய�4 கG தி5 

அண�வ� தா4, #�டா,. 

இவ�க, ெச'வைத/ பா�/பத(� ஊேர :$ வ��ட�. �திைர�� எ5லா அல!கார#� 

#$த�. 

ெதாதி��, ெதா/ைப�மா' இ&��� பரமா� த�, �திைரய�4 ேம5 ெப&ைமேயா? 

ஏறி உ�கா�தா�. அBவள�தா4! 

கன� தா!காம5 வலியா5 �திைர அலற ஆர�ப� த�. ெகாMச� ெகாMசமா' 

அ/ப$ேய ப? � வ��ட�. 

"ேச, ேச! இெத4ன ச<$ தன� ப<Xகிற�?" எ4) சலி �� ெகா<ேட கீேழ 

இற!கினா� �&. 

#�டா@�� ஒ& ேயாசைன ேதா4றிய�. ைகய�5 ைவ தி&த ெகா,ள�� 

க�ைடைய� ெகா<? ேபா' �திைரய�4 காலி5 ைவ தா4. உடேன அ� வ�+�ெக4) 

உைத �� ெகா<? எGத�. இ/ப$�� அ/ப$�மாக ெகாMச *ர� ஓ$ நி4ற�. 

ம)ப$�� �& அத4 ேம5 உ�கா�தா�. இ/ேபா� ம�$, அத4 வாைல/ ப�$ � 

#)�கினா4. ேகாப� ெகா<ட �திைர எ�$ ஓ� உைத வ��ட�. 

அ� உைத த உைதய�5 கீேழ வ�G� 8ர<ட ம�$�� நா+ ப(க, உைட� வ��டன! 

வாெய5லா� ர த�. 

இைத எ5லா� பா� த �&��� உதற5 எ? த�. 

"சீட�கேள! என��/ பயமாக இ&�கிற�. நா4 கீேழ இற!கி வ�?கிேற4!" எ4றா�. 

"�&ேவ! ந�!க, கவைலேய பட ேவ<டா�. அ/ப$ேய உ�கா�� இ&!க,. நா!க, 

கவன� �� ெகா,கிேறா�!" எ4) பதி5 ெசா4னா4 #�டா,. 

ம<?���� மைடயC��� ேவ) ஒ& ேயாசைன உதி த�. 

�திைர�� #4னா5 நி4) ெகா<?, #க ைத� ேகாணலா�கி, க<கைள உ&�$, 

உத�ைட/ ப���கி, "ஆ....ஊ....ஊ..." எ4) ஊைளய��?/ பய� கா�$னா�க,. 

இதனா5 �திைர ஒேரய$யாக மிர<?, ெம5ல ெம5ல/ ப�4 ப�கமாக நட�க 

ஆர�ப� த�! �&����, சீட�க@��� அதிசயமாக��, மகி7�சியாக�� இ&த�. 

9(றி இ&தவ�க, ைகத�$� சி	�க ஆர�ப� தா�க,. 
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ெதாட�� ப�4ப�கமாகேவ �திைர ஓட�� ெதாட!கிய�. 

"ெநா<$� �திைர! ெநா,ைள� �திைர! �&��ேக(ற �திைர! கGைதேபால எ�$ 

உைத���! நாைய/ ேபா5 ஆைள� க$���! ஓர� ேபா!ேகா! வழிைய வ�?!ேகா!" 

எ4) பா$யப$ சீட�க, ேபா'� ெகா<? இ&தன�. 

ப�4ப�கமாகேவ ஓ?வ� �திைர��/ பழகி வ��ட�. 

அ/ேபா� அ? த ஊ	4 எ5ைல வத�. அ!கி&த மண�ய�கார4 இவ�கைள 

நி) தினா�க,. 

"ெவள�_�� �திைர�� வ	 க�ட ேவ<?�. ப �/ பண� எ?!க," எ4றா4. 

"வ	யா? நா4 ஏறி வ&கிற �திைர�� வ	க வா!கலாமா? அ��� இ� இனாமாகேவ 

வத �திைர. இத(� வ	 க�ட மா�ேடா�!" எ4) :றினா� �&. 

"எ�வானா+� ச	. வ	 ெகா?�காவ��டா5 வ�டமா�ேட4" எ4) ெசா5லி அவ�கைள 

மட�கினா4, மண�ய�கார4. 

"நா� ெகாடா�க<ட4 எ4றா5 இவ4 வ�டா�க<டனா' இ&�கிறாேன!" எ4) 

நிைன � ஐ� பண� ெகா? தன�. 

"இ4C� ஐ� பண� ெகா?!க," 

"ஒ& �திைர�� ஐ� பண�தாேன வ	?" 

"ஒ& ப�க� ம�?� ேபா�� �திைர�� தா4 ஐ� பண�. உ!க, �திைர ப�4னா+� 

ேபாகிறேத!" 

"இெத4ன அநியாய�?" எ4) வ& த/ப�? ேம+� ஐ� பண� ததன�. 

"இத� �திைரயா5 நம�� எBவள� பண� நVடமாகிற�?" எ4) ெசா4னப$ 

பயண ைத  ெதாட�தன�. 

ஒ& வழியாக ஊ&��, Lைழ�, ஒ& மட ���/ ேபானா�க,. அ/ேபா� இர� ேநர�. 

எ5ேலா&��� கைள/பாக இ&ததா5, �திைரைய� க�$/ேபாட மற�, *!கி 
வ��டன�. 

காைலய�5 எG� ஆ@�ெகா& ப�கமாக  ேத$� ெகா<? ேபானா�க,. 

கைடசிய�5 ஒ& வய+��/ ப�க தி5 அத� �திைர க�ட/ப�? இ&த�! 
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"இ� இர� #Gவ�� எ4 வயலி5 இற!கி பய��கைள எ5லா� நாச� ெச'� வ��ட�. 

அத(�/ பதிலாக/ ப �/ பண� ெகா? தா5தா4 �திைரைய வ�?ேவ4" எ4) 

ெசா4னா4, அைத� க�$ ைவ தி&த உழவ4. 

அவன�ட� ேபர� ேபசி நா4� பண� ெகா? � வ��?� �திைரைய ஓ�$ வதன�. 

"சீ...சீ...!" இத� �திைரயா5 நம��/ ெப&� ெதா5ைல. எ4 மானேம ேபாகிற�.! 

ேபசாம5 இைத வ��? வ�டலா�! எ4) வ& த/ப�டா� �&. 

அ/ேபா� அ!கி&த ஒ&வ4, �திைர��/ பHைட ப�$ �,ள�. அதனா5தா4 இ/ப$ 

ஆகிற�. அத/ பHைடைய� கழி � வ��டா5 எ5லா� ச	யாகி வ�?�. ெசலேவா? 

ெசலவாக என��� ஐ� பண� ெகா?!க, எ4) ேயாசைன ெசா4னா4. �&��, 

சீட�க@� E�கா5 அG� ெகா<ேட அவன�ட� பண� ெகா? தன�. 

ப�ற�, �திைரய�4 ஒ& காைத/ ப�$ �� ெகா<? "ஆ! பHைடெய5லா� இத� 

காதிேலதா4 இ&�கிற�. இதனா5தா4 ஏ(கனேவ ஒ& காைத அ) தி&�கிறா�க,. 

இ/ேபா� இத� காைத�� அ) � வ��டா5 ச	யாகி வ�?�!" எ4றா4, 

ஏமா()�கார4. 

உடேன ம�$, ம<ண�5 வ�G� 8ர<?, "சீ�கிர� காைத அ)!க,!" எ4) �தி தா4. 

Eடேனா ஓ� அ	வாைள  த��$� ெகா<? வ� ெகா? தா4. 

எ5ேலா&� ப�$ �� ெகா,ள, ஏமா()�கார4, �திைரய�4 காைத அ) � எ? தா4! 

�திைரேயா வலி தா!காம5 கீேழ வ�G� கதறிய�. ப�ற� உய�ைர வ��ட�! 

எ5ேலா&� அ) த காைத� ெகா<? ேபா' ஆழ� �ழி ேதா<$/ 8ைத தன�. 

"ஒழித� பHைட! இன� ேம5 கவைலய�5ைல!" எ4றா4, ஏமா()�கார4. 

பரமா� த �&�� சீட�க@� மகி7�சிேயா? அ? த ஊ&��/ 8ற/ப�டா�க,. 

 

                    3ர�3 ைவ	திய� 

"�& நாதா! இன�ேம5 நா� ம& �வ  ெதாழி5 ெச'தா5 எ4ன?" என� ேக�டா4, 

#�டா,.  

"அதனா5 நம�� எ4ன பய4?" எ4) பரமா� த �& ேக�டா�. 

"பண� கிைட���. அ �ட4 8<ண�ய#� கிைட���" எ4றா4, Eட4. 
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"அ/ப$ேய ெச'ேவா�" எ4றா� �&. 

"மன�த�க@�� ம�?�தானா?" எ4) ேக�டா4 ம<?. 

"மன�த���� ைவ திய� ெச'ேவா�; மா�?��� ெச'ேவா�; �ழைத��� 

ெச'ேவா�; �ர!���� ெச'ேவா�!" எ4றா4 ம�$. 

பரமா� த&� அவர� ஐ� சீட�க@� ம& �வ� ெச'�� ெச'தி ஊ� #G�� 

பரவ�ய�. 

கா'�சலா5 அவதி/ப�ட ஒ&வ4 வதா4. அவ4 உடைல  ெதா�?/ பா� த 

மைடய4, "�&ேவ! இவ4 உட�8 ெந&/பாக� 9?கிற�!" எ4றா4. 

"அ/ப$யானா5 உடேன உட�ைப� �ள���சி அைடய� ெச'ய ேவ<?�!" எ4றா� 

பரமா� த�. 

"அத(� எ4ன ெச'வ�?" என� ேக�டா4 #�டா,. 

"இத ஆைள� ெகா<?ேபா'  ெதா�$ய�5 உ,ள த<ண�	5 அG தி ைவ�!க,. 

ஒ& மண� ேநர� அ/ப$ேய கிட�க�?�" எ4றா� �&. 

உடேன ம�$�� மைடயC� அத ேநாயாள�ைய  *�கி� ெகா<? ேபா', ெதா�$ 

ந�	5 ேபா�டன�. #�டா@� EடC� மா(றி மா(றி அவைன ந�	5 அG தினா�க,. 

ேநாயாள�ேயா "ஐேயா, அ�மா!" எ4) அலறியப$ வ�Gத$ � ஓ$னா4. 

ெகாMச ேநர� கழி � ஒ& கிழவ� வதா,. "க< வலி�கிற�" எ4றா,. 

"இ/ேபா� ேநரமி5ைல. உ< க<ைண ம�?� ேதா<$ எ? �� ெகா? � 

வ��?/ேபா. ச	 ெச'� ைவ�கிேறா�!" எ4றா4 #�டா,. 

கிழவ�ேயா, "ஐையேயா" எ4) க தி� ெகா<? ஓ$னா,. 

சிறி� ேநர� ெச4ற�. "உட�ெப5லா� ெவட ெவட எ4) ந?!�கிற� எ4றப$ 

ஒ&வ4 வதா4. 

"9�மா இ&/பதா5தா4 ஆ?கிற�. உட�8 #Gவ�� கய�) ேபா�?� க�$ வ�?!க,! 

அ/ேபா� எ5லா� ச	யாகிவ�?�" எ4றா� பரமா� த�. 

#�டா@� EடC�, வதவைன இG �� ெகா<? ெச4) *ண�5 க�$ ைவ தன�. 
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க�$ ைவ த ப�ற�� அவ4 உட�8 ந?!�வைத� க<ட ம�$, "�&ேதவா! இ� 

�ள�ரா5 வத ேநா'. இ� த�ர ேவ<?மானா5, இவ4 உட�ைப� Iடா�க ேவ<?�!" 

எ4றா4. 

அைத� ேக�ட #�டா, த4 ைகய�லி&த ெகா,ள�� க�ைடயா5 ேநாயாள�ய�4 உட5 

#Gவ�� வ	வ	யாக� I? ேபா�டா4. 

வலி தா!காத ேநாயாள� 9&<? வ�Gதா4. 

"ப5 வலி தா!க #$யவ�5ைல. எ4ன ெச'வ�?" எ4) ேக�டப$ ேவெறா&வ� 

வதா� 

"வலி�கிற ப5ைல எ? � வ��டா5 ச	யாகி வ�?�" எ4றா� பரமா� த�. 

சீட�கேளா, ஆ@��� ெகாMசமாக எ5லா ப5ைல�� க தியா5 த�$ எ? �/ 

ெபா�டலமாக� க�$� ெகா? தன�! 

"இன�ேம5 உன��/ ப5வலிேய வரா�!" எ4றா� பரமா� த� 

ச() ேநர� கழித�. யாைன�கா5 வ�யாதி�கார4 ஒ&வ4 வதா4. 

"உலகிேலேய இத(� இர<? வைகயான ைவ திய�தா4 இ&�கிற�. ந4றாக 

இ&�கிற காைல ெவ�$வ��?, அத இட தி5 யாைனய�4 காைல ஒ�$ வ�ட 

ேவ<?�. இ5லாவ��டா5 அத� கா+��� சமமாக இத� காலி5 உ,ள சைதைய� 

ெச��கி எ? � வ�ட ேவ<?�!" எ4றா� பரமா� த� 

யாைன�கா5 வ�யாதி�காரேனா, "காைல வ��டா5 ேபா��" எ4) த/ப�னா4. 

"ஐயா! ஒேர இ&ம5. ெதாட�� இ&மி� ெகா<ேட இ&�கிறþ4" எ4றப$ ேவ) ஓ� 

ஆ, வதா�. வாைய  திற/பதா5தாேன இ&ம5 வ&கிற�. வாைய E$வ��டா5 

எ4ன? எ4) நிைன தா�, பரமா� த�. "இவ� வாைய அைட � வ�?!க,!" எ4) 

க�டைள இ�டா�. 

�&வ�4 ெசா5ப$, கிழித �ண�கைள எ5லா� 9&�$, இ&ம5காரன�4 வாய�5 

ைவ �  திண� தா4 ம�$. 

"எ4 ஆ? ச	யாக  தைழ தி4னமா�ேட4 எ4கிற�" எ4றப$ ஒ&வ4 வதா4. அத 

ஆ�ைட� க<ட �&, "ெதா<ைடய�5 ஏதாவ� அைட �� ெகா<? இ&���" எ4றா�. 

"வாைய/ ெப	தாக ஆ�கிவ��டா5 ேபா��" எ4றா4 மைடய4. 
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க தி ஒ4ைற  *�கி� ெகா<? வதா4, #�டா,. 

அைத/ ப�?!கி, ஆ�ைட ெவ�ட/ ேபானா4 Eட4. 

பய�ேபான ஆ�?�கார4, ஆ�ைட இG �� ெகா<? ஓ�ட� ப�$ தா4. 

�&�� சீட�க@� ைவ திய� எ4ற ெபய	5 க<டப$ நட� ெகா,வைத/ ப(றி 
எ5ேலா&� ேபசி� ெகா<டன�. 

பMசாய தா� ஒ4) :$, �&�� சீட�க@� "இன�ேம5 இத ஊ&��,ேளேய 

Lைழய� :டா�" எ4ற த<டைனைய வழ!கின�. 

 

                         த�க)கா>! 

இர� 9மா� பதிெனா4றைர மண� இ&���. ேப&� சித�பர திலி&� ெச4ைனைய 

ேநா�கி� ெச4) ெகா<$&த�. 9மா� ப � பயண�க, இ&தன�. அவ�க@ட4 

நட �ன&� ேச�� *!கி� ெகா<$&தா�. 

ேப&� 8வனகி	ைய தா<$� ெச4) ெகா<$&த�. பயண�கள�5 ஐவ� எGதன�. 

மைற � ைவ தி&த க திைய�� �/பா�கிைய�� ெவள�ேய எ? தன�. ஒ&வ4 

ஓ�?ந	4 #�கி5 க திைய ைவ � அG தினா4. அவ� மிர<? ேபானா�. 

"ஐயா, எ4ைன ஒ4)� ெச'�வ�டாேத... ந� ெசா4னப$ எ5லா� ேக�கிேற4. எ4ைன 

உய�ேரா? வ��? வ�? சாமி," எ4றா�. பயண�க@�, நட �ன&� �ற�ைட வ��? 

*!கி� ெகா<$&தா�. 

ஒ&வ4 நட �ன	4 ெநM9�� ேநராக �/பா�கிைய  *�கி/ ப�$ தா4. 

"ச த� ேபா�டா5 ெதாைல � வ�?ேவ4. ஜா�கிரைத!" ெம5லிய �ரலி5 ெசா4னா4. 

நட �ன� நிைலைமைய ந4றாக அறிதா�. ஓ�?னைர/ பா� தா�. அவ� #�கி5 க தி 
பாய தயாரா' இ&த�. 

"சாமி என�� மைனவ��� இர<? ப�,ைளக@� உ,ளன�. ந� எ4ன ெசா5கிறாேயா 

அைத� ெச'ய நா4 தயா�. எ4ைன வ��? வ�ட/பா!" பயண�க, வ�ழி � 

வ�ட�:டாத5லவா அதனா5 அவ� மிக ெம�வாக� ெசா4னா�. அவ�க, யா&� 

வ�ழி �� ெகா,ளவ�5ைல. ந4றாக  *!கி� ெகா<$&தன�. நட �ன� த4 

ைகய�லி&த பண/ைபைய�� தி&டன�ட� ஒ/பைட தா�. 
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"ஏ! எ5லா&� இர<? ைகைய�� ேமேல *��!க... ைகய�ல கG தில இ&�கிற 

நைககைள எ5லா� கழ(றி ப�க தி5 ைவ!க. ச த� ேபா�டா 9�?/ 

ெபா9�கி?ேவ4," உர த ச தமா'� க தினா4 தி&ட4. 

ேப&தி5 இ&த ஒ& சி)வ4 உ,பட அைனவ&� க<ைண� கச�கி� ெகா<? 

வ�ழி தன�. எதி	5 தி&ட4; அவ4 ைகய�5 �/பா�கி. வல� ைக ஆ�கா�$ வ�ர5 

�/பா�கி வ�ைசைய அG த தயாரா' இ&த�. இ�க�டான நிைலைய அறி� 

ெகா<ட இ& ெப<க, உ�பட அைன �/ பயண�க@� த!க, த!க� ச!கிலிக,, 

வைளய5க,, ேமாதிர!க, அைன ைத�� கழ(றி/ ப�க தி5 ைவ தன�. 

தி&ட4 �/பா�கிைய ந��$யப$ வ� எ5லா த!க நைககைளகைள�� எ? �  த4 

ைபய�5 ைவ தா4. ப�4ன� ஐவ&� ேப&ைத நி) தி இற!க  தயாராய�ன�. 

"ஐயா, எ4ன�ட� ஒ& த!க�கா9 இ&�கிற�. அைத�� ெப()� ெகா,@!க,," 

எ4றா4 சி)வ4. இைத� ேக�ட ஐ� தி&ட�க@� அதிசய� � நி4றன�. 

"ஐயா, இ4) நா4 தன�யாக/ பயண� ெச'� ெகா<$&�கிேற4. எ4 தாயா&� 

தைத�� ஊ	5 இ&�கி4றன�. எ/ேபா�� ந� உ<ைமேய ேபச ேவ<?� எ4) எ4 

தா' அ$�க$ :)வா�. நா4 எ/ேபா�� உ<ைமேய ேப9ேவ4. நா4 ப�J� ேர!� 

வா!கியதா5 என�� இத த!க டாலைர/ ப	சாக  த�,ளன�. இத4 மதி/8 ஆய�ர� 

cபா'. நா4 இைத உ!கள�ட� த&கிேற4 ஏ()� ெகா,@!க,," எ4றா4 அவ4. 

"த�ப� ந� உ<ைம ேப9� உ தம4 எ4பைத ந�cப� �வ��டா'. உ4ைன எ/ப$/ 

பாரா�?வ� எ4) ெத	யவ�5ைல. அத த!க டால� எ!க@�� ேவ<டா�. ந�ேய 

ைவ �� ெகா,," எ4றா4 ஒ& தி&ட4. 

"ஐயா! ந�!க, அ/ப$� ெசா5லேவ<டா�. இத/ பயண�க, அைனவ&� 

உ<ைமயாகேவ த!கள�ட� இ&த எ5லா த!க நைககைள�� த�வ��டன�. நா4 

ம�?� தராம5 இ&தா5 எ/ப$? தய� ெச'� ெப()� ெகா,@!க,," எ4றா4. 

அ�சி)வன�4 ேப�9 அத ஐ� தி&ட�கள�4 மனைத பாதி த�. அவ�க, மன� 

மாறின�. ெகா,ைளய$ த எ5லா/ ெபா&�கைள�� அவரவ	ட� ஒ/பைட தன�. 

நட �ன� த4 பண/ைபைய ெப()� ெகா<டா�. 

உ<ைமைய ேபசி த!க, உடைமகைள மA�?  தத அத� சி)வைன அைனவ&� 

பாரா�$ன�. 

 

                 ெதா%ைப கைர�சா( ேலகிய�! 
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திKெர4) பரமா� த	4 ெதா/ைப ெப	தாகி� ெகா<ேட ேபான�. உ�கா�தா5 நி(க 

#$யவ�5ைல; நி4றா5 உ�கார #$யவ�5ைல. இைத� க<ட சீட�க, மிக�� 

கவைல/பட ஆர�ப� தன�. 

"�&ேவ! தின� தின� உ!க, ெதா/ைப ெகாMச� ெகாMசமாக வள�� ெகா<ேட 

ேபாகிறேத! எ!க@�ெக5லா� பயமாக இ&�கிற�" எ4றா4 ம�$. 

"வய�) இBவள� ெப	யதா' இ&�கிறேத! ஒ& ேவைள உ!க@��� �ழைத 

ஏதாவ� ப�ற�க/ ேபாகிறதா?" எ4) ஆ�ச	ய/ப�டா4, Eட4. 

"�&ேவ! இைத இ/ப$ேய வ��?வ�ட� :டா�. அ/8ற� ஒ& நாைள�� உ!க, 

ெதா/ைப டமா� எ4) ெவ$ � வ�?�!" எ4) பய� கா�$னா4 மைடய4. 

"ஐையேயா!" எ4) அலறிய பரமா� த�, "இத(� எ4ன ெச'வ�?" எ4) ேக�டா�. 

"சி த ைவ திய� யா	டமாவ� கா�டலா�" எ4) ேயாசைன ெசா4னா4 ம<?. 

"ைவ திய	ட� ேபானா5 நிைறய ெசலவா��. அதனா5 நா!கேள கா�?��� ெச4) 

Eலிைகக, பறி � வ&கிேறா�. அதிலி&� ஏதாவ� ேலகிய� தயா	 �� 

சா/ப��டா5, ெதா/ைப கைர� வ�?�!" எ4) ேவெறா& ேயாசைன ெசா4னா4, 

#�டா,. 

உடேன Eட4, கி?கி? எ4) பர<ேம5 ஏறி, ெச5ல	 �/ ேபான பைழய ஓைல� 

9வ$கைள எ5லா� எ? �/ ப$ �/ பா� தா4. 

"�&ேவ! ெதா/ைப கைர�சா4 ேலகிய� எ4ப� ப(றி இதிேல எGதிய�&��! இதி5 

�றி/ப��$&��� ெச$கைள நா!க, ெகா<? வ&கிேறா�" எ4றப$ கீேழ �தி தா4. 

எ/ப$யாவ� ெதா/ைப கைரதா5 ேபா�� எ4) நிைன த பரமா� த�, "சீட�கேள! 

சீ�கிர� 8ற/ப?!க,. நிைறய ேலகிய� தயா	 தா5 அைத ம(றவ�க@��� வ�() 

வ�டலா�" எ4) அC/ப� ைவ தா�. 

கா�?��� ெச4ற சீட�க,, "ெதா/ைப கைர�சா4 Eலிைக" எ� எ4) ெத	யாம5 

வ�ழி தா�க,. அ/ேபா� ச()  *ர தி5 #ன�வ� ஒ&வ ஒ�$ய வய�)ட4 தவ� 

ெச'� ெகா<$&தா�. 

அவைர� க<ட ம�$, இவ� வய�) இBவள� ஒ�$ இ&�கிறேத எ4) ஆ�ச	ய/ப�? 

அவ	ட� ேபானா4. 
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"#ன�வேர! இத� ெச$கள�5 ெதா/ைப கைர�சா4 ெச$ எ� எ4) ெத	�மா?" எ4) 

பலமாக� க தி அவர� தவ ைத� கைல தா4. 

ேகாப� ெகா<ட #ன�வ�, "எத� ெச$ நா)கிறேதா, அ�தா4 ந� ேக��� ெச$!" எ4) 

ேவ<?ெம4ேற ெசா5லி அC/ப�னா�! 

#ன�வ� ெசா4னைத ந�ப�ய சீட�க,, க<ட க<ட இைலகைள�� பறி�க 

ஆர�ப� தா�க,. சா/ப��டா5 பல வ�யாதிகைள உ&வா��கிற இைலகைள எ5லா� 

பறி � E�ைட க�$னா�க,. 

சீட�க, பறி � வத இைலகைள ேமாத பரமா� த�, #க ைத� 9ள� தா�. "ந4றாக 

நா)கிற�! எ/ப$�� எ4 ெதா/ைப கைர� வ�?�!" எ4) மகி7தா�. அத4ப�ற�, 

"சீ�கிர� ஆக�?�! எ5லாவ(ைற�� கல� அைர � வா&!க," எ4) 

க�டைளய��டா�. 

#�டா@� EடC� இைலகைள  �<? �<டாக� கி,ள�/ ேபா�டன�. ம�$�� 

மைடயC� க5லி5 ைவ � அைர�க ஆர�ப� தன�. அ/ேபா� இைலய�5 இ&� 

நா(ற� வரேவ, ஒ&வ� E�ைக இ4ெனா&வ� ப�$ �� ெகா<? இ4ெனா& ைகயா5 

அைர தன�. 

எ5லாவ(ைற�� வழி �� ச�$ய�5 ேபா�டன�. அைத அ?/ப�5 ைவ �� 

கா'�சினா4. 

அத4ப�ற� சீட�க, அைனவ&� ேலகிய ைத உ&<ைட ப�$ � எ? �� ெகா<? 

�&வ�ட� ேபானா�க,. "எ!க, அ&ைம �&ேவ! இேதா, ெதா/ைப கைர�சா4 ேலகிய� 

தயா�! உடேன இைத� சா/ப�?!க," எ4) பரமா� தைர ேவ<$னா�க,. 

"பா�/பத(�� ெகாழ ெகாழ எ4)� க4ன!கேர5 எ4)� இ&த ேலகிய ைத� 

க<ட�ேம பரமா� த	4 #க� பல ேகாணலாக மாறிய�. 

#�டள�டமி&� ஓ� உ&<ைடைய வா!கி E�க&ேக ெகா<ட ேபானா�. அதிலி&� 

வத நா(ற� அவ� வய�(ைற� கல�கிய�. 

"�&ேவ! ேயாசி�காத��க,. ந�!க, உய�� வாழ ேவ<?மானா5 உ!க, ெதா/ைப கைரய 

ேவ<?�. உ!க, ெதா/ைப கைரய ேவ<?மானா5 இைத� சா/ப��? தா4 ஆக 

ேவ<?�. ேவ) வழிய�5ைல!" எ4) :றினா4, ம�$. 

பரமா� த&�, ேவ) வழிய�4றி இர<? உ&<ைடக, வ�G!கினா�. 
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"�&ேவ! இைத�� சா/ப��? வ�?!க,. அ/ேபா�தா4 ெதா/ைப சீ�கிர� கைர��!" 

எ4ற ப$ இ4C� சில உ&<ைடகைள அவ� வாய�5 க�டாயமாக  திண� தன�, 

#�டா@� EடC�. 

பரமா� த� த� ெதா/ைபைய� கைர/பத(காக ஏேதா ஒ& ேலகிய� சா/ப�?வதாக� 

ேக,வ�/ப�ட ஊ� ம�கள�5 சில�, தா!க@� அத ேலகிய ைத� சா/ப�ட 

ஆைச/ப�டன�. 

அத நா�? அரசC��� ெப	ய ெதா/ைப இ&ததா5, அவC� பரமா� த� தயா	 த 

ேலகிய ைத வா!கி� சா/ப��? வ��டா4. 

ேநர� ெச5ல� ெச5ல, எ5ேலா&��� வய�(ைற� கல�கிய�. "ஐேயா! எ4 ெதா/ைப 

வலி�கிறேத!" எ4) பரமா� த&�, ம(ற ெதா/ைப�கார�க@� அலற ஆர�ப� தன�. 

ெதா/ைப கைர�சா4 ேலகிய� எ4) நிைன � க<டைத�� சா/ப��டதா5, 

அைனவ&�க� வய�()/ேபா�� ஏ(ப�? வ��ட�. எ5ேலா&� வ�Gத$ �� 

ெகா<? ஏ	� கைர�� ஓ$னா�க,. 

ம4ன	4 நிைலைம�� ேமாசமாகி வ�டேவ, பரமா� த� மA� ேகாப� ெகா<டா�. 

இ தைன��� காரணமான அத� �&ைவ/ ப � நா�க@��� சிைறய�5 அைட �/ 

ப�$ன� ேபா?!க,!" எ4) ஆைணய��டா4. 

சிைறய�லி&� த,ளா$யப$ அத� �&ைவ� க<ட சீட�க@�� வ�ய/பாக/ 

ேபாய�(). #48 வ �!கிய�&த அவர� ெதா/ைப இ/ேபா� கைர� அளவாக இ&த�. 

"�&ேவ! நா!க, தயா	 த ேலகிய� தா4 உ!க, ெதா/ைபைய� கைர தி&�கிற�" 

எ4) சீட�க, ெப&ைமேயா? ெசா4னா�க,. 

"ேலகியமாவ�, ம<ணா!க�$யாவ�! ேசா) த<ண�� இ5லாம5 ப � நா�க, 

சிைறய�5 ப�$ன� கிடேத4. அ�தா4 இ/ப$ ஆகிவ��ேட4!" எ4றப$ பசி� 

கைள/பா5 9&<? வ�Gதா�, பரமா� த�. 

 

                      5த� கா	த �ைதய! 

பரமா� த �&�� சீட�க@� ப? �  *!கி� ெகா<? இ&தா�க,. 

*�க தி5, "ஆகா! த!க�! ெவ,ள�! ைவg	ய�!" எ4) உளறி� ெகா<? இ&தா�, 

பரமா� த�. 
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தி?�கி�? எGத சீட�க,, �& உள)வைத� க<? அவைர த�$ எG/ப�னா�க,. 

*�க திலி&� வ�ழி �� ெகா<ட பரமா� த�, "8 தி ெக�டவ�கேள! ஏ4 எ4ைன 

எG/ப�ன ��க,? அ(8தமான கன� ஒ4) க<? ெகா<? இ&ேத4. ெக? � 

வ��K�கேள!" எ4) சீட�கைள  தி�$னா�. 

உடேன எ5ேலா&� அவைர� I7� ெகா<? கனவா? எ4ன கன� க<K�க,?" எ4) 

ேக�டா�க,. 

பரமா� த�, சிறி� நிைன�ப? தி, "8ைதய5! 8ைதய5!" எ4) க தினா�. 

"8ைதயலா? எ!ேக? எ!ேக?" எ4) �தி தா�க,, சீட�க,. 

ப�ற�, 9()� #()� பா� � வ��?, "சீட�கேள, இத அைறய�4 ப�4னா5 உ,ள 

ேதா�ட� தா4 எ4 கனவ�5 வத�. ேதா�ட தி4 சன� Eைலய�5 ஒ& பாைன நிைறய 

ெபா4C� ெவ,ள��மா'� கிட�கிற�!" எ4) ெம5ல :றினா�. 

"அேடய/பா! பாைன நிைறய த!கமா?" எ4) மகி7�சியா5 கீேழ வ�G� 8ர<டா4 

ம�$. 

"�&ேவ! இத/ 8ைதயைல ைவ �� ெகா<? நா� எ4ன ெச'வ�?" எ4) ேக�டா4 

Eட4. 

அத(�, #�டா,, "ந� �&���/ ெப	ய �திைரயாக, அழகான �திைரயாக 

வா!கலாேம!" எ4) பதி5 ெசா4னா4. 

"நா� :ட ஆ@�� ஒ& �திைர வா!கி� ெகா,ளலா�!" எ4) மகி7தா4 ம�$. 

"�&ேவ! இத இட� ச	ய�5ைல. இைத இ$ � வ��? ராஜா���/ ேபா�$யாக 

அர<மைன க�ட ேவ<?�!" எ4) ேயாசைன ெசா4னா4 Eட4. 

"இன�ேம5 நம��� கவைலேய இ&�கா�. தின#� வைட�� பாயாச#மாக� 

சா/ப�டலா�!" எ4) �தி தா4, மைடய4. 

"�&ேவ! அ/ப$யானா5 நா� எ5ேலா&� இ/ேபாேத ஓ$/ேபா' அத இட ைத  

ேதா<$/பா�/ேபா�" எ4றா4 #�டா,. 

"ஆமா�! அ�தா4 ந5ல�. பகலி5 ேதா<$னா5 ஊ� Pரா�� ெத	� வ�?�. அ/8ற� 

எ5ேலா&� ப!� ேக�பா�கேள!" எ4றா4 மைடய4. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



"மைடய4 ெசா5வ�� ச	தா4. வா&!க,, எ5ேலா&� ேபா' இ/ேபாேத 

ேதா<?ேவா�!" எ4) ேதா�ட ���/ ேபானா�க,. 

ெவள��ச� ெத	வத(காக� ைகய�5 ெகா,ள�� க�ைடைய/ ப�$ �� ெகா<? 

நி4றா4, #�டா,. 

யாராவ� பா��கிறா�களா? எ4) பா� � வ��?, த�#ைடய ைக த$யா5 ஓ� 

இட தி5 வ�டமாக� ேகா? ேபா�டா�, பரமா� த�. உடேன ம�$�� மைடயC� 

ேவக� ேவகமாக அத இட ைத� ைகயா5 பர� பர� எ4) ேதா<ட ஆர�ப� தா�க,. 

சிறி� ேநர� ஆன��, "ைக எ5லா� வலி�கிறேத!" எ4) E�9 வா!க உ�கா�� 

வ��டன�. 

"�&ேவ! 8ைதயைல வ�ட�:டா�!" எ4றப$ EடC�, ம<?�� ெதாட�� ப,ள� 

பறி தா�க,. 

நா4� ேப&� மாறி மாறி ேதா<$� ெகா<ேட இ&தேபா�, திKெர4) ெவ,ைளயாக 

ஏேதா ஒ4) த�?/ப�ட�. 

"ஆ! 8ைதய5! 8ைதய5!" எ4) �தி தப$ இ4C� ேவகமாக  ேதா<$னா4, ம�$. 

உடேன பரமா� த� �ழி��, ைகைய வ��?/ பா� தா�. உ&<ைடயாக ஏேதா ஒ4) 

கிைட த�. 

எ5ேலா&� ஆைசேயா? அைத ெவள��ச தி5 கா�$/ பா� தா�க,. 

பரமா� த	4 ைகய�5 இ&த� ஒ& ம<ைட ஓ?! 

அBவள�தா4! "ஐேயா! ஐேயா!" எ4) அலறியப$ ஆ@�ெகா& ப�கமா' வ�Gத$ � 

ஓ$னா�க,. 

 

                 த7ட� ேசாA*	 த.ராம(க� 

எ/ப$ேயா அரசைன ஏமா(றி, மட நா�$4 #த5 மதி	 ஆகி வ��டா�, பரமா� த �&. 

அவ&��  �ைணயாக� சீட�க@� அர<மைன ஊழிய�களாக நியமி�க/ப�டன�. 

"ந� �& #த5 அைம�ச� ஆகிவ��டதா5, இன� கவைலேய பட ேவ<டா�" எ4) 

சேதாஷ� ெகா<டன�, ஐ� சீட�க@� 
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ஒ&நா,, "நம� நா�?/ பைட பல� எ/ப$ இ&�கிற�?" எ4) பரமா� த	ட� ேக�டா4 

மட ம4ன4. 

இ�தா4 ந5ல சமய� எ4ற நிைன தா�, பரமா� த�. "ம4னா! உ!கள�ட� ெசா5லேவ 

நா��� :9கிற�. ந� நா�? யாைனக, எ5லா� ப�$ன�யா5 வா$ இைள �, 

ப4றிக, ேபா5 ஆகிவ��டன!" எ4) 8@கினா�. 

சீட�க@�, "ஆமா� அரேச! இ/ப$ேய கவன��காம5 வ��டா5, ேபா	5 க�டாய� 

ேதா5வ�ேய ஏ(ப?�" எ4) ஒ � ஊதினா�க,. 

அைத� ேக�ட ம4ன4, "அ/ப$யா? இர<? யாைனகைள இ!ேக அைழ � வா&!க," 

எ4) க�டைள இ�டா4. 

ம�$�� மைடயC� ஓ$� ெச4) இர<? ப4றி� ��$கைள அர<மைன��, ஓ�$ 

வதன�. 

அைத/ பா� த அரச4, "ேச! ேச! பா��கேவ சகி�கவ�5ைலேய! இைவயா ந� நா�? 

யாைனக,?" எ4) ேக�டா4. 

#தலி5 மட ம4னC��� ெகாMச� சேதக� எ(ப�ட�. "இ� யாைன எ4றா5, 

��ப��ைகைய� காேணாேம?" எ4) ேக�டா4. 

"ம4னா! எ5லா� #தலி5 ��ப��ைக�ட4 இ&த யாைனக, தா4. ப�$ன� 
கிட/பதா5 உட+� ெமலி� வ��ட�, ��ப��ைக�� 9&!கி வ��ட�" எ4) 

வ�ள�கினா� பரமா� த�. 

"இைவ ம)ப$�� பைழய உ&வ� அைடவத(� எ4ன ெச'ய ேவ<?�?" எ4) 

ேக�டா4 மடம4ன4. 

"ம4னா! இ4ெனா& வ�ஷய�. அைத�� பா&!க,, ப�ற� ைவ திய� ெசா5கிேறா�" 

எ4றா� �&. 

"நம� நா�?� �திைர/ பைடக@� இேத ேபா5 இைள � வ��டன. எ5லா� ஆ�?� 

��$க, மாதி	 ஆகிவ��டன!" எ4றா4 Eட4. 

அ/ப$யா? வ�ய/பாக இ&�கிறேத! எ4ன ெச'யலா� ெசா5+!க, எ4றா4 ம4ன4. 

ம4னா! நா!க, அ&ைமயான தி�ட� ஒ4) ைவ �,ேளா�. அத4ப$ ஆய�ர� 

ெபா(கா9க, ெசலவா��. அத ஆய�ர� ெபா(கா9கைள�� எ!கள�டேம ெகா? � 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வ�?!க,. நா!க, எ5லாவ(ைற�� பைழயப$ �<டா�கி வ�?கிேறா�! எ4றன�, 

#�டா@�, EடC� 

மடம4ன4 ெப	ய கMச4. அதனா5 ஆய�ர� ெபா(கா9 ெசலவழி�க மன� 

வரவ�5ைல. 

"ேவ) ஏதாவ� ேயாசைன இ&தா5 ெசா5+!க,!" எ4) க�டைளய��டா4. 

"ேச! ந� தி�ட� எ5லா� பாழாகி வ��டேத!" எ4) வ&தினா�, பரமா� த�. 

சீட�க@��� ஆ திரமாக இ&த� 

"அரேச! எ5லா யாைனகைள��, �திைரகைள�� நா�$5 உ,ள வய5கள�5 

ேமயவ�?ேவா�! ெகாMச நாள�5 ச	யாகிவ�?�!" எ4றா4 ம<?. 

"இைத ேவ<?மானா5 ெச'யலா�!" எ4றா4 மடம4ன4. 

பரமா� த	4 ஆைணய�4ப$, மடநா�$5 உ,ள ப4றிக,, ஆ?க, அைன �� 

அவ�7 � வ�ட/ப�டன. 

எ5லா� ேச�� ெகா<?, �$ ம�கள�4 வய5கள�5 ெச4) ேமய  ெதாட!கின. 

இர<ேட நாள�5 எ5லா வைகயான தான�ய!க@� பாழாகி வ��டன. 

அ? த மாதேம நா? #Gவ�� பMச� ஏ(ப�ட�. பலேப� ேசா()�ேக வழிய�5லாம5 

இறதன�. 

பரமா� த&�, சீட�க@� ஒ& பயC� இ4றி  த<ட� ேசா()  த$ராம4களாக 

இ&/பைத� க<ட ம4ன4, எ5ேலாைர�� வ�ர�$ அ$ தா4. 

அடடா! எ/ப$யாவ� ஆய�ர� ெபா(கா9கைள� ச�பாதி � வ�டலா� எ4) 

நிைன ேதா�. கைடசிய�5 இ/ப$/ பாழாகி வ��டேத! எ4) 8ல�ப�யப$ பைழயப$ 

மட ��ேக தி&�ப�னா�க,.  

 

                 வாBக இராம� - வாBக சைீத 

ஒ& ேகாய�+��, இர<? தி&ட�க,, P�ைட உைட �� சாமி சிைலகைள  தி&$� 

ெகா<? இ&தா�க,. 

அத வழிேய ெச4ற பரமா� த&� சீட�க@� அைத� க<டன�. 
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"ஐயா! யா� ந�!க,? ஏ4 இத� சிைலகைள எ?�கிற��க,?" எ4) பண��ட4 ேக�டா� 

பரமா� த�. 

�&ைவ�� சீட�கைள�� க<ட தி&ட�க, #தலி5 ச() பயதா�க,. ப�ற� 

சமாள� �� ெகா<?, "நா!க, ெவள�_	5 இ&� வ&கிேறா�. இ!ேக உ,ள 

சிைலகைள எ5லா� அ!ேக ெகா<? ேபாக/ ேபாகிேறா�" எ4றன�. 

"ெவள�_&�கா? ஏ4?" எ4) ேக�டா4, ம�$. 

"இத� சிைலக, இ!ேகேய இ&/பதா5 எ4ன பய4? ெவள�_&��/ ேபானா5தா4 

அ!கி&��� ம�க@� பா�/பா�க,. அ/ேபா�தா4 உ!க, ஊ	4 ெப&ைம ம(ற 

ஊ&��� ெத	��" எ4றா4, தி&ட	5 ஒ&வ4. 

"ஆ7வா�க,, நாய4மா�க, ெச'த ெதா<ைடவ�ட, ந�!க, ெச'�� ெதா<?தா4 

ெப	ய�. உ!க, ப�திைய ெம�9கிேற4" எ4) பாரா�$னா�, பரமா� த�. 

ஆனா5, ம�$�� ம�?� ெகாMச� சேதகமாக இ&த�. "இைத ந�!க, தி&$� 

ெகா<? ேபாகிற��க," எ4றா4. 

அைத� ேக�ட தி&ட�க,, "ேச, ேச! தி&?வதா' இ&தா5 யா&��� ெத	யாம5 

அ5லவா தி&ட ேவ<?�? உ!க@��  ெத	�தாேன எ? �� ெகா<ட ேபாகிேறா�? 

இ� எ/ப$  தி&?வ� ஆ��?" எ4) ேக�டன�. 

"ஆமா�! எ!க, #4ன�ைலய�5 நட/பதா5 இ� தி&�? இ5ைலதா4!" எ4) ஒ/8� 

ெகா<டா4 ம�$. 

ம)ப$�� சாமி சிைலகைள/ ெபய� � எ? தன�, தி&ட�க,. 

அவ�க,, கVட/ப?வைத� க<ட மைடய4 "�&ேதவா! இவ�க@ட4 ேச�� நா#� 

ெகாMச� *�கி வ�டலாேம" எ4) ேக�டா4. 

"ஓ! தாராளமாக உதவ� ெச'ேவா�" எ4) ெசா5லியவா) சிைலகைள  *�க/ ேபானா� 

�&. 

ஒ& வழியாக இராம� சிைல, சீைத சிைல, ஆMசேநய� சிைல எ5லாவ(ைற�� 

ெபய� � எ? தன�. 

"�&ேவ! இBவள� காலமாக இத� சாமி சிைலக, ந� ஊ	5 இ&தன. இ/ேபா� 

ெவள�நா? எ5லா� 9(றி/ பா��க/ ேபாகி4றன. ஆதலா5 இ4) வ�ேசஷ Pைச 

ெச'�தா4 அC/ப ேவ<?�" எ4றா4, #�டா,. 
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"யாராவ� ஆ, வ�வ�ட/ ேபாகிறா�க, எ4) பயத தி&ட�க,, "சீ�கிர� ெச'�!க," 

எ4) அவசர/ப? தின�. 

பரமா� த&� அவசர� அவசரமாக மதிர� ெசா5லியப$ேய Pைச ெச'தா�. சீட�க@� 

சிைலகள�4 கா5கள�5 வ�G� வண!கி எGதன�. 

Pைச #$த�� ேகாய�+�� ெவள�ய�5 தயாராக இ&த வ<$ய�5 சிைலகைள  

*�கி� ெகா<? ேபாக நிைன தன�, தி&ட�க,. 

அ/ேபா� பரமா� த&�, ம�$, மைடய4, #�டா, ஆகிய E4) சீட�க@��� 

உ(சாக� அதிக� ஆய�(). 

"சாமி�� வ�ைட ெகா? � அC/ப ேவ<?�" எ4) ெசா5லி� ெகா<ேட வா7க 

இராம�! வா7க சீைத! ஆMசேநய&�� ேஜ!" எ4) கா�?� க தலாக� க தினா�க,. 

அவ�க, க �வைத� க<ட தி&ட�க@��/ ெபா)ைம ேபா' வ��ட�. 

"அட/ பாவ�களா! கைடசி ேநர தி5 ச த� ேபா�? எ!க, கா	ய ைதேய ெக? � 

வ�?வ ��க, ேபாலி&�கிறேத" எ4) தி�$னா�க,. 

"ச த� ேபா�டா5 எ4ன த/8?" எ4) ேக�டா4 மைடய4. 

�திைர மA� ஏறி� ெகா<ட தி&ட�க,, வ<$ைய ஓ�$யப$ேய, "#�டா,கேள! 

நா!க, இத� சிைலகைள  தி&$� ெகா<? ேபாகிேறா�. இ� :ட உ!க@��  

ெத	யவ�5ைலேய!" எ4) உ<ைமைய� :றின�. 

அைத� ேக�?/ பரமா� த&��� சீட�க@��� ஆ�ச	யமாக இ&த�. 

"எ4ன? தி&$� ெகா<? ேபாகிற��களா?" எ4றப$ மய!கி வ�Gதா4, #�டா,. 

"ஐேயா, தி&ட�க,! தி&ட�க,!" எ4) க தினா4, ம�$. 

அவ�கைள/ ப�$/பத(�� �திைர வ<$ய�4 ப�4ேன ஓ$/ேபா', கீேழ வ�G� 

உ&<டா4, மைடய4. 

பரமா� தேரா, அதி��சிய�5 சாமிேபா5 சிைலயாகி நி4றா�. 

பரமா� த	4 மட த&ேக வத��, தி&ட�க, வ<$ைய நி) தின�. சிைலக@ட4 

மட ��க, ெச4றன�. 

உ,ேள ம<?��, EடC� இ&தன�. 
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"அேட'! நா!க, ெகாMச ேநர� இ!ேக *!க/ ேபாகிேறா�. அ�வைர இத� 

சிைலகைள/ ப திரமாக ைவ தி&!க,. *!கி எGத�� சிைலகைள எ!கள�டேம 

ஒ/பைட � வ�ட ேவ<?�" எ4) க�டைள இ�டன�. 

அவ�கைள/ பா� த பய� ேபான ம<?��, EடC�, ச	 எ4) ச�மதி தன�. சிறி� 

ேநர தி5 தி&ட�க, �ற�ைட வ��?  *!கி வ��டன�. 

"சிைலகைள/ ப திரமாக/ பா�கா�க ேவ<?ேம? எ4ன ெச'வ�?" என� ேக�டா4 

ம<?. 

"ந�மா5 காவ5 கா�க #$யா�. ெதாைல � வ�?ேவா�. இ5லாவ��டா5 நா#� 

*!கி வ�?ேவா�. அதனா5 ேநராக ம4ன	டேம ெகா<? அர<மைன��/ 

ேபானா�க,. 

அர<மைனய�5 பரமா� த&� ம(ற சீட�க@� அG� ெகா<? இ&தன�. 

ம<?��, EடC� சிைலக@ட4 வ&வைத� க<?, அரச4 உ�பட அைனவ&� 

வ�ய/பைடதன�. நடதவ(ைற ேக,வ�/ப�ட அரச4, "சிைலக, தி&? ேபாவத(� 

உதவ�யாக இ&த�� ந�!கேள! அதனா5 த<டைன�� தராம5, ப	9� தராம5 

அைனவைர�� 9�மா வ��? வ�?கிேற4" எ4றா4. 

�&��, சீட�க@� த/ப� தா5 ேபா�� எ4) அர<மைனைய வ��? ஓ$வதன�. 

 

              உைத)கிற கCைதேய உைழ)3� 

�&ேதவா! ஜமA4தா� ஜ�8லி!க� வ ��$5 �ண� �ைவ/பத(� ஆ, ேதைவயா�. அத 

ேவைலைய� ெச'தா5 எ4ன? எ4) சீட�க, ேக�டன�. 

�ண� �ைவ�கிற ெதாழி+��/ ெபாதி 9ம��� கGைத ைவ தி&�க ேவ<?�. 

ந�மிட� அ� இ5ைலேய, எ4ன ெச'வ�? எ4றா� பரமா� த�. 

கGைத இ5லாவ��டா5 எ4ன? அத(�/ பதி5 தா4 நா!க, இ&�கிேறாேம! எ4) 

சீட�க, :றின�. 

இ&தா+�, நிஜமான கGைத இ&தா5 ந5ல�! ந5ல கGைதயாக ஒ4) வா!கி 
வா&!க,, எ4) உ தரவ��டா�, பரமா� த �&. 

அ4) மாைலேய அவ� மட ��� கGைத ஒ4) வ� ேச�த�. 
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கGைதைய/ பா�ைவய��ட பரமா� த�, அத4 வாைல/ ப�$ � #)�கி/ பா� தா�! 

ேகாப� ெகா<ட கGைத, வ�+� ெக4) ஒ& உைத வ��ட�! 

ஐேயா! எ4) அலறியப$ *ர/ ேபா' வ�Gதா� பரமா� த�. #�டா,கேள! எ4 

ெப&ைமகைள/ ப(றி கGைதய�ட� ஒ4)ேம ெசா5ல வ�5ைலயா? எ4) ேகாபமாக� 

ேக�டா�. 

�&ேதவா! உ!கைள/ ப(றி எ5லா வ�ஷய!கைள�� ெதள�வாக எ? �� 

ெசா4ேனா�! அதனா5தா4 உைத தேதா எ4னேவா! எ4றா4 மைடய4. 

ஆமா� �&ேவ! அ/ப$�� இ&�கலா�. எ4) ஒ � ஊதினா4, ம�$. 

பரவாய�5ைல. அ$�கிற ைகதா4 அைண���. அ�ேபா5 உைத�கிற கGைததா4 

உ<ைமயா' உைழ���. ஆைகயா5 இத� கGைதேய இ&�க�?�! எ4றா� 

பரமா� த�. 

�&�� சீட�க@� கGைத ைவ தி&/பைத அறித உ,e� தி&ட4, அைத 

எ/ப$யாவ� தி&$� ெச5ல தி�டமி�டா4. 

ஒ&நா,, கGைதய�4 கG தி5 க�ட/ப�? இ&த கய�(ைற அவ�7 �� ெகா<? 

இ&தா4, தி&ட4. ஆனா5 அத(�, சீட�க, வ&� ச/த� ேக�கேவ அவசர� 

அவசரமாக� கGைதைய ம�?� *ர ஓ�$வ��?, அத4 இட தி5 தா4 நி4) 

ெகா<டா4. 

ெவள�ேய வ� பா� த சீட�க@�� வ�ய/8� அதி��சி�மாக இ&த�. 

இெத4ன? கGைத இ&த இட தி5, மன�த4 இ&�கிறாேன! எ4றா4 Eட4. 

ஒ&ேவைள இ� மாயமதிர� ெத	த கGைதயாக இ&��ேமா! என� சேதக/ப�டா4 

ம<?. 

அத(�, பரமா� த&� வ� ேச�தா�. உ4ைன� கGைதயாக தாேன வா!கி 
வேதா�. ந� எ/ப$ மன�தமாக மாறினா'? எ4) ேக�டா4 #�டா,. 

நா4 #தலி5 மன�தனாக தா4 இ&ேத4. ஒ& #ன�வ	4 ேகாப ��� ஆளாகி 
வ��ேட4. அவ�தா4 எ4ைன� கGைதயாக/ ேபா��ப$� சாப� இ�டா�.. இ/ேபா� 

சாப� ந�!கி வ��டதா5 ம)ப$ மன�தனாக மாறி வ��ேட4! எ4) 8@கினா4, தி&ட4. 

தி&டன�4 ெபா'ைய/ 8	� ெகா,ளாத பரமா� த�, மன�தைன� கGைதயாக 

மா(றியதா5 த/ப� ேதா�. அேத #ன�வ� சி!க ைதேயா, 8லிையேயா கGைதயாக 
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மா(றிய�&தா5 இேநர� ந�ைமெய5லா� சா/ப��$&���. ந5லகால�! 

த/ப� ேதா�! எ4) மகி7தா�. 

சீட�க@�, வ��ட� ெதா5ைல, எ4) மகி7தன�. 

கGைத இ5லாமேலேய ஜமA4தா� வ ��$5 ேவைல��� ேச�த சீட�க,, �ண�கைள 

E�ைட க�$, பாசி ப�$ த ஒ& ��ைட�� எ? �� ெச4றா�க,. 

ெவ,ைள ெவேள� எ4) இ&�க ேவ<?� எ4ப� ஜமA4தா� க�டைள எ4) 

ெசா5லியப$, ெவBேவ) நிற!கள�5 இ&த �ண�கைள� க5லி5 ேத' �� 

கிழி தா4, ம�$. 

ெவ,ைளயாக இ&த ேவV$ய�5 பாசிைய ேதா' �/ ப�ைச நிறமாக மா(றினா4 

மைடய4. 

ஒேர �ண�யாக இ&தைத� கச�கி/ ப�ழி� #)�கி, பல �<?களாக ஆ�கினா�க,, 

#�டா@� EடC�. 

அ/பாடா! ஒ& வழியாக ந4றாக ெவ@ �� க�$ வ��ேடா�! எ4) மகி7தப$ 

ஜமA4தா� வ ��?��/ 8ற/ப�டன�. 

ந�!க, ஒ& �ண� ேபா�K�க,. நா4 அைதேய ப தா�கி� ெகா<? வதி&�கிேற4! 

எ4) ெப&ஐம அ$ �� ெகா<டா4, #�டா,! 

ெவ,ைளைய/ ப�ைசயா�கி வ��ேட4! எ4) �தி தா4 மைடய4. 

சீட�க, ெகா<? வத �ண�கைள/ ப�	 �/ பா� த ஜமA4தா&�� மய�கேம வ� 

வ�?� ேபாலி&த�. 

அட/பாவ�களா! #Gசா' இ&தைத எ5லா� கிழி �� ேகாவண  �ண�களா' ஆ�கி 
வ��K�கேள; 8 திெக�டவ�கைள ந�ப� இத� கா	ய ைத� ெச'ய� ெசா4ேனேன! 

எ4) 8ல�ப�யப$ சீட�கைள வ�ர�$ அ$ தா�. 

உ�... ந� ெதாழிh திறைமைய யா&ேம 8	� ெகா,ள மா�டா�க, ேபாலி&�கிறேத! 

எ4) வ& த/ப�டப$ மட ��ேக தி&�ப�னா�க,, ஐ� சீட�க@�. 

 

                       மானேம ெப6� 

ேசாழ நா�$4 தைலநகர� காவ�	/ P�ப�$ன�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அரசைவ :$�,ள�. அ	யைணய�5 அரச� ெப&வள தா4 ெப&மித �ட4 அம�� 

உ,ளா�. அைம�ச�க@� பைட  தைலவC� அைவய�ன&� இ&�ைககள�5 அம�� 

உ,ளன�. 

"அைம�சேர! ேசர நா�$4 மA� ேபா� ெதா?�க #$� ெச'ேதா�. #ைற/ப$ ந� 

*தைர அத நா�$(� அC/ப� ைவ ேதா�. எ!� எ/ெபாG� இ& நா�?/ பைடக@� 

ேபா	?வ�? இ� �றி � ேசர நா�? அரசேர #$� ெச'ய ேவ<?� எ4ேறா�. 

இ�வைர அத அரச	ட� இ&� எத� ெச'தி�� இ5ைல." 

"ெவ(றி ேவேத! ேசர அரச&� ேபா&�� அM9பவ� அ5ல�. எ!� ேபா� ெச'வ�? ஏ(ற 

இட ைத  ேத�� எ?/பதி5 தாமத� எ4) நிைன�கிேற4. வ�ைரவ�5 ெச'தி வ&�" 

எ4றா� அைம�ச�. 

அ/ெபாG� வ �ர4 ஒ&வ4 அரசைவ��, வதா4. அரசைர/ பண�வாக வண!கினா4. 

"காவ�	 நாட வாழி! ெவ(றி ேவேத வாழி! ந�திெநறி தவறாத ேவேத வாழி" எ4) 

வண!கினா4. 

"வ �ரேன! எ4ன ெச'தி?" 

"அரேச! ேசர நா�?  *த� வதி&�கிறா�. உ!க, அCமதி�காக வாய�லி5 

கா தி&�கிறா�." 

"*தைன உடேன இ!� அைழ � வா." 

"க�டைள அரேச" எ4) வண!கிவ��? வ �ர4 ெச4றா4. 

*த4 உ,ேள Lைழதா4. அரசைர/ பண�வா வண!கினா4. 

"அரேச! வாழி! எ!க, ேபரரச� ேசரமா4 ெந?Mேசரலாத4 ெச'தி அC/ப� உ,ளா�." 

"*தேன! உ4 வ&ைகைய  தா4 எதி�பா� � இ&ேதா�. அத மகி7�சியான 

ெச'திைய� ெசா5. எ!க@��  திைற ெச+ த உ!க, அரச� ஒ/8� ெகா<டாரா? 

அ5ல� ேசாழ� ெப&�பைடைய� சதி�க உ,ளாரா? எைத  ேத�ெத? � 

இ&�கிறா�?" 

"அரேச! எ!க, அரச� ெப&மா4 வ �ர�க@�� எ5லா� வ �ர�. பைக அரச�க, ந?!�� 

ேபரா(ற5 வா'தவ�. எ� நா�? ம�க@� வ �ர மறவ�க,. ேபா� ேவ<$ எ!க, 

நா�$(� ஓைல வத� இ5ைல. 
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உ!க, ஓைலைய� க<? எ!க, அரச� மகி7�சி அைடதா�. வ �ர�கேளா ந5வ�&� 

கிைட த� எ4) ஆரவார� ெச'தா�க,. 

ேபா� எ4) #$� ெச'� வ��டா� எ!க, அரச�. ேபா	?வத(� ஏ(ற இட ைத�� 

ெத	� ெச'� வ��டா�. 

ெவ<ண�/ பறதைல எ4ற இட� தா4 அ�. வ&� #Gமதி நாள4) இ& பைடக@� 

அ!ேக சதி�கலா�. இ�தா4 எ!க, அரச� அC/ப�ய ெச'தி" எ4றா4 *த4. 

ேசாழ அரசைர வண!கி வ��?/ 8ற/ப�டா4. 

"அைம�சேர! கட5 ேபா4ற ெப&�பைட ந�மிட� உ,ள�. ேபா�/ பய�(சி மி�க 

எ<ண(ற வ �ர�க, உ,ளன�. ந�ைம ெவ5+� ஆ(ற5 யா&�� உ,ள�? ந� 

ேபரர9�� உ�ப�ட சி(றரசனாக ேசர4 இ&� இ&�கலா�. வ �ணாக ந�#ட4 

ேபா	�? அழிய/ ேபாகிறா4." 

"அரேச! ேசர அரச	4 த4மான� நம��� கீ7/ப$ய ம)�கிற�. வ&� #Gமதி நா, ந� 

நா�$(� ெவ(றி நா,. உ!க, வ �ர� சிற/ைப உலகேம அறி�� ந4னா," எ4றா� 

அைம�ச�. 

"ந4) ெசா4ன��! அைம�சேர! பைட தைலவேர! ந� ெப&�பைட நாைளேய ெவ<ண�/ 

பறதைல ேநா�கி/ 8ற/பட�?�. ேசர� பைடய�4 வ&ைக�காக நா� அ!ேக 

கா தி&/ேபா�. 

வ �ர� ேபசிய அத� ேசரைன/ ேபா��கள தி5 ேந&�� ேந� சதி�கிேற4. எ4 ேவ+�� 

அவ4 பதி5 ெசா5ல�?�." 

"க�டைளைய உடேன நிைறேவ()கிேற4" எ4றா� பைட தைலவ�. அரசைர வண!கி 
வ��?� ெச4றா�. 

ேசாழ� பைட ெவ<ண�/ பறதைலைய அைடத�. 

"பைட  தைலவேர! இத இட� தா4 ெவ<ண�/ பறதைலயா? க<X�� எ�$ய 

ெதாைல� மண( பர/8 தா4 உ,ள�. ெச$கேளா ெகா$கேளா மர!கேளா எ��� 

இ5ைல. 

ந5ல இட ைத தா4 ேசர அரச� ேத�� எ? � உ,ளா�" எ4றா� ேசாழ அரச�. 

"ஆ� அரேச" எ4றா� பைட தைலவ�. 

#Gமதி நா, வத�. 
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காைல ேநர�. இ& நா�?/ பைடக@� எதிெரதிேர அண�வ� � நி4றன. 

ேசாழ� ெப&�பைட #4 ேசர� பைட சி) �� கா�சி அள� த�. 

க	கா( ெப&வள தா4 ேசாழ� பைட��  தைலைம தா!கி  ேத	5 அம�தா�. 

அேத ேபால� ேசரமா4 ெந?MேசரலாதC� த4 ேத	5 அம�தா�. 

இ& நா�? #ரச!க@� ஒேர ேநர தி5 #ழ!கின. ேபா� ெதாட!கிய�. 

வ �ர�க, வ �ர #ழ�க� ெச'தன�. ஒ&வேரா? ஒ&வ� க?ைமயாக/ ேபா	�டன�. 

யாைனகள�4 ப�ள�ற5 ஒ& ப�க� ேக�ட�. �திைரகள�4 கைன/ெபாலி இ4ெனா& 

ப�க� ேக�ட�. வாேளா? வா, ேமா�� ஓைச பல இட!கள�5 ேக�ட�. 

எ!�� ஆரவார� இ&த�. 

க	கா( ெப&வள தாC� ெந?MேசரலாதC� ேபா�� கள தி5 ேந&�� ேந� 

சதி தன�. சின தா5 இ&வ� க<க@� த� உமி7தன. 

இ&வ&� ேபா� ெச'ய  ெதாட!கின�. 

ெவ(றி ேதா5வ� அறியேவ #$யவ�5ைல. இ&வ&� இைணயாக/ ேபா� ெச'� 

ெகா<$&தன�. 

க< இைம��� ேநர தி5 அ� நட� #$த�. 

ேசாழ அரச� த4 ேவைல� ேசர அரச	4 மா�ப�5 பா'�சினா�. ேசர அரச	4 மா�ைப 

ஊ?&வ�/ பா'த� அத ேவ5. அ/ப$ேய ம<ண�5 சா'தா� ேசர அரச�. அவ� 

உடலிலி&� வழித �&தி நில ைத� ெச�ைம ஆ�கிய�. 

"ஆ! ந� அரச� வ �7� வ��டா�" எ4ற ேசர வ �ர�கள�4 அவல� �ர5 எ!�� ேக�ட�. 

"நா� ெவ(றி அைட� வ��ேடா�. ந� வ �ர தி(�/ ெப&ைம ேச�� வ��ட�. 

வ �ர �ட4 ேபா	�டா4 ேசர அரச4. எ4ன பய4. எ4ன�ட� ேதா() வ �7தா4. 

ெவ(றி அைடத ந� பைட ேபா	?வைத நி) த�?�. ஆரவார �ட4 நா? 

தி&�ப�?�" எ4) க�டைள இ�டா� ேசாழ அரச�. 

ேவ5 பா'ததா5 உய�&��/ ேபாரா$� ெகா<$&தா� ேசர அரச�. வ �ர�க, அவைர/ 

பாசைற��� ெகா<? ெச4றன�. 
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அரசைர� ேசாதி த ம& �வ� "அரச	4 மா�ப�5 பா'த ேவ5 #�ைக  �ைள � 

உ,ள�. ஏராளமான �&தி ெவள�ேயறி வ��ட�. 

ேவைல/ ப�?!கி வ��ேட4. ேம+� �&தி ெவள�ேயறா வ<ண� ம&தி�? உ,ேள4. 

உடேன ந� அரசைர அர<மைன��  *�கி� ெச5+!க,. ஆ(ற5 வா'த 

Eலிைகக, பல அ!� உ,ளன. அவ� உய�� ப�ைழ�க வா'/8 உ<?. நா$ � �$/8 

அட!கி� ெகா<ேட வ&கிற�. வ�ைர� ெசய5ப?!க,." 

மய!கி� கிடத ேசர அரசைர/ ப5ல�கி5 ைவ தா�க, வ �ர�க,. ப5ல�� வ�ைர� 

க&^ைர அைடத�. 

ேசாழ நாெட!�� வ�ழா� ேகால� P<ட�. வ �திெய!�� ேதாரண!க, க�ட/ப�டன. 

ெவ(றி�ட4 தி&�8� அரசைர�� வ �ர�கைள�� வா7 ெதாலி எG/ப� வரேவ(றன� 

ம�க,. 

எ!�� ெவ(றி வ�ழா� ெகா<டா�ட!க, நிக7த வ<ண� இ&தன. 

ெவ<ண�/ பறதைல/ ேபா� நிக7� சில தி!க, கழிதன. 

வழ�க� ேபால அரசைவ :$ இ&த�. அ	யைணய�5 க	கா( ெப&வள தா4 

அம�� இ&தா�. அைவய�ன� அவரவ� இ&�ைகய�5 இ&தன�. 

வ �ர4 ஒ&வ4 உ,ேள வ� அரசைர வண!கினா4. 

"ெவ(றி ேவேத வாழி! ெப&�8லவ� ெவ<ண�� �ய தியா� வ� ெகா<$&�கிறா�" 

எ4றா4. 

"ஆ! ெப&�8லவ� ெவ<ண�ய� �ய தியாரா? இ!� வ&கிறாரா? அவ� வ&ைகயா5 

ந� நாேட ெப&ைம ெப(ற�" எ4) அ	யைணய�5 இ&� இற!கினா� அரச�. 

8லவ� ெவ<ண�ய� �ய தியா� உ,ேள Lைழதா�. 

அவைர வரேவ(ற அரச� "வா&!க,! ெவ<ண�� �ய தியாேர! வா&!க," எ4ற 

மல�த #க �ட4 வரேவ(றா�. 

அைவய�ன� எ5ேலா&� எG� "8லவ� ெவ<ண�� �ய தியா� வா7க" எ4) 

வா7 ெதாலி எG/ப�னா�க,. 

உய�த இ&�ைக ஒ4ைற� கா�$ய அரச� "8லவேர! இதி5 அம&!க," எ4) 

ேவ<$னா�. 
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தன�� அள��க/ப�ட வரேவ(ைப� க<? மகி7தா� 8லவ�. அத இ&�ைகய�5 

அம�தா�. 

அரச&� அ	யைணய�5 அம�தா�. 

8லவ� எG� நி4) "நான�ல� கா��� அரேச வாழி! ெச!ேகா5 தவறாத அரேச வாழி! 
பைக ந?!�� ெவ(றி ேவேத வாழி! தமிழி4 மA� ந�� ெகா<$&��� ேபர4ைப 

உலகேம ேபா()கிற�. உ�ைம/ ேபா5 8லவ�கைள மதி��� அரச� யா� 

இ&�கிறா�க,? உ�ேமா? உைரயா$ மகிழேவ இ!� வேத4. எ4 சில நா�க, இ!ேக 

த!�வதாக  தி�ட�" எ4றா�. 

"தமி7 :)� ந5+லக� ேபா()� 8லவ� ெப&தைகேய! கிைட த(� அ	ய ெப&� 

ேபறாக� க&�கிேறா�. உ!க, வ&ைகயா5 இத� ேசாழ நாேட சிற/8/ ெப(ற�. 

ந�!க, இ!ேகேய நிைலயாக  த!கினா5 ெப	�� மகி7ேவா�" எ4றா� அரச�. 

"ெவ(றி ேவேத! எ!க, அறி�� ெச5வ� ஒ& நா�$(� உ	ய� அ5ல. உலகி(�/ 

பய4பட ேவ<?�. பல நா?கைள�� 9(றி வ��?� ேசர நா? ெச4ேற4. அ!ேக சில 

நா�க, த!கிேன4. அ!கி&� இ!� வேத4" எ4றா� அவ�. 

"ேசர நா�$லி&தா வ&கிற��க,? என��� ேசர அரசC��� நிக7த ேபாைர/ ப(றி� 

ேக�? இ&/பH�க,. 

அைத/ ேபா4) க?ைமயான ேபா� எ!�� நிக7த� இ5ைல. 

அத/ ேபா	5 அைடத ெவ(றி என��/ ெப&�8கைழ  தத�. அைத/ ேபா(றி/ 

8கழாத 8லவ�கேள இ5ைல. 

அத/ ேபாைர/ ப(றி ந�!க@� ேக,வ�/ப�? இ&/பH�க,. அைத/ ப(றி எ4ன 

நிைன�கிற��க,?" எ4) ேக�டா� அரச�. 

"அரேச! ேபா� #$� வ��ட�. ேசர நா�? நிக7�சிக, எ��� உம��  ெத	யாதா?" 

"8லவேர! ேசர	4 பைடைய/ ேபா��கள தி5 சதி ேத4. எ4 ேவலா5 தா�க/ப�ட ேர 

அரச4 நில தி5 வ �7தா�. ெவ(றி�காக/ ேபா� ெச'ேத4. எ4 எ<ண� 

நிைறேவறிய�. 

ேதா5வ� அைடத அவ�களா5 பல ஆ<?க, ேபா	ட #$யா�. அதனா5 அ!� எ4ன 

நிக7த� எ4பைத நா4 ெபா&�ப? தவ�5ைல." 
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"அரேச! உ!க, ேவலா5 தா�க/ப�டா� அரச� ெந?Mேசரலாத4. அவ� உய�� ப�ைழ � 

வ��டா�. அத� ெச'தியாவ� உ!க@��  ெத	�மா?" 

"8லவேர" எ4னா5 ந�ப இயலவ�5ைலேய. எ4 ேவ5 ெந?Mேசரலாதன�4 மா�ைப  

�ைள � ஆழமாக/ பா'த�. அ/ப$ேய நில தி5 அவ� வ �7தா�. அவ� உய�� 

ப�ைழ�க வா'/ேப இ5ைலேய." 

"அரேச! ேசர நா�? Eலிைககள�4 ஆ(ற5 அளவ�ட #$யாத�. அைவ இறதவ	4 

உய�ைரேய மA���. அ/ப$ இ&�ைகய�5 ப?காய� அைடத அரச	4 உய�ைரயா 

மA�கா�?" 

"Eலிைககளா5 ேசர அரச� உய�� ப�ைழ�க�?�. எ4ன�ட� ேதா(ற பழி அவைர வ��? 

ந�!காேத. அத(� அவ� ேபா��கள திேலேய இற� இ&�கலா�. உய�� ப�ைழ �/ பழி 
9ம�கி4ற ெகா?ைம யா&�� ேவ<?�?" 

"அரேச! ேசர அரச� உய�� ப�ைழ ததா5 8கழி5 உய�� வ��டா�. 8லவ�க,, 

சா4ேறா�க, எ5ேலா&� ேசர அரசைரேய 8க7� ேப9கிறா�க,. ந�!க, ேபா	5 

அைடத ெவ(றி/ 8கG� ம!கி வ��ட�." 

"8லவேர! ேபா	5 ெப&வ �ர� கா�$ ெவ4றவ4 நா4. எ4ன�ட� ேதா() உய�� 

ப�ைழ தவ4 ேசர அரச4. அவைன இத உலக� 8க7கிறதா? ேக�பத(� 

ேவ$�ைகயாக உ,ளேத?" 

"அரேச! உ!க, ேவ5 ேசர அரச	4 மா�ப�5 ஆழமாக/ பா'த�. #�ைக  �ைள � 

ெவள�ேய வத�." 

"எ4 வ �ர தி(�� வலிைம��� அத ேவேல சா4) ஆகிறேத." 

"அரேச! உ!க, ேவலா5 நில தி5 வ �7தா� ேசர அரச�. வ �ர�க, அவைர� க&^&�� 

எ? �� ெச4றா�க,. ம& �வ�க, அ	ய ப�சிைலக, க�$னா�க,. 

ஒேர தி!கள�5 அவ� மA<?� பைழய வலிைமைய/ ெப(றா�. 

மா�ப�+� #�கி+� ேவ5 � திய வ? இ&/ைப அறி� �$ தா�." 

"இதி5 �$/பத(� எ4ன இ&�கிற�? 8லவேர" 

"அரேச! வ�G/8< ப�ட வ? மா�ப�5 இ&தா5 ெப&ைம. ேந&�� ேந� நி4) ேபா� 

ெச'தவ�. எதி	ய�4 பைட� கல!கைள மா�ப�5 தா!கியவ� எ4) 8க7வா�க,. 
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#�கி5 வ? இ&தா5 8ற#�� கா�$ ஓ$ வத� ஆகாதா? அ� வ �ர�க@�� மாறா/ 

பழி த&� ெசய5 அ5லவா?" 

"ஆ� 8லவேர! 8ற#�கி�? ஓ?வ� மிக இழிவான ெசய5. அ/ப$/ப�டவைன ஈ4ற 

தா' ேவ<டா,. மைனவ� வ�&�பா,. உ(றா&� ம(ேறா&� ெவ)/பா�க,. 

இதி5 ேசர அரச� �$/பத(� எ4ன இ&�கிற�? எ4 ேவைல அவ� மா�ப�5 

தா!கியைத எ5ேலா&� அறிவா�கேள. அேத வ?தாேன #�கி5 உ,ள�." 

"அரேச! ேசர அரச� மான� மி�கவ�. #�கி5 வ? உ,ள�. உ<ைம அறியாதவ�க, 

எ4ன நிைன/பா�க,? 8ற#�� கா�$யதா5 ஏ(ப�ட வ? எ4) தாேன 

நிைன/பா�க,. எ4ன ெச'வ� எ4) கல!கினா�. 

அத/ பழி ந�!க வட�கி&� உய�� �ற��� #$வ�(� வதா�." 

"எ4ன! ெச'யாத பழி�காக வட�கி&�க நிைன தாரா? இைத/ 8லவ�க@� 

சா4ேறா�க@� த?�க வ�5ைலயா?" 

அரேச! ேசர அரச	4 ெசயைல எ5ேலா&� த?�க #ய(சி ெச'தா�க,. 

ஆனா5 அவேரா எ� ேசர� �$ மான� மி�க �$. எ4 #4ேனா4 ஒ&வ4 பைகவரா5 

சிைறய�ட/ப�டா4 காலதா7 � வத ந�ைர/ ப&காம5 உய�ைர வ��டா4. 

அ/ப$/ப�ட உய�த மரப�5 வதவ4 நா4. எ4ைன/ 8ற/8< க<டவ4 எ4றா5 

�$�ேக இG�� ேந&ேம. எ4 #$வ�5 எத மா(ற#� இ5ைல. நா4 வட�கி&� 

உய�ைர  �ற/ப� உ)தி எ4றா�. 

"ப�ற� எ4ன நடத� 8லவேர?" 

"ேவ) வழி அவ�க@��  ெத	யவ�5ைல. அரச� வட�கி&/பத(� உ	ய இட ைத  

ேத�� எ? தா�க,. அ!ேகேய வட�கி&� உய�� �றதா� அவ�." 

"ஆ! எ4ன ேசர அரச	4 மான� சிற/8! ெசய(க&M ெசயைல அ5லவா அவ� ெச'� 

வ��டா�. ெச'யாத பழி�காக இ�வைர யா� உய�ைர  �ற� இ&�கிறா�க,? அவ� 

8க7 எ4)� நிைல � நி(��". 

"அரேச! ேபா	5 ெப& வ �ர� கா�$ ெவ(றி ெப(றவ� ந�!க,. உ!கள�ட� ேதா(ற ேசர 

அரசேரா 8ற/8<X�� நாண�னா�. வட�கி&� உய�� �றதா�. உ!க, 8கைழ வ�ட 

அவ� 8கைழேய சிற/ப� �/ பா?கிறா�க, 8லவ�க,." 
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"8லவேர! எ4 வ �ர திC� ேசர அரச	4 மான� உய�� நி(கிற�. ெவ4ற நா4 

ேதா(றவனாகி வ��ேட4. ேதா()� அவ� 8கழி5 எ4ைன ெவ4) வ��டா�. வா7க 

அவ� 8க7" எ4) உண��சி ெபா!க� ெசா4னா� க	கா( ெப&வள தா4. 

1. "நன�ய�& #ந�� நாவா ேயா�$ 

வள�ெதாழி லா<ட �ரேவா4 ம&க 

கள�ய�ய5 யாைன� க	கா5 வளவ 

ெசனறம�� கடதன�4 னா(ற( ேறா4ற 

ெவ4ேறா' நி4ன�C ந5ல ன4ேற 

கலிெகா, யாண� ெவ<ண�/ பறதைல 

மிக/8க Gலக ெம'தி/  

8ற/8< ணாகி வட�கி& ேதாேன" 

(8றநாa()/ பாட5 66, ெவ<ண�� �ய தியா� பா$ய�) 

 

                    கா! �ைள	த மE(க� 

கட+��� ெச4) மA4 ப�$�க ேவ<?� எ4ற ஆைச ம�$�� ஏ(ப�ட�. த4 

வ�&/ப ைத� �&வ�ட� ெத	வ� தா4. 

அைத� ேக�ட மைடய4, "�&ேவ! பகலி5 ேபானா5, ெப	ய ெப	ய அைலக, ந�ைம� 

சாக$ � வ�?�. அதனா5 ரா தி	ய�5 தா4 ேபாக ேவ<?�" எ4றா4. 

"ஆமா� �&ேவ! அ/ேபா� தா4 கட5 *!கி� ெகா<? இ&���!" எ4றா4, ம<? 

"ஒேர இ&�டாக இ&��ேம? எ4ன ெச'வ�?" என� ேக�டா4 Eட4 

"எ4 ைகய�5 தா4 ெகா,ள��க�ைட இ&�கிறேத!" எ4றா4, #�டா,. 

கட5 எ4ற�ேம பரமா� த&��/ பயமாக இ&த�. இ&தா+�, சீட�க, த4ைன� 

ேகாைழ எ4) நிைன � வ�ட�:டா� எ4பதா5 ச�மத� ெத	வ� தா�. 

சீட�க, மகி7�சிேயா? ஆ@�� ஒ& *<$5 தயா� ெச'தன�. 

இர� வத�. �&�� சீட�க@� ெகா,ள��க�ைட ெவள��ச தி5 மA4 ப�$�க/ 

8ற/ப�டா�க,. 

கட(கைர ஓர தி5 பட� ஒ4) இ&த�. அதி5 பரமா� த&�, அவர� ஐ� சீட�க@� 

ஏறி� ெகா<டன�. ம�$��, மைடயC� க<டப �?/8/ ேபா�டன�. 
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Eட4 *<$ைல/ ேபா�டா4. அவ4 ேபா�ட *<$லி5 தவைள ஒ4) மா�$ய�. 

அைத� க<ட சீட�க,, "இெத4ன? வ�சி திரமாக இ&�கிறேத!" எ4) ேக�டன�. 

அ� தவைள எ4பைத மறத பரமா� த� "இ��� ஒ& வைக மA4தா4 அதிகமாக தி4) 

ெகாG � வ��டா5 இ/ப$� கா5க, #ைள � வ�?�" எ4) வ�ள�க� :றினா�. 

"அ/ப$யானா5 கா5 #ைள த மA4கைள� க�$/ ேபா�?, வ ��$ேலேய வள��கலா�!" 

எ4றா4 ம�$ 

அத(�/ ப�ற�, ம<? ேபா�ட *<$லி5 ஒ& சிறிய மA4 ம�?ேம மா�$ய�. 

"�&நாதா! என�� ஒ& ேயாசைன ேதா4)கிற�. பட��� ெவள�ேய நிைறய மA4க, 

இ&தா+� ெகாMச� தா4 நம��� கிைட�கி4றன. அதனா5 படகி5 சில 

ஓ�ைடகைள/ ேபா�?, ப�க தி5 ெகாMச� P�சிகைள ைவ � வ�?ேவா�! அத/ 

P�சிகைள  தி4பத(காக, மA4க, ஓ�ைட வழியாக/ பட���, வ&�. உடேன லப� 

எ4) ப�$ �� ெகா,ளலா�!" எ4றா4 #�டா,. 

"சபாV! ச	யான ேயாசைன!" எ4) #�டாைள/ பாரா�$னா�, பரமா� த�. 

அவ4 ேயாசைன/ப$ படகிலி&த ஆண�களா5, ஆ@�� ஒ& ஓ�ைட ேபா�டன�. 

அBவள� தா4! அ/ேபாேத கட5 ந�� �8�8 எ4) பட���, பா'� வத�. 

அைத� க<ட சீட�க, "ஐேயா" எ4) க தி� ெகா<? எகிறி� �தி தன�. அதனா5 

இ4C� ெகாMச� ஆ�ட� க<ட� பட� 

அத(�, பட� #Gவ�� ந�� நிர�ப� வ�டேவ, பட� கட+��, E7கிய�. �&�� 

சீட�க@� லேபா திேபா எ4) அலறியப$ ந�&��, த தள� தன�. 

அவ�க, ேபா�ட ச/த ைத� ேக�?, அ!� வத சில மAனவ�க, ந�தி� ெச4) 

அைனவைர�� கா/பா(றின�. 

மட ��� வ� ேச�த சீட�க,, "ந� பட� எ/ப$� கவ�7த�?" எ4) ேக�டன�. 

"கட+�, மA4க@� ேச�� சதி  தி�ட� ெச'� தா4 ந� படைக� கவ�7 � வ��டன! 

எ4றா� பரமா� த�. 

"அ/ப$யானா5, எ/ப$யாவ� கடலி4 திமிைர�� மA4கள�4 ெகா�ட ைத�ம அட�க 

ேவ<?�" எ4றா4 ம�$ 
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�&ேவ! #$தவைர மA4கைள/ ப�$ �� ெகா4) வ�?ேவா�" எ4றா4 மைடய4. 

"ஆமா�! 9�மா வ�ட�:டா�. ம)ப$�� மA4 ப�$/ேபா�, வா&!க," எ4றா4 

#�டா,. 

ம)நா@� மA4ப�$�க/ 8ற/ப�டன�. 

கட+��, ெச4ற��, "�&ேவ! எ!கைள வ�ட உ!க, மA� தா4 மA4க@��� ேகாப� 

அதிகமாக இ&���. அதனா5, *<$5 ேபா?வத(�/ பதி5, உ!கைளேய கய�(றி5 

க�$ கட+��, இற�கி வ�?கிேறா�" எ4றா4 ம�$. 

"உ!கைள� க$/பத(காக� கடலி5 உ,ள எ5லா மA4க@� வ&�. உடேன நா!க, 

எ5லா மA4கைள�� ப�$ � வ�?கிேறா�" எ4றா4 மைடய4. 

�& ச() ேநர� ேயாசி தா�. "ந�!க, ெசா5வ�� ச	ேய" எ4றா�. 

உடேன சீட�க, அவைர� கய�(றி5 க�$, கடலி5 *�கி/ ேபா�டன�. ந��ச5 ெத	யாத 

பரமா� த�, ந�&��, E7கிய�� E�9வ�ட #$யாம5 �$ தா�. 

ந�	4 ேம5 பர/ப�5 கா()� �மிழிக, வ&வைத� க<ட சீட�க,, "அேடய/பா! ந� �& 

நிைறய மA4கைள/ ப�$�கிறா� ேபாலி&�கிற�" எ4றன�. 

பரமா� த	4 வய�) #Gவ�� ந�� நிர�ப�யதா5 �மிழிக, வ&வ� நி4றன. 

எ5லா மA4கைள�� ப�$ � வ��டா� எ4) நிைன த சீட�க,, ந�	லி&� �&ைவ  

*�கின�. 

ஆனா5 பரமா� தேரா மய!கி� கிடதா�. 

"மA4கேளா? ந�<ட ேநர� ச<ைட ேபா�டதா5 கைள � வ��டா�!" எ4றா4 ம�$. 

க< வ�ழி த பரமா� த�, "சீட�கேள! இ4C� ந� மA�, கட+�� இ&��� ேகாப� 

த�ரவ�5ைல. எ/ப$ேயா இத  தடைவ த/ப� �� ெகா<ேடா�. இன�ேம5, கட5 

ப�கேம ேபாகேவ<டா�!" எ4றா�. 

கைடசிய�5 கடைல�� மA4கைள�� தி�$ய ப$ அைனவ&� கைர ேச�தன�. 

 

                            �� ச�ைட 
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"ந5ல மா�?�� ஒ& I?.. ந5ல மCசா@�� ஒ& ெசா5+. Jேட4� அ/ ஆ4 தி 
ெப4�.." எ4றா� ஆறா� வ�/8 ஆசி	ய� தண�காசல�. 

பாJக� #X#X �� ெகா<ேட ெபMசி4 மA� ஏறி நி4றா4. 

பாJக&�� இ� ஒ4)� 8தி� இ5ைல. எ/ப$�� ஒ& நாைள�� ஒ& #ைறயாவ� 

இ/ப$ ஏறி நி(பா4. 

பாJக� ெகாMச� #ர�? 9பாவ�. E�� Lன�ய�5 ேகாப� எ/ேபா�� 

உ�கா�தி&���. ஒ& நாைள�� ஒ& ைபயன�டமாவ� வ�8 வள/பா4. 

இ/ேபா� பாJக	4 ேகாப� ராஜூவ�4 மA� இ&த�. 

ராஜூ கிளாJ fட�. அவ4தா4 இவைன/ ப(றி ஆசி	ய	ட� ெசா5லிய�&�க 

ேவ<?�. இ5ைலெய4றா5 அவ� வ�/ப�5 இ5லாத ேநர தி5 அ$ த 

ெகா�ட தி(� எ/ப$ த<டைன ெகா?/பா�?. 

ப,ள�� :ட� வ�ட�?� எ4) கா தி&தா4 பாJக�. வ ��?�� ெப5 அ$ த�. 

மாணவ�க, தி8தி8ெவ4) வ�/ப�லி&� ெவள�ேயறின�. 

பாJக� ம�?� ராஜூவ�4 ப�4னாேலேய ேபானா4. ராஜூ ப,ள��:ட� ேக�ைட  

தா<$ய�� அவைன  ேதாைள/ ப�$ � இG தா4. 

"ேட' வா தியா� கி�ட எ4ைன/ப தி எ4னா ெசா4ேன..?" எ4) ேகாபமா' ேக�டா4. 

"நா4 ஒ<Xேம.......... உ4ன/ப தி ெசா5லலடா...." எ4றா4 அைமதியாக ராஜூ. 

அவ4 ெசா5லி #$/பத(�, அவ4 ச�ைடைய/ ப�$ � இG தா4. ஓ!கி அவ4 

#க தி5 ஒ& � � வ��டா4. 

ராஜூ நிைல �ைல� கீேழ வ�Gதா4. 

ராஜூவ�4 கிழித ச�ைட பாதி��ேம5 பாJக	4 ைகய�5 இ&த�. 

அத ச�ைட� கதைல அவ4மA� *�கி எறி�வ��? மA<?� அவைன  தா�க 

ஆய தமானா4. 

பாJக� எதி�பா� தைத/ ேபா5 இவைன  தி&/ப� அ$�க #ய(சி�கவ�5ைல. 
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ராஜூவ�4 எ<ண� எ5லா� கிழி� ேபான தன� ஒேர ச�ைடைய/ ப(றிேய இ&த�. 

நாைள�� எ/ப$ இவ4 ப,ள��� வ&வா4...? எத ச�ைடைய/ ேபா�?� ெகா<? 

வ&வா4? 

ராஜூ ெச �/ேபான தன� அ/பாைவ��, க�$ட ேவைல��/ ேபா' ச�பாதி � 

த4ைன ப$�க ைவ��� தன� அ�மாைவ�� நிைன தா4. 

மி�ச ெகாMசமா' கிழி�ேபான ச�ைடைய கழ�$ எறிதா4. 

சிதறி� கிடத 8 தக!கைள ேசக	 தா4. எG� நடதா4. 

ராஜூ ெவ() உட�ேபா? 8 தக#� ைக�மா' நட� ெகா<$&த� பாJக&�� 

எ4னேவா ேபா5 இ&த�. 

பாJக� வ ��$(�  தி&�ப�னா4. அ4) #G�க அவC�� மன9 எ4னேவா ேபா5 

இ&த�. 

ஒ&வார� கழித�. ராஜூ ப,ள��� வரேவ இ5ைல. 

ராஜூவ�4 வ �? ஊ��ேகா$ய�5 இ&த�. ஒ& சி4ன �$ைச. 

அதி5 அவC�, அவ4 அ�மா�� இ&தன�. பாJக	4 வ ��? மா�?  ெதாGவ� :ட 

ராஜூவ�4 வ ��ைட வ�ட ப � மட!� ெப	யதாக இ&���. 

அ4) மாைல ப,ள�ய�லி&� கா	5 தி&�ப�� ெகா<$&தா4 பாJக�. ச�ெட4) 

ஒ& இட தி5 காைர நி) த� ெசா4னா4. 

காைர வ��? இற!கினா4. 

ேரா�? ஓர தி5 க�$ட ேவைல நட� ெகா<$&த�. 

அ!� ராஜூ தைலய�5 ெச!க5 9மதப$ ெச4) ெகா<$&தா4. 

பாJக� ெம5ல ேவைல நட��� இட தி(�� ெச4றா4. 

"எ4னடா ராஜா ப,ள��:ட� ேபாகைலயா....? ேவைல�� வதி�ேட..." அத/ ப�கமாக 

வத ஒ&வ�. 

"ேபா�?�கற��� ச�ைட இ5ைல. 8�சா எ?�கX�. பண� ேவX�." எ4றா4 ராஜூ. 
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"ஓேஹா 8� ச�ைடய ேபா�?�கி�? அ/ெபாறமா ப,ள��:ட� ேபாக/ ேபாற�யா?" 

எ4) சி	 தப$ ேபானா� அவ�. 

"இ&த ஒேர ச�ைடைய�� நா4 கிழி � வ��ேட4. அவ4 எ/ப$ ப,ள��� வ&வா4?" 

எ4) மன���, ெசா5லி� ெகா<டா4 பாJக�. 

#�டா,தனமான ேகாப�. அவC�ேக அவ4 மA� ெவ)/பா' இ&த�. 

பாJக� தன� வ ��$(�  தி&�ப� வதா4. அ/பா தன� ப�றத நா@�காக வா!கி 
ைவ தி&த ச�ைடைய எ? �� ெகா<? ராஜூவ�4 வ ��$(�� ெச4றா4. 

"உ,ள வாடா" எ4) அ48ட4 அவைன வரேவ(றா4 ராஜூ 

இவ4 தய!கியப$ உ,ேள ேபானா4. அவC�� K ேபா�?� ெகா? தா4. 

"எ4 மA� உன�� ேகாப� இ5ைலயா" எ4றா4 பாJக�. 

"வ ��$(� வதவ�கள�ட� யாராவ� ேகாப/ப?வா�களா?" எ4றா4 ராஜூ. 

"ேகாப தி5 நா4 தவ) ெச'�வ��ேட4. எ4ைன ம4ன� �வ�?" எ4) ெசா5லி தன� 

ப�றதநா, ச�ைடைய அவன�ட� ெகா? தா4. 

"என�� 8��ச�ைட ெர$யாகிவ��ட�. உ4 அ48�� ந4றி" எ4றா4 ராஜூ. பாJக� 

எBவளேவா வ(8) தி�� ராஜூ அைத வா!கி� ெகா,ளவ�5ைல. 

அ? தநா, 8��ச�ைட�ட4 வ�/ப�(�, Lைழ�� ராஜூைவ ைவ த க< 

வா!காம5 பா� �� ெகா<$&தா4 பாJக�. 

 

                  மைல%பா��� மா( 3�.�� 

�ற�$ எ4ற ெபய� ேக�டா5 மMசளா) கா�$5 சி) ைதக@�, 8லிக@� :ட 

பய/ப?�. 

இ&ப� அ$��� ந�ளமாக மர!கள�4 கிைளகள�5 பட�� இ&��� தன� அழகிய 

உட�8�, க&�8,ள�க@� அத(� ெப&ைமயாக இ&த�. 

க&�பG/8, பG/8 எ4) பல நிற!கள�5 மைல/பா�8க, இ&��ேம தவ�ர இ/ப$ 

ல�சணமான க&�8,ள�க@ட4 பா�/ப� ெரா�ப�� அ	�. 
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மைல/பா�8க, ெபா�வாக பறைவக,, #ய5 ேபா4ற சிறிய ப�ராண�கைள/ ப�$ � 

உ<X�. சில சமய� மா4 ேபா4ற ச()/ ெப	ய வ�ல!�கைள� :ட  தா���. 

ஆனா5 �ற�$ ச() வ� தியாசமான�. கா�ெட&ைம�க4), சி) ைத 

ேபா4றவ(ைற� :ட தன� �ற�$/ப�$ய�ல ெநா)�கி எ? �வ�?�. அதனா5 அத(� 

�ற�$ எ4) ெபய� வழ!கி வத�. 

�ற�$ தன� தைலைய ஒ& கிைளய�4 மA� ைவ தப$ ஆ(ற!கைரையேய பா� �� 

ெகா<? இ&த�. 

மிர<? மிர<? ஆ(ற!கைரய�5 வ&� மிளா மா4 ��$ அத4 க<ண�5 ப�ட�. 

ந�<? கிடத தன� உடைல ேவகமாக த4ைன ேநா�கி இG த�. 

அேநகமாக அத மா4��$ மிக�� �)கலாக ஓ?�, அத ஆ(ைற� கட� வரலா�. 

அ/ப$� கட� வதா5 �ற�$ இ&��� வழியாக தா4 வரேவ<?�. 

அத மிளா மா4 ஆ(றி5 இற!கிய�. �ற�$ய�5 வாய�5 ந�� 9ரத�. 

மAத#,ள �ற�$ தன� உடைல கிைளய�5 9(றி தன� தைலைய ம�?� ெதா!க 

ைவ தப$ அைசயாம5 இ&த�. பா�ைவ ம�?� ஆ(றி5 இற!கிய மா4 மA� 

இ&த�. 

ஆ(றி5 மா4 ந�திய�. இேத மர திலி&�தா4 �ற�$ ஒ& நா, ஒ& சி) ைதைய 

மட�கி/ ப�$ த�. ர/ப� ேபா4ற தன� உட�ைப கய�) ேபா5 பாவ� � இ)�கிய 

ேவக தி5 சி) ைதய�4 எ+�8க, மடமடெவ4) #றிதன. 

மா4 கைரேயறி வ��ட�. �ற�$ அைசயாம5 இ&த�. அத மர தி(� 

அ&காைமய�ல வத பாைதய�5 9(றி/ பா� தப$ நட� வத� அத மா4. 

ெசா5லி ைவ த�ேபா5 அத மர த$ய�5 வ� நி4ற�. �ற�$ மா4��$ய�5 

கG தி5 மாைலயா' வ�Gத�. 

"அ�மா" எ4) கதறிய� மா4��$. எதி�பாராத தா��தலா5 நிைல�ைல� ேபான�. 

அ/ப$ இ/ப$ :ட அைசயாம5 நி4ற�. 

�ற�$��� :ட ெரா�ப ஆ�ச	யமாக இ&த�. �ற�$ அத4 #க ைத/ பா� த� 

பாவமாக இ&த�. அத(�, �ற�$ ர/ப� ேபா4ற ந�<ட தன� உடலா5 மாைன� 

9(றி�. 

மா4 ேத�ப� அGத�. அத4 க<கள�5 க<ண�� வழித�. 
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�ற�$ இ/ப$ திK� தா��த5 நட �� ேபா� எத ஒ& மி&க#� இதன�ட� த/ப��க 

ேபாரா�ட� நட �ேம தவ�ர இ/ப$ அG� ஆ�/பா�ட� ெச'யா�. 

"ஆமா�.... ஏ4 அGகிறா'" எ4ற� �ற�$. 

மா4 தன� அGைகைய நி) திவ��? உ)தியான �ரலி5 ெசா4ன�. 

"இ/ேபா� சா� எ4ப� நி�சயமாகி வ��ட�. சா�� #4ன� அ�மாவ�4 உய�ைர� 

கா/பா(றிய ெப&ைமயாவ� எ4ைன� ேச&�. ந�!க, மன� ைவ தா5 என�� 

உதவலா�" எ4ற�. 

"நா4 எ/ப$ உதவ #$��?" எ4ற�. 

"ெமா�ட�சி அ�ம4 பாைற��� ெச4) நாவ5 பழ!கைள எ? � எ4 அ�மாவ�(� 

ெகா? �வ��? மA<?� இ!� வ� ேச&கிேற4. ப�4ன� உ4 இVட/ப$ எ4ைன� 

ெகா4) சா/ப�?" எ4ற� மா4. 

"ந� மA<?� எ4ன�ட� தி&�ப� வ&வா' எ4பத(� எ4ன உ திரவாத�?" 

"நா4 ெசா5வதி5 உன�� ந�ப��ைக இ5ைல எ4றா5 ந� எ4 :டேவ வா.. நாவ5 

பழ!கைள எ4 தாய�ட� ேச� த�� ந� எ4ைன� ெகா4) சா/ப�?" 

"உ4ைன வ��டா5 எ4னா5 ப�$�க#$யா�? உ4 ேவக� எ4ன, எ4 ேவக� எ4ன?" 

எ4ற� �ற�$. 

"எ4 மA� ந�ப��ைக இ5ைல எ4றா5 ந� எ4ன ெசா5கிறாேய அத(� நா4 

க�?/ப?கிேற4" 

"நா4 உ4 உடைல 9(றியப$ேய இ&/ேப4. எ4ைன 9மத ப$ேய ெச5ல ேவ<?�" 

எ4) ெசா4ன� �ற�$. அ� அத(� ஒ �� ெகா<ட�. �ற�$ைய 9மதப$ேய 

ெச4ற� மா4. 

ெமா�ட�சி அ�ம4 பாைற��� ெச4ற�. நாவ5 பழ!கைள ேசக	 �� ெகா<ட�. 

மைல/பா�8 த4 உடைல� 9(றிய�&�க உ(சாக �ட4 நடத�. 

தன� அ�மா��காக த4Cைடய உய�ைர� ெகா?�க ஒ& வா'/8 கிைட த� அத(� 

சேதாஷமாக இ&த�. 
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மா4 த4 இ&/ப�ட தி(� அ&காைமய�5 வத�. த4 இ&/ப�ட ைத�� 

ப? ��கிட��� அ�மாைவ�� கா�$ய�. �ற�$ அத4 உட�ப�லி&� ெம5ல 

இற!கிய�. 

"நாவ5 பழ!கைள� ெகா? �வ��? த/ப��கலா� எ4) நிைன தா5.... அ/8ற� ேநா' 

வா'/ப�$&��� உன� அ�மா என�� உணவாக ேந	?�" எ4ற� �ற�$. 

"ந� ெச'த உதவ�ைய ஒ& நா@� மற�க மா�ேட4. எ4 வா� ைதைய மAறமா�ேட4" 

எ4) ெசா5லிவ��? �,ள� ஓ$ய� மா4 ��$. 

�ற�$ ெம5ல ஊ�� மர!கள�4 ஊேட மைற� ெகா<ட�. 

அ!� அத(� ெப	ய அதி��சி கா தி&த�. அ!� பதிைன� இ&ப� மா4க, உட5 

நல� வ�சா	 தப$ இ&தன. 

அதி5 இர<? E4) மா4க, ஒ4) ேச�தா5 :ட அவ(றி4 ெகா�8களா5 தன� 

தைலைய� � தி� கிழி � வ�ட #$��. 

இ/ப$ தா4 ெச4ற வார� ஒ& மைல/பா�ைப இர<? ெப	ய மிளா மா4க, 

ெகா�ப�னா5 ந9�கி எ? �வ��டன. அத மாைல/ பா�8 அ!ேகேய உய�ைர வ��ட�. 

பய� எ4றா5 எ4னெவ4) ெத	யாத �ற�$��� :ட ெகாMச� ந?�கமாக இ&த�. 

"ைகய�5 கிைட தைத வ��? வ��ேடாேமா?" எ4) :ட ஆத!கமாக இ&த�. 

எத(�� ஜா�கிரைதயாக இ&/ப� ந5ல�. �ற�$ ெப	ய தன� உடைல வைள � 

ெநள�தப$ மைறவ�ட� ேநா�கி நகர ஏேதா அரவ� ேக�ட�. 

அேத மா4��$ தன�யாக வத�. 

"எ4 கடைம #$த�... என� வா� ைதைய நா4 கா/பா(றி வ��ேட4.....உன�� என� 

ந4றி" எ4) ெசா4னவா) �ற�$ய�4 #4னா5 வ� நி4ற� மா4��$. 

�ற�$ய�4 #ர�?  ேதாைல�� மAறி அத4 உட5 85ல	 த�. 

 

"எ4ைன/ ப(றியா ெசா4னா'" எ4ற� �ற�$ 

"இ5ைல என�� உதவ� ெச'த உ4ைன கா�$� ெகா?�க மா�ேட4." 

"உ4ைன ெகா4) தி4ன/ ேபா�� நா4 எ/ப$ உன�� உதவ�யவ4 ஆேவ4?" 
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"ந� ெசா4ன� ச	தா4.. ஆனா5 ந� உதவாவ��டா5 எ4 அ�மாைவ� கா/பா(ற #$யா� 

ேபாய�&���. ெப(ேறா&�காக தன� உய�ைர  த&வைதவ�ட ெப&ைம தர�:$ய 

வ�ஷய� உலக தி5 ேவ) எ4ன இ&�க #$��?" 

�ற�$ தன� தைலைய ெம5ல உய� தி மா4��$ய�4 க<கள�5 வழித 

க<ண�ைர  �ைட த�. 

"தா'�காக தன� உய�ைர தர �ண�த உ4ைன வண!கினாேல ....என��/ ெப&ைம" 

எ4) ெசா5லியப$ �ற�$ அதைன உய�ேரா? வ��?� ெச4ற�. 

மா4��$ �ற�$ைய ஆ�ச	யமாக/ பா� ��. 

மர�கிைளகள�5 தவழ அத4 உட�ப�4 க&�8,ள�க, ைவரமாக மி4ன�ன. 

 

 

                          மேனா 

மேனாவ�(� மன9 படபடெவ4) அ$ �� ெகா<ட�. 

ஆசி	ய� ஆேரா�கியசாமி ைபய4கள�4 8 தக/ைபைய ஒBெவா4றாக ேசாதைன 

ெச'� ெகா<$&தா�. 

அவ� ேத$� ெகா<$&த அவ	4 மண�ப�J மேனாவ�4 ைப��, ப திரமாக 

இ&த�. 

மேனா ஆறா� வ�/ப�5 ப$ �� ெகா<$&தா4. மேனா பண�கார �?�ப ைத� 

ேச�த ைபய4. 

த4 வ�/ப�5 ப$��� ைபய4கள�4 ெப4சி5, ர/ப� எ4) வ�ைளயா�டாக எ?�க 

ஆர�ப� தா4 மேனா. 

சி4ன சி4ன ெபா&�கைள அBவ/ேபா� எ?/ப� எ4ப� அவC�� அ4றாட 

வழ�கமாகிவ��ட�. 

ஆனா5 இ4)தா4 #த4#ைறயாக வ�/8 ஆசி	ய	4 மண�/ப�ைஸ  

தி&$வ��டா4. 
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இBவள� சீ�கிரமாகவா ேதட ஆர�ப�/பா�. அ��� இ/ப$ ஒBெவா& ைபயாகவா 

ேத?வா�? 

இ4C� சிறி� ேநர தி5 அக/ப�? வ�?வா4. தி&$ய� இவ4 எ4) எ5ேலா&��� 

ெத	� வ�?�. ைபய4க, இவைன தி&ட4 தி&ட4 எ4) அைழ/பா�க,. 

ப,ள��:ட ைத வ��? வ�ல�கி வ�?வா�க,. அ/பா, அ�மா இவைன/ ப(றி எ4ன 

நிைன/பா�க,? 

மேனா எ4) ஆசி	ய� �ர5 ேக�ட�. 

அ? த வ�னா$ 8 தக/ ைபைய எ? �� ெகா<? #4னா5 ெச4றா4. 

ஆேரா�கியசாமி அவ4 ைபய�5 ைகைய வ��டா�. மண�ப�J ைகய�5 அக/ப�ட�. 

ெவள�ேய எ? தா�. அேத ப�J. ப�	 �/ பா� தா� பண� அ/ப$ேய இ&த�. 

மேனா தைலைய� �ன�தப$ நி4) ெகா<$&தா4. 

ைபய4க, எ5ேலா&� இவைனேய பா� �� ெகா<$&தன�. 

"எ4ன மிJட� ஆேரா�கிய� ப�J கிைட�சி&�சா?" எ4ற �ரைல� ேக�?  

தி&�ப�னா� ஆசி	ய�. வாசலி5 ெஹ�மாJட� நி4) ெகா<$&தா�. 

"ஆமா சா� கிைட�சி?�சி சா�" 

"யா� எ? த�? நி�கறாேன இவதா4 எ? தானா?" 

"இ5ைல சா�. நாதா4 ப�ேரய&�� வ�ற��� #4னா$ ைப��,ள ைவ�க 

ெசா4ேன4. ப திரமா இ&���C அவ!கி�ேட ெகா? த� மறதி?�9." 

"எ4ன இ� #�டா,தனமா ேபசற�!க. ெகாMச!:ட ெபா)/8 இ5லாம. ேயாசைன 

ப<ண� ெசா5ற� இ5ைலயா? ஒ& ஆசி	யேர இ/ப$ ெபா)/ப�5லாம நட�கி�டா 

எ/ப$? நா!:ட ந�ம மாணவ�கைள/ ப தி த/பா நிைன�சி�ேட4" எ4றா� ேகாபமாக 

தைலைம ஆசி	ய�. 

"சா	 சா�" 

"எ4ன� சா	... ெபாடைவ" 

"எJ ஸா�......." எ4றா� ஆேரா�கியசாமி தைலைய �ன�தப$. 
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ேகாபமாக அ!கி&� ெச4றா� ெஹ�மாJட�. 

வ�/ப�5 ைபய4க, ஆசி	யைர/ ப	தாபமாக/ பா� தன�. 

மேனாவ�4 க<கள�5 க<ண�� #�$ய�. 

"மண�/ப�ைச நாதாேன உ!கி�ட �? ேத4 ெசா5ல� :டா�? ேபா' உ�கா� ேபா" 

எ4றா� ஆேரா�கியசாமி. 

மேனா த4 இட தி(�/ ேபானா4. 

தைலைம ஆசி	ய	ட� த4னா5 இ தைன ைபய4க, #4ன�ைலய�5 ஆசி	ய� 

அவமான/ ப�டைத நிைன �/ பா� தா4. 

மேனாவ�(� அGைக #�$� ெகா<? வத�. ெநM9 ெவ$ �வ�?�ேபா5 இ&த�. 

சிறி� ேநர தி5 கைடசி மண� அ$ த�. ைபய4க, #<$ய$ � வ�/ைபவ��? 

ெவள�ேயறின�. 

எ5ேலா&��� ப�4னா5 ஆசி	ய� ஆேரா�கிய� ெம5ல நடதா�. 

மேனா அவ� ப�4னாேலேய ெச4றா4. 

அ? த வ�னா$ மேனா ஆசி	ய	4 #4னா5 ெச4) அவ� கா5கைள/ ப�$ �� 

ெகா<டா4. ஆேரா�கிய� அவைன *�கி நி) தினா�. 

மேனா ேத�ப�  ேத�ப� அGதா4. "ெத	யாம ெசMசி�ேட4 சா�. எ4ன ம4ன��சி&!க. 

இன�ேம5 ெச'யமா�ேட4" எ4) அGைகேயா? அGைகயாக� ெசா4னா4. 

"இன�ேம எத த/8� ந� ெச'ய மா�ேட4C என��  ெத	��" எ4) ெசா5லி� 

ெகா<ேட அவைன மா�8டேன  அைண �� ெகா<டா�. 

 

                       வாைழ%பழ ேபா�. 

ஒBெவா& ஊ&��� ஒBெவா& வ�ேசஷ� இ&���. 

அைத/ேபா5 சிவ8	��� இ&த�. 

சிவ8	ய�4 ப�ரசி தமான� அத4 ப,ள��:ட� அ$த$, ச<ைட, வ�8, ��8 

இ தைன��� ேப� ேபான�. 
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இ/ ப,ள� மாணவ�க, எ/ேபா�� இர<? அ5ல� E4) ேகாV$களாக/ ப�	� 

ச<ைடய��?� ெகா<ேட இ&/பா�க,. 

இைத ச	ெச'வத(�, ஆசி	ய�க@�� ெப&�பாடாக இ&���. 

ஆசி	ய�க, இ/ ப,ள�ய�லி&� வ�?தைல கிைட��� நாைள ஆவேலா? எதி� ேநா�கி 
இ&/பா�க,. 

அேதேபா5 சிவ8	 ப,ள��� மா)த5 எ4றா5 ஆசி	ய�க@�� வய�(றி5 8ள�ைய� 

கைர���. 

இத சமய தி5 மாணவ� ம திய�5 ஒ& ெச'தி ேவகமாக/ பரவ� ெகா<$&த�. 

ேதவராஜ4 எ4ற ஒ& 8திய தைலைம ஆசி	ய� சிவ8	 ப,ள��� வர/ேபாகிறா� 

எ4ப�. 

அ��� அவேர வ�&�ப� இத ப,ள��:ட தி(� வ&கிறாரா�. 

இத ப,ள�ைய  தி& �வத(ேக அரசா!க� இவைர அC/8கிறதா�. 

ஒ& தி!க�கிழைம அ4) ேதவராஜ4 தைலைம ஆசி	யராக/ ெபா)/ேப(றா�. 

ேதவராஜ4 ஆசி	ய�கைள அைழ � ேபசினா�. மாணவ�கைள அைழ �/ ேபசினா�. 

அவ�கள�4 ப�ர�சிைனக, எ4ன எ4) ெத	� ெகா<டா�. 

மாணவ�க, ம திய�5 ஒ()ைம இ5லாத� தா4 இத(�� காரண� எ4) 8	� 

ெகா<டா�. 

அ? த நா, காைல ப,ள�ய�4 எதி	5 ப�ேரய&�காக மாணவ�க, :$ன�. 

வ�/ப வா	யாக மாணவ�க, வ	ைசய�5 நி4றன�. ஆசி	ய�க, ப�க தி5 நி4றன�. 

"ந�ரா&! கட+? த" பாட+ட4 ப�ேரய� ெதாட!கிய�. 

தைலைம ஆசி	ய� ைம� #4னா5 வ� நி4றா�. 

"மாணவ�கேள இ4) உ!க@�� நா4 ஒ& 8தி� வ�ைளயா�?/ ேபா�$ ஒ4ைற 

ைவ�க/ ேபாகிேற4" எ4றா�. 

"ப�ேரய	5 வ�ைளயா�டா" எ4) மாணவ�க, கி<டல$ தன�. ஆசி	ய�க@� 

#க ைத� 9ள� தன�. 
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"நா4 இ/ெபாG� உ!க@�� ஆ@�� ஒ& வாைழ/பழ� தர/ ேபாகிேற4. இைத 

ந�!க, நா4 ெசா5+� வைர சா/ப�ட�:டா�" எ4றா�. 

அத(�, வாைழ/பழ� :ைடக, வ� இற!கின. தைலைம ஆசி	ய&�, இதர 

ஆசி	ய�க@� வாைழ/ பழ ைத மாணவ�க@�� ஒBெவா4றாக� ெகா? தன�. 

"மாணவ�கேள இ/ேபா� உ!க, ைகய�5 இ&��� வாைழ/ பழ ைத சா/ப�டலா�. 

ஆனா5 உ!க, ைகைய மட�க� :டா�" எ4றா� ேதவராஜ4. 

மாணவ�கள�ட� சலசல/8 ஏ(ப�ட�. ைகைய மட�காம5 எ/ப$ வாைழ/பழ ைத 

சா/ப�?வ�? 

பல மாணவ�க, பலவ�தமாக #ய(சி தன�. ஆசி	ய�க, :ட சில� மாணவ�க@��/ 

பதிலாக #ய(சி தன�. 

"ந�!க, உ!க, ைகய�5 இ&��� பழ ைத நா4 ெசா4ன #ைறய�5 சா/ப��? 

வ��டா5 ந�!க, ெசா5வைதெய5லா� நா4 ேக�கிேற4. அ/ப$ இ5ைல என�5 ைக 

மட�காம5 சா/ப�?� வ� ைதைய நா4 ெசா5லி  த&கிேற4. ஆனா5 அத(�/ப�ற� 

நா4 ெசா5வைத ந�!க, ேக�க ேவ<?�. எ4ன ெசா5கிற��க,?" எ4றா� ேதவராஜ4. 

சிறி� ேநர தி(�/ ப�4ன� ைக மட�காம5 ந�!க, சா/ப�ட #$யா�. ஆனா5 

அ? தவ� ைக மட�காம5 உ!க@��� ெகா?�கலா� அ5லவா? எ4றா� ேதவராஜ4. 

அ? த நிமிட� மாணவ�க, பழ!கைள தி4) த�� தன�. மாணவ�க, 

தைலைமயாசி	ய	4 8 தி� :�ைமைய/ பாரா�$ன�. 

"ஒ&வ&�ெகா&வ� வ��?� ெகா? � ஒ()ைமயாக இ&தா5 பய4 எ5ேலா&��� 

கிைட��� அ5லவா?" எ4) ேக�டா�. 

அ4) #த5 மாணவ�க, தைலைமயாசி	ய	4 வா� ைத��� க�?/ப�டன�. 

மாணவ�க, ஒ()ைம�ட4 சிற� வ�ள!கின�. 

அத ஆ<? அத ப,ள� மாநில திேலேய சிறத ப,ள�யாக  ேத�ெத?�க/ப�ட�. 

 

                         ேதா%�)கரண� 

"நா4 பாJ ப<ண.. ந�தா4 உதவ� ெச'யX�..." எ4) கட�ள�ட� ேவ<$� 

ெகா<டா4 பா8. 
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சாமி சிைல #4னா5 108 ேதா/8�கரண� ேபா�டா4. ேகாவ�5 ப�ரகார தி5 E4) 

#ைற 9(றி வதா4. 

பா8 ஐதாவ� ப$ �� ெகா<$&தா4. இ/ப$ ப	�ைச ஏதாவ� வதா5 அ4ைற�� 

க<$/பா' ேகாவ�லி5 108 ேதா/8� கரண� ேபா?வா4. 

அ4) தா4 #த5 ப	�ைச. ஆசி	ய� ேக,வ� தாைள ெகா? தா�. 

பா8 சாமிைய ேவ<$யப$ ேக,வ� தாைள ப�	 தா4. ஆ�ச	யமாக இ&த�. 

ஒ4றிர<? ேக,வ�கைள  தவ�ர ேவ) எ��� ெத	யவ�5ைல. 

"நா4 உன�� எ4ன �ைற ைவ ேத4.. ஏ4 இ/ப$ எ4ைன ேசாதி�கிறா'?.." எ4) 

மன9��,ளாக சாமிைய� ேக�டா4. 

இர<டாவ� ப	�ைச��/ ேபானா4. இர<டாவ� #த5 ப	�ைசைய வ�ட ேமாசமாக 

இ&த�. அவC�� மன� ச	ய�5ைல. மA<?� ேகாவ�+��/ ேபா' சாமிய�ட� 

ேவ<$� ெகா<டா4. 

"உ4ைன ந�ப�யவ�கைள ைகவ�ட மா�டா'. எ4) ெசா5+கிறா�கேள.. எ4ைன�� 

ைகவ��?வ�டாேத.." எ4) ேவ<$யப$ ப	�ைச அ தைன�� எGதி #$ தா4. 

எத/ ப	�ைச�� அவC��  தி&/தியாக அைமயவ�5ைல. ஆனா5 எ/ப$�� 

கட�, ைகவ�டமா�டா� எ4) ம�?� பா8 ந�ப��ைகயா' இ&தா4. 

அ4) தா4 ப	�ைச #$� ெத	�� நா,. ேநராக ப,ள��:ட தி(� ஓ$னா4. 

அ!� ப	�ைசய�5 ெவ(றி ெப(றவ�கள�4 ெபய� ப�$ய5 ஒ�$ய�&த�. அதி5 

இவ4 ெபய� இ5ைல. இவC�� எ4ன ெச'வெத4ேற ெத	யவ�5ைல. ேநராக 

ேகாவ�+�� ஓ$ வதா4. 

"அதி சதி எத ேநர தி+� உ4ைனேய நிைன தி&��� ... என�� ந� ெச'�� உதவ� 
இ�தானா?" எ4) ேக�டா4 சாமிய�ட� 

சாமி எ/ேபா�� ேபால சிைலயாக நி4றி&த�. பா8 அG� 8ல�ப�னா4. 

அ4) இர� ெவ�ேநர� கழி � தா4 *!கினா4 பா8. 

"உ4Cைடய சநதிய�5 எ தைன ேதா/8�கரண� ேபா�$&/ேப4. எ4ைன 

ைகவ��?வ��டாேய..." எ4) *�க தி5 அவ4 உத?க, #X#X தன.அ? த 

வ�னா$ வான� இ$� வ�Gவ� ேபா4ற ஒ& ச த�. பா8 க<வ�ழி �/ பா� தா4. 

எ4ன ஆ�ச	ய�? 
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ேகாவ�லி5 அவ4 ��ப��ட அேத சாமி. உய�ேரா? சி	 தப$ நி4) ெகா<$&த�. 

"நா4 ப	�ைசய�5 ேதா5வ�யைட� அG� ெகா<$&�கிேற4... உன�� சி	/பா' 

இ&�கிறதா?.." எ4) அGதப$ ேக�டா4 பா8. கட�, அவ4 அ&கி5 வ� அவ4 

க<கைள  �ைட �வ��டா�. 

"ந� எ4ைன ந�ப�யைத வ�ட உ4ைன ந�ப�ய�&தா5, ந� ப	�ைசய�5 ெஜய� தி&/பா'" 

எ4றா� கட�,. 

"சாமி, எ4ன ெசா5கிறா'..." 

"ஆமா� பா8. எ4ைன� 9(றி வத ேநர தி5 ந� என�� ேதா/8�கரண� ேபா�ட 

ேநர தி5 #ைறயாக/ ப$ தி&தா5 ந� ெவ(றி ெப(றி&/பா'" 

பா8 ெமௗனமாக இ&தா4. 

"கடைமைய� ெச'பவ4... கட�ைள� ��ப�ட ேவ<$ய அவசிய� இ5ைல பா8" 

எ4றா� கட�,. 

பா8 ஆ�ச	யமாக� கட�ைள/ பா� தா4. 

 

                    சி(ன ராண� சி	திரேலகா 

சி4னராண� சி திரேலகாவ�4 அழ��, அறி�� அவன� அ�ப தா) ேதச!கள�+� 

ப�ரபல�. 

சி4னராண�ைய தி&மண� ெச'� ெகா,ள ராஜ�மார�க, "ந�, நா4" எ4) ஒ(ைற� 

காலி5 நி4றன�. 

சி ரேலகாவ�4 தைத சி திரேசன4 யா&�� அவைள தி&மண� ெச'� ெகா?/ப� 

எ4) 8	யாம5 �ழ�ப�னா�. 

8 திசாலியான த4 மகள�டேம இத(� ஒ& ந5ல உபாய� ெசா5+மா) ேக�டா�. 

சி4னராண�ய�4 ஆேலாசைன/ப$ அரச4 9ய�வர தி(� ஏ(பா? ெச'தா4. 

"அழியாத ெச5வ� உைடயவ�க, 9ய�வர தி5 கல� ெகா,ளலா�. ஆனா5 அைத 

சி4னராண�ய�ட� நிcப��க ேவ<?�. அ/ப$ நிcப� த ஆ< மகC�� சி4னராண� 
மாைல இ?வா�". இ/ப$ அறிவ��க/ப�ட�. 
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சி4னராண�ய�4 9ய�வர� ேசதி கா�?  த� ேபால/ பரவ�ய�. 

ராஜ�மார�க, சி திரேசனன�4 நா�ைட ேநா�கி வ�ைரதன�. 

சி திரேசனன�4 சி!கார/ப�$ன� வ�ழா� ேகால� P<$&த�. 

ம�க, த!க, ராஜ�மா	ைய ைக/ப�$��� அதி�Vடசாலி யா� எ4) ெத	� ெகா,ள 

ஆ�வமாக இ&தன�. 

வ�ழா ம<டப தி5 ம4ன4 சி திரேசன4 ந?நாயகமாக வ �(றி&தா4. அவ4 

ப�க தி5 ஒ&8ற� ப�ட � ராண��� ம)8ற� சி4னராண��� அம�தி&தன�. 

எ/ேபா�� இ5லாத அளவ�(� ராஜ/ப�ரதான�க@� ெபா� ம�க@� அரசைவ 

ம<டப தி5 திர<$&தன�. 

9ய�வர தி5 கல� ெகா,ள வத ராஜ�மார�க, #4 வ	ைசய�5 ஆட�பரமாக 

அம�தி&தன�. 

ஒBெவா& ராஜ�மாரC� த4Cைடய நா�$4 பர/8, ெச5வ வள�, இைவ 

எ5லாவ(ைற�� ப�$யலி�? ெகா<? வ� சி திரேசனன�ட� ெகா? தன�. 

உலக திேலேய வ�ைல மதி/ப(ற ஒ& அ	ய ைவர�க5ைல ெகா<? வ� 

சி4னராண�ய�4 கால$ய�5 ைவ தா4 ஒ& ராஜ�மார4. 

இ4ெனா&வ4 மாண��க!க, பதி�க/ப�ட மிக அழகிய சி�மாதன� ஒ4ைற� 

ெகா<? வதா4, தன� ெச5வ தி4 அைடயாளமாக. 

இைவ எ��ேம ராஜ�மா	ைய தி&/தி/ப? தவ�5ைல. ராஜ�மார�க, ஏமா(ற �ட4 

தி&�ப�ன�. 

அ/ேபா� இைளஞ4 ஒ&வ4 ம<டப தி(�, வதா4. 

அவ4 ைகய�5 ஓைல�9வ$ க�? ஒ4ைற ைவ தி&தா4. பா�/பத(� ஒ& 

ஏைழ/8லவ4 ேபால இ&தா4. 

"8லவேர.. இ4) 9ய�வர�.. நட�கிற� நாைள வா&!க, ச4மான� த&கிேற4.." 

எ4றா� ம4ன�. 

"நா4 ச4மான� ெபற வரவ�5ைல.. 9ய�வர தி5 கல� ெகா,ள வதி&�கிேற4.." 

எ4றா4 இைளஞ4. 
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"ந�.. எ4ன வ�ைலமதி/ப(ற ெச5வ� ெகா<? வதி&�கிறா'.." எ4) சி	 தப$ேய 

ேக�டா� ம4ன�. 

உடேன அத இைளஞ4 த4 ைகய�லி&த ஓைல�9வ$� க�ைட ம4னன�ட� 

ெகா? தா4. 

ஓைல� 9வ$� க�ைட சி4னராண�ய�ட� ெகா? தா� ம4ன�. சி4னராண� 9வ$ைய/ 

ப�	 தா,. தி&��ற, அ தைன�� அதி5 எGத/ப�$&த�. 

"நா4 ேக�ட� வ�ைல மதி/ப(ற ெச5வ�.. அழியாத ெச5வ�.. ஆனா5 ந� எ4ன�ட� 

ெகா? தி&/ப�.. தி&��ற,.." எ4றா, சி4னராண�. 

"ஆமா� இளவரசி.. இர<?� ஒ4)தாேன தி&��ற, க5வ�ய�4 அைடயாள�. எ5லா� 

ெச5வ தி+� க5வ�தா4 அழியாத ெச5வ�. வ�ைலமதி/ப(ற ெச5வ�" 

"அ� எ/ப$ அழியாத ெச5வ� ஆ��" எ4றா, சி4னராண�. 

"ந�!க, யா&�� ேவ<?மானா+� அ,ள�� ெகா?�கலா�. அ,ள அ,ள �ைறயாத� 

க5வ� ஒ4)தா4" எ4றா4. 

"ந�!க, ேபா�$ய�5 ெஜய� �வ��K�க,. ந�!க, யா� எ4) ெத	� ெகா,ளலாமா?" 

எ4றா, சி4னராண�. 

"அ,ள அ,ள� �ைறயாத ெச5வ ைத அ,ள�� ெகா?��� ஒ& ஆசி	ய4 நா4" 

எ4றா4 அவ4. 

க5வ� ேக,வ�கள�5 சிறத ஆசி	ய� சி4னமண� அழகி( சிறத சி4னராண���� 

தி&மண� ேகாலாகலமாக நடத�. 

சி4னமண��� சி4னராண��� சி!கார/ப�$ன தி5 பல ஆ<?க, அரசா<? பல 

ப,ள�கைள  திற� ம�கள�4 க5வ�� க<கைள  திறதன�. 

 

                   கி�Fணா! �டைவ ெகா�! 

பரமா� த �&�� சீட�க@� ெபா	 வா!கி� சா/ப��டப$ மட ���  தி&�ப�� 

ெகா<? இ&தன�. அ/ேபா�, ப�க �  ெத&வ�5 ெத&�: � ஒ4) நட�க 

இ&த�. அதி5 ந$/பத(காக, கி&Vண� ேவட� ேபா�?� ெகா<? அத வழியாக 

வதா� ஒ&வ�. 
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அவைர/ பா� த சீட�க,, நிஜமான கி&Vண� தா4 வ&கிறா� எ4) ந�ப�னா�க,. 

"அேதா பா&!க, �&ேதவா! கி&Vண பரமா மான வ&கிறா�!" எ4) �தி தா4 ம�$. 

"ஆமா� �&ேவ! ைகய�5 85லா!�ழ5 :ட ைவ தி&�கிறா�!" எ4றா4 மைடய4. 

பரமா� த&� அவைர� கட�, எ4ேற ந�ப�னா�! உடேன ந4றாக இ&த த4 

ேவV$ைய� கிழி � வ��?� ெகா<டா�! 

"சீட�கேள, ந�!க@� உ!க, �ண�கைள இேத ேபா5 கிழி �� ெகா,@!க," எ4றா� 

பரமா� த�. 

"8�  �ண�கைள� கிழி/பதா?" ஏ4 �&ேவ?" எ4) ேக�டா4, #gடா,. 

"8 தி ெக�டவேன! ஏ4 எ4) ேக�காேத. சீ�கிர� கிழி! அ/ேபா�தா4 நா� ஏைழக, 

எ4) அவ� ந�8வா�!" என ஆைணய��டா� பரமா� த �&. 

சீட�க, ஐவ&�, �&வ�4 க�டைள/ப$ க�$ய�&த ேவ�$கைள� கிழி �� கத5 

கதலாக ஆ�கினா�க,! 

உடேன பரமா� த� ேவகமாக� ெச4), கி&Vண� ேவட� ேபா�டவ� காலி5 வ�G� 

வண!கினா�! 

"பாMசாலி��/ 8டைவ ெகா? � மான� கா த கி&Vணா! அேத ேபா5 ந�தா4 

எ!க@��� ஆ@�� ஒ& 8டைவ ெகா? � எ!க, மான ைத� கா/பா(ற ேவ<?�!" 

எ4) ேவ<$னா� பரமா� த�. 

"�&ேவ! நம�� எத(�/ 8டைவ?" எ4) ேக�டா4 ம<?. 

"அதாேன?" நம�� ேவ�$ அ5லவா ேதைவ!" எ4றா4 Eட4. 

"கா�ேமக� க<ணா!" இதா, ெபா	! உ4 இVட� ேபா5 ெகா	!" எ4றப$ ெகாMச� 

ெபா	ைய  ததா4, ம�$. 

கி&Vண� ேவட� ேபா�டவ&�ேகா ஒ4)� 8	யவ�5ைல. "நா4 கட�, இ5ைல! 

என�� ேநரமாகிற�; எ4ைன/ ேபாகவ�?!க," எ4றா�. 

"க<ண ெப&மாேன! எ!கைள ஏமா(ற நிைன�காதி�க," என� ெகMசினா4, #�டா,. 

"க<ணா! அ4) �ேசல� ெகா? த அவைல ம�?� சா/ப��ட ந�, இத ஏைழ/ 

பரமா� த� த&� ெபா	ைய� சா/ப�ட  தய!�வ� ஏ4?" எ4றா� �&. 
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"ேகாபாலா ேகாவ�தா! தய� ெச'� ெகாMச� ெபா	ையயாவ� சா/ப�?" எ4றா4 

மைடய4. 

"ெபா	ைய� சா/ப�டாவ��டா5 வ�டமா�டா�க," எ4) நிைன �, ெகாMச� ெபா	ைய� 

சா/ப��டா� ெத&�: � ந$க�. 

"ெபா	 ெகா? தத(� ந4றி! நா4 ேபா' வ&கிேற4" எ4) நகர  ெதாட!கினா� ந$க�. 

"எ4ன? ெபா	ைய  தி4)வ��? 9�மா ேபாகிற��க,? எ!க@�� ேவ<$ய 

வர!கைள� ெகா?!க," எ4றா� பரமா� த�. 

"வரமா?" அெத4ன?" 

"ஆமா�! �ேசல� வ �? ெபா4னாக மாறிய� ேபால எ!க, மட#� த!கமாக மாற 

ேவ<?�. எ!� பா� தா+� ெபா(கா9க@�, ைவர!க@� மி4ன ேவ<?�!" 

எ4றா4. 

"எ!க, கத5 உைடக, ப�டாைடயாக மாற ேவ<?�" எ4றா4 #�டா,. 

"வர� தராவ��டா5 ஆைள வ�டமா�ேடா�!" எ4றா4 மைடய4. 

"ச	! ந�!க, நிைன தப$ேய நட��கடவ�!" எ4) அ&,8	வ� மாதி	 ைகைய� 

கா�$னா� ெத&�: � ந$க�. 

"ஆஹா! ெபா	��/ ெபா4 ெகா? த கி&Vணா! உ4 க&ைணேய க&ைண" எ4றப$ 

�&�� சீட�க@� அவ� காலி5 வ�G� வண!கினா�க,. 

"ஆைளவ��டா5 ேபா�� எ4) ெத&�: � ந$க� ஓ�ட� ப�$ தா�." 

"அ/பாடா! கட�ேளேய ேந	5 பா� � வ��ேடா�! அவ&� ஏமா� ேபா' வர� 

ெகா? � வ��டா�!" எ4றா� பரமா� த�. 

"�&ேவ! நா� மட ���/ ேபா��ேபா�, மடெம5‘� த!கமாக மாறி வ��$&���. 

மட� #G�� ெபா( கா9க, �வ�� கிட���! அதனா5 இன�ேம5 ந�!க, நட� 

ேபாக� :டா�!" எ4றா4 ம�$. 

"எ!காவ� ப5ல��� கிைட தா5 வா!கி வ�டலா�" எ4றா4 மைடய4. 

ேபா�� வழிய�5 ஒ&வ4 பாைட க�$� ெகா<? இ&தா4. அைத� க<ட #�டா,, 

"�&ேவ! இேதா பா&!க, P/ப5ல��! இைதேய வ�ைல�� வா!கி வ�டலா�!" 

எ4றா4 மைடய4. 
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பாைட க�$யவன�ட� ெச4ற ம�$, "இத/ ப5ல�� எ4ன வ�ைல?" எ4) 

வ�சா	 தா4. 

"இ� ப5ல�� இ5ைல" எ4றா4 பாைட க�$யவ4. 

"நா!க, ஒ4)� ஏமாள�க, அ5ல! இ� ப5ல�ேகதா4. உன�� ேவ<$ய பண� 

த&கிேறா�" எ4றா4 மைடய4. 

சீட�கள�4 ெதா5ைலைய/ ெபா)�காம5, "நா4 ேவ) ஒ4) ெச'� ெகா,கிேற4; 

ந�!க, இைத எ? �� ெகா,@!க," எ4றா4, அவ4. 

பரமா� த&� மகி7�சிேயா? பாைடய�5 ஏறி அம�� ெகா<டா�. 

இ&�ட  ெதாட!கிய��, #�டா, ெகா,ள�� க�ைடைய  *�கியப$ #4ேன 

நடதா4. ம(ற சீட�க, பாைடைய  *�கி வதன�. 

சிறி� *ர� வத��, "ஒேர தாகமாக இ&�கிற�" எ4றப$ பாைடைய இற�கி 
ைவ தா�க,, சீட�க,. 

ஐ� ேப&� த<ண �ைர  ேத$� ெச4றேபா�, பரமா� த� வ�ழி �� ெகா<டா�. "எ4ன? 

யாைர�ேம காேணா�?" எ4றப$ சீட�கைள  ேத$ ேவ) ப�க� ெச4றா�. 

அ/ேபா� அத வழியாக வத நா' ஒ4) பாைடய�5 ஏறி/ ப? �� ெகா<ட�. 

தி&�ப� வத சீட�கேளா, எைத�� கவன��காம5 பைழயப$ பாைடைய *�கி� 

ெகா<? 8ற/ப�டன�. 

மட ைத ெந&!கிய��, நா' வ�ழி �� ெகா<ட�. "ெலா,, வ," எ4) �ைர த�. 

அBவள�தா4! பாைடைய  "ெதா/" எ4) கீேழ ேபா�ட சீட�க,, "ஐையேயா! இெத4ன 

அதிசய�? ந� �& நாயாக மாறி இ&�கிறாேர!" என அலறினா�க,. 

"அத� கி&Vண� கட�, தா4 ஏேதா மதிர� ேபா�? வ��டா�!" எ4றா4 #�டா,. 

"ந� மட� :ட  த!கமாக மாறாம5, பைழயப$ அ/ப$ேய இ&�கிறேத!" எ4) 

��க/ப�டா4 ம<?. 

அ/ேபா� இ&�$5 வ�Gத$ � ஓ$வத பரமா� த�, "8 திெக�ட சீட�கேள! 

எ4ைன/ பாதி வழிய�ேலேய வ��? வ��? வ� வ��K�கேள!" என  தி�$னா�. 
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"�&நாதா!" அத� கி&Vண� கட�ைள ந�ப�ேனா�! அவ&� ெபா	 வா!கி  தி4) 

வ��?, ந�ைம� ைகவ��? வ��டாேரா!" எ4) ஒ/பா	 ைவ தன� சீட�க,. 

பரமா� த&� சீட�க@� ேச�� ெகா<? 8ல�ப�னா�!. 

 

                 ெசா�)க� எ(ற ேசாA* ;�ைட 

பரமா� த� எ!ேகா ெவள�ேய ெச4றி&தா�. சீட�க, ம�?� தி<ைணய�5 இ&தன�. 

அ/ேபா� 8eக4 ஒ&வ4 அ!ேக வதா4. தி<ைணய�5 ப? தப$, "அ/பாடா! 

இ/ேபா�தா4 ெசா��க தி5 இ&/ப� மாதி	 இ&�கிற�!" எ4) :றினா4. 

அைத� ேக�ட ம�$�� வ�ய/பாக இ&த�. "அ/ப$யானா5 ந�!க, ெசா��க� ேபா' 

இ&�கிற��களா?" எ4) ேக�டா4. 

"ேநராக அ!ேக இ&�தா4 வ&கிேற4!" எ4றா4 8@க4. 

"அேடய/பா! எ!களா5 சதிரேலாகேம ேபாக #$யவ�5ைல. ந�!க, எ/ப$� ெசா��க 

ேலாக� ேபா' வத��க,?" என� ேக�டா4, மைடய4. 

"ெசா��க தி5 யா� யா� இ&�கிறா�க,?" எ4) வ�சா	 தா4 #�டா,. 

"உ!க, �&���� �&வான ேசா() E�ைட அ!ேக தா4 இ&�கிறா�" எ4றா4 

8@க4. 

"அ/ப$யா? அவ� நலமாக இ&�கிறாரா?" எ4) ேக�டா4 ம<?. 

"ஊ��! ேப� தா4 ேசா() E�ைடேய தவ�ர ேசா()�ேக தாள� ேபா?கிறா�! கத5 

�ண�கைள� க�$� ெகா<?, ைப திய� மாதி	 தி	கிறா�! பா�/பத(�/ பாவமாக 

இ&�கிற�!" எ4றா4 8@க4. 

"Pேலாக தி5 இ&த ேபா� 9கமாக இ&தி&/பா�..... அ!ேக ேபா' இ/ப$� 

கVட/ப?கிறாேர!.. எ4) ��க/ப�டா4 Eட4. 

"ஐயா ந�!க, ம)ப$ ெசா��க ���/ ேபாவ ��களா?" எ4) ம�$ ேக�ட��, "ஓ 

நாைள�ேக ேபானா+� ேபாேவ4!" எ4றா4 8@க4. 

"அ/ப$யானா5, எ!கள�ட� இ&�கிற 8�  �ண�கைள எ5லா� த&கிேறா�. ெகாMச� 

பண#�, 9&�?� ெகா?�கிேறா�. எ5லாவ(ைற�� ெகா<? ேபா', எ!க, 

�&���� �&வ�ட� த� வ�?!க,." 
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"8@கேனா மகி7�சிேயா? "ச	" எ4) ச�மதி தா4. உடனþ ஐ� சீட�க@� ேபா�$ 

ேபா�?� ெகா<?, மட தி5 இ&த �ண�மண�க,, 9&�?, பண� Pராைவ�� எ? � 

வதன�. 

"ேபா�� வழிய�5 சா/ப�?!க," எ4) 8ள� சாத� ததா4 ம�$. 

எ5லாவ(ைற�� E�ைட க�$ எ? �� ெகா<ட 8@க4, ெசா��க� ேபாவதாக� :றி 
வ��?, ஓ�ட� ப�$ தா4. 

ெவள�ேய ெச4றி&த பரமா� த� தி&�ப� வதா�. "�&ேவ! ந�!க, இ5லாத சமய தி5 

:ட, நா!க, 8 திசாலி தனமான ெசய5 ெச'�,ேளா�" எ4) ெப&ைமேயா? 

ெசா4னா4 ம<?. 

உ!க, "�&நாதரான ேசா() E�ைட 9வாமி�� இன� கவைலேய இ5ைல!" எ4றா4 

Eட4. 

"ெசா��க தி5 இ&� ஆ, அC/ப� இ&தா�. அவ	ட� உ!க, �&���  

ேதைவயானைத எ5லா� ெகா? � அC/ப�ேனா�!" எ4) #�டா, ெசா4னா4. 

பரமா� த �&�ேகா ஒ4)� வ�ள!கவ�5ைல. தா!க, ெச'த கா	ய ைத சீட�க, 

வ�ள�கிய��, "அட/பாவ�களா! ஏ4 இ/ப$� ெச'த��க,?" என� �தி தா�. 

"நா!க, ந5ல� தாேன ெச'ேதா�?" உ!க, �&நாத� பசியா5 வாடலாமா?" எ4) 

ம�$ ேக�டா4. 

"#�டா,கேள! என��� �&நாதேர யா&� கிைடயா�! இ� ெத	யாதா உ!க@��? 

எவேனா உ!கைள ந4றாக ஏமா(றி வ��?/ ேபா' வ��டாேன!" எ4) பரமா� த� 

ெசா4ன��, சீட�க, எ5ேலா&� "தி& தி&" எ4) வ�ழி தா�க,. 

"சீட�கேள! ந�!க, ஏமாத�� ஒ& வைகய�5 ந5ல� தாேன! அேத தி�ட ைத/ 

பய4ப? தி, ந� ஊ� அரசைன நா� ஏமா(றி வ�டலா�!" எ4றா� பரமா� த�. 

அ/ேபாேத �&��, சீட�க@� அர<மைன��/ ேபானா�க,. 

"ம4னா! நா!க, ேந() ரா தி	 ெசா��க� ேபா' வேதா�. அ!ேக எ5ேலா&� 

ந4றாக இ&�கிறா�க,. ஆனா5 உ!க, தா தா ம�?� ப��ைச எ? �  தி	கிறா�!" 

எ4) 8@கினா�. 

"ஆமா� அரேச! ராஜ �?�ப தி5 ப�றதவ� இ/ப$/ ப��ைச எ?�கலாமா?" எ4) ம�$ 

ேக�டா4. 
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மைடயேனா, "அவைர/ பா� தா5 ப	தாபமாக இ&�கிற�!" எ4றா4. 

"நா!க, ம)ப$�� நாைள��� ெசா��கேலாகம� ேபாக/ ேபாகிேறா�. ஏராளமாக/ 

பண#� �ண��� உ!கள�ட� இ&� வா!கி வர� ெசா4னா�!" எ4) 8@கினா4 

#�டா,. 

"அ/ப$ேய உய�த இன� �திைரயாக இர<? வா!கி வர� ெசா4னா�" எ4) த,ள� 
வ��டா4, ம<?. 

"எ5லாவ(ைற�� எ!கள�ட� த� வ�?!க,. நா!க, ப திரமாக� ெகா<? ேபா'� 

ெகா? � வ�?கிேறா�!" எ4றா� பரமா� த�. 

அரசC�ேகா, ேகாப� ேகாபமாக வத�. 

"யார!ேக! இத ஆ) #�டா,கைள��, ஆ) நாைள��� சிைறய�5 த,@!க,!" 

எ4) க�டைள இ�டா4. 

"அரேச! நா!க, எ4ன தவ) ெச'ேதா�? ெச �/ேபான உ!க, தா தாதா4 எ!கைள 

அC/ப�னா�!" எ4) ஏமா(ற நிைன தா�, பரமா� த �&. 

அரசேனா, "யாைர ஏமா(ற/ பா��கிற��க,? இ4C� எ4 தா தா சாகேவ இ5ைலேய! 

இேதா உய�ேரா? தா4 இ&�கிறா�!" எ4) ெசா4னப$ ப�க தி5 அம�தி&த 

தா தாைவ� கா�$னா4. 

"ஐையேயா! அரச	4 தா தா ெச � வ��டாேர இ5ைலயா எ4) ெத	� 

ெகா,ளாமேலேய இ/ப$ வ� மா�$� ெகா<ேடாேம!" எ4) �&�� சீட�க@� 

அGதன�. 

 

                        உய��த ந�� 

ேசாழ நா�$4 தைல நகர� உைற_�. எ/ெபாG�� ஆரவாரமாக இ&��� அத நகர� 

அ4) அைமதியாக இ&த�. 

நகர வ �திய�5 #தியவ�க, இ&வ� சதி தன�. 

"# தனாேர! அரசைவய�5 இ&�தாேன வ&கிற��. ஏேதேதா த�ய ெச'திகைள� 

ேக,வ�/ ப?கிேறாேம. ம�க, :�டமாக அG� 8ல�8கிறா�கேள. நாெட!�� இேத 

ேப�சாக உ,ளேத. உ<ைமயா?" 
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"இளவழகனாேர! ந�!க, ேக,வ�/ப�ட ெச'தி உ<ைமதா4. அதனா5தா4 ேசாழ நாேட 

அவல தி5 ஆ7� உ,ள�. நகர வ �திகள�5 எ!�� அGைக ஒலி ேக�கிற�." 

"# தனாேர! எ5லா� அறிதவ� ந�!க,. அரசைவய�5 எ4ன நிக7த�? வ�ள�கமாக� 

ெசா5+!க,." 

"த4மான� மி�கவ� ந� அரச�. 8த5வ�களா5 மான தி(� இG�� வ� வ��டதாக� 

க&�கிறா�. அதனா5தா4 வட�கி&� உய�� வ�?� #$��� வ� வ��டா�." 

"எ!� தா4 தைத��� ைமத�க@��� ப�ண�� இ5ைல." 

"இளவழகனாேர! ந� அரச� ந�திெநறி தவறாதவ�. வ �ர� மி�கவ�. எ5லா நா�? 

அரச�க@� மதி �/ ேபா()� ந(ப<பாள�. 

ஆனா5 அவ&��/ ப�றத ம�க, இ&வ&ேம த�யவ�களாக உ,ளன�. அவ�கைள  

தி& த அரச&� த�மாலான #ய(சி ெச'தா�. #ய(சி பய4 ஏ�� தர வ�5ைல. 

த�யவ�களான அவ�க, தைதையேய ெவ)�க  ெதாட!கினா�க,." 

"நா�? ம�க, எ5ேலா&� அறித ெச'திதாேன இ�." 

"இளவழகனாேர! இ/ப$ நட��� எ4) யா&� எதி�பா��கவ�5ைல. ந� அரசைர 

எதி� தன� அவ� ம�க,. அவ&ட4 ேபா� ெச'ய  �ண�� வ��டா�க,. 

அத  த�யவ�க@�� ஆதரவாக/ 85ல�க, சில&� �ைண நி4றன�. 

இைத� ேக�ட அரச� ேகாப தா5 �$ தா�. 

"எ4ைனேய எதி��க  �ண�� வ��டா�களா எ4 ம�க,? அவ�கைள இத வா@�� 

இைரயா��ேவ4" எ4) ேபா&�� எGதா�. 

சின� ெகா<ட அவைர/ 8லவ� 85லா(i� எய�(றியனா� த? தா�." 

"# தனாேர! த�யவ�கைள� ெகா4) ஒழி/ப� அரச ந�திதாேன. எத(காக/ 8லவ� 

எய�(றியனா� �)�கி�டா�. அவ� எ4ன ெசா4னா�.?" 

"அரேச! ந�!க, யாேரா? ேபா	ட� ெச5கிற��க,? உ!க, ம�க@டனா? உ!க@��/ ப�4 

ஆ�சி�� உ	யவ�க, அவ�க,தாேன. 

அவ�கைள ெவ4ற ப�4 யா&�� இத நா�ைட  தர/ ேபாகிற��க,? 

இத ெவ(றியா5 உ!க@��/ 8க7 வ&மா? ேபா	5 த4 ம�கைளேய ெகா4றா4 

ேசாழ4. இ/ப$ தா4 உலக� உ!கைள ஏ9�. இத/ ேபா	5 ேதா(றாேலா மாறாக/ 

பழிதா4 உ!கைள� IG�. 
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நா4 ெசா5வைத எ<ண�/ பா&!க,. ேபா	5 ெவ4றா+� பழிதா4. ேதா(றா+� 

பழிதா4 எ4றா� எய�(றியனா�." 

"# தனாேர! இைத� ேக�ட அரச� எ4ன ெச'தா�?" 

"ேகாப ைத அட�கி� ெகா<ட அவ� சிதைனய�5 ஆ7தா�. 

"8லவேர! ந�!க, ெசா4ன� உ<ைமதா4. நா4 ேபா‘	5 ெவ(றி ெப(றா+� 

ேதா(றா+� பழி�� ஆளாேவ4. இதிலி&� நா4 மAள வழிேய இ5ைல.எ4 ம�கள�4 

ெபா&தா� ெச'ைகய�னா5 பழி�� ஆளாகிவ��ேட4. இத/ பழி ந�!க வட�கி&� 

உய�� �ற�க/ ேபாகிேற4. எ4 #$வ�5 எத மா(ற#� இ5ைல" எ4) உ)தி�ட4 

ெசா4னா�." 

"ஆ! ந� அரசரா அ/ப$� ெசா4னா�?" 

"அரச� ெசா4னைத� ேக�? அைவய�5 இ&த எ5ேலா&� கல!கி வ��டன�." 

"# தனாேர! வட�கி& தா5 எ4றா5 எ4ன?" 

"ெப	யவ�க, த!க, மானேம ெப	� எ4) க&�வா�க,. மான தி(�� சிறி� இழி� 

வதா+� உய�ைர வ�ட  �ண�வா�க,. அ/ப$ உய�ைர  �ற�கி4ற #ைற�� 

வட�கி& த5 எ4) ெபய�. 

வட�கி& த+�� ஏ(ற இட ைத  ேத�� எ?/பா�க,. அ!ேக வட�� ேநா�கி 
அம�வா�க,. உ<ணா ேநா48 இ&� உய�ைர வ�?வா�க,.அ� ம�?� அ5ல. 

அவ&�காக உய�ைர வ�ட #4வ&பவ�க@� அவேரா? வட�� இ&/பா�க,." 

"# தனாேர! உ<ணா ேநா�ப�&� உய��வ�?� #ைறயா வட�கி& த5. மிக� 

க?ைமயாக உ,ளேத." 

"இளவழகனாேர! அரச� வட�கி&��� இட ைத/ 8லவ� ெபா தியா� ேத�� எ? தா�. 

அரச&� அ!ேக ெச4) வட�கி&�க அம�� வ��டா�. 8லவ�க, பல&� அவ&ட4 

ெச4) வ��டன�. 

ெச'தி அறித ம�க@� :�ட� :�டமாக� ெச4) ெகா<$&�கிறா�க,." 

"# தனாேர! ந� அரச	4 ெப&ைம யா&�� வ&�? வட�கி&��� ேபா�� ந<ப�க, 

Iழ இ&�கிறாேர." 

"இளவழகனாேர! நாC� அரச&ட4 வட�கி&�க தா4 ெச5கிேற4" எ4) 8ற/ப�டா� 

# தனா�. 

வட�கி&/பத(காக/ ெப	ய திடைல  ேத�� எ? � இ&தா�க,. 

அத4 ஒ& ப�க தி5 ேகா/ெப&M ேசாழ4 அம�� இ&தா�. அவ� அ&ேக 8லவ� 

ெபா தியா� உ,ளா�. பல 8லவ�க, ெந&�கமாக அம�� இ&�கி4றன�. 

திட5 #Gவ�� ம�க, :�டமாக அம�� உ,ளன�. 

"அரேச! இBவள� ெப	ய திடலி5 எ தைன ேப� எ4) பா&!க,. எ5ேலா&� 
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ெந&�கமாக அம�� உ,ளன�. நா�? ம�கள�4 உ,ள ைத� கவ�தவ� ந�!க,. 

அத(� இ�ேவ ந5ல சா4)" எ4றா� ெபா தியா�. 

"ெபா தியாேர 8லவ�க, பல&� எ4Cட4 ெந&�கமாகேவ அம�� உ,ள ��க,. 

வட�கி&��� ேபா�� உ!க@ட4 இல�கிய� 9ைவ Lக&கி4ேறேன. எ4 வா7வ�5 

ெப&� ேபறாக� க&�கி4ேற4. 

எ4 ேவ<?ேகா, ஒ4). என�காக ந�!க, அைனவ&� ஓ� உதவ� ெச'ய ேவ<?�." 

அ!கி&த 8லவ�க, திைக தன�. 

"அரேச! எ!கைள வட�கி&�க ேவ<டா� எ4) ெசா5லி வ�டாத��க,. உ!க, க�டைள 

ேவ) எ�வாக இ&தா+� நிைறேவ()கிேறா�" எ4றா� ெபா தியா�. 

"8லவ�கேள! ெப&�8லவ� ப�சிராைதயா� எ4 உய�� ந<ப�. நா4 வட�கி&��� 

ெச'தி அறித�� அவ� இ!ேக ஓ$ வ&வா�. அவ&�� எ4 அ&ேக ஓ� இட� ஒ��கி 
ைவ�!க,. இ� எ4 ேவ<?ேகா," எ4றா� அரச�. 

இைத� ேக�? எ5ேலா&� வ�ய/8 அைடதன�. 

"அரேச! ந�!க, ெசா5வ� பா<$ய நா�?/ 8லவராகிய ப�சிராைதயாைர தாேன. அவ� 

த� ஊராகிய ப�சிைர வ��? அதிக� ெவள�ேய வத� இ5ைல. 

பல ஊ�க, 9()� 8லவ�க, நா!க,. அவ� ெபயைர தா4 ேக�? இ&�கிேறா�. 

அவைர ேந	5 பா� த� இ5ைல. அவ� ந� ேசாழ நா�$(� வ&ைக தததாக�� 

என��  ெத	ய வ�5ைலேய" எ4) ேக�டா� ெபா தியா�. 

"ந�!க, ெசா5வ� உ<ைமதா4. ப�சிராைதயா� ந� ேசாழ நா�$(� வ&ைக தத� 

இ5ைல. நாC� பா<$ய நா�$(�� ெச4ற� இ5ைல. நா!க, இ&வ&� ஒ&வைர 

ஒ&வ� ேந	5 சதி த�� இ5ைல." 

"அரேச! ந�!க@� ப�சிராைதயா&� சதி த� இ5ைல எ4கிற��க,. ேபசி/ 

பழகவ�5ைல எ4கிற��க,. 

உ!க@�காக வட�கி&� உய�� வ�ட அவ� இ!ேக வ&வா�. அவ&�� இட� ஒ��கி 
ைவ�!க, என� ெசா5கிற��க,. அவ� இ!ேக வ&வாரா? எ!களா5 ந�ப 

#$யவ�5ைலேய" எ4) ேக�டா� ெபா தியா�. 

"ெபா தியாேர! நாC� ப�சிராைதயா&� உ,ள� ஒ4)ப�ட உய�� ந<ப�க,. 

எ4Cைடய உ,ள� அவ� அறிவா�. அேத ேபால அவ&ைடய உ,ள ைத நா4 

அறிேவ4. ந5ல ந�ப�(�, உய�த ந�ப�(�/ ேபசி/ பழக ேவ<?மா?" 

"அரேச! ேபசாம5 பழகாம5 ந�8 எ/ப$ வளர #$��? உ!க, ெப&ைமைய�� 

8கைழ�� ப�சிராைதயா� அறி� இ&�கலா�. அேத ேபால அவ&ைடய 

8லைம�சிற/ைப ந�!க, அறி� இ&�கலா�. 

இ&வ&� ஒ&வ� மA� ஒ&வ� மதி/8 ெகா<$&�கலா�. இத� Iழலி5 அவ� 
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உ!க@�காக வட�கி&�க வ&வா� எ4கிற��கேள. இைத எ4னா5 ந�ப 

#$யவ�5ைல." 

"ெபா தியாேர! ப�சிராைதயா� எ4ைன ந<பனாக வ�ள� �/ பாட5 எGதி உ,ளா�. 

நாC� அவ&�� மட5 எGதி உ,ேள4. மட5 வழியாக நா!க, இ&வ&� ஒ&வைர 

ஒ&வ� ந4� அறிேவா�. 

ந5ல ந�ப�(�/ 8ண��சி பழ�த5 ேவ<டா. இ� உ!க@��  ெத	யாதா? என�காக 

உய�ைர வ�ட ப�சிராைதயா� இ!ேக வ&வா�. இ� உ)தி. எ4 அ&கி5 அவ&�� ஒ& 

இட� ஒ��கி ைவ�!க,." 

"அரேச! ப�சிராைதயா� இ!� வ&வதாக ைவ �� ெகா,ேவா�. ந�!க, வட�கி&��� 

ெச'தி அவைர அைடய இர<? தி!களாவ� ஆ��. இ5ல� கடைமகைள எ5லா� 

ஒG!� ெச'ய ேவ<?�. அத4 ப�றேக அவ� 8ற/பட #$��. இ!� வர ேம+� சில 

நா�க, ஆ��. 

அத(�, ந�!க, வ�<Xலக� ெச4) வ�?வ ��க,. அவ� வதா+� உ!கைள� 

சதி�க #$யா�. 

இ!�,ள இட ெந&�க$ உ!க@�ேக ெத	��. இத� Iழலி5 உ!க@�� அ&கி5 

அவ&�� இட� ஒ��க ேவ<?மா?" 

"ெபா தியாேர! எ!க, ந�ப�4 ஆழ ைத ந�!க, அறியவ�5ைல. அவ&ைடய 

வ&ைக�காக எ4 உ,ள� �$/ப� என�� தா4 ெத	��. எ4 உய�� ந<ப� வளமான 

கால தி5 சதி�காம5 இ&� இ&�கலா�. இ/ெபாG� எ4ைன� காண ஓேடா$ 

வ&வா�." 

"அரேச! எ4ைன ம4ன��!க,. இட ெந&�க$யா5தா4 ம) �/ ேபச ேவ<$ வத�. 

உ!க@�� அ? ேத ப�சிராைதயா&�� இட� ஒ��கி உ,ேளா�. இ/ெபாG� 

உ!க@�� மகி7�சிதாேன." 

"மகி7�சி ெபா தியாேர! எ4 ம�க, மA� ெகா<ட ப�ண��. அதனா5 ஏ(ப�ட 

Iழ5களா5 உ!கைள மற� வ��ேட4. 

உ!க, மைனவ� க&�() இ&/பதாக மகி7�சி�ட4 ெசா4ன��கேள. �ழவ� ப�ற� 

வ��டதா? ஆ< �ழவ�யா? ெப< �ழவ�யா?" 

"அரேச! ெப(ற மகைவ/ பா�/பதா ேப)? உ!க@ட4 உய�� வ�?வேத ெப&� ேப)." 

"ெபா தியாேர! வட�கி&��� மர8 உ!க@��  ெத	� இ&��ேம. யா� யா� 

வடககி&�கலா�. யா� யா� :டா� எ4ற வ�தி ெதள�வாக உ,ளேத. 

தி&மண� ஆகாதவ�க,. க&�(ற மைனவ�ைய உைடயவ�க,. அவ� வ&வாையேய 

ந�ப� இ&��� �?�ப தின�. இ/ப$/ப�டவ�க, வட4கி& த5 :டா�. 

வட�கி&/பவ�க, இ5ல� கடைமகைள நிைறேவ(றியவ�களாக இ&�க ேவ<?�. 
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மான தி(� இG�� வததா5 நா4 வட�கி&�கிேற4. இ5ல� கடைமகைள 

நிைறேவ(றியவ�க, ம�?ேம எ4Cட4 வட�கி&�க ேவ<?�." 

"அரேச! வட�கி&��� மரைப நா4 ந4� அறிேவ4. இ&தா+�." 

"மைனவ� க&�() இ&��� நிைலய�5 எ/ப$ இ!� வத��? இதனா5 என�� தாேன 

பழி வ� ேச&�. உடேன இ!கி&� 8ற/ப?!க,. மகவ�4 அழகிய தி&#க ைத/ 

பா&!க,. தமி7/ ெபய� I�?!க,. உ!க, மைனவ���� உறவ�ன�க@��� ஆ)த5 

ெசா5+!க,. இ5ல� கடைமகைள நிைறேவ(றிய மகி7�சிய�5 இ!ேக வ� 

வட�கி&!க,." 

"அரேச! அறெநறிகைள வ�தி#ைறகைள� ெசா5லி எ4ைன இ!கி&� அC/ப� 
வ�டாத��க,. உ!க@டேனேய வட�கி&� உய��வ�ட வ�&�8கிேற4. எ4 

எ<ண தி(� மாறாக நட� ெகா,ளாத��க,. இ� எ4 அ48 ேவ<?ேகா,." 

"ெபா தியாேர! ந�!க, எ4ன ெசா4னா+� ஏ()� ெகா,ள மா�ேட4. இ5ல/ 

ெபா)/8கைள நிைறேவ(றிய ப�4னேர வட�கி&�க ேவ<?�. எ4 மA� உ!க@�� 

உ<ைமயான அ4ப�&தா5 இ5ல தி(�� ெசா5+!க,. ப�ற��� �ழைதய�5 

தி&#க ைத� க<? மகிG!க,. இ5ல� கடைமகைள #$ � வ��? இ!ேக 

வா&!க,. இ� எ4 அ48� க�டைள." 

"அரேச! உ!க, அ4ைப மA)� ஆ(ற5 என�� இ5ைல. இ/ெபாGேத எ4 

இ5ல தி(�� ெச5கிேற4. நா4 மA<?� இ!�  தி&�ப� சில தி!க, ஆ��. 

அ/ெபாG� ந�!க, வ�<Xலக� ெச4றி&/பH�க,. உ!க, தி&#க ைத எ4னா5 

காண இயலா�. உ!க, நிைனவாகேவ இ!ேக வட�கி&� உய�� வ�?ேவ4" எ4) 

க<ண�� வழிய 8ற/ப�டா� ெபா தியா�. 

ேகா/ெப&M ேசாழC� 8லவ�க@� அவைர வழியC/ப� ைவ தா�க,. 

ேகா/ெப&M ேசாழ4 வட�கி&��� ெச'தி எ!�� பரவ�ய�. நா,ேதா)� பல� அ!� 

வ� வட�கி&தன�. 

சில நா�கள�5 ேகா/ெப&M ேசாழ4 உய�� �றதா�. வட�கி&த இட திேலேய 

அவைர ந5லட�க� ெச'தா�க,. அ!ேக ந?க5 ந�டா�க,. அவேரா? 

வட�கி&/பவ�க@� ஒBெவா&வராக இறதன�. 

E4) தி!க, கழித�- 8லவ� ெபாதியா� அ!� வதா�. வட�கி&��� ெப	யவ�க, 

சில� அவைர வரேவ(றா�க,. தம�� உ	ய இட தி5 அவ� அம�தா�. 

ேகா/ெப&M ேசாழCட4 உய�� �ற�க இயலவ�5ைலேய" எ4) கல!கினா�. 

"ஆ! ந<பேன! ந(ப<பாளேன! உலக� ேபா()� 8கேழாேன! மானேம ெப	ெத4) 

உய�� �றதாேய! உ4 8க7 உல� உ,ளள�� நிைல � நி(�ேம! 
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கடைமகைள #$ � வ��? வர� ெசா4னாேய! அ/ப$ேய வ� வ��ேட4. எ4ைன 

வ��? எ!ேக ெச4றா'? 

இற��� ேபா� அ&கி5 இ&��� ேப) கிைட�க வ�5ைலேய. ெகா$யவனாகி 
வ��ேடேன. 

காலேன! ந<ப4 இ5லாம5 நா4 உய�� வா7ேவனா? எ4 உய�ைர�� உடேன எ? �� 

ெச5" எ4) 8ல�ப�னா� அவ�. 

அ!கி&த ெப	யவ� ஒ&வ�, "8லவேர! உ!க@�� அறி�ைர :)� த�தி என�� 

இ5ைல. மான தி4 ெப&ைம கா�க உய�� வ��டா� ந� அரச�. நா#� அவ&�காக 

உய�ைர வ�ட வ� உ,ேளா�. 

இ!ேக அGைக ஒலிேயா 8ல�ப5 ஒலிேயா ேக�க ேவ<டா�. 

ந� அரசைர/ ப(றிய இன�ய நிைன�கைள� ெசா5+!க,. வா7�ைகய�4 உ<ைம 

நிைலய�ைன வ�ள��!க,. ந5ல அறி�ைரகைள வா	 வழ!�!க,. அவ(ைற� 

ேக�?� ெகா<ேட நா!க, ெப&மித �ட4 உய�� வ�?கிேறா�" எ4றா�. 

"ெப	யவேர! ம4ன��!க,. எ5ைல மAறிய உண��சிய�5 எ4ேனேய மற� வ��ேட4. 

உ!க, அறி�ைர�� ந4றி. உய�த �றி�ேகா@�காக இ!ேக உய�� வ�ட 

வ�,ேளா�. அG� 8ல�ப� அத4 மதி/ைப� �ைற�க மா�ேட4. 

நிைலயான ெம'/ ெபா&,கைள/ ப(றி இன� நா� உைரயா?ேவா�. சா�� ேபா�� 

இன�ைமயாக� சாேவா�" எ4) உண��சி ெபா!க� ெசா4னா� ெபா தியா�. 

ம)நா, அ!ேக ெப	யவ� ஒ&வ� வதா�. 

அறிஞைர/ ேபால அவ� ேதா(ற� இ&த�. ந�<ட பயண� ெச'தவைர/ ேபால� கா�சி 
அள� தா� அவ�. 

வட�கி&��� ேபால� கா�சி அள� தா� அவ�. 

"மதி/ப�(� உ	யவைர/ ேபால இவ� ேதா(ற� உ,ள�. யா� எ4) ேக�ேபா�" எ4) 

நிைன தா� ெபா தியா�. எG� அவைர வரேவ(றா�. 

"ெப	யவேர! ந�!க, யா�? எ!கி&� வ&கிற��க,? ெசா5+!க,? அ/ெபாG�தா4 

உ!க@�� உ	ய இட ைத ஒ��க #$��" எ4றா� ெபா தியா�. 

"ஐயா! நா4 பா<$ய நா�?/ 8லவ4. எ4 ஊ� ப�சி�. ப�சிராைதயா� எ4) எ4ைன 

அைழ/பா�க,. உய�� ந<ப� ேகா/ெப&M ேசாழ4 வட�கி&��� ெச'தி கிைட த�. 

வட�கி&� உய�� �ற�க நாC� இ!� வேத4." 
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"ஆ! தமி7 :)� ந5+லக� ேபா()� ெப&�8லவ� ப�சிராைதயாரா ந�!க,? 

பா<$ய4 அறி�ைட ந�ப� ம�கள�ட� அதிக வ	 வா!கினா4. அவC�� அறி�ைர 

ெசா5வத(காக� "கா'ெந5 அ) �" எ4ற பாடைல பா$ன ��கேள? அரச�க, எ/ப$ வ	 

வா!க ேவ<?�. இத(� இல�கணமாக அத/ பாடைலேய பய4 ப? �கிறா�கேள." 

"ந�!க, ெசா4ன அ தைன��� உ	யவ4 அ$ேய4தா4. அ4ப�4 மி�தியா5 பல� 

எ4ைன இ/ப$/ 8க7கிறா�க,. ந�!க, யா� எ4) ெசா5ல வ�5ைலேய?" 

"ெப&�8லவேர! எ4 ெபய� ெபா தியா�." 

"8லவ� ெபா தியாரா! எ4 உய�� ந<ப&�� எ5லாமாக இ&தவரா? உ!கைள� 

சதி��� ேப) கிைட��� எ4) கனவ�+� நிைன�க வ�5ைல. ேகா/ெப&M 

ேசாழCட4 ந�!க@� உய�� �ற� இ&/பH�க, எ4) நிைன ேத4." 

"ந�!க, நிைன த� ேபால தா4 நடதி&�க ேவ<?�. எ4 மைனவ� க&�() 

இ&தா,. அவ, மக� ஈ4ற ப�ற� வ&மா) அரச� க�டைள இ�டா�. 

"எ4 இ5ல� கடைமகைள #$ � வ��ேட4. வட�கி&�க ேந() தா4 இ!� 

வேத4. அ/ப$ நடத�� ந5லத(� தா4 அதனா5 உ!கைள� சதி��� ேப) 

ெப(ேற4." 

ேகா/ெப&M ேசாழ4 தம�� அ&கிேலேய உ!க@�� இட� ஒ��கி ைவ �,ளா�. 

ந�!க, இ!ேக அமரலா�." 

"ெபா தியாேர! எத இட�? கா�?!க,." 

"எ4 அ&கி5 உ,ள இத இட�தா4." 

ப�சிராைதயா� அத இட தி5 அம�தா�. 

அ&கி&த ம(ற 8லவ�க, அவைர வ�ய/8ட4 பா� தா�க,. 

ெபா தியா� தய�க �ட4 "ெப&� 8லவேர! என�� ஓ� ஐய�?" எ4) ேக�டா�. 

"எ�வாக இ&தா+� தய!காம5 ேக@!க,." 

"நா4 ேகா/ெப&M ேசாழC�� ெந&!கிய ந<ப4. நா4 அவைர/ ப�	தேதா அவ� 

எ4ைன/ ப�	தேதா இ5ைல. நா4 அறி� ேகா/ெப&M ேசாழைன ந� சதி தேதா 

ேபசியேதா இ5ைல. 

உ!க, ெப&�8லைமைய/ அவ� அறி� இ&�கலா�. அவ&ைடய வ,ள4ைமைய/ 

ப(றி�� 8லைமைய/ ப(றி�� ந�!க, ேக�$&�கலா�. ஒ&வைர ஒ&வ� 

அறியாமேல ந�8� ெகா<$&�கலா�. மட5 வழியாக இ&வ� ந�8� வள�தி&�க 

வா'/8 உ<?. 

பா��கலா�. பழகாம5 உ!க, இ&வ&��� ெந&!கிய ந�8 எ/ப$ மல�த�? என�� 

வ�ய/பாக உ,ள�." 
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"ெபா தியாேர! உய��தா4 ந�ப�(� அ$/பைட. ேப9வ�� பழ�வ�� ந�ப�4 

ெவள�/பா?க,. உ,ள தா5 கல/பேத உய�த ந�8. 

நாC� ேகா/ெப&M ேசாழC� உ,ள தா5 ஒ4)ப�? இ&ேதா�. ஆனா5 உடலா5 

ப�	�க/ப�? இ&ேதா�. ந�<ட ெதாைல� எ!கைள� சதி�க இயலாம5 த? த�. 

அதனா5 எ4ன? உ,ள� ஒ4)ப�ட நா!க, மட5 வழியாக உண��கைள/ ப	மாறி� 

ெகா<ேடா�. 

அவ� உ,ள ைத நா4 அறிேவ4. எ4 உ,ள ைத அவ� அறிவா�. இைணத எ!க, 

உ,ள!க, கால தாேலா நா�டாேலா ப�	�க/ ப?வன அ5ல" எ4றா� ப�சிராைதயா�. 

"8லவேர! உ!கைள வ�ய/பதா? அ5ல� ேகா/ெப&M ேசாழைன வ�ய/பதா? யாைர 

வ�ய/ப� எ4) 8	யாம5 �ழ�ப� நி(கிேற4." 

"ெபா தியாேர! எ4ன ெசா5கிற��?" 

"எ4Cட4 வட�கி&� உய�� �ற�க/ ப�சிராைதயா� வ&வா�. அவ&�காக எ4 

அ&ேக ஓ� இட� ைவ�!க, எ4றா�. நா!க, ேகா/ெப&M ேசாழன�ட� எBவளேவா 

ம) � உைர ேதா�. ஆனா5 அவேரா ந�!க, இ!ேக வ&வ ��க, எ4) உ)தி�ட4 

ெசா4னா�. 

அவ� ெசா4ன� ேபாலேவ ந�!க@� இ!ேக வதி&�கிற��க,. இ&வ	5 யா� ெசயைல 

வ�ய/ப� எ4) தா4 �ழ/ப�." 

"ெபா தியாேர! ஒ&வ� உ,ள ைத இ4ெனா&வ� அறிவேத உ<ைம ந�8. இதி5 

வ�ய/பத(� எ4ன உ,ள�?  

எ4 ந<ப� வட�கி&��� ெச'திைய� ேக,வ�/ப�ேட4. 

நா4 ெச'ய ேவ<$ய இ4றியைமயா� கடைமகைள வ�ைர� #$ேத4. இ!� 

வேத4 அத(�, எ4 உண�� ந<ப� வ�<Xலக� ெச4) வ��டா�. 

காணாமேல காத5 எ4பா�க,. ப�ற� சதி � உைரயா$ மகி7வா�க,. எ4 நிைலைய/ 

பா&!க,. எ4 உய�� ந<பைர நா4 இ�வைர சதி த� இ5ைல. 

அவ&ைடய உ,ள ைத அறிேவ4. அவ� ேதா(ற� எ/ப$ இ&��� எ4பைத அறிேய4. 

இ!� வத�� அவைர� சதி�க இயல வ�5ைல. 

எ4 வ&ைக�காக அவ� வ�<Xலகி5 ஆவ+ட4 கா தி&/பா�. வ�ைரவ�5 எ4 உய�� 

ந�!க ேவ<?�. எ4 ந<பைர� சதி � மகிழ ேவ<?�. இ�தா4 எ4 ஆவ5" எ4றா� 

ப�சிராைதயா�. 

"ப�சிராைதயாேர! ந�!க@� ேகா/ெப&M ேசாழC� சிறத ந�ப�(� எ? �� 

கா�டாக  திக7கிற��க,. இன� இத உலகேம உ!க, ந�ைப/ ேபா(றி/ 8கழ/ 
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ேபாகிற�. உ!க, இ&வ� 8கG� எ4)� நிைல � நி(��. உ!க, கால தி5 வாG� 

ேப) ெப(றைத எ<ண� நா!க, மகி7�சி அைடகிேறா�" எ4றா� ெபா தியா�. 

1. "எ<ண�5 கா�சி ய�ைளேயா� ேதா(ப�4 

நி4ெப&M ெச5வ� யா��ெகM 9ைவேய 

அம�ெவM ெச5வ ந�யவ�� �ைலய�4 

இகGந &வ/ப/ பழிெயM 9ைவேய 

(8றநாa()/ பாட5 212, அ$க, 15 #த5 18 வைர, 85லா(i�, எய�(றியனா� 

பா$ய�). 

2. வட�கி& த5: - வட�கி& தலாவ� ஊ�/ 8ற ேத 

தன�ய�ட!க<? அற#ைர��� சா4ேறா� 8ைடIழ/ 

85ைல/ பர/ப� அத4 மAதி&� உ<ணா ேநா48 

ேம(ெகா<? அற!:)� தவ� ெச'தலா��. 

(8றநாa) - இர<டா� ெதா�தி - ஒளைவ 9. �ைரசாமி/ ப�,ைள உைர - கழக 

ெவள�யH?) 

3. ெத4ன� ெபா&/ப ன4னா� ?,@� 

ப�சிேரா ென4பெவ4 Cய�ேரா� 8நேன 

ெச5வ� காைல நி(ப�C� 

அ5ல( காைல நி5லல4 ம4ேன 

(8றநாa()/ பாட5 215, பாட5 அ$க, 6 #த5 10 வைர) 

4. இைச மரபாக ந�8� கதாக 

இைனயேதா� காைல யH!� வ&த5 

வ&வ ென4ற ேகான� ெப&ைம�� 

அ�பG தி4றி வதவ னறி�� 

வ�ய ெதா)� வ�ய ெதா)� ய�/ப�ற த4ேற 

(8றநாa()/ பாட5 217, பாட5 அ$க, 5 #த5 9 வைர) 

 

                          5ைன ப�ர�! 

#4ெனா& கால தி5 உழவ4 ஒ&வ4 Pைன ஒ4ைற வள� � வதா4. கிழடாகி/ 

ேபான அத/ Pைனயா5 எலிகைள/ ப�$�க #$யவ�5ைல. 

இத/ Pைனயா5 எத/ பயC� இ5ைல. இைத� கா�$5 வ��? வ�?ேவா�, எ4) 

நிைன தா4 அவ4. அ/ப$ேய அைத� கா�$5 வ��?வ��? வதா4. 
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அ!ேக உலவ�� ெகா<$&த� Pைன. ெப< ந	 ஒ4) அைத/ பா� த�. 

"ஐயா! தா!க, யா�? இ/ெபாG� தா4 த!கைள #த4 #ைறயாக/ பா��கிேற4" 

எ4) ேக�ட� அ�. 

"நா4 Pைன ப�ர8" எ4) க�பHரமாக� ெசா4ன� Pைன. 

அத4 அழகி+� க�பHர தி+� மய!கிய� ந	. "ஐயா! எ4ைன  தி&மண� ெச'� 

ெகா,@!க,. உ<ைம�,ள மைனவ�யாக நா4 நட� ெகா,ேவ4. உ!க, 

வ�&/ப!கைள எ5லா� நிைறேவ(றி ைவ/ேப4" எ4ற�. 

Pைன�� தி&மண தி(� ஒ/8� ெகா<ட�. இர<$(�� தி&மண� நடத�. 

தா4 ெசா4னப$ேய நடத� ந	. தன�ேய ெச4) ேகாழி� �M9கைள/ ப�$ � வ&� 

Pைன�� உ<ண� ெகா?���. சில சமய� அ� ப�$ன�யாகேவ கிட���. 

ஒ& நா, உண� ேதட� ெச4ற� ந	. வழிய�5 அைத #ய5 ஒ4) சதி த�. 

"ந<பேன! உ4 வ ��$(� நா4 வரலா� எ4) இ&�கிேற4. எ/ெபாG� வ&வ�?" 

எ4) ேக�ட� #ய5. 

"எ4 வ ��$(� வ&� எ<ண ைத வ��?வ�?. அ!ேக Pைன ப�ர8 இ&�கிறா�. அவ� 

ெகாgரமானவ�. உ4ைன� க<டா5 ஒ& ெநா$ய�5 ெகா4) தி4) வ�?வா�" எ4ற� 

ந	. 

அ!கி&� ஓ$ய #ய5 வழிய�5 ஓநாைய� சதி த�. "உன��� ெச'தி ெத	�மா? 

ந	ய�4 வ ��$5 Pைன ப�ர8 இ&�கிறாரா�. அவ� மிக� ெகாgரமானவரா�. யாைர�� 

ெகா4) தி4) வ�?வாரா�" எ4ற� அ�. 

இத வ�ைதயான ெச'திைய/ ப4றிய�ட� ெசா4ன� ஓநா'. ப4றி இைத� கர$ய�ட� 

ெசா4ன�. 

#ய5, ஓநா', ப4றி, கர$ நா4�� ஒ4றாக� :$ன. 

"எ/ப$யாவ� Pைன ப�ர8ைவ நா� பா��க ேவ<?ேம?" எ4ற� கர$. 

"உய�	4 மA� உன�� ஆைச இ5ைலயா?" எ4) ேக�ட� #ய5. 

"என�� ந5ல வழி ஒ4) ேதா4)கிற� நா� நா5வ&� ேச�� ெப	ய வ�&தி(� 

ஏ(பா? ெச'ேவா�. Pைன ப�ர8ைவ�� ந	ைய�� வ�&தி(� அைழ/ேபா�" எ4ற� 

ஓநா'. 

எ5ேலா&� இத(� ஒ/8� ெகா<டன�. 

ேமைசய�4 ேம5 வ�தவ�தமான உண�/ ெபா&,க, ப	மாற/ ப�டன. 

"யா� ெச4) Pைன ப�ர8ைவ அைழ/ப�?" எ4ற சி�க5 எGத�. 
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"என�� *!கி வழிகி4ற #க�. நா4 ெச4) எ/ப$ அைழ/ேப4?" எ4) ம) த� 

ப4றி.  
"என�� அதிக வயதாகி வ��ட�. உட5 நல#� ச	ய�5ைல" எ4ற� ஓநா'. 

"ஏேதC� ஆப � எ4றா5 எ4னா5 ேவகமாக ஓட #$யா�" எ4ற� கர$. 

E4)� #யைல/ பா� �, "வ�&�� ெச'திைய ந�தா4 ெசா5லிவர ேவ<?�" 

எ4றன. 

#ய5 ந?!கி� ெகா<ேட ந	ய�4 வ ��ைட அைடத�. ந�<ட ேநர� ெவலிய�ேலேய 

கா தி&த�. 

ெவள�ேய வத ந	 #யைல/ பா� � வ�ய/8 அைடத�. 

"ப4றி, ஓநா', கர$ E4)� எ4ைன இ!ேக அC/ப�ன. நா5வ&� ேச�� வ�&தி(� 

ஏ(பா? ெச'�,ேளா�. உ!க@�காகேவ இத வ�&� ந�!க@� Pைன ப�ர8�� 

கல� ெகா<? சிற/ப��க ேவ<?�" எ4ற� #ய5. 

"ந5ல�. நா4 வ�&தி(� வ&கிேற4. Pைன ப�ர8�� எ4Cட4 வ&வா�. நா!க, 

வ&� ேபா� ந�!க, நா5வ&� எ!காவ� ஒள�� ெகா,@!க, Pைன ப�ர8 

உ!கைள/ பா� தா5 ந�!க, ெச த��க,. வ�&� எ!ேக நட�கிற�?" எ4) ேக�ட� ந	. 

இட ைத� ெசா5லிவ��? ஓ�ட� ப�$ த� #ய5. த4 ந<ப�கைள� சதி � 

நடதைத� ெசா4ன� அ�. 

பய� ேபான நா4�� எ4ன ெச'வ� எ4) சிதி தன. 

"நா4 அத மர தி5 ஏறி� ெகா,கிேற4" எ4ற� கர$. 

"அத/ 8த	5 நா4 ஒள�� ெகா,கிேற4" எ4ற� ஓநா'. 

"உ4 அ&கிேலேய நாC� ப�!கி� ெகா,கிேற4" எ4ற� #ய5 

"அட�த அத மர!க@��/ ப�4னா5 நா4 மைற� ெகா,கிேற4" எ4ற� ப4றி. 
Pைன ப�ர8�� ந	�� வ&� ஓைச ேக�ட�. நா4�� ப�!கி� ெகா<டன. 

பலவ�தமான உண�/ ெபா&,கைள/ பா� த� Pைன. அத(� மகி7�சி தா!க 

#$யவ�5ைல. "மியாB, மியாB" எ4) க தி� ெகா<ேட சா/ப�ட  ெதாட!கிய�. 

8த	5 இ&த ஓநா', "எBவள� பய!கரமான வ�ல!�? எ4ன ெகாgரமான �ர5? 

சா/ப�?� ேவக ைத/ பா� தா5 ந� வ�&� அத(�/ ேபாதா�. ந�ைம�� ெகா4) 

தி4C� ேபால இ&�கிற�" எ4ற�. 

"ஆமா�" எ4) ந?!கி� ெகா<ேட ெசா4ன� #ய5. 

மர தி5 இ&த கர$�� மைற� இ&த ப4றி�� ந?!கின. 

Pைன வ�&ைத வய�றார உ<ட�. ேமைடய�4 ேம5 ப? �  *!க  ெதாட!கிய�. 

மர தி4 மைறவ�5 ப�!கி இ&த ப4றிய�4 வாைல� ெகா9 ஒ4) க$ த�. உடேன 

ப4றி த4 வாைல அைச த�. 
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ச த� ேக�? வ�ழி த� Pைன. ப4றிய�4 வாைல எலி எ4) தவறாக நிைன த� அ�. 

"மா�$� ெகா<டாயா?" எ4) க தி� ெகா<ேட எலிைய/ ப�$�க/ பா'த�. ேநராக/ 

ப4றிய�4 #க தி5 ேபா' ேமாதிய� அ�. 

எதி�பாராம5 நடதைத� க<? அதி��சி அைடத� ப4றி. அ!கி&� "த/ப� ேத4" 

எ4) க தி� ெகா<ேட ஓ�ட� ப�$ த�. 

ப4றிைய� க<? பயத Pைன ஒேர பா'�சலி5 அ&கி5 இ&த மர தி5 ஏறிய�. 

அ!கி&த கர$ த4ைன தா4 Pைன ப�ர8 ெகா5ல வ&கிறா� எ4) பயத�. வ�ைர� 

மர தி4 உ�சி� கிைள��� ெச4ற�. அத4 எைட தா!காம5 கிைள #றித�. 8த	5 

மைறதி&த ஓநாய�4 ேம5 வ�&த� அ�. 

அலறி அ$ �� ெகா<? ஓநா�� ஓ�ட� ப�$ த�. #ய+� அைத  ெதாட�� 

ஓ$ய�. வலிைய  தா!கி� ெகா<? "த/ப� ேதா� ப�ைழ ேதா�" எ4) கர$�� 

ஓ$ய�. 

ந�<ட ேநர தி(�/ ப�ற� நா4�� சதி தன. 

"Pைன ப�ர8 பா�/பத(�� சிறியவராக இ&�கிறா�. ந� நா5வைர�� ெகா4) 

தி4றி&/பா�. ந5ல ேவைள த/ப� ேதா�" எ4ற� கர$. 

ம(ற E4)� "ஆமா�" எ4றன. 

அத4 ப�ற� Pைன ப�ர8வ�4 வழி�ேக அைவ ெச5லவ�5ைல. 

 

                       பாடாேத! ெச	ேத(! 

ஓ� ஊ	5 ெச5வ4 ஒ&வ4 இ&தா4. ெவள�_	5 இ&� வத ஒ&வ4 அவன�ட� 

ேவைல� காரனாக� ேச�தா4. 

க,ள� கபட� இ5லாத அத ேவைல�கார4 உ<ைமயாக உைழ தா4. ெச5வ4 

அவC��� :லி எ��� தரவ�5ைல. 

E4றா<?க, கழிதன. ெச5வைன/ பா� � அவ4, ஐயா எ4 ெசத ஊ&��� 

ெச5ல வ�&�8கிேற4. என��� ேசர ேவ<$ய :லிைய  தா&!க, எ4) ேக�டா4. 

க&மியான அத� ெச5வ4 அவைன ஏமா(ற நிைன தா4. த4 ைபய�லி&� E4) 

ெச/8� கா9கைள எ? � அவன�ட� ததா4. 

ந� எ4ன�ட� E4) ஆ<?க, உைழ தா'. ஒBேவா� ஆ<$(�� ஒ& கா9 :லி, 
எ4றா4 ெச5வ4. 

ேவைல�காரC��/ பண தி4 மதி/8 ஏ�� ெத	யா�. ந4றி ஐயா! எ4) 

ெசா5லிவ��? மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டா4. 
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கா�? வழியாக� ெச4) ெகா<$&தா4. அவ4 எதி	5 ஒ& �,ள4 வதா4. 

அத� �,ள4 இர<ட$ உயரேம இ&தா4. அவன�4 ந�<ட ெவ,ைள  தா$ 

தைரய�5 8ர<ட� தைலய�5 பல வ<ண  ெதா/ப� அண�� இ&தா4. 

ேவ$�ைகயான ேதா(ற �ட4 கா�சி அள� தா4 அவ4. 

எதி	5 வதவைன/ பா� �� �,ள4, ஐயா! நா4 ஏைழ, �,ளனாக இ&/பதா5 யா&� 

என�� ேவைல த&வ� இ5ைல. பசியா+� ப�$ன�யா+� வா?கிேற4. எ4 மA� 

இர�க/ப�? ஏேதC� உதவ� ெச'�!க,, எ4) ெகMசினா4. 

உ4ைன/ பா� தா5 ப	தாபமாக உ,ள�. நா4 E4றா<?க, க?ைமயாக 

உைழ தத(�� கிைட த :லி இ�. இைத ந� ைவ �� ெகா<? மகி7�சியாக இ&. 

என�� வலிைம இ&�கிற�. மA<?� உைழ � எ4னா5 ெபா&, ஈ�ட #$��, எ4) 

ெசா5லி வ��?  த4 ைபய�5 ைக வ��டா4. E4) ெச/8� கா9கைள எ? �� 

�,ளன�ட� ததா4. 

அைத ெப()� ெகா<ட �,ள4, ந� ந5லவ4 உ4ன�ட� ஏைழ�� இர�க/ப?� ப<8 

உ,ள�. E4) கா9கைள எ4ன�ட� த� உ,ளா'. எ4னா5 எ��� ெச'ய #$��. 

உ4 E4) வ�&/ப!கைள� ெசா5. எ/ப$/ ப�டதாக இ&தா+� உடேன 

நிைறேவ(றி ைவ�கிேற4, எ4றா4. 

சிதைனய�5 ஆ7த அவ4, �றி ைவ தா5 �றி த/பேவ :டா�. அ/ப$/ப�ட 

வ�5+� அ�8க@� ேதைவ. நா4 85லா!�ழைல இைச தா5 ேக�பவ� யாராக 

இ&தா+� ஆட ேவ<?� அ தைகய 85லா!�ழ5 ேதைவ. நா4 எைத� ேக�டா+� 

ம(றவ�க, அைத ம)�க� :டா�. இ�ேவ எ4 E4) வ�&/ப!க,, எ4றா4. 

அ? த ெநா$ேய �,ளன�4 ைகய�5 வ�5+� அ�8க@� 85லா!�ழ+� இ&தன. 

அவ(ைற அவன�ட� ததா4 �,ள4. உ4 வ�&/ப!க, நிைறேவ)�, ேபா' வா, 

எ4றா4. 

�,ளைன வண!கிவ��? மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டா4 அவ4. சிறி� *ர� 

ெச4றி&/பா4. 

அ!ேக ஒ& தி&ட4 ைகய�5 ெபா(கா9/ ைப�ட4 நி4) இ&தா4. அ&ேக இ&த 

மர தி5 ஒ& பறைவ க தி� ெகா<$&த�.  

இத/ பறைவ ம�?� எ4 ைகய�5 கிைட தா5 ேபா��. எ4 பசி�� ந5ல உணவா��. 

எ4ன ெச'ேவ4? அைத அ$ � வ �7 த வ�5ேலா அ�8கேளா எ4ன�ட� இ5ைலேய, 

எ4) ெசா5லி� ெகா<? இ&தா4 தி&ட4. 

இைத� ேக�டா4 அவ4 த4 வ�5லி5 அ�8 P�$/ பறைவ��� �றி ைவ தா4. �றி 
தவறவ�5ைல. பறைவ அ&கி5 இ&த 8த	5 வ�Gத�. 

தி&டேன! அத/ பறைவைய எ? �� ெகா,, எ4) க தினா4 அவ4. 

#, நிைறத 8த� அ&ேக ெச4றா4 தி&ட4. பறைவைய எ?/பத(காக� �ன�தா4. 

உடேன அவ4 85லா!�ழைல வாய�5 ைவ � இைச�க  ெதாட!கினா4. 
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த4ைன அறியாம5 பா�$(� ஏ(ப ஆட  ெதாட!கினா4 தி&ட4. சிறி� சிறிதாக 

இைசைய அதிக/ப? தி� ெகா<ேட ெச4றா4 அவ4. 

இைச�� ஏ(ப தி&ட4 இ!�� அ!�� ேவகமாக ஆட  ெதாட!கினா4. 9(றி இ&த 

#�க, அவ4 உைடகைள� கிழி தன. உட+��, ைத � ேவதைனைய ஏ(ப? தின. 

தி&ட4 வலிைய  தா!க #$யவ�5ைல. ஐயா! பா?வைத நி) �!க, எ4) 

ெகMசினா4. 

எ தைன ேப&�� ந� எBவள� �4ப� த� இ&/பா'? யா&�காவ� இர�க� கா�$ 

இ&�கிறாயா? ெகா$யவனான உன��  த�க த<டைன இ�தா4, எ4ற அவ4 ேம+� 

ேவகமாக இைச�க  ெதாட!கினா4. 

#�க, ேம+� ேம+� தி&டன�4 உடைல� கிழி தன. 

ஐயா! இன�ேம5 எ4னா5 தா!க #$யா�. எ4ைன ம4ன� � வ�?!க,. இன�ேம5 

யா&��� எத  த�!�� ெச'யமா�ேட4. ந5லவனாகி வ��ேட4. நா4 தி&$� ேச� த 

இத ெபா(கா9கைள உ!க@��  த� வ�?கிேற4. பா?வைத நி) �!க,, எ4) 

ப	தாபமாக� ெசா4னா4 தி&ட4. 

ந� தி&தி வ��டதாக� ெசா5கிறா'. ெப&த4ைம�ட4 ெபா(கா9கைள என��  

த&வதாக� ெசா5கிறா'. பா�ைட நி) �கிேற4, எ4ற அவ4 85லா!�ழைல 

வாய�லி&� எ? தா4. 

உடெல!�� �&தி ெசா�ட� ெசா�ட எGதா4 தி&ட4. ெசா4னப$ேய அவன�ட� 

ெபா(கா9/ ைபைய  ததா4. 

அைத/ ெப()� ெகா<ட அவ4 அ!கி&� மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டா4. 

அவ4 க<X�� மைறத�� தி&ட4, ேட'! அேயா�கிய/ பயேல! எ4ன�ட� உ4 

ேவைலைய� கா�?கிறாயா? ந� வ�ைரவ�5 ெகா?ைமயாக இற�க/ ேபாகிறா', எ4) 

தி�$னா4. �)�� வழியாக/ ப�க தி5 இ&த நகர ைத அைடதா4. 

ந�திபதிய�ட� ெச4ற தி&ட4, ஐயா! நா4 உைழ �  ேத$ய ெபா(கா9கைள� கா�$5 

ஒ& தி&ட4 பறி �� ெகா<டா4. ந�!க,தா4 மA�?  தர ேவ<?�, எ4றா4. 

அத  தி&ட4 எ/ப$ இ&/பா4? எ4) ேக�டா� ந�திபதி. 

எ/ப$�� இத நகர தி(� அவ4 வ&வா4. ேதாள�5 வ�5, ைகய�5 85லா!�ழ5 

ைவ தி&/பா4. எள�தி5 க<?ப�$ � வ�டலா�, எ4றா4 தி&ட4. 

வ �ர�கைள அைழ தா� ந�திபதி. இவ4 �றி/ப�?� ஆ, கிைட தா5 ைக� ெச'� இG � 

வா&!க,, எ4) க�டைள இ�டா�. 

நட�க/ ேபாவைத அறியாத அவ4 நகர தி(�, Lைழதா4. வ �ர�க, அவைன� ைக� 

ெச'தன�. ந�திபதிய�4 #4ன� அவைன இG � வதன�. 
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அவைன/ பா� த�� தி&ட4, ந�திபதி அவ�கேள! இவ4 தா4 தி&$யவ4, இவன�ட� 

எ4 ெபா(கா9/ ைப இ&�கலா�, எ4) க தினா4. 

வ �ர�க, அவைன� ேசாதைன ெச'தன�. ெபா(கா9/ ைப கிைட த�. 

உடேன அவ4, ஐயா! நா4 தி&ட4 இ5ைல. இவ4தா4 தி&ட4. இவேன வ�&/ப/ப�? 

இத/ ெபா(கா9கைள என��  ததா4. நா4 ெசா5வைத ந�8!க,, எ4றா4. 

#4ப�4 அறி#க� இ5லாத ஒ&வ��� யாராவ� இBவள� ெபா(கா9கைள  

த&வா�களா? ந� ெபா' ெசா5கிறா'. ந� தி&ட4 தா4. இவைன  *�கி5 ேபா?!க,, 

எ4) க�டைள இ�டா� ந�திபதி. 
அ!கி&த *�� ேமைட�� அவைன வ �ர�க, இG �� ெச4றன�. அவ4 கG தி5 

*��� கய�(ைற மா�ட  

ஒ& காவல4 வதா4. 

ந�திபதி அவ�கேள! இற/பத(� #4 எ4 கைடசி ஆைச. இத/ 85லா!�ழைல நா4 

சிறி� ேநர� இைச�க ேவ<?�.. அCமதி தா&!க,, எ4) ேக�டா4 அவ4. 

85லா!�ழைல அவன�ட� த&மா) க�டைள இ�டா� ந�திபதி. 

அ!கி&த தி&ட4. ஐேயா! ேவ<டா�. 85லா!�ழைல அவன�ட� தராத��க,. 

எ5ேலா&��� ஆப � எ4) க தினா4. 

சாக/ ேபாகிறவன�4 கைடசி ஆைசைய நிைறேவ(ற ேவ<?�. அவ4 85லா!�ழைல 

இைச/பதா5 எ4ன ெக?தி வ�வ�ட/ ேபாகிற� இைச�க�?� எ4றா� ந�திபதி. 
 

அ/ப$யானா5 எ4ைன இத  *ேணா? ேச� �� க�$ வ�?!க,. ப�ற� அCமதி 
ெகா?!க,, எ4றா4 தி&ட4. 

உடேன தி&ட4 *ண�5 க�ட/ப�டா4. 

85லா!�ழைல அவ4 இைச�க  ெதாட!கினா4. இைச�� ஏ(ப எ5ேலா&� ஆட  

ெதாட!கினா�க,. காவல4 ைகய�5 இ&த *��� கய�) நGவ�� கீேழ வ�Gத�. 

அவ4 இைச/பதி4 ேவக� அதிக	 �� ெகா<ேட ெச4ற�. எ5ேலா&� ேவகமாக 

ஆ$னா�க,. *ண�5  

க�ட/ப�? இ&த தி&டC� ைக கா5கைள ஆ�$னா4. 

பா?வைத நி) �. உ4ைன வ�?தைல ெச'கிேற4, எ4) ஆ$� ெகா<ேட 

ெகMசினா�, ந�திபதி. 
பா?வைத நி) தினா4 அவ4. எ5ேலா&� நி�மதி/ ெப&E�9 வ��டன�. 

தி&டன�4 அ&ேக ெச4ற அவ4, உ<ைமைய� ெசா5.. ெபா(கா9கைள நா4 

உ4ன�ட� இ&� தி&$ேனனா? அ5ல� ந�யாக என��  ததாயா? மA<?� இைச�க  

ெதாட!�ேவ4, எ4றா4. 

க�ட/ப�? இ&ததா5 E�9  திணறிய தி&ட4, நானாக தா4 தேத4. நா4தா4 

தி&ட4. வ �ணாக இவ4 மA� ெபா'� �(ற� 9ம திேன4, எ4றா4. 
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உ<ைமைய அறித ந�திபதி அத  தி&டC��  *��  த<டைன வ�தி தா�. 

எ5ேலாைர�� வண!கிய அவ4 அ!கி&� த4 ஊ&��/ 8ற/ப�டா4. 

 

                    3�வ� ெகா�	த வ�ைத 

ஓ� ஊ	5 ெப	ய ப<ைணயா� ஒ&வ� இ&தா�. அத ஊ	5 இ&த ெப&�பாலான 

நில!க, அவ&��  தா4 ெசாத�. 

அவ	ட� #ன�ய4 எ4ற உழவ4 ேவைல பா� � வதா4. அவC��� �$ைச 

ஒ4)� சிறிதள� நில#� இ&தன. 

ப<ைணயா	ட� வத அவ4, " ஐயா! எ5லா நில தி+� உG� வ�ைத ந�? 

வ��டா�க,. எ4 நில� ம�?� தா4 ெவ)மேன உ,ள�. ந�!க, சிறி� தான�ய� 

தா&!க,. எ4 நில தி+� வ�ைத � வ�?கிேற4" எ4றா4. 

" எ4 நில திேலேய உG� பய�	?. ெசாதமாக/ பய�	ட ேவ<டா�. ப<ைணயாரா�� 

ஆைசைய வ��? வ�?. :லியாளாகேவ இ&. அைர வய�()� கMசியாவ� கிைட���" 

எ4) ேகாப �ட4 ெசா4னா� அவ�. 

ேசாக �ட4 வ �? தி&�ப�னா4 அவ4. த4 மைனவ�ய�ட�, " நா� வள� ெப)வ� 

ப<ைணயா&��/ ப�$�கவ�லைல. தான�ய� தர ம) � வ��டா�. ந��� ந� 

�ழைதக@� எ/ேபா�� ேபால/ ப�$ன� கிட�க ேவ<$ய�தா4. இ�தா4 ந� 

தைலவ�தி" எ4) வ& த �ட4 :றினா4. 

அவ�க, �$ைசய�5 �&வ� ஒ4) :? க�$ய�. 

இைத/ பா� த அவ4 மைனவ� " ந� �$ைச 8ய+��� மைழ��� எ/ெபாG� 

வ�Gேமா எ4) நா� அM9கிேறா�. இ!� வ� �&வ� :? க�?கிற� பா&!க," 

எ4) கணவன�ட� ெசா4னா,. 

" பாவ�! வா' ேபச #$யாத உய�� அ�. நிைலைம 8	த�ட4 அ�ேவ இ!கி&� 

ேபா'வ�?�. நா� அத(�  ெதா5ைல ெச'ய ேவ<டா�" எ4றா4 அவ4. 

:�$5 அத� �&வ� நா4� #�ைடக, இ�ட�. நா4�� �M9களாய�ன. 

திKெர4) அத� �&வ�� :�?��, ஒ& பா�8 Lைழத�. �&வ�� �M9கைள/ 

ப�$ �� சா/ப�ட  ெதாட!கிய�. அைவ அலறின. 

அ!� வத உழவ4 பா�ைப அ$ �� ெகா4றா4. அத(�, அ� E4) �M9கைள  

தி4) வ��ட�. தைரய�5 வ�Gத ஒ& �M9 ம�?� உய�ேரா? இ&த�. 
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அைத அ4ேபா? எ? தா4 அவ4. அத4 கா5 உைடதி&/பைத� க<? அத(�� 

க�?/ ேபா�டா4. அைத மA<?� :�$5 ைவ தா4. ேவளா ேவைள�� உண� 

ததா4. 

சில நா�கள�5 அத� �&வ�ய�4 கா5க, ச	யாய�ன. அ!கி&� அ� பற� ெச4ற�. 

உழவC� �?�ப தின&� வ)ைமய�5 வா$னா�க,. 

" இ/ப$ேய அைர வய�) சா/ப��? எBவள� கால� வா7வ�? நம�� வ�$ேவ 

கிைடயாதா?" எ4றா, மைனவ�. 
அ/ெபாG� அவ�க, வ ��?� கதைவ யாேரா த�?� ஓைச ேக�ட�. கதைவ திறதா4 

அவ4. 

அவ4 வள� த �&வ� ெவள�ேய இ&த�. அத4 வாய�5 ஒ& வ�ைத இ&த�. அைத 

அவ4 ைகய�5 ைவ த�. " இைத உ4 வ ��?  ேதா�ட தி5 ந?. சிறி� ேநர தி5 

வ&கிேற4" எ4) ெசா5லிவ��?/ பறத� அ�. 

மA<?� வத� அ�. இ4ெனா& வ�ைதைய  தத�. " இைத உ4 வ ��$4 #48ற தி5 

ந?" எ4) ெசா5லிவ��?/ பறத�. 

E4றா� #ைறயாக வத அ� இ4ெனா& வ�ைதைய  தத� " இைத ச4ன5 ஓர� 

ந?. எ4 மA� கா�$ய அ4ப�(� ந4றி" எ4) ெசா5லிவ��?/ பறத�. 

�&வ� ெசா4னப$ேய E4) வ�ைதகைள�� ந�டா4 அவ4. 

ம)நா, காைலய�5 அ!ேக E4) ெப	ய Pசன�� கா'க, கா' � இ&தன. இைத/ 

பா� � வ�ய/8 அைடதா4 அவ4. 

ேதா�ட தி5 இ&த Pசன�� காைய வ ��$(�, ெகா<? வதா4. அைத இர<? 

�<டாக ெவ�$னா4. 

எ4ன வ�ய/8! அதC, இ&� வ�தவ�தமான உண�/ ெபா&,க, வதன. 9ைவயான 

அவ(ைற எ5ேலா&� மகி7�சியாக உ<டன�. மA<?� அத/ Pசன�� காைய ஒ4) 

ேச� தன�. பைழயப$ அ� #G/ Pசன�� கா' ஆன�. 

மகி7�சி அைடத அவ4, " இ� மதிர/ Pசன�� கா'. நம�� உண� ேதைவ/ப?� 

ேபா� ப�ளதா5 உண� கிைட���. மA<?� ேச� � வ��டா5 பைழயப$ ஆகி வ�?�. 

இன� நம�� உண�/ பMசேம இ5ைல" எ4றா4. 

" வ ��$4 #4 8ற தி5 ஒ& Pசன�� கா' உ,ள�. அைத� ெகா<? வா&!க,. 

அத(�, எ4ன இ&�கிற� எ4) பா� � வ�டலா�" எ4றா, மைனவ�. 

அத/ ெப	ய Pசன�� காைய உ&�$� ெகா<? வதா4 அவ4. க தியா5 அைத 

ெவ�$னா4. உ,ள�&� அழகான ஆைடக,, வ�ைல உய�த மண�க, ெகா�$ன. 

ச4னேலார� இ&த E4றாவ� Pசன�� காைய�� ெகா<? வ� ெவ�$னா4. 

அத(�, இ&� ெபா(கா9க, ெகா�$ன. 
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அத4 ப�ற� அவC� மைனவ��� �ழைதக@� ந5ல உண� உ<டன�. வ�ைல 

உய�த ஆைடகைள அண�தன�. மிக/ ெப	ய வ �? ஒ4ைற� க�ட  ெதாட!கினா�க,. 

உழவ4 சில நா,கள�5 ெப&Mெச5வனானைத அறிதா� ப<ைணயா�. 

அவன�ட� வத அவ�, " ேட'! #ன�யா! உன�� எ!கி&� இBவள� ெச5வ� 

கிைட த�? உ<ைமைய� ெசா5" எ4) ேக�டா�. 

அவC� நடதைத எ5லா� அ/ப$ேய ெசா4னா4. 

த4 மாள�ைக�� வதா� அவ�. எ/ப$யாவ� ேம+� ெச5வ� ேச��க ேவ<?ெம4) 

நிைன தா�. வ ��$5 ேம5 ப�திய�5 �&வ�� :? ஒ4ைற அவேர ெச'தா�. �&வ�க, 

அவ&� அதி5 த!�� எ4) எதி�பா� தா�. 

அவ� எ<ண� ஈேடறிய�. ஒ& �&வ� வ� அத� :�$5 த!கிய�. நா4� 

#�ைடக, இ�ட�. நா4� �M9க, ெவள�ேய வதன. 

" பா�8 வரேவ இ5ைல. ெபா)ைம இழத அவ� ஒ& ெப	ய க�8ட4 �&வ�� :�ைட 

ெந&!கினா�. E4) �M9கைள அ$ �� ெகா4றா�. ஒ4ற4 காைல உைட �� கீேழ 

எறிதா�. 

ப�ற� கா5 உைடத �&வ�ய�ட� அ48 கா�?வ� ேபா5 ந$ தா�. ேவைள தவறாம5 

உண� அள� தா�. 

கா5 ச	யான அத� �&வ� :�ைடவ��?/ பற� ேபான�. 

" E4) வ�ைதக@ட4 �&வ� மA<?� வ&�. அரசைனவ�ட ெச5வ4 ஆேவ4" எ4ற 

எ<ண தி5 கா தி&தா� அவ�. 

அவ� எதி�பா� தப$ேய கதைவ  த�$ய� �&வ�. அவ	ட� E4) வ�ைதகைள  

தத�. " ஒ4ைற வ ��$4 ப�48ற� ந?. இர<டாவைத வ ��$4 #48ற� ந?. 

E4றாவைத� கிண(ேறார� ந?" எ4) ெசா5லி வ��?/ பற� ெச4ற�. 

எ<ண� நிைறேவறிய� எ4) மகி7தா� அவ�. E4) தான�ய!கைள�� ந�டா�. 

ம)நாேள E4) ெப	ய Pசன�� கா'க, கா' � இ&தன. 

ேதா�ட தி5 இ&த Pசன�� காைய வ ��?��, ெகா<? வதா�. அைத ெவ�$னா�. 

அத(�, இ&� எ<ண(ற P�சிக, ெவள�வதன. அவ� வயலி5 வ�ைளதி&த 

பய��கைள எ5லா� ஒ& ெநா$��, தி4)வ��? மைறதன. 

வாய�+� வய�(றி+� அ$ �� ெகா<டா� அவ�. #48ற தி5 இ&த இர<டாவ� 

Pசன��காைய ெவ�$னா�. 

அத(�, இ&� த� ெவள�/ப�ட� அ� அவைர�� அத மாள�ைகைய�� 
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ஒ&ெநா$��, சா�ப5 ஆ�கிய�. 

ெகா$ய ப<ைணயா� ஒழிதா� எ4) ஊ� ம�க, மகி7தன�. 

E4றாவ� Pசன��காைய உைட�க யா&ேம #4வரவ�5ைல. அத(�, பா�8, ேத,, 

Pரா4 ேபா4ற எ<ண(றைவ இ&/பதாக/ ேபசி� ெகா<டா�க,. 

 

               எ�� ேபா�>! எ7ெண2 வ�த�! 

ஓ� ஊ	5 உழவ4 ஒ&வ4 இ&தா4. அவ4 ெப	ய மAைச�ட4 பா�/பத(�/ 

பய!கரமாக இ&தா4. உGவத(காக அவ4 ைவ தி&த கல/ைப உைட� வ��ட�. 

8திய கல/ைப ெச'வத(� மர� ெவ�?வத(காக/ ப�க திலி&த கா�?��, 

Lைழதா4 அவ4. 

அ!கி&த ெப	ய மர� ஒ4ைற  ேத�� எ? தா4. "ந5ல ைவர� பா'த மர�. இதி5 

கல/ைப ெச'தா5 ந�<ட கால� உைழ���" எ4) ெசா5லி� ெகா<ேட ேகாட	யா5 

உைத ெவ�ட  ெதாட!கினா4. 

அத மர தி5 நிைறய ேப'க, �$ இ&தன. அத மர ைத ெவ�?வைத� க<? 

அைவ பய� ந?!கின. 

மர ைத வ��?� கீேழ இற!கிய எ5லா/ ேப'க@� அவ4 காலி5 வ�Gதன. 

ேப'கைள� க<ட அவC�� அ�ச தா5 E�ேச நி4) வ�?� ேபால இ&த�. எ4ன 

நட�க/ ேபாகிறேதா எ4) ந?!கியப$ேய இ&தா4. 

கிழ/ேப' ஒ4), "ஐயா! இத மர தி5 நா!க, பர�பைரயாக வா7� வ&கிேறா�. 

எத(காக இைத ெவ�?கிற��க,? எ!க@�� வா7� ெகா?!க," எ4) ெகMசிய�. 

இைத� ேக�ட�� அவC��/ ேபான உய�� தி&�ப� வத�. த4 ந?�க ைத மைற �� 

ெகா<டா4. 

ேப'கைள/ பா� � அதிகார� �ரலி5, "நில தி5 எ, வ�ைத�க ேவ<?� 8திய 

கல/ைப ெச'வத(காக இத மர ைத ெவ�?கிேற4. ந�!க, எ4 காலி5 வ�Gததா5 

ப�ைழ த��க,. இ5ைலேய5 உ!கைள எ5லா� ஒழி � இ&/ேப4. எ4 வ ��?  

ேதா�ட தி5 ப �/ ேப'கைள� க�$ ைவ � இ&�கிேற4" எ4) கைத அளதா4 

அவ4. 
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"ஐயா! மர ைத ெவ�டாத��க,. நா!க, ேவ) எ!ேக ேபாேவா�? எ!க, மA� இர�க� 

கா�?!க," எ4) எ5லா/ ேப'க@� அவ4 காைல/ ப�$ �� ெகா<? அGதன. 

"கல/ைப இ5லாம5 நா4 எ4ன ெச'ேவ4? எ4ன�ட� இர�க ைத எதி�பா��காத��க,. 

மர ைத ெவ�$ேய த�&ேவ4" எ4றா4 அவ4. 

கிழ/ேப' அவைன/ பா� �, "ஐயா! உ!க, நில தி5 ஓரா<$(� எBவள� எ, 

வ�ைளகிற�?" எ4) ேக�ட�. 

"ஐ�ப� E�ைட எ,?" எ4றா4 அவ4. 

"ஆ<$(� U) E�ைட எ, நா!க, த&கிேறா�. இத மர ைத ெவ�டாத��க," எ4) 

ெகMசிய� அ�. 

உ!க, மA� இர�க/ப�? இத மர ைத ெவ�டாம5 வ�?கிேற4. ஒBேவா� ஆ<?� 

அ)வைட ேநர தி5 U) E�ைட எ, வதாக ேவ<?�. வர  தவறினா5 இத 

மர ைத ெவ�?வேதா? நி(க மா�ேட4. உ!கைள�� அழி � வ�?ேவ4" எ4றா4 

அவ4. 

"எ!க, ேவ<?ேகாைள ஏ()� ெகா<டத(� ந4றி. நா!க, ெசா4ன ெசா5 தவற 

மா�ேடா�" எ4ற� அத/ ேப'. 

மகி7�சி�ட4 அவC� வ �? வ� ேச�தா4. 

அ)வைட� கால� வத�. பல இட!கள�5 வ�ைளத எ,ைள/ ேப'க, தி&$ன. 

எ/ப$ேயா U) E�ைட எ,ைள� ேச� � அவன�ட� ெகா<? வதன. 

ேப'கைள/ பா� � அவ4, "ெசா4னப$ேய எ, ெகா<? வ� இ&�கிற��க,. எ4ைன 

ஏமா(ற #ய4றா5 நா4 ெபா5லாதவனாகி வ�?ேவ4. ஆ<? ேதா)� இ/ப$ேய வர 

ேவ<?�" எ4) மிர�$ அவ(ைற அC/ப� ைவ தா4. 

ந?!கியப$ேய ேப'க, அ!கி&� ெச4றன. 

சில நா�க, கழிதன. 8�/ேப' எ4ற ெபய&ைடய ேப' த4 உறவ�ன�கைள/ பா��க 

அ!� வத�. எ5லா/ ேப'க@� இைள �  �&�பாக இ&/பைத� க<ட� அ�. 

"ெச4ற ஆ<? உ!கைள/ பா� ேத4. மகி7�சியாக இ&த��க,. இ4ேறா ெமலி� 

ேசாக �ட4 கா�சி அள��கிற��க,. எ4ன நடத�? ெசா5+!க," எ4) ேக�ட� அ�. 

நடத� அைன ைத�� ெசா4ன� ஒ& ேப'. 
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"U) E�ைட எ,ைள  ேத$ அைலவதிேலேய எ!க, கால� கழிகிற�" எ4) எ5லா/ 

ேப'க@� வ& த �ட4 ெசா5லின. 

8�/ேபயா5 சி	/ைப அட�க #$யவ�5ைல. "ந�!க, இBவள� #�டா,களா? நா� 

ேப'க, அ5லவா? நம�� தா4 மன�த�க, பய/பட ேவ<?�. நா� அவ�க@��/ 

பய/படலாமா?" எ4) ேக�ட�. 

"அவ4 சாதாரண மன�த4 அ5ல. எ தைனேயா ெப	ய ேப'கைள வ ��$5 க�$ ைவ � 

இ&�கிறா4. எத(�� அMசாத #ரட4. அதனா5தா4 U) E�ைட எ, தர ஒ/8� 

ெகா<ேடா�" எ4ற� ஒ& ேப'. 

"ேபா�� ேபா�� ஒ& மன�தC�கா அM9கிற��க,? ெவ�க�! ெவ�க�! இ4ேற 

அவைன� ெகா4)வ��?  தி&�8கிேற4" எ4) 8ற/ப�ட� 8�/ேப'. 

"ேவ<டா�. நா!க, ெசா5வைத� ேக,. ந� அவன�ட� மா�$� ெகா<? �4ப/பட/ 

ேபாகிறா'" எ4) எ�ச	 தன ம(ற ேப'க,. 

உழவன�4 வ ��$(�� ெச4ற� 8�/ேப'. வா'/ைப எதி�பா� � மா�?  

ெதாGவ தி5 ப�!கி இ&த� அ�. 

ெவள�_	5 இ&� வா!கி வத பல மா?க, அ!ேக க�ட/ப�? இ&தன. 8�/ேப' 

எ4ற ஊ	5 வா!கிய மா?� அவ(), ஒ4). அ� #ர�? மாடாக இ&த�. 

8திய மா?க@�� அைடயாள� ெத	வத(காக I? ைவ�க நிைன தா4 அவ4. 

த4 ேவைல�காரைன/ பா� �, "ேட'! அத/ 8�/ேபைய இG � வ� க�?. பG�க� 

கா'�சிய இ&�8  �<டா5 ெப	ய I? ேபாட ேவ<?�. ெவள�_� எ4பதா5 ந�ைம/ 

ப(றி  ெத	யாம5 ஆ�ட� ேபா?கிற�. I? ேபா�ட�ட4 அ��� இ!�,ளைவ 

ேபால ஆகிவ�?�. ஒG!காக/ பண�� நட���" எ4) உர த �ரலி5 க தினா4 

அவ4. 

ப�!கி இ&த 8�/ேப' இைத ேக�? ந?!கிய�. "ஐேயா! எ5லா/ ேப'க@� 

த? தனேவ! எ4 ஆணவ தா5 அவ(ைற மAறி வேதேன! ெப	ய மAைச�ட4 இ&��� 

இவைன/ பா� தாேல பயமாக இ&�கிறேத. சிறி�� இர�க� இ5லாதவ4 ேபால  

ேதா4)கிறா4. நா� ந4றாக மா�$� ெகா<ேடா�. த/ப��க வழிேய இ5ைல. நம��/ 

ெப	ய I? ேபாட தா4 ேபாகிறா4. எ4ன ெச'வ�?" எ4) �ழ�ப�ய� அ�. 

மா�ைட� க�?வத(காக உழவ4 ெப	ய கய�()ட4 வதா4. 
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அவ4 கா5கள�5 வ�Gத 8�/ேப', "ஐயா! எ4ைன ம4ன� � வ�?!க,. ெத	யாம5 

நா4 இ!ேக வ� வ��ேட4. என��� I? ேபா�? வ�டாத��க," எ4) ெகMசிய�. 

த4 ந?�க ைத மைற �� ெகா<ட அவ4, "எ4 எதி	5 வர உன�� எ4ன �ண��ச5? 

உ4ைன எ4ன ெச'கிேற4 பா�?" எ4) ேகாப �?4 க தினா4. 

இவன�டமி&� எ/ப$  த/ப�/ப� எ4) சிதி த� அ�, "எ5லா/ ேப'க@� எ4ைன 

உ!கள�ட� அC/ப� ைவ தன" எ4) ெபா' ெசா4ன�. 

"எத(காக அC/ப�னா�க,? உ<ைமைய� ெசா5. இ5ைலேய5 உ4ைன  ெதாைல � 

வ�?ேவ4" எ4) இ$��ரலி5 #ழ!கினா4 அவ4. 

"ேப'க, உ!க@�� ஆ<?ேதா)� U) E�ைட எ, த&கி4றன. ந�!க, அவ(ைற 

எ<ெண' ஆ��வத(காக ஏ4 �4ப/பட ேவ<?�?" எ,@��/ பதி5 U) பH/பா' 

எ<ெண' த&வதாக அைவ #$� எ? தன. 

உ!க@�� எ, ேவ<?மா? எ<ெண' ேவ<?மா? இைத  ெத	� வ&வத(காக 

எ4ைன அC/ப� ைவ தன. உ!க@�� எ4ன ேவ<?�? ெசா5+!க," எ4) 

ந?!கியப$ேய ேக�ட� அ�. 

"இன�ேம5 என�� எ, ேவ<டா�. எ<ெணயாகேவ தா&!க,. ஏேதC� தவ) 

நட��மானா5 உ!க, அைனவைர�� ெதாைல � வ�?ேவ4. ஓ?." எ4) 

வ�ர�$னா4 அவ4. 

எ/ப$ேயா த/ப� ேதா� எ4) ஒேர ஓ�டமாக ஓ$ய� அ�. E�9 வா!க� கா�ைட 

அைடத�. 

அத4 நிைலைய/ பா� த ம(ற ேப'க@� எ4ன நடதி&��� எ4ப� 8	த�. 

"எ4ன 8�/ேபேய? வ �ர� ேபசிவ��?� ெச4றாேய? அவைன� ெகா4) வ��டாயா?" 

எ4) ேகலியாக� ேக�ட� ஒ& ேப'. 

"உ!க, ேப�ைச� ேக�காத� த/8தா4. #ரடனான அவன�ட� நா4 ந4றாக� சி�கி� 

ெகா<ேட4. என��/ ெப	ய I? ைவ � இ&/பா4. அைத இ/ெபாG� நிைன தா+� 

எ4 உ,ள� ந?!�கிற�" எ4 அறி� ேவைல ெச'த�. எ/ப$ேயா அவன�ட� இ&� 

த/ப� வ��ேட4? எ4ற� 8�/ேப'. 

"அவ4 ெப	ய ஆளாய�(ேற! அவன�ட� எ4ன ெசா5லி  த/ப�னா'?" எ4) ேக�ட� 

ஒ& கிழ/ ேப'. 
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"U) E�ைட எ,ளாக  த&வதா? அ5ல� U) பH/பா' எ<ெணயாக  த&வதா? எ4) 

ேக�? வர ந�!க, அC/ப�யதாக� ெசா4ேன4. அவC� இன�ேம5 U) பH/பா' 

எ<ெணேய த&மா) க�டைள இ�டா4" எ4) நடதைத� ெசா4ன� 8�/ேப'. 

"எ4ன கா	ய� ெச'�வ��டா'. U) E�ைட எ,ைள� ெகா? �வ��? நி�மதியாக 

இ&ேதா� இன�ேம5 U) பH/பா' எ<ெண' த&வதாக� ெசா5லி வ��? 

வதி&�கிறா'. அBவள� எ<ெணைய� ேச�/பத(காக நா!க, *�க� இ5லாம5 

�4ப/பட ேவ<?�. நா!க, த? �� ந� ேக�கவ�5ைலேய. இன� எ4ன ெச'வ�" 

எ4) வ& த �ட4 8ல�ப�ன அ!கி&த ேப'க,. 

எ5லா/ ேப'க@� த!க, தைலவ�திைய ெநா� ெகா<டன. ஆ<?ேதா)� 

உழவC�� U) பH/பா' எ<ெணைய  த� வதன. 

"த4 அறி��:�ைம த4ைன� கா/பா(றிய�. உைழ�காமேலேய வளமாக வாG� 

வா'/8� வத�" எ4) மகி7தா4 அவ4. 

 

 

 

                       ஒ�வ� ம��� ேபாதா� 

ஓ� ஊ	5 கிழவ4 ஒ&வ4 த4 மைனவ��ட4 வா7� வதா4. ஒ& Pைனைய 

அவ�க, அ4பாக வள� � வதா�க,. #�ைமயான அவ�க@�� ஒ& மக4 

ப�றதா4. 

மக4 �ழைதயாக இ&��� ேபாேத அவ�க, இ&வ&� இற� வ��டன�. 

அத� �ழைதைய Pைன வள��க  ெதாட!கிய�. எ!கி&ேதா பறைவய�4 

ெம5லிய இற�கைள� ெகா<? வத�. அதி5 ெம ைத ெச'த�. �ழைதைய அத 

ெம ைதய�5 ப?�க ைவ த�. �ழைதைய ேவைள தவறாம5 உண� தத�. 

எ/ெபாG�� ெம ைதய�ேலேய அத� �ழைத இ&ததா5 அவைன இற� இளவரச4 

எ4) அைழ த�. 

ஆ<?க, ஓ$ன, �ழைத�� வள�� ெப	யவ4 ஆனா4. 

க�டழ� வா'த அவைன� க<? Pைன மகி7த�. இற� இளவரசேன! உன��  

தி&மண� ெச'ய எ<ண��,ேள4, எ4ற� அ�. 

என�� யாைர/ ெப< ேக�பா'? எ4) ேக�டா4 அவ4. 

இத நா�? அரசன�ட� ெச5ேவ4. இளவரசிைய உன�காக/ ெப< ேக�ேப4. 
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ஏைழயாகிய என�� இளவரசி மைனவ�யா? நட�க� :$ய ெசயலா இ�? கன� 

கா<கிறாயா? 

உன�� ஏ(றவ, இளவரசிதா4. நா4 #$� ெச'� வ��ேட4. எ/ப$�� இத  

தி&மண ைத #$/ேப4. ெபா) தி&� பா�. உன��/ ெப< ேக�? நாைளேய நா4 

அரசன�ட� ெச5கிேற4, எ4ற� Pைன. 

ம)நா, வ�$காைலய�5 எGத�. அரசைன� கா<பத(காக/ 8ற/ப�ட�. கா�? 

வழிேய ெச4) ெகா<$&த அத4 எதி	5 ஒ& #ய5 வத�. 

#யைல/ பா� �/ பய� ேபான Pைன ஓ�ட� ப�$ த�. Pைனைய/ பா� �/ பய� 

#ய+� ஓ�ட� ப�$ த�. 

ப�க தி5 இ&த �4ைற� 9(றி வத இர<?� சதி தன. 

Pைனேய! எ!ேக ேபாகிறா'? எ4) ேக�ட� #ய5. 

நா4 அரசன�ட� ெச5கிேற4. ஊ	5 யா&� எ4ைன நி�மதியாக வாழ வ�டமா�ேட4 

எ4கிறா�க,. எ4ைன எ/ெபாG�� �ர �கிறா�க,. நா4 பய� ெகா<ேட 

வா7கிேற4. இவ�க, ெசய5 �றி � அரசன�ட� �ைற ெசா5ல/ ேபாகிேற4. ந�தி 
தவறாத அரச4 என�� ந5ல� ெச'வா4, எ4) இன�ைமயாக� ெசா4ன� Pைன. 

க<கள�5 க<ண�� வழிய, Pைனேய! உ4 நிைல பரவாய�5ைல. அரசன�4 வ �ர�க, 

ேவ�ைட நா'க@ட4 இ!ேக வ&கிறா�க,. எ!கைள வ�ர�?கிறா�க,. ெபாறி 
ைவ �/ ப�$�கிறா�க,. சிறி� ேநர� :ட நா!க, நி�மதியாக  த!க இ!ேக இட� 

இ5ைல. நாC� உ4Cட4 வ&கிேற4. அரசன�ட� எ5லாவ(ைற�� வ�ள�கமாக� 

ெசா5லி எ!கைள� கா/பா()�ப$ ேவ<?கிேற4, எ4ற� #ய5. 

ந� அரசன�ட� ெச5. ஆனா5 உ4 #ய(சி ெவ(றி ெப)� எ4ற ந�ப��ைக என�� 

இ5ைல. 

ஏ4? 

எ!க, ஊ	5 நா4 ஒேர ஒ& Pைனதா4 இ&�கிேற4. நா4 ெசா5வைத அரச� ேக�? 

உதவ� ெச'வா�. ஆனா5 உ4ைன/ பா� த�� அவ�, கா�$5 U()�கண�கான 

#ய5க, உ,ளன. ந� ம�?� தா4 �ைற ெசா5ல வதி&�கிறா', எ4பா�. �ைறத� 

ஐ�ப� #ய5க@ட4 ந� அரசன�ட� ெச4றா5 அவ� க<$/பாக உதவ� ெச'வா�. 

Pைனேய! இ!ேகேய நி5. நா4 ஐ�ப� #ய5க@ட4 வ&கிேற4, எ4) அ&கி5 

இ&த 8த&��, மைறத� #ய5. 

சிறி� ேநர தி5 ஐ�ப� #ய5க@ட4 வத� அ�. 

Pைன #4னா5 ெச4ற�. எ5லா #ய5க@� அைத/ ப�4 ெதாட�தன. 

வ�ைதயான இத ஊ�வல� பல ஊ�க, வழியாக� ெச4ற�. 
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இைத/ பா� த ம�க,, Pைன தைலைம தா!கி ஐ�ப� #ய5கைள அைழ �� 

ெச5கிறேத, எ4) வ�ய/8ட4 ேபசி� ெகா<டா�க,. 

கைடசியாக அத ஊ�வல� அரசன�4 அர<மைனைய அைடத�. 

அ!� காவ+�� இ&த வ �ரைன/ பா� �, நா!க, அரசைன/ பா��க ேவ<?�, 

எ4ற� Pைன.  

அர<மைன வாய�லி5 எ5ேலா&� த!க ைவ�க/ப�டன�. 

Pைனைய ம�?� அரசன�ட� அைழ �� ெச4றா4 ஒ& வ �ர4. 

அரசைன/ பண�வாக வண!கிய Pைன, இற� இளவரச4 ஐ�ப� #ய5கைள 

உ!க@��/ ப	சாக அC/ப� உ,ளா�. இளவரசியாைர மண� ெகா,ள அவ� 

வ�&�8கிறா�. இளவரசியா&�� அவைர வ�ட/ ெபா& தமானவ� யா&� இ&�க 

#$யா�, எ4ற�. 

வாய�+�� வத அரச4 ஐ�ப� #ய5கைள�� பா� � வ�ய/8 அைடதா4. 

இற� இளவரச4 மிக�� திறைமயான ேவ�ைட� காரனாக இ&�க ேவ<?�. 

இ5லாவ��டா5 ஐ�ப� #ய5கைள எ/ப$/ ப�$�க #$�� எ4) நிைன தா4. எ4 

வ �ர�க@� #ய5 ேவ�ைட��� ெச5கிறா�க,. இர<? அ5ல� E4) #ய5க@�� 

ேம5 அவ�க, ப�$ � வ&வ� இ5ைல. உ!க, இளவரச4 ஐ�ப� #ய5கைள 

அ��� உய�&ட4 ப�$ � இ&�கிறா4, எ4றா4 அவ4. 

அரேச! இத #ய5கைள எ5லா� ஒ& அைற��, ைவ �/ P�ட ேவ<?�. 

அவ(ைற� காவ5 கா�கி4றவ� யா&� இ5ைல, எ4ற� Pைன. 

சைமய5காரைன அைழ த அரச4, இன� ந� அர<மைனய�5 ந5ல வ�&�தா4. 

ஐ�ப� #ய5கைள�� அைட � ைவ�க ஒ& அைறைய  திற� வ�?, எ4) க�டைள 

இ�டா4. 

#ய5கள�ட� வத� Pைன. நா� அைனவ&� த!�வத(� அரச� ஒ& அைறைய  

த� உ,ளா�. நம�� ந5ல சா/பா? அ!ேக உ,ள�. அரச� ப�ற� வ� ந� �ைறைய� 

ேக�? உதவ� ெச'வா�, எ4ற�. 

சைமய5கார4 ஓ� அைறைய  திற� வ��டா4. எ5லா #ய5க@� உ,ேள 

Lைழதன. உடேன அவ4 கதைவ  தாழி�?/ P�?/ ேபா�டா4. ெவள�ேய காவ+�� 

வ �ர�க, நி4றன�. 

Pைன த!கைள ஏமா(றி வ��டைத #ய5க, உண�தன. பாவ� அைவ எ4ன 

ெச'��? த!க@�� ஏ(பட/ ேபா�� கதிைய எ<ண� அைவ அGதன. 
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Pைன�� அரச4 சிறத வ�&� அள� தா4. 

இற� இளவரசைன/ ப(றி மிக�� 8க7� ேபசிய� அ�. 

இளவரசைர வ� எ4ைன� சதி�க� ெசா5, எ4றா4 அரச4. 

அரேச! எ!க, இளவரச� த!கைள� சதி�க� க�டாய� வ&வா�. ஆனா5 அவ&�� 

இ/ெபாG� ஏராளமான ேவைலக, உ,ளன, எ4ற� Pைன. 

வ�&� #$த�. அரச4 நிைறய ப	9கைள/ Pைன��  ததா4. 

அரசன�ட� வ�ைட ெப(ற Pைன மகி7�சி�ட4 த4 வ ��$(� வத�. 

இைளஞேன! உன��  தி&மண� ெச'� ைவ�க/ ேபாகிேற4, எ4ற� அ�. 

யா&ட4? எ4) மA<?� ேக�டா4 அவ4. 

இளவரசிதா4 மணமக,, எ4ற� அ�. 

ஒ& வார� ெச4ற�. மA<?� அ� அரசைன� காண� கா�? வழிேய ெச4ற�. எதி	5 

வத ந	ைய ேந&�� ேந� பா� த� அ�. இர<?� எதி� எதி� திைசய�5 ஓ$ன. 

மைல��/ ப�4னா5 இர<?� மA<?� சதி தன. 

Pைனேய! எ!ேக ெச5கிறா'? 

அரசன�ட� எ4 நிைலைய எ? �� ெசா5ல? 

உன�� எ4ன �ைற? 

ஊ	5 எ5ேலா&� எ4ைன அ$ � வ�ர�?கிறா�க,. ச	யாக சா/பா? ேபா?வ� 

இ5ைல. என�� வா7�ைகேய ெவ) � வ��ட�. ந�தி ேக�? அரச	ட� ெச5கிேற4. 

ந	ய�4 க<கள�5 க<ண�� வழித�. இ/ெபாG�, எ4னா5 இத� கா�$5 இ&�கேவ 

#$யவ�5ைல. ேவ�ைட�கார�க, நா'க@ட4 வ� எ!கைள வ�ர�?கிறா�க,. 

�ழி��, மைறதா+� 8ைக ேபா�? எ!கைள ெவள�ேய வரவைழ�கிறா�க,. 

அவ�க@ைடய அ�8களா5 நா!க, பல� சாகிேறா�. உ4Cட4 நாC� வ� 

அரச	ட� ந�தி ேக�கிேற4. எ4ைன�� அைழ �� ெச5, எ4ற�. 

ந	யாேர! ந�� தன�யாக வ&வ� ந5ல� அ5ல. எ!க, ஊ	5 நா4 ஒ&வ4தா4 Pைன. 

அதனா5 நா4 ெசா5வைத அரச� ேக�பா�. ந�� ம�?� தன�ேய வ� �ைற ெசா4னா5 

அவ� ஏ()� ெகா,ள மா�டா�. கா�$5 ஏராளமான ந	க, உ,ளனேவ. ஏ4 அைவ 

வ� �ைற ெசா5லவ�5ைல! எ4) ேக�பா�. ஐ�ப� ந	க, ஒ4றாக வதா5 அரச� 

ந�!க, ெசா5வைத ந�8வா�, எ4ற�. 

சிறி� ேநர� கா தி&, எ4ற ந	 அ!�� இ!�� ஓ$ய�. ஐ�ப� ந	க@ட4 அ!� 

வத�. 

அர<மைன��� ெச4ற�� யா� எ/ப$/ ேபச ேவ<?� எ4) அவ(றிட� வ�ள�கி� 
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ெசா4ன� Pைன. 

ந� ெசா5வ� ேபாலேவ நா!க, நட� ெகா,ேவா�, எ4ற� ந	க,. 

Pைன #4னா5 ெச4ற�. எ5லா ந	க@� அைத/ ப�4 ெதாட�தன. 

அவ(றி4 ஊ�வல� பல ஊ�க, வழியாக� ெச4ற�. 

இைத/ பா� த ம�க,, எ4ன ேவ$�ைகயாக இ&�கிற�. ேபான வார� தா4 இத Pைன 

ஐ�ப� #ய5க@ட4 ஊ�வல� ேபான�. இ/ெபாG� ஐ�ப� ந	க@ட4 ஊ�வல� 

ேபாகிற�, எ4) ேபசி� ெகா<டா�க,. 

ஊ�வல� அர<மைனைய அைடத�. காவ+�� இ&த வ �ர�க, Pைனைய 

அரசன�ட� அைழ �� ெச4றா�க,. 

பண�வாக வண!கிய Pைன, அரச� ெப&மாேன! இற� இளவரச� த!க@�� 

அ4பள�/பாக ஐ�ப� ந	கைள அC/ப� ைவ �,ளா�. இளவரசியாைர மண�க 

வ�&�8கிறா�, எ4ற�. 

ேவைல�கார�கைள அைழ*த அரச4, ந	கைள ஒ& அைறய�5 அைட � ைவ�!க,. 

எைவ�� த/ப�� ெச5ல� :டா�. Pைன�� ந5ல வ�&� தர ேவ<?�. அத(�� 

ஏ(பா? ெச'�!க,, எ4) க�டைள இ�டா4. 

ந	கைள அர<மைன��, அைழ � வத� Pைன. 

அ!ேக ஒ& அைறய�5 #ய5கைள� ெகா4) ேதா5 உ	 �� ெகா<$&தா�க, 

ேவைல�கார�க,. #ய5க, அG� 8ல�ப�� ெகா<$&தன. 

ெப&! :�சைல�� அலறைல�� ேக�ட ந	க,, அ!ேக எ4ன ச த�?, எ4) 

Pைனைய� ேக�டன. 

ஏG நா�க@�� #4 இ!ேக சில #ய5க, வதன. த!க, �ைறைய அரச	ட� 

ெத	வ� தன. கவனமாக� ேக�ட அவ� அவ(றி(� ந�தி வழ!கினா�. அ� ம�?� அ5ல. 

ெப	ய வ�&தி(�� ஏ(பா? ெச'தா�. வ�&தி5 #ய5க, ஏராளமான ம�ைர� 

�$ தன. மகி7�சியா5 தைலேய ெவ$ � வ�?வ� ேபால அைவ :�ச5 

ேபா?கி4றன. அத ச த� தா4 இ�, எ4ற� Pைன. 

#ய5க, இ&��� அைறய�5 எ!கைள  த!க ைவ�க ேவ<டா�. அைவ 

எ/ெபாG�� �$ � வ��?� ச<ைட ேபா?� இய58ைடயைவ. எ!கைள�� ெக? � 

வ�?�. ேவ) அைறய�5 த!க ைவ�!க,, எ4றன ந	க,. 

ேவைல�கார4 ப�க � அைறைய  திற� வ��டா4. எ5லா ந	க@� உ,ேள 

Lைழதன. உடேன அவ4 கதைவ  தாழி�?/ P�? ேபா�டா4. 

தா!க, தவைற ந	க, உண�தன. த!க@�� ஏ(பட/ ேபா�� கதிைய எ<ண� 
வ&தின. 
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வ�&தி(� வத Pைனைய அரச4 வரேவ(றா�. வ�தவ�தமான உண� வைகக, 

ேமைசய�5 ப	மாற/ப�? இ&தன. 

உ!க, இற� இளவரச4 மிக� சிறத ேவ�ைட�காரனாக இ&�க ேவ<?�. ஆ(ற5 

வா'தவனாக�� திறைமசாலியாக�� இ&�க ேவ<?�. இ5லாவ��டா5 ஐ�ப� 

ந	கைள உய�&ட4 ப�$�க #$�மா? 

எ4Cைடய ேவ�ைட�கார�க@� ந	 ேவ�ைட��� ெச5கிறா�க, ெப&�பா+� 

ெவ)!ைக�ட4 தி&�8கிறா�க,. சில சமய� ஒ4) அ5ல� இர<? ந	ைய� 

ெகா4) எ? � வ&வா�க,. அத4 ேம5 ேதா5 எத(�� பய4படாத வ<ண� கிழி� 

வ �ணாகி இ&���, எ4றா4 அரச4. 

அரேச! எ!க, இளவரச� வ �ர� உ,ளவ�. வலிைம வா'தவ�. இத உலக திேலேய 

அவைர/ ேபா4ற வ �ர� யா&� இ5ைல. எ4) 8க7த� Pைன. 

அவ� எ!க, அர<மைன�� வதா5 இத அர<மைனேய ெப&ைம ெப)�. 

இளவரசி�� அவ� ெபா& தமானவ�. நா4 அவைர� சதி தா5 தி&மண� ப(றி/ 

ேபசலா�, எ4றா4 அரச4. 

க<$/பாக அவைர அைழ � வ&கிேற4. ேம4ைம த!கிய த!கைள� சதி/பதி5 

அவ&�� மகி7�சி, எ4ற� Pைன. 

வ�ைல உய�த ஏராளமான ப	9/ ெபா&,கைள/ Pைன�� வழ!கினா� அரச�. 

வ ��$(� வத� அ�. *!கி� ெகா<$&த இைளஞைன எG/ப�ய�. 

உன��� இளவரசி��� தி&மண� உ)தியாகி வ��ட�. நா4 ெசா5கிறப$ நட, எ4ற� 

அ�. 

மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டா4 அவ4. Pைன வழிகா�$� ெகா<ேட நடத�. இ&வ&� 

ெந?*ர� நடதா�க,. 

வழிய�5 பால� ஒ4) வத�. 

பால தி(� அ$ய�5 ந� ஒள�� ெகா,. நா4 சிறி� ேநர தி5 வ&கிேற4, எ4ற� Pைன. 

அவC� ஒள�� ெகா<டா4. 

ஊ&��, ெச4ற Pைன கவச!க,, ெதா/ப�க, பலவ(ைற வா!கிய�. 

எ5லாவ(ைற�� ஆ(றி5 ேபா�ட�. 

இற� இளவரசேன! இ!ேகேய இ&. நா4 அரசCட4 இ!ேக வ&கிேற4. எ!கைள/ 

பா� த உட4 ெவள�ேய வ� வ�டாேத. நா4 ந5ல ஆைடகைள உ4ன�ட� த&கிேற4. 

அத4 ப�ற� ெவள�ேய வரலா�, எ4) ெசா4ன�. 

அ/ப$ேய ெச'கிேற4, எ4றா4 அவ4. 

அர<மைன�� ேவகமாக ஓ$ய� Pைன. 

அைத/ பா� � அரச4, இ/ெபாG�� இற� இளவரச4 வரவ�5ைலயா? எ4) 

ஆ�வ �ட4 ேக�டா4. 

அரேச! இளவரச� த!கைள� காண/ ெப&� பைட�ட4 வதா�. வழிய�5 ஆ(ைற� 
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கட���ேபா� எ5லா வ �ர�க@� E7கி வ��டன�. அவ�கள�4 தைல� கவச!க@� 

ெதா/ப�க@� மித�கி4றன. நா4 எ/ப$ேயா இளவரசைர� கா/பா(றி வ��ேட4. அவ� 

ெகா<? வத வ�ைல உய�த ெபா&,க, எ5லா� ஆ(றி5 ேபா' வ��டன. உைடக, 

ஏ�மி4றி/ பால தி4 கீ7 இ&�கிறா�. இ/ப$ ஒ& ெகா?ைம நிகGெம4) யா&� 

எதி�பா��கவ�5ைல, எ4) பரபர/8ட4 ெசா4ன� அ�. 

இளவரச&�� இ/ப$ ஒ& ெகா?ைம எ4 நா�$லா நடதி&�க ேவ<?�? வ�ைல 

உய�த ஆைடகைள இ/ெபாGேத ெகா<? ெச5+!க,. வ �ர�க, அவ&��  

�ைணயாக அண�வ� � வர�?�. நாC� Pைன�ட4 வ&கிேற4, எ4றா4 அரச4. 

வ �ர�க, Iழ அரசC� Pைன�� அத/ பால ைத அைடதா�க,. ஆ(றி5 நிைறய 

கவச!க@� ெதா/ப�க@� மித� ெச5வைத/ பா� தா4 அரச4. 

வ�ைல உய�த ஆைடகைள இளவரசன�ட� தத� Pைன. அவ4 ஆைடகைள அண�� 

ெகா<? ெவள�ேய வதா4. 

அரச4 அவைன� சிற/பாக வரேவ(றா4. அழகான வ<$ய�5 அவைன அமர� 

ெசா4னா4. ேகாலாகல �ட4 இளவரசன�4 ஊ�வல� ெதாட!கிய�. 

அர<மைன வாய�லிேலேய அரசி�� இளவரசி�� கா தி&தன�. 

இளவரசன�4 அழைக� க<? இளவரசி மகி7தா,. 

இ&வ&��� சீ&� சிற/8மாக  தி&மண� நடத�. 

சில நா�க, ெச4றன. Pைனைய அைழ த அரச4, உ!க, இளவரசன�4 ெச5வ� 

ெசழி/ைப� காண நிைன�கிேற4. எ/ெபாG� உ!க, நா�$(�� ெச5லலா�? நா4 

ெப	ய பைட Iழ வ&கிேற4, எ4றா4. 

எ/ெபாG� ேவ<?மானா+� 8ற/படலா�, எ4ற� Pைன. 

அ? த வார� 8ற/ப?ேவா�, எ4றா4 அரச4. 

எ4ன ெச'யலா� எ4) சிதி த� Pைன. 

சில அர�க�க@��� ெசாதமாக ஏராளமான நில!க@� அர<மைனக@� இ&/ப� 

அத4 நிைன��� வத�. 

எ/ப$யாவ� அவ(ைற இளவரசC�� ெசாதமான� எ4) ெசா5லி அரசைன ஏமா(ற 

ேவ<?� எ4) நிைன த� அ�. 

இளவரச4 ேத	5 அம�தா4. அரசC� அ&கி5 அம�தா4. ெப&�பைட Iழ 

ஆரவார �ட4 8ற/ப�டன�. 

Pைன வழிகா�$� ெகா<ேட #4னா5 ெச4ற�. 

அ!ேக நில தி5 நிைறய ேப� ேவைல ெச'� ெகா<$&தன�. அவ�கள�ட� வத 

Pைன. இ4C� சிறி� ேநர தி5 ெப&�பைட�ட4 அரச� ஒ&வ� இ!ேக வ&வா�. 

இத நில� யா&ைடய� எ4) உ!கைள� ேக�பா�? ந�!க, இத நில!க, எ5லா� 
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இற� இளவரச� உைடய� எ4) ெசா5ல ேவ<?�. இைத� ேக�டா5 அரச� 

மகி7�சி�ட4 உ!க@��/ ப	9 வழ!�வா4. மாறாக அர�க4 உைடய� எ4) 

உ<ைமைய� ெசா4னா5 உ!கைள எ5லா� ெகா4) வ�?வா�, எ4ற�. 

அரச4 அ!� வதா4. உழ� ேவைல ெச'� ெகா<$&தவ�கைள/ பா� �, இத 

நில� யா&ைடய�? எ4) ேக�டா4. 

எ5ேலா&� இற� இளவரச� உைடய�, எ4) ெசா4னா�க,. 

மகி7த அரச4 அவ�க@��/ ெபா(கா9கைள வா	 வழ!கினா4. 

வழிய�5 ஏராளமான ஆ?கைள நிைறய ேப� ேம' �� ெகா<$&/பைத/ பா� த� 

Pைன. 

அவ�கள�ட#� ெச4) அைதேய ெசா4ன�. 

அரச4 வ� ேக�ட ேபா�, எ5லா மைத�� இற� இளவரச� உைடய�, எ4) 

அவ�க, ெசா4னா�க,. 

த4ைனவ�ட இளவரசன�ட� அதிக ெச5வ� இ&�கிற� எ4) மகி7தா4 அரச4. 

இன� இளவரசன�4 அர<மைன��� ெச5லலா�, எ4றா4 அரச4. 

அர�க�க, த!கி இ&��� அர<மைன��, Lைழத� Pைன. 

அவ�கைள/ பா� �, உ!க@�� ஆப � வ� வ��ட�. உ!கைள� ெகா5வத(காக 

அரச� ெப&� பைட�ட4 வ&கிறா�, எ4ற�. 

ெவள�ேய பா� த அவ�க@��/ ெப&�பைட வ&வ� ெத	த�. Pைனேய! ந�தா4 

எ!கைள� கா/பா(ற ேவ<?�, எ4) ெகMசினா�க,. 

ேதா�ட தி5 உ,ள ைவ�ேகா5 ேபா&��, ந�!க, எ5ேலா&� ஒள�� 

ெகா,@!க,, எ4ற� அ�. 

அவ�க@� அத(�, ஒள�� ெகா<டா�க,. ைவ�ேகா5 ேபா&��  த� ைவ த� 

Pைன. த�ய�5 ெவ� எ5லா அர�க�க@� இற� ேபானா�க,. 

ஊ�வல� அர�க�கள�4 அர<மைனைய அைடத�. எ5ேலாைர�� வரேவ(ற� 

Pைன. 

இளவரச	4 அர<மைன மிக அழகாக உ,ள�, எ4றா4 அரச4. 

இளவரசன�ட� தன�ேய நடதைத எ5லா� ெசா4ன� Pைன. 

மகி7�சி அைடதா4 அவ4. 

இளவரச4 இளவரசி�ட4 ந�<ட கால� அத அர<மைனய�5 வா7தா4. Pைன 

அவ�க@�� உ)�ைணயாக இ&த�. 

 

             தா. சி*	தாG� ெதா%ைப 3ைறயா� 

திKெர4) பரமா� த	4 ப?�ைக அைற த�/ப�$ � எ	� ேபான�. அ �ட4 �&வ�4 

தா$�� ெகாMச� ெபா9!கி வ��ட�! அைத� க<? சீட�க, ஐவ&� கவைல�ட4 

இ&தன�. 
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�&ேதவா! உ!க, E4ற$ ந�ள#,ள தா$, இ/ப$� �)தா$யாக ஆகிவ��டேத! 

எ4) அGதா4, ம�$. 

ேபானா5 ேபாக�?�. இத(காக� கவைல/ படாத��க,. மAைச �ைறதா+� வ �ர� 

�ைறயா�. தா$ �ைறதா+� ெதா/ைப �ைறயா�, எ4ற பழெமாழி உ!க@��  

ெத	யாதா? இேதா எ4 ெதா/ைப அ/ப$ேய இ&�கிற� பா&!க,, எ4றா�, பரமா� த�. 

அைத� ேக�? சீட�க, மகி7தன�. 

�&ேவ! இ/ப$ேய இ&தா5 வய�(ைற� கவன�/ப� எ/ப$? என� ேக�டா4 மைடய4. 

�&நாதா! ேந() அரச	4 ப�றத நா, வ�ழா நைடெப(ற�. அ/ேபா�, உட5 ஊன� 

உ,ளவ�க@�� ேவைலத&� தி�ட� ஒ4ைற அறிவ� தா�க,. அதனா5 எ/ப$யாவ� 

நா!க, உட5 ஊன� உ,ளவ�க, மாதி	 ந$ �� ச�பாதி � வ&கிேறா�, எ4றா4, 

#�டா,. 

9	. எ5ேலா&� ஒ4றாக/ ேபானா5தா4 ெதா5ைல வ&கிற�. அதனா5 தன� தன�ேய 

ேபா' வா&!க,. ஊைம மாதி	��, ெசவ�? மாதி	��, �&டாக��, ெநா<$யாக�� 

ந$�!க,. ம<? ம�?� என��  �ைணயாக இ!ேகேய இ&�க�?�, எ4) :றி, த� 

ெதா/ைபய�5 வழித வ�ய�ைவைய  ெதா�? வ �ர  திலக� இ�? அC/ப�னா�, �&. 

பைட  தளபதிய�ட� ெச4ற ம�$, ஏதாவ� ேவைல த&�ப$ ேக�டா4. 

நா4 ஒ& ரகசிய� ெசா5கிேற4. அைத அரச	ட� ெசா5லி வ��? வா, எ4றா�, தளபதி. 

ெசவ�டனாக ந$ தா5 ேவைல கிைட��� எ4) நிைன த ம�$, எ4ன? 8டல!காயா? 

நா4 பா� த� இ5ைலேய! எ4றா4. 

தளபதி ம)ப$ ரகசிய ைத� ெசா4னா�. 

ஓேகா! ம4ன&:� ஒேர ஒ& E��தா4 இ&�கிறதா? ெத	�ேம! எ4றா4, ம�$. 

தைலய�5 அ$ �� ெகா<ட தளபதி, இத� ெசவ��?/ பயைல ைவ �� ெகா<? 

எ4ன ெச'வ�? எ4) #X#X தா�. 

அைத� ேக�ட ம�$��� ேகாப� வத�. யா� ெசவ�ட4? ந� ெசவ�ட4! உ!க ராஜா 

ெசவ�ட4! அவ!க தா தா ெசவ�ட4! எ4) தி�$னா4. 

அBவள�தா4. அ? த நிமிட�, ம�$ய�4 கா�கள�5 ஈய ைத� கா'�சி ஊ()!க,, 

எ4) க�டைளய��டா�, தளபதி. 
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அரசா!க ைவ திய	ட� ேபானா4, மைடய4. 

நா4 உ!க@�� உதவ�யாக இ&�கிேற4, எ4) :றினா4. 

ச	... சீ�கிர� ஓ$/ ேபா' சில Eலிைககைள/ பறி � வா, எ4றா�, ைவ திய�. 

எ/ப$�� ேவைல கிைட �வ�ட ேவ<?� எ4) நிைன தா4, மைடய4. அதனா5, 

நிதானமாக எG�, ெநா<$ ேபால ந$ தா4. 

அட/பாவ�! பா�8 க$ த ஆ@��/ ப�சிைல பறி � வர� ெசா4னா5, இ/ப$ 

ெநா<?கிறாேய? எ4) தி�$னா�, ைவ திய�. 

மைடயC��� ேகாப� ஏ(ப�ட�. யாைர/ பா� � ெநா<$ எ4றா'? இேதா பா� எ4 

பல ைத, எ4றப$ த4 கா5களா5 ைவ தியைர எ�$ உைத தா4. 

*ர/ ேபா' வ�Gத ைவ திய�, யார!ேக... எ4ைன ஏமா(றிய இவைன  *ண�5 க�$ 

ைவ �, 9(றி+� U) கGைதகைள அவ�7 � வ�?!க,. எ5லா� ேச�� இவைன 

உைத�க�?� எ4) ஆைணய��டா�. 

தைலைம/ 8லவ	ட� ேபா' ேச�தா4, #�டா,. 

பைழய ஓைலகள�5 எGதி இ&/பைத/ ப$ �� ெசா5ல ேவ<?�. இ�தா4 உ4 

ேவைல, எ4றா� 8லவ�. 

இவ	ட� �&டைன/ ேபா5 ந$ தா5 கைடசி வைரய�5 ேவைலய�5 இ&�கலா�, 

எ4) #$� ெச'தா4, #�டா,. 

8லவ� ஓ� ஓைலைய� ெகா? �/ ப$�க� ெசா4னா�. #�டாேளா, ஒ& க<ைண 

E$� ெகா<?, ஒ& க<ைண உ&�$/ பா� �, :ஜா ேகாண��ட4 அ�மன ஆலய� 

ெச4றா�, எ4) ப$ தா4. 

அட #�டாேள! ராஜா ராண��ட4 அ�ம4 ஆலய� ெச4றா�, எ4பைத  த/8� 

தவ)மாக/ ப$�கிறாேய, உன�ெக4ன க< �&டா? எ4) ேக�டா� 8லவ�. 

8லவா! எ4 க<க, ஒ4)� �&? இ5ைல! இேதா பா�! எ4றப$ இர<? க<ைண�� 

திற� கா�$னா4, #�டா,. 

எ4ைனயா ஏமா(றினா'? உ4ைன எ4ன ெச'கிேற4 பா�, எ4ற 8லவ� இவைன 

இG �� ெச4) இர<? க<கள�+� I? ேபா?!க, எ4) உ தரவ��டா�. 
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Eடேனா, ேநராக அரசன�டேம ெச4றா4. ஊைம மாதி	 ந$ தா5 ேவைல கிைட � 

வ�?� எ4) ந�ப�, ேபசாம5 நி4றா4. 

எ4ன ேவ<?�? எ4) ேக�டா4 ம4ன4. 

அ/ேபா�� ேபசவ�5ைல Eட4. 

நா4 ேக�கிேற4. ந� ேபசாம5 நி(கிறாேய? ஊைமயா? எ4) ேக�டா4, அரச4. 

ெப/...ெப/... ேப..., எ4) ஊைம மாதி	 ேபசினா4, Eட4. 

ஐேயா பாவ�! ஊைம ேபாலி&�கிற�, எ4றா4 ம4ன4. 

அத(�, ெபா)ைம இழத Eட4 பாவ� பா� த� ேபா�� ம4னா! இத ஊைம�� 

ஏதாவ� ேவைல ேபா�?� ெகா?!க,, எ4) ேபசினா4. 

அவ4 ந4றாக/ ேப9வைத� ேக�ட அரச4, வா' இ&�� ஊைம மாதி	 ந$ � 

எ4ைன ஏமா(றிய இவ4 வாைய  ைத � வ�?!க,! எ4) க�டைள இ�டா4. 

�&��, ம<?�� மட தி5 இ&தன�. அத நா4� ேப&� ேவைலய�5 ேச�� 

வ��டா�க, ேபாலி&�கிற�. ேவைல #$�, நிைறய பண �ட4 தி&�ப� வ&வா�க,. 

அதனா5 பாைனய�5 இ&��� பைழய ேசா(ைற நா'��� ெகா�$ வ�?! 8திய 

ேசாறாகேவ ெபா!கி� சா/ப�டலா�, எ4றா�, பரமா� த�&. 

அவ� ெசா4னப$ ேசா(ைற வா	 நா'��� ெகா�$னா4, ம<?. ச() 

ேநர ��ெக5லா� அG� 8ல�ப�யவா) வ� நி4ற சீட�கைள� க<ட�� ஐேயா! 

இ&த பைழய ேசா(ைற�� நா'��/ ேபா�? வ��ேடா�! இன� எைத� சா/ப�?வ�? 

எ4) 8ல�ப�யப$, பசியா5 மய!கி வ�Gதா�, பரமா� த�. 

 

                      திறைமயான 3�ள( 

ஏைழ வ�ற�ெவ�$ ஒ&வ4 த4 மைனவ��ட4 வா7� வதா4. அவC�� ஏG 

மக4க, இ&தன�. அவ4 எBவளேவா க?ைமயாக உைழ �� அவ�க, பல நா�க, 

ப�$ன� கிடதா�க,. 
 

ஒ& நா, இர� அவCைடய மக4க, *!கி� ெகா<$&தன�. 
 

மைனவ� அவன�ட�, "நா� எBவள� கால� �4ப/ப?வ�? வய�றார உ<? எ தைன 

நா�க, ஆகிற�? ந� மக4கைள� கா�$5 வ��?வ��? வ� வ�?!க,. இ&/பைத� 
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ெகா<? நா� மகி7�சியாக வாழலா�" எ4றா,. 
 

"ந� ெசா4னப$ேய ெச'கிேற4. நாைள அவ�க@�� உண� சைம � ைவ" எ4றா4 

அவ4. 
 

கைடசி மகனான �,ள4 அவ�க, ேப9வைத� ேக�?� ெகா<$&தா4. 
 

வ�$காைலய�5 எ5ேலா&��� #4 எGதா4 அவ4. ஆ(ற!கைர��� ெச4) 

அ!கி&த சி)சி) :ழா!க(கைள எ? தா4. ச�ைட/ ைப நிைறய அவ(ைற/ 

ேபா�?� ெகா<டா4. வ �? தி&�ப�னா4 அவ4. தா�� தைத�� அ<ண4க@� 

அவC�காக� கா தி&தன�. 
 

" ஏ4 இBவள� ேநர�? அ�மாவ�ட� உ4 ப!� அைடைய வா!கி� ெகா,. கா�$5 

சா/ப�டலா�. இ4) நா� எ5ேலா&� வ�ற� ெவ�ட� ெச5கிேறா�" எ4றா4 

வ�ற�ெவ�$. 
 

எ5ேலா&� மகி7�சி�ட4 8ற/ப�டா�க,. கைடசியாக� ெச4றா4 �,ள4. த4 

ைபய�லி&த :ழா!க5ைல வழி எ!�� ேபா�?� ெகா<ேட வதா4. 
 

ந�<ட *ர� நட� கா�$4 ந?/ப�தி�� வதா�க,. 
 

"இன� எ4ன #ய4றா+� த4 மக4களா5 வ ��ைட அைடய #$யா�. அவ�கைள 

ஏமா(றி வ��?/ 8ற/பட ேவ<?�" எ4) நிைன தா4 அவ4. 
 

" ந�!க, வ�ைளயா$� ெகா<$&!க,. நா4 சிறி� *ர� ெச4) ந5ல மரமாக/ பா� � 

ெவ�?கிேற4. இ&�$ய�� வ ��$(�/ 8ற/படலா�" எ4றா4 அவ4. 
 

அவ�க@� மகி7�சியாக வ�ைளயாட  ெதாட!கினா�க,. 
 

அ&கி5 இ&த மர தி5 ஒ& க�ைடைய  ெதா!க வ��டா4 அவ4. கா() அ$��� 

ேபாெத5லா� மர தி5 அ� ேமாதிய�. வ�ற� ெவ�?வ� ேபால ஓைச ேக�ட�. 

மக4க@�க  ெத	யாம5 வ �? வ� ேச�தா4 அவ4. 
 

அவ�க, ந�<ட ேநர� வ�ைளயா$� ெகா<? இ&தா�க,. இ&�ட  ெதாட!கிய�. 
 

" தைதைய அைழ �� ெகா<? வ ��$(�� ெச5ேவா�" எ4றா4 E தவ4. 
 

எ5ேலா&� வ�ற� ெவ�?� ஓைச ேக�ட இட தி(� வதன�. " ஐேயா! அ/பாைவ� 

காேணாேம! இத� கா�$லி&� எ/ப$ வ ��?��� ெச5வ�? ெகா$ய வ�ல!�க, 

ந�ைம� ெகா4) வ�?ேம! எ4ன ெச'வ�?" எ4) அலறினா4 இர<டாமவ4. 
 

" கவைல/படாத��க,. இ4C� சிறி� ேநர தி5 நில� ெவள��ச� ெத	��. அத4 ப�ற� 

நா4 வழி கா�?கிேற4. நா� அைனவ&� வ ��ைட அைடயலா�" எ4) ஆ)த5 
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ெசா4னா4 �,ள4. 
 

நில� ெவள��ச� ப�ட/ பக5 ேபால� கா'த�. வழி எ!�� ேபா�? வத 

:ழா!க5ைல அைடயாளமாக� ெகா<? நடதா4 �,ள4. எ5ேலா&� 

ப�4ெதாட�தா�க,. 
 

" வ ��$5 த4 மைனவ�ய�ட�, ந� �ழைதக, கா�$5 எ/ப$  தவ�/பா�கேளா?" 

எ4றா4 அவ4. 
 

" என�� ம�?� வ& த� இ5ைலயா? ந� க< எதி	5 ஏ4 அவ�க, �4ப/பட 

ேவ<?�? அதனா5 தா4 அவ�கைள� கா�$5 வ��?வ��? வர� ெசா4ேன4. 

அவ�க, எ!காவ� நலமாக இ&�க�?� நா4 உண� சைம�கிேற4. இ&வ&� 

சா/ப�டலா�" எ4றா, அவ,. 
 

ந,ள�ர� ேநர�, இ&வ&� சா/ப�ட அம�தன�. 
 

கத� த�?� ஓைச ேக�ட�. " இத ேநர தி5 யா�? கதைவ  திற" எ4றா4 அவ4. 

கதைவ  திறதா, அவ,. த4 மக4கைள� க<ட அவ@�� மகி7�சி தா!கவ�5ைல. 

சைம � ைவ தி&த உணைவ அவ�க@��/ ப	மாறினா,. 

சா/பா? #$த�. நட� வத கைள/பா5 அவ�க, *!க  ெதாட!கினா�க,. 
 

வ�ற�ெவ�$��� அவ4 மைனவ���� சா/ப�ட உணவ�5ைல. 
 

" ந� மக4க, வ� வ��டா�கேள. இ/ெபாG� எ4ன ெச'வ�?" எ4) ேக�டா4 

அவ4. 

" நில� ெவள��ச தி5 வழி க<?ப�$ � வ� வ��டா�க,. அமாவாைசய4) மA<?� 

அவ�கைள அைழ �� ெச5+!க,. இ4C� அதிக *ர� ெச4) வ��?வ��? 

வா&!க,. அவ�களா5 தி&�ப #$யா�" எ4றா, அவ,. 
 

அமாவாைச வத�. வ�$காைலய�5 த4 மக4கைள எG/ப�னா, அவ,. " கா�$(� 

வ�ற� ெவ�ட� ெச5+� அ/பா�ட4 ந�!க@� ெச5+!க,. மதிய உணவ�(காக 

ஆ@�� இர<? அைட 9�? ைவ � இ&�கிேற4" எ4றா, அவ,. 
 

�,ளC�� எ4ன நட�க/ ேபாகிற� எ4ப� 8	த�. :ழா!க5ைல/ ெபா)�கி வர 

ேநரமி5ைல. எ4ன ெச'வ�" எ4) �ழ�ப�னா4 அவ4. 
 

"ேநரமாகி வ��ட�. 8ற/ப?!க," எ4) அவசர/ ப? தினா4 வ�ற�ெவ�$.  

அவ�க@ட4 கைடசியாக� ெச4றா4 �,ள4. த4 ைகய�லி&த அைடைய� சி)சி) 

�<?க, ஆ�கினா4. வழி எ!�� அைத/ ேபா�?� ெகா<ேட வதா4. 
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அவ4 ேபா�? வத அைடகைள� �&வ�க@� எ)�8க@� சா/ப��? வ��டன. 

வ�ற�ெவ�$ அவ�கைள வழ�க� ேபால வ�ைளயாட� ெசா4னா4. க�ைடைய  

ெதா!க வ��?வ��? வ �? வ� ேச�தா4. இ&�ட  ெதாட!கிய�. எ5ேலா&� 

தைதைய� காணா� திைக தன�. 
 

" நா4 வழி கா�?கிேற4. கவைல/படாத��க," எ4றா4 �,ள4. வழி ெத	யாம5 

அவ4 அ!�� இ!�� அைலதா4. 
 

ப�க தி5 இ&த ெப	ய மர தி4 ேம5 ஏறினா4. ெதாைலவ�5 வ�ள�� ெவள��ச� 

ெத	வைத/ பா� தா4. 

கீேழ இற!கிய அவ4, " அ<ண4கேள! சிறி� ெதாைலவ�5 ெவள��ச� ெத	கிற�. 

க<$/பாக அ!ேக வ �? இ&�க ேவ<?�. நா� அ!ேக ெச4) இ4றிர� த!�ேவா�" 

எ4றா4. 
 

எ5ேலா&� ெவள��ச� வத இட ைத ேநா�கி நடதா�க,. அவ�க, க<க@��/ 

ெப	ய வ �? ெத	த�. அ� ஒ& அர�கன�4 வ �?. அர�கC� அவCைடய ஏG 

மக4க@� ெவள�ேய ெச4றி&தா�க,. அர�கன�4 தா' ம�?� அ/ெபாG� வ ��$5 

இ&தா,. 

�,ள4 கதைவ  த�$னா4. அர�கி கதைவ  திறதா,. ஏG சி)வ�கைள/ பா� த�� 

அவ, நா�கி5 எ�சி5 ஊறிய�. " பா�$ ! இத� கா�$5 நா!க, வழி தவறி வ��ேடா�" 

இ4றிர� ம�?� இ!ேக த!கி� ெச5கிேறா�" எ4றா4 �,ள4. 
 

" இ!ேக ந�!க, மகி7�சியாக� த!கலா�, இ4C� சிறி� ேநர தி5 எ4 மகC� ஏG 

ேபரC� வ� வ�?வா�க,. உ!கைள/ பா� தா5 அவ�க, மகி7�சி அைடவா�க,. 

ந�!க, கைள/பாக இ&�கிற��க,. அத அைற எ4 ேபர4க, *!�� அைற. அ!ேக 

ெச4) நி�மதியாக  *!�!க," எ4) இன�ைமயாக/ ேபசினா, கிழவ�. அவ�க@� 

அத அைறய�5 ெச4) ப? தா�க,. 

சிறி� ேநர தி5 அர�கC� ஏG மக4க@� அ!ேக வதன�, ஏG ேபர4கள�4 

தைலய�+� கி`ட ைத அண�வ� தா, அவ,. 
 

" ந�!க, ெச4) அவ�க, ப�க தி5 ப? �  *!�!க," எ4றா,. அவ�க@� ெச4) 

சி)வ� ப�க தி5 ப? தன�. 
 

த4 மகைன/ பா� �� கிழவ�, " இ4) நம�� ந5ல ேவ�ைட ஏG சி)வ�க, வழி தவறி 
இ!ேக வதி&�கிறா�க,. அவ�கைள ஏமா(றி ந� ேபர4க, த!�� அைறய�5 *!க 

ைவ தி&�கிேற4. 
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ெப	ய அ<டாவ�5 கறி� �ழ�8 ைவ�கிேற4. �ழ�8 ெகாதி வத�� ந� அத ஏG 

ேபைர�� *�கி வ� அதி5 ேபா?. அவ�க, ந4றாக ெவத�� நா� வய�றார 

உ<ேபா�. மAதி உ,ளைத/ ெபாG� வ�$த�� ேபர4க, சா/ப�ட�?�" எ4றா,. 

" அ�மா! என��/ பசி உய�� ேபாகிற�. சீ�கிர� அ<டாைவ அ?/ப�5 ைவ. அத 

அைறய�5 எ4 மக4க@� ப? தி&�கிறா�கேள? இ&�$5 எ/ப$ அத� சி)வ�கைள 

ம�?� *�கி வ&வ�? வ�ழி �� ெகா<டா5 த/ப� வ�?வா�கேள?" எ4) ேக�டா4 

அர�க4. 

" ந� எள�தாக அைடயாள� க<?ப�$�க ேவ<?� அத(காக தா4 எ4 ேபர4கள�4 

தைலய�5 ம�?� கி`ட� அண�� உ,ேள4" எ4றா, அவ,. 

�,ளC��  திKெர4) வ�ழி/8 வத�. 
 

கிழவ�ய�4 ஏG ேபர4க@� தைலய�5 கி`ட �ட4 ப? தி&/ப� அவC��  

ெத	த�. "ஏ4 இவ�க, கி`ட �ட4 *!க ேவ<?�. ஏேதா I7�சி நட�கிற�" 

எ4பைத/ 8	� ெகா<டா4 அவ4. அவ�க, தைலய�லி&த கி`ட ைத எ? தா4, 

த4 அ<ண4கள�4 தைலய�5 அவ(ைற அண�வ� தா4. த4 தைலய�+� கி`ட ைத 

அண�� ெகா<டா4. எ4ன நட�கிற� எ4பைத வ�ழி தி&� பா� தா4. 

சிறி� ேநர தி5 அர�க4 உ,ேள Lைழதா4. கி`ட� அண�திராத சி)வ�கைள 

ஒBெவா&வராக  *�கி� ெச4றா4. ெகாதி��� �ழ�ப�5 அவ�கைள/ ேபா�டா4. 

நடதைத/ பா� த �,ள4 திைக தா4. த4 அ<ண4கைள ெம�வாக எG/ப�ய 

அவ4, " அர�கன�4 வ ��$5 சி�கி� ெகா<ேடா�. உடேன த/ப�� ெச5ல ேவ<?�. 

இ5லாவ��டா5 ந�ைம� ெகா4) வ�?வா�க," எ4றா4. 

இைத� ேக�? எ5ேலா&� பயதன�. அ!கி&� ஓ�ட� ப�$ தன�. சைம த கறிைய 

அர�கC� கிழவ��� 9ைவ �� சா/ப��டா�க,. ப�ற� இ&வ&� �ற�ைட வ��?  

*!க  ெதாட!கினா�க,. 

ெபாG� வ�$த�. அர�கைன எG/ப�னா, கிழவ�. " எ4 ேபர4கைள அைழ �வா. 

அவ�க@� மகி7�சியாக� சா/ப�ட�?�" எ4றா,. 
 

அைற��, Lைழத அவ4, " அ�மா! இ!� யா&ேம இ5ைலேய" எ4) அலறினா4. 

அ!� வத அவ@�� உ<ைம 8	த�. " ஐேயா அத� சி)வ�க, ந�ைம ஏமா(றி 
வ��டா�க,. ந� �ழைதகைள� ெகா4) நாேம தி4) இ&�கிேறா�" எ4) வாய�+� 

வய�(றி+� அ$ �� ெகா<? அGதா,. " ெகாதி��� �G�ப�5 எ4 �ழைதகைளயா 
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ேபா�ேட4? அவ�கைளயா சா/ப��ேட4? எ4ன ெகா?ைம இ�? இன� நா4 எ4ன 

ெச'ேவ4?" எ4) 9வ	5 ேமாதி� ெகா<? அGதா4 அவ4. 

இ&வ&� ந�<ட ேநர� அGதா�க,. 

ஒ&வா) மன� ேதறிய அர�க4, " எ4 �ழைதகைள� ெகா4றவ�க, அத� 

சி)வ�க, தா4. எ4ன�ட� இ&� அவ�க, த/ப #$யா�. எ!� இ&தா+� 

அவ�கைள  ேத$� க<?ப�$/ேப4. ெகா4) தி4) பழி த��/ேப4" எ4) ேகாப தி5 

ப(கைள நறநறெவ4) க$ தா4. 

" எ4 மதிர� ெச&/ைப� ெகா<? வா" எ4) க தினா4 அவ4. 
 

கிழவ��� ெச&/ைப� ெகா<? வதா,. அைத/ ேபா�?� ெகா<? 8ற/ப�டா4 

அவ4. 

" அர�க4 ேத$ வ&வா4. ந�ைம/ ப�$ தா5 ெகா4) வ�?வா4. ேவகமாக ஓ?ேவா�" 

எ4றா4 �,ள4. எ5ேலா&� ந�<ட *ர� வதன�. 

" எ4னா5 ஒ& அ$:ட எ? � ைவ�க #$யவ�5ைல" எ4றா4 E தவ4. 

" அர�க4 இன� ந�ைம  �ர த #$யா�. எத(�� பா�கா/பாக இ!கி&��� 

�ைக��, ப�!கி� ெகா,ேவா�. யாரா+� க<?ப�$�க #$யா�" எ4றா4 �,ள4. 

எ5ேலா&� ப�!கி� ெகா<டன�. அர�கன�4 கால$ ஓைச அவ�க@�� ேக�ட�. 

எ5ேலா&� ந?!கினா�க,. அ!� வத அர�க4 எ5லா  திைசகள�+� பா� தா4. 

அவ�க, ப�!கி இ&/ப� அவ4 க<க@��  ெத	யவ�5ைல. 

" ஏ! மதிர� ெச&/ேப! இ!�தா4 அவ�க, இ&/பா�க, எ4) எ4ைன அைழ � 

வதாேய! இ!� அவ�கைள� காேணாேம? ந��� எ4ைன ஏமா()கிறாயா?" எ4) 

ெசா5லிவ��? அ!ேகேய ப? தா4. கைள/பைடத அவ4 �ற�ைட வ��?  *!க  

ெதாட!கினா4. 

இைத/ பா� த �,ள4, " அர�க4 *!�கிறா4. அBவள� சீ�கிர� எGதி&�க 

மா�டா4. ந�!க, ச த� ேபாடாம5 இ!ேகேய இ&!க,. மநதிர� ெச&/ைப அண�� 

நா4 அர�க4 வ ��$(�� ெச5கிேற4. அ!கி&� ஏராளமான ெபா&, ெகா<? 

வ&கிேற4. ப�ற� நா� அைனவ&� ந� வ ��$(�� ெச5ேவா�" எ4றா4. 

எ5ேலா&�, " எ!கைள� கா/பா(ற ேவ<$ய� உ4 ெபா)/8 ந� எ4ன 

நிைன�கிறாேயா அ/ப$ேய ெச'" எ4றா�க,. 
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ெவள�ேய வதா4 �,ள4. அர�கன�4 காலி5 இ&த ெச&/ைப� கழ(றினா4. 

அவ(ைற  த4 காலி5 அண�� ெகா<டா4. 

"ஏ! மதிர� ெச&/ேப! நா4 அர�கன�4 வ ��ைட அைடய ேவ<?�" எ4) 

ெசா5லிவ��? நடதா4. மதிர� ெச&/8 அவைன அர�கன�4 வ ��$4 #4 

நி) திய�. 

" பா�$! கதைவ  திற. உ4 மகC�� ஆப �" எ4) க தினா4 அவ4. 

கதைவ  திறத கிழவ�, " எ4 மகC�� எ4ன?" எ4) ேக�டா,. 

" உ4 மக4 ெகா$ய தி&ட�கள�ட� சி�கி� ெகா<டா4. அவ�க, அவைன� க�$ 

ைவ �  �48) �கிறா�க, நிைறய ெபா&, ெகா? தா5 உ4 மக4 உய�� 

ப�ைழ/பா4. இ5ைலேய5 அவ�க, அவைன� ெகா4) வ�?வா�க,. 

மதிர� ெச&/ைப அைடயாள தி(� எ4ன�ட� ததா4. " இைத� கா�$னா5 எ4 தா' 

நிைறய ெபா&, த&வா�. வா!கி� ெகா<? ஓ$ வா. அ/ெபாG� தா4 நா4 உய�� 

ப�ைழ/ேப4" எ4) எ4ைன அC/ப�னா�" எ4) பரபர/8ட4 ெசா4னா4 அவ4. 

" ஐேயா! மகேன! உன�� ஆப தா? உ4ைனவ�ட என��/ ெபா&ளா ெப	�?" எ4) 

அலறினா, அவ,. ெப	ய சா��/ ைபய�5 ெபா(கா9கைள நிர/ப� அவன�ட� ததா,. 

அத/ ைபைய வா!கிய அவ4, " இன� கவைல/பட ேவ<டா�. உ!க, மக4 

க<$/பாக வ� ேச&வா�" எ4) ெசா5லிவ��?/ 8ற/ப�டா4. 

மதிர� ெச&/ப�4 உதவ�யா5 அ<ண4க, இ&த இட ைத அைடதா4 அவ4. 

அர�க4 �ற�ைட வ��?  *!கி� ெகா<? இ&தா4. 

" இன� இத அர�கனா5 ந�ைம ஒ4)� ெச'ய #$யா�. மதிர� ெச&/ைப இழ� 

வ��டா4. அவ4 ேத$ ைவ த ெச5வ ைத�� ெகா<? வ� வ��ேட4. 

எ5ேலா&� எ4ைன இ)க/ ப�$ �� ெகா,@!க," எ4றா4 �,ள4. அ<ண4க, 

எ5ேலா&� �,ளைன ந4றாக/ ப�$ �� ெகா<டா�க,. 

" மதிர� ெச&/ேப! நா!க, எ!க, வ ��ைட அைடய ேவ<?�" எ4றா4 அவ4. சிறி� 

ேநர தி5 எ5ேலா&� வ ��ைட அைடதா�க,. 

அவ�க, தைத�� தா��, " மக4கேள! கா�$5 எ4ன பா?ப?கிற��கேளா? 

வ)ைமய�னா5 தா4 இத� ெகா?ைமைய� ெச'� வ��ேடா�" எ4) அG� 8ல�ப�� 

ெகா<$&தா�க,. 
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கத� த�?� ஓைச ேக�? அவ�க, கதைவ  திறதா�க,. ஏG மக4க@� நி(பைத� 

க<? அவ�கைள� க�$  தGவ�� ெகா<டா�க,. 

" அ�மா! இன� நம�� வ)ைமேய இ5ைல. பல தைல#ைற��  ேதைவயான 

ெபா(கா9க@ட4 வ� இ&�கிேறா�" எ4றா4 �,ள4. 

சா�ைக/ ப�	 தா4 வ�ற�ெவ�$. அத(�, ஏராளமான ெபா(கா9க, மி4ன�ன. 

எதி�பாராம5 கிைட த இத ந5வா7ைவ எ<ண� எ5ேலா&� மகி7தா�க,. 

*�க� கைல� எGதா4 அர�க4. த4 காலி5 மதிர� ெச&/8 இ5லாதைத� க<? 

தி?�கி�டா4. எ/ப$ேயா �4ப/ப�? த4 வ ��ைட அைடதா4 அவ4. 

வாசலிேலேய கா தி&த அவ4 தா', " மகேன! உ4ைன வ��? வ��டா�களா? நா� 

ேச� � ைவ த ெபா(கா9கைள அ/ப$ேய ெகா? � அC/ப�ேன4" எ4றா,. 

" எ4ன�மா ெசா5கிறா'? நா� ேச� � ைவ த ெபா(கா9க, ேபா'வ��டனவா? எ4ன 

நடத�?" எ4) அதி��சி�ட4 ேக�டா4 அவ4. 

நடதைத எ5லா� ெசா4னா, அவ,. 

" அ�மா! அத� சி)வ�க, ந�ைம ந4றாக ஏமா(றி வ��டா�க,. நாேம ந� அ&ைம� 

�ழைதகைள� ெகா4) வ��ேடா�. எ4 மதிர� ெச&/ைப இழ� வ��ேட4. ேச� � 

ைவ த ெபா(கா9க@� ேபா'வ��டன. எ4ன ெச'வ�?" எ4) அG�ெகா<ேட 

ேக�டா4 அவ4. 

"மகேன! ஒேர ஒ&நா, அவ�க, இ!ேக இ&தா�க,. நம�� எBவள� இழ/8 ஏ(ப�? 

வ��ட�? இன� அவ�க, வழி�ேக ேபாகாம5 இ&/ப� நம�� ந5ல�" எ4) அறி�ைர 

ெசா4னா, அவ,. 

" ந� ெசா4னப$ேய நட�கிேற4" எ4றா4 அவ4. 

ப�றெக4ன, வ�ற�ெவ�$ த4 �?�ப �ட4 மகி7�சியாக வா7� வதா4. 

 

                 ��டாைள மண�த இளவரசி 

ஒ& நா�ைட அரச4 ஒ&வ4 ஆ<? வதா4. அவC�� ஒேர ஒ& மக, இ&தா,. 

அவ, மி�த அறி�ைடயவளாக வ�ள!கினா,. யா� ேபசினா+� த4 அறி� 

:�ைமயா5 அவ�கைள மட�கி வ�?வா, அவ,. 
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இளவரசி தி&மண/ ப&வ� அைடதா,. த4 மக@�� யாைர  தி&மண� ெச'� 

ைவ/ப� எ4) சிதி தா4 அரச4. 

தைதேய! இளவரசனாக இ&தா+� ச	, ஏைழ/ ப��ைச�காரனாக இ&தா+� ச	. 

ேப�சா(றலி5 யா� எ4ைன ெவ(றி ெகா,கி4றாேரா அவைரேய மண/ேப4 எ4றா, 

அவ,. 

இத� ெச'தி பல நா?க@��� ெத	வ��க/ப�ட�. 

பல நா�? இளவரச�க@� அறிஞ�க@� ேபா�$ய�5 கல� ெகா,ள அர<மைன�� 

வதன�. வத ஒBெவா&வைர��, சிறி� ேநர தி(�, ேதா(க$ � ெவள�ேய 

அC/ப�� ெகா<$&தா, இளவரசி. 

நா, ேதா)� ஏராளமான :�ட� அர<மைன�� வத வ<ண� இ&த�. இ/ப$ேய 

ெச4றா5 நா�$5 உ,ள எ5ேலா&டC� இளவரசி ேபச ேவ<$ இ&���. வ&கி4ற 

:�ட ைத எ/ப$� க�?/ப? �வ�? ெபாG� ேபா��வத(காக இ!� வ&பவ�கைள 

எ/ப$  தைட ெச'வ� எ4) �ழ�ப�னா4 அரச4. 

ேபா�$ய�5 ெவ4றா5 தி&மண�, ேதா(றா5 U) கைசய$, எ4) நாெட!�� 

#ரசைற� ெத	வ��க� ெசா4னா4 அவ4. இதனா5 இளவரசி�ட4 ேபா�$ய�ட 

வ&கி4றவ� எ<ண��ைக மிக�� �ைறத�. வதவ�க@� ேதா()� கைசய$ 

வா!கி� ெகா<? ெச4றன�. அத நா�$5 ப��ைச�கார இைளஞ4 ஒ&வ4 

இ&தா4. இளவரசிைய மண/பத(காக நிகG� ேபா�$ைய/ ப(றி அறிதா4 அவ4. 

#ய(சி ெச'� பா�/ேபா�. ந5ல வா'/8 இ&தா5 இளவரசிைய மண/ேபா�. 

இ5ைலேய5 கைசய$ வா!கி இற� வ�?ேவா� எ4) நிைன தா4 அவ4. 

த4 ஊ	5 இ&� தைலநகர ைத ேநா�கி நட�க  ெதாட!கினா4 அவ4. 

ந�<ட *ர� நடதா4 அவ4. இற� ேபான ேகாழி ஒ4) வழிய�5 கிடத�. இ� 

எத(காவ� பய4ப?� எ4) நிைன தா4 அவ4, த4 ேதாள�5 கிடத சா��/ ைப��, 

அத� ேகாழிைய/ ேபா�டா4. 

இ4C� சிறி� *ர� நடதா4. வழிய�5 கிடத சி) ெதா�$ய�5 அவ4 கா5 இடறிய�. 

அத  ெதா�$ைய�� எ? �I சா��/ ைப��, ேபா�?� ெகா<டா4. 

வழிய�5 மா? ஆ?கைள� க�?� த$ ஒ4) கிடத�. �திைரய�4 கா5 �ள�8 

கிடத�. பல வைள�கைள உைடய ஆ�$4 ெகா�8 ஒ4) கிடத�. 

எ5லாவ(ைற�� எ? �/ ைப��, ேபா�?� ெகா<டா4. சா��/ ைபைய  

*�கி�ெகா<? ெம5ல நட� அர<மைனைய அைடதா4 அவ4. காவ+�� இ&த 

வ �ர�க, கத5 ஆைட�ட4 கா�சி அள� த அவைன� க<? சி	 தன�. 
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இளவரசி�ட4 ேபா�$ய�ட வ�,ேள4. எ4ைன உ,ேள வ�?!க,, எ4றா4 அவ4. 

ப��ைச�காரனாகிய உன�� எ4ன ெத	��? ந�யா இளவரசி�ட4 ேபா�$ய�ட/ 

ேபாகிறா' எ4) ேகலியாக� ேக�டா4 வ �ர4 ஒ&வ4. எ4 E����� கீேழ வா' 

உ,ள�. வா'�� உ,ேள நா�� உ,ள�. எ4 திறைமயான ேப�சினா5 இளவரசிைய 

ெவ5ேவ4, எ4றா4 அவ4. 

உ�ைம/ ேபா4ற #�டாள�ட� இளவரசி ேபச மா�டா�. ந� தி&�ப�� ெச4) ந5ல அறி� 

ெப() மA<?� இ!ேக வா, எ4றா4 இ4ெனா& வ �ர4. 

நா4 இ!கி&� நகர மா�ேட4, ேபா�$ய�ட வதி&�கிேற4. இளவரசிய�ட� ெசா5 

எ4) உ)தி�ட4 ெசா4னா4 அவ4. 

வ �ர�க, இளவரசிய�ட� ெச4றா�க,. ப��ைச�கார இைளஞ4 ஒ&வ4 ேபா�$�� 

வதி&/பதாக� ெசா4னா�க,. வ�ைளயா?வத(காக அத #�டா, இ!� 

வதி&�கிறா4. ந4� அவமான/பட/ ேபாகிறா4. அவைன இ!� அC/ப� ைவ�!க,, 

எ4றா, ேகாப �ட4 அவ,. 

ப��ைச�கார4 உ,ேள Lைழதா4. இளவரசிைய/ பண�வாக வண!கினா4. 

பன��க�$ைய வ�ட �ள��த ைககைள உைடய இளவரசியாேர வண�க�, எ4றா4 

அவ4. எ4 ைகக, �ள���சியாக இ5ைல. Iடாக உ,ள�. இத� I�$5 ஒ& 

ேகாழிைய வ)ப�? வ�?�. இ� உன��  ெத	�மா? எ4) ெவ?�ெகன/ பதி5 ததா, 

அவ,. அ/ப$யா? ேகாழி வ)ப?மா எ4) பா��கிேற4, எ4ற அவ4 சா��/ ைப��, 

ைகைய வ��டா4. ெச த ேகாழிைய ெவள�ேய எ? தா4.  எதி�பாராத� நடதைத� 

க<ட அவ, திைக தா,, த4 திைக/ைப மைற � ெகா<? I? ப�டா5 ேகாழிய�4 

ெகாG/8 ஒG�ேம, எ4றா,. 

ைப��, ைகவ��?  ெதா�$ைய எ? தா4 அவ4 ஒG�வைத இத(�, ப�$ �� 

ெகா,ளலா�, எ4றா4. 

ெதா�$ வ�	ச5 வ��$&தா5 ஒG�ேம எ4றா, அவ,. �திைர� �ள�ைப எ? த 

அவ4, வ�	ச5 உ,ள ப�திய�5 கீேழ இைத ைவ � அைட � வ�டலா�, எ4றா4. 

எ/ப$ எதி�� ேக,வ� ேக�டா+�, பதி5 ைவ தி&�கிறாேன எ4) நிைன தா, அவ,. 

ெதா�$ைய வ�ட �ள�8 ெப	தாக இ&�கிற�. எ/ப$  ெதா�$ைய அதனா5 ெந&�க 

#$��? எ4) ேக�டா, அவ,. த$ைய ெவள�ேய எ? தா4 அவ4. இைத/ 

பய4ப? தி� �ள�ப�(�, ெதா�$ைய இ)�கமாக/ ெபா& த #$��, எ4றா4 

அவ4. ஏ)மாறான ேக,வ�க@��  த�க பதி5 த&கிறாேன. அவ4 ைக ஓ!கி 
வ&கிறேத, எ4) திைக தா, அவ,. அவைன மட�க நிைன த அவ,, இைளஞேன! 
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நா4 எ4ன ெசா4னா+� அைத ேவெறா4றாக  தி&/ப� வ�?கிறா'. நா�� பல 

தி&/ப!க, இ&/ப� ேபால ந� நட� ெகா,கிறா', எ4றா, அவ,. 

த4 ைப��, ைகைய வ��ட அவ4 ஆ�?� ெகா�ைப எ? தா4. அைத அவள�ட� 

கா�$, இைதவ�ட அதிக தி&�க, உ,ளைத/ பா� தி&�கிற��களா? எ4) ேக�டா4. 

அவ, எ4ன பதி5 ெசா5வ� எ4) சிதி தா,. ந�<ட ேநர� ஆய�(). அவ@�� 

ஒ4)� ேதா4றவ�5ைல. ப�றெக4ன, இளவரசி��� அவC��� சீ&� சிற/8மாக  

தி&மண� நடத�. 

 

                   ெப6ய ேசா�ேபறி யா� ? 

#4ெனா& கால தி5 ஒ& நா�ைட ேவ$�ைகயான அரச4 ஒ&வ4 ஆ<? வதா4. 

ம(றவ�க, எ4ன ெச'கிறா�கேளா அத(� எதிராக ெச'வேத அவ4 வழ�கமாக 

இ&த�. 

ம(றவ�க, தாைடய�5 தா$ ைவ தி&/பைத/ பா� தா4 அவ4. உடேன அவ4 த4 

8&வ தி5 தா$ வள��க  ெதாட!கினா4. அ��� ந�<? வள�� கG � வைர 

ெதா!கிய�. �ள��கால தி5 ச�ைடேய இ5லாம5 உலா�வா4. ேகாைட கால தி5 

ஒ4)�� ேம5 ஒ4றாக/ பல ச�ைடகைள அண�� ெகா,வா4. காலி5 அண�ய 

ேவ<$ய உைடகைள உட�8�� அண�� ெகா,வா4. உட�8�� அண��� 

உைடகைள� கா+�� அண�� ெகா,வா4. #48ற� அண�ய ேவ<$யைத/ 

ப�48றமாக அண�� ெகா,வா4. ப�48ற� அண�ய ேவ<$யைத #48ற� அண�� 

ெகா,வா4. எ/ெபாG�� ப�4ப�கமாக நட/பாேன தவ�ர #4ப�கமாக நட�க 

மா�டா4. இர� #Gவ�� வ�ழி � இ&/பா4. பக5 #Gவ�� *!�வா4. 

அவC�� ஒேர ஒ& மக, இ&தா,. த4 மக@��  தி&மண� ெச'ய நிைன தா4 

அவ4. அைம�ச�க, ஐ� ேபைர�� அரசைவ�� வரவைழ தா4. 

இளவரசி��  தி&மண� ெச'ய எ<ண� உ,ேள4. ம(ற அரச�க, வ�&�8வைத/ 

ேபால என�� ம&மகனாக வ �ர4 ேவ<டா�. அறி�,ளவ4 ேவ<டா�. ந5ல 

ப<8,ளவ4 ேவ<டா�. அழகானவC� ேவ<டா�, எ4றா4 அரச4. இைத� ேக�ட 

அைம�ச�க, திைக/8 அைடதன�. 

இளவரசியா��� யா� கணவனாக வர ேவ<?� எ4) வ�&�8கிற��க,? எ4) ேக�டா� 

ஓ� அைம�ச�. 
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ேசா�ேபறியான ஒ&வ4 தா4 என�� ம&மகனாக வர ேவ<?�. மிக/ ெப	ய 

ேசா�ேபறிைய  ேத?� ேவைலைய உ!கள�ட� ஒ/பைட�க/ ேபாகிேற4. 

அத(காக தா4 உ!கைள வரவைழ ேத4, எ4றா4 அரச4. 

நா!க, எ4ன ெச'ய ேவ<?�? அரேச! எ4) ேக�டா� இ4ெனா& அைம�ச�. 

உ!க ஒBெவா&வ&��� ஓரா<? தவைண த&கிேற4. ந�!க, பல நா?க@��� 

ெச4) சிறத ேசா�ேபறிைய� க<?ப�$�க ேவ<?�. ேதைவயான பண ைத 

க&^ல தி5 ெப()� ெகா,@!க,, எ4றா4 அரச4. ஐ� அைம�ச�க@� 

அரசன�ட� வ�ைடெப()/ 8ற/ப�டா�க,. ஐவ&� ெவBேவ) திைரகள�5 ப�	தா�க,. 

ஓரா<? கழித�. ஐ� அைம�ச�க@� நா? தி&�ப�னா�க,. அவ�கைள 

வரேவ(றா4 அரச4. 

#தலா� அைம�சைன/ பா� �, உ� அCபவ!கைள� ெசா5+�. என�� 

ம&மகனா�� ேசா�ேபறிைய எ!ேக க<?ப�$ த��? ெசா5+�, எ4) ஆ�வ �ட4 

ேக�டா4 அவ4. 

அரேச! நா4 பல நா?க@��� ெச4ேற4. எ தைனேயா வ�ைதயான அCபவ!க, 

என�� ஏ(ப�டன. இ&�� ேசா�ேபறிகைள  ேத$ அைலேத4. எ தைனேயா 

ேசா�ேபறிகைள� சதி ேத4. யா&ேம ந� இளவரசியா���/ ெபா& தமானவராக  

ெத	யவ�5ைல. ெப	ய ேசா�ேபறிைய� சதி��� ேப) ெப(ேற4. எ4றா4 

அைம�ச4. அவ4 எ4ன ெச'தா4? எ4) ேக�டா4 அரச4. 

அத� ேசா�ேபறிைய வழிய�5 சதி ேத4. அரேச! அவCைடய ஒ& கா5 ேச(றி+� 

ம(ெறா& கா5 சாைலய�+� இ&த�. அ/ப$ேய நி4) ெகா<$&தா4. நா4 

அவைன/ பா� �, ஏ4 இ/ப$ நி(கிறா'? எ4) ேக�ேட4. இர<? மாதமாக நா4 

இ/ப$ தா4 நி4) ெகா<$&�கிேற4. ேச(றி5 உ,ள காைல எ?�க என��� 

ேசா�பலாக உ,ள�, எ4) பதி5 ததா4 அவ4, எ4றா4 அைம�ச4. 

இளவரசி��/ ெபா& தமான ெப	ய ேசா�ேபறி தா4 அவ4, எ4) மகி7�சியாக� 

ெசா4னா4 அரச4. 

�)�கி�ட இர<டா� அைம�ச4, அரேச! நாC� ஒ& ேசா�ேபறிைய/ பா� �வ��? 

வதி&�கிேற4, எ4றா4. உ4 அCபவ!கைள� ெசா5, எ4றா4 அரச4. 

அரேச! உ!க, க�டைளைய நிைறேவ()வத(காக/ பல மைலகைள�� ஆ)கைள�� 

கட� ெச4ேற4. ஓ� ஊ	5 மிக/ ெப	ய ேசா�ேபறிைய� க<ேட4. அவC�� மிக 

ந�<ட தா$ இ&த�. அத  தா$ ஊ� #Gவ�� பரவ�� கிடத�- பா�/பத(� ேமக� 

:�ட� ேபால இ&த�. இர<? மAைசக@� ந�<? இ&தன. ஒ& மAைசய�5 �&வ� 
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ஒ4) :? க�$ இ&த�. இ4ெனா& மAைசய�5 எ)�8/ 8() வள�� இ&த�. 

நா4 அவைன/ பா� �, எத(காக இBவள� ந�<ட தா$�� மAைச�� வள� � 

இ&�கிறா'? எ4) ேக�ேட4. 
 

ேசா�ேபறியான அவ4 என�� எத/ பதி+� தரவ�5ைல. அவ4 அ&கி5 #க சவர� 

ெச'�� க தி �&/ப�$ �� கிடத�. அ!கி&தவ�க, அவ4 #க சவர� ெச'� 

#/ப� ஆ<?க@�� ேம5 ஆகிற� எ4றா�க,. ந5ல ேசா�ேபறிதா4, எ4ற அரச4, 

அவ4 தா$ மAைசைய� ெசா	� ெகா,கிறானா அ5ல� அத(�� ேசா�பலா? எ4) 

ேக�டா4. அவ4 சில சமய!கள�5 தா$ மAைசைய� ெசா	� ெகா,கிறா4. அ� ம�?� 

அ5ல. த4 மAைசய�5 அமர வ&� கா�ைககைள வ�ர�?வத(காக :ழா!க(கைள 

அவ(றி4 ேம5 எறிகிறா4, எ4றா4. 

E4றா� அைம�சைன/ பா� �, ந� பா� � வத ேசா�ேபறிைய/ ப(றி� ெசா5, எ4) 

ேக�டா4, அரச4. 

அரேச! நாC� பல நா?க@��� ெச4ேற4, ஓ� ஊ	5 ேசா�ேபறி ஒ&வைன� 

க<ேட4. உ!க@�� ம&மகனாக மிக�� ெபா& த� உைடயவ4. ேசா�ப5 

காரணமாக கடத இ&ப� ஆ<?களாக அவ4 வ ��ைட வ��? ெவள�ேய ெச4ற� 

இ5ைல. நா(காலிய�5 அம�� இ&தப$ேய எ5ேலா&��� அவ4 அறி�ைர 

வழ!�வா4. நா4 ெச4றி&த சமய� அவ4 வ ��$5 த�/ப�$ �� ெகா<ட�. அவ4 

உைடய�+� த�/ப�$ �� ெகா<ட�. இ&த இட ைதவ��? அைசயவ�5ைல அவ4. 

ெவள�ேய இ&தவ�க, எ5ேலா&� க தினா�க,. எத/ பயC� இ5ைல. வ ��$(�, 

Lைழத சில� அவைன அ/ப$ேய ெவள�ேய *�கி வ� கா/பா(றினா�க,, எ4றா4. 

உ<ைமய�ேலேய இவ4 ெப	ய ேசா�ேபறிதா4, எ4ற அரச4 நா4கா� அைம�சைன/ 

பா� தா4. 

அரேச! நா4 கா? மைலகள�5 அைலேத4. #�8த�கள�5 சி�கி எ4 உைடக, கிழி� 

வ��டன. அ��� ந5லத(� தா4. அதனா5தா4 அத� ேசா�ேபறிைய� காX� 

வா'/8 என��� கிைட த�, எ4றா4 அவ4. அவ4 எ4ன ெச'தா4? எ4) 

பரபர/8ட4 ேக�டா4 அரச4. அரேச! அவ4 த4 வ ��?  ேதா�ட தி5 ஒ& மர த$ய�5 

பதிைன� ஆ<?களாக/ப? தி&�கிறா4. த4 வாய�(� அ&ேக கார� #,ள!கி 
ஏேதC� #ைளயாதா எ4) கா �� ெகா<$&�கிறா4. அவ4 ெந(றிய�5 உ,ள 

9&�க தி5 இர<? #,ள!கி� ெச$க, #ைள �,ளன. அைத/ ப�?!கி/ 

ேபாட�:ட அவ4 த4 ைக வ�ர5கைள/ பய4ப? தவ�5ைல. மர திலி&� அவ4 

வாய�(� ேநராக ஏேதC� பழ!க, வ�Gதா5 உ<பா4. ப�க தி5 வ�Gதா5 அைத 

எ? � உ<ண மா�டா4, எ4றா4 அவ4. அத வா7�ைக அவC��/ ப�$ � 

இ&�கிறதா? எ4) ேக�டா4 அரச4. 
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அவன�ட� ந�<ட ேநர� ேபசிேன4. அவ4 மிக�� மகி7�சியாக இ&/பதாக� :றினா4. 

த4 E�கிேலா அ5ல� வாய�ேலா பழ மர� #ைள தா5 எBவள� ந4றாக இ&���. 

பழ தி(காக நா4 வாைய  திற� ெகா<? ப? தி&�க ேவ<டாேம எ4றா4 அவ4, 

எ4) வ�ள�கமாக� ெசா4னா4, அைம�ச4. நா4 ேக�டதிேலேய அ(8தமான 

ேசா�ேபறி இவ4. எ4 மக@�� ஏ(றவ4, எ4ற அரச4 ஐதா� அைம�சைன/ 

பா� தா4. 

உடேன அத அைம�ச4, அரேச! நா4 பா� த ேசா�ேபறிைய/ ப(றி� ெசா4னா5 

உ!க, க& ைத மா(றி� ெகா,வ ��க,. இவCைடய ேசா�ேபறி தன தி(� ம(ற 

நா5வ&� கா5 *சி ெபற மா�டா�க,, எ4றா4. ந� பா� த ேசா�ேபறிைய/ ப(றி� 

ெசா5, எ4றா4 அரச4. 

அரேச! ேசா�ேபறிைய  ேத?� #ய(சிய�5 நா4 பல#ைற உய�� ப�ைழ ேத4. ஒ& 

நா�ைட அைடேத4. உலக மகா ேசா�ேபறி ஒ&வைன� க<ேட4, எ4றா4 அவ4. 

ஆ�வ ைத அட�க #$யாத அரச4, அவ4 எ4ன ெச'தா4? எ4) பரபர/8ட4 

ேக�டா4. சில� அவ4 உய�ேரா? இ&/பதாக� ெசா4னா�க,. சில� அவ4 இற� 

வ��டதாக� ெசா4னா�க,. சில� அவைன  �றவ� எ4றா�க,. சில� அவைன/ ப(றி� 

க& � ெசா5ல ம) தா�க,. நாேன ெச4) அவைன ேந	5 பா� ேத4. அவைன� 

9(றி+� 8() வள�� இ&த�. எGப� ஆ<?களாக அவ4 சிறி�:ட 

அைசயவ�5ைல. யா� ேப�ைச�� ேக�க வ�&�பாத அவ4 கா�கள�5 ெமGைக 

அைட �: ெகா<டா4. ேபச ேவ<$ வ&� எ4பதா5 த4 நா�ைக ஒ& 

பாறா!க5லி5 க�$ இ&தா4. எைத�� அவ4 சா/ப�?வ� இ5ைல. கா(ைற ம�?� 

9வாசி �� ெகா<? உய�� வா7கிறா4. யாராவ� உணைவ� ெகா<? வதா5:ட 

அைத� ைகய�5 வா!க அவC��� ேசா�ப5. ப தா<?க@�� #4 அவ4 த4 

உத?கைள� சிறி� அைச தானா� அதனா5தா4 அவ4 உய�ேரா? இ&/ப� 

ம(றவ���  ெத	ததா�, எ4) நடதைத� ெசா4னா4 அத அைம�ச4. 

வ�ய/8 அைடத அரச4, இ/ப$ ஒ& ேசா�ேபறியா? அவேன எ4 ம&மக4. அவC��� 

இளவரசி��� வ�ைரவ�5 தி&மண தி(� ஏ(பா? ெச'�!க,, எ4) மகி7�சி�ட4 

ெசா4னா4. ஒ& ந5ல நாள�5 அத� ேசா�ேபறி��� இளவரசி��� தி&மண� 

நடத�. 
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