
                                 பலவ �னேம பல� 

சி�வ� ஒ�வ� ஜூேடா பய�ல வ���ப�னா�. அவ��ேகா ஒ� வ�ப�தினா� இட� ைக 

ேபா�வ� ட�. என"�� இ#த� $ைறைய& ெபா� ப(�தாம�, $� ஒ�வ) அவ��$& 

பய�*சி அள"�க ஒ&,� ெகா-டா). 

தின.� பய�*சி அள"�தா) $�. ஆனா� ஒேர ஒ� $�� வ��ைத தா� ெசா�லி� 

ெகா(�தா). நா�ைக#� மாத2க3 ெச�றன. அ&ேபா�� அேத பய�*சிதா�. சி�வ��ேகா 

ஒ��� ,4யவ��ைல. ஆனா5� ெதாட)#� பய�*சி ேம*ெகா-டா�. 

ஒ� நா3 சி�வ� $�ைவ� ேக ேட வ� டா�. “இ#த ஒ� $�� ேபா�� உன�$” எ�� 

ெசா�லிவ� டா). நா க3 கட#தன. $� சி�வைன& ேபா 7�$ அ�&ப�னா). ஒ� ைக8ட� 

வ#த சி�வைன& பா)�� பல�� அ*பமா� எ-ண�ன). ஆனா� … ந�2க3 நிைன�த� 

ச4தா�. ெவ*றி சி�வ��ேக. த�ைன வ�ட பலசாலிகைள எ�லா� ஆ�ேராஷமா� எதி) 

ெகா-( வ �;�தி வ� டா�. எ�ேலா��$� ஆ<ச)ய�. சி�வ��$�. 

”எ&ப7 $�ேவ எ�னா� ஒ�ைகைய ைவ��� ெகா-(, ஒேர ஒ� $��& பய�*சிைய 

ம (� க*� ெவ*றி ெபற .7#த�?” எ�� ேக டா�. 

$� ெசா�னா): “ இர-ேட காரண2க3 தா�. ஒ��, ந� பய�*சி ெச�த� ஜூேடாவ�ேலேய 

மிக=� க7னமான $��. இர-(, இ#த� $�ைத த(�க ேவ-(� எ�றா� $��பவன"� 

இட� ைகைய மட�க ேவ-(�. உ�ன"ட� அ� இ�ைல” 

$�=�$ ஆ�மா)�தமாக ந�றி ெசா�னா� சி�வ�.  

  

                          ேசாதைனைய ெவ�   

ஒ� ஊ�� சலைவ� ெதாழிலாள� ஒ�வ� இ��தா�.அவ�ட� வயதான க�ைத ஒ�� 

இ��த�.அத ! வயதாகி" ேபானதா� ெபாதி %ம'க( சிரம" ப*ட�.நட'க,� சிரம" 

ப*ட�.ஒ�நா- ெதாழிலாள� த� க�ைத.ட� ெச�� ெகா/0��தேபா� க�ைத வழிய1� 

இ��த பாழைட�த கிண �'!- வ1��� வ1*ட�. 

 

எ"ப0யாவ� அ�த' க�ைதைய� ெதாைல�� வ1ட நிைன�தி��த ெதாழிலாள� இ�தா� 

சமயெம�� நிைன�தா�.க�ைதைய ேமேல 4'கிவ1டாம� அ"ப0ேய கிண றி� 6ைத�� 

வ17ேவா� என அ�கி� இ��தவ�கைள' 8"ப1*டா�.  

 

க�ைத அ"ப0ேய 6ைத�� ேபாக*7� எ�� எ�ேலா�மாக( ேச��� ம/ெவ*0 ெகா/7 வ�� 

அ�கிலி��த ம/ைண ெவ*0' கிண �'!- த-ள�ன�.  

 

ஆர�ப�தி� த� ம:� வ1�� ம/ைண' க/7 திைக�த க�ைத ப1�6 %தா���' ெகா/ட�.  

 

தன'! ேந�� ��ப�ைத எ/ண1 வ��தி' ெகா/0��தா� பயன���ைல.ஏதாவ� ெச<� 
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த"ப1'க ேவ/7� என நிைன�த�. 

 

த� ம:�� வ1�� ம/ைண உட�ைப( சிலி��� உதறியப0ேய ெகா>ச� ெகா>சமாக அ0 எ7�� 

ைவ�� ெவள�ேய வர ?ய சி�த�. 

 

ேமேல இ��தவ�க@� ம/ைண ெவ*0" ேபா*7' ெகா/ேடய1��தன�.த"ப1'க 

ேவ/7ெம�ற !றி'ேகாேள ப1ரதானமாக இ��ததா� க�ைத.� ேவகமாக ம/ைண உதறி 
வ1*டப0 ேமேல ஏறி வ�� வ1*ட�.  

 

ெதாழிலாள�.� க�ைதய1� வ1டா?ய சிய1� வ1ய�� மனமிறAகி த�Bட� அைழ��( 

ெச�ல ?0, ெச<தா�.  

 

மன�த�களாகிய நம'!� பல வ1தAகள�� ேசாதைனக@� ��பAக@� வ�� ேசரலா�.அைதேய 

நிைன�� உழ�� ெகா/0ராம� அைத எ�லா� உதறி� த-ள� வ1*7 ம:/7 வர ?ய சி 
ெச<வேத 6�திசாலி�தன�.   

 

                           வா;�ைக& பயண�   

அெம�'க ெதாழிலதிபரான ரா'ஃெப�ல�, ?�ைமய1D� க7ைமயாக உைழ�தவ�. ஒ�?ைற, 

வ1மான�தி� பயண1�தா�. அ"ேபா�� ஏேதா ேவைலயாக இ��தவைர' க/7 அ�கி� இ��த 

இைளஞ� வ1ய"6 றா�. அவ�, ''ஐயா, இ�த வயதிD� இ"ப0' க7ைமயாக உைழ'க�தா� 

ேவ/7மா? ஏக"ப*ட ெசா�� ேச��� வ1*G�க-... நி�மதியாக சா"ப1*7, ஓ<ெவ7'கலாேம?!'' 

எ�� ரா'ஃெப�ல�ட� ேக*டா�. 

 

உடேன ரா'ஃெப�ல�, ''வ1மான� இ�த வ1மான�ைத இ"ேபா� ந�ல உயர�தி� பற'க ைவ�� 

வ1*டா�. வ1மான?� %லபமாக" பற'கிற�. அத காக... இ"ேபா� எ>ஜிைன அைண��வ1ட 

?0.மா? எ>ஜிைன அைண��வ1*டா� எ�னவா!� ெத�.மா?'' எ�� ேக*டா�. 

 

''ெப�� வ1ப�� ேந�ேம!''- பத ற��ட� பதிலள��தா� இைளஞ�. 

 

இைத' ேக*7" 6�னைக�த ரா'ஃெப�ல�, ''வாJ'ைக" பயண?� இ"ப0�தா�. க7ைமயாக 

உைழ�� உயர��'! வர ேவ/0.-ள�. வ�த ப1ற!, 'உயர�ைத� ெதா*7 வ1*ேடாேம...' எ�� 

உைழ"பைத நி��தி வ1*டா�, ெதாழிலி� வ1ப�� ஏ ப*7 வ17�. உைழ"6 எ�ப� 

வ�மான��'காக ம*7ம�ல, உட� ஆேரா'கிய� ம �� மன நி�மதி'காக,�தா�!'' எ�� 

வ1ள'க� அள��தா�.  

  

                           நா� வா�    
 

ஆ றி� ெவ-ள� கைர 6ர/7 ஓ7கிற�. இ'கைரய1� இர/7 ேப� நி�� ெகா/0�'கிறா�-

க-. ஓட� இ�ைல. எ"ப0 அ'கைர'!" ேபாவ�?  
 

இ�த ேநர�தி� ஒ� காைள மா7 அAேக வ�த�. அ�,� அ'கைர'!" ேபாக 
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ேவ/7�.  ஆனாD� அத ! ஓட� எ�,� ேதைவ"படவ1�ைல. அ"ப0ேய ஆ றி� பா<�த�...  
 

நK�த ஆர�ப1�த�. இைத" பா��த இர/7 ேப�� ஒ�வ� ஆ றி� !தி�தா�. அ�த' காைள 

மா*0� வாைல' ெக*0யாக" ப10��' ெகா/டா�. காைள மா7 %லபமாக அவைன இ���( 

ெச�� அ'கைரய1� ேச���வ1*ட�.  
 

அ7�தவ� பா��தா�.  நம'! ஒ� ‘வா�’  கிைட'காதா எ�� எதி�பா��தா�.  
 

இ�த ேநர� ஒ� நா< வ�� ஆ றி� !தி�த�. இ�தா� ேநர� எ�� இவB� ஆ றி� வ1��� 

அ�த நாய1� வாைல" ப10��' ெகா/டா�.  
 

இ�த மன�தைன இ���'  ெகா/7 நாயா� ஆ றி� நK�த ?0யவ1�ைல, திணறிய�. ஒ� 

க*ட�தி� நா<, ‘வா-... வா-’ எ�� க�த ஆர�ப1�� வ1*ட�.  
 

வ1ைள,...! இ�வ�ேம ஆ � நK� ேபா!�  திைசய1ேலேய மித�� ேபா<' ெகா/0�'கிறா�. 

அவ�க- ேபாக ேவ/0ய திைச ேவ�. ேபா<' ெகா/0�'கிற திைச ேவ�.  
 

கைர ேசர நிைன'கிற மன�த�கள�� கைத இ�. சில� கைரய1ேலேய நி�� வ17கிறா�க-. சில� 

காைளய1� வாைல" ப10��' ெகா-கிறா�க-. சில� நாய1� வாைல" ப றி' ெகா-கிறா�க-.   
  
 
 
 

                            மன� தளராேத    

 

மட�தி� ெஜ� �றவ1 ஒ�வ� சீட�க@'! பாட� ெசா�லி' ெகா/0��தா�. அ"ேபா� அவ� 

சீட�க@'! ��ப� வ�தா� த�ன�ப1'ைக.ட� மனைத தளராம� இ�'க ேவ/7� எ�ற ஒ� 

6�திைய அவ�க@'! 6க*7வத ! ஒ� சி� கைத ெசா�லி 6�ய ைவ'க நிைன�தா�. அதனா� 

அவ� ஒ� எ��6 கைதைய த� சீட�க@'! ெசா�னா�.  

 

அதாவ� "ஓ� எ��6 த� வாய1� ச � நKளமான உண," ெபா�ைள 4'கி( ெச�ற�. அ"ேபா� 

அ� ெச�D� வழிய1� ஒ� வ1�ச� ெத�ப*ட�. அதனா� அ�த எ��6 அைத தா/0( ெச�ல 

?0யாம� தவ1�த�. ச � ேநர� கழி��, அ�த எ��6 த� உணைவ அ�த வ1�ச� ம:� ைவ��, 

அத� ம:� ஊ��� ெச�� வ1�சைல' கட��, ப1� த� உணைவ எ7��( ெச�ற�" எ�� 

8றினா�.  

 

ப1� அவ�கள�ட�, "அேத" ேபா� தா� நா?� நம'! ஏ ப7� ��ப�ைத.� பாலமாக ைவ��, 

?�ேனற ேவ/7�" எ�� 8றினா�. ேமD� அ�த சி� எ��ப1� த�ன�ப1'ைக நம'! 

இ��தாேல நா� வாJவ1� எ�த தைடைய.� எள�தாக கட�� ெச�ல ?0.�, ��ப?� 

காணாம� ேபா<வ17� எ�� 8றி, அ�ைறய பாட�ைத ?0�தா�.  

 

 

 

                            த�ன�ப��ைக   

 

ஒ�வ�� வ1ைல உய��த சீ��ைத (கா�) ஒ� சி�வ� வ1ய"6ட� பா�"பைத பா��தா�, அ�த 

சி�வன�� ஆைசைய அறி�� ெகா/ட அவ� சி�வைன உ'காரைவ�� ெகா>ச 4ர� ஓ*0னா�. 
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உAகள�� வாகன� மிக அ�ைமயாக இ�'கிற� , எ�ன வ1ைல என சி�வ� ேக*டா�. அவேரா 

ெத�யவ1�ைல, இ� எ� சேகாதர� என'! ப�சள��த� எ�றா� அ�த மன�த�.  

 

அ"ப0யா!! அவ� மிக,� ந�லவ� என சி�வ� ெசா�ல, நK எ�ன  நிைன'கிறா< என 

என'!�ெத�.�, உன'!� எ� சேகாதரைன"ேபா� ஒ� சேகாதர� ேவ/7� என 

நிைன'கிறா< அ�லவா? எ�றா�.  

 

சி�வ� ெசா�னா�. ‘இ�ைல , நா� அ�த உAகள�� சேகாதரைன"ேபா� இ�'கேவ/7� என 

நிைன'கிேற�’ எ�றா�.  

  

  

                                த#திர�   
 

ஒ� கா*0� சிAக� ஒ � வாJ�� வ�த�. அ� மிக,� பலசாலியானதா� க�வ��டB� 

வாJ�� வ�த�. அ� க/ண1� ெத�ப7� அைன�� மி�கAகைள.� உண,'காக,� 

வ1ைளயா*7'காக,� ேவ*ைடயா0 வ17�.  
 

கா*0� உ-ள எ�லா மி�கAக@� மிக,� கவைல அைட�தத�. அைன��� ேச��� ஒ� 

8*ட� ேபா*7 சிAக�திட� ேபசேவ/7� எ� தK�மான� ேபா*ட�.  
 

சிAக�திட� எ�லா மி�கAக@� ெச�றன. நKAக- எ�லா மி�கAகைள.� ெகா-வ� ச�யான 

நியதி கிைடயா�. எனேவ நAக- ஒ� ?0ெவ7�� உ-ேளா�. நKAக- யாைர.� இன� 
ேவ*ைடயட'8டா�, நாAகேள தின?� ஒ�வைர அB"ப1 ைவ"ேபா� எ� 8றிய�. 
 

சிAக?� ச� எ� 8றிய�. 
 

தின?� ஒMெவா� மி�கமாக சிAக�தி�'! உணவாக ெச�ற�. அ�� ?யலி� ?ைற அ� 

உணவாக சிAக�திட� ெச�லேவ/7�. மி!�த கவைல.ட� ெச�� ெகா��'!� ெபா� ஒ� 

கிண ைற பா��த�. ஒ� ?0,'! வ�த ?ய� ப1ற! ெகா>ச� ேநர� வ1ைளயா0 வ1*7 

சிAகராஜவ1ட� ெச�ற�. 
 

சிAகராஜேவ எ�ைன ம�ன�.Aக-. நா� தாமதமாக வ��வ1*ேட� என தைலதாJ�தி நி�ற�. 
 

சிAக?� காரண� ேக*ட�, அத '! ?ய� "சிAகராஜேவ நா� வ��  

வழிய1� ஒ� சிAக�ைத பா��ேத� அ� எ�ைன எA! ெச�கிறா< எ� ேக**ட�. நா� 

ெசா�ேன� எAக- சிAக ராஜா,'! உணவாக ெச�கிேற� எ��"  
 

அத '! அ�த சிAகேமா, இ�த கா*0� நா� ம*7ேம ராஜா ேவ� யா�� இ�ைல,  இA! 

இ�'!� எ�லா மி�க?� என'ேக ெசா�த� எ�ற� " என 8றிய�  
 

இதைன ேக*ட சிAகராஜ,'! மி!�த ேகாப� வ�த� ?யDட� அ�த சிAக�ைத காண ெச�ற�  
 

?யD� அ�த கிண ைற கா*0ய�, சிAக� அதைன எ*0 பா�'க அத� உ�வ� உ-ேள ெத�ய, 

அ� ந� உ�வ� என அ�'! ெத�யாம� க�ஜி�த�, க�ஜைன எதிெராலி�த�� சிAக� 

கிண �'!- பா<�த�, 
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?யலி� 6�திசாலி�தன� நிைறேவறிய�.  
 
 
 
 

                         $ர2கி� அறி=   

  

ஒ� நதிய1� ?தைல தன �ைணவ1யா�ட� வாJ�� வ�த�. நதி'கைரேயார� ஒ� !ரA! 

வாJ�� வ�த�. ?தைல.� !ரA!� ந/ப�களாக வாJ�� வ�தன� 

 

ஒ� நா- ெப/ ?தைல ஆ/ ?தைலய1ட� தன ஆைசைய ெத�வ1�த�. என'! ெரா�ப நாளாக 

!ரAகி� இதய�ைத சா"ப1டB�B ஆைச! தாAகளா� ெகா/7வர?0.மா? என ேக*ட� 

 

ஆ/?தைல ேயாசி�த� எ�ன ெச<வெத��! திGெரன ஒ� ஆைச வ�த�, ச� நா� 

ெகா/7வ�கிேற� என ச�மதி�த�. ந� !ரA! ந/பைன வ K0 ! வ1���'! அைழ"ேபா�... 

அவB� வ�வா� ெகா�� அவ� இதய�ைத சா"ப17 என 80ய�. ெப/ ?தைல'ேகா 

ெகா/டா*ட�, ச�ேதாச�...!  

 

அ7�த ந�ல ஆ/ ?தைல !ரA! ந/பைன வ1���'! அைழ�த�. !ரA!� ச�மதி�த� 

?தைலய1� ?�கி� ஏறி அம��த�� ?தைல 6ற"ப*ட�.  

 

ந7 ஆ றி� ெச��ெகா/0�'!� ெபா� ஆ/ ?தைல 8றிய� "ஏ� இ"ேபா என ெவ7'! 

ேபாேறா� �B ெத�.� �B ேக*ட�" 

 

அ"பாவ1 !ரA! வ1���'! தாேன �B ெசா�ன�.  

 

?தைல ெசா�ன�, அதா� இ�ைல எ�ேனாட மைனவ1 !ரAகி� இதய� சா"ப1ட ஆைசப*டா, 

அ�'காக தா� உ�ைன8*0கி*7 ேபாேற� �B 8றிய�. 

 

ச � !ரAகி ! அதி�(சியாக இ��த�. 

 

ச � ேயாசி�த !ரA!... அடடா எ�ன ந/பா இத ?�னா0ேய ெசா�ல8டாத? ேந�� நா� என 

இதய�ைத எ7�� காயேபா*ேட� அ� அAேகேய இ�'! �B 8ற  

 

?தைல.� அ"ப0யா வா< தி��ப1 ெபா< எ7��ெகா/7 வ�ேவா�B தி��ப,� கைர'! 

வ�� வ1*ட�. த"ப1�த !ரA! ?தலிட� 8றிய�...! ?*டா- ?தைலேய நKெய�லா� ஒ� 

ந/ப� எ�ைனேய ெகா-ள பா�கிறாயா�B ெசா�லி*7 மர�தி� ேம� ஏறி ேபா7%சா�.  

 

 

 

 

                              உதவ�   
 

ஒ� க*ெட��6 ஆ � த/ணK�� த�தள���' ெகா/0��த�. 
 

மர�திலி��� இைத" பா��த 6றா ஒ�� மர�திலி��த இைல ஒ�ைற" பறி�� நK�� வ Kசிய�.  
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எ��6� த�தி� த�தி வ�� அ�த இைலய1� ேம� ஏறி' ெகா/ட�. அ�த இைல கா றி� 

அைச�� ெம�வாக' கைர"ப'க� ஒ�Aக' கைரய1� ஏறி த"ப1ய� அ�த எ��6. 6றா,'!� 

ந�றி 8றிய�  
 

ம ெறா� நா-. 
 

ஒ� ேவட� அ�த 6றாைவ' !றி ைவ"பைத" பா��த� அ�த எ��6. 
 

ஆனா� 6றாேவா இைத அறியாம� ேவெறAேகா கவனமாக இ��த�. அ�� த�ைன' 

கா"பா றிய 6றாவ1� உய1ைர' கா"பா ற ேவ/0ய� தன� கடைமயாக எ/ண1ய� எ��6. 
 

வ1ைர�� ெச�� ேவடன�� காலி� ந�'ெக�� க0�த�. 
 

க0ய1� வலி தாAக ?0யாம� க�திய ேவடன�� !றி த"ப1ய�. ச�த�ைத' ேக*7� தி��ப1ய 

6றா தன'ேக படவ1��த ஆப�ைத அறி�� அ�த இட�ைத வ1*7" பற�த�. எ��6'!� �றி 
ெசா�ன�  
 

அ�� 6றா நம'ெக�ன எ�� அல*சியமாய1�'காம� உதவ1 ெச<ததா�தா� 6றாவ1� உய1� 

த"ப1ய�. அ�த சிறிய உ�வ� ெகா/ட எ��6� ந�றி மற'காம� ெசய�ப*ட�. 
 

எவ�'!� எ�த ேநர�திD� ந�மா� ?0�த உதவ1ைய( ெச<ய ேவ/7�. அ� ேபா� நம'!( 

ெச<த ந�றிைய.� எ�த' கால�திD� மற'க' 8டா�.   
 
 
 

                           ஒ*�ைம   
 

ஒ� ெப�யவ�'! நா�! மக�க-, நா�வ�� எ"ேபா�� ச/ைட ேபா*7 ெகா/ேட 

இ�"பா�க-. அதைன க/7 அவ� மிக,� வ��த� அைட�தா�. ஒ �ைமயாக இ�Aக- எ�� 

8றி.� அவ�க- ?0யா� என 8றிவ1*டா�க-.  ஒ� நா- அவ�'! உட� நல� ச� இ�லாம� 

ேபாகேவ, அவ�க@'! பாட� 6க*ட 6�தி ெசா�ல ஒ� ேபா*0ைய ைவ�தா�. 
 

நா�வைர.� ஆ@'ெகா� ெகா�6கைள ெகா/7 வர ெசா�னா�,  அவ�க@�  ெகா/7 

வ�தா�க-.  தன N�த மகைன அைழ�� நா�! ெகா�ப1கைள.� ஒ�றாக க*ட ெசா�னா�.  
 

ப1ற! ஒேவா�வைர.� அைழ�� அ�த க*0ய ெகா�6கைள உைட'க ெசா�னா�. யாராD� 

?0யவ1�ைல. 
 

ப1ற! க*7கைள அவ1J�� ஒெவா�றாக ெகா7�� உைட'க ெசா�னா�, அைனவ�� %லபமாக 

உைட�தா�க-.  
 

ஒ �ைமேயாட பல� எ�னா�B இ"ேபா ெத�.�B நிைன'கிற�. நKAக- நாD ெப�� நா�! 

ெகா�6கைள ேபாலதா�. ஆனா� ஒ �ைமயாக இ��தா� யா�@� உAகைள அைச'க 

?0யா�  எ�� 8றினா�. 
 

நா�! மக�க@'!� ஒ �ைமய1� பல� 6��த�. அ�றிலி��� நா�வ�� ச/ைடய1டாம� 

ஒ �ைமயா< வாழ ெதாடAகினா�க-.   
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
 
 

                            வ�டா .ய*சி  
 
 ேபா�� ேதா�வ1 அைட�த அரச� த� உய1ைர' கா"பா றி'ெகா-ள ஓ0 ஒள��தா�. அரச� 

மிக,� வ Kர��ட� ேபா�*டாD� அவன�� பைட மிக,� சிறியடாக இ��ததினா� அவனா� 

ெவ�ல ?0யவ1�ைல. எதி�ய1ட� மாெப�� பைட இ��ததினா� ெவ றி ெப ற�.  ெவ றி 
ெப ற எதி� அரசைன ெகா�ல தி*டமி*டா�. அதனா� அவ� கா*0 ! ஓ0( ெச�� அA! 

இ��த ஒ� !ைகய1� ஒள��� ெகா/டா�. 

 

ஒ�நா- ேசா�பDட� அரச� !ைகய1� ப7�தி��தா�. அ�த' !ைகய1B- ஒ� சில�தி 
வாJ�� வ�த�. அ�த சிறிய சில�திய1� ெசய� அவ� கவன�ைத' ஈ��த�. !ைகய1� ஒ� 

ப!திய1B-  ஒ� வைலைய" ப1�ன' க7ைமயாக ?ய சி ெச<� ெகா/0��த�. %வ�� ம:� 

ஊ��� ெச�D� ேபா� வைலய1ன�� ப1�ன�ய P� அ��� சில�தி கீேழ வ1��� வ1*ட�. 

 

இMவா� பல?ைற நட�த�. ஆனாD�, அ� த� ?ய சிைய' ைகவ1டாம� ம�ப0 ம�ப0.� 

?ய�ற�. கைடசிய1� ெவ றிகரமாக வைலைய" ப1�ன� ?0�த�. அரச� “இ( சி� சில�திேய 

பல ?ைற ேதா�வ1யைட��� த� ?ய சிைய' ைகவ1டவ1�ைல. நா� ஏ� வ1டேவ/7�? என 

ேயாசி�தா�  

 

நாேனா அரச�. நா� ம�ப0.� ?ய சி ெச<ய ேவ/7�” எ�� எ/ண1னா� ம�ப0ய� த� 

எதி�.ட� ேபா� 6�ய தK�மான��தா�. அரச� தா� வசி�த கா*0 ! ெவள�ேய ெச�� த� 

ந�ப1'ைகயான ஆ*கைள( ச�தி�தா�. 

 

த� நா*0� உ-ள வ Kர�கைள ஒ�� ேச��� பல� மி!�த ஒ� பைடைய உ�வா'கினா�. த� 

எதி�க@ட� தKவ1ரமாக" ேபா� 6��தா�. கைடசிய1� ேபா�� ெவ றி.� ெப றா�. அதனா� த� 

அரைச� தி��ப" ெப றா�. தன'! அறி,ைர ேபாதி�த அ�த சில�திைய அவ� எ��ேம 

மற'கவ1�ைல.  

 

 

 

                              ச�ீ� பா�,   

 

ஊ�'! ஒ�'!" 6றமாக ஒ� ெகா0ய வ1ஷ?-ள பா�6 வாJ�� வ�த�. ஊ� ம'க- யாராவ� 

அத� 6 றி� ப'க� ேபானா� சீறி வ�� ெகா�தி வ17�. பா�6" 6 � இ��த பாைத அ�த 

ஊ�'!� ப'க�� ச�ைத'!� !�'! வழி. பா�6'! பய�ேத ஊ� ம'க- பல ெதாைல, % றி 
அ�த ச�ைத'!" ேபா< வ�� ெகா/0��தா�க-. ேவ� வழிய1�லாததா� சலி"6டேனேய 

வாJ'ைகைய நட�தி' ெகா/0��தன�. 

 

ஒ� நா- அ�த ஊ�'! ஒ� ேயாகி வ�தா�. அவ� மி�கAகள�ட� ேபச' 80ய வர� ெப றவ�. ஊ� 

ம'க- தAக- !ைறைய அவ�ட� ?ைறய1*டன�. அவ� பா�ப1ட� ேபசி அத ! ஊ� ம'கைள 

க0'க' 8டா� எ�� க*டைள இ*7 வ1*7 ப'க�� ஊ�'!( ெச�� வ1*டா�. பா�6� அவ� 

க*டைள'!' க*7" ப*7 நட�த�. 
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ஆனா� ஊ� ம'க- %�மாய1�ைல. வழிேய ேபா!� சி�வB'!' 8ட பா�ப1ட� இ��த பய� 

ேபா< வ1*ட�. பா�ைப' க/டா� அைத' க�லா� அ0"ப�, ��6���வ�, வ1ர*0ய0"ப� 

எ�� அத� வாJ'ைகைய நி�மதிய1�லாம� ெச<� ெகா/0��தன�. உட�ப1� பல 

காயAக@ட� ! �ய1�� !ைல.ய1�மாகி வ1*ட� பா�6. 

 

ேயாகி ஒ� நா- பா�6" 6 � இ��த வழியாக ஊ�'!- தி��ப வ�� ேபா� பா�ப1� 

ப�தாபமான நிைலைய' க/7 அதைன வ1சா��தா�. பா�6� நட�த கைதையெய�லா� 8றி 
அ�த�. 

 

ேயாகி பா�ைப" பா��� "அட ?*டா- பா�ேப! உ�ைன ம'கைள' க0'கேவ/டா� 

எ��தாேன 8றி( ெச�ேற�. ப'க�தி� வ�பவைன" பா��� சீறாேத எ�� ஒ� ேபா�� 

ெசா�லவ1�ைலேய" எ�� ேக*டா�. இத !" ப1� பா�6� ப1ைழ��' ெகா/ட�. 
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