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பதிைர
பிறெமாழிபைடகைள தமி/

ெகா-வர ேவ- எற

ைமபித பதிபகதி ேநா கேம - ஜா லடனி கானகதி
எற இத நாவ . இ2

1958 - ேலேய தமிழி

ர '

ெமாழிெபய கப+-

ெவளிவ பரவலாக ேபசப+ட. எனி3, இைறய காலக+டதி4,
பதிபி க த தி5, ேதைவ5 உைடயதாக இ#பதா

இநாவைல ம7பதி

ெச89ேளா.

மிக(சிறத எ/தாள பலைர ேபாலேவ தன நா:ப வயதிேலேய மரணைத

த/வியவ ஜா லட. இவர பைடக9 அெமாி கா ம+-மிறி ஐேராபிய

நா-களி4 மி த க<ெப:றி#தன. ர=ய ம களா

வி#ப ட

ஏ:7 ெகா9ளப+ட ஒ#சில அெமாி க பைடபாளகளி
கியமானவ.

'கானகதி

ர ' எற இத நாவ

ேப&கிற. இைறய( @ழA

வாசி

ஜா லட

'ப ' எற நாயி கைதைய ப:றி

 ேவைள இ நாயி கைத ம+-தானா

எற சசயைத ஏ:ப-கிற. த ஆதி ணைத மற அைமதியாக வா/

ஜீவ, இைடயி

மி த ெதா ைலகC

ஆ+ப-ேபா, ஜீவ மரணேபாரா+டதி
நிைல

, ெகாDரமான அட

ைறகC



நாைளய வா<E நி(சயமி ைல எற

னி:  ேபா, அத ஜீவ தவி க இயலாம

மீ- த

ஆதி ணைத மீ+ெட- க ேவFய க+டாய ஏ:ப-கிற. இGவைகயி

இநாவ

இைறய தமிழின( @ழA

ேதா7கிற.

ஒ#

றி,+- நாவ

ேபாலேவ

ஆதி ண எற இைழ எேபா அ7ப+- ேபாவதி ைல ேபால : கா4 கFயி

உணர F5 சரHவதி நதி ேபால - அ @+&மமாக ந 9 ஓF ெகாேடதா
இ# கிற.

எ/ைதேய ெதாழிலாக ெகாடதா

ஏராளமா8 எ/தி

வி க ேவFய

க+டாயதிA#த ஜா லடனி தைலசிறத பைட இத கானகதி

இநாவைல மிக அ:தமாக ெமாழிெபயதி#

ர '.

 அமர ெப. ர அவகளி
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பJகளி எநாC நிைலதி#
சாவேடா?

. தமி/

- சதியா நடராஜ

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

ஜா ல

ட

/ெபய ஜா கிாிபி லட எப ஆ5& 1876-

ஜா லட எபவாி

1916. ஜனன ஸா பிராLHேகாவி

வி Aய ெஹாி எபவ#

நாேடாF

 ெதா- ெச8ேவா

நாேடாFயாக ேஜாசிய பா திாித

 பிறதவ. ஜா லட3 தகபனா#ைடய

ணைத ெப:றி#தா. இவ#

ெஜம சிதாதிகளான

நீ+ேஷயிட  மா Lட  அபார ப தி. அவர க# க9 யாE நீ+ேஷ5,
மா ஸு மனசி

ஏ:றிய ெபௗரஷ சிதாதJக9, வா<E ெகா-த ைக ஆகிய

இரF மல(சி. ச தி உபாசக, அமா3=ய உபாசக எ7 ெசா ல
ேவFய நீ+ேஷ, சகல தமJகC கவத பததினFயாகேவ பிறதைவ எ7
ெசா 4 மா H, நீ+ேஷ ஆகியவகேள நாேடாFயி மனசி

என நிணயமான இய .

- ைமபித

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

நா8 எறா

தமHதாபகக9

ெமாழிெபயபாளாி கைர
அைனவ#

 பிF

. அ மிகE வி&வாச 9ள பிராணி. அதி

எதைனேயா இனJகC-. அவ:றி

ஓாினைத( ேசத ஒ# நாையப:றிய

கைத இ. உ9ளைத கவ# கைத. ஜா லட த ெசாத அ3பவைத

ெகாேட இைத க:பைன ெச8தி# கிறா.
கனடாவி வடேம:

ேகாFயிேல அலாHகாவி அ#கி

Q கா பிரேதச

இ# கிற. அதிேல கிராைட மாவ+ட எப அலாHகாவி எ ைலயி

உ9ள. அJேக பா8கிற பல ஓைடகளி

அறிதாக9. அதனா

தJக9 கிைடபைத 1896-

உலகி எ லா ப திகளிA# ம க9 அJேக

விைரேதாFனாக9. தJகெம- க( ெசற சில ெபாிய ெச வகளானாக9.

ஆனா

பல க-J ளிரா4 ேநாயா4 உயிாிழதாக9.
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ஆ F ப தியி49ள த+பெவப நிைலேய கிளாைட கி4 இ# கிற.
அதனா

ஆF ஏ/ மாதJகC

வைரயி

அJேக 24 மணி ேநர  பகலாகேவ இ#

உைறபனி RFயி#

அJேக க-J ளிராக இ#

. ேம மாததி மதியிA# ஆகH+

பா கலா.

த

. தைரயி
வார

. ந-நிசியிேல @ாியைன

இத ப தியிேல தJகைத ேதF Sணாக அைலதவகளி

ஜா லட3

ஒ#வ. அதனா தா அவ இ கைதைய மி த &ைவேயா- எ/த

Fதி# கிற.

உைறபனிபிரேதசதிேல நா8க9 அ ல மாக9 T+Fய வFயி தா
பிரயாண ெச8வாக9. வF5 தனிப+ட அைமேபாF#
தJக ேதF பலேப அத ப தி
ெபா#9கைள அJ

( ெசறதா

அவகC

.

 ேதைவயான

ெகா- ெச லேவFய அவசிய ஏ:ப+ட. ேம4

அவகCைடய கFதேபா

வர

ேவFய வசதிைய கனடா அரசாJக

ேம:ெகாட. தபா வFகைள இ/ கE, தJக ேதF( ெச பவக9
வFகளி

ெச லE ஏராளமான நா8க9 ேவFயி#தன. அதனா

நா8

வாணிக ஓJகி:7. நா8கைள தி#F ெகா- வ வி:ப பண பறி

வழிகளி

ஒறாயி:7. அத வழியிேல பனிபிரேதசதி:

வததா இத



கைதயி நாயகமாக விளJ  நா8. அத கைத மி த &ைவ59ள.

ஜா லட கைத ெசா 4வதிேல இைணய:றவ. அவ எ/திய கைதகளி

ப கி மிக(சிறத. இைத ஆJகிலதிேல ல+ச கண கான ம க9 பF

மகி<தி# கிறாக9. ஐேராபிய ெமாழிக9 பலவ:றி4 இைத ெமாழி-

ெபதி# கிறாக9. தமி< ம கC இைத பF மகிழ ேவ- எற

ேநா கேதா- இ தமிழி

ெமாழிெபய கப+F# கிற. இைத பFதவக9

ஜா லட3ைடய ம:ற கைதகைள5 பF க ஆவJ ெகா9Cவாக9 எபதி
ஐயமி ைல.

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

--- ெப.ர
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கைர
ஜா லட ைம5 பழைம5 ேசத க:பைனயி

(Romance) மி த

வி#ப ைடயவ. அவ#ைடய பைப5, வா< ைகைய5, 2 கைள5
அறி ெகா9வத:

வா< ைகயி ேபா

இத வி#பேம சாியான சாதனமா . அவ#ைடய

, சRக ெகா9ைகக9, ெபா#ளி4, கழி4 அவ# கி#த

நா+ட, அவ#ைடய 2 களி ெபா#9, தைம ஆகிய இைவயைனேம

அவ#ைடய வா< ைகைய கவத ேவக மி த மேனாபாவைனயிA#ேத
வAைம ெப:றன.

1876ஜனவாி பனிரடா ேததி பிறதா.

ஜா லட சாபிராசிHேகாவி

அவ#ைடய ெப:ேறாக9 மதிய ேம:  பிரேதசதிA# கAேபானியாE
வதவக9. அவ#ைடய தைத அெமாி க உ9நா+- ேபாாி
அதி

நல

ஜா

ஆனா

ஏ:ப+ட காயJகளிA# அவ
றி5, வய

:றி4

கல ெகாடவ.

ணமைடய ேவயி ைல. உட

தி மி#த தைதையதா ஜா அறிதி#தா.

ழைத ப#வதிேல ைவத ெபயஜா கிாிப லட எப.

'ஜா ' எற ெபயாி

அவ#

மி த வி#பமி#தபFயா

அேத ெபயைர

அவ#ைடய ஆசிாியகC ஏ:7 ெகாடாக9. அவ எ/த ெதாடJகிய

ெபா/ அ+லாF மாசிைக , எற பதிாிைக ஆசிாியகC அவ#ைடய

ெபயைர மா:7பF ெச8ய

க=டJகைள ப:றிபினா

Fயவி ைல. தா இளைமப#வதி

அ3பவித

ஜா லட ச:7 மிைகப-தி Uறி59ளா

எ7 ேதா7கிற. க:பைனயிேல நா+ட ைடய அவைரப:றி இத:காக
தவறாக எண Uடா. உடைல வளபத:

ஆரபப9ளியி

பFபத:  அவ#ைடய

ேவFய உணE கிைடத.

-பதி வ7ைம நிைல

தைடயாயி# கவி ைல. அவ#ைடய ெப:ேறாக9 கா8கறி பயி ெச8தாக9
இ3 அைத ேபா7 ேவ7 ெதாழி கC ெச8 வதாக9 ஆனா

-பதி ெபா#ளாதார நிைலைம ேமாசமாகி ெகாேட வரேவ அவக9 தJக9

உடைமகைள வி:7வி+- ஓ லாதி
ஜா லட3ைடய

Fேயறினாக9.

-பநிைல இGவா7 வ7ைமயிA# தா4 ஜா



பF கE, பக:கனE காணE ேநர கிைடத. வா< ைக(சபவJக9 எGவளE
உைமயாக இ#தனேவா அGவளE உைமயாகேவ எ+- வயதாக இ#த
அவ#

 தக கைதகC ேதாறின. Sடா (Ouida) எ/திய சி னா எற

கைதயி பிரதி ஒ7 அவ#

ழைத ப#வதிேலேய கிைடத. இதாAய
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உழவ3ைடய ைபய ஒ#வ இைச கைலயிேல உனதமான சிறபைடதைத
ப:றி அதிேல எ/தியி#த. அத தகதி கைடசியி

இ லாததா

சில ப கJக9

அவ எபF அGவளE சிறபைடதா எபைத ெதாி ெகா9ள

Fயவி ைல. இ#தா4 அத கைதைய தன

அவ தம ைகைய ேக+- ெகாடா. பி:காலதி

 பF காபி

பF

அவேர அைத தி#ப

தி#ப பFதா. Sடா எ/திய இத க:பைன கைதேய அவ#ைடய
வா< ைகைய உ#வா

வதி

ெச8ததாக அவ பி:காலதி

ேவ7 எ லாவ:ைற5 விட அதிகமாக உதவி

ெசா வ-. - ஷா5 (Duchaillu) எ/திய Tமதிய

ேரைக ஆபிாி க ஆரா8(சி5, ணிகர( ெசய கC எற 24 அவ#

கிைடத. அவ#ைடய மனேபா

அE உகததாயி#த. இவிJ

எ/திய அ ஹாபிரா எ3 சிறத மேனாபாவைன கைத அவ#ைடய
உ9ளைத ெபாி கவத. இைவய லாம

மAE விைல நாவ கேள; அவ:ைற இரவ

சாமாக9 வி: 

நா பFதைவ

கியமாக

வாJகி பFேப. கைடகளி

ஏைழெபகைளப:றிய கைதகைள விவாி

 ெச8திதா9கைள நா

பFேப" எ7 Uறி59ளதாக சாமிய லட எ3 அவ#ைடய

இரடாவ மைனவி ெசா 4வ-. ஜா லடனி தைத தம நிலைத

வி:7வி+- ஓ லா
ஜா

( ெசற பிற

பல இலவச 2

வசதி ஏ:ப+ட. அெபா/ அவ#

காAH

நிைலயJகளி

பF க

வய ப. Hமாெல+, வி கி

தலான மேனாபாவைன கைதயாசிாியகC, ஆ< கட:

பிரயாண காரகC, ேதச ஆரா8(சி காரகC எ/திய 2 கைளெய லா அவ

ஆவேதா- பFதா. ஒறிர- ஆ-களி

இல கிய வானிேல ர+யா-

கிளிJ கேழா- ேதாறினா. அவாிடதிேல ஜா

ஏ:ப+ட. அத ப:7த

அவ#ைடய வா< ைக

ஆவ நிைறத ப:7த

/ நீFதி#த.

ஜா லட எெபா/ தக  ைக5மாக ம+- இ# கமா+டா.
காைலயி4, மாைலயி4 அவ#

அவ#

ேவைல5-. ப9ளிபF

Fத

 த உ9ளைத கவத கடA ேம:ெச ல அவகாச கிைடத.

சாபிராசிHேகா வைள டாவி
ெச4வதி

பதினாகF நீள 9ள ஒ# ேதாணிைய(

அவ ெப#ெபா/ைத கழிதா. அத( சமயதி தா அவ#

திய சிேநகJக9 ஏ:ப+டன. பதினா

வய( சி7வ ஒ#வ3, அபினிைய

தி#+- தனமாக கடகிற ஒ#வ3 திமிJகல ேவ+ைட கார ஒ#வ3
அவ#ைடய உ9ளைத கவதாக9.
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விைரவி

அவ ெபா#9 ேதF உைழ க ேவFயதாயி:7, தகர டபிக9 ெச85

ெதாழி:சாைலெயாறி

அவ பல மாதJக9 ேவைல ெச8தா. எதிரJகC

அFைமயாக ேவைல ெச8வ அவ#

 பிF கவி ைல. அத ேவைலயிேல

க:பைனயி ைல; ணிகரமான ெசய கC

-ேகா

எEமி ைல. அதனா

இடமி ைல; ஆவைத வளபத:

ெதாழி:சாைல5 அத ெதாழி:சாைலைய

ஓ அJகமாகEைடய வா< ைக ைறைய5 அவ ெவ7 கலானா. அவ அத

ேவைலைய வி+- வி+- ஆளி(சிபிகைள (Oyster) ெகா9ைளயFபதி

ஈ-ப+டா. அவ தம நீ ேராெசவிAதாயிட
அைத ெகா- ஒ# ஒ:ைற பா8மர கப

சாபிராசிHேகா வைள டாவி

W7 டால கட வாJகி

வாJகினா. அதி

ஏறி(ெச7

ஆளி(சிபிக9 ெப#கி வா/ இடதி: (

ெச7 அவ:ைற ெகா9ைளயF கலானா. அேபா அவ#

வய பதினா4.

கபைல( ெச4வதி4, சைடைய எதி நி:பதி4 வ லவராக இ#தா.
ைற கதி49ள உணE வி-திகளி
வைள டாவி

&:றிதிாிபவகC, சிறிய பட களி

ெச 4கிற மா4மிகC,

ஏறி

:றவாளிகC அவ#ைடய

ேதாழகளாயி#தாக9. இபF ெகா9ைள அF வா/ வா< ைகயி

அவ#

விைரவி

சA ஏ:ப+- விடேவ ஜா திXெர7 மீகாவ:பைடயி

ேச ெகாடா. அபF( ேச ெகா-

ெகா9ைள அFபவகைள ரதிபிF

 அவதா ெச8த ேபால

 பணியி

ஈ-ப+டா. இGவா7

ஒ7 ெகா7 ேநமாறான அ3பவJகைள ெப7வதி

அவ#

ஆவ. நீதிெநறிைய ப:றிய எணேம அதிA ைல. ஒ/ க
ெப#J F5 அவ#ைடய க+டான உட47திைய5
ஆேரா கியதி:

ைறE,

ைல அவ#ைடய

ேக- விைளவிதன. அவ தம பதிேனழா பிறத நாள7

கட நா8 ேவ+ைட கப

ஒறி

இத பிரயாண அவ#

நைமயாக

தAய ப திகC

நா+கC

மி த

 றப+டா.

மி த ேவைல இ#

ேவைல ெச8வதாக ஒ ெகா- ஜபா

Fத. கடA

; ைற கJகளி

இ=டபFெய லா திாிவா. ஓ லா

ெச 4ேபா பல

தJ ேபா அவ

அவ தி#பிய ெபா/ அவ#ைடய

-பதின அவைர நிரதரமாக ஏதாவெதா# ேவைலைய ஏ:7 ெகா9Cமா7

Uறினாக9. ஜா ஒ# சண
ேவைல அவ#

ஆைலயி

 பிF கவி ைல. பிற

ம:ெறா# ேவைல5 அவ#

ேவைல பா கலானா. ஆனா
ரயி

எதிர சாைலயி

அத

காித9C

மி த ெவ7பளித. 1894-  ஆF

ெக A

9

எப#ைடய ைகெதாழி:பைட தன நீட யாதிைரைய ெதாடJகி:7.
சாலHெக A எபவைர தைலவராக ெகா- ேவைலயி லாத ம க9

இGவா7 வாஷிJடைன ேநா கி றப+டாக9. சாபிராசிH ேகாவிA#

அ727 ேப யாதிைர ெதாடJகினாக9. அத பைடயி

ஜா லட3

ஓ லாதி

ரயி

தவறிவி+ட. ஆனா

ணி ெச7 ஓமஹா எற இடதி

ேச#வத:காக வத

அவ விடாபிFயாக

அபைடேயா- ேசெகாடா. யர

நிைறத சபவJகைளெய லா க:பைன ெச8 அவ வழி

/ U7வா.

இளகிய ெந%&9ள மJைகய அவ:ைற ேக+- மி த பாிE ெகா- அவ#
ேவFய உணE ெகா-பாக9. ஒமஹா வைரயி

யாதிைரபைட

உ:சாக  ெவ:றி5 இ#தன. ஆனா

கா L எற தளகத#ைடய

ஆரபித. க+-பா+F

ஜா

வாஷிJடனி
ெக Aயா

ேதா வி அைடயேவ இதபைடயி க+-பாைலவி:

அத பைடைய ஒ/J

அத இய கதி ேமA#த ப:7த

இடதி

ெகா-வர

Fயவி ைல. ஜா கி:

பிரேதசJகைள( &:றிபா க( ெசறா.

கிைடத. பிற

ைலய

:றி4 ேபா8வி+ட. ஹனிபா

:றதி:காக அவ#

ஓ லா ேசதா. தம

ய:சி

 காரணமா8 இ#தா.

அவ அத பைடைய ற கணிவி+- மதிய ேம:

நாேடாFயாக அைலத

மி த

கிழ

எற


R7 மாத சிைறதடைன

 தடைன விதித நியாயம ல-

ெவ7 அவ எணினா. ேசாஷAச ெகா9ைகைய ேநா கி அவ மன

ெசறத:

அE ஒ# காரணமாக இ#த. இGவா7 வா< ைக நடவதி

பய3மி ைல எபைத5 அவ அத தடைனயா

S+-

உணதா. அதனா

 தி#பிய அவ தம ைகயிட பண கட வாJகி ெகா-

ஓ லா உயநிைலப9ளியி

ேச பF கலானா. க Yாி

ேவ-ெமப அவ#ைடய ேநா க.

பபா+ைட வி#பி அவ க Yாியி: ேசர

@றாவளிைய ப:றி ஒ# பதிாிைக

ெவ:றி அவ#ைடய உ9ளதி

எற ஆவ

தம ைக

 அவ

க+-ைர எ/தி பாி& ெப:றி#தா. அத

பதிதி#த. க:பைன கைதக9 எ/தேவ-

அவைர ப:றி ெகாட. இைசயா

அவ எ/தா

( ெச ல

யலவி ைல. எ/தாளராக ேவ-

எப அவ#ைடய வி#ப. ஒறிர- ஆ-கC

ஆவ

ஒ#

க< ெபற வி#பினா. உட

 தம எ/வைமயா

க< ெப:ற சி னாைவேபா

நலJ றிய கிழதைத

,

ெப#%ெச வ ேதF ெகா- க அவ

ெகாடா. இத கனைவ நனவா க அவ அர& உயநிைலப9ளியிேல

மி த சிரைதேயா- பFதா. பிற

ேவகமாக க:க

ஒ# தனிப9ளியிேல ேச இ3

:ப+டா. இGவா7 இரடா-க9 பFத பி அவ

கAேபானியா ப கைல கழகதி

ேசதா. அவ#

அJ

நைடெப:ற
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ேபாதனா ைற பிF கவி ைல. கைதக9 எ/வதி
அத:

யா# உதவி ெச8யவி ைல. ேம4 அவ ைகயிA#த பண 

தீவி+ட. அதனா

சலைவ(சாைலயி
இத:

பயி:சிைய அவ நாFனா.

மதியி

க Yாியி

ஓரா-

Fத அவ ஒ#

ேவைல ெச8யெதாடJகினா.

அவ தம அ3பவJகைள5 பFைப5 பயப-தி

க+-ைரகC, சி7கைதகC, ெச859கC எ/தி

வி ெகாF#தா.

ஒGெவா# பதிாிகாசிாியைர5 நாFயைலதா. பய ஒ7 ஏ:படவி ைல.

ஏேதா ஒறிர- சி7 க+-ைரக9 ம+- உ9Zபதிாிைகயி
சலைவேவைல ெச8ய ெதாடJகிய பிற
Fயவி ைல.

கிராைட மாவ+டதி

மி த உைழபா

ெவளியாயின.

அவ#

எ/தE

தJக கிைட கிறெதகிற ெச8தி அெபா/ வத.

ஜா தம ைமனேரா- ேச ெகா- வட

 பனிபிரேதச

றப+டா. அவ#ைடய ைமன இவைரவிட வயதி



மிகE Rதவராதலா

அவ பாதி வழியிேலேய தி#பிவி+...ர. ஜா ம+- ெதாட ெச லலானா.
ஆனா

அவ#

 தJக அகபடவி ைல. ெசாறி ேநாயா

தி#பினா. கைத எ/வத:

ேவFய பல

[F கப+- S-

றி க9 ம+- கிைடதன.

S- வத மி த உ:சாகேதா- நபி ைகேயா- எ/தலானா.

அைரப+Fனியாக இ# ெகாேட ஏராளமாக எ/தினா. நாேடாF வா< ைக

கைதக9, கட:கைதக9, மீகாவ: பைட கைதக9, கிராைட கைதக9,
க+-ைரக9, கவிக9, நைக(&ைவ\

ஐ மாதJகC
ஒறி

 பிற

க9 எறிGவா7 எ/தி த9ளினா.

சாபிராசிHேகாவி

ெவளியா  சிறத ச%சிைக

அவ#ைடய கைதெயா7 ெவளியாயி:7. அ-த மாததி

கைத5 வத. அ அவ எ/திய சி7 கைதகளி

ம:ெறா#

மிக( சிறத. அவ#

கிைடத சமான மிக( சிறிேத எறா4 அவ ெதாட எ/தலானா.
ஓராF:  பிற

அ+லாF ச%சிைகயி

அதிA# அவ#ைடய க< ஓJகிய.

அவ கைத பிர&ரமாயி:7.

கிராைட கிA# தி#பிய இரடா-கC

 பிற

அவ#ைடய

கைதகைள( &லபமாக பதிாிைகக9 ஏ:7 ெகா9ளலாயின. ஓரளE வ#வா5

ஏ:ப+ட. அவ#ைடய சி7 கைத ெதா திக9 இர-, சி7வகC கான 2

ஒ7 நாவ

ஒ7 ெவளியாயின.
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1903-

ஜா லட3

மி த க< ஏ:ப+ட. கானகதி

ர

(The Call of the

Wild) எற இத கைதேய அத:

காரண. இைத பல# வி#பி

ஆேமாதிதன. இத: 9 அவ#

க யாணமாகிவி+ட. ஒ# ெப

பFதாக9. ஏராளமான பிரதிக9 வி:பைனயாயின. அறிவாளிகC இைத
பிறத. தாயா

தAயவகைள காபா:ற ேவFய ெபா7 அவ#

ஏ:ப+ட. ஜா லட தி+டமி+- நா9ேதா7 ஆயிர

வாைதக9 வைரயி

எ/தி வதா, வாைத

பதிைன, இ#பைத ெச- அவ#

நாலாயிர

 ப ெச-, பினா

கிைட கலாயி:7. ஆனா

ஒ# ெதா ைலயாக ேதாறி:7. அைத

பணதி:காக எ/வ அவ#

நிைனதா மாF ஈட எற அவ நாவA

ெவ:றியைடத த:ெகாைல ெச8ெகா9கிறா.
மேனாபாவைனயி

த

ழைத5

ஈ-பா-ைடய அவ#

கதாநாயக ஓ எ/தாளனாக

இத நிைலைய பிF கவி ைல. ஒேர

மாதிாியான தினசாி எ/ ேவைல கசத. அத வா< ைகைய அவ நீட நா9

சகி க Fயவி ைல.
ஆதலா

1902 ஜூைலயி

ெதனாபிாி காE

விேசஷ நி#பராக( ெச 4மா7

அைழ வரேவ ஆவேதா- அைத ஏ:7 ெகாடா. ேபாய 5தைத ப:றி(

ெச8தி அ3வத:காக அேசாசிேய+ட+ பிரH அவைர நியமித. ஆனா

நிQயா ேச# ேபாேத சமாதான ேப(& நைடெப7 வதாக( ெச8தி கிைடத.
இ#தா4 ஜா ெதாட பிரயாண ெச8தா. மா மி ல கெபனியா

லட நகர( ேசாி வா< ைகயி நிைலைம ப:றி ஓ தக எ/த
பணிதாக9. அவ லடனி

ஏ/ வாரJகளிA# கவனிதத பயனாக

ஆ< ழியி

வா/ ம க9 (The children of the abyss) எற 2ைல எ/தினா. S-

ஜபா3

 பயணமானா. ர=ய - ஜபா 5தைத ப:றி எ/த நி#பராக(

தி#பியபி சில நா+களி
ெசறா.

மைனவிைய வி+- பிாிதா. அ-த வசதகாலதி

மீ- S- ேசத பைழயபF சாபிராசிHேகா வைள டாவி
ஓ+Fனா. ேசாஷAH- க+சியி சாபாக ஒ லா ேமய பதவி
ேபா+Fயி+டா. கிெள எ ல3

 ப கதி



கப

129 ஏ க பர9ள ஓ

பைணைய வாJகினா. ெசா:ெபாழிE நிக<தி ெகா- பல இடJகC

(

ெச7 வதா. ம7பF5 க யாண ெச8 ெகாடா. இைவெய லா 1905-

ஆ ஆFேலேய நடதன. அ-த ஆF

அவ ேம:கிதிய தீEகC

(
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ெச7 வதா. பிற

பைணைய அபிவி#தி ெச8வத:காக( ெசலEமி க ெபாிய

தி+டJக9 வ தா. அவ:றி:

மதியிேலேய அவ ஓ ஐபதF நீள 9ள

படகிேல உலகைத( &:றிவர ஏ:பா-கெள லா ெச8 வதா. பைணைய

அபிவி#தி ெச8யE, அதி

ஒ# மாளிைக க+டE, பட

ேவFய பணதி:காக அவ சதா எ/தி ெகாF#தா.

ஒ7 உ#வா கE

'Hநா ' எற படைக க+F உலகைத( &:றி வர றப+டா. ஆனா

பாAசீனியாவிேல அத பிரயாணைத ைகவிட ேவFயதாயி:7. ஜா

லட3

ஏேதா ஒ# விதமான ேநா8 ஏ:ப+F#த. கபA

ேநா8 அதிகாித. அதனா

ைகவி+- வி+- சி+னியி
வழியாக ஆ7 மாததி

ஒறைர ஆ-கC

 பிற

படைக வி:7 வி+டா. பிற

ெசறதா

பிரயாணைத

அத

ஈ வடா, பனாமா,

தி#பி S- வ ேசதா. இத பிரயாண பல

&ைவயான சபவJகC ணிகர( ெசய கC நிைறத. அவ:ைற ப:றி

எ லா அவ மைனவி சாமிய லட எ/திய 2A4, அவேர எ/திய

Hநா கப

பிரயாண எற 2A4 காணலா. ஜா சதா எ/தி ெகாேட

இ#தா. இத பிரயாணதி ேபா ஆ7 தகJகC, ேம4 ஒறிரதகJகளாக UFய கைதகC, க+-ைரகC எ/தினா.
ஜா லடனி இ7தி ஆ7 ஆ-களி4 இபFப+ட நிக<(சிகேள
நிைறதி#தன. பசிபி ச திர கைரேயார தி49ள பிரேதசதி

T+Fய வFயி

ெம L ேகாE

நா

பிரயாண ெச8தா. ஹா பிரேதசதி: 

 ஹவா8 தீEகC

 ெச7 வதா. அவ#ைடய பைண

அெபா/ 1,300 ஏ க ெகாடதாக இ#த. அதி
பிராணிகைள வளதா. 75 ஏ காி

திைர

அவ ந ல பைண

திரா+ைச ெகாF பயி ெச8தா. ஒ# ல+ச

க:Tரைதல மரJகைள ைவதா. இ3 பல வைகயான அபிவி#திகC

ெச8தா. அேத சமயதி
நா:பதாவ வயதி

இைடவிடா எ/தி ெகா-மி#தா. அவ தம

1916 நவப 22 ேததிய7 காலமானா. அவ#ைடய

வா< ைக( சாிதைத எ/திய அவ#ைடய மைனவி U7வ ேபா

மி த

அ4பினாேலேய உயி நீதா. அவ#ைடய க< பல நா-களி4 பரவிய.
ர=யாவி

அவ#

மி த க< உ-. 1918-

2 க9 அைனதி:  இர- பதி க9 அJ

னாேலேய அவ#ைடய

ெவளியாயின. பிராL4

அேத மாதிாி அவ#ைடய 2 கைள ம க9 பFதாக9. அவ#ைடய

2 க9 ஐேராபாவி

கியமான

உ9ள ெப#பாலான ெமாழிகளிெல லா ெபய க

13

ப+-9ளன. அவ ஒ# சராசாி அெமாி க எ7 பிற நா+Fன மதிதன.
அெமாி க நா+- தனிதைமக9 அவாிடமி#தன.

சபவJக9 நிைறத வா< ைகயி இைடயிேலேய அவ தவசாHதிரைத
பF கE ேநர கடா. பரத க# களி4 எ லாவ:ைற5 விள க

தவ

ைறகளி4 அவ#

மி த ஆவ -. எைத5 அறிெகா9ள

ேவ-ெமற ஆைச5 அவ#

அவ# கி ைல. உ9ளதி

-. ஆனா

லைம

ஆ<த லைம எ8தவி ைல.

நSன இல கியதி
எற

ைறயி

ேவFய ெபா7ைம

எ/த ஆவைதேய அவ#ைடய க# க9

ெப#பா4 அFபைடயாக ெகாF#தன. ஆதலா
சாHதிரதி

:ப-

அவ#

9ள

அவ தவ

கியமான Hதானைத அவதவ சாHதிாி

ெபறவி ைல. அவ பிறபிேலேய க:பைன ஆவ ைடயவ.

ஆ<த தவ சாHதிாியாகேவா வி%ஞானியாகேவா அவைர க#வ சாிய ல.
ஜா லட3ைடய 2 கெள லா மேனாபாவைன கைதகளாகேவ
இ# கிறன. அத வைகயிேலதா அவ:ைற மதிபிட ேவ-.

ஜா லட கைத ெசா 4வதி

மிக வ லவ. இதா அவைர ப:றி

கியமாக Uற ேவFய விஷய. அவ கைதகைள( சிறத

ெசா வத:காகேவ பிறதவ. 'Hநா கபA
ச திர தீEகC9 ஒறி

பிரயாண ெச8தெபா/ இதிய

அவ தJக ேவF ஏ:ப+F#தா

ெசா A அவ மி த கீதி ெப:றி#பா. ஆதா பிறபி:
பிறதி#பாரானா

அபழJகாலதி

இ#த சைடமனிதகC

ெசய க9 மி த கைதகைள( ெசா A அவகைள Hதபி

கவனைத ஈ

அJ

கைதக9

னாேலேய அவ
 ணிகர(

மா7 ெச8தி#பா.

பFயாக கைத ெசா 4 திறைம5, கைதேபா கி

ஏ:படாம , ெதளிவாக வணி
அைம

ைறயி

 திற3, நாடகபாணியி

தைட

நிக<சிகைள

 ச தி5 ேச ஜா லடனி ெப#பாலான 2 கC

தனிப+ட கவ(சிைய அளி கிறன.

அவ#ைடய 2 கெள லா ஒேர தரமாக இ ைல எபைத யா# ம7 க

மா+டாக9. கட ெதா ைலைய தவி கேவ ெப#பாலான 2 கைள அவ

எ/தினா எ7 அவ#ைடய கFதJகளிA# அறியலா. சாதாரணமான 2 க9

பலவ:ைற தா எ/வதாக அவ த ட ெந#Jகி பழகியவகC
மீ- Uறியி# கிறா. அபFயி#தா4 அவ எ/தியவ:றி

சிறதைவேய. அவ:றி

ஒ#சில எ7 நிைலதி#

மீ-

மிகபல 2 க9

 மதி வா8தைவ.

14

திறைம வா8த ெப#பாலான கைதயாசிாியக9 தJக9 அ3பவJகைள கைதக9

பலவ:றி

பலவ:றி
2A

 வாக9. தா எற உண(சி மி க ஜா லட தன 2 க9

தம வா< ைக( சாிதிரைதேய Uறி59ளா. மா+F ஈட எற

எ/தாளரான ஜா லட ேதா7கிறா. அவ#ைடய நாேடாF

வா< ைக அ3பவJக9 சாைல (The Road) எற 2A

Uறப+-9ளன.

அவ#ைடய மபான அ3பவJக9 ஜா பாAகா எற 2A
இத 2

ம உ:பதிைய5 ம வி:பைனைய5 அறேவ வில

வ:7கிற. Hநா கப

பிரயாண எற 2A

ெவளியாகிறன.
பF

அவ#ைடய பிரயாண

அ3பவJக9 பதிE ெச8யப+-9ளன. சி7வகC காக எ/திய 2 கC,

சாபிராசிHேகா வைள டாவி

அவ#ைடய வா< ைக நிக<(சிகைளேய

விவாி கிறன. அவ#ைடய பைண அ3பவJகைள அFபைடயாக ெகாட

ம:ெறா# 2 . அவ#ைடய க+-ைரகC ெசாத அ3பவJகைளேய U7கிறன.
அவ#ைடய நாவ களி

வ# கதாநாயககைள தம வா< ைக அ3பவைத

ெகாேட சிதாிதி#தா4, அவ ேவ7 சிறத பாதிரJகைள5 சி#=F

ெச8தி# கலா. ஆனா

ப எற நாைய தவிர ேவ7 சிறத கதாநாயக

ஒ#வைன5 அவ உ#வா கவி ைல.

கைத கான நிலJகைள5 பினணிகைள5 ஜா லட அேநகமாக
எெபா/ மிக நறாக அைம கிறா. சில சமயJகளி

அைமகிறன. கைத ேபா

அைமதி#பதா

R+-த

அைவ மிக அ:தமாக

 தைட ஏ:படாதவா7 இய பாகேவ

அைவ ெபாி பய3ைடயதாக இ# கிறன. இத

(To build a fire) எப இைணய:ற. மிக( சிறத அெமாி க(

சி7கைதகளி

ைறயி

தீ

இ ஒறா .

ஜா லட3ைடய கைதகளி ெபா#ைள ப:றி5, க#ைவ ப:றி5

Uறப+-9ள. தவசாHதிரதி

அவ# கி#த ஆவ அவ#

கைதெபா#9கைள அளித ; ஒேர ெபா#ைள தி#ப தி#ப

ேப

எண:ற

பயப-வைத5 அவ ெவ7 கவி ைல. அவ#ைடய மிக பலவான வா< ைக
அ3பவJக9 அவ#

கைத க# கைள ஏராளமாக ததன. கைத ெசா 4

அவ#ைடய திறைமயி ஒ# ப தியாக அைமதி#த நாடக பாணி அவ#ைடய
கைதகC

 தனி( சிறபாக அைமத.
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இத 2A

Uறப+-9ள கைத எGவா7 எ/த எபைத ப:றி( &# கமாக

இெபா/ பா கலா. 1903- மா( 11 -  ேததிய7 அவ தம ந+
ஆனா H+ரHகீ எபவ#

எ/திய கFததி

கானகதி

ர

எற

ாிய

கைதைய ப:றி U7கிறா. ப+டா- எற என நா8 கைத உJகC

நிைனவி# கலா. அேதா- ெதாட9ள கைதயாக இைத எ/த ெதாடJகிேன.
ஆனா

இ நாலாயிர வாைதகளி

வாைதகC

அடJகாம

பதிரடாயிர

ஓFவி+ட. ப+டா- எற கைதயி

ஒ# தீய நா8

, ஒ# தீய

-மிைடேய Rட பைகைமைய ப:றி U7கிறா. அத

மனித3

பைகைமயா

நா5, மனித3

Fவி

இற கிறாக9. இத 2A

மிக( சிறத

நாைய ப:றி அவ U7கிறா. ப எப உைமயாகேவ வா<த ஒ# நாயி

ெபய. சாடா கிளாராவி

உ9ள ஒ# பைணயி

அைத பா+ எற நீதிபதி

வளதா. நீதிபதியி மகனான Yயி பா+ எபவ அைத Q கா
பிரேதச

ெகா- ெசறா. டாஸனி

அவ ஜா லட3



பழ கமானா. பா+ ெகா- வதி#த நாைய ஜா மிகE வி#பினா.
ஐதா-கC

 பிற

அத நாேய கானகதி

பாதிரமாக அைமத.
ஜா லட இற

2 களி

எற 2A

கிய

ப R7 ஆ-க9 ஆகிறன. அவ எ/திய ஐப

ெப#பாலானவ:ைற ம க9 மறவி+டாக9. திறனா8வாளகC9

காலேம சிறத. அ Jகாம

ேவைல ெச8 மதிபி-கிற. காலேபா கி

பல 2 கைள ம க9 மறவி+டா4, கானகதி
ஈட ேபாற 2 கC, இ#ப

நிைனவி

ர

இ#

ஐதா7 சிறத 2 கைள எ/தியி#தா

 சிறத ெவ:றியா . ேமேல

2 கெள லா ஜா லட3ைடய வா< ைகயி
பதா-களி

ஓநா8, மா+F

ப சி7கைதகC எ7 அவக9

. இ#பதா-களி

அேவ எத எ/தாள3

ர , கட

எ/தப+டைவ. அவ:றி

றிபி+ட

:ப தியான &மா

காணப- திறைம5, ச தி5,

உ:சாக , Hநா பிரயாணதி:  பி எ/தப+ட 2 களி

ைற

காணப-கிறன. மேனாபாவைன திறைமயா4 கைத5 க# கC தJ

தைடயிறி( ெச 4பF அைம

 ஆ:றலா4 கைதைய க:பைன ெச8வத:

ேவFய இய:ைக திறைமயா4 ஜா லட3
இல கியதி

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

ஒ#

இ கால அெமாி க

கியமான Hதான கிைட9ள.

- ராJ Yத மா+
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1. ஆதிநிைல
ப ெச8திதாைள பFததி ைல; பFதி#தா

தன

ம+-ம ல. தைன

ேபாற உட:க+- அடத உேராம  உைடய அத வ+டார

நா8கC ெக லா ெதா ைல உ#வாகி ெகாF# கிற எபைத ெதாி
ெகாF#

. பனி மயமான ஆ F இ#+-பிரேதசதிேல எபFேயா

_ைழ அJேக தJக கிைடபதாக மனித க-வி+டா. கப

கெபனிகC, ம:ற ேபா
இத( ெச8திைய எJ 

வர( சாதன நிைலயJகC தJக9 லாப க#தி

ழ கின. வட

 பனிநா+ைட ேநா கி

ஆயிர கண கான ம க9 விைர றபடலானாக9. அவகC

ேவ-. எஃ

ேபாற தைசநா#, உைறபனி

உ9ள திடமான ெபாிய நா8க9 அவகC

இைள காத உேராம க+-

ேவ-.

கதிரவ ஒளி ெகா%&கிற சாடா கிளாரா[1]. ப9ளதா கி

மாளிைகயிேல ப வா<த. மாளிைக நீதிபதி மி ல#
சாைலைய வி+- உ9ேள த9ளியி#த.

அவ:றா

மாளிைக பாதி

ேம

நா8க9

னா

ஒ# ெபாிய

( ெசாத. அ

மரJக9 ஓJகி வளதி#தன.

மைற கப+F#த ேபாதி4 அத நா

ப கJகளி4மி#த அகலமான தா<வாரைத ெவளியிA#ேத ஓரளE காணலா.
மாளிைகயி

றதிேல ப& ெவளிகC-. பிறதிேல இ3

விசாலமான இடமி#த.

ெபாிய லாயJகC, திரா+ைச ெகாFக9 பட ஊழியS-கC, வாிைச
வாிைசயாக ஒ/Jகாக அைமத றS-களாகிய வி-திகC, கா நைடகC கான

ேம8(ச

நிலJகC பழமர கா-கC அJேக இ#தன. இைவகேளா- அJேக

ெபாJகிெய/ ஊ:7 கிண:றிA# நீ இைற க எதிர அைம கC,
அவ:றி ப கதிேல நீதிபதி மி லாி
விைளயா-வத:காக சிெமடா

க+Fய

மாரக9 காைலயி4 மாைலயி4
ள  கா+சியளி கிறன.

/கி

இத பரத நிலப தியிேல ப அதிகார ெச4திய. அ அJேகேய பிற

அJேகேய நாகா-க9 வா<தி# கிற. ேவ7 எதைனேயா நா8க9 அJேக

உ- எப ெம8தா. இGவளE ெபாிய இடதிேல ேவ7 நா8கC

இ லாமA# க

F5மா? இ#தா4 அைவெய லா ஒ# ெபா#+F ைல.

எதைனேயா நா8க9 வ#, ேபா . ஏேதா சில காலதி:

நா8ப+Fயிேல ஒ#
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Rைலயிேல யா#ைடய கவனதி4 படாம

ஒ# வைக ெமாைண R

இ#

. ஜபா ேதசைத( ேசத

9ள ஜாதி நாயான D+H, உேராமமி லாத

ெம சி ேகா நா+- ம/Jைக நா8 இசெப

ஆகியைவெய லா அபFதா.

அவ:ைற பய 7 ேவ7 வைக நா8கC ப இ#பெதறி#தா4
அவ:ேறா- ப ைக( ேச எண

Fயா.

ப ெவ7 S+- நாய ல; ப+F நா5 அ ல. அத:

ெசாத.

ளதிேல அ

/கி களி

நீதிபதியி இடெம லா

. நீதிபதியி ம கேளா- ேவ+ைட

மாாிகளான மாA ,

ெச 4. அதிெபா/தி4, அதிகாைலயி4 நீதிபதியி

ஆAH இ#வ# உலாவ(ெசறா , அவகC

காலதிேல இரE ேவைளகளி

ெகா/ வி+ெடாி5 கண

ேபரபி9ைளக9 அத

கி

 ைணயாக றப-;

நீதிபதியி காலFயி
னா

ப-தி#

(

ளி

அவ#ைடய 2லகதிேல
. நீதிபதியி

சவாாி ெச8வாக9. அவகேளா- ப

ப& ெவளிேய உ#- விைளயா-. லாயJகC

அ#கிேலா,

பழமர U+டJகளி இைடயிேலா அவக9 ணி ேபா ேபா அவகC
காவலாக நி: . ம:ற நா8களி மதியி

இசெப

அ க[ரமாக நைட ேபா-. D+H,

ஆகிய நா8கைள அ கெண- பாரா. நீதிபதி மி லாி

இ#பிடதி:

அதாேன ராஜா? ஊவன, பறபன எ லாவ:றி:  ராஜாவாக

அ விளJகிய. ம கCJUட அத:

அட கதா.

அத தைதயி ெபய எ ேமா. ெசயி+ ெபனா- [2] எற ெபாிய இனைத(

ேசத மிக ெபாிய நா8. அ வா<த காலதிேல நீதிபதி

ேதாழ. இெபா/ ப தைதயி Hதானைத எ+FபிF

ப

வதிA#த. எ ேமாைவேபா

நா:ப ராத

அ இைணபிாியாத


ப அதைன ெபாியத ல. எைட 2:7

இ#தா4 ச:7( சிறியதா. அத தாயி ெபய ெஷ. அ

Hகா+லா ேதசப+F நா8 வைகைய( ேசத. சீராக வள

எ ேலாரா4 சீராக பாரா+- ெப:றதா

அ அரச ேதாரைணயி

கனவாைனேபா

அ

ப

ஒ# தனி மி-

-. அதனா

நட வத. எ லா விததி4 மனநிைறE ெப:ற
+Fப#வ

த

நாகா-க9 வா< வத.

தைனப:றி அத:  தனி ெப#ைம5 உ-. தன

ப கதிேல இ ைலெயற காரணதா

மி%சியவ அத

ெச# கைட5 நா+-ற( சீமாைன

ேபால அ ெகா%ச அகபாவ  ெகாF#ததாக( ெசா லலா. ஆனா

ெச லமாக வள ெகா/ ெக+-ேபான S+- நாைய ேபால அ ெக+-
ேபாகவி ைல. ேவ+ைடயா-வ, அைத ேபாற விைளயா+- கC ப
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ெகா/ேபாகாம

த-தேதா- அத தைசநாகைள வ4வைடயE ெச8தன.

நீ விைளயா+- அத உட

நலைத நறாக பாகாத.

கி.பி. 1897-ஆ ஆFேல ப இ#த நிைல இவா . அத( சமயதிேலதா
தJக கிைட கிறெதற ஆைசயா
கிட

 வட

 பிரேதசைத ேநா கி விைரயலானாக9. ப ெச8திதாைள

பFததி ைல. அத:

மா3ெவA ேச ைக வி#ப த கத ல எப

ெதாியா. ேதா+ட கார3

உதவி ெச85 பணியா+கC9 ஒ#வதா

மா3ெவ . அவனிட ஒ# ெபாிய
ைபதிய. ஆனா

அதிேல அவ3

மைனவிேயா- பி9ைள

அவ3

ம க9 தணீ உைற பனிபாைறயாக

கிைட

ைற உ-. @தா+டதிேல அவ3



எெபா/ ேதா விதா. S+Fேல

+Fக9 நிைறய இ#தாக9. அவகைள காபா:றேவ

 ஊதிய ேபாதா.

திாிபழ பயி ெச8ேவா சJகதி U+டெமா7 ஒ# நா9 மாைலயி

நடத. அத:

நீதிபதி ேபாயி#தா. ைபயக9 உட:பயி:சி( சJக ஒைற

நி7Eவதிேல ஈ-ப+F#தாக9. மா3ெவA ேராக( சிதைன

ந ல சமய

கிைடத. ப ைக அைழ ெகா- அவ பழமர U+டதி வழியாக

ேபாவைத யா# பா கவி ைல. ெகா%ச ர &:றிவி+- வ#வத:காகேவ

றப+F#பதாக ப எணி ெகாF#த. காேலb பார எற ெபய#ைடய

சிறிய ரயி நிைலய உ-. ெகாF கா+Fனா

தா அJேக ரயி

நி: .

அGவிடதிேல ஒ# மனித மா3ெவைல தனியாக( சதி எனேவா
ேபசினா; அவ3

 பண  ெகா-தா.

"சர ைக ந லா க+F ெகா-" எ7 அத மனித உ7மினா. ஒ# தFபான

கயி:ைற ெகா- ப கி க/ ப+ைட கFயிேல க/ைத( &:றி மா3ெவ
இர+ைடயாக க+Fனா.

"இத கயி:ைற இ7 கினா

R(&திணறிேபா " எறா மா3ெவ . அ சாி'

எ7 ம7பF5 உ7மினா அத மனித.

க/திேல கயி:ைற க+Fயைத ப ஆ+ேசபி காம

அைமதியாக

மனிதகளிடதிேல அத:

மா3ெவ

ஏ:7 ெகாட. இமாதிாி

மனித ைகயி

 யா# க+Fயதி ைல. இ#தா4 பழகிய

நபி ைக உ-. ஆனா

கயி:ைற அத

ெகா-தEடேன ப பயJகரமாக உ7மலாயி:7. தன

அத( ெச8ைக பிF கவி ைல எபைத

றிபாக அபF கா+Fய. அத
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றிேப ேபா எப அத3ைடய எண. ஆனா , கயி7 தன க/ைத

ெநாி க ெதாடJகியைத அ எதிபா கவி ைல. அத:

மனித ேம

R(& திணறிய.

ப ேகாபேதா- பா8த. அத க/ைதபிF அவ

அ/தினா. அேத சமயதி

திXெர7 அைத ம லா வி/மா7

த9ளிவி+டா. உடேன கயி7 ேம4

ப ஆதிரேதா- திமிறிபாத;

ெதாJகிவி+ட. R(&விட

Fயாம

cரமாக க/ைத இ7 க ெதாடJகிய.

Fயவி ல; அத நா

ெவளிேய

ெந%& Fத. அத வா< ைகயிெல ஒ#

காலதி4 யா# இபF ெகா-ைமயாக நடதியதி ைல. இெபா/ அத

உ9ளதி

றி ெகாF#

 ேகாபைத ேபா

எத காலதி4 வததி ைல. ஆனா

ெபாிய ேகாப அத:

அத பலெம லா ஒ-Jகிவி+ட.

கக9 ேசாதன. ரயிைல அJேக நி7திய, மா3ெவ4 அ மனித3
R+ைட

F(& வFயிேல அைத  கி ேபா+ட ப

ெதாியேவயி ைல. அ நிைனவிழ கிடத.
அத:

நிைனE வதேபா அத நா கிேல ேநாெவ-பைத5, ஏேதா ஒ#

வாகனதிேல ஆF

ரயி



4Jகி( ெச7 ெகாF#பைத5 ெமவாக உணத.

எ%சி Sறி+- கதியேபாதா அத:

நீதிபதி5ட அ பல தடைவ ரயிA

ெப+Fயி அ3பவ

நிைலைம லனாயி:7.

ேபாயி#த. அத:

ேப உ-.

R+ைட

F(&

ப ககைள திறத. பலவதமாக கடதி( ெச லப-கிற ஒ# அரச3

வ#கிற க+- கடJகாத ேகாப அத ககளி

ெகா/வி+ட. மனித

அத க/ைத பிF அ/தபா8தா. ஆனா

ப

தி ெகாட.

அவ ைகைய கGவி பிF கFத. ம7பF5 R(&திணறி நிைனE

தபிவி/ வைரயி

அ அவ ைகைய விடேவ இ ைல. க/தி49ள கயி7

மீ- அத R(ைச திணற ைவவி+ட.
அத ெப+Fயி49ள R+ைட

F(&கைள ககாணி க ஒ#வனி#தா.

அJேக ஏ:ப+ட ேபாரா+ட அவ கவனைத இ/த.  மனித காய :ற

த ைகைய மைற ெகா-, "இத:

பிராசிH ேகாE

இத:

அF கF வA வ#. அதனாேல ஸா

தலாளி ெகா- ேபாக( ெசானா. அJேக ஒ# டா ட

ம# ெகா-பாரா" எ7 அவனிட விள க Uறினா.

அத இராபிரயாணைத ப:றி அவ அ-த நா9 ஸா பிராசிHேகாவி

ஓ
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உணEவி-தியி பிறதிA#த ெகா+டைக
பிரமாதமாக ேபசி ெகாடா.
'இதைன சிரம

 ஐப டாலதானா? ைகயிேல ெரா கமாக ஆயிரJ

ெகா-தா4 இனிேம

அவ ைகயி

9 உ+கா ெகா-

இைத( ெச8ய மா+ேட" எ7 அவ

க+Fயி#த ைக

\ \தா.

+ைட ரத ேதா8 கிடத. அவ3ைடய

கா4ைடயி வல ப கதிேல ஒேர கிழிச .
"அத பய4

எதைன கிைடத?" எ7 வி-தி கார ேக+டா.

"27 டால. அதிெல ெகா%சUட

கண

ேபாட ெதாடJகினா.

ைற க

Fயவி ைல " வி-தி கார

'அேபா ெமாத 2:ைறப டால ; பரவாயி ைல; அதவிைல ெப7."
தி#F வதவ த ைகயி
'நா8 கFயாேல என
"உன

எத:

&:றியி#த ணிைய ெமவாக அவி<பாதா.

ெவறி பிF காமA#தா ..."

ெவறி பிF கிற? நீதா  கிேல சாக பிறதி# கிறாேய!"

எ7 ெசா Aவி+- வி-தி கார சிாிதா. "சாி, ெகா%ச என
வா."

உ9ளதி

ஒேர திைக; க/தி4 நா கி4 ெபா7 க

உதவி

Fயாத வA; உயிேரா

பாதி ேபா8வி+ட - இத நிைலயிேல கிடத ப அGவி#வைர5 எதி நி:க
யற. ஆனா

தி#ப தி#ப கயி:ைற

7 கி அைத திணற ைவதாக9.

R(& தபி வி/பF ெச8தாக9. இபF( ெச8 அத க/திA#த

பிதைளப+ைடைய அரதா

அராவி எ- வி+டாக9. பிற

கயி:ைற5

ேகாபேதா-, த ெப#ைம

ைலE:றேத எ7 ஆதிரேதா- ப அத: 9ேள

அவி<வி+- ப ைக( ச+டJகளFத ஒ# UF: 9 அைடதாக9.

இரெவ லா ப- கிடத. அத:

ஒ7 ாியவி ைல. இத மனிதகளி

ேநா கதா என? இத UF: 9ேள எத:காக அைத அைட
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ைவதி# கிறாக9? ஏேதா தன

 தீJ

வரேபாகிற எ7 ம+- அ

உண ைநத. இரவிேல பல தடைவகளி

அத( சாைளயி கதE திறப

ேபால( சத ேக+  ேபாெத லா நீதிபதிையேயா அ ல அவ
ைபயகைளேயா எதிபா ப 9ளிெய/த. ஆனா

ஒGெவா#

தடைவ5 ெம/ வதியி மJகலான ெவளி(சதிேல வி-தி காரனி உபிய
கதா கைண உ7திய. ஒGெவா# தடைவ5 ப கி ெதாைடயிேல

Fத மகி<(சி

ர

பயJகர உ7மலாக மாறி ெவளிப+ட.

வி-தி கார அைத தனிேய வி+-வி+- ேபா8வி+டா. காைலயி

நா

ேப வ ச+ட Uைட  கினாக9. அவகCைடய கத

உைடைய5

cர பாைவைய5 கட அவகC தன

யாேரா

 ெதா ைல

ெகா- க வதவகேள எ7 ப தீமானித. ச+ட UF49ள கைபகளி

வழியாக அ ேகாபாேவசேதா-

றிய. அைத க- அவக9 சிாிதாக9.

UF: 9 தFகைள நீ+Fனாக9. ப அவ:ைற ப லா

கF க

யற.

அபF அ கF க ேவ- எேற அவக9 வி#கிறாக9 எபைத ப ச:7
ேநரதி

உணெகா- ச+ட UF ந-வி

உ எற

ப- ெகாட. அவக9 Uைட  கி ஒ# வFயி
பிற

கேதா-

ைவதாக9.

அத U- பல ைகக9 மாறலாயி:7. வFயி4, நீராவிபடகி4,

எ HபிரH ரயிA4மாக ப பிரயாண ெச8த.
இர- நா9 இரE, பகலாக ரயி

ஓF:7. அத இர- நா+கC ப உணைவ

ெதாடேவ இ ைல; தணீ Uட

பணியா+க9 அத:  பல வைககளி

F கவி ைல. எ HபிரH ரயிA49ள
ெதா ைல ெகா-தாக9. ச+ட

UF49ள கைபகளி வழியாக ப ேகாபதா

வாயி

_ைர த9ளத9ள

பா5 ேபாெத லா அவக9 உர( சிாிதாக9. அவகC நா8கைள ேபால

உ7மி5

ைர ேகA ெச8தாக9. அைத க- ப ேம4 ேம4

ேகாபJெகாட. தன அதH

 பJக ஏ:ப+-வி+டதாக உண

றி:7. வயி:7பசிைய அ ெபா#+ப-தவி ைல. ஆனா

அத ேகாபைத உ(சநிைல

தாக வா+Fய;

ெகா- ெசற. ப _+பமான

உண(சிகேளா- UFய நாயாைகயா , இத ெகா-ைமகெள லா ேச அத
உடைல ெகாதிேபற( ெச8தன. வற- SJகிேபான நாE, க/ இத

ெகாதிைப ேம4 அதிகப-தின.

22

அத:

ெகா%ச ஆ7த ; க/திேல கயி7 இ ைல. அதனா

ஒ# வைகயி

அ லவா அவக9 அைத மட கிவி+டாக9? இனிேம

பா கலா. இனி யா# அத க/தி

அவகைள ஒ# ைக

கயி:ைற க+ட

Fயா. அத:

இட

ெகா-பதி ைல எ7 அ உ7தி ெகாட. இர- நா9 இரE பகலாக அ

ப+Fனி ; தணீ Uட
ெதா ைலகளா

F கவி ைல. அத இர- நா+களி4 அப+ட

அத உ9ளதிேல க-% சீ:ற ெகாதளி ெகாF#த.

யாராவ இனி அத:  ப ெகா- க வதா

அவக9 கதி அேதாகதிதா.

அத கக9 இரத ேபால( சிவதன. ப ெகாதி

7 அர கனாக

மாறிவி+ட. அத நிைலயிேல நீதிபதி Uட அைத அைடயாள க- ெகா9ள
Fயா. சீய+ட

[3] எற இடதிேல அைத ரயிAA# இற கிவி+ட,

எ HபிரH பணியாள கC

ஒ# ெப# பார நீJகிய ேபா

இ#த.

ரயிAA# ச+ட Uைட வFயிேல எ-( ெசறாக9. பிற

நா

மனிதக9 ெவ7ேபா- ஒ#

அைத

:றதி:   கி(ெசறாக9. சிவ

ேமலJகியி+ட ஒ# தFய அத Uைட ஏ:7 ெகாடா. அ-தபFயாக

தைன வைத கேபாகிறவ அவதா எ7 ப ஊகிண ெகாட.
அ ச+ட UF49ள கைபகளி வழியாக உ7மி ெகா- அவ ேம
R கேதா- பாய

ைனத. அத மனித க-க-த

கேதா- சிாிதா;

ைக ேகாடாி ஒைற5, ெபாிய தF ஒைற5 அவ ெகா- வதா.
'அத நாைய UFA# ெவளிேய விட ேபாகிறாயா?" எ7 Uைட

 கி வதவகளி

ஒ#வ ேக+டா.

'ஆமா" எ7 ெசா A ெகாேட அத மனித ைக ேகாடாியா
ச+ட Uைட உைட க ெதாடJகினா.

Uைட  கி வத நா வ# உடேன ேவகமாக ஓF
உயரமான &வாி ேம
பா கலானாக9.

:றைத( &:றியி#த

ஏறி ெகாடா க9. அJகி# என நட கிறெத7

ேகாடாி வி/கிற இடைத பா பா ப உ7மி ெகா-,
சீறி ெகா- பா8த. சிவ ேமலJகி காரைன தா க அத:

ஒேர ஆதிர.
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ப ெவளிேய வர UFய அளE
அேத சமயதி

( ச+ட UF

அவ வழி ெச8வி+டா.

அவ ேகாடாிைய எறி வி+- தFைய ைகயி

எ- ெகாடா.

சிவத ககேளா- ப ஒ# ேப8 ேபால கா+சியளித. அத உேராம சிA

நிற. ேகாபதா

வாயி

_ைர த9ளிய. சிவத ககளிேல ஒ# ெவறி

பளி(சி+ட. சீ:றேம உ#வாக தன

/பலேதா- ப அவ ேம

இர- நா9 இரE பகலாக அத உ9ளதிேல
அத பா8(ச4

கGEவத:

றி ெகாF#த ேகாபாேவச

ஒ# தனி ேவக ஊ+Fய. ஆனா

னா

அத:

பா8த.

அத மனித ேம

பா8

ஒ# ெபாிய அதி(சி ஏ:ப+ட. அத திறத வா8

தானாக RF ெகாட. ம7கண ப தைரயி
அத வா< ைகயிேல அைத யா# தFயா

ம லா வி/த. இவைர

அFததி ைல. அதனா

அத:

ஒ7 விளJகவி ைல. சீறி ெகா-, Sறி+- ெகா- அ ம7பF5
எ/ நி7 பா8த. ம7பF5 அேத ேபரதி(சி. ப ேசா தைரயி

S<த. தன

ஏ:ப- அதி(சி

அத தFதா காரணெம7

அெபா/தா அத:  ெதாித. ஆனா , அத ேகாப ெவறியாக
மாறிவி+ட. எைத5 ெபா#+ ப-தாம
தா கிய. ஒGெவா#
S<தினா.

அ பபனிர-

ைற விடாம

ைற5 தFைய ெகா- அவ அைத தா கி கீேழ

பலமாக ஒ# தடைவ ஓ அF S<த. ப கி உணE கலJகி:7. அத R கி4,
வாயி4, காகளி4 இரத வழிேதாFய. உடெப லா இரத கைற. ப

த-மாறி ெகா- எ/ நிற. அத( சமயதி

பயJகரமாக ஓJகி அFதா. அ வைரயி

ேசதா4 அெபா/ ஏ:ப+ட வA

ேபால கஜி ெகா- அவ ேம
ர வைளைய தன ைகயா

ப கி:

அவ அத R கி ேம
ஏ:ப+ட வAெய லா

ஈடாகா. ப R கேதா- சிJக

பா8த. அத மனித ப கி

பிF அைத ேம4 கீ/மாக தி#கினா.

தைலகீழாக ப வி/மா7 அைத பிF உதினா.
மீ- ஒ#

ைற ப பா8த. சாியான இட பா அத மனித கைடசி

ைறயாக ஓJகி அFதா. ப கி உணE ஒ-Jகிவி+ட;

தபி அ நிலதி
&வாி ேம

சா8த.

:றி4 நிைனE

உ+கா பா ெகாF#த ஒ#வ "நாைய பழ கி

வசப-த இவைன ேபா

யா#மி ைல எ7 உ:சாகமாக Uவினா.
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ம:ெறா#வ அவ ெசானைத ஆேமாதிதா. பிற

ஏறி ெகா- ேபா8வி+டாக9.
ெமவாக ப கி:

நிைனE வத. ஆனா

அநா வ# வFயி

அத உடபிேல பல சிறிமி ைல.

வி/த இடதிேலேய அ அபFேய ப- கிடத. ப- ெகாேட சிவ

ேமலJகி காரைன கவனி கலாயி:7.
ச+ட Uைட ப:றி5, அதி

அைடப+F#

உணEவி-தி கார எ/தியி#த கFதைத
ெகாF#தா. இத நா8

 நாைய ப:றி5,

றி அவ எணமி+-

 ப எ7 ெபயரா. 'ேட8, ப , நா சைட

ேபா+ட ேபா; இனி அைத மறவி-ேவா. நீ ந ல விதமாக நட
ெகாடா

எ லா சாியாக நட

. இ லாவி+டா

ேதாைல உாி வி-ேவ,

ெதாி%&தா?"
இபF( ெசா A ெகாேட அவ ெகா%ச  அ(சமி லாம
ேம

ப கி தைலயி

த+F ெகா-தா. அவ ைகப+ட ப கி உேராம சிAத.

இ#தா4 ப எதி கா+டவி ைல. அவ தணீ ெகா- வ ைவதா.

அ ஆவேலா-

Fத. பிற

அவ ப(ைச இைற(சி-கைள நிைறய

ேபா+டா. ஆவேலா- அவ:ைற அ வி/Jகி:7.

நறாக அFப+F#த ேபாதி4 ப மன ைட ேபாகவி ைல. தF

னா

அத வ லைம பA கா எ7 அ ெதளிவாக ெதாி ெகாட. இத

பFபிைனைய அ தன வா< ைகயி

எ7 மற கேவயி ைல. அத தF ஒ#

ெபாிய உைமைய லப-தி:7. கா+-தனமான ஆதி நிைலயி ெகாFய

ஆ+சிைய அ கா+Fய. வா< ைக அ

அைத ப அ(சமி லாம

த

cரமான ேதா:றெம-த.

எதி நி:கலாயி:7. அத39ேள மைற கிடத

அத இய பான @<(சிதிறைமகெள லா ேமெல/தன. நா+க9 ெச ல(

ெச ல( ச+ட U-களி4, கயி:றி

க+டப- ேவ7 பல நா8க9 வ

ேசதன. சில நா8க9 அட கமா8 இ#தன. சில உ7மி ெகா-, சீறி

ெகா- வதன. அைவெய லா அத( சிவ ேமலJகி கார3ைடய

அதிகாரதி:  பணி ேபாவைத ப கவனித.

ஒGெவா# தடைவ5 தFயF நடத ேபா ஒ# விஷய அத மனதி
பதித; தFைய ைவ ெகாF#

நறாக

 மனித இ+டதா ச+ட. அவனிட
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கீ<பFதா ஆக ேவ-. ஆனா ,

அ ெகா9ளாவி+டா4 அவ3
அFப+ட பல நா8க9 பினா

அவனிடதி

வாைல

ைழ ெகா-,

அவ ைகைய ந கி ெகா- அ கா+-வைத பாத பிற
அ கா+-

:றைத( ெச8யவி ைல. திதாக வத நா8களி

அவனிடதிேல அ கா+டாதேதா- அவ3

கைடசியி

பாத.

ெகா லப+டைத5 இத ேபாாி

ப அவனிட

ஒேற ஒ7

கீ<பFயE ம7த. அ

ெவ:றி யா#

எபைத5 ப

அGவேபா பல திய மனிதக9 வதாக9; சிவ ேமலJகி காரனிட எபF
எபFேயா ேபசினாக9. அவனிட பண  ெகா-தாக9; தி#பி

ேபா ெப/ ஒறிர- நா8கைள5 ெகா- ேபானாக9. அத நா8க9

எJ

ேபாயினெவ7 ெதாியாம

ப ஆ(சாியதி

R<கிய. அைவ தி#பி

வரேவயி ைல. எதிகாலைத ப:றி அத:  ெபாிய பய ஏ:ப+ட. ஒGெவா#
தடைவ5 தைன யா# ேதெத- காதைத ப:றி அத:
ஆனா

கைடசியி

அத

மகி<(சிதா.

ைற5 வத. ெகா(ைச ெகா(ைசயாக

ேபசி ெகா-, ஒ+Fய கன  உலத ேமனி5மாக ஒ# சிறிய மனித வ
ேசதா. ப கி ேம

அவ நா+ட வி/த.

"ேட8, இத ேபா கிாி விைல என?"
" 27 டால. ெகா9ைள மAE' எ7 உடேன ெசானா சிவ
ேமலJகி கார. அரசாJக பணதாேன, ெபேரா +? அைத ப:றி உன
எனதி:  தய க?"
ெபேரா + ப ைல கா+Fனா. நா8கC

எ7மி லாத கிரா கி; அதனா

விைல மிக மிக ஏறிவி+ட. அைத நிைன பாதா

இGவளE ந ல நா8

27 டால அதிகமி ைல. கானடாேதச அரசாJகதி:

அ எத

வைகயி4 ந+டமாகா; அரசாJக கFதJக9 விைரவாக( ெச 4வத:ேக அத

நா8 சாதகமா . ெபேரா +-

நா8கைள ப:றி ெதாி5. ப ஆயிரதி

ஒ7 எ7 அவ க- ெகாடா. 'பதாயிரதி

ெசா லலா" எ7 அவ எணி ெகாடா.

ஒ7 எ7
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பண ைகமாறியைத ப பாத. கAைய5, ப ைக5 அத( சிறிய மனித
பிF ெகாடா. கA நிQபE- லா நா8; ந ல &பாவ ைடய.
சிவ ேமலJகி காரைன அத:

கபA ேம த+F

ேம

ப எ7ேம பா கவி ைல. நவா

அத நா8க9 நிறன. சீய+ட

ெமவாக மைறயலாயி:7.

மிதெவபமான ெத: பிரேதச வா< ைக5 அட
ப ைக5 கAைய5 ெபேரா + கீ<தளதி:

எற

Fத.

ெகா- ேபானா. அJேக

Tத ேபால பிரா&வா அமதி#தா. ப

இத இர- ேப# மாதிாி

மனிதக9. அவகைள ேபாற பல திய மனிதகைள இனி அ பா க

ேபாகிற. அவகளிடதிேல அத:
அத:

அ பிற கவி ைலெயறா4 அவகளிட

உை◌ை◌மயான மாியாைத ஏ:ப+ட. ெபேரா +-, பிரா&வாE

ந லவக9; நியாய வழJ வதிேல அைமதி5 ந-நிைலைம5 உைடயவக9;
நா8களா

அவகைள ஏமா:ற

ெகாட.

நவாA கீ<தளதிேல ப

அவ:றி

ேதச

Fயா. இத விபரJகைள ப விைரவி

ெதாி

 கA5 ேவறிர- நா8கCட ேசதன.

ஒ7 மிகெபாிய; உைற பனி ேபால ெவணிறமான. நாேவ

வட ேக ஆ F ச திரதி49ள Hபி+Hபக தீE U+டைத(

ேசத. திமிJகல ேவ+ைடயா-பவகளி தைலவ ஒ#வ அைத
ெகா- வதா. பிற

அ வியிய

அ சிேநகமாகதா இ#
வ%சைன இ#

தA

ஆரா8(சி ெச8கிறவகளிடமி#த.

; ஆனா , அேத சமயதி

அத மனதிேல

; ெவளிேதா:றதி: ( சிாிப ேபாA#தா4 மனதிேல

ஏதாவ @<(சி ெச8 ெகாF#

.

த

தடைவயாக அத நா8கெள லா

UF ஓாிடதிேலயி# உணE ெகா9Cகிறேபாேத அ ப கி பJகிA#
தி#Fவி+ட. அைத தF க ப பா8கிற அேத சமயதி

சா+ைட ஓைசயி+ட;

ப

( சிரமமி லாம

:ற ெச8த அத நா8

 தடைன கிைடவி+ட.

எ4- தி#ப கிைடத. பிரா&வா

ேநைம59ளவ எ7 ப தீமானித. அ

உயரலாயி:7.
திய நா8களி

பிரா&வாவி

ம:ெறா7 சி-R%சி;

த

ப

அவனிட மதி

கைத உெம7 ைவ
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ெகாF#

; ெந#Jகி பழகா. கA அதன#கி

ேபானேத

அத: பிF கவி ைல. தனியாக இ# கேவ அத:  பிாிய. ேடG எப அத

ெபய. உணE கிைட

ேபா அ உ\; பிற

ெகா+டாவிவி-. அத:

எதி4ேம அ கைறயி ைல.

எற கட:ப திைய கப
கவனி கவி ைல. ப

J  ; இைடயிைடேய

கட

S ஷால+ சE- [4]

 ேபா ஏ:ப+ட ேபயா+டைத Uட அ

 கA5 கபA ஆ+டைத க- பய

பரபரபைடதன. ஆனா

அேவா ச:7 தைலைய  கி பா ஒ#

ெகா+டாவி வி+- வி+- ம7பF5 உறJக ெதாடJகி:7.

இரE பகலாக கப

ஓF ெகாF#த. ஒ# நாைள ேபாலேவ ம:ெறா#

நாC இ#தெதறா4,

ளி அதிகமாகி ெகா- வ#வைத ப நறாக

உணத. கைடசியாக ஒ#நா9 காைலயி

கப

நிைல ேசத. உடேன எJ 

ஒ# பரபர. நா8கைள வாாிேல க+F பிF ெகா- பிரா&வா கபA

ேம

தளதி:

ெபா#C

வதா. ப அJேக அF ைவதEடேன ஏேதா மண

9ேள கா

ைதத. உH எ7 சீறி ெகா- அ 9ளி

உைறபனி எJ  வி/ ெகாF#த. ப த உடைப

ேம4 ேம4 பனி வி/த. ஆ(சாியேதா- ப அைத

நா கா

ேபாற

ந கிபாத. &ாீ எ7 நா கிேல

தித.

4 கிய; ஆனா

க பாத; பிற

ளி ஏறி:7. வாயி

கGவிய ஒ#

சி7 பனிைட அ-த கண காேணா. ப திைகத. ம7பF5
பனி க+Fைய வாயி

ேபா+- பாத. மீ- அேத அ3பவதா. ப ைக

கவனி ெகாF#தவக9 அைனவ# வா8வி+- உர( சிாிதாக9. ப

நாணதா
-------

[F கப+ட; உைறபனிைய ப:றி அத:

அேவ

த

[1] இ அெமாி க ஐ கிய நா+F ஒ# ப தியான காAேபானியாவி

[2] ெசயி- ெபனா- கணவா8 எப ஐேராபாவி

அF

ேம:ப+ட உயரதி

அ3பவ.

உ9ள

ஆ H மைலயி

8000

அைமத. அJ 9ள ஓ இனைத( ேசத நா8

ெசயி- ெபனா- நா8 எ7 ெபய. அ ந ல உட:க+-. ெபாிய ேதா:ற ,
மி த அறிE உைடய. பனிபிரேதசதி

வழி தபியவகைள க- பிF க

[3]. அெமாி க ஐ கிய நா+F

உ9ள நகர; பசிபி ைற கJகளி

அைத பயப-வ
ஒ7

வாஷிJடனி

[4] இ வாUவ தீவி வடகிழ

---------

ப திைய கானடாவிA# பிாி கிற
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2. ேகாைரப,
ேகாைரப, த ஆ சி
ைடேய[1] கட:கைரயிேல

த

நா9 ப

ெவ

பயJகரமாக கழித.

ஒGெவா# மணியி4 திய அதி(சிக9. நாகாிகதி மதியிA#, அநாகாிக

ஆதிநிைலயி மதியிேல திXெர7 ப  கி எறியப+-9ள. ேவைல

ஒ7மி லாத கதிரவ ஒளியிேல ேசாபி திாி5 வா< ைக இJேகயி ைல.
இJேக அைமதிேயா, ஓ8ேவா, பாகாேபா கிைடயா. எ லா

எேபா ேவைல; ஒGெவா# கண  உயி#

 உட4

ழப ;

 ஆப. இJேக

எெபா/ உஷாராக இ# க ேவ-. ஏெனறா , இJேக உ9ள நா8க9,
நகர நா8க9 ேபால அ ல. இJ 9ள மனிதகC நகர மனிதக9

ேபாA# கவி ைல. நா8க9 ெகாFயைவ; மனிதகC ெகாFயவகேள. இJ

ேகாைரப 4

7தF5 ஆ+சி ாிதன.

இGவிடதிA# ஓநா8 ேபாற நா8க9 ஒேறாெடா7 ேபா+-

ெகாF#த சைடைய ேபால( சைடைய ப பாதேத இ ைல.

அ3பவேம எ7 மற க

Fயாத பFபிைனைய அத:

ெசாத அ3பவம7. ெசாத அ3பவமாக இ#தா
Fயா. கA

கைட

பாவட கA ஒ#

ஓநாயி அளவி#

அ உயிேராF# க

கா ேபாடப+F#த. இய பான தன சிேநக-

ர+- எHகிேமா நாயின#ேக ெசற. அத நா8 ஓ

; ஆனா , கAயி ப#மனி

அ திXெர7 கAயி ேம

கFத. ம7கணதி

அேத மின

கA இைத எதிபா கேவ இ ைல.
தா

ெகா-த. அ

ஏ:ப+ட அ3பவ அ. மர க+ைடகைள அ- கியி#த ஒ#

 ப கதிேல

ேவகதி

த

வ, தா கியEட தாவி

பாதி Uட இ ைல. மின

பா8த. நற நறெவ7 ப லா

ேவகதி

அ எ+F தாF ஓFவி+ட.

திேதா-வதா ஓநா8( சைட.

அ ைறைய அத நா8 பிப:றிய.

ப நா:ப எHகிேமா நா8க9 ஓFவ

சைடயி+- ெகாF#த அத இர- நா8கைள5 &:றி வைள

ெகா- ெமௗனமாக நிறன. அைவக9 U கவனிபைத5 ஆவேலா-

நாவினா

கைடவாைய ந கி ெகா9வைத5 ப கா

Fயவி ைல. எதிாியி ேம

கA பா8த; ஆனா

ாி ெகா9ள

அத எHகிேமா நா8

மீ- தா கிவி+- தாவிேயாFய. அ-ததடைவ கA பாய வ#ேபா அ

தன மாபா

ததிரமாக கAைய த- கீேழ வி/பF( ெச8த.
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இத: தா ம:ற நா8க9 காதி#தன. கA கீேழ வி/ததா தாமத, &:றி
நிற எHகிேமா நா8கெள லா அத ேம

வி/ தா கின. யரதாJகாம

சீறி ெகா-,

கA Sறி+- கதி:7.

எதிபாராத விதமாக எ லா ஒ# கணதி

ைர ெகா-

நடவி+ட. ப

என

ெச8வெத7 ெதாியவி ைல. Hபி+H[2] சிாிப ேபால தன சிவத நா ைக

நீ+F ெகா- நிற. ஒ# ேகாடாிைய ஓJகி Sசி ெகா- பிரா&வா அத

நா8 U+டதி:கிைடேய

அத நா8கைள தFயா

நிமிஷJகC

திதா. அவ3

உதவியாக R7 மனிதக9 வ

அF விர+Fனாக9. கA கீேழ வி/த இர-

9ேள அத எHகிேமா நா8கைள ஓ+Fவி+டாக9. இ#தா4

அத: 9ேள கA உயிர:7 பிணமாகிவி+ட. அத உட தா7மாறாக

கிழிப+- ரத ேதா8த பனியிேல கிடத. இத கா+சி அF கF ப கி

 கதி4 ேதாறி ெதா ைல ெகா-த. இேவ இJ

ஞாய எப கிைடயா. கீேழ வி/தா

வா< ைக ைற.

உயி# ேக ஆப. ப இைத ெதாி

ெகாட; கீேழ வி/வதி ைல எ7 தீமானி ெகாட. Hபி+H நா ைக

நீ+F ம7பF5 சிாித. அ
கA உயிாிழததா

த

ப அதனிடதி

ஏ:ப+ட அதி(சிைய( சமாளிபத: 9 ப கி:

அதி(சி உடாயி:7. பிரா&வா அத

வாகைள5 இ/ க+Fனா.

அ கட-.

மாறாத ெவ7 ெகாட.

கி

திைரகC

ம:ேறா

ேதா ப+ைடகைள5,

இGவா7 ேசண ேபா-வைத

திைரக9 ேவைல ெச8வ ேபால இெபா/ ப ேவைல

ெச8ய ேவ-. பனி க+Fயி மீ வ/ கி வ/ கி( ெச 4 ச7
வFயிேல பிரா&வாைவ கா+F:
விற

இ/( ெச லேவ-. அJகி#

க+ைடைய5 ஏ:றி ெகா- தி#ப ேவ-. இGவா7

வFயி/பதா

தன அதH

 பJக ஏ:ப-வைத ப உணத.

இ#தா4 அ எதி கலக ெச8யாம

அட கி நட கலாயி:7. தனா

இயறவைர அ உ7திேயா- சிரமப+- வF இ/த.

பிரா&வா கFபானவ. அவ வி#பபF உடேன நடதாக ேவ-.

அபF நட க ைவபத:

ச7

வFயி/பதி

அவ ைகயிA#த சா+ைட உதவி ெச8த.

ேடE

 பழ க -. ப சாியானபF பாைதயி

ேபாகாத சமயதிெல லா அ ப கி பிறதிேல கFத. Hபி+H
தைலைமபதவி வகி

னா

ெசற. அத:

வFயி/ பழ க -.

ப தவ7 ெச85 ேபாெத லா அ உ7மி:7. ப &லபமாக பழகி ெகாட.

அத இர- நா8களி உதவியா4 பிரா&வாவி உதவியா4 அ மிகE
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ேன:றமைடத. ேஹா' எறா

நி:க ேவ-, 'ம=' எறா

ேவ- எ7 அ ெதாி ெகாட.
'R\ ந ல நா8க9. அத ப இ#
எ லா அ பழகி

ேத அ பிசா& மாதிாி இ/

ேபாக

. ச+ெட7

" எ7 பிரா&வா ெபேரா +Fட ெதாிவிதா.

கFதJகைள எ- ெகா- றபட ேவ- எ7 ெபேரா + அவசர
ப+டா. மாைல ேநரதி: 9 அவ பி A, ேஜா எ7 ேம4 இர-

நா8கைள ெகா- வதா. அைவக9 இர- உடபிறதைவ; எHகிேமா
நா8க9. ஒேர தா8
ணதி

 பிறதைவயானா4 இரE பக4 ேபால அைவ

மா7ப+F#தன. பி A மிக மிக ந ல &பாவ உைடய. ேஜா இத:

ேநமாறான. அ எெபா/ ெவ-ெவ-பாக இ#

ககளி

தீய சிதைன

FெகாF#

.

. சதா சீ7. அத

அத இ# நா8கைள5 ேதாழைம பாரா+F ப வரேவ:ற; ேடG அவ:ைற

கவனி கேவ இ ைல. பி+H அவ:ைற தனி தனியாக பா8 கF க

ெதாடJகிய. சமாதானைத நாF பி ைல வாைல

ைழத. அ

விலாற பதியேவ கத ெதாடJகிய. ஆனா

Hபி+L திறைம

பயபடாம:ேபாகேவ ஓ+ட பிFத. Hபி+L Uைமயான ப:க9

ேஜாவிடதி

பA கவி ைல. அ எதைனேயா தடைவ ேசாைவ( &:றிவத.

அபF வதேபாதி4, ேஜா அைதேய ஏறி+- பாபத:

வசதியாக த

உடைப ம+- தி#பி ெகா- ஒேர இடதிA#த. அத பிடாி மயி

சிAத. காக9 பிறமாக மFதன. உத-க9 ெநளிதன. பல தடைவ வாைய

கF ெகா- சீறி:7. ப ைல கா+F உ7மி:7. பயேம உ#வமாக அ

ேதாறிய. அத ேதா:ற மிக பயJகரமாக இ#ததா

அைத தன

 பணிய

ைவ க ேவ- எற எணைத Hபி+H ைகவிட ேவFயதாயி:7. ஆனா

தன ேதா விைய மைறபத:காக பி Aயி ேம
காமி எ ைல ேக ரதிவி+ட.

ம7பF5 பா8 அைத

மாைல ேநரதி: 9 ெபேரா + ம:ெறா# நாைய5 வாJகிவதா. அ வயதான

எHகிேமா நா8. ஒ Aயான நீட உட4, சைட த/ேபறிய

அத:

க  உைடய.

ஒ# கதா ெதாி5. அத கணிேல அத வ லைம ஒளிவி+ட.

அைத பாதாேல ம:ற நா8க9 பயப-. அத நாயி ெபய ேசாெல H.
ேசாெல H எறா

ேகாப கார எ7 ெபா#9. ேடைவ ேபா

அத நா5
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எைத5 எதிபா கவி ைல. அ ெமவாக நா8களி மதியிேல

நைடேபா+- ெகா- வத ெபா/ Hபி+H Uட ெமௗனமாக இ#வி+ட.
கபாைவ இ லாத ப கமாக வதா

ெதாி ெகா9ளாம

 பிF கா. அைத

ப ஒ# தடைவ அத ப கமாக( ெச7வி+ட. ேசாெல H

ச+ெட7 தி#பி அத ேம
நீளதி:

ேசாெல ஸு

பா8 அத

கF வகிவி+ட. அ

த

 கா

அத

ெச 4வேத இ ைல. எனேவ மீ- ேசாெல ஸா

ஏ:படவி ைல. ேடைவேபா

சைபயி

#+- க ப கமாக ப

அத:

எGவித ெதாதரE

அE தைன யா# ெதாதரE ெச8யாம

தனியாக வி+-விட ேவ- எ7 தா ஆைச ெகாF#பதாக
ேதாறிய; ஆனா

அத இர- நா8கC

 ம:ெறா#

தA

கியமான ஆைச

இ#தெதபைத ப பி:காலதி தா அறியலாயி:7.
அறிரE ப கி:

RறJ ல

ஒ# ெபாிய பிர(சிைன உடாயி:7. எJேக உறJ வ?

ெவ9ைள பனி RFய அத நிலபரபிேல Uடார ேபாடப+F#த.
அத: 9ளி# ெம/ வதியி ஒளி ேதாறிய. ஆனா

ப

Uடாரதி: 9ேள _ைழத ேபா ெபேரா +-, பிரா&வாE அைத
அத+Fனாக9. சைமய

ேவைல கான சில க#விகைள எ- அத ேம

Sசினாக9. அ பய ெவளிேய க-J ளி#

கா:7 Sசி:7. ப கா
ஏ:ப+F#த காயதி
பனியி ேம

அைத தாJக

9ேள ஓ+டெம-த.

Fயவி ைல. அத

ளி கா:7 ப+- ெபா7 க

ப- ப Jக

ந- கி:7. கீேழ ப- கேவ

யற. ஆனா

னJகாA

ளித

Fயாத வA எ-த.

உைறபனி வி/ அைத

Fயவி ைல. ஆறா யரேதா- அ

UடாரJகளினிைடேய &:றி( &:றிதிாித. எத இடதி4 ஒேர

க-J ளிதா. அJ மிJ  கா+- நா8க9 திாிதன. அைவக9 ப கி ேம
பாயவதேபா ப கின பிடாிமயிைர( சிA ெகா- சீறி:7. அபF

ெச8தா அைவகளிடமி# தப
அத உபாய  ந ல பயனளித.
கைடசியி

ப

F5 எ7 ப ெதாி ெகாF#த.

ஓ எண ேதாறிய. த3ட இ#த ம:ற நா8க9

என ெச8கிறன எ7 பா கலாெம7 தி#பி வத. ஆனா

அைவகளி

ஒ# நாைய Uட காண Fயவி ைல. எ லா எJேகேயா மைற வி+டன.

Uடார

/வ அைவகைள ேதF ப அைலத. அைவக9 Uடாரதி: 9

இ# கிறனவா? இ# க

Fயா. அைவ அJகி#தா

ரதியி# க மா+டாக9. பிற

ெகா- ந-



ப ைக ம+- ெவளியி

அைவ எJேக இ# க F5? வாைல மF

ளிாிேல Uடாரைத( &:றி(&:றி ஒ# ேநா க  இ லாம

ப
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வ+டமி+- ெகாF#த. ஓாிடதிேல அ த

ைவதேபா திXெர7 கா க9 தைரயி
அத கா கC கFயி

ைததன. அJேக பனி இளகியி#த.

ஏேதா ஒ# பிராணி ெநளியலாயி:7. அைத க- பய

ப சிA ெகா- சீறி ெகா- பினா

தைர

னJகா கைள

9ளி# சிேனகபாவட ஒ# நாயி

தாவிய. ஆனா
ர

ேக+கேவ அ தி#பி(

ெச7 பாத. பேபால &#- அத பனி கFயிேல பி A ப-தி#த.
பி A தன அைப பல வைககளிேல ப

கா+ட

யற.

ம:ெறா# பFபிைன, பனியிேல ப-றJக அதா வழியா? ப ஓாிடைத

ேதெத- எபFேயா ஒ#

ேநரதி

அத உடபி

உற கதி

அத:

ழி ேதாF ெகா- அதி

உ9ள உ=ணேம அத

ஆ<த. அத நா9

ழி

ப-த. ெகா%ச

/வ பரவிவி+ட. ப

/வ எதைனேயா சிரமJக9. ஆைகயா

ந ல  க வதெதறா4, பலவைகயான கனEகைள க-

 கதிேலேய உ7மி ெகா-
ம7நா+காைலயி
விழி கவி ைல.

காமிேல ஏ:ப+ட ஆரவாரைத ேக+  வைரயி

தA

அத:  தா இ#

இரெவ லா பனி வி/

நா8. அத:

அத:

வைலயி

 இடேம ெதாியவி ைல.

ழிைய நறாக RFவி+ட. நா

பனி(&வக9 அத உடபி ேம

ெகாட ேபா

ைர ெகா- மி#த.

அ/தலாயின. வைலயி

ப

ப கJகளி4

அகப+-

ஒ# ெபாிய பய பிFத. அ மிகE நாகாிகமைடத

அகப- அ3பவ ஏ:ப+டேத கிைடயா. இ#தா4

அத பய உடாயி:7. அத: 9ேள மைற கிடத அத Rதாைதயகளி

பயJகர அ3பவ எபFேயா ேமெல/ வி+ட. அத உடபி49ள

தைசநாகெள லா தாமாகேவ Fதன. அத க/தி4 ேதா9களி4 உ9ள

ேராம சிAத. ப R கமாக( சீறி ெகா- 9ளி

&:றியி#த உைறபனி நாலாப க  ெதறி வி/த.
ப 9ளி

தி நிறேபா எதிாி

அெபா/தா அத:  தா இ#

மா3ெவேலா- ெவளிேய றப+ட

இ#த

தித. அைத(

கா அத கணி

ப+ட.

மிட எெவ7 லனாயி:7.
த

நடத நிக<(சி கெள லா அத நிைனவி:

பனியிேல

வதன.

ழிேதாF ப-த வைர

ப ைக பாத பிரா&வா உர க Uவினா. "இத ப சீ கிர எ லா

பழகி ெகா9C எ7 நா ெசான சாிதாேன?" எ7 அவ ெபேரா +ைட

ேக+டா.
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ெபேரா + தைலைய அைச ஆேமாதிதா. கனடா அரசாJகதி

கFதJகைள எ-(ெச கிறவ எற

கியமான

ைறயிேல ந ல நா8கைள

ேதFபிF க ேவ-ெம7 அவ கவைல ெகாF#தா. ப கிைடதைத

ப:றி அவ3

 தனிப+ட மகி<(சி.

ஒ#மணி ேநரதி: 9ேள ேம4 R7 எHகிேமா நா8க9 அத ேகா=Fயி

ேச கபடேவ ெமாத ஒப நா8களாயின. கா

வாப+ைட களா

மணியிேல அவ:றி:ெக லா

ேசண ேபா+டாயி:7. அைவக9 ைடேயகான எற

இடைத ேநா கி உைறபனிபாைதயிேல ச7
றப+டன. அத இடைதவி+- ேபாவதி

ப

வFைய இ/ ெகாமகி<(சிதா. வF

இ/ப கFனமாக இ#தா4 அைத அGவளவாக ெவ7 கவி ைல. அத

ேகா=FயிA#த நா8களிைடேய உ:சாக  ஆவ4 காணப+டன; ப
அைவ தாமாகேவ ஏ:ப+டன. ேடG, ேஸாெல H இர- இெபா/

மாறிவி+டைத க- ப ஆ(சாிய :ற. ேசணமணிதEட அைவ



:றி4

நா8களாக ஆகிவி+டன. யாெதா# ெதாதரEமி லாம4, எைத5

கவனி காம4 தனியாக கிட க ேவ-ெமற அவ:றி வி#பெம லா
மைறவி+ட. அைவகC

( &7&7 ேவைலயி

ஆவ  வவி+டன.

வF இ/பதிேல ஏதாவ இைட%சேலா, தாமதேமா ஏ:ப+டா

சினமைட5. உைற பனிபாைதயிேல ச7

அைவ

வF இ/(ெச வதா

அவ:றி வா< ைகயி ேநா க ேபாலE, அத பனியிேலதா அவ:றி:

இப ேபாலE ேதாறின.
ச7

வFயி

இ#த; அத:
னா

T+Fயி#த வாிைசயி
னா

ப . அத:

தைலைம Hதானதி

ப ைக பழ

ேடGதா எ லா நா8கC
னா

Hபி+H.

வத:காகேவ ேடE

 பினா

ேஸாெல H; எ லாவ:றி: 

 ேஸாெல ஸு

 மதியி

அைத

T+Fனாக9. ப ந ல மாணவ. ேடE, ேஸாெல ஸு க:7 ெகா-பதி

ேததைவ. ப தவ7 ெச85ேபாெத லா தம Uாிய ப:களா

கF அைவ

அைத பழ கின. ேடG நியாய 9ள; ந ல அறிE வா8த. காரணமி லாம
அ தF கா; அவசியமான இடதி

தF காம4 விடா. ேடவி: 

ப கபலமாக பிரா&வாவி சா+ைட5 அத ேவைலைய( ெச8த. ஆதலா

எதி ேபாரா-வைதவிட தைன தி#தி ெகா9வேத ந ல எ7 ப
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க- ெகாட. ஒ# தடைவ ஓாிடதிேல ச7

வF ெகா%ச ேநர தயJகிய

ேபா வFைய இ/ க பயப- அ9ைளவாகளான திராH வாகளி
சி கலாக மா+F ெகாட. அதனா

ேஸாெல ஸு ப கி ேம

சி க

அதிகமாயி:7. ஆனா

க:7 ெகாட. அத நா9

ெகாடதா

தடைன

றப-வத:  தாமதமாயி:7. ேடE,

பா8 ந ல தடைன வழJகின. அதனா
அ

ப

த

இ3

திராH வாகைள ஒ/Jகாக ைவ க ப

Fவத: 9 ப தன பணிைய மிக நறாக பழகி

ாிய சதபJக9

சா+ைடS(& ஓயலாயி:7. அைறய ேவைல

ைறவி+டன. பிரா&வாவி
FதEட ெபேரா + ப கி

கா கைள  கி காயேம:ப+F# கிறதா எ7 பாிேசாதி பாதா.
நறாக ேவைல ெச85 நா8
நா9

தா இத மாியாைத கிைட

.

/வ கFனமான ஓ+ட. உைறத ஆ7கைள தாF5, கா:றா

உடா கப+ட பனி க+FதிடகC

இைடயி4மாக( ெச ல

ேவFயி#த. அவி ேபான எாிமைலகளி வா8களி

சJகிAெதாடேபா

ஏ:ப+F#த பல ஏாிகைள கட ெச லேவFயி#த. இரவாகி பல மணி

ேநரதி:  பிற

ெபன+ ஏாியி அ#கிேல ஒ# ெபாிய Uடார அைமதாக9.

ஆயிர கண கான தJகேவ+ைட காரக9 அத இடதி

வசதகாலைத

எதிபா பட க9 க+F ெகாF#தாக9. ந ல ேவைல ெச8

கைளேபாயி#த ப பனியிேல ஒ# வைள ேதாF ெகா- ப-
நிமதியாக உறJகி:7. ஆனா

அதிகாைலயிேலேய இ#+- பிாியாத

நா8கைள அத+F எ/பி அவ:றி:
பாைத நறாக இ#ததா

ேப

மீ- ேசண ேபா+டாக9.

அ7 நா:ப ைம

ேபாக

Fத. ஆனா

அத:

அ-த நாC, அைத ெதாட பல நா+கC அGவா7 ேபாக Fயவி ைல.

பனி க+Fயிேல திதாக பாைத அைம ெகா- ெச லேவFயி#த.
அதனா

வF இ/ப சிரமமாயி:7. சாதாரணமாக நா8கC

னா

ெச7 அைவ &லபமாக( ெச 4வத:  த தவா7 ெபேரா + பனிைய
ஒ/J ப-வா. பிரா&வா ச7

எெபா/தாவ ஒ# சில சமயJகளி

வFயிலம அைத( ெச4வா.

அவக9 தJக9 ேவைலைய மா:றி

ெகா9வாக9. விைர ெச ல ேவ-ெம7 ெபேரா + அவசரப+டா.

பனி க+Fைய ப:றி தன

9ள அறிைவ

ெகா9வ-. இ ேபாற பிராயணதி:

சமயதி

றி அவ ெப#ைம

அத அறிE மிக அவசிய. அத(

ேலசாகதா பனி க+F வி/தி#த. ேவகமாக தணீ ஓF

ெகாF#

மிடதி

பனி க+Fேய இ ைல.
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Fவி லாம

பல நா+க9 ப உைழத. ந

இ#+Fய பிறேகதா

கா

ேபா+- தJ வாக9. விF5 அறி றிக9 ெதப- ேபாேத ம7பF5 ேவைல

ெதாடJகிவி-. இ#+Fேல UடாரமFத பி நா8கC

உணவாக கிைட

. அவ:ைற தி7வி+- அைவ பனியிேல வைள ேதாF

ப-றJ . ப கி:

ராத

மீ -க9

அட க

Fயாத பசி. @ாிய ெவபதி

உலதிய ஒறைர

மீ அத:  தின  உணவாக கிைடத. வயி:7

மாயமாக மைறவி-. ேபாமான உணE கிைட காததா

வாFய. ம:ற நா8களி

ஒGெவாறி:  ஒGெவா# ராத

இ#தா4 அத நா8களி ப#ம3 எைட5

9ேள அ

அ சதா பசியா

மீதா கிைடத.

ைறவாைகயா4, அத மாதிாி

வா< ைக காகேவ அைவ பிறதைவயாைகயா4 அத உணைவ ெகாேட
அைவ இைள காம

ந ல நிைலயி

இ#தன.

நாகாிகமாக( &ைவ ேத சாபி- பைழய வழ கைத ப விைரவி

இழவி+ட. அ ெமவாக உணைவ( &ைவ( சாபி+- ெகாF#
ெபா/ ம:ற நா8கெள லா விைரவிேல தJக9 பJைக
பJகிேல தி#ட ெதாடJகின. இைத த- க



Fவி+- அத

Fயவி ைல. ஏதாவ இர-

R7 நா8கேளா- சைடயி+- ரவத: 9 ம:ற நா8க9 அத உணைவ
ெகா9ைளயி+-வி-. அதனா

ப

 ம:ற நா8கைள ேபா

சாபிடலாயி:7. பசியி -தலா

அE தன

ேவகமாக(

( ெசாதமி லாத

உணைவ தி#டE தயJகவி ைல. அ ம:ற நா8கைள கவனி பா

பழகி ெகாட. திய நா8களி

ெபேரா + ஏமாதி#

ஒறான ைப தி#-வதி

சாமதிய 9ள.

 சமய பா அ ஒ# - பறி இைற(சிைய

ததிரமாக தி#F ெகாடைத ப பாத. அத நாயி வழிைய பிப:றி

அ-த நா9 ப ஒ# ெபாிய ைடேய தி#Fவி+ட. அைத
அம கள ஏ:ப+ட. ஆனா

ெபய#ைடய நா8 த-மா:றதா

றி

காமி

யா# ப ைக( சேதகி கவி ைல. ட எற

ஏதாவ தவ7 ெச8 அகப+- ெகா9C. ப

தி#Fயத:காக ட அ7 தடைன ெப:ற.
ளி மி த அத வட

 பனி பிரேதசதிேல பிைழபத:  ப த தி

உைடயதா எப அத

த

அத திறைமயி லா வி+டா

விைரவிேல சாE நி(சய. ஆனா

நிைலைம

தி#+Fேலேய ெவளியாயி:7. மா7கிற

த கவா7 அ3சாி நட ெகா9ள அத:  திறைமயி#த.
அத

ந ெலா/ க சித7ட. அத ெகாFய வா< ைக ேபாரா+டதிேல

ந ெலா/ கேம ஒ#

ஒேர

ைறபாடாக ேதாறிய. பிற#ைடய உைடைமைய

அபகாி க Uடா எப, பிற#ைடய உண(சிகC

மாியாைத ெகா- க

ேவ- எப அ ேதாழைம5 ஆ+சி ெச85 ெத: பிரேதசதிேல
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சாிப-; ஆனா

ேகாைரப 4

பிரேதசதிேல அவ:ைற க#பவ
Fயா.

ப இவ:ைறெய லா சிதி

 ைற வா< ைக

7தF5 ஆ+சி ெச4 வட

 பனி

+டாளாக ேவ-; அவ

ேனறி வாழ

FE ெச8யவி ைல. தைன அறியாமேலேய அ

ஏ:றவா7 தைன த தியா கி ெகாட.

வா< ைகயிேல அ

ெப லா சைட

 பய ஓFயதி ைல. ஆனா

சிவ ேமலJகி கார3ைடய அF அத:  தியெதா# த#மைத க:7தத.
நாகாிக வா< ைகயிேல அ ஞாயதி:காக ேபாராF உயி விடE தயாராக
இ#

. ஆனா

இெபா/ தன ேக:ப- பைத தவிபத:காக அ

ஞாயைத கவனி காம

மகி<(சியி ைல; ஆனா
Fயவி ைல.

7தF

ஓட தயாராக இ#த. தி#-வதிேல அத:

அத வயி7 கா8த. வயி:றி ெகா-ைமைய தாJக
 ேகாைரப 4

 அ%சி அ ெவளிபைடயாக

தி#டாம , ததிரமாகE ரகசியமாகE தி#F:7. இத காாியJகைள ெய லா
ெச8 அJ
அவ:றி

வா<வ &லப. ெச8யாம

ஈ-ப+ட.

இபFயாக ப கி

வா<வதா கFன. அதனாேலேய ப

ேன:ற (அ ல பி:ேபா

அத தைசநாக9 எஃ

) ேவகமாக நைடெப:ற.

ேபால வ4வைடவி+டன. சாதாரணமான வAெய லா

அத:  ேதாறாதவா7 அத உட மரேபா8வி+ட. எதி4 சி கனமாக

இ# க அ ெதாி ெகாட. ஏதாவ ஒ# பட எதைன அ#வ# கத கதாக இ#தா4, ஜீரணி க

Fயாததாக இ#தா4 அ தின

தயJகவி ைல. அபF திறEட அத வயி:றி

&ர

 ஜீரணநீக9

எபFேயா அதிA# கிைட க UFய ஒ#சி7 உணE( சைத5 விடாம:
கவரலாயின. அத( சைத உடபி எ லா பாகJகC

 ரத ெகா-

ெசற; உ7திமி க தி& க9 உடபிேல உ#வாயின. பாைவ5 ேமாப

பிF

 திற3 மிக Uைமயாகி வி+டன. உற க நிைலயிேலUட மிக( சிறிய

சத  அத:

ேக+ பF ெசவில3 அGவளE _+பமாகிவி+ட.

சதைத ேக+  ெபா/ேத அதனா

தீJ

ஏ:ப-மா அ ல நைம விைள5மா

எ7 Uட க- பிF க ெதாி ெகாட. கா விர கC கிைடயிேல

பனி க+F ேகா ெகா9C ேபா வாயா
க:7 ெகாட. தாகெம-தா
தன

னJகா களா

நீநிைல

அைத கF த9ளE அ

ேமேல RF59ள பனி க+Fைய

இF த9ளிவி+- தணீ

பழகி ெகாட. கா:ைற ேமாப பிF ஓ இரE

F கE அ

னதாகேவ பினா

ஏ:ப- காலநிைலைமைய ப:றி ெதாி ெகா9C ச தி அத: 
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தனி(சிறபாக அைமத. அ இரE ேநரதிேல எத இடதி
ப-தா4 அத வைள கா:றF

வைள ேதாF

 திைசயிA# ஒJகேவ இ#

ேதா- ேபா கா:7 ெகா%ச Uட அF காமA#தா4 பினா

. வைள

வரேபா  கா:றி திைசைய அ சாியாக ெதாிெகா9C.
அ3பவதா

ம+- அ எ லா க:7 ெகா9ளவி ைல. அத: 9ேள மைற

ேபானைவ ேபால கிடத இய T கJக9 ம7பF5 உயிெப:றன. மனிதேனா-

பழகி நாகாிக வா< ைக நடதிய அத

ேனாகளி வா< ைக ைற

அதனிடமி# மைறயலாயி:7. ஆதி காலதிேல கானகதிேல U+ட U+டமாக

&:றிதிாி தJக9 இைரைய ேதFய அத கா+- நா8களி வா< ைக
ைறயி வாசைன ெமவாக அத:

தா

நிைனவி:

வத. ஓநா8 ேபால

வைத5, தி#பி ஓ-வைத5 க:7 ெகா9வ அத:  ெபாிய காாியம ல.

மற ேபான அத ஆதிRதாைதக9 இபFதா சைடயி+டன.

பாரபாியமாக பதிதி#த இத பைழய வா< ைக ைற5, பைழய
ததிரJகC
இரEகளி

ய:சியி லாமேலேய ேமெல/தன.

ளி மி த அைமதியான

ந+சதிரJகைள ேநா கி ெகா- ஓநாைய ேபாலப ஊைளயி-

ேபாெத லா, பல 2:றா- கC

னா

வா< மைற

மணா8ேபான அத Rதாைதகேள அத Rலமாக ஊைளயி+டன. அத
ரAேல அத( சமயதி

ெதானி

 உண(சிகெள லா அத Rதாைதக9

ளிைர5 இ#+ைட5 க- ப+ட பதி உண(சிகேளயா .
வா< ைக ஒ# ெபாமலா+ட எபத:

அறி றியாக பைட கால பழைம

உண(சிக9 அத: 9ேள ெபாJகி எ/தன. ப பைழய TSக வா< ைக நிைலைய
எ8தி:7. வட

ேதா+ட கார3

 பனிபிரேதசதிேல தJக கிைடபைத ம க9 அறிதன.
உதவியாக பணி ெச8த மா3ெவA UA அவ

மைனவிைய5, பி9ைள

+Fகைள5 காபா:ற ேபாமானதாக இ ைல.

இத காரணJகளி விைளவா8 ப கி வா< ைகயி
ஏ:ப+ட.

இதைகய மா7த

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

[1] ைடேய எப Hநா ேவ

பாைதயி

டாஸ3

அJகி#ேத ெச 4

உ9ள. அJகி#தா உைறபனி

 றப-வாக9. டாஸ3

[2] Hபி+Hபக நா8

--------

வடேம:கி

ேவFய ெபா#9கC
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3. "#க வில%ண'சி
TSகநிைலயிேல59ள விலJ ண(சி ப கினிடதிேல மிக வAைமேயாF#த.
பனிபாைதயிேல ச7

வFயி/

 க-ைமயான வா< ைக ஏ:ப+டதா

உண(சி ேம4 ேம4 வளத. ஆனா

அGவள(சி மைற கமாகேவ

நைடெப:ற. அதனிடதிேல திதாக ேதாறி59ள ததிர உண(சியா

வா< ைகயிேல ஒ# சமநிைல5, க+-பா- பிறதன. திய வா< ைக

தைன ப

வப-தி ெகாF#த ப சைட

அத:


 ேபாவைத அறேவ

வில கிய; தானாகேவ சைட வ ேசதா4 U-மான வைரயி
எபFயாவ தவி கேவ

அத

அைத

ய4. அத ேபா கிேல ஒ# நிதான தனிபபாக

அைமயலாயி:7. அவசரப+- அ எைத5 ெச8 விடா. அத: 

Hபி+ஸு

மிைடயிேல வளதி#த க-ைமயான ெவ7பினா:Uட அ

ெபா7ைமயிழ

:றமான ெசயெலா7 ாியவி ைல.

தைலைமபதவியிேல தன

 ேபா+Fயாக, ப ேதாறி59ளெதபைத

Qகி ெகா- , Hபி+H ஒGெவா# சதபதி4 ேகாபேதா- தன

ப ைல கா+ட தவறா. ேவ-ெமேற அ ப

 ெதா ைல ெகா- க

ய4; எபFயாவ அத3ட சைடயிட ேவ-ெம7 பா

சைட உடா மானா

அைவகC9 ஒ7 சாவ நி கய.

. அபF(

பிரயாணதி ெதாட கநிைலயிேலேய அGவிரF:  சைட RF#
ஆனா

எ7ேம ஏ:படாத ஒ# திய சபவதா

தைடப+-வி+ட. அைறய பக
கைரயி

அத( சைட

.

Fவைடயேவ 'ல பாb' எற ஏாியி

தJக ேவFயதாயி:7. பனி க+F ேவகமாக வி/ ெகாF#த.

Uாிய கதிையேபால

ளிகா:7 உடபிேல பா8த; இ#C @<

ெகாட. இத நிைலயிேல
ம7ற தி#பினா

ஏாியி ேம

&வேபா

கா ேபாட இடேதFனாக9. ஏாிைய வி+ஒேர ெசJ தான

7 நிற. அதனா

அத

RFயி#த பனி க+Fயி ேமேலேய ெபேரா +-, பிரா&வாE

ப- க ேவFயதாயி:7. வFயிேல பார அதிகமி லாதி#பத:காக அவக9

Uடாரைத ைடேயனியிேலேய ேபா+-வி+- வதி#தாக9. பனி க+F Rடாத

காலதி

தணீாி

மித வ ஒ கப+F#த

அவ:ைற ெகா- அவக9 தீR+Fனாக9. ஆனா

ெகா%ச ேநரதி

பனி க+F உ#கியதா

(சிக9 அJ

கிடதன.

தீ R+Fய இடதி

(சிகC, தீ5 ஏாி

9ேள
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/கிவி+டன. ெபேரா +- பிரா&வாE இ#+Fேல தJக9 உணைவ

F ெகா9ள ேவFயதாயி:7.
ப கதிேல

றி அFபாகதி

ஓ ஒ கான இடதி

ப வைள ேதாF

ப-த. அத வைள மிக வசதியாகE, ெவெவபாகE இ#ததா

மீ உணE காக பிரா&வா அைழதேபா ப

அைறய

அைதவி+-(ெச ல

தA

மனமி ைல. பிற

அைரமனேதா- ெச7 தன பJைக தி7வி+- தி#பி

சீ7கிற அத

ரைல ேக+ட அ Hபி+Hதா எ7 ப ெதாி

வத. அத: 9 வைளைய ேவெறா# நா8 தன

( ெசாதமா கி ெகாட.

ெகாட. இவைரயி4 ப த விேராதி5ட சைடயி-வைத
தவிவத. ஆனா

அதனா

இெபா/ Hபி+L ெச8ைக வர கடவி+ட.

ப கி ெகாFய விலJ ண(சி கஜிெத/த. அ எ7மி லாத

R கேதா- Hபி+L ேம

பா8த. அத சீ:ற ப

Hபி+ேஸா அைத க- திைகவி+ட. உ#வதி

ேக வியபாயி#த.

ெபாியதாக இ#பதா

தா ப ம:ற நா8கைள மிர+F ெகாF#ததாக Hபி+H எணியி#த.
அத:

அதைன Sர ெட7 Hபி+H க#தவி ைல.

அைவ ஒறி ேமெலா7 பாய

ய வைத பிரா&வா பாதா. ப கி

ேராசைத க- அவ3 ேக ஆ(சாிய. அத( சைடயி காரணைத அவ

ெதாி ெகாடா. அத தி#+-பய4

எ7 அவ ப ைக பா Uவினா.

ந லா ெகா-, ந லா ெகா-",

ஸபி+ஸு பAவாJக தயாராக இ#த. அடJகா ேகாபேதா- அ கதி:7.
3பி3 அ வ+டமி+- ப கி ேம

எதிபா ெகாF#த. ப

அE எ(சாி ைகேயா-

 சைடயி

பாய ஒ# ந ல சதபைத

மி த ஆவJகா+F:7.

3 பி3 வ+டமி+- தன

அ3Uலமான

சமயதி:காக காதி#த. அத ேவைளயி தா எ7 நிகழாத அத( சபவ

நிக<த.

தைம Hதானதி:காக அத இ# நா8களிைடேய ஏ:ப+ட அத

ேபாரா+ட அதனா

தைடப+- வி+ட. பல நா+கC

அ(சைட ம7பF5 நடத.

 பிற தா

திXெர7 ெபேரா + ேகாபேதா- Uவினா; எ4ேதா4மாக கிடத ஒ#

நாயி

கிேல தFயF வி/கிற சத  எ/த. அF ெபா7 காம

Sறி+ட. ம7கணதிேல

காமி

ஒேர U(ச4

அத நா8

ழப மாக இ#த. பசியா

வயிெறா+Fேபான எ/ப எப எHகிேமா நா8க9

காமிேல  வி+டன.
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சிவ இதிய வா/ ஏேதா ஓ ஊாிA#த அத நா8க9 அத
ேமாப பிF க- ெகாடன. ப

ெகாF#

 சமயதி

காமி#பைத

 Hபி+ஸு சைடயி+-

அைவ ெமவாக

கா

9 வவி+டன.

ெபேரா +- பிரா&வாE ெபாிய தFகைள எ- ெகா- அவ:றினிைடேய
பா8த ேபா, அைவ ப ைல கா+F ெகா- சைடயிட
உணவி வாசைன அைவகC
உணEெப+F

ைனத.

ஒ# ெவறிையேய உடா கி வி+ட.

9 ஒ# நா8 தைலைய வி+- ெகாF#பைத ெபேரா +

கவனிதா. அத விலா எ4பி ேம

வி/மா7 அவ தFயா

ஓJகி

அFதா. உணEெப+F கவி< வி/த. அத கணதிேலேய
ெரா+Fைய5 பறி இைற(சிைய5 நாF ஒறி ேம

ஒ7 ேமாதி ெகா-

ப இ#ப நா8க9 பா8தன. தFயFைய அைவக9 ெபா#+ப-தேவ இ ைல.

சரமாாியாக வி/ அFயா
உணEெபா#9களி

அைவக9 ஊைளயி+- கதினா4,

ஒ# - Uட விடாம

இடைதவி+- அைவ நகரவி ைல.
இத: 9 வFயி/

வி/J  வைரயி

அத

 நா8க9 தJக9 வைளகைள வி+- ெவளிேயறின.

பைடெய- வத அத R கமான நா8க9 அவ:ைற தா கெதாடJகின. அத

மாதிாி நா8கைள ப பாதேதயி ைல. அவ:றி உடபி

உ9ள எ4க9

ேதாைல ெபா ெகா- வவி-ேமா எ7 ெசா 4 பFயாக இ#தன.

ேதாலா

ேலசாக ேபாதப+ட எ4 U-கேள எ7 அத நா8கைள(

ெசா லலா. அவ:றி கக9 தீைய ேபா

ஒளிவி+டன. பசிெவறியா

அநா8க9 பயJகர ேதா:றமளிதன. அவ:ைற எதி நி:ப சாதியமி ைல.
த

பா8(சAேலேய அைவ ச7

வF நா8கைள( ெசJ தான

றி

ப கமாக விர+FயF வி+டன. R7 நா8க9 ப ைக தா கின. ெநாF

ெபா/தி: 9 ப கி தைலயி4, ேதாளி4 நீட காயJக9 ஏ:ப+டன.
அத( சமயதி

அJேக ஒேர பயJகர ஆரவாரமாக இ#த. வழ கேபா

பி A

அலறி:7. ேடE, ேஸாெல ஸு ப க ப கமாக நி7 ைதாியமாக ேபாாி+டன.

அவ:றி உடபி

ஏ:ப+F#த பதி#ப காயJகளிA# ரத

ெசா+F ெகாF#த. ேஜா பிசா& ேபால கGவி கFத. எHகிேமா

நாெயாறி

னJகாைல அ கGவியEட எ4

வி+டன. ெநாFயான அத நாயி ேம
றித. வாயி

றி5பF கF

ப பா8 க/ைத கGவி வைள

_ைர த9ளி ெகாF#த ஒ# நாயி க/ைத பிF ப

கFத. ப கி ப:க9 அத க/திேல59ள ரத

ழாயிேல பதித ெபா/
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ரத [றி+- ப கி உடெல லா ெதறித. வாயிேல ஏ:ப+ட ரத(

&ைவயினா

ப ேம4 R கமைடத. பிற

பா8த. அேத சமயதி

அ ம:ெறா# நாயி ேம

அத க/திேல ப:க9 பதிவைத5 அ உணத.

ப கவா+டாக வ வ%சமாக Hபி+H அைத தா கிவி+ட.
ெவளி நா8கைள தJக9

காமிA# விர+Fய பிற

ெபேரா +-

பிரா&வாE தJக9 வF நா8கைள காபா:7வத:காக விைர வதாக9.
அவகC

னா

அத எHகிேமா நா8க9 எதி நி:க

Fயாம

பினைடதன. ப தைன எதிாிகளிடமி# வி-வி ெகாட. ஆனா

ஒ#

கணேநரதி: தா. ெபேரா +- பிரா&வாE உணE ெபா#9கைள
காபா:7வத:காக மீ-

காமி:

ஓடேவFயதாயி:7. அைத க-

அத பைக நா8க9 வF நா8கைள தா க தி#பிவதன. பி A



பயதாேலேய ஒ# ைதாிய பிறத. வ+டமி+- வைள ெகாF#த அத

ெகாFய நா8களினிைடேய பா8 அ பனி க+Fயி ேம
ஓடலாயி:7. அைத ெதாட ப

ேவகமாக

 ட ஓFன. ம:ற வF நா8கC

அவ:ைற பிெதாடதன. அவ:ேறா- பா8 ெச ல ப தயாரா  சமயதி

தைன கீேழ S< ேநா கேதா- Hபி+H தேம
கைட கணா

வி/தா

பா8(சலா

பாவி+ட. அத எHகிேமா நா8களி மதியி

அத கதி அேதாகதிதா. அதனா

அ ம:ற

பFதி#த பனி க+Fகளி வழியாக

ஓ+டெம-த.

ேநரதி:  பிற

கீேழ

அ தயாராக நி7 Hபி+L

ஏ:ப+ட அதி(சிைய( சமாளி ெகாட. பிற

வFநா8கைள ேபால ஏாியி ேம

ெவ

பா8 வ#வைத அ

வFநா8க9 ஒப கானகதிேல ஒ7ேச

அJேகேய தJக இட ேதFன. அெபா/ அவ:ைற ரதி ெகா- பைக

நா8க9 வரவி ைல ெயறா4 அவ:றி நிைல பாிதாபமாக இ#த.
நாைக இடJகளி

காய றாம

பலத காய. டபி பினJகா

ஒ# நா5 தபவி ைல. சில நா8கC

ஒறி

ஆழமான காய. ைடேயவி

வ



ேசத டாA எற எHகிேமா நாயி ெதாைட கிழி ேபாயி:7. ேஜா ஒ#

கைண இழவி+ட. ந ல &பாவ ைடய பி Aய காைத ஒ# பைக நா8
ெம7 பல -களாக கிழிவி+ட. அதனா

இரE

/வ பி A

ேதபி ெகா- கதி ெகா-மி#த. ெபா/ விFத அத நா8க9

ெநாF ெநாF

கா

 தி#பின. பைக நா8க9 ேபா8வி+டன.

ெபேரா +-, பிரா&வாE ேகாபதி
ெபா#9களி

பாதி ேபா8வி+ட. ச7

உ+காதி#தாக9. உணE

வF வாகைள5, கிதா

உைறகைள5 எHகிேமா நா8க9 பல இடJகளி

கF தி7வி+டன.
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திபத:

F5 எ7 ேதாறிய எத ெபா#C அைவகளிடமி#

தபவி ைல. பனிமா ேதாலா

ெச8த ெபேரா +F பாதர+ைசகைள5 கF

தி7வி+டன. வFயி திராHவாகைள5 கF தி7வி+டன. அைத

ப:றி விசனேதா- சிதைன ெச8 ெகாF#த பிரா&வா காயJகேளாதி#பிய நா8கைள கவனி கலானா.

"அடடா! உJகC ெக லா ெவறி பிFதா4 பிFவி-. ெபேரா +, அைவ
எ லா ெவறிநா8கேளா எனேவா - நீ என நிைன கிறா8?"

ெபேரா + ஐயேதா- தைலைய அைசதா. டாஸ[1] எற நகரதி:  ேபா8(
ேசர இ3 நாW7 ைம

ெவறி பிFதா

பிரயாண ெச8யேவ-. அபFயி# க நா8கC

அவ நிைலைம திடா+டமாக

F5.

இர- மணிேநர சிரமப+-( ேசணJகைள ஒ#மாதிாி சாிப-தினாக9. பிற

காயதா

ஏ:ப+ட வAைய( சகி ெகா- நா8க9 ஓடலாயின. பாைத5

மிக கFனமாக இ#த. அத இடதிA# டாஸவைர பனிபாைதயி

ெச 4வ மிகE சிரம.

பைம

ேவக ைடய. உைறபனி அதி:பதிய

ஆ7 எ3 ெபயெகாட ஆ7 மி த
Fயவி ைல. தணீ &ழிேதா-

இடJகளி4, ேத கமாகE9ள இடJகளி4ேம பனி க+F RFயி#த. ஆதலா

அத

ப ைம கைள கட க ஆ7 நா+க9 அ4ைப பாராம

ேவFயி#த. ஒGேவா அF எ-ைவ

 ேபா நா8

உைழ க

 மனித3

அJேக மரண ேநரலா. அபF ஆப நிைறத வழி அ. பாலJக9 ேபால

கிடத பனி க+Fயி மீ வழிபா ெகா-

னா

நட ேபா  ேபா

ப பனிர- தடைவ காலFயி49ள பனி க+F அமி<ததா
தணீ#

9 R<கிவி+டா. இபFப+ட ப திகளி

நீளமான கழிைய த மாேபா- ேச
அவ தணீாி
ேம



நட

ெபேரா +

 ேபா அவ ஒ#

7 காக பிF ெகா9Cவா.

R<  ேபாெத லா அத கழி &:றி59ள பனி க+Fயி

7 காக வி/ அவ

:றி4 உ9ேள ேபா8விடாம

காபா:றிய. அGவா7 உயி தபினா4 தணீாி

உயிைர

ளி(சிைய தாJ வ

மிக கFன. அத( சமயதிேல ெவபநிைல Tbயதி:  கீேழ ஐப Fகிாிவைர

ெச7வி+ட. அதனா

உடா கி

ஒGெவா# தடைவ தணீாி

ளிகாய ேவFயதாயி:7.

R<கிெய/ ேபா தீ

ெபேரா + எத:  அ%&பவன ல. அபF அ%சாெந%ச ெகாF#ததா தா

தபா கைள ெகா- ெச 4 அரசாJக ேவைல

அவைன
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ேதெத-தாக9. அதிகாைலயிA# இ#+டா  வைரயி

உைழதா; உைறபனியி

அவ ஓயாம

ஏ:ப- எ லாவிதமான ஆப கைள5

உ7திேயா- எதி(ெசறா. ஆ:றி கைரஓரJகளி

ம+- பFதி#த

பனி க+Fயி ேம4 அவ வFைய( ெச4தினா. பல தடைவகளி

தாJகாம

தணீாி

ெவளியி

அபனி க+F உைட

/கலாயி:7. ஒ#தடைவ ச7

அமி<வி+ட. ேடE, ப

இ/பத: 9 அைவ

பார

வF ேய

 அத3ட R<கிவி+டன. அவ:ைற

ளிாினா

உடா கிதா அைவகைள காபா:ற

விைற ந-Jகின. உடேன தீ

Fத. அவ:றி உடெப லா

பனி க+F ேபாதியி#த. ெபெரா +- பிரா&வாE தீைய( &:றி(&:றி
அவ:ைற ஓடைவதாக9. அெபா/தா பனி உ#கி அவ:றி உடபி

உ=ண ஏறெதாடJகிய. அேபா அைவ தீ

ேதா

ெவ

ெபா&Jகிவி+ட.

சமீபதி

ெசறதா

ம:ெறா# தடைவ Hபி+H R<கிவி+ட. ப ைக5 ேடைவ5 தவிர ம:ற நா8க9

எ லா அத3ட R<கின. ப

சா8 நி:க

யறன. அவ:றி கா க9 பனி க+Fயி

வFயி பினா
ேச

 ேடE பலJெகாட ம+- பிறமாக(

வ/ கின. பிரா&வா

நி7 அைத இ/ பிF நி7த த பலைத எ லா

ய7 ெகாF#தா. ஒ# தடைவ வF

னா4

பினா4மி#த பனி க+Fக9 சிதறிேபா8வி+டன. அதனா

ெச லE

Fயவி ைல.பிவாJகி தி#பE

ஆ7. ம:ெறா# ப கதிேல
வழியி ைல.

அ:த(ெசய

தA

7. அத

ெபேரா + அத

ேனறி(

Fயவி ைல. ஒ# ப கதிேல

றிேலறி தவைத தவிர ேவ7

றிேம

ஏறினா. அவ ஏறியைத ஓ

எேற ெசா லலா. ேசணதி49ளவகைள ெய லா எ-

ஒேறாெடா7 இைண நீளமான கயிறாக( ெச8தாக9. அத கயி:றி

உதவியா

ச7

பிற

நா8கைள ஒGெவாறாக

றி உ(சி

ஏ:றினாக9. பிற

வFைய ேமேல ஏ:றிவி+- கைடசியாக பிரா&வா ேமேல ஏறினா.

கீேழ இறJ வத:

ெகாேட

Fவி

வசதியான இடைத ேதFனாக9. கய:றி உதவிைய

கீேழ இறJக

Fத. இGவளE சிரமப+-( ெச7 அ7

இரE ேநர வைரயி4 அவக9 கா

ைம

ஹூ+ட A வா ேபா8( ேச#வத: 9 ப

நா8கC அேத நிைலயி

பைத ைம

ேனறியி#தாக9.

:றி4 அ4 ேபாயி:7. ம:ற

தா இ#தன. ஆனா

தாமதைத ஈ- ெச8வத:காக ெபேரா +
றப+- இரவி

ரேம

இவைரயி

ஏ:ப+ட

யறா. அதிகாைலயிேலேய

ெவ ேநர வைர பயணைத விடா நடதினா.

த

ெச7 ெபாிய சா ம ேசதாக9. ம7நா9 ேம4

நா9
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பைத ைம

ைம

ெச7 சிறிய சா ம ேசதாக9. Rறா நா9 நா:ப

பிரயாண ெச8தாக9.

எHகிேமா நா8களி பாதJகைள ேபால, ப கி பாதJக9 உ7தியாக

இ# கவி ைல. அத

ேனாக9 மனிதேனா- பழகிபழகி நாகாிகமாக வாழ

ெதாடJகியதா , அவ:றி பாதJக9 கFனதைமைய இழவி+டன. ப கி
பாத ெமைம வா8த. நா9

ெசற.

/வ அ வAேயா- ெநாF ெநாF(

கா ேபா+- தJகிய உடேன அ உயிர:ற ேபா

ப-வி-.

மி த பசியாக இ#தா4 மீ உணைவ ெப:7 ெகா9ள அ எ/ வரா.
பிரா&வாதா உணைவ அதனிட ெகா-வர ேவ-. அவ ஒGேவா

இரவி4 தா உணவ#திய பிற

ப கி பாதJகைள அைர மணி ேநரதி:

நறாக ேத8வி-வா. பனிமா ேதாலா

பாதர+ைசகளி ேம

பாகJகைள அ7 அவ ப

ெச8 க+Fனா. அதனா
ப

ெச8த அவ3ைடய

ப

( சிறிய பாதர+ைசக9

மி த ஆ7தேல:ப+ட. ஒ#நா9 காைலயி

இத பாதர+ைசகைள அணிய பிரா&வா மறவி+டா; ப த

கா கைள ேமேல  கி ெகா- ம லா ப-வி+ட; பாதர+ைசக9

இ லாம

றபட ம7த. அ பாதர+ைசகைள ேவF ம லா ப-

கிடபைத க- ெபேரா + Uட ப ைல கா+F ெகா- சிாி வி+டா.
நாளாக நாளாக ப கி பாதJக9 பனிபாைதயி
அைட வி+டன. அதனா
வி+டாக9.

ஓFேயாF ந

உ7தி

ேத8 ேபான அத பாதர+ைசகைள  கி எறி

ஒ#நா9 காைல, ெப A[2] எற ஆ:றி அ#கிA# றப-வத:காக

நா8கC

( ேசண ேபா+- ெகாF#தாக9. டாA

பிF ெகாடன. அ ஓநாையேபா

ஊைளயி+- தன

 திXெர7 ெவறி

நீட ேநர உ9ள உ# பF

ெவறி பிFதி#பைத ெவளிப-தி:7. பயதா

ஒGெவா# நா5 ெம8சிAத. டாA ப கி ேம

பாய வத. ெவறிபிFத

நாைய ப பாதமி ைல. அைத க- பயதமி ைல. இ#தா4
எபFேயா அத:  பயேம:ப+ட; [திேயா- அ ஓ+ட பிFத.
ெப#R(& வி+- ெகா-, வாயி
பா8 பா8 ெசற. அத:

அத:

_ைர த9ளி ெகா- டாA ரதி:7. ப

ஒேர கிA. டாA5 விடாம

ரதி வத.

ஒேர ெவறி. அத தீவி மதியிA#த கா-களி வழியாக பா8ேதாF ,

ப கீ< ேகாFைய அைடத. அJகி# பனி க+F நிைறத ஒ# கா வாைய
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கட ேவெறா# தீE

ப

நபி ைக

ஓF:7. அைதவி+- ம:ெறா# தீE

 பா8த.

ைலயலாயி:7. அ &:றி வைள மீ- ஆ:றி:ேக வ

அைத கட க விைரத. அ தி#பி பா கேவ இ ைல. இ#தா4 அைத

ரதி ெகா- மிக அ#கிேலேய டாA வ#வைத அத உ7மAA# அறி
ெகாட. கா ைம

ெதாைலவிேல பிரா&வா நி7 ப ைக அைழ



ேக+ட. அவதா தைன காபா:7வா எற நபி ைகேயா- ப

ர

R(&திணற திணற தி#பி பா8ேதாF:7. பிரா&வா ேகாடாிைய ஓJகி

ெகா- நிறா. ப அவைன தாF ஓடேவ ெவறிபிFத டாA5

பிெதாடத. அத தைலயிேல ேகாடாி பலமாக வி/ உயிைர வாJகிய.
ஒேர கைளட ப ச7
அதனா

R(&விடேவ

ப கி ேம

வFய#ேக த-மாறி த-மாறி( ெச7 நிற.

Fயவி ைல. Hபி+ஸு

பா8த. இர-

அேவ ந ல சமய. அ

ைற அத ப:க9 ப கி உடபிேல ந

பதி ெவளியிேல எ4 ெதாி5பFயாக( சைதைய கிழிவி+டன. ப கா

எதி ேபாராட

Fயவி ைல. அத நிைலயிேல பிரா&வாவி சா+ைட

7 கி+ட. Hபி+ஸு

அெபா/ கிைடத சா+ைடயFைய ேபால அத

வF நா8களி ேவெறா7

தி#தி5:ற.

 எ7ேம கிைடததி ைல. ப அைத க-

"அத Hபி+H ஒ# பிசா&. ஒ# நாைள

அ ப ைக தீவி-" எறா

ெபேரா +

"ப ம+- ேலச ல. அ ெர+ைடபிசா&. ஒ# நாைள

அ ெபா லாத

ேகாபJெகா- அத Hபி+ைஸ ெம7 பிேபா-. என

ெதாி5" எ7 பிரா&வா பதி
அத நா9

Hபி+H

த

Hபி+ஸு

நி(சயமா8

அளிதா.

ப

 ஒேர ேபா. வF இ/

 ேபா

தAட வகித. ம:ற நா8க9 அைதேய தைலவனாக ஏ:7 பணிக9

நடதன. ெதபிரேதச நாயான ப கா

அத தைலைம

 பJக

ேநரலாயி:7. ெதபிரேதச நா8க9 பலவ:ைற Hபி+H பாதி# கிற.
காமி4, பிரயாணதி4 அைவகளி

உைழ

விதி

, உைறபனி

, பசி

ஒறாவ தி#தியளிததி ைல.

 விைரவிேல அைவ இைரயாயின. ப இத

இல காக இ#த. அ ம+- எ லாவ:ைற5 சகி ெகா- உட

வள  ெப:7 வத. பலதி4, ெகா-ைமயி4, ததிரதி4 அ எHகிேமா

நா8கC

இைணயாக விளJகி:7. ேம4 அத:

ஆதி க ெச4
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தைம5 இ#த. சிவ ேமலJகி காரனிட தFயF ப+டதிA# அ

கRF தனமான ஆதிரைத5, அவசரைத5 வி+-வி+ட. தைலைம வகி க

ேவ- எற ஆைசயா:Uட அ நிதானைத இழ கா மA#ததா

தா

அைத ப:றி பயபட ேவFயி#த. அ மிக ந ல ததிரசாA; ஏ:ற காலைத

எதிபா மி த ெபா7ைமேயாF#த.

தைலைம பதவி காக ேபாரா+ட ேநவைத தவி க

Fயாததாயி:7. ப

அைத வி#பிய. ப கி தைம அதைகய. பனிபாைறயிேல வF

இ/பதி

தAட ெபற ேவ- எ7 ஏேதா ஓ இனெதாியாத ஆவ ப ைக

நறாக ப:றி ெகாட. அத ஆவதா

டப+ேட பல நா8க9 தம

கைடசி R(& வைர உைழ கிறன. அத ஆவதாேலேய ேசணேதா- சாவதி

அைவ மகி<(சியைட கிறன. இனிேம , வFயி/ க த திய:றைவ எ7
அைவ த9ளப- ேபா உ9ள

ேசாெல ைஸ5 வFயி/பதி

இ/பதி

வராம

ைலகிறன. அத ஆவேம ேடைவ5,

மி த உ:சாகJகா+ட( ெச8த. வF

தவ7 ெச85 நா8கைள5, காைல ேநரதி

மைற திாி5 நா8கைள5 தF

Fய.

ேசண ேபா- ேபா

பF அத ஆவேம Hபி+ைஸ

Hபி+L தைலைமபதவிைய தக க ப ெவளிபைட யாகேவ
கடைமைய( ெச8ய தவறிய நா8கைள Hபி+H தF க

:ப+ட.

ய4 ேபா அ

7 கி+ட. ேவ-ெமேற அ அGவா7 ெச8த. ஒ# நா9 இரE பனி

மி தியாக ெப8த. ம7நா9 காைலயிேல ப த வைளையவி+- வ

ேசரவி ைல. ஓ அF ஆழதி:  பனியா

RF கிட

 வைளயிேல அ

பதிரமாக பJகியி#த. பிரா&வா அைத Uபி+- Uபி+-

பாதா; ேதF5 பாதா. அ அைசயேவயி ைல. Hபி+H ேகாபேதாசீறிய;

கா

/வ ேதF:7. பனிபரைப

ெகாேட பல இடJகளி

ேதாFபாத. அத உ7 மைல ேக+- ப

ந-Jகியெதறா4 அ ெவளியி
ஆனா

கைடசியி

தF க அத ேம

க பா உ7மி

வரேவயி ைல.

அைத ேதF க-பிFதன. உடேன Hபி+H அைத
பா8த. அத இ# நா8கC

மிைடயிேல ேகாபேதா- ப

பா8த. Hபி+H இைத எதிபா கவி ைல. ேம4 ப மிக( சாமதியமாக
பா8ததா

Hபி+H பினா

சா8வி/த. தைலைம நா8

இGவா7 கலக Rடைத கட, ந-Jகி ெகாF#த ப

எதிராக

 ைதாிய
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வவி+ட. அ Hபி+L ேம

பா8த. இைத க- பிரா&வா உ9Zர

நைகதா. ஆனா , நீதி வழJ வதி

தவறாத அவ ப ைக த சா+ைடயா

ஓJகி அFதா. ப சா+ைடயFைய( ச+ைட ெச8யவி ைல. அதனா
சா+ைடதFைய தி#பி அFதா. அத அFயா

அதி(சி5:7 ப

பிரா&வா

பினைடத. ேம4 ேம4 அத: ( சா+ைட அF கிைடத. அேத சமயதி
ப ைக Hபி+H நறாக தF கலாயி:7.

டாஸ3

அ#கி

வர வர ப ெதாட கலக ெச8 ெகாேடயி#த.

:ற ெச8த நா8கைள Hபி+H தF க
7 கி+ட. ஆனா

பிரா&வா அ#கி

ய4ேபாெத லா அ

இ லாத சமய பா ததிரமாக

7 கி+ட. இமாதிாி ப மைறவாக கலக ெச8ததா , தைலவ3
தைம எ லா நா8களிட 

 பணி5

ைற எதிண(சி வளத. ேடE,

ேசாெல ஸு ம+- எ7 ேபா

ேமாசமா8 ெகாேட வத.

இ#தன. ம:ற நா8களி நடைத

ேபால எ லா ஒ/Jகாக நட கவி ைல.

ெதாட ச(சரE U(ச4 எ/தன. எெபா/ ஏதாவ ஒ# ெதாதரE

ஏ:ப-. அத:
ப

ப தா அFபைடயான காரணமாக இ#

 ெபாிய சைட விைரவி

ெகாF#தா. இரE ேநரJகளி

ெகா9வதா

. Hபி+ஸு



R-வி- எ7 பிரா&வா சதா பய

ம:ற நா8க9 தம

ஏ:ப- சதைத ேக+- ப

9 சைடயி+-

 Hபி+ஸுதா சைடயி+-

ெகா9வதாக எணி, அவ பல ைற ப- ைகையவி+- எ/வதா.
ஆனா , அத ெபாிய சைட
மாைல ேநரதி

( சமய வா8 கவி ைல. கைடசியி

ஒ#நா9

அவக9 டாஸ வ ேசதாக9. அJேக பல மனிதக9

இ#தாக9; எண:ற நா8கC இ#தன. அத நா8கெள லா ேவைல
ெச8ெகாF#தன.

கியமான ெத# களி

U+டJ U+டமாக

வFயி/ ெகா- அத நா8க9 நாெள லா ேபாவ வ#வமாக
இ#தன. இரவி4 அவ:றி க/தி

உ9ள மணிகளி ஓைச ேக+-

ெகாF#த. ெவ+- மரJகைள5, விற
ெசறன. சாடா கிளாராவி

க+ைடகைள5 அைவ இ/(

திைரக9 ெச8த எ லா ேவைலகைள5 இJேக

நா8க9 ெச8தன. ெதபிரேதச நா8க9 சிலவ:ைற ப சதித. ஆனா ,

அJேகயி#த நா8களி

ெப#பாலானைவ ஓநா8 இனைத( ேசத எHகிேமா

நா8கேள. ஒGேவா இரவி4 ஒப மணி

மணி

 அைவ தவறாம

, பனிர- மணி

ஒ#விதமாக ஊைளயி+- Uவின. ப

ேச மகி<(சிேயா- Uவி:7.

, R7

 அவ:ேறா-
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இரவிேல அபிரேதச ெவைமயான பனியா
கிட

. அத( சமயதி

Rடப+- உண(சிய:7

வி/கிற உைறபனியிWேட ந+சதிரJக9

Uதா-வேபால ேதா7. வானதிேல ஒ# விேநாதமான ஒளி சில இரEகளி

ேதா7. இவ:ைற க- அத எHகிேமா நா8க9 தJக9 வா< ைக நிைலைய
றி அ/வ ேபாலE, ேதவ ேபாலE ெந-ேநர ஊைளயி+டன.

இGவா7 ஊைளயி- பழ க ஆதிகாலதிA#ேத ஏ:ப+F# கிற. உலகதிேல

திதாக உயிாினJக9 ேதாறி ெகாF#த அத காலதிேலேய இ
ஏ:ப+டதா . எணி ைகயி
உண(சிகெள லா இதி

அடJகாத பல தைல ைறகளி ப

ெபாதிதி# கிறன. ஊைளயி-வைத ேக+  ேபா

ப கி உ9ளதிேல தியேதா உண(சி ஏ:ப+ட. ப ல ேபா,
ஊைளயி- ேபா கா+Fேல திாித அத ஆதி ேனாக9

ளிைர5,

இ#+ைட5 க- அ%சி அ3பவித பைழய பJக ெள லா அத
ெவளியாயின. அத

ரAேல, ப

ரA

 திய உண(சி உடானதிA# தன

நாகாிக வா< ைகைய மற ெகா-ைம நிைறத பைழயகால வா< ைகைய
எ8தி ெகாF#த எப நறாக ெதாித.
டாஸைன அைட ஏ/ நா+களாயின. பிற

ஆயதமானாக9. ெபேரா + அJ

ைடேயE

 தி#பிேபாக

ெகா- வ ேசத கFதJகைளவிட

அவசரமான கFதJகைள எ-( ெச ல ேவFயி#த. ாிதமாக பிரயாண

ெச8வதி

இத

வ லவ எற த:ெப#ைம5 அவ3

ைற பயணைத

-; அதனா

மிக விைரவி

F க தி+டமி+டா. பல விஷயJக9 அவ3

சாதகமாக இ#தன. ஒ# வார ஓ8E கிைடதைமயா

(

நா8கெள லா அ4

தீ வAைம ெப:7 Fயாக இ#தன. வ#ேபா அவக9 உடா கிய

உைறபனிபாைதயிேலேய பினா

பல பிரயாண ெச8ததா , அபாைத ந

இ7கி வசதியாக அைமதி#த. வழியிேல இர- R7 இடJகளி

மனிதகC

, நா8கC

 ேவFய உணEக9 கிைட

ஏ:பா- ெச8தி#தன. அதனா

ஏ:றி( ெச லாம
த

பாரைத

நா9 ஐப ைம

எ+FபிF

 அளE

ெச4 பிரா&வாE

மா7 ேபாeஸா

அதிகமான உணEெபா#9கைள வFயி

ைற க

Fத.

பிரயாண ெச8தாக9. இரடா நா9 ெப A ஆ:ைற
வதன. இGவளE ேவகமாக வதா4 வFைய(

 பல ெதா ைலகளி#தன. ப ெதாடJகிய கலகதி

விைளவாக இெபா/ நா8க9 அைன ஒ:7ைமயாக ேவைல ெச8வதி ைல.
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அைவ ேச ஒறாக இ/ப கிைடயா. ப ஊ+Fய ைதாியதா

நா8க9 சி லைற

7க9 ெச8ய ெதாடJகின. அைவகC

Hபி+LடதிA#த பய நீJகிவி+ட. அதனா

ம:ற

அத ஆதி கைத எதி க

அைவக9 உரJெகாடன. ஓ இரE Hபி+L பJகிA# ஓ அைர

மீைன ைப தி#F வி/Jகிவி+ட. ப அத:

ட ேஜாE

-

காவலாக நிற. ம:ேறா இரE

:ற ாிதேதாட லாம , அவ:ைற தF க வத Hபி+ைஸ

எதி தா கின. இய பாகேவ ந ல &பாவ ைடய பி A Uட இெபா/

அபFயி# கவி ைல.

கா+டவி ைல. Hபி+ஸு

ைனேபால அ வாைல
 ப கதி

ைழத அ

வ#ேபாெத லா ப சீறி ெகா-,

உேராமைத( சிA ெகா-மி#த. எளியவாிட ெகா-ைமயாக நட

ெகா9Cகிறவைனேபால அ Hபி+L க\ ெகதிாி

ெப#மிதட

ேம4 கீ/ நட கலாயி:7.
இGவா7 க+-பா-

ைல ேபாகேவ, நா8கC

9ளி#த ெதாட

சீெக+-வி+ட. அைவக9 ஒைறெயா7 எதி
சைடயிடலாயின.

காேம சைட5 U

ேசாெல ஸு ம+-, மாறாம

நா8கC

வா8

9 ஏ:ப-

ைனவிட அதிகமாக(

ர4மாக மாறிவி+ட. ேடE

பைழயபF இ#தன. இ#தா4 அைவக9 ம:ற

Fவி லாத ச(சரEகளா

வதபFெய லா தி+Fனா; ேகாபதா

சா+ைடயி S(& எெபா/ ேக+ட. ஆனா

எாி(சலைடதன. பிரா&வா

ெகாதிதா. சடா சடா எ7

அதனா

அதிகபல

உடாகவி ைல. பிரா&வாவி கவன ேவ7 ப க தி#பிய நா8க9

மீ- சைடயிடலாயின. அவ Hபி+L சாபாக த சா+ைடேயா-

நிறா. ம:ற நா8களி சாபாக ப நிற. இத ெதா ைலகC ெக லா
 ெதாி5. அவ3

ப ேக அFபைடயான காரண எ7 பிரா&வாE
ெதாி5ெம7 ப

 ெதாி5. அதனா



அ மீ- ேநாிைடயாக அகப+-

ெகா9ளாதவா7 ததிரமாக ேவைல ெச8த. வF இ/பதி

அ ச:7 தவ7

ெச8யவி ைல. அத ேவைலயிேல அத:  ெபாிய மகி<(சி ஏ:ப+F#த.

ஆனா , அ சாமதியமாக ம:ற நா8களிைடேய சைட R+F வி+- திராH

வாகளி

சி க4டா பF ெச8த.

டா கீனா ஆ:றி
அத( சமயதி

யற. ஆனா

ம7கணதி

கவாரதி

ஒ#நா9 இரE தJகினாக9. உணE

Fத.

ஒ# ெவைமயான பனி யைல க- ட அைதபிF க
பனி ய

அதபிFயி

அகபடாம

தபிேயாF:7.

வF நா8கெள லா அைத ரதி ெகா- பா8தன.

வடேம:  பிரேதச ேபாeHகாரக9 27 கஜதி:

அபா
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காமி+F#தாக9. அவகளிட ஐப நா8களி#தன. அைவகC

ேவ+ைடயி

கலெகாடன. ஆ7 ஓ- திைசயிேலேய பனி ய

தாவிேயாFய. பிற

ஒ# சிறிய ஓைடப க தி#பி அத ேம

பனி க+Fயி வழியாக ஓF:7. பனிபரபி மீ ஓ-வ அத:

இ#த. ஆனா

அைதபிF க வத நா8கC

இ# கவி ைல. அ7ப நா8கC
யைல அ\க

னா

றளிேபால பனி ய

ப+டணJகைளவி+- கா+-

அ அGவளE எளிதாக

ப ேவகமாக வத. ஆனா

னா

அழகாக ேதா:றமளித. ஏேதா ஒ#
ஓF:7.

( ெச7 பா கி

விலJ கைள5 பறைவகைள5 ெகா7
மனித3

எளிதாக

Fயவி ைல. தாவி தாவி ப பா8த. மJகிய நிலவி

ெவெணாளியிேல அத க+டான உட

R-பனி

பFதி#த

 பல சமயJகளி

-கைள ெபாழி,

வி க ேவ- எற ரதெவறி

ேதா7கிற. அ பழைமயான இய T கதி

ேவகமா . அத ேவகேம இ3 அதிகமான வAைமேயா- ப ைக ப:றி

ெகாF#த. உயிேரா-

னா

ெச 4 அத இைரைய தன

ப:களாேலேய கF ெகா7 ெசJ #திைய வாயி
ப எ லா நா8கC



னா

&ைவ க ேவ- ெம7

தாவி தாவி(ெசற.

ஒ# பரமானத வா< ைகயி சிகரமாக ஏேதா ஒ# ேவைளயி
அத: ேம

மறதி#

வா< ைக உயவைடய

ஏ:ப-கிற.

Fயா. FF, உ வைகயி

தைன

 நிைலயிேலேய அத பரவச பிற கிற. திைர(சீைலயிேல

உ#வாகி ெகாF#

பறிெகா-தி#

 உண(சியா

 கைலஞ3

ெபாJ  ஓவியதிேல, உ9ளைத

 தைன மறத நிைலயிேல அத

கழிேப#வைக வா8 கிற. ப-களதி

ேபாெவறிேயா- நி:  Sர3

கி+-கிற. நிலெவாளியிேல ப%சா8 பற

எ லா நா8கC



னா

ஓநா8ேபால

அத பரவச உவைக பிறத. கால க#வி
 த இனதி

 பனி

ர

அ

யைல ரதி ெகா-

ெகா- பா8கிற ப

உ#வான விலJ ண(சிைய, தன



ேதாறிய ெகாFய தைமைய ப ஆழ பாத. அத

உண(சி ேமெல/வைத அறித. உயிேவக அத: 9ேள ெகாதளிெத/த.

ேமேல ேதா7 ந+சதிரJகC
சடெபா#ளான பனிபர

 கீேழ விாி கிட

 இைடயி

 அைசவ:ற

ஆவேதா- பா8 ெச 4

ப கினிடதிேல உ7தியான தைசநாகளி F, வAைமெய லா ெப:79ள

வா<வி எ களி ெவளிப+டன.
ஆனா

கிள(சி மி த காலதி4 தி+டமி+- காாிய ெச85 இய  ெகாட
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Hபி+H ம:ற நா8கைள வி+-வி+- ேவெறா#

7

வழியி

ஒ#நீட வைளைவ( &:றி ெகா-

ய4, அத பினா

வ#வத: 9, Hபி+H

னா

ப

னா

இத

7

7

வழியி

ப



ெச7 மட கி ெகாட.

வழி ெதாியா. ெவ றளி ேபால(ெச 4

ேதாறி அத ேம

Fயவி ைல. பினா

ய4

பா8வத:  தயாராக நி:  ம:ெறா# ெபாிய

றளிேபால Hபி+H நி:பைத அ கட.
ப:க9 அத

பா8 ெசற.

தி#பி ஓடE

யலா

ேனறிேபாகE

Fயவி ைல. Hபி+L ெவைமயான

கிேல பா8தேபா அ அFப+ட மனிதைனேபால Sறி+-

கதி:7. சாவி பிFயிேல அகப+ட அத பிராணியி கீ(&

ரைல

ேக+ட ப ைக ெதாட அத பி ஓFவத நா8கெள லா
ெகா-Jகளிேபாஆனா

ப அபF

அ Hபி+L ேம

ர

ர

ெகா-தன.

ெகா- கவி ைல. இவைர வத

/ ேவகேதா-

பா8த. ேவக மிக அதிகமாக இ#ததா , ப கினா

Hபி+L க/ைத ப:ற

Fயவி ைல. இர- நா8கC பனிபரபி மீ

பல தடைவ உ#டன. கீேழ விழாத ேபால Hபி+H ச+ெட7 எ/ நி7

ப கி ேதாளிேல வகிவி+- அபா

தாவி(ெசற. அ ந ல வசதியான

இட பா நி:பத:காக( சீறி ெகா- ப:கைள கF ெகா- ச:7
பினா

நகத.

இ7தி(சைட

இேவ த#ண எபைத ப ஒ# கணதிேல ெதாி

ெகாட. உயிேபா  வைரயி

ெச8ய ேவFய சைட அ.

சீறி ெகா-, காகைள பினா

மF ெகா-, ந ல வசதியான

சதபைத நாF அைவகளிர- &:றி( &:றி வத ேபா, அத ேபா ைற

ப

மிகE பழகின ேபா

ஓ உண(சி உடாயி:7. ெவ9ைளபனி

ேபாத மரJக9, ெவ9ைளபனி ேபாத நிலபர, ெவ9ைள நிலெவாளி,
சைடயி கிள(சி - இைவெய லா அத:

நறாக நிைனவி

வதன. எJ 

ஒேர ெவைம ; எJ  நிசத. இவ:றினிைடேய பயJகரமான ஓ அைமதி.
கா:7Uட அைசயவி ைல. ஓ இைல Uட ஆடவி ைல. ந

பழ கபடாத

ஓநா8க9 ேபாற எHகிேமா நா8க9 பனி யைல ஒ# ெநாFயி

தீவி+- வ

வ+டமாக( @< ெகாடன. அைவகC ெமௗனமாக இ#தன. அவ:றி

கக9 ம+- ஒளிவி+டன. உைறபனியிேல அைவ வி-கிற R(& ைகேபால

ேமெல/த. இத பைட கால கா+சியான ப

ேதாறவி ைல. நைட ைறயி

ேதாறிய.

 தியதாக

எேபா உ9ளதாேன இ எ7
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ேபாாி-வதி

Hபி+ஸு

ந ல அ3பவ உ-. Hபி+Hபக9, ஆ F

ச திர, கானடா ஆகிய எ லா இடJகளி4 பல வைகயான நா8கேளா- அ
ேபாாி+- ெவறி# கிற. அத:

இெபா/ க-Jேகாபதா; ஆனா

#+-தனமான ேகாபம ல. எதிாியி உடைல கிழி உதறி ெகா ல

ேவ- எ7 அத:

ஆதிரமி#தா4 த எதிாி

அ

 அதைகய

ஆதிரமி# கிற-ெதபைத அ மற கவி ைல. எதிாியி பா8(சைல(

சமாளிபத:

தா

ஆயத ெச8 ெகாட பிறேக அ பாய

தைல த-பத:

ைனத. எதிாியி

ஆயதமான பிறேக அ தா கலாயி:7.

அத ெபாிய ெவ9ைள நாயி க/திேல தன ப:கைள பதிய ப எGவளேவா
ய7 பயபடவி ைல. அத ேகாைரப:க9 க/த#ேக ெச 4

ேபாெத லா Hபி+L ேகாைரப:க9 எதி கப+டன. ப:கC ப:கC

ேமாதின. உத-க9 கிழி ரத ஒ/கி:7. எதிாியி த:காைப ப கா
ைல க

Fயவி ைல. பிற

அ Hபி+ைஸ &:றி(&:றி ேவகமாக வ

பா8த; உைறபனி ேபாற ெவ9ைள க/ைத கGவிபிF க அF கF

யற. ஒGெவா# தடைவ5 Hபி+H அைத காயப-திவி+- தபி

ெகாட. பிற

Hபி+L க/ைத ேநா கி பா8வைத ேபால பல தடைவ

பா8 திXெர7 அத ேதா9ப+ைடயி ேம
யற. ஆனா

லாவகமாக அபா
Hபி+L ேம

சாF அைத கீேழ த9ள ப

ஒGெவா# தடைவ5 Hபி+H ப கி ேதாைள வகிவி+தாவிவி+ட.

ஒ# சி7 காய  இ ைல. ப கி உடபிA# இரத

ெப#கி:7. அத R(& மிக ேவகமாக வத. சைட ேம4 பல கலாயி:7. எத

நா8 கீேழ வி/தா4 அைத தீ க+ட எHகிேமா நா8க9 தயாராக
வ+டமி+- ெமௗனமாக காதி#தன.
ப

 ெப#R(& வாJகி:7. அைத க- Hபி+H எதி பாய

ெதாடJகிய. நிைலயாக தைரயி கா கைள ஊறி நி:க
தவித? ஒ#தடைவ ப தைலகீழாக விழேபாவ ேபா

Fயாம

ேதாறிய.

அைதபாத வ+டமி+F#த அ7ப நா8கC அத ேம
எதனிதன. ஆனா , தைரயி

வி/வத:

ப

பாய

ேப ப சமாளி ெகா-

கா கைள ஊறி நிற. காதி#த நா8 வ+ட ேம4 காதி# கலாயி:7.
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உயவைடவத:

ேவFய

கியமான ஒ# தைம ப

உ-. அதா

க:பைனதிறைம. இய T கதிபF அ இவைர சைடயி+ட. ஆனா

தன Rைளைய ெகா- சைடயிட வ ல.

யற ேபால இெபா/ அ பா8த; ஆனா

பF5பF கீழாக( ெச7

னா

பதிதன. எ4

 ேதா9ப+ைடயிேல சாட
கைடசி ெநாFயி

தாவி:7. இத 5 திைய Hபி+H

எதிபா கவி ைல. Hபி+L இட

னJகாA

அ

தைரேயா-

ப கி ப:க9 ஆழமாக

றி ெநா7J  சத ேக+ட. ெவ9ைளநா8 இெபா/

R7 கா களி

நி7தா ேபாாிட ேவFயதாயி:7. அைத கீேழ

ேபாகேவ ச:7

 தாவிய ேபால தைரேயா- பF தாவி Hபி+L வல

த9Cவத:  ப R7

ைற

யற. அத

னJகாைல5 ஒFவி+ட. Hபி+ஸு

சைடயிடE

ய:சிக9 பயெபறாம:

மி த வA ஏ:ப+ட. அதனா

Fயவி ைல. இ#தா4 அ பினிடாம

ெப# ய:சி ெச8த. வ+டமி+- நி:  நா8களி ககளி
அவ:றி நா

நி:பத: 

ஒளி S&வைத5,

க9 ஆவேலா- ெதாJ வைத5, அவ:றி R(& ெவைக

ேபால ேமேல கிளவைத5 அ பாத; அத நா8க9 &:றி ெந#Jக

ய வைத5 கவனித. அபF ெந#J வைத அ பல தடைவ கட-.

அெபா/ெத லா அத எதிாியி ேம
இெபா/ ேதா வி தனேத; த ேம

இனி, அத:

விழேவ அைவ ெந#J . ஆனா

விழேவ அைவ ெந#Jகி ெகாF#தன.

நபி ைக இ ைல. இர கமிறி ப தா கி ெகாேடயி#த.

இர கJகா+-வெத லா அத பிரேதசதி:

நட ெத பிரேதச

ஏ:றத ல. நாகாிக வா< ைக

அ ஏ:றதாக இ# கலா. இ7திபா8(ச4 காக

ப ந ல வசதி பா ெகாF#த. நா8 வ+ட மிக அ#கி

ெந#Jகிவி+ட.

எHகிேமா நா8க9 தைன( &:றி R(& வி-வைத ப நறாக உணத.
Hபி+L ேம

வி/வத:  தயாராக நி7 அைவக9 ப கி இ7திபா8(சைல

எதிபாதி#தன. ஒ#கண அJ

அைசேவ இ ைல. க லாக( சைமதைவ

ேபால அத நா8க9 நிறன. Hபி+H ம+- F ெகா-, சீறி ெகா-,

உேராமைத( சிA ெகா- சாைவேய எதி விர+FயFப ேபால
கா+சியளித. ப மாறிமாறி பா8த. கைடசியி

நிலE ெவ9ளதிேல

ேதாேளா- ேதா9 ேமாதி:7.

/கியி#த பனிபரபி மீ வ+டமி+- காதி#த

நா8க9 ைமயதி:  தாவின; அைவகC கிைடயிேல Hபி+H மைறவி+ட.
ெவ:றி Sரைனேபா

ஒ# றதி

நி7 ப பா ெகாF#த. TSக

விலJ ண(சி தைல ேகறி, ெகா வதிேல

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

ணைத கட.
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[1] Q கா பிரேதசதி தைல நகர, கிளாைட ஆ7 Q கா ஆ:7ட

கல

மிடதி:க#கி

[2] இ கானடாவி

உ9ள

Q கா பிரேதசதிA# கிற. இ YயிH எற ஆ:7ட

கல Q கா ஆறாக மா7கிற
------

4. தைலைமபதவி

ேட8, நா ெசானெதபF? அத ப ெர+ைட பிசா&தாேன?"
Hபி+H மைறதைத5, ப உடெப லா காய :றி#பைத5 கட
பிரா&வா இGவா7 ம7 நா+ காைலயி

ெச7 அத காயJகைள கவனிதா.

Uறினா; ப ைக தீ க#கி

பிF(

ப கி ேமேல ெதப+ட ப-காயJகைள ேநா கிய ெபேரா +, Hபி+H சாியான

சைட ேபா+F# கிற" எறா.

"ப ம+- சமா வி+டதா? ெர+F(சைட ேபா+F# கிற. சாி. இனி நா

ேவகமாக( ெச லலா. Hபி+H ேபா8வி+ட. அதனா

எறா பிரா&வா.
ச7

ெதா ைல5 ேபா(&"

வFயிேல ெபேரா + Uடார(சாமாகைள ஏ:றி ெகாF#தா.

பிரா&வா நா8கC
தைலைமபதவியி

கவனியாம

( ேசணமி+- வFயி

T+டெதாடJகினா.

Hபி+H நி:க UFய இடதி:

அத இடதி:

பிரா&வா ேசாெல ைஸ ெகா- வதா.

ேசாெல Hதா இனி தைலைமபதவி
ப ேகாபேதா- ேசாெல L ேம
நிற.

ஓF ப நிற. அைத

மிகE ஏ:ற எப அவ எண.

பா8 அைத விர+Fவி+-

தAடதி

பிரா&வாகளிேபா- ெதாைடைய த+F ெகா-, ஆஹா, அபFயா?
Hபி+ைஸ ெகா7வி+டதா
எ7 Uவினா.

அத இட உன

ேவ\ெமற நிைனபா?"
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"உH, எ+டேபா " எ7 அவ அத+Fனா; ஆனா

ப அைசயவி ைல. அத

க/ைத பிF அவ இ/ ெகா- ேபானா. ப உ7மி அ(&7த
யற. ஆனா , பிரா&வா அைத ஒ# றமாக இ/வி+- வி+-

ேசாெல ைஸ

தAடதி:

ெகா- ேபானா. வய

தித அத நா8

அ வி#பமி ைல. ப கிட அத: 9ள பயைத அ ெவளிபைடயாக

கா+F:7. பிரா&வா தன

ய:சியி

விடாபிFயாக இ#தா. ஆனா

ச:7 ம7ப க தி#பியEட ேசாெல ைஸ ரதிவி+- ப

தAடதி

ெகாட. வி+- ெகா- க ேசாெல ஸு தயாராகேவ இ#த.

அவ

நி7

பிரா&வா ேகாபJெகாடா. "அபFயா சJகதி? இேபா பா" எ7 அவ

ைகயி

தFெய- வதா.

சிவ ேமலJகி காரைன ப நிைனபாத; உடேன அத இடைதவி+-

ெமவாக பிவாJகிய. ம7பF5 ேசாெல ைஸ
அத மீ ப பாய

யலவி ைல. ஆனா

தF

தAடதி

அகபடாம

T+Fய ேபா

எ+டேவ

வ+டமி+- ெகா- ேகாபேதா- சீறிய. தFைய Sசிெயறிதா4 த ேம

படாதவா7 அ எ(சாி ைகேயாF#த. தFயி விஷய அத:

ந

ெதாி5ம லவா?

பிரா&வா த ேவைலயி
னா

ஈ-ப+டா. ம:ற நா8கைள T+Fவி+- ேடE

ப ைக T+ட அைத அைழதா. ப இர- RறF பினா

நகத. பிரா&வா ெகா%ச ர அத அ#கி
ேம4 பினா

வதா. அைத க- ப

ெசற. பிரா&வா இGவா7 சில தடைவ அத அ#ேக வர

ய7 அவ க# நிைறேவறவி ைல. அF கிைட

ெம7 பயதா ப

பினைடகிறெத7 நிைன, அவ தFைய கீேழ ேபா+-வி+டா. ஆனா

ப அவைன ெவளிபைடயாகேவ எதி நிற. தFயF

 தப

ேவ-ெம7 அ ல; தைலைம Hதானைத அைடயேவ அ வி#பி:7. அத

Hதானைத ெபற அத:

அ. அதனா

உாிைம உ-. தாேன உைழ( சபாதித Hதான

அைத ெபறாம

ப தி#தியைடயா.

ெபேரா +- வ ேசதா. &மா ஒ# மணி ேநர வைரயி

பிரா&வாE ப ைக ரதினாக9; தFக9 அத ேம

அவ3

Sசினாக9. ப

ததிரமாக தபி ெகாட. அவக9 அத மீ வைசமாாி ெப8தாக9. அத

ெப:ேறாகC, Rதாைதய#, அத:

இனிேம

பிற கேபா 

+FகC Uட
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அவகCைடய சாபதி:  தபவி ைல. ப அத( சாபதி:  பதிலாக(

சீறி ெகா- அவக9 ைக

ஓFேபாக அ

அகபடாம

யலவி ைல; ஆனா

எ+F நிற. அத இடைதவி+-

கா ேபா+ட இடைத( &:றி( &:றி

வத. இத Rல அ த வி#ப நிைறேவறினா

பைழயபF ஒ/Jகாக

வFயி/ க ஆயதமாக இ#பதாக விளபர ெச8த.

பிரா&வா கீேழ உ+கா தைலைய( ெசாறியலானா. ெபேரா + கFகாரைத

பா ெகா- சீறினா. கால Sணாக பறெகாF#த. ஒ# மணி

ேநரதி:

ேப அவக9 றப+F# க ேவ-. பிரா&வா ம7பF5

தைலைய( ெசாறிதா. அவ தைலைய ஆ+F ெகா- ெபேரா ைட பா

ப ைல இளிதா. ேதா வி( சினமாக ெபேரா +- ேதா9கைள
4 கினா.

தAடதிA#த ேசாெல ஸு

 ப கதி

ேபா8 நி7 ெகா-

பிரா&வா ப ைக அைழதா. ப நா8(சிாி சிாித. ஆனா
வரவி ைல. ேசாெல ைஸ அவி< அத: ாிய பைழய இடதி

அ#கி

பிரா&வா

T+Fனா. ப ைக தவிர ம:ற நா8கெள லா ஒ/Jகாக வFயி

றபட தயாராக இ#தன.

தAடைத தவிர ப

T+டப+-

இெபா/ ேவ7 இட

கிைடயா. ம7 ைற5 பிரா&வா ப ைக அைழதா. ம7 ைற5 ப
சிாி ெகா- எ+Fேய நிற.

'தFைய கீேழ ேபா+-வி-" எ7 ெபேரா + ஆைணயி+டா.
பிரா&வா தFைய எறிதா. உடேன ெவ:றி(சிாி சிாி ெகாேட ப ஓF

வ

தAடதி

நி7வி+ட. அ9ைளவாகைள T+Fனாக9. வF

றப+- ஆ:7பாைத வழியாக ஓடலாயி:7.

ப மிக ந ல நா8 எ7 பிரா&வா மதிதி#தா. ஆனா

ெகா-தி#த மதிேப

அவ அத:

ைறE எ7 க#பFயாக அ ந

நட ெகாட.

தைலைம Hதானதி: ாிய கடைமகைளெய லா அ ஒேரயFயாக ேம:ெகாவி+ட. விைரவிேல சிதி

FE

வ#வதி4, விைரவிேல காாிய

ெச8வதி4 சாியான தீமான ெச8வதி4 Hபி+ைஸவிட அ ேமப+நிற.
ஒ/J

ைறகைள உடா

நா8க9 நட

வதி4, அவ:ைற தவறாம

பிப:றி ம:ற

மா7 ெச8வதி4 ப த திறைம கா+F:7. தைலைமபதவியி

ஏ:ப+ட மா7தைல ேடE ேசாெல ஸு ெபா#+ப-தவி ைல. அத கவைல
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அைவகC

இ ைல. வFயி/பதி

ேவைல. அதிேல இைடQ7 ஏ:படாமA#

உ:சாகமாக இ#பதா அைவகளி
 வைரயி

அைவக9 ம:ற

நிக<(சிகைள ப:றி கவைல ெகா9ளவி ைல. Hபி+L இ7தி நா+களி

ம:ற

நா8க9 க+-பா+ைட மீறி ெகாF#தன; அவ:ைறெய லா சாியானபF ப

தF ஒ/J

ெகா-வ#வைத க- ேடE ேசாெல ஸு மிகE

ஆ(சாியப+டன.
ப

 பினா

ைப T+டப+F#த. அ த பல

உபேயாகி இ/ கா; ேம

/வைத5

ேபா காகேவ ேவைல ெச85. இத:

ந ல தடைன கிைடத. அதனா

த

நா9

Fவத: 9 அ ேதா9

ெகா- நறாக இ/ கலாயி:7. ேஜாைவ தF க Hபி+ஸா

இ ைல. ஆனா

த

நா9 இரE

தFவி+ட. ப த

இெபா/
Fயேவ

காமி+டேபாேத ப அைத( சாியானபF

/பலைத5 ெகா- தா கேவ ேஜா பணி

சி\Jக ெதாடJகிவி+ட.
நா8கC

9ேள இெபா/ ஒ/J  க+-பா- ஏ:ப+- வி+டன. எ லா

நா8கC ேச பைழயபF ஒ#மனேதா- ேவைல ெச8தன.
வழியிேலேய ஓாிடதி

X , Uனா எற ெபய#ைடய இர- எHகிேமா

நா8கைள5 திதாக வாJகி ேசதாக9. அத நா8கைள ப ெவ

பழ கியைத க- பிரா&வா Hதபி ேபானா.
"ப ைகேபா

நாேய கிைடயா; கிைடயேவ கிைடயா. அத:

சீ கிரதி

ஆயிர டால

ெகா- கலா. ெபேரா +, நீ என ெசா 4கிறா8?" எ7 அவ உ:சாகமாக
Uவினா.

அவ க#ைத ெபேரா + ஆேமாதிதா. எதிபாதைத விட பிரயாண

ேவகமாக நடத. ஒGெவா# நாC ேவக அதிகப+ட. பாைத5 நறாக

இ7கி இ#த. திதாக பனி விழாததா

ஒ# ெதாதரE இ ைல.

க-ைமயாக இ# கவி ைல. ெவபநிைல Tbயதி:

ளி# மிக

கீேழ ஐப Fகிாியி

மாறாம

இ#த. பிரா&வாE, ெபேரா +- வFைய ஓ+-வ,

நி:காம

வF ஓF ெகாF#த.

வF

னா

ஓ-வமாக மாறி மாறி ேவைல ெச8தாக9. அF கF
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பைம

ஆ7 எற ஆ:றி:

வ ேசதாக9. அதேம

பனி க+F ந

பFதி#த. அதனா

ஒேர நாளி

அைத கட வி+டாக9. வ#ேபா

அ7ப ைம

Fத. பல ஏாிகளி வழியாக அவக9 மிக ேவகமாக(

அைத கடபத:  ப நா+க9 பிFதன. ல பாb ஏாியிA# ஒேரயFயாக
ெசறதா

ெச ல

வF

னா

சிரம அதிகாித. அதனா

ஓ-கிற

ைற யா#

அவ வFயி பினா

வதா4 அவ3ைடய
தைன கயி:றா

பிைண ெகா- நா8கேள தைன5 இ/( ெச 4மா7 ெச8
ெகாடா. இரடா வாரதி கைடசி நா9 இரவிேல அவக9

கட:கைரப+Fனமான Hகா ேவ[1] வ ேசதாக9.

இவைரயி4 யா# அGவளE ேவகமாக வததி ைல. நாெளா7

நா:ப ைம

Sத அவக9 பதினா

( சராசாி

நா+க9 பிரயாண ெச8தி# கிறாக9.

ெபேரா +- பிரா&வாE Hகா ேவயி

கிய Sதிகளி

R7 நா+க9

வைர தைலமி ெப#ைமேயா- உலாவினாக9. பல ேப அவகைள வி#

அைழதாக9. அவகCைடய நா8கைள( &:றி எெபா/ ஒ# U+ட நி7

அவ:ைற க<த.

இத நிைலயிேல அரசாJகதிA# திய உதரEக9 வதன. பிரா&வாE

ெபேரா +- அத ேவைலயிA# மா:றப+டாக9. பிாிவத:

பிரா&வா ப ைக தன#ேக அைழதா. அைத ைககளா
ெகா- கணீ வFதா. அத பிற



அைண

பிரா&வாைவ5 ெபேரா +ைட5

ப பா கவி ைல. ம:ற மனித ெதாடைப ேபாலேவ அவகCைடயெதாட

அத3ைடய வா< ைகயிA# நீJகிவி+ட.

Hகா(& ம க9 இனைத( ேசத ஒ#வ இெபா/ ெபா7ேப:றா. ப

பனிர- ச7

வFக9 டாஸ3

வF5 ேசெகாட.

 றப+டன. அவ:ேறா- இத

இத தடைவ பிரயாண அGவளE எளித ல. ேவகமாகE ேபாக

வFயி

பார அதிக. தபா

R+ைடக9 மி தியாக இ#தன. வட#வதி

அ#கிேல தJக ேதF ெகாF# கிறவகC

உலகதி எ லா

ப திகளிA# கFதJகைள ெகா- ெச ல ேவ-. அதனா

நாC சிரமப+- உைழ க ேவFயி#த.
ப

அத ேவைலயி

ேசாெல ைஸ5 ேபா

Fயா.

ஒGெவா#

ஈ-பா- கிைடயா. இ#தா4 ேடைவ5

வFைய ேவகமாக இ/பதிேல அ ஒ# தனிெப#ைம
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அைடத. ம:ற நா8கC தJக9 பணிகைள ஒ/Jகாக( ெச85மா7 அ

கவனி ெகாட. ஒேர மாதிாியான ேவைலைய எதிர ேபா

ெச8யேவ-. ஒ#நா9 ேபாலேவ எ லா நா+கC சாியாக இ#

அதிகாைலயிேலேய
உணE நட

றிபி+ட ேநரதி

. பிற

சைமய காரக9 தீ R+-வாக9; காைல

சில UடாரJகைள கைளவாக9; சில நா8கC

ேசணமி-வாக9. ெபா/ ந
இரவிேல மீ-

.

விF5 ேப பிரயாண ெதாடJகிவி-.

கா ேபாட ேவ-. சில

(

ைளயFபாக9. சில விற

ெவ+-வாக9. சில ப- ைக காக ைப மரதி சி7கிைளகைள ெவ+F

வ#வாக9. ம:7 சில சைமய4

தணீ உைற கிடதா

ேவFய தணீ ெகா- வ#வாக9.

பனி க+Fகைள எ- வ#வாக9. நா8கC

உணE ெகா-பாக9. இ ஒ7தா அைவகC

ெகா%ச இபமளி



நா8கெள லா ேச &:றிதிாி5. அத பிரயாண U+டதிேல 2:7



நிக<(சியா . இE மீைன திற பிற
ேம:ப+ட நா8களி#தன. அவ:றி

&மா ஒ# மணி ேநரதி:

சில சைட

R7 ெவGேவ7 சைடகளிேல ப எ லா
அதனா

ர+- நா8கைள5 அட கிவி+ட.

அ ப ைல கா+F உேராமைத( சிA

பணி ஓடலாயின.
தீயி அ#கிேல

 ேப ேபானைவ. ஆனா
 ேபா ம:ற நா8க9

னJகா கைள நீ+F ெகா- ப- ெகா9வதி

மி த வி#ப. தைலைய நிமிதி ெகா- அ ப-தி#

.

தீ ெகா/கைள பாதவாேற ஏதாவ நிைன ெகாF#

ஒளி ெகா%& சாடாகிளாராவி
ப:றி( சிலேவைளகளி

ப

. கதிரவனி

உ9ள நீதிபதி மி லாி ெபாிய மாளிைகைய

அ நிைன

. சிெமடா

க+Fய நீ(ச

ள 

ெம சி ேகா நா+- நாயான இசெப4, ஜபா நா+- -+ஸு அத நிைனE

வ#. ஆனா

சிவ ேமலJகி காரைனதா அ அF கF நிைன

ெகா9C. கA இறத சபவ , Hபி+ஸுட நடத ெப# ேபா# மனதிேல
ேதா7.

 உட &ைவயான உணEகளி நிைன உண

ேவ-ெம7 தன

மி லாி மாளிைக

வி#பமாகE9ள உணEகளி நிைன ேமெல/.

 தி#பிேபாக அத:

ஆைசயி ைல. ெவபமான

ெதபிரேதச எJேகா இ# கிற. அைத ப:றிய ஞாபக அைத கவரவி ைல.

பாரபாியமாக வத மிக பழைம நிைனEக9தா மி த ச திேயாெட/தன.

வா< ைகயிேல கடறியாத விஷயJகைள5 இத பைழய நிைனEக9 அத: 

பழ கமானைவேபா

ஆ கிவி+டன. அத

ேனாகளி வா< ைக

அ3பவJகC, பழ கJகC, நிைனEகC அத இய
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T களாகஅைமதி#தனவ லவா? மனதிேல மைறதி#த அைவகெள லா
யி ெப:7 ேமெல/தன.
சில ேவைளகளி

கனEலகதி

&டவி+- எாி5 தீ

இ#ப ேபா

னா

அ ேதா7. அத( சமயதி

தீ ெகா/ க9 ஏேதா பைழய காலதி
அத:  ேதா7.

னா

மனிதனாக அத ககளி

ப- ெகா- ஏேதா

அமதி#

அத

R+Fய தீயிA# எ/வ ேபா
 சைமய கார3 ேவெறா#

கா+சியளிபா. அத மனித3ைடய கா க9

+ைடயாயி#தன. ைகக9 நீF#தன. தைசநாக9 ஒ/Jகாயிராம

F(&

F(சாக இ#தன. அத மனிதனி தைலமயி நீளமாகE சைட வி/

இ#த. ேமேல ேபாக ேபாக ெந:றி பினா
விேநாதமாக பல

சா8தி#த. அவ

ர கைள எ/பினா. இ#+ைட க- அவ மிகE

பயமைடதா. ஒ# கழியி _னியிேல ெபாிய க ைல க+F அைத ைகயி

ைவ ெகா- அவ இ#+-

9ேள உ:7 பா ெகாF#தா.

அவ அேநகமாக நி#வாணமாகேவ இ#தா. தீயா

ெபா& கப+ட ஒ# கைதயான ேதா

அவ

பல இடJகளி

கிேல ஒ# ப திைய மைற

ெகாF#த. அவ உடபிேல உேராம ெசறிதி#த. ெந%சி மீ,

ேதா9களி மீ, ைககளி ெவளிப திகளி4, ைடகளி பிறதி4

உேராம நீ- வள சைடயாக இ#த. அவனா
Fயவி ைல. இ-

ழJகா கC

ேம

 ப கதி

உட

னா

ேநராக நிமி நி:க

சா8தி#த.

கா க9 வைளதி#தன. Tைன ேபால எளிதி

ச தி அவனிடதிேல இ#த. க\

 ேதா7 ெபா#9களிடதி4

தாE

ேதாறாத ெபா#9களிடதி4 எெபா/ அ(ச ெகாF#ப வைனேபால
அவனிடதிேல எ(சாி ைக5 F காணப+டன.
ேவ7 சில சமயJகளி

அத( சைட மனித தீ

னா

அம தன

தைலைய கா கC கிைடயிேல ைவ ெகா- உறJகினா. அத(

சமயJகளிெல லா மைழநீைர ைககளி வழியாக கீேழ வழிய( ெச8கிறவ
ேபால அவ தன
தைல

அபா

ேம

ழJைககைள

ழJகா களி மீ ஊறி ைககைள

ேகா ெகாF#பா. ெகா/வி+- எாி5 ெந#

@<தி#

 இ#ளிேல ேஜாFேஜாFயாக( &டவி- ககேளா- ெபாிய

ெகாFய விலJ க9 இைரைய நாF காதி#பைத5 ப பாத.

தகC கிைடேய அைவக9 பா8வதா

இரவி

சடசடெவ7 ஏ:ப- சத , அைவக9

எ/ ஓைசகC ப கி காகளி

கைரயிேல தீ

னா

ஒAதன. Q கா ஆ:றி

ப- ெகா- தீையபா ெமவாக ககைள(

சிமி+Fயவாேற இGவா7 கனE கா\ ேவைளயி

ேதாறிய ெதா

உலக
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கா+சிகC, ஒAகC ேச ப கி உடபி49ள உேராமைத( சிA க
ைவ

. ப ெமவாக சி\J , அ ல உ7 . அைத ேக+-(

சைமய:கார, "ேட8, ப , Jகாேத எ/தி#' எ7 கவா. உடேன அத

பைழய உலக மைறவி-; உைமயாக அ79ள உலக க



ேதா7. ப எ/ நி7 ெகா+டாவி வி-. Jகி எ/த ேபால உடைப
ெநளி Rளி
தபா

றி

.

R+ைடகைள எ-( ெச 4 அத பிரயாண மிக( சிரமமானதா8

இ#த. நா8கெள லா அ4 ேபாயின. டாஸ ேசத ேபா அைவக9
இைள ேமாசமான நிைலயி

இ#தன. ப நா9 அ ல ஒ# வார ஓ8வாவ

அவசிய ேவ-. ஆனா , ெவளிQகC

அைவகC

R+ைடகைள( &ம ெகா- இரேட நா+களி

( ெச 4 கFத

அைவக9 தி#பி றபட

ேவFயதாயி:7. நா8க9 கைளதி#தன. வFைய( ெச4பவகC
\ \ ெகாF#தாக9. நிைலைமைய இ3 ேமாசமா

தின  உைறபனி விழலாயி:7. அதனா
னா

ஓ-பவகC

வத: 

பாைத ெக+-வி+ட. வF

ேவைல அதிகமாயி:7. நா8கC அதிக சிரமப+-

வFைய இ/ க ேவ-. இ#தா4 வF ஓ+-பவக9 நா8கC

U-மான வைர உதவி ெச8தாக9.
ஒGேவா இரவி4

தA

நா8கைளதா கவனிதாக9. அைவகC

உணE ெகா-தாக9. நா8களி பாதJகைள ஆரா8 சிகி(ைச ெச8யாம

தA

யா# உறJக( ெச லவி ைல. இGவா7 ெச8 நா8க9 ச தி இழெகாேட

வதன. பனி கால ெதாட கதிA# அைவ ஆயிர எf7 ைம க9

வFைய இ/ ெகா- பிரயாண ெச8தி# கிறன. உர மி த நா8கC

ஆயிரெதf7 ைம க9 பிரயாண ெச8தா

சமாளி வத; ம:ற நா8க9 ஒ/J

தவறாம

ேசா ேபா . ப ஒ#வா7

ேவைல ெச8வைத5 கவனி

ெகாட; இ#தா4 அE கைளேபா8வி+ட. ஒGேவா இரவி4
J  ேபா பி A தவறாம
ேஜா

கதி ெகா- சி\Jகி ெகா- இ#த.

ைனவிட அதிகமாக( சி-சி- ெகாட. ேசாெல ைஸ ம:ற நா8க9

அ\கேவ

Fயவி ைல.

ஆனா , ேடGதா ம:ற நா8கைளவிட அதிக வ#தி:7. ஏேதா ஒ# ேகாளா7

அத:

ஏ:ப+-வி+ட. எாி வி/கிற அத தைம5 சி-சி-

அதிகமாயின.

காமிட ெதாடJகிய அ வைள ேதாF ப-வி-. அத
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வைள

( ெச7தா அத:

உணE ெகா- க ேவ-. ேசணைத

கழ:றியEட அ ப- ெகா9C. அ-த நா+காைலயி

ேபா- வைரயி

அ எ/திரா. சில சமயJகளி

மீ- ேசண

வF திXெர7 நி:கிற

ேபா, நிற வFைய பலமாக அைச இ/ க ெதாடJ கிற ேபா
அ வA தாJகாம

அல7. ேடைவ பாிேசாதி பாததி

ேகாளா7 ெதபடவி ைல. ச7

வFகைள ஓ+-பவகெள லா அத ேம

கவன ெச4தினாக9. உணE ேவைளகளி

UFயி#

எதவிதமான

ப-றJக ேபா

 ஓ8வாக

 ேபா அைதப:றி ேபசி ெகாடாக9. ஒ#நா9 இரE

அைனவ#J UF ஆேலாசிதாக9; ேடைவ அத வைளயிA# பிF வ தீ
ெவளி(சதிேல நறாக பாிேசாதிதாக9. உடைபெய லா அ/தி5,
தி5 பாதாக9. அ பல தடைவ கதி:7. உட

9ேள ஏேதா ேகாளா7

ஏ:ப+F# கிற. ஆனா , அ இனெத7 க- பிF க

எ4ெபா7

றிதி# க வி ைல.

Fயவி ைல.

காLய பா எற இடைத அைடவத: 9 அ மிகE பலSனமைட
வFயி: T+Fயி#

 ேபாேத பல தடைவ கீேழ வி/வி+ட. தபா வF

ெபா7ைப ஏ:ற Hகா(& இனதா வFைய நி7தி ேடைவ அவி<வி+அத Hதானதி

ேசாைல ைஸ T+Fனா. வF

 பினா

பாரமிறி( &மா வரேவ- எப அவ க#. ேநாயினா

ேடG

பப+-

ெகாF#தா4 ேடG இைத வி#பவி ைல. வFயிA# அவி<



ேபாேத அ உ7மி ெகா- சீறி ெகா-மி#, ேசாெல ைஸ அத3ைடய

இடதி

T+Fயைத கட மனைட அ சி\Jகிய. தீராத ேநா8வா8

ப+F#பி3 அத3ைடய Hதானதி

ம:ெறா# நா8 ேவைல ெச8வைத அதனா

தாJக Fயவி ைல; வFயி/பதிேல அத:

ெப#ைம5மி#தன.

அதைன உ:சாக 

வF றப+ட அ ப கவா+Fேல ஓF ேசாெல L மீ பா8
கF கலாயி:7. ேசாெல ைஸ ம7ப கதிேல த9ளவி+- தன

ாிய இடதிேல

திராH வாகC கிைடயிேல   ெகா9ளேவ- எப அத3ைடய
ேநா க. இத ேநா கைத நிைறேவ:ற

அ ேநா8 தாJகாம

ய:சி ெச8 ெகாF#

 ெபா/ேத

ைர ெகா- சி\Jகி ெகா-மி#த. Hகா(&

இனதா அைத த சா+ைடயா

அF விர+ட

யறா. அ

சா+ைடயFைய ெபா#+ப-தேவயி ைல. அைத பலமாக தா க அவ3
மன வரவி ைல. வFயி பினா

பாைதயிேல ெச வ எளி; ஆனா

அபF( ெச ல ம7த. பாைதயி ப கJகளிேல ஒ/Jகி லாம

கிடத



ேடG
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பனி க+Fகளி மீ ஓF ெகாேட அ தன Hதானைத ைகப:ற
யற. அதனா

அ மிகE கைளபைட யரேதா- ஊைளயி+-

ெகா- கீேழ சா8வி+ட. ச7
ெச7வி+டன.

அத உடபிேல எ%சியி#

வFகெள லா அைத கட

 ஒ# சிறி பலைத5 பயப-தி ேடG

த-மாறி த-மாறி எ/ ஓFய. வFக9 மீ- ஓாிடதிேல தJகியேபா

அ அJேக வ ேசவி+ட. உடேன அ ேசாெல H இ#த இடதி

அதன#கி

நிற. ச:7 ேநரதி: பி பயணைத ெதாடJ வத:காக

நா8கைள அத+Fனாக9. நா8க9
நகரவி ைல. எ ேலா#

னா

&லபமாக தாவின. ஆனா

ேபா8

வF

 ஒேர ஆ(சாிய. ேசாெல L ப கதிேல59ள

இர- திராH வாகைள5 ேடG கFெதறிவி+- அத: ாிய Hதானதி
ேபா8 நி7ெகாF#த.
தன

ாிய இடதிA# ேவைல ெச8ய அ3மதி க ேவ- எ7

ெக%சி ேக+பேபால அ ேதாறிய. அத ககளிேல ெக%& பாைவ

இ#த. வFேயா+-பவ3

என ெச8வெத7 ெதாியவி ைல. உயிைர

வாJ கிற ேவைலயாக இ#தா4 அத ேவைலைய ெகா- க ம7தா
நா8க9 எGவா7 மன ைட ேபாகிறன எபைத ப:றி அவ3ைடய
ேதாழக9 ேபசலானாக9. வய

தி தள(சி5:ற பல நா8கC,

ஊனமைடத பல நா8கC தைம வFயி

T+-வைத நி7தியEட

மன ைட இற ேபான சபவJகைள ப:றிெய லா அவக9 எ-
Uறினாக9. ேடG எபF5 சாகேபாகிற, அ நிமதியாக( சாக
ேவ-மானா

அைத வFயி

எணினாக9. அதனா

ேகாளாறா

அத:

T+-வேத ந லெத7 அவக9

ம7பF5 ேசண ேபா+டாக9. உ9ேளயி#த

ேடG பல ைற தைனயறியாம

அலறினா4 அ ெபா7ைமேயா-

வFைய இ/ ெகா- ெசற. அF கF அ கீேழ வி/த; வFேயா-

அைத5 ேச இ/ ெகா- ம:ற நா8க9 ெசறன.
ஒ# தடைவ வF அத ேமேலேய ஏறிவி+ட. அதனா

ஒறி

அ-த

அத பினJகா

அFப+ட. ேடG ெநாF ெநாF( ெச லலாயி:7.
கா வைரயி

அ எபFேயா சமாளிவி+ட. வF ஓ+-பவ

அைத தீயி அ#கிேலேய ப- க ைவதா. அ-த நா+ காைலயி

ேசாவி+ட. அதனா

அ மிகE

இனி பிரயாண ெச8ய Fயா. இ#தா4 ேசண

64

ேபா-கிற சமயதி

அ வFேயா+-கிறவனிட ஊ ெகாேட ெசற.

ந-Jகி ெகாேட அ எ/ நி:க

பிற

யற; ஆனா

த+- த-மாறி வி/த;

தவ< ெகாேட ம:ற நா8களிட ெச லலாயி:7.

ெகா%ச

னா

நக; பிற

உடைப அைச

னJகா கைள அ

னா

இ/

இபFேய அJ ல அJ லமாக நகத. ஆனா , அத ச திெய லா

;

ேபா8வி+ட. அ R(&திணறி பனியிேல வி/ கிடத. ம:ற நா8க9

வFைய இ/ ெகா- றப+டன. அவ:ைற ஆவேலா- பா ெகாேடG ெசயல:7 கிடத. ெவ ர வைரயி

அத ப

ஆ:7 ெவளியிேல இ#த மர U+டதி:  பினா

ர

ேக+ட.

வF மைறயலாயி:7.

அJேக வFைய நி7தினாக9. Hகா(& இனதா

கா ேபா+F#த

இடைத ேநா கி தி#பிேபானா. ம:ற மனிதக9 நாெவா-Jகியி#தாக9.

&ழ

பா கியி ேவ+-( சத ேக+ட. Hகா(& தி#பி ேவகமாக வ

ேசதா. சா+ைடக9 ஒAதன; மணிக9 ஓைசயி+டன; வFக9

பனிபாைறயிேல நறநறெவ7 சதமி+-

பினா

ேனறின. மர U+டதி: 

என நடதெதப ஒGெவா# நா8

 ெதாி5. ப

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

[1] Q கா பிரேதசதி

 ெதாி5.

ஒ# நகர. கிளாைட தJக ேவ+ைட காலதி

கியவ ெப:றி#த

--------

5. வா() வழி*)

டாஸைன வி+- றப+ட
ப

மி த

ப நா+களி

தபா

Hகா ேவ வ ேசத.

 ம:ற நா8கC அ4( ேசா வி+டன. ப கி 2:7 நா:ப

இராத

எைட 2:7 பதிைனதாக

ைற ேபாயி:7. எைட

ைறவாயி#த

ம:ற நா8க9 மிக ேமாசமாக இைள வி+டன. வ%சக ெந%&9ள ப பல
தடைவகளி

த காA

காய ஏ:ப+- வி+ட ேபா

பாசாJ

ெச8 ஏமா:7;

இெபா/ அ உைமயாகேவ ெநாF ெகாF#த. ேசாெல ஸு

ெநாFய. ேதா9ப+ைட தி#கிேபானதா
எ லா நா8கC

அவ:றா
அதனா

 பாததி

ட பப+ட.

ஒேர வA. எ+Fதாவேவா தி#பி

Fயவி ைல. பாதைத ெமவாக எ- ைவ கE

பிரயாண ெச8வ ெப#பமாக இ#த. மிகE

அ4ேபானேத இத நிைலைம

காரண. ெகா%ச ேநரதி

தி கேவா

Fயவி ைல.
அவசர
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அவசரமாக அதிக ேவைல ெச8வதா

ேநரதி

தீவி-. ஆனா

சி7க பலெம லா

நீJ வத:

வ# அ4பாயி#தா , அ ஒ# சில மணி

இேவா மாத கண காக உைழபதா

சி7க(

ைற ேபா8 ஏ:ப- ெபாிய அ4. இத அ4

உடபிேல ெதபி ைல; ச தி5மி ைல. ச திெய லா உைழபிேல

பயப+- வி+ட. ஒGெவா# தைசநா#, ஒGேவா இைழ5, ஒGேவா

உயிர\E கைளேபாயி:7. அத:

ஐ மாதJகC

காரண உ-. பிரயாண ெதாடJகி

9 அைவ இரடாயிரைத27 ைம க9 ெசறி# கிறன.

கைடசி ஆயிரெதf7 ைம க9 பிரயாண ெச85Jகாலதி

அைவகC

ஐ நா+கேள ஓ8E கிைடத. Hகா ேவைய அைட5 ேபா அைவகளி

கா க9

:றி4 ஓ8 ேபாயின. திராH வாகைள தளரவிடாம

வFைய இ/ க

ேவகமாக
னா

னா

Fயவி ைல. பாைத சாிவாக இ#

நக#; அத( சமயதி

ஓ-வேத அைவகC

Hகா ேவயி

வF

( சிரமமாக இ#த.

 ேபா வF தானாக

9 அகப+- ெகா9ளாம

கியமான Sதியி வழியாக ேபா8 ெகாF#தேபா

வFேயா+F, "ேபாJக9, ேபாJக9 இனி உJகC
கிைட

நா8களா

ெராப நா9 ஓ8E

" எ7 அவ:ைற உ:சாகப-தினா.

நீட ஓ8E கிைட

ெம7தா வFேயா+Fக9 நபி ைகேயா-

எதிபாதாக9. அவக9 ஆயிரதி#27 ைம க9 பிரயாண

ெச8தி# கிறாக9; இைடயி

இரேட நா+க9 ஓ8E கிைடத. அதனா

அவக9 உ லாசமாக( &:றிதிாி அ4ைப ேபா கி ெகா9ள பல நா+க9
ஓ8E எ- க ேவFய நியாயமா . ஆனா , எதைனேயா ேபக9
கிளாைட பிரேதச

 தJகேதF ஓFயி# கிறாக9. அவகCைடய

காதAகC, மைனவிகC, உ:றா உறவின# அவகேளா- வரவி ைல. Uட
வராதவகளிடமி# கFதJக9 வ மைலயாக

வி ெகாF# கிறன.

அரசாJக உதிரEகC பிறதன. ேசா ேபான நா8கைள நீ கிவி+- திய

ஹ+ஸ டா நா8கைள ெகா- வFக9 விைரவி
பயன:ற நா8கைள வி:7விடலா. தபா

ெபா#+ட ல.

R7 நா+க9 கழிதன. ப

னா

நா8க9 ஒ#

 ம:ற நா8கC கைளட3 பலSனட3-

மி#தன. நாகா நா+காைலயி

அைவகைள( ேசண

வ#மானதி:

றபட ேவ-.

அெமாி க ஐ கிய நா-களிA# வத இ#வ

தAயவ:ேறா- ேச மிக

ைறத விைல
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வாJகி ெகாடாக9. அவகளி

ஒ#வ ெபய ஹா ; ம:றவ சாலH.

சாலH ந-தர வயைடயவ. அவ3ைடய மJகிய ககளி

கணீ ஒ/ வ ேபால ேதா7. அவ மீைசகைள
ெகாF#தா. ஹா
வயதானி#

இைளஞ; அவ3

எேபா

7 கிவி+-

 பெதாப இ#ப

. ெபாிய &ழ பா கி ஒைற5 ேவ+ைட கதி ஒைற5

அவ த இ- க(ைசயி

ெச#கியி#தா. ேதா+டா க9 க(ைசயி

வாிைசயாக இ#தன. அத க(ைச ஒ7தா அவனிடதிேல விேசஷமான
அச. அவ அ3பவ சிறிமி லாதவ எபைத அ ந
ப-திய. அவக9 இ#வ# தாJக9 ேம:ெகாF#

த திய:றவக9. அவகைள ேபாறவ ஏ வட
ணி றப-கிறாக9 எப அறிய

விளபர-

 காாியதி: ( ச:7

 பனிபிரேதசதி: 

Fயாத மமமாயி# கிற.

அவக9 ேபர ப\வைத5, அரசாJக அதிகாாியிட பண ெகா-பைத5

ப கவனித. ெபேரா +, பிரா&வா ேபாலE, அவகC

னா

ேவ7

சில மைறத ேபாலE, இேபா தபா வFேயா+FகC, Hகா(&

இனதவ3 த வா< ைகயிA# மைறயேபாகிறாக9 எபைத அ

உணத. ப ைக5 அத ைணநா8கைள5 அத மனிதக9 தJக9
காமி:

அைழ( ெசறன. அJேக Uடார தா7மாறாக கிடத.

த+- க9 க/வபடாம

கிடதன. எதி4 ஒ/Jைக அJேக காண

Fயவி ைல.

அJேக ஒ# மJைக இ#தா9. ெமLFH எ7 அவைள அைழதாக9. அவ9

சாலL மைனவி. ஹாA சேகாதாி. ஒ# சிறிய

றப+F# கிறாக9.

-பமாக அவக9

Uடாரைத எ-( &#+F அவக9 வFயி ேம

கவனித ப

 திகி

ஏ:றினாக9. அைத

ஏ:ப+ட. அவக9 மி த பிரயாைச எ- ெகா-

காாிய ெச8தாக9. அ3பவமி லாததா
சாியாக மF( &#+ட ெதாியாததா

அதி

ஒ/Jேகயி ைல. Uடாரைத(

அ R7 மடJ

ெபாிய R+ைடயாக

கா+சி அளித. தகரத+-கைள க/வாமேலேய க+Fைவதாக9. ேவைல

ெச85 அத இ# ஆகளிைடேய ெமLFH ஓயாம

7 கி+- எதிவாத

ெச8ெகா-, ஆேலாசைன Uறி ெகா- இ#தா9. ணிR+ைட ஒைற
அவக9 வFயி

ப தியி

ைவத ேபா அைத பி ப தியி தா

ைவ க ேவ-ெம7 அவ9 ெசானா9. அவ9 ெசானவா7 பிப தியி

ைவ, அத ேம

ேவ7 இர- R7 R+ைடகைள5 ேபா+- வி+டாக9.

இ3 சில சாமாக9 R+ைடயி

ேசராம

வி+-ேபானைத அத
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சமயதி தா அவ9 க-பிFதா9. அத ணிR+ைடயி
ேவ7 எJ  ேபாட

Fயா. அதனா

இற க ேவFயதாயி:7.
அைடயி
இJ

இ#த ம:ெறா#

தவிர அைவகைள

மீ- அவக9 R+ைடகைள எ லா

காமிA# R7 மனிதக9 ெவளிேய வ

நடபைத எ லா பா( சிாி ெகா- கைண( சிமி+F

ெகா-மி#தன.
அவகளி

ஒ#வ, 'உJக9 வFயிேல பார அதிக. எைன ேக+டா

அத

Uடாரைத ெகா- ேபாக ேவடா எ7 ெசா ேவ" எ7 ெசானா.
'Uடாரமி லாம

நா என ெச8ய

F5? அைத எனா

நிைன கேவ

Fயவி ைல " எ7 ெமLFH தன அழகிய ைககைள விாி ெகா-

ேபசினா9.

"இ வசத கால ; இனிேம

ளி இ# கா" எ7 அவ பதி

அவ3ைடய ஆேலாசைனைய நி(சயமாக ஏ:7 ெகா9ள

Uறினா.

Fயா எ7

ெமLFH தைலைய அைசதா9. மைல ேபால கிடத &ைமகளி மீ

சாலஸு, ஹா4 அE இEமாக கிடத ஏேதேதா சாமாகைள  கி

ேபா+டாக9.
அைட

காமிA# வத ஒ#வ "இத( &ைமகேளா- வF ேபா மா?"

எ7 ேக+டா.

'ஏ ேபாகா?' எ7 சாலH ச+ெட7 தி#பி ேக+டா.
"ஓ, அசாி, அசாி, என ெகனேவா ெகா%ச சேதகமாக இ#த.
அGவளEதா. தைலபார ெகா%ச அதிகெம7 என
அவ தா<த

ரA

ெசானா.

 ப+ட" எ7

சாலH ம7ப க தி#பி வாிகயி7கைள இ7 கினா. ஆனா
க+டவி ைல.

அவ சாியாகேவ
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"இத பாரேதா- நா9

/வ நா8க9 வFைய இ/

ம:ெறா#வ வினவினா.
"நி(சயமாக இ/

" எறா ஹா . அவ

மா?" எ7

ரAேல ேபாA மாியாைத

ெதானித. அவ த ைகயிA#த சா+ைடைய ஓJகி ெகா- "ம=, ம="
எ7 Uவினா.

நா8க9 தJக9 மாைப ெகா- பலJெகாட ம+- ெகா%ச ேநர இ/
பாதன. பிற

அைச க

அத

Fயவி ைல.

ய:சிைய ைகவி+- வி+டன. வFைய அைவகளா

"ேசாேபறி க/ைதக9. எபF இ/ க ேவ- எ7 இேபா

காபி கிேற" எ7 அவ Uவி ெகாேட சா+ைடயா
ெமLFH

7 கி+டா9. "ஹா

அF க

ைனதா.

அF காேத" எ7 ெசா A, அவ9 சா+ைடைய

அவ ைகயிA# பி-Jகி ெகாடா9. "ஐேயா பாவ, அவ:ைற

7வதி ைல எ7 என

நா Uட வரமா+ேட."
"உன

நீ வா

ெகா- கேவ-. இ லாவி+டா

நா8கைள ப:றி என ெதாி5? நீ ேபசாம

இ#. அைவக9

ேசாேபறிக9. அF ெகா-தா தா ஏதாவ ேவைல ெச85. அைவகCைடய

தைம அ. நீ யாைர ேவ-மானா4 ேக+-பா. அேதா அத மனிதகளிட
ேவ-மானா

ேக+-பா" எ7 தபி Uறினா.

நா8கைள மறாF ேக+- ெகா9C பாவைனயி

ெமLFH பாதா9.

ப கா+சிைய காண( சகி காதவ9 அவ9 எபைத அவCைடய அழகிய
ெதளிவாக கா+F:7.

அைவக9 மிகE இைள கிட கிறன. ஓ8E அைவகC
ஒ#வ.

க

அவசிய" எறா
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"ஓ8வா? அ நாசமாக ேபாக+-" எறா ஹா . அைத ேக+- ெமLFH
மன வ#தினா9.
ஆனா

அவC

உறEப:7 அதிக. அதனா

உடேன த தபியி சாபாக

ேபசலானா9. "அத மனித ெசா வைத ப:றி நீ ெபா#+ப-த ேவடா.
நீதா வFேயா+-கிறா8. உன

எ ந லெத7 ேதா7கிறேதா அபFேய

ெச8."

மீ- நா8களி மீ சா+ைடயF வி/த. அைவ மா ப+ைட வாகைள

உதி கா கைள பனியி

பதிய ைவ ெகா- பலJெகாட ம+-

இ/தன. நJUர பா8(சிய ேபால( ச7

வF அைசயாமA#த. இர-

ைற அGவா7 ெப# ய:சி ெச8 இைளெப- நா8க9 நி7வி+டன.

சா+ைடயF பளா பளாெர7 வி/ ெகாேடயி#த. மீ- ெமLசிFH
7 கி+டா9. ப

ைககளா

னா

அவ9 மFயி+- அம அத க/ைத த

க+F அைண ெகா- கணீ வFதா9.

"ஐேயா பாவ, நீJக9 நறாக இ/ க Uடாதா? அபF இ/தா
சா+ைடயF விழாேத" எ7 அவ9 அJகலா8தா9. ப

இத(

அவைள

பிF கவி ைல. இ#தா4 அவ9 ைககளிA# விலக அத:  ேபாதிய

பலமி ைல.

இவ:ைறெய லா பா ெகாF#தவகளி

ஒ#வ இவைர

ெமௗனமாக ப ைல கF ெகாF#தா. அவ இெபா/ ேபசலானா:
'உJக9 பா- எபFயானா4 அைதப:றி என

( ச:7 அ கைற இ ைல.

இ#தா4 அத நா8கC காக நா ஒ7 ெசா ல வி#கிேற. வFயி

ச7

வ+ைடக9 பனியிேல அ/தி கிட கிறன. &:றி4 பனி

உைறவி+ட. ஒ# கழியா
Rறாவ

ைறயாக அவக9 றபட

ேயாசைனபF ஹா
தாJக

தA

தA

வ+ைடகைள ேமேல எ/Jக9."

யறாக9. அத மனித ெசான

வ+ைடகைள பனியிA# ேமெலழ( ெச8தா.

Fயாத &ைமகேளா- ச7

ெபாழிய ப

பாைதயி

ெநபி

வம:ற நா8கC

வF றப+ட. சா+ைடஅF ெபாழிய

கி

கி இ/தன. 27 கஜதி:கற

ஒ# தி#ப இ#த. அத இடதி

பாைத மிகE சாிவாக( ெசற.

ந ல அ3பவ இ#தா தா தைலபார அதிக 9ள ச7

வFைய அத
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இடதி
ேபா

கவிழாம

ஓ+ட

F5. ஹா4

அத அ3பவமி ைல. வF தி#

ைட கவி< வி+ட. சாியானபF வாி க+டாததா

R+ைடகளி

பாதி கீேழ வி/வி+டன. நா8க9 நி:காம

வF5 கவி<தவா7 ஆF

வFயிA#

ஓFன.

4Jகி( ெசற. ெபாிய பாரைத

ைவதைமயா4 ெகா-ைமயாக நடதினைமயா4 நா8கC

ைட கவி<த

ேகாப. ப

சீறி ெகாF#த. அ ேவகமாக ஓடலாயி:7. ம:ற நா8கC அைத

ெதாட ஓFன. 'ஓ... ஓ..." எ7 ஹா

காதி

வாJகி ெகா9ளவி ைல. ஹா

யறா; ஆனா

கா

கதினா. ஆனா

வF

த- கி வி/தா.

அைவக9 அைத

னா

ஓF அைத நி7த

ைட கவி<த வF அவ ேம

ஏறி(ெச7வி+ட. நா8க9 ெபாிய Sதியி வழியாக ஓFன. மீதியி#த

சாமாகC ஆJகாJேக சிதறி விழலாயின. Hகா ேவ ம க9 அத கா+சிைய

க- வி/ வி/ நைகதாக9.

இர க 9ள சில ேப நா8கைள த- நி7தின; சிதறி கிடத சாமாகைள5

எ- வதன. அவக9 ந ல ஆேலாசைன5 Uறினாக9. டாஸ ேபா8(ேசர

ேவ-மானா

பாதி(&ைமைய

ைறவிடேவ-. அத நா8கைளேபால

இ3 அதைன நா8கைள வFயி

T+ட ேவ- எ7 அவக9

ெசானாக9. ஹா4 அவ தம ைக5, அவ9 #ஷ3 அவக9 U7வைத
ேவடாெவ7பாக ேக+- ெகாடாக9; எெதத( சாமாகைள

எ-விடலா எ7 பாதாக9. டபிகளி
தA

அைடத உணEெபா#9கைள

த9ளி ைவதாக9. அத டபிகைள கட UFயி#த ம க9

சிாிதாக9. ஏெனறா

பனிபாைதயி

ெச 4கிற யா# அவ:ைற எ-(

ெச லமா+டாக9. சிாி ெகாF#தவகளி

ெச8ய

ஒ#வ அவகC

வதேதா-, இதைன கபளிக9 எத: ? இவ:றி

உதவி

பாதிேய அதிக.

அத Uடாரைத5 எறிவி-Jக9. அத த+- கC ேவடா; அவ:ைற

யா க/வி ைவபாக9" எ7 Uறினா.

இதவிதமாக ேதைவயி லாத பல சாமாக9 கைளெதறியப+டன. தன ணி

R+ைடக9 தைரயி

கிடபைத பாத ெமLFH அழெதாடJகினா9.

ேவடாெம7 ஒGெவா# சாமானாக த9ளிய ேபா அவ9 அ/ெகாேட
யி#தா9.

அவகCைடய நிைலைய

றிேத ெபாவாக அவC

அ/ைக வவி+ட.

சாமா ஒGெவாைற த9Cேபா அேத அ/ைகதா. அவ9 மன ைட

71

ேபா8

ழJகா களி

ைககைள ேகா ெகா- உ+காதி#தா9. ப

பனிர- சாலHக9 ேச ேவFனா4 தா அத இடைதவி+-
றபட

Fயாெத7 அவ9 Uறினா9. இர க கா+-மா7 அவ9 எ ேலாைர5

ேக+- ெகாடா9. கைடசியி

எ/தா9. பிற

அவேள தன

அவ9 த ககைள ைட ெகா-

அவசியமான உைடகைள5 ேவடாெம7

எ-ெதறியலானா9. அவCைடய ஆவதிேல தன உைடகளி

எறிதம லாம

பலவ:ைற

தன கணவ தபி ஆகியவகளி ணிகைள5

எ-ெதறிய ெதாடJகினா9.
ஒ#வா7 சாமாகளி

பாதிைய

ைற வி+டாக9. மீதி59ளைவ சாியான

&ைமதா. சாலஸு ஹா4 மாைல ேநரதி

ேபா8 ேம4 ஆ7 நா8க9 வாJகி

வதாக9. பைழய நா8க9 ஆ7 ; X , Uனா ஆகிய நா8க9 இர-; தியைவ

ஆ7; ஆக பதினா4 ேச ஒ# ேகா=Fயாயின. ஆனா , திய நா8க9 ஆ7
அதிக பயனி லாதைவ. அைவகளி

R7 நா8க9

7கிய ேராம உைடயைவ.

ஒ7 நிQபE-லா நா8. ம:ற இர- இனெதாியாத கலநா8க9.
அைவகC

ஒ7ேம ெதாியா. ப

 அத ைணநா8கC அவ:ைற

ெவ7ேபா- பாதன. அவ:ைற பழ க ப விைரவி

ைனத.

எனெவ லா ெச8ய Uடாெதபைத அைவகC
Fத. ஆனா

க:பி க அதனா

என ெச8யேவ- எபைத அைவகC

க:பி க

Fயவி ைல. வFயி/ப அவ:றி:  பிF கவி ைல. கலபினநா8க9

இரைட5 தவிர, ம:றைவ திைகேபா8வி+டன.

ளி மி க

பனிபிரேதச(@<நிைல5, எஜமானகளி ெகா-ைம5 ேச அவ:ைற

உ9ள ைடய( ெச8தன. கலபின நா8 இரF:  எGவித உ:சாக 

கிைடயா.

திய நா8க9 பயன:றைவ; ெதாட ெச8த இரடாயிர ஐ27ைம

பிரயாணதா

பைழய நா8க9 அ4தி#தன. அதனா

இத பிரயாணதி:

உ:சாக ெகா- க UFயதாக ஒ7ேம அைமதி# கவி ைல. ஆனா

ஹா4 உ:சாகமாக இ#தாக9. அவகC

பதினா

நா8க9 T+Fய வFயி

சாலஸு

 த:ெப#ைம5 இ#த.

அவக9 ேபாக ேபாகிறாக9. டாஸ3

றப- வFக9 பலவ:ைற அவக9 பாதி# கிறாக9. அJகி# வ#

வFகைள5 பாதி# கிறாக9. பதினா

நா8க9 T+Fய வF அவ:றி

ஒ7 Uட இ ைல. ஆ F பிரேதசபிரயாணதி

பதினா

நா8க9 T+Fய

வF இ# க Uடா; ஏெனறா , அத வFயிேல அதைன நா8கC
ேவFய உணEகைள ஏ:றி( ெச ல

Fயா. சாலஸு

 ஹா4



 இத
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விஷய ெதாியா. அவக9 பிரயாணதி+டைத காகிததி

கண கி+- பாதாக9. காகித கண
இதைன நா+கC

எ/தி

( சாியாக வத. இதைன நா8கC

இGவளE உணE ேவ-ெம7 கண

ேபா+டாக9.

அவக9 ேபா+ட கண ைக ெமLFH ஆேமாதிதா9. எ லா &லபமாக
.

ேதாறிய அவகC
அ-த நா+காைலயி

றப+ட. நா8கC

ப கி தைலைமயி

ஒ#வித உ:சாக  இ ைல. அ4ேபா- அவக9

றப+டன. அத இடதி:  டாஸ3

நா

அத நீட நா8 ேகா=F

 இைடேய59ள பாைதயி வழியாக

ைற ப பிரயாண ெச8தி# கிற. அ4 இைள இ#த ப

அேத பாைதயி

அத ேவைலயி

ம7பF5 பிரயாண ெச8வ கசபாக இ#த. அத உ9ள
ஊறவி ைல. ம:ற நா8களி உ9ளJகC அGவாேற

இ#தன. திய நா8க9 ம#- கிடதன. பைழய நா8கC
எஜமானகளிடதி

நபி ைக ஏ:படவி ைல.

அத மனிதகைள5, மJைகைய5 நபி ேவைல ெச8ய

உணத. எபF காாிய ெச8வெதேற அவகC
அ3பவதா

அவ:றி

Fயா எ7 ப

 ெதாியவி ைல.

அவக9 க:7 ெகா9ளE மா+டாக9 எப நா+க9 ெச ல(

ெச ல ெதளிவாயி:7. அவகளிட ஒ/Jேகா க+-பாேடா கிைடயா; எைத5

ெமவாக( ெச8தாக9.

காமி-வதிேலேய அவக9 பாதி இரைவ கழிதாக9.

காைம கைல றப-வத:

வFயி

காைல ேநரதி

சாமாகைள ஒ/Jகி லாம

அ-

வதா

பாதி ேபா8வி-.

அவக9 பல தடைவ

வFைய நி7தி( சாிவி/ சாமாகைள மீ- மீ- ந
ேவFயி#த. சில நா+க9 அவக9 ப ைம

ெச8யவி ைல. இ3 சில நா+களி
Fயவி ைல. நா8கC

அவகளா

Uட பிரயாண

பிரயாணைத ெதாடJகேவ

ேவFய உணைவ ப:றி கண கி+ட ெபா/

அவக9 தின  பிரயாண ெச8வதாக எதிபாத ரதி
ஒ#நாC அவகளா
அதனா

நா8கC

ெச ல

Fயவி ைல.

பாதி

ேம

ேவFய உணE &#Jகிவி+ட. ெதாட கதி

உணைவ அதிகமாக ெகா- தீவி+டாக9. வயி:7

உணைவ ெகா- க

உணE

அ- க

Fயாத நிைலைம5 பினா

ைற திய நா8கC

நா8கC

 ேபாதிய

வத. அத பிரேதச

 பழ கமி ைல. அைவகC

எேபா

அடJகாபசி. அ4ேபான எHகிேமா நா8க9 ெமவாக இ/பைத கவழ கமாக அJ

நா8கC

ெகா-

தீமானிதா. அத அளைவேபா

 உணவி அளE ேபாதாெத7 ஹா

இர- மடJ

உணைவ அவ
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ெகா-தா. நா8கC
அழகிய ககளி

இ3 அதிகமாக ெகா-

பF ெமLFH த

நீ ெப#க ெக%சினா9. ேம4 ேம4 ெகா- க அவ ஒ

ெகா9ளாதேபா அவேள மீகைள தி#+-தனமாக எ- வ நா8கC
ேபா+டா9. ப

அைவகC

 எHகிேமா நா8கC

ேவFய ஓ8E. பிரயாண ெமவாக நடதா4 வFயி

அதிகமாக இ#ததா
பிற

 ேவFய அதிக உணவ ல;

உணைவ



பார

நா8க9 அைத இ/, உ9ள ச திைய5 இழவி+டன.

ைற க ேவFய நிைலைம வத. நா8கC கான உணவி

பாதி தீவி+ட. பிரயாணதி

கா பாகதா

Fதி# கிற. இைத ஹா

ஒ#நா9 திXெர7 க-பிFதா. பண ெகா-ேதா அ ல ேவ7 வைகயிேலா

நா8கC

ெகா-

உணE வாJகE வழியி ைல. அதனா

 உணவி அளவி

வழ கமாக அைனவ#

பாதிையதா அவ நா8கC

ெகா- கலானா. அேத சமயதி

பிரயாண காலைத5 அதிகப-தினா.

அவ சேகாதாி5, சாலஸு அவ3ைடய ஏ:பா+ைட ஆேமாதிதாக9. &ைம

அதிகமாக இ#ததா4, அவகCைடய அ3பவ

ைறவா4 இத ஏ:பா+F

ஏமா:றேம உடாயி:7. நா8கC

ைறப எளி; ஆனா

அைவகைள அதிக ேவகதி

அவகளா

விைரவி

பிரயாண ெச8யE

உணைவ

ஓ-பF ெச8வ

றபட

Fயாத காாிய. காைல ேநரதி

Fயவி ைலயாதலா , அவக9 பல மணி ேநர

Fயவி ைல. அவகC

நா8களிட ேவைல வாJகE

ெதாியவி ைல. தாJகC எபF ேவைல ெச8ய ேவ-ெமப ெதாியவி ைல.
தA

ட பAயாயி:7. த-மாறி த-மாறி அ காாியJக9 ெச8 அF கF

தடைனைய ெப:7 ெகாF#ததாயி3 ேவைல ஒ/Jகாக( ெச8 வத.

அத ேதா9ப+ைட தி#கி ேபா8 வி+டத லவா? அத: ( சிகி(ைச5
நட கவி ைல ; ஓ8E கிைட கவி ைல. அதனா

வA அதிகமாகி ெபாி

:ற. அத நிைலைம ேமாசமாகி ெகாேட வதா
அைத &ழ பா கியா
நா8கC

ஹா

&+- ெகா7வி+டா. திய நா8களான ெவளிநா+-

எHகிேமா நா8கC

ெகா-

 அத உணைவ ெகா-தாேல பசி

அடJகா. அபFயி# க, அத உணவி அளE பாதியாக

அைவகெள லா பசி தாJகாம
கைண RF:7.

கைடசியி

ைறததா ,

இறதன. நிQபE-லா நா8

+ைடேராம உைடய R7 நா8கC பிற

தA

இறதன.

கலபின நா8க9 இர- ெகா%ச நா9 உயிைரபிF ெகாF#தன. பிற

ேம4 அைவகC இறதன.
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ெதபிேதச ம களான அத R7 ேபாிடதி4 இ#த ெமைம5, நய 

இத: 9 மைறவி+டன. ஆ F பயணதி ேமA#த ஆவ  உ:சாக 

ேபா8வி+டன. அத பிரயாண அவகCைடய ச தி

மீறியதாக இ#த.

நா8கC காக இர கப+- அ/வைத ெமLFH நி7தி வி+டா9. த3ைடய

நிைலைம காக அ/வத: , கணவ3ட3, தபி5ட3 ச(சரவி+ெகா9வத: ேம அவC

அவகC

( சாியாக இ#த. சைடயி+- ெகா9வதி

Fயாததா ,

( சAேப ஏ:படவி ைல. நிைலைமைய( சமாளி க

அவகC

ம+-

ேகாப , எாி(ச4 அதிகமாகி ெகாேட வதன. பனிபாைதயி

சிரமப+- ேவைல ெச8வதா4, பல பJகைள அ3பவிபதா4 ஏ:ப-கிற

தனிெபா7ைம அவகC

ஏ:படவி ைல. அபFப+ட ெபா7ைம அவகளிட

ெகா%சJUட இ ைல. அவக9 உடபி

ேநாE. அதனா

ேநாE; எ4பி

ேநாE; உ9ளதி4

அவக9 காரேதா- ேபசலானாக9. காைல

க-%ெசா:கேள அவக9 வாயி

வதன.

த

இரE வைரயி

ெமLFH சதப ெகா-த ேபாெத லா சாலஸு ஹா4 ச(சரவி+-

ெகாடன. ஒGெவா#வ3 தாேன அதிகமான ேவைல ெச8வதாக க#தினா.

இத க#ைத ஒGெவா# சமயதி4 ெவளியிட அவக9 இர- ேப#
தயJகவி ைல. ெமLFH சில ேவைளகளி

கணவேனா-, சில ேவைளகளி

தபிேயா- க+சி ேசதா9. அத விைளவாக ஓயாத

R+-வத:

யா விற

-ப கலவர. தீ

ெவ+F வ#வ எப ப:றி வா

வாத ெதாடJ .

அ சாலைஸ5 ஹாைல5 ெபா7த விஷய எறா4, அ அவகேளாFயா.

-பைத( ேசத தைத, தா8, மாம, ைமன, உ:றா,

உறவின எ ேலாைர5 சதி

இ/ வி-. ஆயிர கண கான ைம கC

அபா49ளவகC, ெசேபானவகC Uட தப மா+டாக9. தீ R+ட
நாைல

(சிகைள ெவ+F வ#வத:  கைலைய ப:றிய ஹாA

அபிபிராயJகC
நாடகJகC

 அ ல அவ3ைடய தா8மாம எ/திய சRக

 என சபதெம7 யாரா4 ெதாி ெகா9ளேவ

இ#தா4, விவாத அவ:ைறெய லா சா-; சாலL அரசிய

ெவ7 கC சதி

வ#. Q கா பிரேதசதி

Fயா.

வி#

தீ R+- விஷயதி

சாலL தJைக ேகா9 R+-வைதப:றி ேப&வத:  என
ெபா#தமி# கிறெத7 ெமLFஸு

 தா ெதாி5. அவ9 அைத ப:றி

த உ9ளதிேல ெசறி கிடத க# கைளெய லா ெவளிேய
ெகா+Fவி+டா9; அேத சமயதி

த கணவனி

-பதி

கா\பFயான ஒ#சில வி#பதகாத தைமகைள ப:றி5

ம+-

றிபி+டா9.
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இபF( ச(சரEதா நட

அFத ேபால கிட
ெமLFஸு

; தீைய யா# R+டமா+டாக9. Uடார பாதி

. நா8க9 வயி7 வா-.

 தா ெப எகிற

ைறயி

ஒ# தனி

ைற5 இ#த.

அவ9 அழ  ெமைம5 வா8தவ9; இவைர அவைள எ ேலா# அட3

தனி(ச4ைக5ட3 நடதினாக9. இெபா/ அவCைடய கணவ3 தபி5

நடதிய அத:

அவC

ெபைம

:றி4 மாறாக இ#த. தனா

( சகஜ. அைத

இயலா எ7 U7வ

றி இெபா/ அவக9

ைற Uறினாக9.

 தனி5ாிைமயான அத இய ைபப:றி அவக9 கF கேவ

அவகCைடய வா< ைகைய( சகி க

Fயாத நரகமா கினா9. அவC

இெபா/ெத லா நா8கைள ப:றி அ3தாபேம கிைடயா. அவ9 மிகE

கைளேபானதா , வFயி

ஏறி( ெச ல ேவ-ெம7 வ:7தினா9.

அவ9 அழ  ெமைம5 வா8தவ9தா; இ#தா4, அவ9 2:றி#ப
இராத

ஆயி:ேற! இைள, ப+FனியாகE கிட

வFயி

T+Fயவாேற கீேழ விழலாயின; கைடசியி

 நா8கC

வFயி49ள &ைமேய அதிக. சில நா+க9 அவ9 வFயி

ெசறா9. நா8க9

வFேய நி7வி+ட.

ெமLFைஸ கீேழ இறJகி நட வ#மா7 சாலஸு ஹா4 பல வைகயாக
ேவF ெகாடாக9. அவேளா அ/ ெகா-, அவக9 தைன

ெகா-ைமயாக நடவைத எ-(ெசா A கடEளிடேத
ெகா-மி#தா9.

ைறயி+-

ஒ#தடைவ அவைள வFயிA# பலவதமாக கீேழ இற கிவி+டாக9.
ஆனா

ெச ல

ம7பF5 அவக9 அGவா7 ெச8யவி ைல. பிFவாத பிF
ழைத ேபா

அவ9 ேவ-ெமேற கடயிடJகளி

ெகா- ெநாடலானா9; பிற

நட க

Fயாதெத7 பாைதயி



காைல இF
உ+கா

வி+டா9. அவக9 அவைள கவனியாதவக9 ேபால( ெசறாக9. அைத

க- அவ9 அைசயேவ இ ைல. R7 ைம

ர ேபான பிற

அவக9

வFைய நி7தி( சாமாகைளெய லா இற கிைவவி+- ெவ7

வFேயா- அவளிட தி#பி வதாக9; அவைள வAய  கி வFயிேல
ைவ ெகா- ேபானாக9.

தாJக9 ப-கிற அவHைதயி மி தியா

அவக9 நா8களி பைத

ப:றி க#தேவயி ைல. சிரமJகைள( சகி திைமயைடய ேவ- எப

ஹாA ெகா9ைக. அத ெகா9ைகைய அவ ம:றவகC

 பிரேயாகிதா;
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சேகாதாி

, ைமன3

 அைத ேபாதி க ெதாடJகினா. அவகளிட

அதிேல அவ ெவ:றியைடயாம: ேபாகேவ நா8கC
க:பி கலானா. வழியிேல ஓாிடதி:

உணE

அைத த தFயி Rல

வ ேச#வத: 9 நா8கC

/வ தீவி+ட. ப A லாத கிழவ ஒ#வ

ேவFய

திைர ேதாைல

பனி க+FயிA+- உணவாக பதப-தி ைவதி#தா; ஹாA இ-பிேல

ேவ+ைட கதிேயா- ைணயாக கா+சியளித &ழ பா கிைய ெகா-தா
திைரேதாA

ெகா%ச ெகா-பதாக Uறினா. வயி7 வ:றி கிடத

திைரகளி ேதாைல எ- அவ ஆ7 மாதJகC

ப-தியி#தா. அ ேப#

னா

உணவா ேம அ லாம

தநாக Tசிய இ#- ேபால அத ேதா

ேதாறிய. நா8க9

9ேள ேபா8 வாகளாகE, சி7சி7 உேராம

பிாி சீரணி க

வ

சாியான உணவாகா.

அத3ட ம 4 க+F எபFேயா ெம7 வி/Jகின. ஆனா

வயி:7

ப

அ

%சJக9 ேபாலE

Fயாம: ேபானேதா- வயி:7வAைய5 உடா கி:7.

இதைன அவHைதகைள5 தாJகி ெகா-, ஏேதா கனEலகதிேல

ேபாவேபால ப ம:ற நா8கC
ெகாF#த; இ/ க

னா

த9ளாF த9ளாF( ெச7

Fதேபா இ/த; இ/ க

Fயாத ேபா நிலதி

வி/ கிடத. சா+ைடயF5, தFயF5தா அைத மீ- எழ( ெச8தன.

உேராம அடத அத உடபிA#த பளபள க+- மைறதன. உேராம

சைடயாக ெதாJகிய. ஹாA தFயFப+- காயமான இடJகளி

உல கிடத. தைசநாக9 நA

ரத ஒ/கி

F(& வி/த கயி7க9 ேபாலாகிவி+டன.

உடபிA#த சைதப:7 மைறெதாழித. ேதா

&#Jகி பல இடJகளி

மFதி#த. உடபி49ள எ4கெள லா &#Jகிய ேதா4 கFயி

நறாக

ெதாிதன. பாபவக9 உ9ளேம உைட ேபா பFயாக ப கா+சியளித;
ஆனா

அத உ9ள ம+- உைட ேபாகவி ைல. அத உ9ளதி

திைமைய( சிவ ேமலJகி காரேன கF கிறா.

ப கி நிைலைமைய ேபாலேவ ம:ற நா8களி நிைலைம5மி#த. அைவக9

ஊ ெச 4 எ4 U-களாக மாறிவி+டன. ப ைக5 ேச ஏ/ நா8க9

இ#தன. ெப#ப உழற அைவக9 சா+ைடS(&

ேபாயின. எJேக அF வி/ வA கிற மாதிாி அைவகC

 தFயF

மதமான

 தF

உண(சிதா ஏ:ப+ட. பாபனE ேக+பனE அGவாேற மதமாக

லனாயின. அைவகC

அைரஉயி Uட இ ைல; கா

உயி#

இ ைலெயனலா. அைவக9 எ4 R+ைடக9; உயிெபாறி மJகலாக
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ஊசலாF ெகாF#

அைவ வFயி

 எ4 R+ைடக9. ஏதாவ ஓாிடதி

தJ  ேபா

T+FயபFேய உயிர:றைவேபால வி/ கிடதன. அத

நிைலயிேலேய உயிெபாறி மJகி மைற வி- ேபால ேதாறிய. பிற

சா+ைடயFேயா தFயFேயா வி/ேபா அதெபாறி ெகா%ச அைச
ேமெல/; நா8க9 த+- த-மாறி எ/ நி7 த9ளாF த9ளாF
ந ல &பாவ ைடய பி Aயி இ7தி நா9 வத. அ ஓாிடதி
எ/தி# க

ெச 4.

கீேழ வி/த;

Fயவி ைல. &ழ பா கிைய வி:7வி+டதா ,

பிற

அதனா

ஹா

ேகாடாிைய எ- அத தைலயி ேம

தா கினா; பிணமான பி Aைய

பிற தா வFயிA# அவி< ஒ#றமாக இ/ெதறிதா. ப இைத

பாத; ம:ற நா8கC பாதன. இேத கதி தJகC

விைரவி

ேநர

ேபாகிறெத7 அைவக9 உண ெகாடன. அ-த நா9 Uனாவி வா< ைக
FE:ற. மீதி ஐ நா8களி#தன. நிைலைம மிக ேமாசமாகி வி+டபFயா ,

7தேவா அ(&7தேவா ேஜாவி:  திராணியி ைல. ெநாFயா8ேபான

ப

 தீயைவ நிைன க உண(சிேய இ ைல. ஒ:ைற க ேசாெல H

ஒ/Jகாக வFயி/ க இ3

யறெதறா4 உடபிேல வ4விைமயா

 கப+ட. பனி காலதிேல இத

ைற X அதிகமாக பிரயாண

ெச8யவி ைல. எனேவ, அ ச:7 - காக இ#த. அதனாேலேய அத:
அதிகமாக அF கிைடத. ப இ3 தைலைம பதவியிேலேய

னா

ெசற; எறா4 அ ம:ற நா8க9 ஒ/Jகாக ேவைல ெச8ய ேவ-ெமபதி

கா களா

கவன ெச4தவி ைல. பலSனதா

அத பாைவ மJகி:7.

பாைதைய ெதா+- பா ெகாேட அ ெசற.

வசதகால அழகாக கா+சியளித. ஆனா , அத அழைக மனித இனைத(

ேசத Rவ# அறியவி ைல ; நா8கC அறி ெகா9ளவி ைல. ஒGெவா#

நா+காைலயி4 கதிரவ
ெதாடJகினா; மாைலயி

ேபாயி:7. காைலயி
வைரயி

த

நாைளவிட( ச:7

னதாகேவ உதி க

அவ மைற5Jகால  பித9ளி ெகாேட

R7 மணி ேக விFேபா . இரவிேல ஒப மணி

அதி ஒளி பரவியி#த. நீF#

 நா9

/வ பகலவனி

ெபா:கிரணJக9 &டவி+டன. பனி காலதி பயJகர ெமௗன கைல, திய

உயிேதா7 வசததி ெம ெலாA எ/த. வா<வி எ களி

ெபாதி9ள எ லா நிலப திகளிA# இதெம ெலாA கிளபி:7.

உைறபனி RFய பல நீட மாதJகளாக அைசவிறி உயிர:றைவ ேபால கிடத
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எ லா பிராணிகளிடமி# தாவரJகளிடமி# இத ஒA எ/த. ைப

மரJகளி

மீ- உயி(ச ேமெல/பி திய உயி தத. வி ேலா ,

ஆHெப

தAய பனிபிரேதச மரJக9 திய அ#கைள5,

ைககைள5

தாJகி நிறன. தகC, திரா+ைச ெகாFகC தியெதா# ப&ைம ேபாதன.
இரா காலJகளிேல பா(ைசக9 அரவமி+டன. பக

ேவைளகளிேல ஊவனE,

நகவனE @ாிய ஒளியிேல நடமாFன. ெகௗதாாிக9 உரத

மரJெகாதிக9 ெகாேதாைச கானகதி

ர

ெகா- Uவின ;

எ/த. அணி க9 கீ(சி+டன.

பறைவக9 பாFன. ெத:கிA# ேகாண வFவாக வத கா+-தாரா களி
Uேவாைச வானிேல மிதத.

மைல(சாிEகளிேல மீ- சி:ற#விக9 பாய ெதாடJகின; க\

 ெதாியாத

அத அ#விகளி இனிைச ெம ல வத. பனி க+Fயி

க+-- கிடத

பனி க+Fயி அFபாகைத அ தகத; கதிரவ ேம

பாகைத தகதா.

Q கா[1] ஆ7 இெபா/ அத க+ைட உைடெதறிய
பனிபரபி

டJக9 ஆ:றி

யற.

மித ெசறன. ெம Aய அரவெம/

இளJகா:றிWேட ெபாெனாளி ெபாJ  பகலவ3ைடய உதவியா

விழி:ெற/த திய உயி வா< ைகயி Fபி மதியிேல அத இ#

ஆடவகC ஒ# மJைக5 சாைவ ேநா கி(ெச 4 வழிேபா கக9 ேபால

த9ளாF த9ளாF( ெசறன.

நா8க9 ஒGெவாறாக த-மாறி விழE, ெமLFH லபி ெகா- வFயி
வரE, ஹா

Sணாக( சபி ெகாF# கE, சாலL ககளி

நீவFயE அவக9 த+-த-மாறி ெவ9ளா:றி

கவாரதி

ஜா

தாட ேபா+F#த Uடாரைத அைடதன. அF ெகா ல ப+டைவ

ேபால நா8க9 வி/தன. ெமLFH ககைள ைட ெகா- ஜா

தாடைன ேநா கினா9. ஒ# மரF ேம

அம# ேபா கா க9 மட க

Fயாம

சாலH ெமவாக அமதா.

வAெய-தன. ஹா தா ேபச

ெதாடJகினா. ஜா தாட த ேகாடாி

ஒ# ைகபிF ெச8

F ெகாF#தா. ேவைல ெச8 ெகாேட அவ ஹாA ேப(ைச(

ெசவியி

வாJகி ெகாடா; ஒ# வாைத இர- வாைதகளி

பதி

ெகா-தா; அவ3ைடய ஆேலாசைனைய ேக+டெபா/ அைத5 மிக(

&# கமாகேவ ெசானா. ஹாைலேபாற ம களி இய ைப அவ
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நகறிவா. தா U7கிற ஆேலாசைன ஏ:7 ெகா9ளபட மா+டா எற
நி(சயேதாேடேய அவ ேபசினா.

அFபாக உ#கி இளகி ெகாF#

 பனி க+Fயி ேம

பிரயாண ெச8வ

இபFதா ெசானாக9; பாைதயி

பF9ள பனி க+Fயி அFபாக

ஆப எ7 தாட எ(சாி ைக ெச8தா. அைத ேக+ட ஹா , அJேக5
இளகி தள ெகாF# கிற. அதனா

இேபா பிரயாண ெச8யாம

இ#பதா ந ல எறாக9; ெவ9ளா:ைற அைடய

ஆனா

Fயா எறாக9.

இேதா நாJக9 ெவ9ளா7 வ ேசவி+ேடா" எ7 ெவ:றி(

ெச# ேகா- வாைதயாFனா.

"அவக9 ெசானதா சாியான ேயாசைன. ஆ:றி ேம

பFதி#த

பனி க+Fயி அFபாக எத கணதி4 இளகி தணீாி
அF +டாளாக இ#தா

தா இத( சமயதி

/கிவிடலா.

பிரயாண ெச8வா. நா

ெவளிபைடயாக( ெசா 4கிேற, அலாHகாவி49ள அதைன தJக 

கிைடபதானா4 நா இேபா பயண ெதாடJக மா+ேட" எ7 தாட
பதி

Uறினா.

"ஏெனறா

நீ அபF

+டா9 அ ல, அபFதாேன? எறா ஹா .

இ#தா4 நாJக9 டாஸ ேபாகதா ேபாகிேறா."
ஹா

சா+ைடைய எ-தா. 'ப , எ/ எ/ , ம= ம=, றப-."

தாட ேகாடாிபிFைய( ெச க ெதாடJகினா.
+டா9தனதி:  இைடேய

+டாC

 அவ3ைடய

7 கி-வ Sேவைல எ7 அவ3

ெதாி5. உலகதிேல இர- R7



+டா9க9 அதிகமாக இ#பதனாேலா

ைறவாக இ#பதனாேலா ஒ7 மாறிவிட ேபாவதி ைல எப அவ3

ெதாி5.



ஹாA ஆைணைய ேக+- நா8க9 உடேன எ/தி# கவி ைல. அேபா

அைவகளி#த நிைலைமயி

அF ெகா-தா அவ:ைற எ/ப

F5.

சா+ைட பளீ பளீெர7 அJ மிJ மாக த ெகா-ெதாழிைல நடதி:7. ஜா

தாட உத+ைட கFதா.

பிப:றிய. வA ெபா7 காம

தA

ேசாெல H எ/ நிற. X அைத

கதி ெகா- ேஜா அத பிற

எ/த.

80

எ/ நி:க ப ெப# ய:சி ெச8தத. பாதி எ/த நிைலயி

அபFேய வி/வி+ட. Rறாவ

ய:சியி

அ இ# ைற

அ எபFேயா எ/த. ப

எ/ நி:க

யலேவ இ ைல. அ ப-த இடதிேலேய அைசவ:7 கிடத.

எ/ நி:க

யலE இ ைல. தாட பல

சா+ைட பளீ பளீெர7 மீ- மீ- உடபி
ேபசவி ைல. அவ ககளி

ைற ேபச வாெய-தா; ஆனா

கணீ தபி:7, சா+ைடயF ேம4 ெதாட

விழேவ என ெச8வெத7 தீமான ெச8ய
அJ மிJ  நட கலானா.
ப எ/திராம

தா கி:7. ப கதEமி ைல;

கிடத. இதா

த

Fயாம

அவ எ/

தடைவ. அதனா

ஹா4

ேகாப

ெபாJகி ெகா- வத. அவ சா+ைடைய எறிவி+- தFைய எ-தா.

ெகா-ைமயாக தFயF ெபாழிதேபாதி4 ப எ/ நி:க ம7த. ம:ற

நா8கைள ேபாலேவ அத:  எ/ நி:க( ச தியி ைல. ஆனா

அைவ

எபFேயா ெப# ய:சி ெச8 எ/ நிறன. எ/வதி ைலெயேற ப

உ7தியாக இ#த. வரேபாகிற ேபராபைத அ ஒ#வா7 உண ெகாட.

ஆ:றி ேமேலயி#த பனிபாைதைய வி+- கைரைய வதேபாேத இத
உண(சி அத:

ந

ஏ:ப+ட; அ இ3 நிைலதி#த. அ7 பயண

ெச8தேபா த கா கC கFயிேல பனி க+F உ#கி இள வைத அ கட.
அதனா

ேம:ெகா- அத பாைதயி

ேபானா

விைரவி

ஆப ேந#

எ7 அ ெதாி ெகாட ேபா4. அ அைசய ம7த. இவைரயி

அ

அ3பவித யர மிக ெபாி. அத யரதி எ ைலயிேலேய தFயF அத:
அதிகமான வAைய தரவி ைல. தFயF ெதாட நடதேபா அத உயி

ேபாவ வ#வமாக இ#த. பிற
ப

உயிேபா  நிைலேய வவி+ட.

உணE மJகலாயி:7. எJேக அF வி/கிற ேபா

அத: ப+ட. வA

எகிற உண(சி5 மைறய ெதாடJகிய. ல உண(சிேய மJகலாயி:7.

உடபி ேம

தF ேமாவ ேபால ம+- ெசவியி

உட த3ைடயத ல, அ எJேகா கிட
அத:
பிற

உண(சி5டாயி:7.

ஓைச வி/த. அத

 ேவ7 உட எ7, இGவா7

திXெர7 யா# எதிபாராதவிதமாக ஜாதாட ஏேதா ஒ# விலJ

ேபால கதி ெகா- ஹாாி ேம

மரதினா

ேமாடவைன ேபா

பா8தா. அF சா8 வி/கிற

ஹா

பினா

சா8தா. ெமLFH

அலறினா9. நீ வF5 ககைள ைட ெகா- சாலH அமதி#தா;

கா களி

ஏ:ப+F#த பிFபா

அவ எ/தி# கவி ைல.
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ப ைக மைற ெகா- நிற ஜா தாட த39ேள ெபாJகி
7கிற ேகாபைத அட க

கைடசியி
அFதா

ய7 ெகாF#தா.

ஒ#வா7 சமாளி ெகா- அவ, "இத நாைய ம7பF5

உைன ெகா7 தீ வி-ேவ" எ7 Uவினா.

ஹாA வாயிA# ரத கசித. அைத ைட ெகா- அவ, அ
எ3ைடய நா8. அைதவி+- விலகிேபா; இ லாவி+டா

வாJகிவி-ேவ. நா இெபா/ டாஸ3

உைன பA

 றபட ேவ-" எறா.

ப ைகவி+- தாட வில வதாக காேணா. ஹா

தன ேவ+ைட கதிைய

உ#வினா. ெமLFH அலறினா9; Sறி+டா9; சிாிதா9; ேப8பிFதவ9

ேபால ேதாறினா9. ஜா தாட ேகாடாி பிFயா

ஹாA ைககளி ேம

த+Fனா. ஹாA ைகயிA#த கதி கீேழ வி/த. அைத அவ எ- க
யறேபா மீ- தாட

ளிகளி ேம

அFதா. பிற

அவேன

கதிைய எ- ப கி திராHவாகைள அ7ெதறிதா.
அெபா/தி#த நிைலயி

த தம ைகைய ைககளா
ேவFயி#த.
ஆதலா

ஹா

சைட

 தயாராக இ ைல. ேம4 அவ

தாJகி ெகா- அவைள கவனி க

:7யிரா8 கிட

ப

 வFயி/ க இனி பயபடா.

அைத வி+-வி+- Rவ# றபடலாயின. ஆ:றி ேம

பனிபாைதயி

வF ெசற. ப தைலைய  கிபாத.

தைலைமபதவியி

ைப ெசற; அத பினா

ேஜாE X

படதி#த

 ெசறன;

நாகாவதாக( ெசற ேசாெல H. ெநF ெகா- த-மாறி ெகா-

அைவ எ+- ைவதன. ெமLFH வFயி

ெச4தினா; சாலH வFயி பினா
அவகைள ப பா ெகாF#

தடவிபாதா. ஏதாவ எ4

எ4 ஒ7

அமதி#தா9. ஹா

வFைய(

இடறி இடறி(ெசறா.

 ேபா, தாட அத உடைப

றிதி# கிறதாெவ7 அவ ஆரா8தா.

றியவி ைல; காயJக9தா நிைறய இ#தன. ப+Fனியா

#பாக இைள கிடத.
கா ைம

ரதிேல வF க\

 லனாயி:7. பனி க+Fகளி ேம

ப

அ
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ஊ ெச 4வைத ப கவனித தாட3 பாதா. வFயி பிப தி
ழியி

இறJகிய ேபா

பனியினFயி

திXெர7 மைறத; அேத சமயதி

மைறதா. ெமLFH Sறி+- அலறிய

ர

ஹா4

ேக+ட. சாலH

தி#பி தபி ஓட காெல- ைவதா. ஆனா , அத( சமயதி

ெப#ப தியான பனி க+Fபர ஆ:7

வFேயா-, நா8கேளா- Rவ# ஆ:றி

பனிபாைதயிேல அத இடதி

9ேள அமி<வி+ட.

அமி< மைறதாக9.

ஒ# ெபாிய உைடதா ேதா:றமளித.

ஜாதாட ப ைக பாதா; ப அவைன பாத.
'ஐேயா, பாவ" எறா தாட. ப அவ ைகைய அேபா- ந கி:7.
----------------

[1] இ Q கா பிரேதசதி

உடாவ.

உ9ள ஆ7; ெப A, YயிH எற ஆ7க9 ேச

-----

ெசற Fசபாிேல

6. மனிதப,
ளிாி ெகா-ைமயா

ஜா தாட3ைடய கா க9

உைற ேபா8 ேநா5:றன. ெவ9ளா:றி ேம:ப தி

 றப+ட அவ3ைடய

U+டாளிக9 அவைன அJேகேய வி+-(ெசறாக9. ஓ8E ெப:7 அவ
ணமைடய ேவ-ெமப அவகCைடய எண. ெவ9ளா:றி

ேம:ப தியிA# அ7 மரJகைள ஓடதி
அமரJகைள வி:க டாஸ3

ஏ:றி ெகா- அJேக வ பிற

ஓாிடதிேலேய ெச வாக9. ப ைக காபா:ற

வத சமயதி4 தாட ெகா%ச ெநாF ெகா- தானி#தா. ஆனா
ளி நீJகி ெவப ச:7 அதிகாி கேவ அவ

:றி4

வசதகாலதி நீட பக:ெபா/திேல ஆ:றி கைரயி

ணமைடதா.

ப- ெகா- ஓ-

தணீாி வனைப5, பறைவகளி கீதைத5, இய:ைகயி இனிைமைய5

ப ப#கி ெகாF#த. அதனா

ெப:ற.

அ மீ- த பைழய வAைமைய

Rவாயிர ைம க9 பிரயாண ெச8த பிற

கிைட

 ஓ8வி &கேம &க.

ேவைலெயா7மிறி ப &:றிதிாித. அத காயJக9 ஆறின; அத

தைசநாக9 ைடெத/தன; உடபிேல எ4ைப மைற( சைதப:7
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மி த. தாடேனா- ப
மரJகேளா- ஓட அJ

, Hகீ+-, நி  உ லாசமாக உலாவின. அ7

வ ேசத டாஸ3

 றபட தாட

தயாரா8 இ#தா. Hகீ+ எப அயலா நா+-( சிறிய நா8. அ ப கினிட
அேபா- பழக

வத. சாக ேபாவ ேபால கிடத ப அைத எதி

பய 7தவி ைல. ேநாயா

சில நா8கC

7கிற நா8கC

உ-. Tைன தன

உதவி ெச85 தைம ஒ#

+Fகைள நாவினா

ேபால, ெப நாயான Hகீ+ ப கி காயJகைள நாவினா
ஒGெவா# நாC ப தன காைல உணைவ

F

ந(கி( &தப-வ

ந கி( &தப-திய.

 சமயதி

Hகீ+ அதனிட

வ இத பணிைய( ெச85, தாட3ைடய உதவிைய எதிபாப
ேபாலேவ சில நா+களி

Hகீ+F உதவிைய5 ப எதிபா கலாயி:7. நி

ேவ+ைடநா8 இனைத( ேசத. அ க#ைம நிற வா8த. அத ககைள
பாதாேல அ மிக ந ல &பாவ ைடய நா8 எ7 ெதாி5. அE ப கினிட

அேபாF#த.

அத நா8க9 இர- தனிட ெபாறாைம ெகா9ளாதைத க- ப ஆ(சாிய
அைடத. ஜா தாடைனேபாலேவ அைவகC பரத மனபாைம5

அ உைடயனவாக ேதாறின. ப கி உடபிேல பல ஏற ஏற அத நா8க9
அத3ட பல வைகயாக விைளயாFன. தாட3 அத விைளயா+F

ேச

ெகா9Cவா. இGவாறாக பிணிெய லா தீ ப ஒ# திய வா< ைகைய

ெதாடJகலாயி:7.

த

ைறயாக இெபா/தா அத உ9ளதிேல ஆ<த

அ ேதாறிய. கதிரவ ஒளி ெகா%& சாடாகிளாராவி

மாளிைகயி

இ#தெபா/ அத:

நீதிபதி மி லாி

இதைகய அ பிற கவி ைல. நீதிபதியி

திரகேளா- உலாவி திாிதேபா, ேவ+ைட

( ெசற ேபா

U+டாளிகேளா- ேச ேவைல ெச8வ ேபாேற அ நட ெகாட.

நீதிபதியி ெபயகC

அ காபாள ேபாA#த. நீதிபதியி3ட3 அ ஒ#

வைகயான ெப#மித ந+ேப ெகாF#த. கா8(சலா8 கா5 காத

அவகளிட அத:

உடாகவி ைல. ப திபி எ7 U7பFயான

அGவளE ஆ<த அைப எ/ப ஜா தாட ேவFயி#த.

அவ அத உயிைர காபா:றினா. அேவ ஒ# விஷய. ேம4 அவ

எஜமானனாக இ# க எ லா வைககளி4 த தி ெப:றி#தா. தJக9

ெசாத காாியதி ெபா#+-, ஒ# கடைமயா8 க#தி5 ம:றவக9 தாJக9

ைவதி#

 நா8களி நலைத கவனிதாக9. ஆனா

தாட தன

ழைதகைள கவனிப ேபால, நா8கைள கவனிதா. அவ நா8கேளா-

உ:சாகமாகE, அபாகE வ ேப&வதி

தவறேவ மா+டா; அபF
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ேப&வதி

மி த மகி<(சி5 அைடதா. அவ தன ைககC கிைடேய ப கி

தைலைய ந

அ/திபிF ெகா- அத ேம

3 பி3 அைசதா-வா; அேத சமயதி

ேப&வா. அத ேப(சி

த தைலைய ைவ

ப ைக ைவவ ேபால

உ9ள அைப ப உண ெகாட. ைககளா

அ/தி அைண ெகாF#பதா4, ெச லமாக தி+F ேப&வதா4,

3 பி3 அைசதா-வதா4 ப மிகெபாிய உவைக அைடத. அத

ேப#வைகயா

அத உ9ளேம ெவF வி-ேமாெவ7 ேதாறிய.

அைணபிA# அவ வி+டEட அ தாவி எ/ நி: . அத வாயிேல

சிாிட

றி ேதா7. ககளிேல அத அ

/வ ெவளியா . அத

ர வைளயிேல ேப(ெசாAயாக உ#ெவ- காத அண(சிக9 த. அத

உண(சிெப# கா

அ அைசயாம

ஜா தாட, கடEேள! உன
பயப திேயா- U7வா.

நி7 ெகாF#

 ேபசதா

Fயவி ைல" எ7

தாட3ைடய ைகைய கFபைதேபால ப வாயினா
அைப ெவளியி-வத:

. அைத க-

ெகௗவிபிF

அைதேய அ சிறத வழியாக ெகாட. அ

நறாக கGவிபிFபதா

ைகயிேல ப

.

பதித ேபால அைடயாள ெதப-.

தாட தி+F ேப&வைத அவ3ைடய ெகா%சலாக ப க#திய ேபாலேவ,
ப கி இதைகய ேபாA கFைய தாட அத அபி அரவைணபாக
உண ெகாடா.

தாட அைத ெதா- ேபா, அ ல அத3ட ேப& ேபா அ
ெப#மகி<((சியிேல R<கிதிைளத ெதறா4, தாட இGவா7 தனிட

அ கா+ட ேவ- ெம7 அ நாடவி ைல. தாட3ைடய ைகயி

அFயிேல Hகீ+ தன R ைக ைவ ெகா-, ைகைய த9ளி த9ளி

காபி

. தைன தடவி ெகா- க ேவ-ெம7 அ அGவா7 ெச85.

தாட3ைடய

ழJகாA ேம

நி தன ெபாிய தைலைய ைவ ெகா9ள

ஆைசப-. ஆனா

ப இGவாெற லா ெச8யாம

பாதJகC

ஆவேலா-, ஆவேதா- மணி கண காக அ

தாடைன அேபா- பா ேபா:7வதி

ப-தி#
அதி

கவனி

அ#கி

ரதிேல த9ளி நி7

தி#தி அைட5. தாட3ைடய

. அபF ப- ெகா- அவ

கைதேய பா

; பா

ேதா7கிற ஒGேவா உண(சிைய5 மா7தைல5 மிக U
; சில ேவைளகளி

அவ3

 ப கதிேலா அ ல பினாேலா ச:7
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ரதி

ப- ெகா- அவ3ைடய உடபி ஒGேவா அைசைவ5

கவனி ெகாF#

.

இGவா7 ப மிக U அவைன கவனிபதா , தாட தானாகேவ பல

சமயJகளி

ெதாட ப

த தைலைய தி#பி அைத ேநா
 அவ3

அ9ள அத ககளி

வா. அGவளE ெந#Jகிய

 ஏ:ப+F#த. அவ ேநா

 ேபா ப கி

ெவளிப+- பிரகாசித ேபாலேவ, அவ3ைடய

உ9ள  அவ3ைடய ககளி

ெவளியாயி:7.

தாட தைன காபா:றியதிA# பல நா+க9 வைரயி

அவ தன

பாைவைய வி+- விலகியி#பைத ப வி#பவி ைல. Uடாரைதவி+- அவ

ெவளியி

றப+-ேபாவ

பிெதாடேத ெச 4. வட

த

தி#பி வ# வைரயி

பிரேதசதி:

ப அவைன

வததிA# பல எஜமானக9

அைதவி+- பிாிததா , எத எஜமான3 நிரதரமாக இ# கமா+டா எற
பய அத:

ஏ:ப+ட. ெபேரா +- பிரா&வாE, Hகா(& இனதவ3 த

வா< ைகயிA# பிாித ேபாலதாட3 பிாிவி-வாேனா எ7 அ
அ%சி:7. இரE ேநரJகளி4, கனவி4 இத அ(ச அைத [Fத. அத
ேவைளகளி

அ உற க கைல எ/ ெமவாக Uடாரதி:

ெச7 தாட R(&வி- சதைத உ:7 ேக+ .

அ#கி

வா< ைகைய பப- இத ெபாிய அ ஏ:ப+F#தேபாதி4 வட

பிரேதச அ3பவJக9 அத உ9ளதிேல எ/பிய TSக வா< ைகயி



உண(சி5 ேமேலாJகி நிற. Uைரயி கீ< தீய#கிேல வா<த வா< ைகயா

அத:

வி&வாச ஏ:ப+F#த. அேத சமயதி

ெகா-ைம5, ததிர 

கா+- வா< ைகயி

F ெகாF#தன. நாகாிகமைடத பல தைல ைறகளி

பபா+ைட ெகா-9ள ெத: பிரேதச நாயாக அைத க#வைத கா+F4
ஜாதாட வளத ெந#பி அ#ேக அமதி# க வ9ள கா+-

விலJகாகேவ அைத க#த ேவ-. தாடனிடதா ெகா-9ள ேபரபி

காரணமாக அவனிடதிA# எைத5 அ தி#டா. ஆனா

ேவெறா#

காமி ,

பிறாிடமி# எைத5 தி#-வத:

அ ஒ# கண  தயJகா. மிக ததிரமாக

பல நா8களி ப:க9 ப+- அத

கதி4 உடபி4 த/க9 இ#தன. ப

தி#-வதா

யா# அைத க-பிF கE

ேபாலேவ R கமாகE

Fயா.

ைனவிட சாமதியமாகE சைடயிடலாயி:7.
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Hகீ+-, நி  மிக ந ல &பாவ உைடயைவயாைகயா , அைவ சைடயிடா.
ேம4 அைவ5 ஜா தாட3ைடய நா8கேள. ஆனா

மி த ைதாிய , மிக

ந ல இனைத( ேசதமான நா8 எதிப+டா4 அ விைரவி

ப



பணி வி-. அபFயி லாவி+டா , அத உயி# ேக ஆபதா. ப சிறி

இர க கா+டா. ேகாைரப
ெகாF#த. சாகF க

7தF ஆ+சிைய அ ந

க:7

ைனத பி ஒ# விேராதிைய அ விடேவவிடா.

Hபி+H, ேபாeH நா8க9, தபா

நா8க9 ஆகியவ:றிடமி# அ நிைறய

க:7 ெகாF#த. அைர ைறயாக எைத5 வி+-விட Uடாெத7 அ

ெதாி ெகாF#த. தா ெவ ல ேவ- அ ல ேதா:க ேவ-.

இர க கா+-வ பலSன. ெகா-ைமயான கா+- வா< ைகயிேல இர க

எப இ லேவயி ைல. இர க ேதாறினா

அ அ(சதி அறி றியாக

ெகா9ளப-. அ சாவிேல ெகா- வ ேச
ெகா லப-த ; தின

. ெகா ல

அ ல

- இேவ விதி. அனாதிகாலமா8

அ ல தீனியாத

ஆைண ெச4 இத விதிைய அ பிப:றிய.

இத உடைலவிட அத TSக அ3பவ நீடதாக இ#த. அத நீட

இறதகாலைத ப நிக<காலட பிைணத. கடA

ஏ:றவ:றJகC,

ப#வ காலJகC மாறி மாறி வ#வ ேபால ப கி Rலமாக அத அனாதிகால
F தாளமி+- ெகாதளித. அகற மா, ெசறித உேராம,

ெவைமயான ேகாைரப

- இவ:7ட அ தாட வளத தீ க#கி

ப-தி#த. ஆனா , அத:  பினணியி

எதைனேயா வைகயான நா8களி

நிழ க9 நிறன. அவ:79 இைடெவ+- கC, ெகாFய ஓநா8கC இ#தன.
அவ:றி உண(சிக9 ப கி உ9ளைத உதின. அ உ\ உணைவ

அைவ &ைவதன; அ

F

 தணீைர அைவ விைழதன; அத3ட ேசத

கா:ைற ேமாப பிFதன; கா+F49ள ெகாFய விலJ க9 உடா
ஓைசகைள அத:
நடதின; அ ப-



அறிE7தின; அத மனைத( ெச4தின; ெசய கைள
 ேபா அத3டேன ப- உறJகின; அத3ட ேச

கனE கடன; அத கனவி கைதயா8 மாறின.
இத நிழ க9 ஆதி கேதா- அைத அைழதைமயா

நாளாக நாளாக மனித

இன , அத: ( ெச8ய ேவFய கடைமகC ப ைகவி+- மைறயலாயின.
கானகதி மதியிA# அைத ஒ#

ர

அைழத. மமமா8 ஒA, த
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உ9ளைத ஈத அத

ரைல ேக+  ேபாெத லா அ தீைய5 மிதிப+ட

தைரைய5 ற கணி வி+- கானகதி: 9ேள   &தலாயி:7. எJ

ெச வெதேற அத:  ெதாியா; ஏ ெச ல ேவ- எப ெதாியா.

அவ:ைற ப:றி ேக9வி5 எழவி ைல. கானகதி மதியிA# த மீ

ஏகாதிபதிய ெச4 அத

ரெலாைறேய ேக+ட. ஆனா ,

கானகதி: 9   அத மி#வான மைண5 ப&ைம இ#ைள5
அைட5ேதா7 அத:

ஜா தாட3ைடய நிைனE ேதா7. அவ

ேம49ள அபி வAைம அைத மீ- Uடாரதி:

இ/வி-.

தாடதா அைத க+Fைவதி#தா. அவைன தவிர ம:ற மனித இனைத

அ ெபா#+ப-தவி ைல. அத ப கமாக வ#கிற பிரயாணிக9 அதனிட

அ கா+டலா; அைத தடவி ெகா- கலா. ஆனா

இவ:ைறெய லா அ

மதி கவி ைல. மிக ஆவேதா- எவ# அைத அ\கினா

அ எ/ அபா

ெச7வி-. தாடனி U+டாளிகளான ஹாஸு, [+- பல

நா+கC

பிற

படகிேல தி#பி வதேபா அவகைள ப கெண-

பா கேவயி ைல; அவக9 தாட3

ேவFயவக9 எ7 ெதாித

பிற தா அவகைள ஓரளE சகி ெகாட; அவக9 ெகா-



படJகைள ஏ:7 ெகாட. அவகC தாடைன ேபாலேவ ம\

அ\ க; எளிய சிதைன5, ெதளிவான ேநா க  உைடயவக9. டாஸனி

உ9ள மர அ7 எதிர சாைல

 ப கதிேல ஓடைத( ெச4தி

நி7வத: 9 அவக9 ப ைக ப:றி5, அத இய ைப ப:றி5 அறி
ெகாடாக9; அதனா

அத3ட பழக

Hகீ+, நி ஆகிய நா8கேளா- ெந#Jகிபழ வேபால

ைனயவி ைல.

தாட மீ உ9ள அ ம+- ப கி உ9ளதிேல வள
ெகாேடயி#த. ேகாைடகாலதி

ஒ#வனா

தா ப கி

ஆைணயி+டா

பிரயாண ெச85ெபா/ அவ

கி ேம &ைம ஏ:ற F5. தாட

ப எைத5 ெச8ய தயாராக இ#

. ஓாிடதி

ெகா- வத

மரJகC காக கிைடத பணைத எ- ெகா- அவக9 டாஸைன வி+டனானாவி

உ(சியி

கவாரதி: ( ெசறாக9. ஒ#நா9 அவக9 ஒ#

நா8கேளா- அமதி#தாக9. அத உ(சியி ஒ#ற

உயரதி:

ப தி க#கி

றி

27 அF

ஒேர ெசJ தாக இ#த. ஜா தாட அத( ெசJ தான
உ+காதி#தா. அவ ேதாள#கி

ப நிற. தாட3

ஒ# விைளயா+டான எண உதித. அத எணைத பாிேசாதி



,
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அவ ஹாைஸ5, [+ைட5 தா ெச8ய ேபாவைத கவனி

பF

ெச8தா. ப ைக ேநா கி, த ைகைய Sசி, ஆ<த ப9ளைத கா+F, ப , அJேக
தி பா கலா' எ7 க+டைளயி+டா. அ-தகணதிேல அவ ப ைக

இ/ பிF நி7த ேவFயதாயி:7. அத பாதாளதி விளிபிேல

ப ைக த- நி7த அவ திணறி ெகாF#தா. ஹாஸு, [+-
ேச ெப# ய:சி ெச8 தாட3, ப

காபா:றினாக9.

ெகா%ச ேநர யாரா4 ேபச

 ப- ழியி

Fயவி ைல. பிற

எ7 Uறினா.

S< மFயாம

[+, "இபF5மா ெச85!"

தாட தைலைய ஆ+Fனா. 'இ ைல; இ அ:த ம+-மி ைல;

பயJகர தா. ப கி வி&வாசைத நிைனதா

உடாகிற" எறா அவ.
"அ ப கதி

இ#

 ெபா/ உ ேம

என

( சில சமயJகளி

பய

ைக ைவ கிற ேபவழி நா இ ைல ,

அபா" எ7 தீமானமாக Uறி ெகாேட ப ைகபா தைலைய ஆ+F
ெகாF#தா.

'அ நா3 இ ேலடா, அபா!" எ7 ஹாஸு Uறினா. [+ பயத
சாிேயெய7 அத ஆ-

Fவத: 9ளாகேவ ெவளியாயி:7. அவக9 ச கி9

சிF எ3 இடதி: ( ெசறி#தன. அJேக பா+ட எற தீயவ ஒ#

மபான கைடயிேல ஓ அபாவி5ட சைடயி+- ெகாF#தா.
தாட

7 கி+- சமாதானப-த

னJகா களி ேம

யறா. ஒ# Rைலயி

ப தன

தைலைய ைவ ப- தாடைனேய U

கவனி ெகாF#த. எதிபாராத விதமாக திXெர7 ப+ட தாட

ேம

ேமாதி அFதா. த-மாறி கீேழ விழ ேபானா தாட. ஆனா , ந ல

ேவைளயாக ஒ# கபைத பிF ெகா- அவ கீேழ விழாம
நிறா.

அJகி#தவக9 காதிேல, நா8

ைர



சமாளி

ரA ைல, சிம கஜைன ஒAத.

ப தாவி எ/ பா+டனி க/ைத ேநா கி பா8வைத5 அவக9 பாதன.
ப+ட த ைககைள நீ+F நாைய த- க

யறா. அத

ய:சியிேல அவ
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ம லா கீேழ வி/தா. ப அவ ேமேல ஏறி நிற. ைககளி4 க/தி4

மாறி மாறி அ கFத. அவ ெதாைட கிழி ேபாயி:7. அத: 9

அJகி#தவக9 எ ேலா#மாக( ேச ப ைக பிF இ/ ரதி

வி+டாக9. ரண ைவதிய ஒ#வ காயJகளிA# ரத ஒ/காதவா7

சிகி(ைச ாிதா. ப சீறி ெகா- உ7மி ெகா- மீ- மீ-
கைட

9ேள _ைழய

உ9ேள வராம

யற. பல தFகைள Sசி ெகா- த-ததா தா அ

நிற. &ரJக காரகளி U+ட ஒ7 உடேன அJேக

UFய. எஜமானைன தா கியதா தா ப ேகாபமைட ப+ட ேம
பா8த எ7, அத ேம

ப கி கீதி அ7

த

தவறி ைல எ7 U+டதி

ஓJகிய. அலாHகாவி

ப ைக ப:றி ேபசி ெகாடாக9.

தீமானிதாக9.

உ9ள ஒGெவா#

காமி4

அத ஆF இைல5தி காலதிேல தாட3ைடய உயிைர ப ேவெறா#
வைகயி

காபா:றிய. ேவக மிக அதிகமாகE9ள ஓ ஆ:7ப தியிேல ஒ#

நீட படைக( ெச4த ேவFயி#த. படகி

க+Fயி#த ஒ# கயி:ைற

பிF ெகா- ஹாஸு [+- தைரயி ேம

ெசறன. ப கதி49ள

மரJகேளா- கயி:ைற( ேச பிF படகி ேவகைத அவக9
யறாக9. தாட படகிA# ெகா- ஒ# கபி உதவியா

ஒ/Jகாக( ெச4தி ெகாF#தா. கைரயி

ெச8யேவ-ெம7 அவ உரத

ேநராகேவ ப கைரயி

அத:

ரA

வ#கிற U+டாளிக9 என
ஆப ேநர Uடாெத7

அவைனேய பா ெகா- நடத.

ஓாிடதிேல பல பாைறக9 கைறயிA# ஆ:7
நீம+டதி:

அைத

ெசா A ெகாF#தா. பட

நடவத. தாட3

கவைல ; அதனா

ைற க

ேமலாக நிறன. அதனா

9 #தி ெகா-

ஹாஸு [+- கயி:ைற

தளதிவி+- வி+டாக9. தாட த ைகயி49ள ேகாலா

படைக(

ெச4தினா. அத பாைறகைள கடத ஆ:7ெவ9ள மிக பயJகரமாக

பா8த. அத ப தி

கயி:றா

 பட

வத ஹாஸு [+- ம7பF5

அத ேவகைத க+-ப-த திXெர7

படகி ேவக ச+ெட7

யறன. அதனா

ைறயேவ தாட படகிA# ெவ9ளதி

வி/தா. ெவ9ளதி இ/ அதிேவகமாக உ9ள ப திைய அவ

அைடவி+டா. அத ப தியிேல நீதி உயிேரா- கைர ேச#வெதப

இயலாத காாிய.

ப ெவ9ளதிேல தாவிபா8த. ெகாதளி( &ழிேதா- ெவ9ளதிேல
27 கஜ நீதி அ தாடைன அைடத. தாட அத வாைல
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பிFதா. உடேன ப கைரைய ேநா கி த

/ பலேதா- நீதலாயி:7. ஆனா

கைரைய ேநா கி ெகா%ச ர ேபாவத: 9 ெவ9ள ெவ ர கீேழ அF(

ெசற. கீேழ ெகா%ச ரதிேல பலமான அரவ ேக+ட. அJேக பல பாைறக9

நீம+டதி:

ேமேல தைலைய நீ+F ெகாF#தன. அவ:றிேல ெவ9ள

ேவகமாக ேமாவதா

ெபாிய ஓைச எ/த. ெவ9ளைத எதி நீதி கைர

ேச#வெதப இயலாத காாியெம7 தாட க-ெகாடா. அதனா

அவ ஒ# பாைறைய பிF அத ேம

ஏற

யறா. ஆனா

Fயவி ைல. ெவ9ள அவைன ம:ெறா# பாைதயி

அைதபிF க

ேமாதி:7; பிற

ேவெறா#

பாைறயி4 சாF ேமெல லா காயப-திய. அத பாைற வ/ கலாக

இ#தா4 அைத எபFேயா பிF ெகா- தாட ப கி வாைல
வி+டா. சாF ேமா ெவ9ளதி சததி:
கைர

 ேபா, ேபா கைர

ேமலாக அவ

' எ7 க+டைளயி+டா.

ெவ9ள ப ைக அF ெகா- ேபாயி:7. ப கா
Fயவி ைல. அைத கைர

ரெல/பி, "ப ,

நீதி தாடைன அைடய

 ேபா மா7 தாட தி#பி தி#பி Uவேவ

ப அவ க+டைளைய பணிேவா- ஏ:7 ெகா- அவைன ஒ# ைற - கைடசி
ைறயா8 - ஏெற- பாவி+- கைரைய ேநா கி நீதி:7. ெவ9ள

பயJகரமாக ேமா இடைத அைடவத:

னா

அ கைரேயாரைத

ெந#Jகிவி+ட. ஹாஸு [+- அைதபிF இ/ கைரேய:றினாக9.
வ/ கலான பாைறைய பிF ெகா- அத ெவ9ளதிேல ெவ
Fயா எப அவகC

 ெதாி5. அதனா

ேநர நி:க

அவக9 தாட 3

ாிய கைரேயாரமாக ஓFனாக9. அJகி# ெகா- ப கி க/தி

கயி:ைற க+F அைத ஆ:7

நீட

9 ேபாக( ெச8தாக9. கயி:றி ஒ# _னிைய

அவக9 பிF ெகாடன. ப ெவ9ளதி

பிற

உதவி

நீதி தாடைன அைடதா

கயி:ைற பிF ெகாேட அவ3 நா5 கைர ேச விடலா. இத

எணேதா-தா அவக9 கயி:ைற ப கி க/தி

க+Fவி+டாக9. ப

அைத ாி ெகா- ைதாியமாக நீதி( ெசற. ஆனா , அ ஆ:றி
7 ேக ேநராக( ெச லாம

ச:7 கீ<ேநா கி( ெசறதா

ெவ9ள அைத

த9ளி ெகா- ேபான ேவகதி , அ தாடைன அைடய

ஆ:றிேல தாட3

Fயாம: ேபாயி:7.

ேநராக ப வதேபா அத:  தாட3



இைடயிேல பல கஜ ர இ#த. அJகி# ெவ9ளைத எதி நீதி

தாடைன அைடவெதப

Fயாத காாிய.

ஹாH உடேன கயி:ைற இ/தா. படைக இ/ப ேபால ப ைக5 இ/
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கைரேச க அவ

யறா. கயி:ைற இ/ பிF கேவ ெவ9ள ப ைக

அF ெகா- ேபாகாம

கைரைய ேநா கி த9ளிய. ஹாஸு [+-

ப ைக கைரேய:7வத: 9 அத:  பாதி உயி ேபா8வி+ட. அ
தணீைரெய லா ெவளிேய:றி அ ந
ப எ/ நி:க

ெவ9ளதி

&வாசி

ெனப ெதளிவாக ெதாித. எஜமான3ைடய

மிசார ேபா

மா7 அவக9 ெச8தாக9.

ய7 த-மாறி வி/த. தாட3ைடய

ெமவாக ேக+ட. அவ உயி#

Fதி#த

ர

ஆ:7

மறாF ெகாF# கிறா
ர

ப கி ெசவிகளி

  ெபாிய அதி(சிைய உடா கி:7. அ தாவி எ/

ஆ:றி எதிராக கைரயி

ஓF:7; க/தி

கயி:ேறா-

னா

ஆ:றி: 9

பா8த இடதி: ( ெச7 நிற. ஹாஸு [+- அைத பிெதாட

ேவகமாக வதாக9.

ம7பF5 அத க/திேல கயி:ைற க+Fனாக9. ப ெவ9ளதிேல பா8த.

இத தடைவ ஆ:றி

7 ேக ேநராக அ நீதி( ெச ல

யற.

னா

ஒ# ைற அ தவறிவி+ட. ம7 ைற தவ7மா? ஹாH கயி:ைற வி+-

ெகாேட இ#தா. [+ &#ைணயிA# கயி:ைற ஒ/Jகாக பிாிவி+டா.

ப நீதி நீதி தாட இ#
அவேனா- ஒேர ேந ேகா+F

மிடதி:

ேமலாகேவ சாியாக( ெசற.

இ#பைத க- ப மி த ேவகட

தாடைன ேநா கி ெவ9ளேதாேடேய ெசற. தாட3 அைத

கவனிதா. ெவ9ளதி ேவகதா

ப தாட ேமேலேய ேமாதி:7.

தாட பாைறைய வி+- வி+- ப கி க/ைத த இ# ைககளினா4
ேகா பிF ெகாடா. ஹாH ஒ# மரதி

அதனா

ப ைக5, தாடைன5 ெவ9ள கைரைய ேநா கி த9ளி:7.

R(&திணறி5 பாைறகளி ேம

ேமாதி5 நாயி ேம

நா5மாக ர- கைடசியாக தாட3 ப
தாடைன ஒ# ெபாிய மர க+ைடயி ேம
[+-

கயி:ைற( &:றிபிFதா.

3 பி3மாக ேவகமாக

பிறத ப ைக ப:றிதா

தA

மனித3 மனித ேம

 கைரைய அைடதன.

ற ப- க ைவ ஹாஸு,

4 கின. அவ3

கவனிதா. அ உயிர:ற ேபால

கிடத. அைத க- நி ஊைளயி+ட. Hகீ+ அத
ககைள5 நாவினா

ந 4ணE

ந கி:7. தாட3

கைத5, RFய

 பல இடJகளி

காயேம:ப+F#த. அவ:ைற ெபா#+ப-தாம

அவ ப கி உடைப

நறாக தடவிபாதா. அத விலா எ4க9 R7

ெமவாக ப &ய உணE ெப:ற. 'நா ெகா%ச நா+கC
ேபா+டாக ேவ-" எ7 தாட Uறினா.

றிதி#தன. பிற
இJேகேய

கா

றி ேபான விலா எ4க9
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ம7பF5 ஒ7UF ப நறாக பிரயாண ெச8ய UFய நிைலைமைய எ8
வைர அவக9 அJேகேய தJகினாக9.
அ-த மாாி காலதி

அவக9 டாஸனிA#தேபா ப ம:ேறா அாிய

காாியைத( சாதித. அத( ெசய

மி த கைழ தத. அதனா

Sர ெசறிததாக இ லாவிF3 ப



R7 U+டாளிகC மி த மகி<(சி

அைடதன. அத Rலமாக அவகCைடய ெந-Jகால ஆைச நிைறேவற

லாயி:7. &ரJக கனிகைள நாF யா# இவைரயி
ெச லவி ைல. அJேக ேபாவத:

அவகC

கிழ

அதனா

 பிரேதசதி: (

வசதி ஏ:ப+ட.

எ டராேடா உணEவி-தியிேல பல ேப ேபசி ெகாF# தாக9.
ஒGெவா#வ# தன
ேபசின. ப ைக

 பிFதமான நா8கைளப:றி ெவ வாக க<

றி அJேக ேப(ெச/த. தாட அைத ெபாி

ஆதாி ேபசலானா. அைர மணி ேநர இGவா7 ேபசி ெகாF#த பிற

ஒ#வ த3ைடய நா8 ஐ27 ராத

&ைமேயா- ச7

வFைய

இ/ ெகா- ேபா  எ7 Uறினா. ம:ெறா#வ த3ைடய நா8

அ727 ராத

&ைமைய இ/

த3ைடய நா8 எ/27 ராத

 எ7 ெப#ைம அFதா. ம:ெறா#வ

&ைமைய இ/

'ேச, இGவளEதானா? ஆயிர ராத

 எறா.

&ைமைய வFயி

ைவ நி7தினா

அைத இ/ ெகா- ேபா8வி-" எறா ஜா தாட.

"நி:  வFைய அ அைச நகதிவி-மா? ேம4 27 கஜதி:

ப

அத

வFைய இ/ ெகா- ேபா மா?" எ7 மேத5ஸ ேக+டா. அவ
'ெபானாஸா' ராஜா - அவ ெதா+டெத லா தJகமா . அவதா
த3ைடய நா8 எ/27 ராத

&ை◌ை◌மைய இ/

ஓ! நி:  வFைய அைச நகதி 27 கஜதி:

 எ7 Uறியவ.

இ/ ெகா-

ேபா8வி-" எ7 ஜா தாட அைமதியா8 Uறினா.
"அபFயா? ப அபF இ/ க

Fயாெத7 நா ஆயிர டால பதய

க+-கிேற. இேதா பண" எ7 மேத5ஸ எ ேலா# ேக+ பFயா8

நிதானமாக அ/த தி#தமாக( ெசானா; அGவா7 ெசா A ெகாேட ஒ#

சிறிய தJக9 R+ைடைய எ-

னா

ேபா+டா.
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யா# ேபசவி ைல. தாட ெசான ெவ7 கைததா. வாயி

ச:7 ேயாசியாம

அவ ேபசிவி+டா. ஆயிர ராத

இடவி+- நகதி ப இ/

அத பாரைத நிைன

வ லைமயி

அவ3

மா எ7 அவ3

 ேபாேத அவ3

வதவா7

&ைம உைடய வFைய

 ெதாியா. ஆயிர ராத க9!

 திகி

உடாயி:7. ப கி

/ நபி ைக உ-. அGவளE ெபாிய &ைமைய5 அ

 எ7 அவ பல தடைவ நிைனத உ-. ஆனா , அGவளE

நகதி இ/

ெபாிய பCைவ இ/ க ேவFய நிைலைம ஏ:ப- எ7 அவ எதிபாததி ைல. ப பனிெர-ேப ெமௗனமாக நி7 அவைன உ:7பா

ெகாF#தன. ேம4, அவனிடதிேல ஆயிர டாலக9 கிைடயா; ஹாH,

[+ ஆகிய இ#வாிட  கிைடயா.
“ஐப ராத

நிைறE9ள மாE R+ைடக9 இ#ப எ ச7

இ# கிறன. வF ெவளிேய நி:கிற. அதனா

வFயிேல

அைதப:றி இைட%ச

இ ைல" எ7 மேத5ஸ உைட ேபசினா.
தாட பதி

Uறவி ைல. அவ3

என ெசா வெத7 ெதாியவி ைல.

சிதனாச திைய இழ அைத ம7பF5 ெப7வத:
ஒGெவா#வ#ைடய

ய கிறவ ேபால அவ

கைத5 பாதா. மாHேடாட ராஜாவாகிய ஜி

ஓாிய எபவ தாட3

 பழைமயான ேதாழ. அவ அJேக நி:பைத

தாட கடா. அவைன பாத உடேன தாட3

உதயமாயி:7.
"என

என ெச8வெத7

ஆயிர டால கட ெகா-பாயா?" எ7 அவனிட ெமவாக

ேக+டா.

"க+டாய ெகா-ேப. உ3ைடய நா8 இத காாியைத ெச8ய

நபி ைக அதிக இ லாவி+டா4 உன காக ெகா- கிேற" எ7

ெசா Aவி+-, மேத5ஸ ைவத R+ைட

R+ைடைய ைவதா.

F5 எற

 ப கதிேல ஓாிய3 ஒ# ப#த

இத பதயைத பா க மபான கைடயிA#த அைனவ# Sதி

விைரதாக9. பல கைட காரகC, ம:றவகC அJேக UFனாக9.

அவகC

9ேள பதய க+ட ெதாடJகினாக9. ச7

வFைய( &:றி4
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கபளி உைட அணித 2:7 கண கான ம க9 நிறன. இர- மணி ேநரமாக

மேத5ஸ3ைடய ச7

வF ஆயிர ராத

நி7ெகாF#த. அத( சமயதி

&ைமேயா- Sதியி

ளி மிக அதிக. ெவபமானி

Tbயதி:  கீேழ அ7ப Fகிாி கா+Fய. அதனா

வFயி ச7

வ+ைடக9 நறாக இ7கிவிடேவ அவ:ைற( &:றி59ள பனி க+Fக9 நறாக
இ7கிவி+டன. அத வFைய ப கா

நகதேவ

க+Fனாக9. வFைய நகவெதறா

பனி க+FயிA# வ+ைடகைள

ேமேல எ-வி+ட பிறகா அ ல பனி க+Fயி
நகவதா எபைத ப:றி வா

Fயா எ7 பல பதய

பதி இ# கிற ேபாேத

வாத ஏ:ப+ட. பனி க+FகளிA#

வ+ைடகைள வி-வித பிற தா ப ைக வFயி

T+F அைத நகதி இ/ க(

ெச8ய ேவ- எ7 ஓாிய வாதாFனா. வ+ைடக9 பனி க+Fகளி

பதிதி#

 ேபாேத வFைய ெவளிேய:ற Uடா' எ7 மேத5ஸ

வ:7தினா. அJ

UFயி#த ம களி

சாபாகேவ தீபளிதாக9. அதனா

ப

ெப#பாைமேயா மேத5ஸ

நிைலைம அவ3

( சாதகமாயி:7.

எதிராக பதயபண  அதிகமாக ெதாடJகிய. ப ெவ:றியைட5

எ7 யா# நிைன கவி ைல. அதனா

அத சாபாக பதய ைவபவகC

இ ைல. மி த சேதகடேனேய தாட பதயதி
நா8க9 T+Fய அத( ச7

அவ3

"ஒ7

இறJகினா. ப

வFைய பாத அைத நகத

 ேதாறிய. மேத5ஸ3

Fயாெதேற

உ:சாக ெபாJகி ெகாF#த.

R7 - நா பதய ைவ கிேற. இ3 ஆயிர டால ைவ க நா

தயா - நீ என ெசா 4கிறா8?" எ7 அவ தாடைன ேக+டா.
தாட3ைடய சேதக ெவ+ட ெவளி(சமாக இ#த. அவ3

பிறவி+ட. ேதா விைய ப:றி க#தாம

அவ பதயதி

ைனயலானா. ஹாைஸ5, [+ைட5 அவ அ#கி

ேராச

வரவைழதா.

அவகளிட பண ெகா%சதா இ#த. Rவாிட  உ9ள பணைத( ேச

பா க இ#27 டாலக9 கிைடதன. அைவதா அவகCைடய Rலதன. ச:7
தயJகாம

ைவதா.
ச7

அதி

அவ:ைற பணய ைவதாக9. மேத5ஸ அ727 டால

வFயி

T+Fயி#த ப நா8கைள5 அவி<வி+- வி+- ப ைக

T+Fனாக9. அத:  உ:சாக ெபாJகி:7; ஜா தாட3 காக

ெபாியெதா# காாிய ெச8ய ேவ- எ7 எபFேயா அ உண

ெகாட. அத ேதா:றைத க- எ ேலா# க< ேபசினாக9. அத(
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சமயதி

அ ந ல க+-7திேயாF#த. அத உடபிேல அனாவசியமான

ஊைள(சைத ஓாிடதி4 கிைடயா. அத எைட இெபா/ 2:ைறப

ராத . அத எைடயிேல Sணாண ப தி ஒ# சிறி இ ைல. உட
7 ேகறிய தைசநாகC ச தி5 நிைறதி#தன. அத உடபி

உேராம ப+- ேபா

/வ

ெசறிதி#த

பளபளத. க/தி4 ேதா9களி4 பாதி சிAத

ேபால ேதாறிய உேராமவாிைசயிேல அத ச தி ெபாJகி வழிவ ேபால
காணப+ட. அகற மா, உ7தியான
த கவா7 ந

பாத பிற

அைமதி#தன. எஃ

ஒ7

ைறயலாயி:7.

னJகா கC அத உட



ேபாற அத தைசநாகைள ெதா+-

Rறாக இ#த பதய பண ஒ7

இரடாக

"எf7 டால விைல ெகா- இத நாைய நா வாJக தயா. பதயதி:
னாேலேய என

ெகா-Jக9" எ7 HU

வதா.

 ெப(' ராஜா விைல ேபச

தாட தைலைய அைச ப ைக வி:க ம7தா; பிற

ெசறா.

ப கி அ#கிேல

"நீ த9ளி நி:க ேவ\; அதா நியாய" எ7 மேத5ஸ

7 கி+டா.

U+ட ச:7 விலகி ெமௗனமாக நிற. பணய ைவ கிறவக9 ம+- ஒ7

இர- எ7 Sணாக Uவி ெகாF#தன. ப மிகE வAைம59ள நா8

எ7 எ ேலா# ஒ ெகாடாக9; இ#தா4. ஐப ராத
இ#பைத ெகாட வFைய இ/ப
பணய ைவ க வி#பவி ைல.

தாட ப கி அ#கி:ெச7

R+ைடக9

Fயாத காாிய எ7 அவக9 க#தி

ழJகாA+- அமதா. இர- ைககளா4

அத தைலைய பிF ெகா- அத கனேதா- கனைத ைவ

ெகாடா. வழ க ேபால அவ தைலையபிF ஆ+டவி ைல; ெச லமாக
தி+டEமி ைல. ஆனா

'எேம

உன

அட லவா? ப ,

அட லவா?" எ7 காேதா- காதாக ேக+டா. அைத ேக+ட

ஆவேதா- ப

\ \த.
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இைத அJ

அவகC

நிறவக9 ஆ(சாியேதா- கவனிதன. ஏேதா மதிர ஓவ

 ேதாறிய. தாட எ/ நிற ப அவ ைககைள

வாயினா: கGவிபிFத. பிற

ெமவாக ைகையவி+ட. இGவா7

ெமளனமாக அ த அைப ெவளிப-தி:7. பிற

நி7 ெகாடா.

தாட எ+ட த9ளி

"ப இனி நீ றபட ேவ-' எறா அவ.
திராHவாக9 ெக+Fயாக நிமி#பF ப

னா

ெச7, பிற

அவ:ைற தளரவி+ட. நி:  வFைய நகவத:

எ7 ப கF#த.

ெகா%ச

அதா ந ல

ைற

&:றி4 ஒேர நிசத. அத நிசதைத பிள ெகா- தாட 3ைடய

ஓJகி ஒAத. "ஜீ றப-."

வல ப கமாக தி#பி ஒ# ற திராHவாாி
ெகா- ப

னா

அைசதன. வ+ைடகளி

ேக+ட.

ம+- தன

ர

/ பலைத5

தாவி பா8த. வFயிA#த R+ைடக9 ச:7

இ7கியி#த பனி க+Fக9 உைட ெநா7J  அரவ

"ஹா" எ7 Uவினா தாட .
இெபா/ இட ப க திராHவாாி
னா

தன ச திைய( ெச4தி மீ- ப

தாவிபா8த. பனி க+Fக9 ேம4 ெநா7Jகின. ச7

வ+ைடக9

ேமெல/தன. இ7கிய பனி க+Fகைள வி+-வF இடெபயவி+ட.
UFயி#த ம க9 R(& விடாம

பாதி#தன.

"ம=, இ/" எ7 ேம4 Uவினா தாட.
பா கி ெவFேபால அவ3ைடய

அத உடைப

ர

ஓJகி ஒAத. ப

னா

பா8த.

7 கி நி7 அ ெப# ய:சி ெச8த. தைசநாக9

7 ேகறின; பளபளபான உேராமதி:கFயிேல அைவக9 உ#- திரடன.

ப கி அகற மா தைரேயா- தைரயாக பFத. கா க9 பரபரெவ7
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பனி

ச7

ஒ# கா

9ேள ஊறி உதின; அவ:றி ேவகதா

வF ஆFய. அைசத.

னா

வ/ கிவி+ட. ம7பF5 அ

ெப#R(&வி+டா.

4Jகி

ெபாிய ப9ளJக9 ேதாறின.

நகவ ேபால ேதாறிய. ப கி

யற. யாேரா ஒ#வ திணறி

4Jகி வF நகரலாயி:7. அைர அJ ல... ஓ

அJ ல... இரடJ ல... இபF வF நகத. பிற

4Jகி நக#வ மாறி

வF ஒ/Jகாக

னா

ெமவாக( ெச ல ெதாடJகிய. அத ேவகைத

R(&ேப(சி லாம

அJ

UFயி#த ம க9 இெபா/ தாராளமாக

வி+-விடாம

ப வF இ/த. வF5 ஒ/Jகாக( ெச லலாயி:7.

R(&விடலாயின. வFைய ெதாட ேபா8 ெகாேட தாட ப

உ:சாகமளி

 வைகயி

ஏேதேதா Uவினா.

றிபி+ட இடைத ேநா கி

வF ெச ல(ெச ல உ:சாகமான ேகாஷJக9 எ/தன. 27 கஜ ரைத5

வF கடத ஒேர R(சாக எ ேலா# ஆரவார ெச8தன. ஒGெவா#வ3

ஆனத UதாFனா. மேத5ஸ3 அத உ:சாகதி

பJ

ெதாபிக9 வானிேல பறதன. ஒ#வ ைகைய ஒ#வ பிF

யா ைகைய

4

ெகாடா.

4 கினாக9.

வெத7 Uட யா# ேயாசி கவி ைல. அதைன உ:சாக.

எJ  பாதா4 ஒேர மகி<(சி ஆரவார ; அதJக- ெகா9ள

ேப(ெசாA.

தாட ப கி அ#கிேல அமதா; அத தைலேம

Fயாத

த தைலைய ைவதா;

அபFேய அைசதாFனா. அவ ப ைக( ெச லமாக தி+-வைத5

அ#கிA#தவக9 ேக+டாக9.
'HU

 ெப(' ராஜா ம7பF5 விைல ேபச ெதாடJகினா. "ஆயிர டால -

ஐயா ஆயிர டால. இ ைல , ஆயிர இ#27' எறா அவ.
தாட எ/ நிறா; அவ ககளி

வழித. 'ப ைக வி:க

ெசானா.

ப அவ ைகைய வாயி

கணீ நிைற தாைரதாைரயாக

Fயா; நீ வத வழிைய பா கலா" எ7 அவ

கGவிபிFத. தாட ப ேகா- ேச

பி3 அைசதாFனா. UFயி#தவக9 இடவி+- விலகின.

தாட3

ப

மதிய:றவகளா?

 உ9ள அபி:

இைடயிேல

3

7 கிட அவக9 என
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7. அைழ

ஐ நிமிஷJகளி

ப ஜா தாட3

ஆயிர அ727 டால

சபாதி ெகா-த. அைத ெகா- அவ தா ெகா- க ேவFய சில

கடகைள ெகா-வி+- த U+டாளிகேளா- கிழ
ேநா கிறப+டா.

னா

பிரேதசைத

அJேக ஒ# தJக(&ரJக இ#ததாக ஒ# கைத

நீட காலமாக வழJகி வத. அைத நாF பல ேப ெசறாக9. ஆனா

அைத க- பிF க

Fயவி ைல. அைத ேதF( ெசறவகளி

வரேவயி ைல. அத தJக(&ரJக ஒ# மமமாக இ#த.
க-பிFதாக9 எ7 ஒ#வ#

தA

யா#

பல தி#பி
அைத யா

 ெதாியா. கணபரபைரயாக வ#

கைதயி4 அதைன ப:றி ஒ7 ெதாியவி ைல. ெதாட கதிA#ேத அJ

பாழைடத மரS- இ#த. சா த7வாயி

ெசா Aயி# கிறாக9. ெசா வேதாட லாம

Uட பலேப அைத ப:றி(
வடநா+F

ஒ#

எவ# கடறியாத

உயத மா:7தJக க+Fகைள( சாறாக ைவ(ெசறன.
ஆனா

யா# அதன#ேக ெச7 தJக(&ரJகைத க- பிF க

அத

ய:சியி

இறதவகேள பலராவ. இGவா7 பல

ய7 ேதா வி

அைடதி#ததா4 ஜா தாட3, [+-, ஹாஸு அத
ஈ-ப+- கிழ

பிரேதசைத ேநா கி( ெச லலானாக9. ப

நா8கC அவகCட ெசறன. Q கா ஆ:7

ச7

வFயிேல எ/ப ைம

Fயவி ைல.

, ேவ7 ஆ7

எதி திைசயி

பிரயாண ெச8தாக9; பிற

ய:சியி
அவக9

இட ப கமாக

தி#பி, HDவ+ ஆ:றி ேமலாக அத உ:பதி Hதானைத ேநா கி(

ெசறாக9.

ஜா தாட3ைடய ேதைவக9 ெசா:பேம. ெகாFய கானகைத க-

அவ3

( ச:7 பயமி ைல. ைகயி

ெகா%ச உைப5, ஒ# பா கிைய5

எ- ெகா- அவ கானிேல   இ=ட ேபா

திாிவா. பிரயாண

ெச8ெகாேட அவ உணைவ நாF ேவ+ைடயா-வா; உணE கிைட கா
வி+டா4 அ விைரவி

கிைட

 எற நபி ைகேயா- – ெசGவிதியைன

ேபால - பிரயாணைத ெதாட நடவா. இGவா7 கிழ
அவ பிரயாண ெச8தா. வFயிேல பா கி

பிரேதசதிேல

ேவFய ேதா+டா கC,

ம:ற க#விகCேம இ#தன. எ ைலய:ற எதிகாலைத ேநா கி தி+ட ஒ7

இறி அவ பிரயாண ெச8 ெகாF#தா.
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ேவ+ைடயா-வ, மீபிFப, பழ கமி லாத இடJகளி

ப

&:றி அைலவ

அளவ:ற களிைப உடா கிய. சில வாரJகC

அவக9

நா9ேதா7 பிரயாண ெச8 ெகாF#பாக9; சில வாரJகC

அJ மிJ 

காமி+- தJ வாக9. அத( சமயதி

திாி5. U+டாளிக9 Rவ# உைறபனியி ேம

நா8க9 ேவைலயிறி

தீ உடா கி, அத உதவியா

எணி ைகய:ற த+- கைள க/வி( &த ெச8வாக9. ேவ+ைட நறாக

கிைடதா

வயி7 ைட க திபாக9; ேவ+ைட கிைட காவி+டா

ப+Fனி

கிடபாக9.

ேகாைட கால வத. R+ைடகைள நா8க9

U+டாளிகC சில சாமாகைள
ஏாிகளி

படகி

ேதாணியி

கானகதி

கி

கி

&ம ெச லலாயின.

&ம ெசறாக9. நீலநிறமான மைல

ெசறாக9. ெபய ெதாியாத பல ஆ7களி ேம4 கீ/மாக

ெசறாக9. அபF( ெச 4வத:

ேவFய ேதாணிகைள

உ9ள மரJகைள ெகா- க+F ெகாடாக9.

பல மாதJக9 கழிதன. யா#  தறியாத பிரேதசJகளிேல அவக9

அJ மிJ மாக( ெச7 ெகாF#தாக9. ேகாைடயி

உைறபனியA4 அவக9 ெசறாக9. ந-நிசியி

பா ெகா- மைல

க-களி

ஏறி(ெசறன;

ஈ கC, ெகா& கC நிைறத ப9ளதா

S&

ேதா7 கதிரவைன
ளிரா

ந-Jகின;

களி4 ெசறன; பனியா7களி

அ#கி4 ெசறன. இைல5தி ப#வதிேல அவக9 ஓ ஏாிபிரேதசைத

அைடதன. அத பிரேதச ஒேர நிசதமாக இ#த; யரதி

Fயி#பதாகE ேதாறிய. கா+-தாரா க9 அJேக எெபா/ேதா

வத-. ஆனா , அவக9 ெசற சமயதி

அறி றிேய ெதபடவி ைல. க-ைமயான
ஒ கான இடJகளி

அJேக உயிபிராணிகளி

ளி கா:7 Sசி ெகாF#த.

பனி க+Fக9 உ#வாகி ெகாF#தன. நீநிைலகளிேல

கைரைய ேநா கிவ# சி:றைலகளி அரவ யர நிைறத ேபால காதி
வி/த.

ேம4, ஒ#
அப தி

ளி கால

/வ அவக9 &:றி அைலதாக9.

னா

வத மனிதக9 பனிபரபிேல உடா கிய பாைத ஒ7ேம

ெதாியவி ைல. பழபாைத ஒ7 கானகதி வழியாக( ெச வைத அவக9 ஒ#
சமயதிேல கடாக9. பாழைடத மர S- அத ப கதி

தா இ#

ெம7
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ேதாறிய. ஆனா , அத பாைத எJேக ெதாடJ கிற எ7 ெதாியவி ைல;
எJேக

Fகிற எ7 ெதாியவி ைல. அைத யா உடா கினாக9, எத:காக

உடா கினாக9 எபைவெய லா ெபாிய மமமாக இ#தன; அவ:ைற

ேபாலேவ அத பாைத5 ஒ# மமமாக இ#த. ம:ெறா# சமய அவக9 ஒ#

பாழைடத ேவ+ைட

Fைசைய கடாக9. அJ

கிடத ஒ# கதலான

கபளி ேபாைவயி39ேள ஒ# ெவFம# பா கி இ#தைத ஜா
தாட க-பிFதா. வடேம:  பிரேதசதிேலா

த

தA

ம க9

 த ேபா ஹ+ஸ வைள டா கெபனியா அபFப+ட பா கிகைள

பயப-தினாக9 எ7 அவ3

 ெதாி5. அத காலதி

அத பா கி

மதி அதிக. அ எGவளE உயர இ# கிறேதா அGவளE உயரதி:

நீநா8களி ேதா கைள அட கி அத:

விைலயாக ெகா- கE ம க9 தயாராக

இ#தன. அத தனி இடதிேல ேவ+ைட

கபளி ேபாைவ

Fைசைய க+F, பிற

அதிேலேய

9 பா கிைய வி+-(ெசற மனித யா எ7

அறிெகா9ள ஒ# றி5 ெதபடவி ைல.

மீ- வசதகால வத. பல நா9 &:றிதிாித பிற  அவக9 தJக9

ேக9விப+ட பாழைடத மரS+ைட க-பிF கவி ைல. ஆனா

அகற ப9ள தா கிேல தJக ெபாFக9 கலத மண
அைடதாக9. கலதி

அவக9 ஓ

நிைறத ஓ ஓைடைய

அத மணைல இ+- தணீைர வி+- அாிெத-தா

தJகெபாF அFயிேல தJகிய. அவக9 அJேகேய தJகலானாக9; தின 
ஓயாம

உைழதாக9. ஆயிர கண கான டால மதி9ள தJகC, சி7

க+FகC அவகC

ெச8த ைபகளி

இ#

அ#கி

கிைடதன. அவ:ைறெய லா பனிமா ேதாலா

நிைறதாக9. ஒGெவா# R+ைடயி4 ஐப ராத

பF க+F அவக9 தJ வத:காக அைம ெகாட மர

Fைச

அ- கி ைவதாக9. TதகணJக9 ேபால அவக9 ேவைல ெச8தாக9.

கனE ேபா

நா+க9 ேதாறி மைறதன. அ- க- கான R+ைடக9 உய

ெகாF#தன.

தாட ேவ+ைடயாF ெகா 4கிற பிராணிகைள இ/ வ#வைத தவிர
ேவ7 ேவைல இ ைல. தீயி அ#கி

ேநரைத ேபா

.

ப- ெகா- சிதைனயி

ஆ< ப

+ைடயான கா கC, உடெப லா அடத உேராம 

உைடய மனித3ைடய ேதா:ற இெபா/ ேவைலயி லாத காரணதா
அF கF அத:

வத. தீயி அ#கிேல ப- ெகாேட ப அத மனிதேனா-

ேவேறா உலகதிேல ச%சாி ெகாF#த.
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அத உலகதி

கியமான அச பய. தீவி அ#கிேல அத( சைடமனித

உ+கா தன
தைல

ேம

ழJகா கC

மதியி

தைலைய ைவ ெகா-,

ைககைள ேகா ெகா-, உறJ  ேபா திX திXெர7

தி- கி+- விழிெத/வைத5 ப கவனித. அபF எ/த அவ &:றி(

@<தி#த இ#+-

விற

9ேள பயேதா- U ேநா

க+ைடகைள தீயி

வா; பிற

ேபா-வா. கட:கைரயிேல நட

ஏராளனமான

 ேபா சிபி

மீகைள அவ ேதF எ- அபFேய உபா. அத( சமயதி

ஏதாவ

ெகாF#

. அத(

ஆப வ#ேமாெவ7 பய அவ கக9 &:7 :7 U பா
; அவ கா க9 ஓ+ட பிFபத:  தயாராக இ#

சைடமனித கானகதி உ9ேள சிறி சதமிறி   ெச 4வா; ப



அவ அ#கிேலேய ெச 4. அத( சைடமனித மரJகளிேல தாவி ஏ7வா;

நிலதிேல ெச 4வைதேபாலேவ ேவகமாக ஒ# மரைத வி+- ம:ெறா#
மரதி: ( ெச 4வா; ஒ# ைகயா
ைகயா

மரதி ஒ# கிைளைய5, ம:ெறா#

பபனிர- அF ரதி:கபா49ள ம:ெறா# கிைளைய5

எ+F பிFபா. அவ அதி

தவ7வேத இ ைல. நிலதிA#ப எGவளE

வசதியாக இ# கிறேதா அGவளE வசதியாகேவ அவ3

மரதி

இ#த. மர கிைளகைள பிF ெகா- இரE ேவைளகளி

உறJ ேபா மரதி:கFயி

இ# காவ

தJ வ

அத மனித

காத நிைனE ப கி:

சைட மனித ேதா7வத:  கானகதி மதியிA# அைழ
வ#வத:  ெந#Jகிய ெதாடபி#த. அத
ைலத; அத:

ர

வத.

ர

ப கி அைமதிைய

விேநாதமான ஆைசகைள5 உடா கி:7. ஏேதா

ஒ#விதமான களிைப5 அ ெகா-த ; ப கி உ9ளதிேல இனெதாியாத
கிள(சிகC, ஆவ கC எ/தன. சில சமயJகளி

ப அத

ரைல ேதF

கானகதி: 9ேள ெமவாக

ைல ெகா-, எதிண(சிேயா-

உ7மி ெகா- ேபா8 பா

; தெணறி#

 மர காளாகளிேலா,

நீட 

வள# க#ைமயான மணிேலா R ைக ைவபா

மணி

சா8 Tசண T கிட

தைரயிA# எ/கிற பலவிதமான வாசைனகைள

. ெசழித

க களிேபா- 9C;

 மரJகளி அFபாகதி

மணி கண காக மைற ப- ெகா- சிறிய அைசEகைள5 U
பா

. சிறிய அரவJகைள5 ெசவியி

Fயாத அத

ரA

னா

வாJகி ெகா9C. ாி ெகா9ள

திXெர7 ேபா8நி:க க#தி அ அGவா7

ப-தி#த ேபா4. ஆனா , அ ெச8கிற பல காாியJகைள எத:காகேவ
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ெச8கிறெதன அத:ேக ெதாியவி ைல. ஏேதா ஒ7 அவ:ைற( ெச85மா7 அைத

F ெகாF#த. அைத ப:றிெய லா ப ஆேலாசி பா கவி ைல.
அட க

Fயாத -த க9 அைத ப:றி ெகாடன. பகA ெவபதிேல

அ Uடாரதி: 9 ப- அைமதியாக உறJகி ெகாF#

தைலைய 

. திXெர7 அ

; காகைள மF எைதேயா U கவனி ேக+ ;

பா8ெத/ கானக9C திறத ெவளிகளி4 மணி கண காக &:றி
திாி5. நீ வ:றிய ஓைடகளி வழியாக ஓF கானகதி

வா/

பறைவயினJகைள ெமவாக அ\கி அவ:ைற கவனிபதி

அத:

வி#பமதிக. ெகௗதாாிக9 கவைத5, மி- காக நடபைத5 கவனி
ெகா- அ நா9

/வ சி7 தகளிேல ப-தி#

. ேகாைட கால

ந-நிசியிேல ேதா7 மJகலான அதி ஒளியிேல ஓFதிாி கானகதி

எ/கிற அட கமான அரவைத ேக+பதிேல அத:  தனிப+ட ஆைச5-.

அபF ேக+- அத அரவதி Rல தைன உற கதி4, விழி

நிைலயி4, எெபா/ "வா வா" எ7 அைழ கிற அத

உணெகா9ள

ய4.

ரA ெபா#ைள

ஓ இரE அ தி- கி+- எ/ நிற. அத கக9 உ:7 ேநா கின. ேமாப
பிF ெகா- நாசிவாரJக9 Fதன. க/தி49ள ேராம அF கF

சிAெத/த. கானகதிA# அத அைழ

தி+டமாகE வத. நீ- ஊைளயி-வ ேபாற

ஊைளயி-வெத7Uட( ெசா ல

சத ம ல. ஏேதா ஒ#காலதி
உறJகி கிட



தாவி பா8த.

ைனவிட ெதளிவாகE
ர

ேக+ட. அைத

ர

ேபால ப

Fயா. எHகிேமா நா8க9 உடா

பழ கமாக ேக+ட

காைமவி+- யாெதா# சதF5 ெச8யாம

ர



 ப+ட.

கானகதி: 9ேள

எ/த இடைத அ\க அ\க அ ெமவாகE

எ(சாி ைகயாகE நட கலாயி:7; அGவா7 நட மரJகC கிைடயிேலயி#த

ஒ# ெவ+ட ெவளிைய அைடத. அJேக ஓ ஒ Aயான ஓநா8

வானைத பா ெகாF#பைத அ க\:ற.

தியம

ப ஒ#விதமான அரவ  ெச8யவி ைல ; இ#தா4 அத ஓநா8

ஊைளயி-வைத நி7திவி+- ப அJகி#பைத உண ெகா9ள

பJகி ெகா-, உடைப

யற.

7 ேக:றி ெகா-, வாைல உயதி

ெகா-, கா கைள மிக கவனமாக ைவ ெகா- ப ெவ+டெவளி

9

ெசற. அத ஒGேவா அைசவி4 பய 7த4, ந+பி ஆைச5 கல
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ேதாறின. இைர ேதFதிாி5 கா+- விலJ க9 சதி

பாி(சய ெச8ெகா9ள

ய4. ஆனா

 ேபா இGவா7தா

ப ைக கட அத ஓநா8

பயேதாFவி+ட. அைத அ\க வி#பி ப பி ெதாடத. சி:ேறாைடயி

ப- ைகயிேல அைவ ஓFன. ஓாிடதிேல ஓைட திXெர7

ேம

ேபாக வழியி லாம

மரJக9 அடதி#தன. அதனா

Fவி+ட. அத:
அத ஓநா8

உ7மி ெகா-, சிA ெகா-, ப:கைள கF ெகா- ச+ெட7

தி#பி வரலாயி:7.

ப அைத எதி தா கவி ைல; ஆனா
வத. ஓநா8

சிேநகபாவேதா- &:றி வைள

 பய , சேதக  உடாயின. அைதேபால R7 மடJ

ப#ம39ள ப . ேம4 ப கி ேதாC

Uட அத நிமித தைல

எ+டவி ைல. சமய பா அ திXெர7 ம7பF5 ஓ+டெம-த. ப
பிெதாடத. ஓநா8 ெமAதி#ததா
வைள ெகா-

வைரயி

அைத பல ைற ப &:றி

ேபாலேவ ந+ கா+ட ெதாடJகி:7. ப அ#கி

ஓநா8 ஓFபா

; பிற

வ#

திXெர7 தி#பி எதி கா+-வேபால

நFவி+- ம7பF5 ஓட ெதாடJ .
ஆனா , ப விடாபிFயாக

யறதா

கைடசியி

அ தீJெகா7 நிைன கவி ைல எ7 ஓநா8

ஓநா8 ப கி R ேகா- R

அத:ேக ெவ:றி கிைடத.
 லப+-வி+ட; அதனா

ைவ அ கா+Fய. பிற

இர-

ேநசபாைமேயா- விைளயாFன; கா+- விலJ க9 தJக9 ெகா-தைமைய

மைற ெகா- விைளயா-வ ேபால விைளயாFன. ெகா%ச ேநரதி: பிற

ஓநா8 எJேகா ேபாக க#திய ேபால றப+- ெமவாக ஓடலாயி:7; ப

அத3ட வரேவ- எப அத வி#ப எபைத5 ெதளிவாக



ெவளிப-திய. மJகிய ஒளியிேல அைவயிர- ப க ப கமாக ஒேர
வாிைசயி

ஓFன; ஓைடயி எதிறமாக அத உ:பதி Hதானைத

ேநா கி(ெச7 ஒ# சி7

றி ேம:ப திைய அைவ அைடதன.

அத ம7றதிேல சமதைரயான ஒ# பிரேதசதி

ெபாிய ெபாிய கா-கC, பல

ஓைடகCமி#தன. மணி கண காக அைவயிர- அத கா-களி வழியாக

ஓFன. @ாிய வானி

அதிகாி கலாயி:7. ப

உய ெகாF#தா; பகA ெவப 

 ெப#Jகளி. கானகதிA# வெகாF#த

அைழைப ஏ:7, அைத நாF தன கானக உடபிறேபா- ேச
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ெச வதாக அ உணத. பைழய நிைனEக9 எ லா ேவகமாக ேமெல/தன.
ெப லா தைன( &:றியி#

 உலக வா< ைக

ஏ:றவா7 உ9ளதிேல

அ கிள(சி ெப:ற ேபாலேவ இெபா/ அத வா< ைகயி நிழ களா யி#த
பைழய நிைனEகளா

கிள(சி ெப:ற. பைழய நிைனEகளிேல மJகலாக

ேதாறிய உலகதிேல அ

ெனா# காலதி

ஓFதிாிதி# கிற. அகற

வானதி:கFயிேல க+ட:ற மணிேல அ இெபா/ மீ- ஓF
ெகாF# கிற.

தணீ ஓ-கிற ஓ ஓைடைய கட அைவக9 தாகைத தணி
ெகா9ள நிறன. உடேன ப

 தாடனி நிைனE வத. அ கீேழ

அமத. அைழ வத இடைத ேநா கி ஓநா8 ஓF:7; ெகா%ச ர
ெசறபி தி#பி வ ப கி R ேகா- R
வ#பF F:7. ஆனா

ைவ அைத5 த3ட

ப ம7ற தி#பி வத வழியிேலேய ெமவாக(

ெச ல ெதாடJகிய. &மா ஒ# மணி ேநர வைரயி
\ \ ெகாேட வத. பிற

அ தைரயி

ஊைளயிட ெதாடJகிய. யர நிரபியதாக அத

நி:காம

ெமவாக

அம வாைன ேநா கி
ர

தி#பிவ ெகாேட இ#த. ஓநாயி யர
ைற கைடசியி

இரE ேநரதி

கா

ஒAத. ப அJேக
ர

ரதிேல

ெசவிகC ேக எ+டாம: ேபாயி:7.

9 ப _ைழதேபா ஜா தாட உணவ#தி

ெகாF#தா. அபி ேவகதா

டப+- ப அவ ேம

அவைன கீேழ விழ(ெச8, அவ3ைடய

ேபா

ஓநா8 அத3டேனேய ஏேதா

பா8,

கைத ந கெதாடJகி:7; வழ க

ைகையபிF கF கE ெச8த. ஜா தாட அைத( ெச லமாக

தி+F ெகாேட அத தைலைய பிF
ெதாடJகினா.

இர- நா9 இரE பக4 ப

3 பி3 ஆ+ட

காைமவி+- ெவளியேறEமி ைல;

தாட3ைடய பாைவயிA# அபா: ெச லEமி ைல. அவ ேவைல

ெச85 ேபா உணவ# ேபா, இரவிேல கபளியா

உறJ  ேபா உறJகி எ/தி#
ஆனா

இர- நா+கC

அைழ

பிற

ேபா ெகா-

 ேபா அவன#கிேலேய இ#த.

கானகதிA# மீ- அத

ரA

ைன கா+F4 க[ரமாக ஒAத. ப மீ- அைமதிைய

இழத. ஓநாயி நிைனE, கா-களி வழியாக ஓநாேயா- ஓF ெகாF#த
நிைனE சதா வரலாயின. மீ- அ கானகதி: 9   திாிய

ெதாடJகிய; ஆனா

அத ஓநா8 மீ- அதனிட வரவி ைல. ப எGவளேவா
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U கவனி ஓநாயி யர

ர4 காதி

விழவி ைல.
&:றிதிாியE, இரவிேல

காைமவி+- நீJகிெதாட பல நா+க9 ெவளியி

ெவளியிேல உறJகE அ ெதாடJகிய. ஒ# தடைவ அ மீ- அத
ைற கட அத ம7றதி49ள ஓைடகளி அ#கி4 கா-களி

 

&:றி:7. அத ஓநாைய ேதF அ ஒ# வார வைரயி4 Sணாக அைலத.
அபF அைல5 ேபா எதிப+ட பிராணிகைள அ த உணவி:காக
ெகாற. கடA: ெச7 கல

 ஒ#ெபாிய ஓைடயிேல அ சா ம மீைன நாF

ேவ+ைடயாF:7. அத ஓைடயிேல மீைன நாF வத ஒ# ெபாிய க#JகரFைய

ஆயிர கண கான ெகா& க9 @< ெகா- அத ககைள மைற கேவ, அ

ெச8வைதயறியாம

பயJகரமாக சீறி ெகா- கா+F வழியாக ஓ+ட

ெம-த. அைத ப ெகா7வி+ட. அபF ெகா வத:

னா

அத3ட பலத சைடயிட ேவFயி#த. அத( சைடயிேல ப கி

R கதனெம லா ெவளிப+ட. தா ெகாற கரFைய திபத:காக

இர- நா+க9 கழி ப மீ- அத இடதி:

வத. அJேக

பபனிர- சி7பிராணிக9 கரFைய கF திபத:காக தம
சைடயி+- ெகாF#தன. அவ:ைறெய லா ப ஒ# ெநாFயி
சிதறியFத. அவ:றி
ப

இரதெவறி

9

இர- அJேகேய பிணமாயின.

ைனவிட அதிகாி க ெதாடJகிய. அ இெபா/

தனியாக நி7 தன பலதா

ம:ற பிராணிகைள ெகாற; பசிெய-தேபா

அவ:ைற திற. வAைமயாேலேய வாழ UFய அத( @<நிைலயிேல அ

ெவ:றிேயா- வா<த. அதனா

அத:  தைனப:றிேய ஒ# ெப#மித

ஏ:ப+ட. அத ெப#மித அத உடபி எ லா பாகJகளி4

ெவளியாயி:7. அத3ைடய அைசEகளி4, அத தைசநாகளி ெநளிEகளி4

அத மி- கான ேதா:றதி4 அத ெப#மித ேதாறிய. அத

உடபி49ள பளபளபான உேராம(ெசறிவி: , அ மி த பிரகாசைத
தத. அத R கி:க#கி4, ககC

ேம4 ேதா7 ப/ நிற ,

ெந%சி ந-ப தியிேல உ9ள ெவைமயான உேராமதாைர5
இ லாவி+டா

அைத ஒ# மிகெபாிய ஓநா8 எேற க#த ேவ-. ெசயி+

ெபேனா- இனைத( ேசத தைத வழியாக அத:  ப#ம3. கன 

கிைடதன. ப+F நாயான அத தா8 வழியாக அத ெபாிய உடபி:

ேதா:ற அைமத. ஓநாயி

எத ஓநாயி

கைத ேபால அத

ந ல

க நீF#த; ஆனா

க  அGவளE ெபாியதாக இ# கவி ைல. அத தைல5

ஓநாயி தைலைய ேபாலேவ இ#பி3 அளவி

ெகா%ச ெபாிய.
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ஓநா8

9ள ததிர  அத: -. ப+F நாயி தி Uைம5, ெசயி+

ெபேனா- நாயி தி Uைம5 ேச அத:

அைமதி#தன.

மிகபலவான அத அ3பவJகC இவ:ேறா- ேச அைத மிக

பயJகரமானதாக( ெச8வி+டன. ந ல ப(ைச இைற(சிைய தி7 ெகா- அ

த வா< ைகயி சிறத ப#வதிேல &7&7, Sாிய , ஆைம5 ெபாJக
விளJகி:7. Rைள5, உட, நரகC, தைசநாகC, உடபி
எ லாபாகJகC சாியான உர ெப:றி#தன. உடபி எ லா

ப திகC

மிைடயி4 ஒ# சம நிைல5, ெபா#த  இ#தன. கணி

ேதா7 கா+சிக9, ெசவிகளி

லனா  ஒAக9, உடேன கவனி க ேவFய

ம:ற நிக<(சிக9 ஆகிய அைனதி:  ஏ:றவா7 அ மின

ெசய ாித. ம:ெறா# பிராணி எதி தா

ேவகதி

ேபா தைன

கா ெகா9ளE, அ ல தாேன எதி( ெச லE எHகிேமா நா8 எGவளE

ேவகமாக பா5ேமா அைதேபா

இர- மடJ

ேவகதி

அ பா8த;

ேவெறா# நா8 ஒ# கா+சிைய காபத:  அ ல ஒ# சதைத காதி

வாJகி ெகா9வத:  எ- ெகா9C ேநரைத விட மிக(சிறிய ேநரதி

அ

அவ:ைற அறி ெகாடேதா- என ெச8வெத7 தீமானி( ெசய ாி5.
பாப, தீமானிப, ஏ:ற ெசய ாிவ, ெதாட நட

தனிப+ட ெசய களாயி3 ப அவ:ைற ெவ
அைவ ஒேர கணதி

ெச8

Fபதா

நிக<வன ேபால ேதாறின. அத தைசநாகளிேல

உயி(ச தி தபிய. அதனா

ேவகமாக( ெசயA

விைரவி

 R7

அதைச நாக9 எஃ ( &#9க9 ேபால

ஈ-ப+டன. வா< ைக( ச திேய அத: 9 ெப#ெவ9ளமாக

பா8 ெகாF#த. அத( ச தி அத39ளி# ெவளிப+- உலகெம லா

பரEேமா எ7 ெசா 4பFயாக அGவளE கிள(சிேயாF#த.
ஒ#நா9 ப

காைமவி+- ெவளிேய கிள ேபா U+டாளிக9 Rவ# அைத

கவனி ெகாF#தாக9. "இைத ேபால ஒ# நா5 கிைடயா" எ7

தாட ெசானா.

"ப ைக உ#வா கிய அத அ(ேச உைட ேபாயி# க ேவ-" எ7 [+
Uறினா.

“நா3 அபFதா நிைன கிேற" எ7 அ7தியி+- Uறினா ஹாH.
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காைமவி+- அ ெவளிேயறியைத அவக9 பாதாக9. ஆனா

மைறவிடைத அைடத அதனிடதி

கானகதி

உடா  பயJகரமான மா7தைல

அவக9 கடதி ைல. கானக ெசற அ கா+- விலJகாக மாறிவி-; மர
நிழ கC கிைடயி

மைற, ெவளிப+- Tைன ேபால அ ெமவாக(

ெச லெதாடJ . ஒGெவா# சிறிய ஒளியிடைத5 எபF பயப-தி

ெகா9வெத7 அத:  ெதாி5. பாைப ேபால மி%சினா

ஊ ெச லE

பாைப ேபாலேவ தாவி தா கE அத:  ெதாி5. சி7 பறைவைய அத

U+FA#ேத பிFவி-; உறJ 

ழி யAட ெமவாக( ெச7 அைத

ெகா 4; மரைத ேநா கி தாவிேயா-வதி

சிறி காலதாமத ெச8வி+ட

பனிபிரேதச அணி கைள அைவ தாE ேபாேத ப:றி ெகா9C. ஏாிகளி49ள

மீகC அத:  தவ அ#ைம; சதமிறி( ெச7 அைண க+- நீ
நா8கைள5 பா8 பிF

. அ Sணாக ெகா லா; பசிைய ஆ:றி

ெகா9ளேவ ெகா 4. தாேன ெகாற பிராணிகைள சி கேவ அ வி#பி:7.

சில சமயJகளி

அணி கைள பிFப ேபால( ெச7 பிற

அணி க9 பயதா
ஏ7. ப

கீ(& கீ(ெச7 ஒAெய/பி ெகா- மரதி உ(சி

இ ஒ# விைளயா+-.

இத ஆF இைல5தி காலதிேல

ளி காலதி ெகா-ைமைய தவி க

பனிமாக9 ஏராளமாக கீ<ப தியி49ள ப9ளதா
தித பனிமா கெறாைற

ஆனா

வி+-வி-;

கC

வதன. ச:7

ேப ப ேவ+ைடயாF S<தியி# கிற.

ெபாிய பனிமாைனேய ேவ+ைடயாட ேவ-ெமற ஆைச அத: .

ஓைடயி ேம:ப தியி

உ9ள பாைறயி

ஒ#நா9 அத:

ஒ# சதப

கிைடத. ஓைடகC, கா-கC நிைறத நிலப திைய வி+- இ#ப

பனிமாக9 ஒ# U+டமாக அJ

வதன. அைவகC9

கியமான ஒ# ெபாிய

கடாவா . ஆறF உயரதி:  ேம:ப+- ேதாறிய அ மி த ேகாபேதா-

இ#த. ப
விாிதி#
பதிநா

( சாியான எதிாிதா அ. ைகைய விாி ைவத ேபால

 ெபாிய ெகாகைள அ ஆ+F ெகாF#த. ெகாகளிேல

கிைளகளி#தன. அவ:றி _னிகC கிைடயிேல ஏழF ரமி#த.

அத கடாவி சிறிய கக9 ெகாDரமான ஒளிேயா- பிரகாசிதன. ப ைக

கட அத கடா சீ:றேதா- கஜித.
அத விலாறதி

பா8தி#த ஓ அபி பிப தி ெவளிேய நீ+F

ெகாF#த; அத அ பா8தி# பதா

தா கடாE

அதைன ேகாப.
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ஆதி உலகதிேல ேவ+ைடயாF ெப:ற இய T க டேவ, ப அத

கடாைவ ம+- மா U+டதிA# பிாி க

காாியம ல. கடாவி ெகாகC
அகற

ளகC

அத ேகாைரப 4

தA

யற. அ எளிதான

 ஒேர உைதயி

 சி காத ரதி

உயிைர வாJக UFய

ப நி7 ெகா- ஆF

 பய கடாமா ம7ப க தி#பிேபாக

மி த சீ:றJெகா9C; ப கி மீ பாயவ#. தபிேயாட

ேபால பாசாJ

ைல

.

Fயாம

Fயாம

தவிப

ெச8 ெகா- ப ததிரமாக( ச:7 பிவாJகி( ெச7

தைன எதி வ#பF கடாE

ஆைச கா+-. ஆனா

அGவா7 அத

ெபாிய கடா ம:ற மாகைள வி+-( ச:7 பிாிதEடேன இர- R7
இளJகடா க9

வ ப ைக தா க

ம:ற மாகேளா- ேசவி-.

வ#. அத( சமயதி

ெபாிய கடா

கா+- விலJ களினிைடேய ஒ# வைகயான ெபா7ைம இ# கிற. சீவைன

ேபாலேவ அத ெபா7ைம5 கைளபறியாத; பிFவாத ைடய. அத

ெபா7ைமயா

க+-ேட சிலதிT(சி அைசயாம

பல மணி ேநர தன U+F

இ# கிற; பா &#- ப-தி# கிற; சி7ைதA ஒளியிடதி
பJகி இ# கிற. உணE காக பிராணிகைள ேவ+ைடயா-

உயிாினJகC ேக இத ெபா7ைம தனி(சிறபாக அைமகிற. ப



இத ெபா7ைம இ#த. அ மாU+டதி அ9ைள ப கமாக( ெச7

மாகைள

ேனறி( ெச ல ெவா+டாம

உடா கிய. ஓரளE வளத

த-த, இளJகடா கC

+FகCட UFய ெபமாகைள

7திய; அ பா8தி#த கடாE

க-Jேகாபதா

எாி(ச

ெவறிேய

உடா மா7 ெச8த. இGவா7 பாதிநா9 வைரயி4 ெதாட நடத. எJேக

அைவ தி#பினா4 ப காணப+ட. @றாவளி ேபால மாU+டைத( &:றி

வ எ லா ப கJகளி4 தா கி:7; மாU+டேதா- ேச ெகாட ெபாிய

கடாைவ மிக விைரவி

தனியாக பிாித; இபF ெச8 அத மாகளி

ெபா7ைமையேய ேசாதி கலாயி:7. உணவாக வி/ பிராணிகளி ெபா7ைம

அதிகேம; ஆனா
ெபா7ைம.
பக

அைத விட அதிக அபிராணிகைள தி3 விலJ களி

ேத8 ேபா8( @ாிய வடேம:கிேல வி/த பிற

ெபாிய கடாவி உதவி

வ#

இளJகடா க9 அத

வ#வதிேல அதிக வி#ப கா+டவி ைல. வள

ளிகாலமான மாகைள கீ<பிரேதசJகC

ெகாF#த. சAபி லாம

தா கி ெகாF#

 ேபா பF ரதி

 ப ைக உதறி த9ளிவி+-
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அைவக9

ேனா கி( ெச ல Fயா ெதன ேதாறிய. ேம4 ப கினா

மாU+ட ேகா, இளJகடா கC ேகா ஆபதி ைல. அத U+டதி

ேசத

ஒ# மானி உயிதா ஆபதிA#த. தம உயிைர பாகா ெகா9வதி

உ9ள ஆவ ம:ேறா உயிைர காபதி

ஏ:படவி ைல. அதனா

கைடசியி

ெபாிய கடாைவ வி+- ெகா- க அைவக9 ணிவி+டன.

அத ஒளி ேதாறிய ெபா/ ம:ற மாகெள லா ேவகமாக ஒ-வைத அத
ெபாிய கடா பாத. தா நகறித ெப மாகC, தா ெப:ற

தன

+FகC

 பணிதி#த ம:ற கடா கC தைன வி+- ஓ-வைத அ கட.

அவ:ைற பி ெதாட அதனா

ேபாக

Fயவி ைல. அத

னா

தாவி

ேகாைரப:கைள பயJகரமாக கா+F ெகா- ப அைத ேபாக விடாம
த-த. அைர ட3

ேம

R7 அத அதிகமாகேவ மானி எைடயி#த.

பல சைடக9 ெச8 ெவ:றிேயா-. அ நீட வா< ைக வா<த. ஆனா

கைடசியி

தன

ழJகா

சாைவ கட.

உயரதி:

Uட வராத ஒ# பிராணியி ப A

அத ெபாிய கடா தனியாக பிாி கப+ட
நீJகாம

அ#கிேலேய இ# அத:

த

அ 4 பக4 ப அைதவி+-

ஒ# கண  ஓ8E கிைட காதவா7

ெச8த; இளதளிகைள5 தைழகைள5 தினவிடாம

சி7 ஓைடகைள கட ெசறன. அவ:றி

தணி ெகா9ள

யறதா

ப அத:

இடJெகா- கவி ைல. காயப+ட

அெபா/ெத லா ப அைத த- நி7த
தைரயி

யறா

ேவகமாக ஓட ெதாடJ .

யலாம

நி:க ெதாடJகினா

ப- ெகா9C;  ைல ேமயேவா, தணீ
அெபா/ அைத R கேதா- தா

மரமா8 கிைளத ெகாகைள தாJக
விடலாயி:7. அத ஓ+ட 

த-த. இர- சி7

மா தன தீராத தாகைத

அத கடா மி த யரேதா- பல சமயJகளி
ஓ-. மா எJகாவ அைசயாம

அ

Fயாம

அத பினாேலேய

ப அத:க#கிேலேய

.

F கேவா மா

கடா த தைலைய ெதாJக

ைறத. R ைக தைரயி

ைவ ெகா-,

காகைள( ேசாேவா- ெதாJகவி+- ெகா- நீட கால ெதாட
நிற. ப கி:

நீ அ#தE, ஓ8E ெகா9ளE இேபா அதிக ேநர

கிைடத. சிவத நா ைக ெதாJகவி+- ெகா-, கடாவி மீேத
பாைவைய( ெச4தி ெகா- இ#த அத ேவைளகளி

மா7த

ஏ:ப-வ ேபால ப

எJ  ஏேதா ஒ#

 ேதாறிய. நிலப தியிேல ஒ# திய எ/(சி
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உடாவைத அ உணத. பனிமாக9 அJ

வத ேபாலேவ ேவ7

வையான உயிாினJகC வரலாயின. அவ:றி வ#ைகயா

கானக , ஓைட5,

வானெவளி5 திய F ெகாடன. பாேதா, ஒAகைள ேக+ேடா, ேமாப
பிFேதா இத விஷயJகைள ப உண ெகா9ளவி ைல; ேவெறா# விதமான

_+பமான ல3ண(சியினா

காதா

இைவ ப

 ெதாியவதன. ப எைத5

ேக+கவி ைல ; கணா4 பா கவி ைல; இ#தா4 ஒ# மா7த

ஏ:ப+-9ளைத அ அறி ெகாட. திய நிக<(சிக9 உ#வாகிறன;
பரEகிறன' எ7 அ உணத. கடாைவ ஒ# வழியாக

அவ:ைறெய லா ஆராயேவ- எ7 ப தீமானித.
கைடசியி , பதினாகா நா9

Fவி

Fதபிற

ப அத ெபாிய பனிமா கடாைவ

S<திவி+ட; ஒ# பக4 ஓ இரEமாக அைத திப, அத அ#கிேல
ப-றJ வமாக கழித. வயிறாற உ-, உறJகி திய பலெப:7 அ
ஜா தாடைன நிைன

காைம ேநா கி தி#பி:7. மணி கண காக அ

ெமவாக ஓF:7. பழ கமி லாத பிரேதசதிேல வழி க- பிF தி#பி(
ெச 4வதி

ைவதி#

ெசற.

அத:

ஒ#வித சிர மி# கவி ைல. திைசயறி க#விைய ைகயி

 மனித3 அத ச தி

அபF தி#பி( ெச7 ெகாF#
உடாகியி#

ேகாைடகால

நா\பF அ சாியாக வழிக-

 ேபா நில ப தியிேல

 திய கிள(சிைய ப ேம4 ேம4 உணரலாயி:7.

/வதி4 இ#த வா< ைக

ஏ:ப+F#த. மன ேபால இத மா7த

லபடாம

அைத ப:றி

ைற மாறி திய வா< ைக ைற

மம  _+ப மான வைகயி

இெபா/ ெவளிபைடயாகேவ லபடலாயி:7. பறைவக9

அைத ப:றி

ர

ெகா-தன; அணி க9 கீ(சி+டன; S&கிற இளJகா:7

\ \த. பல தடைவ ப நி7 நி7 காைல இளJகா:ைற

க பாத; திய ெச8திைய ேக+டேபால ேவகமாக ஓட ெதாடJகிய.

ஏேதா ஒ# தீJ

ேநாி+- ெகாF#பதாகேவா, அ ல ேந வி+டதாகேவா

ஓ உண(சி ேதாறி, அத உ9ளைத அ/திய. ஓைட உ:பதியா 

பாைறைய கட ப9ளதா கி வழியாக( ெச ல ஆரபித அ மிக
எ(சாி ைகேயா- ஓட ெதாடJகிய.
ப9ளதா கி

R7 ைம

வத அத ப கமாக( சமீப காலதி

யாேரா
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ெச79ள ேபால திய பாைதெயா7 ெதப+ட; அைத கட ப கி

க/ மயி சிAெத/த. ஜா தாட3ைடய

காைம ேநா கி அத

பாைத ேநராக( ெசற. ஒGெவா# நரபி4 Fேபற ப ேவகமாகE,

பJகி பJகி5

ேனறி(ெசற. அJ

பாைதயிேல

ெசறவகைளப:றி அ த R கி உதவியா

ஒ# கைதைய Uறின; ஆனா
னா

அத

காணப+ட ப:பல

றிக9 ஏேதா

FE ெதாியவி ைல. அத திய

பிF அறிய ெதாடJகி:7. கா+Fேல ஒ# சி7 ஒA5 இறி அைமதி
நிலEவைத5 அ கவனித. பறைவயினJகைளேய அJ

ேமாப

காேணா.

அணி க9 ஒளி மைற வி+டன. கா8 ேபான சிறிய மர கிைள ஒறி

ம+- அFப+- த+ைடயாக ெநா7Jகிேபான ஓ அணி
ஒ+F ெகாF#த.
நிழ

மரபிசி ேபால

ேபால ப ெமவாக ஊ ெச 4ெபா/ ஏேதா ஒ# வAைமயான ச தி

அத R ைக ஒ# ப கதி

இ/த ேபால ேதாறிய. அத திய

ேமாபைத பிF ெகாேட அ ஒ# த#

9ேள ெசற. அJேக நி

உயிர:7 கிடத. அத உடபிேல ஓ அ ஊ-#வி பா8

ைன ஒ#

ப கதி4 அFபாக ஒ# ப கதி4மாக காணப+ட. உடபிேல அ

பா8த பிற

நி எபFேயா த-மாறி அத த#

27 கஜதி:

நாைய டாஸனி

அபா

சா  த7வாயி

ச7

வF நா8களி

9 வ ேசதி# கிற.

ஒ7 கிடத. தாட அத

வாJகினா. திய மனிதக9 வத பாைதயிேல ப- அத நா8
உயி#

ப ேமேல ெசற.

மறாF ெகாF#த. அத இடதி

காமிA# பல

ஏேதா ஒ# பா+ைடபா-வேபால பல

ர க9 ேலசாக எ/தன. இ/ இ/
ர க9 ேமெல/ தா< ேக+டன.

மர%ெசFகைள ெவ+F ஒ கிய ெவளியிடதி:

அ#கிேல ப த மாபிேலேய

ஊ ெச7 பாத. அJேக ஹாH கிடதா.

9ளபறியி உட

ேபால அவ உடெல லா அக9 பா8தி#தன. அேத சமயதி

மர

நி:காம

Fைச இ#த இடைத U ேநா கி:7. அJ

ப

கட கா+சி அத

க/தி4 ேதாளி4 உ9ள ேராமைத ேநராக நி: பF சிA க( ெச8த.
அட க

Fயாத ெகா-% சீ:ற @றாவளி ேபால அத உ9ளதிேல எ/த. அ

தைனயறியாம

வா< ைகயிேல கைடசி

ைறயாக ெகா-% சீ:ற அத

ததிரச திைய5, திவைமைய5 உதறி த9ளிவி+- ேமெல/த. ஜா

தாட மீ9ள ேபரபினா

அ தைனேய மற வி+ட.
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அழி கிடத மர

Fைசைய( &:றி ெசGவிதியகளி இனைத( ேசத ஈஹ+

எற அநாகாிக கா+- ம க9 நடனமாF ெகாF#தாக9. அவக9 காதிேல

ஒ# பயJகரமான கஜைன ேக+ட. அவக9 இவைர பாதறியாத ஒ# விலJ

அவகளி ேம

பா8த. ெகா-% சீ:ற( @றாவளிேபால ப அவகைள

ெகாெறாழி க ேவகமாக பா8த;

பா8த. அவ3ைடய

தA

ர வைளைய கF கிழித. ஊ:றிA#

நீைரேபால அவ3ைடய க/தி49ள ரத
[றி+ெட/த. பிற
பா8 அவ

ஈஹ+- களி தைலவ ேம

அ

ழா8களிA# ரத

அவைன ப:றி நிைனயாம

ப ம:ெறா# மனித ேம

ர வைளைய5 கF கிழித. யாரா4 அைத த- க

Fயவி ைல. அ அவகC

9ேள மி த ேவகேதா- பா8 பா8

பலைர கF, ெகா7 அத ெச8 ெகாF#த. அ மி த

ேவகேதா- ெவGேவ7 ப கJகளி
பாயவி ைல. நிைன கE

பா8ததா

அவக9 வி+ட அ அத ேம

Fயாத ேவகேதா- அ இட வி+- இட ெபய

ெகாF#ததா4, அத கா+- மனிதக9 ெந# கமாக UFயி#ததா4

ப

யாெதா# தீJ  ேநரவி ைல. அத மனிதக9 வி+ட அக9

அவகளிேலேய பல ேம

ப கி ேம

பாயலாயி:7. இைளஞ ஒ#வ ஒ#

தீ+Fைய

Sசி எறிதா. அ ம:ெறா# ஈஹ+F மாபிேல பா8

ெவளிப+- ேதாறி:7. இத நிைலயி

கிேல

ஈஹ+- கைள ஒ# ெபாிய [தி பிF

ெகாட. ஏேதா ஒ# =டேப8 அJேக ேதாறியி#பதாக Uறி ெகாஅவக9 [திேயா- கா+-

9ேள பயேதாFனாக9.

ேபேய உ#ெவ- வதா:ேபால ப அவகைள ரதி ெகா- ெச7
மாைன S<வ ேபால அவகளி: பலைர S<தி:7. ஈஹ+- கC

ெபா லாத நாளா . அவக9 நா

திைசகளி4 ெவ

அ ஒ#

ரதி: ( சிதறி

ஓFனாக9. தபி பிைழதவக9 ஒ# வாரதி:  பிற தா கீ<ப தியி

உ9ள ஒ# ப9ளதா கிேல ஒ7 UF யாயா இற ேபானாக9 எ7 கண
பா கலானாக9. அவகைள பிெதாட ெசற ப ெவ ர ஓF

கைளபைட மீ-

நிைலயி

காமி#த இடதி:  தி#பிய. எதிபாராத

தா கி ெகா லப+ட [+F உட

கபளி ேபாைவ

9ேள

கிடபைத அ கட. தாட தனியாக நி7 சைடயி+டத அறி றிக9

அJ  தைரயி

நறாக ேதாறின. ப அவ:ைற கவனமாக ேமாப

பிF ெகாேட ெச7 ஓ ஆழமான
னJகா கC தணீ#

+ைடைய அைடத. தைல5

9 பFதி# க, Hகீ+

+ைடயி விளிபிேல

உயிர:7 கிடத. கைடசி R(&வைரயி4 அ வி&வாசேதாF#தி# கிற.

கலJகி5 நிற மாறி5மி#த

+ைட. அத: 9ேள கிடபைத

:றி4

மைறவி+ட. அத: 9ேள ஜா தாட அமி< கிடதா ேமாப
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பிF ெகாேட ப தணீ#

9 ெசற. ஆனா , தாட

வி+- ெவளிேயறிேபானதாக ஓ அறி றி5 ெதபடவி ைல.
நா9

/வ ப

+ைடைய

+ைட க#கிேலேய ேசாேவா- ஆ<த சிதைனயிA#த;
FE, ஓ8E, மைறE ,

காைம( &:றி அைமதியிறி திாித. அைசE

உயிபிாிE - இேவ சாE எ7 அத:  ெதாி5 ; ஜா தாட இற

வி+டா எபைத5 அ ெதாி ெகாட. ஏேதா ஒைற இழ வி+டைத

அ உணத. அதனா

அத உ9ளதிேல ெபாிய ெவ:றிட ஏ:ப+ட. தீராத

பசிைய ேபால அ மீ- மீ- 7திய. ஆனா , உணைவ

ெகா- அத பசிைய ேபா கி ெகா9ளE
பிேரதJகளி அ#கி

ெச7 பா

அெபா/ெத லா அத:
ேவ+ைட

Fயா. ஈஹ+- களி

 ேபா அப ஒ#வா7 மைறத.

எ7மி லாத ஒ# தனிெப#மித ஏ:ப+ட.

ாிய உயிாினJகளிேல மிக( சிற விளJ  மனிதைனேய அ

ெகா7வி+ட.

7தF, ேகாைரப

ஆ+சிைய எதி அ மனிதைன

ெகாறி# கிற. பிேரதJகைள அ ஆ(சாியேதா-

க பாத. அவக9

மிக எளிதிேல சாE கிைரயானாக9. அவகைள ெகா 4வைதவிட ஓ

எHகிேமாநாைய ெகா 4வ கFனமான காாிய. அகC, ஈ+FகC,
தFகC இ லாவி+டா

அவக9 ஒ# ெபா#+ேட அ ல. அகC, ஈ+FகC,

தFகC அவக9 ைகயிேல இ ைலெயனி

இனிேம

இரE வத. வானிேல மரJகC

/நிலா எ/த. மJகிய பக

பயபடா.

ேமேல

அ அவகைள க-

ேதா7 அத ஒளியிேல உலக R<கி கிடத. இரE வததிA#
+ைடயின#கிேல ஆ<த சிதைனயிA#த ப கானகதி

ேபால

ேதாறி59ள திய

வா< ைகயி வள(சிைய உணரலாயி:7. ஈஹ+- க9 உடா கிய திய

வா< ைகய ல அ. உ:7 ேக+- ெகா-, ேமாப பிF ெகா- ப

எ/ ெசற. ெவ
அத

ேநரதி

ரதிேல ஏேதா ஒ7

ரைல ெதாட அைத ேபாற பல
அத

ைர

 சத ேலசாக ேக+ட.

ர க9 எ/தன. ெகா%ச

ர க9 அைமயி4, உர ேக+டன. தன நிைனவிேல

நிைல ெப:றி#த பைழய உலகதிேல ேக+கிற

ர க9 ேபால அைவ ப

ேதாறின. ெவ+டெவளியி ைமயதி: ( ெச7 ம7பF5 உ:7 ேக+ட.

அேத

ரA அைழதா.



ைனவிட மி த கவ(சிேயா-,

வ:7தேலா- அத அைழ ஒAத. அத அைழபி: ( ெசவிசா8 க

இெபா/ ப தயாராக இ#த. ஜா தாட இற வி+டா. அவேனா-
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மனித உலகதி கைடசிெதாட அ7வி+ட. மனித3 மனித உாிைம5

இெபா/ அைத க+-ப-தவி ைல.

திய இடJகைள நாF வ# பனிமாகைள ஈஹ+- க9 ேவ+ைடயா-வ ேபால
ேவ+ைடயாF ெகா- , ஓைடகC கா-கC நிைறத பிரேதசைத கட ப

இ#த ப9ளதா கி:
ெபாழி ெகாF#

ஓநா8 U+ட ஒ7 வ ெகாF#த. நிலெவாளி
 ெவ+டெவளி

ைமயதிேல சிைல ேபால அைசயாம

அத ஓநா8க9 வ ேசதன. அத

ஓநா8களி வ#ைகைய எதிபா

ெகா- ப நிற. அெபாிய உ#வ அைசவ:7 நி:பைத க- அைவ

திைகதன. ெகா%ச ேநரதி:  பிற
ஓநா8 ப ைக ேநா கி

னா

அைவகளிேல மிகE ைதாிய 9ள ஓ

தாவி வத. மின

ேமாதி அத க/ைத ஒFத. பிற

ேவகதி

ேபால அைசயாம

ஓநா8 அத பிேன வி/ வA ெபா7 காம

ப அத மீ

நிற. அFப+ட

ர- ெகாF#த. பிற

ஒைற ஒ7 ெதாட R7 ஓநா8க9 ப ைக எதிதன.
அைவக9 ஒGெவா7 இரத [றி+- ெகா-,

ர வைள5 ேதா9கC

கிழிப+- தி#பி ஓFன. இைத கட அத ஓநா8 U+ட

ஒறி ேம

ஒ7 வி/ ெகா- ெந# கமாக

/வ

வ ப ைக தா க

ெதாடJகி:7. ப கி அ:தமான ேவக , &7&7 இத( சமயதி

ந

உதவின. பினJகா கைள ப நறாக ஊறி ெகா- எ லா ப கJகளி4

&:றி( &:றி ேவகமாக பா8 பா8 தா கிய. மிக விைரவிேல அ ஒGெவா#

ப க  தி#வதா

ஒேர சமயதி

ெமவாக பினா

நக ெகா-

தன

அ எJ  இ#பதாக ேதாறிய.

 பிறதிேல ஓநா8க9 வ @< ெகா9ளாமA#பத:காக அ

கட உயரமாக நிற ஒ# சரைள க

பாைறயி

+ைடயி கைரைய5, ஓைடைய5

பாைற வைர ெசற. சரைள க

&ரJக ைவ ெசJேகாண வFவதிேல ஒ# ப திைய யாேரா

உைடதி#தாக9. பிறமாகேவ நக அத இடதி: ( ெச7 அJகி#

ெகா- ப ஓநா8கைள எதி கலாயி:7. பாைறயி
அைமபா
Fயா.

ஏ:ப+F#த ேகாண

றைத தவிர ம:ற R7 ப கJகளிA# ப ைக தா க

அத இடதிA# அ நறாக எதி நிறபFயா

அைரமணி ேநரதி: 9

ஓநா8க9 ேதா வி5:7 பிவாJகின. அைவக9 கைளபா

நா ைக

ெதாJகவி+- ெகா- R(&வாJகின. அவ:றி ெவைமயான ேகாரப:க9

நிலெவாளியிேல

cரமாக ேதா:றமளிதன. சில ஓநா8க9 தைலைய உயதி
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ெகா-, காகைள
ஓநா8க9
சாப

னா

மF ெகா- ப-தி#தன. ேவ7 சில

+ைடயிேல தணீ

F ெகாF#தன. நீட, ஒ Aயான ஒ#

நிற ஓநா8 சிேநகபாவேதா-, எ(சாி ைகேயா-

அைத உடேன ெதாி ெகாட. அத ஓநாேயா-தா

னா

வத. ப

 ப ஓ இரE

பக4மாக கா+- பிரேதசதிேல ஓF ெகாF#த. அத ஓநா8 ெமவாக
ர

எ/பி:7. ப

ெகாடன.

பல சைடகளி



ர

எ/பி:7. இர- R ேகா- R ைக ைவ

த/ ேபறிய ஒ Aயான

திய ஓநா8 ஒ7

சீற ெதாடJ வேபால ப உத+ைட மFத; ஆனா

R ேகா- R

தைரயி

பிற

னா

அத

ைவ ேமாப பிFத. அைத கட அத

வத.

திய ஓநாயி

திய ஓநா8

அம நிலாைவ பா ெகா-, நீளமா8 ஊைளயிட லாயி:7.

அைதேபாலேவ ம:ற ஓநா8கC அம ஊைளயி+டன. இெபா/ மீ-

ெதளிவான

ரAேல ப

அைழ வததாக ேதாறிய. அE தைரயி

அம ஊைளயி+ட. ஊைளயி+-

அ

னா

வகி

 ஓநா8க9 ஒ# வைகயாக

விலJகி

Fத பாைறயி49ள ேகாணைதவி+-

வத. ஓநா8க9 அைத( &:றி ெகா- ந+ ைறயி4, கா+-

ைறயி4 அைத

க பா கலாயின. அத U+டதிேல தைலைம

ஓFன. ம:ற ஓநா8கC அேதமாதிாி
ேப பழகி59ள ஓநா8

ர

ர

ெகா- ெகா- கா+ைட ேநா கி
ெகா- ெகா- பினா

 ப கதிேல ப

அைவகேளா- ஒறா8 ஓடலாயி:7.
ப கி கைத இட



ர

ஓFன.

ெகா- ெகா-

FE7வதாக க#தலா. சில ஆ-கC

9 ஓநா8களி

வ கதிேல ஒ# திய மா7தைல ஈஹ+- க9 கடாக9. சில ஓநா8களி

தைலயி4 R கி4 ப/ நிறமான 9ளிகC, மாபிேல ெவைமயான

உேராம தாைரகC இ#தன. ஓநா8களி தைலைமயிேல ேப8நா8 ஒ7

வ#வதாகE ஈஹ+- க9 Uறி ெகாடாக9. அத ேப8 நாயிடதிேல
அவகC

மி த பய. ஏெனறா

உைடயதாக இ#த. க-ைமயான

அவகைள கா+F4 அ அதிக ததிர

ளி காலJகளிேல அ அவகCைடய

காகளிேல   தி#-கிற; அவக9 ைவ

 வைளகைளேய

 கி ெகா- ேபா8வி-கிற. அவகCைடய நா8கைள ெகா7வி-கிற.
அவகளிேல மி த ைதாிய 9ள ேவ+ைட காரகைள5 ெபா#+ப-தாம
எதி கிற.
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இைவ ம+-ம ல; அத அ+டகாச இ3 ேமாசமாயி:7. பல
ேவ+ைட காரக9
ேவ+ைட காரக9

காகC

ர

 தி#பாமேல மைற வி-கிறாக9. சில

வைள கிழிப+- பனிபரபிேல கிடபைத5,

அவகைள( &:றி ஓநா8 அFகைளவிட ெபாிய பாதJகளா

ஏ:ப+ட

&வ-களி#பைத5 பல ேப காணலானாக9. இைல5தி காலதிேல

பனிமாகைள ெதாட ேவ+ைடயாட( ெச 4 ஈஹ+- க9 ஒ#
ப9ளதா

ப9ளதா கி:

9 ம+- _ைழயமா+டாக9. ஏேதா ஒ# =டேப8 அத
வ தJகி அJேகேய

Fயி#பதாக ஒGெவா#

காமி4

ேப(ெச/த. அைத ேக+- ெபகெள லா மன ேசாரலாயின.
அத ப9ளதா

ேகாைடகாலதிேல ஒ# பிராணி வ#வைத ஈஹ+- க9

அறியாக9. ெசறித, பளபளபான உேராம க+-ைடய ஓநா8 அ எ7
Uறலா. ஆனா , அ ஓநா8களிA# மா7ப+ட. ெசழி விளJ 
கா+-ப திைய வி+- அ தனியாக மரJகC கிைடயி

உ9ள திறத ெவளி

வ#. அத இடதிேல ைந ேபான பனிமா ேதா R+ைடகளி வழியாக

ஒ#ம%ச9 நிறமான ஓைட ஓF Tமியிேல மைறகிற. அJேக நீட  4,
ெசFகC, தகC தைழ அத ம%ச9 நிறதி ேம
படாதவா7 மைற கிறன. அத பிராணி அJ

சிதைனயிA#

யரமான
ஆனா

ரA

; பிற

வ நி7 ஆ<த

அத இடைத வி+- றப-வத:

ஒ# தடைவ ஊைளயி-.

அ எெபா/ தனிதி# கா. நீட

கீ<ப திகளி

@ாியகிரணJக9

உ9ள ப9ளதா

 மி த

ளி கால இரEக9 வத

களிேல இைரைய நாF றப-கிற

ஓநா8 U+டதி தைலைமயிேல அ மJகிய நிலெவாளியிேல எ லா
ஓநா8கைளவிடE ெபாிய உ#வேதா-

னா

தாவி( ெச வைத காணலா.

அத ெபாிய ெதாைடயிA# அத ஓநா8 U+டதி கான - ெயௗவன
உலகி கான - ஒA ெகாF#

.

---------------------- *** -----------------ஜா ல

ஜா லட கைத ெசா 4வதி

ட

மிக வ லவ. இதா அவைரப:றிய

கியமாக Uற ேவFய விஷய. அவ கைதகைள( சிறத

ெசா வத:காகேவ பிறதவ.

ைறயி
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கவனைத ஈ

பFயாக கைத ெசா 4 திறைம5, கைதேபா கி

ஏ:படாம , ெதளிவாக வணி
அைம

 திற3, நாடகபாணியி

நிக<சிகைள

 ச தி5 ேச ஜா லடனி ெப#பாலான 2 கC

கவ(சிைய அளி கிறன.
ஜா லட இற

2 களி

தனிப+ட

ப R7 ஆ-க9 ஆகிறன. அவ எ/திய ஐப

ெப#பாலானவ:ைற ம க9 மறவி+டாக9. திறனா8வாளகC9

காலேம சிறத. அ Jகாம

ேவைல ெச8 மதிபி-கிற. காலேபா கி

பல 2 கைள ம க9 மறவி+டா4, கானகதி
ஈட ேபாற 2 கC, இ#ப

நிைனவி

தைட

இ#

ப சி7கைதகC எ7 அவக9

. இ#பதா-களி

அேவ எத எ/தாள3

ஐதா7 சிறத 2 கைள எ/தியி#தா

 சிறத ெவ:றியா . ேமேல

2 கெள லா ஜா லட3ைடய வா< ைகயி
பதா-களி

ர , கட , ஓநா8 , மா+F

எ/தப+டைவ. அவ:றி

றிபி+ட

:ப தியான &மா

காணப- திறைம5, ச தி5,

உ:சாக , Hநா பிரயாணதி:  பி எ/தப+ட 2 களி

ைற

காணப-கிறன. மேனாபாவைன திறைமயா4 கைத5 க# கC தJ

தைடயிறி( ெச 4பF அைம

 ஆ:றலா4 கைதைய க:பைன ெச8வத:

ேவFய இய:ைக திறைமயா4 ஜா லட3
இல கியதி

ஒ#

கியமான Hதான கிைட9ள.

- ராJ Yத மா+

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

இ கால அெமாி க

