
    
    
    

ஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைச    
((((சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�))))    

நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�    
    

oru Iyin katai (shortoru Iyin katai (shortoru Iyin katai (shortoru Iyin katai (short    stories for children)stories for children)stories for children)stories for children)    
by nArA nAcciyappanby nArA nAcciyappanby nArA nAcciyappanby nArA nAcciyappan    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    
 
    
Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    
Our Sincere thanks go to the archive.org for providing a scanned image/PDF of this 
work. 
The e-text has been generated using Google OCR online tool. 
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2019.2019.2019.2019.    
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website 
https://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
  



2 

 

ஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைச    
((((சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�சி�வக��கான எ��� கைதக�))))    

நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�நாரா நா�சிய�ப�....    
 
Source:Source:Source:Source:    
ஒ� ஈயி� ஆைச (சி�வக��கான எ��� கைதக�) 
நாரா நா�சிய�ப� 
அ�ைன நாக�ைம பதி�பக� 
/141 க தசாமி நக, பாலவா�க�, ெச�ைன - 600041 
#த$பதி�% : &ச�ப 1992 
விைல '.8.00 
அ�சி�ேடா : கவி�கைல அ�சக�, க தசாமிநக பாலவா�க�, ெச�ைன - 600041. 
----------- 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
அ�ைன நாக�ைம பதி�பக*தி� இர,டாவ- %*தகமாக இ  ./ ெவளிவ�கிற-. 
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ஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைச    
1. 1. 1. 1. ந�றியி� உ�வ!ந�றியி� உ�வ!ந�றியி� உ�வ!ந�றியி� உ�வ!    

 
#�ெனா� கால*தி/ ேதவநாத� எ�� ஒ� வணிக� இ� தா�. அவ� ஒ� நாைய 
வள*- வ தா�. அ த நா=�9 அவ� ேவைள தவறாம/ உண> ைவ�பா� ; 
நா�ேதா�� 9ளி�பா��வா�, ஓ=> ேநர*தி/ அத@ட� விைளயா�வா�; 
இAவா� அ�%ட� அைத வள*- வ தா� , அ த நா3� அவனிட� மி9 த அ�% 
ைவ*தி�  த-. அவ� ெச/B� இடெம/லா� Cடேவ ெச�ற-. அவ@�9� பல 
சி� ேவைலக� ெச=- உதவி %ாி - வ த-. 
 
ஒ� நா� ேதவநாத� வாணிக ேவைலயாக ெவளிD ஒ���9� %ற�ப��� 
ெச�றா�. வழ�க� ேபால அவ� நா3� Cடேவ ெச�ற-. 
 
ேபா9� வழியி/ கைள�பா�வத$காக ந�றாக� %/ வள தி� த ஓ இட*தி/ 
ேதவநாத� ப�* தா�. ப�*தவ� அ�ப&ேய E<கி� ேபா=வி� டா�. அ த நா3� 
அவ� ப�க*திேலேய ப�*-� கிட த-. 
 
திFெர�� %ைகநா$ற� G�ைக* -ைள*த-. நா= க,விழி*-� பா*த-. மிக 
அ�காைமயி/ கா�� மர<க� தீ�பி&*- எாி - ெகா,&� தன. 
 
நா= ேதவநாத� ஆைடைய� ப$றி இ2*த-. ந�றாக உற<கி� ெகா,&� த 
ேதவநாத� க, விழி�கவி/ைல. 
 
எ�ன ெச=வெத�� ெதாியாம/ நா= திைக*த-. சிறி- Eர*தி/ ஒ� 9ள� 
இ��ப- ெதாி த-. அைத� க,ட>ட� நா= பா= ேதா&� ெச�ற-. அ த� 
9ள*தி$9� இற<கிய-. உட/ #2வ-� நைன3�ப& த,ணீ ாி/ G8கிய-. பிற9 
எ2 - ேதவநாத� ப�*தி��9மிட*தி$9 ஓ& வ த-. அவ� அ�கி/ இ� த %/ 
தைரயி/ %ர,ட-. இAவா� 9ள*தி/ G8கி G8கி எ2 - வ - அவ� 
ப�*தி� த இட*ைத� 7$றிB� இ� த %/ தைர #2வைத3� ஈரமா�கி� 
ெகா,ேட யி� த-. 
 
ேநர� ஆக ஆக அ- 9ள*தி$9� ேபா9� வழியி/ இ� த மர<களிB� தீ�ப$றி� 
ெகா,ட-. அ�ேபா-� நா= ெந��பிIேட %9 - பா=  ேதா&ய-. த,ணீைர* 
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த� உட5/ நைன*-� ெகா,� ஓ&வ -, %/தைரைய ஈரமா�கிய-. 
இைடவிடாம/ அ- த� ேவைலைய� ெச=- ெகா,ேட இ� த-. 
 
கா�&/ எாி3� ெந��%. த� தைலவைன ெந�<கவிடாம/ ெச=வதி/ அ- 
க,J� க�*- மாக இ� த-. த� உட5/ உயி��ள வைரயி/ அ- த� 
கடைமைய விடாம/ ெச=த-. 
 
ெந�ேநர� கழி*-* ேதவநாத� E�க� கைல - க,விழி*-� பா*தா�. 
 
த�ைன� 7$றிB� இ� த கா� #2வ-� எாி - சா�பலா=� ேபாயி� த 
கா�சிைய� க,டா�. அேத சமய� தா� தீயி/ ெவ - சாகாம/ இ��பைத� க,� 
விய தா�. த�ைன� 7$றிB� இ� த இட� #2வ-� ஈர� மாறாம/ 
இ��பைத3�, %$க� ப7ைமயாக* தளதளெவ�� தைல நிமி - நி$பைத3� 
க,� ெப� விய� பைட தா�. பா*-� ெகா,&��9� ேபாேத அவ@�9* த� 
நாயி� நிைன�% வ த-. 
 
7$� #$�� அவ� த� நாைய* ேத&� ெகா,� ெச�றா�. ெந��%� சா�ப5� 
ஊேட அத� கால&* தட� க,� பி�ப$றி� ெச�றா�. 9ள*தி� கைரயி/ த� 
அ�ைம நா= 7�,� கிட�பைத� க,டா�. ெந�<கி� ெச�� பா*த ேபா-, 
அத� உட/ #2வ-� நைன தி��பைத 3�. ஆ<கா<ேக தீ�7��� %,க� 
நிைற தி��ப ைத3� க,டா�. 
 
அவ@�9 எ/லா� விள<கிவி�ட-. த�ைன� கா�பா$�வத$காக அ த நா= 
த�@யிைர� ெகா�*தி��கிற ெத�ற உ,ைமைய அவ� %ாி - ெகா,டேபா-. 
அவ� உ�ள*தி/ எ2 த ேவதைன இAவளெவ�� ெசா/ல #&யா-. உயிைர� 
ெகா�*-* த�ைன� கா*த அ த நாயி� ந�றிைய* ேதவநாதனா/ மற�க #&ய 
வி/ைல. 
-------------- 

2. 2. 2. 2. ேபா�%�& வ'த கா(ற)ேபா�%�& வ'த கா(ற)ேபா�%�& வ'த கா(ற)ேபா�%�& வ'த கா(ற)ண�ண�ண�ண�    
 
கதிரவ@� கா$ற,ண@� ச தி*-� ேபசி� ெகா,&� தேபா- அவக��9� 
ஒ� ேபா�& ஏ$ப�ட-. உலக*தி/ இர,� வ/லவக� ச தி*தா/, அவக��9� 
எ�ன ேபா�& ஏ$ப��? யா வ/லவ எ�பைத* தவிர ேவ� எத$காக அவக� 
ேமாதி� ெகா�ள� ேபாகிறாக�. 



5 

 

 
"நா� தா� வ/லவ�" எ�றா� கா$ற,ண�. 
 
"இ/ைல. நா� தா� வ/லவ�!'' எ�றா� கதிரவ�. 
 
"ெம=�பி�கிறாயா? எ�றா� கா$ற,ண�. 
 
"#த5/ நீ வ/லவ� எ�பைத� கா��. பிற9 நா� எ� வ/லைமைய� 
கா��கிேற� எ�றா� கதிரவ�. "சாி அேதா , Lமியி/ பா! ெத�வி/ ைக*த& 
ஊ�றி நட - ெச/Bகிறாேன கிழவ� , அவனிட� ந� வ/லைமைய� கா�டலா� 
எ�றா� கா$ற,ண�. 
 
''ேபா3� ேபா3� த�ளா& நட�9� கிழவனிட மா ந� ைகவாிைசைய� கா�ட 
ேவ,��?' எ�� தைக*தா� கதிரவ�. 
 
"M, பித$ற/ ேவ,டா�. C�வைத� கவனி*-� ெகா�. அ த� கிழவ� 
அணி தி�� கிறாேன ேம/ ச�ைட , அைத அவ� உட55� - பறி* ெதறிய 
ேவ,��. எ� ஆ$றைல நா� கா�� 
கிேற�. உ� ஆ$றைல நீ கா��வாயா?' எ�� ேக�டா� கா$ற,ண�. 
 
சாி எ�� சவாைல ஏ$�� ெகா,டா� கதிரவ�. 
கா$ற,ண� த� வ/லைமைய� கா�ட* ெதாட<கினா�. 
 
ஊ= ஊ= எ��, கா$� Mச* ெதாட<கிய-. ெத�வி/ ைக*த& ஊ�றி* த�ளா& 
நட - ெச/B� கிழவனி� ேம/ ச�ைடைய* த� ஊ<கார� பா=�சலா/ கழ$றி 
எறிய #ய�றா� கா$ற,ண�. 
 
கிழவ@�9 G�7� ெபா��கவி/ைல. ைக* த&ைய� கீேழ ேபா�டா�. 
ெத�ேவார*ேத இ� த ஒ� ஒ-�%றமான இட*தி/ ேபா= #ட<கி� ெகா,டா�. 
த� ேம/ ச�ைடைய இழ -விடாம/ இ��கமாக� ப$றி� ெகா,� உ�கா -  
வி�டா�. 
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கா$� ேமB� ேவகமாக Mசிய-. கிழவ� 9ளி தா<க#&யாம/ த� ைககைள 
உட5/ பதி*- G&� ெகா,டா�. 
 
கா$� ேவக� மிக மிக , அவ� ைகயி� அ2*த� மி9 த-. ச�ைடைய இ2*- 
இ2*-� ேபா*-� ெகா,டப& அவ� த� உடேலா� அைண*-� ெகா,டா�. 
 
ஒ� மணி ேநர� ஊ= ஊ= எ�� ஊதிய கா$� ஓ= த-. கதிரவனிட� த� 
ேதா/விைய ஒ�%� ெகா,ட-. 
 
"நா� ேதா$�வி�ேட�. நீ உ� வ/லைம ைய� கா��'' எ�றா� கா$ற,ண�. 
 
அ-வைரயி/ ேமக<க��9� பி�ேன ஒளி  தி� த கதிரவ� ெவளியி/ வ தா�. 
 
கிழவ� உ�கா தி��9� இட*ைத ேநா�கி னா�. ேநராக அ த� கிழவ� மீ- த� 
கதிகைள Mசினா�. 
 
சிாி*த #க*ேதா� த� ஒளி� கதிகைள அவ� கிழவ� மீ- ெசB*தினா�. 
 
கிழவனி� 9ளி அக�ற-. ெவயி/ ஏற ஏற� %2�க� மி9 த-. #த5/ 
#ட<கியி� த ைககைள அக$றியவ�. சிறி- ேநர*தி/ ேவ�க* ெதாட<கி ய-� 
ேம/ ச�ைடைய� கழ$றி� ப�க*தி/ ேபா� டா�. ேமB� ெவ�ப� மிகேவ உ� 
ச�ைடைய3� கழ$றி� ேபா�டா�. வியைவைய* -ைட*-� ெகா,� நட�க* 
ெதாட<கினா�. 
 
கா$ற,ண� கதிரவ� #� தைல 9னி  தா�. அ,ணேல நீதா� ெவ�றா= எ�� 
பாரா�&னா�. 
 
"உ� ெவ$றியி� இரகசிய� எ�ன?'' எ�� ேக�டா�. 
 
"வ�#ைற3� தா�9தB� ெவ��ைப உ, டா�9�. அ�%� அரவைண�%� 
ஆதரைவ� ெப�� 9�. எ� அ�%�ைககளி� த2வ/ என�9 ெவ$றி ேத&*த த- 
எ�றா� கதிரவ�. 
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அவ� ெவ$றி� கதிக� உலெக<9� பாவி� ெகா,&� தன. 
------------------- 

3. 3. 3. 3. &தி�&! இ���� ச�%&தி�&! இ���� ச�%&தி�&! இ���� ச�%&தி�&! இ���� ச�%    
 
ெபா�னி நா� எ�� ஒ� நா� இ� த-. அ த நா�ைட� Lேவ த� எ�ற ம�ன� 
ஆ,� வ தா�. Lேவ த@ைடய ப�ட*- அரசியி� ெபய மல�ெகா&. 
 
Lேவ த� நா�ைட ந�றாக அரசா,� வ தா�. நா� #2வ-� ந/ல வள� 
நிர�பியதாக இ� த-. இய$ைக வள#� ந/ல அரசா�சி3� இ� ததா/ அ த 
நா�� ம�க� எ த� 9ைற3� இ/லாம/ இ� தாக�. 
 
நா� ந�றாக இ� ததா/ அரச@�9 ேவைல 3� 9ைறவாகேவ இ� த-. தி��� 
எ���, அ&த& எ���, ேமாச& எ��� வ�� வழ�9க� மிக� 9ைறவாகேவ 
இ� தன. 
 
அரச� அர,மைனயி/ நிைறய ஆ�கைள ேவைல�9 ைவ*தி� தா�. அரசி 
மல�ெகா& ஒAெவா� %- ஆைள� ேச�9� ேபா-�, ேதைவ யி/லாதேபா- 
எத$காக ஆ� ேச�க ேவ,�� எ�� ேக�பா�. 
 
"ேவைல�9 ஆ�க� நிைறய இ� தா/ நம�9 வசதி தாேன எ�� C�வா� அரச�. 
 
"அரேச! அ- தவ�. ேதைவ�9 அதிகமாக ஆ�க� இ� தா/, ேவைல சாியாக 
நட�கா-'' எ�� C�வா� அரசி மல�ெகா&. 
 
"இ த ஆ� நம- அைம�சாி� உற>�கார�. இ� -வி��� ேபாக��ேம'' எ�� 
ேவைல�9� ேச*-� ெகா�வா�. 
 
இ�ப& யா வ - ேவைல ேக�டாB�, த9தி பா�காமB�. திறைமைய 
ேநா�காமB� பலைர ேவைல�9� ேச*-� ெகா,டா�. இதனா/ 
அர,மைனயி/ ேவைலக� சாிவர நட�கவி/ைல. 
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ஒ�நா�, அர,மைன� ெப�டக*தி/ இ� த ெபா� நாணய<க� காணாம/  
ேபா=வி�டன. #த/ நா� இ��% ைவ*-� ேபான நாணய<க� ம�நா� காைலயி/ 
காணாம$ ேபான- க,� நிதி அதிகாாி கல<கி� ேபானா. 
 
இ- ெவளியி/ ெதாி தா/ Lேவ த� ஆ�சி�ேக ெக�ட ெபய உ,டாகிவி��, 
எ�� நிதியதிகாாி அரசனிட� வ - ெபா� நாணய<க� காணம/ ேபான ெச=திைய 
மிக� க#�கமாக� Cறினா. 
 
யாேரா க�ள�சாவி ேபா��� ெப�டக*ைத* திற தி��கிறாக�. உ�தியாக 
அர,மைனயி/ உ�ள யாேராதா� தி�&யி��கிறாக� எ�� ேதா�றிய-. 
ெவளியி/ இ� - யா�� தி�டக� வ ததாக* ெதாியவி/ைல. 
 
ஆனா/ யா மீ-� ஐ3�வத$9* ேதா�ற வி/ைல. அர,மைனயி/ ேவைல 
ெச=3� அைன வ�ேம உய த 9��ப*ைத� ேச தவக�. அைம�சக�, 
பைட*தைலவக�, அதிகாாிக� ஆகியவகளி� உறவினகேள எ/லா 
ேவைலயிB� இ� தாக�. 
 
அதனா/ யா மீ- 9$ற� ெசா�னாB� அ- சாியாக இ��கா-. 
 
இைத எ�ப&� க,�பி&�ப- எ�� சி தி*-� பா*தா/ 9ழ�பமாகேவ இ� த-. 
அரச� Lேவ த� எ�ன ெச=வ- எ�� %ாியாம/ விழி*-� ெகா,&� தா�. 
அ�ேபா- #தலைமச அரசனிட� வ தா. 
 
"அரேச! ந� நா�&� எ/ைலயி/ த<க வய/ எ�� ஓ ஊ இ��கிற-. அ<ேக 
அறிவாள� எ�� ஒ� 9&யானவ� இ��கிறா�. ப�க*- நா�களி/ நட�9� பல 
தி����கைள அவ� க,� பி&*-� ெகா�*தி��கிறா�. அவைன அைழ*- 
வ தா/ நா� இ த* தி�டைன� க,� பி&*- விடலா�'' எ�� Cறினா. 
 
Lேவ த� இர,� காவ/ Mரகைள அைழ* தா. த<க வயB�9� ெச�� 
அறிவாள� எ�ற அ த� 9&யானவைன உடேன அைழ*-� ெகா,� வ�மா� 
Cறினா. 
 
காவ/ Mரக� த<க வயB�9� ெச�றாக�. 9&யானவனிட� ம�ன  
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அைழ*-வர� ெசா�ன ெச=திைய� Cறினாக�. 
 
நட த ெச=திகைள அறிவாள� அ த� காவ/ Mரகளிட� ேக��* ெதாி - 
ெகா,டா�. த� M�&5� - சில ெபா��கைள எ�*-� ெகா, டா�. காவ/ 
Mரக� ெகா,� வ தி� த 9திைர வ,&யி/ ஏறி� ெகா,டா�. அர,மைன�9 
வ - ேச தா�. 
 
அறிவாள� ஒ� ஏைழ� 9&யானவ� தா�. ஆைகயா/ அவ� #க*ைத� 
பா*த>டேனேய அரச��9 அவ� மீ- ந/ல ந�பி�ைக உ,டாயி$�. 
 
அ=யா அறிவாளேர! ெபா�னி நா�&/, அ->� அர,மைனயி/ ஒ� தி��� 
நட தி��ப- ெபாிய அவமானமா= இ��கிற-. இ<9 ேவைல பா�பவக� 
அைனவ�� உய 9ல*ைத� ேச த வக�. ெபா=யான 9$ற�சா�ைட� Cறினா/ 
அ- அவக� பிற த 9ல*-�ேக அவமானமா9�. ஆைகயா/, இதி/ நீ<க� 
உ,ைமயான 9$றவாளி ைய� க,�பி&*-* தரேவ,��. ெவ�� அ=ய* தி/ 
ஒ�வைர� 9$ற� சா�ட�Cடா-, எ�� ம�ன விள�கமாக� Cறினா. 
 
"அரேச! ந/லவக� மீ- 9$ற� சா�ட� Cடா- எ�ற த<க� உய த 
ேநா�க*ைத� பாரா��கிேற�. இAவள> உய த ப,%�ள அரசாி� 
அர,மைனயி/ தி�ட நிைன*த ஒ� கயவ@� ந� நா�&/ இ��கிறாேன எ�� 
நிைன*- ேவதைன�ப�கிேற�!'' எ�� Cறிய 9&யானவ�, அரசைர� பா*-, 
"அரேச! ம திர வி*ைதயி/ உ<க��9 ந�பி�ைக இ��கிறதா!'' எ�� ேக�டா�. 
 
"ம திர<களி/ என�9� சிறி- Cட ந�பி�ைக கிைடயா-. ம திர� மாய� 
எ�பெத/லா� ஏமா$� வி*ைத '' எ�� Cறினா� அரச� Lேவ த�. 
 
"அ-தா� தவ�. அரேச! இ�ெபா2- மாய ம திர*தி� Gலமாகேவ நா� இ த* 
தி��ைட� க,�பி&�க� ேபாகிேற�. நா� க,� பி&�கா வி�டா/, தா<க� 
எ த* த,டைன ெகா�*தாB� ஏ$�� ெகா�கிேற�. ஆனா/ நா� க,� 
பி&*-� ெகா�*தா/ என�9 எ�ன பாி7 த�Mக�? எ�� ேக�டா�, அறிவாள�. 
 
'' அ=யா அறிவாளேர, நீ<க� இ த* தி�டைன� க,� பி&*-� ெகா�*தா/  



10 

 

உ<க��9 நீ<க� 9*தைக�9 உ2� நில� அ*தைன3� ெசா தமா�கி� ப�டா 
எ2தி� ெகா��கிேற�" எ�றா� Lேவ த�. 
 
"மி�க ந�றி அரேச! மி�க ந�றி. உ<க� அர,மைன ேவைலயா�க� 
அைனவைர3� வர� ெசா/B<க�. என�9 ஓ அைற ஒ-�கி� ெகா�<க�. அ த 
அைறயி� ம*தியி/ நா� ெகா,�வ தி��9� இ த ம திர இ��%� ச�&ைய* 
தைல கீழாக ைவ�ேப�. ஒAெவா�வ�� இ��%�ச�&யி� மீ- த� உ<ள<ைகைய 
ைவ*- அ2*த ேவ,��. ந/லவக� ைக�ப��ேபா- இ��%�ச�& அைசயா-. 
தி�&யவ ைக ப�ட>ட� C�ச5���ெகா,� 9தி*ெத2 - நிமி -வி��. 
இ த ம திர இ��%� ச�&ைய இமயமைலயி5� - வ த ஒ� தவ #னிவ 
எ�னிட� ெகா�*-� ெச�றா. இத� Gல� நா� #�ப- தி���� கைள� க,� 
பி&*தி��கிேற� எ�� ெசா� னா�. அறிவாள� ெசா�ன இ த� ெச=தி அர, 
மைன #2வ-� பரவிவி�ட-. 
 
அர,மைனயி/ ேவைல பா*த ேவைல யா�க� அ�ப- ேப�� அைறவாச5/ 
வாிைசயாக நி�*த�ப�டாக�. அைறயி� ம*தியி/ ஒ� ேமைசயி� மீ- இ��%� 
ச�& தைல9�%ற� கவி8*- ைவ�க�ப�&� த-. அைற� ச�ன/க� அைன*-� 
G& இ��டா�க�ப�ட-. கத> திற�9� ேபா- ம��ேம உ�ேள ம<கலான 
ெவளி�ச� ெதாி த-. 
 
ேவைல�காரக� ஒAெவா�வராக அைற�9� ெச�� வ தாக�. 
 
இ��%� ச�& ேபாட� ேபா9� C�சைல எதி பா*-�ெகா,� எ/ேலா�� 
ஆவேலா� கா*தி�  தாக�. 
 
ஒAெவா�வராக அைற�9� ேபா= உ�ள< ைகயா/ இ��%� ச�&ைய* 
ெதா��வி��* தி��பி வ தாக�. இ�ப& அ�ப- ேப�� ேபா= வ -வி�டாக�. 
இ��%� ச�& C�ச/ ேபாட>� இ/ைல. எ2 - 9தி�க>� இ/ைல. நிமி - 
நி$க>� இ/ைல. 
 
அரச� Lேவ த@�9� ேகாப� ேகாபமாக வ த-. அறிவாள� எ�ற இ த� 
9&யானவ� %ர���கார� எ�� #&> ெச=தா�. 
 
"மாயமாவ- ம திரமாவ-? எ/லா� பி*தலா�ட�'' எ�� C�ச5�டா�. 
அறிவாள� , அரச� எதிாி/ வ தா�. 
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"அவசர�படாதீக� அரேச! இேதா ஒ� ெநா& யி/ தி�ட� அக�பட�ேபாகிறா�. 
பா�<க�!'' எ�றா�. 
 
அ�ப- ேவைலயா�கைள3� மீ,�� வாிைச யாக நி$க� ெசா�னா�. 
 
"எ/ேலா�� இ��%� ச�&ைய* ெதா�Fக� அ/லவா? ைகைய நீ��<க�'' 
எ�றா�. 
 
எ/ேலா�� ைகைய நீ�&னாக�. அறிவாள� ஒAெவா�வ ைகயாக� பா*-� 
ெகா,� வ தா�. 
 
வாிைசயி/ நி�ற ஒ�வைர� பி&*- இ2* தா�. அரச #� ெகா,�வ - 
நி�*தினா�. 
 
''அரேச! இவ இ��%� ச�&ைய* ெதாடா மேல வ தி��கிறா. அதனா/ தா� 
இ��%�ச�& 9தி�கவி/ைல; C�ச/ ேபாடவி/ைல'' எ�றா�. 
 
"இ த� 9&யானவ� ெபா= ெசா/கிறா�. நா� ெதா�ேட�'' எ�றா� அ த ஆ�. 
'சாி , ம�ப& ெதா� பா�கலா�'' எ�றா� அறிவாள�. 
 
அவ� தய<கினா�. பிற9 உ,ைமைய ஒ�%� ெகா,டா�. 
 
அரச� Lேவ த@�9 இ��%� ச�& 9தி�ப ைத� பா*-விட ேவ,�� எ�� 
ேதா�றிய-. 
 
தி�&யதாக ஒ�%� ெகா,ட ஆைள இ��%� ச�&ைய� ேபா=* ெதா��ப& 
ஆைணயி�டா�. 
 
அவ� இ��%� ச�& எ�ன த,டைன ெகா��9ேமா எ�� பய தா�. 'ேவ,டா� 
அரேச, நீ<க� எ�ன த,டைன ேவ,�மானாB� ெகா�<க�. அைத* ெதாட  
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ேவ,டா� எ�� ேவ,&� ெகா,டா�. 
 
''அறிவாளேர. இவ� இ��%� ச�&ைய* ெதாடவி/ைல எ�பைத எ�ப&� க,� 
பி&* தீக�?'' எ�� Lேவ த� ஆவ*ேதா� ேக�டா�. 
 
"அரேச! த<கைள� ேபாலேவ என�9� மாய ம திர*தி/ ந�பி�ைக கிைடயா-. இ- 
நா� ெச=த த திரேம! 
 
இ��%� ச�&யி� அ&�%ற*தி/ காிைய� Lசி ைவ*ேத�. அத� மீ-, 
உ�ள<ைகைய ைவ* தவக� ைகயி/ காி பி&*தி� த-. 
 
இ த ஆ� ம��� பய - ெகா,� இ��%� ச�&ைய* ெதாடாமேல வ தி��கிறா. 
அதனா/ இவ ைகயி/ காி ப&யவி/ைல. எனேவ, இவ தா� தி�ட எ�� #&> 
ெச=ேத�'' எ�றா�. 
 
தி�&யவனிடமி� - பண� தி��ப� ெபற� ப�ட-. அவ@�9� சிைற* த,டைன 
ெகா�* தா அரச. வா�களி*தப& அறிவாள@�9 அவ� 9*தைக�9 உ2த நில� 
#2வைத3� விைல ெகா�*- வா<கி உாிைமயா�கி� ெகா�*தா. 
 
அறிவாளிக� எ�ெபா2-� ெவ$றி ெப�வாக�. 
---------------- 

4. 4. 4. 4. ப�ைச�கிளி பவழ!ப�ைச�கிளி பவழ!ப�ைச�கிளி பவழ!ப�ைச�கிளி பவழ!    
 
க,ண�ப� ெதாைலவி/ உ�ள ஓ ஊ��9� ெச�றி� தா. 
 
அ த ஊாி� ெபய ஆல<கா�. ெபயதா� கா� எ�� உ�ள-. உ,ைமயி/ அ த 
ஊ ஒ� ெபாிய நகர�. 
 
தா� ெச�ற ேவைல #& - ஊ* ெத� வழியாக� ேபா=� ெகா,&� தேபா-, 
"அ=யா வா<க! அ=யா வா<க எ�� யாேரா அைழ�ப- ேக��* தி��பினா. 
யாைர3� ஆ�கைள� காணவி/ைல. 
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ம�ப& தி��பி நட தா. 
 
”அ=யா வா<க ! அ=யா வா<க” எ�� ஒ� மழைல� கீ�7� 9ர/ ேக�ட-. 
 
ேக�ட திைசைய உ$�� பா*தா. 
 
ஆ�, அவைர அைழ*த- ஒ� ப�ைச� கிளி. 
 
ஒ� கைடயி/ ெதா<கிய C���9� இ� த ப�ைச� கிளி தா� அ�ப& அைழ*த-. 
 
க,ண�ப அ த� கைட�9� ெச�றா. அ த� கைடயி/, ப�ைச� கிளி, ைமனா, 
சி��� 9�வி , மயி/, %றா, ெகா�9 ேபா�ற பறைவக��, மா�, #ய/, நா=, 
Lைன, ஆ�, ெவ�ெள5 ேபா�ற சி� வில<9க�� வி$பைன ெச=3� கைட யாக 
இ��பைத� க,டா. 
 
கைட�கார "அ=யா அ த� கிளி உ<க��9 ேவ,�மா? .� 'பா=தா� ! மிக 
ம5வான விைல. வா<கி� ெகா,� ெச/B<க�'' எ�றா. 
 
க,ண�ப மக� இ�பவ/5 ஐ தா� வ9�%� ப&�9� சி� ெப,. 
 
அவ��9 அ�ைறய ம�நா� பிற தநா�. 
 
பிற தநா� பாிசாக இ த� ேப7� கிளிைய* த� மக� இ�பவ/5�9� ெகா��க 
#&> ெச=தா க,ண�ப. 
 
கைட�கார@ட� ேபர� ேபசி எ2ப- 'பா=�9 அ த� ேப7� கிளிைய வா<கி� 
ெகா,டா. 
 
அ த� கிளிைய எ�ப& வள�க ேவ,�� எ த எ த� ெபா��க� ெகா��க 
ேவ,��. ேநா= வ தா/ எ�ன ெச=ய ேவ,�� எ�ற விவர<க� அட<கிய 
அ�ைட ஒ�ைற3� கைட�கார ெகா�*தா. 
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க,ண�ப வா<கிவ த அ�� கிளிைய* த� அைறயிேலேய ைவ*தி� தா. 
 
ம�நா� காைலயி/ 9ளி*- #&*-. உண> உ,J� #� இ�பவ/5 த� 
அ�பாைவ வ - பா*தா�. 
 
"அ�பா! இ�� எ� பிற த நா�. வா8*-<க�'' எ�� Cறி அவ�ைடய கால&களி/ 
வி2 - வண<கினா� இ�பவ/5. 
 
ஒAெவா� பிற த நாளிB� த� ெச/ல மக��9 ந/வா8*-� C�வேதா� ஒ� சி� 
பாி7� ெகா��ப- க,ண�ப�ைடய வழ�க�. 
 
ெச�ற ஆ,� பிற த நா� பாிசாக ஒ� த<க� ச<கி5 ெகா�*தா. 
 
இ��, த� அ�% மகைள வா8*தி அவ��9 மிக>� வி��பமான ப�ைச� 
கிளிைய� பாிசாக� ெகா�*தா. 
 
இ�பவ/5�9 ஏ$ப�ட மகி8�சி�9 அளேவ இ/ைல. 
 
அ�%� பாிசான அ த� ப�ைச� கிளியி� ப��டைல* தடவி* தடவி* த� அ�ைப 
ெவளி� ப�*தினா�. 
 
ஏ$ெகனேவ ேபச* ெதாி த ப�ைச� கிளி�9 ேமB� பல ெசா$கைள� ேபச� பழகி� 
ெகா�*தா�. 
 
அ த� கிளி மிக அறி>�ள கிளி. ஒ� தடைவ ெசா�னா/ ேபா-�, அேத ெசா/ைல* 
தி��ப* தி��ப� ெசா/B�. அழகாக� ெசா/B�. 
 
M�&/ உ�ள Lைன மியா மியா எ�� க*தினா/ கிளி3� மியா எ�� க*-�. நா= 
9ைர�ப- ேபா/ 9ைர�9�. ப7ைவ� ேபா/ அ�மா எ�� க*-�. கா�ைகைய� 
ேபா/ காகா எ�� க*-�. M�&/ உ�ளவக� ெசா/B� ெசா$ கைள3� அ�ப& 
அ�ப&ேய தி��பி� ெசா/B�. 
 
இAவள> அழகாக� ேப7� கிளிைய* த� உட� ப&�9� மாணவ மாணவிக��9  
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ஒ� நா� கா�ட ேவ,�� எ�� நிைன*தா� இ�பவ/5. 
 
இ�பவ/5 அறி>�ள ெப,ணா= இ� தா�. அ�பா>�9� ெச/ல� ெப,ணாக 
இ� தா�. ஆனா/ அ�மா ெசா/B� எ த ேவைல3� ெச=ய மா�டா�. 
 
ஒ� நா� அ�மா அவைள அைழ*-, ”இ�பவ/5 ப�க*-� கைடயி/ ேபா= கா/ 
கிேலா ப��% வா<கி� ெகா,� வா'' எ�றா�. 
 
”ேபா அ�மா , உ�ேனா� ெபாிய ெதா/ைல' எ�� Cறிவி�� அைறயி/ ேபா=� 
கைத ப&*-� ெகா,&� தா�. 
 
ம$ெநா� நா�. ''இ�பவ/5 , அ*ைத M�&/ ேபா= இ த� பலகார<கைள� 
ெகா�*-வி��வா எ�றா�. 
 
அ*ைத M� , அேத ெத�வி/ G�றாவ- M� தா�. 
 
இ�பவ/5 ேபாக ம�*-வி�டா�. 
 
"என�9 ேநரமி/ைல அ�மா' எ�� Cறி வி�� விைளயாட� ேபா=வி�டா�. 
 
இ�ெனா� நா� அ�மா அவைள� C�பி��, "க,ேண இ�பவ/5, கைட�9� 
ேபா= இர,� ேத<கா= வா<கி வா' எ�றா�. 
 
"ேபா�மா? உன�9 ேவ� ேவைலயி/ைல எ�� Cறிவி�� நா=�9�&3ட� 
விைளயாட� ேபா=வி�டா�. 
 
இைத எ/லா� அ த� ப�ைச� கிளி பா*-� ெகா,&� த- அவ� ெசா/5ய 
ெசா$கைள3� நிைன�% ைவ*தி� த-. 
 
அ�� ஒ�நா� ப�ளி�Cட*-�9 அ த� ப�ைச� கிளிைய* E�கி� ெகா,� 
ெச�றா� இ�பவ/5. 
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த� ேதாழிகளிட� நா� ெசா�ேனேன. எ<க� M�&/ ஒ� அதிசய� கிளி 
இ��கிறெத��. அ- இ-தா�'' எ�� கா,பி*தா�. 
 
மாணவ மாணவிய O8 - C& நி�றாக�. 
 
இ�பவ/5 த� ப�ைச� கிளி�9 "ேபவழ�! எ�� ெபய ைவ*தி� தா�. 
 
”பவழ�! இேதா பா இவ� தா� மீனா. மீனா அ�கா நலமா?” எ�� ேக� 
பா�கலா�'' எ�� Cறினா�. 
 
மாணவ மாணவிக� ப�ைச� கிளி ேப7வைத� பா�க ஆவேலா� நி�றாக�. 
ப�ைச� கிளி ேபசிய-. 
 
ஆனா/, "மீனா அ�கா நலமா?'' எ�� ேக�கவி/ைல. 
 
”உ�ேனா� ெபாிய ெதா/ைல'' எ�� Cறிய-. 
 
"இ�பவ/5 , உ� ப�ைச� கிளி ஏ��9 மாறாக� ேப7கிறேதா எ�� ேக�டா� 
மீனா. 
 
இ/ைல இ- ந/ல கிளி. ெசா�னைத அழகாக� ெசா/B�. 
 
"பவழ� வ�ளிய�கா>�9 வண�க� ெசா/B பா�கலா�'' எ�றா� இ�பவ/5. 
 
ப�ைச� கிளி தைலைய ஆ�&� ெகா,� வாைய* திற -, "என�9 ேநர� 
இ/ைலய�மா” எ�ற-. 
 
O8 தி� த மாணவக� ெகா/ெல�� சிாி* தாக�. இ�பவ/5 ேகாப*ைத 
அட�கி� ெகா,டா�. 
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”பவள� எ� க,ண/ல , க���9�& ேபா/ அ�மா க*- பா�கலா�” எ�றா�. 
 
'ேபா�மா உன�9 ேவ� ேவைலயி/ைல” எ�ற- ப�ைச� கிளி. ேதாழி� ெப,க� 
சிாி*தாக�. 
 
அவக� சிாி�க� சிாி�க இ�பவ/5�9, அ2ைக அ2ைகயாக வ த-. 
 
"இ த� கிளி எ�ைன அவமான�ப�*தி வி�ட-. இ- ெபா/லாத கிளி, 9ர<9� 
கிளி'' எ�� க*தினா�. 
 
அ�ேபா- அ<9 நி�ற மீனா ெசா�னா�. "இ�பவ/5, ேகாப�படாேதா பவழ� 
தவறாக ஒ��� ேபசவி/ைல. M�&/ உ� அ�மாைவ நீ எதி*-� ேபசிய 
ெசா$கைளேய அ- தி��பி� ெசா/5யி��கிற-. 
 
அ- அறி>�ள கிளி. நீ அ�மாவிட� அ�% ெகா,&��ப- உ,ைமயானா/ 
அவக��9 உதவியாக இ��க ேவ,��. அைத உன�9 உண*-வத$காகேவ, நீ 
அ�மாவிட� ம�*-� ெசா�ன ெசா$கைள� ேபசியி��கிற-. 
 
நீ அ�மாவிட� அ�பாக� ேப7. அவக� பாரா���ப& நட - ெகா�. 
 
ப�ைச� கிளி3� ந/ல ெசா$கைள� ேப7� எ�� Cறினா�. 
 
இ�பவ/5 மீனா ெசா�னைத ஒ�%� ெகா,டா�. 
 
"இனிேம/ நா� அ�மா>�9 உதவியாக இ��ேப� எ�� Cறினா�. உடேன 
ப�ைச� கிளி, ந�றி வண�க� எ�� Cறிய-. 
 
மாணவக� எ/ேலா�� ப�ைச� கிளிைய� பாரா�&னாக�. 
-----------------  
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5. 5. 5. 5. அறிவாளி ஏைழயானா/ அவ� ைப0திய�கார�அறிவாளி ஏைழயானா/ அவ� ைப0திய�கார�அறிவாளி ஏைழயானா/ அவ� ைப0திய�கார�அறிவாளி ஏைழயானா/ அவ� ைப0திய�கார�    
 
அதவண நா� எ�� ஒ� நா� இ� த-. அ நா�ைட� ேப=நாக� எ�ற அரச� 
ஆ,� வ தா�. ேப=நாக� ஆ�சியி/ நாெளா� ெகாைல 3� ெபா2ெதா� 
ெகா�ைள3� எ�� -�ப<க� ம�கைள ஆ�ெகா,டன. 
 
ெகா�ைள�காரக��, ெகாைலகாரக�� க�டவி8*-வி�ட- ேபா/ ஒAெவா� 
நா�� ம�கைள* -�%�*தி� ெகா,&� தாக�. 
 
அரசா<க அதிகாாிகேளா , நீதி#ைறயி/லாம/ ம�களிட� பண� வO/ ெச=வ-�, 
தர ம��பவ கைள� சிைறயி/ அைட�ப-மாக , ெகா�ைமயாக நட - வ தாக�. 
 
நீதி ேக�� வ�� ம�கைள அரச� நட*திய விதேமா மிக� ேகவலமாக இ� த-. 
நீதி ேக�� அரச@ைடய அ*தாணி ம,டப* -�9 வ�ேவாாிட� நீ எ�ன சாதி 
எ�� ேக�பா� அரச�. 
 
ேம/ சாதி�காரனா= இ� தா/ அவ@�9� சாதகமாக* தீ�% ெச=-, தீ�% வாி 
எ�� நிைறய� பண� பி�<கி� ெகா�வா�. 
 
கீ8� சாதி�காரனா= இ� தா/ அவ@�9 அ<9 நீதிேய கிைட�கா-. சிைற3�, 
கைசய&3�, ம$ற த,டைனக�� தா� மிP7�. 
 
இ�ப&�ப�ட ேப= நாகைன, அவ@டய அரச சைபயி/ இ� த %லவக�, ம@நீதி 
தவறாம/ அரசா�கிறா� எ�� பாரா�&� பா�வாக�. 
 
இ த ம@ நீதியி� ெகா�ைமைய அ த அதவண நா�� ம�க� நிைறயேவ 
அ@பவி*தாக�. 
 
அரசா�சியி� ெகா�ைம தா<காம/ நா�ைட வி�� அகதிகளா= ஓ&� ேபானவக� 
ேவ� நா� களி/ ந�றாக வா8 தாக�. 
 
ெசா த நா� எ�� அ<ேகேய இ� தவக� ெப�  -�ப<கைள* தா<கி�  
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ெகா,� இ�  தாக�. 
 
ம�கைள� ெகா�ைளய&�9� அைம�சக�� அதிகாாிக�� ம��ேம அ<ேக தா= 
நா��� ப$� உ�ளவகளா= இ� தாக�. 
 
நீதி ேக�டவக� நா��* -ேராகிக� எ�� பழி�க�ப�டாக�. 
 
இ�ப&�ப�ட அதவண நா�&� மீ- ப�க*- நாடான கPச%ாி அரச� ஒ� #ைற 
பைடெய�*- வ தா�. 
 
ஒ$றக� Gல� கPச%ாி அரச� பPச#க� பைட எ�*- வ�� ெச=தி யறி தா� 
ேப= நாக�, 
 
உடேன த� அைம�சகைள3� தளபதிகைள 3� அைழ*தா�. 
 
கPச%ாி அரசைன G�� நா�க��9� -ர*தி அ&�க ேவ,��. இ/லாவி�டா/ 
உ<க� அைன வைர3� எ� வாளா/ ெகா�� ேபா�ேவ� எ�றா�. 
 
அைம�சக� அPசின. பைட* தைலவக� பய தன. 
 
கPச%ாி அரச� பPச#கனிட� பைடக� அதிக�. அ*-ட� ேபா*த திர<க� 
அறி தவ�. நிைறய ஆ3த<க� அவனிட� உ�ளன. அவ� 7$றிB� உ�ள 
நா�கைள ஒAெவா�றாக அ&ைம� ப�*தி வ�கிறா�. 
 
அவனிட� சமாதான ஒ�ப த� ெச=- ெகா,ட அரசகைள, அவ� ம�னி*- 
வி�வா�. நிைறய க�ப� பண� வா<கி� ெகா,�, ேபாாிடாம/ தி��பி� 
ேபா=வி�வா�. எதி*-� ேபாாி�ட நா�ைட, அ&ைம� ப�*தி, அரசகைள3� 
அைம�சகைள3� க2வி/ ஏ$றி� ெகா/வா�. ம�கைள� ெகா�ைளயி��� 
ெபா��கைள வாாி எ�*-� ெகா,� ேபா=வி�வா�. 
 
அவ@ட� சமாதானமாக� ேபாவ- ந/ல- எ�� ஓ அைம�ச Cறினா. 
 
அ த ெநா&யிேலேய அவ�ைடய தைலைய� சீவி எறி தா� ேப=நாக�. 
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இைத� க,� ம$ற அைம�சக� பய - வி�டன. பைட*தைலவக� எ�ன 
ெச=வெத�� %ாியாம/ விழி*தன. 
 
த<க� அரச� ைகயி/ சாவதா எதிாி அரச� ைகயி/ சாவதா எ�� அவக��9� 
%ாியவி/ைல. 
 
கPச%ாி� பைடக� ெந�<கிவி�டன. ேகா�ைட ைய� 7$றி வைள*-� ெகா,டன. 
அவைன G�� நா�க��9� #றிய&*- விர�&விட ேவ,�� எ�� 
க�டைளயி�ட ேப= நாக�, ேகா�ைட�9� இ� த ஒ� இரகசிய அைற�9� த� 
9��ப*-ட� ஓ& ஒளி - ெகா,டா�. 
 
ேகா�ைட�9� இ� தவக�, எ�ன ெச=வ- எ�� %ாியாம/ 9ழ�பி� 
ெகா,&� தன. 
 
ேகா�ைட வாச5/ காவ/ பா�9� Mர� ஒ�வ� இ� தா�. அவ@ைடய 
த ைதயா வய- #தி த ஒ� கிழவ. 
 
த� மக� Gல� நா���9 வ த ஆப*ைத அறி த அவ, "மகேன! எதிாிைய 
#றிய&�க எ�னிட� ஒ� தி�ட� இ��கிற-. எ�ைன* தைலைம அைம�சாிட� 
C�&� ெகா,� ேபா எ�றா. 
 
அAவாேற அ த Mர� அவைர* தைலைம அைம�சாிட� அைழ*-� ெச�றா�. 
அைம�ச அவகேள, உ<க��9 நா� உதவி ெச=யலாமா?'' எ�� ேக�டா 
கிழவ. 
 
"ஆஆ" எ�� சிாி*தா தைலைம அைம�ச. 
 
”%/ த��கினாB� வி2 -விட� C&ய கிழவ� நீ. நீ என�9 உதவி ெச=ய� 
ேபாகிறாயா? ேவ&�ைகதா�' எ�� அல�சியமாக� ேபசினா தைலைம அைம�ச. 
 
அ�கி/ இ� த அைம�ச , "கிழவ உட5/ வB இ��கா-. Gைளயி/ ஏதாவ-  
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தி�ட� இ��கலா�. ேக��*தா� பா�ேபாேம!'' எ�றா. 
 
"என�9 ந�பி�ைகயி/ைல. நம�ெக/லா� இ/லாத Gைளயா இ த� கிழவனிட� 
இ��க� ேபாகிற-'' எ�றா #தலைம�ச. 
 
"எத$9� ேக��� பா�ேபா�. சாியான வழி ெசா/லாவி�டா/, இ�ேபாேத இ த� 
கிழவைன இ திரேலாக*-�9 அ@�பிவிடலா� எ�றா பைட* தளபதி. 
 
சாி , உ� தி�ட� எ�ன ெசா/. உ� தி�ட� சாியி/ைல எ�றா/ இ�ேபாேத 
தைலைய� சீவி வி�ேவ�'' எ�றா தைலைம அைம�ச. 
 
" அைம�சேர, என�9 நிைறய ஆ�க� ெகா�<க�. ஒ� 7ர<க�பாைத 
அைம�கிேற�. 7ர<க� பாைத� கதவி� சாவிைய எ�னிட� ெகா�<க�. 7ர<க� 
அைம*த பிற9 எ�ைன� ேகா�ைட�9 ெவளிேய த�ளிவி�<க�. நா� 
7ர<க�பாைத வழியாக எதிாி� பைடகைள உ�ேள வர� ெசா/கிேற�. அ�ேபா- 
ஒ�வ பி� ஒ�வராக Qைழ3� எதிாி Mரகைள ந� Mரக� ெவ�& M8*த��� 
எ�றா அ த� கிழவ. 
 
இ- ந/ல O8�சி எ�� அைம�சக�� பைட* தைலவக�� ஏ$�� 
ெகா,டாக�. 
 
கிழவ ஆ�கைள ைவ*-� சிறிய 7ர<க� பாைத ஒ�ைற அைம*தா. 7ர<க� 
கதைவ� L�& அத� சாவிைய* த� இ��பி/ ெச�கி� ெகா,டா. அவ 
தி�ட�ப&ேய கிழவைர� ேகா�ைட�9 ெவளிேய த�ளி வி�டாக�. 
 
ெவளியி/ வ - வி2 த கிழவைர� கPச%ாி Mரக� O8 - ெகா,டன. 
 
"எ�ைன உ<க� அரசாிட� அைழ*-� ெச/B<க�'' எ�� கிழவ ேக��� 
ெகா,டா. 
 
அAவாேற அவக� பPச#கனிட� அவைர அைழ*-� ெச�றாக�. 
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"ஏ= கிழவா ' நீ யா? உ�ைன ஏ� அவக� ெவளிேய த�ளி வி�டாக�?' எ��  
கPச%ாி ம�ன� பPச#க� ேக�டா�. 
 
" அரேச , நா� ஒ� தவ�� ெச=யவி/ைல. நா��� ப$றி� காரணமாக சில ந/ல 
க�*-� கைள� ெசா�ேன�. கP%ாி அரச� பPச#கனிட� பைடக� அதிக�. 
எதி*- நி�� ேதா$பைதவிட சமாதானமாக� ேபா=விடலா�. ெபா��க� நாசமா 
காம/, உயிக� Mணாக� ெகா/ல�படாம/ கா� பா$றி விடலா�. ந�மா/ 
ெவ$றிெபற #&யாத ேபா-, சமாதானமாக� ேபாவ- ந/ல- எ�� ெசா�ேன�. 
அவக� எ�ைன* -ேராகி எ�� பி&*-* த�ளிவி�டாக�' எ�� ெசா�னா 
கிழவ. 
சாி, இ�ேபா- எ�ன ெச=ய� ேபாகிறா=? எ�� ேக�டா� கPச%ாி அரச� 
பPச#க�. 
 
"அரேச. ஆ�சி ெச=பவகளி� Gட*தன*தினா/ நா�� ம�க� Mணாக 
அழிவைதேயா ெகா�ைள ய&�க�ப�வைதேயா நா� வி��ப வி/ைல. 
 
நா� உ<க��9 ஒ� உதவி ெச=கிேற�. %திதாக ஒ� இரகசிய� 7ர<க� 
அைம*தி�� கிறாக�. அத� சாவி எ�னிட� தா� இ��கிற-. நீ<க� ெபா- 
ம�க� M�களி/ Oைறயி�வதி/ைல எ�� என�9 வா�9� ெகா�<க�. நா� 
7ர<க� பாைதயி� சாவிைய* த�கிேற�. 
 
அத� வழியாக� ெச�� அரசைர3� அைம�ச கைள3� அதிகாாிகைள3� ைக- 
ெச=- வி�<க�. ஆ�சி எAவித ேபாரா�ட#� இ/லாம/ உ<க� ைக�9 வ - 
வி��' எ�றா� கிழவ�. 
 
"கிழவா , 7ர<க� பாைத எ<ேக இ��கிற-?'' 
 
"அரேச , நா� இ�ேபாேத த<கைள அைழ* -�ெச�� 7ர<க� பாைதைய* திற - 
வி�கிேற�. என�9 வா�9� ெகா�<க�'' எ�றா� கிழவ�. 
 
“சாி, சாி நீ 7ர<க� பாைத இ��9� இட* தி$9 எ<கைள அைழ*-� ெகா,� 
ெச/'' எ�றா� பPச#க�. 
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கிழவ� அைழ*-� ெச�றா�. 7ர<க� பாைதைய* திற - வி�டா�. அ த� சிறிய  
7ர<க� பாைதயி@� #த5/ பPச#க� ெச�றா�. அவைன* ெதாட - பைட* 
தளபதிக� ெச� றாக�. ெதாட - பைடMரக� ெச�றாக�. ஒ�வ பி� 
ஒ�வராக� ெச��, 7ர<க� பாைதைய வி�� ெவளியி/ வ த>ட�, அ<9 
தயாராக� கா*தி� த அதவண நா�� Mரக� அவகைள இ2*-� ேபா�� 
ெவ�&� ெகா�� வி�டாக�. இAவா� கPச%ாி நா�� Mரக� எ/ேலா�� 
ஒ�வபி� ஒ�வராக� ெச�� ெவ���ப�� இற தாக�. 
 
கிழவனி� த திர*தா/ கPச%ாி அரச@� அரச@ைடய பைட Mரக�� ஒ�வCட 
மிPசா ம/ ெவ�&� ெகா/ல�ப�டாக�. 
 
அதவண நா�&/ ேப=நாக� ஆ�சி நீ&*த-. 
 
ம�நா� கிழவ� அரசைவ�9 வ தா�. 
 
அரச� ேப=நாக� ெவ$றி ேத&*த த அைம� சக��9�, பைடMரக��9� 
பாி7க� ெகா�*-� ெகா,&� தா�. 
 
தைலைம அைம�ச கிழவ� ம,டப*தி$9� Qைழவைத� பா*தா. 
 
அவ தா� தா� எதிாிகைள #றிய&*ததாக� Cறி ம�ன� ேப= நாகனிட� ெபாிய 
பாி7கைள வா<கி� ெகா,&� தா. 
 
கிழவ� வ தா/ த� O8�சி ெதாி - வி�� எ�� அPசினா. 
 
இர,� காவ/ Mரகைள அைழ*தா. 
 
"அ த� கிழவைன இ2*-� ெச�� அ&*-� ேகா�ைட�9 ெவளிேய த�ளிவி�� 
வா�<க�'' எ�� ஆைணயி�டா. 
 
அAவாேற அ த� காவ/ Mரக� அவைர� பி&*- இ2*-� ெச�றாக�, 
ேகா�ைட�9 ெவளிேய ெகா,� ெச�றாக�. உட/ #2வ-� காய� ஏ$ப�ப&  
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ைநய� %ைட*தாக�. 
 
ஒ� ப�ள*தி/ த�ளிவி��� ெச�றாக�. கிழவ மய�க� அைட -வி�டா. 
 
மய�க� ெதளி - அவ க, விழி*-� பா*த ேபா-, அ த வழியாக� ெச/B� 
ம�கைள� பா*- , 
 
"எதிாிகைள� ெகா/ல நா� தா� வழி ெச= ேத�. எ�ைன அ&*-� 
ேபா��வி�டாக�. நா� தா� இ த நா�ைட� கா�பா$றிேன�” எ�� Cவினா. 
 
கிழவ@�9� ைப*திய� #$றிவி�ட- எ�� Cறி�ெகா,ேட அ த ம�க� 
தி��பி�Cட� பா�காம/ ெச�� ெகா,&� தன. 
 
இ த� ைப*திய�கார� கிழவ� நா�ைட� கா�பா$றினானா�. ந/ல ேவ&�ைக! 
எ�� ெசா/5� சிாி*-� ெகா,ேட ெச�றன. 
 
"ஏைழ அறிவாளியாக இ��பேத ைப*திய� கார*தன�!'' எ�� தன�9*தாேன Cறி� 
ெகா,டா கிழவ. 
 
தீயவக��9� ெச=3� உதவி தீைம�ேக வி*தா9�. 
------------- 

6. 6. 6. 6. ஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைசஒ� ஈயி� ஆைச    
 
வா@லக*தி/ பிரமேதவ� பைட�%* ெதாழி5/ ஈ�ப�&� தா. அதாவ- %திய 
உயிகைள� பைட*-� ெகா,&� தா. 
 
த<கநிறமான களிம,ணி/ அ#த நீைர ஊ$றி� பிைச தா. களி� களியா= 
வ த>ட� சி�ன� சி�ன உ�வ<களாக ைகயினா/ உ��& னா. க,, கா-, 
G�9, தைல, வா=, ைக, கா/ எ/லா� ெச=த>ட� அ த உ�வ*ைத உ�ள< 
ைகயி/ ைவ*-� ெகா,�, பைட�% ம திர*ைத� ெசா/5 வாயினா/ ஊதினா. 
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உடேன அ த உ�வ�, கா$� ம,டல*தி� வழியாக� L>லக*-�9 வ -, 
யாராவ- ஒ� ெப, வயி$றி/ க�வாக உ�கா -வி��, 
 
இ�ப& ஒA ெவா� விநா&3� ஓராயிர� களிம, ெபா�ைமைய� ெச=- 
ெகா,ேடயி� தா. 
 
அ�ேபா- அவ G�கி� ேம/ ஒ� ஈ பற - வ - உ�கா த-. இட- ைகயா/ 
அைத விர�& னா. அ- பற - ேபா= அவ ேதாளிேல ேபா= உ�கா த-.. 
களிம, பி&*த வல- ைகயா/ ேதாளிேல த�&னா. அ- ெதாைட�9� பற த-. 
 
மிக� கவனமாக ைகயா/ பி&*- #க*-�9 ேநேர ெகா,� வ -, 'ஏ சி�ன ஈேய, 
ஏ� எ�ைன ேவைல ெச=ய விடாம/ ெதா தர> ெச=கிறா=?' எ�� ேக�டா. 
 
“கட>ேள, என�9 ஒ� வர� ேவ,�� எ�� ேக�ட- ஈ. எ�ன ேவ,��? ெசா/ 
என�9 நிைறய ேவைல யி��கிற-. இ�� ெபா2- சா=வத$9� இர,� ேகா& 
உயிகைள� பைட* தாக ேவ,�� எ�� பரபர�பா=� ேபசினா பிர�மா. 
 
"ேதவா, பல உயிக��9 நீ<க� வா/ ைவ*-�பைட* தி��கிறீக�. ஈ�களாகிய 
எ<க ��9 ம��� வா/ இ/ைல. எ<க��9 ஓ அழகான வா/ ம��� ெகா�*- 
வி�<க�. நா� ேபா= வி�கிேற�'' எ�ற- ஈ. 
 
“சி�னP சிறிய கா/கைள ைவ*-� ெகா,ேட , உலகி/ ெபாிய ெபாிய 
ேநா=கைள� பர�%கி�றா= நீ. வாB� ேச - வி�டா/ ேக�கேவ ேவ,டா�. 
நா� பைட�கிற உயிக� எ/லா� ேவக ேவகமாக மைற - ேபா=வி��. எ�� 
வ�*த�ப�டா பிர�மா. 
 
"கட>ேள நீ<க� ெகா��9� வாைல நா� ப*திரமாக ேம$%ற� E�கி ைவ*-� 
ெகா�கிேற�. தய> ெச=- என�9 வா/ ெகா�<க�' எ�� ேக�ட- ஈ. 
 
"எ2ப- ல�ச� ஆ,�க��9 #�னா/ உ� இன*ைத� பைட�க* ெதாட<9� 
ெபா2ேத உ� பா�டாதி பா�ட� ேக�&��க ேவ,��. இ�ேபா- 



26 

 

இைட�கால*தி/ நீ ேக�டா/ எ�ப&� ேச�க #&3�. எ�னா/ #&யா- ேபா' 
எ�� விர�& னா பிர�மா. 
 
கட>ேள, எ� பா�டாதி பா�ட@�9 அறி வி/ைல. வா/ உ�ள வில<9க� எ/லா� 
எ�ன அழகா= இ��கி�றன. அ-ேபா/ ஈ�களாகிய நா< க�� அழகாக இ��க 
வி��%கிேறா�. தய> ெச=3<க� கட>ேள. 
 
"எ<க��9 வா/ ெகா�<க�” எ�� ாீ<கார� இ��� ெகா,ேட பிரமேதவைன� 
7$றி வ - மீ,�� அவர- உ�ள<ைகயி/ வ - உ�கா த-. 
 
"ஈேய ெதா தர> ெச=யாம/ ேபா= வி�. இைட ந�வி/ எ த மா$ற#� ெச=ய 
#&யா-. ஒ� #ைற பைட*த- பைட*த-தா� எ�றா பிர�மா. 
 
”கட>ேள! நீ<கேள ெபா= ெசா/லலாமா? ேகா& ஆ,�க��9 #�னா/, 
9ர<9கைள� பைட�9� ேபா-, வா/ இ/லாம/ தா� பைட*தீக�. இல�ச� 
ஆ,�க��9 #�னா/ தா� 9ர<9 க��9 வா/ ெகா�*தீக�. அ-ேபா/ 
ஈ�க��9� ெகா�*தா/ 9ைற தா ேபா= வி�Mக�? எ�� ேக�ட- ஈ. இ த� 
ெச=தி உன�9 எ�ப&* ெதாி 3�, நீ பிற - ஐ - நா� Cட ஆகவி/ைல. 
உன�9 எ�ப& இ த� பைழய ெச=தி எ/லா� ெதாிய வ த-? எ�� விய�%ட� 
ேக�டா பிர�மா. 
 
ேந$� எ<க� ஈ�கா���9 நாரத #னிவ வ தா. நா<க� ந/ல வரேவ$%� 
ெகா�*ேதா�. மண� உ�ள மல மாைலகளா/ அவ�ைடய ேதா� கைள 
அல<காி*ேதா�. எ<க� 9ைறைய3� ெசா� ேனா�. அவதா� த<களிட�. 
எ<களி� ேவ,� ேகாைள� ெசா/B�ப& Cறினா. உடேன ஈ�களி� அரசனாகிய 
நா� %ற�ப�� வ ேத�. ஓஓ! இ- நாரத� 9��பா? இேதா பா ! ஈேய இல�ச� 
ஆ,�க��9 #� 9ர<9க��9 %திதாக வா/ ெகா�*த- உ,ைமதா�. 
 
எ�ப&* ெதாி3மா? 9ர<9களி� அரச� எ�ைன வ - வா/ ெகா��9�ப& 
ேக�டா�. வா/ உ�ள உயி வைககளி/ யாராவ-, த<க��9 வா/ ேவ,டா� 
எ�� ெசா�னா/ அவக� வாைல ந��கி உன�9 ஒ�ட ைவ�கிேற� எ�� 
ெசா�ேன�. உடேன 9ர<கரச� ஓ&� ெச�� அ�ேபா- L>லைக ஆ,� 
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ெகா,&� த மா ம�ன� ம@ைவ அைழ*- வ தா�. ம@ தன�9 வா/ இ��ப- 
ெதா/ைலயாக இ��கிற- எ���, அைத� 9ர<9க��9� ெகா��பத$9 
மகி8�சியாக ஒ�%� ெகா�வதாக>� Cறினா�. ம@வி� ஒ�% த5� ேபாி/ 
மனிதகளி� வா/கைள ெவ�&� 9ர<9க��9 ைவ*த- உ,ைம. 
 
அ-ேபா/ நீ3� ஏதாவ- வா/ உ�ள வில<9 கைள� C�&� ெகா,� வ -, 
அைவ த� வாைல உன�9� ெகா��க ஒ�%� ெகா,டா/, நா� அ த வாைல 
எ�*- உ� இன*தி$9 ஒ�&ைவ�கிேற�. ேபா , ஏதாவ- வா/ உ�ள உயி 
இன*தி� தைல வைன� C�&� ெகா,�வா எ�றா பிர�மா. ஈ பற  ேதா&ய-, 
பிர�மா அைமதி� ெப� G�7 வி�டா. 
 
ேபான ஈ தி��ப வரேவ வரா- எ�� அவ��9* ெதாி3�. அதனா/ அைமதியாக* 
த� பைட� %* ெதாழி5/ மீ,�� ஈ�ப�டா. 
 
ஆனா/ L>ல9�9 வ த ஈ 7�மா இ��க வி/ைல. உலக*ைத� 7$ற* 
ெதாட<கிய-. கா� மைல ஆ� வய/ கட/ எ�� எ/லா இட<க��9� ெச�ற-. 
ஆ<கா<ேக உ�ள , வா/ உ�ள உயிகைள� பா*-� ேபசிய-. 
 
#த5/ அ- ஓ ஆ$��9� ெச�ற-. அ<ேக த� அரசி3ட� மகி8�சியாக நீ தி� 
ெகா,&� த மீ� அரசைன� ச தி*த-. 
 
"மீேன, உ� அழகான வாைல என�9* த�கிறாயா? என�9 வா/ ேவ,�� எ�� 
ஆைச யாக இ��கிற-. கட>� உ� ஒ�%தைல� ேக�� வர� ெச�னா எ�ற-. 
 
"ஈேய, நீ நிைன�ப- ேபா/ எ� வா/ அழ9� காக இ/ைல. வா/ இ� தா/ தா� 
எ�னா/ அ த�ப�க� இ த� ப�க� தி��ப #&3�. இ/லா வி�டா/ ெபாிய 
அவதியாகி வி��. ஆைகயா/ எ� வாைல� ேக�காேத. ேவ� யாைரயாவ- ேபா=� 
பா” எ�ற- மீ� அரச�. 
 
ஈ ேசாவைடயவி/ைல. ேநராக ஒ� கா�ைட ேநா�கி� பற த-. 
 
கா�&/ ஒ� மர*தி/ இ� த மர<ெகா*திைய� பா*த- ஈ. 
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மர<ெகா*தி, மர<ெகா*தி! உ� அழகான வாைல என�9* த�வாயா? நீ ஒ�%� 
ெகா,டா/ உ� அழகான வாைல என�9 ஒ�& ைவ�பதாக� கட>� வா�9� 
ெகா�*தி��கிறா' எ�ற-. 
 
அ த மர<ெகா*தி ஈைய� பா*த-. "எ� வாைல நா� எ�ன அழ9�காகவா 
ைவ*தி�� கிேற�. நீ இ�ேபா- பா” எ�� Cறி மர*ைத� ெகா*த* ெதாட<கிய-. 
 
அ- த� வாைல மர*தி� மீ- சா= -� ெகா,� த� #2 உடைல3� வைள*-� 
ெகா,� த� G�கா/ மர*தி/ வ5ைமயாக� ெகா*திய-. ஒAெவா� #ைற 
மர*ைத� ெகா*-� ேபா-�, வாைல ந�றாக ஊ�றி� ெகா,�, உடைல வைள*- 
#2ச�திைய3� பய� ப�*திய-. ஒAெவா� ெகா*-� ெகா*-� ேபா-� 
மர*E�க� சிதறிவி2 தன. மர*தி/ -ைள உ,டா�கிய-. 
 
மர<ெகா*தி�9 வா/ எAவள> பய�ப�கிற- எ�பைத ஈ ேநாி/ பா*த-. 
மர<ெகா*தி மர< ெகா*தி எ�ைன ம�னி*-�ெகா�. நா� ேவ� யாாிடமாவ- 
ேபா= வா/ ேக��� ெகா�கிேற�' எ�� Cறிவி�� அ<கி� - பற த-. 
 
ேபா9� வழியி/ ஒ� %த மைறவி/ மா� ஒ�� நி�� ெகா,&� த-. அத� 
சிறிய வாைல� பா*த-� ஈ அ த மாைன ேநா�கி� ெச�ற-. 
 
”மாேன மாேன உ� அழகான சி�ன வாைல என�9* த�வாயா? நீ தா 
ஒ�%�ெகா,டா/ கட>� அைத* த�வதாக� ெசா/5யி��கிறா. எ�ன 
ெசா/கிறா=? எ�� அ�ேபா� ேக�ட-. 
 
"எ� வாைல� ெகா�*- வி�� நா� எ�ன ெச=ேவ�? வா/ இ/லாவி�டா/ எ� 
9�&ைய� பறி ெகா��க ேநாி�ேம” எ�� Cறிய- மா�. 
 
”உ� வாB�9� 9�&�9� எ�ன ெதாட%? எ�� விய�%ட� ேக�ட-. 
 
"ஓநா=க� எ<க��9� பைக. அவ$றி� வாயி/ அக�ப�டா/ நா<க� த�ப  
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#&யா-. ஆைகயா/, விர�& வ�� ஓநாயிடமி� - த�ப நா<க� தைல ெதறி�க 
ஓ�ேவா�. ஒ�� ேபா- ஓநாயி� க,ணி/ படாம/ ஏதாவ- %த��9� நா� 
ப-<கி� ெகா�ேவ�. ெவளியி5� - பா* தா/ எ�ைன� க,� பி&�க #&யா-. 
 
ஆனா/ நா� எ<ேகயி��கிேற� எ�ப- எ� 9�&�9 ம��� ெதாிய ேவ,��. 
%த��9� மைற தி��9� நா� எ� வாைல ஆ��ேவ�. அைத� க,� எ� 9�& 
நா� எ<ேக இ��கிேற� எ�� %ாி - ெகா���. உடேன அ->� ஒளி - 
மைற - ஓ& வ - எ�ேனா� ேச - ெகா���' எ�� விள�கமாக� Cறிய- 
மா�. 
 
வா/ இ/லா வி�டா/ மா� எAவள> -�ப� ப�� எ�� ஈ %ாி - ெகா,ட-. 
ேமB� அைத வ$ %�*தி� ேக�க� Cடா- எ�� அ<கி� - கிள�பிய-. 
 
கா�� வழியி/ ஒ� நாி ேபா=� ெகா,&�  த-. அ த வா/ மாதிாி ஒ� சி�ன வா/ 
இ� தா/, எAவள> அழகாக இ��9� எ�� எ,ணிய- ஈ. உடேன அ- நாிைய 
ேநா�கி� பற த-. 
 
"நாி ய,ணா , நாிய,ணா. கட>ளிட� நா� ஒ� வா/ ேக�ேட�. நீ<க� ஒ�%� 
ெகா,டா/, உ<க� வாைல எ�*-� சி�ன வா/ ஆ�கி என� 9* த�வதாக� 
கட>� ெசா�னா. உ<க� வா ைல* த - உத><க� அ,ணா. வா/ இ/லாமேல 
நீ<க� அழகாக இ��கிறீக�. உ<க� அழகான வாைல என�9* த - உதவி 
ெச=3<க� அ,ணா ' எ�� ேக�ட-. 
 
நாி அைத உ$� ேந�கிய-. நா� வாைல அழ9�காக ைவ*-� ெகா�ள வி/ைல. 
வா/ இ/லாவி�டா/ என�9� சா> தா� மிP7�. ேபா ேபா ேபசாம/ ேபா' எ�� 
விர�&ய- நாி. 
 
அ- எ�ப& அ,ணா ? வா/ எ�ப& உ<க� உயிைர� கா�ப$�கிற-?' எ�� 
ேக�ட- ஈ. 
 
'ேவ�ைட நா=க� எ<கைள* -ர*-கிற ேபா-' நா<க� ேவகமாக ஓ�ேவா�. 
நா<க� எ த�ப�கமாக ஒ�கிேறாேமா அத$9 ேவ� ப�கமாக எ<க� வாைல* 
தி��பி ைவ*-� ெகா��ேவா�. வா/ தி��பி3�ள ப�க*ைத� பா*- நா=க� 
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எ<கைள� பி�ப$றி வ�வதாக எ,ணி� ெகா,� ேவ� திைசயி/ விர�&� 
ெகா,� ஓ��. நா<க� த�பி*- ெகா�ேவா�. 
 
வா/ இ/லாவி�டா/ ேவ�ைட நா=க� ேநராக வ - எ<கைள� கAவி�பி&*-* 
தி�� வி��.' 
 
நாியிட� வா/ கிைட�கா- எ�� ெதாி - ெகா,ட- ஈ. 
 
அத$9� ேகாப� ேகாபமாக வ த-. பிர�மா ேவ,�� எ�ேற த�ைன அைலய 
ைவ*தி�� கிறா எ�� ேதா�றிய-. 
 
யா�� வாைல* தர ஒ�%� ெகா�ள மா�டாக� எ�� ெதாி ேத த�ைன 
விர�&ய&* தி��கிறா. அவைர� 7�மா விட�Cடா- எ�� நிைன*த- ஈ. 
 
ேநராக� பற - ெச�� பிர�மாவி� #�கி� ேம/ உ�கா த-. G�ைக* 
த�&ய>ட� பற*- ெச�� ெந$றியி/ உ�கா த-. அவ ெந$றியி/ ைகைவ*த 
ேபா- அ- பற - ேபா= #-கி/ உ�கா த-. #-9�ப�க� ைகைய� ெகா,� 
ெச�ற ேபா- தைலயி/ உ�கா த-. 
 
விர�& விர�& அB*-�ேபான பிர�மா, எ�ன இ- ெதா/ைலயாக இ��கிற-. 
இ த இட*ைத வி��� ேபாகிறாயா இ/ைலயா?' எ�� ேக�டா. 
 
என�9 வா/ ேவ,��. வா/ த�கிறவைரயி/ 7�மா இ��க மா�ேட�. கட>ேள 
எ�ைன எ<ெக<ேகா 7$ற ைவ*தீக�. யா யாைரேயா ெகPச ைவ*தீக�, நா@� 
7$றாத இடமி/ைல, பா�காத உயி இன<க� இ/ைல. எ/லா வில<9 க��9� 
வா/ ேதைவயா�, யா�� த<க� வாைல இழ�க வி��ப வி/ைல. அ�ப&� 
பய@�ள வாைல என�9� தரேவ,��. வா/ த�கிற வைரயி/ உ<கைள� 
7$றி�7$றி வ�ேவ�. 
 
வா/ இ/லாம/ உலக*தி$9* தி��ப மா� ேட� எ�� சாதி*த- ஈ. 
 
பிர�மா மைல*-� ேபானா. இ த ஈயிட மி� - எ�ப&* த�%வ- எ�� 
சி தி*தா. 
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அ�ேபா- அவ பாைவ கீ8 ேநா�கி* தி��பிய-. 
 
கீேழ L>லகி/ ஒ� மைலய&வார*தி/ ஒ� ப7மா� %/ேம= - ெகா,&� த-. 
 
உடேன பிர�மா>�9 ஓ எ,ண� பளி� சி�ட-. 
 
”ஏ ஈேய! எ/லாாிட#� ேக�டா=. ப7விட� ேக�டாயா?' எ�� ேக�டா. 'இ/ைல ' 
எ�ற- ஈ. 
 
”பா*தாயா? யா ெகா��க� C&யவகேளா, அவகைள வி��வி�� யா 
யாாிடேமா ேக��� ெகா,� வ தி��கிறா=. 
இ�ேபா- நீ ேநேர ப7விட� ேபா. அத� வாைல� ெகா��க #&3மா எ�� ேக��� 
ெகா,� வா” எ�றா பிர�மா. 
 
ஈ ெசா�ன-: ”கட>ேள, இ�ேபாேத ேநேர ேபாகிேற�. ப7விட� ேக�கிேற�. அ- 
ெகா��க ஒ�%� ெகா,டா/ சாி. இ/லாவி�டாB� நா� தி��பி வ�ேவ�. என�9 
வா/ ெகா��9� வைரயி/ உ<கைள ேவைல பா�க விடமா�ேட�. 
 
இ�ப&� ெசா/5வி�� ேநேர L>லகி$9* தாவி� பற - வ த-. 
 
இ<ேக மைலய&வார*தி/, ப�ைச�பேச/ எ�� வள தி� த %/ைல ஒ� ப7 
அைமதியாக� ேம= - ெகா,&� த-. 
 
அத� #-கி/ வ - ஈ உ�கா த-. 
 
'ப7ேவ, ப7ேவ! உ� வாைல என�9* த�வாயா?' எ�� ேக�ட-. 
 
ப7 காதி/ விழாத- ேபா/ %/ைல� க&*-� ெகா,&� த-. 
 
ேப7ேவ, ப7ேவ! எ�ைன� கட>� அ@�பி னா. நீ ஒ�%� ெகா,டா/, உ� 
வாைல என�9 ஒ�&* த�வதாக� Cறியி��கிறா. தய> ெச=- உ� வாைல 
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என�9* தா. நா@� எ� பர�பைர3� உன�9 எ��� ந�றி3�ளவகளாக 
இ��ேபா�.'' 
 
ப7 பதி/ Cறவி/ைல. த� வாைல* E�கி #-கி/ உ�கா தி� த ஈயி� ேம/ ஒ� 
ேபா�� ேபா�ட-. 
 
அAவள>தா�. அ&ப�ட ஈ ெபா*ெத�� 7�,� தைரயி/ வி2 த-. வ5 தா<க 
#&யாம/ -&*த-. 
 
பிர�மா கீேழ 9னி - பா*தா. 
 
உன�9 ேவ,&ய- இ�ேபா- கிைட*- வி�ட-. இனிேம/ நீ வாைல�ப$றி� 
ேபசமா�டா= எ�� த� மன*-�9� Cறி� ெகா,டா. 
 
அவ ைக த<க நிறமான களி ம,ைண� பிைச - ெகா,&� த-. 
------------- 

7. 7. 7. 7. கட(கைர மைலய!ம�கட(கைர மைலய!ம�கட(கைர மைலய!ம�கட(கைர மைலய!ம�    
 
ஒ� கால*தி/ கா�ேஹாவா>�9 அ�கி/ ஒ� 9�கிராம� இ� த-. அ<9 
எளிைமயாக வா8 - வ த உழவ 9��ப� ஒ�� இ� த-. 
 
அவக� ஒ� சி� 9&ைசயி/ வா8 - வ தாக�. அ த� 9&ைச , க��மர� 
ெகா�% கைள� ேச*-� க�ட� ெப$றி� த-. ைவ� ேகாலா/ Cைர ேவய�ெப$�, 
G<கி/ ச�ைபகளா/ 9��9* த�&க� க�ட� ெப$றி� த-. இ  நாளிB� 
அ�னா� நா���%ற<களி/ இ�ப&�ப�ட பல 9&ைசகைள� காணலா�. 
 
அ த�9&ைச�9� பி�னா/ சி� மர�கா� O8 த ஒ� ெவளி நில� இ� த-. அ த 
ெவளி நில*தி� ேகா&யி/ ஒ� சிறிய ஓைட ஓ&� ெகா,& � த-. அ த ஓைடயி/, 
ப�வ*தி$ ேக$றப& நீ ெதளிவாகேவா, கல<கலாகேவா ஓ&� ெகா,&�� 9�, 
அ- எ��� வ$றாம/ ஓ&� ெகா,&� த ப&யாB�, கா��வ,ட/ 
ேச தப&யாB�, அ த� 9�� ெவளி� ெச�ம,தைர #2வ-� வள#�ள 
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Lமியாயி� த-. அ<9 தாேரா, யா�, #த5ய கிழ<9 வைகக� ெசழி�பாக 
வள தன. 
 
அவக� M�&� அ�கி/ இர,� G�� ப,ப�*த�ப�ட ெந/ வய/க� 
இ� தன. அவ$ ைற3� அ த� சி$ேறாைட வள�ப�*திய-. இ த நில<க��, ஒ� 
வாைழ* ேதா�ட#�, வ�டமான உ�சிைய3ைடய மாமர� ஒ���, அவக� 
வள*- வ த ேகாழிக�� வா*-�க��, அ த உழவ 9��ப*தின வா8�ைக 
நட*-வத$9 உதவியாக இ� தன. அ த உழவ� அ த� கா��� %ற*தி/ கிைட*த 
ெபா��கைள� ெகா,� த� திறைமயா/ ஒ� மீ� பி&�9� Cைடைய� ெச=தா�. 
அதனா/ ஒAெவா� நா� காைலயிB� ஏராளமான மீனகைள� பி&*- வ தா�. 
 
இ�ப&யான எளிய வா8�ைகயி/ எAவிதமான 9ைற>மி�றி அ த உழவ@� அவ� 
மைனவி3� பல நா�கைள� கட*தி வ தாக�. 
 
அவக��9 ஒ� மக@�, அவ� பிற த இர, டா,� கழி*- ஒ� ெப,J� 
பிற தாக�. இர,� 9ழ ைதக�� இைல3தி கால*திேலேய அ த� கால*தி� 
ப�வ� #2*த�ைமேயா� விள<9கிற ைமய� க�ட*திேலேய பிற தாக�. 
 
கா��� %ற*தி� அைமதியான O8நிைலயி/ அ த� 9ழ ைதக� வள - 
வ தாக�. அவக� சில சமய� த<க� த ைத3ட� மைலய&வார* தி$ேகா 
கடB�ேகா ெச/Bவாக�. அ�ேபாெத/ லா� அ த� கட/ த<க� வா8�ைகயி/ 
விைள யாட� ேபாகிற- எ�� அவக��9* ெதாியா-. 
 
அ த� ைபய@�9 ஏ2 வய-� ெப,J�9 ஐ - வய-� ஆகிய-. பிP7� 
9ழ ைதகளாயி� த ேபாதிB� அவக� த<க� தாயாாி� அ�றாட ேவைலகளி/ 
உதவி ெச=ய ஆவBட� #� வ தா க�. ெப��பாB� அ த ெவளி நில*தி$9� 
ெச�� கா= த 7�பிகைள� ெபா��கி� ெகா,� வ - ெகா��பாக�. 
 
ஒ�நா� வழ�க� ேபா/ அவக� 7�ப/ ெபா��க� ெச�றாக�. அ�� அ த� 
ைபய� த� ைகயி/ ஒ� கா�டாிவாைள ஏ தி�ெகா,� ெச�றா�. அ த� 
கா�டாிவாளி� ைக�பி& நீ,ட G<கி/ மர*தா/ ெச=ய�ப�&� த-. அவ� த� 
எதிாி/ ெத�ப�ட சி� மர<களி5� த ெகா�% 9�சிகைள அ த� கா�டாிவாளா/ 
சி>� சி>� ெக�� ெவ�&* த�ளினா�. 
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இAவா� 9�சி ெவ�&� ெகா,&� த அவ� அைத நி�*திவி��* த� த<ைகயி�  
எதிாி/ ெச�� நி�� ேபா Mர� வா� M7வ- ேபா/ த� அாிவாைள Mசி� 
கா,பி*தா�. அவ� 7ழ$ற� 7ழ$ற அ த� கா�டாிவா�, மி�னி மி�னி� 
பா= த-. 
 
தைரயி/ பனி ப& தி� - ஈரமாகியி� ததா/ அவ� கா/ வ2வியேதா , க*தியி� 
ப�* தா<காம/ அவ� ைக தள தேதா ெதாியவி/ைல, நாடக< கா�&� 
ெகா,&� த அ த� சி�வனி� பிP7� ைககளி5� - அாிவா� ந2வி� பற த-. 
 
அ�*த கண� அ த� சி�மி தைலயி/ அ&ப�� , இர*த ெவ�ள*தி/ வி2 - 
கிட தா�. அவ� இற - ேபா= வி�டதாக� பய - விைளயா���9� க*தி Mசிய 
அ த� சி�வ� கா���9� ஓ& மைற - வி�டா�. 
 
அவ� த<ைக�9� ப�ட காய� ெபாியதாயி� த ேபாதிB�, உயி��9� ேக� 
உ,டாகவி/ைல. அ த� கா�&� அ�காைமயி/ வசி*த ஒ� கிழவியி� க,ணி/ 
அ த� சி�மி த���ப�டா�. அ த� கிழவி ம திர ைவ*திய� ெதாி தவளாைகயா/ 
அவ� விைரவி/ அ த ெவ��� காய*ைத ஆ றிவி�டா�. 
 
அ த�ெப,ணி� ெப ேறாக� ஒ�நா� ேகா யிB�9� ேபாயி� தேபா-, 
அ<கி� த பி�7 ஒ� வாிட� த<க� ெப,ணி� எதிகால� ப$றி� ேசாதி ட� 
ேக�டாக�. அவ�ைடய வா�9 ந/வா�காக இ� த-. அ*ேதா� அவ� எ��� 
%க2ட� ேபா� இ��பா� எ��� மைல3� கடB� உ�ள வைர ம�க� நிைனவி/ 
அவ� இ� - வ��ப&யான ேப$ைற அைடவா� எ��� அவ Cறினா. 
 
அ த� ெப,ணி� காய� 9ணமைட த சமய� மைழ கால� -வ<கிய-. அவ� 
அ&�க& த� அ, ணைன�ப$றிேய நிைன*-� ெகா,&� தா� அவ��9 அவ� 
ேம/ ேகாபேமயி/ைல. அவ� ஓ& வி�டாேன எ�� வ�*தேம ெகா,டா�. உ�ள 
ப&ேய அவ� இ/லாம/ M� ெவறி�ேசா&�ேபாயி� த-. அவ� ெப$ேறா�� 
த<க� ஈம� பிரா* தைன ெச=ய மக� இ/ைலேய எ�� வ� தினாக�. 
 
கட/ ப�க*திேலேய இ� த-. அவ� த� விைளயா�&னா/ ேந த விைனைய 
எ,ணி மன� வ� தி அ த� கட5/ வி2 - த� #&ைவ*ேத& ெகா,டானா? 
அ/ல- கா�&ைடேய வனவில<9 களிட� சி�கி ம& தானா? ஒ���  
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ெதாியவி/ைல. 
 
நா�க�� மாத<க�� ஆ,�க�மா=� கால� ஓ&�ெகா,&� த-. ஆனா/ 
அ த� 9��ப*தின ஓ&�ேபான த<க� மகைன�ப$றி ஒ� ெச=தி3� 
ேக�வி�படவி/ைல. ஓயாம/ உைழ*-� ெகா, &� த அ த� ெப$ேறாக�. 
த<க� மகைன மீ, �� கா,ேபா� எ�ற ந�பி�ைகயி�றிேய வா8 - வ தாக�. 
கைடசியி/ த<க� ெப,J�9� பதி னா� வயதா9� ேபா-, ஒ�வ பி� 
ஒ�வராக� க,ைண G& வி�டாக�. அவக�ைடய ஈம� ெசல>க��காக அ த� 
ெப, த� M�ைட வி$� வி�டா�. பிற9 ஒ� பண�கார M�&ல ேபா= ேவைல 
பா*-* த� வா8�ைகைய நட*தி வ தா�. 
 
ஓ&�ேபான அவ�ைடய அ,ண� எ�ப&ேயா ஒ� ெபாிய -ணி வியாபாாியாகி 
வி�டா�. அவ� உயதரமான ப��* -ணிக� வா<கி வ - வியாபா ர� 
ெச=வத$காக பல #ைறக� சீனா>�9� ேபா= வ - ெப�� %க8ெப$ற 
வணிகனாகி வி�டா�. 
 
அவ� த� ெசா த ஊரான கா�ேஹாவா� ப�க*தி/ ஒ� ெப,ைண� பா*-* 
தி�மண� ெச=- ெகா,� 9&*தனமாக வாழ ேவ,�ெம�� வி��பினா�. 
 
கா�ேஹாவா>�9 அவ� வ தி� த ேபா-, எளிய நிைலயி5� த ந/ல 9ண#�ள 
ஓ அநாைத� ெப, அவ@�9 அறி#க�ப�*தி ைவ� க�ப�டா�. அவ� அவைள* 
தி�மண� ெச=- ெகா,டா�. #த5/ அவக� வா8�ைக மகி8�சி யாகேவ நட - 
வ த-. மணமாகி ஓரா,டானபி� அவக��9 ஓ ஆ, 9ழ ைத3� பிற த-. 
ஆனா/, அவக�ைடய இ�ப வா8>, பாவ� 9�கியதாகிவி�ட-. 
 
ஒ� நா� மாைலயி/ அ2- ெகா,&� த த� பி�ைளைய* ெதா�&யி5��* 
தாலா�&* E<க ைவ*-வி��, அ த� ெப, 9ளி�க� ெச�றா�. ஒ� ெபாிய 
ெச�%� பா*திர*தி/, த,ணீ'$றி மா�ெக� எ�கிற பழ*தி� ேதாைல� ேபா�� 
ஊற ைவ*தி� தா�. அ த* த,ணீாி/ தைல ேத=*-� 9ளி*தா/, C த/ 
ெம�ைமயாக>� பளபள�பாக>� க�க�ெவ�� அழகாக>� இ��9�. 
 
அ*த� பழ*ேதா/ ஊறிய த,ணீைர* தைல யி/ ஊ$றி* ேத=�பத$காக, அவ� 
த� C தைல அவி8*- வி�டா�. அ�ெபா2- அவ�ைடய C தB�கிைடயி/ 
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ம,ைடேயா�&/ ஓாிட*தி/ ெவ� ைளயான ஓ� ேகா� ெத�ப�ட-. அ- ஒ� 
ெவ��� காய� ேபாலேவயி� த-. 
 
இைத� கவனி*த அவ� கணவ� , அ த ெவ��� காய� ஏ$ப�ட- எ�ப& எ�� 
ேக�டா�. அவ� ெசா�னா�. அைத� ேக�� அவ� தி��கி� டா�. கா���9� 
9�சிெவ�ட� ெச�ற ேபா-, தா� க*தி Mசியேபா-, தைலயி/ அ&ப�� M8 த த� 
த<ைக இற -வி�டதாக அவ� எ,ணி� ெகா,&� தா�. அவ� இற�கவி/ைல. 
ஆனா/, அவைளேய தா� மைனவியாக� ெகா,� வி�டைத எ,ணி 
மன<கல<கினா�. 
 
அவ� ஒ� ெகாைலகாரன/ல எ�றா/, #ைற ெக�டவ� - த� 9��ப*தி� 
ந$ெபயைர� ெக�* தவ� எ�றாகிவி�ட-. 
 
விதி ெச=த இ த� ெகா�ைமைய அவனா/ தா<க#&யவி/ைல. அ<கி� - 
ஓ&வி�வெத�� #&> ெச=தா�. த� மைனவி3� மக@�, ந�றாக வா8வத$9 
ேவ,&ய ெபா�� வசதிகைள #த5/ அவ� ெச=-ைவ*தா�. பிற9 ப��* -ணி 
ெகா� #த/ ெச=ய Eர ேதச� ஒ�றி$9� %ற�ப�வதாக� ேபா�9� கா�& 
அவளிடமி� - விைடெப$�� ெகா,டா�. அவ� க�பேலறி� ெச�றைத அ த� 
9�றி� உ�சியி/ ஏறி நி�� அவ� மைனவி கவனி*-� ெகா,� நி�றா�. 
அைலகடB�9 ேமேல , ச திரனி� ெபா�னிறமான கதிக� எ2�பிய அ த 
ஒளி*தக�ளி� ஊேட அ த� க�ப/ அ& வான*தி/ மைற3� வைர அவ� பா*-� 
ெகா,ேட நி�றா�. 
 
#�பி� ெதாியாம/ த�ைன மண�%ாி - ெகா,� பிாி - ெச�ற அ த� 
கணவைன� ப$றி எ த� ெச=தி3� அவ� அறியாமேல கால� கழி - 
ெகா,&� த-. ஒAெவா� நா�� அவ� த� 9ழ ைத3ட� கட$கைரயி/ உ�ள 
ேம� அ/ல- பாைறயி� உ�சியி/ ஏறி நி$பா�. கட5� அ& வான*ைத ேநா�கி , 
அ<9 ஏதாவ- க�ப/ ேதா� றாதா , அதி/ த� கணவ� தி��பிவர மா�டானா 
எ�� எதிபா*-� ெகா,ேட யி��பா�. காைல யி/ ஏறினா/ , மாைலயி/ 
பகலவ� மைற த பிற9 தா� அவ� அ த இட*ைத வி�� அகBவா�. 
 
அவ� த� 9ழ ைதைய* தாலா�&யப&ேய மன#�கி ேவ,&� ெகா�கி�ற கீத� 
கா$றி/ அைல�%,� கடலைலகளி� ேம/ மித - வ��. 
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 ஆராேரா ஆாிரேரா 
       ஆராிேரா ஆராேரா! 
 சீரா�� க,மணிேய எ� 
       ெச/வ* தி�மகேன! 
 அ�%டேன ேநசி*த 
       அ�ைனைய3� பி�ைளைய3� 
 -�ப#$ேற ஏ<கவி��* 
       ெதாைல Eர� ேபானாேர! 
 ப��* -ணிெய��க 
       பா=மர*தி/ ெச/Bவதா= 
 வி��� பிாி தாேர� 
       M���9* தி��பவி/ைல? 
 
 எ�ைன மற தாேரா? 
       இ/ைல சின தாேரா? 
 உ�ைன மற தாேரா? 
       ஊைர மற தாேரா? 
 
 இளேவனி/ கா$ெற/லா� 
       எ� க,ணி/ நீ ெப��கி 
 உள� ேநாக� ெச=கிறேத! 
       உ� நிைன�பா/ வா�கிேற�! 
 
 ேகாைடயன$ கா$ெற/லா� 
       ெகா,�வ�� க,ணீாீ/ 
 ஆடவேர உ�பிாி>� 
       அதி�சிைய 3,டா�9ைதயா! 
 
 காலெம/லா� கா*தி� ேதா� 
       க,மணி3� நா@மி<ேக 
 மாைலயி��� மற தீேரா? 
       மக� ெப$�� மற தீேரா? 
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அ த� ப�க*தி/ உ�ளவக�, கட$கைர ேயார*தி/ ைக�பி�ைள3ட� நி$9� 
அ த� ெப,ைண அ&�க& க,டன. அ த வழியாக� கட5/ ெச/B� 
பட9�காரக�� அவைள அ த இட*திேலேய காணலாயின. விாிகட5/ ெச/B� 
ேபா-, ேதாதான கா$�க� அ&*தாB� அ&�கா வி�டாB�, அ த� ெப, 
ெபா�ைமேயா� நி�� த� கணவைன எதிபா*-� ெகா,&��பைத எ/ேலா�� 
க,டாக�. 
 
கைடசியி/ ேதவ ேதவனான இைறவ@�9 அவ� ேம/ இர�க� பிற த-. 
அவ�ைடய ெபா� ைமைய நிைலயா�9வத$காக அவ அவைள3� அவ� 
9ழ ைதைய3� ஒ� சிைலயாக மா$றிவி� டா! 
 
அ-#த/ அ த மைல�ப�கமாக கட/ வழிேய வடதிைச ேநா�கி� ெச/B� 
பட9�காரக�, அவைள ஒ� சி� ெத=வமாக� பாவி*- இ த� பழ� பாடைல� 
பா& ேவ,�த/ ெச=- ெகா�வ- வழ�கமாகிவி�ட-. 
 
 ஏேலேலா அயி/சா! 
       ஏேலேலா அயிலசா 
 ஏ<கி நி$9� மைலய�மா 
       ஏேலேலா அயிலசா! 
 எ<க� நல� கா�பவேள 
       ஏேலேலா அயிலசா! 
 ெத�திைசயி� கா$�தைன* 
       ேதவைதேய நீ ெசா/5 
 உ� கணவ� ேபான வட 
       திைச�%றேம ஓ��வி�க 
 எ<க� பா= மர*தினிேல 
       இைச த&�க� ெச=தி�வா= 
 எ<க� மன ேவ,�தB�9 
       இைச தி�வா= மைலய�மா! 
 ஏேலேலா அயிலசா! 
       ஏேலேலா அயிலசா! 
-------------- 
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8. 8. 8. 8. சி3க0தி� அ�ச!சி3க0தி� அ�ச!சி3க0தி� அ�ச!சி3க0தி� அ�ச!    
 
ஒ� சி<க� கா�&/ அைல - ெகா,&� த-. 
 
அத$9� பசி! பசி ெய�றா/ பசி அ�ப&�ப�ட பசி! எதிாி/ ஒ� வில<9 Cட 
அக�படவி/ைல. 
 
வரவர இ த� கா�&/ எ/லா வில<9க�� எ� சாி�ைகயாகி வி�டன. சி<க� 
வ�கிற ேநர� ெதாி - எ<ேகா ப-<கி வி�கி�றன. அவ$ைற* ேத&� பி&�ப- 
#&யா- ேபா/ இ� த-. 
 
பசி தா<க #&யாம/ சின*-ட�. இைர ேத&� ெச�� ெகா,&� த- சி<க�. 
 
கைடசியி/ தி�தி�ெப�� ஒ� நாி எதிாி/ வ - அக�ப��� ெகா,ட-. 
 
சி<க� அத� மீ- பாய* தயாராக இ� த-. 
 
நாி 9�ள நாி. ந/ல த திர#�ள நாி. ெதாியா* தனமாக சி<க*தி� எதிாி/ 
வ -வி�ட-. ஆனா/ அத� Gைள உடேன ேவைல ெச=த-. 
 
சி<க*ைத ஏமா$ற #&> ெச=த-. 
 
'ஏ சி<கேம! நா� யா ெதாி3மா? நா� இ த� கா�&� அரச�. எ�ன -ணி�ச/ 
இ� தா/ எ� எதிாி/ வ�வா=?'' எ�� வBவான 9ர5/ ேக�ட-. 
 
''ஏ அ$ப நாிேய! உன�9 எ�ன ைப*தியமா? இ த� கா�&� அரச� நா� தா� 
எ�பைத யறிய மா�டாயா? உ�ைன நீேய அரச� எ�� Cறி� ெகா��கிறாேய! 
உன�9 அறி> இ��கிறதா? எ�� சி<க� ேக�ட-. 
 
''ஏ Gட�சி<கேம! நா� ெசா/Bவைத நீ ந�ப வி/ைலயா? சாி எ�ேனா� வா. இ த� 
கா�� வில<9க� எ�ைன� க,� பய*- ஓ�வைத நீேய உ� க,ணா/ 
பா�கலா� எ�ற- நாி. 
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”சாி அைத3� தா� பா�ேபாேமா” எ�� Cறி� சி<க� நாி3ட� %ற�ப�ட-. 
 
இர,�� ேச - கா�ைட� 7$றின. சி<க* ைத� க,� பய - எதி�ப�ட 
வில<9க� ஓ& ஒளி தன. 
 
அ த Gட� சி<க� எ/லா வில<9க�� நாிைய� பா*-� பய - ஓ�வதாக 
நிைன*-� ெகா,ட-. நாியிடமி� - தா@� த�பி*-� ெகா�ள ேவ,�� எ�� 
எ,ணி ஒேர பா=�சலாக� பா= - ஓ& ஒ� %தாி� மைறவி/ ஒளி - ெகா,ட-. 
நாி ெவ$றி நைட ேபா��� ெகா,� அ<கி� - ெச�ற-. 
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