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''
ய� ���ைய நீ�க� பா !தி�"கிறீ களா? ெவ�ைள ெவேளெர�' பனி 
நிற!தி� எ)வள* அழகாக இ�"கிற,. அத� க-க.� கா,க.� எ)வள* 
அழகாக இ�"கி�றன. அ, ,�ளி� பா/� ேபா, மி�ன� பற�ப, ேபா� 
இ�"��. அ)வள* ேவகமாக� பா/�. 
 
இ)வள* அழகான ப!, 
ய� ���கைள ைவ!, தி�. நாரா நா�சிய�ப� 
உ�க."� இ�ேக ப!," கைதகைள எ1தி! த2தி�"கிறா . 
 
ப!,� ப!, விதமான க3பைன. ப�"க� ப�"க� 4ைவ5�6� மிக வி2ைதயான 
இ2த 
ய�க�, உ�க� மன!ைத வி�6� ேபாகா. 
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இ2த 
ய�க� ஒ)ெவா�'� உ�க."� ஒ)ேவா  அ�ைமயான க�!ைத 
விள"�"கி�றன. க�!,"�" க�!, - கைத"�" கைத - வா8"ைக"� வழிகா��! 
 
இ2த அ�ைமயான கைதகைள நீ�க� ப�/�க� - உ�க� ந-ப கைள� ப�"க� 
ெசா�9�க� - உ�க� த�பி த�ைகய�"�� ெசா�9�க�. உ�க� அ�ைம� 
ெப3ேறா�"�� :திய கைத ெசா�;" களி�பைடய� ெச= /�க�. உ�க� >6 
இ�பமயமாக! திகழ இ2த" கைதக� பய�ப6�. 
      - தமிழாலய� 
----------- 
ப� 
ய�ப� 
ய�ப� 
ய�ப� 
ய�    கைதக�கைதக�கைதக�கைதக�    
 
1. அ�ப� தி�ற 
ய� 6. ஒ� 
ய� ��� சாப� ேபா�ட, 
2. ஓநா= வயி3றி� ஒ� ��� 
ய� 7. ப2தய!தி� ெவ�ைள 
ய� 
3. ப�ளி" @ட!தி� 
ய� ���க� 8. பைகெவ�ற சி' 
ய� 
4. மர"கிைளயி� ஒ� 
ய� ��� 9. சி�ன 
ய9� ச�க அரசA� 
5. ப�டண!,"�� ெச�ற ��� 
ய�க� 10. இர�@� 
ய9� யாைன       
           ேவ�ைட/� 
---------------- 

1. 1. 1. 1. அ�ப� தி�ற 
ய�அ�ப� தி�ற 
ய�அ�ப� தி�ற 
ய�அ�ப� தி�ற 
ய�    
 
அ, ஒ� மைல"கா6. ஒ� ெபாிய மைல. அத� சாி*களி� ெபாிய ெபாிய மர�க� 
வள 2, காடா= ம-�� ேபா=" கிட2த,. அ2த மைல" கா��� ஒ� ��� 
ய� 
இ�2த,. 
 
ஒ� நா� அ2த" ��� 
ய� கா�6"��ேள அ��� இ��மாக! ,�ளி� பா=2, 
�தி!," ��மாள� ேபா�ட,. பா=2,, பா=2, ஓ�" ெகா-��2த அ2த" ��� 

ய9"�! திCெர�' ஓ  ஆைச ேதா�றிய,. 
 
மைல உ�சி வைர ேபா=�பா !, விடேவ-6� எ�ப,தா� அ2த ஆைச. உடேன 
அ, உ�சி ேநா"கி� பா=2, ெச�ல! ெதாட�கிய,. மர�க." கிைடேய 
:�ெவளிகளிேல �'"��, ெந6"�மாக வள 2தி�2த ெச�கைள/�, 
ெகா�கைள/�, :த கைள/� தா-�" �தி!, ேமேல, ேமேல ெச�' 
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ெகா-��2த,. ேபாக� ேபாக மைல உ�சி ெந��கி வ�வதாக! ெதாியவி�ைல . 
மைல அ)வள* உய மாக இ�2த,. 
 
��� 
ய� நிைன!த ெசயைல 
�"காம� E�கா, ேபா� இ�2த,. சிறி,@ட 
அயரா, அ, ,�ளி� பா=2, ெச�' ெகா-��2த,. அ, உ�சி ெச�' ேச 2த 
ேநர� இ��� வி�ட,. 
 
உ�சியி� நி�' அ2த" ��� 
ய� 43' 
3'� பா !த,. மைலய�வார!தி� 
இ�2த ெபாிய ெபாிய மர�கெள�லா� சி�ன� சி�ன ெச�க� ேபா� 
கா�சியளி!தன. ஏாி, �ள�கெள�லா� சிறிய, சிறிய ப�ள�க� ேபா� ேதா�றின. 
கிழ"�� ப"க!தி� இ�2த கட� ஓ  ஏாிைய� ேபா� கா�சியளி!த,. அ�ெபா1, 
கட;� அ� ம�ட!தி;�2, ெவ�ைள நிறமான ஓ  அ�ப� ெவளிவ2த,. 
 
அ2த அ�ப!ைத� பா "க பா "க" ��� 
ய9"� அைத" க�!, தி�ன ேவ-6� 
ேபா� இ�2த,. உடேன கீ8 ேநா"கி� பா=2த,. சிறி, ெதாைல* கீேழ 
இற�கிய*ட� கிழ"�! திைசயி� தி��பி� பா !த,. அ2த அ�ப� ேமேல வ2, 
ெகா-��2த,. கட;� ேதா�றி வ2த நிலைவ! தா� ��� 
ய� அ�ப� எ�' 
நிைன!த,. 
 
அ�ப� ேமேல வ2, ெகா-��"கிற,. அ, அ�கி� வ2த உட� பி�!,! 
தி�னலா�. ஏ� கீேழ இற�க ேவ-6�. இ)வா' எ-ணிய ��� 
ய� அ2த 
இட!திேலேய நி�' ேமேல வ�� அ�ப!ைதேய பா !," ெகா-��2த,. 
 
அ�ப� ேமேல ேமேல வ2த,. ஆனா� 
ய� ���"� அ�கி� வரவி�ைல. 
ெதாைலவிேலேய இ�2த,. ெதாைலவி� இ�2த ப�ேய வான!தி� உ�சி"�� 
ேபா= வி�ட,. 
 
மைல உ�சியி;�2, வான!, உ�சிையேய பா !," ெகா-��2த 
ய� ���"� 
அ1ைக அ1ைகயாக வ2த,. அ�ப� எ�டவி�ைலேய, அ�ப� எ�டவி�ைலேய 
எ�' க!தி" கதறி அ1, ெகா-��2த,. 
 
அ�ேபா, அ2த வழியாக ஒ� கா�6 யாைன வ2த,. 
 
யாைனயாேர, யாைனயாேர, உ�சியி� இ�"�� அ�ப� என"� எ�டவி�ைல.  
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உ�க� நீ-ட ,தி"ைகயா� அைத� பி�!,! தா��க�'' எ�' ��� 
ய� 
ேக�ட,. 
 
யாைன வான!ைத ேநா"கி! த� ,தி"ைகைய நீ�� அ�ப!ைத� பி�"க 
ய�ற,. 
அ2த 
ய3சியி� த� 
�ன�கா� இர-ைட/� ேமேல E"கி ,தி"ைகைய நீ��" 
ெகா-6 அ, எ12, நி�ற ெபா1, த6மாறி மைல�சாிவி� உ�-6 வி12, 
வி�ட,. 
 

ய� ���"� ேம9� அ1ைக அ1ைகயாக வ2த,. யாைனயா  வி12, வி�டா . 
அவைர" கா�பா3ற*� 
�யவி�ைல. அ�ப!ைத� பி�"க*� 
�யவி�ைல. எ�ன 
ெச=ேவ� எ�' ெசா�; அ, 
 
அ1, ெகா-��2த,. அ�ேபா, அ2த� ப"கமாக ஒ�ைட�சிவி�கி ஒ�' வ2த,. 
���
ய� அைத" @�பி�ட,. 
 
"சிவி�கியாேர, சிவி�கியாேர, வான!, உ�சியி� உ�ள அ�ப!ைத� பி�"க 
எ�னா� 
�யவி�ைல. உ�க� ெந�ைட" க1!ைத நீ�� அைத என"�� பி�!,! 
தா��க�'' எ�' ��� 
ய� ேக�ட,. 
 
பாவ� ��� 
ய� வான!, அ�ப!,"காக மிக*� ஏ��கிற,; பி�!,! தா� 
ெகா6�ேபாேம எ�' @றி" ெகா-ேட ஒ�ைட�சிவி�கியா  த� ெந�ைட" 
க1!ைத நீ�� அ2த அ�ப!ைத� பி�"க 
ய�றா . ஆனா� அ2த வான!, 
அ�ப!ைத அவரா� எ��� பி�"க 
�யவி�ைல . 
 
"��� 
யேல , ��� 
யேல இ�ேக வா. எ� தைலயி� ஏறி"ெகா�. உ�ைன நா� 
>4கிேற�. நீ பா=2, ெச�' அ2த அ�ப!ைத� பி�!," ெகா�' எ�' @றிய,. 
 
உடேன ��� 
ய� பரபரெவ�' ஓ�ைட� சிவி�கியி� ேம� ஏறி 
,�"�� 
ெச�' க1!தி� வழியாக! தைல உ�சிைய அைட2த,. அத� தைலயி� ஏறி 
நி�ற*ட� ஒ�ைட�சிவி�கி த� தைலைய ேவகமாக ஆ�� ��� 
யைல ஒ� 
த�6! த�� உயர!தி� >சி வி�ட,. 
 
ஒ�ைட� சிவி�கியா� >சிெயறிய�ப�ட அ2த" ��� 
ய� அ�: ேபா� பற2,  
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ெச�' அ2த வான!தி� அ�ப!ைத அைட2த,. அ2த வான!, அ�ப� 
���
யைல� ேபா� ஆயிர� மட�� ெபாிதா= இ�2ததா�, 
யலா� அைத 
க�!,! தி�ன 
�யவி�ைல. அ2த அ�ப� தா� 
யைல வி1�கி வி�ட,. 
 
�ழ2ைதகேள , நிலாைவ உ3' ேநா"��க�. அத� ந6வி� அ2த" ��� 
ய� 
இ��பைத இ�'� காணலா�. 
------------ 

2. 2. 2. 2. ஓநா� வயி�றி� ஒ� ��  
ய�ஓநா� வயி�றி� ஒ� ��  
ய�ஓநா� வயி�றி� ஒ� ��  
ய�ஓநா� வயி�றி� ஒ� ��  
ய�    
 
ஒ� கா��� ஒ� ெபாிய 
ய� இ�2த,. அத3� நா�� ���க�. அ2த" ���க� 
ெம�ல ெம�ல வள 2தன. உட�பி� வ9 ஏ3ப�ட,� ,�ளி ஓ� விைளயா�ன. 
ஓட! ெதாி2, வி�ட அவ3றி3� ந�ல, ெக�ட, ெதாிய ேவ-6� எ�' தா= 

ய� வி��பிய,. இ�லாவி�டா� ெவ�ைள மன� பைட!த அவ3ைற! தீ�� வ2, 
G82, ெகா�.� எ�' அ, அHசிய,. 
 
ஒ� நா� தா=
ய� ���
ய�கைள" @��" ெகா-6 கா�ைட� 43றி" 
கா��ய,. 
 
மர�, ெச� ெகா�கைள ெய�லா� அ, கா��ய,. எ2ெத2த இைலகைள! 
தி�னலா�, எ, எைத! தி�ன"@டா,, எ�ப� அைடயாள� க-6 பி��ப, 
எ�ெற�லா� அ, விள"கி� ெசா�;ய,. அ, ஒ)ெவா�ைற/� ெதளிவாக 
விள"கி� ெசா�ல� ெசா�ல I�' ��� 
ய�க� மிக உ�னி�பாக" ேக�6! 
ெதாி2, ெகா-டன. ெசா�னவ3ைற ெய�லா� தி��ப! தி��ப" ேக�6� 
ெசா�;� பா !,! ெதாி2, ெகா-டன. ஆனா� ஒ� 
ய� ��� அ�ேபா,, தா= 
ெசா�ன ெச=திகைள" கவனி"காம�, பா�பா!தி� J�சிகைள! ,ர!தி� பி�!, 
விைளயா�" ெகா-��2த,. அ, த� வா8"ைக"� ேவ-�ய அாிய ெச=திகைள! 
ெதாி2, ெகா�ளாம� விைளயா�" ெகா-��2த,. 
 
தா= 
ய� அ6!த பாடமாக� :�வைககைள� ப3றி விள"கி" @றிய,. எ2ெத2த� 
:� 4ைவயாக இ�"��. எ, தி�றா� உட�:"� ந�ல,, எ, ெக�ட, 
எ�ெற�லா� விள"கி� ெசா�;ய,. சில 
�ெச�கைள" கா��, இவ3றி� 
இைலக� இ�"கிற ப"க� தி��பி" @ட� பா "க" @டா,. ந�4!த�ைம /�ளைவ 
எ�ெற�லா� எ6!, விள"கிய,. 
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அ2த ஒ� 
ய� ��� தவிர ம3ற ���க� எ�லாவ3ைற/� கவனமாக! ெதாி2, 
ெகா-டன. 
 
அ, ம�6� அ��மி��� ,�ளி" �தி!, ஏேதேதா ேவ�"ைக பா !," 
ெகா-��2த,. 
 
அ6!தா3ேபா� ெபாிய 
ய� ���க."� வில��கைள� ப3றி" @றிய,. 
 
இேதா இ2த� சிறிய அ��4வ6க� அணி;� 4வ6க�. கீற� கீறலாக இ�"�� 
இ2த� 4வ6க� கா�6" ேகாழி� 4வ6க�. கைலமா�களி� 4வ6கைள� 
பா !தீ களா? ெபாியைவ. கைலமா�க.� ெபாியைவதா�. ஆனா� நம"� 
அவ3றா� ,�பமி�ைல. ��ள நாிக� ஓநா=க� நம"�! ,�ப� த�பைவ. ஏ� 
ந�ைமேய உ-6 வா8பைவ. அவ3றி� 4வ6கைள ந�றாக" கவனி!," 
ெகா�.�க�. அைவ ெச�ற பாைதயி� @ட� ெச�ல" @டா,. 
 
I�' 
ய� ���க.� தா= ெசா�ன அ2த� ெச=திகைள ந�றாக" கவனி!, 
மன!தி� இ�!தி" ெகா-டன. ஓநா=க�, நாிக� வாழ" @�ய இட�க�, அைவ 
ைகயா.� ேபா ! த2திர�க�, ம3ற வில��கைள அைவ ேவ�ைடயா6� 
ைறக�, 
உணவாக" ெகா�.� வழ"க� எ�லாவ3ைற/� விாிவாக" ேக�6! ெதாி2, 
ெகா-டன. 
 
நா�காவ, 
ய� ���ேயா, எ2த" கவைல/� இ�லாம� ெவ�6" கிளிகைள 
விர�� விர�� விைளயா�" ெகா-��2த,. 
 
நா�ேதா'� தாயி� ெசா�ைல" கவனி!," ேக�6" க�6�பா�ேடா6 வள 2த 

ய� ���க� ெபாிதாக வள 2தன. நா�காவ, ���/� ெபாிதாகி வி�ட,. 
 
இனிேம� நீ�க� வி��ப� ேபா� கா�6"�� ேபா= வரலா�. எ� ,ைண 
ேவ-�யதி�ைல. இனிேம� நீ�கேள உ�கைள� பா,கா!," ெகா-6 வா1�க�! 
எ�' @றி அவ3ைற! தனி வா8"ைக நட!த அA�பிய, தா=. 
 
அைவ வி6தைல /ண ேவா6 அ��� இ��� ஓ�ன. உணைவ! ேத�ன.  
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பசி!தேபா, உ-டன. E"க� வ2த ேபா, :த களி� ப,�கின. இ�பமாக 
வா82தன. 
 
நா�காவ, 
ய� ���/� கா�6"�� ஓ�ய,. பா�பா!தி� J�சிகைள/�, 
ெவ�6"கிளிகைள/� ,ர!தி விைளயா�ய,. பசி வ2த,. சில ப�ைச இைலகைள" 
ெகாாி!,! தி�ற,. அைவ ந�4! த�ைம/�ளைவ. வயி3றி� இற�கிய*ட� ��� 

ய� மய�கி வி12த,. மய"க� ெதளி2, அ, எ1வத3� 
� ஓ  ஓநா= அ2த 
வழியாக வ2த,. லப"ெக�' அைத வி1�கிய,. 
 
அ)வள* தா� அத� கைத 
�2த,. 
 
ெபா'�ப3றவ களி� வா8"ைக ெபா4"ெக�' ேபா=வி6� எ�பத3� அ2த" 
��� 
ய;� வா8"ைக ஓ  எ6!,"கா�6. 
------------- 

3. 3. 3. 3. ப�ளி"#டதி� 
ய� �� க�ப�ளி"#டதி� 
ய� �� க�ப�ளி"#டதி� 
ய� �� க�ப�ளி"#டதி� 
ய� �� க�    
 
கா6 
1வ,� ஒேர ேப�சா= இ�2த,. வில��க� ஒ�ைற ஒ�' ச2தி"�� ேபா, 
விசாாி!," ெகா-டன. 
 
''க1ைத அ"கா , உ� ���ைய� ேச !, வி�டாயா? 
 
"இ�ைல �ர�க-ணா. எ� ���"� க1ைத வய, ஆகிவி�டதா�. அ2த ஆசிாிய  
ேச !," ெகா�ள மா�ேட� எ�கிறா .'' 
 
":;"���ைய" @ட ேச !," ெகா�ள மற!, வி�டாராேம. எ�லா� :;க.� 
உ'மி" ெகா-��"கி�றன.'' 
 
அத3�" காரண� ெதாி/ேமா? :;"���யி� ப"க!தி� உ�கா 2, ெகா-6 
மா����/�, ஆ�6"���/� பாட� ப�"கவா 
�/�?.'' 
 
இ�ப��ப�ட ேப�4கெள�லா� அ2த" கா��� ப�டண!, அ�ேசச� அ-ணாவி 
ெதாட�கி/�ள பால  ப�ளி ப3றி! தா�. 
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பால  ப�ளியி� ெம�ைமயான இய�:�ள வில��களி� ���க."� ம�6�தா� 
இட� உ-6 எ�' அ�ேசச� அ-ணாவி அறிவி!, வி�டா . இதி� வ�ைமயான 
இய�:�ள வில��க."� 
த;� ேகாப� ேகாபமாக வ2த,. ஆனா� அ-ணாவி 
விள"கH ெசா�ன பிற� அைவ எதி �ைப நி'!தி" ெகா-6 வி�டன. 
ெபாியவ க� எ6!,� ெசா�னதி� ேபாி� கைடசியாக க1ைத" ���கைள/� 
பால  ப�ளியி� அ-ணாவி ேச !," ெகா-6 வி�டா . 
 
ப�ளி"@ட� ெதாட�கி ப!, நா� கழி!,! தா� 
யல�மா*"�� ெச=தி ெதாி/�. 

யல�மா ெச=தி ெதாி2த ம'நாேள த� நா�� ���கைள /� அைழ!," 
ெகா-6 கா�6�ப�ளி @ட!,"�� ெச�ற,. ப�டண!, அ�ேசச� அ-ணாவி 
இ2த நா�� 
ய� ���கைள/� உ3'�பா !தா . அைவ ப�ளி" @ட!,"�� 
Kைழ2த*ட� ப�ளி"@டேம கைள க�� வி�ட,. அ�� இ�2த எ�லா மாணவ, 
மாணவிகைள" கா��9� இ2த 
ய� ���கேள அழகா= இ�2தன. நா��� 
ெவ�ைள, ெவேள ெர�' பனி"க��யி� நிற!தி� பளி� பளி�ெச�' அழகா= 
இ�2தன. அவ3றி� அழ�"காகேவ அ-ணாவி ப�ளியி� ேச !," ெகா-டா . 
 
அழகாக ம�6� அ�ல அறி*�ள �ழ2ைதகளாக*� அ2த 
ய� ���க� இ�2தன. 
ேக�ட ேக�வி க."ெக�லா� கடகடெவ�' பதி� @றின. விைள யா��9�, 
அைவ ந�ல மதி�ெப-க� வா�கின. 
 
ப�ளி"@ட� ெதாட�கி ஒ� வார� ஆயி3'. த� மாணவ க� எ�லா� ஒ� நா� @ட 
�ளி"காம� வ�வைத அ-ணாவி ேமா�ப� பி�!ேத அறி2, ெகா-டா . உடேன 
அவ  ஒ� க�டைளயி�டா . நா�ேதா'� �ளி!,, ,ைவ!த சீ  உைடகைளேய 
அணி2, வரேவ-6� எ�' க�டாயமாக" @றி வி�டா  . 
 
எ�லா" ���க.� ம' நா� காைலயி� �ளி�பத3காக கா�6" �ள!தி3� 
ெச�றன. 
த� 
தலாக� ெச�ற எ�ைம" க�'க� �ள!தி� இற�கி! 
த-ணீைர" கல"கி வி�டன. ஆதலா� �ள!, நீ  
1வ,� ேச'� சகதி/� 
ஆகிவி�ட,. பி�னா� வ2த ம3ற ���கெள�லா� �ளி"காம� தி��பி வி�டன. 
 
அ"க� ப"க!தி� ேவ' �ள� ஒ�'� கிைட யா,. அைவ எ�ன ெச=/�. �ள!, 
நீ  ெதளி2த பிற�தா� �ளி"கலா�. அ-ணாவியிட� ெசா�; ம'நா� காைலயி� 
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ம3ற எ�ேலா�� �ளி!த பிற� தா� எ�ைம" க�'க� �ளி"க ேவ-6� எ�' 
ஆைண ெப3றன. 
 
இத3கிைடயி� 
யல�மா ப�டண!தி3�� ெச�' ஒ� மர!ெதா��/� ேசா�:" 
க��/�, :திய சீ  உைடகைள/� வா�கி" ெகா-6 வ2த,. பிற� த� ���கைள 
அைழ!," ெகா-6 நா9 கா� பா=�ச;� மைலய�வார!தி3�� ெச�ற,. 
அ�கி�2த ெதளி2த நீேராைடயி� த-ணீ  பி�!த,. மர!ெதா��யி� நீைர நிர�பி 
அத3�� த� ���கைள வி�6 �ளி�பா��ய,. ஒ)ெவா� ���யாக பி�!, 
ேசா�:! ேத=!, தைலயி� நீ  ஊ3றி அழகாக �ளி�பா��ய,. அத� பிற� ��� 
களி� உட;� மண�ெபா� Eவி சீ உைட அணி2, :� உண* த2, ப�ளி"� 
அA�பிய,. 
 
ப�ளி"@ட!தி3�� நா�� 
ய� ���க.� Kைழ2த ேபா, கம கம ெவ�' 
மண� கம82த,. ம3ற ���கெள�லா� ஏேதா காரண� ெசா�; �ளி"காம� 
வ2தன. ஆனா� 
ய� ���க� ம�6� அ-ணாவியி� ேப�ைச மதி!, �ளி!, 
அழகாக வ2தி�2தன. அ�ேசச� அ-ணாவி"� அ2த
ய� ���கைள 
பா "க�பா "க� ெப�ைமயா= இ�2த,. 
 
அ-ணாவி ம3ற மாணவ கைள� பா !, 'ேட ���களா நீ�க.� ப�"க வ2, 
வி�C கேள. இேதா பா��க� இ2த 
ய� ���க� �ளி!, எ)வள* அழகாக 
வ2தி�"கி�றன' எ�' ேக�டா . 
 
உடேன �ர��" ��� ஒ�' எ12, நி�ற,. "அ-ணாவி ஐயா நீ�க� ஒ� நா� 

யல�மா >�6� ப"க� ேபா= வா��க�. அ�:ற� ெசா�9�க�'' எ�' 
ெசா�;ய,. 
 
அ2த" �ர��" ��� ஏ� இ�ப�� ெசா�ன, எ�' அ-ணாவி"�� 
:ாியவி�ைல. 
 
அ�' மாைல ப�ளி"@ட� வி�ட,� அ-ணாவி 
ய� ���கைள� பி� 
ெதாட 2, ெச�ற,. 
 

யல�மா த� ���கேளா6 ஒ� :தாி� ந6வி� வா82, வ2த,. மாைலயி� 
:த�"� ெவளிேய வ2, ���கைள எதி பா !," கா!," ெகா-��2த,. 



11 

 

���க� நா��� ,�ளி!,�ளி� பா=2, ஓ�� ெச�றன. அ�மாைவ� 43றி" 
ெகா-டன. அ�மா*� ஒ)ெவா�ைற/� 
!த� இ�ட,. த� நாவினா� ஒ)ெவா� 
���ைய/� தடவி" ெகா6!த,. 
 
ெதாைலவிேலேய இ2த அ�:" கா�சிைய அ-ணாவி அ�ேசச� பா !த,. ஆனா� 
அதனா� அ2த� :தாி� அ�கி� ெந��கி� ெச�ல 
�ய வி�ைல. அ2த 
ய�க� 
வா82த இட!தி;�2, வ2த தீய நா3ற� அைத ெந��க விடவி�ைல. 
 
இ!தைன அழகாக*� பளபள�பாக*� பா "க� பாி4!தமாக*� இ�"�� இ2த 

ய�க� வா1� இட� இ�ப� இ�"கிறேத. ஒ)ெவா�வாிட!தி9� ஒ)ெவா� 
�ைற இ��ப, இ2த உலக!, இய3ைக ேபா9�. எ�லா நிைற/� உ�ளவ க� 
யா�� இ�"க மா�டா க� ேபா� இ�"கிற, எ�' அ-ணாவி நிைன!," 
ெகா-ட,. 
 
ம'நா� 
த� அ-ணாவி அ�ேசச� எ�லா மாணவ கைள/� ஒ�' ேபா� 
நட!திய,. உய 2 தவ  தா82தவ  எ�ற பா�பா��றி எ�லா"��� கைள/� 
சமமாக நட!திய,. அதனா� அ-ணாவி யி� :க8 காெட��� பரவிய,. 
 
அ-ணாவி ஓ  அதிசய ஞானி எ�' அ2த" கா�6 வில��க� ேபசி"ெகா-டன. 
அ, ெதாட�கிய பால  ப�ளி சீ�� சிற�:மாக நட2த,. 
------------- 

4. 4. 4. 4. மர" கிைளயி� ஒ� 
ய� �� மர" கிைளயி� ஒ� 
ய� �� மர" கிைளயி� ஒ� 
ய� �� மர" கிைளயி� ஒ� 
ய� ��     
 
ெபா1, வி�/� ேநர�. வான!தி� இ�2த வி-மீ�க� ஒ)ெவா�றாக மைற2, 
ெகா-� �2தன. ஆயி3' இ�A� ஒ�'தா�. அ,*� மைற2,வி�ட,. கிழ"கி� 
ெச�கதி  வ-ண�ப2, ேபா� தைல நீ��" ெகா-��2த,. 
 
அ2த ேநர!தி� 
� தி�டமி�ட ப�ேய 
�கA� மாதவA� 
ய� ேவ�ைட"�� 
:ற� ப�டா க�. இ�வ  ைகயி9� ேவ�ைட! ,�பா"கிக� இ�2தன. 
 
மாதவ� வன!,ைறயி� ஒ� ெபாிய அதிகாாி. அவாிட� க-ண� எ�ற ேவ�ைட 
நா= ஒ�' இ�2த, . "க-ணா !” எ�' அைழ!தா� பா=2ேதா� வ��. ெசா�ன 
ேவைலைய� ெசா�னப� ெச=/�. 
ய�கைள விர��� பி��பதி� மிக! 
திறைம/ைடய, க-ண�. அ�ப��ப�ட நாைய அ�' அவ க� அைழ!,� 
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ெச�லவி�ைல. அ, ஒ� பாைறயி;�2, ச'"கி வி12ததா�, கா;� 4."� 
ஏ3ப�6 >��ேலேய த�கி ம�2, ேபா�6" ெகா-��2த,. 
 
க-ண� @ட வராத, ஒ� ெப���ைற. 
ய�கைள" க-6 பி��பத3� அவ க� 
மிக அைலய ேவ-�யதாயி3'. க-ண� வ2தி�2தா� ேமா�ப� பி�!ேத 
ய�க� 
இ�"�� இட!ைத அறி2, வி6�. 
�கA� மாதவA� உ�சி�ெபா1, வைர 
அைல2,� ஒ� 
ய� @ட" க-ணி� அக� படவி�ைல . 
 
"பசி"கிற,. உண*-ட பிற� ேதடலா�" எ�' 
�க� ெசா�லேவ, இ�வ�� ஒ� 
மர!த�"�� ெச�றா க�. நிழ;� உ�கா 2, க��" ெகா-6 வ2தி�2த தயி � 
ேசா3ைற� ைபயி;�2, எ6!தா க�. 
 
அ�ேபா, ப"க!தி� இ�2த ஒ� :த�"��ளி�2, ஒ� 
ய� பா=2ேதா�ய,. 
ேசா3'� ெபா�டல!ைத அ�ப�ேய ேபா�6வி�6 அ, பா=2த திைசயி� 
ஓ�னா க�. ஆனா� எ)வள* ெதாைல ஓ�/� மீ-6� அ, க-ணி� படேவ 
இ�ைல. மீ-6� ேசா 2, ேபா= உண* உ-பத3காக மர!த�"� வ2தா க�. 
 
மர!த�யி� உ�கா 2, மீ-6� க�6� ேசா3ைற எ6"�� ேபா, ப"க!,� :த  
சல சல!த,. ஒ�
ய� அவ க� 
�ேன �தி!த,. பர பரெவ�' ஏறி எதிாி� 
இ�2த ஓ  அரச மர!தி� கிைளயி� �2தி" ெகா-ட,. அவ கைள உ3'� 
பா !த,. 
 
மாதவ� விய�:ட� ெசா�னா . நாA� வன!,ைறயி� ப!, ஆ-6களாக� பணி 
:ாிகிேற�. மரேம'� 
யைல இ, வைர பா !தேதயி�ைல . இ, ஒ� வி2ைததா�!'' 
 
"வி2ைதய�ல ; Iட!தன�!'' எ�' ஒ� �ர� ேக�ட,. 
 
இ�வ�� தி��பி� பா !தா க�. ம3ெறா� வன!,ைற அதிகாாி �மர� எ�பவ  
அவ கைள ேநா"கி நட2, வ2தா . 
 
"�மர�, அேதா பா !தாயா? மர"கிைளயி� ஒ� 
ய� ���! நீ இ,வைர 
ய� 
��� மரேமறி� பா !த,-டா? எ�' மாதவ� ேக�டா ! 
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'கால� ெக�6வி�ட,' எ�றா . 
 
"கால� ெகட வி�ைல ; உ�க� க- தா� ெக�6வி�ட,! க-கைள" கச"கி" 
ெகா-6 ந�றாக� பா��க� !'' எ�றா  �மர�. 
 

�கA� மாதவA� உ3'� பா !தன . 
 
உ-ைமயி� மர"கிைளயி� ஏறி உ�கா 2, ெகா-��2த, 
யல�ல; ஒ� 
ெவ�ைள� Jைன" ��� ! 
 
அ2த� Jைன" ��� எ12, நி�' அவ கைள� பா !, மியா)' எ�ற,. 
 
"நா�க� சாியான அறிவி;க�!'' எ�' @றி� சிாி!," ெகா-ேட தயி � ேசா3'� 
ெபா�டல!ைத� பிாி!தன . 
இர-6 ெபா�டல�கைள I�' ேப�� ப�� ேபா�6" ெகா-டன . 
அ2த 
ய� ேவ�ைடைய நிைன!,� பா !தா� இ�ைற"�� அவ க."�� சிாி�: 
வ�கிற,! 
------------ 

5. 5. 5. 5. ப�டண�"�� ெச�ற ��  
ய�க�ப�டண�"�� ெச�ற ��  
ய�க�ப�டண�"�� ெச�ற ��  
ய�க�ப�டண�"�� ெச�ற ��  
ய�க�    
 
ஒ� கா��� ஒ� 
ய� இ�2த,. அத3� ஒ� நா� ெபா1ேத ேபாகவி�ைல. 
 
கா�6"�� எ�ெக�ேகா ,�ளி" �தி!, ஓ�ய,. :�ெவளிகளி� பா=2, ஓ� ந�ல 
அ�க� :�லாக! ேத 2ெத6!,! தி�ற,. ெந� வய�களி� :�2, விைளயா�ய,. 
காவ3கார� க�ெப6!த,� ஒேர தாவி� ேவகமா=! தா-� வி12, எ12, 
ஓ�ய,. 
 
JHேசாைலகளி� :�2, அ�� J!தி�2த வைக வைகயான J"களி� மண!ைத� 
4ைவ!த,. 
 
JHெச�களி� இள2தளி கைள" ெகாாி!,� 4ைவ பா !த,. I�கி3 :த களி� 
ம!தியிேல பா=2, சில�பவி!ைத யா�ய,. 
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எ�ன ெச=,� ெபா1,ேபாகவி�ைல. மீதி� ெபா1ைத எ�ன ெச=, கழி�ப, 
எ�' அத3�� :திரா= இ�2த,. 
 
ெவ���ேப�4� ேப4வத3�" கா��� யா�� கிைட"காததா� அ, நகர!,"�� 
ேபாவெதன
�* ெச=த,. 
 
தனியாக� ேபாவைத விட! ,ைண"� யாராவ, வ2தா� ந�றாயி�"�ேம எ�' 
அ2த 
ய� நிைன!த,. 
 
அ�ப� அ, நிைன!," ெகா-��"�� ேபா, அ2த இட!தி3� ஒ� ��� 
ய� 
வ2த,. 
 
அ2த" ��� 
யைல� பா !, இ2த ஆ- 
ய� ேக�ட,. "ஏ= ��� , எ�ேக 
கிள�பி வி�டா=? 
 
"அ-ணா , காைலயி;�2, ெபா1ேத ேபாக வி�ைல. அ,தா� உ�ைன! ேத� 
வ2ேத�'' எ�ற, ��� 
ய�. 
 
''எ�ைன! ேத� எத3� வ2தா=? எ�னிட� வ2தா� ெபா1, ேபா=வி6மா?" எ�' 
ேக�ட, ஆ- 
ய�. 
 
"நீ பல இட�க."�� ெச�கிறவ�. உ�னிட� வ2தா� ஏதாவ, கைத 
ெசா�9வா=. ெபா1, ெபா6"ெக�' ேபா=வி6�'' எ�' @றிய ��� 
ய� . 
 
"என"� கைத ெசா�ல!ெதாியா,. நா� இ�ேபா, நகர!,"�� :ற�ப�6" 
ெகா-6 இ�"கிேற�. நீ/� @ட வ�கிறாயா?'' எ�' ேக�ட, ஆ-
ய�. 
 
"நகர!தி� உன"� எ�ன ேவைல?'' எ�' ேக�ட, ��� 
ய�. 
 
"ேவைலயி�லாமலா நகர!,"�� ேபாகிேற�. என"� நிைறய ேவைலயி�"கிற,. நீ  
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வ�கிறாயா எ�ன? வ�வதா= இ�2தா� ெதாண ெதாண ெவ�' ேபச"@டா,'' 
எ�' க�டைளயி�ட, ஆ- 
ய�. 
 
��� 
ய� ெதா2தா* ெச=வதி�ைல எ�' வா"�'தி ெகா6!த,. 
 
உடேன இர-6 
ய�க.� ேசா�யாக� :ற� ப�டன. மி�ன� ெவ��ய, ேபா� 
அைவ ,�ளி! ,�ளி ஓ�� ப�டண!, எ�ைலைய அைட2தவைர யா�� 
அைவகைள! தைட�ப6!தவி�ைல. 
 
நகர எ�ைலயி� ஒ� விைளயா�6 ெவளி. அ�� சி�னH சி' பி�ைளக� இர-6 
ேப  ப2தா�" ெகா-��2தா க� . 
ய�க� அ2த இட!ைத யைட2தன. 
 
அ2த� பி�ைளக� ப2, விைளயா6வைத இர-6 
ய�க.� கவனி!," 
ெகா-��2தன. ப2, இர-6 :ற
� ேபா=� ேபா= மாறிவ�வ, அழகாக!தா� 
இ�2த,. ஆனா� 
ய� பா=வைத� ேபா� அ�ப�� 4ழி!,! தி��பி! தாவினா� 
எ)வள* அழகா= இ�"��. அ2த� பி�ைளக."� த�க� விைளயா�ைட" கா�ட 
ேவ-6� எ�' இர-6 
ய�க.� நிைன!தன. 
 
ஆ- 
ய9� ��� 
ய9� அ2த� ப2தி� ஊடாக� பா=2தன. இ��� அ��மாக� 
4ழி!,! தி��பி! தாவி விைளயா�ன. அ2த� சி'வA� சி'மி/� 
ய�களி� 
விைளயா�ைட மிக ஆவேலா6 கவனி!தா க�. அவ க."� அ2த 
ய�கைள� 
பி�!,! த�க� ம�யி� ைவ!," ெகா�ள ேவ-6� எ�' ஆைசயா= இ�2த,. 
அ2த 
ய�கைள ேநா"கி ஓ� வ2தா க�. 
 
ஆனா� 
ய�க� பி�படாம� த�பி"ெகா-ேட யி�2தன. 
ய�கைள� பி�"க 

�யவி�ைல எ�ற*ட� அ2த� சி'மி தைரயி� உ�கா 2, ெகா-6 அ1தா�. 
சி'வ� அவைள அழாம� இ�"��ப� ேக�6" ெகா-டா�. ஆனா� அவ� 
ெதாட 2, அ1, ெகா-��2தா�. ஆ- 
ய� அைத� பா !, இர"க� 
ெகா-ட,. 
 
ெம�ல அ2த� சி'மியி� அ�கி� ெச�ற,. ��� 
ய9� அைத! ெதாட 2, 
ெச�ற,. 
 
"
!த�மா, க-ைண! திற2, பா . 
ய�க� உ�னிட� வ2, வி�டன எ�'  
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சி'வ� க!தினா�. அ2த� சி'மி அ1ைகைய நி'!தி வி�6" க-ைண! திற2தா�. 
 
அவ� அைட2த மகி8�சி"� அளேவ யி�ைல. இர-6 
ய�கைள/� இர-6 
ைககளா9� 
,கி� தடவி" ெகா6!தா�. அ�ேபா6 வாாி!E"கி ம�யி� ைவ!," 
ெகா-6 மாறி மாறி 
!த� ெகா6!தா�. 
 

!த� 
!தமாக அவ� ெதாட 2, 
!த மைழ ெபாழிவைத� பா !,!தா� 
அவ."� 
!த�மா எ�' ெபய  ைவ!தா கேள எ�னேவா! 
 
'அ-ணா , இ2த 
ய�கைள நா� >�6"�" @��� ெச�ேவாமா' எ�' 
!த�மா 
ேக�டா�. 
 
அவA� ஒ�:" ெகா-டா�. 
 
அவ க� த�க� >�6"� 
ய� இர-ைட/� E"கி" ெகா-6 ெச�றா க�. 
 
அ�' 
1வ,� 
ய�கைள ைவ!," ெகா-6 அவ க� ெபா1, ேபா"கினா க�. 

ய�க."�� அ2த" �ழ2ைதகேளா6 இ��ப, இ�ப மாயி�2த,. அ�:�ள 
�ழ2ைதக�. ஆைசேயா6 விைளயா�னா க�. அ)வ�ெபா1, இைர 
ெகா6!தா க�. ேபசி� சிாி!," கல கலெவ�' இ�2தா க�. 
ய�க."�� :திய 
இட!தி� ெபா1, மிக மகி8�சியாக" கழி2த,. 
ம'நா� காைலயி�, அ2த� பி�ைளக� இர-6 ேப�� ப�ளி" @ட� ெச�' 
வி�டா க�. 
ய�க."�� ெபா1, ேபாவ, மிக" க6ைமயாக இ�2த,. 
பி�ைளக� இ�லாம� நா� இ�கி��ப, த-டைன யA�பவி�ப, ேபா� 
இ�"கிற, எ�' ��� 
ய� @றிய,. வா நா� கா�6"ேக ேபா= வி6ேவா� எ�' 
ஆ- 
ய� அைழ!த,. 
 
ேபசி 
�ெவ6!த*ட� அைவ அ�கி�2, :ற� ப�டன. ,�ளி! ,�ளி� 
பா=2ேதா�! த�க� கா�6"� வ2, ேச 2தன. 
 
நகர!,� பி�ைளகைள� ப3றி/�, அவ க� அ�ைப�ப3றி/�, அவ க� >�ைட� 
ப3றி/� ேதா�ட!ைத� ப3றி/� அைவ ம3ற 
ய�களிட� எ6!,� 
ெசா�வதிேலேய ந�றாக� ெபா1, ேபாயி3'. 
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ஆ' நா� ஆயி3'. அவ3றி3� ம'ப�/� அ2த� பி�ைளகைள� பா "க ேவ-6� 
ேபா� இ�2த,. 
 
இ2த!தடைவ @ட இர-6 
ய� ���க� அவ3'ட� கிள�பின. 
 
நா�� 
ய�க.� அ2த சி'வA� சி'மி/� இ�"�� >�6"� வ2தன. 
உாிைமேயா6 உ�ேள Kைழ2தன. 
 
அ2த� பி�ைளக."� ஏ3ப�ட மகி8�சி"� அளேவ இ�ைல. நா�� 

ய�கேளா6� அவ க� விைளயா�னா க�. 
 
அ�' மாைலேய 
ய�க� கா�6"�! தி��பின. 
 
"சம !, 
ய�க� ! அ6!த ஞாயி3'" கிழைம க�டாய� வ2,வி6�க�'' எ�' 
அ2த� சி'மி டா�டா @றினா�. 
 
அத�ப�ேய நா�� 
ய�க.� ஒ)ெவா� ஞாயி3'" கிழைம/� ப�டண!, 
>�6"�� ெச�' வ�வைத வழ"கமா"கி" ெகா-டன. 
--------------- 

6. 6. 6. 6. ஒ� 
ய� ��  சாப� ேபா�ட�ஒ� 
ய� ��  சாப� ேபா�ட�ஒ� 
ய� ��  சாப� ேபா�ட�ஒ� 
ய� ��  சாப� ேபா�ட�    
 
ஒ� கா��� ஒ� ��� 
ய� இ�2த,. ஒ� நா� அ, ஒ� பாைறயி� ேம� ஏறிய,. 
அத� உ�சியி� ஏறி நி�' பா !த,. 
 
சிறி, ெதாைலவி� உ�ள நில!தி� ப�ைச� பேசெல�' :� வள 2தி�2த,. நீள 
நீளமாக! தளதள ெவ�' வள 2தி�2த :� ெவளிைய" க-ட,. இள�ப�ைச� :� 
நிைற2தி�2த அ2த நில� பா "க� பா "க அழகாயி�2த,. 
ய� ���"� அ2த� 
:�ைல" க�!," க�!,! தி�ன ேவ-6� எ�' ஆைசயாயி�2த,. 
 
பாைறயி;�2, ,�ளி" �தி!த,. 
 
தாவி!தாவி அ2த� :�ெவளிைய ேநா"கி ஓ�ய,. அ��� இ��மாக ஓ� ஓ� ஆைச 
தீர� :� Kனிகைள" க�!," க�!,! தி�ற,. ஒ� :�ைல" க�"க� ேபா�� 



18 

 

ேபா, @ ைமயாயி�2த அ2த� :�;� தா� 
ய;� I"ைக அ'!, வி�ட,. 
சிறி, ��தி வழி2த,. எாி�சேலா6 @�ய வ; ஏ3ப�ட,. 
 

ய� ���"�� சின� ெபா�கிய,. இ2த� :� எ� I"ைக ய'!,வி�ட,. எ�ன 
திமி  இத3�! கட*ேள! இ2த� :�ெல�லா� எாி2, சா�பலாக� ேபாக�6� எ�' 
சாப� ேபா�ட,. 
 
பிற� I"�� :-ேணா6 தா� இ�"�� இட!தி3�! தி��பி வ2த,. சிறி, 
ேநர!தி� E�கி� ேபா= வி�ட,. 
 
திCெர�' அ2த� :�ெவளி ெய��� தீ�ப3றி" ெகா-ட,. ெந��:� ப�6 அ2த� 
:� அைன!,� க�கின. தீ ெம�ல ெம�ல� பரவி 
ய� ��� இ�"�� இட� வைர 
இ�2த :� அைன!,� ெந��பி� க�கி� சா�பலா=� ேபாயின. 
 
ேவ-6�! ேவ-6�! :�ேல! எ� I"ைக ய'!தா= அ�லவா! உ� @�ட!ேதா6 
ஒழி2தா= எ�' 
ய� ��� ��மாள� ேபா�ட,. 
 
சிறி, ேநர!தி� 
ய� ���"�� பசி எ6!த,. 
 
"ஐேயா ! ஒ� :� @ட இ�லாம� எாி2, ேபாயி3ேற! எைத! தி�ேப�'' எ�' 
ய� 
��� கவைல ெகா�ள! ெதாட�கிய,. 
 
அத3� அ1ைக அ1ைகயாக வ2த,. ஆராயாம� தா� இ�ட சாப!தா� அ!தைன 
:�9� க�கி� ேபா= வி�டேத எ�' த� மீேத �ைற� ப�6" ெகா-ட,. 
 
:� அ'!,வி�ட த� I"� எ�ப�யி�"கிற ெத�' த� 
�ன� காலா� தடவி� 
பா !த,. அ, ஆறி" கா=2, ேபாயி�2த,. 
 
"ச3'ேநர� ஏ3ப�ட வ;"காக அ)வள* :�9� எாி2, ேபாக� சாப� 
ெகா6!ேதேன நா� ஒ� 
�டா�!'' எ�' க!தி" ெகா-ேட தைலைய ஆ��ய,. 
 
E"க� கைல2, க- விழி!த,. அைத� 43றி9� எ2த� :�9� க�கவி�ைல . 
பாைறயி� மீ, ஏறி� பா !த,. :�ெவளி 
�ைன� ேபாலேவ இ�2த,. :� 
அைன!,� தள தள ெவ�' கா3றி� ஆ�" ெகா-��2தன. 
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ய9"� ஏ3ப�ட மகி8�சி"� அளேவயி�ைல. 
 
ந�ல ேவைள! கன*தா� க-ேட�. இ�லா வி�டா� - எ� 
�டா� தனமான 
சாப� நிைற ேவறியி�2தா� எ�ன ஆகியி�"��! 
 
கட*ேள! எ�ைன� ேபா�ற Iட களி� சாப� ப;"காம� ெச=/� உன"� ஆயிர� 
ந�றி! ஆயிர� வண"க�! 
 
இ)வா' @றி" ெகா-ேட 
ய� :� ெவளிைய ேநா"கி! தாவி� பா=2, ஓ�ய,. 
---------------- 

7. 7. 7. 7. ப)தயதி� ெவ�ைள 
ய�ப)தயதி� ெவ�ைள 
ய�ப)தயதி� ெவ�ைள 
ய�ப)தயதி� ெவ�ைள 
ய�    
 
கா��� ஒேர ெகா-டா�டமாக இ�2த,. எ�ன ெவ�' ெதாி2, ெகா�வத3காக 
தினசாி! தா� ெச=தியாள க� அ�� பற2, வ2தா க�. 
 
ேப�2, ஓ�� வ2தவ� ெசா�னா�. கா�6 ந6வி� உ�ள ஒ� ெபா�ட;� எ�� 
பா !தா9� இைலக.� J"க.� ேதாரண� க��யி�2ததா�. வில��க� அ��� 
இ��� அவசர அவசரமாக*� @�ட� @�டமாக*� அ2த� ெபா�ட;� திாி2, 
ெகா-��2தனவா�. இ2த� ெச=திகைள" ேக�ட,� தினசாி!தா� ெச=தியாள க� 
அ�� பற2தா க�. 
 
ெச=தியாள கைள" க-ட*ட� வில��க."� ேம9� ெத�: வ2,வி�ட,. 

த;ேயேய ெதாிவி!தி�2தா�, எ)வள* ந�றா= இ�2தி�"�� எ�' யாைனயா  
@றினா . 
 
மணிேயாைச 
�னா� வ��. யாைனயா  பி�னா� தா� வ�வா . தைலவ  
யாைனயா�"�� பி�னா� தா� எ�லா நிைன�:க.� ேதா�'�. 
ெச=தியாள கைள" க-ட பிற�தா� வாெனா;" �� ெதாைல"கா�சி 
நி'வன!,"�� ெதாிவி"க வி�ைல எ�ப, நிைன* வ2த,. 
 
ெச=தியாள க� யாைனயாைர� G82, ெகா-டா க�. கா��� இ�' எ�ன 
சிற�: எ�' ேக�டா க�. 
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சிற�பாக ஒ�'� இ�ைல. விைளயா�6� ேபா�� ஒ�' ைவ�பெதன ேந3' ஒ� 

�ெவ6!ேதா�. ெபா,"�1 
�வி�ப� இ�' உடேன ேபா�� ேவைலகைள! 
ெதாட�கி வி�ேடா�. 
 
உ�க."� எ�ப� இ2த� ெச=தி கிைட!த,?'' எ�' யாைனயா  ேக�டா . 
 
உலகி� எ2த Iைல 
6"கி� எ, நட2தா9� நா�க� விடமா�ேடா�. 
 
"கா3' Kைழயாத இட!தி9� கட*� Kைழவா . அவ  Kைழயாத இட!தி9� 
நா�க� Kைழ2, வி6ேவா�. எ�' ெச=தியாள க� @றினா க� 
 
யாைனயா  வ2தி�2த ப!திாிைகயாள கைள ஒ)ெவா�வராக! த� ,தி"ைகயா� 
E"கி ஒ� மர"கிைளயி� உ�கார ைவ!தா . 
 
ேபா��க� ெதாட�கின. 
த;� ெபா�ட� ெவளி ந6வி� ஐ2, க1ைதக� வ2, 
நி�' கட*� வா8!,� பா�ன. ஐ2,� ஒேர �ர;� ஒ�மி!,� பா�யேபா, 
அவ3றி� �ர� ைகலாச!,"� எ�� யி�"க ேவ-6� எ�' மி�க�க� ேபசி" 
ெகா-டன. 
 
அ6!, நடன� ேபா�� நைட ெப3ற,. 
 
ஆ' மயி�க�. 
 
I�' I�' எதி "க�சியாக இ�2, ேதாைக விாி!, தாள!தி3ேக3ப" 
கா�ேபா�6 ஆ�ய, க- ெகா�ளா" கா�சியாக இ�2த,. 
 
அ6!த, �ர��க�. ைக@�பி வண"க� ெசா�னபி� அைவ ���" காரண� 
ேபா�ேட ேமைடைய வல� வ2தன. அைவ ெச=த ேவ�"ைக ைய� பா !," 
@�யி�2த வில��க� அைன!,� @"�ர;�6 ஆரவார� ெச=தன. 
 
அ6!த, ம�/!த�. 
 
இர-6 கா�டாைனக� ஒ�ைற ெயா�' ேமாதி� ச-ைடயி�ட கா�சி உட�:  
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ந6�க ைவ!த,. ,தி"ைகயா� வைள!,� காலா� மிதி!,�. க��� :ர-6� 
ப6பய�கரமாக� ச-ைட யி�டன. 
 
எ�,� ச-ைடைய� பா !த ேபா,, யாைன� ச-ைட சாதாரணமாகி வி�ட,. 
 
ேசவ3 ச-ைட க-O"� வி�2தாயி�2த,. 
 
:;�ச-ைட தா� எ�லாவ3றி9� பய�கரமா= இ�2த,. சில வில��க� பய2, 
க-ைண I�" ெகா-டன. சில அ2த! திடைல வி�6 ஓ�ேய ேபா= வி�டன! 
 
அ6!, ஓ�ட� ப2தய� ெதாட�கிய,. காைள மா6க� ஐP' 
ழ ஓ�ட�ப2தய� 
ஓ�ன. 
 
ேவ�ைட நா=க� ஆயிர
ழ ஓ�ட�ப2தய!தி� கல2, ெகா-டன. 
 
�திைரக� இர-6 க� ப2தய� ஓ�ன. மா�க� ஐ2, க� ப2தய� ஓ�ன. 
 
கைடசியாக 
ய�க�. அைவ ஆ'க� ப2தய� ஓட! ெதாட�கின. 
 
ஆைமேயா6 ேபா��யி�6! ேதா3ற 
ய;� கைதைய" @றி அ�ப� யாகிவிட" 
@டா, எ�' எ�லா வில��க.� ேபசி" ெகா-டன. 
 

ய�க� ஓ�ட� ப2தய!தி� கல2, ெகா-டன. 
 
அதி� சிவப"தி மி�2த 
ய� ஒ�' இ�2த,. ப2தய!,"� வ�� 
�னாேலேய 
கா�6"�ள!தி� கைரயி� அரசமர!த�யி� இ�2த சிவ;�க!தி3� ;�க Jைச 
ெச=, வி�6 அ, ப2தய!தி3� வ2தி�2த,. 
 
"கட*ேள எ� கா�க."� விைசைய" ெகா6 . எ�லா�"�� 
�னா� நா� ஓ� 
வ2, 
த� பாி4 ெபற என"� அ�� ெச=ய ேவ-6கிேற�" எ�' பா�! 
ெதா1த,. 
 
சிவெப�மா� அத� கா�க."� மிக விைர2, ெச�9� ஆ3றைல" ெகா6!தா .  
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கதிரவ� ெச�9� ேவக!தி� நீ ெச�9வா= எ�' சிவ;�க� ெப�மா� அ2த 

ய9"� வர� ெகா6!தா . 
 

ய�க� ப2தய!தி� ஓட! ெதாட�கின. அ2த! திட;� அைவ ஓ�ய கா�சி 
க-ெகா�ளா" கா�சியாயி�2த,. அ�: ேபால� பா=வ,�, ச"கர� ேபா� 4ழி!,! 
தா*வ,� பா "க� பா "க விய�:! ேதா�றிய,. சிவப"தி மி�2த அ2த 
ய� ஓட! 
ெதாட�கியேபா, ம3ற 
ய�கைள" கா��9� மிக ேவகமாக! ,�ளி� பா=2, 
ஓ�ய,. 
 
ஒேர பா=�ச;� அ, ஓ�"ெகா-ேட இ�2த,. ப2தய� நட"�� இட!ைத! தா-� 
கா�ைட! தா-�, ஊைர!தா-�, கடைல!தா-� அ�ப� ,�ளி! ,�ளி! ஓ�" 
ெகா-��2த,. 
 
அ, எ2த ேநர� தைல நிமி 2, பா !தா9� கதிரவ� அத� தைல"� ேமேலேய 
கா�சி த2தா�. அ, எ)வள* ேநர� ஓ�/� ெபா1, சாயேவ இ�ைல . 
 
ெபா1, சா=வத3�� உலக!ைத� 43றி வ2, விடேவ-6� எ�' அ, தி�ட 
மி�ட,. ஆனா� அ, எ)வள* ேநர� ஓ�/� ெபா1, சாயேவ இ�ைல . 
 
சிவெப�மா� கதிரவைன� ேபா� அ2த 
ய9� விைர2, ெச�ல அ�� :ாி2ததா� 
அ, எ�ெபா1, பா !தா9� தைல"� ேம� இ�"�� கதிரவேன ேதா�றிய,. 
 
சாியாக இ�ப!, நா�� மணி ேநர� ேம3� ேநா"கிேய ெச�ற 
ய� தா� 
:ற�ப�ட இட!தி3ேக வ2, ேச 2த,. அ�ெபா1, ப2தய� நட2த இட!தி� யா�� 
இ�ைல. அ2த ெவ�டெவளியான, ெவ'� ெமா�ைட ெவளியாக" கா�சி த2த,. 
@�யி�2த வில��க� ெகாாி!,� தி�ற கடைல! ேதா�க.� பறி!,! தி�ற 
வாைழ�பழ! ேதா�க.� அ�க�ேக சிதறி" கிட2தன. 
 
:;க.�, எ�,க.� நட!திய ேபாரா�ட" கா�சிகளி� வழி2த ��தி தி�6! 
தி�டா= உைற2, திட2த,. 
 
இவ3ைறெய�லா� க-ட அ2த ெவ�ைள 
ய9"� �ழ�பமா= இ�2த, . ப2தய� 

�வத3�� இ2த" கா�6 வில��க� எ�லா� எ�ேக ஓ�வி�டன. ஏ� ஓ� 
வி�டன. பாி4 ெகா6"க ேவ-�ய அ2த யாைனயா  எ�ேக எ�ெற�லா� அ,  
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நிைன!," �ழ�பிய,. 
 
அ�ெபா1, அ2த� ப"கமாக வ2த ��� மா� ஒ�' அத� அ�கி� வ2த,. 
ய� 
அ-ணா ேந3' நீ எ�ேக ேபா= வி�டா=? ப2தய!தி� ஓ�ய,� பாி4வா�காம� 
எ�ேக ேபானா=. யாைனயா  உன"காக அைரமணி ேநர� கா!தி�2தா . எ�லா�� 
கைல2, ேபான பிற�� @ட உன"�� பாி4 ெகா6"க ேவ-6� எ�பத3காக 
தைலவ க� ஐ2தா' ேப  உன"காக கா!தி�2தா க�. அ-ணா நீ எ�ேக ேபா= 
வ�கிறா=.? 
 
மா� ���யி� ேக�வி 
யைல ேம9� �ழ�ப!தி� ஆ8!தி வி�ட,. 
 
"நா� இ�A� ப2தய!ைத 
�"கவி�ைலேய இ�A� ெபா1, சாயவி�ைலேய ; 
அத3�� நீ�க� ஏ� கைல2, ேபானீ க�?'' எ�' ேக�ட, ெவ�ைள 
ய� . 
 
'
ய� அ-ணா , உன"ெக�ன ைப!தியமா? ேந3' ஒ�நா� தாேன ப2தய� 
ைவ!தி�2ேதா�. ப2தய� 
�2, ேந3ேற எ�லா�"�� பாி4 ெகா6!தா= வி�ட,. 
உன"�" ெகா6"க ேவ-�ய த�க" ேகா�ைபைய யாைனயா  தா� இ�"�� 
இட!தி9�ள அரசமர� ெபா2தி� ப!திரமாக ைவ!தி�"கி றா . வா ேபா=� 
பா "கலா�. பாவ� எ�லா  
�ேன/� நீ பாி4 வா�கினா� எ)வள* ெப�ைமயா= 
இ�"��'' எ�' @றி ெவ�ைள 
யைல மா���� யாைனயாாிட� அைழ!,� 
ெச�ற,. 
 
யாைனயா  "பாி4 வா�க" @ட இ�"காம� எ�ேக ேபானா=?'' எ�' ேகாபி!," 
ெகா-டா . ஆனா� 
ய;� ஓ�ட!ைத� பாரா��னா . "கதிரவ� @ட உ� 
ேவக!தி3�! ேதா3'� ேபாவா�' எ�' யாைனயா  ெசா�ன ேபா,தா� 
ய9"� 
உ-ைம :ாி2த,. 
 
சிவெப�மா� வர�ெகா6!தப� அ, கதிரவனி� ேவக!தி� பா=2, ெச�றதா�, 
கதிரவA� அ2த 
ய9� ஒேர ேவக!தி� ேபாயி�"கி�றன. அதனா� தா� அ, 
எ�ேபா, தி��பி� பா !தா9� கதிரவ� அத� தைல"� ேநேரேய 
இ�2தி�"கிறா�. ெபா1,� சாயாம� இ�.� வராம� இ�ப!, நா�� மணி 
ேநர� ஓ� இ�2த இட!தி3ேக தி��பி வ2தி�"கிற,. அத3�! ெதாியாமேல அ2த" 
கா��� ஒ� நா� ஓ��ேபா= இ�"கிற,. 
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தா� இ�லாவி�டா9� தன"காக� பாிைச ைவ!தி�2த கா�6 வில��களி� 
ெப�2த�ைமைய எ-ணி அ, மன� Jாி!த,. 
 
த� பாிசான த�க" ேகா�ைபைய எ6!," ெகா-6 கா�6" �ள!தி� கைரயி� 
அரச மர!த�யி� இ�2த சிவ;�க� ெப�மாைன வண�கி ந�றி @ற அ2த 
ய� 
ெச�ற,. அ�ேபா, அ�க�ேக எதி �ப�ட வன வில��கெள�லா� அைத� 
பா !,� பாரா��� :க82தன. 
 
ெவ�ைள 
ய� மி"க மகி8�சிேயா6 தன"� வர�ெகா6!த சிவெப�மாைன� 
ெச�' வண�கி ந�றி @றி! தி��பிய,. அத� உ�ள� எ�லா� மகி8�சி 
நிைற2தி�2த,. 
--------------  

8. 8. 8. 8. பைகெவ�ற சி* 
ய�பைகெவ�ற சி* 
ய�பைகெவ�ற சி* 
ய�பைகெவ�ற சி* 
ய�    
 
ேவQ�"�� ப"க!தி� ஒ� ெபாிய கா6 இ�2த,. அ2த" கா�ைட ேவQ "கா6 
எ�ேற ம"க� அைழ�பா க�. அ2த" கா��� ஒ� ெபாிய நாக� பா�: வா82, 
வ2த,. அ2த நாக� பா�: அ2த" கா6 
1வ,� 43றி� 43றி வ��. ெபாிய 
மி�க�கைள அ, ெப��பா9� ெந���வதி�ைல. தவைள, ேகாழி"�H4 ேபா�ற 
சில உயி கைள" ெகா�' தி�ப, அத� வழ"க�. ஆ6, நா=, 
ய�, �ர�� , மா� 
ேபா�றவ3ைற/� அ, சில சமய� ஏதாவ, காரண� @றி� சீறி� பா=2, தீ-� 
வி6�. அ2த� சி�ன உயி க� நH4 தா�காம� இற2, ேபா��. 
 
ஒ� நா� அ2த ேவQ " கா��� வழியாக ஒ� பா �பன வழி� ேபா"க� ெச�' 
ெகா-��2தா�. அவ� தைலயி� அாிசி I�ைட/�, ேதாளி� கா=கறிக� நிைற2த 
ஒ� I�ைட/�, ைகயி� ஒ� ெச�: நிைறய� பா9� ைவ!தி�2தா�. அவ� கா�6 
வழி யாக நட2, ெச�9� ேபா, பாைதயி� �'"ேக அய 2, ப6!தி�2த நாக� 
பா�ைப" கவனி"க வி�ைல. ஏேதா நிைன�பி� நட2, ெகா-��2த அவ� 
ெதாியாம� அ2த� பா�ைப மிதி!,வி�டா�. 
 
நாக� பா�: சீறி" ெகா-6 அவைன" க�"க வ2த,. அவ� பய2, ெதா��, 
ெதா�ெக�' ஓ�னா�. அ�ப� ஓ6�ேபா, அவ� ைகயி� இ�2த பா� ெச�: 
கீேழ வி12த,. ெச�பி� இ�2த பா;� ஒ�பாதி கீேழ ெகா��வி�ட,. ேம9� ஒ� 
பாதி ெச�பி� இ�2த,. 
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பி�னா� ,ர!தி" ெகா-6 வ2த நாக� பா�: கீேழ சி2திய பாைல" ��!த,. பிற� 
ெச�பிA� இ�2த பாைல/� ��!த,. அத� சீ3ற� தணி2த,. ெச�ைப 
எ6�பத3காக தி��பிய பா �பன� ெச�:� பாைல நாக�பா�: ���பைத� 
பா !,வி�6 அ�ெபா1, ஓ�னா� தா� த�ப
�/� எ�' ஒேர ஓ�டமாக 
ஓ�வி�டா�. நாக�பா�:� வயி' நிைற2, வி�டதா� பா �பனைன விர�6வைத 
மற2,வி�ட,. 
 
இர-6 நா� கழி!, அ2த� பா �பன� அ2த வழியாக! தி��பி வ2, 
ெகா-��2தா�. வழியி� தா� ேபா�6� ெச�ற பா� ெச�: கிட�பைத" க-6 
அைத எ6�பத3காக அைத ேநா"கி� ெச� றா�. சிறி, ெதாைலவிேலேய அ2த 
ெச�ைப� 43றி" ெகா-6 நாக�பா�: ப6!தி��பைத" க-டா�. பய2, ேவ' 
வழியாக ஓ�னா�. 
 
அவ� ஓ6கி�ற ஓைசைய" ேக�6 நாக�பா�: விழி!," ெகா-ட,. 
 
''பா �பனேர, பா �பனேர சிறி, நி�9�'' எ�' பா�: க!திய,. 
 
பா �பன� ேம9� ெவகமாக ஓ�னா�. நாக� பா�: விர��" ெகா-6 ெச�ற,. 
பா �பன� ஓ6� வழியி� ேவகமாக� ெச�' எதிாி� நி�' படெம6! தாட! 
ெதாட�கிய,. 
 
பா �பன� ெவல ெவல!,� ேபானா�. ''நாக ராசா , உ�ைன" ��பி6கிேற�. 
எ�ைன" க�"காம� வி�6 வி6'' எ�' பா �பன� ெகHசினா�. 
 
''பா �பனேர, உ�ைம நா� க�"கவி�ைல. ஆனா� நீ  என"� உதவி ெச=ய 
ேவ-6�. இர-6 நாைள"� 
� நீ ெகா-6 வ2த பா� மிக� 4ைவயாக 
இ�2த,. அ, ேபா� வார� ஒ� 
ைற யாவ, என"� நீ  பா� ெகா-6 வ2, தர 
ேவ-6�. அ�ப�� ெச=தா� உ�ைம/� க�"க மா�ேட� , உ�
ைடய 
பி�ைள���கைள/� க�"க மா�ேட�. நீ  தாராளமாக இ2த" கா��� 
எ�ெபா1, ேவ-6மானா9� பய� இ�லாம� ேபா= வரலா�. 
 
இைத" ேக�ட பா �பனA"� எ�ன ெச=வெத�' :ாியவி�ைல. 
ஒ�:"ெகா-டா� வா"�" ெகா6!தப� ெதாட 2, பா� ெகா6!, வர ேவ-6�. 
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ஏைழ� பா �பனனாகிய த�னா� அ)வா' ெச=ய
�/மா எ�' மைல!தா�. 
ஒ�:" ெகா�ளா வி�டா� அ2த� ெபா�லாத நாக�பா�: அ�ெபா1ேத அவைன" 
க�!," ெகா�' வி6�. உடேன சாவ, ந�லதா, ெதாட 2, ெதா�ைல� ப6வ, 
ந�லதா எ�' அவ� மய�கினா�. 
 
இ2த ெந�"க�யான நிைலயி� யா�� ஒேர 
�*"�!தா� வர 
�/�. எ�ப�/� 
உயிைர" கா�பா3றி" ெகா�ள!தா� யா�"�� ேதா�'�. பா �பனA� பா�:"� 
வார2ேதா'� பா� ெகா-6 வ�வதாக வா"�" ெகா6!, வி�6� :ற�ப�டா�. 
 
ஐ2தா' வார�க� எ�ப�ேயா சமாளி!, பா�:"�� பா� ெகா-6 ேபா=" 
ெகா6�பா�. தான� வா��� பண!தி� ஒ�ப�தி பா9"�� ெச�வாவ, அவனா� 
தா�க 
�யாததா= இ�2த,. இைத எ�ப�� சமாளி�ப, எ�' எ-ணி எ-ணி� 
பா !தா�. 
 
ெதாட 2, சி2தி!தா� ஒ� வழி ேதா�றாமலா ேபா= வி6�. பா �பன� ஒ� 
வழிைய" க-6 பி�!தா�. 
 
"கா��� ஒ� நாகராச� இ��பதாக*� அவA"� ெவ�ளி" கிழைம ேதா'� பா� 
ைவ!தா� தீராத ,�ப� எ�லா� தீ��' எ�'� ஊ�"�� க-டவ களிட� எ�லா� 
ெசா�; வ2தா�. 
 
நாக�பா�ைப ஒ� ெத=வ� ேபால நிைன!, அத3� பா� ஊ3றி வழிப�டா� த�க� 
�ைற எ�லா� தீ�� எ�' ந�பி பல ம"க� 
த;� பா �பனனிட� பா� ெகா6"க! 
ெதாட�கினா க�. பிற� அவ கேள ேநாி� ெச�'� பா�:"�� பா� வா "க! 
ெதாட�கினா க�. 
 
நாக� பா�பி� ப"த  @�ட� ெப�கிய,. Iட ம"க� @ட" @ட� பா�:"� ேயாக� 
அ�!த,. பல ஊ  ம"க� ேச 2, அ2த இட!தி� நாக�பா�:"� ஒ� ேகாயி9� 
க��னா க�. ேவ-6த� ெச=, ெகா-6 பாேலா6 
�ைட, ேகாழி"�H4 , 

த;ய வ3ைற/� பைட"க! ெதாட�கினா க�. 
 
நாக�பா�:"� மனித க.ைடய இ2த� பைட ய�க� மி�தி�பட மி�தி�பட. 
ஆணவ
�, ெச�"�� த�ைன விட� ெபாியவ  யா�� இ�ைல எ�ற நிைன�:� 
@�வி�டன. 
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த�Aைடய ெப�ைமைய நிைல நா��" ெகா� வத3காக அ, ேதைவயி�லாம� 
கா�6 வில�� கைள அ�"க� தீ-�" ெகா�' வ2த,. கா��� ஒ)ெவா� நா.� 
அத� தீய ெசய�க� மி�2, வ2தன. 
 
சி�னHசி' வில��கைள சீறி�பா=2, தீ-�" ெகா�' வி6�. ெபாிய 
வில��கைள அைவ E��� ேபா, க�!," ெகா�'வி6�. நா."� நா� கா�6 
வில��க� பா�பினா� இற2, வ2தன. அத� ெதா�ைலைய அவ3றா� ெபா'"க 

�யவி�ைல. 
 
ஒ� நா� கா��� உ�ள வில��கெள�லா� ஒ�' @�� பா�பி� 
ெதா�ைலயி;�2, த�கைள" கா�பா3றி" ெகா�ள எ�ன வழி எ�' ஆேலாசைன 
ெச=தன. 
 
ஒ)ெவா�'� ஒ)ெவா� வழிைய� ெசா�ன,. ஆனா� எ2த வழி/� சாியாக! 
ேதா�றவி�ைல. ெபாிய ெபாிய வில��கெள�லா� த�களா� அ2த� பா�பி� 
தைலைய ந4"கி" ெகா�' விட 
�/� எ�'�, ஆனா� தா�க� ெகா�9வத3� 

�னா� அ2த� பா�: த�கைள" க�!, வி�டா� உட� 
1,� நH4 பரவி 
தா�க� இற2, ேபாக ேந�� எ�'� அHசின . சிறிய வில��கேளா பா�பி� 
எதிாி� ெச�லேவ பய2தன. இ2த நிைலயி� எ2த 
�*"�� வர 
�யாம� அைவ 
கைல2, ேபாயின. 
 
பா�பி� அ�Rழிய� ெதாட 2, வ2த,. 
 
ஓ� நா� ஒ� :த  நிழ;� சி�ன 
ய� ஒ�' E�கி" ெகா-��2த,. அத� 
உட�பி� ஏேதா வளவ� எ�' ஊ'வ, ேபா� இ�2த,. க- விழி!த 
ய� த� 
மீ, அ2த நாக� பா�: ஊ 2, ெச�வைத" க-ட,. ஒேர பா=�ச;� 
ய� தாவி" 
�தி!த,. பா�: எ�ேகா சிதறி வி12த,. 
 
"��� 
யேல, எ�ைன! த��வி�டா ஓ6கிறா=. இ� இ� உ�ைன எ�ன 
ெச=கிேற�” எ�' சீறி"ெகா-ேட பா�: ெச�ற,. 
 
அ2த� சி�ன 
ய� த�பி!ேதா�, பிைழ!ேதா� எ�' பா=2ேதா� ஒ� மர!த�யி� 
நி�ற,. அ2த மர!தி� கிைள ஒ�றி� ஒ� �ர�� �2தி" ெகா-��2த,. 
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“சி�ன 
யேல. சி�ன 
யேல எ�ன ேவக�, எ�ன ேவக�'' எ�' �ர�� @றிய,. 
 
"�ர�க-ணா இ, ெவ'� ேவக� இ�ைல , உயி  ேவக�! உயி  த�:வத3காக 
ஓ�வ2த ேவக�'' எ�' 
ய� @றிய,. 
 
"இ2த" கா��ேல நீதா� அழகானவ�. நீ யா�"�� பய2, ஓ� வ�கிறா=" எ�' 
�ர�� ேக�ட,. "அ2த நாசமா=�ேபான நாக� பா�:"�� பய2, தா� ஓ� 
வ�கிேற�'' எ�ற, 
ய�. 
 
�ர�� ெதா:"ெக�' கீேழ �தி!த,. 
ய;� ப"க!தி� உ�கா 2, ெகா-ட,. 
"��� 
யேல இ2த நாக�பா�ைப! ெதாைல�பத3� ஒ� வழி/� இ�ைலயா?' 
எ�' ஆ!திர!ேதா6 ேக�ட,. 
 
"இ2த மனித க� பா�:"�� பா� வா "கிறா க�. அத3�! தைலயி� ெகா1�: ஏறி 
வி�ட,. அைத! ெதாைல!தா� தா� நா� அைமதியாக! E�க
�/�'' எ�ற, 
��� 
ய�. 
 
��� 
யேல இத3� ஒ� வழி க-6 பி�. என"�� E"க� சாியாக வரவி�ைல . சில 
சமய� எ� வாைல� பா !ேத பா�ெப�' நா� பய2, வி6கிேற�'' எ�ற, �ர��. 
 
��� 
ய� ஒ�'� பதி� ெசா�லவி�ைல. வான!ைத� பா !," ெகா-��2த,. 
 
" எ�ன ேமக�கைள எ-Oகிறாயா?'' எ�' �ர�� ேக�ட,. 
 
வான!தி� சில காிய ேமக�க� கா3றினா� உ2த�ப�6 ஒ� ப"கமாக ஓ�" 
ெகா-��2த�. 
ய;� க-க� அவ3ைறேய பா !," ெகா-��2தன. கா3றி� 
ேவக� சிறி, ேநர!தி� வ9வா யி3'. கா�6 மர�கெள�லா� கா3றினா� 
அைல"க� ப�டன. மர"கிைளக� ஆ�யேபா, அவ3றி;�2, பழ�க� உதி 2, 
வி12தன. இவ3ைற ெய�லா� பா !," ெகா-��2த 
ய;� 
க!தி� மகி8�சி 
மி�னிய,. 
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சிறி, ேநர!தி� சடசடெவ�' மைழ ெப=ய! ெதாட�கிய,. உடேன 
யைல வாாி 
அைண!," ெகா-6 மர!தி� அ��பாக!தி3� ஓ�ய, �ர��. மைழ விழாத 
இட!தி3�� ெச�ற,� �ர�� 
யைல� பா !," ேக�ட,. 
 
"கா  ேமக!ைத" க-டா� மயி9"�!தா� மகி8�சி உ-டா��. நீ 
மகி8�சியைடய" காரண� எ�னா� 
 
"�ர�க-ணா என"�!திCெர�' ஒ� க�!,! ேதா�றிய,. கா3றி� பழ�க� 
உதி வைத நீ பா ! தா= அ�லவா? �ர�க-ணா கவனி!," ேக�. நீ தா� ஒ� 
ெபாிய ேவைல ெச=ய� ேபாகிறா=. உ�ைன இ2த" கா�6 வில��கெள�லா� 
வா8!த� ேபாகி�றன.'' 
 

ய� இ)வா' ெசா�;" ெகா-6 வ�� ேபாேத "ஐையேயா எ�னா� 
�யா,. 
அ2த� பா�: க�!தா� நா� ெச!,� ேபா= வி6ேவ�' எ�' �ர�� ஓல மி�ட,. 
 
''4�மா பய�படாேத. நா� ெசா�வைத! ெதளிவாக" ேக�6" ெகா�. உ� உயி�"� 
ஆப!, வ��ப� நா� ெசா�ல மா�ேட�'' எ�ற, 
ய�. 
 
"சாி ெசா�9, '' �ர�� ேக�க! தயாரா= இ�2த, . 
 
"�ர�க-ணா , மனித க� இ2த ெவ�ளி" கிழைமய�' பா�:"�� பா� ெகா-6 
வ�வா க�. �ட� �டமாக� பாைல" ��!, வி�6 அ, பட� விாி!," @!தா6�. 
அ2த" ேகாயி9"�� ப"க!தி� வாிைசயாக� பைன மர�க� நி3கி�றன. அவ3றி� 
உ�சியி� K��க� �ைல �ைலயாக" கா=!,! ெதா��கி�றன'' எ�' 
ய� 
ெசா�;" ெகா-6 வ�� ேபாேத �ர�� �தி!த,. 
 
":ாி2, ெகா-6 வி�ேட�. 
ய� ���ேய நீ மி�2த அறிவாளி. இனி நீ @ற 
ேவ-டா�. நாைள நட"க� ேபாகிறைத நீ ஈ�ச� :த  மைறவி;�2, பா !, 
மகிழலா�. ெவ3றி, ெவ3றி'' எ�' ஆன2த" @!தா�ய, �ர��. 
 
ெவ�ளி"கிழைம வ2த,. ேவQாி;�2, ப"தி/�ள ெப-மணிக� ெவ�ளி"  
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�ட�களி� பாைல எ6!," ெகா-6 கா�6 நாகராச� ேகாயி9"� வ2தா க�.  
பா �பன  அ2த" �ட�கைளெய�லா� ேகாயி� வாச;� வாிைசயாக ைவ!, தீப� 
கா�� னா . பிற� நாகராசைன வரவைழ�பத3காக சில ம2திர�கைள 

A
A!தா . நாக�பா�: வ2த,. �ட� �டமாக நக 2, ெச�' பாைல வயி' 

�ட" ��!த,. உைட!, ைவ!தி�2த ேகாழி 
�ைடகைள/� உறிHசி" ��!த,. 
ஆன2த� ெபா�க� படெம6!, ஆ�ய,. அ�ெபா1, அத� தைலயி� மீ, 
கணீெர�' ஒ� K�� வ2, வி12த,. ெதாட 2, தட தடெவ�' K��க� பா=2, 
வ2தன. ப"திேயா6 நாகராசைன� பா !," ெகா-��2த ஆ-க.�, ெப-க.� 
தைல த�பினா� ேபா,� எ�' ஓ�வி�டா க�. அவ கைள! ெதாட 2, Jசாாி� 
பா �பன�� ஓ�வி�டா . 
 

�ப, �ர��க� பைனமர�களி� உ�சியி� இ�2, பறி!,� ேபா�ட K��க� 
பா�பி� தைலயி9�, அத� உட�பி� பல ப�திகளி9� சட சட ெவ�' கனமாக 
வ2, வி12ததா� அ, அ2த இட!திேலேய ந4�கி� ெச!த,. 
 
அ, ெச!, வி�டைத" க-ட 
ய� :த  மைறவி;�2, ,�ளி" �தி!, ெவளியி� 
வ2த,. பைன மர!தி;�2, �ர��க� அைன!,� இற�கி வ2தன. ெச!த பா�பி� 
உடைல! E"கி >சி" ெகா-6 அைவ கா�6"�� ெச�றன. எ�லா" கா�6 
வில��க."�� த�க� ெபா,�பைகவனான நாக�பா�: இற2த ெச=திைய 
அறிவி!தன. 
 
�ர��கைள/� , 
யைல/� கா�6 மி�க�க� அைன!,� வா8!தின. அ2த நா� 
ெதா�6 வழி�ேபா"க க� அ2த" கா��� பயமி�றி நட2, ெச�றன . 
------------ 

9. 9. 9. 9. சி�ன 
ய,� சி-க அரச.�சி�ன 
ய,� சி-க அரச.�சி�ன 
ய,� சி-க அரச.�சி�ன 
ய,� சி-க அரச.�    
 
காவிாியா3ற�கைரயி� ஒ� ெபாிய கா6 இ�2த,. அ2த" கா��� ஓ  அரசா�க� 
நட2த,. அ2த அரசா�க!தி� யா  ம�னராக இ�2தா  எ�' உ�க."�! 
ெதாி/மா? 
 
எ2த" கா�6 அரசா�க!தி3�� ம�னராக இ�"க" @�ய த�தி சி�க� ஒ�'"ேக 
இ�2த,. அ,ேபா� அ2த" கா�6"�� ஒ� சி�க�தா� அரச ராக இ�2த,. 
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ஒ� நா� இரவி� 
1 நிலா த� பா� ஒளிைய >சி" ெகா-��2த,. அ2த அழகிய 
நிலெவாளி யி� கா��� ந6வி� ஒ� ெவ�ட ெவளியி� அரசைவ @�ய,. 
 
உய 2த அாியைண ஒ�றி� சி�கமாம�ன  அம 2தி�2தா . அ�கி� @ாிய வா� 
தக தகெவன மி�ன அைத வாயி� ப3றியப� பைட!தைலவ  :;யா  
நி�'ெகா-��2தா . பாரா�க�லாலான இ�"ைககளி� அைம�ச க� 
>3றி�2தா க�. தி� நீ' Jசிய ெந3றி/ட� அைம�ச  ேவலனா  எ�' சிற�:� 
ெபய  ெப3ற யாைனயா��, பாி�ெப�மா� எ�' ெபய  ெப3ற �திைரயா�� , 
சாண"கியனா  எ�ற ெபய��ள நாியா��, ந2தியா  எ�ற ெபய  உ�ள 
கா�ெட�,�, அைம�ச களாக >3றி�"க, ேவ�ைட நா=க�, கா�ெட�ைமக� 
ஆகிய பைட>ர க� G82தி�"க அ2த அரசா�க� @�யி�2த,. 
 
கா�6வில��களி� பா,கா�:, ��/ாிைம, உண* விதிக� ேபா�ற பல 
இ�றியைமயாத ச�ட�க� ப3றி அ�� ஆ=* ெச=ய�ப�ட,. 
 
ச3'! ெதாைலவி� இ�2த ஒ� :த  மைறவி� இ�2, ஒ� சி�ன 
ய� இ2த 
அரசைவ நடவ�"ைககைள" கவனி!," ெகா-��2த,. அ�� வி3றி�2த 
அைம�ச களி� ெப�மிதமான ேதா3ற
� அவ க� கணீெர�' ேபசிய 
க�!,ைரக.� அ2த� சி�ன 
ய;� உ�ள!ைத" கவ 2, வி�டன. 
 
அ2த அைம�ச கைள� பா "க� பா "க தாA� ஓ  அைம�சராக ேவ-6� எ�ற 
ஆைச அ2த 
ய;� உ�ள!தி� ெகா12, வி�6 எாி2த,. சி�க அரசாி� ப"க!தி� 
ஓ  அைம�சராக >3றி�2 தா� எ)வள* ெப�ைமயாக இ�"�� எ�' அ, 
நிைன!,� பா !த,. 
 
சி�க!ைத" க-டாேல 
ய�க."� உட� ெப�லா� ெவடெவட எ�' ஆ6�. 
சி�க� த� 
� ைகயா� ஓ  அைற அைற2தா� ஒ� 
ய� அ�ப�ேய ெச!,�ேபா= 
வி6�. ஆனா� இ2த 
ய� ���"ேகா சி�க!தி� ப"க!தி� ேபா= அைம�சராக 
இ�2, ஆ�சி ெச=ய ேவ-6� எ�' ஆைச பிற2, வி�ட,. 
 
ஒ� நா� ேவ�ைடயா� வயி' :ைட"க!தி�' வி�6 ஓ=ெவ6!," 
ெகா-��2த,சி�க ம�ன�. அ�ேபா, அத� எதிேர ேபா= ெதா:"ெக�' 
�தி!த, சி�ன 
ய� . சி�க� நிமி 2, பா !த,. மாம�னேர வண"க� எ�' 
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சி�க!தி� பாத!ைத! ெதா�6 வண�கிய, சி�ன 
ய�. 
 
''அேட , ����பயேல உன"� எ�னா� எ�ன ஆக ேவ-�யி�"கிற,. ஏ� 
@ைழ"��பி6 ேபா6கிறா=?'' எ�' சி�க ம�ன� ேக�ட,. 
 
"அரேச. இ2த� சி'வனி� வி-ண�ப� ஒ�'. தா�க� ெசவிசா=!," ேக�க 
ேவ-6�. ஒ� ���� பயலா� எ�ன 
�/� எ�' அல�சியமாக நிைன"க" 
@டா,. தா�க� எ� வி��ப!ைத நிைறேவ3றி ைவ!தா�, எ� வா8நா� 
1வ,� 
எ� உயி�� உட9� உ�க."ேக ஒ�பைட�ேப� எ�' பணிவாக" @றிய, சி�ன 

ய�. 
 
"உ� உயிரா� என"� எ2த� பயA� இ�ைல . உ� உடேலா எ� ஒ� ேவைள� 
சா�பா�6"�" @ட� பயனி�ைல. நீ என"� எ�ன உதவி ெச=, விட�ேபாகிறா=? 
ஒ�'மி�ைல. இ�2தா9� சாி, உ� வி��ப� எ�ன ெசா�'' எ�' ேக�ட, சி�க 
ம�ன�. 
 
"அரேச, சி�னவனி� ஆைச எ�லா� த�க� அரசைவயி� ஓ  அைம�சனாக 
>3றி�"க ேவ-6� எ�ப,தா�. இைத! தா�க� ம'"க" @டா,' எ�ற, 
ய�. 
 
சி�க� ஆவாவா எ�' சிாி!த,. அத� சிாி� ெபா; அ2த" காெட��� 
எதிெரா;!த,. சி�ன 
ய� சி�க!தி� பதிைல எதி பா !, ஏ"க!,ட� நி�' 
ெகா-��2த,. 
 
"பி�!தா� ஒ� பி� இ�"க மா�டா=. உன"� அைம�ச  பதவியா? யா�"� எ�ன 
ஆைச இ�"க ேவ-6� எ�ற கண"ேக இ�லாம� ேபா= வி�ட,'' எ�' @றிய 
சி�க� 
யைல உ3' ேநா"கிய,. 
 
ஏ"க!ேதா6� ெப�ந�பி"ைகேயா6� நி�' ெகா-��2த சி�ன 
ய;� ேதா3ற� 
அத3� இர"க!ைத உ-டா"கிய,. 
 
"சி�ன� பயேல , உ� ஆைசைய நிைறேவ3' கிேற�. நாைள 
த� உ�ைன  
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அைம�சனாக ஆ"�கிேற�. உன"� நா� ஒ�'"� ஒ� :றா >த� ச�பள� 
த�கிேற�'' எ�ற, சி�க�. 
 

ய� விழி , விழிெய�' விழி!த,. என"� எத3�� :றா எ�' அ, சி2தி!த,. 
 
உடேன கல கலெவன� சிாி!த சி�க� " ஓேவா! நீ ைசவ� அ�லவா? உன"� நா� 
ஒ�'"� ஒ� 
�ைட"ேகா4 ச�பளமாக! த�கிேற�'' எ�' @றிய,. 
 

ய9"� மகி8�சி தா�க 
�யவி�ைல. சி�க!தி� கால�ைய! ெதா�6 வண�கி 
விைட ெப3'" ெகா-6 ,�ளி" �தி!," ெகா-6 ஓ�ய,. அ, த�கியி�"�� 
�ைக"�� ெச�' அ�கி�2த எ�லா 
ய�களிட
� நா� அைம�சனாகி வி�ேட� 
அரச  ஆைணயி�6 வி�டா . நாைள 
த� இ2த" கா�6"� நா� ஓ  அைம�ச�' 
எ�' ெசா�;� ெப�ைம� ப�6" ெகா-ட,. 
 

த;� அ2த 
ய�க� அத� ேப�ைச ந�ப வி�ைல. ஆனா� அ, நட2த 
ெச=திகைள ெய�லா� ெதா�!," @றிய ெபா1,, அ2த 
ய�க� எ�லா� ந�பின. 
இ2த மகி8�சிைய" ெகா-டா6 வத3காக அ2த" �ைகயி� எதிாி� அ�' நிலா 
வி�2, நட!தின. 
 

ய� ம' நா� காைல அரசைவ"�� ெச�' அைம�ச  ெபா'�ைப ஏ3'" 
ெகா-ட,. 
 
அரசைவ ேவைலெய�லா� 
�2, கைலய� ேபாகிற ேநர� ஒ� Jைன" ��� ஓ� 
வ2த,. "அரேச , ப"க!," கா�6"�� ேபாயி�2ேத�. அ2த" கா�டரச� ந� 
கா��� மீ, பைடெய6"க! தி�டமி���"கிறா�. அ�ேக இேத ேப�சா= இ�" 
கிற,. பைட திர�6கிறா க�. எ�ேபா, பா=2, வ�கிறா க� எ�ப, 
ெதாியவி�ைல , எத3�� நா� அணியமாக இ�"க ேவ-6�'' எ�' ெசா�; வி�6� 
ெச�ற,. 
 
உடேன அைவயி� இ�2த எ�லா வில��கைள/� ேபாக� ெசா�;வி�6 அரசA�, 
அைம�ச க.� ம�6� க
"கமாக இ�2, ஆேலாசைன நட!தினா க�. 
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பைடெய6�ைப எ�ப�� சமாளி�ப, எ�' ஒ)ெவா� அைம�சA� த� த� க�!ைத  
எ6!,� ெசா�னா க�. 
 
அைம�ச  ேவலனா  எ�ற யாைன , "அரேச, எதிாிகளி� கா��� இ��பைவ 
அைன!,� வ9 வி�லாத சி' வில��கேள. அைவகைள ந� கா�6 
எ�ைல"��ேளேய வர விடாம� த6�பத3� மிக எளிய வழி ஒ�' இ�"கிற,. ந� 
கா��� ெமா!த� 
2P' யாைனக� உ�ளன. இ2த 
2P' யாைனகைள/� 
அ6!த கா��� எ�ைலயிேலேய வாிைசயாக நி'!தி ைவ!தா� சி�னH சிறிய 
வில��க� ெதாைலவிேலேய பய2, தி��பி ஓ� வி6�. மீறி வ�பவ3ைற ந� >ர 
யாைனக� ,தி"ைகயா� ப3றி! E"கி மர�களி� அ�!, ேமாதி� 
சி�னாபி�னமா"கி வி6�. மிக எளிதி� நா� ெவ3றி ெபறலா�'' எ�' @றிய,. 
 
அ6!த அைம�சராகிய பாி�ெப�மா� எ�ற �திைரயா  த� ெதா-ைடைய" 
கைன!," ெகா-6 த� க�!ைத" @றலானா . 
 
“ம�ன�"� ம�னேன, மா>ரேன, சி�க ேவ2ேத , உ� ெபா� அ�"� வண"க�. 
ந� கா��� உ�ள �திைரக� எ-ணி"ைக ெமா!த� 925 ஆ��. இவ3றி� சி�னH 
சி'4க�, ேநா= ெநா� உ3றைவ, ெநா-�க� ஆகியவ3ைற! த�ளி வி�டா� 
எ-T'"�" �ைறயாம� இ�" கி�றன. அ!தைன �திைரக.� ேபா �பயி3சி 
மி"கைவ. தா�க� உ!தரவி�டா� இ�ெபா1ேத நா� ெச�' எ�லா" 
�திைரகைள/� அைழ!," ெகா-6 அ6!த கா��� மீ, பைடெய6"கிேற�. 
ெவ3றி நமேத, விைட ெகா6�க�” எ�' @றிய,. 
 
அ6!, சாண"கியனா  எ�ற ெபய�ைடய அைம�ச  நாியா  ேபச! ெதாட�கினா . 
 
"அரேச, ஒ� பைகவ� ேபா  ெதா6"க! தி�ட� தீ�6கிறா� எ�றா� ஏேதா 
அவனிட� :திய பல� ேச 2தி�"கிற, எ�' ெதாி2, ெகா�ள ேவ-6�. 
இ)வள* நா.� அட�கி" கிட2த அ6!த கா�டா�, ந� மீ, பைடெய6"கிறா� 
எ� றா�, அவA"� யாேரா மைற
கமாக உதவி ெச= கிறா க� எ�' ெபா��. 
ஆகேவ, நா� மிக எ�சாி"ைகயாக இ�"க ேவ-6�. அ2த" கா�6"�� 
த;� ந� 
ஒ3ற கைள அA�பி உள* பா !, நிைலைமகைள� சாியாக! ெதாி2, ெகா�ள 
ேவ-6�. பைடெய6�பத3� 
�* ெச=த காரண� ெதாி2தா� அத3�! த�2த 
த2திர�கைள" ைகயா-6 எதிாிைய எளிதாக 
றிய�"கலா�. 
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அ6!, ந2தியா  எ�ற அைம�ச  கா�ெட�, த� க�!ைத� ெசா�;ய,. 
 
"ம�ன  பிரா� அவ கேள, நாியா  ெசா�ன ஆேலாசைன வரேவ3க! த"கேத. 
ஆனா� நா� உள* பா !, ம'ப�/� ஆேலாசைன ெச=, நட வ�"ைக 
எ6�பத3�� சிறி, கால� ெச�9�. அத3�� எதிாி பைடெய6!, வ2, வி�டா� 
அைத� சமாளி�பத3� நா� தயாராக இ�"க ேவ-6�. ஆகேவ உடன�யாக ந� 
கா��� உ�ள வ;* மி"க வில��க� அைன!ைத/� திர��� ேபா �பயி3சி 
அளி"க ேவ-6�. எதிாி எ2த ேநர! தி� Kைழ2தா9� விர��ய�"க நா� 
விழி�ேபா6 இ�"க ேவ-6�." 
 
நா�� அைம�ச க.� @றிய க�!,"கைள" கவனமாக" ேக�6" ெகா-�2த 
சி�கமா ம�ன , ஒ� சிறிய உ'ம9ட� நிமி 2, உ�கா 2தா . 
 
"எ�ேக அ2த" ���� பய�?'' எ�' ேக�6" ெகா-ேட சி�ன 
ய� எ�ேக 
இ�"கிற, எ�' தி��பி! தி��பி� பா !தா . 
 
"அரேச, இேதா இ�"கிேற� எ�' @றி" ெகா-ேட 
�னா� தாவி வ2த, 
ய�. 
"நா�� அைம�ச க.� த�க� க�!ைத� ெசா�; வி�டா க�. நீ எ�ன 
ெசா�9கிறா=; எ�' அல�சியமாக" ேக�ட, சி�க�. 
 
"ம�ன  ெப�மாேன, ேபா  இ�லாத கால!திேலேய உண*"காகெவ�'� 
மனித க� ேவ�ைட யா6வதா9� ந�
ைடய வில�� இன�க� நா� ேதா'� 
�ைற2, ெகா-ேட வ�கி�றன. இ2த நிைலயி� ேபா  ஒ�' ேதா�'மானா� 
இர-6 ப"க!தி9� ஏராளமான வில��க� ேதைவ யி�லாம� ெகா�ல�ப6�; 
இ2த� ேபாைர! தவி !, ந� வில�� இன�க� J-ேடா6 அழியாம� பா !," 
ெகா�ள ேவ-�ய, த�கைள�ேபா�ற ேமலான அரச களி� கடைமயா��. 
 
''அ6!த கா�6 அரச  ஏேதா ஒ� தவறான E-6தலா� இ2த� ேபாைர!ெதாட�க 
எ-ணி யி�2தா� அவாிட� த"க 
ைறயி� ேபசி அவ�ைடய எ-ண� சாிய�ல 
எ�' எ6!," கா��� ேபாைர நி'!த ேவ-�யேத 
த;� நா� ெச=ய 
ேவ-�யதா��. இதனா� ந� >ர!தி3�" �ைற எ�' நிைன"க" @டா,. இ, ந� 
இன�க� வா8* ெபற ந�ல 
ைற எ�' எ-ண ேவ-6�. 
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"அரேச, இ2த� சிறியவனி� க�!ைத ஏ3' அத3�ாிய நடவ�"ைககைள� ெச=ய 
ேவ-�" ெகா�கிேற�.'' இைத" ேக�ட சி�க�, 
ய� ���ேய உ� க�!, 
சாிதா�. ஆனா� இைத நிைறேவ3'வதி� தா� ெதா�ைல இ�"கிற,. அ2த Iட 
அரச� ந�ல எ-ண!தி� இைத ஏ3'" ெகா-டா� எ�லா� ந�ல ப�யாக 
�/�. 
ஆனா� நா� ேபா�"�� பய2த ேகாைழக� எ�'�, அதனா� தா� நா� சமாதான� 
ேபச வ�கிேறா� எ�'� அவ� நிைன!தா� அைதவிட" ேகவல மான, 
ஒ�'மி�ைல. 
 
ம�ன  ெப�மாேன, தா�க� ஆைணயி�டா� நாேன அ6!த கா�6"�� ேபா= 
அ2த" கா�டா சைன� ச2தி!,. சமாதான� ேபசி" ெகா-6 வ� கிேற�. இதனா� 
த�க� ெப�ைம"�� சிறி,� கள�க� ஏ3படாதப� பா !," ெகா�ேவ�. ந� 
வில�கின!தி� ந�ைமைய 
�னி�6! தா�க� எ� க�!ைத ஏ3' என"�" 
க�டைளயி6மா' ேக�6" ெகா�கிேற�." 
 
ம3ற அைம�ச க."� 
ய� ெசா�ன க�!,� சாியாக ேதா�றாவி�டா9�, சி�க 
அரச� அைத ஊ"க�ப6!தி� ேபசியதா� அைவ வா= I�" ெகா-��2தன. 
சி�க� சாி எ�' நிைன"கிற ஒ� க�!ைத ம'!,� ெசா�னா� அத3�" ேகாப� 
வ2, வி6� எ�' க�திேய அைவ ேபசாம� இ�2தன. 
 

ய� ெசா�ன க�!ைத நிைன!,� பா "க� பா "க அ, மிக�சாியான க�!தாக! 
ேதா�றிய, சி�கம�னA"�. ஆனா� த�ைன�ேபாலேவ அ6!த கா�6 
ம�னA� ந�ல எ-ண� உ�ள வனாக இ�2தா� தா� இ2த 
ய3சி ெவ3றி 
ெப'� இ�லாவி�டா� இ, ைப!திய"கார!தனமாகேவ க�த�ப6�. இ2த 
நிைலயி� 
யைல ஆதாி�பதா, ேவ-டாமா எ�' சிறி, ேநர� சி�க� சி2தி!த,. 
 
''வில�� இன!தி� ந�ைமைய 
�னி�6" க�டைளயி6�க�" எ�' 
ய� ��� 
ெசா�ன ெசா3க� சி�க!தி� மன!தி� ஒ� ம2திர� ேபா� பதி2, வி�டன. 
ய3சி 
ப-ணி!தா� பா �ேபாேம எ�' அ, நிைன!த, . 
 
''���� பயேல , இ�ெபா1, நா� ேப4வ, எளிய ெசயைல� ப3றியத�ல. வா8வா, 
சாவா எ�ற மிக�ெபாிய ல�சிய!ைத� ப3றிய, ஆ��. ஆகேவ இதி� மிக*� 
எ�சாி"ைகயாக இ�"க ேவ-6�. உன"� ஒ�நா� தவைண த�கிேற�. நாைள 
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இர* இேத ேநர� வ�வத3�� நீ என"� விைட ெசா�ல ேவ-6�. உ� 
ய3சிைய 
நீ இ�ெபா1ேத ெதாட�கலா�. நாைள� ெபா1,"�� 
�* ெதாியா வி�டா� நா� 
ேபா  ெச=வ, உ'தி. 
 
"பைட!தைலவ  :;யாேர, ந� பைடகைள ெய�லா� ஆய!த நிைலயி� 
ைவ!தி��க�. எ2த ெநா�/� க�டைள பிற"கலா�. அ2த ெநா�யிேலேய பைக மீ, 
பாய ந� பைடக� அணிய மாக�6�. 
 
சி�க� 
ய9"� ஒ�:த� @றிய உட�, அத� கா;� வி12, வண�கி எ12, 
ம3ற அைம�ச களிட
� ஆசி ெப3'" ெகா-6, அ6!த கா�ைட ேநா"கி� பா=2, 
ெச�ற,. 
 
அ6!த கா��� ஆ�சி :ாி2த, ஒ� கிழ�6� சி�க�. அத� �ைக"�� 
ய� 
ேபா=� ேச 2த ேநர!தி� அ, �ற�ைட வி�6! E�கி" ெகா-� �2த,. �ைக 
வாயி;� யா�� காவ9"� இ�லாத தா� 
ய� ேநேர உ�ேள ெச�ற,. 
 
ெபா,வாக� சி�க�க� பக;� தா� உற��வ, வழ"க�. இரவி� அைவ மிக� 
4'4'�பாக இ�"��. ஆனா� அ2த" கிழ�6� சி�கேமா அ2த இர* ேநர! தி9� 
�ற�ைட வி�6" ெகா-��2த, விய�பா= இ�2த,. 
 

ய� அத� 
�ேன ேபா=� ச3' ெதாைலவி� நி�' ெகா-6 ம�னவா, 
ம�னவா'' எ�' அைழ!த,. ம�னவ� காதி� அ2த� சி�னவ� �ர� 
எ�டவி�ைல . 
ய� த� கால�யி� கிட2த ஒ� சி�ன" க�ைல எ6!, அ2த" 
கிழ�6� சி�க!தி� மீ, >சிெயறி2த,. சிறி, :ர-6 ப6!த அ2த� சி�க� 
"ேசாதிட  வ2, வி�டாரா?'' எ�' @றி"ெகா-ேட க- விழி!த,. 
 
எதிாி� ஒ� 
ய� நி3பைத� பா !த,� அத3� மகி8�சி தா�கவி�ைல. 
 
"கட*ளி� Eதேர, நல� தானா? சிவெப�மா� பா வதி ேதவி எ�லா�� 
நல�தானா?'' எ�' ேக�ட,. 
 

ய9"� ஒ� ஐய� ேதா�றிய,. இ!த கிழ�6� சி�க� உ-ைமயி� அரச  தானா?  
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இ�ைல அைர� ைப!தியமா எ�' நிைன!த,. இ�2தா9�, அ, அரசனாக!தா� 
இ�"க ேவ-6� எ�' 
�* க��" ெகா-6 அதAட� ேபச! ெதாட�கிய,. 
 
"அரேச, எ�ைன" க-ட*ட� தா�க� இ)வள* மகி8�சி யைடய" காரண� 
எ�ன? ெதாி2, ெகா�ளலாமா?'' எ�' ேக�ட,. 
 
சிவெப�மா� Eதேர, உ�கைள� பா !ததா� எ� கவைல எ�லா� தீ 2, வி�ட,. 
இர-6 நா�க."� 
� எ� இன!தவ க� ஒ� மானிட" கிழவைன இ�� பி�!, 
வ2தா க�. அவ� யா  எ�' விசாாி!தேபா, ப�டண!, ஆலமர!த�யி� 
ேசாதிட� ெசா�பவ� எ�' ெதாி2த,. எ� ஜாதக!ைத� பா !, வி�6 இ2த 
வார!தி3�� ேபா  ெதாட�கினா� என"� ெவ3றி நி�சயெம�'� அ2த ெவ3றி"� 
அைடயாளமாக� சிவெப�மா� ஒ� 
ய� Eதைர அA�:வாெர�'�, அ2த� 
ேசாதிட  ெசா�னா . அவ  ெசா�னப�ேய இ�A� இர-6 நாளி� அ6!த 
கா��� ேம� பைடெய6"க� ேபாகிேற�. அ2த� ேபாாி� என"�! தா� ெவ3றி 
எ�ப த3� அைடயாளமாக� சிவEத  நீ�� வ2, வி� C . அ2த� ேசாதிட� 
திறைமசா; தா�!" எ�' 
 
அ2த கிழ�6� சி�க� @றிய,. 
 
அைத"ேக�ட 
ய� கலகலெவ�' சிாி!த,. அரேச , நா� ேக�கிற சில 
ேக�விக."� உ-ைமயான பதிைல� ெசா�ல ேவ-6கிேற�. த�க� கா��� 
எ!தைன சி�க�க� இ�"கி�றன?'' 
"ஏ1'' 
 
''எ!தைன :;க� இ�"கி�றன?'' 
"இ�ப," 
 
"எ!தைன யாைனக�?'' 
"ஐ�ப," 
 
�திைரக�?'' 
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"
�ப,". 
 
"அரேச, நா� ெசா�9வைத! தா�க� சின� ெகா�ளாம� ேக�க ேவ-6கிேற�. 
த�களிட� உ�ள வ;ைம மி"க வில��களி� ெதாைக மிக" �ைறவாக இ�"கிற,. 
ப"க!," கா��ேலா ப!, மட�� ெகா�ய வில��க� உ�ளன. அைவ 
அ!தைன/� ஒ�' ேச 2, த�க� கா�ைட! தா"கினா� அைரமணி ேநர!தி� 
ஒ�' @ட மிHசாம� ேபா=வி6�. 
 
யாேரா வழியி� அக�ப�ட ேசாதிட� தா� உயி  பிைழ!,� ேபாவத3காக� 
ெசா�;ய ெபா=/ ைரைய ந�பி" ெகா-6 தா�க� ேபாராட� :ற� ப6வ, 
ேபைதைமயா��. 
 
"இ2த வழியாக வ2த நா� ந� அரசைர� பா !, வா8!,� ெப3'� ெச�லலா� 
எ�' உ�ேள வ2ேத�. தா�கேளா பா,கா�ேப இ�லாம� E�கி" 
ெகா-��"கிறீ க�. சாியான வ9வி�லாம� பைகைய! ேத�" ெகா�வ, நம"ேக 
தீைமயாக 
�/�. 
 
ப"க!," கா��� உ�ளவ க� ேபாைர� ப3றிேய நிைன"காம� இ�"�� ேபா, 
நீ�க� ஓ  ேபாைர உ-டா"கி >ணாக� பல உயி கைள இழ"க 
�* 
ெச=தி��ப, சாிய�ல. 
 
"தா�க� வி��பினா�, நா� ப"க!,"கா�6 அரசAட� த�க."� ந�: ஏ3பட� 
ெச=கிேற�. இ�வ�� ந-ப களாக*� ஒ3'ைமயாக*� இ�2, 
எ�கைளெய�லா� கா�பா3ற ேவ-6கிேற�.'' 
 

யைல� சிவெப�மா� Eதெர�ேற நிைன!," ெகா-��2த கிழ�6� சி�க� 
அத� ெசா�9"� மதி�: அளி!த,. 
 
"Eதேர உ�க� ேப�சி� உ-ைம இ�"கிற,. உ�க� க�!,� ப�ேய நா� நட"க 
வி��:கிேற�. அ6!த கா�6 அரசA"� எ�ைன ந-பனா"� வைத நா� 
வரேவ3கிேற�'' எ�' கிழ�6�சி�க� @றிய,. 
 
அ6!த நா� மாைலயி� ஓ  ஆலமர!த�"� வ2தி�"�� ப�/� அ2த மர!த�"�  
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அ6!த கா�6 அரசைன அைழ!, வ�வதாக*� ெசா�; வி�6 
ய� அ�கி�2, 
கிள�பிய,. 
 
அ2த" கிழ�6� சி�க� ந�:" ெகா�ள வ�கிற ெச=திைய அ�ெபா1ேத ெச�' த� 
அரசனிட� @றிய, சி�ன 
ய�. ெச�ற இர-6 மணி ேநர!தி3�� ெசா�னப� 
ஒ� ந�ல 
�ைவ வ2, ெசா�ன 
ய;� மீ, சி�க!தி3�� ெப�� மதி�: 
ஏ3ப�ட,. 
 
ம'நா� கிழ�6�சி�க!,ட� அ�:ட� ந�:" ெகா-6 உறவா� வி�6 
மகி8�சிேயா6 தி��பிய, சி�க அரச�. அத� அரசா�க!தி� அ2த� சி�ன 
ய� 
தைலைம அைம�சராகி வி�ட,. 
 
ஒ� ெபாிய ேபாைர! த� திறைமயா� நி'!தி ைவ!த அ2த" ��� 
யைல� ப3றி" 
ேக�வி�ப�6 இர-6� கா��9� இ�2த வில��க� எ�லா� அ2த 
யைல� 
ேபா3றி� பாரா��ன. 
 
சி�ன உ�வ� இ�2தா9� ஒ� ெபாிய ெசயைல� ெச=, 
�!த ெப�ைம அ2த 

யைல அ2த" கா�6"ேக ெபாிய தைலவனா"கி வி�ட,. 
----------- 

10. 10. 10. 10. இர-#� 
ய,� யாைன ேவ�ைட0�இர-#� 
ய,� யாைன ேவ�ைட0�இர-#� 
ய,� யாைன ேவ�ைட0�இர-#� 
ய,� யாைன ேவ�ைட0�    
 
நம, தமி8 நா�6"�" கிழ"ேக ஒ� ெபாிய கட� இ��பைத நீ�க� அறி> க�. 
க-ணகி சிைல இ�"�� கட3கைர"�" கா3' வா�க� ெச�கிேறா�. அ�ேக 
அைலேமாதி" ெகா-��"�� கட;� இற�கி" காைல நைன!,"ெகா-டா� ஒ� 
மகி8�சி உ-டாகிற,. சில சி'வ க� கட9"�� இற�கி அைலகைள எதி !, 
நீ2தி" �ளி�பைத� பா "�� ேபா, அவ க� அைட/� இ�ப!ைத நா� அள 
வி�6" @ற
�யா,. 
 
இ2த" கடைல நா� வ�க" கட� எ�' அைழ"கிேறா�. இ2த வ�க" கட;� 
க�ப;� ஏறி" கிழ"ேக ெச�றா� ஆயிர� க�ெதாைலவி� இர�@� எ�ற நக  
உ�ள,. இர�@� ப மிய நா��� தைலநகர மா��. 
 
இர�@� நகாி;�2, கிழ"ேக ெச�றா� ஒ� ெபாிய கா6 இ�"கிற,. அ2த" 
கா��� ஒ� ��� 
ய9"� ஒ� 
ைற பிற2த நா� வ2த,. பிற2த நா� அ�' 
அத� அ�மா ஒ� ெபாிய வி�2, ைவ!த,. அ2த வி�2,"� வ2த பல 
ய�க� 
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வைக வைகயான இைலகைள/� �ைழகைள/� பாி சாக" ெகா-6 வ2, 
ெகா6!தன. ��� 
ய;� அ�மா*"� ஏராளமான உறவின க� இ�2ததா� பல 
ப�திகளி;�2, 
ய�க� வ2, வா8!," @றின. 
 
ஷா� நா��;�2, வ2த சி�ன 
ய� ஒ�' ��� 
ய9ட� அ�பாக� பழகிய,. 
இர-6� ந-ப களாகி வி�டன. வி�2ெத�லா� 
�2த பிற� ஷா� நா�6 
ய�, 
��� 
யைல� பா !, உ�க� காெட�லா� 43றி� பா "கலா� வ�கிறாயா எ�' 
ேக�ட,. ��� 
ய9� அ�மாவிட� ஒ�:த� ெப3'" ெகா-6 அ2த ெவளி5  

ய9ட� :ற� ப�ட,. 
 
கா�6� ப�திகைளெய�லா� 43றி� பா !," ெகா-6 இர-6 
ய�க.� 
,�ளி� பா=2, ஓ�ன. கா�வா=கைள" கட"க ஒ� தாவ� . க��:! 
ேதா�ட�களி� இைடேய ஒ� ,�ள�. ெந� வய� களி� ஊேட ஒ� ஓ�ட�. கா�6 
மர�களி� ந6வி� ஒ� ஆ�ட�. :த கைள! தா-� ஒ� பா=�ச� . இ� ப�யாக 
அைவ ேபா�ட ஆ�ட பா�ட�க."� அளவி�ைல. 
 
இர-6 
ய�க.� ேபா�� ேபா�6" ெகா-6 பா=2த ேபா,, ஒ� மர!த�யி� 
ப6!தி�2த ஒ� கா�டாைன மீ, வி12தன. சின!ேதா6 விழி! ெத12த கா�டாைன 
த� ,தி"ைகைய நீ�� அவ3ைற வைள!,� பி�!, >சி எறி2த,. வி� ெடறி2த 
ப2,கைள� ேபா� அ2த 
ய� ���க� இர-6� ஒ� ேத"க மர!தி� அ�யி� 
ேமாதி வி12 தன . உட�ெப�லா� ஒேர வ; 
 
இ�ெனா�
ைற எ� E"க!ைத" ெக6!தா� உ�கைள வாAலக!தி3ேக அA�பி 
வி6ேவ� எ�' அ2த" கா�டாைன பிளிறிய,. த�பி!ேதா�, பிைழ!ேதா� எ�' 
அ2த" ��� 
ய�க� அ�கி�2, ஓ�ட� பி�!தன. 
 
ஒ� கா�வா=" கைரயி� இ�2த மாமர!தி� அ�யி� இர-6 
ய� ���க.� 
இைள�பா'வத3காக! த�கின. அ�ேபா, ஷா� நா�6� சி�ன 
ய�, "இ2த 
யாைன E"கி எறி2ததி� எ� 
,ெக�லா� வ;"கிற,'' எ�ற,. 
 
"என"� வயி3றி� ந�ல அ�. இ�A� வ;"கிற,'' எ�ற, ��� 
ய�. 
 
"இ2த யாைன"� ஒ� பாட� கா�ட ேவ-6�. நீ எ�ன ெசா�9கிறா=? எ�'  
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ேக�ட, ஷா� நா�6� சி�ன
ய�. 
 
"அ, எ)வள* ெபாிய வில��. அைத நா� எ�ன ெச=ய
�/�?' எ�' @றிய, 
���
ய�. 
 
இ)வா' ேபசி"ெகா-ேட அ�கி�2, :ற� ப�டன. வழியி� ெவ��" கிட2த ஒ� 
ப�ள!ைத" க-டன. இர-6� ஒேர தாவ;� அ2த� ப�ள! ைத" கட2தன. 
 
''ெகாHச� நி�. இ�ப�� ெச=யலாமா?'' எ�' ஷா� 
ய� ேக�ட,. 
 
"எ�ன ெச=யலா�? எ�' ேக�வி" �றி ேயா6 பா !," ெகா-ேட ��� 
ய� 
ேக�ட,. 
"இ2த� ப�ள!தி� அ2த" கா�டாைனைய விழ� ெச=யேவ-6�. அ, ேமேல ஏற 

�யாம� த!தளி"�� ேபா, எ�கைள >சி எறி2தாேய இ�ேபா, எ�ப� 
இ�"கிற,? எ�' ேக�க ேவ-6� எ�' ெசா�;ய, ஷா� நா�6 
ய�. 
 
"அ, எ�ப�� ப�ள!தி� வ2, வி1�. ப�ள!ைத" க-டா� ஒ,�கி!தாேன 
ேபா��'' எ�' ெசா�;ய, இர�@� 
ய�. 
 
"ப�ள� இ�ேக இ��ப, அத3�! ெதாிய" @டா,. ஆனா� அ, இ2த வழியாக 
வரேவ-6�. க-ைண! திற2, ெகா-ேட அ, ப�ள!தி� விழ ேவ-6�'' எ�ற, 
ஷா� 
ய�. 
 
"பாவ�! வி12, அ�ப�டா� அத3� உட�ெப�லா� வ;"�ேம!'' எ�' இர"க� 
ப�ட, இர�@� 
ய� . 
 
நம"� வ;"கிற மாதிாி அத3�� வ;"க ேவ-6�. அ�ேபா, தா� அத3�� :!தி 
வ�� எ�' சின!,ட� @றிய, ஷா� 
ய�. 
 
ஷா� நா�6 
ய;� க�!,�ப� இர-6 
ய� ���க.� ெசய�:ாி2தன. 
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ப"க!," க��:! ேதா�ட!தி� ெவ��" கிட2த க��:கைள ஒ)ெவா�றாக"  
ெகௗவி இ1!, வ2தன. ப�ள!தி� �'"கி� இ�ப, க��:கைள வாிைசயாக 
அ6"கின. அைத இைல தைழகளா� I�ன. 
 
ப�ள!தி� எதிாி� க��:கைள" �'"�� ெந6"�மாக� ேபா�6 ைவ!தன. அ2த" 
க��:" �விய;;�2, ப�ள!தி� �'"காக , வாிைசயாக" க��ைப� ேபா�டன. 
ப�ள� இ�2த இட!தி;�2, ப!, அ�"� ஒ� க��பாக, யாைன இ�"�� இட� 
வைரயி� ேபா�6" ெகா-ேட ெச�றன. 
 
யாைன பா "� 
� :த  மைறவி� மைற2, ெகா-டன. 
 
கா��� உலாவி" ெகா-��2த யாைனயி� க-ணி� தைரயி� கிட2த க��: 
ெதாி2த,. உடேன அ, ஓ� வ2, அைத எ6!த,. ,தி"ைகயா� வைள!, 
அ�ப�ேய வா="�� ெச9!திய,. க�!," க�!,! தி�ற,. 
 
ச3' த�ளி" கிட2த க��ைப� பா !த,. ஓ� வ2, இ1!," க�!,! தி�ற,. 
 
இ�A� ச3' ெதாைலவி� கிட2த க��ைப இ1!," க�!த,. 
 
இ�ப�யாக ஒ)ெவா� க��பாக! தி�' ெகா-ேட, ப�ள!தி� அ�கி� வ2, 
வி�ட,. ப� ள!தி� எதிாி� �வியலாக" கிட2த க��:கைள� பா !த*ட� யாைன 
விைரவாக நட2த,. அ�ப� நட2, ெச�9� ேபா,, ப�ள!தி� வழியாக� ெச� ற,. 
ப�ள!தி� �'"காக� பர�பியி�2த க��: களி� ேம� அ, கால� ெய6!, 
ைவ!த*ட�, யாைனயி� ப.ைவ! தா�காம�, க��:க� ஓ�2, யாைன 
ப�ள!தி3�� வி12, வி�ட,. 
 
ப�ள� ஒ6"கமாக*� ஆழமாக*� இ�2ததா�, அ2த" கா�6 யாைனயா� 
அைசயேவா , நகரேவா, ேமேலறேவா 
�யவி�ைல. 
 
வி12த அதி �சியி� அ, பிளிறிய பிளிற� காெட��� எதிெரா;!த,. 
 
"எ�கைள! E"கி எறி2, ,�ப� ப6!தினாேய, இ�ேபா, எ�ப�யி�"கிற,''  
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எ�' ேக�6" ெகா-ேட ஷா� நா�6 
ய� ெவளிேய வ2த,. 
 
"பாவ�! யாைனயாைர இ�ேபா, யா  கா�பா3'வா க�!'' எ�' ேக�ட, 
இர�@� 
ய�. 
 
அ�ேபா, ஏேதா :,விதமான ஒ; ேக�ட, இர-6 
ய� ���க.� தி6"கி�6! 
தி��பின. 
 
இர-6 சர"�� ேப�2,க.� ஒ� சிறிய உ2,� அ2த" கா�6"�� வ2, நி�றன. 
அவ3றி;�2, பதிைன2, மனித க� இற�கினா க�. 
 
அவ களி� ஒ�வ� யாைன ப�ள!தி� வி12, த!தளி�பைத� பா !, வி�டா�. 
 
"தைலவேர, யாைன பி�"க வ2ேதா�. இேதா பி�ப�ேட யாைன கிைட!தி�"கிற,'' 
எ�றா�. 
 
"ந� ேவைல எளிதாகி வி�ட,' எ�' @றி" ெகா-ேட தைலவ  யாைனைய ேநா"கி 
நட2தா . 
 
பிற� அவ�ைடய க�டைள�ப� சில ஆ�க� யாைனைய" கயி3றா� க��னா க�. 
சர"�� ேப�2, ஒ�றி� மீ, இ�2த 4ழ� E"கியா� யாைனைய அ�ப�ேய ேமேல 
E"கினா க�. 4ழ� E"கிைய இய"கினா க�. அ, அ�ப�ேய யாைனைய! E"கி 
ம3ெறா� ேப�2தி� மீ, ைவ!, வி�ட,. 
 
யாைன அைசயாதப� ேப�2,ட� ேச !,� பல கயி'கைள" ெகா-6 
க��னா க�. பிற� அவ க� ேவ' யாைனக� ஏதாவ, அக�ப6மா எ�' 
கா�ைட� 43றி� பா "க� :ற�ப�டா க�. 
 
யாைன ப�ள!தி� வி12ததி;�2, இர�@� 
ய9"�! ,�பமா= இ�2த,. 
ஷா� 
ய� ேப�ைச" ேக�6! தா� தவறான ெசயைல� ெச=வதாக மன!தி� 
உ'!திய,. இ�ேபா, மனித க� அைத" க��! E"கி" ெகா-6 ேபாக� 
ேபாவைத எ-ணிய ேபா, அத3� மனேம உைட2, ேபா= வி6� ேபா� இ�2த,. 
 
ஷா� 
ய� யாைனைய� பா !," ெகா-��"�� ேபாேத இர�@� 
ய�  
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அத3�! ெதாியாம� அ�கி�2, ந1விய,. சிறி, ெதாைலவி� 4-ெட;க� 
இ�"�� ப�தி"�� ெச�ற,. 
 
4-ெட;களி� தைலவ� ��� 
யைல" க-ட*ட� ெவளிேய வ2த,. 
 
''��� 
யேல, உ� பிற2தநா� வி�2,"� வர 
�யவி�ைல . உ� அ�மாவிட� 
ம�னி�:" ேக�டதாக� ெசா�. எ� மைனவி"� உட� நல� இ�ைல எ�' 
4-ெட;!தைலவ� @றிய,. 
 
"எ;ய-ணா , நா� இ�ேபா, உ�க� உதவிைய நா� வ2தி�"கிேற�'' எ�' 
��� 
ய� @றிய,. 
 
நட2த கைதைய" @றி யாைனைய" கா�பா3ற உதவ ேவ-6� எ�' ��� 
ய� 
4-ெட;ைய ம�றா�" ேக�ட, . 
 
"உ�ைன� ேபா� எ�லா�"�� ந�ைமேய எ-Oகி�ற மன� எ�லா�"�� 
இ�2, வி�டா�, இ2த உலக� ெபா�Aலக� ஆகிவி6�'' எ�' @றிய 4-ெட; , 
அ�� இ�2த P' எ;கைள/� அைழ!," ெகா-6 
ய9ட� :ற�ப�ட,. 
 
P' எ;க.� யாைனைய" க��யி�2த ேப�2தி� ேம� சரசரெவ�' ஏறின . 
கயி'கைள அ�க�ேக க�!," �தறின. எ�லா" க�6க.� அவி82த*ட� 
பா=2ேதா�! த�க� இ��பிட! தி3�! ெச�' வி�டன. 
 
க�6! தள 2த*ட�, யாைன ேப�2தி� ப"க அைட�:கைள ஒ�!," ெகா-6 
கீேழ இற�கிய,. பிளிறி" ெகா-6 அ�கி�2, ஓ�ய,. 
 
கா�ைட� 43றி� பா "க� ெச�ற யாைன பி�"�� >ர க� தி��பி வ2தா க�. 
 
கயி'க� E� Eளா= அ'2, கிட�பைத/� யாைன த�பிேயா� வி�டைத/� 
க-6 அவ க� விய�பைட2தா க�. 
 
அ)வள* பலமான க�6"கைள" �தறி எறிவ, யாைனயா� 
�யா,. ஏேதா 
ெத=வ� தா� வ2, இைத� ெச=தி�"க ேவ-6�. அ2த! ெத=வ�  
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வனேதவைதயாக" @ட இ�"கலா�. 
 
வனேதவைத"� அ�பான யாைனைய! தா�க� பி�!த, அ2த! ெத=வ!,"�� 
பி�"க வி�ைல ேபா;�"கிற,. 
 
இ2த" கா��� ேம3ெகா-6 த�கினா�, த�க."� வனேதவைதயா� ஏதாவ, 
ேக6 வ�� எ�' அHசி உடேன :ற�ப�6� ெச�' வி� டா க�. 
 
��� 
ய9"� அ�ேபா,தா� மன அைமதி ஏ3ப�ட,. 
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