
    
    

ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�    
((((சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�சி�சி�சி�கைதக�கைதக�கைதக�கைதக�))))    

ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�: : : : பாவல� நாராபாவல� நாராபாவல� நாராபாவல� நாரா. . . . நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�    
    

paLLikkuc cenRa ciTTukkuruvikaLpaLLikkuc cenRa ciTTukkuruvikaLpaLLikkuc cenRa ciTTukkuruvikaLpaLLikkuc cenRa ciTTukkuruvikaL    
(short stories for Children)(short stories for Children)(short stories for Children)(short 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 Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of 
this work. 
The e-text has been generated using Google OCR and subsequent editing and 
proof-reading. 
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 

 

ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�ப�ளி��� ெச�ற சி����விக�    
((((சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�வ�க��கான சி�சி�சி�சி�கைதக�கைதக�கைதக�கைதக�))))    

ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�: : : : பாவல� நாராபாவல� நாராபாவல� நாராபாவல� நாரா. . . . நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�நா�சிய�ப�    
 
Source:Source:Source:Source:    
ப�ளி��� ெச�ற சி����விக� 
பாவல� நாரா. நா�சிய�ப� 
தமிழாலய�, 137, ஜானி ஜா�கா� சாைல ெச�ைன-600 014 
ΒΙΒLIΟGRΑΡΗΙCΑL DΑΤΑ 

Title of the Book :  PALLIKU CENTRA CHITTU KURUVIGAL 
Author: NARA NACHIAPPAN 
Artist :Thennan 
Language: Tamil 
Edition :  First October 1988 
Pages 64, Price Rs, 5/ 
Printers NOVEL ART PRINTERS. Madras - 600 014. 
Publishers Thamizhalayam 137, Jani Jan Khan Road Madras 600 014. 
Subject:   Five Stories for Children all about Sparrows. 

------------ 
���ைர���ைர���ைர���ைர    

 
 ய! �"கைள ைவ#$  �ேன ஒ� கைத� '#தக� எ)திேன�. அ+த� '#தக� 
 )வ$� எ!லா� கைதக,�  ய! �"கைள� ப-றிேய அைம+த$. அைத� 
ேபாலேவ சி����விகைள ைவ#$� கைத எ)தினா! எ�ன எ�. ேதா�றிய$. 
உடேன எ)த# ெதாட1கிேன�. 
 
சி����விக� யா���� ெதா!ைல ெகா��காதைவ. பா��க அழகானைவ. அைவ 
வா! ெவ"� பற��� ேபா$�, �+$� ேபா$�, இைர ெகா#$� ேபா$�, 
நட�கி�ற நாடக� க34�� வி�+$ ச5�'# தராத ந!ல ெபா)$ ேபா��. 
சி�� ��விகைள� பா��கி�ற ேபாேத ந� உ�ள#தி! ஒ� $�ள! ஏ-ப�கிற$. 
சி. பி�ைளக� $. $. ெவ�. இ�+தா! சி����வி ேபா! இ��கிறா� 
எ�. ெசா!7வா�க�. சி�� ��விகளி� ெசய!கைள� 8ைவ#$� 8ைவ#$� 
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பாேவ+த� பாரதிதாச� பல பாட!க� எ)தி9�ளா�. இ�ப"�பட சி�� 
��விகைள ைவ#$ இ1ேக ஐ+$ கைதக� எ)தியி��கிேற�. 
 
இ+த ஐ+$ கைதக,� 'திய க-பைனயி! பிற+தைவ, சி�ன; சி.வ�க,�� 
உக+தைவ. ப"�க� 8ைவ <� பைவ, அறி=� க�#$�கைள >�பைவ. 
உ�ள#தி! 'திய எ3ண1கைள விைத�பைவ. ப3ைப வள��பைவ: 
 
சி.வ� சி.மிய��� இ�கைதக� எ� அ�'� பாி8க�! 
 
 � ெவளிவ+த  ய! கைதக,��� இ+த சி�� கைதக,��� பட� வைர+$ 
உதவிய ஒவிய� ெத�ன� அவ�க,�� எ� அ�' கல+த ந�றி! 
 
        நாரா நா�சிய�ப� 
------------------ 

ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�    
1. ப�ளி��� ெச�ற சி����விக� 
2. வி�தைல ெப-ற சி�� ��விக� 
3. ேதவைத9� சி�� ��விக,� 
4. சி����வி� படாள� 
5. ச�தி ெப-ற சி�� ��வி. 

----------- 
1. 1. 1. 1. ப�ளி��� ெச�ற சி��� �	விக�ப�ளி��� ெச�ற சி��� �	விக�ப�ளி��� ெச�ற சி��� �	விக�ப�ளி��� ெச�ற சி��� �	விக�    

 
ஆAவா��ேபைடயி! ேப�+$ நி-�� இட#தி! ஓ� அரசமர� இ��கிற$. அ+த 
மர�கிைள ஒ�றி! <�க"� ெகா3� இர3� சி�� ��விக� இ�+தன. அ+த� 
சி�� ��விக,�� இர3� சி�ன� சி��க� இ�+தன. அ+த� சி�ன� சி�க� 
இர3�� அ"#த ெகாட#தி-� அளேவ இ!ைல. 
 
ஒ� சி���;8 ஒ� கிைளயி! ேபாC ஒளி+$ ெகா�,�. இ�ெனா�. அைத# 
ேத"�ெகா3� மர#ைத� 8-றி� 8-றிவ��. அ$ ேசா�+$ ேபாC ஒ� கிைளயி! 
உகார வ��. அ�ெபா)$ பா�#$  த! �;8 வி�ெட�. பற���. உடேன 
அைத விர "�ெகா3� இர3டாவ$ �;8 'ற�ப��. 
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இர3�� ேச�+$ க#தி� ெகா3� பற+ேதா�வைத� பா�#தா! எைதேயா 
விர"�பி"�க� ேபாவைத�ேபா!இ����. 
 
அ+த மர#தி! இ���� எ!லா� பறைவக,��� அ+த இர3� சி�� �;8க,� 
ெச!ல� சி��க�. அைவ விைளயா�வைத� பா�#$� ெகா3"�+தாேல ம-ற 
பறைவக,��� ெபா)$ ேபாCவி��. 
 
இ+த� சி��களி� அ�மா� சி��� ஒேர ஒ� ஆைச. இ+த இர3� சி�கைள9� 
எ1காவ$ ஒ� ந!ல ப�ளி� <ட#தி! ேச�#$� ப"�க ைவ#$ விட ேவ3�� 
எ�ப$தா� அத� ஆைச. 
 
நா�� எ)#$� ப"#$விடா! அைவ ேப8� அழைக� பா�#$� ெகா3ேட 
இ��கலா�. இ�ப" ஒ� ஆைசைய அ+த அ�மா� சி� மன#திD� வள�#$� 
ெகா3� இ�+த$. அ�மாவி� ஆைச ெதாியாம! அ+த� சி�ன சி��க� 
இர3�� விைளயா" ேலேய ஈ�ப"�+தன, 
 
ஒ� நா� அ+த அ�மா� சி� ஆAவா� ேபைடயி! இ�+த ஆ1கில� ப�ளி� 
<ட#தி� ப�கமாக� பற+$ ெச�ற$. ெவ�ைள ெவேளெர�. அழகாக இ�+த 
அ+த� ப�ளி, <ட#தி� எதிாி! ஆசிாிைய ஒ�#தி மயி! ேபா! நி�. 
ெகா3"�+தா�. அவ,�� எதிேர F. �ழ+ைதக� அழகாக� சீ�ைட யணி+$ 
ெகா3� சி�� ��விகைள� ேபா! நி�.ெகா3"�+தன. அ+த� சி�ன� 
�ழ+ைதக� இர3� ைககைள9� ஒேர ேநர#தி! தைல��ேம! H�கி9�, எதிாி! 
நீ"9�, ப�க#தி! விாி#$�, �னி+$�, நிமி�+$� உட-பயி-சி ெசC$ 
ெகா3"�+தா�க�. 
 
வாிைச வாிைசயாக அவ�க� நி�ற$�, ஒேரமாதிாியாக� ைககா!கைள அைச#த$�, 
ஒேர வாிைசயாக# ெதாட�வ3" ேபா! ஓ"ய$�, I�ேகால� இட$ேபா! 
வடமாக=�, வைள+$� நி�ற$� மர#தி� ேம! இ�+$ பா���� ெபா)$ 
அழகழகாC இ�+த$. 
 
இ#த� ப�ளி� <ட#தி! எ�ப"யாவ$ த� சி�� �;8கைள� ேச�#$ விட 
ேவ3�� எ�. அ�மா� சி��� ஆைசயாக இ�+த$. 
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நா�ேதா.� அ+த அ�மா� சி� இைரேதட� ப�ளி� <ட#தி� வழியாக� பற+$ 
ேபா�� ேபாெத!லா� இ+த ஆைச உ3டா��. 
 
ப�ளி� <ட#தி! ேச��பெத�றா!,  த5! பண� கட ேவ3��; ந�ெகாைட 
ெகா��க ேவ3��; சீ�ைட ைத�க ேவ3��; இத-ெக!லா� பண� ேவ3�ேம 
அ+த� சி� எ1ேக ேபா��? 
 
ஒ� நா� மாைல ேநர�. ெத�ற! சி7 சி7 ெவ�. Jசி�ெகா3"�+த$. கதிரவ� 
ெச�ம;ச� நிற#ேதா� ேம-�# திைசயி! இற1கி� ெகா3"�+தா�. அ�ெபா)$ 
அ+த� ப�ளி�<ட#$# தைலைமயாசிாிைய எதிாி! உ�ள '!ெவளியி! நட+$ 
ெகா3"�+தா�. 
 
அ�மா� சி� அ+த வழியாக� பற+$ வ+த$. தைலைம ஆசிாிையைய� 
பா�#த=ட�, ெம!ல� கீேழ இற1கிய$. அவ� நட+$ வ��ேபா$ எதிாி! 
'!ெவளியி! வ+$ நி�. ெகா3ட$. 
 
'அ�மா அ�மா’ எ�. <�பிட$ சி�. 
 
தைலைமயாசிாிைய தி��பி� பா�#தா�. 
 
யா�� காண�படவி!ைல. 
 
ம.ப"9� சி� ’அ�மா, அ�மா’ எ�. <�பிட$. 
 
தைலைமயாசிாிைய எதிாி! பா�#தா�. 
 
”அ�மா அ�மா, நா� தா� சி�� ��வி” எ�. <றி� படபட ெவ�. இற�ைகைய 
அ"#$� ெகா3ட$ அ�மா� சி�. 
 
தைலைம யாசிாிைய �னி+$ சிைட� பா�#தா�. ”அ�மா வண�க�” எ�. <றி� 
ெகா3ேட சி�� ��வி அவ� கா5! வ+$ வி)+த$. 
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இ+த� சி� எத-� ந�ைம வண1�கிற$? எ�. நிைன#தா� தைலைம ஆசிாிைய. 
 
”ஏ, சி����வி, உன�� எ�ன ேவ3��?” எ�. ேகடா� தைலைம ஆசிாிைய. 
 
”அ�மா, நீ1க� எ�மீ$ க�ைண ைவ�க ேவ3��. எ� �;8க� இர3ைட 9� 
த1க� ப�ளி� <ட#தி! ேச�#$� ெகா�ள ேவ3��. தய= ெசC$ தா1க� இைத 
ம.�க� <டா$” எ�. அ�மா�சி� ெக;சி� ேக�� ெகா3ட$. 
 
தைலைம ஆசிாிைய��, அ+த� சி� மீ$ இர�க� ஏ-பட$. அதனா!, அ+த� 
சி�, ேக�� ெகா3டப" அத� �;8கைள# த� ப�ளி� <ட#தி! ேச�#$� 
ெகா�ள ஒ�'� ெகா3டா�. 
 
ப�ளி�<ட� ச�பள �, ந�ெகாைட9� ேககவி!ைல. 
 
“நாைள� காைல ஒ�ப$ மணி�� உ� �;8க� இ ர 3ைட9� <"� 
ெகா3�வா. மழைலய� வ��பி! ேச�#$� ெகா�ள� ெசா!கிேற�. ஒ)1காக� 
பாட� ப"#தா! ெதாட�+$ ப"�கலா�. இ!லா விடா!, ப�ளியி5�+$ நீ�கி 
வி�ேவ�. எ�சாி�ைக” எ�. க�ைமயாக� ெசா!5 அD�பினா�. 
 
அ�மா�சி���, ஏ-பட மகிA�சி�� அளேவ இ!ைல. ஆன+தமாக� சிறக"#$� 
பற+$ ெகா3ேட அரசமர#ைத ேநா�கி� ெச�ற$. 
 
அ1ேக, சி�ன�சி�க� இர3��, வழ�க� ேபால� பற+$ விைளயா"� 
ெகா3"�+தன. 
 
அ�மாைவ� க3ட$�, ஆைசேயா� வ+$ அ�கி! உகா�+$ ெகா3டன. 
 
”அ�மா, தி�ன எ�ன�மா ெகா3� வ+தாC?” எ�. ஆவலாக� ேகடன. 
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“இ�ெபா)$, தீனி ஒ�.� ெசா3� வரவி!ைல. ஆனா! உ1க,��� சீனி ேபா! 
இனி�பான ெசCதி ஒ�. ெகா3� வ+தி��கிேற�” எ�. அ�மா� சி� <றிய$.! 
 
“எ�ன எ�ன?’ எ�. இர3� சி�க,� �தி#$� ெகா3� ேகடன. 
 
“உ1கைள நாைள��� ப�ளி� <ட# தி! ேச�#$ விட� ேபாகிேற�. தைலைம 
ஆசிாிைய உ1கைள� ேச�#$� ெகா�ள ஒ�'� ெகா3� விடா�க�” எ�. அ�மா 
<றிய$. 
 
இ+த� ெசCதிைய� ேகட$�, இர3� சி��க,� �தி#$� �தி#$� பற+தன. 
 
"நா1க� ப"�க� ேபாகிேறா�” எ�. க#தி� ெகா3ேட அரசமர#ைத� 8-றி� 8-றி 
வ+தன. அ+த மர#தி! �"யி�+த பறைவக,� ெக!லா� இ$ 'திய ெசCதியாC 
இ�+த$. 
 
ப"#தா! ெபாிய நிைல�� வரலா�. இ�பமாக வாழலா�. அறிஞ�க� 
பாரா�வா�க�. இ�ப"�பட வாC�' அ+த� சி�� �;8க,��� 
கிைட#தைத� க3� அரசமர#$� பறைவகெள!லா� வாA#$� <றின. 
 
அ�மா�சி�, க="யா மட#தி� எதிாி! இ�+த ஒ� ைதய- கைட��� பற+$ 
ெச�ற$. 
 
ைதய! ெபாறியி� ேம! ேபாC உகா�+$ ெகா3� அ+த# ைதய-கைலஞைர� 
பா�#$, 
 
"அ3ேண அ3ேண! ைதய-கார அ3ேண, எ� சி�� �;8க� இர3�� 
நாைள��� ப�ளி� <ட#தி-�� ேபாகி� றன. இர3� �;8க,���, இர3� 
சீ�ைடக� ைத#$� ெகா�1க� அ3ேண” எ�. ேகட$. 
 
ைதய-கார�� அத-� உடேன இர3� சீ�ைடக� ைத#$� ெகா�#தா�. ம.நா� 
காைலஇர3�சி�� ��விக,� அழகான அ+த� சீ�ைடகைள அணி+$ ெகா3�  
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ப�ளி�<ட#$��� 'ற�படன. 
 
ஒ�ைடேயா� அைவ த#தி# த#தி நட+$ ெச�ற காசி அழைக� க3� அரச 
மர#$� பறைவகெள!லா� மகிA�சி ெகா3டன. 
 
எ!லா� பறைவகளி� வாA#$�கேளா� அைவ ப�ளி� <ட#தி-��ேபாC� 
ேச�+தன. 
 
மழைலய� வ��பி! அவ-ைற உகார ைவ#$ வி�, அ�மா� சி� 
அரசமர#தி-�# தி��பிய$. பிற� இைர ேதட� ெச�. த� �;8க,��� ப�ளி� 
<ட#தி! பக! உண= ெகா3� ேபாC� ெகா�#த$. 
 
மாைல நா�� மணி�� மீ3�� ெச�. <���� <"� ெகா3� வ+த$ 
 
வ��பி! இ�+த பி�ைளக,�� இ+த சி����விக� ப"�க வ+ததி5�+ேத ஒேர 
ெகா3டாட�. ஆசிாிைய, வராதேநர1களி! இ+த� ��விகேளா� எ!லா� 
�ழ+ைதக,� விைளயா"ன. 
 
வர, வர� பி�ைளகளி� கவன� பாட#தி! ெச!லாம!, சி�� ��விகேளா� 
விைளயா�வதிேலேய கால� ெச�ற$. இதனா! அ+த மாத# ேத�வி! எ!லா� 
பி�ைளக,��� மதி�ெப3 �ைற+$ விட$. 
 
தைலைம ஆசிாிைய வ��பைற�� வ+$ அ+த வ��' ஆசிாிையைய� ேகாபி#$� 
ெகா3டா�. 
 
அ+த வ��' ஆசிாிைய, “�ழ+ைத களி� மதி�ெப3 �ைற+தத-�� காரண�, இ+த� 
சி�� ��விக� தா�!” எ�. <றினா�. 
 
அதனா!, தைலைம ஆசிாிைய, அ�மா� சிைட� <�பி�� க3"#தா�. ”அ�#த 
மாத � இேத மாதிாி மதி�ெப3 �ைற+ தா!, இர3� சி�� �;8கைள9� 
ப�ளி� <ட#ைத வி� நி.#தி வி�ேவ�’ எ�. திடமாக� ெசா!5 விடா�. 
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அ�. மாைல, ப�ளி வி�# தி��பிய சி�� �;8க,�� ந!ல தி��  
கிைட#த$. அ�மா� சி� மிக� சின#ேதா� ேபசிய$. ‘இனிேம! விைளயாைட� 
�ைற# $� ெகா�கிேறா�” எ�. அ+த� சி�� �;8க� உ.தியளி#தன. 
 
ஒ�வார� கழி#$ ஒ� நா� தைலைம யாசிாிைய எ1ேகா ேப�+தி! ேபாCவ+தா�. 
ேப�+ைத வி�� கீேழ இற1கி நட+$ ெச�றா�. அ�ேபா$, ஒ�  ரட� மிக 
விைரவாக எதிாி! நட+$ வ+தா�. தி�தி� ெப�., தைலைம ஆசிாிையயி� ைக� 
ைபைய� பறி#$� ெகா3� ஓ"னா�. 
 
”தி�ட� தி�ட�” எ�. தைலைம யாசிாிைய க#தினா�. 
 
உடேன <ட� <"ய$. ெத�வி! ெச�. ெகா3"�+தவ�க� அ+த# தி� டைன 
விர"� ெகா3� ஓ"னா�க�. 
 
ஒ�வ� தி�டைன ெந�1கி� பி"�க� ேபானா�. அ�ேபா$ அ+த# தி�ட� ஒ� 
க#திைய எ�#$ நீடேவ, அவ� பய+$ நி�. விடா�. தி�ட� ஒ"� 
ெகா3"�+தா�. ஒ"யவ�க� ெசCவதறியாம! நி�. விடன�. 
 
இைதெய!லா� பா�#$� ெகா3"�+தன அ+த இள; சி��க�. வி�ெட�. 
பாC+தன. இர3�� பற+$ ெச�. தி�டனி�  க#தி! மாறி மாறி� ெகா#தின. 
அவ� அவ-றி� திL�# தா��தைல எதி��க  "யா$ கீேழ வி)+தா�. அவ� 
ைகயி! இ�+த க#தி ந)வி� ேபாC# ெதாைலவி! வி)+த$. 
 
தய1கி நி�ற <ட#தின� ஓ"வ+$ தி�டைன� பி"#$� ெகா3டன�. அவைன 
இ)#$� ெச�. காவ! நிைலய#தி! விடன�. 
 
தைலைம யாசிாிையயி� பண�ைப மீக� பட$. அவாிட� தி��பி� ெகா��க� 
பட$. தைலைம ஆசிாிைய அ+த இள;சி�க� இர3ைட9� ந�றிேயா� 
நிைன#$� ெகா3� ப�ளி��� ெச�றா�. 
 
ப�ளியி! ம-ற ஆசிாிையகளிட � அ+த� சி��க� ெசCத உதவிைய எ�#$� 
<றினா�. அ�.  த! எ!லா�� அ+த� சி��கைள அ�ேபா� நட#தினா�க�. 
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ஒ� நா� ப�ளி� சி.மி ஒ�#தி ெத� வழியாக நட+$ ெச�. ெகா3"�+தா�. 
யாேரா சில� ஒ� உ+தி! வ+$ இற1கினா�க�. அ+த� சி.மிைய வழிமறி#$# H�கி 
உ+தி-�� ேபாடா�க�. 
 
அவ� கதறி� கதறி அ)தா�; உ+$ 'ற�ப� விட$. 
 
அரச மர#தி! விைளயா"� ெகா3 "�+த சி��க� இைத� பா�#தன. 
 
உடேன, வி�ெட�. பற+தன. அ+த உ+$ ஒ�பவைன மாறி மாறி  க#தி! 
ெகா#தின. அவ� பய+$ உ+ைத நி.#தி விடா�. உ�ேள சி.மி கதறி� கதறி 
அ)$ ெகா3"�+தா�. 
 
அவைள அ"#$ அவ� அணி+தி�+த ச1கி5, ேதா�, ேமாதிர�, ஆகியவ-ைற 
இர3�ேப� கழ-றி� ெகா3"�+தா�க�. 
 
இர3� சி��க,� அவ�க�  க#ைத� ெகா#தின. படபடெவ�. சிறக"#$ 
அவ�க� க3ணி! Hசி பற�க� ெசCதன. அவ�க� சி��களி� தா��தலா! , 
திணறி� ெகா3"���� ெபா)$, சி.மி உ+தி5�+$ இற1கி ஓ"விடா�. 
 
அத-��, சி.மியி� <��ர! ேக� ஓ" வ+த ெபா$ம�க� உ+தி! வ+த அ+த# 
தி�ட�கைள அ"#$ உைத#$ அD�பினா�க�. 
 
ம.நா�, ப�ளியி! அ+த� சி.மி நட+த ைத� <ற எ!லா� பி�ைளக,� 
சி��கைள� பாரா"ன�. 
 
சி��க,� இ$ ேபா! எ!லா���� ந!ல உதவிகைள அMவ�ேபா$ ெசC$ 
வ+தன. 
 
ப�ளியி! விைளயா�வைத9�, �.�' ெசCவைத9� வி� விடன. 
 
அ+த மாத# ேத�வி! எ!லா� �ழ+ைதக,� நிைறய மதி�ெப3 வா1கினா�க�. 
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சி�� ��விக,� நனறாக# ேத�= எ)தி நிைறய மதி�ெப3 வா1கின. 
 
ஒMெவா� மாத � அைவ மதி�ெப3 அறி�ைக ெகா3�வ��ேபா$ மர#தி! 
உ�ள எ!லா� பறைவக,��� கா" அ�மா� சி� மகிA�சி ெகா�,�. 
 
”எ� �;8கைள� ெபாிய ம�#$வ� ஆ�க� ேபாகிேற�’ எ�. அ$ அ"�க" 
ெசா!7�. 
 
சி��க,� அ�மாவி� ஆைசைய நிைறேவ-.� ந!ல க3மணிளாக விள1கின. 
 
அ+த� சி��கைள� ேபா! 8.8.�பாக=� பைகவ��� அ;சாத 
Jர �ளவ�களாக=� பாட#ைத ஒ)1காக� ப"��� பா�பா�களாக=� நா� 
இ��ேபா�. 
------------------ 

2. 2. 2. 2. வி�தைல ெப�ற சி���வி�தைல ெப�ற சி���வி�தைல ெப�ற சி���வி�தைல ெப�ற சி����	விக��	விக��	விக��	விக�    
 
இராய'ர� மாதா ேகாயி! ப�க#தி! சாைல ேயார#தி! ஒ� ெபாிய ேவ�ப மர� 
இ��கிற$. 
 
அ+த ேவ�பமர#தி� அ"யி! ஒ� கிழவ� உகா�+தி��கிறா�. அவD�� எதிாி! 
ஒ� சிறிய பாC விாி#தி��கிற$. அ+த� பாயி� மீ$ சில அைடக� வாிைச 
வாிைசயாக� சாி+$ கிட�கி�றன. அ+த அைடக,�� எதிாி! ஒ� மர� <3� 
இ��கிற$. மர� <3���� ஒ� சி�� ��வியி��கிற$. 
 
மர� <3��� ஒ� கத=. அ+த� கதைவ# H�கினா! சி ����வி ெவளிேய 
வ��. 
 
”க3ணா, க3ணா, ஒ� சீைட எ�. ஐயா=�� ந!ல கால� ெசா!7கிற ஒ� சீைட 
எ�” எ�. அ+த� கிழவ� ெசா!7கிறா�. சி����வி வாிைசயாக சாி+$ 
கிட��� அைடயி! ஒ�ைற# த� N�கி னா! ெகா#தி இ)�கிற$. 
 
கிழவ� அ+த� சீைட எ�#$ விாி�கிறா�. அதி! பல� அ�ச"#தி��கிற$. 
வாசி�கிறா�. விள�க� ெசா!7கிறா�. த� எதி�கால� ந�றாக இ��கிற$ எ�ற  
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மகிA�சிேயா� எதிாி! இ��கிறவ� இ�ப#ைத+$ கா8 ஒ�ைற� ெகா��கிறா�. 
 
இ�ப" இ�ப#ைத+$ இ�ப#ைத+$ கா8களாக ஒ� நாைள��� ப#$ அ!ல$ 
பதிைன+$ OபாC வைர வ��ப" வ�கிற$. கிழவ� ���ப� ெசல=�� இ$ 
ஓரள= ேபா$மான வ��ப"யாC இ��கிற$. வாA�ைக அவD�� நி�மதியாக� 
கழிகிற$. 
 
ஆனா! அ+த� சி� வானெவளியி! உாிைமேயா� பற+$ திாி9� வாA�ைகைய 
இழ+$ விட$. <����ளி�+$ ெவளியி! பா����ேபா$ த�ைன� ேபா�ற 
சி��க� களி�ேபா� பற+$திாி9� காசிைய� கா4கிற$. தா� ம�� எMவித 
உாிைம9� இ!லாம! அ"ைமயாC அ+த� <���� அைடப�� கிட�ப$ 
அத-�� ெபாிய ேவதைனயாC இ�+த$. கிழவ� ேபா�� ெந!மணிகைள# தி�. 
வி�, அவ� <�பி�� ேபா$ ஏதாவ$ அைடைய� ெகா#தி எ�#$� ெகா��ப$ 
அத� ேவைலயாC இ�+த$. 
 
ஒMெவா�  ைற இ�ப#ைத+$ கா8 வா1�� ேபா$�, அ+த� கிழவ� கட=,�� 
ந�றி ெசா!7வா�. சி����வியி� $�ப#ைத� ப-றி அ+த� கிழவD� 
நிைன�பதி!ைல; அவ� ந�றி��� பா#திரமான அ+த� கட=,� நிைன�பதி!ைல. 
த1க� எதி�கால#ைத# ெதாி+$ ெகா3�ேபா�� எ+த மனித�க,� நிைன#$� 
பா��பதி!ைல. 
 
அ+த� சி����வி ஒ�நா� கட-கைர ேயார#தி! யாேரா சிதறிவி�� ெச�ற 
83ட! கடைலைய� ெகா#தி� ெகா3"�+த$. அ�ேபா$ அ#$ட� ப#$� 
பதிைன+$ சி�� ��விக� இ�+தன. அ#தைன ��விக,� ஆ,�ெகா� 
கடைலைய� ெகா#தி# தி�. ெகா3"�+தன. அ�ேபா$ இ+த� கிழவ�, ச-.# 
ெதாைலவி5�+$ கவ3 Jசியி��கிறா�. கவ3 உ�3ைட அ+த� சி�� 
��வியி� மீ$ ெபாெட�. வ+$ அ"#த$. அ+த� சி�� ��வி அ+த வ7வான 
அ"ைய# தா1க மாடாம! தைரயி! மய1கி வி)+ த$. ம-ற சி�� ��விக� 
பற+ேதா" விடன. அ+த� கிழவ� ஓ" வ+$, மய1ேக கிட+த சி�� ��விைய# 
H�கி� ெகா3டா�. J���� ெகா3� ெச�ற$� அத� இற�ைககைள� 
க#தாி#$ விடா�. கா5! ஒ� Fைல� க" ச�ன5! க" விடா�. 
 
<"5�+$ ெவளிேய வ+$ அைடைய� ெகா#த� பழ�கி� ெகா�#தா�. ஆ. 
மாதமாக� சி�� ��வி ேவதைனேயா� இ+த ேவைலைய� ெசC$ வ�கிற$. அத�  
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எதி� காலேம இ�3� ேதா�றிய$. 
 
இ+த� கிழவனிடமி�+$ எ�ப"# த�'வ$ எ�. அத-�� 'ாியேவ இ!ைல. சில 
 ைற ெவளிேய வ+த ேபா$, அ$ பற�க  ய�ற$. இற�ைக க#திாி#தி�+ததா! 
அதனா! பற�க  "யவி!ைல. 
 
சில சமய� த#தி# த#தி ஓட  ய�ற$. 
 
கிழவ�, “எ� பிைழ�பி! ம3ைண� ேபா� வி� ஒட� பா��கிறாயா?” எ�. 
<றி� பி"#$� <���� ேபா�விடா�. 
 
த�ப வழி ெதாியாம! அ+த� சி�ன� சி� த#தளி#$� ெகா3"�+த$. 
 
கிழவ� அத� உண��சிகைள� 'ாி+$ ெகா�ளவி!ைல. த�ந3ப�களிட� 'கட=� 
இ+த� சி�� ��வி Nல� என��� ேசா. ேபா�கிறா�” எ�. ெப�ைமயாக� 
ெசா!7வா�. 
 
இைத� ேக�� ேபா$ சி�� ��வி அவைன வாயார# தி��. ஆனா! அ$ 
கிழவD��� 'ாியா$. 
 
ஒ� நா� பக! ேநர� ெவயி! ெகா,#தி� ெகா3"�+த$. ேசாதிட� பா��க யா�� 
வரவி!ைல. கிழவ� J"5�+$ ெகா3� வ+த க�� ேசா-ைற� சா�பி�, 
ேவ�ப மர#த"யி! சாC+$ H1கி� ெகா3"�+தா�. 
 
கிழவ� ந�றாக� �றைட வி�� ெகா3"�+தா�. சி�� ��வி த� 
வாA�ைகைய எ3ணி� கவைல�ப�� ெகா3"�+த$. 
 
ஒ� சி.ைபய� அ+த வழியாக வ+தா�. அவD�� ெந�நாளாக� ேசாதிட� பா��க 
ேவ3�� எ�. ஆைச. ஆனா! கா8 கிைட யா$. 
 
அவ� கிழவைன� பா�#தா�. கிழவ� அய�+$ H1கி� ெகா3"�+தா�. சி.வ� 
மர#த"ைய ேநா�கி� Iைனேபா! ெம$வாக நட+$ வ+தா�. ஒைச� படாம! 
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<�� கதைவ# திற+தா�. சி����வி ெவளியி! வ+த$. அைட ஒ�ைற� 
ெகா#தி எ�#த$. சி.வ� அ+த அைடைய எ�#தா�. பிாி#$� பா�#தா�. 
 
ப"#$� பா��பத-�� கிழவ� விழி#$� ெகா3டா! எ�ன ெசCவ$ எ�. 
நிைன#தா�. அைடைய# $ா�கி�ெகா3� ஒைச� படாம! நட+$ ெச�றா�. 
சிறி$ ெதாைல= ெச�றபி� ஒ" விடா�. 
 
சி�� ��வி மீ3�� <3���� ெச�ற$. 
 
தி��பி� பா�#த$. திற+த கத= திற+த ப" இ�+த$. 
 
கிழவ� H1கி� ெகா3"�+தா�. த�பி ஒட இ+த ேநர�தா� ந!ல ேநர� எ�. 
ேதா�றிய$. இ$ ேபா! ேவெறா� ேநர� கிைட�கா$ எ�. ேதா�றிய$. 
 
செட�. ெவளியி! வ+த$. 
 
பற�க  ய�ற$. இற�ைக க#திாி#தி�+ததா! பற�க  "யவி!ைல. 
 
ெம!ல# த#தி# த#தி நட#த$. 
 
சிறி$ ெதாைல ெச�. தி��பி� பா�#த$. 
 
கிழவ� �றைட வி�� ெகா3"�+தா�. 
 
ேம7� நட+த$. த#தி#த#தி� ெச�ற$: கிழவ� க34��# ெத�படாத ெதாைல= 
ெச�.விட$. 
 
ஒ� ேதாட#$��� Pைழ+த$. 
 
'அ�பா வி�தைலயாகி விேடா�’ எ�. தைல நிமி�+த$. 
 
ஒ� Iைன அைதேய உ-.� பா�#த$. பயமாC இ�+த$. 
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சி�� ��வி 8-.�  -.� பா�#த$. சிறி$ ெதாைலவி! ஒ� கிண. இ�+த$.  
அத-�� ப�க#தி! ஒ� �ட� கவிA+$ கிட +த$. 
 
செட�. த#தி# த#தி� ெச�. அ+த� �ட#தி-�� Pைழ+$ ெகா3ட$. 
 
Iைன பாC+$ வ+த$. அ$ பி"�பத-�  � ��வி �ட#தி-�� Pைழ+$விட$. 
 
Iைன �ட#ைத உ�"விட$. ��வி ெவளியி! வரவி!ைல. 
 
ெந�ேநர� உ�" உ�"� பா�#$ வி� அ7#$� ேபாC� Iைன ெச�. 
விட$. 
 
�ட#தி� வாC�ப�தி�� வ+$ ெவளிேய எ"� பா�#த$. நா�� 'ற � தைல 
ைய# தி��பி� பா�#த$. ெதாைல Hர� வைர <�+$ பா�#த$. Iைன அ+த# 
ேதாட#ைத விேட ேபாCவிட$ எ�. உ.தி� ப�#தி� ெகா3ட பிற� 
ெவளிேய வ+த$. 
 
ப�பாவி� கிழவ� பற�க  "யாம! ெசC$ விடாேன எ�. தி"� ெகா3ேட 
த#தி# த#தி நட+$ ெச�ற$. யா�� த�ைன# ெதாடரவி!ைல எ�. ஒMெவா� 
தடைவ9� 8-றி� 8-றி� பா�#$� ெகா3� இராய'ர� கட-கைர�� வ+த$. 
 
கட-கைரேயாரமாக ஒ� மா+ேதா�' இ��கிற$. அத-�� Pைழ+$விடா!, த� 
இன#ேதா� ேச�+$ விடலா� எ�ற நிைன�ேபா� அ$ ெச�ற$. 
 
எ�ப"ேயா மா+ேதா�'��� Pைழ+$ விட$. அ1ேக அத� ந3ப�களான பல 
சி����விக� பற+$வ+$ அைத வர ேவ-றன. 
 
“க3ணா, இMவள= நா� எ1ேக ேபாயி�+தாC?” எ�. அைவ ேகடன. 
 
த� வரலா-ைற அ$ <றிய$: 
 
எ!லா� ��விக,� அத-காக இர�க� படன. 
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அ$ பற�க  "யாததா!, அத-�# தைரைய ஒ"னா- ேபா! இ�+த ஒ� ெச"யி�  
கிைளயி! <�க"� ெகா�#தன. 
 
ெச"யி� வா$கைள� ப-றி� ெகா3ேட அ$ ெம!ல ேமேலறி� <��� ெச�. 
வி��. இரெவ!லா� <"! அைமதியாக# H1��. பகெல!லா� ேதா� பி-�� 
அ1�� இ1�� நட+$ 8-.�.கீேழ கிட��� ஏதாவ$ உண=� ெபா��கைள� 
ெகா#தி# தி�D� ம-ற ��விகேளா�ஊ�� கைதகைள� ேபசி� ெகா3"����. 
அத� ெபா)$ இ�பமாக� கழி+த$. 
 
அ$ வி�தைலயாகி ஒ� மாத� இ����. ஒ� நா� மா+ேதா�பி� ந�வி! பல சி�� 
��விக� <" இைர ெகா#தி� ெகா3"�+தன. 
 
அ�ேபா$ அ1ேக ஒ� ந!ல பா�' தைரயி! ஊ�+$ வ+த$. 
 
அைத� க3ட=ட� எ!லா� சி� க,� பற+$ ெச�. மர�கிைளகளி! 
உகா�+$ ெகா3டன. இ+த� சி� ம�� தைரயி! நி�ற$. 
 
பா�' அைத ேநா�கி நக�+த$. அ$ த#தி# த#தி ஓ"ய$. 
 
மர�கிைளயி! இ�+த சி�க� ”பற, பற” எ�. க#தின. 
 
இ+த� சி� பற�க  ய�ற$. அத-�� பற�க வ+$ விட$. 
 
விய�'ட� அ$ இற�ைக விாி#$� பற+த$. மர�கிைள ெயா�றி! ேபாC அம�+$ 
ெகா3ட$. 
 
அ+த ஒ� மாத கால#தி! ெவ" விட அத� இற�ைக வள�+$வி"�+த$. 
இைதயறியாத அ+த� சி� த�னா! பற�க  "யாெத�. நிைன#$� 
ெகா3"�+த$. 
 
பா�'��� பய+$ பற�க  ய�றேபா$ அ$ உ3ைமயிேலேய பற+$ விட$. 
 
“என��� பற�க வ+$ விட$” எ�. அ$ <��ர! இட$. 
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இனிேம! அ$ யா���� பய�பட# ேதைவயி!ைல; ஏதாவ$ ஆப#$ எ�றா! 
அதனா! உடேன பற�க  "9�; மர#தி� ேம! ஏறி� ெகா�ள  "9�. 
 
ந�றாக� பற�க  "+த பிற� ஒ� நா� அ+த� சி�� ��வி இராய'ர� மாதா 
ேகாயி! ப�க� பற+$ ெச�ற$. அ+த ேவ�ப மர#தி� அ�கி! ெச�ற$. 
 
அ1ேக கிழவ� ேசாதிட� பா�#$� ெகா3"�+தா�. அத� <"! ேவெறா� 
சி�� ��வியி�+த$. அ$ ேசாதிட அைடைய� ெகா#தி எ�#$� ெகா�#த$. 
கிழவ� ப"#$� கா" இ�ப#ைத#$ கா8 வா1கி� ெகா3 "�+தா� 
 
இ+த� காசிைய� க3ட$� அ+த� சி�� ��வி�� அ)ைக அ)ைகயாக வ+த$. 
 
இMவள= நா,� அ$ தன�காக ம �ேம அ)த$. இ�ேபா$ அ$ த� 
இன#$�காக அ)த$. 
 
மா+ேதா�'��� தி��பி வ+$ ம-ற சி�� ��விகளிட� இைத�ப-றி� ெசா!5 
வ�+திய$. ம-ற ��விக,� வ�#த�படன. 
 
ஆனா!,ந�மா! எ�ன ெசCய  "9�? எ�. ெசா!5 வி� அைவ த#த� 
ேவைலைய� பா��க� ெச�. விடன. 
 
ஆனா! அ+த� சி�� ��வி�� இேத கவைலயாக இ�+த$. 
 
உாிைமேயா� வாழ� பிற+த ��விக� இ�ப" அ"ைம�ப�வ$ எ�ப$ அதனா! 
ெபா.�க  "யாத $யரமாC இ�+த$. இேத வ�#த#தி! அ$ நா,��நா� உட! 
ெம5+$ வ+த$. அத� ந3ப�களான ம-ற சி��க� எMவளேவா ெசா!59� 
அத� மன� கவைல மாறவி!ைல. 
 
ஒ�நா� கட-கைரயி! ஒ� சி. ெப3, ேத1காC மா1காC 83ட! ெபாடல#ைத� 
ைகதவறி� ேபா� விடா�. ம3ணி! வி)+தைத எ��க ேவ3டா� எ�. அத� 
ெப-ேறா� அத-� ேவ. ெபாடல� வா1கி� ெகா�#தா�க�. அவ�க� அ+த 
இட#ைத வி� அக�றபி� சி�� ��விக� அ+த� 83ட!கைள� ெகா#தி#  
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தி�றன. 
 
கவைலேயா� இ�+த அ+த� சி�� ��வி ஒ�.� தி�ன� பி"�காம! ெதாைல 
வி! நி�.ெகா3"�+த$.அ+த�ெபாடல� க"யி�+த தா� கா-றி! பற+$ 
வ+த$. அ+த# தா� கவைலேயா� நி�ற சி�� ��வியி�  � பற+$ ெச�. 
வி)+த$. 
 
சி����வி அ+த# தாைள உ-. ேநா�கிய$. அ+த# தாளி! ெகாைட எ)#தி! 
ஒ� ெசCதி ெவளியாகியி�+த$. 
 
சி�� ��வி அைத� ப"#த$. 
 
“ேந-.� <"ய சடம�ற� <ட#தி! பல 'திய சட1க� நிைறேவறின. 
அவ-றி! சிற�பான ஒ�., ேசாதிட� ெசா!வ$ �-ற� எ�ற சடமா��. இ+த� 
சட#தி� ப" ேசாதிட� பா���� Nட�பழ�க� ஒழி+$ வி�� எ�பதி! 
ஐயமி!ைல.” 
 
இ+த� ெசCதிைய� ப"#த சி�� ��வி�� ஏ-பட மகிA�சி�� அளேவ யி!ைல. 
அத�  க#தி! '$� ெபா5= ஏ-பட$. இற�ைககளி! '$#ெத�' ஏ-ப ட$. 
எ3ண#தி! 'திய களி ெவ�ள� ெபா1கிய$. 
 
அ�.  த! அ$ ந�றாக� சா�பிட$. ”அர8 வாAக! சடம�ற� வாAக!” எ�. 
அ$ வாA#திய$. 
------------------- 

3. 3. 3. 3. ேதவைத�� சி����	விக��ேதவைத�� சி����	விக��ேதவைத�� சி����	விக��ேதவைத�� சி����	விக��    
 
தி�வ!5�ேகணி பாரதி சாைலயி! ஓ� அரச மர� இ��கிற$. அ+த அரச மர#தி� 
அ"யி! ஒ� பி�ைளயா� இ��கிற$. அ+த அரச மர#தி� கிைள ஒ�றி! இர3� 
சி����விக� வாA+$ வ+தன. 
 
அ+த இர3� சி�� ��விக,� எ�.� இைணபிாியாம! இ�+தன. 
 
ஒ�. ஆ3. இ�ெனா�. ெப3. இர3�� எ1� ெச�றா7� ஒ�றாக#தா�  
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ெச!7�. எ$ கிைட#தா7� ஒ�றாக#தா� தி�D�. எ�ன ெசCதா7� 
ஒ�றாக#தா� ெசC9�. 
 
பாரதி சாைலயி! நட+$ ெச!7�ேபா$ வான#ைத நிமி�+$ பா�#தா! ேமேல 
அ+த� சி�� ��விக� இர3�� ஒ�றாக� பற+$ ெச!வைத� பா��கலா�. 
 
சாைலயி� ஓர#தி! நி�. பா��க ேவ3��. ந�வி! நி�. பா�#தா! பா�� 
கிறவ�க� ேம! ேப�+$ ஏறிவி��. 
 
நா�ேதா.� அைவ கட-கைர��� ெச�. வ��. கட-கைரயி! அவ-றி-� 
நிைறய# தீனி கிைட�பதா!, மாைலயி! அ1� ேபாC வி��. கட-கைரயி! <�� 
ம�க� ெகாறி��� ேபா$ தவறிவி)� தி� ப3ட1க� ந�சி����விக,��# 
தீனி� ெபா��க�. 
 
ஒ� நா� அ+த� சி�� ��விக� இர3�� கட-கைரயி! தீனி ெபா.�கி# தி�. 
வி�# த1க� <���# தி��பி� ெகா3"�+தன. அ�ேபா$ அவ-றி� எதிாி! 
ஓ� அழகான ெப3 வ+$ ெகா3"�+தா�. அவ� நீல� ேசைல அணி+தி�+ தா�. 
அவ,ைடய <+த! கா-றி! விாி+$ ஆ"� ெகா3"�+த$. அவ� க3களி! 
அ�� ஒளி ேதா�றிய$. 
 
சிாி#த  க#ேதா� அ�' வ"வமாக வ+$ ெகா3"�+த அ+த�ெப3மணிைய� 
க3ட சி�� ��விக� அவ� எதிாி! பற+$ வ+தன. அவ� த� இ� ைககைள9� 
நீ"னா�. சி�� ��விக� இர3�� அவ,ைடய இர3� உ�ள1ைககளி7� 
ேபாC உகா�+தன. 
 
இர3� சி�� ��விக,��� அ+த� ெப3மணி அ�'  #த� ெகா�#தா�. 
 
"�ழ+ைதகேள உ1க,�� எ�� ேவ3��?” எ�. ேகடா� அ+த� ெப3 மணி. 
 
”அ�மா தா1க� யா�?” எ�. ஆ3 ��வி ேகட$. 
 
”�ழ+ைதகேள, நா�தா� கட! ேதவைத. உ1க,�� எ�ன ேவ3��, ேக,1க� 
நா� த�கிேற�” எ�றா� அ+த� ெப3மணி. 
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சி�� ��விக� அவைள நிமி�+$ பா�#தன. 
 
"தாேய! எ1க,�� எ+த� �ைற9� இ!ைல நா1க� மனநிைறேவா� இ��கிேறா�. 
த1களிட� எ�ன ேகபெத�ேற ெதாியவி!ைல" எ�. <றின. 
 
"ந!ல �ழ+ைதக�! இ�+தா7� நா� உ1க,�� ஒ� ந!ல ெமாழி ெசா!7 கிேற�. 
அைத� ேக� நட1க�. உ1க� வாA= எ�.� பயD�ளதாக இ����. அதனா! 
மி�க மகிA�சிைய� கா3R�க�” எ�. <றினா� கட! ேதவைத. 
 
'ெசா!71க� அ�மா!' எ�. இர3� சி�� ��விக,� பணிேவா� ேகடன. 
 
"�ழ+ைதகேள, எ!லாாிட � அ�' ெச7#$1க�. ந!லவ�க,�� உதவி 
ெசC91க�” எ�. <றினா� கட! ேதவைத. 
 
‘அ�ப"ேய ெசCகிேறா� அ�மா! உ1கைள ம.ப" எ1ேக பா��கலா�?’ எ�. 
சி�� ��விக� ேகடன. 
 
'�ழ+ைதகேள,நீ1க� எ�ைன� பா��க ேவ3�� எ�. நிைன#தா!, 
கட-கைர��� பற+$ வா�1க�. கைரேயார#தி! நி�. ெகா3� 'அ�மா' எ�. 
அைழ#தா! நா� ஓேடா" வ�ேவ�’ எ�. <றினா� கட! ேதவைத. ��விக� 
ேதவைதயிட�, ேபாC வ�கிேறா� எ�. ெசா!5� ெகா3� த1க� <���# 
தி��பின. 
 
அ+த� சி����விக� இர3�� H�க� வ��வைர ேதவைதைய� ப-றிேய ேபசி� 
ெகா3"�+தன. அவ,ைடய அழைக� ப-றி9�, இனிய ெமாழிகைள� ப-றி9�, 
அ�பான பா�ைவைய� ப-றி9�, அவ� ெசா�ன ந!ல க�#ைத� ப-றி9� 
ேபசி�ெகா3ேட H1கின. 
 
H�க#தி! <ட அ+த அழகான ேதவைத ேநாி! வ+$ அவ-ேறா� அ�பாக� ேபசி� 
ெகா3"��ப$ ேபா! கன= க3டன. அ+த ந!ல ேதவைதயி� ந'� கிைட#த$  
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ப-றி அைவ மகிA�சியைட+தன. 
 
ஒ� நா� இர3� சி�� ��விக,� கட-கைரயி! தீனி ெபா.�கி# தி�. 
ெகா3"�+தன. தீLெர�. மைழ ெபCய# ெதாட1கிய$. உடேன, கட-கைரயி! 
கா-. வா1க வ+தி�+த அைனவ�� எ)+$ ஓ"ன�. 
 
சாைல�� வ+$ ேப�+$களி! ஏற� கா#தி�+தன�. சிறி$ேநர#தி! ஒ� ேப�+$ 
வ+$ நி�ற$. ம�க�  " ேமாதி�ெகா3� ேப�+தி! ஏற  ய�றன�. 
 
ேப�+தி! ஏறி� ெகா3"�+த ஒ� சி.மியி� க)#தி! இ�+த ச1கி5ைய 
<ட#தி! கல+தி�+த ஒ� தி�ட� அ.#$� ெகா3� ஓ"னா�. 
 
"ஐேயா, ச1கி5 ச1கி5' எ�. அ+த� சி.மி கதறினா�. உடேன ேப�+$ நி�ற$. 
ேப�+தி! ப"�க"! நி�ற பல� தி�டைன விர"� ெகா3� ஓ"ன�. தி�ட� 
மிகேவக மாக ஓ"னா�. யாரா7� பி"�க  "யா$ ேபா! இ�+த$. 
 
மைழ# Hற! நி�.விட$.தி�டைன# $ர#தியவ�களி! சில� அ1க1ேக கா! 
ஒC+$ நி�. விடன�. ஐ+$ ேப� ம�� எ�ப"யாவ$ பி"�பெத�ற உ.தியி! 
ஒ"� ெகா3"�+தன�. 
 
மைழ நி�ற$� சி�� ��விக� பற+தன. ஒ"� ெகா3"���� தி�ட� மீ$ 
பாC+தன. அவ�  க#தி� மீ$ பாC+$ பாC+$ ெகா#தின. அவ� ஒட  "யாம! 
த�மாறினா�. அ�ேபா$ பி�னா! விர"� ெகா3� வ+தவ�க� ெந�1கி வ+$ 
அவைன� பி"#$ விடன�. 
 
தி�ட� பி"படைத� க3� ம-றவ�க,� ஓ" வ+தன�. <ட� <"விட$. 
எ!ேலா�� தி�டைன உைத#$ அவ� அ.#$ வ+த த1க� ச1கி5ைய அ+த� 
சி.மி��# தி��பி� ெகா�#தன�. 
 
சி�� ��விக� மகிA�சி9ட� த1க�. <���# தி��பின. 
 
‘இ�. நா� அ+த� சி.மி�� உதவி ெசCேதா�. இ$ ெதாி+தா! கட! ேதவைத 
மி�+த மகிA�சியைடவா�' எ�. அைவ ேபசி� ெகா3டன. 
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ம.நா� வழ�க� ேபா! அைவ கட- கைர��� ெச�றன. தீனி ெபா.�கி# தி�. 
ெகா3"�+தன. 
 
அ�ேபா$ அவ-றி� மீ$ ஒ� வைல வ+$வி)+த$. எதி�பாராத இ+த ஆப#ைத� 
க3� அைவ தி���-றன. வைலைய இ)#$� 8��கி� ெகா3"�+த மனி தைன# 
தி��பி� பா�#தன. 
 
 த! நா� ச1கி5 தி�" அக�ப� அ" வா1கிய தி�ட� தா� அவ�. 
 
‘எ�ைன� கா"� ெகா�#தீ�களா? இ�. பா�1க�. உ1கைள எ� Iைன�� 
 
வி�+$ ைவ�கிேற�! “ எ�. ப!ைல� க"#$�ெகாணேட ேபசினா� அ+த 
மனித�. 
 
சி�� ��விக,�� எ�ன ெசCவெத�ேற 'ாியவி!ைல. அ+த� ெகா"ய 
தி�டனமி�+$ எ�ப"# த�பி� பிைழ�பெத�.� 'ாியவி!ைல. 
 
ஒ�ைற ெயா�. பா�#$ விழி#தன. 
 
கட-கைற ஓர#தி! ஒ� �"ைசைய ேநா�கி அ+த மனித� விைர+தா�. அ+த� 
�"ைசயி�  �ேன ஒ�  ர�� Iைன உகா�+தி�+#$. 
 
தி�ட� ைகயி! இ�+த வைல��� சி�� ��விகைள� பா�#த=ட� அ+த� Iைன 
உடேன க"#$# தி�ன� பாC+$ வ+#$. 
 
“Iைன� க3ணா! ெகா;ச� ெபா.ைமயாயி�. வைலையவி� எ�#$ வி�கிேற�. 
பிற� நீ லப� ெக�. பி"#$� ெகா�ளலா�” எ�. <றி� சி�� ��வி ஒ�ைற 
ெவளியி! எ�#தா� தி�ட�. 
 
Iைன அைத� ெகௗவி� பி"�க� பாC+த$. 
வைல��� இ�+த ம-ெறா� சி�� ��வி 'அ�மா...' எ�. கதறிய$. 
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அMவள= தா� Iைனயி� தைலயி! ஓ� அ" வி)+த$. அ+த# தி�ட� தைலயி! 
ஓ� அ" வி)+த$. அ+த# தி�டD� Iைன9� மய1கி வி)+தா�க�. 
 
வைல��� இ�+த சி�� ��விைய ஒ� ெப3ணி� அழகான ைக ெவளியி! 
எ�#$ விட$. 
 
'அ�'� �ழ+ைதகேள நீ1க� பற+$ ெச!71க�' எ�. அ+த� சி�� ��விகைள 
இர3� ைகக� H�கி வாைன ேநா�கி Jசின. 
 
சி�� ��விக� பற+$ ெகா3ேட கீேழ ேநா�கின. கட! ேதவைத கனிவான 
 க#ேதா� அவ-ைற� பா�#$� ைக Jசி� ெகா3"�+தா�. 
 
'அ�மா கா�பா-றினா�; கடல�மா கா�பா-றினா�’ எ�. பா"� ெகா3ேட அைவ 
த1க� அரசமர#$� <���� பற+$ ெச�றன. 
 
ம-ற ��விகளிட� தா1க� பட பாைட எ�#$� <றின. அ+த  ர�# 
தி�டனி� அர�க# தன#ைத� ப-றி9�, கடல�மாவி� அ�' உதவிைய� ப-றி9� 
அைவ விாிவாக எ�#$� <றின. 
 
அ+த மர#தி! இ�+த ம-ற ��விக,� ெக!லா� கடல�மாைவ� பா��க ேவ3�� 
ேபா5�+த$. 
 
‘எ1க,�ெக!லா� கடல�மாைவ� கா�J�களா? எ�. அைவ ஆவேலா� 
ேகடன. 
 
'உ.தியாக கடல�மா மிக அ�'�ளவ� ந� எ!லாைர9� ஒ�றாக� பா�#தா! மிக 
மகிA�சியைடவா�' எ�. அ+த� சி�ன� சி�� ��விக� <றின. 
 
ம.நாேள அரச மர#தி! இ�+தஎ!லா� ��விக,� கட-கைர��� 'ற�ப�� 
ெச�றன. 
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வான Jதியி! அைவ <டமாC�பற+$ ெச!வைத� க3ட-ம-ற மர1களி7�, J�  
களி7�, �"யி�+த சி�� ��விக� அைன#$� இவ-ைற# ெதாட�+$ பற+தன. 
 
��விக� <டமாக� பற+$ ெச!வைத� க3ட, காக1க,�, 'றா�க,�, 
ைமனா�க,�, மர1ெகா#திக,� <ட� <டமாக அவ-ைற� பி�ப-றி� பற+$ 
ெச�றன. 
 
பாரதிசாைல  )வ$� வானெவளியி! ஒேர பறைவ� <ட1களாக� 
காசியளி##$. 
 
அைத� பா�#$ ஒ� சி.வ�, 
 

கா�ைக ��வி எ1க� சாதி-ந!ல 
கட7� மைல9� எ1க� <ட� 
ேநா��� திைசெய!லா� 
நாம�றி ேவறி!ைல 
ேநா�க ேநா�க� களியாட� 
கா�ைக ��வி எ1க� சாதி 
 

எ�. பா"னா�. 
 
கட-கைர  )வ$� பறைவக� <ட� <டமாக� பற+$ ெகா3��, க#தி� 
ெகா3��, ேபசி� ெகா3�� இ�+தன. ஒேர தி�விழா மாதிாி இ�+த$. 
 
எ1ேக கடல�மா? 
 
எ1ேக கடல�மா? எ�. எ!லா� ேச�+$ ேகக# ெதாட1கின. 
 
சாைல ேயார#தி! நி�ற சில சி.வ�க� மகிA�சியாக=� ஒ-.ைமயாக=� <" வ+த 
பறைவகைள� கைல���ப"யான ஒ� ெசய! ெசCதா�க�. 
 
சாைல ஓர#தி! கிட+த க-கைள எ�#$� <"நி�ற பறைவகளி� மீ$ �றிபா�#$  
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அ"#தா�க�. இதனா! பல பறைவக� காய�படன. 
 
சி.வ�க� ேம7� ேம7� க-கைள� ெபா.�கி ய"#தா�க�. மகிA�சியாக� <" 
யி�+த பறைவ� <ட#தி� இைடயி! ேவதைன9� $�ப � பரவிய$. சில 
காக1க� அ+த� சி.வ�கைள� ெகா#$வத- காக� சாைல ேநா�கி� பற+தன. 
 
இத-கிைடேய சி�ன�சி��க� இர3�� 'அ�மா கடல�மா' எ�. க#தின. 
 
இ+த� �ர! ேகட=டேன, கடல�மா அவ-றி� க3 �ேன ேதா�றினா�. 
வான#தி! அழகாக இற�ைக விாி#$� பற+ தா�. ஒMெவா� பறைவ� 
<ட#ைத9� பா�#$ வாA#$ ெமாழிகைள� <றினா�. ேமேல அ1�� இ1�� 
பற+$ ெகா3ேட இர3� ைககளா7� நவதானிய மணிகைள எ1�� ெகா"னா�. 
 
பறைவ� <ட1க,�� ஏ-பட மகிA�சிைய இMவள= அMவள= எ�. ெசா!ல 
 "யா$. 
 
எ!லா� பறைவக,� கடல�மாைவ வண1கின. அவ� ேபாட தானிய மணி கைள# 
ேத"� ெபா.�கி# தி�றன. மகிA�சி9ட� அMவ�ேபா$ அவைள நிமி�+$ 
பா�#தன. கடல�மா எ!லா� பறைவகைள 9� வாA#தினா�. சி.வ�கைள ேநா�கி� 
பற+தா�. 
 
'சி.வ�கேள, கா�ைக ��விெய!லா� உ1க� அ�'��ாிய பறைவக�. அைவகைள 
நீ1க� ஆதாி#$ வள��க ேவ3��. க!லா! அ"�பேதா, ெதா!ைல ெகா��பேதா 
<டா$. அவ-ேறா� ேச�+$ விைளயாடலா�. $�'.#த� <டா$. உலகி! 
எ!லா�� மகிA�சியாக இ��க இ$ேவ வழி’ எ�. கடல�மா <றினா�. 
 
உடேன சி.வ�க� ’ெதாியாம! ெசC$ விேடா� தாேய. ம�னி�க ேவ3��. 
இனிேம! எ!லாாிட �அ�பாக இ��ேபா�’ எ�. <றினா�க�. 
 
கடல�மா ஒMெவா� சி.வD���  #த� ெகா�#தா�. 
 
பறைவ� <ட1க,�ெக!லா�,எ�.� பசியி!லாத அள= நிைறய தானிய மணிக�  
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கிைட��மா. அ�� ெமாழி <றினா�. 
 
அரசமர#$� சி��கைள# த� ைகயி! H�கி ைவ#$� ெகா3� அ�'  #த� 
ெகா�#தா�. 
 
மீ3�� ஒ�  ைற எ!லா� பறைவ க,��� வாA#$� <றி வி�� கடல�மா 
மைற+$ விடா�. 
 
பறைவ� �ல1க� எ!லா� கடல�மாவி� அ�ைள விய+$ மகிA+தன. 
 
அரசமர#$� சி����விக�,கடல�மா வி� ெச!ல� சி��களாக இ�+ததா!, 
எ!லா� பறைவக,� அவ-றிட� மி�+த அ�' பாராட"ன. 
-------- 

4. 4. 4. 4. சி��� �	வி� ப�டாள�சி��� �	வி� ப�டாள�சி��� �	வி� ப�டாள�சி��� �	வி� ப�டாள�    
 
பாரா3ட'ர� எ�. ஒ� ஊ� இ�+த$. அ+த ஊாி! ஒ� ம�ன� இ�+தா�. அ+த 
ம�ன��� ஒ� மக� இ�+தா�. 
 
அவ� ஒேர மக�. எனேவ பாரா3ட'ர ம�ன��� அவ� ெச!ல மக�. 
 
அ+த� ெச!ல மக� விைளயா�வத-காக ம�ன� ஒ� ேசாைலைய உ3டா�கினா�. 
 
ஊ���� ப�க#தி! உ�ள கா"! இ+த� ேசாைல யைம+த$. 
 
இதி! நிழ! த�� பழ மர1க,�, மண+ த�� I;ெச"க,�, ெகா"க,� வள��க� 
ெசCதா�. எ!லா� வள�+$ ஓ� அழகான I; ேசாைலயாக மாறிய பி�, த� மகைள 
அதாவ$ இளவரசிைய அ1ேக அைழ#$� ெச!7�  � I;ேசாைலைய� பா�#$ 
வர� 'ற�படா� ம�ன�. 
 
அவ�ைடய அைம�ச�க� நா�� ேப��, ெமCகா�பாள�� உட� ெச�றன�. 
 
அ+த� ேசாைல மிக அழகாக இ�+த$. 
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ேசாைல ய�கி! ெச!7�ேபாேத I� களி� மண� N�ைக� $ைள#த$. 
 
ம�ன� ேசாைல���ேள நட+$ ெச�றா�. 
 

க�க�க�க� 
�������� 
க�����க� 
��க�க��� 

 
எ�. ேசாைல  )வ$� சி�� ��விக� ஒ5ெய)�பி� ெகா3"�+தன. 
 
'இ$ எ�ன ஓைச?’ எ�. ேகடா� ம�ன� ச-.� சின#$டேனேய! 
 
'இ$ சி�� ��விகளி� ஒைசl எ�. ஓ� அைம�ச� பதி! அளி#தா�. 
 
"சி�� ��விக� இ1ேக எ�ன ெசCகி�றன?” எ�. ேகடா� ம�ன�. 
 
'��விக� பற+$ விைளயா�கி�றன’ எ�. அ+த அைம�ச� பதி! அளி#தா�. 
 
ம�ன���� சின� ெபா1கிவ+த$. 
 
"இளவரசிவிைளயா�வத-காக அைம#த ேசாைலயி! சி����விக� எ�ப" விைள 
யாடலா�? <�பி� காவ! Jர�கைள” எ�. ெபாாி+$ த�ளினா� ம�ன�. 
 
காவ! Jர�க� ஓேடா" வ+தன�. 
 
”மாம�ன� வாAக!” எ�. <றி வண�க� இ� நி�றன�. 
 
'இ+த� ேசாைல இளவரசி விைளயா� வத-காக அைம�க�பட$. இ1� சி�� 
��விகைள விைளயாட விட$ தவ.. இ�ேற அவ-ைற ெய!லா� இ1கி�+$  
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அ�'ற� ப�#$1க�. இ$ எ� கடைள’ எ�. ஆைணயிடா� ம�ன�. 
 
உடேன காவ! Jர�க�, சி�� ��வி கைள விரட# ெதாட1கின�. சில� 
மர1களி! ஏறி அவ-றி� <�கைள� கைல#$ விடன�. 
 
சில Jர�க� சி�� ��விகளி� ேம! க!ைல விெடறி+தன�. சில� கவ3 
வி!5னா! களிம3 உ�3ைடகைள ய"#தன�. சில� வி!ைல வைள#$ 
அ�ெபCதன�. இதி! சில சி�� ��விக� அ"ப� வி)+$ இற+தன. 
 
இ+த ேவைட நட+$ ெகா3"����ேபாேத ஒ� சி�� ��வி வான ெவளியி! 
பற+$ ெச�ற$. ேநேர ெகா!5 மைல��� ெச�ற$. அ1� ஒ� அரச மர#தி! 
J-றி�+த சி�� ��வியரசனிட� நட+த நிகA�சி கைள� <றிய$. உடேன அ+த 
சி�� ��வி அரச� பைட திர"� ெகா3� பாரா3ட'ர#தி-�� பற+$ 
ெச�ற$. பாரா3ட'ர#$ அர3மைனைய� 8-றி7� சி�� ��விகளி� 
பைடெய��'. 
 
அர3மைன ேவைல� கார�களா! ேவைல ெசCய  "ய வி!ைல. ேதாட ேவைல 
ெசCபவ�  க#தி! நா�� சி�� ��விக� ேமாதின. 
 
அவ� ேகாப#ேதா� க!ெல��க� ைகைய நீ��ேபா$ ைகயி! நா�� சி�� 
��விக� ெகா#தின. அவ� நிமி�� ேபா$ க�ன#தி! ெகா#தின. �னி9�ேபா$ 
தைலயி! ெகா#தின. 
 
இ�ப" ஒMெவா� அர3மைன ேவைல�காரைர� 8-றி7� F-.�கண�கான 
��விக� TA+$ ெகா3� ெதா!ைல ெகா�#தன. 
 
ேதாட�கார�க� ெச"க,�� நீ� ஊ-ற  "யவி!ைல. ேச"க� I�பறி�க 
 "யவி!ைல. சைமய!கார�க� அ��கைளயி! ேவைல ெசCய  "யவி!ைல. 
காவ! Jர�க� பாரா� ெகா��க  "யவி!ைல. 
 
அைம�ச�க� அர3மைன��� Pைழயேவ  "யவி!ைல. அர3மைன  )வ$� 
ஒேர <�ச7� <��ர7� அ)�ர7� நிைற+தன. அர3 மைனைய� 8-றி7� 
சி�� ��விகளி� ஆ1காரமான ேபா���ர!. 
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பாரா3ட'ர#$ ம�ன�, இ+த நிைலைய� ப-றி� ேகட=ட�, எ�ன நட�கிற$  
எ�. பா��பத-காக உ�பாிைக�� வ+தா�. 
 
உ�பாிைக# தள#தி! அரச� வரைவ எதி� பா�#$� ெகா3� ஆயிர� சி�� 
��விக� கா#தி�+தன. 
 
ம�ன� தைலைய� க3ட=ட� ஒேரய"யாக அவ� மீ$ பாய# $"#$� ெகா3� 
நி�றன. 
 
ஆனா! ம�ன�  �ேன-பாடாக இ��'� கவச� அணி+$ வ+தா�.  க#$�� 
ேநேர க3ணா" அைம+த தைல� கவச#$ட� அவ� ெவளிேய வ+தா�. 
 
உ�பாிைகயி� ேம5�+$ அர3மைன யி�  �'ற#ைத ேநா�கினா�. எ1� 
பா�#தா7� சி����விக�. இலச�கண�கான சி�� ��விக�. 
 
அரச� அ+த� சி�� ��விகளி� < ட#ைத ேநா�கி� ேபசினா�. 
 
"சி�� ��விகேள, நீ1க� ஏ� இ�ப"�<டமாக� பைடெய�#$ 
வ+தி��கிறீ�க�. உ1க,�� எ�ன �ைற? த3ணீ� கிைட�கவி!ைலயா? தானிய� 
கிைட�க வி!ைலயா? ஏ� இ�ப"� <டமாக வ+$ அர3மைனைய� TA+$ 
ெகா3"��கிறீ�க�?' எ�. பாரா3ட'ர ம�ன� ேகடா�. 
 
‘எ1க� தைலவ� வ�கிறா� சிடரச� வ�கிறா�! உ1க,�� அவ� பதி! 
ெசா!7வா�' எ�. ஐ+தா. சி�� ��விக� க#தின. அ�ேபா$ ெதாைலவி! 
வானெவளி யி! ஒ� I�ப!ல�� மித+$ வ�த$ ெதாி+த$. 
 
பாரா3ட'ர ம�ன� நிமி�+$ பா�#தா�. 
 
ெகா"களா! பி�னிய ஒ� I�ப!ல�� வானி! மித+$ வ�வ$ேபா! ேதா�றிய$. 
உ3ைமயி! அ$ வானி! தானாக மித+$ வரவி!ைல. ஐ�ப$ சி�� ��விக� 
த1க� அல�களா! ப-றி� ெகா3� ஒேர சீராக� பற+$ வ+தன. 
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சாம+தி� I�களா! ஆகிய அ+த ம;ச� ப!ல�கி! ேராஜா� Iவினா! ஒ� உய�+த 
Rட� அைம�க� ப"�+த$. அ+த� Rட#தி� மீ$ மி�+த ெப�மித#ேதா� ஒ� 
சி�� ��வி உகா�+தி�+த$. அத� சிறிய க3களி� <ாிய பா�ைவயா!, அ$ 
உலக#ைதேய அட�கியாள� <"ய ேதா-ற#ைத� ெப-றி�+த$. இலச� 
கண�கான சி�� ��விக,��# தைலவனாC இ��க <"ய அத� த�தி�� 
அ+த� பா�ைவேய சா�றாக அைம+தி�+த$. 
 
சிடரசனாகிய அ+த� சி�� ��வி ஏறி வ+த I�ப!ல�� உ�பாிைகயி� மீ$ 
வ+$ இற1கிய$. அ$ இற1கி� ெகா3 "�+த ேபாேத, 8-றி7� இ�+த சி�� 
�� விக� "சிடரச� வாAக! சிடரச� வாAக’ எ�.  ழ�க� எ)�பின. 
I�ப!ல�� உ�பாிைக# தள#தி� மீ$ இற1கிய=ட�, சிடரச� ெம!ல� கீேழ 
இற1கிய$. பாரா3ட'ர அரச� எதிாி! வ+$ நி�ற$. 
 
“ம�ன� பிராேன, வண�க�' எ�. தைல வண1கிய$. 
 
ஒ� சி�� ��வி�� எMவள= ெப�ைம எ�. மன#$��� அைத# தி"னா7�, 
அைத மைற#$� ெகா3� பாரா3ட'ர ம�ன� அைமதியாகேவ ேபசினா�. 
 
"சிடரசேன, இ$ எ!லா� எ�ன? எத-காக எ!லா� சி��கைள9� அD�பி எ� 
அர3மைனைய அ!ேலால க!ேலால� ப�#$கிறாC? 
 
“என��� உன��� எ�ன பைக?” எ�. ம�ன� ேகடா�. 
 
'ம�ன� ெப�மாேன, இ+த உலக#தி! கட=� மனித�கைள ம�� பைட�க 
வி!ைல. வில1�கைள9�, நீ� வாAவனவ- ைற9� பறைவகைள9� 
பைட#தி��கிறா�. இதி5�+$ எ�ன ெதாிகிற$?’ எ�. சிடரச� ேகட$. 
 
'ஏ, சி�� ��விேய, நீ எ�ன ப�ளி� <ட� நட#$கிறாயா? இ$ எ�ன பாட� 
நட�கிற வ��பா? எ�. ேகடா� ம�ன�. 
 
‘அரேச, நீ1க� பதிைல� ெசா!71க�. இ+த உலக� மனித�க,�� ம�� தா�  
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ெசா+தமா?” எ�. ேகட$ சி�. 
 
'இ!ைல, இ!ைல. எ!லா���� தா� ெசா+த�. உயி�க� அைன#$� வாAவத- 
காக# தா� இைறவ� இ+த உலகி! எ!லாைர9� பைட#தி��கிறா�. எ!லா�� 
வாழ� பிற+தவ�கேள? இதி! ஐயேமயி!ைல எ� றா� ம�ன�. 
 
'ம�ன� ெப�மாேன, தா1க� த1க� மக� விைளயா�வத-காக ஒ� ேசாைல 
உ�வா�கின�களா�. அதி! வா)� எ1க� சி�� ��விகைள விர"ய"�க� 
ெசா�னீ�களா�. உ1க� மக� விைளயா�� ேசாைலயி! எ1க� ��வி� �;8க� 
விைளயாட� <டாெத�. ெசா�னி�களா�. உ1க� ஆக� எ1க� 
<�கைளெய!லா� கைல#$ விடா�களா�. இத-� நீதி ேககேவ நா1க� இ1� 
<" வ+$�ேளா� எ�. சிடரச� <றிய$. 
 
பாரா3ட'ர#$ ம�ன� ஊைமயானா�. சிறி$ ேநர� கழி#$ அவ� சிடரசைன� 
பா�#$, 
 
‘நா� நீதி தவறி விேட�. ம�ன� எ�ற ஆ1கார#தா! மன+ெதளியாம! இ+த� 
கடைளைய� பிற�பி#$விேட�. 
 
"சிடரசேன, இனிேம! நா� ம�� அ!ல, எ� ஆசியி! உ�ள யா�� இMவா. 
நட+$ ெகா�ளாம! பா�#$� ெகா�கிேற�. இைறவ� பைட�பி! எ!லா 
உயி�க,� ஒ� மாதிாிதா� எ�ற உ3ைமைய நா� மற�க மாேட�. நீ9�, உ� 
��வி� �ல � எ�ைன ம�னி�க ேவ3�கிேற�. எ� அ�பி� அைடயாளமாக, 
இ�. அர3மைன� கள;சிய#தி! உ�ள தானிய1கைள உ1க,�� வாாி வழ1க 
வி��'கிேற�. எ!ேலா�� வி�+$3� மகிA�சியாக உ1க� <�க,��# தி��ப 
ேவ3�கிேற�!” எ�றா�. 
 
உடேன எ!லா� சி�க,� பாரா3ட 'ரம�ன� வாAக!” எ�. க#தின. 
 
தானிய வி�+$ உ3ட பி� த#த� <�க,�� மகிA�சிேயா�பற+$ ெச�றன. 
சிடரசD� த� I�ப!ல�கி! ஏறி�ெகா!5 மைல��# தி��பிய$. 
---------- 
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5. 5. 5. 5. ச�தி ெப�ற சி��� �	விச�தி ெப�ற சி��� �	விச�தி ெப�ற சி��� �	விச�தி ெப�ற சி��� �	வி    
 
ஒ� '!ெவளி. 
 
ப8 ஒ�. ேமC+$ ெகா3"�+த$. 
 
அ+த வழியாக ஒ� சி�� ��வி பற+$ ெச�ற$. 
 
சிறி$ ேநர� ப8வி�  $கி! உகா�+$ இைள�பாறி� ெச!லலா� எ�. சி�� 
��வி நிைன#த$. 
 
உடேன கீேழ இற1கி� ப8வி�  $கி! �+திய$. 
 
 $கி! ஏேதா �#$வ$ ேபா! உண�+த ப8 வாைல# H�கி அ"#த$. 
 
ந!ல அ"! 
 
சி�� ��வி 8�3� வி)+த$. 
 
"ஐேயா அ�பா” எ�. அலறிய$. 
 
ப8 தி��பி� பா�#த$. 
 
"நீயா, பாவ� பா��காம! அ"#$ விேட�' எ�. ெசா!5� ெகா3ேட நா�கா! 
தடவி� ெகா�#த$. 
 
சி�� ��வியி� ேம! அத� நா��� பட$�, நா�கி! இ�+த எ�சி! அத�ேம! 
ஒ"� ெகா3ட$. அதனா! அத� சிற�க� நைன+$ ஒ"� ெகா3டன. சிற�க� 
ஒ"� ெகா3டதா! சி�� ��வியா! பற�க  "யவி!ைல. 
 
சி�� ��விைய� ெகள=வத-� அ+த வழியாக� ெச�ற ஒ� Iைன பாC+$ 
வ+த$. 
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Iைனைய� பா�#த=டேன சி��� எ1கி�+$தா� பல� வ+தேதா! வி�ெட�. 
பாC+$ பற+த$. ஒ"யி�+த சிற�க� விாி+$ ெகா3டன. சி�� ��வி த�பி� 
பிைழ#த$. 
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