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ய!  "கைள ைவ#$

)வ$ எ!லா கைதக,

ைர
ேன ஒ கைத '#தக எ)திேன

ய!  "கைள ப-றிேய அைம+த$. அைத

ேபாலேவ சி விகைள ைவ#$ கைத எ)தினா! எ
உடேன எ)த# ெதாட1கிேன

. அ+த '#தக

.

னஎ

. ேதா

றிய$.

சி விக யா ெதா!ைல ெகாகாதைவ. பாக அழகானைவ. அைவ

வா! ெவ " பற ேபா$, +$ ேபா$, இைர ெகா#$ ேபா$,
நடகி

ற நாடக க34 வி+$ ச5'# தராத ந!ல ெபா)$ ேபா.

சி  விகைள பாகி

சி. பிைளக $. $. ெவ
எ

ற ேபாேத ந உள#தி! ஒ $ள! ஏ-பகிற$.
. இ+தா! சி வி ேபா! இகிறா

. ெசா!7வாக. சி  விகளி

ெசய!கைள 8ைவ#$ 8ைவ#$
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பாேவ+த பாரதிதாச

பல பாட!க எ)தி9ளா. இப"ப ட சி 
.

விகைள ைவ#$ இ1ேக ஐ+$ கைதக எ)தியிகிேற
இ+த ஐ+$ கைதக, 'திய க-பைனயி! பிற+தைவ, சி

ன; சி.வக,

உக+தைவ. ப"க 8ைவ <  பைவ, அறி= க#$கைள > பைவ.

உள#தி! 'திய எ3ண1கைள விைதபைவ. ப3ைப வளபைவ:
சி.வ சி.மிய இகைதக எ
ெவளிவ+த

அ

' பாி8க!

ய! கைதக, இ+த சி  கைதக, பட வைர+$

உதவிய ஒவிய ெத

ன

அவக, எ

அ

' கல+த ந

றி!

நாரா நாசியப

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

1. பளி ெச

ெபா ளட க

ற சி விக

2. விதைல ெப-ற சி  விக

3. ேதவைத9 சி  விக,

4. சி வி ப டாள

5. சதி ெப-ற சி  வி.

-----------

1. பளி  ெசற சி  விக

ஆAவாேப ைடயி! ேப+$ நி- இட#தி! ஓ அரசமர இகிற$. அ+த

மரகிைள ஒ

றி! <க " ெகா3 இர3 சி  விக இ+தன. அ+த

சி  விக, இர3 சி

ன சி க இ+தன. அ+த சி

இர3 அ"#த ெகா ட#தி- அளேவ இ!ைல.

ஒ சி ;8 ஒ கிைளயி! ேபாC ஒளி+$ ெகா,. இ

ெனா

ன சி க

. அைத#

ேத"ெகா3 மர#ைத 8-றி 8-றிவ. அ$ ேசா+$ ேபாC ஒ கிைளயி!

உ கார வ. அெபா)$ பா#$

அைத விர

த! ;8 வி ெட

"ெகா3 இர3டாவ$ ;8 'றப.

. பற. உடேன
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இர3 ேச+$ க#தி ெகா3 பற+ேதாவைத பா#தா! எைதேயா
விர "பி"க ேபாவைதேபா!இ.

அ+த மர#தி! இ எ!லா பறைவக, அ+த இர3 சி  ;8க,
ெச!ல சி க. அைவ விைளயாவைத பா#$ ெகா3"+தாேல ம-ற

பறைவக, ெபா)$ ேபாCவி.
இ+த சி களி

அமா சி  ஒேர ஒ ஆைச. இ+த இர3 சி கைள9

எ1காவ$ ஒ ந!ல பளி <ட#தி! ேச#$ ப"க ைவ#$ விட ேவ3
எ

நா

ப$தா

அத

ஆைச.

 எ)#$ ப"#$வி டா! அைவ ேப8 அழைக பா#$ ெகா3ேட

இகலா. இப" ஒ ஆைசைய அ+த அமா சி  மன#திD வள#$
ெகா3 இ+த$. அமாவி

ஆைச ெதாியாம! அ+த சி

இர3 விைளயா " ேலேய ஈப "+தன,

ன சி க

ஒ நா அ+த அமா சி  ஆAவா ேப ைடயி! இ+த ஆ1கில பளி
<ட#தி

பகமாக பற+$ ெச

அ+த பளி, <ட#தி

ற$. ெவைள ெவேளெர

. அழகாக இ+த

எதிாி! ஆசிாிைய ஒ#தி மயி! ேபா! நி

.

ெகா3"+தா. அவ, எதிேர F. ழ+ைதக அழகாக சீைட யணி+$

ெகா3 சி  விகைள ேபா! நி

.ெகா3"+தன. அ+த சி

ன

ழ+ைதக இர3 ைககைள9 ஒேர ேநர#தி! தைலேம! Hகி9, எதிாி!
நீ "9, பக#தி! விாி#$, னி+$, நிமி+$ உட-பயி-சி ெசC$

ெகா3"+தாக.

வாிைச வாிைசயாக அவக நி

ற$, ஒேரமாதிாியாக ைககா!கைள அைச#த$,

ஒேர வாிைசயாக# ெதாடவ3" ேபா! ஓ"ய$, Iேகால இ ட$ேபா!
வ டமாக=, வைள+$ நி
அழகழகாC இ+த$.

ற$ மர#தி

இ#த பளி <ட#தி! எப"யாவ$ த
ேவ3 எ

ேம! இ+$ பா ெபா)$

சி  ;8கைள ேச#$ விட

. அமா சி  ஆைசயாக இ+த$.
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நாேதா. அ+த அமா சி  இைரேதட பளி <ட#தி
ேபா ேபாெத!லா இ+த ஆைச உ3டா.
பளி <ட#தி! ேசபெத

றா!,

வழியாக பற+$

த5! பண க ட ேவ3; ந

ெகாைட

ெகாக ேவ3; சீைட ைதக ேவ3; இத-ெக!லா பண ேவ3ேம
அ+த சி  எ1ேக ேபா?
ஒ நா மாைல ேநர. ெத

ற! சி7 சி7 ெவ

. Jசிெகா3"+த$. கதிரவ

ெசம;ச நிற#ேதா ேம-# திைசயி! இற1கி ெகா3"+தா

. அெபா)$

அ+த பளி<ட#$# தைலைமயாசிாிைய எதிாி! உள '!ெவளியி! நட+$
ெகா3"+தா.

அமா சி  அ+த வழியாக பற+$ வ+த$. தைலைம ஆசிாிையைய

பா#த=ட

, ெம!ல கீேழ இற1கிய$. அவ நட+$ வேபா$ எதிாி!

'!ெவளியி! வ+$ நி
'அமா அமா’ எ

. ெகா3ட$.

. <பி ட$ சி .

தைலைமயாசிாிைய திபி பா#தா.
யா காணபடவி!ைல.
ம.ப"9 சி  ’அமா, அமா’ எ

. <பி ட$.

தைலைமயாசிாிைய எதிாி! பா#தா.
”அமா அமா, நா

தா

சி  வி” எ

அ"#$ ெகா3ட$ அமா சி .

. <றி படபட ெவ

. இறைகைய

தைலைம யாசிாிைய னி+$ சி ைட பா#தா. ”அமா வணக” எ

ெகா3ேட சி  வி அவ கா5! வ+$ வி)+த$.

. <றி
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இ+த சி  எத- நைம வண1கிற$? எ
”ஏ, சி வி, உன எ
”அமா, நீ1க எ

. நிைன#தா தைலைம ஆசிாிைய.

ன ேவ3?” எ

. ேக டா தைலைம ஆசிாிைய.

மீ$ கைண ைவக ேவ3. எ

;8க இர3ைட 9

த1க பளி <ட#தி! ேச#$ ெகாள ேவ3. தய= ெசC$ தா1க இைத

ம.க <டா$” எ

. அமாசி  ெக;சி ேக  ெகா3ட$.

தைலைம ஆசிாிைய, அ+த சி  மீ$ இரக ஏ-ப ட$. அதனா!, அ+த
சி , ேக  ெகா3டப" அத
ெகாள ஒ' ெகா3டா.
பளி<ட சபள , ந
“நாைள காைல ஒ

;8கைள# த

பளி <ட#தி! ேச#$

ெகாைட9 ேக கவி!ைல.

ப$ மணி உ

;8க இ ர 3ைட9 < "

ெகா3வா. மழைலய வபி! ேச#$ ெகாள ெசா!கிேற

. ஒ)1காக

பாட ப"#தா! ெதாட+$ ப"கலா. இ!லா வி டா!, பளியி5+$ நீகி

விேவ

. எசாிைக” எ

. கைமயாக ெசா!5 அDபினா.

அமாசி , ஏ-ப ட மகிAசி அளேவ இ!ைல. ஆன+தமாக சிறக"#$
பற+$ ெகா3ேட அரசமர#ைத ேநாகி ெச
அ1ேக, சி

ற$.

னசி க இர3, வழக ேபால பற+$ விைளயா"

ெகா3"+தன.

அமாைவ க3ட$, ஆைசேயா வ+$ அகி! உ கா+$ ெகா3டன.
”அமா, தி

னஎ

னமா ெகா3 வ+தாC?” எ

. ஆவலாக ேக டன.
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“இெபா)$, தீனி ஒ

. ெசா3 வரவி!ைல. ஆனா! உ1க, சீனி ேபா!

இனிபான ெசCதி ஒ

. ெகா3 வ+திகிேற

“எ

னஎ

ன?’ எ

”எ

. அமா சி  <றிய$.!

. இர3 சி க, தி#$ ெகா3 ேக டன.

“உ1கைள நாைள பளி <ட# தி! ேச#$ விட ேபாகிேற

. தைலைம

ஆசிாிைய உ1கைள ேச#$ ெகாள ஒ' ெகா3 வி டாக” எ
<றிய$.

. அமா

இ+த ெசCதிைய ேக ட$, இர3 சி க, தி#$ 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. அறிஞக

பாரா வாக. இப"ப ட வாC' அ+த சி  ;8க,

கிைட#தைத க3 அரசமர#$ பறைவகெள!லா வாA#$ <றின.
அமாசி , க="யா மட#தி

ெச

ற$.

ைதய! ெபாறியி
பா#$,

எதிாி! இ+த ஒ ைதய- கைட பற+$

ேம! ேபாC உ கா+$ ெகா3 அ+த# ைதய-கைலஞைர

"அ3ேண அ3ேண! ைதய-கார அ3ேண, எ
நாைள பளி <ட#தி- ேபாகி

சி  ;8க இர3

றன. இர3 ;8க,, இர3

சீைடக ைத#$ ெகா1க அ3ேண” எ

. ேக ட$.

ைதய-கார அத- உடேன இர3 சீைடக ைத#$ ெகா#தா. ம.நா

காைலஇர3சி  விக, அழகான அ+த சீைடகைள அணி+$ ெகா3
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பளி<ட#$ 'றப டன.
ஒைடேயா அைவ த#தி# த#தி நட+$ ெச

ற கா சி அழைக க3 அரச

மர#$ பறைவகெள!லா மகிAசி ெகா3டன.
எ!லா பறைவகளி
ேச+தன.

வாA#$கேளா அைவ பளி <ட#தி-ேபாC

மழைலய வபி! அவ-ைற உ கார ைவ#$ வி , அமா சி 

அரசமர#தி-# திபிய$. பிற இைர ேதட ெச

.த

<ட#தி! பக! உண= ெகா3 ேபாC ெகா#த$.
மாைல நா

 மணி மீ3 ெச

;8க, பளி

. <  < " ெகா3 வ+த$

வபி! இ+த பிைளக, இ+த சி விக ப"க வ+ததி5+ேத ஒேர
ெகா3டா ட. ஆசிாிைய, வராதேநர1களி! இ+த விகேளா எ!லா

ழ+ைதக, விைளயா"ன.
வர, வர பிைளகளி

கவன பாட#தி! ெச!லாம!, சி  விகேளா

விைளயாவதிேலேய கால ெச

ற$. இதனா! அ+த மாத# ேதவி! எ!லா

பிைளக, மதிெப3 ைற+$ வி ட$.

தைலைம ஆசிாிைய வபைற வ+$ அ+த வ' ஆசிாிையைய ேகாபி#$
ெகா3டா.

அ+த வ' ஆசிாிைய, “ழ+ைத களி
சி  விக தா

!” எ

மதிெப3 ைற+தத- காரண, இ+த

. <றினா.

அதனா!, தைலைம ஆசிாிைய, அமா சி ைட <பி  க3"#தா. ”அ#த
மாத  இேத மாதிாி மதிெப3 ைற+ தா!, இர3 சி  ;8கைள9
பளி <ட#ைத வி  நி.#தி விேவ

’எ

. தி டமாக ெசா!5 வி டா.
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அ

. மாைல, பளி வி # திபிய சி  ;8க, ந!ல தி 

கிைட#த$. அமா சி  மிக சின#ேதா ேபசிய$. ‘இனிேம! விைளயா ைட

ைற# $ ெகாகிேறா” எ

. அ+த சி  ;8க உ.தியளி#தன.

ஒவார கழி#$ ஒ நா தைலைம யாசிாிைய எ1ேகா ேப+தி! ேபாCவ+தா.
ேப+ைத வி  கீேழ இற1கி நட+$ ெச
விைரவாக எதிாி! நட+$ வ+தா

. திதி ெப

ைபைய பறி#$ ெகா3 ஓ"னா
”திட

”எ

திட

மிக

ைக

. தைலைம யாசிாிைய க#தினா.

விர " ெகா3 ஓ"னாக.

. ெகா3"+தவக அ+த# தி டைன

. அேபா$ அ+த# திட

திடைன ெந1கி பி"க ேபானா

க#திைய எ#$ நீ டேவ, அவ

ெகா3"+தா

ரட

., தைலைம ஆசிாிையயி

.

உடேன < ட <"ய$. ெதவி! ெச

ஒவ

றா. அேபா$, ஒ

பய+$ நி

. வி டா

. ஒ"யவக ெசCவதறியாம! நி

. திட

. வி டன.

ஒ"

ஒ

இைதெய!லா பா#$ ெகா3"+தன அ+த இள; சி க. வி ெட

பாC+தன. இர3 பற+$ ெச
அவ

அவ-றி

. திடனி

திL# தாதைல எதிக

க#தி! மாறி மாறி ெகா#தின.

"யா$ கீேழ வி)+தா

ைகயி! இ+த க#தி ந)வி ேபாC# ெதாைலவி! வி)+த$.
தய1கி நி

.

. அவ

ற < ட#தின ஓ"வ+$ திடைன பி"#$ ெகா3டன. அவைன

இ)#$ ெச

. காவ! நிைலய#தி! வி டன.

தைலைம யாசிாிையயி

பணைப மீ க ப ட$. அவாிட திபி ெகாக

ப ட$. தைலைம ஆசிாிைய அ+த இள;சி க இர3ைட9 ந

நிைன#$ ெகா3 பளி ெச

றா.

றிேயா

பளியி! ம-ற ஆசிாிையகளிட  அ+த சி க ெசCத உதவிைய எ#$
<றினா. அ

.

த! எ!லா அ+த சி கைள அ

ேபா நட#தினாக.
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ஒ நா பளி சி.மி ஒ#தி ெத வழியாக நட+$ ெச

. ெகா3"+தா.

யாேரா சில ஒ உ+தி! வ+$ இற1கினாக. அ+த சி.மிைய வழிமறி#$# Hகி

உ+தி- ேபா டாக.

அவ கதறி கதறி அ)தா; உ+$ 'றப  வி ட$.
அரச மர#தி! விைளயா" ெகா3 "+த சி க இைத பா#தன.
உடேன, வி ெட

ெகா#தின. அவ

. பற+தன. அ+த உ+$ ஒ பவைன மாறி மாறி

பய+$ உ+ைத நி.#தி வி டா

அ)$ ெகா3"+தா.

க#தி!

. உேள சி.மி கதறி கதறி

அவைள அ"#$ அவ அணி+தி+த ச1கி5, ேதா, ேமாதிர, ஆகியவ-ைற
இர3ேப கழ-றி ெகா3"+தாக.
இர3 சி க, அவக

க#ைத ெகா#தின. படபடெவ

அவக க3ணி! Hசி பறக ெசCதன. அவக சி களி

. சிறக"#$

தாதலா! ,

திணறி ெகா3" ெபா)$, சி.மி உ+தி5+$ இற1கி ஓ"வி டா.
அத-, சி.மியி

<ர! ேக  ஓ" வ+த ெபா$மக உ+தி! வ+த அ+த#

திடகைள அ"#$ உைத#$ அDபினாக.

ம.நா, பளியி! அ+த சி.மி நட+த ைத <ற எ!லா பிைளக,
சி கைள பாரா "ன.

சி க, இ$ ேபா! எ!லா ந!ல உதவிகைள அMவேபா$ ெசC$
வ+தன.

பளியி! விைளயாவைத9, .' ெசCவைத9 வி  வி டன.
அ+த மாத# ேதவி! எ!லா ழ+ைதக, நிைறய மதிெப3 வா1கினாக.
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சி  விக, நனறாக# ேத= எ)தி நிைறய மதிெப3 வா1கின.
ஒMெவா மாத  அைவ மதிெப3 அறிைக ெகா3வேபா$ மர#தி!
உள எ!லா பறைவக, கா " அமா சி  மகிAசி ெகா,.
”எ

;8கைள ெபாிய ம#$வ ஆக ேபாகிேற

ெசா!7.

சி க, அமாவி

’எ

. அ$ அ"க"

ஆைசைய நிைறேவ-. ந!ல க3மணிளாக விள1கின.

அ+த சி கைள ேபா! 8.8.பாக= பைகவ அ;சாத

Jர ளவகளாக= பாட#ைத ஒ)1காக ப" பாபாகளாக= நா
இேபா.

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

2. விதைல ெபற சி  விக

இராய'ர மாதா ேகாயி! பக#தி! சாைல ேயார#தி! ஒ ெபாிய ேவப மர
இகிற$.

அ+த ேவபமர#தி

அ"யி! ஒ கிழவ

உ கா+திகிறா

ஒ சிறிய பாC விாி#திகிற$. அ+த பாயி

வாிைசயாக சாி+$ கிடகி

. அவD எதிாி!

மீ$ சில அ ைடக வாிைச

றன. அ+த அ ைடக, எதிாி! ஒ மர <3

இகிற$. மர <3 ஒ சி  வியிகிற$.
மர <3 ஒ கத=. அ+த கதைவ# Hகினா! சி

வி ெவளிேய

வ.

”க3ணா, க3ணா, ஒ சீ ைட எ. ஐயா= ந!ல கால ெசா!7கிற ஒ சீ ைட
எ” எ

. அ+த கிழவ

கிழவ

அ+த சீ ைட எ#$ விாிகிறா

கிட அ ைடயி! ஒ

வாசிகிறா

ெசா!7கிறா

ைற# த

. சி வி வாிைசயாக சாி+$

Nகி னா! ெகா#தி இ)கிற$.

. விளக ெசா!7கிறா

.த

. அதி! பல

அச"#திகிற$.

எதிகால ந

றாக இகிற$ எ

ற
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மகிAசிேயா எதிாி! இகிறவ இப#ைத+$ கா8 ஒ

ைற ெகாகிறா.

இப" இப#ைத+$ இப#ைத+$ கா8களாக ஒ நாைள ப#$ அ!ல$
பதிைன+$ OபாC வைர வப" வகிற$. கிழவ

ப ெசல= இ$

ஓரள= ேபா$மான வப"யாC இகிற$. வாAைக அவD நிமதியாக

கழிகிற$.

ஆனா! அ+த சி  வானெவளியி! உாிைமேயா பற+$ திாி9 வாAைகைய
இழ+$ வி ட$. < ளி+$ ெவளியி! பாேபா$ த

சி க களிேபா பற+$திாி9 கா சிைய கா4கிற$. தா

ைன ேபா

ம  எMவித

உாிைம9 இ!லாம! அ"ைமயாC அ+த <  அைடப  கிடப$
அத- ெபாிய ேவதைனயாC இ+த$. கிழவ

வி , அவ
அத

ேபா ெந!மணிகைள# தி

.

<பி ேபா$ ஏதாவ$ அ ைடைய ெகா#தி எ#$ ெகாப$

ேவைலயாC இ+த$.

ஒMெவா

ந

ற

ைற இப#ைத+$ கா8 வா1 ேபா$, அ+த கிழவ

றி ெசா!7வா

. சி வியி

நிைனபதி!ைல; அவ

ந

$

கட=,

ப#ைத ப-றி அ+த கிழவD

றி பா#திரமான அ+த கட=, நிைனபதி!ைல.

த1க எதிகால#ைத# ெதாி+$ ெகா3ேபா எ+த மனிதக, நிைன#$
பாபதி!ைல.

அ+த சி வி ஒநா கட-கைர ேயார#தி! யாேரா சிதறிவி  ெச
83ட! கடைலைய ெகா#தி ெகா3"+த$. அேபா$ அ#$ட

ப#$

ற

பதிைன+$ சி  விக இ+தன. அ#தைன விக, ஆ,ெகா

, ச-.#

கடைலைய ெகா#தி# தி

. ெகா3"+தன. அேபா$ இ+த கிழவ

வியி

. வ+$ அ"#த$. அ+த சி  வி அ+த வ7வான

ெதாைலவி5+$ கவ3 Jசியிகிறா
மீ$ ெபா ெட

. கவ3 உ3ைட அ+த சி 

அ"ைய# தா1க மா டாம! தைரயி! மய1கி வி)+ த$. ம-ற சி  விக

பற+ேதா" வி டன. அ+த கிழவ

Hகி ெகா3டா

க#தாி#$ வி டா

ஓ" வ+$, மய1ேக கிட+த சி  விைய#

. J  ெகா3 ெச

. கா5! ஒ Fைல க " ச

ற$ அத

இறைககைள

ன5! க " வி டா

.

< "5+$ ெவளிேய வ+$ அ ைடைய ெகா#த பழகி ெகா#தா

. ஆ.

மாதமாக சி  வி ேவதைனேயா இ+த ேவைலைய ெசC$ வகிற$. அத
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எதி காலேம இ3 ேதா

றிய$.
. அத- 'ாியேவ இ!ைல. சில

இ+த கிழவனிடமி+$ எப"# த'வ$ எ
ைற ெவளிேய வ+த ேபா$, அ$ பறக

அதனா! பறக

"யவி!ைல.

சில சமய த#தி# த#தி ஓட
கிழவ

, “எ

ய

ய

ற$.

பிைழபி! ம3ைண ேபா  வி  ஒட பாகிறாயா?” எ

<றி பி"#$ <  ேபா வி டா
தப வழி ெதாியாம! அ+த சி
கிழவ

ற$. இறைக க#திாி#தி+ததா!

அத

.

ன சி  த#தளி#$ ெகா3"+த$.

உணசிகைள 'ாி+$ ெகாளவி!ைல. த

இ+த சி  வி Nல என ேசா. ேபாகிறா” எ
.

ெசா!7வா

.

ந3பகளிட 'கட=
. ெபைமயாக

இைத ேக  ேபா$ சி  வி அவைன வாயார# தி . ஆனா! அ$
கிழவD 'ாியா$.

ஒ நா பக! ேநர ெவயி! ெகா,#தி ெகா3"+த$. ேசாதிட பாக யா

வரவி!ைல. கிழவ

J "5+$ ெகா3 வ+த க  ேசா-ைற சாபி ,

ேவப மர#த"யி! சாC+$ H1கி ெகா3"+தா

.

கிழவ

. சி  வி த

ந

றாக ற ைட வி  ெகா3"+தா

வாAைகைய எ3ணி கவைலப  ெகா3"+த$.
ஒ சி.ைபய

ேவ3 எ
அவ

அ+த வழியாக வ+தா

. அவD ெநநாளாக ேசாதிட பாக

. ஆைச. ஆனா! கா8 கிைட யா$.

கிழவைன பா#தா

. கிழவ

அய+$ H1கி ெகா3"+தா

மர#த"ைய ேநாகி Iைனேபா! ெம$வாக நட+$ வ+தா

. சி.வ

. ஒைச படாம!
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<  கதைவ# திற+தா
ெகா#தி எ#த$. சி.வ

. சி வி ெவளியி! வ+த$. அ ைட ஒ

அ+த அ ைடைய எ#தா

ப"#$ பாபத- கிழவ
நிைன#தா

ைற

. பிாி#$ பா#தா

விழி#$ ெகா3டா! எ

ன ெசCவ$ எ

. அ ைடைய# $ாகிெகா3 ஒைச படாம! நட+$ ெச

சிறி$ ெதாைல= ெச

றபி

.

ஒ" வி டா

சி  வி மீ3 <3 ெச

.

.

றா

.

ற$.

திபி பா#த$. திற+த கத= திற+த ப" இ+த$.
கிழவ

ேதா

H1கி ெகா3"+தா

. தபி ஒட இ+த ேநரதா

றிய$. இ$ ேபா! ேவெறா ேநர கிைடகா$ எ

ச ெட

. ெவளியி! வ+த$.

பறக

ய

ற$. இறைக க#திாி#தி+ததா! பறக

ந!ல ேநர எ

. ேதா

றிய$.

.

"யவி!ைல.

ெம!ல# த#தி# த#தி நட#த$.
சிறி$ ெதாைல ெச
கிழவ

. திபி பா#த$.

ற ைட வி  ெகா3"+தா

ேம7 நட+த$. த#தி#த#தி ெச
ெச

.வி ட$.

.

ற$: கிழவ

க34# ெத

ஒ ேதா ட#$ Pைழ+த$.
'அபா விதைலயாகி வி ேடா’ எ

. தைல நிமி+த$.

ஒ Iைன அைதேய உ-. பா#த$. பயமாC இ+த$.

படாத ெதாைல=
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சி  வி 8-.

-. பா#த$. சிறி$ ெதாைலவி! ஒ கிண. இ+த$.

அத- பக#தி! ஒ ட கவிA+$ கிட +த$.
ச ெட

. த#தி# த#தி ெச

. அ+த ட#தி- Pைழ+$ ெகா3ட$.

Iைன பாC+$ வ+த$. அ$ பி"பத-

வி ட#தி- Pைழ+$வி ட$.

Iைன ட#ைத உ "வி ட$. வி ெவளியி! வரவி!ைல.
ெநேநர உ " உ " பா#$ வி  அ7#$ ேபாC Iைன ெச
வி ட$.
ட#தி

வாCபதி வ+$ ெவளிேய எ " பா#த$. நா

.

 'ற  தைல

ைய# திபி பா#த$. ெதாைல Hர வைர <+$ பா#த$. Iைன அ+த#

ேதா ட#ைத வி ேட ேபாCவி ட$ எ
ெவளிேய வ+த$.
பபாவி கிழவ

பறக

த#தி# த#தி நட+$ ெச

. உ.தி ப#தி ெகா3ட பிற

"யாம! ெசC$ வி டாேன எ

ற$. யா த

. தி " ெகா3ேட

ைன# ெதாடரவி!ைல எ

. ஒMெவா

தடைவ9 8-றி 8-றி பா#$ ெகா3 இராய'ர கட-கைர வ+த$.

கட-கைரேயாரமாக ஒ மா+ேதா' இகிற$. அத- Pைழ+$வி டா!, த

இன#ேதா ேச+$ விடலா எ

ற நிைனேபா அ$ ெச

எப"ேயா மா+ேதா' Pைழ+$ வி ட$. அ1ேக அத

சி விக பற+$வ+$ அைத வர ேவ-றன.

“க3ணா, இMவள= நா எ1ேக ேபாயி+தாC?” எ
த

வரலா-ைற அ$ <றிய$:

எ!லா விக, அத-காக இரக ப டன.

ற$.

ந3பகளான பல

. அைவ ேக டன.
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அ$ பறக

"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= ெபாகைள

ெகா#தி# தி
அத

D ம-ற விகேளாஊ கைதகைள ேபசி ெகா3".

ெபா)$ இ

பமாக கழி+த$.

அ$ விதைலயாகி ஒ மாத இ. ஒ நா மா+ேதாபி

விக <" இைர ெகா#தி ெகா3"+தன.

நவி! பல சி 

அேபா$ அ1ேக ஒ ந!ல பா' தைரயி! ஊ+$ வ+த$.
அைத க3ட=ட

எ!லா சி  க, பற+$ ெச

. மரகிைளகளி!

உ கா+$ ெகா3டன. இ+த சி  ம  தைரயி! நி

ற$.

பா' அைத ேநாகி நக+த$. அ$ த#தி# த#தி ஓ"ய$.
மரகிைளயி! இ+த சி க ”பற, பற” எ
இ+த சி  பறக
விய'ட

ெகா3ட$.

ய

. க#தின.

ற$. அத- பறக வ+$ வி ட$.

அ$ இறைக விாி#$ பற+த$. மரகிைள ெயா

அ+த ஒ மாத கால#தி! ெவ " வி ட அத

றி! ேபாC அம+$

இறைக வள+$வி "+த$.

இைதயறியாத அ+த சி  த

னா! பறக

பா' பய+$ பறக

றேபா$ அ$ உ3ைமயிேலேய பற+$ வி ட$.

ெகா3"+த$.

ய

“என பறக வ+$ வி ட$” எ

"யாெத

. நிைன#$

. அ$ <ர! இ ட$.
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இனிேம! அ$ யா பயபட# ேதைவயி!ைல; ஏதாவ$ ஆப#$ எ
அதனா! உடேன பறக
ந

றாக பறக

ேம! ஏறி ெகாள

"9.

"+த பிற ஒ நா அ+த சி  வி இராய'ர மாதா

ேகாயி! பக பற+$ ெச
அ1ேக கிழவ

"9; மர#தி

றா!

ற$. அ+த ேவப மர#தி

ேசாதிட பா#$ ெகா3"+தா

அகி! ெச

. அத

ற$.

< "! ேவெறா

சி  வியி+த$. அ$ ேசாதிட அ ைடைய ெகா#தி எ#$ ெகா#த$.

கிழவ

ப"#$ கா " இப#ைத#$ கா8 வா1கி ெகா3 "+தா

இ+த கா சிைய க3ட$ அ+த சி  வி அ)ைக அ)ைகயாக வ+த$.
இMவள= நா, அ$ தனகாக ம

இன#$காக அ)த$.

ேம அ)த$. இேபா$ அ$ த

மா+ேதா' திபி வ+$ ம-ற சி  விகளிட இைதப-றி ெசா!5
வ+திய$. ம-ற விக, வ#தப டன.
ஆனா!,நமா! எ

ன ெசCய

ேவைலைய பாக ெச

"9? எ

. வி டன.

. ெசா!5 வி  அைவ த#த

ஆனா! அ+த சி  வி இேத கவைலயாக இ+த$.
உாிைமேயா வாழ பிற+த விக இப" அ"ைமபவ$ எ
ெபா.க

"யாத $யரமாC இ+த$. இேத வ#த#தி! அ$ நா,நா உட!

ெம5+$ வ+த$. அத
அத

ப$ அதனா!

ந3பகளான ம-ற சி க எMவளேவா ெசா!59

மன கவைல மாறவி!ைல.

ஒநா கட-கைரயி! ஒ சி. ெப3, ேத1காC மா1காC 83ட! ெபா டல#ைத

ைகதவறி ேபா  வி டா. ம3ணி! வி)+தைத எக ேவ3டா எ

. அத

ெப-ேறா அத- ேவ. ெபா டல வா1கி ெகா#தாக. அவக 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
வி! நி

. தி

ன பி"காம! ெதாைல

.ெகா3"+த$.அ+தெபா டல க "யி+த தா கா-றி! பற+$

வ+த$. அ+த# தா கவைலேயா நி

வி)+த$.

ற சி  வியி

பற+$ ெச

.

சி வி அ+த# தாைள உ-. ேநாகிய$. அ+த# தாளி! ெகா ைட எ)#தி!

ஒ ெசCதி ெவளியாகியி+த$.
சி  வி அைத ப"#த$.
“ேந-. <"ய ச டம

ற < ட#தி! பல 'திய ச ட1க நிைறேவறின.

அவ-றி! சிறபான ஒ

., ேசாதிட ெசா!வ$ -ற எ

ச ட#தி

ற ச டமா. இ+த

ப" ேசாதிட பா Nடபழக ஒழி+$ வி எ

ஐயமி!ைல.”

பதி!

இ+த ெசCதிைய ப"#த சி  வி ஏ-ப ட மகிAசி அளேவ யி!ைல.
அத

க#தி! '$ ெபா5= ஏ-ப ட$. இறைககளி! '$#ெத

எ3ண#தி! 'திய களி ெவள ெபா1கிய$.
அ

.

த! அ$ ந

அ$ வாA#திய$.

றாக சாபி ட$. ”அர8 வாAக! ச டம

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

' ஏ-ப

ட$.

ற வாAக!” எ

3. ேதவைத சி  விக

திவ!5ேகணி பாரதி சாைலயி! ஓ அரச மர இகிற$. அ+த அரச மர#தி

அ"யி! ஒ பிைளயா இகிற$. அ+த அரச மர#தி

சி விக வாA+$ வ+தன.

அ+த இர3 சி  விக, எ
ஒ

. ஆ3. இ

.

ெனா

கிைள ஒ

றி! இர3

. இைணபிாியாம! இ+தன.

. ெப3. இர3 எ1 ெச

றா7 ஒ

றாக#தா
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ெச!7. எ$ கிைட#தா7 ஒ
ஒ

றாக#தா

ெசC9.

றாக#தா

தி

D. எ

ன ெசCதா7

பாரதி சாைலயி! நட+$ ெச!7ேபா$ வான#ைத நிமி+$ பா#தா! ேமேல

அ+த சி  விக இர3 ஒ
சாைலயி

ஓர#தி! நி

றாக பற+$ ெச!வைத பாகலா.

. பாக ேவ3. நவி! நி

கிறவக ேம! ேப+$ ஏறிவி.

நாேதா. அைவ கட-கைர ெச

. பா#தா! பா

. வ. கட-கைரயி! அவ-றி-

நிைறய# தீனி கிைடபதா!, மாைலயி! அ1 ேபாC வி. கட-கைரயி! <

மக ெகாறி ேபா$ தவறிவி) தி
தீனி ெபாக.

ப3ட1க நசி விக,#

ஒ நா அ+த சி  விக இர3 கட-கைரயி! தீனி ெபா.கி# தி
வி # த1க < # திபி ெகா3"+தன. அேபா$ 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
சிாி#த

றிய$.

க#ேதா அ

' வ"வமாக வ+$ ெகா3"+த அ+தெப3மணிைய

க3ட சி  விக அவ எதிாி! பற+$ வ+தன. அவ த

இ ைககைள9

நீ "னா. சி  விக இர3 அவ,ைடய இர3 உள1ைககளி7

ேபாC உ கா+தன.

இர3 சி  விக, அ+த ெப3மணி அ
"ழ+ைதகேள உ1க, எ
”அமா தா1க யா?” எ
”ழ+ைதகேள, நா
நா

தகிேற

”எ

தா

ேவ3?” எ

'

#த ெகா#தா.

. ேக டா அ+த ெப3 மணி.

. ஆ3 வி ேக ட$.
கட! ேதவைத. உ1க, எ

றா அ+த ெப3மணி.

ன ேவ3, ேக,1க
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சி  விக அவைள நிமி+$ பா#தன.
"தாேய! எ1க, எ+த ைற9 இ!ைல நா1க மனநிைறேவா இகிேறா.
த1களிட எ

ன ேக பெத

ேற ெதாியவி!ைல" எ

"ந!ல ழ+ைதக! இ+தா7 நா

உ1க, ஒ ந!ல ெமாழி ெசா!7 கிேற

அைத ேக  நட1க. உ1க வாA= எ

மிக மகிAசிைய கா3Rக” எ
'ெசா!71க அமா!' எ

. பயDளதாக இ. அதனா!

. <றினா கட! ேதவைத.

' ெச7#$1க. ந!லவக, உதவி

. <றினா கட! ேதவைத.

‘அப"ேய ெசCகிேறா அமா! உ1கைள ம.ப" எ1ேக பாகலா?’ எ

சி  விக ேக டன.
'ழ+ைதகேள,நீ1க எ

ைன பாக ேவ3 எ

கட-கைர பற+$ வா1க. கைரேயார#தி! நி
அைழ#தா! நா

.

. இர3 சி  விக, பணிேவா ேக டன.

"ழ+ைதகேள, எ!லாாிட  அ
ெசC91க” எ

. <றின.

ஓேடா" வேவ

ேதவைதயிட, ேபாC வகிேறா எ

திபின.

’எ

.

. நிைன#தா!,

. ெகா3 'அமா' எ

.

. <றினா கட! ேதவைத. விக

. ெசா!5 ெகா3 த1க < #

அ+த சி விக இர3 Hக வவைர ேதவைதைய ப-றிேய ேபசி
ெகா3"+தன. அவ,ைடய அழைக ப-றி9, இனிய ெமாழிகைள ப-றி9,
அ

பான பாைவைய ப-றி9, அவ ெசா

ேபசிெகா3ேட H1கின.

ன ந!ல க#ைத ப-றி9

Hக#தி! <ட அ+த அழகான ேதவைத ேநாி! வ+$ அவ-ேறா அ
ெகா3"ப$ ேபா! கன= க3டன. அ+த ந!ல ேதவைதயி

பாக ேபசி

ந ' கிைட#த$
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ப-றி அைவ மகிAசியைட+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$. மக

" ேமாதிெகா3 ேப+தி! ஏற

ேப+தி! ஏறி ெகா3"+த ஒ சி.மியி
< ட#தி! கல+தி+த ஒ திட
"ஐேயா, ச1கி5 ச1கி5' எ
ேப+தி! ப"க "! நி

மிகேவக மாக ஓ"னா
மைழ# Hற! நி

ஒC+$ நி

ய

க)#தி! இ+த ச1கி5ைய

அ.#$ ெகா3 ஓ"னா

. யாரா7 பி"க

"யா$ ேபா! இ+த$.

.வி ட$.திடைன# $ர#தியவகளி! சில அ1க1ேக கா!

க#தி

மீ$ பாC+$ பாC+$ ெகா#தின. அவ

. அேபா$ பி

அவைன பி"#$ வி டன.

ஒட

மீ$

"யாம!

னா! விர " ெகா3 வ+தவக ெந1கி வ+$

பி"ப டைத க3 ம-றவக, ஓ" வ+தன. < ட <"வி ட$.

எ!ேலா திடைன உைத#$ அவ
சி.மி# திபி ெகா#தன.
சி  விக மகிAசி9ட
‘இ

ற உ.தியி!

ற$ சி  விக பற+தன. ஒ" ெகா3" திட

தமாறினா

ற$.

ற பல திடைன விர " ெகா3 ஓ"ன. திட

. வி டன. ஐ+$ ேப ம  எப"யாவ$ பி"பெத

பாC+தன. அவ

திட

.

. அ+த சி.மி கதறினா. உடேன ேப+$ நி

ஒ" ெகா3"+தன.
மைழ நி

றன.

அ.#$ வ+த த1க ச1கி5ைய அ+த

த1க. < # திபின.

. நா அ+த சி.மி உதவி ெசCேதா. இ$ ெதாி+தா! கட! ேதவைத

மி+த மகிAசியைடவா' எ

. அைவ ேபசி ெகா3டன.
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ம.நா வழக ேபா! அைவ கட- கைர ெச

ெகா3"+தன.

அேபா$ அவ-றி

றன. தீனி ெபா.கி# தி

.

மீ$ ஒ வைல வ+$வி)+த$. எதிபாராத இ+த ஆப#ைத

க3 அைவ தி-றன. வைலைய இ)#$ 8கி ெகா3"+த மனி தைன#

திபி பா#தன.

த! நா ச1கி5 தி" அகப  அ" வா1கிய திட
‘எ

ைன கா " ெகா#தீகளா? இ

வி+$ ைவகிேற
மனித

.

!“எ

சி  விக, எ

ைற ெயா

திட

Iைன

. ப!ைல க"#$ெகாணேட ேபசினா

ன ெசCவெத

அ+த

ேற 'ாியவி!ைல. அ+த ெகா"ய
. 'ாியவி!ைல.

. பா#$ விழி#தன.

கட-கைற ஓர#தி! ஒ "ைசைய ேநாகி அ+த மனித

"ைசயி

.

அவ

. பா1க. உ1கைள எ

திடனமி+$ எப"# தபி பிைழபெத
ஒ

தா

ேன ஒ

விைர+தா

ர  Iைன உ கா+தி+#$.

. அ+த

ைகயி! இ+த வைல சி  விகைள பா#த=ட

உடேன க"#$# தி

ன பாC+$ வ+#$.

அ+த Iைன

“Iைன க3ணா! ெகா;ச ெபா.ைமயாயி. வைலையவி  எ#$ விகிேற
பிற நீ லப ெக

ெவளியி! எ#தா

. பி"#$ ெகாளலா” எ
திட

.

Iைன அைத ெகௗவி பி"க பாC+த$.

. <றி சி  வி ஒ

வைல இ+த ம-ெறா சி  வி 'அமா...' எ

. கதறிய$.

ைற

.
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அMவள= தா

Iைனயி

தைலயி! ஓ அ" வி)+த$. அ+த# திட

ஓ அ" வி)+த$. அ+த# திடD Iைன9 மய1கி வி)+தாக.
வைல இ+த சி  விைய ஒ ெப3ணி
எ#$ வி ட$.
'அ

தைலயி!

அழகான ைக ெவளியி!

' ழ+ைதகேள நீ1க பற+$ ெச!71க' எ

இர3 ைகக Hகி வாைன ேநாகி Jசின.

. அ+த சி  விகைள

சி  விக பற+$ ெகா3ேட கீேழ ேநாகின. கட! ேதவைத கனிவான
க#ேதா அவ-ைற பா#$ ைக Jசி ெகா3"+தா.

'அமா காபா-றினா; கடலமா காபா-றினா’ எ

த1க அரசமர#$ <  பற+$ ெச

றன.

. பா" ெகா3ேட அைவ

ம-ற விகளிட தா1க ப ட பா ைட எ#$ <றின. அ+த

திடனி

அரக# தன#ைத ப-றி9, கடலமாவி

அைவ விாிவாக எ#$ <றின.

அ

ர #

' உதவிைய ப-றி9

அ+த மர#தி! இ+த ம-ற விக, ெக!லா கடலமாைவ பாக ேவ3
ேபா5+த$.

‘எ1க,ெக!லா கடலமாைவ கா Jகளா? எ

ேக டன.

'உ.தியாக கடலமா மிக அ
மகிAசியைடவா' எ

. அைவ ஆவேலா

'ளவ ந எ!லாைர9 ஒ

. அ+த சி

றாக பா#தா! மிக

ன சி  விக <றின.

ம.நாேள அரச மர#தி! இ+தஎ!லா விக, கட-கைர 'றப 
ெச

றன.
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வான Jதியி! அைவ < டமாCபற+$ ெ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,, 'றாக,,
ைமனாக,, மர1ெகா#திக, < ட < டமாக அவ-ைற பி

ெச

றன.

பாரதிசாைல

ப-றி பற+$

)வ$ வானெவளியி! ஒேர பறைவ < ட1களாக

கா சியளி##$.

அைத பா#$ ஒ சி.வ

,

காைக வி எ1க சாதி-ந!ல
கட7 மைல9 எ1க < ட
ேநா திைசெய!லா
நாம

றி ேவறி!ைல

ேநாக ேநாக களியா ட

காைக வி எ1க சாதி
எ

. பா"னா

கட-கைர

.

)வ$ பறைவக < ட < டமாக பற+$ ெகா3, க#தி

ெகா3, ேபசி ெகா3 இ+தன. ஒேர திவிழா மாதிாி இ+த$.
எ1ேக கடலமா?
எ1ேக கடலமா? எ

. எ!லா ேச+$ ேக க# ெதாட1கின.

சாைல ேயார#தி! நி

ற சில சி.வக மகிAசியாக= ஒ-.ைமயாக= <" வ+த

பறைவகைள கைலப"யான ஒ ெசய! ெசCதாக.
சாைல ஓர#தி! கிட+த க-கைள எ#$ <"நி

ற பறைவகளி

மீ$ றிபா#$
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அ"#தாக. இதனா! பல பறைவக காயப டன.
சி.வக ேம7 ேம7 க-கைள ெபா.கி ய"#தாக. மகிAசியாக <"

யி+த பறைவ < ட#தி

இைடயி! ேவதைன9 $

ப  பரவிய$. சில

காக1க அ+த சி.வகைள ெகா#$வத- காக சாைல ேநாகி பற+தன.
இத-கிைடேய சி

னசி க இர3 'அமா கடலமா' எ

இ+த ர! ேக ட=டேன, கடலமா அவ-றி

க3

. க#தின.

ேன ேதா

றினா.

வான#தி! அழகாக இறைக 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-ப ட மகிAசிைய இMவள= அMவள= எ
"யா$.

. ெசா!ல

எ!லா பறைவக, கடலமாைவ வண1கின. அவ ேபா ட தானிய மணி கைள#

ேத" ெபா.கி# தி

றன. மகிAசி9ட

அMவேபா$ அவைள நிமி+$

பா#தன. கடலமா எ!லா பறைவகைள 9 வாA#தினா. சி.வகைள ேநாகி
பற+தா.

'சி.வகேள, காைக விெய!லா உ1க அ

'ாிய பறைவக. அைவகைள

நீ1க ஆதாி#$ வளக ேவ3. க!லா! அ"பேதா, ெதா!ைல ெகாபேதா
<டா$. அவ-ேறா ேச+$ விைளயாடலா. $
எ!லா மகிAசியாக இக இ$ேவ வழி’ எ

'.#த <டா$. உலகி!

. கடலமா <றினா.

உடேன சி.வக ’ெதாியாம! ெசC$ வி ேடா தாேய. ம
இனிேம! எ!லாாிட அ

பாக இேபா’ எ

னிக ேவ3.

. <றினாக.

கடலமா ஒMெவா சி.வD

#த ெகா#தா.

பறைவ < ட1க,ெக!லா,எ

. பசியி!லாத அள= நிைறய தானிய மணிக
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கிைடமா. அ ெமாழி <றினா.
அரசமர#$ சி கைள# த
ெகா#தா.
மீ3 ஒ

ைகயி! Hகி ைவ#$ ெகா3 அ

'

#த

ைற எ!லா பறைவ க, வாA#$ <றி வி  கடலமா

மைற+$ வி டா.

பறைவ ல1க எ!லா கடலமாவி

அைள விய+$ மகிA+தன.

அரசமர#$ சி விக,கடலமா வி

எ!லா பறைவக, அவ-றிட மி+த அ
--------

பாரா3ட'ர எ

ம

ெச!ல சி களாக இ+ததா!,
' பாராட"ன.

4. சி  வி படாள
. ஒ ஊ இ+த$. அ+த ஊாி! ஒ ம

ன ஒ மக இ+தா.

அவ ஒேர மக. எனேவ பாரா3ட'ர ம
அ+த ெச!ல மக விைளயாவத-காக ம

ன இ+தா. அ+த

ன அவ ெச!ல மக.
ன ஒ ேசாைலைய உ3டாகினா.

ஊ பக#தி! உள கா "! இ+த ேசாைல யைம+த$.
இதி! நிழ! த பழ மர1க,, மண+ த I;ெச"க,, ெகா"க, வளக
ெசCதா. எ!லா வள+$ ஓ அழகான I; ேசாைலயாக மாறிய பி

அதாவ$ இளவரசிைய அ1ேக அைழ#$ ெச!7
வர 'றப டா ம

ன.

அவைடய அைமசக நா

மகைள

I;ேசாைலைய பா#$

 ேப, ெமCகாபாள உட

அ+த ேசாைல மிக அழகாக இ+த$.

,த

ெச

றன.
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ேசாைல யகி! ெச!7ேபாேத I களி
ம

ன ேசாைலேள நட+$ ெச

மண Nைக $ைள#த$.

றா.

கககக


கக
கக
எ

. ேசாைல

'இ$ எ

)வ$ சி  விக ஒ5ெய)பி ெகா3"+தன.

ன ஓைச?’ எ

'இ$ சி  விகளி

. ேக டா ம
ஒைசl எ

"சி  விக இ1ேக எ

. ஓ அைமச பதி! அளி#தா.

ன ெசCகி

'விக பற+$ விைளயாகி
ம

ன ச-. சின#$டேனேய!

றன’ எ

றன?” எ

. ேக டா ம

ன.

. அ+த அைமச பதி! அளி#தா.

ன சின ெபா1கிவ+த$.

"இளவரசிவிைளயாவத-காக அைம#த ேசாைலயி! சி விக எப" விைள
யாடலா? <பி காவ! Jரகைள” எ

. ெபாாி+$ தளினா ம

ன.

காவ! Jரக ஓேடா" வ+தன.
”மாம

ன வாAக!” எ

. <றி வணக இ  நி

றன.

'இ+த ேசாைல இளவரசி விைளயா வத-காக அைமகப ட$. இ1 சி 

விகைள விைளயாட வி ட$ தவ.. இ

ேற அவ-ைற ெய!லா இ1கி+$
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அ'ற ப#$1க. இ$ எ

க டைள’ எ

. ஆைணயி டா ம

ன.

உடேன காவ! Jரக, சி  வி கைள விர ட# ெதாட1கின. சில

மர1களி! ஏறி அவ-றி

<கைள கைல#$ வி டன.

சில Jரக சி  விகளி

ேம! க!ைல வி ெடறி+தன. சில கவ3

வி!5னா! களிம3 உ3ைடகைள ய"#தன. சில வி!ைல வைள#$
அெபCதன. இதி! சில சி  விக அ"ப  வி)+$ இற+தன.

இ+த ேவ ைட 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 நிகAசி கைள <றிய$. உடேன அ+த
சி  வி அரச
ெச

பைட திர " ெகா3 பாரா3ட'ர#தி- பற+$

ற$. பாரா3ட'ர#$ அர3மைனைய 8-றி7 சி  விகளி

பைடெய'.

அர3மைன ேவைல காரகளா! ேவைல ெசCய

ெசCபவ
அவ

க#தி! நா

"ய வி!ைல. ேதா ட ேவைல

 சி  விக ேமாதின.

ேகாப#ேதா க!ெலக ைகைய நீ ேபா$ ைகயி! நா

விக ெகா#தின. அவ

தைலயி! ெகா#தின.

நிமி ேபா$ க

 சி 

ன#தி! ெகா#தின. னி9ேபா$

இப" ஒMெவா அர3மைன ேவைலகாரைர 8-றி7 F-.கணகான
விக TA+$ ெகா3 ெதா!ைல ெகா#தன.
ேதா டகாரக ெச"க, நீ ஊ-ற

"யவி!ைல. ேச"க Iபறிக

"யவி!ைல. சைமய!காரக அகைளயி! ேவைல ெசCய

காவ! Jரக பாரா ெகாக

"யவி!ைல.

அைமசக அர3மைன Pைழயேவ

"யவி!ைல.

"யவி!ைல. அர3மைன

)வ$

ஒேர <ச7 <ர7 அ)ர7 நிைற+தன. அர3 மைனைய 8-றி7

சி  விகளி

ஆ1காரமான ேபார!.
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பாரா3ட'ர#$ ம
எ

ன, இ+த நிைலைய ப-றி ேக ட=ட

. பாபத-காக உபாிைக வ+தா.

,எ

ன நடகிற$

உபாிைக# தள#தி! அரச வரைவ எதி பா#$ ெகா3 ஆயிர சி 
விக கா#தி+தன.
ம

நி

ன தைலைய க3ட=ட
றன.

ஆனா! ம

ன

ஒேரய"யாக அவ மீ$ பாய# $"#$ ெகா3

ேன-பாடாக இ' கவச அணி+$ வ+தா.

ேநேர க3ணா" அைம+த தைல கவச#$ட
உபாிைகயி

ேம5+$ அர3மைன யி

க#$

அவ ெவளிேய வ+தா.

'ற#ைத ேநாகினா. எ1

பா#தா7 சி விக. இல சகணகான சி  விக.
அரச அ+த சி  விகளி
"சி  விகேள, நீ1க ஏ
வ+திகிறீக. உ1க, எ

<

ட#ைத ேநாகி ேபசினா.

இப"< டமாக பைடெய#$
ன ைற? த3ணீ கிைடகவி!ைலயா? தானிய

கிைடக வி!ைலயா? ஏ

இப" < டமாக வ+$ அர3மைனைய TA+$

ெகா3"கிறீக?' எ

. பாரா3ட'ர ம

ன ேக டா.

‘எ1க தைலவ

வகிறா சி டரச

ெசா!7வா' எ

. ஐ+தா. சி  விக க#தின. அேபா$ ெதாைலவி!

பாரா3ட'ர ம

ன நிமி+$ பா#தா.

ெகா"களா! பி

னிய ஒ Iப!ல வானி! மித+$ வவ$ேபா! ேதா

வகிறா! உ1க, அவ பதி!

வானெவளி யி! ஒ Iப!ல மித+$ வத$ ெதாி+த$.

றிய$.

உ3ைமயி! அ$ வானி! தானாக மித+$ வரவி!ைல. ஐப$ சி  விக

த1க அலகளா! ப-றி ெகா3 ஒேர சீராக பற+$ வ+தன.
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சாம+தி Iகளா! ஆகிய அ+த ம;ச ப!லகி! ேராஜா Iவினா! ஒ உய+த
Rட அைமக ப "+த$. அ+த Rட#தி

சி  வி உ கா+தி+த$. அத

மீ$ மி+த ெபமித#ேதா ஒ

சிறிய க3களி

<ாிய பாைவயா!, அ$

உலக#ைதேய அடகியாள <"ய ேதா-ற#ைத ெப-றி+த$. இல ச

கணகான சி  விக,# தைலவனாC இக <"ய அத
அ+த பாைவேய சா

ததி

றாக அைம+தி+த$.

சி டரசனாகிய அ+த சி  வி ஏறி வ+த Iப!ல உபாிைகயி

மீ$

வ+$ இற1கிய$. அ$ இற1கி ெகா3 "+த ேபாேத, 8-றி7 இ+த சி 

 விக "சி டரச

வாAக! சி டரச

Iப!ல உபாிைக# தள#தி

ன பிராேன, வணக' எ

எதிாி! வ+$ நி

ழக எ)பின.

, சி டரச

ற$.

ெம!ல கீேழ

. தைல வண1கிய$.

ஒ சி  வி எMவள= ெபைம எ
அைத மைற#$ ெகா3 பாரா3ட'ர ம
"சி டரசேன, இ$ எ!லா எ

.

மீ$ இற1கிய=ட

இற1கிய$. பாரா3ட'ர அரச
“ம

வாAக’ எ

. மன#$ அைத# தி "னா7,

ன அைமதியாகேவ ேபசினா.

ன? எத-காக எ!லா சி கைள9 அDபி எ

அர3மைனைய அ!ேலால க!ேலால ப#$கிறாC?
“என உன எ
'ம

ன பைக?” எ

.ம

ன ேக டா.

ன ெபமாேன, இ+த உலக#தி! கட= மனிதகைள ம  பைடக

வி!ைல. வில1கைள9, நீ வாAவனவ- ைற9 பறைவகைள9
பைட#திகிறா. இதி5+$ எ
'ஏ, சி  விேய, நீ எ
நடகிற வபா? எ

ன ெதாிகிற$?’ எ

. சி டரச

ன பளி <ட நட#$கிறாயா? இ$ எ

. ேக டா ம

ேக ட$.
ன பாட

ன.

‘அரேச, நீ1க பதிைல ெசா!71க. இ+த உலக மனிதக, ம  தா
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ெசா+தமா?” எ

. ேக ட$ சி .

'இ!ைல, இ!ைல. எ!லா தா
காக# தா

இைறவ

ெசா+த. உயிக அைன#$ வாAவத-

இ+த உலகி! எ!லாைர9 பைட#திகிறா

வாழ பிற+தவகேள? இதி! ஐயேமயி!ைல எ
'ம

றா ம

ன.

. எ!லா

ன ெபமாேன, தா1க த1க மக விைளயாவத-காக ஒ ேசாைல

உவாகினகளா. அதி! வா) எ1க சி  விகைள விர "ய"க

ெசா

னீகளா. உ1க மக விைளயா ேசாைலயி! எ1க வி ;8க

விைளயாட <டாெத

. ெசா

னிகளா. உ1க ஆ க எ1க

<" வ+$ேளா எ

. சி டரச

<கைளெய!லா கைல#$ வி டாகளா. இத- நீதி ேக கேவ நா1க இ1

பாரா3ட'ர#$ ம

பா#$,
‘நா

<றிய$.

ன ஊைமயானா. சிறி$ ேநர கழி#$ அவ சி டரசைன

நீதி தவறி வி ேட

.ம

ன

க டைளைய பிறபி#$வி ேட
"சி டரசேன, இனிேம! நா

.

எ

ற ஆ1கார#தா! மன+ெதளியாம! இ+த

ம  அ!ல, எ

நட+$ ெகாளாம! பா#$ ெகாகிேற

உயிக, ஒ மாதிாிதா
வி ல  எ

இ

ைன ம

எ

ஆ சியி! உள யா இMவா.

. இைறவ

ற உ3ைமைய நா

னிக ேவ3கிேற

பைடபி! எ!லா

மறக மா ேட

.எ

அ

பி

. நீ9, உ

அைடயாளமாக,

. அர3மைன கள;சிய#தி! உள தானிய1கைள உ1க, வாாி வழ1க

வி'கிேற

ேவ3கிேற

. எ!ேலா வி+$3 மகிAசியாக உ1க <க,# திப
!” எ

றா.

உடேன எ!லா சி க, பாரா3ட 'ரம
தானிய வி+$ உ3ட பி
சி டரசD த
----------

ன வாAக!” எ

. க#தின.

த#த <க, மகிAசிேயாபற+$ ெச

Iப!லகி! ஏறிெகா!5 மைல# திபிய$.

றன.
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5. ச தி ெபற சி  வி
ஒ '!ெவளி.
ப8 ஒ

. ேமC+$ ெகா3"+த$.

அ+த வழியாக ஒ சி  வி பற+$ ெச
சிறி$ ேநர ப8வி

ற$.

$கி! உ கா+$ இைளபாறி ெச!லலா எ

வி நிைன#த$.

உடேன கீேழ இற1கி ப8வி

. சி 

$கி! +திய$.

$கி! ஏேதா #$வ$ ேபா! உண+த ப8 வாைல# Hகி அ"#த$.
ந!ல அ"!
சி  வி 83 வி)+த$.
"ஐேயா அபா” எ

. அலறிய$.

ப8 திபி பா#த$.
"நீயா, பாவ பாகாம! அ"#$ வி ேட
தடவி ெகா#த$.
சி  வியி

ேம! அத

'எ

. ெசா!5 ெகா3ேட நாகா!

நா ப ட$, நாகி! இ+த எசி! அத

ஒ " ெகா3ட$. அதனா! அத

சிறக நைன+$ ஒ " ெகா3டன. சிறக

ஒ " ெகா3டதா! சி  வியா! பறக

"யவி!ைல.

சி  விைய ெகள=வத- அ+த வழியாக ெச
வ+த$.

ேம!

ற ஒ Iைன பாC+$
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Iைனைய பா#த=டேன சி  எ1கி+$தா

பல வ+தேதா! வி ெட

.

பாC+$ பற+த$. ஒ "யி+த சிறக விாி+$ ெகா3டன. சி  வி தபி
பிைழ#த$.
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