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பச ததிர கைதக

உலக %க&ெப'றைவ. கைத எறா* எப+யிக

ேவ" எற ேக வி- எ".கா/டாக உ ள 0*களிேல ‘பச ததிர
கைதக ’ ஒறா-. சிறதமா-.

கைத ஒ க.ைத வ234.வதாக இக ேவ". அத'-, அ ப+.த5ட
ெநசி* ப6மர. தாணி ேபா* பதிவதாக இக ேவ"; திப. திப
ெசானா8 % 6ைவ வழ:-வதாயிக ேவ". ச2%. தராத தைம3
அத கைத- இக ேவ" இத சிற%கெள*லா பச ததிர
கைதகளி* அட:கியிகிறன.

தமிழி* பச ததிரகைதக , எ.தைனேயா பதி%க
வ+வி8, உைரநைடயி8 பல பல பதி%க

ெவளிவ வி/டன. பா/"

பல பல 0லக.தினரா*

ெவளியிடப/" ளன. இ, மீ"ெமா <ைற ெவளி வவெதறா*, அதி*
ஏதாவ %ைம யிக ேவ" எ4 வாசகக
வாசகக

எதிபாப இய*%தா.

ஏமாற ேவ+யதி*ைல; இதி* நிைறய %ைம இகிற.
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<தலாவதாக இவைர ெவளிவ ள எத. தமிழாக.தி8 ைகயாளபடாத மிக
எளிைமயான தமி& நைடைய நா ைகயா+கிேற. ெபாியவக
ம/"ம*லாம* சி4வக> ப+கேவ" எற க.ேதா", மிகமிக <ய4
எளிைமயாக எ?தியிகிேற. எளிைமயாக இக ேவ" எபத'காக ந*ல
தமிைழ ைக வி/" விடவி*ைல. ேவடாத சில கைதகைள விலகி3மிகிேற.

கால.தி'- @&நிைல- ஏ'றப+ அறிைவ பயப".கிறவ எ".த
ெசயைல சிறக. ெதா". ெவ'றி ெபற <+பா எபதா பச ததிர
கைதகளி* அைம ள க.தா-. <னதாகேவ ஆ& சிதி. ேவைல
ெசB3 அறி5ைடைம- பச ததிர கைதகளி ஆசிாிய <தைம ெகா".
சிறபிகிறா. @&நிைலேக'ற சிதைனைய அ".தப+யாக ஆதாிகிறா.
ேம'ேபாகாக ப+- ேபா, ‘எப+யாவ @&சி ெசB. தா வா&தா*
ேபா’ எற க.ைத ஆசிாிய C4வதாக. ேதாற C". ஆ& கைதகைள
ப+. பா.தா*தா, ஆசிாிய ெநறி வழிப/ட @&சி <ைறகைள ம/"ேம
ஆதாிகிறா எப ெதளிவாக %லப". ஆசிாிய ெகா ைக, யா
ஏமாளி.தனமாக நட ெகா ள Cடா எபேதயா-.

வ:கால -<காய, @&சிக> கா/படாத-ஏமாறாத-தனறி5 ள
-<காயமாக வளர ேவ"மானா*, இேபாற @&சி <ைற கைதகைள
நிைறய ப+க ேவ". அறி5 வளர ேவ". இேவ எ ஆைச.

நாரா நாசியப
--------------பசததிர கைதக

- ெபாளட க

பதி 1 - நைப பிாித
பிாித
1. எ சி:க<

10. கடைல ெவற சி/"-வி

2. ஆ% பி":கிய -ர:-

11. வாயடக இ*லாத ஆைம

3. <ரெசா2 ேக/ட நாி

12. D4 மீக

4. த:களா* தா:கேள ெக/ேடா...

13. -ர:-- அறி5 ெசான ெகா-

5. கபாைப ெகாற காக

14. சா/சி ெசான மர

6. சி:க.ைத ெகாற <ய*

15. ெகா- </ைட திற பா%
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7. ெகாைக ெகாற <ய*

16. எ2 இைப. திற

8. D/ைட Eசியா* இறத சீைலேப

17. வா&5 தத கிழ/" வா.

9. ஒ/டக.ைத ெகாற காக

பதி 2 - ந! உ#டா த
1. நா- நபக

4. Eைன- இட ெகா". மாட க?-...

2. %2யா* மாBத பாபன

5. ஆைசயா* ேதத அழி5

3. வசக நாி

பதி 3 - அ%& ெக%த
1. ேகா/டா -ல.ைத C+ெக".த
8. இரகசிய.ைத ெவளியி/டழித பா%க

காக
2. த வாயினா* ெக/ட க?ைத...

9. ேவ/ைக-தவிய %றாக

3. யாைனைய ெவற ெவ ைள <ய*. 10. ெபானாB எசமி" பறைவ
4. ேமாச ேபான <ய8 ைமனா5

11. சி:க.தி ேமாச அறித நாி

5. ஏமாத ேவதிய...

12. உவ மாறிய எ2

6. உதவி ெசBத க ள...

13. பா% வாகனேமறிய தவைள

7. அபரான அரகF க ளF
-------------------பதி 4 - ெப'றைத இழ க ெச+த
1. கிைட.த -ர:ைக ைகவி/ட <தைல

5. சி:க.திட வளத நாி-/+

2. பா%ட பழகிய தவைள

6. -வி C/ைட கைல.த -ர:-...

3. அறிவி*லாம* ஒழி ேபான க?ைத

7. சாமேபத தான தட

4. -யவ ேசனாபதியானா

8. க+ப/ட நாB

------------பதி 5 - ஆராயாத ெசய

தவித

1. கீாி பி ைளைய ெகாறா

8. பா/" பா+ அ+ப/ட க?ைத

2. ெபாாிமா -ட.திேல இழத ேபாக

9. வர: ேக/+றத ெநசவாளி

3. க?மர ேமறிய நாவித

10. பழிவா:கிய -ர:-
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4. ஆயிர ெபாF- வி'ற பா/"

11. -4கி* ேபசி. %'ற -ர:-

5. தைலயி* 6ழற சகர

12. ெதBவ அளா* நல கட தீேயா

6. மதிர.தா* அழித மதிேகட

13. அகப/டவைன வி/"வி/ட
அரக

7. அறி5ைர ம4.தழித மீக

14. இைளஞைன காபா'றிய ந"

------------------பாயிர

பைகந/ைப ெவ/+ பலகாண*; மிக
தக5ைடயா ந/% வள.த*:-மிகபழகி
சாB.த*; அைடத திழகவிட*; ஆயாைம
நீ.த*இைவ பசததி ர

கா/" வில:-கைள கா/சி ெபாளாகி
நா/" கைதேக/பா நாேடா4-ேவ/டெதலா
ெப'4நல: காபா; பிற@&சி Hளாகி
ெவ'றிகா பாேர விழி..

அ4 வடெமாழியி* ஆகிைவ.த @&சி<ைற
இ4 தமிழி* இயபினா-நி ற%க&
நாசியப ெசா*2 நயெதளிவா ெகநா>
I&சியிைல எேற விள%.

ஐKைக @&சிைய3 ஆராB காேபாேக
உBவைக ேதா4 உயிவா&வி* -ெமB%க*
நாசியப ெசதமிழி* ந*-மிைத. தபிஒ
Dசிேல க'4 <+.
------------
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- பதி 1 - ந! பிாித

1.1. எ& சி,க-

ெதனா/+* மகிழாபிய எ4 ஓ ஊ இத. அ:- வ.தமான எற
ெபயைடய ஒ வணிக இதா. அவ ெவளிநா"களி* வாணிக ெசBய
விபி, தனிட இத சர-கைள க/ைட வ+யி* ஏ'றி ெகா"
%றப/டா. ஒ கா/" வழியாக ேபா- ேபா வ+ மா"களி* ஒ4
கா2டறி வி?வி/ட. அத மா/+ கா* பிசகி அ ெநா+யாகிவி/ட.

இைத கட வணிக, அத மா/ைட அவி&. வி/". த சர-கைள
ஆ/களி தைலயி* ஏ'றி ெகா" %றப/டா. அத மா/ைட பா.
ெகா வத'காக ஓ ஆைள ைவ. வி/" ேபானா.

‘சாகிற மா/"- காவெலன காவ*!'எ4 அத ஆ> %றப/"
ேபாBவி/டா.

ஆனா*, அத மா" சாகவி*ைல. ெநா+ காேலா" ெம*ல ெம*ல நக
நக ெச4 கா/+* நறாக ேமBத. தீனி ஏற ஏற அ ெகா?. வளத.
ஊ/ட.தினா* அத கா* ஊன< சாியாகி வி/ட. பிற- அ அத கா"
<?வ விபேபா* 6'றி. திாி, நறாக ேமB ெபாிய எதாகி வி/ட.

அத கா/ைட ஒ சி:க ஆ" வத. அத சி:க தணி -+பத'காக
ஒ நா

ய<ைன யா'4- ெசற. அேபா அத பக.தி* திாி

ெகா+த எ <ழக ெசBத. கட* <ழக ேபா* அத <ழக ெபாி
தாக இத. சி:க அத'- < அ.தைகய ேபெரா2ைய ேக/டதி*ைலயாைகயா*, ந":கி ேபாBவி/ட.இேத %திதாக இகிறேத! எ4 பய அ
தணி -+க5 மற நி4 வி/ட.

சிறி Hர.தி* இர" நாிக

நி4 ெகா+தன. சி:க.தி அைமச

பி ைளகளாகிய அைவ இைத பா. வி/டன. அவ'றி* ஒ நாி, ம'ெறாைற
பா., “ந அரச ஏ ந":கி நி4 வி/டா?" எ4 ேக/ட.
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"அைத ப'றி நமெகன கவைல? அைத. ெதாிெகா வதா* நமெகன
இைர கிைடக ேபாகிறதா, அ*ல ெபைம கிைடகேபாகிறதா. தன-.
ெதாடபி*லாத ஒ காாிய.தி* தைலயி"கிறவ ஆ% பி":கிய -ர:- ேபா*
அவதிபட ேவ+ய தா" எற இெனா நாி.

“அப+ய*ல. என இதா8 சி:க ந அரச. அரசக>- பணி ெசBவ
ெபைமயான. அதனா* ெபாிேயாக>ைடய ந/% உடா-; பல உதவிக>
கிைட-. நாBக , ஈர சிறி இ*லாத எ8ைப3, ப*லைச3 வைர
விடாம* ெகளவிக+.. திF. ஆனா* மி-த பசிேயா+- சி:கேமா
மதயாைனைய அ+. ெகா4 த பசிைய. தீ. ெகா >ேமய*லாம*,
சிறிய உயிகைள ெகா*லா. நாB, ஈன.தனமாக. த வயி'ைற ஒ"கி வாைல
-ைழ. -ைழ. <க.ைத பா. ெகசி எசிைல வா:கி3O. ஆனா*
யாைனேயா, எKவள5 பசியிதா8, சிறி ெகசா. த பாக வ2ய
ெகா" வ ஊ/ட ஊ/ட உணைவ 3O. இப+ப/ட ெபைம3ைடயவகேளா" ேச வா&வேத வா&ைக" எற <த* நாி,

"சி:க.தி'- நா அைமசக

அ*லேவ, இைத ப'றி ஏ சிதிக ேவ"?"

எ4 ம4.த இரடாவ நாி.

‘எத ஒ காாிய.ைத3 ததிரமாக ெசBதா* உயைவயைடயலா. ேயாசைன
யி*லாவி/டா* சி4ைமதா உடா-. ந*ல ெசய*கைள ெசB நைம
யைடவ அாியதா. தீய ெசய*கைள ெசB ேகடைடவ எளி.

'ஏாியி நீைர கைரேபா/" க/"வ அாி. அைத உைட. ெக"ப எளி.
ஒ க*ைல மைலயி* ஏ'4வ அாி. அைத கீேழ உ/+ வி"வ எளி.
அாியனவா யிதா8 ெபாிய ெசய*கைளேய ெசB ெபைமயைடய ேவ".
அறி5ைடய ெபாிேயாக

வா&வ ஒ கண ேபா* இதா8 ெபைமேயா"

%கேழா" வா&வாக . கைம நிற< ள காைகேயா, எசிைல. தி4 ெகா"
பல நா

உலகி* வா&தி-. ெபைம3 சி4ைம3 அவரவ ெசயலா*

ஏ'ப"வேத! இவ'றி* அைமயான ெசய*கைள ெசBகிறவக>ேக
ெபைம3டா-’ எ4 Cறிய <த*நாி.
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‘ந*ல இெபா? என ெசBய ேவ"’ எ4 ேக/ட இரடாவ நாி.

'ந மனனாகிய சி:க வ.தப/ட காரண.ைத அறி, அத மன. யர.ைத
நீ-ேவ. அவFைடய அைமசனாக இ ந நாி-ல.- இப வா&5
ஏ'பட ெசBேவ’ எற <த* நாி,

“ேமா பாபவக

ேபா* வ, க+. விட C+ய தைம3ைடயவக

அரசக . அரசக>, தீ3, பா% ஒேர மாதிாி தா' எ4 இரடாவ நாி
Cறிய.

‘ெந:கி வளதி- ெகா+, பக.தி* இ- மர.தி ேமேலதா பட.
அேபால, ெபக>, மனக> அகி* இ இனிைமயாக
ேப6பவகளிடேம அ% ெகா >வாக . நாF எ திறைமயா* சி:க.தி
ந/ைப ெப4ேவ’ எ4 உ4தியாக Cறிய <த* நாி.

‘ந4, நீ ெவ'றியைடக!’ எ4 இரடாவ நாி3 மனணி வா&.
Cறிய.

<த* நாி விைட ெப'4 ெகா" சி:க.தி <ேன ெச4 ைக Cபி நிற.

'இத நா

வைர உைன காேணாேம, எ:- ேபாயிதாB?' எ4 ேக/ட

சி:க.

‘அரேச, ஒ4மி*லாம* வ என பய? இேபா த:களிட
வரேவ+யகாாிய ஏ'ப/ட தா* வேத. எைன சிறியவ எ4 எணி
ஒகிவிடாதீக . உ:க>- ெவ'றி3 ெபைம3 உடா-ப+ ெசBேவ.
ந*ல அறிஞகளி ைண ெகாேட அரசக

நீதிகைள இய'4வாக .

அவக>ைடய அர6 ெபைம3ட விள:-. ஒளி ெபாதிய வா>, இனிைம
யான இைச3 இபத யா?, பரத உலக<, அழகிய ெபக>, அறி5
நிைறத ெபாிேயா, பய மிக 0*க> ஆகிய இைவெய*லா, ைவ.
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காபா'4கிறவகளி தைம யாேலதா சிறபைட3. அேபா* அர6 சிறக
அறிஞ ைண ேதைவ’ எற நாி.

‘நாிேய, நீ அைமசைடய மக அ*லவா? அதனா*தா உயத
ஆேலாசைனகைள C4கிறாB. நீ எனிடேம இ, உைமயாக ேவைல
ெசB வா!’ எ4 சி:க Cறிய.

உடேன நாி ணிச8ட 'அரேச, த:க

மன.தி* ஏேதா பய ஏ'ெட+கிற

ேபா* ேதா4கிறேத!' எ4 ேக/ட.

'ஆ, இவைர இத கா/+* நா ேக/டறியாத ஒ ெப <ழக.ைத
ேக/ேட. அதனா* எ மன கல:கியிகிற. <ழக எKவள5 ெபாியேதா,
அKவள5 ெபாியதாB அத <ழக ெசBத மிக< இக ேவ" அ*லவா?
அத மிக எைன கா/+8 ெபாியதாB இ-ேமா எ4 அ6கிேற.
வ?கி விழ இதவF- ஊ4ேகா* கிைட.த ேபா* சாியான சமய.தி* நீ
வதாB. எ கவைல நீ:க ஒ வழி C4’ எ4 மன வி/" ேபசிய சி:க.

‘அரேச ெவ4 ஒ2ைய ேக/" பயப"வ சாிய4. < ஒ நாி இ
ேபால.தா, ெப

ச.த.ைத ேக/" பயத. கைடசியி* பா.தா* அ ெவ4 ேதா* <ரசாக
இக கட. நீ:க

பயபட ேவடா. நா ேபாB இத <ழக.தி

காரண.ைத அறி வகிேற' எ4 ெசா*2 நாி %றப/ட.

கா/"- ேள ேத+ ெகா" ெசற நாி, சிறி Hர.தி* அத காைள
மா/ைட கட. அதFட ேபசி அத ந/ைப ெப'ற. சி:க.திட திபி
வ, அரேச, 'அ நைம ேபா* ஒ மிக தா. ஆனா* <ர/" மிக,
இதா8 அ த:க>ட ந/% ெகா ளேவ வி%கிற' எ4 Cறிய.

'அப+யானா*, அைத இ:ேக அைழ. வா’ எ4 சி:க Cறிய.
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நாி அKவாேற எைத அைழ. வ சி:க.திட வி/ட. எ சி:க< அ4
<த* உயி நபகளாB வாழ. ெதாட:கின. சி:க அத எைதேய த
அைமசனாகி ெகாட. இKவா4 பல நா/க

ஒ நா

கழிதன.

கா/" மிக:க> அைமசகளாகிய நாிக> ஒ4 C+, அரசFேகா

நமிட அபி*ைல. இைரேய நம- சாியாக கிைடகவி*ைல. இனி நா
என ெசBவ?’’ எ4 ஆேலாசி. ெகா+தன. அேபா <த* நாி
இரடாவ நாிைய பா., 'யாைன த ம.தக.ைத ெகா.வத'-. தாேன
பாகனிட அ:-ச.ைத எ". ெகா".தேபா*, இத மா/ைட3 சி:க.ைத3
ந/% C/+ ைவ. நம- நாேம ேக" ெசB ெகாேடா. த:களா* தா:கேள
ெக/ட D4 ேபைடய கைதேபா* இகிற நம கைத3' எ4
வ.த.ட Cறிய.

'இேபா நா என ெசBவ?’ எ4 இரடாவ நாி ேக/ட.

‘கவைலபடாேத, @&சியாக அKவிவைடய ந/ைப3 -ைல. வி"ேவா.
பிற- நா இத கா/ைடேய ந ைகவசப".தி ெகா ளலா' எ4 உ4தி3ட
ேபசிய <த* நாி. ேம8 அ ெதாட, ‘எப+ேயா ைகவி/" ேபானைத
மீ" ைகCட ெசBவ, இைடP4க

வராம*, த". ெகா வ,

<ய'சியினா* அைமயான ெச*வ.ைத. ேத+ அைடவ, எ*லாவ'ைற3
ந- ஆராB ெசBவ ஆகிய காாிய:களி* வ*லவ தா சாியான
அைமச’ எற.

‘இKவள5 ெந:கிய ந/பாB இ- சி:க.ைத3, எைத3 நமா*
பிாிக<+3மா? இ ஆகிற காாியமா?’ எ4 ேக/ட இரடா வ நாி.

‘E! @&சியா* ஆகாத காாிய எ5 இ*ைல. காக கபாைப ெகாற,
<ய* ஒ சி:க.ைத ெகாற, நெடா4 ெகாைக ெகாற எ*லா
@&சியா*தா!’ எ4 Cறிய <த* நாி.
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‘உைமதா. @&சியா* இவக

ந/ைப பிாிக<+3ேம ய*லாம* ேவ4

வழியி*ைல. நீ அத'கானைத ெசB' எற இரடாவ நாி,

சி:க தனியாக இ- ேவைள பா., ‘அரேச, த:க>- ஒ தீைம ஏ'பட
இபைத அறி நா எசாிகேவ வேத’ எ4 %தி ேபா/ட ேபா*
Cறிய.

'அப+ெயன தீைம ய?’ எ4 சி:க ேக/ட.

‘அரேச, இைதப'றி <னாேலேய ெசா*2யிேப. ஆனா*, உ:க

மன.தி*

உ ள விப.தி காரணமாக நா ெசா*ல C+ய உைமைய ெபாBயாக
எணி வி"Iகேளா எ4 பயப/ேட. அத பய.தினா* தா இவைர
எ5 ெசா*லவி*ைல' எ4 ந*லவ ேபால ேபச. ெதாட:கிய நாி ேம8
ெதாட Cறிய. "ஆனா*, எ மன ேக/க வி*ைல. நீ:க

என

நிைன.தா8, எKவள5 ேகாப ெகாடா8, எKவா4 த+.தா8
அைதப'றி கவைலபடாம* த:க>-. தீ:- வராம* காபா'ற ேவ+ய
வழிகைள ெசBய ேவ+ய எ கடைம எ4 ேதாறிய. த:க>- ேநரான
%.தி ெசா*2, ெசBயேவ+யைத ெசB3ப+ ெசB வி/டா*தா, பைகவக
ஒழிவாக

எ4 உ4தி ெகாேட. ந*ல ஆேலாசைனக

ெசா*2 அரசFைடய

மயக.ைத அக'4வ, த-த @&சிகைள ெசB பைகவகைள அழிப,
<ேனாக

இய'றி ைவ.த ஆ/சி 0* <ைற தபாம* அரசாள ெசBவ

அைமசகளி கடைமய*லவா? அதனா* தா நா இனி ேம8 6மாயிக
Cடாெத4 ணி வேத. அரேச, தா:க

பைழய ேசைன அைமசைர

விலகிவி/", இத ெகா% மா/ைட அத பதவியி* ைவ. ெகாQக .
தா:கேளா அதனிட ந/%ெகா", அபினா*, அைத உயத இட.தி*
ைவ.தீக . ஆனா* அத ெபா*லாத மாேடா, தாேன இத கா/ைட அரசாள
ேவ" எ4 நிைனகிற. அத'- எேபா ேவைள வ எ4
கா.திகிற!"

இைத ேக/ட சி:க.தி'- சிாிபாக வத.' ேச! என வா.ைத
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ெசானாB? அத எ எனிட வ ேசத ேபா எனிட எ4 ந/பாக
இபதாக ஆைணயி/" Cறியேத த வா-4திைய மீறி அ எ அரைச. தர
ஆள நிைன-மா? ஒகா8 அப+யிகா’ எ4 ம4. Cறிய.

‘அரேச, எைத3 நா நறாக விசாாியாம* ெசா*லேவ மா/ேட. த பல.தி'உ:க

பல ஈடாகாெத4 எ எதிாிேலேய த:கைள இக& ேபசிய அத

மா". இF அ எKவள5 ெகா?பாB ேபசிய ெதாி3மா? இத'- ேம8
தா:க

எைன நபவி*ைல எறா*, நா என ெசா*ல இகிற?’ எ4 நாி

ச2. ெகாட.

‘அரசைர இக?கிற ஓ அைமசைன3, பிற அைமசக
ெசBகிற அரசைன3 திமக

பல வப+

விலகி ெச*வா . ஆ/சி3 அவக

ைகைய

வி/" ேபாBவி", ந*ல -ல.தி* பிறதவகளாக5, அறிவி'
சிறதவகளாக5 உ ளவகைள விலகிவி/" ஒேர ஒவைன ம/", தைலைம
அைமசனாக ைவ.த5ட அவF- ஆணவ உடாகி, அவ அரைசேய
ைகப'றி ெகா ள எணமி"கிறா. கைடசியி* அவ த அரசைனேய
ெகா*ல5 நிைனபா. தைம ெபைமப".தி ேபா'4 கிறவக>ைகமா4 ெசBயாம*, Dடக>- உபகார ெசBய <திெகா" ெச*பவக
தம-.தாேம ெக"த* ெசB ெகா பவக

ஆவாக . ந6 கலத ேசா'ைற3,

அைச ஆ"கிற ப*ைல3, வசககளி ந/ைப3, தைன மிசி
நடகிற அைமசகைள3, உடF-ட அக'றி விட ேவ". இ*லா
வி/டா*, அதனா* ெப ப உடா-’ எ4 பலவாறாக நாி எ".
Cறிய.

'அப+ அத எ என- என தீைம ெசB வி/ட, ெசா*!' எ4 சி:க
ேக/ட.

‘அரேச, அ த:கைள இக& ேப6கிறேத அ ஒேற ேபாதாதா?’ எ4 நாி
ேக/ட.

'இகா. நாேம அத ந/ைப விபி ஏ'4 ெகாேடா. அப+யிக அ
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நம-. தீைம ெசBய நிைனக காரணேம யி*ைல. அப+ேய அ தீைமெசBய
<'ப/டா8, அைத ெபா4. ெகா ள ேவ"ேமய*லாம* நா அத'-.
தீைம ெசBய Cடா’ எ4 சி:க ெபதைம3ட Cறிய.

அேபா அத நாி இைட மறி., ‘அரேச, அரச பதவியி8 ெச*வ.தி8
ஆைசயி*லாதவக
அைத நீ:க

யாேரF இகிறாகளா? அத காைள மா" ெபா*லாத.

நபி ெகா+பேத சாி இ*ைல. எேபா, எத வைகயா*

உ:கைள ெகா*லலா எ4 அ சமய பா. ெகா+கிற. ந*ல
அறி5ைடய அைமசக

ெசா*8 %.திமதி <த2* நைச ேபா*

ேதாறினா8 பினா*, அளவி*லாத ெச*வ.ைத3, வா&ைகைய3,
இப.ைத3 உடா-. தீயவகளி ஆேலாசைன <த2* அ<த ேபால.
ேதா4ேமF, விைரவி* எ*லாவ'ைற3 இழக ெசB3. தனேவ+யவ கைள வி/"வி/" ேவடாதவகளி உதவிைய நா"கிற ஒவ,
ப எகிற <தைலயி வாயி* அகப/", ைண ெசBவா யாமிறி
உயிைர இழக ேநாி". அ<ா'றி வள.தா8 எ/+ மர.தி ந6 -ண
மாறா. பா8'றி வள.தா8 பா% நைச.தா க-. ேதைன ஊ'றி ஊ'றி
வள.தா8 ேவபமர.தி கச% மாறா. அேபால, தீயவக>- எ.தைன
நைம ெசBதா8 அவக>ைடய ெக/ட எண மாறா. தீயவகைள
அ+ேயா" அழி.விட ேவ". அேபாதா தீைம அழி3. இ.தைன3 ஏ
ெசா*8கிேற எறா*, அரசF- ஒ அபாய வதா* அைத < C/+ேய
அறிவிப அைமச கடைமயா-. த அறிவினாேல அத அபாய வராம*
த"ப அரசF- மன உ4தி உடா-த8 அத அைமசF-ாிய
கடைமகளா-. நா இKவள5 எ". ெசா*23 தா:க

உணததாக.

ெதாியவி*ைல. மத பி+.த யாைனைய ேபா* மனேபான வழியி* ெச*வ,
ெப:ேக" ஏ'ப/ட கால.தி*, அைமசகைள ெவ4. ேப6வ மனகளி
இய*பாக ேபாBவி/ட’ எற நாி.

‘சாி, நா இ4 அத எைத இ ப'றி ேக/கிேற” எற சி:க. 'சாிதா,
சாிதா! இைதவிட ேவ4 என ஆப. ேவ"? @&சிகார ஒவைன
ப'றிய ேயாசைனகைள மன.தி* ைவ. ெகா ளாம*, அவனிடேம வாBவி/"
ெசானா* அைதவிட ஆப. ேவ4 என ேவ"?
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'தனெக4 சிறபாக ஆசிாிய Cறிய உபேதச ெமாழிகைள3, த மைனவியிட
கட இப.ைத3, தனிட இ- ெச*வ.ைத3, த க*விைய3,
வயைத3, தா ெசB3 தம.ைத3, த ஆேலாசைனைய3 பிற அறிய
Cற Cடா .Cறினா*, அதனா* ஏ'ப" பய அழி ேபா-’ எ4 உபேதச
%ாித நாி.

“எைன அத மா" என ெசBவிட <+3?’ எ4 சி:க த வ2ைம3
ஆ:கார< ேதாற ேக/ட.

அத மா/ைட ந%வேத Cடா. அைத பக.தி* ைவ.திபேத சாிய*ல. அைத
ேம8 Cட ைவ. ெகா+தீகளானா* D/ைட Eசியா* அழித சீைல
ேபைன ேபா* அழிய ேநாி"” எ4 எசாி.த நாி.

அத எ எைன ெகா*ல நிைன.திகிற எபைத நா எப+. ெதாி
ெகா வ?’ எ4 சி:க ேக/ட.

'இேபா அைத. ெதாி ெகா ள <+யா. அ வாைல <4கி ெகா",
ெகாைப அைச. எகிாி -தி. பாய வ ேபாதா ெதாி3! அரேச, உ:க
நைமகாக.தா இKவள5 ெசாேன. மன.தி* ைவ. ெகா >:க .
வாBவி/" ெசா*2விடாம* நீ:க
த:கைள பாயவேபா நீ:க

எத'- தயாராக இ:க . அத மா"

அச/ைடயாக இ விடாதீக . உயி-

ஆப. ஏ'ப/" வி". பாயவ மா/ைட உயி பைதக பைதக வைத.
ெகா*8:க ’ எ4 ெசா*2வி/" நாி சி:க.திடமி %றப/ட. எைத
ேபாB கட.

‘நாியபா, நல தாேன?’ எ4 நல: ேக/" வரேவ'ற எ.

காைளயரேச! இத சி:க அரசனிட ேசைவ ெசB வா&பவக>- நல
எ:கி வ? ெபா*லாத பா% ேபால எேபா ெகாைல. ெதாழிேல -றியாB
வா? இத சி:க.ைத ேச வி/ேடா. நம- கிைட- ெச*வ.தா*
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அத பய கிைடயா. நா எOகிற ஏண:களா8 ஏ பயனி*ைல.
நா எைத. தா அFபவிக <+கிற?’ எ4 நாி ேக/ட.

நாியபா, மன.தி* வசக இ*லாம*, மன மணமறி நட ெகாடா*
ப <ேடா? எKவள5 ேகாபகாரராக இதா8 நமிட அபாB
இபாகேள! த:க

6'ற. தாைரேபால நைம3 கதி உய5 தவாகேள!’

எ4 எ Cறிய.

காைளயரேச, ெச*வ.ைதயைட அதனா* கிைட- இப.ைத
அைடயாதவக

இ*ைல. ெபகளி இப.ைதயைட அதனா* த:க

இழகாம* வா&தவக

பல

இ*ைல. ெகா+ய சா5-. தபி வா&தவக>

இ*ைல. அேபா* அரசக

மன வி%ப+ நடக C+யவக> இத

உலக.தி* இ*ைல.

‘தீயவகைள ேச நலமைடதவக
பபடாத வக

யாேம இ*ைல. பிைச- ேபாB

ஒவ இ*ைல. கள5. ெதாழி2னாேல ெப ெச*வ.ைத

உடாகி ெகாடவக

எவ இ*ைல. அேபால பயம'ற அரசகளாேல

வா&5 அழியாதவக> யாேம இ*ைல.

‘ந*ல இட.ைத அைட, த:க

ந*ல கால.தினாேல, ந*ல ெபாைள அைட

ந*ல ேதாழகைள ெப'4, ந"கமி*லாத மன54தி பைட.தவக
இப வா&5 வா&வாக . ம'றவக

சில நா

எேபா எத கண.தி* அழிவாக

எ4 ெசா*ல <+யா’ எ4 Cறி <+.த நாி.

‘நாியபா, இெத*லா எத'காக ெசா*கிறாB. அரச உன- என ேக"
நிைன.தா?” எ4 காைள ேக/ட.

‘அரச வசகமாB நட ெகாடா8 அைத ெவளியி* ெசானா*,
ெசா*பவக>-. தா அவமான உடா-. இத ெசBதி அரசF- சிறி
ெதாிதா8 எைன ெகா4 வி"வா?.
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'இதா8 நீ3 நாF மன ஒறிய நபக . ஆைகயா*தா ெசா*கிேற.
நாைள- சி:கமன த ேசைனக>ெக*லா ஒ ெபாிய வி ைவக
ேபாகிறா. அத'- உைன.தா ெகா4 C4 ேபாட எணியிகிறா'
எ4 Cறி <+.த நாி.

இைத ேக/ட அத எதி ெந6 கல:கிய. நாியபா, அரச எைன
ெகா*ல நிைன.தத'- என காரண?’ எ4 நா-ழற ேக/ட.

“இைள.தவக

ேம* எ*லா-ேம ேகாப வ எபாக . ெகா+ய

அரசகளி ேகாப.தி'- காரண யாரா* அறிய <+3?

பர கிட- கட2 ஆழ.ைத அளதா8 அளகலா; உலக.தி 6'றளைவ
அளதா8 அளகலா; மைலயி உயர.ைத அளதா8 அளகலா;
ெபகளி மன.ைத அளதா8 அளகலா; தனிட வபவகைள
இைரகாக ெகா*8 இத அரசகளி மன.ைதயாரா8 அளக <+யா.

'மின* ெகா+ேபாற ெபகளி மன எேபா கா<கைரேய விபி
நி'-. ெபாென*லா உேலாபிக

ேச. ைவ.தி- ெபாேளா"தா

ேபாB ேச. ெபமைழ3 கட2ேல ேபாB.தா ெபB3. அேபா*,
அரசக> அகைத இ*லாதவகைள.தா விபி C"வாக .

'ஏதாவ ஒ காரண.தா* அரச ேகாப ெகா+தா*, ேவெறா காரண
Cறி அவ மன.ைத. தி.திவிட <+3. காரண இ*லாமேல ேகாப
ெகாடவைன எப+ மன மா'ற <+3? அ4 உைன அைழ. வ
அதிகார ெகா".த சி:க. இ4 ெகா*ல நிைனகிற. இைதெய*லா
நிைன.தா* பாவமாயிகிற!’ எ4 நாி இரக பாவ.ட ேபசிய.

'/டக>- ெதாட நைம ெசBவ, Dடகளிட இனிய ெமாழி
ேப6வ, ஊைம- உபேதச ெசBவ ந/டேம தவிர ஒ நைம3 இ*ைல.
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‘அறிவி*லாதவF- ந*லறி5 %க/"வ, தீய அ'பகளிட. த இ*லாைம
Cறி இரப, ப< ேநா3 த ெபகைள காப, க*2ேம*
எறித கணா+ வைளய* ேபா* பயனிறி ெக".

‘உ% ம நில.தி* ெபBத மைழ3, ெசவிடக>- ெசBத உபேதச<,
தீயவக>- பைட.த ேசா4 ஒ4தா.

‘சதனமர கா/+8, தாமைர -ள.தி8, தாைழ ெச+யி8 பா%
<தைல3 < > ேசவேபா* அரசகைள. /டக

ேபாB @&

ெகா வாக .

'ஆகேவ ந*லறி5 பைட.தவக , மனகளிட ேபாB ேசதா*,
அமனகைள மனமா4பாடைடய ெசBவ, அவகைள ெகா*ல
நிைனப, @க

%ாிவ /டகளி இய'ைக நீதிேயயா-,’

இப+ெய*லா நாி Cறிய அத மா" யர.ட, சி:க மனனி இனிய
ெசா*8, ஆதரவான ேப6, அ% பாைவ3 எ*லா உைம எ4 நா
நிைன. ெகா+ேத. கைடசியி* அவ எைன ெகா4விட <+5
ெசB வி/டானா? இ நீதியா? நியாயமா?’ எ4 ேக/ட.

‘உன- நம மன வணக ெசா*2ய, உைன. த?வி ெகாட,
அகி* ைவ. உபசார:க

ெசBத எ*லா, ஒ நா

ெகா4 விடலா எற

எண.ேதா" தா.

‘கட5

இைள கடக விளைக பைட.தா. கடைல கடக. ேதாணிைய

உடாகினா. ஆனா* தீயவ ெநசி* உ ள வசக.ைத கடக. தக
எைத3 அவ உடாக வி*ைல.

‘யாைனயி ெவறிைய அ:-ச.தா* அடகலா. ெவயி2 ெகா"ைமைய
விசிறியா* தணிகலா. அ'பகளி ெவறிைய அடக ம/" வழியி*ைல.
அவக

ெச.தா*தா அ அவகேளா" ேச அழி3.
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'Eவி* இ- ேதைன உ" இபமாக வா&வைத வி/", யாைனயி மத நீைர
உண ேபாB அத <ற ேபாற காதினா* அ+ப/" சா- வ".
அேபா* ந*லவக

ேபைச ேக/காம*, தீயவக

ெசா*வைத ேக/" ஒழி

ேபாவ "-ைடய அரசகளி தைம.

‘தீயவகளி ேசைகயா* ந*லவக> ந/ட அைடவாக ; அதனா* ஒ
நைம3 வரா. ஒ காக, ஒ ஒ/டக.ைத அழி.த கைத3 இைத ேபாற
தா.

ெகா+யவகேளா" C+யவக

யாராயிதா8 அவக

ேவ+ய தா. Dக.தன< ள அரசக

உயிவி/" ஒழிய

ைகயி* இறபைத விட ேபாாி*

இறப சிறபா-.

ேபாாி* உயி வி/டா* 6வக ேபாகலா இ*லாவி/டா* இத உலக.ைத
ஆளலா. Iணாக, ஒ4- பயனி*லாம* உயிைர வி/டா*, ெசாக<
கிைடகா; Eமி3 கிைடகா; நரக.தி* தா ேபாB ேசர ேவ" .

பைகவகேளா" ேபாாி/" இறதவக

இறதவகளாக கதபட மா/டாக .

உயி- பய ெகா" உயிேரா" இபவக

ெவ4 நைட

பிண:கேளயறி ேவற*ல.

அறிவி*லாதவக , த:க>கி- பல.ைத ைவ. ெகா" ம'றவகைள
சிறியவக

எ4 மதி. வி"கிறாக . இ எப+யிகிற ெதறா* சி/"

-விைய அ'பெம4 நிைன. கைடசியி* கடலரச த Iரா% அட:கியைத
ேபா2கிற.’ எ4 பல கைத கைள Cறி, நாி காைள மா/"- ேகாப.ைத
உடாகி வி/ட.

எ*லாவ'ைற3 உைம எ4 நிைன. ெகாட எ ,'ஒ%யவி*லாத
அத சி:க.ைத சைடயி/" ெகா*ல எப+ <+3? அத'- ஒ ததிர நீ
ெசா*ல ேவ"’ எ4 நாிைய. தாேன ேக/ட.
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'சி:க உைன ெகா*ல வேபா, ேகாப.ட வ. அேபா அத உட*
ந":கி ெகா+-. வாைய பிள ெகா" கக

சிவக அ பாB

வ. அத சமய பா. வாைல. Hகி ெகா" தைலைய3 ெகாைப3
ஆ/+யப+ எதிாி* ெச4 ேபாாி"’ எ4 நாி வழி ெசா*2ய.

இKவா4 எைத <"கிவி/" நாி, ேநேர சி:க.திட ெசற.

'இ4 எ த:கைள ெகா*ல வகிற அரேச, எசாிைகயாயி:க ’ எ4
ெசா*2 வி/" ெசற.

சிறி ேநர.தி* எ அ:ேக வத. அேபா சி:க ேகாப.ேதா" அைத உ'4
பா.த. அத கக

சிவதிதன. இைத கட, நேமா" சைட

ெசBய சி:க தயாராக இகிற எ4 நிைன. காைளமா" வாைல. Hகி
ெகா" ெகாைப ஆ/+யப+ ஒ+ வத.

சி:க அத வாைய பிள ெகா" அத ேம* சீறி பாBத. மO
விO அதிர, கட8 மைல3 அதிர, அைவ ஒெறாெடா4 ேமாதி ேபாாி/ட
கா/சி பாக பய:கரமாயித. இர" நாிக> இத பய:கரமான
கா/சிைய ஒ %த மைறவி* நி4 பா. ெகா+தன. காரணமி*லாம*
அைவயிர" ஒைறெயா4 உைதப ேமாவ அைறவ கட
இரடாவ நாி- மன ெபா4கவி*ைல.

அ, <த* , நாிைய பா., 'ேபா, அரச-. ப உடா-வ ெதBவ.
ேராக அ*லவா? சைடைய விலகி மீ" ந/ைப உடாகி வி"வதா
சாி.

'உைம யி*லாம* %ணிய ேத"ேவா, உறவினகைள ெக". ெச*வ
ேசேபா, பலா.கார.தினா* ெபகைள அைடேவா, உயி-யிரான
இவைர ெக".. தா வாழ நிைனேபா உலகி* இபமைடய மா/டாக .
/ட %.தி ெக/டைத ேபால5, இைப எ2 திற ெதற ெச/+ைய
ேபால5 பமைட வாக . ஆகேவ, நீ இேபாேத ேபாB அவக
விலகி வி"' எ4 பலவாறாக எ". ெசா*2ய.

சைடைய
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இைத ேக/ட <த* நாி ஒவாறாக மன ேதறி சி:க.ைத ேநாகி ெசற.
அத'-

சி:க எைத ெகா4 வி/ட.

ெச. கிடத மா/ைட க" சி:க கணி வி/" %லபி ெகா+த,
அகி* ெசற <த* நாி, சி:க.ைத பா., 'சைட- வதவைன.தாேன
ெகாறீக ? இத'- ஏ அழ ேவ" அரேச?' எ4 ேக/ட. .

ஒ நைம3 தராத ந6 மரமானா8, நா வள.தைத நாேம ெவ/"வெதறா*
உள ெபா4-ேமா, உலக %க? ஓ அைமசைன ெகா*8கிற அரசF-
ெப ேக" வராதா?’ எ4 Cறி சி:க வதிய.

‘அரேச, கடைமப+ நடவாதவகைள3, த ெசா* ேகளாத மைனவிைய3,
மன.தி* கபட நிைன.தி- ேதாழைன3, ெப ேபாாிேல %ற<கி/"
ஓ" ேசைனைய3, ஆணவ ெவறி பி+.தி- அைமசைன3 <பி
பாராம* அழி. வி"வேத சிறத நீதியா-. இவகளா* கிைட.த இப.ைத
ப'றி அரசக

நிைன. பாக ேவ+யதி*ைல.”

இப+ பலவிதமாக Cறி, அத சி:க. தி ெநசி* இரகேம இ*லாம*
அ+. வி/ட <த* நாி.

பிற-, இரடாவ நாிைய3 ேச. ெகா" ெச. கிடத எதி உடைல
இ?. ெச4 கா/+ ேவெறா பக.தி* ெகா" ேபாB ேபா/". த
இனமாகிய நாிக>ெக*லா விதி/". தாF தி4 மகி&தித.
-----------------1.2. ஆ! பி%,கிய ர,

பைழய ஊ ஒறி* ஒ ேகாயி* இத. ேகாயி* திபணிகாக மர:கைள
அ4. ெகா" வ ேபா/+தாக . அத மர:களி ஒைற இரடாக
அ4. ெகா+த தச, பாதி அ4.தபி அ4.த பிளவிேல ஆ%
ைவ.வி/", மீதிைய அ4காம* ெச4 வி/டா. ேகாயிைலய".தித
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மாைள மர ேசாைலயி* பல -ர:-க

இதன. அத -ர:-களி* சில, தாவி

விைளயா+ ெகாேட மர அ4. கிடத இட.தி'- வ ேசதன. அவ'றி*
ஒ -ர:- பாதி பிள கிடத மர.தி ேம* வ உ/காத. அ
6மாயிகாம*, அத மரபிளவி* ைவ.தித ஆைப அைச. அைச.
பி":கிய. ஆைப பி":கிய5ட, பிளதித மர.தி இ ப-திக>
ெந:கின. அவ'றி' கிைடயிேல மா/+ ெகாட அத -ர:- உட* ந6:கி
உயி வி/ட.

ஆைகயா* தன-. ெதாடபி*லாத ஒ காாிய.தி* தைலயிடCடா.
---------1.3. -ரெசா. ேகட நாி

ஒ நாி பசியினா* இைர ேத+. திாி ெகா+த. அேபா ஒ ெப
ச.த ேக/ட. அ ேக/" நாி ெநச O-'ற. தைனேபால இைர
ேத+ ெகா" ஏேதF ெபாிய மிக ஒ4 %றப/+கிறேதா எ4 அ
பயத. த பசி தீ< தா பிறிெதா மிக.தி பசி- விதாகிவிட
C"ேமா எ4 கல:கிய. இதா8, இ என எ4 ெதாி ெகா ள
ேவ" எ4 மன.ைத. திடப".தி ெகாட. ெம*ல ெம*ல அ கா/ைட
6'றி ெகா" ஒ2 வத திைச ேநாகி ெச4 ஒ ேபாகள.ைதயைடத.
அ:- யா இ*ைல. ஆனா*, அ:கிதா ஒ2 வத. நாி, ெம*ல ெம*ல
ெந:கி ெச4 பா.த. ஒ மர.த+யி* பைழய ேபா <ர6 ஒ4 கிடத.
அத'- ேநேர ேமேல இத மரகிைள, கா'றி* ேம8 கீ?மாக அைச3 ேபா,
அத <ரைச. தாகிய. அ தா- ேபாெத*லா ெப ச.த ேக/ட. இைத
ேநாி* கட பிற-, அத நாி, 'E! ெவ4 ேதா* <ர6தானா? இத'கா நா
இKவள5 பயப/ ேட!' எ4 ெசா*2 ெகாேட ேபாBவி/ட.
-------1.4. த,களா

தா,கேள ெகேடா

< கால.தி* ஒ சாமியா இதா. அவ ெபய ேதவசமா எப. அவ
பிைச ெய". பிைழ. வதா. பிைச ெய". ேச.த காைச ெய*லா
அவ ஒ கைதயி* <+ ைவ.திதா. அவ பண ேச. ைவ.திப
யா- ெதாியா. ஆனா*, இைத எப+ேயா ஆஷாடEதி எற பாபன
ெதாி ெகா" வி/டா. ஆஷாடEதி ஒ திட தி+ பிைழபேத அவ
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ெதாழி*. சாமியாைடய கைதைய. தி+ எ". ெகா" வி/டா*, பிறநா ேதா4 திட ேவ+யதி*ைல. அத பண.ைத ெகா" பல நா

இப

வா&5 நட.த <+3 எ4 ஆஷாடEதி நிைன.தா. இத'- அவ ஒ @&சி
ெசBதா.

ஆஷாடEதி சாமியாாிட வ, அவ கா2* வி? வண:கினா. தன-.
திமணமாக வி*ைல எ4, தைன சீடனாக ஏ'4 ெகா", ந*ல வழி கா/ட
ேவ" எ4 ேவ+னா. ேதவசமா5 அவைன. த சீட னாக ஏ'4
ெகாடா. ஆஷாடEதி3 மிக5 ந*லவ ேபா* சாமியா- பணிவிைடக
ெசB வதா.

இப+யி வ நாளி* ஒ நா , ஓ அதண இவக>- வி
ைவ.தா. வி "வி/" %றப/ட அவக

ெந"ார ெசற பிற-,

ஆஷாடEதி த தைலயி* கிடத ஒ ைப கா/+, '6வாமி, நம- ேசா4
ேபா/ட அதண I/+2 இத. % எைன3 அறியாம* ஒ/+
ெகா" வ வி/ட. உணவளி.தவ I/" ெபாைள ஒ பானா8
எ". வரலாமா? இேதா நா ஒ+ேபாB இைத. திபி ெகா".வி/" வ
வி"கிேற’ எ4 ஓ+னா. சிறி Hர ெச4 ஒ மைறவான இட.தி* ெந"
ேநர உ/கா திவி/" அவ திபி வதா.

இ நிக&சி- பிற-, ேதவசமா5- த சீட ேம* நபிைக அதிகமாகிய.

ஒ நா

சாமியா சீடF ஒ -ள கைரைய அைடதாக . -ள.தி* இற:கி

கா* ைக க?வி ெகா" வவத'காக சாமியா ேபா- ேபா, கைரயி* இத
ஆஷாடEதியிட எ4 வி/" பிாியாத த கைத <+ைப ெகா"..
ைவ.தி-ப+ Cறிவி/" ேபானா

சாமியா ைக கா* க?வி ெகா" தி% ேபா, -ள.தி கைரயி* ம'ெறா
பக.தி*, இர" ஆ/" கடாக

</+ ேமாதி சைட ேபா/"

ெகா+தன. ர.தி2 இைத பா. ெகா+த ஒ நாி அவ'றி
தைலயி2 வழி தைரயி* கிட- இர.த.ைத -+பத'காக அ:வத. இர" கடாக>- இைடயி* %- இர.த -+க. ெதாட:கிய நாி
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அவ'றி இைடயி* சிகி </" ப/" ேமா" உயிைர இழத. இத
ேவ+ைகைய பா. ெகாேட சாமியா ேதவசமா தைன மற நி4
ெகா+தா.

இத ேவைள ேபானா* இெனா ேவைள வாBகா எ4 எணிய
ஆஷாடEதி அேபாேத, சமியாாி கைத <+ைப எ". ெகா" ஓ+
வி/டா. கா/"-

எ:ேகா ெச4 மைற வி/டா. திபி வத சாமியா

த சீடைன காணாம* மன வதினா. அவைன. ேத+ ெகா" ஊ ஊராக
அைலதா.

அைலததா மிச. கைடசிவைர அவ ஆஷாடEதிைய க" பி+கவி*ைல.

அறிவிைமயா* ேதவசமா த ைகெபாைள இழதா. ேயாசைனயி*லாம*
ஆ/"கடா ேபாாி* ந"வி* ெச4 மா/+ ெகா" நாி உயிாிழத.

இதா த:க>-. தா:கேள ேக" ெசB ெகாட கைத.
---------1.5. கபாைப ெகாற காக

ஒ மர கிைளயி* ஆO ெபOமாக இர" காக:க
வா& வதன. அத காக:க

C" க/+ ெகா"

அமர கிைளயி* ெந" நாளாக. த:கியி

வதன. அத மர.தி* இத ஒ ெபா- கபா% ஒ4 %திதாக வ
ேசத. அத கபா%, ெபகாக இ"கிற </ைடகைள எ*லா ஒ4
விடாம* -+. ெகா+த. காக:களா* இைத ெபா4. ெகா+க
<+யவி*ைல.

ஆ காக த உயி நபனான நாி ெயாறிட ேபாB ேயாசைன ேக/ட.

'அத பாைப ெகா*வத'- நா ஒ வழி ெசா*கிேற. அரசியாாி -ளிய*
அைற- பற ேபா. அவக

-ளி6 ெச*8 ேபா கழ'றி ைவ-

நைககளி* ஒைற ெகா" வ ெபாதி* ேபா/" வி". பிற- என நடகிற
எ4 பா!' எற நாி.
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காக அெபா?ேத அரமைன- பற ெசற. அரசி அேபாதா
நைககைள கழ'றி ைவ.வி/" -ளிக. ெதாட:கினா . காக ேபாB ஒ
நைகைய ெகளவி ெகா" பறத. அரசி Cவினா . உடேன ேவைல ஆ/க
ஓ+ வதாக . அரசி நடதைத Cறிய ேவைலயா/க

காக.ைத பி

ெதாட ஒ+ வதாக , காக பற வ, பா% இத ெபாநைகைய ேபா/"வி/" ேவகமாக பற ெசற. பி ெதாட வத
ேவைலகாரக

இைத கடாக . உடேன ேவகமாக ஓ+ வ அத மர

ெபாைத பிளதாக . உ ேளயித பா% சீறி ெகா" ெவளியி* வத.
அரமைனயா/களி* ஒவ, த வாளா* அைத இ டாக ெவ/+
ேபா/டா. பிற- ேவைலகாரக

ெபா-

கிடத நைகைய எ".

ெகா" ேபாB அரசியிட ெகா".தாக .

காக:க

எKவிதமான கவைல3 இ*லாம* </ைடயி/" -6 ெபாாி.

ேம8 பல நா/க

இபமாக வா& வதன.

@&சியினா* எைத3 எளிதாக <+கலா எபத'- இத கைத ஓ எ".
கா/டா-.
--------------1.6. சி,கைத ெகாற -ய 

ஓ அடத கா/+* சி:க ஒ4 இந அ அத கா/+* இத ம'ற
வில:-கைள எ*லா கடப+ ேவ/ைடயா+ ெகா4 தி4 ெகா+த.
இKவா4 நா>- நா

அத ெவறி ெசய* அதிகமாகி ெகா" வத. இைத

கட ம'ற வில:-கெள*லா ஒறாக C+ அத சி:க.தினிட ெசறன.

'சி:க, இத கா/+* உ ள வில:-கைள எ*லா கடப+ Iணாக ெகா4
ெகா+க ேவடா. இப+ ெசB ெகா+தா* விைரவி* இத
கா/+* வில:-கேள இ*லாம* ேபாBவி". ஆைகயா* நா:க
ஏ'பா" ெசBகிேறா. நா

இத'- ஒ

ஒ4- ஒ வில:- ஆக உன- இைரயாக அFபி

ெகா+கிேறா' எறன.

சி:க இத ஏ'பா/"- ஒ% ெகாட. அேபா* ஒKெவா நா>
ஒKெவா வில:காக வ சி:க.தி'- இைரயாகி ெகா+தன.
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ஒ நா

ஒ <ய2 <ைற வத.' இனி நா பிைழக <+யா. இதா8 ஒ

<ய'சி ெசB பாகலா. இதி* நா ெவ'றி ெப'றா* கா/" வில:-கைள
எ*லா காபா'றிய ெபைம நம- ேச. நா< சாவினி4 தபலா’ எ4
அத <ய* ஒ சிதைன ெசBத.

சி:க.தி பசி ேவைள- ெச*ல ேவ+ய <ைறப+ ெச*லாம*, ெந"ேநர
கழி. ெசற <ய*. ேவைள தபி வத <யைல கட சி:க.தி'- ேகாப
வ வி/ட.

‘ஏ, அ'ப <யேல, ெபாிய மதயாைன Cட எ பசி ேவைள-. தபி வததி*ைல. நீ
ஏ பிதி வதாB?’ எ4 சீறிய.

ஐயா, ேகாப ெகா ளாதீக . உ:க

பசி ேவைள- சாியாக வ ேசர

ேவ" எ4 சாியான ேநர.தி*தா %றப/ேட. ஆனா* வழியி* ம'ெறா
ெகா+ய சி:க.ைத க", எ:ேக அத கணி* ப/டா* அத'- இைரயாகி
வி"ேவாேமா எ4 பய ஓாிட.தி* ஒளி ெகா+ேத. ெம*ல ெம*ல
அத சி:க, அ:கித ஒ ெபாிய -ைக-

Sைழ ெசறைத கட பிற-,

ெவளிப/" ேவகமாக உ:களிட வ ேசேத’ எற அத <ய*.

‘எைன. தவிர இெனா சி:க< இத கா/+* இகிறதா? எ:ேக அைத
கா/" பாகலா! 'எற சி:க.

உடேன <ய* சி:க.ைத அைழ. ெகா" ேபாB பக.தி* இத ஒ பா?:
கிண'ைற கா/+ய. ேச4 நீமாக இத அத கிண'4-

சி:க எ/+

பா.த. ெதளிவாக கிடத அத கிண'4 நீாி* சி:க.தி நிழ* ெதாித.

<ய* ெசா*2ய ம'ெறா சி:க அ தா எ4 எணிய அத Dட சி:க,
ஆ.திர: ெகா" கிண'4- ேள பாBத. கிண'4அ ெவளியி* வர <+யாம* உயிாிழத.
-------------

இத ேச'றி* சிகி
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1.7. ெகா ைக ெகாற ந#%

நா

ேதா4 மீகைள ெகா.தி.தி4 உட* வள. வத ஒ ெகா-

இத. அ வழக ேபால ஒ -ள.தி'- மீ ெகா.தி. தின ெசற.
அேபா -ள.தி கைரயி* ஒ பா* ந" மிக கவைலேயா" நி4
ெகா+த.

அத நைட பா., 'நீ ஏ கவைலேயா+கிறாB?' எ4 ெகா- ேக/ட.
என ெசா*ேவ! ெகாைலகாரகளாகிய வைலகாரக

இத பக.தி8 ள ஏாி,

-ள எ*லா வைல Iசி ஒ சினசி4 ெபா+ மீ Cட விடாம* பி+.
ெகா" ேபாB வி/டாக . நாைள- இத -ள.தி'- வரேவ" எ4
ேபசி ெகா" ேபாயிகிறாக . நாைள- வ பி+. ெகா" ேபாB
சைதகைடகளிேல ைவ. வி'4 வி"வாக . இவக

ைக-. த%வ எப+

எ4தா சிதி. ெகா+கிேற’ எ4 பா*ந" பதி* Cறிய.

'நேட, நேட, பா* நேட! அத பழி கார வைலகாரக

வ<ேன

த%விக நா ஒ வழி சிதி.திகிேற. அதப+ ெசBதா* எ*லா மீக>ேம
உயி தபலா' எ4 ெகா- Cறிய.

'எப+?’ எ4 ந" ஆவேலா" ேக/ட. ‘எப+யாவ, அத மீகைளெய*லா இ:ேக C/+ ெகா" வா. நா ஒKெவா மீனாக. Hகி ெகா"
ேபாB இெனா -ள.தி* வி/"வி"கிேற’ எற ெகா-.

ெகா- ெசானைத நபிய அத ந", மீகளிட ேபாB இத ேயாசைனைய
Cறிய. எப+3 வைலகாரகளிடமி தபினா* ேபா எறித மீக
இத க.ைத உடேன ஒ% ெகாடன.

மீக

எ*லா கைரேயார.தி'- வதன. ெகா- ஒKெவா நைட- ஒKெவா

மீனாக ெகா.தி ெகா" பற ெசற. சிறி ர ெசற அத
மீகைள ெகா.தி. திற. வயி4 நிரபிய பிற-, ெகா" ேபான மீகைள ஒ
பாைறயி* காய ேபா/" ைவ.த.
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மீக

எ*லாவ'ைற3 ெகா.தி ெகா" ெசற பி ந"தா மிசிய.

ந+ தைசைய3 தினலா எற ஆைசேயா", அைத3 ெகா.தி ெகா"
பற ெசற. பற ெச*8 வழியி* ந" கீேழ பா.த. எ:- பா.தா8
மீ எ8%க

தைரயி* கிடபைத கட, அ ெகா- ெசBத ெசய* என

ெவ4 %ாி ெகாட.'மீகைளெய*லா திற ேபாதாம* நைம3
இத ெகா- ெகா*ல. ணி வி/ட. @&சிைய, @&சியா* தா ெவ*ல
ேவ". நைம இ ெகா*8< இைத நா ெகா4விட ேவ"’ எ4
எணிய ந", ெம*ல. த <ன: கா*க

இரைட3 நீ/+, ெகாகி

க?.ைத வைள. பி+. ெநகிய. க?. ந6:கிய, ெகா- கீேழ
வி? இறத. ந" ேவெறா -ள.தி'- ேபாB. தஇன.ேதா" ேச
ெகாட.

ெப பைகைய3 @&சியா* ெவ*லலா எப இகைதயி2
விள:-கிற.
------1.8. 0ைட1சியா

இறத சீைலேப

ஓ அரசFைடய ப"ைகயி* சீைலேப ஒ4 வா& வத. அரசF
அரசி3 உற:- ேநர பா. அ அவக
உறிசி வா& வத. ஒநா

உடைல க+. இர.த.ைத

ெகா ளிவாB பிசா6 வதேபா* ஒ சி4

D/ைட Eசி அ:- வ ேசத. அ சீைல ேபைன ெந:கி, 'நா உ
நபனாக இக வி%கிேற’ எ4 Cறிய.

'இ*ைல இ*ைல, ேவடா. <

ேபாற உ ப'களா* அரச :-வத'-

<னாேலேய நீ க+. வி"வாB. உனா* எ வா&5- <+5 வ வி"’
எ4 சீைல ேப ம4. Cறிய.

'நா அப+. "-. தனமாக நட ெகா ள மா/ேட. நீ ெசானப+ ேக/"
ெகா+ேப'எ4 ெகசிய D/ைட Eசி.

'சாி, அப+யானா* இ:ேகேய இ. எெபா? ெவ"ெக4 க+காேத.
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அரசF அரசி3 உற:-கிற ேநர பா. ெமவாக க+. இர.த -+.
உ பசிைய ேபாகி ெகா ’ எ4 Cறி அத D/ைட Eசி-
சீைலேப".இட ெகா".த.

ெகசி இட பி+. ெகாட அத D/ைட Eசி, அ4 இரேவ அரசF
அரசி3 ப"ைக- வ விழி. ெகா+- ேபாேத, அரசைன
ெவ"ெக4 க+. வி/ட.

'ஏேதா எைன க+. வி/ட’ எ4 அரச Cறிய ேவைலகாரக
விள-ட ஒ+ வதாக .

அரசைன க+.த D/ைட Eசி ேவைலகாரக

வவத'-

எ:ேகா ஒ

Dைலயி* ேபாB ஒளி ெகா" வி/ட. நடத அறியாத சீைல ேப
அவக

கணி* த/"ப/ட உடேன அவக , ' நீ தாேன இத ெபா*லாத

விைனைய ெசBதாB?’ எ4 ெசா*2 ெகாேட, சீைல ேபைன ந6கி
ெகா4 வி/டாக . வைக ெதாியாம* ந/% ெகாட அத சீைல ேப,
பாவ இற ஒழித.

ஒவFைடய தைமைய உணராம* அவFட ந/% ெகா ள Cடா.
--------------1.9. ஒடகைத ெகாற காக

ஒ கா/+* சி:க ஒ4 அர6 ெசBெகா+த. அத'- அைமசகளாக ஒ
நாி3 ஒ %23, ஒ காைக3 இ வதன. ஒ நா
வழிதபி அத கா/"-

ஒ/டக ஒ4

வ வி/ட. அைத கட காக, சி:க.தினிட

அைழ. ெகா" வ வி/ட. சி:க அத'- அைடகல ெகா".,
அைத3 த அைமசகளி* ஒவனாக இ-ப+ Cறிய.

எ*லா ஒறாக பல நா/க

இதன. ஒ நா

சி:க ேநா3'றிததா*, த

அைமசகளாகிய %2, நாி, காக, ஒ/டக ஆகியவ'ைற பா., ' எ பசிைய.
தீக ஏதாவ இைர ேத+ ெகா" வா:க ’ எ4 Cறிய.
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அைவ நா- காெட*லா 6'றி. திாி எ:- இைர கிைடகாம* திபி
வதன.

ஒ/டக.தி'-. ெதாியாம*, காக ம'ற இரைட3 அைழ. ெகா" சி:க
மனனி ட ெசற.

‘மனா, கா" <?வ ேத+ பா. வி/ேடா. எ:- இைர கிைடகவி*ைல”
எ4 காக Cறிய.

“அப+யானா* எ பசி- என பதி* ெசா*8கிறீக ? உ:க

க. என?’

எ4 சி:க ேக/ட.

'மனா ஒ/டக இகிறேத!’ எ4 காக Cறிய. ‘சிவசிவ! நிைனப பாவ’
எ4 சி:க த காகைள D+ ெகாட.

“மனவா, ஒ -+ைய காபா'ற ஒவைன ெகா*லலா. ஒ நகைர
காபா'ற ஒ -+ைய ெக"கலா. ஒ நா/ைட காபா'ற ஒ நகைரேய
அழிகலா. இத நீதிைய ெகா"தா, பச பாடவக , த:க

மக

அரவாைன ேபாகள.தி* ப2யி/" ெவ'றி அைடதாக ’ எ4 காக
எ". Cறிய.

‘அைடகலமாக வதவகைள அழிப சாிய*ல' எ4 மீ" சி:க ம4.
Cறிய.

‘அரேச, அைடகலமாக வதைத நீ:களாக ெகா*ல ேவடா. அத ஒ%த2
ேபாிேலேய அைத ெகா4 பசி தீரலா' எ4 காக Cறிய. சி:க அத'-
பதி* எ5 Cற வி*ைல. காக, அ ேபசாம* இபேத ஒபியதா- எ4
எணி ெகா", நாிைய3 %2ைய3 C/+ ெகா" அKவிட.ைத வி/"
ெசற.
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ஒ/டக வத5ட, நா-மாக மீ" சி:க மனனிட வதன.

‘அரேச! இத கா" <?வ இைரேய அகபடவி*ைல. எைன ெகா4
உO:க ’ எ4 காக Cறிய.

‘உFட8 எனேகா உணவா-மா?' எ4 சி:க பதி* Cறிய.

உடேன நாி, 'எைன. திF:க ’ எற.

‘உைன. திறா8 எ பசியட:காேத' எ4 சி:க Cறிய.

%2 < வ,' அரேச எைன சாபி":க !' எ4 ேவ+ய,

'நீ3 எ பசி- ேபாமானவ அ*ல’ எ4 மீ" சி:க ம4. Cறிய.

இைதெய*லா பா. ெகா+த ஒ/டக' நைம ெகா*ல.தா @&சி
நடகிற’ எ4 ெதாி ெகாட. ஆயிF ேவ4 வழியி*லாம*, 'அரேச, நா
மி-த தைச உைடயவ, எைன ெகா4 திF:க ? எ4 Cறிய.

அ ெசா*2 <+பத'- <னா*, சி:க என ெசா*கிற எபைத3 எதி
பாகாம*, %2 அத ேம* பாBத.

சி:க இற ேபான ஒ/டக.தி இர.த.ைத -+.த. %2 அத Dைளைய
6ைவ.. திற. நாி அத ஈரைல க+.. தி4 மகி&த. காகேமா,
தைசைய ெகா.தி. தி4 வயி4 %ைட.த.

ெகா+யவக>ட C+யவக
கா/"கிற.
------------

ம+வ திண எபைத இத கைத எ".
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1.10. கடைல ெவற சி% வி

ஒ கட'கைரயி* ேமB வா& வத ஓ ஆ சி/". அத சி/"- ஒ
மைனவி சி/" இத. இர" கட'கைரயி* இத ஒ ெச+யி கீ& C"
க/+ வா& வதன. ெப சி/"- சிைன ஏ'ப/ட5ட அ ஆ சி/ைட
பா. 'நா எ:ேக </ைடயி"வ?' எ4 ேக/ட.

'எ:ேக இ"வ? இ:ேகேய இட ேவ+ய தா! இைதவிட ேவ4 இட நமஎ:ேகயிகிற?’ எ4 பதி* ெசா*2ய ஆ சி/".

'கட'கைரயி* </ைடயி/" ைவ.தா* அைலய+. கட* எ". ெகா" ேபாB
வி/டா* என ெசBவ?’ எ4 ெப சி/" கல:கிய.
'ேபா+, ேபா! ெப %.தி எப சாியாக இகிற. நா இனா எ4
நிைன. பாகாம* அத கட* ந </ைடகைள எ". ெகா" ேபானா*,
அ ப"பா" நா3 படா!’ எ4 அத ஆ சி/"-வி Iரா% ேபசிய.

'என %.திேயா" இப+ ேப6கிறாB? வாயடகமி*லாத ஆைம இறத கைத
உன-. ெதாியாதா? அத ஆைமயி கைத3 D4 மீக>ைடய கைத3
ெதாிதா* நீ இப+ ேபச மா/டாB! எ4 ெப சி/" Cறி அத
கைதகைள3 விளகமாக ெசா*2ய.

'அ கிடக/", நம- ள இட இதா! இ:ேகதாேன நீ உ </ைடகைள
யி"' எ4 க/டாயமாக Cறிய ஆ சி/".
இைத ேக/" ெகா+த கடலரச ‘ஓேகா! இவ'றி சம.ைத பாகலா!’
எ4 மன.தி'-

நிைன. ெகாட.

ெப -வி யி/" ைவ.த </ைடைய அைலய+. ெகா" ேபாB வி/ட.

இைத கட ஆ சி/"-வி கடைல பா., 'ஏ, கடேல, இேபாேத எ
</ைடைய. திபி ெகா" வதா* 6மா வி/" வி"கிேற. இ*லாவி/டா*
உன-. ப ஏ'பட ெசBேவ’ எ4 Cறிய.
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கட* அத'- பதி* ஒ4 ேபசவி*ைல.

சி/"-வி, உடேன பற ெச4 எ*லா சி/"கைள3 அைழ.த.
சி/"க

எ*லா ஒ4 ேசத பி ம'ற பறைவகைள எ*லா அைழ.

ெகா" பறைவ அரசைன ேநாகி பறத அத ஆ சி/". பறைவயரச
கட < ேபாB, கடேதவா, பறைவ -ல:க>ேக ெபாிய பழி ஏ'ப/"
வி/ட. கடலரச எ:க

</ைடகைள ய+. ெகா" ேபாB வி/டா.

இகணேம அைத. திப ெபறாவி/டா*, யா ந -ல.ைத மதிக
மா/டாக ’ எ4 வ.த.ட Cறிய.

கட உடேன திமா2ட பற ெச4 <ைறயி/ட. திமா* உடேன
கடலரசைன அைழ.,' ஏ </ைடைய எ". ெசறாB? இெபா?ேத ெகா"
வ அத சி/" -வியிட ெகா".வி". இ*ைல எறா* எ ேகாப.ஆளாவாB’ எ4 க/டைள யி/டா.

கட5ளி க/டைளைய ேக/ட கடலரச பய ந":கி உடேன </ைடகைள
ெகா" வ சி/" -விகளிட ெகா". வி/டா.

C/" <ய'சியா* ஆகாத காாிய உலக.தி* என இகிற? எ5ேம இ*ைல.
-----------1.11. வாயட க இ லாத ஆைம

இர" அன:க> ஒ ஆைம3 ஒ -ள.தி* இதன. அன:க>
ஆைம3 மிக5 ந/%ட வா& வதன. இKவா4 இ வ ேபா,
ெந"நா
அன:க

மைழ ெபBயாததா* அத -ள. நீ வ'றி ேபாயி'4. இைத கட
இர" ேவெறா -ள.- ேபாக. தீமானி.தன. அைவ த:க

நபனான ஆைமைய வி/" ேபாக மனமி*லாம*, அைத எKவா4 அைழ.
ேபாவெதன சிதைன ெசBதன. கைடசியி* ஒ <+5- வ, அத ஆைமைய
அைழ., ‘நா:க

இர" ேப இத -சியி இ Sனிைய3 கKவி

ெகா" பறகிேறா. நீ அத ந"பாக.ைத உ வாயினா* ப'றி ெகா"
வா. இைடயி* வாB திறகாேத’ எ4 Cறின.
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ஆைம3 சாிெய4 அத -சிைய வாயினா* ப'றி ெகாட. அன:க
இர", இர" பக< -சிைய கKவி ெகா" பறதன. வான.தி*
ஆைம பற- %ைமைய கட அத ஊாி* இதவக , விய%. தா:காம*
ைக ெகா/+ ஆரவார ெசBதாக . இைத கட அத ஆைம,' எத'காக
சிாிகிறீக !’ எ4 அவகைள ேக/பத'காக. த வாைய. திறத. உடேன
அ பி+ ந?வி. தைரயி* வி? இற ேபாBவி/ட.
-------------1.12. 05 மீக

ஒ -ள.தி* D4 மீக

இதன.அவ'றி ெபய வ<காேபா,

வ:கா* காேபா, வதபிகாேபா எபனவா-. அைவ D4 ஒ
கவைல3 இ*லாம* பல நா/க

ஒறாக வா& வதன. ஒ நா , வைலஞக

வ நாைள இத -ள.தி* மீ பி+க ேவ" எ4 ேபசி ெகாடாக .
இைத ேக/ட5ட வ<காேபா எற மீ, ம'ற மீகைள பா.,
'இெபா?ேத நா ம'ேறா இட.தி'- ேபாBவிட ேவ"’ எ4 ெசா*விய.

அத'- வ:கா*காேபா எற மீ 'என அவசர? அத சமய.தி'-
பா. ெகா ளலா. சமய.தி'-. த-தா' ேபா* ததிர ெசB தபி.
ெகா ளலா' எ4 Cறிய.

வ<காேபா எற மீ, இத க.ைத ஒ% ெகா ளாம* அெபா?ேத
அத -ள.ைதவி/" ம'ெறா -ள.தி'- ேபாB வி/ட. வ:கா*காேபா,
வதபிகாேபா <த2ய மீகெள*லா அத -ள.திேலேய இதன.
ேபசி ெசறப+ ம4நா

வைலஞக

மீ பி+க வதாக . எ*லா மீகைள3

வைல Iசி பி+.தாக . அேபா வைலயி* அகப/" ெகாட
வ:கா*காேபா ெச.த மீ ேபா*, விைர. கிடத. அைத க" ஒ
ெசபடவ கைரயி* Hகி எறிதா. அ யா காணாம* தணி%- மைற ெகாட. வதபி காேபாF, ம'ற மீக> வழி
ெதாியாம* அகப/" ெகா" ெசபடவக

ைகயிேல சிகி ம+ ேபாயின.
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<னாேலேய எைத3 நிைன. பா. <+5 ெசBபவ உ4தியாக
பிைழ. ெகா வா. அKவேபா சிதி. ேவைல ெசB3 அறி5ைடயவF
எப+யாவ பிைழ. ெகா வா. எைத3 எேபா சிதிகாதவ
பிைழகேவ மா/டா.
---------------1.13. ர,  அறி6 ெசான ெகா 

ஒ கா/+* பல -ர:-க

வசி. வதன. ஒ நா

இர5 -ளி தா:காம* அைவ

-ளி காBவத'- எ:ேக ேபாகலா எ4 ேயாசி. ெகா+தன. அேபா
Hர.தி* மிமினி Eசிக

பற ெகா+பைத க" தீ எ4 நிைன.

ெகா", அத இட.ைத ேநாகி ெசறன. -ர:-க

ேபசி ெகாடைத

ேக/", மர.தி ேம* உ/காதித ஒ ெகா- '-ர:-கேள அ தீய*ல;
மிமினி Eசி’ எ4 Cறிய. இைத ேக/ட அத C/ட.தி* இத ஒ
-ர:-- மிக5 ேகாப வ வி/ட. உடேன அ மர.திேம* பாB
ெச4 அத ெகாைக பி+., 'நீயா என- அறி5 %க/"கிறவ?' எ4
ேக/" அப+ேய ஒ பாைறயி* அ+. ெகா4 வி/ட.

தீயவக>- ந*ல ெசா*ல Cடா.
--------------1.14 சாசி ெசான மர

ஒ ப/டண.தி* இர" வணிக பி ைளக

இதாக . ஒவ ெபய ந*ல

%.தி. இெனாவ ெபய ெக/ட%.தி. இர" ேப பண ேசபத'காக
ெவளிP- ெசறாக . அ:ேக ந*ல%.தி- ஆயிர ெபா கிைட.த,
ெக/ட%.தி- எ5 கிைடக வி*ைல.

ந*ல ேநாக<ைடய ந*ல%.தி, ெக/ட%.திைய பா., 'கவைலபடாேத, நா
இவ ஆ>- ஐ04 ெபானாக ப:கி/" ெகா ளலா' எ4 Cறினா.

'சாிெய4 ஒ% ெகாட ெக/ட%.தி, 'நா உடேன இKவள5 பண.ைத3
ஊ- எ". ெசறா* ெக"த* உடா-. இ:ேகேய ஒ மர.தி கீ&
%ைத. ைவேபா. ம'ெறா நா

வ எ". ெகா" ேபாேவா’ எறா.
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இ ெபா.தமாக. ேதாறேவ, ந*ல%.தி ஒ% ெகாடா. உடேன அ:ெகா
மர.த+யி* ப ள ேதா+ பண.ைத %ைத. ஓ அைடயாள ைவ.வி/"
இவ ஊ-

ெசறாக .

ெக/ட%.தி அ4 இரேவ திபி வ ஆயிர ெபாைன3 அ+. ெகா"
ேபாB வி/டா.

சில நா

கழி. இவ அத மர.த+- வ பா.தாக . பண

காணவி*ைல. உடேன, ெக/ட%.தி <தி ெகா" ந*ல%.திைய பா.,
'நபா இப+ ேமாச ெசBயலாமா?' எ4 ேக/டா,

'நீதா எ". ெகா" எைன ஏமா'4 கிறாB!' எறா ந*ல%.தி.

இவ- சைட வ வி/ட. கைடசியி* வழ- மற.தி'- ேபானாக .
ஊ வழகாள அவக>ைடய வழைக விசாாி.தா. பிற-, 'ஏதாவ சா/சி
உடா?' எ4 ேக/டா. 'எ:க

இவைர3 தவிர அத இட.தி* ேவ4யா

சா/சியி*ைல’ எறா ந*ல%.தி.

'அத மரேம இத'- சா/சி ெசா*8’ எறா ெக/ட%.தி.

‘உைமதானா? காைலயி* வா:க

அத மர.ைதேய ேக/ேபா’ எ4 ெசா*2

வழகாள ேபாBவி/டா.

I/"- வத ெக/ட%.தி த தைதைய அைழ. மரெபாதி* ேபாB ஒளி
ெகா", மர சா/சி ெசா*வ ேபா* ேபச ெசானா.

‘தபி, ெகாகி </ைடைய. தி+ய நாக.ைத ேபா* நம-. ப ஏ'பட
C". இத ெக/ட நிைனைப வி/"வி"’ எ4 அறி5ைர Cறினா அவ.
ஆனா*, ெக/ட%.தி அவ ேபைச ேக/கவி*ைல. அவைர வ8வாக இ?.
ெச4 அத மர ெபாதி* ஒளி. ெகா >ப+ வ'%4.தினா.
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ெபா? வி+த. ஊ வழக த ஆ/கேளா" ந*ல%.திைய3 ெக/ட
%.திைய3 அைழ. ெகா" வ மர.ைத சா/சி ெசா*8ப+ ேக/டா.

மர ேபசிய : ‘ந*ல%.திதா பண.ைத எ".தா!' ஏ4 அ?.ததி.தமாக
Cறிய.'ஆ! என %ைம! மர சா/சி ெசா*8கிறேத!” எ4 ஊ வழகாள
ஆசாியப/டா.

‘இ @!’ எ4 ெதாி ெகாட ந*ல %.தி, மர.தி* ஏறி அத ெபாதி*
ெநைப D/+னா.

ெநபி @" தா:காம*, ெக/ட%.தியி தைத மரெபாதி
உ ளிதப+ேய' ெக/ட %.தி, உனா* ெக/ேட!’ எ4 பைதபைத.
கதறினா. ெநபி* ெவபி இற ேபானா.

இைத கட ஊ வழகாள அரசாிட ேபாB நிக&தைத Cறினா.

ெபா <?வைத3 ந*ல%.தி- ெகா"-ப+ ெசா*2, ெக/ட%.திைய அரச
சி.திரவைத ெசB ெகா*8ப+ உ.தர வி/டா.

பிறைர ெக"க நிைனபவக

தா:கேள ெக/ெடாழிவாக .

-----------1.15. ெகா  -ைட திற பா!

ஒ ெகா- இத. அ இ"கிற </ைடகைள ெய*லா ஒ நாக பா%
ெதாியாம* வ தி4 ெகா+த. என ெசBவெத4 ெதாியாத ெகா-,
தன-. ெதாித ந" ஒறிட ேபாB என ெசBயலா எ4 ேக/ட. அ ஓ
அைமயான வழி ெசா*2 ெகா".த. ஒ கீாி வைளயி2 பா% ெபா
வைர வாிைசயாக மீைன ேபா/"ைவக ெசா*2ய.

ெகா- அKவாேற பி+. ெகா" ேபாB ேபா/ட. கீாிபி ைள ஒKெவா
மீனாக. தி4 ெகாேட பாபி ெபாதி'- வ ேசத. அ:கித
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பாேபா" சைடயி/", அைத க+. ெகா4 வி/ட.

தி/" பிைழ% எ4 ஆப.தா.
-----------1.16. ‘எ.
‘எ. இைப திற&’
திற&’

ஒ ப/டண.தி* இர" ெச/+மாக

இதாக . இவ ெந"நா

நபகளாக இதாக . அவகளி* ஒவ, அய* நா" ேபாக ேவ+
யிததா*, தனிட உ ள ஆயிர லா இைப3, த நபனிட
பாகாபாக ைவ.வி/" ெவளிநா/"- ேபாBவி/டா.

ெவளிநா" ெசறவ திபி வ ேக/ட ேபா, 'இைப ெய*லா எ2 தி4
வி/ட' எ4 நப Cறி வி/டா.' சாி, ேபானா* ேபாகிற!’ எ4
ெசா*2வி/", மீ" அவ <ேபால நபனாகேவ இ வதா.

பிற- ஒ <ைற அத நபFைடய I/+* ஒ வி நடத. வி- அத
ெவளிநா" ெச4 வத வணிக, த நபFைடய I/+* எெணB ேதB.
ெகாடா. நபFைடய பி ைள- எெணB ேதB. வி/டா. பிறஅத பி ைளைய3 C/+ ெகா" -ள.தி'- -ளிக ெசறா. -ளி.த
பி, அத பி ைளைய. த-த ஓாிட.தி* ஒளி. ைவ. வி/". தா ம/"
திபி வதா.

I/"-. திபி வ ேசத வணிகைன பா., அவFைடய நப 'எ
பி ைள எ:ேக?’ எ4 ேக/டா. :உ பி ைளைய ப Hகி ெகா"
ேபாB வி/ட!' எறா வணிக. உடேன ம'ற வணிகF- ேகாப வ
வி/ட. 'எ:ேகயாவ பி ைளைய பெத". ேபா-மா?’ எ4 சைடவ வி/டா. வாBசைட <'றி ைக சைடயாகி வி/ட. உடேன
அ:கிதவக

இவைர3 ஊ வழகாள <ேன அைழ. ெசறாக .

வழகாள அத வணிகைன பா. 'ஏைனயா இ என ேவ+ைக!
எ:ேகயாவ பி ைளைய ப கி ெகா" ேபா-மா?' எ4 ேக/டா.
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‘ஐயா, ஆயிர லா இபி* ஓ அO5 மீதி ைவயாம*, எ2 க+..
திறி- ேபா, பி ைளைய ப Hகி ேபாவ என அதிசய?’ எ4
ேக/டா. ‘இத அதிசய எ:ேக நிக&த!’ எ4 வழகாள விசாாி.தா.

உடேன அவ < நடதைவகைள Cறினா.

'அப+யானா*, நீ ெசBத சாிதா!' எ4 ெசா*2 வி/", வழகாள அத
வணிகFைடய நபைன பா.,'ஆயிர லா இைப3 நீ திபி
ெகா".தா*, அவ உ பி ைளைய. திபி ெகா"பா’ எ4 தீபளி.தா.

'சாி'ெய4 ஒ%ெகா" இவ திபினாக .

அத நப < இைப. தி+ வி'ற ேபா விைல -ைற.தித. இேபா
விைல C+வி/ட ப+யா* அவ ெப நTடப/" I" வாச* எ*லாவ'ைற3
வி'4 ஆயிர லா இைப3 வா:கி ெகா"க ேவ+யித. இதனா*
அவ ஏைழயாகி வி/டா.

வசக ெசBபவக

வாழ மா/டாக .

-------------1.17. வா86 தத கிழ% வா&

ஒ கா/+* ஓ ஆலமர இத. அத கிைளகளி* ஒ வா. C/ட த:கி
இத.

அத ஆலமர.தி அ+யி* %திதாக ஒ ெகா+ <ைள.த. அத ெகா+ இேலசாக
படர. ெதாட:கிய. அைத கட ஒ கிழ/" வா. ம'ற வா.கைள பா.,
இத ெகா+, மர.ைத ப'றி ெகா" 6'றி படமானா* நம- ஆப.
ஏ'ப". யாராவ இைத பி+. ெகா" மர.தி ேம* ஏறி வ, நைம
பி+. ெகா4விட C". இெபா?ேத நா இத ெகா+ைய ேவேரா"
பி":கி எறிவிட ேவ" எ4 ெசான.
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ஆனா* ம'ற வா.க

அத கிழ/" வா.தி ேபைச மதிகவி*ைல. 'இ

என ேவைலய'ற ேவைல’ எ4 அல/சியமாக ேபசி வி/" அைத ப'றி
கவைல படாமேலேய இ வி/டன. அத ெகா+ேயா நா>- நா

வள

ெபாிதாக நீ" மர.ைத 6'றி படத.

'ஒ நா

எ*லா வா.க> இைர ேதட ேபாயிதன. அேபா அத வழியாக

வத ஒ ேவட அத வா.கைள பி+க நிைன.தா. மர.ைத 6'றி
படதித ெகா+ைய பி+. ெகா" மிக எளிதாக அத ேம* ஏறினா.
ஏறி கணி ைவ. வி/" இற:கி ெச4 வி/டா.
இைர உ", விைளயா+3, திபிய வா.க

எதிபாராம* அத

கணியி* சிகி ெகாடன.

கிழ/" வா. ம'ற வா.கைள பா. நா ெசானைத ேக/காததா*
இKவா4 அகப/" ெகா ள ேநத. இனி எ*ேலா சாக ேவ+யதா’
எ4 ெசான.

ம'ற வா.க ெள*லா அத கிழ/" வா.ைத ேநாகி, 'ஐயா, ெபாியவேர!
ஆப.- நீ:க

தா அைடகல. இனி என ெசBய ேவ"ெம4 நீ:க

தா ெசா*ல ேவ". எப+3 ந உயி தபினா* ேபா' எ4 Cறின.

அறி5 ந*ெலண< ெகாட அத கிழ/" வா.-. த இன.தின
அழி ேபாக Cடா எ4 ேதாறிய. அ.ேதா" ம'ற வா.கைள பாக
இரகமாக5 இத. 'சாி, நா ெசா*வைத ேக>:க , ேவட வேபா
எ*லா ெச.த பிண மாதிாி சாB வி":க . ெச.த வா.க தாேன எ4
அவ எசாிைகய'4 இ- ேபா தபி விடலா எ4 வழி Cறிய.

வி+காைலயி* ேவட வதா. ேவட தைலைய சிறி ெதாைலவி* கடேம
எ*லா வா.க> ெச.தேபா* சாB வி/டன. மர.தி ேம* ஏறிபா.த
ேவட உைமயி* அைவ இற ேபாBவி/டன எேற எணினா. உயி ள
வா.களாயிதா* அவ அைவ ஒKெவாறி கா*கைள3 கயி'றா* க/+
ேபா/+பா. ஆனா*, அைவ ெச.த வா.க

தாேன எ4 கா*கைள

க/டாமேல,கணியி2 எ".. தைரயி* ேபா/டா.
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ஒKெவாறாக மர.தி ேமேலயி தைரயி* I&த அைவ வ2ைய
ெபா4. ெகா" ெச.த மாதிாிேய கிடதன. எ*லா வா.கைள3 அவ
கணியி2 எ". கீேழ ேபா/" <+.த5ட, கீேழ இற:கினா.

அவ பாதி வழி இற:-ேபா, கிழ/" வா. -றி% கா/+ய. உடேன எ*லா
வா.க> படபட ெவ4 அ+. ெகா" பற மர.தி ேம* ஏறி
ெகாடன.

ேவட ஏமா'ற.ட திபி ெசறா.

அFபவ<, ந*லறி5, ந*ெலண< உ ள ெபாிேயா ெசா*8-
கீ&ப+ நடதா* எேபா நைம 3".
---------பதி 2 - ந! உ#டா த
2.1. நா ந#பக

ெதளிவான நீ ஓ" ேகாதாவாி கைரயி* ஓ இனிய கா" இத. அத
கா/+* இத ஓ இலவமர.தி* ஒ காக வா& வத!

ஒ நா

வி+ய'காைலயி* அத காக த இன.ட, ஒ -ள.தி* ேபாB

-ளி., சிற-கைள காய ைவ. ெகா+த. அேபா அ:ேக ஒ ேவட
வ ேசதா. அவ த ைககளி*, வைல3, வி*8, அ%க>
ைவ.திதா. ேவ/ைடயாட வத அவைன கட5ட எ*லா காக:க>
பற ஓ+ வி/டன. இலவமர. காக ம/" ஒடவி*ைல. இத ெகா+யவ
என ெசBகிறா எ4 பாக ேவ" எ4 அ ஒ ேசாைல- ேள ேபாB
ஒளி ெகாட.

அத ேவட வைலைய விாி. ைவ. அைத 6'றி. தீனி3 ேபா/" ைவ.தா.
ஏதாவ பறைவக

வ அகபடாதா எ4 எதி பா. அவ ஓாிட.தி*

ஒளி ெகா+தா. அேபா %றா C/ட ஒ4 அத வழ யாக பற
வத. அகி* இத மர.தி* இற:கிய அத %றாக
தானிய:கைள கடன.

கீேழ கிடத
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அத %றாகளி அரசF அத C/ட.ேதா" வதித. அ மி-த
அறி5 ள. அத அரச %றாத C/ட.ைத பா., ‘கா/+* தானிய
கிடபெதறா*, தானாக வ கிடகா. யாேரா இைத ெகா" வ
எத'காகேவா ேபா/" ைவ.திக ேவ". இைத நறாக. ெதாி
ெகா ளாம* நா ேபாB. தின Cடா. ஆராயாம* நா இைத. தின
%-தா* %2யா* மாBத பாபன ேபால. ப மைடய ேநாி"' எ4 ம'ற
%றாகைள எசாி.த.

அேபா அத %றாகளி* ஒ4 'இப+ ஒKெவா4- ேயாசைன ெசB
ெகா+தா* நா இைரேய இ*லாம* இற ேபாக ேவ+யதா!
எப+3 எெதத கால.தி* எெனன நடக ேவ"ேமா, அதத
கால.தி* அ அ அப+ அப+ நடேத தீ' எ4 ெசா*2ய. உடேன
எ*லா %றாக> இற:கி.தீனி தின ேபாB வைலயி* மா/+ ெகாடன.

இைத கட அத அரச%றா எ*லா%றாக> சிகி சா-ேபா, தா
ம/" உயி பிைழ.திப தகத*ல எ4 மன.தி* நிைன. ெகா",
தாF வைலயி* ேபாB I& அகப/" ெகாட.

அேபா அத மன.தி* ஓ அைமயான எண ேதாறிய.

'ேவடனிட அகபடாம* தப ேவ"மானா*, எ*ேலா இத வைலைய.
கி ெகா" ஒறாக பறபைத. தவிர ேவ4 வழியி*ைல' எ4 அரச%றா
ம'ற %றாகைள பா. Cறிய.

உடேன எ*லா %றாக> C+ பறதன. வைலைய எ". ெகா" அைவ
வான.தி* பறதைத கட ேவட கல:கி ேபானா. %றாக தா
அகபடவி*ைல எறா*, வைல3 ேபாேச எ4 மன வதினா.

'இத %றாக

எKவள5 Hரதா இப+ேய பற ஒட ேபாகிறன.

விைரவி* கைள பைட கீேழ விழ.தா ேநாி". அேபா அவ'ைற
பி+. ெகா வேதா" வைலைய3 திப ெபறலா' எ4 எணி ெகா"
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அத ேவட அவ'றி பினாேலேய ஓ+னா. ஆனா*, அவF-.தா
விைரவி* கைள% வதேத தவிர அத %றாக

கைளகேவயி*ைல. அைவ

ெவ- ெதாைலவி* பறேபாB அவ கO-. ெதாியாம* மைறவி/டன.

என நடகிறெத4 பாபத'காக இலவ மர. காக< பினா* பற
ெச4 ெகாேடயித.

வைலேயா" %றாக

பற ெச4 ெகா+- ேபா ஒ கா"

-4கி/ட. அைத கட5ட அரச%றா, 'எ*ேலா இ:ேக இற:-:க .
எ நபனான எ2 ஒ4 இ:ேக இகிற’ எ4 Cறிய. எ*லா %றாக>
அ:ேக இற:கின.

சிற-கைள படபடெவ4 அ+. ெகா" %றாக

C/டமாக இற:கியைத

கட5ட, எனேவ ஏேதா எ4 பய ேபான அத எ2, த வைள- ேள
ஒ+ேபாB ஒளி ெகாட.

அத வைள- ேநேர இற:கிய %றாவரச, 'நபா, நபா எ எ2 நபா,
இ:ேக வா’ எ4 வைள.ைளயி* Dைக ைவ.ெகா" Cபி/ட.

நபனி -ரைல ேக/" ெவளியி* வத அத எ2. அ த நப
நிைலைய க" மன வதிய.

‘எைத3 <F பிF சிதி. ெசBய C+ய அறிவாளியான நீ எப+ இத
வைலயி* சிகினாB?’ எ4 அத எ2 ேக/ட.

'எKவள5 சிறத அறிவி.தா8 எKவள5 சாமா.திய இதா8 விதிைய
மீற<+3மா? எத இட.தி*, எத கால.தி*, எப+ப/ட காரண.தினா*,
யாரா* எKவள5 ந*விைன தீவிைனகளி பயைன அFபவிக ேவ"ேமா, அத
இட.தி* அத கால.தி*, அப+ப/ட காரண.தா*, அவரா* அ*வள5
அFபவி.. தாேன ஆகேவ"!’ எ4 %றா பதி* Cறிய.
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கட2* திாி3 Uக>, வானி* பற- பறைவக>, தைம. ெதாட
Iசப"கிற வைலயி* சி-கிறன. -4 ேபாற ெபாிய யாைன3,
ெவைமயான த நசினா*, எவைர3 ெகா*ல C+ய பா%, ெநசி
நிைலதள தைம பி+பவ- க/"ப/" வி" கிறன. வானி* இ-
ெப 6டகளான கதிரவF, நில5Cட கிரகண பாபா* U+க ப"கிறன.
அறிவி* மிக %லவக> வ4ைம- ஆ/ப"கிறன. அறிவி*லாத அ'பகளி
ைகயிேல ெப பண ேபாB -விகிற. எ*லா அவரவ ந*விைன
தீவிைனகளி பயேனயா-, இத விைனயி பயைன யாரா8 த ள<+யா.'

இKவா4 Cறிய அத எ2, த நபனான அரச%றாைவ3 அத C/ட.ைத3
சிக ைவ. ெகா+த அத வைலைய. த Cைமயான ப'களா*
அ4.ெதறி அவ'ைற வி"வி.த. அரச%றா5 அத எ23 ஒ4ட ஒ4
மிக அபாக ெந"ேநர ேபசி ெகா+தன. பி எ2யிட விைட
ெப'4ெகா" %றாக

பற ெசறன.

அைவ ெசறபி அத எ2 மீ" த வைள- ேள ேபாB Sைழ
ெகாட.

%றாகைள. ெதாட பற வத இலவமர. காக.தி'- அத எ2யி மீ
அ% பிறத. ஆகேவ, அ கீேழ இற:கி வ, எ2 வைளயி வாயி2* Dைக
வவ. அத எ2ைய Cபி/ட. எ2 வைளயி உ ேளயிதப+ேய, 'நீ யா?
ஏ எைன அைழ.தாB?’ எ4 ேக/ட.

'நா ஒ %றாவரசனி பினா* வேத. உFைடய ெபதைமைய3,
ந'-ண.ைத3, ந/%. திற.ைத3, மாியாைத பைப3 பாச5றைவ3 க"
மன வசப/ேட. நாF உ நபனாக இக வி%கிேற, அத'காகேவ
அைழ.ேத’ எ4 காக Cறிய.

அத'- அத அறி5மி-த எ2, 'நாேனா உனா* தினப" இைரகளி*
ஒறா3 ளவ. நீேயா எைன ேபாற எ2கைள ெகா4 திF
இன.ைத ேசதவ. நாF நீ3 ந/பாB இப என- ேபராப.தாB
<+3ேம ய*லாம* ேவற*ல. நாிேயா" ந/% ெகாடா+ய மா, வைலயி*
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சிகி ெகாட ேபா*, என-. தீ:- வர C", ஆைகயா* உFட
நபனாயிக நா விபவி*ைல’ எ4 பதி* ெசா*2வி/ட.

அைத ேக/ட காக, மன:கைர3ப+யாக இKவா4 Cறிய:

'ஐேயா! எ2ேய, நீ என ெசா*2 வி/டாB. எ -ண ெதாியாம* இKவா4 ேபசி
வி/டாB. உைன ெகா4 திறா* ஒ ேவைள பசிCட என-. தீராேத.
ஆனா*, ந/பாக இதா* எ.தைனேயா கால நா நறாக வாழலாேம!
‘அத %றாவரசனிட உ ள ேபா* எனிட< நீ ந/பாக இதா*, எ
உயி ள அள5 நா ந/% மாறாம* இேப. இ உைம. @தாக
ெசா*8 வா.ைத அ*ல.

‘அைல Iசி ெகா+- கட* பரபிேல, எாி3 ெகா ளிக/ைட ேபாB
Sைழதா* கட* நீரா வ'றி வி"? ெகா ளி. தீ தாேன அைண3. அறி5 ள
ேமேலாாிட ேகாப ப'றி எாியா. அவக

கடைல ேபாற த:க

விாித

ெநசா* அத ேகாப. தீைய அைண. வி"வாக ’ எ4 இலவமர. காக
எ". Cறிய.

‘உ:க

காைக %.திேய ஒ நிைலயி*லாத. உைன நபனாக ேசபதா*,

எFைடய ெசய*க

ஒ4 ஆகேபாவதி*ைல. ேம8 அைவ ெக/".தா

ேபா-. நாF நீ3 எKவா4 கல வாழ <+3?

'கப* கட2*தா ஓ". அைத. தைரயி* ஓ/ட <+யா. ேத Eமியி மீ தா
ஓ". அைத கட2* ஓ/+ ெச*ல<+யா. ேசர Cடாதைவ ேசதா* அத
உற5 திடமாக நிைலபதி*ைல. ெக/" ேபாவேத தவிர அத ேசைகயா*
ஆ- சிற% எ5 இ*ைல.

'ெபகளிட., ஒ?க ெக/டவகளிட. நியாய.ைத எதிபா.,
தீயவகளிட ஒ நைமைய ெசB ெகா ள எதிபா., ந/% ெகா"
அதனா* இப அைடதவக

உலக.தி* இ*லேவ இ*ைல. பாைப ம+யி*
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க/+ ெகாடவகைள ேபா*, அவக>- எத கண< ப தா
ஏ'ப" எ4 எ2 காக.தி உறைவ ம4.ைர.த.

'எ2ேய, நீ ெசா*வ உைமதா. தீயவகளி உற5 ஒகா8 ேசக
Cடாதா. ஆனா*, எைன ஒ காைக எபத'காக ஒகி. த ளி விடாேத.
நா உன- எ4 உயி நபனாேவ. நீ எ ந/ைப ஏ'4 ெகா ளாம*
த ளி வி/டா*, நா எ உயிைர வி/" வி"ேவ, ச.திய!

'ெச*வ.தினா* மனிதக>பறைவக>-

ந/% உடா-. ஒறாக C+. திபதா*,

ந/% உடா-. ேகாப %.தியா* /டக>- ேள ந/%

உடாகி வி".

ெமைமயான ஊசி காத.ைத கட5ட ேபாB ஒ/+ ெகா >. இ%.
"கேளா, ெநபி* கல வ.தப/ட பிேப ஒறாக ஒ/+ ெகா >.
அ ேபால, கட5டேன ந*லவக

நபகளாகி வி"வாக .

தடைனயைடத பி ஒ4 ேச %*லக

நபகளாயிபாக .

'உ அறிவி உயைவ3, உ ெநசி* உ ள ந/பி தைமைய3, அத
ந/ைப நீ பா கா- <ைறைய3 க", உ ந/ைபெபற எணிேய நா
உனிட வேத. எ நிைலைமைய நீ நறாக அறி ெகா ள ேவ".
அ% ஒ4காகேவ நா உைன நா+ வதிகிேற’ எ4 காைக Cறிய.

இKவள5 உ4திெமாழிக

Cறியபி, அத எ2, இத இலவமர. காக.ைத

நபிவி/ட. நபிைக பிறத5ட அத <க.தி* மலசி ேதாறிய. மலத
<க.ட அ காக.ைத ேநாகி, 'ந4, இனி நா எ4 நபகளாB
இேபா' எ4 ஆதரவான பதிைல யளி.த.

அ4 <த*, காக தன- கிைட- மானிைறசி <த2யவ'றி* எ2- ஒ
ப:- ெகா" வ ெகா". வத. இப+யாB பல நா/க
ஒ4ெகா4 உதவியாB இவதன. ஒ நா

அைவ

காக எ2யிட வ,

இதகா/+* இைர எளிதாக கிைடகவி*ைல. என-. ெதாித ஆைம ஒ4
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இகிற. அதனிட ெசறா* -ள.தி* இ- மீகைளெய*லா நமஉண. ததி". நறாக சாபி/" ெகா" நலமாக இகலா' எ4
Cறிய. 'சாி, நாF அ:- வகிேற. என- அ:ேக ஒ ேவைலயிகிற.
அைத நா அ:- ெசற பி உன-. ெதாிவிகிேற' எ4 எ2 ெசா*2ய.

உடேன காக, த கா*களா* எ2ைய. Hகி ெகா" ஆைமயி- -ள.ைத
ேநாகி பறத.

அ:- ேபாB ேசத, ஆைம ெவளியி* வ, காக.ைத அபாக வரேவ'4
நல விசாாி.த. ேபசி ெகா+- ேபா, காக.ைத ேநாகி ஆைம, 'இத
எ2 யா?’ எ4 ேக/ட.

'ஆைம நபேன, நா < வதி ெசBததவ.தா* நம- அைமயாக கிைட.த
நப இத எ2. இத ெபைமையயாரா8 ெசா*ல <+யா' எ4 ெசா*2
%றா அரச ேவட வைலயி* அகப/" ெகாடைத3 அைத எ2 மீ/டைத3
விளகமாக Cறிய.

அ.தைன3 ேக/ட ஆைம, 'ஆ! இவ உைமயான நபேன!' எ4 ெசா*2
அ% பாரா/+, காக.தி'- எ2- வி ைவ. அவ'ேறா" மகி&சியாக
இத.

ஒ நா

ஆைம எ2ைய ேநாகி, 'உ ெசாத ஊ எ? உFைடய வரலா4

என? நீ இ:- வர காரண என எ4 ேக/ட.

எ2 த வரலா'ைற ெசா*ல. ெதாட:கிய.

எFைடய ெசாத ஊ சபகாவதி எப. அ:ேக ஒ மட.தி* நா இ
வேத. அத மட ஒ ைசவ. றவி3ைடய. அத ைசவ.றவி நா ேதா4
ெதவி* பிைச எ". வ, தா உட ேபாக மீதிைய ேவ4 யாேரF
பரேதசிக

வதா* ெகா"பத'ெக4 ஒ சி4 பா.திர.தி* ைவ.திபா.

அவ மீ. ைவ- ேசா'ைற இரவி* நா வ வயி4 %ைடக.திேப,
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அவ ைகயி* அகபடமா/ேட. இப+ பல நா/க

எ வா&ைக இபமாக

நடத.

ஒ நா

அத ைசவ.றவியி மட.- இெனா சநியாசி வதிதா.

இவ பல விதமான சா.திர:கைள ப'றி ேபசி ெகாேடயிதாக .
இர5 ெவ- ேநரமாகி3 அவக

ேப6 <+ H:க ேபாவதாக.

ெதாியவி*ைல. என- பசி ெபா4க <+யவி*ைல. ஆகேவ அவக

H:-

<னாேலேய அத பா.திர.தி* இத ேசா'ைற. தின. ெதாட:கிேன.
நா ேசா4 திF ச.த ேக/" ைசவ.றவி அத/+ எைன. ர.தி வி/டா.
அேபா அவF- ஏேதா ஒ ேயாசைன ேதாறியிகிற.

தேனா" ேபசாம* ஏேதா நிைனவாB இபைத க" அ:- அமதித
சநியாசி அவைன ேநாகி, 'திQ எ4 என ேயாசைன?' எ4 ேக/டா.
“அத எ2 -தி.ேதா+யைத பா.. தாேயாசைனயி* ஆ& வி/ேட. நா
ெத. ெதவாக 6'றி பிைச ெய". ெகா" வகிற ேசா'ைற ெய*லா
இ இ:கி ெகாேட தி4 ெகா?. ேபாBவி/ட. எKவள5 ேவகமாக
அ -தி. பாBகிற! அைத பி+கCட'<+யவி*ைல. இப+ மதமதபான
அசமி*லாத எ2ைய நா பா.தேதயி*ைல’ எ4 ைசவ.றவி Cறினா.

‘இத எ2 ஒ4தானா, இ:- இF ேவ4 எ2க

இகிறனவா?’ எ4

வதித சநியாசி ேக/டா.

‘ஒ4தா’ எ4 ெசானா ைசவ.றவி.

“அப+யானா*, உ ேசா'4 பைகயினா* ம/" இ ெகா?கவி*ைல.
இ ெகா?. திபத'- ேவெறா காரண உ". இத இட.திேல நா
மெவ/+யா* ெவ/+ பாக ேவ"’ எறா.

“ஏ?” எ4 ைசவ.றவி விவர %ாியாம* ேக/டா.

“எவனிட.தி* ெபா

இகிறேதா, அவ ெகா?பாக இகிறா எ4

ெசா*வாக . அேபால, இத எ2 இ-மிட.தி* ஏேதா %ைதய* இக
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ேவ"’ எ4 வதித சநியாசி Cறினா.

'உடேன அவக

எ2 வைளயித இட.ைத ெவ/ட. ெதாட:கினாக .

உைமயி* அ:- அவக>-. த:க %ைதய* கிைட.த. அவக

அத.

த:க நாணய:கைள எ". ெகாடாக . நா பய ேபாB ேவெறா
வைளயி* ப:கி ெகாேட. ம4ப+ பசிெய".த ேபா, நா அ:- ேசா4
தின ேபாேன. அத. றவி ர.தி ெகா" வ எைன அ+.!
வி/டா. அ4 <த* இ4வைர அத மட.தி'-. திபி ேபாகேவ என-
பயமாக இகிற. இேபா ஒ ஆடாக கா/+*தா இ வகிேற.

‘அறி5 க*வி3 நைம3 பயF, வைம3 இப< எ*லா
ெபாளினா*தா உடாகிறன.

'6தியி*லாத பா/", உறவின இ*லாத நா", அறிவி*லாதவ கவிைத3, ந*ல
மைனவியி*லாத I", கணவ இ*லாத ெபணி அழ- I பாேழ! ெபா
இ*லாதவக>- உலக வா&ேவ பா&!

'கதிரவ இ*ைல ெயறா* கO-. ெதாிவன எ*லா மைற ேபா-. அ
ேபா* ெபா

இ*லாதவக>- எ*லா நைமக> மைற ேபா-.

'அத ைசவ.றவி எைன அ+. விர/" ேபா, 'த:க %ைதய2 ேம*
இ ெகா" எ ேசா'ைற. தி4 ெகா?.த எ2ேய, இேபா உ த:க
பறி ேபாேச! இF உன- ெவ/க இ*ைலயா?' எ4 ேக/டா. அ எனஇF ேவதைனயாக இகிற. அத ேவதைன நீ:க நீதா ஒ வழி ெசா*ல
ேவ". அத'காகேவ உனிட வ ேசேத’ எ4 எ2 Cறிய.

'கவைலபடாேத, இத காக.தி'- நீ ஒ ெச*வ ேபால உ'ற நபனாக
கிைட.தாB. நீ:க

இவ எனிட வ ேசதேத ெப பாகிய.

ந/பாகிய ெப ெச*வ நமிட இகிற. அைத நம-ெகா".த ெதBவ.ைத
வழிப/" ெகா" நா நலமாக இேபா’ எ4 ஆைம Cறிய.
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ஆைம -ள.தி2 மீகைள ெகா" வ. காக எ:கிதாவ இைறசி
ெகா" வ. எ2 ஊ-

ேபாB ேசா4 ெகா" வ. D4

ஒறாகC+யி ெகா", நா

ேதா4 உ" அ%ட ேபசிகால

கழி.தி-.

இப+ அேபா" அைவ ஒறாக வா? நாளி* ஒ நா

ஒ மா ஓ+ வத.

அத மா ந":கி ெகாேட நி4, ம" ம" விழி.த.

‘சிறி அறிவி*லாத நபேன, ஏ ந":- கிறாB? எ4 அத D4
நபக> ேக/டன.

‘யமைன ெயா.த ெகா+ய ேவட ஒவ, ந6 ேதாBத அ% ெகா" எைன
ெகா4 I&.த வதா. நா அத'-. தபி ஓ+ வேத. இேபா நா உ:க
அைடகல, எைன நீ:க தா காபா'ற ேவ"' எ4 அத மா Cறிய.

‘ந*ல. நீ யா, எ:- ளவ எெற*லா ெசா*8’ எ4 அைவ ேக/டன.

'என-. தாB தைதய யா கிைடயா. 6'ற.தா ஒவ இ*ைல.
கா"தா என- I". எ மீ அ% ெகா" எைன காபா'றினீகளானா*,
உ:கைளேய தாB தைதயராக5, உ'ற 6'ற.தாராக5 ெகா", எ4
உ:கைள பிாியாம* வா&ேவ’ எ4 அத மா Cறிய.

அத மானி ெசா'களி* உைமயித. எனேவ அைவ D4 அைத நபின.

‘ந*ல, நீ இ:ேகேய எ:க>ட இ. இனி நா நா*வ நபகளாக
வா&ேவா’ எ4 Cறி மாைன. த:க

C/ட.தி* ேச. ெகாடன.

%திதாக வத அத மா வைக ெதாியாம* ஒ ேவட விாி.தித வைலயி*
மா/+ ெகாட. அ யர.ேதா" க.தியைத ேக/" காக, ம'ற நபக
இவைர3 கைர அைழ.த. காக.தி -ர* ேக/" ஏேதா ஆப. வ
வி/ட எ4 எணி ெகாேட, ஆைம3, எ23 அத. திைச ேநாகி
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விைர ெசறன, அேபா கைர ெகாேட எதிாி* வத காக, 'அத மா
-/+ ஒ ெகா+ய ேவடFைடய வைலயி* சிகி ெகா" வி/ட. இேபாேத
நா அைத வி"விக ேவ"' எ4 Cறிய.

D4 விைர மா வைலப/+த இட.ைத அைடதன. சிறத அறி5ைடய
நீ எப+ இத வைலயி* மா/+ ெகாடாB?' எ4 அைவ ேக/டன,

‘எ*லா விளக< பினா* ெசா*8கிேற. ேவட வ எைன ெகா*வத'<னா* வி"வி. வி":க ’ எ4 மா பதறிய.

'வைலயி* அகப/" வி/டத'காக ஏ இப+ பதறி. +கிறாB? ஏ இப+
பய ப"கிறாB?' எ4 எ2 ேக/ட.

'< ஒ நா , நா எ அமா5ட இ- ேபா ஒ ேவட வைல
விாி.திதா. அைத. தா+ேபாB நா ஒ ேசாைல -

%-

ெகாேட. ஆனா*, அத பாவி ேவட, எைன. ெதாடேதா+ வ
உயிேரா" பி+. ெகாடா. எைன அவ அத நா/" அரச-
காணிைகயாக ெகா" ேபாB ெகா".தா. அவ த பி ைளக>விைளயாட ெகா".தா. அவக
விடாதப+ அவக

எேனா" விைளயா+ மகி&தாக . நா ஓ+

எைன க/+ ைவ.திதாக . ஒ நா

பக* ேநர.தி* இ+

<ழக.ட மைழ ெபBத. அேபா ம'ற மா -/+கேளா" C+
6ததிரமாக ஓ+ ஆ+. திாி, விபிய தைழகைள ஒ+.. திப எேபா,
அத கால எேபா வ?’ எ4 நா அ? ெகா+ேத.

'நா வதி அ? ெகா+பைத கட இளவரசக , 'பாவ, ஏேனா இ
வ.தமாக இகிற. இைத நா க/+ ேபா/" ைவ.தி ப ந*லத*ல' எ4
இரகப/" எைன வி" வி. வி/டாக . அத பிற-தா நா இத
கா/"- வ ேசேத. இேபா மீ" ேவடக

ைகயி* அகப/"

ெகாடா* என தீைம ெசBவாகேளா, ெதாியவி*ைலேய! அதா என-
பயமாக இகிற! சீகிர எைன வி"வி3:க !' எ4 மா -/+ Cறிய.
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எ2 சிறி கால தா&.தாம*, அத வைல ைய. த ப'களா* ெகாறி. அ4.
வி/ட. வைல அ4த5ட மா ெவளிப/". த:க

இட.ைத ேநாகி நடத.

அேபா, அத ெகா+ய ேவட அ:- வ ேச வி/டா. ேவடைன
கட5ட மா -/+  ளி ஓ+ய. எ2 அ:கித வைள-

ஓ+ மைற

ெகா ட. ஆைமயா*தா ேவகமாக நடக <+ய வி*ைல. ெம*ல ெம*ல
ஊ ெகா+த. மாைன. ெதாட ஓ+ ெகா+த ேவட, வழியி*
ஆைமைய கட, அைத பி+.. த ேதா

ைப-

ேபா/" ெகா"

ஓ+னா.

இைத பா. ெகா+த காக, எ2 யிட வ 'அத ேவட ஆைமைய.
Hகி ெகா" மாைன விர/+ ேபாகிறா. மா ஓ+. தபிவிட <+3.
ஆனா*, ஆைம சிகி ெகா" வி/டேத. ேபாB மாைன க" இத'- ஒ வழி
பாக ேவ" வா!’ எ4 Cறிய.

'ேவடனிடமி ந நபனான ஆைமைய வி"விகாம* நா உயிட வா&வ
சாிய*ல. வா, வா, விைரவி* ேபாேவா’ எ4 எ2  ளி -தி.ேதா+ய.

காக ேவகமாக பற ெச4 ஓ+ ெகா +த மாைன கட.

'மா -/+, மா -/+, உைன விர/+ ெகா" வத ேவட, வழியி*
ெதப/ட ஆைம யாைர. Hகி ெகா" ஓ+ வகிறா. இ ேபா அவைர நா
காபா'ற ேவ". நா ஒ வழி ெசா*கிேற. ேக/கிறாயா? எ4 ேக/ட.

காைகயணா , சீகிர ெசா*8:க !' எ4 மா -/+ ேம* D6 கீ& D6
வா:க Cறிய.

'அேதா , நம -ள அகி*தா இகிற. -ள.ைத ெந:கிய5ட அத
கைரயி* நீ ெச. தேபா* வி? கிட. ெச.த பிண.ைத ெகா. வேபா* நா
உ ேம* நி4 ெகா.தி ெகா +கிேற. இத கா/சிைய கட
ேவட உைன. Hகி ெகா" ேபாக வவா. அவ வ<
ஆைமயி- ேதா

ைபைய கீேழ ைவ.வி/".தா உைன. Hக வ

வா. அவ தைரயி* ைபைய ைவ.த5ட நம எ2யா அத வாைய
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க.தாி. வி"வா. உடேன ஆைமயா பக.தி* இ- -ள.தி' -

ந?வி

வி"வா. ேவட உைன. ெதா"< நீ அ%ேபா* பாB ெச4 அகி*
எ:காவ ஒளி வி". நாF வானி* பற மர:க>-

மைற வி"கிேற’

எற காக.

'அைமயான தி/ட. அப+ேய ெசBேவா’ எ4 ெசா*2 மா -ளகைரயி*
ேபாB வி? கிடத. காக பினா* வ ெகா+- எ2யிட பற
ெச4 த தி/ட.ைத Cறிய. பி திபிவ, வி? கிடத மானிேம*
உ/கா அைத ெகா.தி. திப ேபா* பாசா:- ெசB ெகா+த.

மாைன விர/+ ெகா" வத ேவட, “இேதா அத மா ெச. வி?
கிடகிற. இைத எ". ெகா" ேபாகலா எ4 நிைன.தா. த ேதாளி*
ஆைம ேபா/" க/+ யித ைபைய -ளகைரயி* இறகி ைவ. வி/",
மாைன. Hக ஓ+னா.

உடேன எ2 பாBேதா+ வ அத ைபைய க+. -தறி எறித. ேவட
மாைன ெந:கி ெசற5ட, இேலசாக கைண. திற திற பா.
ெகா+த மா, ெவ"ெக4  ளி எ? ஓ+ய. அைத விட
மனமி*லாம* ேவட ர.தி ெகா" ஓ+னா. மாேனா கா/"
மர:க>கிைடேய, வைள வைள ஒ+ ஒ %தாி* ேபாB, ேவட கO
-. ெதாியாம* மைற வி/ட. அத'எ2 வைள-

ஆைம -ள.தி'-

இற:கி வி/ட.

ப:கி வி/ட. காக மர.தி ேம* ஏறியம ெகாட.

ேவட, ஒ+ இைள. ஒ4மி*லாம* ஏமா திபினா.

ேவட அ:கி ேபானபி, காக, ேவட ேபாBவி/டா!' எ4 அறிவி.
கைரத.

அத -ர* ேக/ட ஒளிதித எ2 ஒ+ வத. மைறதித மா பாB
வத. -ள.தி2த ஆைம கைர- வத. நா- மகி&சியாக ேபசி
ெகா+தன. அத நா- ஒ4 ெகா4 உ'ற உதவியாக இ ெப'ற
இப ெபாி. அைவ வா&நா
வா&ைக நட.தின.

<?வ ஒ'4ைமயாக இ மகி&சியாக
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ந*லவக

ந/%ேபா* இலாபமான ேவ4 எ5 இ*ைல.

-----------2.2. !.யா

மா+த பாபன

ஒ கா/+* ஒ கிழ/" %2 இத. அ ேபாமான பல இ*லாததா* உண5
ேதட <+ய வி*ைல. ஓ ஏாிகைரயி* ேபாB நீரா+வி/" ைகயி* தைப
%*8 ஒ த:க கா% ைவ. ெகா" உ/காதித. அேபா ேவத
ப+.த பாபன ஒவ அத வழியாக ேபாB ெகா+தா. அவைன
அத %2 C பி/ட.

'அதணா, இேதா பா! இத காைப உன -. தகிேற. இ:ேக வா!’ எ4 %2
Cறிய.

த:க காைப கட5ட பாபனF- ஆைச3டாகி வி/ட. ஆனா*,
%2யி அகி* ெச*ல5 பயமாயித. %2யாேர, நீ மிக5
ெகா+யவராயி'ேற. மனிதகைள ெகா4 திபேத உம ெதாழிலா யி'ேற, அைத
வி/"வி/" எேபா தான ெசB ய கிளபின!’ எ4 Hர.தி* நி4
ெகாேட பாபன ேக/டா .

அத'- அத %2, ஏ, பாபனேன, எைன பா, நாேனா கிழ%2 ஆகி
வி/ேட. என- ப*8 இ*ைல; நக< இ*ைல, பாவ ெசBவைத வி/"வி/"
இேபா தான ெசB %ணிய ேதட ஆைச ெகா" வி/ேட. பய படாேத!
இேதா இத ஏாியி* இற:கி. தைல <?கி 6.தமாக வ இத காைப வா:கி
ெகா" ேபா!’ எ4 Cறிய.

ந*லெத4 பாபன ஏாி-

இற: கினா. ஏாி ஒேர ேச4 சகதி3மாக

இத.

ேச'றி* கா*க

அ?தி சிகி ெகாடா பாபன. என ெசBவெத4

ெதாியாம* அவ திைக. ெகா+தா. அைத கட %2,' ஆ! ேச'றி*
சிகி ெகாடாேயா? இேதா நா உைன ெவளியி* எ". வி" கிேற'எ4
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ெசா*2 அவ மீ பாBத. த <ன:காலா* அவைன அைற ெகாற.
அவFைடய இர.த.ைத -+. அ பசியா'றி ெகாட.

< ேயாசைன யி*லாம* கடவ'றி* ஆைச ெகா வ ஆப.ைதேய
உடா-.
------------2.3. வசக நாி

மகத நா/+* சபகவன எ4 ஒ கா" இத. அத கா/+* ஒ மா
-/+ இ த. அத மா -/+3ட ஒ காக ந/பாB இ வத. ஒ நா
காக இைர ேதட எ:ேகா பற ெசற, அெபா? மாF ஓாிட.தி* இள
பைச %*ைல ேமB. ெகா +த. நா

ேதா4 ந*ல இள %*ைல

ேமB திாிததா*, அத பி -/+ ெகா? ெகா?ெவ4 வளதித.

%* ேமB ெகா+த அத மா -/+ யி உடைல கட ஒ தசி, அைத
ெகா4 தின ேவ" எ4 ஆைக ெகாட. அத அழகான மா -/+ைய
கட5டேன அத நாகி* எசி* ஊறிய. மாைன ெகா4 தின அ ஒ
ததிர ெசBத.

மானி அகிேல ேபாB, 'எ நபா, நல தாேன?’ எ4 ேபைச. ெதாட:கிய.

‘நீ யா? உைன நா இத'- < பா.த தாகேவ நிைனவி*ைலேய! நீேயா
எைன. ெதாிதவ ேபா* ேப6கிறாேய?’ எ4 மா அத நாிைய ேக/ட.

“மாேன, நாF இத கா/+*தா வா& கிேற. ஆனா*, நா ஒ பாவி. எனஉறவி ன யா கிைடயா. த தனியாக ஒ ைண3 இ*லாம* I
வா&ேவ வா& ெகா+கிேற. இ4 உைன கட பிற-தா எ
மன.தி* மகி&சி ேதாறிய. உன- ேவ+ய உதவிகைள ெசB ெகா",
உனிடேம இவிட <+5 ெசB வி/ேட. எனிட நீ இரக: கா/+
அபாக நட ெகா ள ேவ"கிேற” எ4 நாி பதிலளி.த.

நாியி ததிரமான ேபைச ேக/" அத கள:கமி*லாத சின மா-/+
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மய:கி வி/ட. அ Cறியெத*லா உைமெய4 எணி அைத. த
நபனாக ஏ'4 ெகா" வி/ட. இர" ஒறாக ேச சபக
மர.தின+யி* ேபாB இதன.

சிறி ேநர கழி. அ:- வ ேசத காக மா -/+ைய பா.,

“மாேன, உFட %திதாக வ த:கியி பவ யா?’ எ4 ேக/ட.
காைகயணா, இத நாி எேனா" ந/பாயிக வதிகிற. மிக5
அபாக ேப6கிற!’ எ4 மா -/+ Cறிய.

“மாேன, %திதாக வதவகைள உடேன நபி விட Cடா. ஒவFைடய -ல<
< நட.ைதக> ெதாியாம*, அவF- நா இட ெகா"க Cடா. அப+
இட:ெகா".தா*, Eைன- இட: ெகா". ம+த க?ைக ேபால. பமைடய
ேநாி"’ எ4 காக Cறிய.

அைத ேக/ட நாி காக.ைத பா., ‘ஏ காகேம, நீ இத மாேனா" ந/% ெசB3
<%

உFைடய -ண என ெவ4 ஆராBதா இ ந/% ெகாட? நீ:க
இவ இ ேபா உைமயான நபகளாB இ*ைலயா? அ ேபால ஏ
எைன3 கத Cடா? எ4 மிக5 ததிரமாக ேக/ட.

இைத ேக/ட மா-/+, நாி ெசா*வ சாி தா எ4 மன.தி* தீமானி.
ெகாட. அ காைகைய பா. காைகயணா, ஒவைன நா %திதாக
பா-ேபா அவனிட நபிைக 3டானா* ேபாதாதா? அவைன ப'றி
யாாிட ேபாB நா விசாாிக <+3? அ ஆகிற காாியமா? இ நேமா"
இக/"’ எ4 நாிகாக பாி ேபசிய.

கைடசியி* காைக3 அைர -ைறயான மன. ேதா" சாிெய4 ஒ% ெகாட.
அத பி அைவ D4 ஒறாக வா& வதன.
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ஒநா

நாி மா -/+ைய பா.,' ஓாிட.தி* அைமயான பயி பைசபேச*

எ4 வளதிகிற, வா, உைன அ:ேக அைழ. ெச*கிேற’ எ4
Cபி/ட.

மா அத Cட ேபாB நறாக வள தித அத பயிைர ேமB பசி
ேபாகி ெகாட. நா ேதா4 அத பயி ெகா*ைல- ேபாB மா
ேமB வர. ெதாட:கிய

தா விைத. வள.த பயி அழி வ வைத கட ெகா*ைலகார, த
பயி ெகா*ைலயி* வைல க/+ ைவ.திதா. வழக ேபா* ேமய ேபான
மா, அத வைல யி* சிகி ெகாட.

‘எ உயி-யிரான காகேமா ந ாி ே◌யா வதாெலாழிய எனா* பிைழக
<+யாேத’ எ4 தயிாி* 6. ம.ைத ேபா* மா -/+ மன. யர.ேதா"
+. ெகா+த.

அேபா அத பகமாக வத நாி, மா வைலயி* சிகி ெகா+பைத
பா., “எ ெந" நாைளய எண இ4 நிைற ேவறி'4. இ4 நா
நிசயமாக இத மானி எ8ைப3 தைசைய3 6ைவ. திேப” எ4
மன மகி&தித.

மா-/+ அைத கட5ட, நாியணா, நாியணா! விைரவி* எைன
வி"வி3:க ’ எ4 கதறிய.

“மாேன, இ4 என- ேநா% நா . இத வைல ேதா* வைலயாக இபதா*,
இ4 நா இைத. ெதாட5 Cடா. நாைள- நா

நிசய இத வைலைய அ4. உைன காபா'4கிேற. ஒ நபFகாக
நா உயி விட5 தயாராயிகிேற’ எ4 வசகமாக பதி* Cறிய அத
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நாி. பிற- ெகா*ைலகார வ மாைன ெகா4 ேபா" ேநர.ைத எதி
பா. ஒ ெச+ மைறவி* ப:கி கா.தித.

பகெல*லா இைர ேத+. தி4 வி/" இர5 சபக மர.- வத காக அ:மா -/+ைய காணாம* மன:கல:கிய. அத கா" <?வ பற ெச4
அைத. ேத+ய. கைடசியி* பயி ெகா*ைல- வ அ வைலயி*
சிகிெகா+- பாிதாப கா/சிைய கட.

‘அறி5 ள மா -/+ேய, நீ எப+ இத வைலயி* மா/+ ெகாடாB?” எ4
காக ேக/ட.

'காைகயணா, எ*லா நீ:க

ெசான ேபைச ேகளாததா* வத பிைழதா!'

எ4 யர.ேதா" Cறிய மா.

'நப நாியா எ:ேக காேணா?’ எ4 காக ேக/ட.

‘எ இைறசிைய. திபத'காக இ:ேக பக.தி* ெச+க>- பினா* ஒளி
ெகா+கிற' எ4 மா -/+ Cறிய.

அேபா வைல ேபா/ட ெகா*ைலகார வ ெகா+தா. காக உடேன
மாைன பா., 'இேதா, ெகா*ைலகார வகிறா. நா ெசா*8கிறப+ ேக .
ெச. ேபான ேபா* ப". ெகா ’ எற. உடேன மா -/+ அKவாேற
ெச.த பிண ேபா* கிடத.

பயி ெகா*ைலகார வ பா. வி/" இத மா ெச. ேபாB வி/ட
எ4 நிைன. ெகா" வைலைய 6/+ க/+னா. அவ வைலைய
6/+ க/+ ெகா+- ேபா, ‘இேபாேத ஓ+வி"’ எ4 க.திய காக,
மா -/+3 ச/ெட4  ளி பாB ஓ+ய.

‘எைனேய இத சின மா-/+ ஏமா'றி வி/" ஓ"கிறேத! எ4 ேகாப
ெகாட ெகா*ைலகார, ைகயி* இத -4 த+ைய மா -/+ ஓ+ய
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திைசயி* Iசினா. மா அத'-

சி/டாB பற வி/ட. அவ Iசிய த+ேயா

ெச+ மைறவி* ப:கியித நாி யி ேம* வி? அைத சாக+. வி/ட.

ஒவ ெசBகிற நைம3 தீைம3 அதிக மானா*, அத பல உடன+யாக
அவF- கிைட. வி" எற உைம இகைதயினா* ந- விள:-கிற.
--------------2.4. 1ைன  இட ெகா%& மா#ட க9

க:ைக கைரயி* திாிCட மைல எ4 ஒ மைலயித. அத'கபா* ஒ ெபாிய
இ.தி மர இத. அத மரெபாதி* ஒ கிழ/" க?- வா& வத.
அத க?-- கO ெதாியா, கா*களி* நக< கிைடயா. அத' காக
இரகப/" கா/+* உ ள பறைவக

எ*லா தாதா ேத"கிற இைரயி*

சிறி சிறி ெகா" வ ெகா". அைத காபா'றி வதன.

ஒ நா

அத இட.தி'- Eைனெயா4 வ ேசத. அ பறைவகளி

-6கைள பி+.. திF ேநாக.ேதா" தா அ:ேக வத. அத
Eைனைய கட அ:கித பறைவ -6கெள*லா பைத
பைத.க.தின. க ெதாியாத அத கிழக?- ஏேதா ெக"த* வ
வி/டெத4 +. அத -6கைள பா., ‘ஏ பய க.கிறீக ’ எ4
ேக/ட.

இத'-

அத Eைன ததிரமாக நா பிைழ. ெகா ள ேவ" எ4

எணி, க?கி <ேபாB நி4ெகா", ஐயா, வணக” எ4 Cறிய. ‘நீ
யா?’ எ4 க?- ேக/ட.

'நா ஒ Eைன!’ எனற Eைன.

'நீ இெபா?ேத இத இட.ைதவி/" ஓ+ேபாBவி"! இ*ைலயானா* உ உயி
ேபாBவி"' எ4 க?- எசாி.த.

'ஐயா க?காேர, <த2* எ கைதைய ேக>:க . அத பி நீ:க

எ ேம*

ேகாபி. ெகாடா8 சாி. சாதி ேவ4பா/ைட மன.தி* ெகா" ம'ற

59

பிராணிகைள ெகா*8வ, சாதி ெகா நீதி எற <ைறயி* உபசார
ெசBவ ேநைமயான <ைறய*ல. அவனவ ெகா" ள ஒ?க:கைள
கடபிேப எ ெசBய ேவ"ேமா அ ெசBய ேவ"’ எ4 Eைன Cற.
ெதாட:கிய.

'நீ இ:- எத'காக வதாB? அைத <த2* ெசா*’ எற க?-.

"நா க:ைக கைரயி* வா&கிேற. நா

ேதா4 க:ைக நதியி* உட* <?வ

அமிழ-ளி., சாதிராயண எற விரத.ைத ெசB வகிேற. நீ மி-த
%ணியவா எ4 ேக விப/ேட. அதனா* உைம பா. ேபாகேவ
%றப/" வேத. ஏெனனி*, வய <தித அறிவாளிக

எ:கிகிறாக

எ4. ேக/" அவகளிட தேமாபேதச ேக/ப ஒவFைடய கடைம எ4
தம சா.திர ப+.தவக

எ*ேலா ெசா*8வாக . உமிட அற:ேக/க

வத எைன நீ ெகா*ல நிைன. வி/Q. இ சாியா? பைகவக> Cட.
தைம அ".தவக>- நைமேய ெசBவாக . பைக ெகா" தைன ெவ/ட
வபவF- மர நிழ* ெகா". கைளபா'4. நில5 தீயவ I/+'-
ெவளிச ெகா"கிற. ெபாியவக , %தியவக

யா வதா8 அவக>-

உபகார ெசBவாக . எவெனாவ I/+'-, ஒ விதாளி வ <க வா+.
தி%கிறாேனா, அவ I/" %ணிய.ைத எ". ெகா" த பாவ.ைத
அ:ேக வி/" வி/" ெச*8கிறா அத விதாளி எ4 ெசா*8வாக .’’
எ4 Eைன ெசா*2ெகா+த.

'ஆனா*, இைறசி அவ அத'காக உயிகைள ெகா*8வ உ:க
-ல.-ாிய -ண அ*லவா?’ எ4 கிழ/" க?- ேக/ட.

'சிவ சிவா! என தீய5ைர! பசமா பாதக.தி* ெபாிய பாவ, ெகாைல பாவ.
அபாவ ெசBபவக

தீய நரக அைடவாக . அற 0*க

பல அறி ள

நா, இ.தீய ெகாைல. ெதாழிைல வி/"வி/ேட. ந*ல பழவைககைள உ"
வா&கிறவக , பாவ ெசய* ெசBய %-வாகளா?’ எ4 Eைன தைனப'றி
உயவாக ேபசி ெகாட.
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க?- கைடசியி* அைத நபிய. Eைன3 தேனா" இக அ இட:
ெகா".த. Eைன பிற- க?--. ெதாியாம* ெம*ல ெம*ல நட ெச4,
இள பறைவ -6கைள பி+.. தி4 ெகா+த. நாளைடவி* த:க
-6கைள காணாம* பறைவக

ேதட. ெதாட: கின. இ ெதாித5ட Eைன

அ:கி ஓ+ வி/ட.

த:க

-6கைள. ேத+ வத பறைவக , க?கி- ெபாதகி* வ

பா.தன. Eைன தா ெகா4 திற -6களி ெவ ெள8% கைள3
சிற-கைள3 க?- ெபாதி எதிாிேல ேபா/" ைவ.தித. அத
எ8%கைள3 சிற-கைள3 கட பறைவக , க?-தா த:க

-6கைள

ெகா4 தி4வி/ட எ4 நிைன. ேகாப ெகாடன. எ*லாமாக C+
அத கிழ/" க?ைக ெகா.தி ெகா.தி ெகா4 வி/டன.

-ண ெதாியாம* யா- இட ெகா"க Cடா எப இதனா* நவிள:-கிற.
---------------2.5. ஆைசயா

ேநத அழி6

ஒ ேவட கா/"- ேவ/ைட- ேபாB,ஒ4 கிைடகாம* பல நா
அைல திாி ெகா+தா. ஒ நா

அவ ஒ மாைன கடா. அத

பிேன விர/+ ெகா" ஓ+ அெபB ெகா4 அைத. Hகி ெகா" த
ேசாி ேநாகி நடதா. வழியி* ஒ ெபாிய பறிைய கடா. உ ள மா
ேபாதாெத4, இத பறிைய எB ெகாறா* இர" நா

சாபா/"கா-

எ4 அதேம* அெபBதா. அத பறி ேகாப ெகா" அவ ேம*
பாBத. அவைன ெகா4 தாF ெச. வி?த.

அெபா? அத வழியாக ஒ நாி வத. ெச. கிட- ேவடைன3
மாைன3 பறிைய3 க", ஆகா! D4 நா>- சாபா/"-
பசமி*ைல’ எ4 ெசா*2 ெகாேட ேவட ைவ.தித வி*2 நாைன
ேபாB <த2* க+.த. நாஅ4த5ட, வி*க% சடெக4 விாி நாியி
வயி'றி* -.திய. உடேன அத நாி3 ெச. வி?த.
ஆைச மி-திக Cடா.
-------------
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பச ததிர கைதக

- பதி 3 -- அ%& ெக%த

3.1. ேகாடா லைத :; ெக%த காக

இ

-+ெகாட எ4 ெசா*8ப+யான ஓ அடத கா" இத. அத

கா/+* இத ஓ ஆலமர.தி* ேமகவண எற ெபயைடய காக ஒ4
இத. அத கா/+* உ ள காக:க>ெக*லா அதா அரசனாக
விள:கிய. ேமகவண த அைமசகேளா", ம'ற காக:கேளா" அத
ஆலமர.தி* ெந"நா

இ வத.

பக.தி* இத ஒ -ைகயி* ேகா/டாகளி C/ட ஒ4
-+ெகா+த. அதேகா/டாகளி அரசF, த அைமசகேளா

" C/ட.ேதா" அசமி*லாம* வா&த. த"பாாி*லாம* அத ேகா/டா
அரச இரவி* ேவ/ைடயா+ களி.தித.

ேகா/டாக>- காக:க>- அ+க+ பைக ஏ'ப". பக' ெபா?
<?வ, காக:க

ேகா/டாகைள பைதக பைதக வைதப,

இரெவ*லா காக:கைள எ?பவிடாம* ேகா/டாக

அ+ப, இப+யாக

நா>ெகா பைக3 ேவைளெகா சைட3மாக இ வத.

ஒநா

இர5ெபா? வத ேகா/டா அரச த அைமசகைள

அைழ. ேபசிய. ‘கதிரவ ேதாறிவி/டா*, நா அத காைககைள ஒ4
ெசBய<+யா. இதா ந*ல சமய. இேபாேத ந ேசைனகைளெய*லா
திர/+ெகா" வா:க . ந பைகவகளாகிய அத காக:கைள இத இ/"
ேநர.திேலேய வைள. அ+. ெகா4 -வி.வி/" வேவா’ எற.

உடேன அைம6 ேகா/டாக , இ நம- ந*ல ேவைளதா. இேபாேத நா
ெச4 அத காைககைள ெவ4 மீ ேவா’ எ4 ெசா*2 உடேன
விைரவாக பைட C/+. திரடன. எ*லா ேகா/டாக>, ஆலமர.ைத
6'றி @& ெகா", அ:- C" க/+ வா&த காக:கைளெய*லா, ெகா.தி
ெகா4 வி/". த:க

அரசனிட திபி வதன.
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ஆலமர.தி* இத அத காக C/ட ெபபா8 அழி வி/ட எேற
ெசா*ல ேவ". ஆலமர <?வ இர.த ெவ ள ேபா* வழிேதா+
ெகா+த. காக:க

சினாபினமாக கிடதன. சிறெகா+த காைகக

ஒ%ற, காெலா+த காைகக

ஒ %ற, -ட* சாி வி? கிடத காைகக

ஒ %ற, இப+ அத இட ஒேர பய:கரமாக கா/சியளி.த.

அத காக அரச எப+ேயா, ேகா/டாகளி கO-. தபி பிைழ.
ெகாட. ம4நா

ெபா? வி+ கதிரவ ேதாறிய5ட, காக அரச,

ஆலமர.தி கீ& த C/ட ெகாைலப/" மைலேபா* கிடபைத கட.
அவ'றி ம.தியி* தன ெபாிய மதிாிகளான ஐ காக:க> ம'ற சில
காக:க> உயி பிைழ.திபைத க" காக அரச ஓரள5 மகி&சி
ெகாட.

உயி பிைழ.த காக:கைள3 தன மதிாிகைள3 அரச காக ஒ4 திர/+ய.
ந -+ேய அழி3ப+யாக இப+ ேந வி/டேத!’ எ4 வதிய. பிற-,
அவ'ைற ெகா", காயப/" கிடத காக:க>ெக*லா, ம ைவ.
காய:கைள -ணப".த ெசBத. இற ேபான காக:க>ெக*லா ெசBய
ேவ+ய ஈமகடகைள ெசBத. பிற-, ெபாBைகயி* ெச4 தைல
<?கிவி/" வத. அரச காக உயி பிைழ.த ம'ற காக:க>ட ேவெறா
மர.தி'- -+ெசற. அ:- ெசற, த அைமசகைள ேநாகி
‘இெபா? நா என ெசBயலா? உ:க

ேயாசைனகைள ெசா*8:க ’

எ4 ேக/ட.

‘அரேச ஒ பைகவைன அவைன கா/+8 வ*லவகேளா" ேச ெவ*8த*
ேவ". அத <ைற நைடெபற Cடாததாக இ-மாயி அத
பைகவைனேய வண:கி வாழேவ". அ*ல அவ வாழவிட C+யவனாக
இ*லாம* இதா* நா இ- நா/ைட வி/" ேவ4 நா" ேபாBவிட
ேவ+யதா. இப+ D4 வழிக

இகிறன’ எ4 ஓ அைம6 காக

Cறிய.

“தா இ-மிட.ைத வி/" எகாரண.ைத ெகா" ெவளிேயற Cடா.
நாB Cட. தா இ- இட.தி* இதா*தா 6கமாக இ-. சி:கமாக
இதா8 அ த இட.ைத வி/"வி/டா* யா அைத நிைன. பாக
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Cடமா/டாக . ப6மா", இட மாறினா* பா* 6ரகா. ஆகேவ, இ-
இட.தி* இ ெகாேட, பைகைய ெவ'றி காO வழிைய நா சிதிக
ேவ"” எ4 இரடாவ அைம6காக Cறிய.

எ*லா சாிதா. ஆனா*, நைம ெவ'றி ெகாட பைகவக , நா இ:ேக
இக அFமதிபாகளா? ேம8 ேம8 தீைம ெசB ெகாேடதா
இபாக . அத. தீைம- ஆளாகாம* தப, அவக>ட இனிேம* சமாதான
ஒபத ேபசிெகா" இபதா ந*ல எ4 Dறாவ அைம6காக
Cறிய.

ேகா/டாக>- பக2* க ெதாியா. ந காக:க>ேகா இரவி* கக
ெதாியா. இத நிைலயி* எப+ சமாதான ேபசி ெகா" இக <+3?
ேபசாம* இபக* ேநர.திேலேய, இேபாேத ேபாB அத ேகா/டாகைள
வைள. ெகா" அ+. ெகா4 ேபா/"வி/" வவேத ந*ல எ4
நாகாவ அைம6 காக Cறிய.

<த* நா- அைம6 காக:க> ஒைறெயா4 ம4., த.தம-.
ெதாிதைத Cறி3 ேயாசைன ெசா*ல, ஐதாவ அைம6 காக ேபசாம*
இத.

அத ஐதாவ அைம6 காக மிக வயதான கிழ/" காக. அைம6.
ெதாழி2* ெந"நா

அFபவ<, ததிர.தி* ெபதிறைம3 ெகாட.

சிரசீவி எற அத காக.ைத ேநாகி, ' உ க. என? ெசா*’ எ4 அரச
காக ேக/ட.

விைதைய 6மா ைவ.திதா* பய ஒ4 இ*ைல. அைத ஒ நில.தி*
விைத.தா* தா அ விைள பய ெகா"-. அேபால, அைமசகளிட
மதிராேலாசைன ெசBவ ம/" பயபடா. அைத மனக
இ.தி ெசய*பட <'ப/டா*தா சாியான பய உடா-.

மன.தி*
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'பைகவகேளா", ந/% ெகா" C+யி ப ஒ <ைற; C+யி அவகைள
பைகவகேளா", ந/% ெகா" C+யி ப ஒ <ைற; C+யி
அவகைள ெக"  ெக"ப ஒ <ைற: நா/ைட வி/" ேபாவ ஒ <ைற;
நா/+ேலேய த-த ேகா/ைடயி* பாகாபாக இப ஒ <ைற; இ-
இட.ைத வி/" ேபாகாம* இப ஒ <ைற; ந/% பிாி.த* ஒ <ைற;
இப+யாக ஆ4 <ைறக

அரசக

ைகயாள C+யைவகளா-.

ஒ ெசயைல ெசBய C+ய அ:க:க

ஐ எனப". அைவ, அத

ெசய8கான <ய'சிகளி* ஈ"ப"த*, அத'கான கால.ைத3 இட.ைத3
ஆராBத*, அத'- ேவ+ய பண< ஆ>தவி3 ேத"த*, ஒவ தன-
ெசBதைத ெயா.த ெசயைல. தாF ெசBத*, சமாதான ெசB ெகா >த*
எபன ஐ ஒ ெசய* <ைறயி அ:க:களா-.

‘ஒபத ெசBத*, தானமாக வழ:-த*, பைக.த*, த+.த* எ4 உபாய:க
நா கா-.

ஆவ, மதிர, தைலைம ஆகிய சதிக

Dறா-.

ஆ4 -ண:க , ஐ அ:க:க , நா- உபாய:க , D4 சதிக
ஆகியவ'றிேல தகவ'ைற ஆராB ெகா" நட.வேத அரச நமிF
வ2ைம 3 ளவகேளா" ேசதிப நம- நைம தரா. ஆகேவ சமாதான
ெசB ெகா" நா நறாக வாழ வழியி*ைல. நம- அத ேகா/டாக>- -லபைக. அப+ப/ட பைகவக>- அ+ பணி நட ப
ஆகா” எ4 சிரசீவி Cறி ெகா+ -ேபா அரச காக, காக:க>-
ேகா/டா க>- பைக வர காரண என?’ எ4 ேக/ட.

‘அரேச, எ*லா வாயினா* வத விைன தா! க?ைத த வாயினா* ெக/ட
ேபால, ந காக:க> வாயினாேலேய இத ேகா/டா கேளா" பைக ேத+
ெகாடன.

“ஒ <ைற கா/+* உ ள பறைவகெள*லா C+. த:க>ேகா அரசைன.
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ேதெத"க <+5 ெசBதன. அைவ யா5 ஒ ேகா/டாைன. த:க>அரசனாக ப/ட க/+ அத ஆைணப+ வா&வெதன ேபசி <+. ைவ.
திதன. அேபா அ:- ஒ கிழ/" காைக ேபாB ேசத.

ேபா3 ேபா3 ஒ ேகா/டாைனயா நம- அரசனாக. ேதெத".தீக ? இத
ேகா/ டா -ல.தி8 ந*லத*ல, -ண.தி8 ந*ல த*ல. அ.தைன3
தீ-ண:க . ேகா/டா எற ெசா*ேல அவ%-ாிய. இரவி* நட மா"
இத ேகா/டாF- பக2* கக

-/" ககளாயி-. பாைவ-

இ ேகாரமாக கா/சியளி-. <க.திேல அழ- இ*ைல. ெமாழியிேல
இனிைம3 இ*ைல. அக. திேல அறி5 இ*ைல. இைத யா நிைனப 
இ*ைல. இத ெபயைர ெசானாேல நம- எதிாிக

அதிகமாவாக .

இப+ப/ட ேமாசமான ஒைறயா நா அரசனாக ஏ'4 ெகா வ?

‘அரசனாக. த-தவக

ந*ல -ண<ைடய ெபாியவகேள, அவக

ெபயைர

ெசானா*, ெப பைககைள3 ெவ*ல C+ய வைம 3 டா-.
அப+ப/ட ெபாியவகைள ேசதா* தா ஒKெவாவF அவFைடய
C/ட.தா ேமைமயைடயலா. சதிர ெபயைர ெசா*2 ேய யாைனகளி
பைடைய ெவ4 <ய* த இன.ட இனிதாக வா&திபைத ேபா*
உயவாக வாழ ேவ". அத'- அரச ந*ல வனாக வாBக ேவ".

இைத ெய*லா வி/"வி/" நீ:க
<C.த பா. தீக ? உ:க

பாவிக

எப+ இத ேகா/டாF- <+@/ட

எண சாியாகேவ யி*ைலேய.

ெமளனிகைள ேபால5, பல விர த:கைள கா- ெபாியவகைள

ேபால5 ேதா4வாக . உதவி ெசBபவகைள ேபால 5, உறவினகைள
ேபால5 வ ஒ/+ ெகா >வாக . அவகளிட ஏமா ேச வி/டா*
எKவள5 ேமைம3ைடயவக> தபி பிைழக <+யா. ஒ ைமனா5
<ய8, Eைன ெயாைற ேச ேமாச ேபான கைதயாB <+ வி".

‘உலக.தி* அ'பகைள ேசதவக , ெக/ெடாழிதைத. தவிர இபமாக
வா&த தாக கைத Cட இ*ைல. ேகா/டாைன அரசனா -வ ந பறைவ
C/ட.-. தீைமேய உ டா-? எ4 ெசா*2 ெசற அத கிழ/"
காக. ம'ற பறைவக

அரசைன. ேத ெத"காமேல பற ெச4 வி/டன.
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அ4 <த* இ4 வைர ேகா/டா C/ட ந காக -ல.தி மீ ெதாட
பைக ெகாடா+ வகிற.

சிரசீவி எற அைம6 காக இKவா4 ெசா*2யைத ேக/ட ேமகவண
எற காக அரச, இனி நா என ெசBயலா? அைத C4’ எ4 ேக/ட.

'அ". ெக".த* எற <ைறப+ நா பைகவகளிட ெச4 காாிய.ைத
<+. வ வைரயி* ம'ேறா இட.தி* ேபாயிக ேவ". ந<ைடய இத
ஆேலாசைனக

ேவ4 யா- ெதாியாதப+ இரகசியமாB ைவ.திக ேவ"”

எ4 சிரசீவி ெசா*2ய.

'எப+ நீ அத ேகா/டாகைள ெவ*ல ேபாகிறாB?” எ4 காக அரச
ஆவேலா" ேக/ட. ‘D4 வசகக

C+ ஒ பாபனைன ேமாச ெசB

அவFைடய ஆ/ைட ைகப'றி ய ேபால.தா நாF அத பைக
C/ட.ைத ெவ*ல ேபாகிேற” எற சிரசீவி.

காக அரச த அைமசனான சிரசீவியி ெசா'ப+ேய, அேபாேத த
C/ட.ேதா" ஒ மைல <+யி* ேபாB. த:கியித. சிரசீவி ேகா/டா
C/ட.திட ேபாB ேசவ ப'றி ேயாசி. ெகா+-ேபாேத இ/+
வி/ட.

இர5 வத5ட, ேகா/டாகளி அரச, மி-த ெவறிேயா" த C/ட.ைத.
திர/+ ெகா" ஆலமர.ைத நா- %ற< வைள. ெகாட. இேற ஒ
காைக விடாம* ெகா4 ேபாட ேவ" எ4 வசின Cறிெகா"
வத. ஆனா*, ஆலமர.தி* ஒ -6 காைக Cட இ*ைல. இைத கட
ேகா/டா அரச, ம'ற ேகா/டாகைள பா., காக ெப பைகைய
ெவெறாழி. வி/ேடா. இனி நம- யா எதிாிகேள இ*ைல’ எ4 ெவ'றி
ெப மித.ேதா" Cறிய.

இைதெய*லா ஒளி மைற ேக/" ெகா+.த சிரசீவி, ந*ல ேவைள!
இேற எ*ேலா ேவறிட ேபானதா ந*லதாகி வி/ட. இ*லாவி/டா* ந
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C/ட அ+ேயா" ெச.திக ேவ"” எ4 மன.தி'-

நிைன. மகி&த.

அ". அ த @&சி ேவைலைய. ெதாட:கிய.

<த* நா

ேகா/டாக

அ+. ெகா4 ேபா/+த காைகக

ஆலமர.தின+யி* சிற- ஒ+ ேபாB இர.த வழி அல:ேகாலமாக கிடதன.
அத பிண C/ட.தி இைடயிேல ேபாB மைறவாக கிட இரக தர.தக
<ைறயி*, ப< வ.த< நிைறத -ர2* <கி <னகி ெகா+த
சிரசீவி.

ேகா/டா அரச காதி* இத -ர* வி? த. காக ஏேதா கிட கத4கிற.
ேபாB பா’ எ4 ஒ Hதனிட Cறிய. அத ேகா/ டா ரத, பிண
-விய2ைடேய ேத+ கதறி ெகா+த சிரசீவிைய. Hகி ெகா"
ேபாB ேகா/டா அரச <ேன வி/ட.

'நீ யா?’ எ4 ேகா/டா அரச ேக/ட . சிரசீவி ததிரமாB ேபசிய. 'எ
ெபய சிரசீவி. காக அரசனாகிய ேமக வணFைடய தைல<ைறயி* வதவ
நா, நா அவFைடய அைமசனாக இேத. நா ெசானப+ அவ நட
வதா. நலமாக இதா. ந*லறி5 ெசா*பவகளி ெசா'ப+ நடபவக>-. தீைம வவடா? ஆனா*, பிற- தீய அைமசக

அரசF-

வாB.தாக . அத பிற- அவ எ ேபைச ேக/பதி*ைல.

அவக

அரசF-. தீய ேயாசைன Cறி உ:க

C/ட.ேதா" சைடயி"ப+

H+வி/டாக . ேவடா I பைக எ4 நா எKவளேவா த".
பா.ேத. யா ேக/கவி*ைல. உ:கேளா" சைடயி/டாக . உ:க
-ல.தி* பல ைர ெகா4 ேபா/டாக . நா ெசாேன,' I சைட-
ேபாகிறீக . அவக

ஒ நா

வ நைம வைள. ெகா" அ+.

ெகா4 வி"வாக ’ எ4. யா ேக/கவி*ைல. ேந'4 இர5 நா
ெசானப+ேய நட வி/ட.

‘கா* ேவ4 தைல ேவறாக கிடத காக:க
"ப/ட காக:க

பல. காிய சிற- ேவ4 வா* ேவறாக.

பல. -ட* ேவ4 வாB ேவறாக கிழிக ப/ட காக:க

ேதா* ேவ4 ைட ேவறாக. "ப/ட காக:க

பல. இப+ எ:க

அழி ேபாB வி/ட. நாF இF நா- மதிாிக> எ:க

பல.

C/டேம

அரசF,
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தபி பிைழ.ேதா. அ+ப/ட காக:களி கீேழ ந"ந":கி மைற கிடத
நா'ப காக:க

பிைழ. ெகாடன. எ*லாவ'ைற3 ஒறாக C/+,

அரச ேக/டா, இனி என ெசBயலா எ4. அேபா ஓ அைமச பக*
ேநர.தி* நா அத ேகா/டாகைள பழி வா:-ேவா எற. இேனா
அைமச ேவடா ேவ4 இட ேபாேவா’ எற. 'ந பைகைய.
ேத+ெகாட அத ேகா/டா இனி ந கணி* அகப"மா?’ எ4 ஓ
அைம6 காக Cறிய. 'நா எப+ அவ'ைற ெவ*ல <+3? நமஇ.தைன க. ேவ4ப/+கிறேத?' எ4 கைடசி அைமச ெசா*2ய.

'இவ'ைறெய*லா ேக/" ெகா+த நா, 'இKவள5 அழி5 ேநத பிF
உ:க>- அறி5 வரவி*ைலயா? இனி நா பைக கதாம*, ேகா/டா
அரசF- பணி வா& வதா பிைழ- வழி!’ எ4 ெசாேன. உடேன
அைவெய*லா ஒ4 C+, எைன அ+.. ைவ. இ?. ேபா/"வி/"
இ:கி பற ேபாBவி/டன.

'நா ெச.ேதென4 நிைன. ெகா" எைன அ.ேதா" வி/" வி/"
ேபானாக . ஆனா* ந*ல ேவைளயாக நா பிைழ. ெகாேட.
உ.தமனாகிய ேகா/டா அரேச! உடன+யாக உ கா2* வ விழ ேவ"
எப தா எ ஆவ*. ஆனா* அ+ப/ட ேசாவினா* எனா* எ? பற
வர<+யவி*ைல. இனி உ <+5 எ வி+5!’ எ4 Cறி சிரசீவி, ேகா/டா
அரசF- வணக ெச8.திய.

ேகா/டா அரசனி மன இளகிய. அ த அைமசகைள ேநாகி,' இ ப'றி
உ:க

க. என?’ எ4 ேக/ட.

'ெகா+ய %2 தானாக வ வைல ேகா/யி* சிகி ெகாடா* அைத வி/"
வி"வ %.திசா2.தன ம*ல' எ4 ெபபாலான அைம6 ேகா/டா க
Cறின. அத அைமசகளிேல -தி கண எற ேகா/டா 'அைடகல
எ4 வத ஒவைன ெகா*வ அறம*ல’ எற. ெகா":கண எற
அைமசைன பா. ேகா/டா அர6 க. ேக/ட ேபா' பைகவக
நம- பணி வதா* அவகைள ஏ'4 ெகா வதா மFநீதி <ைறப+

69

சாியா-. அவகைள ெகாறவகைள3 அவக

உதவிைய ைகவி/டவ-

கைள3 இவைர உலக.தி* நா பா.ததி*ைல’ எ4 Cறிய.

ெகா ளி கண எற அைமசைன ேக/ட ேபா, 'பைகவ C/ட.ைத
ேசதவ களானா8, நம- இனிைமயாக ேபசி உதவ < வபவகைள ந*ல
பதவி ெகா". ஆதாி. காபா'4வேத உ.தமகளி கடைம. அப+ப/ட
உ.தமக

உலகி* ெந":கால நலமாக வா&வாக . ேகா</+யி I/+*

திட வத க ளF- அத ேகா</+ ஓ உதவி ெசBதா. அதனா* திட
அவF- பதி8ெகா உதவி ெசBதா. அேபால பைக வகளா8
பயனைடய <+3' எ4 Cறிய.

-நாச எற ேகா/டா அைமசைன ேக/டேபா, 'க ளF- ேபB-
பாி6 ெகா". பய கட பாபன ேபா* இவF- உதவி ெசB நா
இலாப அைடயலா எ4, 'பைகவ- பைகவ நம- ந/பாவா’ எ4
Cறிய.

அ". ேகா/டா அரச பிராகார நாச எற த அைமசைன பா., 'உ
க.ைத உைர' எ4 ேக/ட.

'பைகவக

ந*லவக

ேபா* வதா8 அவகைள நபி விட Cடா.

நபினா* இரகசிய.ைத வி/" ெகா".த பா%க
ேவடைன காபா'ற எணி %றாக

ேபா* அழிய ேநாி".

இறக ேநத ேபா*, பைகவைன

கா பா'ற ந உயிைர. த.த ெசBயேவ+ வதா8 வ. ெபா எசமி"
%றாைவ காபா'ற ேபாB Dடப/ட ெப'ற அைமசைன ேபா*,
பைகவகைள காபா'ற <'ப"ேவா Dடராகி வி"வ. ஆதலா* பைகவ எ4
அறித பி ஒவைன ந%பவ, தாேன சா-ப+யான நிைலைய அைடவா.
சி:க.தி ேமாச அறித நாிைய ேபா* பைகவைன ஆராB அவ தீைமைய
விலகி ெகா வேத சிறததா-’ எ4 பல கைதகைள எ".ைர.காக.ைத
நபCடாெத4 வ234.திய.

ஆனா*, ேகா/டா அர6 அத அறி5ைரைய. த ளிவி/ட. < Cறிய பல
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ஆைமசகளி ஆேலாசைனகேள அத'- ெபா.தமாக. ேதாறின.

ஆகேவ, அ சிரசீவி எற அத காக. தி'- பல பாி6க

ெகா"., 'சிரசீவி,

இனி நீ3 எ அைமசகளி* ஒவனாB இவா’ எ4 பதவி ெகா".
சிறபி.த.

அேபா சிரசீவி எற அத காக, ‘அரேச, எ அ%-ாிய ேகா/டா
அரேச, உன- 04 ேகா+ வணக:க . காைககளா* அ+ப/ட நா இத
காைக 3வ.ைத ைவ. ெகா" உனிட இக ெவ/க ப"கிேற.
இேபாேத தீயி/" இத உடைப அழி. வி"கிேற. ம4பிறபிலாவ ஒ
ேகா/ டானாக பிற அத காக:கைள பதி8- பதி* தபாம* அ+க
ேவ" எபேத எ ஆைச!' எ4 பசபிய.

'சிரசீவி, ஆகாதைத ப'றி ஏ ேபச ேவ". ெபணாக மாறிய எ2 மீ"
எ2யாக மாறிேய வாழ ேவ+யிபைத ேபால.தா, அவரவக

எ".த

உடைப ைவ.ேத ஆக ேவ+ய ெசய*கைள %ாிய ேவ". நீ நிைன.தா8
உFைடய காக வ+வ.ைத மா'றி ேகா/டா உவ அைடய <+யா. அ
-றி. நீ மனகவைல ெகா ள ேவடா. இ:ேக எனிட.தி* நீ எெபா?
நலமாக இகலா’ எ4 ேகா/டா அர6 ெசா*2ய. சிரசீவி காக
ேகா/டா அர6 மனேபா* நட, ம'ற ேகா/டா அைமசகைள கா/+8
ேமலான பதவிைய யைடத. பதவியி Dல மாக. த ெச*வாைக
அதிகப".தி ெகா", ேகா/டாக

த:கியித -ைக வாசைல. த

ககாணிபி* ைவ. ெகாட. ஒ நா

பக2* ேகா/டா அர6 த

அைமசகேளா" C/ட.தினேரா" உற:கி ெகா+- ெபா?,
சிரசீவிகாக -ைக வாயி2* -சிகைள ெகா" வ ேபா/" -வி.,
அதி* ெந% ைவ.வி/ட.

-ைக- ேள ெந% %ைக3 @& ெகாட, உ ேளயித
ேகா/டாகெள*லா கO ெதாியாம*, வழி3 ெதாியாம*, %ைகயி* D6.
திணறி3, ெநபி* I& ஒேர C/ட மாக இற ஒழிேபாBவி/டன.
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ெவ'றிகரமாக. த பைகவகைள ஒழி. வி/ட சிரசீவி காக, த அரசனாகிய
ேமகவணF, பிற காக:க> உ ள சி:க மைல -பற ெசற.

அ:- தா ெசBத ெசயைல ப'றி அ Cறிய5ட, ேமகவண மன
அட:காத மகி&சி ெகா" சிரசீவிைய க/+. த?வி ெகாட, எ*லா
காைகக>, 'ெகாட பைக தீ.த-லமணி’ எ4 ேபா'றி பாரா/+ன.

காக அரச, சிரசீவிைய பைகவகளிைடேய இ ெசயலா'றிய -றி.
பலவாறாக %க&ைர.த.

ேமகவணFைடய %க?ைரகைள யா'றாம* சிரசீவி இKவா4 Cறிய.

‘அரேச, அைமயான தபிமாகைள3, அளவி* அட:காத ேசைனகைள3
ெகா" ஒபி*லாத அரசா/சி ெசB உலகாட தமராச Cட, றவி
ேவட:ெகா" விராடனிட இ-ப+ ேநததி*ைலயா?

‘த ேதா வ2யா* ெப%க?ட வா&த மாIரனான Iம Cட. த
பழி%-ாிய பைக யரசனிட ேபாB அ"கைள சைமய*காரனாக இ-ப+
ேநததி*ைலயா?

'விஜய எற %க& ெபய ெப'ற அ6 னேன நாடக ெபக>ந/"வனாராக சிக+ எற ெபயாி* இ-ப+ ேநத தி*ைலயா?

“ந-ல, விராடனிட -திைரகாரனாக ேச வாழ ேநததி*ைலயா?
சகாேதவ மா" ேமBபவனாக ேநததி*ைலயா?

ெநபி* பிறத சிறபிைன3ைடயவ>,@ாிய -ல.தி* பிற சதிர -ல.தி*
%-த மின* ெகா+ ெயா.தவ> ஆகிய பாசா2, விராட மக>-.
ேதாழியாB இ-ப+ ேநததி*ைலயா?
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'பாடவ -ல. ேதாற*கைள ேபால எ".த காாிய <+- வைர
ெபா4.திக ேவ+ய ந கடைம ய*லவா?’ எ4 சிரசீவி ேமகவணF- பதிலளி.த.

'க.தி <ைனயி2 தவ ெசBபவகைள ேபால5, ெநபினிைடேய
%-திதவ கைள ேபால5, பா% %'றிF

Sைழதவ கைள ேபால5,

பைகவ C/ட.தினிைட %-த நீ எெனன ப அைடதாேயா?” எ4
ேமகவண ேம8 அர'றிய.

'அரேச, உ அளா* நா எKவிதமான தீைம3 அைடயவி*ைல. இக
ேவ+ய இட.தி* இகாம* இத மைலகா/+* வ இ, கவைலயினா*
நீ உட* ெம2 ேபான ெத*லா நா ெசBத பாவேம!’ எ4 சிரசீவி காக
ேமகவணனிட அ%ட பாி ேபசி ய.

‘இராம தா இத அேயா.திைய வி/" வனவாச %-த, அவைடய
ேதவியான சீைத சிைறப/ட, இராவணைன ெகா4 சீைதைய சிைற
மீ/ட எ*லா ராமைடய தீவிைனயி பய தாேன!

'நள த அரைச இழத, Hயவளான தமயதிைய, இரவி* ேசைலைய அாி
கா/+* வி/" வி/" ெசற, ெகா+ய பா% தீட உட* ப?% நிற
ெகாட, நளFைடய தீவிைனயி பயதாேன!

பாடவ @தா+ அரைச இழத, பாசா2 வா/டமைடத, கா/+*
வா&த எ*லா அவக>ைடய தீவிைனயி பயதாேன,

‘த ெச*வ, நா", மக, மைனவி எ*லா இழத, பைறயF- ஊழிய
ெசBத, த ைனேய அ+ைமயாக வி'ற அாிசதிரFைடய தீவிைனயி
பயதாேன!
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விைனபயைன கடதவக

யாமி*ைல! அத ேகா/டாகளினா* ந -ல

அழித, இத இட ெபயத, இப இழத’ மைலயி* ஒளி
வா& வவ எ*லா ந தீவிைனயி பயேன! இேபா நீ ந -ல.திைன
வாழைவ.தாB’ எ4 ேமகவண பாரா/+ய.

எதிாிகைள ஒ ேவைள தைல ேம* கி ைவ. ேபசி3, ேதா ேம* Hகி
ைவ. ெகாடா+3 %க&, சமய வேபா வைத. ெதாழிக ேவ".
கநாக தவைள கைள 6ம கைடசியி* ெகாெறாழி.த ேபால நட
ெகா ள ேவ". அரசக> அைமசக> அறி5ைடயவகளாக இதா*
எ4 ப:கைள விலகி இபமாக யிக லா. இ*லாவி+* கநாக
பாபிட ஏமாத தவைளகைள ேபால5, எனிட ஏமாத ேகா/டாகைள
ேபால5 C/ட.ேதா" ஒழிய ேவ+யதா’ எ4 சிரசீவி ெசா*2'4.

அைத ஒபி காக அரச ேமகவண 'ந*ல அறிவினா8, ெபா4ைமயினா8,
திறைமயினா8 எெசய8 ெவ'றியாB <+வ ேபால, ேசைனகளா8,
ெச*வ.தா8, ேகாப.தா8, மான உணசியா8, மேனா சதியா8 Cட
<+வதி*ைல'. எ4 ெசா*2ய.

அத பி ப*வைகயான @&சிகளி8 ததிர:களி8 வ*லைம3ைடயதான
சிரசீவி3டF, ம'ற அைமசக>டF, த காைக இன.ட, திப5
<னித பைழய ஆல மர.ைத அைட ேமகவண பல ஆ"க

நலமாக

வா&த.
---------------3.2. த வாயினா

ெகட க9ைத

ஒ வணா ெபாதி க?ைத ெயாைற வள. வதா. அவ த அ?D/ைடகைள ெய*லா அதேம* ஏ'றி -ள.தி'- ெகா" ேபாவா.
ைவ. <+த பி மீ" 6ைம ஏ'றி ெகா" வவா.

இKவள5 உைழகிற அத க?ைத- அவ தீனி ைவபதி*ைல, ஆனா*,
க?ைதயி வயி'ைற நிரப அவ ஒ ததிர க" பி+.திதா. இர5
ேநர.தி* அத க?ைதயி ேம* ஒ %2.ேதாைல ேபா/" ேபா.தி, அைத
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அகி* உ ள ஒ பயி ெகா*ைலயி* ேமயவி/" வி"வா. க?ைத வயி4
நிைறய பைச பயிைர ேமB நறாக ெகா?. வளத. வணாF-
மி-த ேவைல பா.தி.

இரவி* பயிெகா*ைலைய காவ* ெசBபவக

க?ைதைய கட5ட %2

எ4 நிைன. ெகா" பய ஓ+ ேபாவாக . அ ேவ"ம/" ேமB
வி/" ேபா-. இப+ ெந"நா

நட வத.

'%2 பசி.தா8 %*ைல. திFமா எ4 பழெமாழி யிகிற. ஆனா*,
இேபா %2 ெந*ைல. திF %ைமைய பாகிேறா. எ*லா க2கால
ேகால' எ4 எ*ெலா எணி விய% ெகா+தாக . அவகளி* ஒ
<ரட இதா. இ உைமதானா , அ*ல @&சியா எ4 அறி
ெகா வத'காக அத. ணிச*கார, ைகயி* ஓ ஈ/+ைய ஏதிய வண,
கபள.தா* த உட* <?வ D+ ெகா" ஓ இட.தி* ஒளிதிதா.

வழக ேபா* பயி ேமBவத'காக க?ைத வத ேநர பா. அவ
எ?திதா. கபள ேபாைவேயா" வத உவ.ைத கட, அ
ெப/ைட க?ைத எ4 நிைன. ெகா", %2.ேதா* ேபா.த க?ைத க.த.
ெதாட:கிய. அத -ரைல ேக/ட5ட, ஈ/+கார, 'E! நீ ஒ க?ைததானா?
சாி, இேதா" தீ ேபா!’ எ4 த ைக ஈ/+யா* ஓ:கி ஒ -. -.தினா.

அKவள5தா! க?ைத 6" பிணமாக வி?த.

வாயடக ேவ". இ*லாவி/டா* இத க?ைதைய ேபா*, த
வாயினாேலேய ெக/ெடாழிய ேநாி".
-------------3.3. யாைனைய ெவற
ெவற ெவ ைள -ய

ஒ பய:கரமான கா/+* ஒ ெபாிய யாைன C/ட வா& வத. ஒ <ைற
அத கா/+* மைழயி*லாம* அ:கித நீ 6ைனக

எ*லா வ'றி வி/டன.

தணி. த/"பா" அதிகமாகி வி/ட. ஆகேவ அத யாைனகளி அரச த
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ஒ'றகைள ஏவி, -+தணி இ- இட.ைத. ேத+பா. வப+
க/டைளயி/ட.

அத யாைனக

எ:- ேத+ பா. சிறி ெதாைலவி* ஒ நீநிைல தணி

நிைற தபி ெகா+பதாக வ Cறின. உடேன எ*லா யாைனக>
அத நீ நிைலைய ேநாகி நடதன.

அத நீ நிைலைய @&த இட.தி* ஒ <ய* C/ட வா& வத. அத
<ய*க>-, யாைனக

வ ேசத ெபெதா*ைலயாக இத.

யாைனகைள காணேவ பயமாயித. அவ'றி அகி* ெந:கேவா மன
ந":கிய. யாைனக

இ- ேநர.தி* நீநிைல பக ேபாகேவ ணிச*

இ*ைல. இத யாைனக

இ- வைர தா:க

அைமதியாக வாழ <+யா ெத4

<+5- வதன. அத <ய*களி அரச த அைமசகைள அைழ. இத'-.
த-த ஆேலாசைன Cற ேவ" எ4 ேக/ட. ‘இ4 வைர நா இத நீ
நிைலைய 6'றி3 ள இட.தி* 6ததிரமாக வா& வேதா. இ4 ந
6ததிர.தி'- ேக"வத ேபா* இத யாைனக

வ ேசதன. இனி நா

இ:- <ேபா* உாிைமேயா" கவைலயி*லாம* நடமாட <+யா. ேவேறா
இட.தி'- ேபாகலா எறா*, நம-. த-த இட எ5 இ*ைல. ேம8
இத இட.தி* நா தைல<ைற தைல<ைறயாக வா& வகிேறா. இைதவி/"
ேபாகாம* இக5, அத யாைனகைள இKவிட.தினி4 அக'ற5 நீ:க

ஒ

வழி ெசா*ல ேவ"’ எ4 அரச <ய* ேக/ட.

அத அைமசகளிேல மிக5 திறைம வாBத ெவ ைள <ய* ஒ4 உடேன
எ?, ‘அரேச, இத யாைனகைள ெவ*வ அப+ெயா4 ெபாிய ெசயல*ல.
தா:க

விைட தா:க . நா இேபாேத %றப/" ேபாB ெவ'றிேயா" திபி

வகிேற’ எற. அKவாேற அரச <ய* அத ெவ ைள <யைல ‘ெவ'றிேயா"
திபி வக' எ4 வா&.தியFபிய.

ெவ ைள <ய*, த:க

மைறவிட.ைத வி/" %றப/ட. ேவழ C/ட

இ- இட.ைத ேநாகி ெசற. ெதாைலவி* அத யாைனகைள
கடேபாேத அத'- மன ந"க ஏ'ப/ட. ‘இத யாைனகளி ைகயி*
அகப/டா*, நைம பத+. விைளயா+ேய ெகா4 வி". ஒர.தி* ஒ:கி
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நிறா* Cட வ அ+க. ெதாட:கி வி". இவ'றி கணி* ப"வேத தவ4”
எ4 அத <ய* பயத.

இவ'றி ைகயி* அகப/" ெகா ளாம* நா ேவைலைய <+க ேவ"
எ4 எணி ெகா", அ, பக.தி2த ஒ ேம/+ ேம* ஏறி நி4
ெகாட.

ேம/+* இதப+ேய, அத ெவ ைள <ய* யாைன அரசைன ேநாகி,'ஏ, பி!
நலமாக இகிறாயா?' எ4 நல விசாாி.த. விய%ட திபி பா.த அத
யாைன ேம/+ உசியி* நிற <யைல பா., 'நீ யா?” எ4 ேக/ட.
‘உலக எ:- நிலெவாளி பாB6 தி:க

அரசைடய Hத நா. எ:க

அரசைடய க/டைளைய உனிட Cற வேத!” எ4 கUரமான -ர2* அத
ெவ ைள <ய* Cறிய.

'தி:க

அரச தன-.  வி"ப ெத றா* ஏேதா தீைமயான ெசBதியாக.

தா இக ேவ"’ எ4 பய அத யாைன அர6, ‘நிலாவி Hதேன, நீ
வதெதன?’ எ4 ேக/ட.

யாைனயி ந"க.ைத கட5ட, ெவ ைள <ய8- Iறா% ஊக<
மி-தி யாயின.

எ:க

நிலாவரச அவைடய ேதவிமா க> நீரா"வத'ெத4 இத

கானக.தி* ஓ அைமயான 6ைனைய ஏ'ப".திேனா. இர5 <?வ அவக
இத 6ைனயி* நீரா+ களிபாக . பக2* யா இதி* இற:காதப+ பா.
ெகா ள எ:கைள காவ* ைவ.திர கிறா.

'ேதவகளானா8 இத 6ைனயி* இற:க Cடாெதப எ:க

அரச ஆைண.

ஆனா*, இெபா?, நீ உ C/ட.தாட, இத 6ைன நீைரயவத'வதிகிறாB எ4 ெதாி, நீ ேபாB அவைன. த"’ எ4 Cறி எைன
அFபி ைவ. ளா.
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‘ர ெச*பவக

எப+ நட ெகா ள ேவ" எறா*, தா ெசா*8கிற

ெசBதி ேக/கிறவக>- ேகாப.ைத 3டாக C+யதாக இ, அவக
வாைள3வி ெகா" த ேம' பாய வதா8, பைதபைடயா ம*,
Cறேவ+யைத Cறி <+.ேத ஆக ேவ ". Hவக
அவக

என Cறினா8,

பைகயரசக>ைடய ஆ/களாயிதா8, மி-த அறி5ைடய அரசக

அவக ேம' ேகாப ெகா ள Cடா.

'உட* வ2 தன- இகிற எபத'காக ெபாியவகேளா" பைக.
ெகாடா*, பி அவகளா* ெவ*லெப'4 உயிைர3 இழக ேநாி".
<த2ேலேய அவகைள பைக. ெகா ளாம* வண:கி ேபா'றினா*, உயி
பிைழ. ெகா ளலா. D4 கட5 களி8 <த* கட5ளான
சிவெபமாFைடய தி<+யி* வா? எ:க

நிலாவரசாி பைகைமைய. ேத+

ெகா ளாம*, நீ இத 6ைனைய வி/" ேபாB வி"வேத ந4. நீ Iணாக எ:க
அரசைடய ேகாப.- இலகாக Cடாேத எபத'காக நாதா இKவள5
Cறிேன. நிலாவரச உ ேம* ெகா+- ேகாப ெகாசநசம*ல. நீ
இெபா?ேத உ யாைன C/ட:க>ட திப ேபாBவி/டா*, தா
அவைடய ேகாப.ைத ஆ'ற பா"ப"கிேற” எ4 பல வாறாக உைர.த அத
ெவ ைள <ய*.

இைத ேக/ட அரச யாைன, நிலாவரச எேபா இ:- %னலாட வவா ஏ4
ெசா*. நா ேநாி* வ அவாிட வண:கி மனி% ேக/" ெகா"
ேபாகிேற’ எ4 ெசா*2'4.

சாி, அKவாேற ெசBகிேற” எ4 ெசா*2 <ய* அறிர5 யாைனைய C/+
ெகா" அத நீ நிைல- வத. ெதளித நீாி இ ைடேய ேதாறிய நிலவி
சாையைய கா/+, அேதாபா!” எற.

அ.த சாையைய. தி:க

எ4, அைத 6'றி. ெதாித விமீகளி

சாையைய, நிலா வரசனி மைனவிமா எ4 எணி ெகாட யாைன,'
நிலாவரேச! என- இ ெதாியா. தா:க

%னலா" 6ைனெய4

ெதாிதிதா* இ:- வதிகேவ மா/ேட. ெதாியாம* வத எ பிைழைய
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ெபா4. ெகா ள ேவ". இேபாேத நா எ இன.தாேரா" திபி ேபாB
வி"கிேற’ எ4 திைகைய. Hகி வணகமி/ட. பிற- அ ம'ற
யாைனகைள அைழ. ெகா" ேவ4 6ைனைய. ேத+ ெச4வி/ட.

அத பி <ய*க

யா5 <% ேபா* 6ததிரமாக5 இபமாக5 அத

கானக.தி* வா& வதன.
---------------3.4. ேமாச ேபான -ய< ைமனா6

இபத'- இடமி*லாம* ஒ <ய* கா/+* அைல ெகா+த. ஒ
மர.தி* ஒ ெபா இபைத க" அத'-

%-. இ ெகாட.

சிறி ேநர ெசற அ:- ஒ ைமனா வ ேசத. அத ைமனா <யைல
பா., “இத ெபா நா இ- I"; இத'-

நீ எப+ வரலா?’ எ4

ேக/ட. அத'- அத <ய* இ உ I" எ4 யா-. ெதாி3? நிழ8,
மர:க>, சாைலக>, -ள:க>, கிண4க>, தணீ ப.த*க>, ச.திர:
க> சாவ+க> எ*லா- ெபாவானைவ தா. இதி* நீ உாிைம
ெகாடா"வத'- ஏ இ*ைல எ4 ெசான.

இப+யாக வா.ைத <'றி இர"- சைட வவி/ட. ெதாைட வ'ற
சைட ேபா/ட பிற- <ய* ைமனாைவ பா., நா ஏ சைடயிட
ேவ"? யாராவ ந"5 நிைல உ ளவகளிட ேபாB நியாய ேக/ேபா”
எ4 ெசா*2'4. அத'- ைமனா ந வழைக. தீக C+ய ந*லவக

யா

இகிறாக ?’ எ4 ேக/ட.

ய<ைன ஆ'ற:கைரயி* தவ ெசB ெகா" ஒ Eைனயா இகிறா.
அவாிட ேபாB நியாய ேக/ேபா.' எ4 <ய* ெசான. இைத ேக/ட
ைமனா பய ேபாB 'அத பக நா ேபானா* அ நபைட பி+.. தி4
வி/டா* என ெசBவ?' எ4 ேக/ட.

இ*ைல அப+ ஒ4 நடகா. இதா8 நா Hர.தி* நிேற ந வழைக
ெசா*8ேவா' எ4 ெசா*2 <ய* ைமனாைவ அைழ. ெசற. ய<ைன.
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ஆ'ற:கைரயி* தவ ெசB ெகா+த Eைனயாைர அைவ கடன. அவ
தவ ெசB ெகா+த ேகால.ைத க", * இவ ெபாியவ? உயத ஞானி;
நைம பி+க மா/டா' எ4 நிைன. ெகா" அத Eைனயாாி எதிாி*
வி?, பணி, எ?, ைக க/+ பயபதிேயா" நிறன. Eைனயா தவ
கைல க விழி. அவ'ைற பா.தா.

“நீ:க

யா? எைன. ேத+ என காாியமாக வதீக ? ெசா*8:க ’ எ4

எ"பான -ர2* ேக/டா Eைனயா.

<ய8 ைமனா5 த:க

ெபயைர ெசா*2. தா:க

ெசற காரண.ைத3

எ".ைர.தன.

‘என- வய அதிக ஆகிவி/ட. கா சாியாக ேக/கவி*ைல. ச'4 ெந:கி
வ ெசா*8:க ” எ4 Eைனயா ெசானா.

அைவ இர" தா நிற இட.தி2 சிறி <னா* ெச4, மீ" த
வழைக எ".ைர.தன.

“உ:க

ேபசி* பாதி காதி*வி?கிற; பாதி காதி* விழவி*ைல. நாேனா

எேபா ஒவ பகமாக நி4 நியாய தீப வழகமி*ைல. ந"5
நிைலயாக இேத எத வழகி8 தீ% ெசBேவ.

தம.ைத வி%பவகைள. தமேம காபா'4. தம.ைத இக&ேவாைர.
தமேம பழி-. தமேம உலகி* உைமயாக நி4 எ*லா ெசBகிற.
ஆைகயா*, தம ெசா*8ேவேன தவிர நா சிறி ெபாB ெசா*ேல.
'எெனன ேநா%க

ேநா'க ேவ" எ4 எணிேனேனா அ.தைன

ேநா% நா ெசB <+. வி/ேட. இவ'றி'ெக*லா ேமலாக, நா ேதா4
ெபாB ெசா*லாைம எF %ணிய ேநா% ஒைற3, உயிகைள
ெகா*8வதி*ைல எகிற உயத ேநா% ஒைற3 ைக ெகா" வகிேற.
வழகி* நா எ4 ஓர ெசா*ேல.
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‘அகி* வ நீ:க

உ:க

நறாக ேக/-. நீ:க

வழ-கைள ஏ".ைர.தா* தா என- கா

ெதாைலவி* நி4 ெகா" ெசானா* ஒ4

சாியாக ேக/கா. எைத3 ெதளிவாக ேக/டா*தா நியாய தபாம*
தீபளிக <+3. அகி* வா:க !' எ4 Eைன அைழ.த.

Eைன உைமையேய ேப6கிற எ4 எணிய <ய8 ைமனா5 Eைன
அகி* மிக5 ெந:கிெசறன. உடேன Eைன அைவ இரைட3 த இ
ைககளாF சடெகன பி+. க?.ைத க+. இர.த -+.த.

பாவ வழ-ைரக வத <ய8 ைமனா5 அத வயி'4- இைரயாகி
வி/டன.

வசககைள ேசேதா வா&வதி*ைல எற உைம இத கைத2
ெதளிவாக. ெதாிகிற.
-----------3.5. ஏமாத ேவதிய

ஓ ஊாிேல ஒ ேவதிய இதா. அவ ெதBவ:க>- ஒ ேவ வி
ெசBவதாக ேவ+ ெகாடா. ேவ வியி* ப2 ெகா"பத'- ஒ உயி
ேவ+யித. அத'காக அவ ெவளிP ெச4, ஒ ெச*வனிட.தி* த
ேவ"த* ப'றி ெசானா. அத ெச*வF, ேவதியனிட அ% ெகா ை◌"
ேவ விகாக ஓ ஆ" ெகா".தா. அத ஆ/ைட. த ேதா மீ Hகி ைவ.
ெகா" ேவதிய த ஊ ேநாகி %றப/டா .

அவ ஆ/"ட வவைத வழியி* D4 வசகக
அவனிட மி பறிபத'- அவக

கடாக . அத ஆ/ைட

ஒ @&சி ெசBதாக .

வழியி* ேபாBெகா+- . ேவதியனிட <த2* ஒவ வதா. ஐயா
ேவதியேர, நாைய. ேதாளி* Hகி ெகா" ேபாகிறீேர? நாB- பயபட
ேவடாமா?’ எ4 ேக/டா.

'யாக.தி'காக நா ெகா" ெச*8 ஆ/ைட பா., நாB எகிறாேய! உ
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க ெக/" ேபாBவி/டதா?’ எ4 பதி* அளி. வி/" ேவதிய நடதா.
சிறி Hர ெசற, இரடாவ வசக ேவதிய எதிாி* வ, ெபாியவேர,
ெச.ேபான க4-/+ைய. Hகி ெகா" ேபாகிறீகேள. உ:க
-ல.- த-தி- ெபா.தமாயிகிறதா?” எ4 ேக/டா.

. ஆ/ைட பா. க4 -/+ எகிறாேய, உ க என -டா?’ எ4
ேகாப.ட ேக/"வி/" ேம* நடதா ேவதிய.

சிறி Hர ெசற Dறாவ வசக -4கி* வதா. இ என
நீச.தன. ? ச டாள Cட இப+ ெசBயமா/டாேன? ேவதியேர க?ைதைய
6ம ெச*8வ சாிதானா?” எ4 ேக/டா.

இைத ேக/ட5ட ேவதிய மன.தி* ஐய ேதாறிய. நா ஆ/ைட. Hகி
ெகா" வகிேற. ஆனா*, வழியி* பா.த ஒKெவாவ ெவKேவ4
மாதிாியாக ேப6கிறாக . அப+யானா*, ஒKெவா <ைற3 அத ஆ"
ெவKேவ4 விதமாக கா/சியளி.திக ேவ". இ சாதாரண ஆடாக இக
<+யா. மாயவி.ைத ெசB3 இரா/சத ஆடாக இக ேவ". இைத இனி
6ம ேபாவ Cடா, அதனா* ஏ ெக"தி ேநரலா எ4 எணி அைத
கீேழ இறகிவி/" ெச4 வி/டா. வசகக

அத ஆ/ைட பி+. ெச4

ெவ/+ ெகா4 சைம.. திறாக .
---------------3.6. உதவி ெச+த க ள

ஓ ஊாி* ஒ ேகா</+ இதா. அவ 6:கிய தைச3, ந":கிய உட8,
ஒர கO உைடய கிழவ. அவ மைனவி ரதிைய ேபா* அழகானவ .
அவ

கிழவனிட பிாிய மி*லாம* இதா . அவனிட ெந:-வேத கிைடயா.

கிழவF அவ
ஒ நா

அவக

பிாிய.ைத அைடய வழி ெதாியாம* யர.ேதா" இ வதா.
I/+'- இர5 ேவைளயி* ஒ க ள வதா. க.தி3

ைக3மாக பய:கரமான ேதா'ற.ேதா" அ:- வத அ.த க ளைன கட5ட
அத ெப பய ேபாBதத கணவனான கிழவைன க/+ பி+.
ெகாடா .
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அவ

தைன க/+ பி+. ெகாட 5ட கிழவF- ஆனத உடாகி

வி/ட. அவ திட வத க ளைன பா., அபா, ந*ல காாிய ெசBதாB!
இ வைர எ அகி* வரCட பிாியமி*லாம* இத எ மைனவி எைன
க/+ பி+. ெகா >ப+ நீ ெசB வி/டாB. உ உதவிைய நா எ4
மறக <+யா.

‘இதா ெப/+சாவி, ேவ+ய அள5 பண எ". ெகா" ேபா’ எ4
ெசானா.

இைத ேக/ட க ளF- மன மாறி வி/ட. தனா* ஒ -"ப.தி* ஒ'4ைம
ஏ'ப/ட எற நிைனேப அவF- ெப மகி&சிைய ெகா".த. அவ
ேகா</+ கிழவைன பா. ஐயா, உ மைனவி உைம ேசதேத, எனெப ெச*வ கிைட.த ேபா2கிற. ஆைகயா* என- உ<ைடய ெச*வ
ேவடா. நீ:க
இவ

எ4 ஒ'4ைம யாக இபமாக இதா* அேவ ேபா.

உ:களிட பிாியமி*லாம* ஒ:கியிதா* நா ம4ப+3 வகிேற’

எ4 ெசா*2 வி/" ேபானா.

தா ஒ:கியிதா* ம4ப+3 க ள வ வி"வா எற பய.திேலேய
அ4 <த* எ4 அவ

த கணவேனா" ேசேதயிதா . ேகா</+

கிழவF இப வா&5 நட.தினா. .
-----------------3.7. அபரான அர க> க ள>

ஓ அதண I/+* ஒ ப6 இத. அைத கள5 ெசBவத'காக ஒ திட
இளி* வதா. வழியி* ஓ அரக அவைன கடா. 'நீ யா?’ எ4
அரக திடைன பா. ேக/டா. பதி8-. திடF அரகைன பா.
'நீ யா?’ எ4 ேக/டா.

“எ/". திகி8 எவ க" ந":- பிரமரா/சச தா!” எ4 அரக
Cறினா.

ெச*வகளி I/+* -விதி- பண. ைதகனமி/" ெகா ைளய+-
க ள நா!” எறா திட.
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‘இறிர5 நீ என கதி %றப/டாB?” எ4 அரக ேக/டா. ‘நீ எத'-
%றப/டாB? அைத <த2* ெசா* எறா க ள.

‘இத ேவதிய உடைல. தின வேத’ எறா அரக.

“நா இவ ப6ைவ. திட வேத’ எறா திட.

அப+யானா* இவ ஒறாB ேபாேவா’ எ4 ேபசி ெகா" இவ
I/" < வாச8- வ ேசதன.

அரக திடைன பா., நீ இ:ேகேய இ. <த2* நா ேபாB அதணைன.
தி4 வி/" வவி"கிேற’ எறா.

‘இ*ைல, நாேபாB <த2* ப6ைவ அவி&. ஓ/+ ெகா" வ வி"கிேற'
எறா திட.

“ஏதாவ ஓைச ேக/டா* அதண விழி. ெகா வா. அவ விழி.
ெகா" வி/டா*, நா அவைன சாபிட <+யா” எறா அரக.

ேநரமானா* யாராவ வ வி"வாக . யாராவ வதா* நா ப6ைவ. திட
<+யா. எறா க ள.

நா <தி, நீ <தி எ4 இவ- சசர5 அதிகமாகிய. இவக
சைடயி/" ெகாட ச.த.திேலேய அதண விழி. ெகா" வி/டா.
அவ த பி ைளகைள3 எ?பி ெகா" வ, வாச* கதைவ. திறதா.

'அதனேர! உ:கைள ெகா*ல வதா இவ' எ4 திட அரகைன -'ற
சா/+ னா.
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'ஐயா, உ ப6ைவகளவாட வதா இவ' எ4 அரக க ளைன -'றவாளி
யாகினா.

இவ Cறியைத ேக/ட அதண 'இர" நடகாத ப'றி மகி&சி
இதா8 நீ:க

வதவக

6மா திபி ேபாக ேவடா. ஏதாவ ெப'4

ெகா" ேபா:க ’ எ4 ெசா*2 அவக

இவ- சில ெபா கைள

ெவ-மதியாக ெகா".தFபினா.

அவக

அதணனி ந*ல -ண.ைத பாரா/+, அ4 <த* அவ நபகளாக

மாறி அவF- பல உதவிக

ெசB வதாக .

பைகவகளிட அ% கா/+னா* அவக> நபகளாக மாறி வி"வாக .
--------------3.8. இரகசியைத ெவளியிடழித பா!க

ஓ இளவரச இதா. அவைன பல நா/களாக வயி'4 ேநாB வா/+ ெகா
+த. எ.தைன ம.வ ெசB அவFைடய வயி'4 ேநாB தீரவி*ைல.
உட* ெம2 ெகாேட வத. இத ேநாB தீவத'- எத வழி3 காணாத
அவ, கட5ைள. ெதா? தலயா.திைர ெசBதாலாவ தீமா எ4 ஊ ஊராக
ெச4 ெகா+தா.

ஒ ஊாி* உ ள ேகாயி2* அவ சில நா/க

த:கி அ:கித கட5ைள

நா ேதா4 வழிப/" ெகா+தா.

அத ஊ அரசF- இர" ெபக

இதாக . அவகளி* ஒ.திைய

அரசF- பி+கா. ஆகேவ, அவைள எவனாவ ஒ ேநாயாளி- க/+
ெகா".விட ேவ" ெம4 எணினா. ேகாயி2* த:கியித ேநாயாளி
ைபயைன கட, அவFேக தமகைள மண ெசB ெகா". வி/டா.

அரச ெவ4%காளான அத இளவரசி ந*ல -ண<ைடயவ . அவ

த

கணவ ஒ ேநாயாளி எ4 ெதாிதி அவைனேய ெதBவமாக எணி,
அவF- பணிவிைடகைள ெசB ெகா+தா . அவ தலயா.திைர ெசற
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ஊக>ெக*லா அவ> Cடேவ ெச4 உதவி %ாிதா .

ஒ நா

ேவ'X ஒ4- அவக

கணவைன இக ெசB அவ

வ ேசதாக . ஓாிட.தி* அவ

சைமய8- அாிசி <த2யைவ வா:-வத'காக

ஊ-ளேள கைட. ெதைவ. ேத+ ேபானா . அவ

ெசற பின நைடகைள

பா* ேசாதித இளவரச H:க. ெதாட:கி வி/டா.

அவ உற:கி ெக+த சமய.தி*, அத பகமாக ேபான பா%
ச.தமி/ட. அத ச.த.ைத ேக/ட அவ வயி'4 ேநாB- காரணமாக
அவ வயி'4-

இத பா% ச.தமி/ட. உடேன அைவ ஒ4 ெகா4

ேபசி ெகா ள. ெதாட:கின. <த2* சாதாரணமாக ேபசி ெகாட அத
பா%க

கைடசியி* க. ேவ'4ைம ஏ'ப/" சசர5 ெசB ெகாளள.

ெதாட:கின. இத சமய.தி* அாிசி வா:கேபான இளவரசி அ:- திபி
வி/டா . பா%க

விவாத %ாிவைத கட அவ

அப+ேய ஒ மர.தி

பினா* ஒளி ெகா" அைவ ேப6வைத C கவனி.தா .

ெவளியி* இத பா% இளவரச வயி'றி* இத பாைப பா., “ஏ பாேப,
ஏ இளவரசFைடய வயி'றி* ேபாB இ ெகா" அவைன இைச
ப".கிறாB?’ எ4 ேக/ட.

'உண5 -ைறயி*லாத இவFைடய வயிறாகிய -ட.தி* நா இப உன-
ெபாறாைமயாக இகிறதா, ஏ எைன நிதி கிறாB?’ எ4 வயி'4 பா%
ேக/ட. 'உ மீ எனேக ெபாறாைம வகிற. எறாவ இளவரச
க"-திறா* நீ ெச. ெதாழிய ேவ+யதாேன' எ4 %'4 பா% Cறிய.

‘நீ ம/" எனவா? யாராவ ெவநீை◌ ஊ'றினா* @" ெபா4காம* சாக
ேவ+ய தாேன?’ எ4 வயி'4 பா% Cறிய.

இைத ேக/" ெகா+த இளவரசி அவ'றி சைட தீ அைவ பிாித
பிற- த மைறவிட.தி2 ெவளிேய வதா . த சைமய8- வா:கி
ைவ.தித க"ைக எ". அைர. இளவரசF- ெகா".தா . அவ க"ைக
உட, வயி'4-

இத பா% ெச. வி/ட. அவ வயி'4 ேநா3

தீத. தா இரகசிய.ைத. ெதாி ெகாடைத யறி தா* %'4 பா% என
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ெசB3ேமா எ4 பயத இளவரசி, ெவநீைர காBசி பா%%'றிேல
ஊ'றினா . %'4 பா% ெச.த. வயி'4 ேநாB தீத இளவரச த
ஊ-. திபி இளவரசிேயா" இபமாக இ த நா/ைட ஆ" வதா.

த இரகசிய யா அறி3ப+ ேபசCடா.
-------------3.9. ேவைட தவிய !றா க

ஒ நா

ஒ ேவட, பறைவக

பி+பத'காக கா/+* 6'றி ெகா+தா.

வழியி* ஒ ெப/ைட %றா அகப/ட. அைத. த ைகயி* இத C/+'அைட. எ". ெகா" ெசறா. ெச*8 வழியி*,திQெர4 வான
இ" மைழ ெபாழிய. ெதாட:கி'4. @ைறகா'4 ேச Iசேவ,
ேம'ெகா" ேபாக பய, ஒ மர.தி கீ&. த:கினா.

அத மர.திேம* இத ஆ %றா ஒ4, த ைணவியான ெப/ைட
%றாைவ காணாம* கல:கிய. 'இத %ய* மைழயி* எ-: ேபாB சிகியேதா?
கா/+* ெச*ைகயி* ேவ/ைட- தவிய %றாக

யா பி+.

ெகாடாகேளா? இற வி/டேதா? ெதாிய வி*ைலேய!” எ4 அ வாB
வி/"%லபிய.

அைத ேக/ட ெப%றா, ேவடFைடய C/+* இ ெகாேட, அ.தா!
இேதா இகிேற, எ < விைன பயனா* நா ேவடனிட அகப/"
ெகாேட. இதா8, இவ இேபா ந இபிட.தி'- வதிபதா*,
நீ:க

இவF- உதவி %ாிய ேவ"!’ எ4 Cறிய.

ஆ %றா கீேழ ேநாகிய. த ைண%றா C/+2பைத கட. அைத
பி+. ைவ.தித ேவடFைடய உட* -ளிரா* ந":கி ெகா+பைத3
கட. உடேன அ பற ெச4 மைழயி* நைனயாத சி4 6பி கைள
ெகா" வ மர.த+யி* ேபா/", ஓ எாிகிற ெகா ளி க/ைட3 எ:கிேதா
ெகா" வ ேபா/" ெந% D/+ய, இKவா4 ேவட -ளி காய உதவிய
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ஆ%றா. ‘ஐயா நீ:க

பசியாயிகிறீக

ேபா2கிற! எைன

உO:க ?’ எ4 ெசா*2 ெகாேட எாிகிற ெநபி* வி? வி/ட.

இர" %றாக

ேபசியைத3 கவனி. ெகா+த ேவடF-. திQெர4

ஆ%றா தீயி* வி?தைத கட. மன கசி வி/ட. தனகாக உதவி%ாிய
<'ப/ட அத உடைல அவ தின விபவி*ைல. ேம8, அத ைணயான
ெப %றாைவ பி+. ெகா" ேபாக5 விபவி*ைல. அதாவ உயி
வாழ/" எ4 C/ைட. திற வி/டா. ெப%றா ெவளியி* வத. ஆனா*
ேமேல பறகவி*ைல. த கணவனி*லாம* தா ம/" உயி வா&வதா எ4
ஆ%றா வி?த அத. தீயிேலேய வி? த உயிைர வி/" வி/ட.

அேப உவான அத %றாக சாவத'-. தா காரணமாக இதைத எணி
அத ேவட மிக5 வதினா.
------------3.10. ெபானா+ எசமி% பறைவ

ஒ மைலயி* ஒ பறைவ இத. அ எ ெபா? எசமி/டா8 அ
ெபானாக இ-. ெந"நாளாக இைத கவனி. வத ஒ ேவட ஒ நா
கணி ைவ. பி+. வி/டா.

அைத பி+.த பிற-, அரசF- இ ெதாிதா*, த உயிைர வா:கிவி"வாேன
எ4 ேவட F- பய உடாகிய. பலவா4 சிதி. கைடசியி* அைத
அரசனிடேம த காணிைக யாக ெகா". வி/டா* வ% வி/ட எ4
<+5- வ.தா. அரசனிட ேபாB அத பறைவயி சிறைப எ". Cறி,
அைத ெகா".தா.

அரச அத பறைவைய வா:கிெகாடா. அரமைன. தசகைள வர
வைழ. அத'- ஓ அழகான C" ெசBய ெசானா. அத C+*
ைவ. அைத வள. வதா.

இைத கட அரசFைடய அைமச, 'எ:காவ பறைவ ெபா எசமி"மா?
அத ேவட எைதேயா ெசானா எறா* அைத உடேன நபிவி"வதா? யா
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ேக விப/டா* சிசிபாக . ந மதி%ேக ேக" வரC". இைத வி/"
வி":க ” எ4 ெசானன.

எெபா? அைமசைடய ெசா*8- மதி% ெகா"- அரச உடேன
Cைட. திற அத பறைவைய வி"தைல ெசB வி/டா.

வி"தைலயானஅதபறைவஉடேனேநராகஅரமைனேகா%ர.திஉசி-பற
ெசற. ேகா%ர.திஉசியி* இ ெகா" எ*ேலா- ேக/-
ப+யாக.

'ேவடனிட ெதாியாம* அகப/" ெகாட நா <த* <ட. எைன
அைட இழ. வி/ட ேவட இரடா Dட. அ ேபாலேவ எைன
வி/"வி/ட அரச Dறா Dட. அவF- ேயாசைன ெசான அைமச
நாகா Dட!' எ4 இைர Cறிய.

பைகவ கிர:-வதா* பழிவ ேச.
-------------3.11. சி,கதி ேமாச அறித நாி

ஒ நா

ஒ சி:க இைர ேத+ ெகா+த. ஒ4 அகபடவி*ைல.

கைடசியி* ஒ -ைகைய கட. 'இத -ைக ஏதாவ ஒ மிக
த:-மிடமாக இகC". அத மிக த:-வத'- வவைர கா.திேப.
வத5ட அ+.ெகா4 திேப’ எ4 சி:க அதF ேள ஒளிதித.

ெந"ேநர ெச4 அத -ைகயி* த:- கிற ஒ நாி திபி வத. -ைக
வாச2* சி:க.தி கால+ 6வ"கைள கட நாி, விழி. ெகாட. உ ேள
சி:க இகிறதா இ*ைலயா எ4 ெதாி ெகா" தா Sைழய ேவ"
எ4 <+5 ெசB ெகாட.

நாி, “ஏ -ைகேய! ஏ -ைகேய! எ4 C பி/ட.

பதி* இ*ைல.
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‘ஏ -ைகேய! ஏ -ைகேய! இ4 ஏ ேபச வி*ைல’ எ4 நாி, இரடாவ <ைற
Cபி/ட.

அேபா பதி* இ*ைல.

எேபா இத -ைக ேப6 ேபா2கிற. நா இபதா* பய
ேபசவி*ைல

ேபா8. -ைக ேபசாவி/டா* நாி ேகாபி. ெகா" திபி ேபாBவி/டா*
என ெசBவ எ4 எணிய சி:க, -ரைல மா'றி ெகா" “ஏ?” எ4
ேக/ட.

அத பதிைல ேக/ட நாி தபி.ேதா பிைழ.ேதா எ4 அ:கி ஓ+
வி/ட.

எைத3 ஆராB ெசBவ ந*ல.
------------3.12. உவ மாறிய எ.

ஒ மர.த+யி* <னிவ ஒவ கைண D+ ெகா" தியான.தி* இதா.
அேபா அத வழியாக ஒ ப எ2 ஒைற. Hகி ெகா" ெசற. அத
எ2 எப+ேயா வைள ெநளி அத பதி வாயி2 தபி கீேழ
வி?த. கீேழ வ ெகா+த எ2 <னிவைடய ைகயி* வ ெதாெப4
வி?த.

தியான கைல க விழி.த <னிவ த ைகயி* வி?த எ2ைய C
ேநாகினா த தவ வ2ைமயினா* ஒ மதிர Cறி அேபாேத அத எ2ைய ஓ
அழகிய ெபணாக மா'றினா. த மைனவியிட ெகா". நறாக வள-ப+
Cறினா. அKவாேற <னிவ மைனவி அத அழகிய ெபைண வள.
ெபாியவளாகினா .

ெபாியவளாகிய அத ெபO-. திமண ெசBய ேவ+ய பவ வத.
அத ெபைண உலக.தி* ெபாிய பலவா ஒவF-. திமண ெசB
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ெகா"க ேவ" எ4 <னிவ விபினா. ெபாிய பலவாயாெர4
ேயாசி.த ேபா @ாிய தா எ4 அவ-. ேதாறிய. உடேன அவ த
தவசதியினா*, @ாியைன. த < வப+ க/டைளயி/டா.

அவனிட, “நீ இத ெபைண. திமண ெசB ெகா " எ4 Cறினா.

அத'- @ாிய, '<னிவேர எைன கா/+8 பலவா எைன மைற-
ேமக தா அவF- க/+ ெகா"பதா சிற%" எ4 ெசா*2வி/"
ேபாBவி/டா.

<னிவ ேமக.ைத அைழ.தா.

ேமக வ "ஐயா, <னிவேர எைன கா/+8 பலவா, எைன.
H Hளாக பறக ெசB3 கா'4தா. கா'4ேக க*யாண ெசB
ைவ3:க " எ4 ெசா*2 வி/" ேபானா.

கா'ைற அைழ. <னிவ த ெபைண. திமண ெசB ெகா ள ெசானா.

"எைன மைற.. த". வி" சதி ெப'ற மைலைய கா/+8 நா பலவா
அ*ல! அத மைலேக உ:க

ெபைண ெகா"ப தா ெபா" எ4

ெசா*2 வி/"ேபாB வி/டா கா'4.

மைலயரசைன அைழ.. த மகைள ஏ'4 ெகா >ப+ Cறினா <னிவ.

‘உலக.தி* நா என பலவானா? எைன அ4.ெத"- எ2ேய பலவா.
எ2யரசFேக இவ

ஏ'றவ " எ4 ஆேலாசைன Cறி வி/" அகறா

மைலயரச.

<னிவ எ2யரசைன யைழ.தா. எ2யரச அத ெபைண. திமண ெசB
ெகா ள ம4கவி*ைல. “<னிவேர. இவ

எ வைள-

மண %ாி ெகா கிேற” எறா எ2யரச.

வதா* நா இவைள
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ெப எப+ வைளவைள-

ேபாக<+3? ஆைகயா* ம4ப+3 எ2யாகி

அFபினா <னிவ.

ெபணாக மாறிய எ2 மீ" எ2யாகேவ ஆகி வி/ட.

எ2யரச அைத மண %ாிெகாடா. இபமாக அத ெபென23ட
வா& வதா.

ெசய'ைகயி* த நிைலைய யா உய.தி ெகா ள <+யா.
------------3.13. பா! வாகனேமறிய தவைள

தவைளக

நிைறதித ஓ ஓைட கைரயி* ஒ பா% இத. அ

தவைளகைளெய*லா வி?:கி. த பசிைய ஆ'றிெகா ள எணிய.
தவைளகைள பி+பத'காக அ ஒ @&சி ெசBத. அத ஓைட கைரயி* வ
த தைல விதிைய எணி வவ ேபா* யர -றிேயா" இத.

அேபா அத வழியாக. தவைள அரச ஊவல வத. வாி. தவைள எற
தவைளைய. த வாகனமாக ெகா" அத ேம* தவைள அரச ஏறிவர,
அைமசக>, ேசைனக> @& வர, சில தவைளக

ேமள வாசிக மிக5

கUரமாக. தவைளயரச ஊவல வத.

கைரயி ேம* கவைல3ட உ/காதித பாைப கட, த Hத
ஒவைன அFபி என காரண எ4 அறி வர ெசா*2'4, தவைளயரச.

அத. HதF, பாபி அகி* ேபாB: "நீ யா? நீ எத'காக இ:வதிகிறாB? எ4 ேக/ட.

“நாதா பாபரச, பா%களி அரசனாக சீ சிற%மாக இத நா
ஒநா , தவ ெசB ெகா+த <னிவ ஒவைர. தீ+ வி/ேட. உடேன
அத <னிவ எைன சபி. வி/டா." நீ தவைளைய 6மககடவ, அத.
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தவைளயிடேம இைர வா:கி உண கடவ” எ4 அவ சாப இ/"வி/டா.
நா சாபமைடய ேநத எ தைலவிதிைய நிைன. வ.தமாயிகிேற. இனி
எ சாப நிைற ேவறினா*தா நா பிைழக <+3. உ:க

அரசனிட

ெசா*2, ேம8 ஆப. வராம* காபா'ற ெசா*. நா எ4 உ:க
அ+ைமயாக இேப" எ4 Cறிய.

Hத திபி வ தவைளயரசனிட பாபரச Cறிய கைதைய அப+ேய
Cறி'4. தவைளயரச த <தலைமசைன Cபி/" ேயாசைன ேக/ட.

"பாபரச நைம 6மபெதறா* சாதாரணமா? தின< அவ த:கைள
6மபெதறா* வ ெபைமேய ெபைம! நைம ேபா* உயத சாதி
உலக.திேலேய இ*ைலெயறாகி வி"" எ4 அத ம"க Cறிய.

உடேன தவைளயரச, பாபரசைன C/+ வர ெசா*2ய.

"பாேப, நீ எைன. தின< 6ம ெகா+தா* ஒKெவா நா> ஒKெவா
தவைள உன- உணவாக கிைட-" எ4 Cறிய. "ஆகா! எ பாகிய!
சீகிர எ சாப தீ.தா* ேபாமான" எ4 ெசா*2. தைலைய -னித
பா%.

அத தைலயி ேம* தவைளயரச ஏறி ெகாட. "இ4 எ எண
ப2.த. இத. தவைளக

எ*லா எ வயி'4-. தா" எ4 மன.தி'-

எணி ெகாட பா%, தவைளயரசைன பா., “இனி நா உ:கைள
பிாியேவ மா/ேட" எ4 ெசான.

தவைளயரசF மனமகி& ஒ தவைளைய. தி4 ெகா >ப+ அFமதி
ெகா".த.

ஒKெவா நா>, ஏதாவ ெசா*2. தவைளைய மன மகிழ ைவ. பா%
ஒKெவா தவைளயாக வி?:கி ெகா" வத. கைடசியி* தவைளயரசைன.
தவிர மீதி. தவைளக

<?க இைரயாகி வி/டன. அேபாதா

தவைளயரசF-. தா ேமாச ேபான %ாித.
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தவைளயரச கவைல பட. ெதாட:கிவி/டைத கட பா%, ெம*ல கீேழ
இறகி அத வைள எதிாி* வி/ட. தவைளயரச வைள-

ைழத. பா%

பி ெதாட ேபாB அைத3 வி?:கி வி/ட.

Dடகளி ேயாசைனைய ேக/டா* ஒ -லேம நாசமைட வி".
----------பச ததிர கைதக

- பதி 4 - ெப'றைத இழ க ெச+த

4.1. கிைடத ர,ைக ைகவிட -தைல

ஓ ஆ'ற:கைரயி* ஒ -ர:- இத. அத -ர:- ஒ நா

பழ பறி.

உபத'காக ஆ'றி ஒர.தி* இத ஒ மர.தி ேம* ஏறிய. அ பழ
பறி.. தி4 ெகா+ - ேபா ைக தவறி சில பழ:க

ஆ'4-

வி?தன. அப+ அைவ வி?த ேபா கள கள ெவற ஓைச உடாயி'4. அ
ஒ ேவ+ைகயாக. ேதாறேவ, அத -ர:- ஒKெவா கிைளயாக. தாவி
மர.தி* இத பழ:கைள உதி. வி/" ெகா+த. அேபா
<தைலயரச அத பகமாக வத. அ மர.தி2 உதித பழ:கைள.
திற. அத பழ:க

மிக 6ைவயாக இதப+யா* அ அத இட.திேலேய

நி4 வி/ட. -ர:ைக பா. அத <தைல, "நபேன, “நா உைன
பிாியேவ மா/ேட. ஏெனறா* நீ என- மிக6ைவயான பழ:கைள உதி.
ெகா".தாB"எ4 ெசா*2ய.

நா

ேதா4 -ர:- பழ:கைள உதி. ெகா"க, <தைல அைத.

தி4ெகா" அத இட.திேலேய இத. அ த இபிட.தி'-. திபி
ெச*லாததா* அத மைனவியான <தைலயரசி மிக5 கவைல ெகாட. அ
த ேதாழியான ஒ <தைலைய அைழ. கணவனிட H ேபாB வப+
அFபிய. அத. Hதி <தைலயரசனிட வ "மனவா, த:கைள காணாம*
அரசியா ெம2 ேபாB வி/டாக . அவக>ைடய காத* ேநாB ெவ% ேநாயாக
மாறி உடைல இைளக ெசB வி/ட. தா:க

வ ேநாB தீக ஏ'பா"

ெசBய ேவ"" எ4 Cறிய.

“ஏ Hதிேய, -ர:ேகா என- உயி நபனாகி வி/ட. அைத பிாி வவேதா
எனா* <+யா, நீேயா எ மைனவி ேநாயாB இகிறா

எ4 ெசா*கிறாB.
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அைத ேக/ட எ மனேமா மிக5 வகிற. %றபட5 <+யவி*ைல
நா என ெசBேவ" எ4 வாBவி/" ெசா*2 <தைல வதிய.

'இத -ர:- என ெசா- ெபா+ Hவியேதா, ந அரச இைத வி/"வர
ம4கிறா. இத -ர:ைக. ெகாறா*தா இத'- %.தி ெதளி3’ எ4
நிைன.த அத. Hதி <தைல. அ <தைலயரசைன பா., “மனவா,
அரசியா- நா:க

எ.தைனேயா ம ெகா". பா. வி/ேடா. ேநாB

தீர வி*ைல. -ர:கி ஈர* ெகா" வ ெகா".தா*தா பிைழபாெள4
ெபாிய ம.வ ெசா*கிறா. நீ:க

அத'- ேவ+ய ஏ'பா/"ட உடேன வர

ேவ". இ*லா வி/டா* அரசி உயிேக ஆப.தாB <+3’ எ4 ெசா*2ய.

இைத ேக/ட <தைலயரசனி மன -ழபிய. -ர:கி ஈர8- அ எ:ேக
ேபா-. அத'-. ெதாித ஒேர ஒ -ர:- தா. தின< பழ பறி. ேபா"
உயி நபனான அத -ர:ைக ெகா*வ பாவ. அைத ெகா*லாம*
இதா* <தைலயரசி இற ேபாB வி". நபைன ெகா*வதா, அரசிைய
இழபதா? எ4 எணி கைடசியி* அரசிைய காப தா <கிய எ4
<+5- வத.

இப+ அ வ.த.ேதா" இ- ேபா எ:ேகா ேபாயித -ர:- அ:- வ
ேசத. அ <தைல கவைலயாB இபைத பா. அத யர.தி'- என
காரண எ4

ேக/ட. "நபா, இவைர நா உைன பிாியாம* இேத. இேபாேதா
எ மைனவி ேநாயாக கிடபதா* உைனவி/" பிாி ேபாக ேவ+
இகிற. அதா கவைலயாக இகிற” எற <தைலயரச.

"இேபாேத ேபாBவா. இத'ெக*லா ேயாசி. ெகா+க <+யா!" எ4
-ர:- பதி* அளி.த.

"உடேன ேபாக.தா ேவ". ஆனா* உைன பிாி எனா* ஒ கண<
இக <+யா. ஆைகயா* நீ3 எேனா" வரேவ"?" எ4 <தைல
ேக/" ெகாட.
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“நீேயா நீாி* இபவ; நாேனா தைரயி* வா&பவ. நா எப+ உேனா" வர
<+3?” எ4 ேக/ட -ர:-.

“எ <கி* ஏறி ெகா" வா. ேபாB விைரவி* திபி விடலா" எற
<தைல.

அKவாேற -ர:- <தைலயி <கி* ஏறி ெகா ள அ த இபிட.ைத
ேநாகி %றப/ட. ேபா- வழிெய*லா <தைலயி மன -ழபி ெகாேட
இத.

"ெபானி தர.ைத க*2* உைர. காபாக . மனிதனி தர.ைத
அவகளி ெசா*ைல ெகா" ெதாி ெகா வாக . அறிவி*லாத
வசககளி தர.ேதா" ஒபி/" உயதவகளி மதிைப அறி
ெகா வாக . ஆனா* இத ெபகளி மன.ைத %ாி ெகா வத'- வழிேய
இ*ைல. உயி -யிரான இத -ர:- நபைன ெகா*ல நா <+5
ெசBேத. இ எ மைனவி ெசBத வசகமா? இ*ைல இைடயி* வத இத.
Hதி ெசBத கபடமா? ஒ4 %ாியவி*ைலேய" எ4 ேபசாம* இத <தைல.
அத -ழப நிைலைய கட -ர:-, “நபா, இெற*லா உ <க மிக
வா+ இகிறேத என காரண? உ மைனவி மிக5 ஆப.தான நிைலயி*
இகிறாளா? எைத3 ஒளிகாம* ெசா*’’ எ4 ேக/ட.

"நபா, நா என ெசா*ேவ! எ மைனவிேயா சா- நிைலயி*
இகிறாளா. வானர.தி ஈர* ெகா".தா*தா அவ
ம.வக

பிைழபாெள4

ெசா*8கிறாகளா. அத'- நா எ:ேக ேபாேவ?'எ4 ெசா*2

<தைல கணி வ+.த <தைல.

<தைலயி மன ேநாக.ைத -ர:- %ாி ெகாட. "E! இத'-.தானா
இKவள5 கவைலப"கிறாB? வானர ஈர* எ.தைன ேவ"? 04 ேவ"மா?"
எ4 ேக/ட.

"அKவள5 ேவடா. ஒ4 இதா* ேபா" எற <தைல.
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"அேதா அத நீட மர.தி கிைளகளி* வாிைசயாக ெதா:கி ெகா+கிறேத!
<ேப நீ என- ெசா*2யிக Cடாதா? இ.தைன Hர வத பிறெசா*கிறாேய! சாி, சாி, நபா தி%. ேபாB ஈர*களி* ஒறிர" எ".
ெகா", உ மைனவி- ெகா"க பழ:க> பறி. ெகா"
தி%ேவா" எ4 Cறிய -ர:-.

<தைல3 அத ெசா*ைல நபி உடேன திபி %றப/ட கைரேக ெகா"
வ வி/ட. கைர ெந:கிய5ட ஒேர பாBசலாக பாB, மர.தி ேம* ஏறி
உ/கா ெகாட -ர:-.

மர.தி ேம* ஏறிய -ர:- இற:காதைத க" எதிபா. ெகா+த
<தைல, ெந" ேநரமான பி "நபா, ஈரைல எ". ெகா" விைரவி* வா!"
எ4 அைழ.த.

" ஏ <தைலேய, இF ஆைச ைவ. ெகா" ஏ கா. ெகா+கிறாB? பசி ேயா+பவFைடய ந/பி* ஆைச ைவ.தா*, பாைப
நபனாகி ெகாட தவைளைய ேபா* பபட ேவ+.தா வ.
உன- என- உ ள ந/% இ.ேதா" ேபா. இனி3 நா ஏமா4ேவ
எ4 எதி பாகாேத.

"ெபக

ேப6- கா ெகா".தவக

ஏளன.- ஆளாகியிகிறாக .

நீேயா உ ெபடா/+காக எைன ெகா4 விடேவ நிைன. வி/டாB. இ
மிக5 தீ.”

இKவா4 -ர:- ெசா*2 ெகா+- ேபா அ:- வத <தைலெயா4,
"அரசி <தைல இற வி/ட” எ4 ெசா*2ய.

த பிாிவா* த மைனவி இற வி/ட ெசBதியறி <தைல-. க
தாளவி*ைல. அ -ர:ைக பா., "நா ஒ பாவி. அைம மைனவிைய3
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இழேத. உைன ெகா*ல நிைன. உ அைமயான ந/ைப3 இழேத"
எ4 ெசா*2 வதிய.

"எைன ெகா*8ப+ ெசான உ மைனவி ெபா*லாதவ, அப+ப/ட
தீயவ

இறதத'காக நீ இKவள5 யரபட ேவடா, கவைலைய வி". உ

இபிட.தி'- ேபா’ எ4 -ர:- Cறிய.

<தைலயரச த இபிட.தி'- ேபாB பா.த. அ:- ேவெறா
<தைலயிக க", திபி வத. -ர:ைக பா. "எ இபிட.தி*
ேவெறா <தைல வ இ ெகா" வி/ட. அதைன விர/ட வழி ெசா*ல
ேவ"" எ4 ேக/ட.

"தீயவக>- வழி ெசானா* தீைமேய உடா-" எ4 -ர:- Cறிய.

"நா உன-. தீைம நிைன.தவ தா. இதா8 நீ எனிட இரக கா/+
ஓ ேயாசைன ெசா*ல ேவ"?’ எ4 <தைல ெகசிய.

ேநேர ெச4 உ பைகவனாகிய அத <தைலயிட ேபா ெசB, சைடயி* ஒ
ேவைள நீ ேதா'றா* Iர 6வக கிைட-. எேபா உாிய இட.தி*
வா&வேத நைம உடா-. %திய இட.தி'- ேபானா* அதனா* ப:க
பல ஏ'ப". ஆைகயா*, உ இட.ைத நீ அைடவேத சிறத. நியாய உ பக
இபதா* உனேக ெவ'றி ஏ'ப". ேபா" எ4 -ர:- ஆேலாசைன Cறிய.
<தைலயரச த இபிட.தி'- ெச4 அ:- வ த:கியித <தைலேயா"
ேபாாி/", அைத ெகாற.

பிற- அ த இட.தி* இ ெகா" <தைலக>ெக*லா ஓ ஒப'ற
அரசனாக விள:கி பல நா/க

இபமாக வா&த.

-----------------4.2. பா!ட பழகிய தவைள

ஒ நீ நிைலயி* ஒ தவைள இத. அநீநிைலயி* இத தவைளக
அதேனா" ஒ'4ைமயாக இ*ைல. ேம8 அைத. பப".தி ெகா+தன.
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இதனா* ெவ4பைடத தவைள, ம'ற தவைளகளி ேம* ஆ.திர ெகா", ஒ
பா%ட ேபாB பழக. ெதாட:கிய. த நபனாகி வி/ட அத பாைப
பா., ‘இத. தவைளகைளெய*லா வி?:கி வி"’ எ4 Cறிய. பா%
அKவாேற தன- பசி.த ேபாெத*லா தவைளகைள பி+. வி?:கி
ெகா+த. த எதிாிக

சாவைத க", அத. தவைள மன மகி&சி

ெகா+த.

பா% வி?:கி வி?:கி. தவைளகெள*லா ஒழி ேபாB வி/டன, கைடசியி*
இத. தவைளயி -"ப ஒ4தா மிசிய. எ*லா ஒழிதாக

எ4

இத. தவைள களி%'றி- ேநர பா% அ:ேக வத.

"என- இைர தா!" எ4 பா% ேக/ட.

"எ*லா தா தீ வி/டேத, ெதாியவி*ைலயா?" எ4 தவைள ேக/ட.

உடேன பா%- ேகாப வத. அ தவைளைய பா. Cறிய. "ஏ அ'ப.
தவைளேய, உ ேபைச நபி.தா நா ேவ4 இைர ேதடாம* இேத.
இேபா நீ என- இைர தர வழி ெசBயாவி/டா* உைன3 வி?:கி
வி"ேவ" எ4 ெசா*2. தவைளயி -6கைள வி?:கி வி/" ெசற.

தவைள- வத யர.தி'- அளேவயி*ைல. அேபாதா தா ஆ.திர.தி*
அறிவிழத அத'-. ெதாித. இனியாவ %.திசா2. தனமாக நடெகா ள
ேவ" எ4 எணிய.

ம4ப+ பா% வவத'- , அ த மைனவி. தவைளைய அைழ. ெகா"
ேவெறா நீ நிைல- ேபாB விடட.

அத நீ நிைலயி* இத தவைளக>ட அ அபாக பழகிெகா"
இபமாக இத.
----------
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4.3. அறிவி லாம

ஒழி& ேபான க9ைத

ஒ கா/+* ஒ சி:க அர6 %ாி வத. அத அைமசனாக ஒ நாி இ
வத. ஒ நா

அத சி:க.தி'- வயி'4 வ2 ஏ'ப/ட. வயி'4 வ2-

க?ைத ஈர* சாபி/டா* ந*ல ெத4 யாேரா அத'- ெசானாக . அதனா*
அ நாிைய Cபி/", "அைமசேன, ந*ல க?ைத ஈரலாக பா. ெகா"
வா!" எ4 Cறிய.

க?ைத எ:ேக சிைட- எ4 ேத+ ெகா" நாி ஒ ஊ- வத. அ:- ஒ
6ைனயி பக ேசத ேபா ஒ வணா ஒ க?ைதைய ஒ/+ ெகா"
வதா. 6ைனைய ெந:கிய5ட, வணா க?ைதயி ேம2த ெபாதிைய
கீேழ த ளிவி/", அத கா*க

இரைட ேச. க/+’ எ:காவ ேம3ப+

ஒ/+னா. க?ைத சிறி Hர ெசற5ட, நாி அத அகி* ெச4 தனியாக
ேபசிய.

“ஐேயா! பாவ! உ உட% என இப+ இைள. ேபாBவி/ட?" எ4
ேக/ட.

“என ெசBேவ?" எெபா? ேகாப வதா8 இத வணா எைன
அ+கிறா. சாியாக. தீனி ேபா"வேத இ*ைல. எ <கி* அவ
ஏறிெகா வ ம/" ம*லாம* ெபாிய ெபாிய ெபாதிகைள ேவ4 ஏ'றி 6மக
ெசBகிறா. ெபாதி 6மகாத ேநர.தி8 எைன 6மா வி"வதி*ைல மா4கா*
பிைண. க/+.தா வி"கிறா. இப+ இைடவிடாம* ப அFபவி.தா*
எ உட% இைளகாதா?’ எ4 யர.ட Cறிய க?ைத.

“ உ கைத ேக/க ேக/க பாிதாபமாக இகிற. இத. ப தீர நா ஓ
ேயாசைன ெசா*கிேற. ேக

எேனா" வா. ந கா/டரச சி:க.திட

உைன ெகா" ேபாB வி"கிேற. அவனிட நீ ஓ அைமசனாக இகலா.
அதிகார பதவிேயா" நலமாக வா? ேப4 கிைட-" எ4 இசக ேபசிய நாி.

“சி:கமா? ேவடா. அ ம'ற மிக:கைளெய*லா அ+.. தி4வி".
என- பயமாயிகிற" எற க?ைத.
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"Iணாக பயபடாேத! நா:க

எ*லா இ*ைலயா? எ:கைளெய*லா அ+.தா

தி4 வி/ட? ஆ யாைனைய. தவிர ேவ4 எத மிக.ைத3ம திபி Cட
பாகா. உ உயி- ஆப.தி*ைல எபத'- நா ெபா4%. என
ெசா*கிறாB?" எ4 நாி க?ைதைய ேக/ட.

"அப+யானா* சாி" எ4 க?ைத ஒ% ெகாட.

உடேன நாி அத கா*களி* க/+யித கயி'ைற. த ப*2னா* க+. அ4.
வி/ட. பிற- வணாF-. ெதாியாம*, அைத அைழ. ெகா" கா/"ெசற.

க?ைதைய கட5டேன சி:க அைத பி+க பாBத. க?ைத பய கதறி

ெகா" ஓ/ட பி+. வி/ட. வயி'4 வ2 அதிகமாக இததா* சி:க
அைத. ெதாட ஒட <+யாம* நி4 ெகா+த. நாி அைத பா.,
அரேச, என இப+ அவசர ப/" வி/Qக . இேபா நா ேபாB அைத.
திப அைழ. வகிேற. உ:க

ைகயி* ெகா".த5ட அைத ெகா*8:க

எ4 ெசா*2வி/" க?ைதைய. ெதாட ஓ+ய.

க?ைதயி அகி* ெசற நாி என? இப+ ஓ+ வவி/டாB? எ4
ேக/ட. "ேபா,ேபா, உ ேபைச நபி வேத. அத சி:க அகி* ேபாவத'<னாேலேய பாB ெகா*ல வத. ந*லேவைள! தபி ஓ+ வ வி/ேட.
ம4ப+ நீ எத'- வதாB?" எ4 சின.ட ேக/ட க?ைத.

ஐையேயா! பாவ, பாவ! சி:க மனைன ப'றி அப+ ெசா*லாேத. சி:க
மன இ வைர ெசான வா- ெபாB.ததி*ைல. உலக %க? அத
உ.தமைன ப'றி இப+ %.தியி*லாம* ேபசாேத.

< பிறபி* என பாவ ெசBதாேயா? க?ைதயாB பிற வணானிட
அ+ப/" ெபாதி 6மகிறாB. உ பாவ ெதாைலய நா ஒ ந*ல ெசய*
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ெசBேத. அைத %ாிெகா

ளாம* Dட.தனமாக ஓ+ வ வி/டாB, ந*ல நப ஒவ அைமசனாக
கிைட.தாேன எற மகி&சியா* உைன க/+. த?வி ெகா ள வதா சி:க
மன. நீ பயேதா+ வி/டாB. தானாக வ ெச*வ.ைத யாராவ த ளி
ைவபாகளா? உ தைலவிதி இப+யா இக ேவ". உடேன %றப". நா
ெசா*வைத ேக . நல வ" எ4 Cறிய நாி.

க?ைத இேபா நாிைய <'றி8 நபி வி/ட. அைத. ெதாட ெசற. நாி
அைத C/+ ெகா" வ சி:க.தி < வி/ட.

க?ைதைய கட சி:க ம4ப+ எ? பாB க/+. த?விெகாட.
அப+ேய க/+ பி+.தவாேற அத க?.ைத <றி. ேபா/ட.

"நாியைமசேன, இெபா? க?ைதைய ெகாற பாவ தீர சதியாவதன
ெசBவி/" வகிேற. வதபி வயி'4 ேநாBதீர ந*ல மதான அத ஈரைல
எ". ெகா கிேற. அவைர நீ இத க?ைத- காவலாக இ’’ எ4
சி:க Cறிய.

நாி காவ* இத. சி:க சதியாவதன ெசBய ஒ நீ நிைல- ெசற.
சி:க அ:ேக சதியாவதன ெசB ெகா+க இ:ேக ெச. கிடத
க?ைதயி ககைள3 காகைள3 நாி தி4 <+.த.

திபி வத சி:க, “இத க?ைதயி ககாெத*லா எ:ேக?"எ4 ேக/ட,

‘கO கா இதா* ஒ<ைற அக ப/". தபிய க?ைத திப5
வதாசா-?" எ4 ேக/ட நாி.

ஊனப/ட மிக:கைள சி:க திப கிைடயா. ஆகேவ, அ க?ைதயி
ஈரைல. தினாமேல ேபா/" வி/" ேபாBவி/ட. நாி அத க?ைதைய
இ?. ெகா" ேபாB. த C/ட.ட அத உடைல பிB.. திற.
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ப/டFபவி. மீ" தவ4 ெசBபவகைள எனெவ4 ெசா*வ?
அறிவி*லாம* அக ப/+றத க?ைதைய ேபால.தா அவக>
பப"வாக .
--------------4.4. யவ ேசனாபதியானா

ஒ சி'4ாாி* ஒ -யவ இதா. ஒ நா

அவ @ைளயி2 ம

பாட:கைள எ"- ேபா இர" பாைனக

ஒறாB ஒ/+ெகா+தன.

அவ'ைற பிாிக <ய8 ேபா, ஒ பாைன உைட சி*8 சி*லாக சிதறிய.
சிதறிய சி*8களி* Cைமயான ஒ4 அவ ெந'றியி* பாBத. ெந'றியி* ஒ
ெபாிய காய ஏ'ப/ட. அத காய.தி வ" பிைறமதி ேபால வைளதித.
அத வ" ெபாிதாக இததா* அ மைறயேவயி*ைல.

ஒ <ைற அவ இத நா/+* பச வத. அதனா* அவ -+ெபய
ம'ெறா வளமான நா/"- ெசறா. அத நா/+ அரச எேபா
ேபாாி* ஈ"ப/+பவ. Iரகள.தி* விைளயா"வேத அவ ெபா? ேபா-.
அவனிட ேபாB இத -யவ ஏதாவ ேவைல ேக/டா. -யவFைடய
ெந'றியி* இத நீ" வைளத வ"ைவ பா.த5ட, அத அரச
ெபமகி&சி ெகாடா. < ஏேதா ேபாாி* இவ காயப/+க ேவ"
எ4 எணி இவF- ேசனாபதி ேவைல ெகா".தா. -யவ த
ேவைலைய சிறபாக ெசB ெவ'றி பல ெப'4 அரசFைடய ந மதிைப3
ெப'றா.

ஒ நா

அரச ேசனாபதி3ட ேபசிெகா+- ேபா "ேசனாபதி, உ:க

ெந'றியி* ஒ வ" இகிறேத, அ யாட ெசBத ேபாாி* ஏ'ப/டெத4
நீ:க

இவைர ெசா*லவி*ைலேய?"எ4 ேக/டா.

"அரேச, இ ேபாாி* வா

-.தி கிழி.த காய அ*ல. நா ஒ -யவ, ச/+

பாைனகளி2 சிதறிய ஒ" கிழி.தகாய இ?’ எ4 அறிவி*லாம* அத
-யவ உைமைய Cறி வி/டா .

" ேகவல நீ ஒ -யவனா? உைனயா நா எ ேசனாபதியாகி எனகி*
ைவ. ேபசி ெகா+ேத. ம'ற அரசக>-. ெதாிதா* இைத
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6/+கா/+ேய எைன பழி. ேப6வாக . நீ இனா எ4 ெதாி
ெகா வத'- <னாேலேய இத இட.ைத வி/" ேபாBவி"" எ4 சீறினா
அத சாதி ெவறி பி+.த அரச.

‘அரேச, நா -யவனாக இதா8' ேபா.ெதாழி2* தா&தவ அ*ல. ேபாாி*
எைன ெவ*ல C+யவக

யாேம இ*ைல. அப+யிக நீ:க

எைன

ேவைலைய வி/" ேபா ெசா*வ நீதிய*ல" எ4 -யவ ேவ+னா.

“அ'பேன, 6மா பித'றாேத! சி:க.ேதா" ேசதித நாி-/+ தைன சி:க
எ4 எணி ெகா"  ளிய ேபா*, நீ3 Iர எ4 Cறி.  ளாேத!
உ -ல பிற- ெவளிப" <னா* ஓ+ வி"’ எறா அரச

ேவ4 வழியி*லாம*, -யவ த ேசனாபதி உைடகைள கைள வி/"
அ:கி ேவெறா நா" ேநாகி ெச4 வி/டா.
--------------4.5. சி,கதிட வளத நாி ;

ஒ கா/+* ஆO ெபOமாக இர". சி:க:க
இர" -/+க

வா& வதன. அவ'றி'-

இதன. நா ேதா4 ஆ சி:க ஏதாவ மிக:கைள

ெகா" வ ெப சி:க.திட ெகா"-. ெப சி:க அைத -/+க>ஊ/+ அவ'ைற அ%ட வள-.

இப+ நட வ நாளி* ஒ நா , உயி ள ஒ நாி-/+ைய ெகளவி
ெகா" வ ‘இைத உ -/+க>- உணவாக ெகா"’ எ4 ெசா*2
ெகா". வி/" ெசற ஆ சி:க. அத நாி-/+ அழகாக இததா*
ெப சி:க.தி'- அைத ெகா*ல மன வர வி*ைல. அைத. தன -/+கேளா"
ேச. அத'- ந*ல உண5 வைகக

ெகா". வள. வத.

சி:க -/+க>ட நாி-/+3 வள வத. தாமாக இைர ேதட C+ய
அள5 வளத, அைவ ஒ நா

கா/"-

%-தன.
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அேபா அைவ ெசற வழியாக ஓ யாைன வத. அைத கட5ட
நாி-/+ பய ஒ+ய. உடேன சி:க -/+க

இர" அைத ேநாகி,

“இப+ பய ஓ"வ சாி தானா?” எ4 ஏசி கா/+ன.

“நா ஒ4 பய ஓடவி*ைல. நா எத'- பய ஓட ேவ"?’
எெற*லா ெசா*2 அத சி:க -/+க>ட நாி-/+ சசரவி/ட.
இபிட.தி'-. திபிவ வைர3, வத பிF அைவ சசரவி/"
ெகாேட இதன.

இைத கவனி.த ெப சி:க, நாி-/+ைய. தனிேய அைழ.,

"நீ உைன ஒ சி:க எ4 நிைன.ெகா" ேப6கிறாB. உைம யவ*ல.
நீ ஒ நாி-/+. அறிவறியாத எ -/+கேளா" ேச. நா உைன
வள.ேத. அைவக> உைன ஒ வைகயான சி:க எேற எணி
ெகா" ளன- உ பிற%. ெதாிதா* அைவ சீ4 ஆைகயா* அைவ ெதாி
ெகா வத'- < ஓ+ வி"" எ4 Cறிய. உடேன அ:கி அத நாி-/+
ஓ+ வி/ட.
-------------4.6. வி :ைட கைலத ர,

ஒ கா/+* ஒ ெபாிய ஆலமர இத. அதி* இர" Hகணா: -விக
C" க/+ ெகா" வா& வதன.

ஒ நா

ெப மைழ ெபBத. அத மைழயி* நைன -ளிாினா* ‘ ப'க .

கி/+ ேபாB, உட* ந"ந":கியப+ ஒ -ர:- வத. அ அத
ஆலமர.தின+யி* வ மைழ- ஒ:கி நிற. அைத பா. Hகணா:
-விகளி* ஒ4 மிக5 இரகப/ட.

-ர:ைக ேநாகி, "உன- ைக கா* இ- ேபா நீ ஒ C/ைட க/+
ெகா" இக Cடாதா? ஏ இப+ மைழயி* நைன -ளிாி* ந":க
ேவ"?" எ4 ேக/ட.
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இைத -ர:- தவறாக எ". ெகா" வி/ட. அத. -வி, தைன
ைகயாலாகா தவ எ4. பழிபதாக அ நிைன. ெகாட. ஆகேவ மிக5
ஆ.திர ெகா", "ஏ ஊசி Dசி -விேய, Dட.தனமாக நீ என- %.தி
ெசா*ல வ வி/டாயா? எனகா C" க/ட. ெதாியா. இக/". இேதா உ
C/ைட என ெசBகிேற பா!” எ4 ெசா*2 ெகாேட மர.தி* ஏறி -வி
C"கைள சினாபினமாக பிB. எறித. பாவ அத -விக>
மைழயி* நைன -ளிரா* ந":கின. Dடக>- அறி5ைர ெசானா*
ேக"தா வ.
-----------4.7. சாம ேபத தான த#ட

ஒ கா/+* ஒ யாைன இற கிடத. அத பகமாக வத ஒ நாி அைத
கட. அத இைறசிைய. திபத'ெகணி அத அகி* ெசற.
அேபா அ:- சி:க வ ேசத. நாிைய க", “நீ யா? எ4 அத/+ய
சி:க.

“அரேச, தா:க

ெகா4 ேபா/ட இத யாைனைய கா. ெகா" நா

இகிேற எற நாி.

நாி அடக ஒ"கமாக5 சமாதானமாக5 ேபசியைத கட சி:க, அத ேபாி*
இரக ப/",” நாிேய, இ நா ெகாற யாைன அ*ல. ஆகேவ நீேய இைத
எ".ெகா

எ4 ெசா*2 ெச4 வி/ட.

சி:க ெசற சிறி ேநர.தி* அ:- ஒ %2 வ ேசத. அ நாிைய பா.,
“நீ யா? என ெசBெகா+கிறாB?” எ4 அதிகார -ர2* ேக/ட.

"%2 மாமா, இைத ஒ சி:க ெகா4 ேபா/ட. அத சி:க இத பக.தி*
தா எ:ேகா ஒளி ெகா+கிற. ஏதாவ %2 வதா* என- ெசா*
எ4 அத சி:க ெசா*2யிகிற. ஏ எ4 ேக/ேட. அத'- அத
சி:க, <ெனா யாைனைய தா ெகா4 ேபா/"வி/", நீராட ேபாயித
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ேபா, ஒ %2 வ அத யாைனைய க+.. தி4 எசிலாகி வி/ட.
ஆகேவ %2ைய அத'-. த+க ேவ"’ எ4 ெசா*2ய?"

இKவா4 நாி ெசா*2 ெகா+- ேபாேத %2 தபி.ேத பிைழ.ேத எ4
அ:கி ஓ+ வி/ட.

இKவா4 பைக3ணசியினா* %2ைய மா4 பட ெசB ஒ/+யபி அ:- ஒ
-ர:- வத.

‘வா, வா இKவள5 ெபாிய யாைன இற கிடகிற. தின ஆளி*ைலேய
எ4தா பா. ெகா+ேத. இத உடைல கிழி..ேவ+ய அள5
திF’ எ4 Cறிய நாி, -ர:- சாி ெய4 Cைமயான த ைக நக.தா*
யாைனயி உடைல கிழி.த. அ கிழி. <+த சமய, ஐேயா சி:க! சி:க ,
அேதா வகிற!’ எ4 நாி Cச2/ட! சி:க எற5ட பய ேபாB -ர:ஒ/ட பி+.த.

'அபாடா இத யாைனயி த+. ேதாைல எப+ கிழிபெத4 ேயாசி.
ெகா+ேத. தான ெகா"ப ேபா* கா/+ -ர:ைக ஏமா'றி
கிழி.தாயி'4. தின ேவ+யதா” எ4 நாி யாைனைய. தின ேபா-
ெபா? அ:- ம'ெறா நாி வ ேசத.

உடேன அத நாியி ேம* பாB சைடயி/" அ+. விர/+ வி/ட.
இKவா4 தட ெசB அைத ஒ/+யபி அத யாைன இைறசி ைய. தனேக
ெசாதமாக ைவ. ெகா" ெந"நா

வைர தி4 த பசிைய. தீ.

ெகாட நாி.

சாம, ேபத, தான, தட ஆகிய நா- வழிகளா8 அறி5ைடயவக
வி ப.ைத <+. ெகா வாக .
---------------

த:க

107

4.8. க;பட நா+

ஓ ஊாி* ஒ நாB இத. அத ஊாி* பச வததா* உண5 கிைடகவி*ைல. ஆைக யா* அத நாB ேவேறா ஊ- ெசற. அத ஊாி* இத
ஒ ெப அத'- நா

ஒ நா

ேதா4 ேசாறி/" காபா'றி வதா .

அத நாB ெதபகமாக வத. ெதவி* இத ம'ற நாBக

எ*லா

உ4மி3 -ைர. அைத விர/+ ெகா" வ ேமேல வி? க+. -தறி
வி/டன. ேம8 சிறி ேநர இதா* அ ெச. ேபாB வி" ேபா2த.
ேபா ேபா இத ஊ வாச' எ4 எணிெகாேட ஒேர ஓ/டமாக. த
ஊ-. திபிய.

ஊ-

Sைழத அத ஊ நாBகெள*லா அைத @& ெகா", 'நீ.

ேபாயித நா" ந*ல நா"தானா?' எ4 ேக/டன.

‘எ*லா நா"களி8 அ சிறத நா"தா. ஆனா*, ந இன.திேலதா ஒ'4ைம
இ*ைல. அதனா* நா இப+. பமைடய ேநாி/ட. ஒவ த
இட.திேலேய இபதா சிறத’ எ4 அத நாB ம'ற நாBகளிட Cறிய
-------------பச ததிர கைதக
கைதக

- பதி 5 - ஆராயாத ெசய

தவித

5.1. கீாி பி ைளைய ெகாறா

ஓ ஊாி* ஒ பாபன இதா. அவ அத நா/" அரசF- பசா:க
ெசா*8 ேவைல பா. வதா. அவ மைனவி- ெந"நாளாக பி ைள
பிறகவி*ைல. அதனா* அவக

ஒ கீாிபி ைளைய ஆைசேயா" எ".

வள. வதாக .

அத பாபன த பி ைளயாைச <? வைத3 அத கீாி பி ைளயி
ேம*ைவ. திதா. அைத அேபா" எ". ம+யி ேம* ைவ. ெகா வா.
மாபி* ேச. ைவ.. த?வி ெகா வா. <.த இ"வா. பா8 ேசா4
த ைகயாேலேய ஊ/"வா. த மாபி ேம* ேபா/". H:கைவபா.
இப+ அபாக கீாிபி ைளைய வள. வேபா அவ மைனவி வயி'றி*
கப உடாகிய.
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பசா:க ெசா*பவனாகிய அத பா பன த மைனவிைய பா.,'
அேப, உன- ஓ ஆ பி ைள பிறபா. அவ நா- ேவத:க>-
தைலவனாக விள:-வா. ெப ெச*வ< ெச*வா- ெப'4. திக&வா.
உைன3 எைன3 ந -ல.ைத3ேம ஆதாி. காபா'4வா. அரச
ெமசி %க?ப+ %ேராகித ெசா*2 ெகா" 04 வய வைர இபா’
எ4 பிறக ேபா- த மகைன ப'றி ஆ#ட கணி. ெசானா.

பக' கன5 கட பிரமசாாிைய ேபா* நீ:க

மன ேகா/ைட க/டாதீக .

எ*லா நட- கால.தி* பா. ெகா ளலா" எ4 அவ மைனவி
ெச*லமாக ம4. ெசானா '

அவ மைனவி- கப <'றி கைடசியி* ஒ நா

ந*ல ேவைளயி* ஓ

அழகான ஆ பி ைள பிறத. அத பி ைள பிறத பி ஒ நா
கழிபத'காக அவ

தீ/"

6ைன- நீராட ெசறா , பாபன பி ைளைய பா.

ெகா" I/+* இதா.

அேபா அரச Hதக

வ அரமைனயி* சிரா.த. அத'- வா:க ’

எ4 அைழ.தாக . அத சமய.தி* தான ேபாகாவி/டா*

ம'ற பாபனக

சிரா.த த/சைணக

வா:கி ெகா" ேபாB வி"வாக ;

தன- கிைடக ேவ+ய கிைடகாம* ேபாBவி" எ4 பாபன
உடேன %றப/டா. I/+* பி ைள- ேவ4 ைணயி*லாததா*, தா வள.த
கீாி பி ைளைய ெகா" வ, த பி ைளயி பக ைவ.வி/"
அரமைன- ெசறா.

அரமைனயி* சிரா.த <+., அ:கி ெப'ற சாிைக ேவ/+, அாிசி, ப%
எ*லாவ'ைற3 D/ைடகளாக க/+ ெகா" I/"-. திபி வதா.

அவ அரமைன ேபாB. திபி வ <னா* I/+'-

ஒ கநாக

%-த. அ -ழைதயித இட.ைத ேநாகி ெசற. அைத கட
கீாிபி ைள உடேன கநாக.தி ேம* பாB, அைத க+. இர"
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டாகி ேபா/" வி/ட. அத வாெய*லா இர.த ஒ?க. த
சாதைனைய கா/ட ேவ" என எணி, மி-த மகி&சிேயா", அ I/"
வாச2* வ நிற. அரமைனயி2 திபி வத பாபன இர.த
ஒ?- வாேயா" நிற கீாிபி ைளைய கட அ த -ழைதைய.தா
க+. வி/ட எ4 நிைன. ெகா" அைத. த+யினா* அ+. ெகா4
வி/டா. த பி ைள என ஆயி'ேறா எற கலவர.ேதா" அவ I/+'வதா. அ:ேக அவ பி ைள சிாி. ெகா" கிடத. அத எதிாி* Hர.தி*
கபா% இர" டாக கிடத. அேபாதா உைமயாக என
நடதெத4 அவF- %ாித. ஆராயாம* அைமயாக வள.த அத ந*ல
கீாி பி ைளைய Iணாக ெகா4 வி/ேடாேம எ4 வாயி8 வயி'றி8
அ+. ெகாடான ைப.தியகார ேபா* த தைலயி* மைண
வாாிேபா/" ெகாடா. ெப'ற பி ைளைய கா/+8 அதிகமாக உைன
ேபணி வள.ேதேன! வாச2* எதிேர வ நி4 எைனேய எமனாக. ேத+
ெகாடாேய’ எ4 அத கீாி பி ைளயி ேம* வி? வி? தைரயி*
</+ ேமாதி ெகா" அ?தா. நீராட ேபான அவ மைனவி திபி வ,
கீாி பி ைள இற கிடபைத க" ஓெவன Cவிய?தா . நடதைத ேக/ட
பிற- ெநபி2/ட ெம?-ேபா* அவ

உ ள உகி நிறா . தீர விசாாியாம*

ெசய* %ாிேதா அைடத ப:கைளெய*லா கைத கைதயாB ெசா*2 அவ
அ?தா .

அவக

கைடசியி* கீாி பி ைளைய ெகாற பாவ.தி'- க?வாB ெசB

ஓரள5 ப நீ:கியிதாக .
---------5. 2. ெபாாிமா டதிேல இழத ேபாக

ஒ நகர.தி* ஒ பாபன இைளஞ இதா அவ தாB தைதய'றவனாைகயா* ஏைழயாக இதா. தாி.திரனான அவF- யாம ெப க/+
ெகா"கவி*ைல.

அவ ஒ நா

ஒ சிரா.த.தி'- ேபாயிதா. அைர.த ெபாாிமா -ட

ஒ4 அவF- கிைட.த. ப% ேசா4 நறாக சாபி/" வி/"
சிரா.த ெபா கைள எ". ெகா" ம'ேறா ஊ- %றப/டா. வயி4
நிைறய சாபி/+ததா* ஒேர மயகமாக இத. ஆைகயா* வழியி* ஒ
நிழ2* கைளபாற. த:கினா. மண* தைரயி* சாB ெகா+- ெபா?
அவ மன.தி* ேகா+ வைகயான எண:க

உடாயின.
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இத -ட.தி2- மாைவ வி'றா* ஓ ஆ" வா:கலா. அத ஆ/ைட
ேமB. வள.தா* அ இர" -/+க

ேபா". அத இர+* ஒைற

ெபா2 கடாவாக வள. அைத வி'றா* இர" ெப ஆ"க

வா:கலா.

ைகயி* இ- நா8 ஆ"க> இர+ர" -/+ ேபா/டா* ெமா.த
பனிர" ஆ"க
இர" ப6க

ேச வி". இத பனிர" ஆ"கைள3 வி'4

விைல- வா:-ேவா. அைவ ஊாிேல ேமB ெகா?.

இர" க4கைள ஈF. அைவ நாகி8 கிைட- பாைல3, ெநBைய3,
வி'4 ேம'ெகா" இர" ப6 வா:-ேவா. ஆ4 ப6க> ஆ4
காள:க4கைள ஈF . அத D4 ேசா+கைள3 ஏாி* E/+ இகிற
நில:கைள ெய*லா உ? பயிாி"ேவாம. விைள வ தானிய.ைத
ம'றவகைள கா/+8 -ைறத விைல- வி'4 விைரவி* பண ேச.
வி"ேவா.

அத பண.ைத ெகா" அரசனிட அFமதி வா:கி ஒ ெபாிய I"
க/"ேவா. அத I/+* பண<, கா6 ைவ. ெகா" ேதைவயான
ெபா கைள வா:கி வசதியாக வா&ேவா. அெபா? பிராமணேபாசன
பிராமணகெள*லா தா:களாகேவ வ ெப ெகா"பதாக ெசா*வாக .
அத ெபகளி* அழகான ஒ.திைய கனிகாதானமாக ெப'4 அவேளா"
மமதF ரதி3 ேபா* அபாக இ இப காேபா. ஒ ந*ல
பி ைளைய ெப'4 அத'- ேசாமசமா எ4 ெபய ைவேபா. இப+ நா
இபமாக வா? நாளி* ேமய ேபான ப6க

மாைலயி* I/"-. திபி

வ, ெப'ற பி ைளைய கீேழ ைவ. வி/" மா" க/ட ேபாவா

மைனவி.

தாBேபான5ட பி ைள அ?. நா ஓ+ேபB பி ைளைய ஏ அழைவ.
வி/" வ வி/டாB எ4 ேகாபி. ெகா" அவ

<கி* இப+

அ+ேபா எ4 ெசா*2 ெகாேட பக.தி* இத த+ைய எ".
எதிாி2த ெபாாிமா -ட.தி* அ+.தா. அ ம -டமாயித ப+யா*
ெநா4:கி மாெவ*லா மேணா" மணாக கல வி/ட.

ெபாாிம -ட.ேதா" எ*லா ேபாB வி/டேத எ4 வதி கணி வ+.
வயி'றி* அ+. ெகா" ைப.திய பி+.தவ ேபா* தைரயி* %ரடா
அத இைளஞ.

ஆைகயா* எைத3 காாிய.தி* பா- <ேன க'பைனைய வளக Cடா.
-------------
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5. 3. க9மரேமறிய நாவித

ஒ நகர.தி* ஒ வணிக இதா. அவ மைனவி ஒ பி ைள ெப'றா .
அத பி ைள பிறத ேநர சாியி*ைல எ4, அவ தாB தைதய விைரவி*
இற வி"வாக

எ4, அவ <த2* ஏைழயாக இபா; பினா* ெப

பணகார ஆவா எ4 ேசாதிடக

ெசானாக . இைத ேக/ட வணிக

அத பி ைளயி ேம* ெவ4பைட அைத ெவளியி* Hகி எறி வி/டா.
பி ைளைய இழத ேசாக.தி* அவ மைனவி Dைசயாகி இற ேபானா .
அைம மைனவி இறத பிற- இனி நம- என வா&5 இகிற எ4 வதி
வணிக த'ெகாைல ெசB ெகாடா.

இைதெய*லா ேக விப/ட அரச அவக

ெசா.-ாியவக

யா

இ*லாததா* அவ'ைறெய*லா எ". ெகா" வி/டா. வணிக
பி ைளைய -ைபயி* எறிவைத பா. ெகா+தா

ஒ ேவைலகாாி.

எ*லா <+த பிற- -ைப ேம/+* ேபாB பா.தா . சாக ேவ+ய கால
வராததா* அ அெபா? D6 வி/" ெகா+த. அதபா*
இரகப/" அவ

த I/"-. Hகி ெசறா . தா ேவைல பா.

ேச.த C2யி* ஒ ப-திைய ெகா". ஒ.திைய பா* ெகா"க ஏ'பா"
ெசBதா . ேவைலகாாி

யி I/+* அத வணிக I/" பி ைள வ4ைமேயா" வள வதா.
வ4ைமயி ெகா"ைம தா:காம* அவ பல <ைற வதினா. அவF-
பதினா4 வயதான பி ஒ நா

H:கி ெகா+- ெபா? கனவி* ஒ

சி.த ேதாறினா. அவ, 'தபி இனிேம* நீ வத ேவடா. காைலயி*
வி+3< எ?தி. பிற- I/ைடெய*லா 6.த ெசB. ெமா/ைட அ+.
ெகா" நறாக -ளி.. Hய ஆைட அணி உடெல*லா தி நீ4
Eசிெகா . ைகயி* ஒ த+ைய எ". ைவ. ெகா" I/" <'ற.தி*
தனியாக கா.தி. பதிைன நழிைக வைர நீ அ:ேக கா.திக ேவ". மதிய
ேவைள- சாியாக D4 ேப பிைச- வவாக . சிறி பதறாம* எ?
ைக.த+யினா* Dைள கல:-ப+ Dவைர3 அ+க ேவ". உடேன அவக
D4 நிதிகளாக மா4வாக . நீ ெநசி* நிைன.தெத*லா தவாக ’ எ4
ெசானா.

வணிக மக க விழி. பா.தா. சி.தைர காணவி*ைல. வி+3< எ?
I/ைட 6.த ெசB தைலைய ெமா/ைடய+. ெகா", -ளி. திநீ4Eசி
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<'ற வ த+3ட கா. ெகா+தா. மதிய ேவைளயி* D4
சி.தக

பிைச பா.திர. ேதா" வதாக . -ெப4 பாB த+யினா* ஓ:கி

அ+.தா. உடேன அவக

D4 ெபா' சிைலகளாக மாறி வி/டாக .

அவகைள I/+* ைவ. Eைச ெசB ேவ+ய ெச*வ:கைள ெப'றா. .

அவF-. தைல மழி. வி/ட நாவித இத நிக&சிைய பா.
ெகா+தா. உடேன தாF ெமா/ைட அ+த ெகா" த I/" வாச2*
கா.திதா. அ:- யாேரா Dவ பிைச- வதாக . அவகைள நாவித
த+யா* அ+.தா. வ2 தா:காம* அவக
பிணமானாக . அரச காவலக

Dவ உயிைர வி/"

வ நாவிதைன பி+. ெகா" ேபாB

ெகாைல -'ற.தி'காக க?ேவ'றி வி/டாக . ஆகேவ எைத3 தீர
விசாாியாம* ெசBய Cடா.
-----------5. 4. ஆயிர ெபா>  வி'ற பா%

ஓ ஊாி* ஒ ேவதிய இதா. அவF- ஒ மக இதா ேவதிய த
மகைன அ+க+ ேகாபி. ெகாடா. ஒ நா

Cட மகனிட.தி* இ

<க.ேதா" ேபசிய கிைடயா. இதனா* ெவ4பைடத மக, த தாயிட
ேபாB, 'அபா எெபா? எ ேம* காB வி?கிறா, எ:காவ பிற
நா/+'- ெச4 பிைழ. ெகா கிேற’ எ4 Cறி வி/" ேபாB வி/டா.
நடக நடக அவF- ஆ.திர அதிகமாகிய. த தைதைய ெகா4
வி/டா*தா த மன ெகாதி% அட:- எ4 நிைன.தா. ஆகேவ, ஒ
பாறா:க*ைல. Hகி ெகா", யா- ெதாியாம* I/"-

Sைழ, த

தைத ப"- இட.தி'- ேநராக ேமேல3 ள பரணி* ஏறி ஒளி ெகாடா.

ெவளியி* ெசறித ேவதிய ெபா? சா3 ேநர I" வ ேசதா.
சாபாெட*லா <+ ெகா", த ப"ைகயி* வஉ/காதா. அவ
மைனவி3 அ:- வதா .

'ஏ+ ந பி ைளயாடா எ:ேக காேணா?’ எ4 ேக/டா ேவதிய.

அவ

கணிட அ? ெகாேட ‘எனா:க, வய வத பி ைளைய

இப+.தா அ+க+ ேகாபி. ெகா வதா? அவ என சா.திர
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ப+கவி*ைலயா? சமைற ேயாத வி*ைலயா? எ*லாவ'றி8 ெக/+
காரனான அவ ேம* ஏ இப+ எாி எாி வி?தீக ? இேபா அவ
ேகாபி. ெகா" அய* நா" ெச4 வி/டா! எ:ேக ேபாB எப+
கTடபட ேபாகிறாேனா?’ எ4 வ.த.ட Cறினா .

'அ+ேய, நீ என %ாியாம* அ?கிறாB! ந பி ைளைய ப'றி என-.
ெதாியாேதா? நாேம %க& ெசானா* அவF- ஆ:கார வ விடாேதா?
அத'காக. தா %.தி ேம ேம8 வளர ேவ"ேம எ4 ேபாதைன
ெசாேன’ எ4 ேவதிய Cறினா.

பர ேம* இைத ேக/" ெகா+த மக அேபாதா த தவ'ைற
3ணதா. உடென பரணி2 -தி.. தைதயி கால+யி* வி?
வண:கினா.

தா அவைர ெகா*ல நிைன.திதைத Cறி, ‘அபா, நா இத பாவ தீர
என ெசBய ேவ"? க/டைளயி":க ’ எ4 கசிகி ேக/டா.

'மகேன, உ மாமனா. I/+* ேபாB சில நா/க

இதா* இத பாவ தீ,

ேபா' எறா ேவதிய.

உடேன ேவதிய மக த மாமனா I/"- %றப/டா. மாமனா I" வ
ேசத ெபா? அ:- ள ேவதியக , 'எ:க

மாபி ைள வதா! மாபி ைள

வதா!' எ4 ெசா*2 ெகா" அவைன வரேவ'4 பலமாக உபசாி.தாக .
பா-,பா*,ப%, ெநB, ேத, பாயச எ4 பலவைகயான ெபா க

பைட.

உவைக ஏ'ப"ப+ ேவதிய மகF- வி பைட.தாக . அவF நறாக
சாபி/" ெகா" ஆனதமாக இதா.

அவ ஒKெவா நா> ஒKெவா நீதி பா/" எ?தி. த ப"ைகயி*
தைலயைண- கீேழ ைவ. ெகா" வதா.

<த2* பலமாக உபசார ெசBத மாமனா I/+* நாளாக ஆக மாபி ைளைய
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ெவ4. ேபச. ெதாட:கினாக . ஒ நா

அவ மைனவிைய அைழ.,

'உகணவF- நீதா %.தி ெசா*ல Cடாேதா?’ எ4 ேக/டாக .

நா என ெசா*ல ேவ"?’ எ4 அவ

அவகைள ேக/டா .

‘இப+ேய சாபி/" ெகா+தா* ெசல5- என ெசBவ? ைகயி* பண
இ*ைலேய எ4 ேக

எறாக .

அவ> த கணவனிட.தி* அKவாேற ேக/டா .

உடேன ேவதிய மக தா எ?தி ைவ.தித கவிைத சீ/"களி* ஒைற
எ". ெகா"., 'இதா, இைத வி'4 பண ெப'4 ெகா . இத விைல
ஆயிர ெபா' எ4 ெசா*2 ெகா".தா.

அவ

அத சீ/ைட வா:கி ெகா" ேபாB. த அண ைகயி* ெகா".

'இத விைல ஆயிர ெபானா. இைத வி'4 ெகா" வா:க ’ எ4
Cறினா . அவ அத சீ/ைட வா:கி ப+. பா.தா. 'உைமயி* இ
ஆயிர ெபாF- ேமேலேய ெப4' எ4 Cறி அைத வி'கப/டண.தி'-
ேபானா.

அவ இத பா/" சீ/ைட ஒKெவாவாிட< கா/+ இத விைல ஆயிர
ெபா!' எ4 Cறி ெகா+தா . ஒKெவாவ வா:கி ப+.
பாவி/", 'ைப.தியகார, %.தியி*லாதவ' எ4 பழி. ேபசி வி/"
ெசறாக .

ஒ ெதவி* அவ ெச4 ெகா+- ேபா ஒ வணிக I/" இைளஞ
எதிாி* வதா.

அத இைளஞFைடய தைத ஒ ெபாிய வணிக. அவFைடய வாணிப கட*
கடத நா"களி8 பரவியித. அவ ஒ <ைற அய* நா" ெச*8 ெபா?
அத இைளஞ சி4வனாக இதா. சி4வனாக இத த மகைன பா..
த.ைத, 'மகேன பழ ெபா க

கிைட.தா* அவ'ைற விடாேத. அாிய ெபா க
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கிைட.தா* அவ'ைற வா:க. தவறாேத, ஆயிர கழ6 ெபா ெகா".தாகி8
அவ'ைற ெபற மறவாேத!’ எ4 ெசா*2 வி/" கப* ஏறினா.

அவ ஏறி ெசற கப* வழியி* %ய* கா'றினா* திைச த"மாறி வி/ட. -றி.த
ஊ- ேபாகாம* ேவெறா தீ5- ேபாB ேசத. வணிக அத.
தீவிேலேய த:கி வி/டா. ெந"நா

வைர த நா/+'-. திபி வரவி*ைல.

அத வணிக மகF சி4 வயதி* த தைத ெசான ெசா'க

நிைன5

இததா* அைமயான அத பா/" சீ/ைட ஆயிர ெபாெகா". வா:கி
ெகாடா. அத சீ/ைட ெகா" வ த I/+ேல உ ள ப"ைகேமேல ப/" கயி'றி* க/+. ெதா:கவி/டா.

திைச மாறி <பி அறியாத தீ5- ேபாB ேசத வணிக, அ:- நட.திய
வாணிப.தி* நிைறய ெபா

ேத+ ெகா", ப.தா"க

கழி.. த

நா/"-. திபி வதா. கபைல வி/+ற:கி ஒ படகி* ஏறி கைரவதா. தா இ*லாதேபா I" எப+ இகிற எ4 பாக விபினா.
ஆகேவ, ந ளிரவி* யா அறியாம* அவ த I/+F

Sைழதா. த

மைனவியி- இட.ைத. ேத+ ெகா" ப"ைகயைற- ெசறேபா,
அ:ேக, அவேளா" ஓ இைளஞ ப".திக கடா. த மகதா அவ
எபைத அவனா* அேபா சி.தி.தறி. ெகா ள <+யவி*ைல. யாேரா
ஒவFட த மைனவி H:-கிறா

எ4 எணி அவகைள ெவ/"வத'காக.

த வாைள உவி ெகா". ேபானா. அேபா மச.தி ேமேல ப/"
கயி'றி* ெதா:கிய சீ/" அவ கணி* ப/ட அதி* என எ?தியிகிறெத4 அறிய அைத இ?. வி+விள- ஒளியி* ப+. பா.தா.

ஒ4 விசாாி யாமேல நி4 ெசய*ெசB ேவாகேள ெபா4 வாக
ெபா4 வாக

Iணிேல

Iணிேல!

நி4 விசாாி. ெதைத3ேம நிைன. பா. ெசBபவ ஒ4 ெச*வ C+ேய
எ4 இப காபேர! இைத ப+.த5ட, 'சாி, விசாாி. பா.ேத <+5வேவா’ எ4 உவிய வாைள உைறயிேல ேபா/" வி/" வத வழிேய
திபினா வணிக , ெபா? வி+த5ட காைலயி* அவ த I/+'-
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வதா. ெந"நாைள- பி திபி வத கணவைன கட அவ மைனவி,
அவைன பணிெத? வரேவ'றா . அவக

மகனான அத இைளஞF

அவ கால+யி* வி? வண:கினா. வணிக த மைனவிைய ேநாகி,
'இவ யா?’ எ4 ேக/டா.

'ெதாியவி*ைலயா? ந மக! நீ:க
வள வி/டா’ எறா

ேபா- ேபா சி4வனாயிதா. இேபா

அவ .

உடேன வணிக த அைம மகைன க/+. த?வி ெகாடா. பிற- தா
%.தி ெக/டதனமாக நட ெகா ள இத ப'றி Cறி, இத ந*லபா/"
சீ/+னா* இவ பிைழ.தா? எ4 -றிபி/", த மகைன ேநாகி, 'இத
சீ/" உன- எப+ கிைட.த?’ எ4 ேக/டா.

‘சி4 வயதி* தா:க

ெவளி நா/"- %ற ப/" ேபா- ேபா, அாிய

ெபா கைள ஆயிர ெபா ெகா".ேதF வா:கிவிட ேவ"ெம4 ெசான
நீதி எF ள.தி* பதிதித, அதனா*தா அத பா/" சீ/ைட ஆயிர
ெபா ெகா". வா:கிேன'எறா.

'ந*ல காாிய ெசBதாB! ேகா+ெபாF- சமமான உைன நா இழவாம*
ெசBத அத சீ/"’ எ4 அவைன. த?வி ெகாடா வணிக, அவக
நா/க

பல

அபாக5 இபமாக5 வா&தாக .

------------5. 5. தைலயி

?ழற ச கர

ஓ ஊாி* நா- ேப இதாக . அத நா- ேப வ4ைமயினா*
வா+னாக . த:க

வ4ைமைய. தீ. ெகா வத'காக ஒ ேயாகிைய நா+

ெசறாக . அவக

-ைறைய ேக/ட அத ேயாகி தம சி.தியினா*

அவக>- ெபா

கிைட- வழி ஒைற ெசானா. அவக

ஒKெவாவ தைல மீ ஒKெவா திாி சீைலைய ைவ. கீ& கடவா4
ெசானா.
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'உ:க

தைலயி* உ ள இத. திாி சீைலகேளா" இமயமைல ேநாகி

ெச*8:க . ேபா- வழியி* யாைடய தைலயி8 ள திாிசீைல எத இட.தி*
வி?கிறேதா அத இட.தி* அவF- கிைடக ேவ+ய ெபா

ேயாகியி ெசா'ப+ேய அவக

கிைட-.'

இமய ேநாகி %றப/டாக . ேபா-

வழியி* <த2* ஒவFைடய தைலயி2த திாிசீைல ந?வி கீேழ வி?த.
அவ அத இட.ைத. ேதா+ பா.தேபா Eமியி கீேழ ஏராளமான தாமிர
கிைட.த. அவ அைத ம'ற Dவ- கா/+, 'வா:க
ைவ. ெகா ேவா' எறா. அத'- அவக

எ*ேலா ப:-

ேவடா, ெவ4 தாமிர.ைத

ைவ. ெகா" என ெசBவ? எ*லாவ'ைற3 நீேய எ".ெகா ’ எ4
ெசானாக . ஆடவ ெகா".த இேவ ேபா’ எ4 அவ தாமிர.ைத
எ". ெகா" ஊ திபி வி/டா.

ம'ற Dவ த:க

பயண.ைத. ெதாடதாக . ஓ இட.தி*

ம'ெறாவFைடய தைலயி2த திாிசீைல வி?த. அத இட.தி* ெவ ளி
இக கடாக . அதிக ஆைசபி+.த ம'ற இவ த:க>- இத ேம8
ந*ல ெபா

கிைட- ெம4 நிைன., அவைன ேநாகி "எ*லா ெவ ளிைய3

நீேய எ". ெகா " எ4 ெசா*2வி/" ெசறாக . ம'ற இவ ேபா-
வழியி* ஒவFைடய திாிசீைல கீேழ வி?.த. அத இட.தி* நிைறய. த:க
கிைட.த. இைத நீேய ைவ.ெகா

எ4 ெசா*2வி/" நாகாமவ ேம8

நடதா. த:க.தி'- உாியவ அவைன பா., நீ திபிவ வைர நா
உனகாக கா. ெகா+கிேற. விைரவி* வவி" எ4 ெசானா.
அவ சாி எ4 ெசா*2 வி/" ேபானா.

அவ ேபா- வழியி* ஒ மனிதைன கடா. அத மனிதFைடய தைலயி*
சாயாம* ஒ சகர 6ழ4 ெகா+பைத கடா. அவைன பா. "நீ
யா? உ தைலயி* ஏ சகர 6ழ*கிற?" எ4 ேக/டா. அவ ேக/"
<+.த5டேன அத சகர ேக/டவ தைலயிேலேய வ இ ெகா"
6ழல. ெதாட:கிவி/ட.

"என இ? கிண4 ெவ/ட Eத %றப/ ட ேபா* இகிறேத?" எ4 அவ
பய, அத மனிதைன பா. ேக/டா. அத'- அத மனித <%
-ேபரனா* என- ஒ சாப ஏ'ப/ட. அதனா* இத Cைமயான சகர எ
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தைலயி* 6ழ4 ெகா+த. உைன கடா* எ சாப தீெம4
ெசா*2யிதா. அதப+ இ4 நடத" எறா, பி ைளயா
பி+கேபாB -ர:காB<+த ேபா* ஆயி'ேற எ நிைல எ4 வதிய
அவ. அத பைழய சகர. தைலயைன பா., நீ எKவள5 காலகாக
இ:கிகிறாB?' எ4 ேக/டா .

"எKவள5 காலமாக எ4 ெதாியா. ஆனா*, நா இ:- வத ேசதேபா
சீதாராம அரசா" ெகா+.தா’ எறா."

“உன-.தணீேசா4யாெகா"வதவாக ?’"எ4 ேம8
ேக/டா திாிசீைலகார.

'இத இட.தி* இபவக>-. தாக பசிெய*லா ஏ'படா. ஏெனறா*,
இத சகர, -ேபரFைடய நிதிைய. திட வகிறவகைள
அ64.வத'காகேவ இத இட.தி* 6ழ4 ெகா+கிற?’ எ4
ெசானா. இத'- <னா* த:க.ைத யைட கா. ெகா+தவ,
ேமேல ெசற த நப ெத"ேநரமாகி3 திபி வராதைத க"
ேத+ெகா" வவி/டா. அவ த நபைன பா., அவ தைலயி*
6ழ8 சகர.ைதக", 'இ என' எ4 ேக/டா.

'நபா! எ ேபராைச- கிைட.த பாி6 இத. ப எ4 ெசா*2ய?தா
நாகாமவ .

த:க அைடதவ த நபF- பல ஆ4தலான ெசா'க

ெசா*2. ேத'றி வி/" விதிைய யா ெவ*ல <+யா எ4 உபேதசி.. த
ஊ-. திபி ெச4 நலமாக வா&தா.
-------------5. 6. மதிரதா

அழிதமதிேகட

ஓ ஊாி* நா- ேப ஒறாக க*வி பயிறாக . அவக

நா*வாி* Dவ

மதிர வி.ைத யி* மிக. ேதசியைடதாக . நாகாமவ சாியாக க*வி
பயிலவி*ைல. ம'ற Dவ அரசனிட த:க
ெப4வத'காக ெசறாக

திறைமைய கா/+ ெபா

அேபாக*வி.ேநாசியி*லாதவனாக இதர8,
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த:க>ட ப+.தாஎபத'காக நாகாமவைன3 த:க >ட அைழ.
ெசறாக . த:க

வவாயி* ஒ ப:- தவதாக ேபசி ெகா" C/+

ெசறாக .

அவக

ேபா- வழியி* ஒ சி:க ெச. பிணமாகி கிடத. 'நா க'ற

வி.ைதைய பாிேசாதி. பாக இ ஓ அாிய வாB%, நா மதிரவி.ைதயா*
இத சி:க.ைத பிைழ. ெதழ ெசBேவா’ எறா ஒவ. அேபா
க*லாதவ, 'சி:க.ைத எ?பினா* அ நைம ெகா4 வி"!’ எ4
Cறினா. ம'றவக ,

ேகாப.ேதா" அவைன ‘அபா* ேபா’ எ4 பி+.. த ளினாக . அவ
ேபசாம* ேபாB ஒ மர.தி ேம* ஏறியி ெகாடா.

ம'றவக

Dவ த:க

மதிர சதிைய ெகா" அத சி:க.தி'-

உயி#/+னாக . உயி ெப'ெற?த சி:க, அவக

Dவ மீ பாB

அவகைள ெகா4வி/ட.

'க*விைய கா/+8, அறி5தா ெபாி' எப இகைதயினி4 ெதாிகிற.
-----------5. 7. அறி6ைர ம5தழித மீக

ஒ ெபாBைகயி* இர" மீக> ஒ தவைள3 ஒறாக ஒ'4ைமயாக
வா&தன. ஒ நா

வைலஞ ஒவ ேபசி ெகா+தைத ேக/"

ெகா+த தவைள வ, 'நாைள வைலஞ வ மீகைள பி+பதாக
ெசா*கிறா. நர இெபா?ேத ேவெறா ெபாBைக- ேபாB வி"வ ந*ல’
எ4 Cறிய,

அத'- ஒ மீ 'நா மிக விைரவாக ெச*ல C+யவ. ஆைகயா* இெபா?ேத
ேவறிட ேபாக ேவ+யதி*ைல’ எ4 Cறிய. ம'ெறா மீ. 'ஒவ தா
இ-மிட.ைத வி/" ேபாவேத தவ4? எ4 Cறிய.
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தவைளேயா 'நா ேபாகிேற' எ4 ெசா*2 வி/" ேபாBவி/ட.

ம4நா

வைலஞ வ மீகைள ெய*லா பி+. ெகா" ேபானா,

ெச. பிணமாகி ேபான அத இ மீகைள3 பா.. தவைள த
மைனவியிட, 'என அறி5 ெசா*23 ேக/காததா* இவ'றி'- வத <+ைவ
பா’ எ4 ெசா*2 மிக5 வதிய.
------------5. 8. பா% பா; அ;பட க9ைத

ஒ ஊாி* ஒ க?ைத இத. அ ஒ நாிேயா" ேச பயி ேமBவ வழக.
ஒநா

அ விலா %ைடக

I:க ேமB ஏப வி/" ெகா+த.

அேபா இர5 ேநர, நிலா கால; ெபா? ேபாவத'- நா இைச பா"கிேற;
நீ ேக ’ எ4 நாியிட Cறிய.
‘உ -ர* ேக/டா* பயிகார வ ெகா4 வி"வா!'எ4 நாி Cறிய.

அத ெசா*ைல ேகளாம* க?ைத த பாழான -ரெல". பா+ய. உழவக
வ அைத உட% ெநா4:-ப+யாக அ+. விர/+னாக .

நாி Hர.தி* ஓ+ேபாB நி4 ெகா" 'க?ைத மாமா, எ ேபைச
ேக/காததனா* தாேன அ+ப/டாB? ஏ இத இ4மா%!' எ4 ஏசி வி/"
ெசற.
-----------5. 9. வர, ேக;றத ெநசவாளி

ெநசவாளி ஒவ இதா. அவ ெநச5 ெசB ெகா+த தறிமர ஒ நா
<றி வி/ட. அத'- பதி* மர ெவ/+வர கா/+'- ெசறா. அ:வாைக மர ஒ4 இத. அைத ெவ/ட அவ <ய8ேபா, அத வாைக
மர.தி* த:கியித ஓ இயக, 'இ எ இபிட, இைத ெவ/டாேத!
இத'- பதி* நீ ஒ வர ேக . தகிேற. எ4 Cறினா. 'சாி, நாைள
வகிேற, எ4 Cறிவி/" ெநசவாளி வ வி/டா. அேற த நபனான
நாவித ஒவைன என வர ேக/கலா?’ எ4 ேயாசைன ேக/டா. நீ ஓ
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அரசனாக வர ேக . நா உ மதிாியாக வ வி"கிேற’ எறா நாவித.
அ4 இர5 த மைனவியிட இைத ப'றி ெசானா.

'அரசனாக வதா* ப அதிக. அெத*லா நம- ேவடா. இF ஒ
தைல3 இர" ைகக> ெப'றா* தின இர" தறியி* ெநB அதிக பண
ேசகலா? எ4 ேயாசைன Cறினா , அவ மைனவி.

ெநசவாளி3 இைதேய ந*ல ேயாசைன -ய4 ெதேத". ெகாடா.
ம4நா

இயகனிட ெச4 வர ேக/டா. அவF ம4காம* ெகா".தா.

வர ெப'4.த ஊ-. திபி வேபா அவைன மக

பா.தாக .

அவ இர/ைட. தைலைய3 நா- ைககைள3 க" இவ யாேரா ெபாிய
அரக எ4 நிைன. ெகா" ஊாி* இதவக

க*லா* எறி

அவைன ெகா4வி/டாக .
------------5. 10.
10. பழிவா,கிய ர,

ஒ ஊாி* ஓ அரச இதா. அவ ஒ நா

ஒ -ர:- ஆ"வைத ஆைசேயா"

பா. ெகா+தா. அத பி அரச த ஊாி* ஏராளமான -ர:-கைள
வள. வதா.

ஒ நா

அரமைன ேவைலகாரக>- ேள சைட ஏ'ப/ட. அைத கட

ஒ கிழ/" -ர:-,'இத ேபா ெபாிதானா* தீைம ஏ'ப". நா ஏதாவ ஒ
கா/"- ேபாB வி"ேவா’ எ4 Cறிய.

‘ஒ?:காக சாபா" கிைடகிற இட.ைத வி/"வி/" எ:ேகா ேபாக
ேவ"ெமகிற இத கிழ"' எ4 ெசா*2 ம'ற சி4 -ர:-க

எ*லா

‘ெவKெவKேவ' கா/+ன. ஆனா*, அத கிழ/" -ர:- மா.திர த
-"ப.ட பக. கா/"- ஓ+ வி/ட.

பிற- ஒநா , அரமைன ேவைலகாரக>- ேள நடத சைட ெபாிதாகி
வி/ட. அவகளி* ஒ தீயவ எதிாிகளி ேம* ெகா ளி க/ைடைய எ".
Iசினா. அ தவறி ேபாB -திைர சாைலயி Cைரயி* ப/", -திைர சாைல
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தீபி+. ெகாட. -திைரசாைல எாிததா*, -திைரக
காய ஏ'ப/". பமைடதன. -திைரகாரக

எ*லா ெந%

அரசனிட ேபாB நிக&தைத

ெசா*ல, அவ ம.வைர அைழ வர ெசBதா.

-ர:- ெநB இதா*தா -திைர ேநாைய. தீகலா எ4 ம.வ
Cறினா. உடேன அரச ஊாி* உ ள -ர:-கைளெய*லா பி+. ெகா4
-ர:-ெநB இறகி ெகா >ப+ க/டைளயி/டா. ம.வ -ர:- ெநB
Eசி -திைரகைளெய*லா -ணப".தி வி/டா.

த இனெம*லா ெகாைல3டைத ப'றி ேக விப/ட அத கிழ-ர:அத அரசைன பழி-பழி வா:கேவ" எ4 மன பைத.த. அத
ெபாிய கா/+* ஒ -ள இத. அத -ள.தி* ெகா"ைம -ண நிைறத
ேபB ஒ4 இக ேவ" எ4 எணிய அகிழ -ர:- அதி* இற:கி, ஒ
தாமைர.தைட ஒ+. அதி* நீைர ெமா" -+.த. அேபா அத -ள.
ேபB அத < ேதாறிய. 'நீ ெபைம மிகவ எ4 அறிதா நா உ
க <ேன ேதா4கிேற. இேதா மாணிக மாைலைய ெப'4ெகா ’ எ4
ெசா*2 அத ேபB த க?.தி* இத மாைலைய கழ'றி அத
-ர:கிைகயி* ெகா".த.

-ர:- அத ேபைய பா., 'இத நீாி* உ சதி எKவள5?’ எ4 ேக/ட.

அைம -ர:ேக, ஆயிர ேப வதா8, அ.தைன ேபைர3 இ?. பி+.
உண C+ய வ2ைம எனிட உ" எ4 ேபB பதிலளி.த.

'அப+யானா*, நா உன- ந*ல உண5 ெகா"வகிேற’ எ4 ெசா*2
விைட ெப'4 ெகாட -ர:-.

ேபB தத மாைலைய க?.தி* அணி ெகா" -ர:-, அரசனிட ெசற.
அத மாைலயி அழைக க" வியத அத மன, 'வானரேன, இத அழெபாதிய மாணிக மாைலைய எ:கி ெப'றாB?’ எ4 ேக/டா.
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‘அரேச, பக.தி* ஓ அழகான கா" இகிற. அ:ேக ஒ -ள இகிற.
காைல ேநர.தி* <த2* -ள.தி* இற:-ேவாெக*லா இ ேபாற மாணிக
மாைல கிைட-’ எ4 கிழ -ர:- Cறி'4.

'அப+யானா* நாF அ:- ெச4 ஒளி I6 மாணிக மாைலக
எ4 அரச த ேசைனக

ெப4ேவ'

%ைட@ழ %றப/டா.

-ர:- அவைன C/+ெகா" -ள கைர- வத. அேபா அ 'அரசேன,
<த2* உ ேசைனக

எ*லா -ள.தி* இற:கி. த:க

த:க>- அகப"

மாைலகைள எ".ெகா" வர/", கைடசியி* நா இவ இற:கி
நம-ாிய மாைலகைள எ". ெகா ேவா’ எற.

'அப+ேய ஆக/"!’ எ4 அரச த ேசைனகைள -ள.தி* -திக
ெசானா. எ*ேலா -ள.தி* -தி.த5ட கீேழயித ேபB அப+ேய
வைள. பி+. சாபி/" வி/ட.

ெந"ேநரமாகி3 -ள.தி* D&கிய ேசனா Iரகளி* ஒவ Cட ேமேல
வரவி*ைல. அவ -ர:ைக பா., 'ஏ ேசைனக

இF ேம* வரவி*ைல'

எ4 ேக/டா.

-ர:- பக.தி* இத ஒ மர.தி ேம* ஏறி நி4 ெகா", 'அரசேன, நீ எ
-ர:--ல <?வைத3 அழி.தத'காக.தா நா உைன பழிவா:க
வேத. எ விப நிைறேவறி வி/ட. உ ைகயி* நா எ வயி'4
பசி- ேசா4 வா:கி 3டப+யா*, உைன பழி வா:-வ ேராக எ4
வி/" வி/ேட’ எ4 ெசா*2 கிைள- கிைள தாவி ஒ+ மைற வி/ட.

அரச மனேவதைனேயா" நக-. திபி ெசறா.
----------
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5.11. 5 கி

ேபசி &!'ற ர,

மைர மாநகாி* ப.திரேசன எ4 ஓ அரச இதா. அவ மக
இர.தினாவதி. அவ
அவ

அைற-

அழகி* சிறதவ . அவைள ைகப'ற கதி ஓ அரக

வ ஒளிதிதா. அைத அறித அவ

த ேதாழியிட,

தைன ைகப'ற ஓ அரக <ய'சி ெசBவதாக Cறிெகா+தா .
இைத ேக/ட அரக, தைனய*லாம* ேவேறா அரக, அவைன
காத2பதாக எணி ெகாடா. அவ தைன கா/+8 வ2யவனாக
இதா* என ெசBவ எ4 அசினா. அத அரக அ:- வ தைன

க"வி/டா* என நட- எ4 எணி ந":கினா. ஆகேவ அவ
அைறயி2 ெவளிேயறி -திைர லாய.தி'- ெச4 தாF ஒ -திைரயாக
மாறி அ:- வ.த.ட நி4 ெகா+தா.

அேபா -திைர தி"வத'காக அ:- ஒ க ள வ ேசதா. அவ
-திைரயாக மாறியித அத அரக மீ ஏறி ெகா" அைத ஓ/+ ெசறா.
-திைர ேநராக ெச*லாம* இட- ெசBவ க" க ள அ+.தா. அ+ ப/ட
உடேன -திைர <ர/".தனமாக க கா ெதாியாம* ஓட. ெதாட:கிய. அ
எ:ேகயாவ தைன. த ளிவிட C" எ4 பயத அத க ள, வழியி*
ெதப/ட ஓ ஆலமர.தி வி?ைத ப'றி. ெதா:கி ெகா" -திைரைய. த
ேபாகி* ஓடவி/டா.

-திைரேயா அச.ேதா" தைல ெதறிக ஓ+ ெகா+த. அைத பா. அத
ஆலமர.தி* இத -ர:- ஒ4, 'ஏ! அரகனாகிய -திைரேய சாதாரண
மனிதFகா இப+ பய ஓ"கிறாB?’ எ4 இழி. ேக/ட. தனஅசிேயா" அரகனி அச.ைத மா'ற அத-ர:- <'ப"வைத கட
க வ தன- வத ேகாப.தி*, -ர:கி வாைல ப'றி. திகினா. -ர:- வ2
தா:க <+யாம* எ/".தி- ேக/க க.தி கதறிய.

-ர:- தைன க ளனிட அகப".த.தா @&சி ெசBகிற எ4 எணிய
அரக, ேம8 ேவகமாக அ:கி ஓ+னா. க வF தா தபிய -றி.
மகி&சியைடதா.
------------
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5. 12. ெத+வ அளா

நல க#ட தீேயா

ஓ அரசF- D4 <ைலகேளா" ஒ ெப பிறதா . இ %ைமயாக
இகேவ அவ ேசாதிடைன அைழ.,' இத'- என ெசBவ?' எ4
ேக/டா. அத'- அத ேசாதிட 'இ நறாக ஆராBத பிறேக ெசா*ல
ேவ"' எ4 ெசா*2வி/டா. அதப+ அவ அத ெபணி சாதக.ைத
ஆராB, 'அரேச, த:க

மக

த:க

எதிாி* வரCடா. ஆைகயா* அவைள.

தனியாக ைவ.தி:க ’ எ4 ெசானா. அவ> தனியாக மாளிைகயி*
வள வதா . அரச பாகாமேல பவவயைத அைடதா .

அவ

பவமைடதைத ேக விப/ட அரச அவைள யாகாவ திமண

ெசB ெகா"க எணினா. அவைள. திமண ெசB ெகா பவக>அளவி*லாத ெச*வ ெகா"பதாக அவ அறிவி.தா. இைத ேக வி ப/ட
ஒ -ட, Cன ஒவேம* ஏறி உ/கா ெகா" அரசைன பாக
வதா. இளவரசிைய. தன-. திமண ெசB தப+ ேக/டா. அரசF
சாிெய4 ஒ%ெகாடா. அவைள. திமண ெசB ெகா" ேவ4 எத
ஊாிலாவ ேபாயி. இத ஊாி* ம/" இகாேத எ4 அரச ெசானா.
அப+ேய -ட இளவரசிைய C/+ ெகா" ேபானா.

இளவரசி3, -டF, CனF ம'ெறா நா/+'- ேபாB ேசதாக .
இளவரசி- -ட ேம* அபி*ைல; Cன ேம*தா ஆைசயாB இத.
ஆகேவ -டைன ெகா*வத'காக ெச.தபா% ஒைற அ"பி2/"
கறியாகினா . -டைன Cபி/" அத'- ெத E/"ப+ Cறினா .
-டF அ"பி அகி* இ விறைக. த ளி. தீ எாி. ெகா+தா.
அேபா ெவ ெகா+த பாபி ஆவி அவ ககைள. தாகிய.
அதனா* ஒளி இழத அவ கக

ெதளிவாக. ெதாிதன. Hர.தி* CனFட

C+ இளவரசி -லா5வைத அவ த இ ககளா8 பா.தா. அதனா*
ஆ.திர ெகா" அத Cனைன ேபாB பி+. இ?. ெகா" வ
அப+ேய ைககளா* 6ழ'றி இளவரசியி ேம* எறிதா. அதனா* இளவரசியி
ந" <ைல மைறத. CனFைடய CF நிமிவி/ட.

தீைத நிைனக ேபாB எ*லா நைமயாB <+த. ெதBவ.தி அ
இதா* எ*லா நைமயாக <+3.
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நடகாரணீய எற கா/+* ஓ அரக வா& வதா. அவ அ:- வத
பாபன ஒவைன பி+., அவ ேதா ேம* ஏறி ெகாடா. பாபன
அத அரகைன 6ம ெகா" திாிதா. அவF- இ ெப ேவதைனயாB
இத. எேபா இத அரகனிடமி த%ேவா எ4 கால.ைத எதி
பா. கா.திதா.

அத அரகFைடய கால+க
ஒ நா

மிக5 ெமைமயாக இக கட பாபன

அரகைள பா., 'உன- ஏ கால+ இKவள5 ெம*2யதாB

இகிற?' எ4 ேக/டா.

அத:- அத அறிவி*லாத அரக 'நா நீரா+ய பி எ கா2* இ-, ஈர
<?வ காBதபி தா நடேப. அதனா* தா எ கால+க
ெம*2யனவாக அைம ளன' எ4Cறினா.

ஒ நா

அரக, பாபன ேதாளி2 இற:கி நீராட ெசறா, -ளித

நீ திைறத ஒ ெபாBைகயி* அவ நீரா+ ெகா+தா. அவ நீரா+ய பி
கா2* ஈர கா3 வைர நில.தி* காYறி நடக மா/டா எபைத அறித
பாபன, அெபா?ேத ஓ+ வி/டா* ந*ல எ4 எணினா.
அKவாேற அரக நீரா+ <+- <ேப அவ ஓ+ மைற வி/டா. நீரா+
<+. காZர காBதபி அரக பாபனைன. ேத+ ெகா" வதா.

பாபனைன காணாத அரக தா அறி வி*லாம* தைன ப'றிய
உைமகைய Cறியதா* அேறா அத பாபன தபிேயா+ வி/டா
எ4 எணி வதினா.

யாாிட எைத ெசா*8வ எ4 ஆராB ெசா*லாதவக
பமைடவாக .
------------

இப+.தா
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ஓ இைளஞ த ஆசிாியனி ேவைலயாக ஒ<ைற ெவளிP ெச*ல ேநத.
%றப"< த தாயிட விைட ெப'4 ெகா ள I/"- வதா. ெவளிP
ேபாவெதறா* ஒ ைண ேயா" ேபா’ எ4 தாB Cறினா . 'என-.
ைணவர C+யவக

யா இ*ைலேய’ எ4 இைளஞ Cறினா.

அைத ேக/ட தாB , ஒ நைட பி+. ஒ கலய.-

ேபா/" இைத.

ைணயாக ெகா" ேபா’ எ4 ெசா*2 ெகா".தா . அவF அைத வா:கி
ெகா" ேபானா.

ேபா- வழியி* அவ கைள. ேபானதா* இைளபா4வத'காக ஒ
மர.த+யி* த:கினா. ந+த கலய.ைத பக.தி* ைவ.வி/" அவ
H:கினா. அேபா அத பகமாக ஒ ந*ல பா% வத. அ அவைன.
தீ" வத'காக ெந:கிய.

அேபா ஊ ஊ கலய.- ெவளிேய வத ந", ந*ல பாைப க"
வி/ட. உடேன அ பாைப ெந:கி வ த கா* ெகா"கா* இ"கி அத
பாைபெகா4 வி/ட. ெந"ேநர ெச4 H:கி எ?த இைளஞ
ெச.கிடத பாைப பா.. தி"கி/" ேபானா. அைத ெகாற யா
எ4 ஆராBதேபா தா ெகா" வத ந"தா எ4 ெதாி ெகாடா.

‘தாB ெசா*ைல. த/டாம* எ தைலேம' ெகா" நடததா* அ*லவா நா
உயி பிைழ. ேத’ எ4 த அ%-ாிய தாைய நறி ேயா" நிைன.
ெகாடா.
-'5.
-'5.
------xxx
------xxx-------xxx--------

