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���ைர
ச�க� த�� இல��ய�க�� ப���பா�� வைக���� வ�� ஒ� ��ய,
அழ�ய �� ”ெந� ந� வாைட”.
வாைட எ�ப� வட������ வ�� கா��. அதைன ‘ெந�’ (��ட) ம���
‘ந�’ (ந�ல) எ�ற அைடெமா�கைள� ேச��� ஒ� �வார�யமான தைல��
ைவ�����றா� இ���� ஆ��ய� ம�ைர� கண�காய� மகனா�
ந��ரனா�.
இ������ �ைறவான வ�கைள� ெகா�ட இ�த� �� ��� கைத எ��
பா��தா� ெப�தாக ஏ�� இ�ைல. ��� அ���ற�, அைத எ�லா��
எ�ப� எ��ெகா��றா�க� எ�� வ�������, ஓ� அர�மைனைய�
கா���றா�, அ���ள தைல� த� காதலைன� ���� �யர�ப��றா�
எ�பைத� ெசா��றா�. அவைள ���� ���� ெச�ற காதல� இ����
ேபா�� பாசைறைய� கா���றா�, அ�ேக அவ� எ�ன ெச��றா� எ�பைத
�வ���றா�. அேதா� ����ெப�� ’ெந� ந� வாைட’
�ைறவைட�����ற�.
சாதாரணமாகேவ வாைட� கா�� வா��� இய�� ெகா�ட�. ���
ேநர��� காதலைன� �������� காத�ைய அ� எ�ப�� �������
எ�பைத ���கமாக �வ���� ந��ரனா�, ‘ந� வாைட’ எ�� ஏ� இ�த
����� ெபய� ைவ�கேவ���? அவைள� ெபா��தவைர அ�
‘ேமாசமான வாைட’ அ�லவா? ேபாதா��ைற�� ‘ெந� வாைட’யாக ��ட
நா� அவைள� �������றேத!
இத��� பல காரண�க� ெசா��றா�க�. என��� ���த �ள�க� இ�:
காதல�க� ேச������� ேநர�ைத�ட, ��������ேபா�தா�
அவ�க��� இைட�லான அ�� ஆழமா�� எ�� ெசா�வா�க�.
அ�தவைக��, வாைட�கா�� அவ�க��� ‘ந�’ல�� ெச��ற�. ஆகேவ,
‘ெந�’ + ‘ந�’ வாைட!
ெபய�� காரண� எ�வானா� எ�ன? நம�� ஒ� ‘ந�’ல �� வா��க�
�ைட���ள�. அ� ‘ெந�’ �லாக இ�லா��டா��, ெவ�� 188 அ�க��
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அ�ைறய த�ழக�ைத�ப���� ம�க�� வா��ய�ப���� பல ��பமான
�வர�கைள இ�� ெத���ெகா�ள ���ற�.
உதாரணமாக, அ�ைறய ம�க� இைறவைன� ெதா�வத�� ெந�
��னா�க�, மல� ��னா�க� எ�� ஒ� வ�, ���� வா�� �ைல��
ெத�வ� இ��பதாக ந�� அத�� ெந�, ெவ�ைள� க�� �� வ�ப�டா�க�
எ�� ஒ� �வர�, ��� த�� ச�தன�ைத� ��� கால���
அைர�கமா�டா�க�, �சமா�டா�க� எ�� ேபா�றேபா��� ஒ� ����,
��ரா� யா�� நர��க� ச�யாக ஒ��காம� இ��க, அவ�ைற வா����
ெப�க� த�க�ைடய மா�ேபா� அ�த நர��கைள� த��, அ�த� ����
நர��கைள tune ெச��றா�க� எ�� ஒ� கா��, ேபா�� காய� ப�ட
�ர�கைள ந��ர� ேநர��� ச���� ஆ�த� ெசா��� ம�னைன�ப��
ஒ� ப��…
நா� வா��� ர��த ‘ெந� ந� வாைட’ைய என��� ���த அள��, எ�ய
வ��� ப����ெகா��� �ய�� இ�. �ைழக� இ��தா� ம����க�,
����கா���க�, �����ெகா��ேற�.
இ� உ�க���� ������தா� ந��ரனா�� ெசா�க�ேலேய இ�பாடைல
ஒ��ைற வா���� பா��க�, அ� ஒ� த� அழ�, உைரெய�லா� அத��
உைற ேபாட��ட� காணா�!
எ��� அ��ட�,
எ�. ெசா�க�,
ெப�க��.
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மைழ

வல�ப�கமாக� �ழ�� வைள��� வான� எ�ேபா�� ஏமா��வேத
இ�ைல.
இேதா, மைழ ெப��ற�, உலகெம�லா� ����ற�!
மைழ வ�தா� பல��� ம����. �ல��� ெவ���, ���பாக, மா�
ேம���� இைடய�க���!
��ேன? அவ�க�ைடய ேவைல ெவ�டெவ���தாேன? ����ெப��
இ�ப� மைழ ெப�தா� எ�ன ெச�வா�க�?
இைடய�க� த�க�ைடய காைளக�, ப��க�, எ�ைமக�,
ஆ�கைளெய�லா� ேவ� இட���� ஓ��� ெச�றா�க�. அதனா�,
த�க�ைடய ���ப��னைர� ���� த�ைம�� வா�னா�க�.
��ட இத�கைள� ெகா�ட ெச�கா�த� மல�கைள� ேகா�� அவ�க�
மாைலயாக அ�����தா�க�. அவ��� மைழ� ��க� ����
அவ�க�ைடய ேம�ைய நைன�தன, ந���னா�க�.
������� த���பத�காக, அவ�க� ெந��� ���னா�க�. அைத� ���
���ெகா�� த�க�ைடய ைககைள அ�� கா��� ��� கா��தா�க�.
��� தா�காம� அவ�க�ைடய க�ன�கெள�லா� �ைட����டன!
இைடய�கைளம��ம�ல, ��� எ�லாைர�� தா�க ஆர������ட�!
�ல��க� �� ேம�வைதேய மற����டன, �ர��க� ���� ந���
உ�கா�����டன, பறைவக� பற�க��யாம� த�மா� ���தன. க��க�
ஆைசேயா� பா� ���க வ�தா�, தா��ப��க� அவ�ைற உைத���
த��ன.
�த�க�ெல�லா� ெம�ைமயான ���ைட� ெகா��� ���க�ெகா���
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பட�����தன. ���ைட�� ெப�ய, ெவ�ைள �ற� ��க��, த�க
�ற��லான ���க���க�� ேச��� மல��தன.
ஈரமான ெவ�ைள மண��, க��� �ற வ�ட� ம� ேச�����த�. அ�ேக
ப��கா�க�, ெம�ைமயான �ற�கேளா� ெகா��க� ��டமாக
�����தன. ப�க��ேலேய �வ�த வ�கைள� ெகா�ட நாைரக�.
ெகா��க���� நாைரக���� ��தாேன உண�? அைவ மைழ �ைரேய
ஆவ�ட� பா����ெகா����தன, ��க� த���ப�டா� ச�ெட��
பா��� ����� ��றன.
மைழ �����ட�. ஆனா�, இ��� �ற� �ட��ைல. வான���
ெவ�ைள ேமக�க� ஏேதா ப��� எ��ப�ேபா� �ைர�
���ெகா����தன.
(அ� 1 �த� 20வைர)
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வய�� ேசாைல��

அக�ற வய�க�, அவ����� ேபா�மான அள� மைழ ெப�����ற�.
ஆகேவ, அ�ேக ெந� ெச��� வள��த�. க��க� ந�� ெச��� ���ன.
அைனவைர�� வண��வ�ேபா� ��றன.
இ�ெனா�ப�க�, ந�றாக வள��த ெப�ய பா�� மர�. அத� க���� ப��
�லம�ேபா� ெத��ற�. அ���ள மட�க�� பா��� �ைலக�. அவ���
இ���� �� வ���ேபா�, ப�ைச� கா� ��� இ�ைமயா�ற�.
மைல உ���� ஓ� அழ�ய, ெப�ய ேசாைல. அ�ேக ஏக�ப�ட மல�க�
�������றன. அவ��� ந�ேவ ஒ� ���த மர�. அத� ����க��
இ��� மைழ��� இ��� ெசா���ெகா�����ற�.
(அ� 21 �த� 28வைர)
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ஊ�

அ� ஓ� ெச��பான, பழைமயான ஊ�.
அ�ேக உ�ள க�டட�க�� மாட�க� உயரமாக� �க���றன. ஆ�
�ட�ப�ேபா� அகலமான, �ளமான ெத��க�. அ�ேக ம�க� ����
���றா�க�.
எ�ப�� ���றா�க� ெத��மா?
அவ�க�ைடய ேதா�க� ந�� �ர��, அழேகா� இ����றன. க����
தைழ மாைல அ������றா�க�. உட��� த� ����, ந�ல வ�ைம!
��� ேநர� எ�பதா�, அவ�க� க� அ����றா�க�. அ�� வ��க�
ெமா����றன.
�ைறய ���த�ற�, அவ�க���� த��ைல ��ய��ைல. மைழ���
ேமேல ���தா�� பரவா��ைல எ�� ���� நட��றா�க�.
இ�ப�� ���� ���, பக� ���� இர� வ����ட�. ஆனா�� அவ�க�
������ ���ப��ைல. உட�� ���� ���� ெதா��� ஆைடேயா�
எ�ெக�ேகா ���றா�க�.
ஆ�க� இ�ப�. ெப�க�?
அ�த ஊ�� ெப�க� த�க�ைடய இ��ய ��ைக�� ெவ�ைள �ற
வைளய� அ������றா�க�, அவ�க�ைடய ெம�ைமயான ேம���
ேதா� ����ேபா� ேதா���ற�, அவ�க�ைடய ப� ����ேபா�
����ற�.
அவ�க�ைடய ெச�க��, அழகான காத�க� ெதா����றன.
அவ����� ேபா��யாக அவ�க�ைடய க�க� �����யாக�
�க���றன.
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இ�த� ெப�க� ஒ� த��� ��� அ���கைள�
ேபா��ைவ�����றா�க�. அைவ மல��� மண� �ச� ெதாட��ய�ட�,
‘மாைல ேநர� வ����ட�’ எ�� ����ெகா��றா�க�.
உடேன, அவ�க� இ��� �ள��� ஒ� ��ய ��ைய இ�� ஏ���றா�க�.
ெத�வ���� ெந��� மல�� ��� ெதா��றா�க�. மாைல� ெபா�ைத�
ெகா�டா��றா�க�!
அ���ள ��க�� வள�� �றா�க� ெவ�ேய ெச�� இைர ேதட
இயலாம� த����றன. எ�ேநர�� மைழ ெப�வதா�, இர� எ�, பக� எ�
எ�ேற அவ����� ��ய��ைல. பலைக �� ஒ�ைற� கா�� ����றன.
��� ேநர� க���, கா� வ���ற�. காைல மா���ெகா�� ����றன.
அ�த ஊ� ��க� எ�லா� ெப�யைவ, காவ� �ைற�தைவ.
அ�ேக ேவைல ெச��றவ�க� ெகா��� �ற�ைத உைடய வாசைனயான
க��� ந�மண� ெபா��கைள அைர��றா�க�. இ�ெனா�ப�க�,
வடநா������ வ�த ெவ�ைள �ற� க�க�� ச�தன� க�ைடக�
அைர�க�படாம� �ட���றன!
ச�தன�ம��மா? ��க���� இ�த� ��� கால��� ம�யாைத இ�ைல.
ெப�க� த�க�ைடய ��த�� �மாைலகைள� ��வ��ைல.
அத�காக� �ேவ அ�யாம� இ��ப� அழகாக இ��காேத. ��மா
அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக ஒ� �ல மல�கைளம��� அவ�க�
���றா�க�. �ற�கைள எ���, அ�� அ��, அ�� ேபா�றவ�ைற�
ேபா��, அ����� வ�� ந�மண� �ைக�� ��தைல�
காயைவ��றா�க�.
அவ�க�ைடய ��க�� அழகான ���க� உ��. ைக�ைன�
கைலஞ�க� உ�வா��ய அ��த� பைட��க� அைவ.
ஆனா�, மைழ� கால��� அ�த ���க��� எ�ன ேதைவ? அவ�ைற
மட�� வைள�த ஆ��� ெதா�க������றா�க�. அவ�����
�ல��க� ெவ�ைள ��� வைல �����ளன.
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அவ�கள� ��க� �க உயரமானைவ. வான�ைதேய ெதா�� அள�
உய��� ���� அ�த ��க��, ெத�ற� கா�� ேநராக வ���தமான
ப��ைக அைறக� உ��. அைவ இளேவ��கால���ம��ேம
பய�ப��த�ப��.
இ�ேபா�, மைழ�காலம�லவா? அ�த அைறக��ேகா, அ���ள
பலக�க��ேகா அவ�க� ெச�வ��ைல. அைவ ந�� இ��கமாக�
��ட�ப��� �ட���றன.
மைழ இ��� �� �றலாக� ெப��ெகா��தா� இ���ற�. ஆகேவ,
யா�� ���த வாைய� ெகா�ட �ட������ �� ���ப��ைல. காரண�,
அ� �����யாக இ���ற�!
அத��� ப�லாக, அவ�க� �ப��� அ�ேக உல��றா�க�. அ�ேகதா�
ெகா�சமாவ� ெவ�ப� உ�ள�!
மைழ ேநர��� ெவ�ேய ெச�ல இயலா�. ெகா�ச� பா�டாவ�
ேக�கலாேம, நா��ய�ைத ர��கலாேம!
ஆட� மக�� வ��றா�க�. யாைழ எ���� ெபா��� வா���றா�க�. அ�
�����யா� �ைழயாக ஒ���ற�.
ஆகேவ, அ�த� ெப�க� த�க�ைடய �ர�ட மா�பக�க�� அ�த யா�
நர��கைள ைவ��� �டா���றா�க�. இதனா� நர��க� ச�யா� இைச
ஒ��கா�ற�.
இ�ப� ஊேர ஒ��தமாக� ������ தயாரா��ெகா������ேபா�,
�ல�ம��� இ��� �ல���ெகா�����றா�க�.
யா� அ�த� �ல�?
காதலைர� ���� வா��றவ�க�தா�!
ஏ�ெகனேவ ���� �யர�. இ�ேபா� மைழ, ���, ப��கா��… அவ�க�
எ�ப�� தா��வா�க�?
(அ� 29 �த� 72வைர)
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அர�மைன

அ�த ஊ�� ஓ� அர�மைன உ�ள�.
க�டட�கைலைய ந�� அ��தவ�க� ���ைர மாத��� ��பமாக ��
����� பா���, அ�த�த� �ைசக��� உ�ய ெத�வ�கைள மன���
ெகா�� க��ய அழ�ய அர�மைன அ�. ெப�ய ம�ன�க� வாழ ஏ�ற�.
அ�த அர�மைன ��வைத�� பா�கா��� உய��த ம�� �வ�. அ��
கனமான இ��� ஆ�யா� ெபா��த�ப�ட இர�� கத�க�. அைவ
அர�� வ�ண��� �ற�பாக அைம�க�ப����தன. அவ���ைடேய
ெகா�ச�� இைடெவ� இ�லாம� க��தமாக இ��தன.
வா�� கத�கைள� �ற�த த�ச�க� உ��ர� எ�ற வ�வான மர�தா�
ெச����தா�க�. அவ��� �வைள அ���க� மல�வ�ேபா�ற
அைம��� ��ைமயான ைக���க� ெபா��த�ப����தன.
அ�த� கத�க� ெபா��த�ப����த �ைல �க�� உயரமான�. அ�ேக
ெத�வ�ைத வ�ப�� �ைற�� ெவ�ைள� �� க�ைக அைர��� �� ெந�
தட����தா�க�. அ�த வ�க�� யாைனக� ெவ��� ெகா�ைய ஏ��யப�
�ைழ��.
அர�மைன��� வ�த�ட� ஒ� ��ற�. அ�ேக ��ய மண�
பர�ப�ப����த�. அ�ேக ��மக� த�����தா�, ஒ� �ைற�� இ�லாத,
ெச�வ�க� �ைற�த இட� அ�!
அ�ேக ��ட, ெவ�ைள ம��கைள� ெகா�ட ஆ� கவ�மா��, ��ய
கா�கைள� ெகா�ட அ�ன�க�� தா�� ����றன.
இ��� ��� �ர� நட�தா�, ஏக�ப�ட ஓைசக�!
ஒ�ப�க� ��ைரகைள� க��� இட��� �ட� ம�ேரா� ���� ��ைரக�
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‘எ�க���� �� ேவ�டா�, அ� �க����ட�’ எ�� ��வாத�
�����றன. அவ����� ���� �யர� உ��ேபால!
இ�த� ப�க�, அரச� �லாைவ ர��பத�காக� க�ட�ப�ட ��ட ��ற�.
அ�ேக இ�ேபா� மைழ ெப��ற�. அ�த �ெர�லா� �றா ��� வா�ேபா�
�ள�த �ழா�வ�ேய ெகா���ற�. அைத� ேக���ேபா�, ��������
ஒ�ேபா� இ���ற�.
ப�க��� ��ட ேதாைக ெகா�ட ெம�ைமயான ம��க� ச�த����றன.
அ� ஊ�ெகா��� இைசேபா� பய�����ற�.
இ�த� ச�த�கைளெய�லா� ஒ�றாக� ேக���ேபா�, அ�த அர�மைன
ஒ� ெப�ய மைலேபால� ேதா���ற�!
(அ� 73 �த� 100வைர)
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அ�த��ர�

அர�மைன��� யா�� �லப��� ெந��க��யாத ஓ� இட�, அ�த��ர�.
அத�ெக�� ஓ� எ�ைல வைரய��க�ப�����ற�. அ�ேக ெப�ைம
�ைற�த அரசைர�த�ர ேவ� ஆ�க� யா�� ெச�லஇயலா�.
அ�த��ர��� யவன�க� ெச�த பாைவ ஒ�� உ�ள�. �ற�பான
��ப�க�ட� ெச�ய�ப�ட அ�த� ெப� �ைல�� ைக�� ஒ� �ள��,
அ�� �ைறய ெந�ைய ஊ��, த�மனான ��ைய� ேபா�� ஏ���றா�க�.
அ� த�க �ற� தைலைய ேமேல ���� பா��தப� எ��ற�.
அ�த� பாைவ �ள��� ஒ�, அர�மைன�� பல இட�க��� பர��ற�.
இ�ைள �ர���ற�.
ஒ� மைலைய�ேபால உய��� �ள���ற� அ�த��ர�. அ�ேக
வான��ேபால� பல �ற�க�� ெகா�க� அைச��றன. �லம� ேபா�ற
க�ைமயான, வ�வான ��க�, ெச�ைப உ���� ெச�த�ேபா�ற ��ட
�வ�, அ�� ஆ�கா�ேக ெவ��ேபா�ற ��� பளபள��ற�, �ல
இட�க�� ��க�, ெகா�க� எ�� பலவைக� கா��க�
வைரய�ப���ளன.
���கமாக� ெசா�னா�, அ�த அ�த��ர� ஓ� அழ�ய, இ�ைமயான ��!
(அ� 101 �த� 114வைர)
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தைல�

அ�த��ர��� தைல� த�ேய இ���றா�. �யர��� இ���றா�.
அவ� ப������� ’பா���’ எ�ற க��� �க அழகான�. அ�த� க���
த�த�தா� ஆன�.
அ��� சாதாரண� த�த� இ�ைல. நா�ப� வயதான ஒ� யாைன, �ர�
ேபா�ற வ�வான கா�கைள� ெகா�ட யாைன, �ற�பாக� ேபா�
ெச�ய���ய யாைன, அழகான யாைன, வ�கைள உைடய யாைன, ��த���
���த யாைன, அத� த�த�க� தாேன ���த�ற�, அவ�ைற எ���,
�ற�த த�ச� ஒ�வ�ட� ெகா���� ெச�த அகலமான க��� அ�.
அ�த� க���� ம����, ��ைமயான உ�யா� இர�� இைலகைள�
ெகா�ட ஒ� வ�வ� ெச�ய�ப����த�. க������ கா���� இைடேய
உ�ள ப�� க����� ெப��� அைச�� மா�பக�ேபா� �ட�
வ�வ��� �ர����த�. வ�ைமயான ��ைட�ேபால அ�த� க����
கா� ப�� �க��த�.
அ�த� க��ைல� ����� ��� மாைலகைள அழகாக� ெதா����
ெதா�க�����தா�க�. ��க� �ைற�த த��ேபா�ற தக�களா� க����
ேம� ப�� மைற�க�ப����த�.
அத���, பல �ற�க�� ம��� க�ைறகைள� பர�� ������தா�க�.
அ�� ��க� ேவ�ைடயா�வ�ேபா�ற ஓ� உ�வ� ப��க�ப����த�.
அத��� ��ைல ேபா�ற பலமல�கைள� பர�� ெம�ைமயான ேபா�ைவ
������தா�க�.
இ�ேப��ப�ட க������ சாதாரண ெம�ைதைய� ேபாட���மா?
காதேலா� ஒ�றாக வா��த அ�ன�க�� ெவ�ைமயான �ற�கைள
ைவ��� ெச�த ெம�ைமயான ெம�ைதக� இர��. அவ�ைற�
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க������ பர��, தைலயைணகைள ைவ�தா�க�. க�� ேபா���
�ைவ��, ம��த ேபா�ைவகைள�� அ�ேக ைவ����தா�க�.
இ�தைன அழகான க����, ப��ைக��, தைல� த�ேய ப������றா�.
அவ�ைடய காதல� ேபா���� ெச���ளா�.
��� மாைலகைள ஏ��ய அவ�ைடய ெப�ய மா�பக�க�� ��தைல
அ��� ேபா�����றா�. அவள� ந�ல ெந���� �ல ��க�
�ர���றன.
அவ�ைடய கா�� ��� ெதா��� �ைழக� இ��தன. அவ�ைற�
கழ�����, வா�ைற அ�ல� தா��� எ�ற ��ய காத�ைய
அ���ெகா�����றா� அவ�. ைகக�� ெபா� வைளய�க�, ச��
வைளய�க�, கா�� ��, �வ�த �ர�� வாைள ��� வா�ேபா� �ள�த
ெந� ேமா�ர�!
தைல� அ������� ப�டாைட�� அழகான � ேவைல�பா�க�
இ��தன. ஆனா�, அவ� அதைன அ�கைறேயா� உ���யதாக�
ெத�ய��ைல. வைள�த இ���� அதைன� கவன��லாம�
ெச�����தா�.
அவ� ெப�ய அழ�, யாரா�� ஓ�ய����ட� ��ட��யாத எ��
ெகா�டவ�. ஆனா� இ�ேபா�, தைலவைன� ������பதா�, ஒ�பைன
இ�லாம� ேசா��� காண�ப�டா�. இதனா�, அவ�ைடய ேதா�ய�, ப��
ெப�க�� வா�னா�க�.
அ�த� ப�� ெப�க�� ேம� த�� ேபா�ற�, அழகான�, ேதமைல�
ெகா�ட�, ���� ேபா�ற ேதா�க�, ெமா�� ேபா�ற மா�பக�க�,
அவ�ைற� க��னா� இ��கமாக� க������றா�க�, ெம�ைமயான
அ�த� ெப�க�� வைள�த இைட அ�த மா�பக�க�� எைடைய�
தாளாம� தள������ற�.
அவ�க� தைல���� கா� அ������றா�க�. அதனா� அவ�ைடய
வா�ட� �����மா எ�ன?
இைத� பா��த ெச��� தா�க� அ�ேக வ��றா�க�. அவ�க�ைடய
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மண� ��� ��த�� ஆ�கா�ேக நைர ��க�, �வ�த �க�.
அவ�க� தைல��ட� அ�கைறயாக� ேப��றா�க�. �ல �ஷய�கைள�
�ைறவாக� ெசா���றா�க�, �ல �ஷய�கைள ����� ெசா��றா�க�.
’உ� தைலவ� இேதா வ����வா�!’ எ��றா�க�. அவ� மன�����
���தவ�ண� ேப��றா�க�.
ஆனா�, யா� எ�ன ெசா�னா�� தைல��� மன� ேதற��ைல. அவ�
கவைல�ட� அம�����தா�.
அவ� அம�����த க���� ெப�ய கா�க� பா� �ர�காத
மா�பக�ைத�ேபா� ��ய �ட�கேளா� இ��தன. ெம�� ��ய அ�த�
க���� ேமேல ஒ� �ைர��ைல க�ட�ப����த�. அ�� ேரா�� எ�ற
ந�ச��ர� வைரய�ப����த�.
அைத� பா��த�ட�, தைல��� ஆத�க� அ�க��த�, ‘இ�த
ேரா���� கணவ�, வா�� உ�ள ச��ர�. அவ� எ�ேபா�� த�
கணவேனா� வா��றா�’ எ�� �ைன�தா�. ‘என�� அ�ப� ஒ� பா��ய�
�ைட�க��ைலேய, நா� எ� கணவைன� �������ேறேன’ எ��
வ���னா�.
�வைள மல� ேபா�ற அவ�ைடய க�க�� க��� ெபா��ய�.
அதைன� த��ைடய �வ�த �ரலா� �ைட�தா�.
இைத� பா��த எ�லா�� வ���னா�க�. ’இவ�ைடய கணவ����
ேபா�� ெவ��ைய� தரேவ���’ எ�� ெகா�றைவைய வண��னா�க�.
ஏென��, ேபா�� ெவ�றா�, அவ� உடேன ���� வ�வா�, இவ�ைடய
வ��த� ���!
(அ� 115 �த� 168வைர)
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தைலவ�

அேத ேநர�, அவ� கணவனா�ய அரச� எ�ேக, எ�ன
ெச��ெகா����தா�?
அவ� ேபா��கள��� இ��தா�. அவைன� ��� மறவ�க�, ஒ� ���
�கபடா� அ��த, ந�� ேபா� ெச�ய� பழ�ய யாைனக�� �ளமான,
த�மனான ����ைக �ல��� ���ப� ெவ�� ����� �ர�க�.
எ�னதா� ெப�ய �ர�களானா��, ச�ைட எ�றா� ஒ��ர��
காய�க� ஏ�ப�வ� இய��தாேன? ேபா� ���த�ற�, இர� ேநர���
அவ�க� அ�த �����க���� ���ைச எ����ெகா����தா�க�.
அ�த �ர�கைள� கா�பத�காக, அரச� ெவ�ேய வ�தா�. அவ�ைடய
பாசைற�� வட������ வ�� ����த கா�� ��ய�. அதனா�, அக�
�ள��க�� தைலக� ெத�� ேநா��� சா��தன. அ�த ெவ��ச���
அரச� நட�தா�. அவ��� வ� கா��வத�காக, �ர� ஒ�வ� ��ேன
ெச�றா�. அவ�ைடய ைக�� ஒ� ேவ�, அத� தைல�� ேவ�ப�தைழ
க�ட�ப����த�.
காய� ப�ட �ர�கைள ஒ�ெவா�வராக அரச���� கா���தா� அ�த
�ர�. அவ�கைள அ�கைறயாக� பா��தப� அரச� நட�தா�. அவ���
மைழ� ��க� �����டாதப� ��� மாைலக� ெதா���
ெவ�ெகா�ற��ைட ஒ��� ��ேன வ�த�.
அ�த� பாசைற�� தைர�� க��பான ேச� ப������ற�. அ�ேக
ம�கைள அ��த ெப�ய கா�கைள உைடய ெப� யாைனக��, ேசண�
அ��த ��ைரக�� ��றன. அவ����� மைழ���க� �ழ, அைவ
����� அதைன� த��ன.
நட�க நட�க, அரச�� அழகான ஆைட இட�ப�கமாக ���த�. அவ�
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அைத எ��� அ���ெகா�டா�. வல�ைகைய� தன�� வ� கா���
�ர�� ேதா��� ைவ���ெகா�டா�.
����� ப�ட �ர�க� ஒ�ெவா�வைர�� அரச� அ�ேபா� பா��தா�.
அவ�ைடய �க� மல�����த�. அ�த ரா��� ேநர���� அவ����
��க� வர��ைல. த��ட� ேபா����� பைக ம�ன�கைள
ெவ�லேவ��� எ�ற எ�ண�தா� அவ���.
(அ� 168�த� 188வைர)
ெகா�றைவ அ���, அ�த எ�ண� �ைறேவ�னா�, தைலவ����
ம����, தைல���� ம����!
(�ைற�த�)
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��ேச��ைக: ெந�ந�வாைட பாட�

Source: http://www.thamizhagam.net/projectmadurai/utf8/pmuni0070.htm
———————————————————

——————————————————ைவயக� ப��ப, வலேன�� வைளஇ�
ெபா�யா வான� ���ெபய� ெபா��ெதன
ஆ�க� �ைனஇய ெகா��ேகா� ேகாவல�
ஏ�ைட இன�ைர ேவ��ல� பர���
�ல�ெபய� �ல�ெபா� கல��� ேகாட�
��த�� க�� �ரைல� கலாவ
ெம��ெகா� ெப��ப� ந�ய� பல�ட�
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