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மைலக%&'( ப*+னா. ேகாேகாகாகா எ+ற ஒ3 நா5 

இ37த9. 

அ;ேக <=<&க> பல ஆய*ர= வ3ட;களாக வாE79 

வ7தன. 

அவFறி+ ேதா.க> நHல நிறமாக இ37தன. 

எ(ேபா9= ெபJய, சிறிய, ெம.லிய, ெமாLதமான, 

அறிM>ள, அறிவ*.லாத <=<&க> வாE79 வ7தன. 

ேவNபா5க> இ37தாO= அைவக%&'> ஒ3 

ஒFNைம இ37த9. அ9ேவ அைவகளP+ நHலL ேதா.. 

 

 

ஒ3 நா> ஒ3 சிவ(< <=< ப*ற7த9. 

 
 

 
 

 
சிவ(< நிறமான ப*>ைளைய( பாQLத9= அத+ 

ெபFேறாQக> மிகM= அதிQRசியைட7தாQக>. அவQக> 

அ7த(ப*>ைளையL தி3=பL தி3=ப ேதSL9 

கTவ*(பாQL9= அ7த( ப*>ைளய*+ ேதா. சிவ(< 

நிறமாகேவ இ37த9. „எ(பU இ37தாO= அ7த( ப*>ைள 

எ+ ப*>ைள தாேன“ எ+N தாS ெசா+னா>. த7ைத 

தைலைய அைசL9& ெகாVேட„ேநாS ெநாU இ.லாம. 

இ37தா. ேபா9= தாேன“ எ+N ெசா+னாQ. 

சிவLத( <=< ேநாS ெநாU இ.லாம. வளQ7த9. ஆனா. 

மகிERசியாக இ.ைல. ெபFேறாQக> அத+ேம. அ+பாக 

இ37தாO=, ெப3=பாலான <=<&க> அதWட+ 

ந+றாக( பழகினாO= Yட தா+ மFறவQகைளவ*ட 

வ*Lதியாசமாக இ3(பதாக உணQ79 ெகாVட9. 

அதனா. சில சமய;களP. அ9 கவைலயாS இ37த9. 

 
 
 



 
 

 
 

ஒ3 நா> காைல “எ+ைன(ேபால ஒ3 சிவ(< <=<ைவ 
கV5ப*U&'= வைர நா+ 
ேதட(ேபாகிேற+“ எ+N தன9 ெபFேறாQக%&'R 

ெசா+ன9. 

ெபFேறாQக> சிவLத <=<ைவ \தFதடைவயாக& 
கVடேபா9 எ(பU அதிQRசியைட7தாQகேளா 
அேதேபா+N இ(ேபா9= அதிQRசியைட7தாQக>. „சிவ(< 

நிறமான <=< ஒ+N= இ.ைல. எனேவ இ(ேபா9 நH 
ேபாகL ேதைவய*.ைல“ எ+N எதிQLதாQ த7ைத. 

„நா+ சிவ(< நிற= தாேன“ எ+ற9 சிவ(< <=<. 
„ஆனா. நH அதF' வ*திவ*ல&'" எ+றாQ த7ைத. 

„சிலேவைள எ+ைன( ேபால ேவN 
வ*திவ*ல&கானவQக%= இ3&கலா=. "அவQகைள தா+ 
நா+ கV5ப*U&க( ேபாகிேற+" எ+N சிவ(< <=< 
ெசா+ன9. ெபFேறா3ைடய வ*3(பLைத]= ம̂றி அ9 
ெச+Nவ*_ட9. 

       

 
 

ஆனா. ேகாேகாகாகா நா5 \ழவதிO= ஒ3 சிவ(< 
<=<ைவ]= காண\Uயவ*.ைல. 
ஏமாFற= அைட7த <=< கவைலேயா5 தன9 வ H5 
தி3=ப*ய9. 

த;க%ைடய ப*>ைளைய& கV5 ெபFேறாQக> ெப3= 
மகிERசியைட7தாQக>. 
சிவ(< <=< வ H_5&'L தி3=ப* வ7ததனா. மFைறய 
<=<&க%= ச7ேதாஷ(ப_டன. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„உVைமையR ெசா.வதானா., நா+ சிவ(< <=<வ*+ 
நிைன(பாகேவ இ37ேத+“ எ+N ஒ3 ெமாLதமான <=< 
ெசா.லிய9. 

„என&'= தா+“ எ+N அதWைடய ெம.லிய சிேனகித+ 

ெசா+னா+. „நHல( <=<&க> மாLதிர= இ3(பைதவ*ட 
ஒ3சிவ(< <=< இ3(ப9= அழகான9 என 
க39கி+ேற+.“ 
„இ+ெனா3 நிறLதி. இ3(ப9 என&'= வ*3(ப= தா+“ 

எ+N சிறிய <=< \b\bLதபU 
கVைணcU&ெகாV5 ஆFறிO>ள d&களP+ மeச> 
ஒளPைய எVண*( பாQLத9. 
„பRைசLேதா. இ3&கேவV5 ெம+N என&' நHVட 
நா> ஆைச“ எ+N ெபJய <=<M= ெசா.லிய9. 



 
 
 

 

 
 

ெபJய <=< ஒ3 வாளPய*. தVணHQ நிர(ப*ய9. 
பலவ*தமான cலிைககைள( ப*5;கி அ7தL 
தVணH3&'> ேபா_ட9. சிறி9 ேநரLதி. அ7த தVணHQ 

பRைசநிறமான9= ெபJய <=< அ7த வாளP&'> 
இற;கிய9. கவனமாகL தVணH3&'> ேமO= கீTமாக 
<ரV5 எT=ப*ய9. சிலசமய= தைல]= 9=ப*&ைக]= 
தVணH3&'>ேள]=, சிலசமய= ப*+ப&க\= வாO= 
தVணH3&'>ேள]மாக மாறிமாறிL தி3=ப*ய9. சிறி9 
ேநர;Yட ஆகவ*.ைல அ7த வாளPய*லி379 ஒ3 

பRைச( <=< இற;கிய9. அ9 த+ைன( பாQL9 
மகிERசியைட7த9. 

ஒ3 வயதான <=< என&ெக+றா. ெதJயவ*.ைல, 
நா;க> எ(ேபா9= நHல நிறமானவQக>. நா;க> 

எ(ேபா9= அ(பUேய இ3&கேவV5= எ+N 
க39கிேற+“ எ+N தன&'> \b\bLத9. 

„ஆ= நH நHலL ேதாலாக இ379 ெகா>.ஆனா. நா+ நHலL 

ேதாலாக இ3(பைத வ*ட பRைசL ேதாலாக 
இ3(பைதேய வ*3=<கிேற+.“ 

 
 

 

 
 

மFறவQக%= சில வார;களP. த;க> ேதா.களP+ 
நிற;கைள மாFறி&ெகாVடாQக>. இதனா. மிக 
வ*ைரவ*. <=<&க> வ*த=வ*தமான நிற;களாக 
மாறிய*37தன. ேகாேகாகாகா நா5 பலவ*த நிற;கைள& 
ெகாVட நாடாக மாறிய9. 

ெப3=பாலான <=<&க> தனP நHல நிறLைதவ*ட பலவ*த 

நிற;கைளLதா+ வ*3=ப*ன. இைவக%> \+னQ 
நHலநிறLைத வ*3=ப*ய*37தைவக%= இ37தன. 

பல நிற;கைள& ெகாVட <=<&க%ட+ அ7த சிவ(< 
<=< ெப3= மகிERசி]ட+ வாE79 வ7த9. 

 

 
 

\FN= 

 

 


