
அசிங்கமான வாத்துக்குஞ்சு (எளிதாக ந ார்நவயிய மமாழியில்) 

கதத எழுதியவர்:  மென்மார்க் ஆசிரியர் எச்.சி. அண்ெர்சன். 

ஒரு இெத்தில் ஒரு வாத்துக்கூடு இருந்தது. அந்தக் கூட்டில் ஒரு 
தாய்வாத்துப் படுத்திருந்து, முட்தெகதள அதெகாத்து வந்தது. தனிநய 
முட்தெநமல் படுத்திருக்க அதற்குப் பிடிக்கவில்தை, எப்நபாது குஞ்சுகள்  
முட்தெயில் இருந்து மவளிநய வரும்? என எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தது. 
முட்தெயில் இருந்து குஞ்சுகள் மவளிநய வரத்மதாெங்கின. எல்ைாக் 
குஞ்சுகளும் முட்தெயில் இருந்து மவளிநய வந்துவிட்ென. ஆனால் ஒரு 
மபரிய முட்தெயில் இருந்து  மட்டும் குஞ்சு மவளிநய வரவில்தை.  

 "இப்நபாது  ான் அதிக  ாட்களாக முட்தெ நமல் படுத்துவிட்நென். 

இன்னும் மகாஞ்ச  ாட்கள் படுத்திருப்நபாம்" என்று  ிதனத்து வாத்து 
மீண்டும் முட்தெயில் படுத்தது. 

தாய்வாத்து  ீண்ெ  ாட்களாக அதெகாத்து வந்தது. இறுதியாக, முட்தெ 
உதெந்து "பிப், பிப்", என்ற சத்தத்துென் வாத்துக்குஞ்சு மவளிநய வந்தது.  
அது மிகவும் மபரியதாகவும் அசிங்கமாகவும் இருந்தது. தாய்வாத்து,  "அது 
மிகவும் மபரியது " என்று கூறியது. "அது உண்தமயில் மிகவும் 
அழகாகவும் இருக்கிறது. இப்நபாது என் 
குழந்ததகநள! வாருங்கள் ,  ான் 
உங்களுக்கு உைகத்ததக் காட்டுகிநறன்" 
என்று கூறியது. 

 

அதவ  ீண்ெ தூரத்திற்கு,   ீண்ெ 
 ாட்களாக  ீந்தி, இறுதியாக வாத்துக்கள் 
 ிரம்பிய இெத்திற்குள் நுதழந்தன. 
அங்நக பை வாத்துக் குடும்பங்கள் 
இருந்தன. "மபரிய அசிங்கமான 
வாத்ததப் பாருங்கள்" என்று ஒரு வாத்து 
மசான்னது. "ஆமாம், அது இங்நக 
இருப்பதத  ான் விரும்பவில்தை," 

என்று மசான்னது இன்மனாரு வாத்து.  



அது மட்டுமல்ைாமல் அததக் மகாத்தியது. “அப்படிச் மசய்யாநத, அததத் 
மதாந்தரவு மசய்யாநத" என்று அம்மா வாத்துக் கூறியது. "அது எங்களுென் 
இருக்க நவண்ொம்" என்று மற்ற வாத்துக் கூறியது. 

"அது மபரிய அழகில்தை, ஆனால் அது மிகவும்  ல்ைது, சந்நதாசமானது, 
அத்துென்  ன்றாக   ீந்தும்" என்று அம்மா வாத்துக் கூறியது. மற்ற 
வாத்துக்கள் எல்ைாம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தன. ஆனால் அந்தப் 

மபரிய வாத்தத மட்டும் தள்ளி,  உததத்து,  

புண்படுத்திக் நகைி மசய்தன. யாரும் அதற்கு 
இரக்கம் காட்ெவில்தை. முதல்  ாள், இப்படி 
எல்ைா வாத்துக்களும்  ெந்து மகாண்ென. 
 ாட்கள் மசல்ைச் மசல்ை இன்னும் நமாசமாக 

எல்ைா வாத்துக்களும்  ெந்து மகாண்ென.  

 

ஒரு  ாள், "சரி, இனி பட்ெமதல்ைாம் நபாதும்" என்று மபரிய வாத்துக்குஞ்சு 
 ிதனத்தது. நவைிக்கதரதய ந ாக்கி ஓடிச்மசன்று நவைிக்கு நமைால் 
பறந்தது. மறுபுறத்தில் சிை சிறு பறதவகள் இருந்தன. அதவ பயந்தன. 
மபரிய வாத்துக்குஞ்சு " ான் மிகவும் அசிங்கமாக இருப்பதால் தான் இப்படி 
எல்ைாம்  ெக்கிறது", என்ற கவதையுென் இருந்தது. மபரிய வாத்துக்குஞ்சு 
 ீந்தத் மதாெங்கியது.  ீந்தி,  ீந்தி இறுதியாக வாத்துக்கள் வாழும் 
இன்மனாரு இெத்திற்கு வந்தது. இங்நக அது நசாகமாகவும் நசார்வாகவும் 
கீநழ படுத்தது. 

வாத்துக்குஞ்சு இரண்டு  ாட்களுக்கு அங்நக  இருந்தது. பின் அவ்விெத்தத 
விட்டுச் மசன்று  ீந்திப், பறந்து,  ீரில் மூழ்கிச் மசன்றது.  அது மிகவும் 

அசிங்கமாக இருந்ததால் நவறு 
விைங்குகள் அவருென் நபசவில்தை. 
இப்நபாது  
இதையுதிர்காைமாகிவிட்ெது. 
இதைகள் மஞ்சள்  ிறமாக மாறி 
விழுந்தன. எங்கும் குளிராக 
இருந்தது. வாத்துக்குஞ்சுக்கு 
வருத்தமாக இருந்தது.   



 

ஒரு  ாள் மாதை சூரியன் மதறயத் மதாெங்கியது. அப்நபாது மபரிய 
மவள்தள பறதவகள் புதர்களிதெநய இருந்து மவளிநய வந்தன. அதவ 
அன்னப்பறதவகள். வாத்துக்குஞ்சு, அதவ அழகாக இருப்பதாக  ிதனத்தது.  

அன்னப்பறதவகள் தங்கள் சிறகுகதள விரித்து இந்தக் குளிர்ந்த இெத்தத 
விட்டு மவப்பமான  ாடுகளுக்குத் தப்பிச் மசன்றன. அந்தப்பறவவகளுக்கு 
என்ன மபயர் என்று மதரியாது. அதவ எங்கு நபாகின்றன என்று மதரியாது. 
ஆனால், அவவ மீது இனம் புரியாத கவர்ச்சி ஏற்பட்ெது. அவற்றுடன் நசர 
விரும்பிய  தன் இதயத் துடிப்தப உணர்ந்தது. அதனால் அவற்றுடன் நசர்ந்து 
திரிய ஆதசப்பட்ெது. ஆனால், அதனால் அவற்வற பின் 
மதாெரமுடியவில்தை. வாத்துக்குஞ்சு அப்பறவவகவள மிகவும் ந சித்தது. 

தான் அவற்றுடன் இருக்க நவண்டும் என்று உணர்ந்தது.  ான் மிகவும் 
அசிங்கமாக இருந்தநபாதிலும் ஒருநவதள அதவ என்னுதெய 
 ண்பர்களாகைாம்? என்று  ிதனத்தது.   



குளிர்காைம் வந்தது. அப்நபாது குளிரும் 
படிப்படியாக அதிகரித்தது. வாத்துக்குஞ்சு 
சுற்றிச்சுற்றி  ீந்தியது, ஆனால் தண்ணரீில் 
பனிக்கட்டிகள் நமலும் நமலும் 
அதிகமாயின. அதனால் நமற்மகாண்டு 

 ீந்தமுடியவில்தை. இறுதியில் 

பனிக்கட்டிகநளாடு பனியாக 
உதறந்துவிட்ெது.  ீண்ெ குளிர்காைம் 

என்பதாலும், தனியாக இருந்ததாலும் வாத்துக்குஞ்சுக்கு  மிகவும் கடினமாக 
இருந்தது. வசந்தகாைம் வந்தது. சூரியன் மவப்பத்ததத் தந்தது. முதைில் 
பூக்கள் பூத்தன. வாத்துக்குஞ்சுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அது ஒரு 
நதாட்ெத்தின் அருநக இருந்த அழகான  ீர்த்தொகத்திற்குப் பறந்து 
மசன்றது. அங்நக, மிக மூன்று அழகான பறதவகள் வந்தன. அதவ  
அழகானதவ மட்டுமல்ை, மிகவும் அழகாக  ீந்தின! "அது அதவ இருக்கும் 
இெத்திற்கு  ீந்தைாம் என  விரும்பியது.  அசிங்கமாக இருப்பதால் 
ஒருநவதள அதவ என்தன மகால்ைைாம்" என  ிதனத்தது. ஆனால் 
என்தன யாரும் மதாந்தரவு மசய்வததவிெ என்தனக் மகான்றுவிடுவது  
 ல்ைது என்று  ிதனத்தது.  அதனால், அதவ இருந்த இெத்தத ந ாக்கி 
 ீந்தியது. அதவ தம்  இறக்தககதள விரித்தன. அது "ஆம், என்தனக் 
மகால்லுங்கள்" என்று கூறி கீழ் ந ாக்கிப் பார்த்தது.  அப்நபாது தண்ணரீில் 
தன் விம்பத்ததப் பார்த்தது. ஆனால், அது தண்ணரீில் என்ன பார்த்தது? அது 
அந்த அசிங்கமான வாத்துக்குஞ்தசப் பார்க்கவில்தை, அது ஒரு அழகான 
அன்னத்ததப் பார்த்தது. ஆம்! அது ஒரு அன்னம் தாநன. அங்நக சிை 
பிள்தளகள் தண்ணரீுக்குள் இறங்கி வந்தனர். "பாருங்கள், அங்நக 
அன்னங்கள்," என்று அவர்கள் கூச்சைிட்ெனர். "அது ஒரு புதிய அன்னம், 
எல்ைாவற்தறயும் விெ அழகானது,  ல்ைது" என்று கூறினர். மற்ற 
அன்னங்கள் அதத அன்பாக வரநவற்றன. வாத்துக்குஞ்சுக்கு மவட்கமாக 
இருந்தது,  ஆனால் மிகவும் மகிழ்ச்சியதெந்தது. 

 


