புரட்சி கவிஞ

பாரதிதாசன்

(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) பைடப்புகள்

எதி பாராத முத்தம்
உள்ளுைற
முதற்பகுதி
1. ெபண்ணழகி தண்ண - த்துைறக்கு
2. ந-ராடு ெபண்ணினத்தாேராடு பூங்ேகாைத!
3. பூங்ேகாைத - ெபான்முடி
4. அவன் உள்ளம்
5. பண்டாரத் தூது
6. நள்ளிருளில் கிள்ைள வட்டிற்கு!
7. பண்டாரத்ைதக் கண்டாள் தத்ைத
8. அவள் எழுதிய திருமுகம்
9. நுணுக்கமறியாச் சணப்பன்
10. விடியுமுன் துடியிைட
11. அைறயிலிருந்து அம்பலத்தில்
12. ெபற்ேறா

ெபருந்துய

13. இல்ைலெயன்பான் ெதால்ைல
14. எதி பாராப் பிrவு
15. அழுதிடுவாள் முழுமதியாள்
16. எந்நாேளா!
17. ஆைசக்ெகாரு ெபண்
18. பறந்தது கிள்ைள
19. வடநாடு ெசல்லும் வணிக
20. வணிக

வரும்ேபாது

21. ஜ-வமுத்தம்
இரண்டாம் பகுதி
22 தருமபுரச் சந்நிதியில் இருவணிக
23. குருபரனுக் கருள்புrந்தான்
24. ஊைமயின் உய

கவிைத

25. ஞானகுருைவ நாடிச் ெசன்றான்
26. யாைனேமல் பாைனத் ேதன்
27. அைவயிைடச் சிைவ
28. ெதய்வப் பாடல்
29. இைறவி மைறவு
30. திருவடி சரணம்
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31. சிதம்பரம் ெசன்று திரும்பிய குருபரன்
32. இப்ேபாெதப்படி நாய்கன்மா கள்?
முதற்பகுதி
1. ெபண்ணழகி தண்ண - த்துைறக்கு
உலகம் விளக்கம் உறக்கீ ழ்த் திைசயில்
மல ந்தது ெசங்கதி ! மல ந்தது காைல!
வள்ளியூ

தன்னில் மைறநாய்கன் வட்டுப்
-

புள்ளிமான் ெவௗ◌ியிற் புறப்பட் டதுவாம்!
ந-லப் பூவிழி நிலத்ைத ேநாக்கக்
ேகாலச் சிற்றிைட ெகாடிேபால் துவளச்
ெசப்புக் குடத்தில் இடதுைக ேச த்தும்
அப்படி இப்படி வலதுைக யைசத்தும்
புறப்பட்ட மங்ைகதான் பூங்ேகாைத என்பவள்.
நிறப்பட் டாைட ெநகிழ்ந்தது காற்றில்!
பாதச் சிலம்பு பாடிற்று! நிலாமுகம்
சீதளம் சிந்திற்றாம்! ெசவ்விதழ் மின்னிற்றாம்!
ெபண்ணழகி அன்னப் ேபடுேபால் ெசல்ைகயில்,
வண்ணக் கலாப மயில்ேபால் மற்ெறாரு
வனிைத வழக்கப் படிவந்து ேச ந்தாள்.
புனிைத அவள்ெபய . புனல்ெமாள்ளு தற்கும்
குளிப்ப தற்கும் ெசன்றா
குளக்கைர ேநாக்கிக் ெகாஞ்சிப் ேபசிேய!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
2. ந-ராடு ெபண்ணினத்தாேராடு பூங்ேகாைத!
வள்ளியூ த் ெதன்பு றத்து
வனசப்பூம் ெபாய்ைக தன்னில்
ெவள்ளந-

தளும்ப, ெவள்ள

ேமெலலாம் முகங்கள், கண்கள்;
எள்ளுப்பூ நாசி, ைககள்
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எழிெலாடு மிதக்கப் ெபண்கள்
ெதள்ளுந- ராடு கின்றா !
சிrக்கின்றா , கூவு கின்றா !
பச்சிைலப் ெபாய்ைக யான
ந-லவான் பரப்பில் ேதான்றும்
கச்சித முகங்க ெளன்னும்
கைறயிலா நிலாக்கூட் டத்ைத
அச்சம யம்கி ழக்குச்
சூrயன் அறிந்து நாணி
உச்சி ஏறாது நின்ேற
ஒளிகின்றான் ெநாச்சிக் குப்பின்!
படிகத்துப் பதுைம ேபான்றாள்
ந-ந்துவாள் ஒருத்தி! பாங்காய்
வடிகட்டும் அமுதப் பாட்ைட
வாெனலாம் இைறப்பாள் ஓ ெபண்!
கடிமல

மீ து மற்ேறா

ைகம்மல

ைவத்துக் கிள்ளி

மடிேச ப்பாள் மற்ெறா ருத்தி!
வரும்மூழ்கும் ஓ ெபான் ேமனி!
புனலிைன இைறப்பா ! ஆங்ேக
ெபாத்ெதன்று குதிப்பா

ந-rல்!

"எைனப்பிடி" என்று மூழ்கி
இன்ெனாரு புறம்ேபாய் நிற்பா !
புைனஉைட அவிழ்த்துப் ெபாய்ைகப்
புனலிைன மைறப்பா
இனமல

பூத்த

அழகு கண்ேட

'இச்' ெசன்று முத்தம் ஈவா .
மணிப்புனல் ெபாய்ைக தன்னில்
மங்ைகமா

கண்ணும், வாயும்

அணிமூக்கும், ைகயும் ஆன
அழகிய மலrன் காடும்,
மணமல க் காடும் கூடி
மகிச்சிைய விைளத்தல் கண்ேடாம்!
அணங்குகள் மல கள் என்ற
ேபதத்ைத அங்ேக காேணாம்!
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ெபாய்ைகயில் மூழ்கிச் ெசப்பில்
புதுப்புனல் ஏந்திக் காந்த
ெமய்யினில் ஈர ஆைட
விrத்துப்ெபான் மணி இைழகள்
ெவய்யிைல எதி க்கப் ெபண்கள்
இருவ

மூவ கள் வதம்
-

ைகவசி
- மீ ள லுற்றா
கனிவசும்
சாைல மா ◌்கம்!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
3. பூங்ேகாைத - ெபான்முடி
பூங்ேகாைத வருகின்றாள் புனிைதேயாடு!
ெபான்முடிேயா எதி பாரா விதமாய்முத்து
வாங்கப்ேபா கின்றான்அவ் வழியாய்!வஞ்சி
வருேவாைனத் தூரத்தில் பா த்தாள்;அன்ேனான்
பூங்ேகாைத யாஎன்று சந்ேதகித்தான்!
ேபானவரு ஷம்வைரக்கும் இரண்டுேபரும்
வங்காத பண்டமில்ைல; உண்ணும்ேபாது
மனம்ேவறு பட்டதில்ைல. என்னஆட்டம்!
அத்தாெனன் றைழக்காத ேநரமுண்டா!
அத்ைதமக ைளப்பிrவா னாஅப்பிள்ைள!
இத்தைனயும் இருகுடும்பம் பைகயில்மூழ்கி
இருந்ததைன அவன்நிைனத்தான்! அவள்நிைனத்தாள்!
ெதாத்துகின்ற கிளிக்ெகதிrல் அன்ேனான்இன்பத்
ேதாளான மணிக்கிைளயும் ெநருங்கேமலும்
அத்தாணி மண்டபத்து மா பன்அண்ைட
அழகியபட் டத்தரசி ெநருங்கலானாள்!
"என்விழிகள் அவ விழிையச் சந்திக்குங்கால்
என்னவிதம் நடப்ப"ெதன ேயாசிப்பாள்ெபண்;
ஒன்றுேம ேதான்றவில்ைல; நிமி ந்ேதஅன்ேனான்
ஒளிமுகத்ைதப் பா த்திடுவாள்; குனிந்துெகாள்வாள்!
சின்னவிழி ஒளிெபருகும்! இதழ்சிrக்கும்!
திருத்தமுள்ள ஆைடதைனத் திருத்திக்ெகாள்வாள்!
"இன்னவ தாம் என்அத்தான்" என்ேறஅந்த
எழிற்புனிைத யிடம்விரல்சுட் டாதுெசான்னாள்!
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ெபான்முடிேயா முகநிமி ந்து வானிலுள்ள
புதுைமெயலாம் காண்பவன்ேபால் பூங்ேகாைததன்
இன்பமுகம் தைனச்சுைவப்பான் கீ ழ்க்கண்ணாேல,
'இப்படியா' என்றுெபரு மூச்ெசறிந்ேத,
"என்ெபற்ேறா

இவள்ெபற்ேறா

உறவுந-ங்கி

இருப்பதனால் இவெளன்ைன ெவறுப்பாேளா?நான்
முன்னிருந்த உறவுதைனத் ெதாடங்கலாேமா
முடியாேதா" என்றுபல எண்ணிைநவான்.
எதி ப்பட்டா ! அவன்பா த்தான்; அவளும்பா த்தாள்;
இருமுகமும் வrவடிவு கலங்கிப்பின்ன
முதல்இருந்த நிைலக்குவர இதழ்சிலி க்க,
முல்ைலதைனக் காட்டிஉடன் மூடிமிக்க
அதிகrத்த ஒளிவந்து முகம்அளாவ
அடிமூச்சுக் குரலாேல ஒேரேநரத்தில்
அதிசயத்ைதக் காதெலாடு கலந்தபாங்கில்
"அத்தான்","பூங் ேகாைத"என்றா ! நின்றா அங்ேக.
ைவயம் சிலி த்தது.நற் புனிைதேயக,
மைலேபான்ற ந- க்குடத்ைத ஒதுங்கிச்ெசன்று
`ைகயலுத்துப் ேபாகு'ெதன்று மரத்தின்ேவ ேமல்
கடிதுைவத்தாள்; "அத்தான்ந-

மறந்த- என்று

ெமய்யாக நான்நிைனத்ேதன்" என்றாள்.அன்ேனான்
ெவடுக்ெகன்று தான்அைனத்தான். "விடாத- "என்றாள்!
ைகயிரண்டும் ெமய்யிருக, இதழ்நிலத்தில்
கனஉதட்ைட ஊன்றினான் விைதத்தான்முத்தம்!
உச்சிமுதல் உள்ளங்கால் வைரக்கும்உள்ள
உடலிரண்டின் அணுவைனத்தும் இன்பம்ஏறக்
ைகச்சரக்கால் காணெவாண்ணாப் ெபரும்பதத்தில்
கைடயுகமட் டும்ெபாருந்திக் கிடப்பெதன்று
நிச்சயித்த மறுகணத்தில் பிrயேந ந்த
நிைலநிைனத்தா ; "அத்தான்"என் றழுதாள்!அன்ேனான்,
"ைவச்ேசன்உன் ேமலுயிைரச் சுமந்துேபாவாய்!
வரும்என்றன் ேதகம்.இனிப் பிrயா"ெதன்றான்!
"ந- ெமாண்டு ெசல்லுபவ

ெநருங்குகின்றா ;

நிைனப்பாக நாைளவா" என்றுெசான்னான்.
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காrைகயாள் ேபாகலுற்றாள்; குடத்ைதத்தூக்கிக்
காலடிஒன் ெறடுத்துைவப்பாள்; திரும்பிப்பா ப்பாள்!
ஓரவிழி சிவப்பைடய அன்ேனான்ெபண்ணின்
ஒய்யார நைடயினிேல ெசாக்கிநிற்பான்!
"தூரம்"எனும் ஒருபாவி இைடயில்வந்தான்
துடித்ததவ

இருெநஞ்சும்! இதுதான்ேலாகம்!

உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
4. அவன் உள்ளம்
அன்று நடுப்பகல் உணைவ அருந்தப்
ெபான்முடி மறந்து ேபானான்! மாைலயில்
கைடேமல் இருந்தான்; கணக்கு வைரதல்
இைடயில் வந்ேதா rடம்நலம் ேபசுதல்
வணிக

ெகாண்டு வந்த முத்ைதக்

குணம் ஆராய்ந்து ெகாள்முதல் ெசய்தல்
ெபருலா பத்ெதாடு ெபறத்தகும் முத்து
வrன்அைதக் கருத்ேதாடு வாங்க முயலுதல்
ஆன இவற்ைற அடுத்தநாள் ெசய்வதாய்
ேமானத் திருந்ேதான் முடிவு ெசய்து
மந்தமாய்க் கிடந்த மாைலைய அனுப்பி
வந்தான் வடு!
வந்தான் தந்ைத!
ெதருவின் திண்ைணயிற் குந்தி
இருவரும் ேபசி யிருந்தன

இரவிேல!

"விற்று முதல்என்ன? விைலக்குவந்த முத்திேல
குற்றமில் ைலேய?ந- கணக்குக் குறித்தாயா?"
என்று வினவினான் தந்ைத. இனியமகன்,
"ஒன்றும்நான் விற்கவில்ைல; ஓ முத்தும் வாங்கவில்ைல;
அந்தி வியாபாரம் அதுஎன்ன ேமாமிகவும்
மந்தமாயிற்" ெறன்றான். மானநாய்க்கன் வருந்திக்
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"காைலயிேல ந-ேபாய்க் கைடையத்திற! நானவ்
ேவலனிடம் ெசல்கின்ேறன்" என்று விளம்பினான்.
"நான்ேபாய் வருகின்ேறன் அப்பா நைடச்சிரமம்
ஏன்தங்கட்" ெகன்றான் இனிதாகப் ெபான்முடியான்.
"இன்றுந- ெசன்றதிேல ஏமாற்றப் பட்டாய்;நான்
ெசன்றால் நலமன்ேறா" என்றுைறத்தான் சீமான்.
"தயவுெசய்து தாங்கள் தைடெசய்ய ேவண்டாம்;
ெவயிலுக்கு முன்நான்ேபாய் வடுவருேவன்"
என்றான்.
"ேவலன்முத் துக்ெகாடுக்க ேவண்டும்; அதுவன்றிச்
ேசாைலயப்பன் என்ைனவரச் ெசால்லி யிருக்கின்றான்;
ஆதலினால் நான்நாைள ேபாவ தவசியம்.நஏதும் தடுக்காேத" என்றுமுடித் தான்தந்ைத.
ஒப்பவில்ைல! மீ றி உைரக்கும் வழக்கமில்ைல!
அப்பா விடத்தில் அமுைத எதி பா த்தான்!
அச்சமயம் ேசாறுண்ண அன்ைன அைழத்திட்டாள்;
நச்சுண்ணச் ெசன்றான் நலிந்து.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
5. பண்டாரத் தூது
பகலவன் உதிப்ப தன்முன்
பண்டாரம் பூக்ெகா ண ந்தான்.
புகலுவான் அவனி டத்தில்
ெபான்முடி: "ஐயா, ந-வி
சகல க்கும் வடு
- வடாய்ப்
பூக்கட்டித் தருகின் ற- கள்
மகரவ - தியிேல உள்ள
மைறநாய்கன் வடும்
உண்ேடா?
மைறநாய்கன் ெபற்ற ெபண்ணாள்,
மயில்ேபாலும் சாயல் ெகாண்டாள்.
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நிைறமதி முகத்தாள்; கண்கள்
ந-லம்ேபால் பூத்தி ருக்கும்;
பிைறேபான்ற ெநற்றி வாய்ந்தாள்;
ேபச்ெசல்லாம் அமுதாய்ச் சாய்ப்பாள்;
அைறயுமவ் வணங்ைக ந-வி
அறிவரா?
அறிவ - ராயின்
ேசதிெயான் றுைரப்ேபன்; யா க்கும்
ெதrயாமல் அதைன அந்தக்
ேகாைதபால் ந-வி

ெசன்று

கூறிட ஒப்பு வரா?
காைதஎன் முகத்தில் சாய்ப்பீ !
ைகயினில் வராகன் பத்துப்
ேபாதுமா?" என்று ெமல்லப்
ெபான்முடி புலம்பிக் ேகட்டான்.
"உன்மாமன் மைறநாய் கன்தான்
அவன்மகள் ஒருத்தி உண்டு;
ெதன்னம் பாைல பிளந்து
சிந்திடும் சிrப்புக் காr!
இன்னும்ேகள் அைடயா ளத்ைத;
இைடவஞ்சிக் ெகாடிேபால் அச்சம்
நன்றாகத் ெதrயும்! நானும்
பூஅளிப் பதும்உண்" ெடன்றான்.
"அப்பாவும் மாம னாரும்
பூைனயும் எலியும் ஆவா ;
அப்ெபண்ணும் நானும் ெமய்யாய்
ஆவியும் உடலும் ஆேனாம்!
ெசப்ேபந்தி அவள் துைறக்குச்
ெசல்லுங்கால் ெசன்று காண
ஒப்பிேனன்! கைடக்குப் ேபாக
உத்திர விட்டா

தந்ைத.

இைமேநாக என்ைன ேநாக்கி
இருப்பாள்கண் திருப்ப மாட்டாள்;
சுைமக்குடம் தூக்கி அந்தச்
சு க்ெகாடி காத்தி ருந்தால்
'நமக்ெகன்ன என்றி ருத்தல்
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ஞாயமா?' ந-வி

ெசன்ேற

அைமவில்என் அசந்த ப் பத்ைத
அவளிடம் நன்றாய்ச் ெசால்லி
சந்திக்க ேவறு ேநரம்
தயவுெசய் துைரக்கக் ேகட்டு
வந்திட்டால் ேபாதும் என்ைனக்
கைடயிேல வந்து பாரும்.
சிந்ைதயில் ெதrவாள்; ைகயால்
த-ண்டுங்கால் உருவம் மாறி
அந்தரம் மைறவாள்; கூவி
அழும்ேபாதும் அைதேய ெசய்வாள்.
ைவயத்தில் ஆண்டு நூறு
வாழநான் எண்ணி னாலும்
ைதயைல இராத்தி rக்குள்
சந்திக்க வில்ைல யானால்,
ெமய்ெயங்ேக? உயி தா ெனங்ேக?
ெவடுக்ெகன்று பிrந்து ேபாகும்.
`உய்யவா? ஒழிய வா?'என்
றுசாவிேய வருவ - " என்றான்.
பண்டாரம் ஒப்பிச் ெசன்றான்.
ெபான்முடி பrவாய்ப் பின்னும்
கண்டபூங் ேகாைத ெயன்னும்
கவிைதேய நிைனப்பாய், அன்னாள்
தண்ைடக்கால் நைட நிைனத்துத்
தான்அது ேபால் நடந்தும்,
ஒண்ெடாடி சிrப்ைப எண்ணி
உதடுபூத் தும்கி டப்பான்.
வலியஅங் கைணத்த ெதண்ணி
மகிழ்வான்! அப்ேபாது கீ ழ்ப்பால்
ஒலிகடல் ந-லப் ெபட்டி
உைடத்ெதழுந் தது கதி தான்!
பலபல என விடிந்த
படியினால் வழக்க மாகப்
புலம்ேநாக்கிப் பசுக்கள் ேபாகப்
ெபான்முடி கைடக்குப் ேபானான்.
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உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
6. நள்ளிருளில் கிள்ைள வட்டிற்கு!
ந-லம் கைரத்த நிைறகுடத்தின் உட்புறம்ேபால்
ஞாலம் கறுப்பாக்கும் நள்ளிருளில் - ேசாைலஉதி
பூெவன்ன மக்கள் துயில்கிடக்கும் ேபாதில்இரு
சீவன்கள் மட்டும் திறந்தவிழி - ஆவலினால்
மூடா திருந்தனவாம். முன்னைறயில் ெபான்முடியான்
ஆடா ெதழுந்தான் அவள்நிைனப்பால் - ஓைடக்குள்
காலால் வழிதடவும் கஷ்டம்ேபால், தன்உண வால்
ஏலா இருளில் வழிதடவி - ேமல்ஏகி
வட்டுத்
ெதருக்கதைவ ெமல்லத் திறந்திருண்ட
காட்டில்இரு கண்ணில்லான் ேபாதல்ேபால் - ேபட்ைட
அகன்றுேபாய் அன்னவளின் வட்டினது
ேதாட்டம்
புகும்வாசல் என்று புகுந்தான் - புகும்தருணம்
வைணயிேலா
-

தந்தி ெமதுவாய் அதி ந்ததுேபால்

ஆணழகன் என்ெறண்ணி "அத்தான்" என்றாள் நங்ைக!
ஓங்கார மாய்த்தடவி அன்பின் உய ெபாருைளத்
தாங்கா மகிச்சியுடன் தான்பிடித்துப் - பூங்ெகாடிைய
மாேரா டைணத்து மணற்கிழங்காய்க் கன்னத்தில்
ேவேராடு முத்தம் பறித்தான்!அந் - ேநரத்தில்
பின்வந்து ேச த்துப் பிடித்தான் மைறநாய்கன்
ெபான்முடிைய மங்ைக புலன்துடிக்க - அன்பில்லா
ஆட்கள் சில வந்தா . புன்ைன அடிமரத்தில்
ேபாட்டிறுக்கக் கட்டினா

ெபான்முடிைய - ந-ட்டு

மிலாெரடுத்து வசும்
மைறநாய்கன் காலில்
நிலாமுகத்ைத ஒற்றி நிமி ந்து - கலாபமயில்
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"அப்பா அடிக்காத- " என்றழுதாள். அவ்வமுதம்
ஒப்பாைளத் தள்ளி உைதக்கலுற்றான். - அப்ேபாது
வந்துநின்ற தாயான வஞ்சி வடிெவன்பாள்
சுந்தrையத் தூக்கிப் புறம்ேபானாள் - சுந்தrேயா
அன்ைனயின் ைகவிலக்கி ஆணழகிடம் ேச ந்ேத
"என்ைன அடியுங்கள்" என்றுைரத்துச் - சின்னவிழி
முத்தாரம் பாய்ச்ச உதட்டின் முைனநடுங்க
வித்தார ேலாகம் விலவிலக்க - அத்தானின்
ெபான்னுடம்பில் தன்னுடம்ைபப் ேபா த்த படியிருந்தாள்.
பின்னுமவன் ேகாபம் ெபrதாகி - அன்னா
இருவைரயும் இன்னற் படுத்திப் பிrத்ேத
ஒருவைனக் கட்டவிழ்த் ேதாட்டித் - திருவைனய
ெசல்விதைன வட்டிற்
ெசலுத்தி மைறநாய்கன்
இல்லத்துட் ெசன்றான். இவன்ெசயைல - வல்லிருளும்
கண்டு சிrத்ததுேபால் காைல அரும்பிற்று.
"வண்டு விழிந-

வடித்தாேள! - அண்ைடயில்என்

துன்பந் தடுக்கத் துடித்தாேள! ஐயேகா!
இன்ப உடலில்அடி ேயற்றாேள! - அன்புள்ள
காதலிக் கின்னும்என்ன கஷ்டம் விைளப்பாேரா?
மாது புவிெவறுத்து மாய்வாேளா - த-ெதல்லாம்
என்னால் விைளந்ததனால் என்ைனப் பழிப்பாேளா?"
என்றுதன் துன்பத்ைத எண்ணாமல் - அன்னாள்
நலெமான்ேற ெபான்முடியான் நாடி நடந்தான்
உலராத காயங்க ேளாடு.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
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7. பண்டாரத்ைதக் கண்டாள் தத்ைத
பண்டாரம் இரண்டு நாளாய்ப்
பூங்ேகாைத தன்ைனப் பா க்கத்
திண்டாடிப் ேபானான். அந்தச்
ெசல்வியும் அவ்வா ேறயாம்!
வண்டான விழியால் அன்னாள்
சன்னலின் வழியாய்ப் பா த்துக்
ெகாண்டிருந் தாள்.பண் டாரம்
குறட்டினிற் ேபாதல் பா த்தாள்.
இருமினாள் திரும்பிப் பா த்தான்.
ெதருச்சன்னல் உள்ளி ருந்ேத
ஒருெசந்தா மைர இதழ்தான்
ெதன்றலால் உதறல் ேபால
வருகஎன் றைழத்த ைகைய
மங்ைகைக என்ற றிந்தான்.
"ெபாருைளந-

ெகாள்க இந்தத்

திருமுகம் புனித க்" ெகன்ேற
பக ந்தனள்; ேபாவ - ேபாவ எனச்ெசால்லிப் பறந்தாள். அன்ேனான்
மிகுந்தசந் ேதாஷத் ேதாடு
"ெமல்லிேய என்ன ேசதி?
புகலுவாய்" என்று ேகட்டான்.
"புகலுவ ெதான்று மில்ைல
அகன்றுேபா வ - ; எனக்ேக
பாதுகாப் பதிகம்" என்றாள்.
"சrசr ஒன்ேற ஒன்று
தாய்தந்ைத மா உன் மீ து
பrவுடன் இருக்கின் றாரா?
பைகெயன்ேற நிைனக்கின் றாரா?
ெதrயச்ெசால்" என்றான். அன்னாள்
"சீக்கிரம் ேபாவ - " என்றாள்.
"வரும்படி ெசால்ல வாஉன்
மச்சாைன" என்று ேகட்டான்.
"விவரமாய் எழுதி யுள்ேளன்
விைரவினிற் ேபாவ - " என்றாள்.
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"அவரங்ேக இல்லா விட்டால்
ஆrடம் ெகாடுப்ப" ெதன்றான்.
"தவறாமல் அவைரத் ேதடித்
தருவதுன் கடைம" என்றாள்.
"கவைலேய உனக்கு ேவண்டாம்
நான்உைனக் காப்ேபன். ேமலும்...
என்றின்னும் ெதாட ந்தான். மங்ைக
"என்அன்ைன வருவாள் ஐயா
முன்ன ந-

ேபாதல் ேவண்டும்"

என்றுதன் முகம் சுருக்கிப்
பின்புறம் திரும்பிப் பா த்துப்
ேபைதயும் நடுங்க லுற்றாள்.
"கன்னத்தில் என்ன" என்றான்.
"காயம்" என்றுைரத்தாள் மங்ைக.
"தக்கேதா

மருந்துண்" ெடன்றான்.

"சrசr ேபாவ - " என்றாள்.
அக்கணம் திரும்பி னாள்;பின்
விரல்ெநாடித் தவைளக் கூவிப்
"பக்குவ மாய்ந டக்க
ேவண்டும்ந-" என்றான். பாைவ
திக்ெகன்று த-ப்பி டித்த
முகங்காட்டச் ெசன்ெறா ழிந்தான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
8. அவள் எழுதிய திருமுகம்
ெபான்முடி கைடயிற் குந்திப்
புறத்ெதாழில் ஒன்று மின்றித்
தன்மனத் துட்பு றத்தில்
தகதக எனஒ ளிக்கும்
மின்னலின் ெகாடிநி க த்த
விசித்திரப் பூங்ேகா ைதபால்
ஒன்றுபட் டிருந்தான் கண்ணில்
ஒளியுண்டு; பா ைவ யில்ைல.
கணக்க கள் அங்ேகா

பக்கம்

கைட ேவைல பா த்திருந்தா .
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பணம்ெபற்ற சந்ேதா ஷத்தால்
பண்டாரம் விைரந்து வந்ேத
மணிக்ெகாடி இைடயாள் தந்த
திருமுகம் தந்தான். வாங்கித்
தணலிேல நின்றி ருப்ேபா
தண்ணrல்
தாவு தல்ேபால்
எழுத்திைன விழிகள் தாவ
இதயத்தால் வாசிக் கின்றான்.
"பழத்ேதாட்டம் அங்ேக; த-ராப்
பசிகாr இவ்வி டத்தில்!
அழத்துக்கம் வரும் டிக்ேக
புன்ைனயில் உம்ைமக் கட்டிப்
புழுதுடி துடிப்ப ைதப்ேபால்
துடித்திடப் புைடத்தா

அந்ேதா!

புன்ைனையப் பா க்குந் ேதாறும்
புலெனலாம் துடிக்க லாேனன்;
அன்ைனைய, வட்டி
லுள்ள
ஆட்கைள, அைழத்துத் தந்ைத
என்ைனேய காவல் காக்க
ஏற்பாடு ெசய்து விட்டா .
என்அைற ெதருப்பக் கத்தில்
இருப்பது; நாேனா

ைகதி!

அத்தான்!என் ஆவி உங்கள்
அைடக்கலம்! ந- ம றந்தால்
ெசத்ேதன்! இ௬துண்ைம. இந்தச்
ெசகத்தினில் உம்ைம அல்லால்
சத்தான ெபாருைளக் காேணன்!
சாத்திரம் கூறு கின்ற
பத்தான திைச பரந்த
பரம்ெபாருள் உய ெவன் கின்றா .
அப்ெபாருள் உயி க் குலத்தின்
ேபrன்பம் ஆவ ெதன்று
ெசப்புவா

ெபrயா

யாரும்

தினந்ேதாறும் ேகட்கின் ேறாேம.
அப்ெபr ேயா க ெளல்லாம்
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- ெவட்கமாய் இருக்கு தத்தான் ைகப்பிடித் தைணக்கும் முத்தம்
ஒன்ேறனும் காணா

ேபாலும்!

கனெவான்று கண்ேடன் இன்று
காமாட்சி ேகாயி லுக்குள்
எனதன்ைன, தந்ைத, நான்இம்
மூவரும் எல்லா ேராடும்
`ெதாணெதாண' என்று பாடித்
துதிெசய்து நிற்கும் ேபாதில்
எனதுபின் புறத்தில் ந-ங்கள்
இருந்த- கள் என்ன விந்ைத!
காய்ச்சிய இரும்பா யிற்றுக்
காதலால் எனது ேதகம்!
பாய்ச்சலாய்ப் பாயும் உம்ேமல்
தந்ைதயா

பா க்கும் பா ைவ!

கூச்சலும் கிளம்ப, ேமன்ேமல்
கும்பலும் சாய்ந்த தாேல
ஓச்சாமல் உம்ேதாள் என்ேமல்
உராய்ந்தது; சிலி த்துப் ேபாேனன்!
பா த்த-ரா நமது தூதாம்
பண்டாரம் முக அைமப்ைப;
ேபா த்துள்ள துணிையக் ெகாண்டு
முக்காடு ேபாட்டு ேமேல
ஓ துண்டால் கட்டி மா பில்
சிவலிங்கம் ஊச லாட
ேநrனில் விடியு முன்ன
ெநடுங்ைகயில் குடைல ெதாங்க
வருகின்றா ; முகத்தில் தாடி
வாய்ப்பிைனக் கவனித் த-ரா?
பrவுடன் ந-ரும் அந்தப்
பண்டார ேவஷம் ேபாடக்
கருதுவ - ராஎன் அத்தான்?
கண்ெணதி

உம்ைமக் காணும்

தருணத்ைதக் ேகாr என்றன்
சன்னலில் இருக்கவா நான்?
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அன்ைனயும் தந்ைத யாரும்
அைறயினில் நம்ைமப் பற்றி
இன்னமும் கட்சி ேபசி
இருக்கின்றா ; உம்ைம அன்று
புன்ைனயில் கட்டிச் ெசய்த
புண்ணிய காr யத்ைத
உன்னத ெமன்று ேபசி
உவக்கின்றா

ெவட்க மின்றி.

குளி புனல் ஓைடேய, நான்
ெகாதிக்கின்ேறன் இவ்வி டத்தில்.
ெவௗ◌ியினில் வருவ தில்ைல;
வட்டினில்
கூட்டுக் குள்ேள
கிளிெயனப் ேபாட்ட ைடத்தா
ெகடுநிைனப் புைடய ெபற்ேறா .
எளியவள் வணக்கம் ஏற்பீ .
இப்படிக் குப்பூங் ேகாைத."
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
9. நுணுக்கமறியாச் சணப்பன்
ெபான்முடி படித்த பின்ன
புன்சிrப் ேபாடு ெசால்வான்:
"இன்ைறக்ேக இப்ேபா ேதஓ
ெபாய்த்தாடி எனக்கு ேவண்டும்;
அன்னத ேனாடு மீ ைச
அசல்உமக் குள்ள ைதப்ேபால்
முன்ேனந-

ெகாண்டு வாரும்

முடிவுெசால் ேவன்பின்" என்றான்.
கணக்க கள் அவன் சமீ பம்
ைககட்டி ஏேதா ேகட்க
வணக்கமாய் நின்றி ருந்தா ;
வணிக ேசய் கணக்க க் கஞ்சிச்
சணப்பன்பண் டாரத் தின்பால்
சங்கதி ேபச வில்ைல.
நுணுக்கத்ைத அறியா ஆண்டி
ெபான்முடி தன்ைன ேநாக்கி,
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"அவள்ஒரு ெவள்ைள நூல்ேபால்
ஆய்விட்டாள்" என்று ெசான்னான்.
"அவுஷதம் ெகாடுக்க ேவண்டும்
அடக்" ெகன்றான் ெசம்மல்! பின்னும்
"கவைலதான் அவள்ேநாய்" என்று
பண்டாரம் கட்ட விழ்த்தான்.
"கவடில்ைல உன்தாய்க்" ெகன்று
கவசம்ெசய் ததைன மூடிக்
"கணக்கேர ஏன்நிற் கின்ற- ?
பின்வந்து காண்பீ " என்றான்.
கணக்கரும் ேபாக லானா ;
கண்டஅப் பண்டா ரந்தான்
"அணங்குக்கும் உனக்கும் வந்த
தவருக்குந் தாேன" என்றான்.
"குணமிலா ஊ க் கைதகள்
கூறாத- " என்று ெசம்மல்
பண்டாரந் தைனப் பிடித்துப்
பரபர என இழுத்துக்
ெகாண்ேடேபாய்த் ெதருவில் விட்டுக்
"குறிப்பறி யாமல் ந-வி
குண்டானிற் கவிழ்ந்த ந- ேபால்
ெகாட்டாத- " என்றான். மீ ண்டும்
பண்டாரம், கணக்க

தம்ைமப்

பா ப்பதாய் உள்ேள ெசல்ல
ெபான்முடி "யாைரப் பா க்கப்
ேபாகின்ற- ?" என்று ேகட்டான்.
"ெபான்முடி உனக்கும் அந்தப்
பூங்ேகாைத தனக்கும் ெமய்யாய்
ஒன்றும்சம் பந்த மில்ைல
என்றுேபாய் உைரக்க எண்ணம்"
என்று பண்டாரம் ெசான்னான்.
ெபான்முடி இைட மறித்ேத
பண்டாரம் அறியத் தக்க
பக்குவம் ெவகுவாய்க் கூறிக்
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கண்டிடப் பூங்ேகா ைதபால்
காைலயில் ேபாக எண்ணங்
ெகாண்டிருப் பைதயுங் கூறிப்
பிறrடம் கூறி விட்டால்
உண்டாகும் த-ைம கூறி
உண த்தினான் ேபானான் ஆண்டி.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
10. விடியுமுன் துடியிைட
`ேசவலுக்கும் இன்னுெமன்ன தூக்கம்? இந்தத்
ெதருவா க்கும் ெபாழுது விடிந்திட்ட ேசதி
ேதைவஇல்ைல ேபாலும்!இைத நான்என் தாய்க்குச்
ெசப்புவதும் சrயில்ைல. என்ன கஷ்டம்!
பூவுலகப் ெபண்டிெரல்லாம் இக்கா லத்தில்
புதுத்தினுசாய்ப் ேபாய்விட்டா ! இெதல்லாம் என்ன?
ஆவலில்ைல இல்லறத்தில்! விடியும் பின்னால்;
அதற்குமுன்ேன எழுந்திருந்தால் என்ன குற்றம்?
விடியுமுன்ேன எழுந்திருத்தல் சட்ட மானால்
வதியில்நான்
இந்ேநரம், பண்டா ரம்ேபால்
வடிெவடுத்து வரச்ெசான்ன கண்ணா ள தாம்
வருகின்றா ராெவன்று பா ப்ேப னன்ேறா?
துடிதுடித்துப் ேபாகின்ேறன்; இரவி ெலல்லாம்
தூங்காமல் இருக்கின்ேறன். இவற்ைற ெயல்லாம்
ஒடிபட்ட சுள்ளிகளா அறியும்?' என்ேற
உலகத்ைத நிந்தித்தாள் பூங்ேகா ைததான்.
தைலக்ேகாழி கூவிற்று. முதலில் அந்தத்
ைதயல்தான் அைதக்ேகட்டாள்; எழுந்திருந்தாள்.
கைலக்காத சாத்துபடிச் சிைலையப் ேபாேல
ைகேயாடு ெசம்பில்ந-

ஏந்தி ஓடி

விலக்கினாள் தாழ்தன்ைன; வாசல் தன்ைன
விளக்கினாள் ந- ெதழித்து. வதி
- ேநாக்கக்
குைலத்தெதாரு நாய்அங்ேக! சrதான் அந்தக்
ெகாக்குெவள்ைள ேமல்ேவட்டிப் பண்டா ரந்தான்
என்றுமனம் பூrத்தாள். திருவி ழாேவ
எைனமகிழ்ச்சி ெசய்யந- வாவா என்று
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தன்முகத்ைதத் திருப்பாமால் பா த்தி ருந்தாள்
சணப்பனா? குணக்குன்றா? வருவ ெதன்று
தன்உண ைவத் தான்ேகட்டாள்! ஆளன் வந்தான்.
தகதெகனக் குதித்தாடும் தனது காைலச்
ெசான்னபடி ேகள்என்றாள். பூrப் ெபல்லாம்
துடுக்கடங்கச் ெசய்துவிட்டாள். "அத்தான்" என்றாள்.
"ஆம்"என்றான். நைடவட்ைட
அைடந்தா ; அன்ைன
அப்ேபாது பால்கறக்கத் ெதாடங்கு கின்றாள்.
தாமைரேபாய்ச் சந்தனத்தில் புைதந்த ைதப்ேபால்
தமிழ்ச்சுவிக் கன்னத்தில் இதழ் உண ைவ
ேநமமுறச் ெசலுத்திநறுங் கவிச்சு ைவகள்
ெநடுமூச்சுக் ெகாண்டமட்டும் உrஞ்சி நின்று
மாமியவள் பால்கறந்து முடிக்க, இங்கு
மருமகனும் இச்ெசன்று முடித்தான் முத்தம்.
பூமுடித்த ெபாட்டணத்ைத ைவத்துச் ெசன்றான்.
பூங்ேகாைத குழல்முடித்துப் புகுந்தாள் உள்ேள!
"ந-முடித்த ேவைலெயன்ன?" என்றாள் அன்ைன.
"ெநடுங்கயிற்ைறத் தைலமுடித்துத் தண்ண -

ெமாண்ேடன்;

ஆமுடித்த முடியவிழ்த்துப் பால்கறந்த- ;
அைதமுடித்த-

ந- ெதௗ◌ித்து முடித்ேதன். இன்னும்

ஈமுடித்த ேதன்கூட்ைட வடித்தல் ேபாேல
எைனவருத்தா த- !" என்றாள் அைறக்குள் ெசன்றாள்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
11. அைறயிலிருந்து அம்பலத்தில்
"ஒருநாள் இரவில் உம்எச மானின்
அருைமப் பிள்ைள ஐேயா பாவம்
பட்ட பாடு பருத்திப் பஞ்சுதான்
பட்டி ருக்குமா? பட்டிருக் காேத!"
என்று கூறினான் இrசன் என்பவன்.
"என்ன" என்றான் ெபான்னன் என்பவன்.
இrசன் என்பவன் ெசால்லு கின்றான்:
"பrசம் ேபாட்டுப் பந்தலில் மணந்த
மாப்பிைள ெபான்முடி! மணப்ெபண் பூங்ேகாைத1
சாப்பாடு சைமத்துச் சாப்பிடு வதுேபால்
புன்ைன அடியில் பூrப்பு முத்தம்
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தின்றுெகாண் டிருந்தா ! திடீெரன் ெறசமான்
பிடித்துக் கட்டினா
அடித்தா

பிள்ைளயாண் டாைன!

மிலாரால்; அைழத்தா

என்ைன

அவிழ்த்து விட்டபின் அவதிேயா ேடாடினான்!"
என்றது ேகட்ட ெபான்னன் உடேன
ெசான்னைத ெயல்லாம் ேதாளில் முடிந்து
மான நாய்கன் தன்னிடம்
ேபானான் விைரவில் புகல்வ தற்ேக!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
12. ெபற்ேறா

ெபருந்துய

விளக்குைவத்து நாழிைகஒன் றாயிற்று மீ ைச
வைளத்துேம ேலற்றிஅந்த மானநாய்கன் வந்தான்.
"அன்னம்"என்று கூவினான் அன்ேனான் மைனவிதைன
"என்ன"என்று ேகட்ேட எதிrல்வந்து நின்றிருந்தாள்.
"ைபயன் ெவறிபிடித்த பாங்காய் இருக்கின்றான்!
ெசய்வதின்ன ெதன்று ெதrயவில்ைல. ெபட்டியண்ைட
உட்கா ந்தால் உட்கா ந்த வண்ணமாம். ஓைலதைனத்
ெதாட்டுக் கணக்ெகழுதித் ேதாதாய் விைலேபசி
வாரம் இரண்டா யினவாம் இதுஎன்ன
ேகாரம்!" எனக்கூறிக் குந்தினான் பீடத்தில்!
அச்சமயம் ெபான்னன் அருகில்வந்து நின்றுேம
அச்ச மயமாக "ஐயா" எனக்கூவிப்
ெபான்முடியான் பூங்ேகாைத வட்டுக்குப்
ேபானைதயும்,
புன்ைன மரத்தடியில் கட்டிப் புைடத்தைதயும்,
ெசால்லி முடித்திட்டான். அன்னம் துடித்தழுதாள்.
"நல்லதுந- ேபாெபான்னா" என்று நவின்றுபின்
மான நாய்கன்தான் மனத்துயரம் தாங்காமல்
"தான தருமங்கள் நான்ெசய்து ெபற்றபிள்ைள
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ஏன்என் றதட்டாமல் இதுவைரக் கும்சிறந்த
வானமுதம் ேபால வள த்த அருைமமகன்
ெவள்ைள உடுத்தி ெவௗ◌ியிெலாரு வன்ெசன்றால்
ெகாள்ளிக்கண் பாய்ச்சும் ெகாடிய உலகத்தில்
வட்டில்
அரசநலம் ேவண்டுமட்டும் ெகாள்ளப்பா
நாட்டில் நடக்ைகயிேல நட்ட தைலேயாடு
ெசல்லப்பா என்று சிறக்க வள த்தபிள்ைள
ெகால்ைலப் புறத்தில் ெகாடுைமபல பட்டானா!"
என்று பலவாறு ெசால்லி இருக்ைகயிேல,
நின்ெறrயும் ெசந்த-யில் ெநய்க்குடமும் சாய்ந்ததுேபால்
பண்டாரம் வந்து பழிப்பதுேபால் பல்லிளிக்கக்
கண்டஅந் நாய்கன் கடிந்த ெமாழியாக
"நில்லாேத ேபா!"என்றான். "என்னால் நிகழ்ந்ததில்ைல.
ெசால்ெலன்று தங்கள்பிள்ைள ெசான்னபடி ேபாய்ச்ெசான்ேனன்.
பூங்ேகாைத ஓைலதந்து ேபாய்க்ெகாடு என்றாள்; அதைன
வாங்கிவந்து பிள்ைள வசம்ேச த்ேதன். ேவெறன்ன?"
என்றுைரத்தான் பண்டாரம். ேகட்டான் இைதநாய்கன்.
"ெசன்றதற்குக் கூலிஎன்ன ேச ந்த துனக்"ெகன்றான்.
"பத்து வராகன் பணம்ெகாடுத்த தாகவும்
முத்துச் சரத்ைதஅவள் மூடித்தந் தாள்எனவும்
எந்த மைடயன் இயம்பினான் உங்களிடம்?
அந்தப் பயைல அைழயுங்கள் என்னிடத்தில்!
தாடிஒன்று ேகட்டான். எனக்ெகன்ன? தந்ததுண்டு.
மூடிமுக் காடிட்டு மூஞ்சியிேல தாடிஒட்டி
நான்ேபாதல் ேபால நடந்தான் அவளிடத்தில்.
மான்வந்தாற் ேபால்வந்து வாய்முத்தம் தந்துவிட்டுப்
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ேபாய்விட்டாள் வட்டுக்குள்
பூங்ேகாைத; ெமய்க்காதல்
ஆய்விட்டாள் ெபான்முடிேமல்! அப்பட்டம், ெபாய்யல்ல!"
என்று பண்டாரம் இயம்பேவ நாய்கனவன்
"நன்று ெதrந்துெகாண்ேடன். நான்ெசால்வ ைதக்ேகட்பாய்
என்ைனந- கண்டதாய் என்மகன்பால் ெசால்லாேத;
அன்னவைன நாேனா அயலூருக் குப்ேபாகச்
ெசால்ல நிைனக்கின்ேறன்; அன்னவன்பால் ெசால்லாேத
ெசல்லுவாய்" என்றுைரத்தான். பண்டாரம் ெசன்றுவிட்டான்.
பண்டாரம் ேபானவுடன் நாய்கன் பைதபைதத்துப்
ெபண்டாட்டி தன்ைனப் ெபrதும் துயரமுடன்
"அன்னம் இைதக்ேகள்! அவைன வடேதசம்
ெசன்றுமுத்து விற்றுவரச் ெசப்ப நிைனக்கின்ேறன்.
நாைளக்கு முத்து வணிக கள் நாற்பதுேப
ேதாளில் சுமந்தும் ெபாதிமாடு தூக்கைவத்தும்
முத்துவிற்கப் ேபாகின்றா . நம்ெபான் முடிையயும்
ஒத்தனுப்பி விட்டால் குைறகள் ஒழிந்துவிடும்;
ெகாஞ்சநாள் ெசன்றால் மறப்பான் குளறுபடி
ெநஞ்சில் அவள்மயக்கம் ந-ங்கும்!" எனச்ெசான்னான்.
அன்னம் துயrல் அழுந்திக் கைரேயறிச்
ெசான்னது நன்ெறன்றாள் துணிந்து.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
13. இல்ைலெயன்பான் ெதால்ைல
ெபான்முடி கைடயி னின்று
வட்டுக்குப்
ேபாகும் ேபாது
தன்ெனதி ப் பண்டா ரத்ைதப்
பா த்தனன்; "தனியாய் எங்ேக
ெசன்றனி " என்று ேகட்டான்.
பண்டாரம் ெசப்பு கின்றான்:
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"உன்தந்ைத யாரும் நானும்
ஒன்றுேம ேபச வில்ைல.
அவளுக்கும் உனக்கு முள்ள
அந்தரங் கத்ைத ேயனும்,
அவன்உன்ைன மரத்தில் கட்டி
அடித்தைத ேயனும், காதற்
கவைலயால் கைடைய ந-தான்
கவனியா ைமைய ேயனும்
அவ ேகள்விப் படேவ இல்ைல,
அதற்கவ

அழவு மில்ைல.

நாைளக்ேக அயலூ க் குன்ைன
அனுப்பிடும் நாட்ட மில்ைல;
ேகளப்பா தாடிச் ேசதி
ேகட்கவும் இல்ைல" என்றான்.
ஆளனாம் ெபான்மு டிக்ேகா
சந்ேதகம் அதிக rக்கக்
ேகாளனாம் பண்டா ரத்தின்
ெகாடுைமைய ெவறுத்துச் ெசன்றான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
14. எதி பாராப் பிrவு
ெபாதிசுமந்து மாடுகளும் முன்ேன ேபாகப்
ேபாகின்றா

வடேதசம் வணிக

பல்ேலா .

அதிசயிக்கும் திருமுகத்தான், பூங்ேகா ைதபால்
ஆவிைவத்ேதான், ெபான்முடியான் அவ க ேளாடு
குதிகாைலத் தூக்கிைவக்கத் துடித்துக் காதல்
ெகாப்பளிக்கும் மனத்ேதாடு ெசல்ல லுற்றான்.
மதிமுகத்தாள் வடிருக்கும்
மகர வதி
வந்துநுைழந் ததுமுத்து வணிக

கூட்டம்.

வடநாடு ெசல்கின்ற வணிக க் ெகல்லாம்
மங்ைகயரும் ஆடவரும் வதி
- ேதாறும்
"இடெரான்றும் ேநராமல் திரும்ப ேவண்டும்"
என்றுைரத்து வாழ்த்த லுற்றா ! மாடிமீ து
சுடெரான்று ேதான்றிற்று. ெபான்மு டிக்ேகா
துய ஒன்று ேதான்றிற்று. கண்ண -
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அட கின்ற பூங்ெகாடிைய விழிக் குறிப்பால்
"அன்ேபந- விைடெகாடுப்பாய்" என்று ேகட்டான்.
எதி பா த்த தில்ைலயவள் வடநா ெடன்னும்
எமேலாகத் துக்கன்பன் ெசல்வா ெனன்ேற!
அதி ந்ததவள் உள்ளந்தான் பயணஞ் ெசல்லும்
அணிமுத்து வணிகெராடு கண்ட ேபாது
விதி விதி த்த மல ேமனி விய த்துப் ேபாக
ெவம்பினாள்; ெவடித்துவிடும் இதயந் தன்ைனப்
புதுமல க்ைக யால்அழுத்தித் தைலயில் ேமாதிப்
புண்ணுளத்தின் ெசந்ந-ைரக் கண்ணாற் ெபய்தாள்.
விைடேகட்கும் ெபான்முடிக்குத் திடுக்கிட் டஞ்சும்
விழிதானா? விழிெயாழுகும் ந- தா னா?பின்
இைடஅதிரும் அதி ச்சியா? மனெந ருப்பா?
எதுவிைட?ெபான் முடிமீ ண்டும் மீ ண்டும் மீ ண்டும்
கைடவிழியால் மாடியிேல கனிந் திருக்கும்
கனிதன்ைனப் பா த்துப்பா த் தகன்றான். பாைவ
உைடந்துவிழு வாள்அழுவாள், அழுவாள் கூவி!
"உயிேரந-

பிrந்த-ரா" என்று ேசா வாள்!

உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
15. அழுதிடுவாள் முழுமதியாள்
"இங்ேகதான் இருக்கின்றா
இப்பூேத வந்திடுவா

ஆத லாேல

என்று கூறி

ெவங்காதல் பட்டழியும் என்உ யி க்கு
விநாடிெதாறும் உைரத்துைரத்துக் காத்து வந்ேதன்.
இங்கில்ைல; அடுத்தஊ

தனிலு மில்ைல;

இருமூன்று மாதவழித் தூர முள்ள
ெசங்கதிரும் கதிமாறிக் கிடக்கும் டில்லி
ெசன்றுவிட்டா ; என்உயி தான் நிைலப்ப துண்ேடா?
ெசழுங்கிைளயில் பழம்பூப்ேபால், புதrல் குந்தும்
சிட்டுப்ேபால், ெதன்ைனயிேல ஊச லாடி
எழுந்ேதாடும் கிள்ைளேபால் எனது டம்பில்
இனியஉயி

ஒருகணத்தில் பிrதல் உண்ைம!

வழிந்ேதாடி வடக்கினிேல பாயும் இன்ப
வடிவழகின் அடிெதாட வ ெதன்ற எண்ணக்
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ெகாழுந்ேதாடி எனதுயிைர நிைலக்கச் ெசய்க
ேகாமாேன பிrந்த-ரா?" எனத் துடித்தாள்.
தாய்வயிற்றி னின்றுவந்த மானின் கன்று
தள்ளாடும்; விழும்எழும்பின் னிற்கும்; சாயும்.
தூய்வனசப் பூங்ேகாைத அவ்வா றானாள்.
ேதாளசந்து தாளசந்து மாடி விட்டுப்
பாய்விrந்து கிடக்குந்தன் அைறக்கு வந்து
படுத்திருந்தாள். அவெளதிrல் கூடந் தன்னில்
நாய்கிடந்து குைலப்பதுேபால் கழுைதக் கூட்டம்
நாவறளக் கத்துதல்ேபால் ேபச லுற்றா .
வடநாடு ெசல்கின்றான் அந்தப் ைபயன்
உருப்படான்! வயெதன்ன! நடத்ைத ேமாசம்!
நடப்பானா? தூரத்ைதச் சமாளிப் பானா?
நான்நிைனக்க வில்ைலஎன்று மகிழ்ச்சி ெகாண்டு
திடமுடேன வஞ்சிவடி வுைரத்து நின்றாள்.
சிrப்ேபாடும் சினத்ேதாடும், "இதைனக் ேகளாய்
வடக்ெகன்றால் சாக்காெடன் ேறதான் அ த்தம்!
மாளட்டும்!" என்றுைரத்தான் மைறநாய் கன்தான்.
ெவள்ள -யம் காய்ச்சிப்பூங் ேகாைத காதில்
ெவடுக்ெகனேவ ஊற்றியதால் அந்த மங்ைக
கள்ள -யும் பாைளேபால் கண்ண -

விட்டுக்

கடல்ந-rல் சுறாப்ேபாலப் படுக்ைக தன்னில்
துள்ளிஉடல் துவள்வதன்றித் தந்ைத தாயா
துடுக்குெமாழி அடக்குதற்கு வாய்தா னுண்டா?
தள்ளஒண்ணா முடிெவான்று கண்டாள் அங்குத்
தனியகன்ற காதலன்பால் ெசல்வ ெதன்ேற.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
16. எந்நாேளா!
பாராது ெசன்ற பகல்இரவு நாழிைகயின்
ஈராயிரத்தி ெலான்றும் இல்ைல எனும்படிக்குத்
தூங்கா திருக்கின்ேறன் ெதாண்ணூறு நாள்கடந்ேதன்.
தூங்குதல் எந்நாள்? துைணவைரக் காண்பெதந்நாள்?
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கண்டவுடன்வாr அைணத்துக்கண் ணாட்டி ெயன்று
புண்பட்ட ெநஞ்ைசப் புதுக்குவா

அப்ெபருமான்

அன்பு நிைலயம் அைடயும்நாள் எந்நாேளா?
என்புருகிப் ேபாகின்ேறன் ஈேடற்றம் எந்நாேளா?
கண்ணிற் கருவிழியும் கட்டவிழும் ெசவ்வுதடும்
விண்ெணாளிேபால் வசும்
சிrப்பு விருந்துண்டு
ேதாளின் மணிக்கிைளையச் சுற்றும் ெகாடியாகி
ஆளன் திருவருளுக் காளாதல் எந்நாேளா?
என்ன ெசயக்கடேவன் என்னருைமக் காதலைர
இன்ேனநான் அள்ளி எடுத்துச் சுைவப்பதற்ேக?
ஊrன் வணிக

உடன்ேபாகக் காத்திருந்ேதன்

யாரும் புறப்படேவ இல்ைல இதுஎன்ன?"
என்று பலவா றழுதாள்.பின் அவ்விரவில்
ெசன்றுதன் ேதாட்டத்திற் ேச ந்தாள்.அப் புன்ைனதைனக்
ேகாைதகண்டாள் தன்னுட் குைலயதி ந்தாள்; தாங்காத
வாைதகண்டாள். ஓடி மரத்ைதத் தழுவித்தன்
கூந்தல் அவிழக் குளி விழியில் ந- ெபருக
ஆந்ைதேபால் தந்ைத அலறி மிலாெரடுத்துப்
ெபான்னுடம்பு ேநாகப் புைடக்கஅவ ைரப்பிணித்த
புன்ைன இதுதான்! புைடத்துதுவும் இவ்விருள்தான்!
ெதாட்டேபா ெதல்லாம் சுைவேயறும் நல்லுடம்ைப,
விட்டேபா தின்ப ெவறிெயடுக்கும் காதல்ெமய்ையக்
கட்டிைவத்த காரணத்தால், புன்ைனந- காrைகநான்
ஒட்டுறவு ெகாண்டுவிட்ேடாம். தந்ைத ஒரு பைகவன்!
தாயும் அதற்குேமல்! சஞ்சலந்தான் நம்கதிேயா?
ேநாேயா உணவு?நாம் நூற்றாண்டு வாழ்ேவாேமா?
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சாதல் நைமமறக்கத் தாெனன்ன காரணேமா!
ஏேதா அறிேயன் இனி.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
17. ஆைசக்ெகாரு ெபண்
புன்ைனயில் அவளு டம்பு
புைதந்தது! நிைனவு ெசன்று
கன்னலின் சாறு ேபாலக்
கலந்தது ெசம்ம ேலாடு!
சின்னேதா

திருட்டு மாடு

ெசன்றதால் அைதப் பிடித்துப்
ெபான்னன்தான் ஓட்டி வந்தான்
புன்ைனயில் கட்டப் ேபானான்.
கயிற்ெறாடு மரத்ைதத் தாவும்
ெபான்னனின் ைகயில் ெதாட்டுப்
பயிலாத புதிய ேமனி
பட்டது. சட்ெடன் றங்ேக
அய கின்ற நாய்கைனப் ேபாய்
அைழத்தனன்; நாய்கன் வந்தான்
மயில்ேபான்ற மகைளப் புன்ைன
மரத்ேதாடு மரமாய்க் கண்டான்.
"குழந்தாய்"என் றைழத்தான். வஞ்சி
வடிவிைனக் கூவி "அந்ேதா
இழந்தாய்ந- உனது ெபண்ைண!"
என்றனன். வஞ்சி தானும்
முழந்தாளிட் டழுது ெபண்ணின்
முடிமுதல் அடி வைரக்கும்
பழஞ்சீ வன் உண்டா என்று
பைதப்புடன் தடவிப் பா த்தாள்.
"அருைமயாய்ப் ெபற்ெற டுத்த
ஆைசக்ேகா
அருவிந-

ெபண்ேண!" என்றும்

கண்ண - ராக

அன்ைனயும் தந்ைத யும்"ெபாற்
றிருவிளக் கைனயாய்!" என்றும்
ெசப்பிேய அந்தப் புன்ைனப்
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ெபருமரப் பட்ைட ேபாலப்
ெபண்ணிைனப் ெபய த் ெதடுத்தா .
கூடத்தில் கிடத்தி னா கள்
ேகாைதைய! அவள் முகத்தில்
மூடிய விழிைய ேநாக்கி
ெமாய்த்திருந் தா கள். அன்னாள்
வாடிய முகத்தில் ெகாஞ்சம்
வடிேவறி வருதல் கண்டா ;
ஆடிற்று வாயிதழ் தான்!
அைசந்தன கண்ணி ைமகள்.
எழில்விழி திறந்தாள். "அத்தான்"
என்றுமூச் ெசறிந்தாள். கண்ண ஒழுகிடப் ெபற்ேறா

தம்ைம

உற்றுப் பா த்தாள்; கவிழ்ந்தாள்.
தழுவிய ைககள் ந-க்கிப்
ெபற்றவ

தனிேய ெசன்றா .

பழைமேபால் முணு முணுத்தா ;
படுத்தன

உறங்கி னா கள்.

உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
18. பறந்தது கிள்ைள
விடியுமுன் வணிக

பல்ேலா

ெபாதிமாட்ைட விைரந்ேத ஓட்டி
நடந்தன

ெதருவில் காதில்

ேகட்டனள் நங்ைக. ெநஞ்சு
திடங்ெகாண்டாள்; எழுந்தாள். ேவண்டும்
சில ஆைட பணம் எடுத்துத்
ெதாட ந்தனள் அழகு ேமனி
ேதான்றாமல் முக்கா டிட்ேட!
வடநாடு ெசல்லும் முத்து
வணிகரும் காணா வண்ணம்
டுகேவ நடந்தாள். ஐந்து
காதமும் கடந்த பின்ன
நைடமுைற வரலா ெறல்லாம்
நங்ைகயாள் வணிக ருக்குத்
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தைடயின்றிக் கூற லானாள்
தையெகாண்டா

வணிக

யாரும்.

உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
19. வடநாடு ெசல்லும் வணிக
பளிச்ெசன்று நிலா எrக்கும்
இரவினில் பயணம் ேபாகும்
ஒளிச்ெசல்வ வணிக க் குள்ேள
ஒருெநஞ்சம் மகர வதி
கிளிச்சந்த ெமாழியாள் மீ து
கிடந்தது. வணிக ேராடு
ெவௗ◌ிச்ெசன்ற அன்ேனான் ேதகம்
ெவறுந்ேதகம் ஆன தன்ேறா!
வட்டநன் மதியி ெலல்லாம்
அவள்முக வடிவங் காண்பான்!
ெகாட்டிடும் குளிrல் அப்பூங்
ேகாைதெமய் இன்பங் காண்பான்!
எட்டுேமா

வானம் பாடி

இன்னிைச தன்னி ெலல்லாம்
கட்டிக்க ரும்பின் வாய்ச்ெசாற்
கவிைதேய கண்டு ெசல்வான்.
அணிமுத்து மணிசு மக்கும்
மாடுகள் அலுத்துப் ேபாகும்.
வணிக கள் அதிக தூர
வாய்ப்பினால் கைளப்பா . ெநஞ்சில்
தணியாத அவள் நிைனேவ
ெபான்முடி தனக்கு ந-ங்காப்
பிணியாயிற் ேறனும் அந்தப்
ெபருவழிக் கதுதான் வண்டி!
இப்படி வடநாட் டின்கண்
டில்லியின் இப்பு றத்தில்
முப்பது காத முள்ள
மேகாதய முனிவ னத்தில்
அப்ெபரு வணிக

யாரும்

மாடுகள் அவிழ்த்து விட்டுச்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சிப்பங்கள் இறக்கிச் ேசாறு
சைமத்திடச் சித்த மானா .
அடுப்புக்கும் விறகினுக்கும்
இைலக்கலம் அைமப்ப தற்கும்,
துடுப்புக்கும் அவர வ கள்
துrதப்பட் டிருந்தா . மாவின்
வடுப்ேபான்ற விழிப்பூங் ேகாைத
வடிவிைன மனத்தில் தூக்கி
நடப்ேபான் ெபான்முடிதான் அங்ேகா
நற்குளக் கைரக்குச் ெசன்றான்.
ஆrயப் ெபrேயா , தாடி
அழகுெசய் முகத்ேதா , யாக
காrயம் ெதாடங்கும் நல்ல
கருத்தின

ஐவ

வந்து

"சீrய தமிழேர, ஓ!
ெசந்தமிழ் நாட்டா ேரஎம்
ேகாrக்ைக ஒன்று ேகட்பீ "
என்றங்ேக கூவி னா கள்.
ெதன்னாட்டு வணிக ரான
ெசல்வ கள் அதைனக் ேகட்ேட
என்னஎன் றுசாவ அங்ேக
ஒருங்ேகவந் த-ண்டி னா கள்.
"அன்புள்ள ெதன்னாட் டாேர,
யாகத்துக் காகக் ெகாஞ்சம்
ெபான்தரக் ேகாரு கின்ேறாம்,
புrகஇத் தருமம்" என்ேற.
வந்தவ

கூறக் ேகட்ேட

மாத்தமிழ் வணிக ெரல்லாம்
சிந்தித்தா

ெபான்மு டிக்குச்

ேசதிையத் ெதrவித் தா கள்.
வந்தனன் அன்ேனான் என்ன
வழக்ெகன்று ேகட்டு நின்றான்.
பந்தியாய் ஆr ய கள்
பrவுடன் உைரக்க லானா .
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"மன்னவன் ெசங்ேகால் வாழும்,
மனுமுைற வாழும்; யாண்டும்
மன்னிய தருமம் நான்கு
மைறப்பாதத் தால் நடக்கும்;
இன்னல்கள் த-ரும்; வானம்
மைழெபாழிந் திருக்கும்; எல்லா
நன்ைமயும் ெபருகும்; நாங்கள்
நடத்திடும் யாகத் தாேல.
ஆதலின் உைமக்ேகட் கின்ேறாம்
அணிமுத்து வணிக
ஈதலிற் சிறந்த-

ந-வ -

அன்ேறா

இல்ைலெயன் றுைரக்க மாட்டீ !
ேபாதமா

முனிவ ேரனும்

ெபான்னின்றி இந்நி லத்தில்
யாெதான்றும் முடிவ தில்ைல"
என்றன . இதைனக் ேகட்ேட
ெபான்முடி உைரக்க லுற்றான்:
"புலைமயில் மிக்கீ ! நாங்கள்
ெதன்னாட்டா ; தமிழ ,ைசவ
சீவைன வைதப்ப தான
இன்னல்ேச

யாகந் தன்ைன

யாம்ஒப்ப மாட்ேடாம் என்றால்
ெபான்ெகாடுப் பதுவும் உண்ேடா
ேபாவ - கள்" என்று ெசான்னான்.
காைளஇவ் வாறு கூறக்
கனமுறு தமிழ

எல்லாம்

ஆளன்ெபான் முடியின் ேபச்ைச
ஆதrத் தா கள்; தங்கள்
ேதாளிைனத் தூக்கி அங்ைக
ஒருதனி விரலால் சுட்டிக்
"கூளங்காள்! ஒருெபான் கூடக்
ெகாடுத்திேடாம் ேவள்விக்" ெகன்றா .
ைகெயலாம் துடிக்க அன்னா
கண்சிவந் திடக்ேகா பத்தெமய்ெயலாம் பரவ ெநஞ்சு
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ெவந்திடத் "ெதன்னாட் டா கள்
ஐையேயா அேநக ருள்ளா
அங்கத்தால் சிங்கம் ேபான்றா
ஐவ நாம்" எனநி ைனத்ேத
அடக்கினா

எழுந்த ேகாபம்.

வஞ்சத்ைத எதி கா லத்துச்
சூழ்ச்சிைய ெவௗ◌ிக்காட் டாமல்
ெநஞ்சத்தில் ைவத்துக் ெகாண்டு
வாயினால் ேநயங் காட்டிக்
"ெகாஞ்சமும் வருத்த மில்ைல
ெகாடாததால்" என்ப தான
அஞ்ெசாற்கள் ேபசி நல்ல
ஆசியும் கூறிப் ேபானா .
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
20. வணிக

வரும்ேபாது

முத்து வணிக

முழுதும் விற்றுச்

ெசாத்தும் ைகயுமாய்த் ெதாடரும் வழியில்
மேகாதய முனிவ
சேகாதரத் தமிழ

வனத்தில் இறங்கிேய
சாப்பிடத் ெதாடங்கினா .

ேபாகும் ேபாது ெபான்ேகட்ட அந்த
யாகஞ் ெசய்ய எண்ணு ேவா களின்
ெகாடுவிஷம் பூசிய கூரம்பு ேபான்ற
ெநடிய விழிகள் ந-ண்டன தமிழ ேமல்!
ஆத்திர முகங்கள் அங்குள தமிழைரப்
பா த்தும் பாரா தனேபால் பதுங்கின!
தமிழ

கண்டு சந்ேத கித்தன .

"நமது ெசாத்தும் நல்லுயி

யாவும்

பறிேபாகும் என்று படுகின்ற" ெதன்ேற
அறிவுைடத் தமிழன் அறிந்து கூறினான்.
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ெசல்லத் ெதாடங்கின
ெகால்லச் சூழ்ந்தன
தமிழ

ெசந்தமிழ் நாட்டின ;
ெகாடிய ஆrய .

பலrன் தைலகள் சாய்ந்தன!

வடவrற் சிலரும் மாய்ந்து ேபாயின .
தப்பிய சிற்சில தமிழ

வனத்தின்

அப்புறத் துள்ள அழகிய ஊrன்
பின்புற மாகப் பிrயும் வழியாய்ப்
ெபான்முடி ேயாடு ேபாய்ச்ேச ந் தா கள்.
சூைற யாடிய துறவிகள் அங்ேக
மாறு பாட்டு மனத்ேதாடு நின்று
"ைவதிகம் பழித்த மாபாவி தப்பினான்;
ைபதலி வனத்தின் பக்க மாகச்
ெசல்லுவான் அந்தத் த-யவன்; அவைனக்
ெகால்லும் வண்ணம் கூறிச் சயந்தைனக்
அனுப்பி ைவப்ேபாம் வருவ இனிநில் லாத- " என்று ேபானாேர.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
21. ஜ-வமுத்தம்
வடக்கினின்று ெபான்முடியும் பிறரும் வந்தா ;
வணிகருடன் பூங்ேகாைத ெதற்கி னின்று
வடதிைசேநாக் கிச்ெசன்றாள். ெநருங்க லானா !
வள புத கள் உய மரங்கள் நிைறந்த பூமி!
நைடப்பாைத ஒற்ைறயடிப் பாைத! அங்ேக
நாைலந்து மாடுகளும் தமிழ

தாமும்

வடக்கினின்று வருங்காட்சி மங்ைக கண்டாள்!
வணிக களும் கண்டா கள் ெவகுதூ ரத்தில்!
ெபான்முடியும் எதி கண்டான் ஒருகூட் டத்ைதப்
புைலத்ெதாழிலும் ெகாைலத்ெதாழிலும் புrேவா ரான
வன்மனத்துப் பாவிகேளா என்று பா த்தான்;
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வாய்ைமயுறு தமிழெரனத் ெதrந்து ெகாண்டான்.
தன்நைடைய முடுக்கினான். எதிrல் மங்ைக
தள நைடயும் உயி ெபற்றுத் தாவிற் றங்ேக!
என்னஇது! என்னஇது! என்ேற அன்ேனான்
இருவிழியால் எதிrனிேல உற்றுப் பா த்தான்.
"நிச்சயமாய் அவ தாம்"என் றுைரத்தாள் மங்ைக
"நிசம்"என்றாள்! பூrத்தாள்! ெமல்லி ைடேமல்
ெகாச்சவலம் இறுக்கினாள்! சிrத்தாள்; ைககள்
ெகாட்டினாள்! ஆடினாள்! ஓட லானாள்.
"பச்ைசமயில்; இங்ெகங்ேக அடடா என்ேன!
பறந்துவந்து விட்டாேள! அவள்தான்" என்று
கச்ைசதைன இறுக்கிஎதி

ஓடி வந்தான்.

கடிேதாடி னாள்அத்தான் என்ற ைழத்ேத!
ேந ந்ேதாடும் இருமுகமும் ெநருங்கும் ேபாது
ெநடுமரத்தின் மைறவினின்று ந-ள்வாள் ஒன்று
பாய்ந்ததுேமல்! அவன்முகத்ைத அைணத்தாள் தாவிப்
பள -ெரன்று முத்தெமான்று ெபற்றாள்! ேசயின்
சாந்தமுகந் தைனக்கண்டாள்; உடைலக் காணாள்!
தைலசுமந்த ைகேயாடு தைரயிற் சாய்ந்தாள்!
த-ந்தமிழ

உய வினுக்குச் ெசத்தான்! அன்பன்

ெசத்ததற்குச் ெசத்தாள்அத் ெதன்னாட் டன்னம்!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
இரண்டாம் பகுதி
முைறயீடு
22 தருமபுரச் சந்நிதியில் இருவணிக
திருமலிந்து மக்கட்குச் ெசம்ைம பாலிக்கும்
தருமபுரம் வற்றிருக்கும்
சாந்த - குருமூ த்தி
சீ மாசி லாமணித் ேதசிகனா

ேசவடியில்

ேந மான நாய்கன், நிதிமிக்க - ஊ மதிக்கும்
நன்மைற நாய்கன் இருவ

பணிந்ெதழுந்து

ெசான்னா தம் மக்கள் துய ச்சrதம் - அன்னா
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அருளுவா : "ெமய்யன் புைடயீேர, அப்பன்
திருவுள்ளம் நாமறிேயாம்! சிந்ைத - உருகாத- !
அன்ேப சிவெமன் றறிந்ேதான் அறியா க்குத்
தின்புலால் யாகச் சிறுைமதைன - நன்றுைரத்தான்.
ஆதலினால் அன்ேனா

அவனுயிைர மாய்த்தாேரா!

த-தலால் ேவறு ெதrயாேரா! - ேசாதியான்
ைசவெநறி ஒன்ேற வடக்குச் சனங்கட்ேகா
உய்வளிப்ப தாகும் உண ந்திடுவ - - ெமய்யன்பீ ,
பூங்ேகாைத தானும் ெபான்முடியும் தம்முயிைர
ஆங்ேக ெகாடுத்தா ; அறம் விைதத்தா ! - த-ங்கு
வடநாட்டில் இல்லா ெதாழிக்கவைக ெசய்தா
கடவுள் கருைண இதுவாம்! - வடவ
அழிவாம் குறுெநறியா ேரனும் பழிக்குப்
பழிவாங் குதல்ைசவப் பாங்குக் - கிழிவாம்.
வடநாட்டில் ைசவம் வள ப்ேபாம்; ெகாைலயின்
நடமாட்டம் ேபாகும்! நமைனக் - ெகடமாட்டும்
தாளுைடயான் தண்ணருளும் சா ந்ததுகண்ேடாம்; நம்ைம
ஆளுைடயான் ெசம்ைம அருள்வாழி! - ேகள குமர குருபரன் ஞான குருவாய்
நைம யைடந்தான் நன்றிந்த நாள்!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
23. குருபரனுக் கருள்புrந்தான்
கயிலாச புரத்தில் நல்ல
சண்முகக் கவிரா ய க்கும்
மயில்நிக

சிவகா மிக்கும்

வாயிலாப் பிள்ைள யாக
அயலவ
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குருபரன் அவத rத்தான்
துயrனால் ெசந்தூ
கந்தைனத் துதித்தா

எய்திக்
ெபற்ேறா .

நாற்பது நாளில் வாக்கு
நல்காேயல் எங்கள் ஆவி
ேதாற்பது திண்ண ெமன்று
ெசால்லியங் கிருக்கும் ேபாது
ேவற்பைட முருகப் பிள்ைள
குருபரன் தூங்கும் ேவைள
சாற்றும்அவ் வூைம நாவிற்
சடாட்சரம் அருளிச் ெசன்றான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
24. ஊைமயின் உய

கவிைத

அம்ைமேய அப்பா என்று
ெபற்ேறாைர அவன் எழுப்பிச்
ெசம்ைமேய நடந்த ெதல்லாம்
ெதrவித்தான். சிந்ைத ைநந்து
ைகம்ைமயாய் வாழ்வாள் நல்ல
கணவைனப் ெபற்ற ைதப்ேபால்
நம்ைமேய மகிழ ைவத்தான்
நடமாடும் மயிேலான் என்றா .
ைமந்தனாம் குருப ரன்தான்
மாலவன் மருகன் வாழும்
ெசந்தூrல் விசுவ ரூப
தrசனம் ெசய்வா னாகிக்
கந்தrன் கலிெவண் பாவாம்
கனிச்சாறு ெபாழியக் ேகட்ட
அந்தஊ

மக்கள் யாரும்

அதிசயக் கடலில் வழ்ந்தா
!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
25. ஞானகுருைவ நாடிச் ெசன்றான்
ஞானசற் குருைவ நாடி
நற்கதி ெபறுவ ெதன்று
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தானிைனந் ேததன் தந்ைத
தாயா பால் விைடயும் ேகட்டான்.
ஆனெபற் ேறா வ ருந்த
அவ துய

ஆற்றிச் ெசன்றான்

கால்நிழல் ேபாற் குமார
கவிெயனும் தம்பி ேயாேட.
மீ னாக்ஷி யம்மன் பிள்ைளத்
தமிழ்பாட விைரந்து தம்பி
தானைதக் குறிப் ெபடுக்கத்
தமிழ்வள

மதுைர நாடிப்

ேபானா கள்; ேபாகும் ேபாது
திருமைல நாய்க்க மன்னன்
ஆைனெகாண் ெடதிrல் வந்ேத
குருபரன் அடியில் வழ்ந்தான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
26. யாைனேமல் பாைனத் ேதன்
"என்ைனயும் ெபாருளாய் எண்ணி
எழுதரும் அங்க யற்கண்
அன்ைனஎன் கனவில் ேதான்றி
அடிகள்நும் வரவும், ந-வி
ெசான்னநற் றமிழும் பற்றிச்
ெசான்னதால் வந்ேதன். யாைன
தன்னில்ந-

எழுந்த ருள்க

தமிழுடன்" என்றான் மன்னன்.
ெதய்விகப் பாடல் தன்ைனத்
திருவரங் ேகற்று தற்ேக
எய்துமா றைனத்தும் மன்னன்
ஏற்பாடு ெசய்தான். ேதவ
துய்யநற் றமிழ்ச்சா ராயம்
துய்த்திடக் காத்தி ருந்தா ;
ைகயில்வாத் தியங்கள் ஏந்திக்
கந்த வ

கண்ணாய் நின்றா .

உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
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27. அைவயிைடச் சிைவ
அரங்கிைட அரசன் ஓ பால்,
அறிஞ கள் ஓ பால் ேகட்கத்
ெதrந்தவ

கைலயில் வல்ேலா

ெசந்தமிழ் அன்ப

ஓ பால்

இருந்தன . அrய ைணேமல்
இருந்தனன் குருப ரன்தான்!
வரும்சனம் தமிழ ருந்த
வட்டிக்க ஆரம் பித்தான்.
அப்ேபாது கூட்டத் தின்கண்
அ ச்சகன் ெபற்ற ெபண்ணாள்
சிப்பத்ைதப் பிrத் ெதடுத்த
சீனத்துப் ெபாம்ைம ேபான்றாள்
ஒப்பிேய ஓடி வந்தாள்
காற்சிலம் ெபாலிக்க! மன்னன்
ைகப்பற்றி மடியில் ைவத்தான்;
கவிைதயில் அவாைவ ைவத்தான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
28. ெதய்வப் பாடல்
குமரகு ருபரன் பாடல்
கூறிப்பின் ெபாருளும் கூறி
அமரரா திய வி ருப்பம்
ஆம்படி ெசய்தான்; மற்ேறா
அமுதப்பாட் டாரம் பித்தான்.
அப்பாட்டுக் கிப்பால் எங்கும்
சமானெமான் றிருந்த தில்ைல
சாற்றுேவாம் அதைனக் ேகட்பீ .
"ெதாடுக்கும் கடவுட் பழம்பாடற்
ெறாைடயின் பயேன! நைறபழுத்த
துைறத்த-ந் தமிழின் ஒழுகுநறுஞ்
சுைவேய! அகந்ைதக் கிழங்ைகஅகழ்ந்
ெதடுக்கும் ெதாழும்ப

உளக்ேகாயிற்

ேகற்றும் விளக்ேக! வள சிைமய
இமயப் ெபாருப்பில் விைளயாடும்
இளெமன் பிடிேய! எறிதரங்கம்
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உடுக்கும் புவனம் கடந்துநின்ற
ஒருவன் திருவுள் ளத்தில்அழ
ெகாழுக எழுதிப் பா த்திருக்கும்
உயிேரா வியேம! மதுகரம்வாய்
மடுக்கும் குழற்கா ேடந்துமிள
வஞ்சிக் ெகாடிேய வருகேவ!
மைலயத் துவசன் ெபற்றெபரு
வாழ்ேவ வருக வருகேவ!"
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
29. இைறவி மைறவு
என்றந்தப் பாடல் ெசான்னான்
குருபரன்! சிறுமி ேகட்டு
நன்றுநன் ெறன இைசத்தாள்;
நன்ெறனத் தைல அைசத்தாள்;
இன்ெனாரு முைறயுங் கூற
இரந்தனள்; பிறரும் ேகட்கப்
பின்ைனயும் குருப ரன்தான்
தமிழ்க்கனி பிழியுங் காைல,
பாட்டுக்குப் ெபாரளாய் நின்ற
பராபரச் சிறுமி ெநஞ்சக்
கூட்டுக்குக் கிளியாய்ப் ேபாந்து
ெகாஞ்சினாள் அரங்கு தன்னில்.
ஏட்டினின் ெறழுத்ேதா ேடாடி
இதயத்துட் ெசன்ற தாேல
கூட்டத்தில் இல்ைல வந்த
குழந்ைதயாம் ெதாழும் சீமட்டி!
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
30. திருவடி சரணம்
முழுதுநூல் அரங்ேகற் றிப்பின்
முடிமன்னன் குதிைர யாைன
பழுதிலாச் சிவிைக ெசம்ெபான்
காணிக்ைக பலவும் ைவத்துத்
ெதாழுதனன். குருப ரன்பின்
துதிநூலும் ந-தி நூலும்
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எழுதிய அைனத்தும் தந்ேத
சின்னாட்கள் இருந்து பின்ேன,
தம்பிைய இல்லம் ேபாக்கித்
தான்சிராப் பள்ளி ேயாடு
ெசம்ைமேச

ஆைனக் காவும்

ெசன்றுபின் திருவா ரூrல்
ைபம்புனற் பழனத் தாரூ
நான்மணி மாைல பாடி
நம்ைமவந் தைடந்த காைல
நாெமாரு ேகள்வி ேகட்ேடாம்.
"ஐந்து ேபரறிவும் கண்கேள ெகாள்ள
அளப்பருங் கரணங்கள் நான்கும்
சிந்ைதேய யாகக் குணெமாரு மூன்றும்
திருந்துசாத் துவிகேம யாக
இந்துவாழ் சைடயான் ஆடு மானந்த
எல்ைலயில் தனிப்ெபருங் கூத்தின்
வந்த ேபrன்ப ெவள்ளத்துள் திைளத்து
மாறிலா மகிழ்ச்சியின் மல ந்தா ."
ஆகுமித் திரு விருத்த
அனுபவப் பயைனக் ேகட்க
ஈகுேவான் ைகயி ெலான்றும்
இல்லாைம ேபால் தவித்துத்
ேதகமும் நடுங்கி நின்று
திருவடி சரணம் என்றான்
ஏகிப்பின் வருக என்ேறாம்
சிதம்பரம் ஏகி உள்ளான்.
ெசன்றஅக் குருப ரன்தான்
திரும்பிவந் திடுேமா

நாளும்

இன்றுதான். சிறிது ேநரம்
இருந்திடில் காணக் கூடும்.
என்றுநற் ேறசி க தாம்
இருநாய்கண் மாருங் ேகட்க
நன்றுற ெமாழிந்தா . ேகட்ட
நாய்கன்மா
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உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
31. சிதம்பரம் ெசன்று திரும்பிய குருபரன்
புள்ளிருக் கும்ேவளூ

ேபாய்ப்

புைனமுத்துக் குமரன் மீ து
பிள்ைளநூல் பாடி மன்றில்
ெபம்மாைன மும்மணிச் ெசால்
ெதள்ளுந-

ஆட்டிப் பின்னும்

சிதம்பரச் ெசய்யுட் ேகாைவ
அம்ைமக் கிரட்ைட மாைல
அருளினான் இருெளான் றில்லான்.
மூளும்அன் பாற் பண்டார
மும்மணிக் ேகாைவ ெகாண்டு
ஆளுைட ஞானா சானின்
அடிமல

ெதாழுது பாடி

ந-ளுறப் பrசாய்ப் ெபற்ற
ெநடுநிதி அைனத்தும் ைவத்து
மீ ளவும் ெதாழும் சீடன்பால்
விளம்புவான் ஞான மூ த்தி.
"அப்பேன இதுேகள்! இந்த
அரும்ெபாருள் அைனத்தும் ெகாண்டு
ெசப்பிடும் வடநா ேடகிச்
சிவதரு மங்கள் ெசய்க!
அப்பாங்கில் உள்ளா ெரல்லாம்
அைசவ கள், உயி வ ைதப்ேபா ;
தப்பிலாச் ைசவம் சா ந்தால்
அன்பிேல தைழத்து வாழ்வா .
ைசவநன் மடா லயங்கள்
தாபிக்க! ேகாயில் காண்க!
ைநவா க்குச் சிவபி ரானின்
நாமத்தால் உணவு நல்கும்
ைசவசத் திரங்கள் காண்க!
தடாகங்கள் பூந்ேதாட் டங்கள்
உய்வாக உயிrன் ேவந்தன்
உவப்புறச் ெசய்து மீ ள்க!"
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என்றுேத சிகனா

ெசால்லி

இனிதாக ஆசி கூறி
நன்ெறாரு துறவு காட்டிக்
காவியும் நல்கி, ஆங்ேக
"இன்ெறாடு வட ேதசந்தான்
எம்பிரான் இருக்ைக யாகித்
ெதன்றமிழ் நாட்டிைனப் ேபால்
சிறப்ெபலாம் எய்த" என்றா .
மைறநாய்கன் மான நாய்கன்
வாய்மூடிக் காத்தி ருந்தா .
குைறவறு பr சனங்கள்
கூட்டமாய்த் ெதாடர, அன்பால்
இைறவனாம் ேதசி கன்தாள்
இைறஞ்சிய குருப ரன்தான்
பிைறசூடி தன்ைனப் பாடிப்
ெபருஞ் சிறப்ேபாடு ெசன்றான்.
உள்ளுைறக்குத் திரும்ப
32. இப்ேபாெதப்படி நாய்கன்மா கள்?
ேதசிக

சrதம் ெசான்னா

ெசவிசாய்த்தா

நாய்கன் மா கள்

ஆசிகள் ெசால்லக் ேகட்டா
அப்ேபாது குருப ரன்தான்
ேதசிக

திருமுன் வந்து

ேச ந்ததும் பா த்தி ருந்தா
ேநசத்தால் ேதசி க தாம்
நிகழ்த்திய அைனத்தும் ேகட்டா .
வடநாட்ைட ேநாக்கிச் ெசன்ற
வண்ணமும் பா த்தி ருந்தா ;
உடன்ெசன்று வழிய னுப்ப
ஒப்பிேனா

தைமயும் பா த்தா ;

கடனாற்றத் ேதசி க க்குக்
ைககளும் குவித்தா ; ெசல்ல
விைடேகட்டா . ேதசி க தாம்
விைடதந்தா . எனினும் அந்ேதா
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அழுதிடு நாய்கன் மா கள்
அழுதுெகாண் ேடமீ ண் டா கள்;
எழுதிய ஓவி யங்கள்
கைலந்தன எனப் பைதத்தா .
பழுதிலா எம்கு டும்பப்
பரம்பைர `ஆல்' இன்ேறாடு
விழுெதாடு சாய்ந்த ெதன்று
விளம்பினா

உளம் பைதத்ேத.

எதி பாராத முத்தம் முற்றும்
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