பாரதிதாசன்

- பாண்டியன் பrசு

புரட்சி கவிஞ பாரதிதாசன்
(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) பைடப்புகள்

பாேவந்த முன்னுைர
உைர நைடயால் எழுதுவதினும், கவிைதயால், குைறந்த
ெசாற்களால் ஒன்ைறச் ெசால்லி முடித்து விடலாம்.
"பலெசால்லக் காமுறுவ மன்ற மாசற்ற
சிலெசால்லல் ேதற்றா தவ"
என்றா வள்ளுவ.
முதலில் உைர நைடயால் இக்கைதைய ஆக்கிேனன்;
மிகப் ெபருஞ்சுவடியாதல் கூடும்எனத் ேதான்றேவ,
ஏறக்குைறய நானுாறு எண் சீ விருத்தங்களால்
எழுதி முடித்ேதன்.
ெதாடக்கப் படிப்பினரும் புrந்து ெகாண்டாகள்
இச்ெசய்யுளின் ெபாருைள எனின் - அதுதான்
எனக்குமகிழ்ச்சி யூட்டுவது!
எளிய நைட ஒன்றாேலேய தமிழின் ேமன்ைமையத்
தமிழின் பயைனத் தமிழக்கு ஆக்கமுடியும் என்பது
என் அைசக்க முடியாத நம்பிக்ைக.
பாரதிதாசன்.
இவகள் யா?
ேவலன்
கைதத் தைலவன்
அன்னம்
கைதத் தைலவி
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வரப்பன்
P
ேவலனின் தந்ைத; திருட தைலவன்
ஆத்தாக் கிழவி
வரப்பன்
P
மைனவி
கதிைரேவல்
அன்னத்தின் தந்ைத; கதி நாட்டரசன்
கண்ணுக்கினியாள்
கதி நாட்டரசி
ேவழமன்னன்
ேவழ நாட்டரசன்
நrக்கண்ணன்
அன்னத்தின் தாய்மாமன்; ேவழநாட்டுப் பைடத்தைலவன்
ெபான்னப்பன்
நrக்கண்ணன் மகன்
சீனி
கணக்காய; ேவலனின் ஆசிrய
நPலன்
கதி நாட்டைமச்சன் மகன்
நPலி
நPலனின் காதலி; அன்னத்தின் ேதாழி

பாண்டியன் பrசு
இயல் 1
கதிநாட்ைட ேநாக்கி ேவழநாட்டுப் பைட.
சீமிகுத்த கதிநாட்டின் ேமேல, அந்தத்
திறல்மிகுத்த ேவழநாட் டுப்ப ைடகள்,
ேபாெதாடுக்கப் பாய்ந்தனவாம் கடைலப் ேபாேல!
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ெபான்ெனாளிையப் பாய்ச்சுகின்ற ேதப்ப ைடகள்,
காமிகுத்தாற் ேபாேலயா ைனப்ப ைடகள்,
கழுத்துமயி ஆடுகுதி ைரப்ப ைடகள்,
ேநமிகுத்த வில், ேவல், வாள் துாக்கி வந்த
ெநடியகா லாட்பைடகள் இைவகள் யாவும்,
மண்ணதிர விைரந்தனவாம்! முரசு, "ெவற்றி
வாய்க" என முழங்கினவாம்! சங்கும் மற்றும்
பண்ணதிரும் கருவிபலப் பலவும் கூடிப்
பாரதிரச் ெசய்தனவாம்! ெகாடியின் கூட்டம்
விண்ணதிரப் பறந்தனவாம்! ஆயு தங்கள்
விழியதிர மின்னினவாம்! பைடத்தைலவ,
கண்ணதிரும் கனல்சிந்திப் பைடந டத்தக்
கழறுெமாழி ஒவ்ெவான்றும் அதிேவட் ேடயாம்!
கதிநாட்டின் ெநடுங்ேகாட்ைட மதிலின் மீ து
ைககாட்டி "வாபைகேய" எனஅ ைழக்கும்
புதுைமேபால் ெகாடிபறக்கக் கண்டா அன்ேனா!
"ேபாவகள்
P
விைரவாகப் பைகவ ேகாட்ைட
அேதாபாr!" எனஉைரத்தா பைடத்த ைலவ;
ஆம் என்று குதித்தாகள் மறவ ெரல்லாம்;
அதிரும்நைட யாற்புழுதி விண்ணில் ஏற
ஆப்பாட்டப் ேபாப்பாட்டுப் பாடிச் ெசன்றா!

இயல் 2
கதிநாட்டின் ேவவு பாப்ேபா பைகப்பைட வருவைதப் பாத்தாகள்!
அழகிய அக்கதிநாட்டுக் ேகாகா தத்தில்
அவ்ேவழப் பைடெநருங்கும் காட்சி தன்ைன,
விழிஇைமத்தல் இல்லாமல் ேவவு பாப்ேபா
விண்ணுயந்த மதிலின்ேமல் நின்று பாத்தா.
ெமாழிஅதித்தா, பைற அதித்தா; "ேவழ நாட்டான்
முழுப்பைடயும் எழுப்பிவந்தான்" என்று தங்கள்
பழியற்ற தாய்நாட்டா அறியச் ெசய்தா.
கதிநாட்டின் பைடமறவ ெகாதித்ெத ழுந்தா.
அைமதிகுடி ெகாண்டிருந்த கதிநா டந்ேதா
அலறிற்று! முதிேயாகள் கலங்கி னாகள்!
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தமக்காக அன்றித் தம் கணவ, மக்கள்
தைமஎண்ணி மகளிெரலாம் நடுங்கி னாகள்!
"நமக்குrய நாட்டினிேல பைகவ கால்கள்
நாட்டுவைத நாம்ஒப்ப லாேமா?" என்று
சிமிழ்க்காத விழியினராய் வாைளத் துாக்கிச்
சினத்ேதாடு ெவௗ◌ிப்ேபாந்தா இைளஞ எல்லாம்.

இயல் 3
சதிராடு கூடத்தில் அரசன், அரசி.
கதிநாட்டின் கதிைரேவல் மன்னன் தானும்,
காதல்மைன யாம்கண்ணுக் கினியாள் தானும்
சதிராடு கூடத்தில் தவிச மந்து
தமிழ்ப்பூவால் இைசப்பாக்கள் புைனந்தி ருந்தா.
"அதிபைடகள் கூ்டிவந்தான் ேவழ நாட்டான்
அேதாஒருகா தத்தில்" என்றான் பைடத்த ைலவன்!
"எதித்தானா ேவழமன்னன்? நrகண் ணன்தான்
எைமேநாக்கிப் பைடநடத்த ஒப்பி னானா?
என்கண்ணுக் கினியாேள, அன்ேப! உன்றன்
எழில்அண்ணன் நrக்கண்ணன், ேவழ நாட்டின்
வன்ைமயுறு பைடத்தைலவ னாய்இ ருந்தும்
ேவழபைட வருவைத, ஏன் என்னிடத்தில்
முன்னேம ெசால்லவில்ைல? ேவழ நாட்டான்
முழுதும்நைம ஆதrப்ப தாக அன்ேறா
ெசான்னான்?இந் நாட்டினிேல நம்ப ைடகள்
ேதாதில்லா திருக்ைகயிேல நைமஎ தித்தா!
இந்நாட்ைட உன்அண்ணன் ெபறநி ைனத்தான்!
என்பைடயின் தளநிைலைய, அவைன யல்லால்
பின்எவரும் அறியாேர! உடன்பி றந்தான்
ெபரும்பைகவன் எனக்கு! ெநடு ைவய மீ தில்
என்ஆவி ேபான்றவள்நP! என்ன ெசய்ேவன்?
என்ெவற்றி உன்துன்பம் அன்ேறா ெபண்ேண!
மன்னவன்நான் எைனநம்பி வாழு கின்ற
மக்கட்ேகா என்கடைம ஆற்ற ேவண்டும்."
என்றுபல வாறுைரத்து நின்றான்! அங்ேக
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எதிrனிேல அரசனது கட்ட ைளக்கு
நின்றிருந்தான் பைடத்தைலவன்; அைமச்சன் நின்றான்!
ெநடுவிழியிற் கனல்சிந்த அரசி ெசால்வாள்:
"முன்ஒருநாள் என்அண்ணன் இங்கு வந்தான்
ஏேதேதா ெமாழிந்திட்டான், என்னிடத்தில்.
அன்னவற்றின் ெபாருள்இந்நாள் அறியலாேனன்;
அழகியஎன் திருநாட்ைட அவன்ப றிக்கத்
திட்டமிட்டான்! மணவாளா உன்றன் ஆைண!
திருநாட்டின் மீ தாைண! இந்நாட் டின்கண்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியுடன் வாழு கின்ற
மக்கள்ேமல் எனக்குள்ள அன்பின் ஆைண!
விட்ேடனா அன்னவைன! அண்ணன் அல்லன்!
விைரவினிேல ேபாக்களத்ைத அைடேவன்; எந்த
வட்டத்தில் அவனுண்ேடா அங்கன் ேனாைன
மாய்த்திடுேவன் அல்லதுநான் அவனால் மாய்ேவன்!
என்அண்ணன் இந்நாட்டில் நுைழவ தாயின்
என்உயிrல் நுைழந்ததன்பின் நுைழக! நாேனா
அன்னவனின் உயிகுடித்த பின்ன ேரஇவ்
அரண்மைனயில் அகத்துாய்ைம நிரம்பப் ெபற்ேற
என்கால்ைவப் ேபன்உறுதி" என்றாள். ஒடி
எதிrல்உறு பைடவடு
P ெசன்று மீ ண்ேட
என்அண்ணன் எங்குள்ளான் அங்ேக ெசல்க
என்றாள்; ேத ஏறினாள் எrயும் கண்ணாள்!
துைணயாக ஒருபைடயும் அவளின் ேதைரத்
ெதாடந்ததுதன் நிழல்ேபாேல! கதிைர ேவலன்
தணல்சிந்தும் விழியாேல நாற்பு றத்தும்
தமிழ்மறவ தைமஏவித் ெதற்குக் ேகாட்ைட
மணிவாயில் தைனயைடந்தான் சிங்கத் ைதப்ேபால்!
மன்னவன்தான் ெபற்ெறடுத்த அன்னம் என்பாள்,
அணிமலச்ேசா ைலவிட்ேட அரண்ம ைனக்குள்
அடிைவத்தாள்; ெநாடிப்ேபாதில் நிலைம கண்டாள்.

இயல் 4
கதிைரேவல் மன்னன் மகள் அன்னம் திைகத்தாள்.
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ேகாட்ைடவா யிற்புறத்ேத வாள்அ திப்பும்
குதிைரகளின் குளம்படியின் ஒலியும், யாைனக்
கூட்டத்தின் ேமாதுதலும், ேதஅ திப்பும்,
ெகாைலயுண்ணும் மறவவிழும் ஒலியும், நன்கு
ேகட்டிருந்தாள் இளமங்ைக வள்ைளக் காதில்.
கிளியுதடு கனல்சிந்தும், துடிக்கும்; அஞ்சும்!
வாட்ேபாைர விரும்பும்அவள் தமிழ ெநஞ்சம்
வைகயறியா அவள்இளைம மறுத்து நிற்கும்.
என்ஆத்தா என்ெசய்ேவன் என்றாள் மங்ைக!
எதிநின்ற அக்கிழவி இயம்பு கின்றாள்:
"உன்மாமன் பைடகூட்டி வந்தான் ெபண்ேண
உன்ெபற்ேறா வாள்துாக்கி ஓடி யுள்ளா.
இந்நிைலயில் இறக்ைகமுைளக் காத அன்னம்
ஏன்பறக்க நிைனக்கின்றாய்? முடிவு காண்ேபாம்!
கன்னலின்சா ேறஇங்கு வந்த மவாய்!
ைகப்புறத்தில் வா" என்று ெசன்ற ைணத்தாள்.

இயல் 5
கடும்ேபா.
வடக்கிருந்த வாயிலிேல கதிைர ேவலன்
வந்ெததித்த ெபரும்பைடேமற் பைடைய ஏவி
அடுத்துநின்ற ேவழமன்னன் வாள்வச்P சுக்கள்
அத்தைனக்கும் விைடகூறித் தன்வச்P சுக்கும்
ெகாடுத்தவிைட ெபற்றபடி இருந்தான்! சாவு
ெகாற்றவகள் இருவபால் மாறி மாறி
ெநாடிக்குெநாடி ெநருங்கிற்று! ெவற்றி மங்ைக
நுாறுமுைற ஏமாந்தாள் ஆைளத் ேதடி!
கனல்நிகத்த ேவழவனின் ெபரும்ப ைடேமல்
கதிைரேவல் மன்னவனின் மறவ சில்ேலா
சினங்ெகாண்டு பாய்ந்தாகள். ேவழ நாட்டுத்
திறல்மறவ நுாற்றுவக்குக் கதிநாட் டாகள்
தனிெயாருவன் விழுக்காடு ேதாள்ெகா டுத்துத்
தனித்துநின்றா ேகாட்ைடக்குள் பைகபு காமல்!
பைனமரங்கள் இடிவழக்
P
கிழிந்து வழும்
P
பான்ைமேபால் இருதிறத்தும் மறவ வழ்ந்தா.
P
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என்ெசய்வா கதிநாட்டா? ேவழ வக்ேகா
இரும்பைடகள் அைணகடந்த ெவள்ளத் ைதப்ேபால்
பின்னுதவி ெசய்தனேமல் வந்து வந்து!
கதிநாட்டா ெபருந்ேதாளும் கூைம வாளும்
முன்னிலும்பன் மடங்குவிைரந் தனஎன் றாலும்
முைன நடுங்கப் ேபாராடும் கதிைர ேவலன்,
இந்நிைலைம தைனயுணந்து ேவழன் தன்ைனத்
தனிப்படுத்த எண்ணினான்; இறங்கி னான்கீ ழ்.
ஏறிவந்தான் ேவழத்தான். ேகாட்ைடக் குள்ேள
இருேவந்த தனியிடத்தில் ேபாபுrந்தா!
சீறினஅங் கிருவாள்கள்; ேமாத லாேல
ெசம்ெபாறிகள் எழுந்தனேமல்! ெவற்றி ேதால்வி
கூறிடவும் வழியின்றி வலம்இ டம்ேபாய்க்
குறிப்ெபான்றும் தவறாமல் சுழன்று, வாைள
மாறிப்பின் வாங்குங்கால் பலைக துாக்கி
வாட்ேபாருக் கிலக்கியத்ைத நல்கும் ேபாதில்,

இயல் 6
கண்ணுக்கினியாள் அண்ணைனத் ேதடினாள்.
"அண்ணன்எங்ேக! அன்பில்லாக் ெகாடிய ெனங்ேக
ஆட்சியிைன ேயவிரும்பி உடன்பிறந்த
ெபண்ணாைள வஞ்சிக்க எண்ணி வந்து
பிைழசுமந்த நrக்கண்ணன் வாள் சுமந்து
கண்ெணதிrல் வாராேனா?" என்று கூறிக்
கடிவாளம் ஒருைகயில், பைகவ ெபற்ற
புண்ணினிேல குதித்ெதழுந்த வாேளா ைகயில்,
புதுைமெசய ஒருகுதிைர மீ தி ேலறி
பைகப்பைடயின் உட்புகுந்து ேதடிக் கண்ணிற்
பட்டவrன் உடல்சாய்த்ேத புறங்கள் எட்டும்,
நைகப்பாேல ெநருப்பாக்கிப் புருவம் ஏற்றி
நாற்புறத்து வாயிைலயும் சுற்றி வந்தாள்!
மிகப்ெபrய குதிைரேமல் கrய ஆைட
ேமற்ேபாத்து முகமூடி அணிந்ேத ஓஆள்
புகப்பாத்தான் வடக்கிருந்த வாயில் ேநாக்கி!
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"ேபா" என்றாள். பறந்தது தன் குதிைர அங்ேக!

இயல் 7
ேவழமன்னேனாடு ேபா புrந்திருந்த கதிைரேவல்
மன்னைனப் பின்னிருந்து ெகான்றான் நrக்கண்ணன்.
ேபாெசய்து ெகாண்டிருந்த கதிைர ேவலன்
ெபாத்ெதனவழ்ந்
P
தான்.அவனின் முதுகின் மீ தில்
ஓஈட்டி பாய்ந்தது ேபாய்! கருந்தி ைரக்குள்
உடல்மைறத்துக்ெகாண்டிருந்த நrக்கண் ணன்,தன்
ேபமைறக்க எண்ணிேய தான் அணிந்த
ெபருந்திைரைய, முகமூடித் துணிைய அங்கு
ேநநின்ற தன்ஆைள அணியச் ெசய்து
ெநடிதுேபாய் அரண்மைனயில் நின்றி ருந்தான்.
நின்றிருந்த நrக்கண்ணன், உடன்பிறந்த
ேநrைழயாள் வரும்வழியில் விழிைய ைவத்தான்;
"அன்றிருந்த என்கருத்தில் பாதி தPத்ேதன்;
அவள் ஒழிந்தால், முக்காலும் தPரும்; பின்னும்
அன்னத்ைதக் ெகான்ெறாழித்தால் முழுதும் தPரும்;
அதன்பிறகன் ேறாஇந்த நாட்டின் ஆட்சி,
என்ெறன்றும் என்ைகயில் நிைலத்து நிற்கும்?"
எனநிைனத்தான் திைனேயனும் மானம் இல்லான்.

இயல் 8
கண்ணுக்கினியாள் மன்னன் இறந்தது கண்டாள்.
ெகாைலவாளும் ைகயுமாய் அரசி வந்தாள்;
ெகாண்டவைனப் பிணமாகக் கண்டாள். ஆங்ேக
நிைலகலங்கி நின்றிட்டாள். "வழ்ந்த
P
ேதாநின்
ெநடுேமனி! வழ்ந்தேதா
P
கதிநாடிந்நாள்!
இைலநPதான் எனஅறிந்தால்அஞ்சி வாடும்
இந்நாட்டு மக்கைள யா ேதற்று வாகள்?
கைலந்ததுேவா என்காதல் ஓவியந்தான்!"
எனக்கூறிக் கட்டழகன் உடைல அள்ளி
அைணத்திட்டாள்! மலக்ைகயால் கன்னம் உச்சி
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அணிமாபு தடவினாள்! ஈட்டி யாேல
தணல்ேபாலும் புண்பட்ட முதுகு கண்டாள்;
தைலகுனிந்தாள்; அப்பிணத்ைத நிலத்திற் ேபாட்டாள்!
இைணபிrயா மானமதும் எம்ைம விட்ேட
ஏகிற்ேறா ஐயேகா! முதுகு காட்டத்
துணிந்ததுேவா தமிழாநின் தமிழ ெநஞ்சம்!
துாயநின் மூதாைத, என்மூ தாைத
அைனவருள்ளும் எவேரனும் பைகவன் வாைள
அருமாபில் முன்ேதாளில் ஏற்ற தன்றித்
திைனயளவும் திரும்பிப்பின் முதுகில் ஏற்ற
ேசதியிைன இவ்ைவயம் ேகட்ட துண்ேடா?
எனக்கூவித் திரும்புங்கால், எதிrல் நின்ற
இளேவழ நாட்டரசன், இரக்க மிஞ்ச
"மைனவிளக்ேக! நின்துைணவன் கதிைர ேவலன்
வாட்ேபாைர என்ேனாடு நிகழ்த்துங் காைல
முகமைறத்த ஒருதPயன் எவேனா பின்ேன
முடுகிவந்து நடுமுதுகில் எறிந்தான் ஈட்டி!
திைகத்ேதன் நான்! சாய்ந்தான்அம் மறேவா மன்னன்!
திகழிமய மைலேபாலும் அவன்ெகாண் டுள்ள
புகழ்க்ெகன்ன? உன்குடிக்கு வாய்த்த மானம்
ேபானெதனப் புலம்பவதும் என்ன? ெபண்ேண
அகத்துன்பம் நPங்கியிரு! ெசல்க உன்றன்
அரண்மைனக்ேக" என்றுைரத்தான் ெசன்றாள் ெபண்ணாள்.

இயல் 9
அரண்மைனக்குள் பைட புகுந்தது. அன்னத்ைத ஆத்தாக்கிழவி காத்தாள்.
ேவழவனின் பைட வர
P
அரண்ம ைனக்குள்
விrநPேபாய் மைடேதாறும் பாய்வ ைதப்ேபால்
சூழலுற்றா ெபான்னிருப்புச் சாைலக் குள்ளும்,
ெதாகுெநற்க ளஞ்சியத்தும் எவ்வி டத்தும்!
ஏழடுக்கும் பைடவர
P
ைகப்பற் றுங்கால்
இருந்தஆத் தாக்கிழவி உளம்ப ைதத்துக்
கீ ைழவழி நிலவைறயால் அன்னந் தன்ைனக்
கிளிேயந்தல் ேபாேலந்தி ெவௗ◌ியிற் ெசன்றாள்.
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நிலவைறயால் ெவௗ◌ிப்புறத்தில் ெசன்ற ஆத்தா
நPங்கியபின் கதவுதைனச் சாத்த வில்ைல.
சிலகண்டா காணாத கதவு தன்ைன!
சிலபுகுந்தா; சிலஉள்ேள ெசல்ல லானா.
சிலெநடிது ெசன்றுேம அரண்ம ைனக்குள்
திறல்ெகாண்ட ேவழநாட் டுப்ப ைடகள்
அைலவைதக்கண் ைடேயாஎன் றுைரத்து மீ ண்டா.
ஆயினும்சிற் சிலஇருந்தா! நrக்கண் ணன்தான்
எப்புறத்தும் திrகின்றான்; ஓஅ ைறக்குள்
எதிபாத்த ஒருேபைழ தன்ைனக் கண்டான்.
அப்படிேய துாக்கினான்; அடுத்தி ருந்த
ஆள்ஒருவ னிடந்தந்தான்; "இதைன என்றன்
குப்பெனனும் ேதேராட்டி இடம்ேச" என்று
ெகாடுத்தனுப்பித் தான்நிைனத்த சூழ்ச்சி தன்ைன
அப்ேபாேத ெதாடங்கினான், ெபாய்ப்பால் வாழ்வான்.
அரசிக்கு நல்லவனாய்த் தன்ைனக் காட்ட
அரசதைமக் குடிகள்எலாம் காணு கின்ற
அழகியேதா கூடத்தில் கீ ழ்க்கி டந்து
சரசெரனப் புரண்டபடி "எனக்ேகன் வாழ்வு?
சாக்காேட வாராேயா? உடன்பி றந்தாள்
அரசிெயன வாழ்கின்றாள் எனஇ ருந்ேதன்.
அத்தPயன் ேவழத்தான் கதிநா டாளும்
ெபருைமெகாள் என் ைமத்துனைனக் ெகாைலபு rந்து
பிடுங்கினான் நாட்ைடயும்"என் றழுதி ருந்தான்.

இயல் 10
கண்ணுக்கினியாள் வந்தாள். நrக்கண்ணன் வஞ்சம் ேபசினான்.
வாள்ெதாங்க, வாள்ெபற்ற வலக்ைக ெதாங்க,
வல்லியிைட துவள,ேமல் நல்ல ேதாள்கள்
ஆட,எடுத் துான்றும்அடி இடறக் கண்ணில்
அழகிழந்து குழல்சrந்து வழ
P மங்ைக
"நாடிழந்ேதன் நலமிழந்ேதன் கண்ணில் ைவத்து
நாளும்எைனக் காத்துவந்த துைணஇ ழந்து
வாடுகின்ேறன்" எனக்கதறி ெநஞ்சம் ேசார
வந்தாள்அண்ணன்புரளும் கூடந் தன்னில்.
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" ைமத்துனைன நானிழந்ேதன் தங்ைக ேய! என்
மன்னன்எைனத் தள்ளிவிட்டான் அதுேபா கட்டும்;
ெசத்தாைன இனிக்காண முடிவதுண்ேடா?
திருநாட்ைட நPஇழந்து, துைண இழந்து,
ைகத்துாண்டிற் சிறுமீ னாய்க் கலங்கு கின்ற
காட்சியிைன நான்காண ேநந்த ேதேயா!
ைவத்திருந்தான் பைடத்தைலவ னாக என்ைன;
ைமத்துனைன இகழ்ந்துைரத்தால் ெபாறுப்ேப ேனாநான்?
கதிநாட்ைடப் பிடிப்பெதன ேவழன் ெசான்னான்
கடிந்துைரத்ேதன்; மறுெநாடியில் அைமச்ச னுக்குப்
புதுத்தைலைம தந்ேதபின் பைடெய ழுப்பிப்
ெபான்னான கதிநாட்டின் ேமல்வி டுத்தான்.
எதிபாராப் பைடஎடுப்ைப அறியீ அன்ேறா?
இைதக்கூற இங்குவந்ேதன்; வருவ தற்குள்
சிைதத்தாேன கதிநாட்டின் உrைம தன்ைனத்
தPத்தாேன ைமத்துனைன, அன்பு ேவந்ைத!
உயிேபான்றாய்! உடன்பிறப்ேப! என்றன் ஆவி
உடைலவிட்டுப் ேபாவதுெமய்! ைவய கத்தில்
துயதாங்க அட்டியில்ைல; எைனஇ கழ்ந்து
ெசால்லுேமா ெசால்ைலயும்நான் ெபாறுப்ப துண்ேடா!
முயல்ேபான்றான் நrக்கண்ணன் என்றா லுந்தன்,
முத்தான தங்ைகயவள் வாழ்க்ைகப் பட்ட
வயேவந்தன் கதிநாட்டான், நrக்கண் ணற்கு
ைமத்துனன்என் றுைரத்தெபரு ைமேபா யிற்ேற!"

இயல் 11
நrக்கண்ணன் வஞ்சம் ேபசுைகயில், இவனிடம் கrய
உைட ெபற்ற ஆள் வந்தான். அவள் அவைன எதிக்கிறாள். அவன், மன்னைனக்
ெகான்றவன் இவேன என்று
நrக்கண்ணைனக் காட்டி விடுகிறான். அதற்குள் நrக்கண்ணன் அரசிையக் ெகான்றான்.
எனஉைரத்தான்; துடித்தழுதான். ேமலும் ேபச்ைச
எடுக்ைகயிேல, கrயஉைட ேபாத்த ஓஆள்,
"இனிஎன்ன ெசய்வ" ெதன நrையக் ேகட்ேட
எதிவந்தான். அவள்கண்டாள். வாைளத் துாக்கிப்
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"புைனயுந்தா மன்னனின்பின் புறத்தில் ஈட்டி
புகுத்தியவன் நPதானா" என்றாள். "இல்ைல
எனக்கிந்தக் கrயஉைட இவேர தந்தா
ஈயுமுன்ேன மன்னவேமல் ஈட்டிஎய்தா."
என்றுைரத்தான்! அேதெநாடியில் நrக்கண்ணன்தான்
இைடயினிேல மைறத்திருந்த வாெள டுத்து
நின்றிருந்த உடன்பிறப்ைப, அரசி தன்ைன
நிலத்தினிேல விழுமாறு ெவட்டிச் சாய்த்ேத
"ஒன்றுக்கும் அஞ்சாத என்ைன இந்நாள்
உயிநடுங்க ைவத்தவைள ஒழித்ேதன்" என்று
நின்றுெபரு முச்சுவிட்டான்! எங்ேக அந்த
ேநrைழயாள் அன்னம்என உள்ேள ெசன்றான்.

இயல் 12
நrக்கண்ணன் அன்னத்ைதத் ேதடி உள்ேள ெசல்ல, அங்கிருந்த ஆள் நடந்தைதத் தன்
ேவழ நாட்டு மன்னனிடம் ெசன்று கூறினான். மன்னன் வியப்புறுகின்றான்.
கrயஉைட ேபாத்துவந்த காலாள் ெசன்று
கண்டவற்ைற அரசனிடம் நன்று ெசான்னான்!
ெபருவாளால், தன்ைகயால் உடன்பி றந்த
ெபண்ணாைளக் ெகான்றானா? என்று மன்னன்
உருகினான். மக்களிைட மகனாய் வாழ
ஒண்ணாத ெகாடுவிலங்ைக இந்நாள் மட்டும்
ெதrயாேதன் ைவத்திருந்ேதன் அரண்ம ைனக்குள்!
தPருவெதந் நாள்இந்தப் பழிதான் என்றான்.
அரசனிது கூறுங்கால் அங்கி ருந்த
அழிெவான்ேற ெதாழிலான மறவ தாமும்
இரக்கமுற லானாகள்! நைரத்த தாடி
இைளத்தஉடல், கைளத்தவிழிக் கிழவன்," ேவந்ேத
கrப்பின்ேறல் இனிப்பருைம யாேர காண்பா?
காயின்ேறல் கனியருைம யாேர காண்பா?
நrக்கண்ண இைலஎனில்நும் அருைம தன்ைன
நானிலந்தான், அறிந்திடுேமா நவில்க." என்றான்.

இயல் 13

RangaRakes

tamilnavarasam.com

அன்னத்ைதக் காணாது திrயும் நrக்கண்ணன் எதிrல் ேதேராட்டியான குப்பன்
வந்தான்.
அன்னத்ைத அரண்மைனயில் காண வில்ைல!
ஆத்தாைவக் காணவில்ைல! நrக்கண் ணன்தான்
என்னத்ைதச் ெசய்வெதன ஏங்கி நின்றான்;
எதிrனிேல ேதேராட்டும் குப்பன் வந்தான்.
"ெபான்னான ேபைழயிைனப் ெபற்றா ேயா?என்
புகழுக்கும் ஆட்சிக்கும் ஆணி ேவைர
உன்னிடத்தில் தந்துள்ேளன்; அதைனக் காப்பாய்
ஒருத்தrடம் ெசால்லாேத!" என்று ைரத்தான்.
"நானறிேயன் ேபைழயிைன!" எனறான் குப்பன்.
நடுங்கினான் நrக்கண்ணன் "ஐேயா ஐேயா
ேபானேதா? இங்கிருந்த ஆளி டத்தில்
ேபாயிதைனக் குப்பனிடம் ெகாடுஎன் ேறேன,
ஊனமிலா நம்மறவ ேபாேல அன்ேறா
உைடயுடுத்து நின்றிருந்தான்; ஏய்த்தான் ேபாலும்.
ஏனிந்தப் பிைழெசய்ேதன்? என்வாழ் வுக்ேக
இைடயூறு சூழ்ந்ேதேன!" எனத்து டித்ேத.
அன்னத்தின் ஆவியிைன அகற்ற ேவண்டும்;
ஆவிநிக ேபைழயிைன ைடதல் ேவண்டும்;
என்னுெமாரு கருத்ேதாடும் அரண்ம ைனக்குள்
இட்டிருந்த ஓதவிசில் ெசன்றுட் காந்தான்.
மன்னவைன ஏமாற்றிக் கதிநாட் டாட்சி
வாங்குவதில் சிறிேதனும் ெதால்ைல யில்ைல;
அன்னத்ைத ஆத்தாைவத் ேதட ேவண்டும்;
அரும்ேபைழ ேவண்டும்எனப் ெபருந்துன் புற்றான்.

இயல் 14
அவன் எதி ேவழநாட்டு மன்னன் வருகிறான்.
அவனிடம் ெதாடங்குகிறான் ெபாய்மூட்ைடகைள நrக்கண்ணன்.
ஆத்தாைவ, அன்னத்ைதப் ேபைழ தன்ைன
அைடயாளப் படிஎங்கும் பைடயா ளகள்
ேபாய்த்ேதட வைகெசய்து ெகாண்டி ருந்த
ெபால்லாத நrயானின் எதிrல், மன்னன்
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ேகாத்தான முத்துலவு மாபி ேனாடு
குன்றுநைட ெகாண்டதுேபால் ெசன்று நின்றான்!
சாய்த்தாேன நrக்கண்ணன் மன்ன வன்பால்
சரசெரனச் ெசாற்ெபருக்ைக, எழுந்து நின்ேற.
"நாளும்எைனக் காப்பாற்றி ஆளாக் கிப்பின்
நாற்பைடக்கும் தைலவெனன ஏற்ப டுத்திக்
ேகாளும்ெபாய் சூதுமிலான் எனஉணந்து
ெகாண்டு,ெபருந் ெதாண்ெடல்லாம் எனக்ேக தந்து
நPளிஎனும் மன்னைனநான் ேபாrல் ெவன்ற
நிைனவாகப் பrசீ ந்த கனிேய! உன்றன்
ேதாைளஇகழ்ந் தாளிவள்;என் வாளால் ெவட்டித்
ெதாடுகழற்குக் காணிக்ைக இட்ேடன் காண்க.
'வஞ்சகத்தால் கதிைரேவல் மன்னன் தன்ைன
மறேவந்ேத நPெகான்றாய்' என்றுதPய
ெநஞ்சத்தால் நிைனத்தாேள! 'நின்ேதாள், மானம்
நPத்தேதாள்' என்றாேள! ஐேயா! அன்னாள்
ெகாஞ்சத்தால் மாண்டாேள, நாள ைடவில்
ெகாடுவாளால் சிறிதுசிறி தாய ருத்துக்
ெகஞ்சத்தான் ைவத்ேதனா! உன்பால் அன்பு
ெகட்ேடேன ெகட்ேடேன ெகட்ேடன் ஐயா.
'உடன்பிறந்ேதன்' என்றுைரத்தாள். ஆமாம் என்ேறன்
'உன்னரைச இந்ெநாடியில் சூழ்ச்சி யாேல
மடியும்வைக ெசய்துவிடு; முடியும் உன்னால்!
மன்னவைனப் பழிவாங்கி விட்ேட இந்தக்
கடல்நிகத்த கதிநாட்ைட ஆள்' என் றாள்என்
காதுெபற்ற துன்பத்ைத என்ன ெசால்ேவன்!
ெகாடியாளின் உடன்பிறந்த பழியுந் தாேளன்
ெகாைடமன்னா அருள்புrக தருக வாைள.
நல்லாrன்ெபருநிைலயும் இந்த ைவயம்!
நான்தPயா ெளாடுபிறந்த தாேல தPயன்!
எல்லாரும் ேபாேலநான் இன்னும் இங்ேக
இருக்கின்ேறன் சாகாமல்! ஒன்று மட்டும்
ெசால்லுேவன் நானண்டி வாழ்ந்தி ருந்த
துாேயாய்நின் புகழுக்கும் அறத்தி னுக்கும்
முல்ைலமுைன அளெவன்னால் பழிேநராமல்
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முழுதுண்ைம யாய்நடந்ேதன் இதன்ெபாருட்டு
நான்ெசத்த பின்அைடயும் வானாட் டின்கண்
நானுாறு சிற்றுாெகாள் ஒருேபரூரும்
ேதனுாறும் ேசாைலசூழ் அப்ேப ருrல்
ெசப்பrய அரண்மைனயும் அரண்ம ைனக்குள்
பால்ேநrல் காய்ச்சி, அதில் சீனி இட்டுப்
பத்துவைகச் சிற்றுணவும் ஒத்த ெபண்ணும்
ஊனின்பம் நுககின்ற அைறஇ ருந்தால்
ஒருத்தருக்கும் இல்ைலஅது எனக்ேக" என்றான்.

இயல் 15
நrக்கண்ணன் ேபச்ைச நம்பிவிட்ட ேவழ மன்னன் நrக் கண்ணனுக்கு இரங்கினான்.
இந்தநாடு உன்னுைடயமுன்ேனாருைடயது என்பதற்குப் பட்டயம் உண்டா என்றான்.
அரசனுைரத் திடுகின்றான் "அப்ப ேனஉன்
அன்பிைனயும் பண்பிைணயும் அறியா யாவ?
ஒருகுைலயில் ஒருகாயில் தPைம காணில்
உயகாய்கள் அத்தைனயும் ெவறுப்ப துண்ேடா?
அரசியவள் தPயவள்தான்; உடன்பி றந்த
அறம்பிைழயா மறவன்நP! அழுதல் ேவண்டாம்.
நrக்கண்ணா பழநாளில் இதுஉன் பாட்டன்
நாெடன்றாய்! அதற்குள்ள சான்று முண்ேடா?
அதுவிருந்தால் காட்டுகநP! இந்த நாட்டின்
ஆட்சியிைன உனக்களித்து விடுேவன்" என்றான்.
"பதிவிருந்தால் ஏனுைனநான் நத்த ேவண்டும்?
பாட்டனுக்குப் பாட்டனாம் பைறக்கண் ணற்குக்
குதிைரதிைர ெகாண்டெநடு முடியான் என்னும்
ெகாடுநாட்டு மன்னன்அளித் தான்இந் நாட்ைடப்
பதினா யிரம்ேபைர ெவன்ற தாேல
பrசாகத் தந்ததன்றி ேவெறான் றில்ைல!
அந்நாளில் மன்னவனால் ெகாடுக்கப் ெபற்ற
அருஞ்ெசப்புப் பட்டயத்ைதக் கதிைர ேவலன்
முன்ேனானாம் முத்தப்பன் மைறத்த ேதாடு
மூன்றாநாள் துாங்ைகயிேல ெகாைலயும் ெசய்தான்!
தன்னிடத்தில் பைடயிருந்த தாேல அன்ேறா
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சழக்கனவன் குடிகளிடம் தப்பி வாழ்ந்தான்?
என்ைனயுமிக் கதிநாட்டான் விட்ட தில்ைல;
இங்கிரா ேதஎன்றான் அங்கு வந்ேதன்.
இந்நாட்ைட நானாள ேவண்டு ெமன்ற
எண்ணேம எனக்கில்ைல; என்றன் தந்ைத
அந்நாளில் சாகுங்கால் எைனஅ ைழத்ேத
அங்ைகயிைனத் தன்மாபில் அழுத்தி, 'அப்பா
உன்ைனநான் ஓருறுதி ேகட்கின் ேறன்நP
ஒப்பிடுக, உன்னாளில் ேவழ நாட்டின்
மன்னவrன் அருள்ெபற்றுக் கதிநாட் டுக்கு
மன்னவனாய் இரு! நமது மானங் காப்பாய்.'
எனக்கூறி உயிநPத்தான்; அதனா லன்ேறா
எழில்ேவழ நாட்டினில்நான் அைடந்தி ருக்கும்
தனிப்ெபருைம, தனிமகிழ்ச்சி இவற்ைற ெயல்லாம்
தவிப்பதற்கும் துணிகின்ேறன்; ஐய ேனநP
எைனத்தமிழில் 'பைடத்தைலவா' என்ற ைழக்கும்
இன்பத்துக் கீ டாக இந்த ைவயம்
தைனத்தrனும் ஒப்ேபேன! ஒருெசால் ெசால்க;
'தாளைடந்த நrக்கண்ணன் ஆள்க' என்ேற!
வணங்குகின்ேறன் எனக்கூறி வணங்கி நிற்க
மன்னவனும் மனமிரங்கி "அஞ்ேசல்! அஞ்ேசல்!
இணங்ககின்ேறன். நP ஆள்க" எனஉ ைரத்தான்
"இன்ைறக்ேக முடிசூட்டிக் ெகாள்க" என்றான்!
பிணங்குவித்தும் ைமத்துனைன உடன் பிறப்ைபப்
ெபருவஞ்ச கத்தாேல சாகச் ெசய்தும்
அணியுெமாரு மணிமுடிக்ேக நrக்கண் ணன்தான்
அன்பில்லாத் தன்னுளத்தால் மகிழ்ந்து நின்றான்.

இயல் 16
வரப்பன்
P
என்னும் திருட தைலவன் ேதாழகளிடம் தன் வரலாறு கூறுகிறான்.
கதிநாடு சாந்திருக்கும் ெதன்ம ைலேமல்
கருெநாச்சிக் காட்டினிேலா பாைற மீ தில்
மிதியடிக்கால் மீ திேலா காைலப் ேபாட்டு
வரப்பன்
P
எனும்திருட தைலவன் குந்தி
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எதிநிற்கும் ேதாழகள்பால் இதைனச் ெசான்னான்:
எல்ேலாரும் ேகட்டிருந்தா ைககள் கட்டி!
"முதுைமயிைன அைடந்துவிட்ேடன். வாழ்நாள் எல்லாம்
முட்டின்றிக் கழித்துவந்ேதன். ஆனால் ேகள P
ஒருபிள்ைள ெகாடிேவங்ைக ேபால்வான்; கண்ேபால்
ஒருமைனவி! இருவைரயும் பிrந்ேதன். ஆண்டும்
இருபதுஆ யினஎன்றன் தPெயா ழுக்கம்
என்மைனவி யாம்ஆத்தா ெவறுத்தாள்! நPேயா
திருடுவைதவிடேவண்டும்!அன்றி என்ைனத்
தPண்டுவைத விடேவண்டும்!என்றாள்; என்பால்
வரேவண்டாம் இவ்விடத்தில் என்றாள்; என்றன்
மகைனநான் நல்வழியில் வளப்ேபன் என்றாள்.
ஒருவனிடம் ஏற்பட்ட தPெயா ழுக்கம்
உடன்வளந்ேத, பின்னதுதான் நPக்க ஒண்ணாப்
ெபருேநாயாய் மாறுவது ெமய்ேய; நானும்
ெபண்டாட்டி பிள்ைளகைள விட்ட தன்றி
ஒருநாளும் தPத்ெதாழிைல விடுவ ெதன்ேற
உள்ளத்தால் நிைனத்ததுவும் இல்ைல! ஐேயா
அருைமயுறு ெபண்டுபிள்ைள நிைனேவ யாக
அகன்றநாள் ஒவ்ெவான்றும் துன்ப நாேள.
நானும்என் மைனயாளும் வாழ்ந்தி ருந்த
நல்லுாைர அவள்அகன்றாள்; புல்லுா ஏகித்
தானங்குக் ைகப்பாடு பட்டாள்; சின்னத்
தனிக்குடிைச ஒன்றிைனயும் கட்டிக் ெகாண்டாள்;
ேதனைடயும் ஈயும்ேபால் மகனும் தானும்
வறுைமயிலும் ெசம்ைமயிைனக் காண்பா ராகிச்
சீனி எனும் கணக்காய இடத்தில் அன்பின்
சிறுவைனயும் படிக்கவிட்டாள். சிலநாள் ெசல்ல
கணக்காய முயற்சியினால் அரண்ம ைனக்குள்
கால்ைவத்தாள்; பணிச்சியாய் இருந்தாள்; பின்னத்
துைணயானாள் கதிநாட்டின் அரசி யாக்ேக!
துாயதன் மகன்இன்னும் கணக்கா யபால்
இணக்கமுறக் கைலபலவும் பயில்கின்றான். நான்
இைவயைனத்தும் அறிந்துள்ேளன்; எனினும் அங்ேக
அணுகிேனன் இல்ைல. எைன அவள்கண் டாலும்
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அகம்ெவறுத்துத் தைலகுனிந்து மைறந்து ேபாவாள்.
'அப்ைபயன் ேவலனுக்கு நான்தான் தந்ை◌
ஆத்தாதான் என்மைனவி' என்ற உண்ைம
இப்ெபrய நாட்டினிேல இந்த நாளில்
யானறிேவன்; அவளறிவாள்; அறியா மற்ேறா!
ெசப்பிேனன் இன்றுதான் உம்மி டத்தில்!
ெசப்பாதP யாrடத்தும்! இன்று நாேனா
எப்பாடும் படவில்ைல; காலாள் ேபாேல
எதிநின்ேறன் நrக்கண்ணன் ேபைழ தந்தான்.
இடுகாட்டில் நrக்கூட்டம் உலாவல் ேபாேல
எவ்விடத்தும் அரண்மைனயில் ேவழ நாட்டின்
பைடவர
P
உலாவினா! எலிகள் ஓடிப்
பண்டங்கள் உருட்டுதல்ேபால் ெபாருைள ெயல்லாம்
தடதெடன உருட்டினா. அவர வகள்
சலிப்பின்றிக் கவந்தாகள் கைலப்ெபா ருள்கள்!
இைடயிைடேய நrக்கண்ணன் ெசல்வான், மீ ள்வான்;
எைதேயாதான் மிகக்கருத்தாய்த் ேதட லானான்.

இயல் 17
வரப்பன்
P
அன்று நrக்கண்ணன் தந்த பாண்டியன் பrசு
என்னும் ேபைழையத் திருடகளிடம் காட்டினான்.
ஓஅைறயில் ேபைழயிைன அrதிற் கண்டான்
உண்டான மகிழ்ச்சிக்ேகா அளேவ இல்ைல.
யாருக்கும் ெதrயாமல், அைதத்ேத ேராட்டி
இடம்ேசக்க எண்ணினான். அங்கு நான்தான்
ேநrனிேல நின்றிருந்ேதன். தன்ஆள் என்ேற
நிைனத்திட்டான்! 'ேதேராட்டி இடம்ேச' என்றான்;
பாராட்டிேனன் அவைன! எடுத்து வந்ேதன்
பாருங்கள்!" எனப்ேபைழ தைனக்காட் டிட்டான்.
சிrத்திட்ட திருடகளில் ஒருவன் ெசால்வான்:
"திருடகைளக் குைறவாகச் ெசால்வா மக்கள்;
இருக்கின்ற ேபைழயிைனத் ேதடித் துாக்கி
'எடுத்துப்ேபா' என்றாேன அவைன யாரும்
ஒருேபச்சும் ேபசாகள்; சும்மா நின்ற
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உம்ைமஅவன் திருடெனன்று ெசான்னா னன்ேறா?
ெபாருளாளி திருடகைள விைளவிக் கின்றான்
ெபாதுவுைடைம ேயான்திருட்ைடக் கைளவிக் கின்றான்"
என்றுைரத்தான். மற்ெறாருவன் இயம்பு கின்றான்
"என்ெனண்ணம் அதுவல்ல; ேவண்டு ெமன்ேற
ெபான்ைனேயா காசிைனேயா நாெம டுத்துப்
ேபாம்படிெசய் கின்றாகள். அதன்பின் நம்ைம
வன்சிைறயில் அைடப்பாகள். திருட ெரன்று
மக்களிடம் ெசால்வாகள். இைவஏன் என்றால்
மன்ன,பழம் புலவ, வணி ககட் ெகல்லாம்
வரும்ெபயைர நமக்காக்கும் முயற்சி" என்றான்.
வரப்பன்
P
கூறுகின்றான் "என்ேதா ழகாள்!
ேவலனுக்கு நானளித்த ெதான்று மில்ைல.!
ஆஅப்பன் என்பைதயும் அறியான் ேவலன்!
ஆத்தாவும் அைதக்கூற விரும்ப வில்ைல;
ேநrற்ேபாய் இருவைரயும் காணு தற்கும்
ெநஞ்சேமா ஆவலைட கின்ற துண்டு.
சீrல்ைல என்னுடம்பின் நிைலயில்; என்ன
ெசய்வெதன எண்ணுகின்ேறன். ேபைழ தன்ைன
நான்திறந்து பாத்ததிேல விைலயு யந்த
நைகஆைட, அழகியவாள் முடிஇ ைவகள்,
வான்திறந்த உடுக்கள்ேபால் கதிேபால் கண்ேடன்!
மன்னதரும் பட்ைடயமும் ஒன்று கண்ேடன்!
ஈன்றானின் ெசாத்தாக அதைன என்றன்
எழில்மகனுக் குச்ேசக்க இங்கு யாக்கும்
ேதான்றாத இடத்தினிேல புைதப்ேபன். பின்பு
ெசால்லுேவன் இருக்குமிடம்" என்று ெசான்னான்.
"ஆண்டவேர, நும்மைனவி எங்க ளன்ைன
அடிேயங்கள் உடன்பிறந்த ேவலன் ஆன
ஈண்டுள்ள இருவைரயும் அறிேயாம் யாமும்!
இன்பமுறும் மைனவியா உைமவி லக்கிப்
பூண்டுள்ள உறுதிேயா ெபrது! தாங்கள்
ேபாகாமல் இருந்ததுவும் புதுைம ஆகும்!
ஊன்தளந்தP, உடல்தளந்தP, இனியும் ெசல்ல
ஒப்பீே ரா" என்றுைரத்தா நட்புக் ெகாண்ேடா.
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"நPங்கெளலாம் இங்கிருப்பீ, ேபைழ தன்ைன
நிைலயாக ஓrடத்தில் மைறத்து ைவத்துத்
தாங்காத ஆவலிைனத் தணிப்ப தற்குத்
தனியாகப் புல்லுாேபாய் வருேவன்" என்று
வாங்கியேதா வில்ைலப்ேபால் வைளந்த ேமனி
வானுயந்த குன்றுேபால் நிமிந்து நின்றான்.
ஓங்கியேதாள் மீ தினிேல ேபைழ தன்ைன
உம்ெமன்று துாக்கினான்; உடன்ந டந்தான்!

இயல் 18
ேவலன் முதலியவக்குச் சீனி என்னும் கணக்காய நாட்டின் உண்ைம ெசப்பினா.
சீனிெயனும் கணக்காய வற்றி
P
ருந்தா
ேசணுயந்த ஆலடியில்! எதிrல் சிங்கம்
ேபானிமிந்த பாைவயினான் ேவலன், மற்றும்
புலியிைளஞ அமந்திருந்தா! கணக்கா யதாம்
ேதனிகத்த தமிழாேல புதிய ெசய்தி
ெசப்பினா: "இைளஞகேள! அன்புள் ளாேர!
ஏனிந்த நாட்டின்ேமல் ேவழ நாட்டான்
எழுப்பினான் தன்பைடைய? அதுவு மின்றி
ெபருைமமிகு கதிைரேவல் மன்னன் மீ து
பின்னிருந்ேத எவன்ஈட்டி தன்ைன எய்தான்?
அரசியிைனக் ெகான்றவன்யா? அரச ெபற்ற
அன்னத்ைதக் ெகாைலெசய்ய நிைனப்ேபான் யாவன்?
திருநிைறந்த கதிநாட்டின் அரச ெனன்று
திகழுமுடி தைனச்சூட இந்த ேநரம்
அரண்மைனயின் நடுவினிேல ேவழ நாட்டின்
அரசெனதி நின்றிருப்ேபான் எவன்கண் டீேரா?
கதிநாட்டின் ேமலந்த ேவழ நாட்டான்
கடும்பைகெகாள் ளச்ெசய்ேதான் நrக்கண் ணன்தான்!
முதுகினிேல பின்னின்று ஈட்டி எய்ேதான்,
ெமாய்குழைலக் ெகாைலெசய்ேதான், அன்னந் தன்ைன
எதிப்பட்டால் ெகாைலெசய்ய இருப்ேபான் அன்ேனான்
இப்ேபாது மணிமுடியும் ெபறப்ேபா கின்றான்.
மதியுைடயாய் ேவலேன, உன்அன் ைனக்கும்
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மாக்ெகாடுைம நrக்கண்ணன் ஆக்கக் கூடும்.

இயல் 19
ேவலா உன்அன்ைன ஆத்தாக்கிழவிையக் காப்பாற்ற
நP உடேன ேபா என்றா கணக்காய.
உன்அன்ைன ஆத்தாைவக் காப்பதற்ேகா
உடேனேபா! இந்தாவாள்! குதிைர தந்ேதன்!
என்கைலகள் உன்னுயிைரக் காக்க! நாட்டின்
இகழ்ச்சியிைனப் ேபாக்குக! நP புகழ்ச்சி ெகாள்க!
பின்உனக்கு ேவண்டுெமனில் இங்கி ருக்கும்
பிறேதாழ துைணபுrவா; விைடெபற் றுக்ெகாள்"
என்றுைரத்தா. வாள்எடுத்துக் குதிைர ஏறி
எதிவணங்கிப் புல்லுாேர அதிரச் ெசன்றான்.
ஐயாேவ ேவலனுக்குத் துைணயாய்ச் ெசல்ல
ஐந்தாறு குதிைரகைள எமக்கிப் ேபாேத
ைகயாேல இைவஎன்று காட்டி விட்டால்
கண்ணாேல பாத்திடுேவாம்; அவன ைழத்தால்
ெநய்யாேல முண்ெடழுந்த ெநருப்ைபப் ேபாேல
ெநஞ்சாேல ெகாள்கின்ற விைசயி ேனாடு
ைவயாேல ஆனெதாரு பைகேமற் ெசல்ேவாம்
வாளாேல தங்கள்புகழ் வளப்ேபாம்" என்ேற
இருைககூப் பிச்ெசான்னான் ஒருேசய். அங்ேக
இருக்ைகவிட் ெடழுந்ெதாருேசய் அறிக்ைக ெசய்வான்:
"வருைகக்குக் காத்திருப்பான் ஐயா; ேவலன்
வாழ்க்ைகக்கும் உதவாது தாழ்க்ைக ெசய்தால்!
பருைகக்கு நஞ்சளித்த பழிக்ைக ஏற்ேபன்;
பைதக்ைகயிேல தடுப்பீேரா? இைதக்ைக விட்டால்
அருள்ைகக்கு நாெளதுதான்? என்ேமல் ேவலன்
அன்புைகக்கும்; அவன்பைகக்கும் ைகவ லுக்கும்.
ேபாமாறு தைலயைசப்பீ!" என்று ெசான்னான்.
புதுமாறு தைலேவண்டும் ஒருவன் நின்ேற,
"ஆமாறு நாமுணந்ேதாம். ேவலன் அங்ேக
அழுமாறு தைலயிடா திருந்து விட்டால்
ஏமாறு தைலயைடந்த இந்த நாட்டின்
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எழில்மாறும்! நிைலமாறும்! ஆட்சி மாறும்!
நாம்ஆறு தைலயைடய நrயின் ேநாக்கம்
நகுமாறு தைலயிடுேவாம், நவில்க!" என்றான்.
"ெபாறுத்திருப்பா வாழ்ந்திருப்பா! இந்த நாட்டில்
புகுந்திருப்பா, இங்கிருப்பா தம்ைம ெயல்லாம்
நிறுத்திருப்பா; இேலெசன்று நிைனத்தி ருப்ேபா
நிகழ்வைதக்கண் திருப்பாது பாத்தி ருப்பா!
குறித்திருப்பா ஆத்தாைவத் தPேயாள் என்று
குளிந்திருப்பா அவளிறந்தால்! ெசம்மல் ேவலன்
மறந்திருப்பா ைவகாணா திருப்பா; காண்பா
மைறந்திருப்பா, ைகயிருப்பா அறிவா!" என்றான்.

இயல் 20
புல்லுாச் சிறுகுடிைசயில் ஆத்தாவும் அன்னமும்.
புல்லுாrற் சிறுகுடிைச தனில்இ ரண்டு
புண்பட்ட ெநஞ்சங்கள் ஒன்ைற ெயான்று
நல்லுைரயில் ேதற்றியிருந் தன.அ வற்றில்
நைரபட்ட ஆத்தாளின் ெநஞ்ச ெமான்று!
வல்லுாறு குறிைவத்த புறாப்ேபால் வாழும்
மலக்ெகாடியாள் அன்னத்தின் உள்ள ெமான்று!
ெசால்லிஅழு தாள்ஆத்தா; ஆற்றாள் கண்ணP
ெசாrந்தழுகின் றாளின்னும் ெபண்ைண ேநாக்கி.
"அன்னத்தின் கண்ணி னிக்கும் மகைனத் ேதடி
ஆவணியில் மணமுடித்துத் ைதப்பி றப்பில்
மன்னியசிங் கஞ்சுமந்த தவிசில் ஏற்றிக்
கதிநாட்டின் மணிமுடிைய அவளுக் காக்கி
என்கண்ணால் பாத்துள்ளம் மகிழ்ேவ ெனன்ற
எழில்மன்னன் ெமாழிஎண்ணிஅழுேவ னாநான்?
அன்னவனின் திருத்ேதாளும் அகன்ற மாபும்
அழிவுற்ற ைதஎண்ணி அழுேவ னாநான்?
அருைமமகள் தனக்ேகற்ற அன்ப ேனாடும்
ஆணிப்ெபான் கட்டில்எனும் ேசற்றி னுள்ேள
எருைமஎனக் கிடந்தின்பம் நுகரு கின்ற
எழில்நாைள நான்காணப் ெபேறேனா என்ற
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ெபருமாட்டி ெமாழிஎண்ணி அழுேவ னாநான்?
பிள்ைளக்கு நஞ்சூட்டும் தாய்ேபால் அந்த
நrக்கண்ணன் வஞ்சித்துக் ெகான்ற ேபாது
நாளற்றுப் ேபானெதண்ணி அழுேவ னாநான்?
எதிெரதிேர இருதழற்பந் துகள் சுழன்ேற
இருப்பதுேபால் கதிநாட்டான் ேவழ நாட்டான்
அதிகின்ற ெமய்ப்பாடும் சுழற்றும் வாளும்
கட்புலனுக் கப்பாலாய் விைசெகாள் ளுங்கால்
முதியஓ காலாள்ேபால் தாடி மீ ைச
முடித்துநான் அங்கிருந்ேதன்; நrக்கண் ணன்தான்
பதுங்குகறுப் புைடபூண்டு ேவந்ைத மாய்த்தான்
பைதத்ேதேன அைதஎண்ணி அழுேவ னாநான்?
நானிருந்ேதன் காலாட்கள் பலr ருந்தா
நடுவினிேல ேவழநாட் டரசன் நின்றான்.
ேமனிமிந்த கrயஉைடக் காலாள் வந்து
ெமல்லிதைன நrக்கண்ணன் ெவட்டிச் சாய்த்த
ஊன்நடுங்கும் ெசய்தியிைனச் ெசான்னான். மன்னன்
உளம்நடுங்க மற்றவகள் உடல்ந டுங்க
நானிருந்து மன்னவைனத் ேதற்றுங் கால்என்
நல்லுயி ஒடுங்கியதற் கழுேவ னாநான்?
பழநாள்பாண் டியன்உன்றன் மூதா ைதக்குப்
பrசளித்தான் இந்நாட்ைட! அைதக்கு றிக்கும்
முழுநPளப் பட்டயமும் உைடபூண் வாளும்
மூடியஅப் ேபைழயும்ேபா யிற்ேற அந்ேதா!
இழந்ததனால் ேபைழயிைன, அழகு மிக்க
இந்நாடு நின்உrைம என்ற உண்ைம
ஒழிந்திடுேம! அைதஎண்ணி அழுேவ ேனாநான்?"
இவ்வண்ணம் உைரத்தழுது ெகாண்டி ருந்தாள்.

இயல் 21
கிழவி, இவ்வாறு நடந்தைவ கூறி ைநயும்ேபாது, வரப்பன்
P
அக்குடிைச ேநாக்கி
வந்தவன் இைவகைள ஒளிந்து ேகட்டிருந்தான்; உண்ைம உணந்தான்.
ெவௗ◌ியினிேல ேபைழெயாடு நின்றி ருந்த
வரப்பன்
P
இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டி ருந்தான்.
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களிெகாண்டான்! தன்முதுகில் உள்ள ேபைழ
கதிநாடு கவின்அன்னம் உைடைம என்று
ெவௗ◌ிப்படுத்தத் தக்கேதா ேபைழ என்று
விளங்கிற்று. தன்மைனவி ஆத்தா, அங்குக்
கிளிெமாழியாள் அன்னத்ைதக் காப்ப தற்கும்
ேகடுதைன நPக்கற்கும் முயலு கின்ற
நிைலயாவும் விளங்கிற்று! வரப்
P
பன்தான்
நPள்ேபைழ தைனஆத்தா விடம்இப் ேபாேத
குைலயாமல் தந்திடவும் நிைனத்தான். நாட்டின்
ெகாந்தளிப்பில் ேபைழயிைன அவள்காப் பாற்றும்
வலிஏது? ெபாறுத்திருப்ேபன் எனமு டித்து
மற்றும்அவ ேபசுவைதக் ேகட்டி ருந்தான்.
தைலமீ து ைகைவத்துத் "தாேய! அப்பா!
தனிவிட்டுச் ெசன்றPேரா இனிவாழ் ேவேனா?

இயல் 22
அன்னத்தின் துன்பம்.
ஐயேகா என்ஆத்தா! ைவய கத்தில்
அன்ைனமடிந் தாெளன்று ெசான்ன ெசால்ைலத்
ைதயெலன துளம்ெபாறுத்த துண்டு;பின்பு
தந்ைதயிறந் ததுெபாறுத்த துண்டு; ேமலும்
துய்யகதி நாட்டுrைம ேபைழ ேயாடு
ெதாைலந்தைதயும் ெபாறுத்ததுண்டு; ெபாறாத தPைம
ெசய்துவந்தான் என்மாமன் எனறால் இந்தச்
சிறியஉளம் ெபருந்துயைரப் ெபாறுப்ப துண்ேடா?
உடன்பிறந்தா ைளெவட்டி, அன்ேனாள் ஆவி
ஒப்பானி ன் உடல்சாய்த்ேத இப்பால் என்ைனத்
ெதாடந்தழிக்க எண்ணினவன் மாமன் என்றால்,
சுரந்தபால் இருந்தருந்திப் பரந்து லாவும்
ெநடும்பன்றிக் குட்டிகள்ேபால் மக்கள் யாரும்
நிைறயன்பால் உடன்பிறந்தா என்று ணத்தக்
கிடந்துதவம் புrகின்ற உலகில் இந்நாள்
ேகடிைழக்கும் உறெவனும்ெசால் ேகட்ப ேதேயா?
ஒப்புைரக்க முடியாத அன்ைன என்ைன
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ஒருக்கணித்து மாபைணத்து ேமனி ெயல்லாம்
ைகப்புறத்தில் ஆம்படிக்குத் தழுவி என்றன்
கண்மைறக்கும் சுrகுழைல ேமெலா துக்கி
ைமப்புருவ விழிமீ து விழிய ைமத்து
மலவாயால் குளிதமிழால் கண்ேண என்று
ெசப்பிமுத்த மிட்டாேள! அன்புள் ளாளின்
ெசந்தாமைர முகத்ைத மறப்ேப ேனாநான்?
இம்மாநி லம்புகழும் தந்ைத, முந்ைத
ஈட்டிைவத்த மாணிக்கம் கூட்டி அள்ளிக்
ைகம்மாr யாய்ப்ெபாழிந்து கணக்கா யபால்
கைலயருள ேவண்டித்தன் தைலவ ணங்கி
அம்மாஎ னக்கூவிக் ைகம்ேம ேலந்தி
அருகமந்து பருகஎன்று பாலும் தந்ேத
'அ'ம்முதல் எழுத்தளித்தான்; அறிேவா அன்ேனான்
அன்பான திருமுகத்ைத எண்ணி வாடும்.
ஊராளும் தைலவனின்குற் ேறவல் ெசய்ேவான்
ஓட்டுவிக்கும் சிற்றாளின் கீ ழ்க்கி டக்கும்
ஓஆளின்மகள் தன்ைன உவந்து ெபற்ேறா
உயிதுறந்தால் உளந்துடிப்பாள் என்றால், இந்தப்
பாராளப் ெபற்றாைர என்ெபற் ேறாைரப்
பறிெகாடுத்த என்னுயிேரா உடலில் நிற்கும்?
யாருமில்ைல யான்ெபற்ற ேபறு ெபற்ேறா;
இற்ைறக்ேகா என்ேபாலக் ெகட்டா rல்ைல."

இயல் 23
பதிவிருந்து ேகட்டிருந்த வரப்பன்
P
ேபாய் விட்டான்.
நrக்கண்ணனுக்கு முடி சூட்டுவைத முரசைறகிறான் ஒருவன்!
எனத்துடித்தாள். வரப்பன்
P
எடுத்தான் ஓட்டம்!
இங்கிருந்தால் அன்னத்ைதத் ேதடு ேவாrன்
சினத்தP யில் ெவந்திடுதல் அன்றி, ேபைழ
சிறியநrக் கண்ணனிடம் ேசரு ெமன்று
நிைனத்தானாய், யாருமிலா இடம்பு குந்தான்.
நPங்கியபின் முரசைறேவான்," நrக்கண் ணதாம்
இனிக்கதிநாட் டுக்கரசாய் முடிபூண் கின்றா
இந்நாள்" என் றான்.இதைன இருவ ேகட்டா.
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அடிைவத்தான் கதிநாட்டில்! ெநஞ்சில் ைவத்தான்
அழிைவத்தான்! விழிைவத்தான் உrைம ேவrல்!
குடிைவத்தான் ஒடிைவத்தான் நாட்டில்! எங்கும்
ெகாைல ைவத்தான்! குைறைவத்தான் எண்ணா னாகி
ெவடிைவத்தான் அறம்வளத்த இவ்வட்
P டுக்கும்!
மின்ெனாளிேய, தன்தைலயில் உன்ன தான
'முடி'ைவத்தான்; முழக்குகின்றான்; அன்ேனான் வாழ்வின்
முடிைவத்தான் முழக்குகின்றான் முரச ைறந்ேத!
இந்ேநரம் நrக்கண்ணன் நன்ன P ராடி,
எழிலுைடயும் இைழபலவும் பூண்டு, ேவழ
மன்னவைன எதிபாத்துப் ெபான்னில் மின்னும்
மணிமுடிைய அணிவதற்குக் காத்தி ருப்பான்!
இந்ேநரம், தான் இருக்கும் இடத்தி னின்ேற
எழிலரண்ம ைனேநாக்கித் ேதr ேலறிப்
பின்எவரும் சூழ்ந்துவர வருவான் ேவழன்!
ேபரைவயில், மகிழ்ச்சிெகாள எவஇ ருப்பா?

இயல் 24
முரசைறதல் ேகட்ட ஆத்தா அவைனத் துாற்றுங்கால், எதிrகள் குடிைசையச்
சூழ்ந்தாகள்; அேதேநரத்தில் ேவலனும் பைகவைர எதித்தான்.
என்றுைரத்ேத ஆத்தாதன் எrைவ இல்லாம்
எடுத்துைரக்கும் ேநரத்தில், குடிைச ேநாக்கி
'அன்னம்அதில் தான்இருப்பாள், ஆத்தா என்னும்
அக்கிழவி யுடனிருப்பாள்' என்று கூவி
முன்வந்தா சிலபைகவ குடிைச ேநாக்கி!
முழங்கிற்றுக் குதிைரகளின் அடிஓ ைசதான்.
பின்ெனாருவன் வருகின்றான் அவன்ேப ேவலன்!
ெபருவாளும் குதிைரயும்பாய்ந் தனப ைகேமல்!
பலகுதிைர மறவrன்ேமல் ேவலன் எட்டிப்
பாய்ந்தனன்பல் ஆடுகட்குள் ேவங்ைக ேபாேல!
கலங்கினேவ ழவ பத்துப் ேபமாண் டாகள்!
கத்திசுழல் ஓைசமற வமு ழக்கம்,
குைலநடுங்க ைவத்தன! ஆத்தா, தன் ேவலன்
குரல்ேகட்டாள்; ேவழவகள் அங்கு வந்த
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நிைலயுணந்தாள். அன்னத்ைத ேநாக்கி அங்கு
நிகழ்கின்ற ேபாேநாக்கம் நிகழ்த்திப் பின்ன,

இயல் 25
ேவலனும் பைகவரும் ேபா நடத்துைகயில், அன்னம்,
ஆத்தா உருமாறி ெவௗ◌ிச் ெசன்றாகள்.
அன்னத்ைத ஆடவனாய் உருமாற் றிட்டாள்;
அன்றுேபால் தன்னுருவம் மாற்றிக் ெகாண்டாள்!
கன்னமைறக் குந்தாடி யுைடய தாத்தா,
கண்ெணாத்த ைபயெனாடு ெசல்வ ைதப்ேபால்
தன்மகனின் கணக்காய சீனி வாழும்
தனிவட்ைட
P
ேநாக்கிேய விைரந்து ெசன்றாள்!
"உன்மகனின் நிைலஎன்ன" என்றாள் அன்னம்;
"ஊமீ ட்கச் சாகட்டும்" என்றாள் ஆத்தா!
"கண்ெணடுத்தும் பாத்ேதாமா ைகவா ேளாடு
கடும்ேபாrல் தனியாகக் கிடந்த ேசைய?
ெபண்ெணடுத்து வளத்திட்டாள்; அதனா ேலதன்
பிள்ைளஉயி ேபாவைதயும் ெபற்ற தாய்தான்
எண்ணவில்ைல என்றுலகம் உைனப் பழிக்கும்;
என்னால்தான் இப்பழிெயன் ெறைனப்ப ழிக்கும்!
மண்ெணடுத்துச் சுட்டிடுெசங் கல்ேலா, அன்றி
மைலக்கல்ேலா உன்ெனஞ்சம்" என்றாள் அன்னம்.

இயல் 26
ஆத்தாவும் அன்னமும் சீனிக்கணக்காய வடு
P ேநாக்கிப் ேபானாகள்.
எதிrல் ேவலனின் துைணவ குதிைரேமல் ஏறிக் குடிைச ேநாக்கிப் ேபாவைதக்
கண்டாகள்.
"ேவலவைனக் காப்பதற்கு நம்மா லாமா?
வண்கவைல
P
ெகாள்ளுவதில் ஆவெதன்ன?
ஞாலத்தில் என்பிள்ைள யின்தி றத்ைத
நானறியக் கணக்காய ெசான்ன துண்டு!
ேசாைலஅேதா! அைதயடுத்த சிற்றுா காண்பாய்!
ெதாடந்துவா விைரவாக!" என்றாள் ஆத்தா.
நாைலந்து குதிைரகளில் வாள் பிடித்த
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நல்லிைளஞ எதிவருதல் இருவ கண்டா.
"எங்கிருந்து வருகின்றP?" என்றான் ஓேசய்.
"எழில்ேவலன் அவ்விடத்தில் ேவழ வபால்
ெவங்குருதிப் ேபாெசய்து ெகாண்டி ருக்கும்
விழற்குடிைசப் புறமாக வந்ேதாம்" என்று
தங்குதைட இல்லாமல் ஆத்தா ெசான்னாள்.
தாவினா இைளஞெரல்லாம் குதிைர ஏவி!
மங்ைகயிரு ைகெகாட்டி மகிழ்ந்தாள் "உன்றன்
மகன்முகமும் பாத்தறிேயன் ஆத்தா" என்றாள்.

இயல் 27
ஆலடியில் கணக்காய எதிrல் ெசன்று மாற்றுைட கைளகிறாகள்.
பின் அைனவரும் மாற்றுருவத்ேதாடு அரண்மைன ேநாக்கி நடந்தாகள்.
ஆலடியில் அமந்திருந்த கணக்கா யபால்
ஆத்தாவும் மங்ைகயும்ேபாய்ப் ேபாத்தி ருந்த
ேமலுைடயும் தாம்விலக்கி நின்று ெசய்தி
விளக்கிடேவ, கணக்காய கிளத்த லான:
"ேவலவேனா உைமக்காக்க அங்கு வந்தான்
ேவழவைர எதித்துப்ேபா rடவு மானான்;
நாைலந்து ேபஇைளஞ துைணக்கும் ெசன்றா;
நrக்கண்ணன் ெதrந்துெகாள்வான் இனிஎன் ேநாக்கம்.
என்ைனயவன் சிைறப்படுத்த எண்ணு முன்னம்
யாெமல்லாம் மாற்றுருவத் ேதாடு ெசன்று
மன்னவனாம் ேவழவைனத் தனிேய கண்டு
மங்ைகநிைல கூறுவது நல்ல" ெதன்றா.
நன்ெறன்றா இருவருேம! உருவம் மாற்றி
நடந்தாகள் மூவருமாய் அரண் மைனக்குத்
ெதன்புறத்ேத ேவழவனா தங்கி யுள்ள
திருமன்று தைனேநாக்கி மிகவி ைரந்ேத!

இயல் 28
ேவழமன்னன் திருமன்றில் அைமந்து நrக்குக் கதி நாட்ைடப் பட்டம் கட்டிேனன்
என்று மகிழ்ந்தான். அைத ஒரு முதிேயான் மறுத்தான்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ஒளிவிளக்குப் பத்தாயி ரத்தின் நாப்பண்
உயிவிளக்காய் வற்றிருந்தான்
P
ேவழ மன்னன்!
ெதௗ◌ிவிளக்கும் அறிவுைடய அைமச்சன் தானும்,
சிறியபைடத் தைலவகளும் சூழ்ந்தி ருந்தா.
களிமிகுக்க ேவழத்தான் உைரக்க லுற்றான்
கண்ெணதிrல் இருக்கின்ற தன்னாட் டாபால்:
"குளிபுனல்ேச கதிநாட்ைட நrக்கண் ணற்குக்
ெகாடுத்துவிட்ேடன்; அவன்குைறைய முடித்து விட்ேடன்.
என்னருைமப் பைடத்தைலவன் மகிழும் வண்ணம்
யான்புrயத் தக்கதுபு rந்து விட்ேடன்;
தன்னருைம உைழப்பாேல என்னி டத்தில்
தான்ெபறத்த குந்தைதத்தான் ெபற்று விட்டான்;
ெபான்முடிைய அவன்தைலயிற் சூட்டும் ேபாது
ெபாதுமக்கள் இந்நாட்டா முகத்தி ெலல்லாம்
துன்பத்ைத நான்கண்ேடன் ஏேனா?" என்றான்
"ெசால்ேவன்"என் ெறாருமுதிேயான் வணங்கிச் ெசால்வான்.
"நrக்கண்ணன் கதிநாட்ைட அைடவ தற்கு
நல்லெதாரு சூழ்ச்சியிைனத் ேதட லானான்;
எrவுதைனக் கதிைரேவல் மன்னன் ேமேல
ஏற்றினான் தங்கட்கு; நம்பி ன Pகள்!
ஒருநாளும் தங்கைளஅக் கதிைர ேவலன்
உள்ளத்தால் ேபச்சாேல இகழ்ந்த தில்ைல;
ெபரும்பைடயும் ெகாண்டுவந்தP ! நடந்த ேபாrல்
மறவெநறி பிைழத்ததுவும் அறேமா ஐயா?
இருேவந்த வாட்ேபாைர நிகழ்த்தும் ேபாேத
ஈட்டியிைனப் பின் வந்து கதிநாட் டான்ேமல்
நrக்கண்ணன்ெசலுத்தினான்; நானும் கண்ேடன்
நைகத்ததுவான்! நாணிற்று நல்ல றந்தான்!
இருக்கட்டும்; ெபருேவந்ேத, அரசி யாைர
எதிபாரா வைகயாக வஞ்சத் தாேல
ெபருங்ெகாைலெசய் தான்அந்ேதா! இப்ெபண் ணாைளப்
பிறரறியா வைகயில்நான் காத்ேதன் அன்ேற.
இவ்விைளய பூங்ெகாடியின் ேவர றுக்க
என்னெவலாம் ெசய்கின்றான்? என்ைனக் ெகால்ல
ஒவ்வாத முைறெயல்லாம் சூழு கின்றான்;
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உங்களிடம் நPதிேகட் கின்ேறன்" என்று
ெசவ்விதழாள் அன்னத்ைத முகிலின் மீ ண்ட
திங்கெளன மாற்றுருவம் கைளந்து காட்டி
அவ்வைகேய தானும்தன் உண்ைம காட்டி
"ஆத்தாஎன்ேப; அரசின் பணிப்ெபண்" என்றாள்.

இயல் 29
ஆத்தா, அன்னம் என அறிந்த ேவழ மன்னன்
வியப்புற்றேதாடு, பழி என் ேமலல்ல என்றான்.
வியப்புற்றான்; முகநிைறயக் கண்தி றந்து
ெமல்லியிைன, ஆத்தாைவப் பாத்தான்; மிக்க
துயருற்றான். "ஒருநாட்ைடப் பிடித்த பின்ன
ெதாடபுைடயா தைமக்ெகால்ல ஒப்பு ேவேனா?
ெசயப்பட்ட ேபாநடுவில் பைகைய நாேனா
பின்னிருந்து ெகாைலபுrயச் ெசய்ேவன்?" என்று
வியத்திட்டான் உடெலல்லாம்! "அந்தத் தPயன்
விைளத்திட்டான்; நானல்ேலன்" என்ற ெசான்னான்.
"அப்ேபாேத நானிைனத்ேதன்; ேகள்வி யுற்ேறன்.
அவற்ைறெயல்லாம் நrக்கண்ணன் மறுத்துக் கூறித்
தப்ேபதும் இல்லான்ேபால் ஆடல் ெசய்தான்.
கதிநாட்டின் தனியரசாய் நrக்கண் ணற்கும்
இப்ேபாது தான்முடிையச் சூட்டி வந்ேதன்;
என்ெசய்ேவன் பழிசுமந்ேதன்! பழிசு மந்ேதன்!
எப்ேபாதும் உமக்ேகஓ தPைம யின்றி
யான்காப்ேபன் அஞ்சாதP" என்றான் மன்னன்.

இயல் 30
அன்னம் முதலியவைரக் காக்கும் வழிைய அரசன் ஆராய்ந்தான்.
பின்னும்அவன் அைமச்சைனேய ேநாக்கி, "இந்தப்
ெபண்ணரசி இனிஉய்யும் வண்ணம் யாது?
சின்னநைட நrக்கண்ணன் இடம்வி டுத்தால்
தPங்கிைழப்பான்; நல்லஉளப் பாங்ெகான் றில்லான்;
அன்ைனயிைனக் ெகாைலெசய்தான்; தந்ைத தன்ைன
அழித்திட்டான்; அன்னத்ைத ஒழிப்ப தற்கும்
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முன்னின்று காத்தாைள ஆத்தா என்னும்
முதியாைளத் தPத்திடவும் குதியா நின்றான்.
கூறுகநின் கருத்"ெதன்றான். அைமச்சன் ெசால்வான்:
"ெகாடிேயாைனக் கதிநாட்ைட ஆள விட்டீ!
சீறுகின்ற பாம்புக்குத் தவைள யூrல்
திருமுடிேயா சூட்டுவது? பின்பு காண்பீ!
வறுைடய
P
கதிைரேவல் மன்னன் ஈன்ற
ெவண்நிலவு முகத்தாளின் எண்ணங் ேகட்டு
ேவறுநாட் டிளவரைச மணக்கச் ெசய்து
ேமலுெமாரு தPங்கின்றிக் காக்க ேவண்டும்.

இயல் 31
"அன்னம் முதலியவைரக் காப்பாற்ற ேவழ நாட்டிலிருந்து
ஒருவைர அனுப்பிக் கதிநாட்ைட ஆண்டு வரச்ெசய்க" என்றான் அைமச்சன்.
கதிநாட்ைட நrக்கண்ணன் ஆளும் ஆட்சி
கடுகளவும் தPங்கின்றி இருப்ப தற்குப்
ெபாதுநாட்டம் உைடயஓ அறிஞன் தன்ைனப்
ேபாயிங்கு நPஅனுப்ப ேவண்டும்" என்றான்.
"எதுநாட்டம்? அன்னேம ெசால்வாய்" என்றான்.
ஏந்தல்ெமாழி ேகட்டமலக் கூந்தல் ெசால்வாள்:
"சதுநாட்டிப் பைகமுடிேமல் தாைள நாட்டும்
தமிழ் நாட்டுப் ெபருேவந்ேத! அைவயில் உள்ள P!
பழநாளிற் பாண்டியனின் பைடந டத்திப்
பைகெகாண்ட ேசாழைனயும் ெவற்றி ெகாண்ட
அழல்ேவலான் என்னருைம மூதா ைதக்ேக
அளித்தான்ஓ ேபைழயிைனப் பrசாய்; அந்த
எழிலான ேபைழயிேல ஞாலம் ெமச்சும்
இைழஆைட, வாள்பலவும் இருக்கும்; ேமலும்
அழகான கதிநாட்டின் வரலா ெறல்லாம்
அப்ேபைழ ெசால்லிவிடும். ஆத லாேல,

இயல் 32
அன்னம் கூறுவாள் : என்ேபைழ அரண்மைனயில்
இருக்கும்; அைதக் காட்டச் ெசய்வP மன்னேர!
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ேவழமா நாடுைடய ேவந்ேத! என்றன்
ேமனாளின் நற்புகைழ விளக்கும் அந்தப்
ேபைழமா றாமல்அைதக் காட்டும் வண்ணம்
ெபrயேதா கட்டைளயும் இடுதல் ேவண்டும்!
ஏைழயrன் குைறதPத்தல் கடைம யன்ேறா?"
என்றுைரத்தாள். "நன்றுைரத்தாய் ெபண்ேண! அந்தப்
ேபைழமாற் றம்சிறிதும் இன்றி இங்ேக
ெபரும்பைடயால் வரும்படிெசய் கின்ேற ெனன்று
ஆளிெயனும் பைடத்தைலவா ெசல்க என்றான்
ஆயிரவ உடன்ெசல்க என்றான்! இந்த
நாளில் இேத ேநரத்தில் அரண்ம ைனக்கு
நாற்புறமும் காப்பைமத்தும் உட்பு குந்தும்
ஆளிருவ மூவவிழுக் காடு நPடும்
அைறேதாறும் ேதடிடுக எங்கும் பாப்பீ;
ேகளிஇைத; அப்ேபைழ அைடயா ளத்ைதக்
கிளிெமாழியாள் ெசால்லிடுவாள்" என்றான் மன்னன்.

இயல் 33
ேபைழயின் அைடயாளம் கூறினாள் அன்னம்.
இளவஞ்சி அன்னம்உைரத் திடுவாள்: "ஐயா
என்ேபைழ மன்னவrன் வாளின் நPளம்!
உள்அகலம் மூன்றுசாண்! உயரம் நாற்சாண்!
ஒளிதிகழும் கிளிச்சிைறப்ெபான் தகடு தன்னால்
ெவௗ◌ிப்புறமும், ெபாதிைகமைலச் சந்த னத்தின்
ெவண்பலைக உட்புறமும் காணும்; ேமேல
உளிஅழுந்தும் எழுத்தாேல உள்ளி ருக்கும்
உயெபாருள்கள் அத்தைனக்கும் ெபயகள் காணும்.
வாள், நைககள், ஆைடவைக முழுநP ளத்தில்
ைவத்திடுெபாற் பட்டயம்ேப ைழக்கு ளுண்டு!
காணுகநP" என்றுைரத்துத் தான ணிந்த
கழுத்தணிையக் கழற்றிஅதில் அைமத்தி ருந்த
ஆணிப்ெபாற் ேபைழயதன் அைடயா ளத்ைத
அரசருக்கும் பைடயாட்சி தனக்கும் காட்டிச்
ேசணுயந்த அரண்மைனக்குள் ஆடற் கட்டின்
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ெதன்அைறயில் அப்ேபைழ இருக்கும்" என்றாள்.

இயல் 34
அன்னம் முதலியவகளுடன் பைடைய அணுப்பி
அரண்மைனயில் ேபைழையத் ேதடச் ெசய்தான் மன்னன்.
ஓடுக,பாண் டியன்பrைச ேநாக்கி நPவ!
P
உைமத்தடுத்தால் நமதாைண அவக்குச் ெசால்க!
ேதடுக ெவன் றான்மன்னன்! ெசன்றிட் டாகள்!
திருநாட்ைட ெவன்ேறன்நான் எனினும் அந்த
நாடுதைன உைடயவக்ேக நான ளித்து
நாளைடவில் அவrடத்தில் கப்பம் ெகாள்ளல்
பீடுைடய அறமாகும்! இந்த நாட்டின்
ேபருrைம ஆராய்ேவன் என்றான் மன்னன்.
அந்ேநரம் எண்ணத்தில் ஆழ்ந்தி ருந்த
அைமச்சன்இது கூறுகின்றான் மன்ன வன்பால்:
"மன்னவேர ஆளியிைனப் ேபாகச் ெசான்ன P
மற்றந்தப் பைடத்தைலவன் நrக்கண் ணற்குச்
சின்னவேன ஆதலினால் ேபைழ ேதடும்
திறத்தினிேல குைறச்சல்வந்து ேசரக் கூடும்;
இந்நிைலயில் ெபாறுப்புள்ள ஆள னுப்பி
எழிற்ேபைழ தைனத்ேதடச் ெசய்க" என்றான்.
ஆத்தாவும் உைரத்திடுவாள்: " ஆம்ஆம் நாேன
அவ்விடத்தில் ேபாகின்ேறன் துைணய ளிப்பீ!
தPத்தாவும் கண்ணாேல நrக்கண் ணன்தான்
சிறியபைடத் தைலவைனேய அஞ்ச ைவத்துக்
காத்தாளும் அரண்மைனயில் ேபைழ தன்ைனக்
ைகப்பற்றிக் ெகாள்வாேன" என்று கூறத்
"தாத்தாைவப் ேபாலுருைவ மாற்றிக் ெகாள்க,
தக்கப்பைட ெயாடுெசல்க" என்றான் மன்னன்.

இயல் 35
அன்னம் முதலியவ அரண்மைனயைடந்தாகள்.
ஆளி அரண்மைனயில் ேதடியதில் ேபைழ இல்ைல என்றான்.
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முன்ேபால ஆணுருவம் பூண்டாள் ஆத்தா,
முழுநPள வாள்ஒன்றும் இைடயில் ேசத்தாள்!
பின்ெதாடந்தா கணக்காய; வாளும் ஏந்திப்
பிற காலாட் பைடெதாடர அரண்ம ைனக்கு
முன்வாயில் தைனயைடந்தா; ேமலும் உள்ேள
ெமாய்த்தபைட ேமல்ெசன்று ெமாய்த்து நிற்கச்
சின்னெதாரு பைடத்தைலவன் ஆளி என்பான்
"ேதடியதில் ேபைழயிைனக் காேணாம்" எனறான்.

திடுக்கிட்டா கணக்காய! நrக்கண் ைணயா
ெதருக்கதவின் அருகினிலும் ேபாக ேவண்டாம்;
பைடமறவ யாவருேம ெவௗ◌ிச்ெசல் லாதP !
பகரும்இது ேவழவrன் ஆைண யாகும்;
அடுக்கைளேயா ஆடரங்ேகா எவ்வி டத்தும்
அணுவணுவாய்ப் ேபைழயிைனத் ேதட ேவண்டும்;
நடுவிலுள்ள உைமயும் ஆராய ேவண்டும்
நகராதP என்றுைரத்தா; நன்ெறன்றாகள்.

இயல் 36
கணக்காய முதலியவகள் ேதடினாகள். அங்கிருந்த மற்றவகள் அவ்விடம் விட்டு
ெவௗ◌ியிற்ெசல்லாமல் இருக்க ேவண்டும்.ஆனால் ஒருவன் மட்டும் ெவௗ◌ியில்
ஓடுகிறான்.
ஆத்தா பின்ெதாடகின்றாள்.
கணக்காய எவ்விடத்தும் துைணவ ேராடு
கடிதாகத் ேதடுைகயில், ஆட்கள் தம்முள்
இைணப்பாக நின்றிருக்கும் ஒருவன் கண்ைண
இைமக்காமல் நாற்றிைசயும் ெசலுத்து ேவானாய்
அணித்தான ெதருவாயில் ேநாக்கி ெமல்ல
அகலுவைதக் கருத்தாக ஆத்தா பாத்ேத,
"கணுக்காைல ெவட்டுேவன். ெசல்ேலல்" என்றாள்;
கடிதுபறந் தான்; பறந்தாள் வாைள ஓச்சி.

இயல் 37
ஓடியவன் கணுக்காைல ஆத்தா ெவட்ட, அேத ேபாதில்
அவன் அவளின் இடது ைகைய ெவட்ட, இருவரும் ஓrடத்தில் வழ்ந்தாகள்.
P
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அரசெநடுந் ெதருநPங்கிப் பல்க ைலகள்
ஆய்கூடம், ேநாய்நPக்கும் மருத்து வத்தின்
ெபருநிைலயம் நPங்கிப்பின், குறுக்ேக ஓடிப்
பிைறக்ேகாட்டு யாைனபல நிறத்தும் கூடத்
தருகினிேலா இருள்கிடக்கும் ெபாதுமன் றத்தில்
அவன்புகுந்தான். கணுக்காைல ெவட்டி னாள்;தன்
அrதான இடக்ைகைய இழந்தாள் ஆத்தா
இருமுதியா அருகருகு துடித்து விழ்ந்தா.
ெசந்நPrல் புரளுகின்ற இரண்டு டம்பும்
ெதண்ண Prன் கைரமீ னாய்த் துடிக்கும்! ஆவி
இந்நிைலயில் ஆயிற்றா என்னும் வாய்கள்!
இரண்டுள்ளம் சுரப்பற்ற பசுக்காம் ைபப்ேபால்
எந்நிைனவும் இல்லாமல் துன்ப ேமயாம்!
'இம்' ெமன்னும் இருகுரல்கள் ைவய வாழ்க்ைக
சின்ேனரம் சின்ேனரம் என்ப ெதண்ணத்
திடுக்கிடும் அவ் விருமுதுைமப் பருவம் ஆங்ேக.
தனக்குந்தன் கணவனுக்கும் இைடயில் வாய்த்த
தைட,பிrவு, கசப்பைனத்தும் பல்லாண் டாகப்
புனத்திலுறும் புதல்ேபாேல வளந்த தாேல
புறத்ெதாடேப இல்லாத முதிய ஆத்தா
அனற்ெகாள்ளி பட்டபிள்ைள கதறும் ேபாதில்
'அம்மா'என் பதுேபாேல துைணவன் தன்ைன
நிைனத்தவளாய்த் தாழ்குரலில் "அத்தான்" என்றாள்;
நிைறவியப்பால் வரப்பன்
P
"ஆத்தா" என்றான்.

இயல் 38
வரப்பன்
P
தன் மைனவியான ஆத்தாைவப் புரண்டைணத்தான். அவளும் அவ்வாேற!
ஆண்என்று வாள்சுமந்தும் எைனத்ெதா டந்தும்
ஆள்என்றும் மரெமன்றும் ெதrயாப் ேபாதில்
காண்என்று கணுக்காைலத் தPத்தாய் என்உள்
கனிஎன்றும் கரும்ெபன்றும் கிடந்த நPதான்;
வண்என்று
P
கருதுகிேலன்! என்ெசய் ைகக்கு
விைளெவன்று கருதுகின்ேறன்! ெகாடிய சாைவப்
பூண்என்று புகன்றாலும் மகிழ்ேவன் என்று
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புரண்டைணத்துப் ெபான்ேன என் றழுதான் கூவி!
பைடயாளிற் பைகஆள்ேபால் இருந்தாய் அத்தான்!
பாண்டியனா பrெசன்னும் நPண்ட ேபைழக்
குைடயாளின் பணியாள்நான்! நrக்கண் ணற்ேக
உளவாளாய் நPயங்ேக ஓடி னாய் என்
றைடயாளம் ெதrயாமல் இைழத்த குற்றம்
அறிவாளா ெபாறுத்திடுக! என்று ெநஞ்சம்
உைடவாளாய் இருைகயால் அைணத்த ெமய்ைய
ஒருைகயால் அைணத்தன்பில் யவா ளானாள்.
பிள்ைளெயங்ேக எனக்ேகட்டான் வரப்
P
பன்தான்!
ெபருங்குடிைச தனிெலைனயும் ேவந்தன் ெபற்ற
கிள்ைளையயும் சிைறெசய்ய நrக்கண் தPயன்
கிளப்பிவிட்ட ெகாடுமறவ உயிைர அங்ேக
ெகாள்ைளயிட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்; அன்னம் என்னும்
ேகாைவயிட்ட ெசவ்விதழாள் உள்ளத் துள்ேள
முள்ைளயிட்டாற் ேபால்அச்ச ேமேம லிட்டு
முைறயிட்டாள்; இட்டுவந்ேதன் என்றாள் ஆத்தா.
மண்காண முகில்கிழித்து நிலவு வந்து
மற்றவகள் நைமக்காண ைவத்தல் காண்பாய்!
புண்காண இடருற்றுக் கிடக்கின் ேறாேம!
புறஞ்ெசன்று நலங்காண வைகயு மில்ைல!
பண்காணும் ெமாழிஅன்னம் தைனயும், ெபற்ற
படிகண்ட பிள்ைளையயும் இந்நாள் என்றன்
கண்காணு ேமாஎன்றான்! துன்பத் துக்ேகா
கைரகாணா மற்கிடந்தா இருவ அங்ேக.

இயல் 39
நrக்கண்ணைன ேவழ மன்னன் சீறினான்.
திகழ்ேவழ மன்னனுடன் அைமச்சன், அன்னம்,
ெசயலுைடயா திருமன்றில் அமந்திருந்தா!
அகம்ேவறு பட்டநrக் கண்ணன் அங்ேக
அைழத்தபடி வந்துநின்றான்; வணக்கம் ெசய்தான்!
"இகழ்ச்சிமுடி பூண்டவேன என்ெசய் தாய்நP?
இந்நாட்டு மன்னவைனப் பின்னி ருந்து
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நைகபுrயக் ெகாைலெசய்தாய்; அடேட நாட்டின்
நங்ைகயிைனத் தங்ைகெயன்றும் பாராய்; ெகான்றாய்.
நாடிழந்தாள்; நற்றந்ைத, தாயி ழந்தாள்.
நலமிழந்தாள், கலமிழந்தாள்; ெகாடி பறந்த
வடிழந்தாள்;
P
புகழ்இழந்தாள்; மணமி ழந்த
விrமலைரப் ேபாலிருந்தாள்; அரச அன்னப்
ேபடிழந்த அைனத்துக்கும் நPஆ ளாகிப்
ெபற்றவற்றில் மீ தியுள்ள உயிஇ ழக்கத்
ேதடுகின்றாய்; ஆத்தாைவத் தPத்திட் டாேயா?
திருடிவிட்டாய் பாண்டியனா பrைச ஏடா!
பின்னறிவாய் என்ேதாளின் வாளின் சீற்றம்!
பிைழெசய்த ேதன்?" என்று மன்னன் ேகட்டான்.
"முன்னறியும் அறிஞக்கு முதல்வரான
மூதறிஞ ேரமுழுதும் அறிவP என்ைன!
என்னறிவால் வாெனாடுவிண் ணறிய நாேயன்
எக்ெகாைலயும் ெசய்தறிேயன்; ெபாருத்த ருள்க.
கன்னலிைடக் கணுக்கண்டு ெபாறாேரா? தங்கள்
ைகவாளால் வழ்ந்திடுமுன்,
P
காலில் வழ்ந்ேதன்!
P

இயல் 40
தான் ெகாைல ெசய்யவில்ைல, என் மகைன மணந்து
ெகாண்டு இந்நாட்ைட இவேள ஆளட்டும் என்றான் நrக்கண்ணன்.
அன்னத்ைதக் ெகாைலபுrதல் இல்ைல; அந்ேதா
ஆத்தாைவக் ெகாைலபுrதல் இல்ைல; அந்தப்
ெபான்ெனாத்த ேபைழயிைனக் கண்ட தில்ைல
ெபாய்யுைரப்ப தாய்இல்ைல. இைதயும் ேகட்பீ;
கன்னத்ைதத் தன்நகேம கீ றிடாது
கதிநாட்ைட ஆண்டான்என் ைமத்து னன்தான்
தன்அத்ைத மகைனஇவள் மணந்து ெகாண்டு
தானாள்க இந்நாட்ைடப் பின்நாள் என்றான்.
நrஇவ்வா றுைரத்தஉடன், அரசன், ஆம்ஆம்
நன்முடிவு! நன்முடிேவ! அன்ன ேமஉன்
கருத்ெதன்ன? அதுதாேன! என்று ேகட்டான்.
கனிெமாழியாள் கூறுகின்றாள்: "குயிலி னங்கள்
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திருச்சின்னம் ஊத,நறுந் ெதன்றல் வசச்
P
ெசவ்வடியால் அன்னம்உலா வரும்நா டாள்வ!
P
ஒருத்தன்எைன மணப்பெதனில் அன்ேனான், என்றன்
உயேபைழ தைனத்ேதடித் தருதல் ேவண்டும்.

இயல் 41
அன்னம் "என்ேபைழையத் ேதடித் தருேவாைனேய நான் மணப்ேபன்" என்றாள்.
முன்பாண்டு ைவயத்தில் முைறந டாத்தி
முத்தாண்டான் எனும்ெபயைர நிைலநி றுத்தும்
ெதன்பாண்டி நாட்டான்பால் என்மூ தாைத
சிைறச்ேசாழ ைனெவன்று ெபற்ற தான
என்பாண்டி யன்பrைச எனக்க ளிப்ேபான்
எவெனனினும் அவனுக்ேக உrேயாள் ஆேவன்.
அன்பாண்டா ேர, இதுஎன் உறுதி யாகும்;
அருள்புrய ேவண்டு" ெமன்றாள் ெதருள்உள் ளத்தாள்.
"காற்றுக்கும் ஆடாமல், கனல்த னக்கும்
கrயாமல் நன்முைறயில் முப்ப ழத்தின்
சாற்றுக்கு நிகரான ெமாழியா ேள! நP
சாற்றுெமாழி ஒவ்ெவான்றும் ேநாக்கும் ேபாது
நுாற்றுக்ெகான் ேறஅன்ேறா மாேன! உன்றன்
நுண்ணறிவால் நPயுைரத்த வாறு நானும்
ஏற்றுக்ெகாண் ேடனது ேபால் ஆகட் டும், தPப்
பிது"ெவன்றான் மதிெபற்ற ேவழ மன்னன்.

இயல் 42
அன்னத்தின் எண்ணத்ைத அரசன் ஒப்பினான்.
இம்முடிைவ முரசைறவிக்கக் ேகட்டுக் ெகாண்டாள் அன்ணம்.
"இம்முடிைவ நாட்டாக்கு முரச ைறந்ேத
இயம்புவிக்க ேவண்டுகின்ேறன்" என்றாள் அன்னம்!
ெசம்முடிைய அைசத்திட்டான் மன்னன்; ஆங்ேக
ெசயல்முடிப்ேபாம் என்றாகள் அங்கி ருந்ேதா!
"அம்முடிவால் தPைமபல ேநதல் கூடும்.
அன்னேம, மருமகேள இதைனக் ேகட்பாய்!
தம்முடிேமல் ேபைழயிைனத் தூக்கி வந்த
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தண்டூன்று கிழவைரநP மணப்ப துண்ேடா!"
எனக்ேகட்டான் நrக்கண்ணன். அன்னம் ெசான்னாள்:
"ஈவாஓ கிழவெரனில் எைனம ணக்க
நிைனப்பாேரா? நிைனப்பெரனில் கிழவ ரல்ல
ெநஞ்சத்தில் இைளயாேர வயதில் மூத்தா!"
எனஉைரக்கப் பின்னும்நrக் கண்ணன்: "ேநாயால்
இடருற்ேறான் என்றாேலா?" என்று ேகட்டான்.
"தனியரசு ேபாக்காத ேநாைய நாேன
தவிக்கின்ற ேபறுெபற்றால் மகிழ்ேவன்" என்றாள்.
"பைகயாளி யாயிருந்தால் தPைம" என்றான்.
"பைகயாளி உறவாளி ஆதல் உண்டு;
மிகஉறவும் பைகயாளி ஆதல் உண்டு
வியப்பில்ைல இது" என்றாள். "குழந்ைத யாயின்
நைகயாேரா" என்றுைரத்தான். "அவ்வ ரும்பு
நன்மணத்ைதச் ெசய்யுெமனல்நைகப்ேப!" என்றாள்.
"இகழ்சாதி ஒப்புவேதா!" என்று ேகட்டான்.
"இவ்வுலகில் எல்லாரும் நிகேர" என்றாள்!
"கூைழேய னுங்ெகாண்டு காட்டு ேமட்டுக்
ெகால்ைலேய னும்சுற்றித் திrயு மந்த
ஏைழேய னும்கண்ணுக் கினியான் இன்ேறல்
இம்மிேய னும்வாழ்ைவ இனியான் ேவண்ேடன்!
ேகாைழேய னும்ெபண்டி இவ்வா ேறாதும்
ெகாள்ைகஏ னில்ைலகாண் இன்பம் இன்ேறல்,
ேபைழஏன்? சீத்திஏன்? ெபற்றி ருக்கும்
ெபண்ைமஏன்? இளைமஏன்" என்றான் மாமன்.
"ஒத்தஅன்பால் ஒருத்திெபறும் காத லின்பம்
ஒன்றுதான் இங்குள்ள ெதன்று ைரத்தாய்;
ெசத்தவன்பால் ஒருத்திெபறும் இன்பம் உண்டு
ேசதிஇது புதிதாகும்; ேகட்க ேவண்டும்;
ெமத்தவன்பால் வஞ்சத்தால் மான மின்றி
மிக்கெபரு மக்கெளல்லாம் ஏங்க ஏங்கச்
ெசாத்தவன்பால் ெபற்றவைன மாற்றி அங்தத்
தூயான்பால் அன்புெபறச் ெசய்தல் இன்பம்!
இன்பம்வரும் வழிகள்பல உண்டு மண்ணில்!
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எதித்துேந ெவற்றிெபற முடியா ெதன்ேற
அன்பைமய உறவாடித் தன்ைக வாளால்
அழித்துப்பின் முழுநாடும் அைடந்தான் என்றால்,
பின்பவன்பால் ெபான்னாட்ைட மீ ட்கப் ேபாக்கும்
ெபருநாட்கள் ஒவ்ெவான்றும் திருநாளாகும்
வன்பைகயால் துடிக்ைகயிலும் ெதாண்டு ெசய்ேவான்
வரேவற்கும் இன்பத்துக் களேவ இல்ைல!"

என்றுபல கூறியபின் எழில்ேவந் தன்பால்,
"என்பாண்டி யன்பrைசத் ேதடு விக்க
இன்றுமுதல் நPவிநடு நின்று ேநாக்கி
இடrன்றிக் காப்பதுநும் கடேன" என்றாள்.
"நன்றுமட மயிேலநP ெசல்க" என்றான்.
"நrக்கண்ணா, இருக்கின்ேறன் நானும் இங்ேக;
ஒன்றுபிைழ என்றாலும் ஒப்ேபன்! அன்னம்
ஒருத்திஉயி உன்குடியின் உயிருக் ெகாப்பாம்!
அன்னத்தின் அன்புைடயா; நrக்கண் ணற்ேக
ஆனவகள் என்னுேமா பாகு பாடு
தன்ைனநம் பைடமறவ, உளவு காண்ேபா
சற்ேறனும் கருதாமல் நடத்தல் ேவண்டும்;
சின்னநrக் கண்ணனவன் வஞ்சம், சூழ்ச்சி,
ெசயநிைனப்பான்; ெசய்திடுமுன் என்பால் ெசால்க!
மன்னுகேவ சrநPதி" என்று மன்னன்
வழுத்தினான்; எல்லாரும் வணங்கிச் ெசன்றா.

இயல் 43
முரசைறயப்பட்டது.
கதிநாட்டின் வதிெயலாம்
P
யாைன மீ து
கடிமுரசு முழக்கினான்: "அன்னம் என்னும்
கதிைரேவல் மன்னன்மகள் இழந்து ேபான
கவின்பாண்டி யன்பrைசத் ேதடித் தந்தால்
அதுேபாேத அவைனேயா, அவன் குறிக்கும்
ஆளைனேயா அவள்மணப்பாள்! ேதடு ேவாக்கும்
எதிப்பில்ைல; எவராலும் இடரும் இல்ைல.
இது ேவழ மன்னவனா ஆைண" என்றான்.
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இயல் 44
ஊப் ேபச்சுக்கள்.
முழக்கத்ைத ேகட்டவகள் பல உைரப்பா:
"முைறயறியா நrக்கண்ணன் மகனாய் வந்த
ெகாழுக்கட்ைட அன்னத்ைத மணந்து ெகாள்வான்;
ெகாடுத்திடுவான் எடுத்திருக்கும் ேபைழ தன்ைன!
வழக்கத்ைத விடுவாேனா? வஞ்சம் சூழ்ச்சி
வற்றாத கடலன்ேறா? உற்றா தம்ைம
இழக்கத்தான் ெசய்தாேன! இருக்கும் ெபண்ைண
இழுக்கத்தான் இச்சூழ்ச்சி ெசய்தான்" என்பா.
கள்ளபல இருக்கின்றா ெதன்ம ைலக்குள்
ைகப்பற்றிப் ேபாயிருப்பா; அங்குச் ெசன்றால்
உள்ளெபாருள் அகப்படுேம என்பா; ஆனால்
உட்ெசல்ல யாதுணிவா என்று ைரப்பா;
பிள்ைளகள்ேபாய் அரண்மைனயில் விைளயா டுங்கால்
ெபட்டியிைன எடுத்திருப்பா; அவகள் அப்பன்
ெகாள்ைளயடித் துக்ெகாள்வான் அன்ன ெமன்னும்
'ேகாக்காத முத்ைத' என்று சிலேப ெசால்வா.
அவ்வைமச்சன் ெபால்லாத திருட னன்ேறா?
ஆளில்லா ேநரத்தில் அடித்துக் ெகான்று
ெசவ்ைவயாய் இந்நாளில் அன்னத் திற்குத்
தித்திப்புக் காட்டிஅந்த மாம்ப ழத்ைதக்
கவ்விடுவான் அள்ளூறக் கசக்க 'எட்டிக்
காயா'என் பாசிலேப! அந்தப் ேபைழ
இவ்வால மரத்தடியில் என்பா சில்ேலா;
இத்ேதாப்பில் இக்கிணற்றில் என்பா பல்ேலா.

இயல் 45
நPலி என்னும் ேதாழியிடம் அன்னம் வருத்தமுைரத்தாள்.
நிலெவrக்கும் இரவினிேல அரச அன்னம்
நPலிஎனும் ேதாழியிடம் நிகழ்த்து கின்றாள்:
"குைலெயrந்து ேபானதடி! ஆத்தா வின்ைக
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குைறப்பட்டுப் ேபானது; அவள்ம ணாள
நிைலகலங்கக் கணுக்காைல இழந்து ேபானா!
ெநற்றியிேல வாளின்நுனி பட்ட தாேல,
மைலநிகத்த ேதாளுைடயான் ேவல னுக்கு
வாடிற்றாம் மலமுகமும்! என்னால்! என்னால்!!
வரப்பக்
P
கிழவைரநான் கண்ேடன்; அன்னா
விளக்கமுறச் ெசால்லவில்ைல எனினும், "ெபண்ேண!
ஆரப்பன் நாட்டுக்கு நrபி றந்தான்?
அதுெவல்லாம் இல்ைலஇனி நPேய ஆள்வாய்!
ேநரப்ேபா வைதெயல்லாம் அறிவா யாவ?
நிைலயறியா நrக்கண்ணன் கூத்த டித்தான்!
தPரட்டும் என்ேநாயும்; ஆத்தா ேநாயும்!
ேசரப்பல் லாண்டுநP வாழி" என்றா.

இயல் 46
நPலியும் அன்னமும் ேபசியிருக்ைகயில் நrயின் மகன்
ெபான்னப்பன் வந்தான்.
"ெபrயாவாய்ச் ெசாற்பலிக்கும்" என்றாள் அன்னம்;
"பிைழயாெசய் தாலுமவ பிைழயா அம்மா!
உrயாக்ேக தாயகமும் உrய தாகும்
ஒன்றுக்கும் அஞ்சற்க" என்றாள் நPலி!
நrயாrன் மகன்வந்தான் அங்கப் ேபாது
"நான் உன்றன் அத்தான்" என் றான்சி rத்தான்!
"ெதrயாதா? நான்ேநற்றுக் காைல வட்டுத்
P
ெதன்புறத்தில் நின்றிருந்தாய் பாத்ேதன்" என்றான்!
"என்அப்பன் உன்மாமன் ஆத லாேல
எனக்குநP ைமத்துனிதான்! நானும் அத்தான்!
ெபான்னப்பன் என்று ெபய எனக்கு! நான்ேமல்
ேபாட்டிருக்கும் ெபான்னாைட பா!ந ைகபா!
உன்ைனப்ேபால் நான்அழகன்; அழகி நPயும்!
ஒன்பதுேத எனக்குமுண்டு ெவள்ளி யாேல!
தின்னப்பல் பண்டங்கள் வட்டி
P
லுண்டு
திடுக்கிட்டுப் ேபாவாய்நP அவற்ைறக் கண்டால்!
ேதனாலும் பாலாலும் என்றன் ேமனி
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ெசம்ைமயுடன் வளந்ததுண்டு ெமய்தான்; இந்நாள்
மானாலும் கிளியாலும் இைளத்துப் ேபாேனன்,
மலச்ேசாைல தன்னில்நான் ஓடி ஆடி!
ஆனாலும் ஒருேபச்சுக் ேகட்பாய். நாேனா
அரசன் மகன்! பல என்ைன மணக்க வந்தா;
ேபானாலும் ேபாகட்டும் அன்ன ெமன்னும்
பூைவையத்தான் மணப்ேபாேம எனநி ைனத்ேதன்.
எவ்வளேவா ேவைலயுண்டு முடிக்க ேவண்டும்;
இங்கிருந்து ேபாய்முதலில் முரச ைறந்ேத
எவ்வூக்கும் திருமணத்ைத முழக்கச் ெசால்லி
எங்ெகங்கும் வதிகைள
P
விளக்கச் ெசால்லி
ஒவ்ெவாரு வடும்சிறப்புச்
P
ெசய்யச் ெசால்லி
உன்ேபரும் என்ேபரும் எழுதி ஓைல
ெசவ்ைவயுறப் பிறநாட்டு மன்னக் ெகல்லாம்
திருமணத்தின் அறிவிப்ைப அனுப்ப ேவண்டும்.
மணந்துெகாண்டால் என்னிடேம இருக்க ேவண்டும்!
மrயாைத யாய்நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்!
பிணம்ேபால எப்ேபாதும் தூங்க ேவண்டாம்!
பிச்ைசக்கார வந்தால் அrசி ேபாடு!
பணம்ேபாடு; குைறந்துவிடப் ேபாவ தில்ைல!
பாலினிக்கும்! நம்வட்டில்
P
ேமாபு ளிக்கும்!
துணிந்துநிற்பாய் என்ேனாடு திருட வந்தால்!
சுருக்கெமன்ன முகத்தினிேல? அெதல்லாம் ேவண்டாம்.
மைனவிஎன்றும் கணவெனன்றும் இருந்தால் ஏேதா
மகிழ்ச்சியினால் கலாம்புலாம் எனக்கி டத்தல்
அைனவக்கும் உள்ளதுதான்; ஆனால் நாட்டின்
அரசெனன்றும் குடிகெளன்றும் இருத்த லாேல
எைனவந்து ெதாந்தரவு ெசய்ய லாமா?
எனக்கன்ேறா அதுகுைறவு? நPேய ெசால்வாய்.
மனிதனுக்குத் ெதால்ைலயுண்டு பண்ணு கின்றாய்;
மைனவியா மற்ெறன்ன விலங்கு தானா?"
இவ்வைகயாய்ப் ெபான்னப்பன் அடுக்கு கின்றான்
இளவஞ்சி, நPலிமுகம் பாத்துப் பாத்ேத
ெசவ்விதழின் கதவுைடத்து வரும்சி rப்ைபத்
திருப்பிஅைழத் துள்ளடக்கிக் ெகாண்டி ருந்தாள்.
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எவ்வளேவா ெசால்லிவிட்டான், இன்னும் ெசால்வான் ;
"என்தம்பி உனக்ெகன்ன பைகயா? உன்ைன
அவ்வளவாய் மதிக்கவில்ைல என்று ெசான்னால்
ஆகுற்றம்? அப்படிநP ைவத்துக் ெகாண்டாய்!
மாமியா ஒன்றுெசான்னால் மறுக்கின் றாேய
மருமகைளக் காப்பெதல்லாம் யாெபா றுப்பு?
நாமியா அவைரவிடச் சிறிேயா மன்ேறா?
நம்பிள்ைள குட்டிகைள வளப்ப வயா?
மீ மீஎன் றழும்ஒன்று, மற்றும் ஒன்று
விைளயாடும், ஒருபிள்ைள ேதந டத்தும்
ஆமிந்த ேவைலெயலாம் அவபாக் கட்டும்;
அதிேலநP தைலயிடுதல் சrேய இல்ைல!
மணவட்டின்
P
வாயிலிேல கமுகும் ெதங்கும்
வாைழயும்கட் டுதல்ேவண்டும்; ஒருபு றத்தில்
கணகெணன இைசக்கருவி முழங்க ேவண்டும்;
ைககாட்டிக் கண்காட்டி ஆடும் மாத
மணியரங்கில் அணிெசய்ய ேவண்டும்! அங்கு
வருவாக்கு ெவற்றிைலயும் பாக்கும் தந்து
வணக்கத்ைதச் ெசால்லியனுப் புதலும் ேவண்டும்
வாயார நைமவாழ்த்தி அவகள் ேபாவா!
இைவெயல்லாம் ஒருபுறமி ருக்க, நாேனா
ஏைழகட்குச் ேசாறிட்டுத் துணியும் தந்து
கவைலயிலா திருக்கும்வைக ெசய்வ ெதன்று
காப்புக்கட் டிக்ெகாண்ேடன்! அதுவு மின்றி
தவிலடிப்ேபான் காெதல்லாம் கிழிப்பான்; அந்தச்
சந்தடிைய விலக்கிவிட ேவண்டும்! மிக்க
உவைகயுடன் தாலியிைனக் கட்டு கின்ேறன்
உன்கழுத்ைத என்பக்கம் திருப்பு நன்றாய்.
ஏன்ெவட்கப் படேவண்டும்? கட்டு ேவான்நான்
இதனாேல யாருன்ைன இகழ்வா கூறு?
கூன்என்ன? நிமிந்திருந்தால் நல்ல தன்ேறா?
கூட்டமாய் வந்தவகள் ேபான பின்பு
ஏனத்தில் பசுப்பாைல ஏந்தி வந்ேத
எனக்குமுனக் கும்ெகாடுக்கும் ேபாது, நPஎன்
மானத்ைதக் ெகடுக்காேத ெசான்ேனன் ெசான்ேனன்;
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வாங்கிக்ெகாள் நான்குடிப்ேபன்; குடிப்பாய் நPயும்.

பிள்ைளகைளத் தூங்கைவத்த பிறகு தாேன
ெபற்றவள்தூங் கிடேவண்டும்? அைதவி டுத்துச்
ெசாள்ெளாழுக நPமுன்பு தூங்க லாமா?
ெசால்" என்றான் ெகாட்டாவி விட்டுக் ெகாண்ேட!
பள்ளிக்குப் ேபாைகயிேல பிள்ைள கட்குப்
பண்டங்கள் ெகாடுத்தனுப்பச் ெசான்னான்; ெசால்லி
ெவள்ைளவிழி காட்டிஉடல் துவண்டு குந்தி
ெமதுவாகப் படுத்துப்பின் குறட்ைட விட்டான்!
சிrக்கின்ற நPலியிைன ேநாக்கி அன்னம்
ெதௗ◌ிந்திடும்உள் ளத்ேதாடு ெசப்பு கின்றாள்:
"இருக்குெமன நான்நிைனத்ேதன் அந்தப் ேபைழ
இவனிடத்தில் இல்ைலயடி நல்ல ேவைள;
சிrக்கஉடல் எடுத்தவைன மணக்கத் தக்க
ேதைவயில்ைல; ஆனாலும் இவைனப் ேபாேல
ெபாருத்தமில்லான் ேபைழயிைனக் ெகாண்டு வந்தால்
ெபாற்◌ாலி புைனயேவா ேவண்டும்?" என்றாள்.

இயல் 47
நPலியும் அன்னமும் நிலா முற்றத்திற் ேசந்தன.
அேத இரவில் நrக்கண்ணனும் அைமச்சனும் தனித்துப் ேபசியிருந்தாகள்.
சிrத்திருந்த நPலியவள் இரக்க முற்றாள்.
சிலேபசி நிலாமுற்றம் நPங்கி னாகள்!
விrத்திருந்த ெமத்ைதயிேல தனிய ைறக்குள்
ேமம்பாட்டுத் தாமைரக்கண் கூம்ப லுற்றாள்.
கிrச்ெசன்னும் சுவக்ேகாழி வாய டங்கிக்
கிடக்கின்ற நள்ளிரவில் அைமதி யின்றி
நrக்கண்ணன் தனக்குrய அைமச்ச ேனாடு
நடுக்கெமாடு பலேபசிக் கிடப்பா னானான்.
"ேதன்ெவறுக்கும் வண்டுண்ேடா! நல்அறப்ேபாச்
ெசயல்ெவறுக்கும் தமிழருண்ேடா! ெதண்ண P தன்ைன
மீ ன்ெவறுத்த துண்ேடா? இவ் வன்ன ெமன்னும்
மின்னாள்தன் திருமணத்ைத ெவறுத்து ைரத்தாள்!
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ஏன்ெவறுத்தாள்? ேபrன்பம் விரும்பு கின்றாள்!
எைதஅவள்ேப rன்பெமன நிைனத்தாள்? யாவும்
தான்ெவறுத்தும், என்குடிைய ேவர றுத்தும்
தன்பழிதPப் பைதேயேப rன்பம் என்றாள்.

ேபைழயிைன, அதிலிருக்கும் பட்ட யத்ைதப்
ெபற்றபின்பு கதிநாட்டின் உrைம தன்ைன
ேவழத்தா னிடம்காட்டி ஆட்சி ெபற்று
ெவள்ெளருக்ைக என்வட்டில்
P
வளக்க அன்ேறா
ஆழத்தில் உழுகின்றாள்? என்ன ெசய்ேவன்!
அறிவுைடயாய் உைர"என்றான்! அைமச்சன் ெசால்வான்:
"ேபைழகிைடக் காதபடி ெசய்ய ேவண்டும்
கிைடத்துவிட்டால் ேபrழேவ" என்று ெசான்னான்.
"நைமச்ேசந்த பைடமறவ ேபாலு டுத்து
நம்ேமாடு நின்றிருந்தான் அவன்பால் தந்து
சுமந்துேபாய்த் ேதேராட்டி யிடம்ெகா டுப்பாய்
தூய்தான ேபைழயிைன என்று ெசான்ேனன்
இைமக்குள்ேள கருவிழிையக் ெகாண்டு ேபாகும்
எத்தனவன் ேபைழயிைன ஏப்ப மிட்டான்
கமழாத புதப்பூப்ேபால் திருட யாரும்
கதிநாட்டின் மைலேமல்தான் இருத்தல் கூடும்.
ெபரும்பாலும் ேபைழயங்ேக இருத்தல் கூடும்.
ெபருந்திரளாய் ஆட்கைளநாம் அனுப்ப ேவண்டும்!
ஒருவைரயும் மைலப்பக்கம் விடுதல் ேவண்டாம்.
ஊேதாறும் ேதடுவதும் ேதைவ" என்று
நrக்கண்ணன்உைரத்திட்டான். அைமச்சன் ெசால்வான்:
"நம்மைலயில் பிறவருதல் கூடா ெதன்று
ெதrவித்தல் முைறயல்ல, ேவழ மன்ன
திட்டத்ைத நாம்மறுத்தல் கூடா" ெதன்றான்.
"ஆம்! இதற்ேகா சூழ்ச்சியிைன நான்உ ைரப்ேபன்
அம்மைலயில் இப்ேபாேத பூதம் ஒன்ைற
நாம்அனுப்பி அஞ்சும்வைக ெசய்யச் ெசால்லி
நாெடல்லாம் அந்நிைலையப் பரப்ப ேவண்டும்;
ேபாம்மக்கள் ேபாவதற்கு நடுங்கு வாகள்
ேபாய்த்ேதடு வாெரல்லாம் நாேம யாேவாம்;
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நPமாறு ேபசாமல் இதைனச் ெசய்க
ெநடும்ேபைழ கிட்டும்" என நrயு ைரத்தான்.

இயல் 48
நrக்கண்ணனின் ஏற்பாட்டின்படி 'எட்டி' என்பான்
பூதம்ேபால் மைலேமல் ஏறிக் கூச்சலிட்டான்.
'எட்டி' எனும் ஓஆைள அைழத்துவந்ேத
எrவிழியும் கருமுகமும் நPண்ட பல்லும்
குட்ைடமயி விrதைலயும் ெகாடுவாள் ைகயும்
கூக்குரலும் நPப்பாம்பு ெநௗ◌ியும் மாபும்
கட்டியேதா காருைடயும் ஆக மாற்றிக்
காணுவா நிைலப்படிேய பூதம் ஆக்கி
விட்டாகள் மைலயின்ேமல்! 'எட்டி' நின்று
ெவௗ◌ிெயல்லாம் அதிச்சியுறக் கூச்ச லிட்டான்.

இயல் 49
பூதத்ைதக் கண்டவரும் ேகள்வியுற்றவரும் அஞ்சி நிைலகுைலந்ேதாடினாகள்.
ஒளிவிைளக்கும் கதிரவனும் ேதான்றாக் காைல
உயிவிைளக்க ெநல்விைளக்கும் உழவ ெரல்லாம்
களிவிைளக்கும் தமிழாேல பண்டி தக்குக்
கைலவிளக்கும் எளியநைடப் பாட்டுப் பாடிக்
குளிவிைளக்கும் மைலசாந்த நன்ெசய் நாடிக்
ெகாழுவிைளக்க உழச்ெசன்றா; காதில் ேகட்டா
ெவௗ◌ிவிைளத்த கூச்சலிைன! மைலேமற் கண்டா
விழிவிைளக்கும் எrேயாடு கரும்பூ தத்ைத!
ஆழ்ந்தடிக்கும் ஏரடியும் தாற்றுக் ேகாலும்
அயலடிக்கும் வால் எருதும் ேநாக்கா ராகி
வழ்ந்தடித்துக்
P
ெகாண்ேடாடி நகர ைடந்து
விலாஅடிக்கும் ெபருமூச்சு விட்டு நின்று
சூழ்ந்தடித்துத் தின்னஒரு கrய பூதம்
சுடரடிக்கும் ெகாடுவாளும் ைகயு மாகத்
தாழ்ந்தடிேமல் அடிைவத்து வருங்கால் அந்தச்
சந்தடிேகட் டடிேயங்கள் வாழ்ந்ேதாம் என்றா.
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இதுமட்டும் சிலருைரக்கக் ேகட்கு மட்டும்
இன்ெனாருவன் புளுகினான் இயன்ற மட்டும்;
அதுமட்டும் தனியல்ல வான மட்டும்
அளவுைடய ஐந்தாறு ெபரும்பூ தங்கள்
குதிமட்டும் நிலத்தினிேல ேதான்றா வாகிக்
ெகாண்டமட்டும் ஆட்கைளயும் வாயிற் ெகௗவி
எதுமட்டும் வருேவன் என் ெறைனேய பாக்கும்
என்மட்டும் தப்பிேனன் என்று ெசான்னான்.
வாலிருந்த தா? என்ேற ஒருேசய் ேகட்டான்
வாலில்ைல பின்புறத்தில் ஏேதா ஒன்று
ேகாலிருந்தேதா என்றும் ெகாடிேயா என்றும்
கூறமுடியா நிைலயில் இருந்த ெதன்றான்.
ேமலிருந்து வந்திடுேமா என்றான், அந்த
வதிவைர
P
வந்ததைனப் பாத்ேதன் என்றான்.
காலிருந்தும் ேபாதாமல் இறக்ைக ேவண்டிக்
கடிதாக ஓடினான் ஐேயா என்ேற!
அவேனாடக் கண்ெடாருவன் ஓட அங்ேக
அத்தைனேப ரும்பறந்தா! பூதம் பூதம்
இவேணாடி வந்தெதனக் கூச்ச லிட்டா!
இவ்வதி
P அவ்வதி
P மக்கள் எல்லாம்
கவேணாடும் கல்ைலப்ேபால் விைரந்தா ேரனும்
எவ்விடத்தில் ேபாவெதன்றும் கருத வில்ைல;
கவைலஎரு துகள்ேபால மக்கள் யாரும்
கால்கடுக்க நகசுற்றிச் சுற்றி வந்தா.
அத்ெதருவில் அவ்வட்டில்
P
பூத ெமன்றும்
அதுபூதம் இதுபூதம் எனப்பு கன்றும்
ெதாத்துகின்ற ெவௗவால்ேபால் மரத்தின் மீ தும்
தூங்குகின்ற பூைனேபால் பரண்கள் மீ தும்
முத்ெதடுக்கும் மனிதேபால் கிணற்றி னுள்ளும்
மூட்ைடயிைனப் ேபால்வட்டின்
P
இடுக்கினுள்ளும்
ெமாய்த்திருக்க லானாகள்! கருத்தின் பூதம்
முன்னிற்கும் பூதமாய் எங்கும் கண்ேட!
முன்நடப்ேபா பின்வருேவா தம்ைம எல்லாம்
முகம்திருப்பிப் பாக்கும்முனம் பூதம் பூதம்
என்றலறி எதிவருேவா தைமஅ ைணக்க
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என்ெசய்ேவாம் பூதெமன அவரும் ஓடி
நின்றிருக்கும் குதிைரையேயா எைதேயா ெதாட்டு
நிைலகலங்கி விழும்ேபாதும் புழுதி தூற்றி
முன்றிலிேல பிள்ைளகளின் கண்ெக டுத்து
முழுநாட்டின் எழில்ெகடுக்க முழக்கஞ் ெசய்வா.

இயல் 50
அைமச்சன் மகனும் ேபைழ ேதடத் துவங்கினான்.
நாடுமுழு தும்பூத நடுக்கம் ெகாள்ள
நrக்கண்ணன் ஆட்கெளலாம் ேபைழ தன்ைனத்
ேதடுவதில் இருந்தாகள் ெதன்ம ைலேமல்!
சிலஅறிஞ நாம்ேபைழ ேதடப் ேபானால்
ேகடுபல சூழ்ந்திடுவான் புதிய மன்னன்
கிடக்கட்டும் நமக்ெகன்ன என்றி ருந்தா!
பாடுபட்டுப் பாப்ேபாேம எனநி ைனத்ேத
பலஇடத்தும் அைமச்சன்மகன் அைலத லுற்றான்!
சீனிஎனும் கணக்காய தம்பால் கற்கும்
திறலுைடய இைளஞகைள அைழத்த ைழத்துத்
தானிைனக்கும் இடெமல்லாம் ேதடச் ெசால்லித்
தளவின்றி முயன்றிடுவான். அன்ன ெமன்னும்
ேதனிதழாள் வானிமிந்த ேசாைல தன்னில்
திண்ைணயிேல உட்காந்த வண்ண மாக
ஏனடிேய நPலிேய ேபைழ தன்ைன
யானைடயும் நாள்வருேமா என்று ைநவாள்.

இயல் 51
நPலிெயாடு அன்னம்.
நிைனக்ைகயிேல என்ெநஞ்சம் எrயு ேதடி
நிைனயாமல் இருப்பதற்ேகா வழியு முண்ேடா?
பைனக்ைகஉறும் களிறுேபால் தந்ைத யாரும்
படருமலக் ெகாடிேபாலும் அன்ைன யாரும்
எைனக்ைகயிேல ஏந்திவளத் தாகள் ஐேயா!
இறக்ைகயிேல துடிக்ைகயிேல என்றன் ெபண்ேண
உைனக்ைகயில்ைவத் ேதாம்இப்ேபா துளத்தில் ைவத்ேதாம்
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உயிவிட்ேடாம் அயல்விடுத்ேதாம் எனச்ெசன் றாேரா?
நன்ெசய்வாய்ச் ெசந்ெநெலலாம் ெபான்ம ைலேபால
நனிகுவிக்கும் கதிநாட்டின் முடிபு ைனந்த
பின்ெசய்வாய் அருஞ்ெசயல்கள், அறச்ெச யல்கள்
ெபருநூலின் ஆராய்ச்சி, இளைம ேபாகும்
முன்ெசய்வாய் என்றுைரத்த என்ெபற் ேறாகள்
முதுநாட்ைட விட்டாவி முடியும் ேபாதில்
என்ெசய்வாய் என்ெசய்வாய் என்றன் ெபண்ேண
எனப்பrவாய்க் கதறிற்ேறா அவrன் ெசவ்வாய்?

இயல் 52
துயருறும் அன்னத்ைத, ஓடம்ஏறி உலவ நPலி அைழத்தாள்.
விழிப்புனலில் குளிப்பவளாய்த் துன்ப ஆற்றின்
ேமற்றுைறயும் காணாளாய் இவ்வா ெறல்லாம்
ெகாழிப்பாள்ெநஞ் சிளகுெமாழி! அன்ன ேமபூங்
ெகாடிேயநல் இளம்பிடிேய! வளந்த ேதக்கின்
ெசழிப்பினிேல நிழல்சாய்ந்த ெசய்யாற் ேறாரம்
திருத்தமுற நிறுத்திைவத்த ஓடம் ஏறிக்
கழிப்ேபாேம ேநரத்ைத! என்றாள் நPலி
ைகயூன்றி எழுந்திருந்தாள் ைதயல் நல்லாள்.
நPேதங்கும் ெசய்யாற்றின் ஓடம், துன்பம்
நிைனத்ேதங்கும் அன்னத்ைதநPலி ையப்பூந்
தாதாங்கும் தட்டம்ேபால் தன்பால் தாங்கத்
தடக்ைகயால் துடுப்பைசய ஓட்டு வாகள்
ஆதாங்கள் எனக்ேகட்டும் இன்பம் ஊட்டும்
அரும்பாட்டுப் பல இைசத்தும் ஓட்ட லானா.
சீேதங்கும் ெவள்ளன்னம் அைசந்தி டாது
ெசல்லல்ேபால் ெதண்ண Prல் ெசன்ற ேதாடம்.
ேதங்கிநிற்கும் புனல்மீ து ெசல்லா நிற்கும்
ெசம்படகில் ஒருபுறத்தில் சிrத்த வண்ணம்
பாங்கிநிற்கப் பாத்துநின்ற அன்னம் ெசால்வாள்:
பாரடிநP ேமற்றிைசவா னத்ைத! அங்கும்
ேதங்கிநிற்கும் ெபான்னாற்றில் ெசழுமா ணிக்கச்
ெசம்பருதிப் படேகாடும்! கீ ழ்த்தி ைசவான்
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வாங்கிநிற்கும் ஒளிையப்பா! காட்சித் ேதனில்
வண்டடிநாம் என்றுைரத்து மகிழ்ந்து நின்றாள்.

இயல் 53
படகு ஆற்றில் ேபாகும்ேபாது மைழயும் ெபருங்காற்றும்!
கிழக்கிைனேநாக் கிப்படகு ெசல்லும் ேபாதில்
ேகள்விஇலா ெநஞ்சம்ேபால் இருண்டு, நPளும்
வழக்குைடயா ெசல்வம்ேபால் மின்னி மாய்ந்து
வண்ெபாருைள இழந்தான்ேபால் அதிந்து பின்ன
மைழக்கண்ண P உகுத்ததுவான்! ேமற்கி னின்று
வந்ததுெசய் யாற்றினிேல ெபrய ெவள்ளம்
பழக்குைலேமல் எறிந்தகுறுந் தடிேய ேபாலப்
பாய்ந்தெதாரு ெபருங்காற்றுப் படகு ேநாக்கி!
தம்மாலா காெதன்று ைகவிட் டாகள்
தடந்ேதாளால் படேகாட்டும் மக்கள் யாரும்!
இம்மாநி லத்தின்வாழ் விதுேவா என்ேற
இைழேபாலும் இைடயுைடயாள் அழுதாள்! நPலி
ைகம்மீ து தைலசாய்த்துக் கதற லானாள்!
கவிழ்ந்துேபாம் நிைலயினிேல வந்த ஓடம்
ெசம்மானூக் கைரயினிேலா குடிைசக் குள்ேள
ெதrந்ததுதாய்க் கும்ேசய்க்கும்! விைரந்ெத ழுந்ேத

இயல் 54
ஆத்தாேவாடிருந்த ேவலன் ஓடி ஓடத்ைத நிறுத்தி,
இருவைரயும் தன் குடிைசக்குக் ெகாணந்தான்.
"விைட"ெயன்று ேகட்டான்ேசய்! "நட"என் றாள்தாய்!
விைரந்ேதாடிப் ெபருமரத்தில் கயிறு கட்டி
ெநடுமுைனைய ஒருைகயாற் பற்றி நPந்தி,
நிைலதவறும் ஓடத்தில் ஏறிச் ேசந்திக்
கடிதினிேல ஓடத்ைதக் கைரயிற் ேசத்தான்;
கசங்கியஓ ெகாடிேபாலக் கிடந்த அன்னத்
துடியிைடக்கும், நPலிக்கும் ேதாள்ெகா டுத்துச்
சுைரபடந்த சிறுகுடிைச தன்னிற் ேசத்தான்!
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கண்ேணஎன் அன்னேம! நPேயா? நPேயா?
கனிெமாழிேய நPலிேய! நPேயா? நPேயா?
மண்ணாள நPபிறந்தி ருக்க ஆற்றில்
மைழப்புனலும் ெபருங்காற்றும் உன்ைன மாய்க்க
ஒண்ணுேமா? என்றுைரத்துக் கைளப்பு நPக்கி
உைடமாற்றிக் குடிநPரும் காய்ச்சித் தந்து
தண்ெணன்று தைரயிருக்கும் என்று ெசன்று
தடுக்கிட்டுத் தைலயைணயும் இடுப்புக் கீ ந்ேத
நைனந்தகுழ லுக்குச்சந் தனம்பு ைகத்து
நளிருண்ேடா எனெநற்றி ெதாட்டுப் பாத்துப்
பனம்பழத்தின் சாறட்ட பனாட்டும் ேதனும்
பrந்தளித்துக் கருங்குயிைல அருந்தச் ெசால்லி
நிைனத்திருந்ேதன் மறந்துவிட்ேடன் ெசங்க ரும்ைப
ெநறித்ெதடுத்த சாற்றுக்கற் கண்டு காய்ச்சப்
புைனந்துைவத்ேதன் முல்ைலயிேல கண்ணி ஒன்று
புrகுழலில் ைவஎன்று தந்தாள் ஆத்தா!
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அன்னம் ேவலன் அன்புப் ேபச்சுகள்.
ஆத்தாேவ இவயா என் றன்னம் ேகட்டாள்!
அவன்தான்என் மகன்என்று ெசான்னாள் ஆத்தா.
தPத்தாவும் கண்ணுைடயா ேவழ நாட்டா
சிைறபிடிக்க வருைகயிேல மறித்ேத என்ைனக்
காத்தாரும் இவதாேமா? என்றாள் அன்னம்.
கடைமபுrந் தான்இவேன என்றாள் ஆத்தா;
வாய்த்தPேர மானத்ைத உயிைரக் காக்க
மறப்பrது நும்நன்றி என்றாள் அன்னம்!
"ஒருசற்றும் பயனில்லா உடம்ைப, வாழ்ேவா
உண்டில்ைல என்னுெமாரு மின்ைனத் தின்ன
நrசற்றும் விலகாத கூட்ைடச் சான்ேறா
நைகப்புக்ேக இலக்கான குமிழி தன்ைன,
முரசுக்கு வாய்ஓயாக் குறட்டில் மன்ன
முடிசாய்க்க ெநடிதாண்ட மன்ன rன்ெபண்
ணரசுக்ேகா ஆட்படுத்தா திருத்தல் ேவண்டும்?
அறிவுக்ேகா இழிவுதைன ஆக்க ேவண்டும்?
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எைனஈன்ற தந்ைதக்கும் தாய்க்கும் மக்கள்
இனம்ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால்
திைனயளவு நலேமனும் கிைடக்கு ெமன்றால்
ெசத்ெதாழியும் நாெளனக்குத் திருநா ளாகும்!
பைனயளவு நலேமனும் தன்ன லத்ைதப்
பாப்பாேனா மக்களிேல பதடி யாவான்.
உைனஒன்று ேவண்டுகிேறன் என்னால் ஆவ
துண்ெடன்றால் அதற்ெகன்றன் உயிருண்" ெடன்றான்.
"இழந்தபாண் டியன்பrைசத் தருவாக் ெகன்ைன
இழந்துேபா ேவன் என்று முரசம் எங்கும்
முழங்கியஓ ேசதியிைன அறயீ◌ீ ேபாலும்!
முயலாேம இத்தைனநாள் கழித்தP ேபாலும்!
பழம்ெபrய பாண்டியனா ேபைழக் குள்ேள
பைகவதைம ஒழித்திடுேமா குறிப்பும் உண்டு!
ெகாழுத்தபுகழ் உமக்குண்டு ெகாண்டு வந்தால்!
ெகாைடெகாடுத்த தாகும்இந் நாட்டுக்" ெகன்றாள்.
ேபைழயின தைடயாளம், பறிேபாய் விட்ட
பின்னிைலைம, முன்னிைலைம, பூதச் ேசதி
ஆழஉைரத் திடலானாள் அன்னம்! ேவலன்
அத்தைனயும் ேகட்டிருந்தான். "நாேனா ெமத்த
ஏைழமகன்; நrக்கண்ண ஆைண எங்ேக
யாெனங்ேக, ஆயினுெமன் கடைம உண்டு.
ேபைழயிைனக் ெகாண்டுவந்து தருேவன்; அன்றிப்
ேபருலகில் உயிவாேழன்" என்றான் ேவலன்.
மாத்தPயன் நrக்கண்ணன், காணா வண்ணம்
மைறத்தவளும், ேவழனிடம் வழக்கும் இட்டுக்
காத்தவளும், ேநநின்ேற இன்றும் அன்றும்
காத்தவைன ஈன்ெறடுத்துப் பாலும் ஊட்டிக்
காத்தவளும், இனிக்காப்பா ளும்,ெபண் ணாளின்
கண்ெணனேவ வாழ்பவளும் ஆன அன்பின்
ஆத்தாவின் இடதுைக ேநாக்கி ேநாக்கி
அழுதிருந்தாள், வரப்பன்
P
நிைலக்கு ைநந்தாள்.
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ெகாய்யாக் குடியில் வரப்பன்,
P
ஒரு குடிைசயில்
இருக்கிறான்.ேதாழன் ஒருவன் வருகிறான்.
ெசய்யாற்றின் கைரயினிேல, ெசம்மா னூrல்
ெசல்வைனயும், மைனவிையயும் விட்டு ேவறு
ெகாய்யாக்கு டிக்குச்ெசன் றான்வ P ரப்பன்,
ெகாய்திட்ட காேலாடும் ஆட்க ேளாடும்!
எய்துேமா கால்ேநாயால் அவ்வி டத்தில்
இரவினிேலா குடிைசயிேல இருக்கும் ேபாதில்
ஐயாஎன் ெறாருேதாழன் அைழத்தான்; "இந்த
அரசாட்சி நம்மிடத்தில் வந்த" ெதன்றான்.
"மாட்சியுறும் மன்னவைனப் பின்னால் குத்தி
மன்னவனின் இன்னுயிராய், ைவயத் தின்கண்
காட்சிக்ேகா ஓவியமாய், வாழ்ந்து வந்த
கட்டழைக வஞ்சத்தால் ெவட்டி வழ்த்தி,
P
வாட்சுழலால் உயிசுழலக் கணக்கில் லாத
மக்கைளவழ்த்
P
துங்ெகாடுைம தPரா இந்த
ஆட்சிக்குப்புறம்பாய்நான் இருக்கும் ேபாேத
அற்றதுகால்! அரசுெபற்றால் உயிேபாம் என்றான்.
இருட்டைறயில் உள்ளதடா உலகம்! சாதி
இருக்கின்ற ெதன்பானும் இருக்கின் றாேன!
மருட்◌ுகின்ற மதத்தைலவ வாழ்கின் றாேர!
வாயடியும் ைகயடியும் மைறவ ெதந்நாள்?
சுருட்டுகின்றா தம்ைகயில் கிைடத்த வற்ைறச்
ெசாத்ெதல்லாம் தமக்ெகன்று ெசால்வா தம்ைம
ெவருட்டுவது பகுத்தறிேவ! இல்ைல யாயின்
விடுதைலயும் ெகடுதைலயும் ஒன்ேற யாகும்.
எல்லாக்கும் எல்லாம் என் றிருப்ப தான
இடம்ேநாக்கி நடக்கின்ற திந்த ைவயம்;
கல்லாைரக் காணுங்கால் கல்வி நல்காக்
கசடக்குத் தூக்குமரம் அங்ேக உண்டாம்.
இல்லாரும் அங்கில்ைல; பிறன் நலத்ைத
எனெதன்று தனிெயாருவன் ெசால்லான் அங்ேக!
நல்லாேர எல்லாரும் அவ்ைவ யத்தில்
நமக்ெகன்ன கிழியட்டும் பழம்பஞ் சாங்கம்!"
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என்றுைரத்தான் வரப்பன்!
P
ேதாழன் ெசால்வான்:
"எழிற்பாண் டியன்பrைசத் ேதடு கின்றா
ெதன்மைலயிற் பிறஅணுகா திருக்கும் வண்ணம்
ெசய்துவிட ஒருவைனஅம் மைலேமல் ஏற்றித்
தின்னவரும் பூதமிது என்று ெசால்லித்
ெதருவாைர அழும்பிள்ைள ஆக்கி ைவத்ேத
அன்னவேர ேபைழயிைனத் ேதட லானா
அம்மைலைய இன்றளந்தால் ஆள்மட் டந்தான்.
வெடல்லாம்
P
தைரமட்டம், ஆல்இ ருந்த
ேவெரல்லாம் பறித்ததிேல கிணற்றின் மட்டம்!
காடகழ்ந்த நPரூற்றின் ஆழங் காணில்
கடலுண்ேட அது நமக்குக் கணுக்கால் மட்டம்!
ஈடற்ற கைலப்ெபாருள்கள் இருக்கும் மன்றம்,
எண்ணற்ற ஆய்கூடம், பள்ளிஇந்த
நாடழிய ஆளுகின்ற நrக்கண்ணற்ேகா
நல்லறிேவா அணுவுக்கும் மிகவும் மட்டம்!
மூட்ைடெயாடு கழுைதநடந் திருக்கும், பின்ேன
முழுக்கூனன் ஏகாலி ெசல்வான், அந்தப்
பாட்ைடயிேல பஞ்சுநிைற கூைட ேபாகும்
உழவக்குப் பழங்கூழும் எடுத்துச் ெசல்வா.
கூட்டுநP லச்சாயம் ெகாண்டு ெசல்வா,
குறுக்குெநடுக் காய்மக்கள் பலேப ெசல்வா!
காட்டாேளா பூதெமன்பான், அஞ்சி வழ்வா!
P
கரும்பூதம் ெவண்பூதம்ஆவா யாரும்.
அரண்மைனயின் யாைனவரப் பூதம் என்ேற
அலறினா; மாவுத்தன் ைவக்ேகால் வண்டி
எருதின்ேமல் வழ்ந்தான்!
P
சாய்ந் ததுைவக் ேகாலும்
எழுப்பிைவத்த சாரந்தான் ெநௗ◌ிய உச்சி
இருந்தெகால் லூற்றூக்கா ரன்கு தித்தான்!
எrயடுப்பால் கூைரயும்ைவக் ேகாலும் பற்றித்
ெதருப்பற்றி எrைகயிேல, பூதம் அங்ேக
சிrப்பெதன அலறினா அடுத்த ஊரா!
அஞ்சைவக்கும் பூதத்ைத அஞ்ச ைவக்க
அஞ்சாறு பூதத்ைத நாம னுப்பிக்
ெகாஞ்சிவிைள யாடவிட்டால் நல்ல தாகும்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

கூறுகநP விைட"என்றான். அதைனக் ேகட்டு
ெநஞ்சில்ைவத்ேத வரப்பன்,
P
"ேவண்டு மானால்
நிகழ்த்துேவாம், நடப்பெதல்லாம் அறிய ேவண்டும்;
வஞ்சமுற்ற நrக்கண்ணன் ஆட்கள், எந்த
வழிச்ெசன்றா என்பைதயும் காண்ேபாம்" என்றான்.
"ெகாண்டுவந்த ேபை◌ைழயிைன மகனி டத்தில்
ெகாடுப்பெதனில் நான்ெகாடுத்தால் சிக்கல் உண்டாம்.
பண்ெடனது ெசயைலஅவன் அறிய ேநரும்;
பாண்டியனா பrசிைனயும் ெவறுப்பான்" என்று
ெதாண்டுகிழ வன்புகன்றான்! "மகனி டத்தில்
ெசால்லாமல் பிறைகயால் ெகாடுப்பீ" என்ேற
அண்ைடயிேல இருந்தஅவன் ெசால்ல; ஆம்ஆம்
அதுநன்று நன்ெறன்றான் அவ்வ P ரப்பன்!

இயல் 57
நrக்கண்ணனின் அைமச்சன் மகனான நPலன், நPலிையக் காணுகின்றான்.
அைமச்சன்மக னானஓ நPலன் என்பான்
அருஞ்சூழ்ச்சி ெசய்வதிேல மிகக்ைக காரன்!
இைமக்கின்ற ேநரமதும், வணாக்
P
காமல்
எழிற்பாண்டி யன்ேபைழ, அன்னம், ஆட்சி
நமக்குவரு ேமாஎன்று நிைனத்தா னாகி
நல்லபல சூழ்ச்சிெயலாம் நாடு கின்றான்.
சிமிழ்க்காத கண்ேணாடு ெதருக்கள்ேதாறும்
சிற்றூகள் மற்றுமுள இடத்தி ெலல்லாம்
அன்னத்ைதத் ேதடுைகயில், நPலி அங்ேக
ஆற்ேறாரம் நின்றிருந்தாள் மாைலப் ேபாதில்!
இன்னவைள ஆராய்ேவன் எனெந ருங்கி
"என்னவியப் பிதுநPலி? ேதடிப் ேபான
கன்னெலான்று காலடியிற் கிைடத்த ைதப்ேபால்
கண்ெணதிrல் கிைடத்தாேய! என்எண் ணத்ைத
உன்னிடத்தில் ெசால்லிவிட ேவண்டும்; என்ைன
எவ்வழிநP விட்டாலும் ஒப்பு கின்ேறன்.
என்தந்ைத என்னிடத்தில் இன்று வந்தா;
எப்ேபாது மணம்புrய எண்ணு கின்றாய்
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என்றுைரத்தா. யானுைரத்ேதன் இவ்ைவ யத்தில்
என்னுளத்ைதக் ெகாள்ைளக்ெகாண்ட ெபண்ஒ ருத்தி
ெபான்ேவலி தனில்உண்டு! நPலி என்று
புகல்வாகள் அவளின்ேப! அன்னத் திற்கும்
இன்னுயிைரப் ேபான்றுள்ளாள்! அவைள யன்றி
எவைளயும்நான் மணம்புrேயன் என்று ெசான்ேனன்.
மாந்தளிரால் ெமல்லுடலும், மணக்கும் ெசந்தா
மைரயிதழால் வாயிதழும் உைடயாய் ேகட்பாய்.
சாய்ந்துதிடீ எனவிழுந்தா என்றன் தந்ைத!
'தைலெகாழுத்த பிள்ைளேய அைமச்ச னுக்கு
வாய்ந்திருக்கும் பிள்ைளநP பாங்கி ையப்ேபாய்
மணம்புrந்தால் என்ஆகும்?' எனத்து டித்தா.
தPந்ததினி அவளிடத்தில் ெசன்ற உள்ளம்
திரும்பாது; தPப்ெபன்ேறன் ஒப்புக் ெகாண்டா!
என்னநP நிைனக்கின்றாய்? அன்னத் திற்ேக
எழிற்ேபைழ தைனத்ேதடித் தந்து, பின்ன,
அன்னத்ைத ஏன்மணக்க லாகா ெதன்றால்,
அவள்என்றன் கண்ணுக்குப் பிடிக்க வில்ைல.
ெபான்னுக்குப் பித்தைளேயா ஒத்த தாகும்?
பூவுக்கு நிகராேமா சருகின் குப்ைப?
மின்னலிைட, கன்னல் ெமாழி, இன்னும் ெசான்னால்
விrயுலகில் ஒருத்திநP, அழகின் உச்சி!
ஒளிேயனும் வானத்ைத மறத்தல் கூடும்
உயிேரனும் உடம்பதைன மறத்தல் கூடும்
எளிேயனும் உைனமறத்தல் உண்ேடா? அன்றி
எைனேயனும் நP மறத்தல் உண்ேடா? பச்ைசக்
கிளிேயனும், குயிேலனும் ேகட்டால் நாணக்
கிளத்துெமாழி அன்னம்நம ெதாருைமப் பாட்ைடத்
துளிேயனும் அறிவதுகூ டாது; சின்னச்
ெசால்ேலனும் ெவௗ◌ிப்படுதல் கூடா ெதன்றான்.
விழிபாக்க எண்ணிடுேம உன்ைன! யாரும்
விைலபாக்க இயலாத முத்ேத! நானுன்
வழிபாத்து நிற்குமிடம் ெசான்னால் நPேயா
வரப்பாத்து முகம்பாத்துப் ேபாேவன்! இல்ைல
ஒழிபாத்துப் பாத்துநP ! என்கின் றாேயா,
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ஒழிந்ேதெனன் ெறண்ணிநP எைனப்பு ைதத்த
குழிபாக்கத் தான்வருதல் முன்ேன ெசான்னால்
ேகாைவயிதழ் சுைவபாத்துப் ேபாேவன்" என்றான்.
"மன்றிரண்டு ெதrயுமன்ேறா? அவற்றில் ெநல்லி
மரமிரண்டின் நடுவுள்ளெபாதுமன் றுக்குள்
இன்றிரண்டு நாட்களிேல வருேவன்! வந்தால்
எனக்கிரண்டு பட்டாைட தருவ!
P ெமல்ல
ஒன்றிரண்டு ேபசியபின் சுப்பல் ஒன்ைற
உளியிரண்டாய்த் தrத்ததுேபால் பிrதல் ேவண்டும்!
ெபான்திரண்டு வந்தாலும் சrதான் என்ைனப்
ேபாட்டிரண்டாய் ெவட்டிடினும் நில்ேலன்" என்றாள்.
"எத்தைடயும் இல்ைலயடி மாம ரத்ைத
இைசந்தைடயும் கருங்குயிேல! கதிநாட் டானின்
ெசாத்தைடயக் கவந்ததன்றி அன்னத் துக்கும்
சூழ்கின்றான் வாழ்வுக்ேக தைடகள் என்றால்
இத்தைடகள் நPங்குதற்கு முயல்கின் றாளா?
எழிற்பாண்டி யன்பrசின் நிைலைம என்ன?
ெகாத்தைடயும் மலக்குழேல என்னி டத்தில்
கூறுதற்குத் தைடஎன்ன?" என்றான் நPலன்
"கூடுவிட்டுத் தாையவிட்டுப் பறந்து விட்ட
குயிற்குஞ்சு ேபாலன்னம் ஒருத்தி, மன்ன
வடுவிட்டு
P
ேவைலவிட்ட ஆத்தா, ேவலன்,
விரல்விட்ேட எண்ணிடுமித் ெதாைகயுள் ளாேபாய்த்
ேதடிவிட்டால் கிைடத்துவிடு ேமாஅப் ேபைழ?
தPனியிட்டுக் ேகாழியிைன மடக்கு வாேபால்
மூடிவிட்டா ேபைழயிைன! அவகள் ெகாஞ்சம்
மூச்சுவிட்டால் தாேனநாம் அறிதல் கூடும்?
இடக்ைகேயா ஆத்தாவுக் கில்ைல! இவ்வா
றிருக்ைகயிேல அவள்துைணவ வரப்
P
பக்ேகா
நடக்ைகயிேல ஊன்றுதற்ேகா கணுக்கா லில்ைல!
நறுக்ைகயிேல ெபான்வசும்
P
ஒளியாற் ெசய்ேத
எடுக்ைகயிேல அைமவுற்ற ேமனி யாட்ேகா
இயற்ைகயிேல இைடயில்ைல என்பா கற்ேறா!
படுக்ைகயிலும் விழிக்ைகயிலும் பலைக ஓைலப்
படுக்ைகயல்லால் ேவலனுக்ேகா நிைனேவ யில்ைல.
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எதுமுடியும் அவராேல?" என்றாள் நPலி!
"ஏன்முடியா ெதன்கின்றாய்? புல்லூ தன்னில்
புதுமுடிேவந் தன்விட்ட மறவ தம்ைமப்
புறங்காணச் ெசய்தாேன ேவலன்? ஆத்தா,
முதுமுடியான் கதிேவலன் ெபற்ெற டுத்த
முன்முடிந்த ேமகைலயாள் அன்னத் திற்ேகா
'இதுமுடிய இதுெசய்வாய்' என்று கூறி
ஏற்றமுடி ைவச்ெசய்யும் ஆற்ற லுள்ளாள்!
ஆத்தாவின் துைணவயா? அறிேயன்" என்றான்
ஆனமட்டும் உளவறிய எண்ணி நPலன்!
கூத்தாடிப் பிைழப்பாேபால் ேதான்று கின்றா,
குடிைசயிேல அப்ெபாருளும் கண்ேடன் என்றாள்.
பாத்தாயா என்ெனன்ன உைடகள் என்றான்,
பைடமறவ உைட, இந்த ைவய வாழ்ைவ
நPத்தாrன் உைட,பலவும் கண்ேடன் என்றாள்.
நPெசால்லும் வரப்ப
P
எங்ேக என்றான்.
"ேபாவிைரவில்" என்றுைரத்தாள் ஆத்தா! அன்ேனா
ேபாய்விட்டா எைமவிட்ேட எந்த ஊக்ேகா!
வாவிைரவில் என்றுைரத்தால் வருவா ேபாலும்!
மறுத்துைரயா ஆத்தாவின் ெமாழிைய என்றாள்.
தPவிைரவில் ெகால்லுதல்ேபால் பூதம் வந்து
ெதருவாைரக் ெகால்லுவதால் என்றன் அன்ேப
நP விைரவில் ேபாஉன்றன் குடிைசக் ெகன்றான்.
நPலியவள் குலுக்ெகன்று சிrத்துச் ெசால்வாள்:
"ஊருக்குள் பூதெமனப் புளுகி ேனாrன்
உள்ளத்ைத நிைனத்துநான் சிrத்ேதன்; அன்னா
ேநருக்கு ேநரைடயும் தPைம தன்ைன
நிைனத்துநான் சிrத்திட்ேடன்; என்றன் வாழ்வில்
சீருக்கு வாய்த்திருக்கும் அன்ேப, பூதச்
சிறுெசய்தி நம்புகின்றP உம்ைமக் கண்டால்
ேதருக்குச் ெசப்பனிட்ட முட்டுக் கட்ைட
சிrக்குெமனில் நான்சிrத்தல் வேண"
P
என்றாள்.
"உன்னகத்ைத யறிவதற்ேக இதைனச் ெசான்ேனன்
உயிவைகயில் பூதம்என ஒன்று மில்ைல;
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தன்னகத்தில் வளந்துவரும் மடைம யின்ேப
தன்னடியால் நடவாத பூத ெமன்று
ெசான்னகற்ேறா ெமாழியிைனநான் ஒப்பு கின்ேறன்.
ெதான்ைமஎனும் உச்சியிேல அறிவால் வாழ்ந்த
ெபான்னகத்தில் தமிழகத்தில் தாய கத்தில்
பூதம்எனும் ெசால்நுைழதல் புதுைம" என்றான்.
"திங்களிடம் குளிேபாலும் கதிர வன்பால்
ெசந்தழல்ேபா லும்பூவில் மணேம ேபாலும்
உங்களிடம் எனக்குள்ள அன்பின் மீ தில்
ஒருபழியும் ேநராமல் விைரந்து நPவி,
தங்களிடம் ேநாக்கிேய ெசல்ல ேவண்டும்
தமிழ்நிகத்த அமுதெமாழி மங்ைக அன்னம்
இங்குவரக் கூடுமன்ேறா?" என்றாள் நPலி!
இன்னும்ஒரு ேசதிஎன்று ெசால்வான் நPலன்:
"என்ெபாருட்டு நின்னழைக அன்ைப ஈந்தாய்
எதன்ெபாருட்டு நானிதைன மறத்தல் ேவண்டும்?
நின்ெபாருட்டு அவளுக்ேகா நன்ைம ெசய்ய
நிைனக்கின்ேறன். அன்னந்தான் இழந்த ேபைழ
யின்ெபாருட்டுப் ெபாருள், ஆவி உடல்ேவண் டாமல்
இனியுைழக்கக் கடேவன்நான்! அன்பு நPலி,
தன்ெபாருட்டு வாழ்வாேனா ஏைழ! மக்கள்
தம்ெபாருட்டு வாழ்வாேனா ெசல்வன்" என்றான்.
"மின்ைனயும்பன் மலகைளயும் ெகாண்டி யாக்ைக
ேவண்டுெமன அைமத்தெதன விளங்கும் அன்னம்
தன்ைனயும்நான் அறிேயேன! ேவழ நாடு
தனிலிருந்து வந்துள்ேளன் ஆத லாேல
என்ைனயுந்தன் ெதாண்டெராடு ேசத்துக் ெகாள்ள
எழிலுைடயாள் இடத்தில்நP ெமாழிதல் ேவண்டும்!
ெபான்ைனயும்வாப் படநுண்ைம தைனயும் ைவயப்
புகழ்ெகாள்ளச் ெசய்திடும்ெபண் ணழகு நங்காய்!
நலங்ெகடேவ கதிநாட்ைட ஏப்ப மிட்ட
நrக்குத்தான் என்தந்ைத அைமச்சன்! ெமய்தான்!
குலுங்குநைக முத்தாகக் ெகாழிக்கும் ெபண்ேண!
ெகாடியவைனத் ெதாைலப்பெதன்றன் தந்ைத ேநாக்கம்
விலங்குபழக் கிடுவானின் ெவள்ளா ெடான்று
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ேவங்ைகயிடம் ெநருங்ைகயிேல மகிழ்வ துண்ேடா?
ெதலுங்கினிேல பாடிடுேமா தமிழன் ெசய்ைக
ேதெனன்றா நிைனக்கின்றா தமிழ கத்தா?
கூப்புங்ைக யில்ெகாடுவாள் உைடயான் அந்தக்
ெகாடுங்ெகாடியான் நrக்கண்ணன் எனில்எ னக்ேகா
ேவப்பங்காய்! அவனுெமைன விைதபற் றாத
ெவள்ளrக்காய் என்றுநிைனத் திடவு மில்ைல!
தPப்ெபாங்கும் மைலயடியில் வாழு கின்ேறன்
சிலிக்கின்ற குிளிெதன்றல் உலவும் ெதன்னந்
ேதாப்பிங்ேக காணுகின்ேறன்! குடியி ருப்ேபன்
ெசால்ெலாருெசால் அவளிடத்தில்" என்றான் நPலன்.
கரும்பல்ல; அதுபிழிந்த சாேற ேபாலும்
கழறுகின்ற ெமாழியுைடயாள் அன்னம் ெநஞ்சம்
இரும்பல்ல! நான்ெசால்ேவன் ஏற்றுக் ெகாள்வாள்!
இருநாளில் பதிலுைரப்ேபன் என்றாள் நPலி.
அரும்பல்ல; கண்ணல்ல அவ்வா ேறெசய்!
அனுப்ெபன்ைன! இனிப்பான ேதேன! சற்ேற
திரும்பல்லல் தPெரன்று ெசப்பிச் ெசன்றான்.
ேதனிதழாள் அவன்பிrவால் தியங்கி நின்றாள்.

இயல் 58
ஊப்ேபச்சு!
இத்தைனநாள் ஆயிற்ேற ேபைழ எங்ேக?
இந்நாட்டில் அதுவிருந்தால் ெவௗ◌ிப்ப டாேதா?
முத்தன்ன ெவண்ணைகயாள் திரும ணந்தான்
முடியுநாள் எந்நாேளா என்பா சில்ேலா!
ைவத்தவகண் ஏமாறக் கவந்து ெசன்ேறா
வண்கடலில் ேபாட்டாேரா? நrப்ேப ெகாண்ட
எத்தனவன் தாெனடுத்துப் ேபைழ தன்ைன
எrத்தாேனா என்றுைரப்பா மற்றும் சில்ேலா!
நற்ேபைழ கிைடத்திட்டால் நrக்கண் ணற்கு
நலமல்லால் தPைமயில்ைல என்பா சில்ேலா;
ெபாற்ேபைழ கிைடத்திட்டால் நrக்கண் ணற்குப்
ெபால்லாங்ேக ஆதலினால் மைறத்தான் என்று
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ெசாற்பலவும் விrப்பாகள் சில! இப் பூதத்
துயஎன்று தPந்திடுேமா என்பா சில்ேலா!
ெதற்குமைல காடுநக நாடு யாவும்
ேதடுவதாய் அழிக்கின்றா என்பா சில்ேலா!

இயல் 59
ேவழ மன்னனும் அைமச்சனும்!
ேவழவனும் அைமச்செனாடு வற்றி
P
ருந்தான்
விளக்கமுறு திருமன்றில்; உைரக்க லானான்!
பாைழைடந்த இருள்வட்டில்
P
விளக்கு, வானப்
பனிப்புைகயில் எழுந்தகதி, அன்னம் என்பாள்
வாழஒரு பாண்டியனா பrசு ேவண்டி
வாடுகின்றாள்! நாள்பலவும் வறிேத யாகப்
ேபைழயிைன நrக்கண்ணன் தானும் ேதடிப்
ெபருந்ெதால்ைல யைடகின்றான் என்று ெசான்னான்.
அப்ேபைழ நrக்கண்ண னிடத்ேத யில்ைல,
அவனதைன யிழந்ததுவும் வியப்ேப யாகும்!
ஒப்ேபதும் இல்லாத மங்ைக யன்னம்
உடலுடைம ஆவிெயலாம் ேபைழ என்று
ெசப்பினாள்! அதிெலன்ன ஐயப் பாடு?
திருநாட்டின் ஆட்சியும்தன் மணமும் அந்தக்
ைகப்ேபைழ தனிலுண்டு! கிைடத்தால் ெநஞ்சக்
களிப்ேபைழ யைடவாள்என் றைமச்சன் ெசான்னான்.

இயல் 60
நrக்கண்ணன் ேபைழ ேதடுவாைர ேமற்பாைவ பாத்துத் திrகிறான்.
ெதன்மைலயில் ேதடுகின்ற கூட்டம், காட்டில்
ேதடுகின்ற ஒருகூட்டம், நாட்டில் ேதடி
இன்னல்விைளத் திடுங்கூட்டம், வடு
P ேதாறும்
எங்குண்டு ேபைழஎன அதட்டும் கூட்டம்,
பன்னுமிைவ அைனத்துக்கும் ேமற்பா ைவக்குப்
பறக்கின்ற தைலவகளின் தைலவ னாகிச்
ெசன்றுெசன்று நிைலயறிவான் எவ்வி டத்தும்
ேதேரறி நrக்கண்ணன் ஊr ெலல்லாம்.
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தட்டுப்பட் டதுேவாடா ேபைழ என்று
தைரபிளப்பா தைலவைனப்ேபாய்க் ேகட்பான்! ஆங்கு
ெவட்டுப்ப டாதிருக்க ேவண்டும் ேபைழ
ெமல்லனேவ மண்ெவட்ட ேவண்டும் என்பான்!
முட்டுப்ப டாதுைழப்பீ! கிைடத்தால் ேபைழ
முந்நூறு ெபான்னளிப்ேபன் என்பான்! ஓபால்
சிட்டுப்ப றந்ததுேபால் ெதருவில் ஓடித்
ெதrந்ததுேவா உளெவன்பான் நrக்கண் ணன்தான்!
ெதருத்ேதாறும் வாழ்வாைர ஒருங்க ைழத்துச்
ெசப்பிடுவP உண்ைமதைன; அரண்ம ைனக்குள்
ஒருேபைழ தைனத்தந்ேதன் அதைன வாங்கி
ஒளித்தவரும் நPதாேம? என்று ேகட்டுப்
ெபருமக்கள் தைமெயல்லாம் உளம்வ ருத்திப்
ெபrேயாைர அதட்டிடுவான், ெபண்டி தம்ைம
எrமூளும் கண்ணாேல அஞ்ச ைவப்பான்
இழிெசயலான் நrக்கண்ணன் என்னும் தPயன்.

இயல் 61
அன்னம் குதிைர ஏறிப் ேபைழக்குப் புலன் ேகட்டாள்.
ஓடிக்ெகாண் ேடயிருக்கும் குதிைர, காதில்
ஒலித்துக்ெகாண் ேடயிருக்கும் காற்கு ளம்பும்!
ஆடிக்ெகாண் ேடயிருக்கும் ெநற்றித் ெதாங்கல்!
அழைகக்ெகாண் டாள்அன்னம் அதைன ஊந்ேத
ேதடிக்ெகாண் ேடஇருந்தாள் ேபைழ தன்ைனத்
ேதைனக்ெகாண் ேடெபாழியும் மைழையப் ேபாேல
பாடிக்ெகாண் ேடஇருந்தாள் நிைலைம பற்றிப்
பருகிெகாண் ேடயிருந்தா இரங்கி ஊரா!
"பண்டிருந்த பாண்டியனா பrைச, என்றன்
பழம்புகைழப் ெபான்னான ேபைழ தன்ைனக்
கண்டிருந்த துண்ெடன்றால் கூறு வேரா?
P
காணாதா இனிேயனும் முயலு வேரா?
P
வண்டிருந்து பண்பாடிக் ெகாண்டி ருக்கும்
மலச்ேசாைலக் கதிநாட்டின் மகள்நா னன்ேறா?
ெதாண்டிருந்த உள்ளத்தP! மறவ மக்காள்!
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ெதால்ைலயிைனத் தPத்திடுவ!"
P
என்றாள் அன்னம்.
நPஅைடயும் விழியுைடயாள்ெதருக்கள் ேதாறும்
நிகழ்த்துெமாழி ேகட்டவகள், இருைக ஏந்திச்
சீரைடய ேவண்டுெமனில் எல்லா மாண்பும்
ெசன்றைடயும் எந்திருேவ இந்நாள் இந்தப்
பாராைடயும் தPைமெயல்லாம் நPங்கி நல்ல
பயனைடய ேவண்டுெமனில் நல்ல றம்தான்
ேபரைடய ேவண்டுெமனில் ேபைழ ேவண்டும்!
அைதத்ேதடும் ெபருங்கடைம எமக்ேக என்றா.

இயல் 62
அன்னம் அைலந்து, பின் ஒரு ேசாைல அைடந்தாள்.
அகல்வானில் விட்டு விட்டு மின்னல் ேபால
ஆங்காங்குச் ெசன்றுபின் மீ ண்டா ளாகிப்
பகல்வானம் மாணிக்கப் புனலா டுங்கால்
படமுல்ைல சிrத்திருக்கும் ேசாைல கண்டு
புகலானாள்; குதிைரயிைன விட்டாள்! அங்குப்
புன்ைனவர ேவற்பளிக்கத் ெதன்றல் வந்து
துகிஉடலில் மணந்தடவ இைசய ரங்கு
தும்பியா துவக்கினா! அமந்தாள் அன்னம்.
தாமைரக்கண் இைமஇதேழா அைசய வில்ைல
தளிேமனி அைசயவில்ைல 'பூ' ைவ மற்ேறா
பூமைறப்ப ைதப்ேபாலும் எழிற்கன் னத்தில்
ெபாற்ெகாடிதன் அங்ைகதைன ஊன்றி, ெநஞ்ேச
நPமைறக்கா ேதஉன்றன் இன்ப யாைழ
நிகழ்த்ெதன்றாள்; உகுத்தஇைச உணவால் அள்ளித்
தPைமயிலா உயிபருகக் கிடந்தாள்; ைவயம்
ெசந்தமிழி லக்கியத்தின் வருைக ேநாக்க.
மீ துயந்த இருேதாள்கள் ஒளிைய வாr
வசுகின்ற
P
குன்றங்கள்! மறவன் தூக்கி
ஊதுகின்ற வைளெகாம்பின் புருவத் தின்ேமல்
உயெநற்றி அஞ்சாைம முழங்கும் கூடம்!
ேமாதுகின்ற இளங்களிறு ேபால்ந டந்து
முன்வாயிற் புன்னைகைய விைளப்பான்! ஆனால்
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காதலில்ைல அவன்கண்ணில்! ேதன்பற் றாத
கவின்மலrல் இடமிைலஎன் உயிவண் டுக்ேக!
கிளிக்கழுத்தின் ெபான்வrேபால் அரும்பும் மீ ைச!
கீ ழ்க்கடலின் மாைலெவயில் கலந்த நPல
ஒளித்திைரேபால் தைலமயிசிங் கத்தின் ேதாற்றம்!
உயிப்பrதி வான்ேபான்ற ேமனி வாய்ந்தான்!
துளித்தநறுந் ேதெனன்று ெசால்லும் ெசால்ைலத்
ெதாடங்குகுரல், முழங்குகின்ற கடேல! ஆனால்
களிக்கஒரு காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
கவின்மலrல் ேதனிைலஎன் உயிவண் டுக்ேக!
அடுக்கிைவத்த அழகழகாம் உறுப்புக் கள்ேமல்
அனுப்பிைவத்த என்விழிகள் ஒளியு மங்கித்
தடுக்கிவிழும்; எழும்ஒன்றில் சறுக்கி வழும்!
P
தனிப்பிறவி! ைவயத்து மக்கள் தம்மில்
எடுக்கஎடுக் கக்குைறயாச் சுைவயின் ஊற்ைற
இனிக்க இனிக் கக்காணும் ஆண்ைம! ஆனால்
துடிக்குேமா காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
தூய்மலrல் ேதனிைலஎன் உயிவண் டுக்ேக!
தPங்ைகஇனிப் ெபாேறெனன்னும் கண்கள்! என்றன்
திருநாைளத் தனக்ெகன்ேற நிைனக்கும் ெநஞ்சம்!
ேவங்ைகஅவன்! அஞ்சாேத என்ற ேபச்சு
வணல்ல
P
ெவற்றிமுர ெசன்று ெசால்ேவன்!
ஏங்ைகயிேல எைனமீ ட்டான்! ஓடம் விட்ேட
இறக்கினான்! ெதாட்டஇடம் மறக்க வில்ைல!
பாங்குறஓ காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
பனிமலrல் ேதனிைலஎன் உயிவண் டுக்ேக!
விழியில்ைல; உணவில்ைல; குடிைச தன்னில்
வழ்ந்திருந்ேதன்;
P
அப்ேபாதில் என்றன் ஆத்தா,
ெமாழியில்ைல இதுமருந்ேத எனும்ப டிக்கு
ெமாய்குழேல என்றைழத்தாள்; உயிர ைடந்ேதன்.
வழியில்ைல என்றிருந்த என்கண் முன்ேன
வாய்த்தவைன யாெரன்ேறன் ேவலன் என்றாள்!
எழுகின்ற காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
எழில்மலrல் ேதனிைலஎன் உயிவண் டுக்ேக!
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இயல் 63
இவ்வாறு அன்னம் துயில்ைகயில் அங்ேக ஓ துறவி வந்தான்.
நனவுலகில் இவ்வண்ணம் இருந்தாள் அன்னம்!
நல்விழிையக் துயில்வந்து ெகௗவ, ஆங்ேக
கனவுலகில் இலக்கியத்ைதத் ெதாடவா ளானாள்;
ைகம்மலrல் தைலசாய்த்துப் புன்சிrப்ைபக்
கனிஇதழில் புைதத்துடைல ஒருக்க ணித்துக்
ைகவல்லான் ைவத்தயாழ் ேபாற்கி டந்தாள்.
இனிநானும் இவ்வுடலும் புளியும் ஓடும்
என்றிருக்கும் ஓதுறவி அங்கு வந்தான்.
துவராைட உடுத்திருந்தான்! ேதாலின் ஆைட
ேதாளினிேல சுமந்திருந்தான்! சுைரக்கு டுக்ைக
தவறாமல் ைகப்பிடியாய்ப் பிடித்தி ருந்தான்!
தடிெயான்று ைவத்திருந்தான்! உைடவாள் ஒன்றும்
எவேரனும் எதிக்ைகயிேல உதவு ெமன்ேற
இடுப்பில்ைவத்தான்! பற்ெகாம்பு, விசிறி, ெசம்பு,
கவிைகஇைவ யல்லாமல் எல்லாம் நPத்த
கடுந்துறவி தூங்குேவாள் எதிஉட் காந்தான்.

இயல் 64
அன்னம் துறவிையக் கண்டு திடுக்கிட்டாள்.
ெவண்தாடி நிலம்புரள ேமல்நி மிந்த
விழிமூடித் தாமைரயின் இருக்ைக ெகாண்டு
ெகாண்டாடும் கற்பாைற ேபாலி ருந்தான்
ெகாஞ்சுகிளி விழிப்பாளா எனநி ைனத்ேத!
வண்ேடாடு பூவிதழும் பறக்கக் காற்று
மரக்கிைளைய ெநடிதைலத்துச் சருைக எல்லாம்
திண்டாட ைவக்ைகயிேல இைமதி றந்தாள்!
திடுக்கிட்டாள்! துறவிதைன எதிrற் கண்டாள்.
விைரந்ெதழுந்ேத ஆைடதைன ஒதுக்கி நின்று
ெமன்மலக்ைக கூப்பினாள்! துறவி ெசால்வான்:
"ெதrந்துெகாண்ேடன் நின்உள்ளம் வாழ்க நன்ேற!
சிறந்தஓ பாண்டியனின் பrசு, ைகக்கு
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வரும்சிறிதும் வருந்தாேத" என்று ெசால்ல
"வாய்மலக, எந்நாளில்?" என்றாள் அன்னம்!
"அருங்கிளிேய உனக்கான ஆட வன்பால்
அைதயுைரப்ேபன் இங்கவைன அனுப்பாய்" என்றான்.
ெபrயாைனக் ைககூப்பிக் குதிைர ஏறிப்
ெபண்ணரசி "உம்" என்றாள் ெசம்மா னூrன்
அருகினிேல ேவலன்வரக் கண்டாள். ைகயால்
அைழத்திட்டாள்! ெசய்தியிைனக் காதில் ெசான்னாள்!
"ெதருவினிேல நின்றிருப்ேபன் வரவு ேநாக்கிச்
ெசவிக்கமுது ெகாண்டுவர ேவண்டும்!" என்றாள்.
"இரு" என்றான். ெசம்மானூக் குடிைச ேசந்தாள்;
எழில்ேவலன் ெபrயாைன ேநாக்கிச் ெசன்றான்.

இயல் 65
ெதன்மைலயில் நrக்கண்ணன் ஆட்கள் ேபைழக்குத் ேதாண்டினாகள்.
அப்ேபாது அங்கு ஓ பூதம் ெவௗ◌ிப்பட்டது. எல்ேலாரும் பறந்தாகள். நrக்
கண்ணனிடம் ெசான்னாகள்.
ெதன்மைலயில் ேபைழயிைனத் ேதடு கின்றா
சிலஅங்ேக கற்பிளப்பா! மண்ெண டுப்பா!
சின்னகுைக புகுந்திடுவா! மாைலப் ேபாதும்
ெசன்றுவிட, இரவினிேல மைலயின் உச்சி
மின்னிற்றுப் ெபருங்கூச்சல் ேகட்ட தங்ேக!
ேமல்ேநாக்கி ஐையேயா எனஅ திந்தா.
நின்றெதாரு ெநடும்பூதம்! நrக்கண் ணன்பால்
நிகழ்த்தினா. ெதன்மைலயில் எவரு மில்ைல!
ஓடினான் நrக்கண்ணன் ெதன்ம ைலக்ேக;
உடன்ெசன்றா பைடமறவ பல்ேலா! பூதம்
ஆடியதும், ெநடுேவைலச் சுழற்றி நின்ேற
அரற்றியதும் கண்டாகள்! நடுங்கி ஓடி
மூடிைவத்த ெதருக்கதைவ உைதத்துத் தள்ளி
முன்வட்டின்
P
அைறபுகுந்து தாழிட்டாகள்!
பாடுபட்டு நான்கண்ட சூழ்ச்சி தன்ைனப்
பயன்படுத்திக் ெகாண்டாேன அவன்யா? என்ேற
நrக்கண்ணன் எண்ணினான்! பூதந் தன்ைன
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நான்குமுைற ேநாக்கினான்; ேநாக்க ேநாக்கப்
ெபrதாகும் நிைலகண்டான்! நடுக்கம் ெகாண்டான்!
ெபரும்பூதம் ெதன்மைலில் இருந்த ெசய்தி
ெதrயாமல் இருந்ேதேன எனமு டித்தான்!
ெதன்மைலக்கும் அரண்மைனக்கும் இைடயில் வாய்த்த
அைரக்காதம் அைதநிைனத்தான்! ஓட லானான்!
அரண்மைனக்குள் ெபரும்பூதம்! என்று ேகட்டான்.
வடதிைசையத் தான்மறந்து ேமற்கு ேநாக்கி
வாழ்ந்ேதன், ெகட்ேடெனன்ேற ஓடும் ேபாதும்
தடதெடன ஆயிரம்ேப எதிவந் தாகள்;
சrயாக ஒருெதன்ைன அளவு யந்த
ெகாடும்பூதம் வந்தெதனக் கூறி னாகள்;
குள்ளநr பட்டதுய கூெறா ணாேத!
பிடித்தான்பின் ஓட்டத்ைதக் கிழக்கு ேநாக்கிப்
ெபரும்பூதம் என்றுைரத்தா அங்கும் பல்ேலா.

இயல் 66
நrக்கண்ணன் , அவன் கூட்டம், பூதம் பூதம் என்று அரண்மைனைய காலி
ெசய்தாகள்.
அன்னம் உள் நுைழந்தாள். ேவலன் முதலியவரும் ேசந்தாகள்.
அரண்மைனயில் நrக்கண்ணன் ஆட்கள், ெபண்கள்,
அருகிருந்த தூண்,கதவு ெபட்டி யாவும்
ெபரும்பூத மாய்த்ேதான்றக் கதறி, ஓடிப்
பிணியுற்றா! உயி விட்டா. சிற்சி லேபாய்ப்
பரணுக்குள் குடிபுகுந்தா! இவ்வா றாகப்
பாழான அரண்மைனக்குள் யாழ்ச்ெசால் அன்னம்
திரண்மைலத்ேதாள் ேவலெனாடும் நPலி ேயாடும்
சிrத்தபடி உள்நுைழந்தாள் ெசப்பலுற்றாள்:
"ஆளுயரம் இருந்ததுவாம் நrயா பூதம்!
ஆள்ஒருவன் ேதாளிேலா ஆைள ேயற்றத்
ேதாளுயந்த இரட்ைடயாட் பூத மன்ேறா
சுடுெநருப்ைபக் கக்குகின்ற நமது பூதம்!
ேகாளுக்குக் ேகாள், ெபாய்க்குப் ெபாய்ேய ேவண்டும்;
ெகாடியவன்ெவட் டியகிணற்றில் அவேன வழ்ந்தான்;
P
நாளும்எழில் நாட்டாகள் பூத ெமன்று
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நடுங்ககுநிைல இரங்கத்தக் கதுதான்" என்றாள்.
"சிrத்துவிைள யாடஇது ேநரமன்ேற!
திண்ணூrன் குளக்கைரயில் ெநடுநா ளாக
இருப்பவேனா திருடெனன இயம்பு கின்றா
யான்ெசல்ேவன் விைடெகாடுக்க" என்றான் ேவலன்!
"இருக்கட்டும்! நPலிநP துறவி யாைர
இங்கைழத்து வா" என்றாள்;நP◌ீலி ெசன்றாள்!
ெநருப்பிற்கு நPருண்டு தணிக்க! அன்னம்
நிைனப்புக்குத் தணிக்ைகயிட அவனால் ஆகும்.
துறவுைடயா "ேபைழஅகப் படும்" என் கின்றா!
ெதால்ைலஇனி நமக்கில்ைல என்றாள் அன்னம்!
அறிவுைடயா பிறதம்ைம நம்பித் தம்பால்
ஆம்ெசயல்ெசய் யாமல்இரா என்றான் ேவலன்!
முைறயாேமா இைமப்ெபாழுேத அைமதி ேகட்ேடன்
முழுநாளும் தழல்தழுவிக் கிடப்பா ருண்ேடா?
நிைறவுறும்உன் ெமாழியான குளிம ரத்து
நPழலிேல விைளயாடி மகிழ்ேவன் என்றாள்.
கரும்ெபடுத்துப் பிழிந்ததுவும் என்ெசால் தாேனா?
கனிெயடுத்து ைவத்ததுெமன் இதேழா? முல்ைல
அரும்ெபடுத்துக் ெகாட்டியதும் என்சிrப்ேபா?
அடிெயடுத்தால் அழெகடுக்கும் அன்ன ேமஉன்
சுரும்ெபடுத்த இைசேபாலும் ெசால்ெல டுத்தால்
சுைவஎடுப்பாய் இருக்கும்இனிக் ெகாஞ்சிப் ேபசி
இரும்ெபடுத்துச் ெசய்திருக்கும் என்றன் காதில்
இன்னமுைதப் பாய்ச்சாேயா என்றான் ேவலன்.
பிள்ைளநிைல என்னுெமாரு கனியின் சாறும்
ேபrளைம என்னுெமாரு கரும்பின் சாறும்
ெகாள்ைளபடப் ெபய்துைவத்த இளைம என்னும்
ெகாப்பைரயில் நாள்என்னும் பூைன நாவால்
ெமாள்ைளயிேல "உயி" என்பா பாத்தி ருத்தல்
முைறதாேனா என்றுைரத்தாள் அன்னம்! ேவலன்
அள்ைளயிேல காதல்,அைத அருந்தல் இன்பம்!
அகெமாத்து ேமல்நடத்தல் அறமாம் என்றான்.
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இயல் 67
அதற்குள் துறவி வந்து ேசந்தான்.
மற்றுெமாரு ேபச்ெசடுத்தாள் அன்னம். அங்ேக
வண்டிவரும் ஓைசயிைனக் ேகட்டு ைநந்தாள்!
ஒற்ைறஎரு திழுத்துவந்த வண்டி விட்ேட
ஊன்றுேகால் துைணயாகத் துறவி வந்தான்.
கற்ைறமலக் குழலுைடயாள் நPலி ேயாடு
ைகக்கூப்பி வரேவற்க, வாழ்த்துக் கூறி
மற்றவைரப் புறம்ேபாக்கி ேவலன் காதில்
வாய்மலைர ஒற்றிமலத் ேதைனப் ெபய்தாள்.
நPலியவள் விைடெபற்று ெவௗ◌ியிற் ெசன்றாள்
நPளைறயில் தனித்திருந்தாள் அன்னம்! அன்னாள்
ேசலின்விழி மகிழ்ச்சியினால் மின்னும்! வாயின்
ெசவ்விதழில் குறுநைகப்புச் சிந்தும்! நல்ல
ேவலியிட்ட நன்ெசயிேல விைதத்த வித்தும்
விைளயுெமன அவள்உள்ளம் கூத்த டிக்கும்!
ேமலும்அவன் அடிைமயுளம் உைடயான் அல்லன்,
ெமன்மலநான்! தும்பிஅவன்! எனவி யந்தாள்.

இயல் 68
நPலியும் நPலனும் ேபசியிருந்தாகள் நPலன் வட்டில்.
P
ஓதுகின்றான் நPலியுடம் நPலன்: "என்றன்
உயிேபான்ற நPலிேய வாராய் வாராய்!
பூதெமன ஒன்றில்ைல என்று முன்பு
புகன்றாேய! இகழ்ந்தாேய என்ைன! விண்ைண
ேமாதுதல்ேபால் வரும்பூதம் பாத்தாய் அன்ேறா?
ெமாய்குழேல இங்ேகயும் இப்ேபா தும்தான்
தPதுெசய வரக்கூடும்!" என்று கூறித்
ெதருவிளக்குத் தூண்ஒன்ைற உற்றுப் பாத்தான்.
"முன்வந்த பூதத்ைத நrவி டுத்தான்!
முதற்பூதம் நடுநடுங்கிச் சாகு மாறு
பின்வந்த பூதத்ைத இைளய அன்னம்
ெபற்ெறடுத்தாள்" என்றுைரத்துச் சிrத்தாள் நPலி!
என்னெபாருள் இதற்ெகன்று நPலன் ேகட்டான்.
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இதன்ெபாருள்தான் மடைமேமல் ெவற்றி என்றாள்.
ஒன்றுேம விளங்கவில்ைல என்றான் நPலன்;
ஓஆளும், கருப்புைடயும் பூதம் என்றாள்!
"வாட்பைடயும் ேவற்பைடயும் கண்டு ெநஞ்சம்
மைலப்பைடயக் குதித்தபூ தத்துக் ெகல்லாம்
ஆட்பைடதான் அடிப்பைடேயா? அஞ்சி ஓடி
அலுப்பைடந்ேதன் இதுகாறும்" என்றான் நPலன்.
"மீ ட்பைடயா மக்கட்கு மீ ட்பும், சற்றும்
விழிப்பைடயா மக்கட்கு விழிப்பும் நல்கத்
ேதாட்பைடயால் ைவயத்ைத ெவல்லும் ேவலன்
துைணப்பைடயாய் அன்னத்துக் கைமந்தான்" என்றாள்.
"ஆள்பிடிக்கு ேமாஅவளுக்" ெகன்று ேகட்டான்.
"அடிப்பிடித்த ேவகல்லி நூல்பி டித்து
வாள்பிடித்த றுத்ெதடுத்த ெசம்ம ரத்தில்
வான்பிடிக்கச் ெசப்பனிட்ட ேதேபான் றானின்
தாள்பிடித்து வாழ்கின்றாள் அன்னம்! ேவலன்
தைகைமஎலாம் மிகப்பிடிக்கும்! அவளுக் கன்ேனான்
ேதாள்பிடிக்கும்; சுைவெயல்லாம் பிடித்ெத டுத்த
தூயதமிழ் நைடபிடிக்கும்" என்றாள் நPலி!
"எம்ெசாத்ேத கதிநாடு, நாேம ஆள்ேவாம்
எனநிைனத்தா நrக்கண்ண; தPேத ெசய்தா!
பஞ்ெசாத்துப் பறக்கின்றா நாட்டு மக்கள்!
பலஒத்து விைரவாகச் ெசழித்த மாவின்
பிஞ்ெசாத்த கண்ணாளுக் கிந்த நாட்ைடப்
ெபருைமெபற முடிசூட்டி முடித்து விட்டால்,
ெநஞ்ெசாத்த நாமிருவ மணமு டித்து
ெநடுவாழ்வு ெதாடங்கலாம்! உன்னி டத்தில்;
அன்னத்ைத நான்காண ேவண்டும் என்ேறன்
அைதமறந்தாய் என்ேனடி" என்றான் நPலன்!
''ெசான்னத்ைத நான்மறந்து ேபாக வில்ைல
ெதாடெபான்று மில்லாது புதிய ஆைள
என்னத்துக் கவள்நம்ப ேவண்டும்? அன்னாள்
எண்ணத்ைத நானறிேவன்'' என்றாள் நPலி!
"ெபான்ெனாத்த ேபைழக்கு முயல்கின் றாளா?
புலன்ஏதும் கிைடத்ததுவா?" என்றான் நPலன்.
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"ஒருதுறவி ேவலனுக்ேக ஆன மட்டும்
உதவுகின்றான். ேபைழயிைனத் ேதடி வந்து
தருவதாய் உைரக்கின்றான். ேபைழக் காகச்
சற்ேறனும் கவைலயிலா திருக்கின் றாகள்.
வரும்ேபைழ என்றுதான் நிைனக்கின் ேறன்நான்
மைறவாகப் ேபசுகின்றா எைனய கற்றி!
ெபரும்பூதம் விட்டதுவும் துறவி ேவைல!
பின்நடத்த இருப்பானும் அவேன" என்றாள்.
வட்டிலிட்ட ெவற்றிைலக்குச் சீவல் ெநய்யால்
வறுத்ெதடுத்து நிறுத்தநிைற மணமும் ேசத்துத்
தட்டிலிட்டுச் ெசம்பினிேல இன்பால் ெபய்து
தனித்தனிேய முக்கனியின் சுைளயும் இட்டுப்
பட்டிலிட்ட ேமல்விrப்பில் பூவ டிப்ைபப்
பாெரல்லாம் மணம்பரவத் ெதௗ◌ித்துத் தங்கக்
கட்டிலிட்ட அைறகாட்டி நPலி ேதாள்ேமல்
ைகயிட்டான் ெபருவடு
P கமழச் ெசன்றா.

இயல் 69
நrக்கண்ணன் அஞ்ேசிாடி அைடந்த ஆைனயூப் பள்ளியில் தன் ஆட்களிடமும்,
அைமச்சனிடமும் ேபசியிருந்தான்.
ெசன்றைடந்த ஆைனயூப் பள்ளி தன்னில்
சிலமறவ உடனிருந்தா; அவைர ேநாக்கி
"இன்றைடந்த பூதத்ைத இதற்கு முன்ேன
எங்ேகனும் கண்டதுண்ேடா நPங்கள் எல்லாம்?
குன்றைடந்த நம்ஆட்கள் கண்டதுண்ேடா!
கூறுங்கள்" என்றுைரத்தான் நrக்கண் தPயன்!
"என்றுமிைதக் கண்டறிேயாம் ேகட்ேடா மில்ைல"
என்றுைரத்தா எல்ேலாரும்! அைமச்சன் ெசால்வான்;
"ஆைனயூ தனில்வந்ேதாம் இவ்வி டத்தில்
அப்பூதம் வாராத ெதன்ன? நாமும்
பாைனயிைனத் தைலகவிழ்த்துச் ெசய்த ைதப்ேபால்
பைகவகளும் ஒருபூதம் ெசய்தா ேபாலும்!
ஏனிதற்கு நாமஞ்ச ேவண்டும்?" என்றான்.
இதற்கிைடயில் அைமச்சன்மகன் நPலன் என்பான்
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ேதனிதழாள் நPலியிடம் ெபற்ற நல்ல
ெசய்திகளில் சிலெசால்ல அங்ேக வந்தான்.

இயல் 70
இங்கு வந்த நPலன் நrக்கண்ணைன அஞ்சாதிருக்கச் ெசால்கின்றான்.
"பூதத்துக் கஞ்சுவேதா ேவந்ேத? அஃது,
ெபாய்ப்பூதம்! ஆள்ெகாண்டு ெசய்த பூதம்!
ஊதப்ப றக்குெமாரு சருகு! வற்றி
உலுத்தஒரு மிலா! அந்த அன்னத் திற்குத்
ேதாதாக ஒருதுறவி இந்தச் சூழ்ச்சி
ெசால்லிைவத்தான்; அவ்விைளய அன்ன மும்தன்
காதலனும், துறந்தானும் அரண்ம ைனக்குள்
கால்ைவக்க லாயிற்ேற! ேபைழ தன்ைன
அரண்மைனயில் ேதடுகின்றா! அவ்வி டந்தான்
அதுகிைடக்கும் என்பதுதான் அவக ருத்து!
விைரந்தங்கு வாrேரா" என்றான் நPலன்!
ேவந்தன்நrக் கண்ணன்எrக் கண்ண னாகிப்
ெபாருந்தும்இது! நடவுங்கள் அரண்ம ைனக்குள்
ேபாயிருக்கும் அன்னத்ைதத் துரத்த ேவண்டும்!
இருந்தங்குப் ேபைழயிைன நாேம ேதடி
எடுத்திடுேவாம் என்றுைரத்தான்! நPலன் ெசால்வான்:
"இங்கிருந்ேத, எல்லாரும் பூதங் கள்ேபால்
எழில்மாற்றி ெமாழிமாற்றிக் கிளம்ப ேவண்டும்;
அங்கிருக்கும் ஊமக்கள் அஞ்சிப் ேபாவா;
அன்னத்தின் ஆதரவும் குைறந்து ேபாகும்;
சிங்கம்வரக் கண்டஒரு மாைனப் ேபால
ேசயிைழதன் கூட்டெமாடு பறந்து ேபாவாள்;
எங்கிருக்கும் ஆட்கைளயும்அைழப்பீ" என்றான்
ஏற்பாட்ைட நrக்கண்ணன் ஒப்புக் ெகாண்டான்.

இயல் 71
நPலன் அரண்மைனயில் அன்னத்தின் கூட்டத்ைதக் கண்டு நrக்கண்ணன்
முதலியவகள்
பூதமாக வர இருப்பைதக் கூறினான்.
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அரண்மைனைய ேநாக்கிவந்த நPலன், "நPலி
அன்னெமனும் உன்னருைமத் தைலவி யாக்கும்
ெபருைமெபறும் ேவலனா, துறவி யாக்கும்
பின்னுள்ளா அைனவக்கும், உனக்கும் தPைம
வருவைதயும் அறியீேரா? உயிபி ைழப்பீ
வாrேரா! வாrேரா!" என்றான் நPலன்.
அரசன்மகள் உள்ளைழத்தாள், நPலன் ெசன்றான்.
அைமத்திட்ட நrக்கண்ணன் திட்டம் ெசால்வான்:
"இன்றிரவு பூதங்கள் நூறு வந்ேத
இங்குள்ளா அைனவைரயும் ெகான்று ேபாடும்!
ஒன்றதிேல நrப்பூதம்! மற்ற எல்லாம்
உடனிருக்கும் பைடமறவ எனும்பூ தங்கள்!
நன்றிதைன நானறிேவன்! நாேனா அந்த
நrயாrன் அைமச்சன்மகன்! நPலி என்பாள்
என்னுயிேபான் றாள்;அவேளா தங்கள் ேதாழி!
என்னிடத்தில் மிகவாகச் ெசால்லி யுள்ளாள்.
துறவியா இவதாேமா! ேவல னாரும்
தூயபிற நண்பகளும் இவகள் தாேமா?
நிைறயஎனக் கன்புண்டு தங்கள் மீ தில்!
ேநrனிேல மட்டுந்தான் கண்ட தில்ைல!
பிறெகல்லாம் ேபசலாம்! வருந்தP ைமக்குப்
ெபrதுநP கருதிடுக" என்றான். ேவலன்,
"இைறயவrன் அைமச்சருக்கு மகனா ேரநP
இன்றிைழத்த நன்றிையயாம் மறேவாம்" என்றான்.
என்றவுடன் துறவியவன் "நPல னாேர
இங்குவரும் பூதங்கள் தம்ைம நாேம
ெசன்ெறதிப்ேபாம்! உம்தந்ைத அைடயா ளத்ைதச்
ெசப்பிடுவ!
P அவைரநாம் காத்தல் ேவண்டும்"
என்றுைரத்தான். அதுேகட்ட நPலன், "தந்ைத
இடதுைகயில் ேவப்பிைலைவத் திருப்பா. அந்த
மன்னன் அைடயாளேமா தைலயில் மாம்பூ
ைவத்திருப்பான் அறிந்திடுவ"
P என்று ெசான்னான்.
பறந்ததுேவ லன்குதிைர! அன்னம் ஓபால்
பாய்ந்ேதறித் தன்பrையப் பறக்கச் ெசான்னாள்!
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"பிறந்ததுநம் விடுதைல நாள்! பிறந்த தின்பம்!
பிளந்ததுேபாய் ஆள்வாrன் சூழ்ச்சிப் பாைற!
மறந்ததுவும் உண்ேடாநம் வாளும் ேதாளும்
மாற்றலகள் ஏற்றுவந்த பழிைய என்ேற
அைறந்தாகள் ெவல்முரசம்! ேதாழ எல்லாம்
அடடாஎன் றரண்மைனக்குள் கடிது வந்தா.
கணக்காய வந்திட்டா! தம்பால் நாளும்
கற்பாரும் வந்திட்டா! வரப்
P
பக்குத்
துைணத்ேதாழ வந்திட்டா! நாட்டின் அன்பு
சுரப்பான ெநஞ்சத்து மறவ எல்லாம்
பணிக்காக உயிஎன்று ெகாதித்து வந்தா!
பைகயாக வந்தவைரத் ெதாைகயாய் ெவட்டிப்
பிணக்காடு ெசய்கருவி அைனத்தும் தPட்டிப்
பிைழகாட்ட வழியின்றித் ெதாழில்பு rந்தா.

இயல் 72
அன்னம் ேவழ மன்னைனக் கண்டு ேபசலுற்றாள்.
வஞ்சியவள் ேவழனிடம் ெசன்றாள், "ஐயா
மக்கள் எலாம் பூதத்தால் நடுங்கு கின்றா.
ெநஞ்சுறுதி ெகாண்டவரும் அைதஎ திக்க
நிைனப்பதில்ைல தங்களின்ேப ராைண எண்ணி!
அஞ்சல்எனத் தாங்களுேமா ெசால்ைலச் ெசால்லி
அருளுவதும் இல்ைலஎனில் ஆதாம் காப்பா?
ெகஞ்சுபவ சாபில்நான் ெகஞ்சு கின்ேறன்
ெகடுதைலையத் தPப்பதும்நும் கடேன" என்றாள்.
முதலிெலாரு சிறுபூதம் வந்த ெதன்றா!
முன்னிலுமு யந்ததுவாய் மற்ெறான் ெறன்றா!
கதிநாடு பட்டதுபஞ் சும்ப டாது
கண்டாரும் காணாரும் ெசான்ன ெசால்லால்
இதுபூதம் அதுபூதம் எனந டுங்கி
இறப்பாரும் ஆனாகள். புதுைம அன்ேறா?
புதுமன்னன் நாடாள வந்தான்; பூதம்
ேபாந்தெதன ஓடிவிட்டான் கூட்டத் ேதாடு.
அஞ்சைவக்கும் பூதத்ைத எதித்துக் ெகால்வா
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ஆஎனினும் அவக்குநாம் காப்ப ளிப்ேபாம்!
வஞ்சிஎழில் அன்னேம இதுநம் ஆைண!
மக்கட்ெக லாமிதைன எடுத்து ைரப்பாய்!
மிஞ்சவிடக் கூடாது ெபால்லாங் ெகல்லாம்
விைளந்தனேவ பூதத்தால், என்றான் ேவழன்!
நஞ்சுக்கு மருந்ைதயா தங்கள் ஆைண
நன்ைறயா என்றுைரத்ேத அன்னம் ெசன்றாள்.
இழந்தாேனா ஏைழ,ெபருஞ் ெசல்வம் ெபற்றான்
எனமகிழ்ந்து வரும்அன்னம் தன்ைன ேநாக்கிப்
பழந்தானா என்றான்ேவ லன்.பழுத்த
பழந்தான் என் றுைரத்திட்டாள்! அரண்ம ைனக்குள்
நுைழந்தாைளத் துறவியவன் ேகட்கப் பூதம்,
நுைழந்தாைளக் ெகால்லுவதால் அைதம றித்து
முழந்தாைள முறிஎன்றா மன்ன என்று
ெமாழிந்திடேவ துறவியவன் மகிழ்வு ெகாண்டான்.

இயல் 73
இரவில் நூறு பூதம் வருவதாக அன்னத்தின் ஆள் வந்து
அன்னம் முதலியவrடம் கூறினான்.
ேசறுண்டு நடவுண்ெடன் றிருப்பா தாமும்
திருவுண்டு கைடயுண்ெடன் றிருப்பா தாமும்
வறுண்டு
P
வாளுண்ெடன் றிருப்பா தாமும்
வினவுண்டு படிப்புண்ெடன் றிருப்பா தாமும்
ேசாறுண்டு மைனமக்க ேளாடு ெசன்று
துயிலுண்டு கிடக்கின்ற இரவில் ஓஆள்
நூறுண்டு பூதங்கள் வருவ ைதநான்
ேநாக்கியதும் உண்ெடன்றான் துறவி யின்பால்!
"வாெளடுப்பீ இடக்ைகயில் பலைக ெகாள்வ!
P
வrப்புலியின் கூட்டம்ேபால் சுருக்காய் ஓடித்
ேதாெளடுக்கும் முன்பைகயின் உயிெர டுப்பீ!
தூயவேன! நrக்கண்ணன் தைலயில் மாம்பூ
ேதெளடுத்து ைவத்தெதன இருக்கும்; ேவம்பின்
சிறியஇைலக் ெகாத்தன்ேறா அைமச்ச ெகாண்டா!
தாெளடுப்பீ நடப்பீகள் ேவல னாேர
தைலைமநடாத் துக!"என்று துறவி ெசன்னான்.
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இயல் 74
அன்னம் நrக்கண்ணைன மாய்த்தாள்.
ஞாயிற்றின் ஒளிமுகத்து ேவலன், அன்னம்
காலாட்கள், நடந்தாகள்! ேகாட்ட வாயில்
ேபாயிற்றுக் கூட்டமிது!பூதக் கூட்டம்
பூபூஎன் றதட்டிற்று ேநrல் வந்ேத!
ஆயிற்றா உைமக்காத்துக் ெகாள்வP என்றான்
அடல்ேவலன்! எதித்தாகள்! பைனயி னின்று
காயிற்று வழ்வதுேபால்
P
நrக்கண் ணன்தன்
கருந்தைலவழ்ந்
P
ததுேவஅன் னத்தின் வாளால்!
நாற்புறத்தும் வைளத்தாகள் பைகக் கூட்டத்ைத;
நடுப்புறத்தில் அைமச்சனுயிப் பிச்ைச ெகாள்ள
ஏற்புைரத்து மற்றவrன் உயிைர வாங்கி
எடுத்துவந்த எrக்ெகாள்ளி யால்மு கங்கள்
மாற்றமுறத் தPய்த்துப்பின் பிணத்ைத எல்லாம்
வrைசயுறக் கிடத்திஅரண் மைனய ைடந்தா.
வற்றிருந்த
P
துறவியவன் நடந்த எல்லாம்
வினவினான்; அைமச்சன்தான் ெமாழிய லானான்.

இயல் 75
நPலன் தந்ைதயும் நrக்கண்ணன் அைமச்சனுமாகிய
ஒருவன் துறவிபால் நடந்தைவ கூறினான்.
தPப்பட்ட காட்டினிேல ேவங்ைக ேயாடு
சிறுமுயலும் சாதல்ேபால் நrயின் ைமந்தன்
சாப்பாட்டுப் ெபான்னப்பன் தானும் ெசத்தான்;
தன்தாயும் உடனிறந்தாள். பூதப் ேபாைவ
காப்பாற்றும் எனநிைனத்தா! அதனால் மாண்டா!
கண்ணிைமப்பில், அன்னத்தால் நr இறந்தான்;
ேவப்பிைலக்ைக யுைடயெயைனப் புறம்வி டுத்து
வழ்த்தினா
P
பைகயைனத்தும் ேவல என்றான்.
ேதேராடு வதியிேல
P
கதிநாட் டானின்
ெசந்நPேரா டும்வண்ணம் வஞ்சம் ெசய்தும்
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காேராடு நிககுழலாள் அரசி தன்ைனக்
கனிேவாடு ேபசித்தன் ைகயால் மாய்த்தும்,
சீேராடு வாழ்ந்திருக்க நிைனத்தான்; அந்தத்
தPேயானும் தPந்தான். தன் குடித்தனத்ைத
ேவேராடும் தPத்திட்டான்! இரங்கு கின்ேறன்.
ேமல் என்ன விைளந்தெதனத் துறவி ேகட்டான்.
பூதெமனச் ெசால்வெதல்லாம் மனித என்று
புகல்வதற்ேக பிணத்ைதெயலாம் வrைச யாக்கி
மீ தமுள்ள அைமச்சைரயாம் அைழத்து வந்ேதாம்!
விடிந்தவுடன் நாட்டாகள் கண்டும் ேகட்டும்
ஓதுவதால் ேவழநாட் டரசன் எண்ணம்
உணந்திடுதல் முடியுெமன ேவலன் ெசான்னான்.
தPெதான்றும் இல்ைலஇனித் துயில்வP என்று
ெசப்பினான்; நற்றுறவி! ஒப்பிச் ெசன்றா.
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ேவலன் ெநஞ்சம் அன்னத்தின் ேமல்!
சன்னலிேல ெதன்றல்வந்து குளிவி ைளக்கும்!
தனியைறேயா அைமதியிைனச் ெசய்யும்; மிக்க
ெமன்ைமயுறு பஞ்சைணேயா துயில்க என்று
விளம்பும்! அவன் உளம்அங்ேக இருந்தால் தாேன!
கன்னலிேல சாெறடுத்துத் தமிழ்கு ைழத்துக்
கனிஇதழாற் பrமாறும் இனிய ெசால்லாள்
அன்னத்தின் ேமல்ைவத்தான் ெநஞ்ைச ேவலன்,
ஐயத்ைத ேமன்ேமலும் உைடயா னாகி.
விண்ணிைடேய பன்னூறா யிரம்மீ ன் கட்கு
ெவண்ணிலவு ேபால்அந்த மங்ைக, அன்னம்
மண்ணிைடேய ெபண்ணினத்துக் ெகாருத்தி அன்ேறா?
வாழ்விைடேய ெபருவாழ்வு வாழ்ந்தாள்; என்றன்
கண்ணிைடேய மலக்காடா னாேள! உள்ளக்
கருத்திைடேய மணமானா ேளஎன் ெசய்ேவன்!
நுண்ணிைடயாள் எனக்குத்தா ேனாஅல் லாது
ேநாயிைடேய சாகத்தான் பிறந்துள் ேளேனா!
ேதைனப்ேபால் ெமாழியுைடயாள்; அன்ற லந்த
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ெசந்தாமைர மலேபால் முகத்தாள்; ெகண்ைட
மீ ைனப்ேபால் விழியுைடயாள்; விட்ட திந்த
மின்ைனப்ேபால் நுண்ணிைடயாள்! யாவுங் ெகாண்ட
வாைனப்ேபால் உயவாழ்வு வாய்ந்தாள்; என்றன்
மகிழ்ச்சிக்கு மகிழ்ந்துநான் ைநந்தால் ைநயும்
மாைனப்ேபான் றாள்எனக்குத் தாேனா அன்றி
வறிேதநான் சாகத்தான் பிறந்துள் ேளேனா!
பயிரைடந்த ஊட்டத்தி னூடு ேதான்றும்
பச்ைசப் பசுந்ேதாைக மயிேலா! நல்ல
உயிரைடந்த ஓவியேமா! அச்சில் வாத்த
ஒளியைடந்த வடிவேமா! ைவய ெமன்றும்
ெபயரைடந்த ெபருவாழ்வு வாய்ந்தாள்! என்ேமல்
ெபண்ணைடந்த மகிழ்ச்சிேகா எல்ைல யில்ைல
உயவைடந்தாள் எனக்குதா ேனாஅல் லாேம
ஊன்ெமலிந்து சாகத்தான் பிறந்துள் ேளேனா!
திருந்தாேதா முல்ைலெயனச் சிrப்பாள்! நன்ேற
ெசழிக்காேதா ைவயெமன அறங்கள் ெசய்வாள்!
அருந்தாேதா தும்பிெயன வாய்ம லவாள்!
அைடயாேதா அன்னம் எனும் நைடயாள்! நாடு
வருந்தாேதா எனஆளும் வாழ்வு வாய்ந்தாள்!
வாய்க்காேதா என்அருள்தான் என்று ேநாக்கி
இருந்தாேள எனக்குத்தா ேனாஅல் லாேம
இடருற்றுச் சாகத்தான் பிறந்திட் ேடேனா!
ெகாம்ெபன்றால் அவள்ெமய்ையத் தாவ ருந்தும்!
ெகாடிஎன்றால் அவளிைடைய மின்வ ருந்தும்!
அம்ெபன்றால் அவள்விழிைய மீ ன்வ ருந்தும்!
அைலஎன்றால் அவள்குழைல முகில்வ ருந்தும்!
ெசம்ெபன்றால் ெபான்ஈயும் வாழ்வு வாய்ந்தாள்
ெசயல்என்றால் "உளம்வாய்ெமய் உனக்ேக ஆகும்
நம்ெபன்பாள்!" எனக்குத்தா ேனாஅல் லாது
நலிவுற்றுச் சாகத்தான் பிறந்திட் ேடேனா!
ெபான்னிைழயால் பூப்ேபாட்ட நPலப் பட்டுப்
புடைவெயாடு நைடயழகி கண்ேடன்; ஆங்ேகா
புன்ைனமரம் மலகுலுங்க நடந்த ெதன்ன
புதுைமெயன நான்வியந்ேதன்! இவ்ைவ யத்தில்
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மன்னுமிள வரசிஎனும் வாழ்வு வாய்ந்தாள்
மலவிழியால் அருட்பிச்ைச ேகட்பாள் என்ைன!
அன்னமவள் எனக்குத்தா ேனாஅல் லாேம
அகம்ெநாந்து சாகத்தான் பிறந்துள் ேளேனா!
ஆடப்ேபாம் புனலிெலலாம் அவேள; காற்றில்
அைசயப்ேபாம் ெபாழிலிெலலாம் அவேள; கண்ணால்
ேதடப்ேபாம் ெபாருளிெலலாம் அவேள; ேநrல்
தின்னப்ேபாம் சுைவயிெலலாம் அவேள;வண்டு
பாடப்ேபாம் மலrெலலாம் அவேள! ேமற்கில்
படுகதிrல் அவள்வடிேவ காண்ேபன் என்று
வாடக்கண் துயிலாமல் இருந்தான் ேவலன்
மலந்திட்ட காைலயிலும் அவைளக் கண்டான்.
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ஊப் ேபச்சு.
வடிந்ததுேவ கருவண்ண இரவும்! ஆந்து
வழிந்ததுேவ ெபான்வண்ணப் பகலும்! எங்கும்
ஒடிந்தது தPேயான்பிடித்த ெகாடுங்ேகால்! வானில்
உயந்ததுநல் ேலாrன்ைக! சிலஅ றிந்து
முடிந்ததுபூ தச்சூழ்ச்சி எனம கிழ்ந்தா!
மூளுகின்ற அச்சமினி இல்ைல என்றா!
கடிந்துைரத்தா நrயாைனக் ைககள் ெகாட்டிக்
களித்திடுவா பாடிடுவா, ஆடு வாகள்!
அரசனிது ேகள்வியுற்றான், வியந்தான்! ெசன்ேற
அப்பிணங்க ைளக்கண்டான்; நrக்கண் ணற்கு
வரும்இந்த நிைலக்கிரக்கம் ெகாண்டா ேனனும்
வஞ்சகக்கு வாய்ப்பதுதான் வாய்த்த ெதன்று
கருதினான்; பூதெமன வந்த தாேல
கட்ேடாடு மாண்டுவிட்டான். மாளச் ெசய்த
ஒருகூட்டம் உண்ெடன்றால் அதைன நான்தான்
உண்டாக்கி ேனன்என்றான் சட்டத் தாேல.
ெதால்ைலஇனிக் கதிநாட்டுக் கில்ைல பூதச்
சூழ்ச்சிேயா ேவரற்றுப் ேபான தாேல!
"வில்ைலநிக நுதலுைடய அன்னம், ேபைழ
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ேவண்டுகின்றாள் அதன்முடிவு காண ேவண்டும்.
கல்ைலெயலாம் மைலையெயலாம் கட்டி டங்கள்
காட்சிதரும் மன்றெமலாம் அகழ்ந்தும் சாய்த்தும்
இல்ைலஇது வைரக்குேம அருைமப் ேபைழ
இருக்கின்ற ெதனும்ேபச்சு" என்றான் மன்னன்.
ேவழவேனா இவ்வாறு கூறக் ேகட்டு
விளம்பிடுவான் நல்லைமச்சன் "மன்ன மன்னா!
ேபைழயிைனக் காண்பதுவும் எந்த நாேளா!
ெபருநாட்கள் நாமிங்குக் கழிக்க லாேமா!
ஏெழட்டு நாட்களிேல ேபைழ கிட்டா
திருந்திட்டால் கதிநாட்டின் ஆட்சி தன்ைன
மாைழெயனும் தங்களரும் மருக ருக்கு
வழங்குவேத ஒழுங்காகும்" என்று ெசான்னான்.
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ேவழமன்னன் "ஏழுநாளில் ேபைழ அகப்படா விட்டால் கதிநாடு மாைழக்கு
முடிசூட்டப் படும்"
என்று பைற அைறவித்தான்.
எவெரதைனச் ெசான்னாலும் ஆம் ஆம் என்ேற
இயம்புகின்ற ேவழத்தான் இைதயும் ஒப்பித்
தவெறான்றுமில்ைலஇதில் ஏழு நாட்கள்
தவைணயிட்டுப் பைறயைறயச் ெசால்க என்றான்!
நவிலலுற்றான் எவ்விடத்தும் வள்ளு வன்ேபாய்!
நாெடல்லாம் முரெசாலிையக் ேகட்டா மக்கள்.
இவண்ஏழு நாட்களிேல ேபைழ காணா
திருக்குெமனில் மாைழக்ேக கதிநா டாகும்.
சிறுகுடிலில் நல்ஆத்தா இருந்தாள்! ஆங்ேக
ேதனிதழாள் அன்னந்தன் விழிநP  சிந்த
இைறயவனாம் ேவழத்தான் ெசான்ன வண்ணம்
ஏழுநாள் ேபாய்விட்டால் நாடும் ேபாேம!
அைறயாேயா ஒருவழிைய ஆத்தா என்ேற
அழுதிருந்தாள்! வரப்ப,
P
கதிநாட் டாச்சி
ெபறுவாய்நP என்றாேர அவைரக் காணப்
ெபறுேவேனா எங்குள்ளா? ேபசாய் என்றாள்.
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இைடத்துகிலால் கண்துைடத்ேத அன்ன ேமஎன்
அன்புக்கு வாய்ப்பிடேம! என்து ைணவ
ெநாடிப்ேபாதும் ேசாவின்றிப் ேபைழ தன்ைன
ேநாக்கும்விழி மூடாமல் ேதடு கின்றா.
துடிக்கும்நrக் கண்ணனவன் ஒழிந்தான்; நPேய
ெதாட்டவாள் அவன்குடிைய அழித்த துண்டு.
ெகாடிக்குநிக இைடயாேள கதிநாட் டாட்சி
ெகாள்ளுநாள் இதுஅன்ேறா! என்றாள் ஆத்தா.
வாேயாரம் "உயிவாங்கும் சிrப்பு" மின்னி
வழிகின்ற ேவலவனின் திருமு கத்தில்
மாயாத என்ெநஞ்சம் ெசன்று ெசன்று
மாய்வதைன இவ்ைவயம் அறிவ துண்ேடா?
தPேயாரும் என்நிைலைம அறிந்தால், என்றன்
திருப்ேபைழ தாராேரா எனத்து டித்துப்
பாேயாரம் ஆத்தாவின் மடியின் மீ து
தைலசாய்த்துப் படுத்தபடி பலநி ைனத்தாள்.
நான்குநாள் ஆயினேவ! ேபைழ தன்ைன
நாட்டாrல் ஒருேபைத கண்ட தாயும்
நான்ேகட்க வில்ைலேய மலமு கத்தில்
நைறெபருக்கும் இதழாைனப் ெபறுவ துண்ேடா?
வான்முகிலில் ெபருங்கடலின் கீ ழ்ப்பால் இந்த
ைவயத்தில் ெபருங்காட்டில் இருப்ப தாக
ஊன்ெசவியில் நான்ேகட்கப் ெபற்றால் என்றன்
உயிெகாடுத்தும் ேபைழயிைனப் ெபறுேவன் அன்ேறா!
எனத்துடித்ேத எழுந்திடுவாள்! வதி
P ேநாக்கி
எழில்நகைர உள்ளத்தால் ேநாக்கி ேநாக்கி
இனித்ேதடும் இடம்இல்ைல எனமு டித்தும்
இருகாலும் ெசல்லும்வழிச் ெசன்றி ருந்தாள்.
தனித்தாளும் அரசுேபால் துறவி யங்ேக
தாெனாருபால் வற்றிருந்தான்
P
அரண்ம ைனக்குள்!
கனிச்சாற்ைற நிகக்கின்ற தமிழ றிந்த
கணக்காய முதற்பலரும் அருகி ருந்தா.
கணக்காய, "அறிஞேர, துறவி யாேர,
கடிதினிேல பாண்டியனா பrசு தன்ைனத்
தணிக்காத காதலனா ேவலன் ெகாள்ளத்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தண்ணருைளப்புrயீேரா" என்று ெசால்லத்
"துணுக்கமுறு கின்றதுேவ என்றன் உள்ளம்
தூயபாண் டியன்பrசு ெவௗ◌ியில் வந்தால்
பிணக்கங்கள் வஞ்சங்கள் பிறக்கும், தூய
ேபைழநிைல என்னாேமா? கருத ேவண்டும்!
ஆயினும்நான் ேபைழதைன நாைளக் கீ ேவன்
அறெநறியின் மறவகளில் ஒருவன் ேவலன்!
தூயஅவ் வன்னமும்இக் கதிநா டாளத்
ேதான்றியவள்! கவைலஏன்? நPவி ேபாக
ஆயெவலம் நான்முடிப்ேபன், என்று ைரத்தான்.
அகமகிழ்ந்தா அங்கிருந்தா; அகன்று ேபானா;
ஆயிைழயாள் நPலியவள் ெபாதுமன் றத்தில்
ஆளனிடம் அன்புெசய விைரவிற் ெசன்றாள்!

இயல் 79
நPலன் நPலி ேபச்சு
அன்பாகப் ேபசியும்ைக ெதாட்டும், ேதாைள
அைணத்தும்பின் முகத்ேதாடு முகமி ைணத்தும்
இன்பாக இரவுகழித் திடலாம் என்ேற
எண்ணிச்ெசன் றாள்அந்த நPலி! நPலன்,
"முன்பாகச் ெசால்லடிநP ேபைழ பற்றி
முடிெவன்ன ெசய்துள்ளா அவதாம்" என்றான்.
"பின்பாகட் டும்சற்ேற தமிழும் அன்பும்
பிைசந்தாற்ேபால் ேபசியிருப் ேபாேம" என்றாள்.
"மகிழ்ச்சிக்ேகா அடிப்பைடதான் ேபைழச் ெசய்தி
வற்றாத அன்பூற்ேற சற்ேற ேகட்பாய்!
புகழ்ச்சிக்ேக உrயவளாம் அன்னத் திற்குப்
ெபான்முடிையச் சூட்டிவிட்டால் நாட்டா ெபற்ற
இகழ்ச்சிமுடி வைடயுமடி! நமது ெநஞ்சம்
இன்னலிலா திருக்குமடி! அப்ேபா தன்ேறா
ெதாகுத்துைவத்த முத்தங்கள்; ெகாடுக்கல், வாங்கல்
ெதாழில்விைரந்து நடக்குமடி" என்றான் நPலன்.
நாைளக்குப் ேபைழவரும் என்றாள் நPலி!
நற்ேபைழ இருப்பிடத்ைதக் ேகட்டான் நPலன்.
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காைளக்கும் மங்ைகக்கும் கணக்கா யக்கும்
காட்டுங்கால் காணுவP என்றாள்! ெதன்னம்
பாைளக்கு நிகரானநைகமு கத்தாய்
பகற்ேபாதில் என்வடு
P வருவாய்! இந்த
ேவைளக்கு விைடெகாடுப்பாய் என்று கூறி
விைரவாக நடந்திட்டான் வடு
P ேநாக்கி.

இயல் 80
நPலன் வடுெசன்று,
P
ேபைழேயாடு வருேவாைன மறித்துப்
பறிக்கச் ெசால்லி ஆட்கைள ஏவினான்.
வடைடந்தான்
P
நPலனவன்! ெபாழுேதா இன்னும்
விடியவில்ைல! ஆட்கள்பல எவ்வி டத்தும்
காடைடந்த விலங்குகள்ேபால் உலவ லானா
கடகெடனக் குதிைரயிைன நடத்து கின்றா!
கூடைடந்த கிளிேபாலக் குடிைச தன்னில்
ெகாடியிைடயாள் இருந்திடுவாள்! விைரவில் அங்ேக
ஓடிடுங்கள் என்றகுரல் ேகட்கும் ஓபால்!
ஊக்கங்ெகாள் வஎன்னும்
P
ஒருகு ரல்தான்!
எவேனனும் ேபைழெயாடு ெசல்வா னாயின்
எதித்திடுவ,
P ேபைழயிைனப் பறிப்பீ என்று
நவிலுேமா குரல்! நPண்ட வாள்ம ைறத்து
நடவுங்கள் என்றதட்டும் ஓகு ரல்தான்!
சுவைரப்ேபாய்ப் பாஎன்பான் ஒருவன்! ேபைழ
ேதாளின்ேமல் ைவத்தபடி நிற்கின் றான்பா!
அவைனமறி என்ெறாருவன் கூறக் ேகட்ேட
அத்திமரத் ைதஒருவன் குத்திைநவான்.
ஆலடியில் நின்றிருந்த கழுைத தன்ைன
அங்ெகாருவன் ெதாட்டுைதயும் பட்டு வழ்ந்தான்;
P
காலடிஓ ைசகாட்டா ெதாருவன் ெசன்று
கல்தூைண மற்ேபாருக் கைழக்க லானான்!
ேவலடிைய ஆள்என்று ெநருங்கி முட்கள்
ெவடுக்ெகன்று ைதத்ததினால் நடுக்கங் ெகாண்டான்!
ேமெலழுந்த நிலவிலும்,இத் ெதால்ைல யாயின்
மிகுமிருட்டு ேவைளஎனில் என்ஆ வாேரா?
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ஆெளாருவன் வரக்கண்டால் ஐந்து ேபகள்
ஆரங்ேக என்றதட்டி நிறுத்து மந்த
நாளிரவு ெமதுவாக நடக்கக் கீ ழ்ப்பால்
நடுக்கடலில் இளங்கதிதான் நுனிமு ைளக்கும்
ேவைலயிேல கதிநாட்டின் ேமற்கி னின்று
ேவலன்ஒரு குதிைரயின்ேமல் ேபைழ ேயாடும்
வாேளாடும் வருகின்றான்! அவைனச் சூழ்ந்து
மறவபல வருகின்றா குதிைர மீ ேத .

இயல் 81
ேவலன் ேபைழ தூக்கிக் குதிைரேமல் வர, எதிrகள்
எதிக்க - ேவலன் ஆட்களும் ைக கலந்தாகள்.
சீழ்க்ைகயடித் ேதஒருவன், ேவலன்! ேபைழ!
ெசல்லுங்கள் என்றுைரத்தான்! ேவலன் ேமேல
வாழ்க்ைகயிேல வன்பிணிகள் பாய்ந்த ைதப்ேபால்
மறவபல வாளுருவிப் பாய்ந்திட் டாகள்!
தாழ்க்ைகயின்றி எதித்தாேவ லன்கூட் டத்தா!
சாய்ந்தனேதாள் தைலகால்கள் தடத ெடன்று!
கீ ழ்க்கடலின் மிைசவந்த பrதி அங்ேக
கிடந்தஉடற் குருதியிேல கண்வி ழித்தான்.
கணக்காய மாணவரும், வரப்
P
பக்குக்
ைகயுதவி யானவரும் பைகக்கூட் டத்ைதப்
பிணக்காடு ெசய்கின்றா! பைகவ தாமும்
பிளக்கின்றா பல்ேலாைர! ேபைழ தன்ைன
அைணத்தபடி வாள்சுழற்றும்ேவலன் தன்ைன
அழிப்பதுேவ கருத்தாகப் பைகவ கூட்டம்
தணற்காடாய்ச் சூழ்ைகயிேல ேபைழ காக்கத்
தட்டினான் குதிைரயிைனத் தறுகண் ேவலன்.
பறந்ததுேவ லன்குதிைர ெதற்கு ேநாக்கி!
பைகவகளும் ெதாடந்தாகள் ேவலன் தன்ைன!
சிறந்தகணக் காயெநடும் பrயும் ஆங்ேக
ெசல்பைகேமற் ெசன்றதுெசஞ் சிறுத்ைத ேபாேல!
மைறந்திடுவான் ேவலன்ஒரு காட்டில்! ேமட்டில்
வாய்ந்திடுவான் பைககாண! அவன்தி றத்ைத
அறிந்துபைக பாயுங்கால் குதிைர தன்ைன
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ஆற்றினிேல நPந்துவிப்பான்; ேதாப்பில் மீ ள்வான்!
தன்னருைமப் ேபைழெயாடு குதிைர தன்ைனத்
தட்டுவான்; விைரவினிேல ெசலுத்து கின்றான்!
பின்ெதாடரும் பைகவசில ேசாந்து நிற்பா!
பின்ெசல்லும் கணக்காய அவைரக் ெகால்வா!
இன்னல்தரும் பைகவெதாைக குைறயும் அங்ேக!
என்றாலும் அத்தPேயா ெதாடரு கின்றா.
மின்ெனாளியாள் இன்னுயிேபால் வாள்அன் னத்தின்
மீ துற்ற அன்புளத்தான்; தPது காணான்!

இயல் 82
துறவியிடம் ேவலன் நிைலையச் ெசால்லுகிறான் ஒருவன்.
துறவயிடம் வந்ெதாருவன் வணங்கி நின்று
"தூயவைனப் பைகவபல ெதாடரு கின்றா!
திறல்ேவலன் ேபைழயுடன் திrயா நின்றான்!
ேவலெனாடு கணக்காய தாமும் ெசன்றா!
முைறைமயுடன் ேவலனிடம் கிைடத்த ேபைழ
முரடகளால் பறிேபாகக் கூடும்" என்றான்!
துறவிஉளம் கலங்கினான், ேவழ வன்பால்
ெசால்லுகேபாய் இைதஎன்றான்! ெசன்றான் அன்ேனான்.
அவ்ேவழ மன்னவனால் கதிநா ெடங்கும்
அைமதிநிைல ெபற்றது;தP ேயாரால் யாக்கும்
எவ்விடத்தும் தPங்கில்ைல; நகக்காப் பாள
எங்ெகங்கும் வாள்பிடித்து நின்றி ருந்தா.
கவ்விற்று மாைலஇருள்! ேவலன் தன்ைனக்
காண்ேபாேமா எனப்பலரும் ஐயுற் றாகள்!
இவ்வளவில் ேவலைனயும் ெகான்றி ருப்பா
என்றுபல எண்ணியுளம் ஏங்கு வாகள்!
நrவாழ்வு ேவேராடு சாய்ந்த பின்னும்
நாட்டினிேல அன்னத்தின் நலத்ைதப் ேபாக்க
இருப்பவதாம் யாெரன்று ேகட்பா சில்ேலா!
இளவரசி அன்னத்ைத அைடவ தற்ேகா
எழிற்ேபைழ ேவண்டும்! அைத ேவலன் ெபற்றான்;
ெபற்றான்பால் ெபறுவதற்கு முயலு கின்றா!
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ஒருெபாருளிற் பற்றுைடயா அறத்தால் ெகாள்வா;
ஒருசிலதP ெநறிச்ெசல்வா என்றா சில்ேலா!
குடிைசயிேல நல்லாத்தா மயக்கத்தாேல
குற்றுயிராய்ப் புரண்டபடி கிடந்தாள்! ேபாழ்து
விடிந்ததுவும் தானறியாள்! பrதி ேமற்கில்
விழுந்தைதயும் அவளறியாள்; இரவு வந்து
படிந்ததுத னிக்குடிலில்! விளக்கு மில்ைல!
பதறினாள்! விழிதிறந்தாள்! எழுந்தி ருந்தாள்!
உடல்ேநாகத் தPக்கைடந்தாள்! விளக்ைக ஏற்றி
உடன்துயின்ற அன்னத்ைதப் பாத்தாள்; இல்ைல!
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ஆத்தாவுடன் படுத்திருந்த அன்னம் விடியலில் காணவில்ைல.
ேசயிைழயாள் துயில்கிடந்த இடத்தில் ேதாய்ந்த
ெசங்குருதி கண்டிட்டாள்; ஐேயா என்று
வாயிலிலும் உட்புறத்தும் ெவௗ◌ிப்பு றத்தும்
வஞ்சியுடல் தைனத்ேதடிக் காணா ளாகித்
தூயவேள அன்னேம என்று கூவிச்
ெசால்ெலான்றும் ெசவியினிேல ேகளா ளாகி
நPேயாடி இறந்திட்டாய் எனத்து டித்தாள்!
நPலிஅவள் அவ்விடத்தில் ஓடி வந்தாள்.
அன்னத்ைதச் ெசங்குருதி சாயக் குத்தி
அழகுடைல இடுகாட்டில் பட்டுப் ேபான
புன்ைனயடி யிற்புைதத்தா என்றன் ஆத்தா
ேபானதடி கதிநாட்டின் ேதனூற் ெறன்று
ெசான்னபடி துடித்தழுது புரண்டாள் நPலி!
துன்பத்து மைலயடியிற் புைதந்தாள் ஆத்தா!
சின்னக்குடி லில்குருதி ெவள்ளம் கண்டு
சிவக்கின்ற திருவிளக்கும் நடுங்கிற் றங்ேக!
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அேதேநரம் ேபைழேயாடு ேவலன் வந்தான்.
இக்ெகாடிய காட்சியிைன ேவலன் கண்டான்.
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இேதாபாண் டியன்பrசு! தாேய! என்ன?
ெபாற்ெகாடி எங்ேக? என்று விைரந்து ேகட்டான்.
ெபான்னைனயாள் ெசங்குருதி இங்ேக சிந்த
அக்ெகாடியா சாக்குத்திப் பட்ட புன்ைன
அடியினிேல புைதத்தாேர என்றாள் ஆத்தா!
ைதக்கின்ற ேவல்நூறும் அம்பு நூறும்
சருக்ெகன்று பாய்ந்ததுேபால் உளம் துடித்ேத
ஐயேகா என அலறி என்றன் வாழ்வும்
அழிந்ததடி அன்னேம, என்றி ரண்டு
ைகயாலும் தைலேமாதி "கண்ேண உன்றன்
கலக்கத்ைதத் தPக்குேமா இலக்கி யத்ைதப்
ெபாய்யாத பாண்டியனா பrைச, உண்ைம
புலப்படுத்தும் பட்டயத்ைதக் ெகாண்டு வந்து
ைவயாேயா என்றாேய வஞ்சி, தூக்கி
வந்ேதேன! ெசந்ேதேன! எனக்ேகன் ேபைழ?
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நrகள் மண்ைணத்தூற்றும் இடுகாடு; ேவலன் அங்குச் ெசன்றான் அலறி.
எங்குள்ளாய் உடன்ைவத்துக் ெகாள்வாய்" என்ேற
இட்டேதா ேபைழதைனத் ேதாளில் ஏற்றி
அங்குள்ள புன்ைனயிைன எண்ணி ேவலன்
அழுதபடி ஓடுகின்றான்! முழுநி லாவும்
ெபாங்குதுய காணவும்ெபா றாத தாகி
மைறந்ததுேவ ேபாய்க்கrய முகிலுக் குப்பின்!
மங்காமல் விழிக்கும்நr மண்ைண எற்ற
வருகின்ற இடுகாட்டிற் புன்ைன யின்கீ ழ்
பிணேமடு தைனக்கண்டான்; ெநஞ்சி ரண்டாய்ப்
பிளந்ததுேபால் திடுக்கிட்டான்! ஆவி தன்ைனத்
தணேலறிச் சுட்டதுேபால் துடித்தான்! காணத்
தாங்காது ைகவிைரந்து விழித்தான் கண்ைண!
மணல்மீ து தான்ைவத்ேத ேபைழ தன்ைன
மற்றுெமாரு முைறகண்டான்! கனேவா அன்றி
உணேவதும் கலங்கியேதா எனநி ைனத்தான்.
உயிக்குயிேர! அன்னேம! எனஅ ைழத்தான்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

"சிவப்பாம்பல் மலவாயிற் சிந்தும் முல்ைலச்
சிrப்புக்கும், கருப்பஞ்சாற் றுச்ெசால் லுக்கும்,
குவிக்கின்ற காதெலாளி விழிக்கும், காேபால்
கூந்தலுக்கும், சாந்தமுகத் திங்க ளுக்கும்
உவப்புற்ேறன் அவ்வுவப்பால் காதல் ெபற்ேற
உயிநPேய என்றுணந்ேதன்; இயங்க லாேனன்!
அவிந்தைனேய திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
அவியவில்ைல எனில்எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
படித்ததுண்டு; ேகட்டதுண்டு; கண்ட ெதன்ன?
பகலியங்கி இரவுறங்கும் சிறுைம யன்றித்
தடித்தஉடல் ெபருெநறியிற் ெசன்ற தில்ைல;
தனித்தினிக்கும் இைசத்தமிழில் ேதனும் கூட்டி
வடித்ெதடுத்த ெமாழியாேள, மலக்கண் காட்டி
வாழ்விெலைன உயவித்தாய். உயிேர! உன்சீ
முடித்தைனேய திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
முடியவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
பிறக்கமுடி யாதினிேமல் ெபண் ஒருத்தி!
பிrக்கமுடி யாதஉயிப் ெபாருேள! ெநஞ்சம்
மறக்கமுடி யாதஎல்லாம் ேபசி, இன்ப
வாழ்க்ைகெயனும் கடற்கைரயின் ஒட்டில் நாேனா
சிறக்கஒரு முைறேயனும் மூழ்க வில்ைல!
ேசயிைழேய! தPங்கனிேய! அந்ேதா நPதான்
இறப்பதுேவா திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
இறக்கவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
ேமாதல் ஒன்ேறா? எதிப்ெபான்ேறா இப்ேப ைழக்கு?
முழுமூச்சும் ஈடுைவத்துக் காத்து வந்ேதன்!
ஈதல் ஒன்று மற்ெறான்று சாதல் என்ேற
எண்ணிேணன்! அன்னேம உன்ேமற் ெகாண்ட
காதலன்ேறா என்ெவற்றி! கண்தி றந்து
காணாேயா? ேபைழையயும் எைனயும் விட்டுச்
சாதலுண்ேடா திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
சாகவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
ெவண்ணிலைவ எட்டிவிட்ேடன் என்றி ருந்ேதன்;
விண்ணினின்று வழ்ந்ேதேன!
P
ெதன்றல் காற்றின்
பண்ணைமந்த தமிழ்ப்ெபாதிைக எனக்ேக என்ேறன்;
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பாழ்ங்கிணற்றில் தூக்கிஎறி யப்ெபற் ேறேன!
திண்ெணனேவ இழந்ேதேன, பசிையப் ேபாக்கத்
திரட்டியமுப் பழச்சாேற! என்ைன விட்டு
மண்ணைடந்தாய் திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
மடியவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
கைடவிழியில் நிலவுெசயும் உனது சாயல்
களிமயிலும் காட்டாேத! ஒசிந்த ெமன்ைம
இைடயழகு மின்னலிைட இல்ைல ேயெசவ்
விதழ்கண்டா மலrதழும் காண்பா ருண்ேடா?
உைடெயல்லாம் நPலமணி கடேலா நாணும்!
ஒளிமுகத்ைதக் கண்டிட்டால் பrதி நாணும்!
மடிந்தாேயா திருவிளக்ேக! இந்த ைவயம்
மடியவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
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ேவலன் பிணத்ைதத் ேதாண்டி மடியிற் சாத்தினான்.
நிலவு அப்ேபாது முகிலில் மைறந்திருந்தது.
புைதத்தாேரா இரக்கமிலா ெபான்னு டம்ைபப்
புதுமுகத்ைதக் கைடசிமுைற காட்டாய்" என்று
பைதத்தானாய்ப் பிணப்புைதயல் ேதாண்டிக் கூட்ைடப்
பrந்ெதடுத்துத் தன்மடியில் கிடத்திக் கூந்தல்
ஒதுக்கிமுழு நிலாமுகிலில் புைதந்த தாேல
இருளிைடேய ஒளிமுகமும் புைதந்த ெதன்று
ெகாதித்துள்ளம், கண்ேணஎன் கண்ேண என்று
கூப்பிட்டு முகத்ேதாடு முகத்ைதச் ேசத்ேத,
'முத்தமடி' கைடசிமுைற! ஒன்ேற ஒன்று
முடிந்ததடி என்வாழ்வும்! உயிக்கி ைளேமல்
ெதாத்துகிளி ேய என்று மலக்கன் னத்ைதத்
துைணவிழியால் ேதடுங்கால் முழுநி லாவும்
ெமாய்த்தமுகில் கிழித்துெவௗ◌ிப் பட்ட தாேல
முழுதழுகி, ஊன்கழன்ற முகத்ைதக் கண்டான்!
ெகாத்தாகக் குழல்கழன்ற நிைலயும் கண்டான்!
குடல்சrதல் கண்டான்;பல் இளித்தல் கண்டான்.
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பின்ன நிலா ெவௗ◌ிப்படேவ, பிணத்தின் அழகற்ற
நிைல கண்டான்; எறிந்தான் பிணத்ைத! ெவறுத்துைரத்தான் ெபண்ணுலைக!
சீ! என்று பிணெமறிந்து விைரந் ெதழுந்து
சிைதவுடைல மறுமுைறயும் உற்று ேநாக்கி
ஏ!இதற்குத் தானா? இவ்வழியு டற்கா?
இருள்கண்டால் விழிமூடும்! ேநாயும் அஞ்சும்!
வாெயச்சில் கண்டாலும் அருவ ருக்கும்!
மாக்கீ ழ்ைம! இதற்குத்தா னாஇப் பாடு!
ஈயருந்த அழகுதைச எறும்பு ெமாய்க்க
இற்ெறாழுகு புண்ண P!மற் றிதிேலா நாட்டம்?
ேபன்நாறி வழ்குழைலத்
P
ேதனா ெறன்றும் பீைளஒழு கும்விழிைய நPல ெமன்றும்
ேமல்நாறும் சளிமூக்ைக எட்பூ என்றும்
ெவறுங்குறும்பிக் காைதஎழில் வள்ைள என்றும்
ஊன்நாறும் ஊத்ைதப்பல் வாய்உ தட்ைட
ஒளிமுல்ைல ெசவ்வாம்பல் ேகாைவ என்றும்
ேதால்நாறும் கன்னம்கண் ணாடி என்றும்
துயஈைள பயில்குரைலக் குயில்தான் என்றும்
உடல்சுமக்கும் உரல்ேபாலும் இைடைய, வானின்
உச்சிஅதி மின்னலிலும் அச்ச ெமன்றும்
ெகாடுங்குள்ள வாத்துநைட அன்ன ெமன்றும்
குறுகியெசக் குலக்ைகக்கால் வாைழ என்றும்
இடும்ைபயிேல இடும்குதிகால் சுவடி என்றும்
ஈrத்த ெவள்ளடிதா மைரப்பூ என்றும்
ெகடும்படிேய ெசால்லிைவத்தா புலவ, ேநrல்
கிழக்கிைனயும் ேமற்ெகன்று கிளத்து வாேபால்!
கண்ணுக்கு ைமயிட்டும் காதில் மூக்கில்
கல்லிைழத்த நைகயிட்டும், சிக்க றுக்க
ஒண்ணாத குழலுக்கு மலகள் இட்டும்
உைரநாணும் உடலுக்குத் திைரைய இட்டும்
ெபண்ெணன்று வந்தவைள இட்ட ெவல்லாம்
பிrப்பாேரல் காண்ேபாகள் சிrப்ப ரன்ேறா?
மண்ணுக்கு ைவத்தசுைம; வாழ்வின் நஞ்சு
மங்ைகயைர ெவங்கனவாய் மதித்தா ேமேலா!
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மாவடுெவன் றால்விழிைய மரேம நாணும்!
மலஎன்றால் ெபண்முகத்ைதச் ேசாைல நாணும்!
காவடிேபா லும்ேதாைள மூங்கில் என்றால்
காக்ைகயுந்தன் கால்ைவக்கக் கூசு மன்ேறா!
நாவடுச்ெசால் ேதெனன்றால் வண்ேடா ஒப்பும்?
நங்ைகயrன் அங்ைகேயா ெசங்காந் தட்பூ?
சாவடியின் கால்விலங்கு நிகக ழுத்ைதச்
சங்ெகன்றால் இக்ெகாடுைம எங்க டுக்கும்?
ேதன்பாதி ெகாடுநஞ்சு பாதி என்றும்
திருப்பாதி வறுைமநிைல பாதி என்றும்
வான்பாதி படுசூைற பாதி என்றும்
வழிபாதி அைடமுட்கள் பாதி என்றும்
ஊன்பாதி ெபருேநாயும் பாதி என்றும்
உைரப்பதுேபால் ெபண்ெணாருத்தி ஆட வன்பால்
நான்பாதி நPபாதி என்ப ஆயின்
நல்வாழ்விற் சrபாதி இல்ைல ஆகும்.
இருெளல்லாம் பகலாக எண்ணி, நாளும்
இரெவல்லாம் சலியாமல் ஓடி, ஆடித்
ெதருளில்லா ெநஞ்சுைடேயன் அைலந்ேதன், இன்பம்
ேதேரன்; இத் துைறநாடி இன்ன லுற்ேறன்!
அருளில்லா வாட்பைடக்கும் ேவற்ப ைடக்கும்
அழிவில்லா திருந்திட்ேடன்; எனினும் அந்ேதா
ெபாருளில்லாப் ெபண்ைமையநான் ெபாருளா ெயண்ணிப்
ெபாழுெதல்லாம் பழுதாக்கி விட்ேட னன்ேறா?
தாய்க்ேகனும் ெதாண்டுெசயா! அன்பு ெகாண்ட
தந்ைதக்குத் ெதாண்டுெசயா! தன்நாட் டாக்குப்
ேபாய்த்தூய ெதாண்டுெசயா! தமிழ்வ ளக்கும்
புதுநூற்குத் ெதாண்டுெசயா! கல்லா நல்லா
ராய்த்திகழத் ெதாண்டுெசயா! அடிைம மாற
அறத்துக்குத் ெதாண்டுெசயா! ெபண்கள் என்னும்
ேநாய்க்கன்ேறா நாெளல்லாம் ெதாண்டு ெசய்தா
நுனிஏறி அடிமரத்ைத ெவட்டு வாேபால்!
ெபண்ணினத்ைதத் தூற்றலுற்றான்; ெபண்ணி னத்ைதப்
ெபrெதன்னும் ைவயத்ைத அருவ ருத்தான்.
கண்ணிழந்தான் ேபாலிருந்தான்; எைதயும் அங்குக்
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காணாமல் இருந்ததனால் காதல் ேதைன
உண்ணுவதும் தPந்திட்டான். ெமய்ெவ றுத்தான்!
உயிெவறுத்தான்! ெபண்ெநருப்பில் வழ்தல்
P
இன்றிப்
பண்படுத்த முடியாேதா உலைக என்றான்!
பலெசான்னான் முடிவான கருத்தும் ெசால்வான்!

இயல் 88
ெபண்ணுலைக ஏசுகின்ற ேவலனின் பின் அன்னம் வந்து நின்று அைழத்தாள்.
முதுைவயம்! தPச்ெசயலால் முடிந்த ைவயம்!
முடிவிெலாரு பயனில்லா ைவயம்! என்றான்.
அதுேபாதில் பின்புறத்தில் அன்னம் வந்ேத
அடிேயாடு தPந்ததுேவா ஆ ஆ என்றாள்!
இதுைவய மாஎன்றான்! "உள்ேளன்" என்றாள்!
இரண்டுமுகில்! இரண்டுநிலா! உைனநான் ெபற்ேறன்.
புதுைவயம்! புதுைவயம்! இதுதான் என்றான்;
பூைவநP இலாைவயம் விழேல என்றான்.
திகழ்ேவலன் பாண்டியனா பrசு தன்ைனச்
ெசங்ைகயிரண் டும்ேசத்துத் தூக்கி, "உன்றன்
புகழ்க்குrய ேபைழயிைனக் ெகாள்க" என்றான்!
பூங்ைகயால் வாங்கினாள். முகத்தில் ஒற்றி
மகிழ்ச்சிெயாடு கீ ழ்அைமத்தாள்; திறந்தாள்: கண்ணால்
மங்காத பட்டயமும் அைனத்தும் கண்டாள்!
முகம்தாழ்த்திக் கால்விரலால் தைரையக் கீ றி
"முடிந்ததுசூள்; கடிமணந்தான் மிச்சம்" என்றாள்.

இயல் 89
ேவலன் நடந்தைத உைரத்தான்.
"ஆம்"என்றான், அள்ளூற! "இனிேமல் உம்ைம
அத்தான்என் றைழத்திடுேவன்" என்றாள் அன்னம்!
"தூமணிேய ெசய்"என்றான்! "என்ைன வந்து
ெதாடுங்கள்அத்தான்" என்றுைரத்தாள்! தPந்த பின்ன
"மாமயிேல இனிெமதுவாய் நடப்பாய்" என்று
மணிப்ேபைழ தான்தூக்கி நடக்க லானான்!
"தPைமயுறு பிணெமன்ன? இறந்த தாகச்
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ெசப்பியவ யா"என்றாள்! ேவலன் ெசான்னான்:
"ெதங்குெபருங் குைலசுமந்த ைதப்ேபால் ேபைழ
ெசங்ைகயிேல சுமந்துகுடி ைசபு குந்ேதன்.
மங்ைகஎழில் அன்னெமங்ேக என்று ேகட்ேடன்.
மரத்தடியில் புைதத்தாகள் என்றா தாயா.
ெசங்குருதி ேதாய்ந்திருத்தல் கண்ேடன். அங்ேக
ெசவ்விழியால் நPெபருக இருந்தாள் நPலி!
இங்குவந்ேதன்; சr, அதுேபா கட்டும் ெபண்ேண!
இன்பமன்ேறா நைடமுத்தம்" என்றான் ேவலன்.

இயல் 90
அன்னம், நPலன் வட்டில்
P
இருந்தைதயும் குடிைசக்கு
வந்தேபாது ஆத்தா வியப்புற்றுச் ெசான்னைதயும் ெசால்கிறாள்.
"உம்அன்ைன யுடன் துயின்ேறன். விடியு முன்ேன
உலவிவர நPலிஎன்ைன அைழத்துச் ெசன்றாள்!
அம்மருங்கில் தPயவகள் எைனஎ தித்தா!
அப்ேபாது நPலன்எைனத் தன்அ கத்தில்
ெசம்ைமயுற இருஎன்றான்; ெவௗ◌ியிற் ெசன்றால்
தPைமஎன உைரத்திட்டான் அங்கிருந்ேதன்!
இம்மதியின் ஒளியினிேல குடிைச வந்ேதன்;
எழில்நPலி, ஆத்தாவும் வியப்புற் றாகள்!
நானிறந்து ேபாேனனாம்! புன்ைன யண்ைட
நல்லுடைலப் புைதத்தாராம்! ஆத்தா வின்பால்
ேதனிதழாள் நPலிஇது ெசான்னாள்! அந்தச்
ேசயிைழக்ேகா நPலனுைரத் தானாம்! என்றன்
ஊன்உகுத்த ெசங்குருதி குடிைச தன்னில்
ஒருெவள்ள மாயிற்றாம்! இதுவு மன்றிப்
ேபானதுயி எனும்படிேய அருைம ஆத்தா
புலன்மயங்கிக் கிடந்ததுவும் வியப்ேப" என்றாள்.
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ேவலன், நPலனுைடய சூழ்ச்சிையக் கூறினான்.
"என்னிடத்தில் ேபைழயிைனப் பறிக்க நPலன்
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எழிலுைடய நPலியிடம் உளவ றிந்தான்;
இன்னல்ெசய எவ்விடத்தும் ஆட்கள் ைவத்தான்
இதற்கிைடயில் நP இறந்தாய் என்ற ெபாய்ைய
என்ெசவியில் நPலியினால் எட்ட ைவத்தான்.
இைவெயல்லாம் இருக்கட்டும், ெபண்இ தழ்தான்
கன்னலின்சா ெறன்கின்றா ெமய்யா?" என்றான்;
காணிஎன உளங்கனிந்தாள்! நடக்க லுற்றாள்!
"நானில்ைல எனத்ெதrந்தால் நPரு மில்ைல.
நடுத்ெதருவில் ேபைழதான் கிடக்கும்! நPலன்
தானிந்த நாட்டிைனயும், எைனயும் ெபற்றுத்
தனியாட்சி நடத்தலாம் எனநிைனத்தான்!
ேதனில்ைல எனில்நல்ல வண்டு மில்ைல
ெசத்ெதாழிேவன் நPஇறந்தால்; இதைன நPலன்
ஏனறிய வில்ைல? இருக்கட்டும்; ெதன்றல்
இருவருக்கும் நடுச்ெசல்ல விடாதP" என்றாள்.

இயல் 92
அைனவரும் ஒன்று ேசந்தன.
ேவழவனின் பைடமறவ காப்ப ளிக்க
விைரவாக எதிவந்தா! கணக்கா யதாம்
வாழ்கஎன வாழ்த்துைரத்த வண்ணம் வந்தா!
மற்றுமுள ேதாழகளும் வந்து ேசந்தா.
ேபைழயிைனக் கண்டாகள் ேவல ேனாடு
ெபைடஅன்னம் நைடகண்டு மகிழ்வு ெகாண்டா!
தாழுமுழுத் துறவியவன் வந்தான்! ஆத்தா
தள்ளாடி நடந்துவந்தாள்! நPலி வந்தாள்!
ெவற்றிெயல்லாம் நPஅருளிச் ெசய்தP என்று
ேவலன்தான் துறவியிைன வணங்கி நின்றான்!
உற்றெபரு வாழ்வைனத்தும் நPவி தந்தP 
ஒருேபாதும் மறேவன்என் றுைரத்தாள் அன்னம்!
ெபற்றவன்தன் பிள்ைளக்கு நலத்ைதச் ெசய்தான்
ெபருவியப்புக் கிடமில்ைல என்று கூறி
ஒற்றுநைர முடிநPக்கி வரப்
P
பன்தன்
உருக்காட்டினான் யாக்கும் உவைக யூட்டி!
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முடிசூட்டு விழா அறிவிப்பு.
ெதருெவல்லாம் மறுநாேள முரச ைறந்து
திருநாடு ேவலற்குத் தரும்வி ழாைவப்
ெபருநாெடல் லாம்உைரத்தா; வான்ம ைறத்துப்
பின்னிைவத்த வண்ணப்பந் தல்கள் நாட்டி
இருள்நாடா திருக்கும்வைக விளக்கும் இட்டா;
எழுதிைவத்த ஓவியங்கள் உயி ெபற்றாற்ேபால்
வருகாலிற் சிலம்பைசய மாத இல்லம்
மணியாக்கித் தணியாது மகிழ்ந்தி ருந்தா!
அரசிருக்ைகப் ெபருங்கூடம் சிறக்க, ஆங்ேக
அணிமடவா மறேவந்த சூழ்ந் திருக்க
முரெசழுப்பக் கருவிெயலாம் இைசெய ழுப்ப
முதுநாட்டுப் ெபருமக்கள் புதுைம காண,
வrைசெயாடு காத்திருக்க ேவழ நாட்டு
மன்னவனும் வந்துநின்ேற " அன்னம் ேவலன்
திருமணமும் இது" என்றான்! "கதிநாட் டாட்சித்
திருமுடியும் இது" என்று புைனந்தான் நன்ேற!

இயல் 94
அன்னம் ேவலன் மண வாழ்த்து!
தமிழ்க்கவிஞ வாழ்த்துைரத்தா; தமிழி ைசக்குத்
தனிப்புலவ வாழ்த்திைசத்தா; நைகமு கத்தின்
அமுதெமாழி மங்ைகமா மலெபா ழிந்ேத
அரசியா அரச நனி வாழ்க என்றா!
தைமவாழ்த்தி ேனாக்ெகல்லாம் அன்னம் ேவலன்
தகுநன்றி கூறினா! தமிழும் பூவும்
கமழ்கின்ற ெபருங்கூடம் விட்ட கன்றா
கதி நாட்டு மக்கெளலாம் வாழ்க என்ேற!
மணித்தவிசில் வற்றிருந்த
P
பசிய கிள்ைள
மலச்ேசாைல தான்புகுந்து குடெம டுத்ேத
அணித்தான குளிபுனைல ஏந்தி முல்ைல
அடிவாப்பாள் ேபாற்காட்டிக் கீ ழ்க்கண் ணாேல
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தணிக்காத காதெலாடும் அன்புள் ளாைனத்
தான்பாத்த படியிருந்தாள்! ேவலன் ேதடி
பணிச்சியரால் உளவறிந்ேத விைரவில் அன்னம்
பறக்குமுனம் பறந்தின்பம் பகிந்தான் வாழி!
முற்றும்.
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