
 பாரதிதாச� -  தமிழ�சியி� க�தி 

 
 

�ர�சி கவிஞ� பாரதிதாச�  
(கனக��பர�ன�, 1891 - 1964) பைட��க$  

 தமிழ�சியி� க�தி 
  
 
 
 
உ$&ைற1  �த(ச� சி)* +,*-  மி�பதி��  
2  �த(ச� /0�சி  மி�பதி��  
3  தி�ம� 2(��  மி�பதி��  
4  �த(ச� நிைன4  மி�பதி��  
5  அவ� ெபா89ைர  மி�பதி��  
6  ��ப�மா ெதா:ைல  மி�பதி��  
7  தி�ம� ஆவ:  மி�பதி��  
8  கா,  மி�பதி��  
9  சி)க�  மி�பதி��  
10  ��ப�மா  மி�பதி��  
11  ெபா�+ளி�  மி�பதி��  
12  வான�பட�  மி�பதி��  
13  �திய சி�பா8  மி�பதி��  
14  அ�றிர4  மி�பதி��  
15  மகி0AதிB  மி�பதி��  
16  �த(ச� மய*க�  மி�பதி��  
17  ��ப�மா நிைல  மி�பதி��  
18  தி�ம� நிைல  மி�பதி��  
19  �த(ச� நிைல  மி�பதி��  
20  இ)ேக ெச:லா+  மி�பதி��  
21  ேச(*-$ ெச�றா$  மி�பதி��  
22  ம�னைன* கEடா$  மி�பதி��  
23  இBமாதB� அைழ�தா�க$  மி�பதி��  
24  ேச(�தைலவ� ெச)கா�  மி�பதி��  
25  ெச)கா� உEண அைழ�தா�  மி�பதி��  
26  ேசாGறி: நH�  மி�பதி��  
27  உEண எJAதா$  மி�பதி��  
28  நH�E, வ K0Aதா$  மி�பதி��  
29  ம�ன� வAதா�  மி�பதி��  
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30  தி�ம� நா� எ�றா�  மி�பதி��  
31  அ�தா� எ�ெறதி� வAதா$  மி�பதி��  
32  மறவ� திற� பா,  மி�பதி��  
33  -திைரவ Kர� வBகி�றா�க$  மி�பதி��  
34  ேமGபா�ைவயாள�  மி�பதி��  
35  அவ$ பிL�ப�டா$  மி�பதி��  
36  ேதசி)-*-� ேசதி எ�LGM  மி�பதி��  
37  ��ப�மாைவ இJ�+ வAதா�க$  மி�பதி��  
38  ேதசி)- N� வAதா$  மி�பதி��  
39  NGறிய ேப��  மி�பதி��  
40  ேதசி)- சின�  மி�பதி��  
 
 
 
1. �த(ச� சி)* +,*-  
அகவ: 
தி:லியி: பா+சா ெச)ேகா: ெசP�தினா�; 
ஆ�*கா�,� ப-தி அவ�ஆ ைண�பL 
நவா�பினா: ஆ�சி நட�த� ப�ட+. 
RவP�அS வா�*கா, TGெறJ ப�திரE, 
பாைளய மாக� ப-*க� ப�ட+; 
பாைளய� தைலவ�ேப� பாைளய� ப�,க$; 
பக�நG ெசHசி� பாைளய� ப�டா8� 
ேதசி)- வா0Aதா� சிGசில ஆE,க$. 
ேதசி)- வட*கிBA+ ெத�னா, ேபாAதவ�; 
தமிழைர இகJ� த�ைம வா8Aதவ�; 
ேதசி) கிைன9� ெத�னா, ெவM�த+. 
சி�பா8 களிேல சில�*ெகாB தைலவ� 
இB�பா�. '�ேபதா�' எ�ப தவ�ெபய�. 
�த(ச� சி)*எV� �ேபதா B*-� 
ேதசி) கிட�தி: ெச:வா* -E,. 
 
�+ைவ* கடGகைர ேபானா� �த(ச�; 
வBைகயி: இைடயி: வளவW�� �ற�தி: 
ெத�னA ேதா�பி: தி�மைன* கEடா�. 
ெதௗ◌ிவிலா� தமிழி: தி�மைன* ேக�டா�: 
உ�னதா இAத� ெத�னA ேதா�ெப�M! 
தி�ம� ஆ�எ�M ெச�பி வரேவGM* 
-ளி�Aத இளநK� ெகா,� +தவினா�. 
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�த(ச� உ�வ K, ெதாைலேவா எ�றா�. 
அBகி: எ�றா� அ��M தி�ம�. 
�த(ச� அவனி� ேதாழ� ரHசி�+� 
தி�ம� வ K, ேச�Aதன�; இBAதா�! 
மா, கறA+ வழ)கினா� பாP�; 
ஆ, சைம�+� அB�தினா� தி�ம�. 
திEைணயி: �த(ச� தி�ம� ரHசி� 
உEட இைள�ெபா,� உ�கா�A திBAதன�. 
தி�ம� மைனவி '��ப�மா' எ�பவ$ 
எ�மனி தைன9� ஈ�ற பி$ைளயா8* 
ெகா$&� உ$ள� ெகாEடவ$ 
பி$ைள இ:லாதவ$ ஆத லாேல! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
2. �த(ச� /0�சி  
எEசீ� விB�த�  
�த(ச�சி)* தி�மனிட� ேப� கி�றா�; 
ேதாைகேம: அவ�உள�ைத� ெசP�+ கி�றா�. 
எைதேயாதா� ேப�கி�றா� ��ப� மாேம: 
ஏகியத� ெநHச�ைத மீ�டா னி:ைல! 
இைதயறியா� தி�ம�ஒB கவட மி:லா�; 
இளி�தவா யா:"உ�உ�" என*ேக� கி�றா�! 
கைதந,வி: �த(ச�சி)* தEணK� ேக�பா�; 
கனிஇதழா$ வரமகி0வா�; ேபானா: ைநவா�! 
 
உள�2�த �த(சனி� ஆைச� 24� 
ஒBெநாLயி: பிHசாகி* கா9� ஆகி� 
தளதள�த கனியாகி� ேபான தாேல 
தா)காத நிைலயைடAதா�. /0�சி ஒ�ைற 
மளமெளன நட�தஒB தி�ட� ேபா�டா�; 
'வாஇ)ேக தி�மாநK விைரவிG ெச�M 
-ள�ெததி(: மர�தினிேல க�L ைவ�த 
-திைரயிைன� பா��+வா' எ�M ெசா�னா�. 
 
'விBAதினைர வரேவGபா� தமிழ�; அAத 
விBAதின�*- நல�ெச8வா� தமிழ�; சாவா 
மBAேதV� வAதவ�க$ பசி� திB*க 
வாயி:இடா� தமிழ�;இ+ பழைம ெதா�ேட 
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இBA+வB� பEபா-�. எனிV� வAேதா� 
எவ�அவைன ஏ�ந�ப ேவE,�' எ�M 
+B�ேபV� நிைனயாத தாேல இAநா$ 
b8தமிழ� +யBGறா�! வAேதா� வா0Aதா�! 
 
'-திைரகE, வBகி�ேற�' எ�M தி�ம� 
-தி�+நடA தா�!ெச�றா�; �த( ச�சி)* 
Nதிராத பழ�+*-* கா�தி BA+ 
Nதி�Aத4ட� சிறகL*-� பறைவ ைய�ேபா: 
அதிராத ெமாழியாேல அதிB� ஆைச 
அளவGM� ேபானேதா� நிைலைம யாேல 
'இ+ேக�பா8 ��ப�மா ��மா வாநK 
ஏ+*- நாcகி�றா8' எ�M ெசா�னா�. 
 
'ஏ�'எ�M வA+நி�றா$. '��ப� மாநK 
இ�சிறிய ஊ(னிேல இB*கி� றாேய 
நானிB*-� ெசHசி*- வBகி� றாயா? 
நைககிைட*-� ந:லந:ல ஆைட 9E,. 
மா�அ)ேக தி(வ+E, மயி:க$ ஆ,� 
மகி0�சியிைன NLயா+ ெசா:வ தGேக; 
கான�தி: வ$ளிேபா: தனியா8 இ)ேக 
க,A+�ப� அைடகி�றா8' எ�M ெசா�னா�. 
 
'இ:ைலேய! நா�ேவல ேனா, தாேன 
இB*கி�ேற� உளமகி0�சி யாக' எ�M 
ெசா:லினா$; �த(சனி� வHச� கEடா$; 
+யர�ைத ெவௗ◌ி*கா�L* ெகா$ள வி:ைல; 
இ:ல�தி� எதி(னிேல சிறி+ bர� 
எ�L�ேபா8 நி�றபL 'ேபானா� இ�V� 
வ:ைல' எ�M NcNc�தா$. �த( ச�சி)* 
வAதவழி ேயெச�றா� ேதாழ ேனாேட! 
 
'��ப�மா 4*கிைழ�த தKைம த�ைன� 
��ப�மா தி�மனிட� ெசா:லி வி�டா: 
த��வA+ ேந�A+வி,�; ெகாEட ேநா*க� 
சாயாேத' எனஎEணி� �த( ச�சி)* 
அ�ேபாேத எதி��ப�ட தி�ம னி�பா: 
அைதமைற*க� சிலெசாGக$ ெசா:P கி�றா�: 
'அ�பாநK இ)கிBA+ +�ப NGறா8. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அ)ேகவA தா:உன*-� சி�பா8 ேவைல 
 
தB�வEண� ம�ன(ட� ெசா:ேவ�; ம�ன� 
த�டாம: எ�ேப�ைச ஒ��* ெகா$வா�. 
திB��கி�ற ப*கெமலா� கா�, ேம, 
சிGf(: வா0வதிேல ெபBைம இ:ைல; 
விBAதா*கி� ேபா�டஉ�ைன மற*க மா�ேட� 
வ K�Lனிேல ��ப�மா தனிைம ந�ேறா? 
கB��விைள ெகா:ைல*-* காவ: ேவE,�. 
கா�டாGறி� ஓ�ட�தி: மா�நிG காேத. 
 
இளம)ைக உ�மைனவி ந:ல ெபEதா� 
எ�றாP� தனியாக இB�த: தK+! 
'-ள*கைர*-� ேபா'எ�ேற� நK9� ேபானா8 
ேகாைதெயா, தனியாக நா)க$ த)க 
உள�ச�ம தி�ததா? வAேதா� உ�பா:! 
உன*-ெவௗ◌ி ேவைலவAதா: ேபாக ேவE,�. 
இள*கார மா8�ேப�� ஊ�ெபE ெண�றா: 
உைர*கவா ேவE,�?நK உண�Aதி B�பா8. 
 
ஒBமணிேந ர�பழகி னாP� ந:லா� 
உலக�அழிA தாP�மறA தி,வ தி:ைல. 
பBகிேன� உ�வ K�,� ப��பா: த�ைன� 
பழிநிைன*க NL9மா? தி�மா உ�ைன 
ஒBநா&� மற�பதி:ைல. ெசHசி* ேகநா� 
உைன*h�L� ேபாவ'ெதன NL4 ெச8ேத�. 
வBவா8நK! சி�பா8எ� றா*கி உ�ைன 
மMி)க$ �ேபதாரா8� ெச8ேவ� உEைம. 
 
இரE,நா ளி:வBேவ� உ�க B�ைத 
இ�னெத�M ெசா:லிவிட ேவE,�. ெசHசி 
வBவதிேல உன*-மிக ந�ைம உE,! 
வரவைழ�த என*-ெமாB ேபB NE,! 
கBதாேத ந�ந�ைப� �திய ெத�M! 
கடP*-$ ஆழ�தி: i0கி வி�ேட�; 
ெப(த�பா உ�அ��! கைரேய இ:ைல! 
பிறெக�ன? வர�,மா? எ�றா�; ெச�றா�. 
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உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
3. தி�ம� 2(�� 
ெத�பா)--கEணிக$  
'நGகால� வAததL ெபEேண - இ)- 
நாெம�ன TMெசல வி�ேடா�? 
ெசாGேபா*கி: வAதவிBA தாளி - அவ� 
/தGற ந:லஉள� ெகாEேடா�; 
பGகா�L* ெகHசவி:ைல நாN� - ந� 
ப)கி:அவ� ந:லஉ$ள� ைவ�தா�. 
�Gகா�L: நா&�உைழ� ேதாேம - ெசHசி 
ேபா8அPவ: நா��(ய ேவE,�. 
 
எ�Mபல தி�ம�உைர� தி�டா� - அவ� 
இ�பமைன யா&�உைர* கி�றா$: 
'ெத�ைனஇளA ேதா��Nதி ராதா? - ந� 
ெதG-ெவௗ◌ி� ��ெச8விைள யாதா? 
சி�னஎB ைமவிைல*- விGறா: - ைகயி: 
ேசB�பண� ஏ�அL*க� ேபா+�. 
எ�னஇBA தாP��ேப தாைர - நா� 
எ�வைர*-� ந�பNL யா+. 
 
ந�-L*- நா�தைலைம ெகா$ேவா� - ெக�ட 
நா8�பிைழ�பி: ஆயிர�வA தாP� 
ப)கெம�M நாN�அறி ேவாேம - இதி: 
பGMைவ*க ஞாயமி:ைல' எ�றா$. 
'த)கமயி ேலஇதைன* ேக�பா8 - எ�ெசா: 
த�Lநட* காதிB*க ேவE,�. 
ெபா)-தL ெநHசி:என* காைச - ெசHசி� 
ெபா�டலி: கவா�+ெச8வ தGேக! 
 
தி�றதைன நாெடாMேம தி�றா: - ந:ல 
சீனி9� கச*-மL ெபEேண. 
ெத�ைனைய9� -�தைக*- வி�,� - �� 
ெச8தைன9� -�தைக*- வி�,� 
பி�V� உ$ள காலிக�M விGM - ந:ல 
ெப�ைடைய9� ேசவைல9� விGM� 
சி�னெதாB வ K�Lைன9� விGM - ந:ல 
ெசHசி*-L ஆவமL' எ�றா�. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நாைளஇ)- ந:P�ேப தாB� - வA+ 
ந�மிட�தி: த)-வதி னாேல 
காைளஒ�ைற விGMவB கி�ேற� - உ� 
ைகAநிைறய* கா�தB கி�ேற�. 
ேவைளெயா, ேசாMசைம� பாேய - அAத 
ெவ$ள(�பிH ைச�ெபா(*க ேவE,�; 
காளிN�+� ேதா�ட�தினி: பாக: - உE, 
க�Lெவ:ல� இ�,ைவ -ழ��! 
 
கா�மிள- நK�இற*கி ைவ�பா8 - ந:ல  
க�L�தயி� பாலினி: +ைவ�பா8; 
ேமாெர,�+* காயமி�,� தாளி - ந:ல 
ெமா�ைசஅவ ைர�ெபா(ய: ேவE,�. 
சீBைடய தாகிய ெத�பா)- - கறி 
ெச8+வி, வா8இைவக$ ேபா+�. 
ேந(:வட பா)-�மிக ேவE,� - ந:ல 
நK$ெசவிெவ$ ளா�,*கறி ஆ*-. 
 
பாELயனி� வாைளெயா�த வாைள - மீ� 
ப*-வ� ெகடா+வM� பாேய. 
bELலி: வரா:பிL�+ விGபா� - ெபBA 
bைணஒ�த தா8இரE, வா)-; 
ேவELயைத� தி�ன�,� �ேபதா�' - எ�M 
ெவ$ைளமன� தி�ம�உைர� தி�டா�. 
தாELநடA தா�இரE, ேபB� - உEண� 
த*கெபாB$ அ�தைன9� ேச�*க! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
4. �த(ச� நிைன4  
எEசீ� விB�த�  
ெசHசி*-� ெச�றிBAத �த( ச�சி)* 
ெசHசியிேல த�உடP� வளவ W(:  
வHசியிட� நிைன4மா8 இBAதா�. அ�M 
மைல*ேகா�ைட கா�+வB� சி�பா8 மாைர* 
ெகாHசNேம b)காம: விL9 ம�,� 
-திைரேம: தி(A+ேமG பா�ைவ பா�*-� 
நHசான ேவைலயிேல மா�L* ெகாEடா�! 
ந$ளிரவி: �த(ச�சி)* ெத�பா: வAதா�. 
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'ெதG-வா ச:கா�ேபா� எவ�காE' எ�M 
ெச�பினா� �த(ச�சி)*. 'ரHசி�' எ�M 
நிG-�சி� பா8உைர�தா�. �த( ச�சி)* 
'நKதானா ரHசி�சி)*! ேக�பா ய�பா. 
NGறிPேம அவ$நிைனவா: நலிAேத ன�பா 
அ�னவைள மற�பதG- NLயாத�பா. 
விG�Bவ அ��விழி பா8Aத ேதாஎ�  
விலா��ற�தி: தான�பா; ெச�ேத ன�பா. 
 
அ�பLேயா� ம)ைகயிைன� பா��த தி:ைல. 
நாVAதா� ஆனப:j� �Gறி 9$ேள�! 
ஒ�பLெய� றா:அவேளா ஒ�ப மா�டா$. 
உB�பLைய இSவிட�தி: ெகாE, வA+ 
ைக�பிLயி: ைவ�+வி�டா: எ�க B�+* 
ைகh,�. ெபாJ+விLA த+�நா ன)ேக 
எ�பL9� ேபா8�ேசர ேவE,�' எ�றா� 
இ�V�அவ� hMகி�றா� அவைள� பGறி;  
 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
5. அவ� ெபா89ைர  
பஃெறாைட ெவEபா  
'எ�மீதி: ஆைசஅவ� கி:லா மP�இ:ைல; 
எ�மீதி: ஆைசேய இ:லா தவ$ேபாேல 
ஏ�நடAதா$ எ�Mேக$; எ�ைன இ�னாென�M 
தா�அறிவ தG-$த� ைன*கா�L* ெகா$வாளா? 
ம�,� ப,�தினா$ ெநHைச! வள�காத: 
க�,� ப,�திேன� நாV� கைடசிவைர! 
அ�னவளி� ெநHச�தி� ஆழ�ைத எ�ெசா:ேவ�? 
எ�மீதி: ஆைசேய இ:லாதவ$ ேபாP� 
வ K�,*கா ர�ேம: விB�பNைட யா$ேபாP� 
கா�ட நடA+ேபா8* கEணா: வழிபா��+ 
ெநHச�ைத ம�,�எ� ேநய�தி: ைவ�தாேள! 
வHசி திறைம வைரத: எளிதா? 
-Mநைக��� ெகாH�� கைடேநா*-� h�L 
உMதி -றி�தா$ உன*-� ெத(யாம:. 
ேமP� இ+ேக�பா8 வ K�L: நடAதவGைற. 
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ஓைல� த,*கி:நா� திEைணயி:உ� கா�AதிBAேத�; 
உ$ளிBA+ பா��பா$ ஒளிA+ெகா$வா$; எ�NகAதா� 
க$ளிBAத 2ேவா! களிவEேடா மா+விழி! 
'த�கணவ� எ�ேபா+ சாவாேனா, இ��த( 
ச�கணவ� ஆவெத�ேறா' எ�பதவ$ கவைல. 
இ�V� விLயா திB*-தடா ரHசி�சி)*; 
ெபா�ன) கதி�கிழ*கிG 2*கா திB*-தடா! 
ேசவP� hவா திB*-தடா! ெச*-Aதா� 
காெவ�M� க�ெர�M� க�தா திB*-தடா! 
மாவி� வ,�ேபா�ற கEணா$காE! மா)-யிG-� 
h4� இனிைமதைன� ெசா:லி* ெகா,�பவ$காE! 
யாவB� த�அLைம எ�V� இரE,த,� 
ேகாைவ� பழமிரEL� ெகா�+! நைகN:ைல! 
அ�ன� பழி�+� அக�தி: -L�-A+� 
பி�V�எைன வா�,கி�ற ெபEநைடேபாற காேண�! 
ெகாLேபா: இைடஅைசA+ ெகாH�ைகயி:, யாைன� 
பிLேபா: அLக$ ெபய�*ைகயிேல அ�ம)ைக 
h�ட வைளய: -P)க*ைக வ Kசி,வா$ 
பா�ெடா�M வA+ பழிவா)கி� ேபா,மடா! 
அ�னவ$தா� எ�Vைடய வா0ேவ! அழ-ைடயா$ 
எ�ைன� �ற*கணி�த: எ�பெத� ற�சா4! 
நில4Nக� அ�ப�ட�! சாய: நிைன�தா: 
கலப மயிேலதா�! க�சிதமா8* ெகாEைடயி�,� 
2�/L மEணிG �ற�ப�ட ெபEணழைக 
i��ைடேய� கE,வி�ேட�; ெச�தா: Nகமற�ேப�' 
எ�M �த(ச�சி)* ெசா�னா�. இரவி:ெநாL 
ஒ�ெறா�றா8� ேபாேபாஎ� ேறா�L ஒBேசவ: 
ெந�ைட* கJ�ைத வைள*க ெந,�ப(ைய� 
த�Lனா�; வ K�ெடதிேர சாணமி,� ��ப�மா 
அEைடயிேல நி�றா�! வரேவGறா$ அ�னவைன* 
கEட இனியகG கE,! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
6. ��ப�மா ெதா:ைல  
கலிெவEபா  
அ�ேபா+ தா�தி�ம� கEவிழி�தா�! 'ஆ'எ�றா�; 
'எ�ேபா+ வAதK�க$?' எ�ெறJAதா� - 'இ�ேபா+ 
தா�வAேத�' எ�றா� �த(ச�. 'த)க�- 
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மீ�வா)க நா�ேபாக ேவE,ேம - ஆனதினா: 
இ)ேக இB)க$ இேதாவBகி� ேற'ென�M 
த)கா+ தி�ம� தனி�ெச�றா� - அ)கAத� 
��ப�மா த�னA தனியாக� ேதா�ட�தி: 
ெச��* -ட�+ல*கி� ெச)ைகயா: - இ��ற�தி: 
ைவ*க� திB�பினா$; வAத �த(ச�சி)* 
ப*க�தி: நி�றிBAதா�; பா��+வி�டா$ - தி*ெக�M 
தK�பGM� ெநHேசா, 'ேசதிஎ�ன?' எ�Mைர�தா$. 
'ேதா��*-� ேபாகி�ேற� ெசா:லவAேத� - சா�பி�,� 
ெசHசி*-� ேபாவெத�ற தK��ேபா, வAேத�.நK� 
அHசி�பி� வா)காதK�; அSவிட�தி: - ெகHசி 
அரச(ட� ேக�ேட�; அதGெக�ன எ�றா�. 
அரசா)க� +�சி�பா8 ஆ*கி - இB*கி�ேற� 
தி�மV*- நா�ெச8ய ேவELயைத� ெச8+வி�ேட�. 
ஐ�ப+ வராக� அரசா)க� - ச�பள�ைத 
வா)கலா� நK)க$ வயிறார� சா�பிடலா�; 
தK)கி�றி எSவளேவா ேச�*கலா� - நா)கெள:லா� 
அ�பL�தா� ேச��ேதா�. அதனா:தா� எ�மிட�தி: 
இ�ேபா+ ைகயி: இB�பாக - N�ப�+ 
iவா யிரவரா க�ேச��+ iைலயிேல 
யாவB) காணாம: இB�திேனா�; - சா4வAதா: 
யாெர,�+� ேபாவாேரா? ெபE,பி$ைள யாBமி:ைல. 
ஊெர,�+� ேபாவதிP� உ)க�-� - ேசBவதி: 
ஒ�M� கவைலயி:ைல. உ)க�-� பி$ைளக$ 
இ�றி:ைல ேயV� இனி�பிற*-�; - எ�பி$ைள 
ேவM பிற�பி$ைள ேவறா? இைதநKேய 
hMவா8' எ�M �த(ச� - hறினா�. 
'திEைணயிேல -A+)க$' எ�Mைர�தா$ ேச:விழியா$. 
ெவEெண8எ�ற பி$ைள*- மEைணய$ளி - உEெண�M 
தAத+ேபா: இSவாM சாGறினேள - இAதம)ைக 
எ�M நிைன�த �த(ச� திEைண*ேக 
ஒ�M�ெசா: லாம: ஒ+)கினா� - பி�அவேளா 
hட�ைத� �Gறி* -னிA+ ெபB*கினா$; 
'மாட�திG பGெகா�� ைவ�த+Eேடா? - ேதL�பா�' 
எ�Mைர�+* ெகாEேட எதி�வA+ '��ப�மா 
ஒ�Mைர*க நா�மறAேத� உ�னிட�தி: - அ�ெறாBநா$ 
ெசHசியி: ஒB�தி சிவ��*க: க�மெலா�ைற 
அH� வராக� அட-*-* - ெகHசினா$ 
NGM) ெகா,�ேத� NJகிGM வ�Lயிேல. 
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சிGறின� சிவ�ேபா -Bவிர�த� - உGற+ேபா: 
ேகாைவ� பழ�தி: ெமB- ெகா,�த+ேபா: 
தKவ�L ேபா:ஒளிைய� ெச8வ+தா� - ேதைவ 9Eடா? 
எ�M �த(ச� ேக�டா�. 'என*க+ஏ�?' 
எ�M�� ப�மா எதி�அைற*-� - ெச�Mவி�டா$. 
திEைண*-� ெச�றா� �த(ச�சி)*. இ�Vெம�ன 
பEcேவ� எ�M பதMைகயி: - ெபEணா$ 
ெதBவிேல க�Lைவ�த ேச)க�M தி�ன 
இBைகயி: ைவ*ேகாைல ஏAதி - வர*கEேட 
'இ�ப*க� ந�ெச8நில� எ�ன விைல?'எ�றா�. 
'அ�ப*க� எ�பLேயா அ�பL�தா� - இ�ப*க�' 
எ�M நடAதா$. இவV� உட�ெச�ேற 
'இ�Mகறி எ�ன?' என*ேக�டா� - ஒ�Mேம 
ேபசா திBAதா$. பிற-திE ைண*-வAதா�. 
hசா+ பி�V� -M*கி�, - 'நKசா+ 
ேவைலஎலா� ெச8கி�றா8; ேவM +ைணயி:ைல 
காைலயிலி BA+நா� காcகி�ேற� - பாைல* 
கற�பாயா? எ)ேக கறபா��ேபா�' எ�றா�. 
அற�ேபசா ம:ேபா8 அைற*-$ - Nற�தி: 
அ(சி எ,�தா$. அவV� அ(சி  
ெப(சித� எ�Mைர�தா�. ேபசா$ - 'ஒBசிறிய 
-�சிெகா, பG-�த' எ�பா�. ெகா,�தி�டா: 
ம��வ K டா8இைதேய� மாGறவி:ைல? - சீ�சீ 
இ+ேபா+ மாஎ�பா�. ��ப�மா இAத� 
�+ேநாைய எEணி� �J)கி� - பதறாம: 
தி�மV* கHசி� திைக�தா$.அA ேநர�தி: 
தி�மV� வAதா� சி,சி,�ேத - 'இ�ம�,� 
ேவைலெயா�M� பாராம: வ Kணாக நKவ K�, 
iைலயிேல b)கினா8 NEடேம! - பாைலவGற* 
கா8�'ெச�றா�. ெச�றா$ கணவன+ க�டைள*-* 
கீ�ெச�M ேபசா* கிளி. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
7. தி�ம� ஆவ:  
ெத�பா)--கEணிக$  
காைல உணவBAதி� - �த(ச� 
கா8�சிய பா:பBகி 
ஓைல� த,*கினிேல - திEைணதனி: 
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ஓ8A+ ப,�திBAதா�. 
'ேவைல கிைட*-�எ�றK� - உடேன 
விEண�ப� ேபா,வதா?  
நாைலA+ நா�க&*-� - பிற- 
நா�அ)- வAதிடவா?' 
 
எ�Mதி� ம�வினவ� - �த(ச� 
'யா4� NL�+வி�ேட�; 
இ�M கிள�பிவAதா: - ந:லபய� 
ஏGப,� அ�Lஇ:ைல. 
ஒ�M� ெப(தி:ைலகாE - தி�ம,நK 
ஊB*- வAத4ட� 
ம�ன� இட�தினிேல - உ�ைன9� 
மGM� மைனவிைய9� 
 
கா�L NL�த4ட� - க�டைள9� 
ைகயிG கிைட�+வி,�. 
வ K�,*- நKவரலா� - சிலநா$ 
வ K�Lேல த)கியபி� 
ேபா�ட தைல�பாைக - கழGறிட� 
ேபாவதி: ைலநKதா�; 
மா�Lய ச�ைடயிைன* - கழGறி9� 
ைவ�திட� ேபாவதி:ைல. 
 
எEப+ ேபB*-நா� - உதவிக$ 
இ+வ ைர*-�ெச8ேத�; 
மEணி: இB�பவ�க$ - ெநாLயினி: 
மா8வ+ திEணம�ேறா! 
கEணிB* -�ேபாேத - இSவ(ய 
க�,ட: மா9N�ேன 
நEc� அைனவB*-� - இய�றி,� 
ந�ைமெச8 த:ேவE,�. 
 
வELயிைன அம��+ - விைரவினி: 
மைனவி 9�நK9� 
உEL NLAத4ட� - வELதா� 
ஓட� ெதாட)கிய+� 
ெநாEL எBெதனிV� - ெசHசியிைன 
ேநா*கி நட�+வி�தா: 
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கEL,� ப�+மணி - இரவினி: 
க�டாய� ெசHசிநக�. 
 
வ K�ைட9� ேபசிவி�ேட� - இBவைர 
ேவைல* கைம�+வி�ேட�; 
ேகா�ைடயிG சி�பாயா8 - அமB� 
ெகா$ைகயி ேலவBவா� 
கா�, மனித�அ:ல� - எ�Mநா� 
கEL�+� ேபசிவி�ேட�. 
ேக�, மகி0Aதா�க$ - நிழ:ேபா: 
கி�ட இB�பா�க$.' 
 
தி�ம� இ+ேக�டா� - கிள�பிட� 
தி�டN� ேபா�,வி�டா�! 
'ெபா�ைம வB�'எ�ற+� - -ழAைதக$ 
2(�+� ேபாவ+ேபா: 
'உ�'எ�M தா�-தி�தா� - விைரவினி: 
உELட ேவE,ெம�றா�. 
அ�NL வி�பLேய - ெதாட)கின� 
அ�ெபாJ ேதபயண�! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
8. கா,  
எEசீ� விB�த�  
'நாைளநட� பைதமனித� அறியா�' எ�M 
ந:லகவி வி*த�9ேகா ெசா�னா�. தி�ம� 
காைளஇரE LJ*கி�ற வEL ஏறி* 
கைதஇJ*க மைனவிைய*ைக ேயாL J�+� 
ேதைளெயா�த �த(சனி� ேப�ைச ந�பி� 
ெசHசி*கா� L�வழிேய ெச:P கி�றா�. 
ேவைளவர வி:ைலஎ�M ��ப� மா4� 
ெவௗ◌ி*கா�ட NLயவி:ைல த�க B�ைத! 
 
-திைரேம: �த(சV� ஏறி* ெகாE, 
ேகாணாம: மா�,வEL ேயா, ெச�றா�. 
Nதி�மர�தி: அட)கினேபா8� பறைவ ெய:லா�; 
N�நில4� அட)கிGM. N�+� ேசாள* 
கதி�அL*-� ந(க$அட) கினR ைழ*-$. 
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கா(B&� ஆ0Aத+ேபா8 அைமதி த�னி:. 
உதி�AதிBAத சBகினிேல அதி��சி ஒ�ேற 
உண�Aதா�க$; பி�அதைன அBகி: ேக�டா�. 
 
ெம+வாக� ேப�கி�ற ேப��) ேக�டா�; 
விைரவாக� சில�வBவ தா8 உண�Aதா�. 
�த(சனி� எதி�ேநா*கி வAதி� டா�க$; 
ேதா$ேநா*கி* க�திகளி� ஒளிகE டா�க$; 
எதி�வBேவா� அைடயாள� ெத(ய வி:ைல. 
எலி*கEேபா: எ(Aத+வE Lயி� விள*-�; 
இேதா-திைர எ�றா�க$ வAத வ�க$; 
எதி��ேதா�M� மி�ன:க$ வாளி� வ K��! 
 
பறA+வி�டா� �த(ச�ேபா8! வEL* -$ேள 
பதறினா� இBAதவ�க$! வEL* கார� 
இற)கி'எைம ஒ�M�ெச8 யாதK�' எ�றா�. 
'எ)கிBA+ வBகி�றK�?' எ�றா� வAேதா�. 
'பிறA+வள�A தி�டஊ� வளவ W�தா�; 
ெபய�என*-� சீன�'எ�றா� வEL* கார�. 
'உற)-பவ� யா�உ$ேள?' எ�M ேக�டா�. 
உளறெலா, தி�ம�'நா� வளவ W�தா�' 
 
எ�Mைர�தா�. 'இ�V�யா�?' எ�M ேக�டா�. 
'எ�மைனவி' எ�Mைர�தா� தி�ம�. ேக�ட 
க�னைல�ேபா: ெமாழி9ைடயா$ +L+ L�தா$! 
'கா(யAதா� எ�ன' ெவ�றா�. ந,)-A தி�ம� 
த�கைதைய* hறினா�; ேக�டா�. அ�ேனா� 
சாGMகி�றா�: 'தி�மேன ேமாச� ேபானா8; 
ப�னா&� தமிழ�களி� மான� ேபா*கி� 
பழிவா)-� வட*கB*-� +ைணேபா கி�றா8; 
 
தமி0ெமாழிைய இக0கி�றா�, தமிழ� த�ைம� 
தா0Aதவ�எ� றிக0கி�றா�; தமிழ� ெபEL� 
தம+நல� ெக,*கி�றா�; த�நா� டாைர�  
தா�உய�வா8 நிைன*கி�றா�; அவ�தா� நா&� 
�ைம�ைமயா8� ெச8+வB� தKைம த�ைன� 
ெசா�னாP� ேக�பதி:ைல. அAேதா அAேதா! 
அNதான மைனவி9ட� வட*க� ஆ�சி 
அனP*கா ெச:கி�றK� வEL ஏறி? 
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ந:லெதாB ெதாE,ெச8வா8; ெசHசி யா&� 
நா8*h�ட� ஒழிA+பட எ�பா: ேச�A+ 
ெவ:லஒB ெதாE, ெச8வா8; க$வர:ல 
வ Kணர:லயா�; தமிைழ இக0Aேதா� வா0வி� 
ச:லிேவ� பறி�ப+தா� எம+ i�ேச! 
சலி�பதிேல ேதா�Mவேத எ�சா* காேட! 
இ:லெயனி: உ�எEண� ேபா:ந ட�பா8; 
எ�ன'எ�றா�. தி�ம�,'விைட தBவ K�' எ�றா�. 
 
'ேபாகி�றா8?ேபா! பிற�பா: வா:- ைழ*க� 
ேபா!அLைம* -ழித�னி: வ K0Aதி ட�ேபா! 
ேபா!கிEணி� ேசாGM*-� தமிழ� மான� 
ேபா*க�ேபா! ஒ�Mெசா:ேவா� அைதேய V)ேக$. 
சாகி�ற நிைலவ(V� நிைன�பா8 N�ைன� 
தமிழ�மற�! தமிழ�ெநறி!'எ�றா�. ந)ைக 
'ேபாகி�ேற� எ�னிட�தி: க�தி ஒ�M 
ேபா,)க$' எ�Mைர�தா$. ஆஆ எ�றா�! 
 
ஐA+ேப� தரவAதா� -�+* க�தி! 
அவGறி:ஒB க�தியிைன வா)கி* ெகாEடா$. 
'தAேதா�எ� த)க�சி ெவ:க! ெவ:க! 
தமிழ�சி உ�க�தி ெவ:க!' எ�றா�. 
வAேதா(� விய��*- வைரேய இ:ைல. 
மா�,வEL ெச�ற+ெசH சியிைன ேநா*கி! 
பAதாக� பறAதி�ட �ேபதா� சி)ைக� 
ப�+*க: P*க�பா: தி�ம� கEடா�! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
9. சி)க�  
ெத�பா)--கEணிக$  
'கா�, வழிதனிேல சி)கேம! - எ�ைம* 
கா�L* ெகா,�+வAத சி)கேம! 
ஓ�ட� பிL�+வி�ட சி)கேம! - உ)க$ 
உ$ள� பைத�தெத�ன சி)கேம? 
நK�Lய உ)க$க�தி க$ளைர* - கE, 
ெந�,* -ைலAதெத�ன சி)கேம? 
h�L வழிநடA+ வAதிேர' - எ�M 
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hறி� சி(�தா�அ� தி�மV�! 
 
'அ)ேக வழிமறி�த யாவB� - திB 
வEணா மைலநகர வ Kர�க$;  
இ)ேக எம*கவ� விேராதிக$ - த*க 
ஏGபா�L ேலஎதி�*க வAதவ�; 
உ)க� கிட��(ய எEணிடா� - இAத 
உEைம ெத(9�என* காதலா: 
எ)ேக உைமவி,�த ேபாதிP� - உ)க� 
கிட(:ைல' எ�றன� �த(ச�! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
10. ��ப�மா  
எEசீ� விB�த�  
இSவாM hறி�பி� �த( ச�சி)* 
இேதாகாEப�ீ ெசHசிமைல சா�Aத சிGf�! 
அSவிட�தி: தனி*-Lைச ஒ�றி: நKவி� 
அைமதியா8 இBAதி,வ K�; உண4 யா4� 
ெசSைவ9ற ஏGபா, ெச8ேவ�; எ�ற� 
ேசவக�ைத நா�பா�*க ேவE, ம�ேறா? 
எSவித�+� விLAத4ட� வBேவ�' இ)ேக  
எவGறிG-� எGபா, ெச8ேவ�' எ�றா�. 
 
ைகேவைல* கா$ெகா,�தா�; +ைணெகா ,�தா�; 
கழறிய+ ேபாலேவ உண4A தAதா�; 
ைவேவைல நிக�கEணா$ கEc ற*க� 
வராதிBAதா$; அவ&ைடய ெநHச ெம:லா� 
ெபா8ேவைல� �த(ச�ெச8 திடஇ B*-� 
ெபா:லா)கி: இBAத+!-� +*க� தி*- 
ெம8யாக ேவைலஉEேடா? அSவா ெறா�M� 
விைளயாைம ேவE,ெமன எEணி* ெகாEடா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
11. ெபா�+ளி�  
எEசீ� விB�த�  
��ப�மா கா:b*க�, ��ப� மாவி� 
+ைணவனி�ஒ� ேறN*கா: b*க� எ:லா� 
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ெதா�ெபனேவ இ:லா+ மைற9� வEண� 
+ளி��த+ெபாG Mளி�கிழ*- மாம ர�தி:! 
அ�ேபாதி: ��ப�மா 'அ�தா�' எ�றா$; 
'அவசரமா' என�தி�ம� �ரEடா� ஆ)ேக. 
'இ�பL�ேபா' எ�Mபக: இBைள� த$ளி 
எJA+வA+ தி�மெனதி� சி(�த தாேல. 
 
'அ�மா'எ� றிBைகைய ேமேல b*கி 
'ஆ'எ�M ெகா�டாவி வி�,* -Aதி� 
தி�ம�எJA தா�!அவV�, ��ப� மா4� 
சிM-Lைச வி�,ெவௗ◌ி� �ற�தி: நி�ேற 
அ�மைலயி� ேதாGற�ைத* கEடா�. காைல 
அB��கி�ற ேநர�தி: ெபாGகதி� ேபா8� 
ெச�ைம9ற� தJவியதா: மைலேகா� ைடேம: 
சிM-வி(� ெதJ)கBட* ெகாLைய* கEடா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
12. வான�பட�  
ெத�பா)- - கEணிக$  
'ெபா�னான வான� பட�தி: - வியிர� 
�திதான வEண� -ைழ�+� 
த�ேன� இலாதமைல எJதி� - திக0 
தளி�ப,� 2Hேசாைல எJதி 
உ�ைன மகி0வி�த கா�சி - என*-� 
உவைக ெகா,�ததL ெபEேண' 
எ�Mைர� தா�ந:ல தி�ம� - அAத 
ஏAதிைழ தா��க: கி�றா$: 
 
'விEமீதி: அEணாAத -�ற� - அதைன 
ெமBகி�, ைவ�தெச) கதி�தா� 
ஒEணKழ: ெச8தி,� ேசாைல - யதைன 
ஒளியி: +ைவ�த+� காEக! 
கEகாc� ஓவிய� அைன�+� - அழ- 
கா�ட� �(Aத+� கதி�தா�! 
மEணிG பிறAேதா� எவ�*-� - ப(தி 
வா8�தி�ட அறிவா-�' எ�றா$. 
 
ம)ைக9� தி�மV� இயGைக - அழகி: 
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வா0கி�ற ேபாதிG� ேபதா� 
ெச)ைகயி: i�ைடெயா, வAதா� - '�+ைம 
ெத(9ேமா உ)க&*' ெக�றா�. 
அ)காAத வாேயா, தி�ம� - விைரவி: 
'அ+ெவ�ன �கPவ K�' எ�றா�! 
'சி)க� NயGசி வ Kணாேமா? - �திய 
சி�பா9� நKயாகி வி�டா8. 
 
இAதா இைத�ேபா,! ச�ைட! - இ+4� 
எழிலான ச:லட�! மா�,! 
இAதா இைத�ேபா,! பாைக! - இ�V� 
இAதா இைட*க�ைச! க�,! 
ெசAதாைழ மட:ேபா�ற க�தி - இைடயி: 
ேச��திM* கி�ெதா)க ைவ�பா8! 
வA+ேபா எ�ேனா, தி�மா! - விைரவி: 
வா'எ� றைழ�தன� சி)க�! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
13. �திய சி�பா8 
எEசீ� விB�த�  
'�த(ச�சி)* ெச8தந�றி ெப(+ கEடா8! 
��ப�மா விைடெகா,�பா8' எ�றா� தி�ம�. 
இதGகிைடயி: �த(ச�சி)* 'நாைள* -�தா� 
இ)-வர NL9�நK' எ�M ைர�தா�. 
'அ+வைர*-� நா�தனியா8 இB�ப +Eேடா 
அறிNகமி: லாவிட�தி:?' எ�றா$ அ�னா$. 
'இ+ச(தா� இ�றிரேவ உைனய V�ப 
ஏGபா, ெச8கி�ேற�' எ�றா� சி)க�. 
 
'சி)-நம* கிBெபEக$ +ைணைவ� தாேர 
சிறி+�உன* ேக�கவைல?' எ�றா� தி�ம�. 
'இ)ெகதG-� அ�சமி:ைல ��ப� மாநK 
இB'எ�M சி)கVைர� தி�டா�. தி�ம� 
ெபா)கிவB� மகி0�சியிேல 2(� தானா8� 
�ற�ப�டா� சி)கெனா,! ��ப� மா4� 
�)-வி�ட தைல�பாைக க�L* ெகாE, 
+ைணவ�ேபா வ+கE, ெசா*கி நி�றா$! 
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உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
14. அ�றிர4  
அகவ:  
மாைல ஆயிGM! வB�வழி பா��+� 
ேசாைல மல�விழி +ளிக$ உதி�*க* 
-Lைசயி� வாசலி: -Aதி யிBAதா$! 
��ப� மா4*-� +ைணயா8 இBAத 
-��� NBகி9� ெச�பினா� ேதMத:. 
-�� 'ம)ைகேய, சி�பா8 இ�ேபா+ 
வBவா�; அதG-$ வB�தேம�?' எ�றா$. 
NBகி, 'இதGேக உB-கி� றாேய 
சி�பா8 ேவைல* ெகா�பி� ெச�றவ� 
மாச* கண*கா8 வார* கண*கா8 
வ K�ைட மறA+ ேகா�ைடயி: இB�பா�; 
எ�பL உ�Vள� ஒ���?' எ�றா$. 
ேகாைத�� ப�மா hM கி�றா$: 
'�யGகாGM வA+ ேபாகா+ த,�பிV� 
அயலி: த)க அவB*-� பிL*கா+; 
ெநHச� எைனவி�, நK)கேவ நK)கா+; 
பி(Aதா: என*-� பிL*கா +லகேம! 
வ K�ைட வி�டவ� ெவௗ◌ிேய ெச:வ+ 
h�ைடவி� ,யி�ேவM h, ெச:வேத! 
அெத�ன ேமாயா� அ�பL� பழகிேனா�. 
அய:ேபா வாெரனி: அ+4� எ)ேக? 
வய:ேபா வ+தா�. வல*ைக� ப*க�+ 
வ K,, மGெறாB வ K,, ேதா�� 
மாமர� அதனB- வய:தா�! NBகிேய 
இ�ேபா ெத�ன இB*-� மணி?அவ� 
எ�ேபா+ வBவா�?' எ�M ேக�டா$!  
-��,மணி ஆெற�M hறினா$! NBகி 
விள*- ைவ*-� ேவைள எ�றா$! 
-��, NBகி, ��ப�மா இவ� 
இBAத இடேமா திBAதா* -Lைச! 
நாG� ற��வ� ந,வி ேலஓ� 
அைற9 மி:ைல. மைற4 மி:ைல. 
வ K�, வாச:, ேதா�ட வாச: 
இBவா ச:க&� ந(Rைழ ேபால* 
-$ள மாக4� -Mக லாக4� 
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இBAதன. NBகி எJA+ விள*ைக 
ஏGறி* -�பி�,� ேசாGைற வ�L�தா$. 
-�� மகி0A+ -Aதினா$ சா�பிட. 
��ப� மாNக� �B*கி* hMவா$: 
'கணவ� உEடபி� உண4 ெகா$ேவ�; 
Nதலி: நK)க$ NL�ப�ீ' எ�றன$. 
-�� 'வாவா ��ப� மாநK 
இ�பL வா!நா� ெச��வ ைத*ேக$. 
வBவா ேராஅவ� வரமா� டாேரா? 
சி�பா8 ேவைல அ�பL� ப�ட+. 
உE, கா�திB. சி�பா8 வAதா: 
உEபா�; உண4 மEணா8 விடா+. 
ெசா:வைத* ேக$'எ�M ெசா:லேவ ம)ைக 
'ச(தா� எ�M சா�பி� LBAதா$. 
கால� ேபாக* கைதக$ நடAதன. 
NBகி வரலாM NLAத+� -�� 
மாமியா� கைதைய வள��தினா$. பிற- 
iவB� தனி�தனி i�M பாயி: 
தைலயைண யி�,� தைலைய� சா8�தன�. 
அ�ேபா+ ெதB��ற� அதிக ெம+வா8 
'எ�னL NBகி' எ�ற ஒB-ர: 
ேக�ட+. NBகி ேக�ட+� எJA+ேபா8 
'ஏனிA ேநர�' எ�M வரேவGM 
வ K�L: அைழ�+ ெவGறிைல தAதா$. 
இBவB மாக ஒேரபா8 த�னி: 
உ�கா�A தா�க$! உGM� பா��த 
��ப� மாஉள� +Eடா8 ைஉAத+! 
சி)க� இரவி: இ)- வAதேத�? 
NBகி9� அவV� அBகி: ெநB)கி 
உைரயா, கி�றன�. உற4� உEேடா? 
எ�M பலவா ெறEணி இB*ைகயி: 
NBகி*-� சி)க� N�த மி�டா�. 
-��� கதவிைன� ெதா�ெப�M சா�தி� 
/ழ நடA+ �ட�விள* கவி�தா$. 
'ேம:எ� ென�ன விைள9ேமா? கEணிலா$ 
ேபா:இS விBளி: �ர& கி�ேற�; 
�த(ச� சி)கி� +,*-* ைகக$ 
பதறிஎ� மீ+ பா8Aதிட* h,ேமா?' 
எ�M நிைன�தா$; இைடயி: க�திைய 
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இ�ெனாB தர�பா��+� பி�V� மைற�தா$. 
கைரகE, கE, கா�டாGறி: i0-� 
ேச8ேபா: ந)ைக தி,*கி,� நிைன�பி: 
ஆ0வ+� மீ$வ+ மாக இBAதா$. 
கBவிழி உற)கா திரைவ* கழி*க* 
கBதினா$; ஆயிV� கைள9E டானதா: 
இB�ேசG M*-$ இBAத மணிவிழிைய* 
கB�பா� பா�+யி: கவர 
இர4 ேபாயிGேற! இர4 ேபாயிGேற! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
15. மகி0AதிB  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
நKரைட பாசியி:  
தாமைர 2�த+  ேபாேல - ந:ல 
நKல� திைரகட:  ேமேல - ெபB) 
கா(B$ நK*க* 
கதி�வA+ 2�ததி  னாேல 
 
வா(� �B�L  
எJAதன� சி)கன�  ேபா+ - உைட 
மாGறின� த�Vட:  மீ+ - அவ� 
ேந(: அைழ�தன� 
வA+நி� றாளAத  மா+. 
 
'ஆயிர� ேபெரா, 
தி�மV� அ)கிB*  கி�றா� - கவா� 
தார�ப� ெச8திB*  கி�றா� - அவ� 
ஞாயிM ெச:ல�தி) 
க�கிழ ைமவB  கி�றா�. 
 
ேபாயிBA தாெல�ன 
அ�ச� உன*ெக�ன  இ)-? - ந 
ெபா�ேபால� பாயி:உ  ற)- - இB 
தா8மாB� உE, 
+ய�ெச8வ ெதAத*-  ர)-? 
 
ஆவிஉ� ேம:ைவ�த 
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தி�ம னிட�திP�  ெச�M - நா� 
ஆMத: hMேவ�  இ�M - நK 
ேதைவ இB�பைத* 
ேக$இ)-� த)-த:  ந�M. 
 
ேகாைவ பட�Aதி�ட 
ெகா8யா� பழAதB�  ேதா�ட� - இ)-* 
h4� பறைவயி�  h�ட� - மிக 
நாவிGM� ேபா-� 
இனி*-� பழ��ைள  ஊ�ட�. 
 
ெதG-� �ற�தினி: 
ஓL உலாவி,�  மாV� - அ)-� 
ெசAதிைன மாேவா,  ேதV� - உE, 
சGேற ஒழிAதிL: 
ெச:Pவ +Eட)-  நாV�! 
 
சிGேறாைட நKைர� 
சிM�ைதயி� -�L  -L*-� - அைத� 
ெசAநா8 ெதாட�A+  கL*-� - அ)ேக 
உGற வ(��லி< 
நாயி� கJ�ைத  ஒL*-�. 
 
மா)-யி: hவிஇS 
வEண� தமி0ெமாழி  விG-� - இAத 
ைவயெமலா� அைத*  கG-� - களி 
தா)கா+ ேதாைக 
வி(�தாL மாமயி:  நிG-�. 
 
பா)கிேலா� கா�L: 
பட�ெகாL ஊHசலி:  மAதி - ஒB 
பாைறயி� உ�சிைய  உAதி - உய� 
i)கி: க,வைன 
N�தமி,� அ��  சிAதி 
 
ைகைவ�த தாவி: 
பறி�திட லா-�ப  லா*கா8 - நK 
கா:ைவ�த தாவி:க  ளா*கா8 - ெவM� 
ெபா8ய:ல நKஇைத� 
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ேபாயறி வா8கால�  ேபா*கா8. 
 
ஐவிர: h�L 
இைச�தி,� யா0கEட  +E, - யாழி� 
அ�பன� ேறாவ(  வE,? - ம*க$ 
உ89� பL*க:ல 
ேவாஇைவ ெச8தன  ெதாE,? 
 
'ேபா8வB ேவ�'எ�M 
ெசா:லி� �த(ச�  ேபானா� - அAத� 
2ைவயி� ேம:ைமய  லானா� - அவ� 
வா8ம�,� ந:ல+; 
உ$ள� நிைன�திL:  ஈன�. 
 
b8ெமாழி யா&� 
�த(ச ைனந�ப  வி:ைல - எ�M 
ெதாைல9ேமா இ�ெபBA  ெதா:ைல - எ�M 
வா8ெமாழி இ�றி 
இBAதன$ அ*ெகாL  N:ைல. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
16. �த(ச� மய*க�  
அMசீ� விB�த�  
�த(ச� ெதாைலAதா�! அ�ேனா� 
h�திமா� இரE, ேபB� 
'எதG-�நK அHச ேவEடா�' 
எ�Mப* க�தி: -Aதி 
�த(ச� �கைழ ெய:லா� 
ெசா:லிட� ெதாட)கி னா�க$. 
�+�ெதா:ைல யதனி: ம)ைக 
�Jவாக� +L*க லானா$. 
 
அழ-$ள ஆளா� எ)-� 
அவ�ேபாேல அக�ப டாரா�! 
ஒJ*கN$ ளவனா� ெசா�+� 
ஒBTரா யிரN� உEடா�! 
ஒJ-மா� காதி: ேதனா8 
ஒBபா�,� பாL வி�டா:! 
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எJதினா: ஓவி ய�ைத 
எ:லாB� மய)- வாரா�! 
 
ந,�பக: உணவா யிGM; 
ந)ைக*-* கைத 9ைர*க 
எ,�தன� ேப�ைச. ந)ைக 
'த��வ ெதSவா' ெற�M 
+L�தன$. 'என*-� b*க� 
வBகி�ற' ெத�M hறி� 
ப,�தன$; கEக$ iL� 
பகGேபாைத* கழி�+ வி�டா$. 
 
'பகெலலா� கணவ B*-� 
பலபல ேவைல 9E,. 
Nக)கா�L� ேபாவ தG-� 
NLயாதா இரவி:?' எ�M 
நக�பா��+� தைல- னிA+ 
ந)ைகயா$ நலிவா$! அAத 
அக�ெக�ட மாத� வAேத 
'சா�பிட அைழ*க லானா�.' 
 
உண4Eடா$ ந)ைக அ)ேக 
ஒB�ற� உ�கா�A தி�டா$! 
NcNc எ�M ேபசி 
இBAதி�ட இBமா த�க$ 
அcகினா� நஙைக யEைட 
அதைன9� ெபாM� திBAதா$! 
தண:நிக� �த( ச�சி)* 
தைலகEடா$; தள�4 ெகாEடா$. 
 
எதி(னி: �த( ச�சி)* 
உ�கா�Aதா�; 'எ�ன ேசதி? 
�+மல� Nகேம� வாL� 
ேபான+? ��ப� மாெசா:! 
-தி�தா,� ெபEநK ேசா�A+ 
-Aதி*ெகாE LB*கி� றாேய? 
அைதஉைர' எ�றா�. ந)ைக 
'அவ�எ)ேக?' எ�M ேக�டா$. 
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'தி�மைன� சி)க� வAதா 
விJ)கி,�? அ�ச� நK*கி� 
ெச�ைமயா8 இB�பா8' எ�றா�. 
இதG-$ேள ெதBைவ ேநா*கி 
அ�ம)ைக NBகி ெச�றா$ 
அவ$பி�ேன -��� ேபானா$. 
'உ�'எ�றா$; திைக�தா$ ந)ைக! 
�த(ச� உள� மகி0Aேத, 
 
'ந)ைகேய இதைன* ேக�பா8 
நாV�ற� கணவ V*ேக 
இ)-ந: P�தி ேயாக� 
ஏGபா, ெச8+ தAேத�; 
ெபா)கி,� எ�னா ைச*-� 
�கலிட� நKதா�; எ�ைன� 
ெச)ைகயா: ெதா,; மM�தா: 
ெச�+�ேபா வ+ெம8' எ�றா�. 
 
'நா�எதி� பா��த வEண� 
நடAத+; ந)ைக மாB� 
யா�இ)-� தனி�தி B*க 
ஏGபா, ெச8+ ேபானா�; 
ஏ�எ�M ேக�பா (:ைல 
இB*க�,�' எ�M வHசி 
ேத�ஒ�த ெமாழியா: அAத� 
தKய�பா: hM கி�றா$: 
 
'ெகாEடவ�* -�தி ேயாக� 
ேகா�ைடயி: வா)கி� தAதK�; 
அEடேம �ரEL� டாP� 
அதைனயா� மற*க மா�ேட�. 
அEைடயி: வA+� கா�AதK� 
அ,*காத நிைன4 ெகாEp�; 
வEைகயா: 'ெதா,' மM�தா: 
சாவ+ ெம8ேய எ�றK�. 
 
உலகி:நா� விB��� பEட� 
ஒ�Mதா�; அAத� ெச�ம: 
தைலமிைச ஆைண யி�,� 
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சாGMேவ�: என+ கG� 
நிைலெக�ட பி�ன� இAத 
நKணில வா0ைவ ேவEேட�. 
மைல9�b ளா-� ந:ல 
மானிக$ உளA +L�தா:! 
 
ெகாEடஎE ண�ைத மாGறி* 
ெகா$&வ K�; ந(9� யாைன* 
கEட�ைத விB���; ைக*- 
வராவிL: மறA+ வாJ�! 
கEடஒS ெவா�M� ெநHைச* 
கவ�Aதி,�, அAெநH ச�ைத* 
ெகாEெடாB நிைலயிG ேச��பா� 
-ைறவிலா அறி4 வா8Aேதா�.' 
 
எ�றன$. �த( ச�சி)* 
ஏெதா�M� ெசா:லா னாகி 
'ந�MநK ெசா�னா8 ெபEேண! 
நா�உ�ற� உள�ேசா தி�ேத�; 
இ�றி)- நடAத வGைற� 
தி�ம�பா: இய�ப ேவEடா�.' 
எ�றன� ெகHசி னா�;'ேபா8 
வBகி�ேற�' எ�ெற JAதா�. 
 
இBளினி: நடA+ ேபானா� 
எ(மைல� ெபBi� ேசா,! 
இBளிைன உளமா8* ெகாEட 
இBமாத� உ$ேள வAதா�. 
அBளினா: hM கி�றா$ 
��ப�மா அ�மா த�*ேக: 
'ஒBேபா+� இனிநK� இAத 
உய�விலா� ெசய:ெச8 யாதK�. 
 
ஆயிர� வAதி� டாP� 
அடாத+ ெசயாதK�; ஆவி 
ேபாயிV� தKயா� ந�பிG 
ெபாBA+த: ேவEடா�; உ�ைம� 
தாயிV� ந:லா� எ�M 
தா�நிைன� திBAேத�. தா0ைவ 
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வாயினா: ெசா:லி* கா�ட 
வரவி:ைல எ�ேன எ�ேன! 
 
கEணகி எ�V� இAத� 
தமி0நா�L� கEேண ேபா�ற 
ெபEகைத ேக�L B�ப�ீ; 
அ�ெபEைண� ெபGற நா�,� 
ெபEகேள நKB�! அAத� 
ெபB�பEேப உம*-� ேவE,�; 
எEணேம� இSவா றான K�? 
திBA+)க$' எ�M ெசா�னா$. 
 
'யா�எ�ன ெச8+ வி�ேடா�? 
எ�மிட� நKதா� எ�ன 
தKைமைய* கE, வி�டா8? 
ெத(வி�பா8; ெதBவிG ெச�ேறா� 
சாமி*-� ெத(9� எ)க$ 
த�ைம.நK அறிய மா�டா8! 
ஏNB கிேயஇ ெத�ன 
ெவ�க*ேக ெட'�றா$ -��. 
 
'சி)*இ)ேக இBAதா�; நா)க$ 
ெதBவிG-� ெச�றா: எ�ன? 
ப)கேமா இ+தா�? ேமP� 
பயA+வி� டாயா? சி)- 
த)கமா யிGேற! சி)-  
தMதைல ய:ல ெபEேண. 
எ)கைள இக0Aத ெத�ன?' 
எ�றன$ NBகி எ�பா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
17. ��ப�மா நிைல  
அMசீ� விB�த�  
விLAத+ ��ப� மா4� 
விழி�தன$; தி�ம னி:ைல. 
வLAத+ கEணK�! ெம89�  
வாLGM! REணி ைடதா� 
ஒLAத+! ேதனி த0தா� 
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உல�Aத+! bளா8 உ$ள� 
இLAத+! 'ெச8வ ெத�ன' 
எ�ெறEணி இBAதா$ ம)ைக! 
 
காைலயி: உணைவ உEடா� 
அைனவB�! NBகி ெசா�னா$: 
'மாைலயி: வBேவா� நா)க$ 
ைம�+ன� வ K, ெச�M 
iைலயி: b)கி டாேத; 
N�கத ைவi L*ெகா$; 
ேவைலைய� பா�; சைம�+* 
ெகா$'எ�றா$; ெவௗ◌ி�ெச� றா�க$. 
 
தனிைமயி: இBAதா$ அAத� 
தனிமயி:! கணவ� எ�ற 
இனிைமயி: ேதா8வா$ அAத 
எழி:மயி:! மீE,� தKய� 
நனிைமயG ெபB*கா: எ�ன 
நட�திட இB*கி� றாேனா? 
இனிெம8யா8 இ)கி B�த: 
ச(ய:ல!' எனநி ைன�தா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
18. தி�ம� நிைல 
எEசீ� விB�த�  
ேகா�ைடயிேல அைட�ப�,* கிடAதா� வ K�L: 
ேகாழிஅைட ப�ட+ேபா: அAத� தி�ம�! 
ஓ�ைடயிேல ஒJ-வ+ ேபாேல நKைர 
ஒJகவி,� இBவிழி9�, உைடAத ெநH��, 
வா�டNM� NகNமா8 இBAதா�. எ�ற� 
மைனவிநிைல எ�பLேயா? இ)- ைவ�+ 
வா�,கி�றா�! கவா�ெத)ேக? வ Kணி: b)க 
வP*க�டா ய�ெச89� வைகதா� எ�ேன! 
 
ஏேதாஓ� /0�சிஇதி: இB*க* h,�. 
இ:ைலஎனி: என*கிAத நிைலஎ தG-? 
மா+தைன எைனவி�,� பி(�ப தGேக 
வ�ப�இ+ ெச8தாேனா? ��ப� மா4� 
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தKேதேதா கEடதா: அ�ேறா, அ�M 
ெச�பினா$ 'அவைனநா� ந�ேப�' எ�M! 
'தா+சி)ைக* ேக�கி�ேற�; வ K, ெச:ல� 
த*கவழி hMவா�' எ�M ெச�ேற 
 
'எதGகி)ேக நா�ப�ெதா� ப+நா$ த)கி 
இB�ப'ெத�M வினவினா�. அAத� சி�பா8 
'அதGெக�ன காரணேமா அறிேய�; அAத 
அதிகா( ைவ�த+தா� ச�ட' ெம�றா�. 
மித*கி�ற பா8*க�ப: i0கி� ேபாக 
ெ◌M) க�ைட அ+4)ைக வி�டைத� ேபா: 
ெகாதி*கி�ற மன�ேதா, ேகா�ைட* -$ேள 
-Aதினா� கEணKைர� சிAதி னாேன! 
 
ேகா�ைட*-$ இSவிBளா� க(ய பா�� 
ெகாLயவா: கா�Lெயைன அHச ைவ�தா: 
கா�ைடநிக� ேச(யிேல அAத� பா�� 
கEவிழி�தா: ��ப�மா நிைலஎ� ஆ-�? 
'ேதா�டNE,; வயPE,; ேபாக ேவEடா� 
ெதா:ைல'எ�M ெசா�னாேள ேக�ேட னாநா�? 
ேக�ேடனா கிளி*-�ெசா: வ+ேபா: ெசா�னா$ 
ெக�ேடேன' எ�றலறி* கிடAதா� தி�ம�! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
19. �த(ச� நிைல  
ெத�பா)- - கEணிக$  
மாவ, ெவா�த விழி*-� - அவ$ 
மா�பழ� ேபா�ற ெமாழி*-� 
காவL� பி�ைசஎ� ேறேன - அAத* 
க$ளி மM�+வி� டாேள! 
bவL எ�உட: மீதி: - உ� 
bயேதா� ைக�மல� த�ைன  
ஆவி நிைல�தி,� எ�ேற� - அவ$ 
அ�L உைர�+வி� டாேள! 
 
எ�M �த(ச� எEணி - எEணி 
ஏ)கி இBAதன�! பி�� 
ஒ�M நிைன�தன� /0�சி - மிக 
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ஊ*க� மி-Aத+ ெநHசி:! 
பி��ற* ேகா�ைடைய நாL� - சில  
ேப��*க$ ேபசிட ஓL� 
த�+ைண வ�கைள* கEடா� - கE, 
த�கB� +*கைள� ெசா�னா�. 
 
ேகா�ைடயி: ேவெறாB ப*க� - வA+ 
-��, NBகிைய* கEடா�. 
நா�ட� அைன�+� உைர�தா� - அவ� 
ந�ெற�M hறி நடAதா�. 
'பா�, நிக� ெமாழியாைள - எ� 
ப*க� திB�பிட� ெச8ேவ� 
கா�,ேவ� ேவL*ைக' எ�ேற - சி)க� 
ைகயிைன வ Kசி நடAதா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
20. இ)ேக ெச:லா+  
ெத�பா)- - கEணிக$  
b)-� -யிலிைன ேநா*கி ஓராயிர� 
+�பா*கி /0Aத+ ேபா: - +ய� 
தா)கB) கி$ைளைய ேநா*கி* கவEபல� 
தா)கி நடAத+ ேபா: 
ஏ)-� விள*கிைன ேநா*கி� ெபB��ய: 
ஏGப�, வAத+ ேபா: - ெநாL 
ஆ)கிB* -���ப� மாவி� -Lைசைய 
ஆ�க$ பல� /0Aதா�! 
 
தKய NBகி9) -��� இBAதன� 
ேசயிைழ ப*க� திேல - வ K�, 
வாயிG கதவிைன� த�Lய த�ேடா, 
வAத+ ேப��* -ர:! 
'ஆயிர� ஆயிர� ஆக வராக� 
அL�+*ெகாE ேடாL வAதK� - நK� 
bயவ� ேபாலிAத வ K�L: இBAதி,� 
/0�சி ெத(யா ேதா?' 
 
எ�M ெவௗ◌ியினி: ேக�ட -ரலிைன 
இSவிB மாத� க&� - உயி� 
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ெகா�M ெபாB$கைள* ெகா$ைள யL�ேபா� 
-ரலி+ ெவ�Mைர� தா�. 
��ைம நைட9$ள அSவிB மாதB� 
ெபா�ெதன ேவஎJA தா� - அவ� 
சி�ன விள*ைக அவி�+* கதைவ� 
திறAதன� ஓLவி� டா�! 
 
ம)ைக இBAதன$ வ K�LV$ ேளஇB$ 
வா8Aத இட�தி னிேல - பி�ன� 
அ)-� இ)-�பல ஆ�களி� h�ச: 
அைலவA+ ேமா+ ைகயி: 
ம)ைகயி� ேம:ஒB ைகவA+ ப�ட+. 
*வா$ப�ட தா: வி�ட+. - அட 
இ)-�ெச: லாெத�M ம)ைகெசா� னா$!வAத 
இழிஞ�க$ ேபச வி:ைல. 
 
* ��ப�மாேம: ஒB ைகப�ட+. உடேன ��ப�மாவி� 
வா$ அ*ைகயி�ேம: ப�ட4ட� அ*ைக எ,ப�ட+. 
 
ேமP� நட�ப+ யாெத�M ம)ைக 
விழி��ட� கா�திBA தா$ - அAத 
ஓைல* -Lைச*-� தKயி�ட தாக 
உண�A+ ெநHசA +L�தா$! 
iைல*- iைல வழிபா�� தா$�ைக 
ெமா8�த இB� Lனிேல - அவ$ 
ஏPம� ,�இB தாைழ� திறAதிட 
எ�ென�ன ேவா �(Aதா$. 
 
hைர எ(Aத+! ெகா$ளிக$ வ K0Aதன! 
h�ட�தி ேல ஒBவ� - 'ெசா: 
ஆர)ேக' எ�றன�; தாைழ� திறAதன�; 
'அ�னேம' எ�றைழ� தா�. 
hைர எ(Aத+! ெகா$ளி எ(Aத+ 
ெகா:�ைக நK)கிய தா: - 'N� 
ஆர)ேக' எ�றவ� �த(ச� எ�பைத 
அ�ன� அறிAதவ ளா8 
 
க�திைய நK�Lனா$; 'தKஎ�ைன வா�LV� 
ைகைய� ெதாடாேத யடா! - இAத 
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N�தமி0 நா�,*- மான� ெப(த�றி 
i��� ெப(தி:ைல காE!' 
-�+� -றி��� ெகாதி�தி,� பா�ைவ9� 
ெகாEL+ hறி நி�றா$ - வAத 
ெதா�த: பறAத+! /ழ இBAதவ� 
hட� ெதாைலA+ வி�டா�. 
 
 
21. ேச(*-$ ெச�றா$  
எEசீ� விB�த�  
எ�LஇBA தி�டபல ேச( ம*க$ 
இ:ல)க$ ேநா*கிஅவ$ ெம:ல� ெச�ேற 
இ�டகன: ெவ�ப�தா: ேதாழி மாேர 
எ�ெநH� ெவAத+E, ேதாழி மாேர 
ம�டGற நாவற�சி ேதாழி மாேர 
வா�,வதா: நK�ெகா,�ப�ீ ேதாழி மாேர 
எ�,ைண9� மM�பேீரா ேதாழி மாேர 
எ�Mந, வ Kதியிேல hவி நி�றா$. 
 
ேச(யிேல வ K,ெதாM� விழி�தி BA+ 
ேசதிெத(A திடநிைன�த ேச( ம*க$ 
ஓெராBவ ரா8வAதா� ெவௗ◌ியி:; 'அ�மா 
உGறெத�ன உ�றV*ேக? உைர*க ேவE,�. 
நK�-L�ப�ீ; நி:லாதK�; அைமதி ெகா$வ K�; 
நிலவி:ைல; இAதஇB$ த�னி: வAேத 
hைரெகா&� தியதKய� எவ�? உம*-* 
ெகா,ைமஇைழ� தவ�யாவ�? உைர�ப�ீ!' எ�றா�. 
 
'தி(ெநBL ெந8rGறி விள*ைக ஏGறி� 
சிMத,*-� இ�,நK� -L*க� தAத 
ெப(யேீர! எ�அBைம� ேதாழி மாேர! 
ெபBAதKயா: சிMவ K, ேவ-� ேகால� 
ெதBவினிேல கEpேர இர)கி ன Kேரா? 
ெச9�உதவி ெச8தKேரா? ம*க$ h�ட� 
ஒBNைனயிG ெபGறதK NJ+� தK�*-� 
எ�Vேமா� உEைமயிைன மற*க லாேமா? 
 
-ள*கைரயி� சிறிதைச4 -ள�த ைசேவ! 
ெகா:�லியா: ஒBவ�இட� பல�*-� அ�ேறா? 
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இள*கார� தாராம: தKைம ஒ�ைற 
இயGறிேயா ைரஊரா� எதி�*க ேவE,�. 
களா��தB� த�னக�ேத இட) ெகா,�தா: 
கSவிவி,� ேவ(ைனேய கா�,� ப�றி! 
விளாஓ,� பழN�ேபா: பி(த: தKைம; 
ெவௗ◌ியாைன* ெகா�,�ேத ன K*க$ வாJ�! 
 
�த(சனா� �ேபதாரா� ேதாழி மாேர 
+ைணவB*-� சி�பாயி� உ�தி ேயா* 
உத4வதா8 அைழ�+வAதா�; ேகா�ைட* -$ேள 
ஒளி�+ைவ�தா�; எைனவி�,� பி(�+ ைவ�தா�. 
இத�ந,வி: -Lைசயிேல இB*-� எ�ைன 
எ,�தாள எEணமி�டா�. /0�சி ெய:லா� 
�தி+�தி தா8�ெச8தா�; hைர த�ைன� 
ெபா�*கினா� நா�கல)கி� ேபாேவ ென�M. 
 
தKஎ(9� ேநர�தி: தKைம வA+ 
சீMகி�ற ேநர�தி: எைனஇ J�+� 
ேபா8அழி*க எEணமி�டா� என+ கGைப! 
�ைத�திBAேத� எ�இைடயி: -�+* க�தி 
ேதா9மடா உ�மா�பி: எ�M கா�L� 
'ெதாைலயி:ேபா' எ�ேற�நா�! ெச�றா� அ�ேனா�. 
நா8-ைல*க ந�த�பா ழாேமா ெசா:வ K� 
நா�அைடAத தKைமகைள� �B*கி� ெசா�ேன�. 
 
உயி�ேபா�ற எ�கணவ� இB*-� ேகா�ைட 
உ��ற�ைத நா� அைடய ேவE,�. அ)ேக 
+யர�தி: ஆ0�த�ப�LB*கி� றாரா? 
+ய(�றி இB*கி� றாரா +ைணவ�? 
Nய:வேத எ�கடைம; உள4 த�ைன 
ெமாழிவ+தா� நK)க$ெச89� உதவி' எ�றா$. 
'+யேரா, வAதி�ட எ�பி ரா�L 
b)கி,க விLய�,�' எ�றா� அ�ேனா�. 
 
'கEiட வழியிைலேய! விL9 ம�,� 
கா�திB*க உயிேர+? ேதாழி மாேர 
விEi,� இB�ெட�M� பக:தா ென�M� 
ேவMபா ,ளேதேயா விைனெச8 வா�*ேக? 
மEiL ைவ�+$ள �+ைம ைய�ேபா: 
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மனiL ைவ�திB�பா� /0�சி! இAத� 
ெபEiL ைவ�திடேவா எ�உ ண�ைவ? 
ெபய�கி�ேற� வழி9ைர�ப�ீ ெப(ய�ீ' எ�றா$. 
 
'ைகேயா, h�L�ேபா8* கா�, கி�ேறா� 
காைலயிேல ஆக�,�; இரவி: ேபானா: 
ெச8வெதா�M� ேதா�றா+; ெதB�ேதா� றா+; 
சி�பா8க$ ந�மீதி: ஐய� ெகா$வா�. 
ெம8யாP� ெசா:கி�ேறா� கணவ� உ$ள 
வ K�ைடேயா ேகா�ைடையேயா அறிவ ெத)ேக? 
ஐயாைவ* காcவ+� NLயா' ெத�றா� 
அ(தான மாE�ைடயா$ 'ச(தா�' எ�றா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
22. ம�னைன*கEடா$  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
ேதசி)- ம�ன� - சில 
சி�பா8க ேளா, 
ேபசி� சி(�ேத - த� 
ெபBவ K, வி�, 
மாசGற தான - �ன: 
ம,விG -ளி*க  
வ K�) ைகேயா, - மிக  
விைரவா8 நடAதா�! 
 
எதி�ஓL வAதா$ - ந: 
எழிலான ம)ைக. 
'�த(ச� சி)க� - எ� 
+ைணைய� பி(�தா�; 
மதி:ைவ�த ேகா�ைட - தனி: 
ைவ�ேத மைற�தா�; 
எைதநா� உைர�ேப�? - அவ� 
எைனயாள வAதா�. 
 
-Lேபான வ K�ைட - அ* 
ெகாLேயாV� ேநGM 
ந,வான இரவி: - அவ� 
நாைலA+ ேபரா: 
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NLவா8Aத ம�னா! - அன: 
i�L� ெபா�*கி* 
கLதாக எ�ைன - அவ�  
ைக�பGற வAதா�. 
 
த�பி� பிைழ�ேத� - இைத� 
த)க� -ைர*க 
இ�ேபா+ வAேத� - இனி 
எ�க ணவைரநா� 
த�பா+ காண - நK� 
தையெச8ய ேவE,� 
ஒ�பா+ ேபானா: - எ� 
உயி�ேபா -�'எ�றா$. 
 
'�த(ச� சி)க� - ந� 
�ேபதாB� ஆவா�; 
இைத அவ�பாேல - ெசா: 
ஏGபா, ெச8வா�. 
இைதெய லா�ெசா:ல - நK 
ஏனி)- வAதா8? 
சைதெயலா� ெபா8ேய - இ� 
தமிழB*' ெக�றா�. 
 
ேதசி)- ேபானா� - சில 
சி�பா8க$ நி�M 
'ேபசினா: சாவா8 - நK 
ேபசா+ ேபாL. 
வ Kசினா8 அரச� - வB� 
ேவைலயி: வAேத 
ேபசா+ ேபாL' - எ�M 
ேபசிேய ேபானா�. 
 
எ�ற ெசாGேக�ட - அS 
ேவAதி ைழதKயி: 
நி�ற வ$ேபால - ஒB 
ெநHச� ெகாதி�+ 
'ந�M காEந�M! - மிக 
ந�M நி�ஆ�சி! 
எ�ேற இக0A+ - தண: 
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இBகE க$சிAத 
 
பைடவ K, த�ைன - அவ$ 
பலவ Kதி ேதL 
கைடசியிG கE, - நK$ 
கதவிைன� த�L 
'அைடயாத +�ப� - இ) 
கைடகி�ற எ�ைன 
விடேந�Aத ெத�ன? - நK� 
வி$sவ K�' எ�றா$. 
 
'ெகாEேடா� இB*க - அவ� 
ெகா,வH சக�தா: 
ெபEடாள எEணி - மி- 
பிைழெச8த தKய� 
உEேடா எ�அ�தா� - அவ� 
உ�ேமா, hட? 
எEணாத ெத�ன - எைன? 
இய��வ K�' எ�றா$. 
 
'உ$ளி B*கி�றK� - எ� 
உைரேக� ப+Eேடா? 
வி$& வ K�'எ�றா$ - அ)- 
விைட ஏ+மி:ைல. 
பி$ைள ேபா:வி�மி� - ெபB� 
ேபைதயா8 மாறி  
ெத$& நK�சிA+� - கE 
ெதBெவ லா��Gற 
 
ேகா�ைடைய நK)கி - அ* 
ேகாைதயா$ ேச( 
வ K�,*- வA+ - த� 
ெவMவா0 ைவெநாA+ 
மீ�டாத வ Kைண - தைர 
ேமலி� டைத�ேபா: 
பா�ெடா�த ெசா:லா$ - கீ0� 
ப,�+* கிடAதா$! 
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உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
23. இBமாதB� அைழ�தா�க$  
ெத�பா)- -- கEணிக$ >  
'எ�பL இ)-வAதா8? - ��ப�மா 
எJAதிB விைரவா8. 
இ�பL நKஇைள�தா8 - அவ�க$ 
இ�ன: �(Aதாேரா? 
ெச�பL அ�மாநK - உன*ேகா� 
தKைம9� வாராம: 
ெம8�பLேயகா�ேபா� - எம+ 
வ K�,*- வா'எ�றன�. 
 
NBகி9) -��� - இ�பL 
ெமாழிA+ நிGைகயிேல 
'வBவ+ ச(யா - உ)களி� 
வழ*க� கEடபி�V�? 
ெத(9� ெச�றி,வ K�' - எ�Mேம 
ேசயிைழ ெசா:லிடேவ 
அBகி: நி:லாம: - அவ�க$ 
அக�M வி�டா�க$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
24. ேச(�தைலவ� ெச)கா�  
எEசீ� விB�த�  
ேச(வா0 ெச)காைன இரE, ேபB� 
ெதBவினிேல தனியிட�தி: h�L வA+ 
ேச(*- நKதைலவ� உ�வ K� L:தா� 
ேசயிைழ9� இB*கி�றா$. அவ$இ� ேபாதி: 
ஆைர9ேம ெவM*கி�றா$. ந:ல ெத:லா� 
அவ&*-� ெபா:லா)கா8� ேதா�M� ேபாP�. 
ேந(:அவ$ கGபழி*க� சிலேப� ெச8த 
ெநறியGற ெச8ைகயினா: ெவறி�சி யானா$. 
 
இ)ேகேய இB*க�,� சைமய: ெச8ேத 
இSவிட�தி: அV��கி�ேறா�; சா�பி ட�,�. 
அ)கிB*-� அதிகா( ெசா�ன தாேல 
அV��வதா8� ச�மதி�ேதா�. இைதெய: லா�நK 
ம)ைகயிட� ெசா:லாேத! ெசா:லி வி�டா: 
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மMபLநK ெபBA+�ப� அைடய ேநB�. 
இ)ேகவா இைத9�ேக$; அவ$இ B*-� 
இ:ல�தி: மGறவ�க$ இB*க ேவEடா�.' 
 
எ�றAத இBமாத� ெசா:ல* ேக�ட 
இண*கNM� ெச)காV� உைர*க PGறா�: 
'அ�ைற*ேக யாமறிAேதா� இைவக$ எ:லா� 
அதிகா( க$கலAத ெசய:க ெள�M! 
நி�றதி:ைல அSவிட�தி:! ெநB)கி வA+ 
நKயா�எ� ெறாBவா��ைத ேக�ட தி:ைல. 
ெச�MவB வ K�;நK)க$ ெசா�ன ைத�ேபா:  
ெச8கி�ேற�' எ�Mைர�தா�; ெச�றா� தKய�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
25. ெச)கா� உEண அைழ�தா�  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
ஆைன� தைல� பாைறயா� - அத னEைடயி: 
அ:லி மல�� ெபா8ைகயா� 
ேமனி NJ* கா�Lேய - வB வாய�மா 
ெவ�பசி தK��பா ய�மா. 
hன: அவைர� பிH� - ெபாறி� ேதா�;�ைர* 
h�, NL�ேதா� அ�மா; 
ஏன� நிைற வாகேவ - கBைண* கிழ) 
கி�,* -ழ��� ைவ�ேதா�. 
 
ெச�M வBவா ய�மா - �ன லாLேய 
தி�M +யி:வா ய�மா. 
எ�Mெச) கா� ெசா:லேவ - அAத ஏAதிைழ 
ஏகின$ நKரா Lனா$. 
அ�னவ$ ேசாME டன$ - அவ$ ெநHெசலா� 
அ�னவ� ேம: ைவ�தன$. 
தி�பன தி�றா ன+� - அAத� ேசயிைழ 
ெச)கா னிட� hMவா$: 
 
'உE, கைள�பா றிேனா� - மற ேவைனயா 
உைர�ப+ ேக�ப ீைரயா. 
அEL இBAேத� உைம - ஒB நா&ேம 
அ�� மறேவ ைனயா; 
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சEL� �த( ச�சி)* - இ�றி ராவிP� 
ைதய: எைன� ேதLேய 
ெகாEடத� எEண� ைதேய - நிைற ேவGறிட* 
hசிட மா�டா ைனயா. 
 
அ�ைம9� அ�பா4� நK� - என எEணிேன� 
ஆன +ைண ெச8-வ K�' 
இ�ெமாழி க$hறி னா$ - அAத ஏAதிைழ! 
இய�பி, கி�றா� ெச)கா�: 
'எ�ைம� +B� பாகேவ - நிைன* கி�றன� 
இ)ேக அதிகா (க$ 
ெவ�ைம* ெகா,� பா��ேபா: - அவ� சீMவா� 
ெவ$ைளைய ெவ$ைள எ�றா:! 
 
தKய வடநா� Lன�! - இவ� ஏ+*ேகா 
ெசHசியி: வAதா ர�மா. 
நா9� பிைழ*கா த�மா - இவ� ஆ�சியி: 
ந:லவ� ஒ�பா ர�மா. 
தK9� �யG காGMேம - இவ� ெநHசிேல 
ெச)ேகா: ெசP�+ ம�மா. 
ஓயா+ ம*க� ெக:லா� - இைட rMதா� 
உEடாயிG ற�மா' எ�றா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
26. ேசாGறி: நH� 
ெத�பா)- -- கEணிக$  
'உEடா: கச*கா+; கEடா: ெவM*காேத 
உEண* ெகா,�+ விடL! - அL 
ெகாEைட* கB)hAத: ேகாைத அBAதினா: 
ெகா:லா+; ேசாGறி: இடL! 
 
ெதாEைட*-$ ெச�ற4ட� ேதாைக மய*கNற* 
ெகEைட விழிக$ �ழP�; - அL 
தEடா மைரமல(� தEடா8 உட�பி:ெநௗ◌ி 
உEடாக மEணி: உழP�. 
 
இAதா மBA+�ெபாL தAேத� கலAதி,;வி 
ைரAேத �ற�ப, ெபEேண! - அAத� 
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ெசAேத� உத�,ம)ைக தி�பா$ ஒளிAதிBA+ 
வAேத Rைழ-ேவ� கEேண!' 
 
அAத� �த(சV� இAத வைக9ைர�+� 
தAத மய*க மBAைத* - -��� 
அAதி உணெவா,க லA+ ெகா,�+வி�, 
வAதா$ திB�பி விைரAேத. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
27. உEண எJAதா$  
பஃெறாைட ெவEபா  
-�� மகி0ேவா, ெகாE, ெகா,�தி�ட 
ெச��*-Eடா� ேசாGைற� ெச8த கறிவைகைய� 
ேச(�ெச) கா�வா)கி� திEைணயிேல ைவ�திBAதா�. 
யாைர9� ந��� இய:�ைடயா� ஆதலினா: 
நHச* கல��ணைவ ந:Pணேவ எ�ெறEணி* 
ெகாHச� இB�Lய+� ேகாழி அைடAத4ட� 
h�பி�டா� ந)ைகயிைன. 'ஏ�?'எ�றா$ ேகாைத9�. 
'சா�பிட�மா' எ�Mேம சாGறினா�. அ�ேபா+ 
க$ள�க$ ேபாேல இBமாத� கEஉM�ேத 
உ$ேள வராம: ஒளிA+ெகாE, பா��திBAதா�. 
சி)க� ெதBைவ அைடகி�றா� அAேநர�! 
ந)ைக எJAதா$ நலிA+. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
28. நH�E, வ K0Aதா$<  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
வாைழ இைலதனி: ேசாGைற� - ெச)கா� 
வ�L�+* h�பி�ட ேபா+ 
/ழ நடAத�� ப�மா - த� 
+ைணவ� நிைன�ேபா, வAதா$! 
ஆJ� அைலகட P*-$ - /ழ: 
ஆயிர� வா8�திட* h,�; 
ஏைழ� +ைணவைன எEணி - ைந9� 
ஏAதிைழ எ�பL* காEபா$? 
 
ேசாGறிைன உEடன$ ந)ைக - நK� 
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b*கி� பBகிய பி�ன� 
காGறினி: ஆ,� கிைளேபா: - அவ$ 
க�,ட: ஆLGM! ெநHச� 
மாGற� அைடAத+! கEணி: - ஒளி 
மாறி மய)கி விJAதா$. 
ேசாGறி: 'மய*க மBAதா?' - எ�M 
ெசா:லி விJAதன$ மEணி:! 
 
த�னிைல த�ைனவி� ேடாட - அைத� 
தா�ெதாட�A ேதபGறி வA+ 
மி�ன: அைசவ+ ேபால� - த� 
ேமனி த$ளாட எJAதா$. 
சி�னேதா� பாயிைன ேநா*கி� - ெச�M 
தி�மைன எEணி விJAதா$. 
ெபா�Vட: வாLGM! ெநH� - +யி: 
�*- மைறAதி, N�ேன 
 
ெம:லிைட யி:ைவ�த க�தி - தைன 
ெம�ைகயி னா:ெதா�,� பா��தா$. 
ெசா:லினி: தKைய* கலA+ - சில 
ெசாGகைள� ெசா:லின$ ெம:ல: 
'க:லிைட நா�உ(* கி�றா�! - அனG 
காGறினி: நK�ேவE, கி�றா�. 
வ:லிைய� ெதா�L, வாேன: - அவ� 
வா0விைன மீ�பவ� இ:ைல!' 
 
இS4ைர ெசா�ன மற�தி - மய* 
ேகறின$; ெம8�மறA தி�டா$! 
ெசSவித0 ேசா�Aத+! கEக$ - ஒளி 
தK�Aதன! ேவ�ைவயி� நK(: 
அS4ட: i0கிGM! ேமக� - திைச 
ஆ�Aத+ ேபாGகB) hAத: 
எSவிட� +�பரA ேதாL - நிைறA 
தி�ட+ க�,* -ைலAேத! 
 
ெச)கா� உட:பைத� தி�டா� - எ�ன 
ெச8வெத� ேறஅறி யாம: 
அ)-�இ) -�பறA ேதாL - வ K�L� 
அ*க�ப* க�ெசா:ல� ேபானா�. 
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சி)கைன* கEடன�! 'ஏடா - ெச)கா� 
ெச:'எ�M hறின� சி)க�. 
ெச)கா� பயA+ நடAதா� - அAத� 
சி�ன* -Lைசயி� பி�ேன. 
 
சி)க�அS வ K�L: RைழAதா� - உGற 
ேசதிக$ யா4� ெத(Aதா�. 
அ)-��� ப�மாவி� அEைட - அவ� 
அELன�! மGறவ� இ:ைல. 
ெபா)கிGM வானி: Nழ*க�! - மி�ன: 
ெபா:லா)- கா�LGM! ந:ல 
ம)ைக* கிர)கி இB�,� - அJ� 
வEண� ெபாழிAத+ மா(! 
 
கா�ைட Nறி�தி,� காGM� - அவ� 
ைகைய Nறி�ப+ ேபாேல 
ேதா�ட�+ வாசலி ேனா, - ெச�M 
b$பட ைவ�த+ வ K�ைட! 
h�ட மல��சிM ெகா�ைப - ைவய� 
-�பிட� த*கஓ� தாைய� 
தK�,� படாத ெநB�ைப - விர: 
தKEட* கL�தி,� பா�ைப 
 
ஒ�,ற வி:லா வட*க� - உல 
ெகா�த+ காணாத தKய� 
எ�,� திைசகளி: எ:லா� - பி�ன� 
'ஏஏ' என�ெசா:லி ஏச* 
ெகா�L* கிடAதி�ட 2�ேபா: - அAத* 
ேகாைத கிடAதி�ட ேபா+ 
ெதா�டன�! ெதா�டன�! மீளா� - பழி 
/0Aதன�! /0Aதன�! சி)க�! 
 
ெபாJ+ விLAதிட வி:ைல! - இ�V� 
ெபாGேகாழி hவிட வி:ைல! 
எJA+ ெவௗ◌ியினிG ெச�றா� - மாத� 
இBவ� இBAதி,� வ K�L: 
RைழAதன� அ�தKய சி)க� - இைத 
ேநா*கி யிBAதஅ� ெச)கா� 
அJத கEண K(: நைனAதா� - �� 
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ப�மாைவ* கELட நி�றா�. 
 
ேபாயிGM ம)ைக மய*க�! - இ�V� 
ெபாJேதா ெவ&�திட வி:ைல. 
ேபாயிGM மான�! உண�Aதா$ - உட: 
ேபாயிGM! ந:Pயி� தாV�  
ேபாயிGM� ேபாவத� N�ேன - ெச�M 
ேபா*கி, ேவ�அவ னாவி! 
வாயிலி: நி�ற ெச)காைன� - 'சி)க� 
வAத+E ேடா?'எ�M ேக�டா$. 
 
'உEட+� நKவி� மய)கி� - பாயி: 
உBEட+� கEேட� +L�ேத�. 
கEட+� இ�பாJ� கEதா� - இ* 
ைகயி: வலியி:ைல தாேய. 
அEைடயி: நானி� றிBAேத� - பி�ன� 
அ�சி)க� உ$ேள RைழAதா�. 
அEைடயி: நி:லா+ ேபாடா - எ�ற 
அவ�ெசா:ைல மீறா திBAேத�. 
 
இB�ேடா, ெவௗ◌ிவAத சி)க� - அவ� 
இ)கிBA ேத�ற� ப�டா�. 
�ர�டேனா ேடகிேன� நாV� - கா: 
ெபா�ெத�ற ச�தமி: லாம:! 
திB�, நைடெகாEட -�� - வ K, 
ெச�றன� நானி)- வAேத�. 
கB�+* கல)கிேன� தாேய! - எ� 
கடைமைய நா�ெச8ய வி:ைல. 
 
ேச(ெய: லாமிைத� ெசா�ேன�. - அவ� 
சீறி* -தி�தன� தாேய! 
ேச(யி� ம*கைள� பாu�! - இேதா 
தKெயன� சீறிநிG கி�றா�. 
ஊB� கிள�பி,� தாேய! - ெமாழி 
ஒ�Mெசா: வ K�இAத ேநர� 
வா(* -வி�பா�க$ தாேய - அAத 
வட*கைர' எ�றன� ெச)கா�. 
 
ஓLன$ சி)கைன ேநா*கி - உட� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஓLன� ேச(யி� ம*க$! 
ஓLன� ெச)காV� அ)ேக - உ� 
உ�எ�M த�Lன$ கதைவ. 
நாL� திறAதன� சி)க� - கதவி� 
ந,நி�ற அவ�மா�� ந,ைவ� 
சாL� �-Aதேத க�தி! - -�தி� 
சா8�தன$ ெபEஇAநி ல�தி:! 
 
கா�பி: வைளAதி�ட ெகா,வா$ - ெச)கா� 
ைகேயாL BAதி�ட தாேல 
'பா��கா$ ஒழி9)க$!' எ�றா� - இB 
பழிமாத B�தK�A+ ேபானா�. 
ேத�பாத அJைக9�, நK(� - +ளி 
ெத(யாத கEக&� ெகாEடா$ 
ேவ�பாக எEணினா$ வா0ைவ - ேகா�ைட 
விLயாத N�னேம ேச�Aதா$. 
 
ேகா�ைடயி� வாசைல* கா�ேபா� - ெபB) 
ெகா�டாவி வி�,* கிடAதா�. 
பா�ைடைய� பா�**கேவ யி:ைல - உயி�� 
பாைவ9� காவ: கடAதா$. 
ேகா�ைட� �ற�தினி: எ)-� - b*க* 
ேகாலம: லா:விழி� பி:ைல. 
2�,� பைடவ K, க�-$ - ெந,� 
��ைன மர�திG- ேந(: 
 
த�கணவ� ேச�பைட வ K,� - NGM� 
சா�தி* கிடAதைத* கEடா$. 
'எ�Vயி�� ெபாBேள திற�ப�ீ! - கதைவ 
இ�Vேமா b*க�எ� அ�தா�? 
ஒ�M மறிேயைன� சி)க� - ெதா,� 
உ$ள� பைட�தன� ேகள K�! 
எ�ைன மய*க�தி: ஆ0�தி* - கGைப 
ஈடழி� தா�ெவM� ேபL! 
 
ெசAதமி0� ேச8ெதா�ட ேமனி - த�ைன� 
தKEL�ட தKயைன* ெகா�ேற�. 
அAேதா உைம*காண ேவE,� - எ�ற� 
ஆவிதா� ேபா8�ேசB N�ேன! 
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எAத நிைலதனி: உ$ள K�? - உ�ைம 
எ�ென�ன ெச8தன�? காேண�! 
அAேதா என*hவி ம)ைக - அவ$ 
அ)-மி) -�பற* கி�றா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
29. ம�ன� வAதா�  
எEசீ� விB�த�  
கா�,தK� ேபாேல� ேபதா� சா4 
கLேதாL� ேதசி)கி� கா+* -$&� 
ேகா�ைட*-$ எ��ற�+� ெச�ற தாேல 
-P)கிGM* ேகா�ைடெயலா�! மா�பி: -�தி� 
ேபா�LBAத �ேபதைர� சி�பா8 மா�க$ 
�ைட/0Aதா�. ேதசி)-� அ)- வAதா�. 
ேக�கPGறா� 'எ�னஇ+ எ�ன?' எ�ேற 
கி�டஇBA ேதாெர:லா� 'ெத(யா' ெத�றா�. 
 
'பைடவ Kர� தம*-$ேள நடAத ெத�றா: 
ப,ெகாைலெச8 ேதா�யாவ�?' எ�M ேக�டா� 
'பைடவ Kர� அ:லா+ பிறேர எ�றா: 
பலகாவG க�ட)க$ தாEL எAத* 
கைடய�இ)- வரNL9�? ேகா�ைட வாச: 
கா�திBAேதா� எ�னெச8+ ெகாEL BAதா�? 
நைடNைறக$ இ�பLயா? பைகவ� ைகைய 
ந�தி,ேவா� இ)-Eடா? �+ைம ய�ேறா! 
 
ேபா�டச�ைட ைய�+ைள�+ மா�ெப P�ைப� 
�ற�வில*கி� பா8AதிB*-� க�தி த�ைன 
மீ�காம: ெச�றவைன� பிL*க ேவE,�; 
விைள4*-* காரண�ைத யறித: ேவE,�; 
ேக�,ெகாE LB*கி�றK�; ெத(Aதி BAதா: 
ேகL:ைல ெச�பி,வ K� உEைம த�ைன! 
வா�,கி�றK� எ�V$ள�; /0�சி தாேனா! 
மGெற�ன மGெற�ன?' என�+ L�தா�! 
 
h�ட�தி: தி�மVள� ப�ட பா, 
hற�தா� NL9ேமா? 'அAேதா அAேதா! 
கா�Lைவ�தா� என*கிAத ேவைல த�ைன* 
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கட:ேபா�ற அ��ைடயா� எ�னி ட�தி:!  
நK�Lைவ�த வி:ைல�ேபா:, மணி�ேத� ேபாேல 
நிைலெக�, வ K0Aதி�ட �லிைய� ேபால 
ஊ�ட�+ மா��ைடயா� �ேபதா� மEணி: 
உயி(�றி* கிட*கி�றா� எவ� ெச8தாேனா? 
 
ம�னவேரா அறிவ Kேரா எனேக� கி�றா� 
வா8திறவா திB*கி�ேற�; வா8தி றAதா: 
எ�னவB ேமாஅறிேய�; வழிதா� எ�ன?' 
எ�Mபல வாெறEணி இB*-� ேபா+ 
'ம�னவேர பணிகி�ேற�' எ�M hறி 
வAெததி(: நி�Mைர�பா� ரHசி� சி)க�: 
'எ�நEப� �த(ச�சி)*! அவைன� பGறி 
எ�றV*- ெத(AதவGைற* hM கி�ேற�: 
 
தி�ம�எV� ேபBைடயா� வளவ W(: 
ெத�ப�டா� �த(சனி� கEணி: ஓ�நா$! 
அ�ம�ேட அவேனா, வ K, ெச�றா�; 
அ)ேகா�நா$ விBA+Eடா�. அவ� மைனவி 
ெச�ைம9M� அழ-ைடயா$; அவளி� மீதி: 
�த(ச�சி)* திB�பினா� உள�ைத! அ�னா$ 
தி�மைனய: லா:ேவM மனித� த�ைம� 
திB�பி9�பா�� பவளி:ைல; �த(ச� சி)* 
 
தி�மைன9� ம)ைகைய9� அைழ�+* ெகாE, 
ெசHசி*- வA+வி�டா�. ஆைச கா�L� 
தி�மV*- ேவைலதB வதாக� ெசா�ன 
ேசதியினா: தி�மனவ� ஒ�பி வAதா�. 
அ�ம)ைக கணவ�ெசா: த�ட வி:ைல! 
அவ$ம�,� �ேபதாைர ந�ப வி:ைல! 
தி�மைன9�, வHசிைய9� �ேபதா� ெசHசி� 
ேச(யிேல -Lைவ�தா� வAத அ�ேற! 
 
-�ெப�M� NBகிஎ�M� ெசா:லி ,�த� 
h�திமா� இBவைர9� அவ�க ேளா, 
நGபணியா ள�ேபாேல இB*க� ெச8தா�. 
நாVைர*-� அ�ெபEக$ இ�பி ண)க$! 
அ�பேர இ+தா�நா� அறிேவ�' எ�றா�. 
'அைழ9)க$ அைழ9)க$ தி�ம� த�ைன� 
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+�பிய+ கா9N�ேன!' எ�M ேதசி)* 
+L+L�தா� ெநB���ப� டவைன� ேபாேல. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
30. தி�ம� நா� எ�றா�  
எEசீ� விB�த�  
'தி�ம�ெபE டா�Lஎ)ேக?' எ�றா� ம�ன�. 
'ெத(யவி:ைல' எ�றா�க$ சி�பா8 மா�க$. 
'தி�மென)ேக?' என*ேக�டா� பி�V� ம�ன�. 
'நா�தா�'எ� ெறதி�வAதா� தமிழ� தி�ம�. 
'தி�ம�என: நKதானா? யா�ெகா ,�தா� 
சி�பா8ேவ ைல9ன*-� ெச�பா8' எ�றா�. 
தி�ம�'இவ ேர'எ�றா� பிண�ைத* கா�L. 
ேதசி)-� �த(சனி� /0�சி கEடா�. 
 
ெபா89ைடைய� �த(ச�சி)* தி�ம V*-� 
ேபா�டஒB -Gற�ைத அறிAத ம�ன� 
ெம8பைத�த: இ:லாம: 'தி�மா! இAத 
மிக*ெகாLய ெசய:ெச8ேதா� யாவ�?' எ�றா�. 
'ெச8யாத -Gற�ைத� ெச8தி B�பா�; 
ெச�திB�பா�. ந$ளிரவி: ெசHசி வAேத� 
ெவ8யி:வரா N�னேம சி)க� எ�ைன 
வ K�LலிBA திSவிட�தி: அைழ�+ வAதா�. 
 
இ+வைர*-� ெவௗ◌ி�ெச:ல வி:ைல' எ�றா�. 
'உ�மைனவி எ)'ெக�றா� ேதசி)* ம�ன�! 
'அ+என*-� ெத(யாேத' எ�றா� தி�ம�! 
'அவ&*- ேவM+ைண உEேடா?' எ�றா�. 
'�தியஊ�, +ைணயி:ைல' எ�றா� தி�ம�. 
'ெபா8ஒ�M� hறாேத' எ�றா� ம�ன�. 
பதறிேய 'ெபா8ய:ல' எ�றா� தி�ம�. 
'பழஊரா8 இBAதி�டா: ப�தி னி*ேக 
 
பல+ைணவ� இB�பாேரா?' எ�றா� ம�ன�. 
'பலஉறேவா� +ைணயிB�பா�' எ�றா� தி�ம�. 
'தைல9BE, ேபா-மடா தி�மா! அAத� 
தமிழ�சி இB�பிட�ைத* கா�ட ேவE,�! 
*நிைலயறியா� தி�மைனநK� இJ�+� ெச:வ K� 
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ெந,வ Kதி ெதாMAேதட� ெச8வ K�. இ�ேனா� 
ெகாைல*ெகா�த ேதாழைர9� அHசா ெநHச* 
h�திைய9� பிL�ப�ீ'எ� Mைர�தா� ம�ன�. 
 
*இ+ அ)கிBAத சி�பா8கைள ேநா*கி� ெசா:Pவ+. 
 
'அNெதா�த ெபEணாைள* கGபி� ைவ�ைப 
அயலானி� h�திஎ�M ெசா:லி வி�p�! 
தமிழ�சி க�திஐயா அAத* க�தி! 
தடமா�பி: Rைழ�தக�தி Rைழ�த வEண� 
அைம�+வி�, ேபாயினா$. அவளி� ேபைர 
அ+ெசா:ல ேவE,ெமன நிைன�தா$ ேபாP�! 
தைம*ெக,*க வAதவைன* ெகா:P� ெபEக$ 
தEL*க� படேவE,� எ�M ெசா�னா: 
 
நா�ேதL அைழ�+வர அ�L இ:ைல. 
ந,மா�பி: நிGகி�ற க�தி ேய!உ� 
ேத�ேபா�ற ெசா:லாைள� தைலவி த�ைன� 
ெத(வி�பா8. எ)-$ளா$? ெச)-� தாக 
வா�பா��+ நிGகி�றா8 சி)க� மா�பி:. 
வான�தி: அவளாவி அளாவி� ெச:ல� 
தா�மைறA+ ேபானாளா? வா0கி� றாளா? 
சாGMவா8" என�தி�ம� வா8ப ைத�தா�. 
 
அBகிBAத சி�பா8க$ இBவ� தி�ம� 
இBைகைய� பி�க�L அைழ�+� ெச�றா�. 
-ரெலாலி9� உ$அJAத நடAதா� தி�ம�! 
h�வாைள உய��திநடA தா�சி� பா8க$. 
ெப(+ய�Aத -�ற�தி� சார: த�னி: 
ெபEணா&�, ெச)காV� ஓ�ஆ லி�கீ0 
ெத(யாம: நி�றிBAதா�! தி�ம� மGM� 
சி�பா8க$ வB�நிைலைய� ெத(A+ ெகாEடா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
31. அ�தா� எ�ெறதி� வAதா$  
எEசீ� விB�த�  
'அ�தா�'எ� ெறதி�வAதா$. 'ஐேயா!' எ�றா$. 
'அவ�எ�ைன* கGபழி�தா�; உடனி BAத 
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அ�தKய மாத(னா: மய*கA தAதா�; 
உண�விழAேத� அSவிரவி:! விLAத பி�உ� 
ெசா�தான எ�ைனஅவ� ெதா�டா ென�M 
ேதா�றிய+. மைறA+வி�டா�; ேதL� ெச�M 
-�திேன�! சிM*கிகைள இவ�ம L�தா� 
hவிேன� ேகா�ைடயிேல உ�ைம வAேத. 
 
ேபைழ*-$ இAநா�ைட அைட�ேதா� எ�ற 
ெபBநிைன�பா: வடநா�டா� தமிழ� த�ைம 
வாழவிடா மGெச8ய� தி�ட மி�டா�. 
மற�வ KJ�! அற�வாJ�! எ�ப ெதEணா�. 
தா04GM� ேபாகவி:ைல தமிழ ெர:லா�; 
தமிழக�ைத� பிற�b*கி� ெச:ல வி:ைல. 
வா0கி�ற காவி(ைய� ெபEைண யாGைற 
வடநா�டா� எ,�+�ேபா8 விடஒE ணா+. 
 
N��ற�+� தமி0நா�L� Nர� மாக 
Nழ)-கி�ற திைரகடைல� பைகவ� வA+ 
ைக��ற�ேதA தி�ேபாக NLவ +Eேடா? 
க�னல+ சாMப�,� ேசM ப�, 
N�பழ�தி� �ைளப�, N�னா$ ெதா�, 
NைளெசAெந: விைளநில�ைத இழAேதா மி:ைல. 
எ��ற�+� வள)ெகாழி*-� மைலக$ உE, 
பறி�+விட எவராP� ஆவ தி:ைல. 
 
ெசAதமிழ� இB*கி�றா� சி)க) க$ேபா: 
திறலழி�+ விடஎவB� பிறAதா (:ைல. 
ைபAதமிழ� ெமாழி9E, வா0ைவ� ெச8ய� 
பைடெகாE, வHசக�க$ பறி�ப +Eேடா? 
வA+RைழA தா�சிறி+ நா$இ B�ப�. 
வைளA+ெகா,� த+ெசHசி நிமி�த: உE,. 
சAைதயவ� வா0ெவ�M நிைன�தா (:ைல 
தமி0நா, பணிவதி:ைல வடநா� டா�*ேக! 
 
ேதசி)க� அறியவி:ைல; அறிA+ ெகா$வா�. 
ெத�னா�ைட� +B�பாக மதி�+ வி�டா�. 
வ K�)ேகா: ெச)ேகாலா8� தமிழ� நா�ைட 
விைளயா�,* hடமா8� தமிழ� ெபEக$ 
ேப�AேதாG பாைவகளா8 மறவ� த�ைம� 
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ேபLகளா8� ேதசி)க� நிைன�+ வி�டா�. 
மாெசா�M ேந�AதிLV� உயி�வா ழாத 
ம�ன�களி� ம*கெளன நிைன*க வி:ைல. 
 
ைகேயா, h�LவA+ வடநா� டா�க$ 
காcகி�ற ெபEL�கைள* கGப ழி*க� 
ெச8கி�றா�. அறமறியா� �ேபதா� எ�ைன� 
தKELனா�. ேதசி)- தமிழ� த)க$ 
ெம89(ைம தKELனா�. மா8Aதா�; மா8வா�. 
விதிகிழிA+ ேபாயிGM மீ$வ தி:ைல. 
ஐயேகா! அ�தா�எ� ஆவ: ேக�ப�ீ 
ஆனம�,� பா��ேபாேம வட*க� த�ைம!' 
 
எ�Mைர�தா$! பா8Aதா�க$ சி�பா8 க$ேம: 
இBக�தி வா)கினா� தி�ம�, ெச)கா�. 
-�ெறா�த சி�பா8க$ இறA+ வ K0Aதா�. 
ெகாLெயா�த இைட9ைடயா$ சி(�பி: வ K0Aதா$. 
'எ�ைற*-� சா4தா� அ�தா�' எ�றா$. 
'இ�ைற*ேக சாேவாேம' எ�றா� தி�ம�. 
'ந�M*-� சாகலா�' எ�றா$ ந)ைக. 
'நா�,*- ந:லெதாEடா�' எ�றா� தி�ம�. 
 
'நிைலயGற வா0ெவ�பா� ைகயி P$ள 
ெநLயெபாB$ நி:லாவா� எ�ப�; ஆனா: 
தைலNைறயி� ேவ�அM*க நிைன�ப வ�*-� 
தா0வதிP� த�Nயிேர ந:ல ெத�பா�! 
சில�இAநா$ இ�பLேய' எ�றா� ெச)கா�! 
'�+ைமதா� �+ைமதா�' எ�றா� தி�ம�! 
இைலேபா�, நH�Eட வ Kட ைடAதா�. 
'இSவிடAதா� நH�Eேட�' எ�றா$ ந)ைக! 
 
'மய*க�தா: தைலசா8Aேத� இSவி ட�தி:! 
மணவாள� தைமநிைன�+ ெம+வா8� ெச�M 
+ய�*கடலி: வ K0வ+ேபா: பாயி: வ K0A+ 
ேசா�Aத+4� இSவிடAதா�' எ�M ைர�தா$. 
'�யP*-� சிMவிள*- விEண� ப�ைத� 
ேபா�டைழ�த திSவிடAதா� ேபாP�! ெபEேண 
வயGகா�, ெவ$ளா, �லியிட� ேபா8 
வலியஅைழ� தி�டஇட� இ+தா� ேபாP�!' 
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எ�Mைர�ேத அடடாஓ எனநி மி�Aேத 
இLNழ*க� ேபாGசி(�+� பி�V� ெசா:வா�: 
'-�ற�ைத* -$ளந( கL�+� பGக$ 
ெகா�,Eட திSவிட�ேபா P��� ப�மா! 
ந�றான தமிழ�சி! எ�கE ணா�L! 
நGறமிழ� மான�தி� �ட�வி ள*ேக! 
அ�றAத� �த(ச�சி)* உ�ைன� ெதா�ேட 
அழிைவஅைழ� தி�டஇட� இ+தா� ேபாP�! 
 
ேதசி)க� உைன�பழி�தா�. ஒBவ ைனநK 
ேச��+*ெகாE டா8எ�றா�. அவைன* ெகாEேட 
bசிநிக� �த(சைன* ெகா�றா8 எ�றா�. 
+,*கான அவ�வாைய* கிழி�ேத னி:ைல! 
ஆைசமயி ேல!நK9� அ)ேக இ:ைல. 
அ���ேம: இBAததனா: அவ�பி ைழ�தா�. 
நKசாவா8 நா�ெச�தா: எனநி ைன�ேத�. 
நிைலெக�,� ேபாேனEL; ம�னி' எ�றா�. 
 
'ஒBவைன9� ந�தவி:ைல; சி)க� மா�பி: 
ஊ�றிய+ தமிழ�சி க�தி எ�M 
உBவழிAத �த(ச�சி)* அறிவ த�றி 
ஊரா&� அரசறிய உலக� காண 
+ைரேய!நK B)காண அவனி� மா�பி: 
�ட�விள*-� தE,ேபா: நா�L ைவ�ேத�! 
திBடெரன வழிமறி�த அAநா$ அAத� 
திBவEணா மைல�தமிழ� தAத க�தி!' 
 
எ�Mைர�தா$; தி�மன+ ேக�L BAதா�. 
இதG-$ேள ெசHசிமைல கிள�பிG ற)ேக! 
ஒ�ற:ல ப�த:ல TM ேப�க$ 
உய�-திைர ேமேலறி� ேச( ேநா*கி* 
-�ற�தி� வ KழBவி ேபா:இ ற)-� 
ேகால�ைத* கELBAத ஊ(� ம*க$ 
இ�றி)-� �+ைமஎ�ன எ�M ைர�தா�; 
'ஏ' எ�றா� 'ஆ' எ�றா� கடலா�� ைப�ேபா: 
 
தைமேநா*கி வBகி�றா� எ�ற ேசதி 
தைனயறிAதா$ ��ப�மா; பதற வி:ைல. 
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அைமவான -ரலாேல hM கி�றா$; 
'அ�தா�எ� விEண�ப� ேக�க ேவE,�. 
நைமஅவ�க$ பிL�பாேர: ேதசி) கி�பா: 
நைமஅைழ�+� ேபாவா�க$; வட*க� ைகக$  
நைம*ெகா:P�; ச(யி:ைல.எ�ைன� த)க$ 
நGறமிழ* ைகயாேல ெகா�M ேபா�, 
 
திBவEணா மைலேநா*கி நKவி� ெச:க! 
ெச8வ K�க$ இைத'எ�M ெசா:ல* ேக�ட 
ெபBமறவ� hMகி�றா� 'ெபEேண எ�ைன� 
பிைழெச8ய� ெசா:Pகி�றா8; ேதசி) -*-� 
தBவெதாB பாடNE,; தK�ேபா: வானி� 
தைலகிைட�தா: மிகந�ைம தமி0நா� ,*-! 
ெப(தான ஆலமர� அேதாபா�' எ�றா�. 
ெப�ைட9�ஆE கிளி9மா8 அம�Aதா� ஆலி:. 
 
ெப(யவேர கB�+Eேடா எ)க ேளா, 
ெபBவா0வி: ஈ,பட? கB�தி BAதா: 
உBவி*கா� டாதிB�ப�ீ க�தி த�ைன! 
உ$மைற�+ ைவ�திB�ப�ீ; எதிேரெச�M  
வBேவா�க$ வர4பா�� திB�ப�ீ; வAதா: 
வA+ெசா:ல ேவE,கி�ேற�' எ�றா� தி�ம�. 
ச(எ�M ெச)காV� உள4 பா�*க� 
தனியாக உலவினா� �லிைய� ேபாேல! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
32. மறவ� திற� பா,  
நாலL�தர4 ெகா�சக* கலி�பா  
பா�ெடா�M பா,! பைழய மறவ� திற� 
ேக�,� பலநா�க$ ஆயினேவ கி$ைளேய! 
ஊ�ட* கB�தி: உயி��பா�ைட எ�றV*ேக 
ஊ�டா +யி�வி,த: ஒEcேமா எ�றாேன. 
 
அ�ச�+* க�பா: அழ-மணி வ K�Lனிேல 
எ�சமய� எ�சாதி எ�Mேம பாராம: 
ம�சா� வBைகயிேல ம)ைக9M� இ�ப�ைத 
ைவ�சிB*-� சாேவ! எைன�தJவ வாராேயா! 
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த�னல�+* க�பா: தனி�தமணி வ K�Lனிேல 
இ�னா� இனியா� எனயா+� பாராம: 
ெபா�ைன� �திதா8 வறிேயா�ெகா$ இ�ப�ைத 
ம�னியB$ சாேவ எைன�தJவ வாராேயா! 
 
நா�பாட* ேக�பேீர எ�Mைர�த ந:லாைள� 
தா�பாட* ேக�பதG-� தி�மனவ� சாGMகி�றா�: 
கா�பா,� வEண* கB)-யிலா$ கா+கைள 
ஊ�பா, தK�*க உட�ப,�தி ைவ�தாேள! 
 
ஆயிர� ம*க&*ேக ஆன+ெச8 ேதா�ஆவி 
ஓ9ெமன* ேக�ைகயிP� உ$ள) களி*-�;உயி� 
ஓயிV� வAெத�M� ஓயாத இ�ப�ைத 
ஓ9� பLயளி*-� சாேவ எைன�தJேவ! 
 
ஏைழ ஒBவV*ேக ஏGற+ெச8 ேதா�ஆவி 
பாழாத: ேக�ைகயிP� அ�� பJ*-�;உயி� 
பாழாகி� ேபானாP� ஊழிவைர இ�ப�ைத� 
தாழா+ ந:-வா8 சாேவ எைன�தJேவ! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
33. -திைரவ Kர� வBகி�றா�க$  
எEசீ� விB�த�  
நாவினி*க� பாLனா� மர�தி னி�M! 
நGெச)கா� அ)-வAதா�! -திைர ெய:லா� 
தாவின அ�ேச(யிேல! வ K�ைட ெய:லா� 
தனி�தனியா8 ஆரா8A+ பா��தா�. பி��� 
நாவிழAத ஊைமக$ேபா: ேச( த�ைன 
நாG�றN� �Gறினா�. அ,�தி BAத 
hவ)க$ உ��ற�+� +ழாவி� பா��தா�; 
-ைல*கி�ற நா8க$ேபா: hவி� பா��தா�. 
 
ேச(யிேல வாJம*க$ கிழ*கி: ேதா�M� 
ெச)கதிைர வயG�ற�தி: கEடா�; பி�ன� 
ஊ(BEட பி�வBவா� பகைல* காணா�. 
ஒBவB�அ) கி:ைலெயனி: �+ைம யி:ைல. 
ேந�ஆல மர�தLயி: வA+� கா�Aதா� 
ெந,)-திைர ஏறிவAத சி�பா8 மா(: 
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ஓ(ைளயா� மGறவ�பா: '-Gற வாளி 
ஒBவைன9� நா�பிL*க விைலேய' எ�றா�. 
 
ெப(யசி�பா8 hறி,வா�: 'நாெம: லாB� 
ெபB�ப(� ெபறநிைன�ேதா� அரச� ைகயா:! 
ஒBநா�- திைசகளிP� சி�பா8 மாைர 
ஓ�Lனா� ந�ம�ன�; ந�ைம ம�,�  
கB�தாள� எனந�பி� ேச( த�னி: 
கE,பிL� ப�ீெகாைலஞ� த�ைம எ�றா�. 
தர�ேபாகி� றா�ப(� ெபற�ேபா கி�ேறா� 
த*கபL சா�+�பL' எ�M ெசா�னா�. 
 
இ�ெனாBவ� hMகிறா�: 'அAத ம�ன� 
இSவிட�தி: ேமGபா�ைவ பா��ப தG-* 
க�ன*ேகா: காரா�ேபா: வர4� h,� 
கா:ேசா�A+ நா�உ�கா�A திB�த: தKேத' 
எ�Mைர�தா�. இைதேக�ட தி�ம V*-� 
இள)கிளியா$ ��ப�மா 4*-A ேதா�M� 
��னைக*-� �+நில4� ேதாGM� ேபா-�! 
2வாைய� திற*கவி:ைல கா�தி BAதா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
34. ேமGபா�ைவயாள�  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
ஏறி� - தைல* 
க�ேடா, வAதன�  சீறி! 
 
எ�,�தி* -�ப�ட ம*க�h� டAத�ைன 
ஏ)கிட ைவ�பவ�  ேபாேல - இைம 
ெகா�டாம: பா��தன�  ேமேல! 
 
ெசா�ட�ெசா� டேவ�ைவ உகா�Aதி BAதவ� 
+$ளிஎ JAத)-�  தாவி� - சி(� 
தி�டன� அ�ேனாைன  ேமவி! 
 
தி�,�தி� ெட�றL ைவ*-� ப(மீ+ 
ேதசி)- வAதன�  எ�ேற - தி�ம� 
ப�டாைவ ஏAதின�  ந�ேற! 
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�Gறிஇ ைரயிைன* ெகா�+� பBAெதன 
உGMவி ழி�த��  ப�மா - அ)-� 
சGM�இ B�பாேளா  ��மா? 
 
ெவG�� அதி�Aதிட ேவGMவ� அHசிட 
ேமGகிைள வி�,*  -தி�தா$ - பைக 
அGறிட ெநHச�  ெகாதி�தா$. 
 
�Gறின க�திக$ bறிGM� ெச�மைழ 
+$ளி ெயJAதன  ெம8க$ - அ)ேக 
அGM விJAதன  ைகக$ 
 
NGM� N�ேனறி ெநB)கின� தி�மV� 
கEடன� அSவதி  கா( - கE, 
ெதGெறன வ K0Aதன�  பா(: 
 
உGற+ தி�மனி� வா$அவ� மா�பி: 
ஒழிAத+ ேவஅவ�  ஆவி - கEட 
ரGறின� சி�பா8க$  ேமவி. 
 
மGறவ� தி�மைன* -�தின� தி�மV� 
மா8Aதன� மEணி:  விJA+ - கE 
cGறன$ இ�ப*  ெகாJA+. 
 
�Gறிய வா$விைச சGM* -ைறAத+� 
ேதாைக பைத�த+�  கEடா� - ைக� 
பGறிட எEணேம  ெகாEடா�. 
 
பGபல� வAதன� பாைவைய� /0Aதன� 
பா8Aதன� அ�னவ$  ேமேல - மிக� 
சிGறின நா8கைள�  ேபாேல! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
35. அவ$ பிL�ப�டா$  
எEசீ� விB�த�  
தி�ம�ேம: ெச�றவிழி திB�� தG-$ 
ேசயிைழயா$ பிL�ப�டா$ பைகவ ராேல! 
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அ�ம)ைக மMNைற9� பா��தா$ அ)ேக 
அ��$ள அகNைடயா� கிடAத ேகால�! 
'ெம8�ைமெநறி எ8தின K�. ேதசி) ெக�V� 
வ Kணைன9� நா�ெதாைல�ேதா� அ�ேறா?' எ�றா$. 
N�Nைற9� பா��தி�டா$ 'அ�தா� வAேத�; 
NLவைடAத ெத�பணி9�' எ�M ெசா�னா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
36. ேதசி)-*-� ேசதி எ�LGM  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
ெசHசி� ெபB)ேகாயி: - த�னிேல 
ேதசி)- வ KGறிBAதா�. 
அHசி அBகினிேல - இBAதா�  
அைம�ச� மGறவ�க$. 
பH� ெபBAதKைய� - ெபா�*க� 
பா��+� இB�பேீரா? 
ெசHசி� பLமிதி�தா� - இ)-$ள 
சி�பா8 தைனமL�தா�. 
 
ெச�M பிL�தாேரா? - அ:ல+ 
ெச�+ மLAதாேரா? 
ஒ�M� ெத(யவி:ைல--நடAத 
ெதா�M� ெத(யவி:ைல. 
எ�M +L+L�தா� - ேதசி)க�. 
இBவ� சி�பா8க$ 
நி�M தைலவண)கி - அSவிட� 
நிக0Aதைவ உைர�பா�. 
 
தி�மV� ��ப�மா - எVேமா� 
ேசயிைழ 9�எதி��தா�. 
ந�மவ� சிGசிலேப� - இறAதா�. 
ந�அதி கா(யி�ேம: 
தி�ம� அவ�பா8Aதா� - ஒBெசா: 
ெச�பின� அ�ேபா+ 
'ெச�ைமயி: எ�னிடேம - சி*கினா8 
ேதசி)- மா8க'எ�றா� 
 
எ�Mசி� பா8உைர�தா� - ேதசி)க� 
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'எ�ைன மL�ப+தா� 
அ�னவ னி�நிைன�ேபா? - ச(தா� 
அ�பLயா அடேட! 
இ�M பிைழ�ேத�நா� - அடேட 
எ�M� க�றவ னா8� 
'பி�V� நடAதெத�ன? - இதைன� 
ேப�க' எ�Mைர�தா�. 
 
தி�ம� மLA+வி�டா� - மைனவி 
ேசயிைழ சி*கிவி�டா$. 
ெச�ைமயி: அ�னவளி� - இரE, 
ெச)ைகைய� பி�இM*கி 
ந�மவ� இSவிட�ைத - ேநா*கிேய 
நட�தி வBகி�றா�. 
தி�ம� மைனவிைய�ேபா: - கELேலா� 
திற�தி: எ�Mைர�தா�. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
37. ��ப�மாைவ இJ�+ வAதா�க$  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
ேகா�ைடெந,� வாயிலிைன* -Mகி வி�டா� - அAத* 
ேகாைதைய நட�திவB� h�ட ம*க&�! 
ேபா�LM*கி� பி��ற�தி: க�Lய ைக9� - Nகி: 
ேபாGபரவி ேமG�ர&� நKEட -ழP� 
தK�Lைவ�த ேவலி�Nைன ேபா�ற விழி9� - வA+ 
சீMகி�ற பா�ைபெயா�த உ$ளN� ெகாEடா$ 
'ேகா�ைடயினி: யா(ட�தி: ெகாE, ெச:கி�றK� - எ�ைன* 
hறி,வ K�' எ�ற4ட� hM கி�றன�: 
 
'ஆ&பவ� ேதசி)ெகன* ேக�ட தி:ைலேயா? - அவ� 
அSவிட�தி: வ KGறிB�த: கEட தி:ைலேயா? 
ேதா&ர�ைத இS4லக� ெசா�ன தி:ைலேயா? - எ�M 
ெசா�னெமாழி ேக�டன$ விய�ப ைடAதன$. 
'ஆ&கி�ற ேதசி)ெகன நா)க$ நிைன�ேதா� - அவ� 
அ)-வAத ேப�வழிைய ஒ�தி BAததா:! 
வா&*கிைர ஆனவைன நா)க$ அறிேயா� - அAத 
ம�ன�நிைன வா8அவைன ெவ�L மL�ேதா�. 
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ெசHசியினி ேலஇB*-� ெசAத மிழ�க$ - ெபGற 
தKைமயி�V� தKரவி:ைல. எ�க ணவேரா 
ெசH�◌ிம�ன� தK�Aதன� இனி� தமிழ�*ேக - ஒB 
தK)-மி:ைல எ�V�உள� பா)ெகா, ெச�றா�. 
ெசHசியிைன ஆ&கி�ற அSவ ட*கைர - எ� 
ெசSவிழிக$ காc�;எ�ைக காண வசேமா? 
மிH��எ�ற� ஆவ:நிைற ேவMவ +Eேடா? - என 
ெம:லிஅவ$ ெநHசி:ெவறி ெகாE, நடAதா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
38. ேதசி)- N� வAதா$  
எEசீ� விB�த�  
�+�ப(தி இBவிழிக$ ஒளிைய� சிAத 
வி,i��� �ைகசிAத* -றி�+� பா��த 
எதி��பான பா�ைவயினா$! அைல9) hAத: 
இB�கா�L: நில4Nக� மைறA+ ேதா�ற* 
ெகாதி*கி�ற ெநHச�தா: ெகா:P வா$ேபா: 
ெகாPN�ேன வA+நி�றா$. அSவ ட*க� 
உதி�*கி�ற கன:விழியா: அவைள� பா��தா�. 
அ�பா�ைவ அGெறாழிய உM�தி� பா��தா$! 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
39. NGறிய ேப��  
ெத�பா)- -- கEணிக$  
'உEைமைய� ெசா:லி,வா8! - எவ�தா� 
உ�ைன அV�பிைவ�தா�? 
மEணிைட மாEடாேன - ெத(யா 
மனித� உ�உறவா? 
எEc�எ� ஆ�சியிேல - ெச8தேத� 
இAத* கலகமp? 
திEைம உன*-ளேதா?' - எ�றAத� 
ேதசி)- ெசா�ன4ட�, 
 
'ெபா8யிைன� ெசா:வதி:ைல - தமிழ� 
ெபா8�ெதாழி: ெச8வதி:ைல. 
ெம8யிைன� ேப�தG-� - தமிழ� 
ெம8பைத� தி�டதி:ைல. 
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ைகயினி: வாளாேல - உன+ 
காவ: தைலவ�தைல  
ெகா8தவ� யா�எனிேலா - எைனேய 
ெகாEடவ� எ�றறிவா8! 
 
யாB� அV�பவி:ைல - எைமேய 
இ�,வA தா�ஒBவ� 
ேச(யி: ஓ�-Lைச - தA+ேம 
தKய இBமாத� 
ேகா(ய ேவைலெச8வா� - எனேவ 
hட இB*கவி�டா�. 
சீ(ய எ�+ைண*ேக - அவ�ஓ� 
சி�பா8 உைடெகா,�தா�. 
 
ேகா�ைட* கைழ�ேதகி� - திB�ப* 
h�Lவ ராதிBAதா�. 
வ K�L:எ� ேசாGறினிேல - மய*க� 
மிH�� மBAைதயி�டா�. 
ஆ�ட� ெகா,�த+ட: - உண�4� 
அGற நிைலயினிேல 
கா�, மனித�அவ� - என+ 
கGைப அழி�தாேன! 
 
கGைப அழி�தாேன - த�ைன�தா� 
கா�+*ெகா$ &�திறைம 
அGபV* கி:ைலஅ�ேறா! - திறைம 
ஆB*கி B*கவி:ைல? 
ெவGைப இL�+வி,� - உன+ 
வ Kர�ைத 9�காc� 
நிGக மனமிBAதா: - நி�Mபா� 
ெநHைச� பிள*-�எ�ைக! 
 
-Gற� �(Aதவ�யா�? - உன+ 
ேகாைல இக0Aதவ�யா�?  
கGைப இக0Aதவ�யா�? - உன+ 
கB�ைத ேமGெகாEடவ�! 
ெசாGக$ பிைழ�(Aதா8 - 'அLேய' 
எ�ெறைன� ெசா:Pகி�றா8. 
நGறமி0 நா�டவைர - இக0த: 
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நா4*-� தKைம' எ�றா$. 
 
'ெச�றஉ� கGபிV*ேக - எ�தைன 
சி�பா8க ைளமL�தா8?' 
எ�M வினவPGறா� - அதGேக 
ஏAதிைழ hMகி�றா$: 
'எ�னB) கGபிV*ேக - உ�னB� 
இ�னலி� ஆ�சிைய9�  
உ�னB� ஆவிைய9� - த(V� 
ஒ�பி:ைல' எ�Mைர�தா$. 
 
'இAத வட*க�தியா� - ெசHசியிைன 
ஆ$வைத ஏனிக0Aதா8? 
இA+ மத�தவ�நா� - மத�தி� 
எதி( நான:லேவ! 
ெசாAத அறிவிழAதா8 - பிற(� 
/ைத9� நKஅறியா8. 
இAத� தமி0நா�L: - பிற(� 
இ�ன: தவி��பவ�நா�.' 
 
ெசா:லின� இ�ெமாழிக$ - ��ப�மா 
ெசா:Pகி� றா$சி(�ேத: 
'தி:லி� +B*கைர9� - மGMெமாB 
தி��வி� ேப(ைன9� 
ெசா:லிஇ� ெத�னா�ைட� - பலபல 
ெதா:ைலயி: மா�Lவி�டா�; 
ெம:ல RைழA+வி�டா� - தமிழ(� 
ேம�ைமதைன அழி�தா�. 
 
அ�னவ� h�ட�திேல - உைன�ேபா: 
ஆB� தமி0நா�L: 
இ�M� இB*கவி:ைல - பிற-� 
இB*க� ேபாவதி:ைல. 
அ�M ெதாட)கிஇAத� - தமிழ� 
அ��M நா,ெபGற 
இ�னெல: லா�வட*க� - இைழ�த 
இ�ன:க$' எ�Mைர�தா$. 
 
'ஆ&� நவாபிைனேயா - தமிழ� 
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ஆB� �கJகி�றா�; 
ேதெளன அH�கி�றா� - ெசHசியி� 
ேதசி)கி� ேபBைர�தா:! 
நா&� வB�;வட*க� - ெதாைல9� 
நா&� வB�;அைதஎ� 
ேக&� கிைளஞ�க&� - விைரவி: 
கி�Lட ேவE,�'எ�றா$. 
 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
40. ேதசி)- சின�  
எEசீ� விB�த� 
'நா$வர�,� ேபாக�,�; ஆனா: இAத 
நலமGற தமிழ�ம�,� வாழ மா�டா�. 
ேதா&ரN� மற�தனN� அவ�க� கி:ைல; 
ெசா:ேலL தமிழ�சி! இBAதா: ெசா:P! 
நா$வர�,� எAதநா$? தமிழ� ெவ:P� 
நா$தாேனா! அAதநா$ வBவ தG-$ 
வா$வ Kர� வடநா�டா� வள��சி யி�றி 
மைல*-ைகயி: b)-வேரா ஏEL?' எ�றா�. 
 
'தமிழெர:லா� வாழா�க$ நKதா� வா0வா8; 
தமிழ�*- மறமி:ைல; ந�M ெசா�னா8. 
இமயமைல* க:�மAத வடநா� டா�பா: 
ேசரனா� இய:�தைன* ேக$வி� ப�ட 
உம+நா� டானிBAதா: ேக�,� பா��பா8! 
உயி�பைத�பா� தமி0மகைன* கனவி: கEடா:! 
எமதBைம� தமி0நா�L� எ�சி PEடா8; 
எ�சிலி�ட ைகையநK இக0�சி ெச8தா8. 
 
யாெம:லா� சாக�தா� ேவE,� ேபாP�! 
இBAதாேலா வடநா�டா� வாழா� ேபாP�! 
நKமGM� உ�நா�டா� வள��சி எ8தி 
நK&�நிைல ைய�தாேன எதி�பா�* கி�ேறா�! 
b8ைமயி:ைல; நK)கெள:லா� கல�ப ட)க$ 
+ளிhட ஒJ*கமி:லா� பாE, ம*க$! 
நா8மன�பா� ைமஉம*-! வள��சி ெபGறா: 
ந,நிைலைம அறிவ K�க$! அட)- வ K�க$! 
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வHசக�ைத� தAதிர�ைத ேமGெகா$ ளாத 
வா8ைம9M தமி0நா�டா� ேதாGறா�. அAத 
வHசக�ைத� தAதிர�ைத உயிரா8* ெகாEட 
வடநா�டா� ெவ�றா�க$; இத�ெபா B$ேக$: 
ெநHச�தா: தமி0நா�டா� ெவ�றா�; அAத 
நிைலெக�டா� ேதாGறா�க$ எ�M ண�வா8. 
ெகாHசNேம உய�ேநா*-� தMகE வா8��� 
ெகா$ளாத வாைழ*-* கீ0*க� ேறேக$. 
 
ஆ�சிஎனி: ஐ�ெபாறிைய ஆ$வ தா-�! 
அ,*காத ெசய:ெச8ேதா� ஆள* h,�; 
கா�சியிேல காcNகி: ஓவி யAதா� 
கைலA+வி,� ஒBெநாL*-$; நிைல�ப தி:ைல! 
கா�LெலாB NயG-�L +$ள* h,�; 
கBHசிM�ைத கEவிழி�தா: ெத(9� ேசதி! 
ேதா�ட�+� �டல)கா8 தமிழ� நா, 
b)கிவிழி� தா:உைடேயா� உ(�பா� ேதாைல! 
 
அற�எVேமா� அL�பைடெகாE ட+தா� வ Kர�! 
அSவ Kர� தமிழ(ட� அைமAத தா-�. 
பிறவழியா: ெவGறிெயா�ேற கB�தா8* ெகாEட 
பிைழப�ட ஒJ*க�ைத� தமிழ� ஒ�பா�! 
Nைறெத(யா N�டாேள! திBAத� ெசா�ேன� 
N�இைழ�த -Gற�ைத இனி�ெச8 யாேத. 
சிைறேயாடா? ெகாைலேயாடா? என*-� தEட� 
ெச�படா' எ�Mைர�+� தK�ேபா: நி�றா$. 
 
க�ேடா, பிL�திBAத சி�பா8 மாைர* 
கEணாேல எ�ச(*ைக ெச8+ ம�ன� 
'இ�,வா ெகாைலஞைர�ேபா8! இைத9� ேக�பா8 
எ:லா�*-� எதி(னிேல ெபா+ நில�தி: 
ப�Lஇவ ைள*க�L நிGக� ெச8+ 
பழிகா( இவ&$ள� +L*- மாM 
ெவ�,வி�பா8 ஒBைகைய; மMநா� காைல 
ெவ�,வி�பா8 ஒBமா�ைப; i�றா நாளி: 
 
N+கினிேல கழி9)க$ சைதைய� பி�ன� 
i*கM*க! கா+பி��; ஒBைக பி��; 
ெகாதிநKைர� ெதௗ◌ி�தி,க இைடேந ர�தி:; 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெகா&�+)க$ -திகாைல! வி�, வி�, 
வைத�(க; +வ*கி,க ேவைல த�ைன; 
மAதி(ேய உ�ெபாM�� நிைறேவ ற�ெச8! 
இ+எ�ற� NLவான தK��ேப!' எ�றா�. 
எதி�நி�ற தமிழ�சி இய�� கி�றா$: 
 
'i&தடா எ�ெநHசி: தK!தK! உ�ற� 
NLேவக i&தடா அ*ெகா ,AதK! 
நK&தடா எ�ெநHசி: வா$!வா$! உ�ற� 
ெந,வா0ைவ ெவ�,தடா அAத* h�வா$! 
நாளி:எைன� பி(*-தடா சா4! வA+ 
ந,விPைன� தி�Vமடா அAத� சாேவ! 
ஆளனிட� பி(�ததடா எ�ைன! எ�ைன! 
அ��மைன யா$பி(வா$ உ�ைன! உ�ைன!' 
 
எ�றதி�Aதா$ திைசயதி�A+ ேபா-� வEண�! 
எ:லாB� ��ப�மா நிைலைம த�ைன 
ஒ�Mபட� பா��திBAதா�! அவ& ட�பி: 
ஒளிகEடா�; கB��Bவ� ஏற* கEடா�. 
-�ற�ைத* கEடா�க$ ெகாPவி� N�ேன! 
-ர:வைளயி� கீ0ேநா*கி i�ைச ஆ0�தி 
நி�றிBAத ெபBமா�L நில�தி: சா8Aதா$! 
ெந,வா0வி� ெபB��கைழ� சாவி: ந�டா$! 
 
ேப�சி:ைல! ேக�கவி:ைல எைத9� யாB�! 
ெபBம�ன� ந,*கNM� �+ைம கEடா�! 
'ஏ��*க$, ெகா,Hெசய:க$ என*ேக�?' எ�றா�. 
இர*க�ைத 'வா'எ�றா�. அ�ைப ேநா*கி 
'ஆ�சிேய என*கB$வா8' எ�M ேக�டா�. 
'அறேமவா' எனஅைழ�தா�! அ)ேக ேவM 
ேப�சி:ைல ேக�கவி:ைல எைத9� யாB�! 
பிறெக�ன? ேதசி)- ேதசி)ேகதா�. 
 
உ$&ைற அ�டவைண*-� திB�ப 
NGM�. 
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