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1. சுதrசன் சிங்க் துடுக்கு
அகவல்
தில்லியில் பாதுசா ெசங்ேகால் ெசலுத்தினான்;
ஆக்காட்டுப் பகுதி அவன்ஆ ைணப்படி
நவாப்பினால் ஆட்சி நடத்தப் பட்டது.
நுவலும்அவ் வாக்காடு நூற்ெறழு பத்திரண்டு
பாைளய மாகப் பகுக்கப் பட்டது;
பாைளயத் தைலவேப பாைளயப் பட்டுகள்;
பகநற் ெசஞ்சிப் பாைளயப் பட்டாய்த்
ேதசிங்கு வாழ்ந்தான் சிற்சில ஆண்டுகள்.
ேதசிங்கு வடக்கிருந்து ெதன்னாடு ேபாந்தவன்;
தமிழைர இகழும் தன்ைம வாய்ந்தவன்;
ேதசிங் கிைனயும் ெதன்னாடு ெவறுத்தது.
சிப்பாய் களிேல சிலக்ெகாரு தைலவன்
இருப்பான். 'சுேபதா' என்ப தவன்ெபய.
சுதrசன் சிங்க்எனும் சுேபதா ருக்குத்
ேதசிங் கிடத்தில் ெசல்வாக் குண்டு.
புதுைவக் கடற்கைர ேபானான் சுதrசன்;
வருைகயில் இைடயில் வளவனூப் புறத்தில்
ெதன்னந் ேதாப்பில் திம்மைனக் கண்டான்.
ெதௗ◌ிவிலாத் தமிழில் திம்மைனக் ேகட்டான்:
உன்னதா இந்தத் ெதன்னந் ேதாப்ெபன்று!
திம்மன் ஆம்என்று ெசப்பி வரேவற்றுக்
குளிந்த இளநK ெகாடுத் துதவினான்.
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சுதrசன் உன்வடு
K ெதாைலேவா என்றான்.
அருகில் என்றான் அன்புறு திம்மன்.
சுதrசன் அவனின் ேதாழன் ரஞ்சித்தும்
திம்மன் வடு
K ேசந்தன; இருந்தா!
மாடு கறந்து வழங்கினான் பாலும்;
ஆடு சைமத்தும் அருத்தினான் திம்மன்.
திண்ைணயில் சுதrசன் திம்மன் ரஞ்சித்
உண்ட இைளப்ெபாடும் உட்காந் திருந்தன.
திம்மன் மைனவி 'சுப்பம்மா' என்பவள்
எம்மனி தைனயும் ஈன்ற பிள்ைளயாய்க்
ெகாள்ளும் உள்ளம் ெகாண்டவள்
பிள்ைள இல்லாதவள் ஆத லாேல!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
2. சுதrசன் சூழ்ச்சி
எண்சீ விருத்தம்
சுதrசன்சிங்க் திம்மனிடம் ேபசு கின்றான்;
ேதாைகேமல் அவன்உளத்ைதச் ெசலுத்து கின்றான்.
எைதேயாதான் ேபசுகின்றான் சுப்பம் மாேமல்
ஏகியதன் ெநஞ்சத்ைத மீ ட்டா னில்ைல!
இைதயறியான் திம்மன்ஒரு கவட மில்லான்;
இளித்தவா யால்"உம்உம்" எனக்ேகட் கின்றான்!
கைதநடுவில் சுதrசன்சிங்க் தண்ண K ேகட்பான்;
கனிஇதழாள் வரமகிழ்வான்; ேபானால் ைநவான்!
உளம்பூத்த சுதrசனின் ஆைசப் பூவும்
ஒருெநாடியில் பிஞ்சாகிக் காயும் ஆகித்
தளதளத்த கனியாகிப் ேபான தாேல
தாங்காத நிைலயைடந்தான். சூழ்ச்சி ஒன்ைற
மளமெளன நடத்தஒரு திட்டம் ேபாட்டான்;
'வாஇங்ேக திம்மாநK விைரவிற் ெசன்று
குளத்ெததிrல் மரத்தினிேல கட்டி ைவத்த
குதிைரயிைனப் பாத்துவா' என்று ெசான்னான்.
'விருந்தினைர வரேவற்பான் தமிழன்; அந்த
விருந்தினக்கு நலம்ெசய்வான் தமிழன்; சாவா
மருந்ேதனும் வந்தவகள் பசித் திருக்க
வாயில்இடான் தமிழன்;இது பழைம ெதாட்ேட
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இருந்துவரும் பண்பாகும். எனினும் வந்ேதான்
எவன்அவைன ஏன்நம்ப ேவண்டும்' என்று
துரும்ேபனும் நிைனயாத தாேல இந்நாள்
தூய்தமிழன் துயருற்றான்! வந்ேதா வாழ்ந்தா!
'குதிைரகண்டு வருகின்ேறன்' என்று திம்மன்
குதித்துநடந் தான்!ெசன்றான்; சுதr சன்சிங்க்
முதிராத பழத்துக்குக் காத்தி ருந்து
முதிந்தவுடன் சிறகடிக்கும் பறைவ ையப்ேபால்
அதிராத ெமாழியாேல அதிரும் ஆைச
அளவற்றுப் ேபானேதா நிைலைம யாேல
'இதுேகட்பாய் சுப்பம்மா சும்மா வாநK
ஏதுக்கு நாணுகின்றாய்' என்று ெசான்னான்.
'ஏன்'என்று வந்துநின்றாள். 'சுப்பம் மாநK
இச்சிறிய ஊrனிேல இருக்கின் றாேய
நானிருக்கும் ெசஞ்சிக்கு வருகின் றாயா?
நைககிைடக்கும் நல்லநல்ல ஆைட யுண்டு.
மான்அங்ேக திrவதுண்டு மயில்கள் ஆடும்
மகிழ்ச்சியிைன முடியாது ெசால்வ தற்ேக;
கானத்தில் வள்ளிேபால் தனியாய் இங்ேக
கடுந்துன்பம் அைடகின்றாய்' என்று ெசான்னான்.
'இல்ைலேய! நான்ேவல ேனாடு தாேன
இருக்கின்ேறன் உளமகிழ்ச்சி யாக' என்று
ெசால்லினாள்; சுதrசனின் வஞ்சம் கண்டாள்;
துயரத்ைத ெவௗ◌ிக்காட்டிக் ெகாள்ள வில்ைல;
இல்லத்தின் எதிrனிேல சிறிது தூரம்
எட்டிப்ேபாய் நின்றபடி 'ேபானா இன்னும்
வல்ைல' என்று முணுமுணுத்தாள். சுதr சன்சிங்க்
வந்தவழி ேயெசன்றான் ேதாழ ேனாேட!
'சுப்பம்மா வுக்கிைழத்த தKைம தன்ைனச்
சுப்பம்மா திம்மனிடம் ெசால்லி விட்டால்
தப்புவந்து ேநந்துவிடும்; ெகாண்ட ேநாக்கம்
சாயாேத' எனஎண்ணிச் சுதr சன்சிங்க்
அப்ேபாேத எதிப்பட்ட திம்ம னின்பால்
அைதமைறக்கச் சிலெசாற்கள் ெசால்லு கின்றான்:
'அப்பாநK இங்கிருந்து துன்ப முற்றாய்.
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அங்ேகவந் தால்உனக்குச் சிப்பாய் ேவைல
தரும்வண்ணம் மன்னrடம் ெசால்ேவன்; மன்ன
தட்டாமல் என்ேபச்ைச ஒப்புக் ெகாள்வா.
திரும்புகின்ற பக்கெமலாம் காட்டு ேமடு
சிற்றூrல் வாழ்வதிேல ெபருைம இல்ைல;
விருந்தாக்கிப் ேபாட்டஉன்ைன மறக்க மாட்ேடன்
வட்டினிேல
K
சுப்பம்மா தனிைம நன்ேறா?
கரும்புவிைள ெகால்ைலக்குக் காவல் ேவண்டும்.
காட்டாற்றின் ஓட்டத்தில் மான்நிற் காேத.
இளமங்ைக உன்மைனவி நல்ல ெபண்தான்
என்றாலும் தனியாக இருத்தல் தKது!
'குளக்கைரக்குப் ேபா'என்ேறன் நKயும் ேபானாய்
ேகாைதெயாடு தனியாக நாங்கள் தங்க
உளம்சம்ம தித்ததா? வந்ேதாம் உன்பால்!
உனக்குெவௗ◌ி ேவைலவந்தால் ேபாக ேவண்டும்.
இளக்கார மாய்ப்ேபசும் ஊெபண் ெணன்றால்
உைரக்கவா ேவண்டும்?நK உணந்தி ருப்பாய்.
ஒருமணிேந ரம்பழகி னாலும் நல்லா
உலகம்அழிந் தாலும்மறந் திடுவ தில்ைல.
பருகிேனன் உன்வட்டுப்
K
பசும்பால் தன்ைனப்
பழிநிைனக்க முடியுமா? திம்மா உன்ைன
ஒருநாளும் மறப்பதில்ைல. ெசஞ்சிக் ேகநான்
உைனக்கூட்டிப் ேபாவ'ெதன முடிவு ெசய்ேதன்.
வருவாய்நK! சிப்பாய்என் றாக்கி உன்ைன
மறுிங்கள் சுேபதாராய்ச் ெசய்ேவன் உண்ைம.
இரண்டுநா ளில்வருேவன் உன்க ருத்ைத
இன்னெதன்று ெசால்லிவிட ேவண்டும். ெசஞ்சி
வருவதிேல உனக்குமிக நன்ைம உண்டு!
வரவைழத்த எனக்குெமாரு ேபரு முண்டு!
கருதாேத நம்நட்ைபப் புதிய ெதன்று!
கடலுக்குள் ஆழத்தில் மூழ்கி விட்ேடன்;
ெபrதப்பா உன்அன்பு! கைரேய இல்ைல!
பிறெகன்ன? வரட்டுமா? என்றான்; ெசன்றான்.
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3. திம்மன் பூrப்பு
ெதன்பாங்கு-கண்ணிகள்
'நற்காலம் வந்ததடி ெபண்ேண - இங்கு
நாெமன்ன நூறுெசல விட்ேடாம்?
ெசாற்ேபாக்கில் வந்தவிருந் தாளி - அவன்
சூதற்ற நல்லஉளம் ெகாண்ேடான்;
பற்காட்டிக் ெகஞ்சவில்ைல நாமும் - நம்
பங்கில்அவன் நல்லஉள்ளம் ைவத்தான்.
புற்காட்டில் நாளும்உைழத் ேதாேம - ெசஞ்சி
ேபாய்அலுவல் நான்புrய ேவண்டும்.
என்றுபல திம்மன்உைரத் திட்டான் - அவன்
இன்பமைன யாளும்உைரக் கின்றாள்:
'ெதன்ைனஇளந் ேதாப்புமுதி ராதா? - நம்
ெதற்குெவௗ◌ிப் புன்ெசய்விைள யாதா?
சின்னஎரு ைமவிைலக்கு விற்றால் - ைகயில்
ேசரும்பணம் ஏஅடிக்கப் ேபாதும்.
என்னஇருந் தாலும்சுேப தாைர - நான்
என்வைரக்கும் நம்பமுடி யாது.
நம்குடிக்கு நாம்தைலைம ெகாள்ேவாம் - ெகட்ட
நாய்ப்பிைழப்பில் ஆயிரம்வந் தாலும்
பங்கெமன்று நாமும்அறி ேவாேம - இதில்
பற்றுைவக்க ஞாயமில்ைல' என்றாள்.
'தங்கமயி ேலஇதைனக் ேகட்பாய் - என்ெசால்
தட்டிநடக் காதிருக்க ேவண்டும்.
ெபாங்குதடி ெநஞ்சில்எனக் காைச - ெசஞ்சிப்
ெபாட்டலில் கவாத்துெசய்வ தற்ேக!
தின்றதைன நாெடாறுேம தின்றால் - நல்ல
சீனியும் கசக்குமடி ெபண்ேண.
ெதன்ைனையயும் குத்தைகக்கு விட்டுப் - புன்
ெசய்தைனயும் குத்தைகக்கு விட்டுப்
பின்னும் உள்ள காலிகன்று விற்று - நல்ல
ெபட்ைடையயும் ேசவைலயும் விற்றுச்
சின்னெதாரு வட்டிைனயும்
K
விற்று - நல்ல
ெசஞ்சிக்குடி ஆவமடி' என்றான்.
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நாைளஇங்கு நல்லுசுேப தாரும் - வந்து
நம்மிடத்தில் தங்குவதி னாேல
காைளஒன்ைற விற்றுவரு கின்ேறன் - உன்
ைகந்நிைறயக் காசுதரு கின்ேறன்.
ேவைளெயாடு ேசாறுசைமப் பாேய - அந்த
ெவள்ளrப்பிஞ் ைசப்ெபாrக்க ேவண்டும்;
காளிமுத்துத் ேதாட்டத்தினில் பாகல் - உண்டு
கட்டிெவல்லம் இட்டுைவ குழம்பு!
காமிளகு நKஇறக்கி ைவப்பாய் - நல்ல
கட்டித்தயி பாலினில் துைவப்பாய்;
ேமாெரடுத்துக் காயமிட்டுத் தாளி - நல்ல
ெமாச்ைசஅவ ைரப்ெபாrயல் ேவண்டும்.
சீருைடய தாகிய ெதன்பாங்கு - கறி
ெசய்துவிடு வாய்இைவகள் ேபாதும்.
ேநrல்வட பாங்கும்மிக ேவண்டும் - நல்ல
நKள்ெசவிெவள் ளாட்டுக்கறி ஆக்கு.
பாண்டியனின் வாைளெயாத்த வாைள - மீ ன்
பக்குவம் ெகடாதுவறுப் பாேய.
தூண்டிலில் வரால்பிடித்து விற்பா - ெபருந்
தூைணஒத்த தாய்இரண்டு வாங்கு;
ேவண்டியைதத் தின்னட்டும் சுேபதா' - என்று
ெவள்ைளமனத் திம்மன்உைரத் திட்டான்.
தாண்டிநடந் தாஇரண்டு ேபரும் - உண்ணத்
தக்கெபாருள் அத்தைனயும் ேசக்க!
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4. சுதrசன் நிைனவு
எண்சீ விருத்தம்
ெசஞ்சிக்குச் ெசன்றிருந்த சுதr சன்சிங்க்
ெசஞ்சியிேல தன்உடலும் வளவ னூrல்
வஞ்சியிடம் நிைனவுமாய் இருந்தான். அன்று
மைலக்ேகாட்ைட காத்துவரும் சிப்பாய் மாைரக்
ெகாஞ்சமுேம தூங்காமல் விடியு மட்டும்
குதிைரேமல் திrந்துேமற் பாைவ பாக்கும்
நஞ்சான ேவைலயிேல மாட்டிக் ெகாண்டான்!
நள்ளிரவில் சுதrசன்சிங்க் ெதன்பால் வந்தான்.
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'ெதற்குவா சல்காப்ேபான் எவன்காண்' என்று
ெசப்பினான் சுதrசன்சிங்க். 'ரஞ்சித்' என்று
நிற்கும்சிப் பாய்உைரத்தான். சுதr சன்சிங்க்
'நKதானா ரஞ்சித்சிங்க்! ேகட்பா யப்பா.
முற்றிலுேம அவள்நிைனவால் நலிந்ேத னப்பா
அன்னவைள மறப்பதற்கு முடியாதப்பா.
விற்புருவ அம்புவிழி பாய்ந்த ேதாஎன்
விலாப்புறத்தில் தானப்பா; ெசத்ேத னப்பா.
அப்படிேயா மங்ைகயிைனப் பாத்த தில்ைல.
நானுந்தான் ஆனபல்லூ சுற்றி யுள்ேளன்!
ஒப்படிெயன் றால்அவேளா ஒப்ப மாட்டாள்.
உருப்படிைய இவ்விடத்தில் ெகாண்டு வந்து
ைகப்பிடியில் ைவத்துவிட்டால் என்க ருத்துக்
ைககூடும். ெபாழுதுவிடிந் ததும்நா னங்ேக
எப்படியும் ேபாய்ச்ேசர ேவண்டும்' என்றான்
இன்னும்அவன் கூறுகின்றான் அவைளப் பற்றி;
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5. அவன் ெபாய்யுைர
பஃெறாைட ெவண்பா
'என்மீ தில் ஆைசஅவட் கில்லா மலும்இல்ைல;
என்மீ தில் ஆைசேய இல்லா தவள்ேபாேல
ஏன்நடந்தாள் என்றுேகள்; என்ைன இன்னாெனன்று
தான்அறிவ தற்குள்தன் ைனக்காட்டிக் ெகாள்வாளா?
மட்டுப் படுத்தினாள் ெநஞ்ைச! வளகாதல்
கட்டுப் படுத்திேனன் நானும் கைடசிவைர!
அன்னவளின் ெநஞ்சத்தின் ஆழத்ைத என்ெசால்ேவன்?
என்மீ தில் ஆைசேய இல்லாதவள் ேபாலும்
வட்டுக்கா
K
ரன்ேமல் விருப்பமுைட யாள்ேபாலும்
காட்ட நடந்துேபாய்க் கண்ணால் வழிபாத்து
ெநஞ்சத்ைத மட்டும்என் ேநயத்தில் ைவத்தாேள!
வஞ்சி திறைம வைரதல் எளிதா?
குறுநைகப்பும் ெகாஞ்சும் கைடேநாக்கும் கூட்டி
உறுதி குறித்தாள் உனக்குத் ெதrயாமல்.
ேமலும் இதுேகட்பாய் வட்டில்
K
நடந்தவற்ைற.
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ஓைலத் தடுக்கில்நான் திண்ைணயில்உட் காந்திருந்ேதன்;
உள்ளிருந்து பாப்பாள் ஒளிந்துெகாள்வாள்; என்முகந்தான்
கள்ளிருந்த பூேவா! களிவண்ேடா மாதுவிழி!
'தன்கணவன் எப்ேபாது சாவாேனா, இச்சுதr
சன்கணவன் ஆவெதன்ேறா' என்பதவள் கவைல.
இன்னும் விடியா திருக்குதடா ரஞ்சித்சிங்க்;
ெபான்னங் கதிகிழக்கிற் பூக்கா திருக்குதடா!
ேசவலும் கூவா திருக்குதடா! ெசக்குந்தான்
காெவன்றும் கெரன்றும் கத்தா திருக்குதடா!
மாவின் வடுப்ேபான்ற கண்ணாள்காண்! மாங்குயிற்கும்
கூவும் இனிைமதைனச் ெசால்லிக் ெகாடுப்பவள்காண்!
யாவரும் தம்அடிைம என்னும் இரண்டுதடும்
ேகாைவப் பழமிரண்டின் ெகாத்து! நைகமுல்ைல!
அன்னம் பழித்தும் அகத்தில் குடிபுகுந்தும்
பின்னும்எைன வாட்டுகின்ற ெபண்நைடேபாற காேணன்!
ெகாடிேபால் இைடஅைசந்து ெகாஞ்சுைகயில், யாைனப்
பிடிேபால் அடிகள் ெபயக்ைகயிேல அம்மங்ைக
கூட்ட வைளயல் குலுங்கக்ைக வசிடுவாள்
K
பாட்ெடான்று வந்து பழிவாங்கிப் ேபாடுமடா!
அன்னவள்தான் என்னுைடய வாழ்ேவ! அழகுைடயாள்
என்ைனப் புறக்கணித்தல் என்பெதன் றன்சாவு!
நிலவுமுகம் அப்பட்டம்! சாயல் நிைனத்தால்
கலப மயிேலதான்! கச்சிதமாய்க் ெகாண்ைடயிட்டுப்
பூச்சூடி மண்ணிற் புறப்பட்ட ெபண்ணழைக
மூச்சுைடேயன் கண்டுவிட்ேடன்; ெசத்தால் முகமறப்ேபன்'
என்று சுதrசன்சிங்க் ெசான்னான். இரவில்ெநாடி
ஒன்ெறான்றாய்ப் ேபாேபாஎன் ேறாட்டி ஒருேசவல்
ெநட்ைடக் கழுத்ைத வைளக்க ெநடும்பrையத்
தட்டினான்; வட்ெடதிேர
K
சாணமிடும் சுப்பம்மா
அண்ைடயிேல நின்றான்! வரேவற்றாள் அன்னவைனக்
கண்ட இனியகற் கண்டு!
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6. சுப்பம்மா ெதால்ைல
கலிெவண்பா
அப்ேபாது தான்திம்மன் கண்விழித்தான்! 'ஆ'என்றான்;
'எப்ேபாது வந்தKகள்?' என்ெறழுந்தான் - 'இப்ேபாது
தான்வந்ேதன்' என்றான் சுதrசன். 'தங்கட்கு
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மீ ன்வாங்க நான்ேபாக ேவண்டுேம - ஆனதினால்
இங்ேக இருங்கள் இேதாவருகின் ேற'ெனன்று
தங்காது திம்மன் தனிச்ெசன்றான் - அங்கந்தச்
சுப்பம்மா தன்னந் தனியாகத் ேதாட்டத்தில்
ெசப்புக் குடம்துலக்கிச் ெசங்ைகயால் - இப்புறத்தில்
ைவக்கத் திரும்பினாள்; வந்த சுதrசன்சிங்க்
பக்கத்தில் நின்றிருந்தான்; பாத்துவிட்டாள் - திக்ெகன்று
தKப்பற்றும் ெநஞ்ேசாடு 'ேசதிஎன்ன?' என்றுைரத்தாள்.
'ேதாப்புக்குப் ேபாகின்ேறன் ெசால்லவந்ேதன் - சாப்பிட்டுச்
ெசஞ்சிக்குப் ேபாவெதன்ற தKப்ேபாடு வந்ேதன்.நK
அஞ்சிப்பின் வாங்காதK; அவ்விடத்தில் - ெகஞ்சி
அரசrடம் ேகட்ேடன்; அதற்ெகன்ன என்றா.
அரசாங்கத் துச்சிப்பாய் ஆக்கி - இருக்கின்ேறன்
திம்மனுக்கு நான்ெசய்ய ேவண்டியைதச் ெசய்துவிட்ேடன்.
ஐம்பது வராகன் அரசாங்கச் - சம்பளத்ைத
வாங்கலாம் நKங்கள் வயிறாரச் சாப்பிடலாம்;
தKங்கின்றி எவ்வளேவா ேசக்கலாம் - நாங்கெளல்லாம்
அப்படித்தான் ேசத்ேதாம். அதனால்தான் எம்மிடத்தில்
இப்ேபாது ைகயில் இருப்பாக - முப்பத்து
மூவா யிரவரா கன்ேசத்து மூைலயிேல
யாவருங் காணாமல் இருத்திேனாம்; - சாவுவந்தால்
யாெரடுத்துப் ேபாவாேரா? ெபண்டுபிள்ைள யாருமில்ைல.
ஊெரடுத்துப் ேபாவதிலும் உங்கட்குச் - ேசருவதில்
ஒன்றும் கவைலயில்ைல. உங்கட்குப் பிள்ைளகள்
இன்றில்ைல ேயனும் இனிப்பிறக்கும்; - என்பிள்ைள
ேவறு பிறபிள்ைள ேவறா? இைதநKேய
கூறுவாய்' என்று சுதrசன் - கூறினான்.
'திண்ைணயிேல குந்துங்கள்' என்றுைரத்தாள் ேசல்விழியாள்.
ெவண்ெணய்என்ற பிள்ைளக்கு மண்ைணயள்ளி - உண்ெணன்று
தந்ததுேபால் இவ்வாறு சாற்றினேள - இந்தமங்ைக
என்று நிைனத்த சுதrசன் திண்ைணக்ேக
ஒன்றும்ெசால் லாமல் ஒதுங்கினான் - பின்அவேளா
கூடத்ைதச் சுற்றிக் குனிந்து ெபருக்கினாள்;
'மாடத்திற் பற்ெகாம்பு ைவத்ததுண்ேடா? - ேதடிப்பா'
என்றுைரத்துக் ெகாண்ேட எதிவந்து 'சுப்பம்மா
ஒன்றுைரக்க நான்மறந்ேதன் உன்னிடத்தில் - அன்ெறாருநாள்
ெசஞ்சியில் ஒருத்தி சிவப்புக்கல் கம்மெலான்ைற
அஞ்சு வராகன் அடகுக்குக் - ெகஞ்சினாள்
முற்றுங் ெகாடுத்ேதன் முழுகிற்று வட்டியிேல.
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சிற்றினச் சிவப்ேபா குருவிரத்தம் - உற்றதுேபால்
ேகாைவப் பழத்தில் ெமருகு ெகாடுத்ததுேபால்
தKவட்டி ேபால்ஒளிையச் ெசய்வதுதான் - ேதைவ யுண்டா?
என்று சுதrசன் ேகட்டான். 'எனக்கதுஏன்?'
என்றுசுப் பம்மா எதிஅைறக்குச் - ெசன்றுவிட்டாள்.
திண்ைணக்குச் ெசன்றான் சுதrசன்சிங்க். இன்னுெமன்ன
பண்ணுேவன் என்று பதறுைகயில் - ெபண்ணாள்
ெதருவிேல கட்டிைவத்த ேசங்கன்று தின்ன
இருைகயில் ைவக்ேகாைல ஏந்தி - வரக்கண்ேட
'இப்பக்கம் நன்ெசய்நிலம் என்ன விைல?'என்றான்.
'அப்பக்கம் எப்படிேயா அப்படித்தான் - இப்பக்கம்'
என்று நடந்தாள். இவனும் உடன்ெசன்ேற
'இன்றுகறி என்ன?' எனக்ேகட்டான் - ஒன்றுேம
ேபசா திருந்தாள். பிறகுதிண் ைணக்குவந்தான்.
கூசாது பின்னும் குறுக்கிட்டு - 'நKசாது
ேவைலஎலாம் ெசய்கின்றாய்; ேவறு துைணயில்ைல
காைலயிலி ருந்துநான் காணுகின்ேறன் - பாைலக்
கறப்பாயா? எங்ேக கறபாப்ேபாம்' என்றான்.
அறப்ேபசா மல்ேபாய் அைறக்குள் - முறத்தில்
அrசி எடுத்தாள். அவனும் அrசி
ெபrசிதன் என்றுைரத்தான். ேபசாள் - 'ஒருசிறிய
குச்சிெகாடு பற்குத்த' என்பான். ெகாடுத்திட்டால்
மச்சுவ K டாய்இைதேயன் மாற்றவில்ைல? - சீச்சீ
இதுேபாது மாஎன்பான். சுப்பம்மா இந்தப்
புதுேநாைய எண்ணிப் புழுங்கிப் - பதறாமல்
திம்மனுக் கஞ்சித் திைகத்தாள்.அந் ேநரத்தில்
திம்மனும் வந்தான் சிடுசிடுத்ேத - 'இம்மட்டும்
ேவைலெயான்றும் பாராமல் வணாக
K
நKவட்டு
K
மூைலயிேல தூங்கினாய் முண்டேம! - பாைலவற்றக்
காய்ச்'ெசன்றான். ெசன்றாள் கணவனது கட்டைளக்குக்
கீ ச்ெசன்று ேபசாக் கிளி.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
7. திம்மன் ஆவல்
ெதன்பாங்கு-கண்ணிகள்
காைல உணவருந்திச் - சுதrசன்
காய்ச்சிய பால்பருகி
ஓைலத் தடுக்கினிேல - திண்ைணதனில்
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ஓய்ந்து படுத்திருந்தான்.
'ேவைல கிைடக்கும்என்றK - உடேன
விண்ணப்பம் ேபாடுவதா?
நாைலந்து நாட்களுக்குப் - பிறகு
நான்அங்கு வந்திடவா?'
என்றுதிம் மன்வினவச் - சுதrசன்
'யாவும் முடித்துவிட்ேடன்;
இன்று கிளம்பிவந்தால் - நல்லபயன்
ஏற்படும் அட்டிஇல்ைல.
ஒன்றும் ெபrதில்ைலகாண் - திம்ம,நK
ஊருக்கு வந்தவுடன்
மன்ன இடத்தினிேல - உன்ைனயும்
மற்றுன் மைனவிையயும்
காட்டி முடித்தவுடன் - கட்டைளயும்
ைகயிற் கிைடத்துவிடும்.
வட்டுக்கு
K
நKவரலாம் - சிலநாள்
வட்டிேல
K
தங்கியபின்
ேபாட்ட தைலப்பாைக - கழற்றிடப்
ேபாவதில் ைலநKதான்;
மாட்டிய சட்ைடயிைனக் - கழற்றியும்
ைவத்திடப் ேபாவதில்ைல.
எண்பது ேபருக்குநான் - உதவிகள்
இதுவ ைரக்கும்ெசய்ேதன்;
மண்ணில் இருப்பவகள் - ெநாடியினில்
மாய்வது திண்ணமன்ேறா!
கண்ணிருக் கும்ேபாேத - இவ்வrய
கட்டுடல் மாயுமுன்ேன
நண்ணும் அைனவருக்கும் - இயன்றிடும்
நன்ைமெசய் தல்ேவண்டும்.
வண்டியிைன அமத்து - விைரவினில்
மைனவி யும்நKயும்
உண்டி முடிந்தவுடன் - வண்டிதான்
ஓடத் ெதாடங்கியதும்
ெநாண்டி எருெதனினும் - ெசஞ்சியிைன
ேநாக்கி நடத்துவித்தால்
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கண்டிடும் பத்துமணி - இரவினில்
கட்டாயம் ெசஞ்சிநக.
வட்ைடயும்
K
ேபசிவிட்ேடன் - இருவைர
ேவைலக் கைமத்துவிட்ேடன்;
ேகாட்ைடயிற் சிப்பாயாய் - அமரும்
ெகாள்ைகயி ேலவருவா
காட்டு மனிதஅல்ல - என்றுநான்
கண்டித்துப் ேபசிவிட்ேடன்.
ேகட்டு மகிழ்ந்தாகள் - நிழல்ேபால்
கிட்ட இருப்பாகள்.'
திம்மன் இதுேகட்டான் - கிளம்பிடத்
திட்டமும் ேபாட்டுவிட்டான்!
'ெபாம்ைம வரும்'என்றதும் - குழந்ைதகள்
பூrத்துப் ேபாவதுேபால்
'உம்'என்று தான்குதித்தான் - விைரவினில்
உண்டிட ேவண்டுெமன்றான்.
அம்முடி வின்படிேய - ெதாடங்கின
அப்ெபாழு ேதபயணம்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
8. காடு
எண்சீ விருத்தம்
'நாைளநடப் பைதமனிதன் அறியான்' என்று
நல்லகவி விக்தயுேகா ெசான்னான். திம்மன்
காைளஇரண் டிழுக்கின்ற வண்டி ஏறிக்
கைதஇழுக்க மைனவிையக்ைக ேயாடி ழுத்துத்
ேதைளெயாத்த சுதrசனின் ேபச்ைச நம்பிச்
ெசஞ்சிக்காட் டின்வழிேய ெசல்லு கின்றான்.
ேவைளவர வில்ைலஎன்று சுப்பம் மாவும்
ெவௗ◌ிக்காட்ட முடியவில்ைல தன்க ருத்ைத!
குதிைரேமல் சுதrசனும் ஏறிக் ெகாண்டு
ேகாணாமல் மாட்டுவண்டி ேயாடு ெசன்றான்.
முதிமரத்தில் அடங்கினேபாய்ப் பறைவ ெயல்லாம்;
முன்நிலவும் அடங்கிற்று. முத்துச் ேசாளக்
கதிஅடிக்கும் நrகள்அடங் கினநு ைழக்குள்.
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காrருளும் ஆழ்ந்ததுேபாய் அைமதி தன்னில்.
உதிந்திருந்த சருகினிேல அதிச்சி ஒன்ேற
உணந்தாகள்; பின்அதைன அருகில் ேகட்டா.
ெமதுவாகப் ேபசுகின்ற ேபச்சுங் ேகட்டா;
விைரவாகச் சிலவருவ தாய் உணந்தா.
சுதrசனின் எதிேநாக்கி வந்திட் டாகள்;
ேதாள்ேநாக்கிக் கத்திகளின் ஒளிகண் டாகள்;
எதிவருேவா அைடயாளம் ெதrய வில்ைல.
எலிக்கண்ேபால் எrந்ததுவண் டியின் விளக்கும்;
இேதாகுதிைர என்றாகள் வந்த வகள்;
எதித்ேதான்றும் மின்னல்கள் வாளின் வச்சு!
K
பறந்துவிட்டான் சுதrசன்ேபாய்! வண்டிக் குள்ேள
பதறினா இருந்தவகள்! வண்டிக் காரன்
இறங்கி'எைம ஒன்றும்ெசய் யாதK ' என்றான்.
'எங்கிருந்து வருகின்றK?' என்றா வந்ேதா.
'பிறந்துவளந் திட்டஊ வளவ னூதான்;
ெபயஎனக்குச் சீனன்'என்றான் வண்டிக் காரன்.
'உறங்குபவ யாஉள்ேள?' என்று ேகட்டா.
உளறெலாடு திம்மன்'நான் வளவ னூதான்'
என்றுைரத்தான். 'இன்னும்யா?' என்று ேகட்டா.
'என்மைனவி' என்றுைரத்தான் திம்மன். ேகட்ட
கன்னைலப்ேபால் ெமாழியுைடயாள் துடிது டித்தாள்!
'காrயந்தான் என்ன' ெவன்றா. நடுங்குந் திம்மன்
தன்கைதையக் கூறினான்; ேகட்டா. அன்ேனா
சாற்றுகின்றா: 'திம்மேன ேமாசம் ேபானாய்;
பன்னாளும் தமிழகளின் மானம் ேபாக்கிப்
பழிவாங்கும் வடக்கருக்குத் துைணேபா கின்றாய்;
தமிழ்ெமாழிைய இகழ்கின்றான், தமிழ தம்ைமத்
தாழ்ந்தவஎன் றிகழ்கின்றான்; தமிழப் ெபண்டி
தமதுநலம் ெகடுக்கின்றான்; தன்நாட் டாைரத்
தான்உயவாய் நிைனக்கின்றான்; அவன்தான் நாளும்
சுைமசுைமயாய்ச் ெசய்துவரும் தKைம தன்ைனச்
ெசான்னாலும் ேகட்பதில்ைல. அந்ேதா அந்ேதா!
அமுதான மைனவியுடன் வடக்கன் ஆட்சி
அனலுக்கா ெசல்கின்றK வண்டி ஏறி?
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நல்லெதாரு ெதாண்டுெசய்வாய்; ெசஞ்சி யாளும்
நாய்க்கூட்டம் ஒழிந்துபட எம்பால் ேசந்து
ெவல்லஒரு ெதாண்டு ெசய்வாய்; கள்வரல்ல
வணரல்லயாம்;
K
தமிைழ இகழ்ந்ேதா வாழ்வின்
சல்லிேவ பறிப்பதுதான் எமது மூச்ேச!
சலிப்பதிேல ேதான்றுவேத எம்சாக் காேட!
இல்லெயனில் உன்எண்ணம் ேபால்ந டப்பாய்;
என்ன'என்றா. திம்மன்,'விைட தருவ'
K என்றான்.
'ேபாகின்றாய்?ேபா! பிறன்பால் வால்கு ைழக்கப்
ேபா!அடிைமக் குழிதன்னில் வழ்ந்தி
K
டப்ேபா!
ேபா!கிண்ணிச் ேசாற்றுக்குத் தமிழ மானம்
ேபாக்கப்ேபா! ஒன்றுெசால்ேவாம் அைதேய னுங்ேகள்.
சாகின்ற நிைலவrனும் நிைனப்பாய் முன்ைனத்
தமிழமறம்! தமிழெநறி!'என்றா. நங்ைக
'ேபாகின்ேறன் என்னிடத்தில் கத்தி ஒன்று
ேபாடுங்கள்' என்றுைரத்தாள். ஆஆ என்றா!
ஐந்துேப தரவந்தா குத்துக் கத்தி!
அவற்றில்ஒரு கத்தியிைன வாங்கிக் ெகாண்டாள்.
'தந்ேதாம்எம் தங்கச்சி ெவல்க! ெவல்க!
தமிழச்சி உன்கத்தி ெவல்க!' என்றா.
வந்ேதாrன் வியப்புக்கு வைரேய இல்ைல.
மாட்டுவண்டி ெசன்றதுெசஞ் சியிைன ேநாக்கி!
பந்தாகப் பறந்திட்ட சுேபதா சிங்ைகப்
பத்துக்கல் லுக்கப்பால் திம்மன் கண்டான்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
9. சிங்கம்
ெதன்பாங்கு-கண்ணிகள்
'காட்டு வழிதனிேல சிங்கேம! - எம்ைமக்
காட்டிக் ெகாடுத்துவந்த சிங்கேம!
ஓட்டம் பிடித்துவிட்ட சிங்கேம! - உங்கள்
உள்ளம் பைதத்தெதன்ன சிங்கேம?
நKட்டிய உங்கள்கத்தி கள்ளைரக் - கண்டு
ெநட்டுக் குைலந்தெதன்ன சிங்கேம?
கூட்டி வழிநடந்து வந்திேர' - என்று
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கூறிச் சிrத்தான்அத் திம்மனும்!
'அங்ேக வழிமறித்த யாவரும் - திரு
வண்ணா மைலநகர வரகள்;
K
இங்ேக எமக்கவ விேராதிகள் - தக்க
ஏற்பாட்டி ேலஎதிக்க வந்தவ;
உங்கட் கிடபுrய எண்ணிடா - இந்த
உண்ைம ெதrயும்எனக் காதலால்
எங்ேக உைமவிடுத்த ேபாதிலும் - உங்கட்
கிடrல்ைல' என்றனன் சுதrசன்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
10. சுப்பம்மா
எண்சீ விருத்தம்
இவ்வாறு கூறிப்பின் சுதr சன்சிங்க்
இேதாகாண்பீ ெசஞ்சிமைல சாந்த சிற்றூ!
அவ்விடத்தில் தனிக்குடிைச ஒன்றில் நKவி
அைமதியாய் இருந்திடுவ;
K உணவு யாவும்
ெசவ்ைவயுற ஏற்பாடு ெசய்ேவன்; என்றன்
ேசவகத்ைத நான்பாக்க ேவண்டு மன்ேறா?
எவ்விதத்தும் விடிந்தவுடன் வருேவன்' இங்ேக
எவற்றிற்கும் எற்பாடு ெசய்ேவன்' என்றான்.
ைகேவைலக் காள்ெகாடுத்தான்; துைணெகா டுத்தான்;
கழறியது ேபாலேவ உணவுந் தந்தான்;
ைவேவைல நிககண்ணாள் கண்ணு றக்கம்
வராதிருந்தாள்; அவளுைடய ெநஞ்ச ெமல்லாம்
ெபாய்ேவைலச் சுதrசன்ெசய் திடஇ ருக்கும்
ெபால்லாங்கில் இருந்தது!குத் துக்கத் திக்கு
ெமய்யாக ேவைலஉண்ேடா? அவ்வா ெறான்றும்
விைளயாைம ேவண்டுெமன எண்ணிக் ெகாண்டாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
11. ெபான்துளி
எண்சீ விருத்தம்
சுப்பம்மா கால்தூக்கம், சுப்பம் மாவின்
துைணவனின்ஒன் ேறமுக்கால் தூக்கம் எல்லாம்
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ெதாப்ெபனேவ இல்லாது மைறயும் வண்ணம்
துளித்ததுெபாற் றுளிகிழக்கு மாம ரத்தில்!
அப்ேபாதில் சுப்பம்மா 'அத்தான்' என்றாள்;
'அவசரமா' எனத்திம்மன் புரண்டான் ஆங்ேக.
'இப்படிப்ேபா' என்றுபகல் இருைளத் தள்ளி
எழுந்துவந்து திம்மெனதி சிrத்த தாேல.
'அம்மா'என் றிருைகைய ேமேல தூக்கி
'ஆ'என்று ெகாட்டாவி விட்டுக் குந்தித்
திம்மன்எழுந் தான்!அவனும், சுப்பம் மாவும்
சிறுகுடிைச விட்டுெவௗ◌ிப் புறத்தில் நின்ேற
அம்மைலயின் ேதாற்றத்ைதக் கண்டா. காைல
அரும்புகின்ற ேநரத்தில் ெபாற்கதி ேபாய்ச்
ெசம்ைமயுறத் தழுவியதால் மைலேகாட் ைடேமல்
சிறுகுவிrத் ெதழுங்கருடக் ெகாடிையக் கண்டா.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
12. வானப்படம்
ெதன்பாங்கு - கண்ணிகள்
'ெபான்னான வானப் படத்தில் - வியிரப்
புதிதான வண்ணம் குைழத்துத்
தன்ேன இலாதமைல எழுதித் - திகழ்
தளிபடும் பூஞ்ேசாைல எழுதி
உன்ைன மகிழ்வித்த காட்சி - எனக்கும்
உவைக ெகாடுத்ததடி ெபண்ேண'
என்றுைரத் தான்நல்ல திம்மன் - அந்த
ஏந்திைழ தான்புகல் கின்றாள்:
'விண்மீ தில் அண்ணாந்த குன்றம் - அதைன
ெமருகிட்டு ைவத்தெசங் கதிதான்
ஒண்ண Kழல் ெசய்திடும் ேசாைல - யதைன
ஒளியில் துைவத்ததும் காண்க!
கண்காணும் ஓவியம் அைனத்தும் - அழகு
காட்டப் புrந்ததும் கதிதான்!
மண்ணிற் பிறந்ேதா எவக்கும் - பrதி
வாய்த்திட்ட அறிவாகும்' என்றாள்.
மங்ைகயும் திம்மனும் இயற்ைக - அழகில்
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வாழ்கின்ற ேபாதிற்சு ேபதா
ெசங்ைகயில் மூட்ைடெயாடு வந்தான் - 'புதுைம
ெதrயுேமா உங்களுக்' ெகன்றான்.
அங்காந்த வாேயாடு திம்மன் - விைரவில்
'அதுெவன்ன புகலுவ'
K என்றான்!
'சிங்கன் முயற்சி வணாேமா?
K
- புதிய
சிப்பாயும் நKயாகி விட்டாய்.
இந்தா இைதப்ேபாடு! சட்ைட! - இதுவும்
எழிலான சல்லடம்! மாட்டு!
இந்தா இைதப்ேபாடு! பாைக! - இன்னும்
இந்தா இைடக்கச்ைச! கட்டு!
ெசந்தாைழ மடல்ேபான்ற கத்தி - இைடயில்
ேசத்திறுக் கித்ெதாங்க ைவப்பாய்!
வந்துேபா என்ேனாடு திம்மா! - விைரவில்
வா'என் றைழத்தனன் சிங்கன்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
13. புதிய சிப்பாய்
எண்சீ விருத்தம்
'சுதrசன்சிங்க் ெசய்தநன்றி ெபrது கண்டாய்!
சுப்பம்மா விைடெகாடுப்பாய்' என்றான் திம்மன்.
இதற்கிைடயில் சுதrசன்சிங்க் 'நாைளக் குத்தான்
இங்குவர முடியும்நK ' என்று ைரத்தான்.
'அதுவைரக்கும் நான்தனியாய் இருப்ப துண்ேடா
அறிமுகமில் லாவிடத்தில்?' என்றாள் அன்னாள்.
'இதுசrதான் இன்றிரேவ உைனய னுப்ப
ஏற்பாடு ெசய்கின்ேறன்' என்றான் சிங்கன்.
'சிங்குநமக் கிருெபண்கள் துைணைவத் தாேர
சிறிதும்உனக் ேகன்கவைல?' என்றான் திம்மன்.
'இங்ெகதற்கும் அச்சமில்ைல சுப்பம் மாநK
இரு'என்று சிங்கனுைரத் திட்டான். திம்மன்
ெபாங்கிவரும் மகிழ்ச்சியிேல பூrத் தானாய்ப்
புறப்பட்டான் சிங்கெனாடு! சுப்பம் மாவும்
சுங்குவிட்ட தைலப்பாைக கட்டிக் ெகாண்டு
துைணவன்ேபா வதுகண்டு ெசாக்கி நின்றாள்!
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உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
14. அன்றிரவு
அகவல்
மாைல ஆயிற்று! வரும்வழி பாத்துச்
ேசாைல மலவிழி துளிகள் உதிக்கக்
குடிைசயின் வாசலில் குந்தி யிருந்தாள்!
சுப்பம் மாவுக்குத் துைணயாய் இருந்த
குப்பும் முருகியும் ெசப்பினா ேதறுதல்.
குப்பு 'மங்ைகேய, சிப்பாய் இப்ேபாது
வருவா; அதற்குள் வருத்தேமன்?' என்றாள்.
முருகி, 'இதற்ேக உருகுகின் றாேய
சிப்பாய் ேவைலக் ெகாப்பிச் ெசன்றவ
மாசக் கணக்காய் வாரக் கணக்காய்
வட்ைட
K
மறந்து ேகாட்ைடயில் இருப்பா;
எப்படி உன்னுளம் ஒப்பும்?' என்றாள்.
ேகாைதசுப் பம்மா கூறு கின்றாள்:
'புயற்காற்று வந்து ேபாகாது தடுப்பினும்
அயலில் தங்க அவருக்குப் பிடிக்காது;
ெநஞ்சம் எைனவிட்டு நKங்கேவ நKங்காது;
பிrந்தால் எனக்கும் பிடிக்கா துலகேம!
வட்ைட
K
விட்டவ ெவௗ◌ிேய ெசல்வது
கூட்ைடவிட் டுயிேவறு கூடு ெசல்வேத!
அெதன்ன ேமாயாம் அப்படிப் பழகிேனாம்.
அயல்ேபா வாெரனில் அதுவும் எங்ேக?
வயல்ேபா வதுதான். வலக்ைகப் பக்கத்து
வடு,
K
மற்ெறாரு வடு,
K
ேதாப்பு
மாமரம் அதனருகு வயல்தான்! முருகிேய
இப்ேபா ெதன்ன இருக்கும் மணி?அவ
எப்ேபாது வருவா?' என்று ேகட்டாள்!
குப்பு,மணி ஆெறன்று கூறினாள்! முருகி
விளக்கு ைவக்கும் ேவைள என்றாள்!
குப்பு, முருகி, சுப்பம்மா இவ
இருந்த இடேமா திருந்தாக் குடிைச!
நாற்பு றம்சுவ நடுவி ேலஓ
அைறயு மில்ைல. மைறவு மில்ைல.
வட்டு
K
வாசல், ேதாட்ட வாசல்
இருவா சல்களும் நrநுைழ ேபாலக்
குள்ள மாகவும் குறுக லாகவும்
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இருந்தன. முருகி எழுந்து விளக்ைக
ஏற்றிக் கும்பிட்டுச் ேசாற்ைற வட்டித்தாள்.
குப்பு மகிழ்ந்து குந்தினாள் சாப்பிட.
சுப்பம் மாமுகம் சுருக்கிக் கூறுவாள்:
'கணவ உண்டபின் உணவு ெகாள்ேவன்;
முதலில் நKங்கள் முடிப்பீ' என்றனள்.
குப்பு 'வாவா சுப்பம் மாநK
இப்படி வா!நான் ெசப்புவ ைதக்ேகள்.
வருவா ேராஅவ வரமாட் டாேரா?
சிப்பாய் ேவைல அப்படிப் பட்டது.
உண்டு காத்திரு. சிப்பாய் வந்தால்
உண்பா; உணவு மண்ணாய் விடாது.
ெசால்வைதக் ேகள்'என்று ெசால்லேவ மங்ைக
'சrதான் என்று சாப்பிட் டிருந்தாள்.
காலம் ேபாகக் கைதகள் நடந்தன.
முருகி வரலாறு முடிந்ததும் குப்பு
மாமியா கைதைய வளத்தினாள். பிறகு
மூவரும் தனித்தனி மூன்று பாயில்
தைலயைண யிட்டுத் தைலையச் சாய்த்தன.
அப்ேபாது ெதருப்புறம் அதிக ெமதுவாய்
'என்னடி முருகி' என்ற ஒருகுரல்
ேகட்டது. முருகி ேகட்டதும் எழுந்துேபாய்
'ஏனிந் ேநரம்' என்று வரேவற்று
வட்டில்
K
அைழத்து ெவற்றிைல தந்தாள்.
இருவரு மாக ஒேரபாய் தன்னில்
உட்காந் தாகள்! உற்றுப் பாத்த
சுப்பம் மாஉளம் துண்டாய் ைஉந்தது!
சிங்கன் இரவில் இங்கு வந்தேதன்?
முருகியும் அவனும் அருகில் ெநருங்கி
உைரயாடு கின்றன. உறவும் உண்ேடா?
என்று பலவா ெறண்ணி இருக்ைகயில்
முருகிக்குச் சிங்கன் முத்த மிட்டான்.
குப்பும் கதவிைனத் ெதாப்ெபன்று சாத்திச்
சூழ நடந்து சுடவிளக் கவித்தாள்.
'ேமல்என் ெனன்ன விைளயுேமா? கண்ணிலாள்
ேபால்இவ் விருளில் புரளு கின்ேறன்;
சுதrசன் சிங்கின் துடுக்குக் ைககள்
பதறிஎன் மீ து பாய்ந்திடக் கூடுேமா?'
என்று நிைனத்தாள்; இைடயில் கத்திைய
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இன்ெனாரு தரம்பாத்துப் பின்னும் மைறத்தாள்.
கைரகண்டு கண்டு காட்டாற்றில் மூழ்கும்
ேசய்ேபால் நங்ைக திடுக்கிடும் நிைனப்பில்
ஆழ்வதும் மீ ள்வது மாக இருந்தாள்.
கருவிழி உறங்கா திரைவக் கழிக்கக்
கருதினாள்; ஆயினும் கைளயுண் டானதால்
இருட்ேசற் றுக்குள் இருந்த மணிவிழிையக்
கரும்பாம் பாம்துயில் கவர
இரவு ேபாயிற்ேற! இரவு ேபாயிற்ேற!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
15. மகிழ்ந்திரு
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
நKரைட பாசியில்
தாமைர பூத்தது

ேபாேல - நல்ல

நKலத் திைரகடல்

ேமேல - ெபருங்

காrருள் நKக்கக்
கதிவந்து பூத்ததி

னாேல

வாrச் சுருட்டி
எழுந்தனன் சிங்கனப்

ேபாது - உைட

மாற்றினன் தன்னுடல்

மீ து - அவன்

ேநrல் அைழத்தனன்
வந்துநின் றாளந்த

மாது.

'ஆயிரம் ேபெராடு
திம்மனும் அங்கிருக்

கின்றான் - கவாத்

தாரம்பம் ெசய்திருக்

கின்றான் - அவன்

ஞாயிறு ெசல்லத்திங்
கட்கிழ ைமவரு

கின்றான்.

ேபாயிருந் தாெலன்ன
அச்சம் உனக்ெகன்ன

இங்கு? - ந

ெபான்ேபாலப் பாயில்உ

றங்கு - இரு

தாய்மாரும் உண்டு
துயெசய்வ ெதந்தக்கு

ரங்கு?

ஆவிஉன் ேமல்ைவத்த
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திம்ம னிடத்திலும் ெசன்று - நான்
ஆறுதல் கூறுேவன்

இன்று - நK

ேதைவ இருப்பைதக்
ேகள்இங்குத் தங்குதல்

நன்று.

ேகாைவ படந்திட்ட
ெகாய்யாப் பழந்தரும்

ேதாட்டம் - இங்குக்

கூவும் பறைவயின்

கூட்டம் - மிக

நாவிற்றுப் ேபாகும்
இனிக்கும் பழச்சுைள

ஊட்டம்.

ெதற்குப் புறத்தினில்
ஓடி உலாவிடும்

மானும் - அங்குச்

ெசந்திைன மாேவாடு

ேதனும் - உண்டு

சற்ேற ஒழிந்திடில்
ெசல்லுவ துண்டங்கு

நானும்!

சிற்ேறாைட நKைரச்
சிறுத்ைதயின் குட்டி

குடிக்கும் - அைதச்

ெசந்நாய் ெதாடந்து

கடிக்கும் - அங்ேக

உற்ற வrப்புலி<
நாயின் கழுத்ைத

ஒடிக்கும்.

மாங்குயில் கூவிஇவ்
வண்ணத் தமிழ்ெமாழி

விற்கும் - இந்த

ைவயெமலாம் அைதக்

கற்கும் - களி

தாங்காது ேதாைக
விrத்தாடி மாமயில்

நிற்கும்.

பாங்கிேலா காட்டில்
படெகாடி ஊஞ்சலில்

மந்தி - ஒரு

பாைறயின் உச்சிைய

உந்தி - உய

மூங்கில் கடுவைன
முத்தமிடும் அன்பு சிந்தி
ைகைவத்த தாவில்
பறித்திட லாகும்ப

லாக்காய் - நK

கால்ைவத்த தாவில்க

ளாக்காய் - ெவறும்

ெபாய்யல்ல நKஇைதப்
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ேபாயறி வாய்காலப்

ேபாக்காய்.

ஐவிரல் கூட்டி
இைசத்திடும் யாழ்கண்ட

துண்டு - யாழின்

அப்பனன் ேறாவr வண்டு? - மக்கள்
உய்யும் படிக்கல்ல
ேவாஇைவ ெசய்தன

ெதாண்டு?

'ேபாய்வரு ேவன்'என்று
ெசால்லிச் சுதrசன்

ேபானான் - அந்தப்

பூைவயின் ேமல்ைமய

லானான் - அவன்

வாய்மட்டும் நல்லது;
உள்ளம் நிைனத்திடில்

ஈனன்.

தூய்ெமாழி யாளும்
சுதrச ைனநம்ப

வில்ைல - என்று

ெதாைலயுேமா இப்ெபருந்

ெதால்ைல - என்று

வாய்ெமாழி இன்றி
இருந்தனள் அக்ெகாடி

முல்ைல.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
16. சுதrசன் மயக்கம்
அறுசீ விருத்தம்
சுதrசன் ெதாைலந்தான்! அன்ேனான்
கூத்திமா இரண்டு ேபரும்
'எதற்கும்நK அஞ்ச ேவண்டாம்'
என்றுபக் கத்தில் குந்தி
சுதrசன் புகைழ ெயல்லாம்
ெசால்லிடத் ெதாடங்கி னாகள்.
புதுத்ெதால்ைல யதனில் மங்ைக
புழுவாகத் துடிக்க லானாள்.
அழகுள்ள ஆளாம் எங்கும்
அவன்ேபாேல அகப்ப டாராம்!
ஒழுக்கமுள் ளவனாம் ெசாத்தும்
ஒருநூரா யிரமும் உண்டாம்!
ஒழுகுமாம் காதில் ேதனாய்
ஒருபாட்டுப் பாடி விட்டால்!
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எழுதினால் ஓவி யத்ைத
எல்லாரும் மயங்கு வாராம்!
நடுப்பகல் உணவா யிற்று;
நங்ைகக்குக் கைத யுைரக்க
எடுத்தன ேபச்ைச. நங்ைக
'தப்புவ ெதவ்வா' ெறன்று
துடித்தனள். 'எனக்குத் தூக்கம்
வருகின்ற' ெதன்று கூறிப்
படுத்தனள்; கண்கள் மூடிப்
பகற்ேபாைதக் கழித்து விட்டாள்.
'பகெலலாம் கணவ ருக்குப்
பலபல ேவைல யுண்டு.
முகங்காட்டிப் ேபாவ தற்கும்
முடியாதா இரவில்?' என்று
நகம்பாத்துத் தைலகு னிந்து
நங்ைகயாள் நலிவாள்! அந்த
அகம்ெகட்ட மாத வந்ேத
'சாப்பிட அைழக்க லானா.'
உணவுண்டாள் நங்ைக அங்ேக
ஒருபுறம் உட்காந் திட்டாள்!
முணுமுணு என்று ேபசி
இருந்திட்ட இருமா தகள்
அணுகினா நஙைக யண்ைட
அதைனயும் ெபாறுத் திருந்தாள்!
தணல்நிக சுதr சன்சிங்க்
தைலகண்டாள்; தளவு ெகாண்டாள்.
எதிrனில் சுதr சன்சிங்க்
உட்காந்தான்; 'என்ன ேசதி?
புதுமல முகேமன் வாடிப்
ேபானது? சுப்பம் மாெசால்!
குதித்தாடும் ெபண்நK ேசாந்து
குந்திக்ெகாண் டிருக்கின் றாேய?
அைதஉைர' என்றான். நங்ைக
'அவஎங்ேக?' என்று ேகட்டாள்.
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'திம்மைனச் சிங்கம் வந்தா
விழுங்கிடும்? அச்சம் நKக்கிச்
ெசம்ைமயாய் இருப்பாய்' என்றான்.
இதற்குள்ேள ெதருைவ ேநாக்கி
அம்மங்ைக முருகி ெசன்றாள்
அவள்பின்ேன குப்பும் ேபானாள்.
'உம்'என்றாள்; திைகத்தாள் நங்ைக!
சுதrசன் உளம் மகிழ்ந்ேத,
'நங்ைகேய இதைனக் ேகட்பாய்
நானுன்றன் கணவ னுக்ேக
இங்குநல் லுத்தி ேயாகம்
ஏற்பாடு ெசய்து தந்ேதன்;
ெபாங்கிடும் என்னா ைசக்குப்
புகலிடம் நKதான்; என்ைனச்
ெசங்ைகயால் ெதாடு; மறுத்தால்
ெசத்துப்ேபா வதுெமய்' என்றான்.
'நான்எதி பாத்த வண்ணம்
நடந்தது; நங்ைக மாரும்
யான்இங்குத் தனித்தி ருக்க
ஏற்பாடு ெசய்து ேபானா;
ஏன்என்று ேகட்பா rல்ைல
இருக்கட்டும்' என்று வஞ்சி
ேதன்ஒத்த ெமாழியால் அந்தத்
தKயன்பால் கூறு கின்றாள்:
'ெகாண்டவக் குத்தி ேயாகம்
ேகாட்ைடயில் வாங்கித் தந்தK ;
அண்டேம புரண்டிட் டாலும்
அதைனயான் மறக்க மாட்ேடன்.
அண்ைடயில் வந்துட் காந்தK
அடுக்காத நிைனவு ெகாண்டீ;
வண்ைகயால் 'ெதாடு' மறுத்தால்
சாவது ெமய்ேய என்றK.
உலகில்நான் விரும்பும் பண்டம்
ஒன்றுதான்; அந்தச் ெசம்மல்
தைலமிைச ஆைண யிட்டுச்
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சாற்றுேவன்: எனது கற்பு
நிைலெகட்ட பின்ன இந்த
நKணில வாழ்ைவ ேவண்ேடன்.
மைலயும்தூ ளாகும் நல்ல
மானிகள் உளந் துடித்தால்!
ெகாண்டஎண் ணத்ைத மாற்றிக்
ெகாள்ளுவ;
K நrயும் யாைனக்
கண்டத்ைத விரும்பும்; ைகக்கு
வராவிடில் மறந்து வாழும்!
கண்டஒவ் ெவான்றும் ெநஞ்ைசக்
கவந்திடும், அந்ெநஞ் சத்ைதக்
ெகாண்ெடாரு நிைலயிற் ேசப்பா
குைறவிலா அறிவு வாய்ந்ேதா.'
என்றனள். சுதr சன்சிங்க்
ஏெதான்றும் ெசால்லா னாகி
'நன்றுநK ெசான்னாய் ெபண்ேண!
நான்உன்றன் உளம்ேசா தித்ேதன்;
இன்றிங்கு நடந்த வற்ைறத்
திம்மன்பால் இயம்ப ேவண்டாம்.'
என்றனன் ெகஞ்சி னான்;'ேபாய்
வருகின்ேறன்' என்ெற ழுந்தான்.
இருளினில் நடந்து ேபானான்
எrமைலப் ெபருமூச் ேசாடு!
இருளிைன உளமாய்க் ெகாண்ட
இருமாத உள்ேள வந்தா.
அருளினால் கூறு கின்றாள்
சுப்பம்மா அம்மா தக்ேக:
'ஒருேபாதும் இனிநK இந்த
உயவிலாச் ெசயல்ெசய் யாதK .
ஆயிரம் வந்திட் டாலும்
அடாதது ெசயாதK; ஆவி
ேபாயினும் தKயா நட்பிற்
ெபாருந்துதல் ேவண்டாம்; உம்ைமத்
தாயினும் நல்லா என்று
தான்நிைனத் திருந்ேதன். தாழ்ைவ
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வாயினால் ெசால்லிக் காட்ட
வரவில்ைல என்ேன என்ேன!
கண்ணகி என்னும் இந்தத்
தமிழ்நாட்டின் கண்ேண ேபான்ற
ெபண்கைத ேகட்டி ருப்பீ;
அப்ெபண்ைணப் ெபற்ற நாட்டுப்
ெபண்கேள நKரும்! அந்தப்
ெபரும்பண்ேப உமக்கும் ேவண்டும்;
எண்ணேமன் இவ்வா றான K?
திருந்துங்கள்' என்று ெசான்னாள்.
'யாம்என்ன ெசய்து விட்ேடாம்?
எம்மிடம் நKதான் என்ன
தKைமையக் கண்டு விட்டாய்?
ெதrவிப்பாய்; ெதருவிற் ெசன்ேறாம்
சாமிக்குத் ெதrயும் எங்கள்
தன்ைம.நK அறிய மாட்டாய்!
ஏமுரு கிேயஇ ெதன்ன
ெவட்கக்ேக ெட'ன்றாள் குப்பு.
'சிங்க்இங்ேக இருந்தா; நாங்கள்
ெதருவிற்குச் ெசன்றால் என்ன?
பங்கேமா இதுதான்? ேமலும்
பயந்துவிட் டாயா? சிங்கு
தங்கமா யிற்ேற! சிங்கு
தறுதைல யல்ல ெபண்ேண.
எங்கைள இகழ்ந்த ெதன்ன?'
என்றனள் முருகி என்பாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
17. சுப்பம்மா நிைல
அறுசீ விருத்தம்
விடிந்தது சுப்பம் மாவும்
விழித்தனள்; திம்ம னில்ைல.
வடிந்தது கண்ண K! ெமய்யும்
வாடிற்று! நுண்ணி ைடதான்
ஒடிந்தது! ேதனி தழ்தான்
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உலந்தது! தூளாய் உள்ளம்
இடிந்தது! 'ெசய்வ ெதன்ன'
என்ெறண்ணி இருந்தாள் மங்ைக!
காைலயில் உணைவ உண்டா
அைனவரும்! முருகி ெசான்னாள்:
'மாைலயில் வருேவாம் நாங்கள்
ைமத்துன வடு
K ெசன்று
மூைலயில் தூங்கி டாேத;
முன்கத ைவமூ டிக்ெகாள்;
ேவைலையப் பா; சைமத்துக்
ெகாள்'என்றாள்; ெவௗ◌ிச்ெசன் றாகள்.
தனிைமயில் இருந்தாள் அந்தத்
தனிமயில்! கணவன் என்ற
இனிைமயில் ேதாய்வாள் அந்த
எழில்மயில்! மீ ண்டும் தKயன்
நனிைமயற் ெபருக்கால் என்ன
நடத்திட இருக்கின் றாேனா?
இனிெமய்யாய் இங்கி ருத்தல்
சrயல்ல!' எனநி ைனத்தாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
18. திம்மன் நிைல
எண்சீ விருத்தம்
ேகாட்ைடயிேல அைடப்பட்டுக் கிடந்தான் வட்டில்
K
ேகாழிஅைட பட்டதுேபால் அந்தத் திம்மன்!
ஓட்ைடயிேல ஒழுகுவது ேபாேல நKைர
ஒழுகவிடும் இருவிழியும், உைடந்த ெநஞ்சும்,
வாட்டமுறும் முகமுமாய் இருந்தான். என்றன்
மைனவிநிைல எப்படிேயா? இங்கு ைவத்து
வாட்டுகின்றா! கவாத்ெதங்ேக? வணில்
K
தூங்க
வலுக்கட்டா யம்ெசய்யும் வைகதான் என்ேன!
ஏேதாஓ சூழ்ச்சிஇதில் இருக்கக் கூடும்.
இல்ைலஎனில் எனக்கிந்த நிைலஎ தற்கு?
மாதுதைன எைனவிட்டுப் பிrப்ப தற்ேக
வம்பன்இது ெசய்தாேனா? சுப்பம் மாவும்
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தKேதேதா கண்டதால் அன்ேறா, அன்று
ெசப்பினாள் 'அவைனநான் நம்ேபன்' என்று!
'தாதுசிங்ைகக் ேகட்கின்ேறன்; வடு
K ெசல்லத்
தக்கவழி கூறுவான்' என்று ெசன்ேற
'எதற்கிங்ேக நான்பத்ெதான் பதுநாள் தங்கி
இருப்ப'ெதன்று வினவினான். அந்தச் சிப்பாய்
'அதற்ெகன்ன காரணேமா அறிேயன்; அந்த
அதிகாr ைவத்ததுதான் சட்ட' ெமன்றான்.
மிதக்கின்ற பாய்க்கப்பல் மூழ்கிப் ேபாக
ெ◌றுங் கட்ைட அதுவுங்ைக விட்டைதப் ேபால்
ெகாதிக்கின்ற மனத்ேதாடு ேகாட்ைடக் குள்ேள
குந்தினான் கண்ணைரச்
K
சிந்தி னாேன!
ேகாட்ைடக்குள் இவ்விருளாம் கrய பாம்பு
ெகாடியவால் காட்டிெயைன அஞ்ச ைவத்தால்
காட்ைடநிக ேசrயிேல அந்தப் பாம்பு
கண்விழித்தால் சுப்பம்மா நிைலஎன் ஆகும்?
'ேதாட்டமுண்டு; வயலுண்டு; ேபாக ேவண்டாம்
ெதால்ைல'என்று ெசான்னாேள ேகட்ேட னாநான்?
ேகட்ேடனா கிளிக்குச்ெசால் வதுேபால் ெசான்னாள்
ெகட்ேடேன' என்றலறிக் கிடந்தான் திம்மன்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
19. சுதrசன் நிைல
ெதன்பாங்கு - கண்ணிகள்
மாவடு ெவாத்த விழிக்கும் - அவள்
மாம்பழம் ேபான்ற ெமாழிக்கும்
காவடிப் பிச்ைசஎன் ேறேன - அந்தக்
கள்ளி மறுத்துவிட் டாேள!
தூவடி என்உடல் மீ தில் - உன்
தூயேதா ைகம்மல தன்ைன
ஆவி நிைலத்திடும் என்ேறன் - அவள்
அட்டி உைரத்துவிட் டாேள!
என்று சுதrசன் எண்ணி - எண்ணி
ஏங்கி இருந்தனன்! பின்பு
ஒன்று நிைனத்தனன் சூழ்ச்சி - மிக
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ஊக்கம் மிகுந்தது ெநஞ்சில்!
பின்புறக் ேகாட்ைடைய நாடிச் - சில
ேபச்சுக்கள் ேபசிட ஓடித்
தன்துைண வகைளக் கண்டான் - கண்டு
தன்கருத் துக்கைளச் ெசான்னான்.
ேகாட்ைடயில் ேவெறாரு பக்கம் - வந்து
குப்பு, முருகிையக் கண்டான்.
நாட்டம் அைனத்தும் உைரத்தான் - அவ
நன்ெறன்று கூறி நடந்தா.
'பாட்டு நிக ெமாழியாைள - என்
பக்கம் திருப்பிடச் ெசய்ேவன்
காட்டுேவன் ேவடிக்ைக' என்ேற - சிங்கன்
ைகயிைன வசி
K நடந்தான்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
20. இங்ேக ெசல்லாது
ெதன்பாங்கு - கண்ணிகள்
தூங்கும் குயிலிைன ேநாக்கி ஓராயிரம்
துப்பாக்கி சூழ்ந்தது ேபால் - துய
தாங்கருங் கிள்ைளைய ேநாக்கிக் கவண்பல
தாங்கி நடந்தது ேபால்
ஏங்கும் விளக்கிைன ேநாக்கிப் ெபரும்புயல்
ஏற்பட்டு வந்தது ேபால் - ெநாடி
ஆங்கிருக் கும்சுப்பம் மாவின் குடிைசைய
ஆட்கள் பல சூழ்ந்தா!
தKய முருகியுங் குப்பும் இருந்தன
ேசயிைழ பக்கத் திேல - வட்டு
K
வாயிற் கதவிைனத் தட்டிய தட்ேடாடு
வந்தது ேபச்சுக் குரல்!
'ஆயிரம் ஆயிரம் ஆக வராகன்
அடித்துக்ெகாண் ேடாடி வந்தK - நK
தூயவ ேபாலிந்த வட்டில்
K
இருந்திடும்
சூழ்ச்சி ெதrயா ேதா?'
என்று ெவௗ◌ியினில் ேகட்ட குரலிைன
இவ்விரு மாத களும் - உயி
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ெகான்று ெபாருள்கைளக் ெகாள்ைள யடிப்ேபா
குரலிது ெவன்றுைரத் தா.
புன்ைம நைடயுள்ள அவ்விரு மாதரும்
ெபாத்ெதன ேவஎழுந் தா - அவ
சின்ன விளக்ைக அவித்துக் கதைவத்
திறந்தன ஓடிவிட் டா!
மங்ைக இருந்தனள் வட்டினுள்
K
ேளஇருள்
வாய்ந்த இடத்தி னிேல - பின்ன
அங்கும் இங்கும்பல ஆட்களின் கூச்சல்
அைலவந்து ேமாது ைகயில்
மங்ைகயின் ேமல்ஒரு ைகவந்து பட்டது.
*வாள்பட்ட தால் விட்டது. - அட
இங்குச்ெசல் லாெதன்று மங்ைகெசான் னாள்!வந்த
இழிஞகள் ேபச வில்ைல.
* சுப்பம்மாேமல் ஒரு ைகபட்டது. உடேன சுப்பம்மாவின்
வாள் அக்ைகயின்ேமல் பட்டவுடன் அக்ைக எடுபட்டது.
ேமலும் நடப்பது யாெதன்று மங்ைக
விழிப்புடன் காத்திருந் தாள் - அந்த
ஓைலக் குடிைசக்குத் தKயிட்ட தாக
உணந்து ெநஞ்சந் துடித்தாள்!
மூைலக்கு மூைல வழிபாத் தாள்புைக
ெமாய்த்த இருட் டினிேல - அவள்
ஏலுமட் டும்இரு தாைழத் திறந்திட
என்ெனன்ன ேவா புrந்தாள்.
கூைர எrந்தது! ெகாள்ளிகள் வழ்ந்தன!
K
கூட்டத்தி ேல ஒருவன் - 'ெசால்
ஆரங்ேக' என்றனன்; தாைழத் திறந்தனன்;
'அன்னேம' என்றைழத் தான்.
கூைர எrந்தது! ெகாள்ளி எrந்தது
ெகால்புைக நKங்கிய தால் - 'முன்
ஆரங்ேக' என்றவன் சுதrசன் என்பைத
அன்னம் அறிந்தவ ளாய்
கத்திைய நKட்டினாள்; 'தKஎன்ைன வாட்டினும்
ைகையத் ெதாடாேத யடா! - இந்த
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முத்தமிழ் நாட்டுக்கு மானம் ெபrதன்றி
மூச்சுப் ெபrதில்ைல காண்!'
குத்தும் குறிப்பும் ெகாதித்திடும் பாைவயும்
ெகாண்டிது கூறி நின்றாள் - வந்த
ெதாத்தல் பறந்தது! சூழ இருந்தவ
கூடத் ெதாைலந்து விட்டா.

21. ேசrக்குள் ெசன்றாள்
எண்சீ விருத்தம்
எட்டிஇருந் திட்டபல ேசr மக்கள்
இல்லங்கள் ேநாக்கிஅவள் ெமல்லச் ெசன்ேற
இட்டகனல் ெவப்பத்தால் ேதாழி மாேர
என்ெநஞ்சு ெவந்ததுண்டு ேதாழி மாேர
மட்டற்ற நாவறட்சி ேதாழி மாேர
வாட்டுவதால் நKெகாடுப்பீ ேதாழி மாேர
எட்டுைணயும் மறுப்பீேரா ேதாழி மாேர
என்றுநடு வதியிேல
K
கூவி நின்றாள்.
ேசrயிேல வடுெதாறும்
K
விழித்தி ருந்து
ேசதிெதrந் திடநிைனத்த ேசr மக்கள்
ஓெராருவ ராய்வந்தா ெவௗ◌ியில்; 'அம்மா
உற்றெதன்ன உன்றனுக்ேக? உைரக்க ேவண்டும்.
நKகுடிப்பீ; நில்லாதK; அைமதி ெகாள்வ;
K
நிலவில்ைல; இந்தஇருள் தன்னில் வந்ேத
கூைரெகாளுத் தியதK ய எவ? உமக்குக்
ெகாடுைமஇைழத் தவயாவ? உைரப்பீ!' என்றா.
'திrெநருடி ெநய்யூற்றி விளக்ைக ஏற்றிச்
சிறுதடுக்கும் இட்டுநK குடிக்கத் தந்த
ெபrயீேர! என்அருைமத் ேதாழி மாேர!
ெபருந்தKயால் சிறுவடு
K ேவகும் ேகாலம்
ெதருவினிேல கண்டீேர இரங்கி ன Kேரா?
ெசயும்உதவி ெசய்தKேரா? மக்கள் கூட்டம்
ஒருமுைனயிற் ெபற்றதK முழுதும் தKக்கும்
என்னுேமா உண்ைமயிைன மறக்க லாேமா?
குளக்கைரயின் சிறிதைசவு குளத்த ைசேவ!
ெகால்புலியால் ஒருவன்இட பலக்கும் அன்ேறா?
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இளக்காரம் தாராமல் தKைம ஒன்ைற
இயற்றிேயா ைரஊரா எதிக்க ேவண்டும்.
களாப்புதரும் தன்னகத்ேத இடங் ெகாடுத்தால்
கவ்விவிடும் ேவrைனேய காட்டுப் பன்றி!
விளாஓடும் பழமும்ேபால் பிrதல் தKைம;
ெவௗ◌ியாைனக் ெகாட்டும்ேத ன Kக்கள் வாழும்!
சுதrசனாம் சுேபதாராம் ேதாழி மாேர
துைணவருக்குச் சிப்பாயின் உத்தி ேயாக்
உதவுவதாய் அைழத்துவந்தான்; ேகாட்ைடக் குள்ேள
ஒளித்துைவத்தான்; எைனவிட்டுப் பிrத்து ைவத்தான்.
இதன்நடுவில் குடிைசயிேல இருக்கும் என்ைன
எடுத்தாள எண்ணமிட்டான். சூழ்ச்சி ெயல்லாம்
புதிதுபுதி தாய்ச்ெசய்தான்; கூைர தன்ைனப்
ெபாசுக்கினான் நான்கலங்கிப் ேபாேவ ெனன்று.
தKஎrயும் ேநரத்தில் தKைம வந்து
சீறுகின்ற ேநரத்தில் எைனஇ ழுத்துப்
ேபாய்அழிக்க எண்ணமிட்டான் எனது கற்ைப!
புைதத்திருந்ேதன் என்இைடயில் குத்துக் கத்தி
ேதாயுமடா உன்மாபில் என்று காட்டித்
'ெதாைலயில்ேபா' என்ேறன்நான்! ெசன்றான் அன்ேனான்.
நாய்குைலக்க நத்தம்பா ழாேமா ெசால்வK
நான்அைடந்த தKைமகைளச் சுருக்கிச் ெசான்ேனன்.
உயிேபான்ற என்கணவ இருக்கும் ேகாட்ைட
உட்புறத்ைத நான் அைடய ேவண்டும். அங்ேக
துயரத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டிருக்கின் றாரா?
துயrன்றி இருக்கின் றாரா துைணவ?
முயல்வேத என்கடைம; உளவு தன்ைன
ெமாழிவதுதான் நKங்கள்ெசய்யும் உதவி' என்றாள்.
'துயேராடு வந்திட்ட எம்பி ராட்டி
தூங்கிடுக விடியட்டும்' என்றா அன்ேனா.
'கண்மூட வழியிைலேய! விடியு மட்டும்
காத்திருக்க உயிேரது? ேதாழி மாேர
விண்மூடும் இருட்ெடன்றும் பகல்தா ெனன்றும்
ேவறுபா டுளேதேயா விைனெசய் வாக்ேக?
மண்மூடி ைவத்துள்ள புதுைம ையப்ேபால்
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மனமூடி ைவத்திருப்பா சூழ்ச்சி! இந்தப்
ெபண்மூடி ைவத்திடேவா என்உ ணைவ?
ெபயகின்ேறன் வழியுைரப்பீ ெபrயீ' என்றாள்.
'ைகேயாடு கூட்டிப்ேபாய்க் காட்டு கின்ேறாம்
காைலயிேல ஆகட்டும்; இரவில் ேபானால்
ெசய்வெதான்றும் ேதான்றாது; ெதருத்ேதான் றாது;
சிப்பாய்கள் நம்மீ தில் ஐயம் ெகாள்வா.
ெமய்யாலும் ெசால்கின்ேறாம் கணவ உள்ள
வட்ைடேயா
K
ேகாட்ைடையேயா அறிவ ெதங்ேக?
ஐயாைவக் காணுவதும் முடியா' ெதன்றா
அrதான மாண்புைடயாள் 'சrதான்' என்றாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
22. மன்னைனக்கண்டாள்
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
ேதசிங்கு மன்னன் - சில
சிப்பாய்க ேளாடு
ேபசிச் சிrத்ேத - தன்
ெபருவடு
K விட்டு
மாசற்ற தான - புனல்
மடுவிற் குளிக்க
வசுங்
K
ைகேயாடு - மிக
விைரவாய் நடந்தான்!
எதிஓடி வந்தாள் - நல்
எழிலான மங்ைக.
'சுதrசன் சிங்கன் - என்
துைணையப் பிrத்தான்;
மதில்ைவத்த ேகாட்ைட - தனில்
ைவத்ேத மைறத்தான்;
எைதநான் உைரப்ேபன்? - அவன்
எைனயாள வந்தான்.
குடிேபான வட்ைட
K
- அக்
ெகாடிேயானும் ேநற்று
நடுவான இரவில் - அவன்
நாைலந்து ேபரால்
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முடிவாய்ந்த மன்னா! - அனல்
மூட்டிப் ெபாசுக்கிக்
கடிதாக என்ைன - அவன்
ைகப்பற்ற வந்தான்.
தப்பிப் பிைழத்ேதன் - இைதத்
தங்கட் குைரக்க
இப்ேபாது வந்ேதன் - இனி
என்க ணவைரநான்
தப்பாது காண - நK
தையெசய்ய ேவண்டும்
ஒப்பாது ேபானால் - என்
உயிேபா கும்'என்றாள்.
'சுதrசன் சிங்கன் - நம்
சுேபதாரும் ஆவான்;
இைத அவன்பாேல - ெசால்
ஏற்பாடு ெசய்வான்.
இைதெய லாம்ெசால்ல - நK
ஏனிங்கு வந்தாய்?
சைதெயலாம் ெபாய்ேய - இத்
தமிழருக்' ெகன்றான்.
ேதசிங்கு ேபானான் - சில
சிப்பாய்கள் நின்று
'ேபசினால் சாவாய் - நK
ேபசாது ேபாடி.
வசினாய்
K
அரச - வரும்
ேவைலயில் வந்ேத
ேபசாது ேபாடி' - என்று
ேபசிேய ேபானா.
என்ற ெசாற்ேகட்ட - அவ்
ேவந்தி ைழதKயில்
நின்ற வள்ேபால - ஒரு
ெநஞ்சம் ெகாதித்து
'நன்று காண்நன்று! - மிக
நன்று நின்ஆட்சி!
என்ேற இகழ்ந்து - தணல்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

இருகண் கள்சிந்த
பைடவடு
K தன்ைன - அவள்
பலவதி
K ேதடி
கைடசியிற் கண்டு - நKள்
கதவிைனத் தட்டி
'அைடயாத துன்பம் - இங்
கைடகின்ற என்ைன
விடேநந்த ெதன்ன? - நK
விள்ளூவ'
K என்றாள்.
'ெகாண்ேடான் இருக்க - அவன்
ெகாடுவஞ் சகத்தால்
ெபண்டாள எண்ணி - மிகு
பிைழெசய்த தKயன்
உண்ேடா என்அத்தான் - அவன்
உம்ேமாடு கூட?
எண்ணாத ெதன்ன - எைன?
இயம்புவ'
K என்றாள்.
'உள்ளி ருக்கின்றK - என்
உைரேகட் பதுண்ேடா?
விள்ளு வ'என்றாள்
K
- அங்கு
விைட ஏதுமில்ைல.
பிள்ைள ேபால்விம்மிப் - ெபரும்
ேபைதயாய் மாறி
ெதள்ளு நKசிந்தும் - கண்
ெதருெவ லாம்சுற்ற
ேகாட்ைடைய நKங்கி - அக்
ேகாைதயாள் ேசr
வட்டுக்கு
K
வந்து - தன்
ெவறுவாழ் ைவெநாந்து
மீ ட்டாத வைண
K
- தைர
ேமலிட் டைதப்ேபால்
பாட்ெடாத்த ெசால்லாள் - கீ ழ்ப்
படுத்துக் கிடந்தாள்!
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உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
23. இருமாதரும் அைழத்தாகள்
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள் >
'எப்படி இங்குவந்தாய்? - சுப்பம்மா
எழுந்திரு விைரவாய்.
இப்படி நKஇைளத்தாய் - அவகள்
இன்னல் புrந்தாேரா?
ெசப்படி அம்மாநK - உனக்ேகா
தKைமயும் வாராமல்
ெமய்ப்படிேயகாப்ேபாம் - எமது
வட்டுக்கு
K
வா'என்றன.
முருகியுங் குப்பும் - இப்படி
ெமாழிந்து நிற்ைகயிேல
'வருவது சrயா - உங்களின்
வழக்கம் கண்டபின்னும்?
ெதrயும் ெசன்றிடுவ'
K - என்றுேம
ேசயிைழ ெசால்லிடேவ
அருகில் நில்லாமல் - அவகள்
அகன்று விட்டாகள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
24. ேசrத்தைலவன் ெசங்கான்
எண்சீ விருத்தம்
ேசrவாழ் ெசங்காைன இரண்டு ேபரும்
ெதருவினிேல தனியிடத்தில் கூட்டி வந்து
ேசrக்கு நKதைலவன் உன்வட்
K டில்தான்
ேசயிைழயும் இருக்கின்றாள். அவள்இப் ேபாதில்
ஆைரயுேம ெவறுக்கின்றாள். நல்ல ெதல்லாம்
அவளுக்குப் ெபால்லாங்காய்த் ேதான்றும் ேபாலும்.
ேநrல்அவள் கற்பழிக்கச் சிலேப ெசய்த
ெநறியற்ற ெசய்ைகயினால் ெவறிச்சி யானாள்.
இங்ேகேய இருக்கட்டும் சைமயல் ெசய்ேத
இவ்விடத்தில் அனுப்புகின்ேறாம்; சாப்பி டட்டும்.
அங்கிருக்கும் அதிகாr ெசான்ன தாேல
அனுப்புவதாய்ச் சம்மதித்ேதாம். இைதெயல் லாம்நK
மங்ைகயிடம் ெசால்லாேத! ெசால்லி விட்டால்
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மறுபடிநK ெபருந்துன்பம் அைடய ேநரும்.
இங்ேகவா இைதயும்ேகள்; அவள்இ ருக்கும்
இல்லத்தில் மற்றவகள் இருக்க ேவண்டாம்.'
என்றந்த இருமாத ெசால்லக் ேகட்ட
இணக்கமுறும் ெசங்கானும் உைரக்க லுற்றான்:
'அன்ைறக்ேக யாமறிந்ேதாம் இைவகள் எல்லாம்
அதிகாr கள்கலந்த ெசயல்க ெளன்று!
நின்றதில்ைல அவ்விடத்தில்! ெநருங்கி வந்து
நKயாஎன் ெறாருவாத்ைத ேகட்ட தில்ைல.
ெசன்றுவரு வ;நK
K ங்கள் ெசான்ன ைதப்ேபால்
ெசய்கின்ேறன்' என்றுைரத்தான்; ெசன்றா தKய.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
25. ெசங்கான் உண்ண அைழத்தான்
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
ஆைனத் தைலப் பாைறயாம் - அத னண்ைடயில்
அல்லி மலப் ெபாய்ைகயாம்
ேமனி முழுக் காட்டிேய - வரு வாயம்மா
ெவம்பசி தKப்பா யம்மா.
கூனல் அவைரப் பிஞ்சு - ெபாறித் ேதாம்;சுைரக்
கூட்டு முடித்ேதாம் அம்மா;
ஏனம் நிைற வாகேவ - கருைணக் கிழங்
கிட்டுக் குழம்பும் ைவத்ேதாம்.
ெசன்று வருவா யம்மா - புன லாடிேய
தின்று துயில்வா யம்மா.
என்றுெசங் கான் ெசால்லேவ - அந்த ஏந்திைழ
ஏகினள் நKரா டினாள்.
அன்னவள் ேசாறுண் டனள் - அவள் ெநஞ்ெசலாம்
அன்னவன் ேமல் ைவத்தனள்.
தின்பன தின்றா னதும் - அந்தச் ேசயிைழ
ெசங்கா னிடம் கூறுவாள்:
'உண்டு கைளப்பா றிேனாம் - மற ேவைனயா
உைரப்பது ேகட்பீ ைரயா.
அண்டி இருந்ேதன் உைம - ஒரு நாளுேம
அன்பு மறேவ ைனயா;
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சண்டிச் சுதr சன்சிங்க் - இன்றி ராவிலும்
ைதயல் எைனத் ேதடிேய
ெகாண்டதன் எண்ணத் ைதேய - நிைற ேவற்றிடக்
கூசிட மாட்டா ைனயா.
அம்ைமயும் அப்பாவும் நK - என எண்ணிேனன்
ஆன துைண ெசய்குவ'
K
இம்ெமாழி கள்கூறி னாள் - அந்த ஏந்திைழ!
இயம்பிடு கின்றான் ெசங்கான்:
'எம்ைமத் துரும் பாகேவ - நிைனக் கின்றன
இங்ேக அதிகா rகள்
ெவம்ைமக் ெகாடும் பாம்புேபால் - அவ சீறுவா
ெவள்ைளைய ெவள்ைள என்றால்!
தKய வடநாட் டின! - இவ ஏதுக்ேகா
ெசஞ்சியில் வந்தா ரம்மா.
நாயும் பிைழக்கா தம்மா - இவ ஆட்சியில்
நல்லவ ஒப்பா ரம்மா.
தKயும் புயற் காற்றுேம - இவ ெநஞ்சிேல
ெசங்ேகால் ெசலுத்து மம்மா.
ஓயாது மக்கட் ெகல்லாம் - இைட யூறுதான்
உண்டாயிற் றம்மா' என்றான்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
26. ேசாற்றில் நஞ்சு
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
'உண்டால் கசக்காது; கண்டால் ெவறுக்காேத
உண்ணக் ெகாடுத்து விடடி! - அடி
ெகாண்ைடக் கருங்கூந்தல் ேகாைத அருந்தினால்
ெகால்லாது; ேசாற்றில் இடடி!
ெதாண்ைடக்குள் ெசன்றவுடன் ேதாைக மயக்கமுறக்
ெகண்ைட விழிகள் சுழலும்; - அடி
தண்டா மைரமலrன் தண்டாய் உடம்பில்ெநௗ◌ி
உண்டாக மண்ணில் உழலும்.
இந்தா மருந்துப்ெபாடி தந்ேதன் கலந்திடு;வி
ைரந்ேத புறப்படு ெபண்ேண! - அந்தச்
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ெசந்ேதன் உதட்டுமங்ைக தின்பாள் ஒளிந்திருந்து
வந்ேத நுைழகுேவன் கண்ேண!'
அந்தச் சுதrசனும் இந்த வைகயுைரத்துத்
தந்த மயக்க மருந்ைதக் - குப்பும்
அந்தி உணெவாடுக லந்து ெகாடுத்துவிட்டு
வந்தாள் திரும்பி விைரந்ேத.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
27. உண்ண எழுந்தாள்
பஃெறாைட ெவண்பா
குப்பு மகிழ்ேவாடு ெகாண்டு ெகாடுத்திட்ட
ெசப்புக்குண்டான் ேசாற்ைறச் ெசய்த கறிவைகையச்
ேசrச்ெசங் கான்வாங்கித் திண்ைணயிேல ைவத்திருந்தான்.
யாைரயும் நம்பும் இயல்புைடயான் ஆதலினால்
நஞ்சக் கலப்புணைவ நல்லுணேவ என்ெறண்ணிக்
ெகாஞ்சம் இருட்டியதும் ேகாழி அைடந்தவுடன்
கூப்பிட்டான் நங்ைகயிைன. 'ஏன்?'என்றாள் ேகாைதயும்.
'சாப்பிடம்மா' என்றுேம சாற்றினான். அப்ேபாது
கள்ளகள் ேபாேல இருமாத கண்உறுத்ேத
உள்ேள வராமல் ஒளிந்துெகாண்டு பாத்திருந்தா.
சிங்கன் ெதருைவ அைடகின்றான் அந்ேநரம்!
நங்ைக எழுந்தாள் நலிந்து.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
28. நஞ்சுண்டு வழ்ந்தாள்<
K
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
வாைழ இைலதனில் ேசாற்ைறச் - ெசங்கான்
வட்டித்துக் கூப்பிட்ட ேபாது
சூழ நடந்தசுப் பம்மா - தன்
துைணவன் நிைனப்ேபாடு வந்தாள்!
ஆழும் அைலகட லுக்குள் - சூழல்
ஆயிரம் வாய்த்திடக் கூடும்;
ஏைழத் துைணவைன எண்ணி - ைநயும்
ஏந்திைழ எப்படிக் காண்பாள்?
ேசாற்றிைன உண்டனள் நங்ைக - நK
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தூக்கிப் பருகிய பின்ன
காற்றினில் ஆடும் கிைளேபால் - அவள்
கட்டுடல் ஆடிற்று! ெநஞ்சம்
மாற்றம் அைடந்தது! கண்ணில் - ஒளி
மாறி மயங்கி விழுந்தாள்.
ேசாற்றில் 'மயக்க மருந்தா?' - என்று
ெசால்லி விழுந்தனள் மண்ணில்!
தன்னிைல தன்ைனவிட் ேடாட - அைதத்
தான்ெதாடந் ேதபற்றி வந்து
மின்னல் அைசவது ேபாலத் - தன்
ேமனி தள்ளாட எழுந்தாள்.
சின்னேதா பாயிைன ேநாக்கிச் - ெசன்று
திம்மைன எண்ணி விழுந்தாள்.
ெபான்னுடல் வாடிற்று! ெநஞ்சு - துயில்
புக்கு மைறந்திடு முன்ேன
ெமல்லிைட யில்ைவத்த கத்தி - தைன
ெமன்ைகயி னால்ெதாட்டுப் பாத்தாள்.
ெசால்லினில் தKையக் கலந்து - சில
ெசாற்கைளச் ெசால்லினள் ெமல்ல:
'கல்லிைட நாஉrக் கின்றான்! - அனற்
காற்றினில் நKேவண்டு கின்றான்.
வல்லிையத் ெதாட்டிடு வாேனல் - அவன்
வாழ்விைன மீ ட்பவ இல்ைல!'
இவ்வுைர ெசான்ன மறத்தி - மயக்
ேகறினள்; ெமய்ம்மறந் திட்டாள்!
ெசவ்விதழ் ேசாந்தது! கண்கள் - ஒளி
தKந்தன! ேவைவயின் நKrல்
அவ்வுடல் மூழ்கிற்று! ேமகம் - திைச
ஆந்தது ேபாற்கருங் கூந்தல்
எவ்விடத் தும்பரந் ேதாடி - நிைறந்
திட்டது கட்டுக் குைலந்ேத!
ெசங்கான் உடல்பைதத் திட்டான் - என்ன
ெசய்வெதன் ேறஅறி யாமல்
அங்கும்இங் கும்பறந் ேதாடி - வட்டின்
K
அக்கம்பக் கம்ெசால்லப் ேபானான்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சிங்கைனக் கண்டனன்! 'ஏடா - ெசங்கான்
ெசல்'என்று கூறினன் சிங்கன்.
ெசங்கான் பயந்து நடந்தான் - அந்தச்
சின்னக் குடிைசயின் பின்ேன.
சிங்கன்அவ் வட்டில்
K
நுைழந்தான் - உற்ற
ேசதிகள் யாவும் ெதrந்தான்.
அங்குச்சுப் பம்மாவின் அண்ைட - அவன்
அண்டினன்! மற்றவ இல்ைல.
ெபாங்கிற்று வானில் முழக்கம்! - மின்னல்
ெபால்லாங்கு காட்டிற்று! நல்ல
மங்ைகக் கிரங்கி இருட்டும் - அழும்
வண்ணம் ெபாழிந்தது மாr!
காட்ைட முறித்திடும் காற்றும் - அவன்
ைகைய முறிப்பது ேபாேல
ேதாட்டத்து வாசலி ேனாடு - ெசன்று
தூள்பட ைவத்தது வட்ைட!
K
கூட்ட மலச்சிறு ெகாம்ைப - ைவயம்
கும்பிடத் தக்கஓ தாையத்
தKட்டுப் படாத ெநருப்ைப - விரல்
தKண்டக் கடித்திடும் பாம்ைப
ஒட்டுற வில்லா வடக்கன் - உல
ெகாத்தது காணாத தKயன்
எட்டுத் திைசகளில் எல்லாம் - பின்ன
'ஏஏ' எனச்ெசால்லி ஏசக்
ெகாட்டிக் கிடந்திட்ட பூப்ேபால் - அந்தக்
ேகாைத கிடந்திட்ட ேபாது
ெதாட்டனன்! ெதாட்டனன்! மீ ளாப் - பழி
சூழ்ந்தனன்! சூழ்ந்தனன்! சிங்கன்!
ெபாழுது விடிந்திட வில்ைல! - இன்னும்
ெபாற்ேகாழி கூவிட வில்ைல!
எழுந்து ெவௗ◌ியினிற் ெசன்றான் - மாத
இருவ இருந்திடும் வட்டில்
K
நுைழந்தனன் அத்தKய சிங்கன் - இைத
ேநாக்கி யிருந்தஅச் ெசங்கான்
அழுத கண்ணrல்
K
நைனந்தான் - சுப்
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பம்மாைவக் கண்டிட நின்றான்.
ேபாயிற்று மங்ைக மயக்கம்! - இன்னும்
ெபாழுேதா ெவளுத்திட வில்ைல.
ேபாயிற்று மானம்! உணந்தாள் - உடல்
ேபாயிற்று! நல்லுயி தானும்
ேபாயிற்றுப் ேபாவதன் முன்ேன - ெசன்று
ேபாக்கிடு ேவன்அவ னாவி!
வாயிலில் நின்ற ெசங்காைனச் - 'சிங்கன்
வந்ததுண் ேடா?'என்று ேகட்டாள்.
'உண்டதும் நKவி மயங்கிப் - பாயில்
உருண்டதும் கண்ேடன் துடித்ேதன்.
கண்டதும் இப்பாழும் கண்தான் - இக்
ைகயில் வலியில்ைல தாேய.
அண்ைடயில் நானின் றிருந்ேதன் - பின்ன
அச்சிங்கன் உள்ேள நுைழந்தான்.
அண்ைடயில் நில்லாது ேபாடா - என்ற
அவன்ெசால்ைல மீ றா திருந்ேதன்.
இருட்ேடாடு ெவௗ◌ிவந்த சிங்கன் - அவன்
இங்கிருந் ேதபுறப் பட்டான்.
புரட்டேனா ேடகிேனன் நானும் - கால்
ெபாத்ெதன்ற சத்தமில் லாமல்!
திருட்டு நைடெகாண்ட குப்பு - வடு
K
ெசன்றனன் நானிங்கு வந்ேதன்.
கருத்துக் கலங்கிேனன் தாேய! - என்
கடைமைய நான்ெசய்ய வில்ைல.
ேசrெயல் லாமிைதச் ெசான்ேனன். - அவ
சீறிக் குதித்தன தாேய!
ேசrயின் மக்கைளப் பாr! - இேதா
தKெயனச் சீறிநிற் கின்றா.
ஊரும் கிளம்பிடும் தாேய! - ெமாழி
ஒன்றுெசால் வஇந்த
K
ேநரம்
வாrக் குவிப்பாகள் தாேய - அந்த
வடக்கைர' என்றனன் ெசங்கான்.
ஓடினள் சிங்கைன ேநாக்கி - உடன்
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ஓடின ேசrயின் மக்கள்!
ஓடினன் ெசங்கானும் அங்ேக - உம்
உம்என்று தட்டினள் கதைவ.
நாடித் திறந்தனன் சிங்கன் - கதவின்
நடுநின்ற அவன்மாபு நடுைவச்
சாடிப் புகுந்தேத கத்தி! - குத்திச்
சாய்த்தனள் ெபண்இந்நி லத்தில்!
காம்பில் வைளந்திட்ட ெகாடுவாள் - ெசங்கான்
ைகேயாடி ருந்திட்ட தாேல
'பாம்புகாள் ஒழியுங்கள்!' என்றான் - இரு
பழிமாத ரும்தKந்து ேபானா.
ேதம்பாத அழுைகயும், நKrன் - துளி
ெதrயாத கண்களும் ெகாண்டாள்
ேவம்பாக எண்ணினாள் வாழ்ைவ - ேகாட்ைட
விடியாத முன்னேம ேசந்தாள்.
ேகாட்ைடயின் வாசைலக் காப்ேபா - ெபருங்
ெகாட்டாவி விட்டுக் கிடந்தா.
பாட்ைடையப் பாக்க்கேவ யில்ைல - உயிப்
பாைவயும் காவல் கடந்தாள்.
ேகாட்ைடப் புறத்தினில் எங்கும் - தூக்கக்
ேகாலமல் லால்விழிப் பில்ைல.
பூட்டும் பைடவடு
K கட்குள் - ெநடும்
புன்ைன மரத்திற்கு ேநrல்
தன்கணவன் ேசபைட வடும்
K
- முற்றும்
சாத்திக் கிடந்தைதக் கண்டாள்.
'என்னுயிப் ெபாருேள திறப்பீ! - கதைவ
இன்னுேமா தூக்கம்என் அத்தான்?
ஒன்று மறிேயைனச் சிங்கன் - ெதாடும்
உள்ளம் பைடத்தனன் ேகள K!
என்ைன மயக்கத்தில் ஆழ்த்திக் - கற்ைப
ஈடழித் தான்ெவறும் ேபடி!
ெசந்தமிழ்ச் ேசய்ெதாட்ட ேமனி - தன்ைனத்
தKண்டிட்ட தKயைனக் ெகான்ேறன்.
அந்ேதா உைமக்காண ேவண்டும் - என்றன்
ஆவிதான் ேபாய்ச்ேசரு முன்ேன!
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எந்த நிைலதனில் உள்ள K? - உம்ைம
என்ெனன்ன ெசய்தனன்? காேணன்!
அந்ேதா எனக்கூவி மங்ைக - அவள்
அங்குமிங் கும்பறக் கின்றாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
29. மன்னன் வந்தான்
எண்சீ விருத்தம்
காட்டுதKப் ேபாேலசு ேபதா சாவு
கடிேதாடித் ேதசிங்கின் காதுக் குள்ளும்
ேகாட்ைடக்குள் எப்புறத்தும் ெசன்ற தாேல
குலுங்கிற்றுக் ேகாட்ைடெயலாம்! மாபில் குத்திப்
ேபாட்டிருந்த சுேபதைரச் சிப்பாய் மாகள்
புைடசூழ்ந்தா. ேதசிங்கும் அங்கு வந்தான்.
ேகட்கலுற்றான் 'என்னஇது என்ன?' என்ேற
கிட்டஇருந் ேதாெரல்லாம் 'ெதrயா' ெதன்றா.
'பைடவர
K
தமக்குள்ேள நடந்த ெதன்றால்
படுெகாைலெசய் ேதான்யாவன்?' என்று ேகட்டான்
'பைடவரன்
K
அல்லாது பிறேர என்றால்
பலகாவற் கட்டங்கள் தாண்டி எந்தக்
கைடயன்இங்கு வரமுடியும்? ேகாட்ைட வாசல்
காத்திருந்ேதான் என்னெசய்து ெகாண்டி ருந்தான்?
நைடமுைறகள் இப்படியா? பைகவ ைகைய
நத்திடுேவா இங்குண்டா? புதுைம யன்ேறா!
ேபாட்டசட்ைட ையத்துைளத்து மாெப லும்ைபப்
புறம்விலக்கிப் பாய்ந்திருக்கும் கத்தி தன்ைன
மீ ட்காமல் ெசன்றவைனப் பிடிக்க ேவண்டும்;
விைளவுக்குக் காரணத்ைத யறிதல் ேவண்டும்;
ேகட்டுெகாண் டிருக்கின்றK; ெதrந்தி ருந்தால்
ேகடில்ைல ெசப்பிடுவK உண்ைம தன்ைன!
வாட்டுகின்றK என்னுள்ளம்; சூழ்ச்சி தாேனா!
மற்ெறன்ன மற்ெறன்ன?' எனத்து டித்தான்!
கூட்டத்தில் திம்மனுளம் பட்ட பாடு
கூறத்தான் முடியுேமா? 'அந்ேதா அந்ேதா!
காட்டிைவத்தான் எனக்கிந்த ேவைல தன்ைனக்
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கடல்ேபான்ற அன்புைடயான் என்னி டத்தில்!
நKட்டிைவத்த வில்ைலப்ேபால், மணித்ேத ேபாேல
நிைலெகட்டு வழ்ந்திட்ட
K
புலிையப் ேபால
ஊட்டத்து மாபுைடயான் சுேபதா மண்ணில்
உயிrன்றிக் கிடக்கின்றான் எவன் ெசய்தாேனா?
மன்னவேரா அறிவேரா
K
எனேகட் கின்றா
வாய்திறவா திருக்கின்ேறன்; வாய்தி றந்தால்
என்னவரு ேமாஅறிேயன்; வழிதான் என்ன?'
என்றுபல வாெறண்ணி இருக்கும் ேபாது
'மன்னவேர பணிகின்ேறன்' என்று கூறி
வந்ெததிrல் நின்றுைரப்பான் ரஞ்சித் சிங்கன்:
'என்நண்பன் சுதrசன்சிங்க்! அவைனப் பற்றி
என்றனுக்கு ெதrந்தவற்ைறக் கூறு கின்ேறன்:
திம்மன்எனும் ேபருைடயான் வளவ னூrல்
ெதன்பட்டான் சுதrசனின் கண்ணில் ஓநாள்!
அம்மட்ேட அவேனாடு வடு
K ெசன்றான்;
அங்ேகாநாள் விருந்துண்டான். அவன் மைனவி
ெசம்ைமயுறும் அழகுைடயாள்; அவளின் மீ தில்
சுதrசன்சிங்க் திருப்பினான் உளத்ைத! அன்னாள்
திம்மைனயல் லால்ேவறு மனித தம்ைமத்
திரும்பியும்பாப் பவளில்ைல; சுதrசன் சிங்க்
திம்மைனயும் மங்ைகையயும் அைழத்துக் ெகாண்டு
ெசஞ்சிக்கு வந்துவிட்டான். ஆைச காட்டித்
திம்மனுக்கு ேவைலதரு வதாகச் ெசான்ன
ேசதியினால் திம்மனவன் ஒப்பி வந்தான்.
அம்மங்ைக கணவன்ெசால் தட்ட வில்ைல!
அவள்மட்டும் சுேபதாைர நம்ப வில்ைல!
திம்மைனயும், வஞ்சிையயும் சுேபதா ெசஞ்சிச்
ேசrயிேல குடிைவத்தான் வந்த அன்ேற!
குப்ெபன்றும் முருகிஎன்றும் ெசால்லி டும்தன்
கூத்திமா இருவைரயும் அவக ேளாடு
நற்பணியா ளேபாேல இருக்கச் ெசய்தான்.
நானுைரக்கும் அப்ெபண்கள் இப்பி ணங்கள்!
அப்பேர இதுதான்நான் அறிேவன்' என்றான்.
'அைழயுங்கள் அைழயுங்கள் திம்மன் தன்ைனத்
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துப்பியது காயுமுன்ேன!' என்று ேதசிங்க்
துடிதுடித்தான் ெநருப்புப்பட் டவைனப் ேபாேல.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
30. திம்மன் நான் என்றான்
எண்சீ விருத்தம்
'திம்மன்ெபண் டாட்டிஎங்ேக?' என்றான் மன்னன்.
'ெதrயவில்ைல' என்றாகள் சிப்பாய் மாகள்.
'திம்மெனங்ேக?' எனக்ேகட்டான் பின்னும் மன்னன்.
'நான்தான்'என் ெறதிவந்தான் தமிழத் திம்மன்.
'திம்மன்எனல் நKதானா? யாெகா டுத்தா
சிப்பாய்ேவ ைலயுனக்குச் ெசப்பாய்' என்றான்.
திம்மன்'இவ ேர'என்றான் பிணத்ைதக் காட்டி.
ேதசிங்கும் சுதrசனின் சூழ்ச்சி கண்டான்.
ெபாய்யுைடையச் சுதrசன்சிங்க் திம்ம னுக்குப்
ேபாட்டஒரு குற்றத்ைத அறிந்த மன்னன்
ெமய்பைதத்தல் இல்லாமல் 'திம்மா! இந்த
மிகக்ெகாடிய ெசயல்ெசய்ேதான் யாவன்?' என்றான்.
'ெசய்யாத குற்றத்ைதச் ெசய்தி ருப்பான்;
ெசத்திருப்பான். நள்ளிரவில் ெசஞ்சி வந்ேதன்
ெவய்யில்வரா முன்னேம சிங்கன் என்ைன
வட்டிலிருந்
K
திவ்விடத்தில் அைழத்து வந்தான்.
இதுவைரக்கும் ெவௗ◌ிச்ெசல்ல வில்ைல' என்றான்.
'உன்மைனவி எங்'ெகன்றான் ேதசிங்க் மன்னன்!
'அதுஎனக்குத் ெதrயாேத' என்றான் திம்மன்!
'அவளுக்கு ேவறுதுைண உண்ேடா?' என்றான்.
'புதியஊ, துைணயில்ைல' என்றான் திம்மன்.
'ெபாய்ஒன்றும் கூறாேத' என்றான் மன்னன்.
பதறிேய 'ெபாய்யல்ல' என்றான் திம்மன்.
'பழஊராய் இருந்திட்டால் பத்தி னிக்ேக
பலதுைணவ இருப்பாேரா?' என்றான் மன்னன்.
'பலஉறேவா துைணயிருப்பா' என்றான் திம்மன்.
'தைலயுருண்டு ேபாகுமடா திம்மா! அந்தத்
தமிழச்சி இருப்பிடத்ைதக் காட்ட ேவண்டும்!
*நிைலயறியாத் திம்மைனநK இழுத்துச் ெசல்வK
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ெநடுவதி
K ெதாறுந்ேதடச் ெசய்வ.
K இன்ேனான்
ெகாைலக்ெகாத்த ேதாழைரயும் அஞ்சா ெநஞ்சக்
கூத்திையயும் பிடிப்பீ'என் றுைரத்தான் மன்னன்.
*இது அங்கிருந்த சிப்பாய்கைள ேநாக்கிச் ெசால்லுவது.
'அமுெதாத்த ெபண்ணாைளக் கற்பின் ைவப்ைப
அயலானின் கூத்திஎன்று ெசால்லி விட்டீ!
தமிழச்சி கத்திஐயா அந்தக் கத்தி!
தடமாபில் நுைழத்தகத்தி நுைழத்த வண்ணம்
அைமத்துவிட்டு ேபாயினாள். அவளின் ேபைர
அதுெசால்ல ேவண்டுெமன நிைனத்தாள் ேபாலும்!
தைமக்ெகடுக்க வந்தவைனக் ெகால்லும் ெபண்கள்
தண்டிக்கப் படேவண்டும் என்று ெசான்னால்
நான்ேதடி அைழத்துவர அட்டி இல்ைல.
நடுமாபில் நிற்கின்ற கத்தி ேய!உன்
ேதன்ேபான்ற ெசால்லாைளத் தைலவி தன்ைனத்
ெதrவிப்பாய். எங்குள்ளாள்? ெசங்குத் தாக
வான்பாத்து நிற்கின்றாய் சிங்கன் மாபில்.
வானத்தில் அவளாவி அளாவிச் ெசல்லத்
தான்மைறந்து ேபானாளா? வாழ்கின் றாளா?
சாற்றுவாய்" எனத்திம்மன் வாய்ப ைதத்தான்.
அருகிருந்த சிப்பாய்கள் இருவ திம்மன்
இருைகையப் பின்கட்டி அைழத்துச் ெசன்றா.
குரெலாலியும் உள்அழுந்த நடந்தான் திம்மன்!
கூவாைள உயத்திநடந் தாசிப் பாய்கள்.
ெபrதுயந்த குன்றத்தின் சாரல் தன்னில்
ெபண்ணாளும், ெசங்கானும் ஓஆ லின்கீ ழ்
ெதrயாமல் நின்றிருந்தா! திம்மன் மற்றும்
சிப்பாய்கள் வரும்நிைலையத் ெதrந்து ெகாண்டா.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
31. அத்தான் என்ெறதி வந்தாள்
எண்சீ விருத்தம்
'அத்தான்'என் ெறதிவந்தாள். 'ஐேயா!' என்றாள்.
'அவன்என்ைனக் கற்பழித்தான்; உடனி ருந்த
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அத்தKய மாதrனால் மயக்கந் தந்தான்;
உணவிழந்ேதன் அவ்விரவில்! விடிந்த பின்உம்
ெசாத்தான என்ைனஅவன் ெதாட்டா ெனன்று
ேதான்றியது. மைறந்துவிட்டான்; ேதடிச் ெசன்று
குத்திேனன்! சிறுக்கிகைள இவம டித்தா
கூவிேனன் ேகாட்ைடயிேல உம்ைம வந்ேத.
ேபைழக்குள் இந்நாட்ைட அைடத்ேதாம் என்ற
ெபருநிைனப்பால் வடநாட்டா தமிழ தம்ைம
வாழவிடா மற்ெசய்யத் திட்ட மிட்டா.
மறம்வழும்!
K
அறம்வாழும்! என்ப ெதண்ணா.
தாழ்வுற்றுப் ேபாகவில்ைல தமிழ ெரல்லாம்;
தமிழகத்ைதப் பிறதூக்கிச் ெசல்ல வில்ைல.
வாழ்கின்ற காவிrையப் ெபண்ைண யாற்ைற
வடநாட்டான் எடுத்துப்ேபாய் விடஒண் ணாது.
முப்புறத்தும் தமிழ்நாட்டின் முரசு மாக
முழங்குகின்ற திைரகடைலப் பைகவ வந்து
ைகப்புறத்ேதந் திப்ேபாக முடிவ துண்ேடா?
கன்னலது சாறுபட்டுச் ேசறு பட்டு
முப்பழத்தின் சுைளபட்டு முன்னாள் ெதாட்டு
முைளெசந்ெநல் விைளநிலத்ைத இழந்ேதா மில்ைல.
எப்புறத்தும் வளங்ெகாழிக்கும் மைலகள் உண்டு
பறித்துவிட எவராலும் ஆவ தில்ைல.
ெசந்தமிழ இருக்கின்றா சிங்கங் கள்ேபால்
திறலழித்து விடஎவரும் பிறந்தா rல்ைல.
ைபந்தமிழன் ெமாழியுண்டு வாழ்ைவச் ெசய்யப்
பைடெகாண்டு வஞ்சககள் பறிப்ப துண்ேடா?
வந்துநுைழந் தாசிறிது நாள்இ ருப்ப.
வைளந்துெகாடுத் ததுெசஞ்சி நிமிதல் உண்டு.
சந்ைதயவ வாழ்ெவன்று நிைனத்தா rல்ைல
தமிழ்நாடு பணிவதில்ைல வடநாட் டாக்ேக!
ேதசிங்கன் அறியவில்ைல; அறிந்து ெகாள்வான்.
ெதன்னாட்ைடத் துரும்பாக மதித்து விட்டான்.
வசுங்ேகால்
K
ெசங்ேகாலாய்த் தமிழ நாட்ைட
விைளயாட்டுக் கூடமாய்த் தமிழப் ெபண்கள்
ேபசுந்ேதாற் பாைவகளாய் மறவ தம்ைமப்
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ேபடிகளாய்த் ேதசிங்கன் நிைனத்து விட்டான்.
மாெசான்று ேநந்திடினும் உயிவா ழாத
மன்னகளின் மக்கெளன நிைனக்க வில்ைல.
ைகேயாடு கூட்டிவந்து வடநாட் டாகள்
காணுகின்ற ெபண்டிகைளக் கற்ப ழிக்கச்
ெசய்கின்றான். அறமறியான் சுேபதா என்ைனத்
தKண்டினான். ேதசிங்கு தமிழ தங்கள்
ெமய்யுrைம தKண்டினான். மாய்ந்தான்; மாய்வான்.
விதிகிழிந்து ேபாயிற்று மீ ள்வ தில்ைல.
ஐயேகா! அத்தான்என் ஆவல் ேகட்பீ
ஆனமட்டும் பாப்ேபாேம வடக்க தம்ைம!'
என்றுைரத்தாள்! பாய்ந்தாகள் சிப்பாய் கள்ேமல்
இருகத்தி வாங்கினா திம்மன், ெசங்கான்.
குன்ெறாத்த சிப்பாய்கள் இறந்து வழ்ந்தா.
K
ெகாடிெயாத்த இைடயுைடயாள் சிrப்பில் வழ்ந்தாள்.
K
'என்ைறக்கும் சாவுதான் அத்தான்' என்றாள்.
'இன்ைறக்ேக சாேவாேம' என்றான் திம்மன்.
'நன்றுக்குச் சாகலாம்' என்றாள் நங்ைக.
'நாட்டுக்கு நல்லெதாண்டாம்' என்றான் திம்மன்.
'நிைலயற்ற வாழ்ெவன்பா ைகயி லுள்ள
ெநடியெபாருள் நில்லாவாம் என்ப; ஆனால்
தைலமுைறயின் ேவஅறுக்க நிைனப்ப வக்குத்
தாழ்வதிலும் தம்முயிேர நல்ல ெதன்பா!
சிலஇந்நாள் இப்படிேய' என்றான் ெசங்கான்!
'புதுைமதான் புதுைமதான்' என்றான் திம்மன்!
இைலேபாட்டு நஞ்சுண்ட வட
K ைடந்தா.
'இவ்விடந்தான் நஞ்சுண்ேடன்' என்றாள் நங்ைக!
'மயக்கத்தால் தைலசாய்ந்ேதன் இவ்வி டத்தில்!
மணவாள தைமநிைனத்து ெமதுவாய்ச் ெசன்று
துயக்கடலில் வழ்வதுேபால்
K
பாயில் வழ்ந்து
K
ேசாந்ததுவும் இவ்விடந்தான்' என்று ைரத்தாள்.
'புயலுக்குச் சிறுவிளக்கு விண்ணப் பத்ைதப்
ேபாட்டைழத்த திவ்விடந்தான் ேபாலும்! ெபண்ேண
வயற்காட்டு ெவள்ளாடு புலியிடம் ேபாய்
வலியஅைழத் திட்டஇடம் இதுதான் ேபாலும்!'
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என்றுைரத்ேத அடடாஓ எனநி மிந்ேத
இடிமுழக்கம் ேபாற்சிrத்துப் பின்னும் ெசால்வான்:
'குன்றத்ைதக் குள்ளநr கடித்துப் பற்கள்
ெகாட்டுண்ட திவ்விடம்ேபா லும்சுப் பம்மா!
நன்றான தமிழச்சி! என்கண் ணாட்டி!
நற்றமிழ மானத்தின் சுடவி ளக்ேக!
அன்றந்தச் சுதrசன்சிங்க் உன்ைனத் ெதாட்ேட
அழிைவஅைழத் திட்டஇடம் இதுதான் ேபாலும்!
ேதசிங்கன் உைனப்பழித்தான். ஒருவ ைனநK
ேசத்துக்ெகாண் டாய்என்றான். அவைனக் ெகாண்ேட
தூசிநிக சுதrசைனக் ெகான்றாய் என்றான்.
துடுக்கான அவன்வாையக் கிழித்ேத னில்ைல!
ஆைசமயி ேல!நKயும் அங்ேக இல்ைல.
அன்புன்ேமல் இருந்ததனால் அவன்பி ைழத்தான்.
நKசாவாய் நான்ெசத்தால் எனநி ைனத்ேதன்.
நிைலெகட்டுப் ேபாேனண்டி; மன்னி' என்றான்.
'ஒருவைனயும் நத்தவில்ைல; சிங்கன் மாபில்
ஊன்றியது தமிழச்சி கத்தி என்று
உருவழிந்த சுதrசன்சிங்க் அறிவ தன்றி
ஊராளும் அரசறிய உலகம் காண
துைரேய!நK ருங்காண அவனின் மாபில்
சுடவிளக்குத் தண்டுேபால் நாட்டி ைவத்ேதன்!
திருடெரன வழிமறித்த அந்நாள் அந்தத்
திருவண்ணா மைலத்தமிழ தந்த கத்தி!'
என்றுைரத்தாள்; திம்மனது ேகட்டி ருந்தான்.
இதற்குள்ேள ெசஞ்சிமைல கிளம்பிற் றங்ேக!
ஒன்றல்ல பத்தல்ல நூறு ேபகள்
உயகுதிைர ேமேலறிச் ேசr ேநாக்கிக்
குன்றத்தின் வழருவி
K
ேபால்இ றங்கும்
ேகாலத்ைதக் கண்டிருந்த ஊrன் மக்கள்
இன்றிங்குப் புதுைமஎன்ன என்று ைரத்தா;
'ஏ' என்றா 'ஆ' என்றா கடலாப் ைபப்ேபால்
தைமேநாக்கி வருகின்றா என்ற ேசதி
தைனயறிந்தாள் சுப்பம்மா; பதற வில்ைல.
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அைமவான குரலாேல கூறு கின்றாள்;
'அத்தான்என் விண்ணப்பம் ேகட்க ேவண்டும்.
நைமஅவகள் பிடிப்பாேரல் ேதசிங் கின்பால்
நைமஅைழத்துப் ேபாவாகள்; வடக்க ைககள்
நைமக்ெகால்லும்; சrயில்ைல.என்ைனத் தங்கள்
நற்றமிழக் ைகயாேல ெகான்று ேபாட்டு
திருவண்ணா மைலேநாக்கி நKவி ெசல்க!
ெசய்வகள்
K
இைத'என்று ெசால்லக் ேகட்ட
ெபருமறவன் கூறுகின்றான் 'ெபண்ேண என்ைனப்
பிைழெசய்யச் ெசால்லுகின்றாய்; ேதசிங் குக்குத்
தருவெதாரு பாடமுண்டு; தKப்ேபால் வானின்
தைலகிைடத்தால் மிகநன்ைம தமிழ்நாட் டுக்கு!
ெபrதான ஆலமரம் அேதாபா' என்றான்.
ெபட்ைடயும்ஆண் கிளியுமாய் அமந்தா ஆலில்.
ெபrயவேர கருத்துண்ேடா எங்க ேளாடு
ெபருவாழ்வில் ஈடுபட? கருத்தி ருந்தால்
உருவிக்காட் டாதிருப்பீ கத்தி தன்ைன!
உள்மைறத்து ைவத்திருப்பீ; எதிேரெசன்று
வருேவாகள் வரவுபாத் திருப்பீ; வந்தால்
வந்துெசால்ல ேவண்டுகின்ேறன்' என்றான் திம்மன்.
சrஎன்று ெசங்கானும் உளவு பாக்கத்
தனியாக உலவினான் புலிையப் ேபாேல!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
32. மறவ திறம் பாடு
நாலடித்தரவு ெகாச்சகக் கலிப்பா
பாட்ெடான்று பாடு! பைழய மறவ திறம்
ேகட்டுப் பலநாட்கள் ஆயினேவ கிள்ைளேய!
ஊட்டக் கருத்தில் உயிப்பாட்ைட என்றனுக்ேக
ஊட்டா துயிவிடுதல் ஒண்ணுேமா என்றாேன.
அச்சத்துக் கப்பால் அழகுமணி வட்டினிேல
K
எச்சமயம் எச்சாதி என்றுேம பாராமல்
மச்சான் வருைகயிேல மங்ைகயுறும் இன்பத்ைத
ைவச்சிருக்கும் சாேவ! எைனத்தழுவ வாராேயா!
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தன்னலத்துக் கப்பால் தனித்தமணி வட்டினிேல
K
இன்னா இனியா எனயாதும் பாராமல்
ெபான்ைனப் புதிதாய் வறிேயான்ெகாள் இன்பத்ைத
மன்னியருள் சாேவ எைனத்தழுவ வாராேயா!
நான்பாடக் ேகட்பீேர என்றுைரத்த நல்லாைளத்
தான்பாடக் ேகட்பதற்குத் திம்மனவன் சாற்றுகின்றான்:
கான்பாடும் வண்ணக் கருங்குயிலாள் காதுகைள
ஊன்பாடு தKக்க உடன்படுத்தி ைவத்தாேள!
ஆயிரம் மக்களுக்ேக ஆனதுெசய் ேதான்ஆவி
ஓயுெமனக் ேகட்ைகயிலும் உள்ளங் களிக்கும்;உயி
ஓயினும் வந்ெதன்றும் ஓயாத இன்பத்ைத
ஓயும் படியளிக்கும் சாேவ எைனத்தழுேவ!
ஏைழ ஒருவனுக்ேக ஏற்றதுெசய் ேதான்ஆவி
பாழாதல் ேகட்ைகயிலும் அன்பு பழுக்கும்;உயி
பாழாகிப் ேபானாலும் ஊழிவைர இன்பத்ைதத்
தாழாது நல்குவாய் சாேவ எைனத்தழுேவ!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
33. குதிைரவர
K
வருகின்றாகள்
எண்சீ விருத்தம்
நாவினிக்கப் பாடினா மரத்தி னின்று!
நற்ெசங்கான் அங்குவந்தான்! குதிைர ெயல்லாம்
தாவின அச்ேசrயிேல! வட்ைட
K
ெயல்லாம்
தனித்தனியாய் ஆராய்ந்து பாத்தா. பின்பும்
நாவிழந்த ஊைமகள்ேபால் ேசr தன்ைன
நாற்புறமும் சுற்றினா. அடுத்தி ருந்த
கூவங்கள் உட்புறத்தும் துழாவிப் பாத்தா;
குைலக்கின்ற நாய்கள்ேபால் கூவிப் பாத்தா.
ேசrயிேல வாழுமக்கள் கிழக்கில் ேதான்றும்
ெசங்கதிைர வயற்புறத்தில் கண்டா; பின்ன
ஊrருண்ட பின்வருவா பகைலக் காணா.
ஒருவரும்அங் கில்ைலெயனில் புதுைம யில்ைல.
ேநஆல மரத்தடியில் வந்துட் காந்தா
ெநடுங்குதிைர ஏறிவந்த சிப்பாய் மாrல்
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ஓrைளயான் மற்றவபால் 'குற்ற வாளி
ஒருவைனயும் நாம்பிடிக்க விைலேய' என்றான்.
ெபrயசிப்பாய் கூறிடுவான்: 'நாெமல் லாரும்
ெபரும்பrசு ெபறநிைனத்ேதாம் அரச ைகயால்!
ஒருநான்கு திைசகளிலும் சிப்பாய் மாைர
ஓட்டினா நம்மன்ன; நம்ைம மட்டும்
கருத்தாள எனநம்பிச் ேசr தன்னில்
கண்டுபிடிப் பீெகாைலஞ தம்ைம என்றா.
தரப்ேபாகின் றாபrசு ெபறப்ேபா கின்ேறாம்
தக்கபடி சாத்துப்படி' என்று ெசான்னான்.
இன்ெனாருவன் கூறுகிறான்: 'அந்த மன்ன
இவ்விடத்தில் ேமற்பாைவ பாப்ப தற்குக்
கன்னக்ேகால் காராேபால் வரவும் கூடும்
கால்ேசாந்து நாம்உட்காந் திருத்தல் தKேத'
என்றுைரத்தான். இைதேகட்ட திம்ம னுக்கும்
இளங்கிளியாள் சுப்பம்மா வுக்குந் ேதான்றும்
புன்னைகக்குப் புதுநிலவும் ேதாற்றுப் ேபாகும்!
பூவாையத் திறக்கவில்ைல காத்தி ருந்தா.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
34. ேமற்பாைவயாளன்
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
ஏறித் - தைலக்
கட்ேடாடு வந்தனன்

சீறி!

எட்டுத்திக் குட்பட்ட மக்கட்கூட் டந்தன்ைன
ஏங்கிட ைவப்பவன்

ேபாேல - இைம

ெகாட்டாமல் பாத்தனன்

ேமேல!

ெசாட்டச்ெசாட் டேவைவ உகாந்தி ருந்தவ
துள்ளிஎ ழுந்தங்குத்

தாவிச் - சிrத்

திட்டன அன்ேனாைன

ேமவி!

திட்டுத்திட் ெடன்றடி ைவக்கும் பrமீ து
ேதசிங்கு வந்தனன்

என்ேற - திம்மன்

பட்டாைவ ஏந்தினன்

நன்ேற!
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சுற்றிஇ ைரயிைனக் ெகாத்தும் பருந்ெதன
உற்றுவி ழித்தசுப்

பம்மா - அங்குச்

சற்றும்இ ருப்பாேளா

சும்மா?

ெவற்பும் அதிந்திட ேவற்றுவ அஞ்சிட
ேமற்கிைள விட்டுக்
அற்றிட ெநஞ்சம்

குதித்தாள் - பைக
ெகாதித்தாள்.

சுற்றின கத்திகள் தூறிற்றுச் ெசம்மைழ
துள்ளி ெயழுந்தன ெமய்கள் - அங்ேக
அற்று விழுந்தன

ைககள்

முற்றும் முன்ேனறி ெநருங்கினன் திம்மனும்
கண்டனன் அவ்வதி

காr - கண்டு

ெதற்ெறன வழ்ந்தனன்
K

பாrல்

உற்றது திம்மனின் வாள்அவன் மாபில்
ஒழிந்தது ேவஅவன்

ஆவி - கண்ட

ரற்றின சிப்பாய்கள்

ேமவி.

மற்றவ திம்மைனக் குத்தின திம்மனும்
மாய்ந்தனன் மண்ணில்

விழுந்து - கண்

ணுற்றனள் இன்பக்

ெகாழுந்து.

சுற்றிய வாள்விைச சற்றுக் குைறந்ததும்
ேதாைக பைதத்ததும்

கண்டா - ைகப்

பற்றிட எண்ணேம ெகாண்டா.
பற்பல வந்தன பாைவையச் சூழ்ந்தன
பாய்ந்தன அன்னவள்

ேமேல - மிகச்

சிற்றின நாய்கைளப்

ேபாேல!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
35. அவள் பிடிப்பட்டாள்
எண்சீ விருத்தம்
திம்மன்ேமல் ெசன்றவிழி திரும்பு தற்குள்
ேசயிைழயாள் பிடிப்பட்டாள் பைகவ ராேல!
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அம்மங்ைக மறுமுைறயும் பாத்தாள் அங்ேக
அன்புள்ள அகமுைடயான் கிடந்த ேகாலம்!
'ெமய்ம்ைமெநறி எய்தின K. ேதசிங் ெகன்னும்
வணைனயும்
K
நாம்ெதாைலத்ேதாம் அன்ேறா?' என்றாள்.
மும்முைறயும் பாத்திட்டாள் 'அத்தான் வந்ேதன்;
முடிவைடந்த ெதன்பணியும்' என்று ெசான்னாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
36. ேதசிங்குக்குச் ேசதி எட்டிற்று
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
ெசஞ்சிப் ெபருங்ேகாயில் - தன்னிேல
ேதசிங்கு வற்றிருந்தான்.
K
அஞ்சி அருகினிேல - இருந்தா
அைமச்ச மற்றவகள்.
பஞ்சு ெபருந்தKையப் - ெபாசுக்கப்
பாத்தும் இருப்பீேரா?
ெசஞ்சிப் படிமிதித்தா - இங்குள்ள
சிப்பாய் தைனமடித்தா.
ெசன்று பிடித்தாேரா? - அல்லது
ெசத்து மடிந்தாேரா?
ஒன்றும் ெதrயவில்ைல--நடந்த
ெதான்றும் ெதrயவில்ைல.
என்று துடிதுடித்தான் - ேதசிங்கன்.
இருவ சிப்பாய்கள்
நின்று தைலவணங்கி - அவ்விடம்
நிகழ்ந்தைவ உைரப்பா.
திம்மனும் சுப்பம்மா - எனுேமா
ேசயிைழ யும்எதித்தா.
நம்மவ சிற்சிலேப - இறந்தா.
நம்அதி காrயின்ேமல்
திம்மன் அவன்பாய்ந்தான் - ஒருெசால்
ெசப்பினன் அப்ேபாது
'ெசம்ைமயில் என்னிடேம - சிக்கினாய்
ேதசிங்கு மாய்க'என்றான்
என்றுசிப் பாய்உைரத்தா - ேதசிங்கன்
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'என்ைன மடிப்பதுதான்
அன்னவ னின்நிைனப்ேபா? - சrதான்
அப்படியா அடேட!
இன்று பிைழத்ேதன்நான் - அடேட
என்றுபு கன்றவ னாய்ப்
'பின்னும் நடந்தெதன்ன? - இதைனப்
ேபசுக' என்றுைரத்தான்.
திம்மன் மடிந்துவிட்டான் - மைனவி
ேசயிைழ சிக்கிவிட்டாள்.
ெசம்ைமயில் அன்னவளின் - இரண்டு
ெசங்ைகையப் பின்இறுக்கி
நம்மவ இவ்விடத்ைத - ேநாக்கிேய
நடத்தி வருகின்றா.
திம்மன் மைனவிையப்ேபால் - கண்டிேலாம்
திறத்தில் என்றுைரத்தா.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
37. சுப்பம்மாைவ இழுத்து வந்தாகள்
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
ேகாட்ைடெநடும் வாயிலிைனக் குறுகி விட்டா - அந்தக்
ேகாைதைய நடத்திவரும் கூட்ட மக்களும்!
ேபாட்டிறுக்கிப் பின்புறத்தில் கட்டிய ைகயும் - முகில்
ேபாற்பரவி ேமற்புரளும் நKண்ட குழலும்
தKட்டிைவத்த ேவலின்முைன ேபான்ற விழியும் - வந்து
சீறுகின்ற பாம்ைபெயாத்த உள்ளமும் ெகாண்டாள்
'ேகாட்ைடயினில் யாrடத்தில் ெகாண்டு ெசல்கின்றK - என்ைனக்
கூறிடுவ'
K என்றவுடன் கூறு கின்றன:
'ஆளுபவ ேதசிங்ெகனக் ேகட்ட தில்ைலேயா? - அவ
அவ்விடத்தில் வற்றிருத்தல்
K
கண்ட தில்ைலேயா?
ேதாளுரத்ைத இவ்வுலகம் ெசான்ன தில்ைலேயா? - என்று
ெசான்னெமாழி ேகட்டனள் வியப்ப ைடந்தனள்.
'ஆளுகின்ற ேதசிங்ெகன நாங்கள் நிைனத்ேதாம் - அவன்
அங்குவந்த ேபவழிைய ஒத்தி ருந்ததால்!
வாளுக்கிைர ஆனவைன நாங்கள் அறிேயாம் - அந்த
மன்னன்நிைன வாய்அவைன ெவட்டி மடித்ேதாம்.
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ெசஞ்சியினி ேலஇருக்கும் ெசந்த மிழகள் - ெபற்ற
தKைமயின்னும் தKரவில்ைல. என்க ணவேரா
ெசஞ்ச்◌ிமன்னன் தKந்தனன் இனித் தமிழக்ேக - ஒரு
தKங்குமில்ைல என்னும்உளப் பாங்ெகாடு ெசன்றா.
ெசஞ்சியிைன ஆளுகின்ற அவ்வ டக்கைர - என்
ெசவ்விழிகள் காணும்;என்ைக காண வசேமா?
மிஞ்சும்என்றன் ஆவல்நிைற ேவறுவ துண்ேடா? - என
ெமல்லிஅவள் ெநஞ்சில்ெவறி ெகாண்டு நடந்தாள்.

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
38. ேதசிங்கு முன் வந்தாள்
எண்சீ விருத்தம்
புதுப்பrதி இருவிழிகள் ஒளிையச் சிந்த
விடுமூச்சுப் புைகசிந்தக் குறித்துப் பாத்த
எதிப்பான பாைவயினாள்! அைலயுங் கூந்தல்
இருட்காட்டில் நிலவுமுகம் மைறந்து ேதான்றக்
ெகாதிக்கின்ற ெநஞ்சத்தால் ெகால்லு வாள்ேபால்
ெகாலுமுன்ேன வந்துநின்றாள். அவ்வ டக்கன்
உதிக்கின்ற கனல்விழியால் அவைளப் பாத்தான்.
அப்பாைவ அற்ெறாழிய உறுத்திப் பாத்தாள்!

உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
39. முற்றிய ேபச்சு
ெதன்பாங்கு -- கண்ணிகள்
'உண்ைமையச் ெசால்லிடுவாய்! - எவன்தான்
உன்ைன அனுப்பிைவத்தான்?
மண்ணிைட மாண்டாேன - ெதrயா
மனிதன் உன்உறவா?
எண்ணும்என் ஆட்சியிேல - ெசய்தேதன்
இந்தக் கலகமடீ?
திண்ைம உனக்குளேதா?' - என்றந்தத்
ேதசிங்கு ெசான்னவுடன்,
'ெபாய்யிைனச் ெசால்வதில்ைல - தமிழ
ெபாய்த்ெதாழில் ெசய்வதில்ைல.
ெமய்யிைனச் ேபசுதற்கும் - தமிழ
ெமய்பைதத் திட்டதில்ைல.
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ைகயினில் வாளாேல - உனது
காவல் தைலவன்தைல
ெகாய்தவ யாஎனிேலா - எைனேய
ெகாண்டவ என்றறிவாய்!
யாரும் அனுப்பவில்ைல - எைமேய
இட்டுவந் தான்ஒருவன்
ேசrயில் ஓகுடிைச - தந்துேம
தKய இருமாத
ேகாrய ேவைலெசய்வா - எனேவ
கூட இருக்கவிட்டான்.
சீrய என்துைணக்ேக - அவன்ஓ
சிப்பாய் உைடெகாடுத்தான்.
ேகாட்ைடக் கைழத்ேதகித் - திரும்பக்
கூட்டிவ ராதிருந்தான்.
வட்டில்என்
K
ேசாற்றினிேல - மயக்கம்
மிஞ்சும் மருந்ைதயிட்டான்.
ஆட்டம் ெகாடுத்ததுடல் - உணவும்
அற்ற நிைலயினிேல
காட்டு மனிதன்அவன் - எனது
கற்ைப அழித்தாேன!
கற்ைப அழித்தாேன - தன்ைனத்தான்
காத்துக்ெகாள் ளும்திறைம
அற்பனுக் கில்ைலஅன்ேறா! - திறைம
ஆருக்கி ருக்கவில்ைல?
ெவற்ைப இடித்துவிடும் - உனது
வரத்ைத
K
யும்காணும்
நிற்க மனமிருந்தால் - நின்றுபா
ெநஞ்ைசப் பிளக்கும்என்ைக!
குற்றம் புrந்தவயா? - உனது
ேகாைல இகழ்ந்தவயா?
கற்ைப இகழ்ந்தவயா? - உனது
கருத்ைத ேமற்ெகாண்டவன்!
ெசாற்கள் பிைழபுrந்தாய் - 'அடிேய'
என்ெறைனச் ெசால்லுகின்றாய்.
நற்றமிழ் நாட்டவைர - இகழ்தல்
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நாவுக்குத் தKைம' என்றாள்.
'ெசன்றஉன் கற்பினுக்ேக - எத்தைன
சிப்பாய்க ைளமடித்தாய்?'
என்று வினவலுற்றான் - அதற்ேக
ஏந்திைழ கூறுகின்றாள்:
'என்னருங் கற்பினுக்ேக - உன்னரும்
இன்னலின் ஆட்சிையயும்
உன்னரும் ஆவிையயும் - தrனும்
ஒப்பில்ைல' என்றுைரத்தாள்.
'இந்த வடக்கத்தியான் - ெசஞ்சியிைன
ஆள்வைத ஏனிகழ்ந்தாய்?
இந்து மதத்தவன்நான் - மதத்தின்
எதிr நானல்லேவ!
ெசாந்த அறிவிழந்தாய் - பிறrன்
சூைதயும் நKஅறியாய்.
இந்தத் தமிழ்நாட்டில் - பிறrன்
இன்னல் தவிப்பவன்நான்.'
ெசால்லினன் இம்ெமாழிகள் - சுப்பம்மா
ெசால்லுகின் றாள்சிrத்ேத:
'தில்லித் துருக்கைரயும் - மற்றுெமாரு
திப்புவின் ேபrைனயும்
ெசால்லிஇத் ெதன்னாட்ைடப் - பலபல
ெதால்ைலயில் மாட்டிவிட்டா;
ெமல்ல நுைழந்துவிட்டா - தமிழrன்
ேமன்ைமதைன அழித்தா.
அன்னவ கூட்டத்திேல - உைனப்ேபால்
ஆரும் தமிழ்நாட்டில்
இன்றும் இருக்கவில்ைல - பிறகும்
இருக்கப் ேபாவதில்ைல.
அன்று ெதாடங்கிஇந்தத் - தமிழ
அன்புறு நாடுெபற்ற
இன்னெலல் லாம்வடக்க - இைழத்த
இன்னல்கள்' என்றுைரத்தாள்.
'ஆளும் நவாபிைனேயா - தமிழ
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ஆரும் புகழுகின்றா;
ேதெளன அஞ்சுகின்றா - ெசஞ்சியின்
ேதசிங்கின் ேபருைரத்தால்!
நாளும் வரும்;வடக்க - ெதாைலயும்
நாளும் வரும்;அைதஎம்
ேகளும் கிைளஞகளும் - விைரவில்
கிட்டிட ேவண்டும்'என்றாள்.
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40. ேதசிங்கு சினம்
எண்சீ விருத்தம்
'நாள்வரட்டும் ேபாகட்டும்; ஆனால் இந்த
நலமற்ற தமிழமட்டும் வாழ மாட்டா.
ேதாளுரமும் மறத்தனமும் அவகட் கில்ைல;
ெசால்ேலடி தமிழச்சி! இருந்தால் ெசால்லு!
நாள்வரட்டும் எந்தநாள்? தமிழ ெவல்லும்
நாள்தாேனா! அந்தநாள் வருவ தற்குள்
வாள்வர
K
வடநாட்டா வளச்சி யின்றி
மைலக்குைகயில் தூங்குவேரா ஏண்டி?' என்றான்.
'தமிழெரல்லாம் வாழாகள் நKதான் வாழ்வாய்;
தமிழக்கு மறமில்ைல; நன்று ெசான்னாய்.
இமயமைலக் கல்சுமந்த வடநாட் டான்பால்
ேசரனா இயல்புதைனக் ேகள்விப் பட்ட
உமதுநாட் டானிருந்தால் ேகட்டுப் பாப்பாய்!
உயிபைதப்பா தமிழ்மகைனக் கனவில் கண்டால்!
எமதருைமத் தமிழ்நாட்டின் எச்சி லுண்டாய்;
எச்சிலிட்ட ைகையநK இகழ்ச்சி ெசய்தாய்.
யாெமல்லாம் சாகத்தான் ேவண்டும் ேபாலும்!
இருந்தாேலா வடநாட்டா வாழா ேபாலும்!
நKமற்றும் உன்நாட்டா வளச்சி எய்தி
நKளும்நிைல ையத்தாேன எதிபாக் கின்ேறாம்!
தூய்ைமயில்ைல; நKங்கெளல்லாம் கலப்ப டங்கள்
துளிகூட ஒழுக்கமில்லாப் பாண்டு மக்கள்!
நாய்மனப்பான் ைமஉமக்கு! வளச்சி ெபற்றால்
நடுநிைலைம அறிவகள்!
K
அடங்கு வகள்!
K
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வஞ்சகத்ைதத் தந்திரத்ைத ேமற்ெகாள் ளாத
வாய்ைமயுறு தமிழ்நாட்டா ேதாற்றா. அந்த
வஞ்சகத்ைதத் தந்திரத்ைத உயிராய்க் ெகாண்ட
வடநாட்டா ெவன்றாகள்; இதன்ெபா ருள்ேகள்:
ெநஞ்சத்தால் தமிழ்நாட்டா ெவன்றா; அந்த
நிைலெகட்டா ேதாற்றாகள் என்று ணவாய்.
ெகாஞ்சமுேம உயேநாக்கும் தறுகண் வாய்ப்பும்
ெகாள்ளாத வாைழக்குக் கீ ழ்க்கன் ேறேகள்.
ஆட்சிஎனில் ஐம்ெபாறிைய ஆள்வ தாகும்!
அடுக்காத ெசயல்ெசய்ேதான் ஆளக் கூடும்;
காட்சியிேல காணுமுகில் ஓவி யந்தான்
கைலந்துவிடும் ஒருெநாடிக்குள்; நிைலப்ப தில்ைல!
காட்டிெலாரு முயற்குட்டி துள்ளக் கூடும்;
கருஞ்சிறுத்ைத கண்விழித்தால் ெதrயும் ேசதி!
ேதாட்டத்துப் புடலங்காய் தமிழ நாடு
தூங்கிவிழித் தால்உைடேயான் உrப்பான் ேதாைல!
அறம்எனுேமா அடிப்பைடெகாண் டதுதான் வரம்!
K
அவ்வரம்
K
தமிழrடம் அைமந்த தாகும்.
பிறவழியால் ெவற்றிெயான்ேற கருத்தாய்க் ெகாண்ட
பிைழபட்ட ஒழுக்கத்ைதத் தமிழ ஒப்பா!
முைறெதrயா முட்டாேள! திருந்தச் ெசான்ேனன்
முன்இைழத்த குற்றத்ைத இனிச்ெசய் யாேத.
சிைறேயாடா? ெகாைலேயாடா? எனக்குத் தண்டம்
ெசப்படா' என்றுைரத்துத் தKப்ேபால் நின்றாள்.
கட்ேடாடு பிடித்திருந்த சிப்பாய் மாைரக்
கண்ணாேல எச்சrக்ைக ெசய்து மன்னன்
'இட்டுவா ெகாைலஞைரப்ேபாய்! இைதயும் ேகட்பாய்
எல்லாக்கும் எதிrனிேல ெபாது நிலத்தில்
பட்டிஇவ ைளக்கட்டி நிற்கச் ெசய்து
பழிகாr இவளுள்ளம் துடிக்கு மாறு
ெவட்டுவிப்பாய் ஒருைகைய; மறுநாட் காைல
ெவட்டுவிப்பாய் ஒருமாைப; மூன்றா நாளில்
முதுகினிேல கழியுங்கள் சைதையப் பின்ன
மூக்கறுக்க! காதுபின்பு; ஒருைக பின்பு;
ெகாதிநKைரத் ெதௗ◌ித்திடுக இைடேந ரத்தில்;
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ெகாளுத்துங்கள் குதிகாைல! விட்டு விட்டு
வைதபுrக; துவக்கிடுக ேவைல தன்ைன;
மந்திrேய உன்ெபாறுப்பு நிைறேவ றச்ெசய்!
இதுஎன்றன் முடிவான தKப்ேப!' என்றான்.
எதிநின்ற தமிழச்சி இயம்பு கின்றாள்:
'மூளுதடா என்ெநஞ்சில் தK!தK! உன்றன்
முடிேவக மூளுதடா அக்ெகா டுந்தK!
நKளுதடா என்ெநஞ்சில் வாள்!வாள்! உன்றன்
ெநடுவாழ்ைவ ெவட்டுதடா அந்தக் கூவாள்!
நாளில்எைனப் பிrக்குதடா சாவு! வந்து
நடுவிலுைனத் தின்னுமடா அந்தச் சாேவ!
ஆளனிடம் பிrத்ததடா என்ைன! என்ைன!
அன்புமைன யாள்பிrவாள் உன்ைன! உன்ைன!'
என்றதிந்தாள் திைசயதிந்து ேபாகும் வண்ணம்!
எல்லாரும் சுப்பம்மா நிைலைம தன்ைன
ஒன்றுபடப் பாத்திருந்தா! அவளு டம்பில்
ஒளிகண்டா; கரும்புருவம் ஏறக் கண்டா.
குன்றத்ைதக் கண்டாகள் ெகாலுவின் முன்ேன!
குரல்வைளயின் கீ ழ்ேநாக்கி மூச்ைச ஆழ்த்தி
நின்றிருந்த ெபருமாட்டி நிலத்தில் சாய்ந்தாள்!
ெநடுவாழ்வின் ெபரும்புகைழச் சாவில் நட்டாள்!
ேபச்சில்ைல! ேகட்கவில்ைல எைதயும் யாரும்!
ெபருமன்னன் நடுக்கமுறும் புதுைம கண்டா!
'ஏச்சுக்கள், ெகாடுஞ்ெசயல்கள் எனக்ேகன்?' என்றான்.
இரக்கத்ைத 'வா'என்றான். அன்ைப ேநாக்கி
'ஆச்சிேய எனக்கருள்வாய்' என்று ேகட்டான்.
'அறேமவா' எனஅைழத்தான்! அங்ேக ேவறு
ேபச்சில்ைல ேகட்கவில்ைல எைதயும் யாரும்!
பிறெகன்ன? ேதசிங்கு ேதசிங்ேகதான்.
உள்ளுைற அட்டவைணக்குத் திரும்ப
முற்றும்.
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