
 

�ர�சி கவிஞ� பாரதிதாச�  

(கனக��பர�ன�, 1891 - 1964) பைட��க 

  
 
 எதி�பாராத "�த�  
 
உ $ைற  
"த&ப'தி 
1. ெப*ணழகி த*ண-��.ைற/' 
2. ந-ரா2 ெப*ணின�தாேரா2 45ேகாைத! 
3. 45ேகாைத - ெபா�"8 
4. அவ� உ ள� 
5. ப*டார� <. 
6. ந ளி>ளி? கி ைள வ -�8&'! 
7. ப*டார�ைத/ க*டா  த�ைத 
8. அவ  எAதிய தி>"க� 
9. CD/கமறியாF சண�ப� 
10. வி8H"� .8யிைட 
11. அைறயிலி>J. அ�பல�தி? 
12. ெப&ேறா� ெப>J.ய� 
13. இ?ைலெய�பா� ெதா?ைல 
14. எதி�பாரா� பிLM 
15. அAதி2வா  "Aமதியா   
16. எJநாேளா! 
17. ஆைச/ெகா> ெப* 
18. பறJத. கி ைள 
19. வடநா2 ெச?O� வணிக� 
20. வணிக� வ>�ேபா. 
21. ஜ-வ"�த� 
இர*டா� ப'தி  
22 த>ம�ரF சJநிதியி? இ>வணிக� 
23. '>பரQ/ க> �LJதா� 
24. ஊைமயி� உய� கவிைத 
25. ஞான'>ைவ நா8F ெச�றா� 
26. யாைனேம? பாைன� ேத�  
27. அைவயிைடF சிைவ 
28. ெதSவ� பாட? 
29. இைறவி மைறM  
30. தி>வ8 சரண�  
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31. சித�பர� ெச�T தி>�பிய '>பர�  
32. இ�ேபாெத�ப8 நாSக�மா�க ? 
"த&ப'தி 
1. ெப*ணழகி த*ண-��.ைற/'  
உலக� விள/க� உற/கீW� திைசயி?  
மல�Jத. ெச5கதி�! மல�Jத. காைல!  
 
வ ளிX� த�னி? மைறநாSக� வ -�2�  
� ளிமா� ெவௗ◌ியி& �ற�ப� ட.வா�!  
 
ந-ல� 4விழி நில�ைத ேநா/க/  
ேகாலF சி&றிைட ெகா8ேபா? .வளF  
 
ெச��/ 'ட�தி? இட.ைக ேச��.�  
அ�ப8 இ�ப8 வல.ைக யைச�.�  
 
�ற�ப�ட ம5ைகதா� 45ேகாைத எ�பவ .  
நிற�ப� டாைட ெநகிWJத. கா&றி?!  
 
பாதF சில�� பா8&T! நிலா"க�  
சீதள� சிJதி&றா�! ெச[விதW மி�னி&றா�!  
 
ெப*ணழகி அ�ன� ேப2ேபா? ெச?ைகயி?,  
வ*ண/ கலாப மயி?ேபா? ம&ெறா>  
 
வனிைத வழ/க� ப8வJ. ேச�Jதா .  
�னிைத அவ ெபய�. �ன?ெமா $ த&'�  
 
'ளி�ப த&'� ெச�றா�  
'ள/கைர ேநா/கி/ ெகா\சி� ேபசிேய!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப 
 
2. ந-ரா2 ெப*ணின�தாேரா2 45ேகாைத!  
வ ளிX�� ெத�� ற�.  
வனச�4� ெபாSைக த�னி?  
ெவ ளந-� த$�ப, ெவ ள  
ேமெலலா� "க5க , க*க ;  
எ $�4 நாசி, ைகக   
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எழிெலா2 மித/க� ெப*க   
ெத $ந- ரா2 கி�றா�!  
சிL/கி�றா�, ^M கி�றா�!  
 
பFசிைல� ெபாSைக யான  
ந-லவா� பர�பி? ேதா�T�  
கFசித "க5க ெள�Q�  
கைறயிலா நிலா/^� ட�ைத  
அFசம ய�கி ழ/'F  
_Lய� அறிJ. நாணி  
உFசி ஏறா. நி�ேற  
ஒளிகி�றா� ெநாFசி/ '�பி�!  
 
ப8க�.� ப.ைம ேபா�றா   
ந-J.வா  ஒ>�தி! பா5காS  
வ8க�2� அ"த� பா�ைட  
வாெனலா� இைற�பா  ஓ�ெப*!  
க8மல� மீ. ம&ேறா�  
ைக�மல� ைவ�./ கி ளி  
ம8ேச��பா  ம&ெறா >�தி!  
வ>�dW'� ஓ�ெபா� ேமனி!  
 
�னலிைன இைற�பா�! ஆ5ேக  
ெபா�ெத�T 'தி�பா� ந-L?!  
"எைன�பி8" எ�T dWகி  
இ�ெனா> �ற�ேபாS நி&பா�!  
�ைனஉைட அவிW�.� ெபாSைக�  
�னலிைன மைற�பா� 4�த  
இனமல� அழ' க*ேட  
'இF' ெச�T "�த� ஈவா�.  
 
மணி��ன? ெபாSைக த�னி?  
ம5ைகமா� க*D�, வாH�  
அணிd/'�, ைகH� ஆன  
அழகிய மலL� கா2�,  
மணமல�/ கா2� ^8  
மகிFசிைய விைள�த? க*ேடா�!  
அண5'க  மல�க  எ�ற  
ேபத�ைத அ5ேக காேணா�!  
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ெபாSைகயி? dWகிF ெச�பி?  
�.��ன? ஏJதி/ காJத  
ெமSயினி? ஈர ஆைட  
விL�.�ெபா� மணி இைழக   
ெவSயிைல எதி�/க� ெப*க   
இ>வ� dவ�க  வ -த�  
ைகவ -சி மீள O&றா�  
கனிவ -�� சாைல மா�◌்க�!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
3. 45ேகாைத - ெபா�"8  
45ேகாைத வ>கி�றா  �னிைதேயா2!  
ெபா�"8ேயா எதி�பாரா விதமாS"�.  
வா5க�ேபா கி�றா�அ[ வழியாS!வ\சி  
வ>ேவாைன� <ர�தி? பா��தா ;அ�ேனா�  
45ேகாைத யாஎ�T சJேதகி�தா�!  
ேபானவ> ஷ�வைர/'� இர*2ேப>�  
வ5காத ப*டமி?ைல; உ*D�ேபா.  
மன�ேவT ப�டதி?ைல. எ�னஆ�ட�!  
 
அ�தாென� றைழ/காத ேநர"*டா!  
அ�ைதமக ைள�பிLவா னாஅ�பி ைள!  
இ�தைனH� இ>'2�ப� பைகயி?dWகி  
இ>Jததைன அவ�நிைன�தா�! அவ நிைன�தா !  
ெதா�.கி�ற கிளி/ெகதிL? அ�ேனா�இ�ப�  
ேதாளான மணி/கிைளH� ெந>5கேமO�  
அ�தாணி ம*டப�. மா�ப�அ*ைட  
அழகியப� ட�தரசி ெந>5கலானா !  
 
"எ�விழிக  அவ�விழிையF சJதி/'5கா?  
எ�னவித� நட�ப"ெதன ேயாசி�பா ெப*;  
ஒ�Tேம ேதா�றவி?ைல; நிமி�Jேதஅ�ேனா�  
ஒளி"க�ைத� பா��தி2வா ; 'னிJ.ெகா வா !  
சி�னவிழி ஒளிெப>'�! இதWசிL/'�!  
தி>�த" ள ஆைடதைன� தி>�தி/ெகா வா !  
"இ�னவ�தா� எ�அ�தா�" எ�ேறஅJத  
எழி&�னிைத யிட�விர?�� டா.ெசா�னா !  
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ெபா�"8ேயா "கநிமி�J. வானிO ள  
�.ைமெயலா� கா*பவ�ேபா? 45ேகாைதத�  
இ�ப"க� தைனF�ைவ�பா� கீW/க*ணாேல,  
'இ�ப8யா' எ�Tெப> dFெசறிJேத,  
"எ�ெப&ேறா� இவ ெப&ேறா� உறMந-5கி  
இ>�பதனா? இவெள�ைன ெவT�பாேளா?நா�  
"�னி>Jத உறMதைன� ெதாட5கலாேமா  
"8யாேதா" எ�Tபல எ*ணிைநவா�.  
 
எதி��ப�டா�! அவ�பா��தா�; அவ$�பா��தா ;  
இ>"க"� வLவ8M கல5கி�பி�ன�  
"த?இ>Jத நிைல/'வர இதWசிலி�/க,  
"?ைலதைன/ கா�8உட� d8மி/க  
அதிகL�த ஒளிவJ. "க�அளாவ  
அ8dF�/ 'ரலாேல ஒேரேநர�தி?  
அதிசய�ைத/ காதெலா2 கலJதபா5கி?  
"அ�தா�","45 ேகாைத"எ�றா�! நி�றா�அ5ேக.  
 
ைவய� சிலி��த..ந& �னிைதேயக,  
மைலேபா�ற ந-�/'ட�ைத ஒ.5கிFெச�T  
`ைகயO�.� ேபா''ெத�T மர�தி�ேவ�ேம?  
க8.ைவ�தா ; "அ�தா�ந-� மறJத-�எ�T  
ெமSயாக நா�நிைன�ேத�" எ�றா .அ�ேனா�  
ெவ2/ெக�T தா�அைன�தா�. "விடாத-�"எ�றா !  
ைகயிர*2� ெமSயி>க, இதWநில�தி?  
கனஉத�ைட ஊ�றினா� விைத�தா�"�த�!  
 
உFசி"த? உ ள5கா? வைர/'�உ ள  
உடலிர*8� அDவைன�.� இ�ப�ஏற/  
ைகFசர/கா? காணெவா*ணா� ெப>�பத�தி?  
கைடHகம� 2�ெபா>Jதி/ கிட�பெத�T  
நிFசயி�த மTகண�தி? பிLயேந�Jத  
நிைலநிைன�தா�; "அ�தா�"எ� றAதா !அ�ேனா�,  
"ைவFேச�உ� ேமOயிைரF �மJ.ேபாவாS!  
வ>�எ�ற� ேதக�.இனி� பிLயா"ெத�றா�!  
 
"ந-�ெமா*2 ெச?Oபவ� ெந>5'கி�றா�;  
நிைன�பாக நாைளவா" எ�Tெசா�னா�.  
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காLைகயா  ேபாகO&றா ; 'ட�ைத�</கி/  
கால8ஒ� ெற2�.ைவ�பா ; தி>�பி�பா��பா !  
ஓரவிழி சிவ�பைடய அ�ேனா�ெப*ணி�  
ஒSயார நைடயினிேல ெசா/கிநி&பா�!  
"<ர�"எQ� ஒ>பாவி இைடயி?வJதா�  
.8�ததவ� இ>ெந\��! இ.தா�ேலாக�!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
4. அவ� உ ள�  
அ�T ந2�பக? உணைவ அ>Jத�  
ெபா�"8 மறJ. ேபானா�! மாைலயி?  
 
கைடேம? இ>Jதா�; கண/' வைரத?  
இைடயி? வJேதா Lட�நல� ேப�த?  
 
வணிக� ெகா*2 வJத "�ைத/  
'ண� ஆராSJ. ெகா "த? ெசSத?  
 
ெப>லா ப�ெதா2 ெபற�த'� "�.  
வL�அைத/ க>�ேதா2 வா5க "யOத?  
 
ஆன இவ&ைற அ2�தநா  ெசSவதாS  
ேமான� தி>Jேதா� "8M ெசS.  
 
மJதமாS/ கிடJத மாைலைய அQ�பி  
வJதா� வ -2! வJதா� தJைத!  
 
ெத>வி� தி*ைணயி& 'Jதி  
இ>வ>� ேபசி யி>Jதன� இரவிேல!  
 
"வி&T "த?எ�ன? விைல/'வJத "�திேல  
'&றமி? ைலேய?ந- கண/'/ 'றி�தாயா?"  
 
எ�T வினவினா� தJைத. இனியமக�,  
"ஒ�T�நா� வி&கவி?ைல; ஓ�"�.� வா5கவி?ைல;  
 
அJதி வியாபார� அ.எ�ன ேமாமிகM�  
மJதமாயி&" ெற�றா�. மானநாS/க� வ>Jதி/  
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"காைலயிேல ந-ேபாS/ கைடைய�திற! நான[  
ேவலனிட� ெச?கி�ேற�" எ�T விள�பினா�.  
 
"நா�ேபாS வ>கி�ேற� அ�பா நைடFசிரம�  
ஏ�த5க�" ெக�றா� இனிதாக� ெபா�"8யா�.  
 
"இ�Tந- ெச�றதிேல ஏமா&ற� ப�டாS;நா�  
ெச�றா? நலம�ேறா" எ�Tைற�தா� சீமா�.  
 
"தயMெசS. தா5க  தைடெசSய ேவ*டா�;  
ெவயிO/' "�நா�ேபாS வ -2வ>ேவ�" எ�றா�.  
 
"ேவல�"� ./ெகா2/க ேவ*2�; அ.வ�றிF  
ேசாைலய�ப� எ�ைனவரF ெசா?லி யி>/கி�றா�;  
 
ஆதலினா? நா�நாைள ேபாவ தவசிய�.ந-  
ஏ.� த2/காேத" எ�T"8� தா�தJைத.  
 
ஒ�பவி?ைல! மீறி உைர/'� வழ/கமி?ைல!  
அ�பா விட�தி? அ"ைத எதி�பா��தா�!  
 
அFசமய� ேசாT*ண அ�ைன அைழ�தி�டா ;  
நF�*ணF ெச�றா� நலிJ..  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
5. ப*டார� <.  
பகலவ� உதி�ப த�"�  
ப*டார� 4/ெகா ண�Jதா�.  
�கOவா� அவனி ட�தி?  
ெபா�"8: "ஐயா, ந-வி�  
சகல�/'� வ -2 வ -டாS�  
4/க�8� த>கி� ற-�க   
மகரவ - தியிேல உ ள  
மைறநாSக� வ -2� உ*ேடா?  
 
மைறநாSக� ெப&ற ெப*ணா ,  
மயி?ேபாO� சாய? ெகா*டா .  
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நிைறமதி "க�தா ; க*க   
ந-ல�ேபா? 4�தி >/'�;  
பிைறேபா�ற ெந&றி வாSJதா ;  
ேபFெச?லா� அ"தாSF சாS�பா ;  
அைறHம[ வண5ைக ந-வி�  
அறிவ -ரா? அறிவ - ராயி�  
 
ேசதிெயா� Tைர�ேப�; யா�/'�  
ெதLயாம? அதைன அJத/  
ேகாைதபா? ந-வி� ெச�T  
^றிட ஒ�� வ -ரா?  
காைதஎ� "க�தி? சாS�ப�ீ!  
ைகயினி? வராக� ப�.�  
ேபா.மா?" எ�T ெம?ல�  
ெபா�"8 �ல�பி/ ேக�டா�.  
 
"உ�மாம� மைறநாS க�தா�  
அவ�மக  ஒ>�தி உ*2;  
ெத�ன� பாைல பிளJ.  
சிJதி2� சிL��/ காL!  
இ�Q�ேக  அைடயா ள�ைத;  
இைடவ\சி/ ெகா8ேபா? அFச�  
ந�றாக� ெதLH�! நாQ�  
4அளி� ப.�உ*" ெட�றா�.  
 
"அ�பாM� மாம னா>�  
4ைனH� எலிH� ஆவா�;  
அ�ெப*D� நாQ� ெமSயாS  
ஆவிH� உடO� ஆேனா�!  
ெச�ேபJதி அவ  .ைற/'F  
ெச?O5கா? ெச�T காண  
ஒ�பிேன�! கைட/'� ேபாக  
உ�திர வி�டா� தJைத.  
 
இைமேநாக எ�ைன ேநா/கி  
இ>�பா க* தி>�ப மா�டா ;  
�ைம/'ட� </கி அJதF  
��/ெகா8 கா�தி >Jதா?  
'நம/ெக�ன எ�றி >�த?  
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ஞாயமா?' ந-வி� ெச�ேற  
அைமவி?எ� அசJத�� ப�ைத  
அவளிட� ந�றாSF ெசா?லி  
 
சJதி/க ேவT ேநர�  
தயMெசS .ைர/க/ ேக�2  
வJதி�டா? ேபா.� எ�ைன/  
கைடயிேல வJ. பா>�.  
சிJைதயி? ெதLவா ; ைகயா?  
த-*25கா? உ>வ� மாறி  
அJதர� மைறவா ; ^வி  
அA�ேபா.� அைதேய ெசSவா .  
 
ைவய�தி? ஆ*2 mT  
வாழநா� எ*ணி னாO�  
ைதயைல இரா�தி L/'   
சJதி/க வி?ைல யானா?,  
ெமSெய5ேக? உயி�தா ென5ேக?  
ெவ2/ெக�T பிLJ. ேபா'�.  
`உSயவா? ஒழிய வா?'எ�  
Tசாவிேய வ>வ -�" எ�றா�.  
 
ப*டார� ஒ�பிF ெச�றா�.  
ெபா�"8 பLவாS� பி�Q�  
க*ட45 ேகாைத ெய�Q�  
கவிைதேய நிைன�பாS, அ�னா   
த*ைட/கா? நைட நிைன�.�  
தா�அ. ேபா? நடJ.�,  
ஒ*ெடா8 சிL�ைப எ*ணி  
உத24� .�கி ட�பா�.  
 
வலியஅ5 கைண�த ெத*ணி  
மகிWவா�! அ�ேபா. கீW�பா?  
ஒலிகட? ந-ல� ெப�8  
உைட�ெதAJ த. கதி�தா�!  
பலபல என வி8Jத  
ப8யினா? வழ/க மாக�  
�ல�ேநா/கி� ப�/க  ேபாக�  
ெபா�"8 கைட/'� ேபானா�.  
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உ $ைற/'� தி>�ப  
 
6. ந ளி>ளி? கி ைள வ -�8&'!  
ந-ல� கைர�த நிைற'ட�தி� உ��ற�ேபா?  
ஞால� கT�பா/'� ந ளி>ளி? - ேசாைலஉதி�  
 
4ெவ�ன ம/க  .யி?கிட/'� ேபாதி?இ>  
சீவ�க  ம�2� திறJதவிழி - ஆவலினா?  
 
dடா தி>Jதனவா�. "�னைறயி? ெபா�"8யா�  
ஆடா ெதAJதா� அவ நிைன�பா? - ஓைட/'   
 
காலா? வழிதடM� கnட�ேபா?, த�உண�வா?  
ஏலா இ>ளி? வழிதடவி - ேம?ஏகி  
 
வ -�2� ெத>/கதைவ ெம?ல� திறJதி>*ட  
கா�8?இ> க*ணி?லா� ேபாத?ேபா? - ேப�ைட  
 
அக�TேபாS அ�னவளி� வ -�8ன. ேதா�ட�  
�'�வாச? எ�T �'Jதா� - �'�த>ண�  
 
வ -ைணயிேலா� தJதி ெம.வாS அதி�Jத.ேபா?  
ஆணழக� எ�ெற*ணி "அ�தா�" எ�றா  ந5ைக!  
 
ஓ5கார மாS�தடவி அ�பி� உய�ெபா>ைள�  
தா5கா மகிFசிHட� தா�பி8�.� - 45ெகா8ைய  
 
மாேரா டைண�. மண&கிழ5காS/ க�ன�தி?  
ேவேரா2 "�த� பறி�தா�!அJ - ேநர�தி?  
 
பி�வJ. ேச��.� பி8�தா� மைறநாSக�  
ெபா�"8ைய ம5ைக �ல�.8/க - அ�பி?லா  
 
ஆ�க  சில�வJதா�. ��ைன அ8மர�தி?  
ேபா�8T/க/ க�8னா� ெபா�"8ைய - ந-�2  
 
மிலாெர2�. வ -�� மைறநாSக� காலி?  
நிலா"க�ைத ஒ&றி நிமி�J. - கலாபமயி?  
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"அ�பா அ8/காத-�" எ�றAதா . அ[வ"த�  
ஒ�பாைள� த ளி உைத/கO&றா�. - அ�ேபா.  
 
வJ.நி�ற தாயான வ\சி வ8ெவ�பா   
�JதLைய� </கி� �ற�ேபானா  - �JதLேயா  
 
அ�ைனயி� ைகவில/கி ஆணழகிட� ேச�Jேத  
"எ�ைன அ8H5க " எ�Tைர�.F - சி�னவிழி  
 
"�தார� பாSFச உத�8� "ைனந25க  
வி�தார ேலாக� விலவில/க - அ�தானி�  
 
ெபா�Qட�பி? த�Qட�ைப� ேபா��த ப8யி>Jதா .  
பி�Qமவ� ேகாப� ெபLதாகி - அ�னா�  
 
இ>வைரH� இ�ன& ப2�தி� பிL�ேத  
ஒ>வைன/ க�டவிW� ேதா�8� - தி>வைனய  
 
ெச?விதைன வ -�8& ெசO�தி மைறநாSக�  
இ?ல�.� ெச�றா�. இவ�ெசயைல - வ?லி>$�  
 
க*2 சிL�த.ேபா? காைல அ>�பி&T.  
"வ*2 விழிந-� வ8�தாேள! - அ*ைடயி?எ�  
 
.�பJ த2/க� .8�தாேள! ஐயேகா!  
இ�ப உடலி?அ8 ேய&றாேள! - அ�� ள  
 
காதலி/ கி�Q�எ�ன கnட� விைள�பாேரா?  
மா. �விெவT�. மாSவாேளா - த-ெத?லா�  
 
எ�னா? விைளJததனா? எ�ைன� பழி�பாேளா?"  
எ�Tத� .�ப�ைத எ*ணாம? - அ�னா   
 
நலெமா�ேற ெபா�"8யா� நா8 நடJதா�  
உலராத காய5க ேளா2.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
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7. ப*டார�ைத/ க*டா  த�ைத  
ப*டார� இர*2 நாளாS�  
45ேகாைத த�ைன� பா�/க�  
தி*டா8� ேபானா�. அJதF  
ெச?விH� அ[வா ேறயா�!  
வ*டான விழியா? அ�னா   
ச�னலி� வழியாS� பா��./  
ெகா*8>J தா .ப* டார�  
'ற�8னி& ேபாத? பா��தா .  
 
இ>மினா  தி>�பி� பா��தா�.  
ெத>Fச�ன? உ ளி >Jேத  
ஒ>ெசJதா மைர இதWதா�  
ெத�றலா? உதற? ேபால  
வ>கஎ� றைழ�த ைகைய  
ம5ைகைக எ�ற றிJதா�.  
"ெபா>ைளந-� ெகா க இJத�  
தி>"க� �னித�/" ெக�ேற  
 
பக�Jதன ; ேபாவ -� ேபாவ -�  
எனFெசா?லி� பறJதா . அ�ேனா�  
மி'JதசJ ேதாஷ� ேதா2  
"ெம?லிேய எ�ன ேசதி?  
�கOவாS" எ�T ேக�டா�.  
"�கOவ ெதா�T மி?ைல  
அக�Tேபா வ -�; என/ேக  
பா.கா� பதிக�" எ�றா .  
 
"சLசL ஒ�ேற ஒ�T  
தாSதJைத மா�உ� மீ.  
பLMட� இ>/கி� றாரா?  
பைகெய�ேற நிைன/கி� றாரா?  
ெதLயFெசா?" எ�றா�. அ�னா   
"சீ/கிர� ேபாவ -�" எ�றா .  
"வ>�ப8 ெசா?ல வாஉ�  
மFசாைன" எ�T ேக�டா�.  
 
"விவரமாS எAதி H ேள�  
விைரவினி& ேபாவ -�" எ�றா .  
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"அவர5ேக இ?லா வி�டா?  
ஆLட� ெகா2�ப" ெத�றா�.  
"தவறாம? அவைர� ேத8�  
த>வ.� கடைம" எ�றா .  
"கவைலேய உன/' ேவ*டா�  
நா�உைன/ கா�ேப�. ேமO�...  
 
எ�றி�Q� ெதாட�Jதா�. ம5ைக  
"எ�அ�ைன வ>வா  ஐயா  
"�ன�ந-� ேபாத? ேவ*2�"  
எ�Tத� "க� �>/கி�  
பி��ற� தி>�பி� பா��.�  
ேபைதH� ந25க O&றா .  
"க�ன�தி? எ�ன" எ�றா�.  
"காய�" எ�Tைர�தா  ம5ைக.  
 
"த/கேதா� ம>J.*" ெட�றா�.  
"சLசL ேபாவ -�" எ�றா .  
அ/கண� தி>�பி னா ;பி�  
விர?ெநா8� தவைள/ ^வி�  
"ப/'வ மாSந ட/க  
ேவ*2�ந-" எ�றா�. பாைவ  
தி/ெக�T த-�பி 8�த  
"க5கா�டF ெச�ெறா ழிJதா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
8. அவ  எAதிய தி>"க�  
ெபா�"8 கைடயி& 'Jதி�  
�ற�ெதாழி? ஒ�T மி�றி�  
த�மன� .�� ற�தி?  
தகதக எனஒ ளி/'�  
மி�னலி� ெகா8நி க��த  
விசி�திர� 45ேகா ைதபா?  
ஒ�Tப� 8>Jதா� க*ணி?  
ஒளிH*2; பா�ைவ யி?ைல.  
 
கண/க�க  அ5ேகா� ப/க�  
கைட ேவைல பா��தி>Jதா�.  
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பண�ெப&ற சJேதா ஷ�தா?  
ப*டார� விைரJ. வJேத  
மணி/ெகா8 இைடயா  தJத  
தி>"க� தJதா�. வா5கி�  
தணலிேல நி�றி >�ேபா�  
த*ண-L? தாM த?ேபா?  
 
எA�திைன விழிக  தாவ  
இதய�தா? வாசி/ கி�றா�.  
"பழ�ேதா�ட� அ5ேக; த-ரா�  
பசிகாL இ[வி ட�தி?!  
அழ�./க� வ>� 8/ேக  
��ைனயி? உ�ைம/ க�8�  
�A.8 .8�ப ைத�ேபா?  
.8�திட� �ைட�தா� அJேதா!  
 
��ைனைய� பா�/'J ேதாT�  
�லெனலா� .8/க லாேன�;  
அ�ைனைய, வ -�8 O ள  
ஆ�கைள, அைழ�.� தJைத  
எ�ைனேய காவ? கா/க  
ஏ&பா2 ெசS. வி�டா�.  
எ�அைற ெத>�ப/ க�தி?  
இ>�ப.; நாேனா� ைகதி!  
 
அ�தா�!எ� ஆவி உ5க   
அைட/கல�! ந-�ம றJதா?  
ெச�ேத�! இ௬.*ைம. இJதF  
ெசக�தினி? உ�ைம அ?லா?  
ச�தான ெபா>ைள/ காேண�!  
சா�திர� ^T கி�ற  
ப�தான திைச பரJத  
பர�ெபா>  உய�ெவ� கி�றா�.  
 
அ�ெபா>  உயி�/ 'ல�தி�  
ேபL�ப� ஆவ ெத�T  
ெச��வா� ெபLயா� யா>�  
தினJேதாT� ேக�கி� ேறாேம.  
அ�ெபL ேயா�க ெள?லா�  
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- ெவ�கமாS இ>/' த�தா� -  
ைக�பி8� தைண/'� "�த�  
ஒ�ேறQ� காணா� ேபாO�!  
 
கனெவா�T க*ேட� இ�T  
காமா�சி ேகாயி O/'   
எனத�ைன, தJைத, நா�இ�  
dவ>� எ?லா ேரா2�  
`ெதாணெதாண' எ�T பா8�  
.திெசS. நி&'� ேபாதி?  
என.பி� �ற�தி? ந-5க   
இ>Jத-�க  எ�ன விJைத!  
 
காSFசிய இ>�பா யி&T/  
காதலா? என. ேதக�!  
பாSFசலாS� பாH� உ�ேம?  
தJைதயா� பா�/'� பா�ைவ!  
^FசO� கிள�ப, ேம�ேம?  
'�பO� சாSJத தாேல  
ஓFசாம? உ�ேதா  எ�ேம?  
உராSJத.; சிலி��.� ேபாேன�!  
 
பா��த-ரா நம. <தா�  
ப*டார� "க அைம�ைப;  
ேபா��. ள .ணிைய/ ெகா*2  
"/கா2 ேபா�2 ேமேல  
ஓ�.*டா? க�8 மா�பி?  
சிவலி5க� ஊச லாட  
ேநLனி? வி8H "�ன�  
ெந25ைகயி? 'டைல ெதா5க  
 
வ>கி�றா�; "க�தி? தா8  
வாS�பிைன/ கவனி� த-ரா?  
பLMட� ந->� அJத�  
ப*டார ேவஷ� ேபாட/  
க>.வ - ராஎ� அ�தா�?  
க*ெணதி� உ�ைம/ காD�  
த>ண�ைத/ ேகாL எ�ற�  
ச�னலி? இ>/கவா நா�?  
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அ�ைனH� தJைத யா>�  
அைறயினி? ந�ைம� ப&றி  
இ�ன"� க�சி ேபசி  
இ>/கி�றா�; உ�ைம அ�T  
��ைனயி? க�8F ெசSத  
�*ணிய காL ய�ைத  
உ�னத ெம�T ேபசி  
உவ/கி�றா� ெவ�க மி�றி.  
 
'ளி��ன? ஓைடேய, நா�  
ெகாதி/கி�ேற� இ[வி ட�தி?.  
ெவௗ◌ியினி? வ>வ தி?ைல;  
வ -�8னி? ^�2/ ' ேள  
கிளிெயன� ேபா�ட ைட�தா�  
ெக2நிைன� �ைடய ெப&ேறா�.  
எளியவ  வண/க� ஏ&ப�ீ.  
இ�ப8/ '�45 ேகாைத."  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
9. CD/கமறியாF சண�ப�  
ெபா�"8 ப8�த பி�ன�  
��சிL� ேபா2 ெசா?வா�:  
"இ�ைற/ேக இ�ேபா ேதஓ�  
ெபாS�தா8 என/' ேவ*2�;  
அ�னத ேனா2 மீைச  
அச?உம/ ' ள ைத�ேபா?  
"�ேனந-� ெகா*2 வா>�  
"8Mெசா? ேவ�பி�" எ�றா�.  
 
கண/க�க  அவ� சமீப�  
ைகக�8 ஏேதா ேக�க  
வண/கமாS நி�றி >Jதா�;  
வணிக�ேசS கண/க�/ க\சிF  
சண�ப�ப* டார� தி�பா?  
ச5கதி ேபச வி?ைல.  
CD/க�ைத அறியா ஆ*8  
ெபா�"8 த�ைன ேநா/கி,  
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"அவ ஒ> ெவ ைள m?ேபா?  
ஆSவி�டா " எ�T ெசா�னா�.  
"அMஷத� ெகா2/க ேவ*2�  
அட/" ெக�றா� ெச�ம?! பி�Q�  
"கவைலதா� அவ ேநாS" எ�T  
ப*டார� க�ட விW�தா�.  
"கவ8?ைல உ�தாS/" ெக�T  
கவச�ெசS ததைன d8/  
 
"கண/கேர ஏ�நி& கி�ற-�?  
பி�வJ. கா*ப�ீ" எ�றா�.  
கண/க>� ேபாக லானா�;  
க*டஅ� ப*டா ரJதா�  
"அண5'/'� உன/'� வJத  
தவ>/'J தாேன" எ�றா�.  
"'ணமிலா ஊ�/ கைதக   
^றாத-�" எ�T ெச�ம?  
 
ப*டாரJ தைன� பி8�.�  
பரபர என இA�./  
ெகா*ேடேபாS� ெத>வி? வி�2/  
"'றி�பறி யாம? ந-வி�  
'*டானி& கவிWJத ந-�ேபா?  
ெகா�டாத-�" எ�றா�. மீ*2�  
ப*டார�, கண/க� த�ைம�  
பா��பதாS உ ேள ெச?ல  
 
ெபா�"8 "யாைர� பா�/க�  
ேபாகி�ற-�?" எ�T ேக�டா�.  
"ெபா�"8 உன/'� அJத�  
45ேகாைத தன/'� ெமSயாS  
ஒ�T�ச� பJத மி?ைல  
எ�TேபாS உைர/க எ*ண�"  
எ�T ப*டார� ெசா�னா�.  
ெபா�"8 இைட மறி�ேத  
 
ப*டார� அறிய� த/க  
ப/'வ� ெவ'வாS/ ^றி/  
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க*8ட� 45ேகா ைதபா?  
காைலயி? ேபாக எ*ண5  
ெகா*8>� பைதH5 ^றி�  
பிறLட� ^றி வி�டா?  
உ*டா'� த-ைம ^றி  
உண��தினா� ேபானா� ஆ*8.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
10. வி8H"� .8யிைட  
`ேசவO/'� இ�Qெம�ன </க�? இJத�  
ெத>வா�/'� ெபாA. வி8Jதி�ட ேசதி  
ேதைவஇ?ைல ேபாO�!இைத நா�எ� தாS/'F  
ெச��வ.� சLயி?ைல. எ�ன கnட�!  
4Mலக� ெப*8ெர?லா� இ/கா ல�தி?  
�.�திQசாS� ேபாSவி�டா�! இெத?லா� எ�ன?  
ஆவலி?ைல இ?லற�தி?! வி8H� பி�னா?;  
அத&'"�ேன எAJதி>Jதா? எ�ன '&ற�?  
 
வி8H"�ேன எAJதி>�த? ச�ட மானா?  
வ -தியி?நா� இJேநர�, ப*டா ர�ேபா?  
வ8ெவ2�. வரFெசா�ன க*ணா ள�தா�  
வ>கி�றா ராெவ�T பா��ேப ன�ேறா?  
.8.8�.� ேபாகி�ேற�; இரவி ெல?லா�  
<5காம? இ>/கி�ேற�. இவ&ைற ெய?லா�  
ஒ8ப�ட � ளிகளா அறிH�?' எ�ேற  
உலக�ைத நிJதி�தா  45ேகா ைததா�.  
 
தைல/ேகாழி ^வி&T. "தலி? அJத�  
ைதய?தா� அைத/ேக�டா ; எAJதி>Jதா .  
கைல/காத சா�.ப8F சிைலைய� ேபாேல  
ைகேயா2 ெச�பி?ந-� ஏJதி ஓ8  
வில/கினா  தாWத�ைன; வாச? த�ைன  
விள/கினா  ந-�ெதழி�.. வ -தி ேநா/க/  
'ைல�தெதா> நாSஅ5ேக! சLதா� அJத/  
ெகா/'ெவ ைள ேம?ேவ�8� ப*டா ரJதா�  
 
எ�Tமன� 4L�தா . தி>வி ழாேவ  
எைனமகிWFசி ெசSயந- வாவா எ�T  
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த�"க�ைத� தி>�பாமா? பா��தி >Jதா   
சண�பனா? 'ண/'�றா? வ>வ ெத�T  
த�உண�ைவ� தா�ேக�டா ! ஆள� வJதா�.  
தகதெகன/ 'தி�தா2� தன. காைலF  
ெசா�னப8 ேக எ�றா . 4L� ெப?லா�  
.2/கட5கF ெசS.வி�டா . "அ�தா�" எ�றா .  
 
"ஆ�"எ�றா�. நைடவ -�ைட அைடJதா�; அ�ைன  
அ�ேபா. பா?கற/க� ெதாட5' கி�றா .  
தாமைரேபாSF சJதன�தி? �ைதJத ைத�ேபா?  
தமிWF�வி/ க�ன�தி? இதW உண�ைவ  
ேநம"றF ெசO�திநT5 கவிF� ைவக   
ெந2dF�/ ெகா*டம�2� உL\சி நி�T  
மாமியவ  பா?கறJ. "8/க, இ5'  
ம>மகQ� இFெச�T "8�தா� "�த�.  
 
4"8�த ெபா�டண�ைத ைவ�.F ெச�றா�.  
45ேகாைத 'ழ?"8�.� �'Jதா  உ ேள!  
"ந-"8�த ேவைலெய�ன?" எ�றா  அ�ைன.  
"ெந25கயி&ைற� தைல"8�.� த*ண-� ெமா*ேட�;  
ஆ"8�த "8யவிW�.� பா?கறJத-�;  
அைத"8�த-� ந-�ெதௗ◌ி�. "8�ேத�. இ�Q�  
ஈ"8�த ேத�^�ைட வ8�த? ேபாேல  
எைனவ>�தா த-�!" எ�றா  அைற/'  ெச�றா .  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
11. அைறயிலி>J. அ�பல�தி?  
"ஒ>நா  இரவி? உ�எச மானி�  
அ>ைம� பி ைள ஐேயா பாவ�  
ப�ட பா2 ப>�தி� ப\�தா�  
ப�8 >/'மா? ப�8>/ காேத!"  
எ�T ^றினா� இLச� எ�பவ�.  
"எ�ன" எ�றா� ெபா�ன� எ�பவ�.  
இLச� எ�பவ� ெசா?O கி�றா�:  
"பLச� ேபா�2� பJதலி? மணJத  
மா�பிைள ெபா�"8! மண�ெப* 45ேகாைத1  
சா�பா2 சைம�.F சா�பி2 வ.ேபா?  
��ைன அ8யி? 4L�� "�த�  
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தி�Tெகா* 8>Jதா�! திpெர� ெறசமா�  
பி8�./ க�8னா� பி ைளயா* டாைன!  
அ8�தா� மிலாரா?; அைழ�தா� எ�ைன  
அவிW�. வி�டபி� அவதிேயா ேடா8னா�!"  
எ�ற. ேக�ட ெபா�ன� உடேன  
ெசா�னைத ெய?லா� ேதாளி? "8J.  
மான நாSக� த�னிட�  
ேபானா� விைரவி? �க?வ த&ேக!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
12. ெப&ேறா� ெப>J.ய�  
விள/'ைவ�. நாழிைகஒ� றாயி&T மீைச  
வைள�.ேம ேல&றிஅJத மானநாSக� வJதா�.  
 
"அ�ன�"எ�T ^வினா� அ�ேனா� மைனவிதைன  
"எ�ன"எ�T ேக�ேட எதிL?வJ. நி�றி>Jதா .  
 
"ைபய� ெவறிபி8�த பா5காS இ>/கி�றா�!  
ெசSவதி�ன ெத�T ெதLயவி?ைல. ெப�8ய*ைட  
 
உ�கா�Jதா? உ�கா�Jத வ*ணமா�. ஓைலதைன�  
ெதா�2/ கண/ெகAதி� ேதாதாS விைலேபசி  
 
வார� இர*டா யினவா� இ.எ�ன  
ேகார�!" என/^றி/ 'Jதினா� படீ�தி?!  
 
அFசமய� ெபா�ன� அ>கி?வJ. நி�Tேம  
அFச மயமாக "ஐயா" என/^வி�  
 
ெபா�"8யா� 45ேகாைத வ -�2/'� ேபானைதH�,  
��ைன மர�த8யி? க�8� �ைட�தைதH�,  
 
ெசா?லி "8�தி�டா�. அ�ன� .8�தAதா .  
"ந?ல.ந- ேபாெபா�னா" எ�T நவி�Tபி�  
 
மான நாSக�தா� மன�.யர� தா5காம?  
"தான த>ம5க  நா�ெசS. ெப&றபி ைள  
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ஏ�எ� றத�டாம? இ.வைர/ '�சிறJத  
வான"த� ேபால வள��த அ>ைமமக�  
 
ெவ ைள உ2�தி ெவௗ◌ியிெலா> வ�ெச�றா?  
ெகா ளி/க* பாSF�� ெகா8ய உலக�தி?  
 
வ -�8? அரசநல� ேவ*2ம�2� ெகா ள�பா  
நா�8? நட/ைகயிேல ந�ட தைலேயா2  
 
ெச?ல�பா எ�T சிற/க வள��தபி ைள  
ெகா?ைல� �ற�தி? ெகா2ைமபல ப�டானா!"  
 
எ�T பலவாT ெசா?லி இ>/ைகயிேல,  
நி�ெறLH� ெசJத-யி? ெநS/'ட"� சாSJத.ேபா?  
 
ப*டார� வJ. பழி�ப.ேபா? ப?லிளி/க/  
க*டஅJ நாSக� க8Jத ெமாழியாக  
 
"நி?லாேத ேபா!"எ�றா�. "எ�னா? நிகWJததி?ைல.  
ெசா?ெல�T த5க பி ைள ெசா�னப8 ேபாSFெசா�ேன�.  
 
45ேகாைத ஓைலதJ. ேபாS/ெகா2 எ�றா ; அதைன  
வா5கிவJ. பி ைள வச�ேச��ேத�. ேவெற�ன?"  
 
எ�Tைர�தா� ப*டார�. ேக�டா� இைதநாSக�.  
"ெச�றத&'/ ^லிஎ�ன ேச�Jத .ன/"ெக�றா�.  
 
"ப�. வராக� பண�ெகா2�த தாகM�  
"�.F சர�ைதஅவ  d8�தJ தா எனM�  
 
எJத மைடய� இய�பினா� உ5களிட�?  
அJத� பயைல அைழH5க  எ�னிட�தி?!  
 
தா8ஒ�T ேக�டா�. என/ெக�ன? தJத.*2.  
d8"/ கா8�2 d\சியிேல தா8ஒ�8  
 
நா�ேபாத? ேபால நடJதா� அவளிட�தி?.  
மா�வJதா& ேபா?வJ. வாS"�த� தJ.வி�2�  
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ேபாSவி�டா  வ -�2/'  45ேகாைத; ெமS/காத?  
ஆSவி�டா  ெபா�"8ேம?! அ�ப�ட�, ெபாSய?ல!"  
 
எ�T ப*டார� இய�பேவ நாSகனவ�  
"ந�T ெதLJ.ெகா*ேட�. நா�ெசா?வ ைத/ேக�பாS  
 
எ�ைனந- க*டதாS எ�மக�பா? ெசா?லாேத;  
அ�னவைன நாேனா அயq>/ '�ேபாகF  
 
ெசா?ல நிைன/கி�ேற�; அ�னவ�பா? ெசா?லாேத  
ெச?OவாS" எ�Tைர�தா�. ப*டார� ெச�Tவி�டா�.  
 
ப*டார� ேபானMட� நாSக� பைதபைத�.�  
ெப*டா�8 த�ைன� ெபL.� .யர"ட�  
 
"அ�ன� இைத/ேக ! அவைன வடேதச�  
ெச�T"�. வி&TவரF ெச�ப நிைன/கி�ேற�.  
 
நாைள/' "�. வணிக�க  நா&ப.ேப�  
ேதாளி? �மJ.� ெபாதிமா2 </கைவ�.�  
 
"�.வி&க� ேபாகி�றா�. ந�ெபா� "8ையH�  
ஒ�தQ�பி வி�டா? 'ைறக  ஒழிJ.வி2�;  
 
ெகா\சநா  ெச�றா? மற�பா� 'ளTப8  
ெந\சி? அவ மய/க� ந-5'�!" எனFெசா�னா�.  
 
அ�ன� .யL? அAJதி/ கைரேயறிF  
ெசா�ன. ந�ெற�றா  .ணிJ..  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
13. இ?ைலெய�பா� ெதா?ைல  
ெபா�"8 கைடயி னி�T  
வ -�2/'� ேபா'� ேபா.  
த�ெனதி�� ப*டா ர�ைத�  
பா��தன�; "தனியாS எ5ேக  
ெச�றனி�" எ�T ேக�டா�.  
ப*டார� ெச�� கி�றா�:  
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"உ�தJைத யா>� நாQ�  
ஒ�Tேம ேபச வி?ைல.  
 
அவ$/'� உன/' " ள  
அJதர5 க�ைத ேயQ�,  
அவ�உ�ைன மர�தி? க�8  
அ8�தைத ேயQ�, காத&  
கவைலயா? கைடைய ந-தா�  
கவனியா ைமைய ேயQ�  
அவ�ேக வி� படேவ இ?ைல,  
அத&கவ� அழM மி?ைல.  
 
நாைள/ேக அயq�/ '�ைன  
அQ�பி2� நா�ட மி?ைல;  
ேகள�பா தா8F ேசதி  
ேக�கM� இ?ைல" எ�றா�.  
ஆளனா� ெபா�" 8/ேகா  
சJேதக� அதிக L/க/  
ேகாளனா� ப*டா ர�தி�  
ெகா2ைமைய ெவT�.F ெச�றா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
14. எதி�பாரா� பிLM  
ெபாதி�மJ. மா2க$� "�ேன ேபாக�  
ேபாகி�றா� வடேதச� வணிக� ப?ேலா�.  
அதிசயி/'� தி>"க�தா�, 45ேகா ைதபா?  
ஆவிைவ�ேதா�, ெபா�"8யா� அவ�க ேளா2  
'திகாைல� </கிைவ/க� .8�./ காத?  
ெகா�பளி/'� மன�ேதா2 ெச?ல O&றா�.  
மதி"க�தா  வ -8>/'� மகர வ -தி  
வJ.CைழJ த."�. வணிக� ^�ட�.  
 
வடநா2 ெச?கி�ற வணிக�/ ெக?லா�  
ம5ைகய>� ஆடவ>� வ -தி ேதாT�  
"இடெரா�T� ேநராம? தி>�ப ேவ*2�"  
எ�Tைர�. வாW�த O&றா�! மா8மீ.  
�டெரா�T ேதா�றி&T. ெபா�" 8/ேகா  
.ய�ஒ�T ேதா�றி&T. க*ண -� சிJத  
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அட�கி�ற 45ெகா8ைய விழி/ 'றி�பா?  
"அ�ேபந- விைடெகா2�பாS" எ�T ேக�டா�.  
 
எதி�பா��த தி?ைலயவ  வடநா ெட�Q�  
எமேலாக� ./க�ப� ெச?வா ென�ேற!  
அதி�Jததவ  உ ளJதா� பயண\ ெச?O�  
அணி"�. வணிகெரா2 க*ட ேபா.  
விதி�விதி��த மல�ேமனி விய��.� ேபாக  
ெவ�பினா ; ெவ8�.வி2� இதயJ த�ைன�  
�.மல�/ைக யா?அA�தி� தைலயி? ேமாதி�  
�*Dள�தி� ெசJந-ைர/ க*ணா& ெபSதா .  
 
விைடேக�'� ெபா�"8/'� தி2/கி� ட\��  
விழிதானா? விழிெயாA'� ந-�தா னா?பி�  
இைடஅதி>� அதி�Fசியா? மனெந >�பா?  
எ.விைட?ெபா� "8மீ*2� மீ*2� மீ*2�  
கைடவிழியா? மா8யிேல கனிJ தி>/'�  
கனித�ைன� பா��.�பா�� தக�றா�. பாைவ  
உைடJ.விA வா அAவா , அAவா  ^வி!  
"உயிேரந-� பிLJத-ரா" எ�T ேசா�வா !  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
15. அAதி2வா  "Aமதியா   
"இ5ேகதா� இ>/கி�றா� ஆத லாேல  
இ�4ேத வJதி2வா� எ�T ^றி  
ெவ5காத? ப�டழிH� எ�உ யி�/'  
விநா8ெதாT� உைர�.ைர�./ கா�. வJேத�.  
இ5கி?ைல; அ2�தஊ� தனிO மி?ைல;  
இ>d�T மாதவழி� <ர " ள  
ெச5கதி>� கதிமாறி/ கிட/'� 8?லி  
ெச�Tவி�டா�; எ�உயி�தா� நிைல�ப .*ேடா?  
 
ெசA5கிைளயி? பழ�4�ேபா?, �தL? 'J.�  
சி�2�ேபா?, ெத�ைனயிேல ஊச லா8  
எAJேதா2� கி ைளேபா? என. ட�பி?  
இனியஉயி� ஒ>கண�தி? பிLத? உ*ைம!  
வழிJேதா8 வட/கினிேல பாH� இ�ப  
வ8வழகி� அ8ெதாட�வ ெத�ற எ*ண/  
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ெகாAJேதா8 என.யிைர நிைல/கF ெசSக  
ேகாமாேன பிLJத-ரா?" என� .8�தா .  
 
தாSவயி&றி னி�TவJத மானி� க�T  
த ளா2�; விA�எA�பி� னி&'�; சாH�.  
<Sவனச� 45ேகாைத அ[வா றானா .  
ேதாளசJ. தாளசJ. மா8 வி�2�  
பாSவிLJ. கிட/'Jத� அைற/' வJ.  
ப2�தி>Jதா . அவெளதிL? ^டJ த�னி?  
நாSகிடJ. 'ைல�ப.ேபா? கAைத/ ^�ட�  
நாவறள/ க�.த?ேபா? ேபச O&றா�.  
 
வடநா2 ெச?கி�றா� அJத� ைபய�  
உ>�படா�! வயெத�ன! நட�ைத ேமாச�!  
நட�பானா? <ர�ைதF சமாளி� பானா?  
நா�நிைன/க வி?ைலஎ�T மகிWFசி ெகா*2  
திட"டேன வ\சிவ8 Mைர�. நி�றா .  
சிL�ேபா2� சின�ேதா2�, "இதைன/ ேகளாS  
வட/ெக�றா? சா/காெட� ேறதா� அ��த�!  
மாள�2�!" எ�Tைர�தா� மைறநாS க�தா�.  
 
ெவ ள -ய� காSFசி�45 ேகாைத காதி?  
ெவ2/ெகனேவ ஊ&றியதா? அJத ம5ைக  
க ள -H� பாைளேபா? க*ண-� வி�2/  
கட?ந-L? �றா�ேபால� ப2/ைக த�னி?  
. ளிஉட? .வ வத�றி� தJைத தாயா�  
.2/'ெமாழி அட/'த&' வாSதா Q*டா?  
த ளஒ*ணா "8ெவா�T க*டா  அ5'�  
தனியக�ற காதல�பா? ெச?வ ெத�ேற.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
16. எJநாேளா!  
பாரா. ெச�ற பக?இரM நாழிைகயி�  
ஈராயிர�தி ெலா�T� இ?ைல எQ�ப8/'�  
 
<5கா தி>/கி�ேற� ெதா*rT நா கடJேத�.  
<5'த? எJநா ? .ைணவைர/ கா*பெதJநா ?  
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க*டMட�வாL அைண�./க* ணா�8 ெய�T  
�*ப�ட ெந\ைச� �./'வா� அ�ெப>மா�  
 
அ�� நிைலய� அைடH�நா  எJநாேளா?  
எ��>கி� ேபாகி�ேற� ஈேட&ற� எJநாேளா?  
 
க*ணி& க>விழிH� க�டவிA� ெச[Mத2�  
வி*ெணாளிேபா? வ -�� சிL�� வி>J.*2  
 
ேதாளி� மணி/கிைளையF �&T� ெகா8யாகி  
ஆள� தி>வ>$/ காளாத? எJநாேளா?  
 
எ�ன ெசய/கடேவ� எ�ன>ைம/ காதலைர  
இ�ேனநா� அ ளி எ2�.F �ைவ�பத&ேக?  
 
ஊL� வணிக� உட�ேபாக/ கா�தி>Jேத�  
யா>� �ற�படேவ இ?ைல இ.எ�ன?"  
 
எ�T பலவா றAதா .பி� அ[விரவி?  
ெச�Tத� ேதா�ட�தி& ேச�Jதா .அ� ��ைனதைன/  
 
ேகாைதக*டா  த�Q� 'ைலயதி�Jதா ; தா5காத  
வாைதக*டா . ஓ8 மர�ைத� தAவி�த�  
 
^Jத? அவிழ/ 'ளி�விழியி? ந-�ெப>க  
ஆJைதேபா? தJைத அலறி மிலாெர2�.�  
 
ெபா�Qட�� ேநாக� �ைட/கஅவ ைர�பிணி�த  
��ைன இ.தா�! �ைட�..M� இ[வி> தா�!  
 
ெதா�டேபா ெத?லா� �ைவேயT� ந?Oட�ைப,  
வி�டேபா தி�ப ெவறிெய2/'� காத?ெமSைய/  
 
க�8ைவ�த காரண�தா?, ��ைனந- காLைகநா�  
ஒ�2றM ெகா*2வி�ேடா�. தJைத ஒ> பைகவ�!  
 
தாH� அத&'ேம?! ச\சலJதா� ந�கதிேயா?  
ேநாேயா உணM?நா� m&றா*2 வாWேவாேமா?  
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சாத? நைமமற/க� தாென�ன காரணேமா!  
ஏேதா அறிேய� இனி.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
17. ஆைச/ெகா> ெப*  
��ைனயி? அவ$ ட��  
�ைதJத.! நிைனM ெச�T  
க�னலி� சாT ேபால/  
கலJத. ெச�ம ேலா2!  
சி�னேதா� தி>�2 மா2  
ெச�றதா? அைத� பி8�.�  
ெபா�ன�தா� ஓ�8 வJதா�  
��ைனயி? க�ட� ேபானா�.  
 
கயி&ெறா2 மர�ைத� தாM�  
ெபா�னனி� ைகயி? ெதா�2�  
பயிலாத �திய ேமனி  
ப�ட.. ச�ெட� ற5ேக  
அய�கி�ற நாSகைன� ேபாS  
அைழ�தன�; நாSக� வJதா�  
மயி?ேபா�ற மகைள� ��ைன  
மர�ேதா2 மரமாS/ க*டா�.  
 
"'ழJதாS"எ� றைழ�தா�. வ\சி  
வ8விைன/ ^வி "அJேதா  
இழJதாSந- உன. ெப*ைண!"  
எ�றன�. வ\சி தாQ�  
"ழJதாளி� டA. ெப*ணி�  
"8"த? அ8 வைர/'�  
பழ\சீவ� உ*டா எ�T  
பைத��ட� தடவி� பா��தா .  
 
"அ>ைமயாS� ெப&ெற 2�த  
ஆைச/ேகா� ெப*ேண!" எ�T�  
அ>விந-� க*ண - ராக  
அ�ைனH� தJைத H�"ெபா&  
றி>விள/ கைனயாS!" எ�T�  
ெச�பிேய அJத� ��ைன�  
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ெப>மர� ப�ைட ேபால�  
ெப*ணிைன� ெபய�� ெத2�தா�.  
 
^ட�தி? கிட�தி னா�க   
ேகாைதைய! அவ  "க�தி?  
d8ய விழிைய ேநா/கி  
ெமாS�தி>J தா�க . அ�னா   
வா8ய "க�தி? ெகா\ச�  
வ8ேவறி வ>த? க*டா�;  
ஆ8&T வாயிதW தா�!  
அைசJதன க*ணி ைமக .  
 
எழி?விழி திறJதா . "அ�தா�"  
எ�TdF ெசறிJதா . க*ண -�  
ஒAகிட� ெப&ேறா� த�ைம  
உ&T� பா��தா ; கவிWJதா .  
தAவிய ைகக  ந-/கி�  
ெப&றவ� தனிேய ெச�றா�.  
பழைமேபா? "D "D�தா�;  
ப2�தன� உற5கி னா�க .  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
18. பறJத. கி ைள  
வி8H"� வணிக� ப?ேலா�  
ெபாதிமா�ைட விைரJேத ஓ�8  
நடJதன� ெத>வி? காதி?  
ேக�டன  ந5ைக. ெந\�  
திட5ெகா*டா ; எAJதா . ேவ*2�  
சில ஆைட பண� எ2�.�  
ெதாட�Jதன  அழ' ேமனி  
ேதா�றாம? "/கா 8�ேட!  
 
வடநா2 ெச?O� "�.  
வணிக>� காணா வ*ண�  
2கேவ நடJதா . ஐJ.  
காத"� கடJத பி�ன�  
நைட"ைற வரலா ெற?லா�  
ந5ைகயா  வணிக >/'�  
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தைடயி�றி/ ^ற லானா   
தையெகா*டா� வணிக� யா>�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
19. வடநா2 ெச?O� வணிக�  
பளிFெச�T நிலா எL/'�  
இரவினி? பயண� ேபா'�  
ஒளிFெச?வ வணிக�/ ' ேள  
ஒ>ெந\ச� மகர வ -தி  
கிளிFசJத ெமாழியா  மீ.  
கிடJத.. வணிக ேரா2  
ெவௗ◌ிFெச�ற அ�ேனா� ேதக�  
ெவTJேதக� ஆன த�ேறா!  
 
வ�டந� மதியி ெல?லா�  
அவ "க வ8வ5 கா*பா�!  
ெகா�82� 'ளிL? அ�45  
ேகாைதெமS இ�ப5 கா*பா�!  
எ�2ேமா� வான� பா8  
இ�னிைச த�னி ெல?லா�  
க�8/க >�பி� வாSFெசா&  
கவிைதேய க*2 ெச?வா�.  
 
அணி"�. மணி� ம/'�  
மா2க  அO�.� ேபா'�.  
வணிக�க  அதிக <ர  
வாS�பினா? கைள�பா�. ெந\சி?  
தணியாத அவ  நிைனேவ  
ெபா�"8 தன/' ந-5கா�  
பிணியாயி& ேறQ� அJத�  
ெப>வழி/ க.தா� வ*8!  
 
இ�ப8 வடநா� 8�க*  
8?லியி� இ�� ற�தி?  
"�ப. காத " ள  
மேகாதய "னிவ ன�தி?  
அ�ெப> வணிக� யா>�  
மா2க  அவிW�. வி�2F  
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சி�ப5க  இற/கிF ேசாT  
சைம�திடF சி�த மானா�.  
 
அ2��/'� விறகிQ/'�  
இைல/கல� அைம�ப த&'�,  
.2��/'� அவர வ�க   
.Lத�ப� 8>Jதா�. மாவி�  
வ2�ேபா�ற விழி�45 ேகாைத  
வ8விைன மன�தி? </கி  
நட�ேபா� ெபா�"8தா� அ5ேகா�  
ந&'ள/ கைர/'F ெச�றா�.  
 
ஆLய� ெபLேயா�, தா8  
அழ'ெசS "க�ேதா�, யாக  
காLய� ெதாட5'� ந?ல  
க>�தின� ஐவ� வJ.  
"சீLய தமிழேர, ஓ!  
ெசJதமிW நா�டா ேரஎ�  
ேகாL/ைக ஒ�T ேக�ப�ீ"  
எ�ற5ேக ^வி னா�க .  
 
ெத�னா�2 வணிக ரான  
ெச?வ�க  அதைன/ ேக�ேட  
எ�னஎ� Tசாவ அ5ேக  
ஒ>5ேகவJ த-*8 னா�க .  
"அ�� ள ெத�னா� டாேர,  
யாக�./ காக/ ெகா\ச�  
ெபா�தர/ ேகா> கி�ேறா�,  
�Lகஇ� த>ம�" எ�ேற.  
 
வJதவ� ^ற/ ேக�ேட  
மா�தமிW வணிக ெர?லா�  
சிJதி�தா� ெபா�" 8/'F  
ேசதிைய� ெதLவி� தா�க .  
வJதன� அ�ேனா� எ�ன  
வழ/ெக�T ேக�2 நி�றா�.  
பJதியாS ஆL ய�க   
பLMட� உைர/க லானா�.  
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"ம�னவ� ெச5ேகா? வாA�,  
மQ"ைற வாA�; யா*2�  
ம�னிய த>ம� நா�'  
மைற�பாத� தா? நட/'�;  
இ�ன?க  த->�; வான�  
மைழெபாழிJ தி>/'�; எ?லா  
ந�ைமH� ெப>'�; நா5க   
நட�தி2� யாக� தாேல.  
 
ஆதலி� உைம/ேக� கி�ேறா�  
அணி"�. வணிக� ந-வ -�  
ஈதலி& சிறJத-� அ�ேறா  
இ?ைலெய� Tைர/க மா�p�!  
ேபாதமா� "னிவ ேரQ�  
ெபா�னி�றி இJநி ல�தி?  
யாெதா�T� "8வ தி?ைல"  
எ�றன�. இதைன/ ேக�ேட  
 
ெபா�"8 உைர/க O&றா�:  
"�லைமயி? மி/கீ�! நா5க   
ெத�னா�டா�; தமிழ�,ைசவ�  
சீவைன வைத�ப தான  
இ�ன?ேச� யாகJ த�ைன  
யா�ஒ�ப மா�ேடா� எ�றா?  
ெபா�ெகா2� ப.M� உ*ேடா  
ேபாவ -�க " எ�T ெசா�னா�.  
 
காைளஇ[ வாT ^ற/  
கன"T தமிழ� எ?லா�  
ஆள�ெபா� "8யி� ேபFைச  
ஆதL� தா�க ; த5க   
ேதாளிைன� </கி அ5ைக  
ஒ>தனி விரலா? ��8/  
"^ள5கா ! ஒ>ெபா� ^ட/  
ெகா2�திேடா� ேவ வி/" ெக�றா�.  
 
ைகெயலா� .8/க அ�னா�  
க*சிவJ திட/ேகா ப�த-  
ெமSெயலா� பரவ ெந\�  
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ெவJதிட� "ெத�னா� டா�க   
ஐையேயா அேநக > ளா�  
அ5க�தா? சி5க� ேபா�றா�  
ஐவ�நா�" எனநி ைன�ேத  
அட/கினா� எAJத ேகாப�.  
 
வ\ச�ைத எதி�கா ல�.F  
_WFசிைய ெவௗ◌ி/கா� டாம?  
ெந\ச�தி? ைவ�./ ெகா*2  
வாயினா? ேநய5 கா�8/  
"ெகா\ச"� வ>�த மி?ைல  
ெகாடாததா?" எ�ப தான  
அ\ெசா&க  ேபசி ந?ல  
ஆசிH� ^றி� ேபானா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
20. வணிக� வ>�ேபா.  
"�. வணிக� "A.� வி&TF  
ெசா�.� ைகHமாS� ெதாட>� வழியி?  
 
மேகாதய "னிவ� வன�தி? இற5கிேய  
சேகாதர� தமிழ� சா�பிட� ெதாட5கினா�.  
 
ேபா'� ேபா. ெபா�ேக�ட அJத  
யாக\ ெசSய எ*D ேவா�களி�  
 
ெகா2விஷ� 4சிய ^ர�� ேபா�ற  
ெந8ய விழிக  ந-*டன தமிழ�ேம?!  
 
ஆ�திர "க5க  அ5'ள தமிழைர�  
பா��.� பாரா தனேபா? ப.5கின!  
 
தமிழ� க*2 சJேத கி�தன�.  
"நம. ெசா�.� ந?Oயி� யாM�  
 
பறிேபா'� எ�T ப2கி�ற" ெத�ேற  
அறிMைட� தமிழ� அறிJ. ^றினா�.  
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ெச?ல� ெதாட5கின� ெசJதமிW நா�8ன�;  
ெகா?லF _WJதன� ெகா8ய ஆLய�.  
 
தமிழ� பலL� தைலக  சாSJதன!  
வடவL& சில>� மாSJ. ேபாயின�.  
 
த�பிய சி&சில தமிழ� வன�தி�  
அ��ற� . ள அழகிய ஊL�  
 
பி��ற மாக� பிLH� வழியாS�  
ெபா�"8 ேயா2 ேபாSFேச�J தா�க .  
 
_ைற யா8ய .றவிக  அ5ேக  
மாT பா�2 மன�ேதா2 நி�T  
 
"ைவதிக� பழி�த மாபாவி த�பினா�;  
ைபதலி வன�தி� ப/க மாகF  
 
ெச?Oவா� அJத� த-யவ�; அவைன/  
ெகா?O� வ*ண� ^றிF சயJதைன/  
 
அQ�பி ைவ�ேபா� வ>வ -�  
இனிநி? லாத-�" எ�T ேபானாேர.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
21. ஜ-வ"�த�  
வட/கினி�T ெபா�"8H� பிற>� வJதா�;  
வணிக>ட� 45ேகாைத ெத&கி னி�T  
வடதிைசேநா/ கிFெச�றா . ெந>5க லானா�!  
வள��த�க  உய�மர5க  நிைறJத 4மி!  
நைட�பாைத ஒ&ைறய8� பாைத! அ5ேக  
நாைலJ. மா2க$� தமிழ� தா"�  
வட/கினி�T வ>5கா�சி ம5ைக க*டா !  
வணிக�க$� க*டா�க  ெவ'< ர�தி?!  
 
ெபா�"8H� எதி�க*டா� ஒ>^� ட�ைத�  
�ைல�ெதாழிO� ெகாைல�ெதாழிO� �Lேவா ரான  
வ�மன�.� பாவிகேளா எ�T பா��தா�;  
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வாSைமHT தமிழெரன� ெதLJ. ெகா*டா�.  
த�நைடைய "2/கினா�. எதிL? ம5ைக  
தள�நைடH� உயி�ெப&T� தாவி& ற5ேக!  
எ�னஇ.! எ�னஇ.! எ�ேற அ�ேனா�  
இ>விழியா? எதிLனிேல உ&T� பா��தா�.  
 
"நிFசயமாS அவ�தா�"எ� Tைர�தா  ம5ைக  
"நிச�"எ�றா ! 4L�தா ! ெம?லி ைடேம?  
ெகாFசவல� இT/கினா ! சிL�தா ; ைகக   
ெகா�8னா ! ஆ8னா ! ஓட லானா .  
"பFைசமயி?; இ5ெக5ேக அடடா எ�ேன!  
பறJ.வJ. வி�டாேள! அவ தா�" எ�T  
கFைசதைன இT/கிஎதி� ஓ8 வJதா�.  
க8ேதா8 னா அ�தா� எ�ற ைழ�ேத!  
 
ேந�Jேதா2� இ>"க"� ெந>5'� ேபா.  
ெந2மர�தி� மைறவினி�T ந- வா  ஒ�T  
பாSJத.ேம?! அவ�"க�ைத அைண�தா  தாவி�  
பள -ெர�T "�தெமா�T ெப&றா ! ேசயி�  
சாJத"கJ தைன/க*டா ; உடைல/ காணா !  
தைல�மJத ைகேயா2 தைரயி& சாSJதா !  
த-Jதமிழ� உய�விQ/'F ெச�தா�! அ�ப�  
ெச�தத&'F ெச�தா அ� ெத�னா� ட�ன�!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
இர*டா� ப'தி  
 
"ைறய2ீ  
 
22 த>ம�ரF சJநிதியி? இ>வணிக�  
தி>மலிJ. ம/க�'F ெச�ைம பாலி/'�  
த>ம�ர� வ -&றி>/'� சாJத - '>d��தி  
 
சீ�மாசி லாமணி� ேதசிகனா� ேசவ8யி?  
ேந�மான நாSக�, நிதிமி/க - ஊ�மதி/'�  
 
ந�மைற நாSக� இ>வ� பணிJெதAJ.  
ெசா�னா�த� ம/க  .ய�FசLத� - அ�னா�  
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அ>$வா�: "ெமSய� �ைடயேீர, அ�ப�  
தி>M ள� நாமறிேயா�! சிJைத - உ>காத-�!  
 
அ�ேப சிவெம� றறிJேதா� அறியா�/'�  
தி��லா? யாகF சிTைமதைன - ந�Tைர�தா�.  
 
ஆதலினா? அ�ேனா� அவQயிைர மாS�தாேரா!  
த-தலா? ேவT ெதLயாேரா! - ேசாதியா�  
 
ைசவெநறி ஒ�ேற வட/'F சன5க�ேகா�  
உSவளி�ப தா'� உண�Jதி2வ -� - ெமSய�ப�ீ,  
 
45ேகாைத தாQ� ெபா�"8H� த�"யிைர  
ஆ5ேக ெகா2�தா�; அற� விைத�தா�! - த-5'  
 
வடநா�8? இ?லா ெதாழி/கவைக ெசSதா�  
கடM  க>ைண இ.வா�! - வடவ�  
 
அழிவா� 'Tெநறியா ேரQ� பழி/'�  
பழிவா5 'த?ைசவ� பா5'/ - கிழிவா�.  
 
வடநா�8? ைசவ� வள��ேபா�; ெகாைலயி�  
நடமா�ட� ேபா'�! நமைன/ - ெகடமா�2�  
 
தா$ைடயா� த*ண>$� சா�Jத.க*ேடா�; ந�ைம  
ஆ$ைடயா� ெச�ைம அ> வாழி! - ேகள -�  
 
'மர '>பர� ஞான '>வாS  
நைம யைடJதா� ந�றிJத நா !  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
23. '>பரQ/ க> �LJதா�  
கயிலாச �ர�தி? ந?ல  
ச*"க/ கவிரா ய�/'�  
மயி?நிக� சிவகா மி/'�  
வாயிலா� பி ைள யாக  
அயலவ� நைக/'� வ*ண�  
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'>பர� அவத L�தா�  
.யLனா? ெசJ<� எSதி/  
கJதைன� .தி�தா� ெப&ேறா�.  
 
நா&ப. நாளி? வா/'  
ந?காேய? எ5க  ஆவி  
ேதா&ப. தி*ண ெம�T  
ெசா?லிய5 கி>/'� ேபா.  
ேவ&பைட ">க� பி ைள  
'>பர� <5'� ேவைள  
சா&T�அ[ sைம நாவி&  
சடா�சர� அ>ளிF ெச�றா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
24. ஊைமயி� உய� கவிைத  
அ�ைமேய அ�பா எ�T  
ெப&ேறாைர அவ� எA�பிF  
ெச�ைமேய நடJத ெத?லா�  
ெதLவி�தா�. சிJைத ைநJ.  
ைக�ைமயாS வாWவா  ந?ல  
கணவைன� ெப&ற ைத�ேபா?  
ந�ைமேய மகிழ ைவ�தா�  
நடமா2� மயிேலா� எ�றா�.  
 
ைமJதனா� '>ப ர�தா�  
மாலவ� ம>க� வாA�  
ெசJ<L? வி�வ tப  
தLசன� ெசSவா னாகி/  
கJதL� கலிெவ* பாவா�  
கனிFசாT ெபாழிய/ ேக�ட  
அJதஊ� ம/க  யா>�  
அதிசய/ கடலி? வ -WJதா�!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
25. ஞான'>ைவ நா8F ெச�றா�  
ஞானச& '>ைவ நா8  
ந&கதி ெபTவ ெத�T  
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தானிைனJ ேதத� தJைத  
தாயா�பா? விைடH� ேக�டா�.  
ஆனெப& ேறா�வ >Jத  
அவ�.ய� ஆ&றிF ெச�றா�  
கா?நிழ? ேபா& 'மார  
கவிெயQ� த�பி ேயாேட.  
 
மீனாuி ய�ம� பி ைள�  
தமிWபாட விைரJ. த�பி  
தானைத/ 'றி� ெப2/க�  
தமிWவள� ம.ைர நா8�  
ேபானா�க ; ேபா'� ேபா.  
தி>மைல நாS/க ம�ன�  
ஆைனெகா* ெடதிL? வJேத  
'>பர� அ8யி? வ -WJதா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
26. யாைனேம? பாைன� ேத�  
"எ�ைனH� ெபா>ளாS எ*ணி  
எAத>� அ5க ய&க*  
அ�ைனஎ� கனவி? ேதா�றி  
அ8க C� வரM�, ந-வி�  
ெசா�னந& றமிA� ப&றிF  
ெசா�னதா? வJேத�. யாைன  
த�னி?ந-� எAJத > க  
தமிAட�" எ�றா� ம�ன�.  
 
ெதSவிக� பாட? த�ைன�  
தி>வர5 ேக&T த&ேக  
எS.மா றைன�.� ம�ன�  
ஏ&பா2 ெசSதா�. ேதவ�  
.Sயந& றமிWFசா ராய�  
.S�திட/ கா�தி >Jதா�;  
ைகயி?வா� திய5க  ஏJதி/  
கJத�வ� க*ணாS நி�றா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
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27. அைவயிைடF சிைவ  
அர5கிைட அரச� ஓ�பா?,  
அறிஞ�க  ஓ�பா? ேக�க�  
ெதLJதவ� கைலயி? வ?ேலா�  
ெசJதமிW அ�ப� ஓ�பா?  
இ>Jதன�. அLய ைணேம?  
இ>Jதன� '>ப ர�தா�!  
வ>�சன� தமிழ >Jத  
வ�8/க ஆர� பி�தா�.  
 
அ�ேபா. ^�ட� தி�க*  
அ�Fசக� ெப&ற ெப*ணா   
சி�ப�ைத� பிL� ெத2�த  
சீன�.� ெபா�ைம ேபா�றா   
ஒ�பிேய ஓ8 வJதா   
கா&சில� ெபாலி/க! ம�ன�  
ைக�ப&றி ம8யி? ைவ�தா�;  
கவிைதயி? அவாைவ ைவ�தா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
28. ெதSவ� பாட?  
'மர' >பர� பாட?  
^றி�பி� ெபா>$� ^றி  
அமரரா திய�வி >�ப�  
ஆ�ப8 ெசSதா�; ம&ேறா�  
அ"த�பா� டார� பி�தா�.  
அ�பா�2/ கி�பா? எ5'�  
சமானெமா� றி>Jத தி?ைல  
சா&Tேவா� அதைன/ ேக�ப�ீ.  
 
"ெதா2/'� கடM� பழ�பாட&  
ெறாைடயி� பயேன! நைறபA�த  
.ைற�த-J தமிழி� ஒA'நT\  
�ைவேய! அகJைத/ கிழ5ைகஅகWJ  
ெத2/'� ெதாA�ப� உள/ேகாயி&  
ேக&T� விள/ேக! வள�சிைமய  
இமய� ெபா>�பி? விைளயா2�  
இளெம� பி8ேய! எறிதர5க�  
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உ2/'� �வன� கடJ.நி�ற  
ஒ>வ� தி>M  ள�தி?அழ  
ெகாAக எAதி� பா��தி>/'�  
உயிேரா வியேம! ம.கர�வாS  
ம2/'� 'ழ&கா ேடJ.மிள  
வ\சி/ ெகா8ேய வ>கேவ!  
மைலய� .வச� ெப&றெப>  
வாWேவ வ>க வ>கேவ!"  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
29. இைறவி மைறM  
எ�றJத� பாட? ெசா�னா�  
'>பர�! சிTமி ேக�2  
ந�Tந� ெறன இைச�தா ;  
ந�ெறன� தைல அைச�தா ;  
இ�ெனா> "ைறH5 ^ற  
இரJதன ; பிற>� ேக�க�  
பி�ைனH� '>ப ர�தா�  
தமிW/கனி பிழிH5 காைல,  
 
பா�2/'� ெபாரளாS நி�ற  
பராபரF சிTமி ெந\ச/  
^�2/'/ கிளியாS� ேபாJ.  
ெகா\சினா  அர5' த�னி?.  
ஏ�8னி� ெறA�ேதா ேடா8  
இதய�.� ெச�ற தாேல  
^�ட�தி? இ?ைல வJத  
'ழJைதயா� ெதாA� சீம�8!  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
30. தி>வ8 சரண�  
"A.m? அர5ேக& றி�பி�  
"8ம�ன� 'திைர யாைன  
பAதிலாF சிவிைக ெச�ெபா�  
காணி/ைக பலM� ைவ�.�  
ெதாAதன�. '>ப ர�பி�  
.திmO� ந-தி mO�  
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எAதிய அைன�.� தJேத  
சி�னா�க  இ>J. பி�ேன,  
 
த�பிைய இ?ல� ேபா/கி�  
தா�சிரா� ப ளி ேயா2  
ெச�ைமேச� ஆைன/ காM�  
ெச�Tபி� தி>வா tL?  
ைப��ன& பழன� தாt�  
நா�மணி மாைல பா8  
ந�ைமவJ தைடJத காைல  
நாெமா> ேக வி ேக�ேடா�.  
 
"ஐJ. ேபரறிM� க*கேள ெகா ள  
அள�ப>5 கரண5க  நா�'�  
சிJைதேய யாக/ 'ணெமா> d�T�  
தி>J.சா� .விகேம யாக  
இJ.வாW சைடயா� ஆ2 மானJத  
எ?ைலயி? தனி�ெப>5 ^�தி�  
வJத ேபL�ப ெவ ள�.  திைள�.  
மாறிலா மகிWFசியி� மல�Jதா�."  
 
ஆ'மி� தி> வி>�த  
அQபவ� பயைன/ ேக�க  
ஈ'ேவா� ைகயி ெலா�T�  
இ?லாைம ேபா? தவி�.�  
ேதக"� ந25கி நி�T  
தி>வ8 சரண� எ�றா�  
ஏகி�பி� வ>க எ�ேறா�  
சித�பர� ஏகி உ ளா�.  
 
ெச�றஅ/ '>ப ர�தா�  
தி>�பிவJ தி2ேமா� நா$�  
இ�Tதா�. சிறி. ேநர�  
இ>Jதி8? காண/ ^2�.  
எ�Tந& ேறசி க�தா�  
இ>நாSக* மா>5 ேக�க  
ந�Tற ெமாழிJதா�. ேக�ட  
நாSக�மா� கா�தி >Jதா�.  
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உ $ைற/'� தி>�ப  
 
31. சித�பர� ெச�T தி>�பிய '>பர�  
� ளி>/ '�ேவv� ேபாS�  
�ைன"�./ 'மர� மீ.  
பி ைளm? பா8 ம�றி?  
ெப�மாைன "�மணிF ெசா?  
ெத $ந-� ஆ�8� பி�Q�  
சித�பரF ெசSH� ேகாைவ  
அ�ைம/ கிர�ைட மாைல  
அ>ளினா� இ>ெளா� றி?லா�.  
 
d$�அ� பா& ப*டார  
"�மணி/ ேகாைவ ெகா*2  
ஆ$ைட ஞானா சானி�  
அ8மல� ெதாA. பா8  
ந-$ற� பLசாS� ெப&ற  
ெந2நிதி அைன�.� ைவ�.  
மீளM� ெதாA� சீட�பா?  
விள��வா� ஞான d��தி.  
 
"அ�பேன இ.ேக ! இJத  
அ>�ெபா>  அைன�.� ெகா*2  
ெச�பி2� வடநா ேடகிF  
சிவத> ம5க  ெசSக!  
அ�பா5கி? உ ளா ெர?லா�  
அைசவ�க , உயி�வ ைத�ேபா�;  
த�பிலாF ைசவ� சா�Jதா?  
அ�பிேல தைழ�. வாWவா�.  
 
ைசவந� மடா லய5க   
தாபி/க! ேகாயி? கா*க!  
ைநவா�/'F சிவபி ரானி�  
நாம�தா? உணM ந?'�  
ைசவச� திர5க  கா*க!  
தடாக5க  4Jேதா� ட5க   
உSவாக உயிL� ேவJத�  
உவ��றF ெசS. மீ க!"  
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எ�Tேத சிகனா� ெசா?லி  
இனிதாக ஆசி ^றி  
ந�ெறா> .றM கா�8/  
காவிH� ந?கி, ஆ5ேக  
"இ�ெறா2 வட ேதசJதா�  
எ�பிரா� இ>/ைக யாகி�  
ெத�றமிW நா�8ைன� ேபா?  
சிற�ெபலா� எSத" எ�றா�.  
 
மைறநாSக� மான நாSக�  
வாSd8/ கா�தி >Jதா�.  
'ைறவT பL சன5க   
^�டமாS� ெதாடர, அ�பா?  
இைறவனா� ேதசி க�தா   
இைற\சிய '>ப ர�தா�  
பிைற_8 த�ைன� பா8�  
ெப>\ சிற�ேபா2 ெச�றா�.  
 
உ $ைற/'� தி>�ப  
 
32. இ�ேபாெத�ப8 நாSக�மா�க ?  
ேதசிக� சLத� ெசா�னா�  
ெசவிசாS�தா� நாSக� மா�க   
ஆசிக  ெசா?ல/ ேக�டா�  
அ�ேபா. '>ப ர�தா�  
ேதசிக� தி>"� வJ.  
ேச�Jத.� பா��தி >Jதா�  
ேநச�தா? ேதசி க�தா�  
நிகW�திய அைன�.� ேக�டா�.  
 
வடநா�ைட ேநா/கிF ெச�ற  
வ*ண"� பா��தி >Jதா�;  
உட�ெச�T வழிய Q�ப  
ஒ�பிேனா� தைமH� பா��தா�;  
கடனா&ற� ேதசி க�/'/  
ைகக$� 'வி�தா�; ெச?ல  
விைடேக�டா�. ேதசி க�தா�  
விைடதJதா�. எனிQ� அJேதா  
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அAதி2 நாSக� மா�க   
அA.ெகா* ேடமீ* டா�க ;  
எAதிய ஓவி ய5க   
கைலJதன என� பைத�தா�.  
பAதிலா எ�' 2�ப�  
பர�பைர `ஆ?' இ�ேறா2  
விAெதா2 சாSJத ெத�T  
விள�பினா� உள� பைத�ேத.  
  
  
எதி�பாராத "�த� "&T�  
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