
  பாரதிதாச�  - பா	
ய� ப� 

 

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

  
 
 
 
பாேவ&த� '�(ைர  
 
உைர நைடயா+ எ-.வதி(�, கவிைதயா+, /ைற&த 
ெசா2களா+ ஒ�ைற5 ெசா+லி '
�. விடலா�. 
 
"பலெசா+ல9 கா':வ� ம�ற மாச2ற 
சிலெசா+ல+ ேத2றா தவ�" 
 
எ�றா� வ$<வ�.  
 
'தலி+ உைர நைடயா+ இ9கைதைய ஆ9கிேன�; 
மிக� ெப@Aவ
யாத+ BC�என� ேதா�றேவ,  
ஏற9/ைறய நா(ா: எ	 சீ� வி@�தFகளா+ 
எ-தி '
�ேத�. 
 
ெதாட9க� ப
�பின@� ��&. ெகா	டா�க$  
இ5ெசGHளி� ெபா@ைள எனி� - அ.தா�  
என9/மகிK5சி L�Cவ.! 
 
எளிய நைட ஒ�றாேலேய தமிழி� ேம�ைமைய� 
தமிழி� பயைன� தமிழ�9/ ஆ9க'
H� எ�ப. 
எ� அைச9க '
யாத ந�பி9ைக. 
 
பாரதிதாச�. 
 
இவ�க$ யா�? 
ேவல�   
கைத� தைலவ� 
 
அ�ன�   
கைத� தைலவி 
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வ Pர�ப�   
ேவலனி� த&ைத; தி@ட� தைலவ� 
 
ஆ�தா9 கிழவி   
வ Pர�ப� மைனவி 
 
கதிைரேவ+   
அ�ன�தி� த&ைத; கதி� நா�டரச� 
 
க	Q9கினியா$   
கதி� நா�டரசி 
 
ேவழம�ன�   
ேவழ நா�டரச� 
 
ந�9க	ண�   
அ�ன�தி� தாGமாம�; ேவழநா�C� பைட�தைலவ� 
 
ெபா�ன�ப�   
ந�9க	ண� மக� 
 
சீனி   
கண9காய�; ேவலனி� ஆசி�ய� 
 
நPல�   
கதி� நா�டைம5ச� மக� 
 
நPலி   
நPலனி� காதலி; அ�ன�தி� ேதாழி 
 
 
பா	
ய� ப�  
 
இய+ 1 
கதி�நா�ைட ேநா9கி ேவழநா�C� பைட. 
 
சீ�மி/�த கதி�நா�
� ேமேல, அ&த� 
திற+மி/�த ேவழநா� C�ப ைடக$, 
ேபா�ெதாC9க� பாG&தனவா� கடைல� ேபாேல! 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெபா�ெனாளிைய� பாG5கி�ற ேத��ப ைடக$, 
கா�மி/�தா2 ேபாேலயா ைன�ப ைடக$, 
க-�.மயி� ஆC/தி ைர�ப ைடக$, 
ேந�மி/�த வி+, ேவ+, வா$ .ா9கி வ&த 
ெந
யகா லா�பைடக$ இைவக$ யாS�, 
 
ம	ணதிர விைர&தனவா�! 'ர, "ெவ2றி 
வாGக" என 'ழFகினவா�! சF/� ம2:� 
ப	ணதி@� க@விபல� பலS� B
� 
பாரதிர5 ெசGதனவா�! ெகா
யி� B�ட� 
வி	ணதிர� பற&தனவா�! ஆH தFக$ 
விழியதிர மி�னினவா�! பைட�தைலவ�, 
க	ணதி@� கன+சி&தி� பைடந ட�த9 
கழ:ெமாழி ஒTெவா�:� அதி�ேவ� ேடயா�! 
 
கதி�நா�
� ெநCFேகா�ைட மதிலி� மீ. 
ைககா�
 "வாபைகேய" எனஅ ைழ9/� 
�.ைமேபா+ ெகா
பற9க9 க	டா� அ�ேனா�! 
"ேபாவ P�க$ விைரவாக� பைகவ� ேகா�ைட 
அேதாபாV�!" எனஉைர�தா� பைட�த ைலவ�; 
ஆ� எ�: /தி�தா�க$ மறவ ெர+லா�; 
அதி@�நைட யா2�-தி வி	ணி+ ஏற 
ஆ��பா�ட� ேபா��பா�C� பா
5 ெச�றா�! 
 
 
இய+ 2 
கதி�நா�
� ேவS பா��ேபா� பைக�பைட வ@வைத� பா��தா�க$! 
 
அழகிய அ9கதி�நா�C9 ேகா�கா த�தி+ 
அTேவழ� பைடெந@F/� கா�சி த�ைன, 
விழிஇைம�த+ இ+லாம+ ேவS பா��ேபா� 
வி	Qய�&த மதிலி�ேம+ நி�: பா��தா�. 
ெமாழிஅதி��தா�, பைற அதி��தா�; "ேவழ நா�டா� 
'-�பைடH� எ-�பிவ&தா�" எ�: தFக$ 
பழிய2ற தாGநா�டா� அறிய5 ெசGதா�. 
கதி�நா�
� பைடமறவ� ெகாதி�ெத -&தா�. 
 
அைமதி/
 ெகா	
@&த கதி�நா ட&ேதா 
அலறி2:! 'திேயா�க$ கலFகி னா�க$! 
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தம9காக அ�றி� த� கணவ�, ம9க$ 
தைமஎ	ணி மகளிெரலா� நCFகி னா�க$! 
"நம9/�ய நா�
னிேல பைகவ� கா+க$ 
நா�Cவைத நா�ஒ�ப லாேமா?" எ�: 
சிமிK9காத விழியினராG வாைள� .ா9கி5 
சின�ேதாC ெவௗ◌ி�ேபா&தா� இைளஞ� எ+லா�. 
 
 
இய+ 3 
சதிராC Bட�தி+ அரச�, அரசி. 
 
கதி�நா�
� கதிைரேவ+ ம�ன� தா(�, 
காத+மைன யா�க	Q9 கினியா$ தா(� 
சதிராC Bட�தி+ தவிச ம�&. 
தமிK�[வா+ இைச�பா9க$ �ைன&தி @&தா�. 
"அதி�பைடக$ B்
வ&தா� ேவழ நா�டா� 
அேதாஒ@கா த�தி+" எ�றா� பைட�த ைலவ�! 
"எதி��தானா ேவழம�ன�? ந�க	 ண�தா� 
எைமேநா9கி� பைடநட�த ஒ�பி னானா? 
 
எ�க	Q9 கினியாேள, அ�ேப! உ�ற� 
எழி+அ	ண� ந�9க	ண�, ேவழ நா�
� 
வ�ைமH: பைட�தைலவ னாGஇ @&.� 
ேவழ�பைட வ@வைத, ஏ� எ�னிட�தி+ 
'�னேம ெசா+லவி+ைல? ேவழ நா�டா� 
'-.�நைம ஆத��ப தாக அ�ேறா 
ெசா�னா�?இ& நா�
னிேல ந�ப ைடக$ 
ேதாதி+லா தி@9ைகயிேல நைமஎ தி��தா�! 
 
இ&நா�ைட உ�அ	ண� ெபறநி ைன�தா�! 
எ�பைடயி� தள�நிைலைய, அவைன ய+லா+ 
பி�எவ@� அறியாேர! உட�பி ற&தா� 
ெப@�பைகவ� என9/! ெநC ைவய மீதி+ 
எ�ஆவி ேபா�றவ$நP! எ�ன ெசGேவ�? 
எ�ெவ2றி உ�.�ப� அ�ேறா ெப	ேண! 
ம�னவ�நா� எைனந�பி வா- கி�ற 
ம9க�ேகா எ�கடைம ஆ2ற ேவ	C�." 
 
எ�:பல வா:ைர�. நி�றா�! அFேக 
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எதி�னிேல அரசன. க�ட ைள9/ 
நி�றி@&தா� பைட�தைலவ�; அைம5ச� நி�றா�! 
ெநCவிழியி2 கன+சி&த அரசி ெசா+வா$: 
"'�ஒ@நா$ எ�அ	ண� இF/ வ&தா� 
ஏேதேதா ெமாழி&தி�டா�, எ�னிட�தி+. 
அ�னவ2றி� ெபா@$இ&நா$ அறியலாேன�; 
அழகியஎ� தி@நா�ைட அவ�ப றி9க� 
 
தி�டமி�டா�! மணவாளா உ�ற� ஆைண! 
தி@நா�
� மீதாைண! இ&நா� 
�க	 
ம�ட2ற மகிK5சிHட� வா- கி�ற 
ம9க$ேம+ என9/$ள அ�பி� ஆைண! 
வி�ேடனா அ�னவைன! அ	ண� அ+ல�! 
விைரவினிேல ேபா�9கள�ைத அைடேவ�; எ&த 
வ�ட�தி+ அவ(	ேடா அFக� ேனாைன 
மாG�திCேவ� அ+ல.நா� அவனா+ மாGேவ�! 
 
எ�அ	ண� இ&நா�
+ ^ைழவ தாயி� 
எ�உயி�+ ^ைழ&தத�பி� ^ைழக! நாேனா 
அ�னவனி� உயி�/
�த பி�ன ேரஇT 
அர	மைனயி+ அக�.ாGைம நிர�ப� ெப2ேற 
எ�கா+ைவ� ேப�உ:தி" எ�றா$. ஒ
 
எதி�+உ: பைடவ PC ெச�: மீ	ேட 
எ�அ	ண� எF/$ளா� அFேக ெச+க 
எ�றா$; ேத� ஏறினா$ எ�H� க	ணா$! 
 
.ைணயாக ஒ@பைடH� அவளி� ேதைர� 
ெதாட�&த.த� நிழ+ேபாேல! கதிைர ேவல� 
தண+சி&.� விழியாேல நா2� ற�.� 
தமிKமறவ� தைமஏவி� ெத2/9 ேகா�ைட 
மணிவாயி+ தைனயைட&தா� சிFக� ைத�ேபா+! 
ம�னவ�தா� ெப2ெறC�த அ�ன� எ�பா$, 
அணிமல�5ேசா ைலவி�ேட அர	ம ைன9/$ 
அ
ைவ�தா$; ெநா
�ேபாதி+ நிலைம க	டா$. 
 
 
இய+ 4 
கதிைரேவ+ ம�ன� மக$ அ�ன� திைக�தா$. 
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ேகா�ைடவா யி2�ற�ேத வா$அ தி���� 
/திைரகளி� /ள�ப
யி� ஒலிH�, யாைன9 
B�ட�தி� ேமா.த_�, ேத�அ தி����, 
ெகாைலH	Q� மறவ�வி-� ஒலிH�, ந�/ 
ேக�
@&தா$ இளமFைக வ$ைள9 காதி+. 
கிளிHதC கன+சி&.�, .
9/�; அA�! 
வா�ேபாைர வி@���அவ$ தமிழ ெநAச� 
வைகயறியா அவ$இளைம ம:�. நி2/�. 
 
எ�ஆ�தா எ�ெசGேவ� எ�றா$ மFைக! 
எதி�நி�ற அ9கிழவி இய�� கி�றா$: 
"உ�மாம� பைடB�
 வ&தா� ெப	ேண 
உ�ெப2ேறா� வா$.ா9கி ஓ
 H$ளா�. 
இ&நிைலயி+ இற9ைக'ைள9 காத அ�ன� 
ஏ�பற9க நிைன9கி�றாG? '
S கா	ேபா�! 
க�னலி�சா ேறஇF/ வ&த ம�வாG! 
ைக��ற�தி+ வா" எ�: ெச�ற ைண�தா$. 
 
 
இய+ 5 
கC�ேபா�. 
 
வட9கி@&த வாயிலிேல கதிைர ேவல� 
வ&ெததி��த ெப@�பைடேம2 பைடைய ஏவி 
அC�.நி�ற ேவழம�ன� வா$வ P5 9க$ 
அ�தைன9/� விைடBறி� த�வ P5 9/� 
ெகாC�தவிைட ெப2றப
 இ@&தா�! சாS 
ெகா2றவ�க$ இ@வ�பா+ மாறி மாறி 
ெநா
9/ெநா
 ெந@Fகி2:! ெவ2றி மFைக 
^ா:'ைற ஏமா&தா$ ஆைள� ேத
! 
 
கன+நிக��த ேவழவனி� ெப@�ப ைடேம+ 
கதிைரேவ+ ம�னவனி� மறவ� சி+ேலா� 
சினFெகா	C பாG&தா�க$. ேவழ நா�C� 
திற+மறவ� ^ா2:வ�9/9 கதி�நா� டா�க$ 
தனிெயா@வ� வி-9காC ேதா$ெகா C�.� 
தனி�.நி�றா� ேகா�ைட9/$ பைக� காம+! 
பைனமரFக$ இ
வ Pழ9 கிழி&. வ P-� 
பா�ைமேபா+ இ@திற�.� மறவ� வ PK&தா�. 
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எ�ெசGவா� கதி�நா�டா�? ேவழ வ�9ேகா 
இ@�பைடக$ அைணகட&த ெவ$ள� ைத�ேபா+ 
பி�(தவி ெசGதனேம+ வ&. வ&.! 
கதி�நா�டா� ெப@&ேதா<� B�ைம வா<� 
'�னி_�ப� மடF/விைர& தனஎ� றா_� 
'ைன நCFக� ேபாராC� கதிைர ேவல�, 
இ&நிைலைம தைனHண�&. ேவழ� த�ைன� 
தனி�பC�த எ	ணினா�; இறFகி னா�கீK. 
 
ஏறிவ&தா� ேவழ�தா�. ேகா�ைட9 /$ேள 
இ@ேவ&த� தனியிட�தி+ ேபா���&தா�! 
சீறினஅF கி@வா$க$; ேமாத லாேல 
ெச�ெபாறிக$ எ-&தனேம+! ெவ2றி ேதா+வி 
BறிடS� வழியி�றி வல�இ ட�ேபாG9 
/றி�ெபா�:� தவறாம+ ழ�:, வாைள 
மாறி�பி� வாF/Fகா+ பலைக .ா9கி 
வா�ேபா@9 கில9கிய�ைத ந+/� ேபாதி+, 
 
 
இய+ 6 
க	Q9கினியா$ அ	ணைன� ேத
னா$. 
 
"அ	ண�எFேக! அ�பி+லா9 ெகா
ய ெனFேக 
ஆ�சியிைன ேயவி@�பி உட�பிற&த 
ெப	ணாைள வAசி9க எ	ணி வ&. 
பிைழம&த ந�9க	ண� வா$ ம&. 
க	ெணதி�+ வாராேனா?" எ�: Bறி9 
க
வாள� ஒ@ைகயி+, பைகவ� ெப2ற 
�	ணினிேல /தி�ெத-&த வாேளா� ைகயி+, 
�.ைமெசய ஒ@/திைர மீதி ேலறி 
 
பைக�பைடயி� உ��/&. ேத
9 க	ணி2 
ப�டவ�� உட+சாG�ேத �றFக$ எ�C�, 
நைக�பாேல ெந@�பா9கி� �@வ� ஏ2றி 
நா2�ற�. வாயிைலH� 2றி வ&தா$! 
மிக�ெப�ய /திைரேம+ க�ய ஆைட 
ேம2ேபா��. 'கb
 அணி&ேத ஓ�ஆ$ 
�க�பா��தா� வட9கி@&த வாயி+ ேநா9கி! 
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"ேபா" எ�றா$. பற&த. த� /திைர அFேக! 
 
 
இய+ 7 
ேவழம�னேனாC ேபா� ��&தி@&த கதிைரேவ+ 
ம�னைன� பி�னி@&. ெகா�றா� ந�9க	ண�. 
 
ேபா�ெசG. ெகா	
@&த கதிைர ேவல� 
ெபா�ெதனவ PK& தா�.அவனி� '.கி� மீதி+ 
ஓ�ஈ�
 பாG&த. ேபாG! க@&தி ைர9/$ 
உட+மைற�.9ெகா	
@&த ந�9க	 ண�,த� 
ேப�மைற9க எ	ணிேய தா� அணி&த 
ெப@&திைரைய, 'கb
� .ணிைய அF/ 
ேந�நி�ற த�ஆைள அணிய5 ெசG. 
ெந
.ேபாG அர	மைனயி+ நி�றி @&தா�. 
 
நி�றி@&த ந�9க	ண�, உட�பிற&த 
ேந�ைழயா$ வ@�வழியி+ விழிைய ைவ�தா�; 
"அ�றி@&த எ�க@�தி+ பாதி தP��ேத�; 
அவ$ ஒழி&தா+, '9கா_� தP@�; பி�(� 
அ�ன�ைத9 ெகா�ெறாழி�தா+ '-.� தP@�; 
அத�பிறக� ேறாஇ&த நா�
� ஆ�சி, 
எ�ெற�:� எ�ைகயி+ நிைல�. நி2/�?" 
எனநிைன�தா� திைனேய(� மான� இ+லா�. 
 
 
இய+ 8 
க	Q9கினியா$ ம�ன� இற&த. க	டா$. 
 
ெகாைலவா<� ைகHமாG அரசி வ&தா$; 
ெகா	டவைன� பிணமாக9 க	டா$. ஆFேக 
நிைலகலFகி நி�றி�டா$. "வ PK&த ேதாநி� 
ெநCேமனி! வ PK&தேதா கதி�நா
&நா$! 
இைலநPதா� எனஅறி&தா+அAசி வாC� 
இ&நா�C ம9கைள யா� ேத2: வா�க$? 
கைல&த.ேவா எ�காத+ ஓவிய&தா�!" 
என9Bறி9 க�டழக� உடைல அ$ளி 
 
அைண�தி�டா$! மல�9ைகயா+ க�ன� உ5சி 
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அணிமா�� தடவினா$! ஈ�
 யாேல 
தண+ேபா_� �	ப�ட './ க	டா$; 
தைல/னி&தா$; அ�பிண�ைத நில�தி2 ேபா�டா$! 
இைணபி�யா மானம.� எ�ைம வி�ேட 
ஏகி2ேறா ஐயேகா! './ கா�ட� 
.ணி&த.ேவா தமிழாநி� தமிழ ெநAச�! 
.ாயநி� bதாைத, எ�b தாைத 
 
அைனவ@$<� எவேர(� பைகவ� வாைள 
அ@மா�பி+ '�ேதாளி+ ஏ2ற த�றி� 
திைனயளS� தி@�பி�பி� '.கி+ ஏ2ற 
ேசதியிைன இTைவய� ேக�ட .	ேடா? 
என9Bவி� தி@��Fகா+, எதி�+ நி�ற 
இளேவழ நா�டரச�, இர9க மிAச 
"மைனவிள9ேக! நி�.ைணவ� கதிைர ேவல� 
வா�ேபாைர எ�ேனாC நிகK�.F காைல 
 
'கமைற�த ஒ@தPய� எவேனா பி�ேன 
'Cகிவ&. நC'.கி+ எறி&தா� ஈ�
! 
திைக�ேத� நா�! சாG&தா�அ� மறேவா� ம�ன�! 
திகழிமய மைலேபா_� அவ�ெகா	 C$ள 
�கK9ெக�ன? உ�/
9/ வாG�த மான� 
ேபானெதன� �ல�பவ.� எ�ன? ெப	ேண 
அக�.�ப� நPFகியி@! ெச+க உ�ற� 
அர	மைன9ேக" எ�:ைர�தா� ெச�றா$ ெப	ணா$. 
 
 
இய+ 9 
அர	மைன9/$ பைட �/&த.. அ�ன�ைத ஆ�தா9கிழவி கா�தா$. 
 
ேவழவனி� பைட வ Pர� அர	ம ைன9/$ 
வி�நP�ேபாG மைடேதா:� பாGவ ைத�ேபா+ 
fழ_2றா� ெபா�னி@��5 சாைல9 /$<�, 
ெதா/ெந2க ளAசிய�.� எTவி ட�.�! 
ஏழC9/� பைடவ Pர� ைக�ப2 :Fகா+ 
இ@&தஆ� தா9கிழவி உள�ப ைத�.9 
கீைழவழி நிலவைறயா+ அ�ன& த�ைன9 
கிளிேய&த+ ேபாேல&தி ெவௗ◌ியி2 ெச�றா$. 
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நிலவைறயா+ ெவௗ◌ி��ற�தி+ ெச�ற ஆ�தா 
நPFகியபி� கதSதைன5 சா�த வி+ைல. 
சில�க	டா� காணாத கதS த�ைன! 
சில��/&தா�; சில�உ$ேள ெச+ல லானா�. 
சில�ெந
. ெச�:ேம அர	ம ைன9/$ 
திற+ெகா	ட ேவழநா� C�ப ைடக$ 
அைலவைத9க	 ைடேயாஎ� :ைர�. மீ	டா�. 
ஆயி(�சி2 சில�இ@&தா�! ந�9க	 ண�தா� 
 
எ��ற�.� தி�கி�றா�; ஓ�அ ைற9/$ 
எதி�பா��த ஒ@ேபைழ த�ைன9 க	டா�. 
அ�ப
ேய .ா9கினா�; அC�தி @&த 
ஆ$ஒ@வ னிட&த&தா�; "இதைன எ�ற� 
/�பென(� ேதேரா�
 இட�ேச�" எ�: 
ெகாC�த(�பி� தா�நிைன�த fK5சி த�ைன 
அ�ேபாேத ெதாடFகினா�, ெபாG�பா+ வாKவா�. 
அரசி9/ ந+லவனாG� த�ைன9 கா�ட 
 
அரச�தைம9 /
க$எலா� காQ கி�ற 
அழகியேதா� Bட�தி+ கீK9கி ட&. 
சரசெரன� �ர	டப
 "என9ேக� வாKS? 
சா9காேட வாராேயா? உட�பி ற&தா$ 
அரசிெயன வாKகி�றா$ எனஇ @&ேத�. 
அ�தPய� ேவழ�தா� கதி�நா டா<� 
ெப@ைமெகா$ எ� ைம�.னைன9 ெகாைல� �&. 
பிCFகினா� நா�ைடH�"எ� ற-தி @&தா�. 
 
 
இய+ 10 
க	Q9கினியா$ வ&தா$. ந�9க	ண� வAச� ேபசினா�. 
 
வா$ெதாFக, வா$ெப2ற வல9ைக ெதாFக, 
வ+லியிைட .வள,ேம+ ந+ல ேதா$க$ 
ஆட,எC� .ா�:�அ
 இடற9 க	ணி+ 
அழகிழ&. /ழ+ச�&. வ Pழ மFைக 
"நா
ழ&ேத� நலமிழ&ேத� க	ணி+ ைவ�. 
நா<�எைன9 கா�.வ&த .ைணஇ ழ&. 
வாCகி�ேற�" என9கதறி ெநAச� ேசார 
வ&தா$அ	ண��ர<� Bட& த�னி+. 
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" ைம�.னைன நானிழ&ேத� தFைக ேய! எ� 
ம�ன�எைன� த$ளிவி�டா� அ.ேபா க�C�; 
ெச�தாைன இனி9காண '
வ.	ேடா? 
தி@நா�ைட நPஇழ&., .ைண இழ&., 
ைக�.ா	
2 சி:மீனாG9 கலF/ கி�ற 
கா�சியிைன நா�காண ேந�&த ேதேயா! 
ைவ�தி@&தா� பைட�தைலவ னாக எ�ைன; 
ைம�.னைன இகK&.ைர�தா+ ெபா:�ேப ேனாநா�? 
 
கதி�நா�ைட� பி
�பெதன ேவழ� ெசா�னா� 
க
&.ைர�ேத�; ம:ெநா
யி+ அைம5ச (9/� 
�.�தைலைம த&ேதபி� பைடெய -�பி� 
ெபா�னான கதி�நா�
� ேம+வி C�தா�. 
எதி�பாரா� பைடஎC�ைப அறிய�ீ அ�ேறா? 
இைத9Bற இF/வ&ேத�; வ@வ த2/$ 
சிைத�தாேன கதி�நா�
� உ�ைம த�ைன� 
தP��தாேன ைம�.னைன, அ�� ேவ&ைத! 
 
உயி�ேபா�றாG! உட�பிற�ேப! எ�ற� ஆவி 
உடைலவி�C� ேபாவ.ெமG! ைவய க�தி+ 
.ய�தாFக அ�
யி+ைல; எைனஇ கK&. 
ெசா+_ேமா� ெசா+ைலH�நா� ெபா:�ப .	ேடா! 
'ய+ேபா�றா� ந�9க	ண� எ�றா _&த�, 
'�தான தFைகயவ$ வாK9ைக� ப�ட 
வயேவ&த� கதி�நா�டா�, ந�9க	 ண2/ 
ைம�.ன�எ� :ைர�தெப@ ைமேபா யி2ேற!" 
 
 
இய+ 11 
ந�9க	ண� வAச� ேபைகயி+, இவனிட� க�ய  
உைட ெப2ற ஆ$ வ&தா�. அவ$ அவைன எதி�9கிறா$. அவ�, ம�னைன9 
ெகா�றவ� இவேன எ�: 
ந�9க	ணைன9 கா�
 விCகிறா�. அத2/$ ந�9க	ண� அரசிைய9 ெகா�றா�. 
 
எனஉைர�தா�; .
�த-தா�. ேம_� ேப5ைச 
எC9ைகயிேல, க�யஉைட ேபா��த ஓ�ஆ$, 
"இனிஎ�ன ெசGவ" ெதன ந�ைய9 ேக�ேட 
எதி�வ&தா�. அவ$க	டா$. வாைள� .ா9கி� 
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"�ைனH&தா� ம�னனி�பி� �ற�தி+ ஈ�
 
�/�தியவ� நPதானா" எ�றா$. "இ+ைல 
என9கி&த9 க�யஉைட இவேர த&தா� 
ஈH'�ேன ம�னவ�ேம+ ஈ�
எGதா�." 
 
எ�:ைர�தா�! அேதெநா
யி+ ந�9க	ண�தா� 
இைடயினிேல மைற�தி@&த வாெள C�. 
நி�றி@&த உட�பிற�ைப, அரசி த�ைன 
நில�தினிேல வி-மா: ெவ�
5 சாG�ேத 
"ஒ�:9/� அAசாத எ�ைன இ&நா$ 
உயி�நCFக ைவ�தவைள ஒழி�ேத�" எ�: 
நி�:ெப@ '5வி�டா�! எFேக அ&த 
ேந�ைழயா$ அ�ன�என உ$ேள ெச�றா�. 
 
 
இய+ 12 
ந�9க	ண� அ�ன�ைத� ேத
 உ$ேள ெச+ல, அFகி@&த ஆ$ நட&தைத� த� 
ேவழ நா�C ம�னனிட� ெச�: Bறினா�. ம�ன� விய��:கி�றா�. 
 
க�யஉைட ேபா��.வ&த காலா$ ெச�: 
க	டவ2ைற அரசனிட� ந�: ெசா�னா�!  
ெப@வாளா+, த�ைகயா+ உட�பி ற&த 
ெப	ணாைள9 ெகா�றானா? எ�: ம�ன� 
உ@கினா�. ம9களிைட மகனாG வாழ 
ஒ	ணாத ெகாCவிலFைக இ&நா$ ம�C� 
ெத�யாேத� ைவ�தி@&ேத� அர	ம ைன9/$! 
தP@வெத& நா$இ&த� பழிதா� எ�றா�. 
 
அரசனி. B:Fகா+ அFகி @&த 
அழிெவா�ேற ெதாழிலான மறவ� தா'� 
இர9க'ற லானா�க$! நைர�த தா
 
இைள�தஉட+, கைள�தவிழி9 கிழவ�," ேவ&ேத 
க��பி�ேற+ இனி�ப@ைம யாேர கா	பா�? 
காயி�ேற+ கனிய@ைம யாேர கா	பா�? 
ந�9க	ண� இைலஎனி+^� அ@ைம த�ைன 
நானில&தா�, அறி&திCேமா நவி+க." எ�றா�. 
 
 
இய+ 13 
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அ�ன�ைத9 காணா. தி�H� ந�9க	ண� எதி�+ ேதேரா�
யான /�ப� 
வ&தா�. 
 
அ�ன�ைத அர	மைனயி+ காண வி+ைல! 
ஆ�தாைவ9 காணவி+ைல! ந�9க	 ண�தா� 
எ�ன�ைத5 ெசGவெதன ஏFகி நி�றா�; 
எதி�னிேல ேதேரா�C� /�ப� வ&தா�. 
"ெபா�னான ேபைழயிைன� ெப2றா ேயா?எ� 
�க-9/� ஆ�சி9/� ஆணி ேவைர 
உ�னிட�தி+ த&.$ேள�; அதைன9 கா�பாG 
ஒ@�த�ட� ெசா+லாேத!" எ�: ைர�தா�. 
 
"நானறிேய� ேபைழயிைன!" எனறா� /�ப�. 
நCFகினா� ந�9க	ண� "ஐேயா ஐேயா 
ேபானேதா? இFகி@&த ஆளி ட�தி+ 
ேபாயிதைன9 /�பனிட� ெகாCஎ� ேறேன, 
ஊனமிலா ந�மறவ� ேபாேல அ�ேறா 
உைடHC�. நி�றி@&தா�; ஏG�தா� ேபா_�. 
ஏனி&த� பிைழெசGேத�? எ�வாK S9ேக 
இைடL: fK&ேதேன!" என�. 
�ேத. 
 
அ�ன�தி� ஆவியிைன அக2ற ேவ	C�; 
ஆவிநிக� ேபைழயிைன ைடத+ ேவ	C�; 
எ�(ெமா@ க@�ேதாC� அர	ம ைன9/$ 
இ�
@&த ஓ�தவிசி+ ெச�:� கா�&தா�. 
ம�னவைன ஏமா2றி9 கதி�நா� டா�சி 
வாF/வதி+ சிறிேத(� ெதா+ைல யி+ைல; 
அ�ன�ைத ஆ�தாைவ� ேதட ேவ	C�; 
அ@�ேபைழ ேவ	C�என� ெப@&.� �2றா�. 
 
 
இய+ 14 
அவ� எதி� ேவழநா�C ம�ன� வ@கிறா�.  
அவனிட� ெதாடF/கிறா� ெபாGb�ைடகைள ந�9க	ண�. 
 
ஆ�தாைவ, அ�ன�ைத� ேபைழ த�ைன 
அைடயாள� ப
எF/� பைடயா ள�க$ 
ேபாG�ேதட வைகெசG. ெகா	
 @&த 
ெபா+லாத ந�யானி� எதி�+, ம�ன� 
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ேகா�தான '�.லS மா�பி ேனாC 
/�:நைட ெகா	ட.ேபா+ ெச�: நி�றா�! 
சாG�தாேன ந�9க	ண� ம�ன வ�பா+ 
சரசெரன5 ெசா2ெப@9ைக, எ-&. நி�ேற. 
 
"நா<�எைன9 கா�பா2றி ஆளா9 கி�பி� 
நா2பைட9/� தைலவெனன ஏ2ப C�தி9 
ேகா<�ெபாG f.மிலா� எனஉண�&. 
ெகா	C,ெப@& ெதா	ெட+லா� என9ேக த&. 
நPளிஎ(� ம�னைனநா� ேபா�+ ெவ�ற 
நிைனவாக� ப�சீ&த கனிேய! உ�ற� 
ேதாைளஇகK& தாளிவ$;எ� வாளா+ ெவ�
� 
ெதாCகழ2/9 காணி9ைக இ�ேட� கா	க. 
 
'வAசக�தா+ கதிைரேவ+ ம�ன� த�ைன 
மறேவ&ேத நPெகா�றாG' எ�:தPய 
ெநAச�தா+ நிைன�தாேள! 'நி�ேதா$, மான� 
நP�தேதா$' எ�றாேள! ஐேயா! அ�னா$ 
ெகாAச�தா+ மா	டாேள, நாள ைடவி+ 
ெகாCவாளா+ சிறி.சிறி தாய @�.9 
ெகAச�தா� ைவ�ேதனா! உ�பா+ அ�� 
ெக�ேடேன ெக�ேடேன ெக�ேட� ஐயா. 
 
'உட�பிற&ேத�' எ�:ைர�தா$. ஆமா� எ�ேற� 
'உ�னரைச இ&ெநா
யி+ fK5சி யாேல 
ம
H�வைக ெசG.விC; '
H� உ�னா+! 
ம�னவைன� பழிவாFகி வி�ேட இ&த9 
கட+நிக��த கதி�நா�ைட ஆ$' எ� றா$எ� 
கா.ெப2ற .�ப�ைத எ�ன ெசா+ேவ�! 
ெகா
யாளி� உட�பிற&த பழிH& தாேள� 
ெகாைடம�னா அ@$��க த@க வாைள. 
 
ந+லா��ெப@நிைலH� இ&த ைவய�! 
நா�தPயா ெளாCபிற&த தாேல தPய�! 
எ+லா@� ேபாேலநா� இ�(� இFேக 
இ@9கி�ேற� சாகாம+! ஒ�: ம�C� 
ெசா+_ேவ� நான	
 வாK&தி @&த 
.ாேயாGநி� �க-9/� அற�தி (9/� 
'+ைல'ைன அளெவ�னா+ பழிேநராம+ 
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'-.	ைம யாGநட&ேத� இத�ெபா@�C 
 
நா�ெச�த பி�அைடH� வானா� 
�க	 
நா(ா: சி2:ா�ெகா$ ஒ@ேபk@� 
ேத(ா:� ேசாைலfK அ�ேப @�+ 
ெச�ப�ய அர	மைனH� அர	ம ைன9/$ 
பா+ேந�+ காG5சி, அதி+ சீனி இ�C� 
ப�.வைக5 சி2:ணS� ஒ�த ெப	Q� 
ஊனி�ப� ^க�கி�ற அைறஇ @&தா+ 
ஒ@�த@9/� இ+ைலஅ. என9ேக" எ�றா�. 
 
 
இய+ 15 
ந�9க	ண� ேப5ைச ந�பிவி�ட ேவழ ம�ன� ந�9 க	ண(9/ இரFகினா�. 
இ&தநாC உ�(ைடய'�ேனா@ைடய. எ�பத2/� ப�டய� உ	டா எ�றா�. 
 
அரச(ைர� திCகி�றா� "அ�ப ேனஉ� 
அ�பிைனH� ப	பிைணH� அறியா� யாவ�? 
ஒ@/ைலயி+ ஒ@காயி+ தPைம காணி+ 
உய�காGக$ அ�தைனH� ெவ:�ப .	ேடா? 
அரசியவ$ தPயவ$தா�; உட�பி ற&த 
அற�பிைழயா மறவ�நP! அ-த+ ேவ	டா�. 
ந�9க	ணா பழநாளி+ இ.உ� பா�ட� 
நாெட�றாG! அத2/$ள சா�: '	ேடா? 
 
அ.வி@&தா+ கா�CகநP! இ&த நா�
� 
ஆ�சியிைன உன9களி�. விCேவ�" எ�றா�. 
"பதிவி@&தா+ ஏ(ைனநா� ந�த ேவ	C�? 
பா�ட(9/� பா�டனா� பைற9க	 ண2/9 
/திைரதிைர ெகா	டெநC '
யா� எ�(� 
ெகாCநா�C ம�ன�அளி� தா�இ& நா�ைட� 
பதினா யிர�ேபைர ெவ�ற தாேல 
ப�சாக� த&தத�றி ேவெறா� றி+ைல! 
 
அ&நாளி+ ம�னவனா+ ெகாC9க� ெப2ற 
அ@Aெச��� ப�டய�ைத9 கதிைர ேவல� 
'�ேனானா� '�த�ப� மைற�த ேதாC 
b�றாநா$ .ாFைகயிேல ெகாைலH� ெசGதா�! 
த�னிட�தி+ பைடயி@&த தாேல அ�ேறா 
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சழ9கனவ� /
களிட� த�பி வாK&தா�? 
எ�ைனHமி9 கதி�நா�டா� வி�ட தி+ைல; 
இFகிரா ேதஎ�றா� அF/ வ&ேத�. 
 
இ&நா�ைட நானாள ேவ	C ெம�ற 
எ	ணேம என9கி+ைல; எ�ற� த&ைத 
அ&நாளி+ சா/Fகா+ எைனஅ ைழ�ேத 
அFைகயிைன� த�மா�பி+ அ-�தி, 'அ�பா 
உ�ைனநா� ஓ@:தி ேக�கி� ேற�நP 
ஒ�பிCக, உ�னாளி+ ேவழ நா�
� 
ம�னவ�� அ@$ெப2:9 கதி�நா� C9/ 
ம�னவனாG இ@! நம. மானF கா�பாG.' 
 
என9Bறி உயி�நP�தா�; அதனா ல�ேறா 
எழி+ேவழ நா�
னி+நா� அைட&தி @9/� 
தனி�ெப@ைம, தனிமகிK5சி இவ2ைற ெய+லா� 
தவி��பத2/� .ணிகி�ேற�; ஐய ேனநP 
எைன�தமிழி+ 'பைட�தைலவா' எ�ற ைழ9/� 
இ�ப�.9 கீடாக இ&த ைவய� 
தைன�த�(� ஒ�ேபேன! ஒ@ெசா+ ெசா+க; 
'தாளைட&த ந�9க	ண� ஆ$க' எ�ேற! 
 
வணF/கி�ேற� என9Bறி வணFகி நி2க 
ம�னவ(� மனமிரFகி "அAேச+! அAேச+! 
இணFககி�ேற�. நP ஆ$க" எனஉ ைர�தா� 
"இ�ைற9ேக '
f�
9 ெகா$க" எ�றா�! 
பிணF/வி�.� ைம�.னைன உட� பிற�ைப� 
ெப@வAச க�தாேல சாக5 ெசG.� 
அணிHெமா@ மணி'
9ேக ந�9க	 ண�தா� 
அ�பி+லா� த�(ள�தா+ மகிK&. நி�றா�. 
 
 
இய+ 16 
வ Pர�ப� எ�(� தி@ட� தைலவ� ேதாழ�களிட� த� வரலா: B:கிறா�. 
 
கதி�நாC சா�&தி@9/� ெத�ம ைலேம+ 
க@ெநா5சி9 கா�
னிேலா� பாைற மீதி+ 
மிதிய
9கா+ மீதிேலா� காைல� ேபா�C 
வ Pர�ப� எ(�தி@ட� தைலவ� /&தி 
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எதி�நி2/� ேதாழ�க$பா+ இதைன5 ெசா�னா�: 
எ+ேலா@� ேக�
@&தா� ைகக$ க�
! 
"'.ைமயிைன அைட&.வி�ேட�. வாKநா$ எ+லா� 
'�
�றி9 கழி�.வ&ேத�. ஆனா+ ேகள P� 
 
ஒ@பி$ைள ெகா
ேவFைக ேபா+வா�; க	ேபா+ 
ஒ@மைனவி! இ@வைரH� பி�&ேத�. ஆ	C� 
இ@ப.ஆ யினஎ�ற� தPெயா -9க� 
எ�மைனவி யா�ஆ�தா ெவ:�தா$! நPேயா 
தி@Cவைதவிடேவ	C�!அ�றி எ�ைன� 
தP	Cவைத விடேவ	C�!எ�றா$; எ�பா+ 
வரேவ	டா� இTவிட�தி+ எ�றா$; எ�ற� 
மகைனநா� ந+வழியி+ வள��ேப� எ�றா$. 
 
ஒ@வனிட� ஏ2ப�ட தPெயா -9க� 
உட�வள�&ேத, பி�ன.தா� நP9க ஒ	ணா� 
ெப@ேநாயாG மா:வ. ெமGேய; நா(� 
ெப	டா�
 பி$ைளகைள வி�ட த�றி 
ஒ@நா<� தP�ெதாழிைல விCவ ெத�ேற 
உ$ள�தா+ நிைன�த.S� இ+ைல! ஐேயா 
அ@ைமH: ெப	Cபி$ைள நிைனேவ யாக 
அக�றநா$ ஒTெவா�:� .�ப நாேள. 
 
நா(�எ� மைனயா<� வாK&தி @&த 
ந+_ாைர அவ$அக�றா$; �+_ா� ஏகி� 
தானF/9 ைக�பாC ப�டா$; சி�ன� 
தனி9/
ைச ஒ�றிைனH� க�
9 ெகா	டா$; 
ேதனைடH� ஈH�ேபா+ மக(� தா(� 
வ:ைமயி_� ெச�ைமயிைன9 கா	பா ராகி5 
சீனி எ(� கண9காய� இட�தி+ அ�பி� 
சி:வைனH� ப
9கவி�டா$. சிலநா$ ெச+ல 
 
கண9காய� 'ய2சியினா+ அர	ம ைன9/$ 
கா+ைவ�தா$; பணி5சியாG இ@&தா$; பி�ன�� 
.ைணயானா$ கதி�நா�
� அரசி யா�9ேக! 
.ாயத� மக�இ�(� கண9கா ய�பா+ 
இண9க'ற9 கைலபலS� பயி+கி�றா�. நா� 
இைவயைன�.� அறி&.$ேள�; எனி(� அFேக 
அQகிேன� இ+ைல. எைன அவ$க	 டா_� 
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அக�ெவ:�.� தைல/னி&. மைற&. ேபாவா$. 
 
'அ�ைபய� ேவல(9/ நா�தா� த&ை◌ 
ஆ�தாதா� எ�மைனவி' எ�ற உ	ைம 
இ�ெப�ய நா�
னிேல இ&த நாளி+ 
யானறிேவ�; அவளறிவா$; அறியா� ம2ேறா�! 
ெச�பிேன� இ�:தா� உ�மி ட�தி+! 
ெச�பாதP� யா�ட�.�! இ�: நாேனா 
எ�பாC� படவி+ைல; காலா$ ேபாேல 
எதி�நி�ேற� ந�9க	ண� ேபைழ த&தா�. 
 
இCகா�
+ ந�9B�ட� உலாவ+ ேபாேல 
எTவிட�.� அர	மைனயி+ ேவழ நா�
� 
பைடவ Pர� உலாவினா�! எலிக$ ஓ
� 
ப	டFக$ உ@�Cத+ேபா+ ெபா@ைள ெய+லா� 
தடதெடன உ@�
னா�. அவர வ�க$ 
சலி�பி�றி9 கவ�&தா�க$ கைல�ெபா @$க$! 
இைடயிைடேய ந�9க	ண� ெச+வா�, மீ$வா�; 
எைதேயாதா� மிக9க@�தாG� ேதட லானா�. 
 
 
இய+ 17 
வ Pர�ப� அ�: ந�9க	ண� த&த பா	
ய� ப� 
எ�(� ேபைழைய� தி@ட�களிட� கா�
னா�. 
 
ஓ�அைறயி+ ேபைழயிைன அ�தி2 க	டா� 
உ	டான மகிK5சி9ேகா� அளேவ இ+ைல. 
யா@9/� ெத�யாம+, அைத�ேத ேரா�
 
இட�ேச�9க எ	ணினா�. அF/ நா�தா� 
ேந�னிேல நி�றி@&ேத�. த�ஆ$ எ�ேற 
நிைன�தி�டா�! 'ேதேரா�
 இட�ேச�' எ�றா�; 
பாரா�
ேன� அவைன! எC�. வ&ேத� 
பா@Fக$!" என�ேபைழ தைன9கா� 
�டா�. 
 
சி��தி�ட தி@ட�களி+ ஒ@வ� ெசா+வா�: 
"தி@ட�கைள9 /ைறவாக5 ெசா+வா� ம9க$; 
இ@9கி�ற ேபைழயிைன� ேத
� .ா9கி 
'எC�.�ேபா' எ�றாேன அவைன யா@� 
ஒ@ேப5� ேபசா�க$; �மா நி�ற 
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உ�ைமஅவ� தி@டென�: ெசா�னா ன�ேறா? 
ெபா@ளாளி தி@ட�கைள விைளவி9 கி�றா� 
ெபா.Sைடைம ேயா�தி@�ைட9 கைளவி9 கி�றா�" 
 
எ�:ைர�தா�. ம2ெறா@வ� இய�� கி�றா� 
"எ�ென	ண� அ.வ+ல; ேவ	C ெம�ேற 
ெபா�ைனேயா காசிைனேயா நாெம C�.� 
ேபா�ப
ெசG கி�றா�க$. அத�பி� ந�ைம 
வ�சிைறயி+ அைட�பா�க$. தி@ட ெர�: 
ம9களிட� ெசா+வா�க$. இைவஏ� எ�றா+ 
ம�ன�,பழ� �லவ�, வணி க�க� ெக+லா� 
வ@�ெபயைர நம9கா9/� 'ய2சி" எ�றா�. 
 
வ Pர�ப� B:கி�றா� "எ�ேதா ழ�கா$! 
ேவல(9/ நானளி�த ெதா�: மி+ைல.! 
ஆ�அ�ப� எ�பைதH� அறியா� ேவல�! 
ஆ�தாS� அைத9Bற வி@�ப வி+ைல; 
ேந�2ேபாG இ@வைரH� காQ த2/� 
ெநAசேமா ஆவலைட கி�ற .	C. 
சீ�+ைல எ�(ட�பி� நிைலயி+; எ�ன 
ெசGவெதன எ	Qகி�ேற�. ேபைழ த�ைன 
 
நா�திற&. பா��ததிேல விைலH ய�&த 
நைகஆைட, அழகியவா$ '
இ ைவக$, 
வா�திற&த உC9க$ேபா+ கதி�ேபா+ க	ேட�! 
ம�ன�த@� ப�ைடய'� ஒ�: க	ேட�! 
ஈ�றானி� ெசா�தாக அதைன எ�ற� 
எழி+மக(9 /5ேச�9க இF/ யா�9/� 
ேதா�றாத இட�தினிேல �ைத�ேப�. பி�� 
ெசா+_ேவ� இ@9/மிட�" எ�: ெசா�னா�. 
 
"ஆ	டவேர, ^�மைனவி எFக ள�ைன 
அ
ேயFக$ உட�பிற&த ேவல� ஆன 
ஈ	C$ள இ@வைரH� அறிேயா� யா'�! 
இ�ப':� மைனவியா� உைமவி ல9கி� 
[	C$ள உ:திேயா ெப�.! தாFக$ 
ேபாகாம+ இ@&த.S� �.ைம ஆ/�! 
ஊ�தள�&தP�, உட+தள�&தP�, இனிH� ெச+ல 
ஒ�பேீரா" எ�:ைர�தா� ந��9 ெகா	ேடா�. 
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"நPFகெளலா� இFகி@�ப�ீ, ேபைழ த�ைன 
நிைலயாக ஓ�ட�தி+ மைற�. ைவ�.� 
தாFகாத ஆவலிைன� தணி�ப த2/� 
தனியாக� �+_ா�ேபாG வ@ேவ�" எ�: 
வாFகியேதா� வி+ைல�ேபா+ வைள&த ேமனி 
வா(ய�&த /�:ேபா+ நிமி�&. நி�றா�. 
ஓFகியேதா$ மீதினிேல ேபைழ த�ைன 
உ�ெம�: .ா9கினா�; உட�ந ட&தா�! 
 
 
இய+ 18 
ேவல� 'தலியவ�9/5 சீனி எ�(� கண9காய� நா�
� உ	ைம ெச�பினா�. 
 
சீனிெய(� கண9காய� வ P2றி @&தா� 
ேசQய�&த ஆல
யி+! எதி�+ சிFக� 
ேபானிமி�&த பா�ைவயினா� ேவல�, ம2:� 
�லியிைளஞ� அம�&தி@&தா�! கண9கா ய�தா� 
ேதனிக��த தமிழாேல �திய ெசGதி 
ெச�பினா�: "இைளஞ�கேள! அ��$ ளாேர! 
ஏனி&த நா�
�ேம+ ேவழ நா�டா� 
எ-�பினா� த�பைடைய? அ.S மி�றி 
 
ெப@ைமமி/ கதிைரேவ+ ம�ன� மீ. 
பி�னி@&ேத எவ�ஈ�
 த�ைன எGதா�? 
அரசியிைன9 ெகா�றவ�யா�? அரச� ெப2ற 
அ�ன�ைத9 ெகாைலெசGய நிைன�ேபா� யாவ�? 
தி@நிைற&த கதி�நா�
� அரச ென�: 
திக-'
 தைன5fட இ&த ேநர� 
அர	மைனயி� நCவினிேல ேவழ நா�
� 
அரசெனதி� நி�றி@�ேபா� எவ�க	 lேரா? 
 
கதி�நா�
� ேமல&த ேவழ நா�டா� 
கC�பைகெகா$ ள5ெசGேதா� ந�9க	 ண�தா�! 
'.கினிேல பி�னி�: ஈ�
 எGேதா�, 
ெமாG/ழைல9 ெகாைலெசGேதா�, அ�ன& த�ைன 
எதி��ப�டா+ ெகாைலெசGய இ@�ேபா� அ�ேனா� 
இ�ேபா. மணி'
H� ெபற�ேபா கி�றா�. 
மதிHைடயாG ேவலேன, உ�அ� ைன9/� 
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மா9ெகாCைம ந�9க	ண� ஆ9க9 BC�. 
 
 
இய+ 19 
ேவலா உ�அ�ைன ஆ�தா9கிழவிைய9 கா�பா2ற  
நP உடேன ேபா எ�றா� கண9காய�. 
 
உ�அ�ைன ஆ�தாைவ9 கா�பத2ேகா 
உடேனேபா! இ&தாவா$! /திைர த&ேத�! 
எ�கைலக$ உ�(யிைர9 கா9க! நா�
� 
இகK5சியிைன� ேபா9/க! நP �கK5சி ெகா$க! 
பி�உன9/ ேவ	Cெமனி+ இFகி @9/� 
பிறேதாழ� .ைண��வா�; விைடெப2 :9ெகா$" 
எ�:ைர�தா�. வா$எC�.9 /திைர ஏறி 
எதி�வணFகி� �+_ாேர அதிர5 ெச�றா�. 
 
ஐயாேவ ேவல(9/� .ைணயாG5 ெச+ல 
ஐ&தா: /திைரகைள எம9கி� ேபாேத 
ைகயாேல இைவஎ�: கா�
 வி�டா+ 
க	ணாேல பா��திCேவா�; அவன ைழ�தா+ 
ெநGயாேல '	ெட-&த ெந@�ைப� ேபாேல 
ெநAசாேல ெகா$கி�ற விைசயி ேனாC 
ைவயாேல ஆனெதா@ பைகேம2 ெச+ேவா� 
வாளாேல தFக$�கK வள��ேபா�" எ�ேற 
 
இ@ைகB� பி5ெசா�னா� ஒ@ேசG. அFேக 
இ@9ைகவி� ெட-&ெதா@ேசG அறி9ைக ெசGவா�: 
"வ@ைக9/9 கா�தி@�பா� ஐயா; ேவல� 
வாK9ைக9/� உதவா. தாK9ைக ெசGதா+! 
ப@ைக9/ நAசளி�த பழி9ைக ஏ2ேப�; 
பைத9ைகயிேல தC�பேீரா? இைத9ைக வி�டா+ 
அ@$ைக9/ நாெள.தா�? எ�ேம+ ேவல� 
அ��ைக9/�; அவ�பைக9/� ைகவ _9/�. 
 
ேபாமா: தைலயைச�ப�ீ!" எ�: ெசா�னா�. 
�.மா: தைலேவ	C� ஒ@வ� நி�ேற, 
"ஆமா: நா'ண�&ேதா�. ேவல� அFேக 
அ-மா: தைலயிடா தி@&. வி�டா+ 
ஏமா: தைலயைட&த இ&த நா�
� 
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எழி+மா:�! நிைலமா:�! ஆ�சி மா:�! 
நா�ஆ: தைலயைடய ந�யி� ேநா9க� 
ந/மா: தைலயிCேவா�, நவி+க!" எ�றா�. 
 
"ெபா:�தி@�பா� வாK&தி@�பா�! இ&த நா�
+ 
�/&தி@�பா�, இFகி@�பா� த�ைம ெய+லா� 
நி:�தி@�பா�; இேலெச�: நிைன�தி @�ேபா� 
நிகKவைத9க	 தி@�பா. பா��தி @�பா�! 
/றி�தி@�பா� ஆ�தாைவ� தPேயா$ எ�: 
/ளி�&தி@�பா� அவளிற&தா+! ெச�ம+ ேவல� 
மற&தி@�பா� ைவகாணா தி@�பா�; கா	பா� 
மைற&தி@�பா�, ைகயி@�பா� அறிவா�!" எ�றா�. 
 
 
இய+ 20 
�+_ா�5 சி:/
ைசயி+ ஆ�தாS� அ�ன'�. 
 
�+_ா�2 சி:/
ைச தனி+இ ர	C 
�	ப�ட ெநAசFக$ ஒ�ைற ெயா�: 
ந+_ைரயி+ ேத2றியி@& தன.அ வ2றி+ 
நைரப�ட ஆ�தாளி� ெநAச ெமா�:! 
வ+_ா: /றிைவ�த �றா�ேபா+ வா-� 
மல�9ெகா
யா$ அ�ன�தி� உ$ள ெமா�:! 
ெசா+லிஅ- தா$ஆ�தா; ஆ2றா$ க	ண P� 
ெசா�&த-கி� றாளி�(� ெப	ைண ேநா9கி. 
 
"அ�ன�தி� க	ணி னி9/� மகைன� ேத
 
ஆவணியி+ மண'
�.� ைத�பி ற�பி+ 
ம�னியசிF கAம&த தவிசி+ ஏ2றி9 
கதி�நா�
� மணி'
ைய அவ<9 கா9கி 
எ�க	ணா+ பா��.$ள� மகிKேவ ென�ற 
எழி+ம�ன� ெமாழிஎ	ணிஅ-ேவ னாநா�? 
அ�னவனி� தி@�ேதா<� அக�ற மா��� 
அழிS2ற ைதஎ	ணி அ-ேவ னாநா�? 
 
அ@ைமமக$ தன9ேக2ற அ�ப ேனாC� 
ஆணி�ெபா� க�
+எ(� ேச2றி ($ேள 
எ@ைமஎன9 கிட&தி�ப� ^க@ கி�ற 
எழி+நாைள நா�காண� ெபேறேனா எ�ற 
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ெப@மா�
 ெமாழிஎ	ணி அ-ேவ னாநா�? 
பி$ைள9/ நAf�C� தாGேபா+ அ&த 
ந�9க	ண� வAசி�.9 ெகா�ற ேபா. 
நாள2:� ேபானெத	ணி அ-ேவ னாநா�? 
 
எதிெரதிேர இ@தழ2ப& .க$ ழ�ேற 
இ@�ப.ேபா+ கதி�நா�டா� ேவழ நா�டா� 
அதி�கி�ற ெமG�பாC� ழ2:� வா<� 
க��ல(9 க�பாலாG விைசெகா$ <Fகா+ 
'தியஓ� காலா$ேபா+ தா
 மீைச 
'
�.நா� அFகி@&ேத�; ந�9க	 ண�தா� 
ப.F/க:� �ைட[	C ேவ&ைத மாG�தா� 
பைத�ேதேன அைதஎ	ணி அ-ேவ னாநா�? 
 
நானி@&ேத� காலா�க$ பல� @&தா� 
நCவினிேல ேவழநா� டரச� நி�றா�. 
ேமனிமி�&த க�யஉைட9 காலா$ வ&. 
ெம+லிதைன ந�9க	ண� ெவ�
5 சாG�த 
ஊ�நCF/� ெசGதியிைன5 ெசா�னா�. ம�ன� 
உள�நCFக ம2றவ�க$ உட+ந CFக 
நானி@&. ம�னவைன� ேத2:F கா+எ� 
ந+_யி� ஒCFகியத2 க-ேவ னாநா�? 
 
பழநா$பா	 
ய�உ�ற� bதா ைத9/� 
ப�சளி�தா� இ&நா�ைட! அைத9/ றி9/� 
'-நPள� ப�டய'� உைட[	 வா<� 
b
யஅ� ேபைழH�ேபா யி2ேற அ&ேதா! 
இழ&ததனா+ ேபைழயிைன, அழ/ மி9க 
இ&நாC நி�உ�ைம எ�ற உ	ைம 
ஒழி&திCேம! அைதஎ	ணி அ-ேவ ேனாநா�?" 
இTவ	ண� உைர�த-. ெகா	
 @&தா$. 
 
 
இய+ 21 
கிழவி, இTவா: நட&தைவ Bறி ைநH�ேபா., வ Pர�ப� அ9/
ைச ேநா9கி 
வ&தவ� இைவகைள ஒளி&. ேக�
@&தா�; உ	ைம உண�&தா�. 
 
ெவௗ◌ியினிேல ேபைழெயாC நி�றி @&த 
வ Pர�ப� இவ2ைறெய+லா� ேக�
 @&தா�. 
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களிெகா	டா�! த�'.கி+ உ$ள ேபைழ 
கதி�நாC கவி�அ�ன� உைடைம எ�: 
ெவௗ◌ி�பC�த� த9கேதா� ேபைழ எ�: 
விளFகி2:. த�மைனவி ஆ�தா, அF/9 
கிளிெமாழியா$ அ�ன�ைத9 கா�ப த2/� 
ேகCதைன நP9க2/� 'ய_ கி�ற 
 
நிைலயாS� விளFகி2:! வ Pர� ப�தா� 
நP$ேபைழ தைனஆ�தா விட�இ� ேபாேத 
/ைலயாம+ த&திடS� நிைன�தா�. நா�
� 
ெகா&தளி�பி+ ேபைழயிைன அவ$கா� பா2:� 
வலிஏ.? ெபா:�தி@�ேப� என' 
�. 
ம2:�அவ� ேபவைத9 ேக�
 @&தா�. 
தைலமீ. ைகைவ�.� "தாேய! அ�பா! 
தனிவி�C5 ெச�றPேரா இனிவாK ேவேனா? 
 
 
இய+ 22 
அ�ன�தி� .�ப�. 
 
ஐயேகா எ�ஆ�தா! ைவய க�தி+ 
அ�ைனம
& தாெள�: ெசா�ன ெசா+ைல� 
ைதயெலன .ள�ெபா:�த .	C;பி�� 
த&ைதயிற& த.ெபா:�த .	C; ேம_� 
.Gயகதி� நா�C�ைம ேபைழ ேயாC 
ெதாைல&தைதH� ெபா:�த.	C; ெபாறாத தPைம 
ெசG.வ&தா� எ�மாம� எனறா+ இ&த5 
சிறியஉள� ெப@&.யைர� ெபா:�ப .	ேடா? 
 
உட�பிற&தா ைளெவ�
, அ�ேனா$ ஆவி 
ஒ�பானி � உட+சாG�ேத இ�பா+ எ�ைன� 
ெதாட�&தழி9க எ	ணினவ� மாம� எ�றா+, 
ர&தபா+ இ@&த@&தி� பர&. லாS� 
ெநC�ப�றி9 /�
க$ேபா+ ம9க$ யா@� 
நிைறய�பா+ உட�பிற&தா� எ�: ண��த9 
கிட&.தவ� ��கி�ற உலகி+ இ&நா$ 
ேக
ைழ9/� உறெவ(�ெசா+ ேக�ப ேதேயா? 
 
ஒ��ைர9க '
யாத அ�ைன எ�ைன 
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ஒ@9கணி�. மா�பைண�. ேமனி ெய+லா� 
ைக��ற�தி+ ஆ�ப
9/� த-வி எ�ற� 
க	மைற9/� �/ழைல ேமெலா .9கி 
ைம��@வ விழிமீ. விழிய ைம�. 
மல�வாயா+ /ளி�தமிழா+ க	ேண எ�: 
ெச�பி'�த மி�டாேள! அ��$ ளாளி� 
ெச&தாமைர 'க�ைத மற�ேப ேனாநா�? 
 
இ�மாநி ல��க-� த&ைத, '&ைத 
ஈ�
ைவ�த மாணி9க� B�
 அ$ளி9 
ைக�மா� யாG�ெபாழி&. கண9கா ய�பா+ 
கைலய@ள ேவ	
�த� தைலவ ணFகி 
அ�மாஎ ன9Bவி9 ைக�ேம ேல&தி 
அ@கம�&. ப@கஎ�: பா_� த&ேத 
'அ'�'த+ எ-�தளி�தா�; அறிேவா அ�ேனா� 
அ�பான தி@'க�ைத எ	ணி வாC�. 
 
ஊரா<� தைலவனி�/2 ேறவ+ ெசGேவா� 
ஓ�Cவி9/� சி2றாளி� கீK9கி ட9/� 
ஓ�ஆளி�மக$ த�ைன உவ&. ெப2ேறா� 
உயி�.ற&தா+ உள&.
�பா$ எ�றா+, இ&த� 
பாராள� ெப2றாைர எ�ெப2 ேறாைர� 
பறிெகாC�த எ�(யிேரா உடலி+ நி2/�? 
யா@மி+ைல யா�ெப2ற ேப: ெப2ேறா�; 
இ2ைற9ேகா எ�ேபால9 ெக�டா �+ைல." 
 
 
இய+ 23 
பதிவி@&. ேக�
@&த வ Pர�ப� ேபாG வி�டா�. 
ந�9க	ண(9/ '
 f�Cவைத 'ரசைறகிறா� ஒ@வ�! 
 
என�.
�தா$. வ Pர�ப� எC�தா� ஓ�ட�! 
இFகி@&தா+ அ�ன�ைத� ேதC ேவா�� 
சின�தPயி+ ெவ&திCத+ அ�றி, ேபைழ 
சிறியந�9 க	ணனிட� ேச@ ெம�: 
நிைன�தானாG, யா@மிலா இட�� /&தா�. 
நPFகியபி� 'ரசைறேவா�," ந�9க	 ண�தா� 
இனி9கதி�நா� C9கரசாG '
[	 கி�றா� 
இ&நா$" எ� றா�.இதைன இ@வ� ேக�டா�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
அ
ைவ�தா� கதி�நா�
+! ெநAசி+ ைவ�தா� 
அழிைவ�தா�! விழிைவ�தா� உ�ைம ேவ�+! 
/
ைவ�தா� ஒ
ைவ�தா� நா�
+! எF/� 
ெகாைல ைவ�தா�! /ைறைவ�தா� எ	ணா னாகி 
ெவ
ைவ�தா� அற�வள��த இTவ P� C9/�! 
மி�ெனாளிேய, த�தைலயி+ உ�ன தான 
''
'ைவ�தா�; 'ழ9/கி�றா�; அ�ேனா� வாKவி� 
'
ைவ�தா� 'ழ9/கி�றா� 'ரச ைற&ேத! 
 
இ&ேநர� ந�9க	ண� ந�ன P ரா
, 
எழி_ைடH� இைழபலS� [	C, ேவழ 
ம�னவைன எதி�பா��.� ெபா�னி+ மி�(� 
மணி'
ைய அணிவத2/9 கா�தி @�பா�! 
இ&ேநர�, தா� இ@9/� இட�தி னி�ேற 
எழிலர	ம ைனேநா9கி� ேத� ேலறி� 
பி�எவ@� fK&.வர வ@வா� ேவழ�! 
ேபரைவயி+, மகிK5சிெகாள எவ�இ @�பா�? 
 
 
இய+ 24 
'ரசைறத+ ேக�ட ஆ�தா அவைன� .ா2:Fகா+, எதி�க$ /
ைசைய5  
fK&தா�க$; அேதேநர�தி+ ேவல(� பைகவைர எதி��தா�. 
 
எ�:ைர�ேத ஆ�தாத� எ�ைவ இ+லா� 
எC�.ைர9/� ேநர�தி+, /
ைச ேநா9கி 
'அ�ன�அதி+ தா�இ@�பா$, ஆ�தா எ�(� 
அ9கிழவி Hடனி@�பா$' எ�: Bவி 
'�வ&தா� சிலபைகவ� /
ைச ேநா9கி! 
'ழFகி2:9 /திைரகளி� அ
ஓ ைசதா�. 
பி�ெனா@வ� வ@கி�றா� அவ�ேப� ேவல�! 
ெப@வா<� /திைரH�பாG& தனப ைகேம+! 
 
பல/திைர மறவ��ேம+ ேவல� எ�
� 
பாG&தன�ப+ ஆCக�/$ ேவFைக ேபாேல! 
கலFகின�ேவ ழவ� ப�.� ேப�மா	 டா�க$! 
க�திழ+ ஓைசமற வ�' ழ9க�, 
/ைலநCFக ைவ�தன! ஆ�தா, த� ேவல� 
/ர+ேக�டா$; ேவழவ�க$ அF/ வ&த 
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நிைலHண�&தா$. அ�ன�ைத ேநா9கி அF/ 
நிகKகி�ற ேபா�ேநா9க� நிகK�தி� பி�ன�, 
 
 
இய+ 25 
ேவல(� பைகவ@� ேபா� நட�.ைகயி+, அ�ன�, 
ஆ�தா உ@மாறி ெவௗ◌ி5 ெச�றா�க$. 
 
அ�ன�ைத ஆடவனாG உ@மா2 றி�டா$; 
அ�:ேபா+ த�(@வ� மா2றி9 ெகா	டா$! 
க�னமைற9 /&தா
 Hைடய தா�தா, 
க	ெணா�த ைபயெனாC ெச+வ ைத�ேபா+ 
த�மகனி� கண9காய� சீனி வா-� 
தனிவ P�ைட ேநா9கிேய விைர&. ெச�றா$! 
"உ�மகனி� நிைலஎ�ன" எ�றா$ அ�ன�; 
"ஊ�மீ�க5 சாக�C�" எ�றா$ ஆ�தா! 
 
"க	ெணC�.� பா��ேதாமா ைகவா ேளாC 
கC�ேபா�+ தனியாக9 கிட&த ேசைய? 
ெப	ெணC�. வள��தி�டா$; அதனா ேலத� 
பி$ைளஉயி� ேபாவைதH� ெப2ற தாGதா� 
எ	ணவி+ைல எ�:லக� உைன� பழி9/�; 
எ�னா+தா� இ�பழிெய� ெறைன�ப ழி9/�! 
ம	ெணC�.5 �
CெசF க+ேலா, அ�றி 
மைல9க+ேலா உ�ெனAச�" எ�றா$ அ�ன�. 
 
 
இய+ 26 
ஆ�தாS� அ�ன'� சீனி9கண9காய� வ PC ேநா9கி� ேபானா�க$.  
எதி�+ ேவலனி� .ைணவ� /திைரேம+ ஏறி9 /
ைச ேநா9கி� ேபாவைத9 
க	டா�க$. 
 
"ேவலவைன9 கா�பத2/ ந�மா லாமா? 
வ P	கவைல ெகா$<வதி+ ஆவெத�ன? 
ஞால�தி+ எ�பி$ைள யி�தி ற�ைத 
நானறிய9 கண9காய� ெசா�ன .	C! 
ேசாைலஅேதா! அைதயC�த சி2:ா� கா	பாG! 
ெதாட�&.வா விைரவாக!" எ�றா$ ஆ�தா. 
நாைல&. /திைரகளி+ வா$ பி
�த 
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ந+லிைளஞ� எதி�வ@த+ இ@வ� க	டா�. 
 
"எFகி@&. வ@கி�றP�?" எ�றா� ஓ�ேசG. 
"எழி+ேவல� அTவிட�தி+ ேவழ வ�பா+ 
ெவF/@தி� ேபா�ெசG. ெகா	
 @9/� 
விழ2/
ைச� �றமாக வ&ேதா�" எ�: 
தF/தைட இ+லாம+ ஆ�தா ெசா�னா$. 
தாவினா� இைளஞெர+லா� /திைர ஏவி! 
மFைகயி@ ைகெகா�
 மகிK&தா$ "உ�ற� 
மக�'க'� பா��தறிேய� ஆ�தா" எ�றா$. 
 
 
இய+ 27 
ஆல
யி+ கண9காய� எதி�+ ெச�: மா2:ைட கைளகிறா�க$.  
பி� அைனவ@� மா2:@வ�ேதாC அர	மைன ேநா9கி நட&தா�க$. 
 
ஆல
யி+ அம�&தி@&த கண9கா ய�பா+ 
ஆ�தாS� மFைகH�ேபாG� ேபா��தி @&த 
ேம_ைடH� தா�வில9கி நி�: ெசGதி 
விள9கிடேவ, கண9காய� கிள�த லான�: 
"ேவலவேனா உைம9கா9க அF/ வ&தா� 
ேவழவைர எதி��.�ேபா �டS மானா�; 
நாைல&. ேப�இைளஞ� .ைண9/� ெச�றா�; 
ந�9க	ண� ெத�&.ெகா$வா� இனிஎ� ேநா9க�. 
 
எ�ைனயவ� சிைற�பC�த எ	Q '�ன� 
யாெம+லா� மா2:@வ� ேதாC ெச�: 
ம�னவனா� ேவழவைன� தனிேய க	C 
மFைகநிைல B:வ. ந+ல" ெத�றா�. 
ந�ெற�றா� இ@வ@ேம! உ@வ� மா2றி 
நட&தா�க$ bவ@மாG அர	 மைன9/� 
ெத��ற�ேத ேவழவனா� தFகி H$ள 
தி@ம�: தைனேநா9கி மிகவி ைர&ேத! 
 
 
இய+ 28 
ேவழம�ன� தி@ம�றி+ அைம&. ந�9/9 கதி� நா�ைட� ப�ட� க�
ேன�  
எ�: மகிK&தா�. அைத ஒ@ 'திேயா� ம:�தா�. 
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ஒளிவிள9/� ப�தாயி ர�தி� நா�ப	 
உயி�விள9காG வ P2றி@&தா� ேவழ ம�ன�! 
ெதௗ◌ிவிள9/� அறிSைடய அைம5ச� தா(�, 
சிறியபைட� தைலவ�க<� fK&தி @&தா�. 
களிமி/9க ேவழ�தா� உைர9க _2றா� 
க	ெணதி�+ இ@9கி�ற த�னா� டா�பா+: 
"/ளி��ன+ேச� கதி�நா�ைட ந�9க	 ண2/9 
ெகாC�.வி�ேட�; அவ�/ைறைய '
�. வி�ேட�. 
 
எ�ன@ைம� பைட�தைலவ� மகி-� வ	ண� 
யா���ய� த9க.� �&. வி�ேட�; 
த�ன@ைம உைழ�பாேல எ�னி ட�தி+ 
தா�ெபற�த /&தைத�தா� ெப2: வி�டா�; 
ெபா�'
ைய அவ�தைலயி2 f�C� ேபா. 
ெபா.ம9க$ இ&நா�டா� 'க�தி ெல+லா� 
.�ப�ைத நா�க	ேட� ஏேனா?" எ�றா� 
"ெசா+ேவ�"எ� ெறா@'திேயா� வணFகி5 ெசா+வா�. 
 
"ந�9க	ண� கதி�நா�ைட அைடவ த2/ 
ந+லெதா@ fK5சியிைன� ேதட லானா�; 
எ�Sதைன9 கதிைரேவ+ ம�ன� ேமேல 
ஏ2றினா� தFக�/; ந�பி ன P�க$! 
ஒ@நா<� தFகைளஅ9 கதிைர ேவல� 
உ$ள�தா+ ேப5சாேல இகK&த தி+ைல; 
ெப@�பைடH� ெகா	Cவ&தP�! நட&த ேபா�+ 
மறவ�ெநறி பிைழ�த.S� அறேமா ஐயா? 
 
இ@ேவ&த� வா�ேபாைர நிகK�.� ேபாேத 
ஈ�
யிைன� பி� வ&. கதி�நா� டா�ேம+ 
ந�9க	ண�ெச_�தினா�; நா(� க	ேட� 
நைக�த.வா�! நாணி2: ந+ல ற&தா�! 
இ@9க�C�; ெப@ேவ&ேத, அரசி யாைர 
எதி�பாரா வைகயாக வAச� தாேல 
ெப@FெகாைலெசG தா�அ&ேதா! இ�ெப	 ணாைள� 
பிறரறியா வைகயி+நா� கா�ேத� அ�ேற. 
 
இTவிைளய [Fெகா
யி� ேவர :9க 
எ�னெவலா� ெசGகி�றா�? எ�ைன9 ெகா+ல 
ஒTவாத 'ைறெய+லா� f- கி�றா�; 
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உFகளிட� நPதிேக� கி�ேற�" எ�: 
ெசTவிதழா$ அ�ன�ைத 'கிலி� மீ	ட 
திFகெளன மா2:@வ� கைள&. கா�
 
அTவைகேய தா(�த� உ	ைம கா�
 
"ஆ�தாஎ�ேப�; அரசி� பணி�ெப	" எ�றா$. 
 
 
இய+ 29 
ஆ�தா, அ�ன� என அறி&த ேவழ ம�ன� 
விய��2றேதாC, பழி எ� ேமல+ல எ�றா�. 
 
விய��2றா�; 'கநிைறய9 க	தி ற&. 
ெம+லியிைன, ஆ�தாைவ� பா��தா�; மி9க 
.ய@2றா�. "ஒ@நா�ைட� பி
�த பி�ன� 
ெதாட��ைடயா� தைம9ெகா+ல ஒ�� ேவேனா? 
ெசய�ப�ட ேபா�நCவி+ பைகைய நாேனா 
பி�னி@&. ெகாைல��ய5 ெசGேவ�?" எ�: 
விய��தி�டா� உடெல+லா�! "அ&த� தPய� 
விைள�தி�டா�; நான+ேல�" எ�ற ெசா�னா�. 
 
"அ�ேபாேத நானிைன�ேத�; ேக$வி H2ேற�. 
அவ2ைறெய+லா� ந�9க	ண� ம:�.9 Bறி� 
த�ேப.� இ+லா�ேபா+ ஆட+ ெசGதா�. 
கதி�நா�
� தனியரசாG ந�9க	 ண2/� 
இ�ேபா. தா�'
ைய5 f�
 வ&ேத�; 
எ�ெசGேவ� பழிம&ேத�! பழி ம&ேத�! 
எ�ேபா.� உம9ேகஓ� தPைம யி�றி 
யா�கா�ேப� அAசாதP�" எ�றா� ம�ன�. 
 
 
இய+ 30 
அ�ன� 'தலியவைர9 கா9/� வழிைய அரச� ஆராG&தா�. 
 
பி�(�அவ� அைம5சைனேய ேநா9கி, "இ&த� 
ெப	ணரசி இனிஉGH� வ	ண� யா.? 
சி�னநைட ந�9க	ண� இட�வி C�தா+ 
தPFகிைழ�பா�; ந+லஉள� பாFெகா� றி+லா�; 
அ�ைனயிைன9 ெகாைலெசGதா�; த&ைத த�ைன 
அழி�தி�டா�; அ�ன�ைத ஒழி�ப த2/� 
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'�னி�: கா�தாைள ஆ�தா எ�(� 
'தியாைள� தP��திடS� /தியா நி�றா�. 
 
B:கநி� க@�"ெத�றா�. அைம5ச� ெசா+வா�: 
"ெகா
ேயாைன9 கதி�நா�ைட ஆள வி�l�! 
சீ:கி�ற பா��9/� தவைள L�+ 
தி@'
ேயா f�Cவ.? பி�� கா	ப�ீ! 
வ P:ைடய கதிைரேவ+ ம�ன� ஈ�ற 
ெவ	நிலS 'க�தாளி� எ	ணF ேக�C 
ேவ:நா� 
ளவரைச மண9க5 ெசG. 
ேம_ெமா@ தPFகி�றி9 கா9க ேவ	C�.  
 
 
இய+ 31 
"அ�ன� 'தலியவைர9 கா�பா2ற ேவழ நா�
லி@&. 
ஒ@வைர அ(�பி9 கதி�நா�ைட ஆ	C வர5ெசGக" எ�றா� அைம5ச�. 
 
கதி�நா�ைட ந�9க	ண� ஆ<� ஆ�சி 
கCகளS� தPFகி�றி இ@�ப த2/� 
ெபா.நா�ட� உைடயஓ� அறிஞ� த�ைன� 
ேபாயிF/ நP�அ(�ப ேவ	C�" எ�றா�. 
"எ.நா�ட�? அ�னேம ெசா+வாG" எ�றா�. 
ஏ&த+ெமாழி ேக�டமல�9 B&த+ ெசா+வா$: 
"ச.�நா�
� பைக'
ேம+ தாைள நா�C� 
தமிK நா�C� ெப@ேவ&ேத! அைவயி+ உ$ள P�! 
 
பழநாளி2 பா	
யனி� பைடந ட�தி� 
பைகெகா	ட ேசாழைனH� ெவ2றி ெகா	ட 
அழ+ேவலா� எ�ன@ைம bதா ைத9ேக 
அளி�தா�ஓ� ேபைழயிைன� ப�சாG; அ&த 
எழிலான ேபைழயிேல ஞால� ெம5� 
இைழஆைட, வா$பலS� இ@9/�; ேம_� 
அழகான கதி�நா�
� வரலா ெற+லா� 
அ�ேபைழ ெசா+லிவிC�. ஆத லாேல, 
 
 
இய+ 32 
அ�ன� B:வா$ : எ�ேபைழ அர	மைனயி+  
இ@9/�; அைத9 கா�ட5 ெசGவ P� ம�னேர! 
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ேவழமா நாCைடய ேவ&ேத! எ�ற� 
ேமனாளி� ந2�கைழ விள9/� அ&த� 
ேபைழமா றாம+அைத9 கா�C� வ	ண� 
ெப�யேதா� க�டைளH� இCத+ ேவ	C�! 
ஏைழய�� /ைறதP��த+ கடைம ய�ேறா?" 
எ�:ைர�தா$. "ந�:ைர�தாG ெப	ேண! அ&த� 
ேபைழமா2 ற�சிறி.� இ�றி இFேக 
ெப@�பைடயா+ வ@�ப
ெசG கி�ேற ென�: 
 
ஆளிெய(� பைட�தைலவா ெச+க எ�றா� 
ஆயிரவ� உட�ெச+க எ�றா�! இ&த 
நாளி+ இேத ேநர�தி+ அர	ம ைன9/ 
நா2�ற'� கா�பைம�.� உ�� /&.� 
ஆளி@வ� bவ�வி-9 காC நPC� 
அைறேதா:� ேத
Cக எF/� பா��ப�ீ; 
ேகளி�இைத; அ�ேபைழ அைடயா ள�ைத9 
கிளிெமாழியா$ ெசா+லிCவா$" எ�றா� ம�ன�. 
 
 
இய+ 33 
ேபைழயி� அைடயாள� Bறினா$ அ�ன�. 
 
இளவAசி அ�ன�உைர� திCவா$: "ஐயா 
எ�ேபைழ ம�னவ�� வாளி� நPள�! 
உ$அகல� b�:சா	! உயர� நா2சா	! 
ஒளிதிக-� கிளி5சிைற�ெபா� தகC த�னா+ 
ெவௗ◌ி��ற'�, ெபாதிைகமைல5 ச&த ன�தி� 
ெவ	பலைக உ��ற'� காQ�; ேமேல 
உளிஅ-&.� எ-�தாேல உ$ளி @9/� 
உய�ெபா@$க$ அ�தைன9/� ெபய�க$ காQ�. 
 
வா$, நைகக$, ஆைடவைக '-நP ள�தி+ 
ைவ�திCெபா2 ப�டய�ேப ைழ9/ <	C! 
காQகநP�" எ�:ைர�.� தான ணி&த 
க-�தணிைய9 கழ2றிஅதி+ அைம�தி @&த 
ஆணி�ெபா2 ேபைழயத� அைடயா ள�ைத 
அரச@9/� பைடயா�சி தன9/� கா�
5 
ேசQய�&த அர	மைன9/$ ஆட2 க�
� 
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ெத�அைறயி+ அ�ேபைழ இ@9/�" எ�றா$. 
 
 
இய+ 34 
அ�ன� 'தலியவ�க<ட� பைடைய அQ�பி 
அர	மைனயி+ ேபைழைய� ேதட5 ெசGதா� ம�ன�. 
 
ஓCக,பா	 
ய�ப�ைச ேநா9கி நPவ P�! 
உைம�தC�தா+ நமதாைண அவ�9/5 ெசா+க! 
ேதCக ெவ� றா�ம�ன�! ெச�றி� டா�க$! 
தி@நா�ைட ெவ�ேற�நா� எனி(� அ&த 
நாCதைன உைடயவ�9ேக நான ளி�. 
நாளைடவி+ அவ�ட�தி+ க�ப� ெகா$ள+ 
பCீைடய அறமா/�! இ&த நா�
� 
ேப@�ைம ஆராGேவ� எ�றா� ம�ன�. 
 
அ&ேநர� எ	ண�தி+ ஆK&தி @&த 
அைம5ச�இ. B:கி�றா� ம�ன வ�பா+: 
"ம�னவேர ஆளியிைன� ேபாக5 ெசா�னP� 
ம2ற&த� பைட�தைலவ� ந�9க	 ண2/5 
சி�னவேன ஆதலினா+ ேபைழ ேதC� 
திற�தினிேல /ைற5ச+வ&. ேசர9 BC�; 
இ&நிைலயி+ ெபா:��$ள ஆள (�பி 
எழி2ேபைழ தைன�ேதட5 ெசGக" எ�றா�. 
 
ஆ�தாS� உைர�திCவா$: " ஆ�ஆ� நாேன 
அTவிட�தி+ ேபாகி�ேற� .ைணய ளி�ப�ீ! 
தP�தாS� க	ணாேல ந�9க	 ண�தா� 
சிறியபைட� தைலவைனேய அAச ைவ�.9 
கா�தா<� அர	மைனயி+ ேபைழ த�ைன9 
ைக�ப2றி9 ெகா$வாேன" எ�: Bற� 
"தா�தாைவ� ேபா_@ைவ மா2றி9 ெகா$க, 
த9க�பைட ெயாCெச+க" எ�றா� ம�ன�. 
 
 
இய+ 35 
அ�ன� 'தலியவ� அர	மைனயைட&தா�க$.  
ஆளி அர	மைனயி+ ேத
யதி+ ேபைழ இ+ைல எ�றா�. 
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'�ேபால ஆQ@வ� [	டா$ ஆ�தா, 
'-நPள வா$ஒ�:� இைடயி+ ேச��தா$! 
பி�ெதாட�&தா� கண9காய�; வா<� ஏ&தி� 
பிற காலா� பைடெதாடர அர	ம ைன9/ 
'�வாயி+ தைனயைட&தா�; ேம_� உ$ேள 
ெமாG�தபைட ேம+ெச�: ெமாG�. நி2க5 
சி�னெதா@ பைட�தைலவ� ஆளி எ�பா� 
"ேத
யதி+ ேபைழயிைன9 காேணா�" எனறா�. 
 
 
திC9கி�டா� கண9காய�! ந�9க	 ைணயா 
ெத@9கதவி� அ@கினி_� ேபாக ேவ	டா�; 
பைடமறவ� யாவ@ேம ெவௗ◌ி5ெச+ லாதP�! 
பக@�இ. ேவழவ�� ஆைண யா/�; 
அC9கைளேயா ஆடரFேகா எTவி ட�.� 
அQவQவாG� ேபைழயிைன� ேதட ேவ	C�; 
நCவி_$ள உைமH� ஆராய ேவ	C� 
நகராதP� எ�:ைர�தா�; ந�ெற�றா�க$. 
 
 
இய+ 36 
கண9காய� 'தலியவ�க$ ேத
னா�க$. அFகி@&த ம2றவ�க$ அTவிட� வி�C  
ெவௗ◌ியி2ெச+லாம+ இ@9க ேவ	C�.ஆனா+ ஒ@வ� ம�C� ெவௗ◌ியி+ 
ஓCகிறா�.  
ஆ�தா பி�ெதாட�கி�றா$. 
 
கண9காய� எTவிட�.� .ைணவ ேராC 
க
தாக� ேதCைகயி+, ஆ�க$ த�'$ 
இைண�பாக நி�றி@9/� ஒ@வ� க	ைண 
இைம9காம+ நா2றிைசH� ெச_�. ேவானாG 
அணி�தான ெத@வாயி+ ேநா9கி ெம+ல 
அக_வைத9 க@�தாக ஆ�தா பா��ேத, 
"கQ9காைல ெவ�Cேவ�. ெச+ேல+" எ�றா$; 
க
.பற& தா�; பற&தா$ வாைள ஓ5சி. 
 
 
இய+ 37 
ஓ
யவ� கQ9காைல ஆ�தா ெவ�ட, அேத ேபாதி+ 
அவ� அவளி� இட. ைகைய ெவ�ட, இ@வ@� ஓ�ட�தி+ வ PK&தா�க$. 
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அரசெநC& ெத@நPFகி� ப+க ைலக$ 
ஆGBட�, ேநாGநP9/� ம@�. வ�தி� 
ெப@நிைலய� நPFகி�பி�, /:9ேக ஓ
� 
பிைற9ேகா�C யாைனபல நிற�.� Bட� 
த@கினிேலா� இ@$கிட9/� ெபா.ம� ற�தி+ 
அவ��/&தா�. கQ9காைல ெவ�
 னா$;த� 
அ�தான இட9ைகைய இழ&தா$ ஆ�தா 
இ@'தியா� அ@க@/ .
�. விK&தா�. 
 
ெச&நP�+ �ர<கி�ற இர	C ட��� 
ெத	ணP�� கைரமீனாG� .
9/�! ஆவி 
இ&நிைலயி+ ஆயி2றா எ�(� வாGக$! 
இர	C$ள� ர�ப2ற ப9கா� ைப�ேபா+ 
எ&நிைனS� இ+லாம+ .�ப ேமயா�! 
'இ�' ெம�(� இ@/ர+க$ ைவய வாK9ைக 
சி�ேனர� சி�ேனர� எ�ப ெத	ண� 
திC9கிC� அT வி@'.ைம� ப@வ� ஆFேக. 
 
தன9/&த� கணவ(9/� இைடயி+ வாG�த  
தைட,பி�S, கச�பைன�.� ப+லா	 டாக� 
�ன�தி_:� �த+ேபாேல வள�&த தாேல 
�ற�ெதாட�ேப இ+லாத 'திய ஆ�தா 
அன2ெகா$ளி ப�டபி$ைள கத:� ேபாதி+ 
'அ�மா'எ� ப.ேபாேல .ைணவ� த�ைன 
நிைன�தவளாG� தாK/ரலி+ "அ�தா�" எ�றா$; 
நிைறவிய�பா+ வ Pர�ப� "ஆ�தா" எ�றா�. 
 
 
இய+ 38  
வ Pர�ப� த� மைனவியான ஆ�தாைவ� �ர	டைண�தா�. அவ<� அTவாேற! 
 
ஆ	எ�: வா$ம&.� எைன�ெதா ட�&.� 
ஆ$எ�:� மரெம�:� ெத�யா� ேபாதி+ 
கா	எ�: கQ9காைல� தP��தாG எ�உ$ 
கனிஎ�:� க@�ெப�:� கிட&த நPதா�; 
வ P	எ�: க@.கிேல�! எ�ெசG ைக9/ 
விைளெவ�: க@.கி�ேற�! ெகா
ய சாைவ� 
[	எ�: �க�றா_� மகிKேவ� எ�: 
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�ர	டைண�.� ெபா�ேன எ� ற-தா� Bவி! 
 
பைடயாளி2 பைகஆ$ேபா+ இ@&தாG அ�தா�! 
பா	
யனா� ப�ெச�(� நP	ட ேபைழ9 
/ைடயாளி� பணியா$நா�! ந�9க	 ண2ேக 
உளவாளாG நPயFேக ஓ
 னாG எ� 
றைடயாள� ெத�யாம+ இைழ�த /2ற�  
அறிவாளா ெபா:�திCக! எ�: ெநAச� 
உைடவாளாG இ@ைகயா+ அைண�த ெமGைய 
ஒ@ைகயா+ அைண�த�பி+ ய�வா ளானா$. 
 
பி$ைளெயFேக என9ேக�டா� வ Pர� ப�தா�! 
ெப@F/
ைச தனிெலைனH� ேவ&த� ெப2ற 
கி$ைளையH� சிைறெசGய ந�9க	 தPய� 
கிள�பிவி�ட ெகாCமறவ� உயிைர அFேக 
ெகா$ைளயி�C9 ெகா	
@&தா�; அ�ன� எ�(� 
ேகாைவயி�ட ெசTவிதழா$ உ$ள� .$ேள 
'$ைளயி�டா2 ேபா+அ5ச ேமேம லி�C 
'ைறயி�டா$; இ�Cவ&ேத� எ�றா$ ஆ�தா. 
 
ம	காண 'கி+கிழி�. நிலS வ&. 
ம2றவ�க$ நைம9காண ைவ�த+ கா	பாG! 
�	காண இட@2:9 கிட9கி� ேறாேம! 
�றAெச�: நலFகாண வைகH மி+ைல! 
ப	காQ� ெமாழிஅ�ன� தைனH�, ெப2ற 
ப
க	ட பி$ைளையH� இ&நா$ எ�ற� 
க	காQ ேமாஎ�றா�! .�ப� .9ேகா� 
கைரகாணா ம2கிட&தா� இ@வ� அFேக. 
 
 
இய+ 39 
ந�9க	ணைன ேவழ ம�ன� சீறினா�. 
 
திகKேவழ ம�ன(ட� அைம5ச�, அ�ன�, 
ெசய_ைடயா� தி@ம�றி+ அம�&தி@&தா�! 
அக�ேவ: ப�டந�9 க	ண� அFேக 
அைழ�தப
 வ&.நி�றா�; வண9க� ெசGதா�! 
"இகK5சி'
 [	டவேன எ�ெசG தாGநP? 
இ&நா�C ம�னவைன� பி�னி @&. 
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நைக��ய9 ெகாைலெசGதாG; அடேட நா�
� 
நFைகயிைன� தFைகெய�:� பாராG; ெகா�றாG. 
 
நா
ழ&தா$; ந2ற&ைத, தாயி ழ&தா$. 
நலமிழ&தா$, கலமிழ&தா$; ெகா
 பற&த 
வ P
ழ&தா$; �கKஇழ&தா$; மணமி ழ&த 
வி�மலைர� ேபாலி@&தா$; அரச அ�ன� 
ேப
ழ&த அைன�.9/� நPஆ ளாகி� 
ெப2றவ2றி+ மீதிH$ள உயி�இ ழ9க� 
ேதCகி�றாG; ஆ�தாைவ� தP��தி� டாேயா? 
தி@
வி�டாG பா	
யனா� ப�ைச ஏடா! 
 
பி�னறிவாG எ�ேதாளி� வாளி� சீ2ற�! 
பிைழெசGத ேத�?" எ�: ம�ன� ேக�டா�. 
"'�னறிH� அறிஞ�9/ 'த+வரான 
bதறிஞ ேர'-.� அறிவ P� எ�ைன! 
எ�னறிவா+ வாெனாCவி	 ணறிய நாேய� 
எ9ெகாைலH� ெசGதறிேய�; ெபா@�த @$க. 
க�னலிைட9 கQ9க	C ெபாறாேரா? தFக$ 
ைகவாளா+ வ PK&திC'�, காலி+ வ PK&ேத�! 
 
 
இய+ 40 
தா� ெகாைல ெசGயவி+ைல, எ� மகைன மண&. 
ெகா	C இ&நா�ைட இவேள ஆள�C� எ�றா� ந�9க	ண�. 
 
அ�ன�ைத9 ெகாைல��த+ இ+ைல; அ&ேதா 
ஆ�தாைவ9 ெகாைல��த+ இ+ைல; அ&த� 
ெபா�ெனா�த ேபைழயிைன9 க	ட தி+ைல 
ெபாGHைர�ப தாGஇ+ைல. இைதH� ேக�ப�ீ; 
க�ன�ைத� த�நகேம கீறிடா. 
கதி�நா�ைட ஆ	டா�எ� ைம�. ன�தா� 
த�அ�ைத மகைனஇவ$ மண&. ெகா	C 
தானா$க இ&நா�ைட� பி�நா$ எ�றா�. 
 
ந�இTவா :ைர�தஉட�, அரச�, ஆ�ஆ� 
ந�'
S! ந�'
ேவ! அ�ன ேமஉ� 
க@�ெத�ன? அ.தாேன! எ�: ேக�டா�. 
கனிெமாழியா$ B:கி�றா$: "/யிலி னFக$ 
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தி@5சி�ன� ஊத,ந:& ெத�ற+ வ Pச5 
ெசTவ
யா+ அ�ன�உலா வ@�நா டா$வ P�! 
ஒ@�த�எைன மண�பெதனி+ அ�ேனா�, எ�ற� 
உய�ேபைழ தைன�ேத
� த@த+ ேவ	C�. 
 
 
இய+ 41 
அ�ன� "எ�ேபைழைய� ேத
� த@ேவாைனேய நா� மண�ேப�" எ�றா$. 
 
'�பா	C ைவய�தி+ 'ைறந டா�தி 
'�தா	டா� எ(�ெபயைர நிைலநி :�.�  
ெத�பா	
 நா�டா�பா+ எ�b தாைத 
சிைற5ேசாழ ைனெவ�: ெப2ற தான 
எ�பா	
 ய�ப�ைச என9க ளி�ேபா� 
எவெனனி(� அவ(9ேக உ�ேயா$ ஆேவ�. 
அ�பா	டா ேர, இ.எ� உ:தி யா/�; 
அ@$��ய ேவ	C" ெம�றா$ ெத@$உ$ ள�தா$. 
 
"கா2:9/� ஆடாம+, கன+த ன9/� 
க�யாம+ ந�'ைறயி+ '�ப ழ�தி� 
சா2:9/ நிகரான ெமாழியா ேள! நP 
சா2:ெமாழி ஒTெவா�:� ேநா9/� ேபா. 
^ா2:9ெகா� ேறஅ�ேறா மாேன! உ�ற� 
^	ணறிவா+ நPHைர�த வா: நா(� 
ஏ2:9ெகா	 ேடன. ேபா+ ஆக� C�, தP�� 
பி."ெவ�றா� மதிெப2ற ேவழ ம�ன�. 
 
 
இய+ 42 
அ�ன�தி� எ	ண�ைத அரச� ஒ�பினா�.  
இ�'
ைவ 'ரசைறவி9க9 ேக�C9 ெகா	டா$ அ�ண�. 
 
"இ�'
ைவ நா�டா�9/ 'ரச ைற&ேத 
இய��வி9க ேவ	Cகி�ேற�" எ�றா$ அ�ன�! 
ெச�'
ைய அைச�தி�டா� ம�ன�; ஆFேக 
ெசய+'
�ேபா� எ�றா�க$ அFகி @&ேதா�! 
"அ�'
வா+ தPைமபல ேந�த+ BC�. 
அ�னேம, ம@மகேள இதைன9 ேக�பாG! 
த�'
ேம+ ேபைழயிைன� m9கி வ&த 
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த	n�: கிழவைரநP மண�ப .	ேடா!" 
 
என9ேக�டா� ந�9க	ண�. அ�ன� ெசா�னா$: 
"ஈவா�ஓ� கிழவெரனி+ எைனம ண9க 
நிைன�பாேரா? நிைன�பெரனி+ கிழவ ர+ல� 
ெநAச�தி+ இைளயாேர வயதி+ b�தா�!" 
எனஉைர9க� பி�(�ந�9 க	ண�: "ேநாயா+ 
இட@2ேறா� எ�றாேலா?" எ�: ேக�டா�. 
"தனியர ேபா9காத ேநாைய நாேன 
தவி�9கி�ற ேப:ெப2றா+ மகிKேவ�" எ�றா$. 
 
"பைகயாளி யாயி@&தா+ தPைம" எ�றா�. 
"பைகயாளி உறவாளி ஆத+ உ	C; 
மிகஉறS� பைகயாளி ஆத+ உ	C 
விய�பி+ைல இ." எ�றா$. "/ழ&ைத யாயி� 
நைகயாேரா" எ�:ைர�தா�. "அTவ @�� 
ந�மண�ைத5 ெசGHெமன+நைக�ேப!" எ�றா$. 
"இகKசாதி ஒ��வேதா!" எ�: ேக�டா�. 
"இTSலகி+ எ+லா@� நிகேர" எ�றா$! 
 
"Bைழேய (Fெகா	C கா�C ேம�C9 
ெகா+ைலேய (�2றி� தி�H ம&த 
ஏைழேய (�க	Q9 கினியா� இ�ேற+ 
இ�மிேய (�வாKைவ இனியா� ேவ	ேட�! 
ேகாைழேய (�ெப	
� இTவா ேறா.� 
ெகா$ைகஏ னி+ைலகா	 இ�ப� இ�ேற+, 
ேபைழஏ�? சீ��திஏ�? ெப2றி @9/� 
ெப	ைமஏ�? இளைமஏ�" எ�றா� மாம�. 
 
"ஒ�தஅ�பா+ ஒ@�திெப:� காத லி�ப� 
ஒ�:தா� இF/$ள ெத�: ைர�தாG; 
ெச�தவ�பா+ ஒ@�திெப:� இ�ப� உ	C 
ேசதிஇ. �திதா/�; ேக�க ேவ	C�; 
ெம�தவ�பா+ வAச�தா+ மான மி�றி 
மி9கெப@ ம9கெள+லா� ஏFக ஏFக5 
ெசா�தவ�பா+ ெப2றவைன மா2றி அFத� 
mயா�பா+ அ��ெபற5 ெசGத+ இ�ப�! 
 
இ�ப�வ@� வழிக$பல உ	C ம	ணி+! 

RangaRakes tamilnavarasam.com



எதி��.ேந� ெவ2றிெபற '
யா ெத�ேற 
அ�பைமய உறவா
� த�ைக வாளா+ 
அழி�.�பி� '-நாC� அைட&தா� எ�றா+, 
பி�பவ�பா+ ெபா�னா�ைட மீ�க� ேபா9/� 
ெப@நா�க$ ஒTெவா�:� தி@நாளா/� 
வ�பைகயா+ .
9ைகயி_� ெதா	C ெசGேவா� 
வரேவ2/� இ�ப�.9 களேவ இ+ைல!" 
 
 
எ�:பல Bறியபி� எழி+ேவ& த�பா+, 
"எ�பா	
 ய�ப�ைச� ேதC வி9க 
இ�:'த+ நPவி�நC நி�: ேநா9கி 
இட��றி9 கா�ப.^� கடேன" எ�றா$. 
"ந�:மட மயிேலநP ெச+க" எ�றா�. 
"ந�9க	ணா, இ@9கி�ேற� நா(� இFேக; 
ஒ�:பிைழ எ�றா_� ஒ�ேப�! அ�ன� 
ஒ@�திஉயி� உ�/
யி� உயி@9 ெகா�பா�! 
 
அ�ன�தி� அ��ைடயா�; ந�9க	 ண2ேக 
ஆனவ�க$ எ�(ேமா� பா/ பாC 
த�ைனந� பைடமறவ�, உளS கா	ேபா� 
ச2ேற(� க@தாம+ நட�த+ ேவ	C�; 
சி�னந�9 க	ணனவ� வAச�, fK5சி, 
ெசயநிைன�பா�; ெசGதிC'� எ�பா+ ெசா+க! 
ம�(கேவ ச�நPதி" எ�: ம�ன� 
வ-�தினா�; எ+லா@� வணFகி5 ெச�றா�. 
 
 
இய+ 43 
'ரசைறய�ப�ட.. 
 
கதி�நா�
� வ Pதிெயலா� யாைன மீ. 
க
'ர 'ழ9கினா�: "அ�ன� எ�(� 
கதிைரேவ+ ம�ன�மக$ இழ&. ேபான 
கவி�பா	
 ய�ப�ைச� ேத
� த&தா+ 
அ.ேபாேத அவைனேயா, அவ� /றி9/� 
ஆளைனேயா அவ$மண�பா$! ேதC ேவா�9/� 
எதி��பி+ைல; எவரா_� இட@� இ+ைல. 
இ. ேவழ ம�னவனா� ஆைண" எ�றா�. 
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இய+ 44 
ஊ�� ேப59க$. 
 
'ழ9க�ைத ேக�டவ�க$ பல உைர�பா�: 
"'ைறயறியா ந�9க	ண� மகனாG வ&த 
ெகா-9க�ைட அ�ன�ைத மண&. ெகா$வா�; 
ெகாC�திCவா� எC�தி@9/� ேபைழ த�ைன! 
வழ9க�ைத விCவாேனா? வAச� fK5சி 
வ2றாத கடல�ேறா? உ2றா� த�ைம 
இழ9க�தா� ெசGதாேன! இ@9/� ெப	ைண 
இ-9க�தா� இ5fK5சி ெசGதா�" எ�பா�. 
 
க$ள�பல� இ@9கி�றா� ெத�ம ைல9/$ 
ைக�ப2றி� ேபாயி@�பா�; அF/5 ெச�றா+ 
உ$ளெபா@$ அக�பCேம எ�பா�; ஆனா+ 
உ�ெச+ல யா�.ணிவா� எ�: ைர�பா�; 
பி$ைளக$ேபாG அர	மைனயி+ விைளயா CFகா+ 
ெப�
யிைன எC�தி@�பா�; அவ�க$ அ�ப� 
ெகா$ைளய
� .9ெகா$வா� அ�ன ெம�(� 
'ேகா9காத '�ைத' எ�: சிலேப� ெசா+வா�. 
 
அTவைம5ச� ெபா+லாத தி@ட ன�ேறா? 
ஆளி+லா ேநர�தி+ அ
�.9 ெகா�: 
ெசTைவயாG இ&நாளி+ அ�ன� தி2/� 
தி�தி��9 கா�
அ&த மா�ப ழ�ைத9 
கTவிCவா� அ$oற9 கச9க 'எ�
9 
காயா'எ� பா�சிலேப�! அ&த� ேபைழ 
இTவால மர�த
யி+ எ�பா� சி+ேலா�; 
இ�ேதா�பி+ இ9கிண2றி+ எ�பா� ப+ேலா�. 
 
 
இய+ 45 
நPலி எ�(� ேதாழியிட� அ�ன� வ@�த'ைர�தா$. 
 
நிலெவ�9/� இரவினிேல அரச அ�ன� 
நPலிஎ(� ேதாழியிட� நிகK�. கி�றா$: 
"/ைலெய�&. ேபானத
! ஆ�தா வி�ைக 
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/ைற�ப�C� ேபான.; அவ$ம ணாள� 
நிைலகலFக9 கQ9காைல இழ&. ேபானா�! 
ெந2றியிேல வாளி�^னி ப�ட தாேல, 
மைலநிக��த ேதா<ைடயா� ேவல (9/ 
வா
2றா� மல�'க'�! எ�னா+! எ�னா+!! 
 
வ Pர�ப9 கிழவைரநா� க	ேட�; அ�னா� 
விள9க'ற5 ெசா+லவி+ைல எனி(�, "ெப	ேண! 
ஆர�ப� நா�C9/ ந�பி ற&தா�? 
அ.ெவ+லா� இ+ைலஇனி நPேய ஆ$வாG! 
ேநர�ேபா வைதெய+லா� அறிவா� யாவ�? 
நிைலயறியா ந�9க	ண� B�த 
�தா�! 
தPர�C� எ�ேநாH�; ஆ�தா ேநாH�! 
ேசர�ப+ லா	CநP வாழி" எ�றா�. 
 
 
இய+ 46  
நPலிH� அ�ன'� ேபசியி@9ைகயி+ ந�யி� மக� 
ெபா�ன�ப� வ&தா�. 
 
"ெப�யா�வாG5 ெசா2பலி9/�" எ�றா$ அ�ன�; 
"பிைழயா�ெசG தா_மவ� பிைழயா� அ�மா! 
உ�யா�9ேக தாயக'� உ�ய தா/� 
ஒ�:9/� அAச2க" எ�றா$ நPலி! 
ந�யா�� மக�வ&தா� அFக� ேபா. 
"நா� உ�ற� அ�தா�" எ� றா�சி ��தா�! 
"ெத�யாதா? நா�ேந2:9 காைல வ P�C� 
ெத��ற�தி+ நி�றி@&தாG பா��ேத�" எ�றா�! 
 
"எ�அ�ப� உ�மாம� ஆத லாேல 
என9/நP ைம�.னிதா�! நா(� அ�தா�! 
ெபா�ன�ப� எ�: ெபய� என9/! நா�ேம+ 
ேபா�
@9/� ெபா�னாைட பா�!ந ைகபா�! 
உ�ைன�ேபா+ நா�அழக�; அழகி நPH�! 
ஒ�ப.ேத� என9/'	C ெவ$ளி யாேல! 
தி�ன�ப+ ப	டFக$ வ P�
 _	C 
திC9கி�C� ேபாவாGநP அவ2ைற9 க	டா+! 
 
ேதனா_� பாலா_� எ�ற� ேமனி 
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ெச�ைமHட� வள�&த.	C ெமGதா�; இ&நா$ 
மானா_� கிளியா_� இைள�.� ேபாேன�, 
மல�5ேசாைல த�னி+நா� ஓ
 ஆ
! 
ஆனா_� ஒ@ேப59 ேக�பாG. நாேனா 
அரச� மக�! பல� எ�ைன மண9க வ&தா�; 
ேபானா_� ேபாக�C� அ�ன ெம�(� 
[ைவைய�தா� மண�ேபாேம எனநி ைன�ேத�. 
 
எTவளேவா ேவைலH	C '
9க ேவ	C�; 
இFகி@&. ேபாG'தலி+ 'ரச ைற&ேத 
எTp�9/� தி@மண�ைத 'ழ9க5 ெசா+லி 
எFெகF/� வ Pதிகைள விள9க5 ெசா+லி 
ஒTெவா@ வ PC�சிற��5 ெசGய5 ெசா+லி 
உ�ேப@� எ�ேப@� எ-தி ஓைல 
ெசTைவHற� பிறநா�C ம�ன�9 ெக+லா� 
தி@மண�தி� அறிவி�ைப அ(�ப ேவ	C�. 
 
மண&.ெகா	டா+ எ�னிடேம இ@9க ேவ	C�! 
ம�யாைத யாGநட&. ெகா$ள ேவ	C�! 
பிண�ேபால எ�ேபா.� mFக ேவ	டா�! 
பி5ைச9கார� வ&தா+ அ�சி ேபாC! 
பண�ேபாC; /ைற&.விட� ேபாவ தி+ைல! 
பாலினி9/�! ந�வ P�
+ ேமா�� ளி9/�! 
.ணி&.நி2பாG எ�ேனாC தி@ட� வ&தா+! 
@9கெம�ன 'க�தினிேல? அெத+லா� ேவ	டா�. 
 
மைனவிஎ�:� கணவென�:� இ@&தா+ ஏேதா 
மகிK5சியினா+ கலா��லா� என9கி ட�த+ 
அைனவ�9/� உ$ள.தா�; ஆனா+ நா�
� 
அரசென�:� /
கெள�:� இ@�த லாேல 
எைனவ&. ெதா&தரS ெசGய லாமா? 
என9க�ேறா அ./ைறS? நPேய ெசா+வாG. 
மனித(9/� ெதா+ைலH	C ப	Q கி�றாG; 
மைனவியா ம2ெற�ன விலF/ தானா?" 
 
இTவைகயாG� ெபா�ன�ப� அC9/ கி�றா� 
இளவAசி, நPலி'க� பா��.� பா��ேத 
ெசTவிதழி� கதSைட�. வ@�சி ��ைப� 
தி@�பிஅைழ� .$ளட9கி9 ெகா	
 @&தா$. 
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எTவளேவா ெசா+லிவி�டா�, இ�(� ெசா+வா� ; 
"எ�த�பி உன9ெக�ன பைகயா? உ�ைன 
அTவளவாG மதி9கவி+ைல எ�: ெசா�னா+ 
ஆ�/2ற�? அ�ப
நP ைவ�.9 ெகா	டாG! 
 
மாமியா� ஒ�:ெசா�னா+ ம:9கி� றாேய 
ம@மகைள9 கா�பெத+லா� யா�ெபா :��? 
நாமியா� அவைரவிட5 சிறிேயா ம�ேறா? 
ந�பி$ைள /�
கைள வள��ப வ�யா�? 
மீமீஎ� ற-�ஒ�:, ம2:� ஒ�: 
விைளயாC�, ஒ@பி$ைள ேத�ந ட�.� 
ஆமி&த ேவைலெயலா� அவ�பா�9 க�C�; 
அதிேலநP தைலயிCத+ ச�ேய இ+ைல! 
 
மணவ P�
� வாயிலிேல க'/� ெதF/� 
வாைழH�க� Cத+ேவ	C�; ஒ@� ற�தி+ 
கணகெணன இைச9க@வி 'ழFக ேவ	C�; 
ைககா�
9 க	கா�
 ஆC� மாத� 
மணியரFகி+ அணிெசGய ேவ	C�! அF/ 
வ@வா�9/ ெவ2றிைலH� பா9/� த&. 
வண9க�ைத5 ெசா+லிய(� �த_� ேவ	C� 
வாயார நைமவாK�தி அவ�க$ ேபாவா�! 
 
இைவெய+லா� ஒ@�றமி @9க, நாேனா 
ஏைழக�/5 ேசாறி�C� .ணிH� த&. 
கவைலயிலா தி@9/�வைக ெசGவ ெத�: 
கா��9க� 
9ெகா	ேட�! அ.S மி�றி 
தவில
�ேபா� காெத+லா� கிழி�பா�; அ&த5 
ச&த
ைய வில9கிவிட ேவ	C�! மி9க 
உவைகHட� தாலியிைன9 க�C கி�ேற� 
உ�க-�ைத எ�ப9க� தி@�� ந�றாG. 
 
ஏ�ெவ�க� படேவ	C�? க�C ேவா�நா� 
இதனாேல யா@�ைன இகKவா� B:? 
B�எ�ன? நிமி�&தி@&தா+ ந+ல த�ேறா? 
B�டமாG வ&தவ�க$ ேபான பி�� 
ஏன�தி+ ப�பாைல ஏ&தி வ&ேத 
என9/'ன9 /�ெகாC9/� ேபா., நPஎ� 
மான�ைத9 ெகC9காேத ெசா�ேன� ெசா�ேன�; 
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வாFகி9ெகா$ நா�/
�ேப�; /
�பாG நPH�. 
 
 
பி$ைளகைள� mFகைவ�த பிற/ தாேன 
ெப2றவ$mF கிடேவ	C�? அைதவி C�.5 
ெசா$ெளா-க நP'�� mFக லாமா? 
ெசா+" எ�றா� ெகா�டாவி வி�C9 ெகா	ேட! 
ப$ளி9/� ேபாைகயிேல பி$ைள க�/� 
ப	டFக$ ெகாC�த(�ப5 ெசா�னா�; ெசா+லி 
ெவ$ைளவிழி கா�
உட+ .வ	C /&தி 
ெம.வாக� பC�.�பி� /ற�ைட வி�டா�! 
 
சி�9கி�ற நPலியிைன ேநா9கி அ�ன� 
ெதௗ◌ி&திC�உ$ ள�ேதாC ெச�� கி�றா$: 
"இ@9/ெமன நா�நிைன�ேத� அ&த� ேபைழ 
இவனிட�தி+ இ+ைலய
 ந+ல ேவைள; 
சி�9கஉட+ எC�தவைன மண9க� த9க 
ேதைவயி+ைல; ஆனா_� இவைன� ேபாேல 
ெபா@�தமி+லா� ேபைழயிைன9 ெகா	C வ&தா+ 
ெபா2◌ாலி �ைனயேவா ேவ	C�?" எ�றா$. 
 
 
இய+ 47 
நPலிH� அ�ன'� நிலா '2ற�தி2 ேச�&தன�. 
அேத இரவி+ ந�9க	ண(� அைம5ச(� தனி�.� ேபசியி@&தா�க$. 
 
சி��தி@&த நPலியவ$ இர9க '2றா$. 
சிலேபசி நிலா'2ற� நPFகி னா�க$! 
வி��தி@&த ெம�ைதயிேல தனிய ைற9/$ 
ேம�பா�C� தாமைர9க	 B�ப _2றா$. 
கி�5ெச�(� வ�9ேகாழி வாய டFகி9 
கிட9கி�ற ந$ளிரவி+ அைமதி யி�றி 
ந�9க	ண� தன9/�ய அைம5ச ேனாC 
நC9கெமாC பலேபசி9 கிட�பா னானா�. 
 
"ேத�ெவ:9/� வ	C	ேடா! ந+அற�ேபா�5 
ெசய+ெவ:9/� தமிழ@	ேடா! ெத	ணP� த�ைன 
மீ�ெவ:�த .	ேடா? இT வ�ன ெம�(� 
மி�னா$த� தி@மண�ைத ெவ:�. ைர�தா$! 
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ஏ�ெவ:�தா$? ேப��ப� வி@�� கி�றா$! 
எைதஅவ$ேப ��பெமன நிைன�தா$? யாS� 
தா�ெவ:�.�, எ�/
ைய ேவர :�.� 
த�பழிதP�� பைதேயேப ��ப� எ�றா$. 
 
 
ேபைழயிைன, அதிலி@9/� ப�ட ய�ைத� 
ெப2றபி�� கதி�நா�
� உ�ைம த�ைன 
ேவழ�தா னிட�கா�
 ஆ�சி ெப2: 
ெவ$ெள@9ைக எ�வ P�
+ வள�9க அ�ேறா 
ஆழ�தி+ உ-கி�றா$? எ�ன ெசGேவ�! 
அறிSைடயாG உைர"எ�றா�! அைம5ச� ெசா+வா�: 
"ேபைழகிைட9 காதப
 ெசGய ேவ	C� 
கிைட�.வி�டா+ ேப�ழேவ" எ�: ெசா�னா�. 
 
"நைம5ேச�&த பைடமறவ� ேபா_ C�. 
ந�ேமாC நி�றி@&தா� அவ�பா+ த&. 
ம&.ேபாG� ேதேரா�
 யிட�ெகா C�பாG 
mGதான ேபைழயிைன எ�: ெசா�ேன� 
இைம9/$ேள க@விழிைய9 ெகா	C ேபா/� 
எ�தனவ� ேபைழயிைன ஏ�ப மி�டா� 
கமழாத �த��[�ேபா+ தி@ட� யா@� 
கதி�நா�
� மைலேம+தா� இ@�த+ BC�. 
 
ெப@�பா_� ேபைழயFேக இ@�த+ BC�. 
ெப@&திரளாG ஆ�கைளநா� அ(�ப ேவ	C�! 
ஒ@வைரH� மைல�ப9க� விCத+ ேவ	டா�. 
ஊ�ேதா:� ேதCவ.� ேதைவ" எ�: 
ந�9க	ண�உைர�தி�டா�. அைம5ச� ெசா+வா�: 
"ந�மைலயி+ பிற�வ@த+ Bடா ெத�: 
ெத�வி�த+ 'ைறய+ல, ேவழ ம�ன� 
தி�ட�ைத நா�ம:�த+ Bடா" ெத�றா�. 
 
"ஆ�! இத2ேகா� fK5சியிைன நா�உ ைர�ேப� 
அ�மைலயி+ இ�ேபாேத [த� ஒ�ைற 
நா�அ(�பி அA�வைக ெசGய5 ெசா+லி 
நாெட+லா� அ&நிைலைய� பர�ப ேவ	C�; 
ேபா�ம9க$ ேபாவத2/ நCF/ வா�க$ 
ேபாG�ேதC வாெர+லா� நாேம யாேவா�; 
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நPமா: ேபசாம+ இதைன5 ெசGக 
ெநC�ேபைழ கி�C�" என ந�H ைர�தா�. 
 
 
இய+ 48 
ந�9க	ணனி� ஏ2பா�
�ப
 'எ�
' எ�பா� 
[த�ேபா+ மைலேம+ ஏறி9 B5சலி�டா�. 
 
'எ�
' எ(� ஓ�ஆைள அைழ�.வ&ேத 
எ�விழிH� க@'க'� நP	ட ப+_� 
/�ைடமயி� வி�தைலH� ெகாCவா$ ைகH� 
B9/ர_� நP��பா�� ெநௗ◌ிH� மா��� 
க�
யேதா� கா@ைடH� ஆக மா2றி9 
காQவா� நிைல�ப
ேய [த� ஆ9கி 
வி�டா�க$ மைலயி�ேம+! 'எ�
' நி�: 
ெவௗ◌ிெய+லா� அதி�5சிHற9 B5ச லி�டா�. 
 
 
இய+ 49 
[த�ைத9 க	டவ@� ேக$விH2றவ@� அAசி நிைல/ைல&ேதா
னா�க$. 
 
ஒளிவிைள9/� கதிரவ(� ேதா�றா9 காைல 
உயி�விைள9க ெந+விைள9/� உழவ ெர+லா� 
களிவிைள9/� தமிழாேல ப	
 த�9/9 
கைலவிள9/� எளியநைட� பா�C� பா
9 
/ளி�விைள9/� மைலசா�&த ந�ெசG நா
9 
ெகா-விைள9க உழ5ெச�றா�; காதி+ ேக�டா� 
ெவௗ◌ிவிைள�த B5சலிைன! மைலேம2 க	டா� 
விழிவிைள9/� எ�ேயாC க@�[ த�ைத! 
 
ஆK&த
9/� ஏர
H� தா2:9 ேகா_� 
அயல
9/� வா+ எ@.� ேநா9கா ராகி 
வ PK&த
�.9 ெகா	ேடா
 நகர ைட&. 
விலாஅ
9/� ெப@b5 வி�C நி�: 
fK&த
�.� தி�னஒ@ க�ய [த� 
டர
9/� ெகாCவா<� ைகH மாக� 
தாK&த
ேம+ அ
ைவ�. வ@Fகா+ அ&த5 
ச&த
ேக� ட
ேயFக$ வாK&ேதா� எ�றா�. 
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இ.ம�C� சில@ைர9க9 ேக�/ ம�C� 
இ�ெனா@வ� �<கினா� இய�ற ம�C�; 
அ.ம�C� தனிய+ல வான ம�C� 
அளSைடய ஐ&தா: ெப@�[ தFக$ 
/திம�C� நில�தினிேல ேதா�றா வாகி9 
ெகா	டம�C� ஆ�கைளH� வாயி2 ெகௗவி 
எ.ம�C� வ@ேவ� எ� ெறைனேய பா�9/� 
எ�ம�C� த�பிேன� எ�: ெசா�னா�. 
 
வாலி@&த தா? எ�ேற ஒ@ேசG ேக�டா� 
வாலி+ைல பி��ற�தி+ ஏேதா ஒ�: 
ேகாலி@&தேதா எ�:� ெகா
ேயா எ�:� 
Bற'
யா நிைலயி+ இ@&த ெத�றா�. 
ேமலி@&. வ&திCேமா எ�றா�, அ&த 
வ Pதிவைர வ&ததைன� பா��ேத� எ�றா�. 
காலி@&.� ேபாதாம+ இற9ைக ேவ	
9 
க
தாக ஓ
னா� ஐேயா எ�ேற! 
 
அவேனாட9 க	ெடா@வ� ஓட அFேக 
அ�தைனேப @�பற&தா�! [த� [த� 
இவேணா
 வ&தெதன9 B5ச லி�டா�! 
இTவ Pதி அTவ Pதி ம9க$ எ+லா� 
கவேணாC� க+ைல�ேபா+ விைர&தா ேர(� 
எTவிட�தி+ ேபாவெத�:� க@த வி+ைல; 
கவைலஎ@ .க$ேபால ம9க$ யா@� 
கா+கC9க நக�2றி5 2றி வ&தா�. 
 
அ�ெத@வி+ அTவ P�
+ [த ெம�:� 
அ.[த� இ.[த� என�� க�:� 
ெதா�.கி�ற ெவௗவா+ேபா+ மர�தி� மீ.� 
mF/கி�ற [ைனேபா+ பர	க$ மீ.� 
'�ெதC9/� மனித�ேபா+ கிண2றி ($<� 
b�ைடயிைன� ேபா+வ P�
� இC9கி($<� 
ெமாG�தி@9க லானா�க$! க@�தி� [த� 
'�னி2/� [தமாG எF/� க	ேட! 
 
'�நட�ேபா� பி�வ@ேவா� த�ைம எ+லா� 
'க�தி@�பி� பா�9/�'ன� [த� [த� 
எ�றலறி எதி�வ@ேவா� தைமஅ ைண9க 
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எ�ெசGேவா� [தெமன அவ@� ஓ
 
நி�றி@9/� /திைரையேயா எைதேயா ெதா�C 
நிைலகலFகி வி-�ேபா.� �-தி m2றி 
'�றிலிேல பி$ைளகளி� க	ெக C�. 
'-நா�
� எழி+ெகC9க 'ழ9கA ெசGவா�. 
 
 
இய+ 50 
அைம5ச� மக(� ேபைழ ேதட� .வFகினா�. 
 
நாC'- .�[த நC9க� ெகா$ள 
ந�9க	ண� ஆ�கெளலா� ேபைழ த�ைன� 
ேதCவதி+ இ@&தா�க$ ெத�ம ைலேம+! 
சிலஅறிஞ� நா�ேபைழ ேதட� ேபானா+ 
ேகCபல fK&திCவா� �திய ம�ன� 
கிட9க�C� நம9ெக�ன எ�றி @&தா�! 
பாCப�C� பா��ேபாேம எனநி ைன�ேத 
பலஇட�.� அைம5ச�மக� அைலத _2றா�! 
 
சீனிஎ(� கண9காய� த�பா+ க2/� 
திற_ைடய இைளஞ�கைள அைழ�த ைழ�.� 
தானிைன9/� இடெம+லா� ேதட5 ெசா+லி� 
தள�வி�றி 'ய�றிCவா�. அ�ன ெம�(� 
ேதனிதழா$ வானிமி�&த ேசாைல த�னி+  
தி	ைணயிேல உ�கா�&த வ	ண மாக 
ஏன
ேய நPலிேய ேபைழ த�ைன 
யானைடH� நா$வ@ேமா எ�: ைநவா$. 
 
 
இய+ 51 
நPலிெயாC அ�ன�. 
 
நிைன9ைகயிேல எ�ெநAச� எ�H ேத
 
நிைனயாம+ இ@�பத2ேகா� வழிH '	ேடா? 
பைன9ைகஉ:� களி:ேபா+ த&ைத யா@� 
பட@மல�9 ெகா
ேபா_� அ�ைன யா@� 
எைன9ைகயிேல ஏ&திவள�� தா�க$ ஐேயா! 
இற9ைகயிேல .
9ைகயிேல எ�ற� ெப	ேண 
உைன9ைகயி+ைவ� ேதா�இ�ேபா .ள�தி+ ைவ�ேதா� 
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உயி�வி�ேடா� அய+விC�ேதா� என5ெச� றாேரா? 
 
ந�ெசGவாG5 ெச&ெநெலலா� ெபா�ம ைலேபால 
நனி/வி9/� கதி�நா�
� '
� ைன&த 
பி�ெசGவாG அ@Aெசய+க$, அற5ெச ய+க$ 
ெப@qலி� ஆராG5சி, இளைம ேபா/� 
'�ெசGவாG எ�:ைர�த எ�ெப2 ேறா�க$ 
'.நா�ைட வி�டாவி '
H� ேபாதி+ 
எ�ெசGவாG எ�ெசGவாG எ�ற� ெப	ேண 
என�ப�வாG9 கதறி2ேறா அவ�� ெசTவாG? 
 
 
இய+ 52 
.ய@:� அ�ன�ைத, ஓட�ஏறி உலவ நPலி அைழ�தா$. 
 
விழி��னலி+ /ளி�பவளாG� .�ப ஆ2றி� 
ேம2:ைறH� காணாளாG இTவா ெற+லா� 
ெகாழி�பா$ெநA சிள/ெமாழி! அ�ன ேம[F 
ெகா
ேயந+ இள�பி
ேய! வள�&த ேத9கி� 
ெசழி�பினிேல நிழ+சாG&த ெசGயா2 ேறார�  
தி@�த'ற நி:�திைவ�த ஓட� ஏறி9 
கழி�ேபாேம ேநர�ைத! எ�றா$ நPலி 
ைகL�றி எ-&தி@&தா$ ைதய+ ந+லா$. 
 
நP�ேதF/� ெசGயா2றி� ஓட�, .�ப� 
நிைன�ேதF/� அ�ன�ைதநPலி ைய�[& 
தா�தாF/� த�ட�ேபா+ த�பா+ தாFக� 
தட9ைகயா+ .C�பைசய ஓ�C வா�க$ 
ஆ�தாFக$ என9ேக�C� இ�ப� ஊ�C� 
அ@�பா�C� பல இைச�.� ஓ�ட லானா�. 
சீ�ேதF/� ெவ$ள�ன� அைச&தி டா. 
ெச+ல+ேபா+ ெத	ணP�+ ெச�ற ேதாட�. 
 
ேதFகிநி2/� �ன+மீ. ெச+லா நி2/� 
ெச�படகி+ ஒ@�ற�தி+ சி��த வ	ண� 
பாFகிநி2க� பா��.நி�ற அ�ன� ெசா+வா$: 
பார
நP ேம2றிைசவா ன�ைத! அF/� 
ேதFகிநி2/� ெபா�னா2றி+ ெச-மா ணி9க5 
ெச�ப@தி� படேகாC�! கீK�தி ைசவா� 
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வாFகிநி2/� ஒளிைய�பா�! கா�சி� ேதனி+ 
வ	ட
நா� எ�:ைர�. மகிK&. நி�றா$. 
 
 
இய+ 53 
பட/ ஆ2றி+ ேபா/�ேபா. மைழH� ெப@Fகா2:�! 
 
கிழ9கிைனேநா9 கி�பட/ ெச+_� ேபாதி+ 
ேக$விஇலா� ெநAச�ேபா+ இ@	C, நP<� 
வழ9/ைடயா� ெச+வ�ேபா+ மி�னி மாG&. 
வ	ெபா@ைள இழ&தா�ேபா+ அதி�&. பி�ன� 
மைழ9க	ணP� உ/�த.வா�! ேம2கி னி�: 
வ&த.ெசG யா2றினிேல ெப�ய ெவ$ள� 
பழ9/ைலேம+ எறி&த/:& த
ேய ேபால� 
பாG&தெதா@ ெப@Fகா2:� பட/ ேநா9கி! 
 
த�மாலா காெத�: ைகவி� டா�க$ 
தட&ேதாளா+ படேகா�C� ம9க$ யா@�! 
இ�மாநி ல�தி�வாK வி.ேவா எ�ேற 
இைழேபா_� இைடHைடயா$ அ-தா$! நPலி 
ைக�மீ. தைலசாG�.9 கதற லானா$! 
கவிK&.ேபா� நிைலயினிேல வ&த ஓட� 
ெச�மாr�9 கைரயினிேலா� /
ைச9 /$ேள 
ெத�&த.தாG9 /�ேசG9/�! விைர&ெத -&ேத 
 
 
இய+ 54 
ஆ�தாேவா
@&த ேவல� ஓ
 ஓட�ைத நி:�தி, 
இ@வைரH� த� /
ைச9/9 ெகாண�&தா�. 
 
"விைட"ெய�: ேக�டா�ேசG! "நட"எ� றா$தாG! 
விைர&ேதா
� ெப@மர�தி+ கயி: க�
 
ெநC'ைனைய ஒ@ைகயா2 ப2றி நP&தி, 
நிைலதவ:� ஓட�தி+ ஏறி5 ேச&தி9 
க
தினிேல ஓட�ைத9 கைரயி2 ேச��தா�; 
கசFகியஓ� ெகா
ேபால9 கிட&த அ�ன� 
.
யிைட9/�, நPலி9/� ேதா$ெகா C�.5 
ைரபட�&த சி:/
ைச த�னி2 ேச��தா�! 
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க	ேணஎ� அ�னேம! நPேயா? நPேயா? 
கனிெமாழிேய நPலிேய! நPேயா? நPேயா? 
ம	ணாள நPபிற&தி @9க ஆ2றி+ 
மைழ��ன_� ெப@Fகா2:� உ�ைன மாG9க 
ஒ	Qேமா? எ�:ைர�.9 கைள�� நP9கி 
உைடமா2றி9 /
நP@� காG5சி� த&. 
த	ெண�: தைரயி@9/� எ�: ெச�: 
தC9கி�C� தைலயைணH� இC��9 கீ&ேத 
 
நைன&த/ழ _9/5ச& தன�� ைக�. 
நளி@	ேடா எனெந2றி ெதா�C� பா��.� 
பன�பழ�தி� சாற�ட பனா�C� ேத(� 
ப�&தளி�.9 க@F/யிைல அ@&த5 ெசா+லி 
நிைன�தி@&ேத� மற&.வி�ேட� ெசFக @�ைப 
ெநறி�ெதC�த சா2:9க2 க	C காG5ச� 
�ைன&.ைவ�ேத� '+ைலயிேல க	ணி ஒ�: 
��/ழலி+ ைவஎ�: த&தா$ ஆ�தா! 
 
 
இய+ 55 
அ�ன� ேவல� அ��� ேப5க$. 
 
ஆ�தாேவ இவ�யா� எ� ற�ன� ேக�டா$! 
அவ�தா�எ� மக�எ�: ெசா�னா$ ஆ�தா. 
தP�தாS� க	Qைடயா� ேவழ நா�டா� 
சிைறபி
9க வ@ைகயிேல மறி�ேத எ�ைன9 
கா�தா@� இவ�தாேமா? எ�றா$ அ�ன�. 
கடைம��& தா�இவேன எ�றா$ ஆ�தா; 
வாG�தPேர மான�ைத உயிைர9 கா9க 
மற�ப�. ^�ந�றி எ�றா$ அ�ன�! 
 
"ஒ@ச2:� பயனி+லா உட�ைப, வாKேவா 
உ	
+ைல எ�(ெமா@ மி�ைன� தி�ன 
ந�ச2:� விலகாத B�ைட5 சா�ேறா� 
நைக��9ேக இல9கான /மிழி த�ைன, 
'ர9/ வாGஓயா9 /ற�
+ ம�ன� 
'
சாG9க ெந
தா	ட ம�ன ��ெப	 
ணர9ேகா ஆ�பC�தா தி@�த+ ேவ	C�? 
அறிS9ேகா இழிSதைன ஆ9க ேவ	C�? 
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எைனஈ�ற த&ைத9/� தாG9/� ம9க$ 
இன�ஈ�ற தமிKநாC தன9/� எ�னா+ 
திைனயளS நலேம(� கிைட9/ ெம�றா+ 
ெச�ெதாழிH� நாெளன9/� தி@நா ளா/�! 
பைனயளS நலேம(� த�ன ல�ைத� 
பா��பாேனா� ம9களிேல பத
 யாவா�. 
உைனஒ�: ேவ	Cகிேற� எ�னா+ ஆவ 
.	ெட�றா+ அத2ெக�ற� உயி@	" ெட�றா�. 
 
"இழ&தபா	 
ய�ப�ைச� த@வா�9 ெக�ைன 
இழ&.ேபா ேவ� எ�: 'ரச� எF/� 
'ழFகியஓ� ேசதியிைன அறய◌ீீ� ேபா_�! 
'யலாேம இ�தைனநா$ கழி�தP� ேபா_�! 
பழ�ெப�ய பா	
யனா� ேபைழ9 /$ேள 
பைகவ�தைம ஒழி�திCேமா� /றி��� உ	C! 
ெகா-�த�கK உம9/	C ெகா	C வ&தா+! 
ெகாைடெகாC�த தா/�இ& நா�C9" ெக�றா$. 
 
ேபைழயின தைடயாள�, பறிேபாG வி�ட 
பி�னிைலைம, '�னிைலைம, [த5 ேசதி 
ஆழஉைர� திடலானா$ அ�ன�! ேவல� 
அ�தைனH� ேக�
@&தா�. "நாேனா ெம�த 
ஏைழமக�; ந�9க	ண� ஆைண எFேக 
யாெனFேக, ஆயி(ெம� கடைம உ	C. 
ேபைழயிைன9 ெகா	Cவ&. த@ேவ�; அ�றி� 
ேப@லகி+ உயி�வாேழ�" எ�றா� ேவல�. 
 
மா�தPய� ந�9க	ண�, காணா வ	ண� 
மைற�தவ<�, ேவழனிட� வழ9/� இ�C9 
கா�தவ<�, ேந�நி�ேற இ�:� அ�:� 
கா�தவைன ஈ�ெறC�.� பா_� ஊ�
9 
கா�தவ<�, இனி9கா�பா <�,ெப	 ணாளி� 
க	ெணனேவ வாKபவ<� ஆன அ�பி� 
ஆ�தாவி� இட.ைக ேநா9கி ேநா9கி 
அ-தி@&தா$, வ Pர�ப� நிைல9/ ைந&தா$. 
 
 
இய+ 56 
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ெகாGயா9 /
யி+ வ Pர�ப�, ஒ@ /
ைசயி+  
இ@9கிறா�.ேதாழ� ஒ@வ� வ@கிறா�. 
 
ெசGயா2றி� கைரயினிேல, ெச�மா r�+ 
ெச+வைனH�, மைனவிையH� வி�C ேவ: 
ெகாGயா9/ 
9/5ெச� றா�வ P ர�ப�, 
ெகாGதி�ட காேலாC� ஆ�க ேளாC�! 
எG.ேமா� கா+ேநாயா+ அTவி ட�தி+ 
இரவினிேலா� /
ைசயிேல இ@9/� ேபாதி+ 
ஐயாஎ� ெறா@ேதாழ� அைழ�தா�; "இ&த 
அரசா�சி ந�மிட�தி+ வ&த" ெத�றா�. 
 
"மா�சிH:� ம�னவைன� பி�னா+ /�தி 
ம�னவனி� இ�(யிராG, ைவய� தி�க	 
கா�சி9ேகா� ஓவியமாG, வாK&. வ&த 
க�டழைக வAச�தா+ ெவ�
 வ PK�தி, 
வா�ழலா+ உயி�ழல9 கண9கி+ லாத 
ம9கைளவ PK� .FெகாCைம தPரா இ&த 
ஆ�சி9/��ற�பாGநா� இ@9/� ேபாேத 
அ2ற.கா+! அரெப2றா+ உயி�ேபா� எ�றா�. 
 
இ@�டைறயி+ உ$ளதடா உலக�! சாதி 
இ@9கி�ற ெத�பா(� இ@9கி� றாேன! 
ம@�◌ுகி�ற மத�தைலவ� வாKகி� றாேர! 
வாய
H� ைகய
H� மைறவ ெத&நா$? 
@�Cகி�றா� த�ைகயி+ கிைட�த வ2ைற5 
ெசா�ெத+லா� தம9ெக�: ெசா+வா� த�ைம 
ெவ@�Cவ. ப/�தறிேவ! இ+ைல யாயி� 
விCதைலH� ெகCதைலH� ஒ�ேற யா/�. 
 
எ+லா�9/� எ+லா� எ� றி@�ப தான 
இட�ேநா9கி நட9கி�ற தி&த ைவய�; 
க+லாைர9 காQFகா+ க+வி ந+கா9 
கசட�9/� m9/மர� அFேக உ	டா�. 
இ+லா@� அFகி+ைல; பிற� நல�ைத 
எனெத�: தனிெயா@வ� ெசா+லா� அFேக! 
ந+லாேர எ+லா@� அTைவ ய�தி+ 
நம9ெக�ன கிழிய�C� பழ�பA சாFக�!" 
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எ�:ைர�தா� வ Pர�ப�! ேதாழ� ெசா+வா�: 
"எழி2பா	 
ய�ப�ைச� ேதC கி�றா� 
ெத�மைலயி2 பிற�அQகா தி@9/� வ	ண� 
ெசG.விட ஒ@வைனஅ� மைலேம+ ஏ2றி� 
தி�னவ@� [தமி. எ�: ெசா+லி� 
ெத@வாைர அ-�பி$ைள ஆ9கி ைவ�ேத 
அ�னவேர ேபைழயிைன� ேதட லானா� 
அ�மைலைய இ�றள&தா+ ஆ$ம� ட&தா�. 
 
வ Pெட+லா� தைரம�ட�, ஆ+இ @&த 
ேவெர+லா� பறி�ததிேல கிண2றி� ம�ட�! 
காடகK&த நPk2றி� ஆழF காணி+ 
கட_	ேட அ. நம9/9 கQ9கா+ ம�ட�! 
ஈட2ற கைல�ெபா@$க$ இ@9/� ம�ற�, 
எ	ண2ற ஆGBட�, ப$ளிஇ&த 
நாடழிய ஆ<கி�ற ந�9க	ண2ேகா 
ந+லறிேவா அQS9/� மிகS� ம�ட�! 
 
b�ைடெயாC க-ைதநட& தி@9/�, பி�ேன 
'-9Bன� ஏகாலி ெச+வா�, அ&த� 
பா�ைடயிேல பAநிைற Bைட ேபா/� 
உழவ�9/� பழFB-� எC�.5 ெச+வா�. 
B�CநP ல5சாய� ெகா	C ெச+வா�, 
/:9/ெநC9 காGம9க$ பலேப� ெச+வா�! 
கா�டாேளா [தெம�பா�, அAசி வ PKவா�! 
க@�[த� ெவ	[த�ஆவா� யா@�. 
 
அர	மைனயி� யாைனவர� [த� எ�ேற 
அலறினா�; மாS�த� ைவ9ேகா+ வ	
 
எ@தி�ேம+ வ PK&தா�! சாG& த.ைவ9 ேகா_� 
எ-�பிைவ�த சார&தா� ெநௗ◌ிய உ5சி 
இ@&தெகா+ t2u9கா ர�/ தி�தா�! 
எ�யC�பா+ BைரH�ைவ9 ேகா_� ப2றி� 
ெத@�ப2றி எ�ைகயிேல, [த� அFேக 
சி��பெதன அலறினா� அC�த ஊரா�! 
 
அAசைவ9/� [த�ைத அAச ைவ9க 
அAசா: [த�ைத நாம (�பி9 
ெகாAசிவிைள யாடவி�டா+ ந+ல தா/� 
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B:கநP� விைட"எ�றா�. அதைன9 ேக�C 
ெநAசி+ைவ�ேத வ Pர�ப�, "ேவ	C மானா+ 
நிகK�.ேவா�, நட�பெத+லா� அறிய ேவ	C�; 
வAச'2ற ந�9க	ண� ஆ�க$, எ&த 
வழி5ெச�றா� எ�பைதH� கா	ேபா�" எ�றா�. 
 
"ெகா	Cவ&த ேபை◌ைழயிைன மகனி ட�தி+ 
ெகாC�பெதனி+ நா�ெகாC�தா+ சி9க+ உ	டா�. 
ப	ெடன. ெசயைலஅவ� அறிய ேந@�; 
பா	
யனா� ப�சிைனH� ெவ:�பா�" எ�: 
ெதா	Cகிழ வ��க�றா�! "மகனி ட�தி+ 
ெசா+லாம+ பிற�ைகயா+ ெகாC�ப�ீ" எ�ேற 
அ	ைடயிேல இ@&தஅவ� ெசா+ல; ஆ�ஆ� 
அ.ந�: ந�ெற�றா� அTவ P ர�ப�! 
 
 
இய+ 57 
ந�9க	ணனி� அைம5ச� மகனான நPல�, நPலிைய9 காQகி�றா�. 
 
அைம5ச�மக னானஓ� நPல� எ�பா� 
அ@AfK5சி ெசGவதிேல மிக9ைக கார�! 
இைம9கி�ற ேநரம.�, வ Pணா9 காம+ 
எழி2பா	
 ய�ேபைழ, அ�ன�, ஆ�சி 
நம9/வ@ ேமாஎ�: நிைன�தா னாகி 
ந+லபல fK5சிெயலா� நாC கி�றா�. 
சிமிK9காத க	ேணாC ெத@9க$ேதா:� 
சி2u�க$ ம2:'ள இட�தி ெல+லா� 
 
அ�ன�ைத� ேதCைகயி+, நPலி அFேக 
ஆ2ேறார� நி�றி@&தா$ மாைல� ேபாதி+! 
இ�னவைள ஆராGேவ� எனெந @Fகி 
"எ�னவிய� பி.நPலி? ேத
� ேபான 
க�னெலா�: கால
யி2 கிைட�த ைத�ேபா+ 
க	ெணதி�+ கிைட�தாேய! எ�எ	 ண�ைத 
உ�னிட�தி+ ெசா+லிவிட ேவ	C�; எ�ைன 
எTவழிநP வி�டா_� ஒ�� கி�ேற�. 
 
எ�த&ைத எ�னிட�தி+ இ�: வ&தா�; 
எ�ேபா. மண���ய எ	Q கி�றாG 
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எ�:ைர�தா�. யா(ைர�ேத� இTைவ ய�தி+ 
எ�(ள�ைத9 ெகா$ைள9ெகா	ட ெப	ஒ @�தி 
ெபா�ேவலி தனி+உ	C! நPலி எ�: 
�க+வா�க$ அவளி�ேப�! அ�ன� தி2/� 
இ�(யிைர� ேபா�:$ளா$! அவைள ய�றி 
எவைளH�நா� மண���ேய� எ�: ெசா�ேன�. 
 
மா&தளிரா+ ெம+_ட_�, மண9/� ெச&தா 
மைரயிதழா+ வாயித-� உைடயாG ேக�பாG. 
சாG&.திl� எனவி-&தா� எ�ற� த&ைத! 
'தைலெகா-�த பி$ைளேய அைம5ச (9/ 
வாG&தி@9/� பி$ைளநP பாFகி ைய�ேபாG 
மண���&தா+ எ�ஆ/�?' என�. 
�தா�. 
தP�&ததினி அவளிட�தி+ ெச�ற உ$ள� 
தி@�பா.; தP��ெப�ேற� ஒ��9 ெகா	டா�! 
 
எ�னநP நிைன9கி�றாG? அ�ன� தி2ேக 
எழி2ேபைழ தைன�ேத
� த&., பி�ன�, 
அ�ன�ைத ஏ�மண9க லாகா ெத�றா+, 
அவ$எ�ற� க	Q9/� பி
9க வி+ைல. 
ெபா�(9/� பி�தைளேயா ஒ�த தா/�? 
[S9/ நிகராேமா ச@கி� /�ைப? 
மி�னலிைட, க�ன+ ெமாழி, இ�(� ெசா�னா+ 
வி�Hலகி+ ஒ@�திநP, அழகி� உ5சி! 
 
ஒளிேய(� வான�ைத மற�த+ BC� 
உயிேர(� உட�பதைன மற�த+ BC� 
எளிேய(� உைனமற�த+ உ	ேடா? அ�றி 
எைனேய(� நP மற�த+ உ	ேடா? ப5ைச9 
கிளிேய(�, /யிேல(� ேக�டா+ நாண9 
கிள�.ெமாழி அ�ன�நம ெதா@ைம� பா�ைட� 
.ளிேய(� அறிவ.B டா.; சி�ன5 
ெசா+ேல(� ெவௗ◌ி�பCத+ Bடா ெத�றா�. 
 
விழிபா�9க எ	ணிCேம உ�ைன! யா@� 
விைலபா�9க இயலாத '�ேத! நா(� 
வழிபா��. நி2/மிட� ெசா�னா+ நPேயா 
வர�பா��. 'க�பா��.� ேபாேவ�! இ+ைல 
ஒழிபா��.� பா��.நP! எ�கி� றாேயா, 
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ஒழி&ேதென� ெற	ணிநP எைன�� ைத�த 
/ழிபா�9க� தா�வ@த+ '�ேன ெசா�னா+ 
ேகாைவயிதK ைவபா��.� ேபாேவ�" எ�றா�. 
 
"ம�றிர	C ெத�Hம�ேறா? அவ2றி+ ெந+லி 
மரமிர	
� நCS$ளெபா.ம� :9/$ 
இ�றிர	C நா�களிேல வ@ேவ�! வ&தா+ 
என9கிர	C ப�டாைட த@வ P�! ெம+ல 
ஒ�றிர	C ேபசியபி� �ப+ ஒ�ைற 
உளியிர	டாG� த��த.ேபா+ பி�த+ ேவ	C�! 
ெபா�திர	C வ&தா_� ச�தா� எ�ைன� 
ேபா�
ர	டாG ெவ�

(� நி+ேல�" எ�றா$. 
 
"எ�தைடH� இ+ைலய
 மாம ர�ைத 
இைச&தைடH� க@F/யிேல! கதி�நா� டானி� 
ெசா�தைடய9 கவ�&தத�றி அ�ன� .9/� 
fKகி�றா� வாKS9ேக தைடக$ எ�றா+ 
இ�தைடக$ நPF/த2/ 'ய+கி� றாளா? 
எழி2பா	
 ய�ப�சி� நிைலைம எ�ன? 
ெகா�தைடH� மல�9/ழேல எ�னி ட�தி+ 
B:த2/� தைடஎ�ன?" எ�றா� நPல� 
 
"BCவி�C� தாையவி�C� பற&. வி�ட 
/யி2/A ேபால�ன� ஒ@�தி, ம�ன� 
வ PCவி�C ேவைலவி�ட ஆ�தா, ேவல�, 
விர+வி�ேட எ	ணிCமி� ெதாைகH$ ளா�ேபாG� 
ேத
வி�டா+ கிைட�.விC ேமாஅ� ேபைழ? 
தPனியி�C9 ேகாழியிைன மட9/ வா�ேபா+ 
b
வி�டா� ேபைழயிைன! அவ�க$ ெகாAச� 
b5வி�டா+ தாேனநா� அறித+ BC�? 
 
இட9ைகேயா ஆ�தாS9 கி+ைல! இTவா 
றி@9ைகயிேல அவ$.ைணவ� வ Pர� ப�9ேகா 
நட9ைகயிேல ஊ�:த2ேகா கQ9கா லி+ைல! 
ந:9ைகயிேல ெபா�வ P� ஒளியா2 ெசGேத 
எC9ைகயிேல அைமS2ற ேமனி யா�ேகா 
இய2ைகயிேல இைடயி+ைல எ�பா� க2ேறா�! 
பC9ைகயி_� விழி9ைகயி_� பலைக ஓைல� 
பC9ைகய+லா+ ேவல(9ேகா நிைனேவ யி+ைல. 
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எ.'
H� அவராேல?" எ�றா$ நPலி! 
"ஏ�'
யா ெத�கி�றாG? �+t� த�னி+ 
�.'
ேவ& த�வி�ட மறவ� த�ைம� 
�றFகாண5 ெசGதாேன ேவல�? ஆ�தா, 
'.'
யா� கதி�ேவல� ெப2ெற C�த 
'�'
&த ேமகைலயா$ அ�ன� தி2ேகா 
'இ.'
ய இ.ெசGவாG' எ�: Bறி 
ஏ2ற'
 ைவ5ெசGH� ஆ2ற _$ளா$! 
 
ஆ�தாவி� .ைணவ�யா�? அறிேய�" எ�றா� 
ஆனம�C� உளவறிய எ	ணி நPல�! 
B�தா
� பிைழ�பா�ேபா+ ேதா�: கி�றா�, 
/
ைசயிேல அ�ெபா@<� க	ேட� எ�றா$. 
பா��தாயா எ�ென�ன உைடக$ எ�றா�, 
பைடமறவ� உைட, இ&த ைவய வாKைவ 
நP�தா�� உைட,பலS� க	ேட� எ�றா$. 
நPெசா+_� வ Pர�ப� எFேக எ�றா�. 
 
"ேபாவிைரவி+" எ�:ைர�தா$ ஆ�தா! அ�ேனா� 
ேபாGவி�டா� எைமவி�ேட எ&த ஊ�9ேகா! 
வாவிைரவி+ எ�:ைர�தா+ வ@வா� ேபா_�! 
ம:�.ைரயா� ஆ�தாவி� ெமாழிைய எ�றா$. 
தPவிைரவி+ ெகா+_த+ேபா+ [த� வ&. 
ெத@வாைர9 ெகா+_வதா+ எ�ற� அ�ேப 
நP விைரவி+ ேபாஉ�ற� /
ைச9 ெக�றா�. 
நPலியவ$ /_9ெக�: சி��.5 ெசா+வா$: 
 
"ஊ@9/$ [தெமன� �<கி ேனா�� 
உ$ள�ைத நிைன�.நா� சி��ேத�; அ�னா� 
ேந@9/ ேநரைடH� தPைம த�ைன 
நிைன�.நா� சி��தி�ேட�; எ�ற� வாKவி+ 
சீ@9/ வாG�தி@9/� அ�ேப, [த5 
சி:ெசGதி ந��கி�றP� உ�ைம9 க	டா+ 
ேத@9/5 ெச�பனி�ட '�C9 க�ைட 
சி�9/ெமனி+ நா�சி��த+ வ Pேண" எ�றா$.  
 
"உ�னக�ைத யறிவத2ேக இதைன5 ெசா�ேன� 
உயி�வைகயி+ [த�என ஒ�: மி+ைல; 
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த�னக�தி+ வள�&.வ@� மடைம யி�ேப� 
த�ன
யா+ நடவாத [த ெம�: 
ெசா�னக2ேறா� ெமாழியிைனநா� ஒ�� கி�ேற�. 
ெதா�ைமஎ(� உ5சியிேல அறிவா+ வாK&த 
ெபா�னக�தி+ தமிழக�தி+ தாய க�தி+ 
[த�எ(� ெசா+^ைழத+ �.ைம" எ�றா�. 
 
"திFகளிட� /ளி�ேபா_� கதிர வ�பா+ 
ெச&தழ+ேபா _�[வி+ மணேம ேபா_� 
உFகளிட� என9/$ள அ�பி� மீதி+ 
ஒ@பழிH� ேநராம+ விைர&. நPவி�, 
தFகளிட� ேநா9கிேய ெச+ல ேவ	C� 
தமிKநிக��த அ'தெமாழி மFைக அ�ன� 
இF/வர9 BCம�ேறா?" எ�றா$ நPலி! 
இ�(�ஒ@ ேசதிஎ�: ெசா+வா� நPல�: 
 
"எ�ெபா@�C நி�னழைக அ�ைப ஈ&தாG 
எத�ெபா@�C நானிதைன மற�த+ ேவ	C�? 
நி�ெபா@�C அவ<9ேகா� ந�ைம ெசGய 
நிைன9கி�ேற�. அ�ன&தா� இழ&த ேபைழ 
யி�ெபா@�C� ெபா@$, ஆவி உட+ேவ	 டாம+ 
இனிHைழ9க9 கடேவ�நா�! அ�� நPலி,  
த�ெபா@�C வாKவாேனா� ஏைழ! ம9க$ 
த�ெபா@�C வாKவாேனா� ெச+வ�" எ�றா�. 
 
"மி�ைனH�ப� மல�கைளH� ெகா	
 யா9ைக 
ேவ	Cெமன அைம�தெதன விளF/� அ�ன� 
த�ைனH�நா� அறிேயேன! ேவழ நாC 
தனிலி@&. வ&.$ேள� ஆத லாேல 
எ�ைனH&த� ெதா	டெராC ேச��.9 ெகா$ள 
எழி_ைடயா$ இட�தி+நP ெமாழித+ ேவ	C�! 
ெபா�ைனH�வா�� பட^	ைம தைனH� ைவய� 
�கKெகா$ள5 ெசGதிC�ெப	 ணழ/ நFகாG! 
 
நலFெகடேவ கதி�நா�ைட ஏ�ப மி�ட 
ந�9/�தா� எ�த&ைத அைம5ச�! ெமGதா�! 
/_F/நைக '�தாக9 ெகாழி9/� ெப	ேண! 
ெகா
யவைன� ெதாைல�பெத�ற� த&ைத ேநா9க� 
விலF/பழ9 கிCவானி� ெவ$ளா ெடா�: 
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ேவFைகயிட� ெந@Fைகயிேல மகிKவ .	ேடா? 
ெத_Fகினிேல பா
Cேமா� தமிழ� ெசGைக 
ேதென�றா நிைன9கி�றா� தமிழ க�தா�? 
 
B��Fைக யி+ெகாCவா$ உைடயா� அ&த9 
ெகாCFெகா
யா� ந�9க	ண� எனி+எ ன9ேகா 
ேவ�பFகாG! அவ(ெமைன விைதப2 றாத 
ெவ$ள�9காG எ�:நிைன� திடS மி+ைல! 
தP�ெபாF/� மைலய
யி+ வா- கி�ேற� 
சிலி�9கி�ற /ிளி�ெத�ற+ உலS� ெத�ன& 
ேதா�பிFேக காQகி�ேற�! /
யி @�ேப� 
ெசா+ெலா@ெசா+ அவளிட�தி+" எ�றா� நPல�. 
 
க@�ப+ல; அ.பிழி&த சாேற ேபா_� 
கழ:கி�ற ெமாழிHைடயா$ அ�ன� ெநAச� 
இ@�ப+ல! நா�ெசா+ேவ� ஏ2:9 ெகா$வா$! 
இ@நாளி+ பதி_ைர�ேப� எ�றா$ நPலி. 
அ@�ப+ல; க	ண+ல அTவா ேறெசG! 
அ(�ெப�ைன! இனி�பான ேதேன! ச2ேற 
தி@�ப+ல+ தPெர�: ெச�பி5 ெச�றா�. 
ேதனிதழா$ அவ�பி�வா+ தியFகி நி�றா$. 
 
 
இய+ 58 
ஊ��ேப5! 
 
இ�தைனநா$ ஆயி2ேற ேபைழ எFேக? 
இ&நா�
+ அ.வி@&தா+ ெவௗ◌ி�ப டாேதா? 
'�த�ன ெவ	ணைகயா$ தி@ம ண&தா� 
'
Hநா$ எ&நாேளா எ�பா� சி+ேலா�! 
ைவ�தவ�க	 ஏமாற9 கவ�&. ெச�ேறா� 
வ	கடலி+ ேபா�டாேரா? ந��ேப� ெகா	ட 
எ�தனவ� தாெனC�.� ேபைழ த�ைன 
எ��தாேனா எ�:ைர�பா� ம2:� சி+ேலா�! 
 
ந2ேபைழ கிைட�தி�டா+ ந�9க	 ண2/ 
நலம+லா+ தPைமயி+ைல எ�பா� சி+ேலா�; 
ெபா2ேபைழ கிைட�தி�டா+ ந�9க	 ண2/� 
ெபா+லாFேக ஆதலினா+ மைற�தா� எ�: 
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ெசா2பலS� வி��பா�க$ சில�! இ� [த� 
.ய�எ�: தP�&திCேமா எ�பா� சி+ேலா�! 
ெத2/மைல காCநக� நாC யாS� 
ேதCவதாG அழி9கி�றா� எ�பா� சி+ேலா�! 
 
 
இய+ 59 
ேவழ ம�ன(� அைம5ச(�! 
 
ேவழவ(� அைம5செனாC வ P2றி @&தா� 
விள9க': தி@ம�றி+; உைர9க லானா�! 
பாைழைட&த இ@$வ P�
+ விள9/, வான� 
பனி��ைகயி+ எ-&தகதி�, அ�ன� எ�பா$ 
வாழஒ@ பா	
யனா� ப� ேவ	
 
வாCகி�றா$! நா$பலS� வறிேத யாக� 
ேபைழயிைன ந�9க	ண� தா(� ேத
� 
ெப@&ெதா+ைல யைடகி�றா� எ�: ெசா�னா�. 
 
அ�ேபைழ ந�9க	ண னிட�ேத யி+ைல, 
அவனதைன யிழ&த.S� விய�ேப யா/�! 
ஒ�ேப.� இ+லாத மFைக ய�ன� 
உட_டைம ஆவிெயலா� ேபைழ எ�: 
ெச�பினா$! அதிெல�ன ஐய� பாC? 
தி@நா�
� ஆ�சிH�த� மண'� அ&த9 
ைக�ேபைழ தனி_	C! கிைட�தா+ ெநAச9 
களி�ேபைழ யைடவா$எ� றைம5ச� ெசா�னா�. 
 
 
இய+ 60 
ந�9க	ண� ேபைழ ேதCவாைர ேம2பா�ைவ பா��.� தி�கிறா�. 
 
ெத�மைலயி+ ேதCகி�ற B�ட�, கா�
+ 
ேதCகி�ற ஒ@B�ட�, நா�
+ ேத
 
இ�ன+விைள� திCFB�ட�, வ PC ேதா:� 
எF/	C ேபைழஎன அத�C� B�ட�, 
ப�(மிைவ அைன�.9/� ேம2பா� ைவ9/� 
பற9கி�ற தைலவ�களி� தைலவ னாகி5 
ெச�:ெச�: நிைலயறிவா� எTவி ட�.� 
ேதேரறி ந�9க	ண� ஊ� ெல+லா�. 
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த�C�ப� ட.ேவாடா ேபைழ எ�:  
தைரபிள�பா� தைலவைன�ேபாG9 ேக�பா�! ஆF/ 
ெவ�C�ப டாதி@9க ேவ	C� ேபைழ 
ெம+லனேவ ம	ெவ�ட ேவ	C� எ�பா�! 
'�C�ப டா.ைழ�ப�ீ! கிைட�தா+ ேபைழ 
'&q: ெபா�னளி�ேப� எ�பா�! ஓ�பா+ 
சி�C�ப ற&த.ேபா+ ெத@வி+ ஓ
� 
ெத�&த.ேவா உளெவ�பா� ந�9க	 ண�தா�! 
 
ெத@�ேதா:� வாKவாைர ஒ@Fக ைழ�.5 
ெச�பிCவ P� உ	ைமதைன; அர	ம ைன9/$ 
ஒ@ேபைழ தைன�த&ேத� அதைன வாFகி 
ஒளி�தவ@� நP�தாேம? எ�: ேக�C� 
ெப@ம9க$ தைமெய+லா� உள�வ @�தி� 
ெப�ேயாைர அத�
Cவா�, ெப	
� த�ைம  
எ�b<� க	ணாேல அAச ைவ�பா� 
இழிெசயலா� ந�9க	ண� எ�(� தPய�. 
 
 
இய+ 61 
அ�ன� /திைர ஏறி� ேபைழ9/� �ல� ேக�டா$. 
 
ஓ
9ெகா	 ேடயி@9/� /திைர, காதி+  
ஒலி�.9ெகா	 ேடயி@9/� கா2/ ள���! 
ஆ
9ெகா	 ேடயி@9/� ெந2றி� ெதாFக+! 
அழைக9ெகா	 டா$அ�ன� அதைன ஊ�&ேத 
ேத
9ெகா	 ேடஇ@&தா$ ேபைழ த�ைன� 
ேதைன9ெகா	 ேடெபாழிH� மைழைய� ேபாேல 
பா
9ெகா	 ேடஇ@&தா$ நிைலைம ப2றி� 
ப@கிெகா	 ேடயி@&தா� இரFகி ஊரா�! 
 
"ப	
@&த பா	
யனா� ப�ைச, எ�ற� 
பழ��கைழ� ெபா�னான ேபைழ த�ைன9 
க	
@&த .	ெட�றா+ B: வ Pேரா? 
காணாதா� இனிேய(� 'ய_ வ Pேரா? 
வ	
@&. ப	பா
9 ெகா	
 @9/� 
மல�5ேசாைல9 கதி�நா�
� மக$நா ன�ேறா? 
ெதா	
@&த உ$ள�தP�! மறவ� ம9கா$! 
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ெதா+ைலயிைன� தP��திCவ P�!" எ�றா$ அ�ன�. 
 
நP�அைடH� விழிHைடயா$ெத@9க$ ேதா:� 
நிகK�.ெமாழி ேக�டவ�க$, இ@ைக ஏ&தி5 
சீரைடய ேவ	Cெமனி+ எ+லா மா	�� 
ெச�றைடH� எ&தி@ேவ இ&நா$ இ&த� 
பாராைடH� தPைமெய+லா� நPFகி ந+ல 
பயனைடய ேவ	Cெமனி+ ந+ல ற�தா� 
ேபரைடய ேவ	Cெமனி+ ேபைழ ேவ	C�! 
அைத�ேதC� ெப@Fகடைம எம9ேக எ�றா�. 
 
 
இய+ 62 
அ�ன� அைல&., பி� ஒ@ ேசாைல அைட&தா$. 
 
அக+வானி+ வி�C வி�C மி�ன+ ேபால 
ஆFகாF/5 ெச�:பி� மீ	டா ளாகி� 
பக+வான� மாணி9க� �னலா CFகா+ 
பட�'+ைல சி��தி@9/� ேசாைல க	C 
�கலானா$; /திைரயிைன வி�டா$! அF/� 
��ைனவர ேவ2பளி9க� ெத�ற+ வ&. 
.கி�உடலி+ மண&தடவ இைசய ரF/ 
.�பியா� .வ9கினா�! அம�&தா$ அ�ன�. 
 
தாமைர9க	 இைமஇதேழா அைசய வி+ைல 
தளி�ேமனி அைசயவி+ைல '[' ைவ ம2ேறா� 
[மைற�ப ைத�ேபா_� எழி2க� ன�தி+ 
ெபா2ெகா
த� அFைகதைன ஊ�றி, ெநAேச 
நPமைற9கா ேதஉ�ற� இ�ப யாைழ  
நிகK�ெத�றா$; உ/�தஇைச உண�வா+ அ$ளி� 
தPைமயிலா உயி�ப@க9 கிட&தா$; ைவய� 
ெச&தமிழி ல9கிய�தி� வ@ைக ேநா9க. 
 
மீ.ய�&த இ@ேதா$க$ ஒளிைய வா� 
வ Pகி�ற /�றFக$! மறவ� m9கி 
ஊ.கி�ற வைளெகா�பி� �@வ� தி�ேம+ 
உய�ெந2றி அAசாைம 'ழF/� Bட�! 
ேமா.கி�ற இளFகளி: ேபா+ந ட&. 
'�வாயி2 ��னைகைய விைள�பா�! ஆனா+ 
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காதலி+ைல அவ�க	ணி+! ேத�ப2 றாத 
கவி�மல�+ இடமிைலஎ� உயி�வ	 C9ேக! 
 
கிளி9க-�தி� ெபா�வ�ேபா+ அ@��� மீைச! 
கீK9கடலி� மாைலெவயி+ கல&த நPல 
ஒளி�திைரேபா+ தைலமயி�சிF க�தி� ேதா2ற�! 
உயி��ப�தி வா�ேபா�ற ேமனி வாG&தா�! 
.ளி�தந:& ேதென�: ெசா+_� ெசா+ைல� 
ெதாடF//ர+, 'ழF/கி�ற கடேல! ஆனா+ 
களி9கஒ@ காதலி+ைல அ�ேனா� க	ணி+! 
கவி�மல�+ ேதனிைலஎ� உயி�வ	 C9ேக!  
 
அC9கிைவ�த அழகழகா� உ:��9 க$ேம+ 
அ(�பிைவ�த எ�விழிக$ ஒளிH மFகி� 
தC9கிவி-�; எ-�ஒ�றி+ ச:9கி வ P-�! 
தனி�பிறவி! ைவய�. ம9க$ த�மி+ 
எC9கஎC9 க9/ைறயா5 ைவயி� ஊ2ைற 
இனி9க இனி9 க9காQ� ஆ	ைம! ஆனா+ 
.
9/ேமா� காதலி+ைல அ�ேனா� க	ணி+! 
mGமல�+ ேதனிைலஎ� உயி�வ	 C9ேக! 
 
தPFைகஇனி� ெபாேறென�(� க	க$! எ�ற� 
தி@நாைள� தன9ெக�ேற நிைன9/� ெநAச�! 
ேவFைகஅவ�! அAசாேத எ�ற ேப5 
வ Pண+ல ெவ2றி'ர ெச�: ெசா+ேவ�! 
ஏFைகயிேல எைனமீ�டா�! ஓட� வி�ேட 
இற9கினா�! ெதா�டஇட� மற9க வி+ைல! 
பாF/றஓ� காதலி+ைல அ�ேனா� க	ணி+! 
பனிமல�+ ேதனிைலஎ� உயி�வ	 C9ேக! 
 
விழியி+ைல; உண�வி+ைல; /
ைச த�னி+ 
வ PK&தி@&ேத�; அ�ேபாதி+ எ�ற� ஆ�தா, 
ெமாழியி+ைல இ.ம@&ேத எ(�ப 
9/ 
ெமாG/ழேல எ�றைழ�தா$; உயிர ைட&ேத�. 
வழியி+ைல எ�றி@&த எ�க	 '�ேன 
வாG�தவைன யாெர�ேற� ேவல� எ�றா$! 
எ-கி�ற காதலி+ைல அ�ேனா� க	ணி+! 
எழி+மல�+ ேதனிைலஎ� உயி�வ	 C9ேக! 
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இய+ 63 
இTவா: அ�ன� .யி+ைகயி+ அFேக ஓ� .றவி வ&தா�. 
 
நனSலகி+ இTவ	ண� இ@&தா$ அ�ன�! 
ந+விழிைய9 .யி+வ&. ெகௗவ, ஆFேக 
கனSலகி+ இல9கிய�ைத� ெதாட�வா ளானா$; 
ைக�மல�+ தைலசாG�.� ��சி��ைப9 
கனிஇதழி+ �ைத�.டைல ஒ@9க ணி�.9 
ைகவ+லா� ைவ�தயாK ேபா2கி ட&தா$. 
இனிநா(� இTSட_� �ளிH� ஓC� 
எ�றி@9/� ஓ�.றவி அF/ வ&தா�. 
 
.வராைட உC�தி@&தா�! ேதாலி� ஆைட 
ேதாளினிேல ம&தி@&தா�! ைர9/ C9ைக 
தவறாம+ ைக�பி
யாG� பி
�தி @&தா�! 
த
ெயா�: ைவ�தி@&தா�! உைடவா$ ஒ�:� 
எவேர(� எதி�9ைகயிேல உதS ெம�ேற 
இC�பி+ைவ�தா�! ப2ெகா��, விசிறி, ெச��, 
கவிைகஇைவ ய+லாம+ எ+லா� நP�த 
கC&.றவி mF/ேவா$ எதி�உ� கா�&தா�. 
 
 
இய+ 64 
அ�ன� .றவிைய9 க	C திC9கி�டா$. 
 
ெவ	தா
 நில��ரள ேம+நி மி�&த 
விழிb
� தாமைரயி� இ@9ைக ெகா	C 
ெகா	டாC� க2பாைற ேபாலி @&தா� 
ெகாAகிளி விழி�பாளா எனநி ைன�ேத! 
வ	ேடாC [வித-� பற9க9 கா2: 
மர9கிைளைய ெந
தைல�.5 ச@ைக எ+லா� 
தி	டாட ைவ9ைகயிேல இைமதி ற&தா$! 
திC9கி�டா$! .றவிதைன எதி�2 க	டா$.  
 
விைர&ெத-&ேத ஆைடதைன ஒ.9கி நி�: 
ெம�மல�9ைக B�பினா$! .றவி ெசா+வா�: 
"ெத�&.ெகா	ேட� நி�உ$ள� வாKக ந�ேற! 
சிற&தஓ� பா	
யனி� ப�, ைக9/ 
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வ@�சிறி.� வ@&தாேத" எ�: ெசா+ல 
"வாGமல�க, எ&நாளி+?" எ�றா$ அ�ன�! 
"அ@Fகிளிேய உன9கான ஆட வ�பா+ 
அைதHைர�ேப� இFகவைன அ(�பாG" எ�றா�. 
 
ெப�யாைன9 ைகB�பி9 /திைர ஏறி� 
ெப	ணரசி "உ�" எ�றா$ ெச�மா r�� 
அ@கினிேல ேவல�வர9 க	டா$. ைகயா+ 
அைழ�தி�டா$! ெசGதியிைன9 காதி+ ெசா�னா$! 
"ெத@வினிேல நி�றி@�ேப� வரS ேநா9கி5 
ெசவி9க'. ெகா	Cவர ேவ	C�!" எ�றா$. 
"இ@" எ�றா�. ெச�மாr�9 /
ைச ேச�&தா$; 
எழி+ேவல� ெப�யாைன ேநா9கி5 ெச�றா�. 
 
 
இய+ 65 
ெத�மைலயி+ ந�9க	ண� ஆ�க$ ேபைழ9/� ேதா	
னா�க$.  
அ�ேபா. அF/ ஓ� [த� ெவௗ◌ி�ப�ட.. எ+ேலா@� பற&தா�க$. ந�9 
க	ணனிட� ெசா�னா�க$. 
 
ெத�மைலயி+ ேபைழயிைன� ேதC கி�றா� 
சில�அFேக க2பிள�பா�! ம	ெண C�பா�! 
சி�ன/ைக �/&திCவா�! மாைல� ேபா.� 
ெச�:விட, இரவினிேல மைலயி� உ5சி 
மி�னி2:� ெப@FB5ச+ ேக�ட தFேக! 
ேம+ேநா9கி ஐையேயா எனஅ தி�&தா�. 
நி�றெதா@ ெநC�[த�! ந�9க	 ண�பா+ 
நிகK�தினா�. ெத�மைலயி+ எவ@ மி+ைல! 
 
ஓ
னா� ந�9க	ண� ெத�ம ைல9ேக; 
உட�ெச�றா� பைடமறவ� ப+ேலா�! [த� 
ஆ
ய.�, ெநCேவைல5 ழ2றி நி�ேற 
அர2றிய.� க	டா�க$! நCFகி ஓ
 
b
ைவ�த ெத@9கதைவ உைத�.� த$ளி 
'�வ P�
� அைற�/&. தாழி�டா�க$! 
பாCப�C நா�க	ட fK5சி த�ைன� 
பய�பC�தி9 ெகா	டாேன அவ�யா�? எ�ேற 
 
ந�9க	ண� எ	ணினா�! [த& த�ைன 
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நா�/'ைற ேநா9கினா�; ேநா9க ேநா9க� 
ெப�தா/� நிைலக	டா�! நC9க� ெகா	டா�! 
ெப@�[த� ெத�மைலி+ இ@&த ெசGதி 
ெத�யாம+ இ@&ேதேன என' 
�தா�! 
ெத�மைல9/� அர	மைன9/� இைடயி+ வாG�த 
அைர9காத� அைதநிைன�தா�! ஓட லானா�! 
அர	மைன9/$ ெப@�[த�! எ�: ேக�டா�. 
 
வடதிைசைய� தா�மற&. ேம2/ ேநா9கி 
வாK&ேத�, ெக�ேடென�ேற ஓC� ேபா.� 
தடதெடன ஆயிர�ேப� எதிவ& தா�க$; 
ச�யாக ஒ@ெத�ைன அளS ய�&த 
ெகாC�[த� வ&தெதன9 Bறி னா�க$; 
/$ளந� ப�ட.ய� Bெறா ணாேத! 
பி
�தா�பி� ஓ�ட�ைத9 கிழ9/ ேநா9கி� 
ெப@�[த� எ�:ைர�தா� அF/� ப+ேலா�. 
 
 
இய+ 66 
ந�9க	ண� , அவ� B�ட�, [த� [த� எ�: அர	மைனைய காலி 
ெசGதா�க$.  
அ�ன� உ$ ^ைழ&தா$. ேவல� 'தலியவ@� ேச�&தா�க$. 
 
அர	மைனயி+ ந�9க	ண� ஆ�க$, ெப	க$, 
அ@கி@&த m	,கதS ெப�
 யாS� 
ெப@�[த மாG�ேதா�ற9 கதறி, ஓ
� 
பிணிH2றா�! உயி� வி�டா�. சி2சி ல�ேபாG� 
பரQ9/$ /
�/&தா�! இTவா றாக� 
பாழான அர	மைன9/$ யாK5ெசா+ அ�ன� 
திர	மைல�ேதா$ ேவலெனாC� நPலி ேயாC� 
சி��தப
 உ$^ைழ&தா$ ெச�ப_2றா$: 
 
"ஆ<யர� இ@&த.வா� ந�யா� [த�! 
ஆ$ஒ@வ� ேதாளிேலா� ஆைள ேய2ற� 
ேதா<ய�&த இர�ைடயா� [த ம�ேறா 
Cெந@�ைப9 க9/கி�ற நம. [த�! 
ேகா<9/9 ேகா$, ெபாG9/� ெபாGேய ேவ	C�; 
ெகா
யவ�ெவ� 
யகிண2றி+ அவேன வ PK&தா�;  
நா<�எழி+ நா�டா�க$ [த ெம�: 
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நCFக/நிைல இரFக�த9 க.தா�" எ�றா$. 
 
"சி��.விைள யாடஇ. ேநரம�ேற! 
தி	v�� /ள9கைரயி+ ெநCநா ளாக 
இ@�பவேனா� தி@டெனன இய�� கி�றா� 
யா�ெச+ேவ� விைடெகாC9க" எ�றா� ேவல�! 
"இ@9க�C�! நPலிநP .றவி யாைர 
இFகைழ�. வா" எ�றா$;நP◌ீலி ெச�றா$! 
ெந@�பி2/ நP@	C தணி9க! அ�ன� 
நிைன��9/� தணி9ைகயிட அவனா+ ஆ/�. 
 
.றSைடயா� "ேபைழஅக� பC�" எ� கி�றா�! 
ெதா+ைலஇனி நம9கி+ைல எ�றா$ அ�ன�! 
அறிSைடயா� பிற�த�ைம ந�பி� த�பா+ 
ஆ�ெசய+ெசG யாம+இரா� எ�றா� ேவல�! 
'ைறயாேமா இைம�ெபா-ேத அைமதி ேக�ேட� 
'-நா<� தழ+த-வி9 கிட�பா @	ேடா? 
நிைறS:�உ� ெமாழியான /ளி�ம ர�. 
நPழலிேல விைளயா
 மகிKேவ� எ�றா$. 
 
க@�ெபC�.� பிழி&த.S� எ�ெசா+ தாேனா? 
கனிெயC�. ைவ�த.ெம� இதேழா? '+ைல 
அ@�ெபC�.9 ெகா�
ய.� எ�சி��ேபா? 
அ
ெயC�தா+ அழெகC9/� அ�ன ேமஉ� 
@�ெபC�த இைசேபா_� ெசா+ெல C�தா+ 
ைவஎC�பாG இ@9/�இனி9 ெகாAசி� ேபசி 
இ@�ெபC�.5 ெசGதி@9/� எ�ற� காதி+ 
இ�ன'ைத� பாG5சாேயா எ�றா� ேவல�. 
 
பி$ைளநிைல எ�(ெமா@ கனியி� சா:� 
ேப�ளைம எ�(ெமா@ க@�பி� சா:� 
ெகா$ைளபட� ெபG.ைவ�த இளைம எ�(� 
ெகா�பைரயி+ நா$எ�(� [ைன நாவா+ 
ெமா$ைளயிேல "உயி�" எ�பா� பா��தி @�த+ 
'ைறதாேனா எ�:ைர�தா$ அ�ன�! ேவல� 
அ$ைளயிேல காத+,அைத அ@&த+ இ�ப�! 
அகெமா�. ேம+நட�த+ அறமா� எ�றா�. 
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இய+ 67 
அத2/$ .றவி வ&. ேச�&தா�. 
 
ம2:ெமா@ ேப5ெசC�தா$ அ�ன�. அFேக 
வ	
வ@� ஓைசயிைன9 ேக�C ைந&தா$! 
ஒ2ைறஎ@ தி-�.வ&த வ	
 வி�ேட 
ஊ�:ேகா+ .ைணயாக� .றவி வ&தா�. 
க2ைறமல�9 /ழ_ைடயா$ நPலி ேயாC 
ைக9B�பி வரேவ2க, வாK�.9 Bறி 
ம2றவைர� �ற�ேபா9கி ேவல� காதி+ 
வாGமலைர ஒ2றிமல�� ேதைன� ெபGதா$. 
 
நPலியவ$ விைடெப2: ெவௗ◌ியி2 ெச�றா$ 
நPளைறயி+ தனி�தி@&தா$ அ�ன�! அ�னா$ 
ேசலி�விழி மகிK5சியினா+ மி�(�! வாயி�  
ெசTவிதழி+ /:நைக��5 சி&.�! ந+ல 
ேவலியி�ட ந�ெசயிேல விைத�த வி�.� 
விைளHெமன அவ$உ$ள� B�த 
9/�! 
ேம_�அவ� அ
ைமHள� உைடயா� அ+ல�, 
ெம�மல�நா�! .�பிஅவ�! எனவி ய&தா$. 
 
 
இய+ 68 
நPலிH� நPல(� ேபசியி@&தா�க$ நPல� வ P�
+. 
 
ஓ.கி�றா� நPலிHட� நPல�: "எ�ற� 
உயி�ேபா�ற நPலிேய வாராG வாராG! 
[தெமன ஒ�றி+ைல எ�: '�� 
�க�றாேய! இகK&தாேய எ�ைன! வி	ைண 
ேமா.த+ேபா+ வ@�[த� பா��தாG அ�ேறா? 
ெமாG/ழேல இFேகH� இ�ேபா .�தா� 
தP.ெசய வர9BC�!" எ�: Bறி� 
ெத@விள9/� m	ஒ�ைற உ2:� பா��தா�. 
 
"'�வ&த [த�ைத ந�வி C�தா�! 
'த2[த� நCநCFகி5 சா/ மா: 
பி�வ&த [த�ைத இைளய அ�ன� 
ெப2ெறC�தா$" எ�:ைர�.5 சி��தா$ நPலி! 
எ�னெபா@$ இத2ெக�: நPல� ேக�டா�. 
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இத�ெபா@$தா� மடைமேம+ ெவ2றி எ�றா$. 
ஒ�:ேம விளFகவி+ைல எ�றா� நPல�; 
ஓ�ஆ<�, க@��ைடH� [த� எ�றா$! 
 
"வா�பைடH� ேவ2பைடH� க	C ெநAச�  
மைல�பைடய9 /தி�த[ த�.9 ெக+லா� 
ஆ�பைடதா� அ
�பைடேயா? அAசி ஓ
 
அ_�பைட&ேத� இ.கா:�" எ�றா� நPல�. 
"மீ�பைடயா ம9க�/ மீ���, ச2:� 
விழி�பைடயா ம9க�/ விழி��� ந+க� 
ேதா�பைடயா+ ைவய�ைத ெவ+_� ேவல� 
.ைண�பைடயாG அ�ன�.9 கைம&தா�" எ�றா$. 
 
"ஆ$பி
9/ ேமாஅவ<9" ெக�: ேக�டா�. 
"அ
�பி
�த ேவ�க+லி q+பி 
�. 
வா$பி
�த :�ெதC�த ெச�ம ர�தி+ 
வா�பி
9க5 ெச�பனி�ட ேத�ேபா� றானி� 
தா$பி
�. வாKகி�றா$ அ�ன�! ேவல� 
தைகைமஎலா� மிக�பி
9/�! அவ<9 க�ேனா� 
ேதா$பி
9/�; ைவெய+லா� பி
�ெத C�த 
mயதமிK நைடபி
9/�" எ�றா$ நPலி! 
 
"எ�ெசா�ேத கதி�நாC, நாேம ஆ$ேவா� 
எனநிைன�தா� ந�9க	ண�; தPேத ெசGதா�! 
பAெசா�.� பற9கி�றா� நா�C ம9க$! 
பல�ஒ�. விைரவாக5 ெசழி�த மாவி� 
பிAெசா�த க	ணா<9 கி&த நா�ைட� 
ெப@ைமெபற '
f�
 '
�. வி�டா+, 
ெநAெசா�த நாமி@வ� மண' 
�. 
ெநCவாKS ெதாடFகலா�! உ�னி ட�தி+; 
 
அ�ன�ைத நா�காண ேவ	C� எ�ேற� 
அைதமற&தாG எ�ேன
" எ�றா� நPல�! 
''ெசா�ன�ைத நா�மற&. ேபாக வி+ைல  
ெதாட�ெபா�: மி+லா. �திய ஆைள 
எ�ன�.9 கவ$ந�ப ேவ	C�? அ�னா$ 
எ	ண�ைத நானறிேவ�'' எ�றா$ நPலி! 
"ெபா�ெனா�த ேபைழ9/ 'ய+கி� றாளா? 
�ல�ஏ.� கிைட�த.வா?" எ�றா� நPல�. 
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"ஒ@.றவி ேவல(9ேக ஆன ம�C� 
உதSகி�றா�. ேபைழயிைன� ேத
 வ&. 
த@வதாG உைர9கி�றா�. ேபைழ9 காக5 
ச2ேற(� கவைலயிலா தி@9கி� றா�க$. 
வ@�ேபைழ எ�:தா� நிைன9கி� ேற�நா� 
மைறவாக� ேபகி�றா� எைனய க2றி! 
ெப@�[த� வி�ட.S� .றவி ேவைல! 
பி�நட�த இ@�பா(� அவேன" எ�றா$. 
 
வ�
லி�ட ெவ2றிைல9/5 சீவ+ ெநGயா+ 
வ:�ெதC�. நி:�தநிைற மண'� ேச��.� 
த�
லி�C5 ெச�பினிேல இ�பா+ ெபG. 
தனி�தனிேய '9கனியி� ைளH� இ�C� 
ப�
லி�ட ேம+வி��பி+ [வ 
�ைப� 
பாெர+லா� மண�பரவ� ெதௗ◌ி�.� தFக9 
க�
லி�ட அைறகா�
 நPலி ேதா$ேம+ 
ைகயி�டா� ெப@வ PC கமழ5 ெச�றா�. 
 
 
இய+ 69 
ந�9க	ண� அAேசிா
 அைட&த ஆைனL�� ப$ளியி+ த� ஆ�களிட'�,  
அைம5சனிட'� ேபசியி@&தா�. 
 
ெச�றைட&த ஆைனL�� ப$ளி த�னி+ 
சிலமறவ� உடனி@&தா�; அவைர ேநா9கி 
"இ�றைட&த [த�ைத இத2/ '�ேன 
எFேக(� க	ட.	ேடா நPFக$ எ+லா�? 
/�றைட&த ந�ஆ�க$ க	ட.	ேடா! 
B:Fக$" எ�:ைர�தா� ந�9க	 தPய�! 
"எ�:மிைத9 க	டறிேயா� ேக�ேடா மி+ைல" 
எ�:ைர�தா� எ+ேலா@�! அைம5ச� ெசா+வா�; 
 
"ஆைனL� தனி+வ&ேதா� இTவி ட�தி+ 
அ�[த� வாராத ெத�ன? நா'� 
பாைனயிைன� தைலகவிK�.5 ெசGத ைத�ேபா+ 
பைகவ�க<� ஒ@[த� ெசGதா� ேபா_�! 
ஏனித2/ நாமAச ேவ	C�?" எ�றா�. 
இத2கிைடயி+ அைம5ச�மக� நPல� எ�பா� 
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ேதனிதழா$ நPலியிட� ெப2ற ந+ல 
ெசGதிகளி+ சிலெசா+ல அFேக வ&தா�. 
 
 
இய+ 70 
இF/ வ&த நPல� ந�9க	ணைன அAசாதி@9க5 ெசா+கி�றா�. 
 
"[த�.9 கAவேதா ேவ&ேத? அஃ., 
ெபாG�[த�! ஆ$ெகா	C ெசGத [த�! 
ஊத�ப ற9/ெமா@ ச@/! வ2றி 
உ_�தஒ@ மிலா�! அ&த அ�ன� தி2/� 
ேதாதாக ஒ@.றவி இ&த5 fK5சி  
ெசா+லிைவ�தா�; அTவிைளய அ�ன '�த� 
காதல(�, .ற&தா(� அர	ம ைன9/$ 
கா+ைவ9க லாயி2ேற! ேபைழ த�ைன 
 
அர	மைனயி+ ேதCகி�றா�! அTவி ட&தா� 
அ.கிைட9/� எ�ப.தா� அவ�க @�.! 
விைர&தF/ வாVேரா" எ�றா� நPல�! 
ேவ&த�ந�9 க	ண�எ�9 க	ண னாகி� 
ெபா@&.�இ.! நடSFக$ அர	ம ைன9/$ 
ேபாயி@9/� அ�ன�ைத� .ர�த ேவ	C�! 
இ@&தF/� ேபைழயிைன நாேம ேத
 
எC�திCேவா� எ�:ைர�தா�! நPல� ெசா+வா�: 
 
"இFகி@&ேத, எ+லா@� [தF க$ேபா+ 
எழி+மா2றி ெமாழிமா2றி9 கிள�ப ேவ	C�; 
அFகி@9/� ஊ�ம9க$ அAசி� ேபாவா�; 
அ�ன�தி� ஆதரS� /ைற&. ேபா/�; 
சிFக�வர9 க	டஒ@ மாைன� ேபால 
ேசயிைழத� B�டெமாC பற&. ேபாவா$; 
எFகி@9/� ஆ�கைளH�அைழ�ப�ீ" எ�றா� 
ஏ2பா�ைட ந�9க	ண� ஒ��9 ெகா	டா�. 
 
 
இய+ 71 
நPல� அர	மைனயி+ அ�ன�தி� B�ட�ைத9 க	C ந�9க	ண� 
'தலியவ�க$  
[தமாக வர இ@�பைத9 Bறினா�. 
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அர	மைனைய ேநா9கிவ&த நPல�, "நPலி 
அ�னெம(� உ�ன@ைம� தைலவி யா�9/� 
ெப@ைமெப:� ேவலனா�, .றவி யா�9/� 
பி�($ளா� அைனவ�9/�, உன9/� தPைம 
வ@வைதH� அறியேீரா? உயி�பி ைழ�ப�ீ 
வாVேரா! வாVேரா!" எ�றா� நPல�. 
அரச�மக$ உ$ளைழ�தா$, நPல� ெச�றா�. 
அைம�தி�ட ந�9க	ண� தி�ட� ெசா+வா�: 
 
"இ�றிரS [தFக$ q: வ&ேத 
இF/$ளா� அைனவைரH� ெகா�: ேபாC�! 
ஒ�றதிேல ந��[த�! ம2ற எ+லா� 
உடனி@9/� பைடமறவ� எ(�[ தFக$! 
ந�றிதைன நானறிேவ�! நாேனா அ&த 
ந�யா�� அைம5ச�மக�! நPலி எ�பா$ 
எ�(யி�ேபா� றா$;அவேளா தFக$ ேதாழி! 
எ�னிட�தி+ மிகவாக5 ெசா+லி H$ளா$. 
 
.றவியா� இவ�தாேமா! ேவல னா@� 
mயபிற ந	ப�க<� இவ�க$ தாேமா? 
நிைறயஎன9 க��	C தFக$ மீதி+! 
ேந�னிேல ம�C&தா� க	ட தி+ைல! 
பிறெக+லா� ேபசலா�! வ@&தP ைம9/� 
ெப�.நP� க@திCக" எ�றா�. ேவல�, 
"இைறயவ�� அைம5ச@9/ மகனா ேரநP� 
இ�றிைழ�த ந�றிையயா� மறேவா�" எ�றா�. 
 
எ�றSட� .றவியவ� "நPல னாேர 
இF/வ@� [தFக$ த�ைம நாேம 
ெச�ெறதி��ேபா�! உ�த&ைத அைடயா ள�ைத5 
ெச�பிCவ P�! அவைரநா� கா�த+ ேவ	C�" 
எ�:ைர�தா�. அ.ேக�ட நPல�, "த&ைத 
இட.ைகயி+ ேவ�பிைலைவ� தி@�பா�. அ&த 
ம�ன� அைடயாளேமா தைலயி+ மா�[ 
ைவ�தி@�பா� அறி&திCவ P�" எ�: ெசா�னா�. 
 
பற&த.ேவ ல�/திைர! அ�ன� ஓ�பா+ 
பாG&ேதறி� த�ப�ைய� பற9க5 ெசா�னா$! 
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"பிற&த.ந� விCதைல நா$! பிற&த தி�ப�! 
பிள&த.ேபாG ஆ$வா�� fK5சி� பாைற! 
மற&த.S� உ	ேடாந� வா<� ேதா<� 
மா2றல�க$ ஏ2:வ&த பழிைய எ�ேற 
அைற&தா�க$ ெவ+'ரச�! ேதாழ� எ+லா� 
அடடாஎ� றர	மைன9/$ க
. வ&தா�. 
 
கண9காய� வ&தி�டா�! த�பா+ நா<� 
க2பா@� வ&தி�டா�! வ Pர� ப�9/� 
.ைண�ேதாழ� வ&தி�டா�! நா�
� அ�� 
ர�பான ெநAச�. மறவ� எ+லா� 
பணி9காக உயி�எ�: ெகாதி�. வ&தா�! 
பைகயாக வ&தவைர� ெதாைகயாG ெவ�
� 
பிண9காC ெசGக@வி அைன�.� தP�
� 
பிைழகா�ட வழியி�றி� ெதாழி+� �&தா�. 
 
 
இய+ 72 
அ�ன� ேவழ ம�னைன9 க	C ேபச_2றா$. 
 
வAசியவ$ ேவழனிட� ெச�றா$, "ஐயா 
ம9க$ எலா� [த�தா+ நCF/ கி�றா�. 
ெநA:தி ெகா	டவ@� அைதஎ தி�9க 
நிைன�பதி+ைல தFகளி�ேப ராைண எ	ணி! 
அAச+என� தாFக<ேமா� ெசா+ைல5 ெசா+லி 
அ@<வ.� இ+ைலஎனி+ ஆ�தா� கா�பா�? 
ெகAபவ� சா�பி+நா� ெகA கி�ேற� 
ெகCதைலைய� தP��ப.�^� கடேன" எ�றா$. 
 
'தலிெலா@ சி:[த� வ&த ெத�றா�! 
'�னி_' ய�&த.வாG ம2ெறா� ெற�றா�! 
கதி�நாC ப�ட.பA �ப டா. 
க	டா@� காணா@� ெசா�ன ெசா+லா+ 
இ.[த� அ.[த� எனந CFகி 
இற�பா@� ஆனா�க$. �.ைம அ�ேறா? 
�.ம�ன� நாடாள வ&தா�; [த� 
ேபா&தெதன ஓ
வி�டா� B�ட� ேதாC. 
 
அAசைவ9/� [த�ைத எதி��.9 ெகா+வா� 
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ஆ�எனி(� அவ�9/நா� கா�ப ளி�ேபா�! 
வAசிஎழி+ அ�னேம இ.ந� ஆைண! 
ம9க�ெக லாமிதைன எC�. ைர�பாG! 
மிAசவிட9 Bடா. ெபா+லாF ெக+லா� 
விைள&தனேவ [த�தா+, எ�றா� ேவழ�! 
நA9/ ம@&ைதயா தFக$ ஆைண 
ந�ைறயா எ�:ைர�ேத அ�ன� ெச�றா$. 
 
இழ&தாேனா� ஏைழ,ெப@A ெச+வ� ெப2றா� 
எனமகிK&. வ@�அ�ன� த�ைன ேநா9கி� 
பழ&தானா எ�றா�ேவ ல�.ப-�த 
பழ&தா� எ� :ைர�தி�டா$! அர	ம ைன9/$ 
^ைழ&தாைள� .றவியவ� ேக�க� [த�, 
^ைழ&தாைள9 ெகா+_வதா+ அைதம றி�. 
'ழ&தாைள 'றிஎ�றா� ம�ன� எ�: 
ெமாழி&திடேவ .றவியவ� மகிKS ெகா	டா�. 
 
 
இய+ 73 
இரவி+ q: [த� வ@வதாக அ�ன�தி� ஆ$ வ&.  
அ�ன� 'தலியவ�ட� Bறினா�. 
 
ேச:	C நடS	ெட� றி@�பா� தா'� 
தி@S	C கைடH	ெட� றி@�பா� தா'� 
வ P:	C வா<	ெட� றி@�பா� தா'� 
வினS	C ப
��	ெட� றி@�பா� தா'� 
ேசா:	C மைனம9க ேளாC ெச�: 
.யி_	C கிட9கி�ற இரவி+ ஓ�ஆ$ 
q:	C [தFக$ வ@வ ைதநா� 
ேநா9கிய.� உ	ெட�றா� .றவி யி�பா+! 
 
"வாெளC�ப�ீ இட9ைகயி+ பலைக ெகா$வ P�! 
வ���லியி� B�ட�ேபா+ @9காG ஓ
� 
ேதாெளC9/� '�பைகயி� உயிெர C�ப�ீ! 
mயவேன! ந�9க	ண� தைலயி+ மா�[ 
ேதெளC�. ைவ�தெதன இ@9/�; ேவ�பி� 
சிறியஇைல9 ெகா�த�ேறா அைம5ச� ெகா	டா�! 
தாெளC�ப�ீ நட�ப�ீக$ ேவல னாேர 
தைலைமநடா� .க!"எ�: .றவி ெச�னா�. 
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இய+ 74 
அ�ன� ந�9க	ணைன மாG�தா$. 
 
ஞாயி2றி� ஒளி'க�. ேவல�, அ�ன�  
காலா�க$, நட&தா�க$! ேகா�ட வாயி+ 
ேபாயி2:9 B�டமி.![த9 B�ட� 
[[எ� றத�
2: ேந�+ வ&ேத! 
ஆயி2றா உைம9கா�.9 ெகா$வ P� எ�றா� 
அட+ேவல�! எதி��தா�க$! பைனயி னி�: 
காயி2: வ PKவ.ேபா+ ந�9க	 ண�த�  
க@&தைலவ PK& த.ேவஅ� ன�தி� வாளா+! 
 
நா2�ற�.� வைள�தா�க$ பைக9 B�ட�ைத; 
நC��ற�தி+ அைம5ச(யி�� பி5ைச ெகா$ள 
ஏ2�ைர�. ம2றவ�� உயிைர வாFகி 
எC�.வ&த எ�9ெகா$ளி யா+' கFக$ 
மா2ற'ற� தPG�.�பி� பிண�ைத எ+லா� 
வ�ைசHற9 கிட�திஅர	 மைனய ைட&தா�. 
வ P2றி@&த .றவியவ� நட&த எ+லா� 
வினவினா�; அைம5ச�தா� ெமாழிய லானா�. 
 
 
இய+ 75 
நPல� த&ைதH� ந�9க	ண� அைம5ச(மாகிய 
ஒ@வ� .றவிபா+ நட&தைவ Bறினா�. 
 
தP�ப�ட கா�
னிேல ேவFைக ேயாC 
சி:'ய_� சாத+ேபா+ ந�யி� ைம&த� 
சா�பா�C� ெபா�ன�ப� தா(� ெச�தா�; 
த�தாH� உடனிற&தா$. [த� ேபா�ைவ 
கா�பா2:� எனநிைன�தா�! அதனா+ மா	டா�! 
க	ணிைம�பி+, அ�ன�தா+ ந� இற&தா�; 
ேவ�பிைல9ைக Hைடயெயைன� �ற�வி C�. 
வ PK�தினா� பைகயைன�.� ேவல� எ�றா�. 
 
ேதேராC வ Pதியிேல கதி�நா� டானி� 
ெச&நPேரா C�வ	ண� வAச� ெசG.� 
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காேராC நிக�/ழலா$ அரசி த�ைன9 
கனிேவாC ேபசி�த� ைகயா+ மாG�.�, 
சீேராC வாK&தி@9க நிைன�தா�; அ&த� 
தPேயா(� தP�&தா�. த� /
�தன�ைத 
ேவேராC� தP��தி�டா�! இரF/ கி�ேற�. 
ேம+ எ�ன விைள&தெதன� .றவி ேக�டா�. 
 
[தெமன5 ெசா+வெத+லா� மனித� எ�: 
�க+வத2ேக பிண�ைதெயலா� வ�ைச யா9கி 
மீத'$ள அைம5சைரயா� அைழ�. வ&ேதா�! 
வி
&தSட� நா�டா�க$ க	C� ேக�C� 
ஓ.வதா+ ேவழநா� டரச� எ	ண� 
உண�&திCத+ '
Hெமன ேவல� ெசா�னா�. 
தPெதா�:� இ+ைலஇனி� .யி+வ P� எ�: 
ெச�பினா�; ந2:றவி! ஒ�பி5 ெச�றா�. 
 
 
இய+ 76 
ேவல� ெநAச� அ�ன�தி� ேம+! 
 
ச�னலிேல ெத�ற+வ&. /ளி�வி ைள9/�! 
தனியைறேயா அைமதியிைன5 ெசGH�; மி9க 
ெம�ைமH: பAசைணேயா .யி+க எ�: 
விள���! அவ� உள�அFேக இ@&தா+ தாேன! 
க�னலிேல சாெறC�.� தமிK/ ைழ�.9 
கனிஇதழா2 ப�மா:� இனிய ெசா+லா$ 
அ�ன�தி� ேம+ைவ�தா� ெநAைச ேவல�, 
ஐய�ைத ேம�ேம_� உைடயா னாகி. 
 
வி	ணிைடேய ப�rறா யிர�மீ� க�/ 
ெவ	ணிலS ேபா+அ&த மFைக, அ�ன� 
ம	ணிைடேய ெப	ணின�.9 ெகா@�தி அ�ேறா? 
வாKவிைடேய ெப@வாKS வாK&தா$; எ�ற� 
க	ணிைடேய மல�9காடா னாேள! உ$ள9 
க@�திைடேய மணமானா ேளஎ� ெசGேவ�! 
^	ணிைடயா$ என9/�தா ேனாஅ+ லா. 
ேநாயிைடேய சாக�தா� பிற&.$ ேளேனா! 
 
ேதைன�ேபா+ ெமாழிHைடயா$; அ�ற ல�&த 
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ெச&தாமைர மல�ேபா+ 'க�தா$; ெக	ைட 
மீைன�ேபா+ விழிHைடயா$; வி�ட தி�&த 
மி�ைன�ேபா+ ^	ணிைடயா$! யாSF ெகா	ட 
வாைன�ேபா+ உய�வாKS வாG&தா$; எ�ற� 
மகிK5சி9/ மகிK&.நா� ைந&தா+ ைநH� 
மாைன�ேபா� றா$என9/� தாேனா அ�றி 
வறிேதநா� சாக�தா� பிற&.$ ேளேனா! 
 
பயிரைட&த ஊ�ட�தி rC ேதா�:� 
ப5ைச� ப&ேதாைக மயிேலா! ந+ல 
உயிரைட&த ஓவியேமா! அ5சி+ வா��த 
ஒளியைட&த வ
வேமா! ைவய ெம�:� 
ெபயரைட&த ெப@வாKS வாG&தா$! எ�ேம+ 
ெப	ணைட&த மகிK5சிேகா� எ+ைல யி+ைல 
உய�வைட&தா$ என9/தா ேனாஅ+ லாேம 
ஊ�ெமலி&. சாக�தா� பிற&.$ ேளேனா! 
 
தி@&தாேதா '+ைலெயன5 சி��பா$! ந�ேற 
ெசழி9காேதா ைவயெமன அறFக$ ெசGவா$! 
அ@&தாேதா .�பிெயன வாGம ல�வா$! 
அைடயாேதா அ�ன� எ(� நைடயா$! நாC 
வ@&தாேதா எனஆ<� வாKS வாG&தா$! 
வாG9காேதா எ�அ@$தா� எ�: ேநா9கி 
இ@&தாேள என9/�தா ேனாஅ+ லாேம 
இட@2:5 சாக�தா� பிற&தி� ேடேனா! 
 
ெகா�ெப�றா+ அவ$ெமGைய� தா�வ @&.�! 
ெகா
எ�றா+ அவளிைடைய மி�வ @&.�!  
அ�ெப�றா+ அவ$விழிைய மீ�வ @&.�! 
அைலஎ�றா+ அவ$/ழைல 'கி+வ @&.�! 
ெச�ெப�றா+ ெபா�ஈH� வாKS வாG&தா$ 
ெசய+எ�றா+ "உள�வாGெமG உன9ேக ஆ/� 
ந�ெப�பா$!" என9/�தா ேனாஅ+ லா. 
நலிS2:5 சாக�தா� பிற&தி� ேடேனா! 
 
ெபா�னிைழயா+ [�ேபா�ட நPல� ப�C� 
�டைவெயாC நைடயழகி க	ேட�; ஆFேகா� 
��ைனமர� மல�/_Fக நட&த ெத�ன 
�.ைமெயன நா�விய&ேத�! இTைவ ய�தி+ 
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ம�(மிள வரசிஎ(� வாKS வாG&தா$ 
மல�விழியா+ அ@�பி5ைச ேக�பா$ எ�ைன! 
அ�னமவ$ என9/�தா ேனாஅ+ லாேம 
அக�ெநா&. சாக�தா� பிற&.$ ேளேனா! 
 
ஆட�ேபா� �னலிெலலா� அவேள; கா2றி+ 
அைசய�ேபா� ெபாழிலிெலலா� அவேள; க	ணா+ 
ேதட�ேபா� ெபா@ளிெலலா� அவேள; ேந�+ 
தி�ன�ேபா� ைவயிெலலா� அவேள;வ	C 
பாட�ேபா� மல�ெலலா� அவேள! ேம2கி+ 
பCகதி�+ அவ$வ
ேவ கா	ேப� எ�: 
வாட9க	 .யிலாம+ இ@&தா� ேவல� 
மல�&தி�ட காைலயி_� அவைள9 க	டா�. 
 
 
இய+ 77 
ஊ�� ேப5. 
 
வ
&த.ேவ க@வ	ண இரS�! ஆ�&. 
வழி&த.ேவ ெபா�வ	ண� பக_�! எF/� 
ஒ
&த. தPேயா�பி
�த ெகாCFேகா+! வானி+ 
உய�&த.ந+ ேலா��ைக! சில�அ றி&. 
'
&த.[ த5fK5சி எனம கிK&தா�! 
b<கி�ற அ5சமினி இ+ைல எ�றா�! 
க
&.ைர�தா� ந�யாைன9 ைகக$ ெகா�
9 
களி�திCவா� பா
Cவா�, ஆC வா�க$! 
 
அரசனி. ேக$விH2றா�, விய&தா�! ெச�ேற 
அ�பிணFக ைள9க	டா�; ந�9க	 ண2/ 
வ@�இ&த நிைல9கிர9க� ெகா	டா ேன(� 
வAசக�9/ வாG�ப.தா� வாG�த ெத�: 
க@தினா�; [தெமன வ&த தாேல 
க�ேடாC மா	Cவி�டா�. மாள5 ெசGத 
ஒ@B�ட� உ	ெட�றா+ அதைன நா�தா� 
உ	டா9கி ேன�எ�றா� ச�ட� தாேல. 
 
ெதா+ைலஇனி9 கதி�நா�C9 கி+ைல [த5 
fK5சிேயா ேவர2:� ேபான தாேல! 
"வி+ைலநிக� ^த_ைடய அ�ன�, ேபைழ 
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ேவ	Cகி�றா$ அத�'
S காண ேவ	C�. 
க+ைலெயலா� மைலையெயலா� க�
 டFக$ 
கா�சித@� ம�றெமலா� அகK&.� சாG�.� 
இ+ைலஇ. வைர9/ேம அ@ைம� ேபைழ 
இ@9கி�ற ெத(�ேப5" எ�றா� ம�ன�. 
 
ேவழவேனா இTவா: Bற9 ேக�C 
விள�பிCவா� ந+லைம5ச� "ம�ன� ம�னா! 
ேபைழயிைன9 கா	ப.S� எ&த நாேளா! 
ெப@நா�க$ நாமிF/9 கழி9க லாேமா! 
ஏெழ�C நா�களிேல ேபைழ கி�டா 
தி@&தி�டா+ கதி�நா�
� ஆ�சி த�ைன 
மாைழெய(� தFகள@� ம@க @9/ 
வழF/வேத ஒ-Fகா/�" எ�: ெசா�னா�. 
 
 
இய+ 78 
ேவழம�ன� "ஏ-நாளி+ ேபைழ அக�படா வி�டா+ கதி�நாC மாைழ9/ 
'
f�ட� பC�"  
எ�: பைற அைறவி�தா�. 
 
எவெரதைன5 ெசா�னா_� ஆ� ஆ� எ�ேற 
இய��கி�ற ேவழ�தா� இைதH� ஒ�பி� 
தவெறா�:மி+ைலஇதி+ ஏ- நா�க$ 
தவைணயி�C� பைறயைறய5 ெசா+க எ�றா�! 
நவில_2றா� எTவிட�.� வ$< வ�ேபாG! 
நாெட+லா� 'ரெசாலிைய9 ேக�டா� ம9க$. 
இவ	ஏ- நா�களிேல ேபைழ காணா 
தி@9/ெமனி+ மாைழ9ேக கதி�நா டா/�. 
 
சி:/
லி+ ந+ஆ�தா இ@&தா$! ஆFேக 
ேதனிதழா$ அ�ன&த� விழிநP� சி&த 
இைறயவனா� ேவழ�தா� ெசா�ன வ	ண� 
ஏ-நா$ ேபாGவி�டா+ நாC� ேபாேம! 
அைறயாேயா ஒ@வழிைய ஆ�தா எ�ேற 
அ-தி@&தா$! வ Pர�ப�, கதி�நா� டா5சி 
ெப:வாGநP எ�றாேர அவைர9 காண� 
ெப:ேவேனா எF/$ளா�? ேபசாG எ�றா$. 
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இைட�.கிலா+ க	.ைட�ேத அ�ன ேமஎ� 
அ��9/ வாG�பிடேம! எ�. ைணவ� 
ெநா
�ேபா.� ேசா�வி�றி� ேபைழ த�ைன 
ேநா9/�விழி bடாம+ ேதC கி�றா�. 
.
9/�ந�9 க	ணனவ� ஒழி&தா�; நPேய 
ெதா�டவா$ அவ�/
ைய அழி�த .	C. 
ெகா
9/நிக� இைடயாேள கதி�நா� டா�சி 
ெகா$<நா$ இ.அ�ேறா! எ�றா$ ஆ�தா. 
 
வாேயார� "உயி�வாF/� சி���" மி�னி 
வழிகி�ற ேவலவனி� தி@' க�தி+ 
மாயாத எ�ெநAச� ெச�: ெச�: 
மாGவதைன இTைவய� அறிவ .	ேடா? 
தPேயா@� எ�நிைலைம அறி&தா+, எ�ற� 
தி@�ேபைழ தாராேரா என�. 
�.� 
பாேயார� ஆ�தாவி� ம
யி� மீ. 
தைலசாG�.� பC�தப
 பலநி ைன�தா$. 
 
நா�/நா$ ஆயினேவ! ேபைழ த�ைன 
நா�டா�+ ஒ@ேபைத க	ட தாH� 
நா�ேக�க வி+ைலேய மல�' க�தி+ 
நைறெப@9/� இதழாைன� ெப:வ .	ேடா? 
வா�'கிலி+ ெப@Fகடலி� கீK�பா+ இ&த 
ைவய�தி+ ெப@Fகா�
+ இ@�ப தாக 
ஊ�ெசவியி+ நா�ேக�க� ெப2றா+ எ�ற� 
உயி�ெகாC�.� ேபைழயிைன� ெப:ேவ� அ�ேறா! 
 
என�.
�ேத எ-&திCவா$! வ Pதி ேநா9கி 
எழி+நகைர உ$ள�தா+ ேநா9கி ேநா9கி 
இனி�ேதC� இட�இ+ைல என' 
�.� 
இ@கா_� ெச+_�வழி5 ெச�றி @&தா$. 
தனி�தா<� அரேபா+ .றவி யFேக 
தாெனா@பா+ வ P2றி@&தா� அர	ம ைன9/$! 
கனி5சா2ைற நிக�9கி�ற தமிழ றி&த 
கண9காய� 'த2பல@� அ@கி @&தா�. 
 
கண9காய�, "அறிஞேர, .றவி யாேர, 
க
தினிேல பா	
யனா� ப� த�ைன� 
தணி9காத காதலனா� ேவல� ெகா$ள� 
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த	ண@ைள���யேீரா" எ�: ெசா+ல� 
".Q9க': கி�ற.ேவ எ�ற� உ$ள� 
mயபா	 
ய�ப� ெவௗ◌ியி+ வ&தா+ 
பிண9கFக$ வAசFக$ பிற9/�, mய 
ேபைழநிைல எ�னாேமா? க@த ேவ	C�! 
 
ஆயி(�நா� ேபைழதைன நாைள9 கீேவ� 
அறெநறியி� மறவ�களி+ ஒ@வ� ேவல�! 
mயஅT வ�ன'�இ9 கதி�நா டாள� 
ேதா�றியவ$! கவைலஏ�? நPவி� ேபாக 
ஆயெவல� நா�'
�ேப�, எ�: ைர�தா�. 
அகமகிK&தா� அFகி@&தா�; அக�: ேபானா�; 
ஆயிைழயா$ நPலியவ$ ெபா.ம� ற�தி+ 
ஆளனிட� அ��ெசய விைரவி2 ெச�றா$! 
 
 
இய+ 79 
நPல� நPலி ேப5 
 
அ�பாக� ேபசிH�ைக ெதா�C�, ேதாைள 
அைண�.�பி� 'க�ேதாC 'கமி ைண�.� 
இ�பாக இரSகழி� திடலா� எ�ேற 
எ	ணி5ெச� றா$அ&த நPலி! நPல�, 
"'�பாக5 ெசா+ல
நP ேபைழ ப2றி 
'
ெவ�ன ெசG.$ளா� அவ�தா�" எ�றா�. 
"பி�பாக� C�ச2ேற தமி-� அ��� 
பிைச&தா2ேபா+ ேபசியி@� ேபாேம" எ�றா$. 
 
"மகிK5சி9ேகா� அ
�பைடதா� ேபைழ5 ெசGதி 
வ2றாத அ�[2ேற ச2ேற ேக�பாG! 
�கK5சி9ேக உ�யவளா� அ�ன� தி2/� 
ெபா�'
ைய5 f�
வி�டா+ நா�டா� ெப2ற 
இகK5சி'
 வைடHம
! நம. ெநAச� 
இ�னலிலா தி@9/ம
! அ�ேபா த�ேறா 
ெதா/�.ைவ�த '�தFக$; ெகாC9க+, வாFக+ 
ெதாழி+விைர&. நட9/ம
" எ�றா� நPல�. 
 
நாைள9/� ேபைழவ@� எ�றா$ நPலி! 
ந2ேபைழ இ@�பிட�ைத9 ேக�டா� நPல�. 
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காைள9/� மFைக9/� கண9கா ய�9/� 
கா�CFகா+ காQவ P� எ�றா$! ெத�ன� 
பாைள9/ நிகரானநைக' க�தாG 
பக2ேபாதி+ எ�வ PC வ@வாG! இ&த 
ேவைள9/ விைடெகாC�பாG எ�: Bறி 
விைரவாக நட&தி�டா� வ PC ேநா9கி. 
 
 
இய+ 80 
நPல� வ PCெச�:, ேபைழேயாC வ@ேவாைன மறி�.� 
பறி9க5 ெசா+லி ஆ�கைள ஏவினா�. 
 
வ Pடைட&தா� நPலனவ�! ெபா-ேதா இ�(� 
வி
யவி+ைல! ஆ�க$பல� எTவி ட�.� 
காடைட&த விலF/க$ேபா+ உலவ லானா� 
கடகெடன9 /திைரயிைன நட�. கி�றா�! 
Bடைட&த கிளிேபால9 /
ைச த�னி+ 
ெகா
யிைடயா$ இ@&திCவா$! விைரவி+ அFேக 
ஓ
CFக$ எ�ற/ர+ ேக�/� ஓ�பா+! 
ஊ9கFெகா$ வ P�எ�(� ஒ@/ ர+தா�! 
 
எவேன(� ேபைழெயாC ெச+வா னாயி� 
எதி��திCவ P�, ேபைழயிைன� பறி�ப�ீ எ�: 
நவி_ேமா� /ர+! நP	ட வா$ம ைற�.  
நடSFக$ எ�றத�C� ஓ�/ ர+தா�! 
வைர�ேபாG� பா�எ�பா� ஒ@வ�! ேபைழ 
ேதாளி�ேம+ ைவ�தப
 நி2கி� றா�பா�! 
அவைனமறி எ�ெறா@வ� Bற9 ேக�ேட 
அ�திமர� ைதஒ@வ� /�திைநவா�. 
 
ஆல
யி+ நி�றி@&த க-ைத த�ைன 
அFெகா@வ� ெதா�CைதH� ப�C வ PK&தா�; 
கால
ஓ ைசகா�டா ெதா@வ� ெச�: 
க+mைண ம2ேபா@9 கைழ9க லானா�! 
ேவல
ைய ஆ$எ�: ெந@Fகி '�க$ 
ெவC9ெக�: ைத�ததினா+ நC9கF ெகா	டா�! 
ேமெல-&த நிலவி_�,இ� ெதா+ைல யாயி� 
மி/மி@�C ேவைளஎனி+ எ�ஆ வாேரா? 
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ஆெளா@வ� வர9க	டா+ ஐ&. ேப�க$ 
ஆரFேக எ�றத�
 நி:�. ம&த 
நாளிரS ெம.வாக நட9க9 கீK�பா+ 
நC9கடலி+ இளFகதி�தா� ^னி' ைள9/� 
ேவைலயிேல கதி�நா�
� ேம2கி னி�: 
ேவல�ஒ@ /திைரயி�ேம+ ேபைழ ேயாC� 
வாேளாC� வ@கி�றா�! அவைன5 fK&. 
மறவ�பல� வ@கி�றா� /திைர மீேத .  
 
 
இய+ 81 
ேவல� ேபைழ m9கி9 /திைரேம+ வர, எதி�க$ 
எதி�9க - ேவல� ஆ�க<� ைக கல&தா�க$. 
 
சீK9ைகய
� ேதஒ@வ�, ேவல�! ேபைழ! 
ெச+_Fக$ எ�:ைர�தா�! ேவல� ேமேல 
வாK9ைகயிேல வ�பிணிக$ பாG&த ைத�ேபா+ 
மறவ�பல� வா<@வி� பாG&தி� டா�க$! 
தாK9ைகயி�றி எதி�தா�ேவ ல�B� ட�தா�! 
சாG&தனேதா$ தைலகா+க$ தடத ெட�:! 
கீK9கடலி� மிைசவ&த ப�தி அFேக 
கிட&தஉட2 /@தியிேல க	வி ழி�தா�. 
 
கண9காய� மாணவ@�, வ Pர� ப�9/9 
ைகHதவி யானவ@� பைக9B� ட�ைத� 
பிண9காC ெசGகி�றா�! பைகவ� தா'� 
பிள9கி�றா� ப+ேலாைர! ேபைழ த�ைன 
அைண�தப
 வா$ழ2:�ேவல� த�ைன 
அழி�ப.ேவ க@�தாக� பைகவ� B�ட� 
தண2காடாG5 fKைகயிேல ேபைழ கா9க� 
த�
னா� /திைரயிைன� த:க	 ேவல�. 
 
பற&த.ேவ ல�/திைர ெத2/ ேநா9கி! 
பைகவ�க<� ெதாட�&தா�க$ ேவல� த�ைன! 
சிற&தகண9 காய�ெநC� ப�H� ஆFேக 
ெச+பைகேம2 ெச�ற.ெசA சி:�ைத ேபாேல! 
மைற&திCவா� ேவல�ஒ@ கா�
+! ேம�
+ 
வாG&திCவா� பைககாண! அவ�தி ற�ைத 
அறி&.பைக பாHFகா+ /திைர த�ைன 
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ஆ2றினிேல நP&.வி�பா�; ேதா�பி+ மீ$வா�! 
 
த�ன@ைம� ேபைழெயாC /திைர த�ைன� 
த�Cவா�; விைரவினிேல ெச_�. கி�றா�!  
பி�ெதாட@� பைகவ�சில� ேசா�&. நி2பா�! 
பி�ெச+_� கண9காய� அவைர9 ெகா+வா�! 
இ�ன+த@� பைகவ�ெதாைக /ைறH� அFேக! 
எ�றா_� அ�தPேயா� ெதாட@ கி�றா�. 
மி�ெனாளியா$ இ�(யி�ேபா+ வா$அ� ன�தி� 
மீ.2ற அ��ள�தா�; தP. காணா�! 
 
 
இய+ 82 
.றவியிட� ேவல� நிைலைய5 ெசா+_கிறா� ஒ@வ�. 
 
.றவயிட� வ&ெதா@வ� வணFகி நி�: 
"mயவைன� பைகவ�பல� ெதாட@ கி�றா�! 
திற+ேவல� ேபைழHட� தி�யா நி�றா�! 
ேவலெனாC கண9காய� தா'� ெச�றா�! 
'ைறைமHட� ேவலனிட� கிைட�த ேபைழ 
'ரட�களா+ பறிேபாக9 BC�" எ�றா�! 
.றவிஉள� கலFகினா�, ேவழ வ�பா+ 
ெசா+_கேபாG இைதஎ�றா�! ெச�றா� அ�ேனா�. 
 
அTேவழ ம�னவனா+ கதி�நா ெடF/� 
அைமதிநிைல ெப2ற.;தP ேயாரா+ யா�9/� 
எTவிட�.� தPFகி+ைல; நக�9கா� பாள� 
எFெகF/� வா$பி
�. நி�றி @&தா�. 
கTவி2: மாைலஇ@$! ேவல� த�ைன9 
கா	ேபாேமா என�பல@� ஐH2 றா�க$! 
இTவளவி+ ேவலைனH� ெகா�றி @�பா� 
எ�:பல� எ	ணிHள� ஏF/ வா�க$! 
 
ந�வாKS ேவேராC சாG&த பி�(� 
நா�
னிேல அ�ன�தி� நல�ைத� ேபா9க 
இ@�பவ�தா� யாெர�: ேக�பா� சி+ேலா�! 
இளவரசி அ�ன�ைத அைடவ த2ேகா 
எழி2ேபைழ ேவ	C�! அைத ேவல� ெப2றா�; 
ெப2றா�பா+ ெப:வத2/ 'ய_ கி�றா�! 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஒ@ெபா@ளி2 ப2:ைடயா� அற�தா+ ெகா$வா�; 
ஒ@சில�தP ெநறி5ெச+வா� எ�றா� சி+ேலா�! 
 
/
ைசயிேல ந+லா�தா மய9க�தாேல 
/2:யிராG� �ர	டப
 கிட&தா$! ேபாK. 
வி
&த.S� தானறியா$! ப�தி ேம2கி+ 
வி-&தைதH� அவளறியா$; இரS வ&. 
ப
&த.த னி9/
லி+! விள9/ மி+ைல! 
பதறினா$! விழிதிற&தா$! எ-&தி @&தா$! 
உட+ேநாக� தP9கைட&தா$! விள9ைக ஏ2றி 
உட�.யி�ற அ�ன�ைத� பா��தா$; இ+ைல! 
 
 
இய+ 83 
ஆ�தாSட� பC�தி@&த அ�ன� வி
யலி+ காணவி+ைல. 
 
ேசயிைழயா$ .யி+கிட&த இட�தி+ ேதாG&த 
ெசF/@தி க	
�டா$; ஐேயா எ�: 
வாயிலி_� உ��ற�.� ெவௗ◌ி�� ற�.� 
வAசிHட+ தைன�ேத
9 காணா ளாகி� 
mயவேள அ�னேம எ�: Bவி5 
ெசா+ெலா�:� ெசவியினிேல ேகளா ளாகி 
நPேயா
 இற&தி�டாG என�. 
�தா$! 
நPலிஅவ$ அTவிட�தி+ ஓ
 வ&தா$. 
 
அ�ன�ைத5 ெசF/@தி சாய9 /�தி 
அழ/டைல இCகா�
+ ப�C� ேபான 
��ைனய
 யி2�ைத�தா� எ�ற� ஆ�தா 
ேபானத
 கதி�நா�
� ேதr2 ெற�: 
ெசா�னப
 .
�த-. �ர	டா$ நPலி! 
.�ப�. மைலய
யி2 �ைத&தா$ ஆ�தா! 
சி�ன9/
 லி+/@தி ெவ$ள� க	C 
சிவ9கி�ற தி@விள9/� நCFகி2 றFேக! 
 
 
இய+ 84 
அேதேநர� ேபைழேயாC ேவல� வ&தா�. 
 
இ9ெகா
ய கா�சியிைன ேவல� க	டா�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இேதாபா	 
ய�ப�! தாேய! எ�ன? 
ெபா2ெகா
 எFேக? எ�: விைர&. ேக�டா�. 
ெபா�னைனயா$ ெசF/@தி இFேக சி&த 
அ9ெகா
யா� சா9/�தி� ப�ட ��ைன 
அ
யினிேல �ைத�தாேர எ�றா$ ஆ�தா! 
ைத9கி�ற ேவ+q:� அ�� q:� 
ச@9ெக�: பாG&த.ேபா+ உள� .
�ேத 
 
ஐயேகா என அலறி எ�ற� வாKS� 
அழி&தத
 அ�னேம, எ�றி ர	C 
ைகயா_� தைலேமாதி "க	ேண உ�ற� 
கல9க�ைத� தP�9/ேமா� இல9கி ய�ைத� 
ெபாGயாத பா	
யனா� ப�ைச, உ	ைம 
�ல�பC�.� ப�டய�ைத9 ெகா	C வ&. 
ைவயாேயா எ�றாேய வAசி, m9கி 
வ&ேதேன! ெச&ேதேன! என9ேக� ேபைழ? 
 
 
இய+ 85 
ந�க$ ம	ைண�m2:� இCகாC; ேவல� அF/5 ெச�றா� அலறி. 
 
எF/$ளாG உட�ைவ�.9 ெகா$வாG" எ�ேற 
இ�டேதா� ேபைழதைன� ேதாளி+ ஏ2றி 
அF/$ள ��ைனயிைன எ	ணி ேவல� 
அ-தப
 ஓCகி�றா�! '-நி லாS� 
ெபாF/.ய� காணS�ெபா றாத தாகி 
மைற&த.ேவ ேபாG9க�ய 'கி_9 /�பி�! 
மFகாம+ விழி9/�ந� ம	ைண எ2ற 
வ@கி�ற இCகா�
2 ��ைன யி�கீK 
 
பிணேமC தைன9க	டா�; ெநAசி ர	டாG� 
பிள&த.ேபா+ திC9கி�டா�! ஆவி த�ைன� 
தணேலறி5 �ட.ேபா+ .
�தா�! காண� 
தாFகா. ைகவிைர&. விழி�தா� க	ைண! 
மண+மீ. தா�ைவ�ேத ேபைழ த�ைன 
ம2:ெமா@ 'ைறக	டா�! கனேவா அ�றி 
உண�ேவ.� கலFகியேதா எனநி ைன�தா�. 
உயி�9/யிேர! அ�னேம! எனஅ ைழ�தா�. 
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"சிவ�பா�ப+ மல�வாயி2 சி&.� '+ைல5 
சி���9/�, க@�பAசா2 :5ெசா+ _9/�, 
/வி9கி�ற காதெலாளி விழி9/�, கா�ேபா+ 
B&த_9/�, சா&த'க� திFக <9/� 
உவ��2ேற� அTSவ�பா+ காத+ ெப2ேற 
உயி�நPேய எ�:ண�&ேத�; இயFக லாேன�! 
அவி&தைனேய தி@விள9ேக! இ&த ைவய�  
அவியவி+ைல எனி+என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
ப
�த.	C; ேக�ட.	C; க	ட ெத�ன? 
பகலியFகி இரSறF/� சி:ைம ய�றி� 
த
�தஉட+ ெப@ெநறியி2 ெச�ற தி+ைல; 
தனி�தினி9/� இைச�தமிழி+ ேத(� B�
 
வ
�ெதC�த ெமாழியாேள, மல�9க	 கா�
 
வாKவிெலைன உய�வி�தாG. உயிேர! உ�சீ� 
'
�தைனேய தி@விள9ேக! இ&த ைவய� 
'
யவி+ைல எனி+ என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
பிற9க'
 யாதினிேம+ ெப	 ஒ@�தி! 
பி�9க'
 யாதஉயி�� ெபா@ேள! ெநAச� 
மற9க'
 யாதஎ+லா� ேபசி, இ�ப 
வாK9ைகெய(� கட2கைரயி� ஒ�
+ நாேனா 
சிற9கஒ@ 'ைறேய(� bKக வி+ைல! 
ேசயிைழேய! தPFகனிேய! அ&ேதா நPதா� 
இற�ப.ேவா தி@விள9ேக! இ&த ைவய� 
இற9கவி+ைல எனி+ என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
ேமாத+ ஒ�ேறா? எதி��ெபா�ேறா இ�ேப ைழ9/? 
'-b5� ஈCைவ�.9 கா�. வ&ேத�! 
ஈத+ ஒ�: ம2ெறா�: சாத+ எ�ேற 
எ	ணிேண�! அ�னேம உ�ேம2 ெகா	ட 
காதல�ேறா எ�ெவ2றி! க	தி ற&. 
காணாேயா? ேபைழையH� எைனH� வி�C5 
சாத_	ேடா தி@விள9ேக! இ&த ைவய� 
சாகவி+ைல எனி+ என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
ெவ	ணிலைவ எ�
வி�ேட� எ�றி @&ேத�; 
வி	ணினி�: வ PK&ேதேன! ெத�ற+ கா2றி� 
ப	ணைம&த தமிK�ெபாதிைக என9ேக எ�ேற�; 
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பாKFகிண2றி+ m9கிஎறி ய�ெப2 ேறேன! 
தி	ெணனேவ இழ&ேதேன, பசிைய� ேபா9க� 
திர�
ய'� பழ5சாேற! எ�ைன வி�C 
ம	ணைட&தாG தி@விள9ேக! இ&த ைவய� 
ம
யவி+ைல எனி+ என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
கைடவிழியி+ நிலSெசH� உன. சாய+ 
களிமயி_� கா�டாேத! ஒசி&த ெம�ைம 
இைடயழ/ மி�னலிைட இ+ைல ேயெசT 
விதKக	டா� மல�த-� கா	பா @	ேடா? 
உைடெய+லா� நPலமணி கடேலா நாQ�! 
ஒளி'க�ைத9 க	
�டா+ ப�தி நாQ�! 
ம
&தாேயா தி@விள9ேக! இ&த ைவய� 
ம
யவி+ைல எனி+ என9கிF ெக�ன ேவைல? 
 
 
இய+ 86 
ேவல� பிண�ைத� ேதா	
 ம
யி2 சா�தினா�. 
நிலS அ�ேபா. 'கிலி+ மைற&தி@&த.. 
 
�ைத�தாேரா இர9கமிலா� ெபா�( ட�ைப� 
�.'க�ைத9 கைடசி'ைற கா�டாG" எ�: 
பைத�தானாG� பிண��ைதய+ ேதா	
9 B�ைட� 
ப�&ெதC�.� த�ம
யி+ கிட�தி9 B&த+ 
ஒ.9கி'- நிலா'கிலி+ �ைத&த தாேல 
இ@ளிைடேய ஒளி'க'� �ைத&த ெத�: 
ெகாதி�.$ள�, க	ேணஎ� க	ேண எ�: 
B�பி�C 'க�ேதாC 'க�ைத5 ேச��ேத, 
 
''�தம
' கைடசி'ைற! ஒ�ேற ஒ�: 
'
&தத
 எ�வாKS�! உயி�9கி ைளேம+ 
ெதா�.கிளி ேய எ�: மல�9க� ன�ைத� 
.ைணவிழியா+ ேதCFகா+ '-நி லாS� 
ெமாG�த'கி+ கிழி�.ெவௗ◌ி� ப�ட தாேல 
'-த-கி, ஊ�கழ�ற 'க�ைத9 க	டா�! 
ெகா�தாக9 /ழ+கழ�ற நிைலH� க	டா�! 
/ட+ச�த+ க	டா�;ப+ இளி�த+ க	டா�. 
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இய+ 87 
பி�ன� நிலா ெவௗ◌ி�படேவ, பிண�தி� அழக2ற 
நிைல க	டா�; எறி&தா� பிண�ைத! ெவ:�.ைர�தா� ெப	Qலைக! 
 
சீ! எ�: பிணெமறி&. விைர& ெத-&. 
சிைதSடைல ம:'ைறH� உ2: ேநா9கி 
ஏ!இத2/� தானா? இTவழிH ட2கா? 
இ@$க	டா+ விழிbC�! ேநாH� அA�! 
வாெய5சி+ க	டா_� அ@வ @9/�! 
மா9கீKைம! இத2/�தா னாஇ� பாC! 
ஈய@&த அழ/தைச எ:�� ெமாG9க 
இ2ெறா-/ �	ணP�!ம2 றிதிேலா நா�ட�? 
 
ேப�நாறி வ PK/ழைல� ேதனா ெற�:� பைீளஒ- /�விழிைய நPல ெம�:� 
ேம+நா:� சளிb9ைக எ�[ எ�:� 
ெவ:F/:�பி9 காைதஎழி+ வ$ைள எ�:� 
ஊ�நா:� ஊ�ைத�ப+ வாGஉ த�ைட 
ஒளி'+ைல ெசTவா�ப+ ேகாைவ எ�:� 
ேதா+நா:� க�ன�க	 ணா
 எ�:� 
.ய�ஈைள பயி+/ரைல9 /யி+தா� எ�:� 
 
உட+ம9/� உர+ேபா_� இைடைய, வானி� 
உ5சிஅதி� மி�னலி_� அ5ச ெம�:� 
ெகாCF/$ள வா�.நைட அ�ன ெம�:� 
/:கியெச9 /ல9ைக9கா+ வாைழ எ�:� 
இC�ைபயிேல இC�/திகா+ வ
 எ�:� 
ஈ��த ெவ$ள
தா மைர�[ எ�:� 
ெகC�ப
ேய ெசா+லிைவ�தா� �லவ�, ேந�+ 
கிழ9கிைனH� ேம2ெக�: கிள�. வா�ேபா+! 
 
க	Q9/ ைமயி�C� காதி+ b9கி+ 
க+லிைழ�த நைகயி�C�, சி9க :9க 
ஒ	ணாத /ழ_9/ மல�க$ இ�C� 
உைரநாQ� உட_9/� திைரைய இ�C� 
ெப	ெண�: வ&தவைள இ�ட ெவ+லா� 
பி��பாேர+ கா	ேபா�க$ சி��ப ர�ேறா? 
ம	Q9/ ைவ�தைம; வாKவி� நA 
மFைகயைர ெவFகனவாG மதி�தா� ேமேலா�! 
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மாவCெவ� றா+விழிைய மரேம நாQ�! 
மல�எ�றா+ ெப	'க�ைத5 ேசாைல நாQ�! 
காவ
ேபா _�ேதாைள bFகி+ எ�றா+ 
கா9ைகH&த� கா+ைவ9க9 B ம�ேறா! 
நாவC5ெசா+ ேதென�றா+ வ	ேடா ஒ���? 
நFைகய�� அFைகேயா ெசFகா& த�[? 
சாவ
யி� கா+விலF/ நிக�க -�ைத5 
சFெக�றா+ இ9ெகாCைம எFக C9/�? 
 
ேத�பாதி ெகாCநA பாதி எ�:� 
தி@�பாதி வ:ைமநிைல பாதி எ�:� 
வா�பாதி பCfைற பாதி எ�:� 
வழிபாதி அைட'�க$ பாதி எ�:� 
ஊ�பாதி ெப@ேநாH� பாதி எ�:� 
உைர�ப.ேபா+ ெப	ெணா@�தி ஆட வ�பா+ 
நா�பாதி நPபாதி எ�ப� ஆயி� 
ந+வாKவி2 ச�பாதி இ+ைல ஆ/�. 
 
இ@ெள+லா� பகலாக எ	ணி, நா<� 
இரெவ+லா� சலியாம+ ஓ
, ஆ
� 
ெத@ளி+லா ெநAைடேய� அைல&ேத�, இ�ப� 
ேதேர�; இ� .ைறநா
 இ�ன _2ேற�! 
அ@ளி+லா வா�பைட9/� ேவ2ப ைட9/� 
அழிவி+லா தி@&தி�ேட�; எனி(� அ&ேதா 
ெபா@ளி+லா� ெப	ைமையநா� ெபா@ளா ெய	ணி� 
ெபா-ெத+லா� ப-தா9கி வி�ேட ன�ேறா? 
 
தாG9ேக(� ெதா	Cெசயா�! அ�� ெகா	ட 
த&ைத9/� ெதா	Cெசயா�! த�நா� டா�9/� 
ேபாG�mய ெதா	Cெசயா�! தமிKவ ள�9/� 
�.q2/� ெதா	Cெசயா�! க+லா� ந+லா 
ராG�திகழ� ெதா	Cெசயா�! அ
ைம மாற 
அற�.9/� ெதா	Cெசயா�! ெப	க$ எ�(� 
ேநாG9க�ேறா நாெள+லா� ெதா	C ெசGதா� 
^னிஏறி அ
மர�ைத ெவ�C வா�ேபா+! 
 
ெப	ணின�ைத� m2ற_2றா�; ெப	ணி ன�ைத� 
ெப�ெத�(� ைவய�ைத அ@வ @�தா�. 
க	ணிழ&தா� ேபாலி@&தா�; எைதH� அF/9 
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காணாம+ இ@&ததனா+ காத+ ேதைன 
உ	Qவ.� தP�&தி�டா�. ெமGெவ :�தா�! 
உயி�ெவ:�தா�! ெப	ெந@�பி+ வ PKத+ இ�றி� 
ப	பC�த '
யாேதா உலைக எ�றா�! 
பலெசா�னா� '
வான க@�.� ெசா+வா�! 
 
 
இய+ 88 
ெப	Qலைக ஏகி�ற ேவலனி� பி� அ�ன� வ&. நி�: அைழ�தா$. 
 
'.ைவய�! தP5ெசயலா+ '
&த ைவய�! 
'
விெலா@ பயனி+லா ைவய�! எ�றா�. 
அ.ேபாதி+ பி��ற�தி+ அ�ன� வ&ேத 
அ
ேயாC தP�&த.ேவா ஆ ஆ எ�றா$! 
இ.ைவய மாஎ�றா�! "உ$ேள�" எ�றா$! 
இர	C'கி+! இர	Cநிலா! உைனநா� ெப2ேற�. 
�.ைவய�! �.ைவய�! இ.தா� எ�றா�; 
[ைவநP இலாைவய� விழேல எ�றா�. 
 
திகKேவல� பா	
யனா� ப� த�ைன5 
ெசFைகயிர	 C�ேச��.� m9கி, "உ�ற� 
�கK9/�ய ேபைழயிைன9 ெகா$க" எ�றா�! 
[Fைகயா+ வாFகினா$. 'க�தி+ ஒ2றி 
மகிK5சிெயாC கீKஅைம�தா$; திற&தா$: க	ணா+ 
மFகாத ப�டய'� அைன�.� க	டா$! 
'க�தாK�தி9 கா+விரலா+ தைரைய9 கீறி 
"'
&த.f$; க
மண&தா� மி5ச�" எ�றா$.  
 
 
இய+ 89 
ேவல� நட&தைத உைர�தா�. 
 
"ஆ�"எ�றா�, அ$oற! "இனிேம+ உ�ைம 
அ�தா�எ� றைழ�திCேவ�" எ�றா$ அ�ன�! 
"mமணிேய ெசG"எ�றா�! "எ�ைன வ&.  
ெதாCFக$அ�தா�" எ�:ைர�தா$! தP�&த பி�ன� 
"மாமயிேல இனிெம.வாG நட�பாG" எ�: 
மணி�ேபைழ தா�m9கி நட9க லானா�! 
"தPைமH: பிணெம�ன? இற&த தாக5 
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ெச�பியவ� யா�"எ�றா$! ேவல� ெசா�னா�: 
 
"ெதF/ெப@F /ைலம&த ைத�ேபா+ ேபைழ 
ெசFைகயிேல ம&./
 ைச� /&ேத�. 
மFைகஎழி+ அ�னெமFேக எ�: ேக�ேட�. 
மர�த
யி+ �ைத�தா�க$ எ�றா� தாயா�. 
ெசF/@தி ேதாG&தி@�த+ க	ேட�. அFேக 
ெசTவிழியா+ நP�ெப@க இ@&தா$ நPலி! 
இF/வ&ேத�; ச�, அ.ேபா க�C� ெப	ேண! 
இ�பம�ேறா நைட'�த�" எ�றா� ேவல�. 
 
 
இய+ 90 
அ�ன�, நPல� வ P�
+ இ@&தைதH� /
ைச9/ 
வ&தேபா. ஆ�தா விய��2:5 ெசா�னைதH� ெசா+கிறா$. 
 
"உ�அ�ைன Hட� .யி�ேற�. வி
H '�ேன 
உலவிவர நPலிஎ�ைன அைழ�.5 ெச�றா$! 
அ�ம@Fகி+ தPயவ�க$ எைனஎ தி��தா�! 
அ�ேபா. நPல�எைன� த�அ க�தி+ 
ெச�ைமHற இ@எ�றா�; ெவௗ◌ியி2 ெச�றா+ 
தPைமஎன உைர�தி�டா� அFகி@&ேத�! 
இ�மதியி� ஒளியினிேல /
ைச வ&ேத�; 
எழி+நPலி, ஆ�தாS� விய��2 றா�க$! 
 
நானிற&. ேபாேனனா�! ��ைன ய	ைட 
ந+_டைல� �ைத�தாரா�! ஆ�தா வி�பா+ 
ேதனிதழா$ நPலிஇ. ெசா�னா$! அ&த5  
ேசயிைழ9ேகா நPல(ைர� தானா�! எ�ற� 
ஊ�உ/�த ெசF/@தி /
ைச த�னி+ 
ஒ@ெவ$ள மாயி2றா�! இ.S ம�றி� 
ேபான.யி� எ(�ப
ேய அ@ைம ஆ�தா 
�ல�மயFகி9 கிட&த.S� விய�ேப" எ�றா$.  
 
 
இய+ 91 
ேவல�, நPல(ைடய fK5சிைய9 Bறினா�. 
 
"எ�னிட�தி+ ேபைழயிைன� பறி9க நPல� 
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எழி_ைடய நPலியிட� உளவ றி&தா�; 
இ�ன+ெசய எTவிட�.� ஆ�க$ ைவ�தா� 
இத2கிைடயி+ நP இற&தாG எ�ற ெபாGைய 
எ�ெசவியி+ நPலியினா+ எ�ட ைவ�தா�. 
இைவெய+லா� இ@9க�C�, ெப	இ தKதா� 
க�னலி�சா ெற�கி�றா� ெமGயா?" எ�றா�; 
காணி�என உளFகனி&தா$! நட9க _2றா$! 
 
"நானி+ைல என�ெத�&தா+ நP@ மி+ைல. 
நC�ெத@வி+ ேபைழதா� கிட9/�! நPல� 
தானி&த நா�
ைனH�, எைனH� ெப2:� 
தனியா�சி நட�தலா� எனநிைன�தா�! 
ேதனி+ைல எனி+ந+ல வ	C மி+ைல 
ெச�ெதாழிேவ� நP�இற&தா+; இதைன நPல� 
ஏனறிய வி+ைல? இ@9க�C�; ெத�ற+ 
இ@வ@9/� நC5ெச+ல விடாதP�" எ�றா$. 
 
 
இய+ 92 
அைனவ@� ஒ�: ேச�&தன�. 
 
ேவழவனி� பைடமறவ� கா�ப ளி9க 
விைரவாக எதி�வ&தா�! கண9கா ய�தா� 
வாKகஎன வாK�.ைர�த வ	ண� வ&தா�! 
ம2:'ள ேதாழ�க<� வ&. ேச�&தா�. 
ேபைழயிைன9 க	டா�க$ ேவல ேனாC 
ெபைடஅ�ன� நைடக	C மகிKS ெகா	டா�! 
தா-'-� .றவியவ� வ&தா�! ஆ�தா 
த$ளா
 நட&.வ&தா$! நPலி வ&தா$! 
 
ெவ2றிெய+லா� நP�அ@ளி5 ெசGதP� எ�: 
ேவல�தா� .றவியிைன வணFகி நி�றா�! 
உ2றெப@ வாKவைன�.� நPவி� த&தP� 
ஒ@ேபா.� மறேவ�எ� :ைர�தா$ அ�ன�! 
ெப2றவ�த� பி$ைள9/ நல�ைத5 ெசGதா� 
ெப@விய��9 கிடமி+ைல எ�: Bறி 
ஒ2:நைர '
நP9கி வ Pர� ப�த� 
உ@9கா�
னா� யா�9/� உவைக L�
! 
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இய+ 93 
'
f�C விழா அறிவி��. 
 
ெத@ெவ+லா� ம:நாேள 'ரச ைற&. 
தி@நாC ேவல2/� த@�வி ழாைவ� 
ெப@நாெட+ லா�உைர�தா�; வா�ம ைற�.� 
பி�னிைவ�த வ	ண�ப& த+க$ நா�
 
இ@$நாடா தி@9/�வைக விள9/� இ�டா�; 
எ-திைவ�த ஓவியFக$ உயி� ெப2றா2ேபா+ 
வ@காலி2 சில�பைசய மாத� இ+ல�  
மணியா9கி� தணியா. மகிK&தி @&தா�! 
 
அரசி@9ைக� ெப@FBட� சிற9க, ஆFேக 
அணிமடவா� மறேவ&த� fK& தி@9க 
'ரெச-�ப9 க@விெயலா� இைசெய -�ப 
'.நா�C� ெப@ம9க$ �.ைம காண, 
வ�ைசெயாC கா�தி@9க ேவழ நா�C 
ம�னவ(� வ&.நி�ேற " அ�ன� ேவல� 
தி@மண'� இ." எ�றா�! "கதி�நா� டா�சி� 
தி@'
H� இ." எ�: �ைன&தா� ந�ேற! 
 
 
இய+ 94 
அ�ன� ேவல� மண வாK�.! 
 
தமிK9கவிஞ� வாK�.ைர�தா�; தமிழி ைச9/� 
தனி��லவ� வாK�திைச�தா�; நைக' க�தி� 
அ'தெமாழி மFைகமா� மல�ெபா ழி&ேத 
அரசியா� அரச� நனி வாKக எ�றா�! 
தைமவாK�தி ேனா�9ெக+லா� அ�ன� ேவல� 
த/ந�றி Bறினா�! தமி-� [S� 
கமKகி�ற ெப@FBட� வி�ட க�றா� 
கதி� நா�C ம9கெளலா� வாKக எ�ேற! 
 
மணி�தவிசி+ வ P2றி@&த பசிய கி$ைள 
மல�5ேசாைல தா��/&. /டெம C�ேத 
அணி�தான /ளி��னைல ஏ&தி '+ைல 
அ
வா��பா$ ேபா2கா�
9 கீK9க	 ணாேல 
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தணி9காத காதெலாC� அ��$ ளாைன� 
தா�பா��த ப
யி@&தா$! ேவல� ேத
 
பணி5சியரா+ உளவறி&ேத விைரவி+ அ�ன� 
பற9/'ன� பற&தி�ப� பகி�&தா� வாழி! 
 
'2:�. 
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