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�றி�சி� தி	
 �றி�சி� தி	
 �றி�சி� தி	
 �றி�சி� தி	
         

பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�    

 

Source:Source:Source:Source:    

�றி�சி� தி	
 

பாரதிதாச� 

பாாி நிைலய�, 184 பிரா	ேவ, ெச�ைன 600 108 

�த� பதி�� ஆக�	 1958, ஐ தா� பதி�� 1985 

பதி�� உாிைம#ைடய% 

விைல & 18.00 

பதி�� மா'தி பிர�, 173, (	ட)� ேரா
, ெச�ைன 600 014 

--------- 

ஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைரஆசிாிய� ���ைர    

 

�றி�சி� தி	ைட நா� இர+டா+
க,-� �� %வ-கி �-கா� ப�திைய 

�.�ேத�. ஒ�றைர ஆ+
 கழி தபி�, என-�- �றி�சி� தி	
 �.2 

ெபறாம3'�ப% நிைன24�த� ப	ட%. ம�ற�5ள கா7 ப�திைய �.-க நா� 

ப	ட பா	ைட8 ெசா73 �.யா%.  எ9தி-ெகா+ேட ேபானைத இைடயி7 

மற %வி	
� பி�� ெதாட) ெத9%வ-ெத�ப% �.யாத ெச:தி எ�பைத நா� 

இதி�றா� க+ேட�. எ� இள;-கவிஞ)க	
 நா� இைத- =றி ைவ�ேத�. 

 

எ9திவி	ட �-கா� ப�திைய >4 �ைற ப.�%�, வி	ட இட�தி3' % - ஓ	ட� 

�ைறயாம7 - @ைவ ம	
� படாம7 ெதாடர �.யேவயி7ைல. இ�தைன-�� 

இ >ைல� ெபாி%� உவைம சிற-க எ9தி வர2மி7ைல. ஒ'வா4 >ைல 

�.�ேத�; பாாி நிைலய�தி� ெகா
�ேத�, விைரவி7 ெவளியி	டைம-� 

நிைலய�ைடயா)-� எ� ந�றி#ாிய%. பிைழ இ'-கலா�. அழ� �ைறயலா� - 

ெபா4�% - ஆதர2 தர� தமிழ)கைள ேவ+
கி�ேற�. 

 

�%8ேசாி, 2 ஆக�	 1958        பாரதிதாச� 

----------- 
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�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
    

 

கைத உ��பின�கைத உ��பின�கைத உ��பின�கைத உ��பின�    

திைரய ம�ன� �றி�சி தி	.� அரச� 

ம73ைக �றி�சி� தி	.� அரசி 

தாமைர ம73ைகயி� ேதாழி 

அறிவழக� அைம8ச� 

ேச த� பைட� தைலவ� 

ெசழிய� ேச தனி� ேதாழ� 

ெந
மாற�, ேவல� ம-க5 தைலவ)க5 

தி+ண� ம73ைகயி� அ+ண�; விளாமாவ	ட�தி� சி�றரச� 

இள திைரய� திைரய ம�னனி� மக�, விளாமாவ	ட�தி7 

 தி+ணனிட� ேபா)� பயி�சி க'தி� த;கியி'�பவ� 

சி73C-க� அர+மைனயி� தைலைம� பணியா5 

த;கேவ7 பணியாளி� மக� 

விேநாைத ம�னனா7 அைழ�% வர�ப	டவ5 

அ��ய�, மட�தைலவ),   விேநாைத#ட� வ தவ)க5 

சிவாந த), தி'மால.யா),  

சிவச�ப ந).  

ம�4� நா	
 ம-க5 ெதாழிலாளிக5 �த3யவ)க5 

---------------------- 

�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
�றி�சி� தி	
    

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    1111    

இ�ப�தியி7, �றி�சி� தி	
 எ�ப% எ�ன ? அத� த�ைம எ�ன? 

ம-க5 நிைல,எ�ன ? வாD-ைக எ�ப. ? எ�பைவக5 உயிேராவியமாகி�றன. 

 

( அ4சீ) வி'�த� ) 

 

கட7ெகா+ட �மாி நா	.7 

கட7 ெகா5ளா- “�றி�சி�தி	
." 

மிட7ெகா+
�, ேவ4 நா	டா) 

ெந';கேவ விடாைம ெகா+
�. 

நட7ெகா+
�, விைள8ச7 ெகா+
� 
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நல;ெகா+
�, மகிD8சி ெகா+
�, 

இட7ெகா+
�, அறேம ெகா+
�, 

எ7லா;ெகா+
 திகD தத;ேக. 

      மிட7 - வ32, இட7 - ஈத7 

------------ 

 

பிற) நா	ைட� பி.�%� தாேம 

பிைழ-��தீ யா)வி ழி-� 

மைறவாக ந
-க ட�க+ 

ம�றி த- �றி�சி நா	ைட 

நிைறநா	க5 வா9� வ+ண� 

நி4வினா5 இய�ைக அ�ைன 

�ைறவி�றி� ெதா�ைம ேபால 

வா: த% �றி�சி�தி	
. 

         ந
-கட�க+ - ந
-கட37 

------------- 

 

மதமி7ைல �றி�சி� தி	.7 

மத�ெப�ற சாதி யி7ைல! 

இ%ெபா'5 எ�4 த8ச) 

ஈ தி	ட உ'வ; கா	. 

மதிமா:-�� ேகாயி 37ைல! 

ஆதலா7 ம-க5 ெந�சி7 

ெகாதி�பி7ைல; ெபா%� பண�ைத- 

ெகா5ைளெகா5,வ% மி7ைல. 

          இ% ெபா'5 - இ% கட25 

----------- 

 

ேவ�4வ) பைடஎ 
�� 

விைள தேத இ7ைல அ;ேக! 

மா�4ேவா� தமிD ஒ9-க� 

என�பிற) வ த தி7ைல 

ஏ�பவ) வ த தி7ைல; 

இ'�பவ) ஆதலாேல! 
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சீ�றேம எவ)-�� இ7ைல. 

சிாி�பிலா �க;க5 இ7ைல. 

        இ'�பவ) - ெச7வ), சீ�ற� - எாி8ச7 

----------- 

பிற) நா	ைட எதி)பா)- கி�ற 

பி்�ேபா-� நிைல இ7ைல. 

பிற) நா	ைட� தா:நா ெட�பா) 

உ5நா	.7 பிைழ�ப தி7ைல. 

பிறெமாழி தமிழி� ேச)-�� 

ேப.க5 Iைழ த தி7ைல. 

அற�த7 நா�� =4� 

தமிD�ைற அலா7ேவறி7ைல. 

        அற�த7 - அற�, ெபா'5, இ�ப�, J
; தமிD மைற - தமிD ேவத� 

----------- 

 

ஏழாயி ர;க7 எ�4 

பர தந7 �மாி நா	ைட� 

பாழா-கி வி9;கி� தீ)�த 

பழ;கட7 ெவ5ள� இ த 

வாழா% வாD� றி�சி 

ம+ணிைன ந
வி7 வி	
8 

Kழா% KD % @�4- 

காவ7ெச: தி' தத�ேறா! 

            க7 -ைம7 

-------- 

 

ந
3னி7 >4 க�க5 

பர��5ள ந�� றி�சி 

பைடெகா+
 வ'வா) த�மா7 

பழிவா;க� ப
வ தி7ைல. 

பைடெகா+
 வ'வா) வ தா7 

பா;ெகலா� @ழ7க5 கா+பா) 

அ.ெயா
 மாள ேவ+
� 

@ழ7களா7 அ.யி7 CDகி. 
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�றி�சிேம7 பைடெகா+
 வ தா7, ப-க;களி7 இ'-�� கட� Kழ7களி7 சி-கி 

CDகேவ+
�. 

------------ 

 

அய7நா	டா) �றி�சி� தி	ைட 

அறியா)க5 அ%ேபா7 இ�த� 

%யாிலா- �றி�சி நா
� 

ந�நா	ைட� %ற % ேவேறா) 

�ய7நிக) நா	
 ம+ைண� 

ேபா:மிதி� த%2� இ7ைல. 

நயLற ஆ+ட ம�ன) 

நாலாயிர�தா) ஆவ). 

           �றி�சி நா
 - �றி�சி நா	
 ம-க5 

----------- 

 

எவ)பைட எ
��� இ�றி 

இய�ைகயா7 வள)8சி ெப�ற 

நைவயிலா- �றி�சி� தி	
 

ந�றமிD வள)8சி ெப�4� 

கவிஞ)க5 பலைர� ெப�4� 

ைக�ெதாழி7 வள)8சி ெப�4� 

�வி�%� ெதாழி7 கைலக5 

ெகாள�ெப�4� வ ததா��, 

          நைவ - ��ற� 

----------- 

 

இ�தைன ப�M� றா+டா: 

இ�தைன ம�ன ரா7எ5 

ள�தைன �ைறவி லாம7 

இய�றஇ- �றி�சி நா	.7 

��தமிD ெநறிபி ைழ-�� 

�	டாளா:� 'திைரய ம�ன�' 

ெதா�தினா� ஆ	சி த�னி7! 

%ய) த% �றி�சிநாேட. 
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இய�ற - நட %வ த; பிைழ-�� - தவ4கி�ற; ெதா�தினா� - ெதா�தி- 

ெகா+டா�. 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    2222    

வழ-க�%-� மாறாக அய7நா
 ெச�ற திைரய ம�னைன� %ைற�க�தி7 

எதி)பா)�%- கா�தி'-கிறா)க5 �.க5, அைம8ச), பைட�தைலவ�, 

அNவலக�தின) 

 

அகவ7 

 

�றி�சி� தி	.� %ைற �க�தி7 

�.களி� ப7ேலா) =. யி' தன). 

அறிவழ க�எL� அைம8ச� இ' தா� 

ெச9�பைட� தைலவ� ேச த� இ' தா� 

அNவ லக�தின) பலேப) இ' தன). 

காைல- கதிரவ� கட7அ ைலகளி7 

ேமெல7லா� ஏ�4� ெம'கி� அைசைவ#� 

அவ)க5 க+க5 அைடய வி7ைல. 

நீ)�ப ர�பி� ஆ)��� அவ)களி� 

கா% ப'க- க'த வி7ைல. 

அய7நா
 ெச�றத� அரச) திைரயனா) 

வ'வேதா) க�ப7 வ தி
 கி�றதா? 

எ�4 கட7ேம7 இைற தன க+க5! 

 

ஏமா % ேபாகேவ எ+ணிலா �க;க5 

இர;கின; ேச த� இய�� கி�றா�: 

'அரச) அய7நா
 ெச�றா) நா	க5 

ஐ�ப%� ஆயின அ��4 �.க5, 

நாெடா4� கட�கைர ந+ணி அரச) 

வர2பா)� %�பா)�% இர2 தி'��வ). 

தாைய இழ த க�4க5 த�ைம 

ஒ�தன) அவ)க5! உ5ள� ஒ. தன). 

 

ந+ணி - அைட % 
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----------- 

 

இர+டா+ டாக மைழேய இ7ைல. 

விைள8ச7 �ைற த%. விைல ஏறிய%. 

க	டா ெத�4 கத4 கி�ற 

ெதாழிலா ள)-ெகலா� வழிெசய ேவ+
� 

ெந:#� ெதாழிN� நி�ற%; ந�பயி) 

ெச:#� ெதாழிN� சிைத த% ப7ெபாறி 

பைட-�� ெதாழிN� பற த%; மைல-க7 

உைட-�� ெதாழிN� ஓ: த%; ம�ன) 

மற-க� தகாத இவ�ைற மற தா). 

 

ப7ெபாறி - பலவைக இய திர;க5 

----- 

 

பிறநா	 டாாி� உறைவேயா வரைவேயா 

ந�ெசன ெவ4�பவ) ந�நா	
 ம-க5 

அய7நா 
கைள அ+. அவ�ைற 

நய % பிாிவிைன நாடக� நட�தி 

ஆ,ேவா) கால. ந-கி அத�ேம7 

த�ெமாழி ���தி8 ெச�ைம ஒழி�% 

விOடண) இ' தா7 ேவ+.- =	. 

 

இர+
ப
 நா	.� தைலயி7 ஏறி8 

@ர+
� தைலவ) ெதா7Nல கி�பல! 

@ர+
� நா
க5 ெதா7Nல கி�பல)! 

பிறைர ஆ5வைத� ெப'�பைட உ5ளைத 

வ7லர ெச�4 வாD�%வா) அவ)க5 

C�4 ச ைதயி7 �.8சவிD� தவைன� 

த-கவ� எ�4 சா�4வா) ேபாN�. 

 

எ நா	 
-�ந� ஏ த7 ெச�றாேரா? 

அ நா	
� ெதாட)�ந� அரசைன அைட தேதா? 

அதனா7 அவ)க5 ந� அ'ைம நா	.7 
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கால. ைவ�%- கலக� விைள�பேரா! 

 

ஏ த7 - அரச� 

----------- 

 

�மாி- கட37 இ-�றி�சி நா	ைட 

அயலா) அ+டா தி'-�� வ+ண� 

கட�@ழ7 பல�பல கா�% வ'வைத 

நா�ெப�ற ேபெறன நவில ேவ+
� 

ந�கட7 கட-க நாேம அறிேவா� 

பிற)அறி யாாி% ெப'�ேபற�ேறா? 

ம�ன) அ.-க. ம4�ல� ெச7வதா7 

ெசழி�த �றி�சி� தி	
-� வ'�வழி 

 

அயலா) அறி % ெகா5ள2; =
ேம! 

இ�4� வராதந7 ம�ன) ம�ெறா' 

நா	.ேலா) Cைலயி7 ந7N' மா�றி 

வ' த� தாேன ேவ+
�? வாDவி7 

%�ப நிழைல#� @ைவ�தறி யாத 

அரச)- கி த அ7ல7ஏ�? எ�4 

ேச த� உைர-ைகயி7 ேச) த அ-�.களி� 

க+ணீ) ம�ெறா' கடைல8 ெச:த%. 

 

ம4�ல� - அய7 நா
. 

---------- 

 

அ9த ப.ேய அைம8ச� உைர�பா�; 

"ம�ன� திைரய� ம-க5 க'�%-� 

மா�ற மாக ம4நா
 ப7�ைற 

ெச�4வ  %5ளா�! C�னா+ட ம�ன) 

எவ'� பிறநா	
- ேககிய தி7ைல. 

இவ�த  ைத-�� இவ�பா	ட L-�� 

அைம8ச� நா�! அவ)க5 ந7லவ); 

அவ)வழி வ த அரச� இ�ப.! 
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ம�னனி� தவ4க5 எ�னா7 ேந) தன 

எ�4 நானில� இய��ேம! இதைன 

எ+P  ேதா4� எ�Lள� %.-��. 

 

நானில� - உலக� 

 

ம�னி ம73ைக நா5ெதா4� கட�கைர 

வ %வ % பி�ன) வாரா ைம-� 

ெநா % ெநா % ேநா#� றதனா7 

இ�4 வர2� இயலாைம உ�றா)." 

 

ம�ன� எ�பத� ெப+பா7 ம�னி; அரசி எ�ப% ெபா'5. 

 

எ�4 �திய அைம8ச� இய�பேவ. 

உட7� N;க அ9தன) உ5ளவ)! 

கடN� கதறி அ9த%! அ�ேபா% 

வ+ண� பல�பல ஆக வானி7 

�றா-க5 பற தன க+டா) ப7ேலா) 

'�றா-க5 �றா-க5' எ�4 

சிறாெரா
 பிற'� ெச�பிஆ)�தனேர. 

 

சிறா) - சி4வ)க5 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    3333    

தாழ� பற % வ த �றா-கைள8 ேச த� ஏ� எ�4 �ர7 ெகா
-க, அைவ அவ� 

கால.யி7 KD %ெகா+டன. �றா ஒ�றி� கா37 க	ட�ப	.' த அ�சலா7 

க�ப7 வ'� ெச:தி ெதாிகிற%. 

 

( அ4சீ) வி'�த� ) 

 

வான�%- கடைல நீ தி 

மண�கைர அைட % த;க5 

ஊன-க+ ணா7� றி�சி 

R)ேநா-கி அறிவி னாேல 
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தீனிநா ேடா4� ேபா
� 

ேச தைன ேநா-க8, ேச த�. 

ஏ� எ�றா� �றா-க5 எ7லா� 

இைண தன இைண அ.-கீD! 

 

இைண தன - வ % =.ன. இைணய.-கீD - இர+
 கால. ய+ைட. 

------- 

 

'அ�பாீ) �றி�சி� தி	ைட 

அைட தெத� க�ப7' -- எ�ற 

ெபா�னான அ�ச7 த�ைன� 

�றா-கா37 ெப�றா� ேச த�! 

இ�ப�%- கள2� உ+ேடா 

இS2ைர ேக	டா)- ெக7லா�! 

'ம�னைன� ெப�ேறா� எ7லா� 

வர�ெப�ேறா�' என ஆ)�தா)க5. 

 

ஆ)�த7 - மகிD % =2த7 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    4444    

க�ப7 வ த%. அ- க�ப33' % அரச� வ திற;கினா�. அரசேனா
 பல) 

வ திற;கினா)க5. 

 

( அ4சீ) வி'�த� ) 

ேதா�றி�4- க�ப7! உ5ள 

ேதாணிக5 நிைறய� ப7ேலா) 

ஏ�றந7 Nைடக ேளா
� 

இற;கின); கைர-� வ தா)! 

ேகா�வர- க+டா) ம-க5 

ெகா5ளாத மகிD8சி ெகா+டா). 

"ஏ� பிற)? இவ)க5 யாவ)?" 

எ�றன) பிறைர- க+ேட. 

 



12 

 

ஏ�ற- த� த, ேகா� - அரச� 

------- 

 

�4-ேக4� மீைச ேயா
� 

��ேத4� தைல-க	 ேடா
� 

நி4-காம7 த;க� ெகா+
 

நி4விய ப.வ� ேபா�ற 

ெச4-கான ஓ)இைளஞ� 

திைரயனி� �%கி7 த�ைன 

மைற�தானா: நட % வ தா� 

ம�4ேமா) இைளஞேனாேட. 

 

இர+
 இைளஞ)க5 திைரய� �%கி7 ஒளி தப. வ'கி�றா)க5. 

------- 

 

சிவாந த) சிவச� ப த) 

சிவகிாி� �ைகயி ைலேம7 

அவாந %� வாயராகி 

அைட�ைபெகா5 ைகயராகி� 

பவாந த) கைடயி7 வி��� 

ப	டண� ெபா.ய ராகி 

இவாந�ப வாளா இ7ேல 

அவாளா)எ� ற;� வ தா). 

 

அவா ந %� - ஆைச ெப'��, அைட�ைப - ெவ�றிைல பா-�� ைப. 

------- 

 

ெந�றியி7 மா)பி7 ேதாளி7 

ெந
;க9� தி�@+ ணா�� 

ப�றிட� Oசி8 ெச�ம+ 

ேகா
க5 பா:8சி Cைள 

அ�றா�ேபா7 வா�ப ' ைத 

அாிகாீ எ�ற+ ணா % 

ம�4ேமா) ேபைத நாL� 
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மனித�தா� எ�4 வ தா�. 

 

வா� ப' % - ேமேல பற-�� க9�. 

------- 

 

பன�Oவி� @ைமேபா7 ேமேல 

ப9மயி)- க�ைற T-கி 

இன�ேசர- ெகா	ைட மாைல 

எழி�சா�ப7 ேமல ணி % 

�ழ ெதா;�  தா. மீைச 

�ழ-காதி7 வைளய� ேதா�ற 

மனித�நா� அ7ல� எ�ேறா) 

மட�த�பிரானா) வ தா). 

------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    5555    

க�ப3னி�4 இற;கி வ த ம�ன�, எதி)ெகா+டைழ-க வ தி' த அைம8ச� 

�த3யவ)கைள நல� ேக	க, அவரவ)க5 வ' த� த-க விைட =4கி�றா)க5. 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

அைம8சைன ேநா-கி ம�ன�, 

"அைனவ'� நலமா?" எ�றா�. 

அைம8ச�, "ந� ெதாழிலா ள)க5 

அ9கி�றார எ�4 ைர�தா�. 

"இைம�பினி7 தீ)�ேப�; நா	.7 

மைழ உ+டா?" எ�றா� ேவ த�. 

"அமிDெதா' %ளி#� இ7ைல" 

எ�றன�; அைறவா� பி�L�; 

 

அமிD% - மைழ. அைறவா� - ெசா7Nவா�. 

------- 
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"அய7 நா
 ெச�ற ெதா�ேற 

அ
-காத ெசய7; அத�ேம7 

ெசய7நா. வாDகி லாத 

திராவிட நா
 ெச7ல 

�ய�றைன! அ த நா	.� 

��றிய �.8@ மாறி� 

பய7கைள உடனைழ�% 

வ த% ப9ேத" எ�றா�. 

 

ப9% - ��ற� 

------- 

 

அைம8சனிS வா4 =ற- 

ெக�சின அரச� க+க5! 

"நம-ெகலா� நலேம அ த 

ந7லவ) வ'ைகயாேல! 

தமி9-�� தி'�த� ேந'� 

தமிD8சா�ேறா) வ'ைக யாேல! 

அமிDதிைண ந�ெச� னாதீ) 

அைம8சேர" எ�றா� ம�ன�. 

 

"அ9ைகைய8 சிாி�பா- கி�4 

நி�ெசா�க5 அரேச, ெச�த 

க9ைதக5 நில தி'�தா! 

க5ளிக5 ஊ)தி'�தா! 

விழ�கா
 நீ)தி' தா 

�ழவி#� தி' தி வா9� 

�றி�சிைய� தி'�த7 உ+டா? 

 

�ழவி - �ழ ைத 

------- 

 

"தைமஎலா� உண) ேதா) எ�4 
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சா�4மி- �5ள) வ % 

நைமஎலா� தி'�%த�� 

ந�மிட� எ�ன உ+
? 

சம�யா'� எ�கி�ேறா�நா� 

நாமிைத� தி'�தி வி	டா7 

நமத. ந+ணி ேனா)-� 

நாம. யா)க5 அ�ேறா? 

 

ந�மிட� எ�ன உ+
 - ந�மிட� எ�ன �ைறக5 இ'-கி�றன. 

எ7லா'� சம� எ�4 நா� ெசா7Nகிேறா�. அவ)க5 அைத� தி'�திவி	டா7, 

அதாவ% மா�றி� ெதாைல�%வி	டா7, ந� அ.ைய ந�திய அவ)க	� நா� 

அ.ைமயாக ேவ+.ய% தா� எ�ப% க'�%. 

------- 

 

"அ�பினா7 த�ேதா ளி�க+ 

ஆDவா)க5 வாDவா ெர�L� 

வ�பL- க.யா) வ % 

தி'�தஇ; ெக�ன உ+
? 

இ�ெபா'5 ஒ�ேற எ�ேபா� 

இைதயவ) தி'�தி வி	டா7 

அ�ெறா
 நா�அ�னாாி� 

அ.யா)-�� அ.யார�ேறா? 

 

த� ேதாளி7 வ % ப.கி�ற ேகாபிைகக5 வாDவா)க5 எ�4 வ�பனாகிய 

க+ணL-� அ.யா) இ;� வ % நைம� தி'�த ந�மிட� எ�ன �ைற இ'-கிற%. 

நா�, இத� ெபா'5 - அதாவ% இனிைமயாகிய கட25... ஒ�4தா� எ�கிேறா�- 

அைத#� அவ)க5 மா�றிவி	டா7, அவ)க	� நா� அ.ைமயாகி� பல 

ெத:வ;கைள வண;�ேவாராகிவிட ேவ+.ய% தா� எ�ப% க'�%. 

------- 

 

"ெகடாைன#� ெக
�பா� ைகயி7 

கி	டாைன� ெதாைல-க8 ெச:வா�; 
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அடாதன ெசய�� =	. 

அதிகாாி அ.யி7 JDவா�; 

கடாெவ	. விழா�ெதா ட;க- 

க	டைள இ
வா�; ம-க5 

இட'ற வடெமா ழி-ேக 

இட த % தமிைழ- ெகா7வா�! 

 

தி'ெநறி வ�-க ேவ+.8 

சிவ�பணி� தானா�! இ த 

ஒ'நாி இ;� வ % 

தி'�திட எ�ன உ+
? 

இ'5நீ;க- க7வி ேவ+
� 

எL�ெகா5ைக இ;ேக உ+
. 

தி'�தி	டா7 மகைவ- ெகா�ேற 

சி4ெதா+ட) ஆேவா� அ�ேறா?" 

 

மக2 - பி5ைள 

------- 

 

என8ெசா73 �.�தா�! - ஆ;ேக 

இ%ேக	ட திைரய ம�ன�, 

"இனிஒ�4� ேபச ேவ+டா�; 

எ�த ைத த ைத த ைத 

இவா-�நீ) அைம8ச ராகி 

இ' தனி) ஆத லாேல 

சினமைத அட-கி- ெகா+ேட�. 

ெச7Nக" எ�4 ெசா�னா�; 

 

"மா த)க5 அைமதியாக 

வா9கி� றாரா?" எ�4 

ேச தைன ம�ன� ேக	டா�. 

"சிவ-கி�றா) ெந�ச ெம7லா�! 

ஆ ைத-க+ அவ)க ளி�க+! 
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ேவ தேர, அவ)க5 ெதா7ைல 

வில-�க!" எ�றா� ேச த�. 

 

ஆ ைத- க+ - விழி-�� க+ 

------- 

 

"ஆக	
ம எ�4 ெசா73, 

வ தவ) அைனவ ேரா
� 

வாகி	ட எ�4 =றி, 

"வ தி	ட வ+. ஏறி� 

ேபாக	
� த'� இ7லம 

என-=றி� ேபானா� ேவ த� 

வா:க	. மன�%5 தி	.8 

ெச�றன) ம-க5 யா'�. 

--------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    6666    

ம�ன� உட� வ தவ)கைள வ+.யி7 ஏ�றி- ெகா+
 த'ம இ7ல� ேநா-கி� 

ேபாகி�றா�. வழியி7 தா� இ'-கிற% அர+மைன. அர+மைனயி7 அரசி 

ம73ைகயி� ேதாழியாகிய தாமைர, அரச� ேநேர அர+மைன-� வ'வா� எ�4 

எ+ணி எதி)பா)�தி'-கிறா5. 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

பற %ெகா+.' தா5 ேதாழி 

ம�னவ� வர2 பா)�ேத 

இற தா5 ேபா7 இ'�பாளான 

அரசிம73ைகயி ட�ேபா:�, 

"பிற தா�ேபால இேதாவ  தி	டா) 

ெச�தாராகியபி ரானா)! 

வற+டெந�சா7அ�தாைன 

வரேவ�4 மகிDக!" எ�பா5. 

 

ெத'��ற� விைரவா5 ேவ த) 



18 

 

ெத�ன+ைட� ெத'-க ட-க 

ஒ'ெநா. ேபா%� அ�ைன 

உைடOண ேவ+
� எ�4 

வி'��ட� மகளி) இ7ல� 

ஓ
வா5; விைரவி7 மீ5வா5; 

மர�தி' கிைள-� மா4� 

மணி8சி	ேட ஆனா5 ேதாழி. 

 

"வர	
�அS வ�ச ெந�ச)! 

வரேவ�� ேமாஎ� ேதா5க5? 

ஒ'ேப8@� ேப@ ேமாஇS 

ெவா+ெடா. ெசSவா� ப7வா:? 

சிாி-க	
�, ெக�சி ட	
�! 

ெச தமிD- காத� பா	ைட 

வ'�த	
�! எைன�ப� னா	க5 

மற தாைர நானா ஏ�ேப�?" 

------- 

 

எனம�னி = த7 நீவி 

எதிாி�க+ ணா. பா)�%- 

கனியிதD கைடயி7 மி�L� 

�4நைக தைனம ைற�%� 

�ைனயணி உைடதி '�தி� 

�%நிலா �கி7வி	டா�ேபா7 

தனிவ % த�க+ ணாள� 

தா+
��� க	.7 நி�றா5. 

 

நீவி - ேகாதி, �ைனஅணி - �ைன த நைக. �கி7 - ேமக�, அரசி அரச� வ'� 

��க	.7வ % நி�கிறா5 எ�ப% க'�%.  

------- 

 

��க	.7 நி�ற ம�னி 

�க�வா. அ;� வ த 

"வி��' வ�ேச) க+க5 
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மி�னிைட க�ன� ேப8@� 

ெபா��4 ேதாழி, உ�ற� 

Oாி��- �ைற த ெத�ன? 

பி�ேபா-� ேந) த %+ேடா? 

ஆைகயா7 ேபசிடாேயா? 

 

ெபா�� - அழ�  

------- 

 

"ம�னவ) வ'கி� றாரா? 

வரவி7ைல ேயா.?" எ�றா5. 

"அ�ைனேய ம�ன) தா�� 

அயலா'� வ த வ+. 

ந�னீாி7 �'� ேபால 

ந�மைன� பா;கி7 வ % 

வ��ர� க9ைத யாகி 

வட�ற� மைற த" ெத�றா5. 

�'� - அ�ன�. வ��ர� க9ைதயாகி எ�ற% வ��ரNைடய க9ைதேபா7 ஓைச 

எ9�பியைத அ த வ+. ெபாறி இய-க வ+. (அதாவ% கா)) ------- 

 

ேதாழிதா மைரஇS வா4 

ெசா�ன% ேக	ட ம�னி, 

"பாழாயி� றவைர� பா)-க� 

பற தஎ� ஆைச! எ�ைன 

வாழ�தா� ைவ�தா ரா?எ� 

மதி�ைப�தா� கா�தி	டாரா? 

ஆழிKD உலகி7 எ;ேக 

அ
-�மி- ெகா
ைம- =�ேத? 

------- 

 

"அர+மைன தைன� தா+.�றா 

அவ) வ+.? உ5ேள ம�ன) 
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இ' தாரா? பா)�தா யாநீ? 

எ�ைன ஈ ெத�ன?" எ�ேற, 

அரசித� மகளி) இ7ல� 

அைட தன5! �றி�சி நா	டா) 

அரச) ஏ� த'ம இ7ல� 

அைட தாெர� 45ள� ைந தா). 

 

மகளி) இ7ல� - ெப+க7 வா9� அர+மைனயி� ஒ' ப�தி.  

------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    7777    

(அரசL� அரசLட� வ த அயலா'� த'ம இ7ல�தி7 இ�ன ெச:கிறா)க5 

எ�ப%.) 

 

த'மஇ7 ல�ைத8 சா) த 

தனிெயா' மல)வன�%5 

திைரயL� =ட வ த 

சி4வL� ேமைட ஒ�றி7 

இர+
ட7 ஒ�றா:� ேதா�ற 

இைண��ற- � தி மாைல� 

ப'வ�தி7 ேதா: தாராகி� 

ப'2ட7 காணா) ஆனா). 

 

"நாவல  தீவி� ெத�பா7 

ந�றான ெச�ைன வி	
 

யாவ'� காணா வ+ண� 

இரவினி7 படகி7 ஏறி 

நாவாைய ந
-கட�க+ 

நா�ெப�ேற அைத8ெச N�தி- 

=ெவன8 �யி7க5 =2� 

�றி�சி்�தி	டைட ேதா� இ�ேற! 

 

"C�4நா	 க�பேலா	ட� 

C	.ய உட3� ேநாைய 

வா�ெதா
� ப8ைச� ப த) 
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மல)வன� தீ)�த" ெத�4 

ேத� @ைவ ெமாழியா� அ த8 

ெச�மN� உைர�தா�! ம�ன�. 

"மா�விழி யாேள" எ�4 

வா:�ேப8@� ெதாட;கN�றா�. 

 

"ெப+ெண�ேற எ�ைன நீ;க5 

ேப8சிN� �றி-க ேவ+டா�. 

ந+P�ஆ+ உைடைய நீ-கி 

நாெனா' ெப+ேண எ�L� 

உ+ைமைய ெவளி�ப 
�த 

ஒ+Pேமா? %ைற�க�தி7 

க+ெணதி) க+ேட� நா	டா) 

கா	.ய உ5ள� பா;ைக. 

 

"அயலா) வ'ைக ஓ) 'தீ' 

அதிN�ஓ) ெப+ைண ம�ன) 

மயலாகி- ெகாண) தா) எ�ற 

மைற2ேம ெதாி தா7. அ�தீ 

�யேலா
 கல த தாகி� 

�ர	சிைய8 ெச:த7 தி+ண�. 

ெவயி7 க+ேட� அைம8ச� ெசா737! 

ேவ7காேண� ேவ த) ைகயி7. 

 

"ஏசினா� அைம8ச� எ�ைம 

எதிாினி7 இ' தீ) நீவி)! 

=சினீ) இ7ைல, ேதளி� 

ெகா
-கிைன ந@-க வி7ைல; 

ஆைச-� �.@ ம தீ), 

ஆ	சிைய அவ�பா7 த தீ); 

Jசி
� வா5@ ம தீ), 

ெவ	
ேவா� அைம8ச� ேபாN�!" 
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எ�றன5 விேநாைத! ம�ன� 

எ9 தன� த�ேதா5 த	.- 

"��றாத @ைவ-க'�ேப 

�4-கி	
 ந�மி�ப�ைத 

எ�ேறL� த
�பாராயி�. 

அ�ேறநா� அவைர மா:�ேப� 

அழகிேய இ�L� ேக	பா:. 

 

"நாவல  தீவி ேலெத� 

நா	.ேல ெச�ைன எ�L� 

ேமவிய நகாிேலஅS 

விாிகட� கைரயி ேலஇ 

ராவிேல பகைல8 ெச:#� 

இ��9 நிலவி ேலO; 

காவிேல மயிேல ேபா7எ� 

க+ணிேல அழைக8 ெச:தா:. 

 

"உைன-=	. வ த ந�சி 

வான த) சிவச� ப த) 

எைன-கா	.� ெதாைலவி7 நி�றா), 

நீவ ெத� எதிாி7 நி�றா: 

'திைன-கா	
- கிளிேய' எ�ேற�, 

ேதாளிேல வ % சா: தா:; 

பைன-கா	.7 இைண த அ�றி7 

பறைவக5 ஆேனா� நாேம! 

 

"இ�ைற-�� ெப�ற இ�ப� 

எ�ைற-�� ெப4த7 ேவ+
� 

ந�ெறா�% வாழ ேவ+
� 

'நா�'" எ�றா: விேனாதா; நாேனா, 

'எ�ெசா�% நி�ெசா�' ெத�ேற�; 

'எ�Lயி) நி�ன' ெத�ேற�; 

'எ�Lட7 நி�ன' ெத�ேற�; 



23 

 

எ�Lள� உன-ேக த ேத�! 

 

"உன-ெகா' தீைம ேந) தா7 

உயி)த % கா�ேப�! ம+ணி7 

என-�நா� வாழ வி7ைல 

இ;�ன- ேகவாD கி�ேற�; 

நிைன-காேத என-ெகதி)��. 

நிைன�பவ) எவ' மி7ைல; 

பனிக+டா7 ந
;�� அ த� 

ப
கிழ� ெசா7எ+ணாேத! 

 

"எ�னாைச தா�இ  நா	.� 

எ7லாாி� ஆைச யா��." 

தி�ன�ெத வி	டா இ�ப� 

ேத�அளா� திைனயி� மாேவ! 

உ�ைன�தா� நா�விய ேத�; 

ஊாின) இைதஅறி தா7, 

எ�எ+ண� ஆதாி�பா); 

எ நா,� ெதா9வா) உ�ைன! 

 

"அைம8ச�ெசா7 அறிவி லா�ெசா7; 

ஆயிL� விேட�அ� ேனாைன! 

நம-க�ேறா �றி�சி நா
! 

நம-க�ேறா �றி�சி8 ெச7வ�! 

@ைம-��அ- க9ைத க	�� 

ெதாட)பி7ைல; அ%ேபா7 நா	டா) 

தம-��இ  நா	.� ெச7வ� 

தன-�ேமா) ெதாட)� மி7ைல. 

 

"எ�வி'� ப தா� ச	ட�; 

எ�அ. ைமக5 ம-க5! 

ெபா�ேனநா� இதைன எ7லா� 

எத�காக� �க�ேற ென�றா7, 



24 

 

உ�ைனநீ ஆPைட-�5 

���தினா:; ஒளிைய8 ேச�றி7 

ம�னிைட8 ெச:தா:! அ�ேச7. 

மாசிலா நிலவா: ேந)நி7.' 

 

"தைல- க	ைட நீ-�! = த7 

சாி-க	
! மீைச த�ைன 

வில-கி	
 ேம7கீD8 ச	ைட 

மைற�பி	டைதெவ'	
! 

நல-கி	ட உ	ப	டாைட 

தி'�தி	
- காத7 ேச)�%- 

கல-கி	ட இதழி� சா�ைற 

பசி-கி	
 களி�பி� =	
." 

 

ெசா�னா�இS வா4 ம�ன� 

ேதாைகதா� நாணி- ேகாணி� 

�73தD விலக ஆ;ேக 

ெபா�னிதD கா	. 
�ெசS 

வ73ஆ கி�றா5! ஆக 

வ தன� அேதேந ர�தி7 

சி73C- க�ப� எ�பா� 

தி
-கி	டா5 ம;ைக க+ேட! 

 

"நாண�ப டாேத ெப+ேண! 

ந�மர+ மைன� பணி-� 

வாணாைள ஈ ேதா� இ த 

மனித� ேப) சி73 C-க� 

J+ஐய� இவனி ட�தி7 

உன-ெகா�4� ேவ+டா�; ெந�ச� 

ேகாPத7 இ7லா�. உ�ற� 

ெகா5ைக-� மா4 ெச:யா�!" 

 

திைரய�இS வா4 =றி8 

சி73ைய ேநா-கி, "நீேபா:� 
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ெத'வின) உ5வ ராம7 

திற�பட- காவ7 கா�பா:; 

வராேதநீ இனி#� இ;ேக" 

எ�றன� சி73 ெசா7வா�; 

"வ'ேவேனா வராத ெச7வ� 

வ %ேச)  தி	ட த�ேறா?" 

 

"அரசிேய உ�ேபா7 ந7ல 

அழெகா�4 ேவ+
 ெம�4 

க'திேய தவ;கி ட தா): 

கைடசியி� ெப�றா) உ�ைன� 

தர�தினி7 மிக2ய) த 

சர-�நீ! இத�� ��ேன 

அரச)-� மைனஒ'�தி; 

அவ5அழ கிலாதா5!; எ�றா�. 

 

ஆைடைய� தி'�%� ைகக5 

அதி) தன; வா:இ தDக5 

�.ய நிைலஉ ைட�ேத 

'ஆ!' எ�ேறா) ��% ைட-க- 

நீ.ய சின�தா7 ேவ த�, 

"நி4�%டா!" எ�றான சி73., 

"ேதட'� ெச7வமாக 

அரச)-ேகா) மக�தா�' எ�றா�. 

 

சி73தா� இ த� ேப8ைச 

�.-��� திைக�த ேவ த�; 

"இ7ைலஅ� ைபயன எ�றா�. 

"ஆமா� த� மாம� J	.7 

வி7ேல % க7வி ... " எ�4 

விள�பின� சி73!. ம�ன�, 
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"க7விக�றி' த ைபய� 

க+C. ... " எ�4 ெசா�னா�! 

 

க+C.� திற-� ��ேன 

க.ேதகி, "அ'ைம மாம� 

த+நீழ7 விளாமாவ	ட� 

தா�ெச�ேற ஆைச ேயா
� 

எ+ணிலா- கைலப யி�ேற 

இ'-கி�றா�; இ த8 ெச:தி 

தி+ணேம" எ�றா� சி73! 

தி'டனா: விழி�தா� ம�ன�. 

 

"மிகந�றி சி73 ய�பா 

ேபா" எ�4 விேநாைத ெசா7ல. 

"மகேளநா� வ'கி� ேற�ேபா: 

வ'கி�ேற�!" எ�4 ெச�றா� 

"மகிD திட என-ேக இ�L� 

மணமாக வி7ைல எ�றீ)! 

உ�மல)- �றி�சி ெச�ேற 

உைனமண  தி
ேவ� எ�றீ). 

 

உ�வயி� றி�பி ற-�� 

பி5ைள-ேக உாிய தா�இ� 

ெபா�வய� �றி�சி', எ�4 

�,கினீ)! இனிநா� வாேழ�; 

எ�க9� த4�%- ெகா5ள 

ஓ)க�தி இ' தா7 தாாீ). 

பி��நா� இற தைதஎ� 

ெப�ேறா'-கறிவி� ()க5! 

 

இ�ன37 மா	.-ெகா+ேட�. 

வாDவதி7 இனிைம இ7ைல" 

எ�4த� �க�ைத C. 

'ஏ' எ�4 =8ச53	டா�. 
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��ெதாழி7 விேநாைத த�ைன� 

�ரவல� ெந';கி� ப�றி. 

"அ�ேபஎ� பிைழெபா4�பா: 

அைன�%�நி� உைடைம'' எ�றா� 

 

அரச� ேமN� =4வா� .. 

 

"ெப+டா	. இ' தா7 எ�ன? 

பி5ைளதா� இ' தா7 எ�ன? 

தி+டாட� தாேன ேவ+
�? 

தி'விள- ேகநீ எ�னா7 

ெகா+டாட� ப
வ ேதெம:! 

�ைற2- ெகா�4 மி7ைல; 

அ+ைடயி7 வா!அ ேதாபா) 

ஆ+சி	.� ஆட7 பாட7!" 

 

எ�றன� திைரய�; க+டா5. 

"இ%தானா ஆட7 பாட7? 

��றாத காதலா7ஆ+ 

ெகா�@த7 �லா2த7 அ�ேறா?" 

எ�றன5 விேநாைத! ம�ன� 

இ��க� ேநா-கி நி�றா�! 

அ�னவ� ேதாளி� சா:வா5 

அரசைன ேநா-கி8 ெசா7வா5! 

 

எ+சீ)வி'�த� 

 

''க733' % ெம:வ'�%� க.யதி+ைண 

கட தி
ேவா� அ�தா�!'' எ�4ைர�தா5 ந;ைக 

''ம73ைகயி� �த)ந
ஓ) மல)�ப 
-ைக 

அேதாஅ%தா� ேவ+
மா! ம;ைக ேயபா)! 

�7வள)��� திைரந
வி7 �ளி)8சி மி-க 
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�தியதா மைரஇைலக5 பர�பி ைவ�த 

ந7லவி
தி ேதைவயா? மா;கிைளக5 

நா��ற�� �ைடKழ� �	சி ைறக5 

 

''பர�பியேதா) ப
-ைகஅேதா ேதைவ தானா? 

பா:�3யி� ேதாNாி�%� பத� ப
�தி 

நிர�பாக நா��ற�� மா�ேதா7 த	. 

நி4வியேதா) தனிஅைற#� பாரா: ெப+ேண! 

கர.�ேதா7 ஆ	
�ேதா7 ப
-ைக #�பா)! 

ைககார) பி�னிவி	ட வைலR�ச7க5 

மர�ப த) இைட�ெதா;��; அவ�றி� நா�ப+ 

மர2ாி#� ெம�ெத�4 ேபா	. '-��. 

 

''எ%ேதைவ என-ேக	டா� ம�ன�!'' ம;ைக 

''எ�நா	.7 க�@வாி� க	ட ட;க5 

மதி�பைடவ த7லாம7 இைல�ப
-ைக 

மல)�ப
-ைக �த3யைவ ெகா5வ தி7ைல; 

�%�ேபா-ைக- காPகி�ேற� இ;ேக'' எ�றா5 

''O;காைவ அ
�ெபாி�பா) அ த நா	.7 

உைத�ெத9 % வானளா2� கா
 க+டா7 

ஒ�றா-கி- காி@
வா) அ த நா	.7! 

 

''ெவயில.�% நிழ7ெபாழி#� தைழம ர;க5 

J+எ�4 ெசா73
வா) அ த நா	.7! 

�யி7=2� வய��ற;க5 அ;ேக இ7ைல 

�5ளநாி ஊைளயி
� அ த நா	.7! 

மயிலா
� ேசாைலயி�கீD� ெத'-க5 இ7ைல! 

வ
�ப�றி அ.-கீேழ ெத'-க5 காP�; 

அய3�றி இ'ெந'��8 ச	. தீ:-�� 

அ�ப;க5 அ;�5ள க	டட;க5! 

 

ேமN�கீ 9�ெகாதி-��! J	
- �5,� 

மி�இய-க விசிறிக,� அனைல� த5,�! 
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ஆNமர @�விள2� மா2� இ7ைல; 

ஆ�ேறார� கா�றி7ைல; அைன�%� பாைல, 

ஏNேமா உ�னா	.7 இய�ைக த த 

இSவைகயா� வி
திகளி� அழ� ெகா5ள7? 

ேவைல�பா டைம த க	டட;க5 

மிக2�உள அ நா	.7 அைவக5 எ7லா�. 

 

''ேதைவ-கா� அளவினவா: அைம  தி'-��, 

ேச)�
�ப� ெபா'ெள7லா� மைழப டாம7 

வாDவத�ேக Jட7லா7 நில�ப ர�ைப 

வைள-க அ7ல J
க	ட7 �றி�சி நா	.7! 

காவலனா) ெகாNவி'-ைக ஆ3� கீேழ 

கட�கைரயி7 O;காவி7 இ�ப வாD-ைக!'' 

......................................................... 

........................................................ 

இ%ேக	ட விேநாைததா� அேதாஅஃ ெத�றா5; 

ஏறினா) இ'வ'� வி
தி த�னி7 

�%�பாட7 ெதாட;கி�4 வ+.� =	ட�! 

ெபா' த அதி)  தன�ழ2 �யி3� =	ட�, 

உதி)�த%ேவ மல)�ெபா.ைய ெம�ைம- கா�4� 

ேதாைகமயி7 ஆட-க+ 
வைக யாகி- 

ெகாதி�த%ெப+ மயி7! காத7 தீ-��த- 

�தி�தனஇ� ப-�ள�தி7 ஆP� ெப+P�! 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    8888    

(ம4நா	 காைல த'ம இ7ல�% நீரா
 வி
தியி7 விேநாைத �ளி-கிறா5. ம�ன� 

அவ,-� �%� �ழ��கிறா�. அத�பி� விேநாைத ேபா எ�4 =ற ம�ன� 

ஓ'�ற� ேபாகி�றா�.) 

 

�ளி�%- ெகா+.'-கிறா5 ம4நா	 காைல! 

�ழ�பி ெகா+.'-கிறா� ம�ன� அ�னா5 

ஓளி�பான ெபா��%ைக விைடெகா 
�தா5 

"ஒ'�ற�தி7 விலகி
க'' எL�ெசா7 ேக	
� 
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�ளி�பாகி ஒ'மாவி� அ.யி� � தி� 

�ற�ப	
 வ'�கிளி-�- கா�தி' தா�. 

ெவளி�ப	ட தாமைரயா5 எ�L� ேதாழி 

விைர %வ % ம�னனிட� =4 கி�றா5; 

 

'அய7நா
 ெச�ற%2� அறேமா ஐயா? 

ஐ�ப%நா5 பிாி த%2� அறேமா ஐயா? 

அயலாேரா .;�வ த தறேமா ஐயா? 

அர+மைன-� வாராததறேமா ஐயா? 

%யிலாம7 உ+ணாம7 உ�ைம எ+ணி� 

%ய)ெந'�பி7 %.�பாைள மற தீ ராகி 

அயலவ)பா7 த'மஇ7ல� த�னி7 த;கி 

அக�த�ைப உ��த%2� அறேமா ஐயா? 

 

''மனவி'�ப� ேபா7நட�த7 அறேமா ஐயா? 

மைனவி'�ப� அறியாத தறேம ஐயா? 

இனவி'�ப� மதியாைம அறேமா ஐயா? 

இடவி'�ப� இ7ைலேயா அவ,- கி�ப�? 

�ன7வி'�ப� உ5ளெதா' O;ெகா .-ேக 

�%ெந'�ைப ேவாி3ட7 வி'�ப மானா7, 

தனிவி'�ப� ேவெறா'�தி இட�தி7 தாேனா? 

ச�றிதைன� ேக	
வர8 ெசா�னா5 ம�னி." 

 

''உட3னி�4� உயி)பிாி தா7 அS2ட�ேகா 

உண)வி7ைல; ஆத3னா7 %�ப� இ7ைல. 

ெதாட7இ�றி- ைகபிாி தா7 %�ப� தாளா� 

ேதாைகயிைன நீ) பிாி தா7, அ த� ேதாைக 

விட7த�ேமா? வி	டாN� உண)2நீ;கா 

ெம7NடN� ந7Nயி'� %��றாேவா? 

கட7ந
வி7 ைகேயா: % ேபான காத� 

க'��தைன- கைரேய�ற வாாீ)!'' எ�றா5. 
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அ
�% அரச� ெசா7Nவ%;- 

 

"காதN-ேகா) கைரகாண� %.�த ம�னி, 

கட�கைர-� வரேவ�க வரேவ யி7ைல; 

சாதN�றா7 என-ெக�ன? சாத3�றி� 

தள)2�றா7 என-ெக�ன. பிாி % ெந�ச� 

ேமாதN�றா7 என-ெக�ன. ெந
�O8 சா+. 

ெமாழிதN�றா7 என-ெக�ன? வரேவ மா	ேட�! 

ேபாேதாழி ேபாேதாழி அவளிட�தி7 

�கNவா: எ�ெசா7ைல'' எ�றா� ம�ன�. 

 

ேதாழி உைர�ப%;- 

 

ேபாகி�ேற�! உடனைழ�%� ேபாக வ ேத� 

ேபாகி�ேற�! வேரென�றா) எ�4 ைர-க� 

ேபாகி�ேற�! ேபாகாத உயிைர� ேபா-க� 

ேபாகி�ேற�! அவ5 இற தா7 நா�சா க�தா� 

ேபாகி�ேற�! ஓ) ஐய�! அைத#� ேக	
� 

ேபாகி�ேற�! ேக	கவா!'' எ�றா5 ேதாழி. 

ேபாகி�ேற� ேபாகி�ேற�!! எ�4 ைர�தா: 

ேபாகவி7ைல அைத#�நீ �க7வா: எ�றா�. 

 

அ
�%� ேதாழி =4த7;- 

 

''அரசா;க ஆ	சிஅ;ேக அரசி அ;ேக 

அரசியினா7 வ'�ெப'ைம அ'ைம அ;ேக 

வாிைசஅ;ேக வாDவ;ேக வி'�ப� தி�� 

வா:�பான உணவ;ேக ம;ைக அ�பி� 

�ரசம;ேக உ+ட�ேறா? ஏ% மி7லா 

�திேயா)-�8 ேசா4த'� இ7ல� 

சாிஎ�4 ச�பண�ேபா	 
	கா)  தீேர 
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காரண தா� சா�4விேரா? எ�4 ேக	டா5! 

 

அ
�% அரச� ெசா7Nவ%;- 

 

''உலக�தி� ேதா�ற�நிைல இ4தி ஆன 

ஒ'C�றி� தனி�தைல உண)த7 ேவ+
�; 

சிலெபாிேயா) எ�Lட� வ தி'-கி� றா)க5 

ெச7வெமலா� சிற�ெப7லா� ெப�ேற� ம�4� 

உல) தமல) உதி) தைனய உட�� ெப�ேற�. 

எ�னபய�? உ+ைமயிைன உண)த7 ேவ+
� 

நவமி7ைல மாத)த'� இ�ப� ேதாழி! 

நடஎ�றா�!" ந7லெதன நட தா5 ேதாழி! 

 

தனி�தவளா: அர+மைனயி� மகளி) இ7ல� 

அைட தி	ட தாமைரைய ம73 ைகதா� 

''எைன�த92� பைதபைத�பா7 அ த ம�ன) 

இனிவ'வ தா:8ெசா73 உைன அL�ப, 

நனிமகிD8சி ேயா
நீ வ தா: ேபாN�! 

நட-�மா உ�நிைன��� அவ)நிைன���? 

@ைன��னN� நான7ேல� நாவற+
 

%5,மா� எ+ணெமலா� ெச7லா தி;ேக. 

 

''அய7நா	.7 இ�தைனநா5 எ�ன ெச:தா)? 

அயலாைர ஏனி9�% வ தா)? வ %, 

�ய7தவ9� மாளிைக-�� அய3� ெச�ற 

�%�ேபா-கி7 அவ)கா	
� கைத�ேபா- ெக�ன? 

கய7விழிெகா5 தாமைரேய இவ�ைற எ7லா� 

காவலைர- ேக	டாயா? எ�ன ெசா�னா)? 

நய�படநீ உைர-�ம	
� தி' த மா	டா) 

ந4-காக நா��ெசா�க5 நவில ேவ+
�.'' 

 

எ�4பல இய7பினா5 ம73 ைகதா�, 
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'இ7ைல! இ7ைல, வரமா	ேட� எ�றா) ம�ன�, 

ம�னவைர- கட�கைர-�8 ெச�4 நாேம 

வரேவ�க இ7ைலய�ேறா?'! எ�றா5 ேதாழி. 

ெத�றN-� ந
;�கி�ற மைரஇதDேபா7 

தி'ேமனி ந
-க��ற ம�னி, ''ஐேயா 

ெச�4வர ேவ�காத சி4பிைழ-கா 

ெச;கா த ைளெவ4-�� த;க வ+
? 

 

''அைமவான ந7N'ைவ அ�� வாDைவ 

அ.ேயா
 நீ-கி�றா நா�� ாி த 

உமியள2 சி4��ற�? கட�க ைர-ேக 

ஒSெவா'நா ,�ெச�ேற�; ஐ�பதா�நா5 

இைமந3வா7 ேபாகவி7ைல; கார ண�ைத 

எைன-ேக	டா7 ெசா7ேலனா? அ;கி' % 

@ம�%கி�றா) ெப';��ற� எ�ேம7! எ�ன, 

ெச:வதி த� ெதா7ைல-ேக? எ�4 =றி, 

 

சா:வா5ேபா:� ப�சைணயி7! எ9வா5 பி�L� 

தைலதாD�தி இத�ெக�ன ெச:ேவ� எ�4 

பா:வா5பி� த�சாV)� பாைவ யானா5. 

'வா:வாளா தி'!நாைள இர2 நாேம 

ம�னனிட� ேநேரேபா: ம�னி�ெபா�4 

ஓ:வாக- ேக	கலா�'' எ�றா5 ேதாழி! 

ஒ+ெடா.#� ''சாி'' எ�றா5, க+ணீ) வி	டா5. 

 

மீ+
�ம�னி பரபர�ேபா ெட9 தி ' %. 

''ெம73ேய இ%ேக	பா: எ�ெந� ச�ைத� 

T+
�ஓ) எ+ண�தா�! விளமா வ	ட� 

ெச�4நீ ேதாைகஎ�ற� நிைலைய8 ெசா�னா7, 

ஈ+
வ ெத� உட�பிற தா) எ�%� ப�ைத 

இ7லாம� ெச:வாேர'' எ�றா5! ேதாழி, 
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''ேவ+டா�எ� அரசிேய, ேவ+டா� ேவ+டா�!. 

விைர ேதா. வ தி
வா) தி+ணனா'�! 

 

''ெவளியினி�4 வ தவைர- ெகாைலேய ெச:வா); 

ேவ தைர#� T-கி அ.�தி
வா) ம+ணி7! 

கிளி�ேப8@- காாிேய உ�ற� பி5ைள 

அ;�5ளா� இ;கிதைன- ேக	பா னாகி7 

%ளி�ெபா4-க மா	டாேன! உ�ற� காத7 

%ைறT) % ேபாகாேதா! மர-கி ைளேம7 

தளி)ஒ�றி7 �9-க+டா7 ேவைர ெவ	
� 

த�ைமஅ�ேறா உ� எ+ண�.'' எ�4 ெசா�னா5. 

 

''ம�னவரா7 என-ெக�ன ேந) தி	 டாN� 

ம�றவ)தா� ெப' தீைம இைழ�தி	 டாN� 

அ��ைடயா: விளாவ	ட� ஆ, கி�ற 

அ+ணனிட� ெசா7லேவ =டா த�ேறா? 

அ�னவ)ஓ) ெப'�சின�த); �ரட); அ;ேக 

அவ'ட�வாD எ�பி5ைள அவ'- க�ப�; 

ம�னி��- ேக	.
ேவா� ம�ன) இ;� 

வ தி
வா) வ தி
வா) ெபா4�ேபா�'' எ�றா5! 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    9999 

(�றி�சி� தி	ைட� த� அ.யி7 ஆD�த ேவ+
�. அத�� மத;கைள- �றி�சி� 

திர	.7 பர�ப ேவ+
�. பர���� ம�னைன மத�தி7 CDக8 ெச:ய ேவ+
�. 

ஆத3�, விேநாைத சிவாந த) �த3ேயா), மத விள-க� ெச:கிறா)க5. ஆயிL� 

தம-�5 க'�% ேவ�4ைம உ+டாகிற%.) 

 

(அகவ7) 

 

த'மஇ7 ல�தி� ெப';= ட�தி7 

திைரய ம�ன�, விேநாைத, சி73 

ஒ'� ற�தி7 உ	கா)  தி' தன). 
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சிவாஅ ந த) சிவச� ப த) 

இ'வ) எதி)��ற� J�றி' தன); 

மட�த�பி ராL� மாN- க.ைம#� 

 

இட�தி7 ஒ�4� வல�தி7 ஒ�4மா: 

மா4 ப	ட மாெடன அம) தன). 

சிவாஅ ந த) மாணவரான 

சிவச� ப த) ெச�� கி�றா); 

''Wைக லாச பர�பைர ஜன'' 

எ�4 %வ-கினா). இ' த ம�னL-� 

ஏ%� �ாிய வி7ைல. அத�ேம7, 

''�ம)சனா ந த� ேசயவல மீ''' 

எ�ற%� திைரய� இைடம றி�%� 

''தமிழி7 ேப@த7 த-க'' ெத�றா�; 

"ெவ5ைள� தமிழி%" எ�றா5 விேநாைத; 

'தமிDதா�'' என% த�பிரா� ெசா�னா�. 

மாN- க.ைம வல-ைக அைச�ேத. 

''இ7ைல இ7ைல இ7ைல இ தி#� 

ெதN;�� வடெசாN� ேத. அ5ளி- 

க7கி- =	ட� கல-கிய ேசறி%! 

 

த�பி ரா�க5 ச'-கிய வழிஇ%! 

@ேதச மி�திர� ெதாட'� நைடஇ%! 

கைலமக5 ேதளி� க
-�� ெகா
-கி%! 

தினமணி� பா�� திர	.ய ந�சி%! 

யாேனா ெத�கைல இல-கிய� கா	
� 

வழிேய ெச�4 பழியா� ெப'�ெபா'5 

அைடய எ+P� அ'ைம� தமிழ�'' 

எ�4த� T:ைமைய எ
�%ைர�தா�! 

ெம�றா� ப7ைல� ப7லா7 த�பிரா�! 

 

''ெத�கைல� பா)�பா� வடகைல� பா)�பா� 

ைசவ� பா)�பா� எ�பா)� பா'� 
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தமிழ) தைலதட வ�பா)� பாேர!'' 

த�பிரா� இ�ப.8 சா�றிய 2டேன 

சிவாஅ ந த� ெச�� கி�றா�; 

''பா)�பன) த�ைம இழி2 ப
�திட� 

பா)�பா� த�ைன� பழிவா;கி
ேவ�. 

பா)�பன) நா��க� பைட�பி7 உய) தவ) 

 

�த37 நா��க� �க�தி7 வ தவ); 

அவ�ேதாளி னி�ேற ஆ,ேவா� வ தா�; 

வைச#ட� இ
�பி7 வணிக� வ தா�; 

கா3� பிற த கழிவிைட அ7லேவா 

த4தைல யான த�பிரா� நீேய?" 

எ�றன�, த�பிரா� இய��கி�றா�; 

''�க�தி7 பிற�ப%� உ+ேடா �	டாேள? 

ேதாளி� பிற�பா) உ+ேடா ெதா9�பேன? 

இைடயி� பிற�பா) உ	ேடா க9ைதேய? 

நா��க� எ�பா� உளேனா நாேய? 

�,கடா �க�றைவ எலா�ேபா- கி3ேய! 

�றி�சி� தி	
� நாவல; =4� 

உ5ளி	ட �மாி நா	.னி7 உ�ேற�. 

 

எ8சிைல- க+ட இட�% ந-�� 

நா:ேபா7 எ;ஙேனா இ' % பிைழ-க 

இ;� வ த இழிஞ� நீதா�!'' 

எ�றன� �.-���! ஏ த7 

''நாழிைக ஆன% ந;ைக விேநாைதேய 

வா'' எ�4 ைமய7 மி�தியா7 =றினா�. 

''இ�4 பிரச;க� இ7ைல'' எ�4 

விேநாைத ெசா�னா5; ேவ த� "விேநாைதேய 

பிரச;க� எ�ற' ேப8சி� ெபா'5தா� 

விள;கவி7ைல" எ�4 விள�பினா�. 
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ஏ%� ெசா7ல இயலா தி' தா5! 

''பிரச;க� எ�றா7 உப யாச�!'' எ�4 

சிவாஅ ந த� எ�பா� ெச�பேவ, 

அ%2� �ாியா தரச� விழி�தா�. 

சிவச� ப த� ெச��கி�றா�; 

 

''உப யாச� எ�றா7 உய) ேதா) ெசா7வ%; 

ெசா�ெபாழி ெவ�ப% தாD தெசா7'' எ�றா� 

எ	.� தைலயி7 உைத�தா� ஏ த7! 

''ேசவ. வாDக!'' எ�றா� சி73! 

"தமிDவாDக! எ�4 சா�றினா� த�பிரா�! 

விேநாைத#� ேவ தL� ஒ�ைற ஒ�4 

ப�றி8 ெச7N� ப	
� O8சிக5 

ேபால எ9 % ெச�றன). 

மாைல� ெபா9% வரேவ�ற% அவைரேய! 

-------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    10101010    

(ெதாழிலாள)க5 த� �ைறகைள அரசனிட� ெதாிவி-கி�றா)க5. ேச த� எ�L� 

பைட�தைலவ� அைமதி ப
�%கிறா�) 

 

(அ4சீ) வி' த�) 

 

ப�ைச>லா-�� ஆைல� 

பழ ெதாழிலாள) எ7லா� 

ெக�சினா); =3 ஏற- 

ேக	டன); �தலா ள)க5, 

மி�சினா) ; ''ஒ�ேபா�'' எ�றா). 

ேவைலைய நி4�த� ெச:%, 

''க�சி-� வழிெச:'' ெக�4 

கழிறிட- ேகாயி7 வ தா). 
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ேகாயி37 ேகா2� இ7ைல; 

ேகாாி-ைக எ�ன?'' எ�4 

வாயி37 இ' ேதா� ேக	க 

வ தவ), ''ம�ன) எ;ேக 

ேபாயின)?'' எ�றி ேக	டா) 

''�கNJ) எ�பா7'' எ�4 

வாயிேலா� ெசா�னா�; வ ேதா) 

வா:வி	
8 சிாி-கலானா). 

 

''ம�னவ� நீேயா?'' எ�4 

ம�ற;ேக ஒ'வ� ேக	டா�. 

''உ�ைன�ேபா7 =3- கார) 

உைர�பைத நா� ேக	
�தா� 

ம�ன)பா7 உைர-க ேவ+
�; 

ம�ேற%� விள�ப ேவ+டா�! 

ெசா�னா�ெசா7, இ7ைல ேய7ேபா! 

எ�றா�அS வாயி7 கா�ேபா�! 

 

''ஐயா யிர�ேப) நா;க5! 

ஒ'வ�நீ ஆத லாேல 

ெச:வைத எ+ணி8 ெச:க; 

ெச�ப37 எளிைம ேவ+
�. 

%:ய% மீறினா7நீ 

%�ப�ைத அைடவா:!'' எ�4 

ஐயாயி ர�ேப) த�மி7 

ஒ'�5ள� அறி-ைக ெச:தா�; 

 

அரசனா) ெசா�ன ைத�தா� 

அறிவி�ேத�? நா�%� ��றா7. 

அரசனா) %�� 4�த� 

ப	டா)எ� றா�� அ�ேறா? 

ஒ'வைன ஒ'=	ட�தா) 
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எதி)�பதி7 உய)ேவ இ7ைல 

அரசேரா இ;ேக இ7ைல 

இ'�பவ) அைம8ச)!" எ�றா�. 

 

''அைம8சைர� பா)-க ேவ+
�; 

அLமதி ேக	பா:!'' எ�ன, 

இைம�பினி7 வாயி ேலா�ெபா:, 

இவ+வ %. ''ேபாJ)!'' எ�றா� 

''எம-��ற �ைறக5 ேக	()'' 

என�ெதாழிலாள) ெசா7ல, 

அைம8சனா), ''ெசா7க?'' எ�றா); 

அைறகி�றா) ெதாழிலாள)க5; 

 

'மைழயி7ைல விைள2 மி7ைல; 

வா:�பான உணவி� ப+ட� 

பழைம-�� ப�%� ப;� 

விைலேயற� பா)-கி�றீ)க5; 

 

பிைழயி7ைல எ;க5 ேமேல. 

=3ைய� ெப'-க8 ெசா�ேனா�; 

விழவி7ைல அவ)க5 காதி7, 

ேவைலைய நி4�த� ெச:ேதா�! 

''ஆவன ெச:ய ேவ+
� 

அரச)பா7 எ
�%8 ெசா73! 

தா2�எ� �ழ ைத- ெக7லா� 

தாயிட� பாN� இ7ைல! 

ஓெவன- கத4� தாயா) 

உயி)-கா-க8 ேசா4� இ7ைல; 

சா2+
 ம3வா:! ெந�சி7 

ச3��+
 வாDவி7'' எ�றா). 

 

ெச9�பைட� தைலவனான 
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ேச தL� அ;� வ தா�, 

அ9�ப. ெதாழிலாள)க5 

அறிவி�ைப- ேக	.' தா�. 

�9;கினா� ெந�ச�, ''ேபாJ), 

நாைள இ� ெபா9% வாாீ)! 

ஒ9;�ெச: தி
ேவா�!'' எ�றா�. 

ெதாழிலாள) ஒ%;கி8 ெச�றா). 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    11111111    

(அர+மைன மகளி) இ7ல�தி7 ம73ைக அ9% ெகா+.'-கிறா5. அவ5 ேதாழி 

தாமைர வ'கிறா5) 

 

 

மகளி)இ7 ல�தி7 ஓ)பா7 

ம73ைக அ9தி ' தா5, 

�க�றி
� த'ம இ7ல� 

O;காவி7 விேநாைத, ம�ன� 

மிகமிக மகிD தி ' தா)! 

ெவ+ணிலா �கி7கி ழி�% 

நைக-காம7 3ைகந 3 தா5! 

நல�Iக)  தா5வி ேநாைத! 

 

ெம�கா�4� தணலா யி�4 

ெம73ய7 ம73 ைக-�! 

ம�னவ� விேதாைத இ�ப� 

அய)வதி7 விய)ைவ மா�றி� 

ெபா�னா-கி� �திதா- கி�4� 

ெபா9திைன- �ளி)O; கா�4! 

ம�னிநா வற5வா5! ம�னவ� 

மலாிதD� ேத�� .�பா�! 

 

தாமைர வ % பா)�தா5 

ைதய3� நிைல-� ேவ)�தா5 

''நாமினி8 ெச:வ ெத�ன?'' 
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எ�றன5 ேதாழி ''ந;கா:! 

மாம�ன) மகிழ நா�ேபா: 

ம�னி��- ேக	ப ெதா�ேற 

நீைமேபா� ப.நா� இ�4 

ெசய�த-க'' ெத�றா5 ம�னி! 

 

''�-கா	ைட எ
�% வ % 

�கமல) மைறய� ேபா)�%! 

நி�காேத! நில2� வான 

நீல�ைத� ேபா)�த ைத�பா)! 

த-க% ேநர�, அ த� 

த'மஇ7 ல�%5 உ5ள 

அ-கார அ.சி ைலநா� 

அைடவேன7 வாDேவ�!'' எ�றா5. 

 

ேபா)ைவைய- ெகாண) தா5 ேதாழி; 

ெபாழி த% மைழைய வான�? 

''கா)ைவ�த �ழலா:! உ�ற� 

க+ணீரா7 நைன த ேமனி 

ேநாி	ட மைழநீ ராN� 

நைன#ேம! கிண�4 நீைர 

ஊாி	ட ெவ5ள; ெகா+
 

ேபாகா''ெத�4ைர�தா5 ேதாழி. 

 

''க'�ப	.- க	. அ7ல 

எ�ேமனி; கைர திடா% 

உ'�ப	. ராேத எ�4 

நீஎ�ைன உைர�தா: ேபாN�! 

ஒ'�ப	
 வாஎ�ேனாேட'' 

என-=றி ஒ'�தி யாக� 

ெத'�ப	ட தனி�ேத) ேபால8 

ெச�றன5 தனிேய ம�னி. 
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''பிைழெபா4� தி
வா:!'' எ�4 

பி�ெதாட)  தி	டா5 ேதாழி! 

மைழ#�நி� ற% ெதாட) % 

ம�னி#� ேதாழி தாL� 

Iைழயாத த'ம இ7ல� 

Iைழ தன); அைறயி� ச�ன7 

�9ைம#� திற  தி'-க 

உட7ஒ�4 �க�இர+
 

 

க+டன5 ம73 ைகதா�! 

காணாத கா	சி க+
 

%+.ர+ டானா5 ேமனி. 

%P-��றா5 ெந�ச�. ''நா�தா� 

க+ட% கனவா? எ�ற� 

க'�%' வ�ப தி�பா? 

அ+.�றா எ�ற� வாDவி7 

அன�கா
? ெச�ேத�!'' எ�றா5. 

 

அரசனா எ�4 மீ+
� 

அரசிதா� ந�� பா)�தா5. 

ெதாி@ட) விள-கி� ��ேன 

ெச தாமைர�க�ைத 

ஒ'ம;ைக தானா எ�ேற 

உ�4� பா)�தா5! ேதாழி 

அ'கினிேல நி�றா5 அ�ேறா! 

அவ5ேதாளி7 �க�க விD தா5. 

 

''உ+ேடா. வாDெவ ன-ேக 

உலகினி7!'' எ�றா5 ம�னி. 

வ+ேடா. அர;� ெச:#� 

மலேரா
� �ழலா5 ேதாழி 

த+ெடா.  தி	ட ெச:ய 

தாமைர� Oைவ� ேதாளி7 

ெகா+ேடகி மகளி) இ7ல� 
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ெகா+டப�சைணயி7 ேபா	டா5! 

 

''வரேவ�க வி7ைல எ�4 

வ' திய தா:உைர�த 

உைரஏ�க ேவ+
 ேமா? ெபா: 

உைரய�ேறா உைர�த ெத7லா�? 

வரேவ�க �.யா- காத7 

ஒ'�திேம7 ைவ�த த��� 

திைரேய�றி மைறவி ேலத� 

தி'-=�ைத நட�தலானா). 

 

''காதலா7 இ'வ) த��5 

க'�ெதா' மி�தா). பி�ன) 

சாதலா7 பிாிவ த�றி� 

தா�பிாி  தி
த7 உ+ேடா? 

ஈெதா' விய��� ேதாழி! 

எைன�பிாி  தி	ட ம�ன) 

மாெதா'� திைய#� ெகா+டா); 

�றி�சி-ேகா) வ
ைவ8 ேச)�தா). 

 

''��ைன-� ��அ ற;க5; 

�ைள�த%�, ஆாி ய)-ேக. 

த�ைன-ெகா
�த ற;க5 

தவி) த%�, தமிழா� எ;க5 

அ�ைன-கி' த சீ)�தி 

அழி�த%�, ஆன அ த8 

ெச�ைன-�8 ெச�றா); ைகயி� 

ெச�ைனைய- ெகா+
 வ தா). 

 

''சிவெனா' கட25 எ�4� 

தி'மாேலா) கட25 எ�4� 

அவ)ெப+.) உறவி ேனா)க5 

ஆகிேயா) கட25 எ�4� 
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நவிNேமா) ெச�ைன த�னி7 

ந�ம�ன) =�தி ேதட� 

தவ;கிட திடவா ேவ+
�? 

தரக)-�� �ைறேவ த;ேக? 

 

''நாவZ) தனி�பி ற த 

நைடெக	ட @ த ர�தா� 

காவலா) தி'வா&ாி� 

க�பிலாாிைட�பி ற த 

ஆவZ) பாைவ த�ைன 

ஆலய� எL�ஓ) காம- 

காவ3� க+
 ைமய7 

ெகா+டானா� சிவ�க+டானா�! 

 

''மண�ெச:% ெகாள8ெச:தானா�. 

மா�பி5ைள ம�4� ஓ)நா5 

அண;�ச;கி3யா5 த�ைன 

ஒ�றிR) ஆலய�தி7 

வண;ைகயி7 க+.	டானா� 

ைமயN� ெகா+.	டானா�! 

தணியாத காம� தீய� 

த�பிரா� ேதாழ� ஆ;ேக, 

 

''ச;கி3 இட�உைர�பா�; 

'ைதயலா5 பரைவ த�ைன 

அ;ெகா' நா5மண ேத� 

அ%ெம:தா�; எனிL� உ�பா7 

த;�வ த�றி அ த� 

ைதயைல இனிேம7 ந+ேண�; 

இ;கிேத உ4தி யா�� 

எ�றானா�? 'சாி'எ�றாளா�, 

 

''சி4மிைய- ெக
�தா�: பி�ன)� 
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தி'வா&� பரைவயா5பா7 

உ4ைமய7 உ4தி ெசா�னா�; 

உைர�தஓ) உ4தி எ+ணா�. 

பிைறIத� பரைவயா,� 

பிண;கிநீ வராேத எ�றா5. 

மைறக+ட சிவL� அ�னா5 

மனமா�றி8 ேச)�பி� தானா�. 

 

''ஒ'�திைய மண ேதா� பி�L� 

ஒ'�திைய மண�ப ெத�L� 

தி'�தேமா அ�� ெகா7N� 

'தீ' அ;ேக சிவமா: வாD தா7, 

உ'�படா நா	.7 எ த 

உ'�ப. உாிைம ேயா
 

க'�ெப4�? ெப4�பி5 ைளக5 

கட�பேரா அ.ைம8 ேச�ைற? 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    12121212    

(தீைமக,� தமிD இன� ப+பா	
8 சீரழி2க,� ெதா��%� பா)-�� அரசி 

ம73ைக, த� அ+ணL-� மட7 அL��கிறா5.) 

 

"பலெப+க5 ஓ)ஆ+ ெகா5,� 

பழி8 ெசய7 த�ைன ம�ன) 

சிலநாளி� க�ற ேதா
 

ெசய3N� கா	.னாேர! 

அலாதன ெச:#� ெச�ைன 

எ�L�ஆ சிாிய� வ�ைம, 

உலகேம விய�பத�ேறா 

ஒ�றி%; ம�ெறா� 4;ேக5; 

 

"ைவயக� விய-�� வ+ண� 

அக�ெபா'5 வள) த நா	.7 

ஐவைர மண தா5 ஓ)ெப+! 
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அவைள�ேபா7 ப.வ� ஒ�4 

ெச:ய2� ெசா73- ேகாயி7 

ெச:த;ேக ைவ-க8 ெசா73, 

உ:யேவ வண;க8 ெசா73. 

ஊெரலா� 9ழ-க� ெச:தா). 

 

"ந7ெலா9- க�காணாத 

நா	.ன) ஆாி ய)த� 

�7ெலா9-க�ைத அ;ேக 

���தினா); ேவ+டா� எ�ற 

ெசா7N�ேக ளாம7 ஆ+
 

ேதா4�அ� %ேராபைத-� 

நி7லாம7 மணவிழா2� 

=சாம7 நிகD�%கி�றா). 

 

"பக)உ'-�மணி ம�4� 

பாைமயா5 இ'ெப+ டா	. 

Iக)பவ� நாளைடவி7 

மகளி)க� பழி�தா� IகN�ப7லாயி ர�ேப) 

அ�ேனா� 

ம-கைள- கா�ேபா� எ�4 

�க7கி�றா); ப.வ� ைவ�%� 

Oசைன �ாிகி�றா)க5. 

 

"அ4பதினாயிர�ேப) 

க�பிைன அழி�தா னா�ஓ) 

த4தைல! அவைன� T-கி� 

தைலயி7ைவ� தா
 கி�றா)! 

உ4தியி7 லா% வா9� 

தழிழ)க5! ஒ9-க� தி�ேகா) 

இ4திைய8 ெச:தா); ��னா5 

உல�-ேக ஒ9-க� ஈ தா). 

 

"எ+ண�� ெசயN� இSவா4 
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இ' தி
� நா	.7 வாDவி� 

க+ெணL� ெப+ணி ன தா� 

கைட�ேதற வழி# �+ேடா? 

ம+ணிL� ேகடா: அ�ேறா 

மதி-கி�றா) ெப+ணின�ைத! 

எ+ணிL� மான-ேகடா� 

இ�ெனா�4 ெசா7ேவ� ேக	பா:; 

 

"உைடயிலா இைளய மாத) 

ஓவிய� எ9த8 ெசா73- 

கைடயிN� J	.L5,� 

க	.ேய ெதா;க வி	
� 

பைட#ட� ஆடவ)க5 

பா)�%5ள�களி�ப %+டா�! 

மட ைத-� மன�ேவ+டாமா�! 

எ
�தாள உயிேர ேபா%�. 

 

"ஒ'�தியி� ஆைட த�ைன 

ஒ'தீய� ஒ%-� கி�ற 

தி' தாஓ விய�%- ெக7லா� 

ேத)ேகாயி7 ஆ�இட;க5 

ெபா'�த�எ� பாரா� ேமN� 

�%-கைல இ%எ� பாரா�. 

சிாி�பாக8 சிாி-�� அ;ேக 

ேசயிைழயாாி� மான�. 

 

">ெலலா� ெப+ைண� தாD�%�; 

I+ணறி வாள) எ�ேபா) 

காெலலா� ைகஎ லா�ெப+ 

க+ணிேல ம+ைண� T2�! 

பாெலலா� பாேலா! ெப+பா7 

பழி-கைடயாள� எ�பா); 

ேதாெலலா� �'தி #+ேடா 

இைலேயாஅ� ெதா9�ப) க	ேக? 
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"இSவைக யாக நா	.7 

இழிநிைல ஏ�ப 
�தி, 

அSவைக நிைலைய� த;க5 

ஆைச-�� பய�ப
�%� 

ெதSவ)க5 ெசயைல8 ச�ேற 

ெச��ேவ�! அைத#� ேக	பா:; 

ெசSவிதD மாத)- ெக7லா� 

விள�பர� ெச:வார;ேக. 

 

"ேகாட�பா- க�தி7 ஓ)எ+ 

�றி�பி	ட மா. J	.7, 

'வாட�ப)' எ�ப தா�ஓ) 

வாணிக நிைலய� உ+
. 

'பாட;க5 நட-�� ஆ;ேக 

பட�ெதாழி7 ஆதாி-க- 

=ட;க5 நிைறய வ % 

=
;க5 �யி3ன;கா5!' 

 

"எனஏ	.7 ப.�பா) ெப+க5; 

எழிலான ப	

�தி, 

இனமான� தைனய க�றி 

வாடைக வ+. ஏறி, 

தைனஒ�பி� த�ேம லாைட 

ஒ'�ற� தள)�தி8 ேசா�4- 

கன2-�� %ணி2 =றி- 

கடா-களி� இட�ெச7வா)க5. 

 

"�தலாளி �தலா ளி-� 

�ழ தாளி படI P-க 

மதியாளி, பண�ப ைட�த 

அறிவாளி அம) தி '�பா); 
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�%வாளி விழிமா த)க5 

ேபாய;ேக சிாி�% நி�பா); 

�தலாளி தாேன த�ைன 

��னறி வி�%- ெகா5வா�. 

 

"அம';க5 எ�4 ெசா7வா�. 

அ;�5ள பட-கண-க�; 

'உம-�5ள உயர� காண 

ஒ'ப-க� நி�()' எ�பா�; 

தம-�5ள ெப'ைம ெசா7வா�; 

தமிDெதாி யாைம ெசா738 

@ைமயாக ஆ;கில�ைத8 

@ம தைத விாிவா:8 ெசா7வா�. 

 

"�தலாளி ெசா�ன வ+ண� 

�ழ தாளி @ைவநீ) ஈவா�; 

�தலாளி பாட8 ெசா7வா�; 

��னி�ேபா) 'ஆ�ஆ�' எ�பா); 

�தலாளி ஆட8 ெசா7வா�; 

�	டாேளா, 'எ9க' எ�பா�. 

�தலாளி வி'�ப� ெசா7வா�; 

மாமா-க5 �.�% ைவ�பா)! 

 

'ெபா9%ேபா�! T;கி� ேபாக� 

�கNவா) மாமா மா)க5! 

க9�க5 க'�தறி %� 

க�னிய) ஒ��வா)க5! 

மைழ நீரா:� ெபாழி#� �	.7; 

�லா�ேசா4 மைலயா:8 சா#�; 

கழி தி
� உண2! ேமேல 

கயவ'- ெக�ன ேவைல? 
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"ம�னவ) ெபாறிஇ ய-க 

வ+.யி7 ஒ'�தி ேயா
 

ெச�ைனயி� கட� கைர-�8 

ெசா7Nவா); அைம8ச ராேனா), 

'ெபா�ேனஎ� க+ேண! உ�ைன� 

�%�பட  த�னி7 நாைள 

ந�னிைல த'ேவ�; இ�4 

நட�%ந� பட�ைத' எ�பா). 

 

"நைட-க	.7 மா.- =	.7 

இ�தீைம8 ெசய7க5 யா2� 

�.-க	
� எ�4 கீD�பா7 

�ைள�தி
� இள;க தி)தா�! 

பட�தினி7 இட;ேக	 டா)-�� 

பட-கண-க� �க7வா�; 

'உட�க	ேட எ%2 மி7ைல; 

உதவா:நீ பட�தி� ெக�ேற!' 

 

"மட�திL- �டைல வி��� 

மாத)க5 =	ட� ஒ�4! 

ெகா
�தவ� வாDைவ� தீ)-க- 

ேகாயிN- �டைல வி��� 

நட-ைகயா) =	ட� ஒ�4! 

கைல-��தா� ந�வாD ெவ�4 

பட�ெதாழி� �டைல வி��� 

பாைவய) =	ட� ஒ�4! 

 

"காPமி- =	ட� C�4� 

கைளெயன- கிைள-� மா;ேக! 

நாணமி7 லாத ப7ேலா), 

நா,மி- கைளக5 ஓ;க, 
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ஊPற- க;க ளி�றி 

உைழ�ப% விய�ேப யா��; 

O[லா) இSவாறான 

பட;கைள� �கD % வாDவா)! 

 

"க5ளவா ணிக)க5 ம-க5 

உைழ�பிைன- கவ) % நா,� 

ெகா5ைளெகா5 ெச7வ) எ7லா� 

ெகா.யேதா) பட�ெதா ழி�ேக 

ெவ5ைளயா:� ெதா+
 ெச:வா); 

ெவ4�பிைன நீ-க எ�ன 

உ5ளெத�றா:2 ெச:யா); 

தி'�த2� உ5ள� ெகா5ளா)! 

 

"வட-�வி திய�� ெத�கி7 

வள)�ம ாி#மா: இ�4 

�ட-க�ப	 .'�ப தான 

�தியேதா) நில�திL-ேக 

இட�ப	ட ெபய)த மிDநா 

ெடழி7திராவிடநா டா��; 

நட�பேதா ஆாிய�தி� 

நாகாி க தா� அ;ேக! 

 

"தமிDநா	.7 தமி9- க�ேறா 

தைலைமத  தி
த7 ேவ+
�? 

தமிDநா	.7 தமிழ ன�ேறா 

தைலைமதா; கி
த7 ேவ+
� 

தமிDநா	.7 பிறெமாழி-ேக 

தைலைமத  %யி)வாD கி�றா)! 

தமிDநா	.7 தைலைம யா2�` 

தமிழாி� பைகவ) ைகயி7! 

 

"தமிDநா	.7 வடெமாழி-ேக 
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விள�பர� த'கி�றா)க5. 

தமிDநா	.7 தமிைழ� தாD�%� 

தாD தவ) உய) ேதார;ேக; 

தமிDநா	.7 தமிழ�ப+ பா
 

தைலகா	ட வழிேய இ7ைல. 

தமிழிாி� இல-கி ய;க5 

தைலகீழா:-காP ம;ேக! 

 

"வடெசா7ைல� தமிD8ெசா7 எ�4 

வ9�தி
� நாிக	 ெக7லா� 

வடெசா7N� ெதாிவதி7ைல; 

வாDவ%� அதனா ல7ல! 

வடெசா7ைல� தா:8ெசா7 ெல�பா) 

தமிழா7தா� வா9கி�றா). 

வடெசா7லா7 வாழா நா:க5 

தமிD8ெசா7ைல- �ைர�ப %+ேடா? 

 

"வடநா	.7 தமிைழ� தா;கி 

வாD தவ னி7ைல. ஆனா7, 

வடெசா7ைல� தமிழ) நா	.7 

வரேவ�க, ஆதாி-க, 

மட�த�பி ரா�க5 உ+
; 

வயி�48ேசா� 4-ேக நா,� 

%ைடந
; கிகேள ஆன 

TயதமிD� �லவ'+
. 

 

"தமிDவ5ள7 எ�4 த�னா7 

தனி�ப	ட� ெப�ற பா)�பா� 

அைமவாக இ	ட ேசா�றி7 

@ைவக+டா� அ�ன வ�தா� 

தமிழ8@ைவ மணியா� அ;ேக! 

தமிழாி� பைக-=	 ட�ைத 

உமிழாம7 அத��ைழ-�� 

ஒ'வ�தா� தமிழரா	சி 
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"அைம�பவ னா�அ  நா	.7! 

அறிஞ)க5 பா)�பா ெர7லா� 

நம)அ7ல) எ�னா நாம- 

க7லா�ஓ) கவிஞ� அ;ேக! 

@ம-ெகாணா வ4ைம ந7�� 

ைவதிக� ேதா: த வாDேவ 

தம-ெக�L� ேதசிக;க5 

தமிD-கவி மணிக5 அ;ேக'! 

 

மதி��5ள தமிழ� பி5ைள 

ஆயிL�, தமிழ  எ�றா7 

ெகாதி��5ள பா)�பா ெர�ற 

=	ட�தா) த�ைக� பி5ைள! 

�தி��5ள வடெமா ழி-�- 

�ளி)தமிD� பி5ைள எ�L� 

�%�பி5ைள யான ைவயா 

�ாி�பி5ைள வாDவார;ேக! 

 

"ெச�ைனயி� தீைம எ7லா� 

நம-ெக�ன ெதாி#�? ந த� 

ம�னேர எ
�%ைர�பா) 

அவ+ெச�4 வ'�ேபா ெத7லா�! 

��ெனலா� அவ)-ெகைவக5 

தீைமேயா பி�ன ைவக5 

ந�ைமயா:� ேபான %+ேடா? 

ந;ைகேய விய�ேப அ�ேறா! 

 

"அPெவாS ெவா�4 தீ ைமக5 

அP��அ8 ெச�ைன த�ைன 

அPகிய; கி' தாரா�ந� 

அP-கைர அ�தீ ைமக5 

அPகாேவா? ந�ைம அ�னா) 

அPகாத வைகெச:தாைள 
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அPேவL� பழிேயா�! ெச�ைன 

அPகினா) பிைழேய எ7லாம 

 

என-=றி ம73ைகதா� 

இ' தப� சைணயி7 %�ப 

மன�ெதா
� �ரள லானா5. 

மன�ெபாறா� ேதாழி ஓ)பா7 

சின�ெதா
� ஓ. அ�ச7 

தீ	.ேய அதைன ஏ தி� 

தன-ெகா' பணியா5 ேவ+.� 

ெத'ேநா-கி� தனி�% நி�றா5! 

 

வ %ெகா+ .' தா� சி73. 

"வ'கநீ அ+ணா வாDக! 

ைந தா'- �தவ ேவ+
�; 

ெபா%வற� இ%வா�! நாேமா 

இ தந7 அர+மைன-ேக 

உைழ�பைத இனிதா:- ெகா+ேடா�; 

� தாேத விளாமா வ	ட� 

ெகா+
ேபா அ�சல எ�றா5. 

 

ந
;கினா� சி73; அ த 

ந
-க�ைத மைற�தானாகி, 

"நட தைவ எ�ன ேதாழி 

நவிNக" எ�4 ேக	டா�. 

"மட ைதயா5 ஒ'�தி ேயா
 

ம�ன) ப�ச ைணேம7 

கிட தைத ம�னி க+டா5, 

%.-கி�றா5 �9ேபால எ�றா5. 

 

"த�ன+ண� இட�தி ேலதா� 

சா�4த7 ேவ+
�; நா	.7 

பி�எவ) இ த� தீைம 
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நீ-�வார எ�4 ெப+ணா5 

த�னிட� இ' த அ�ச7 

ச
தியி7 வா;கி8 ெச�றா�. 

��நி��� �ைறபா ெட7லா� 

�. ததா: நிைன�தா5 ேதாழி. 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    13131313    

(அ�சைல8 சி73 ேநேர ெச�4 விேநாைதயிடேம ெகா
�% வி
கிறா5.) 

 

அ�சைல விேநாைத த�பா7 

அளி�தன�! "ம73 ைகதா� 

ப�சைண த�னி7 நீ#� 

ம�னL� ப
�தி ' த 

ெந�ெசாSவா8 ெசயைல� தாேன 

ேநாினி� க+டாள எ�ற 

ந�ெசா�த ெச:தி த�ைன 

ந4-காக8 ெசா�னா� சி73; 

 

பிாி�தன5 அ�ச7 த�ைன� 

ெப'விய� பைட தா ளாகி 

சிாி�தன5 "த� அ+ ண�தா� 

திற�மி-கா� எனிL�, ம�ன� 

இ'-கி�றா� ; இ'-கி� ேற�நா�; 

எ�ெச:வா� எ�ைன?" -- எ�றா5. 

"ஒ'�திநீ இ7ைல. ம�ன� 

ஒ'வL� அ7ல�, ேக	பா: : 

 

"உலகேம எதி)� தி	டாN� 

ஒ'வனா: நி�ெற தி)-�� 

வ3#ளா� தி+ண� எ�பா�! 

வ தா:நீ அறிய மா	டா:. 

கலகேம�? ஏ�சா- கா
? 

விரெகா�4 கா+பாய எ�றா�. 



56 

 

தைலயிைன அைச�தா5; "ேக	பா: 

சா�4ேவன எ�4 ெசா7வா5; 

 

"ேதா5வ3 எ7லா� சி�ன� 

%�பா-கி ��நி7லாேத! 

ஆ5வ3 அைம�த ேகா	ைட 

அP�+
- ��ப ற-��! 

நீ5வ3 #ைடய ம�ன� 

நீராவி ஆ�ற N-� 

C5வ3� தி+ண� எ�பா� 

�%�தா� எ த Cைல?" 

 

இ�ேப8ைச- ேக	ட சி73 

விேநாைதபா7 இய�� கி�றா�; 

"%�பா-கி மிக2� உ+
; 

@
பவ) அரச) தாேமா? 

ெம:�பான அP�+ 
+
; 

J@ேவா) அரச) தாேமா? 

அ�பாN� உ+
; ம�ன) 

அவ�ைற-ைக யா5வ%+ேடா? 

 

''ஒ'வைன8 சிைற� ப
�த 

அ7ல% சாக .-க 

இ'>4 %�பா- கி-�� 

இ'>4 ேப)க5 ேவ+
� 

ெப';ேகா	ைட ஒ�ைற� தா-க� 

ெப'ம-க5 ேவ+
�; ம�ன) 

இ'-கி�றா). இ'-கி�றா)எ� 

றிய��த7 சாியா அ�மா? 

 

"T-�;க5 எ�றா7 ஆ	க5 

%�பா-கி T-கி டாேரா? 
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தா-�;க5 எ�4 ம�ன) 

சா�றினா7 தா-கிடாேரா? 

ஆ-�;க5 Tளா: எ�றா7 

அP�+ைட எறி திடாேரா? 

ேபா-�;க5 உயிைர எ�றா7 

ேபா-காேரா? எ�4 ெசா�னா5. 

 

"T-�த7 தா-க7 ேபா-க7 

Tளா-க7 எL�ஆ� ற7க5 

ஆ)-�+
? ம-க ,-ேக 

அைவெபா% வான %+
! 

ேத-�+ட திைலம� ன�பா7 

ேதளிட� ந�@ ேபால! 

வா:-�+.;� அதிகார தா� 

எ�பா:நீ ம4-கி� ேற�நா�. 

 

"அரசனி� அதிகா ர தா� 

அைர நாளி7 மாள- =
�; 

அரசனா: இ'�ேபா� நாைள 

ஆ+.யா: அைலய- =
�; 

அரசனி� அதிகா ர�ைத 

அற�ெதா
� ஒ�%� பா)�%8 

"சாி இ'; கீழிற;� 

ச
தியி7, எ�பா) ம-க5. 

 

"அயலாைன� ெதாைல�ப த�ேக 

ஆ�ற7ேச) ஆைள� த;க5 

ெசயலா�4� நிைலயி7 ேச)�தா� 

திகDஅம ாி-கா ஆ+டா�; 

�ய�றஅS வாேற தா;க5 

��4 த� ஆைள- ேக	க 

இயNேமா? ம-க ளா7தா� 

இயNெம� பைதஉண) தா�. 
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"ஆ#த� ெச:ேதா ெர7லா� 

அ நா	.� ெதாழிலா ள)க5! 

ஆ#த� இய-� ேவா)க5 

அ நா	.� ெதாழிலா ள)க5! 

மாயேவ அயலா) நா	ைட 

ம+ணா-� J)க5 எ�பா� 

தீயவ�! ெசய�ப
�த� 

ெதாி தா'� தீயர7ல). 

 

"ம-கைள ம-களாேல 

மா:�திட எ+P ேவாைன 

ம-க,� வி	
 ைவயா); 

மன8சா�4� வி
வ தி7ைல. 

ம-கைள மர;க ளாக 

மதி�தநா5 மைலஏ றி�4; 

ம-க	�� ெதா+
 ெச:ேத 

தனிமக� வாழ ேவ+
�. 

 

"தி+ணேனா அற�தி7 ேமேலா�; 

சீ�ற�� அறேம ெச:#�! 

ம�னவ� அவைன ேநேர 

மா:�ப% �.யா ெத�ேற�; 

ம�னவ� ஆைண யாேலா 

ம�றவ) மா:�ப ெர�4 

ெச�ைனயா) எ+Pவா)க5; 

எ+ணா% ெச;� றி�சி!" 

 

எ�றன� சி73 C-க�. 

விேநாைததா� இய�� கி�றா5; 

'உ�ைன-ெகா+ டவைன மா:-க 

ஒ+ணாேதா என-�? நீதா� 

எ�ைன-ெகா+ ெட7லா� ெச:ய 
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எ+Pகி� றாேய' எ�றா5. 

"அ�ைன நீ மக,� நீேய 

உ�ஆைண- க.ேயன எ�றா�. 

 

அ�ச7 

 

"ம�னிய விளாமா வ	ட 

ம�ன) தி+ண) தாைள 

எ�தைல K. அ�ச7 

எ9திேன�; தாம ைரநா� 

ம�னியி� %�ப வாDைவ 

வ %நீ) மா�ற ேவ+
�; 

இ�ன�� சி73 ெசா7வா); 

@'-கேம எ9தி ேன�நா�? 

 

"எ�LமிS வ�ச7 த�ைன� 

ேதாழிேய எ9தி னாளா? 

ம�னிதா� எ9த8 ெசா7ல 

ம�றவ5 எ9தினாளா? 

ஒ�4ேம �ாிய வி7ைல; 

உன-ெகா�4 ெசா7ேவ�, நீ ேபா: 

அ�னசி� ன+ண� ஊாி7 

இ7ைலஎ� றைற அவ5பா5; 

 

எ�றன5 விேநாைத சி73, 

"இSவா4 நா�உ ைர�தா7, 

இ�ற த� ேதாழி ஏகி� 

ெதாைல�ேப8@� ெபாறிைய- ெகா+ேட 

அ�னவ� ஊாி7 உ5ள 

ேசதிைய அறி % ெகா+டா7, 

எ� வாD2 ம+ேண அ�ேறா? 
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இத�ெக�ன ெச:ேவ�? எ�றா�. 

 

"ஆவண ெச:ேவ�; நீ#� 

அ%வைர இ;கி '�பா:; 

நாவினா7 இைதயா) பாN� 

நவிலாேத" எ�4 =றி� 

பாைவஅS விேநாைத ெச�றா5 

ப�சைண அைறைய ேநா-கி! 

காவல� நீரா.�பி� 

க+ேண எ�ற;� வ தா�! 

----------- 

பிாி�பிாி�பிாி�பிாி�    --------    14141414    

(தி+ணL-�- �றி�சி� தி	.� நிைல ெதாியாம� ெச:ய ஏ�பா
 ெச:ய 

விேநாைத ேவ+
கி�றா5.) 

 

சி�4+. அ' த வா. 

ெச ேதேன" எ�றைழ�தா�. 

"சி�4+. பிறகாக	
�; 

தி+ணனா7 நீ#� நாL� 

எ�4+
 மா# ��ன) 

ஏ�ற% ெச:ய ேவ+
�. 

ஒ�றைர அர+மைன-�5 

உலவிட8 ெச:ய ேவ+
�. 

 

"அரசிேயா ேதாழிேயாம�4 

அற;�ளா) எவேரா யா'� 

ெத'8ெச7ல �.யா வ+ண� 

ெச:திட ேவ+
�; ேமN� 

ஒ'�த'� விளாமா வ	ட� 

ஓடாம� பா)-க ேவ+
�; 

உைர�தவாறிவ�ைற8 ெச:ய 

ஒ+Pேமா உ�மா7? எ�றா5. 
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"சி�னைம� %னL- கி த8 

ெச:திேய எ	டா வ+ண� 

எ�ென�ன ெச:யேவ+
� 

அைதெய7லா� இ�ேற ெச:ேவ�! 

க�ன3� க	. ேயநீ 

க.தினி7 உ+ண வா.!" 

எ�னN�, ம�னேனா
 

விேநாைத#� எ9 % ெச�றா5. 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    15151515    

(விேநாைத ம�னனிட�, சி73 அைம8ச� வ'வ% =4கிறா�.) 

 

"யா9� விரN� எழி�றமி9� நி�நா2� 

வா9� ப.ெச:#� மாம' %! நானவ�ைற 

உ+ணாத ேநர� உயி)நீ�த ேநரம.! 

க+ேண உட�எ�ைன- கா�பா�றேவ+
" ெம�4 

ம�னவ� த�ைகயா7 ம;ைக�க வாேய த - 

மி�ெனா
 ெம73ைடயா5 ேமலாைட தா�விாி�%- 

க+ணீ) ஒளிசி த காத7 நைகசி த, 

ம+ணி7 �கி�= த7 வ+ேடா
 O8சி த, 

ஆ. நட-�;கா7 அழ�சி த, ந7யாைழ 

C.	ட ப	ேடா
 தா;கிேய ��னி	
� 

ேதர நர�� ெதாி�% �4-காணி 

ேசர� தி'கிேய சீ)ெச:%, ப	ேடா
 

ப+ணி	
� பாெவா
 ேதனி	.'-ைகயிேல. 

�+ணி	டா� ெந�சி� �� தான;ேகசி73! 

 

"அ�மா அைம8ச) வ'கி�றா) நி�பா	ைட8 

@�மா நி4�தி8 @'-கா: மைற % ெகா5வா:; 

ஏென�றா7 நீ அயலா5; இ நா	
-காாிய7ல5; 

ஊன� வ'ம�ேறா, உ+ைம ெதாி %வி	டா7? 

அ த அைம8ச) அடா8ெசய7க5 ெச:பவ), 
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இ தம�ன ேரஎனிL� இ�மி#� தா;கா)!" 

என8ெசா7 வள)�தி	டா�; ஏ தN-� வ த 

சின�தீ மி�தி எனிL�, ெசயெலா�4� 

ெச:யஇ% ேநரம7ல எ�ெற+ணி8 "சி73நீ 

ைபய அைம8சைர� பா)-க அைழ" எ�4ைர�தா�. 

சி73 ெம%வாக8 ெச�றா�; அைற-�5ேள 

ெம73#� ெச�றா5 விைர %. 

 

ேவ4; (அகவல) 

 

"அரசிைய� பிாி %நீ அய7நா
 ெச�றா:; 

அரசி உயிாி� அைர�ப;� தீ) த%; 

வ தா:; அர+மைன வாராததா7 கா�ப;� 

ெவ த%! ேவ ேத ேவேறா' ெப+Pட� 

உ�ைன- க+டா7 மீதி#� ஒழி#�! 

ம�னியி� �9%யி) வள)-க வ'வா:. 

பாைவ தன-கிS 2லகி7 ேதைவ 

ேசாற�4; மிளகி�சாற�4; தமிDஒ�ேற! 

 

அ�தமிD, மாத)- க',வ ெத�ெனனி7 

த�கா� %�த� ெகா+டா� ேபணி� 

தைகசா�ற ெசா�கா�%8ேசா) விலா5ெப+ 

எ�ப தா��, இதைன அறி\ேரா? 

இ7லா5 கடைம இைவகளா�; அவ�ைறஅ  

ந7லா5 நட�த2� தவறா5 அ�ேறா? 

த�ைன- கா�%- ெகா+ட ைதய7 

உ�ைன- கா-�� உ4தி O+டா5; 

அ�றி#� த��.- கைம த ெப'ைம-�� 

ஒ�4� ேக
 வராவைக உண) தவ5 

இைவகளி7 ேசா)2 ெகா5,வாளி7ைல. 

 

தவெற� றதைன8 சா�ற லாேமா! 
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அறவழி மற தா:; பிறவழி அைட தா:! 

இ'தா ர�ெகாள7 ந��.- ேக�றேதா? 

அயலா5 ஒ'�தி உ�ைன அPகி 

மயலா7 உ�ற� மன�ெக
-கி�றா5. 

அ�னவ5 ெதாட)ைப அக�றி அத�பி� 

அரசி யிட�தி7 அதைன8 ெசா7ல 

விைரவி7 எ9 %வா; வி9 தவ5 எ9வா5; 

அயலா� த�ைன அழி-க அரசி 

T-கிய வாைள ெதா�ெப�4 ேபா	டா5 

ஏெனனி7 நீ அS ேவ திைழ ேமேல 

உயி)ைவ� தி'�பைத உண) தா7 ஆதலா7! 

 

உ+ண ம4�தா5; உற;க ம4�தா5; 

உயிைர ெவ4�த கார ண�தா7 

த�Lயி) வி
வேத உ�ைன- கா�பதா� 

அவ,யி) பிாி தா7 அரசநீி' %த7 

�.#�; அ7ல% நி�Lயி) �.#�! 

ஏெனனி7 நீெச:த மானமி லா8ெசய7 

ம-க5 அறி#� வழிெயா� ேற�ப
�. 

சி-ெகன உ�ைன� தி'�த �ய7வா); 

இ�ேற7 உ�ைன அ�ேற அழி�பார 

எ�4 =றினா�. அைம8ச� இய�பிய 

தரச� ெந�சி7 அ8@4�தியேத! 

 

"உ+ண2� உற;க2� ம4�தன ளாஎ� 

எ+ண� தினிேல இ' தி
� அரசி?" 

எ�றா�. "ஆம எ� றிைச�தா� அைம8ச�. 

விைரவி7 எ9 தா�; மிக2� இர-க� 

கா	.- ெகா+டா�; க.% ெச�றா�, 

அைம8ச� ��ேன ெச7ல, 

இைம�பினி7 அர+மைன த�ைன ேநா-கிேய. 

---------------- 

 



64 

 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    16161616    

(ஆைல� ெதாழிலாள) அர+மைனைய8 KD % ெகா5கிறா)க5. அ-=	ட�ைத� 

தா+.- ெகா+
 அரசி ம73ைகயிட� ெச7கிறா5.) 

 

ஆைல� ெதாழிலாள) அ�னா)- �ட�வ' தி 

ேவைலநி4� த�ெச:த ேவ4 ெதாழிலாள) 

ஆனெப'; =	ட� அர+மைனைய8 KD தி'-க 

வான உ
-களிைட வ	டநிலா� ேபா7ேச த�. 

"ம�ன) வ'வா); வழிெச:வா); நீ;கெளலா� 

இ�ன3�றி- கா�தி';கள எ�4 ெதளி2ைர�% 

நி�றி' தா�! ேந)வ த ம�னL� த�ம-க5 

=	ட�ைத� தா+. அர+மைன- =ட�தி� 

நீ	ட� கட % நிலா��ற �;கட % 

த-க மகளிாி7ல� சா) த அைறெயா�றி7 

மி-க %ய'� ெம3 த உடN�நிைற 

க+ணீ'� க�பைல#� ஆகஒ' ப�சைணயி7 

ெப+ணி� ெப' தைகயா5 ேபரரசி தா�கிட-க8 

ெச�4 நி�றா� ேவ த� "தி'�பி எைன�பாரா: 

ம�றி� விள-ேக ம73ைகேய? எ�4த� 

அ;ைகயினா7 அ�பி� அரசி �க�தி'�ப� 

தி;க5 �க�தா5 ெச9 தீைய- க-கN�றா5; 

 

ெப+ணின�தி� ��றா: ெப'ைமதைன நீ ேதா�றி 

ம+ணா-கி வி	டா:; மர�கணவ� ேவ)மைனவி! 

ேவைர மர�ெவ4�தா7 JD தி
ம� ேறா�
�ப�! 

ப+
�த7 இ தநா5 ம	
� பழ;�றி�சி 

க+ட%+டா ஆடவ னிர+
ெப+
 ெகா+டதைன? 

எ�ன நிைன�தா:? அறெநறிைய ஏ�மற தா:? 

ம�னவ�ஏ %�ெசயலா� எ�றா7 �றி�சி-�� 

ெச�ைனஎ�4 ெசா7Nம த� தீயவாி� நா	
-�� 

எ�னதா� ேவ�4ைம எ�கி�றா:? எ+ணி�பா). 

 

ம�னிநா� இ;கி'-க ம�ெறா'�தி ேயா
நீ 

பி�னிய ேதாளி7 பிைழ@ம தா:. அ;கவைள- 
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க	.ய ேதாளி7 கைற @ம தா: காம�தா7. 

எ	.ய ேதாளினிேல ஏ8@8 @ம தா: 

அயலாைள நா	ைட அழி�பாைள� தீய 

மயலா7 அைண�தஉ� மா)பி� பழி@ம தா:. 

இS2லக� ேதா�றியநா5 ெதா	. த நா5ம	
� 

ஒSவா8 ெசய7ெச:யா உ�ற� பழ;�.யி� 

கீ)�தி-�� ெச தமிD அ�ைன-�� நா	
-�� 

வா:�தா: ெப'வாDைவ வா	
� மத�ேபாேல 

ேதா:�தா: @ைவ�பா37 ந8@- ெகா.ைய� 

%ைறேதா4� உ5ள ெதாழிலாள) எ7லா� 

இைறவ�எ; ேகஎ;ேக எ�ேற;��ேபா% 

 

தி'வர;க8 ேசாியிேல ெச�ைன� தமிழ� 

இரைவ- கழி�ப%ேபால ஏேனா மைற %ைற தா:? 

 

க	ட� %ணியளி�தா). க7N9% ெந7லளி�தா). 

ெவ	.-கா ெட7லாேம Jடா-கி� த தா)! 

எ'-� �ைள-�� இட)�பா�பி� ப7ேபா7 

ப'-ைக-க7 வா:�%� ப
ப5ள� வா:�%��5 

�	
நில� ேநரா-கி �7ைல பர�பியேதா) 

ப	
 ெம�ைத ேபா�றநிழ� பாைத யளி�தா). 

தைரமீ% ப	டண;க5 த தா); கட3� 

திைரமீ% ப	டண;க5 ெச7N�ப. அைம�தா) 

வான� ெத'-களிேல மா�கி3� ேசாைலயிேல 

ேபாேன� இேதா எ�L� �5])தி ெச:தளி�தா) 

 

அ�ேபாைத- க�ேபாதி7 ஆைச#�ற எ�ெபா',� 

த�பா% ெச:தளி�தா) த;க5ெச7 வா-ைகஎ7லா� 

இ நா	ைட நீயாள ஈ தா) தைலமீ% 

ெபா��.ைய8 ேச)�%� �கD தா); அவ)கைளநீ 

மா த) என2� 

மா த) என2� மதி-கவி7ைல; உ�ைனயவ) 

ேவ த) என2� மதி�பாேரா? ேவ7எ
�%- 

ெகா %� வ4ைம ெகா,�%� பசி-ெகா
ைம 

இ தேந ர�திNமா =�தியிட�இ�ப�! 
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நா:தி' %; �5ள நாிதி' %; கா�சிர; 

 

கா: தி' %� எ	.- கனிதி' %� ெச�ைனயிைன 

ஆ,வதா:8 ெசா73 இன தா;�� அ�பிலா� 

ேத,� தி' %மினி நீதி' த� ேபாவதி7ைல! 

தீ;� ெச:தா: ெச:கி�றா: ெச:வா:! இேதா ெநா.யி7 

ஈ;��ைன- ெகா7ல �.#�எ�னா7 எ�றாN� 

ேகாைத நல�%-�- ெகா�றா5 எ� றிS2லக� 

ஓ%� அதனா7 உலக�அழி- க	
�ைன? 

எ�றா5 இைடயி7 இ' த ெப';க�தி 

ஒ�றா7 உயி)பிாி தா5 ந�ப+பி� ஓவிய�தா�. 

ெந�ச� தி
-கி	டா� ேநாிN5ள எ7லா�� 

அ�ச� �ாி தன! ஆஎ�றா� ஓ எ�றா�! 

த�பிைழக5 எ7லா� தனி�தனிேய ஆளாகி 

உ�ைனவிட மா	ேடா� ஒழி %ேபா எ�ப%ேபா7 

த�ேநாி7 ேதா�4�, தனிம�ன� தா5ெந';கி 

 

எ�னெசய7 ெச:ேத� தா�! எ�னெசய7 ெச:ேத�நா�! 

ம�னவ)- �5ளெப'மா+� �ைற ேதேன! 

ப+ைட� ெப'ைமஎலா� பாழாக8 ெச:ேதேன! 

அ+ைட அயலா)க5 T�4வேர! அ��ைடய 

எ�மைனவி இ தநிைல எ:த� �ாி தநா� 

இ�L� உயிேரா .'�த7 சாியாேமா?? 

எ�றா� எ
�தா� உைடவா5 உய)�%ைகயிேல, 

நி�றா5 அ;ேகா. வ % நீ5வாைள� தா�பி.�ேத 

?எ+ணி� %ணி தி
க!? எ�றா5, விேநாைதயவ5 

 

க+களி� ��ேன#� க+
 பழகிய ஓ) 

ெபா�னிேல ��ெதாளிைய அ�ேபா%� க+ேடஅ� 

��ைனைகயி7 ெந�ச�ைத� ேபா-கி உைடவாைள 

அ�னவேள ெகா5ள அவ5ேதாளி7 ேதாளி	ேட, 

?ம�னி ெபாறாைம ம.�த தவைள? எ�4. 

ெசா73 இனி�ெதா7ைல ஒழி தெத�4 %5ளிேய 

ெம73 விேநாைத#ட� ெச�றா� வி
விெட�4! 
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?ந7லாரா7 அ�ேறா நட-கி�ற திS2லக�! 

எ7லா'� ஏ�%� அரசி இற தாேள?! 

எ�ற; கி' தவ)க5 எ7லா'� ைகக	. 

ஒ�4�ேப சாமேல க+ணீ) உ��தி' தா); 

ஏ;கின ெந�ச�; எாிமைலேபா7 C8@-க5 

வா;கின; மா)� வண;கின அ�தைலக5! 

நாைள நட�பெத�ன எ�ற த ெம:�%�ப 

ேவைள மிக2� ந
;கி�4 

------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    17171717    

(ம�னL� விேநாைத#� ேபாகி�றா)க5. ம�னியி� உயி) ேபானைத- 

காPகி�றா5 ேதாழி தாமைர; அவ5 = த7 அவிDகி�ற%. க+ணி) ெப'கி�ற%. 

அவ5 ெவளியிட ஓ
கி�றா5 -- இைத விாி�%ைர-கி�ற% இ�பிாி2.) 

 

எ+சீ) வி'�த� 

 

?ேபாகி�றா5 பழிகாாி! ேபாகி� றாேள 

ெபா�னான எ�னரசி பைதப ைத�%8 

சாகி�றா5 எ�பைத#� எ+ணி டாம7, 

தா:நா
 %.�பைத#� எ+ணி டாம7, 

ேவகி�றா) இனம-க5 எனஎ+ ணாம7, 

ேவ தனா) உ5ள�ைத� பிாி�ெத 
�%8 

சாகி�றா) சாக	
� எனஅ ேதாபா) 

ேபாகி�றா5 பழிகாாி! அவ5ைக ேகா�%� 

ேபாகி�றா) ேவ தனா) ந�ேறா? ந�ேறா? 

 

?நா	டாாி� உ5ளெமலா� சீ�ற� ைவ�% 

நட-கி�றா5! அவ5ெகா+ட இ4மா� �-� 

நீ	டா+ைம- காரரா� இ த ேவ த) 

ெந
 %ைண#� ஆனாேர! அற�ேபா யி�ேற! 

ேபா	டாேள இ நா	.� இ�பவாD வி��� 
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�%ந8@- �+
தைன! ேவ த) தா�� 

ஆ	ப	டா)! அரசி-� ைவ�த அ�ைப 

அ�ப.ேய =�தி-ேக ஆ-கினாேர! 

 

?ெநறியதைன இைடமறி�தா5! அழி�தா5 நா	ைட! 

ேநரரசி� உள�ஒ.�%� தி�றா5 எ�4 

ெபாைற#ள�% ம�னியா) ெபா4ைம நீ�தா); 

ெபா�னான த�வாDைவ நீ�தா) அ ேதா 

திற37ேல� அரசனா) ைகயினி�4 

தீயாைள� �ற�ேபா	
- ெகா�ேற னி7ைல! 

இற-கவி7ைல இ'-கி�ேற�! இழி2 ெகா+டா5 

இற��-� வழிேத.8 சாேவனாக!? 

 

அகவ7 

 

ைகேயா
 ைக#� காத� பா	
மா: 

ஐயL� அவ,� ஆ.8 ெச�றன). 

கா7த5 ளாட- ைகக5 ஓய8 

சீ4 கி�ற சி�றிதD %.-க� 

தாமைர அ;�� தமைர ெய7லா� 

அைழ�தா ளாகி, அ9தா ளாகி, 

அ;�ளா) அ�சி ந
;�த7 அறி %, 

வாைழநா) ேபால� தைரயி7 

J9வா5 வி��வா5 உயி)பிாிகிலேள. 

------------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    18181818    

(விளா மாவ	ட�திN5ள தி+ணL-��, இள திைரயL-�� ம73ைக இற த 

ெச:தி எ	
கிற%. அவ)க5 வ'கி�றா)க5. வ'ைகயி7 இர+
 ெப+களி� 

அ9�ர7 ேக	கிற%. அவ)கைள� %�ப�தினி�4 மீ	க �ய�றதி7, தி+ணL� 

இள திைரயL� ெகா7ல�ப
கி�றன),) 

 

அ4சீ) வி'�த� 
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ெச�ற% விளாமாவ	ட� 

தி+ணனா'-�� ம�னி 

ெச�றஅ8 ேசதி ம�4� 

சிலவிட; க	�� ஆ;ங�! 

��றிைன �கி7ம ைற�%- 

ெகா+டா�ேபா7 �றி�சி நா	ைட 

வ�%ய) மைற த த;ேக! 

மகிD த% த'ம இ7ல�! 

 

?அாியஎ� த;ைகேய! எ� 

ற9�ர7 ஒ�4�, ?எ�ைன� 

பிாி தாேய அ�மா? எ�ற 

ெப';�ர7 ஒ�4� தா;கி, 

விைர த% நகைர ேநா-கி 

ெவ+ணிற� ெபாறி இய-க�! 

வ'ைகயி7 மா ேதா�ெபா�றி7 

வா:�தேதா) %�ப- கா	சி! 

 

இளைம#� அழ�� வா: த 

இ'ெப+க5 �ழ7விாி�%- 

�ள�ெப' வா:-கா7 ேபால- 

�ளி)விழி நீ)ெப'-கி 

ெவளி#ல ைகெவ4�% 

ெவ5,ைட �ைன தாராகி 

வள) ததீ யி��ளி-க 

வல�வ % ெகா+.' தா)! 

விழ�ேபான இைளயா5 த�ைன 

வில-கினா� அரச� ைம த�! 

விழ�ேபான C�தா5 த�ைன 

வில-கினா� தி+ண� எ�பா�! 

?ஒழி�பாேன� உ;க5 ஆவி? 

உ�றைத உைர�()? எ�ன, 

விழ�ேபான இர+
 ேப'�, 

?வி
;க5எ; கைள? எ�றா)க5. 
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?உ+ைமயி7 லாத இ த 

உலகினி7 வாழ மா	ேடா�; 

ெப+ைம-ேக மதி�பி7 லாத 

பி�%ல க�ைத எ;க5 

க+ணாN� காண மா	ேடா�; 

ைககைள வி
;க5!? எ�4 

தி+ைமயா7 வில-� த��8 

ெசய7திற� கா	.னா)க5 

 

தி+ணேனா ெக�ச லானா�! 

?ேசயிைழ யாேள! சாக 

ஒ+Pேமா? உலக ெம8@� 

ஓவிய� மைறய லாேமா? 

க+ணான தமிDம ைற தா7, 

க'காேதா தமிழ) வாDேவ? 

ப+ணான வா:திற % 

நட த% பக)க!? எ�றா�, 

 

C�தவ5 ெமாழிய லானா5! 

?�தியபா+ .ய�எ� த ைத 

நீ�தா�இS 2லக வாDைவ! 

நீ5�கD- �றி�சி நா	ைட- 

கா�தி
� திைரய ம�ன) 

க.தினி7 அ;� வ தா) 

?வா:�தைம�%ன�� நாேன 

மண�.� தி
ேவ�? எ�றா). 

 

?இவ5எ�ற� அ+ண� ெப+ணா5; 

இவைள�த� மகL- ெக�ேற 

உவ��ட� அைழ�% வ தா) 

ஊ)வ ேதா�; ஊரா) எ7லா� 
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'இவ)க5ஏ� இ;� வ தா)?' 

எ�றன)! எதி)-க லானா)! 

அவL5ளா� ஓரைம8ச� 

எதி)��-�� தைலவ� அ�னா�. 

 

'ெதாழிலாள) எ7லா� எ�ைம� 

ெதாைல�திட ஓ.வ தா). 

வழிேதட நா;க5 அ த 

ம�ன)பா7 ெசா�ேனா�; ம�ன) 

அழலானா); அைம8ச L-ேக 

அ�சினா). 'எ�மணாள) 

எழிலான �க�� பா)-க 

இ7ைலேய கா	
�' எ�ேறா�. 

 

'அவ)களா7 உ�ைம- கா�த7 

ஆகா%; ம�னி J	.� 

@வ)-ேகாழி ேபால ஒ	.- 

ெகா5,க எ�4 ெசா�னா). 

அவ)ெசா�னவா4 ெச:ேதா�. 

வ தன) பைகவ) அ;��; 

கவைலயா7ம�னி யா'� 

எ;கைள- ைகவி	டா)க5. 

 

'எ;ேகL� க+கா ணாத 

இட�தினி7 மைற தி '�(); 

உ;கைள8 சிறி% நாளி7 

உ;களி� மணவாள)பா7 

ம;காம7 =	. ைவ�%, 

மகி9ேவ� எ�றா) ம�ன) 

இ;�வ  தி' ேதா�, ம�னி 

இற த% ேக5வி #�ேறா�. 
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'JDவதா இ த� தீயி7? 

அ7லதி� தீய நா	.7 

வாDவதா? உ�ைம நா;க5 

வர�ஒ�4 தர-ேக	 கி�ேறா�. 

வாDைவஇ� �4�%� எ;க5 

மணாளாி7லாஇ  நா	.7 

விழ8ெச: தி
க! இ�தீ 

ச தன8 ேசாைல'' எ�றா5. 

 

''நா�தா�உ� மணாள�'' எ�4 

நவி�றன� தி+ண� எ�பா�! 

வா�ேபாN� உய)2 மி-கா� 

ம�னவ� மகL�, ''நா�தா� 

 

ேத�ேபாN� ெமாழியா:! உ�ற� 

திகDமண வாள�! இ�L� 

ஏ� அ9 கி�றா:?'' எ�றா�. 

இைளயா5பா7 அரச ைம த�. 

''�றி�சிநா	 
-� ம�னி 

எ�த;ைக எ�ற ேப8@ 

மைற த%; என-கி' த 

மாியாைத அவ5இற-க� 

பற த%; மண ேத� உ�ைன� 

பா)-க2 மி7ைல, அ�னா5 

இற த% �றி�சி யி�சீ) 

இற�பத� கா��'' எ�4. 

 

தி+ண� தா� நட-க, C�த 

ேசயிைழ ெதாட) தா5! அ;ேகா) 

வ+ண�O; கிைளக5 தாD த 

மாவி�கீD உ	கா) தா)க5. 
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''ப+ணாத %
-ெக7லா�நா� 

ப+Pேவ�, திைரய ம�ன� 

அ+ணா % பாரா�; எ�ைன 

ஏ� எ�4 ேகளா� அ�ேறா? 

 

''த;ைகயா7 தன-� வா: த 

சNைகக5 ெகா�ச ம7ல; 

இ;ெக�ைன மற தா5 த;ைக!'' 

எ�4த� க+%ைட�ேத. 

அ;க த C�தா5 ேதாளி7 

அணிதிகD த�ேதா5 ேச)�பா�. 

''த;ைகயி� மன�தி� வ+ண� 

தா)ேவ த� ெச:தி ' தா7, 

 

''நான�ேறா �றி�சி ம�ன� 

ந;ைக-� நாணி� Oவி� 

ேதன�ேறா?'' எ�4 =றி8 

ேசயிைழ = த7 நீவி. 

மீன�ேறா விழிஉ ன-ேக! 

மி�ன�ேறா இைட #ன-ேக! 

ேகா� எ�றா7 நாேன! நீேயா) 

ேகாமக5 அ�ேறா!'' எ�4. 

 

க�ன�O- கி5ளி- கி5ளி 

ைகவிர� @ைவ�ேத� உ+பா�. 

''எ� அ�தா�!'' எ�றா5; ஆவி 

உட7ெபா'5 இ�ேறாெட7லா� 

 

உ�ைன�தா� ேச'� எ�றி� 

மா�பழ� உன-க ளி�ேத�; 

எ�ைன�தா� காத3�தா: 

எ�றிைத உ+ண ேவ+
ம. 
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என-=றி மா�ப ழ�ைத 

ஈ தன5; தி+ண� உ+டா�! 

அைன�%ேவ) அ�4 J9� 

அரெசன JD தா� ம+ணி7! 

திைன�%ைண உய)2 மி�றி� 

தீ) த% தி+ண� வாD2! 

மன�தினி7 மகிD8சிேயா
 

ம�றவ5 வ'ைக பா)�தா5. 

 

"அ�னவ5 ம�ன� ைம த� 

தீ) தன�!" என�பைத�ேத, 

"உ�னவ� ெச:தி எ�ன? 

உைர" எ�4 ேக	
 வ தா5. 

"அ�னவ� தாL� ெச�தா�; 

�9ெவ�றி அைட ேதா�!" எ�4 

இ�னேல உ'வா: வ த 

விேநாைததா� இய�பினாேள. 

 

ம;ைகய) ெபாறியி ய-க 

வ+.ைய இர+
 ட�ைப 

அ;�5ள �ள�தி3	ேட. 

அற�ெச:தா) ேபா7ம கிD ேத. 

தி;க5ெவ5ளாைட நீ-கி8 

ெசழியெபா�னாைட O+
. 

த;க5 ஒ) வ+. ஏறி� 

தகதக எ�4 ெச�றா). 

--------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    19191919    

(இலவ ேதா�பி7 ெசழிய� �த3ேயா) ேபாகி�றன).) 

 

நிலவி� ஒளியி7, இலவ ேதா�பி7 

அறிவ ழகெனL� அைம8சL�, பைடயி� 
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தைலவ னான ேச தL�, த-க 

ெசழிய� எ�L� ேச தனி� ந+பL� 

வ7லா� %ைண�பைட� தைலவL� வ ேத, 

அரசிய7 நிைலைய ஆ:வாரானா) ; 

அைம8ச�, "அ��4 ேதாழேர! அரசாி� 

தமிழ� த�ைம சாி த%. நா
 

ெமாழிகைல ஒ9-க� நாகாிக� 

ஆகிய வ�றி7 அ-கைற ஒழி த%, 

ஒ�4-� ம�ன) உயி)வாD கி�றா); 

அSெவா�4 விேநாைத அ.யி� கிட�த7. 

 

அரசி யாைர அPக வி7ைல; 

அரச) ெச:ைக ெப'விய�ப�ேறா? 

அரசியா) சாக- காரண) அரச)! 

�றி�சி க+ட தி7ைலஇ- ெகா
ைம! 

அரசியா) த�ெகாைல அைட தா); அரச'� 

த�ெகாைல- காக� தா;கிய வா,� 

ைதய7 விேநாைதயா7 தைடப	ட ெத�றா7 

ம�னL- ெக�ேறா) மனேம இ7ைல. 

அவ5மன� அரச) மனமாயி�4. 

ம�னியா) மா+டைத� தி+ண L-�� 

இள திைர யL-�� ெசா�ேனா�. இ'வ'� 

ெதாைலெயா3- க'வியா7 வ'வதா:8 ெசா73ன) 

இ;�வரவி7ைல, அ;�� இ7ைல! 

வழியி7 அவ)கைள மா:�தவ) யாவ)? 

 

அ�4 விேநாைத#� அ��ய  தாL� 

ெபாறி இய-க வ+.யி� ெபா' தி 

நக)��ற� ேநா-கி8 ெச�ற தா:ந� 

%�பறி கி�றவ) ெசா7ல- ேக	ேடா�. 

வழிம ட-கி அவ)கைள மா:-�� 

ஆ�றேலா அ த ம;ைகய)- �+
? 

தி+ண� எ�Lம8 சி�ன அ+ணL� 
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இள திைர ய�எL� ஏ த7 மகL� 

உயி'ட� இ'�பதா: உைர�தா) இ7ைல. 

அற�தி� தைலவி அரசி இ7ைல; 

தி+ண� இ7ைல; சீ�ற ேவ;ைகைய 

எ�றிய இளவர சிள திைரயனி7ைல. 

நாமி'- கி�ேறாம எ�4 நவி�றா�. 

 

ேச தனி� ந+ப� ெசழிய� ெசா7வா�; 

"நாமி'- கி�ேறாம ேதாழேர! நா	.ன) 

தாமி'- கி�றா); தா-�ேவா� பைகைய! 

ெந�ச� எ�L� ந�ெச: நில�தி7 

நட2-� மதெமL� நாண7 ேச)�த 

விேநாைதைய� தா-�ேவா�! விேநாைத யாளி� 

=	ட� =	ேடா
� ஒழிய� தா-�ேவா�! 

க'�ைபயா7 வராத%� வி'�ெபா� றிராத%� 

உ'-ெகா ளாத%� ஆகிய ஒ'ெபா'5. 

ெத'�ெதா4; � தி இ'-�ெம� 4ைர-�� 

உ'�படா- ேகாயி7 உ'�பட- க+டா7 

தா-�ேவா�! தா:-�� தனி��கD ஆ-�ேவா� 

வ %ள ேநா:-� ம' % ெகா
�ேபா�! 

அ ேநா: மீ+
� அPகாதி'-க 

ஓ)ந7 ம' % �.யரெசா�ேற!" 

எ�4 =றிய அளவி7 

ெச�றன� ேப8@ ம�றி7 ேச தேன. 

 

ேச த� ம�றி7 ேப@கி�றா� 

 

எ+சீ) வி'�த� 

 

'வ7லானி� உண)8சி ெவ5ள� வர�� மீறி 

வா:-காைல #ைட�%-ெகா+ேடாட- க+ேடா�! 

ெச7Nமா வ7லானி� எ+ண ெம7லா�? 

தி^ெர�4 பைகவ)கைள� தா-� த�ேக 

எ7லா'� ஒ��வரா? பைடJர)க5 
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இ�ைறநிைல அறிவாேரா? ம�னைன� ேபா:- 

ெகா7Nகஎ� றா7ெகா7ல ஒ��வாேரா? 

ெகா
ைமகைள ம-க,-� விள-க ேவ+
�. 

 

''ேதாழ)கேள! ம�னவL� விேநாைத தாL� 

T:ைமயிலா ம�றவ'� �றி�சி� தி	
 

வாழாத வைக�ாி % வ'கி� றா)க5; 

மா�றியைம� திடேவ+
� ஆ	சி த�ைன; 

ஏைழ�த7 எவ'�ண)  தி
த7 ேவ+
�; 

ெப'�பாேலா) ந�க'�ைத ஏ�க ேவ+
�; 

KDநிைலைய எ+ணாத மறவ� ைகயி7 

%�பா-கி- �+ெட7லா� @+ைட- காேய! 

 

''எழிலான இள திைரய� தி+ண� எ�ற 

இ'வ'ேம வ'�வழியி7 விேநாைத தாL� 

அழ�ைடைய அ��ய�� ந.�%� த;க5 

அழகாேல வ�சி�%- ெகா�றி ' தா7 

கழிவிய��- ெகா5ள அதி7 எ�ன உ+
? 

ைகயாலா காதவ)-� வ�ச� ஒ�ேற 

வழிகா	
�! வ�சகைர Jர) எ�4 

ந�அைம8ச) சா�றினா) சாிேய அ7ல. 

 

''ந�மேனா) மிகவிழி�ேபா .'-கேவ+
�; 

நா�இதிேல ஒ'ெச:தி அறிய ேவ+
�. 

அ�மாத) பலவ�ச� �ாித7 =
� 

அSவைகயா7 விழி��ட�நா� இ'-க ேவ+
�. 

இ�ம+ணி7 ஆடவ)-�� ெப+எ� றாேல 

எஃ�மன� ெம9கா��! அதிN� அ�ெப+ 

ெச�ைம#ற இளைமஎழி7 ெப�றி' தா7 

தி'-�றி��� ெதா+ட)தா� ேசயிைழ-ேக! 

 

''ஆத3னா7 விேநாைதயிட� அP� ேவா)க5 

அட�ைவ�% விடேவ+டா� த�ெந� ச�ைத 
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யா%ெச:ய ேவ+
மினி� தி	ட� ஒ�ேற 

ஏ�ப
�தி- ெகாளேவ+
�; தி	ட� இ�றி 

ேமா%வ% காாி'ளி7 க+ணி7லாதா� 

ேமா%வதா: �.#� நைகயா
� ைவய�; 

ேதாதாக ஆைலயிேல ேவைல ெச:#� 

ெதாழிலாள) தைம�த37 ெதா
த7 ேவ+
�. 

 

''பயி)�ெதாழிலா ளிக5ெச:தி ெபா�த�=ைட� 

பயறா��; நிைலைமயிேல சிறி% ய) %, 

வய7வர�பி7 �ைடபி.�% நி�4 ெகா+
 

வைசபா	
� பா.
வா) ெதாழி�=	ட�ைத 

ெவயி7தனிேல %.-கி�ற �றி�சி� தி	ைட 

வி
தைலெச: ேவா�. உைடைம ெபா%வா:8 ெச:ேவா�! 

அயலா)க5 ந�தி	ட� த�னி� ேச)�ேத 

அவ)கைள#� இ நா	
- ெகா.யி7 ேச)�ேபா�! 

 

தனிமனித� ஆ	சியினி ேவ+டா�!'' எ�4 

பைட�தைலவ� ேச த�தா� சா�றி நி�றா� 

 

''இனிெத�றா). தீைமயிரா ெத�றா),'' அ;ேக 

இ' தவ)க5 எ7ேலா'�! "விேநாைத =	ட� 

நிைனவெத�ன, நிகD�%பைவ எ�ன? எ�4 

ேநாி�ெச� றறிவத��� ேதாழ) சி7ேலா) 

தனி�தனிேய திாி %வர ேவ+
�! எ�றா); 

தமிDவாD�தி நி4வன�ைத வாD�தி8 ெச�றா). 

----------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    20202020    

(த'ம இ7ல�தி7 ேவ தL� விேநாைத#�) 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

த'மஇ7 ல�தி7 ஓ) நா5 

தா)ேவ த� விேநாைத ேயா
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ெப'மகிD ேவா. ' தா�; 

வயி�றிைன� பிைச த வாேற 

ஒ'=	ட� தா)� � தா); 

''=3ைய உய)�த ேவ+
�; 

விைரவாக ஆைல-கார)- 

கறிவி�� வி
�()!'' எ�றா). 

 

''�ைறபா	ைட �தலா ளி-�- 

=4ேவ�; அவ5எ+ண�ைத 

மைறயாம7 உம-�8 ெசா7ேவ�. 

ம�4நா� உ�க'�ைத 

நிைறேவ�ற �.வ தி7ைல. 

நீ;கேளா எ�ைன� ப�றி 

�ைறய�ற வைகயி7 ேபச 

�ய7கி�றீ)! எ�றா� ம�ன�. 

 

பைத-கி�ேறா�! வயி�4- கி�றி� 

பைத-கி�ேறா�! உ�ைம- காண 

உைத-கி�றா). அர+ம ைன-�5 

ஒ�ைறஆ5 Iைழய8 ெச�றா7! 

கைத-கி� றா� ஆைல-கார�. 

கா	டடா இர-க� எ�றா7! 

இத�ெக7லா� காரண� யா)? 

ஏ தேல! நீவிர�ேறா! 

 

ஏ�றடா =3! எ�4 

ம�னவ) இய��� ஓ)ெசா7 

ேசா�4-� வழி#� ெச:#�; 

ேசா)விைன� ேபா-��, யா'� 

=�4-ேக இைரயாகா)க5; 

�ழ ைதக5 அ9ைக J9�; 

J�றி'- கி�றீ) அ;ேக 

விைளவிைன8 ெசா7வெத;ேக? 
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''எ'ைமேபா7 �.ைச8 ேச�றி7 

�ரள2� அ	. இ7ைல; 

ஒ'ைமயா: நா;க5 எ7லா� 

உற;க2� அ	. இ7ைல. 

எாியிைன மிதி�த வ)க5 

எதி)ேநா-கி- �தி�த ைத�ேபா7 

த'மஇ7ல��தி�ேதா�, 

தண�பசி எாி�ததாேல! 

 

''உைம நா;க5 தி	டவி7ைல; 

உயி)ேபா�� நிைலைய நா;க5 

எம-�5ேள ேபசி- ெகா+ேடா�; 

எவ)கேளா அதைன மா�றி 

நம-�5ேள பைகைய C	ட 

நவி�றன) ேபாN�! நீ'� 

உம-ெகாSவா8 ெசய7ெச:கி�றீ) 

உைர�பைத ந��கி�றீ)!'' 

 

எ�றிSவா 4ைர-�� ேபாேத 

ஏ திைழ விேநாைத, அ;ேக 

வ�றிற7 பைட� தைலவ� 

ேச தைன வ'�ப.-�� 

ெபா�றா% ெதாைலவி7 ேப@� 

ெபாறிவழி யா: அைழ�தா5. 

ந�4ற வ தா� ேச த�! 

ந
-��றா) அர@�, மா%�! 

 

''ேச தேன. ெதாழிலாள)க5 

தி
-கிட8 ெச:கி�றா)க5! 

தீ) தெத� ெப'ைம இ த� 

தீயரா7! எ�ற� ஆ	சி 

ேத: திட8 ெச:வ த��� 

தி.ெர�4 தா-� த��� 
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ேபா தன) த'ம இ7ல�, 

வ'வைத� �க�றாாி7ைல. 

 

''வ தைன ந7ல ேவைள; 

வராவி.7 ெச�தி '�ேபா�! 

இ த�தீ ேயாைர ெய7லா� 

இ9�%�ேபா:8 சிைறயி7 ேபா
; 

� தின நாளி7 இ�னா) 

�ய7ேபால இ' தா) இ�4 

ெகா தி
� �3யாகி�றா)! 

காரண� �ாிய வி7ைல! 

 

''இ9�%�ேபா எ�ற� ஆைண!'' 

எ�றன� திைரய ம�ன� 

க9�தினி7 ைகெகா
�%- 

''க.தினி7 ேபாJ)!'' எ�4 

�9�பைட� தைலவ� =ற 

��ெச�றா) ெதாழிலாள)க5; 

தைழ�த% நா	.7 எ;�� 

தனி8சிைற நிைற த ெச:தி! 

 

அ;கவ) ெச�ற பி�ன), 

விேநாைதைய அரச� ேக	பா�. 

''இ;�ளா) என-கட;கா); 

எவ'-�� நானட-க�! 

எ;கP� நடவா8 ெச:தி 

இ;�கா+ கி�ேற� எ�னி7 

ந;ைகேய உ�க+ ேநாி7 

நட தத� ெக�ன ெசா7வா:? 

 

''ேச தைன அைழ-க8 ெசா�னீ), 

ெதாியாம7 அைழ�ேத�! வ தா�; 

ேந) தைத உைர�தீ), அ�ேனா� 
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ெந	.�த5ளி8ெச�றா�,அ� 

மா த'� அட;கி8 ெச�றா). 

ம�றிைத� ெதாட) ேத ேதL� 

வா:�தி	டா7 ெதா7ைல ஒ�4� 

வராவைக ெச:த7 ேவ+
�. 

 

"தி'-ேகாயி� பணி��றி�4� 

ெத'ெவலா� �ரச ைற ேத 

வர8ெசா73 ஆைண இ	ேட�; 

வ'வா)க5 ேகாயி N-ேக. 

அரசர; ெக9 த '5க! 

அைம8ச'� வ'த7 ேவ+
�. 

ெப'�பைட� தைலவ� ேச த� 

பிற'ம; கி'�த7 ேவ+
�." 

 

எ�றன5 விேநாைத! ம�ன� 

"என-ெகன8 ெசய7ஒ� றி7ைல. 

உ�எ+ண� எ�ற� எ+ண�. 

உயி)நீதா� நா� உட�ேப, 

இ�ற7ல நாைள அ7ல 

எ�ைற-�� �ைறயா இ�ப� 

ெத�றேல, வா.! உ�ற� 

தி'ேமனி Oெச� ேமேல!" 

 

எனஇவ) இ;கி '-க, 

யாைனேம7 �ரச ைற ேத, 

"அைன�%யி) ஆ-கி- கா�ேத 

அழி�தி
� ெப' ெத: வ தா�, 

தனி�தி	ட ந�மேனா)பா7 

தளி)�தி	ட அ'ளி னாேல. 

திைன-ெகா7ைல தனிலைம�த 

தி'-ேகாயி7 வ த %+
! 
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"தி'�ெபய) ஒ�4� இ7லா�, 

சிவ�எ�L� ேப)� ைன தா�! 

இ'�பிட� ஒ�4� இ7லா�! 

இ-ேகாயி7 இடமா- ெகா+டா�. 

வி'�ெப�ப ெதா�4 மி7லா� 

நைம-கா-�� வி'�ப� ெகா+டா�, 

உ'�பாெடா�றி7லா�; நா	டா) 

உ'�பட உ'வ; ெகா+டா�. 

 

"தி'-ேகாயி7 வ'க யா'�! 

திற��ந7 விழாஇ� ேறதா�. 

இ'-�ம; காட7 பாட7; 

இ�பந7 ஓவி ய;க5! 

விாி�தி
� மல)மண�ைத 

விைர தி
� ந4�Oைசதா�; 

அ' தமிD� �லவ) ஆ;ேக 

ெசா�ெப'-கா�4 வாேர! 

 

"ஆடவ) வ'க, மாத) 

அைனவ'� வ'க! வ % 

ேதட'� அ'ைள அ;ேக 

சிவ�தர� ெப4J ராக! 

பாெடவ) ப
வா) அ�ப� 

பழவ. ேசரா வி	டா7! 

ஈெடவ) அவ� அ�ப)-ேக. 

எ7லா'� வ'க!" எ�றா�. 

 

ெத'ெவ7லா� �ழ-க� ேக	ேடா) 

சிாி�தன) பலேப)! சி7ேலா), 

"இ'-�ேமா இ'-�� காணா 

தி'-�ேமா) கட25! ந�ேம7 

இ'-�ேமா) அ'ளா7, ந�பா7 

இ'-�ேநா: தீ)-க- க	. 

மா த'� அட;கி8 ெச�றா). 
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ம�றிைத� ெதாட) ேத ேதL� 

வா:�தி	டா7 ெதா7ைல ஒ�4� 

வராவைக ெச:த7 ேவ+
�. 

 

"தி'-ேகாயி� பணி��றி�4� 

ெத'ெவலா� �ரசைற ேத 

வர8ெசா73 ஆைண இ	ேட�; 

வ'வா)க5 ேகாயிN-ேக. 

அரசர; ெக9 த '5க! 

அைம8ச'� வ'த7 ேவ+
�. 

ெப'�பைட� தைலவ� ேச த� 

பிற'ம; கி'�த7 ேவ+
�." 

 

எ�றன5 விேநாைத! ம�ன� 

"என-ெகன8 ெசய7ஒ� றி7ைல. 

உ�எ+ண� எ�ற� எ+ண�. 

உயி)நீதா� நா� உட�ேப, 

இ�ற7ல நாைள அ7ல 

எ�ைற-�� �ைறயா இ�ப� 

ெத�றேல, வா.! உ�ற� 

தி'ேமனி Oெச� ேமேல!" 

 

எனஇவ) இ;கி '-க, 

யாைனேம7 �ரசைற ேத, 

"அைன�%யி) ஆ-கி- கா�ேத 

அழி�தி
� ெப' ெத: வ தா�, 

தனி�தி	ட ந�மேனா)பா7 

தளி)�தி	ட அ'ளி னாேல. 

திைன-ெகா7ைல தனிலைம�த 

தி'-ேகாயி7 வ த %+
! 

 

"தி'�ெபய) ஒ�4� இ7லா�, 

சிவ�எ�L� ேப)� ைன தா�! 
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இ'�பிட� ஒ�4� இ7லா�! 

இ-ேகாயி7 இடமா- ெகா+டா�. 

வி'�ெப�ப ெதா�4 மி7லா� 

நைம-கா-�� வி'�ப� ெகா+டா�, 

உ'�பாெடா� றி7லா�; நா	டா) 

உ'�பட உ'வ; ெகா+டா�. 

 

"தி'-ேகாயி7 வ'க யா'�! 

திற��ந7 விழாஇ� ேறதா�. 

இ'-�ம;� ஆட7 பாட7; 

இ�பந7 ஓவி ய;க5! 

விாி�தி
� மல)மண�ைத 

விைர தி
� ந4�Oைசதா�; 

அ' தமிD� �லவ) ஆ;ேக 

ெசா�ெப'-கா�4 வாேர! 

 

"ஆடவ) வ'க, மாத) 

அைனவ'� வ'க! வ % 

ேதட'� அ'ைள அ;ேக 

சிவ�தர� ெப4Jராக! 

பாெடவ) ப
வா) அ�ப� 

பழவ. ேசரா வி	டா7! 

ஈெடவ) அவ� அ�ப)-ேக. 

எ7லா'� வ'க!" எ�றா�. 

 

ெத'ெவ7லா� �ழ-க� ேக	ேட) 

சிாி�தன) பலேப)! சி7ேலா), 

"இ'-�ேமா இ'-�� காணா 

தி'-�ேமா) கட25! ந�ேம7 

இ'-�ேமா) அ'ளா7, ந�பா7 

இ'-�ேநா: தீ)-க- க	. 

இ'-�ேமா) ேகாயி7 வ ேத 

இ' தாN� இ'-��!" எ�றா). 
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அர+மைன வாயி7 த�னி7 

அ9% ெகா+.' த ேதாழி 

�ரெசா3 ேக	டா5; வாயி� 

�ழ-க�� ேக	டா5; "நா	.7 

அரெசன ஒ�றி ' தா7 

அற�திைன- ெகா7Nவாேரா? 

உ'விலா� ெபா', மி;ேக 

உ'2ட� வ'வ%+ேடா? 

 

"ேபாிலா� ெபா', மி;ேக 

ேப'ட� வ த ெத�ன? 

ஊாிலா� ெபா'5தா� இ;ேக 

உ�ற%� விய�ேப அ�ேறா? 

ேவாிேல வி'�ப� ம�ற 

ெவ4��மி7 மர�தி7 அ த 

ஈாிைல தளி)�ப %+ேடா? 

இலாைமயி7 உ+ைம உ+ேடா? 

 

''�றி�சி�தி	.னாேல � தி- 

�ைறதீ)-க எ+Pமானா7, 

�4காத 'ெச�ைம' த�சீ) 

��றி
� அ�ேறா? ��னா5 

அற�ெசா�ன வ5,வ)தா� 

ேகாயிைல அறிவி� தாரா? 

ெவ4� ெசா7லா7 வைலவிாி�% 

ம-கைள வி9;க� பா)�பா). 

 

''அறிெவா�ேற ெத:வ� எ�ேற, 

அறி தி
� �றி�சி� தி	.7, 

அறியாைம ஒ�ேற ெத:வ� 

ஆ-�வா) ெசய7ஈ தா��! 

அறெமா�ேற ஆ�ற7 எ�ேற 
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அறி தி
� �றி�சி� தி	.7, 

அறம�ேற ஆ�றி7 எ�பா) 

அடா8 ெசய7 இஃேத யா��! 

 

"ம�னியி� உயி)� .�த 

மானமி7 லாத சி7ேலா) 

இ�L�இ  நா	ைட மா:-க 

எ+ணிய எ+ண� த�னி7 

���ைன ேகாயி லாக 

�ைள�த%! Cட8 ெச:ைக 

த�ன�பி- ைகஇலாைம, 

கலக;க5 ேம7தைழ-��! 

 

''மத�எ�ற க';க� பா;கி7 

ம73ைக O�ப தி7ைல! 

மதியினி7 மய-க� எ�ற 

ந�ெசா�ேற மல'�! நா	.7 

�தியேதா) ெபா7லா; ெக�L� 

எாிமைல �ைக#�! ம-க5 

இ%நல� இ%தீ ெத�L� 

எ+ண�� இழ % ேபாவா)! 

 

''எ�ெச:ேவ�? நா	ைட- கா-க 

எவ'ளா)? தமிD8சா� ேறா'� 

ம�னவ� ெகா
ைம- க�சி 

வட�கி'  %யி)நீ�தாேரா? 

��ெசய7 தீ) த தி7ைல, 

�லவ)க5 விழி-க வி7ைல, 

ந�ெசயி7 நட2 மி7ைல, 

நா:வாN� நிமி)வ தி7ைல! 

 

"எ�கட� எ�ன? ெந�ேச! 

பணிெச:% கிட�ப ெதா�ேற 
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தனி-கட�; இ த நா	ைட� 

தைலகீழா- கி�த� வா:�ைப 

ந�கைட  திடநி ைன-�� 

நைடெக	ட நா:விேநாைத 

த�ெகா
� ெசயல4-க� 

தமிழேர எ9J)!" எ�றா5. 

------------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    21212121    

ம-களி� எ98சிைய- =4வ%. 

 

ேதாழிதா மைர இSவா4 

ெசா�னைத- ேக	. ' ேதா), 

''வாநீ அ�மா! நா	.� 

வ
�ேபா-க ேவ+
�, தாேய! 

ேகாழிேய ��@ க	�- 5 

ெகா
ைம#� விைள�ப %+ேடா? 

ஏைழம-க	� ம�ன� 

இ�னைல8 KD தா ன�மா? 

 

''ப�Mறா யிரவ) ம-க	 

பைட#+
, நீ	
� ைகயி7 10 

ந�னீ'� ேசா4� ந7க 

நா��ேப) இராேரா? யா�� 

உ�ேனா
 ெதா+
 ெச:ய 

வ'கி�ேறா� உய)� றி�சி 

ந�னா
 வாDத7 இ;� 15 

நா�வாDத7 அ�ேறா?'' எ�றா). 

 

''எ9 த% ெப+ப	 டாள�! 

வாழிய �றி�சி!'' எ�ேற 

எ9 த% ெசா7� ழ-க�! 

எ9 த% மீ	சி ஆ)வ�! 20 
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ெகா9 %வி	 ெடறி த% அ;ேக 

ெகா.யவ) மீ% சீ�ற� 

வழி த% ெபா;கி அ�ேப 

வ+டமிD வாDக எ�ேற! 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    22222222    

(திைன��ன�ைத- ேகாயிலாக மா�றினா)க5.) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

திை◌ை��ன�தி� நிைலஒழி�% நா��@வ) எ
�%� 

திக9மதி7 நா��ற�%� ெப'வாயி7 T-கி� 

தனி�தனிேய க7த8@ மர�த8ேசா விய;க5 

தமிD�பாட7 ஆட7எL� சாகாத கைலக5 

எைன�%+ேடா அைன�ைத#ேம இைண�தெப'; ேகாயி7 

எழி�ெகா.-ைக நீ	.�த� கைல�தட;க+ கா	., 

இனி�தஇைச வா:திற ேத ''எ7லா'� வாாீ)'' 

எனஅைழ-க, ஊ)ம-க5 எ7ேலா'� ெச�றா). 

------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    23232323    

(ேகாயி3� கைல நிகD8சிக,�, �ழ�ப;க,� ெசா�ேபா'� நைடெப4கி�றன.) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

ம�னவL� தானி' தா�, விேநாைதயவேளா
; 

ம;ைகயவ5 அ��ச�� ஆ
கி�றா5 அ;ேக! 

பி�னி' % ச�ப த� பா
கி�றா� பா	
; 

ெப'�பா	
� தமிழினிேல வடெமாழியி� �ளற7; 

அ�னத��� பி�னிைச#� தாD தவட பா;ேக! 

அ8சஇைட ந8@விழி அ;�மி;�� ஓட� 

பி�னெலா�4 பி�னைசய- கா�சில�� ெகா�ச� 

பிைழயி�றி� தமிழாட7 ெப�றன) வ ேதாேர! 
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தமிழாட7 ந�ெற�4 தா�மகிD தா) ம-க5; 

தவறான பிறெவ7லா� சீஎ�றி கD தா)! 

'நம�பா)வ தீபைதேய!' எ�4சிவா ந த)! 

ந
வினி7வ  %	கா) தா); நைக�தா)எ7 ேலா'� 

@ம %வ த ெசா�ெபாழிைவ இற-கிைவ�பா ராகி8 

ெசா7லN�றா). 'நம�பா)வ தீபைதேய' எ�ேற! 

எம-ேக%� �ாியவி7ைல எ�றெதா'�ர7தா�; 

'இ%தமிேழ இ%தமிேழ' எ�றா�அ�ேனாேன! 

 

'தமிழறியா) தமிD8ெசய37 தைலயி
த7 சாியா? 

தா�தி' தா) பிற)தி' த8 சா�றவர7 த�மா? 

தமிழ)களி� நாகாிக� த-க%வா? அ�றி 

ஆாியாி� நாகாிக� த-க%வா? எ�ேற 

அமிDத�ைத ெமாழியா-கி அ�ெமாழியி7 எதி)�பா� 

அP�+.� வ3ேச)�ேத தாமைரயா5 ேக	டா5 

''தமிDெதாி#� எ;க,-�� தமிழ)கேள நா;க5! 

தமிழ)களி� நாகாிக� ம	ட�'' எ�றா5 விேநாைத. 

 

''ஒ'�திைய ஐவ)மண�ப% உ;க5நாகாிக�! 

பி8ைச�க7 உய)ெவ�ன7 உ;க5நாகாிக�! 

வ'பசி-� மான�விட7 உ;க5நாகாிக�! 

உயி)ெகா�4 ேவ5விெசய7 உ;க5நாகாிக�! 

உ'வண-க� ெச:�வ%� உ;க5நாகாிக�! 

ம;கயைர இழி2ெசய7 உ;க5நா காிக�! 

ெப'ம-க5 ஒ'தாயி� ம-கெளன8 ெசா�னா7, 

ெப' ெதாைகேவ� 4ைமநா	ட7 உ;க5நாகாிக�! 

 

"பழியாயி ர�ெச:%� க9வா:ேத.டேவ 

பா)�பாைன ஒ��வ%� உ;க5நாகாிக�! 

எ9�தினிேல தைலெய9�ெதா� 45ளதா� எ�ேற 

ஏ:�பாைன ஏ�ப%2� உ;க5நாகாிக�! 
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பிழி ெத
�த ெபா:>7க5 ெம:>7க5 எ�4 

பிறநா	டா) ந�பைவ�த7 உ;க5நாகாிக�! 

அழியாத தமிDநா	.7 தமிழாேல வாD %� 

அழிய	
�, 'தமிD' எ�ப %;க5நாகாிக�! 

 

"காத7மன� தீெத�ப %;க5நாகாிக�! 

கா	
வில; ைக��ண)த7 உ;க5நாகாிக�! 

ேமாதிடேவ இ�பிற�பி7 ��பிற�� ம�4� 

ம4பிற��- கர.விட7 உ;க5நாகாிக� 

ஓதவ'� நீதிெயலா� ெபா%ெவ�ப த�றி 

ஒ'�ல�%- ெகா'நீதி உ;க5நா காிக�! 

மாத'-�- க�பி�ைம உ�நாகாிகேம! 

வா:�தமிD நாகாிக� ம	டம7ல!'' எ�றா5, 

 

எ�4ைர�த அ தந7ல தாமைரயா5 த�ைன 

''எ% உ;க5 நாகாிக�?'' எ�றா5விேநாைத. 

''எ�னவ4 ைமவாிL� இ�ன7பல வாிL�. 

ஏ�ற7இழி ெவ�ப%ேவ எ;க5நாகாிக�! 

இ�னாத ெச:%பசி� தீயட-க7 தனிL� 

இற�த7�கD எ�ப%ேவ எ;க5நாகாிக�! 

க�னிய)த� உயிாினிN� க��ய) த ெத�4 

க'திேய வாDவ%தா� எ;க5நாகாிக�! 

 

''ஒ'�திஒ'� தைனமண�த7 எ;க5நாகாிக�! 

ஒ'�த�ஒ'� திையமண�த7 எ;க5நாகாிக�! 

ஒ'�த�ஒ'� தி-�நிக) எ;க5நாகாிக�! 

உலகம-க5 நிக)எ�ப ெத;க5நாகாிக�! 

க'தி8ெச: தீைம-�- க9வா:ஒ� றி7ைல; 

காவலனி� ெபா4�பெதன7 எ;க5நாகாிக� 

ெப'�தஉட7 JD தபி� ெபாியநிைல ேதட7 

ெப' தவேற எ�ப%தா� எ�நாகாிகேம! 

 

''ஆதியினி� 4லக�உயி) அ�தைன#� ேதா�ற 

அைடவதறி ேவஎ�ப ெத;க5நாகாிக�! 
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சாதிஇ7ைல எ�ப%தா� எ;க5நாகாிக�! 

சமயமி7ைல எ�ப%தா� எ;க5நாகாிக�! 

நீதி#� ஒ9-க�ேம யா)-�� நிக) எ�ேபா�! 

நிைறக7வி நிைறெச7வ� யா)-��நிக) எ�ேபா�. 

சாதி-ெகா� 4ைரயாைம எ;க5நாகாிக�! 

தனி��கேழ நிைலஎ�ப ெத;க5நாகாிக�! 

 

''தமிழர% நாகாிக� ம	டெம�4 ெசா�னா:, 

தா)ேவ த) ஆதர2 ெப�றி'�ப தாேல! 

கமDெத�ற7 தீெத�றா:! கட7சிறிய ெத�றா:. 

காவி�மல)� ேத�கச-�� க'�ெப	. எ�றா:! 

தமிழர% நா	.னிேல தமிD-க5 ந
வி7 

தமிDநாக ாிக�ம	ட� எ�4ைர�தா: எ�றா7, 

தமிழ)களி� நிைலைமதைன ந�கறி தா யி7ைல; 

த��-கண- கி	டா: விைரவி7அறி தி
வா:! 

 

''உ�%
-�� உ�%
-கி� உ5வ3#� கா+பா); 

உயி)அ�4� ேபாகவி7ைல இ;�5ள தமிழ)! 

மி�%.�ப ைத�ேபால மன�%.-கி� றா)க5. 

Jணாகி� ேபாகா% தமிழ)களி� சீ�ற�! 

பி�%.�பா: இ நா	
�ெப'ம-க5 அட-க� 

வ'�ேபாாி� ெதாட-கேம. இைதமற தா: ேபதா:! 

எ�%.�� ம	
ேம இைத-=றவி7ைல. 

இன�தாாி� %.��� எ�ேப8@� ஒ�ேற!' 

 

தாமைரஇS வா4ைர-க� தா)ேவ த� ெசா7வா� 

''தாமைர#� விேநாைத#� தணி தி
க மா�ற�. 

நாமி;� வ ேதா�! விழா�பா)-க அ�ேறா? 

நட�தி
J) ெசா�ெபாழிைவ ந7லதமிழாேல. 

தீைமெசய ேவ+டாேம சிவான தேரநீ) 

ெச தமிழி7 ேபசி	டா7 இ�னெத�4 ெதாி#�. 

ஆமா;கா P�%வ-�ம எ�றரச� =ற, 

ஆஆஎ� றாந த) அழ�ெதாட;கினாேர. 
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"நம�பா)வ தீபைதேய" என�பி�L� நவி�றா). 

நைக�தா)க5 எ7ேலா'� நி4�ெத�றா� ம�ன�. 

"தமிDவ'ேமா" தி'மாN- க.யாேர' நீவி) 

சா�றி
க ந7Nைரக5!" எ�4ைர-க- ேக	
 

"நம-�வ'� ேகாவி த நாமச;கீ)� தனேம!" 

இSவா4 நா:�ைல-க; நி4�ெத�றா� ம�ன�; 

"தமிDவ'ேம நமக ெக�றா� த�பிரா�! ம�ன� 

"சாிேப@ம எ�4ைர-க� த�பிரா� ெசா7வா�. 

 

"எ;��நிைற  தி'-கி�ற ஒ' ெபா'5தா� இ;ேக 

எ9 த'ளி இ' த%வா� சிவெமL�ேப) தா;கி' 

த;கியஇ- ேகாயிN-� நாேடா4� வ %, 

சிவனாாி� தா5ெதா9தா7 ேவ+
வ% த'வா). 

உ;க,-ெக லா�அவேர உைடயவரா�; நீ;க5 

உயி)வாDவ தSவ.யா)- �தவிெச#� ெபா'	ேட. 

எ;ேகL� எ�ேபா�ற அ.யாைர- க+டா7, 

இ	
வ % ��பி	
8 ேசாறி
த7 ேவ+
�. 

 

"நாேடா4� சிவெப'மா� ேகாயிN-� வ'க! 

நாேடா4� சிவனா)-�� Oைசக5 நட-��. 

நாேடா4� Oைசயி� நைட�ைறயி� ெசலைவ 

நாேடா4� அவரவ)க5 ெகா+
வ'� காசா7 

நாேடா4� நிைறேவ�றி ந�ைமெபற ேவ+
�. 

நாேடா4� உைழ�தி
க! ந7லபண� ெப4J). 

நாேடா4� இர+
பண� ந�ெப'மாL-ேக 

ந7�வதா7 நாM4 பண�த'வா) உம-ேக." 

 

தானிSவா 4ைர�தி	டா� த�பிரா� ஆ;ேக; 

தாமைரயா5 உடனி' த தைல-ெகா9�தா� ஒ'வ�. 

"ஏைனயா நாM4 பண�ைத�� த தா7, 

எ
�ெத
�% நா��பண� த தி
ேவா� நா,� 

ஆனதினா7 இ�ேபாேத அ'ள8ெசா7 N;க5. 
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அதிNம-�� தர�தர அ	.யி7ைல" எ�றா�. 

ேகானான திைரயL-�� ேதா�றவி7ைல எ%2�; 

"ெகா
�பாேரா சிவெப'மா�?" எ�4 ேக	டாேன; 

 

"நாNபண� நா�ெகா
�தா7 க+P-�� ெதாி#� 

நாM4 சிவன'ளா7 நா5ெச7ல� ெதாி#�, 

நாNபண� பண2'வி7 நா�ெகா
�தா7, அவேரா 

நாM�ைற ேவ�4'வி7 நம-க'5வார எ�றா�. 

"நாNபண� ைத8சிவனா) எ�னெச:வா)?" எ�4 

நவி�றெதா' �ரல;ேக. "நம8சிவனா) ெதா+ட) 

பாN-ேகா பழ�தி�ேகா ப@ெந:-ேகா ம�4� 

ப'��-ேகா ெச'��-ேகா ெசலவா��'' எ�றா�. 

 

''ம�றைவக5 நட-க	
�; இனியா'� இ;ேக 

வா:திற தா7 பைட�தைலவ� சிைறப
�த'' எ�4 

ெகா�றவL� ெசா73வி	டா�, விேநாைத ெசா�ப.ேய, 

ேகாயி3ேல சிவOைச த�பிரா� ெதாட;க, 

உ�றநா:8 ேசா�4-ேகா) ஊ)நா:வ த%ேபா7 

''ஓ:உ5ேள ேபாகாதீ) பிரா�மண�நா�'' எ�ேற 

��ெச�றா� ேகாயிN-�5 சிவாந த� எ�பா) 

�
கினா) சிவனா)ேம7 �	.வி9 தாேர. 

 

சிவெப'மா� எLம த8 சி4க7N� ெபய) % 

தி^ெர�4 வி9 ததனா7 இ.வி9 தைத�ேபா7 

கவைல#�றா5 விேநாைதயவ5 கவிD த.�% JD % 

கடகெடன� �ர+டப. சிாி�தான; ெகா'வ�. 

அவ�ெசா�னா� சிவென�ற �ழவி-க7 காணீ); 

அ.�ைதயா- காரண�தா7 �.சா: % ேபானா)! 

அவர.ைய அைட தா)-ேக ஆவெத�ன? இ;ேக 

அவர.யா) அ.தாD தா7 ஆவெத�'' ென�றாேன: 

 

''இைடயி�ேப சி
ேவாைர8 சிைறயி3ட ேவ+
� 
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எ�ேறேன ேச தேன ஏ�வி	டா:?'' எ�ேற, 

மிடNைடய ேவ தL� =றிய% ேக	ட, 

ேம�ைம#4 ேச தனவ� விைரவினிேல அ;�8 

சி
சி
�%- �றி-கி	ட சிவாந த) தைன#� 

திற�ேப8@� ேபசியஓ) தீயைன#� க	. 

நட�தினா� சிைறேநா-கி விேநாைத இைத- க+
. 

''ந�ந+ப) சிவாந த) வி
க'' எ�றாேள! 

 

ஒ'வன7ல இ'வைர#� வி
வி�தா� ம�ன�. 

"ஒ'வ'ேம இனி-�4-ேக ேபச�க'' எ�றா�. 

தைரJD த சிவெப'மா� த�மிட�� ெப�றா). 

த�பிரா� Oைசெசய ஒ��தN� ெப�றா�. 

தி'அகவ7 த�பிரா� ெச�பிநல� ெப�றா�. 

''ெச�தானா� அ;ெகா'வன பா��க.�ததனா7; 

அ'ளாேயா சிவேனஎ� அ�பா!'' எ�ெறா'வ� 

அவைனஎ9�பி�தரேவ அ9%%.�தாேன! 

 

த�பிரா� அS2ட�ைப� தனிஒ'பா7 ைவ�ேத 

சா-கா	ைட நீ-கிஉயி) தரேவ+. நி�றா�. 

ெத�பி�றி ஒ'வன;ேக ேத�பிஅழ லானா� 

''சிவேனஎ� வயி�4வ3 தீ)!'' எனேவ+ .
வா�. 

த�பிரா� அவL-�� சா�ப)அணி வி�தா� 

சாியாயி� ெற�றவL� மகிDேவாேட ெச�றா�. 

ந�பினா) ப�பல'� ெச�தவ� எ9 தா� 

'நட' எ�றா� த�பிரா� நட தா�ெச�தவேன! 

 

''க+ெதாிய வி7ைல'' எ�4 க+ண�ப� வ தா�? 

ைகயாேல த�பிரா� தி'நீ4 த தா�. 

''க+ெதாி % ேபானெத''�4 க+ண�ப� ேபானா� 

''கா%ெசவிடானெத''�4 க�னிய�ப� வ தா�. 

ெவ+ணீ் 4த த2ட� தீ) தெத�4 ேபானா�; 

விலாஎN�� மைற த%பி� மீ+டெதா'� தி-ேக! 

-------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    24242424    

(ெத:வ ந�பி-ைக R	
த7) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

அ;கி' த அ��ச�தி� �.யி� மீதி7 

அ.ைவ�தா� சிவெப'மா� ஆத லாேல! 

த;காம7 ஒ'ப-க� அ;� மி;�� 

தடதெடன ஓ
கி�றா5 ஒ'பா7 நி�ேற 

''எ;ேகடா ��தைல-ேகா7'' எ�ேற ஆ.. 

��ேனா. அ�னதைன எ
�%- க+ைண 

எ;��ள ம-க5ேம7 உ'	.. ''எ�ைன 

எ�னடா ேக	கி�றா:?'' எ�4 ேக	டா5. 

 

"இ%எ�ன?" என-ேக	டா� �றி�சி ம�ன�. 

"இவர�ேறா சிவெப'மா�?" எ�றா5 ம;ைக. 

"மதி�க�தா5 அ��சம�ேறாஇ த�ெப+? 

ம�றிவைள8 சிவென�ப ெத�ன:" எ�றா�. 

"ெபா%8சிவL� அ��ச�தி� உடNயி)-�5 

�� ததானா7 அ��சேம தி�ேபா" ெத�றா5. 

"�தி�தாேள! அ% எ�ன?" எ�றா� ம�ன�? 

"=�தாட7 சிவெப'மா� வழ-கம எ�றா5. 

 

ேவ தL�வி ேநாைத#ேம ேப@ ம	
� 

ேவைலய�4 நி�றி' த சிவனா), பி�ன): 

,'சா) த%+ேடா உ�றL-�- கவைல?" எ�றா). 

"தா)ேவ த� நிைல#ைர�()'? எ�றா5 ம;ைக. 

"ஏ தN-ேக எ-�ைற#� இ'-கா" ெத�றா). 

"எ�சாவி காணவி7ைல எ;ேக?" எ�வா5. 

"ஆ: %பா) ைக�ேபைழ த�னில எ�றா). 

அதி7க+டா5 சாவிதைன அSவிேநாைத! 
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"எ�அ�ப) இழ தெபா'5 எ�ன?" எ�றா5. 

"எழிலான ம73ைகதா�! வா5தா�!" எ�றா). 

ம�னவL� "வாெள;ேக?" எ�4 ேக	டா�. 

"மல)வன�%- கிண�றினிேல ஒ'வ� ேபா	
� 

பி�னதைன அவLைடய எ+ண; ெகா+டா�; 

ெப';கிண�றி7 இ�ேபாேத ெப4Jர எ�றா). 

அ�னதைன இ�ேபாேத ஆ	க5 ேத. 

அரசனிட� ெகா
�தா)க5 மகி9மாேற. 

 

"எ�பி5ைள காணவி7ைல" எ�றா� ஓ)ஆ5; 

"இ�ேபாேத வ'ம எ�ன. அவL� வ தா�; 

"ெபா�னாக ேவ+
மி த ம+ணா; க	. 

�ாி தி
க அ'"ெள�றா� ஓ)ஆ5 த ேத! 

த�மா)பி7 அைதைவ�%8 சிவனா); "இ தா 

த;க�தி� க	." எனறா)! எவ'� க+டா). 

"இ�Lமி த �.யினிேல இ'-க மா	ேட�. 

இ4தியா: நாLைர�த7 ேக	(ர எ�றா); 

 

சிவெப'மா� ெசா7Nகி�றா), "�றி�சி நா	ைட8 

ேச) தவேர! எ�ம-கா5! சிவனா) நாேம, 

சிவனாைர� ெதா9பவ)க5 ைசவ) ஆவா). 

நீ;கெளலா� ைசவ)களா:� திகழ ேவ+
� 

சிவமதேம எ�மத;க ,-�� ேமலா�. 

சிவமதெமா� ேறஇ'-க ேவ+
மி;ேக. 

அவ�ெசா�னா� இவ�ெசா�னா� எ�4 ேவேற 

எ�மத�� ேச)-காதீ) அ%2 மி�றி 

 

"நாேடா4� ேகாயிN-� வ'த7 ேவ+
�; 

ந7லந7ல காணி-ைக ெகாண)த7 ேவ+
�; 

ேத.யஉ� ெசா�ெத7லா� ந�ெசா�ேதயா�. 

ேத)எ�4� தி'விழா எ�4� நீ;க5 
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வாடாத மன�ேதா
 நட�த ேவ+
� 

ேகாயி3னா7 வாDேவா)க5 இ'-கி�றா)க5. 

ஈேடற ேவ+
ெம�ற� அ.யாெர7லா� 

இகழாதீ) எாி8ச7வ'� நம-ேக இ�L�. 

 

"ெத'ெவ7லா� சிவ�ேகாயி7 க	ட ேவ+
�! 

"ெத'ெவ7லா� சிவன.யா) ெப'க ேவ+
� 

உ'ெவ7லா� சிவனாைர நி4வ ேவ+
�. 

ஊெர7லா� ந��'ேவ நிைற த பி�ன), 

இ'பி5ைள எம-�+
 ைவ�%- ெகா5க, 

எழி7மைனவி இ'-கி�றா5 ைவ�%- ெகா5க. 

உ'ெவ7லா� க7N'ேவ எ�பதி7ைல. 

ஓவிய�� எ9தலா� ந�ைம� ேபால! 

 

நாெள7லா� ந�ெபயைர நவில ேவ+
�; 

நவிNகந� தி'விைளயாட7க5 ேவேற. 

ேகானா	சி, �.யா	சி, �.-ேகா னா	சி 

�+டா	சி, �ைகயா	சி, �4-கிேலO 

[லா	சி, எ�றபல ஆ	சி ப�றி 

IவN>7 ெவளிவ'த7 =டா தி;ேக 

வாலா	
� ப��தறிைவ வள)-�ம த 

வைத�ேப8@� ெவளிவ'த7 ேவ+டா�, ேவ+டா�. 

 

"எ;கPேம நம%�றி இலக ேவ+
�. 

எழிலான ப@மா	.� கழிைவ ஏ தி� 

தி;கைள�ேபா7 ெவ+ைமயதா:8 @	ெட
�%� 

தி'நீெற� றத��ெமா' ேப' மி	ேட 

அ;ைகயிேல நீாி	
- �ைழ�%- ெகா+ேட, 

�ற�தி��- க	.	ட வ+ண� ஆக, 

ெச;ைகவிர7 C�றாேல ெந�றி த�னி7 

'சிவசிவ' எ� றைம�த7�றி ஆ�� காணீ). 
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'அ8சா�ப7 அ5ளிேய உட�� ெந�றி 

அழ�ெபற� O@வ%� நம-� வ�ேப! 

ெம:8சா�ப7 �ைழ�தி	
� ப	ைட த�ைன 

ேம7�க	.7 கீD�தைரயி7 @வாி7 எ7லா� 

ெபா:8ச3�றி அ.-ெகா�றாய நிைறய� ேபா	டா7 

ேபா%�இனி- கத2நிைல த	
 �	
- 

ைக8சா�%- கண-ேக	
8 @வ. ெப	. 

கா.உ��8 ச	.=D� பாைன சீ�ேப, 

 

"க+ணா. �மிDஊசி அாிவா5 க�தி 

காிய
�� மி�விசிறி மி�வி ள-� 

ந+Pமதி� ேம�கவி��� %ைட�ப- க	ைட 

நைடய�க5 மாடா
 ெதா9வ� ெதா	. 

பி+ணா-� ைவ-ேகா�ேபா) ப த7 கா7க5 

பி�னியபா: தைலயைணக5 ேபா)ைவ ேவ	. 

த+ணீ)8சா7 கிண4சா- கைடக5 தி+ைண 

த�பாம7 ��ப	ைட ேபாட ேவ+
�. 

 

"க�றவ)க5 ெதா9சா�ப7 ெபா.ைய வா;கி- 

க-=சி7 ேபா
ேவா� க9ைத யாவா� 

ெந�றியிேல இ
�சா�ப� ெபா.ைய ந�ெச: 

நில�தினிேல எ'வி
ேவா� நாிேய ஆவா�. 

ந�பாN� ந4;கனி#� நலேமா ெச:#�? 

நாNப.8 சா�பN+டா) ந�தா5 ேச) தா)." 

ம�றிSவா4ைர�%�பி� சிவபிரானா) 

மைலேயறினா). பிறேகா) =8ச7 அ;ேக:- 

 

தி'மாN- க.யாாி� �.ேம7 ஏறி� 

தி'மாN� =8ச3	டா). "யா) யா)?" எ�4 

ெதாிைவ அவ5 விேநாைததா� ேக	கலானா5 : 

"தி'மா7நான எ�4தி'மாN� ெசா�னா). 

"தி'மாேல பிறெகா' நா5வரலா�; இ�4 

தி'�பி�ேபா: விடேவ+
ம எ�றா5 ம;ைக. 

"ஒ'ேபா%� ேபாேக�நா� சிவைன ம	
� 
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ஒ'மணிேநர�வைர-�� ேபச வி	^). 

 

"நா�ம	
� தாD தவனா? தி'மா7 எ�றா7 

நா��கைன� ெப�றவனா�! நா��க�தா� 

வா�ெச:தா�; ம+ெச:தா�; நிலைவ8 ெச:தா�; 

வா�பாி திைய8 ெச:தா�; கடைல8 ெச:தா�; 

ஊ�ெச:தா�; உயி)ெச:தா�; ம-க5 எ�ேற 

உ'8ெச:தா�; ெச7வெம7லா� ெச:தா�; வி+ேம7 

மி�ெச:தா�; ேத�ெச:தா�; எ7லா� ெச:தா�. 

ேமேலாைன- ைகவி
த7 ந�ேறா? ந�ேறா? 

 

"எS2யி'� கா�ேபா�நா�; ஆ-�ேவ�நா�; 

அழி�பவL� இ�தி'மா7 ஒ'வ� தாேன! 

அSெவறிய� சிவெப'மா� ெப'மான7ல�; 

அவ�ஒ'நா5 ெவறிபி.�%� திாி தேபா%, 

ெசSைவ#ற8 ெச:தவL� நா�தா� எ�றா7, 

இ7ைலஎ�4 ெச��ேவா� எதி)வர	
�! 

எSவைகயி� பா)�தாN� கட25 நாேன! 

எ�ேனா
 ேபா	.யிட எவனாலா��! 

 

"தி'மாைல வி	
Pஎ� 4ைர�ப %+
, 

ெச��ம த வி	
Pைவ� ெதா9ேவா) த�ைம 

உைர�ப%+
 ைவ	.னவ) எ�4 நா	.7 

உ5ளவ)க5 ைவ	.னவ) ஆக ேவ+
�. 

ெப'நா	.7 ைவ	.னவ மதேம ய7லா7, 

பிறமத;க5 எவ�ைற#ேம ஒ�ப ேவ+டா�. 

................................................................. 

.................................................................. 

தி'நாம� என-�5ள �றிேய யா��. 

தி'நாம� தி'ம+ேண இர+
 ேகா
 

தி'8@+ணா� பாலா��; ந
வி7 ஒ�4 

ெச Tர� தாலா��; �4-கி7 அ7ல. 
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தி'ெந
-கி7 நி�றதி'- ேகாலமாக� 

திகழேவ ெந�றிதைல க9�%� ேதா5க5, 

 

�%�வயி ெறS24��� சா�தேவ+
�. 

��இ;ேக சிவ� ெசா�ன ைத�ேபா7 J
 

மதி7ேதா	ட� ப7ெபா'5க5 எவ�றி� ேமN� 

பளபெளன நாம�ைத8 சா�த ேவ+
�. 

எதிாிெலா' நாமமி7லா� ெச7ல- க+டா7 

இ9�%வ ேத நாம�ைத� ேபாட ேவ+
� 

ெபா%8ெசா�தா� மைலஒ�றி7 நாம� ேபா	
� 

ேபானபல >�றா+டா: ைவ	.ன)-ேக, 

 

"மைலஉாிய ெத�4ைர-க ேவ+
�. எ�ற� 

மன;களி-க� ெத'ெவ7லா� ேகாயி7 ேவ+
�. 

இைலஎ�றா7 இ நா
 நல�றாேத!" 

எ�ற2ட� விேநாைததா�. "ஐயா ேபா%� 

 

மைலஏற ேவ+
" ெம�4 ெசா7ல, ஏ9 

மைலயாL� மைலேயறி� ெதாைல தா�; அ;ேக! 

தைல�னி % ெகா+.' தா� ம�ன�;ம-க5 

சைதகிழிய8 சிாி�ைப உ5ேள அட-கினா)க5. 

 

"ைவயக�தி7 ந7வாD2 வாDவத�� 

மத�ேவ+
�. மதமி7ைல யாயி� ம-க5 

உ:ய�தா� �.#மா? இ'மத;க5 

உைர�தா)க5 வி	
P2� சிவL மி;ேக! 

ெம:யான மத;கேள இர+
்�! ம-க5 

ேம�ெகா5ள ேவ+
ெமன விள�� கி�ேற�. 

'ெத:வமிக ேழ7' எ�றா) ஒளைவ யா'�. 

சிறி%மி;ேக நட தவ�ைற இகழேவ+டா!" 

 

எ�4ைர�த, விேநாைததா�, என-�� பி�னா7 

இைவப�றி ம�ன'�த; க'�ைத8 ெசா7வார 
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எ�4ைர-க, ம�னவL� இய�� கி�றா�; 

"எ7லா)-�� மதவாD2 ேவ+
�. ஆனா7, 

ஒ�றி'-க ம�ெறா�4 ஏ�?" எ�றானS 

ெவா+ெடா.யா5 ம�னவனி� இைடயி� கி5ள, 

,'ந�4தீ தறிவத�ேக இர+
� ேவ+
�; 

நட�%ேவா� இர+ைட#ேம" என�.�தா�. 

 

மீ+
ம த விேநாைததா� எ9 தி' %, 

"ேவ த)ேம7 அ��ைடய அைம8ச) தா�� 

ஈ+
�த� க'�%ைர�பார எ�4 =ற, 

அறிவழக� எLமைம8ச� எ9 % ெசா7வா� : 

"ேவ+
வ% க7விஒ�ேற! ந�ேம7 வ % 

விழாதி'-க ேவ+
வ% மதேம ஆ��! 

மா+�ைடய க7வியினா7 அறி2� அ��� 

மனநல;க5 உ+டா��. வாD-ைக ந�றா�! 

 

மதமான ேப:பி.யா தி'-கேவ+
�. 

மத�பா)�பா� க7வியிைன மா:-க� பா)�பா�. 

இேதா அ த8 ெச�ைனயிேல நட�ப ெத�ன? 

இ' தமத ந�பி-ைக �ைற த தாேல 

மத�தா7வாD வா)தைலவ� அைம8ச னாகி, 

வள) %வ'� க7விதைன� பாதி ஆ-கி- 

ெகாதி�ெத9 த தமிழ)கைள8 @	
� த5ளி- 

�தி-கி�றா� ேதா�பாைவ �தி�த7 ேபாேல! 

 

"அதிகார- கயிற4 % ேபாவத��5 

அக�%ைறயி� அதிகார) அைனவ' த� 

மதி-கிைச % வ'பவரா: இன�சா) தாரா: 

வா';க5 வா';க5 எ�4 =வி� 

பைத�ேபா
� அைழ-கி�றா�. மத� வள) தா7 

ப
பாழா� ப��தறி2! வாDவா) பா)�பா)! 

 

எத�கி த மத�ேகாயி7 இழ2 ேவ+டாம 
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எ�4ைர�தா� அறிவழக�! விேநாைத ெசா7வா5. 

 

"அவன'ளா7 அ'�ெசய7க5 நட-க- க+ேடா�. 

அவ�வாDேவ ந�வாDெவ�றறி % ெகா+ேடா�. 

'அவன�றி ஓரP2� அைசவதி7ைல; 

எ�4ைர�பா) அறிஞெரலா� அறிேவா� நா��. 

சிவ�இ;ேக எ9 த'ள� தவ தா� எ�ன 

ெச:ேதாேமா? அைம8சாிைத ம4-கலாேமா? 

அவ)க'�ைத நாமறி ேதா�. ேச தனாாி� 

அறிவி�ைப நாமறிய ேவ+
ம எ�றா5! 

 

"எ�ன'ைம� ேதாழியேர, ேதாழ� மாேர 

எ�க'�ைத யாLைர-க ேவ+
" ெம�றா). 

"ெச�ைனயிேல மதெம�4� ேகாயி ெல�4� 

சிவென�4� மாெல�4� மலேரா� எ�4� 

அ�னவாி� ம-க5 எ�4� மைனவி எ�4� 

இ�Lமிவ) ேபா7இாிச� மாட� காட� 

சி�னா+டா� ெபாியா+டா� பி8ைச யா+டா� 

சிவ�பா+டா� க4�பா+டா� ெவ5ைள யா+டா�; 

 

"க'�பாயி கா	ேடாி காளி =ளி 

க'��% மாாிஇர; காளி கா:8ச7 

ெபா4�பாளி (னிச�தா5 க+ேநா: அ�ம� 

�ைரயாளி பிளைவய�ம� ெதா+ைட� ��றா5 

�றிெசா73 மைல-க�னி ெகா73 எ�4� 

=4மிவ) ஊ)திகளா� ஆ
 மா
 

சி4�ைதஅாி மா�ர;� ேகாழி கா-ைக 

சி4க9ைத ெப'8சாளி க9� நா:ேப:; 

 

"எ�4மவ) அ.யா)க5 அ.யா)-காக 

இளமைனவி தைனயளி�தா�. க737 ேமாதி� 

த��ழ ைத தைலய4�தா�. க737 ேமாதி� 

தைல#ைட�தா�. C-க4�தா� க+ அகD தா� 

ம�னவ�ேபா7 ெபா%�பண�ைத வ�ச� ெச:% 
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மா-ேகாயி7 க	.னா� எ�4 =றி 

ம�Lப�� தறிவழி�% மான� ேபா-கி, 

மைற- கா	.� தமிD>�க5 க'�ைத மா�றி; 

 

தீைமஎலா� தமிழ'-ேக, ந�ைம எ7லா� 

த;க,-ேக! வ4ைமஎலா� தமிழ '-ேக 

ஆம த8 ெச7வெம7லா� த;க ,-ேக! 

அ.ைமநிைல தமிழ'-ேக; ஆ	சி எ7லா� 

வா:மி� த த;க,-ேக! சி4ைம எ7லா� 

வாய�ற தமிழ'-ேக; ெப'ைம எ7லா� 

வா:ைம அ�ற த;க,-ேக! எL�நி ைலைம 

�றி�சியிN� �.�� % விட-=டாேத! 

 

"என நிைன�% விேநாைதஅ�மா ெச�ைன த�னி7 

இழி2நைட பைடஎ
-��வ ரலா ெற7லா� 

மனதினிேல நம-ெக7லா� ப
�ப.-� 

மா�தமிழி7 நாட;க5 நட�தினா)க5. 

இன�தாேர பா)�தீரா, உ'வ�, ேகாயி7 

எ�ெப'மா� �.மீதி7 ஆ
; கீDைம 

நிைன�தாN� அ'வ'�ேப அ�ேறா? %�ப 

நிகD8சிகைள- கா�4மிDேவா�!" எ�4 ெசா�னா�. 

 

"மிகந7ல நா. த- �றி�சி நா
. 

விைளநில;க5 மிக2+
; வய7க5 உ+
; 

த�மா4 நா��ற�� கட7க5 உ+
; 

த;கவய7 உ+
; பழ�ேதா	ட �+
; 

பைகய�@� இய�ைகயர+ உ+
 வ+
 

பா
கி�ற O;காவன;க5 உ+
; 

அய3ட;க5 உ+
. ம-களிட�தி7 ம	
� 

அறி2தா னிைல!" எ�4 விேநாைத ெசா�னா5 

 

க+ெணலா� தீ�பிற த த;�5 ளா)-ேக 
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ைகக5உைட வா5தட2�! வில��! அ த 

ம+ணா+டா னிட�வண-க� கா	. வ த 

வழ-கெமL� ஒ9-க�ைத மறி�த ேதL�; 

அ+ைடயிேல இ' தி	ட ெசழிய�, "ெப+ணி� 

அழ�-ேகா) தனியா�ற7 க+ேட�!" எ�4 

�+ப	ட ெந�ச�தா� சிாி�%8 ெசா�னா�. 

"ெபா4�பாய எ�றா�ேச த�. ெசழிய� ேமN� 

 

"�ழிெந'�பி� ந
வினிேலா) விளா�பழ�தி7 

�தி�தி	ட �ர;ேகேபா7 ம�ன) இ�ெப+ 

இழிநட�ைத ந
வினிேலா) அழகி7 JD தா)! 

இன�தாாி� தமிழரச) இற தா)! நா	.� 

அழி2-� வைலJ@� ஒ'�திைய�ேபா: 

ஆதாி-�� அரச)உ5ளா) எ�றா7. நா�ந� 

விழிC. இ'-��நா5 அவ5விழாநா5! 

விழாம;ைக வி9�நா5ந� வி
தைலநா5! 

 

"ெகா.யவைள ஆதாி-�� ெகா.ேயா:!" எ�4 

ெகாைலவாைள� தா�எ
�தா� ெசழிய� ஓ. 

"வி
வாைள" எனமறி�% JD தா� ம+ணி7; 

"ேவ+டா� எ� றிைடமறி தா� அைம8ச�; 

JD தா� 

அ.நா7வ), இைடபதி�ப), ேதாைள� ப7ேலா) 

அ9 %�வைக ேயப�றி, "ஐயா! ம�ன) 

�.2நா5 இ%வ7ல; உண)வி7 ம-க5 

�9�தி'நா5 அ+ைமயிேல!" என�த
�தா). 

 

"வா	பைட-� ந�மாைண! ெசழிய� JDக!" 

எ�4ெசா73 விேநாைத#ட� ம�ன� ெச�றா�. 

 

"ஆ	பைட#� அழி-க	
ம எனவி ேநாைத 

அகNைகயி7 ந
-க�ட� =வி8 ெசா�னா5! 

கா	
9ைவ அைசவினிேல �ய�=	ட�ேபா7 
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ைக�ப�றி ேனா)சாய8 ெசழிய� ஓ. 

நீ	.யவா5 J8@-ேக அவ)க5 த�ப, 

ெந
;க�கா7 இ' %+டா: வி9 தத;ேக! 

 

"�ற;கா	. ஓ.னா� தமிழ�; அ த� 

��தமிDதி7 தைல-கி4-�� பிற த தாேல 

திற;கா	ட அ�சினா�! விாி த வாL� 

ெவ�@ட'� ெவ+ணில2� உ
-க5 தா�� 

நிற;கா	ட அ�சி
ேமா? அைலெகா5 வாாி 

நீ)கா	ட� பி�வா;க N+ேடா? அ�னா) 

அற;கா	
� வழியினி்ேல அ.ைவ�த�ேக 

அ�சினா�! இற-�கி�ேற� அவளிட-ேக!" 

 

எL�ேப8ேசா
 அ;�நி�றா� ெசழிய� தாL�! 

"எ�ேதாழா! நா	ட�பா! வ�ைம� ேதாளா! 

பன;காைய� பத�பா)�% ெவ	ட ேவ+
�! 

ப�%-ேகா) ஆறான வி9-காேடL� 

இனம-க5 பழ�ேபா-கி7 மாற ேவ+
�; 

இவ,ள�தி7 ந7Nண)2 பிற�த7 ேவ+
�; 

அைனேவா'� ந�ெசயைல ஒ�ப ேவ+
�? 

அவ+வ'க! வழி�ேப8ைச- ேக	
� பா)�ேபா�'' 

 

எ�4ைர-க8 ேச தனவ� ெசழியேனாேட 

ஏகினா�! ேகாயிைலவி	ேட� ம-க5 

ந�றாக� த� க'�ைத நவிலலானா); 

'ந7ல%தா� ேகாயிெல'ன ஒ'வ� ெசா�னா�; 

'எ�4ம% தீயத�பா' எ�றா� ஓ)ஆ5; 

'எ;��5ளா� இ;�வ % � தி- ெகா+டா7, 

பி�ப;ேக எ%2�நட- காேத' எ�4 

ேபசினா� ��ெனா'வ�. 'எ�ற� ேக5வி 

 

அ%தாேன, எ�4ைர�தா�, அதைன- ேக	டா�! 
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'ஆ.னா� சிவெப'மா� �.யி7 வ ேத; 

எத�காக இ;�வ தா�? யார ைழ�தா)?' 

என-ேக	டா� ஒ'வ�ம� ெறா'வைன�தா�! 

'�%ைமபல ெச:யஎ�னா7 �.# ெம�4 

ப.�தவைர, ந�பைவ�ப த�ேக' எ�4 

பதி7கிைட-க, ந�பைவ�% நா.ேனாைர� 

பழிவா;�� க'�%+ேடா அவL-'ெக�றா�! 

 

'ம�னவ)ஏ� அயலாைர- �றி�சி நா	.7 

வர8ெச:தா)? தீையய�ேறா வர8ெச: தி	டா)!' 

எ�ெறா'வ� ெசா73வி	டா�. 'அதனா ெல�ன? 

எ7லா)-�� ந7ல%தா� ெச:கி�றா)க5' 

 

எனஒ'வ� =றினா�. 'விேநாைத எ�பா5, 

அறிவி7லா) இ நா	டா) எ�ன லாேமா?' 

என-ேக	டா� ஓ)மானி; அத��� ஓ)ஆ5. 

'இ7லாத தி7ைல!' என8 ெசா�னா� அ;ேக! 

 

அரசைன#� ெசழியனவ� ெகா7ல� ேபானா� 

அ%சாியா? %
-க�ேறா? எ�றா� ஓ)ேச:! 

'ெதாியாம7 ெச:%வி	டா�; ெவ�+ேடா ெர7லா� 

தீயிN�ேபா:- �தி�பா)க5' எ�றா� ஓ)ேச:! 

உைரபல2� ேக	.' த ெசழிய�, ேச த�. 

'உண)2ெபற ேவ+
மி த நா	
 ம-க5; 

தி' %�வைக ெப' ெதா+
 ெச:ய ேவ+
�; 

தி' தி
வா)!" எ�4த��5 ேபசி8 ெச�றா). 

-------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    25252525    

(சி73 J	.7 ெசழியைன� பி.-க8 KD8சி நைடெ◌ப4கிற%) 

 

அகவ7 

 

சி73 J	.-�8 ேசயிைழ விேநாைத 

ெம7ல வ தா5 ந7N' மைற�ேத! 

சி73 யி�பா7 ெச�� கி�றா5; 

"ேச தனி� ந+ப� ேபாN� ெசழிய�! 

மா தாி7 அவேனா) மட�தன� மி-கவ�! 

ேகாணாஎ� ெதா+
-�- �4-கி7நி�கி�றா�! 

அவL- ெக�ற� அ��பாி @த %, 

கவைல ஒழி-க- க'% கி�ேற�. 

��%� ப த)வா� �9நிலா- �ைட-கீD 

ெம�கா�4 J@�� J	.� அைறயி7 

எ�ைன- காண இைசவா ேனா அவ�?" 

ெச�� மி%ேக	ட சி73 ெசா7வா�; 

"இ'ப� ைத தா+ ெட:திய மகைன 

உைடேய� �திேய�; உ�ற� அழ� 

மைடேயறி� பா: % பயிேர�4 நீ)ேபா7 

எ�மன� ேதறி இளைம ஏ�றினா7, 

ெப+ணி� இ�ப� க+டறியாத 

தி+ேதா5 இைளய ெசழிய� உ�ற� 

கைட-க+ வைலயி7 கவிழவா மா	டா�?" 

எ�4 =றிய% ேக	ட ஏ திைழ, 

"இ�ேபா ெத;ேக இ'�பா�?" எ�றா5! 

"அ�பL- �ணைவ அ'�தி, அ�ைன 

இ	ட உணைவ அ' தி, இைளய 

க	
ட7 ப	
 ெம�ைதயி7 கிட�தி, 

நா	.� ந7ல% நா. இ'�பா�! 

�73L� ெம7ல.� Oைனேபா7 ெச�4நா� 

ெசழிய� காதி7 ெச��த7 ெச�பி; நீ 
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உமிD த எ8சி7 உல'�� இ;�- 

ெகாண)ேவ� அவைன; இ;கி', 

இைணயிலா:!" எ�4 ெச�றா� சி73ேய! 

-------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    26262626    

(ெசழியனிட� சி73 ெபா:- காரண� =றி, அவைன விேநாைத இ'�பிட� =	. 

வ'த7.) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

" ஆைல�தலாளி-� �தலாளி 

எ�J	.7 உ�ைன- காண 

நாைல % நாழிைகயா:- கா�தி'-க, 

நீஎ;ேக நட % ெச�றா:? 

ேவைலயி�றி� ெதாழிலாள) வா
கி�றா); 

அவ)நல�ைத விைர % கா-க 

ஏNம�ேறா ெசழியேன! ஏ���வைக 

ெச:யலா�, வ'க!" எ�ேற. 

 

"ெவ+ணிலவி7 ெவ+ப	
 ேம3' % 

��%�ேத) ெவளிவ தா�ேபா7 

க+ணிர+
� த�ேதாழ) கா�தி'-�� 

இட�ெச7ல- க.% ெச7N� 

தி+ேடாள� ெசழியனிட� ெசா73நி�றா�! 

ெசழியLேம மகிD தா னாகி, 

"அ+ணாநீ ��ெச7; நா� ஆைல��த 

னிட�ெச�4 மீ5ேவன எ�றா�! 

 

மி�விள-�� பக7ெச:ய; ெபா�Lட�� 

ெம7Nைடேம7 விள-க� ெச:ய� 

ப�மணிக5 இைழஒளிேயா பா)�பவாி� 

பா)ைவயிைன அ5ள- க5ள� 
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��னைகேயா இதD-கைடயி7 Oாி-க, 

விழிமலேரா =�ப, அ�னா5 

த��கவா: மல)மீ% ெச;கா த5 

விர7ஊ�றி� தனி�தா5 அ;ேக. 

 

ெசழய� வ தா�; வரேவ�றா� சி73, 

இ737 "�தலாளி எ;ேக?" எ�ற 

ெமாழிவி
-க,ம4ெநா.யி7; �தலாளி 

க	��தலாளி அ த 

எழிலைறயி7 இ'�பதைன நீேயேபா:- 

க+.
க!" எ�றா� சி73 

ெசழிய�தா� உ5ெச�றா�; ெபா�னழகி� 

ெச�ப�ைத� %யி37 க+டா�! 

 

"�ைகஎனிL� ெபா' தி
ெம� க';= த7 

�கி3�கீD �%நிலாவி� 

நைகஎனிL� ெச:யதாமைரஎனிL� 

ெபா' %�க இதழி� ஓர� 

தைகஎனிL�, ந�மணிதா� எனிL�அைம 

ய8சிாி�%� T;�வா5 எ� 

பைகஎனிL�, எ�காத� பைத��-�� 

பைகய7ல5!" எ�4 நி�றா�. 

 

எ+ணினா�: "%யி7வாைள எ9��வ% 

சாியாேமா? எ�ைன இ;� 

ந+Pமா4 உைர�த%2� எ�Lறைவ 

நா.�தா� ேபாN�! அ7லா7 

ெப+ெணா'�தி இரவினிேல இைளஞ� 

எ�பா7 ேப@த��- க'%வாளா? 

க+Pற-க� கா	
வ%� நாடகேமா?" 

எ�4விர7 ெநா.�தா� ந�ேற! 
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�ளி)-ைகயா7 மல)விழிக5 தடவி, ஒ' 

ெகா	டாவி வா;கி; ெம7ல 

விள-��க� தி'�பியவ� விழியினிேல 

ப	டவிழி விைர % மீ	
: 

"ெவளி8ெச�றா� சி73யவ� உைமயைழ-க; 

நீ)வ'�� விழி%யி�ேற�; 

%ளி8சின�� ெகா5ள�க! ெசழியேன, 

அம)க!" எ�4 ேதாைக ெசா�னா5. 

 

(ேவ4) ெவ+பா 

 

ெந�சைண#� காத7 ெந'�பைணய, அ8ெசழிய� 

ப�சைணயி7 அ�னவளி� ப-க�தி7 -- ந�சைண#� 

க+பா)-க உ	கா) தா�, க	ட�த- ைகதாவி 

உ+பா)- �தவிய% ேபா7. 

 

"இரவைழ-�� =ைகேபா7 ஏ திைழேய எ�ைன 

வரவைழ�தா:, வ73'ளி7! எ�ன -- தர அைழ�தா:!" 

எ�4 ெமாழி தா�; இைச தாென� ெற+ணியவ5 

ஒ�4 ெமாழி தா5 உவ %. 

 

எ�ைன� தரஅைழ�ேத� க+ணாளா! எ�றL-ேக 

உ�ைன� தரநீ#� ஒ�%-ெகா5 -- பி�ைன 

�ர@ ெப4வாயி7 அர+மைனயி� � த 

அர@ ெப4வா:எ�னா7!" 

 

"ஏ:தரஓ) ேவ;ைக-� யாைனஅ.� ேதசிறிய 

நா:தர2� ஒ+Pேமா ந;ைகேய! -- ேநா:த'மி8 

ெசா7ைல8 சிாி�%நீ ெசா7லாேத! -- ேதாைகஉ� 

�7ைல8 சிாி��வா: C
. 

 

"த�னி� சிற த தமி9�, தமிDவள)�த 
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எ+ணி� சிற த மறவ)க,� -- ெபா�னி� 

ெபா32�5ள தா:நில�ைத� ��ெசயலா7 மா�4� 

வ32�5ளேதாஉன-� ம�4 

 

"ேச4�ெச  தாமைர#� ேபாேல ெசறி தஇைட 

ஊ4� உ4�பழ�� உ5ளவ5நீ -- =4� 

இைடR4 ப	ேட� எதிாி இதழி� 

கைடR4 ேதேனஎ� கா��!" 

 

என-ேக	ட ம;ைக இனிஆவ ெத+ணி, 

மன-ேகா	ட� தீ) தா5ேபால வா:8ெசா7 -- தைன-கா	ட 

உ�க'�ேத எ�ற� உயி)வாD-ைக அ7லாம7, 

எ�க'�ேத ஒ�4மி7ைல இ;�." 

 

எ�4 ெசழிய� இ'ேதா5 கமDேத:வி7 

ெச�4 �ைத தா5! சிற தஅைற -- ந�4 

கதவைட-க� ப	ட%: காத�ேற� ஆ�றி� 

மத�ைட-க� ப	ட% வ % 

 

(ேவ4) 

 

ெச;கதி) எ9 த%! சி73 எ9 தா�! 

த�மக� த;கேவ7 எ;ெக�4 ேத.னா� 

சா�திய அைறயி� சாவி� ெதாைளயி7 

க+இ	 .' தா�; காைத� பி.�ேத 

இ9�% வ ேத, "எ�னபா)-கி�றா:? 

ெசழிய� விேநாைத!" எ�4 ெச����, 

த;கேவ7 த�ைகயா7 த ைதவா: C.னா�; 

இ;கி- =-�ர7 எ9�பேவ, அைறயி7 

ம;ைக#� ெசழியL� மல) த விழிக5 

மீ+
� கல தன! பிாிய2� 

T+.ன! அைறைய� %ற தன) %ய) ேத! 

---------------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    27272727    

(அரசனிட� க7வி�%ைறயி7 ஏ�ப	
5ள பண ெந'- க.ப�றி- =4கி�றா)க5), 

அனம8சL�, பைட�தைலவL�. 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

 

அரசL� அைம8ச� தரL� 

ேச தL� அர+ம ைன-க+ 

உைரயா
� ேபாத ைம8ச�, 

"(1) உழெவா�4 (2) க7வி ஒ�4 

(3) வைரெவா�4 (4) ெதாழிெல� ெறா�4 

(5) வாணிக� ஒ�4 (6) த8ெசா� 

 

றரேசஇS வ4% ைற-�� 

பணமி7ைல" எ�4 ெசா�னா�. 

 

"த�க7வி� %ைற-� நாேன 

தைலவனா த3னா7, அஃ% 

�கNேவ�; ப5ளி எ7லா� 

�%-கிட ேவ+
�; க�ேபா) 

ெதாைகமி-க தாத லாேல, 

�%�ப5ளி %வ-க ேவ+
�: 

ந��ப. வ'�ப .-� 

ந�கண- காய) ைந தா). 

 

"தைர�பைட, �திைர, யாைன, 

தைரR)தி, வான ஊ)தி, 

திைரகட7 ஊ)தி, ம�4� 

ெச9�பைட, இவ�றி� கான 
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ெப'�ெபா'5 இ7ைல; ச	ைட 

ெப	.க5 �%-க ேவ+
�; 

க'விக5 தி'�த ேவ+
�; 

பைடJ
 க	ட ேவ+
�!" 

 

எ�றன5, ம' % வ�தி� 

இய7பின� அைழ-க� ப	டா� 

"இ�ைறய நிைலயிேல, ம�னா! 

எழி7ம'� %வ�% ைற-ேக 

ஒ�4 ப7லா யிர�ெபா� 

உட�ேதைவ! ம' %மி7ைல; 

ந�றான க'வி இ7ைல; 

நா� வா;கேவ+
�!" எ�றா�. 

 

%ைற�க� தைலவ� வ தா�. 

"மத�க5 உைடச7, வா:-கா7 

ப9%, ந7 வ.கா7 T)��, 

வய�காவ7 மிகஇ 9��! 

மைழஇ7ைல! ெபாறிக5 இ7ைல; 

ம+ணீைர ேமெல 9�ப! 

உழவ)-�- கடனெகா
-க 

ஒ'கா@� இ7ைல!" எ�றா�. 

 

வாணிக� %ைற�த ைலவ� 

வ %ேவ  தைனவண;கி, 

"மா+�4 ெதாழிலாள)க5 

வயி�றிேல ஈர மி7ைல; 

ேபP�எ� ெபா'5விைள2� 

ெப'கிட வி7ைல நா	.7! 

நாணமா� ெவளியி� ெசா�னா7! 

ந�மிட� ஒ'காசி7ைல! 
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"வ'�ப. அதிக மாக 

வ'�ப. ெச:ய ேவ+
�; 

த'�ப. ெச:ய ேவ+
�. 

ெசல2-�� த�ெபா'5க5; 

இ'�ப.� ெதாழிலா ள)க5, 

இL�பல ெதாழிலா ள)க5, 

ெப'�ப. யா�ெபா'5க5, 

ெப'-கேவ! இ%2 ம�றி, 

 

"%�ப�வ  %�ற ேபா% 

ெதாழிலாள) த;க	 ெக7லா� 

அ��கா	
வதா:8 ெசா73, 

அைரவயி� 4-= 9-�� 

வ��ெச: கி�றா) ஆைல 

மைடய)க5 எ�றா7, அ�னா) 

எ�பிைன உைட-க ேவ+
� 

எழி7நா	ைட ஆளவ தா)! 

 

"அ%ம	
� ேபாதா ெத�ேப�; 

ஆைலயி� ெதாழிலா ள)-ேக 

எைத? எ�4? த'த7 ேவ+
� 

அைத அ�ேற த'த7 ேவ+
�; 

ெபா%நிதி எ;ேக? நா	ைட� 

ெபா@-கி
� பசிைய� ேபா-க 

அ%வ�ேறா ேதைவ? இ�ேற7 

அழிவ�ேறா தா:நா	.�ேக!" 

 

ெசா73னா� இSவா ேறபி� 

ெதாழி�4ைற� தைலவ� வ தா�. 

"அ7ல7நீ- � ெதா ழி�ேக 

அ.�பைட� ெபா'5க5 எ7லா� 

இ7ைல! உ+டா-க- கா@� 
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இ7ைல! ஓ) எ
�%- கா	
 

ந7லவா4ைர�ேப� ேக	க! 

ந
ம+P-�5 �� ேத. 

 

"ெபா�ென
� திடஉ ைழ�ேபா) 

ெபா%�ெதாழி லாள) அ�ேறா? 

ம�னவ) அவ)ேகா ாி-ைக 

மற த%� விய�ேப அ�ேறா? 

எ�னதா� ெச:தீ)! பி�ன) 

இைதவிட� ெபாிய ேவைல? 

ெபா�ேவ+
� ெதாழி�4 ைற-ேக 

ெபா9%J ணாயி� ெற"�றா�. 

 

வைரெவL� %ைற�த ைலவ� 

வ %நி� 4ைர-க லானா�; 

"ெத'ெவலா� ேச4� ம+P�, 

ெத'8சாைல தைர#5 ம	ட� 

நாிஎலா� ஊைள� பாட7 

நட�தி
� அNவ7 இ737 

உைர�பேத� ஒ'> றாயி 

ர�ெபா�க5 ேதைவ!" எ�றா�. 

 

உய)த8@� %ைற�த ைலவ� 

உைர-கி�றான என% ம�னா! 

�ய7ெதா
� க	ட ட;க5 

�%-கிட ேவ+
� எ�றீ) 

அயNள மைலைய ந�ெச: 

ஆ-கிட ேவ+
 ெம�றீ) 

பயி7ப5ளி எ7லா� த8@� 

பயி�றிட ேவ+
� எ�றீ)! 

 

"ஓவிய� நா	. ெல;�� 

ஓ;கிட ேவ+
� எ�றீ) 

பாவிய� பியப .-ேக 
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ப�பல ெச:ய8 ெசா�னீ). 

ேகாவி37 ேகா�இ '-ைக 

�ளமிைவ இய�ற8 ெசா�னீ). 

ஆவியி; கிைவக	 ெக7லா� 

ெபா'ள�ேறா அறிக!" எ�றா�. 

 

இ�ன ேவைளயிேல வாயி7 

கா�பவ� "ஏ த ேலஎ� 

அ�ைனயா) விேநாைத இ;ேக 

அL�பிய சிலேப) உ;க5 

��னிைல ெபறவி ைழ தார 

எ�றன� �
கி ம�ன� 

"அ�னவ) வ'க." எ�றா�. 

@ைம#ட� அவ)க5 வ ேத, 

 

ெப	.ைய� திற தா), ம�ன� 

ெப'விய� பைட தா�, வாைன 

எ	.ய ஒளி#� ஆைச- 

ெக	டாத விைல# �5ள 

க	.� த;க�தி7 மி�L� 

ப�மணி நைகக5 கா	. 

ெவ	ெடா�4 %+. ர+டா: 

விைலைய#� =றினா)க5. 

 

"இைழபல இைவேபா7 J	.7 

இ'-கஏ� இைவக5 எ7லா� 

ெபா9ெதா
 ேபா:வா ';கள 

எ�றன� திைரய ம�ன�, 

"வழியினி7 ம�னி யா)தா� 

க+டன); ைவய� ெம8@� 

க9�தணி இதைன வா;க- 

க'தியி;� அL�பினா)க5!" 

 

என அ த வணிக� ெசா7ல 
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ேவ தL� எாி8ச ேலா
 

"நனிஆைச- காாி அ த 

ந;ைகஓ) பக	
- காாி! 

தனியான ேபா-�- காாி!" 

என�பல சா�4� ேபாேத, 

தனிெமாழி கா�சி ல�� 

பா.ட- க.தி7 வ தா5! 

 

பா)-��ேபா ெத7லா� ெந�ைச� 

பறி-கி�ற �க- க'-கி7 

தா)-��ற� ேதாள� ைமய7 

தைல-ேகற, இ'ைக தாவி 

ேவ)-கி�ற �க % ைட�% 

விலகிய = த7 நீவி, 

ேச)-கி�ற இட % ைட�ேத 

சிற-க�த� அ'கி7 ேச)�தா�. 

 

க9�தணி த�ைன ம�ன� 

ைகநீ	. வா;கி, அ�னா5 

க9�தினி7 இ	
- க+ணா7 

க+
க+ டகம கிD ேத 

"�9�ெதாைக த'க" எ�றா�. 

அைம8சL� �.8ச விD�தா�. 

"எ9�ெத7லா� இனிைம யா-�� 

தமிD�பா	ேட அழகி ெத"�றா�. 

 

வணிக)-� விைலெகா 
�% 

வ தன� அைம8ச ன;ேக 

"பணமி7லா� ேபாதி7 உ5ள 

பண�ைத#� ெசல2 ெச:ய 

இண;கினா� ம�ன� எ�றா� 

இவ,-ேக� ெபா4�ேப இ7ைல? 

அண;கி�பா7 அரச)-�5ள 

ஆைச#� அ4த7 ேவ+
�!" 
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எ�றன� அைம8ச�, ம;ைக, 

எ�னாைச- காக நா�ேபா: 

ஒ54ேம வா;ேக�; ம�ன) 

உ5ள�ைத நிைற2 ெச:த7 

 

எ�கட�, ம�ன) ஆைச 

எ�ஆைச, அைம8ச� எ�பா7 

அ��கா	டாதி'-க 

ேவ+
"ெம� றா5அS வ�சி! 

 

"ெந'-க. யான ேநர�! 

நி4�%க தனிைம8 ெச:தி! 

ெத'-களி7 ெதாழிலா ள)க5 

தி
-கி
மா4 ேமனி 

உ'-�ைல % அைலகி� றா)க5; 

உணவி	
-கா-க ேவ+
�; 

ெப'�தஆைல-கார)த� 

பிைழைய#� தி'�த ேவ+
�. 

 

"Jணாக8 சிைற�ப	ேடாைர 

வி
தைல ெச:ய ேவ+
�; 

காணாதா) ேபாN�, ேக	க- 

காதிலா) ேபாN� ம�ன) 

வாணாைள- கழி�ப ெத�றா7, 

ைவயக� நைக-�� ந�ைம 

ேகாணாம7 ெந�@ வ % 

ஒ'ெதாைக ெகா
�()!" எ�றா� 

 

"ெதாழிலாள) J
 ேதா4� 

ேசாறி	
 வ'ேவ� நாேன! 

எழிலான அ�தா�! நீ;க5 
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�தலாளி யிட�ேபா:, ந7ல 

ெமாழி=றி அைமதி- கான 

�.விைன8 ெச:ய ேவ+
�. 

பழியி�றி8 சிைற�ப	டாைர8 

ேச) தனா) வி
�த7 பா;ேக!" 

 

எ�றன5 "இ'�ப ெத7லா� 

இழிெவ:%� ெதாழிலாள)-� 

ந�றாக8 ெசல2 ெச:க 

ந;ைகஎ� விேநாைத! ம�4� 

இ�4நா� ஆைல- கார) 

இட)ெச:யா வைகெச: கி�ேற�; 

பி�ெபா' தி	ட� கா+ேபா� 

அரசிய� ெப' ெதாைக-ேக!" 

 

அரசனிS வா4 =ற 

அைம8சL� பிற'� ஆ;ேக 

ெப'மகிD ெவ:தி னா)க5. 

ெப+ணரசா� விேநாைத 

"விைரவினி7 ெச7ல ேவ�
ம 

என-=றி ெவளியி� ெச�றா5. 

பிாிவிைன� ெபாறாத ம�ன� 

ைகயிைன� பிைச தி ' தா�. 

 

வா	ட�தி7 இ' த ஏைழ 

ம-க	�� தணி2 =றி 

"J	
-� J
 ேசா4 

விேநாைதவ  தளி�பா5!" எ�4 

=	ட�தி7 ேச த� ேபசி- 

ெகா+.'  தி	ட ேபா% 

"ேதா	ட�தி7 விேநாைத உ�ைம 

அைழ�தனள எ�றா5 ேதாழி. 

 

ேதாழிஅ� �ய� ைர�த 

ெசா�ேக	ட ேச த� "ம-க5 
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வாழந7 Nணவ ளி-�� 

வைகேக	க எ+ண� ேபாN�. 

நாழிைக ஆ� ��ேன 

ந+Pேவ�!" எனந ட தா�; 

ஆழ�தி7 @ழ7கா ணாதா� 

ஆDகட7 �Dகலானா�. 

------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    28282828    

(ேச தL-� விேநாைத விாி�த வைல கிழிகி�ற%.) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

�ற�@வாி� நிைல-கத2 திற % ெகா+
 

O;காவி� உ	�ற�தி7 ��ைன நீழ7 

மைற�பினிேல பி�ைகக5 ேச)�% லாவி 

ம;ைகவ'� வழியினிேல விழிைய8 ேச)�தா�. 

ெவ4���றா�. ம;ைகேம7; 'எ�ைன இ;� 

Jணாக- கா�தி'-க ைவ�தா5!" எ�றா�. 

�4-கி	டா5 அ��ய தா�; அவைள8 ேச த� 

"ெகா9-க	ைட- க+ணாேள!" எ�றைழ�தா�. 

 

"எ;ேக. உ�தைலவி?" எ�4 ேக	டா�. 

"எத�காக கா�தி'-க ைவ�தா5?" எ�றா�. 

"உ;க5J	 
�பி9-ைக நானா?' எ�றா�. 

"உயி)�.-�� பைட�தைலவ�!" எ�4 ெசா�னா�. 

"ம;ைகயவ5 விழியிைம-கா %�ைம- காண 

வழியினிேலா) அைறதனிேல இ'-கி� றாேள; 

அ;�நீ) எழ த'ள ேவ+
�!" எ�றா5. 

"இ%தானா �ைற?" எ�4 ேச த� ெச�றா�. 

 

"வ தாைர வழிவ % வ'க எ�L� 



122 

 

மாியாைத ெதாியவி7ைல உன-ேக!" எ�4 

ெநா தானா: விேநாைதயிட� Iவ�றா� ேச த�. 

"ேநா:காணா ம' %வனி� ம' % ேபால 

வ தீ)எ� ைக��ற�தி7 சா:Jராயி� 

மனவ'�த� தணி %வி
�!" எனந ைக�%- 

"ெகா தாதீ) எ�ைமய7 தீ)�ப த�ேக 

ெகாண)வி�ேத�!" என8ெசா�னா5, ெகாதி�தா� ேச த�. 

 

"கழிவைடயி7 �ளி�பத�கா? ஒ'வ� ேவேற 

க+டறிவா: நான7ல�!" எ�4 ேச த� 

விழிசிவ தா�; விேநாைதயவ5 மன தீ யானா5. 

"ேவைல இ'  தா�பாாீ), ேபாJ)!" எ�றா5. 

ெபாழிேதனி7 �%மலாி7 ஒ�ைற- கி5ளி் 

ேமா தப. �4-காக� ேபானா� ேச த�. 

அழி�%வி	
 ம4ேவைல! எ�ற� ைமய7 

அழியாைன அழியாம7 வாேழ�!" எ�றா5. 

--------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    29292929    

(ேச தைன ஒழி-க8 சி73யிட� தி	ட�.) 

 

(அகவ7) 

 

"ேச தைன ஓழி-க எ�ன ெச:யலா�?" 

சி73ைய- ேக	டா5 இSவா4 ேசயிைழ! 

"இ;�வா, உ	கா) இ�ப. ந;ைகேய! 

ேச தைன ஒழி-க எ�ன ெச:யலா�? 

எ�4 ேக	டா: இய�� கி�ேற�; 

ெத'-கத2 திற தி'�ப% ெப'�பிைழ! C.வா! 

நாெனா' ந7ல ஆPன-ெக" �றா�. 

"சீநீ ெச'�ெப�4!" தி	.னா5 விேநாைத. 

"நீேயா என-� மக5!" என நி4�திய� 

ேப8ைச �.�தா�; பிைழ#ண) த தவளா: 
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"அ%சாி அ%சாி ஐயா!" எ�றா5. 

"இ�ேபா ெத�ைன எ�ன ேக	கிறா:?" 

எ�4 ேக	டா�. எாி8செலா
 ம;ைக 

"ெசா�ேன�; ெசா�னைத நீ#� உைர�தா:; 

இ�L� ேக	ப ெத�ன மடைம?" 

எ�றா5. "ெப+ேண ேகளிைத!" எ�ேற 

"ேச தைன ஓழி�பதா ஒளி�பதா? ெச��வா:!" 

எ�4 ேக	டா� சி73 எ�பா�! 

 

"ஒளி�ப ெத�றா7 எ�ன உைர" எ�4 

நவி�றா5 ம;ைக! "நா
 கட�த7 

ஒளி�ப%! ந7Nயி) மா:�ப% ஒழி�ப%! 

யா%� வி'�ப�? எ�4 ேக	க 

"மா:-க ேவ+
�!" எ�றா5 ம;ைக 

"மா:-கேவா) மறவ� ேவ+
�!" எ�றா�! 

அேதேநர�தி7 அவ�மக� த;கேவ7 

�'தி ெகா	
� ஒ'க�தி#ட� 

�4-கிேலா. அைறயி� கதைவ 

C.னா�! அவைன ெமா:�ழ7 பா)�தா5. 

சி73#� பா)�தா�! ேசயிைழ- �ைர�பா�; 

"அவ�எ� பி5ைள; அ' திற7 மறவ�; 

அவைன- ெகா+ேட ேச தைன அழி�ேபா�!" 

எ�ெறா' ேபா
 ேபா	டா�. ஏ திைழ 

எ�Lட� அவைன அL��க!" 

எ�றா5. ந�ெறன அL�பினா� சி73ேய! 

 

(ேவ4) பஃெறாைட ெவ+பா 

 

ெபா�னா) ெபாறியிய-க வ+.யிேல O;ெகா.#� 

த�மான மி7லாத த;கேவ7 எ�பவL� 

ெச�றா)க5. அ;ேகா) ெத'வினிேல ��னேம 

ஒ�றாக ஏைழம-க5 =. உவ��டேன 
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"இ�4 நம-�ணவா�!" எ�ெற7லா� ேப@ைகயி7 

 

க�ேறா
 தா:ேபால- க	டழகி ைபயLட� 

வ திற;கி னாள;ேக. வ தன)பி� வ+.யிN� 

"ெநா ேத இ'�() IவNவைத- ேக	.
J); 

நா�தா� அரசி; �றி�சி-� நா� தைலவி! 

நா�தா� உம-ெக7லா� ந7Nைரைய ந7க 

நிைன�ேத�; நிைன�தப. ெசா7கி�ேற�. உ;க5 

மன8ேசா)ைவ மா�4ேவ� வ+.யிேல ந7Nண2� 

ஏ�றிேன�. எ�ேனாேட ஓ	.வ ேத� வ+.கைள! 

ேசா�ைற� ெப4;க5; கறிெப4;க5; ேதா:தயி'� 

நி�4�வைள நிைறய� ெப4;கள எ�றா5. 

 

'ந�4ந�ெற'�4 ந
�ெத'வி7 ைகேய த 

ஆ	க5 உண2கறி அ5ளிஅ5ளி� த தா)க5. 

நா	க5 பலவாக ந7Nண2 காணாதா) 

வா	
� பசிதீர வா;கி#+ண ஆளானா)க5. 

கா	
- �யி7ெமாழியா5 க+
 மகிD % நி�றா5. 

த;கேவ7 அ;ேக தனி�தி' த ஓ)ஏைழ 

ம;ைகேம7 க+ணா: மதிஒ�4 மி7லானா: 

மா	
� ெதா9வ�தி7 ம;ைகதைன- =	.�ேபா: 

ஏ	ைட அவிD�தா�; இட)�ப	டா� ேதாதி�றி! 

 

"ேவ+
ம	
� நா� த'ேவ�; ெவ7லேம நீ என-� 

ேவ+
ம	
� இ�ப�விைள!" எ�4 ைர�திடேவ 

"ஐையேயா!" எ�ற9தா5 அ;கி' ேதா) ஓ.வ % 

ெம:யறி % ெகா+
 விேநாைதயிட� ெசா7ல, அவ5 

உ5ள� மகிD தா5; "த;கேவ7! உ�னாைச 

ெவ5ள� அைணகட-க ேவ+டா�; சிறி%ெபா4. 

ஏ%மறி யாதவென� ெற+ணிேன�! எ�றL-�� 

ேதா%தா� நீ எ�4 ேதா�றிவி	ட% ஆைகயினா7, 

 



125 

 

வ+.யிேல � தியி'! வாராத ெப+கைளநீ 

அ+
வ% ந�ற7ல; அ�பேன." எ�றவனி� 

க+ணி�கீD- கி5ளி�தி� ைகவிர�� ��தமி	
 

ெப+ணின�தி� ேப)ெக
-�� ேபைத அவ5எ�ன 

உ+
 மகிD தி' த ம-களிட� ஒ.வ % 

"ெதா+ட)கேள! ஆைல� ெதாழிலாளேர! நீவி) 

எ�றL-�� மறவா)-�� க	சிஒ� ேற�ப	டா7 

எ�றைனேய ஆதாி-க ேவ+
கி�ேற� உ;கைள! 

இ�L� பலெத'-க5 யா�ேபாக ேவ+
ம�ேறா? 

ெச�4 வ'கி� ேற�!" எ�றா5. 

-------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    30303030    

(த;கேவ7 எ�பவ� சி73யி� மக�. அவL-�� விேநாைத-�� ஏ�ப	ட 

ெதாட)� ெவளி�ப
கி�ற%.) 

 

(அகவ7) 

 

சி73 J	
- ெகா7ைல ந
விேலா) 

ெந73 மர�தி� நிழ37 த;கேவ7 

T-கினா�; அவLட�� %வ,� மிலா4! 

J;கிய க+இைம சிவ��ெவ+ காய�! 

@'+ட தைலமயி) @ைவ�த பன;ெகா	ைட! 

திற த உத	
வா: ேச�48 சா-கைட! 

இற த நாைய இ�ெனா' நா:வ % 

ேமா த% ேபா7ஒ' �	டா5 வ %, 

த;கேவ7 �க�தி7 த��க� ைவ�%� 

"T-கமா?" எ�4 ேக	டா�; ெதா	டா�! 

உ'	.னா�! கதிரவ� உ8சியி7 இ'-க 

"இ'	
 ெவ,-��� ஏனடா எ9�பினா:?" 

எ�4 த;கேவ7 எ9 %	 கா) தா�. 

ெகா	டாவி �. �பி� =4கி�றா�; 

 

"ெவ  நீ'-� ப�னீ) வா;கி- 
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�ளி-�� ஒ'�தியி� =	
ற2 கிைட�த%. 

கதிரவ� மி�L� கதி)ெகா+
 ெந:தேதா 

எ�L� ெபா�Lைட உ
�திவ  ெத�Lட�, 

விைளயா	
 விழாைவ �.�தபி�, இரேவ 

அN��ட� வ %, க+ைண C.ேன�. 

வ %நீ எ9�பினா: எ�றா�! வ தவ5 

ெம73ய) ேபா�4� விேநாைத!" எ�றா�. 

 

"ெம'��ளிய;ெகா�� பி.�% வி	டா:! 

வ'�ப.இ�ப வா:�� மி�மினி! 

ந+பினா3 த நா	
-�� நலேம!" 

எ�றா�. "ேபா:வா எ7லா� ெதாி#�!" 

எ�4 த;கேவ7 இய�பிட வ தவ� 

ெச�றா�, வழியி7 அவைன8 சி�னா� 

க+டா�. வ தவ� த;கேவ7 கைதைய 

வி+டா�. சி�னா� விய��ட� ெச7ைகயி7: 

ெபா�னைன- க+
 த;கேவ7 �%ைமைய8 

 

ெசா�னா�, ெபா�ன� ேபா�� ேபா% 

ந�னனிட�தி7 நட த% நவி�றா�. 

ந�ன� இர2 நாடக� பா)-ைகயி7 

ெசா�னா� எவ)-��, எவ'� 

பி�� பலாிட�� பிாி�தா) க	.ைனேய! 

------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    31313131    

( சி73யிட� �ட� கடனாக� பண� ேக	கி�றா�. இ த� ேப8சி7 தி
-கி
� 

உ+ைமகைள அறிகி�றா� சி73. ) 

 

(அ4சீ)J'�த�) 

 

'�ட�' எ�பா� சி73 யி�பா7 

வ தன�. "ெகா7ைல யி�ேம7 
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'கட�>4 ெபா�ேன ேவ+
�; 

க	டாய� த'வா: எ�4� 

னிட�வ ேத�. வ	. ேயாேட 

�தைல#� எ
�% வ ேத 

உட�த % வி
ேவ�! இ த 

உதவிெச:!" எ�4 ெசா�னா�. 

 

"அ;��ேபா இ;�� ேபாஎ� 

றரசின) ெசா7வா). அ த 

ம;ைக-�� ெதா+
 ெச:ேவ�. 

ம	டான வ'வா: உ+
. 

எ;க�பா எ�னிட�தி7 

>4ெபா� இ'-��? நீெசா7. 

ெபா;�மா ெவ4�பா ைனதா� 

ேபா!'? எ�4 ெசா�னா� சி73, 

 

தி'மக5 அரச� ேபா�4� 

ெச9மக5 விேநாைத தா�உ� 

ம'மக5! வா:தி ற % 

ேக	டைத- ேக	ட வ+ண� 

த'மக5! உ�ற� பி5ைள 

த;கேவ7 உயி) தா� எ�L� 

ெப'மக5! இ'-க நீெபா: 

ேபசாேத!?' எ�றா� வ ேதா�. 

 

"அ�ப. ஒ�4 மி7ைல; 

அரசியி� ேபைர ைவ�ேத 

இ�ப.8 ெசா7வா) நா	.7 

இ'�பாேர7, அவ'� சாவா) 

த�ெபா�4� ெசயாவி	 டாN� 

த;கேவ7 உயி'� ேபா��; 

எ�ப.8 ெசா�னா:, ம;ைக 

எ�மக� ெதாட)�+ ெட�ேற" 
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எ�னN� "=�%� பா)�த 

இாிச�பா7 இதைன ெம:யா: 

ந�னேன ெசா�னான எ�4 

�ட�எ�ேபா� நவில8 சி73. 

"எ�னடா, ெபாிய ெதா7ைல! 

எ9 %ேபா, பிற� வா நீ! 

இ�ன% ேக	க ேவ+
�!" 

என8ெசா73 எ9 % ேபானா�. 

 

ெத'வினி� கைடசி J	.� 

ெத��ற8 @வாி7 ஓ) ஆ5 

ஒ'ெப'  தாைள ஒ	ட� 

ேபாைகயி7 காவ லாள� 

ெதாி %ெகா+ டதைன வா;கி� 

ப.�தன�; திைக-க லானா� 

"அர+மைன8 ெச:தி த�ைன 

அ�பல� ஆ-க லாேமா?" 

 

எ�ற த ஆைள- க	., 

இ9�%�ேபா:8 சிைறயி7 த5ளி, 

மி�த த இைடயா5 ஆன 

விேநாைதபா7 தாைள� த தா�. 

ெபா�த ேத, "எவாி ட�%� 

�கலாேத? சிைற�ப	 ேடாைன 

இ�ைற-ேக வி
த ைலெச:!" 

என8ெசா73 அL�பி� பி�ேன 

 

அ��ய� தைன அைழ�தா5. 

"அைழ�%வா த;க ேவைல. 

இ�ெமL ��ேன!" எ�றா5. 

அ��ய� ஏக லானா5. 

ெச�பிேல ந�@� பாN� 

ேச)�%�த� அைறயி7 ைவ�தா5 

வ�பைன எதி)பா)� தாளா: 
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வாயி37 நி�றி' தா5! 

 

(ேவ4) அகவ7 

 

த;கேவ7 J
 சா�தி இ' த%. 

த	.னா5 த;கேவ7 சா�4 கி�றா�; 

"ெவளியி� ெச7ல ேவ+டா� எ�ேற 

எ�ற� த ைதஉ5ளைட�தா�. 

ெவளியி7 ெச�றா7 Jண)க5 எ�ைன- 

ெகா�4 ேபா
வ) எ�4 த ைத 

விள�பினா� ஒ�4� விள;கவி7ைல. 

அவளிட� வரஎன- காைச உ+
. 

வ'�வைக ெதாிய வி7ைல; வ�சிேய. 

வா:�ெபா�4 =4, வ'ேவ�!" எ�றா�. 

"ெகா7ைல8 @வாி7 ெம7ல ஏறி- 

�தி-க �.#மா?" எ�றா5. 

�தி�ேதா.னா�அ- ேகாைத அ'ேக! 

----------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    32323232    

( சி73 மகைன� ேத.. விேநாைதைய- ேக	டா�. ெகா7ைலயி�பா) எ�றா5. 

ெகா7ைலயி7 மகனி� பிண�ைத- க+
 தி
-கி	டா5. ) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

கத2திற  %	ெச�4 பா)�தா� சி73 

காணவி7ைல த;கேவ7 ைகெநா .�ேத 

எ%நட த ேதாஎ�றா�. விேநாைத இ7ல� 

ஏகினா� "எ�மகேள! த;க ேவல� 

�தி�ேதா. னா�இ;ேக வ த %+ேடா? 

=ற�மா!" என-ேக	டா�! "ெகா9�த வாய� 

எ%ெப4வா�? =8ச7 ேவ+டா�; அ%ெப�றா�. 

ெகா7ைலயிேல ெச�4பா)! எ�றா5 வ�சி.' 
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ெகா7ைலயிேல த;கேவ7 கிட-க- க+டா�. 

ெகாதி�ேதா. அவLட�ைப� �ர	.� பா)�தா�. 

ெதா7ைலெயா
 C-கி7ைக ைவ�%� பா)�தா�. 

%ைடமா)� ைகெய7லா� ெதா	
� பா)�தா�. 

"ெசா73யைத- ேக	டாயா அ�பா! உ�ைன� 

ெதாைல�தாேள! எ�ேபைர8 ெசா7ல� பி5ைள 

இ7ைலயடா!'! என��ர+டா�; எ9 %	 கா) தா� 

பிண�தி�ேம7 ைகR�றி8 K,ைர�பா�; 

 

"பிற)த
-க �.யாத வைகயி7 அ ந  

தண��நிக) ெகா.யாைள விேநாைத த�ைன8 

சா��வைக நா��ாிேவ�. அதனா7 எ�ைன 

மண-கவ'� T-கிைன#� மகிDவா: ஏ�ேப�, 

வானறிக; இஃ%4தி!'' எனஎ 9 %, 

%ைண-�ாியா) எவ'மி�றி- �ழி#� ெவ	., 

உட7JD�தி ம+ணி	
� T)�% நி�ேற, 

"கண��மற ேவ7ெந�ேச! அவைள- ெகா�4 

கைட�ெத'வி7 பிண�நாற8 ெச:ேவ�!" எ�றா�. 

----------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    33333333    

( த�பிரா� அ��ய� மன ஒ�4ைம. ) 

 

த'மஇ7 ல�தி� ேசாைல 

தனிஒ' மாைல� ேபாதி7, 

இ'மினா� மைறவி7 � தி 

இ'மினா� மீ+
�. ஓ)ெப+ 

தி'�பினா5 க+டா5 அ;ேக 

தி'மட� த�பிராL� 

வ'�ப. விரலைச�தா�. 

வ தன5 அ��ய தா�! 
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"ஈ+
நா� வ ேதா�; ேசா4+ 

.'-கி�ேறா�; உற;� கி�ேறா�. 

T+
�ந� உண)2 காத� 

@ைவக+
 மகிD த தி7ைல. 

ஏ+.எ� மயிேல! இ�ப 

வாD-ைகேயா ேவ+டா� எ�பா:? 

தா+.வா! த92! தா2! 

சா:; ெகா
, ��த�?" எ�றா�. 

 

"ம�னவ) வழிவ  ேதா)-� 

மண�ெச:% ைவ�ப தாக8 

ெசா�னஅS விேநாைத ேப8ைச� 

%ற %நா� உைனமண தா7 

எ�னதா� ெச:யா5 எ�ைன?!' 

எ�றன5 அ��ய தா�! 

த�மான உண)2 ேதா�ற� 

த�பிரா� உைர-கலானா�! 

 

"�றி�சிநா டா�� பா37 

ெச�ைனயா� ெகா.ய ந�ைச 

மற %�நா� கல-க ேவ+டா�. 

மன8சா�4 ந�ைம- ெகா7N� 

மற %�நா� கல�ப த�� 

�ய�றாN� வா:ைம மி-க 

�றி�சிஒ� பா%, ெப+ேண! 

ஒ�பா% �றி�சி ந�ைம! 

 

"தீ#�ஒ� பாத ெச:ைக 

ெச:பவ5 @ம % ெப�ற 

தா#�ஒ� பாத காம8 

சழ-கி, அ�னா5ேப) ெசா7ல 

வா#ெமா� பாத வ�சி 

#ட�வ ேதா�; ெத'வி7 ஓ
� 
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நா#ெமா� பா% ந�ைம! 

�றி�சியா ஒ���. ெப+ேண! 

 

"தமிழ)நா� எ�றா7 ந�பா7 

தமிDஉ+டா? தமிDஒ 9-க� 

அைம2ற8 சிறி% �+டா? 

அ�ைறய மற�த ன தா� 

கமD திட7 உ+டா? க7வி 

கைலநல� உ+டா? ெந73� 

உமி�ைன அளிவிேலL� 

ஒ�4ைம உ+டா, ெப+ேண? 

 

"தனி�தமிD இய7�- கான 

சNைகதா� உ+டா நா	.7? 

இன�தாாி� ேம�ைம த�ைன 

எ+ண�தா� உாிைம உ+டா? 

உன-ெக�ன வாDெவ� பாைர 

உைத-க�தா� உண)8சி உ+டா? 

தன-ெகா�4 பிற-ெகா�ெற�பா� 

தைனJD�த எ9த7 உ+டா?" 

 

"தா:ெமாழி நா:ெமாழி-�� 

தாDெவ�பா� ஒழி த %+டா? 

வா:ெமாழி வடெமா ழி-� 

ம	ெட�பா� மா: த %+டா? 

பா:ெமாழி வாDெமா ழி-� 

ம' ெத�பா� மா: த %+டா? 

T:ெமாழி யாேள: இ�L� 

ெசா7Nேவ� உ�4- ேக	பா:: 

 

"ஏ%+
 ந�மிட�தி7? 
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இனி#�நா� உ'�படாம7 

ேமா%+
 ந�மி7 நாேம 

ெமா�%+
 O[7 கார� 

தீ%+டா� ஆ	சி யி�கீD8 

சி்-�+
, பாைட ஏ4� 

ேபா%+டா� நிைலதா� உ+
! 

�யN+ட �ழலா:! ேக	பா:; 

 

"வ தநா5 ெதாட;கி இ நா5 

வைர-��நா� கழி த தான 

அ தநா5 எ+ணி எ+ணி 

அழாதநா5 உ+டா? ெம:யா: 

அ தநா5 ெதாட;கி ேயநா� 

இ�ைறநா5 வைர-�� இ;ேக 

எ தநா,�ெபறாத 

இ�பநா5 காண ேவ+
�: 

 

"அற�ெச:ேவா�; மற�வி 
�ேபா� 

அைட தி	ட இடேம� ைம-�� 

�ற�பான ெசயைல8 ெச:ேவா�, 

��4�பா� ேபா
 ேச) %, 

�ற�ப	
� %ைட�ப� ப	
, 

நா	டாரா7 �%கி� ேதா3� 

நிற�ெக	
� ேபாக மா	ேடா� 

நிர�ப	
� நம% வாD-ைக. 

 

"ெசா�னபி� உண' கி�றா:, 

%ய)கி�றா:, க+ணீ) ெகா+டா:! 

எ�ென�ன ெச:தா: நீ#�? 

இள திைர யL-� ந�ைச 

உ�ைகயா7 இ	
- ெகா�றா:. 

த;கேவ7 உயிைர மா:-க 

��ஓ. அைழ�% வ தா:. 
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Cளி-ேக தாள� ேபா	டா:!" 

 

த�பிரா� இைவ�க�றா�. 

கைதஎலா� ந
ந
;க 

அ��ய� ெசா7N கி�றா5 

"அற�ெச:ேவ�; மறேம ெச:ேய�! 

ெவ��3 அவ5க '�ைத 

விய திேட�, இனிேம 3;ேக! 

த�பிரா� நீ#� எ�4� 

த4தைல� தன�ைத நீ-கி, 

 

"�ழவி-க7 வ+ண� நீ-கி; 

வாயிேல சா�ப7 ெகா	
� 

வழ-க�ைத அறேவ நீ-கி 

வாி�பாயி� ேகாைர ேபால 

வ�தைல பற	ைட நீ-க� 

தனிஒ' �8@ நா:ேபா7 

வி9மயி)� தா. நீ-கி, 

ெவ4;ேகாயி7 �கDத7 நீ-கி, 

 

"ெச�ைனயி7 ஊைர ஏ:-�� 

ெசய3ைன இ;ேக நீ-கி, 

எ�ைனயா வ'�வ ண;க 

ேவ+
ெம� பைத#� நீ-கி- 

க�மன� தாள வ தா) 

கால. ந-க7 நீ-கி� 

ெபா�ைனேய ெகா	. மாத) 

க�பிைன� ேபா-க7 நீ-கி, 

 

"விேநாைதக5 உட� அைழ�தா7 

விைர ேதா. வ'த7 நீ;கி, 

'கனா-க+ேட� சிவனா) வ தா)' 
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எ�L�ெபா:- கைதக5 நீ-கி, 

மன�தினி7 எ த நா,� 

மட�திைன அறேவ நீ-கி, 

உன-�5ள மத�ைத நீ-கி, 

உ5ளேவ�4 ைமக5 நீ-கி, 

 

"அத�பி�� மண-க வாரா:. 

அழகேன!!' எ�றா5 ம;ைக; 

இ%ேக	
� த�பி ரா�த� 

எ+ண�� உைர-க லானா�: 

',எ%நீ-க ேவ+
� இ�ேற 

அ%நீ-க ஒ��- ெகா+ேட�. 

மதிநீ-�� ெசயைல எ7லா� 

வ�சிேய ெச:ய மா	ேட�, 

 

"தா.ைய நீ-க8 ெசா�னா:, 

பற	ைடைய� தவி)-க8 ெசா�னா:, 

ஏ.நீ பா)�பா:!" எ�ேற 

பற	ைடைய� தா.ையேம7 

C.ைய எ
�ப ைத�ேபா7 

எ
�தவ5 ��ேன ைவ�தா�. 

ஈட�ற அழ� க+டா5. 

த9வினா5 இ'ைக யாN�! 

--------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    34343434    

ேச தைன ஒழி-க8 ெசழிய� %ைணயா? அவ� ஒ�பவி7ைல: 

 

(அகவ7) 

 

த'மஇ7 ல�தி7 தனியைற த�னி7 

ெச9மல ரைணயி7 ெசழியைன விேநாைத 

ந�4வர ேவ�4 நவிN கி�றா5; 
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"ேச த� நம-�� தீைம ெச:கி�றா�, 

மா தாி7 அவேனா) மைடய�. ஏெனனி7, 

ந+பைன விேநாைத நா
 கி�றா5. 

விேநாைத ையந+ப� வி'�� கி�றா� 

எ�4 மகிDத7 இய�ைக யா��. 

அ�றி� ெபாறாைம அைடவ% ந�றா? 

 

எ�ைன இகDவ%� அ�பைர இகDவ%� 

எ�ன மட�தன� எ�ப%? ேக	()! 

 

இ த நா	.7 கலக� ஏ�ப
�தி 

� த அரசனி� உயிைர �.�%� 

தாேன அரசனா:� தைலயி7 �.#ட� 

திாிவ ெத�பேத ேச த� எ+ண�. 

அவைன ஒழி-க ஆதர2 த'க!" 

எ�றா5. ெசழிய� எ9 தா� எாிமைல 

நி��� வ+ண� நி�றா� எாிைய- 

க-�� வ+ண� கழ4கி�றா�; 

 

"ம+�ர+ ெடதி)�பிL� மா:-�� ேச த� 

ப+� பா'- கணிகல� அ�ேறா! 

மைறவி7 எ�ைனநீ மகிDவைத8 ேச த� 

அறிகிலா�; ெபாறாைம அவL-� வில-�! 

அக�தி7 அற-�. �காத உ�ற� 

�க�தி7 விழி�ப% �ைறஅ� ெற�4" 

ேபானா�, களி4 ேபால! 

மானா5 க�ப.வ� ஆனா5 மய;கிேய! 

-------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    35353535    

( விேநாைத சி73யிட� ேச தைன ஒழி என7. ) 

 

(பஃெறாைட ெவ+பா) 

 

"ேக	டாேயா சி73 கிழ-�ேம� கானகைத. 

ேகா	டா� ெசழிய� ெகா
�ெசா�க5 ெகா	., 

�க�தி7 விழிேய� என2� ெமாழி %, 

�ைக8ச7 விழிக5 �ற�பா)-க8 ெச�றான 

என2ைர�தா5. சி73, "நட தெத�ன?" எ�றா�. 

அைன�%� @';க அறிவி�தா5 ம;ைகயவ5 

"ேச த� ெச'-ெக7லா� ெச�பிேன�; ேச தLயி) 

தீ) தா7 நம-�� �றி�சி-�� சீ)எ�4 

த-க ப.#ைர�ேத�; தா;கா தவனாகி� 

தி-ெக�4 ப�றியேதா) தீயானா�!" எ�4ைர-க8 

சி73 சிாி�% "தி'மகேள! ேச தனிைல 

எ7லா� அரசனிட� ெசா7; அவைன- 

ெகாைல�தீ)�பா7 ெகா�றிடலா�. ெகா�றா7 எவ)-�� 

நல" ெம�றா�; ந;ைக நட தா5. 

-------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    36363636    

( ேச தைன- ெகா7ல அரசL-�8 ெசா-�� ெபா.யா? ) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

 

ப�சைணயி7 ப
�தி' த அ��ய�ைத 

விேநாைதயவ5 "எ�ன?" எ�றா5; 

வ�சிவ5, "காரண�� ெதாியவி7ைல 

ேயாஉன-�? ம�ன வ�பா7 

மி�@ெம�ற� நல-ேக	ைட விள-கி
வா: 
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நீெச�ேற!" எ�4 ெசா7ல, 

ெந�ச�%8 சிாி�ைபெயலா� ேநாி�கா	 

டாம3தD ெந'-கி8 ெச�றா5. 

 

"நாழிைகஒ� றாகவி7ைல நா�பிாி ேத; 

அத��5ேள காத 3�ப 

ஆழியிேல CD�த�� நீயைழ�தா: 

ேபாN�!" எ�4 ம�ன� ெசா�னா�. 

"ேதாழியவ5 ெசா7லவி7ைல ேயா? அ9கி� 

ேற�நாேன?"எ�றா5 ேதாைக; 

ஆ`Dஎ�ேற=வி அ9%ெகா+ேட, 

"ஏன9தாய எ�றா� ம�ன� ! 

 

"இ�45ள ஆ	சிதைன அழி�திட�தா� 

ேவ+
மா�; இ�L� ந�ைம- 

ெகா�றிட�தா� ேவ+
மா�; ேச தனி% 

=4கி�றா�; அ�பி� ஆ)�ேப! 

எ�4ேம இ;கி' த ம-கைள-கா� 

திடேவ+
� எனநிைன�ேத�; 

ஒ�ற த ேச த�ெச�திடேவ+
� 

அ7ல%நா� சாகேவ+
�! 

 

"நா
��4� நா�@�றி ம-க,-� 

ந7Nண2� பைடய 3	ேட�; 

ஈ
ெசா7ல �.யாத அ�ெப�ேம7 

ைவ�தா)க5 ம-க5 எ7லா�; 

ேக
ெக	ட ேச தனவ� KD8சிெயலா� 

ெசா�னா)க5 எ�னி ட�தி7; 

=
க	.- �.���� ெகா	
கி�ற 

க'வ+ைட- ெகா7ல ேவ+
�! 

 

"இ�Lெமா�4 =4கி�ேற�; யாாிட�� 
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ெசா7லாதீ); எ�ைன அ த8 

சி�னமதி8 ேச தனவ� எ�னிட�தி7 

த�காத7 ெதாிவி� தி	டா�; 

"இ நில�தி7 �றி�சிநில ம�னவனா� 

ஒ'வைனேய அ�றி, ெம:யா: 

எ நில�%� எவைன#ேம எவ�றாN� 

நிைனயாெத� உ5ளம எ�ேற�! 

 

"ேச தெனL� பைட�தைலவ� உ;க	� 

ேவ+
மா? ேவ+
 மாநா�? 

ேச த�தா� ேவ+
ெமனி7 மகிD8சி#ட� 

=4கி�ேற�; அ�றி இ த 

ஏ திைழதா� ேவ+
ெமனி7 இ�ேபாேத 

ேபாய த� தீய� ேச த� 

மா: திடேவ ெச:தி;� வரேவ+
�; 

அ7லதி;� வராதீர எ�றா5. 

 

இைளஞ)இட4� ெபாிய ப %ேபா7 

இ;கி' தா� அ;ேக JD தா�. 

மளமெளன அர+மைனயி� அNவ3ேனா) 

அைனவைர#� அைழ�த ம�ன� 

�ளறN�றா�. "=�பிெட" �றா�, யாைர?" எ�றா�; 

"ேச தைன�தான எ�4 ெசா�னா�. 

உளமறி % ந7லைம8ச� "வழ-�ளேதா, 

ேச த� ேமல எ�4 ேக	க, 

 

"ஆ�அவ�ேம7 உ+டவ�ேம7 வழ-கவ�ேம7 

தவறவ�ேம7 ஆத லாேல, 

நாமவ�ேம7 நடவ.-ைக உடென
-க 

ேவ+
வ% கடைம அ�ேறா? 

ேபாமவைன- க	.வர ஆ5அL�� 

J)உடேன அைம8ேச!" எ�றா�; 
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"தீைமயிேல எ9வ%தா� கிள)8சி!" ெயன 

அறிவழக� அைறயN�றா�; 

 

"வில;கி	
- ெகா+
வர� பலமறவ) 

ெச�றா)க5; அவ)-� ��ேன 

நல;ெக	
� ேபா�ெம�ேற அ��ய�� 

ேச தனிட� விைர % ெச�ேற, 

கல;க	
� ெதாழிலாள) ந
வி' த 

ேச தனிட� நிைலைய8 ெசா�னா5. 

%ல;க	
� �றி�சிநில� என2ைழ-�� 

ெதா+டெரலா� =	ட மி	டா)! 

 

"நா	டா)க5 ந�ப-க�; நாவல)க5 

ந�ப-க�; நா	.� ந�ைம 

ேவ	டா'� ந�ப-க�; Jரெரலா� 

ந�ப-க�; ெதாழி7ெச: %:#� 

J	டா'� ந�ப-க�; 'அரசனைழ� 

ைபமதி-க ேவ+டா'ெம�4 

=	டான ேதாழெரலா� தா:ைம#ட� 

ேச தனிட� =றினா)க5. 

 

"இ�றி' தா) நாைளஇரா); எ�4ேம 

வாDவா)க5 உலகி7 இ7ைல. 

ந�4-� நாைளயிற� பைதவிடநா� 

இ�றிற-க ந
;க லாேமா? 

அ�றி#�இ  நா	
ம-க5 அைனவைர#� 

உண)2ெபற8 ெச:ய ேவ+.�, 

நி�றா)ேபா� ெச7Nவ%� நிைல�த�கD 

நி4�%வ%� ேவ+
ம எ�றா�! 

 

ந7ல%ைண� பைட�தைலவ� வ7லாL� 

ம�றவ'� வ % ேச) தா). 
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"ெபா7லாத ேவ தLைம� பி.�%வர8 

ெசா73 வி	டா�. தைலவ ேர!நா� 

எ7ேலா'� ம�னவைன எதி)�%�ேபா 

ரா.
ேவா�! எ�ெசா7கி�றீ)! 

வ7லாைர எதி)பா)-�� �றி�சிநில� 

உைம-ெகா�4 வாDவ %+ேடா? 

 

என8ெசா�ன வ7லானி� மன�தி+ைம 

வாDகஎன8 ேச த� வாD�தி, 

"தன-�5ள ந7Nண)2 நா	ட�� 

ம�றவர-�� உ5ளெத�4 

நிைன-கி�றா:; எ�க	ைட அன�ப ட	
�; 

ம-க5மன மதி7�ைள�த 

மன-ெகாதி�ேப �றி�சியிைன வி
வி-�� 

உ4தி" எ�றா� மகிD % ேச த�! 

 

அறெம�ெறா� றி'-ைகயிN� இ'ைகயிN� 

அறிஞL-� வில;கி	 டா)க5. 

மறெம�ெறா� றி�-ைகயிN� ம-களைத 

மா�றாத ைவய  த�னி7 

திறெமா�ெறா� றறியாத ம�னவ� 

��னிைலயி7 ேச த� நி�றா�. 

இற! ம�ன� எ�தீ)�பா�. இற நீதா� 

இைதம4-க எ+ண �+ேடா! 

 

"அர+மைன#� உ�ெகா.ய �ற;=ற7 

ெப�றத�ேறா? ஆ	சி த�ைன 

இ'+டப. ஆ-கிஉன- கிைச தப. 

=�தாட எ+ணி வி	டா:; 

தி' தஇனி எ+ண�+டா? சாக�தா� 

எ+ணமா? ெச�ப ேவ+
�; 

�ர+.வி
� இ நா
 நி�னாேல 

�%ைமெப4� எ�றாய எ�றா�. 
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"ந�நா
 தமிDநா
: நாெம7லா� 

தமிDம-க5; இ�ப� ேகாாி 

இ நில�தி7 வாDவெதனி7 C8சாேல! 

அ�C8@� தமிேழ! அ த� 

ெபா�னான தமிழாேல தமிD8சா�ேறா) 

�க�றதமிD8 ச	ட� ஒ�ேற 

இ நா	ைட ஆ+.
த7 ேவ+
�; அைத 

இகDவாைன ஒழி-க ேவ+
�; 

 

''ச	டெம�பா); உலகிய�றி யா5எ�பா); 

அ.யள தா� எ�4� ெசா7வா). 

ச	ட தா� ெதாழ�த-க ெத�4ைர�பா); 

தமிD8ச	ட உ+ைம க+
�, 

க	ட4 த காைளைய�ேபா7 க+டெதலா� 

வழிஎ�4 ெக	டைல தா7 

ப	டண�% �தலைம8@� பழ;�றி�சி� 

ெப'ேவ %� ஒ�ேற அ�ேறா? 

 

�%நாளி� ேபா-�-�� பழ�ச	ட 

வாிக5சில ெபா' தா வி	டா7 

எதனாN� ஒ'ெநா.#� தாD-காம7 

எழி7ம-க5 எ+ண� ஆ: % 

�%-காத ம�னவைன� ெபா4-கா% 

தா:நா
; ெதாழிலாள)க5 

ெகாதி-கி�றா) =3யி�றி மதி-கி�றீ) 

இ7ைலேய! ெகா
ைம ய�ேறா? 

 

நா	.னிேல விைளவி7ைல, மைழயி7ைல. 

அாிசிவிைல நா�� ப;�! 

=	.வி	டா) எ�ெச:வா)? =3உய) 

வா-கிடேவ ச	ட� ேவ+
�. 

பா	டாளி ம-க	ேக அ%வ�றி 
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அரசின'� பண� ெகா
�ேத 

நா	.வர ேவ+
�ந7 லாதர2�; 

இைவகெளலா� க'தவி7ைல. 

 

அரசிய3� எ�%ைற#� பணமி�றி 

அழிைகயிேல ேகாயி N-�� 

உ'வவழி பா	
-�� மத;க	�� 

அயலா)-�� உ5ள ெபா�ைன 

வரெவ+ணி� பாராம7 ெசலவி	ட 

மன�பா�ைம ெகா.ேத அ�ேறா? 

வாிைசெக	ட அயலாைர இ;கைழ�த 

ேத�ஐயா? வாDவத�கா? 

 

வ+.யிேல ேசாெற
�%� ெத'ெவ7லா� 

ம-க,-� வழ;கி னாேள. 

உ+டாேர ஏைழம-க5 ஒ'நாேள 

அ7லாம7 ம4நா5 உ+டா? 

வ+டா'� �ழ7தா� ேசா4தர 

ஏ�ேபானா5? ம-க ளி�பா7! 

ப+
ெச:த ெகாைலமற-க� ப
ெகாைலக5 

பலெச:ய அ�ேறா ஐயா! 

 

''ெபா4��5ள அNவெலலா� தன-கான 

மனித'-�� தான ளி�தா5. 

ெவ4�பைட த அறிஞ)கைள� தன-ெகா�% 

வராெத�4 T-கி 3	டா5! 

இற��-�� த5ளினா5 இளவரைச� 

தி+ண)தைம ஒளி-�� அ�பி� 

�றி-ெகதிாி7 க+C. நி��மர 

சைர-ெகா5வா5; ெகா7வா5 நா	ைட. 

 

''நீரறி\); நானறிேவ� இனிநட-க� 

ேபாவெத7லா�! அறி த வ+ண�! 

ஊரறிய நகரறிய நாடறிய 
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�ரசைற ேத உண)8சி ெவ5ள� 

ேநெர9 % கிள)8சிெசய� �ர	சியினா7 

இ நாளி� ஆ	சி த�ைன 

ேவரறேவ ஒழி�பெதL� ��றமைத 

நா�ெச:ேத�; ேவ ேத எ�ைன 

 

''ஒழி�தீ)க5; விழி�தா)க5 நா	டா)க5! 

நா�மகிழ உ5ள� ெகா+^). 

பழி�தா)க5 உ�ெசயைல� பறி�பா)க5 

உ��.ைய. ம-க ளா	சி 

ெசழி�பா�� இேதாஎ�ற� இ7ல�ேபா:8 

சாகி�ேற� யா'� காண 

எழி�சா4 கைழ8சா4 நானைடய8 

ெச:தீ)க5; ெச7ேவ�'' எ�றா�. 

 

''வி.வத��5 உயி)சாய ேவ+
� நீ; 

இS24தி விள�பி8 ெச7க. 

ம.வத�� மகிDகி�றா: வ' %கி�ேற�; 

நீநா	.7 வாDவ த�� 

�.#� ஒ' ம�னி��- ேக	
-ெகா5 

ம�னனிட�'' எ�4ைர-க 

''வி.வத��5 மா:வ%தா� உ4தி'' ெய�4 

ெச�றி	டா� Jர8ேச த�. 

 

ந7லா'� உடனி' த எ7லா'� 

அ9தா)க5 நா	
 ம�ன�, 

''ெச7J)க5 ேச தLட� சா� ம	
� 

உடனி'�(); ெச7J) எ�றா�! 

ந7லா'� உடனி' த எ7லா'� 

அ9தப. நி�றத�றி� 

ெபா7லாத ேவ தனி	ட க	டைள#� 

�கவி7ைல அவ)க5 காதி7! 
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(எ+சீ) வி'�த�) 

 

இைத-ேக	ட ேதாழெரலா� ேச த� இ7ல� 

ஏகினா). ேச தனவ� இ7ல� சா) த 

மதி7வைள�த ேதா	ட�தி7 �றா-க	 ெக7லா� 

மகிDேவா
 தீனித % ெகா+ .' தா�. 

''ஏ%நீவி) ெச:த பிைழ? ஏ�ஒ4�தா�? 

ஏ�நீவி) ஏ�4-ெகா+^)! எதி)�தி'�தா7 

மதிய�ற ம�னவ� எ�ன ெச:வா�? 

வாDவத�� நாமி	ட பி8ைச அ�ேறா?'' 

 

ந7லைம8ச� அறிவழக� நவிN கி�றா�; 

''நானறிேவ� சிலநாளி7 அவைன ம-க5 

ெகா7Nவா) எ�பதைன! நீயி ' % 

ெகாைல-��பி� நிகDவதைன� பா)-�� வா:��� 

இ7ைலேய எனநிைன�ேத இர;� கி�ேற�. 

இற�த7வ' ேமL�ந7 ெலா9-க� ��றா8 

ெச7வேம! சிாி-கி�றா:. சா;கால�%�! 

ெச:வெத�ன நா;களினி்8 ெசா7வா:'' எ�றா). 

 

அறிவழக� இைத8ெசா73 �.�ப த��5 

அ;�வ த ேதாழ) ஓராயி ர�ேப) 

நிைறயவிழி நீ)உ�-க; வ7லா� வ %, 

நி�றப. அ9கி�றா! ெப+க5 ப7ேலா), 

பிைறIதN� மீ�விழி#� �7ைல� ப7N� 

பிள�பா)ேபா7 தளி)-ைகயா7 �க�ைத ேமாதி� 

''ெபறஅாிய எ� தைலவா! அறிஞ� உ�ேபா7 

பிற�பதி7ைல; பிற த%2� இ7ைல'' எ�றா). 

 

அ��ய�தா5 அ;ெகா'பா7 நி�றவ+ண� 

அணி�க�தி7 %ணிேச)�% ''வாDேவ� எ�4 

ந�பிேன�! ஐயாஇ  நா	ைட எ�ைன 
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ந	டா�றி7 ைகவி	
� ேபாகி�றீேர? 

சி��ெளா�4� ேபா:வி	டா7 ெவறிபி.�த 

சி�றாிமா 2-ெக�ன ெச:ேவா மி;ேக? 

அ�ெப
-க ேவ+டா�நீ) �+
 Jசி 

அ7லNற ேவ+டா�நீ) இ' தா7 ேபா%�! 

 

''இைசயாதா ஓ)ெநா.யி7 பைகைய JD�த! 

இைசயாதா நல;கா-க! அ.வ யி�ைற� 

பிைசவா)க5 பசியாேல; அவ)க	 ெக7லா� 

ெப'வாDைவ� தரஇைச#� ஐயா!'' எ�றா5, 

அைசயாம7 நி�றப. அ�� ய�தி� 

அ��க+டா) எ7ேலா'�! ேச த� ெசா7வா�, 

''பைசய�ற ெந�சினா5 விேநாைத- ேகநீ 

பா;கிய�ேறா? தமிD�பா;�� உ+ேடா?'' எ�றா�. 

 

''பா;கறியா விேநாைதயவ5 பா;கி ' த 

பா;கிதா� அ�னவளி� பழி8ெசய7க5 

தா;கிேய ஒ�தி' த பா;கி ேயதா�. 

தா)ேவ த� த�மைன-�� பாி % வாைள 

ஓ;கிவ த இள திைரய� ந�ச ' தி 

ஒழி#�வைக ெச:தெகா
� பா;கி நா�தா�; 

தீ;க�ற தி+ணைனஅS வாேற ெகா�ற 

தீயாளி� பா;கி' த பா;கி நா�தா�! 

 

''சி73மக� த;கேவ N-� ந�ைச� 

பா3னிேல ேச)�தளி-க விேநாைத ஏவ 

இ7ல�தி7 ெச�றவைன அைழ�% வ ேத 

இனமழி�த ேகாடாியா5 பா;கி நா�தா�! 

எ7லா�ெச: தி	டாளி� பா;கி; நீவி) 

எ+ணியவா றய3ன�தா5 அ7ேல�! இ;ேக 

ெச7லாெத� றாN�நா� வட-கி அ7ேல�; 

எ�பா;� ெம:யாக� ெத�பா;ைகயா! 
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''ஏைழ�ெப+ அழ�ைடேய� எ�4 தீயா5 

எைனஇ;ேக ஏமா�றி- =	. வ தா5; 

வாழைவ�ப தா:-=றி- =	. வ தா5; 

ம�னவைன- கா	.எைன- =	. வ தா5; 

தாDவி7லா ம�னவனி� வழியி7 வ த 

தமிDமக��- =	
வதா:- =	. வ தா5; 

ேதாழிஎ�றா5; எைனஇ;ேக த�KD8 சி-�� 

ேதாதாக ைவ�தி' தா5. சிலநாளி���, 

 

''இ-�றி�சி நா	டா)-� நானி ைழ�த 

இ�னெலலா� எ+ணிேன� தமிழ� த�ைம 

'எ-காN� பிைழெச:தா: இனிேம ேலL� 

இ�ப;ெகா5! அற�ெச:வா:!' எ�4 ெசா7ல, 

அ-காேல இ நா	
� ெதா+டரா�4� 

அ' ெதா+.7 மன�ைவ�ேத�. எைனவி ேநாைத 

ெச-கி3	
� ஆ	.
வா5 அவ5ைக ெவ�றா7 

ெச;�றி�சி தனி7வாDேவ� நீவி) ெவ�றா7!" 

 

ம;ைகயி�இ� ெமாழிேக	டா� ேச த�. ம�4� 

வ தி' ேதா) ேக	டா)க5. விேநாைத எ�பா5 

இ;�வ'� வழியினிேல தி+ண� த�ைன 

இள திைரய ைன-ெகா�ற ெத+ணி எ+ணி 

அ;கி' தா) அைனவ'ேம உள %.�தா). 

அற�ண) த ேச தனவ� ெச�� கி�றா�; 

ெபா;�கி�றீ) ெபா;�கி�றீ) க
�சின�தா7 

ெபா4�தி';க5! ெபா4�தி';க5.'' எ�ேறெசா73. 

 

''அ�மாநீ ஒ�4ேக5. உ�ற� ேபைர 

அழ�தமிD 'அ73' எ�4 மா�றி- ெகா5வா:. 

த�பிைழைய� தா�ண) தா) T:ைம #�றா). 

தமிழ)இ�4� தமிழ)கேள. அயலா) ஆகா). 
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எ�மின�� உ�னின�� ஒ�ேற; ஆனா7 

எ+ணி�பா) இ�45ள நிைலைம த�ைன8 

ெச�ைம#4 தமிDநா	ைட அயலா) த;க5 

தீெயா9-க� மைற�தவ) ெசயN� ெப�றா)! 

 

''இ நா
� தமிDநாேட! இைடயி7 காP� 

இ';கடலா7 தமிD-�'தி மாறிடா%! 

ெபா�ந
வி7 சி�ெற4�பி� சாைர ெச7N� 

இ'ம';�� ெபா�ன�றி ெவ5ளியாேமா? 

ஒ�னல)க5 தமிழழி-க� பலப7 ஆ+டா: 

ஒ�ற7ல ப�M4 தர�� ய�4� 

ெபா�றவி7ைல இ�4மி'- கி�றா5 அ�ைன 

�ன�கடN� �ைக-கடN� எ�ன ெச:#�? 

 

''த��றி�சி நா	.னிேல இ'-கி� றா:நீ. 

தா:நாடா� தமிDநா	.7 இ'-கி� றா:நீ. 

�� தநா ட7ல இ% பிற த நாேட! 

ெபா7லா;� கனவினிN� எ+ண ேவ+டா�. 

ந��ப.ேயா) தமிழறிஞ� தமிழ)- கி�ன7 

நா
வேன7 அSவறிஞ� �	டா5 ஆவா�. 

இகDமி-க ஒ'�	டா5 தமிழ)- கி�ன7 

எ+ணாேன7 அ��	டா5 அறிஞனாவா�! 

 

''வடநா	
8 சி4-கிய த விேநாைத! அ�னா5 

ெபா:ைமயிைன நீ#ைர�தா: எ�ன ெச:தா5! 

அட7நா	ட� ெகா+.' தா5! �றி�சி நா	ைட- 

க+டறிய நி�றி' தா5. ம�ன� ெச�ைன 

நடமா	ட� ேக	டறி தா5. ம�ன ைன�ேபா: 

நாயா:�தா� வா7�ைழ�%- ைக�பி.�ேத 

உட�ஆ	ட� ேபாடN�றா5! �றி�சி� தி	.7 

ம�னவனி� உ4%ைணைய8 சாக8ெச:தா5. 

 

''ம�னவனி� இ'ேதா,� வா;� த7ேபா7 

வாி��3க5 இர+
யி'� வா;கி வி	டா5. 
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இ நா	ைட� த�ைக-�5 அட-�த��� 

இ;�5ள ஒ�4ைமைய- ெக
�ப த��� 

ம�L�ஒ' ப��தறிைவ மா:�ப த��� 

ெப';ேகாயி7 க	
வி�தா5. ம-க5 வாDைவ� 

தி�Lமத� பர��வி�தா5. அவளி� ேநா-க� 

தி'நா	ைட அவ5நா	
-� அ.ைமயா-க7! 

 

''த�னின�ைத� த�னா	ைட உய)�% த��� 

தைரகட %� கட7கட %� உறைவ நீ�%� 

எ�ென�ன பா
ப
 கி�றா5 அ த 

ஏ திைழயா5 ப
�பா	.7 ஆயி ர�தி7 

ஒ�றான ப;ேகL� ஒ' நாேளL� 

ஒ'தமிழ� ஒ'மறவ� ந7ல தான 

த�னின�ைத� த�னா	ைட உய)�%த��8 

ச�ெற9 தா7 தமிழ)�ைற ��4  தீ'�. 

 

ேதாழியா� அ73-�8 ெசா73 ேயத� 

ேதாழ'-�� இனிதாக8 ெசா7லலானா�; 

''நாழிைக#� ஆயி�4; விைட ெகா
�(). 

நாLம-�- கைடசி�ைற யாக8 ெசா7ேவ� 

வாழைவ�() �றி�சியிைன� தைலவ� ெசா7ைல 

மற-காம7 நட % ெகா5க! �3ெபாறி�த 

ஆழிஇைத- கா	
பவ� தைலவ� எ�ேற 

அறி %ெகா5க; ெவ7கதமிD! �றி�சி வாDக!'' 

 

என�.�தான எ7லா'� நட�ப ெத�ன 

என�பா)-க ஆவN�றா). ேச த� அ;ேக 

தனியாக அைம8சைன#� வ7லா� எ�L� 

த�%ைண�ப ைட�தைலவ� தைன#� =வி 

''அன7ெப'-க- கமDேத:வி� க	ைட ேச)�(); 

அதி7 வி9 ேத உயி)வி
த7 ேவ+
'' ெம�றா�. 

�ன7ெப'�� விழிேயா
� அ9ைக ேயா
� 

�ற�ெச�றா) க	ைடெகாண) வி�பத�ேக! 
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''எ�ேதாழா, எ�Lறேவ, தீய ம�ன� 

இ�ப.யா தீ)�பளி�தா�!'' என� %.�ேத 

அ��ைடய ெசழியன;ேக ஓ. வ தா�; 

அ9தப. ேச தைன�ேபா: அைண�% நி�றா�. 

"எ�னஇதி7 அழ�த-க%+
 ேதாழா! 

இனி8சாேவ�; இ�ைற-ேக ெச�தா7 எ�ன? 

மன�ெதளி2 ெகா5வா:நீ. மா:ேவ� இ�4; 

ம-கெளலா� உ.யி) ெப4J) நாைள!'' எ�றா�. 

 

ெசழியைனஓ) தனியிட�தி7 அைழ�%8 ெச�றா�. 

''தி'நா	.7 �.யரைச நி4வ ேவ+
� 

அழகியஇ� �3ெபாறி�த ஆழி த�ைன 

அைடயாள� கா	.னா7, ெதா+ட)! உ�ற� 

ெமாழிேக	பா); தைலவெனன ஒ��- ெகா5வா). 

��னி�4 �ர	சிதைன நட�%வி�பா:. 

தைழகஎழி� றா:நா
; தமிேழ ெவ7க! 

தண7அைண#� இர2மிேதா!'' எ�4 ெசா�னா�. 

 

மண %.�தா� ெசழியனவ�. ''அ ேதா! அ த 

ம;ைகயினா7 விைள ததி% நீஇ ற தா7 

இன %.-��; இைளஞெரலா� %.% .�பா). 

அேதா அ த� தீயாைள- கா+ேப�'' எ�4 

�ன�பா#� ேவ;ைகைய�ேபா7 பா: % ெச�றா� 

�9நில2 வி+ெண7லா� ��%-��ைப 

தனியான �ளி)ெச:ய ந
�ேதா	 ட�தி7 

தண�கா
 C	
கி�றா) ேச த� ேதாழ)! 

---------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    37373737    

( விேநாைத#� ெசழியL� மா.யி7 உலாவ7. ெசழிய� வ'�த�. ) 

 

சி திய7 ெவ+பா 

 

சில தி இைழேபாN� ெச�ெபா� னிைழயா7 

நல திகD ஆைட நல;கா -- மேல உ
�%� 

ப	டைர-ைக ேம�ப	ட ப�மணிக5 மி�ன, மணி 

எ	டைர-�� ேம7மா. ஏறினா5 -- ெதா	டைர�த 

O8@மண- க-�ழ37 O-கா
 தா�மண-க- 

 

கீ8@- �ர7பா.- கி5ைளயவ5 -- நீ8@நிைன 

வி7லா இ'ெக+ைட உ+க+ எதி)ெசN�தி 

நி7லா இ'கா7 நிைல-கைவ�%� -- �7லா: 

இைட@'-க நி�றா5. ெசழிய� இ'க+ 

கைட@';க வ தா�! களி�த -- நைடய�ன� 

''ப�சைணயி7 ம�ன� ப
�%ற-க� ெகா5ளஒ' 

ந�சைண த மா�பழ�ைத ந7கி�பி� -- ெந�சைண த 

காத7 %ர�த- க.தாக ேம7மா. 

மீதி7வ % ெம73நா� நி�ேறனி� -- ேபா%நா� 

இ;��பா7 இ�ப�ற எ+ணிேன�, எ�ெச:ேவ�! 

 

அ;கவைன� T-க�தி7 ஆD�திேன� -- எ;�� 

ஒ'வ) மகிD8சிஎனி7 ம�ெறா'வ) %�ப�. 

இ'வ) மகிD8சியி7 ேந�4� -- தி'விர3� 

Tயநக� ப	டதனா7 ேதாைகஎ� மா)பினிேல 

ேநாயைட ேத� இ;க தைனேநா- �;கா7 -- ஆயஇ�ப� 

நீ)ெகா5ள ேநாிைழயா5 %���ேற�'' எ�4ைர�% 

மா)ைப மறவL-�- கா	.நி�க -- ேந)8ெசழிய� 

க+டா�; க'திவ த ெச:திைய#� தா�மற % 

வ+டாகி ம;ைக மலாிதD�ேத� -- உ+
�. 

 

உலவி#� ஓ.#� ஆ.#� பா. 

நிலைவ� �கD ேத ெந.ேத -- �லா2ைகயி7 
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வ % ெகா+.' த �ளி)கா�றி7 மணேமமி -- 

த % ெகா+.' ததைன ெம73யவ5 -- 'இ த மண� 

எ;கி' % வ தேதா?' எ�றா5, ெசழியLள� 

ெபா;கி, ''ெகா.யவேள ேபா-கிவி	டா: -- த;க�ைத 

நா	.7 மி� த நாிெதாைல-க- க�றவைன 

ஈ	. �%கி7 எறி % ெகா�றா: -- கா	
� 

 

�3-�- �ழிேதா+.� ெபா�ெதனேவ JD�தி 

ந3-�5ளா க8ெச:தா: நா	ைட- -- ெகாைலகாாி 

அ ேதா, அேதா ேச த� ேவகி�றா�! அ��ைகதா� 

ச தன�% ந�மண�ைத� தா;கிவ த -- தி தநிைல 

எ தவைக ெபா4�ேப�? ஏேனாநா� வா9கி�ேற�! 

ைந ேதேன! நா�ெச: கடைமமற %வி	ேட�, 

ெப+�ாி த வ�ச�தா7 ேப%�ேற� -- ம+�ைதய- 

க+ெணா�பா: எ�ற� க'�ெதா�பா: -- %+ெண�4 

ேவகி�றா:'' எ�4 விைரவா:8 ெசழியனவ� 

ேபாகி�றா� க+ணீ) ெபாழி %. 

------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    38383838    

( அரசனிட� விேநாைதயி� ேவைல�பா
. ) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

மல) த% காைல! ம�ன� 

மல) தன� விழிக5! வ�சி 

''�ல) தேத ெபா9%! நீ;க5 

�%�T-க� T;கலானீ)! 

அைல தெத� காதN5ள� 

அ'கினி� கா�தி ' ேத�. 

பலமணி ேநர� பா)�ேத�. 

எழவி7ைல! ப
�%- ெகா+ேட�!'' 

எ�றன5 விேநாைத ம�ன�, 
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''எ�னேமா ெதாிய வி7ைல. 

.................................................. 

உ�அ' மா�பழ�ைத 

உ+டேத அறிேவ�! பி�ன) 

எ�னதா� நட த ெத�ேற 

அறிகிேல�! யா� வி'��� 

க�னேல! எ�ெபா '	டா 

இரெவ7லா� கா�தி ' தா:?'' 

 

என-ேக	டா� ம�ன�. 'ஆமா�! 

இ'	கா	.7 பசி�த ஓ)ெப+ 

திைன-=	
� ேதைன எ+ணி� 

திைக-கமா	 டாளா?" எ�றா5. 

"மன-கா	.7 உைனம ற % 

மல)விழி Cட ைவ-�� 

@ைன-கா	
� தைழ# �+ேடா? 

ேதாைகேய!" எ�றா� ம�ன�. 

 

"உ+ணாம7 எ�ைன ைவ�ேத 

உற-க�தி7 ெச�ற நீ;க5 

ப+ணாத தீைம ஒ�ைற� 

ப+ணினீ)! இ�தீ ைம-�- 

க+ணாள ேரா
 நாேன 

கட3ேல படகிேலறி 

எ+ணாத ��ெத 
-க 

எ+ணிேனன எ�றா5 ம;ைக! 

 

"�ைல�பழ� ேவ+டா ெம�L� 

�ர;ைகநீ க+ட %+ேடா? 

மைல�பழ இதD�ெப+ணாேள! 

வாகட� கைர-�; காத� 

கைல�பழ- க�ைத8 ெச:ேவா�. 



154 

 

கன�கதி) ப9-� ம	
�! 

நிைல�பழ8 ெச:#� காைல 

நிகD8சியா: அைத �.�ேபா�! 

 

'ந
�பக7 J
 வ % 

நட�%ேவா� ஆட7 பாட7! 

எ
�பான அழ� ந;கா:! 

எ9! நட! ேபாேவா�!" எ�றா�. 

"பைட�தைலவ�ம. தா�; 

பலதைல வ)க5 � தி 

அ
�தஓ) கிள)8சி- கான 

தி	டெமா�4 அைம-கி�றாரா�! 

 

"ந
;கி
 கி�ேறா மா�நா� 

தைலவ)க5 நவிN கி�றன). 

ந
-க�ந� மிட�தி7 இ7ைல; 

அவாிைத அறிய ேவ+
� 

இ
�ைபேச) ேச த� ெச�த 

இட�தி7ந� மணவி ழாைவ 

நட�திட7 ெச:த7 ேவ+
�. 

ந
;காைம கா	
த�ேக!" 

 

ெதான ெதான எ�4 ேபசி� 

ெதாைல-கி�றா: ேநர  த�ைன! 

இனிதான ெச:தி ெசா�னா: 

எ9 தி' கடN- ெக�றா7 

கனியி�ேம7 கனிைவ- கி�றா: 

க.மண� �ாிவ ெத�றா7 

பனிமைல தாD�த7 எ�4 

பாைவநீ நிைன-கி� றாயா? 

 

"நாைளஓ) நாைள� த5ளி, 

ம4நாேள மண�ைத- காைல 

ேவைளேய �ாி தா7, எ த 
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Jர�ப� த
�பா�? எ த- 

ேகாள�தா� கிள)8சி ெச:ய- 

=	ட�ைத நட�தி னா�? அS 

வாைள�தா� பா)-க ேவ+
�; 

அ8ச�தா7 இைள-காேதநீ!" 

 

எ�றன� இ'வ) தா�� 

கட�கைர ஏகினா)க5. 

நி�ற% பட�. ேவ த� 

ேநாிைழ இ'வ) ஏற8, 

ெச�ற% பட�, ம;ைக 

சிாி�பிைன இதழி� =	.. 

ஒ�ெற�றா5 விரைல நீ	.! 

நீபாெட�4 உைர�தா� ம�ன�. 

 

"கா�ெறா�4 மறி-�� இ;ேக! 

கடெலா�4 �ழ;�� இ;ேக! 

தா�4-ேகா7 %5, காைள� 

படெகா' ப-க� இ;ேக! 

ேந�4�பா .யேத பாட 

நிைன-கி�ேற�!" எ�றா5; வான� 

T�றெலா� ற;ேக கா�றி� 

%
-�ம; ெக9 த ேபா%, 

 

"இ.மி�ன7 கா�4 மாாி! 

ஐையேயா!" எனவி ேநாைத; 

ம.யினி7 ம�ன� ஏ த, 

மல)�க� கவிD தா5. அ த� 

படெகா' =�தா .�ேற 

கதகளி� பா;கா:! ஆ	க5 

"எ
பி." எ�றா)! ேமN� 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி! 
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"அட;கி�றா மைழதா�! ேமN� 

அக�ந
; கிடேவ ேமN� 

ெதாட;கி�றா! மண�ெப+ அ�ேறா! 

ெதா	ட% கல;கி டாேதா! 

படகினி7 மீகா ம�கா5, 

பாாிேரா?" எ�றா�; அ�னா) 

'எ
 பி.' எ�றா)! க+டா) 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி! 

 

'நி�ற% மைழ,எ�, க+ேண! 

நீஅ�ேச7; கா�4� 'நி�ேற�' 

எ�ற%. இ.இ ேல@ 

ெகா+ட% மி�ன7 இ7ைல! 

ந�4நீ எ9 தி '�பா:; 

ந
-க�ைத 3
வா: ெப+ேண!" 

எ�றன�; எ9 % க+டா5 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி! 

 

%�பேம அறிேய�, எ�ற� 

ேதாைகநீ கிைட�த பி�ன); 

இ�பேம இைடவி டாம7 

எ:தி
 கி�ேற�; இ த 

ந�றான நிைலைய- காண 

நா;களா ெபா4�தி '�ேபா�. 

எ�றன, பாழா:� ேபான 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி!" 

 

அ9தானிS வா4 =4 

அரசL�, ஆ	க5 யா'� 

"மைழதாL� ம	
! மி�ன7 

ம	ட. ம	
- கா�ேற! 

கழிம	
� படகி� ஆ	ட� 
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க+டம	
ம	ெட"�றா); ஏ  

திைழக+டா5 இர+
 ப;கா� 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி! 

 

"ேபாயி்ன நம% வாDேவ! 

ேபாயின இ�ப�!" எ�ேற 

ேசயிைழ விேநாைத தாL� 

திைக�தாளா:� தி	
கி�றா5; 

"நாெயா�4 க9ைத ஒ�4 

நலமிலா� ப�றி ஒ�றா�. 

ஈெயா�றா� இ;ேக இ த 

இ.மி�ன7 கா�4 மாாி!" 

 

(ேவ4) 

 

ம-க,ய) ம�ற�தி7 ம-க5 =., 

வாயார வாD�தினா), மைழைய- கா�ைற� 

த-கேபாி.ையஎழி7 மி�ன7 த�ைன 

தைரெய7லா� வயெல7லா� ஏாி எ7லா� 

மி-கெப' ெவ5ள�ைத- க+
 க+
 

ேமனிஎலா� ஒளிசிற-க மகிD8சி ெகா+டா); 

"�-கஒ' வ4ைமநிைல ேபாயி�ெற"�றா), 

"ெபா%வாD2� உய'" ெமன� �க�றா) யா'�! 

 

அ�ேபா% சி73ய;ேக ஓ. வ ேத, 

"அரசெரா
 விேநாைதய�ைம கட3� சி-கி, 

இ�ேபா% ெதா7ைலயி7 இ'-க- க+ேடா�. 

ந�கடைம எ�ன" ெவ�ேற எாி % JD தா�. 

ச�பாணி, "சாி ேபாடா!" எ�4 ெசா�னா�. 

ச த�ப�, "சாக	
�!" எ�4 ெசா�னா�. 

"எ�ேபா% மைழ நி���?" எ�றா� ��%, 

"மைழநி�றா7, வ தி
வார எ�றா� ெதா�ைப. 
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"ெபாித�பா எ�ேக5வி! சி�ன த7ல! 

ெபாியவ)க5 பதி7ெசா7ல ேவ+
ம எ�ேற 

உாிைம#ட� சி73ெசா7ல, அைம8ச� ெசா7வா� 

"உன-ெக�ப .�ெதாி#� அரச� ெதா7ைல!' 

"வாிைசய�ற ேக5விஇ%! நா�தா� ேக	ேட�. 

வானா�4� ெதாைலெயா3யில எ�றா� சி73. 

"சாி அடடா வ7லாேன! உதவி-காக� 

த-கப. ெச7க!" என அைம8ச� ெசா7ல, 

 

"நா�ெச7ல அ	.யி7ைல; ந
மா) �-�5 

ந+ெடா�4 �� %விைள யா
 த7ேபா7, 

ேம�ேமN� ெப'கி�ேறா) ��த" ெல�4 

விள�பினா� ந7லபைட� தைலவ� வ7லா�; 

"தா�ேபாக லா�,கிழவ� ஆத லாேல, 

�.யாேத!" என அைம8ச� தாL� ெசா�னா�- 

"ஏ�ேபானா), ம�னவL� அயலா5 தா��?" 

என-ேக	
8 சிாி�தி	டா� ெசழிய� ஆ;ேக! 

 

சி73யவ� தைலைமயிேல பைடJர)க5 

ெச7ல	
�; வ7ேலாேன ஏ�பா ெடா�4 

ந7லப. ெச:தL��; மைழ#� கா�4� 

ந5ளி'5ேபா7 வ73'	
� வ'த7 க+ேடா�! 

ெச7ல�பா!" எ�றைம8ச� ெசா7ல, வ7லா�, 

C
வ+. தனிேலறி8 ெச7லலானா�; 

சி73ெசா�னா�, "என-கி த� ெப'ைம த தீ)! 

ந�றிஐயா ந�றி" எ�4 ெசா738 ெச�றா�. 

 

சாியாக நா��மணி மாைல யாக� 

ைதயNட� ம�னவL� ஏறி8 ெச�ற 

ஒ'பட� கைரயினிேல வ % ேசர, 
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ஒ'வ'ேம தன-�வரா- கார ண�தா7 

ெப'�படகி� ஆ	கேள இற;கி8 ெச�ேற, 

அர+மைனயி� தனிஅைறைய� ெப'-கி- =	.. 

இ'வைர#� ப
-கைவ�தா); அைம8ச� வ தா�. 

"ஏ�எவ'� இ;கி7ைல?" எ�றா� ம�ன�. 

 

"ச�பள மி7லாம7அN வ7பா)� பாேரா? 

ந�J	.7 ெவ4�பாைன ெபா;� ேமா?இS 

வ��ெசய ேவ+டா;கா+, ம�னா! இ த 

ம;ைக#ட� விைளயாட7 ஒ�ேற உ�ற� 

ெச�ைமெநறி எ�ெற+ணி இ'-கி�றாயா? 

சி�னெசய7 வி
க!" என அைம8ச� ெசா�னா�. 

"எ�ைமநீ கட3னி�4 கா�ப த�ேக 

ஏ� ஆ	க5 அL�பவி7ைல" எ�றா� ம�ன�. 

 

"யா'-�� ெதாி#�நீ ெச�றேசதி? 

எவL-�� தகவ7த தா: கட3னி�4? 

பா'-�5 விய�ப�ேறா உ�ெசய7க5? 

பக) தைனநீ வானா�4- க'வி யாேல 

யாைரஅைழ- க8ெசா�னா:? சி73 தானா 

உன-கைம8ச�? =றி
க! எனிLம த 

ஊைரஏமா�4கி�ற சி73ேயாேட 

ஒ'பைட#� அL�பிைவ�ேதன எ�றா� C�ேதா� 

 

ெந4ெந4ெவ�ேறப7ைல- க.�தா� ம�ன�! 

ேநாிைழயா5 ம�னவ�வா: அட;�� வ+ண� 

�4-கினிேல �� திதைன8 ெசா7ல லானா5: 

....................................................... 

"ெவ4-��வைக ம�ன)நட� ப%பிைழ�தா�; 

ேமNமி% ேபா7நட-க மா	டா); உ;க5 

�றி�ைப�ேபால அரசியைல நட�த" எ�றா5, 
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=றினா� ம�னவL�, "ஆ�ஆம எ�ேற! 

 

"எ��றி��� ேபா7நட-க இைச த த�ேக 

இ நா	.� ேபராேல ந�றி ெசா�ேன�; 

���றி�ேப� ம�னனிட� எ�� றி�ைப 

�.�தி
ேவ� அத�பிற� ெசய7ஒS ெவா�4�! 

��ெனறிைய விடேவ+
�! ைவய� ேமN� 

�கழேவ ெச:ைகதைன8 ெச:த7 ேவ+
�!" 

ம�னவ�பா7 இ%=றி விைட#� ெப�4 

மகிD8சி#ட� நட�பா�ேபா7 அைம8ச� ெச�றா�. 

 

அைம8சனவ� ெச�ற2ட� விேநாைத அ;ேக 

அரசனிட� ெசா7Nகி�றா5; அ'ைம அ�தா�! 

அைம8ச�ேம7 உன-ெக9 த சினேமா அ த 

அைம8சLயி) �.�ப%வா�; நா�த 
�ேத�; 

அைம8சைனநா� ெவளி�பைடயா: ெவ4�த7 தீைம 

அைம8சைன-ெகா+ ேடமண�ைத �.-க ேவ+
�. 

அைம8சLைர ேக	டதனா7, அவைன8 சா) ேதா) 

அகமி�ன ெத�4நா� அறி % ெகா+ேடா�. 

 

"தி'மண�ைத �.�தி
ேவா�? அத�பி� ேனநா� 

ெசய�த-க தி�னெத�4 ெச�� கி�ேற�. 

ஒ'பயN� நம-கி;ேக உதவ மா	டா�. 

ந�ைமெயலா� ஒழி�ப%தா� அவ)க5 எ+ண�. 

இ'-க	
� சி73 நைம� ேத.வ தா�, 

எ�4ைர�தா� அைம8சனவ�, எ;ேக ெச�றா�? 

ெப';கட37 ெப' ெதா7ைல ெப�றா� ேபாN�? 

எ�4ைர�தா5, ம;ைகயவ5! சி73 வ தா�. 

 

"அSவள2 ெப';கட37 எ;�� ேத. 

அைல ேதாேம! எ;கி' தீ) அSெவ5 ள�தி7 

எSவள2 சி4ெபா',� %ழாவி� பா)�த 

எ�ைகயி7 கிைட�தி'-�� நீ;க5 ம	
� 
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இSவழியா: வ தி'-க ேவ+
ம எ�ேற 

இட%ைகைய ேவ4ப-க� வைள�%- கா	ட 

'ெமௗவZ) ேந)-கைரைய ேநா-கி நா;க5 

வ தி	ேடா� அ%ப�றி வ'�த� இ7ைல! 

 

"அைலகட37 எ;க5நிைல த�ைன நீவி) 

அைம8சனிட� ெசா�னீரா? எ�ன ெசா�னா�? 

தைல-ெகா9�பா: ஏேதL� ெசா�ன %+ேடா? 

சா�றி
J)!" என ம;ைக சா�ற8 சி73 

"தைல-ெகா9�� ம	
ம7ல வா:-ெகா 9��� 

த� ெகா9��� பிற)ெகா9��� ெசா7ல- ேக	பா:! 

'அைலகட37 ஏ�ேபானா� ம�ன�?' எ�றா�; 

ஆ)எ�றா7 அவ�றாேன ெசழிய� எ�பா�! 

"ம-க5ெபா% ம�ற�தி7 அைம8ச� ம�4� 

வ7லாேனா டாயிர�ேப) இ' த ேபா% 

இ-கைதைய நா�ெசா�ேன�. எ�ைன ேநா-கி 

எளிதாக� பலநா:க5 ேபச- க+ேட�; 

ெச-கா
� ெபா�ன� மக� வ7லா� எ�ற 

சிற த%ைண� பைட�தைலவ� ேக3 யாக 

"மி-கவ3 மா)பினிேல ஆதலாேல 

ேமவா%, வரமா	ேடன எ�4ைர�தா�! 

 

"ேபானவ)க5 சாக	
� அதனா ெல�ன? 

ேபாடாநீ!" எ�4ைர�தா� அ;ேகா) �	டா5. 

'ேதனடா ம;ைகஅ த ம�னL-�? 

ெச�றவ)க5 ஒழிய	
�; அதனா ெல�ன? 

நீநா:ேபா7 ஏ�வ தா: எ�றா� ஓ)ஆ5! 

நீ)�ெப'-� விழிமைற-க அ9ேத�; பி�� 

நான த அைம8சனிட� கைடசி யாக 

'நட�பெத�ன?' என-ேக	ேட�; அவLைர�தா�; 

 

"உ�Lட�� சாியி7ைல; பைடJ ர)க5 
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உய)அறிஞ) சி73#ட� ேபாக ேவ+
�; 

எ�ஆைண -- அவ)களிட� ெசா73- கா	. 

இ�ேபாேத அL�ெப�றா�; அ%ேபா7 வ ேத�. 

எ�ென�ற� க'�ெத�றா7 விேநாைத ய�மா 

Jர�தி7 ந7லறிவி7 மி� த ம�னி! 

அ�பி7லா8 ெசழியெனா
 வ7லா� ம�4� 

அைம8ச��த7 அைனவைர#� ஒழி-க ேவ+
�. 

 

"இ8ெசய7க5 விேநாைதயா7 �.#�; ேவேற 

இைசவான ஆ	கைள#� அSேவைல-ேக 

ெம8@�வைக ஏ�பா
 ெச:ய ேவ+
�. 

J+கால� ேபா-�வதி7 பயேன இ7ைல. 

ெபா:8சிாி��� ெபாறாைம#ேம உ'வா: வ த 

ெபா4-கிகைள ஒ'சிறி%� ந�பேவ+டா� 

எ8சாி-ைக அ7ல இ%; ம�னவ)பா7 

எ�தாD த வி+ண�ப�!" எ�றா� சி73. 

 

"அ�சாேத சி73ய�பா! நட�ப ெத7லா� 

அரச)-� ந�றாக� ெதாி#�; ஒ�4� 

மி�சிவிட மா	டா)க5; தீய வ)க5 

�4-�கி�ற மீைசயிேல தீேய C,�! 

ெந�சார நீ)ம	
� அ�ப ைகவ) 

நி�� மிட தனிேல#� நி�க ேவ+டா�. 

ப�சிைழ-�� ப	ட�ெபாறி உடனி' த 

ப	
-�� ப	
வி
� அ�ேறா?" எ�றா5. 

�கD8சியிைன ேமலா-�� பி5ைள த�ைன� 

�ைத�%வி	ட விேநாைதேம7 உ5ள தான 

இகD8சிதைன உ5,-�5 ைவ�த சி73, 

இ	டெதா' க	டைளைய �.�ப வ�ேபா7 

"மகிD8சிய�மா மகிD8சிய�மா! எ�4 ெசா�னா� 

ம�னவL� ேசயிைழ#� தி'ம ண�தி� 

நிகD8சி�ைற அைழ���ைற மண�தி� பி�ன) 

நிைல-��ைற! இைவப�றி� ேபசி நி�றா). 

--------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    39393939    

( த'ம இ7ல�தி� நிைல ) 

 

(அகவ7) 

 

த'ம இ7ல� உ'ம9;கி�ேற 

ெத'��ற� ஏைழக5 ெச;ைக ஏ தி� 

தைலகா	 
வ%� இ7ைல; ெகாைல, கவ) 

ெபா%மக ளி)த'� �%வி ' %க5 

நாெடா4� நைடெப4� Jடா யி�ேற! 

ந	ட ந
வி� ப	ட� பக7ேபா7 

மி�வி ள-�க5 விைள�தன ஒளிைய! 

மணி�ெபாறி ப�னிர+
 மணிஅ .�தேத. 

அணி�தா:8 @�றிN� அைம த அைறகளி7 

ஒ�4 கவறா 
மிட�; ம�ெறா�4 

க	� .-� மிடேம; க	.7க5 

இ	டெபா% ம-க5 ந	பிட� ஒ�4; 

கழக உ4�பின) கா�தி'�ப ெதா�4; 

ந
-=ட� ஆட7 பாட7 

நட-��, ஆயிர�ேப) ந+P மிடேம! 

-------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    44440000    

( ஒ9-க-ேக	.� ேகா	ைடேய த'ம இ7ல�. ) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

த'ம இ7ல�ைத ேநா-கி� 

தமிழ8சி மடவா) ேதாழி 

இரவினி7 ஒ'ம ணி-� 

நட-கி�றா5! இைடயி7 ப7ேலா) 

"அ' தமிD ம;ைகேயநீ 

அ;ேகெச7 லாேத அ�மா! 
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தி'நா	.� ஒ9-க� கா�பா:!" 

எ�றன). அவ,ைர�பா5; 

 

"நட�பைத அறித7 ேவ+
� 

நட�பினி� ேச)த7 தீேத 

பைடவ3 #ைடயா� ம�ன� 

பாைவயா5 சி73- ேகதா� 

இட�ப	ட ேவைல த�ைன 

இய�4வா�, எ�னிட�தி7 

த
-காம7 த'ம இ7ல� 

ச�4வா" எ�4 ெசா�னா�. 

 

"ேபாகி�ேற�; ேதாழ ேரநீ) 

இ;கி'�; ேபாக ேவ+டா�. 

ஏகி
� எ�ேபா� ேறாைர 

'ஏகாதீ)' எ�4 ெசா�னா7, 

'சாகி�ேறா�!' எ�பா). சாகா 

தி'�பா)க5 அ�ேறா?" எ�4 

ேபாகி�றா5 மடவா) ேதாழி, 

ேபா-க�ற =	ட� ேநா-கி. 

 

தீத�ற தமிழ) தா��, 

சிவான த) சிவச� ப த) 

மாத)ேம7 ைமய லாகி, 

மைற�க மாக� ேபானா). 

மா:த'� க5ைள எ+ணி 

மாN-ேகா) அ.ைம ெச�றா�. 

வா:திற-காதி ' தா) 

வழியினி7 ேதாழெர7லா�! 

 

@வேரா
� சி73 தாL� 

@�4�� 4�பா)� தானா:- 

கவறா
� எ+ண� ேதா
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க.தாக8 ெச7N� ேபாதி7, 

"எவ)ேபாவா)?" எ�4 ேக	டா) 

வழிநி�ற இைளஞ) சி7ேலா) 

"எவ)ேக	பா)?" எ�றா� சி73 

இ' தவ) இய�� கி�றா) : 

 

"இ;ெகா' ம;ைக உ5ளா5 

ஏேதL� ெபா'5 ெகா
�பா) 

த;க	�� த�ைன ஈவா5 

ச
தியி7 வரவி '�ப� 

உ;க	�� உ+ேடா?" எ�றா). 

"இ7ைல!" எ�ேறா.� ேபானா�. 

ெச;��தா: நி�ற ெத�ைன 

JD தா�ேபா� சிாி�தா) JD ேத! 

 

ெபா:-கா
 வ�ச- ��4, 

��ெசய� ெப'-� ெந�சி7 

எ-ேக
� நிைற த ப5ள�, 

இர-கெமா� றி7லா ஏாி! 

�-கா
 ேபா	ட வ+ண 

�கமல) மைற�த வ+ண� 

நி�காம7 ெச�றா5, நி�ேறா) 

"யா)?" எ�4 ேக	க லானா). 

 

"நான�ேறா அ73!" எ�4 

நட தன5 விேநாைத! ஓ)ஆ5 

"ஏன த அ73 அ;ேக 

ஏ�வா ளானா5?" எ�றா�. 

"ஊன தா� அவ, ைர�தா5. 

உ+ைமயி7 அ73 அ7ல5, 

ஆன�- கா	ைட நீ-கி 

அறிகி�ேற�!" எ�றா� ஓ)ஆ5. 
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"கான�ைத- ைகயா7 த5ளி- 

கடைல- காலா7 கல-�� 

ஆைனைய அைற % ெகா7N� 

அ' திற� ெசழிய L-�� 

ேத� அவ5! விேநாைத யா5பா7 

ெச7லாேத!" எ�றா� ஓ)ஆ5 

"ஏனினி இ;கி'�த7?" 

எ�றன) ஒ';� ெச�றா)! 

-------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    41414141    

( த'ம இ7ல�தி7 தமிD8@ைவ#� இ' த%. பல தீ8 ெசய7க5 நைடெப�றன. ) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

=டேமா) ஆடர;�! 

ெகா.யிைட %வ,� வ+ண� 

ஆ
ேமா) அ73 கா�றா7 

ஆ
ேமா) அலாி- ெகா��! 

பா
ேமா) �றி�சி� பா	
� 

தமிDேம�ைம- ெக
�%- கா	
! 

வா
;கா7 கைலIக) % 

மகிD த% த'ம இ7ல�! 

 

ஆடN� �. த பி�ன) 

அைனவ'� க5ைள ெமா+டா)! 

ஓைடயி7 பி.�% வ % 

ெபாாி�தமீ� உ+டா) சி7ேலா)! 

ஓ.ேய ஆ	. ைற8சி 

சிவாந த) மகிDவா: உ+டா)! 

சா.-க5 தைல-கறி-ேக 

த-கதா� ச�ப த)-ேக! 

 

கவைலைய �ற�தி7 த5ளி- 
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க5ளிேல மன�ைத� த5ளி8 

@ைவகா+பா) த�மி7 ஓ)ெப+ 

%ய)வா: த �க�தா ளாகி 

அைவ-ெகா' �ற�தி7 � தி 

இ' தன5; அவைள அ த8 

சிவாந த) தி'�பிவ % 

தி'�பினார, மல)�க�ைத! 

 

தி'மாN- க.ைம அ;ேகா) 

தி'-�ட� தி'-க5 எ7லா� 

தி'வா:-�5 ேச)�தாராகி� 

தி'ம+ணி7 கவிD�% ைவ�%� 

"தி'ேவ;க ட�ேதா:! உ�ற� 

தி'வ'5 ேவ+. நி�ேற�. 

தி'-க5,- �டமா: உ5ள 

தி'மாேல அ'5வா:." எ�றா�. 

 

"தைழயா-கி� O2� ஆ-கி8 

சாைலக5 ேசாைல ஆ-கி- 

கைழயா-�� தி'மா ேலநீ 

க' ேத5ேபா7 க
-�� க5ைள 

மைழயா-கி எ�ற� வாைய 

மைடயா-கி அ'5 �ாி தா7, 

பிைழயா-�வாேரா உ�ற� 

ெப'ைமைய" என-�� பி	டா�! 

 

"உளமா-கி, உயிைர ஆ-கி, 

உய) தி
� ஆைச ஆ-கி, 

வளமா-கி, வா#� ஆ-கி, 

வா;கிட- ைக#மா-கி, 

இளமாத) த�ைம ஆ-�� 

எ�க+ணா! �ளி�த க5ைள- 

�ளமா-கி எ�ற� வாைய- 

�டமா-கி அ'5வாய எ�றா�; 
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அைழ�தஅ8 சிவாந  த�ேம7 

அைச %JD  ெத9 %, ேவ4 

ெகாதி�தஓ) காைள யி�ேதா5 

�N-கினா� அேதேந ர�தி7 

உைழ�பாள) தைலவ னான 

ெசழியன; ேகா. வ % 

"விழ�காேட! ெவறிபி.�த 

விேநாைதேய!" என�பி.�தா�! 

 

பி.�தஅ� பி.ைய� த5ளி 

"எ�ெபய) அ73" எ�4 

�.�தாளா: ஓ)அைற-�5 

��ஓ.� �க� ய�றா5. 

ப.�தாளா: அ;கி ' த 

பாைவயா� மடவா) ேதாழி 

இ.�%�த5ளிட விேநாைத 

எதி)நி�ற =ட� ேச) தா5! 

 

=ட�தி7 விேநாைத யாளி� 

�-கா
 �ைலய8 ெச:% 

"ஓ.�ேபா நாேய!" எ�4 

கீD�த5ளி உைத�%8 ெச�றா�: 

ஈட�ற ெசழிய�! ம;ைக 

எ9 தன5 அைற-�8 ெச�றா5. 

மாட��றாேபா7 அ;ேக 

இ' தன5 மடவா) ேதாழி! 

 

விேநாைதத� இ
�பி னி�4 

ெவ
-ெகன8 @ழ7%�பா-கி 

தைன�T-கி8 @	
� தீ)�தா5. 

தைலசா:�த மடவா) ேதாழி, 

அன7மன� பா)�பா7 @	ட 

அ+ணலா� கா தி ஆனா5! 

மன�ப	ட அ8ச� அ;ேக 
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வாைனேய ந
;க8 ெச:#�! 

 

ப9பைன ம	ைட வா37 

பச;க5தா� க	. வி	ட 

க9ைதேபா7 விேநாைத ஓ. 

அர+மைன- கதைவ C. 

விழி%யி7 அரச� ேமேல 

வி9 தன5, அவ�விழி�ேத, 

"அைழ�ேத��� உ�ைன" எ�றா�! 

"அத���தா� வ ேத�,' எ�றா5! 

 

அரச�பா7 வழ-� ைர-க 

வ தன) சிலேப), அ;ேக 

அரசL� அைம8ச� தாL� 

அைவஉ4� பின'� =. 

"உைர�()க5 வழ-ைக" எ�ன! 

உைர-கி�றா), "மடவா) ேதாழி 

இரெவா' ம;ைக யாேல 

இற தன5. அ த ம;ைக; 

 

இSவர+ மைனயி7 வ % 

�� தன5; விய�(த�ேறா? 

ெசSவிதி� அவைள� ேத., 

ஒ4�தN� ெச:ய ேவ+
�. 

ஒSவாத ெசயலா7 எ;க5 

ஒ'மக� மைனஇ ழ தா�. 

அSவிைளேயா� இழ��- 

காயிர� ெபா�L� ேவ+
�!" 

 

எ�றன) அைம8ச�, "அSவா 

றிய�றிய ெகா.யா5 எ;ேக? 

ந�றாக அர+மைன-�5 

ேத
க!" எனநவி�றா�. 
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ெச�றா)க5 ப7ேலா). அ த� 

தீயாைள� ேத.னா)க5. 

வ தா5அS விேநாைத அ;ேக, 

ம�ன�பா7 உைர-கலானா5; 

 

"அ73ைய மடவா) ேதாழி 

�-கா	ைட அக�றி மான� 

இ7லாம� ெச:ததாேல, 

எாி8சலா7 @	
- ெகா�றா5. 

ந7லேதா) அ73 எ�பா5 

எ�னிட� அைதநவி�றா5. 

வ73நா� அ�னவ	� 

ம�னி��� த % வி	ேட�! 

 

"�. த% வழ-�; ம�4� 

�ைற\
 ெச7லா தி;ேக! 

க. ெதா�4� ேபச ேவ+டா�. 

கைடக	.� ேபாJர எ�றா5. 

ம. தவ5 உறவிேனா)க5 

ம�னனி� �க�ைத ேநா-க, 

"�. த% வழ-�; ம�4� 

�ைற\
 ெச7லா" ெத�றா�! 

 

"ஆ	சி#� உ+டா நா	.7? 

அற;கா-க ஆ5தா� உ+டா? 

மா	சிைம #ைடய ம�ன) 

வழிவ %� அழிைவ8 ெச:#� 

கா	சி#� க+ேடா� ம-க5 

க+ணீைர- க+ேடா� ம-க5 

மீ	சிதா� எ�ேறா?" எ�4 

விள�பினா) உள�பைத�ேத! 

 

ெத'ெவலா� அ9த க+ணீ) 
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சி தி�4� ெத'வா ெர7லா� 

ெவ'விேய எ�ன எ�4 

வினவினா). நிைலஅறி தா). 

ெப'விய� பைட தா). நா	.� 

ேபரழி  த%ேவா!" எ�றா) 

அ'கினி7 த�பிராL�, 

ெசா73ய அைன�%� ேக	டா�; 

 

அளவிலா வ'�த ��றா�. 

அளவிலா8 சினம ைட தா�. 

தளி)ேமனி இளைம ெகா+ட 

ைதயலா5 த'ம இ7ல- 

களியா	.7 க+ட ெத7லா� 

க+.ரா8 ெச:ைக எ�4 

�ளிாிதD அ73யி�பா7 

ெகா
�சின�ேதா
 ெச�றா�. 

 

"இரவினி7 மடவா) ேதாழி 

எ�பவ5 உ�னா ல�ேறா 

ஒ'�+டா7 ெகா7ல� ப	டா5! 

ஒழி தன5 அ�ேறா ம;ைக? 

த'மஇ7ல�ைத நீேய� 

சா) தைன, மான மி�றி! 

அர+மைன ெச7வ தாக 

அறிவி�தாய எ�4 ேக	டா�! 

 

"ெம7லாைட �5ளி7 ப	டா7, 

ெம%வாக வா;க ேவ+
�; 

ெபா7லாதா5 ெச7வா- கி7ல� 

�� தி	ேடா�, மீ5த�� 

ந7லேதா) கால� ேவ+
�; 

வ'�வைர நா�அவ	� 

ந7லவ) ேபா7நட�த7 

ந�கட� அ�ேறா அ�தா�! 
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"ேத;கிய ப5ள� த+ணீ) 

தி^ெர�4 வ�4�! ம;ைக 

தா;கிய அதிகார தா� 

சாியி7லா ெதனிL�, அ�4� 

ேபா;கால� விைரவி� கா+ேபா�. 

ெபா4�தி'-க�தா� ேவ+
�. 

ஓ;கிேயா) அ.யி7 பா�ைப 

ஒழி�த7 ேம7! எ9�ப7 தீ%! 

 

"தீைமெச: தி
த7 க+
� 

ெச�ைனயி7 பா)�பாைன�ேபா: 

சாமிெய� 4ைர-�� ம-க5 

த�ைமேபா7 பைடJர)க5 

ஆைமேபா7 அட;� கி�றா). 

அரசனி� தீைம க+
�. 

காமாைல- க+ண) ம-க5! 

காி�ெபா. ம�ச5 எ�றா)! 

 

"ெதா+ட)க5 ெதா+
 ெச:வா). 

ெதா9�ப)க5 அைதஎ தி)�பா). 

ம+
க5 தி' % கி�றா) 

மதி#ளா) ெப'� கி�றா) 

க+டவ) காணா)- ெக7லா� 

�றி�சியி� நிைலைம =றி� 

ப+ைடய நிைலயி7 நா	ைட� 

பா)�திட அவா2கி�றா). 

 

"மணிேயாைச ேக	ேடா�. யாைன 

வ'வ% ெம:ேய அ�ேறா? 

தணிவ% ெம:ேய, ம-க5 

தணியாத %�ப� எ7லா�. 

பிணியி7ைல C�� மி7ைல 

ெப�றவ5 ெச தமிD�தா:. 
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அழியாத ஒ9-க�தி�ேகா) 

அழிவி7ைல உாிைம வ தா7! 

 

"த'மஇ7 ல�%- ேகதா� 

தவறாம7 வ'த7 ேவ+
�. 

வ'வ% ம	
 மி�றி 

வ தவ), மகி9� வ+ண� 

அ'��றி�சி�ப+பா., 

ஆட2� ேவ+
 ெம�4, 

ெபாியேதா) ஆைண யி	டா5. 

ம4�%நா� ேபச வி7ைல. 

 

"ஆடN� �. த த;ேக; 

விேநாைத#� �-கா .	
 

வா.ய �க�தா ளாகி 

வ தன5 வ தா ன;ேக 

ேத.ய சிவாந  த�தா�, 

தி'�பினா� அவ5 �க�ைத! 

ஓ.னா5 ச�ப த�பா7 

ெசழியன; ேகா. வ தா�! 

 

"�-கா	ைட நீ-க� ேபானா�. 

'அ73நா�' எனெமா ழி ேத 

அ-க	.7 அைறயி� ெச7ல 

அ;�5ள மடவா) ேதாழி, 

'இ-க	.7 வராேத' எ�ேற 

எ�றினா5! விேநாைத ெகா+ட 

�-கா	ைட வில-கி- காலா� 

�ைட�தன� ெசழிய�! ெச�றா5. 

 

"தைலஇ�னா5 எ�4 கா	ட� 

த5ளிய மடவா) ேதாழி 

யிைன8@	
 JD�தி வி	டா5, 
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எத��ம�சா விேநாைத. 

அன�கா	.7 �ளி)கா: வா)ேபா7 

ஆடைல �.�% J	.7 

உைன-க+ேட� வ % மாமா! 

இ%வ�ேறா உ+ைம!" எ�றா5. 

 

"ஆடN� இனிேம7 ேவ+டா�; 

அ�தீய) ந
வி7 ெச�4 

பாடN� ேவ+டா�. அ த� 

ப
கா3 இனிஅ ைழ�தா7, 

'வா.ய %ட��! ெம:யா: 

வயி�றிN� வ3ேய!' எ�4, 

ேபாெடா' ேபா
 நீதான 

எ�4த� பிரா��க�றா�. 

---------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    42424242    

 

கட�கைர தைனஅ
�%- 

க	.ய ெப'ம� ற�தி7, 

த
�தி	ட ஆ�4 ெவ5ள� 

த%�பிட நி�ற ைத�ேபா7, 

உ
�திய ம-க	 =	ட� 

ஒ�றிைன- கா	.8 சி73 

அ
-கி
 கி�றா� ெசா7ைல 

அைனவ'� மகி9� வ+ண�; 

 

"ேதாழி\), ேதாழ� மாேர! 

ெசா�ெப'-கா�றி நா	ைட 

வாழைவ� தி
வா: எ�4 

ம;ைகஅS விேநாைத ெசா�னா5 

ஏைழயா� ம4�ேப னானா7, 

யா�பட7 நா:படா% 

ேதாழி\), ேதாழ� மாேர! 
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ெதாட;�ேவ� ெசா�ெப'-ைக; 

 

"ம�ன'� விேநாைத தாL� 

மகிD8சியா7 வாழ ேவ+
� 

இ�னைல நா	
 ம-க5 

இ�பமா:- ெகா5ள ேவ+
�. 

ம�ன)பா7 பைடக5 உ+
, 

ம-க5பா7 எ�ன உ+
? 

��ைமேபசாம7 ம-க5 

��4�பா�பாக ேவ+
�. 

 

"அரசாி� தீெயா9-க� 

அரசிைய- ெகா�ற ெத�4 

ஒ'சில) ெசா7N� ெசா737 

உ+ைமேய சிறி%� இ7ைல! 

அரசியி� தைலயி7 ��ேப 

அ�ப. எ9தி ைவ�த 

ஒ'வைன ெவ4-க ேவ+
�; 

ம�னைன ெவ4�தN+ேடா? 

 

"அரசியா) இற தா) எ�ற 

ேசதிைய அறி தாராகி� 

தி'விளா மாவ	ட�%� 

தி+ணL� இைளய ேவ %� 

வ'�ேபா%, விேநாைத தாL� 

வா:வ7ல ��த� தாL� 

ம' தி	
- ெகா�றா) எ�4 

ம-களி� சில)ெசா7கி�றா), 

 

"ேச7விழி விேநாைத எ�ற� 

ெச7வைன காத3�தா5 

ஏலேவ அவனிட�தி7 

இ�பேம அைட % தீ)�தா5. 
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ேம7ஒ' நா5அ� ைபய� 

அைதெயலா� ெவளியி� ெசா�னா� 

பா3ேல ந�ைச இ	
� 

ப
ெகாைல ெச:தா5 எ�ப). 

 

"இைதஎலா� ந�ப லாமா? 

இ�ப. இனி8ெச: தாN� 

அைதஎலா� ம-க5 யா'� 

அறிவிலா ம-க5 யா'� 

அ%வைர ெச:% தீ) த 

தீைமைய எ
�%8 ெசா7வா). 

அைதெயலா� ந�பலாமா? 

ந�பினா7 ஆவெத�ன? 

 

"ேகாயிைல� ெபாிதா:- க	.- 

ெகா9-க	ைட� பாைவ ைவ�%; 

வாயினா7 ேவ+ட8 ெச:% 

மைறயவ� த�ைன அ;ேக 

நாைய�ேபா7 �ைல-க8 ெசா73 

நைம-=3 ெகா
-க8 ெசா�னா5. 

ஆயைவ அைன�%� ம-க5 

அழி2-கா ெச:% ைவ�தா5? 

 

"அரசியா� ெச7வ ெம7லா� 

அேராகரா ஆயி�ெற�றா7 

வ'>�றா+ 
-�� பி�L� 

வராமலா ேபா��? நா	.7 

அாிசி-�� ப�ச� எ�றா7, 

அைனவ'� ஒழி தா ேபானா)? 

இ'-கி�ேறா� சாக வி7ைல 

இைதயா'� ந�ப ேவ+
�. 

 

"விேநாைததா� ேச தனாைர 
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வி'�பினா5. 'ஒ�ேப�' எ�றா) 

தன%ம�னவைன- ெகா+
 

தண3ைட ேவக ைவ�தா5. 

இைனயேதா) ெச:தி ேக	ேடா) 

எ7லா'� அ9தாெர�றா7, 

விேநாைத#� அ9த %+ேடா? 

JP-ேக� �,க ேவ+
�? 

 

"நா�ெசா73 வ த ெத�ன? 

@'-கமா: நவிNகி�ேற�. 

ேத�ேக	�� வ+
! பி5ைள 

தி�ன-ேக	�� ெவ+ ெகா-� 

மீ�ேக	��, �ர;� வாைழ� 

பழ;ேக	�� விேநாைத த�ைன 

ஏ�ேக	க லாகா தி;ேக 

இ'ைகைய நீ	.8 ேசா�ைற! 

 

"தைலவனா7 எறிய� ப	ட 

தனி�தேவ7 பாய, ெந�@ 

�ைலயாத �ைலநா: ச�4� 

�ைலயாம7 வாைல யா	
�. 

விைலயிலா மாணி-க�தா5 

விேநாைததா� உைத�தி	டாN�; 

�ைலயாம7 உைத�த காN-� 

ஒ'��த� ெகா
-க ேவ+
�!' 

 

எ�ெறா' நைக8@ ைவதா� 

எ9 திட� ேப@� ேபா%, 

நி�ெறா' ேதாழ� ேக	டா�; 

"எ�நல� �றி�த ேப8சா? 

ம�னாி� நல��றி�த 

ேப8சாநீ) நவி�ற ெத7லா�?'' 
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எ�றன�. சி73 "எ�ேப8@ 

இ'பாN� மகிDவெத�றா�. 

 

"விேநாைத-�� உன-�� ஏேதா 

பைகெயன விள�� கி�றா), 

எனில% ெம:யா?" எ�றா� 

இ�ெனா' ேதாழ�! சி73, 

"தனி�பைக ெபா%வி7 கா	ட7 

தைகைமேய அ7ல" எ�றா�. 

"இனி�பைக வ'ேமா?" எ�றா�. 

"இனி�பைக இனி�ேப!' எ�றா�. 

 

"இ�Lேமா) ெசா7ைல8 ெசா73, 

எ�Lைர �.�ேப� ேகளீ)? 

ம�னைன ஆத ாி�(), 

விேநாைதைய மற-க ேவ+டா�!" 

எ�றன�, ெச�றா� அ;ேக. 

இ' தவ) ைகக5 ெகா	.� 

"ெபா�னான சி73 ேப8சி7 

ெபா%நல� மி�தி" எ�றா)! 

---------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    43434343    

( ெசழிய� ேம7 நிைன2 ) 

 

(அகவ7) 

 

மாைலயி7 �ளி)�த ேசாைலயி7 விேநாைத 

ஆைல உ'ைளயி� க'��ேபா7 அகெமா. %, 

'ெசழிய ன�றி� ேத�4வாாி7ைல. 

விழியி� எதிாி7 விைளயா
 கி�றா�. 

நிைன�பிைன- கவ) தா� நிைற த அ�பின�. 
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என-ெக�4 வா:�த இ�ப மணாள�, 

இ த மாைலயி7 அ த8 ெசழிய�, 

எ�ற� ேதாளி7 எழி�ேறா5 சா:�%� 

த� அ�� ேச) த தமிD8ெசா7 ஒ�4 

ெசா7ல- ேக	டா7 ெதா7ைல ேபா'ெமன, 

எ+ணி� ெப'C8 ெசறி தாளாகி, 

அ+ைமயி 3' த அ73ைய அைழ�தா5. 

 

"ெசழியைன அைழ�ததாக8 ெசா7Nக, 

வழிபா)� தி'�ேப� விைரவி7 வ'க!" 

எ�றா5. அ73 ஏகினா5 பி�L� 

அ;� வ த சி73ைய அைழ�%8 

"ெசழியைன- ெகண)க!" எ�4 ெச�பினா5. 

ந7ல ெத�4 நட தா� 

ெபா7லா� பசியின5 ேபா�றா5 விேநாைதேய! 

------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    44444444    

( சி73யி� எ+ண�. ) 

 

(அகவல) 

 

ெசழியைன� ேதாழ) சி7ேலா) க+
, 

சி73யி� ெசா�ெபாழி2 ெசா73 இ' தன). 

'சி73 அ�@ கி�றா� சிலநா5 

ெச7N மாயி� தி' %வா�; அவ�தா� 

விேநாைதயி� பைகவ�; ேமN-�� த�ைன 

விேநாைதயி� ந+பென�4 விள�� கி�றா�." 

எ�4=றி, "இ';க5 வ'ேவன 

எ�4 J	.L5 ஏகினா�; அ73#�, 

சி73#� அ;�8 ேச) தன). சி73 

இ'-�� ேதாழ)பா7 இய�� கி�றா�; 
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"எ;ேக ெசழியனா)? அ;ேக ேசாைலயி7 

அரசி விேநாைத அ9தி
 கி�றா5. 

அ9ைகயா7 அவளி� விழிநீ) நில�தி7 

வி9�நிைல அைட த%. விைரவி7 ெசழியனா) 

வ தா7 நிைல-�� வ�சி யி�Lயி) 

உ	ெச�4 நீவி) ஒ'ெசா7 ெசா�னா7 

ச	ெட�4 வர2� சாி�ப
�!" எ�றா�. 

அத��5 ெசழிய� அ;� வ தா�. 

 

"தனிைமயி� ேப@த7 த-க%. ச�ேற 

அ'5=) % நீவி) அைமக!" எ�றா�. 

ஒ�பினா� ெசழிய�. "உ;க5 காத3 

உடேன உ�ன'� உயி)-� ம' தா: 

உடேன அைழ�% உடேன வ'�ப. 

எ�ைன உடேன அL�பினா5 ேசாைலயி7 

��ைன அ'ேக �%-கிய தி+ைணயி7 

கா�தி'- கி�றாள எ�4 கழறினா�. 

"பா)-கி� ேற�எ�4 பக)வா:!" எ�4 

ெசழிய� ெசா7ல8 சி73 நட தா�! 

அ73#� ெச�றா5. அ;�5ள ேதாழ)க5 

ெசழியைன ேநா-கி8 ெச�� கி�றன). 

 

'ந8@� ந�தா: நா	
 வாDவி� 

அ8ைச �றி-�� விேநாைதயி� அழ� 

விைல-�வா;கி�றா உ�ைன? வி
தைல 

�ைல-�� ெகா.ய ேகாடாாி- கா�ேப 

ேபா!" என� ேபசி� ேபானா) ேதாழ). 

ெசழிய� வ'வேதா) பழிைய#� அவைளவி	 

ெடாழிவதா7 வ'வேதா) ஓயாத %�ைப#� 

எ+ணி உலவி இ' தா�. விேநாைதயி� 

ெவ+ணிலா�க�, சிாி�� விழிஇைவ 

ம+ணிலா'- �வ'� எ�4. 

ந+ணினா� விேநாைத ந+ணிய ேசாைல-ேக! 

------------------ 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    45454545    

விேநாைதயி� KD8சி 

 

த�%� தவைளயா:� தாவி8 ெசழிய�ேம7 

ெதா�தினா5, ேதாைக அ9தா5. "%.�ேத� 

ஏ�மற தீர எ�றா5 உட� அைண�%� 

தா�� தி� த த தனி��த� ஒ�4-�� 

ப�தாக� ெப�றா5; ஓ.� பாைவ-ேக நீநா,� 

ஒ�%வ தா7 ஆவி உலகி7 இ'-��. 

ெவ4�தா7 உயி'� ெவ4-�� இனிேம7 

ெபா4�பதி7ைல. நாமி'வ) O�ேபா7 மண�ேபா7 

இ'5மா�4� இ�ப நிைலேபா7 �ளி)ேபா7 

 

ஒ'மி�த7 ேவ+
� என-�� அவL-�� 

தி'மண� எ�Lெமா' தி	ட�+
. நா�எ� 

ஒ'மன�ைத உ�ேம7 ைவ�ேத�; உ4தியி%. 

Oணா- �ர;�-�� Oமாைல நா� எ�றா7, 

Jணா: இைற�த விழN-� நீர�ேறா? 

எ�மா@- காக எைனெவ4�த7 இ7லாம7 

ெபா�மா@ தீ)-��ஒ' ெபா�ெகா7ல�ேபா7 

எ�ைன மண-க இைச தி
த7 ேவ+
�. இனி 

ம�ன� ஒ'மன�ைத மா�4� வைகத�ைன 

நா��ாிேவ� வாாீ) அைற-ெக''�ற ம;ைக#ட� 

ேத��ாி#� தாரா�ெச�றா�! 

-------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    46464646    

(ம�னனிட� விேநாைத) 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

மகளிாி7ல�தி7 ம�ன� 

ம.மீ% தைலைய ைவ�% 

ந�ந� என நைக�தா5. 
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ஏென�4 ம�ன� ேக	டா�? 

"தி'மண� �. த பி�ன) 

ைதய7பி� உ�அ� பா7ஓ) 

மக�ேதா�றி. எ�வயி�ைற 

வ+ணா�சா7 ஆ-கி ைவ�பா�! 

 

"க+ணா. த�னி7 எ�ைன- 

காPேவ�; சிாி�ேப�!" எ�றா5. 

"ெப+ேண நீஅைதநிைன தா 

ெப'நைக ெகா+டா" ெய�றா�. 

"தி+ணேம!" எ�4 ந;ைக 

ஒ'ெச:தி உைர-கலானா5; 

"ெகா5மண� ெகா5, ��ேன 

ேகா5நிைல பா)�த7 ேவ+
�. 

 

"சிவாந த) தைமஅ ைழ�தா7 

ெதளி2ற8 ெசா7வார எ�றா5. 

சிவாந த) அD-க� ப	டா). 

"தி'மண� ெபா'�த� ம�4� 

இவெரதி) கால� எ�ற� 

எதி)கால� பா)-க!" எ�றா5. 

அவரவ) பிற த நாைள 

அறிவி-க� ெதாி % ெகா+
 

 

நட�பைத8 ெசா73� பி��் 

ஏ
க5 நாைல  தா4 

படபட என�தி '�பி� 

பலைகயி7 எ9தி� பா)�% 

ெந
 ெதாைக விரலா7 எ+ணி, 

ெந�றிைய வ'.� பி�ன) 

"க
 %�ப� அைடவா); ஆனா7! 

கட�பா)பி�, இ�ப; ெகா5வா)! 
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"ந�மண; ேகாயி N-�5 

நைடெப4�. அைத� ெதாட) % 

��L�ற பைகவ� J	.7 

�ைறயாக ஆட7 பாட7 

இ�L�ப7 ேவ.- ைகக5 

இய�றி
�; நாN நா	பி�, 

க�னிைய மண த காைள 

க	டாய� இற�பா�!'' எ�றா� 

 

"ஐையேயா!" எ�4 ைதய7 

அ9%ம+ ணி�� ர+டா5 

"ைவய�தி7 என-ேக� வாD2 

ம�னவ) இற�பா ரானா7 

உ: திட வழிேவ 4+டா? 

உைர-கமா	 ^ரா?" எ�றா5. 

"ைநவேத� அத��� பி�ேன 

நட�பைத- ேக	பாய எ�றா�; 

 

"மண தவ� இற த பி�நீ 

ம4மண� ெச:% ெகா+
், 

பிண;�த7 பிாித7 இ�றி� 

ேபாி�ப� ெப'வாD வா�4. 

மண7ேபால� ப7லா+.;ேக 

வா9வாய எ�4 ெசா7ல, 

அண; "ெகன- கிவ)தா� ேவ+
� 

ஐேயா!" ெவ�ற9% நி�றா5! 

 

"அ9வ% மடைம அ�மா! 

அறிவி-கி�ேற� அைத-ேக5; 

மைழேபாN� இ�ப� ந7�� 

ம�னைர� பி� மண�பா:, 
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பழியி7ைல; �த37 நீஓ) 

பைகவைன மண�பா:, அ�ேனா� 

ஒழிய	
� நாN நாளி7 

உன-ெக�ன? எ�4 ைர�தா�, 

 

"ஒ'வைன �த7 மண�ேப� 

அவLட� உற2 ெகா5ேள�, 

சாிதாேன" எ�றா5 ைதய7 

"சாிதாென� 4ைர�தா�, பா)�பா�. 

"வ'வாரா ஊரா)?" எ�றா5. 

"வ'வா)க5 நிைறய" எ�றா� 

"ெபாியேதா) மகிD8சி ெச:தீ)! 

"ேபா:வா'�!'. எ�றா5 ெப+ணா5. 

 

ேபாயின� சிவாந  த�தா�; 

ேபானபி� ேவ ைத ேநா-கி� 

"Tயஎ� அ�ேப! எ�� 

ெசா7கி�றீ)? பைகவ னான 

தீயஅ8 ெசழிய� த�ைன� 

தி'மண� �த3� ெச:தா7 

மாய�தா� ேந'�. நா�� 

ம4மண� �ாி % ேதனி7 

ஈெயா�% வாழ- =
�!" 

எ�றன5..".அSவாேறெச: 

இ���4 வாDத7 ஒ�ேற 

எ�எ+ண�! ேமN� அ த 

இழி24 ெசழிய� த�ைன 

��மண� �ாி % ெகா5ள 

�.2ெச: தாய�ேறாநீ? 

எ�னதா� ெசா7ேவ� உ�ற� 

�லைமைய!" எ�றா� ம�ன�. 

-------------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    47474747    

(�ர@ அைறத7.) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

யாைனயி�ேம7 �ரசைறேவா� இைச-கி�றா� 

"விேநாைத-�� ெசழிய L-�� 

ஆனசிவ� ேகாயி3ேல தி'மண தா� 

வி.#;கா7 ஆ� ெம�ேற! 

ேபானவ'� அSவழிேய வ தவ'� 

இ%ேக	டா); "�%ைம" எ�றா). 

ஏனிவL� அவ5வைல-�	 ப	
வி	டா�; 

நா	
-�� இழிேவ அ�ேறா? 

 

�.யா	சி ேகா'கி�ற ெதா+டெரலா� 

இ%ேக	
- ெகாதி-க லானா); 

�.யா	சி இ' தப. இ'�ப%ேவ 

ந�ெற�4 �ழ;�� சி7ேலா) 

"ெபா.யாயி�4 அவாிய-க�!" எ�றா)க5; 

அறிஞெரலா� �ல�ப லானா)! 

இ.யாயி� றைம8ச'-�� அNவலக� 

தா'-��; 'ஏஏ' எ�றா)! 

 

"அரச�ைக உய) தெத�4� ம-க5ைக 

தாD தெத�4� அைற தா) ப7ேலா). 

உர�மி-க ெசழியL-� விேநாைதயிைன 

உட�=	.� த�க	 சி-ேகா) 

ெப'வ3ைய� ேத.னா�, ம�னவL�! 

அவ� ெப'ைம பிாி த ெத"�4 

ெத'விNேளா) ஊாிNேளா) நகாிNேளா) 

ெப'�பாேலா) ெச�பினா)க5; 
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"அய7நா	டா5 எ�Lேமா) பழியினி�4 

நீ;கினா5 அ%2 மி�றி� 

�யெல9 % ப.ெய9 % ெபா%ம-க5 

எதி)�பிைன#� ேபா-கி- ெகா+டா5; 

%யிNகி�ற ம�னவனி� %ைணெகா+
, 

பைடJர) %ைண#� ெகா+டா5! 

இய7பிNய) வ3#ைடயா� ெசழியைன#� 

கணவெனன இ9�%- ெகா+டா5! 

 

"ெநறிதவறி நட�பவைள நிைறயி7லா 

விேநாைதயிைன நா	
 ம�ன) 

�ைறதவறி� தி'மணேம �.�%-ெகா5 

வா)எ�4 ��நிைன�ேதா�. 

�றிதவற வி7ைலய�ேறா? ெகா5ைகவிட 

வி7ைலய�ேறா? எ�றா) சி7ேலா). 

"மற %வி	டா� த�நிைலைய8 ெசழியனினி 

வாழான எ� 4ைர�தா) சி7ேலா)? 

 

ஈ�பற-�� ஒ3#மி7ைல! இ'பதினா 

யிர ெதா+ட) ெபா%ம�ற�தி7 

தீ�பற-�� விழிேயா
, சின�பற-�� 

ெந�ேசா
 ெச�4	 கா) தா). 

நா�பற-�� ெசா�களிேல ெந
மாற� 

எL�மறவ� ெசா7ல லானா�; 

"வா:�பறஅS விேநாைதயிைன8 ெசழிய�மண  

திட7சிறி%� வா:ைம இ7ைல; 

 

"விேநாைதயிட� இ' தி த- �றி�சியிைன 

மீ	பாைர வி	
 நீ;கி, 

இன�தாைர ஏமா�றி- �றி�சிெப� 

நிைன�பாைர ஆத ாி�தா�! 

தனெதனஓ) ெகா5ைகயிலா�; த�னலேம 
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ெபாியெத�பா�! ெசழியைன�ேபா7 

மன�தாரா7 தீைமயலா7 இன�தா)-� 

வ'ந�ைம சிறி% �+ேடா? 

 

"அ' திறL� ெப'�ப+�� உைடயெனL� 

�9-ேகா) அழிைவ8 ேச) தா�, 

இ' திடN� தீைமஎன நாெமலா� 

எ+P�வைக இழிைவ- ெகா+டா� 

ெப' தவறா:- ேகாயி3ேல தி'மண�� 

�ாிவெதன உ4தி ெகா+டா� 

தி' திட2� நா�ெசா�னா7 ெதளி திட2� 

�.யாத நிைலயைட தா�! 

 

"இ%ெச:வா� ெசழியென�4 நாெம7லா� 

கனவினிN� எ+ண வி7ைல 

பைதபைத-க8 ேச தLயி) மா:�தவைள 

மண-கி�றா�; பாவி யானா� 

மிதிப	
8 சாவத��� ேம�ப	
 

வாDவத��� கார ண தா� 

மதிஅ7ல. தைலஎ9�ேத எ�பவைன 

ஒ'தமிழ� மதி-க லாமா? 

 

(ேவ4) அ4சீ) வி'�த� 

 

எ�றன) �ல�பி னா)க5; 

இ�L�அ; ெகா'வ� ெசா7வா�; 

"ெச�றந� ேச த னா)த� 

�3ெபாறி� தி	ட ஆழி் 

த�ைனயாாிட�தி ேலதா� 

த %ெச� றா)!ந ம-ேக 

இ�ெறவ) தைலவ)? ந�ைம 

யாவ)தா� கா-க வ7லா)? 
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"த-கா�பா7 அ�றி ேவ4 

தகாதா�பா7 ஆழி த�ைன 

ைவ-கிலா) ேச த னா)தா�! 

ஆழிைய ைவ�தி '�ேபா� 

எ-கால� �ர	சி- கால� 

எ�பைத அறிவான�ேறா? 

அ-கால� அைதந ட�த 

ஆழிைய- கா	
 வாேனா?" 

----------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    48484848    

(ெசழிய� விேநாைத பா)�பன� தி'மண�.) 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

ேகாயி3� =ட  த�னி7 

மணவைற அைம�தி ' தா). 

ஏ#�அ� மணவ ைற-ேக 

எதிாினி7 அரசாைண-கா7. 

 

தீயிட8 @5ளி, சா7க5! 

தி'விள- க�மி ஆ�( 

ேதா:தயி) ெந:பா7 ம�4� 

Tயேத� க'�ப� சா4, 

 

�-கனி அாிசி C	ைட 

���ழ- �'�% வாைழ 

மி-கO சிவ�� ம�ச5 

ெவ+ணீ4 காி�T5 ேசா4 

ெச-ெக+ெண: சீய- கா:�T5 

மிதிய. பனிர+ டா4 

ைப-�ளி- கறிக5 கா:க5 

பைனமட7 விசிறி ேத;கா:, 
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பய4க5 �ைடெபா� ெவ5ளி� 

பலெபா'5 �ற�% ைட�ப�! 

பயி�றி
� அ�� ெவ5ள� 

ப.வதா� மண�திL-ேக 

விய தஇ� ெபா'5க5 எ7லா� 

விழெல�L� விழ3� க�ைற 

�ய�4ேம பர�பி ைவ�தா). 

�ழ;கின இைசக5 ��4�. 

 

ெந�றி�� ப	ைட, மா)பி7 

ெந.ய�� ப	ைட, ெதா�ைப 

ம�4�� ப	ைட, ேதாளி7 

C�4�� ப	ைட, உ8சி் 

பி�க9� தி��� ப	ைட, 

ெப'�ழ  தா5�� ப	ைட, 

சி�றின சா�ப� ப	ைட8 

சிவாந த� வ % உ	கா) தா�! 

 

ஒ'�ற� சிவச� ப த�; 

தி'மாN- க.யா� ஓ)பா7! 

அாிைவயா� அ73 ஓ)பா7; 

அ9C�சி8 சி73 ஓ)பா7 

வைரவிலா� பைட�த ைலவ� 

வ7லா�ஐ  தா4 Jர) 

இ' தன). மண�தி� ம-க5 

இனிவர இ'-கி� றா)க5. 

 

"%வ-கவா" எ�றா� பா)�பா� 

%வ-�க!" எ�றா� சி73 

தவைளயி� க�த7 ேபால- 

க�தினா�! க. % சி73 

"கவைலேய� தமிழி '-க- 
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கழ4க!" எ�4 ெசா�னா�. 

"இைவஎலா� ம திர;க5 

தமிழினி7 இ7ைல!" எ�றா�. 

 

"தமிழனி7 இலாத ஒ�4 

தமிழ'- ேக%க ெக�றா� 

அைமதிைய எ+ணி ஆ;ேக 

அைவகைள நி4�த� ெச:%, 

"அைம24 ெப+மா� பி5ைள 

இ'வைர அைழ�(ர எ�றா�. 

தமிழL� விேநாைத தாL� 

சா) தன), மணவ ைற-�5! 

 

"ஆ�(ஏ�, அ.�	 டாேள! 

அகறெற�றா� மணமா� பி5ைள 

"ஆ�(யி� ம திர�தா7 

அைம�ேப�அ� பி5ைள யாாி� 

கா��ேவ+ டாமா?" எ�றா� 

"கா��ேம�, ெகாN@ ேம�கா+! 

ேதா�பினி7 ெகா+
 ேபா	
� 

ெதாைல!" எ�4 ெசழிய� ெசா�னா�; 

 

ம�சளா7 ம திாி�தா�. 

மா�ெத:வ� ஆ-க7 எ�L� 

வ�ச�ைத8 KD8சி த�ைன 

ம4�தன� ெசழிய�! பா)�பா� 

ெந�ச�தா7 ெந'�பானா�ேபா7, 

ெந'�பிைன வள)-க லானா�. 

"த�ேச)-ைக ெதாட;� வா)�� 

தண7ஏ�?" எ�றா�மா�பி5ைள! 

 

தா3ைய- ைகயி ேல தி� 
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தமிழனி� ைகயி7 த %, 

"ேச3ைண விழிவிேநாைத 

க9�தினி7 ேச)�பா:!" எ�4, 

>3ைன அணி த பா)�பா� 

Iவலேவ, ெசழிய� ேபா%�; 

பாN5ள அ�ேப ேபா%� 

ப9ைதஏ�?" எ�4 ேக	டா�. 

 

"தி'மண� நட�த வ ேத�. 

தி'வ. ெதா9J)!" எ�றா�. 

சேரெலன �க�@'-கி8 

ெசழியL� சா�4 கி�றா�; 

"ெப'ம-க5 வாD�தி னா)க5; 

பி�L�நீ இ;ேக� வ தா:? 

 

ஒ'ெநா. இராேத; இ;ேக 

இ' தி.7 உைததா�!" எ�றா�. 

 

பா)�பன� ஓ.� ேபானா� 

அ;�5ள பலசர-�� 

நீ)�ப	ட வ+ண� வாாி8 

ெச�றன). ேவ4 பா;கி7. 

வா)�பட� ப.வ� ேபா�றா5 

விேநாைதயி� விர37 ஆழி 

ஊ)��ற ம-க5 வாD�த 

உவ��ட� இ	டா� ந�ேற! 

 

அவ5ஆழி ெசழிய� கி	டா5. 

இ�ப�தி7 ேதா:வ ெத+ணி- 

�வைளய; க+ணாேளா
 

��ற�ேதா5 ெசழிய� ெச�றா�. 

அவரவ) வாD�தினா)க5. 

"அ�பினா7 வாDக!" எ�ேற. 
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அவரவ)-� அைடகா: ஈ தா); 

அவ)க,� வாD�தி8 ெச�றா). 

------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    49494949    

(ேச த� ெச�த மாளிைகயிேலேய ந� மணவிழா� ெதாட)8சி நட-க ேவ+
� எ�4 

ெசழியைன� த� ப-க� தி'�பினா5 விேநாைத.) 

 

பஃெறாைட ெவ+பா 

 

"என-� மணவாள), இ த- �றி�சி 

தன-�ேம தா)ேவ த) நீ)!" எ�4 ைதய7ந7லா5 

தாவி அைண�%� தனி�ப� சைணேச)�%� 

Oவிெலா' O�ேபா7 அவ��க�தி7 த��க�ைத 

ந�4 �ைத�% நவிNவா5 ஓ)ெச:தி; 

"இ�ற த8 ேச த� எழி7மைனயி ேலநம-� 

ந7ல மணவிழா நா	டா) நட�%வதா7 

ெச7ல7 நம%கட�, நீ)எ�ன ெச��கி�றீ)? 

ஆட7 நட-��!" அ' தமிழி7 ந7லந7ல 

பாட7 நட-��; பல)-�� வி' % 

நட-��!" என�ெப+ நவி�றா5. ெசழிய�. 

"அ
-�மா? எ�ந+ப�. இ நா	.� ஆவிெயா�பா� 

ெச�தாேன! எ�4 தி
-கி	ட ம-க5உள� 

பி�%� ெப'�சின�� மாற37ைல. அ;கித��5 

நா�ேபா: விழாநட�த7 நா	
ம-க5 =	டெமL� 

பா�ைப எ9��வ தா��. பலதைலவ) 

ேச த� எாியைண த J	.��� வாயி3ேல 

பா: த க+ணீ'� பழிவா;�� வா,மா:. 

 

உ�ைன#� ம�னைன#� ஒ	டஉயி) வா;�வதா:8 

ெசா�னெதா' K5கா-க- கா�தி'�த7 நீயறிவாய 

எ�றா� ெசழிய�. இ%ேக	ட ம;ைகயவ5 

நி�றா5, நிைலதள) தா5 நீ'��தா5 க+களிேல! 

அ�4நா� அ த அறிவிலா) த�எதிாி7 
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"எ�ற� மணவிழா இSவிட�தி7 நானிகD�தி- 

கா	ேடேன7 நாேனா) க9ைதேம7 ஏறிேய 

நா	ைட வல�வ % நாி-ெக� உட7த'ேவ�?" 

எ�றேதா) K,ைர�ேத�, எ�%ைணேய உ�ைமந�பி! 

 

எ�ற�K5 ேதா7விெபற7 எ�வாD2 ேதா7வி ெபற7 

அ�ேறா அடேலேற! எ�ைன விடலாேமா? 

ந�ேறா? எ� ேம7ைவ�த அ��தா� ந�ேசா" 

என�%.�தா5! க+ட ெசழிய�," "இனி-�� 

கனிேய அழாேத! க.% நடத ெத�றா�. 

விேநாைத விழாைவ� ெதாட) திடேவ, ஆ	க5 

அைனவ)-�� ஆைணயி	டா5 ெச�4! 

---------------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    50505050    

(ேச தனி� இ7ல�தி7 மணவிழா நைடெப4கிற%. ம-க5 எதி)-கிறா)க5.) 

 

பஃெறாைட ெப+பா 

 

ேச தனி7ல� ேநா-கி மண�ர@�; ேதைவ-� 

வா: த ெபா'5பல2� வ+.களி7 ஏ�றிேய, 

ஆ	க5 பலேப) அP�வைத8 ேச தனி� 

J	.ைன- கா�ேபா)க5 க+டா). விேடாெம�றா) 

��வாயி7 த�ைன மிதி�தா7எ� %�பா-கி ்

த�வாயி7 �+
 த
�பாிதா�!" எ�றா)க5. 

"ம�னவனி� ஆைண!" எ�4 வ தவ)க5 தா�ைர�% 

அ�னெதா' J	ைட அPகிவர- க+ட2ட�; 

ேவலனவ� வி+ணி7 எ9�பினா� ேவ	ெடா�4! 

வாலட;கி வ+.கைள வி	டக�றா) வ தவ)க5. 

 

ேவ	ெடா3 ேக	டபல) ேச தனி� J
வ % 

"நா	ைட அயலா)-� நா�வி
த7 இ7ைலஎனி7 

வி	டக�ற ேச தனா) J	ைடஅய லா)-�விேடா� 
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எ	.நி�க ேவ+டா� எதி)வ'க ம�ன�!" எ�றா). 

இSவா4 ெசா7Nைகயி7 இ�L� பலேரா
� 

அSேவைல- கார) அவெரதிாி7 வ % நி�4; 

"ம�னவனி� ஆைண ம4-கி� றீ), தீ;கைடJ) 

இ�L�ஒ' நாழிைகயி7 இ;� மணவிழா 

ந�4ெதாட;க வ'த7 நல�!" எ�றா). 

ேக	டா)க5 காவல)க5. 'கீDைம8 ெசயNைட\) 

C	டாதி) இ;ேக �98சின�தீ. ேபா:வி
;க5. 

அ த விேநாைத அL�பினா7 உ�ைமஎனி7, 

எ தவைக நீ;க,� இ;�வர ஒ�பினீ)? 

நீவி) தைலவர�ேறா? நீ5நா	.� ம-கள�ேறா? 

மாJர� ெச�தா�; வழிகி�ற க+ணீ'� 

நி�றபா .7ைல! நிைன2 மற ததி7ைல. 

இ�றி த J	.7 விழாமகிழ எ+P� 

விேநாைத எ;ேக? அ�னவளி� ேவ த� எ;ேக? ம�4� 

கன2லகி7 நாடாள- காP� ெசழியென;ேக? 

ேமN� அவ)க5 ெப'�பைடயி� Jரெர;ேக? 

 

ஆ4 %ைற#� அழி %பட7 க+.' %� 

ஊ4ப
 ம-க5 உயி)வி
த7 க+.' %� 

ந7ல �றி�சி நல;ெக
த7 க+.' %� 

ெச7வ� அைன�%� சில)@ர+ட- க+.' %� 

வாட7 தவி)-காம7, வ�சியி�பா7 ெக�சி-=� 

தாட7எ�ன? பாடெல�ன அ��ைட\)!'' எ�ற த 

ேவல� உைர-க; விேநாைதயி� ஆ	கெள7லா� 

ேவல)க5 ஆகிவ த ேவைலைய#� வி	
, 

……………… ……………. ……………. 

"விழாநட�த எ�றி த J	.ேலஎ த 

உழா-கல�ைப வ தாN� ஒர.யி7 சாக.�ேபா�! 

எ�4 �ழ;கி, இ'ேதா,� தா�த	., 

நி�றா)! கடைம நிைன %. 

----------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    51515151    

(@	
�த5ள ம�ன� ஆைண) 

 

(அகவ7) 

 

சி73 ம�ன னிட�தி� ெச�4 

"விேநாைத வாD2 Jணாகி�ற%. 

க9ைத ஒ�4 க.தி7 ெகாணர 

ஆ5ேத
 கி�றா5. அரேச!" எ�றா�. 

"விள;க வி7ைல விாி�%ைர" எ�ேற 

அரச� =ற, அைறவா� சி73; 

"ேச த� J	.7 தி'மண விழாைவ 

நட�%ேவ�; நட�த �.யா தாயி� 

க9ைதேம ேலறி- க.நக) @�றி, 

எ�Lட7 நாிக5 தி�ன மா:ேவ�? 

எ�4 K,ைர இய�பினா5 அ�ேறா? 

ேச த� இ7ல� ெச�ற �ர@� 

பிற2� பைகவரா7 ம4-க� ப	டன. 

மணவிழா நட-க வழிேய இ7ைல. 

ஆதலா7 உயி)விட அவ5 �ய7கி�றா5!' 

எ�றா�. ம�ன� எ9 தா�, பைத�ேத! 

".எ;ேக வ7லா�? எ;ேக அைம8ச�?" 

எ�4 =8ச7 இ	டா�! வ�தன). 

"ேச த� J	.7 ேச) த தீயைர8 

@	
� த5ள8 ெசா�ேன�; ெச:க! 

என� பணி�%, விேநாைத இ'�பிட� 

ஓ.னா�. ஒ+ெடா. க	.37 கிட�த7 

க+
, ெச:தி கழறினா�! விேநாைத. 

"ேச த� J	.7 தீய) 

மா: தா7 வாDேவன எ�4 ெச�றாேள! 

---------- 



196 

 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    52525252    

(ம-க5 எதிர��.) 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

"கா7மணி ேநர� தி��5. 

ேச தனி� J
 கா-�� 

ேநா�பின) வி.க. ேநா�ைப 

இ7ைலேய7 பைடயா7 மா:க. 

ேகா�த த ஆைண இஃேத! 

எ�Lேமா) ெகா.ய அ�ச7 

ேம�ைமேச) ேவல� ைகயி7 

த தாேனா) ேவைல- கார�. 

 

ந
நக) மதிைல ேநா-கி 

நட தன� ேவல�! அ த 

ெந
மதி7 தைலயி7 ஏறி 

நி�றன�; �4தி ேதா: த 

ெகா.யிைன Jச லானா�; 

=4வா�; "ேச த னாாி� 

உட3ைன எாி�த J	.7 

உவ��4� விழா8ெச: வாரா�. 

 

"ம4�தன�; எ�ைம மா:-க 

மறவ)வ5 வ'த7 ேக	ேடா�. 

உைறகி�றீ) J	. L5ேள 

வாாீேரா, உறவி ேனாேர! 

அறிவிலா� அற�ைத- ெகா�றா�. 

அயலாாி� அ.JD  தா�! ஆ� 

�ைறெச:யா ம�ன� ஆடசி 

�.�திட வாாீ)!" எ�றா�. 

மாநக)� பலபா; �55 

ம-க5வ  தா)க5. " ம�ன�. 

தீநக) எ+ண� JDக; 
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தி
நா
 வாDக!" எ�4 

வாLற �ழ-க� ெச:தா). 

"ம-கைள மதியா தா�கீD 

ஏனி�L� ெபா4ைம? வாDேவா�. 

அ�றிதா� இற�ேபா�." எ�றா). 

 

"�+ெட�L� க'வி ெகா+
 

ெகா-வேத ம-க ,-ெக� 

ெதா+ெட� L� ஆ	சியாள� 

ெதாைலய2� ஒ'�+ ேடாரா5 

உ+ெட�L� உ+ைம த�ைன 

உண)கிலா� இ�ைற நாைள� 

ப+ெட�4 நைன�தா�. ெச;கா: 

ப9-காெத� ெற+P கி7லா� 

 

"நீ)ம	ட� இமய மாக 

நிமி) த% நீணி ல�தி7 

ஓ)நா�ப� ெதா�பா� நா
� 

ஒழி தன நீரா7 எ�றா7, 

யா)ம	ட�? எவ' ய)2் 

நிைல�தி
�? ஆள வ தா� 

ேப)ம	
�? நிைலேயா? J@� 

ெப';கா�றி7 சி4%'�பா�!' 

எ�றன) -- மீ+
� ேவல� 

இய��வா�; "கா7ம ணி-�5 

ெகா�றி
� =	ட� இ�L� 

ெகா�றிட வாாீ)!'' எ�ேற 

வரவி7ைல: நாேம ெச�4, 

=வி
 ேவாேம" எ�றா�. 

"ந�ெற�றார ம-க5 யா'� 

நட தன) பைட J	
-ேக!" 

--------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    53535353    

(ம-க5 பைட அட-க�ப	ட%) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

 

வ7லாைன� பைடJ	.7 விேநாைத க+
 

"வாாீேரா பைட=	.!" எ�4 ேக	டா5. 

வ7லாL� பைடJ	.� தைலவ� த�ைன 

"வாாீேரா பைடJ	ைட�திற-க! ' எ�றா�. 

 

ந7லெதா' பைடJ	.� தைலவ�, இ;� 

ந7லந7ல %�பா-கி, ந8@- �+
, 

வி7ேவ7வா5 உ+ெடனிL�, சாவி இ7ைல, 

Jரெரலா� கா�தி'-க ேவ+
� எ�றா�." 

 

பைடJ
 திற�பாைன ேநாி� க+
 

"பைடJர) கா�தி'-க நீஏ� இ த� 

தைடேபா	
 நீ�கி�றா:?" எ�4 ேக	க 

"ப�%மணி ��=	. ம�ன) ஆைண 

இடேவ+
�. இடவி7ைல" எ�றா� ஆ;ேக 

ஏழாயிர� ேப)க5 நா	
 ம-க5 

தடதெட�4 வ'வைத#� விேநாைத க+டா5. 

தனி�%மயி7 நட தி	டா5, வ+. ஏறி 

 

பைடJ	ைட8 KD %நி�ற ெவ4;ைக Jர) 

ப�தா யிர�ேப'� ேக	�� வ+ண� 

நைடேபா	
 வ தஏ ழாயி ர�தா) 

ந
வினிேல ைக#ய)�தி ேவல� ெசா7வா�: 

"பைடஏ %� மறவ)கேள! இ நா 	ட�()! 

பழ தமிழ) வழிவ தீ)! உட�பி ற தீ) 

அைடகா�த தா:�பறைவ ெச�த கா	.7 

ஆடN+ேடா பாடN+ேடா ��@ க	ேக? 
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"தா:நா	ைட� த�ன.-கீD ஆ-� த�ேக 

அய7நா	டா) தா�வி	ட ைதய லாைள� 

ேபா:நா	.7 அைழ�%வ த ெபா7லா ேவ த� 

ேப-கிL-�� �%வாDைவ� ெப�ற தா� 

T:நா	ைட- காPேமா) தி	ட மி	ட 

Tயாைன, நம-��ற தைலவ� த�ைன 

வா:�%
-� ம�னவேன சாக8 ெசா�னா�. 

மறநா	டா) அ%ேக	
� வா9 கி�ேறா�! 

 

"நா	
ம-க5 உ5ளெமலா� J�றி ' � 

ந7லாைன- ெகா7லவ தா5, நா	
 ம-க5 

=	ட�ைத- ெகா7லவ தா5 அ�ேறா? அ த- 

ெகா.யவைள ஆ5பவளா:- ெகா5ள லாேமா? 

பா	டாளி ம-கெளலா� பைதபைத-க� 

ப
ெகாைலேய ந7லெதன8 ெசா�ன வ+ண� 

ேதா	ட�தி7 கன7வள)�% JD தா� ேச த�. 

Tயவைன நாமிழ % %.-�� ேபாதி7, 

 

'அவனிற த இட�தினிேல விழா நட�தி 

அரசL5ள� விேநாைத#5ள� மகிDவெத�றா7, 

எவ� ஒ�ப �.#மைத? எ%நம-�� 

%�பம% யாெம7லா� மகிDவத�ேக? 

 

கவைலெயலா� நம-களி-க8 ேச த� த�ைன8 

@	ெடாி�த காரண தா� எ�ன எ�றா7, 

அவ5வி'�ப� நிைறேவற ைவ�ப ெதா�ேற! 

அவ5 அயலா5! ஒ9-கமிலா5! ெப'�பர�ைத. 

 

"ந�தைலவ� அவ5பைகவ�; ெசழிய� அ�னா� 

நம-��ந� தைலவL-�� எதிாி யாவா�. 

ந�தைலவ� இற தஇட� தனிேல அ�னா5 
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நட�தவ'� விழாவிைனயா� த
�ேதா�! ம�ன� 

ந�தைலைய வா;கிவிட ஆைண யி	டா�. 

ந�தைலைய ந�மவேர வா;� வாரா�! 

இ தநிைல த�ைனநீ) வரேவ�(ேரா? 

இன�தாேர ஏ%ைர�()?" எ�றா� ேவல�. 

 

பைடJர) த�தைலவ� �க�பா)� தா)க5 

பைட�தைலவ� சிாி�தப. உலவ லானா�. 

பைடJ
 திற தபா .7ைல இ�L� 

பா: தி
�� இ' த�3 ேபா3 ' தா). 

நைடேபா	
 வ தவ)க5! ேவல� த�ைன, 

"நட�பதினி எ�ன?" ெவ�4 ந+ணலானா). 

பைடJ
 திற-�ெமா' சாவி ேயா
் 

ப�%�ேப) அ;�வர� பா)�தா� ேவல�. 

 

ப�%�ேப) கா7ைகக5 க	ட� ப	டா)! 

பா)�தி' த பைடJர) த�மி7 ஓ) ஆ5, 

"இ�ேதாழ) ம�னவாி� ஆைண யாேல 

இ;� வ தா); உ�ெச:ைக ஏ�கா" ெத�றா). 

இ�ேதாழ) அ8ெசா7ைல �.-� ��ேப 

எ	.உைத- க�ப	டா). இ
�பி� மீ% 

��ேதாழ) ��வ தா). C-� ைட தா). 

C+டத;�� ெப'�ச+ைட! பைடக ளி�றி! 

 

வல-=�ைக எதி)மா)பி� மீதி7 ஆD 

வ'��ேன இட�ெப';ைக த
-�� ஆ;ேக; 

இல-ெக�4 விலா��ற�தி7 பா#� காைல 

இட%கா7 த
�தட-��! ேதாளி7 ேபா	ட 

வல-ைகேம7 ைகR�றி �றி-��, ேமேல 

ப
;காைல எதிாியி�கா7 பா: % த	
�; 

தைல#ைட#�; தைல#ைட�% �றி#� ��ைக? 

த
�பாிதா:� தளரா�ேபா) நட-�� ேபாதி7, 
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பட-ெக�4 பைடJ	.� கதைவ ஓ) ஆ5 

பா;காக� திற %விட இ'சா ரா'� 

ெவ
-ெக�4 பா: தா)க5, பைடJ	
-�5, 

ெவ4;ைகக5 %�பா-கி- ைகக5 ஆக 

ெவ.�தெதா' �த7 ெவ.தா�. "ச+ைட ஒ�4� 

ேவ+டாம எ� ெறா'�ரைல- ேக	டா) யா'�! 

அ
�%நி�ற வ+.-�5 இ' த ஓ)ைக 

அைடயாள� �3யாழி கா	. அ;ேக. 

 

வ7லானி� ைகயி ெலா�4� நி�றி' த 

வ.ேவல� ைகயிெலா�4� அறி-ைக நீ	ட, 

எ7லா'� ேக	��வைக ப.-க லானா); 

"இ�4விழா நட-க	
� ச+ைட ேவ+டா� 

ந7லெதா' �3ஆழி க+^)!" ேச த� 

ந7கியேதா) அS ஆழி! நா�த ைலவ�! 

ெசா73யைத ம4-காதீ)!" இதைன- ேக	ட 

Tயவ'� ேவலவL� விய�பி7 ஆD தா)! 

------------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    54545454    

(தி'மண விழாவி7 ெப'; கலக�.) 

 

அகவ7 

 

ேச த� இ7ல� சிற��� றி' த%. 

வா:�தமி� விள-�க5 வ73'5 க. தன 

=ட ந
வி7 ஆட ர;க�; 

அைம த%. க	.7க5 அழ�ற அைம தன. 

இைசயி7 வ7லா) எவ'� வராததா7, 

"ஆட7 %வ-க� ஆ�க!" எ�ேற 

விேநாைத அ;� விள�பி அம) தா5. 

அவ,ட� ெசழிய� அமர தி ' தா�. 

பைடயி� Jர) ப�பல) இ' தன). 

சி73 ஒ'�ற� ெசயல� றி' தா�. 

அ73எ7 ேகஎன �P� P�தன). 
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ஆ	க5 அ73ைய அைழ-க8 ெச�றன). 

 

த�பிரா� தா. மீைச த5ளி 

அழெகா
 ��வர, அ�ெபா9 த73 

வ தா5 விேநாைத வா "ஆெட" �றா5 

ஆட இைச த அ73ைய. "ஆேடல 

எ�4 த�பிரா� இய�பி� த
�தா�. 

சி73, "நீ யா)?" எ�4 ெச�பினா�. 

த�பிரா�. "நா� தா� த�பிரான எ�றா�. 

அைனவ'� விய�பி7 ஆD தி ' தா). 

 

"த�பிரL-�� ைதய N-�� 

எ�ன ெதாடர ெபன இ'�தவ) ேக	க8 

சி73 த�பிரானிட� ெச�� கி�றா�; 

"நா	டா'-�� ந;ைகவிேநாைத-�� 

விைள த ேபாாி7 விேநாைத ெவ�றைத 

நீயறி வாேய! விேநாைதைய நீஏ� 

பைக�%- ெகா5,� பா;கி7 ேபசினா:? 

ஆடா ேதஎன அவைளஏ� த
�தா:? 

 

ஆ
� ப.நீ அறிவி" எ�றா�. 

"ஆ.னா7 உட7நல� அழி#ம எ�4 

த�பிரா� தய;கா% சா�றி நி�றா�. 

விேநாைத ெவ�+
, " விைரவி7 அவைன8 

சிைறய7 அைட-க!" எ�4 ெச�பினா5. 

காவல) இ'வ) க.தி7 வ % 

த�பி ராைன� ப�றினா) தளரா%. 

அ73 ஓ. அவைன மீ	டா5. 

விேநாைத, "அ73ைய வில-கி, அவளி� 

ைகைய இ4க- க	.- கிட�%க!" 

எ�னN� அSவா றிய�றின)! த�பிரா� 

சிைற-�8 ெச�றா�! விேநாைத ெச��வா5; 
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"கலக- கார) ைகவN� %5ளேத! 

ஆதலா7 எ�ற� ஆைணைய ம4�தன); 

நாைள- கறிவா) ந�ெச7 வா-ைக; 

நாைள ம�ன) ேதா	ட ந
வி7 

இSவிழா� ெதாட)8சி இனி% நட-��! 

நா	
 ம-க5 வ'வா)! ந�4 

பா	
� =�%� பல2� நைடெப4�! 

நீவி) அைனவ'� வ'க! 

ஆவேலா
 வி' %+
 ெச7க இ�ேற!" 

------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    55555555    

(ம-க5 ஐய�.) 

 

அ4சீ) வி'�த� 

 

"அ�4ந� நா	.7 அ�ப) 

அைனவ)-�� ந
வி7 வ %, 

ந�4த� உ'மைற�%� 

நலமிலா அறி-ைக த %� 

ெபா�றிகD �3யி� ஆழி 

கா	.#� ேபானா� அ�ேறா? 

அ�னவ� யாவ�? ஒ�4� 

அறிகிேல�!' எ�றா� ேவல�. 

 

"வ+.-�5 தைலம ைற�த 

வைகெய�ன? த�ைன யா'� 

க+.ரா வைக� ாி த 

காரண� அதைன ேநா-கி�, 

தி+.ற7 ெசழிய� எ�ேற 

ெச��த7 ேவ+
� ேமN� 

ப+
ந� ேச தனா)த� 

பழந+ப� ெசழிய ன�ேறா;" 
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எனஒ' ேதாழ� ெசா�னா�, 

"இ'-கலாம எ�றா) சி7ேலா). 

"விேநாைத-�� த�ைன வி�ற 

Jணேனா ந�த ைலவ�?" 

 

எனஒ' ேதாழ� ேக	டா�. 

"இ'-கலா�!" எ�றா) சி7ேலா). 

"அைன�ைத#� ேபாக� ேபாக 

அறியலாம எ�றா� ஓ) ஆ5! 

எ+ண�தி7 ஆD த ேவல� 

இய��வா�, 'பைடJ ர)-�5 

 

எ+ணினா7 >�4- ைகவ) 

ஏ தைல ஆத ாி�பா). 

ம+ணக� �க9� வ7லா� 

நா	.�ேக வா9 கி�றா�, 

த+ண'; �றி�சி� தி	.7 

சாிபாதி நம% க	சி!" 

 

"ைக�பா-கி ம-க5 ெந�ைச� 

களி�பா-கி� த�னி ன�ைத� 

த�பா-�� வழியி� ெச7N� 

தைல-ெகா9� பாைள, வ தா5 

எ�பா-கி தாL� இ�றி 

இ'�பிL�, அவைன- ெகா7ல� 

%�பா-கி ஒ�4 ேபா%ம 

எ�றா�ஓ) %ணி2 மி-கா�. 

 

"நாN%� பா-கி உ+
. 

ந�மிட�! ேநா�� ெகா+ட 

>றாயி ர�ேப) உ5ளா) 

ந�ப;கி7! பைடJ ர)க5 

ேவற7ல)! ெப'�பா ேலா)க5 
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ந�ேநா-க� வி'�� கி�றா), 

ஏ4ேவா� பைகைய ேநா-கி, 

இர+
நா5 கழி த பி�ன). 

 

"நாைள-�� ேதா	ட  த�னி7 

நட தி
� விழாவி7, நா�� 

ேவைளதாD- காம7 ெச7ல 

ேவ+
ெமன 4ைர�தா� ேவல�. 

காைளக5 ேதா, ய)�தி- 

"கனிதமிD ெவ7க ெவ7க 

ஆளவ  தா)க5 வாDக! 

அற� வாDக வாDக!" எ�றா). 

---------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    56565656    

(விேநாைதயி� உ5ள�.) 

 

விேநாைத. ெசழிய�! தனியைற, ப�சைண, 

கனிபா7, ப+ணிய� கம9� கலைவ! 

அழகிய கா	சி! அழகிய கா	சி! 

ெசழியனி�அழகிய தி'ேமனி ெதா	
 

நல�ெச:தா5;பி� ந4;கனி பிள % 

வாயினி7 ஊ	.னா5. மகிD8சியா7 உ+ட 

ெசழிய� விழிக5 @ழ�றன! T-க� 

மைழயி7 �7ெலன வள) த%. ப
�தா�. 

 

விேநாைத அய37 விைர % ெச7ைகயி7, 

வழியிேலா) வைளவி7 சி73 கிட�பைத- 

க+டா5. க+கைள- கச-கி8, "சி73யா!" 

எ�4 பா)�தா5. "T-கமா?" எ�றா5. 

விழி�தா� சி73. விேநாைதஎ�றறி %, 

விழி�த விழிைய விைரவி7 C.� 

T;�வா� ேபால இ' தா�! ேதாைக 
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T;கினா� எ�4 ேபாக� ெதாட;கினா5. 

ெம73 அரசைன அைட தா5. இ;ேக 

சி73 ப�சைண அைறைய� திற தா�. 

ெசழிய� T-க� ேசயிைழ ெசயெலன 

உண) தா�. ஓ.னா�. ெவளியி7! ம' % 

ெகாண) தா�. C-கி7 இைணய ைவ�தா�. 

 

ெசழிய� எ9�� சி73 மைற %, 

நட�ப% காண மைறைவ நா.னா�. 

விழி�த ெசழிய�, "விேநாைதேய! எ�றா�. 

Jெடலா� ேதட விைர % ெச7ைகயி7, 

வைளவி7 சி73ைய- க+ெடா�4 ைவ�தா�. 

"ேக,;க5, ேக	டபி� அ.#;கள எ�ற 

சி73ைய ேநா-கி ெசழிய�, "ெசால என8 

சி73 ெசா7கி�றா�; 'விேநாைத ம�னவ� 

அர+மைன ேநா-கி, அேதாெச7கி�றா5 

த�ெசயலாக� த;க5 அைற-�5 

�� ேத�. %யி37 �ைத % கிட தீ). 

C8சி7 ம' % பா:8சி எ9�பிேன�. 

இ;ேக வ ேத�. மைறவினி 3' ேத�, 

விேநாைத ெச�றைத� பா)�ேத�, விேநாைத 

தனிேய அர+மைன சா) த%� க+ேடன 

எ�4 ெசா�னா�. ெசழிய�. 

"ந�ெற"ன நட தா�. அர+மைன ேநா-கிேய! 

---------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    57575757    

(விேநாைதயி� ேகா5.) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

ம�னவ� தைனவி ேநாைத 

மா)�ற� த9வி, "எ�ற� 
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அ�ேப! எ� உயி)ம ' ேத! 

அ;க த8 ெசழிய ைனநா� 

��மண� �.-க ேவ+
� 

எ�பதா7 �.�ேத�. அ த� 

��ைமேச) ெசழிய� எ�ைன� 

�ண)வ% க'தி வ தா�. 

 

"ம�னவ� அ�றி ேவேறா) 

மகைனநா� ெதா
த7 இ7ைல!" 

எ�ேற�நா�. அத�பி� அ�ேறா 

இண;கினா� ஒ��- ெகா+டா� 

எ�றன5. மகிD % ம�ன�, 

"ந73'5 ேபாதி7 வ தா:, 

க�னேல ந�றி! எ�ற� 

காத7ேநா: தீ)�பா:!" எ�றா�. 

 

இSவா4 ேபசி அ�பி7 

இைண தன) மைற % நி�4 

ெசSவிதி� இவ�ைற- ேக	ட 

ெசழியL� J
 வ %, 

'ெபா:வாD-ைக விேநாைதயா5ஓ) 

ெபா%மக5 எ�ற ெச:தி் 

எSவா�றாL� ெபா' %ம 

எ�ெற+ணி எ+ணி ைந தா�. 

 

"ப�சைண நல��ாி தா5, 

பழ�த தா5; எைன மற ேத� 

வ�சைன �ாி தா5 அ த 

ம�னைன அைட தா5 அ;�- 

ெகா�சினா5; ெபா:�க�றா5. 

�கD தன5! எைனஇகD தா5! 

ெந�@தீ! ஆனா7, அ�னா5 

�க�ம	
� நிலேவ அ�ேறா? 
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"தி'மண� �ாி %�, எ�ைன� 

தீ+டேவ இ7ைல யா�! நா� 

ம'விட அைழ�தேபா%, 

;ம�னைன அ�றி ம+ணி7 

ஒ'வைன� ெதாட2� மா	ேட�' 

எ�றாளா�! எ�ன ெபா:க5! 

இ'ளவ5 ெந�ச�! ஆனா7, 

இதDம	
� அமிDதி� ஊ�ேற! 

 

"அயலவ) �றி�சி நா	ைட 

அைட திட எ+ணி, இ த- 

கய7விழியாைள இ;ேக 

கட�திஆழ�பா)- கி�றா)! 

�ய7கி�றா5, இ த நா	.� 

�4-கிைன உைட�பத�ேக; 

�யலவ5 ெந�ச�! ஆனா7, 

ெபா�னவ5 இ�ப ேமனி! 

 

"அரசிைய8 சாக8 ெச:தா5; 

அவ5மக�, தி+ண� ஆன 

இ'Jர) த�ைம- ெகா�றா5. 

எ�ந+ப� ேச த� த�ேந) 

ெப'�பைக எனநிைன�%� 

பிாி�தன5 ஆவி த�ைன! 

இர-கேம அறியா5! ஆனா7, 

இர+
க+ இர+
 ெக+ைட!" 

 

ேத�பி
�, ம4கண�தி7 

சிாி�தி
� பி5ைள ேபால -- 

ேவ�ெப�பா� விேநாைத த�ைன- 

க'�ெப�பா� ம4கண�தி7; 
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பா�ெப�பா�; ம4கண�தி7; 

ப�மல) மாைல எ�பா�! 

O�ெபாழி7 தவி)வா�; பாைல 

�க7ஆவா� ெசழிய� ஆ;ேக! 

--------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    58585858    

(தாமைர#� சி73#� ேப@கி�றன).) 

 

(அகவ7) 

 

"தாமைர ேக	பா:, தாமைர ேக	பா:! 

காம விேநாைத ெசழியைன- க.மண� 

�ாி தா�. அவெனா
 கலவி �ாி தா5 

அ;ஙேன அ த இரேவ ெசழியைன 

ம' தா7 மய-கி, அரசைன அPகினா5. 

 

"அழகி� அரேச! ெசழியைன நா� 

மண தத�றி ம'விேன� இ7ைல' 

எ�4 =றி, இ�ப  த தா5 

அ�ப. விேநாைத இய�� வதைன8 

ெசழிய� ெதாி % ெகா+டா�; எனிL� 

அவளி� அழைக விடமனமி�றி 

அேதாநி�கி�றா� பைத�த7 இ�றி; 

�லைன ெவ�றவ� Jர�; நலL�4 

ந�பிய நா	ைட ந	டா�4 வி	
 

ம4�ல� ெபா%மக5 மலர. JDவ% 

ேப.ைம அ�ேறா? ேப.ைம அ�ேறா'' 

எ�4 =றினா� சி73. 

'ந�ெற'ன� தாமைர ெச�றா5 ஆ;ேக! 

---------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    59595959    

(விேநாைத ந
-க�) 

 

(அகவ7) 

 

உற-க� ஒ'�ற� இ9-க, விழி�� 

ம4�ற� இ9-க ம�ன� க	.37 

�9ெவன ெநளி#� ேபாதி7 அ�னவ� 

விழிேம7 கன�ெபா'5 ஒ�4 வி9 த%. 

ைகயா7 எ
�தா�. க.% பிாி�தா� 

அ�சைல அவா2ட� ப. தா�: "விேநாைதேய! 

விேநாைதேய!" எ�4 விளி�தா�! விேநாைத 

கனவி7 ம�ன� கழறிய ெத�4 

நி�றவ5 நி�றப. நி�றா5! பி�L� 

'ஏமா�4- காாி எ;ேக ெச�றா:? 

ெசழியேனா உன-�� ேதைவ? அழிவினா:!" 

எ�4 =றினா�. ஏ திைழ ந
;கினா5. 

அ.ெய
�% ைவ-க அவளா7 �.கிைல. 

அ;�8 ெசழியனா7 அழிைவ� ெப4வதா? 

இ;� ம�னனா7 இற�ைப� ெப4வதா? 

இ��ற� அ��ற� இ'விழி ெசN�தி8 

ெச��� ப.வ� த�ைன 

ஒ�ப நி�றா5, ஒ9-கமிலாேள! 

------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    60606060    

(சிவ� ெபயைர8 ெசா73 விேநாைத ம�னைன ஏமா�4த7) 

 

ம�னைன- க+ெணதி) க+டா5 ம;ைக; 

"ம�னேர எ�னிட� சிவனா) வ தா); 

எ9�பினா); எ9 ேத�; இ	
 வ தா), 

விழி��4 ெச:திக5 பல�பல விள�பினா). 

'அ'	ப. ஆ�க' எ�ேற�. அ�ப) 
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உ'மைற தா). உ5ள� கனி % 

ெதா9%நி�கி�ேற�, ெதாடாதீ)!" எ�றா5 

"அரசைன� ெதா	ேட அைண�த ைகயா7 

ெசழியைன� ெதா	ட% தீேத எ�4 

சிவனா) உன-�8 ெச�பினாரா? 

அ7ல% அவ'� உ�ற� வ�ச� 

ந7லேத எ�4 நவி�4 ெச�றாரா? 

எ�4 ம�ன� இய�பிய அளவி7, 

விேநாைத தைரயி7 வி9 % �ர+
, 

"எ�ற� க��-கி9-�� ேபச 

ஒ�பி�ேறேயா உ;க5 மல)வா:? 

தீ+டா ெந'�ைப� தீ+
வா) யாவ)? 

இ�பழி @ம %நா� இனி#� வாDவேதா? 

 

அ�ைமேய அ�பா ஒ�பிலா மணிேய! 

எ�ைன- கா�ப% உ�ற� கடேன!" 

ெபா:�பழி ேபா-க7 உ�ற� கடேன!" 

எ�4 ேகாெவன அ9ெத 9 %் 

அ�பேர! எ�ற� அழ� மணவாளேர! 

உ�ைம அ7லா7 ஒ'வைர நிைன-கிேல�. 

இதைன நாைள எ�ெப'மானி� 

தி'வாயாேல தி'-ேகாயி3ேல 

ெச��� வ+ண� ெச:தி
 கி�ேற� 

அ�ேபா ெதா��க!" எ�றா5 

எ�ேபா %�ெபா: இய��� விேநாைதேய! 

 

(ேவ4) (அ4சீ) வி'�த�) 

 

இ%ேக	ட திைரய ம�ன� 

எ+ண�%- கட37 ஆD தா�. 

"�திதாக விேநாைத ெசா7N� 

��ேத5ஒ�றி7ைல யானா7, 
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அைதஇவ5 ந��வாளா? 

அ8சிவ� வா:தி ற %� 

எதி)வ %� ேப@ ெம�ேற 

இய�ப2� %ணி�வாளா? 

 

"விேநாைததா� ெசழிய� த�ைன 

வி'��வ தி7ைல எ�4 

தனிஎதி) வ % நி�4 

சிவ�ெத:வ� சா�4 ெம�றா5. 

அைனய%� நாைள எ�றா5 

அைத#� நா� கா+ேப�. அஃ% 

�ைன@'	டா� மாயி�, 

ெபா:-காாி சாக�த-கா5." 

 

என இSவாெற+ணி ம�ன� 

"ஏ திைழயா:, அ�ப.8ெச:! 

என8ெசா�னா�. விேநாைத, "ஐயா! 

இேதா நாைள-ேகஎ+பி�ேப�. 

இனிஅ% வைர-�� உ+ேண�, 

இ�ப�ைத உ�பா7 ெகா5ேள�. 

தனி�தி'  தி
ேவ�!" எ�4் 

தமியளா: ஒ'பா� ெச�றா5; 

-------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    61616161    

(ெசழியைன ேநா-கி8 ெச7N� விேநாைதயிட� ஓ) உ', அ�ச7 ஒ�ைற- ெகா
�% 

மனற-�ற%. அைத� ப.�த விேநாைத ந
;�கி�றா5. ெசழியைன நீ வ�சி�ததா7 

உ�ைன அவ� ெகா7ல இ'-கிறா� எ�பேத அ த அ�ச3� ெச:தி.) 

 

(அகவ7) 

 

மீ+
� விேநாைத ெசழியைன ேநா-கி! 

வ %ெகா+ .' தா5; வழியி7 தாமைர 
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த�L' மைற�%� தனிேயா) அ�சைல 

அவனிட� த ேத அ��ற� ெச�றா5. 

விேநாைத அ�ச7 ப.�தா5. விழி�தாள 

தி
-கி	 டா5, பி� ெச�றா5! நி�றா5. 

பி�L� அ�சைல� பிாி�%� ப.�தா5. 

"ெசழிய��வ�ச� ெச:தைன அதனா7 

ெசழிய� உ�ைன ஒழி-க 

வழியி7 வ %ெகா+.'-கி�றாேன. 

------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    62626262    

(ஓ) உ' ெசழியனிட� அ�ச7 த'த7) 

 

அகவ7 

 

அழகி7 ெந�ைச அL�பி� தனிேய 

இழி2 க'தா% ெசழிய� இ'-ைகயி7 

உ'மைற  ெதா'�தி அ�ச7 அளி�தா5. 

ப.�த ெசழிய�வா: பதறலா யி�4! 

"நாயா சி;க� பிடறி ந4-��? 

நாியா ேவ;ைகைய- ெகா7ல நP��? 

எ�ைனயா ெகா7ல �.#� இவளா7? 

க�ைப- ெக
-க- க'திேன� எ�றா7, 

க��� அவளிட� க
கள வி' ததா? 

�5ள8 ெச.யி� களா�பழ� ெகா5வா) 

�'தி ெகா	
� �+P� ெகா5வா). 

எ�Lயி) ெகா5வா5 இற�ேப ெகா5வா5, 

அழ� �த�ெபா'5 ஆ-கி� பிைழஎL� 

�9-கைட விாி�% �	
�பா.�றி 

ம-க5 உய)ைவ மான மதைன 

ஒழி�பேத அவளி� ஊதிய� ேபாN�! 

சா2 தனிேய இ'-க ேவ+
�. 

எ�னிட� அதைன அவ5 அL�பினா7 

எ�ைன அஃ% த9வ	
� இனிேத! 

நா�அைத அவ,-கL�பினா7 அவைள� 
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த9வி- ெகா5வதி7 தைடேவ+ டாேம!" 

எ�4 ெசழிய� இ' தா�, 

இ�L� விேநாைத வ தில5 இ;ேக! 

------------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    63636363    

(விேநாைத ெகாைல ெச:ய�ப	டா5) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

த'மஇ7 ல�தி7ஒ' தனியைறயிேல 

அ��ய�� த�பிராL� 

ெப'மகிD8சி ெவ5ள�தி7 ஆD தி'-�� 

ேவைளயி7 ெப+விேநாைத. 

உ'மைறய �-கா	ைட ஒ'ைகயா7 

ப�றிம�ெறா' ைகயாேல, 

"தி'-கத2 திற�(ேரா" என� த	. 

நி�றி' தா5, ெத'-�ற	.7 

"யா)?" எ�றா� த�பிரா�! "விேநாைத" எ� 

4ைர-கேவ, அ��ய�ைத. 

"ேந)நி�ற7 ஆகா%; மைற % ெகா5வா: 

தனிஅைறயில எ�ற L�பி, 

ஈர.யி7 ஒ'தா+டா:� தாDதிற  

%5ளைழ-க, எழி7வி ேநாைத, 

"சீர.-� வண-க" ெம�றா5' "ெச�ேதL- 

�யி)ெகா
-க ேவ+
" ெம�றா5; 

 

"ப	டாள� தானி'-க ேவ தனா) 

தானி'-க� ைப;�றி�சி� 

தி	டா,� வா:�பி'-க, அ�ைமேய 

தீைமஉன- ெக�ன?" எ�4 

�	டாம7 நய�ேபசி உ5ள�தி7 
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��பைகைம C. ைவ�ேத, 

இ	டா�ஓ) நா�கா3 த�பிரா� 

"எ9 த'ள ேவ+
" ெம�ேற! 

 

(ேவ4) (அ4சீ) வி'�த�) 

 

"ெபாியவ), சிறிய) ெச:த 

பிைழஎலா� 

ெபா4�பா) அ�ேறா? 

ெதாியாம7 Iம-� நா�ெச: 

சி4பிைழ ெபா4�ததாக� 

தி'25ள� கா	ட ேவ+
�. 

ெச:த'5 �ாிக ஐயா! 

வரேந) த காரண�ைத 

ம4ப. உைர�ேபன எ�றா5; 

 

தீமன� தா5இS வா4 

ெச�பிட� த�பி ராL�, 

'தீைமைய மற ேத� ெச:த 

ந�ைமைய மற ேத னி7ைல! 

ஆ�இ% ெம:�ைம! அ�ேம 

அைட ததீ;�ைர�த7 ேவ+
� 

தாம எ�றா� த�பிராேன! 

"சாி" எ�றா5 விேநாைத தாL�, 

 

தா� - நீ;க5 

 

ெவ�ெபன நிமி)�த ேதாள� 

ேவ தL�, ஐயா! எ�ற� 

க�பினி7 ஐய� ப	டா�! 

கழறிேன� அவைன ேநா-கி 

'ந�கட7 ஓர- ��றி7 
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நா�ெச:த ேகாயி7 த�னி7, 

உ�றந� சிவேன ந�சா� 

4ைர�திட8 ெச:ேவென�ேற!' 

 

ெவ�� - மைல 

 

"என-கி த உதவி ெச:க 

எைன-கா�த7 கட� உம-ேக! 

மன�%ய) நீ-க ேவ+
� 

மான�ைத- கா-க ேவ+
� 

என-கி% ெச:Jராயி�, 

எைனஉம- கீேவ�'' எ�றா5! 

என-ேக	ட த�பிராL� 

'ஈஈஈ!' எனஇளி�தா� 

 

இ�னவாறிவ5 ெச��;கா7 

ெத'வினி7 இ' ெதா '�தி 

த�ேதாழி அ��ய�தி� 

தனியைற தனி7Iைழ தா5. 

அ�னைத� த�பி ராL� 

விேநாைத#� அறி தாாி7ைல! 

ஒ�றினி7 உள�ெச�றா7ம� 

ெறா�றினி7 விழிக5 ெச7லா! 

 

வைலJ8@� ெதாட;க லானா5; 

த�பிரா� மனமீ� ப�ற! 

எ3ஒ�4 பழ�ெப�றா�ேபா7 

எைனஉம- கீேவ� எ�4 

ெசா7ல-ேக	ட த�பிராL�, 

@ழ�றன�; KD8சி த�ைன� 

தைலசா:�ேத எதி)பா)�தி	டா�. 

தய;கிட வி7ைல ம;ைக! 
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நா�கா3 நக) த த;ேக! 

நைக�தன உத.ர+
! 

ேவ�க+க5 ஓ. இ�ப 

வி+ண�ப� ெச:ய- க+டா�. 

ஏ�காத த�பி ராL� 

ஏ�றன� இ'ைக நீ	.! 

ேம�ெச�4 ேதாளி7 JD தா5, 

ேம7வ' விைள2 ேநா-கா5. 

 

ேம7வ'� விைள2 - ேமேல வர இ'-�� சா-கா
 

 

பா: தேத ஈ	. ஒ�ற� 

ைப ெதா. விலா��ற�தி7 

சா: தன5! சாயா- ��4� 

சா: த% ேபா7விேநாைத! 

"சா: தாயா!" எ�4 =றி� 

தாமைர எதிாி7 வ தா5 

"ஆ: தாயா அற�தி� ஆ�றல 

எனவ தா5 அ��ய�தா5! 

 

"எைன-ெகா�றிடாத ஈ	. 

இனி-ெகா7ல- =
�!'' எ�ற 

நிைன��ட� உட7 ந
;க 

நி�றத�பிரா� �க7வா�; 

"மைனப�றி எாி-�� தீைய 

ம;ைக\) அவி�% ம-க5 

அைனவ'� வாழ8 ெச:தீ)! 

அற�ெச:தீ)! �கைழ� ேப�றீ)! 

 

"அ%ம	
 ம�4! தீேய� 

அன3ைட Jழா வ+ண� 

எதி)வ % கா�தீ)! எ�4� 

இ ந�றி மறேவ�; எ;ேக 
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�ைத-கலா� இ�பிண�ைத? 

விரெகா�4 �க7J) நீேர! 

இைதயா'� அறியாவ+ண� 

ெந�ச�%5 இ'�த7 ேவ+
ம 

 

விர� -உபாய� 

 

என8ெசா�ன த�பிராைன� 

தாமைர இனி% ேநா-கி, 

"இனிஇ த� பிண�ைத இ;ேக 

எவ'ேம அறியா வ+ண� 

தனி-�ழி ேதா+. இ�ேற 

�ைத�பேத த�தி யா�ம 

என8ெசா�னா5. இேத ேநர�தி7 

சி73#� கதவி.�தா�. 

---------- 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    64646464    

(சி73யா7 ேம7 நட-க இ'�பைவகைள அறி % ெகா5ள �. த% தாமைரயா7.) 

 

(அகவ7) 

 

ைதயலா'� த�பிராL� 

விேநாைத உடைல ேவ4�ற�தி7 

மைற�%8 சி73-� வரேவ�பளி�தன). 

சி73 ெச�� கி�றா� -- ெசழிய� 

விேநாைதைய ெவ4�% வி	டா�. ம�ன� 

அவைள மா:�பேத ேநா-கமா: அைல தா�. 

ெவ4��8 @ம த விேநாைத இனிேம7 

இற�ைப8 @ம-க ேந'� எ�4 

மைறவினி7 வா9கி�றா5. அவைள� 

ேத
த7 ந�கட�: ேத.- ெகா�4 

ேபா
த7 ந� கட�:'' எ�4 �க�றா�. 
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த�பிரா� ேபச� ெதாட;கினா�, தாமைர 

இைடமறி�ேத இய�பலானா5; 

"ெசழியைன விேநாைத ேச) தா5 எ�4 

ம�ன) எ+ணினா), மா:-க நிைன�தா), 

விேநாைத ம�னைன ேநா-கி, Jணா: 

எ�ற� க�பி7 இழிைவ8 @ம�தின). 

சிவெப' மானி� தி'வா யா3ைத 

ெம:�பி- கி�ேற�' எ�4 விள�பினா5, 

'அ�ப. யானா7 ஒ��ேவ�' எ�ேற 

அ த அறிஞ'� அறிவி�% வி	டா)! 

 

'கடேலார�% மைல-ேகாயி3ேல 

அரச) வ'வா); அவ'ட� விேநாைத 

வ'வா5, சிவைன ேநா-கி ம�ன), 

'விேநாைதயி� க�பி7 ேவ4பா
+டா? 

எ�4 ேக	பா) சிவ�பதி7 இைச�பா�? 

க��- ெக	டதா:8 சிவேன உைர�தா7, 

அரச) விேநாைதைய அ;ஙேன ெகா7Nவா). 

இைவேய இ�4 நட-க இ'�பைவ. 

விேநாைத மைறவா: இ'�பதா: விள��த7 

சாிேய இ7ைல தனி�ேதா) இட�தி7 

ைதய3' % தவ��ாி கி�றன5. 

 

இ�4 மாைல ேகாயி37 இ'�பா5, 

சிவL� ைதய7 பா;கி7 இ'�பான 

எ�4 தாமைர இய�பிய அளவி7, 

சி73 கலகல ெவ�4 சிாி�தா�. 

அ�னவ� அவ)பா7 அறிவி-கி�றா�; 

 

"வாDநிைல மா�4த��8 KDநிைல 

ஏ�றதாயி�ெற� ெற+ணி மகிD ேத�. 
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ம;ைக இனி#� ம�னைன ஏ:�% 

வாழஓ) வைக#� வ��%- ெகா+டா5. 

தீ தமிD ெகா7ல8 சிலபா)�பன'�, 

�றி�சி ெகா7ல விேநாைத ஒ'�தி#�, 

ேபா%� எ�பதி7 ஏ%� ெபா:யி7ைல! 

தமி9� �றி�சி#� தைழய� பா)��� 

விேநாைத#� JD8சி அைடத7 ேவ+
�! 

த�பிரானாேர! தாமைர அ�ைமேய! 

அ��ய�தாேர! அறிக, இதைன; 

உ'விலா� எ;�� உ5ளா� ெபயாிலா� 

சிவ�நா� எ�றா ெச��வா� இ;�? 

 

ேமN� அ�னவ� விேநாைத ப;கி7 

காN� ைவ�பாேனா க
கள ேவL�? 

�றி�சி ம�ன)-� அறிவி' ததா? 

விேநாைத#� க��� ேம��� கிழ-��! 

விேநாைத க�பி7 ஐய�வி ைள ததா�! 

ஆளிலா� ேபாதி7 அக�ப	ட எ�ற� 

காைளபா� காம� தீ) % ைக#ட� 

எ�மக� சாக ம' % இ	
- 

ெகா�4 ெகா7ைலயி7 ேபா	ட ெகா.யா5! 

ேச தL� சி73#� தவிர ம�ைறேயா)-� 

ம;ைக #ட�� வாடைக Jேட! 

நா	.� ேவாி� �� த ேக	ைட 

எ+ணி எ+ணி அ9%ெகா+ .'�பதா7 

பய� எ�? பைகயி� �%ெகN� �ைட�% 

வ'�சா- கா	ைட#� வரேவ�க ேவ+
�! 

 

உய)ப+ �ைட\)! நீ;க5ஓ) உதவி 

என-�� �ாித7 இ�றியைம யாததா� 

எ�ைகயா7 விேநாைதைய- ெகா7ேவ� எ�ேற 

அ�ெறா' நா5நா� அைற த K,ைர 

நிைறேவ 4�ப. நீவி) எ7b'� 

த'%ைண �ாிெகன� தைலயா7 வண;கிேன�, 



221 

 

மீளா விைடெப�48 ெச7N கி�ேற�. 

இ�4 மாைல �றி�சியி� 

ெவ�றி விள-ேக�4 தி' நாேள!'' 

 

(ேவ4) (அ4சீ) வி'�த�) 

 

இSவா4 சி73 ெசா73 

ஏகினா� உயி) ெவ4�ேத. 

அSெவழி7 தாமைரதா� 

அ��ய� காதி7 ஏேதா 

ெசSவிதி� உைர�%8 ெச�றா5! 

ெச�ற% காைல� ேபா%� 

எSவாேறா அறி தா) நா	டா) 

ஏ�வா) கட3� ஓர�! 

------------ 

பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    65656565    

(ெசழியனி� அறி2ைர#� மைற2�) 

 

(எ+சீ) வி'�த�) 

���ற�%� தைரKழ- கீD��ற�தி7 

ஆழ�%- கட7ெவ5ள� �ழ-க� ெச:ய- 

க��கி�ற �கி�=	ட� தவ9� உ8சி- 

கடேலார மைல-ேகாயி7, �றி�சி� தி	.7 

இ�ேபா% க	.ய% விேநாைத யாேல 

இ-ேகாயி7 உ	பர��� எ	
- ேகாேல 

ைக��ற�%� பி5ைள ேயா
� கணவேரா
ம 

ம;ைகமா) கண-க�ேறா) KD தா) அ;ேக! 

 

இைளஞெரலா� அ;��றா); �தியராேனா) 

எ7ேலா'� அ;��றா); மைல-ேகாயி�க+ 

விைளெவா�4 ெபாிெத�4 விைர % ெச�றா). 

"ேவ தL-ேக இ4திநா5! ' எ�ேறா) சி7ேலா). 

"கைளநீ-கி� பயி)கா-�� கால" ெம�4 
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களி���4 நட தா)க5 பலேப). "கா3ல 

தைளயி	டா5 �றி�சி-ேக விேநாைத! அ�னா5 

சாகாளா, வாழாேமா!" எ�றா) ப7ேலா). 

 

எ5விழ2� இடமி7ைல மைல-ேகாயி��5! 

ஏ4கி�ற ப.ெய7லா� நிைற தா) ம-க5! 

ெகா5ளாத ெப'ம-க5 அ.வார�%� 

�வி தா)க5. அ�ேபா% திைரய ம�ன�, 

த5ளா.� பல)@ம-�� சிவிைக த�னி7 

தனியாக8 ெச7கி�றா� மைலேம7; T+
� 

உ5ளாவலா�ெசழிய�, அைம8ச� ம�4� 

உ5ளா'� சிவிைகயிேல ஏறி8 ெச�றா). 

 

"தி'-ேகாயி� க'வைறஏ�திற-க வி7ைல? 

சிவனா)-�� Oைசஏ� ெதாட;க வி7ைல? 

�'-கெள;ேக? இ%ெவ�ன ெகா
ைம!" -- எ�4 

�தி-கி�றா�. ம�ன�வர-க+ட ஓ) ஆ5, 

வாி��3ேபா7 அவ+பா: த ம�4�ஓ) ஆ5 

"வராதெத�? ந� அரசி?" -- எ�4 ேக	டா�. 

க'வைறைய� திற தி	டா� திைரய ம�ன�! 

க+டெத�ன? ெத�க.யி7 வட-ைக- க+டா�. 

 

ெத�கண�%8 சிவெனL�அ� ப.வ�தி�கீD 

விேநாைதயிைன8 சி4பிணமா:� திைரய� க+டா�. 

ம�4�ஒ' �ைறேநா-கி, "விேநாைத!" எ�றா�. 

வா5எ
�தா�. "இ%ெச:தா� யாவ�?" எ�றா�. 

"க�பழி-க எ+ணிநீ ெசழியா உ�ற� 

ைகவாிைச கா	.னா: ெப+ணிட�தி7! 

ெசா�ப.ெச:! விேநாைதயிைன- ெகா�ற வாைள� 

T-கி-ெகா5; நி� எ���!" எ�4 ெசா73, 

 

மா8ெசழிய� நி�றி' த இட�ைத ேநா-கி, 
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அ.ெபய)�% வாேளா8@ கி�றா� த�ைன 

"நா:8சி4நா உ�ைகவா5! அறமிலாத 

நாி��ற;கா7 J8ேசஉ� வாளி� J8@! 

ேபா:8சிறி% �ற�ேதநில எனவா5 ப�றி� 

ெபா%-ெகனேவ இைடமறி�ேத அைம8ச� நி�றா�. 

"வா:8ச%ந� K5�.-க ேநர�!' ஏ�4 

ேமெல9 த ம-கைள#�. "ெபா4�(ர எ�றா�. 

 

ந7லைம8ச� இ%ெசா7ல� தாமைரேபா:. 

"நா�ெகா�ேற�; ம�னவேன எைன-ெகா7!" எ�றா5. 

"இ7லாத க�பவ5பா7 இ'�பதாக 

யா)ெசா�னா) உமக ெக�றா5. ��த� எ�பா5; 

வ7லவ�ஓ) நா�கா3 T-கி வ %, 

"ம-க,-�� தைலவேர அம)க!" எ�4 

ெசா73�பி� ெசழிய�ேதா5 ெதா	.9�தா�. 

"நா�தைலவ� அ7ல�!" எ�4 ெசழிய� ெசா�னா�. 

 

"ெசழியனா) இSவா4 ெச�ப லாேமா?" 

என-ேக	டா� ெந
மாற�! "பா��- =	ட� 

ஒழிவ%தா� எSவா4 வி	
 ைவ-க 

ஒ'கண�� ஒ�பா)க5 �றி�சி ம-க5. 

ெமாழிஒ�ேற! ஆ�எ�க தைலவ)! தீைம 

��4�T5!" என� %.�தா�, ேவல� எ�பா�. 

வழிெச:ேவ� ெபா4�(ர எ�4 ெசழிய� 

ெசா�னா�. 

 

மால.யா), சிவாந த), சிவச�ப த). 

ெவளி8ெச7ல �யNவைத8 சி73 க+
, 

"ேவ த) தைம வி	
�ேபாகாதீர எ�றா�. 

கிளி�ேப8@� தாமைரைய ேநா-கி அ�ேனா� 

கிள�தினா�; "விேநாைதையநீ எத��- ெகா�றா:?" 
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அளி�தி	டா5 அவ,� விைட: "நீ ேக	காேத." 

"அ�ைமேய நா�ேக	க உாிைம உ+
; 

%ளி�ேப8@� தவறாம7 உ�னிட�தி7 

ெசா73#5ேள�: எ�மகைன அSவிேநாைத. 

 

"வ3தி9�%� �ண) தபி�� ந�@ த % 

மா:�தாேள! எ�ைகயா7 அ�தீயாைள- 

ெகாைலெச:ய- கால�பா)�தி' ேத�; நீேய 

ெகா�றாேய? எ�ெகா5ைக#�ெகா�றாேய. 

எ3ஒ�4 �+டா�ேசா4 '	ட- க+
� 

எ3�பி9-ைக- காக-கா� தி' த இ த� 

�38ெசழிய) ேபா7நீ#� ெபா4�தாெல�ன! 

விேநாைதயவ5, அ�ற�4 �%மண� ெப+! 

 

"வடநா	.� பல)�க) த ம73 ைக�O! 

வழி�ேபா-க) உமிDவ	.7 ெச�ைன த�னி7, 

நைடயறி %� அவ�ைறெய7லா� ெபா4�தா ர�ேறா 

ந�ம�ன)! �றி�சியிேல Iைழ த அ த- 

கைட8சர-ேகா, 'ெசழியைன�ேபா: மண�ேப�' 

எ�றா5. 

எ
�தாரா தமிழரச) ைகயி7 வாைள? 

இ7ைலேய! ெசழியைன�ேபா: மண த அ�ேற 

இதDவி�4� தா�ெப�ற எ8சி7 ஈர� 

 

கா#��� காாி'ளி7 ேவ ைத ேநா-கி- 

க.ேதா. 'ெந�ைச நைன' எ�றேதா
, 

தீய�அவ� ெசழிய�எைன� தீ+ட வ தா�; 

தி'மா)ேப %ைணயாக ஓ. வ ேத� 

ேதா:-கேவ ந73�ப�' எ�L� ேபாேத 

ெதாட) %வ % ேக	.' த ெசழிய Jர) 

மா#�வைக ெச:தாரா? அ%ேபா7 நீ#� 

மா:-காம7 இ' தி' தா7 ந7ல" ெத�றா�. 
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ஆழிஇ தா ெந
மாறா! தைலவ� நீதா�; 

அறிவிழ ேத�; அறமற ேத�; ேச த� எ�ற� 

ேதாழ�, இ த நா	
-ேக தனி�தைலவ�. 

ெதாைல#�வைக ெச:தாளி� ேதாைள� ெதா	ட 

ேகாைழநா�. இ நா	.� ப+பா ெட7லா� 

ெகா�றாைள- ெகா7லாம7 வி	ேட�. நா	.� 

(ைழநா�. எ�பிைழக5 ெபா4-க ேவ+
�. 

ெபாிேயாேர தா:மாேர இ�L� ஒ�4; 

 

'அயலவ� உறவின� ஆகா�; உறவின� 

அயலவ� உற2ெப� றாெனனி7, அவைன 

உறவின னாக உைர�தN� தீேத. 

தமிழL� தமி9� தணN� K
�. 

 

அமிDதேம ஆயிL� அய7ெமாழி அய7ெமாழி! 

அய7ெமாழி தமிைழ அ+
� வி9-கா
. 

தமிDெமாழி தா9�! தமிழ� தாDவா�! 

 

தமிைழ வடெமாழி தா2� ேநா-க� 

தமிைழ அழி�ப%� தா�ேம� ப
வ%�! 

வடெமாழி அதனி� வழிெமாழி எ%2� 

தமிDேம7 ச தன� தடவேவ வாிL�, 

ஒழி�% ம4ேவைல உ�Lத7 ேவ+
�. 

தமிDதமி ழின�, தமிழில-கிய� இவ�றி7 

ஒ�4 ேபா�எனி7, ம�ற2� ஒழி#�. 

நா	.� உாிைம கா�த7 ேவ+
�. 

 

உாிைம இழ த ஒ'கிளி- ��@-�- 

கனி#�, ெவளி#� கா	., 'எ%2ன-�� 

ேதைவ?' எ�றா7 சிறக.�% ெவளியி7 

ெச7லேவ %.-��! சி�ன ம-க5 
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அ.ைம வாDவி� இழிைவ அறி %�, 

வி
தைல ேவ+டா தி' தன) எ�றா7, 

ம+ணி7, ெபா�னி7, ெப+ணி7 அவ)மன� 

அ.#ற� �ைத த% காரண� ஆ��! 

 

மன;கவ) ெபா'ளா� ம;ைகைய ஒ'வ� 

ஆ�ற ஒ9-ெகா
� அறிெவா
� அP�க. 

ஆடவ) ெப+எL� அழ�-� அழ�ெச:% 

ஒளிெபற8 ெச:வதி7 அள2 ேவ+
�. 

அண;ெகா
 ம-கைள அL��ேவா�. ெசா�னா�: 

கைல�ெதா+
 ெச:வதா: -- கல�பிலா� ெபா:இ%. 

கைலய�4 வாD-ைக. அறிவி� கமDவேத! 

கைலயி� உ+ைம நிைலயிைன- காணி� 

கைல-�� ெபா:ைமேய கைட-கா7 எ�க. 

 

ேகானா	சி, �.-ேகானா	சி, ம�4� 

�.யா	சி எ�4 �ைறபல =4வ). 

திைரய� ெசழிய� ெச7வா- �ைடய 

எ7லா ஆ	சிைய� பா)-கிN�, இ;ேக 

அறி2� ஆ�றN� ஒ9-க�� ஆ) த 

ம-களி� உ5ள� கவர� த-ேகா� 

இ	டேத ச	ட� எ�Lேமா) ஆ	சிேய 

வி9 த �றி�சி-� ேவ+
� இ நா5." 

இSவாறறி2ைர நீள இய�பி, 

விைர % கிழ-�� �ற�ைத ேமவி� 

ப' ெதன� பற த ெசழிய� ப'2ட7 

ஆழ- கீD-கட7 ஆD த%, 

"வாழெகன- கதறின), �றி�சி ம-கேள! 

--------------- 
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பிாி� பிாி� பிாி� பிாி� --------    66666666    

(ெசழிய� இSவா4 கட37 JD % இற தா�. திைரயL� அைம8சL� =4த7.) 

 

(அ4சீ) வி'�த�) 

 

"எ�னநீ எ+P கி�றா:? 

திைரயேன!" எ�4 ேக	ட 

த�அைம8சைன#� ம-க5 

த�ைம#� ேநா-கி, "நா	ைட 

ந�னிைல� ப
�% த�� 

நா�மாள ேவ+
�!" எ�றா�. 

ெசா�னேதா) ெசா��கD தா)! 

ெதா7பிைழ எலா�மற தா). 

 

ம-களி� உ5ள� க+ட 

அைம8ச�ெகா5 மகிD8சி ெசா7ல� 

த-கேதா! அவLைர�பா�: 

"திைரயேன, ெச�ைன சா) தா:. 

இ-��ற� ெபாித�ேறL�, 

ெச�ைனைய இவ+ெகாண) த 

அ-��ற� ெபாிேத அ�ேறா? 

அற�ைதேய ந
;க8 ெச:தா:. 

 

"பர�ைதயி� வைலயி7 JD தா: 

அவ5ேநா-க� பா)�த பி�L� 

%ர�தினா: இைல; மண த 

Tயாைள� %�ப� தீயி7 

ெபா4�தினா: அ�� ட�பி� 

ெபா�4க5 ஒSெவா� றாக 

உ'-�ைல % உ'கி8 சாக- 

க+டைன உவ�பி7 ஆD தாய 

 

இ%ேக	டா� திைரய�; நி�ேறா� 
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உ	கா) தா� தைரயி7; "எ�ற� 

மதிஎ�ேன? ஒ9-க� எ�ேன? 

ம�னL� நாேனா?" எ�4 

�திேயானி� க'�தி7 ஆD %, 

�க�நாணி� தள)8சி எ:தி, 

"ெகாதி-கி�ேற�, பழி@ம ேத�. 

ெகா7bேரா எ�ைன!" எ�றா�. 

 

வா: தசீ) அைம8ச� ேமN� 

ம�னைன ேநா-கி8 ெசா7வா�; 

 

"ேம: தவ5 ப7ேலா) மா)ைப 

ேம: %ேம:  %ட�� நா,� 

ேத: தவ5 ெசா7ைல- ேக	
� 

திற��3 அற�%8 ெச�ம7 

ேச தைன8 சாக8 ெச:தா:! 

ெசய�த-க ெசயேலா ஐயா?" 

 

நிைலசா: த திைரய ம�ன�. 

அைம8ச�தா� இ%நி கD�த� 

தைலசா: தா� சாகானாகி� 

தாD�ர7 த9த 9-க- 

"ெகாைலெச:J) எ�ைன!" எ�4 

=�பினா� ெச;ைக; க+ணீ) 

அைலக+ட ம-க5 யா'� 

ெசழியைன அக�%	 க+டா). 

ஓ%வா� அைம8ச� ேமN�; 

"ஒ�ெறன நி�ற ��ைற 

 

ேமாதி�ப7 =4 ெச:ய 

எ+ணிL� �.-�� தீய 

சாதியா7 தமிழ) ேகா	ைட 
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தக)�தி
� சழ-கி8 ெசா��- 

காதீ தா:! பறைவ- =	ைட- 

கைல�திட- ேகாN� ஈ தா:! 

 

"மைழயி7ைல விைள8ச7 இ7ைல 

ம-க	�- க	ட� ப�சி� 

இைழயி7ைல க'Vல�தி7 

ஒ'கா@� இ7ைல. உ+ண� 

தைழயி7ைல கா	.7! சாவ� 

தைடயி7ைல. வரேவ யி7ைல. 

விழவி7ைல உ�ற� காதி7 

ஏைழக5 வி+ண�ப;க5. 

 

"இ' தைன. இராம 37ைல; 

இ நா	டா) %ய'- ெக7லா� 

ம' தைன யா�நீ அ�ேறா? 

மற தைன! 'விேநாைத வா:நீ) 

வ' ேதேன; எவ)மா:  தாN� 

வ'�ேதேன என-கி ட தா:. 

எாி தைன இகD8சி ப	ேட 

�கைழ#� இகD த பாவி!" 

 

எ�றன� அைம8ச� ஆ;ேக 

இற தன� திைரய ம�ன�. 

 

நி�4ள சி73, "க�பி 

நீ	.ட �யNகி�ற 

��ெதாழி� சிவச�ப த� 

�தேலா)-�� �க7எ�?" எ�றா� 

"ெச�றி
 மா4 ெச:க 

சிைறக ெக�றா� அைம8ச ேமேலா�. 

 

(ெந
மாற�தா� ந7Nைர நிகD�%த7.) 
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அகவ7 

 

"அரச� மனித�! மனித� அரசனா? 

அரச பதவி#� மனிதL� அரச�. 

ஆதலா7, 

அரச பதவிைய அழி�% ம-க5 

சாிநிக) எ�பைத8 சைம-க ேவ+
� 

விடா% ெப:த கன37 ெவ ேதா� 

அடா% ெச:தாைன அழி-க� %ணிகிேலா�. 

ஏெனனி7 அரச�! எ7லாராN� 

மதி-க� த-கவ�! எ�ன மடைம! 

அறி2 ெப�ேறா�; ஆ+ைம ெப�ேறா�. 

ெநறியி� நி�ேறா�: உண)2 நிைற ேதா�. 

ம-க5 வாD-ைக வ+.யி� அ8ைச 

ைக-�5 ைவ�%ள மனித� க+ெணதி) 

பசியா� ப
பிண� T-க வ3யிலா 

ந�நிைல க+
� ந
-�றாம7, 

'ெபா�ேன' எ�4�, 'Oேவ' எ�4� 

ப�னி, அ�னவ5 மா;கி7 இ��4� 

மனிதைன அட-க வ7லைம இழ ேதா�. 

 

ம�ன� அ�ேறா! எ�ன மடைம! 

ஆ3ைல அ
-�ேம7 அ�மி- க7ெலன 

அரச பதவிஏ�? நா�அவ� கட-கேம�? 

அட;கி அட;கி அட;கி அட;�� 

ஆைம நிைலஏ� நம-�? ம�ன��� 

தீைமெச:% சிாி-�� நிைலஏ�? 

தாவிய ெகா
 தீதாேன நி்�ற%. 

 

ந�மா7 ஒ�4� நட-கவி7ைல. 

சாைவ விைள�தவ� தாேன மா+டா�. 

ந�மா7 ஒ�4� நட-கவி7ைல 

ந�நிைல நைக-க� த-கத�ேறா! 
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இ நி ைல-�- காரண� எ�ன? 

அவேனா) அரச� நாெம7லா� அட;�ேவா)' 

எனெந
 மாற� இய�பி, ேமN� 

அைம8ச� ��ேன அைறதN�றா�; 

 

"ந7லேதா) தி	ட� அைம�த7 ந�கட�. 

அ7லன அைன�%� அழி�த7 ந�கட�. 

ெச7வ� நா	.� ேச)�ப% ந�கட�, 

ெச தமிD கா�த7 சிற த கட� நம-�. 

மத� அக�ற சாதி மைற த 

அர@ கட தஓ) வாD-ைக அைம�ப% 

ந�கட�! �றி�சி� தி	
 

ெச�ைம எ:%க!" எ�றா�. 

ெம:ைம ெவ7க!" எ�றா) ம-கேள! 

---------------- 

�றி�சி� தி	
 �����றி�சி� தி	
 �����றி�சி� தி	
 �����றி�சி� தி	
 ����    

------------------------------------------------xxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    

 


