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--------ஆசிாிய ைர

றிசி தி ைட நா இர+டா+ க,-  %வ-கி -கா பதிைய
.ேத. ஒறைர ஆ+

கழி தபி, என-- றிசி தி

.2

ெபறாம3'ப% நிைன24த ப ட%. மற5ள கா7 பதிைய .-க நா
ப ட பா ைட8 ெசா73 .யா%. எ9தி-ெகா+ேட ேபானைத இைடயி7
மற %வி

 பி ெதாட) ெத9%வ-ெதப% .யாத ெச:தி எபைத நா

இதிறா க+ேட. எ இள;-கவிஞ)க

நா இைத- =றி ைவேத.

எ9திவி ட -கா பதிைய >4 ைற ப.%, வி ட இடதி3' % - ஓ ட
ைறயாம7 - @ைவ ம

 படாம7 ெதாடர .யேவயி7ைல. இதைன-

இ >ைல ெபாி% உவைம சிற-க எ9தி வர2மி7ைல. ஒ'வா4 >ைல
.ேத; பாாி நிைலயதி ெகா ேத, விைரவி7 ெவளியி டைம-
நிைலயைடயா)- எ நறி#ாிய%. பிைழ இ'-கலா. அழ ைறயலா ெபா4% - ஆதர2 தர தமிழ)கைள ேவ+ கிேற.

%8ேசாி, 2 ஆக
-----------

1958

பாரதிதாச
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றிசி தி

கைத உபின
திைரய மன

றிசி தி . அரச

ம73ைக

றிசி 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 டதி சிறரச

இள திைரய

திைரய மனனி மக, விளாமாவ டதி7
தி+ணனிட ேபா) பயிசி க'தி த;கியி'பவ

சி73C-க

அர+மைனயி தைலைம பணியா5

த;கேவ7

பணியாளி மக

விேநாைத

மனனா7 அைழ% வரப டவ5

அய, மடதைலவ), விேநாைத#ட வ தவ)க5
சிவாந த), தி'மால.யா),
சிவசப ந).
ம4

நா

ம-க5 ெதாழிலாளிக5 த3யவ)க5

---------------------றிசி தி
பிாி -- 1
இபதியி7, றிசி தி

எப% என ? அத தைம என?

ம-க5 நிைல,என ? வாD-ைக எப. ? எபைவக5 உயிேராவியமாகிறன.

( அ4சீ) வி'த )

கட7ெகா+ட மாி நா .7
கட7 ெகா5ளா- “றிசிதி

."

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 டக+
மறி த- றிசி நா ைட
நிைறநா க5 வா9 வ+ண
நி4வினா5 இயைக அைன
ைறவிறி ெதாைம ேபால
வா: த% றிசிதி

.

ந -கடக+ - ந -கட37
-------------

மதமி7ைல றிசி தி .7
மதெபற சாதி யி7ைல!
இ%ெபா'5 எ4 த8ச)
ஈ தி ட உ'வ; கா .
மதிமா:- ேகாயி 37ைல!
ஆதலா7 ம-க5 ெநசி7
ெகாதிபி7ைல; ெபா% பணைதெகா5ைளெகா5,வ% மி7ைல.
இ% ெபா'5 - இ% கட25
-----------

ேவ4வ) பைடஎ



விைள தேத இ7ைல அ;ேக!
மா4ேவா தமிD ஒ9-க
எனபிற) வ த தி7ைல
ஏபவ) வ த தி7ைல;
இ'பவ) ஆதலாேல!
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சீறேம எவ)- இ7ைல.
சிாிபிலா க;க5 இ7ைல.
இ'பவ) - ெச7வ), சீற - எாி8ச7
----------பிற) நா ைட எதி)பா)- கிற
பி்ேபா- நிைல இ7ைல.
பிற) நா ைட தா:நா ெடபா)
உ5நா .7 பிைழப தி7ைல.
பிறெமாழி தமிழி ேச)-
ேப.க5 Iைழ த தி7ைல.
அறத7 நா =4
தமிDைற அலா7ேவறி7ைல.
அறத7 - அற, ெபா'5, இப, J ; தமிD மைற - தமிD ேவத
-----------

ஏழாயி ர;க7 எ4
பர தந7 மாி நா ைட
பாழா-கி வி9;கி தீ)த
பழ;கட7 ெவ5ள இ த
வாழா% வாD றிசி
ம+ணிைன ந வி7 வி

8

Kழா% KD % @4காவ7ெச: தி' ததேறா!
க7 -ைம7
--------

ந 3னி7 >4 கக5
பர5ள ந றிசி
பைடெகா+

வ'வா) தமா7

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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றிசிேம7 பைடெகா+

வ தா7, ப-க;களி7 இ'- கட Kழ7களி7 சி-கி

CDகேவ+ .
------------

அய7நா டா) றிசி தி ைட
அறியா)க5 அ%ேபா7 இத
%யாிலா- றிசி நா 
நநா ைட %ற % ேவேறா)
ய7நிக) நா

ம+ைண

ேபா:மிதி த%2 இ7ைல.
நயLற ஆ+ட மன)
நாலாயிரதா) ஆவ).
றிசி நா

- றிசி நா

-----------

எவ)பைட எ  இறி
இயைகயா7 வள)8சி ெபற
நைவயிலா- றிசி தி
நறமிD வள)8சி ெப4
கவிஞ)க5 பலைர ெப4
ைகெதாழி7 வள)8சி ெப4
வி% ெதாழி7 கைலக5
ெகாளெப4 வ ததா,
நைவ - ற
-----------

இதைன பM றா+டா:
இதைன மன ரா7எ5
ளதைன ைறவி லாம7
இயறஇ- றிசி நா .7
தமிD ெநறிபி ைழ-
 டாளா: 'திைரய மன'
ெதாதினா ஆ சி தனி7!
%ய) த% றிசிநாேட.

ம-க5
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இயற - நட %வ த; பிைழ- - தவ4கிற; ெதாதினா - ெதாதிெகா+டா.
---------பிாி -- 2
வழ-க%- மாறாக அய7நா

ெசற திைரய மனைன %ைறகதி7

எதி)பா)%- காதி'-கிறா)க5 .க5, அைம8ச), பைடதைலவ,
அNவலகதின)

அகவ7

றிசி தி . %ைற கதி7
.களி ப7ேலா) =. யி' தன).
அறிவழ கஎL அைம8ச இ' தா
ெச9பைட தைலவ ேச த இ' தா
அNவ லகதின) பலேப) இ' தன).
காைல- கதிரவ கட7அ ைலகளி7
ேமெல7லா ஏ4 ெம'கி அைசைவ#
அவ)க5 க+க5 அைடய வி7ைல.
நீ)ப ரபி ஆ) அவ)களி
கா% ப'க- க'த வி7ைல.
அய7நா

ெசறத அரச) திைரயனா)

வ'வேதா) கப7 வ தி

கிறதா?

எ4 கட7ேம7 இைற தன க+க5!

ஏமா % ேபாகேவ எ+ணிலா க;க5
இர;கின; ேச த இய கிறா:
'அரச) அய7நா

ெசறா) நா க5

ஐப% ஆயின அ4 .க5,
நாெடா4 கடகைர ந+ணி அரச)
வர2பா) %பா)% இர2 தி'வ).
தாைய இழ த க4க5 தைம
ஒதன) அவ)க5! உ5ள ஒ. தன).

ந+ணி - அைட %
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-----------

இர+டா+ டாக மைழேய இ7ைல.
விைள8ச7 ைற த%. விைல ஏறிய%.
க டா ெத4 கத4 கிற
ெதாழிலா ள)-ெகலா வழிெசய ேவ+ 
ெந:# ெதாழிN நிற%; நபயி)
ெச:# ெதாழிN சிைத த% ப7ெபாறி
பைட- ெதாழிN பற த%; மைல-க7
உைட- ெதாழிN ஓ: த%; மன)
மற-க தகாத இவைற மற தா).

ப7ெபாறி - பலவைக இய திர;க5
-----

பிறநா

டாாி உறைவேயா வரைவேயா

நெசன ெவ4பவ) நநா
அய7நா

ம-க5

கைள அ+. அவைற

நய % பிாிவிைன நாடக நடதி
ஆ,ேவா) கால. ந-கி அதேம7
தெமாழி தி8 ெசைம ஒழி%
விOடண) இ' தா7 ேவ+.- = .

இர+ ப

நா . தைலயி7 ஏறி8

@ர+  தைலவ) ெதா7Nல கிபல!
@ர+  நா க5 ெதா7Nல கிபல)!
பிறைர ஆ5வைத ெப'பைட உ5ளைத
வ7லர ெச4 வாD%வா) அவ)க5
C4 ச ைதயி7 .8சவிD தவைன
த-கவ எ4 சா4வா) ேபாN.

எ நா

-ந ஏ த7 ெசறாேரா?

அ நா

 ெதாட)ந அரசைன அைட தேதா?

அதனா7 அவ)க5 ந அ'ைம நா .7

9

கால. ைவ%- கலக விைளபேரா!

ஏ த7 - அரச
-----------

மாி- கட37 இ-றிசி நா ைட
அயலா) அ+டா தி'- வ+ண
கட@ழ7 பலபல கா% வ'வைத
நாெபற ேபெறன நவில ேவ+ 
நகட7 கட-க நாேம அறிேவா
பிற)அறி யாாி% ெப'ேபறேறா?
மன) அ.-க. ம4ல ெச7வதா7
ெசழித றிசி தி

- வ'வழி

அயலா) அறி % ெகா5ள2; = ேம!
இ4 வராதந7 மன) மெறா'
நா .ேலா) Cைலயி7 ந7N' மாறி
வ' த தாேன ேவ+ ? வாDவி7
%ப நிழைல# @ைவதறி யாத
அரச)- கி த அ7ல7ஏ? எ4
ேச த உைர-ைகயி7 ேச) த அ-.களி
க+ணீ) மெறா' கடைல8 ெச:த%.

ம4ல - அய7 நா .
----------

அ9த ப.ேய அைம8ச உைரபா;
"மன திைரய ம-க5 க'%-
மாற மாக ம4நா

ப7ைற

ெச4வ %5ளா! Cனா+ட மன)
எவ' பிறநா

- ேககிய தி7ைல.

இவத ைத- இவபா ட L-
அைம8ச நா! அவ)க5 ந7லவ);
அவ)வழி வ த அரச இப.!
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மனனி தவ4க5 எனா7 ேந) தன
எ4 நானில இயேம! இதைன
எ+P ேதா4 எLள %.-.

நானில - உலக

மனி ம73ைக நா5ெதா4 கடகைர
வ %வ % பின) வாரா ைம-
ெநா % ெநா % ேநா# றதனா7
இ4 வர2 இயலாைம உறா)."

மன எபத ெப+பா7 மனி; அரசி எப% ெபா'5.

எ4 திய அைம8ச இயபேவ.
உட7 N;க அ9தன) உ5ளவ)!
கடN கதறி அ9த%! அேபா%
வ+ண பலபல ஆக வானி7
றா-க5 பற தன க+டா) ப7ேலா)
'றா-க5 றா-க5' எ4
சிறாெரா

பிற' ெசபிஆ)தனேர.

சிறா) - சி4வ)க5
----------பிாி -- 3
தாழ பற % வ த றா-கைள8 ேச த ஏ எ4 ர7 ெகா -க, அைவ அவ
கால.யி7 KD %ெகா+டன. றா ஒறி கா37 க டப .' த அசலா7
கப7 வ' ெச:தி ெதாிகிற%.

( அ4சீ) வி'த )

வான%- கடைல நீ தி
மணகைர அைட % த;க5
ஊன-க+ ணா7 றிசி
R)ேநா-கி அறிவி னாேல
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தீனிநா ேடா4 ேபா 
ேச தைன ேநா-க8, ேச த.
ஏ எறா றா-க5 எ7லா
இைண தன இைண அ.-கீD!

இைண தன - வ % =.ன. இைணய.-கீD - இர+

கால. ய+ைட.

-------

'அபாீ) றிசி தி ைட
அைட தெத கப7' -- எற
ெபானான அச7 தைன
றா-கா37 ெபறா ேச த!
இப%- கள2 உ+ேடா
இS2ைர ேக டா)- ெக7லா!
'மனைன ெபேறா எ7லா
வரெபேறா' என ஆ)தா)க5.

ஆ)த7 - மகிD % =2த7
----------பிாி -- 4
கப7 வ த%. அ- கப33' % அரச வ திற;கினா. அரசேனா
வ திற;கினா)க5.

( அ4சீ) வி'த )
ேதாறி4- கப7! உ5ள
ேதாணிக5 நிைறய ப7ேலா)
ஏறந7 Nைடக ேளா 
இற;கின); கைர- வ தா)!
ேகாவர- க+டா) ம-க5
ெகா5ளாத மகிD8சி ெகா+டா).
"ஏ பிற)? இவ)க5 யாவ)?"
எறன) பிறைர- க+ேட.

பல)
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ஏற- த த, ேகா - அரச
-------

4-ேக4 மீைச ேயா 
ேத4 தைல-க

ேடா 

நி4-காம7 த;க ெகா+
நி4விய ப.வ ேபாற
ெச4-கான ஓ)இைளஞ
திைரயனி %கி7 தைன
மைறதானா: நட % வ தா
ம4ேமா) இைளஞேனாேட.

இர+

இைளஞ)க5 திைரய %கி7 ஒளி தப. வ'கிறா)க5.

-------

சிவாந த) சிவச ப த)
சிவகிாி ைகயி ைலேம7
அவாந % வாயராகி
அைடைபெகா5 ைகயராகி
பவாந த) கைடயி7 வி
ப டண ெபா.ய ராகி
இவாநப வாளா இ7ேல
அவாளா)எ ற; வ தா).

அவா ந % - ஆைச ெப', அைடைப - ெவறிைல பா- ைப.
-------

ெநறியி7 மா)பி7 ேதாளி7
ெந ;க9 தி@+ ணா
பறிட Oசி8 ெசம+
ேகா க5 பா:8சி Cைள
அறாேபா7 வாப ' ைத
அாிகாீ எற+ ணா %
ம4ேமா) ேபைத நாL
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மனிததா எ4 வ தா.

வா ப' % - ேமேல பற- க9.
-------

பனOவி @ைமேபா7 ேமேல
ப9மயி)- கைற T-கி
இனேசர- ெகா ைட மாைல
எழிசாப7 ேமல ணி %
ழ ெதா; தா. மீைச
ழ-காதி7 வைளய ேதாற
மனிதநா அ7ல எேறா)
மடதபிரானா) வ தா).
------------பிாி -- 5
கப3னி4 இற;கி வ த மன, எதி)ெகா+டைழ-க வ தி' த அைம8ச
த3யவ)கைள நல ேக க, அவரவ)க5 வ' த த-க விைட =4கிறா)க5.

அ4சீ) வி'த

அைம8சைன ேநா-கி மன,
"அைனவ' நலமா?" எறா.
அைம8ச, "ந ெதாழிலா ள)க5
அ9கிறார எ4 ைரதா.
"இைமபினி7 தீ)ேப; நா .7
மைழ உ+டா?" எறா ேவ த.
"அமிDெதா' %ளி# இ7ைல"
எறன; அைறவா பிL;

அமிD% - மைழ. அைறவா - ெசா7Nவா.
-------
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"அய7 நா

ெசற ெதாேற

அ -காத ெசய7; அதேம7
ெசய7நா. வாDகி லாத
திராவிட நா

ெச7ல

யறைன! அ த நா .
றிய .8@ மாறி
பய7கைள உடனைழ%
வ த% ப9ேத" எறா.

ப9% - ற
-------

அைம8சனிS வா4 =றெகசின அரச க+க5!
"நம-ெகலா நலேம அ த
ந7லவ) வ'ைகயாேல!
தமி9- தி'த ேந'
தமிD8சாேறா) வ'ைக யாேல!
அமிDதிைண நெச னாதீ)
அைம8சேர" எறா மன.

"அ9ைகைய8 சிாிபா- கி4
நிெசாக5 அரேச, ெசத
க9ைதக5 நில தி'தா!
க5ளிக5 ஊ)தி'தா!
விழகா

நீ)தி' தா

ழவி# தி' தி வா9
றிசிைய தி'த7 உ+டா?

ழவி - ழ ைத
-------

"தைமஎலா உண) ேதா) எ4
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சா4மி- 5ள) வ %
நைமஎலா தி'%த
நமிட என உ+ ?
சமயா' எகிேறாநா
நாமிைத தி'தி வி டா7
நமத. ந+ணி ேனா)-
நாம. யா)க5 அேறா?

நமிட என உ+

- நமிட என ைறக5 இ'-கிறன.

எ7லா' சம எ4 நா ெசா7Nகிேறா. அவ)க5 அைத தி'திவி டா7,
அதாவ% மாறி ெதாைல%வி டா7, ந அ.ைய நதிய அவ)க  நா
அ.ைமயாக ேவ+.ய% தா எப% க'%.
-------

"அபினா7 தேதா ளிக+
ஆDவா)க5 வாDவா ெரL
வபL- க.யா) வ %
தி'தஇ; ெகன உ+ ?
இெபா'5 ஒேற எேபா
இைதயவ) தி'தி வி டா7
அெறா

நாஅனாாி

அ.யா)- அ.யாரேறா?

த ேதாளி7 வ % ப.கிற ேகாபிைகக5 வாDவா)க5 எ4 வபனாகிய
க+ணL- அ.யா) இ; வ % நைம தி'த நமிட என ைற இ'-கிற%.
நா, இத ெபா'5 - அதாவ% இனிைமயாகிய கட25... ஒ4தா எகிேறாஅைத# அவ)க5 மாறிவி டா7, அவ)க  நா அ.ைமயாகி பல
ெத:வ;கைள வண;ேவாராகிவிட ேவ+.ய% தா எப% க'%.
-------

"ெகடாைன# ெக பா ைகயி7
கி டாைன ெதாைல-க8 ெச:வா;
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அடாதன ெசய = .
அதிகாாி அ.யி7 JDவா;
கடாெவ . விழாெதா ட;கக டைள இ வா; ம-க5
இட'ற வடெமா ழி-ேக
இட த % தமிைழ- ெகா7வா!

தி'ெநறி வ-க ேவ+.8
சிவபணி தானா! இ த
ஒ'நாி இ; வ %
தி'திட என உ+ ?
இ'5நீ;க- க7வி ேவ+ 
எLெகா5ைக இ;ேக உ+ .
தி'தி டா7 மகைவ- ெகாேற
சி4ெதா+ட) ஆேவா அேறா?"

மக2 - பி5ைள
-------

என8ெசா73 .தா! - ஆ;ேக
இ%ேக ட திைரய மன,
"இனிஒ4 ேபச ேவ+டா;
எத ைத த ைத த ைத
இவா-நீ) அைம8ச ராகி
இ' தனி) ஆத லாேல
சினமைத அட-கி- ெகா+ேட.
ெச7Nக" எ4 ெசானா;

"மா த)க5 அைமதியாக
வா9கி றாரா?" எ4
ேச தைன மன ேக டா.
"சிவ-கிறா) ெநச ெம7லா!
ஆ ைத-க+ அவ)க ளிக+!
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ேவ தேர, அவ)க5 ெதா7ைல
வில-க!" எறா ேச த.

ஆ ைத- க+ - விழி- க+
-------

"ஆக

ம எ4 ெசா73,

வ தவ) அைனவ ேரா 
வாகி ட எ4 =றி,
"வ தி ட வ+. ஏறி
ேபாக

 த' இ7லம

என-=றி ேபானா ேவ த
வா:க . மன%5 தி .8
ெசறன) ம-க5 யா'.
--------பிாி -- 6
மன உட வ தவ)கைள வ+.யி7 ஏறி- ெகா+

த'ம இ7ல ேநா-கி

ேபாகிறா. வழியி7 தா இ'-கிற% அர+மைன. அர+மைனயி7 அரசி
ம73ைகயி ேதாழியாகிய தாமைர, அரச ேநேர அர+மைன- வ'வா எ4
எ+ணி எதி)பா)தி'-கிறா5.

(அ4சீ) வி'த)

பற %ெகா+.' தா5 ேதாழி
மனவ வர2 பா)ேத
இற தா5 ேபா7 இ'பாளான
அரசிம73ைகயி டேபா:,
"பிற தாேபால இேதாவ தி டா)
ெசதாராகியபி ரானா)!
வற+டெநசா7அதாைன
வரேவ4 மகிDக!" எபா5.

ெத'ற விைரவா5 ேவ த)
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ெதன+ைட ெத'-க ட-க
ஒ'ெநா. ேபா% அைன
உைடOண ேவ+  எ4
வி'ட மகளி) இ7ல
ஓ வா5; விைரவி7 மீ5வா5;
மரதி' கிைள- மா4
மணி8சி ேட ஆனா5 ேதாழி.

"வர

அS வச ெநச)!

வரேவ ேமாஎ ேதா5க5?
ஒ'ேப8@ ேப@ ேமாஇS
ெவா+ெடா. ெசSவா ப7வா:?
சிாி-க

, ெகசி ட

!

ெச தமிD- காத பா ைட
வ'த

! எைனப னா க5

மற தாைர நானா ஏேப?"
-------

எனமனி = த7 நீவி
எதிாிக+ ணா. பா)%கனியிதD கைடயி7 மிL
4நைக தைனம ைற%
ைனயணி உைடதி 'தி
%நிலா கி7வி டாேபா7
தனிவ % தக+ ணாள
தா+  க .7 நிறா5.

நீவி - ேகாதி, ைனஅணி - ைன த நைக. கி7 - ேமக, அரசி அரச வ'
க .7வ % நிகிறா5 எப% க'%.
-------

க .7 நிற மனி
கவா. அ; வ த
"வி' வேச) க+க5
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மினிைட கன ேப8@
ெபா4 ேதாழி, உற
Oாி- ைற த ெதன?
பிேபா- ேந) த %+ேடா?
ஆைகயா7 ேபசிடாேயா?

ெபா - அழ
-------

"மனவ) வ'கி றாரா?
வரவி7ைல ேயா.?" எறா5.
"அைனேய மன) தா
அயலா' வ த வ+.
நனீாி7 ' ேபால
நமைன பா;கி7 வ %
வர க9ைத யாகி
வடற மைற த" ெதறா5.
' - அன. வர க9ைதயாகி எற% வரNைடய க9ைதேபா7 ஓைச
எ9பியைத அ த வ+. ெபாறி இய-க வ+. (அதாவ% கா)) -------

ேதாழிதா மைரஇS வா4
ெசான% ேக ட மனி,
"பாழாயி றவைர பா)-க
பற தஎ ஆைச! எைன
வாழதா ைவதா ரா?எ
மதிைபதா காதி டாரா?
ஆழிKD உலகி7 எ;ேக
அ -மி- ெகா ைம- =ேத?
-------

"அர+மைன தைன தா+.றா
அவ) வ+.? உ5ேள மன)
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இ' தாரா? பா)தா யாநீ?
எைன ஈ ெதன?" எேற,
அரசித மகளி) இ7ல
அைட தன5! றிசி நா டா)
அரச) ஏ த'ம இ7ல
அைட தாெர 45ள ைந தா).

மகளி) இ7ல - ெப+க7 வா9 அர+மைனயி ஒ' பதி.
------பிாி -- 7
(அரசL அரசLட வ த அயலா' த'ம இ7லதி7 இன ெச:கிறா)க5
எப%.)

த'மஇ7 லைத8 சா) த
தனிெயா' மல)வன%5
திைரயL =ட வ த
சி4வL ேமைட ஒறி7
இர+ ட7 ஒறா: ேதாற
இைணற-  தி மாைல
ப'வதி7 ேதா: தாராகி
ப'2ட7 காணா) ஆனா).

"நாவல தீவி ெதபா7
நறான ெசைன வி
யாவ' காணா வ+ண
இரவினி7 படகி7 ஏறி
நாவாைய ந -கடக+
நாெபேற அைத8ெச Nதி=ெவன8 யி7க5 =2
றிசி்தி டைட ேதா இேற!

"C4நா

கபேலா ட

C .ய உட3 ேநாைய
வாெதா  ப8ைச ப த)
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மல)வன தீ)த" ெத4
ேத @ைவ ெமாழியா அ த8
ெசமN உைரதா! மன.
"மாவிழி யாேள" எ4
வா:ேப8@ ெதாட;கNறா.

"ெப+ெணேற எைன நீ;க5
ேப8சிN றி-க ேவ+டா.
ந+Pஆ+ உைடைய நீ-கி
நாெனா' ெப+ேண எL
உ+ைமைய ெவளிப

த

ஒ+Pேமா? %ைறகதி7
க+ெணதி) க+ேட நா டா)
கா .ய உ5ள பா;ைக.

"அயலா) வ'ைக ஓ) 'தீ'
அதிNஓ) ெப+ைண மன)
மயலாகி- ெகாண) தா) எற
மைற2ேம ெதாி தா7. அதீ
யேலா

கல த தாகி

ர சிைய8 ெச:த7 தி+ண.
ெவயி7 க+ேட அைம8ச ெசா737!
ேவ7காேண ேவ த) ைகயி7.

"ஏசினா அைம8ச எைம
எதிாினி7 இ' தீ) நீவி)!
=சினீ) இ7ைல, ேதளி
ெகா -கிைன ந@-க வி7ைல;
ஆைச- .@ ம தீ),
ஆ சிைய அவபா7 த தீ);
Jசி  வா5@ ம தீ),
ெவ

ேவா அைம8ச ேபாN!"
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எறன5 விேநாைத! மன
எ9 தன தேதா5 த ."றாத @ைவ-க'ேப
4-கி

நமிபைத

எேறL த பாராயி.
அேறநா அவைர மா:ேப
அழகிேய இL ேக பா:.

"நாவல தீவி ேலெத
நா .ேல ெசைன எL
ேமவிய நகாிேலஅS
விாிகட கைரயி ேலஇ
ராவிேல பகைல8 ெச:#
இ9 நிலவி ேலO;
காவிேல மயிேல ேபா7எ
க+ணிேல அழைக8 ெச:தா:.

"உைன-= . வ த நசி
வான த) சிவச ப த)
எைன-கா . ெதாைலவி7 நிறா),
நீவ ெத எதிாி7 நிறா:
'திைன-கா

- கிளிேய' எேற,

ேதாளிேல வ % சா: தா:;
பைன-கா .7 இைண த அறி7
பறைவக5 ஆேனா நாேம!

"இைற- ெபற இப
எைற- ெப4த7 ேவ+ 
நெறா% வாழ ேவ+ 
'நா'" எறா: விேனாதா; நாேனா,
'எெசா% நிெசா' ெதேற;
'எLயி) நின' ெதேற;
'எLட7 நின' ெதேற;
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எLள உன-ேக த ேத!

"உன-ெகா' தீைம ேந) தா7
உயி)த % காேப! ம+ணி7
என-நா வாழ வி7ைல
இ;ன- ேகவாD கிேற;
நிைன-காேத என-ெகதி).
நிைனபவ) எவ' மி7ைல;
பனிக+டா7 ந ; அ த
ப கிழ ெசா7எ+ணாேத!

"எனாைச தாஇ நா .
எ7லாாி ஆைச யா."
தினெத வி டா இப
ேதஅளா திைனயி மாேவ!
உைனதா நாவிய ேத;
ஊாின) இைதஅறி தா7,
எஎ+ண ஆதாிபா);
எ நா, ெதா9வா) உைன!

"அைம8செசா7 அறிவி லாெசா7;
ஆயிL விேடஅ ேனாைன!
நம-கேறா றிசி நா !
நம-கேறா றிசி8 ெச7வ!
@ைம-அ- க9ைத க 
ெதாட)பி7ைல; அ%ேபா7 நா டா)
தம-இ நா . ெச7வ
தன-ேமா) ெதாட) மி7ைல.

"எவி' ப தா ச ட;
எஅ. ைமக5 ம-க5!
ெபாேனநா இதைன எ7லா
எதகாக கேற ெனறா7,
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உைனநீ ஆPைட-5
தினா:; ஒளிைய8 ேசறி7
மனிைட8 ெச:தா:! அேச7.
மாசிலா நிலவா: ேந)நி7.'

"தைல- க ைட நீ-! = த7
சாி-க
வில-கி

! மீைச தைன
ேம7கீD8 ச ைட
!

மைறபி டைதெவ'
நல-கி ட உ ப டாைட
தி'தி

- காத7 ேச)%-

கல-கி ட இதழி சாைற
பசி-கி

களிபி =

."

ெசானாஇS வா4 மன
ேதாைகதா நாணி- ேகாணி
73தD விலக ஆ;ேக
ெபானிதD கா .

ெசS

வ73ஆ கிறா5! ஆக
வ தன அேதேந ரதி7
சி73C- கப எபா
தி -கி டா5 ம;ைக க+ேட!

"நாணப டாேத ெப+ேண!
நமர+ மைன பணி-
வாணாைள ஈ ேதா இ த
மனித ேப) சி73 C-க
J+ஐய இவனி டதி7
உன-ெகா4 ேவ+டா; ெநச
ேகாPத7 இ7லா. உற
ெகா5ைக- மா4 ெச:யா!"

திைரயஇS வா4 =றி8
சி73ைய ேநா-கி, "நீேபா:
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ெத'வின) உ5வ ராம7
திறபட- காவ7 காபா:;
வராேதநீ இனி# இ;ேக"
எறன சி73 ெசா7வா;
"வ'ேவேனா வராத ெச7வ
வ %ேச) தி ட தேறா?"

"அரசிேய உேபா7 ந7ல
அழெகா4 ேவ+

ெம4

க'திேய தவ;கி ட தா):
கைடசியி ெபறா) உைன
தரதினி7 மிக2ய) த
சர-நீ! இத ேன
அரச)- மைனஒ'தி;
அவ5அழ கிலாதா5!; எறா.

ஆைடைய தி'% ைகக5
அதி) தன; வா:இ தDக5
.ய நிைலஉ ைடேத
'ஆ!' எேறா) % ைட-கநீ.ய சினதா7 ேவ த,
"நி4%டா!" எறான சி73.,
"ேதட' ெச7வமாக
அரச)-ேகா) மகதா' எறா.

சி73தா இ த ேப8ைச
.- திைகத ேவ த;
"இ7ைலஅ ைபயன எறா.
"ஆமா த மாம J .7
வி7ேல % க7வி ... " எ4
விளபின சி73!. மன,
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"க7விகறி' த ைபய
க+C. ... " எ4 ெசானா!

க+C. திற- ேன
க.ேதகி, "அ'ைம மாம
த+நீழ7 விளாமாவ ட
தாெசேற ஆைச ேயா 
எ+ணிலா- கைலப யிேற
இ'-கிறா; இ த8 ெச:தி
தி+ணேம" எறா சி73!
தி'டனா: விழிதா மன.

"மிகநறி சி73 யபா
ேபா" எ4 விேநாைத ெசா7ல.
"மகேளநா வ'கி ேறேபா:
வ'கிேற!" எ4 ெசறா
"மகிD திட என-ேக இL
மணமாக வி7ைல எறீ)!
உமல)- றிசி ெசேற
உைனமண தி ேவ எறீ).

உவயி றிபி ற-
பி5ைள-ேக உாிய தாஇ
ெபாவய றிசி', எ4
,கினீ)! இனிநா வாேழ;
எக9 த4%- ெகா5ள
ஓ)கதி இ' தா7 தாாீ).
பிநா இற தைதஎ
ெபேறா'-கறிவி ()க5!

இன37 மா .-ெகா+ேட.
வாDவதி7 இனிைம இ7ைல"
எ4த கைத C.
'ஏ' எ4 =8ச53 டா.
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ெதாழி7 விேநாைத தைன
ரவல ெந';கி பறி.
"அேபஎ பிைழெபா4பா:
அைன%நி உைடைம'' எறா

அரச ேமN =4வா ..

"ெப+டா . இ' தா7 என?
பி5ைளதா இ' தா7 என?
தி+டாட தாேன ேவ+ ?
தி'விள- ேகநீ எனா7
ெகா+டாட ப வ ேதெம:!
ைற2- ெகா4 மி7ைல;
அ+ைடயி7 வா!அ ேதாபா)
ஆ+சி . ஆட7 பாட7!"

எறன திைரய; க+டா5.
"இ%தானா ஆட7 பாட7?
றாத காதலா7ஆ+
ெகா@த7 லா2த7 அேறா?"
எறன5 விேநாைத! மன
இக ேநா-கி நிறா!
அனவ ேதாளி சா:வா5
அரசைன ேநா-கி8 ெசா7வா5!

எ+சீ)வி'த

''க733' % ெம:வ'% க.யதி+ைண
கட தி ேவா அதா!'' எ4ைரதா5 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 பரபி ைவத
ந7லவி தி ேதைவயா? மா;கிைளக5
நாற ைடKழ  சி ைறக5

''பரபியேதா) ப -ைகஅேதா ேதைவ தானா?
பா:3யி ேதாNாி% பத ப தி
நிரபாக நாற மாேதா7 த .
நி4வியேதா) தனிஅைற# பாரா: ெப+ேண!
கர.ேதா7 ஆ

ேதா7 ப -ைக #பா)!

ைககார) பினிவி ட வைலRச7க5
மரப த) இைடெதா;; அவறி நாப+
மர2ாி# ெமெத4 ேபா . '-.

''எ%ேதைவ என-ேக டா மன!'' ம;ைக
''எநா .7 க@வாி க ட ட;க5
மதிபைடவ த7லாம7 இைலப -ைக
மல)ப -ைக த3யைவ ெகா5வ தி7ைல;
%ேபா-ைக- காPகிேற இ;ேக'' எறா5
''O;காைவ அ ெபாிபா) அ த நா .7
உைதெத9 % வானளா2 கா

க+டா7

ஒறா-கி- காி@ வா) அ த நா .7!

''ெவயில.% நிழ7ெபாழி# தைழம ர;க5
J+எ4 ெசா73 வா) அ த நா .7!
யி7=2 வயற;க5 அ;ேக இ7ைல
5ளநாி ஊைளயி  அ த நா .7!
மயிலா  ேசாைலயிகீD ெத'-க5 இ7ைல!
வ பறி அ.-கீேழ ெத'-க5 காP;
அய3றி இ'ெந'8 ச . தீ:-
அப;க5 அ;5ள க டட;க5!

ேமNகீ 9ெகாதி-! J

- 5,

மிஇய-க விசிறிக, அனைல த5,!
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ஆNமர @விள2 மா2 இ7ைல;
ஆேறார காறி7ைல; அைன% பாைல,
ஏNேமா உனா .7 இயைக த த
இSவைகயா வி திகளி அழ ெகா5ள7?
ேவைலபா டைம த க டட;க5
மிக2உள அ நா .7 அைவக5 எ7லா.

''ேதைவ-கா அளவினவா: அைம தி'-,
ேச) ப ெபா'ெள7லா மைழப டாம7
வாDவதேக Jட7லா7 நிலப ரைப
வைள-க அ7ல J க ட7 றிசி நா .7!
காவலனா) ெகாNவி'-ைக ஆ3 கீேழ
கடகைரயி7 O;காவி7 இப வாD-ைக!''
.........................................................
........................................................
இ%ேக ட விேநாைததா அேதாஅஃ ெதறா5;
ஏறினா) இ'வ' வி தி தனி7
%பாட7 ெதாட;கி4 வ+. = ட!
ெபா' த அதி) தனழ2 யி3 = ட,
உதி)த%ேவ மல)ெபா.ைய ெமைம- கா4
ேதாைகமயி7 ஆட-க+

வைக யாகி-

ெகாதித%ெப+ மயி7! காத7 தீ-ததிதனஇ ப-ளதி7 ஆP ெப+P!
---------பிாி -- 8
(ம4நா

காைல த'ம இ7ல% நீரா

வி தியி7 விேநாைத ளி-கிறா5. மன

அவ,- % ழகிறா. அதபி விேநாைத ேபா எ4 =ற மன
ஓ'ற ேபாகிறா.)

ளி%- ெகா+.'-கிறா5 ம4நா

காைல!

ழபி ெகா+.'-கிறா மன அனா5
ஓளிபான ெபா%ைக விைடெகா

தா5

"ஒ'றதி7 விலகி க'' எLெசா7 ேக
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ளிபாகி ஒ'மாவி அ.யி  தி
றப

வ'கிளி-- காதி' தா.

ெவளிப ட தாமைரயா5 எL ேதாழி
விைர %வ % மனனிட =4 கிறா5;

'அய7நா

ெசற%2 அறேமா ஐயா?

ஐப%நா5 பிாி த%2 அறேமா ஐயா?
அயலாேரா .;வ த தறேமா ஐயா?
அர+மைன- வாராததறேமா ஐயா?
%யிலாம7 உ+ணாம7 உைம எ+ணி
%ய)ெந'பி7 %.பாைள மற தீ ராகி
அயலவ)பா7 த'மஇ7ல தனி7 த;கி
அகதைப உத%2 அறேமா ஐயா?

''மனவி'ப ேபா7நடத7 அறேமா ஐயா?
மைனவி'ப அறியாத தறேம ஐயா?
இனவி'ப மதியாைம அறேமா ஐயா?
இடவி'ப இ7ைலேயா அவ,- கிப?
ன7வி'ப உ5ளெதா' O;ெகா .-ேக
%ெந'ைப ேவாி3ட7 வி'ப மானா7,
தனிவி'ப ேவெறா'தி இடதி7 தாேனா?
சறிதைன ேக

வர8 ெசானா5 மனி."

''உட3னி4 உயி)பிாி தா7 அS2டேகா
உண)வி7ைல; ஆத3னா7 %ப இ7ைல.
ெதாட7இறி- ைகபிாி தா7 %ப தாளா
ேதாைகயிைன நீ) பிாி தா7, அ த ேதாைக
விட7தேமா? வி டாN உண)2நீ;கா
ெம7NடN ந7Nயி' %றாேவா?
கட7ந வி7 ைகேயா: % ேபான காத
க'தைன- கைரேயற வாாீ)!'' எறா5.
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அ % அரச ெசா7Nவ%;-

"காதN-ேகா) கைரகாண %.த மனி,
கடகைர- வரேவக வரேவ யி7ைல;
சாதNறா7 என-ெகன? சாத3றி
தள)2றா7 என-ெகன. பிாி % ெநச
ேமாதNறா7 என-ெகன. ெந O8 சா+.
ெமாழிதNறா7 என-ெகன? வரேவ மா ேட!
ேபாேதாழி ேபாேதாழி அவளிடதி7
கNவா: எெசா7ைல'' எறா மன.

ேதாழி உைரப%;-

ேபாகிேற! உடனைழ% ேபாக வ ேத
ேபாகிேற! வேரெனறா) எ4 ைர-க
ேபாகிேற! ேபாகாத உயிைர ேபா-க
ேபாகிேற! அவ5 இற தா7 நாசா கதா
ேபாகிேற! ஓ) ஐய! அைத# ேக



ேபாகிேற! ேக கவா!'' எறா5 ேதாழி.
ேபாகிேற ேபாகிேற!! எ4 ைரதா:
ேபாகவி7ைல அைத#நீ க7வா: எறா.

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 அபி
ரசம;ேக உ+டேறா? ஏ% மி7லா
திேயா)-8 ேசா4த' இ7ல
சாிஎ4 சபணேபா

கா) தீேர
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காரண தா சா4விேரா? எ4 ேக டா5!

அ % அரச ெசா7Nவ%;-

''உலகதி ேதாறநிைல இ4தி ஆன
ஒ'Cறி தனிதைல உண)த7 ேவ+ ;
சிலெபாிேயா) எLட வ தி'-கி றா)க5
ெச7வெமலா சிறெப7லா ெபேற ம4
உல) தமல) உதி) தைனய உட ெபேற.
எனபய? உ+ைமயிைன உண)த7 ேவ+ 
நவமி7ைல மாத)த' இப ேதாழி!
நடஎறா!" ந7லெதன நட தா5 ேதாழி!

தனிதவளா: அர+மைனயி மகளி) இ7ல
அைட தி ட தாமைரைய ம73 ைகதா
''எைனத92 பைதபைதபா7 அ த மன)
இனிவ'வ தா:8ெசா73 உைன அLப,
நனிமகிD8சி ேயா நீ வ தா: ேபாN!
நட-மா உநிைன அவ)நிைன?
@ைனனN நான7ேல நாவற+
%5,மா எ+ணெமலா ெச7லா தி;ேக.

''அய7நா .7 இதைனநா5 என ெச:தா)?
அயலாைர ஏனி9% வ தா)? வ %,
ய7தவ9 மாளிைக- அய3 ெசற
%ேபா-கி7 அவ)கா

 கைதேபா- ெகன?

கய7விழிெகா5 தாமைரேய இவைற எ7லா
காவலைர- ேக டாயா? என ெசானா)?
நயபடநீ உைர-ம

 தி' த மா டா)

ந4-காக நாெசாக5 நவில ேவ+ .''

எ4பல இய7பினா5 ம73 ைகதா,
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'இ7ைல! இ7ைல, வரமா ேட எறா) மன,
மனவைர- கடகைர-8 ெச4 நாேம
வரேவக இ7ைலயேறா?'! எறா5 ேதாழி.
ெதறN- ந ;கிற மைரஇதDேபா7
தி'ேமனி ந -கற மனி, ''ஐேயா
ெச4வர ேவகாத சி4பிைழ-கா
ெச;கா த ைளெவ4- த;க வ+ ?

''அைமவான ந7N'ைவ அ வாDைவ
அ.ேயா

நீ-கிறா நா ாி த

உமியள2 சி4ற? கடக ைர-ேக
ஒSெவா'நா ,ெசேற; ஐபதாநா5
இைமந3வா7 ேபாகவி7ைல; கார ணைத
எைன-ேக டா7 ெசா7ேலனா? அ;கி' %
@ம%கிறா) ெப';ற எேம7! என,
ெச:வதி த ெதா7ைல-ேக? எ4 =றி,

சா:வா5ேபா: பசைணயி7! எ9வா5 பிL
தைலதாDதி இதெகன ெச:ேவ எ4
பா:வா5பி தசாV) பாைவ யானா5.
'வா:வாளா தி'!நாைள இர2 நாேம
மனனிட ேநேரேபா: மனிெபா4
ஓ:வாக- ேக கலா'' எறா5 ேதாழி!
ஒ+ெடா.# ''சாி'' எறா5, க+ணீ) வி டா5.

மீ+ மனி பரபரேபா ெட9 தி ' %.
''ெம73ேய இ%ேக பா: எெந சைத
T+ ஓ) எ+ணதா! விளமா வ ட
ெச4நீ ேதாைகஎற நிைலைய8 ெசானா7,
ஈ+ வ ெத உடபிற தா) எ% பைத
இ7லாம ெச:வாேர'' எறா5! ேதாழி,
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''ேவ+டாஎ அரசிேய, ேவ+டா ேவ+டா!.
விைர ேதா. வ தி வா) தி+ணனா'!

''ெவளியினி4 வ தவைர- ெகாைலேய ெச:வா);
ேவ தைர# T-கி அ.தி வா) ம+ணி7!
கிளிேப8@- காாிேய உற பி5ைள
அ;5ளா இ;கிதைன- ேக பா னாகி7
%ளிெபா4-க மா டாேன! உற காத7
%ைறT) % ேபாகாேதா! மர-கி ைளேம7
தளி)ஒறி7 9-க+டா7 ேவைர ெவ



தைமஅேறா உ எ+ண.'' எ4 ெசானா5.

''மனவரா7 என-ெகன ேந) தி

டாN

மறவ)தா ெப' தீைம இைழதி

டாN

அைடயா: விளாவ ட ஆ, கிற
அ+ணனிட ெசா7லேவ =டா தேறா?
அனவ)ஓ) ெப'சினத); ரட); அ;ேக
அவ'டவாD எபி5ைள அவ'- கப;
மனி- ேக . ேவா மன) இ;
வ தி வா) வ தி வா) ெபா4ேபா'' எறா5!
---------பிாி -- 9
(றிசி தி ைட த அ.யி7 ஆDத ேவ+ . அத மத;கைள- றிசி
திர .7 பரப ேவ+ . பர மனைன மததி7 CDக8 ெச:ய ேவ+ .
ஆத3, விேநாைத சிவாந த) த3ேயா), மத விள-க ெச:கிறா)க5. ஆயிL
தம-5 க'% ேவ4ைம உ+டாகிற%.)

(அகவ7)

த'மஇ7 லதி ெப';= டதி7
திைரய மன, விேநாைத, சி73
ஒ' றதி7 உ கா) தி' தன).
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சிவாஅ ந த) சிவச ப த)
இ'வ) எதி)ற Jறி' தன);
மடதபி ராL மாN- க.ைம#

இடதி7 ஒ4 வலதி7 ஒ4மா:
மா4 ப ட மாெடன அம) தன).
சிவாஅ ந த) மாணவரான
சிவச ப த) ெச கிறா);
''Wைக லாச பரபைர ஜன''
எ4 %வ-கினா). இ' த மனL-
ஏ% ாிய வி7ைல. அதேம7,
''ம)சனா ந த ேசயவல மீ'''
எற% திைரய இைடம றி%
''தமிழி7 ேப@த7 த-க'' ெதறா;
"ெவ5ைள தமிழி%" எறா5 விேநாைத;
'தமிDதா'' என% தபிரா ெசானா.
மாN- க.ைம வல-ைக அைசேத.
''இ7ைல இ7ைல இ7ைல இ தி#
ெதN; வடெசாN ேத. அ5ளிக7கி- = ட கல-கிய ேசறி%!

தபி ராக5 ச'-கிய வழிஇ%!
@ேதச மிதிர ெதாட' நைடஇ%!
கைலமக5 ேதளி க - ெகா -கி%!
தினமணி பா திர .ய நசி%!
யாேனா ெதகைல இல-கிய கா



வழிேய ெச4 பழியா ெப'ெபா'5
அைடய எ+P அ'ைம தமிழ''
எ4த T:ைமைய எ %ைரதா!
ெமறா ப7ைல ப7லா7 தபிரா!

''ெதகைல பா)பா வடகைல பா)பா
ைசவ பா)பா எபா) பா'
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தமிழ) தைலதட வபா) பாேர!''
தபிரா இப.8 சாறிய 2டேன
சிவாஅ ந த ெச கிறா;
''பா)பன) தைம இழி2 ப திட
பா)பா தைன பழிவா;கி ேவ.
பா)பன) நாக பைடபி7 உய) தவ)

த37 நாக கதி7 வ தவ);
அவேதாளி னிேற ஆ,ேவா வ தா;
வைச#ட இ பி7 வணிக வ தா;
கா3 பிற த கழிவிைட அ7லேவா
த4தைல யான தபிரா நீேய?"
எறன, தபிரா இயகிறா;
''கதி7 பிறப% உ+ேடா  டாேள?
ேதாளி பிறபா) உ+ேடா ெதா9பேன?
இைடயி பிறபா) உ ேடா க9ைதேய?
நாக எபா உளேனா நாேய?
,கடா கறைவ எலாேபா- கி3ேய!
றிசி தி

 நாவல; =4

உ5ளி ட மாி நா .னி7 உேற.

எ8சிைல- க+ட இட% ந-
நா:ேபா7 எ;ஙேனா இ' % பிைழ-க
இ; வ த இழிஞ நீதா!''
எறன .-! ஏ த7
''நாழிைக ஆன% ந;ைக விேநாைதேய
வா'' எ4 ைமய7 மிதியா7 =றினா.
''இ4 பிரச;க இ7ைல'' எ4
விேநாைத ெசானா5; ேவ த "விேநாைதேய
பிரச;க எற' ேப8சி ெபா'5தா
விள;கவி7ைல" எ4 விளபினா.
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ஏ% ெசா7ல இயலா தி' தா5!
''பிரச;க எறா7 உப யாச!'' எ4
சிவாஅ ந த எபா ெசபேவ,
அ%2 ாியா தரச விழிதா.
சிவச ப த ெசகிறா;

''உப யாச எறா7 உய) ேதா) ெசா7வ%;
ெசாெபாழி ெவப% தாD தெசா7'' எறா
எ . தைலயி7 உைததா ஏ த7!
''ேசவ. வாDக!'' எறா சி73!
"தமிDவாDக! எ4 சாறினா தபிரா!
விேநாைத# ேவ தL ஒைற ஒ4
பறி8 ெச7N ப

 O8சிக5

ேபால எ9 % ெசறன).
மாைல ெபா9% வரேவற% அவைரேய!
-------------பிாி -- 10
(ெதாழிலாள)க5 த ைறகைள அரசனிட ெதாிவி-கிறா)க5. ேச த எL
பைடதைலவ அைமதி ப %கிறா)

(அ4சீ) வி' த)

பைச>லா- ஆைல
பழ ெதாழிலாள) எ7லா
ெகசினா); =3 ஏறேக டன); தலா ள)க5,
மிசினா) ; ''ஒேபா'' எறா).
ேவைலைய நி4த ெச:%,
''கசி- வழிெச:'' ெக4
கழிறிட- ேகாயி7 வ தா).
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ேகாயி37 ேகா2 இ7ைல;
ேகாாி-ைக என?'' எ4
வாயி37 இ' ேதா ேக க
வ தவ), ''மன) எ;ேக
ேபாயின)?'' எறி ேக டா)
''கNJ) எபா7'' எ4
வாயிேலா ெசானா; வ ேதா)
வா:வி

8 சிாி-கலானா).

''மனவ நீேயா?'' எ4
மற;ேக ஒ'வ ேக டா.
''உைனேபா7 =3- கார)
உைரபைத நா ேக

தா

மன)பா7 உைர-க ேவ+ ;
மேற% விளப ேவ+டா!
ெசானாெசா7, இ7ைல ேய7ேபா!
எறாஅS வாயி7 காேபா!

''ஐயா யிரேப) நா;க5!
ஒ'வநீ ஆத லாேல
ெச:வைத எ+ணி8 ெச:க;
ெசப37 எளிைம ேவ+ .
%:ய% மீறினா7நீ
%பைத அைடவா:!'' எ4
ஐயாயி ரேப) தமி7
ஒ'5ள அறி-ைக ெச:தா;

அரசனா) ெசான ைததா
அறிவிேத? நா% றா7.
அரசனா) % 4த
ப டா)எ றா அேறா?
ஒ'வைன ஒ'= டதா)
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எதி)பதி7 உய)ேவ இ7ைல
அரசேரா இ;ேக இ7ைல
இ'பவ) அைம8ச)!" எறா.

''அைம8சைர பா)-க ேவ+ ;
அLமதி ேக பா:!'' என,
இைமபினி7 வாயி ேலாெபா:,
இவ+வ %. ''ேபாJ)!'' எறா
''எம-ற ைறக5 ேக ()''
எனெதாழிலாள) ெசா7ல,
அைம8சனா), ''ெசா7க?'' எறா);
அைறகிறா) ெதாழிலாள)க5;

'மைழயி7ைல விைள2 மி7ைல;
வா:பான உணவி ப+ட
பழைம- ப% ப;
விைலேயற பா)-கிறீ)க5;

பிைழயி7ைல எ;க5 ேமேல.
=3ைய ெப'-க8 ெசாேனா;
விழவி7ைல அவ)க5 காதி7,
ேவைலைய நி4த ெச:ேதா!
''ஆவன ெச:ய ேவ+ 
அரச)பா7 எ %8 ெசா73!
தா2எ ழ ைத- ெக7லா
தாயிட பாN இ7ைல!
ஓெவன- கத4 தாயா)
உயி)-கா-க8 ேசா4 இ7ைல;
சா2+
ச3+

ம3வா:! ெநசி7
வாDவி7'' எறா).

ெச9பைட தைலவனான
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ேச தL அ; வ தா,
அ9ப. ெதாழிலாள)க5
அறிவிைப- ேக .' தா.
9;கினா ெநச, ''ேபாJ),
நாைள இ ெபா9% வாாீ)!
ஒ9;ெச: தி ேவா!'' எறா.
ெதாழிலாள) ஒ%;கி8 ெசறா).
---------பிாி -- 11
(அர+மைன மகளி) இ7லதி7 ம73ைக அ9% ெகா+.'-கிறா5. அவ5 ேதாழி
தாமைர வ'கிறா5)

மகளி)இ7 லதி7 ஓ)பா7
ம73ைக அ9தி ' தா5,
கறி  த'ம இ7ல
O;காவி7 விேநாைத, மன
மிகமிக மகிD தி ' தா)!
ெவ+ணிலா கி7கி ழி%
நைக-காம7 3ைகந 3 தா5!
நலIக) தா5வி ேநாைத!

ெமகா4 தணலா யி4
ெம73ய7 ம73 ைக-!
மனவ விேதாைத இப
அய)வதி7 விய)ைவ மாறி
ெபானா-கி திதா- கி4
ெபா9திைன- ளி)O; கா4!
மனிநா வற5வா5! மனவ
மலாிதD ேத .பா!

தாமைர வ % பா)தா5
ைதய3 நிைல- ேவ)தா5
''நாமினி8 ெச:வ ெதன?''
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எறன5 ேதாழி ''ந;கா:!
மாமன) மகிழ நாேபா:
மனி- ேக ப ெதாேற
நீைமேபா ப.நா இ4
ெசயத-க'' ெதறா5 மனி!

''-கா ைட எ % வ %
கமல) மைறய ேபா)%!
நிகாேத! நில2 வான
நீலைத ேபா)த ைதபா)!
த-க% ேநர, அ த
த'மஇ7 ல%5 உ5ள
அ-கார அ.சி ைலநா
அைடவேன7 வாDேவ!'' எறா5.

ேபா)ைவைய- ெகாண) தா5 ேதாழி;
ெபாழி த% மைழைய வான?
''கா)ைவத ழலா:! உற
க+ணீரா7 நைன த ேமனி
ேநாி ட மைழநீ ராN
நைன#ேம! கிண4 நீைர
ஊாி ட ெவ5ள; ெகா+
ேபாகா''ெத4ைரதா5 ேதாழி.

''க'ப .- க . அ7ல
எேமனி; கைர திடா%
உ'ப . ராேத எ4
நீஎைன உைரதா: ேபாN!
ஒ'ப

வாஎேனாேட''

என-=றி ஒ'தி யாக
ெத'ப ட தனிேத) ேபால8
ெசறன5 தனிேய மனி.
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''பிைழெபா4 தி வா:!'' எ4
பிெதாட) தி டா5 ேதாழி!
மைழ#நி ற% ெதாட) %
மனி# ேதாழி தாL
Iைழயாத த'ம இ7ல
Iைழ தன); அைறயி சன7
9ைம# திற தி'-க
உட7ஒ4 கஇர+

க+டன5 ம73 ைகதா!
காணாத கா சி க+
%+.ர+ டானா5 ேமனி.
%P-றா5 ெநச. ''நாதா
க+ட% கனவா? எற
க'%' வப திபா?
அ+.றா எற வாDவி7
அனகா ? ெசேத!'' எறா5.

அரசனா எ4 மீ+ 
அரசிதா ந பா)தா5.
ெதாி@ட) விள-கி ேன
ெச தாமைரகைத
ஒ'ம;ைக தானா எேற
உ4 பா)தா5! ேதாழி
அ'கினிேல நிறா5 அேறா!
அவ5ேதாளி7 கக விD தா5.

''உ+ேடா. வாDெவ ன-ேக
உலகினி7!'' எறா5 மனி.
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+டபசைணயி7 ேபா டா5!

''வரேவக வி7ைல எ4
வ' திய தா:உைரத
உைரஏக ேவ+

ேமா? ெபா:

உைரயேறா உைரத ெத7லா?
வரேவக .யா- காத7
ஒ'திேம7 ைவத த
திைரேயறி மைறவி ேலத
தி'-=ைத நடதலானா).

''காதலா7 இ'வ) த5
க'ெதா' மிதா). பின)
சாதலா7 பிாிவ தறி
தாபிாி தி த7 உ+ேடா?
ஈெதா' விய ேதாழி!
எைனபிாி தி ட மன)
மாெதா' திைய# ெகா+டா);
றிசி-ேகா) வ ைவ8 ேச)தா).

''ைன- அ ற;க5;
ைளத%, ஆாி ய)-ேக.
தைன-ெகா த ற;க5
தவி) த%, தமிழா எ;க5
அைன-கி' த சீ)தி
அழித%, ஆன அ த8
ெசைன-8 ெசறா); ைகயி
ெசைனைய- ெகா+

வ தா).

''சிவெனா' கட25 எ4
தி'மாேலா) கட25 எ4
அவ)ெப+.) உறவி ேனா)க5
ஆகிேயா) கட25 எ4
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நவிNேமா) ெசைன தனி7
நமன) =தி ேதட
தவ;கிட திடவா ேவ+ ?
தரக)- ைறேவ த;ேக?

''நாவZ) தனிபி ற த
நைடெக ட @ த ரதா
காவலா) தி'வா&ாி
கபிலாாிைடபி ற த
ஆவZ) பாைவ தைன
ஆலய எLஓ) காமகாவ3 க+

ைமய7

ெகா+டானா சிவக+டானா!

''மணெச:% ெகாள8ெச:தானா.
மாபி5ைள ம4 ஓ)நா5
அண;ச;கி3யா5 தைன
ஒறிR) ஆலயதி7
வண;ைகயி7 க+. டானா
ைமயN ெகா+. டானா!
தணியாத காம தீய
தபிரா ேதாழ ஆ;ேக,

''ச;கி3 இடஉைரபா;
'ைதயலா5 பரைவ தைன
அ;ெகா' நா5மண ேத
அ%ெம:தா; எனிL உபா7
த;வ தறி அ த
ைதயைல இனிேம7 ந+ேண;
இ;கிேத உ4தி யா
எறானா? 'சாி'எறாளா,

''சி4மிைய- ெக தா: பின)
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தி'வா& பரைவயா5பா7
உ4ைமய7 உ4தி ெசானா;
உைரதஓ) உ4தி எ+ணா.
பிைறIத பரைவயா,
பிண;கிநீ வராேத எறா5.
மைறக+ட சிவL அனா5
மனமாறி8 ேச)பி தானா.

''ஒ'திைய மண ேதா பிL
ஒ'திைய மணப ெதL
தி'தேமா அ ெகா7N
'தீ' அ;ேக சிவமா: வாD தா7,
உ'படா நா .7 எ த
உ'ப. உாிைம ேயா
க'ெப4? ெப4பி5 ைளக5
கடபேரா அ.ைம8 ேசைற?
----------பிாி -- 12
(தீைமக, தமிD இன ப+பா

8 சீரழி2க, ெதா% பா)- அரசி

ம73ைக, த அ+ணL- மட7 அLகிறா5.)

"பலெப+க5 ஓ)ஆ+ ெகா5,
பழி8 ெசய7 தைன மன)
சிலநாளி கற ேதா
ெசய3N கா .னாேர!
அலாதன ெச:# ெசைன
எLஆ சிாிய வைம,
உலகேம வியபதேறா
ஒறி%; மெறா 4;ேக5;

"ைவயக விய- வ+ண
அகெபா'5 வள) த நா .7
ஐவைர மண தா5 ஓ)ெப+!
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அவைளேபா7 ப.வ ஒ4
ெச:ய2 ெசா73- ேகாயி7
ெச:த;ேக ைவ-க8 ெசா73,
உ:யேவ வண;க8 ெசா73.
ஊெரலா 9ழ-க ெச:தா).

"ந7ெலா9- ககாணாத
நா .ன) ஆாி ய)த
7ெலா9-கைத அ;ேக
தினா); ேவ+டா எற
ெசா7Nேக ளாம7 ஆ+
ேதா4அ %ேராபைத-
நி7லாம7 மணவிழா2
=சாம7 நிகD%கிறா).

"பக)உ'-மணி ம4
பாைமயா5 இ'ெப+ டா .
Iக)பவ நாளைடவி7
மகளி)க பழிதா IகNப7லாயி ரேப)
அேனா
ம-கைள- காேபா எ4
க7கிறா); ப.வ ைவ%
Oசைன ாிகிறா)க5.

"அ4பதினாயிரேப)
கபிைன அழிதா னாஓ)
த4தைல! அவைன T-கி
தைலயி7ைவ தா

கிறா)!

உ4தியி7 லா% வா9
தழிழ)க5! ஒ9-க திேகா)
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
கைடேதற வழி# +ேடா?
ம+ணிL ேகடா: அேறா
மதி-கிறா) ெப+ணினைத!
எ+ணிL மான-ேகடா
இெனா4 ெசா7ேவ ேக பா:;

"உைடயிலா இைளய மாத)
ஓவிய எ9த8 ெசா73கைடயிN J .L5,
க .ேய ெதா;க வி



பைட#ட ஆடவ)க5
பா)%5ளகளிப %+டா!
மட ைத- மனேவ+டாமா!
எ தாள உயிேர ேபா%.

"ஒ'தியி ஆைட தைன
ஒ'தீய ஒ%- கிற
தி' தாஓ விய%- ெக7லா
ேத)ேகாயி7 ஆஇட;க5
ெபா'தஎ பாரா ேமN
%-கைல இ%எ பாரா.
சிாிபாக8 சிாி- அ;ேக
ேசயிைழயாாி மான.

">ெலலா ெப+ைண தாD%;
I+ணறி வாள) எேபா)
காெலலா ைகஎ லாெப+
க+ணிேல ம+ைண T2!
பாெலலா பாேலா! ெப+பா7
பழி-கைடயாள எபா);
ேதாெலலா 'தி #+ேடா
இைலேயாஅ ெதா9ப) க ேக?
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"இSவைக யாக நா .7
இழிநிைல ஏப

தி,

அSவைக நிைலைய த;க5
ஆைச- பயப %
ெதSவ)க5 ெசயைல8 சேற
ெசேவ! அைத# ேக பா:;
ெசSவிதD மாத)- ெக7லா
விளபர ெச:வார;ேக.

"ேகாடபா- கதி7 ஓ)எ+
றிபி ட மா. J .7,
'வாடப)' எப தாஓ)
வாணிக நிைலய உ+ .
'பாட;க5 நட- ஆ;ேக
படெதாழி7 ஆதாி-க=ட;க5 நிைறய வ %
= ;க5 யி3ன;கா5!'

"எனஏ .7 ப.பா) ெப+க5;
எழிலான ப

தி,

இனமான தைனய கறி
வாடைக வ+. ஏறி,
தைனஒபி தேம லாைட
ஒ'ற தள)தி8 ேசா4கன2- %ணி2 =றிகடா-களி இடெச7வா)க5.

"தலாளி தலா ளி-
ழ தாளி படI P-க
மதியாளி, பணப ைடத
அறிவாளி அம) தி 'பா);
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%வாளி விழிமா த)க5
ேபாய;ேக சிாி% நிபா);
தலாளி தாேன தைன
னறி வி%- ெகா5வா.

"அம';க5 எ4 ெசா7வா.
அ;5ள பட-கண-க;
'உம-5ள உயர காண
ஒ'ப-க நி()' எபா;
தம-5ள ெப'ைம ெசா7வா;
தமிDெதாி யாைம ெசா738
@ைமயாக ஆ;கிலைத8
@ம தைத விாிவா:8 ெசா7வா.

"தலாளி ெசான வ+ண
ழ தாளி @ைவநீ) ஈவா;
தலாளி பாட8 ெசா7வா;
னிேபா) 'ஆஆ' எபா);
தலாளி ஆட8 ெசா7வா;
 டாேளா, 'எ9க' எபா.
தலாளி வி'ப ெசா7வா;
மாமா-க5 .% ைவபா)!

'ெபா9%ேபா! T;கி ேபாக
கNவா) மாமா மா)க5!
க9க5 க'தறி %
கனிய) ஒவா)க5!
மைழ நீரா: ெபாழி#  .7;
லாேசா4 மைலயா:8 சா#;
கழி தி  உண2! ேமேல
கயவ'- ெகன ேவைல?
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"மனவ) ெபாறிஇ ய-க
வ+.யி7 ஒ'தி ேயா
ெசைனயி கட கைர-8
ெசா7Nவா); அைம8ச ராேனா),
'ெபாேனஎ க+ேண! உைன
%பட தனி7 நாைள
நனிைல த'ேவ; இ4
நட%ந படைத' எபா).

"நைட-க .7 மா.- = .7
இதீைம8 ெசய7க5 யா2
.-க

 எ4 கீDபா7

ைளதி  இள;க தி)தா!
படதினி7 இட;ேக

டா)-

பட-கண-க க7வா;
'உடக ேட எ%2 மி7ைல;
உதவா:நீ படதி ெகேற!'

"மடதிL- டைல வி
மாத)க5 = ட ஒ4!
ெகா தவ வாDைவ தீ)-கேகாயிN- டைல வி
நட-ைகயா) = ட ஒ4!
கைல-தா நவாD ெவ4
படெதாழி டைல வி
பாைவய) = ட ஒ4!

"காPமி- = ட C4
கைளெயன- கிைள- மா;ேக!
நாணமி7 லாத ப7ேலா),
நா,மி- கைளக5 ஓ;க,

51

ஊPற- க;க ளிறி
உைழப% வியேப யா;
O[லா) இSவாறான
பட;கைள கD % வாDவா)!

"க5ளவா ணிக)க5 ம-க5
உைழபிைன- கவ) % நா,
ெகா5ைளெகா5 ெச7வ) எ7லா
ெகா.யேதா) படெதா ழிேக
ெவ5ைளயா: ெதா+

ெச:வா);

ெவ4பிைன நீ-க என
உ5ளெதறா:2 ெச:யா);
தி'த2 உ5ள ெகா5ளா)!

"வட-வி திய ெதகி7
வள)ம ாி#மா: இ4
ட-கப

.'ப தான

தியேதா) நிலதிL-ேக
இடப ட ெபய)த மிDநா
ெடழி7திராவிடநா டா;
நடபேதா ஆாியதி
நாகாி க தா அ;ேக!

"தமிDநா .7 தமி9- கேறா
தைலைமத தி த7 ேவ+ ?
தமிDநா .7 தமிழ னேறா
தைலைமதா; கி த7 ேவ+ 
தமிDநா .7 பிறெமாழி-ேக
தைலைமத %யி)வாD கிறா)!
தமிDநா .7 தைலைம யா2`
தமிழாி பைகவ) ைகயி7!

"தமிDநா .7 வடெமாழி-ேக
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விளபர த'கிறா)க5.
தமிDநா .7 தமிைழ தாD%
தாD தவ) உய) ேதார;ேக;
தமிDநா .7 தமிழப+ பா
தைலகா ட வழிேய இ7ைல.
தமிழிாி இல-கி ய;க5
தைலகீழா:-காP ம;ேக!

"வடெசா7ைல தமிD8ெசா7 எ4
வ9தி  நாிக

ெக7லா

வடெசா7N ெதாிவதி7ைல;
வாDவ% அதனா ல7ல!
வடெசா7ைல தா:8ெசா7 ெலபா)
தமிழா7தா வா9கிறா).
வடெசா7லா7 வாழா நா:க5
தமிD8ெசா7ைல- ைரப %+ேடா?

"வடநா .7 தமிைழ தா;கி
வாD தவ னி7ைல. ஆனா7,
வடெசா7ைல தமிழ) நா .7
வரேவக, ஆதாி-க,
மடதபி ராக5 உ+ ;
வயி48ேசா 4-ேக நா,
%ைடந ; கிகேள ஆன
TயதமிD லவ'+ .

"தமிDவ5ள7 எ4 தனா7
தனிப ட ெபற பா)பா
அைமவாக இ ட ேசாறி7
@ைவக+டா அன வதா
தமிழ8@ைவ மணியா அ;ேக!
தமிழாி பைக-=

டைத

உமிழாம7 அதைழ-
ஒ'வதா தமிழரா சி
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"அைமபவ னாஅ நா .7!
அறிஞ)க5 பா)பா ெர7லா
நம)அ7ல) எனா நாமக7லாஓ) கவிஞ அ;ேக!
@ம-ெகாணா வ4ைம ந7
ைவதிக ேதா: த வாDேவ
தம-ெகL ேதசிக;க5
தமிD-கவி மணிக5 அ;ேக'!

மதி5ள தமிழ பி5ைள
ஆயிL, தமிழ எறா7
ெகாதி5ள பா)பா ெரற
= டதா) தைக பி5ைள!
தி5ள வடெமா ழி-ளி)தமிD பி5ைள எL
%பி5ைள யான ைவயா
ாிபி5ைள வாDவார;ேக!

"ெசைனயி தீைம எ7லா
நம-ெகன ெதாி#? ந த
மனேர எ %ைரபா)
அவ+ெச4 வ'ேபா ெத7லா!
ெனலா அவ)-ெகைவக5
தீைமேயா பின ைவக5
நைமயா: ேபான %+ேடா?
ந;ைகேய வியேப அேறா!

"அPெவாS ெவா4 தீ ைமக5
அPஅ8 ெசைன தைன
அPகிய; கி' தாராந
அP-கைர அதீ ைமக5
அPகாேவா? நைம அனா)
அPகாத வைகெச:தாைள
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அPேவL பழிேயா! ெசைன
அPகினா) பிைழேய எ7லாம

என-=றி ம73ைகதா
இ' தப சைணயி7 %ப
மனெதா  ரள லானா5.
மனெபாறா ேதாழி ஓ)பா7
சினெதா  ஓ. அச7
தீ .ேய அதைன ஏ தி
தன-ெகா' பணியா5 ேவ+.
ெத'ேநா-கி தனி% நிறா5!

வ %ெகா+ .' தா சி73.
"வ'கநீ அ+ணா வாDக!
ைந தா'- தவ ேவ+ ;
ெபா%வற இ%வா! நாேமா
இ தந7 அர+மைன-ேக
உைழபைத இனிதா:- ெகா+ேடா;
 தாேத விளாமா வ ட
ெகா+ ேபா அசல எறா5.

ந ;கினா சி73; அ த
ந -கைத மைறதானாகி,
"நட தைவ என ேதாழி
நவிNக" எ4 ேக டா.
"மட ைதயா5 ஒ'தி ேயா
மன) பச ைணேம7
கிட தைத மனி க+டா5,
%.-கிறா5 9ேபால எறா5.

"தன+ண இடதி ேலதா
சா4த7 ேவ+ ; நா .7
பிஎவ) இ த தீைம
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நீ-வார எ4 ெப+ணா5
தனிட இ' த அச7
ச தியி7 வா;கி8 ெசறா.
நி ைறபா ெட7லா
. ததா: நிைனதா5 ேதாழி.
----------பிாி -- 13
(அசைல8 சி73 ேநேர ெச4 விேநாைதயிடேம ெகா % வி கிறா5.)

அசைல விேநாைத தபா7
அளிதன! "ம73 ைகதா
பசைண தனி7 நீ#
மனL ப தி ' த
ெநெசாSவா8 ெசயைல தாேன
ேநாினி க+டாள எற
நெசாத ெச:தி தைன
ந4-காக8 ெசானா சி73;

பிாிதன5 அச7 தைன
ெப'விய பைட தா ளாகி
சிாிதன5 "த அ+ ணதா
திறமி-கா எனிL, மன
இ'-கிறா ; இ'-கி ேறநா;
எெச:வா எைன?" -- எறா5.
"ஒ'திநீ இ7ைல. மன
ஒ'வL அ7ல, ேக பா: :

"உலகேம எதி) தி டாN
ஒ'வனா: நிெற தி)-
வ3#ளா தி+ண எபா!
வ தா:நீ அறிய மா டா:.
கலகேம? ஏசா- கா ?
விரெகா4 கா+பாய எறா.
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தைலயிைன அைசதா5; "ேக பா:
சா4ேவன எ4 ெசா7வா5;

"ேதா5வ3 எ7லா சின
%பா-கி நி7லாேத!
ஆ5வ3 அைமத ேகா ைட
அP+ - ப ற-!
நீ5வ3 #ைடய மன
நீராவி ஆற N-
C5வ3 தி+ண எபா
%தா எ த Cைல?"

இேப8ைச- ேக ட சி73
விேநாைதபா7 இய கிறா;
"%பா-கி மிக2 உ+ ;
@ பவ) அரச) தாேமா?
ெம:பான அP+

+ ;

J@ேவா) அரச) தாேமா?
அபாN உ+ ; மன)
அவைற-ைக யா5வ%+ேடா?

''ஒ'வைன8 சிைற ப த
அ7ல% சாக .-க
இ'>4 %பா- கி-
இ'>4 ேப)க5 ேவ+ 
ெப';ேகா ைட ஒைற தா-க
ெப'ம-க5 ேவ+ ; மன)
இ'-கிறா). இ'-கிறா)எ
றியத7 சாியா அமா?

"T-;க5 எறா7 ஆ க5
%பா-கி T-கி டாேரா?

57

தா-;க5 எ4 மன)
சாறினா7 தா-கிடாேரா?
ஆ-;க5 Tளா: எறா7
அP+ைட எறி திடாேரா?
ேபா-;க5 உயிைர எறா7
ேபா-காேரா? எ4 ெசானா5.

"T-த7 தா-க7 ேபா-க7
Tளா-க7 எLஆ ற7க5
ஆ)-+ ? ம-க ,-ேக
அைவெபா% வான %+ !
ேத-+ட திைலம னபா7
ேதளிட ந@ ேபால!
வா:-+.; அதிகார தா
எபா:நீ ம4-கி ேறநா.

"அரசனி அதிகா ர தா
அைர நாளி7 மாள- = ;
அரசனா: இ'ேபா நாைள
ஆ+.யா: அைலய- = ;
அரசனி அதிகா ரைத
அறெதா  ஒ% பா)%8
"சாி இ'; கீழிற;
ச தியி7, எபா) ம-க5.

"அயலாைன ெதாைலப தேக
ஆற7ேச) ஆைள த;க5
ெசயலா4 நிைலயி7 ேச)தா
திகDஅம ாி-கா ஆ+டா;
யறஅS 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 எபா
தீயவ! ெசயப த
ெதாி தா' தீயர7ல).

"ம-கைள ம-களாேல
மா:திட எ+P ேவாைன
ம-க, வி

ைவயா);

மன8சா4 வி வ தி7ைல.
ம-கைள மர;க ளாக
மதிதநா5 மைலஏ றி4;
ம-க  ெதா+

ெச:ேத

தனிமக வாழ ேவ+ .

"தி+ணேனா அறதி7 ேமேலா;
சீற அறேம ெச:#!
மனவ அவைன ேநேர
மா:ப% .யா ெதேற;
மனவ ஆைண யாேலா
மறவ) மா:ப ெர4
ெசைனயா) எ+Pவா)க5;
எ+ணா% ெச; றிசி!"

எறன சி73 C-க.
விேநாைததா இய கிறா5;
'உைன-ெகா+ டவைன மா:-க
ஒ+ணாேதா என-? நீதா
எைன-ெகா+ ெட7லா ெச:ய
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எ+Pகி றாேய' எறா5.
"அைன நீ மக, நீேய
உஆைண- க.ேயன எறா.

அச7

"மனிய விளாமா வ ட
மன) தி+ண) தாைள
எதைல K. அச7
எ9திேன; தாம ைரநா
மனியி %ப வாDைவ
வ %நீ) மாற ேவ+ ;
இன சி73 ெசா7வா);
@'-கேம எ9தி ேனநா?

"எLமிS வச7 தைன
ேதாழிேய எ9தி னாளா?
மனிதா எ9த8 ெசா7ல
மறவ5 எ9தினாளா?
ஒ4ேம ாிய வி7ைல;
உன-ெகா4 ெசா7ேவ, நீ ேபா:
அனசி ன+ண ஊாி7
இ7ைலஎ றைற அவ5பா5;

எறன5 விேநாைத சி73,
"இSவா4 நாஉ ைரதா7,
இற த ேதாழி ஏகி
ெதாைலேப8@ ெபாறிைய- ெகா+ேட
அனவ ஊாி7 உ5ள
ேசதிைய அறி % ெகா+டா7,
எ வாD2 ம+ேண அேறா?
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இதெகன ெச:ேவ? எறா.

"ஆவண ெச:ேவ; நீ#
அ%வைர இ;கி 'பா:;
நாவினா7 இைதயா) பாN
நவிலாேத" எ4 =றி
பாைவஅS விேநாைத ெசறா5
பசைண அைறைய ேநா-கி!
காவல நீரா.பி
க+ேண எற; வ தா!
----------பிாி -- 14
(தி+ணL-- றிசி தி . நிைல ெதாியாம ெச:ய ஏபா
விேநாைத ேவ+ கிறா5.)

சி4+. அ' த வா.
ெச ேதேன" எறைழதா.
"சி4+. பிறகாக

;

தி+ணனா7 நீ# நாL
எ4+

மா# ன)

ஏற% ெச:ய ேவ+ .
ஒறைர அர+மைன-5
உலவிட8 ெச:ய ேவ+ .

"அரசிேயா ேதாழிேயாம4
அற;ளா) எவேரா யா'
ெத'8ெச7ல .யா வ+ண
ெச:திட ேவ+ ; ேமN
ஒ'த' விளாமா வ ட
ஓடாம பா)-க ேவ+ ;
உைரதவாறிவைற8 ெச:ய
ஒ+Pேமா உமா7? எறா5.

ெச:ய
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"சினைம %னL- கி த8
ெச:திேய எ டா வ+ண
எெனன ெச:யேவ+ 
அைதெய7லா இேற ெச:ேவ!
கன3 க . ேயநீ
க.தினி7 உ+ண வா.!"
எனN, மனேனா
விேநாைத# எ9 % ெசறா5.
---------பிாி -- 15
(விேநாைத மனனிட, சி73 அைம8ச வ'வ% =4கிறா.)

"யா9 விரN எழிறமி9 நிநா2
வா9 ப.ெச:# மாம' %! நானவைற
உ+ணாத ேநர உயி)நீத ேநரம.!
க+ேண உடஎைன- காபாறேவ+ " ெம4
மனவ தைகயா7 ம;ைகக வாேய த மிெனா

ெம73ைடயா5 ேமலாைட தாவிாி%-

க+ணீ) ஒளிசி த காத7 நைகசி த,
ம+ணி7 கி= த7 வ+ேடா

O8சி த,

ஆ. நட-;கா7 அழசி 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 ெநசி  தான;ேகசி73!

"அமா அைம8ச) வ'கிறா) நிபா ைட8
@மா நி4தி8 @'-கா: மைற % ெகா5வா:;
ஏெனறா7 நீ அயலா5; இ நா

-காாிய7ல5;

ஊன வ'மேறா, உ+ைம ெதாி %வி டா7?
அ த அைம8ச) அடா8ெசய7க5 ெச:பவ),
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இ தமன ேரஎனிL இமி# தா;கா)!"
என8ெசா7 வள)தி டா; ஏ தN- வ த
சினதீ மிதி எனிL, ெசயெலா4
ெச:யஇ% ேநரம7ல எெற+ணி8 "சி73நீ
ைபய அைம8சைர பா)-க அைழ" எ4ைரதா.
சி73 ெம%வாக8 ெசறா; அைற-5ேள
ெம73# ெசறா5 விைர %.

ேவ4; (அகவல)

"அரசிைய பிாி %நீ அய7நா

ெசறா:;

அரசி உயிாி அைரப; தீ) த%;
வ தா:; அர+மைன வாராததா7 காப;
ெவ த%! ேவ ேத ேவேறா' ெப+Pட
உைன- க+டா7 மீதி# ஒழி#!
மனியி 9%யி) வள)-க வ'வா:.
பாைவ தன-கிS 2லகி7 ேதைவ
ேசாற4; மிளகிசாற4; தமிDஒேற!

அதமிD, மாத)- க',வ ெதெனனி7
தகா %த ெகா+டா ேபணி
தைகசாற ெசாகா%8ேசா) விலா5ெப+
எப தா, இதைன அறி\ேரா?
இ7லா5 கடைம இைவகளா; அவைறஅ
ந7லா5 நடத2 தவறா5 அேறா?
தைன- கா%- ெகா+ட ைதய7
உைன- கா- உ4தி O+டா5;
அறி# த.- கைம த ெப'ைம-
ஒ4 ேக

வராவைக உண) தவ5

இைவகளி7 ேசா)2 ெகா5,வாளி7ைல.

தவெற றதைன8 சாற லாேமா!

63

அறவழி மற தா:; பிறவழி அைட தா:!
இ'தா ரெகாள7 ந.- ேகறேதா?
அயலா5 ஒ'தி உைன அPகி
மயலா7 உற மனெக -கிறா5.
அனவ5 ெதாட)ைப அகறி அதபி
அரசி யிடதி7 அதைன8 ெசா7ல
விைரவி7 எ9 %வா; வி9 தவ5 எ9வா5;
அயலா தைன அழி-க அரசி
T-கிய வாைள ெதாெப4 ேபா டா5
ஏெனனி7 நீ அS ேவ திைழ ேமேல
உயி)ைவ தி'பைத உண) தா7 ஆதலா7!

உ+ண ம4தா5; உற;க ம4தா5;
உயிைர ெவ4த கார ணதா7
தLயி) வி வேத உைன- காபதா
அவ,யி) பிாி தா7 அரசநீி' %த7
.#; அ7ல% நிLயி) .#!
ஏெனனி7 நீெச:த மானமி லா8ெசய7
ம-க5 அறி# வழிெயா ேறப .
சி-ெகன உைன தி'த ய7வா);
இேற7 உைன அேற அழிபார
எ4 =றினா. அைம8ச இயபிய
தரச ெநசி7 அ8@4தியேத!

"உ+ண2 உற;க2 ம4தன ளாஎ
எ+ண தினிேல இ' தி  அரசி?"
எறா. "ஆம எ றிைசதா அைம8ச.
விைரவி7 எ9 தா; மிக2 இர-க
கா .- ெகா+டா; க.% ெசறா,
அைம8ச ேன ெச7ல,
இைமபினி7 அர+மைன தைன ேநா-கிேய.
----------------
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பிாி -- 16
(ஆைல ெதாழிலாள) அர+மைனைய8 KD % ெகா5கிறா)க5. அ-= டைத
தா+.- ெகா+

அரசி ம73ைகயிட ெச7கிறா5.)

ஆைல ெதாழிலாள) அனா)- டவ' தி
ேவைலநி4 தெச:த ேவ4 ெதாழிலாள)
ஆனெப'; = ட அர+மைனைய8 KD தி'-க
வான உ -களிைட வ டநிலா ேபா7ேச த.
"மன) வ'வா); வழிெச:வா); நீ;கெளலா
இன3றி- காதி';கள எ4 ெதளி2ைர%
நிறி' தா! ேந)வ த மனL தம-க5
= டைத தா+. அர+மைன- =டதி
நீ ட கட % நிலாற ;கட %
த-க மகளிாி7ல சா) த அைறெயாறி7
மி-க %ய' ெம3 த உடNநிைற
க+ணீ' கபைல# ஆகஒ' பசைணயி7
ெப+ணி ெப' தைகயா5 ேபரரசி தாகிட-க8
ெச4 நிறா ேவ த "தி'பி எைனபாரா:
மறி விள-ேக ம73ைகேய? எ4த
அ;ைகயினா7 அபி அரசி கதி'ப
தி;க5 கதா5 ெச9 தீைய- க-கNறா5;

ெப+ணினதி றா: ெப'ைமதைன நீ ேதாறி
ம+ணா-கி வி டா:; மரகணவ ேவ)மைனவி!
ேவைர மரெவ4தா7 JD தி ம ேறா ப!
ப+ த7 இ தநா5 ம

 பழ;றிசி

க+ட%+டா ஆடவ னிர+ ெப+

ெகா+டதைன?

என நிைனதா:? அறெநறிைய ஏமற தா:?
மனவஏ %ெசயலா எறா7 றிசி-
ெசைனஎ4 ெசா7Nம த தீயவாி நா

-

எனதா ேவ4ைம எகிறா:? எ+ணிபா).

மனிநா இ;கி'-க மெறா'தி ேயா நீ
பினிய ேதாளி7 பிைழ@ம தா:. அ;கவைள-
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க .ய ேதாளி7 கைற @ம தா: காமதா7.
எ .ய ேதாளினிேல ஏ8@8 @ம தா:
அயலாைள நா ைட அழிபாைள தீய
மயலா7 அைணதஉ மா)பி பழி@ம தா:.
இS2லக ேதாறியநா5 ெதா . த நா5ம



ஒSவா8 ெசய7ெச:யா உற பழ;.யி
கீ)தி- ெச தமிD அைன- நா
வா:தா: ெப'வாDைவ வா

-

 மதேபாேல

ேதா:தா: @ைவபா37 ந8@- ெகா.ைய
%ைறேதா4 உ5ள ெதாழிலாள) எ7லா
இைறவஎ; ேகஎ;ேக எேற;ேபா%

தி'வர;க8 ேசாியிேல ெசைன தமிழ
இரைவ- கழிப%ேபால ஏேனா மைற %ைற தா:?

க ட %ணியளிதா). க7N9% ெந7லளிதா).
ெவ .-கா ெட7லாேம Jடா-கி த தா)!
எ'- ைள- இட)பாபி ப7ேபா7
ப'-ைக-க7 வா:% ப ப5ள வா:%5


நில ேநரா-கி 7ைல பரபியேதா)

ப

ெமைத ேபாறநிழ பாைத யளிதா).

தைரமீ% ப டண;க5 த தா); கட3
திைரமீ% ப டண;க5 ெச7Nப. அைமதா)
வான ெத'-களிேல மாகி3 ேசாைலயிேல
ேபாேன இேதா எL 5])தி ெச:தளிதா)

அேபாைத- கேபாதி7 ஆைச#ற எெபா',
தபா% ெச:தளிதா) 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; உைனயவ)
ேவ த) என2 மதிபாேரா? ேவ7எ %ெகா % வ4ைம ெகா,% பசி-ெகா ைம
இ தேந ரதிNமா =தியிடஇப!
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நா:தி' %; 5ள நாிதி' %; காசிர;

கா: தி' % எ .- கனிதி' % ெசைனயிைன
ஆ,வதா:8 ெசா73 இன தா; அபிலா
ேத, தி' %மினி நீதி' த ேபாவதி7ைல!
தீ; ெச:தா: ெச:கிறா: ெச:வா:! இேதா ெநா.யி7
ஈ;ைன- ெகா7ல .#எனா7 எறாN
ேகாைத நல%-- ெகாறா5 எ றிS2லக
ஓ% அதனா7 உலகஅழி- க

ைன?

எறா5 இைடயி7 இ' த ெப';கதி
ஒறா7 உயி)பிாி தா5 நப+பி ஓவியதா.
ெநச தி -கி டா ேநாிN5ள எ7லா
அச ாி தன! ஆஎறா ஓ எறா!
தபிைழக5 எ7லா தனிதனிேய ஆளாகி
உைனவிட மா ேடா ஒழி %ேபா எப%ேபா7
தேநாி7 ேதா4, தனிமன தா5ெந';கி

எனெசய7 ெச:ேத தா! எனெசய7 ெச:ேதநா!
மனவ)- 5ளெப'மா+ ைற ேதேன!
ப+ைட ெப'ைமஎலா பாழாக8 ெச:ேதேன!
அ+ைட அயலா)க5 T4வேர! அைடய
எமைனவி இ தநிைல எ:த ாி தநா
இL உயிேரா .'த7 சாியாேமா??
எறா எ தா உைடவா5 உய)%ைகயிேல,
நிறா5 அ;ேகா. வ % நீ5வாைள தாபி.ேத
?எ+ணி %ணி தி க!? எறா5, விேநாைதயவ5

க+களி ேன# க+

பழகிய ஓ)

ெபானிேல ெதாளிைய அேபா% க+ேடஅ
ைனைகயி7 ெநசைத ேபா-கி உைடவாைள
அனவேள ெகா5ள அவ5ேதாளி7 ேதாளி ேட,
?மனி ெபாறாைம ம.த தவைள? எ4.
ெசா73 இனிெதா7ைல ஒழி தெத4 %5ளிேய
ெம73 விேநாைத#ட ெசறா வி விெட4!
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?ந7லாரா7 அேறா நட-கிற திS2லக!
எ7லா' ஏ% அரசி இற தாேள?!
எற; கி' தவ)க5 எ7லா' ைகக .
ஒ4ேப சாமேல க+ணீ) உதி' தா);
ஏ;கின ெநச; எாிமைலேபா7 C8@-க5
வா;கின; மா) வண;கின அதைலக5!
நாைள நடபெதன எற த ெம:%ப
ேவைள மிக2 ந ;கி4
------------பிாி -- 17
(மனL விேநாைத# ேபாகிறா)க5. மனியி உயி) ேபானைதகாPகிறா5 ேதாழி தாமைர; அவ5 = த7 அவிDகிற%. க+ணி) ெப'கிற%.
அவ5 ெவளியிட ஓ கிறா5 -- இைத விாி%ைர-கிற% இபிாி2.)

எ+சீ) வி'த

?ேபாகிறா5 பழிகாாி! ேபாகி றாேள
ெபானான எனரசி பைதப ைத%8
சாகிறா5 எபைத# எ+ணி டாம7,
தா:நா

%.பைத# எ+ணி டாம7,

ேவகிறா) இனம-க5 எனஎ+ ணாம7,
ேவ தனா) உ5ளைத பிாிெத
சாகிறா) சாக

%8

 எனஅ ேதாபா)

ேபாகிறா5 பழிகாாி! அவ5ைக ேகா%
ேபாகிறா) ேவ தனா) நேறா? நேறா?

?நா டாாி உ5ளெமலா சீற ைவ%
நட-கிறா5! அவ5ெகா+ட இ4மா -
நீ டா+ைம- காரரா இ த ேவ த)
ெந

%ைண# ஆனாேர! அறேபா யிேற!

ேபா டாேள இ நா . இபவாD வி
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%ந8@- + தைன! ேவ த) தா
ஆ ப டா)! அரசி- ைவத அைப
அப.ேய =தி-ேக ஆ-கினாேர!

?ெநறியதைன இைடமறிதா5! அழிதா5 நா ைட!
ேநரரசி உளஒ.% திறா5 எ4
ெபாைற#ள% மனியா) ெபா4ைம நீதா);
ெபானான தவாDைவ நீதா) அ ேதா
திற37ேல அரசனா) ைகயினி4
தீயாைள றேபா

- ெகாேற னி7ைல!

இற-கவி7ைல இ'-கிேற! இழி2 ெகா+டா5
இற- வழிேத.8 சாேவனாக!?

அகவ7

ைகேயா

ைக# காத பா

மா:

ஐயL அவ, ஆ.8 ெசறன).
கா7த5 ளாட- ைகக5 ஓய8
சீ4 கிற சிறிதD %.-க
தாமைர அ; தமைர ெய7லா
அைழதா ளாகி, அ9தா ளாகி,
அ;ளா) அசி ந ;த7 அறி %,
வாைழநா) ேபால தைரயி7
J9வா5 விவா5 உயி)பிாிகிலேள.
-----------------பிாி -- 18
(விளா மாவ டதிN5ள தி+ணL-, இள திைரயL- ம73ைக இற த
ெச:தி எ

கிற%. அவ)க5 வ'கிறா)க5. வ'ைகயி7 இர+

ெப+களி

அ9ர7 ேக கிற%. அவ)கைள %பதினி4 மீ க யறதி7, தி+ணL
இள திைரயL ெகா7லப கிறன),)

அ4சீ) வி'த
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ெசற% விளாமாவ ட
தி+ணனா'- மனி
ெசறஅ8 ேசதி ம4
சிலவிட; க  ஆ;ங!
றிைன கி7ம ைற%ெகா+டாேபா7 றிசி நா ைட
வ%ய) மைற த த;ேக!
மகிD த% த'ம இ7ல!

?அாியஎ த;ைகேய! எ
ற9ர7 ஒ4, ?எைன
பிாி தாேய அமா? எற
ெப';ர7 ஒ4 தா;கி,
விைர த% நகைர ேநா-கி
ெவ+ணிற ெபாறி இய-க!
வ'ைகயி7 மா ேதாெபாறி7
வா:தேதா) %ப- கா சி!

இளைம# அழ வா: த
இ'ெப+க5 ழ7விாி%ளெப' வா:-கா7 ேபாலளி)விழி நீ)ெப'-கி
ெவளி#ல ைகெவ4%
ெவ5,ைட ைன தாராகி
வள) ததீ யிளி-க
வலவ % ெகா+.' தா)!
விழேபான இைளயா5 தைன
வில-கினா அரச ைம த!
விழேபான Cதா5 தைன
வில-கினா தி+ண எபா!
?ஒழிபாேன உ;க5 ஆவி?
உறைத உைர()? என,
விழேபான இர+

ேப',

?வி ;க5எ; கைள? எறா)க5.
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?உ+ைமயி7 லாத இ த
உலகினி7 வாழ மா ேடா;
ெப+ைம-ேக மதிபி7 லாத
பி%ல கைத எ;க5
க+ணாN காண மா ேடா;
ைககைள வி ;க5!? எ4
தி+ைமயா7 வில- த8
ெசய7திற கா .னா)க5

தி+ணேனா ெகச 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!? எறா,

Cதவ5 ெமாழிய லானா5!
?தியபா+ .யஎ த ைத
நீதாஇS 2லக வாDைவ!
நீ5கD- றிசி நா ைடகாதி  திைரய மன)
க.தினி7 அ; வ தா)
?வா:தைம%ன நாேன
மண. தி ேவ? எறா).

?இவ5எற அ+ண ெப+ணா5;
இவைளத மகL- ெகேற
உவட அைழ% வ தா)
ஊ)வ ேதா; ஊரா) எ7லா
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'இவ)க5ஏ இ; வ தா)?'
எறன)! எதி)-க லானா)!
அவL5ளா ஓரைம8ச
எதி)- தைலவ அனா.

'ெதாழிலாள) எ7லா எைம
ெதாைலதிட ஓ.வ தா).
வழிேதட நா;க5 அ த
மன)பா7 ெசாேனா; மன)
அழலானா); அைம8ச L-ேக
அசினா). 'எமணாள)
எழிலான க பா)-க
இ7ைலேய கா

' எேறா.

'அவ)களா7 உைம- காத7
ஆகா%; மனி J .
@வ)-ேகாழி ேபால ஒ .ெகா5,க எ4 ெசானா).
அவ)ெசானவா4 ெச:ேதா.
வ தன) பைகவ) அ;;
கவைலயா7மனி யா'
எ;கைள- ைகவி டா)க5.

'எ;ேகL க+கா ணாத
இடதினி7 மைற தி '();
உ;கைள8 சிறி% நாளி7
உ;களி மணவாள)பா7
ம;காம7 = . ைவ%,
மகி9ேவ எறா) மன)
இ;வ தி' ேதா, மனி
இற த% ேக5வி #ேறா.
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'JDவதா இ த தீயி7?
அ7லதி தீய நா .7
வாDவதா? உைம நா;க5
வரஒ4 தர-ேக

கிேறா.

வாDைவஇ 4% எ;க5
மணாளாி7லாஇ நா .7
விழ8ெச: தி க! இதீ
ச தன8 ேசாைல'' எறா5.

''நாதாஉ மணாள'' எ4
நவிறன தி+ண எபா!
வாேபாN உய)2 மி-கா
மனவ மகL, ''நாதா

ேதேபாN ெமாழியா:! உற
திகDமண வாள! இL
ஏ அ9 கிறா:?'' எறா.
இைளயா5பா7 அரச ைம த.
''றிசிநா

- மனி

எத;ைக எற ேப8@
மைற த%; என-கி' த
மாியாைத அவ5இற-க
பற த%; மண ேத உைன
பா)-க2 மி7ைல, அனா5
இற த% றிசி யிசீ)
இறபத கா'' எ4.

தி+ண தா நட-க, Cத
ேசயிைழ ெதாட) தா5! அ;ேகா)
வ+ணO; கிைளக5 தாD த
மாவிகீD உ கா) தா)க5.
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''ப+ணாத % -ெக7லாநா
ப+Pேவ, திைரய மன
அ+ணா % பாரா; எைன
ஏ எ4 ேகளா அேறா?

''த;ைகயா7 தன- வா: த
சNைகக5 ெகாச ம7ல;
இ;ெகைன மற தா5 த;ைக!''
எ4த க+%ைடேத.
அ;க த Cதா5 ேதாளி7
அணிதிகD தேதா5 ேச)பா.
''த;ைகயி மனதி வ+ண
தா)ேவ த ெச:தி ' தா7,

''நானேறா றிசி மன
ந;ைக- நாணி Oவி
ேதனேறா?'' எ4 =றி8
ேசயிைழ = த7 நீவி.
மீனேறா விழிஉ ன-ேக!
மினேறா இைட #ன-ேக!
ேகா எறா7 நாேன! நீேயா)
ேகாமக5 அேறா!'' எ4.

கனO- கி5ளி- கி5ளி
ைகவிர @ைவேத உ+பா.
''எ அதா!'' எறா5; ஆவி
உட7ெபா'5 இேறாெட7லா

உைனதா ேச' எறி
மாபழ உன-க ளிேத;
எைனதா காத3தா:
எறிைத உ+ண ேவ+ ம.
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என-=றி மாப ழைத
ஈ தன5; தி+ண உ+டா!
அைன%ேவ) அ4 J9
அரெசன JD தா ம+ணி7!
திைன%ைண உய)2 மிறி
தீ) த% தி+ண வாD2!
மனதினி7 மகிD8சிேயா
மறவ5 வ'ைக பா)தா5.

"அனவ5 மன ைம த
தீ) தன!" எனபைதேத,
"உனவ ெச:தி என?
உைர" எ4 ேக

வ தா5.

"அனவ தாL ெசதா;
9ெவறி அைட ேதா!" எ4
இனேல உ'வா: வ த
விேநாைததா இயபினாேள.

ம;ைகய) ெபாறியி ய-க
வ+.ைய இர+

டைப

அ;5ள ளதி3 ேட.
அறெச:தா) ேபா7ம கிD ேத.
தி;க5ெவ5ளாைட நீ-கி8
ெசழியெபானாைட O+ .
த;க5 ஒ) வ+. ஏறி
தகதக எ4 ெசறா).
--------------பிாி -- 19
(இலவ ேதாபி7 ெசழிய த3ேயா) ேபாகிறன).)

நிலவி ஒளியி7, இலவ ேதாபி7
அறிவ ழகெனL அைம8சL, பைடயி
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தைலவ னான ேச தL, த-க
ெசழிய எL ேச தனி ந+பL
வ7லா %ைணபைட தைலவL வ ேத,
அரசிய7 நிைலைய ஆ:வாரானா) ;
அைம8ச, "அ4 ேதாழேர! அரசாி
தமிழ தைம சாி த%. நா
ெமாழிகைல ஒ9-க நாகாிக
ஆகிய வறி7 அ-கைற ஒழி த%,
ஒ4- மன) உயி)வாD கிறா);
அSெவா4 விேநாைத அ.யி கிடத7.

அரசி யாைர அPக வி7ைல;
அரச) ெச:ைக ெப'வியபேறா?
அரசியா) சாக- காரண) அரச)!
றிசி க+ட தி7ைலஇ- ெகா ைம!
அரசியா) தெகாைல அைட தா); அரச'
தெகாைல- காக தா;கிய வா,
ைதய7 விேநாைதயா7 தைடப ட ெதறா7
மனL- ெகேறா) மனேம இ7ைல.
அவ5மன அரச) மனமாயி4.
மனியா) மா+டைத தி+ண L-
இள திைர யL- ெசாேனா. இ'வ'
ெதாைலெயா3- க'வியா7 வ'வதா:8 ெசா73ன)
இ;வரவி7ைல, அ; இ7ைல!
வழியி7 அவ)கைள மா:தவ) யாவ)?

அ4 விேநாைத# அய தாL
ெபாறி இய-க வ+.யி ெபா' தி
நக)ற ேநா-கி8 ெசற தா:ந
%பறி கிறவ) ெசா7ல- ேக ேடா.
வழிம ட-கி அவ)கைள மா:-
ஆறேலா அ த ம;ைகய)- + ?
தி+ண எLம8 சின அ+ணL
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இள திைர யஎL ஏ த7 மகL
உயி'ட இ'பதா: உைரதா) இ7ைல.
அறதி தைலவி அரசி இ7ைல;
தி+ண இ7ைல; சீற ேவ;ைகைய
எறிய இளவர சிள திைரயனி7ைல.
நாமி'- கிேறாம எ4 நவிறா.

ேச தனி ந+ப ெசழிய ெசா7வா;
"நாமி'- கிேறாம ேதாழேர! நா .ன)
தாமி'- கிறா); தா-ேவா பைகைய!
ெநச எL நெச: நிலதி7
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:- தனிகD ஆ-ேவா
வ %ள ேநா:- ம' % ெகா ேபா!
அ ேநா: மீ+  அPகாதி'-க
ஓ)ந7 ம' % .யரெசாேற!"
எ4 =றிய அளவி7
ெசறன ேப8@ மறி7 ேச தேன.

ேச த மறி7 ேப@கிறா

எ+சீ) வி'த

'வ7லானி உண)8சி ெவ5ள வர மீறி
வா:-காைல #ைட%-ெகா+ேடாட- க+ேடா!
ெச7Nமா வ7லானி எ+ண ெம7லா?
தி^ெர4 பைகவ)கைள தா- தேக
எ7லா' ஒவரா? பைடJர)க5
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இைறநிைல அறிவாேரா? மனைன ேபா:ெகா7Nகஎ றா7ெகா7ல ஒவாேரா?
ெகா ைமகைள ம-க,- விள-க ேவ+ .

''ேதாழ)கேள! மனவL விேநாைத தாL
T:ைமயிலா மறவ' றிசி தி
வாழாத வைகாி % வ'கி றா)க5;
மாறியைம திடேவ+  ஆ சி தைன;
ஏைழத7 எவ'ண) தி த7 ேவ+ ;
ெப'பாேலா) நக'ைத ஏக ேவ+ ;
KDநிைலைய எ+ணாத மறவ ைகயி7
%பா-கி- +ெட7லா @+ைட- காேய!

''எழிலான இள திைரய தி+ண எற
இ'வ'ேம வ'வழியி7 விேநாைத தாL
அழைடைய அய ந.% த;க5
அழகாேல வசி%- ெகாறி ' தா7
கழிவிய- ெகா5ள அதி7 என உ+ ?
ைகயாலா காதவ)- வச ஒேற
வழிகா

! வசகைர Jர) எ4

நஅைம8ச) சாறினா) சாிேய அ7ல.

''நமேனா) மிகவிழிேபா .'-கேவ+ ;
நாஇதிேல ஒ'ெச:தி அறிய ேவ+ .
அமாத) பலவச ாித7 = 
அSவைகயா7 விழிடநா இ'-க ேவ+ .
இம+ணி7 ஆடவ)- ெப+எ றாேல
எஃமன ெம9கா! அதிN அெப+
ெசைம#ற இளைமஎழி7 ெபறி' தா7
தி'-றி ெதா+ட)தா ேசயிைழ-ேக!

''ஆத3னா7 விேநாைதயிட அP ேவா)க5
அடைவ% விடேவ+டா தெந சைத
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யா%ெச:ய ேவ+ மினி தி ட ஒேற
ஏப தி- ெகாளேவ+ ; தி ட இறி
ேமா%வ% காாி'ளி7 க+ணி7லாதா
ேமா%வதா: .# நைகயா  ைவய;
ேதாதாக ஆைலயிேல ேவைல ெச:#
ெதாழிலாள) தைமத37 ெதா த7 ேவ+ .

''பயி)ெதாழிலா ளிக5ெச:தி ெபாத=ைட
பயறா; நிைலைமயிேல சிறி% ய) %,
வய7வரபி7 ைடபி.% நி4 ெகா+
வைசபா

 பா. வா) ெதாழி= டைத

ெவயி7தனிேல %.-கிற றிசி தி ைட
வி தைலெச: ேவா. உைடைம ெபா%வா:8 ெச:ேவா!
அயலா)க5 நதி ட தனி ேச)ேத
அவ)கைள# இ நா

- ெகா.யி7 ேச)ேபா!

தனிமனித ஆ சியினி ேவ+டா!'' எ4
பைடதைலவ ேச ததா சாறி நிறா

''இனிெதறா). தீைமயிரா ெதறா),'' அ;ேக
இ' தவ)க5 எ7ேலா'! "விேநாைத = ட
நிைனவெதன, நிகD%பைவ என? எ4
ேநாிெச றறிவத ேதாழ) சி7ேலா)
தனிதனிேய திாி %வர ேவ+ ! எறா);
தமிDவாDதி நி4வனைத வாDதி8 ெசறா).
----------------பிாி -- 20
(த'ம இ7லதி7 ேவ தL விேநாைத#)

அ4சீ) வி'த

த'மஇ7 லதி7 ஓ) நா5
தா)ேவ த விேநாைத ேயா
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ெப'மகிD ேவா. ' தா;
வயிறிைன பிைச த வாேற
ஒ'= ட தா)  தா);
''=3ைய உய)த ேவ+ ;
விைரவாக ஆைல-கார)கறிவி வி ()!'' எறா).

''ைறபா ைட தலா ளி-=4ேவ; அவ5எ+ணைத
மைறயாம7 உம-8 ெசா7ேவ.
ம4நா உக'ைத
நிைறேவற .வ தி7ைல.
நீ;கேளா எைன பறி
ைறயற வைகயி7 ேபச
ய7கிறீ)! எறா மன.

பைத-கிேறா! வயி4- கிறி
பைத-கிேறா! உைம- காண
உைத-கிறா). அர+ம ைன-5
ஒைறஆ5 Iைழய8 ெசறா7!
கைத-கி றா ஆைல-கார.
கா டடா இர-க எறா7!
இதெக7லா காரண யா)?
ஏ தேல! நீவிரேறா!

ஏறடா =3! எ4
மனவ) இய ஓ)ெசா7
ேசா4- வழி# ெச:#;
ேசா)விைன ேபா-, யா'
=4-ேக இைரயாகா)க5;
ழ ைதக5 அ9ைக J9;
Jறி'- கிறீ) அ;ேக
விைளவிைன8 ெசா7வெத;ேக?

80

''எ'ைமேபா7 .ைச8 ேசறி7
ரள2 அ . இ7ைல;
ஒ'ைமயா: நா;க5 எ7லா
உற;க2 அ . இ7ைல.
எாியிைன மிதித வ)க5
எதி)ேநா-கி- தித ைதேபா7
த'மஇ7லதிேதா,
தணபசி எாிததாேல!

''உைம நா;க5 தி டவி7ைல;
உயி)ேபா நிைலைய நா;க5
எம-5ேள ேபசி- ெகா+ேடா;
எவ)கேளா அதைன மாறி
நம-5ேள பைகைய C ட
நவிறன) ேபாN! நீ'
உம-ெகாSவா8 ெசய7ெச:கிறீ)
உைரபைத நகிறீ)!''

எறிSவா 4ைர- ேபாேத
ஏ திைழ விேநாைத, அ;ேக
வறிற7 பைட தைலவ
ேச தைன வ'ப.-
ெபாறா% ெதாைலவி7 ேப@
ெபாறிவழி யா: அைழதா5.
ந4ற வ தா ேச த!
ந -றா) அர@, மா%!

''ேச தேன. ெதாழிலாள)க5
தி -கிட8 ெச:கிறா)க5!
தீ) தெத ெப'ைம இ த
தீயரா7! எற ஆ சி
ேத: திட8 ெச:வ த
தி.ெர4 தா- த
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ேபா தன) த'ம இ7ல,
வ'வைத கறாாி7ைல.

''வ தைன ந7ல ேவைள;
வராவி.7 ெசதி 'ேபா!
இ ததீ ேயாைர ெய7லா
இ9%ேபா:8 சிைறயி7 ேபா ;
 தின நாளி7 இனா)
ய7ேபால இ' தா) இ4
ெகா தி  3யாகிறா)!
காரண ாிய வி7ைல!

''இ9%ேபா எற ஆைண!''
எறன திைரய மன
க9தினி7 ைகெகா %''க.தினி7 ேபாJ)!'' எ4
9பைட தைலவ =ற
ெசறா) ெதாழிலாள)க5;
தைழத% நா .7 எ;
தனி8சிைற நிைற த ெச:தி!

அ;கவ) ெசற பின),
விேநாைதைய அரச ேக பா.
''இ;ளா) என-கட;கா);
எவ'- நானட-க!
எ;கP நடவா8 ெச:தி
இ;கா+ கிேற எனி7
ந;ைகேய உக+ ேநாி7
நட தத ெகன ெசா7வா:?

''ேச தைன அைழ-க8 ெசானீ),
ெதாியாம7 அைழேத! வ தா;
ேந) தைத உைரதீ), அேனா
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ெந .த5ளி8ெசறா,அ
மா த' அட;கி8 ெசறா).
மறிைத ெதாட) ேத ேதL
வா:தி டா7 ெதா7ைல ஒ4
வராவைக ெச:த7 ேவ+ .

"தி'-ேகாயி பணிறி4
ெ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+ ."

எறன5 விேநாைத! மன
"என-ெகன8 ெசய7ஒ றி7ைல.
உஎ+ண எற எ+ண.
உயி)நீதா நா உடேப,
இற7ல நாைள அ7ல
எைற- ைறயா இப
ெதறேல, வா.! உற
தி'ேமனி Oெச ேமேல!"

எனஇவ) இ;கி '-க,
யாைனேம7 ரச ைற ேத,
"அைன%யி) ஆ-கி- காேத
அழிதி  ெப' ெத: வ தா,
தனிதி ட நமேனா)பா7
தளி)தி ட அ'ளி னாேல.
திைன-ெகா7ைல தனிலைமத
தி'-ேகாயி7 வ த %+ !
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"தி'ெபய) ஒ4 இ7லா,
சிவஎL ேப) ைன தா!
இ'பிட ஒ4 இ7லா!
இ-ேகாயி7 இடமா- ெகா+டா.
வி'ெபப ெதா4 மி7லா
நைம-கா- வி'ப ெகா+டா,
உ'பாெடாறி7லா; நா டா)
உ'பட உ'வ; ெகா+டா.

"தி'-ேகாயி7 வ'க யா'!
திறந7 விழாஇ ேறதா.
இ'-ம; காட7 பாட7;
இபந7 ஓவி ய;க5!
விாிதி  மல)மணைத
விைர தி  ந4Oைசதா;
அ' தமிD லவ) ஆ;ேக
ெசாெப'-கா4 வாேர!

"ஆடவ) வ'க, மாத)
அைனவ' வ'க! வ %
ேதட' அ'ைள அ;ேக
சிவதர ெப4J ராக!
பாெடவ) ப வா) அப
பழவ. ேசரா வி டா7!
ஈெடவ) அவ அப)-ேக.
எ7லா' வ'க!" எறா.

ெத'ெவ7லா ழ-க ேக ேடா)
சிாிதன) பலேப)! சி7ேலா),
"இ'-ேமா இ'- காணா
தி'-ேமா) கட25! நேம7
இ'-ேமா) அ'ளா7, நபா7
இ'-ேநா: தீ)-க- க .
மா த' அட;கி8 ெசறா).
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மறிைத ெதாட) ேத ேதL
வா:தி டா7 ெதா7ைல ஒ4
வராவைக ெச:த7 ேவ+ .

"தி'-ேகாயி பணிறி4
ெ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+ ."

எறன5 விேநாைத! மன
"என-ெகன8 ெசய7ஒ றி7ைல.
உஎ+ண எற எ+ண.
உயி)நீதா நா உடேப,
இற7ல நாைள அ7ல
எைற- ைறயா இப
ெதறேல, வா.! உற
தி'ேமனி Oெச ேமேல!"

எனஇவ) இ;கி '-க,
யாைனேம7 ரசைற ேத,
"அைன%யி) ஆ-கி- காேத
அழிதி  ெப' ெத: வ தா,
தனிதி ட நமேனா)பா7
தளி)தி ட அ'ளி னாேல.
திைன-ெகா7ைல தனிலைமத
தி'-ேகாயி7 வ த %+ !

"தி'ெபய) ஒ4 இ7லா,
சிவஎL ேப) ைன தா!
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இ'பிட ஒ4 இ7லா!
இ-ேகாயி7 இடமா- ெகா+டா.
வி'ெபப ெதா4 மி7லா
நைம-கா- வி'ப ெகா+டா,
உ'பாெடா றி7லா; நா டா)
உ'பட உ'வ; ெகா+டா.

"தி'-ேகாயி7 வ'க யா'!
திறந7 விழாஇ ேறதா.
இ'-ம; ஆட7 பாட7;
இபந7 ஓவி ய;க5!
விாிதி  மல)மணைத
விைர தி  ந4Oைசதா;
அ' தமிD லவ) ஆ;ேக
ெசாெப'-கா4 வாேர!

"ஆடவ) வ'க, மாத)
அைனவ' வ'க! வ %
ேதட' அ'ைள அ;ேக
சிவதர ெப4Jராக!
பாெடவ) ப வா) அப
பழவ. ேசரா வி டா7!
ஈெடவ) அவ அப)-ேக.
எ7லா' வ'க!" எறா.

ெத'ெவ7லா ழ-க ேக ேட)
சிாிதன) பலேப)! சி7ேலா),
"இ'-ேமா இ'- காணா
தி'-ேமா) கட25! நேம7
இ'-ேமா) அ'ளா7, நபா7
இ'-ேநா: தீ)-க- க .
இ'-ேமா) ேகாயி7 வ ேத
இ' தாN இ'-!" எறா).
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அர+மைன வாயி7 தனி7
அ9% ெகா+.' த ேதாழி
ரெசா3 ேக டா5; வாயி
ழ-க ேக டா5; "நா .7
அரெசன ஒறி ' தா7
அறதிைன- ெகா7Nவாேரா?
உ'விலா ெபா', மி;ேக
உ'2ட வ'வ%+ேடா?

"ேபாிலா ெபா', மி;ேக
ேப'ட வ த ெதன?
ஊாிலா ெபா'5தா இ;ேக
உற% வியேப அேறா?
ேவாிேல வி'ப மற
ெவ4மி7 மரதி7 அ த
ஈாிைல தளி)ப %+ேடா?
இலாைமயி7 உ+ைம உ+ேடா?

''றிசிதி .னாேல  திைறதீ)-க எ+Pமானா7,
4காத 'ெசைம' தசீ)
றி  அேறா? னா5
அறெசான வ5,வ)தா
ேகாயிைல அறிவி தாரா?
ெவ4 ெசா7லா7 வைலவிாி%
ம-கைள வி9;க பா)பா).

''அறிெவாேற ெத:வ எேற,
அறி தி  றிசி தி .7,
அறியாைம ஒேற ெத:வ
ஆ-வா) ெசய7ஈ தா!
அறெமாேற ஆற7 எேற

87

அறி தி  றிசி தி .7,
அறமேற ஆறி7 எபா)
அடா8 ெசய7 இஃேத யா!

"மனியி உயி) .த
மானமி7 லாத சி7ேலா)
இLஇ நா ைட மா:-க
எ+ணிய எ+ண தனி7
ைன ேகாயி லாக
ைளத%! Cட8 ெச:ைக
தனபி- ைகஇலாைம,
கலக;க5 ேம7தைழ-!

''மதஎற க';க பா;கி7
ம73ைக Oப தி7ைல!
மதியினி7 மய-க எற
நெசாேற மல'! நா .7
தியேதா) ெபா7லா; ெகL
எாிமைல ைக#! ம-க5
இ%நல இ%தீ ெதL
எ+ண இழ % ேபாவா)!

''எெச:ேவ? நா ைட- கா-க
எவ'ளா)? தமிD8சா ேறா'
மனவ ெகா ைம- கசி
வடகி' %யி)நீதாேரா?
ெசய7 தீ) த தி7ைல,
லவ)க5 விழி-க வி7ைல,
நெசயி7 நட2 மி7ைல,
நா:வாN நிமி)வ தி7ைல!

"எகட என? ெநேச!
பணிெச:% கிடப ெதாேற
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தனி-கட; இ த நா ைட
தைலகீழா- கித வா:ைப
நகைட திடநி ைன-
நைடெக ட நா:விேநாைத
தெகா  ெசயல4-க
தமிழேர எ9J)!" எறா5.
-----------------பிாி -- 21
ம-களி எ98சிைய- =4வ%.

ேதாழிதா மைர இSவா4
ெசானைத- ேக . ' ேதா),
''வாநீ அமா! நா .
வ ேபா-க ேவ+ , தாேய!
ேகாழிேய @ க - 5
ெகா ைம# விைளப %+ேடா?
ஏைழம-க  மன
இனைல8 KD தா னமா?

''பMறா யிரவ) ம-க
பைட#+ , நீ

 ைகயி7 10

நனீ' ேசா4 ந7க
நாேப) இராேரா? யா
உேனா

ெதா+

ெச:ய

வ'கிேறா உய) றிசி
நனா

வாDத7 இ; 15

நாவாDத7 அேறா?'' எறா).

''எ9 த% ெப+ப

டாள!

வாழிய றிசி!'' எேற
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% சீற
வழி த% ெபா;கி அேப
வ+டமிD வாDக எேற!
----------பிாி -- 22
(திைனனைத- ேகாயிலாக மாறினா)க5.)

(எ+சீ) வி'த)

திை◌ைனதி நிைலஒழி% நா@வ) எ %
திக9மதி7 நாற% ெப'வாயி7 T-கி
தனிதனிேய க7த8@ மரத8ேசா விய;க5
தமிDபாட7 ஆட7எL சாகாத கைலக5
எைன%+ேடா அைனைத#ேம இைணதெப'; ேகாயி7
எழிெகா.-ைக நீ .த கைலதட;க+ கா .,
இனிதஇைச வா:திற ேத ''எ7லா' வாாீ)''
எனஅைழ-க, ஊ)ம-க5 எ7ேலா' ெசறா).
------------பிாி -- 23
(ேகாயி3 கைல நிகD8சிக,, ழப;க, ெசாேபா' நைடெப4கிறன.)

(எ+சீ) வி'த)

மனவL தானி' தா, விேநாைதயவேளா ;
ம;ைகயவ5 அச ஆ கிறா5 அ;ேக!
பினி' % சப த பா கிறா பா
ெப'பா

;

 தமிழினிேல வடெமாழியி ளற7;

அனத பினிைச# தாD தவட பா;ேக!
அ8சஇைட ந8@விழி அ;மி; ஓட
பினெலா4 பினைசய- காசில ெகாச
பிைழயிறி தமிழாட7 ெபறன) வ ேதாேர!
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தமிழாட7 நெற4 தாமகிD தா) ம-க5;
தவறான பிறெவ7லா சீஎறி கD தா)!
'நமபா)வ தீபைதேய!' எ4சிவா ந த)!
ந வினி7வ % கா) தா); நைகதா)எ7 ேலா'
@ம %வ த ெசாெபாழிைவ இற-கிைவபா ராகி8
ெசா7லNறா). 'நமபா)வ தீபைதேய' எேற!
எம-ேக% ாியவி7ைல எறெதா'ர7தா;
'இ%தமிேழ இ%தமிேழ' எறாஅேனாேன!

'தமிழறியா) தமிD8ெசய37 தைலயி த7 சாியா?
தாதி' தா) பிற)தி' த8 சாறவர7 தமா?
தமிழ)களி நாகாிக த-க%வா? அறி
ஆாியாி நாகாிக த-க%வா? எேற
அமிDதைத ெமாழியா-கி அெமாழியி7 எதி)பா
அP+. வ3ேச)ேத தாமைரயா5 ேக டா5
''தமிDெதாி# எ;க,- தமிழ)கேள நா;க5!
தமிழ)களி நாகாிக ம ட'' எறா5 விேநாைத.

''ஒ'திைய ஐவ)மணப% உ;க5நாகாிக!
பி8ைசக7 உய)ெவன7 உ;க5நாகாிக!
வ'பசி- மானவிட7 உ;க5நாகாிக!
உயி)ெகா4 ேவ5விெசய7 உ;க5நாகாிக!
உ'வண-க ெச:வ% உ;க5நாகாிக!
ம;கயைர இழி2ெசய7 உ;க5நா காிக!
ெப'ம-க5 ஒ'தாயி ம-கெளன8 ெசானா7,
ெப' ெதாைகேவ 4ைமநா ட7 உ;க5நாகாிக!

"பழியாயி ரெச:% க9வா:ேத.டேவ
பா)பாைன ஒவ% உ;க5நாகாிக!
எ9தினிேல தைலெய9ெதா 45ளதா எேற
ஏ:பாைன ஏப%2 உ;க5நாகாிக!
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பிழி ெத த ெபா:>7க5 ெம:>7க5 எ4
பிறநா டா) நபைவத7 உ;க5நாகாிக!
அழியாத தமிDநா .7 தமிழாேல வாD %
அழிய

, 'தமிD' எப %;க5நாகாிக!

"காத7மன தீெதப %;க5நாகாிக!
கா

வில; ைகண)த7 உ;க5நாகாிக!

ேமாதிடேவ இபிறபி7 பிற ம4
ம4பிற- கர.விட7 உ;க5நாகாிக
ஓதவ' நீதிெயலா ெபா%ெவப தறி
ஒ'ல%- ெகா'நீதி உ;க5நா காிக!
மாத'-- கபிைம உநாகாிகேம!
வா:தமிD நாகாிக ம டம7ல!'' எறா5,

எ4ைரத அ தந7ல தாமைரயா5 தைன
''எ% உ;க5 நாகாிக?'' எறா5விேநாைத.
''எனவ4 ைமவாிL இன7பல வாிL.
ஏற7இழி ெவப%ேவ எ;க5நாகாிக!
இனாத ெச:%பசி தீயட-க7 தனிL
இறத7கD எப%ேவ எ;க5நாகாிக!
கனிய)த உயிாினிN கய) த ெத4
க'திேய வாDவ%தா எ;க5நாகாிக!

''ஒ'திஒ' தைனமணத7 எ;க5நாகாிக!
ஒ'தஒ' திையமணத7 எ;க5நாகாிக!
ஒ'தஒ' தி-நிக) எ;க5நாகாிக!
உலகம-க5 நிக)எப ெத;க5நாகாிக!
க'தி8ெச: தீைம-- க9வா:ஒ றி7ைல;
காவலனி ெபா4பெதன7 எ;க5நாகாிக
ெப'தஉட7 JD தபி ெபாியநிைல ேதட7
ெப' தவேற எப%தா எநாகாிகேம!

''ஆதியினி 4லகஉயி) அதைன# ேதாற
அைடவதறி ேவஎப ெத;க5நாகாிக!
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சாதிஇ7ைல எப%தா எ;க5நாகாிக!
சமயமி7ைல எப%தா எ;க5நாகாிக!
நீதி# ஒ9-கேம யா)- நிக) எேபா!
நிைறக7வி நிைறெச7வ யா)-நிக) எேபா.
சாதி-ெகா 4ைரயாைம எ;க5நாகாிக!
தனிகேழ நிைலஎப ெத;க5நாகாிக!

''தமிழர% நாகாிக ம டெம4 ெசானா:,
தா)ேவ த) ஆதர2 ெபறி'ப தாேல!
கமDெதற7 தீெதறா:! கட7சிறிய ெதறா:.
காவிமல) ேதகச- க'ெப . எறா:!
தமிழர% நா .னிேல தமிD-க5 ந வி7
தமிDநாக ாிகம ட எ4ைரதா: எறா7,
தமிழ)களி நிைலைமதைன நகறி தா யி7ைல;
த-கண- கி டா: விைரவி7அறி தி வா:!

''உ% - உ% -கி உ5வ3# கா+பா);
உயி)அ4 ேபாகவி7ைல இ;5ள தமிழ)!
மி%.ப ைதேபால மன%.-கி றா)க5.
Jணாகி ேபாகா% தமிழ)களி சீற!
பி%.பா: இ நா

ெப'ம-க5 அட-க

வ'ேபாாி ெதாட-கேம. இைதமற தா: ேபதா:!
எ%. ம

ேம இைத-=றவி7ைல.

இனதாாி %. எேப8@ ஒேற!'

தாமைரஇS வா4ைர-க தா)ேவ த ெசா7வா
''தாமைர# விேநாைத# தணி தி க மாற.
நாமி; வ ேதா! விழாபா)-க அேறா?
நடதி J) ெசாெபாழிைவ ந7லதமிழாேல.
தீைமெசய ேவ+டாேம சிவான தேரநீ)
ெச தமிழி7 ேபசி டா7 இனெத4 ெதாி#.
ஆமா;கா P%வ-ம எறரச =ற,
ஆஆஎ றாந த) அழெதாட;கினாேர.
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"நமபா)வ தீபைதேய" எனபிL நவிறா).
நைகதா)க5 எ7ேலா' நி4ெதறா மன.
"தமிDவ'ேமா" தி'மாN- க.யாேர' நீவி)
சாறி க ந7Nைரக5!" எ4ைர-க- ேக
"நம-வ' ேகாவி த நாமச;கீ) தனேம!"
இSவா4 நா:ைல-க; நி4ெதறா மன;
"தமிDவ'ேம நமக ெகறா தபிரா! மன
"சாிேப@ம எ4ைர-க தபிரா ெசா7வா.

"எ;நிைற தி'-கிற ஒ' ெபா'5தா இ;ேக
எ9 த'ளி இ' த%வா சிவெமLேப) தா;கி'
த;கியஇ- ேகாயிN- நாேடா4 வ %,
சிவனாாி தா5ெதா9தா7 ேவ+ வ% த'வா).
உ;க,-ெக லாஅவேர உைடயவரா; நீ;க5
உயி)வாDவ தSவ.யா)- தவிெச# ெபா' ேட.
எ;ேகL எேபாற அ.யாைர- க+டா7,
இ

வ % பி

8 ேசாறி த7 ேவ+ .

"நாேடா4 சிவெப'மா ேகாயிN- வ'க!
நாேடா4 சிவனா)- Oைசக5 நட-.
நாேடா4 Oைசயி நைடைறயி ெசலைவ
நாேடா4 அவரவ)க5 ெகா+ வ' காசா7
நாேடா4 நிைறேவறி நைமெபற ேவ+ .
நாேடா4 உைழதி க! ந7லபண ெப4J).
நாேடா4 இர+ பண நெப'மாL-ேக
ந7வதா7 நாM4 பணத'வா) உம-ேக."

தானிSவா 4ைரதி டா தபிரா ஆ;ேக;
தாமைரயா5 உடனி' த தைல-ெகா9தா ஒ'வ.
"ஏைனயா நாM4 பணைத த தா7,
எ ெத % நாபண த தி ேவா நா,
ஆனதினா7 இேபாேத அ'ள8ெசா7 N;க5.
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அதிNம- தரதர அ .யி7ைல" எறா.
ேகானான திைரயL- ேதாறவி7ைல எ%2;
"ெகா பாேரா சிவெப'மா?" எ4 ேக டாேன;

"நாNபண நாெகா தா7 க+P- ெதாி#
நாM4 சிவன'ளா7 நா5ெச7ல ெதாி#,
நாNபண பண2'வி7 நாெகா தா7, அவேரா
நாMைற ேவ4'வி7 நம-க'5வார எறா.
"நாNபண ைத8சிவனா) எனெச:வா)?" எ4
நவிறெதா' ரல;ேக. "நம8சிவனா) ெதா+ட)
பாN-ேகா பழதிேகா ப@ெந:-ேகா ம4
ப'-ேகா ெச'-ேகா ெசலவா'' எறா.

''மறைவக5 நட-க

; இனியா' இ;ேக

வா:திற தா7 பைடதைலவ சிைறப த'' எ4
ெகாறவL ெசா73வி டா, விேநாைத ெசாப.ேய,
ேகாயி3ேல சிவOைச தபிரா ெதாட;க,
உறநா:8 ேசா4-ேகா) ஊ)நா:வ த%ேபா7
''ஓ:உ5ேள ேபாகாதீ) பிராமணநா'' எேற
ெசறா ேகாயிN-5 சிவாந த எபா)
 கினா) சிவனா)ேம7  .வி9 தாேர.

சிவெப'மா எLம த8 சி4க7N ெபய) %
தி^ெர4 வி9 ததனா7 இ.வி9 தைதேபா7
கவைல#றா5 விேநாைதயவ5 கவிD த.% JD %
கடகெடன ர+டப. சிாிதான; ெகா'வ.
அவெசானா சிவெனற ழவி-க7 காணீ);
அ.ைதயா- காரணதா7 .சா: % ேபானா)!
அவர.ைய அைட தா)-ேக ஆவெதன? இ;ேக
அவர.யா) அ.தாD தா7 ஆவெத'' ெனறாேன:

''இைடயிேப சி ேவாைர8 சிைறயி3ட ேவ+ 
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எேறேன ேச தேன ஏவி டா:?'' எேற,
மிடNைடய ேவ தL =றிய% ேக ட,
ேமைம#4 ேச தனவ விைரவினிேல அ;8
சி சி %- றி-கி ட சிவாந த) தைன#
திறேப8@ ேபசியஓ) தீயைன# க .
நடதினா சிைறேநா-கி விேநாைத இைத- க+ .
''நந+ப) சிவாந த) வி க'' எறாேள!

ஒ'வன7ல இ'வைர# வி விதா மன.
"ஒ'வ'ேம இனி-4-ேக ேபசக'' எறா.
தைரJD த சிவெப'மா தமிட ெபறா).
தபிரா Oைசெசய ஒதN ெபறா.
தி'அகவ7 தபிரா ெசபிநல ெபறா.
''ெசதானா அ;ெகா'வன பாக.ததனா7;
அ'ளாேயா சிவேனஎ அபா!'' எெறா'வ
அவைனஎ9பிதரேவ அ9%%.தாேன!

தபிரா அS2டைப தனிஒ'பா7 ைவேத
சா-கா ைட நீ-கிஉயி) தரேவ+. நிறா.
ெதபிறி ஒ'வன;ேக ேதபிஅழ லானா
''சிவேனஎ வயி4வ3 தீ)!'' எனேவ+ . வா.
தபிரா அவL- சாப)அணி விதா
சாியாயி ெறறவL மகிDேவாேட ெசறா.
நபினா) பபல' ெசதவ எ9 தா
'நட' எறா தபிரா நட தாெசதவேன!

''க+ெதாிய வி7ைல'' எ4 க+ணப வ தா?
ைகயாேல தபிரா தி'நீ4 த தா.
''க+ெதாி % ேபானெத''4 க+ணப ேபானா
''கா%ெசவிடானெத''4 கனியப வ தா.
ெவ+ணீ் 4த த2ட தீ) தெத4 ேபானா;
விலாஎN மைற த%பி மீ+டெதா' தி-ேக!
--------------
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பிாி -- 24
(ெத:வ நபி-ைக R

த7)

(எ+சீ) வி'த)

அ;கி' த அசதி .யி மீதி7
அ.ைவதா சிவெப'மா ஆத லாேல!
த;காம7 ஒ'ப-க அ; மி;
தடதெடன ஓ கிறா5 ஒ'பா7 நிேற
''எ;ேகடா தைல-ேகா7'' எேற ஆ..
ேனா. அனதைன எ %- க+ைண
எ;ள ம-க5ேம7 உ' .. ''எைன
எனடா ேக கிறா:?'' எ4 ேக டா5.

"இ%என?" என-ேக டா றிசி மன.
"இவரேறா சிவெப'மா?" எறா5 ம;ைக.
"மதிகதா5 அசமேறாஇ தெப+?
மறிவைள8 சிவெனப ெதன:" எறா.
"ெபா%8சிவL அசதி உடNயி)-5
 ததானா7 அசேம திேபா" ெதறா5.
"திதாேள! அ% என?" எறா மன?
"=தாட7 சிவெப'மா வழ-கம எறா5.

ேவ தLவி ேநாைத#ேம ேப@ ம



ேவைலய4 நிறி' த சிவனா), பின):
,'சா) த%+ேடா உறL-- கவைல?" எறா).
"தா)ேவ த நிைல#ைர()'? எறா5 ம;ைக.
"ஏ தN-ேக எ-ைற# இ'-கா" ெதறா).
"எசாவி காணவி7ைல எ;ேக?" எவா5.
"ஆ: %பா) ைகேபைழ தனில எறா).
அதி7க+டா5 சாவிதைன அSவிேநாைத!
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"எஅப) இழ தெபா'5 என?" எறா5.
"எழிலான ம73ைகதா! வா5தா!" எறா).
மனவL "வாெள;ேக?" எ4 ேக டா.
"மல)வன%- கிணறினிேல ஒ'வ ேபா



பினதைன அவLைடய எ+ண; ெகா+டா;
ெப';கிணறி7 இேபாேத ெப4Jர எறா).
அனதைன இேபாேத ஆ க5 ேத.
அரசனிட ெகா தா)க5 மகி9மாேற.

"எபி5ைள காணவி7ைல" எறா ஓ)ஆ5;
"இேபாேத வ'ம என. அவL வ தா;
"ெபானாக ேவ+ மி த ம+ணா; க .
ாி தி க அ'"ெளறா ஓ)ஆ5 த ேத!
தமா)பி7 அைதைவ%8 சிவனா); "இ தா
த;கதி க ." எனறா)! எவ' க+டா).
"இLமி த .யினிேல இ'-க மா ேட.
இ4தியா: நாLைரத7 ேக (ர எறா);

சிவெப'மா ெசா7Nகிறா), "றிசி நா ைட8
ேச) தவேர! எம-கா5! சிவனா) நாேம,
சிவனாைர ெதா9பவ)க5 ைசவ) ஆவா).
நீ;கெளலா ைசவ)களா: திகழ ேவ+ 
சிவமதேம எமத;க ,- ேமலா.
சிவமதெமா ேறஇ'-க ேவ+ மி;ேக.
அவெசானா இவெசானா எ4 ேவேற
எமத ேச)-காதீ) அ%2 மிறி

"நாேடா4 ேகாயிN- வ'த7 ேவ+ ;
ந7லந7ல காணி-ைக ெகாண)த7 ேவ+ ;
ேத.யஉ ெசாெத7லா நெசாேதயா.
ேத)எ4 தி'விழா எ4 நீ;க5
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வாடாத மனேதா

நடத ேவ+ 

ேகாயி3னா7 வாDேவா)க5 இ'-கிறா)க5.
ஈேடற ேவ+ ெமற அ.யாெர7லா
இகழாதீ) எாி8ச7வ' நம-ேக இL.

"ெத'ெவ7லா சிவேகாயி7 க ட ேவ+ !
"ெத'ெவ7லா சிவன.யா) ெப'க ேவ+ 
உ'ெவ7லா சிவனாைர நி4வ ேவ+ .
ஊெர7லா ந'ேவ நிைற த பின),
இ'பி5ைள எம-+

ைவ%- ெகா5க,

எழி7மைனவி இ'-கிறா5 ைவ%- ெகா5க.
உ'ெவ7லா க7N'ேவ எபதி7ைல.
ஓவிய எ9தலா நைம ேபால!

நாெள7லா நெபயைர நவில ேவ+ ;
நவிNகந தி'விைளயாட7க5 ேவேற.
ேகானா சி, .யா சி, .-ேகா னா சி
+டா சி, ைகயா சி, 4-கிேலO
[லா சி, எறபல ஆ சி பறி
IவN>7 ெவளிவ'த7 =டா தி;ேக
வாலா

 பதறிைவ வள)-ம த

வைதேப8@ ெவளிவ'த7 ேவ+டா, ேவ+டா.

"எ;கPேம நம%றி இலக ேவ+ .
எழிலான ப@மா . கழிைவ ஏ தி
தி;கைளேபா7 ெவ+ைமயதா:8 @ ெட %
தி'நீெற றதெமா' ேப' மி ேட
அ;ைகயிேல நீாி

- ைழ%- ெகா+ேட,

றதி- க . ட வ+ண ஆக,
ெச;ைகவிர7 Cறாேல ெநறி தனி7
'சிவசிவ' எ றைமத7றி ஆ காணீ).
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'அ8சாப7 அ5ளிேய உட ெநறி
அழெபற O@வ% நம- வேப!
ெம:8சாப7 ைழதி

 ப ைட தைன

ேம7க .7 கீDதைரயி7 @வாி7 எ7லா
ெபா:8ச3றி அ.-ெகாறாய நிைறய ேபா டா7
ேபா%இனி- கத2நிைல த
ைக8சா%- கண-ேக



-

8 @வ. ெப .

கா.உ8 ச .=D பாைன சீேப,

"க+ணா. மிDஊசி அாிவா5 கதி
காிய  மிவிசிறி மிவி ள-
ந+Pமதி ேமகவி %ைடப- க ைட
நைடயக5 மாடா

ெதா9வ ெதா .

பி+ணா- ைவ-ேகாேபா) ப த7 கா7க5
பினியபா: தைலயைணக5 ேபா)ைவ ேவ .
த+ணீ)8சா7 கிண4சா- கைடக5 தி+ைண
தபாம7 ப ைட ேபாட ேவ+ .

"கறவ)க5 ெதா9சாப7 ெபா.ைய வா;கிக-=சி7 ேபா ேவா க9ைத யாவா
ெநறியிேல இ சாப ெபா.ைய நெச:
நிலதினிேல எ'வி ேவா நாிேய ஆவா.
நபாN ந4;கனி# நலேமா ெச:#?
நாNப.8 சாபN+டா) நதா5 ேச) தா)."
மறிSவா4ைர%பி சிவபிரானா)
மைலேயறினா). பிறேகா) =8ச7 அ;ேக:-

தி'மாN- க.யாாி .ேம7 ஏறி
தி'மாN =8ச3 டா). "யா) யா)?" எ4
ெதாிைவ அவ5 விேநாைததா ேக கலானா5 :
"தி'மா7நான எ4தி'மாN ெசானா).
"தி'மாேல பிறெகா' நா5வரலா; இ4
தி'பிேபா: விடேவ+ ம எறா5 ம;ைக.
"ஒ'ேபா% ேபாேகநா சிவைன ம
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ஒ'மணிேநரவைர- ேபச வி ^).

"நாம

 தாD தவனா? தி'மா7 எறா7

நாகைன ெபறவனா! நாகதா
வாெச:தா; ம+ெச:தா; நிலைவ8 ெச:தா;
வாபாி திைய8 ெச:தா; கடைல8 ெச:தா;
ஊெச:தா; உயி)ெச:தா; ம-க5 எேற
உ'8ெச:தா; ெச7வெம7லா ெச:தா; வி+ேம7
மிெச:தா; ேதெச:தா; எ7லா ெச:தா.
ேமேலாைன- ைகவி த7 நேறா? நேறா?

"எS2யி' காேபாநா; ஆ-ேவநா;
அழிபவL இதி'மா7 ஒ'வ தாேன!
அSெவறிய சிவெப'மா ெப'மான7ல;
அவஒ'நா5 ெவறிபி.% திாி தேபா%,
ெசSைவ#ற8 ெச:தவL நாதா எறா7,
இ7ைலஎ4 ெசேவா எதி)வர

!

எSவைகயி பா)தாN கட25 நாேன!
எேனா

ேபா .யிட எவனாலா!

"தி'மாைல வி
ெசம த வி
உைரப%+

Pஎ 4ைரப %+ ,
Pைவ ெதா9ேவா) தைம
ைவ .னவ) எ4 நா .7

உ5ளவ)க5 ைவ .னவ) ஆக ேவ+ .
ெப'நா .7 ைவ .னவ மதேம ய7லா7,
பிறமத;க5 எவைற#ேம ஒப ேவ+டா.
.................................................................
..................................................................
தி'நாம என-5ள றிேய யா.
தி'நாம தி'ம+ேண இர+

ேகா

தி'8@+ணா பாலா; ந வி7 ஒ4
ெச Tர தாலா; 4-கி7 அ7ல.

101

தி'ெந -கி7 நிறதி'- ேகாலமாக
திகழேவ ெநறிதைல க9% ேதா5க5,

%வயி ெறS24 சாதேவ+ .
இ;ேக சிவ ெசான ைதேபா7 J
மதி7ேதா ட ப7ெபா'5க5 எவறி ேமN
பளபெளன நாமைத8 சாத ேவ+ .
எதிாிெலா' நாமமி7லா ெச7ல- க+டா7
இ9%வ ேத நாமைத ேபாட ேவ+ 
ெபா%8ெசாதா மைலஒறி7 நாம ேபா



ேபானபல >றா+டா: ைவ .ன)-ேக,

"மைலஉாிய ெத4ைர-க ேவ+ . எற
மன;களி-க ெத'ெவ7லா ேகாயி7 ேவ+ .
இைலஎறா7 இ நா

நலறாேத!"

எற2ட விேநாைததா. "ஐயா ேபா%

மைலஏற ேவ+ " ெம4 ெசா7ல, ஏ9
மைலயாL மைலேயறி ெதாைல தா; அ;ேக!
தைலனி % ெகா+.' தா மன;ம-க5
சைதகிழிய8 சிாிைப உ5ேள அட-கினா)க5.

"ைவயகதி7 ந7வாD2 வாDவத
மதேவ+ . மதமி7ைல யாயி ம-க5
உ:யதா .#மா? இ'மத;க5
உைரதா)க5 வி

P2 சிவL மி;ேக!

ெம:யான மத;கேள இர+ ்! ம-க5
ேமெகா5ள ேவ+ ெமன விள கிேற.
'ெத:வமிக ேழ7' எறா) ஒளைவ யா'.
சிறி%மி;ேக நட தவைற இகழேவ+டா!"

எ4ைரத, விேநாைததா, என- பினா7
இைவபறி மன'த; க'ைத8 ெசா7வார
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எ4ைர-க, மனவL இய கிறா;
"எ7லா)- மதவாD2 ேவ+ . ஆனா7,
ஒறி'-க மெறா4 ஏ?" எறானS
ெவா+ெடா.யா5 மனவனி இைடயி கி5ள,
,'ந4தீ தறிவதேக இர+  ேவ+ ;
நட%ேவா இர+ைட#ேம" என.தா.

மீ+ ம த விேநாைததா எ9 தி' %,
"ேவ த)ேம7 அைடய அைம8ச) தா
ஈ+ த க'%ைரபார எ4 =ற,
அறிவழக எLமைம8ச எ9 % ெசா7வா :
"ேவ+ வ% க7விஒேற! நேம7 வ %
விழாதி'-க ேவ+ வ% மதேம ஆ!
மா+ைடய க7வியினா7 அறி2 அ
மனநல;க5 உ+டா. வாD-ைக நறா!

மதமான ேப:பி.யா தி'-கேவ+ .
மதபா)பா க7வியிைன மா:-க பா)பா.
இேதா அ த8 ெசைனயிேல நடப ெதன?
இ' தமத நபி-ைக ைற த தாேல
மததா7வாD வா)தைலவ அைம8ச னாகி,
வள) %வ' க7விதைன பாதி ஆ-கிெகாதிெத9 த தமிழ)கைள8 @

 த5ளி-

தி-கிறா ேதாபாைவ தித7 ேபாேல!

"அதிகார- கயிற4 % ேபாவத5
அக%ைறயி அதிகார) அைனவ' த
மதி-கிைச % வ'பவரா: இனசா) தாரா:
வா';க5 வா';க5 எ4 =வி
பைதேபா  அைழ-கிறா. மத வள) தா7
ப பாழா பதறி2! வாDவா) பா)பா)!

எதகி த மதேகாயி7 இழ2 ேவ+டாம
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எ4ைரதா அறிவழக! விேநாைத ெசா7வா5.

"அவன'ளா7 அ'ெசய7க5 நட-க- க+ேடா.
அவவாDேவ நவாDெவறறி % ெகா+ேடா.
'அவனறி ஓரP2 அைசவதி7ைல;
எ4ைரபா) அறிஞெரலா அறிேவா நா.
சிவஇ;ேக எ9 த'ள தவ தா என
ெச:ேதாேமா? அைம8சாிைத ம4-கலாேமா?
அவ)க'ைத நாமறி ேதா. ேச தனாாி
அறிவிைப நாமறிய ேவ+ ம எறா5!

"என'ைம ேதாழியேர, ேதாழ மாேர
எக'ைத யாLைர-க ேவ+ " ெமறா).
"ெசைனயிேல மதெம4 ேகாயி ெல4
சிவென4 மாெல4 மலேரா எ4
அனவாி ம-க5 எ4 மைனவி எ4
இLமிவ) ேபா7இாிச மாட காட
சினா+டா ெபாியா+டா பி8ைச யா+டா
சிவபா+டா க4பா+டா ெவ5ைள யா+டா;

"க'பாயி கா ேடாி காளி =ளி
க'% மாாிஇர; காளி கா:8ச7
ெபா4பாளி (னிசதா5 க+ேநா: அம
ைரயாளி பிளைவயம ெதா+ைட றா5
றிெசா73 மைல-கனி ெகா73 எ4
=4மிவ) ஊ)திகளா ஆ

மா

சி4ைதஅாி மார; ேகாழி கா-ைக
சி4க9ைத ெப'8சாளி க9 நா:ேப:;

"எ4மவ) அ.யா)க5 அ.யா)-காக
இளமைனவி தைனயளிதா. க737 ேமாதி
தழ ைத தைலய4தா. க737 ேமாதி
தைல#ைடதா. C-க4தா க+ அகD தா
மனவேபா7 ெபா%பணைத வச ெச:%
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மா-ேகாயி7 க .னா எ4 =றி
மLப தறிவழி% மான ேபா-கி,
மைற- கா . தமிD>க5 க'ைத மாறி;

தீைமஎலா தமிழ'-ேக, நைம 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
வாயற தமிழ'-ேக; ெப'ைம எ7லா
வா:ைம அற த;க,-ேக! எLநி ைலைம
றிசியிN . % விட-=டாேத!

"என நிைன% விேநாைதஅமா ெசைன தனி7
இழி2நைட பைடஎ -வ ரலா ெற7லா
மனதினிேல நம-ெக7லா ப ப.-
மாதமிழி7 நாட;க5 நடதினா)க5.
இனதாேர பா)தீரா, உ'வ, ேகாயி7
எெப'மா .மீதி7 ஆ ; கீDைம
நிைனதாN அ'வ'ேப அேறா? %ப
நிகD8சிகைள- கா4மிDேவா!" எ4 ெசானா.

"மிகந7ல நா. த- றிசி நா .
விைளநில;க5 மிக2+ ; வய7க5 உ+ ;
தமா4 நாற கட7க5 உ+ ;
த;கவய7 உ+ ; பழேதா ட + ;
பைகய@ இயைகயர+ உ+

வ+

பா கிற O;காவன;க5 உ+ ;
அய3ட;க5 உ+ . ம-களிடதி7 ம



அறி2தா னிைல!" எ4 விேநாைத ெசானா5

க+ெணலா தீபிற த த;5 ளா)-ேக
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ைகக5உைட வா5தட2! வில! அ த
ம+ணா+டா னிடவண-க கா . வ த
வழ-கெமL ஒ9-கைத மறித ேதL;
அ+ைடயிேல இ' தி ட ெசழிய, "ெப+ணி
அழ-ேகா) தனியாற7 க+ேட!" எ4
+ப ட ெநசதா சிாி%8 ெசானா.
"ெபா4பாய எறாேச த. ெசழிய ேமN

"ழிெந'பி ந வினிேலா) விளாபழதி7
திதி ட ர;ேகேபா7 மன) இெப+
இழிநடைத ந வினிேலா) அழகி7 JD தா)!
இனதாாி தமிழரச) இற தா)! நா .
அழி2- வைலJ@ ஒ'திையேபா:
ஆதாி- அரச)உ5ளா) எறா7. நாந
விழிC. இ'-நா5 அவ5விழாநா5!
விழாம;ைக வி9நா5ந வி தைலநா5!

"ெகா.யவைள ஆதாி- ெகா.ேயா:!" எ4
ெகாைலவாைள தாஎ தா ெசழிய ஓ.
"வி வாைள" எனமறி% JD தா ம+ணி7;
"ேவ+டா எ றிைடமறி தா அைம8ச;
JD தா
அ.நா7வ), இைடபதிப), ேதாைள ப7ேலா)
அ9 %வைக ேயபறி, "ஐயா! மன)
.2நா5 இ%வ7ல; உண)வி7 ம-க5
9தி'நா5 அ+ைமயிேல!" எனத தா).

"வா பைட- நமாைண! ெசழிய JDக!"
எ4ெசா73 விேநாைத#ட மன ெசறா.

"ஆ பைட# அழி-க

ம எனவி ேநாைத

அகNைகயி7 ந -கட =வி8 ெசானா5!
கா

9ைவ அைசவினிேல ய= டேபா7
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ைகபறி ேனா)சாய8 ெசழிய ஓ.
நீ .யவா5 J8@-ேக அவ)க5 தப,
ெந ;ககா7 இ' %+டா: வி9 தத;ேக!

"ற;கா . ஓ.னா தமிழ; அ த
தமிDதி7 தைல-கி4- பிற த தாேல
திற;கா ட அசினா! விாி த வாL
ெவ@ட' ெவ+ணில2 உ -க5 தா
நிற;கா ட அசி ேமா? அைலெகா5 வாாி
நீ)கா ட பிவா;க N+ேடா? அனா)
அற;கா

 வழியினி்ேல அ.ைவதேக

அசினா! இற-கிேற அவளிட-ேக!"

எLேப8ேசா

அ;நிறா ெசழிய தாL!

"எேதாழா! நா டபா! வைம ேதாளா!
பன;காைய பதபா)% ெவ ட ேவ+ !
ப%-ேகா) ஆறான வி9-காேடL
இனம-க5 பழேபா-கி7 மாற ேவ+ ;
இவ,ளதி7 ந7Nண)2 பிறத7 ேவ+ ;
அைனேவா' நெசயைல ஒப ேவ+ ?
அவ+வ'க! வழிேப8ைச- ேக

 பா)ேபா''

எ4ைர-க8 ேச தனவ ெசழியேனாேட
ஏகினா! ேகாயிைலவி ேட ம-க5
நறாக த க'ைத நவிலலானா);
'ந7ல%தா ேகாயிெல'ன ஒ'வ ெசானா;
'எ4ம% தீயதபா' எறா ஓ)ஆ5;
'எ;5ளா இ;வ %  தி- ெகா+டா7,
பிப;ேக எ%2நட- காேத' எ4
ேபசினா ெனா'வ. 'எற ேக5வி

அ%தாேன, எ4ைரதா, அதைன- ேக டா!
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'ஆ.னா சிவெப'மா .யி7 வ ேத;
எதகாக இ;வ தா? யார ைழதா)?'
என-ேக டா ஒ'வம ெறா'வைனதா!
'%ைமபல ெச:யஎனா7 .# ெம4
ப.தவைர, நபைவப தேக' எ4
பதி7கிைட-க, நபைவ% நா.ேனாைர
பழிவா; க'%+ேடா அவL-'ெகறா!

'மனவ)ஏ அயலாைர- றிசி நா .7
வர8ெச:தா)? தீையயேறா வர8ெச: தி டா)!'
எெறா'வ ெசா73வி டா. 'அதனா ெலன?
எ7லா)- ந7ல%தா ெச:கிறா)க5'

எனஒ'வ =றினா. 'விேநாைத எபா5,
அறிவி7லா) இ நா டா) என லாேமா?'
என-ேக டா ஓ)மானி; அத ஓ)ஆ5.
'இ7லாத தி7ைல!' என8 ெசானா அ;ேக!

அரசைன# ெசழியனவ ெகா7ல ேபானா
அ%சாியா? % -கேறா? எறா ஓ)ேச:!
'ெதாியாம7 ெச:%வி டா; ெவ+ேடா ெர7லா
தீயிNேபா:- திபா)க5' எறா ஓ)ேச:!
உைரபல2 ேக .' த ெசழிய, ேச த.
'உண)2ெபற ேவ+ மி த நா
தி' %வைக ெப' ெதா+

ம-க5;
ெச:ய ேவ+ ;

தி' தி வா)!" எ4த5 ேபசி8 ெசறா).
--------------
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பிாி -- 25
(சி73 J .7 ெசழியைன பி.-க8 KD8சி நைடெ◌ப4கிற%)

அகவ7

சி73 J .-8 ேசயிைழ விேநாைத
ெம7ல வ தா5 ந7N' மைறேத!
சி73 யிபா7 ெச கிறா5;
"ேச தனி ந+ப ேபாN ெசழிய!
மா தாி7 அவேனா) மடதன மி-கவ!
ேகாணாஎ ெதா+ -- 4-கி7நிகிறா!
அவL- ெகற அபாி @த %,
கவைல ஒழி-க- க'% கிேற.
% ப த)வா 9நிலா- ைட-கீD
ெமகா4 J@ J . அைறயி7
எைன- காண இைசவா ேனா அவ?"
ெச மி%ேக ட சி73 ெசா7வா;
"இ'ப ைத தா+ ெட:திய மகைன
உைடேய திேய; உற அழ
மைடேயறி பா: % பயிேர4 நீ)ேபா7
எமன ேதறி இளைம ஏறினா7,
ெப+ணி இப க+டறியாத
தி+ேதா5 இைளய ெசழிய உற
கைட-க+ வைலயி7 கவிழவா மா டா?"
எ4 =றிய% ேக ட ஏ திைழ,
"இேபா ெத;ேக இ'பா?" எறா5!
"அபL- ணைவ அ'தி, அைன
இ ட உணைவ அ' தி, இைளய
க

ட7 ப

ெமைதயி7 கிடதி,

நா . ந7ல% நா. இ'பா!
73L ெம7ல. Oைனேபா7 ெச4நா
ெசழிய காதி7 ெசத7 ெசபி; நீ
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உமிD த எ8சி7 உல' இ;ெகாண)ேவ அவைன; இ;கி',
இைணயிலா:!" எ4 ெசறா சி73ேய!
-------------பிாி -- 26
(ெசழியனிட சி73 ெபா:- காரண =றி, அவைன விேநாைத இ'பிட = .
வ'த7.)

(அ4சீ) வி'த)

" ஆைலதலாளி- தலாளி
எJ .7 உைன- காண
நாைல % நாழிைகயா:- காதி'-க,
நீஎ;ேக நட % ெசறா:?
ேவைலயிறி ெதாழிலாள) வா கிறா);
அவ)நலைத விைர % கா-க
ஏNமேறா ெசழியேன! ஏவைக
ெச:யலா, வ'க!" எேற.

"ெவ+ணிலவி7 ெவ+ப

ேம3' %

%ேத) ெவளிவ தாேபா7
க+ணிர+  தேதாழ) காதி'-
இடெச7ல- க.% ெச7N
தி+ேடாள ெசழியனிட ெசா73நிறா!
ெசழியLேம மகிD தா னாகி,
"அ+ணாநீ ெச7; நா ஆைலத
னிடெச4 மீ5ேவன எறா!

மிவிள- பக7ெச:ய; ெபாLட
ெம7Nைடேம7 விள-க ெச:ய
பமணிக5 இைழஒளிேயா பா)பவாி
பா)ைவயிைன அ5ள- க5ள
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னைகேயா இதD-கைடயி7 Oாி-க,
விழிமலேரா =ப, அனா5
தகவா: மல)மீ% ெச;கா த5
விர7ஊறி தனிதா5 அ;ேக.

ெசழய வ தா; வரேவறா சி73,
இ737 "தலாளி எ;ேக?" எற
ெமாழிவி -க,ம4ெநா.யி7; தலாளி
க தலாளி அ த
எழிலைறயி7 இ'பதைன நீேயேபா:க+. க!" எறா சி73
ெசழியதா உ5ெசறா; ெபானழகி
ெசபைத %யி37 க+டா!

"ைகஎனிL ெபா' தி ெம க';= த7
கி3கீD %நிலாவி
நைகஎனிL ெச:யதாமைரஎனிL
ெபா' %க இதழி ஓர
தைகஎனிL, நமணிதா எனிLஅைம
ய8சிாி% T;வா5 எ
பைகஎனிL, எகாத பைத-
பைகய7ல5!" எ4 நிறா.

எ+ணினா: "%யி7வாைள எ9வ%
சாியாேமா? எைன இ;
ந+Pமா4 உைரத%2 எLறைவ
நா.தா ேபாN! அ7லா7
ெப+ெணா'தி இரவினிேல இைளஞ
எபா7 ேப@த- க'%வாளா?
க+Pற-க கா

வ% நாடகேமா?"

எ4விர7 ெநா.தா நேற!
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ளி)-ைகயா7 மல)விழிக5 தடவி, ஒ'
ெகா டாவி வா;கி; ெம7ல
விள-க தி'பியவ விழியினிேல
ப டவிழி விைர % மீ

:

"ெவளி8ெசறா சி73யவ உைமயைழ-க;
நீ)வ' விழி%யிேற;
%ளி8சின ெகா5ளக! ெசழியேன,
அம)க!" எ4 ேதாைக ெசானா5.

(ேவ4) ெவ+பா

ெநசைண# காத7 ெந'பைணய, அ8ெசழிய
பசைணயி7 அனவளி ப-கதி7 -- நசைண#
க+பா)-க உ கா) தா, க டத- ைகதாவி
உ+பா)- தவிய% ேபா7.

"இரவைழ- =ைகேபா7 ஏ திைழேய எைன
வரவைழதா:, வ73'ளி7! என -- தர அைழதா:!"
எ4 ெமாழி தா; இைச தாென ெற+ணியவ5
ஒ4 ெமாழி தா5 உவ %.

எைன தரஅைழேத க+ணாளா! எறL-ேக
உைன தரநீ# ஒ%-ெகா5 -- பிைன
ர@ ெப4வாயி7 அர+மைனயி  த
அர@ ெப4வா:எனா7!"

"ஏ:தரஓ) ேவ;ைக- யாைனஅ. ேதசிறிய
நா:தர2 ஒ+Pேமா ந;ைகேய! -- ேநா:த'மி8
ெசா7ைல8 சிாி%நீ ெசா7லாேத! -- ேதாைகஉ
7ைல8 சிாிவா: C .

"தனி சிற த தமி9, தமிDவள)த
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எ+ணி சிற த மறவ)க, -- ெபானி
ெபா325ள தா:நிலைத ெசயலா7 மா4
வ325ளேதாஉன- ம4

"ேச4ெச தாமைர# ேபாேல ெசறி தஇைட
ஊ4 உ4பழ 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
உக'ேத எற உயி)வாD-ைக அ7லாம7,
எக'ேத ஒ4மி7ைல இ;."

எ4 ெசழிய இ'ேதா5 கமDேத:வி7
ெச4 ைத தா5! சிற தஅைற -- ந4
கதவைட-க ப ட%: காதேற ஆறி
மதைட-க ப ட% வ %

(ேவ4)

ெச;கதி) எ9 த%! சி73 எ9 தா!
தமக த;கேவ7 எ;ெக4 ேத.னா
சாதிய அைறயி சாவி ெதாைளயி7
க+இ

.' தா; காைத பி.ேத

இ9% வ ேத, "எனபா)-கிறா:?
ெசழிய விேநாைத!" எ4 ெச,
த;கேவ7 தைகயா7 த ைதவா: C.னா;
இ;கி- =-ர7 எ9பேவ, அைறயி7
ம;ைக# ெசழியL மல) த விழிக5
மீ+  கல தன! பிாிய2
T+.ன! அைறைய %ற தன) %ய) ேத!
----------------------
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பிாி -- 27
(அரசனிட க7வி%ைறயி7 ஏப

5ள பண ெந'- க.பறி- =4கிறா)க5),

அனம8சL, பைடதைலவL.

(அ4சீ) வி'த)

அரசL அைம8ச தரL
ேச தL அர+ம ைன-க+
உைரயா  ேபாத ைம8ச,
"(1) உழெவா4 (2) க7வி ஒ4
(3) வைரெவா4 (4) ெதாழிெல ெறா4
(5) வாணிக ஒ4 (6) த8ெசா

றரேசஇS வ4% ைற-
பணமி7ைல" எ4 ெசானா.

"தக7வி %ைற- நாேன
தைலவனா த3னா7, அஃ%
கNேவ; ப5ளி எ7லா
%-கிட ேவ+ ; கேபா)
ெதாைகமி-க தாத லாேல,
%ப5ளி %வ-க ேவ+ :
நப. வ'ப .-
நகண- காய) ைந தா).

"தைரபைட, திைர, யாைன,
தைரR)தி, வான ஊ)தி,
திைரகட7 ஊ)தி, ம4
ெச9பைட, இவறி கான
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ெப'ெபா'5 இ7ைல; ச ைட
ெப .க5 %-க ேவ+ ;
க'விக5 தி'த ேவ+ ;
பைடJ

க ட ேவ+ !"

எறன5, ம' % வதி
இய7பின அைழ-க ப டா
"இைறய நிைலயிேல, மனா!
எழி7ம' %வ% ைற-ேக
ஒ4 ப7லா யிரெபா
உடேதைவ! ம' %மி7ைல;
நறான க'வி இ7ைல;
நா வா;கேவ+ !" எறா.

%ைறக தைலவ வ தா.
"மதக5 உைடச7, வா:-கா7
ப9%, ந7 வ.கா7 T),
வயகாவ7 மிகஇ 9!
மைழஇ7ைல! ெபாறிக5 இ7ைல;
ம+ணீைர ேமெல 9ப!
உழவ)-- கடனெகா -க
ஒ'கா@ இ7ைல!" எறா.

வாணிக %ைறத ைலவ
வ %ேவ தைனவண;கி,
"மா+4 ெதாழிலாள)க5
வயிறிேல ஈர மி7ைல;
ேபPஎ ெபா'5விைள2
ெப'கிட வி7ைல நா .7!
நாணமா ெவளியி ெசானா7!
நமிட ஒ'காசி7ைல!
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"வ'ப. அதிக மாக
வ'ப. ெச:ய ேவ+ ;
த'ப. ெச:ய ேவ+ .
ெசல2- தெபா'5க5;
இ'ப. ெதாழிலா ள)க5,
இLபல ெதாழிலா ள)க5,
ெப'ப. யாெபா'5க5,
ெப'-கேவ! இ%2 மறி,

"%பவ %ற ேபா%
ெதாழிலாள) த;க
அகா

ெக7லா

வதா:8 ெசா73,

அைரவயி 4-= 9-
வெச: கிறா) ஆைல
மைடய)க5 எறா7, அனா)
எபிைன உைட-க ேவ+ 
எழி7நா ைட ஆளவ தா)!

"அ%ம

 ேபாதா ெதேப;

ஆைலயி ெதாழிலா ள)-ேக
எைத? எ4? த'த7 ேவ+ 
அைத அேற த'த7 ேவ+ ;
ெபா%நிதி எ;ேக? நா ைட
ெபா@-கி  பசிைய ேபா-க
அ%வேறா ேதைவ? இேற7
அழிவேறா தா:நா .ேக!"

ெசா73னா இSவா ேறபி
ெதாழி4ைற தைலவ வ தா.
"அ7ல7நீ-  ெதா ழிேக
அ.பைட ெபா'5க5 எ7லா
இ7ைல! உ+டா-க- கா@
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இ7ைல! ஓ) எ %- கா
ந7லவா4ைரேப ேக க!
ந ம+P-5  ேத.

"ெபாென  திடஉ ைழேபா)
ெபா%ெதாழி லாள) அேறா?
மனவ) அவ)ேகா ாி-ைக
மற த% வியேப அேறா?
எனதா ெச:தீ)! பின)
இைதவிட ெபாிய ேவைல?
ெபாேவ+  ெதாழி4 ைற-ேக
ெபா9%J ணாயி ெற"றா.

வைரெவL %ைறத ைலவ
வ %நி 4ைர-க லானா;
"ெத'ெவலா ேச4 ம+P,
ெத'8சாைல தைர#5 ம ட
நாிஎலா ஊைள பாட7
நடதி  அNவ7 இ737
உைரபேத ஒ'> றாயி
ரெபாக5 ேதைவ!" எறா.

உய)த8@ %ைறத ைலவ
உைர-கிறான என% மனா!
ய7ெதா  க ட ட;க5
%-கிட ேவ+  எறீ)
அயNள மைலைய நெச:
ஆ-கிட ேவ+

ெமறீ)

பயி7ப5ளி எ7லா த8@
பயிறிட ேவ+  எறீ)!

"ஓவிய நா . ெல;
ஓ;கிட ேவ+  எறீ)
பாவிய பியப .-ேக
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பபல ெச:ய8 ெசானீ).
ேகாவி37 ேகாஇ '-ைக
ளமிைவ இயற8 ெசானீ).
ஆவியி; கிைவக

ெக7லா

ெபா'ளேறா அறிக!" எறா.

இன ேவைளயிேல வாயி7
காபவ "ஏ த ேலஎ
அைனயா) விேநாைத இ;ேக
அLபிய சிலேப) உ;க5
னிைல ெபறவி ைழ தார
எறன  கி மன
"அனவ) வ'க." எறா.
@ைம#ட அவ)க5 வ ேத,

ெப .ைய திற தா), மன
ெப'விய பைட தா, வாைன
எ .ய ஒளி# ஆைசெக டாத விைல# 5ள
க . த;கதி7 மிL
பமணி நைகக5 கா .
ெவ ெடா4 %+. ர+டா:
விைலைய# =றினா)க5.

"இைழபல இைவேபா7 J .7
இ'-கஏ இைவக5 எ7லா
ெபா9ெதா

ேபா:வா ';கள

எறன திைரய மன,
"வழியினி7 மனி யா)தா
க+டன); ைவய ெம8@
க9தணி இதைன வா;கக'தியி; அLபினா)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!"
எனபல சா4 ேபாேத,
தனிெமாழி காசி ல
பா.ட- க.தி7 வ தா5!

பா)-ேபா ெத7லா ெநைச
பறி-கிற க- க'-கி7
தா)-ற ேதாள ைமய7
தைல-ேகற, இ'ைக தாவி
ேவ)-கிற க % ைட%
விலகிய = த7 நீவி,
ேச)-கிற இட % ைடேத
சிற-கத அ'கி7 ேச)தா.

க9தணி தைன மன
ைகநீ . வா;கி, அனா5
க9தினி7 இ

- க+ணா7

க+ க+ டகம கிD ேத
"9ெதாைக த'க" எறா.
அைம8சL .8ச விDதா.
"எ9ெத7லா இனிைம யா-
தமிDபா ேட அழகி ெத"றா.

வணிக)- விைலெகா

%

வ தன அைம8ச ன;ேக
"பணமி7லா ேபாதி7 உ5ள
பணைத# ெசல2 ெச:ய
இண;கினா மன எறா
இவ,-ேக ெபா4ேப இ7ைல?
அண;கிபா7 அரச)-5ள
ஆைச# அ4த7 ேவ+ !"
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எறன அைம8ச, ம;ைக,
எனாைச- காக நாேபா:
ஒ54ேம வா;ேக; மன)
உ5ளைத நிைற2 ெச:த7

எகட, மன) ஆைச
எஆைச, அைம8ச எபா7
அகா டாதி'-க
ேவ+ "ெம றா5அS வசி!

"ெ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 சிைறப ேடாைர
வி தைல ெச:ய ேவ+ ;
காணாதா) ேபாN, ேக ககாதிலா) ேபாN மன)
வாணாைள- கழிப ெதறா7,
ைவயக நைக- நைம
ேகாணாம7 ெந@ வ %
ஒ'ெதாைக ெகா ()!" எறா

"ெதாழிலாள) J
ேசாறி

ேதா4

வ'ேவ நாேன!

எழிலான அதா! நீ;க5

120

தலாளி யிடேபா:, ந7ல
ெமாழி=றி அைமதி- கான
.விைன8 ெச:ய ேவ+ .
பழியிறி8 சிைறப டாைர8
ேச) தனா) வி த7 பா;ேக!"

எறன5 "இ'ப ெத7லா
இழிெவ:% ெதாழிலாள)-
நறாக8 ெசல2 ெச:க
ந;ைகஎ விேநாைத! ம4
இ4நா ஆைல- கார)
இட)ெச:யா வைகெச: கிேற;
பிெபா' 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 ெசறா5.
பிாிவிைன ெபாறாத மன
ைகயிைன பிைச தி ' தா.

வா டதி7 இ' த ஏைழ
ம-க  தணி2 =றி
"J

- J

ேசா4

விேநாைதவ தளிபா5!" எ4
= டதி7 ேச த ேபசிெகா+.' தி ட ேபா%
"ேதா டதி7 விேநாைத உைம
அைழதனள எறா5 ேதாழி.

ேதாழிஅ ய ைரத
ெசாேக ட ேச த "ம-க5

121

வாழந7 Nணவ ளி-
வைகேக க எ+ண ேபாN.
நாழிைக ஆ ேன
ந+Pேவ!" எனந ட தா;
ஆழதி7 @ழ7கா ணாதா
ஆDகட7 Dகலானா.
------------------பிாி -- 28
(ேச தL- விேநாைத விாித வைல கிழிகிற%.)

(எ+சீ) வி'த)

ற@வாி நிைல-கத2 திற % ெகா+
O;காவி உ றதி7 ைன நீழ7
மைறபினிேல பிைகக5 ேச)% லாவி
ம;ைகவ' வழியினிேல விழிைய8 ேச)தா.
ெவ4றா. ம;ைகேம7; 'எைன இ;
Jணாக- காதி'-க ைவதா5!" எறா.
4-கி டா5 அய தா; அவைள8 ேச த
"ெகா9-க ைட- க+ணாேள!" எறைழதா.

"எ;ேக. உதைலவி?" எ4 ேக டா.
"எதகாக காதி'-க ைவதா5?" எறா.
"உ;க5J

பி9-ைக நானா?' எறா.

"உயி).- பைடதைலவ!" எ4 ெசானா.
"ம;ைகயவ5 விழியிைம-கா %ைம- காண
வழியினிேலா) அைறதனிேல இ'-கி றாேள;
அ;நீ) எழ த'ள ேவ+ !" எறா5.
"இ%தானா ைற?" எ4 ேச த ெசறா.

"வ தாைர வழிவ % வ'க எL
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மாியாைத ெதாியவி7ைல உன-ேக!" எ4
ெநா தானா: விேநாைதயிட Iவறா ேச த.
"ேநா:காணா ம' %வனி ம' % ேபால
வ தீ)எ ைகறதி7 சா:Jராயி
மனவ'த தணி %வி !" எனந ைக%"ெகா தாதீ) எைமய7 தீ)ப தேக
ெகாண)விேத!" என8ெசானா5, ெகாதிதா ேச த.

"கழிவைடயி7 ளிபதகா? ஒ'வ ேவேற
க+டறிவா: நான7ல!" எ4 ேச த
விழிசிவ தா; விேநாைதயவ5 மன தீ யானா5.
"ேவைல இ' தாபாாீ), ேபாJ)!" எறா5.
ெபாழிேதனி7 %மலாி7 ஒைற- கி5ளி்
ேமா தப. 4-காக ேபானா ேச த.
அழி%வி

ம4ேவைல! எற ைமய7

அழியாைன அழியாம7 வாேழ!" எறா5.
--------------பிாி -- 29
(ேச தைன ஒழி-க8 சி73யிட தி ட.)

(அகவ7)

"ேச தைன ஓழி-க என ெச:யலா?"
சி73ைய- ேக டா5 இSவா4 ேசயிைழ!
"இ;வா, உ கா) இப. ந;ைகேய!
ேச தைன ஒழி-க என ெச:யலா?
எ4 ேக டா: இய கிேற;
ெத'-கத2 திற தி'ப% ெப'பிைழ! C.வா!
நாெனா' ந7ல ஆPன-ெக" றா.
"சீநீ ெச'ெப4!" தி .னா5 விேநாைத.
"நீேயா என- மக5!" என நி4திய
ேப8ைச .தா; பிைழ#ண) த தவளா:
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"அ%சாி அ%சாி ஐயா!" எறா5.
"இேபா ெதைன என ேக கிறா:?"
எ4 ேக டா. எாி8செலா

ம;ைக

"ெசாேன; ெசானைத நீ# உைரதா:;
இL ேக ப ெதன மடைம?"
எறா5. "ெப+ேண ேகளிைத!" எேற
"ேச தைன ஓழிபதா ஒளிபதா? ெசவா:!"
எ4 ேக டா சி73 எபா!

"ஒளிப ெதறா7 என உைர" எ4
நவிறா5 ம;ைக! "நா

கடத7

ஒளிப%! ந7Nயி) மா:ப% ஒழிப%!
யா% வி'ப? எ4 ேக க
"மா:-க ேவ+ !" எறா5 ம;ைக
"மா:-கேவா) மறவ ேவ+ !" எறா!
அேதேநரதி7 அவமக த;கேவ7
'தி ெகா

 ஒ'கதி#ட

4-கிேலா. அைறயி கதைவ
C.னா! அவைன ெமா:ழ7 பா)தா5.
சி73# பா)தா! ேசயிைழ- ைரபா;
"அவஎ பி5ைள; அ' திற7 மறவ;
அவைன- ெகா+ேட ேச தைன அழிேபா!"
எெறா' ேபா

ேபா டா. ஏ திைழ

எLட அவைன அLக!"
எறா5. நெறன அLபினா சி73ேய!

(ேவ4) பஃெறாைட ெவ+பா

ெபானா) ெபாறியிய-க வ+.யிேல O;ெகா.#
தமான மி7லாத த;கேவ7 எபவL
ெசறா)க5. அ;ேகா) ெத'வினிேல னேம
ஒறாக ஏைழம-க5 =. உவடேன
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"இ4 நம-ணவா!" எெற7லா ேப@ைகயி7

கேறா

தா:ேபால- க டழகி ைபயLட

வ திற;கி னாள;ேக. வ தன)பி வ+.யிN
"ெநா ேத இ'() IவNவைத- ேக . J);
நாதா அரசி; றிசி- நா தைலவி!
நாதா உம-ெக7லா ந7Nைரைய ந7க
நிைனேத; நிைனதப. ெசா7கிேற. உ;க5
மன8ேசா)ைவ மா4ேவ வ+.யிேல ந7Nண2
ஏறிேன. எேனாேட ஓ .வ ேத வ+.கைள!
ேசாைற ெப4;க5; கறிெப4;க5; ேதா:தயி'
நி4வைள நிைறய ெப4;கள எறா5.

'ந4நெற'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 % நிறா5.

த;கேவ7 அ;ேக தனிதி' த ஓ)ஏைழ
ம;ைகேம7 க+ணா: மதிஒ4 மி7லானா:
மா

 ெதா9வதி7 ம;ைகதைன- = .ேபா:

ஏ ைட அவிDதா; இட)ப டா ேதாதிறி!

"ேவ+ ம
ேவ+ ம

 நா த'ேவ; ெவ7லேம நீ என-
 இபவிைள!" எ4 ைரதிடேவ

"ஐையேயா!" எற9தா5 அ;கி' ேதா) ஓ.வ %
ெம:யறி % ெகா+

விேநாைதயிட ெசா7ல, அவ5

உ5ள மகிD தா5; "த;கேவ7! உனாைச
ெவ5ள அைணகட-க ேவ+டா; சிறி%ெபா4.
ஏ%மறி யாதவென ெற+ணிேன! எறL-
ேதா%தா நீ எ4 ேதாறிவி ட% ஆைகயினா7,
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வ+.யிேல  தியி'! வாராத ெப+கைளநீ
அ+ வ% நற7ல; அபேன." எறவனி
க+ணிகீD- கி5ளிதி ைகவிர தமி
ெப+ணினதி ேப)ெக - ேபைத அவ5என
உ+

மகிD தி' த ம-களிட ஒ.வ %

"ெதா+ட)கேள! ஆைல ெதாழிலாளேர! நீவி)
எறL- மறவா)- க சிஒ ேறப டா7
எறைனேய ஆதாி-க ேவ+ கிேற உ;கைள!
இL பலெத'-க5 யாேபாக ேவ+ மேறா?
ெச4 வ'கி ேற!" எறா5.
-------------பிாி -- 30
(த;கேவ7 எபவ சி73யி மக. அவL- விேநாைத- ஏப ட
ெதாட) ெவளிப கிற%.)

(அகவ7)

சி73 J

- ெகா7ைல ந விேலா)

ெந73 மரதி நிழ37 த;கேவ7
T-கினா; அவLட %வ, மிலா4!
J;கிய க+இைம சிவெவ+ காய!
@'+ட தைலமயி) @ைவத பன;ெகா ைட!
திற த உத

வா: ேச48 சா-கைட!

இற த நாைய இெனா' நா:வ %
ேமா த% ேபா7ஒ'  டா5 வ %,
த;கேவ7 கதி7 தக ைவ%
"T-கமா?" எ4 ேக டா; ெதா டா!
உ' .னா! கதிரவ உ8சியி7 இ'-க
"இ'

ெவ,- ஏனடா எ9பினா:?"

எ4 த;கேவ7 எ9 %

கா) தா.

ெகா டாவி . பி =4கிறா;

"ெவ நீ'- பனீ) வா;கி-
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ளி- ஒ'தியி =

ற2 கிைடத%.

கதிரவ மிL கதி)ெகா+

ெந:தேதா

எL ெபாLைட உ திவ ெதLட,
விைளயா

விழாைவ .தபி, இரேவ

அNட வ %, க+ைண C.ேன.
வ %நீ எ9பினா: எறா! வ தவ5
ெம73ய) ேபா4 விேநாைத!" எறா.

"ெம'ளிய;ெகா பி.% வி டா:!
வ'ப.இப வா: மிமினி!
ந+பினா3 த நா

- நலேம!"

எறா. "ேபா:வா எ7லா ெதாி#!"
எ4 த;கேவ7 இயபிட வ தவ
ெசறா, வழியி7 அவைன8 சினா
க+டா. வ தவ த;கேவ7 கைதைய
வி+டா. சினா வியட ெச7ைகயி7:
ெபானைன- க+

த;கேவ7 %ைமைய8

ெசானா, ெபான ேபா ேபா%
நனனிடதி7 நட த% நவிறா.
நன இர2 நாடக பா)-ைகயி7
ெசானா எவ)-, எவ'
பி பலாிட பிாிதா) க .ைனேய!
------------------பிாி -- 31
( சி73யிட ட கடனாக பண ேக கிறா. இ த ேப8சி7 தி -கி 
உ+ைமகைள அறிகிறா சி73. )

(அ4சீ)J'த)

'ட' எபா சி73 யிபா7
வ தன. "ெகா7ைல யிேம7
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'கட>4 ெபாேன ேவ+ ;
க டாய த'வா: எ4
னிடவ ேத. வ . ேயாேட
தைல# எ % வ ேத
உடத % வி ேவ! இ த
உதவிெச:!" எ4 ெசானா.

"அ;ேபா இ; ேபாஎ
றரசின) ெசா7வா). அ த
ம;ைக- ெதா+

ெச:ேவ.

ம டான வ'வா: உ+ .
எ;கபா எனிடதி7
>4ெபா இ'-? நீெசா7.
ெபா;மா ெவ4பா ைனதா
ேபா!'? எ4 ெசானா சி73,

தி'மக5 அரச ேபா4
ெச9மக5 விேநாைத தாஉ
ம'மக5! வா:தி ற %
ேக டைத- ேக ட வ+ண
த'மக5! உற பி5ைள
த;கேவ7 உயி) தா எL
ெப'மக5! இ'-க நீெபா:
ேபசாேத!?' எறா வ ேதா.

"அப. ஒ4 மி7ைல;
அரசியி ேபைர ைவேத
இப.8 ெசா7வா) நா .7
இ'பாேர7, அவ' சாவா)
தெபா4 ெசயாவி

டாN

த;கேவ7 உயி' ேபா;
எப.8 ெசானா:, ம;ைக
எமக ெதாட)+ ெடேற"
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எனN "=% பா)த
இாிசபா7 இதைன ெம:யா:
நனேன ெசானான எ4
டஎேபா நவில8 சி73.
"எனடா, ெபாிய ெதா7ைல!
எ9 %ேபா, பிற வா நீ!
இன% ேக க ேவ+ !"
என8ெசா73 எ9 % ேபானா.

ெத'வினி கைடசி J .
ெதற8 @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 தைன
அபல ஆ-க லாேமா?"

எற த ஆைள- க .,
இ9%ேபா:8 சிைறயி7 த5ளி,
மித த இைடயா5 ஆன
விேநாைதபா7 தாைள த தா.
ெபாத ேத, "எவாி ட%
கலாேத? சிைறப

ேடாைன

இைற-ேக வி த ைலெச:!"
என8ெசா73 அLபி பிேன

அய தைன அைழதா5.
"அைழ%வா த;க ேவைல.
இெமL ேன!" எறா5.
அய ஏக லானா5.
ெசபிேல ந@ பாN
ேச)%த அைறயி7 ைவதா5
வபைன எதி)பா) தாளா:
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வாயி37 நிறி' தா5!

(ேவ4) அகவ7

த;கேவ7 J

சாதி இ' த%.

த .னா5 த;கேவ7 சா4 கிறா;
"ெவளியி ெச7ல ேவ+டா எேற
எற த ைதஉ5ளைடதா.
ெவளியி7 ெசறா7 Jண)க5 எைனெகா4 ேபா வ) எ4 த ைத
விளபினா ஒ4 விள;கவி7ைல.
அவளிட வரஎன- காைச உ+ .
வ'வைக ெதாிய வி7ைல; வசிேய.
வா:ெபா4 =4, வ'ேவ!" எறா.
"ெகா7ைல8 @வாி7 ெம7ல ஏறிதி-க .#மா?" எறா5.
திேதா.னாஅ- ேகாைத அ'ேக!
----------------பிாி -- 32
( சி73 மகைன ேத.. விேநாைதைய- ேக டா. ெகா7ைலயிபா) எறா5.
ெகா7ைலயி7 மகனி பிணைத- க+

தி -கி டா5. )

(எ+சீ) வி'த)

கத2திற % ெச4 பா)தா சி73
காணவி7ைல த;கேவ7 ைகெநா .ேத
எ%நட த ேதாஎறா. விேநாைத இ7ல
ஏகினா "எமகேள! த;க ேவல
திேதா. னாஇ;ேக வ த %+ேடா?
=றமா!" என-ேக டா! "ெகா9த வாய
எ%ெப4வா? =8ச7 ேவ+டா; அ%ெபறா.
ெகா7ைலயிேல ெச4பா)! எறா5 வசி.'
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ெகா7ைலயிேல த;கேவ7 கிட-க- க+டா.
ெகாதிேதா. அவLடைப ர . பா)தா.
ெதா7ைலெயா

C-கி7ைக ைவ% பா)தா.

%ைடமா) ைகெய7லா ெதா

 பா)தா.

"ெசா73யைத- ேக டாயா அபா! உைன
ெதாைலதாேள! எேபைர8 ெசா7ல பி5ைள
இ7ைலயடா!'! எனர+டா; எ9 %

கா) தா

பிணதிேம7 ைகRறி8 K,ைரபா;

"பிற)த -க .யாத வைகயி7 அ ந
தணநிக) ெகா.யாைள விேநாைத தைன8
சாவைக நாாிேவ. அதனா7 எைன
மண-கவ' T-கிைன# மகிDவா: ஏேப,
வானறிக; இஃ%4தி!'' எனஎ 9 %,
%ைண-ாியா) எவ'மிறி- ழி# ெவ .,
உட7JDதி ம+ணி

 T)% நிேற,

"கணமற ேவ7ெநேச! அவைள- ெகா4
கைடெத'வி7 பிணநாற8 ெச:ேவ!" எறா.
----------பிாி -- 33
( தபிரா அய மன ஒ4ைம. )

த'மஇ7 லதி ேசாைல
தனிஒ' மாைல ேபாதி7,
இ'மினா மைறவி7  தி
இ'மினா மீ+ . ஓ)ெப+
தி'பினா5 க+டா5 அ;ேக
தி'மட தபிராL
வ'ப. விரலைசதா.
வ தன5 அய தா!
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"ஈ+ நா வ ேதா; ேசா4+
.'-கிேறா; உற; கிேறா.
T+ ந உண)2 காத
@ைவக+

மகிD த தி7ைல.

ஏ+.எ மயிேல! இப
வாD-ைகேயா ேவ+டா எபா:?
தா+.வா! த92! தா2!
சா:; ெகா , த?" எறா.

"மனவ) வழிவ ேதா)-
மணெச:% ைவப தாக8
ெசானஅS விேநாைத ேப8ைச
%ற %நா உைனமண தா7
எனதா ெச:யா5 எைன?!'
எறன5 அய தா!
தமான உண)2 ேதாற
தபிரா உைர-கலானா!

"றிசிநா டா பா37
ெசைனயா ெகா.ய நைச
மற %நா கல-க ேவ+டா.
மன8சா4 நைம- ெகா7N
மற %நா கலப த
யறாN வா:ைம மி-க
றிசிஒ பா%, ெப+ேண!
ஒபா% றிசி நைம!

"தீ#ஒ பாத ெச:ைக
ெச:பவ5 @ம % ெபற
தா#ஒ பாத காம8
சழ-கி, அனா5ேப) ெசா7ல
வா#ெமா பாத வசி
#டவ ேதா; ெத'வி7 ஓ 
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நா#ெமா பா% நைம!
றிசியா ஒ. ெப+ேண!

"தமிழ)நா எறா7 நபா7
தமிDஉ+டா? தமிDஒ 9-க
அைம2ற8 சிறி% +டா?
அைறய மறத ன தா
கமD திட7 உ+டா? க7வி
கைலநல உ+டா? ெந73
உமிைன அளிவிேலL
ஒ4ைம உ+டா, ெப+ேண?

"தனிதமிD இய7- கான
சNைகதா உ+டா நா .7?
இனதாாி ேமைம தைன
எ+ணதா உாிைம உ+டா?
உன-ெகன வாDெவ பாைர
உைத-கதா உண)8சி உ+டா?
தன-ெகா4 பிற-ெகாெறபா
தைனJDத எ9த7 உ+டா?"

"தா:ெமாழி நா:ெமாழி-
தாDெவபா ஒழி த %+டா?
வா:ெமாழி வடெமா ழி-
ம ெடபா மா: த %+டா?
பா:ெமாழி வாDெமா ழி-
ம' ெதபா மா: த %+டா?
T:ெமாழி யாேள: இL
ெசா7Nேவ உ4- ேக பா::

"ஏ%+

நமிடதி7?
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இனி#நா உ'படாம7
ேமா%+

நமி7 நாேம

ெமா%+

O[7 கார

தீ%+டா ஆ சி யிகீD8
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
இைறநா5 வைர- இ;ேக
எ தநா,ெபறாத
இபநா5 காண ேவ+ :

"அறெச:ேவா; மறவி

ேபா

அைட தி ட இடேம ைம-
றபான ெசயைல8 ெச:ேவா,
4பா ேபா
றப

ேச) %,

 %ைடப ப

,

நா டாரா7 %கி ேதா3
நிறெக
நிரப

 ேபாக மா ேடா
 நம% வாD-ைக.

"ெசானபி உண' கிறா:,
%ய)கிறா:, க+ணீ) ெகா+டா:!
எெனன ெச:தா: நீ#?
இள திைர யL- நைச
உைகயா7 இ

- ெகாறா:.

த;கேவ7 உயிைர மா:-க
ஓ. அைழ% வ தா:.
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Cளி-ேக தாள ேபா டா:!"

தபிரா இைவகறா.
கைதஎலா ந ந ;க
அய ெசா7N கிறா5
"அறெச:ேவ; மறேம ெச:ேய!
ெவ3 அவ5க 'ைத
விய திேட, இனிேம 3;ேக!
தபிரா நீ# எ4
த4தைல தனைத நீ-கி,

"ழவி-க7 வ+ண நீ-கி;
வாயிேல சாப7 ெகா



வழ-கைத அறேவ நீ-கி
வாிபாயி ேகாைர ேபால
வதைல பற ைட நீ-க
தனிஒ' 8@ நா:ேபா7
வி9மயி) தா. நீ-கி,
ெவ4;ேகாயி7 கDத7 நீ-கி,

"ெசைனயி7 ஊைர ஏ:-
ெசய3ைன இ;ேக நீ-கி,
எைனயா வ'வ ண;க
ேவ+ ெம பைத# நீ-கிகமன தாள வ தா)
கால. ந-க7 நீ-கி
ெபாைனேய ெகா . மாத)
கபிைன ேபா-க7 நீ-கி,

"விேநாைதக5 உட அைழதா7
விைர ேதா. வ'த7 நீ;கி,
'கனா-க+ேட சிவனா) வ தா)'
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எLெபா:- கைதக5 நீ-கி,
மனதினி7 எ த நா,
மடதிைன அறேவ நீ-கி,
உன-5ள மதைத நீ-கி,
உ5ளேவ4 ைமக5 நீ-கி,

"அதபி மண-க வாரா:.
அழகேன!!' எறா5 ம;ைக;
இ%ேக

 தபி ராத

எ+ண உைர-க லானா:
',எ%நீ-க ேவ+  இேற
அ%நீ-க ஒ- ெகா+ேட.
மதிநீ- ெசயைல எ7லா
வசிேய ெச:ய மா ேட,

"தா.ைய நீ-க8 ெசானா:,
பற ைடைய தவி)-க8 ெசானா:,
ஏ.நீ பா)பா:!" எேற
பற ைடைய தா.ையேம7
C.ைய எ ப ைதேபா7
எ தவ5 ேன ைவதா.
ஈடற அழ க+டா5.
த9வினா5 இ'ைக யாN!
--------------------பிாி -- 34
ேச தைன ஒழி-க8 ெசழிய %ைணயா? அவ ஒபவி7ைல:

(அகவ7)

த'மஇ7 லதி7 தனியைற தனி7
ெச9மல ரைணயி7 ெசழியைன விேநாைத
ந4வர ேவ4 நவிN கிறா5;
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"ேச த நம- தீைம ெச:கிறா,
மா தாி7 அவேனா) மைடய. ஏெனனி7,
ந+பைன விேநாைத நா

கிறா5.

விேநாைத ையந+ப வி' கிறா
எ4 மகிDத7 இயைக யா.
அறி ெபாறாைம அைடவ% நறா?

எைன இகDவ% அபைர இகDவ%
என மடதன எப%? ேக ()!

இ த நா .7 கலக ஏப தி
 த அரசனி உயிைர .%
தாேன அரசனா: தைலயி7 .#ட
திாிவ ெதபேத ேச த எ+ண.
அவைன ஒழி-க ஆதர2 த'க!"
எறா5. ெசழிய எ9 தா எாிமைல
நி வ+ண நிறா எாிையக- வ+ண கழ4கிறா;

"ம+ர+ ெடதி)பிL மா:- ேச த
ப+ பா'- கணிகல அேறா!
மைறவி7 எைனநீ மகிDவைத8 ேச த
அறிகிலா; ெபாறாைம அவL- வில-!
அகதி7 அற-. காத உற
கதி7 விழிப% ைறஅ ெற4"
ேபானா, களி4 ேபால!
மானா5 கப.வ ஆனா5 மய;கிேய!
--------------
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பிாி -- 35
( விேநாைத சி73யிட ேச தைன ஒழி என7. )

(பஃெறாைட ெவ+பா)

"ேக டாேயா சி73 கிழ-ேம கானகைத.
ேகா டா ெசழிய ெகா ெசாக5 ெகா .,
கதி7 விழிேய என2 ெமாழி %,
ைக8ச7 விழிக5 றபா)-க8 ெசறான
என2ைரதா5. சி73, "நட தெதன?" எறா.
அைன% @';க அறிவிதா5 ம;ைகயவ5
"ேச த ெச'-ெக7லா ெசபிேன; ேச தLயி)
தீ) தா7 நம- றிசி- சீ)எ4
த-க ப.#ைரேத; தா;கா தவனாகி
தி-ெக4 பறியேதா) தீயானா!" எ4ைர-க8
சி73 சிாி% "தி'மகேள! ேச தனிைல
எ7லா அரசனிட ெசா7; அவைனெகாைலதீ)பா7 ெகாறிடலா. ெகாறா7 எவ)-
நல" ெமறா; ந;ைக நட தா5.
-------------------பிாி -- 36
( ேச தைன- ெகா7ல அரசL-8 ெசா- ெபா.யா? )

(அ4சீ) வி'த)

பசைணயி7 ப தி' த அயைத
விேநாைதயவ5 "என?" எறா5;
வசிவ5, "காரண ெதாியவி7ைல
ேயாஉன-? மன வபா7
மி@ெமற நல-ேக ைட விள-கி வா:
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நீெசேற!" எ4 ெசா7ல,
ெநச%8 சிாிைபெயலா ேநாிகா
டாம3தD ெந'-கி8 ெசறா5.

"நாழிைகஒ றாகவி7ைல நாபிாி ேத;
அத5ேள காத 3ப
ஆழியிேல CDத நீயைழதா:
ேபாN!" எ4 மன ெசானா.
"ேதாழியவ5 ெசா7லவி7ைல ேயா? அ9கி
ேறநாேன?"எறா5 ேதாைக;
ஆ`Dஎேற=வி அ9%ெகா+ேட,
"ஏன9தாய எறா மன !

"இ45ள ஆ சிதைன அழிதிடதா
ேவ+ மா; இL நைமெகாறிடதா ேவ+ மா; ேச தனி%
=4கிறா; அபி ஆ)ேப!
எ4ேம இ;கி' த ம-கைள-கா
திடேவ+  எனநிைனேத;
ஒற த ேச தெசதிடேவ+ 
அ7ல%நா சாகேவ+ !

"நா 4 நா@றி ம-க,-
ந7Nண2 பைடய 3 ேட;
ஈ ெசா7ல .யாத அெபேம7
ைவதா)க5 ம-க5 எ7லா;
ேக ெக ட ேச தனவ KD8சிெயலா
ெசானா)க5 எனி டதி7;
= க .- . ெகா

கிற

க'வ+ைட- ெகா7ல ேவ+ !

"இLெமா4 =4கிேற; யாாிட
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ெசா7லாதீ); எைன அ த8
சினமதி8 ேச தனவ எனிடதி7
தகாத7 ெதாிவி தி டா;
"இ நிலதி7 றிசிநில மனவனா
ஒ'வைனேய அறி, ெம:யா:
எ நில% எவைன#ேம எவறாN
நிைனயாெத உ5ளம எேற!

"ேச தெனL பைடதைலவ உ;க 
ேவ+ மா? ேவ+

மாநா?

ேச ததா ேவ+ ெமனி7 மகிD8சி#ட
=4கிேற; அறி இ த
ஏ திைழதா ேவ+ ெமனி7 இேபாேத
ேபாய த தீய ேச த
மா: திடேவ ெச:தி; வரேவ+ ;
அ7லதி; வராதீர எறா5.

இைளஞ)இட4 ெபாிய ப %ேபா7
இ;கி' தா அ;ேக JD தா.
மளமெளன அர+மைனயி அNவ3ேனா)
அைனவைர# அைழத மன
ளறNறா. "=பிெட" றா, யாைர?" எறா;
"ேச தைனதான எ4 ெசானா.
உளமறி % ந7லைம8ச "வழ-ளேதா,
ேச த ேமல எ4 ேக க,

"ஆஅவேம7 உ+டவேம7 வழ-கவேம7
தவறவேம7 ஆத லாேல,
நாமவேம7 நடவ.-ைக உடென -க
ேவ+ வ% கடைம அேறா?
ேபாமவைன- க .வர ஆ5அL
J)உடேன அைம8ேச!" எறா;
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"தீைமயிேல எ9வ%தா கிள)8சி!" ெயன
அறிவழக அைறயNறா;

"வில;கி

- ெகா+ வர பலமறவ)

ெசறா)க5; அவ)- ேன
நல;ெக

 ேபாெமேற அய

ேச தனிட விைர % ெசேற,
கல;க

 ெதாழிலாள) ந வி' த

ேச தனிட நிைலைய8 ெசானா5.
%ல;க

 றிசிநில என2ைழ-

ெதா+டெரலா = ட மி டா)!

"நா டா)க5 நப-க; நாவல)க5
நப-க; நா . நைம
ேவ டா' நப-க; Jரெரலா
நப-க; ெதாழி7ெச: %:#
J டா' நப-க; 'அரசனைழ
ைபமதி-க ேவ+டா'ெம4
= டான ேதாழெரலா தா:ைம#ட
ேச தனிட =றினா)க5.

"இறி' தா) நாைளஇரா); எ4ேம
வாDவா)க5 உலகி7 இ7ைல.
ந4- நாைளயிற பைதவிடநா
இறிற-க ந ;க லாேமா?
அறி#இ நா

ம-க5 அைனவைர#

உண)2ெபற8 ெச:ய ேவ+.,
நிறா)ேபா ெச7Nவ% நிைலதகD
நி4%வ% ேவ+ ம எறா!

ந7ல%ைண பைடதைலவ வ7லாL
மறவ' வ % ேச) தா).
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"ெபா7லாத ேவ தLைம பி.%வர8
ெசா73 வி டா. தைலவ ேர!நா
எ7ேலா' மனவைன எதி)%ேபா
ரா. ேவா! எெசா7கிறீ)!
வ7லாைர எதி)பா)- றிசிநில
உைம-ெகா4 வாDவ %+ேடா?

என8ெசான வ7லானி மனதி+ைம
வாDகஎன8 ேச த வாDதி,
"தன-5ள ந7Nண)2 நா ட
மறவர- உ5ளெத4
நிைன-கிறா:; எக ைட அனப ட

;

ம-க5மன மதி7ைளத
மன-ெகாதிேப றிசியிைன வி வி-
உ4தி" எறா மகிD % ேச த!

அறெமெறா றி'-ைகயிN இ'ைகயிN
அறிஞL- வில;கி

டா)க5.

மறெமெறா றி-ைகயிN ம-களைத
மாறாத ைவய தனி7
திறெமாெறா றறியாத மனவ
னிைலயி7 ேச த நிறா.
இற! மன எதீ)பா. இற நீதா
இைதம4-க எ+ண +ேடா!

"அர+மைன# உெகா.ய ற;=ற7
ெபறதேறா? ஆ சி தைன
இ'+டப. ஆ-கிஉன- கிைச தப.
=தாட எ+ணி வி டா:;
தி' தஇனி எ+ண+டா? சாகதா
எ+ணமா? ெசப ேவ+ ;
ர+.வி  இ நா

நினாேல

%ைமெப4 எறாய எறா.
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"நநா

தமிDநா : நாெம7லா

தமிDம-க5; இப ேகாாி
இ நிலதி7 வாDவெதனி7 C8சாேல!
அC8@ தமிேழ! அ த
ெபானான தமிழாேல தமிD8சாேறா)
கறதமிD8 ச ட ஒேற
இ நா ைட ஆ+. த7 ேவ+ ; அைத
இகDவாைன ஒழி-க ேவ+ ;

''ச டெமபா); உலகியறி யா5எபா);
அ.யள தா எ4 ெசா7வா).
ச ட தா ெதாழத-க ெத4ைரபா);
தமிD8ச ட உ+ைம க+ ,
க ட4 த காைளையேபா7 க+டெதலா
வழிஎ4 ெக டைல தா7
ப டண% தலைம8@ பழ;றிசி
ெப'ேவ % ஒேற அேறா?

%நாளி ேபா-- பழச ட
வாிக5சில ெபா' தா வி டா7
எதனாN ஒ'ெநா.# தாD-காம7
எழி7ம-க5 எ+ண ஆ: %
%-காத மனவைன ெபா4-கா%
தா:நா ; ெதாழிலாள)க5
ெகாதி-கிறா) =3யிறி மதி-கிறீ)
இ7ைலேய! ெகா ைம யேறா?

நா .னிேல விைளவி7ைல, மைழயி7ைல.
அாிசிவிைல நா ப;!
= .வி டா) எெச:வா)? =3உய)
வா-கிடேவ ச ட ேவ+ .
பா டாளி ம-க ேக அ%வறி
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அரசின' பண ெகா ேத
நா .வர ேவ+ ந7 லாதர2;
இைவகெளலா க'தவி7ைல.

அரசிய3 எ%ைற# பணமிறி
அழிைகயிேல ேகாயி N-
உ'வவழி பா

- மத;க 

அயலா)- உ5ள ெபாைன
வரெவ+ணி பாராம7 ெசலவி ட
மனபாைம ெகா.ேத அேறா?
வாிைசெக ட அயலாைர இ;கைழத
ேதஐயா? வாDவதகா?

வ+.யிேல ேசாெற % ெத'ெவ7லா
ம-க,- வழ;கி னாேள.
உ+டாேர ஏைழம-க5 ஒ'நாேள
அ7லாம7 ம4நா5 உ+டா?
வ+டா' ழ7தா ேசா4தர
ஏேபானா5? ம-க ளிபா7!
ப+ ெச:த ெகாைலமற-க ப ெகாைலக5
பலெச:ய அேறா ஐயா!

''ெபா45ள அNவெலலா தன-கான
மனித'- தான ளிதா5.
ெவ4பைட த அறிஞ)கைள தன-ெகா%
வராெத4 T-கி 3 டா5!
இற- த5ளினா5 இளவரைச
தி+ண)தைம ஒளி- அபி
றி-ெகதிாி7 க+C. நிமர
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 தைன
ேவரறேவ ஒழிபெதL றமைத
நாெச:ேத; ேவ ேத எைன

''ஒழிதீ)க5; விழிதா)க5 நா டா)க5!
நாமகிழ உ5ள ெகா+^).
பழிதா)க5 உெசயைல பறிபா)க5
உ.ைய. ம-க ளா சி
ெசழிபா இேதாஎற இ7லேபா:8
சாகிேற யா' காண
எழிசா4 கைழ8சா4 நானைடய8
ெச:தீ)க5; ெச7ேவ'' எறா.

''வி.வத5 உயி)சாய ேவ+  நீ;
இS24தி விளபி8 ெச7க.
ம.வத மகிDகிறா: வ' %கிேற;
நீநா .7 வாDவ த
.# ஒ' மனி- ேக

-ெகா5

மனனிட'' எ4ைர-க
''வி.வத5 மா:வ%தா உ4தி'' ெய4
ெசறி டா Jர8ேச த.

ந7லா' உடனி' த எ7லா'
அ9தா)க5 நா

மன,

''ெச7J)க5 ேச தLட சா ம



உடனி'(); ெச7J) எறா!
ந7லா' உடனி' த எ7லா'
அ9தப. நிறதறி
ெ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
மதி7வைளத ேதா டதி7 றா-க
மகிDேவா

ெக7லா

தீனித % ெகா+ .' தா.

''ஏ%நீவி) ெச:த பிைழ? ஏஒ4தா?
ஏநீவி) ஏ4-ெகா+^)! எதி)தி'தா7
மதியற மனவ என ெச:வா?
வாDவத நாமி ட பி8ைச அேறா?''

ந7லைம8ச அறிவழக நவிN கிறா;
''நானறிேவ சிலநாளி7 அவைன ம-க5
ெகா7Nவா) எபதைன! நீயி ' %
ெகாைல-பி நிகDவதைன பா)- வா:
இ7ைலேய எனநிைனேத இர; கிேற.
இறத7வ' ேமLந7 ெலா9-க றா8
ெச7வேம! சிாி-கிறா:. சா;கால%!
ெச:வெதன நா;களினி்8 ெசா7வா:'' எறா).

அறிவழக இைத8ெசா73 .ப த5
அ;வ த ேதாழ) ஓராயி ரேப)
நிைறயவிழி நீ)உ-க; வ7லா வ %,
நிறப. அ9கிறா! ெப+க5 ப7ேலா),
பிைறIதN மீவிழி# 7ைல ப7N
பிளபா)ேபா7 தளி)-ைகயா7 கைத ேமாதி
''ெபறஅாிய எ தைலவா! அறிஞ உேபா7
பிறபதி7ைல; பிற த%2 இ7ைல'' எறா).

அயதா5 அ;ெகா'பா7 நிறவ+ண
அணிகதி7 %ணிேச)% ''வாDேவ எ4
நபிேன! ஐயாஇ நா ைட எைன
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ந டாறி7 ைகவி

 ேபாகிறீேர?

சிெளா4 ேபா:வி டா7 ெவறிபி.த
சிறாிமா 2-ெகன ெச:ேவா மி;ேக?
அெப -க ேவ+டாநீ) +

Jசி

அ7லNற ேவ+டாநீ) இ' தா7 ேபா%!

''இைசயாதா ஓ)ெநா.யி7 பைகைய JDத!
இைசயாதா நல;கா-க! அ.வ யிைற
பிைசவா)க5 பசியாேல; அவ)க

ெக7லா

ெப'வாDைவ தரஇைச# ஐயா!'' எறா5,
அைசயாம7 நிறப. அ யதி
அக+டா) எ7ேலா'! ேச த ெசா7வா,
''பைசயற ெநசினா5 விேநாைத- ேகநீ
பா;கியேறா? தமிDபா; உ+ேடா?'' எறா.

''பா;கறியா விேநாைதயவ5 பா;கி ' த
பா;கிதா அனவளி பழி8ெசய7க5
தா;கிேய ஒதி' த பா;கி ேயதா.
தா)ேவ த தமைன- பாி % வாைள
ஓ;கிவ த இள திைரய நச ' தி
ஒழி#வைக ெச:தெகா  பா;கி நாதா;
தீ;கற தி+ணைனஅS வாேற ெகாற
தீயாளி பா;கி' த பா;கி நாதா!

''சி73மக த;கேவ N- நைச
பா3னிேல ேச)தளி-க விேநாைத ஏவ
இ7லதி7 ெசறவைன அைழ% வ ேத
இனமழித ேகாடாியா5 பா;கி நாதா!
எ7லாெச: தி டாளி பா;கி; நீவி)
எ+ணியவா றய3னதா5 அ7ேல! இ;ேக
ெச7லாெத றாNநா வட-கி அ7ேல;
எபா; ெம:யாக ெதபா;ைகயா!
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''ஏைழெப+ அழைடேய எ4 தீயா5
எைனஇ;ேக ஏமாறி- = . வ தா5;
வாழைவப தா:-=றி- = . வ தா5;
மனவைன- கா .எைன- = . வ தா5;
தாDவி7லா மனவனி வழியி7 வ த
தமிDமக- =

வதா:- = . வ தா5;

ேதாழிஎறா5; எைனஇ;ேக தKD8 சி-
ேதாதாக ைவதி' தா5. சிலநாளி,

''இ-றிசி நா டா)- நானி ைழத
இனெலலா எ+ணிேன தமிழ தைம
'எ-காN பிைழெச:தா: இனிேம ேலL
இப;ெகா5! அறெச:வா:!' எ4 ெசா7ல,
அ-காேல இ நா

 ெதா+டரா4

அ' ெதா+.7 மனைவேத. எைனவி ேநாைத
ெச-கி3

 ஆ . வா5 அவ5ைக ெவறா7

ெச;றிசி தனி7வாDேவ நீவி) ெவறா7!"

ம;ைகயிஇ ெமாழிேக டா ேச த. ம4
வ தி' ேதா) ேக டா)க5. விேநாைத எபா5
இ;வ' வழியினிேல தி+ண தைன
இள திைரய ைன-ெகாற ெத+ணி எ+ணி
அ;கி' தா) அைனவ'ேம உள %.தா).
அறண) த ேச தனவ ெச கிறா;
ெபா;கிறீ) ெபா;கிறீ) க சினதா7
ெபா4தி';க5! ெபா4தி';க5.'' எேறெசா73.

''அமாநீ ஒ4ேக5. உற ேபைர
அழதமிD 'அ73' எ4 மாறி- ெகா5வா:.
தபிைழைய தாண) தா) T:ைம #றா).
தமிழ)இ4 தமிழ)கேள. அயலா) ஆகா).
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எமின உனின ஒேற; ஆனா7
எ+ணிபா) இ45ள நிைலைம தைன8
ெசைம#4 தமிDநா ைட அயலா) த;க5
தீெயா9-க மைறதவ) ெசயN ெபறா)!

''இ நா  தமிDநாேட! இைடயி7 காP
இ';கடலா7 தமிD-'தி மாறிடா%!
ெபாந வி7 சிெற4பி சாைர ெச7N
இ'ம'; ெபானறி ெவ5ளியாேமா?
ஒனல)க5 தமிழழி-க பலப7 ஆ+டா:
ஒற7ல பM4 தர ய4
ெபாறவி7ைல இ4மி'- கிறா5 அைன
னகடN ைக-கடN என ெச:#?

''தறிசி 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.
நப.ேயா) தமிழறிஞ தமிழ)- கின7
நா வேன7 அSவறிஞ  டா5 ஆவா.
இகDமி-க ஒ' டா5 தமிழ)- கின7
எ+ணாேன7 அ டா5 அறிஞனாவா!

''வடநா

8 சி4-கிய த விேநாைத! அனா5

ெபா:ைமயிைன நீ#ைரதா: என ெச:தா5!
அட7நா ட ெகா+.' தா5! றிசி நா ைடக+டறிய நிறி' தா5. மன ெசைன
நடமா ட ேக டறி தா5. மன ைனேபா:
நாயா:தா வா7ைழ%- ைகபி.ேத
உடஆ ட ேபாடNறா5! றிசி தி .7
மனவனி உ4%ைணைய8 சாக8ெச:தா5.

''மனவனி இ'ேதா, வா; த7ேபா7
வாி3க5 இர+ யி' வா;கி வி டா5.
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இ நா ைட தைக-5 அட-த
இ;5ள ஒ4ைமைய- ெக ப த
மLஒ' பதறிைவ மா:ப த
ெப';ேகாயி7 க

விதா5. ம-க5 வாDைவ

திLமத பரவிதா5. அவளி ேநா-க
தி'நா ைட அவ5நா

- அ.ைமயா-க7!

''தனினைத தனா ைட உய)% த
தைரகட % கட7கட % உறைவ நீ%
எெனன பா ப

கிறா5 அ த

ஏ திைழயா5 ப பா .7 ஆயி ரதி7
ஒறான ப;ேகL ஒ' நாேளL
ஒ'தமிழ ஒ'மறவ ந7ல தான
தனினைத தனா ைட உய)%த8
செற9 தா7 தமிழ)ைற 4 தீ'.

ேதாழியா அ73-8 ெசா73 ேயத
ேதாழ'- இனிதாக8 ெசா7லலானா;
''நாழிைக# ஆயி4; விைட ெகா ().
நாLம-- கைடசிைற யாக8 ெசா7ேவ
வாழைவ() றிசியிைன தைலவ ெசா7ைல
மற-காம7 நட % ெகா5க! 3ெபாறித
ஆழிஇைத- கா

பவ தைலவ எேற

அறி %ெகா5க; ெவ7கதமிD! றிசி வாDக!''

என.தான எ7லா' நடப ெதன
எனபா)-க ஆவNறா). ேச த அ;ேக
தனியாக அைம8சைன# வ7லா எL
த%ைணப ைடதைலவ தைன# =வி
''அன7ெப'-க- கமDேத:வி க ைட ேச)();
அதி7 வி9 ேத உயி)வி த7 ேவ+ '' ெமறா.
ன7ெப' விழிேயா  அ9ைக ேயா 
றெசறா) க ைடெகாண) விபதேக!
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''எேதாழா, எLறேவ, தீய மன
இப.யா தீ)பளிதா!'' என %.ேத
அைடய ெசழியன;ேக ஓ. வ தா;
அ9தப. ேச தைனேபா: அைண% நிறா.
"எனஇதி7 அழத-க%+

ேதாழா!

இனி8சாேவ; இைற-ேக ெசதா7 என?
மனெதளி2 ெகா5வா:நீ. மா:ேவ இ4;
ம-கெளலா உ.யி) ெப4J) நாைள!'' எறா.

ெசழியைனஓ) தனியிடதி7 அைழ%8 ெசறா.
''தி'நா .7 .யரைச நி4வ ேவ+ 
அழகியஇ 3ெபாறித ஆழி தைன
அைடயாள கா .னா7, ெதா+ட)! உற
ெமாழிேக பா); தைலவெனன ஒ- ெகா5வா).
னி4 ர சிதைன நட%விபா:.
தைழகஎழி றா:நா ; தமிேழ ெவ7க!
தண7அைண# இர2மிேதா!'' எ4 ெசானா.

மண %.தா ெசழியனவ. ''அ ேதா! அ த
ம;ைகயினா7 விைள ததி% நீஇ ற தா7
இன %.-; இைளஞெரலா %.% .பா).
அேதா அ த தீயாைள- கா+ேப'' எ4
னபா# ேவ;ைகையேபா7 பா: % ெசறா
9நில2 வி+ெண7லா %-ைப
தனியான ளி)ெச:ய ந ேதா
தணகா

C

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

டதி7

கிறா) ேச த ேதாழ)!
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பிாி -- 37
( விேநாைத# ெசழியL மா.யி7 உலாவ7. ெசழிய வ'த. )

சி திய7 ெவ+பா

சில தி இைழேபாN ெசெபா னிைழயா7
நல திகD ஆைட நல;கா -- மேல உ %
ப டைர-ைக ேமப ட பமணிக5 மின, மணி
எ டைர- ேம7மா. ஏறினா5 -- ெதா டைரத
O8@மண- க-ழ37 O-கா

தாமண-க-

கீ8@- ர7பா.- கி5ைளயவ5 -- நீ8@நிைன
வி7லா இ'ெக+ைட உ+க+ எதி)ெசNதி
நி7லா இ'கா7 நிைல-கைவ% -- 7லா:
இைட@'-க நிறா5. ெசழிய இ'க+
கைட@';க வ தா! களித -- நைடயன
''பசைணயி7 மன ப %ற-க ெகா5ளஒ'
நசைண த மாபழைத ந7கிபி -- ெநசைண த
காத7 %ரத- க.தாக ேம7மா.
மீதி7வ % ெம73நா நிேறனி -- ேபா%நா
இ;பா7 இபற எ+ணிேன, எெச:ேவ!

அ;கவைன T-கதி7 ஆDதிேன -- எ;
ஒ'வ) மகிD8சிஎனி7 மெறா'வ) %ப.
இ'வ) மகிD8சியி7 ேந4 -- தி'விர3
Tயநக ப டதனா7 ேதாைகஎ மா)பினிேல
ேநாயைட ேத இ;க தைனேநா- ;கா7 -- ஆயஇப
நீ)ெகா5ள ேநாிைழயா5 %ேற'' எ4ைர%
மா)ைப மறவL-- கா .நிக -- ேந)8ெசழிய
க+டா; க'திவ த ெச:திைய# தாமற %
வ+டாகி ம;ைக மலாிதDேத -- உ+ .

உலவி# ஓ.# ஆ.# பா.
நிலைவ கD ேத ெந.ேத -- லா2ைகயி7
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வ % ெகா+.' த ளி)காறி7 மணேமமி -த % ெகா+.' ததைன ெம73யவ5 -- 'இ த மண
எ;கி' % வ தேதா?' எறா5, ெசழியLள
ெபா;கி, ''ெகா.யவேள ேபா-கிவி டா: -- த;கைத
நா .7 மி த நாிெதாைல-க- கறவைன
ஈ . %கி7 எறி % ெகாறா: -- கா



3-- ழிேதா+. ெபாெதனேவ JDதி
ந3-5ளா க8ெச:தா: நா ைட- -- ெகாைலகாாி
அ ேதா, அேதா ேச த ேவகிறா! அைகதா
ச தன% நமணைத தா;கிவ த -- தி தநிைல
எ தவைக ெபா4ேப? ஏேனாநா வா9கிேற!
ைந ேதேன! நாெச: கடைமமற %வி ேட,
ெப+ாி த வசதா7 ேப%ேற -- ம+ைதயக+ெணாபா: எற க'ெதாபா: -- %+ெண4
ேவகிறா:'' எ4 விைரவா:8 ெசழியனவ
ேபாகிறா க+ணீ) ெபாழி %.
------------------பிாி -- 38
( அரசனிட விேநாைதயி ேவைலபா . )

(அ4சீ) வி'த)

மல) த% காைல! மன
மல) தன விழிக5! வசி
''ல) தேத ெபா9%! நீ;க5
%T-க T;கலானீ)!
அைல தெத காதN5ள
அ'கினி காதி ' ேத.
பலமணி ேநர பா)ேத.
எழவி7ைல! ப %- ெகா+ேட!''
எறன5 விேநாைத மன,
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''எனேமா ெதாிய வி7ைல.
..................................................
உஅ' மாபழைத
உ+டேத அறிேவ! பின)
எனதா நட த ெதேற
அறிகிேல! யா வி'
கனேல! எெபா ' டா
இரெவ7லா காதி ' தா:?''

என-ேக டா மன. 'ஆமா!
இ' கா .7 பசித ஓ)ெப+
திைன-=

 ேதைன எ+ணி

திைக-கமா

டாளா?" எறா5.

"மன-கா .7 உைனம ற %
மல)விழி Cட ைவ-
@ைன-கா

 தைழ# +ேடா?

ேதாைகேய!" எறா மன.

"உ+ணாம7 எைன ைவேத
உற-கதி7 ெசற நீ;க5
ப+ணாத தீைம ஒைற
ப+ணினீ)! இதீ ைம-க+ணாள ேரா

நாேன

கட3ேல படகிேலறி
எ+ணாத ெத

-க

எ+ணிேனன எறா5 ம;ைக!

"ைலபழ ேவ+டா ெமL
ர;ைகநீ க+ட %+ேடா?
மைலபழ இதDெப+ணாேள!
வாகட கைர-; காத
கைலபழ- கைத8 ெச:ேவா.
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கனகதி) ப9- ம

!

நிைலபழ8 ெச:# காைல
நிகD8சியா: அைத .ேபா!

'ந பக7 J

வ %

நட%ேவா ஆட7 பாட7!
எ பான அழ ந;கா:!
எ9! நட! ேபாேவா!" எறா.
"பைடதைலவம. தா;
பலதைல வ)க5  தி
அ தஓ) கிள)8சி- கான
தி டெமா4 அைம-கிறாரா!

"ந ;கி

கிேறா மாநா

தைலவ)க5 நவிN கிறன).
ந -கந மிடதி7 இ7ைல;
அவாிைத அறிய ேவ+ 
இ ைபேச) ேச த ெசத
இடதி7ந மணவி ழாைவ
நடதிட7 ெச:த7 ேவ+ .
ந ;காைம கா

தேக!"

ெதான ெதான எ4 ேபசி
ெதாைல-கிறா: ேநர தைன!
இனிதான ெச:தி ெசானா:
எ9 தி' கடN- ெகறா7
கனியிேம7 கனிைவ- கிறா:
க.மண ாிவ ெதறா7
பனிமைல தாDத7 எ4
பாைவநீ நிைன-கி றாயா?

"நாைளஓ) நாைள த5ளி,
ம4நாேள மணைத- காைல
ேவைளேய ாி தா7, எ த
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Jரப த பா? எ தேகாளதா கிள)8சி ெச:ய= டைத நடதி னா? அS
வாைளதா பா)-க ேவ+ ;
அ8சதா7 இைள-காேதநீ!"

எறன இ'வ) தா
கடகைர ஏகினா)க5.
நிற% பட. ேவ த
ேநாிைழ இ'வ) ஏற8,
ெசற% பட, ம;ைக
சிாிபிைன இதழி = ..
ஒெறறா5 விரைல நீ .!
நீபாெட4 உைரதா மன.

"காெறா4 மறி- இ;ேக!
கடெலா4 ழ; இ;ேக!
தா4-ேகா7 %5, காைள
படெகா' ப-க இ;ேக!
ேந4பா .யேத பாட
நிைன-கிேற!" எறா5; வான
Tறெலா ற;ேக காறி
% -ம; ெக9 த ேபா%,

"இ.மின7 கா4 மாாி!
ஐையேயா!" எனவி ேநாைத;
ம.யினி7 மன ஏ த,
மல)க கவிD தா5. அ த
படெகா' =தா .ேற
கதகளி பா;கா:! ஆ க5
"எ பி." எறா)! ேமN
இ.மின7 கா4 மாாி!
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"அட;கிறா மைழதா! ேமN
அகந ; கிடேவ ேமN
ெதாட;கிறா! மணெப+ அேறா!
ெதா ட% கல;கி டாேதா!
படகினி7 மீகா மகா5,
பாாிேரா?" எறா; அனா)
'எ

பி.' எறா)! க+டா)

இ.மின7 கா4 மாாி!

'நிற% மைழ,எ, க+ேண!
நீஅேச7; கா4 'நிேற'
எற%. இ.இ ேல@
ெகா+ட% மின7 இ7ைல!
ந4நீ எ9 தி 'பா:;
ந -கைத 3 வா: ெப+ேண!"
எறன; எ9 % க+டா5
இ.மின7 கா4 மாாி!

%பேம அறிேய, எற
ேதாைகநீ கிைடத பின);
இபேம இைடவி டாம7
எ:தி

கிேற; இ த

நறான நிைலைய- காண
நா;களா ெபா4தி 'ேபா.
எறன, பாழா: ேபான
இ.மின7 கா4 மாாி!"

அ9தானிS வா4 =4
அரசL, ஆ க5 யா'
"மைழதாL ம
ம ட. ம
கழிம

! மின7

- காேற!

 படகி ஆ ட
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க+டம

ம ெட"றா); ஏ

திைழக+டா5 இர+

ப;கா

இ.மின7 கா4 மாாி!

"ேபாயி்ன நம% வாDேவ!
ேபாயின இப!" எேற
ேசயிைழ விேநாைத தாL
திைகதாளா: தி

கிறா5;

"நாெயா4 க9ைத ஒ4
நலமிலா பறி ஒறா.
ஈெயாறா இ;ேக இ த
இ.மின7 கா4 மாாி!"

(ேவ4)

ம-க,ய) மறதி7 ம-க5 =.,
வாயார வாDதினா), மைழைய- காைற
த-கேபாி.ையஎழி7 மின7 தைன
தைரெய7லா வயெல7லா ஏாி எ7லா
மி-கெப' ெவ5ளைத- க+

க+

ேமனிஎலா ஒளிசிற-க மகிD8சி ெகா+டா);
"-கஒ' வ4ைமநிைல ேபாயிெற"றா),
"ெபா%வாD2 உய'" ெமன கறா) யா'!

அேபா% சி73ய;ேக ஓ. வ ேத,
"அரசெரா

விேநாைதயைம கட3 சி-கி,

இேபா% ெதா7ைலயி7 இ'-க- க+ேடா.
நகடைம என" ெவேற எாி % JD தா.
சபாணி, "சாி ேபாடா!" எ4 ெசானா.
ச தப, "சாக

!" எ4 ெசானா.

"எேபா% மைழ நி?" எறா %,
"மைழநிறா7, வ தி வார எறா ெதாைப.
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"ெபாிதபா எேக5வி! சின த7ல!
ெபாியவ)க5 பதி7ெசா7ல ேவ+ ம எேற
உாிைம#ட சி73ெசா7ல, அைம8ச ெசா7வா
"உன-ெகப .ெதாி# அரச ெதா7ைல!'
"வாிைசயற ேக5விஇ%! நாதா ேக ேட.
வானா4 ெதாைலெயா3யில எறா சி73.
"சாி அடடா வ7லாேன! உதவி-காக
த-கப. ெச7க!" என அைம8ச ெசா7ல,

"நாெச7ல அ .யி7ைல; ந மா) -5
ந+ெடா4  %விைள யா

த7ேபா7,

ேமேமN ெப'கிேறா) த" ெல4
விளபினா ந7லபைட தைலவ வ7லா;
"தாேபாக லா,கிழவ ஆத லாேல,
.யாேத!" என அைம8ச தாL ெசானா"ஏேபானா), மனவL அயலா5 தா?"
என-ேக

8 சிாிதி டா ெசழிய ஆ;ேக!

சி73யவ தைலைமயிேல பைடJர)க5
ெச7ல

; வ7ேலாேன ஏபா ெடா4

ந7லப. ெச:தL; மைழ# கா4
ந5ளி'5ேபா7 வ73'

 வ'த7 க+ேடா!

ெச7லபா!" எறைம8ச ெசா7ல, வ7லா,
C வ+. தனிேலறி8 ெச7லலானா;
சி73ெசானா, "என-கி த ெப'ைம த தீ)!
நறிஐயா நறி" எ4 ெசா738 ெசறா.

சாியாக நாமணி மாைல யாக
ைதயNட மனவL ஏறி8 ெசற
ஒ'பட கைரயினிேல வ % ேசர,
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ஒ'வ'ேம தன-வரா- கார ணதா7
ெப'படகி ஆ கேள இற;கி8 ெசேற,
அர+மைனயி தனிஅைறைய ெப'-கி- = ..
இ'வைர# ப -கைவதா); அைம8ச வ தா.
"ஏஎவ' இ;கி7ைல?" எறா மன.

"சபள மி7லாம7அN வ7பா) பாேரா?
நJ .7 ெவ4பாைன ெபா; ேமா?இS
வெசய ேவ+டா;கா+, மனா! இ த
ம;ைக#ட விைளயாட7 ஒேற உற
ெசைமெநறி எெற+ணி இ'-கிறாயா?
சினெசய7 வி க!" என அைம8ச ெசானா.
"எைமநீ கட3னி4 காப தேக
ஏ ஆ க5 அLபவி7ைல" எறா மன.

"யா'- ெதாி#நீ ெசறேசதி?
எவL- தகவ7த தா: கட3னி4?
பா'-5 வியபேறா உெசய7க5?
பக) தைனநீ வானா4- க'வி யாேல
யாைரஅைழ- க8ெசானா:? சி73 தானா
உன-கைம8ச? =றி க! எனிLம த
ஊைரஏமா4கிற சி73ேயாேட
ஒ'பைட# அLபிைவேதன எறா Cேதா

ெந4ெந4ெவேறப7ைல- க.தா மன!
ேநாிைழயா5 மனவவா: அட; வ+ண
4-கினிேல  திதைன8 ெசா7ல லானா5:
.......................................................
"ெவ4-வைக மன)நட ப%பிைழதா;
ேமNமி% ேபா7நட-க மா டா); உ;க5
றிைபேபால அரசியைல நடத" எறா5,
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=றினா மனவL, "ஆஆம எேற!

"எறி ேபா7நட-க இைச த தேக
இ நா . ேபராேல நறி ெசாேன;
றிேப மனனிட எ றிைப
.தி ேவ அதபிற ெசய7ஒS ெவா4!
ெனறிைய விடேவ+ ! ைவய ேமN
கழேவ ெச:ைகதைன8 ெச:த7 ேவ+ !"
மனவபா7 இ%=றி விைட# ெப4
மகிD8சி#ட நடபாேபா7 அைம8ச ெசறா.

அைம8சனவ ெசற2ட விேநாைத அ;ேக
அரசனிட ெசா7Nகிறா5; அ'ைம அதா!
அைம8சேம7 உன-ெக9 த சினேமா அ த
அைம8சLயி) .ப%வா; நாத

ேத;

அைம8சைனநா ெவளிபைடயா: ெவ4த7 தீைம
அைம8சைன-ெகா+ ேடமணைத .-க ேவ+ .
அைம8சLைர ேக டதனா7, அவைன8 சா) ேதா)
அகமின ெத4நா அறி % ெகா+ேடா.

"தி'மணைத .தி ேவா? அதபி ேனநா
ெசயத-க தினெத4 ெச கிேற.
ஒ'பயN நம-கி;ேக உதவ மா டா.
நைமெயலா ஒழிப%தா அவ)க5 எ+ண.
இ'-க

 சி73 நைம ேத.வ தா,

எ4ைரதா அைம8சனவ, எ;ேக ெசறா?
ெப';கட37 ெப' ெதா7ைல ெபறா ேபாN?
எ4ைரதா5, ம;ைகயவ5! சி73 வ தா.

"அSவள2 ெப';கட37 எ; ேத.
அைல ேதாேம! எ;கி' தீ) அSெவ5 ளதி7
எSவள2 சி4ெபா', %ழாவி பா)த
எைகயி7 கிைடதி'- நீ;க5 ம
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இSவழியா: வ தி'-க ேவ+ ம எேற
இட%ைகைய ேவ4ப-க வைள%- கா ட
'ெமௗவZ) ேந)-கைரைய ேநா-கி நா;க5
வ தி ேடா அ%பறி வ'த இ7ைல!

"அைலகட37 எ;க5நிைல தைன நீவி)
அைம8சனிட ெசானீரா? என ெசானா?
தைல-ெகா9பா: ஏேதL ெசான %+ேடா?
சாறி J)!" என ம;ைக சாற8 சி73
"தைல-ெகா9 ம

ம7ல வா:-ெகா 9

த ெகா9 பிற)ெகா9 ெசா7ல- ேக பா:!
'அைலகட37 ஏேபானா மன?' எறா;
ஆ)எறா7 அவறாேன ெசழிய எபா!
"ம-க5ெபா% மறதி7 அைம8ச ம4
வ7லாேனா டாயிரேப) இ' த ேபா%
இ-கைதைய நாெசாேன. எைன ேநா-கி
எளிதாக பலநா:க5 ேபச- க+ேட;
ெச-கா  ெபான மக வ7லா எற
சிற த%ைண பைடதைலவ ேக3 யாக
"மி-கவ3 மா)பினிேல ஆதலாேல
ேமவா%, வரமா ேடன எ4ைரதா!

"ேபானவ)க5 சாக

 அதனா ெலன?

ேபாடாநீ!" எ4ைரதா அ;ேகா)  டா5.
'ேதனடா ம;ைகஅ த மனL-?
ெசறவ)க5 ஒழிய

; அதனா ெலன?

நீநா:ேபா7 ஏவ தா: எறா ஓ)ஆ5!
நீ)ெப'- விழிமைற-க அ9ேத; பி
நான த அைம8சனிட கைடசி யாக
'நடபெதன?' என-ேக ேட; அவLைரதா;

"உLட சாியி7ைல; பைடJ ர)க5
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உய)அறிஞ) சி73#ட ேபாக ேவ+ ;
எஆைண -- அவ)களிட ெசா73- கா .
இேபாேத அLெபறா; அ%ேபா7 வ ேத.
எெனற க'ெதறா7 விேநாைத யமா
Jரதி7 ந7லறிவி7 மி த மனி!
அபி7லா8 ெசழியெனா

வ7லா ம4

அைம8சத7 அைனவைர# ஒழி-க ேவ+ .

"இ8ெசய7க5 விேநாைதயா7 .#; ேவேற
இைசவான ஆ கைள# அSேவைல-ேக
ெம8@வைக ஏபா

ெச:ய ேவ+ .

J+கால ேபா-வதி7 பயேன இ7ைல.
ெபா:8சிாி ெபாறாைம#ேம உ'வா: வ த
ெபா4-கிகைள ஒ'சிறி% நபேவ+டா
எ8சாி-ைக அ7ல இ%; மனவ)பா7
எதாD த வி+ணப!" எறா சி73.

"அசாேத சி73யபா! நடப ெத7லா
அரச)- நறாக ெதாி#; ஒ4
மிசிவிட மா டா)க5; தீய வ)க5
4-கிற மீைசயிேல தீேய C,!
ெநசார நீ)ம

 அப ைகவ)

நி மிட தனிேல# நிக ேவ+டா.
பசிைழ- ப டெபாறி உடனி' த
ப

- ப

வி  அேறா?" எறா5.

கD8சியிைன ேமலா- பி5ைள தைன
ைத%வி ட விேநாைதேம7 உ5ள தான
இகD8சிதைன உ5,-5 ைவத சி73,
இ டெதா' க டைளைய .ப வேபா7
"மகிD8சியமா மகிD8சியமா! எ4 ெசானா
மனவL ேசயிைழ# தி'ம ணதி
நிகD8சிைற அைழைற மணதி பின)
நிைல-ைற! இைவபறி ேபசி நிறா).
---------------
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பிாி -- 39
( த'ம இ7லதி நிைல )

(அகவ7)

த'ம இ7ல உ'ம9;கிேற
ெத'ற ஏைழக5 ெச;ைக ஏ தி
தைலகா

வ% இ7ைல; ெகாைல, கவ)

ெபா%மக ளி)த' %வி ' %க5
நாெடா4 நைடெப4 Jடா யிேற!
ந ட ந வி ப ட பக7ேபா7
மிவி ள-க5 விைளதன ஒளிைய!
மணிெபாறி பனிர+

மணிஅ .தேத.

அணிதா:8 @றிN அைம த அைறகளி7
ஒ4 கவறா

மிட; மெறா4

க  .- மிடேம; க .7க5
இ டெபா% ம-க5 ந பிட ஒ4;
கழக உ4பின) காதி'ப ெதா4;
ந -=ட ஆட7 பாட7
நட-, ஆயிரேப) ந+P மிடேம!
-------------------பிாி -- 40
( ஒ9-க-ேக . ேகா ைடேய த'ம இ7ல. )

(அ4சீ) வி'த)

த'ம இ7லைத ேநா-கி
தமிழ8சி மடவா) ேதாழி
இரவினி7 ஒ'ம ணி-
நட-கிறா5! இைடயி7 ப7ேலா)
"அ' தமிD ம;ைகேயநீ
அ;ேகெச7 லாேத அமா!
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தி'நா . ஒ9-க காபா:!"
எறன). அவ,ைரபா5;

"நடபைத அறித7 ேவ+ 
நடபினி ேச)த7 தீேத
பைடவ3 #ைடயா மன
பாைவயா5 சி73- ேகதா
இடப ட ேவைல தைன
இய4வா, எனிடதி7
த -காம7 த'ம இ7ல
ச4வா" எ4 ெசானா.

"ேபாகிேற; ேதாழ ேரநீ)
இ;கி'; ேபாக ேவ+டா.
ஏகி  எேபா ேறாைர
'ஏகாதீ)' எ4 ெசானா7,
'சாகிேறா!' எபா). சாகா
தி'பா)க5 அேறா?" எ4
ேபாகிறா5 மடவா) ேதாழி,
ேபா-கற = ட ேநா-கி.

தீதற தமிழ) தா,
சிவான த) சிவச ப த)
மாத)ேம7 ைமய லாகி,
மைறக மாக ேபானா).
மா:த' க5ைள எ+ணி
மாN-ேகா) அ.ைம ெசறா.
வா:திற-காதி ' தா)
வழியினி7 ேதாழெர7லா!

@வேரா  சி73 தாL
@4 4பா) தானா:கவறா  எ+ண ேதா
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க.தாக8 ெச7N ேபாதி7,
"எவ)ேபாவா)?" எ4 ேக டா)
வழிநிற இைளஞ) சி7ேலா)
"எவ)ேக பா)?" எறா சி73
இ' தவ) இய கிறா) :

"இ;ெகா' ம;ைக உ5ளா5
ஏேதL ெபா'5 ெகா பா)
த;க  தைன ஈவா5
ச தியி7 வரவி 'ப
உ;க  உ+ேடா?" எறா).
"இ7ைல!" எேறா. ேபானா.
ெச;தா: நிற ெதைன
JD தாேபா சிாிதா) JD ேத!

ெபா:-கா

வச- 4,

ெசய ெப'- ெநசி7
எ-ேக  நிைற த ப5ள,
இர-கெமா றி7லா ஏாி!
-கா

ேபா ட வ+ண

கமல) மைறத வ+ண
நிகாம7 ெசறா5, நிேறா)
"யா)?" எ4 ேக க லானா).

"நானேறா அ73!" எ4
நட தன5 விேநாைத! ஓ)ஆ5
"ஏன த அ73 அ;ேக
ஏவா ளானா5?" எறா.
"ஊன தா அவ, ைரதா5.
உ+ைமயி7 அ73 அ7ல5,
ஆன- கா ைட நீ-கி
அறிகிேற!" எறா ஓ)ஆ5.
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"கானைத- ைகயா7 த5ளிகடைல- காலா7 கல-
ஆைனைய அைற % ெகா7N
அ' திற ெசழிய L-
ேத அவ5! விேநாைத யா5பா7
ெச7லாேத!" எறா ஓ)ஆ5
"ஏனினி இ;கி'த7?"
எறன) ஒ'; ெசறா)!
-------------------பிாி -- 41
( த'ம இ7லதி7 தமிD8@ைவ# இ' த%. பல தீ8 ெசய7க5 நைடெபறன. )

(அ4சீ) வி'த)

=டேமா) ஆடர;!
ெகா.யிைட %வ, வ+ண
ஆ ேமா) அ73 காறா7
ஆ ேமா) அலாி- ெகா!
பா ேமா) றிசி பா



தமிDேமைம- ெக %- கா

!

வா ;கா7 கைலIக) %
மகிD த% த'ம இ7ல!

ஆடN . த பின)
அைனவ' க5ைள ெமா+டா)!
ஓைடயி7 பி.% வ %
ெபாாிதமீ உ+டா) சி7ேலா)!
ஓ.ேய ஆ . ைற8சி
சிவாந த) மகிDவா: உ+டா)!
சா.-க5 தைல-கறி-ேக
த-கதா சப த)-ேக!

கவைலைய றதி7 த5ளி-
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க5ளிேல மனைத த5ளி8
@ைவகா+பா) தமி7 ஓ)ெப+
%ய)வா: த கதா ளாகி
அைவ-ெகா' றதி7  தி
இ' தன5; அவைள அ த8
சிவாந த) தி'பிவ %
தி'பினார, மல)கைத!

தி'மாN- க.ைம அ;ேகா)
தி'-ட தி'-க5 எ7லா
தி'வா:-5 ேச)தாராகி
தி'ம+ணி7 கவிD% ைவ%
"தி'ேவ;க டேதா:! உற
தி'வ'5 ேவ+. நிேற.
தி'-க5,- டமா: உ5ள
தி'மாேல அ'5வா:." எறா.

"தைழயா-கி O2 ஆ-கி8
சாைலக5 ேசாைல ஆ-கிகைழயா- தி'மா ேலநீ
க' ேத5ேபா7 க - க5ைள
மைழயா-கி எற வாைய
மைடயா-கி அ'5 ாி தா7,
பிைழயா-வாேரா உற
ெ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) தைம ஆ-
எக+ணா! ளித க5ைளளமா-கி எற வாையடமா-கி அ'5வாய எறா;
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அைழதஅ8 சிவாந தேம7
அைச %JD ெத9 %, ேவ4
ெகாதிதஓ) காைள யிேதா5
N-கினா அேதேந ரதி7
உைழபாள) தைலவ னான
ெசழியன; ேகா. வ %
"விழகாேட! ெவறிபி.த
விேநாைதேய!" எனபி.தா!

பி.தஅ பி.ைய த5ளி
"எெபய) அ73" எ4
.தாளா: ஓ)அைற-5
ஓ. க யறா5.
ப.தாளா: அ;கி ' த
பாைவயா மடவா) ேதாழி
இ.%த5ளிட விேநாைத
எதி)நிற =ட ேச) தா5!

=டதி7 விேநாைத யாளி
-கா

ைலய8 ெச:%

"ஓ.ேபா நாேய!" எ4
கீDத5ளி உைத%8 ெசறா:
ஈடற ெசழிய! ம;ைக
எ9 தன5 அைற-8 ெசறா5.
மாடறாேபா7 அ;ேக
இ' தன5 மடவா) ேதாழி!

விேநாைதத இ பி னி4
ெவ -ெகன8 @ழ7%பா-கி
தைனT-கி8 @

 தீ)தா5.

தைலசா:த மடவா) ேதாழி,
அன7மன பா)பா7 @ ட
அ+ணலா கா தி ஆனா5!
மனப 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, அவவிழிேத,
"அைழேத உைன" எறா!
"அததா வ ேத,' எறா5!

அரசபா7 வழ- ைர-க
வ தன) சிலேப), அ;ேக
அரசL அைம8ச தாL
அைவஉ4 பின' =.
"உைர()க5 வழ-ைக" என!
உைர-கிறா), "மடவா) ேதாழி
இரெவா' ம;ைக யாேல
இற தன5. அ த ம;ைக;

இSவர+ மைனயி7 வ %
 தன5; விய(தேறா?
ெசSவிதி அவைள ேத.,
ஒ4தN ெச:ய ேவ+ .
ஒSவாத ெசயலா7 எ;க5
ஒ'மக மைனஇ ழ தா.
அSவிைளேயா இழகாயிர ெபாL ேவ+ !"

எறன) அைம8ச, "அSவா
றியறிய ெகா.யா5 எ;ேக?
நறாக அர+மைன-5
ேத க!" எனநவிறா.
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ெசறா)க5 ப7ேலா). அ த
தீயாைள ேத.னா)க5.
வ தா5அS விேநாைத அ;ேக,
மனபா7 உைர-கலானா5;

"அ73ைய மடவா) ேதாழி
-கா ைட அகறி மான
இ7லாம ெச:ததாேல,
எாி8சலா7 @

- ெகாறா5.

ந7லேதா) அ73 எபா5
எனிட அைதநவிறா5.
வ73நா அனவ 
மனி த % வி ேட!

". த% வழ-; ம4
ைற\

ெச7லா தி;ேக!

க. ெதா4 ேபச ேவ+டா.
கைடக . ேபாJர எறா5.
ம. தவ5 உறவிேனா)க5
மனனி கைத ேநா-க,
". த% வழ-; ம4
ைற\

ெச7லா" ெதறா!

"ஆ சி# உ+டா நா .7?
அற;கா-க ஆ5தா உ+டா?
மா சிைம #ைடய மன)
வழிவ % அழிைவ8 ெச:#
கா சி# க+ேடா ம-க5
க+ணீைர- க+ேடா ம-க5
மீ சிதா எேறா?" எ4
விளபினா) உளபைதேத!

ெத'ெவலா அ9த க+ணீ)
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சி தி4 ெத'வா ெர7லா
ெவ'விேய என எ4
வினவினா). நிைலஅறி தா).
ெப'விய பைட தா). நா .
ேபரழி த%ேவா!" எறா)
அ'கினி7 தபிராL,
ெசா73ய அைன% ேக டா;

அளவிலா வ'த றா.
அளவிலா8 சினம ைட தா.
தளி)ேமனி இளைம ெகா+ட
ைதயலா5 த'ம இ7லகளியா .7 க+ட ெத7லா
க+.ரா8 ெச:ைக எ4
ளிாிதD அ73யிபா7
ெகா சினேதா

ெசறா.

"இரவினி7 மடவா) ேதாழி
எபவ5 உனா லேறா
ஒ'+டா7 ெகா7ல ப டா5!
ஒழி தன5 அேறா ம;ைக?
த'மஇ7லைத நீேய
சா) தைன, மான மிறி!
அர+மைன ெச7வ தாக
அறிவிதாய எ4 ேக டா!

"ெம7லாைட 5ளி7 ப டா7,
ெம%வாக வா;க ேவ+ ;
ெபா7லாதா5 ெச7வா- கி7ல
 தி ேடா, மீ5த
ந7லேதா) கால ேவ+ ;
வ'வைர நாஅவ 
ந7லவ) ேபா7நடத7
நகட அேறா அதா!
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"ேத;கிய ப5ள த+ணீ)
தி^ெர4 வ4! ம;ைக
தா;கிய அதிகார தா
சாியி7லா ெதனிL, அ4
ேபா;கால விைரவி கா+ேபா.
ெபா4தி'-கதா ேவ+ .
ஓ;கிேயா) அ.யி7 பாைப
ஒழித7 ேம7! எ9ப7 தீ%!

"தீைமெச: தி த7 க+ 
ெசைனயி7 பா)பாைனேபா:
சாமிெய 4ைர- ம-க5
தைமேபா7 பைடJர)க5
ஆைமேபா7 அட; கிறா).
அரசனி தீைம க+ .
காமாைல- க+ண) ம-க5!
காிெபா. மச5 எறா)!

"ெதா+ட)க5 ெதா+

ெச:வா).

ெதா9ப)க5 அைதஎ தி)பா).
ம+ க5 தி' % கிறா)
மதி#ளா) ெப' கிறா)
க+டவ) காணா)- ெக7லா
றிசியி நிைலைம =றி
ப+ைடய நிைலயி7 நா ைட
பா)திட அவா2கிறா).

"மணிேயாைச ேக ேடா. யாைன
வ'வ% ெம:ேய அேறா?
தணிவ% ெம:ேய, ம-க5
தணியாத %ப எ7லா.
பிணியி7ைல C மி7ைல
ெபறவ5 ெச தமிDதா:.
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அழியாத ஒ9-கதிேகா)
அழிவி7ைல உாிைம வ தா7!

"த'மஇ7 ல%- ேகதா
தவறாம7 வ'த7 ேவ+ .
வ'வ% ம

மிறி

வ தவ), மகி9 வ+ண
அ'றிசிப+பா.,
ஆட2 ேவ+

ெம4,

ெபாியேதா) ஆைண யி டா5.
ம4%நா ேபச வி7ைல.

"ஆடN . த த;ேக;
விேநாைத# -கா .
வா.ய கதா ளாகி
வ தன5 வ தா ன;ேக
ேத.ய சிவாந ததா,
தி'பினா அவ5 கைத!
ஓ.னா5 சப தபா7
ெ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' எேற
எறினா5! விேநாைத ெகா+ட
-கா ைட வில-கி- காலா
ைடதன ெசழிய! ெசறா5.

"தைலஇனா5 எ4 கா ட
த5ளிய மடவா) ேதாழி
யிைன8@

JDதி வி டா5,
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எதமசா விேநாைத.
அனகா .7 ளி)கா: வா)ேபா7
ஆடைல .% J .7
உைன-க+ேட வ % மாமா!
இ%வேறா உ+ைம!" எறா5.

"ஆடN இனிேம7 ேவ+டா;
அதீய) ந வி7 ெச4
பாடN ேவ+டா. அ த
ப கா3 இனிஅ ைழதா7,
'வா.ய %ட! ெம:யா:
வயிறிN வ3ேய!' எ4,
ேபாெடா' ேபா

நீதான

எ4த பிராகறா.
---------------பிாி -- 42

கடகைர தைனஅ %க .ய ெப'ம றதி7,
த தி ட ஆ4 ெவ5ள
த%பிட நிற ைதேபா7,
உ திய ம-க

= ட

ஒறிைன- கா .8 சி73
அ -கி

கிறா ெசா7ைல

அைனவ' மகி9 வ+ண;

"ேதாழி\), ேதாழ மாேர!
ெசாெப'-காறி நா ைட
வாழைவ தி வா: எ4
ம;ைகஅS விேநாைத ெசானா5
ஏைழயா ம4ேப னானா7,
யாபட7 நா:படா%
ேதாழி\), ேதாழ மாேர!
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ெதாட;ேவ ெசாெப'-ைக;

"மன' விேநாைத தாL
மகிD8சியா7 வாழ ேவ+ 
இனைல நா

ம-க5

இபமா:- ெகா5ள ேவ+ .
மன)பா7 பைடக5 உ+ ,
ம-க5பா7 என உ+ ?
ைமேபசாம7 ம-க5
4பாபாக ேவ+ .

"அரசாி தீெயா9-க
அரசிைய- ெகாற ெத4
ஒ'சில) ெசா7N ெசா737
உ+ைமேய சிறி% இ7ைல!
அரசியி தைலயி7 ேப
அப. எ9தி ைவத
ஒ'வைன ெவ4-க ேவ+ ;
மனைன ெவ4தN+ேடா?

"அரசியா) இற தா) எற
ேசதிைய அறி தாராகி
தி'விளா மாவ ட%
தி+ணL இைளய ேவ %
வ'ேபா%, விேநாைத தாL
வா:வ7ல த தாL
ம' தி

- ெகாறா) எ4

ம-களி சில)ெசா7கிறா),

"ேச7விழி விேநாைத எற
ெச7வைன காத3தா5
ஏலேவ அவனிடதி7
இபேம அைட % தீ)தா5.
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ேம7ஒ' நா5அ ைபய
அைதெயலா ெவளியி ெசானா
பா3ேல நைச இ



ப ெகாைல ெச:தா5 எப).

"இைதஎலா நப லாமா?
இப. இனி8ெச: தாN
அைதஎலா ம-க5 யா'
அறிவிலா ம-க5 யா'
அ%வைர ெச:% தீ) த
தீைமைய எ %8 ெசா7வா).
அைதெயலா நபலாமா?
நபினா7 ஆவெதன?

"ேகாயிைல ெபாிதா:- க .ெகா9-க ைட பாைவ ைவ%;
வாயினா7 ேவ+ட8 ெச:%
மைறயவ தைன அ;ேக
நாையேபா7 ைல-க8 ெசா73
நைம-=3 ெகா -க8 ெசானா5.
ஆயைவ அைன% ம-க5
அழி2-கா ெச:% ைவதா5?

"அரசியா ெச7வ ெம7லா
அேராகரா ஆயிெறறா7
வ'>றா+

- பிL

வராமலா ேபா? நா .7
அாிசி- பச எறா7,
அைனவ' ஒழி தா ேபானா)?
இ'-கிேறா சாக வி7ைல
இைதயா' நப ேவ+ .

"விேநாைததா ேச தனாைர
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வி'பினா5. 'ஒேப' எறா)
தன%மனவைன- ெகா+
தண3ைட ேவக ைவதா5.
இைனயேதா) ெச:தி ேக ேடா)
எ7லா' அ9தாெரறா7,
விேநாைத# அ9த %+ேடா?
JP-ேக ,க ேவ+ ?

"நாெசா73 வ த ெதன?
@'-கமா: நவிNகிேற.
ேதேக  வ+ ! பி5ைள
தின-ேக  ெவ+ ெகா-
மீேக , ர; வாைழ
பழ;ேக  விேநாைத தைன
ஏேக க லாகா தி;ேக
இ'ைகைய நீ .8 ேசாைற!

"தைலவனா7 எறிய ப ட
தனிதேவ7 பாய, ெந@
ைலயாத ைலநா: ச4
ைலயாம7 வாைல யா

.

விைலயிலா மாணி-கதா5
விேநாைததா உைததி டாN;
ைலயாம7 உைதத காN-
ஒ'த ெகா -க ேவ+ !'

எெறா' நைக8@ ைவதா
எ9 திட ேப@ ேபா%,
நிெறா' ேதாழ ேக டா;
"எநல றித ேப8சா?
மனாி நலறித
ேப8சாநீ) நவிற ெத7லா?''
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எறன. சி73 "எேப8@
இ'பாN மகிDவெதறா.

"விேநாைத- உன- ஏேதா
பைகெயன விள கிறா),
எனில% ெம:யா?" எறா
இெனா' ேதாழ! சி73,
"தனிபைக ெபா%வி7 கா ட7
தைகைமேய அ7ல" எறா.
"இனிபைக வ'ேமா?" எறா.
"இனிபைக இனிேப!' எறா.

"இLேமா) ெசா7ைல8 ெசா73,
எLைர .ேப ேகளீ)?
மனைன ஆத ாி(),
விேநாைதைய மற-க ேவ+டா!"
எறன, ெசறா அ;ேக.
இ' தவ) ைகக5 ெகா .
"ெபானான சி73 ேப8சி7
ெபா%நல மிதி" எறா)!
---------------பிாி -- 43
( ெசழிய ேம7 நிைன2 )

(அகவ7)

மாைலயி7 ளி)த ேசாைலயி7 விேநாைத
ஆைல உ'ைளயி க'ேபா7 அகெமா. %,
'ெசழிய னறி ேத4வாாி7ைல.
விழியி எதிாி7 விைளயா

கிறா.

நிைனபிைன- கவ) தா நிைற த அபின.
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என-ெக4 வா:த இப மணாள,
இ த மாைலயி7 அ த8 ெசழிய,
எற ேதாளி7 எழிேறா5 சா:%
த அ ேச) த தமிD8ெசா7 ஒ4
ெசா7ல- ேக டா7 ெதா7ைல ேபா'ெமன,
எ+ணி ெப'C8 ெசறி தாளாகி,
அ+ைமயி 3' த அ73ைய அைழதா5.

"ெசழியைன அைழததாக8 ெசா7Nக,
வழிபா) தி'ேப விைரவி7 வ'க!"
எறா5. அ73 ஏகினா5 பிL
அ; வ த சி73ைய அைழ%8
"ெசழியைன- ெகண)க!" எ4 ெசபினா5.
ந7ல ெத4 நட தா
ெபா7லா பசியின5 ேபாறா5 விேநாைதேய!
------------------பிாி -- 44
( சி73யி எ+ண. )

(அகவல)

ெசழியைன ேதாழ) சி7ேலா) க+ ,
சி73யி ெசாெபாழி2 ெசா73 இ' தன).
'சி73 அ@ கிறா சிலநா5
ெச7N மாயி தி' %வா; அவதா
விேநாைதயி பைகவ; ேமN- தைன
விேநாைதயி ந+பென4 விள கிறா."
எ4=றி, "இ';க5 வ'ேவன
எ4 J .L5 ஏகினா; அ73#,
சி73# அ;8 ேச) தன). சி73
இ'- ேதாழ)பா7 இய கிறா;
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"எ;ேக ெசழியனா)? அ;ேக ேசாைலயி7
அரசி விேநாைத அ9தி

கிறா5.

அ9ைகயா7 அவளி விழிநீ) நிலதி7
வி9நிைல அைட த%. விைரவி7 ெசழியனா)
வ தா7 நிைல- வசி யிLயி)
உ ெச4 நீவி) ஒ'ெசா7 ெசானா7
ச ெட4 வர2 சாிப !" எறா.
அத5 ெசழிய அ; வ தா.

"தனிைமயி ேப@த7 த-க%. சேற
அ'5=) % நீவி) அைமக!" எறா.
ஒபினா ெசழிய. "உ;க5 காத3
உடேன உன' உயி)- ம' தா:
உடேன அைழ% உடேன வ'ப.
எைன உடேன அLபினா5 ேசாைலயி7
ைன அ'ேக %-கிய தி+ைணயி7
காதி'- கிறாள எ4 கழறினா.
"பா)-கி ேறஎ4 பக)வா:!" எ4
ெசழிய ெசா7ல8 சி73 நட தா!
அ73# ெசறா5. அ;5ள ேதாழ)க5
ெசழியைன ேநா-கி8 ெச கிறன).

'ந8@ நதா: நா

வாDவி

அ8ைச றி- விேநாைதயி அழ
விைல-வா;கிறா உைன? வி தைல
ைல- ெகா.ய ேகாடாாி- காேப
ேபா!" என ேபசி ேபானா) ேதாழ).
ெசழிய வ'வேதா) பழிைய# அவைளவி
ெடாழிவதா7 வ'வேதா) ஓயாத %ைப#
எ+ணி உலவி இ' தா. விேநாைதயி
ெவ+ணிலாக, சிாி விழிஇைவ
ம+ணிலா'- வ' எ4.
ந+ணினா விேநாைத ந+ணிய ேசாைல-ேக!
------------------
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விேநாைதயி KD8சி

த% தவைளயா: தாவி8 ெசழியேம7
ெதாதினா5, ேதாைக அ9தா5. "%.ேத
ஏமற தீர எறா5 உட அைண%
தா தி த த தனித ஒ4-
பதாக ெபறா5; ஓ. பாைவ-ேக நீநா,
ஒ%வ தா7 ஆவி உலகி7 இ'-.
ெவ4தா7 உயி' ெவ4- இனிேம7
ெபா4பதி7ைல. நாமி'வ) Oேபா7 மணேபா7
இ'5மா4 இப நிைலேபா7 ளி)ேபா7

ஒ'மித7 ேவ+  என- அவL-
தி'மண எLெமா' தி ட+ . நாஎ
ஒ'மனைத உேம7 ைவேத; உ4தியி%.
Oணா- ர;- Oமாைல நா எறா7,
Jணா: இைறத விழN- நீரேறா?
எமா@- காக எைனெவ4த7 இ7லாம7
ெபாமா@ தீ)-ஒ' ெபாெகா7லேபா7
எைன மண-க இைச தி த7 ேவ+ . இனி
மன ஒ'மனைத மா4 வைகதைன
நாாிேவ வாாீ) அைற-ெக''ற ம;ைக#ட
ேதாி# தாராெசறா!
-------------பிாி -- 46
(மனனிட விேநாைத)

அ4சீ) வி'த

மகளிாி7லதி7 மன
ம.மீ% தைலைய ைவ%
நந என நைகதா5.
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ஏென4 மன ேக டா?
"தி'மண . த பின)
ைதய7பி உஅ பா7ஓ)
மகேதாறி. எவயிைற
வ+ணாசா7 ஆ-கி ைவபா!

"க+ணா. தனி7 எைனகாPேவ; சிாிேப!" எறா5.
"ெப+ேண நீஅைதநிைன தா
ெப'நைக ெகா+டா" ெயறா.
"தி+ணேம!" எ4 ந;ைக
ஒ'ெச:தி உைர-கலானா5;
"ெகா5மண ெகா5, ேன
ேகா5நிைல பா)த7 ேவ+ .

"சிவாந த) தைமஅ ைழதா7
ெதளி2ற8 ெசா7வார எறா5.
சிவாந த) அD-க ப டா).
"தி'மண ெபா'த ம4
இவெரதி) கால எற
எதி)கால பா)-க!" எறா5.
அவரவ) பிற த நாைள
அறிவி-க ெதாி % ெகா+

நடபைத8 ெசா73 பி்
ஏ க5 நாைல தா4
படபட எனதி 'பி
பலைகயி7 எ9தி பா)%
ெந

ெதாைக விரலா7 எ+ணி,

ெநறிைய வ'. பின)
"க

%ப அைடவா); ஆனா7!

கடபா)பி, இப; ெகா5வா)!
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"நமண; ேகாயி N-5
நைடெப4. அைத ெதாட) %
Lற பைகவ J .7
ைறயாக ஆட7 பாட7
இLப7 ேவ.- ைகக5
இயறி ; நாN நா பி,
கனிைய மண த காைள
க டாய இறபா!'' எறா

"ஐையேயா!" எ4 ைதய7
அ9%ம+ ணி ர+டா5
"ைவயதி7 என-ேக வாD2
மனவ) இறபா ரானா7
உ: திட வழிேவ 4+டா?
உைர-கமா

^ரா?" எறா5.

"ைநவேத அத பிேன
நடபைத- ேக பாய எறா;

"மண தவ இற த பிநீ
ம4மண ெச:% ெகா+ ்,
பிண;த7 பிாித7 இறி
ேபாிப ெப'வாD வா4.
மண7ேபால ப7லா+.;ேக
வா9வாய எ4 ெசா7ல,
அண; "ெகன- கிவ)தா ேவ+ 
ஐேயா!" ெவற9% நிறா5!

"அ9வ% மடைம அமா!
அறிவி-கிேற அைத-ேக5;
மைழேபாN இப ந7
மனைர பி மணபா:,
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பழியி7ைல; த37 நீஓ)
பைகவைன மணபா:, அேனா
ஒழிய

 நாN நாளி7

உன-ெகன? எ4 ைரதா,

"ஒ'வைன த7 மணேப
அவLட உற2 ெகா5ேள,
சாிதாேன" எறா5 ைதய7
"சாிதாென 4ைரதா, பா)பா.
"வ'வாரா ஊரா)?" எறா5.
"வ'வா)க5 நிைறய" எறா
"ெபாியேதா) மகிD8சி ெச:தீ)!
"ேபா:வா'!'. எறா5 ெப+ணா5.

ேபாயின சிவாந ததா;
ேபானபி ேவ ைத ேநா-கி
"Tயஎ அேப! எ
ெசா7கிறீ)? பைகவ னான
தீயஅ8 ெசழிய தைன
தி'மண த3 ெச:தா7
மாயதா ேந'. நா
ம4மண ாி % ேதனி7
ஈெயா% வாழ- = !"
எறன5..".அSவாேறெச:
இ4 வாDத7 ஒேற
எஎ+ண! ேமN அ த
இழி24 ெசழிய தைன
மண ாி % ெகா5ள
.2ெச: தாயேறாநீ?
எனதா ெசா7ேவ உற
லைமைய!" எறா மன.
--------------------
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(ர@ அைறத7.)

(அ4சீ) வி'த)

யாைனயிேம7 ரசைறேவா இைச-கிறா
"விேநாைத- ெசழிய L-
ஆனசிவ ேகாயி3ேல தி'மண தா
வி.#;கா7 ஆ ெமேற!
ேபானவ' அSவழிேய வ தவ'
இ%ேக டா); "%ைம" எறா).
ஏனிவL அவ5வைல-
நா

ப

வி டா;

- இழிேவ அேறா?

.யா சி ேகா'கிற ெதா+டெரலா
இ%ேக

- ெகாதி-க லானா);

.யா சி இ' தப. இ'ப%ேவ
நெற4 ழ; சி7ேலா)
"ெபா.யாயி4 அவாிய-க!" எறா)க5;
அறிஞெரலா லப லானா)!
இ.யாயி றைம8ச'- அNவலக
தா'-; 'ஏஏ' எறா)!

"அரசைக உய) தெத4 ம-க5ைக
தாD தெத4 அைற தா) ப7ேலா).
உரமி-க ெசழியL- விேநாைதயிைன
உட= . தக

சி-ேகா)

ெப'வ3ைய ேத.னா, மனவL!
அவ ெப'ைம பிாி த ெத"4
ெத'விNேளா) ஊாிNேளா) நகாிNேளா)
ெப'பாேலா) ெசபினா)க5;
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"அய7நா டா5 எLேமா) பழியினி4
நீ;கினா5 அ%2 மிறி
யெல9 % ப.ெய9 % ெபா%ம-க5
எதி)பிைன# ேபா-கி- ெகா+டா5;
%யிNகிற மனவனி %ைணெகா+ ,
பைடJர) %ைண# ெகா+டா5!
இய7பிNய) வ3#ைடயா ெசழியைன#
கணவெனன இ9%- ெகா+டா5!

"ெநறிதவறி நடபவைள நிைறயி7லா
விேநாைதயிைன நா

மன)

ைறதவறி தி'மணேம .%-ெகா5
வா)எ4 நிைனேதா.
றிதவற வி7ைலயேறா? ெகா5ைகவிட
வி7ைலயேறா? எறா) சி7ேலா).
"மற %வி டா தநிைலைய8 ெசழியனினி
வாழான எ 4ைரதா) சி7ேலா)?

ஈபற- ஒ3#மி7ைல! இ'பதினா
யிர ெதா+ட) ெபா%மறதி7
தீபற- விழிேயா , சினபற-
ெநேசா

ெச4

கா) தா).

நாபற- ெசாகளிேல ெந மாற
எLமறவ ெசா7ல லானா;
"வா:பறஅS விேநாைதயிைன8 ெசழியமண
திட7சிறி% வா:ைம இ7ைல;

"விேநாைதயிட இ' தி த- றிசியிைன
மீ பாைர வி

நீ;கி,

இனதாைர ஏமாறி- றிசிெப
நிைனபாைர ஆத ாிதா!
தனெதனஓ) ெகா5ைகயிலா; தனலேம
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ெபாியெதபா! ெசழியைனேபா7
மனதாரா7 தீைமயலா7 இனதா)-
வ'நைம சிறி% +ேடா?

"அ' திறL ெப'ப+ உைடயெனL
9-ேகா) அழிைவ8 ேச) தா,
இ' திடN தீைமஎன நாெமலா
எ+Pவைக இழிைவ- ெகா+டா
ெப' தவறா:- ேகாயி3ேல தி'மண
ாிவெதன உ4தி ெகா+டா
தி' திட2 நாெசானா7 ெதளி திட2
.யாத நிைலயைட தா!

"இ%ெச:வா ெசழியென4 நாெம7லா
கனவினிN எ+ண வி7ைல
பைதபைத-க8 ேச தLயி) மா:தவைள
மண-கிறா; பாவி யானா
மிதிப

8 சாவத ேமப

வாDவத கார ண தா
மதிஅ7ல. தைலஎ9ேத எபவைன
ஒ'தமிழ மதி-க லாமா?

(ேவ4) அ4சீ) வி'த

எறன) லபி னா)க5;
இLஅ; ெகா'வ ெசா7வா;
"ெசறந ேச த னா)த
3ெபாறி தி ட ஆழி்
தைனயாாிடதி ேலதா
த %ெச றா)!ந ம-ேக
இெறவ) தைலவ)? நைம
யாவ)தா கா-க வ7லா)?
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"த-காபா7 அறி ேவ4
தகாதாபா7 ஆழி தைன
ைவ-கிலா) ேச த னா)தா!
ஆழிைய ைவதி 'ேபா
எ-கால ர சி- கால
எபைத அறிவானேறா?
அ-கால அைதந டத
ஆழிைய- கா

வாேனா?"

----------------பிாி -- 48
(ெசழிய விேநாைத பா)பன தி'மண.)

அ4சீ) வி'த

ேகாயி3 =ட தனி7
மணவைற அைமதி ' தா).
ஏ#அ மணவ ைற-ேக
எதிாினி7 அரசாைண-கா7.

தீயிட8 @5ளி, சா7க5!
தி'விள- கமி ஆ(
ேதா:தயி) ெந:பா7 ம4
Tயேத க'ப சா4,

-கனி அாிசி C ைட
ழ- '% வாைழ
மி-கO சிவ மச5
ெவ+ணீ4 காிT5 ே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% ைடப!
பயிறி  அ ெவ5ள
ப.வதா மணதிL-ேக
விய தஇ ெபா'5க5 எ7லா
விழெலL விழ3 கைற
ய4ேம பரபி ைவதா).
ழ;கின இைசக5 4.

ெநறி ப ைட, மா)பி7
ெந.ய ப ைட, ெதாைப
ம4 ப ைட, ேதாளி7
C4 ப ைட, உ8சி்
பிக9 தி ப ைட,
ெப'ழ தா5 ப ைட,
சிறின சாப ப ைட8
சிவாந த வ % உ கா) தா!

ஒ'ற சிவச ப த;
தி'மாN- க.யா ஓ)பா7!
அாிைவயா அ73 ஓ)பா7;
அ9Cசி8 சி73 ஓ)பா7
வைரவிலா பைடத ைலவ
வ7லாஐ தா4 Jர)
இ' தன). மணதி ம-க5
இனிவர இ'-கி றா)க5.

"%வ-கவா" எறா பா)பா
%வ-க!" எறா சி73
தவைளயி கத7 ேபாலகதினா! க. % சி73
"கவைலேய தமிழி '-க-
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கழ4க!" எ4 ெசானா.
"இைவஎலா ம திர;க5
தமிழினி7 இ7ைல!" எறா.

"தமிழனி7 இலாத ஒ4
தமிழ'- ேக%க ெகறா
அைமதிைய எ+ணி ஆ;ேக
அைவகைள நி4த ெச:%,
"அைம24 ெப+மா பி5ைள
இ'வைர அைழ(ர எறா.
தமிழL விேநாைத தாL
சா) தன), மணவ ைற-5!

"ஆ(ஏ, அ.

டாேள!

அகறெறறா மணமா பி5ைள
"ஆ(யி ம திரதா7
அைமேபஅ பி5ைள யாாி
காேவ+ டாமா?" எறா
"காேம, ெகாN@ ேமகா+!
ேதாபினி7 ெகா+

ேபா



ெதாைல!" எ4 ெசழிய ெசானா;

மசளா7 ம திாிதா.
மாெத:வ ஆ-க7 எL
வசைத8 KD8சி தைன
ம4தன ெசழிய! பா)பா
ெநசதா7 ெந'பானாேபா7,
ெந'பிைன வள)-க லானா.
"தேச)-ைக ெதாட; வா)
தண7ஏ?" எறாமாபி5ைள!

தா3ைய- ைகயி ேல தி
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தமிழனி ைகயி7 த %,
"ேச3ைண விழிவிேநாைத
க9தினி7 ேச)பா:!" எ4,
>3ைன அணி த பா)பா
Iவலேவ, ெசழிய ேபா%;
பாN5ள அேப ேபா%
ப9ைதஏ?" எ4 ேக டா.

"தி'மண நடத வ ேத.
தி'வ. ெதா9J)!" எறா.
சேரெலன க@'-கி8
ெசழியL சா4 கிறா;
"ெப'ம-க5 வாDதி னா)க5;
பிLநீ இ;ேக வ தா:?

ஒ'ெநா. இராேத; இ;ேக
இ' தி.7 உைததா!" எறா.

பா)பன ஓ. ேபானா
அ;5ள பலசர-
நீ)ப ட வ+ண வாாி8
ெசறன). ேவ4 பா;கி7.
வா)பட ப.வ ேபாறா5
விேநாைதயி விர37 ஆழி
ஊ)ற ம-க5 வாDத
உவட இ டா நேற!

அவ5ஆழி ெசழிய கி டா5.
இபதி7 ேதா:வ ெத+ணிவைளய; க+ணாேளா
றேதா5 ெசழிய ெசறா.
அவரவ) வாDதினா)க5.
"அபினா7 வாDக!" எேற.
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அவரவ)- அைடகா: ஈ தா);
அவ)க, வாDதி8 ெசறா).
------------------பிாி -- 49
(ேச த ெசத மாளிைகயிேலேய ந மணவிழா ெதாட)8சி நட-க ேவ+  எ4
ெசழியைன த ப-க தி'பினா5 விேநாைத.)

பஃெறாைட ெவ+பா

"என- மணவாள), இ த- றிசி
தன-ேம தா)ேவ த) நீ)!" எ4 ைதய7ந7லா5
தாவி அைண% தனிப சைணேச)%
Oவிெலா' Oேபா7 அவகதி7 தகைத
ந4 ைத% நவிNவா5 ஓ)ெச:தி;
"இற த8 ேச த எழி7மைனயி ேலநம-
ந7ல மணவிழா நா டா) நட%வதா7
ெச7ல7 நம%கட, நீ)என ெசகிறீ)?
ஆட7 நட-!" அ' தமிழி7 ந7லந7ல
பாட7 நட-; பல)- வி' %
நட-!" எனெப+ நவிறா5. ெசழிய.
"அ -மா? எந+ப. இ நா . ஆவிெயாபா
ெசதாேன! எ4 தி -கி ட ம-க5உள
பி% ெப'சின மாற37ைல. அ;கித5
நாேபா: விழாநடத7 நா

ம-க5 = டெமL

பாைப எ9வ தா. பலதைலவ)
ேச த எாியைண த J . வாயி3ேல
பா: த க+ணீ' பழிவா; வா,மா:.

உைன# மனைன# ஒ டஉயி) வா;வதா:8
ெசானெதா' K5கா-க- காதி'த7 நீயறிவாய
எறா ெசழிய. இ%ேக ட ம;ைகயவ5
நிறா5, நிைலதள) தா5 நீ'தா5 க+களிேல!
அ4நா அ த அறிவிலா) தஎதிாி7
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"எற மணவிழா இSவிடதி7 நானிகDதிகா ேடேன7 நாேனா) க9ைதேம7 ஏறிேய
நா ைட வலவ % நாி-ெக உட7த'ேவ?"
எறேதா) K,ைரேத, எ%ைணேய உைமநபி!

எறK5 ேதா7விெபற7 எவாD2 ேதா7வி ெபற7
அேறா அடேலேற! எைன விடலாேமா?
நேறா? எ ேம7ைவத அதா நேசா"
என%.தா5! க+ட ெசழிய," "இனி-
கனிேய அழாேத! க.% நடத ெதறா.
விேநாைத விழாைவ ெதாட) திடேவ, ஆ க5
அைனவ)- ஆைணயி டா5 ெச4!
---------------------பிாி -- 50
(ேச தனி இ7லதி7 மணவிழா நைடெப4கிற%. ம-க5 எதி)-கிறா)க5.)

பஃெறாைட ெப+பா

ேச தனி7ல ேநா-கி மணர@; ேதைவ-
வா: த ெபா'5பல2 வ+.களி7 ஏறிேய,
ஆ க5 பலேப) அPவைத8 ேச தனி
J .ைன- காேபா)க5 க+டா). விேடாெமறா)
வாயி7 தைன மிதிதா7எ %பா-கி்
தவாயி7 +

த பாிதா!" எறா)க5.

"மனவனி ஆைண!" எ4 வ தவ)க5 தாைர%
அனெதா' J ைட அPகிவர- க+ட2ட;
ேவலனவ வி+ணி7 எ9பினா ேவ ெடா4!
வாலட;கி வ+.கைள வி டகறா) வ தவ)க5.

ேவ ெடா3 ேக டபல) ேச தனி J வ %
"நா ைட அயலா)- நாவி த7 இ7ைலஎனி7
வி டகற ேச தனா) J ைடஅய லா)-விேடா
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எ .நிக ேவ+டா எதி)வ'க மன!" எறா).
இSவா4 ெசா7Nைகயி7 இL பலேரா 
அSேவைல- கார) அவெரதிாி7 வ % நி4;
"மனவனி ஆைண ம4-கி றீ), தீ;கைடJ)
இLஒ' நாழிைகயி7 இ; மணவிழா
ந4ெதாட;க வ'த7 நல!" எறா).
ேக டா)க5 காவல)க5. 'கீDைம8 ெசயNைட\)
C டாதி) இ;ேக 98சினதீ. ேபா:வி ;க5.
அ த விேநாைத அLபினா7 உைமஎனி7,
எ தவைக நீ;க, இ;வர ஒபினீ)?
நீவி) தைலவரேறா? நீ5நா . ம-களேறா?
மாJர ெசதா; வழிகிற க+ணீ'
நிறபா .7ைல! நிைன2 மற ததி7ைல.
இறி த J .7 விழாமகிழ எ+P
விேநாைத எ;ேக? அனவளி ேவ த எ;ேக? ம4
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 றிசி நல;ெக த7 க+.' %
ெச7வ அைன% சில)@ர+ட- க+.' %
வாட7 தவி)-காம7, வசியிபா7 ெகசி-=
தாட7என? பாடெலன அைட\)!'' எற த
ேவல உைர-க; விேநாைதயி ஆ கெள7லா
ேவல)க5 ஆகிவ த ேவைலைய# வி

,

……………… ……………. …………….
"விழாநடத எறி த J .ேலஎ த
உழா-கலைப வ தாN ஒர.யி7 சாக.ேபா!
எ4 ழ;கி, இ'ேதா, தாத .,
நிறா)! கடைம நிைன %.
-----------
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பிாி -- 51
(@

த5ள மன ஆைண)

(அகவ7)

சி73 மன னிடதி ெச4
"விேநாைத வாD2 Jணாகிற%.
க9ைத ஒ4 க.தி7 ெகாணர
ஆ5ேத

கிறா5. அரேச!" எறா.

"விள;க வி7ைல விாி%ைர" எேற
அரச =ற, அைறவா சி73;
"ேச த J .7 தி'மண விழாைவ
நட%ேவ; நடத .யா தாயி
க9ைதேம ேலறி- க.நக) @றி,
எLட7 நாிக5 தின மா:ேவ?
எ4 K,ைர இயபினா5 அேறா?
ேச த இ7ல ெசற ர@
பிற2 பைகவரா7 ம4-க ப டன.
மணவிழா நட-க வழிேய இ7ைல.
ஆதலா7 உயி)விட அவ5 ய7கிறா5!'
எறா. மன எ9 தா, பைதேத!
".எ;ேக வ7லா? எ;ேக அைம8ச?"
எ4 =8ச7 இ டா! வதன).
"ேச த J .7 ேச) த தீயைர8
@

 த5ள8 ெசாேன; ெச:க!

என பணி%, விேநாைத இ'பிட
ஓ.னா. ஒ+ெடா. க .37 கிடத7
க+ , ெச:தி கழறினா! விேநாைத.
"ேச த J .7 தீய)
மா: தா7 வாDேவன எ4 ெசறாேள!
----------
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பிாி -- 52
(ம-க5 எதிர.)

அ4சீ) வி'த

"கா7மணி ேநர தி5.
ேச தனி J

கா-

ேநாபின) வி.க. ேநாைப
இ7ைலேய7 பைடயா7 மா:க.
ேகாத த ஆைண இஃேத!
எLேமா) ெகா.ய அச7
ேமைமேச) ேவல ைகயி7
த தாேனா) ேவைல- கார.

ந நக) மதிைல ேநா-கி
நட தன ேவல! அ த
ெந மதி7 தைலயி7 ஏறி
நிறன; 4தி ேதா: த
ெகா.யிைன Jச லானா;
=4வா; "ேச த னாாி
உட3ைன எாித J .7
உவ4 விழா8ெச: வாரா.

"ம4தன; எைம மா:-க
மறவ)வ5 வ'த7 ேக ேடா.
உைறகிறீ) J . L5ேள
வாாீேரா, உறவி ேனாேர!
அறிவிலா அறைத- ெகாறா.
அயலாாி அ.JD தா! ஆ
ைறெச:யா மன ஆடசி
.திட வாாீ)!" எறா.
மாநக) பலபா; 55
ம-க5வ தா)க5. " மன.
தீநக) எ+ண JDக;
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தி நா

வாDக!" எ4

வாLற ழ-க ெச:தா).
"ம-கைள மதியா தாகீD
ஏனிL ெபா4ைம? வாDேவா.
அறிதா இறேபா." எறா).

"+ெடL க'வி ெகா+
ெகா-வேத ம-க ,-ெக
ெதா+ெட L ஆ சியாள
ெதாைலய2 ஒ'+ ேடாரா5
உ+ெடL உ+ைம தைன
உண)கிலா இைற நாைள
ப+ெட4 நைனதா. ெச;கா:
ப9-காெத ெற+P கி7லா

"நீ)ம ட இமய மாக
நிமி) த% நீணி லதி7
ஓ)நாப ெதாபா நா 
ஒழி தன நீரா7 எறா7,
யா)ம ட? எவ' ய)2்
நிைலதி ? ஆள வ தா
ேப)ம

? நிைலேயா? J@

ெப';காறி7 சி4%'பா!'
எறன) -- மீ+  ேவல
இயவா; "கா7ம ணி-5
ெகாறி  = ட இL
ெகாறிட வாாீ)!'' எேற
வரவி7ைல: நாேம ெச4,
=வி

ேவாேம" எறா.

"நெறறார ம-க5 யா'
நட தன) பைட J
---------------

-ேக!"
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பிாி -- 53
(ம-க5 பைட அட-கப ட%)

(எ+சீ) வி'த)

வ7லாைன பைடJ .7 விேநாைத க+
"வாாீேரா பைட= .!" எ4 ேக டா5.
வ7லாL பைடJ . தைலவ தைன
"வாாீேரா பைடJ ைடதிற-க! ' எறா.

ந7லெதா' பைடJ . தைலவ, இ;
ந7லந7ல %பா-கி, ந8@- + ,
வி7ேவ7வா5 உ+ெடனிL, சாவி இ7ைல,
Jரெரலா காதி'-க ேவ+  எறா."

பைடJ

திறபாைன ேநாி க+

"பைடJர) காதி'-க நீஏ இ த
தைடேபா

நீகிறா:?" எ4 ேக க

"ப%மணி = . மன) ஆைண
இடேவ+ . இடவி7ைல" எறா ஆ;ேக
ஏழாயிர ேப)க5 நா

ம-க5

தடதெட4 வ'வைத# விேநாைத க+டா5.
தனி%மயி7 நட தி டா5, வ+. ஏறி

பைடJ ைட8 KD %நிற ெவ4;ைக Jர)
பதா யிரேப' ேக  வ+ண
நைடேபா

வ தஏ ழாயி ரதா)

ந வினிேல ைக#ய)தி ேவல ெசா7வா:
"பைடஏ % மறவ)கேள! இ நா

ட()!

பழ தமிழ) வழிவ தீ)! உடபி ற தீ)
அைடகாத தா:பறைவ ெசத கா .7
ஆடN+ேடா பாடN+ேடா @ க ேக?
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"தா:நா ைட தன.-கீD ஆ- தேக
அய7நா டா) தாவி ட ைதய லாைள
ேபா:நா .7 அைழ%வ த ெபா7லா ேவ த
ேப-கிL- %வாDைவ ெபற தா
T:நா ைட- காPேமா) தி ட மி ட
Tயாைன, நம-ற தைலவ தைன
வா:% - மனவேன சாக8 ெசானா.
மறநா டா) அ%ேக

"நா

 வா9 கிேறா!

ம-க5 உ5ளெமலா Jறி ' 

ந7லாைன- ெகா7லவ தா5, நா

ம-க5

= டைத- ெகா7லவ தா5 அேறா? அ தெகா.யவைள ஆ5பவளா:- ெகா5ள லாேமா?
பா டாளி ம-கெளலா பைதபைத-க
ப ெகாைலேய ந7லெதன8 ெசான வ+ண
ேதா டதி7 கன7வள)% JD தா ேச த.
Tயவைன நாமிழ % %.- ேபாதி7,

'அவனிற த இடதினிேல விழா நடதி
அரசL5ள விேநாைத#5ள மகிDவெதறா7,
எவ ஒப .#மைத? எ%நம-
%பம% யாெம7லா மகிDவதேக?

கவைலெயலா நம-களி-க8 ேச த தைன8
@ ெடாித காரண தா என எறா7,
அவ5வி'ப நிைறேவற ைவப ெதாேற!
அவ5 அயலா5! ஒ9-கமிலா5! ெப'பரைத.

"நதைலவ அவ5பைகவ; ெசழிய அனா
நம-ந தைலவL- எதிாி யாவா.
நதைலவ இற தஇட தனிேல அனா5

200

நடதவ' விழாவிைனயா த ேதா! மன
நதைலைய வா;கிவிட ஆைண யி டா.
நதைலைய நமவேர வா; வாரா!
இ தநிைல தைனநீ) வரேவ(ேரா?
இனதாேர ஏ%ைர()?" எறா ேவல.

பைடJர) ததைலவ கபா) தா)க5
பைடதைலவ சிாிதப. உலவ லானா.
பைடJ

திற தபா .7ைல இL

பா: தி  இ' த3 ேபா3 ' தா).
நைடேபா

வ தவ)க5! ேவல தைன,

"நடபதினி என?" ெவ4 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) தமி7 ஓ) ஆ5,
"இேதாழ) மனவாி ஆைண யாேல
இ; வ தா); உெச:ைக ஏகா" ெதறா).
இேதாழ) அ8ெசா7ைல .- ேப
எ .உைத- கப டா). இ பி மீ%
ேதாழ) வ தா). C- ைட தா).
C+டத; ெப'ச+ைட! பைடக ளிறி!

வல-=ைக எதி)மா)பி மீதி7 ஆD
வ'ேன இடெப';ைக த - ஆ;ேக;
இல-ெக4 விலாறதி7 பா# காைல
இட%கா7 த தட-! ேதாளி7 ேபா ட
வல-ைகேம7 ைகRறி றி-, ேமேல
ப ;காைல எதிாியிகா7 பா: % த

;

தைல#ைட#; தைல#ைட% றி# ைக?
த பாிதா: தளராேபா) நட- ேபாதி7,
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பட-ெக4 பைடJ . கதைவ ஓ) ஆ5
பா;காக திற %விட இ'சா ரா'
ெவ -ெக4 பா: தா)க5, பைடJ

-5,

ெவ4;ைகக5 %பா-கி- ைகக5 ஆக
ெவ.தெதா' த7 ெவ.தா. "ச+ைட ஒ4
ேவ+டாம எ ெறா'ரைல- ேக டா) யா'!
அ %நிற வ+.-5 இ' த ஓ)ைக
அைடயாள 3யாழி கா . அ;ேக.

வ7லானி ைகயி ெலா4 நிறி' த
வ.ேவல ைகயிெலா4 அறி-ைக நீ ட,
எ7லா' ேக வைக ப.-க லானா);
"இ4விழா நட-க

 ச+ைட ேவ+டா

ந7லெதா' 3ஆழி க+^)!" ேச த
ந7கியேதா) அS ஆழி! நாத ைலவ!
ெசா73யைத ம4-காதீ)!" இதைன- ேக ட
Tயவ' ேவலவL வியபி7 ஆD தா)!
-----------------பிாி -- 54
(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 அழற அைம தன.
இைசயி7 வ7லா) எவ' வராததா7,
"ஆட7 %வ-க ஆக!" எேற
விேநாைத அ; விளபி அம) தா5.
அவ,ட ெசழிய அமர தி ' தா.
பைடயி Jர) பபல) இ' தன).
சி73 ஒ'ற ெசயல றி' தா.
அ73எ7 ேகஎன P Pதன).
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ஆ க5 அ73ைய அைழ-க8 ெசறன).

தபிரா தா. மீைச த5ளி
அழெகா

வர, அெபா9 த73

வ தா5 விேநாைத வா "ஆெட" றா5
ஆட இைச த அ73ைய. "ஆேடல
எ4 தபிரா இயபி த தா.
சி73, "நீ யா)?" எ4 ெசபினா.
தபிரா. "நா தா தபிரான எறா.
அைனவ' வியபி7 ஆD தி ' தா).

"தபிரL- ைதய N-
என ெதாடர ெபன இ'தவ) ேக க8
சி73 தபிரானிட ெச கிறா;
"நா டா'- ந;ைகவிேநாைத-
விைள த ேபாாி7 விேநாைத ெவறைத
நீயறி வாேய! விேநாைதைய நீஏ
பைக%- ெகா5, பா;கி7 ேபசினா:?
ஆடா ேதஎன அவைளஏ த தா:?

ஆ  ப.நீ அறிவி" எறா.
"ஆ.னா7 உட7நல அழி#ம எ4
தபிரா தய;கா% சாறி நிறா.
விேநாைத ெவ+ , " விைரவி7 அவைன8
சிைறய7 அைட-க!" எ4 ெசபினா5.
காவல) இ'வ) க.தி7 வ %
தபி ராைன பறினா) தளரா%.
அ73 ஓ. அவைன மீ டா5.
விேநாைத, "அ73ைய வில-கி, அவளி
ைகைய இ4க- க .- கிட%க!"
எனN அSவா றியறின)! தபிரா
சிைற-8 ெசறா! விேநாைத ெசவா5;
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"கலக- கார) ைகவN %5ளேத!
ஆதலா7 எற ஆைணைய ம4தன);
நாைள- கறிவா) நெச7 வா-ைக;
நாைள மன) ேதா ட ந வி7
இSவிழா ெதாட)8சி இனி% நட-!
நா

ம-க5 வ'வா)! ந4

பா

 =% பல2 நைடெப4!

நீவி) அைனவ' வ'க!
ஆவேலா

வி' %+

ெச7க இேற!"

------------பிாி -- 55
(ம-க5 ஐய.)

அ4சீ) வி'த

"அ4ந நா .7 அப)
அைனவ)- ந வி7 வ %,
ந4த உ'மைற%
நலமிலா அறி-ைக த %
ெபாறிகD 3யி ஆழி
கா .# ேபானா அேறா?
அனவ யாவ? ஒ4
அறிகிேல!' எறா ேவல.

"வ+.-5 தைலம ைறத
வைகெயன? தைன யா'
க+.ரா வைக ாி த
காரண அதைன ேநா-கி,
தி+.ற7 ெசழிய எேற
ெசத7 ேவ+  ேமN
ப+ ந ேச தனா)த
பழந+ப ெசழிய னேறா;"
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எனஒ' ேதாழ ெசானா,
"இ'-கலாம எறா) சி7ேலா).
"விேநாைத- தைன விற
Jணேனா நத ைலவ?"

எனஒ' ேதாழ ேக டா.
"இ'-கலா!" எறா) சி7ேலா).
"அைனைத# ேபாக ேபாக
அறியலாம எறா ஓ) ஆ5!
எ+ணதி7 ஆD த ேவல
இயவா, 'பைடJ ர)-5

எ+ணினா7 >4- ைகவ)
ஏ தைல ஆத ாிபா).
ம+ணக க9 வ7லா
நா .ேக வா9 கிறா,
த+ண'; றிசி தி .7
சாிபாதி நம% க சி!"

"ைகபா-கி ம-க5 ெநைச
களிபா-கி தனி னைத
தபா- வழியி ெச7N
தைல-ெகா9 பாைள, வ தா5
எபா-கி தாL இறி
இ'பிL, அவைன- ெகா7ல
%பா-கி ஒ4 ேபா%ம
எறாஓ) %ணி2 மி-கா.

"நாN% பா-கி உ+ .
நமிட! ேநா ெகா+ட
>றாயி ரேப) உ5ளா)
நப;கி7! பைடJ ர)க5
ேவற7ல)! ெப'பா ேலா)க5
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நேநா-க வி' கிறா),
ஏ4ேவா பைகைய ேநா-கி,
இர+ நா5 கழி த பின).

"நாைள- ேதா ட தனி7
நட தி  விழாவி7, நா
ேவைளதாD- காம7 ெச7ல
ேவ+ ெமன 4ைரதா ேவல.
காைளக5 ேதா, ய)தி"கனிதமிD ெவ7க ெவ7க
ஆளவ தா)க5 வாDக!
அற வாDக வாDக!" எறா).
---------------பிாி -- 56
(விேநாைதயி உ5ள.)

விேநாைத. ெசழிய! தனியைற, பசைண,
கனிபா7, ப+ணிய கம9 கலைவ!
அழகிய கா சி! அழகிய கா சி!
ெசழியனிஅழகிய தி'ேமனி ெதா
நலெச:தா5;பி ந4;கனி பிள %
வாயினி7 ஊ .னா5. மகிD8சியா7 உ+ட
ெசழிய விழிக5 @ழறன! T-க
மைழயி7 7ெலன வள) த%. ப தா.

விேநாைத அய37 விைர % ெச7ைகயி7,
வழியிேலா) வைளவி7 சி73 கிடபைதக+டா5. க+கைள- கச-கி8, "சி73யா!"
எ4 பா)தா5. "T-கமா?" எறா5.
விழிதா சி73. விேநாைதஎறறி %,
விழித விழிைய விைரவி7 C.
T;வா ேபால இ' தா! ேதாைக
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T;கினா எ4 ேபாக ெதாட;கினா5.
ெம73 அரசைன அைட தா5. இ;ேக
சி73 பசைண அைறைய திற தா.
ெசழிய T-க ேசயிைழ ெசயெலன
உண) தா. ஓ.னா. ெவளியி7! ம' %
ெகாண) தா. C-கி7 இைணய ைவதா.

ெசழிய எ9 சி73 மைற %,
நடப% காண மைறைவ நா.னா.
விழித ெசழிய, "விேநாைதேய! எறா.
Jெடலா ேதட விைர % ெச7ைகயி7,
வைளவி7 சி73ைய- க+ெடா4 ைவதா.
"ேக,;க5, ேக டபி அ.#;கள எற
சி73ைய ேநா-கி ெசழிய, "ெசால என8
சி73 ெசா7கிறா; 'விேநாைத மனவ
அர+மைன ேநா-கி, அேதாெச7கிறா5
தெசயலாக த;க5 அைற-5
 ேத. %யி37 ைத % கிட தீ).
C8சி7 ம' % பா:8சி எ9பிேன.
இ;ேக வ ேத. மைறவினி 3' ேத,
விேநாைத ெசறைத பா)ேத, விேநாைத
தனிேய அர+மைன சா) த% க+ேடன
எ4 ெசானா. ெசழிய.
"நெற"ன நட தா. அர+மைன ேநா-கிேய!
---------------பிாி -- 57
(விேநாைதயி ேகா5.)

(அ4சீ) வி'த)

மனவ தைனவி ேநாைத
மா)ற த9வி, "எற
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அேப! எ உயி)ம ' ேத!
அ;க த8 ெசழிய ைனநா
மண .-க ேவ+ 
எபதா7 .ேத. அ த
ைமேச) ெசழிய எைன
ண)வ% க'தி வ தா.

"மனவ அறி ேவேறா)
மகைனநா ெதா த7 இ7ைல!"
எேறநா. அதபி அேறா
இண;கினா ஒ- ெகா+டா
எறன5. மகிD % மன,
"ந73'5 ேபாதி7 வ தா:,
கனேல நறி! எற
காத7ேநா: தீ)பா:!" எறா.

இSவா4 ேபசி அபி7
இைண தன) மைற % நி4
ெசSவிதி இவைற- ேக ட
ெசழியL J

வ %,

'ெபா:வாD-ைக விேநாைதயா5ஓ)
ெபா%மக5 எற ெச:தி்
எSவாறாL ெபா' %ம
எெற+ணி எ+ணி ைந தா.

"பசைண நலாி தா5,
பழத தா5; எைன மற ேத
வசைன ாி தா5 அ த
மனைன அைட தா5 அ;ெகாசினா5; ெபா:கறா5.
கD தன5! எைனஇகD தா5!
ெந@தீ! ஆனா7, அனா5
கம

 நிலேவ அேறா?
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"தி'மண ாி %, எைன
தீ+டேவ இ7ைல யா! நா
ம'விட அைழதேபா%,
;மனைன அறி ம+ணி7
ஒ'வைன ெதாட2 மா ேட'
எறாளா! என ெபா:க5!
இ'ளவ5 ெநச! ஆனா7,
இதDம

 அமிDதி ஊேற!

"அயலவ) றிசி நா ைட
அைட திட எ+ணி, இ தகய7விழியாைள இ;ேக
கடதிஆழபா)- கிறா)!
ய7கிறா5, இ த நா .
4-கிைன உைடபதேக;
யலவ5 ெநச! ஆனா7,
ெபானவ5 இப ேமனி!

"அரசிைய8 சாக8 ெச:தா5;
அவ5மக, தி+ண ஆன
இ'Jர) தைம- ெகாறா5.
எந+ப ேச த தேந)
ெப'பைக எனநிைன%
பிாிதன5 ஆவி தைன!
இர-கேம அறியா5! ஆனா7,
இர+ க+ இர+

ெக+ைட!"

ேதபி , ம4கணதி7
சிாிதி  பி5ைள ேபால -ேவெபபா விேநாைத தைனக'ெபபா ம4கணதி7;
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பாெபபா; ம4கணதி7;
பமல) மாைல எபா!
Oெபாழி7 தவி)வா; பாைல
க7ஆவா ெசழிய ஆ;ேக!
--------------பிாி -- 58
(தாமைர# சி73# ேப@கிறன).)

(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 ததறி ம'விேன இ7ைல'
எ4 =றி, இப த தா5
அப. விேநாைத இய வதைன8
ெசழிய ெதாி % ெகா+டா; எனிL
அவளி அழைக விடமனமிறி
அேதாநிகிறா பைதத7 இறி;
லைன ெவறவ Jர; நலL4
நபிய நா ைட ந டா4 வி
ம4ல ெபா%மக5 மலர. JDவ%
ேப.ைம அேறா? ேப.ைம அேறா''
எ4 =றினா சி73.
'நெற'ன தாமைர ெசறா5 ஆ;ேக!
----------------
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பிாி -- 59
(விேநாைத ந -க)

(அகவ7)

உற-க ஒ'ற இ9-க, விழி
ம4ற இ9-க மன க .37
9ெவன ெநளி# ேபாதி7 அனவ
விழிேம7 கனெபா'5 ஒ4 வி9 த%.
ைகயா7 எ தா. க.% பிாிதா
அசைல அவா2ட ப. தா: "விேநாைதேய!
விேநாைதேய!" எ4 விளிதா! விேநாைத
கனவி7 மன கழறிய ெத4
நிறவ5 நிறப. நிறா5! பிL
'ஏமா4- காாி எ;ேக ெசறா:?
ெசழியேனா உன- ேதைவ? அழிவினா:!"
எ4 =றினா. ஏ திைழ ந ;கினா5.
அ.ெய % ைவ-க அவளா7 .கிைல.
அ;8 ெசழியனா7 அழிைவ ெப4வதா?
இ; மனனா7 இறைப ெப4வதா?
இற அற இ'விழி ெசNதி8
ெச ப.வ தைன
ஒப நிறா5, ஒ9-கமிலாேள!
-----------பிாி -- 60
(சிவ ெபயைர8 ெசா73 விேநாைத மனைன ஏமா4த7)

மனைன- க+ெணதி) க+டா5 ம;ைக;
"மனேர எனிட சிவனா) வ தா);
எ9பினா); எ9 ேத; இ

வ தா),

விழி4 ெச:திக5 பலபல விளபினா).
'அ' ப. ஆக' எேற. அப)

211

உ'மைற தா). உ5ள கனி %
ெதா9%நிகிேற, ெதாடாதீ)!" எறா5
"அரசைன ெதா ேட அைணத ைகயா7
ெசழியைன ெதா ட% தீேத எ4
சிவனா) உன-8 ெசபினாரா?
அ7ல% அவ' உற வச
ந7லேத எ4 நவி4 ெசறாரா?
எ4 மன இயபிய அளவி7,
விேநாைத தைரயி7 வி9 % ர+ ,
"எற க-கி9- ேபச
ஒபிேறேயா உ;க5 மல)வா:?
தீ+டா ெந'ைப தீ+ வா) யாவ)?
இபழி @ம %நா இனி# வாDவேதா?

அைமேய அபா ஒபிலா மணிேய!
எைன- காப% உற கடேன!"
ெபா:பழி ேபா-க7 உற கடேன!"
எ4 ேகாெவன அ9ெத 9 %்
அபேர! எற அழ மணவாளேர!
உைம அ7லா7 ஒ'வைர நிைன-கிேல.
இதைன நாைள எெப'மானி
தி'வாயாேல தி'-ேகாயி3ேல
ெச வ+ண ெச:தி

கிேற

அேபா ெதாக!" எறா5
எேபா %ெபா: இய விேநாைதேய!

(ேவ4) (அ4சீ) வி'த)

இ%ேக ட திைரய மன
எ+ண%- கட37 ஆD தா.
"திதாக விேநாைத ெசா7N
ேத5ஒறி7ைல யானா7,
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அைதஇவ5 நவாளா?
அ8சிவ வா:தி ற %
எதி)வ % ேப@ ெமேற
இயப2 %ணிவாளா?

"விேநாைததா ெசழிய தைன
வி'வ தி7ைல எ4
தனிஎதி) வ % நி4
சிவெத:வ சா4 ெமறா5.
அைனய% நாைள எறா5
அைத# நா கா+ேப. அஃ%
ைன@' டா மாயி,
ெபா:-காாி சாகத-கா5."

என இSவாெற+ணி மன
"ஏ திைழயா:, அப.8ெச:!
என8ெசானா. விேநாைத, "ஐயா!
இேதா நாைள-ேகஎ+பிேப.
இனிஅ% வைர- உ+ேண,
இபைத உபா7 ெகா5ேள.
தனிதி' தி ேவ!" எ4்
தமியளா: ஒ'பா ெசறா5;
-------பிாி -- 61
(ெசழியைன ேநா-கி8 ெச7N விேநாைதயிட ஓ) உ', அச7 ஒைற- ெகா %
மனற-ற%. அைத ப.த விேநாைத ந ;கிறா5. ெசழியைன நீ வசிததா7
உைன அவ ெகா7ல இ'-கிறா எபேத அ த அச3 ெச:தி.)

(அகவ7)

மீ+  விேநாைத ெசழியைன ேநா-கி!
வ %ெகா+ .' தா5; வழியி7 தாமைர
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தL' மைற% தனிேயா) அசைல
அவனிட த ேத அற ெசறா5.
விேநாைத அச7 ப.தா5. விழிதாள
தி -கி

டா5, பி ெசறா5! நிறா5.

பிL அசைல பிாி% ப.தா5.
"ெசழியவச ெச:தைன அதனா7
ெசழிய உைன ஒழி-க
வழியி7 வ %ெகா+.'-கிறாேன.
-----------பிாி -- 62
(ஓ) உ' ெசழியனிட அச7 த'த7)

அகவ7

அழகி7 ெநைச அLபி தனிேய
இழி2 க'தா% ெசழிய இ'-ைகயி7
உ'மைற ெதா'தி அச7 அளிதா5.
ப.த ெசழியவா: பதறலா யி4!
"நாயா சி;க பிடறி ந4-?
நாியா ேவ;ைகைய- ெகா7ல நP?
எைனயா ெகா7ல .# இவளா7?
கைப- ெக -க- க'திேன எறா7,
க அவளிட க கள வி' ததா?
5ள8 ெச.யி களாபழ ெகா5வா)
'தி ெகா

 +P ெகா5வா).

எLயி) ெகா5வா5 இறேப ெகா5வா5,
அழ தெபா'5 ஆ-கி பிைழஎL
9-கைட விாி% 

பா.றி

ம-க5 உய)ைவ மான மதைன
ஒழிபேத அவளி ஊதிய ேபாN!
சா2 தனிேய இ'-க ேவ+ .
எனிட அதைன அவ5 அLபினா7
எைன அஃ% த9வ

 இனிேத!

நாஅைத அவ,-கLபினா7 அவைள
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த9வி- ெகா5வதி7 தைடேவ+ டாேம!"
எ4 ெசழிய இ' தா,
இL விேநாைத வ தில5 இ;ேக!
------------பிாி -- 63
(விேநாைத ெகாைல ெச:யப டா5)

(அ4சீ) வி'த)

த'மஇ7 லதி7ஒ' தனியைறயிேல
அய தபிராL
ெப'மகிD8சி ெவ5ளதி7 ஆD தி'-
ேவைளயி7 ெப+விேநாைத.
உ'மைறய -கா ைட ஒ'ைகயா7
பறிமெறா' ைகயாேல,
"தி'-கத2 திற(ேரா" என த .
நிறி' தா5, ெத'-ற .7
"யா)?" எறா தபிரா! "விேநாைத" எ
4ைர-கேவ, அயைத.
"ேந)நிற7 ஆகா%; மைற % ெகா5வா:
தனிஅைறயில எற Lபி,
ஈர.யி7 ஒ'தா+டா: தாDதிற
%5ளைழ-க, எழி7வி ேநாைத,
"சீர.- வண-க" ெமறா5' "ெசேதLயி)ெகா -க ேவ+ " ெமறா5;

"ப டாள தானி'-க ேவ தனா)
தானி'-க ைப;றிசி
தி டா, வா:பி'-க, அைமேய
தீைமஉன- ெகன?" எ4
 டாம7 நயேபசி உ5ளதி7
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பைகைம C. ைவேத,
இ டாஓ) நாகா3 தபிரா
"எ9 த'ள ேவ+ " ெமேற!

(ேவ4) (அ4சீ) வி'த)

"ெபாியவ), சிறிய) ெச:த
பிைழஎலா
ெபா4பா) அேறா?
ெதாியாம7 Iம- நாெச:
சி4பிைழ ெபா4ததாக
தி'25ள கா ட ேவ+ .
ெச:த'5 ாிக ஐயா!
வரேந) த காரணைத
ம4ப. உைரேபன எறா5;

தீமன தா5இS வா4
ெசபிட தபி ராL,
'தீைமைய மற ேத ெச:த
நைமைய மற ேத னி7ைல!
ஆஇ% ெம:ைம! அேம
அைட ததீ;ைரத7 ேவ+ 
தாம எறா தபிராேன!
"சாி" எறா5 விேநாைத தாL,

தா - நீ;க5

ெவெபன நிமி)த ேதாள
ேவ தL, ஐயா! எற
கபினி7 ஐய ப டா!
கழறிேன அவைன ேநா-கி
'நகட7 ஓர- றி7
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நாெச:த ேகாயி7 தனி7,
உறந சிவேன நசா
4ைரதிட8 ெச:ேவெனேற!'

ெவ - மைல

"என-கி த உதவி ெச:க
எைன-காத7 கட உம-ேக!
மன%ய) நீ-க ேவ+ 
மானைத- கா-க ேவ+ 
என-கி% ெச:Jராயி,
எைனஉம- கீேவ'' எறா5!
என-ேக ட தபிராL
'ஈஈஈ!' எனஇளிதா

இனவாறிவ5 ெச;கா7
ெத'வினி7 இ' ெதா 'தி
தேதாழி அயதி
தனியைற தனி7Iைழ தா5.
அனைத தபி ராL
விேநாைத# அறி தாாி7ைல!
ஒறினி7 உளெசறா7ம
ெறாறினி7 விழிக5 ெச7லா!

வைலJ8@ ெதாட;க லானா5;
தபிரா மனமீ பற!
எ3ஒ4 பழெபறாேபா7
எைனஉம- கீேவ எ4
ெசா7ல-ேக ட தபிராL,
@ழறன; KD8சி தைன
தைலசா:ேத எதி)பா)தி டா.
தய;கிட வி7ைல ம;ைக!
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நாகா3 நக) த த;ேக!
நைகதன உத.ர+ !
ேவக+க5 ஓ. இப
வி+ணப ெச:ய- க+டா.
ஏகாத தபி ராL
ஏறன இ'ைக நீ .!
ேமெச4 ேதாளி7 JD தா5,
ேம7வ' விைள2 ேநா-கா5.

ேம7வ' விைள2 - ேமேல வர இ'- சா-கா

பா: தேத ஈ . ஒற
ைப ெதா. விலாறதி7
சா: தன5! சாயா- 4
சா: த% ேபா7விேநாைத!
"சா: தாயா!" எ4 =றி
தாமைர எதிாி7 வ தா5
"ஆ: தாயா அறதி ஆறல
எனவ தா5 அயதா5!

"எைன-ெகாறிடாத ஈ .
இனி-ெகா7ல- = !'' எற
நிைனட உட7 ந ;க
நிறதபிரா க7வா;
"மைனபறி எாி- தீைய
ம;ைக\) அவி% ம-க5
அைனவ' வாழ8 ெச:தீ)!
அறெச:தீ)! கைழ ேபறீ)!

"அ%ம

ம4! தீேய

அன3ைட Jழா வ+ண
எதி)வ % காதீ)! எ4
இ நறி மறேவ; எ;ேக
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ைத-கலா இபிணைத?
விரெகா4 க7J) நீேர!
இைதயா' அறியாவ+ண
ெநச%5 இ'த7 ேவ+ ம

விர -உபாய

என8ெசான தபிராைன
தாமைர இனி% ேநா-கி,
"இனிஇ த பிணைத இ;ேக
எவ'ேம அறியா வ+ண
தனி-ழி ேதா+. இேற
ைதபேத ததி யாம
என8ெசானா5. இேத ேநரதி7
சி73# கதவி.தா.
---------பிாி -- 64
(சி73யா7 ேம7 நட-க இ'பைவகைள அறி % ெகா5ள . த% தாமைரயா7.)

(அகவ7)

ைதயலா' தபிராL
விேநாைத உடைல ேவ4றதி7
மைற%8 சி73- வரேவபளிதன).
சி73 ெச கிறா -- ெசழிய
விேநாைதைய ெவ4% வி டா. மன
அவைள மா:பேத ேநா-கமா: அைல தா.
ெவ48 @ம த விேநாைத இனிேம7
இறைப8 @ம-க ேந' எ4
மைறவினி7 வா9கிறா5. அவைள
ேத த7 நகட: ேத.- ெகா4
ேபா த7 ந கட:'' எ4 கறா.
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தபிரா ேபச ெதாட;கினா, தாமைர
இைடமறிேத இயபலானா5;
"ெசழியைன விேநாைத ேச) தா5 எ4
மன) எ+ணினா), மா:-க நிைனதா),
விேநாைத மனைன ேநா-கி, Jணா:
எற கபி7 இழிைவ8 @மதின).
சிவெப' மானி தி'வா யா3ைத
ெம:பி- கிேற' எ4 விளபினா5,
'அப. யானா7 ஒேவ' எேற
அ த அறிஞ' அறிவி% வி டா)!

'கடேலார% மைல-ேகாயி3ேல
அரச) வ'வா); அவ'ட விேநாைத
வ'வா5, சிவைன ேநா-கி மன),
'விேநாைதயி கபி7 ேவ4பா +டா?
எ4 ேக பா) சிவபதி7 இைசபா?
க- ெக டதா:8 சிவேன உைரதா7,
அரச) விேநாைதைய அ;ஙேன ெகா7Nவா).
இைவேய இ4 நட-க இ'பைவ.
விேநாைத மைறவா: இ'பதா: விளத7
சாிேய இ7ைல தனிேதா) இடதி7
ைதய3' % தவாி கிறன5.

இ4 மாைல ேகாயி37 இ'பா5,
சிவL ைதய7 பா;கி7 இ'பான
எ4 தாமைர இயபிய அளவி7,
சி73 கலகல ெவ4 சிாிதா.
அனவ அவ)பா7 அறிவி-கிறா;

"வாDநிைல மா4த8 KDநிைல
ஏறதாயிெற ெற+ணி மகிD ேத.
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ம;ைக இனி# மனைன ஏ:%
வாழஓ) வைக# வ%- ெகா+டா5.
தீ தமிD ெகா7ல8 சிலபா)பன',
றிசி ெகா7ல விேநாைத ஒ'தி#,
ேபா% எபதி7 ஏ% ெபா:யி7ைல!
தமி9 றிசி# தைழய பா)
விேநாைத# JD8சி அைடத7 ேவ+ !
தபிரானாேர! தாமைர அைமேய!
அயதாேர! அறிக, இதைன;
உ'விலா எ; உ5ளா ெபயாிலா
சிவநா எறா ெசவா இ;?

ேமN அனவ விேநாைத ப;கி7
காN ைவபாேனா க கள ேவL?
றிசி மன)- அறிவி' ததா?
விேநாைத# க ேம கிழ-!
விேநாைத கபி7 ஐயவி ைள ததா!
ஆளிலா ேபாதி7 அகப ட எற
காைளபா காம தீ) % ைக#ட
எமக சாக ம' % இ

-

ெகா4 ெகா7ைலயி7 ேபா ட ெகா.யா5!
ேச தL சி73# தவிர மைறேயா)-
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# வரேவக ேவ+ !

உய)ப+ ைட\)! நீ;க5ஓ) உதவி
என- ாித7 இறியைம யாததா
எைகயா7 விேநாைதைய- ெகா7ேவ எேற
அெறா' நா5நா அைற த K,ைர
நிைறேவ 4ப. நீவி) எ7b'
த'%ைண ாிெகன தைலயா7 வண;கிேன,
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மீளா விைடெப48 ெச7N கிேற.
இ4 மாைல றிசியி
ெவறி விள-ேக4 தி' நாேள!''

(ேவ4) (அ4சீ) வி'த)

இSவா4 சி73 ெசா73
ஏகினா உயி) ெவ4ேத.
அSெவழி7 தாமைரதா
அய காதி7 ஏேதா
ெசSவிதி உைர%8 ெசறா5!
ெசற% காைல ேபா%
எSவாேறா அறி தா) நா டா)
ஏவா) கட3 ஓர!
-----------பிாி -- 65
(ெசழியனி அறி2ைர# மைற2)

(எ+சீ) வி'த)
ற% தைரKழ- கீDறதி7
ஆழ%- கட7ெவ5ள ழ-க ெச:யககிற கி= ட தவ9 உ8சிகடேலார மைல-ேகாயி7, றிசி தி .7
இேபா% க .ய% விேநாைத யாேல
இ-ேகாயி7 உ பர எ

- ேகாேல

ைகற% பி5ைள ேயா  கணவேரா ம
ம;ைகமா) கண-கேறா) KD தா) அ;ேக!

இைளஞெரலா அ;றா); தியராேனா)
எ7ேலா' அ;றா); மைல-ேகாயிக+
விைளெவா4 ெபாிெத4 விைர % ெசறா).
"ேவ தL-ேக இ4திநா5! ' எேறா) சி7ேலா).
"கைளநீ-கி பயி)கா- கால" ெம4
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களி4 நட தா)க5 பலேப). "கா3ல
தைளயி டா5 றிசி-ேக விேநாைத! அனா5
சாகாளா, வாழாேமா!" எறா) ப7ேலா).

எ5விழ2 இடமி7ைல மைல-ேகாயி5!
ஏ4கிற ப.ெய7லா நிைற தா) ம-க5!
ெகா5ளாத ெப'ம-க5 அ.வார%
வி தா)க5. அேபா% திைரய மன,
த5ளா. பல)@ம- சிவிைக தனி7
தனியாக8 ெச7கிறா மைலேம7; T+ 
உ5ளாவலாெசழிய, அைம8ச ம4
உ5ளா' சிவிைகயிேல ஏறி8 ெசறா).

"தி'-ேகாயி க'வைறஏதிற-க வி7ைல?
சிவனா)- Oைசஏ ெதாட;க வி7ைல?
'-கெள;ேக? இ%ெவன ெகா ைம!" -- எ4
தி-கிறா. மனவர-க+ட ஓ) ஆ5,
வாி3ேபா7 அவ+பா: த ம4ஓ) ஆ5
"வராதெத? ந அரசி?" -- எ4 ேக டா.
க'வைறைய திற தி டா திைரய மன!
க+டெதன? ெதக.யி7 வட-ைக- க+டா.

ெதகண%8 சிவெனLஅ ப.வதிகீD
விேநாைதயிைன8 சி4பிணமா: திைரய க+டா.
ம4ஒ' ைறேநா-கி, "விேநாைத!" எறா.
வா5எ தா. "இ%ெச:தா யாவ?" எறா.
"கபழி-க எ+ணிநீ ெசழியா உற
ைகவாிைச கா .னா: ெப+ணிடதி7!
ெசாப.ெச:! விேநாைதயிைன- ெகாற வாைள
T-கி-ெகா5; நி எ!" எ4 ெசா73,

மா8ெசழிய நிறி' த இடைத ேநா-கி,
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அ.ெபய)% வாேளா8@ கிறா தைன
"நா:8சி4நா உைகவா5! அறமிலாத
நாிற;கா7 J8ேசஉ வாளி J8@!
ேபா:8சிறி% றேதநில எனவா5 பறி
ெபா%-ெகனேவ இைடமறிேத அைம8ச நிறா.
"வா:8ச%ந K5.-க ேநர!' ஏ4
ேமெல9 த ம-கைள#. "ெபா4(ர எறா.

ந7லைம8ச இ%ெசா7ல தாமைரேபா:.
"நாெகாேற; மனவேன எைன-ெகா7!" எறா5.
"இ7லாத கபவ5பா7 இ'பதாக
யா)ெசானா) உமக ெகறா5. த எபா5;
வ7லவஓ) நாகா3 T-கி வ %,
"ம-க,- தைலவேர அம)க!" எ4
ெசா73பி ெசழியேதா5 ெதா .9தா.
"நாதைலவ அ7ல!" எ4 ெசழிய ெசானா.

"ெசழியனா) இSவா4 ெசப லாேமா?"
என-ேக டா ெந மாற! "பா- = ட
ஒழிவ%தா எSவா4 வி

ைவ-க

ஒ'கண ஒபா)க5 றிசி ம-க5.
ெமாழிஒேற! ஆஎக தைலவ)! தீைம
4T5!" என %.தா, ேவல எபா.
வழிெச:ேவ ெபா4(ர எ4 ெசழிய
ெசானா.

மால.யா), சிவாந த), சிவசப த).
ெவளி8ெச7ல யNவைத8 சி73 க+ ,
"ேவ த) தைம வி

ேபாகாதீர எறா.

கிளிேப8@ தாமைரைய ேநா-கி அேனா
கிளதினா; "விேநாைதையநீ எத- ெகாறா:?"
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அளிதி டா5 அவ, விைட: "நீ ேக காேத."
"அைமேய நாேக க உாிைம உ+ ;
%ளிேப8@ தவறாம7 உனிடதி7
ெசா73#5ேள: எமகைன அSவிேநாைத.

"வ3தி9% ண) தபி ந@ த %
மா:தாேள! எைகயா7 அதீயாைளெகாைலெச:ய- காலபா)தி' ேத; நீேய
ெகாறாேய? எெகா5ைக#ெகாறாேய.
எ3ஒ4 +டாேசா4 ' ட- க+ 
எ3பி9-ைக- காக-கா தி' த இ த
38ெசழிய) ேபா7நீ# ெபா4தாெலன!
விேநாைதயவ5, அற4 %மண ெப+!

"வடநா . பல)க) த ம73 ைகO!
வழிேபா-க) உமிDவ .7 ெசைன தனி7,
நைடயறி % அவைறெய7லா ெபா4தா ரேறா
நமன)! றிசியிேல Iைழ த அ தகைட8சர-ேகா, 'ெசழியைனேபா: மணேப'
எறா5.
எ தாரா தமிழரச) ைகயி7 வாைள?
இ7ைலேய! ெசழியைனேபா: மண த அேற
இதDவி4 தாெபற எ8சி7 ஈர

கா# காாி'ளி7 ேவ ைத ேநா-கிக.ேதா. 'ெநைச நைன' எறேதா ,
தீயஅவ ெசழியஎைன தீ+ட வ தா;
தி'மா)ேப %ைணயாக ஓ. வ ேத
ேதா:-கேவ ந73ப' எL ேபாேத
ெதாட) %வ % ேக .' த ெசழிய Jர)
மா#வைக ெச:தாரா? அ%ேபா7 நீ#
மா:-காம7 இ' தி' தா7 ந7ல" ெதறா.
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ஆழிஇ தா ெந மாறா! தைலவ நீதா;
அறிவிழ ேத; அறமற ேத; ேச த எற
ேதாழ, இ த நா

-ேக தனிதைலவ.

ெதாைல#வைக ெச:தாளி ேதாைள ெதா ட
ேகாைழநா. இ நா . ப+பா ெட7லா
ெகாறாைள- ெகா7லாம7 வி ேட. நா .
(ைழநா. எபிைழக5 ெபா4-க ேவ+ .
ெபாிேயாேர தா:மாேர இL ஒ4;

'அயலவ உறவின ஆகா; உறவின
அயலவ உற2ெப றாெனனி7, அவைன
உறவின னாக உைரதN தீேத.
தமிழL தமி9 தணN K .

அமிDதேம ஆயிL அய7ெமாழி அய7ெமாழி!
அய7ெமாழி தமிைழ அ+  வி9-கா .
தமிDெமாழி தா9! தமிழ தாDவா!

தமிைழ வடெமாழி தா2 ேநா-க
தமிைழ அழிப% தாேம ப வ%!
வடெமாழி அதனி வழிெமாழி எ%2
தமிDேம7 ச தன தடவேவ வாிL,
ஒழி% ம4ேவைல உLத7 ேவ+ .
தமிDதமி ழின, தமிழில-கிய இவறி7
ஒ4 ேபாஎனி7, மற2 ஒழி#.
நா . உாிைம காத7 ேவ+ .

உாிைம இழ த ஒ'கிளி- @-கனி#, ெவளி# கா ., 'எ%2ன-
ேதைவ?' எறா7 சிறக.% ெவளியி7
ெச7லேவ %.-! சின ம-க5
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அ.ைம வாDவி இழிைவ அறி %,
வி தைல ேவ+டா தி' தன) எறா7,
ம+ணி7, ெபானி7, ெப+ணி7 அவ)மன
அ.#ற ைத த% காரண ஆ!

மன;கவ) ெபா'ளா ம;ைகைய ஒ'வ
ஆற ஒ9-ெகா  அறிெவா  அPக.
ஆடவ) ெப+எL அழ- அழெச:%
ஒளிெபற8 ெச:வதி7 அள2 ேவ+ .
அண;ெகா

ம-கைள அLேவா. ெசானா:

கைலெதா+

ெச:வதா: -- கலபிலா ெபா:இ%.

கைலய4 வாD-ைக. அறிவி கமDவேத!
கைலயி உ+ைம நிைலயிைன- காணி
கைல- ெபா:ைமேய கைட-கா7 எக.

ேகானா சி, .-ேகானா சி, ம4
.யா சி எ4 ைறபல =4வ).
திைரய ெசழிய ெச7வா- ைடய
எ7லா ஆ சிைய பா)-கிN, இ;ேக
அறி2 ஆறN ஒ9-க ஆ) த
ம-களி உ5ள கவர த-ேகா
இ டேத ச ட எLேமா) ஆ சிேய
வி9 த றிசி- ேவ+  இ நா5."
இSவாறறி2ைர நீள இயபி,
விைர % கிழ- றைத ேமவி
ப' ெதன பற த ெசழிய ப'2ட7
ஆழ- கீD-கட7 ஆD த%,
"வாழெகன- கதறின), றிசி ம-கேள!
---------------
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பிாி -- 66
(ெசழிய இSவா4 கட37 JD % இற தா. திைரயL அைம8சL =4த7.)

(அ4சீ) வி'த)

"எனநீ எ+P கிறா:?
திைரயேன!" எ4 ேக ட
தஅைம8சைன# ம-க5
தைம# ேநா-கி, "நா ைட
நனிைல ப % த
நாமாள ேவ+ !" எறா.
ெசானேதா) ெசாகD தா)!
ெதா7பிைழ எலாமற தா).

ம-களி உ5ள க+ட
அைம8செகா5 மகிD8சி ெசா7ல
த-கேதா! அவLைரபா:
"திைரயேன, ெசைன சா) தா:.
இ-ற ெபாிதேறL,
ெசைனைய இவ+ெகாண) த
அ-ற ெபாிேத அேறா?
அறைதேய ந ;க8 ெச:தா:.

"பரைதயி வைலயி7 JD தா:
அவ5ேநா-க பா)த பிL
%ரதினா: இைல; மண த
Tயாைள %ப தீயி7
ெபா4தினா: அ டபி
ெபா4க5 ஒSெவா றாக
உ'-ைல % உ'கி8 சாகக+டைன உவபி7 ஆD தாய

இ%ேக டா திைரய; நிேறா
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உ கா) தா தைரயி7; "எற
மதிஎேன? ஒ9-க எேன?
மனL நாேனா?" எ4
திேயானி க'தி7 ஆD %,
கநாணி தள)8சி எ:தி,
"ெகாதி-கிேற, பழி@ம ேத.
ெகா7bேரா எைன!" எறா.

வா: தசீ) அைம8ச ேமN
மனைன ேநா-கி8 ெசா7வா;

"ேம: தவ5 ப7ேலா) மா)ைப
ேம: %ேம: %ட நா,
ேத: தவ5 ெசா7ைல- ேக



திற3 அற%8 ெசம7
ேச தைன8 சாக8 ெச:தா:!
ெசயத-க ெசயேலா ஐயா?"

நிைலசா: த திைரய மன.
அைம8சதா இ%நி கDத
தைலசா: தா சாகானாகி
தாDர7 த9த 9-க"ெகாைலெச:J) எைன!" எ4
=பினா ெச;ைக; க+ணீ)
அைலக+ட ம-க5 யா'
ெசழியைன அக%

க+டா).

ஓ%வா அைம8ச ேமN;
"ஒெறன நிற ைற

ேமாதிப7 =4 ெச:ய
எ+ணிL .- தீய
சாதியா7 தமிழ) ேகா ைட
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தக)தி  சழ-கி8 ெசாகாதீ தா:! பறைவ- = ைடகைலதிட- ேகாN ஈ தா:!

"மைழயி7ைல விைள8ச7 இ7ைல
ம-க - க ட பசி
இைழயி7ைல க'Vலதி7
ஒ'கா@ இ7ைல. உ+ண
தைழயி7ைல கா .7! சாவ
தைடயி7ைல. வரேவ யி7ைல.
விழவி7ைல உற காதி7
ஏைழக5 வி+ணப;க5.

"இ' தைன. இராம 37ைல;
இ நா டா) %ய'- ெக7லா
ம' தைன யாநீ அேறா?
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!"

எறன அைம8ச ஆ;ேக
இற தன திைரய மன.

நி4ள சி73, "கபி
நீ .ட யNகிற
ெதாழி சிவசப த
தேலா)- க7எ?" எறா
"ெசறி

மா4 ெச:க

சிைறக ெகறா அைம8ச ேமேலா.

(ெந மாறதா ந7Nைர நிகD%த7.)
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அகவ7

"அரச மனித! மனித அரசனா?
அரச பதவி# மனிதL அரச.
ஆதலா7,
அரச பதவிைய அழி% ம-க5
சாிநிக) எபைத8 சைம-க ேவ+ 
விடா% ெப:த கன37 ெவ ேதா
அடா% ெச:தாைன அழி-க %ணிகிேலா.
ஏெனனி7 அரச! எ7லாராN
மதி-க த-கவ! என மடைம!
அறி2 ெபேறா; ஆ+ைம ெபேறா.
ெநறியி நிேறா: உண)2 நிைற ேதா.
ம-க5 வாD-ைக வ+.யி அ8ைச
ைக-5 ைவ%ள மனித க+ெணதி)
பசியா ப பிண T-க வ3யிலா
நநிைல க+  ந -றாம7,
'ெபாேன' எ4, 'Oேவ' எ4
பனி, அனவ5 மா;கி7 இ4
மனிதைன அட-க வ7லைம இழ ேதா.

மன அேறா! என மடைம!
ஆ3ைல அ -ேம7 அமி- க7ெலன
அரச பதவிஏ? நாஅவ கட-கேம?
அட;கி அட;கி அட;கி அட;
ஆைம நிைலஏ நம-? மன
தீைமெச:% சிாி- நிைலஏ?
தாவிய ெகா

தீதாேன நி்ற%.

நமா7 ஒ4 நட-கவி7ைல.
சாைவ விைளதவ தாேன மா+டா.
நமா7 ஒ4 நட-கவி7ைல
நநிைல நைக-க த-கதேறா!
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இ நி ைல-- காரண என?
அவேனா) அரச நாெம7லா அட;ேவா)'
எனெந

மாற இயபி, ேமN

அைம8ச ேன அைறதNறா;

"ந7லேதா) தி ட அைமத7 நகட.
அ7லன அைன% அழித7 நகட.
ெச7வ நா . ேச)ப% நகட,
ெச தமிD காத7 சிற த கட நம-.
மத அகற சாதி மைற த
அர@ கட தஓ) வாD-ைக அைமப%
நகட! றிசி தி
ெசைம எ:%க!" எறா.
ெம:ைம ெவ7க!" எறா) ம-கேள!
---------------றிசி தி
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