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1. சுதரிசன் சிங்க் துடக்கு
அகவல்
தல்லியில் பபாதுசபா டசங்ரகபால் டசலுத்தனபான்;
ஆர்க்கபாட்டப் பகுத அவன்ஆ ரணைப்படி
நவபாப்பினபால் ஆட்சி நடத்தப் பட்டது.
நுவலுமஅவ் வபார்க்கபாட நூற்டறெழு பத்தரண்ட
பபாரளய மபாகப் பகுக்கப் பட்டது;
பபாரளயத் தரலவர்ரபர் பபாரளயப் பட்டகள;
பகர்நற் டசஞ்சிப் பபாரளயப் பட்டபாய்த்
ரதசிங்கு வபாழ்ந்தபான் சிற்சில ஆண்டகள.
ரதசிங்கு வடக்கிருந்து டதன்னபாட ரபபாந்தவன்;
தமிழரர இகழும தன்ரம வபாய்ந்தவன்;
ரதசிங் கிரனயும டதன்னபாட டவறுத்தது.
சிப்பபாய் களிரல சிலர்க்டகபாரு தரலவன்
இருப்பபான். 'சுரபதபார்' என்ப தவன்டபயர்.
சுதரிசன் சிங்க்எனும சுரபதபா ருக்குத்
ரதசிங் கிடத்தல் டசல்வபாக் குண்ட.
புதுரவக் கடற்கரர ரபபானபான் சுதரிசன்;
வருரகயில் இரடயில் வளவனூர்ப் புறெத்தல்
டதன்னந் ரதபாப்பில் தமமரனக் கண்டபான்.
டதததௌிவிலபாத் தமிழில் தமமரனக் ரகட்டபான்:
உன்னதபா இந்தத் டதன்னந் ரதபாப்டபன்று!
தமமன் ஆமஎன்று டசப்பி வரரவற்றுக்
குளிர்ந்த இளநீர் டகபாடத் துதவினபான்.
சுதரிசன் உன்வீட டதபாரலரவபா என்றெபான்.
அருகில் என்றெபான் அன்புறு தமமன்.
சுதரிசன் அவனின் ரதபாழன் ரஞ்சித்தும
தமமன் வீட ரசர்ந்தனர்; இருந்தபார்!
மபாட கறெந்து வழங்கினபான் பபாலும;
ஆட சரமத்தும அருத்தனபான் தமமன்.
தண்ரணையில் சுதரிசன் தமமன் ரஞ்சித்
உண்ட இரளப்டபபாடம உட்கபார்ந் தருந்தனர்.
தமமன் மரனவி 'சுப்பமமபா' என்பவள
எமமனி தரனயும ஈன்றெ பிளரளயபாய்க்
டகபாளளும உளளம டகபாண்டவள
பிளரள இல்லபாதவள ஆத லபாரல!
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2. சுதரிசன் சூழ்ச்சி
எண்சீர் விருத்தம
சுதரிசன்சிங்க் தமமனிடம ரபசு கின்றெபான்;
ரதபாரகரமல் அவன்உளத்ரதச் டசலுத்து கின்றெபான்.
எரதரயபாதபான் ரபசுகின்றெபான் சுப்பம மபாரமல்
ஏகியதன் டநஞ்சத்ரத மீட்டபா னில்ரல!
இரதயறியபான் தமமன்ஒரு கவட மில்லபான்;
இளித்தவபா யபால்"உமஉம" எனக்ரகட் கின்றெபான்!
கரதநடவில் சுதரிசன்சிங்க் தண்ணீர் ரகட்பபான்;
கனிஇதழபாள வரமகிழ்வபான்; ரபபானபால் ரநவபான்!
உளமபூத்த சுதரிசனின் ஆரசப் பூவும
ஒருடநபாடியில் பிஞ்சபாகிக் கபாயும ஆகித்
தளதளத்த கனியபாகிப் ரபபான தபாரல
தபாங்கபாத நிரலயரடந்தபான். சூழ்ச்சி ஒன்ரறெ
மளமடளன நடத்தஒரு தட்டம ரபபாட்டபான்;
'வபாஇங்ரக தமமபாநீ விரரவிற் டசன்று
குளத்டததரில் மரத்தனிரல கட்டி ரவத்த
குதரரயிரனப் பபார்த்துவபா' என்று டசபான்னபான்.
'விருந்தனரர வரரவற்பபான் தமிழன்; அந்த
விருந்தனர்க்கு நலமடசய்வபான் தமிழன்; சபாவபா
மருந்ரதனும வந்தவர்கள பசித் தருக்க
வபாயில்இடபான் தமிழன்;இது பழரம டதபாட்ரட
இருந்துவரும பண்பபாகும. எனினும வந்ரதபான்
எவன்அவரன ஏன்நமப ரவண்டம' என்று
துருமரபனும நிரனயபாத தபாரல இந்நபாள
தூய்தமிழன் துயருற்றெபான்! வந்ரதபார் வபாழ்ந்தபார்!
'குதரரகண்ட வருகின்ரறென்' என்று தமமன்
குதத்துநடந் தபான்!டசன்றெபான்; சுதரி சன்சிங்க்
முதரபாத பழத்துக்குக் கபாத்த ருந்து
முதர்ந்தவுடன் சிறெகடிக்கும பறெரவ ரயப்ரபபால்
அதரபாத டமபாழியபாரல அதரும ஆரச
அளவற்றுப் ரபபானரதபார் நிரலரம யபாரல
'இதுரகட்பபாய் சுப்பமமபா சுமமபா வபாநீ
ஏதுக்கு நபாணுகின்றெபாய்' என்று டசபான்னபான்.
'ஏன்'என்று வந்துநின்றெபாள. 'சுப்பம மபாநீ
இச்சிறிய ஊரினிரல இருக்கின் றெபாரய
நபானிருக்கும டசஞ்சிக்கு வருகின் றெபாயபா?
நரககிரடக்கும நல்லநல்ல ஆரட யுண்ட.
மபான்அங்ரக தரிவதுண்ட மயில்கள ஆடம
மகிழ்ச்சியிரன முடியபாது டசபால்வ தற்ரக;
கபானத்தல் வளளிரபபால் தனியபாய் இங்ரக
கடந்துன்பம அரடகின்றெபாய்' என்று டசபான்னபான்.
'இல்ரலரய! நபான்ரவல ரனபாட தபாரன
இருக்கின்ரறென் உளமகிழ்ச்சி யபாக' என்று
டசபால்லினபாள; சுதரிசனின் வஞ்சம கண்டபாள;
துயரத்ரத டவததௌிக்கபாட்டிக் டகபாளள வில்ரல;
இல்லத்தன் எதரினிரல சிறிது தூரம
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எட்டிப்ரபபாய் நின்றெபடி 'ரபபானபார் இன்னும
வல்ரல' என்று முணுமுணுத்தபாள. சுதரி சன்சிங்க்
வந்தவழி ரயடசன்றெபான் ரதபாழ ரனபாரட!
'சுப்பமமபா வுக்கிரழத்த தீரம தன்ரனச்
சுப்பமமபா தமமனிடம டசபால்லி விட்டபால்
தப்புவந்து ரநர்ந்துவிடம; டகபாண்ட ரநபாக்கம
சபாயபாரத' எனஎண்ணிச் சுதரி சன்சிங்க்
அப்ரபபாரத எதர்ப்பட்ட தமம னின்பபால்
அரதமரறெக்கச் சிலடசபாற்கள டசபால்லு கின்றெபான்:
'அப்பபாநீ இங்கிருந்து துன்ப முற்றெபாய்.
அங்ரகவந் தபால்உனக்குச் சிப்பபாய் ரவரல
தருமவண்ணைம மன்னரிடம டசபால்ரவன்; மன்னர்
தட்டபாமல் என்ரபச்ரச ஒப்புக் டகபாளவபார்.
தருமபுகின்றெ பக்கடமலபாம கபாட்ட ரமட
சிற்றூரில் வபாழ்வதரல டபருரம இல்ரல;
விருந்தபாக்கிப் ரபபாட்டஉன்ரன மறெக்க மபாட்ரடன்
வீட்டினிரல சுப்பமமபா தனிரம நன்ரறெபா?
கருமபுவிரள டகபால்ரலக்குக் கபாவல் ரவண்டம.
கபாட்டபாற்றின் ஓட்டத்தல் மபான்நிற் கபாரத.
இளமங்ரக உன்மரனவி நல்ல டபண்தபான்
என்றெபாலும தனியபாக இருத்தல் தீது!
'குளக்கரரக்குப் ரபபா'என்ரறென் நீயும ரபபானபாய்
ரகபாரதடயபாட தனியபாக நபாங்கள தங்க
உளமசமம தத்ததபா? வந்ரதபாம உன்பபால்!
உனக்குடவததௌி ரவரலவந்தபால் ரபபாக ரவண்டம.
இளக்கபார மபாய்ப்ரபசும ஊர்டபண் டணைன்றெபால்
உரரக்கவபா ரவண்டம?நீ உணைர்ந்த ருப்பபாய்.
ஒருமணிரந ரமபழகி னபாலும நல்லபார்
உலகமஅழிந் தபாலுமமறெந் தடவ தல்ரல.
பருகிரனன் உன்வீட்டப் பசுமபபால் தன்ரனப்
பழிநிரனக்க முடியுமபா? தமமபா உன்ரன
ஒருநபாளும மறெப்பதல்ரல. டசஞ்சிக் ரகநபான்
உரனக்கூட்டிப் ரபபாவ'டதன முடிவு டசய்ரதன்.
வருவபாய்நீ! சிப்பபாய்என் றெபாக்கி உன்ரன
மறுதங்கள சுரபதபாரபாய்ச் டசய்ரவன் உண்ரம.
இரண்டநபா ளில்வருரவன் உன்க ருத்ரத
இன்னடதன்று டசபால்லிவிட ரவண்டம. டசஞ்சி
வருவதரல உனக்குமிக நன்ரம உண்ட!
வரவரழத்த எனக்குடமபாரு ரபரு முண்ட!
கருதபாரத நமநட்ரபப் புதய டதன்று!
கடலுக்குள ஆழத்தல் மூழ்கி விட்ரடன்;
டபரிதப்பபா உன்அன்பு! கரரரய இல்ரல!
பிறெடகன்ன? வரட்டமபா? என்றெபான்; டசன்றெபான்.
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3. தமமன் பூரிப்பு
டதன்பபாங்கு-கண்ணிகள
'நற்கபாலம வந்ததடி டபண்ரணை - இங்கு
நபாடமன்ன நூறுடசல விட்ரடபாம?
டசபாற்ரபபாக்கில் வந்தவிருந் தபாளி - அவன்
சூதற்றெ நல்லஉளம டகபாண்ரடபான்;
பற்கபாட்டிக் டகஞ்சவில்ரல நபாமும - நம
பங்கில்அவன் நல்லஉளளம ரவத்தபான்.
புற்கபாட்டில் நபாளுமஉரழத் ரதபாரம - டசஞ்சி
ரபபாய்அலுவல் நபான்புரிய ரவண்டம.
என்றுபல தமமன்உரரத் தட்டபான் - அவன்
இன்பமரன யபாளுமஉரரக் கின்றெபாள:
'டதன்ரனஇளந் ரதபாப்புமுத ரபாதபா? - நம
டதற்குடவததௌிப் புன்டசய்விரள யபாதபா?
சின்னஎரு ரமவிரலக்கு விற்றெபால் - ரகயில்
ரசருமபணைம ஏர்அடிக்கப் ரபபாதும.
என்னஇருந் தபாலுமசுரப தபாரர - நபான்
என்வரரக்கும நமபமுடி யபாது.
நமகுடிக்கு நபாமதரலரம டகபாளரவபாம - டகட்ட
நபாய்ப்பிரழப்பில் ஆயிரமவந் தபாலும
பங்கடமன்று நபாமுமஅறி ரவபாரம - இதல்
பற்றுரவக்க ஞபாயமில்ரல' என்றெபாள.
'தங்கமயி ரலஇதரனக் ரகட்பபாய் - என்டசபால்
தட்டிநடக் கபாதருக்க ரவண்டம.
டபபாங்குதடி டநஞ்சில்எனக் கபாரச - டசஞ்சிப்
டபபாட்டலில் கவபாத்துடசய்வ தற்ரக!
தன்றெதரன நபாடடபாறுரம தன்றெபால் - நல்ல
சீனியும கசக்குமடி டபண்ரணை.
டதன்ரனரயயும குத்தரகக்கு விட்டப் - புன்
டசய்தரனயும குத்தரகக்கு விட்டப்
பின்னும உளள கபாலிகன்று விற்று - நல்ல
டபட்ரடரயயும ரசவரலயும விற்றுச்
சின்னடதபாரு வீட்டிரனயும விற்று - நல்ல
டசஞ்சிக்குடி ஆவமடி' என்றெபான்.
நபாரளஇங்கு நல்லுசுரப தபாரும - வந்து
நமமிடத்தல் தங்குவத னபாரல
கபாரளஒன்ரறெ விற்றுவரு கின்ரறென் - உன்
ரகந்நிரறெயக் கபாசுதரு கின்ரறென்.
ரவரளடயபாட ரசபாறுசரமப் பபாரய - அந்த
டவளளரிப்பிஞ் ரசப்டபபாரிக்க ரவண்டம;
கபாளிமுத்துத் ரதபாட்டத்தனில் பபாகல் - உண்ட
கட்டிடவல்லம இட்டரவ குழமபு!
கபார்மிளகு நீர்இறெக்கி ரவப்பபாய் - நல்ல
கட்டித்தயிர் பபாலினில் துரவப்பபாய்;
ரமபாடரடத்துக் கபாயமிட்டத் தபாளி - நல்ல
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டமபாச்ரசஅவ ரரப்டபபாரியல் ரவண்டம.
சீருரடய தபாகிய டதன்பபாங்கு - கறி
டசய்துவிட வபாய்இரவகள ரபபாதும.
ரநரில்வட பபாங்குமமிக ரவண்டம - நல்ல
நீளடசவிடவள ளபாட்டக்கறி ஆக்கு.
பபாண்டியனின் வபாரளடயபாத்த வபாரள - மீன்
பக்குவம டகடபாதுவறுப் பபாரய.
தூண்டிலில் வரபால்பிடித்து விற்பபார் - டபருந்
தூரணைஒத்த தபாய்இரண்ட வபாங்கு;
ரவண்டியரதத் தன்னட்டம சுரபதபார்' - என்று
டவளரளமனத் தமமன்உரரத் தட்டபான்.
தபாண்டிநடந் தபார்இரண்ட ரபரும - உண்ணைத்
தக்கடபபாருள அத்தரனயும ரசர்க்க!
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4. சுதரிசன் நிரனவு
எண்சீர் விருத்தம
டசஞ்சிக்குச் டசன்றிருந்த சுதரி சன்சிங்க்
டசஞ்சியிரல தன்உடலும வளவ னூரில்
வஞ்சியிடம நிரனவுமபாய் இருந்தபான். அன்று
மரலக்ரகபாட்ரட கபாத்துவரும சிப்பபாய் மபாரரக்
டகபாஞ்சமுரம தூங்கபாமல் விடியு மட்டம
குதரரரமல் தரிந்துரமற் பபார்ரவ பபார்க்கும
நஞ்சபான ரவரலயிரல மபாட்டிக் டகபாண்டபான்!
நளளிரவில் சுதரிசன்சிங்க் டதன்பபால் வந்தபான்.
'டதற்குவபா சல்கபாப்ரபபான் எவன்கபாண்' என்று
டசப்பினபான் சுதரிசன்சிங்க். 'ரஞ்சித்' என்று
நிற்குமசிப் பபாய்உரரத்தபான். சுதரி சன்சிங்க்
'நீதபானபா ரஞ்சித்சிங்க்! ரகட்பபா யப்பபா.
முற்றிலுரம அவளநிரனவபால் நலிந்ரத னப்பபா
அன்னவரள மறெப்பதற்கு முடியபாதப்பபா.
விற்புருவ அமபுவிழி பபாய்ந்த ரதபாஎன்
விலபாப்புறெத்தல் தபானப்பபா; டசத்ரத னப்பபா.
அப்படிரயபார் மங்ரகயிரனப் பபார்த்த தல்ரல.
நபானுந்தபான் ஆனபல்லூர் சுற்றி யுளரளன்!
ஒப்படிடயன் றெபால்அவரளபா ஒப்ப மபாட்டபாள.
உருப்படிரய இவ்விடத்தல் டகபாண்ட வந்து
ரகப்பிடியில் ரவத்துவிட்டபால் என்க ருத்துக்
ரககூடம. டபபாழுதுவிடிந் ததுமநபா னங்ரக
எப்படியும ரபபாய்ச்ரசர ரவண்டம' என்றெபான்
இன்னுமஅவன் கூறுகின்றெபான் அவரளப் பற்றி;
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5. அவன் டபபாய்யுரர
பஃடறெபாரட டவண்பபா
'என்மீதல் ஆரசஅவட் கில்லபா மலுமஇல்ரல;
என்மீதல் ஆரசரய இல்லபா தவளரபபாரல
ஏன்நடந்தபாள என்றுரகள; என்ரன இன்னபாடனன்று
தபான்அறிவ தற்குளதன் ரனக்கபாட்டிக் டகபாளவபாளபா?
மட்டப் படத்தனபாள டநஞ்ரச! வளர்கபாதல்
கட்டப் படத்தரனன் நபானும கரடசிவரர!
அன்னவளின் டநஞ்சத்தன் ஆழத்ரத என்டசபால்ரவன்?
என்மீதல் ஆரசரய இல்லபாதவள ரபபாலும
வீட்டக்கபா ரன்ரமல் விருப்பமுரட யபாளரபபாலும
கபாட்ட நடந்துரபபாய்க் கண்ணைபால் வழிபபார்த்து
டநஞ்சத்ரத மட்டமஎன் ரநயத்தல் ரவத்தபாரள!
வஞ்சி தறெரம வரரதல் எளிதபா?
குறுநரகப்பும டகபாஞ்சும கரடரநபாக்கும கூட்டி
உறுத குறித்தபாள உனக்குத் டதரியபாமல்.
ரமலும இதுரகட்பபாய் வீட்டில் நடந்தவற்ரறெ.
ஓரலத் தடக்கில்நபான் தண்ரணையில்உட் கபார்ந்தருந்ரதன்;
உளளிருந்து பபார்ப்பபாள ஒளிந்துடகபாளவபாள; என்முகந்தபான்
களளிருந்த பூரவபா! களிவண்ரடபா மபாதுவிழி!
'தன்கணைவன் எப்ரபபாது சபாவபாரனபா, இச்சுதரி
சன்கணைவன் ஆவடதன்ரறெபா' என்பதவள கவரல.
இன்னும விடியபா தருக்குதடபா ரஞ்சித்சிங்க்;
டபபான்னங் கதர்கிழக்கிற் பூக்கபா தருக்குதடபா!
ரசவலும கூவபா தருக்குதடபா! டசக்குந்தபான்
கபாடவன்றும கர்டரன்றும கத்தபா தருக்குதடபா!
மபாவின் வடப்ரபபான்றெ கண்ணைபாளகபாண்! மபாங்குயிற்கும
கூவும இனிரமதரனச் டசபால்லிக் டகபாடப்பவளகபாண்!
யபாவரும தமஅடிரம என்னும இரண்டதடம
ரகபாரவப் பழமிரண்டின் டகபாத்து! நரகமுல்ரல!
அன்னம பழித்தும அகத்தல் குடிபுகுந்தும
பின்னுமஎரன வபாட்டகின்றெ டபண்நரடரபபாற் கபாரணைன்!
டகபாடிரபபால் இரடஅரசந்து டகபாஞ்சுரகயில், யபாரனப்
பிடிரபபால் அடிகள டபயர்க்ரகயிரல அமமங்ரக
கூட்ட வரளயல் குலுங்கக்ரக வீசிடவபாள
பபாட்டடபான்று வந்து பழிவபாங்கிப் ரபபாடமடபா!
அன்னவளதபான் என்னுரடய வபாழ்ரவ! அழகுரடயபாள
என்ரனப் புறெக்கணித்தல் என்படதன் றென்சபாவு!
நிலவுமுகம அப்பட்டம! சபாயல் நிரனத்தபால்
கலப மயிரலதபான்! கச்சிதமபாய்க் டகபாண்ரடயிட்டப்
பூச்சூடி மண்ணிற் புறெப்பட்ட டபண்ணைழரக
மூச்சுரடரயன் கண்டவிட்ரடன்; டசத்தபால் முகமறெப்ரபன்'
என்று சுதரிசன்சிங்க் டசபான்னபான். இரவில்டநபாடி
ஒன்டறெபான்றெபாய்ப் ரபபாரபபாஎன் ரறெபாட்டி ஒருரசவல்
டநட்ரடக் கழுத்ரத வரளக்க டநடமபரிரயத்
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தட்டினபான்; வீட்டடதரர சபாணைமிடம சுப்பமமபா
அண்ரடயிரல நின்றெபான்! வரரவற்றெபாள அன்னவரனக்
கண்ட இனியகற் கண்ட!
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6. சுப்பமமபா டதபால்ரல
கலிடவண்பபா
அப்ரபபாது தபான்தமமன் கண்விழித்தபான்! 'ஆ'என்றெபான்;
'எப்ரபபாது வந்தீர்கள?' என்டறெழுந்தபான் - 'இப்ரபபாது
தபான்வந்ரதன்' என்றெபான் சுதரிசன். 'தங்கட்கு
மீன்வபாங்க நபான்ரபபாக ரவண்டரம - ஆனதனபால்
இங்ரக இருங்கள இரதபாவருகின் ரறெ'டனன்று
தங்கபாது தமமன் தனிச்டசன்றெபான் - அங்கந்தச்
சுப்பமமபா தன்னந் தனியபாகத் ரதபாட்டத்தல்
டசப்புக் குடமதுலக்கிச் டசங்ரகயபால் - இப்புறெத்தல்
ரவக்கத் தருமபினபாள; வந்த சுதரிசன்சிங்க்
பக்கத்தல் நின்றிருந்தபான்; பபார்த்துவிட்டபாள - தக்டகன்று
தீப்பற்றும டநஞ்ரசபாட 'ரசதஎன்ன?' என்றுரரத்தபாள.
'ரதபாப்புக்குப் ரபபாகின்ரறென் டசபால்லவந்ரதன் - சபாப்பிட்டச்
டசஞ்சிக்குப் ரபபாவடதன்றெ தீர்ப்ரபபாட வந்ரதன்.நீர்
அஞ்சிப்பின் வபாங்கபாதீர்; அவ்விடத்தல் - டகஞ்சி
அரசரிடம ரகட்ரடன்; அதற்டகன்ன என்றெபார்.
அரசபாங்கத் துச்சிப்பபாய் ஆக்கி - இருக்கின்ரறென்
தமமனுக்கு நபான்டசய்ய ரவண்டியரதச் டசய்துவிட்ரடன்.
ஐமபது வரபாகன் அரசபாங்கச் - சமபளத்ரத
வபாங்கலபாம நீங்கள வயிறெபாரச் சபாப்பிடலபாம;
தீங்கின்றி எவ்வளரவபா ரசர்க்கலபாம - நபாங்கடளல்லபாம
அப்படித்தபான் ரசர்த்ரதபாம. அதனபால்தபான் எமமிடத்தல்
இப்ரபபாது ரகயில் இருப்பபாக - முப்பத்து
மூவபா யிரவரபா கன்ரசர்த்து மூரலயிரல
யபாவருங் கபாணைபாமல் இருத்தரனபாம; - சபாவுவந்தபால்
யபாடரடத்துப் ரபபாவபாரரபா? டபண்டபிளரள யபாருமில்ரல.
ஊடரடத்துப் ரபபாவதலும உங்கட்குச் - ரசருவதல்
ஒன்றும கவரலயில்ரல. உங்கட்குப் பிளரளகள
இன்றில்ரல ரயனும இனிப்பிறெக்கும; - என்பிளரள
ரவறு பிறெர்பிளரள ரவறெபா? இரதநீரய
கூறுவபாய்' என்று சுதரிசன் - கூறினபான்.
'தண்ரணையிரல குந்துங்கள' என்றுரரத்தபாள ரசல்விழியபாள.
டவண்டணைய்என்றெ பிளரளக்கு மண்ரணையளளி - உண்டணைன்று
தந்ததுரபபால் இவ்வபாறு சபாற்றினரள - இந்தமங்ரக
என்று நிரனத்த சுதரிசன் தண்ரணைக்ரக
ஒன்றுமடசபால் லபாமல் ஒதுங்கினபான் - பின்அவரளபா
கூடத்ரதச் சுற்றிக் குனிந்து டபருக்கினபாள;
'மபாடத்தற் பற்டகபாமபு ரவத்ததுண்ரடபா? - ரதடிப்பபார்'
என்றுரரத்துக் டகபாண்ரட எதர்வந்து 'சுப்பமமபா
ஒன்றுரரக்க நபான்மறெந்ரதன் உன்னிடத்தல் - அன்டறெபாருநபாள
டசஞ்சியில் ஒருத்த சிவப்புக்கல் கமமடலபான்ரறெ
அஞ்சு வரபாகன் அடகுக்குக் - டகஞ்சினபாள
முற்றுங் டகபாடத்ரதன் முழுகிற்று வட்டியிரல.
சிற்றினச் சிவப்ரபபா குருவிரத்தம - உற்றெதுரபபால்
ரகபாரவப் பழத்தல் டமருகு டகபாடத்ததுரபபால்
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தீவட்டி ரபபால்ஒளிரயச் டசய்வதுதபான் - ரதரவ யுண்டபா?
என்று சுதரிசன் ரகட்டபான். 'எனக்கதுஏன்?'
என்றுசுப் பமமபா எதர்அரறெக்குச் - டசன்றுவிட்டபாள.
தண்ரணைக்குச் டசன்றெபான் சுதரிசன்சிங்க். இன்னுடமன்ன
பண்ணுரவன் என்று பதறுரகயில் - டபண்ணைபாள
டதருவிரல கட்டிரவத்த ரசங்கன்று தன்ன
இருரகயில் ரவக்ரகபாரல ஏந்த - வரக்கண்ரட
'இப்பக்கம நன்டசய்நிலம என்ன விரல?'என்றெபான்.
'அப்பக்கம எப்படிரயபா அப்படித்தபான் - இப்பக்கம'
என்று நடந்தபாள. இவனும உடன்டசன்ரறெ
'இன்றுகறி என்ன?' எனக்ரகட்டபான் - ஒன்றுரம
ரபசபா தருந்தபாள. பிறெகுதண் ரணைக்குவந்தபான்.
கூசபாது பின்னும குறுக்கிட்ட - 'நீசபாது
ரவரலஎலபாம டசய்கின்றெபாய்; ரவறு துரணையில்ரல
கபாரலயிலி ருந்துநபான் கபாணுகின்ரறென் - பபாரலக்
கறெப்பபாயபா? எங்ரக கறெபபார்ப்ரபபாம' என்றெபான்.
அறெப்ரபசபா மல்ரபபாய் அரறெக்குள - முறெத்தல்
அரிசி எடத்தபாள. அவனும அரிசி
டபரிசிதன் என்றுரரத்தபான். ரபசபாள - 'ஒருசிறிய
குச்சிடகபாட பற்குத்த' என்பபான். டகபாடத்தட்டபால்
மச்சுவீ டபாய்இரதரயன் மபாற்றெவில்ரல? - சீச்சீ
இதுரபபாது மபாஎன்பபான். சுப்பமமபா இந்தப்
புதுரநபாரய எண்ணிப் புழுங்கிப் - பதறெபாமல்
தமமனுக் கஞ்சித் தரகத்தபாள.அந் ரநரத்தல்
தமமனும வந்தபான் சிடசிடத்ரத - 'இமமட்டம
ரவரலடயபான்றும பபாரபாமல் வீணைபாக நீவீட்ட
மூரலயிரல தூங்கினபாய் முண்டரம! - பபாரலவற்றெக்
கபாய்ச்'டசன்றெபான். டசன்றெபாள கணைவனது கட்டரளக்குக்
கீச்டசன்று ரபசபாக் கிளி.
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7. தமமன் ஆவல்
டதன்பபாங்கு-கண்ணிகள
கபாரல உணைவருந்தச் - சுதரிசன்
கபாய்ச்சிய பபால்பருகி
ஓரலத் தடக்கினிரல - தண்ரணைதனில்
ஓய்ந்து படத்தருந்தபான்.
'ரவரல கிரடக்குமஎன்றீர் - உடரன
விண்ணைப்பம ரபபாடவதபா?
நபாரலந்து நபாட்களுக்குப் - பிறெகு
நபான்அங்கு வந்தடவபா?'
என்றுதம மன்வினவச் - சுதரிசன்
'யபாவும முடித்துவிட்ரடன்;
இன்று கிளமபிவந்தபால் - நல்லபயன்
ஏற்படம அட்டிஇல்ரல.
ஒன்றும டபரிதல்ரலகபாண் - தமம,நீ
ஊருக்கு வந்தவுடன்
மன்னர் இடத்தனிரல - உன்ரனயும
மற்றுன் மரனவிரயயும
கபாட்டி முடித்தவுடன் - கட்டரளயும
ரகயிற் கிரடத்துவிடம.
வீட்டக்கு நீவரலபாம - சிலநபாள
வீட்டிரல தங்கியபின்
ரபபாட்ட தரலப்பபாரக - கழற்றிடப்
ரபபாவதல் ரலநீதபான்;
மபாட்டிய சட்ரடயிரனக் - கழற்றியும
ரவத்தடப் ரபபாவதல்ரல.
எண்பது ரபருக்குநபான் - உதவிகள
இதுவ ரரக்குமடசய்ரதன்;
மண்ணில் இருப்பவர்கள - டநபாடியினில்
மபாய்வது தண்ணைமன்ரறெபா!
கண்ணிருக் குமரபபாரத - இவ்வரிய
கட்டடல் மபாயுமுன்ரன
நண்ணும அரனவருக்கும - இயன்றிடம
நன்ரமடசய் தல்ரவண்டம.
வண்டியிரன அமர்த்து - விரரவினில்
மரனவி யுமநீயும
உண்டி முடிந்தவுடன் - வண்டிதபான்
ஓடத் டதபாடங்கியதும
டநபாண்டி எருடதனினும - டசஞ்சியிரன
ரநபாக்கி நடத்துவித்தபால்
கண்டிடம பத்துமணி - இரவினில்
கட்டபாயம டசஞ்சிநகர்.
வீட்ரடயும ரபசிவிட்ரடன் - இருவரர
ரவரலக் கரமத்துவிட்ரடன்;
ரகபாட்ரடயிற் சிப்பபாயபாய் - அமரும
டகபாளரகயி ரலவருவபார்
கபாட்ட மனிதர்அல்லர் - என்றுநபான்
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கண்டித்துப் ரபசிவிட்ரடன்.
ரகட்ட மகிழ்ந்தபார்கள - நிழல்ரபபால்
கிட்ட இருப்பபார்கள.'
தமமன் இதுரகட்டபான் - கிளமபிடத்
தட்டமும ரபபாட்டவிட்டபான்!
'டபபாமரம வரும'என்றெதும - குழந்ரதகள
பூரித்துப் ரபபாவதுரபபால்
'உம'என்று தபான்குதத்தபான் - விரரவினில்
உண்டிட ரவண்டடமன்றெபான்.
அமமுடி வின்படிரய - டதபாடங்கினர்
அப்டபபாழு ரதபயணைம!
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8. கபாட
எண்சீர் விருத்தம
நபாரளநடப் பரதமனிதன் அறியபான்' என்று
நல்லகவி விக்தர்யுரகபா டசபான்னபான். தமமன்
கபாரளஇரண் டிழுக்கின்றெ வண்டி ஏறிக்
கரதஇழுக்க மரனவிரயக்ரக ரயபாடி ழுத்துத்
ரதரளடயபாத்த சுதரிசனின் ரபச்ரச நமபிச்
டசஞ்சிக்கபாட் டின்வழிரய டசல்லு கின்றெபான்.
ரவரளவர வில்ரலஎன்று சுப்பம மபாவும
டவததௌிக்கபாட்ட முடியவில்ரல தன்க ருத்ரத!
குதரரரமல் சுதரிசனும ஏறிக் டகபாண்ட
ரகபாணைபாமல் மபாட்டவண்டி ரயபாட டசன்றெபான்.
முதர்மரத்தல் அடங்கினரபபாய்ப் பறெரவ டயல்லபாம;
முன்நிலவும அடங்கிற்று. முத்துச் ரசபாளக்
கதர்அடிக்கும நரிகளஅடங் கினநு ரழக்குள.
கபாரிருளும ஆழ்ந்ததுரபபாய் அரமத தன்னில்.
உதர்ந்தருந்த சருகினிரல அதர்ச்சி ஒன்ரறெ
உணைர்ந்தபார்கள; பின்அதரன அருகில் ரகட்டபார்.
டமதுவபாகப் ரபசுகின்றெ ரபச்சுங் ரகட்டபார்;
விரரவபாகச் சிலர்வருவ தபாய் உணைர்ந்தபார்.
சுதரிசனின் எதர்ரநபாக்கி வந்தட் டபார்கள;
ரதபாளரநபாக்கிக் கத்தகளின் ஒளிகண் டபார்கள;
எதர்வருரவபார் அரடயபாளம டதரிய வில்ரல.
எலிக்கண்ரபபால் எரிந்ததுவண் டியின் விளக்கும;
இரதபாகுதரர என்றெபார்கள வந்த வர்கள;
எதர்த்ரதபான்றும மின்னல்கள வபாளின் வீச்சு!
பறெந்துவிட்டபான் சுதரிசன்ரபபாய்! வண்டிக் குளரள
பதறினபார் இருந்தவர்கள! வண்டிக் கபாரன்
இறெங்கி'எரம ஒன்றுமடசய் யபாதீர்' என்றெபான்.
'எங்கிருந்து வருகின்றீர்?' என்றெபார் வந்ரதபார்.
'பிறெந்துவளர்ந் தட்டஊர் வளவ னூர்தபான்;
டபயர்எனக்குச் சீனன்'என்றெபான் வண்டிக் கபாரன்.
'உறெங்குபவர் யபார்உளரள?' என்று ரகட்டபார்.
உளறெடலபாட தமமன்'நபான் வளவ னூர்தபான்'
என்றுரரத்தபான். 'இன்னுமயபார்?' என்று ரகட்டபார்.
'என்மரனவி' என்றுரரத்தபான் தமமன். ரகட்ட
கன்னரலப்ரபபால் டமபாழியுரடயபாள துடிது டித்தபாள!
'கபாரியந்தபான் என்ன' டவன்றெபார். நடங்குந் தமமன்
தன்கரதரயக் கூறினபான்; ரகட்டபார். அன்ரனபார்
சபாற்றுகின்றெபார்: 'தமமரன ரமபாசம ரபபானபாய்;
பன்னபாளும தமிழர்களின் மபானம ரபபாக்கிப்
பழிவபாங்கும வடக்கருக்குத் துரணைரபபா கின்றெபாய்;
தமிழ்டமபாழிரய இகழ்கின்றெபான், தமிழர் தமரமத்
தபாழ்ந்தவர்என் றிகழ்கின்றெபான்; தமிழப் டபண்டிர்
தமதுநலம டகடக்கின்றெபான்; தன்நபாட் டபாரரத்
தபான்உயர்வபாய் நிரனக்கின்றெபான்; அவன்தபான் நபாளும
சுரமசுரமயபாய்ச் டசய்துவரும தீரம தன்ரனச்
டசபான்னபாலும ரகட்பதல்ரல. அந்ரதபா அந்ரதபா!
அமுதபான மரனவியுடன் வடக்கன் ஆட்சி
18

அனலுக்கபா டசல்கின்றீர் வண்டி ஏறி?
நல்லடதபாரு டதபாண்டடசய்வபாய்; டசஞ்சி யபாளும
நபாய்க்கூட்டம ஒழிந்துபட எமபபால் ரசர்ந்து
டவல்லஒரு டதபாண்ட டசய்வபாய்; களவரல்ல
வீணைரல்லயபாம; தமிரழ இகழ்ந்ரதபார் வபாழ்வின்
சல்லிரவர் பறிப்பதுதபான் எமது மூச்ரச!
சலிப்பதரல ரதபான்றுவரத எமசபாக் கபாரட!
இல்லடயனில் உன்எண்ணைம ரபபால்ந டப்பபாய்;
என்ன'என்றெபார். தமமன்,'விரட தருவீர்' என்றெபான்.
'ரபபாகின்றெபாய்?ரபபா! பிறென்பபால் வபால்கு ரழக்கப்
ரபபா!அடிரமக் குழிதன்னில் வீழ்ந்த டப்ரபபா!
ரபபா!கிண்ணிச் ரசபாற்றுக்குத் தமிழர் மபானம
ரபபாக்கப்ரபபா! ஒன்றுடசபால்ரவபாம அரதரய னுங்ரகள.
சபாகின்றெ நிரலவரினும நிரனப்பபாய் முன்ரனத்
தமிழர்மறெம! தமிழர்டநறி!'என்றெபார். நங்ரக
'ரபபாகின்ரறென் என்னிடத்தல் கத்த ஒன்று
ரபபாடங்கள' என்றுரரத்தபாள. ஆஆ என்றெபார்!
ஐந்துரபர் தரவந்தபார் குத்துக் கத்த!
அவற்றில்ஒரு கத்தயிரன வபாங்கிக் டகபாண்டபாள.
'தந்ரதபாமஎம தங்கச்சி டவல்க! டவல்க!
தமிழச்சி உன்கத்த டவல்க!' என்றெபார்.
வந்ரதபாரின் வியப்புக்கு வரரரய இல்ரல.
மபாட்டவண்டி டசன்றெதுடசஞ் சியிரன ரநபாக்கி!
பந்தபாகப் பறெந்தட்ட சுரபதபார் சிங்ரகப்
பத்துக்கல் லுக்கப்பபால் தமமன் கண்டபான்!
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9. சிங்கம
டதன்பபாங்கு-கண்ணிகள
'கபாட்ட வழிதனிரல சிங்கரம! - எமரமக்
கபாட்டிக் டகபாடத்துவந்த சிங்கரம!
ஓட்டம பிடித்துவிட்ட சிங்கரம! - உங்கள
உளளம பரதத்தடதன்ன சிங்கரம?
நீட்டிய உங்களகத்த களளரரக் - கண்ட
டநட்டக் குரலந்தடதன்ன சிங்கரம?
கூட்டி வழிநடந்து வந்தரர' - என்று
கூறிச் சிரித்தபான்அத் தமமனும!
'அங்ரக வழிமறித்த யபாவரும - தரு
வண்ணைபா மரலநகர வீரர்கள;
இங்ரக எமக்கவர் விரரபாதகள - தக்க
ஏற்பபாட்டி ரலஎதர்க்க வந்தவர்;
உங்கட் கிடர்புரிய எண்ணிடபார் - இந்த
உண்ரம டதரியுமஎனக் கபாதலபால்
எங்ரக உரமவிடத்த ரபபாதலும - உங்கட்
கிடரில்ரல' என்றெனன் சுதரிசன்!
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10. சுப்பமமபா
எண்சீர் விருத்தம
இவ்வபாறு கூறிப்பின் சுதரி சன்சிங்க்
இரதபாகபாண்பீர் டசஞ்சிமரல சபார்ந்த சிற்றூர்!
அவ்விடத்தல் தனிக்குடிரச ஒன்றில் நீவிர்
அரமதயபாய் இருந்தடவீர்; உணைவு யபாவும
டசவ்ரவயுறெ ஏற்பபாட டசய்ரவன்; என்றென்
ரசவகத்ரத நபான்பபார்க்க ரவண்ட மன்ரறெபா?
எவ்விதத்தும விடிந்தவுடன் வருரவன்' இங்ரக
எவற்றிற்கும எற்பபாட டசய்ரவன்' என்றெபான்.
ரகரவரலக் கபாளடகபாடத்தபான்; துரணைடகபா டத்தபான்;
கழறியது ரபபாலரவ உணைவுந் தந்தபான்;
ரவரவரல நிகர்கண்ணைபாள கண்ணு றெக்கம
வரபாதருந்தபாள; அவளுரடய டநஞ்ச டமல்லபாம
டபபாய்ரவரலச் சுதரிசன்டசய் தடஇ ருக்கும
டபபால்லபாங்கில் இருந்தது!குத் துக்கத் தக்கு
டமய்யபாக ரவரலஉண்ரடபா? அவ்வபா டறெபான்றும
விரளயபாரம ரவண்டடமன எண்ணிக் டகபாண்டபாள.
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11. டபபான்துளிர்
எண்சீர் விருத்தம
சுப்பமமபா கபால்தூக்கம, சுப்பம மபாவின்
துரணைவனின்ஒன் ரறெமுக்கபால் தூக்கம எல்லபாம
டதபாப்டபனரவ இல்லபாது மரறெயும வண்ணைம
துளிர்த்ததுடபபாற் றுளிர்கிழக்கு மபாம ரத்தல்!
அப்ரபபாதல் சுப்பமமபா 'அத்தபான்' என்றெபாள;
'அவசரமபா' எனத்தமமன் புரண்டபான் ஆங்ரக.
'இப்படிப்ரபபா' என்றுபகல் இருரளத் தளளி
எழுந்துவந்து தமமடனதர் சிரித்த தபாரல.
'அமமபா'என் றிருரகரய ரமரல தூக்கி
'ஆ'என்று டகபாட்டபாவி விட்டக் குந்தத்
தமமன்எழுந் தபான்!அவனும, சுப்பம மபாவும
சிறுகுடிரச விட்டடவததௌிப் புறெத்தல் நின்ரறெ
அமமரலயின் ரதபாற்றெத்ரதக் கண்டபார். கபாரல
அருமபுகின்றெ ரநரத்தல் டபபாற்கதர் ரபபாய்ச்
டசமரமயுறெத் தழுவியதபால் மரலரகபாட் ரடரமல்
சிறுகுவிரித் டதழுங்கருடக் டகபாடிரயக் கண்டபார்.
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12. வபானப்படம
டதன்பபாங்கு - கண்ணிகள
'டபபான்னபான வபானப் படத்தல் - வியிரப்
புததபான வண்ணைம குரழத்துத்
தன்ரனர் இலபாதமரல எழுதத் - தகழ்
தளிர்படம பூஞ்ரசபாரல எழுத
உன்ரன மகிழ்வித்த கபாட்சி - எனக்கும
உவரக டகபாடத்ததடி டபண்ரணை'
என்றுரரத் தபான்நல்ல தமமன் - அந்த
ஏந்தரழ தபான்புகல் கின்றெபாள:
'விண்மீதல் அண்ணைபாந்த குன்றெம - அதரன
டமருகிட்ட ரவத்தடசங் கதர்தபான்
ஒண்ணீழல் டசய்தடம ரசபாரல - யதரன
ஒளியில் துரவத்ததும கபாண்க!
கண்கபாணும ஓவியம அரனத்தும - அழகு
கபாட்டப் புரிந்ததும கதர்தபான்!
மண்ணிற் பிறெந்ரதபார் எவர்க்கும - பரித
வபாய்த்தட்ட அறிவபாகும' என்றெபாள.
மங்ரகயும தமமனும இயற்ரக - அழகில்
வபாழ்கின்றெ ரபபாதற்சு ரபதபார்
டசங்ரகயில் மூட்ரடடயபாட வந்தபான் - 'புதுரம
டதரியுரமபா உங்களுக்' டகன்றெபான்.
அங்கபாந்த வபாரயபாட தமமன் - விரரவில்
'அதுடவன்ன புகலுவீர்' என்றெபான்!
'சிங்கன் முயற்சி வீணைபாரமபா? - புதய
சிப்பபாயும நீயபாகி விட்டபாய்.
இந்தபா இரதப்ரபபாட! சட்ரட! - இதுவும
எழிலபான சல்லடம! மபாட்ட!
இந்தபா இரதப்ரபபாட! பபாரக! - இன்னும
இந்தபா இரடக்கச்ரச! கட்ட!
டசந்தபாரழ மடல்ரபபான்றெ கத்த - இரடயில்
ரசர்த்தறுக் கித்டதபாங்க ரவப்பபாய்!
வந்துரபபா என்ரனபாட தமமபா! - விரரவில்
வபா'என் றெரழத்தனன் சிங்கன்!
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13. புதய சிப்பபாய்
எண்சீர் விருத்தம
'சுதரிசன்சிங்க் டசய்தநன்றி டபரிது கண்டபாய்!
சுப்பமமபா விரடடகபாடப்பபாய்' என்றெபான் தமமன்.
இதற்கிரடயில் சுதரிசன்சிங்க் 'நபாரளக் குத்தபான்
இங்குவர முடியுமநீ' என்று ரரத்தபான்.
'அதுவரரக்கும நபான்தனியபாய் இருப்ப துண்ரடபா
அறிமுகமில் லபாவிடத்தல்?' என்றெபாள அன்னபாள.
'இதுசரிதபான் இன்றிரரவ உரனய னுப்ப
ஏற்பபாட டசய்கின்ரறென்' என்றெபான் சிங்கன்.
'சிங்குநமக் கிருடபண்கள துரணைரவத் தபாரர
சிறிதுமஉனக் ரகன்கவரல?' என்றெபான் தமமன்.
'இங்டகதற்கும அச்சமில்ரல சுப்பம மபாநீ
இரு'என்று சிங்கனுரரத் தட்டபான். தமமன்
டபபாங்கிவரும மகிழ்ச்சியிரல பூரித் தபானபாய்ப்
புறெப்பட்டபான் சிங்கடனபாட! சுப்பம மபாவும
சுங்குவிட்ட தரலப்பபாரக கட்டிக் டகபாண்ட
துரணைவன்ரபபா வதுகண்ட டசபாக்கி நின்றெபாள!
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14. அன்றிரவு
அகவல்
மபாரல ஆயிற்று! வருமவழி பபார்த்துச்
ரசபாரல மலர்விழி துளிகள உதர்க்கக்
குடிரசயின் வபாசலில் குந்த யிருந்தபாள!
சுப்பம மபாவுக்குத் துரணையபாய் இருந்த
குப்பும முருகியும டசப்பினபார் ரதறுதல்.
குப்பு 'மங்ரகரய, சிப்பபாய் இப்ரபபாது
வருவபார்; அதற்குள வருத்தரமன்?' என்றெபாள.
முருகி, 'இதற்ரக உருகுகின் றெபாரய
சிப்பபாய் ரவரலக் டகபாப்பிச் டசன்றெவர்
மபாசக் கணைக்கபாய் வபாரக் கணைக்கபாய்
வீட்ரட மறெந்து ரகபாட்ரடயில் இருப்பபார்;
எப்படி உன்னுளம ஒப்பும?' என்றெபாள.
ரகபாரதசுப் பமமபா கூறு கின்றெபாள:
'புயற்கபாற்று வந்து ரபபாகபாது தடப்பினும
அயலில் தங்க அவருக்குப் பிடிக்கபாது;
டநஞ்சம எரனவிட்ட நீங்கரவ நீங்கபாது;
பிரிந்தபால் எனக்கும பிடிக்கபா துலகரம!
வீட்ரட விட்டவர் டவததௌிரய டசல்வது
கூட்ரடவிட் டயிர்ரவறு கூட டசல்வரத!
அடதன்ன ரமபாயபாம அப்படிப் பழகிரனபாம.
அயல்ரபபா வபாடரனில் அதுவும எங்ரக?
வயல்ரபபா வதுதபான். வலக்ரகப் பக்கத்து
வீட, மற்டறெபாரு வீட, ரதபாப்பு
மபாமரம அதனருகு வயல்தபான்! முருகிரய
இப்ரபபா டதன்ன இருக்கும மணி?அவர்
எப்ரபபாது வருவபார்?' என்று ரகட்டபாள!
குப்பு,மணி ஆடறென்று கூறினபாள! முருகி
விளக்கு ரவக்கும ரவரள என்றெபாள!
குப்பு, முருகி, சுப்பமமபா இவர்
இருந்த இடரமபா தருந்தபாக் குடிரச!
நபாற்பு றெமசுவர் நடவி ரலஓர்
அரறெயு மில்ரல. மரறெவு மில்ரல.
வீட்ட வபாசல், ரதபாட்ட வபாசல்
இருவபா சல்களும நரிநுரழ ரபபாலக்
குளள மபாகவும குறுக லபாகவும
இருந்தன. முருகி எழுந்து விளக்ரக
ஏற்றிக் குமபிட்டச் ரசபாற்ரறெ வட்டித்தபாள.
குப்பு மகிழ்ந்து குந்தனபாள சபாப்பிட.
சுப்பம மபாமுகம சுருக்கிக் கூறுவபாள:
'கணைவர் உண்டபின் உணைவு டகபாளரவன்;
முதலில் நீங்கள முடிப்பீர்' என்றெனள.
குப்பு 'வபாவபா சுப்பம மபாநீ
இப்படி வபா!நபான் டசப்புவ ரதக்ரகள.
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வருவபா ரரபாஅவர் வரமபாட் டபாரரபா?
சிப்பபாய் ரவரல அப்படிப் பட்டது.
உண்ட கபாத்தரு. சிப்பபாய் வந்தபால்
உண்பபார்; உணைவு மண்ணைபாய் விடபாது.
டசபால்வரதக் ரகள'என்று டசபால்லரவ மங்ரக
'சரிதபான் என்று சபாப்பிட் டிருந்தபாள.
கபாலம ரபபாகக் கரதகள நடந்தன.
முருகி வரலபாறு முடிந்ததும குப்பு
மபாமியபார் கரதரய வளர்த்தனபாள. பிறெகு
மூவரும தனித்தனி மூன்று பபாயில்
தரலயரணை யிட்டத் தரலரயச் சபாய்த்தனர்.
அப்ரபபாது டதருப்புறெம அதக டமதுவபாய்
'என்னடி முருகி' என்றெ ஒருகுரல்
ரகட்டது. முருகி ரகட்டதும எழுந்துரபபாய்
'ஏனிந் ரநரம' என்று வரரவற்று
வீட்டில் அரழத்து டவற்றிரல தந்தபாள.
இருவரு மபாக ஒரரபபாய் தன்னில்
உட்கபார்ந் தபார்கள! உற்றுப் பபார்த்த
சுப்பம மபாஉளம துண்டபாய் உரடந்தது!
சிங்கன் இரவில் இங்கு வந்தரதன்?
முருகியும அவனும அருகில் டநருங்கி
உரரயபாட கின்றெனர். உறெவும உண்ரடபா?
என்று பலவபா டறெண்ணி இருக்ரகயில்
முருகிக்குச் சிங்கன் முத்த மிட்டபான்.
குப்பும கதவிரனத் டதபாப்டபன்று சபாத்தச்
சூழ நடந்து சுடர்விளக் கவித்தபாள.
'ரமல்என் டனன்ன விரளயுரமபா? கண்ணிலபாள
ரபபால்இவ் விருளில் புரளு கின்ரறென்;
சுதரிசன் சிங்கின் துடக்குக் ரககள
பதறிஎன் மீது பபாய்ந்தடக் கூடரமபா?'
என்று நிரனத்தபாள; இரடயில் கத்தரய
இன்டனபாரு தரமபபார்த்துப் பின்னும மரறெத்தபாள.
கரரகண்ட கண்ட கபாட்டபாற்றில் மூழ்கும
ரசய்ரபபால் நங்ரக தடக்கிடம நிரனப்பில்
ஆழ்வதும மீளவது மபாக இருந்தபாள.
கருவிழி உறெங்கபா தரரவக் கழிக்கக்
கருதனபாள; ஆயினும கரளயுண் டபானதபால்
இருட்ரசற் றுக்குள இருந்த மணிவிழிரயக்
கருமபபாம பபாமதுயில் கவர
இரவு ரபபாயிற்ரறெ! இரவு ரபபாயிற்ரறெ!
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15. மகிழ்ந்தரு
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள

நீரரட பபாசியில்
தபாமரர பூத்தது
நீலத் தரரகடல்
கபாரிருள நீக்கக்
கதர்வந்து பூத்தத
வபாரிச் சுருட்டி
எழுந்தனன் சிங்கனப்
மபாற்றினன் தன்னுடல்
ரநரில் அரழத்தனன்
வந்துநின் றெபாளந்த
'ஆயிரம ரபடரபாட
தமமனும அங்கிருக்
தபாரமபம டசய்தருக்
ஞபாயிறு டசல்லத்தங்
கட்கிழ ரமவரு
ரபபாயிருந் தபாடலன்ன
அச்சம உனக்டகன்ன
டபபான்ரபபாலப் பபாயில்உ
தபாய்மபாரும உண்ட
துயர்டசய்வ டதந்தக்கு
ஆவிஉன் ரமல்ரவத்த
தமம னிடத்தலும
ஆறுதல் கூறுரவன்
ரதரவ இருப்பரதக்
ரகளஇங்குத் தங்குதல்
ரகபாரவ படர்ந்தட்ட
டகபாய்யபாப் பழந்தரும
கூவும பறெரவயின்
நபாவிற்றுப் ரபபாகும
இனிக்கும பழச்சுரள
டதற்குப் புறெத்தனில்
ஓடி உலபாவிடம
டசந்தரன மபாரவபாட
சற்ரறெ ஒழிந்தடில்
டசல்லுவ துண்டங்கு

ரபபாரல - நல்ல
ரமரல - டபருங்
னபாரல
ரபபாது - உரட
மீது - அவன்
மபாது.
கின்றெபான் - கவபாத்
கின்றெபான் - அவன்
கின்றெபான்.
இங்கு? - ந
றெங்கு - இரு
ரங்கு?
டசன்று - நபான்
இன்று - நீ
நன்று.
ரதபாட்டம - இங்குக்
கூட்டம - மிக
ஊட்டம.

மபானும - அங்குச்
ரதனும - உண்ட
நபானும!
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சிற்ரறெபாரட நீரரச்
சிறுத்ரதயின் குட்டி
டசந்நபாய் டதபாடர்ந்து
உற்றெ வரிப்புலி<
நபாயின் கழுத்ரத
மபாங்குயில் கூவிஇவ்
வண்ணைத் தமிழ்டமபாழி
ரவயடமலபாம அரதக்
தபாங்கபாது ரதபாரக
விரித்தபாடி மபாமயில்
பபாங்கிரலபார் கபாட்டில்
படர்டகபாடி ஊஞ்சலில்
பபாரறெயின் உச்சிரய
மூங்கில் கடவரன
முத்தமிடம அன்பு
ரகரவத்த தபாவில்
பறித்தட லபாகுமப
கபால்ரவத்த தபாவில்க
டபபாய்யல்ல நீஇரதப்
ரபபாயறி வபாய்கபாலப்
ஐவிரல் கூட்டி
இரசத்தடம யபாழ்கண்ட
அப்பனன் ரறெபாவரி
உய்யும படிக்கல்ல
ரவபாஇரவ டசய்தன
'ரபபாய்வரு ரவன்'என்று
டசபால்லிச் சுதரிசன்
பூரவயின் ரமல்ரமய
வபாய்மட்டம நல்லது;
உளளம நிரனத்தடில்
தூய்டமபாழி யபாளும
சுதரிச ரனநமப
டதபாரலயுரமபா இப்டபருந்
வபாய்டமபாழி இன்றி
இருந்தனள அக்டகபாடி

குடிக்கும - அரதச்
கடிக்கும - அங்ரக
ஒடிக்கும.
விற்கும - இந்த
கற்கும - களி
நிற்கும.
மந்த - ஒரு
உந்த - உயர்
சிந்த
லபாக்கபாய் - நீ
ளபாக்கபாய் - டவறும
ரபபாக்கபாய்.
துண்ட - யபாழின்
வண்ட? - மக்கள
டதபாண்ட?
ரபபானபான் - அந்தப்
லபானபான் - அவன்
ஈனன்.
வில்ரல - என்று
டதபால்ரல - என்று
முல்ரல.
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16. சுதரிசன் மயக்கம
அறுசீர் விருத்தம

சுதரிசன் டதபாரலந்தபான்! அன்ரனபான்
கூத்தமபார் இரண்ட ரபரும
'எதற்குமநீ அஞ்ச ரவண்டபாம'
என்றுபக் கத்தல் குந்த
சுதரிசன் புகரழ டயல்லபாம
டசபால்லிடத் டதபாடங்கி னபார்கள.
புதுத்டதபால்ரல யதனில் மங்ரக
புழுவபாகத் துடிக்க லபானபாள.
அழகுளள ஆளபாம எங்கும
அவன்ரபபாரல அகப்ப டபாரபாம!
ஒழுக்கமுள ளவனபாம டசபாத்தும
ஒருநூரபா யிரமும உண்டபாம!
ஒழுகுமபாம கபாதல் ரதனபாய்
ஒருபபாட்டப் பபாடி விட்டபால்!
எழுதனபால் ஓவி யத்ரத
எல்லபாரும மயங்கு வபாரபாம!
நடப்பகல் உணைவபா யிற்று;
நங்ரகக்குக் கரத யுரரக்க
எடத்தனர் ரபச்ரச. நங்ரக
'தப்புவ டதவ்வபா' டறென்று
துடித்தனள. 'எனக்குத் தூக்கம
வருகின்றெ' டதன்று கூறிப்
படத்தனள; கண்கள மூடிப்
பகற்ரபபாரதக் கழித்து விட்டபாள.
'பகடலலபாம கணைவ ருக்குப்
பலபல ரவரல யுண்ட.
முகங்கபாட்டிப் ரபபாவ தற்கும
முடியபாதபா இரவில்?' என்று
நகமபபார்த்துத் தரலகு னிந்து
நங்ரகயபாள நலிவபாள! அந்த
அகமடகட்ட மபாதர் வந்ரத
'சபாப்பிட அரழக்க லபானபார்.'
உணைவுண்டபாள நங்ரக அங்ரக
ஒருபுறெம உட்கபார்ந் தட்டபாள!
முணுமுணு என்று ரபசி
இருந்தட்ட இருமபா தர்கள
அணுகினபார் நங்ரக யண்ரட
அதரனயும டபபாறுத் தருந்தபாள!
தணைல்நிகர் சுதரி சன்சிங்க்
தரலகண்டபாள; தளர்வு டகபாண்டபாள.
எதரினில் சுதரி சன்சிங்க்
உட்கபார்ந்தபான்; 'என்ன ரசத?
புதுமலர் முகரமன் வபாடிப்
ரபபானது? சுப்பம மபாடசபால்!
குதத்தபாடம டபண்நீ ரசபார்ந்து
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குந்தக்டகபாண் டிருக்கின் றெபாரய?
அரதஉரர' என்றெபான். நங்ரக
'அவர்எங்ரக?' என்று ரகட்டபாள.
'தமமரனச் சிங்கம வந்தபா
விழுங்கிடம? அச்சம நீக்கிச்
டசமரமயபாய் இருப்பபாய்' என்றெபான்.
இதற்குளரள டதருரவ ரநபாக்கி
அமமங்ரக முருகி டசன்றெபாள
அவளபின்ரன குப்பும ரபபானபாள.
'உம'என்றெபாள; தரகத்தபாள நங்ரக!
சுதரிசன் உளம மகிழ்ந்ரத,
'நங்ரகரய இதரனக் ரகட்பபாய்
நபானுன்றென் கணைவ னுக்ரக
இங்குநல் லுத்த ரயபாகம
ஏற்பபாட டசய்து தந்ரதன்;
டபபாங்கிடம என்னபா ரசக்குப்
புகலிடம நீதபான்; என்ரனச்
டசங்ரகயபால் டதபாட; மறுத்தபால்
டசத்துப்ரபபா வதுடமய்' என்றெபான்.
'நபான்எதர் பபார்த்த வண்ணைம
நடந்தது; நங்ரக மபாரும
யபான்இங்குத் தனித்த ருக்க
ஏற்பபாட டசய்து ரபபானபார்;
ஏன்என்று ரகட்பபா ரில்ரல
இருக்கட்டம' என்று வஞ்சி
ரதன்ஒத்த டமபாழியபால் அந்தத்
தீயன்பபால் கூறு கின்றெபாள:
'டகபாண்டவர்க் குத்த ரயபாகம
ரகபாட்ரடயில் வபாங்கித் தந்தீர்;
அண்டரம புரண்டிட் டபாலும
அதரனயபான் மறெக்க மபாட்ரடன்.
அண்ரடயில் வந்துட் கபார்ந்தீர்
அடக்கபாத நிரனவு டகபாண்டீர்;
வண்ரகயபால் 'டதபாட' மறுத்தபால்
சபாவது டமய்ரய என்றீர்.
உலகில்நபான் விருமபும பண்டம
ஒன்றுதபான்; அந்தச் டசமமல்
தரலமிரச ஆரணை யிட்டச்
சபாற்றுரவன்: எனது கற்பு
நிரலடகட்ட பின்னர் இந்த
நீணில வபாழ்ரவ ரவண்ரடன்.
மரலயுமதூ ளபாகும நல்ல
மபானிகள உளந் துடித்தபால்!
டகபாண்டஎண் ணைத்ரத மபாற்றிக்
டகபாளளுவீர்; நரியும யபாரனக்
கண்டத்ரத விருமபும; ரகக்கு
வரபாவிடில் மறெந்து வபாழும!
கண்டஒவ் டவபான்றும டநஞ்ரசக்
கவர்ந்தடம, அந்டநஞ் சத்ரதக்
டகபாண்டடபாரு நிரலயிற் ரசர்ப்பபார்
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குரறெவிலபா அறிவு வபாய்ந்ரதபார்.'
என்றெனள. சுதரி சன்சிங்க்
ஏடதபான்றும டசபால்லபா னபாகி
'நன்றுநீ டசபான்னபாய் டபண்ரணை!
நபான்உன்றென் உளமரசபா தத்ரதன்;
இன்றிங்கு நடந்த வற்ரறெத்
தமமன்பபால் இயமப ரவண்டபாம.'
என்றெனன் டகஞ்சி னபான்;'ரபபாய்
வருகின்ரறென்' என்டறெ ழுந்தபான்.
இருளினில் நடந்து ரபபானபான்
எரிமரலப் டபருமூச் ரசபாட!
இருளிரன உளமபாய்க் டகபாண்ட
இருமபாதர் உளரள வந்தபார்.
அருளினபால் கூறு கின்றெபாள
சுப்பமமபா அமமபா தர்க்ரக:
'ஒருரபபாதும இனிநீர் இந்த
உயர்விலபாச் டசயல்டசய் யபாதீர்.
ஆயிரம வந்தட் டபாலும
அடபாதது டசயபாதீர்; ஆவி
ரபபாயினும தீயபார் நட்பிற்
டபபாருந்துதல் ரவண்டபாம; உமரமத்
தபாயினும நல்லபார் என்று
தபான்நிரனத் தருந்ரதன். தபாழ்ரவ
வபாயினபால் டசபால்லிக் கபாட்ட
வரவில்ரல என்ரன என்ரன!
கண்ணைகி என்னும இந்தத்
தமிழ்நபாட்டின் கண்ரணை ரபபான்றெ
டபண்கரத ரகட்டி ருப்பீர்;
அப்டபண்ரணைப் டபற்றெ நபாட்டப்
டபண்கரள நீரும! அந்தப்
டபருமபண்ரப உமக்கும ரவண்டம;
எண்ணைரமன் இவ்வபா றெபானீர்?
தருந்துங்கள' என்று டசபான்னபாள.
'யபாமஎன்ன டசய்து விட்ரடபாம?
எமமிடம நீதபான் என்ன
தீரமரயக் கண்ட விட்டபாய்?
டதரிவிப்பபாய்; டதருவிற் டசன்ரறெபாம
சபாமிக்குத் டதரியும எங்கள
தன்ரம.நீ அறிய மபாட்டபாய்!
ஏமுரு கிரயஇ டதன்ன
டவட்கக்ரக டட'ன்றெபாள குப்பு.
'சிங்க்இங்ரக இருந்தபார்; நபாங்கள
டதருவிற்குச் டசன்றெபால் என்ன?
பங்கரமபா இதுதபான்? ரமலும
பயந்துவிட் டபாயபா? சிங்கு
தங்கமபா யிற்ரறெ! சிங்கு
தறுதரல யல்ல டபண்ரணை.
எங்கரள இகழ்ந்த டதன்ன?'
என்றெனள முருகி என்பபாள.
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17. சுப்பமமபா நிரல
அறுசீர் விருத்தம
விடிந்தது சுப்பம மபாவும
விழித்தனள; தமம னில்ரல.
வடிந்தது கண்ணீர்! டமய்யும
வபாடிற்று! நுண்ணி ரடதபான்
ஒடிந்தது! ரதனி தழ்தபான்
உலர்ந்தது! தூளபாய் உளளம
இடிந்தது! 'டசய்வ டதன்ன'
என்டறெண்ணி இருந்தபாள மங்ரக!
கபாரலயில் உணைரவ உண்டபார்
அரனவரும! முருகி டசபான்னபாள:
'மபாரலயில் வருரவபாம நபாங்கள
ரமத்துனர் வீட டசன்று
மூரலயில் தூங்கி டபாரத;
முன்கத ரவமூ டிக்டகபாள;
ரவரலரயப் பபார்; சரமத்துக்
டகபாள'என்றெபாள; டவததௌிச்டசன் றெபார்கள.
தனிரமயில் இருந்தபாள அந்தத்
தனிமயில்! கணைவன் என்றெ
இனிரமயில் ரதபாய்வபாள அந்த
எழில்மயில்! மீண்டம தீயன்
நனிரமயற் டபருக்கபால் என்ன
நடத்தட இருக்கின் றெபாரனபா?
இனிடமய்யபாய் இங்கி ருத்தல்
சரியல்ல!' எனநி ரனத்தபாள.
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18. தமமன் நிரல
எண்சீர் விருத்தம
ரகபாட்ரடயிரல அரடப்பட்டக் கிடந்தபான் வீட்டில்
ரகபாழிஅரட பட்டதுரபபால் அந்தத் தமமன்!
ஓட்ரடயிரல ஒழுகுவது ரபபாரல நீரர
ஒழுகவிடம இருவிழியும, உரடந்த டநஞ்சும,
வபாட்டமுறும முகமுமபாய் இருந்தபான். என்றென்
மரனவிநிரல எப்படிரயபா? இங்கு ரவத்து
வபாட்டகின்றெபார்! கவபாத்டதங்ரக? வீணில் தூங்க
வலுக்கட்டபா யமடசய்யும வரகதபான் என்ரன!
ஏரதபாஓர் சூழ்ச்சிஇதல் இருக்கக் கூடம.
இல்ரலஎனில் எனக்கிந்த நிரலஎ தற்கு?
மபாதுதரன எரனவிட்டப் பிரிப்ப தற்ரக
வமபன்இது டசய்தபாரனபா? சுப்பம மபாவும
தீரதரதபா கண்டதபால் அன்ரறெபா, அன்று
டசப்பினபாள 'அவரனநபான் நமரபன்' என்று!
'தபாதுசிங்ரகக் ரகட்கின்ரறென்; வீட டசல்லத்
தக்கவழி கூறுவபான்' என்று டசன்ரறெ
'எதற்கிங்ரக நபான்பத்டதபான் பதுநபாள தங்கி
இருப்ப'டதன்று வினவினபான். அந்தச் சிப்பபாய்
'அதற்டகன்ன கபாரணைரமபா அறிரயன்; அந்த
அதகபாரி ரவத்ததுதபான் சட்ட' டமன்றெபான்.
மிதக்கின்றெ பபாய்க்கப்பல் மூழ்கிப் ரபபாக
டவறுங் கட்ரட அதுவுங்ரக விட்டரதப் ரபபால்
டகபாதக்கின்றெ மனத்ரதபாட ரகபாட்ரடக் குளரள
குந்தனபான் கண்ணீரரச் சிந்த னபாரன!
ரகபாட்ரடக்குள இவ்விருளபாம கரிய பபாமபு
டகபாடியவபால் கபாட்டிடயரன அஞ்ச ரவத்தபால்
கபாட்ரடநிகர் ரசரியிரல அந்தப் பபாமபு
கண்விழித்தபால் சுப்பமமபா நிரலஎன் ஆகும?
'ரதபாட்டமுண்ட; வயலுண்ட; ரபபாக ரவண்டபாம
டதபால்ரல'என்று டசபான்னபாரள ரகட்ரட னபாநபான்?
ரகட்ரடனபா கிளிக்குச்டசபால் வதுரபபால் டசபான்னபாள
டகட்ரடரன' என்றெலறிக் கிடந்தபான் தமமன்!
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19. சுதரிசன் நிரல
டதன்பபாங்கு - கண்ணிகள
மபாவட டவபாத்த விழிக்கும - அவள
மபாமபழம ரபபான்றெ டமபாழிக்கும
கபாவடிப் பிச்ரசஎன் ரறெரன - அந்தக்
களளி மறுத்துவிட் டபாரள!
தூவடி என்உடல் மீதல் - உன்
தூயரதபார் ரகமமலர் தன்ரன
ஆவி நிரலத்தடம என்ரறென் - அவள
அட்டி உரரத்துவிட் டபாரள!
என்று சுதரிசன் எண்ணி - எண்ணி
ஏங்கி இருந்தனன்! பின்பு
ஒன்று நிரனத்தனன் சூழ்ச்சி - மிக
ஊக்கம மிகுந்தது டநஞ்சில்!
பின்புறெக் ரகபாட்ரடரய நபாடிச் - சில
ரபச்சுக்கள ரபசிட ஓடித்
தன்துரணை வர்கரளக் கண்டபான் - கண்ட
தன்கருத் துக்கரளச் டசபான்னபான்.
ரகபாட்ரடயில் ரவடறெபாரு பக்கம - வந்து
குப்பு, முருகிரயக் கண்டபான்.
நபாட்டம அரனத்தும உரரத்தபான் - அவர்
நன்டறென்று கூறி நடந்தபார்.
'பபாட்ட நிகர் டமபாழியபாரள - என்
பக்கம தருப்பிடச் டசய்ரவன்
கபாட்டரவன் ரவடிக்ரக' என்ரறெ - சிங்கன்
ரகயிரன வீசி நடந்தபான்.
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20. இங்ரக டசல்லபாது
டதன்பபாங்கு - கண்ணிகள
தூங்கும குயிலிரன ரநபாக்கி ஓரபாயிரம
துப்பபாக்கி சூழ்ந்தது ரபபால் - துயர்
தபாங்கருங் கிளரளரய ரநபாக்கிக் கவண்பலர்
தபாங்கி நடந்தது ரபபால்
ஏங்கும விளக்கிரன ரநபாக்கிப் டபருமபுயல்
ஏற்பட்ட வந்தது ரபபால் - டநபாடி
ஆங்கிருக் குமசுப்பம மபாவின் குடிரசரய
ஆட்கள பலர் சூழ்ந்தபார்!
தீய முருகியுங் குப்பும இருந்தனர்
ரசயிரழ பக்கத் தரல - வீட்ட
வபாயிற் கதவிரனத் தட்டிய தட்ரடபாட
வந்தது ரபச்சுக் குரல்!
'ஆயிரம ஆயிரம ஆக வரபாகன்
அடித்துக்டகபாண் ரடபாடி வந்தீர் - நீர்
தூயவர் ரபபாலிந்த வீட்டில் இருந்தடம
சூழ்ச்சி டதரியபா ரதபா?'
என்று டவததௌியினில் ரகட்ட குரலிரன
இவ்விரு மபாதர் களும - உயிர்
டகபான்று டபபாருளகரளக் டகபாளரள யடிப்ரபபார்
குரலிது டவன்றுரரத் தபார்.
புன்ரம நரடயுளள அவ்விரு மபாதரும
டபபாத்டதன ரவஎழுந் தபார் - அவர்
சின்ன விளக்ரக அவித்துக் கதரவத்
தறெந்தனர் ஓடிவிட் டபார்!
மங்ரக இருந்தனள வீட்டினுள ரளஇருள
வபாய்ந்த இடத்த னிரல - பின்னர்
அங்கும இங்குமபல ஆட்களின் கூச்சல்
அரலவந்து ரமபாது ரகயில்
மங்ரகயின் ரமல்ஒரு ரகவந்து பட்டது.
*வபாளபட்ட தபால் விட்டது. - அட
இங்குச்டசல் லபாடதன்று மங்ரகடசபான் னபாள!வந்த
இழிஞர்கள ரபச வில்ரல.
* சுப்பமமபாரமல் ஒரு ரகபட்டது. உடரன சுப்பமமபாவின்
வபாள அக்ரகயின்ரமல் பட்டவுடன் அக்ரக எடபட்டது.
ரமலும நடப்பது யபாடதன்று மங்ரக
விழிப்புடன் கபாத்தருந் தபாள - அந்த
ஓரலக் குடிரசக்குத் தீயிட்ட தபாக
உணைர்ந்து டநஞ்சந் துடித்தபாள!
மூரலக்கு மூரல வழிபபார்த் தபாளபுரக
டமபாய்த்த இருட் டினிரல - அவள
ஏலுமட் டமஇரு தபாரழத் தறெந்தட
என்டனன்ன ரவபா புரிந்தபாள.
கூரர எரிந்தது! டகபாளளிகள வீழ்ந்தன!
கூட்டத்த ரல ஒருவன் - 'டசபால்
ஆரங்ரக' என்றெனன்; தபாரழத் தறெந்தனன்;
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'அன்னரம' என்றெரழத் தபான்.
கூரர எரிந்தது! டகபாளளி எரிந்தது
டகபால்புரக நீங்கிய தபால் - 'முன்
ஆரங்ரக' என்றெவன் சுதரிசன் என்பரத
அன்னம அறிந்தவ ளபாய்
கத்தரய நீட்டினபாள; 'தீஎன்ரன வபாட்டினும
ரகரயத் டதபாடபாரத யடபா! - இந்த
முத்தமிழ் நபாட்டக்கு மபானம டபரிதன்றி
மூச்சுப் டபரிதல்ரல கபாண்!'
குத்தும குறிப்பும டகபாதத்தடம பபார்ரவயும
டகபாண்டிது கூறி நின்றெபாள - வந்த
டதபாத்தல் பறெந்தது! சூழ இருந்தவர்
கூடத் டதபாரலந்து விட்டபார்.
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21. ரசரிக்குள டசன்றெபாள
எண்சீர் விருத்தம
எட்டிஇருந் தட்டபல ரசரி மக்கள
இல்லங்கள ரநபாக்கிஅவள டமல்லச் டசன்ரறெ
இட்டகனல் டவப்பத்தபால் ரதபாழி மபாரர
என்டநஞ்சு டவந்ததுண்ட ரதபாழி மபாரர
மட்டற்றெ நபாவறெட்சி ரதபாழி மபாரர
வபாட்டவதபால் நீர்டகபாடப்பீர் ரதபாழி மபாரர
எட்டரணையும மறுப்பீரரபா ரதபாழி மபாரர
என்றுநட வீதயிரல கூவி நின்றெபாள.
ரசரியிரல வீடடதபாறும விழித்த ருந்து
ரசதடதரிந் தடநிரனத்த ரசரி மக்கள
ஓடரபாருவ ரபாய்வந்தபார் டவததௌியில்; 'அமமபா
உற்றெடதன்ன உன்றெனுக்ரக? உரரக்க ரவண்டம.
நீர்குடிப்பீர்; நில்லபாதீர்; அரமத டகபாளவீர்;
நிலவில்ரல; இந்தஇருள தன்னில் வந்ரத
கூரரடகபாளுத் தயதீயர் எவர்? உமக்குக்
டகபாடரமஇரழத் தவர்யபாவர்? உரரப்பீர்!' என்றெபார்.
'தரிடநருடி டநய்யூற்றி விளக்ரக ஏற்றிச்
சிறுதடக்கும இட்டநீர் குடிக்கத் தந்த
டபரியீரர! என்அருரமத் ரதபாழி மபாரர!
டபருந்தீயபால் சிறுவீட ரவகும ரகபாலம
டதருவினிரல கண்டீரர இரங்கி னீரரபா?
டசயுமஉதவி டசய்தீரரபா? மக்கள கூட்டம
ஒருமுரனயிற் டபற்றெதீ முழுதும தீர்க்கும
என்னுரமபார் உண்ரமயிரன மறெக்க லபாரமபா?
குளக்கரரயின் சிறிதரசவு குளத்த ரசரவ!
டகபால்புலியபால் ஒருவன்இடர் பலர்க்கும அன்ரறெபா?
இளக்கபாரம தபாரபாமல் தீரம ஒன்ரறெ
இயற்றிரயபா ரரஊரபார் எதர்க்க ரவண்டம.
களபாப்புதரும தன்னகத்ரத இடங் டகபாடத்தபால்
கவ்விவிடம ரவரிரனரய கபாட்டப் பன்றி!
விளபாஓடம பழமுமரபபால் பிரிதல் தீரம;
டவததௌியபாரனக் டகபாட்டமரத னீக்கள வபாழும!
சுதரிசனபாம சுரபதபாரபாம ரதபாழி மபாரர
துரணைவருக்குச் சிப்பபாயின் உத்த ரயபாகம
உதவுவதபாய் அரழத்துவந்தபான்; ரகபாட்ரடக் குளரள
ஒளித்துரவத்தபான்; எரனவிட்டப் பிரித்து ரவத்தபான்.
இதன்நடவில் குடிரசயிரல இருக்கும என்ரன
எடத்தபாள எண்ணைமிட்டபான். சூழ்ச்சி டயல்லபாம
புததுபுத தபாய்ச்டசய்தபான்; கூரர தன்ரனப்
டபபாசுக்கினபான் நபான்கலங்கிப் ரபபாரவ டனன்று.
தீஎரியும ரநரத்தல் தீரம வந்து
சீறுகின்றெ ரநரத்தல் எரனஇ ழுத்துப்
ரபபாய்அழிக்க எண்ணைமிட்டபான் எனது கற்ரப!
புரதத்தருந்ரதன் என்இரடயில் குத்துக் கத்த
ரதபாயுமடபா உன்மபார்பில் என்று கபாட்டித்
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'டதபாரலயில்ரபபா' என்ரறென்நபான்! டசன்றெபான் அன்ரனபான்.
நபாய்குரலக்க நத்தமபபா ழபாரமபா டசபால்வீர்
நபான்அரடந்த தீரமகரளச் சுருக்கிச் டசபான்ரனன்.
உயிர்ரபபான்றெ என்கணைவர் இருக்கும ரகபாட்ரட
உட்புறெத்ரத நபான் அரடய ரவண்டம. அங்ரக
துயரத்தல் ஆழ்த்தப்பட்டிருக்கின் றெபாரபா?
துயரின்றி இருக்கின் றெபாரபா துரணைவர்?
முயல்வரத என்கடரம; உளவு தன்ரன
டமபாழிவதுதபான் நீங்களடசய்யும உதவி' என்றெபாள.
'துயரரபாட வந்தட்ட எமபி ரபாட்டி
தூங்கிடக விடியட்டம' என்றெபார் அன்ரனபார்.
'கண்மூட வழியிரலரய! விடியு மட்டம
கபாத்தருக்க உயிரரது? ரதபாழி மபாரர
விண்மூடம இருட்டடன்றும பகல்தபா டனன்றும
ரவறுபபா டளரதரயபா விரனடசய் வபார்க்ரக?
மண்மூடி ரவத்துளள புதுரம ரயப்ரபபால்
மனமூடி ரவத்தருப்பபார் சூழ்ச்சி! இந்தப்
டபண்மூடி ரவத்தடரவபா என்உ ணைர்ரவ?
டபயர்கின்ரறென் வழியுரரப்பீர் டபரியீர்' என்றெபாள.
'ரகரயபாட கூட்டிப்ரபபாய்க் கபாட்ட கின்ரறெபாம
கபாரலயிரல ஆகட்டம; இரவில் ரபபானபால்
டசய்வடதபான்றும ரதபான்றெபாது; டதருத்ரதபான் றெபாது;
சிப்பபாய்கள நமமீதல் ஐயம டகபாளவபார்.
டமய்யபாலும டசபால்கின்ரறெபாம கணைவர் உளள
வீட்ரடரயபா ரகபாட்ரடரயரயபா அறிவ டதங்ரக?
ஐயபாரவக் கபாணுவதும முடியபா' டதன்றெபார்
அரிதபான மபாண்புரடயபாள 'சரிதபான்' என்றெபாள.
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22. மன்னரனக்கண்டபாள
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
ரதசிங்கு மன்னன் - சில
சிப்பபாய்க ரளபாட
ரபசிச் சிரித்ரத - தன்
டபருவீட விட்ட
மபாசற்றெ தபான - புனல்
மடவிற் குளிக்க
வீசுங் ரகரயபாட - மிக
விரரவபாய் நடந்தபான்!
எதர்ஓடி வந்தபாள - நல்
எழிலபான மங்ரக.
'சுதரிசன் சிங்கன் - என்
துரணைரயப் பிரித்தபான்;
மதல்ரவத்த ரகபாட்ரட - தனில்
ரவத்ரத மரறெத்தபான்;
எரதநபான் உரரப்ரபன்? - அவன்
எரனயபாள வந்தபான்.
குடிரபபான வீட்ரட - அக்
டகபாடிரயபானும ரநற்று
நடவபான இரவில் - அவன்
நபாரலந்து ரபரபால்
முடிவபாய்ந்த மன்னபா! - அனல்
மூட்டிப் டபபாசுக்கிக்
கடிதபாக என்ரன - அவன்
ரகப்பற்றெ வந்தபான்.
தப்பிப் பிரழத்ரதன் - இரதத்
தங்கட் குரரக்க
இப்ரபபாது வந்ரதன் - இனி
என்க ணைவரரநபான்
தப்பபாது கபாணை - நீர்
தரயடசய்ய ரவண்டம
ஒப்பபாது ரபபானபால் - என்
உயிர்ரபபா கும'என்றெபாள.
'சுதரிசன் சிங்கன் - நம
சுரபதபாரும ஆவபான்;
இரத அவன்பபாரல - டசபால்
ஏற்பபாட டசய்வபான்.
இரதடய லபாமடசபால்ல - நீ
ஏனிங்கு வந்தபாய்?
சரதடயலபாம டபபாய்ரய - இத்
தமிழருக்' டகன்றெபான்.
ரதசிங்கு ரபபானபான் - சில
சிப்பபாய்கள நின்று
'ரபசினபால் சபாவபாய் - நீ
ரபசபாது ரபபாடி.
வீசினபாய் அரசர் - வரும
ரவரலயில் வந்ரத
ரபசபாது ரபபாடி' - என்று
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ரபசிரய ரபபானபார்.
என்றெ டசபாற்ரகட்ட - அவ்
ரவந்த ரழதீயில்
நின்றெ வளரபபால - ஒரு
டநஞ்சம டகபாதத்து
'நன்று கபாண்நன்று! - மிக
நன்று நின்ஆட்சி!
என்ரறெ இகழ்ந்து - தணைல்
இருகண் களசிந்த
பரடவீட தன்ரன - அவள
பலவீத ரதடி
கரடசியிற் கண்ட - நீள
கதவிரனத் தட்டி
'அரடயபாத துன்பம - இங்
கரடகின்றெ என்ரன
விடரநர்ந்த டதன்ன? - நீர்
விளளூவீர்' என்றெபாள.
'டகபாண்ரடபான் இருக்க - அவன்
டகபாடவஞ் சகத்தபால்
டபண்டபாள எண்ணி - மிகு
பிரழடசய்த தீயன்
உண்ரடபா என்அத்தபான் - அவன்
உமரமபாட கூட?
எண்ணைபாத டதன்ன - எரன?
இயமபுவீர்' என்றெபாள.
'உளளி ருக்கின்றீர் - என்
உரரரகட் பதுண்ரடபா?
விளளு வீர்'என்றெபாள - அங்கு
விரட ஏதுமில்ரல.
பிளரள ரபபால்விமமிப் - டபரும
ரபரதயபாய் மபாறி
டதளளு நீர்சிந்தும - கண்
டதருடவ லபாமசுற்றெ
ரகபாட்ரடரய நீங்கி - அக்
ரகபாரதயபாள ரசரி
வீட்டக்கு வந்து - தன்
டவறுவபாழ் ரவடநபாந்து
மீட்டபாத வீரணை - தரர
ரமலிட் டரதப்ரபபால்
பபாட்டடபாத்த டசபால்லபாள - கீழ்ப்
படத்துக் கிடந்தபாள!
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23. இருமபாதரும அரழத்தபார்கள
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
எப்படி இங்குவந்தபாய்? - சுப்பமமபா
எழுந்தரு விரரவபாய்.
இப்படி நீஇரளத்தபாய் - அவர்கள
இன்னல் புரிந்தபாரரபா?
டசப்படி அமமபாநீ - உனக்ரகபார்
தீரமயும வபாரபாமல்
டமய்ப்படிரயகபாப்ரபபாம - எமது
வீட்டக்கு வபா'என்றெனர்.
முருகியுங் குப்பும - இப்படி
டமபாழிந்து நிற்ரகயிரல
'வருவது சரியபா - உங்களின்
வழக்கம கண்டபின்னும?
டதரியும டசன்றிடவீர்' - என்றுரம
ரசயிரழ டசபால்லிடரவ
அருகில் நில்லபாமல் - அவர்கள
அகன்று விட்டபார்கள.
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24. ரசரித்தரலவன் டசங்கபான்
எண்சீர் விருத்தம
ரசரிவபாழ் டசங்கபாரன இரண்ட ரபரும
டதருவினிரல தனியிடத்தல் கூட்டி வந்து
ரசரிக்கு நீதரலவன் உன்வீட் டில்தபான்
ரசயிரழயும இருக்கின்றெபாள. அவளஇப் ரபபாதல்
ஆரரயுரம டவறுக்கின்றெபாள. நல்ல டதல்லபாம
அவளுக்குப் டபபால்லபாங்கபாய்த் ரதபான்றும ரபபாலும.
ரநரில்அவள கற்பழிக்கச் சிலரபர் டசய்த
டநறியற்றெ டசய்ரகயினபால் டவறிச்சி யபானபாள.
இங்ரகரய இருக்கட்டம சரமயல் டசய்ரத
இவ்விடத்தல் அனுப்புகின்ரறெபாம; சபாப்பி டட்டம.
அங்கிருக்கும அதகபாரி டசபான்ன தபாரல
அனுப்புவதபாய்ச் சமமதத்ரதபாம. இரதடயல் லபாமநீ
மங்ரகயிடம டசபால்லபாரத! டசபால்லி விட்டபால்
மறுபடிநீ டபருந்துன்பம அரடய ரநரும.
இங்ரகவபா இரதயுமரகள; அவளஇ ருக்கும
இல்லத்தல் மற்றெவர்கள இருக்க ரவண்டபாம.'
என்றெந்த இருமபாதர் டசபால்லக் ரகட்ட
இணைக்கமுறும டசங்கபானும உரரக்க லுற்றெபான்:
'அன்ரறெக்ரக யபாமறிந்ரதபாம இரவகள எல்லபாம
அதகபாரி களகலந்த டசயல்க டளன்று!
நின்றெதல்ரல அவ்விடத்தல்! டநருங்கி வந்து
நீயபார்என் டறெபாருவபார்த்ரத ரகட்ட தல்ரல.
டசன்றுவரு வீர்;நீங்கள டசபான்ன ரதப்ரபபால்
டசய்கின்ரறென்' என்றுரரத்தபான்; டசன்றெபார் தீயர்.
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25. டசங்கபான் உண்ணை அரழத்தபான்
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
ஆரனத் தரலப் பபாரறெயபாம - அத னண்ரடயில்
அல்லி மலர்ப் டபபாய்ரகயபாம
ரமனி முழுக் கபாட்டிரய - வரு வபாயமமபா
டவமபசி தீர்ப்பபா யமமபா.
கூனல் அவரரப் பிஞ்சு - டபபாறித் ரதபாம;சுரரக்
கூட்ட முடித்ரதபாம அமமபா;
ஏனம நிரறெ வபாகரவ - கருரணைக் கிழங்
கிட்டக் குழமபும ரவத்ரதபாம.
டசன்று வருவபா யமமபா - புன லபாடிரய
தன்று துயில்வபா யமமபா.
என்றுடசங் கபான் டசபால்லரவ - அந்த ஏந்தரழ
ஏகினள நீரபா டினபாள.
அன்னவள ரசபாறுண் டனள - அவள டநஞ்டசலபாம
அன்னவன் ரமல் ரவத்தனள.
தன்பன தன்றெபா னதும - அந்தச் ரசயிரழ
டசங்கபா னிடம கூறுவபாள:
'உண்ட கரளப்பபா றிரனபாம - மறெ ரவரனயபா
உரரப்பது ரகட்பீ ரரயபா.
அண்டி இருந்ரதன் உரம - ஒரு நபாளுரம
அன்பு மறெரவ ரனயபா;
சண்டிச் சுதரி சன்சிங்க் - இன்றி ரபாவிலும
ரதயல் எரனத் ரதடிரய
டகபாண்டதன் எண்ணைத் ரதரய - நிரறெ ரவற்றிடக்
கூசிட மபாட்டபா ரனயபா.
அமரமயும அப்பபாவும நீர் - என எண்ணிரனன்
ஆன துரணை டசய்குவீர்'
இமடமபாழி களகூறி னபாள - அந்த ஏந்தரழ!
இயமபிட கின்றெபான் டசங்கபான்:
'எமரமத் துரும பபாகரவ - நிரனக் கின்றெனர்
இங்ரக அதகபா ரிகள
டவமரமக் டகபாடம பபாமபுரபபால் - அவர் சீறுவபார்
டவளரளரய டவளரள என்றெபால்!
தீய வடநபாட் டினர்! - இவர் ஏதுக்ரகபா
டசஞ்சியில் வந்தபா ரமமபா.
நபாயும பிரழக்கபா தமமபா - இவர் ஆட்சியில்
நல்லவர் ஒப்பபா ரமமபா.
தீயும புயற் கபாற்றுரம - இவர் டநஞ்சிரல
டசங்ரகபால் டசலுத்து மமமபா.
ஓயபாது மக்கட் டகல்லபாம - இரட யூறுதபான்
உண்டபாயிற் றெமமபா' என்றெபான்.
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26. ரசபாற்றில் நஞ்சு
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
உண்டபால் கசக்கபாது; கண்டபால் டவறுக்கபாரத
உண்ணைக் டகபாடத்து விடடி! - அடி
டகபாண்ரடக் கருங்கூந்தல் ரகபாரத அருந்தனபால்
டகபால்லபாது; ரசபாற்றில் இடடி!
டதபாண்ரடக்குள டசன்றெவுடன் ரதபாரக மயக்கமுறெக்
டகண்ரட விழிகள சுழலும; - அடி
தண்டபா மரரமலரின் தண்டபாய் உடமபில்டநததௌி
உண்டபாக மண்ணில் உழலும.
இந்தபா மருந்துப்டபபாடி தந்ரதன் கலந்தட;வி
ரரந்ரத புறெப்பட டபண்ரணை! - அந்தச்
டசந்ரதன் உதட்டமங்ரக தன்பபாள ஒளிந்தருந்து
வந்ரத நுரழகுரவன் கண்ரணை!'
அந்தச் சுதரிசனும இந்த வரகயுரரத்துத்
தந்த மயக்க மருந்ரதக் - குப்பும
அந்த உணைடவபாடக லந்து டகபாடத்துவிட்ட
வந்தபாள தருமபி விரரந்ரத.
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27. உண்ணை எழுந்தபாள
பஃடறெபாரட டவண்பபா
குப்பு மகிழ்ரவபாட டகபாண்ட டகபாடத்தட்ட
டசப்புக்குண்டபான் ரசபாற்ரறெச் டசய்த கறிவரகரயச்
ரசரிச்டசங் கபான்வபாங்கித் தண்ரணையிரல ரவத்தருந்தபான்.
யபாரரயும நமபும இயல்புரடயபான் ஆதலினபால்
நஞ்சக் கலப்புணைரவ நல்லுணைரவ என்டறெண்ணிக்
டகபாஞ்சம இருட்டியதும ரகபாழி அரடந்தவுடன்
கூப்பிட்டபான் நங்ரகயிரன. 'ஏன்?'என்றெபாள ரகபாரதயும.
'சபாப்பிடமமபா' என்றுரம சபாற்றினபான். அப்ரபபாது
களளர்கள ரபபாரல இருமபாதர் கண்உறுத்ரத
உளரள வரபாமல் ஒளிந்துடகபாண்ட பபார்த்தருந்தபார்.
சிங்கன் டதருரவ அரடகின்றெபான் அந்ரநரம!
நங்ரக எழுந்தபாள நலிந்து.
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28. நஞ்சுண்ட வீழ்ந்தபாள
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
வபாரழ இரலதனில் ரசபாற்ரறெச் - டசங்கபான்
வட்டித்துக் கூப்பிட்ட ரபபாது
சூழ நடந்தசுப் பமமபா - தன்
துரணைவன் நிரனப்ரபபாட வந்தபாள!
ஆழும அரலகட லுக்குள - சூழல்
ஆயிரம வபாய்த்தடக் கூடம;
ஏரழத் துரணைவரன எண்ணி - ரநயும
ஏந்தரழ எப்படிக் கபாண்பபாள?
ரசபாற்றிரன உண்டனள நங்ரக - நீர்
தூக்கிப் பருகிய பின்னர்
கபாற்றினில் ஆடம கிரளரபபால் - அவள
கட்டடல் ஆடிற்று! டநஞ்சம
மபாற்றெம அரடந்தது! கண்ணில் - ஒளி
மபாறி மயங்கி விழுந்தபாள.
ரசபாற்றில் 'மயக்க மருந்தபா?' - என்று
டசபால்லி விழுந்தனள மண்ணில்!
தன்னிரல தன்ரனவிட் ரடபாட - அரதத்
தபான்டதபாடர்ந் ரதபற்றி வந்து
மின்னல் அரசவது ரபபாலத் - தன்
ரமனி தளளபாட எழுந்தபாள.
சின்னரதபார் பபாயிரன ரநபாக்கிச் - டசன்று
தமமரன எண்ணி விழுந்தபாள.
டபபான்னுடல் வபாடிற்று! டநஞ்சு - துயில்
புக்கு மரறெந்தட முன்ரன
டமல்லிரட யில்ரவத்த கத்த - தரன
டமன்ரகயி னபால்டதபாட்டப் பபார்த்தபாள.
டசபால்லினில் தீரயக் கலந்து - சில
டசபாற்கரளச் டசபால்லினள டமல்ல:
'கல்லிரட நபார்உரிக் கின்றெபான்! - அனற்
கபாற்றினில் நீர்ரவண்ட கின்றெபான்.
வல்லிரயத் டதபாட்டிட வபாரனல் - அவன்
வபாழ்விரன மீட்பவர் இல்ரல!'
இவ்வுரர டசபான்ன மறெத்த - மயக்
ரகறினள; டமய்மமறெந் தட்டபாள!
டசவ்விதழ் ரசபார்ந்தது! கண்கள - ஒளி
தீர்ந்தன! ரவர்ரவயின் நீரில்
அவ்வுடல் மூழ்கிற்று! ரமகம - தரச
ஆர்ந்தது ரபபாற்கருங் கூந்தல்
எவ்விடத் துமபரந் ரதபாடி - நிரறெந்
தட்டது கட்டக் குரலந்ரத!
டசங்கபான் உடல்பரதத் தட்டபான் - என்ன
டசய்வடதன் ரறெஅறி யபாமல்
அங்குமஇங் குமபறெந் ரதபாடி - வீட்டின்
அக்கமபக் கமடசபால்லப் ரபபானபான்.
சிங்கரனக் கண்டனன்! 'ஏடபா - டசங்கபான்
டசல்'என்று கூறினன் சிங்கன்.
டசங்கபான் பயந்து நடந்தபான் - அந்தச்
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சின்னக் குடிரசயின் பின்ரன.
சிங்கன்அவ் வீட்டில் நுரழந்தபான் - உற்றெ
ரசதகள யபாவும டதரிந்தபான்.
அங்குச்சுப் பமமபாவின் அண்ரட - அவன்
அண்டினன்! மற்றெவர் இல்ரல.
டபபாங்கிற்று வபானில் முழக்கம! - மின்னல்
டபபால்லபாங்கு கபாட்டிற்று! நல்ல
மங்ரகக் கிரங்கி இருட்டம - அழும
வண்ணைம டபபாழிந்தது மபாரி!
கபாட்ரட முறித்தடம கபாற்றும - அவன்
ரகரய முறிப்பது ரபபாரல
ரதபாட்டத்து வபாசலி ரனபாட - டசன்று
தூளபட ரவத்தது வீட்ரட!
கூட்ட மலர்ச்சிறு டகபாமரப - ரவயம
குமபிடத் தக்கஓர் தபாரயத்
தீட்டப் படபாத டநருப்ரப - விரல்
தீண்டக் கடித்தடம பபாமரப
ஒட்டறெ வில்லபா வடக்கன் - உல
டகபாத்தது கபாணைபாத தீயன்
எட்டத் தரசகளில் எல்லபாம - பின்னர்
'ஏஏ' எனச்டசபால்லி ஏசக்
டகபாட்டிக் கிடந்தட்ட பூப்ரபபால் - அந்தக்
ரகபாரத கிடந்தட்ட ரபபாது
டதபாட்டனன்! டதபாட்டனன்! மீளபாப் - பழி
சூழ்ந்தனன்! சூழ்ந்தனன்! சிங்கன்!
டபபாழுது விடிந்தட வில்ரல! - இன்னும
டபபாற்ரகபாழி கூவிட வில்ரல!
எழுந்து டவததௌியினிற் டசன்றெபான் - மபாதர்
இருவர் இருந்தடம வீட்டில்
நுரழந்தனன் அத்தீய சிங்கன் - இரத
ரநபாக்கி யிருந்தஅச் டசங்கபான்
அழுத கண்ணீரில் நரனந்தபான் - சுப்
பமமபாரவக் கண்டிட நின்றெபான்.
ரபபாயிற்று மங்ரக மயக்கம! - இன்னும
டபபாழுரதபா டவளுத்தட வில்ரல.
ரபபாயிற்று மபானம! உணைர்ந்தபாள - உடல்
ரபபாயிற்று! நல்லுயிர் தபானும
ரபபாயிற்றுப் ரபபாவதன் முன்ரன - டசன்று
ரபபாக்கிட ரவன்அவ னபாவி!
வபாயிலில் நின்றெ டசங்கபாரனச் - 'சிங்கன்
வந்ததுண் ரடபா?'என்று ரகட்டபாள.
'உண்டதும நீவிர் மயங்கிப் - பபாயில்
உருண்டதும கண்ரடன் துடித்ரதன்.
கண்டதும இப்பபாழும கண்தபான் - இக்
ரகயில் வலியில்ரல தபாரய.
அண்ரடயில் நபானின் றிருந்ரதன் - பின்னர்
அச்சிங்கன் உளரள நுரழந்தபான்.
அண்ரடயில் நில்லபாது ரபபாடபா - என்றெ
அவன்டசபால்ரல மீறெபா தருந்ரதன்.
இருட்ரடபாட டவததௌிவந்த சிங்கன் - அவன்
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இங்கிருந் ரதபுறெப் பட்டபான்.
புரட்டரனபா ரடகிரனன் நபானும - கபால்
டபபாத்டதன்றெ சத்தமில் லபாமல்!
தருட்ட நரடடகபாண்ட குப்பு - வீட
டசன்றெனன் நபானிங்கு வந்ரதன்.
கருத்துக் கலங்கிரனன் தபாரய! - என்
கடரமரய நபான்டசய்ய வில்ரல.
ரசரிடயல் லபாமிரதச் டசபான்ரனன். - அவர்
சீறிக் குதத்தனர் தபாரய!
ரசரியின் மக்கரளப் பபாரீர்! - இரதபா
தீடயனச் சீறிநிற் கின்றெபார்.
ஊரும கிளமபிடம தபாரய! - டமபாழி
ஒன்றுடசபால் வீர்இந்த ரநரம
வபாரிக் குவிப்பபார்கள தபாரய - அந்த
வடக்கரர' என்றெனன் டசங்கபான்.
ஓடினள சிங்கரன ரநபாக்கி - உடன்
ஓடினர் ரசரியின் மக்கள!
ஓடினன் டசங்கபானும அங்ரக - உம
உமஎன்று தட்டினள கதரவ.
நபாடித் தறெந்தனன் சிங்கன் - கதவின்
நடநின்றெ அவன்மபார்பு நடரவச்
சபாடிப் புகுந்தரத கத்த! - குத்தச்
சபாய்த்தனள டபண்இந்நி லத்தல்!
கபாமபில் வரளந்தட்ட டகபாடவபாள - டசங்கபான்
ரகரயபாடி ருந்தட்ட தபாரல
'பபாமபுகபாள ஒழியுங்கள!' என்றெபான் - இரு
பழிமபாத ருமதீர்ந்து ரபபானபார்.
ரதமபபாத அழுரகயும, நீரின் - துளி
டதரியபாத கண்களும டகபாண்டபாள
ரவமபபாக எண்ணினபாள வபாழ்ரவ - ரகபாட்ரட
விடியபாத முன்னரம ரசர்ந்தபாள.
ரகபாட்ரடயின் வபாசரலக் கபாப்ரபபார் - டபருங்
டகபாட்டபாவி விட்டக் கிடந்தபார்.
பபாட்ரடரயப் பபார்க்க்கரவ யில்ரல - உயிர்ப்
பபாரவயும கபாவல் கடந்தபாள.
ரகபாட்ரடப் புறெத்தனில் எங்கும - தூக்கக்
ரகபாலமல் லபால்விழிப் பில்ரல.
பூட்டம பரடவீட கட்குள - டநடம
புன்ரன மரத்தற்கு ரநரில்
தன்கணைவன் ரசர்பரட வீடம - முற்றும
சபாத்தக் கிடந்தரதக் கண்டபாள.
'என்னுயிர்ப் டபபாருரள தறெப்பீர்! - கதரவ
இன்னுரமபா தூக்கமஎன் அத்தபான்?
ஒன்று மறிரயரனச் சிங்கன் - டதபாடம
உளளம பரடத்தனன் ரகளீர்!
என்ரன மயக்கத்தல் ஆழ்த்தக் - கற்ரப
ஈடழித் தபான்டவறும ரபடி!
டசந்தமிழ்ச் ரசய்டதபாட்ட ரமனி - தன்ரனத்
தீண்டிட்ட தீயரனக் டகபான்ரறென்.
அந்ரதபா உரமக்கபாணை ரவண்டம - என்றென்
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ஆவிதபான் ரபபாய்ச்ரசரு முன்ரன!
எந்த நிரலதனில் உளளீர்? - உமரம
என்டனன்ன டசய்தனன்? கபாரணைன்!
அந்ரதபா எனக்கூவி மங்ரக - அவள
அங்குமிங் குமபறெக் கின்றெபாள.
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29. மன்னன் வந்தபான்
எண்சீர் விருத்தம
கபாட்டதீப் ரபபாரலசு ரபதபார் சபாவு
கடிரதபாடித் ரதசிங்கின் கபாதுக் குளளும
ரகபாட்ரடக்குள எப்புறெத்தும டசன்றெ தபாரல
குலுங்கிற்றுக் ரகபாட்ரடடயலபாம! மபார்பில் குத்தப்
ரபபாட்டிருந்த சுரபதரரச் சிப்பபாய் மபார்கள
புரடசூழ்ந்தபார். ரதசிங்கும அங்கு வந்தபான்.
ரகட்கலுற்றெபான் 'என்னஇது என்ன?' என்ரறெ
கிட்டஇருந் ரதபாடரல்லபாம 'டதரியபா' டதன்றெபார்.
'பரடவீரர் தமக்குளரள நடந்த டதன்றெபால்
படடகபாரலடசய் ரதபான்யபாவன்?' என்று ரகட்டபான்
'பரடவீரன் அல்லபாது பிறெரர என்றெபால்
பலகபாவற் கட்டங்கள தபாண்டி எந்தக்
கரடயன்இங்கு வரமுடியும? ரகபாட்ரட வபாசல்
கபாத்தருந்ரதபான் என்னடசய்து டகபாண்டி ருந்தபான்?
நரடமுரறெகள இப்படியபா? பரகவர் ரகரய
நத்தடரவபார் இங்குண்டபா? புதுரம யன்ரறெபா!
ரபபாட்டசட்ரட ரயத்துரளத்து மபார்டப லுமரபப்
புறெமவிலக்கிப் பபாய்ந்தருக்கும கத்த தன்ரன
மீட்கபாமல் டசன்றெவரனப் பிடிக்க ரவண்டம;
விரளவுக்குக் கபாரணைத்ரத யறிதல் ரவண்டம;
ரகட்டடகபாண் டிருக்கின்றீர்; டதரிந்த ருந்தபால்
ரகடில்ரல டசப்பிடவீர் உண்ரம தன்ரன!
வபாட்டகின்றீர் என்னுளளம; சூழ்ச்சி தபாரனபா!
மற்டறென்ன மற்டறென்ன?' எனத்து டித்தபான்!
கூட்டத்தல் தமமனுளம பட்ட பபாட
கூறெத்தபான் முடியுரமபா? 'அந்ரதபா அந்ரதபா!
கபாட்டிரவத்தபான் எனக்கிந்த ரவரல தன்ரனக்
கடல்ரபபான்றெ அன்புரடயபான் என்னி டத்தல்!
நீட்டிரவத்த வில்ரலப்ரபபால், மணித்ரதர் ரபபாரல
நிரலடகட்ட வீழ்ந்தட்ட புலிரயப் ரபபால
ஊட்டத்து மபார்புரடயபான் சுரபதபார் மண்ணில்
உயிரின்றிக் கிடக்கின்றெபான் எவன் டசய்தபாரனபா?
மன்னவரரபா அறிவீரரபா எனரகட் கின்றெபார்
வபாய்தறெவபா தருக்கின்ரறென்; வபாய்த றெந்தபால்
என்னவரு ரமபாஅறிரயன்; வழிதபான் என்ன?'
என்றுபல வபாடறெண்ணி இருக்கும ரபபாது
'மன்னவரர பணிகின்ரறென்' என்று கூறி
வந்டததரில் நின்றுரரப்பபான் ரஞ்சித் சிங்கன்:
'என்நண்பன் சுதரிசன்சிங்க்! அவரனப் பற்றி
என்றெனுக்கு டதரிந்தவற்ரறெக் கூறு கின்ரறென்:
தமமன்எனும ரபருரடயபான் வளவ னூரில்
டதன்பட்டபான் சுதரிசனின் கண்ணில் ஓர்நபாள!
அமமட்ரட அவரனபாட வீட டசன்றெபான்;
அங்ரகபார்நபாள விருந்துண்டபான். அவன் மரனவி
டசமரமயுறும அழகுரடயபாள; அவளின் மீதல்
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சுதரிசன்சிங்க் தருப்பினபான் உளத்ரத! அன்னபாள
தமமரனயல் லபால்ரவறு மனிதர் தமரமத்
தருமபியுமபபார்ப் பவளில்ரல; சுதரிசன் சிங்க்
தமமரனயும மங்ரகரயயும அரழத்துக் டகபாண்ட
டசஞ்சிக்கு வந்துவிட்டபான். ஆரச கபாட்டித்
தமமனுக்கு ரவரலதரு வதபாகச் டசபான்ன
ரசதயினபால் தமமனவன் ஒப்பி வந்தபான்.
அமமங்ரக கணைவன்டசபால் தட்ட வில்ரல!
அவளமட்டம சுரபதபாரர நமப வில்ரல!
தமமரனயும, வஞ்சிரயயும சுரபதபார் டசஞ்சிச்
ரசரியிரல குடிரவத்தபான் வந்த அன்ரறெ!
குப்டபன்றும முருகிஎன்றும டசபால்லி டமதன்
கூத்தமபார் இருவரரயும அவர்க ரளபாட
நற்பணியபா ளர்ரபபாரல இருக்கச் டசய்தபான்.
நபானுரரக்கும அப்டபண்கள இப்பி ணைங்கள!
அப்பரர இதுதபான்நபான் அறிரவன்' என்றெபான்.
'அரழயுங்கள அரழயுங்கள தமமன் தன்ரனத்
துப்பியது கபாயுமுன்ரன!' என்று ரதசிங்க்
துடிதுடித்தபான் டநருப்புப்பட் டவரனப் ரபபாரல.
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30. தமமன் நபான் என்றெபான்
எண்சீர் விருத்தம
தமமன்டபண் டபாட்டிஎங்ரக?' என்றெபான் மன்னன்.
'டதரியவில்ரல' என்றெபார்கள சிப்பபாய் மபார்கள.
'தமமடனங்ரக?' எனக்ரகட்டபான் பின்னும மன்னன்.
'நபான்தபான்'என் டறெதர்வந்தபான் தமிழத் தமமன்.
'தமமன்எனல் நீதபானபா? யபார்டகபா டத்தபார்
சிப்பபாய்ரவ ரலயுனக்குச் டசப்பபாய்' என்றெபான்.
தமமன்'இவ ரர'என்றெபான் பிணைத்ரதக் கபாட்டி.
ரதசிங்கும சுதரிசனின் சூழ்ச்சி கண்டபான்.
டபபாய்யுரடரயச் சுதரிசன்சிங்க் தமம னுக்குப்
ரபபாட்டஒரு குற்றெத்ரத அறிந்த மன்னன்
டமய்பரதத்தல் இல்லபாமல் 'தமமபா! இந்த
மிகக்டகபாடிய டசயல்டசய்ரதபான் யபாவன்?' என்றெபான்.
'டசய்யபாத குற்றெத்ரதச் டசய்த ருப்பபான்;
டசத்தருப்பபான். நளளிரவில் டசஞ்சி வந்ரதன்
டவய்யில்வரபா முன்னரம சிங்கன் என்ரன
வீட்டிலிருந் தவ்விடத்தல் அரழத்து வந்தபான்.
இதுவரரக்கும டவததௌிச்டசல்ல வில்ரல' என்றெபான்.
'உன்மரனவி எங்'டகன்றெபான் ரதசிங்க் மன்னன்!
'அதுஎனக்குத் டதரியபாரத' என்றெபான் தமமன்!
'அவளுக்கு ரவறுதுரணை உண்ரடபா?' என்றெபான்.
'புதயஊர், துரணையில்ரல' என்றெபான் தமமன்.
'டபபாய்ஒன்றும கூறெபாரத' என்றெபான் மன்னன்.
பதறிரய 'டபபாய்யல்ல' என்றெபான் தமமன்.
'பழஊரபாய் இருந்தட்டபால் பத்த னிக்ரக
பலதுரணைவர் இருப்பபாரரபா?' என்றெபான் மன்னன்.
'பலஉறெரவபார் துரணையிருப்பபார்' என்றெபான் தமமன்.
'தரலயுருண்ட ரபபாகுமடபா தமமபா! அந்தத்
தமிழச்சி இருப்பிடத்ரதக் கபாட்ட ரவண்டம!
*நிரலயறியபாத் தமமரனநீர் இழுத்துச் டசல்வீர்
டநடவீத டதபாறுந்ரதடச் டசய்வீர். இன்ரனபான்
டகபாரலக்டகபாத்த ரதபாழரரயும அஞ்சபா டநஞ்சக்
கூத்தரயயும பிடிப்பீர்'என் றுரரத்தபான் மன்னன்.
*இது அங்கிருந்த சிப்பபாய்கரள ரநபாக்கிச் டசபால்லுவது.
'அமுடதபாத்த டபண்ணைபாரளக் கற்பின் ரவப்ரப
அயலபானின் கூத்தஎன்று டசபால்லி விட்டீர்!
தமிழச்சி கத்தஐயபா அந்தக் கத்த!
தடமபார்பில் நுரழத்தகத்த நுரழத்த வண்ணைம
அரமத்துவிட்ட ரபபாயினபாள. அவளின் ரபரர
அதுடசபால்ல ரவண்டடமன நிரனத்தபாள ரபபாலும!
தரமக்டகடக்க வந்தவரனக் டகபால்லும டபண்கள
தண்டிக்கப் படரவண்டம என்று டசபான்னபால்
நபான்ரதடி அரழத்துவர அட்டி இல்ரல.
நடமபார்பில் நிற்கின்றெ கத்த ரய!உன்
ரதன்ரபபான்றெ டசபால்லபாரளத் தரலவி தன்ரனத்
டதரிவிப்பபாய். எங்குளளபாள? டசங்குத் தபாக
வபான்பபார்த்து நிற்கின்றெபாய் சிங்கன் மபார்பில்.
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வபானத்தல் அவளபாவி அளபாவிச் டசல்லத்
தபான்மரறெந்து ரபபானபாளபா? வபாழ்கின் றெபாளபா?
சபாற்றுவபாய்" எனத்தமமன் வபாய்ப ரதத்தபான்.
அருகிருந்த சிப்பபாய்கள இருவர் தமமன்
இருரகரயப் பின்கட்டி அரழத்துச் டசன்றெபார்.
குரடலபாலியும உளஅழுந்த நடந்தபான் தமமன்!
கூர்வபாரள உயர்த்தநடந் தபார்சிப் பபாய்கள.
டபரிதுயர்ந்த குன்றெத்தன் சபாரல் தன்னில்
டபண்ணைபாளும, டசங்கபானும ஓர்ஆ லின்கீழ்
டதரியபாமல் நின்றிருந்தபார்! தமமன் மற்றும
சிப்பபாய்கள வருமநிரலரயத் டதரிந்து டகபாண்டபார்.
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31. அத்தபான் என்டறெதர் வந்தபாள
எண்சீர் விருத்தம
'அத்தபான்'என் டறெதர்வந்தபாள. 'ஐரயபா!' என்றெபாள.
'அவன்என்ரனக் கற்பழித்தபான்; உடனி ருந்த
அத்தீய மபாதரினபால் மயக்கந் தந்தபான்;
உணைர்விழந்ரதன் அவ்விரவில்! விடிந்த பின்உம
டசபாத்தபான என்ரனஅவன் டதபாட்டபா டனன்று
ரதபான்றியது. மரறெந்துவிட்டபான்; ரதடிச் டசன்று
குத்தரனன்! சிறுக்கிகரள இவர்ம டித்தபார்
கூவிரனன் ரகபாட்ரடயிரல உமரம வந்ரத.
ரபரழக்குள இந்நபாட்ரட அரடத்ரதபாம என்றெ
டபருநிரனப்பபால் வடநபாட்டபார் தமிழர் தமரம
வபாழவிடபா மற்டசய்யத் தட்ட மிட்டபார்.
மறெமவீழும! அறெமவபாழும! என்ப டதண்ணைபார்.
தபாழ்வுற்றுப் ரபபாகவில்ரல தமிழ டரல்லபாம;
தமிழகத்ரதப் பிறெர்தூக்கிச் டசல்ல வில்ரல.
வபாழ்கின்றெ கபாவிரிரயப் டபண்ரணை யபாற்ரறெ
வடநபாட்டபான் எடத்துப்ரபபாய் விடஒண் ணைபாது.
முப்புறெத்தும தமிழ்நபாட்டின் முரசு மபாக
முழங்குகின்றெ தரரகடரலப் பரகவர் வந்து
ரகப்புறெத்ரதந் தப்ரபபாக முடிவ துண்ரடபா?
கன்னலது சபாறுபட்டச் ரசறு பட்ட
முப்பழத்தன் சுரளபட்ட முன்னபாள டதபாட்ட
முரளடசந்டநல் விரளநிலத்ரத இழந்ரதபா மில்ரல.
எப்புறெத்தும வளங்டகபாழிக்கும மரலகள உண்ட
பறித்துவிட எவரபாலும ஆவ தல்ரல.
டசந்தமிழர் இருக்கின்றெபார் சிங்கங் களரபபால்
தறெலழித்து விடஎவரும பிறெந்தபா ரில்ரல.
ரபந்தமிழன் டமபாழியுண்ட வபாழ்ரவச் டசய்யப்
பரடடகபாண்ட வஞ்சகர்கள பறிப்ப துண்ரடபா?
வந்துநுரழந் தபார்சிறிது நபாளஇ ருப்பர்.
வரளந்துடகபாடத் ததுடசஞ்சி நிமிர்தல் உண்ட.
சந்ரதயவர் வபாழ்டவன்று நிரனத்தபா ரில்ரல
தமிழ்நபாட பணிவதல்ரல வடநபாட் டபார்க்ரக!
ரதசிங்கன் அறியவில்ரல; அறிந்து டகபாளவபான்.
டதன்னபாட்ரடத் துருமபபாக மதத்து விட்டபான்.
வீசுங்ரகபால் டசங்ரகபாலபாய்த் தமிழர் நபாட்ரட
விரளயபாட்டக் கூடமபாய்த் தமிழப் டபண்கள
ரபசுந்ரதபாற் பபாரவகளபாய் மறெவர் தமரமப்
ரபடிகளபாய்த் ரதசிங்கன் நிரனத்து விட்டபான்.
மபாடசபான்று ரநர்ந்தடினும உயிர்வபா ழபாத
மன்னர்களின் மக்கடளன நிரனக்க வில்ரல.
ரகரயபாட கூட்டிவந்து வடநபாட் டபார்கள
கபாணுகின்றெ டபண்டிர்கரளக் கற்ப ழிக்கச்
டசய்கின்றெபான். அறெமறியபான் சுரபதபார் என்ரனத்
தீண்டினபான். ரதசிங்கு தமிழர் தங்கள
டமய்யுரிரம தீண்டினபான். மபாய்ந்தபான்; மபாய்வபான்.
விதகிழிந்து ரபபாயிற்று மீளவ தல்ரல.
ஐயரகபா! அத்தபான்என் ஆவல் ரகட்பீர்
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ஆனமட்டம பபார்ப்ரபபாரம வடக்கர் தமரம!'
என்றுரரத்தபாள! பபாய்ந்தபார்கள சிப்பபாய் களரமல்
இருகத்த வபாங்கினபார் தமமன், டசங்கபான்.
குன்டறெபாத்த சிப்பபாய்கள இறெந்து வீழ்ந்தபார்.
டகபாடிடயபாத்த இரடயுரடயபாள சிரிப்பில் வீழ்ந்தபாள.
'என்ரறெக்கும சபாவுதபான் அத்தபான்' என்றெபாள.
'இன்ரறெக்ரக சபாரவபாரம' என்றெபான் தமமன்.
'நன்றுக்குச் சபாகலபாம' என்றெபாள நங்ரக.
'நபாட்டக்கு நல்லடதபாண்டபாம' என்றெபான் தமமன்.
'நிரலயற்றெ வபாழ்டவன்பபார் ரகயி லுளள
டநடியடபபாருள நில்லபாவபாம என்பர்; ஆனபால்
தரலமுரறெயின் ரவர்அறுக்க நிரனப்ப வர்க்குத்
தபாழ்வதலும தமமுயிரர நல்ல டதன்பபார்!
சிலர்இந்நபாள இப்படிரய' என்றெபான் டசங்கபான்!
'புதுரமதபான் புதுரமதபான்' என்றெபான் தமமன்!
இரலரபபாட்ட நஞ்சுண்ட வீட ரடந்தபார்.
'இவ்விடந்தபான் நஞ்சுண்ரடன்' என்றெபாள நங்ரக!
'மயக்கத்தபால் தரலசபாய்ந்ரதன் இவ்வி டத்தல்!
மணைவபாளர் தரமநிரனத்து டமதுவபாய்ச் டசன்று
துயர்க்கடலில் வீழ்வதுரபபால் பபாயில் வீழ்ந்து
ரசபார்ந்ததுவும இவ்விடந்தபான்' என்று ரரத்தபாள.
'புயலுக்குச் சிறுவிளக்கு விண்ணைப் பத்ரதப்
ரபபாட்டரழத்த தவ்விடந்தபான் ரபபாலும! டபண்ரணை
வயற்கபாட்ட டவளளபாட புலியிடம ரபபாய்
வலியஅரழத் தட்டஇடம இதுதபான் ரபபாலும!'
என்றுரரத்ரத அடடபாஓ எனநி மிர்ந்ரத
இடிமுழக்கம ரபபாற்சிரித்துப் பின்னும டசபால்வபான்:
'குன்றெத்ரதக் குளளநரி கடித்துப் பற்கள
டகபாட்டண்ட தவ்விடமரபபா லுமசுப் பமமபா!
நன்றெபான தமிழச்சி! என்கண் ணைபாட்டி!
நற்றெமிழர் மபானத்தன் சுடர்வி ளக்ரக!
அன்றெந்தச் சுதரிசன்சிங்க் உன்ரனத் டதபாட்ரட
அழிரவஅரழத் தட்டஇடம இதுதபான் ரபபாலும!
ரதசிங்கன் உரனப்பழித்தபான். ஒருவ ரனநீ
ரசர்த்துக்டகபாண் டபாய்என்றெபான். அவரனக் டகபாண்ரட
தூசிநிகர் சுதரிசரனக் டகபான்றெபாய் என்றெபான்.
துடக்கபான அவன்வபாரயக் கிழித்ரத னில்ரல!
ஆரசமயி ரல!நீயும அங்ரக இல்ரல.
அன்புன்ரமல் இருந்ததனபால் அவன்பி ரழத்தபான்.
நீசபாவபாய் நபான்டசத்தபால் எனநி ரனத்ரதன்.
நிரலடகட்டப் ரபபாரனண்டி; மன்னி' என்றெபான்.
'ஒருவரனயும நத்தவில்ரல; சிங்கன் மபார்பில்
ஊன்றியது தமிழச்சி கத்த என்று
உருவழிந்த சுதரிசன்சிங்க் அறிவ தன்றி
ஊரபாளும அரசறிய உலகம கபாணை
துரரரய!நீ ருங்கபாணை அவனின் மபார்பில்
சுடர்விளக்குத் தண்டரபபால் நபாட்டி ரவத்ரதன்!
தருடடரன வழிமறித்த அந்நபாள அந்தத்
தருவண்ணைபா மரலத்தமிழர் தந்த கத்த!'
என்றுரரத்தபாள; தமமனது ரகட்டி ருந்தபான்.
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இதற்குளரள டசஞ்சிமரல கிளமபிற் றெங்ரக!
ஒன்றெல்ல பத்தல்ல நூறு ரபர்கள
உயர்குதரர ரமரலறிச் ரசரி ரநபாக்கிக்
குன்றெத்தன் வீழருவி ரபபால்இ றெங்கும
ரகபாலத்ரதக் கண்டிருந்த ஊரின் மக்கள
இன்றிங்குப் புதுரமஎன்ன என்று ரரத்தபார்;
'ஏ' என்றெபார் 'ஆ' என்றெபார் கடலபார்ப் ரபப்ரபபால்
தரமரநபாக்கி வருகின்றெபார் என்றெ ரசத
தரனயறிந்தபாள சுப்பமமபா; பதறெ வில்ரல.
அரமவபான குரலபாரல கூறு கின்றெபாள;
'அத்தபான்என் விண்ணைப்பம ரகட்க ரவண்டம.
நரமஅவர்கள பிடிப்பபாரரல் ரதசிங் கின்பபால்
நரமஅரழத்துப் ரபபாவபார்கள; வடக்கர் ரககள
நரமக்டகபால்லும; சரியில்ரல.என்ரனத் தங்கள
நற்றெமிழக் ரகயபாரல டகபான்று ரபபாட்ட
தருவண்ணைபா மரலரநபாக்கி நீவிர் டசல்க!
டசய்வீர்கள இரத'என்று டசபால்லக் ரகட்ட
டபருமறெவன் கூறுகின்றெபான் 'டபண்ரணை என்ரனப்
பிரழடசய்யச் டசபால்லுகின்றெபாய்; ரதசிங் குக்குத்
தருவடதபாரு பபாடமுண்ட; தீப்ரபபால் வபானின்
தரலகிரடத்தபால் மிகநன்ரம தமிழ்நபாட் டக்கு!
டபரிதபான ஆலமரம அரதபாபபார்' என்றெபான்.
டபட்ரடயுமஆண் கிளியுமபாய் அமர்ந்தபார் ஆலில்.
டபரியவரர கருத்துண்ரடபா எங்க ரளபாட
டபருவபாழ்வில் ஈடபட? கருத்த ருந்தபால்
உருவிக்கபாட் டபாதருப்பீர் கத்த தன்ரன!
உளமரறெத்து ரவத்தருப்பீர்; எதரரடசன்று
வருரவபார்கள வரவுபபார்த் தருப்பீர்; வந்தபால்
வந்துடசபால்ல ரவண்டகின்ரறென்' என்றெபான் தமமன்.
சரிஎன்று டசங்கபானும உளவு பபார்க்கத்
தனியபாக உலவினபான் புலிரயப் ரபபாரல!
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32. மறெவர் தறெம பபாட
நபாலடித்தரவு டகபாச்சகக் கலிப்பபா
பபாட்டடபான்று பபாட! பரழய மறெவர் தறெம
ரகட்டப் பலநபாட்கள ஆயினரவ கிளரளரய!
ஊட்டக் கருத்தல் உயிர்ப்பபாட்ரட என்றெனுக்ரக
ஊட்டபா துயிர்விடதல் ஒண்ணுரமபா என்றெபாரன.
அச்சத்துக் கப்பபால் அழகுமணி வீட்டினிரல
எச்சமயம எச்சபாத என்றுரம பபாரபாமல்
மச்சபான் வருரகயிரல மங்ரகயுறும இன்பத்ரத
ரவச்சிருக்கும சபாரவ! எரனத்தழுவ வபாரபாரயபா!
தன்னலத்துக் கப்பபால் தனித்தமணி வீட்டினிரல
இன்னபார் இனியபார் எனயபாதும பபாரபாமல்
டபபான்ரனப் புததபாய் வறிரயபான்டகபாள இன்பத்ரத
மன்னியருள சபாரவ எரனத்தழுவ வபாரபாரயபா!
நபான்பபாடக் ரகட்பீரர என்றுரரத்த நல்லபாரளத்
தபான்பபாடக் ரகட்பதற்குத் தமமனவன் சபாற்றுகின்றெபான்:
கபான்பபாடம வண்ணைக் கருங்குயிலபாள கபாதுகரள
ஊன்பபாட தீர்க்க உடன்படத்த ரவத்தபாரள!
ஆயிரம மக்களுக்ரக ஆனதுடசய் ரதபான்ஆவி
ஓயுடமனக் ரகட்ரகயிலும உளளங் களிக்கும;உயிர்
ஓயினும வந்டதன்றும ஓயபாத இன்பத்ரத
ஓயும படியளிக்கும சபாரவ எரனத்தழுரவ!
ஏரழ ஒருவனுக்ரக ஏற்றெதுடசய் ரதபான்ஆவி
பபாழபாதல் ரகட்ரகயிலும அன்பு பழுக்கும;உயிர்
பபாழபாகிப் ரபபானபாலும ஊழிவரர இன்பத்ரதத்
தபாழபாது நல்குவபாய் சபாரவ எரனத்தழுரவ!
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33. குதரரவீரர் வருகின்றெபார்கள
எண்சீர் விருத்தம
நபாவினிக்கப் பபாடினபார் மரத்த னின்று!
நற்டசங்கபான் அங்குவந்தபான்! குதரர டயல்லபாம
தபாவின அச்ரசரியிரல! வீட்ரட டயல்லபாம
தனித்தனியபாய் ஆரபாய்ந்து பபார்த்தபார். பின்பும
நபாவிழந்த ஊரமகளரபபால் ரசரி தன்ரன
நபாற்புறெமும சுற்றினபார். அடத்த ருந்த
கூவங்கள உட்புறெத்தும துழபாவிப் பபார்த்தபார்;
குரலக்கின்றெ நபாய்களரபபால் கூவிப் பபார்த்தபார்.
ரசரியிரல வபாழுமக்கள கிழக்கில் ரதபான்றும
டசங்கதரர வயற்புறெத்தல் கண்டபார்; பின்னர்
ஊரிருண்ட பின்வருவபார் பகரலக் கபாணைபார்.
ஒருவருமஅங் கில்ரலடயனில் புதுரம யில்ரல.
ரநர்ஆல மரத்தடியில் வந்துட் கபார்ந்தபார்
டநடங்குதரர ஏறிவந்த சிப்பபாய் மபாரில்
ஓரிரளயபான் மற்றெவர்பபால் 'குற்றெ வபாளி
ஒருவரனயும நபாமபிடிக்க விரலரய' என்றெபான்.
டபரியசிப்பபாய் கூறிடவபான்: 'நபாடமல் லபாரும
டபருமபரிசு டபறெநிரனத்ரதபாம அரசர் ரகயபால்!
ஒருநபான்கு தரசகளிலும சிப்பபாய் மபாரர
ஓட்டினபார் நமமன்னர்; நமரம மட்டம
கருத்தபாளர் எனநமபிச் ரசரி தன்னில்
கண்டபிடிப் பீர்டகபாரலஞர் தமரம என்றெபார்.
தரப்ரபபாகின் றெபார்பரிசு டபறெப்ரபபா கின்ரறெபாம
தக்கபடி சபாத்துப்படி' என்று டசபான்னபான்.
இன்டனபாருவன் கூறுகிறெபான்: 'அந்த மன்னர்
இவ்விடத்தல் ரமற்பபார்ரவ பபார்ப்ப தற்குக்
கன்னக்ரகபால் கபாரபார்ரபபால் வரவும கூடம
கபால்ரசபார்ந்து நபாமஉட்கபார்ந் தருத்தல் தீரத'
என்றுரரத்தபான். இரதரகட்ட தமம னுக்கும
இளங்கிளியபாள சுப்பமமபா வுக்குந் ரதபான்றும
புன்னரகக்குப் புதுநிலவும ரதபாற்றுப் ரபபாகும!
பூவபாரயத் தறெக்கவில்ரல கபாத்த ருந்தபார்.
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34. ரமற்பபார்ரவயபாளன்
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
ஏறித் - தரலக்
கட்ரடபாட வந்தனன்

சீறி!

எட்டத்தக் குட்பட்ட மக்கட்கூட் டந்தன்ரன
ஏங்கிட ரவப்பவன்
ரபபாரல - இரம
டகபாட்டபாமல் பபார்த்தனன்
ரமரல!
டசபாட்டச்டசபாட் டரவர்ரவ உகபார்ந்த ருந்தவர்
துளளிஎ ழுந்தங்குத்
தபாவிச் - சிரித்
தட்டனர் அன்ரனபாரன
ரமவி!
தட்டத்தட் டடன்றெடி ரவக்கும பரிமீது
ரதசிங்கு வந்தனன்
பட்டபாரவ ஏந்தனன்

என்ரறெ - தமமன்
நன்ரறெ!

சுற்றிஇ ரரயிரனக் டகபாத்தும பருந்டதன
உற்றுவி ழித்தசுப்
சற்றுமஇ ருப்பபாரளபா

பமமபா - அங்குச்
சுமமபா?

டவற்பும அதர்ந்தட ரவற்றுவர் அஞ்சிட
ரமற்கிரள விட்டக்
அற்றிட டநஞ்சம

குதத்தபாள - பரக
டகபாதத்தபாள.

சுற்றின கத்தகள தூறிற்றுச் டசமமரழ
துளளி டயழுந்தன
அற்று விழுந்தன

டமய்கள - அங்ரக
ரககள

முற்றும முன்ரனறி டநருங்கினன் தமமனும
கண்டனன் அவ்வத
டதற்டறென வீழ்ந்தனன்

கபாரி - கண்ட
பபாரில்

உற்றெது தமமனின் வபாளஅவன் மபார்பில்
ஒழிந்தது ரவஅவன்
ரற்றினர் சிப்பபாய்கள

ஆவி - கண்ட
ரமவி.

மற்றெவர் தமமரனக் குத்தனர் தமமனும
மபாய்ந்தனன் மண்ணில்
ணுற்றெனள இன்பக்

விழுந்து - கண்
டகபாழுந்து.

சுற்றிய வபாளவிரச சற்றுக் குரறெந்ததும
ரதபாரக பரதத்ததும

கண்டபார் - ரகப்
59

பற்றிட எண்ணைரம

டகபாண்டபார்.

பற்பலர் வந்தனர் பபாரவரயச் சூழ்ந்தனர்
பபாய்ந்தனர் அன்னவள
சிற்றின நபாய்கரளப்

ரமரல - மிகச்
ரபபாரல!
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35. அவள பிடிப்பட்டபாள
எண்சீர் விருத்தம
தமமன்ரமல் டசன்றெவிழி தருமபு தற்குள
ரசயிரழயபாள பிடிப்பட்டபாள பரகவ ரபாரல!
அமமங்ரக மறுமுரறெயும பபார்த்தபாள அங்ரக
அன்புளள அகமுரடயபான் கிடந்த ரகபாலம!
'டமய்மரமடநறி எய்தனீர். ரதசிங் டகன்னும
வீணைரனயும நபாமடதபாரலத்ரதபாம அன்ரறெபா?' என்றெபாள.
முமமுரறெயும பபார்த்தட்டபாள 'அத்தபான் வந்ரதன்;
முடிவரடந்த டதன்பணியும' என்று டசபான்னபாள.
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36. ரதசிங்குக்குச் ரசத எட்டிற்று
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
டசஞ்சிப் டபருங்ரகபாயில் - தன்னிரல
ரதசிங்கு வீற்றிருந்தபான்.
அஞ்சி அருகினிரல - இருந்தபார்
அரமச்சர் மற்றெவர்கள.
பஞ்சு டபருந்தீரயப் - டபபாசுக்கப்
பபார்த்தும இருப்பீரரபா?
டசஞ்சிப் படிமிதத்தபார் - இங்குளள
சிப்பபாய் தரனமடித்தபார்.
டசன்று பிடித்தபாரரபா? - அல்லது
டசத்து மடிந்தபாரரபா?
ஒன்றும டதரியவில்ரல--நடந்த
டதபான்றும டதரியவில்ரல.
என்று துடிதுடித்தபான் - ரதசிங்கன்.
இருவர் சிப்பபாய்கள
நின்று தரலவணைங்கி - அவ்விடம
நிகழ்ந்தரவ உரரப்பபார்.
தமமனும சுப்பமமபா - எனுரமபார்
ரசயிரழ யுமஎதர்த்தபார்.
நமமவர் சிற்சிலரபர் - இறெந்தபார்.
நமஅத கபாரியின்ரமல்
தமமன் அவன்பபாய்ந்தபான் - ஒருடசபால்
டசப்பினன் அப்ரபபாது
'டசமரமயில் என்னிடரம - சிக்கினபாய்
ரதசிங்கு மபாய்க'என்றெபான்
என்றுசிப் பபாய்உரரத்தபார் - ரதசிங்கன்
'என்ரன மடிப்பதுதபான்
அன்னவ னின்நிரனப்ரபபா? - சரிதபான்
அப்படியபா அடரட!
இன்று பிரழத்ரதன்நபான் - அடரட
என்றுபு கன்றெவ னபாய்ப்
'பின்னும நடந்தடதன்ன? - இதரனப்
ரபசுக' என்றுரரத்தபான்.
தமமன் மடிந்துவிட்டபான் - மரனவி
ரசயிரழ சிக்கிவிட்டபாள.
டசமரமயில் அன்னவளின் - இரண்ட
டசங்ரகரயப் பின்இறுக்கி
நமமவர் இவ்விடத்ரத - ரநபாக்கிரய
நடத்த வருகின்றெபார்.
தமமன் மரனவிரயப்ரபபால் - கண்டிரலபாம
தறெத்தல் என்றுரரத்தபார்.
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37. சுப்பமமபாரவ இழுத்து வந்தபார்கள
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
ரகபாட்ரடடநடம வபாயிலிரனக் குறுகி விட்டபார் - அந்தக்
ரகபாரதரய நடத்தவரும கூட்ட மக்களும!
ரபபாட்டிறுக்கிப் பின்புறெத்தல் கட்டிய ரகயும - முகில்
ரபபாற்பரவி ரமற்புரளும நீண்ட குழலும
தீட்டிரவத்த ரவலின்முரன ரபபான்றெ விழியும - வந்து
சீறுகின்றெ பபாமரபடயபாத்த உளளமும டகபாண்டபாள
'ரகபாட்ரடயினில் யபாரிடத்தல் டகபாண்ட டசல்கின்றீர் - என்ரனக்
கூறிடவீர்' என்றெவுடன் கூறு கின்றெனர்:
'ஆளுபவர் ரதசிங்டகனக் ரகட்ட தல்ரலரயபா? - அவர்
அவ்விடத்தல் வீற்றிருத்தல் கண்ட தல்ரலரயபா?
ரதபாளுரத்ரத இவ்வுலகம டசபான்ன தல்ரலரயபா? - என்று
டசபான்னடமபாழி ரகட்டனள வியப்ப ரடந்தனள.
'ஆளுகின்றெ ரதசிங்டகன நபாங்கள நிரனத்ரதபாம - அவன்
அங்குவந்த ரபர்வழிரய ஒத்த ருந்ததபால்!
வபாளுக்கிரர ஆனவரன நபாங்கள அறிரயபாம - அந்த
மன்னன்நிரன வபாய்அவரன டவட்டி மடித்ரதபாம.
டசஞ்சியினி ரலஇருக்கும டசந்த மிழர்கள - டபற்றெ
தீரமயின்னும தீரவில்ரல. என்க ணைவரரபா
டசஞ்ச்சதௌிமன்னன் தீர்ந்தனன் இனித் தமிழர்க்ரக - ஒரு
தீங்குமில்ரல என்னுமஉளப் பபாங்டகபாட டசன்றெபார்.
டசஞ்சியிரன ஆளுகின்றெ அவ்வ டக்கரர - என்
டசவ்விழிகள கபாணும;என்ரக கபாணை வசரமபா?
மிஞ்சுமஎன்றென் ஆவல்நிரறெ ரவறுவ துண்ரடபா? - என
டமல்லிஅவள டநஞ்சில்டவறி டகபாண்ட நடந்தபாள
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38. ரதசிங்கு முன் வந்தபாள
எண்சீர் விருத்தம
புதுப்பரித இருவிழிகள ஒளிரயச் சிந்த
விடமூச்சுப் புரகசிந்தக் குறித்துப் பபார்த்த
எதர்ப்பபான பபார்ரவயினபாள! அரலயுங் கூந்தல்
இருட்கபாட்டில் நிலவுமுகம மரறெந்து ரதபான்றெக்
டகபாதக்கின்றெ டநஞ்சத்தபால் டகபால்லு வபாளரபபால்
டகபாலுமுன்ரன வந்துநின்றெபாள. அவ்வ டக்கன்
உதர்க்கின்றெ கனல்விழியபால் அவரளப் பபார்த்தபான்.
அப்பபார்ரவ அற்டறெபாழிய உறுத்தப் பபார்த்தபாள!
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39. முற்றிய ரபச்சு
டதன்பபாங்கு -- கண்ணிகள
'உண்ரமரயச் டசபால்லிடவபாய்! - எவன்தபான்
உன்ரன அனுப்பிரவத்தபான்?
மண்ணிரட மபாண்டபாரன - டதரியபா
மனிதன் உன்உறெவபா?
எண்ணுமஎன் ஆட்சியிரல - டசய்தரதன்
இந்தக் கலகமடீ?
தண்ரம உனக்குளரதபா?' - என்றெந்தத்
ரதசிங்கு டசபான்னவுடன்,
'டபபாய்யிரனச் டசபால்வதல்ரல - தமிழர்
டபபாய்த்டதபாழில் டசய்வதல்ரல.
டமய்யிரனச் ரபசுதற்கும - தமிழர்
டமய்பரதத் தட்டதல்ரல.
ரகயினில் வபாளபாரல - உனது
கபாவல் தரலவன்தரல
டகபாய்தவர் யபார்எனிரலபா - எரனரய
டகபாண்டவர் என்றெறிவபாய்!
யபாரும அனுப்பவில்ரல - எரமரய
இட்டவந் தபான்ஒருவன்
ரசரியில் ஓர்குடிரச - தந்துரம
தீய இருமபாதர்
ரகபாரிய ரவரலடசய்வபார் - எனரவ
கூட இருக்கவிட்டபான்.
சீரிய என்துரணைக்ரக - அவன்ஓர்
சிப்பபாய் உரடடகபாடத்தபான்.
ரகபாட்ரடக் கரழத்ரதகித் - தருமபக்
கூட்டிவ ரபாதருந்தபான்.
வீட்டில்என் ரசபாற்றினிரல - மயக்கம
மிஞ்சும மருந்ரதயிட்டபான்.
ஆட்டம டகபாடத்ததுடல் - உணைர்வும
அற்றெ நிரலயினிரல
கபாட்ட மனிதன்அவன் - எனது
கற்ரப அழித்தபாரன!
கற்ரப அழித்தபாரன - தன்ரனத்தபான்
கபாத்துக்டகபாள ளுமதறெரம
அற்பனுக் கில்ரலஅன்ரறெபா! - தறெரம
ஆருக்கி ருக்கவில்ரல?
டவற்ரப இடித்துவிடம - உனது
வீரத்ரத யுமகபாணும
நிற்க மனமிருந்தபால் - நின்றுபபார்
டநஞ்ரசப் பிளக்குமஎன்ரக!
குற்றெம புரிந்தவர்யபார்? - உனது
ரகபாரல இகழ்ந்தவர்யபார்?
கற்ரப இகழ்ந்தவர்யபார்? - உனது
கருத்ரத ரமற்டகபாண்டவன்!
டசபாற்கள பிரழபுரிந்தபாய் - 'அடிரய'
என்டறெரனச் டசபால்லுகின்றெபாய்.
நற்றெமிழ் நபாட்டவரர - இகழ்தல்
65

நபாவுக்குத் தீரம' என்றெபாள.
'டசன்றெஉன் கற்பினுக்ரக - எத்தரன
சிப்பபாய்க ரளமடித்தபாய்?'
என்று வினவலுற்றெபான் - அதற்ரக
ஏந்தரழ கூறுகின்றெபாள:
'என்னருங் கற்பினுக்ரக - உன்னரும
இன்னலின் ஆட்சிரயயும
உன்னரும ஆவிரயயும - தரினும
ஒப்பில்ரல' என்றுரரத்தபாள.
'இந்த வடக்கத்தயபான் - டசஞ்சியிரன
ஆளவரத ஏனிகழ்ந்தபாய்?
இந்து மதத்தவன்நபான் - மதத்தன்
எதரி நபானல்லரவ!
டசபாந்த அறிவிழந்தபாய் - பிறெரின்
சூரதயும நீஅறியபாய்.
இந்தத் தமிழ்நபாட்டில் - பிறெரின்
இன்னல் தவிர்ப்பவன்நபான்.'
டசபால்லினன் இமடமபாழிகள - சுப்பமமபா
டசபால்லுகின் றெபாளசிரித்ரத:
'தல்லித் துருக்கரரயும - மற்றுடமபாரு
தப்புவின் ரபரிரனயும
டசபால்லிஇத் டதன்னபாட்ரடப் - பலபல
டதபால்ரலயில் மபாட்டிவிட்டபார்;
டமல்ல நுரழந்துவிட்டபார் - தமிழரின்
ரமன்ரமதரன அழித்தபார்.
அன்னவர் கூட்டத்தரல - உரனப்ரபபால்
ஆரும தமிழ்நபாட்டில்
இன்றும இருக்கவில்ரல - பிறெகும
இருக்கப் ரபபாவதல்ரல.
அன்று டதபாடங்கிஇந்தத் - தமிழர்
அன்புறு நபாடடபற்றெ
இன்னடலல் லபாமவடக்கர் - இரழத்த
இன்னல்கள' என்றுரரத்தபாள.
'ஆளும நவபாபிரனரயபா - தமிழர்
ஆரும புகழுகின்றெபார்;
ரதடளன அஞ்சுகின்றெபார் - டசஞ்சியின்
ரதசிங்கின் ரபருரரத்தபால்!
நபாளும வரும;வடக்கர் - டதபாரலயும
நபாளும வரும;அரதஎம
ரகளும கிரளஞர்களும - விரரவில்
கிட்டிட ரவண்டம'என்றெபாள.
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40. ரதசிங்கு சினம
எண்சீர் விருத்தம
நபாளவரட்டம ரபபாகட்டம; ஆனபால் இந்த
நலமற்றெ தமிழர்மட்டம வபாழ மபாட்டபார்.
ரதபாளுரமும மறெத்தனமும அவர்கட் கில்ரல;
டசபால்ரலடி தமிழச்சி! இருந்தபால் டசபால்லு!
நபாளவரட்டம எந்தநபாள? தமிழர் டவல்லும
நபாளதபாரனபா! அந்தநபாள வருவ தற்குள
வபாளவீரர் வடநபாட்டபார் வளர்ச்சி யின்றி
மரலக்குரகயில் தூங்குவரரபா ஏண்டி?' என்றெபான்.
'தமிழடரல்லபாம வபாழபார்கள நீதபான் வபாழ்வபாய்;
தமிழர்க்கு மறெமில்ரல; நன்று டசபான்னபாய்.
இமயமரலக் கல்சுமந்த வடநபாட் டபான்பபால்
ரசரனபார் இயல்புதரனக் ரகளவிப் பட்ட
உமதுநபாட் டபானிருந்தபால் ரகட்டப் பபார்ப்பபாய்!
உயிர்பரதப்பபார் தமிழ்மகரனக் கனவில் கண்டபால்!
எமதருரமத் தமிழ்நபாட்டின் எச்சி லுண்டபாய்;
எச்சிலிட்ட ரகரயநீ இகழ்ச்சி டசய்தபாய்.
யபாடமல்லபாம சபாகத்தபான் ரவண்டம ரபபாலும!
இருந்தபாரலபா வடநபாட்டபார் வபாழபார் ரபபாலும!
நீமற்றும உன்நபாட்டபார் வளர்ச்சி எய்த
நீளுமநிரல ரயத்தபாரன எதர்பபார்க் கின்ரறெபாம!
தூய்ரமயில்ரல; நீங்கடளல்லபாம கலப்ப டங்கள
துளிகூட ஒழுக்கமில்லபாப் பபாண்ட மக்கள!
நபாய்மனப்பபான் ரமஉமக்கு! வளர்ச்சி டபற்றெபால்
நடநிரலரம அறிவீர்கள! அடங்கு வீர்கள!
வஞ்சகத்ரதத் தந்தரத்ரத ரமற்டகபாள ளபாத
வபாய்ரமயுறு தமிழ்நபாட்டபார் ரதபாற்றெபார். அந்த
வஞ்சகத்ரதத் தந்தரத்ரத உயிரபாய்க் டகபாண்ட
வடநபாட்டபார் டவன்றெபார்கள; இதன்டபபா ருளரகள:
டநஞ்சத்தபால் தமிழ்நபாட்டபார் டவன்றெபார்; அந்த
நிரலடகட்டபார் ரதபாற்றெபார்கள என்று ணைர்வபாய்.
டகபாஞ்சமுரம உயர்ரநபாக்கும தறுகண் வபாய்ப்பும
டகபாளளபாத வபாரழக்குக் கீழ்க்கன் ரறெரகள.
ஆட்சிஎனில் ஐமடபபாறிரய ஆளவ தபாகும!
அடக்கபாத டசயல்டசய்ரதபான் ஆளக் கூடம;
கபாட்சியிரல கபாணுமுகில் ஓவி யந்தபான்
கரலந்துவிடம ஒருடநபாடிக்குள; நிரலப்ப தல்ரல!
கபாட்டிடலபாரு முயற்குட்டி துளளக் கூடம;
கருஞ்சிறுத்ரத கண்விழித்தபால் டதரியும ரசத!
ரதபாட்டத்துப் புடலங்கபாய் தமிழர் நபாட
தூங்கிவிழித் தபால்உரடரயபான் உரிப்பபான் ரதபாரல!
அறெமஎனுரமபார் அடிப்பரடடகபாண் டதுதபான் வீரம!
அவ்வீரம தமிழரிடம அரமந்த தபாகும.
பிறெவழியபால் டவற்றிடயபான்ரறெ கருத்தபாய்க் டகபாண்ட
பிரழபட்ட ஒழுக்கத்ரதத் தமிழர் ஒப்பபார்!
முரறெடதரியபா முட்டபாரள! தருந்தச் டசபான்ரனன்
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முன்இரழத்த குற்றெத்ரத இனிச்டசய் யபாரத.
சிரறெரயபாடபா? டகபாரலரயபாடபா? எனக்குத் தண்டம
டசப்படபா' என்றுரரத்துத் தீப்ரபபால் நின்றெபாள.
கட்ரடபாட பிடித்தருந்த சிப்பபாய் மபாரரக்
கண்ணைபாரல எச்சரிக்ரக டசய்து மன்னன்
'இட்டவபா டகபாரலஞரரப்ரபபாய்! இரதயும ரகட்பபாய்
எல்லபார்க்கும எதரினிரல டபபாது நிலத்தல்
பட்டிஇவ ரளக்கட்டி நிற்கச் டசய்து
பழிகபாரி இவளுளளம துடிக்கு மபாறு
டவட்டவிப்பபாய் ஒருரகரய; மறுநபாட் கபாரல
டவட்டவிப்பபாய் ஒருமபார்ரப; மூன்றெபா நபாளில்
முதுகினிரல கழியுங்கள சரதரயப் பின்னர்
மூக்கறுக்க! கபாதுபின்பு; ஒருரக பின்பு;
டகபாதநீரரத் டதததௌித்தடக இரடரந ரத்தல்;
டகபாளுத்துங்கள குதகபாரல! விட்ட விட்ட
வரதபுரிக; துவக்கிடக ரவரல தன்ரன;
மந்தரிரய உன்டபபாறுப்பு நிரறெரவ றெச்டசய்!
இதுஎன்றென் முடிவபான தீர்ப்ரப!' என்றெபான்.
எதர்நின்றெ தமிழச்சி இயமபு கின்றெபாள:
'மூளுதடபா என்டநஞ்சில் தீ!தீ! உன்றென்
முடிரவக மூளுதடபா அக்டகபா டந்தீ!
நீளுதடபா என்டநஞ்சில் வபாள!வபாள! உன்றென்
டநடவபாழ்ரவ டவட்டதடபா அந்தக் கூர்வபாள!
நபாளில்எரனப் பிரிக்குதடபா சபாவு! வந்து
நடவிலுரனத் தன்னுமடபா அந்தச் சபாரவ!
ஆளனிடம பிரித்ததடபா என்ரன! என்ரன!
அன்புமரன யபாளபிரிவபாள உன்ரன! உன்ரன!'
என்றெதர்ந்தபாள தரசயதர்ந்து ரபபாகும வண்ணைம!
எல்லபாரும சுப்பமமபா நிரலரம தன்ரன
ஒன்றுபடப் பபார்த்தருந்தபார்! அவளு டமபில்
ஒளிகண்டபார்; கருமபுருவம ஏறெக் கண்டபார்.
குன்றெத்ரதக் கண்டபார்கள டகபாலுவின் முன்ரன!
குரல்வரளயின் கீழ்ரநபாக்கி மூச்ரச ஆழ்த்த
நின்றிருந்த டபருமபாட்டி நிலத்தல் சபாய்ந்தபாள!
டநடவபாழ்வின் டபருமபுகரழச் சபாவில் நட்டபாள!
ரபச்சில்ரல! ரகட்கவில்ரல எரதயும யபாரும!
டபருமன்னன் நடக்கமுறும புதுரம கண்டபார்!
'ஏச்சுக்கள, டகபாடஞ்டசயல்கள எனக்ரகன்?' என்றெபான்.
இரக்கத்ரத 'வபா'என்றெபான். அன்ரப ரநபாக்கி
'ஆச்சிரய எனக்கருளவபாய்' என்று ரகட்டபான்.
'அறெரமவபா' எனஅரழத்தபான்! அங்ரக ரவறு
ரபச்சில்ரல ரகட்கவில்ரல எரதயும யபாரும!
பிறெடகன்ன? ரதசிங்கு ரதசிங்ரகதபான்.
முற்றும.

68

