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பபாவவேந்தர முனனுடர
உடர நடடையபால் எழுதுவேதினும், கவிடதயபால்,
குடறைந்த
வசபாற்களபால் ஒனடறைச் வசபால்லி முடித்து
விடைலபாம்.
"பலவசபால்லக் கபாமுறுவேர மைனறை மைபாசற்றை
சிலவசபால்லல் வதற்றைபா தவேர"
எனறைபார வேள்ளுவேர.
முதலில் உடர நடடையபால் இக்கடதடய
ஆக்கிவனேன;
மிகப் வபருஞ்சவேடியபாதல் கூடும்எனேத்
வதபானறைவவே,
ஏறைக்குடறைய நபானுபாறு எண் சீர விருத்தங்களபால்
எழுதி முடித்வதன.
வதபாடைக்கப் படிப்பினேரும் புரிந்து
வகபாண்டைபாரகள்
இச்வசய்யுளின வபபாருடள எனின - அதுதபான
எனேக்குமைகிழ்ச்சி யூட்டுவேது!

எளிய நடடை ஒனறைபாவலவய தமிழின
வமைனடமைடயத்
தமிழின பயடனேத் தமிழரக்கு ஆக்கமுடியும்
எனபது
என அடசக்க முடியபாத நம்பிக்டக.
பபாரதிதபாசன.

இவேரகள் யபார?
வவேலன
அனனேம்
வீரப்பன
ஆத்தபாக் கிழவி
கதிடரவவேல்
கண்ணுக்கினி
யபாள்
வவேழமைனனேன
நரிக்கண்ணன
வபபானனேப்பன
சீனி
நீலன
நீலி

கடதத் தடலவேன
கடதத் தடலவி
வவேலனின தந்டத; திருடைர தடலவேன
வீரப்பன மைடனேவி
அனனேத்தின தந்டத; கதிர நபாட்டைரசன
கதிர நபாட்டைரசி
வவேழ நபாட்டைரசன
அனனேத்தின தபாய்மைபாமைன;
வவேழநபாட்டுப் படடைத்தடலவேன
நரிக்கண்ணன மைகன
கணக்கபாயர; வவேலனின ஆசிரியர
கதிர நபாட்டைடமைச்சன மைகன
நீலனின கபாதலி; அனனேத்தின வதபாழி

இயல் 1
கதிரநபாட்டடை வநபாக்கி வவேழநபாட்டுப்
படடை
சீரமிகுத்த கதிரநபாட்டின வமைவல, அந்தத்
திறைல்மிகுத்த வவேழநபாட் டுப்ப டடைகள்,
வபபாரவதபாடுக்கப் பபாய்ந்தனேவேபாம் கடைடலப்
வபபாவல!
வபபானவனேபாளிடயப் பபாய்ச்சகினறை வதரப்ப
டடைகள்,
கபாரமிகுத்தபாற் வபபாவலயபா டனேப்ப டடைகள்,
கழுத்துமையிர ஆடுகுதி டரப்ப டடைகள்,
வநரமிகுத்த வில், வவேல், வேபாள் துபாக்கி வேந்த
வநடியகபா லபாட்படடைகள் இடவேகள் யபாவும்,
மைண்ணதிர விடரந்தனேவேபாம்! முரச, "வவேற்ற
வேபாய்க" எனே முழங்கினேவேபாம்! சங்கும் மைற்றும்
பண்ணதிரும் கருவிபலப் பலவும் கூடிப்
பபாரதிரச் வசய்தனேவேபாம்! வகபாடியின கூட்டைம்
விண்ணதிரப் பறைந்தனேவேபாம்! ஆயு தங்கள்

விழியதிர மினனினேவேபாம்! படடைத்தடலவேர,
கண்ணதிரும் கனேல்சிந்திப் படடைந டைத்தக்
கழறுவமைபாழி ஒவ்வவேபானறும் அதிரவவேட்
வடையபாம்!
கதிரநபாட்டின வநடுங்வகபாட்டடை மைதிலின மீது
டககபாட்டி "வேபாபடகவய" எனேஅ டழக்கும்
புதுடமைவபபால் வகபாடிபறைக்கக் கண்டைபார
அனவனேபார!
"வபபாவீரகள் விடரவேபாகப் படகவேர வகபாட்டடை
அவதபாபபாரீர!" எனேஉடரத்தபார படடைத்த டலவேர;
ஆம் எனறு குதித்தபாரகள் மைறைவே வரல்லபாம்;
அதிரும்நடடை யபாற்புழுதி விண்ணில் ஏறை
ஆரப்பபாட்டைப் வபபாரப்பபாட்டுப் பபாடிச் வசனறைபார!

இயல் 2
கதிரநபாட்டின வவேவு பபாரப்வபபார
படகப்படடை வேருவேடதப்
பபாரத்தபாரகள்!
அழகிய அக்கதிரநபாட்டுக் வகபாரகபா தத்தில்
அவ்வவேழப் படடைவநருங்கும் கபாட்சி தனடனே,
விழிஇடமைத்தல் இல்லபாமைல் வவேவு பபாரப்வபபார
விண்ணுயரந்த மைதிலினவமைல் நினறு பபாரத்தபார.
வமைபாழிஅதிரத்தபார, படறை அதிரத்தபார; "வவேழ
நபாட்டைபான
முழுப்படடையும் எழுப்பிவேந்தபான" எனறு தங்கள்
பழியற்றை தபாய்நபாட்டைபார அறயச் வசய்தபார.
கதிரநபாட்டின படடைமைறைவேர வகபாதித்வத ழுந்தபார.
அடமைதிகுடி வகபாண்டிருந்த கதிரநபா டைந்வதபா
அலறற்று! முதிவயபாரகள் கலங்கி னேபாரகள்!
தமைக்கபாக அனறத் தம் கணவேர, மைக்கள்
தடமைஎண்ணி மைகளிவரலபாம் நடுங்கி னேபாரகள்!
"நமைக்குரிய நபாட்டினிவல படகவேர கபால்கள்
நபாட்டுவேடத நபாம்ஒப்ப லபாவமைபா?" எனறு
சிமிழ்க்கபாத விழியினேரபாய் வேபாடளத் துபாக்கிச்

சினேத்வதபாடு வவேவவௌிப்வபபாந்தபார இடளஞர
எல்லபாம்.

இயல் 3
சதிரபாடு கூடைத்தில் அரசன, அரசி.
கதிரநபாட்டின கதிடரவவேல் மைனனேன தபானும்,
கபாதல்மைடனே யபாம்கண்ணுக் கினியபாள் தபானும்
சதிரபாடு கூடைத்தில் தவிச மைரந்து
தமிழ்ப்பூவேபால் இடசப்பபாக்கள் புடனேந்தி
ருந்தபார.
"அதிரபடடைகள் கூட்டிவேந்தபான வவேழ நபாட்டைபான
அவதபாஒருகபா தத்தில்" எனறைபான படடைத்த
டலவேன!
"எதிரத்தபானேபா வவேழமைனனேன? நரிகண் ணனதபான
எடமைவநபாக்கிப் படடைநடைத்த ஒப்பி னேபானேபா?
எனகண்ணுக் கினியபாவள, அனவப! உனறைன
எழில்அண்ணன நரிக்கண்ணன, வவேழ நபாட்டின
வேனடமையுறு படடைத்தடலவே னேபாய்இ ருந்தும்
வவேழரபடடை வேருவேடத, ஏன எனனிடைத்தில்
முனனேவமை வசபால்லவில்டல? வவேழ நபாட்டைபான
முழுதும்நடமை ஆதரிப்ப தபாக அனவறைபா
வசபானனேபான?இந் நபாட்டினிவல நம்ப டடைகள்

வதபாதில்லபா திருக்டகயிவல நடமைஎ திரத்தபார!
இந்நபாட்டடை உனஅண்ணன வபறைநி டனேத்தபான!
எனபடடையின தளரநிடலடய, அவேடனே
யல்லபால்
பினஎவேரும் அறயபாவர! உடைனபி றைந்தபான
வபரும்படகவேன எனேக்கு! வநடு டவேய மீதில்
எனஆவி வபபானறைவேள்நீ! எனனே வசய்வவேன?
எனவவேற்ற உனதுனபம் அனவறைபா வபண்வண!
மைனனேவேனநபான எடனேநம்பி வேபாழு கினறை
மைக்கட்வகபா எனகடைடமை ஆற்றை வவேண்டும்."
எனறுபல வேபாறுடரத்து நினறைபான! அங்வக
எதிரினிவல அரசனேது கட்டை டளக்கு
நினறருந்தபான படடைத்தடலவேன; அடமைச்சன
நினறைபான!
வநடுவிழியிற் கனேல்சிந்த அரசி வசபால்வேபாள்:
"முனஒருநபாள் எனஅண்ணன இங்கு வேந்தபான
ஏவதவதபா வமைபாழிந்திட்டைபான, எனனிடைத்தில்.
அனனேவேற்றன வபபாருள்இந்நபாள்
அறயலபாவனேன;
அழகியஎன திருநபாட்டடை அவேனப றக்கத்
திட்டைமிட்டைபான! மைணவேபாளபா உனறைன ஆடண!

திருநபாட்டின மீதபாடண! இந்நபாட் டினகண்
மைட்டைற்றை மைகிழ்ச்சியுடைன வேபாழு கினறை
மைக்கள்வமைல் எனேக்குள்ள அனபின ஆடண!
விட்வடைனேபா அனனேவேடனே! அண்ணன அல்லன!
விடரவினிவல வபபாரக்களத்டத அடடைவவேன;
எந்த
வேட்டைத்தில் அவேனுண்வடைபா அங்கன வனேபாடனே
மைபாய்த்திடுவவேன அல்லதுநபான அவேனேபால்
மைபாய்வவேன!
எனஅண்ணன இந்நபாட்டில் நுடழவே தபாயின
எனஉயிரில் நுடழந்ததனபின நுடழக! நபாவனேபா
அனனேவேனின உயிரகுடித்த பினனே வரஇவ்
அரண்மைடனேயில் அகத்துபாய்டமை நிரம்பப்
வபற்வறை
எனகபால்டவேப் வபனஉறுதி" எனறைபாள். ஒடி
எதிரில்உறு படடைவீடு வசனறு மீண்வடை
எனஅண்ணன எங்குள்ளபான அங்வக வசல்க
எனறைபாள்; வதர ஏறனேபாள் எரியும் கண்ணபாள்!
துடணயபாக ஒருபடடையும் அவேளின வதடரத்
வதபாடைரந்ததுதன நிழல்வபபாவல! கதிடர வவேலன
தணல்சிந்தும் விழியபாவல நபாற்பு றைத்தும்

தமிழ்மைறைவேர தடமைஏவித் வதற்குக் வகபாட்டடை
மைணிவேபாயில் தடனேயடடைந்தபான சிங்கத்
டதப்வபபால்!
மைனனேவேனதபான வபற்வறைடுத்த அனனேம்
எனபபாள்,
அணிமைலரச்வசபா டலவிட்வடை அரண்மை டனேக்குள்
அடிடவேத்தபாள்; வநபாடிப்வபபாதில் நிலடமை
கண்டைபாள்.

இயல் 4
கதிடரவவேல் மைனனேன மைகள் அனனேம்
திடகத்தபாள்.
வகபாட்டடைவேபா யிற்புறைத்வத வேபாள்அ திரப்பும்
குதிடரகளின குளம்படியின ஒலியும், யபாடனேக்
கூட்டைத்தின வமைபாதுதலும், வதரஅ திரப்பும்,
வகபாடலயுண்ணும் மைறைவேரவிழும் ஒலியும், நனகு
வகட்டிருந்தபாள் இளமைங்டக வேள்டளக் கபாதில்.
கிளியுதடு கனேல்சிந்தும், துடிக்கும்; அஞ்சம்!
வேபாட்வபபாடர விரும்பும்அவேள் தமிழ வநஞ்சம்
வேடகயறயபா அவேள்இளடமை மைறுத்து நிற்கும்.
எனஆத்தபா எனவசய்வவேன எனறைபாள் மைங்டக!
எதிரநினறை அக்கிழவி இயம்பு கினறைபாள்:
"உனமைபாமைன படடைகூட்டி வேந்தபான வபண்வண
உனவபற்வறைபார வேபாள்துபாக்கி ஓடி யுள்ளபார.
இந்நிடலயில் இறைக்டகமுடளக் கபாத அனனேம்
ஏனபறைக்க நிடனேக்கினறைபாய்? முடிவு கபாண்வபபாம்!
கனனேலினசபா வறைஇங்கு வேந்த மைரவேபாய்!
டகப்புறைத்தில் வேபா" எனறு வசனறை டணத்தபாள்.

இயல் 5
கடும்வபபார.
வேடைக்கிருந்த வேபாயிலிவல கதிடர வவேலன
வேந்வததிரத்த வபரும்படடைவமைற் படடைடய ஏவி
அடுத்துநினறை வவேழமைனனேன வேபாள்வீச் சக்கள்
அத்தடனேக்கும் விடடைகூறத் தனவீச் சக்கும்
வகபாடுத்தவிடடை வபற்றைபடி இருந்தபான! சபாவு
வகபாற்றைவேரகள் இருவேரபபால் மைபாற மைபாற
வநபாடிக்குவநபாடி வநருங்கிற்று! வவேற்ற மைங்டக
நுபாறுமுடறை ஏமைபாந்தபாள் ஆடளத் வதடி!
கனேல்நிகரத்த வவேழவேனின வபரும்ப டடைவமைல்
கதிடரவவேல் மைனனேவேனின மைறைவேர சில்வலபார
சினேங்வகபாண்டு பபாய்ந்தபாரகள். வவேழ நபாட்டுத்
திறைல்மைறைவேர நுபாற்றுவேரக்குக் கதிரநபாட் டைபாரகள்
தனிவயபாருவேன விழுக்கபாடு வதபாள்வகபா டுத்துத்
தனித்துநினறைபார வகபாட்டடைக்குள் படகபு கபாமைல்!
படனேமைரங்கள் இடிவீழக் கிழிந்து வீழும்
பபானடமைவபபால் இருதிறைத்தும் மைறைவேர வீழ்ந்தபார.
எனவசய்வேபார கதிரநபாட்டைபார? வவேழ வேரக்வகபா

இரும்படடைகள் அடணகடைந்த வவேள்ளத்
டதப்வபபால்
பினனுதவி வசய்தனேவமைல் வேந்து வேந்து!
கதிரநபாட்டைபார வபருந்வதபாளும் கூரடமை வேபாளும்
முனனிலும்பன மைடைங்குவிடரந் தனேஎன றைபாலும்
முடனே நடுங்கப் வபபாரபாடும் கதிடர வவேலன,
இந்நிடலடமை தடனேயுணரந்து வவேழன தனடனேத்
தனிப்படுத்த எண்ணினேபான; இறைங்கி னேபானகீழ்.
ஏறவேந்தபான வவேழத்தபான. வகபாட்டடைக் குள்வள
இருவவேந்தர தனியிடைத்தில் வபபாரபுரிந்தபார!
சீறனேஅங் கிருவேபாள்கள்; வமைபாத லபாவல
வசம்வபபாறகள் எழுந்தனேவமைல்! வவேற்ற வதபால்வி
கூறடைவும் வேழியினற வேலம்இ டைம்வபபாய்க்
குறப்வபபானறும் தவேறைபாமைல் சழனறு, வேபாடள
மைபாறப்பின வேபாங்குங்கபால் பலடக துபாக்கி
வேபாட்வபபாருக் கிலக்கியத்டத நல்கும் வபபாதில்,

இயல் 6
கண்ணுக்கினியபாள் அண்ணடனேத்
வதடினேபாள்.
"அண்ணனஎங்வக! அனபில்லபாக் வகபாடிய
வனேங்வக
ஆட்சியிடனே வயவிரும்பி உடைனபிறைந்த
வபண்ணபாடள வேஞ்சிக்க எண்ணி வேந்து
பிடழசமைந்த நரிக்கண்ணன வேபாள் சமைந்து
கண்வணதிரில் வேபாரபாவனேபா?" எனறு கூறக்
கடிவேபாளம் ஒருடகயில், படகவேர வபற்றை
புண்ணினிவல குதித்வதழுந்த வேபாவளபார டகயில்,
புதுடமைவசய ஒருகுதிடர மீதி வலற
படகப்படடையின உட்புகுந்து வதடிக் கண்ணிற்
பட்டைவேரின உடைல்சபாய்த்வத புறைங்கள் எட்டும்,
நடகப்பபாவல வநருப்பபாக்கிப் புருவேம் ஏற்ற
நபாற்புறைத்து வேபாயிடலயும் சற்ற வேந்தபாள்!
மிகப்வபரிய குதிடரவமைல் கரிய ஆடடை
வமைற்வபபாரத்து முகமூடி அணிந்வத ஓரஆள்
புகப்பபாரத்தபான வேடைக்கிருந்த வேபாயில் வநபாக்கி!
"வபபா" எனறைபாள். பறைந்தது தன குதிடர அங்வக!

இயல் 7
வவேழமைனனேவனேபாடு வபபார புரிந்திருந்த
கதிடரவவேல்
மைனனேடனேப் பினனிருந்து வகபானறைபான
நரிக்கண்ணன.
வபபாரவசய்து வகபாண்டிருந்த கதிடர வவேலன
வபபாத்வதனேவீழ்ந் தபான.அவேனின முதுகின மீதில்
ஓரஈட்டி பபாய்ந்தது வபபாய்! கருந்தி டரக்குள்
உடைல்மைடறைத்துக்வகபாண்டிருந்த நரிக்கண்
ணன,தன
வபரமைடறைக்க எண்ணிவய தபான அணிந்த
வபருந்திடரடய, முகமூடித் துணிடய அங்கு
வநரநினறை தனஆடள அணியச் வசய்து
வநடிதுவபபாய் அரண்மைடனேயில் நினற ருந்தபான.
நினறருந்த நரிக்கண்ணன, உடைனபிறைந்த
வநரிடழயபாள் வேரும்வேழியில் விழிடய
டவேத்தபான;
"அனறருந்த எனகருத்தில் பபாதி தீரத்வதன;

அவேள் ஒழிந்தபால், முக்கபாலும் தீரும்; பினனும்
அனனேத்டதக் வகபானவறைபாழித்தபால் முழுதும்
தீரும்;
அதனபிறைகன வறைபாஇந்த நபாட்டின ஆட்சி,
எனவறைனறும் எனடகயில் நிடலத்து நிற்கும்?"
எனேநிடனேத்தபான திடனேவயனும் மைபானேம்
இல்லபான.

இயல் 8
கண்ணுக்கினியபாள் மைனனேன இறைந்தது
கண்டைபாள்.
வகபாடலவேபாளும் டகயுமைபாய் அரசி வேந்தபாள்;
வகபாண்டைவேடனேப் பிணமைபாகக் கண்டைபாள். ஆங்வக
நிடலகலங்கி நினறட்டைபாள். "வீழ்ந்த வதபாநின
வநடுவமைனி! வீழ்ந்தவதபா கதிரநபாடிந்நபாள்!
இடலநீதபான எனேஅறந்தபால்அஞ்சி வேபாடும்
இந்நபாட்டு மைக்கடள யபார வதற்று வேபாரகள்?
கடலந்ததுவவேபா எனகபாதல் ஓவியந்தபான!"
எனேக்கூறக் கட்டைழகன உடைடல அள்ளி
அடணத்திட்டைபாள்! மைலரக்டகயபால் கனனேம் உச்சி
அணிமைபாரபு தடைவினேபாள்! ஈட்டி யபாவல
தணல்வபபாலும் புண்பட்டை முதுகு கண்டைபாள்;
தடலகுனிந்தபாள்; அப்பிணத்டத நிலத்திற்
வபபாட்டைபாள்!
இடணபிரியபா மைபானேமைதும் எம்டமை விட்வடை
ஏகிற்வறைபா ஐயவகபா! முதுகு கபாட்டைத்
துணிந்ததுவவேபா தமிழபாநின தமிழ வநஞ்சம்!

துபாயநின மூதபாடத, எனமூ தபாடத
அடனேவேருள்ளும் எவேவரனும் படகவேன வேபாடள
அருமைபாரபில் முனவதபாளில் ஏற்றை தனறத்
திடனேயளவும் திரும்பிப்பின முதுகில் ஏற்றை
வசதியிடனே இவ்டவேயம் வகட்டை துண்வடைபா?
எனேக்கூவித் திரும்புங்கபால், எதிரில் நினறை
இளவவேழ நபாட்டைரசன, இரக்க மிஞ்ச
"மைடனேவிளக்வக! நினதுடணவேன கதிடர
வவேலன
வேபாட்வபபாடர எனவனேபாடு நிகழ்த்துங் கபாடல
முகமைடறைத்த ஒருதீயன எவேவனேபா பினவனே
முடுகிவேந்து நடுமுதுகில் எறந்தபான ஈட்டி!
திடகத்வதன நபான! சபாய்ந்தபானஅம் மைறைவவேபார
மைனனேன!
திகழிமைய மைடலவபபாலும் அவேனவகபாண் டுள்ள
புகழ்க்வகனனே? உனகுடிக்கு வேபாய்த்த மைபானேம்
வபபானேவதனேப் புலம்பவேதும் எனனே? வபண்வண
அகத்துனபம் நீங்கியிரு! வசல்க உனறைன
அரண்மைடனேக்வக" எனறுடரத்தபான வசனறைபாள்
வபண்ணபாள்.
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அரண்மைடனேக்குள் படடை புகுந்தது.
அனனேத்டத ஆத்தபாக்கிழவி கபாத்தபாள்.
வவேழவேனின படடை வீரர அரண்மை டனேக்குள்
விரிநீரவபபாய் மைடடைவதபாறும் பபாய்வே டதப்வபபால்
சூழலுற்றைபார வபபானனிருப்புச் சபாடலக் குள்ளும்,
வதபாகுவநற்க ளஞ்சியத்தும் எவ்வி டைத்தும்!
ஏழடுக்கும் படடைவீரர டகப்பற் றுங்கபால்
இருந்தஆத் தபாக்கிழவி உளம்ப டதத்துக்
கீடழவேழி நிலவேடறையபால் அனனேந் தனடனேக்
கிளிவயந்தல் வபபாவலந்தி வவேவவௌியிற் வசனறைபாள்.
நிலவேடறையபால் வவேவவௌிப்புறைத்தில் வசனறை ஆத்தபா
நீங்கியபின கதவுதடனேச் சபாத்த வில்டல.
சிலரகண்டைபார கபாணபாத கதவு தனடனே!
சிலரபுகுந்தபார; சிலரஉள்வள வசல்ல லபானேபார.
சிலரவநடிது வசனறுவமை அரண்மை டனேக்குள்
திறைல்வகபாண்டை வவேழநபாட் டுப்ப டடைகள்
அடலவேடதக்கண் டடைவயபாஎன றுடரத்து
மீண்டைபார.

ஆயினும்சிற் சிலரஇருந்தபார! நரிக்கண் ணனதபான
எப்புறைத்தும் திரிகினறைபான; ஓரஅ டறைக்குள்
எதிரபபாரத்த ஒருவபடழ தனடனேக் கண்டைபான.
அப்படிவய துபாக்கினேபான; அடுத்தி ருந்த
ஆள்ஒருவே னிடைந்தந்தபான; "இதடனே எனறைன
குப்பவனேனும் வதவரபாட்டி இடைம்வசர" எனறு
வகபாடுத்தனுப்பித் தபானநிடனேத்த சூழ்ச்சி
தனடனே
அப்வபபாவத வதபாடைங்கினேபான, வபபாய்ப்பபால்
வேபாழ்வேபான.
அரசிக்கு நல்லவேனேபாய்த் தனடனேக் கபாட்டை
அரசரதடமைக் குடிகள்எலபாம் கபாணு கினறை
அழகியவதபார கூடைத்தில் கீழ்க்கி டைந்து
சரசவரனேப் புரண்டைபடி "எனேக்வகன வேபாழ்வு?
சபாக்கபாவடை வேபாரபாவயபா? உடைனபி றைந்தபாள்
அரசிவயனே வேபாழ்கினறைபாள் எனேஇ ருந்வதன.
அத்தீயன வவேழத்தபான கதிரநபா டைபாளும்
வபருடமைவகபாள் என டமைத்துனேடனேக் வகபாடலபு
ரிந்து
பிடுங்கினேபான நபாட்டடையும்"என றைழுதி ருந்தபான.
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கண்ணுக்கினியபாள் வேந்தபாள்.
நரிக்கண்ணன வேஞ்சம் வபசினேபான.
வேபாள்வதபாங்க, வேபாள்வபற்றை வேலக்டக வதபாங்க,
வேல்லியிடடை துவேள,வமைல் நல்ல வதபாள்கள்
ஆடை,எடுத் துபானறும்அடி இடைறைக் கண்ணில்
அழகிழந்து குழல்சரிந்து வீழ மைங்டக
"நபாடிழந்வதன நலமிழந்வதன கண்ணில் டவேத்து
நபாளும்எடனேக் கபாத்துவேந்த துடணஇ ழந்து
வேபாடுகினவறைன" எனேக்கதற வநஞ்சம் வசபார
வேந்தபாள்அண்ணனபுரளும் கூடைந் தனனில்.
" டமைத்துனேடனே நபானிழந்வதன தங்டக வய! என
மைனனேனஎடனேத் தள்ளிவிட்டைபான அதுவபபா
கட்டும்;
வசத்தபாடனே இனிக்கபாண முடிவேதுண்வடைபா?
திருநபாட்டடை நீஇழந்து, துடண இழந்து,
டகத்துபாண்டிற் சிறுமீனேபாய்க் கலங்கு கினறை
கபாட்சியிடனே நபானகபாண வநரந்த வதவயபா!
டவேத்திருந்தபான படடைத்தடலவே னேபாக எனடனே;

டமைத்துனேடனே இகழ்ந்துடரத்தபால் வபபாறுப்வப
வனேபாநபான?
கதிரநபாட்டடைப் பிடிப்பவதனே வவேழன
வசபானனேபான
கடிந்துடரத்வதன; மைறுவநபாடியில் அடமைச்ச
னுக்குப்
புதுத்தடலடமை தந்வதபின படடைவய ழுப்பிப்
வபபானனேபானே கதிரநபாட்டின வமைல்வி டுத்தபான.
எதிரபபாரபாப் படடைஎடுப்டப அறயீர அனவறைபா?
இடதக்கூறை இங்குவேந்வதன; வேருவே தற்குள்
சிடதத்தபாவனே கதிரநபாட்டின உரிடமை தனடனேத்
தீரத்தபாவனே டமைத்துனேடனே, அனபு வவேந்டத!
உயிரவபபானறைபாய்! உடைனபிறைப்வப! எனறைன ஆவி
உடைடலவிட்டுப் வபபாவேதுவமைய்! டவேய கத்தில்
துயரதபாங்க அட்டியில்டல; எடனேஇ கழ்ந்து
வசபால்லுவமைபார வசபால்டலயும்நபான வபபாறுப்ப
துண்வடைபா!
முயல்வபபானறைபான நரிக்கண்ணன எனறைபா லுந்தன,
முத்தபானே தங்டகயவேள் வேபாழ்க்டகப் பட்டை
வேயவவேந்தன கதிரநபாட்டைபான, நரிக்கண் ணற்கு
டமைத்துனேனஎன றுடரத்தவபரு டமைவபபா
யிற்வறை!"
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நரிக்கண்ணன வேஞ்சம் வபசடகயில்,
இவேனிடைம் கரிய
உடடை வபற்றை ஆள் வேந்தபான. அவேள்
அவேடனே எதிரக்கிறைபாள்.
அவேன, மைனனேடனேக் வகபானறைவேன
இவேவனே எனறு நரிக்கண்ணடனேக்
கபாட்டி விடுகிறைபான. அதற்குள்
நரிக்கண்ணன அரசிடயக் வகபானறைபான.
எனேஉடரத்தபான; துடித்தழுதபான. வமைலும்
வபச்டச
எடுக்டகயிவல, கரியஉடடை வபபாரத்த ஓரஆள்,
"இனிஎனனே வசய்வே" வதனே நரிடயக் வகட்வடை
எதிரவேந்தபான. அவேள்கண்டைபாள். வேபாடளத்
துபாக்கிப்
"புடனேயுந்தபார மைனனேனினபின புறைத்தில் ஈட்டி
புகுத்தியவேன நீதபானேபா" எனறைபாள். "இல்டல
எனேக்கிந்தக் கரியஉடடை இவேவர தந்தபார
ஈயுமுனவனே மைனனேவேரவமைல் ஈட்டிஎய்தபார."

எனறுடரத்தபான! அவதவநபாடியில்
நரிக்கண்ணனதபான
இடடையினிவல மைடறைத்திருந்த வேபாவள டுத்து
நினறருந்த உடைனபிறைப்டப, அரசி தனடனே
நிலத்தினிவல விழுமைபாறு வவேட்டிச் சபாய்த்வத
"ஒனறுக்கும் அஞ்சபாத எனடனே இந்நபாள்
உயிரநடுங்க டவேத்தவேடள ஒழித்வதன" எனறு
நினறுவபரு முச்சவிட்டைபான! எங்வக அந்த
வநரிடழயபாள் அனனேம்எனே உள்வள வசனறைபான.

இயல் 12
நரிக்கண்ணன அனனேத்டதத் வதடி
உள்வள வசல்ல, அங்கிருந்த ஆள்
நடைந்தடதத் தன வவேழ நபாட்டு
மைனனேனிடைம் வசனறு கூறனேபான.
மைனனேன வியப்புறுகினறைபான.
கரியஉடடை வபபாரத்துவேந்த கபாலபாள் வசனறு
கண்டைவேற்டறை அரசனிடைம் நனறு வசபானனேபான!
வபருவேபாளபால், தனடகயபால் உடைனபி றைந்த
வபண்ணபாடளக் வகபானறைபானேபா? எனறு மைனனேன
உருகினேபான. மைக்களிடடை மைகனேபாய் வேபாழ
ஒண்ணபாத வகபாடுவிலங்டக இந்நபாள் மைட்டும்
வதரியபாவதன டவேத்திருந்வதன அரண்மை
டனேக்குள்!
தீருவேவதந் நபாள்இந்தப் பழிதபான எனறைபான.
அரசனிது கூறுங்கபால் அங்கி ருந்த
அழிவவேபானவறை வதபாழிலபானே மைறைவேர தபாமும்
இரக்கமுறை லபானேபாரகள்! நடரத்த தபாடி

இடளத்தஉடைல், கடளத்தவிழிக் கிழவேன,"
வவேந்வத
கரிப்பினவறைல் இனிப்பருடமை யபாவர கபாண்பபார?
கபாயினவறைல் கனியருடமை யபாவர கபாண்பபார?
நரிக்கண்ணர இடலஎனில்நும் அருடமை தனடனே
நபானிலந்தபான, அறந்திடுவமைபா நவில்க." எனறைபான.

இயல் 13
அனனேத்டதக் கபாணபாது திரியும்
நரிக்கண்ணன எதிரில் வதவரபாட்டியபானே
குப்பன வேந்தபான.
அனனேத்டத அரண்மைடனேயில் கபாண வில்டல!
ஆத்தபாடவேக் கபாணவில்டல! நரிக்கண் ணனதபான
எனனேத்டதச் வசய்வேவதனே ஏங்கி நினறைபான;
எதிரினிவல வதவரபாட்டும் குப்பன வேந்தபான.
"வபபானனேபானே வபடழயிடனேப் வபற்றைபா வயபா?என
புகழுக்கும் ஆட்சிக்கும் ஆணி வவேடர
உனனிடைத்தில் தந்துள்வளன; அதடனேக் கபாப்பபாய்
ஒருத்தரிடைம் வசபால்லபாவத!" எனறு டரத்தபான.
"நபானேறவயன வபடழயிடனே!" எனேறைபான குப்பன.
நடுங்கினேபான நரிக்கண்ணன "ஐவயபா ஐவயபா
வபபானேவதபா? இங்கிருந்த ஆளி டைத்தில்
வபபாயிதடனேக் குப்பனிடைம் வகபாடுஎன வறைவனே,
ஊனேமிலபா நம்மைறைவேர வபபாவல அனவறைபா
உடடையுடுத்து நினறருந்தபான; ஏய்த்தபான
வபபாலும்.
ஏனிந்தப் பிடழவசய்வதன? எனவேபாழ் வுக்வக

இடடையூறு சூழ்ந்வதவனே!" எனேத்து டித்வத.
அனனேத்தின ஆவியிடனே அகற்றை வவேண்டும்;
ஆவிநிகர வபடழயிடனே அடடைதல் வவேண்டும்;
எனனுவமைபாரு கருத்வதபாடும் அரண்மை டனேக்குள்
இட்டிருந்த ஓரதவிசில் வசனறுட் கபாரந்தபான.
மைனனேவேடனே ஏமைபாற்றக் கதிரநபாட் டைபாட்சி
வேபாங்குவேதில் சிறவதனும் வதபால்டல யில்டல;
அனனேத்டத ஆத்தபாடவேத் வதடை வவேண்டும்;
அரும்வபடழ வவேண்டும்எனேப் வபருந்துன
புற்றைபான.

இயல் 14
அவேன எதிர வவேழநபாட்டு மைனனேன
வேருகிறைபான.
அவேனிடைம் வதபாடைங்குகிறைபான
வபபாய்மூட்டடைகடள நரிக்கண்ணன.
ஆத்தபாடவே, அனனேத்டதப் வபடழ தனடனே
அடடையபாளப் படிஎங்கும் படடையபா ளரகள்
வபபாய்த்வதடை வேடகவசய்து வகபாண்டி ருந்த
வபபால்லபாத நரியபானின எதிரில், மைனனேன
வகபாத்தபானே முத்துலவு மைபாரபி வனேபாடு
குனறுநடடை வகபாண்டைதுவபபால் வசனறு நினறைபான!
சபாய்த்தபாவனே நரிக்கண்ணன மைனனே வேனபபால்
சரசவரனேச் வசபாற்வபருக்டக, எழுந்து நினவறை.
"நபாளும்எடனேக் கபாப்பபாற்ற ஆளபாக் கிப்பின
நபாற்படடைக்கும் தடலவேவனேனே ஏற்ப டுத்திக்
வகபாளும்வபபாய் சூதுமிலபான எனேஉணரந்து
வகபாண்டு,வபருந் வதபாண்வடைல்லபாம் எனேக்வக
தந்து
நீளிஎனும் மைனனேடனேநபான வபபாரில் வவேனறை

நிடனேவேபாகப் பரிசீந்த கனிவய! உனறைன
வதபாடளஇகழ்ந் தபாளிவேள்;என வேபாளபால்
வவேட்டித்
வதபாடுகழற்குக் கபாணிக்டக இட்வடைன கபாண்க.
'வேஞ்சகத்தபால் கதிடரவவேல் மைனனேன தனடனே
மைறைவவேந்வத நீவகபானறைபாய்' எனறுதீய
வநஞ்சத்தபால் நிடனேத்தபாவள! 'நினவதபாள், மைபானேம்
நீத்தவதபாள்' எனறைபாவள! ஐவயபா! அனனேபாள்
வகபாஞ்சத்தபால் மைபாண்டைபாவள, நபாள டடைவில்
வகபாடுவேபாளபால் சிறதுசிற தபாய ருத்துக்
வகஞ்சத்தபான டவேத்வதனேபா! உனபபால் அனபு
வகட்வடைவனே வகட்வடைவனே வகட்வடைன ஐயபா.
'உடைனபிறைந்வதன' எனறுடரத்தபாள். ஆமைபாம்
எனவறைன
'உனனேரடச இந்வநபாடியில் சூழ்ச்சி யபாவல
மைடியும்வேடக வசய்துவிடு; முடியும் உனனேபால்!
மைனனேவேடனேப் பழிவேபாங்கி விட்வடை இந்தக்
கடைல்நிகரத்த கதிரநபாட்டடை ஆள்' என றைபாள்என
கபாதுவபற்றை துனபத்டத எனனே வசபால்வவேன!
வகபாடியபாளின உடைனபிறைந்த பழியுந் தபாவளன
வகபாடடைமைனனேபா அருள்புரிக தருக வேபாடள.
நல்லபாரினவபருநிடலயும் இந்த டவேயம்!

நபானதீயபா வளபாடுபிறைந்த தபாவல தீயன!
எல்லபாரும் வபபாவலநபான இனனும் இங்வக
இருக்கினவறைன சபாகபாமைல்! ஒனறு மைட்டும்
வசபால்லுவவேன நபானேண்டி வேபாழ்ந்தி ருந்த
துபாவயபாய்நின புகழுக்கும் அறைத்தி னுக்கும்
முல்டலமுடனே அளவவேனனேபால் பழிவநரபாமைல்
முழுதுண்டமை யபாய்நடைந்வதன இதனவபபாருட்டு
நபானவசத்த பினஅடடையும் வேபானேபாட் டினகண்
நபானுபாறு சிற்றுபாரவகபாள் ஒருவபரூரும்
வதனுபாறும் வசபாடலசூழ் அப்வப ருரில்
வசப்பரிய அரண்மைடனேயும் அரண்மை டனேக்குள்
பபால்வநரில் கபாய்ச்சி, அதில் சீனி இட்டுப்
பத்துவேடகச் சிற்றுணவும் ஒத்த வபண்ணும்
ஊனினபம் நுகரகினறை அடறைஇ ருந்தபால்
ஒருத்தருக்கும் இல்டலஅது எனேக்வக" எனறைபான.

இயல் 15
நரிக்கண்ணன வபச்டச நம்பிவிட்டை
வவேழ மைனனேன நரிக் கண்ணனுக்கு
இரங்கினேபான.
இந்தநபாடு
உனனுடடையமுனவனேபாருடடையது
எனபதற்குப் பட்டையம் உண்டைபா
எனறைபான .
அரசனுடரத் திடுகினறைபான "அப்ப வனேஉன
அனபிடனேயும் பண்பிடணயும் அறயபார யபாவேர?
ஒருகுடலயில் ஒருகபாயில் தீடமை கபாணில்
உயரகபாய்கள் அத்தடனேயும் வவேறுப்ப துண்வடைபா?
அரசியவேள் தீயவேள்தபான; உடைனபி றைந்த
அறைம்பிடழயபா மைறைவேனநீ! அழுதல் வவேண்டைபாம்.
நரிக்கண்ணபா பழநபாளில் இதுஉன பபாட்டைன
நபாவடைனறைபாய்! அதற்குள்ள சபானறு முண்வடைபா?
அதுவிருந்தபால் கபாட்டுகநீ! இந்த நபாட்டின
ஆட்சியிடனே உனேக்களித்து விடுவவேன" எனறைபான.
"பதிவிருந்தபால் ஏனுடனேநபான நத்த வவேண்டும்?

பபாட்டைனுக்குப் பபாட்டைனேபாம் படறைக்கண் ணற்குக்
குதிடரதிடர வகபாண்டைவநடு முடியபான எனனும்
வகபாடுநபாட்டு மைனனேனஅளித் தபானஇந்
நபாட்டடைப்
பதினேபா யிரம்வபடர வவேனறை தபாவல
பரிசபாகத் தந்ததனற வவேவறைபான றல்டல!
அந்நபாளில் மைனனேவேனேபால் வகபாடுக்கப் வபற்றை
அருஞ்வசப்புப் பட்டையத்டதக் கதிடர வவேலன
முனவனேபானேபாம் முத்தப்பன மைடறைத்த வதபாடு
மூனறைபாநபாள் துபாங்டகயிவல வகபாடலயும்
வசய்தபான!
தனனிடைத்தில் படடையிருந்த தபாவல அனவறைபா
சழக்கனேவேன குடிகளிடைம் தப்பி வேபாழ்ந்தபான?
எனடனேயுமிக் கதிரநபாட்டைபான விட்டை தில்டல;
இங்கிரபா வதஎனறைபான அங்கு வேந்வதன.
இந்நபாட்டடை நபானேபாள வவேண்டு வமைனறை
எண்ணவமை எனேக்கில்டல; எனறைன தந்டத
அந்நபாளில் சபாகுங்கபால் எடனேஅ டழத்வத
அங்டகயிடனேத் தனமைபாரபில் அழுத்தி, 'அப்பபா
உனடனேநபான ஓருறுதி வகட்கின வறைனநீ
ஒப்பிடுக, உனனேபாளில் வவேழ நபாட்டின
மைனனேவேரின அருள்வபற்றுக் கதிரநபாட் டுக்கு

மைனனேவேனேபாய் இரு! நமைது மைபானேங் கபாப்பபாய்.'
எனேக்கூற உயிரநீத்தபான; அதனேபா லனவறைபா
எழில்வவேழ நபாட்டினில்நபான அடடைந்தி ருக்கும்
தனிப்வபருடமை, தனிமைகிழ்ச்சி இவேற்டறை
வயல்லபாம்
தவிரப்பதற்கும் துணிகினவறைன; ஐய வனேநீ
எடனேத்தமிழில் 'படடைத்தடலவேபா' எனறை
டழக்கும்
இனபத்துக் கீடைபாக இந்த டவேயம்
தடனேத்தரினும் ஒப்வபவனே! ஒருவசபால் வசபால்க;
'தபாளடடைந்த நரிக்கண்ணன ஆள்க' எனவறை!
வேணங்குகினவறைன எனேக்கூற வேணங்கி நிற்க
மைனனேவேனும் மைனேமிரங்கி "அஞ்வசல்! அஞ்வசல்!
இணங்ககினவறைன. நீ ஆள்க" எனேஉ டரத்தபான
"இனடறைக்வக முடிசூட்டிக் வகபாள்க" எனறைபான!
பிணங்குவித்தும் டமைத்துனேடனே உடைன
பிறைப்டபப்
வபருவேஞ்ச கத்தபாவல சபாகச் வசய்தும்
அணியுவமைபாரு மைணிமுடிக்வக நரிக்கண்
ணனதபான
அனபில்லபாத் தனனுளத்தபால் மைகிழ்ந்து நினறைபான.

இயல் 16
வீரப்பன எனனும் திருடைர தடலவேன
வதபாழரகளிடைம் தன வேரலபாறு
கூறுகிறைபான.
கதிரநபாடு சபாரந்திருக்கும் வதனமை டலவமைல்
கருவநபாச்சிக் கபாட்டினிவலபார பபாடறை மீதில்
மிதியடிக்கபால் மீதிவலபார கபாடலப் வபபாட்டு
வீரப்பன எனும்திருடைர தடலவேன குந்தி
எதிரநிற்கும் வதபாழரகள்பபால் இதடனேச்
வசபானனேபான:
எல்வலபாரும் வகட்டிருந்தபார டககள் கட்டி!
"முதுடமையிடனே அடடைந்துவிட்வடைன. வேபாழ்நபாள்
எல்லபாம்
முட்டினறக் கழித்துவேந்வதன. ஆனேபால் வகளீர
ஒருபிள்டள வகபாடிவவேங்டக வபபால்வேபான;
கண்வபபால்
ஒருமைடனேவி! இருவேடரயும் பிரிந்வதன.
ஆண்டும்
இருபதுஆ யினேஎனறைன தீவயபா ழுக்கம்

எனமைடனேவி யபாம்ஆத்தபா வவேறுத்தபாள்! நீவயபா
திருடுவேடதவிடைவவேண்டும்!அனற எனடனேத்
தீண்டுவேடத விடைவவேண்டும்!எனறைபாள்; எனபபால்
வேரவவேண்டைபாம் இவ்விடைத்தில் எனறைபாள்; எனறைன
மைகடனேநபான நல்வேழியில் வேளரப்வபன எனறைபாள்.
ஒருவேனிடைம் ஏற்பட்டை தீவயபா ழுக்கம்
உடைனவேளரந்வத, பினனேதுதபான நீக்க ஒண்ணபாப்
வபருவநபாயபாய் மைபாறுவேது வமைய்வய; நபானும்
வபண்டைபாட்டி பிள்டளகடள விட்டை தனற
ஒருநபாளும் தீத்வதபாழிடல விடுவே வதனவறை
உள்ளத்தபால் நிடனேத்ததுவும் இல்டல! ஐவயபா
அருடமையுறு வபண்டுபிள்டள நிடனேவவே யபாக
அகனறைநபாள் ஒவ்வவேபானறும் துனப நபாவள.
நபானும்என மைடனேயபாளும் வேபாழ்ந்தி ருந்த
நல்லுபாடர அவேள்அகனறைபாள்; புல்லுபார ஏகித்
தபானேங்குக் டகப்பபாடு பட்டைபாள்; சினனேத்
தனிக்குடிடச ஒனறடனேயும் கட்டிக்
வகபாண்டைபாள்;
வதனேடடையும் ஈயும்வபபால் மைகனும் தபானும்
வேறுடமையிலும் வசம்டமையிடனேக் கபாண்பபா ரபாகிச்
சீனி எனும் கணக்கபாயர இடைத்தில் அனபின

சிறுவேடனேயும் படிக்கவிட்டைபாள். சிலநபாள் வசல்ல
கணக்கபாயர முயற்சியினேபால் அரண்மை டனேக்குள்
கபால்டவேத்தபாள்; பணிச்சியபாய் இருந்தபாள்;
பினனேரத்
துடணயபானேபாள் கதிரநபாட்டின அரசி யபாரக்வக!
துபாயதன மைகனஇனனும் கணக்கபா யரபபால்
இணக்கமுறைக் கடலபலவும் பயில்கினறைபான.
நபான
இடவேயடனேத்தும் அறந்துள்வளன; எனினும்
அங்வக
அணுகிவனேன இல்டல. எடனே அவேள்கண்
டைபாலும்
அகம்வவேறுத்துத் தடலகுனிந்து மைடறைந்து
வபபாவேபாள்.
'அப்டபயன வவேலனுக்கு நபானதபான தந்டத
ஆத்தபாதபான எனமைடனேவி' எனறை உண்டமை
இப்வபரிய நபாட்டினிவல இந்த நபாளில்
யபானேறவவேன; அவேளறவேபாள்; அறயபார மைற்வறைபார!
வசப்பிவனேன இனறுதபான உம்மி டைத்தில்!
வசப்பபாதீர யபாரிடைத்தும்! இனறு நபாவனேபா
எப்பபாடும் படைவில்டல; கபாலபாள் வபபாவல

எதிரநினவறைன நரிக்கண்ணன வபடழ தந்தபான.
இடுகபாட்டில் நரிக்கூட்டைம் உலபாவேல் வபபாவல
எவ்விடைத்தும் அரண்மைடனேயில் வவேழ நபாட்டின
படடைவீரர உலபாவினேபார! எலிகள் ஓடிப்
பண்டைங்கள் உருட்டுதல்வபபால் வபபாருடள
வயல்லபாம்
தடைதவடைனே உருட்டினேபார. அவேர வேரகள்
சலிப்பினறக் கவேரந்தபாரகள் கடலப்வபபா ருள்கள்!
இடடையிடடைவய நரிக்கண்ணன வசல்வேபான,
மீள்வேபான;
எடதவயபாதபான மிகக்கருத்தபாய்த் வதடை லபானேபான.

இயல் 17
வீரப்பன அனறு நரிக்கண்ணன தந்த
பபாண்டியன பரிச
எனனும் வபடழடயத் திருடைரகளிடைம்
கபாட்டினேபான.
ஓரஅடறையில் வபடழயிடனே அரிதிற் கண்டைபான
உண்டைபானே மைகிழ்ச்சிக்வகபார அளவவே இல்டல.
யபாருக்கும் வதரியபாமைல், அடதத்வத வரபாட்டி
இடைம்வசரக்க எண்ணினேபான. அங்கு நபானதபான
வநரினிவல நினறருந்வதன. தனஆள் எனவறை
நிடனேத்திட்டைபான! 'வதவரபாட்டி இடைம்வசர'
எனறைபான;
பபாரபாட்டிவனேன அவேடனே! எடுத்து வேந்வதன
பபாருங்கள்!" எனேப்வபடழ தடனேக்கபாட் டிட்டைபான.
சிரித்திட்டை திருடைரகளில் ஒருவேன வசபால்வேபான:
"திருடைரகடளக் குடறைவேபாகச் வசபால்வேபார மைக்கள்;
இருக்கினறை வபடழயிடனேத் வதடித் துபாக்கி
'எடுத்துப்வபபா' எனறைபாவனே அவேடனே யபாரும்
ஒருவபச்சம் வபசபாரகள்; சம்மைபா நினறை

உம்டமைஅவேன திருடைவனேனறு வசபானனேபா
னேனவறைபா?
வபபாருளபாளி திருடைரகடள விடளவிக் கினறைபான
வபபாதுவுடடைடமை வயபானதிருட்டடைக் கடளவிக்
கினறைபான"
எனறுடரத்தபான. மைற்வறைபாருவேன இயம்பு
கினறைபான
"எனவனேண்ணம் அதுவேல்ல; வவேண்டு வமைனவறை
வபபானடனேவயபா கபாசிடனேவயபா நபாவமை டுத்துப்
வபபாம்படிவசய் கினறைபாரகள். அதனபின நம்டமை
வேனசிடறையில் அடடைப்பபாரகள். திருடை வரனறு
மைக்களிடைம் வசபால்வேபாரகள். இடவேஏன எனறைபால்
மைனனேர,பழம் புலவேர, வேணி கரகட் வகல்லபாம்
வேரும்வபயடர நமைக்கபாக்கும் முயற்சி" எனறைபான.
வீரப்பன கூறுகினறைபான "எனவதபா ழரகபாள்!
வவேலனுக்கு நபானேளித்த வதபானறு மில்டல.!
ஆரஅப்பன எனபடதயும் அறயபான வவேலன!
ஆத்தபாவும் அடதக்கூறை விரும்ப வில்டல;
வநரிற்வபபாய் இருவேடரயும் கபாணு தற்கும்
வநஞ்சவமைபா ஆவேலடடை கினறை துண்டு.
சீரில்டல எனனுடைம்பின நிடலயில்; எனனே

வசய்வேவதனே எண்ணுகினவறைன. வபடழ தனடனே
நபானதிறைந்து பபாரத்ததிவல விடலயு யரந்த
நடகஆடடை, அழகியவேபாள் முடிஇ டவேகள்,
வேபானதிறைந்த உடுக்கள்வபபால் கதிரவபபால்
கண்வடைன!
மைனனேரதரும் பட்டடையமும் ஒனறு கண்வடைன!
ஈனறைபானின வசபாத்தபாக அதடனே எனறைன
எழில்மைகனுக் குச்வசரக்க இங்கு யபாரக்கும்
வதபானறைபாத இடைத்தினிவல புடதப்வபன. பினபு
வசபால்லுவவேன இருக்குமிடைம்" எனறு
வசபானனேபான.
"ஆண்டைவேவர, நும்மைடனேவி எங்க ளனடனே
அடிவயங்கள் உடைனபிறைந்த வவேலன ஆனே
ஈண்டுள்ள இருவேடரயும் அறவயபாம் யபாமும்!
இனபமுறும் மைடனேவியபார உடமைவி லக்கிப்
பூண்டுள்ள உறுதிவயபா வபரிது! தபாங்கள்
வபபாகபாமைல் இருந்ததுவும் புதுடமை ஆகும்!
ஊனதளரந்தீர, உடைல்தளரந்தீர, இனியும் வசல்ல
ஒப்பீவரபா" எனறுடரத்தபார நட்புக் வகபாண்வடைபார.
"நீங்கவளலபாம் இங்கிருப்பீர, வபடழ தனடனே
நிடலயபாக ஓரிடைத்தில் மைடறைத்து டவேத்துத்
தபாங்கபாத ஆவேலிடனேத் தணிப்ப தற்குத்

தனியபாகப் புல்லுபாரவபபாய் வேருவவேன" எனறு
வேபாங்கியவதபார வில்டலப்வபபால் வேடளந்த வமைனி
வேபானுயரந்த குனறுவபபால் நிமிரந்து நினறைபான.
ஓங்கியவதபாள் மீதினிவல வபடழ தனடனே
உம்வமைனறு துபாக்கினேபான; உடைனந டைந்தபான!

இயல் 18
வவேலன முதலியவேரக்குச் சீனி எனனும்
கணக்கபாயர நபாட்டின உண்டமை
வசப்பினேபார.
சீனிவயனும் கணக்கபாயர வீற்ற ருந்தபார
வசணுயரந்த ஆலடியில்! எதிரில் சிங்கம்
வபபானிமிரந்த பபாரடவேயினேபான வவேலன, மைற்றும்
புலியிடளஞர அமைரந்திருந்தபார! கணக்கபா யரதபாம்
வதனிகரத்த தமிழபாவல புதிய வசய்தி
வசப்பினேபார: "இடளஞரகவள! அனபுள் ளபாவர!
ஏனிந்த நபாட்டினவமைல் வவேழ நபாட்டைபான
எழுப்பினேபான தனபடடைடய? அதுவு மினற
வபருடமைமிகு கதிடரவவேல் மைனனேன மீது
பினனிருந்வத எவேனஈட்டி தனடனே எய்தபான?
அரசியிடனேக் வகபானறைவேனயபார? அரசர வபற்றை
அனனேத்டதக் வகபாடலவசய்ய நிடனேப்வபபான
யபாவேன?
திருநிடறைந்த கதிரநபாட்டின அரச வனேனறு
திகழுமுடி தடனேச்சூடை இந்த வநரம்
அரண்மைடனேயின நடுவினிவல வவேழ நபாட்டின

அரசவனேதிர நினறருப்வபபான எவேனகண் டீவரபா?
கதிரநபாட்டின வமைலந்த வவேழ நபாட்டைபான
கடும்படகவகபாள் ளச்வசய்வதபான நரிக்கண்
ணனதபான!
முதுகினிவல பினனினறு ஈட்டி எய்வதபான,
வமைபாய்குழடலக் வகபாடலவசய்வதபான, அனனேந்
தனடனே
எதிரப்பட்டைபால் வகபாடலவசய்ய இருப்வபபான
அனவனேபான
இப்வபபாது மைணிமுடியும் வபறைப்வபபா கினறைபான.
மைதியுடடையபாய் வவேலவனே, உனஅன டனேக்கும்
மைபாக்வகபாடுடமை நரிக்கண்ணன ஆக்கக் கூடும்.
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வவேலபா உனஅனடனே
ஆத்தபாக்கிழவிடயக் கபாப்பபாற்றை
நீ உடைவனே வபபா எனறைபார கணக்கபாயர.
உனஅனடனே ஆத்தபாடவேக் கபாப்பதற்வகபா
உடைவனேவபபா! இந்தபாவேபாள்! குதிடர தந்வதன!
எனகடலகள் உனனுயிடரக் கபாக்க! நபாட்டின
இகழ்ச்சியிடனேப் வபபாக்குக! நீ புகழ்ச்சி வகபாள்க!
பினஉனேக்கு வவேண்டுவமைனில் இங்கி ருக்கும்
பிறைவதபாழர துடணபுரிவேபார; விடடைவபற்
றுக்வகபாள்"
எனறுடரத்தபார. வேபாள்எடுத்துக் குதிடர ஏற
எதிரவேணங்கிப் புல்லுபாவர அதிரச் வசனறைபான.
ஐயபாவவே வவேலனுக்குத் துடணயபாய்ச் வசல்ல
ஐந்தபாறு குதிடரகடள எமைக்கிப் வபபாவத
டகயபாவல இடவேஎனறு கபாட்டி விட்டைபால்
கண்ணபாவல பபாரத்திடுவவேபாம்; அவேனே டழத்தபால்
வநய்யபாவல முண்வடைழுந்த வநருப்டபப்
வபபாவல

வநஞ்சபாவல வகபாள்கினறை விடசயி வனேபாடு
டவேயபாவல ஆனேவதபாரு படகவமைற் வசல்வவேபாம்
வேபாளபாவல தங்கள்புகழ் வேளரப்வபபாம்" எனவறை
இருடககூப் பிச்வசபானனேபான ஒருவசய். அங்வக
இருக்டகவிட் வடைழுந்வதபாருவசய் அறக்டக
வசய்வேபான:
"வேருடகக்குக் கபாத்திருப்பபான ஐயபா; வவேலன
வேபாழ்க்டகக்கும் உதவேபாது தபாழ்க்டக வசய்தபால்!
பருடகக்கு நஞ்சளித்த பழிக்டக ஏற்வபன;
படதக்டகயிவல தடுப்பீவரபா? இடதக்டக
விட்டைபால்
அருள்டகக்கு நபாவளதுதபான? எனவமைல் வவேலன
அனபுடகக்கும்; அவேனபடகக்கும் டகவே
லுக்கும்.
வபபாமைபாறு தடலயடசப்பீர!" எனறு வசபானனேபான.
புதுமைபாறு தடலவவேண்டும் ஒருவேன நினவறை,
"ஆமைபாறு நபாமுணரந்வதபாம். வவேலன அங்வக
அழுமைபாறு தடலயிடைபா திருந்து விட்டைபால்
ஏமைபாறு தடலயடடைந்த இந்த நபாட்டின
எழில்மைபாறும்! நிடலமைபாறும்! ஆட்சி மைபாறும்!
நபாம்ஆறு தடலயடடைய நரியின வநபாக்கம்
நகுமைபாறு தடலயிடுவவேபாம், நவில்க!" எனறைபான.

"வபபாறுத்திருப்பபார வேபாழ்ந்திருப்பபார! இந்த
நபாட்டில்
புகுந்திருப்பபார, இங்கிருப்பபார தம்டமை
வயல்லபாம்
நிறுத்திருப்பபார; இவலவசனறு நிடனேத்தி
ருப்வபபார
நிகழ்வேடதக்கண் திருப்பபாது பபாரத்தி ருப்பபார!
குறத்திருப்பபார ஆத்தபாடவேத் தீவயபாள் எனறு
குளிரந்திருப்பபார அவேளிறைந்தபால்! வசம்மைல்
வவேலன
மைறைந்திருப்பபார டவேகபாணபா திருப்பபார; கபாண்பபார
மைடறைந்திருப்பபார, டகயிருப்பபார அறவேபார!"
எனறைபான.
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புல்லுபாரச் சிறுகுடிடசயில் ஆத்தபாவும்
அனனேமும்.
புல்லுபாரிற் சிறுகுடிடச தனில்இ ரண்டு
புண்பட்டை வநஞ்சங்கள் ஒனடறை வயபானறு
நல்லுடரயில் வதற்றயிருந் தனே.அ வேற்றல்
நடரபட்டை ஆத்தபாளின வநஞ்ச வமைபானறு!
வேல்லுபாறு குறடவேத்த புறைபாப்வபபால் வேபாழும்
மைலரக்வகபாடியபாள் அனனேத்தின உள்ள வமைபானறு!
வசபால்லிஅழு தபாள்ஆத்தபா; ஆற்றைபாள் கண்ணீர
வசபாரிந்தழுகின றைபாளினனும் வபண்டண
வநபாக்கி.
"அனனேத்தின கண்ணி னிக்கும் மைகடனேத் வதடி
ஆவேணியில் மைணமுடித்துத் டதப்பி றைப்பில்
மைனனியசிங் கஞ்சமைந்த தவிசில் ஏற்றக்
கதிரநபாட்டின மைணிமுடிடய அவேளுக் கபாக்கி
எனகண்ணபால் பபாரத்துள்ளம் மைகிழ்வவே வனேனறை
எழில்மைனனேன வமைபாழிஎண்ணிஅழுவவே னேபாநபான?
அனனேவேனின திருத்வதபாளும் அகனறை மைபாரபும்

அழிவுற்றை டதஎண்ணி அழுவவே னேபாநபான?
அருடமைமைகள் தனேக்வகற்றை அனப வனேபாடும்
ஆணிப்வபபான கட்டில்எனும் வசற்ற னுள்வள
எருடமைஎனேக் கிடைந்தினபம் நுகரு கினறை
எழில்நபாடள நபானகபாணப் வபவறைவனேபா எனறை
வபருமைபாட்டி வமைபாழிஎண்ணி அழுவவே னேபாநபான?
பிள்டளக்கு நஞ்சூட்டும் தபாய்வபபால் அந்த
நரிக்கண்ணன வேஞ்சித்துக் வகபானறை வபபாது
நபாளற்றுப் வபபானேவதண்ணி அழுவவே னேபாநபான?
எதிவரதிவர இருதழற்பந் துகள் சழனவறை
இருப்பதுவபபால் கதிரநபாட்டைபான வவேழ நபாட்டைபான
அதிரகினறை வமைய்ப்பபாடும் சழற்றும் வேபாளும்
கட்புலனுக் கப்பபாலபாய் விடசவகபாள் ளுங்கபால்
முதியஓர கபாலபாள்வபபால் தபாடி மீடச
முடித்துநபான அங்கிருந்வதன; நரிக்கண்
ணனதபான
பதுங்குகறுப் புடடைபூண்டு வவேந்டத மைபாய்த்தபான
படதத்வதவனே அடதஎண்ணி அழுவவே னேபாநபான?
நபானிருந்வதன கபாலபாட்கள் பலரி ருந்தபார
நடுவினிவல வவேழநபாட் டைரசன நினறைபான.
வமைனிமிரந்த கரியஉடடைக் கபாலபாள் வேந்து

வமைல்லிதடனே நரிக்கண்ணன வவேட்டிச் சபாய்த்த
ஊனநடுங்கும் வசய்தியிடனேச் வசபானனேபான.
மைனனேன
உளம்நடுங்க மைற்றைவேரகள் உடைல்ந டுங்க
நபானிருந்து மைனனேவேடனேத் வதற்றுங் கபால்என
நல்லுயிர ஒடுங்கியதற் கழுவவே னேபாநபான?
பழநபாள்பபாண் டியனஉனறைன மூதபா டதக்குப்
பரிசளித்தபான இந்நபாட்டடை! அடதக்கு றக்கும்
முழுநீளப் பட்டையமும் உடடைபூண் வேபாளும்
மூடியஅப் வபடழயும்வபபா யிற்வறை அந்வதபா!
இழந்ததனேபால் வபடழயிடனே, அழகு மிக்க
இந்நபாடு நினஉரிடமை எனறை உண்டமை
ஒழிந்திடுவமை! அடதஎண்ணி அழுவவே
வனேபாநபான?"
இவ்வேண்ணம் உடரத்தழுது வகபாண்டி ருந்தபாள்.
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கிழவி, இவ்வேபாறு நடைந்தடவே கூற
டநயும்வபபாது, வீரப்பன அக்குடிடச
வநபாக்கி
வேந்தவேன இடவேகடள ஒளிந்து
வகட்டிருந்தபான; உண்டமை உணரந்தபான.
வவேவவௌியினிவல வபடழவயபாடு நினற ருந்த
வீரப்பன இவேற்டறைவயல்லபாம் வகட்டி ருந்தபான.
களிவகபாண்டைபான! தனமுதுகில் உள்ள வபடழ
கதிரநபாடு கவினஅனனேம் உடடைடமை எனறு
வவேவவௌிப்படுத்தத் தக்கவதபார வபடழ எனறு
விளங்கிற்று. தனமைடனேவி ஆத்தபா, அங்குக்
கிளிவமைபாழியபாள் அனனேத்டதக் கபாப்ப தற்கும்
வகடுதடனே நீக்கற்கும் முயலு கினறை
நிடலயபாவும் விளங்கிற்று! வீரப் பனதபான
நீள்வபடழ தடனேஆத்தபா விடைம்இப் வபபாவத
குடலயபாமைல் தந்திடைவும் நிடனேத்தபான. நபாட்டின
வகபாந்தளிப்பில் வபடழயிடனே அவேள்கபாப்
பபாற்றும்
வேலிஏது? வபபாறுத்திருப்வபன எனேமு டித்து

மைற்றும்அவேர வபசவேடதக் வகட்டி ருந்தபான.
தடலமீது டகடவேத்துத் "தபாவய! அப்பபா!
தனிவிட்டுச் வசனறீவரபா இனிவேபாழ் வவேவனேபா?

இயல் 22
அனனேத்தின துனபம்.
ஐயவகபா எனஆத்தபா! டவேய கத்தில்
அனடனேமைடிந் தபாவளனறு வசபானனே வசபால்டலத்
டதயவலனே துளம்வபபாறுத்த துண்டு;பினபு
தந்டதயிறைந் ததுவபபாறுத்த துண்டு; வமைலும்
துய்யகதிர நபாட்டுரிடமை வபடழ வயபாடு
வதபாடலந்தடதயும் வபபாறுத்ததுண்டு; வபபாறைபாத
தீடமை
வசய்துவேந்தபான எனமைபாமைன எனேறைபால் இந்தச்
சிறயஉளம் வபருந்துயடரப் வபபாறுப்ப
துண்வடைபா?
உடைனபிறைந்தபா டளவவேட்டி, அனவனேபாள் ஆவி
ஒப்பபானி ன உடைல்சபாய்த்வத இப்பபால் எனடனேத்
வதபாடைரந்தழிக்க எண்ணினேவேன மைபாமைன எனறைபால்,
சரந்தபபால் இருந்தருந்திப் பரந்து லபாவும்
வநடும்பனறக் குட்டிகள்வபபால் மைக்கள் யபாரும்
நிடறையனபபால் உடைனபிறைந்தபார எனறு ணரத்தக்
கிடைந்துதவேம் புரிகினறை உலகில் இந்நபாள்
வகடிடழக்கும் உறைவவேனும்வசபால் வகட்ப
வதவயபா?

ஒப்புடரக்க முடியபாத அனடனே எனடனே
ஒருக்கணித்து மைபாரபடணத்து வமைனி வயல்லபாம்
டகப்புறைத்தில் ஆம்படிக்குத் தழுவி எனறைன
கண்மைடறைக்கும் சரிகுழடல வமைவலபா துக்கி
டமைப்புருவே விழிமீது விழிய டமைத்து
மைலரவேபாயபால் குளிரதமிழபால் கண்வண எனறு
வசப்பிமுத்த மிட்டைபாவள! அனபுள் ளபாளின
வசந்தபாமைடர முகத்டத மைறைப்வப வனேபாநபான?
இம்மைபாநி லம்புகழும் தந்டத, முந்டத
ஈட்டிடவேத்த மைபாணிக்கம் கூட்டி அள்ளிக்
டகம்மைபாரி யபாய்ப்வபபாழிந்து கணக்கபா யரபபால்
கடலயருள வவேண்டித்தன தடலவே ணங்கி
அம்மைபாஎ னேக்கூவிக் டகம்வமை வலந்தி
அருகமைரந்து பருகஎனறு பபாலும் தந்வத
'அ'ம்முதல் எழுத்தளித்தபான; அறவவேபா
அனவனேபான
அனபபானே திருமுகத்டத எண்ணி வேபாடும்.
ஊரபாளும் தடலவேனினகுற் வறைவேல் வசய்வவேபான
ஓட்டுவிக்கும் சிற்றைபாளின கீழ்க்கி டைக்கும்
ஓரஆளினமைகள் தனடனே உவேந்து வபற்வறைபார
உயிரதுறைந்தபால் உளந்துடிப்பபாள் எனறைபால், இந்தப்
பபாரபாளப் வபற்றைபாடர எனவபற் வறைபாடரப்

பறவகபாடுத்த எனனுயிவரபா உடைலில் நிற்கும்?
யபாருமில்டல யபானவபற்றை வபறு வபற்வறைபார;
இற்டறைக்வகபா எனவபபாலக் வகட்டைபா ரில்டல."

இயல் 23
பதிவிருந்து வகட்டிருந்த வீரப்பன
வபபாய் விட்டைபான.
நரிக்கண்ணனுக்கு முடி சூட்டுவேடத
முரசடறைகிறைபான ஒருவேன!
எனேத்துடித்தபாள். வீரப்பன எடுத்தபான ஓட்டைம்!
இங்கிருந்தபால் அனனேத்டதத் வதடு வவேபாரின
சினேத்தீயில் வவேந்திடுதல் அனற, வபடழ
சிறயநரிக் கண்ணனிடைம் வசரு வமைனறு
நிடனேத்தபானேபாய், யபாருமிலபா இடைம்பு குந்தபான.
நீங்கியபின முரசடறைவவேபான," நரிக்கண் ணரதபாம்
இனிக்கதிரநபாட் டுக்கரசபாய் முடிபூண் கினறைபார
இந்நபாள்" என றைபான.இதடனே இருவேர வகட்டைபார.
அடிடவேத்தபான கதிரநபாட்டில்! வநஞ்சில்
டவேத்தபான
அழிடவேத்தபான! விழிடவேத்தபான உரிடமை வவேரில்!
குடிடவேத்தபான ஒடிடவேத்தபான நபாட்டில்! எங்கும்
வகபாடல டவேத்தபான! குடறைடவேத்தபான எண்ணபா
னேபாகி

வவேடிடவேத்தபான அறைம்வேளரத்த இவ்வீட்
டுக்கும்!
மினவனேபாளிவய, தனதடலயில் உனனே தபானே
'முடி'டவேத்தபான; முழக்குகினறைபான; அனவனேபான
வேபாழ்வின
முடிடவேத்தபான முழக்குகினறைபான முரச டறைந்வத!
இந்வநரம் நரிக்கண்ணன நனனீ ரபாடி,
எழிலுடடையும் இடழபலவும் பூண்டு, வவேழ
மைனனேவேடனே எதிரபபாரத்துப் வபபானனில்
மினனும்
மைணிமுடிடய அணிவேதற்குக் கபாத்தி ருப்பபான!
இந்வநரம், தபான இருக்கும் இடைத்தி னினவறை
எழிலரண்மை டனேவநபாக்கித் வதரி வலறப்
பினஎவேரும் சூழ்ந்துவேர வேருவேபான வவேழன!
வபரடவேயில், மைகிழ்ச்சிவகபாள எவேரஇ ருப்பபார?

இயல் 24
முரசடறைதல் வகட்டை ஆத்தபா அவேடனேத்
துபாற்றுங்கபால், எதிரிகள் குடிடசடயச்
சூழ்ந்தபாரகள்; அவதவநரத்தில்
வவேலனும் படகவேடர எதிரத்தபான.
எனறுடரத்வத ஆத்தபாதன எரிடவே இல்லபாம்
எடுத்துடரக்கும் வநரத்தில், குடிடச வநபாக்கி
'அனனேம்அதில் தபானஇருப்பபாள், ஆத்தபா எனனும்
அக்கிழவி யுடைனிருப்பபாள்' எனறு கூவி
முனவேந்தபார சிலபடகவேர குடிடச வநபாக்கி!
முழங்கிற்றுக் குதிடரகளின அடிஓ டசதபான.
பினவனேபாருவேன வேருகினறைபான அவேனவபர
வவேலன!
வபருவேபாளும் குதிடரயும்பபாய்ந் தனேப டகவமைல்!
பலகுதிடர மைறைவேரினவமைல் வவேலன எட்டிப்
பபாய்ந்தனேனபல் ஆடுகட்குள் வவேங்டக வபபாவல!
கலங்கினேரவவே ழவேர பத்துப் வபரமைபாண் டைபாரகள்!
கத்திசழல் ஓடசமைறை வேரமு ழக்கம்,
குடலநடுங்க டவேத்தனே! ஆத்தபா, தன வவேலன

குரல்வகட்டைபாள்; வவேழவேரகள் அங்கு வேந்த
நிடலயுணரந்தபாள். அனனேத்டத வநபாக்கி அங்கு
நிகழ்கினறை வபபாரவநபாக்கம் நிகழ்த்திப் பினனேர,

இயல் 25
வவேலனும் படகவேரும் வபபார
நடைத்துடகயில், அனனேம்,
ஆத்தபா உருமைபாற வவேவவௌிச்
வசனறைபாரகள்.
அனனேத்டத ஆடைவேனேபாய் உருமைபாற் றட்டைபாள்;
அனறுவபபால் தனனுருவேம் மைபாற்றக் வகபாண்டைபாள்!
கனனேமைடறைக் குந்தபாடி யுடடைய தபாத்தபா,
கண்வணபாத்த டபயவனேபாடு வசல்வே டதப்வபபால்
தனமைகனின கணக்கபாயர சீனி வேபாழும்
தனிவீட்டடை வநபாக்கிவய விடரந்து வசனறைபாள்!
"உனமைகனின நிடலஎனனே" எனறைபாள் அனனேம்;
"ஊரமீட்கச் சபாகட்டும்" எனறைபாள் ஆத்தபா!
"கண்வணடுத்தும் பபாரத்வதபாமைபா டகவேபா வளபாடு
கடும்வபபாரில் தனியபாகக் கிடைந்த வசடய?
வபண்வணடுத்து வேளரத்திட்டைபாள்; அதனேபா
வலதன
பிள்டளஉயிர வபபாவேடதயும் வபற்றை தபாய்தபான
எண்ணவில்டல எனறுலகம் உடனேப் பழிக்கும்;

எனனேபால்தபான இப்பழிவயன வறைடனேப்ப
ழிக்கும்!
மைண்வணடுத்துச் சட்டிடுவசங் கல்வலபா, அனற
மைடலக்கல்வலபா உனவனேஞ்சம்" எனறைபாள்
அனனேம்.

இயல் 26
ஆத்தபாவும் அனனேமும்
சீனிக்கணக்கபாயர வீடு வநபாக்கிப்
வபபானேபாரகள்.
எதிரில் வவேலனின துடணவேர
குதிடரவமைல் ஏறக் குடிடச வநபாக்கிப்
வபபாவேடதக் கண்டைபாரகள்.
"வவேலவேடனேக் கபாப்பதற்கு நம்மைபா லபாமைபா?
வீண்கவேடல வகபாள்ளுவேதில் ஆவேவதனனே?
ஞபாலத்தில் எனபிள்டள யினதி றைத்டத
நபானேறயக் கணக்கபாயர வசபானனே துண்டு!
வசபாடலஅவதபா! அடதயடுத்த சிற்றுபார
கபாண்பபாய்!
வதபாடைரந்துவேபா விடரவேபாக!" எனறைபாள் ஆத்தபா.
நபாடலந்து குதிடரகளில் வேபாள் பிடித்த
நல்லிடளஞர எதிரவேருதல் இருவேர கண்டைபார.
"எங்கிருந்து வேருகினறீர?" எனறைபான ஓரவசய்.
"எழில்வவேலன அவ்விடைத்தில் வவேழ வேரபபால்
வவேங்குருதிப் வபபாரவசய்து வகபாண்டி ருக்கும்

விழற்குடிடசப் புறைமைபாக வேந்வதபாம்" எனறு
தங்குதடடை இல்லபாமைல் ஆத்தபா வசபானனேபாள்.
தபாவினேபார இடளஞவரல்லபாம் குதிடர ஏவி!
மைங்டகயிரு டகவகபாட்டி மைகிழ்ந்தபாள் "உனறைன
மைகனமுகமும் பபாரத்தறவயன ஆத்தபா" எனறைபாள்.

இயல் 27
ஆலடியில் கணக்கபாயர எதிரில் வசனறு
மைபாற்றுடடை கடளகிறைபாரகள்.
பின அடனேவேரும் மைபாற்றுருவேத்வதபாடு
அரண்மைடனே வநபாக்கி நடைந்தபாரகள்.
ஆலடியில் அமைரந்திருந்த கணக்கபா யரபபால்
ஆத்தபாவும் மைங்டகயும்வபபாய்ப் வபபாரத்தி ருந்த
வமைலுடடையும் தபாம்விலக்கி நினறு வசய்தி
விளக்கிடைவவே, கணக்கபாயர கிளத்த லபானேர:
"வவேலவேவனேபா உடமைக்கபாக்க அங்கு வேந்தபான
வவேழவேடர எதிரத்துப்வபபா ரிடைவு மைபானேபான;
நபாடலந்து வபரஇடளஞர துடணக்கும்
வசனறைபார;
நரிக்கண்ணன வதரிந்துவகபாள்வேபான இனிஎன
வநபாக்கம்.
எனடனேயவேன சிடறைப்படுத்த எண்ணு முனனேம்
யபாவமைல்லபாம் மைபாற்றுருவேத் வதபாடு வசனறு
மைனனேவேனேபாம் வவேழவேடனேத் தனிவய கண்டு
மைங்டகநிடல கூறுவேது நல்ல" வதனறைபார.
நனவறைனறைபார இருவேருவமை! உருவேம் மைபாற்ற

நடைந்தபாரகள் மூவேருமைபாய் அரண் மைடனேக்குத்
வதனபுறைத்வத வவேழவேனேபார தங்கி யுள்ள
திருமைனறு தடனேவநபாக்கி மிகவி டரந்வத!
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வவேழமைனனேன திருமைனறல் அடமைந்து
நரிக்குக் கதிர நபாட்டடைப் பட்டைம்
கட்டிவனேன
எனறு மைகிழ்ந்தபான. அடத ஒரு
முதிவயபான மைறுத்தபான.
ஒளிவிளக்குப் பத்தபாயி ரத்தின நபாப்பண்
உயிரவிளக்கபாய் வீற்றருந்தபான வவேழ மைனனேன!
வதவவௌிவிளக்கும் அறவுடடைய அடமைச்சன
தபானும்,
சிறயபடடைத் தடலவேரகளும் சூழ்ந்தி ருந்தபார.
களிமிகுக்க வவேழத்தபான உடரக்க லுற்றைபான
கண்வணதிரில் இருக்கினறை தனனேபாட் டைபாரபபால்:
"குளிரபுனேல்வசர கதிரநபாட்டடை நரிக்கண் ணற்குக்
வகபாடுத்துவிட்வடைன; அவேனகுடறைடய முடித்து
விட்வடைன.
எனனேருடமைப் படடைத்தடலவேன மைகிழும்
வேண்ணம்
யபானபுரியத் தக்கதுபு ரிந்து விட்வடைன;
தனனேருடமை உடழப்பபாவல எனனி டைத்தில்

தபானவபறைத்த குந்தடதத்தபான வபற்று விட்டைபான;
வபபானமுடிடய அவேனதடலயிற் சூட்டும் வபபாது
வபபாதுமைக்கள் இந்நபாட்டைபார முகத்தி வலல்லபாம்
துனபத்டத நபானகண்வடைன ஏவனேபா?" எனறைபான
"வசபால்வவேன"என வறைபாருமுதிவயபான வேணங்கிச்
வசபால்வேபான.
"நரிக்கண்ணன கதிரநபாட்டடை அடடைவே தற்கு
நல்லவதபாரு சூழ்ச்சியிடனேத் வதடை லபானேபான;
எரிவுதடனேக் கதிடரவவேல் மைனனேன வமைவல
ஏற்றனேபான தங்கட்கு; நம்பி னீரகள்!
ஒருநபாளும் தங்கடளஅக் கதிடர வவேலன
உள்ளத்தபால் வபச்சபாவல இகழ்ந்த தில்டல;
வபரும்படடையும் வகபாண்டுவேந்தீர! நடைந்த
வபபாரில்
மைறைவேரவநற பிடழத்ததுவும் அறைவமைபா ஐயபா?
இருவவேந்தர வேபாட்வபபாடர நிகழ்த்தும் வபபாவத
ஈட்டியிடனேப் பின வேந்து கதிரநபாட் டைபானவமைல்
நரிக்கண்ணனவசலுத்தினேபான; நபானும் கண்வடைன
நடகத்ததுவேபான! நபாணிற்று நல்ல றைந்தபான!
இருக்கட்டும்; வபருவவேந்வத, அரசி யபாடர
எதிரபபாரபா வேடகயபாக வேஞ்சத் தபாவல
வபருங்வகபாடலவசய் தபானஅந்வதபா! இப்வபண்
ணபாடளப்

பிறைரறயபா வேடகயில்நபான கபாத்வதன அனவறை.
இவ்விடளய பூங்வகபாடியின வவேர றுக்க
எனனேவவேலபாம் வசய்கினறைபான? எனடனேக்
வகபால்ல
ஒவ்வேபாத முடறைவயல்லபாம் சூழு கினறைபான;
உங்களிடைம் நீதிவகட் கினவறைன" எனறு
வசவ்விதழபாள் அனனேத்டத முகிலின மீண்டை
திங்கவளனே மைபாற்றுருவேம் கடளந்து கபாட்டி
அவ்வேடகவய தபானும்தன உண்டமை கபாட்டி
"ஆத்தபாஎனவபர; அரசின பணிப்வபண்"
எனறைபாள்.
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ஆத்தபா, அனனேம் எனே அறந்த வவேழ
மைனனேன
வியப்புற்றைவதபாடு, பழி என வமைலல்ல
எனறைபான.
வியப்புற்றைபான; முகநிடறையக் கண்தி றைந்து
வமைல்லியிடனே, ஆத்தபாடவேப் பபாரத்தபான; மிக்க
துயருற்றைபான. "ஒருநபாட்டடைப் பிடித்த பினனேர
வதபாடைரபுடடையபார தடமைக்வகபால்ல ஒப்பு
வவேவனேபா?
வசயப்பட்டை வபபாரநடுவில் படகடய நபாவனேபா
பினனிருந்து வகபாடலபுரியச் வசய்வவேன?" எனறு
வியரத்திட்டைபான உடைவலல்லபாம்! "அந்தத் தீயன
விடளத்திட்டைபான; நபானேல்வலன" எனறை
வசபானனேபான.
"அப்வபபாவத நபானிடனேத்வதன; வகள்வி யுற்வறைன.
அவேற்டறைவயல்லபாம் நரிக்கண்ணன மைறுத்துக்
கூறத்
தப்வபதும் இல்லபானவபபால் ஆடைல் வசய்தபான.

கதிரநபாட்டின தனியரசபாய் நரிக்கண் ணற்கும்
இப்வபபாது தபானமுடிடயச் சூட்டி வேந்வதன;
எனவசய்வவேன பழிசமைந்வதன! பழிச மைந்வதன!
எப்வபபாதும் உமைக்வகஓர தீடமை யினற
யபானகபாப்வபன அஞ்சபாதீர" எனறைபான மைனனேன.
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அனனேம் முதலியவேடரக் கபாக்கும்
வேழிடய அரசன ஆரபாய்ந்தபான.
பினனும்அவேன அடமைச்சடனேவய வநபாக்கி,
"இந்தப்
வபண்ணரசி இனிஉய்யும் வேண்ணம் யபாது?
சினனேநடடை நரிக்கண்ணன இடைம்வி டுத்தபால்
தீங்கிடழப்பபான; நல்லஉளப் பபாங்வகபான
றல்லபான;
அனடனேயிடனேக் வகபாடலவசய்தபான; தந்டத
தனடனே
அழித்திட்டைபான; அனனேத்டத ஒழிப்ப தற்கும்
முனனினறு கபாத்தபாடள ஆத்தபா எனனும்
முதியபாடளத் தீரத்திடைவும் குதியபா நினறைபான.
கூறுகநின கருத்"வதனறைபான. அடமைச்சன
வசபால்வேபான:
"வகபாடிவயபாடனேக் கதிரநபாட்டடை ஆள விட்டீர!
சீறுகினறை பபாம்புக்குத் தவேடள யூரில்
திருமுடிவயபா சூட்டுவேது? பினபு கபாண்பீர!
வீறுடடைய கதிடரவவேல் மைனனேன ஈனறை

வவேண்நிலவு முகத்தபாளின எண்ணங் வகட்டு
வவேறுநபாட் டிளவேரடச மைணக்கச் வசய்து
வமைலுவமைபாரு தீங்கினறக் கபாக்க வவேண்டும்.
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"அனனேம் முதலியவேடரக் கபாப்பபாற்றை
வவேழ நபாட்டிலிருந்து
ஒருவேடர அனுப்பிக் கதிரநபாட்டடை
ஆண்டு வேரச்வசய்க" எனறைபான
அடமைச்சன.
கதிரநபாட்டடை நரிக்கண்ணன ஆளும் ஆட்சி
கடுகளவும் தீங்கினற இருப்ப தற்குப்
வபபாதுநபாட்டைம் உடடையஓர அறஞன தனடனேப்
வபபாயிங்கு நீரஅனுப்ப வவேண்டும்" எனறைபான.
"எதுநபாட்டைம்? அனனேவமை வசபால்வேபாய்" எனறைபான.
ஏந்தல்வமைபாழி வகட்டைமைலரக் கூந்தல் வசபால்வேபாள்:
"சதுரநபாட்டிப் படகமுடிவமைல் தபாடள நபாட்டும்
தமிழ் நபாட்டுப் வபருவவேந்வத! அடவேயில்
உள்ளீர!
பழநபாளிற் பபாண்டியனின படடைந டைத்திப்
படகவகபாண்டை வசபாழடனேயும் வவேற்ற வகபாண்டை
அழல்வவேலபான எனனேருடமை மூதபா டதக்வக

அளித்தபானஓர வபடழயிடனேப் பரிசபாய்; அந்த
எழிலபானே வபடழயிவல ஞபாலம் வமைச்சம்
இடழஆடடை, வேபாள்பலவும் இருக்கும்; வமைலும்
அழகபானே கதிரநபாட்டின வேரலபா வறைல்லபாம்
அப்வபடழ வசபால்லிவிடும். ஆத லபாவல,
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அனனேம் கூறுவேபாள் : எனவபடழ
அரண்மைடனேயில்
இருக்கும்; அடதக் கபாட்டைச் வசய்வீர
மைனனேவர!
வவேழமைபா நபாடுடடைய வவேந்வத! எனறைன
வமைனேபாளின நற்புகடழ விளக்கும் அந்தப்
வபடழமைபா றைபாமைல்அடதக் கபாட்டும் வேண்ணம்
வபரியவதபார கட்டைடளயும் இடுதல் வவேண்டும்!
ஏடழயரின குடறைதீரத்தல் கடைடமை யனவறைபா?"
எனறுடரத்தபாள். "நனறுடரத்தபாய் வபண்வண!
அந்தப்
வபடழமைபாற் றைம்சிறதும் இனற இங்வக
வபரும்படடையபால் வேரும்படிவசய் கினவறை
வனேனறு
ஆளிவயனும் படடைத்தடலவேபா வசல்க எனறைபான
ஆயிரவேர உடைனவசல்க எனறைபான! இந்த
நபாளில் இவத வநரத்தில் அரண்மை டனேக்கு

நபாற்புறைமும் கபாப்படமைத்தும் உட்பு குந்தும்
ஆளிருவேர மூவேரவிழுக் கபாடு நீடும்
அடறைவதபாறும் வதடிடுக எங்கும் பபாரப்பீர;
வகளிரஇடத; அப்வபடழ அடடையபா ளத்டதக்
கிளிவமைபாழியபாள் வசபால்லிடுவேபாள்" எனறைபான
மைனனேன.

இயல் 33
வபடழயின அடடையபாளம் கூறனேபாள்
அனனேம்.
இளவேஞ்சி அனனேம்உடரத் திடுவேபாள்: "ஐயபா
எனவபடழ மைனனேவேரின வேபாளின நீளம்!
உள்அகலம் மூனறுசபாண்! உயரம் நபாற்சபாண்!
ஒளிதிகழும் கிளிச்சிடறைப்வபபான தகடு தனனேபால்
வவேவவௌிப்புறைமும், வபபாதிடகமைடலச் சந்த னேத்தின
வவேண்பலடக உட்புறைமும் கபாணும்; வமைவல
உளிஅழுந்தும் எழுத்தபாவல உள்ளி ருக்கும்
உயரவபபாருள்கள் அத்தடனேக்கும் வபயரகள்
கபாணும்.
வேபாள், நடககள், ஆடடைவேடக முழுநீ ளத்தில்
டவேத்திடுவபபாற் பட்டையம்வப டழக்கு ளுண்டு!
கபாணுகநீர" எனறுடரத்துத் தபானே ணிந்த
கழுத்தணிடயக் கழற்றஅதில் அடமைத்தி ருந்த
ஆணிப்வபபாற் வபடழயதன அடடையபா ளத்டத
அரசருக்கும் படடையபாட்சி தனேக்கும் கபாட்டிச்
வசணுயரந்த அரண்மைடனேக்குள் ஆடைற் கட்டின

வதனஅடறையில் அப்வபடழ இருக்கும்"
எனறைபாள்.

இயல் 34
அனனேம் முதலியவேரகளுடைன
படடைடய அணுப்பி
அரண்மைடனேயில் வபடழடயத் வதடைச்
வசய்தபான மைனனேன.
ஓடுக,பபாண் டியனபரிடச வநபாக்கி நீவீர!
உடமைத்தடுத்தபால் நமைதபாடண அவேரக்குச் வசபால்க!
வதடுக வவேன றைபானமைனனேன! வசனறட் டைபாரகள்!
திருநபாட்டடை வவேனவறைனநபான எனினும் அந்த
நபாடுதடனே உடடையவேரக்வக நபானே ளித்து
நபாளடடைவில் அவேரிடைத்தில் கப்பம் வகபாள்ளல்
பீடுடடைய அறைமைபாகும்! இந்த நபாட்டின
வபருரிடமை ஆரபாய்வவேன எனறைபான மைனனேன.
அந்வநரம் எண்ணத்தில் ஆழ்ந்தி ருந்த
அடமைச்சனஇது கூறுகினறைபான மைனனே வேனபபால்:
"மைனனேவேவர ஆளியிடனேப் வபபாகச் வசபானனீர
மைற்றைந்தப் படடைத்தடலவேன நரிக்கண் ணற்குச்
சினனேவேவனே ஆதலினேபால் வபடழ வதடும்

திறைத்தினிவல குடறைச்சல்வேந்து வசரக் கூடும்;
இந்நிடலயில் வபபாறுப்புள்ள ஆள னுப்பி
எழிற்வபடழ தடனேத்வதடைச் வசய்க" எனறைபான.
ஆத்தபாவும் உடரத்திடுவேபாள்: " ஆம்ஆம் நபாவனே
அவ்விடைத்தில் வபபாகினவறைன துடணய ளிப்பீர!
தீத்தபாவும் கண்ணபாவல நரிக்கண் ணனதபான
சிறயபடடைத் தடலவேடனேவய அஞ்ச டவேத்துக்
கபாத்தபாளும் அரண்மைடனேயில் வபடழ தனடனேக்
டகப்பற்றக் வகபாள்வேபாவனே" எனறு கூறைத்
"தபாத்தபாடவேப் வபபாலுருடவே மைபாற்றக் வகபாள்க,
தக்கப்படடை வயபாடுவசல்க" எனறைபான மைனனேன.

இயல் 35
அனனேம் முதலியவேர
அரண்மைடனேயடடைந்தபாரகள்.
ஆளி அரண்மைடனேயில் வதடியதில்
வபடழ இல்டல எனறைபான.
முனவபபால ஆணுருவேம் பூண்டைபாள் ஆத்தபா,
முழுநீள வேபாள்ஒனறும் இடடையில் வசரத்தபாள்!
பினவதபாடைரந்தபார கணக்கபாயர; வேபாளும் ஏந்திப்
பிறை கபாலபாட் படடைவதபாடைர அரண்மை டனேக்கு
முனவேபாயில் தடனேயடடைந்தபார; வமைலும் உள்வள
வமைபாய்த்தபடடை வமைல்வசனறு வமைபாய்த்து நிற்கச்
சினனேவதபாரு படடைத்தடலவேன ஆளி எனபபான
"வதடியதில் வபடழயிடனேக் கபாவணபாம்"
எனேறைபான.
திடுக்கிட்டைபார கணக்கபாயர! நரிக்கண் டணயபா
வதருக்கதவின அருகினிலும் வபபாக வவேண்டைபாம்;
படடைமைறைவேர யபாவேருவமை வவேவவௌிச்வசல் லபாதீர!
பகரும்இது வவேழவேரின ஆடண யபாகும்;
அடுக்கடளவயபா ஆடைரங்வகபா எவ்வி டைத்தும்

அணுவேணுவேபாய்ப் வபடழயிடனேத் வதடை
வவேண்டும்;
நடுவிலுள்ள உடமையும் ஆரபாய வவேண்டும்
நகரபாதீர எனறுடரத்தபார; நனவறைனறைபாரகள்.

இயல் 36
கணக்கபாயர முதலியவேரகள்
வதடினேபாரகள். அங்கிருந்த மைற்றைவேரகள்
அவ்விடைம் விட்டு
வவேவவௌியிற்வசல்லபாமைல் இருக்க
வவேண்டும்.
ஆனேபால் ஒருவேன மைட்டும் வவேவவௌியில்
ஓடுகிறைபான.
ஆத்தபா பினவதபாடைரகினறைபாள்.
கணக்கபாயர எவ்விடைத்தும் துடணவே வரபாடு
கடிதபாகத் வதடுடகயில், ஆட்கள் தம்முள்
இடணப்பபாக நினறருக்கும் ஒருவேன கண்டண
இடமைக்கபாமைல் நபாற்றடசயும் வசலுத்து வவேபானேபாய்
அணித்தபானே வதருவேபாயில் வநபாக்கி வமைல்ல
அகலுவேடதக் கருத்தபாக ஆத்தபா பபாரத்வத,
"கணுக்கபாடல வவேட்டுவவேன. வசல்வலல்"
எனறைபாள்;
கடிதுபறைந் தபான; பறைந்தபாள் வேபாடள ஓச்சி.

இயல் 37
ஓடியவேன கணுக்கபாடல ஆத்தபா
வவேட்டை, அவத வபபாதில்
அவேன அவேளின இடைது டகடய
வவேட்டை, இருவேரும் ஓரிடைத்தில்
வீழ்ந்தபாரகள்.
அரசவநடுந் வதருநீங்கிப் பல்க டலகள்
ஆய்கூடைம், வநபாய்நீக்கும் மைருத்து வேத்தின
வபருநிடலயம் நீங்கிப்பின, குறுக்வக ஓடிப்
பிடறைக்வகபாட்டு யபாடனேபல நிறைத்தும் கூடைத்
தருகினிவலபார இருள்கிடைக்கும் வபபாதுமைன
றைத்தில்
அவேனபுகுந்தபான. கணுக்கபாடல வவேட்டி
னேபாள்;தன
அரிதபானே இடைக்டகடய இழந்தபாள் ஆத்தபா
இருமுதியபார அருகருகு துடித்து விழ்ந்தபார.
வசந்நீரில் புரளுகினறை இரண்டு டைம்பும்
வதண்ணீரின கடரமீனேபாய்த் துடிக்கும்! ஆவி
இந்நிடலயில் ஆயிற்றைபா எனனும் வேபாய்கள்!

இரண்டுள்ளம் சரப்பற்றை பசக்கபாம் டபப்வபபால்
எந்நிடனேவும் இல்லபாமைல் துனப வமையபாம்!
'இம்' வமைனனும் இருகுரல்கள் டவேய வேபாழ்க்டக
சினவனேரம் சினவனேரம் எனப வதண்ணத்
திடுக்கிடும் அவ் விருமுதுடமைப் பருவேம் ஆங்வக.
தனேக்குந்தன கணவேனுக்கும் இடடையில் வேபாய்த்த
தடடை,பிரிவு, கசப்படனேத்தும் பல்லபாண் டைபாகப்
புனேத்திலுறும் புதல்வபபாவல வேளரந்த தபாவல
புறைத்வதபாடைரவப இல்லபாத முதிய ஆத்தபா
அனேற்வகபாள்ளி பட்டைபிள்டள கதறும் வபபாதில்
'அம்மைபா'என பதுவபபாவல துடணவேன தனடனே
நிடனேத்தவேளபாய்த் தபாழ்குரலில் "அத்தபான"
எனறைபாள்;
நிடறைவியப்பபால் வீரப்பன "ஆத்தபா" எனறைபான.

இயல் 38
வீரப்பன தன மைடனேவியபானே
ஆத்தபாடவேப் புரண்டைடணத்தபான.
அவேளும் அவ்வேபாவறை!
ஆண்எனறு வேபாள்சமைந்தும் எடனேத்வதபா டைரந்தும்
ஆள்எனறும் மைரவமைனறும் வதரியபாப் வபபாதில்
கபாண்எனறு கணுக்கபாடலத் தீரத்தபாய் எனஉள்
கனிஎனறும் கரும்வபனறும் கிடைந்த நீதபான;
வீண்எனறு கருதுகிவலன! எனவசய் டகக்கு
விடளவவேனறு கருதுகினவறைன! வகபாடிய
சபாடவேப்
பூண்எனறு புகனறைபாலும் மைகிழ்வவேன எனறு
புரண்டைடணத்துப் வபபானவனே என றைழுதபான
கூவி!
படடையபாளிற் படகஆள்வபபால் இருந்தபாய்
அத்தபான!
பபாண்டியனேபார பரிவசனனும் நீண்டை வபடழக்
குடடையபாளின பணியபாள்நபான! நரிக்கண் ணற்வக
உளவேபாளபாய் நீயங்வக ஓடி னேபாய் என
றைடடையபாளம் வதரியபாமைல் இடழத்த குற்றைம்

அறவேபாளபா வபபாறுத்திடுக! எனறு வநஞ்சம்
உடடைவேபாளபாய் இருடகயபால் அடணத்த
வமைய்டய
ஒருடகயபால் அடணத்தனபில் உயரவேபா ளபானேபாள்.
பிள்டளவயங்வக எனேக்வகட்டைபான வீரப்
பனதபான!
வபருங்குடிடச தனிவலடனேயும் வவேந்தன வபற்றை
கிள்டளடயயும் சிடறைவசய்ய நரிக்கண் தீயன
கிளப்பிவிட்டை வகபாடுமைறைவேர உயிடர அங்வக
வகபாள்டளயிட்டுக் வகபாண்டிருந்தபான; அனனேம்
எனனும்
வகபாடவேயிட்டை வசவ்விதழபாள் உள்ளத் துள்வள
முள்டளயிட்டைபாற் வபபால்அச்ச வமைவமை லிட்டு
முடறையிட்டைபாள்; இட்டுவேந்வதன எனறைபாள்
ஆத்தபா.
மைண்கபாண முகில்கிழித்து நிலவு வேந்து
மைற்றைவேரகள் நடமைக்கபாண டவேத்தல் கபாண்பபாய்!
புண்கபாண இடைருற்றுக் கிடைக்கின வறைபாவமை!
புறைஞ்வசனறு நலங்கபாண வேடகயு மில்டல!
பண்கபாணும் வமைபாழிஅனனேம் தடனேயும், வபற்றை
படிகண்டை பிள்டளடயயும் இந்நபாள் எனறைன
கண்கபாணு வமைபாஎனறைபான! துனபத் துக்வகபார
கடரகபாணபா மைற்கிடைந்தபார இருவேர அங்வக.
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நரிக்கண்ணடனே வவேழ மைனனேன
சீறனேபான.
திகழ்வவேழ மைனனேனுடைன அடமைச்சன, அனனேம்,
வசயலுடடையபார திருமைனறல் அமைரந்திருந்தபார!
அகம்வவேறு பட்டைநரிக் கண்ணன அங்வக
அடழத்தபடி வேந்துநினறைபான; வேணக்கம்
வசய்தபான!
"இகழ்ச்சிமுடி பூண்டைவேவனே எனவசய் தபாய்நீ?
இந்நபாட்டு மைனனேவேடனேப் பினனி ருந்து
நடகபுரியக் வகபாடலவசய்தபாய்; அடைவடை
நபாட்டின
நங்டகயிடனேத் தங்டகவயனறும் பபாரபாய்;
வகபானறைபாய்.
நபாடிழந்தபாள்; நற்றைந்டத, தபாயி ழந்தபாள்.
நலமிழந்தபாள், கலமிழந்தபாள்; வகபாடி பறைந்த
வீடிழந்தபாள்; புகழ்இழந்தபாள்; மைணமி ழந்த
விரிமைலடரப் வபபாலிருந்தபாள்; அரச அனனேப்
வபடிழந்த அடனேத்துக்கும் நீஆ ளபாகிப்

வபற்றைவேற்றல் மீதியுள்ள உயிரஇ ழக்கத்
வதடுகினறைபாய்; ஆத்தபாடவேத் தீரத்திட் டைபாவயபா?
திருடிவிட்டைபாய் பபாண்டியனேபார பரிடச ஏடைபா!
பினனேறவேபாய் எனவதபாளின வேபாளின சீற்றைம்!
பிடழவசய்த வதன?" எனறு மைனனேன வகட்டைபான.
"முனனேறயும் அறஞரக்கு முதல்வேரபானே
மூதறஞ வரமுழுதும் அறவீர எனடனே!
எனனேறவேபால் வேபாவனேபாடுவிண் ணறய நபாவயன
எக்வகபாடலயும் வசய்தறவயன; வபபாருத்த ருள்க.
கனனேலிடடைக் கணுக்கண்டு வபபாறைபாவரபா? தங்கள்
டகவேபாளபால் வீழ்ந்திடுமுன, கபாலில் வீழ்ந்வதன!
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தபான வகபாடல வசய்யவில்டல, என
மைகடனே மைணந்து
வகபாண்டு இந்நபாட்டடை இவேவள
ஆளட்டும் எனறைபான நரிக்கண்ணன.
அனனேத்டதக் வகபாடலபுரிதல் இல்டல; அந்வதபா
ஆத்தபாடவேக் வகபாடலபுரிதல் இல்டல; அந்தப்
வபபானவனேபாத்த வபடழயிடனேக் கண்டை தில்டல
வபபாய்யுடரப்ப தபாய்இல்டல. இடதயும்
வகட்பீர;
கனனேத்டதத் தனநகவமை கீறடைபாது
கதிரநபாட்டடை ஆண்டைபானஎன டமைத்து னேனதபான
தனஅத்டத மைகடனேஇவேள் மைணந்து வகபாண்டு
தபானேபாள்க இந்நபாட்டடைப் பினநபாள் எனறைபான.
நரிஇவ்வேபா றுடரத்தஉடைன, அரசன, ஆம்ஆம்
நனமுடிவு! நனமுடிவவே! அனனே வமைஉன
கருத்வதனனே? அதுதபாவனே! எனறு வகட்டைபான.
கனிவமைபாழியபாள் கூறுகினறைபாள்: "குயிலி னேங்கள்
திருச்சினனேம் ஊத,நறுந் வதனறைல் வீசச்

வசவ்வேடியபால் அனனேம்உலபா வேரும்நபா டைபாள்வீர!
ஒருத்தனஎடனே மைணப்பவதனில் அனவனேபான,
எனறைன
உயரவபடழ தடனேத்வதடித் தருதல் வவேண்டும்.
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அனனேம் "எனவபடழடயத் வதடித்
தருவவேபாடனேவய நபான மைணப்வபன"
எனறைபாள்.
முனபபாண்டு டவேயத்தில் முடறைந டைபாத்தி
முத்தபாண்டைபான எனும்வபயடர நிடலநி றுத்தும்
வதனபபாண்டி நபாட்டைபானபபால் எனமூ தபாடத
சிடறைச்வசபாழ டனேவவேனறு வபற்றை தபானே
எனபபாண்டி யனபரிடச எனேக்க ளிப்வபபான
எவேவனேனினும் அவேனுக்வக உரிவயபாள் ஆவவேன.
அனபபாண்டைபா வர, இதுஎன உறுதி யபாகும்;
அருள்புரிய வவேண்டு" வமைனறைபாள் வதருள்உள்
ளத்தபாள்.
"கபாற்றுக்கும் ஆடைபாமைல், கனேல்த னேக்கும்
கரியபாமைல் நனமுடறையில் முப்ப ழத்தின
சபாற்றுக்கு நிகரபானே வமைபாழியபா வள! நீ
சபாற்றுவமைபாழி ஒவ்வவேபானறும் வநபாக்கும் வபபாது
நுபாற்றுக்வகபான வறைஅனவறைபா மைபாவனே! உனறைன
நுண்ணறவேபால் நீயுடரத்த வேபாறு நபானும்
ஏற்றுக்வகபாண் வடைனேது வபபால் ஆகட் டும், தீரப்
பிது"வவேனறைபான மைதிவபற்றை வவேழ மைனனேன.
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அனனேத்தின எண்ணத்டத அரசன
ஒப்பினேபான.
இம்முடிடவே முரசடறைவிக்கக் வகட்டுக்
வகபாண்டைபாள் அனணம்.
"இம்முடிடவே நபாட்டைபாரக்கு முரச டறைந்வத
இயம்புவிக்க வவேண்டுகினவறைன" எனறைபாள்
அனனேம்!
வசம்முடிடய அடசத்திட்டைபான மைனனேன; ஆங்வக
வசயல்முடிப்வபபாம் எனறைபாரகள் அங்கி ருந்வதபார!
"அம்முடிவேபால் தீடமைபல வநரதல் கூடும்.
அனனேவமை, மைருமைகவள இதடனேக் வகட்பபாய்!
தம்முடிவமைல் வபடழயிடனேத் தூக்கி வேந்த
தண்டூனறு கிழவேடரநீ மைணப்ப துண்வடைபா!"
எனேக்வகட்டைபான நரிக்கண்ணன. அனனேம்
வசபானனேபாள்:
"ஈவேபாரஓர கிழவேவரனில் எடனேமை ணக்க
நிடனேப்பபாவரபா? நிடனேப்பவரனில் கிழவே ரல்லர

வநஞ்சத்தில் இடளயபாவர வேயதில் மூத்தபார!"
எனேஉடரக்கப் பினனும்நரிக் கண்ணன:
"வநபாயபால்
இடைருற்வறைபான எனறைபாவலபா?" எனறு வகட்டைபான.
"தனியரச வபபாக்கபாத வநபாடய நபாவனே
தவிரக்கினறை வபறுவபற்றைபால் மைகிழ்வவேன"
எனறைபாள்.
"படகயபாளி யபாயிருந்தபால் தீடமை" எனறைபான.
"படகயபாளி உறைவேபாளி ஆதல் உண்டு;
மிகஉறைவும் படகயபாளி ஆதல் உண்டு
வியப்பில்டல இது" எனறைபாள். "குழந்டத யபாயின
நடகயபாவரபா" எனறுடரத்தபான. "அவ்வே ரும்பு
நனமைணத்டதச் வசய்யுவமைனேல்நடகப்வப!"
எனறைபாள்.
"இகழ்சபாதி ஒப்புவேவதபா!" எனறு வகட்டைபான.
"இவ்வுலகில் எல்லபாரும் நிகவர" எனறைபாள்!
"கூடழவய னுங்வகபாண்டு கபாட்டு வமைட்டுக்
வகபால்டலவய னும்சற்றத் திரியு மைந்த
ஏடழவய னும்கண்ணுக் கினியபான இனவறைல்
இம்மிவய னும்வேபாழ்டவே இனியபான
வவேண்வடைன!
வகபாடழவய னும்வபண்டிர இவ்வேபா வறைபாதும்

வகபாள்டகஏ னில்டலகபாண் இனபம் இனவறைல்,
வபடழஏன? சீரத்திஏன? வபற்ற ருக்கும்
வபண்டமைஏன? இளடமைஏன" எனறைபான மைபாமைன.
"ஒத்தஅனபபால் ஒருத்திவபறும் கபாத லினபம்
ஒனறுதபான இங்குள்ள வதனறு டரத்தபாய்;
வசத்தவேனபபால் ஒருத்திவபறும் இனபம் உண்டு
வசதிஇது புதிதபாகும்; வகட்க வவேண்டும்;
வமைத்தவேனபபால் வேஞ்சத்தபால் மைபானே மினற
மிக்கவபரு மைக்கவளல்லபாம் ஏங்க ஏங்கச்
வசபாத்தவேனபபால் வபற்றைவேடனே மைபாற்ற அங்தத்
தூயபானபபால் அனபுவபறைச் வசய்தல் இனபம்!
இனபம்வேரும் வேழிகள்பல உண்டு மைண்ணில்!
எதிரத்துவநர வவேற்றவபறை முடியபா வதனவறை
அனபடமைய உறைவேபாடித் தனடக வேபாளபால்
அழித்துப்பின முழுநபாடும் அடடைந்தபான
எனறைபால்,
பினபவேனபபால் வபபானனேபாட்டடை மீட்கப்
வபபாக்கும்
வபருநபாட்கள் ஒவ்வவேபானறும் திருநபாளபாகும்
வேனபடகயபால் துடிக்டகயிலும் வதபாண்டு
வசய்வவேபான
வேரவவேற்கும் இனபத்துக் களவவே இல்டல!"

எனறுபல கூறயபின எழில்வவேந் தனபபால்,
"எனபபாண்டி யனபரிடசத் வதடு விக்க
இனறுமுதல் நீவிரநடு நினறு வநபாக்கி
இடைரினறக் கபாப்பதுநும் கடைவனே" எனறைபாள்.
"நனறுமைடை மையிவலநீ வசல்க" எனறைபான.
"நரிக்கண்ணபா, இருக்கினவறைன நபானும் இங்வக;
ஒனறுபிடழ எனறைபாலும் ஒப்வபன! அனனேம்
ஒருத்திஉயிர உனகுடியின உயிருக் வகபாப்பபாம்!
அனனேத்தின அனபுடடையபார; நரிக்கண் ணற்வக
ஆனேவேரகள் எனனுவமைபார பபாகு பபாடு
தனடனேநம் படடைமைறைவேர, உளவு கபாண்வபபார
சற்வறைனும் கருதபாமைல் நடைத்தல் வவேண்டும்;
சினனேநரிக் கண்ணனேவேன வேஞ்சம், சூழ்ச்சி,
வசயநிடனேப்பபான; வசய்திடுமுன எனபபால்
வசபால்க!
மைனனுகவவே சரிநீதி" எனறு மைனனேன
வேழுத்தினேபான; எல்லபாரும் வேணங்கிச் வசனறைபார.

இயல் 43
முரசடறையப்பட்டைது.
கதிரநபாட்டின வீதிவயலபாம் யபாடனே மீது
கடிமுரச முழக்கினேபான: "அனனேம் எனனும்
கதிடரவவேல் மைனனேனமைகள் இழந்து வபபானே
கவினபபாண்டி யனபரிடசத் வதடித் தந்தபால்
அதுவபபாவத அவேடனேவயபா, அவேன குறக்கும்
ஆளடனேவயபா அவேள்மைணப்பபாள்! வதடு
வவேபாரக்கும்
எதிரப்பில்டல; எவேரபாலும் இடைரும் இல்டல.
இது வவேழ மைனனேவேனேபார ஆடண" எனறைபான.

இயல் 44
ஊரப் வபச்சக்கள்.
முழக்கத்டத வகட்டைவேரகள் பல உடரப்பபார:
"முடறையறயபா நரிக்கண்ணன மைகனேபாய் வேந்த
வகபாழுக்கட்டடை அனனேத்டத மைணந்து
வகபாள்வேபான;
வகபாடுத்திடுவேபான எடுத்திருக்கும் வபடழ
தனடனே!
வேழக்கத்டத விடுவேபாவனேபா? வேஞ்சம் சூழ்ச்சி
வேற்றைபாத கடைலனவறைபா? உற்றைபார தம்டமை
இழக்கத்தபான வசய்தபாவனே! இருக்கும் வபண்டண
இழுக்கத்தபான இச்சூழ்ச்சி வசய்தபான" எனபபார.
கள்ளரபலர இருக்கினறைபார வதனமை டலக்குள்
டகப்பற்றப் வபபாயிருப்பபார; அங்குச் வசனறைபால்
உள்ளவபபாருள் அகப்படுவமை எனபபார; ஆனேபால்
உட்வசல்ல யபாரதுணிவேபார எனறு டரப்பபார;
பிள்டளகள்வபபாய் அரண்மைடனேயில் விடளயபா
டுங்கபால்

வபட்டியிடனே எடுத்திருப்பபார; அவேரகள் அப்பன
வகபாள்டளயடித் துக்வகபாள்வேபான அனனே
வமைனனும்
'வகபாக்கபாத முத்டத' எனறு சிலவபர வசபால்வேபார.
அவ்வேடமைச்சன வபபால்லபாத திருடை னேனவறைபா?
ஆளில்லபா வநரத்தில் அடித்துக் வகபானறு
வசவ்டவேயபாய் இந்நபாளில் அனனேத் திற்குத்
தித்திப்புக் கபாட்டிஅந்த மைபாம்ப ழத்டதக்
கவ்விடுவேபான அள்ளூறைக் கசக்க 'எட்டிக்
கபாயபா'என பபாரசிலவபர! அந்தப் வபடழ
இவ்வேபால மைரத்தடியில் எனபபார சில்வலபார;
இத்வதபாப்பில் இக்கிணற்றல் எனபபார பல்வலபார.

இயல் 45
நீலி எனனும் வதபாழியிடைம் அனனேம்
வேருத்தமுடரத்தபாள்.
நிலவவேரிக்கும் இரவினிவல அரச அனனேம்
நீலிஎனும் வதபாழியிடைம் நிகழ்த்து கினறைபாள்:
"குடலவயரிந்து வபபானேதடி! ஆத்தபா வினடக
குடறைப்பட்டுப் வபபானேது; அவேள்மை ணபாளர
நிடலகலங்கக் கணுக்கபாடல இழந்து வபபானேபார!
வநற்றயிவல வேபாளினநுனி பட்டை தபாவல,
மைடலநிகரத்த வதபாளுடடையபான வவேல னுக்கு
வேபாடிற்றைபாம் மைலரமுகமும்! எனனேபால்! எனனேபால்!!
வீரப்பக் கிழவேடரநபான கண்வடைன; அனனேபார
விளக்கமுறைச் வசபால்லவில்டல எனினும்,
"வபண்வண!
ஆரப்பன நபாட்டுக்கு நரிபி றைந்தபான?
அதுவவேல்லபாம் இல்டலஇனி நீவய ஆள்வேபாய்!
வநரப்வபபா வேடதவயல்லபாம் அறவேபார யபாவேர?
நிடலயறயபா நரிக்கண்ணன கூத்த டித்தபான!
தீரட்டும் எனவநபாயும்; ஆத்தபா வநபாயும்!
வசரப்பல் லபாண்டுநீ வேபாழி" எனறைபார.

இயல் 46
நீலியும் அனனேமும் வபசியிருக்டகயில்
நரியின மைகன
வபபானனேப்பன வேந்தபான.
"வபரியபாரவேபாய்ச் வசபாற்பலிக்கும்" எனறைபாள்
அனனேம்;
"பிடழயபாரவசய் தபாலுமைவேர பிடழயபார அம்மைபா!
உரியபாரக்வக தபாயகமும் உரிய தபாகும்
ஒனறுக்கும் அஞ்சற்க" எனறைபாள் நீலி!
நரியபாரின மைகனவேந்தபான அங்கப் வபபாது
"நபான உனறைன அத்தபான" என றைபானசி ரித்தபான!
"வதரியபாதபா? நபானவநற்றுக் கபாடல வீட்டுத்
வதனபுறைத்தில் நினறருந்தபாய் பபாரத்வதன"
எனறைபான!
"எனஅப்பன உனமைபாமைன ஆத லபாவல
எனேக்குநீ டமைத்துனிதபான! நபானும் அத்தபான!
வபபானனேப்பன எனறு வபயர எனேக்கு! நபானவமைல்
வபபாட்டிருக்கும் வபபானனேபாடடை பபார!ந டகபபார!
உனடனேப்வபபால் நபானஅழகன; அழகி நீயும்!

ஒனபதுவதர எனேக்குமுண்டு வவேள்ளி யபாவல!
தினனேப்பல் பண்டைங்கள் வீட்டி லுண்டு
திடுக்கிட்டுப் வபபாவேபாய்நீ அவேற்டறைக் கண்டைபால்!
வதனேபாலும் பபாலபாலும் எனறைன வமைனி
வசம்டமையுடைன வேளரந்ததுண்டு வமைய்தபான;
இந்நபாள்
மைபானேபாலும் கிளியபாலும் இடளத்துப் வபபாவனேன,
மைலரச்வசபாடல தனனில்நபான ஓடி ஆடி!
ஆனேபாலும் ஒருவபச்சக் வகட்பபாய். நபாவனேபா
அரசன மைகன! பலர எனடனே மைணக்க வேந்தபார;
வபபானேபாலும் வபபாகட்டும் அனனே வமைனனும்
பூடவேடயத்தபான மைணப்வபபாவமை எனேநி
டனேத்வதன.
எவ்வேளவவேபா வவேடலயுண்டு முடிக்க வவேண்டும்;
இங்கிருந்து வபபாய்முதலில் முரச டறைந்வத
எவ்வூரக்கும் திருமைணத்டத முழக்கச் வசபால்லி
எங்வகங்கும் வீதிகடள விளக்கச் வசபால்லி
ஒவ்வவேபாரு வீடும்சிறைப்புச் வசய்யச் வசபால்லி
உனவபரும் எனவபரும் எழுதி ஓடல
வசவ்டவேயுறைப் பிறைநபாட்டு மைனனேரக் வகல்லபாம்
திருமைணத்தின அறவிப்டப அனுப்ப வவேண்டும்.

மைணந்துவகபாண்டைபால் எனனிடைவமை இருக்க
வவேண்டும்!
மைரியபாடத யபாய்நடைந்து வகபாள்ள வவேண்டும்!
பிணம்வபபால எப்வபபாதும் தூங்க வவேண்டைபாம்!
பிச்டசக்கபாரர வேந்தபால் அரிசி வபபாடு!
பணம்வபபாடு; குடறைந்துவிடைப் வபபாவே தில்டல!
பபாலினிக்கும்! நம்வீட்டில் வமைபாரபு ளிக்கும்!
துணிந்துநிற்பபாய் எனவனேபாடு திருடைர வேந்தபால்!
சருக்கவமைனனே முகத்தினிவல? அவதல்லபாம்
வவேண்டைபாம்.
மைடனேவிஎனறும் கணவேவனேனறும் இருந்தபால்
ஏவதபா
மைகிழ்ச்சியினேபால் கலபாம்புலபாம் எனேக்கி டைத்தல்
அடனேவேரக்கும் உள்ளதுதபான; ஆனேபால் நபாட்டின
அரசவனேனறும் குடிகவளனறும் இருத்த லபாவல
எடனேவேந்து வதபாந்தரவு வசய்ய லபாமைபா?
எனேக்கனவறைபா அதுகுடறைவு? நீவய வசபால்வேபாய்.
மைனிதனுக்குத் வதபால்டலயுண்டு பண்ணு
கினறைபாய்;
மைடனேவியபா மைற்வறைனனே விலங்கு தபானேபா?"
இவ்வேடகயபாய்ப் வபபானனேப்பன அடுக்கு
கினறைபான

இளவேஞ்சி, நீலிமுகம் பபாரத்துப் பபாரத்வத
வசவ்விதழின கதவுடடைத்து வேரும்சி ரிப்டபத்
திருப்பிஅடழத் துள்ளடைக்கிக் வகபாண்டி ருந்தபாள்.
எவ்வேளவவேபா வசபால்லிவிட்டைபான, இனனும்
வசபால்வேபான ;
"எனதம்பி உனேக்வகனனே படகயபா? உனடனே
அவ்வேளவேபாய் மைதிக்கவில்டல எனறு வசபானனேபால்
ஆரகுற்றைம்? அப்படிநீ டவேத்துக் வகபாண்டைபாய்!
மைபாமியபார ஒனறுவசபானனேபால் மைறுக்கின றைபாவய
மைருமைகடளக் கபாப்பவதல்லபாம் யபாரவபபா றுப்பு?
நபாமியபார அவேடரவிடைச் சிறவயபா மைனவறைபா?
நம்பிள்டள குட்டிகடள வேளரப்ப வேரயபார?
மீமீஎன றைழும்ஒனறு, மைற்றும் ஒனறு
விடளயபாடும், ஒருபிள்டள வதரந டைத்தும்
ஆமிந்த வவேடலவயலபாம் அவேரபபாரக் கட்டும்;
அதிவலநீ தடலயிடுதல் சரிவய இல்டல!
மைணவீட்டின வேபாயிலிவல கமுகும் வதங்கும்
வேபாடழயும்கட் டுதல்வவேண்டும்; ஒருபு றைத்தில்
கணகவணனே இடசக்கருவி முழங்க வவேண்டும்;
டககபாட்டிக் கண்கபாட்டி ஆடும் மைபாதர
மைணியரங்கில் அணிவசய்ய வவேண்டும்! அங்கு

வேருவேபாரக்கு வவேற்றடலயும் பபாக்கும் தந்து
வேணக்கத்டதச் வசபால்லியனுப் புதலும்
வவேண்டும்
வேபாயபார நடமைவேபாழ்த்தி அவேரகள் வபபாவேபார!
இடவேவயல்லபாம் ஒருபுறைமி ருக்க, நபாவனேபா
ஏடழகட்குச் வசபாறட்டுத் துணியும் தந்து
கவேடலயிலபா திருக்கும்வேடக வசய்வே வதனறு
கபாப்புக்கட் டிக்வகபாண்வடைன! அதுவு மினற
தவிலடிப்வபபான கபாவதல்லபாம் கிழிப்பபான;
அந்தச் சந்தடிடய விலக்கிவிடை வவேண்டும்! மிக்க
உவேடகயுடைன தபாலியிடனேக் கட்டு கினவறைன
உனகழுத்டத எனபக்கம் திருப்பு நனறைபாய்.
ஏனவவேட்கப் படைவவேண்டும்? கட்டு வவேபானநபான
இதனேபாவல யபாருனடனே இகழ்வேபார கூறு?
கூனஎனனே? நிமிரந்திருந்தபால் நல்ல தனவறைபா?
கூட்டைமைபாய் வேந்தவேரகள் வபபானே பினபு
ஏனேத்தில் பசப்பபாடல ஏந்தி வேந்வத
எனேக்குமுனேக் கும்வகபாடுக்கும் வபபாது, நீஎன
மைபானேத்டதக் வகடுக்கபாவத வசபானவனேன
வசபானவனேன;வேபாங்கிக்வகபாள் நபானகுடிப்வபன;
குடிப்பபாய் நீயும்.

பிள்டளகடளத் தூங்கடவேத்த பிறைகு தபாவனே
வபற்றைவேள்தூங் கிடைவவேண்டும்? அடதவி டுத்துச்
வசபாள்வளபாழுக நீமுனபு தூங்க லபாமைபா?
வசபால்" எனறைபான வகபாட்டைபாவி விட்டுக்
வகபாண்வடை!
பள்ளிக்குப் வபபாடகயிவல பிள்டள கட்குப்
பண்டைங்கள் வகபாடுத்தனுப்பச் வசபானனேபான;
வசபால்லி
வவேள்டளவிழி கபாட்டிஉடைல் துவேண்டு குந்தி
வமைதுவேபாகப் படுத்துப்பின குறைட்டடை விட்டைபான!
சிரிக்கினறை நீலியிடனே வநபாக்கி அனனேம்
வதவவௌிந்திடும்உள் ளத்வதபாடு வசப்பு கினறைபாள்:
"இருக்குவமைனே நபானநிடனேத்வதன அந்தப் வபடழ
இவேனிடைத்தில் இல்டலயடி நல்ல வவேடள;
சிரிக்கஉடைல் எடுத்தவேடனே மைணக்கத் தக்க
வதடவேயில்டல; ஆனேபாலும் இவேடனேப் வபபாவல
வபபாருத்தமில்லபான வபடழயிடனேக் வகபாண்டு
வேந்தபால்
வபபாற்றைபாலி புடனேயவவேபா வவேண்டும்?" எனறைபாள்.

இயல் 47
நீலியும் அனனேமும் நிலபா முற்றைத்திற்
வசரந்தனேர.
அவத இரவில் நரிக்கண்ணனும்
அடமைச்சனும் தனித்துப்
வபசியிருந்தபாரகள்.
சிரித்திருந்த நீலியவேள் இரக்க முற்றைபாள்.
சிலவபசி நிலபாமுற்றைம் நீங்கி னேபாரகள்!
விரித்திருந்த வமைத்டதயிவல தனிய டறைக்குள்
வமைம்பபாட்டுத் தபாமைடரக்கண் கூம்ப லுற்றைபாள்.
கிரிச்வசனனும் சவேரக்வகபாழி வேபாய டைங்கிக்
கிடைக்கினறை நள்ளிரவில் அடமைதி யினற
நரிக்கண்ணன தனேக்குரிய அடமைச்ச வனேபாடு
நடுக்கவமைபாடு பலவபசிக் கிடைப்பபா னேபானேபான.
"வதனவவேறுக்கும் வேண்டுண்வடைபா!
நல்அறைப்வபபாரச்
வசயல்வவேறுக்கும் தமிழருண்வடைபா! வதண்ணீர
தனடனே
மீனவவேறுத்த துண்வடைபா? இவ் வேனனே வமைனனும்

மினனேபாள்தன திருமைணத்டத வவேறுத்து
டரத்தபாள்!
ஏனவவேறுத்தபாள்? வபரினபம் விரும்பு கினறைபாள்!
எடதஅவேள்வப ரினபவமைனே நிடனேத்தபாள்?
யபாவும்
தபானவவேறுத்தும், எனகுடிடய வவேர றுத்தும்
தனபழிதீரப் படதவயவப ரினபம் எனறைபாள்.
வபடழயிடனே, அதிலிருக்கும் பட்டை யத்டதப்
வபற்றைபினபு கதிரநபாட்டின உரிடமை தனடனே
வவேழத்தபா னிடைம்கபாட்டி ஆட்சி வபற்று
வவேள்வளருக்டக எனவீட்டில் வேளரக்க அனவறைபா
ஆழத்தில் உழுகினறைபாள்? எனனே வசய்வவேன!
அறவுடடையபாய் உடர"எனறைபான! அடமைச்சன
வசபால்வேபான:
"வபடழகிடடைக் கபாதபடி வசய்ய வவேண்டும்
கிடடைத்துவிட்டைபால் வபரிழவவே" எனறு
வசபானனேபான.
"நடமைச்வசரந்த படடைமைறைவேர வபபாலு டுத்து
நம்வமைபாடு நினறருந்தபான அவேனபபால் தந்து
சமைந்துவபபாய்த் வதவரபாட்டி யிடைம்வகபா டுப்பபாய்

தூய்தபானே வபடழயிடனே எனறு வசபானவனேன
இடமைக்குள்வள கருவிழிடயக் வகபாண்டு
வபபாகும்
எத்தனேவேன வபடழயிடனே ஏப்ப மிட்டைபான
கமைழபாத புதரப்பூப்வபபால் திருடைர யபாரும்
கதிரநபாட்டின மைடலவமைல்தபான இருத்தல் கூடும்.
வபரும்பபாலும் வபடழயங்வக இருத்தல் கூடும்.
வபருந்திரளபாய் ஆட்கடளநபாம் அனுப்ப
வவேண்டும்!
ஒருவேடரயும் மைடலப்பக்கம் விடுதல்
வவேண்டைபாம்.
ஊரவதபாறும் வதடுவேதும் வதடவே" எனறு
நரிக்கண்ணனஉடரத்திட்டைபான. அடமைச்சன
வசபால்வேபான:
"நம்மைடலயில் பிறைரவேருதல் கூடைபா வதனறு
வதரிவித்தல் முடறையல்ல, வவேழ மைனனேர
திட்டைத்டத நபாம்மைறுத்தல் கூடைபா" வதனறைபான.
"ஆம்! இதற்வகபார சூழ்ச்சியிடனே நபானஉ
டரப்வபன
அம்மைடலயில் இப்வபபாவத பூதம் ஒனடறை
நபாம்அனுப்பி அஞ்சம்வேடக வசய்யச் வசபால்லி
நபாவடைல்லபாம் அந்நிடலடயப் பரப்ப வவேண்டும்;
வபபாம்மைக்கள் வபபாவேதற்கு நடுங்கு வேபாரகள்

வபபாய்த்வதடு வேபாவரல்லபாம் நபாவமை யபாவவேபாம்;
நீமைபாறு வபசபாமைல் இதடனேச் வசய்க
வநடும்வபடழ கிட்டும்" எனே நரியு டரத்தபான.

இயல் 48
நரிக்கண்ணனின ஏற்பபாட்டினபடி
'எட்டி' எனபபான
பூதம்வபபால் மைடலவமைல் ஏறக்
கூச்சலிட்டைபான.
'எட்டி' எனும் ஓரஆடள அடழத்துவேந்வத
எரிவிழியும் கருமுகமும் நீண்டை பல்லும்
குட்டடைமையிர விரிதடலயும் வகபாடுவேபாள் டகயும்
கூக்குரலும் நீரப்பபாம்பு வநவவௌியும் மைபாரபும்
கட்டியவதபார கபாருடடையும் ஆக மைபாற்றக்
கபாணுவேபார நிடலப்படிவய பூதம் ஆக்கி
விட்டைபாரகள் மைடலயினவமைல்! 'எட்டி' நினறு
வவேவவௌிவயல்லபாம் அதிரச்சியுறைக் கூச்ச லிட்டைபான.

இயல் 49
பூதத்டதக் கண்டைவேரும்
வகள்வியுற்றைவேரும் அஞ்சி
நிடலகுடலந்வதபாடினேபாரகள்.
ஒளிவிடளக்கும் கதிரவேனும் வதபானறைபாக் கபாடல
உயிரவிடளக்க வநல்விடளக்கும் உழவே
வரல்லபாம்
களிவிடளக்கும் தமிழபாவல பண்டி தரக்குக்
கடலவிளக்கும் எளியநடடைப் பபாட்டுப் பபாடிக்
குளிரவிடளக்கும் மைடலசபாரந்த நனவசய் நபாடிக்
வகபாழுவிடளக்க உழச்வசனறைபார; கபாதில்
வகட்டைபார
வவேவவௌிவிடளத்த கூச்சலிடனே! மைடலவமைற்
கண்டைபார
விழிவிடளக்கும் எரிவயபாடு கரும்பூ தத்டத!
ஆழ்ந்தடிக்கும் ஏரடியும் தபாற்றுக் வகபாலும்
அயலடிக்கும் வேபால் எருதும் வநபாக்கபா ரபாகி
வீழ்ந்தடித்துக் வகபாண்வடைபாடி நகர டடைந்து
விலபாஅடிக்கும் வபருமூச்ச விட்டு நினறு
சூழ்ந்தடித்துத் தினனேஒரு கரிய பூதம்

சடைரடிக்கும் வகபாடுவேபாளும் டகயு மைபாகத்
தபாழ்ந்தடிவமைல் அடிடவேத்து வேருங்கபால் அந்தச்
சந்தடிவகட் டைடிவயங்கள் வேபாழ்ந்வதபாம் எனறைபார.
இதுமைட்டும் சிலருடரக்கக் வகட்கு மைட்டும்
இனவனேபாருவேன புளுகினேபான இயனறை மைட்டும்;
அதுமைட்டும் தனியல்ல வேபானே மைட்டும்
அளவுடடைய ஐந்தபாறு வபரும்பூ தங்கள்
குதிமைட்டும் நிலத்தினிவல வதபானறைபா வேபாகிக்
வகபாண்டைமைட்டும் ஆட்கடளயும் வேபாயிற் வகவவி
எதுமைட்டும் வேருவவேன என வறைடனேவய பபாரக்கும்
எனமைட்டும் தப்பிவனேன எனறு வசபானனேபான.
வேபாலிருந்த தபா? எனவறை ஒருவசய் வகட்டைபான
வேபாலில்டல பினபுறைத்தில் ஏவதபா ஒனறு
வகபாலிருந்தவதபா எனறும் வகபாடிவயபா எனறும்
கூறைமுடியபா நிடலயில் இருந்த வதனறைபான.
வமைலிருந்து வேந்திடுவமைபா எனறைபான, அந்த
வீதிவேடர வேந்ததடனேப் பபாரத்வதன எனறைபான.
கபாலிருந்தும் வபபாதபாமைல் இறைக்டக வவேண்டிக்
கடிதபாக ஓடினேபான ஐவயபா எனவறை!
அவேவனேபாடைக் கண்வடைபாருவேன ஓடை அங்வக
அத்தடனேவப ரும்பறைந்தபார! பூதம் பூதம்
இவேவணபாடி வேந்தவதனேக் கூச்ச லிட்டைபார!

இவ்வீதி அவ்வீதி மைக்கள் எல்லபாம்
கவேவணபாடும் கல்டலப்வபபால் விடரந்தபா வரனும்
எவ்விடைத்தில் வபபாவேவதனறும் கருத வில்டல;
கவேடலஎரு துகள்வபபால மைக்கள் யபாரும்
கபால்கடுக்க நகரசற்றச் சற்ற வேந்தபார.
அத்வதருவில் அவ்வீட்டில் பூத வமைனறும்
அதுபூதம் இதுபூதம் எனேப்பு கனறும்
வதபாத்துகினறை வவேவவேபால்வபபால் மைரத்தின மீதும்
தூங்குகினறை பூடனேவபபால் பரண்கள் மீதும்
முத்வதடுக்கும் மைனிதரவபபால் கிணற்ற னுள்ளும்
மூட்டடையிடனேப் வபபால்வீட்டின
இடுக்கினுள்ளும்
வமைபாய்த்திருக்க லபானேபாரகள்! கருத்தின பூதம்
முனனிற்கும் பூதமைபாய் எங்கும் கண்வடை!
முனநடைப்வபபார பினவேருவவேபார தம்டமை எல்லபாம்
முகம்திருப்பிப் பபாரக்கும்முனேம் பூதம் பூதம்
எனறைலற எதிரவேருவவேபார தடமைஅ டணக்க
எனவசய்வவேபாம் பூதவமைனே அவேரும் ஓடி
நினறருக்கும் குதிடரடயவயபா எடதவயபா
வதபாட்டு
நிடலகலங்கி விழும்வபபாதும் புழுதி தூற்ற
முனறலிவல பிள்டளகளின கண்வக டுத்து

முழுநபாட்டின எழில்வகடுக்க முழக்கஞ்
வசய்வேபார.
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அடமைச்சன மைகனும் வபடழ வதடைத்
துவேங்கினேபான.
நபாடுமுழு தும்பூத நடுக்கம் வகபாள்ள
நரிக்கண்ணன ஆட்கவளலபாம் வபடழ தனடனேத்
வதடுவேதில் இருந்தபாரகள் வதனமை டலவமைல்!
சிலஅறஞர நபாம்வபடழ வதடைப் வபபானேபால்
வகடுபல சூழ்ந்திடுவேபான புதிய மைனனேன
கிடைக்கட்டும் நமைக்வகனனே எனற ருந்தபார!
பபாடுபட்டுப் பபாரப்வபபாவமை எனேநி டனேத்வத
பலஇடைத்தும் அடமைச்சனமைகன அடலத
லுற்றைபான!
சீனிஎனும் கணக்கபாயர தம்பபால் கற்கும்
திறைலுடடைய இடளஞரகடள அடழத்த டழத்துத்
தபானிடனேக்கும் இடைவமைல்லபாம் வதடைச் வசபால்லித்
தளரவினற முயனறடுவேபான. அனனே வமைனனும்
வதனிதழபாள் வேபானிமிரந்த வசபாடல தனனில்
திண்டணயிவல உட்கபாரந்த வேண்ண மைபாக
ஏனேடிவய நீலிவய வபடழ தனடனே
யபானேடடையும் நபாள்வேருவமைபா எனறு டநவேபாள்.
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நீலிவயபாடு அனனேம்.
நிடனேக்டகயிவல எனவநஞ்சம் எரியு வதடி
நிடனேயபாமைல் இருப்பதற்வகபார வேழியு முண்வடைபா?
படனேக்டகஉறும் களிறுவபபால் தந்டத யபாரும்
படைருமைலரக் வகபாடிவபபாலும் அனடனே யபாரும்
எடனேக்டகயிவல ஏந்திவேளரத் தபாரகள் ஐவயபா!
இறைக்டகயிவல துடிக்டகயிவல எனறைன
வபண்வண
உடனேக்டகயில்டவேத் வதபாம்இப்வபபா துளத்தில்
டவேத்வதபாம்
உயிரவிட்வடைபாம் அயல்விடுத்வதபாம் எனேச்வசன
றைபாவரபா?
நனவசய்வேபாய்ச் வசந்வநவலலபாம் வபபானமை
டலவபபால்
நனிகுவிக்கும் கதிரநபாட்டின முடிபு டனேந்த
பினவசய்வேபாய் அருஞ்வசயல்கள், அறைச்வச
யல்கள்
வபருநூலின ஆரபாய்ச்சி, இளடமை வபபாகும்
முனவசய்வேபாய் எனறுடரத்த எனவபற் வறைபாரகள்

முதுநபாட்டடை விட்டைபாவி முடியும் வபபாதில்
எனவசய்வேபாய் எனவசய்வேபாய் எனறைன வபண்வண
எனேப்பரிவேபாய்க் கதறற்வறைபா அவேரின வசவ்வேபாய்?
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துயருறும் அனனேத்டத, ஓடைம்ஏற உலவே
நீலி அடழத்தபாள்.
விழிப்புனேலில் குளிப்பவேளபாய்த் துனப ஆற்றன
வமைற்றுடறையும் கபாணபாளபாய் இவ்வேபா வறைல்லபாம்
வகபாழிப்பபாள்வநஞ் சிளகுவமைபாழி! அனனே வமைபூங்
வகபாடிவயநல் இளம்பிடிவய! வேளரந்த வதக்கின
வசழிப்பினிவல நிழல்சபாய்ந்த வசய்யபாற் வறைபாரம்
திருத்தமுறை நிறுத்திடவேத்த ஓடைம் ஏறக்
கழிப்வபபாவமை வநரத்டத! எனறைபாள் நீலி
டகயூனற எழுந்திருந்தபாள் டதயல் நல்லபாள்.
நீரவதங்கும் வசய்யபாற்றன ஓடைம், துனபம்
நிடனேத்வதங்கும் அனனேத்டதநீலி டயப்பூந்
தபாரதபாங்கும் தட்டைம்வபபால் தனபபால் தபாங்கத்
தடைக்டகயபால் துடுப்படசய ஓட்டு வேபாரகள்
ஆரதபாங்கள் எனேக்வகட்டும் இனபம் ஊட்டும்
அரும்பபாட்டுப் பல இடசத்தும் ஓட்டை லபானேபார.
சீரவதங்கும் வவேள்ளனனேம் அடசந்தி டைபாது

வசல்லல்வபபால் வதண்ணீரில் வசனறை வதபாடைம்.
வதங்கிநிற்கும் புனேல்மீது வசல்லபா நிற்கும்
வசம்படைகில் ஒருபுறைத்தில் சிரித்த வேண்ணம்
பபாங்கிநிற்கப் பபாரத்துநினறை அனனேம்
வசபால்வேபாள்:
பபாரடிநீ வமைற்றடசவேபா னேத்டத! அங்கும்
வதங்கிநிற்கும் வபபானனேபாற்றல் வசழுமைபா ணிக்கச்
வசம்பருதிப் படைவகபாடும்! கீழ்த்தி டசவேபான
வேபாங்கிநிற்கும் ஒளிடயப்பபார! கபாட்சித் வதனில்
வேண்டைடிநபாம் எனறுடரத்து மைகிழ்ந்து நினறைபாள்.
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படைகு ஆற்றல் வபபாகும்வபபாது
மைடழயும் வபருங்கபாற்றும்!
கிழக்கிடனேவநபாக் கிப்படைகு வசல்லும் வபபாதில்
வகள்விஇலபார வநஞ்சம்வபபால் இருண்டு, நீளும்
வேழக்குடடையபார வசல்வேம்வபபால் மினனி மைபாய்ந்து
வேண்வபபாருடள இழந்தபானவபபால் அதிரந்து
பினனேர
மைடழக்கண்ணீர உகுத்ததுவேபான! வமைற்கி னினறு
வேந்ததுவசய் யபாற்றனிவல வபரிய வவேள்ளம்
பழக்குடலவமைல் எறந்தகுறுந் தடிவய வபபாலப்
பபாய்ந்தவதபாரு வபருங்கபாற்றுப் படைகு வநபாக்கி!
தம்மைபாலபா கபாவதனறு டகவிட் டைபாரகள்
தடைந்வதபாளபால் படைவகபாட்டும் மைக்கள் யபாரும்!
இம்மைபாநி லத்தினவேபாழ் விதுவவேபா எனவறை
இடழவபபாலும் இடடையுடடையபாள் அழுதபாள்! நீலி
டகம்மீது தடலசபாய்த்துக் கதறை லபானேபாள்!
கவிழ்ந்துவபபாம் நிடலயினிவல வேந்த ஓடைம்
வசம்மைபானூரக் கடரயினிவலபார குடிடசக் குள்வள

வதரிந்ததுதபாய்க் கும்வசய்க்கும்! விடரந்வத
ழுந்வத
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ஆத்தபாவவேபாடிருந்த வவேலன ஓடி
ஓடைத்டத நிறுத்தி,
இருவேடரயும் தன குடிடசக்குக்
வகபாணரந்தபான.
"விடடை"வயனறு வகட்டைபானவசய்! "நடை"என
றைபாள்தபாய்!
விடரந்வதபாடிப் வபருமைரத்தில் கயிறு கட்டி
வநடுமுடனேடய ஒருடகயபாற் பற்ற நீந்தி,
நிடலதவேறும் ஓடைத்தில் ஏறச் வசந்திக்
கடிதினிவல ஓடைத்டதக் கடரயிற் வசரத்தபான;
கசங்கியஓர வகபாடிவபபாலக் கிடைந்த அனனேத்
துடியிடடைக்கும், நீலிக்கும் வதபாள்வகபா டுத்துச்
சடரபடைரந்த சிறுகுடிடச தனனிற் வசரத்தபான!
கண்வணஎன அனனேவமை! நீவயபா? நீவயபா?
கனிவமைபாழிவய நீலிவய! நீவயபா? நீவயபா?
மைண்ணபாள நீபிறைந்தி ருக்க ஆற்றல்
மைடழப்புனேலும் வபருங்கபாற்றும் உனடனே
மைபாய்க்க
ஒண்ணுவமைபா? எனறுடரத்துக் கடளப்பு நீக்கி

உடடைமைபாற்றக் குடிநீரும் கபாய்ச்சித் தந்து
தண்வணனறு தடரயிருக்கும் எனறு வசனறு
தடுக்கிட்டுத் தடலயடணயும் இடுப்புக் கீந்வத
நடனேந்தகுழ லுக்குச்சந் தனேம்பு டகத்து
நளிருண்வடைபா எனேவநற்ற வதபாட்டுப் பபாரத்துப்
பனேம்பழத்தின சபாறைட்டை பனேபாட்டும் வதனும்
பரிந்தளித்துக் கருங்குயிடல அருந்தச் வசபால்லி
நிடனேத்திருந்வதன மைறைந்துவிட்வடைன வசங்க
ரும்டப
வநறத்வதடுத்த சபாற்றுக்கற் கண்டு கபாய்ச்சப்
புடனேந்துடவேத்வதன முல்டலயிவல கண்ணி
ஒனறு
புரிகுழலில் டவேஎனறு தந்தபாள் ஆத்தபா!
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அனனேம் வவேலன அனபுப் வபச்சகள்.
ஆத்தபாவவே இவேரயபார என றைனனேம் வகட்டைபாள்!
அவேனதபானஎன மைகனஎனறு வசபானனேபாள் ஆத்தபா.
தீத்தபாவும் கண்ணுடடையபார வவேழ நபாட்டைபார
சிடறைபிடிக்க வேருடகயிவல மைறத்வத எனடனேக்
கபாத்தபாரும் இவேரதபாவமைபா? எனறைபாள் அனனேம்.
கடைடமைபுரிந் தபானஇவேவனே எனறைபாள் ஆத்தபா;
வேபாய்த்தீவர மைபானேத்டத உயிடரக் கபாக்க
மைறைப்பரிது நும்நனற எனறைபாள் அனனேம்!
"ஒருசற்றும் பயனில்லபா உடைம்டப, வேபாழ்வவேபா
உண்டில்டல எனனுவமைபாரு மினடனேத் தினனே
நரிசற்றும் விலகபாத கூட்டடைச் சபானவறைபார
நடகப்புக்வக இலக்கபானே குமிழி தனடனே,
முரசக்கு வேபாய்ஓயபாக் குறைட்டில் மைனனேர
முடிசபாய்க்க வநடிதபாண்டை மைனனே ரினவபண்
ணரசக்வகபா ஆட்படுத்தபா திருத்தல் வவேண்டும்?
அறவுக்வகபா இழிவுதடனே ஆக்க வவேண்டும்?
எடனேஈனறை தந்டதக்கும் தபாய்க்கும் மைக்கள்
இனேம்ஈனறை தமிழ்நபாடு தனேக்கும் எனனேபால்
திடனேயளவு நலவமைனும் கிடடைக்கு வமைனறைபால்

வசத்வதபாழியும் நபாவளனேக்குத் திருநபா ளபாகும்!
படனேயளவு நலவமைனும் தனனே லத்டதப்
பபாரப்பபாவனேபார மைக்களிவல பதடி யபாவேபான.
உடனேஒனறு வவேண்டுகிவறைன எனனேபால் ஆவே
துண்வடைனறைபால் அதற்வகனறைன உயிருண்"
வடைனறைபான.
"இழந்தபபாண் டியனபரிடசத் தருவேபாரக்
வகனடனே
இழந்துவபபா வவேன எனறு முரசம் எங்கும்
முழங்கியஓர வசதியிடனே அறையீயீீர வபபாலும்!
முயலபாவமை இத்தடனேநபாள் கழித்தீர வபபாலும்!
பழம்வபரிய பபாண்டியனேபார வபடழக் குள்வள
படகவேரதடமை ஒழித்திடுவமைபார குறப்பும் உண்டு!
வகபாழுத்தபுகழ் உமைக்குண்டு வகபாண்டு வேந்தபால்!
வகபாடடைவகபாடுத்த தபாகும்இந் நபாட்டுக்"
வகனறைபாள்.
வபடழயினே தடடையபாளம், பறவபபாய் விட்டை
பினனிடலடமை, முனனிடலடமை, பூதச் வசதி
ஆழஉடரத் திடைலபானேபாள் அனனேம்! வவேலன
அத்தடனேயும் வகட்டிருந்தபான. "நபாவனேபா வமைத்த
ஏடழமைகன; நரிக்கண்ணர ஆடண எங்வக

யபாவனேங்வக, ஆயினுவமைன கடைடமை உண்டு.
வபடழயிடனேக் வகபாண்டுவேந்து தருவவேன;
அனறப்
வபருலகில் உயிரவேபாவழன" எனறைபான வவேலன.
மைபாத்தீயன நரிக்கண்ணன, கபாணபா வேண்ணம்
மைடறைத்தவேளும், வவேழனிடைம் வேழக்கும் இட்டுக்
கபாத்தவேளும், வநரநினவறை இனறும் அனறும்
கபாத்தவேடனே ஈனவறைடுத்துப் பபாலும் ஊட்டிக்
கபாத்தவேளும், இனிக்கபாப்பபா ளும்,வபண் ணபாளின
கண்வணனேவவே வேபாழ்பவேளும் ஆனே அனபின
ஆத்தபாவின இடைதுடக வநபாக்கி வநபாக்கி
அழுதிருந்தபாள், வீரப்பன நிடலக்கு டநந்தபாள்.
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வகபாய்யபாக் குடியில் வீரப்பன, ஒரு
குடிடசயில்
இருக்கிறைபான.வதபாழன ஒருவேன
வேருகிறைபான.
வசய்யபாற்றன கடரயினிவல, வசம்மைபா னூரில்
வசல்வேடனேயும், மைடனேவிடயயும் விட்டு வவேறு
வகபாய்யபாக்கு டிக்குச்வசன றைபானவீ ரப்பன,
வகபாய்திட்டை கபாவலபாடும் ஆட்க வளபாடும்!
எய்துவமைபார கபால்வநபாயபால் அவ்வி டைத்தில்
இரவினிவலபார குடிடசயிவல இருக்கும் வபபாதில்
ஐயபாஎன வறைபாருவதபாழன அடழத்தபான; "இந்த
அரசபாட்சி நம்மிடைத்தில் வேந்த" வதனறைபான.
"மைபாட்சியுறும் மைனனேவேடனேப் பினனேபால் குத்தி
மைனனேவேனின இனனுயிரபாய், டவேயத் தினகண்
கபாட்சிக்வகபார ஓவியமைபாய், வேபாழ்ந்து வேந்த
கட்டைழடக வேஞ்சத்தபால் வவேட்டி வீழ்த்தி,
வேபாட்சழலபால் உயிரசழலக் கணக்கில் லபாத

மைக்கடளவீழ்த் துங்வகபாடுடமை தீரபா இந்த
ஆட்சிக்குப்புறைம்பபாய்நபான இருக்கும் வபபாவத
அற்றைதுகபால்! அரசவபற்றைபால் உயிரவபபாம்
எனறைபான.
இருட்டைடறையில் உள்ளதடைபா உலகம்! சபாதி
இருக்கினறை வதனபபானும் இருக்கின றைபாவனே!
மைருட்டுகினறை மைதத்தடலவேர வேபாழ்கின றைபாவர!
வேபாயடியும் டகயடியும் மைடறைவே வதந்நபாள்?
சருட்டுகினறைபார தம்டகயில் கிடடைத்த வேற்டறைச்
வசபாத்வதல்லபாம் தமைக்வகனறு வசபால்வேபார தம்டமை
வவேருட்டுவேது பகுத்தறவவே! இல்டல யபாயின
விடுதடலயும் வகடுதடலயும் ஒனவறை யபாகும்.
எல்லபாரக்கும் எல்லபாம் என றருப்ப தபானே
இடைம்வநபாக்கி நடைக்கினறை திந்த டவேயம்;
கல்லபாடரக் கபாணுங்கபால் கல்வி நல்கபாக்
கசடைரக்குத் தூக்குமைரம் அங்வக உண்டைபாம்.
இல்லபாரும் அங்கில்டல; பிறைன நலத்டத
எனேவதனறு தனிவயபாருவேன வசபால்லபான அங்வக!
நல்லபாவர எல்லபாரும் அவ்டவே யத்தில்
நமைக்வகனனே கிழியட்டும் பழம்பஞ் சபாங்கம்!"
எனறுடரத்தபான வீரப்பன! வதபாழன வசபால்வேபான:

"எழிற்பபாண் டியனபரிடசத் வதடு கினறைபார
வதனமைடலயிற் பிறைரஅணுகபா திருக்கும்
வேண்ணம்
வசய்துவிடை ஒருவேடனேஅம் மைடலவமைல் ஏற்றத்
தினனேவேரும் பூதமிது எனறு வசபால்லித்
வதருவேபாடர அழும்பிள்டள ஆக்கி டவேத்வத
அனனேவேவர வபடழயிடனேத் வதடை லபானேபார
அம்மைடலடய இனறைளந்தபால் ஆள்மைட் டைந்தபான.
வீவடைல்லபாம் தடரமைட்டைம், ஆல்இ ருந்த
வவேவரல்லபாம் பறத்ததிவல கிணற்றன மைட்டைம்!
கபாடைகழ்ந்த நீரூற்றன ஆழங் கபாணில்
கடைலுண்வடை அது நமைக்குக் கணுக்கபால் மைட்டைம்!
ஈடைற்றை கடலப்வபபாருள்கள் இருக்கும் மைனறைம்,
எண்ணற்றை ஆய்கூடைம், பள்ளிஇந்த
நபாடைழிய ஆளுகினறை நரிக்கண்ணற்வகபா
நல்லறவவேபா அணுவுக்கும் மிகவும் மைட்டைம்!
மூட்டடைவயபாடு கழுடதநடைந் திருக்கும், பினவனே
முழுக்கூனேன ஏகபாலி வசல்வேபான, அந்தப்
பபாட்டடையிவல பஞ்சநிடறை கூடடை வபபாகும்
உழவேரக்குப் பழங்கூழும் எடுத்துச் வசல்வேபார.
கூட்டுநீ லச்சபாயம் வகபாண்டு வசல்வேபார,
குறுக்குவநடுக் கபாய்மைக்கள் பலவபர வசல்வேபார!
கபாட்டைபாவளபா பூதவமைனபபான, அஞ்சி வீழ்வேபார!

கரும்பூதம் வவேண்பூதம்ஆவேபார யபாரும்.
அரண்மைடனேயின யபாடனேவேரப் பூதம் எனவறை
அலறனேபார; மைபாவுத்தன டவேக்வகபால் வேண்டி
எருதினவமைல் வீழ்ந்தபான! சபாய்ந் ததுடவேக்
வகபாலும்
எழுப்பிடவேத்த சபாரந்தபான வநவவௌிய உச்சி
இருந்தவகபால் லூற்றூக்கபா ரனகு தித்தபான!
எரியடுப்பபால் கூடரயும்டவேக் வகபாலும் பற்றத்
வதருப்பற்ற எரிடகயிவல, பூதம் அங்வக
சிரிப்பவதனே அலறனேபார அடுத்த ஊரபார!
அஞ்சடவேக்கும் பூதத்டத அஞ்ச டவேக்க
அஞ்சபாறு பூதத்டத நபாமை னுப்பிக்
வகபாஞ்சிவிடள யபாடைவிட்டைபால் நல்ல தபாகும்
கூறுகநீர விடடை"எனறைபான. அதடனேக் வகட்டு
வநஞ்சில்டவேத்வத வீரப்பன, "வவேண்டு மைபானேபால்
நிகழ்த்துவவேபாம், நடைப்பவதல்லபாம் அறய
வவேண்டும்;
வேஞ்சமுற்றை நரிக்கண்ணன ஆட்கள், எந்த
வேழிச்வசனறைபார எனபடதயும் கபாண்வபபாம்"
எனறைபான.
"வகபாண்டுவேந்த வடபடழயிடனே மைகனி டைத்தில்

வகபாடுப்பவதனில் நபானவகபாடுத்தபால் சிக்கல்
உண்டைபாம்.
பண்வடைனேது வசயடலஅவேன அறய வநரும்;
பபாண்டியனேபார பரிசிடனேயும் வவேறுப்பபான"
எனறு
வதபாண்டுகிழ வேனபுகனறைபான! "மைகனி டைத்தில்
வசபால்லபாமைல் பிறைரடகயபால் வகபாடுப்பீர" எனவறை
அண்டடையிவல இருந்தஅவேன வசபால்ல; ஆம்ஆம்
அதுநனறு நனவறைனறைபான அவ்வீ ரப்பன!

இயல் 57
நரிக்கண்ணனின அடமைச்சன மைகனேபானே
நீலன, நீலிடயக் கபாணுகினறைபான.
அடமைச்சனமைக னேபானேஓர நீலன எனபபான
அருஞ்சூழ்ச்சி வசய்வேதிவல மிகக்டக கபாரன!
இடமைக்கினறை வநரமைதும், வீணபாக் கபாமைல்
எழிற்பபாண்டி யனவபடழ, அனனேம், ஆட்சி
நமைக்குவேரு வமைபாஎனறு நிடனேத்தபா னேபாகி
நல்லபல சூழ்ச்சிவயலபாம் நபாடு கினறைபான.
சிமிழ்க்கபாத கண்வணபாடு வதருக்கள்வதபாறும்
சிற்றூரகள் மைற்றுமுள இடைத்தி வலல்லபாம்
அனனேத்டதத் வதடுடகயில், நீலி அங்வக
ஆற்வறைபாரம் நினறருந்தபாள் மைபாடலப் வபபாதில்!
இனனேவேடள ஆரபாய்வவேன எனேவந ருங்கி
"எனனேவியப் பிதுநீலி? வதடிப் வபபானே
கனனேவலபானறு கபாலடியிற் கிடடைத்த டதப்வபபால்
கண்வணதிரில் கிடடைத்தபாவய! எனஎண் ணத்டத
உனனிடைத்தில் வசபால்லிவிடை வவேண்டும்;
எனடனே

எவ்வேழிநீ விட்டைபாலும் ஒப்பு கினவறைன.
எனதந்டத எனனிடைத்தில் இனறு வேந்தபார;
எப்வபபாது மைணம்புரிய எண்ணு கினறைபாய்
எனறுடரத்தபார. யபானுடரத்வதன இவ்டவே
யத்தில்
எனனுளத்டதக் வகபாள்டளக்வகபாண்டை வபண்ஒ
ருத்தி
வபபானவவேலி தனில்உண்டு! நீலி எனறு
புகல்வேபாரகள் அவேளினவபர! அனனேத் திற்கும்
இனனுயிடரப் வபபானறுள்ளபாள்! அவேடள யனற
எவேடளயும்நபான மைணம்புரிவயன எனறு
வசபானவனேன.
மைபாந்தளிரபால் வமைல்லுடைலும், மைணக்கும் வசந்தபா
மைடரயிதழபால் வேபாயிதழும் உடடையபாய் வகட்பபாய்.
சபாய்ந்துதிடீர எனேவிழுந்தபார எனறைன தந்டத!
'தடலவகபாழுத்த பிள்டளவய அடமைச்ச னுக்கு
வேபாய்ந்திருக்கும் பிள்டளநீ பபாங்கி டயப்வபபாய்
மைணம்புரிந்தபால் எனஆகும்?' எனேத்து டித்தபார.
தீரந்ததினி அவேளிடைத்தில் வசனறை உள்ளம்
திரும்பபாது; தீரப்வபனவறைன ஒப்புக் வகபாண்டைபார!
எனனேநீ நிடனேக்கினறைபாய்? அனனேத் திற்வக

எழிற்வபடழ தடனேத்வதடித் தந்து, பினனேர,
அனனேத்டத ஏனமைணக்க லபாகபா வதனறைபால்,
அவேள்எனறைன கண்ணுக்குப் பிடிக்க வில்டல.
வபபானனுக்குப் பித்தடளவயபா ஒத்த தபாகும்?
பூவுக்கு நிகரபாவமைபா சருகின குப்டப?
மினனேலிடடை, கனனேல் வமைபாழி, இனனும்
வசபானனேபால்
விரியுலகில் ஒருத்திநீ, அழகின உச்சி!
ஒளிவயனும் வேபானேத்டத மைறைத்தல் கூடும்
உயிவரனும் உடைம்பதடனே மைறைத்தல் கூடும்
எளிவயனும் உடனேமைறைத்தல் உண்வடைபா? அனற
எடனேவயனும் நீ மைறைத்தல் உண்வடைபா? பச்டசக்
கிளிவயனும், குயிவலனும் வகட்டைபால் நபாணக்
கிளத்துவமைபாழி அனனேம்நமை வதபாருடமைப்
பபாட்டடைத்
துளிவயனும் அறவேதுகூ டைபாது; சினனேச்
வசபால்வலனும் வவேவவௌிப்படுதல் கூடைபா
வதனறைபான.
விழிபபாரக்க எண்ணிடுவமை உனடனே! யபாரும்
விடலபபாரக்க இயலபாத முத்வத! நபானுன
வேழிபபாரத்து நிற்குமிடைம் வசபானனேபால் நீவயபா

வேரப்பபாரத்து முகம்பபாரத்துப் வபபாவவேன!
இல்டல
ஒழிபபாரத்துப் பபாரத்துநீ! எனகின றைபாவயபா,
ஒழிந்வதவனேன வறைண்ணிநீ எடனேப்பு டதத்த
குழிபபாரக்கத் தபானவேருதல் முனவனே வசபானனேபால்
வகபாடவேயிதழ் சடவேபபாரத்துப் வபபாவவேன"
எனறைபான.
"மைனறரண்டு வதரியுமைனவறைபா? அவேற்றல் வநல்லி
மைரமிரண்டின நடுவுள்ளவபபாதுமைன றுக்குள்
இனறரண்டு நபாட்களிவல வேருவவேன! வேந்தபால்
எனேக்கிரண்டு பட்டைபாடடை தருவீர! வமைல்ல
ஒனறரண்டு வபசியபின சப்பல் ஒனடறை
உளியிரண்டைபாய்த் தரித்ததுவபபால் பிரிதல்
வவேண்டும்!
வபபானதிரண்டு வேந்தபாலும் சரிதபான எனடனேப்
வபபாட்டிரண்டைபாய் வவேட்டிடினும் நில்வலன"
எனறைபாள்.
"எத்தடடையும் இல்டலயடி மைபாமை ரத்டத
இடசந்தடடையும் கருங்குயிவல! கதிரநபாட்
டைபானின
வசபாத்தடடையக் கவேரந்ததனற அனனேத் துக்கும்
சூழ்கினறைபான வேபாழ்வுக்வக தடடைகள் எனறைபால்
இத்தடடைகள் நீங்குதற்கு முயல்கின றைபாளபா?

எழிற்பபாண்டி யனபரிசின நிடலடமை எனனே?
வகபாத்தடடையும் மைலரக்குழவல எனனி டைத்தில்
கூறுதற்குத் தடடைஎனனே?" எனறைபான நீலன
"கூடுவிட்டுத் தபாடயவிட்டுப் பறைந்து விட்டை
குயிற்குஞ்ச வபபாலனனேம் ஒருத்தி, மைனனேர
வீடுவிட்டு வவேடலவிட்டை ஆத்தபா, வவேலன,
விரல்விட்வடை எண்ணிடுமித் வதபாடகயுள்
ளபாரவபபாய்த்
வதடிவிட்டைபால் கிடடைத்துவிடு வமைபாஅப் வபடழ?
தீனியிட்டுக் வகபாழியிடனே மைடைக்கு வேபாரவபபால்
மூடிவிட்டைபார வபடழயிடனே! அவேரகள்
வகபாஞ்சம்
மூச்சவிட்டைபால் தபாவனேநபாம் அறதல் கூடும்?
இடைக்டகவயபா ஆத்தபாவுக் கில்டல! இவ்வேபா
றருக்டகயிவல அவேள்துடணவேர வீரப் பரக்வகபா
நடைக்டகயிவல ஊனறுதற்வகபா கணுக்கபா
லில்டல!
நறுக்டகயிவல வபபானவீசம் ஒளியபாற் வசய்வத
எடுக்டகயிவல அடமைவுற்றை வமைனி யபாட்வகபா
இயற்டகயிவல இடடையில்டல எனபபார
கற்வறைபார!
படுக்டகயிலும் விழிக்டகயிலும் பலடக
ஓடலப்

படுக்டகயல்லபால் வவேலனுக்வகபா நிடனேவவே
யில்டல.
எதுமுடியும் அவேரபாவல?" எனறைபாள் நீலி!
"ஏனமுடியபா வதனகினறைபாய்? புல்லூர தனனில்
புதுமுடிவவேந் தனவிட்டை மைறைவேர தம்டமைப்
புறைங்கபாணச் வசய்தபாவனே வவேலன? ஆத்தபா,
முதுமுடியபான கதிரவவேலன வபற்வறை டுத்த
முனமுடிந்த வமைகடலயபாள் அனனேத் திற்வகபா
'இதுமுடிய இதுவசய்வேபாய்' எனறு கூற
ஏற்றைமுடி டவேச்வசய்யும் ஆற்றை லுள்ளபாள்!
ஆத்தபாவின துடணவேரயபார? அறவயன" எனறைபான
ஆனேமைட்டும் உளவேறய எண்ணி நீலன!
கூத்தபாடிப் பிடழப்பபாரவபபால் வதபானறு கினறைபார,
குடிடசயிவல அப்வபபாருளும் கண்வடைன
எனறைபாள்.
பபாரத்தபாயபா எனவனேனனே உடடைகள் எனறைபான,
படடைமைறைவேர உடடை, இந்த டவேய வேபாழ்டவே
நீத்தபாரின உடடை,பலவும் கண்வடைன எனறைபாள்.
நீவசபால்லும் வீரப்பர எங்வக எனறைபான.
"வபபாவிடரவில்" எனறுடரத்தபாள் ஆத்தபா!
அனவனேபார

வபபாய்விட்டைபார எடமைவிட்வடை எந்த ஊரக்வகபா!
வேபாவிடரவில் எனறுடரத்தபால் வேருவேபார
வபபாலும்!
மைறுத்துடரயபார ஆத்தபாவின வமைபாழிடய எனறைபாள்.
தீவிடரவில் வகபால்லுதல்வபபால் பூதம் வேந்து
வதருவேபாடரக் வகபால்லுவேதபால் எனறைன அனவப
நீ விடரவில் வபபாஉனறைன குடிடசக் வகனறைபான.
நீலியவேள் குலுக்வகனறு சிரித்துச் வசபால்வேபாள்:
"ஊருக்குள் பூதவமைனேப் புளுகி வனேபாரின
உள்ளத்டத நிடனேத்துநபான சிரித்வதன; அனனேபார
வநருக்கு வநரடடையும் தீடமை தனடனே
நிடனேத்துநபான சிரித்திட்வடைன; எனறைன
வேபாழ்வில்
சீருக்கு வேபாய்த்திருக்கும் அனவப, பூதச்
சிறுவசய்தி நம்புகினறீர உம்டமைக் கண்டைபால்
வதருக்குச் வசப்பனிட்டை முட்டுக் கட்டடை
சிரிக்குவமைனில் நபானசிரித்தல் வீவண" எனறைபாள்.
"உனனேகத்டத யறவேதற்வக இதடனேச்
வசபானவனேன
உயிரவேடகயில் பூதம்எனே ஒனறு மில்டல;
தனனேகத்தில் வேளரந்துவேரும் மைடைடமை யினவபர

தனனேடியபால் நடைவேபாத பூத வமைனறு
வசபானனேகற்வறைபார வமைபாழியிடனேநபான ஒப்பு
கினவறைன.
வதபானடமைஎனும் உச்சியிவல அறவேபால் வேபாழ்ந்த
வபபானனேகத்தில் தமிழகத்தில் தபாய கத்தில்
பூதம்எனும் வசபால்நுடழதல் புதுடமை" எனறைபான.
"திங்களிடைம் குளிரவபபாலும் கதிர வேனபபால்
வசந்தழல்வபபா லும்பூவில் மைணவமை வபபாலும்
உங்களிடைம் எனேக்குள்ள அனபின மீதில்
ஒருபழியும் வநரபாமைல் விடரந்து நீவிர,
தங்களிடைம் வநபாக்கிவய வசல்ல வவேண்டும்
தமிழ்நிகரத்த அமுதவமைபாழி மைங்டக அனனேம்
இங்குவேரக் கூடுமைனவறைபா?" எனறைபாள் நீலி!
இனனும்ஒரு வசதிஎனறு வசபால்வேபான நீலன:
"எனவபபாருட்டு நினனேழடக அனடப ஈந்தபாய்
எதனவபபாருட்டு நபானிதடனே மைறைத்தல்
வவேண்டும்?
நினவபபாருட்டு அவேளுக்வகபார நனடமை வசய்ய
நிடனேக்கினவறைன. அனனேந்தபான இழந்த வபடழ
யினவபபாருட்டுப் வபபாருள், ஆவி உடைல்வவேண்
டைபாமைல்
இனியுடழக்கக் கடைவவேனநபான! அனபு நீலி,
தனவபபாருட்டு வேபாழ்வேபாவனேபார ஏடழ! மைக்கள்

தம்வபபாருட்டு வேபாழ்வேபாவனேபார வசல்வேன"
எனறைபான.
"மினடனேயும்பன மைலரகடளயும் வகபாண்டி
யபாக்டக
வவேண்டுவமைனே அடமைத்தவதனே விளங்கும்
அனனேம்
தனடனேயும்நபான அறவயவனே! வவேழ நபாடு
தனிலிருந்து வேந்துள்வளன ஆத லபாவல
எனடனேயுந்தன வதபாண்டைவரபாடு வசரத்துக்
வகபாள்ள
எழிலுடடையபாள் இடைத்தில்நீ வமைபாழிதல்
வவேண்டும்!
வபபானடனேயும்வேபாரப் படைநுண்டமை தடனேயும்
டவேயப்
புகழ்வகபாள்ளச் வசய்திடும்வபண் ணழகு
நங்கபாய்!
நலங்வகடைவவே கதிரநபாட்டடை ஏப்ப மிட்டை
நரிக்குத்தபான எனதந்டத அடமைச்சன! வமைய்தபான!
குலுங்குநடக முத்தபாகக் வகபாழிக்கும் வபண்வண!
வகபாடியவேடனேத் வதபாடலப்பவதனறைன தந்டத
வநபாக்கம்
விலங்குபழக் கிடுவேபானின வவேள்ளபா வடைபானறு

வவேங்டகயிடைம் வநருங்டகயிவல மைகிழ்வே
துண்வடைபா?
வதலுங்கினிவல பபாடிடுவமைபார தமிழன வசய்டக
வதவனேனறைபா நிடனேக்கினறைபார தமிழ கத்தபார?
கூப்புங்டக யில்வகபாடுவேபாள் உடடையபான அந்தக்
வகபாடுங்வகபாடியபான நரிக்கண்ணன எனில்எ
னேக்வகபா
வவேப்பங்கபாய்! அவேனுவமைடனே விடதபற் றைபாத
வவேள்ளரிக்கபாய் எனறுநிடனேத் திடைவு மில்டல!
தீப்வபபாங்கும் மைடலயடியில் வேபாழு கினவறைன
சிலிரக்கினறை குவௌிளிரவதனறைல் உலவும் வதனனேந்
வதபாப்பிங்வக கபாணுகினவறைன! குடியி ருப்வபன
வசபால்வலபாருவசபால் அவேளிடைத்தில்" எனறைபான
நீலன.
கரும்பல்ல; அதுபிழிந்த சபாவறை வபபாலும்
கழறுகினறை வமைபாழியுடடையபாள் அனனேம் வநஞ்சம்
இரும்பல்ல! நபானவசபால்வவேன ஏற்றுக்
வகபாள்வேபாள்!
இருநபாளில் பதிலுடரப்வபன எனறைபாள் நீலி.
அரும்பல்ல; கண்ணல்ல அவ்வேபா வறைவசய்!
அனுப்வபனடனே! இனிப்பபானே வதவனே! சற்வறை
திரும்பல்லல் தீவரனறு வசப்பிச் வசனறைபான.
வதனிதழபாள் அவேனபிரிவேபால் தியங்கி நினறைபாள்.
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ஊரப்வபச்ச!
இத்தடனேநபாள் ஆயிற்வறை வபடழ எங்வக?
இந்நபாட்டில் அதுவிருந்தபால் வவேவவௌிப்ப டைபாவதபா?
முத்தனனே வவேண்ணடகயபாள் திருமை ணந்தபான
முடியுநபாள் எந்நபாவளபா எனபபார சில்வலபார!
டவேத்தவேரகண் ஏமைபாறைக் கவேரந்து வசனவறைபார
வேண்கடைலில் வபபாட்டைபாவரபா? நரிப்வபர வகபாண்டை
எத்தனேவேன தபாவனேடுத்துப் வபடழ தனடனே
எரித்தபாவனேபா எனறுடரப்பபார மைற்றும் சில்வலபார!
நற்வபடழ கிடடைத்திட்டைபால் நரிக்கண் ணற்கு
நலமைல்லபால் தீடமையில்டல எனபபார சில்வலபார;
வபபாற்வபடழ கிடடைத்திட்டைபால் நரிக்கண்
ணற்குப்
வபபால்லபாங்வக ஆதலினேபால் மைடறைத்தபான எனறு
வசபாற்பலவும் விரிப்பபாரகள் சிலர! இப் பூதத்
துயரஎனறு தீரந்திடுவமைபா எனபபார சில்வலபார!
வதற்குமைடல கபாடுநகர நபாடு யபாவும்
வதடுவேதபாய் அழிக்கினறைபார எனபபார சில்வலபார!
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வவேழ மைனனேனும் அடமைச்சனும்!
வவேழவேனும் அடமைச்சவனேபாடு வீற்ற ருந்தபான
விளக்கமுறு திருமைனறல்; உடரக்க லபானேபான!
பபாடழடடைந்த இருள்வீட்டில் விளக்கு, வேபானேப்
பனிப்புடகயில் எழுந்தகதிர, அனனேம் எனபபாள்
வேபாழஒரு பபாண்டியனேபார பரிச வவேண்டி
வேபாடுகினறைபாள்! நபாள்பலவும் வேறவத யபாகப்
வபடழயிடனே நரிக்கண்ணன தபானும் வதடிப்
வபருந்வதபால்டல யடடைகினறைபான எனறு
வசபானனேபான.
அப்வபடழ நரிக்கண்ண னிடைத்வத யில்டல,
அவேனேதடனே யிழந்ததுவும் வியப்வப யபாகும்!
ஒப்வபதும் இல்லபாத மைங்டக யனனேம்
உடைலுடைடமை ஆவிவயலபாம் வபடழ எனறு
வசப்பினேபாள்! அதிவலனனே ஐயப் பபாடு?
திருநபாட்டின ஆட்சியும்தன மைணமும் அந்தக்
டகப்வபடழ தனிலுண்டு! கிடடைத்தபால் வநஞ்சக்
களிப்வபடழ யடடைவேபாள்என றைடமைச்சன
வசபானனேபான.
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நரிக்கண்ணன வபடழ வதடுவேபாடர
வமைற்பபாரடவே பபாரத்துத் திரிகிறைபான.
வதனமைடலயில் வதடுகினறை கூட்டைம், கபாட்டில்
வதடுகினறை ஒருகூட்டைம், நபாட்டில் வதடி
இனனேல்விடளத் திடுங்கூட்டைம், வீடு வதபாறும்
எங்குண்டு வபடழஎனே அதட்டும் கூட்டைம்,
பனனுமிடவே அடனேத்துக்கும் வமைற்பபார
டவேக்குப்
பறைக்கினறை தடலவேரகளின தடலவே னேபாகிச்
வசனறுவசனறு நிடலயறவேபான எவ்வி டைத்தும்
வதவரற நரிக்கண்ணன ஊரி வலல்லபாம்.
தட்டுப்பட் டைதுவவேபாடைபா வபடழ எனறு
தடரபிளப்பபார தடலவேடனேப்வபபாய்க் வகட்பபான!
ஆங்கு
வவேட்டுப்ப டைபாதிருக்க வவேண்டும் வபடழ
வமைல்லனேவவே மைண்வவேட்டை வவேண்டும் எனபபான!
முட்டுப்ப டைபாதுடழப்பீர! கிடடைத்தபால் வபடழ
முந்நூறு வபபானனேளிப்வபன எனபபான! ஓரபபால்
சிட்டுப்ப றைந்ததுவபபால் வதருவில் ஓடித்

வதரிந்ததுவவேபா உளவவேனபபான நரிக்கண்
ணனதபான!
வதருத்வதபாறும் வேபாழ்வேபாடர ஒருங்க டழத்துச்
வசப்பிடுவீர உண்டமைதடனே; அரண்மை டனேக்குள்
ஒருவபடழ தடனேத்தந்வதன அதடனே வேபாங்கி
ஒளித்தவேரும் நீரதபாவமை? எனறு வகட்டுப்
வபருமைக்கள் தடமைவயல்லபாம் உளம்வே ருத்திப்
வபரிவயபாடர அதட்டிடுவேபான, வபண்டிர தம்டமை
எரிமூளும் கண்ணபாவல அஞ்ச டவேப்பபான
இழிவசயலபான நரிக்கண்ணன எனனும் தீயன.
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அனனேம் குதிடர ஏறப் வபடழக்குப்
புலன வகட்டைபாள்.
ஓடிக்வகபாண் வடையிருக்கும் குதிடர, கபாதில்
ஒலித்துக்வகபாண் வடையிருக்கும் கபாற்கு ளம்பும்!
ஆடிக்வகபாண் வடையிருக்கும் வநற்றத் வதபாங்கல்!
அழடகக்வகபாண் டைபாள்அனனேம் அதடனே
ஊரந்வத
வதடிக்வகபாண் வடைஇருந்தபாள் வபடழ தனடனேத்
வதடனேக்வகபாண் வடைவபபாழியும் மைடழடயப்
வபபாவல
பபாடிக்வகபாண் வடைஇருந்தபாள் நிடலடமை பற்றப்
பருகிவகபாண் வடையிருந்தபார இரங்கி ஊரபார!
"பண்டிருந்த பபாண்டியனேபார பரிடச, எனறைன
பழம்புகடழப் வபபானனேபானே வபடழ தனடனேக்
கண்டிருந்த துண்வடைனறைபால் கூறு வீவரபா?
கபாணபாதபார இனிவயனும் முயலு வீவரபா?
வேண்டிருந்து பண்பபாடிக் வகபாண்டி ருக்கும்

மைலரச்வசபாடலக் கதிரநபாட்டின மைகள்நபா
னேனவறைபா?
வதபாண்டிருந்த உள்ளத்தீர! மைறைவேர மைக்கபாள்!
வதபால்டலயிடனேத் தீரத்திடுவீர!" எனறைபாள்
அனனேம்.
நீரஅடடையும் விழியுடடையபாள்வதருக்கள் வதபாறும்
நிகழ்த்துவமைபாழி வகட்டைவேரகள், இருடக ஏந்திச்
சீரடடைய வவேண்டுவமைனில் எல்லபா மைபாண்பும்
வசனறைடடையும் எந்திருவவே இந்நபாள் இந்தப்
பபாரபாடடையும் தீடமைவயல்லபாம் நீங்கி நல்ல
பயனேடடைய வவேண்டுவமைனில் நல்ல றைம்தபான
வபரடடைய வவேண்டுவமைனில் வபடழ வவேண்டும்!
அடதத்வதடும் வபருங்கடைடமை எமைக்வக எனறைபார.

இயல் 62
அனனேம் அடலந்து, பின ஒரு வசபாடல
அடடைந்தபாள்.
அகல்வேபானில் விட்டு விட்டு மினனேல் வபபால
ஆங்கபாங்குச் வசனறுபின மீண்டைபா ளபாகிப்
பகல்வேபானேம் மைபாணிக்கப் புனேலபா டுங்கபால்
படைரமுல்டல சிரித்திருக்கும் வசபாடல கண்டு
புகலபானேபாள்; குதிடரயிடனே விட்டைபாள்! அங்குப்
புனடனேவேர வவேற்பளிக்கத் வதனறைல் வேந்து
துகிரஉடைலில் மைணந்தடைவே இடசய ரங்கு
தும்பியபார துவேக்கினேபார! அமைரந்தபாள் அனனேம்.
தபாமைடரக்கண் இடமைஇதவழபா அடசய வில்டல
தளிரவமைனி அடசயவில்டல 'பூ' டவே மைற்வறைபார
பூமைடறைப்ப டதப்வபபாலும் எழிற்கன னேத்தில்
வபபாற்வகபாடிதன அங்டகதடனே ஊனற, வநஞ்வச
நீமைடறைக்கபா வதஉனறைன இனப யபாடழ
நிகழ்த்வதனறைபாள்; உகுத்தஇடச உணரவேபால்
அள்ளித்
தீடமையிலபா உயிரபருகக் கிடைந்தபாள்; டவேயம்

வசந்தமிழி லக்கியத்தின வேருடக வநபாக்க.
மீதுயரந்த இருவதபாள்கள் ஒளிடய வேபாரி
வீசகினறை குனறைங்கள்! மைறைவேன தூக்கி
ஊதுகினறை வேடளவகபாம்பின புருவேத் தினவமைல்
உயரவநற்ற அஞ்சபாடமை முழங்கும் கூடைம்!
வமைபாதுகினறை இளங்களிறு வபபால்ந டைந்து
முனவேபாயிற் புனனேடகடய விடளப்பபான!
ஆனேபால்
கபாதலில்டல அவேனகண்ணில்! வதனபற் றைபாத
கவினமைலரில் இடைமிடலஎன உயிரவேண் டுக்வக!
கிளிக்கழுத்தின வபபானவேரிவபபால் அரும்பும்
மீடச!
கீழ்க்கடைலின மைபாடலவவேயில் கலந்த நீல
ஒளித்திடரவபபால் தடலமையிரசிங் கத்தின
வதபாற்றைம்!
உயிரப்பரிதி வேபானவபபானறை வமைனி வேபாய்ந்தபான!
துளித்தநறுந் வதவனேனறு வசபால்லும் வசபால்டலத்
வதபாடைங்குகுரல், முழங்குகினறை கடைவல! ஆனேபால்
களிக்கஒரு கபாதலில்டல அனவனேபான கண்ணில்!
கவினமைலரில் வதனிடலஎன உயிரவேண் டுக்வக!
அடுக்கிடவேத்த அழகழகபாம் உறுப்புக் கள்வமைல்

அனுப்பிடவேத்த எனவிழிகள் ஒளியு மைங்கித்
தடுக்கிவிழும்; எழும்ஒனறல் சறுக்கி வீழும்!
தனிப்பிறைவி! டவேயத்து மைக்கள் தம்மில்
எடுக்கஎடுக் கக்குடறையபாச் சடவேயின ஊற்டறை
இனிக்க இனிக் கக்கபாணும் ஆண்டமை! ஆனேபால்
துடிக்குவமைபார கபாதலில்டல அனவனேபான
கண்ணில்!
தூய்மைலரில் வதனிடலஎன உயிரவேண் டுக்வக!
தீங்டகஇனிப் வபபாவறைவனேனனும் கண்கள்!
எனறைன
திருநபாடளத் தனேக்வகனவறை நிடனேக்கும்
வநஞ்சம்!
வவேங்டகஅவேன! அஞ்சபாவத எனறை வபச்ச
வீணல்ல வவேற்றமுர வசனறு வசபால்வவேன!
ஏங்டகயிவல எடனேமீட்டைபான! ஓடைம் விட்வடை
இறைக்கினேபான! வதபாட்டைஇடைம் மைறைக்க வில்டல!
பபாங்குறைஓர கபாதலில்டல அனவனேபான கண்ணில்!
பனிமைலரில் வதனிடலஎன உயிரவேண் டுக்வக!
விழியில்டல; உணரவில்டல; குடிடச தனனில்
வீழ்ந்திருந்வதன; அப்வபபாதில் எனறைன ஆத்தபா,
வமைபாழியில்டல இதுமைருந்வத எனும்ப டிக்கு

வமைபாய்குழவல எனறைடழத்தபாள்; உயிர
டடைந்வதன.
வேழியில்டல எனறருந்த எனகண் முனவனே
வேபாய்த்தவேடனே யபாவரனவறைன வவேலன எனறைபாள்!
எழுகினறை கபாதலில்டல அனவனேபான கண்ணில்!
எழில்மைலரில் வதனிடலஎன உயிரவேண் டுக்வக!

இயல் 63
இவ்வேபாறு அனனேம் துயில்டகயில்
அங்வக ஓர துறைவி வேந்தபான.
நனேவுலகில் இவ்வேண்ணம் இருந்தபாள் அனனேம்!
நல்விழிடயக் துயில்வேந்து வகவவே, ஆங்வக
கனேவுலகில் இலக்கியத்டதத் வதபாடைரவேபா
ளபானேபாள்;
டகம்மைலரில் தடலசபாய்த்துப் புனசிரிப்டபக்
கனிஇதழில் புடதத்துடைடல ஒருக்க ணித்துக்
டகவேல்லபான டவேத்தயபாழ் வபபாற்கி டைந்தபாள்.
இனிநபானும் இவ்வுடைலும் புளியும் ஓடும்
எனறருக்கும் ஓரதுறைவி அங்கு வேந்தபான.
துவேரபாடடை உடுத்திருந்தபான! வதபாலின ஆடடை
வதபாளினிவல சமைந்திருந்தபான! சடரக்கு டுக்டக
தவேறைபாமைல் டகப்பிடியபாய்ப் பிடித்தி ருந்தபான!
தடிவயபானறு டவேத்திருந்தபான! உடடைவேபாள்
ஒனறும்
எவேவரனும் எதிரக்டகயிவல உதவு வமைனவறை

இடுப்பில்டவேத்தபான! பற்வகபாம்பு, விசிற,
வசம்பு,
கவிடகஇடவே யல்லபாமைல் எல்லபாம் நீத்த
கடுந்துறைவி தூங்குவவேபாள் எதிரஉட் கபாரந்தபான.

இயல் 64
அனனேம் துறைவிடயக் கண்டு
திடுக்கிட்டைபாள்.
வவேண்தபாடி நிலம்புரள வமைல்நி மிரந்த
விழிமூடித் தபாமைடரயின இருக்டக வகபாண்டு
வகபாண்டைபாடும் கற்பபாடறை வபபாலி ருந்தபான
வகபாஞ்சகிளி விழிப்பபாளபா எனேநி டனேத்வத!
வேண்வடைபாடு பூவிதழும் பறைக்கக் கபாற்று
மைரக்கிடளடய வநடிதடலத்துச் சருடக எல்லபாம்
திண்டைபாடை டவேக்டகயிவல இடமைதி றைந்தபாள்!
திடுக்கிட்டைபாள்! துறைவிதடனே எதிரிற் கண்டைபாள்.
விடரந்வதழுந்வத ஆடடைதடனே ஒதுக்கி நினறு
வமைனமைலரக்டக கூப்பினேபாள்! துறைவி வசபால்வேபான:
"வதரிந்துவகபாண்வடைன நினஉள்ளம் வேபாழ்க
நனவறை!
சிறைந்தஓர பபாண்டியனின பரிச, டகக்கு
வேரும்சிறதும் வேருந்தபாவத" எனறு வசபால்ல
"வேபாய்மைலரக, எந்நபாளில்?" எனறைபாள் அனனேம்!
"அருங்கிளிவய உனேக்கபானே ஆடை வேனபபால்

அடதயுடரப்வபன இங்கவேடனே அனுப்பபாய்"
எனறைபான.
வபரியபாடனேக் டககூப்பிக் குதிடர ஏறப்
வபண்ணரசி "உம்" எனறைபாள் வசம்மைபா னூரின
அருகினிவல வவேலனவேரக் கண்டைபாள். டகயபால்
அடழத்திட்டைபாள்! வசய்தியிடனேக் கபாதில்
வசபானனேபாள்!
"வதருவினிவல நினறருப்வபன வேரவு வநபாக்கிச்
வசவிக்கமுது வகபாண்டுவேர வவேண்டும்!"
எனறைபாள்.
"இரு" எனறைபான. வசம்மைபானூரக் குடிடச
வசரந்தபாள்;
எழில்வவேலன வபரியபாடனே வநபாக்கிச் வசனறைபான.

இயல் 65
வதனமைடலயில் நரிக்கண்ணன ஆட்கள்
வபடழக்குத் வதபாண்டினேபாரகள்.
அப்வபபாது அங்கு ஓர பூதம்
வவேவவௌிப்பட்டைது. எல்வலபாரும்
பறைந்தபாரகள். நரிக் கண்ணனிடைம்
வசபானனேபாரகள்.
வதனமைடலயில் வபடழயிடனேத் வதடு கினறைபார
சிலரஅங்வக கற்பிளப்பபார! மைண்வண டுப்பபார!
சினனேகுடக புகுந்திடுவேபார! மைபாடலப் வபபாதும்
வசனறுவிடை, இரவினிவல மைடலயின உச்சி
மினனிற்றுப் வபருங்கூச்சல் வகட்டை தங்வக!
வமைல்வநபாக்கி ஐடயவயபா எனேஅ திரந்தபார.
நினறைவதபாரு வநடும்பூதம்! நரிக்கண் ணனபபால்
நிகழ்த்தினேபார. வதனமைடலயில் எவேரு மில்டல!
ஓடினேபான நரிக்கண்ணன வதனமை டலக்வக;
உடைனவசனறைபார படடைமைறைவேர பல்வலபார! பூதம்
ஆடியதும், வநடுவவேடலச் சழற்ற நினவறை

அரற்றயதும் கண்டைபாரகள்! நடுங்கி ஓடி
மூடிடவேத்த வதருக்கதடவே உடதத்துத் தள்ளி
முனவீட்டின அடறைபுகுந்து தபாழிட்டைபாரகள்!
பபாடுபட்டு நபானகண்டை சூழ்ச்சி தனடனேப்
பயனபடுத்திக் வகபாண்டைபாவனே அவேனயபார?
எனவறை
நரிக்கண்ணன எண்ணினேபான! பூதந் தனடனே
நபானகுமுடறை வநபாக்கினேபான; வநபாக்க வநபாக்கப்
வபரிதபாகும் நிடலகண்டைபான! நடுக்கம்
வகபாண்டைபான!
வபரும்பூதம் வதனமைடலயில் இருந்த வசய்தி
வதரியபாமைல் இருந்வதவனே எனேமு டித்தபான!
வதனமைடலக்கும் அரண்மைடனேக்கும் இடடையில்
வேபாய்த்த
அடரக்கபாதம் அடதநிடனேத்தபான! ஓடை லபானேபான!
அரண்மைடனேக்குள் வபரும்பூதம்! எனறு
வகட்டைபான.
வேடைதிடசடயத் தபானமைறைந்து வமைற்கு வநபாக்கி
வேபாழ்ந்வதன, வகட்வடைவனேனவறை ஓடும் வபபாதும்
தடைதவடைனே ஆயிரம்வபர எதிவேந் தபாரகள்;
சரியபாக ஒருவதனடனே அளவு யரந்த
வகபாடும்பூதம் வேந்தவதனேக் கூற னேபாரகள்;

குள்ளநரி பட்டைதுயர கூவறைபா ணபாவத!
பிடித்தபானபின ஓட்டைத்டதக் கிழக்கு வநபாக்கிப்
வபரும்பூதம் எனறுடரத்தபார அங்கும் பல்வலபார.
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நரிக்கண்ணன , அவேன கூட்டைம், பூதம்
பூதம் எனறு அரண்மைடனேடய கபாலி
வசய்தபாரகள்.அனனேம் உள் நுடழந்தபாள்.
வவேலன முதலியவேரும் வசரந்தபாரகள்.
அரண்மைடனேயில் நரிக்கண்ணன ஆட்கள்,
வபண்கள்,
அருகிருந்த தூண்,கதவு வபட்டி யபாவும்
வபரும்பூத மைபாய்த்வதபானறைக் கதற, ஓடிப்
பிணியுற்றைபார! உயிர விட்டைபார. சிற்சி லரவபபாய்ப்
பரணுக்குள் குடிபுகுந்தபார! இவ்வேபா றைபாகப்
பபாழபானே அரண்மைடனேக்குள் யபாழ்ச்வசபால்
அனனேம்
திரண்மைடலத்வதபாள் வவேலவனேபாடும் நீலி
வயபாடும்
சிரித்தபடி உள்நுடழந்தபாள் வசப்பலுற்றைபாள்:
"ஆளுயரம் இருந்ததுவேபாம் நரியபார பூதம்!
ஆள்ஒருவேன வதபாளிவலபார ஆடள வயற்றைத்
வதபாளுயரந்த இரட்டடையபாட் பூத மைனவறைபா

சடுவநருப்டபக் கக்குகினறை நமைது பூதம்!
வகபாளுக்குக் வகபாள், வபபாய்க்குப் வபபாய்வய
வவேண்டும்;
வகபாடியவேனவவேட் டியகிணற்றல் அவேவனே
வீழ்ந்தபான;
நபாளும்எழில் நபாட்டைபாரகள் பூத வமைனறு
நடுங்ககுநிடல இரங்கத்தக் கதுதபான" எனறைபாள்.
"சிரித்துவிடள யபாடைஇது வநரமைனவறை!
திண்ணூரின குளக்கடரயில் வநடுநபா ளபாக
இருப்பவேவனேபார திருடைவனேனே இயம்பு கினறைபார
யபானவசல்வவேன விடடைவகபாடுக்க" எனறைபான
வவேலன!
"இருக்கட்டும்! நீலிநீ துறைவி யபாடர
இங்கடழத்து வேபா" எனறைபாள்;நீயீீலி வசனறைபாள்!
வநருப்பிற்கு நீருண்டு தணிக்க! அனனேம்
நிடனேப்புக்குத் தணிக்டகயிடை அவேனேபால் ஆகும்.
துறைவுடடையபார "வபடழஅகப் படும்" என
கினறைபார!
வதபால்டலஇனி நமைக்கில்டல எனறைபாள் அனனேம்!
அறவுடடையபார பிறைரதம்டமை நம்பித் தம்பபால்
ஆம்வசயல்வசய் யபாமைல்இரபார எனறைபான வவேலன!
முடறையபாவமைபா இடமைப்வபபாழுவத அடமைதி
வகட்வடைன

முழுநபாளும் தழல்தழுவிக் கிடைப்பபா ருண்வடைபா?
நிடறைவுறும்உன வமைபாழியபானே குளிரமை ரத்து
நீழலிவல விடளயபாடி மைகிழ்வவேன எனறைபாள்.
கரும்வபடுத்துப் பிழிந்ததுவும் எனவசபால்
தபாவனேபா?
கனிவயடுத்து டவேத்ததுவமைன இதவழபா? முல்டல
அரும்வபடுத்துக் வகபாட்டியதும் எனசிரிப்வபபா?
அடிவயடுத்தபால் அழவகடுக்கும் அனனே வமைஉன
சரும்வபடுத்த இடசவபபாலும் வசபால்வல டுத்தபால்
சடவேஎடுப்பபாய் இருக்கும்இனிக் வகபாஞ்சிப்
வபசி
இரும்வபடுத்துச் வசய்திருக்கும் எனறைன கபாதில்
இனனேமுடதப் பபாய்ச்சபாவயபா எனறைபான வவேலன.
பிள்டளநிடல எனனுவமைபாரு கனியின சபாறும்
வபரிளடமை எனனுவமைபாரு கரும்பின சபாறும்
வகபாள்டளபடைப் வபய்துடவேத்த இளடமை
எனனும்
வகபாப்படரயில் நபாள்எனனும் பூடனே நபாவேபால்
வமைபாள்டளயிவல "உயிர" எனபபார பபாரத்தி ருத்தல்
முடறைதபாவனேபா எனறுடரத்தபாள் அனனேம்! வவேலன
அள்டளயிவல கபாதல்,அடத அருந்தல் இனபம்!
அகவமைபாத்து வமைல்நடைத்தல் அறைமைபாம் எனறைபான.
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அதற்குள் துறைவி வேந்து வசரந்தபான.
மைற்றுவமைபாரு வபச்வசடுத்தபாள் அனனேம். அங்வக
வேண்டிவேரும் ஓடசயிடனேக் வகட்டு டநந்தபாள்!
ஒற்டறைஎரு திழுத்துவேந்த வேண்டி விட்வடை
ஊனறுவகபால் துடணயபாகத் துறைவி வேந்தபான.
கற்டறைமைலரக் குழலுடடையபாள் நீலி வயபாடு
டகக்கூப்பி வேரவவேற்க, வேபாழ்த்துக் கூற
மைற்றைவேடரப் புறைம்வபபாக்கி வவேலன கபாதில்
வேபாய்மைலடர ஒற்றமைலரத் வதடனேப் வபய்தபாள்.
நீலியவேள் விடடைவபற்று வவேவவௌியிற் வசனறைபாள்
நீளடறையில் தனித்திருந்தபாள் அனனேம்! அனனேபாள்
வசலினவிழி மைகிழ்ச்சியினேபால் மினனும்! வேபாயின
வசவ்விதழில் குறுநடகப்புச் சிந்தும்! நல்ல
வவேலியிட்டை நனவசயிவல விடதத்த வித்தும்
விடளயுவமைனே அவேள்உள்ளம் கூத்த டிக்கும்!
வமைலும்அவேன அடிடமையுளம் உடடையபான
அல்லன,
வமைனமைலரநபான! தும்பிஅவேன! எனேவி யந்தபாள்.
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நீலியும் நீலனும் வபசியிருந்தபாரகள்
நீலன வீட்டில்.
ஓதுகினறைபான நீலியுடைம் நீலன: "எனறைன
உயிரவபபானறை நீலிவய வேபாரபாய் வேபாரபாய்!
பூதவமைனே ஒனறல்டல எனறு முனபு
புகனறைபாவய! இகழ்ந்தபாவய எனடனே! விண்டண
வமைபாதுதல்வபபால் வேரும்பூதம் பபாரத்தபாய்
அனவறைபா?
வமைபாய்குழவல இங்வகயும் இப்வபபா தும்தபான
தீதுவசய வேரக்கூடும்!" எனறு கூறத்
வதருவிளக்குத் தூண்ஒனடறை உற்றுப் பபாரத்தபான.
"முனவேந்த பூதத்டத நரிவி டுத்தபான!
முதற்பூதம் நடுநடுங்கிச் சபாகு மைபாறு
பினவேந்த பூதத்டத இடளய அனனேம்
வபற்வறைடுத்தபாள்" எனறுடரத்துச் சிரித்தபாள் நீலி!
எனனேவபபாருள் இதற்வகனறு நீலன வகட்டைபான.
இதனவபபாருள்தபான மைடைடமைவமைல் வவேற்ற
எனறைபாள்.
ஒனறுவமை விளங்கவில்டல எனறைபான நீலன;

ஓரஆளும், கருப்புடடையும் பூதம் எனறைபாள்!
"வேபாட்படடையும் வவேற்படடையும் கண்டு வநஞ்சம்
மைடலப்படடையக் குதித்தபூ தத்துக் வகல்லபாம்
ஆட்படடைதபான அடிப்படடைவயபா? அஞ்சி ஓடி
அலுப்படடைந்வதன இதுகபாறும்" எனறைபான நீலன.
"மீட்படடையபா மைக்கட்கு மீட்பும், சற்றும்
விழிப்படடையபா மைக்கட்கு விழிப்பும் நல்கத்
வதபாட்படடையபால் டவேயத்டத வவேல்லும் வவேலன
துடணப்படடையபாய் அனனேத்துக் கடமைந்தபான"
எனறைபாள்.
"ஆள்பிடிக்கு வமைபாஅவேளுக்" வகனறு வகட்டைபான.
"அடிப்பிடித்த வவேரகல்லி நூல்பி டித்து
வேபாள்பிடித்த றுத்வதடுத்த வசம்மை ரத்தில்
வேபானபிடிக்கச் வசப்பனிட்டை வதரவபபான றைபானின
தபாள்பிடித்து வேபாழ்கினறைபாள் அனனேம்! வவேலன
தடகடமைஎலபாம் மிகப்பிடிக்கும்! அவேளுக்
கனவனேபான
வதபாள்பிடிக்கும்; சடவேவயல்லபாம் பிடித்வத டுத்த
தூயதமிழ் நடடைபிடிக்கும்" எனறைபாள் நீலி!
"எம்வசபாத்வத கதிரநபாடு, நபாவமை ஆள்வவேபாம்
எனேநிடனேத்தபார நரிக்கண்ணர; தீவத வசய்தபார!
பஞ்வசபாத்துப் பறைக்கினறைபார நபாட்டு மைக்கள்!

பலரஒத்து விடரவேபாகச் வசழித்த மைபாவின
பிஞ்வசபாத்த கண்ணபாளுக் கிந்த நபாட்டடைப்
வபருடமைவபறை முடிசூட்டி முடித்து விட்டைபால்,
வநஞ்வசபாத்த நபாமிருவேர மைணமு டித்து
வநடுவேபாழ்வு வதபாடைங்கலபாம்! உனனி டைத்தில்;
அனனேத்டத நபானகபாண வவேண்டும் எனவறைன
அடதமைறைந்தபாய் எனவனேடி" எனறைபான நீலன!
''வசபானனேத்டத நபானமைறைந்து வபபாக வில்டல
வதபாடைரவபபானறு மில்லபாது புதிய ஆடள
எனனேத்துக் கவேள்நம்ப வவேண்டும்? அனனேபாள்
எண்ணத்டத நபானேறவவேன'' எனறைபாள் நீலி!
"வபபானவனேபாத்த வபடழக்கு முயல்கின றைபாளபா?
புலனஏதும் கிடடைத்ததுவேபா?" எனறைபான நீலன.
"ஒருதுறைவி வவேலனுக்வக ஆனே மைட்டும்
உதவுகினறைபான. வபடழயிடனேத் வதடி வேந்து
தருவேதபாய் உடரக்கினறைபான. வபடழக் கபாகச்
சற்வறைனும் கவேடலயிலபா திருக்கின றைபாரகள்.
வேரும்வபடழ எனறுதபான நிடனேக்கின வறைனநபான
மைடறைவேபாகப் வபசகினறைபார எடனேய கற்ற!
வபரும்பூதம் விட்டைதுவும் துறைவி வவேடல!
பினநடைத்த இருப்பபானும் அவேவனே" எனறைபாள்.
வேட்டிலிட்டை வவேற்றடலக்குச் சீவேல் வநய்யபால்

வேறுத்வதடுத்து நிறுத்தநிடறை மைணமும் வசரத்துத்
தட்டிலிட்டுச் வசம்பினிவல இனபபால் வபய்து
தனித்தனிவய முக்கனியின சடளயும் இட்டுப்
பட்டிலிட்டை வமைல்விரிப்பில் பூவே டிப்டபப்
பபாவரல்லபாம் மைணம்பரவேத் வதவவௌித்துத் தங்கக்
கட்டிலிட்டை அடறைகபாட்டி நீலி வதபாள்வமைல்
டகயிட்டைபான வபருவீடு கமைழச் வசனறைபார.

இயல் 69
நரிக்கண்ணன அஞ்சிவயபாடி அடடைந்த
ஆடனேயூரப் பள்ளியில் தன
ஆட்களிடைமும்,
அடமைச்சனிடைமும் வபசியிருந்தபான.
வசனறைடடைந்த ஆடனேயூரப் பள்ளி தனனில்
சிலமைறைவேர உடைனிருந்தபார; அவேடர வநபாக்கி
"இனறைடடைந்த பூதத்டத இதற்கு முனவனே
எங்வகனும் கண்டைதுண்வடைபா நீங்கள் எல்லபாம்?
குனறைடடைந்த நம்ஆட்கள் கண்டைதுண்வடைபா!
கூறுங்கள்" எனறுடரத்தபான நரிக்கண் தீயன!
"எனறுமிடதக் கண்டைறவயபாம் வகட்வடைபா
மில்டல"
எனறுடரத்தபார எல்வலபாரும்! அடமைச்சன
வசபால்வேபான;
"ஆடனேயூர தனில்வேந்வதபாம் இவ்வி டைத்தில்
அப்பூதம் வேபாரபாத வதனனே? நபாமும்
பபாடனேயிடனேத் தடலகவிழ்த்துச் வசய்த
டதப்வபபால்

படகவேரகளும் ஒருபூதம் வசய்தபார வபபாலும்!
ஏனிதற்கு நபாமைஞ்ச வவேண்டும்?" எனறைபான.
இதற்கிடடையில் அடமைச்சனமைகன நீலன
எனபபான
வதனிதழபாள் நீலியிடைம் வபற்றை நல்ல
வசய்திகளில் சிலவசபால்ல அங்வக வேந்தபான.

இயல் 70
இங்கு வேந்த நீலன நரிக்கண்ணடனே
அஞ்சபாதிருக்கச் வசபால்கினறைபான.
"பூதத்துக் கஞ்சவேவதபா வவேந்வத? அஃது,
வபபாய்ப்பூதம்! ஆள்வகபாண்டு வசய்த பூதம்!
ஊதப்ப றைக்குவமைபாரு சருகு! வேற்ற
உலுத்தஒரு மிலபார! அந்த அனனேத் திற்குத்
வதபாதபாக ஒருதுறைவி இந்தச் சூழ்ச்சி
வசபால்லிடவேத்தபான; அவ்விடளய அனனே
மும்தன
கபாதலனும், துறைந்தபானும் அரண்மை டனேக்குள்
கபால்டவேக்க லபாயிற்வறை! வபடழ தனடனே
அரண்மைடனேயில் வதடுகினறைபார! அவ்வி டைந்தபான
அதுகிடடைக்கும் எனபதுதபான அவேரக ருத்து!
விடரந்தங்கு வேபாரீவரபா" எனறைபான நீலன!
வவேந்தனநரிக் கண்ணனஎரிக் கண்ண னேபாகிப்
வபபாருந்தும்இது! நடைவுங்கள் அரண்மை டனேக்குள்
வபபாயிருக்கும் அனனேத்டதத் துரத்த வவேண்டும்!
இருந்தங்குப் வபடழயிடனே நபாவமை வதடி

எடுத்திடுவவேபாம் எனறுடரத்தபான! நீலன
வசபால்வேபான:
"இங்கிருந்வத, எல்லபாரும் பூதங் கள்வபபால்
எழில்மைபாற்ற வமைபாழிமைபாற்றக் கிளம்ப வவேண்டும்;
அங்கிருக்கும் ஊரமைக்கள் அஞ்சிப் வபபாவேபார;
அனனேத்தின ஆதரவும் குடறைந்து வபபாகும்;
சிங்கம்வேரக் கண்டைஒரு மைபாடனேப் வபபால
வசயிடழதன கூட்டைவமைபாடு பறைந்து வபபாவேபாள்;
எங்கிருக்கும் ஆட்கடளயும்அடழப்பீர"
எனறைபான
ஏற்பபாட்டடை நரிக்கண்ணன ஒப்புக் வகபாண்டைபான.

இயல் 71
நீலன அரண்மைடனேயில் அனனேத்தின
கூட்டைத்டதக் கண்டு நரிக்கண்ணன
முதலியவேரகள் பூதமைபாக வேர
இருப்படதக் கூறனேபான.
அரண்மைடனேடய வநபாக்கிவேந்த நீலன, "நீலி
அனனேவமைனும் உனனேருடமைத் தடலவி யபாரக்கும்
வபருடமைவபறும் வவேலனேபார, துறைவி யபாரக்கும்
பினனுள்ளபார அடனேவேரக்கும், உனேக்கும் தீடமை
வேருவேடதயும் அறயீவரபா? உயிரபி டழப்பீர
வேபாரீவரபா! வேபாரீவரபா!" எனறைபான நீலன.
அரசனமைகள் உள்ளடழத்தபாள், நீலன வசனறைபான.
அடமைத்திட்டை நரிக்கண்ணன திட்டைம்
வசபால்வேபான:
"இனறரவு பூதங்கள் நூறு வேந்வத
இங்குள்ளபார அடனேவேடரயும் வகபானறு வபபாடும்!
ஒனறைதிவல நரிப்பூதம்! மைற்றை எல்லபாம்
உடைனிருக்கும் படடைமைறைவேர எனும்பூ தங்கள்!
நனறதடனே நபானேறவவேன! நபாவனேபா அந்த

நரியபாரின அடமைச்சனமைகன! நீலி எனபபாள்
எனனுயிரவபபான றைபாள்;அவேவளபா தங்கள் வதபாழி!
எனனிடைத்தில் மிகவேபாகச் வசபால்லி யுள்ளபாள்.
துறைவியபார இவேரதபாவமைபா! வவேல னேபாரும்
தூயபிறை நண்பரகளும் இவேரகள் தபாவமைபா?
நிடறையஎனேக் கனபுண்டு தங்கள் மீதில்!
வநரினிவல மைட்டுந்தபான கண்டை தில்டல!
பிறைவகல்லபாம் வபசலபாம்! வேருந்தீ டமைக்குப்
வபரிதுநீர கருதிடுக" எனறைபான. வவேலன,
"இடறையவேரின அடமைச்சருக்கு மைகனேபா வரநீர
இனறடழத்த நனறடயயபாம் மைறைவவேபாம்"
எனறைபான.
எனறைவுடைன துறைவியவேன "நீல னேபாவர
இங்குவேரும் பூதங்கள் தம்டமை நபாவமை
வசனவறைதிரப்வபபாம்! உம்தந்டத அடடையபா
ளத்டதச்
வசப்பிடுவீர! அவேடரநபாம் கபாத்தல் வவேண்டும்"
எனறுடரத்தபான. அதுவகட்டை நீலன, "தந்டத
இடைதுடகயில் வவேப்பிடலடவேத் திருப்பபார.
அந்த
மைனனேன அடடையபாளவமைபா தடலயில் மைபாம்பூ
டவேத்திருப்பபான அறந்திடுவீர" எனறு
வசபானனேபான.

பறைந்ததுவவே லனகுதிடர! அனனேம் ஓரபபால்
பபாய்ந்வதறத் தனபரிடயப் பறைக்கச் வசபானனேபாள்!
"பிறைந்ததுநம் விடுதடல நபாள்! பிறைந்த தினபம்!
பிளந்ததுவபபாய் ஆள்வேபாரின சூழ்ச்சிப் பபாடறை!
மைறைந்ததுவும் உண்வடைபாநம் வேபாளும் வதபாளும்
மைபாற்றைலரகள் ஏற்றுவேந்த பழிடய எனவறை
அடறைந்தபாரகள் வவேல்முரசம்! வதபாழர எல்லபாம்
அடைடைபாஎன றைரண்மைடனேக்குள் கடிது வேந்தபார.
கணக்கபாயர வேந்திட்டைபார! தம்பபால் நபாளும்
கற்பபாரும் வேந்திட்டைபார! வீரப் பரக்குத்
துடணத்வதபாழர வேந்திட்டைபார! நபாட்டின அனபு
சரப்பபானே வநஞ்சத்து மைறைவேர எல்லபாம்
பணிக்கபாக உயிரஎனறு வகபாதித்து வேந்தபார!
படகயபாக வேந்தவேடரத் வதபாடகயபாய் வவேட்டிப்
பிணக்கபாடு வசய்கருவி அடனேத்தும் தீட்டிப்
பிடழகபாட்டை வேழியினறத் வதபாழில்பு ரிந்தபார.

இயல் 72
அனனேம் வவேழ மைனனேடனேக் கண்டு
வபசலுற்றைபாள்.
வேஞ்சியவேள் வவேழனிடைம் வசனறைபாள், "ஐயபா
மைக்கள் எலபாம் பூதத்தபால் நடுங்கு கினறைபார.
வநஞ்சறுதி வகபாண்டைவேரும் அடதஎ திரக்க
நிடனேப்பதில்டல தங்களினவப ரபாடண எண்ணி!
அஞ்சல்எனேத் தபாங்களுவமைபார வசபால்டலச்
வசபால்லி
அருளுவேதும் இல்டலஎனில் ஆரதபாம் கபாப்பபார?
வகஞ்சபவேர சபாரபில்நபான வகஞ்ச கினவறைன
வகடுதடலடயத் தீரப்பதும்நும் கடைவனே"
எனறைபாள்.
முதலிவலபாரு சிறுபூதம் வேந்த வதனறைபார!
முனனிலுமு யரந்ததுவேபாய் மைற்வறைபான வறைனறைபார!
கதிரநபாடு பட்டைதுபஞ் சம்ப டைபாது
கண்டைபாரும் கபாணபாரும் வசபானனே வசபால்லபால்
இதுபூதம் அதுபூதம் எனேந டுங்கி
இறைப்பபாரும் ஆனேபாரகள். புதுடமை அனவறைபா?
புதுமைனனேன நபாடைபாள வேந்தபான; பூதம்

வபபாந்தவதனே ஓடிவிட்டைபான கூட்டைத் வதபாடு.
அஞ்சடவேக்கும் பூதத்டத எதிரத்துக் வகபால்வேபார
ஆரஎனினும் அவேரக்குநபாம் கபாப்ப ளிப்வபபாம்!
வேஞ்சிஎழில் அனனேவமை இதுநம் ஆடண!
மைக்கட்வக லபாமிதடனே எடுத்து டரப்பபாய்!
மிஞ்சவிடைக் கூடைபாது வபபால்லபாங் வகல்லபாம்
விடளந்தனேவவே பூதத்தபால், எனறைபான வவேழன!
நஞ்சக்கு மைருந்டதயபா தங்கள் ஆடண
நனடறையபா எனறுடரத்வத அனனேம் வசனறைபாள்.
இழந்தபாவனேபார ஏடழ,வபருஞ் வசல்வேம்
வபற்றைபான
எனேமைகிழ்ந்து வேரும்அனனேம் தனடனே வநபாக்கிப்
பழந்தபானேபா எனறைபானவவே லன.பழுத்த
பழந்தபான என றுடரத்திட்டைபாள்! அரண்மை
டனேக்குள்
நுடழந்தபாடளத் துறைவியவேன வகட்கப் பூதம்,
நுடழந்தபாடளக் வகபால்லுவேதபால் அடதமை றத்து
முழந்தபாடள முறஎனறைபார மைனனேர எனறு
வமைபாழிந்திடைவவே துறைவியவேன மைகிழ்வு
வகபாண்டைபான.
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இரவில் நூறு பூதம் வேருவேதபாக
அனனேத்தின ஆள் வேந்து
அனனேம் முதலியவேரிடைம் கூறனேபான.
வசறுண்டு நடைவுண்வடைன றருப்பபார தபாமும்
திருவுண்டு கடடையுண்வடைன றருப்பபார தபாமும்
வீறுண்டு வேபாளுண்வடைன றருப்பபார தபாமும்
வினேவுண்டு படிப்புண்வடைன றருப்பபார தபாமும்
வசபாறுண்டு மைடனேமைக்க வளபாடு வசனறு
துயிலுண்டு கிடைக்கினறை இரவில் ஓரஆள்
நூறுண்டு பூதங்கள் வேருவே டதநபான
வநபாக்கியதும் உண்வடைனறைபான துறைவி யினபபால்!
"வேபாவளடுப்பீர இடைக்டகயில் பலடக வகபாள்வீர!
வேரிப்புலியின கூட்டைம்வபபால் சருக்கபாய் ஓடித்
வதபாவளடுக்கும் முனபடகயின உயிவர டுப்பீர!
தூயவேவனே! நரிக்கண்ணன தடலயில் மைபாம்பூ
வதவளடுத்து டவேத்தவதனே இருக்கும்; வவேம்பின
சிறயஇடலக் வகபாத்தனவறைபா அடமைச்சர
வகபாண்டைபார!
தபாவளடுப்பீர நடைப்பீரகள் வவேல னேபாவர
தடலடமைநடைபாத் துக!"எனறு துறைவி வசனனேபான.
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அனனேம் நரிக்கண்ணடனே மைபாய்த்தபாள்.
ஞபாயிற்றன ஒளிமுகத்து வவேலன, அனனேம்
கபாலபாட்கள், நடைந்தபாரகள்! வகபாட்டடை வேபாயில்
வபபாயிற்றுக் கூட்டைமிது!பூதக் கூட்டைம்
பூபூஎன றைதட்டிற்று வநரில் வேந்வத!
ஆயிற்றைபா உடமைக்கபாத்துக் வகபாள்வீர எனறைபான
அடைல்வவேலன! எதிரத்தபாரகள்! படனேயி னினறு
கபாயிற்று வீழ்வேதுவபபால் நரிக்கண் ணனதன
கருந்தடலவீழ்ந் ததுவவேஅன னேத்தின வேபாளபால்!
நபாற்புறைத்தும் வேடளத்தபாரகள் படகக் கூட்டைத்டத;
நடுப்புறைத்தில் அடமைச்சனுயிரப் பிச்டச வகபாள்ள
ஏற்புடரத்து மைற்றைவேரின உயிடர வேபாங்கி
எடுத்துவேந்த எரிக்வகபாள்ளி யபால்மு கங்கள்
மைபாற்றைமுறைத் தீய்த்துப்பின பிணத்டத எல்லபாம்
வேரிடசயுறைக் கிடைத்திஅரண் மைடனேய டடைந்தபார.
வீற்றருந்த துறைவியவேன நடைந்த எல்லபாம்
வினேவினேபான; அடமைச்சனதபான வமைபாழிய
லபானேபான.
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நீலன தந்டதயும் நரிக்கண்ணன
அடமைச்சனுமைபாகிய
ஒருவேன துறைவிபபால் நடைந்தடவே
கூறனேபான.
தீப்பட்டை கபாட்டினிவல வவேங்டக வயபாடு
சிறுமுயலும் சபாதல்வபபால் நரியின டமைந்தன
சபாப்பபாட்டுப் வபபானனேப்பன தபானும் வசத்தபான;
தனதபாயும் உடைனிறைந்தபாள். பூதப் வபபாரடவே
கபாப்பபாற்றும் எனேநிடனேத்தபார! அதனேபால்
மைபாண்டைபார!
கண்ணிடமைப்பில், அனனேத்தபால் நரி இறைந்தபான;
வவேப்பிடலக்டக யுடடையவயடனேப் புறைம்வி
டுத்து
வீழ்த்தினேபார படகயடனேத்தும் வவேலர எனறைபான.
வதவரபாடு வீதியிவல கதிரநபாட் டைபானின
வசந்நீவரபா டும்வேண்ணம் வேஞ்சம் வசய்தும்
கபாவரபாடு நிகரகுழலபாள் அரசி தனடனேக்
கனிவவேபாடு வபசித்தன டகயபால் மைபாய்த்தும்,
சீவரபாடு வேபாழ்ந்திருக்க நிடனேத்தபான; அந்தத்

தீவயபானும் தீரந்தபான. தன குடித்தனேத்டத
வவேவரபாடும் தீரத்திட்டைபான! இரங்கு கினவறைன.
வமைல் எனனே விடளந்தவதனேத் துறைவி வகட்டைபான.
பூதவமைனேச் வசபால்வேவதல்லபாம் மைனிதர எனறு
புகல்வேதற்வக பிணத்டதவயலபாம் வேரிடச யபாக்கி
மீதமுள்ள அடமைச்சடரயபாம் அடழத்து
வேந்வதபாம்!
விடிந்தவுடைன நபாட்டைபாரகள் கண்டும் வகட்டும்
ஓதுவேதபால் வவேழநபாட் டைரசன எண்ணம்
உணரந்திடுதல் முடியுவமைனே வவேலன
வசபானனேபான.
தீவதபானறும் இல்டலஇனித் துயில்வீர எனறு
வசப்பினேபான; நற்றுறைவி! ஒப்பிச் வசனறைபார.
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வவேலன வநஞ்சம் அனனேத்தின வமைல்!
சனனேலிவல வதனறைல்வேந்து குளிரவி டளக்கும்!
தனியடறைவயபா அடமைதியிடனேச் வசய்யும்; மிக்க
வமைனடமையுறு பஞ்சடணவயபா துயில்க எனறு
விளம்பும்! அவேன உளம்அங்வக இருந்தபால்
தபாவனே!
கனனேலிவல சபாவறைடுத்துத் தமிழ்கு டழத்துக்
கனிஇதழபாற் பரிமைபாறும் இனிய வசபால்லபாள்
அனனேத்தின வமைல்டவேத்தபான வநஞ்டச வவேலன,
ஐயத்டத வமைனவமைலும் உடடையபா னேபாகி.
விண்ணிடடைவய பனனூறைபா யிரம்மீன கட்கு
வவேண்ணிலவு வபபால்அந்த மைங்டக, அனனேம்
மைண்ணிடடைவய வபண்ணினேத்துக் வகபாருத்தி
அனவறைபா?
வேபாழ்விடடைவய வபருவேபாழ்வு வேபாழ்ந்தபாள்;
எனறைன
கண்ணிடடைவய மைலரக்கபாடைபா னேபாவள! உள்ளக்
கருத்திடடைவய மைணமைபானேபா வளஎன வசய்வவேன!
நுண்ணிடடையபாள் எனேக்குத்தபா வனேபாஅல் லபாது

வநபாயிடடைவய சபாகத்தபான பிறைந்துள் வளவனேபா!
வதடனேப்வபபால் வமைபாழியுடடையபாள்; அனறை லரந்த
வசந்தபாமைடர மைலரவபபால் முகத்தபாள்; வகண்டடை
மீடனேப்வபபால் விழியுடடையபாள்; விட்டை திரந்த
மினடனேப்வபபால் நுண்ணிடடையபாள்! யபாவுங்
வகபாண்டை
வேபாடனேப்வபபால் உயரவேபாழ்வு வேபாய்ந்தபாள்;
எனறைன
மைகிழ்ச்சிக்கு மைகிழ்ந்துநபான டநந்தபால் டநயும்
மைபாடனேப்வபபான றைபாள்எனேக்குத் தபாவனேபா அனற
வேறவதநபான சபாகத்தபான பிறைந்துள் வளவனேபா!
பயிரடடைந்த ஊட்டைத்தி னூடு வதபானறும்
பச்டசப் பசந்வதபாடக மையிவலபா! நல்ல
உயிரடடைந்த ஓவியவமைபா! அச்சில் வேபாரத்த
ஒளியடடைந்த வேடிவேவமைபா! டவேய வமைனறும்
வபயரடடைந்த வபருவேபாழ்வு வேபாய்ந்தபாள்!
எனவமைல்
வபண்ணடடைந்த மைகிழ்ச்சிவகபார எல்டல யில்டல
உயரவேடடைந்தபாள் எனேக்குதபா வனேபாஅல் லபாவமை
ஊனவமைலிந்து சபாகத்தபான பிறைந்துள் வளவனேபா!
திருந்தபாவதபா முல்டலவயனேச் சிரிப்பபாள்! நனவறை

வசழிக்கபாவதபா டவேயவமைனே அறைங்கள் வசய்வேபாள்!
அருந்தபாவதபா தும்பிவயனே வேபாய்மை லரவேபாள்!
அடடையபாவதபா அனனேம் எனும் நடடையபாள்! நபாடு
வேருந்தபாவதபா எனேஆளும் வேபாழ்வு வேபாய்ந்தபாள்!
வேபாய்க்கபாவதபா எனஅருள்தபான எனறு வநபாக்கி
இருந்தபாவள எனேக்குத்தபா வனேபாஅல் லபாவமை
இடைருற்றுச் சபாகத்தபான பிறைந்திட் வடைவனேபா!
வகபாம்வபனறைபால் அவேள்வமைய்டயத் தபாரவே
ருந்தும்!
வகபாடிஎனறைபால் அவேளிடடைடய மினவே ருந்தும்!
அம்வபனறைபால் அவேள்விழிடய மீனவே ருந்தும்!
அடலஎனறைபால் அவேள்குழடல முகில்வே ருந்தும்!
வசம்வபனறைபால் வபபானஈயும் வேபாழ்வு வேபாய்ந்தபாள்
வசயல்எனறைபால் "உளம்வேபாய்வமைய் உனேக்வக
ஆகும்
நம்வபனபபாள்!" எனேக்குத்தபா வனேபாஅல் லபாது
நலிவுற்றுச் சபாகத்தபான பிறைந்திட் வடைவனேபா!
வபபானனிடழயபால் பூப்வபபாட்டை நீலப் பட்டுப்
புடைடவேவயபாடு நடடையழகி கண்வடைன; ஆங்வகபார
புனடனேமைரம் மைலரகுலுங்க நடைந்த வதனனே
புதுடமைவயனே நபானவியந்வதன! இவ்டவே யத்தில்
மைனனுமிள வேரசிஎனும் வேபாழ்வு வேபாய்ந்தபாள்

மைலரவிழியபால் அருட்பிச்டச வகட்பபாள் எனடனே!
அனனேமைவேள் எனேக்குத்தபா வனேபாஅல் லபாவமை
அகம்வநபாந்து சபாகத்தபான பிறைந்துள் வளவனேபா!
ஆடைப்வபபாம் புனேலிவலலபாம் அவேவள; கபாற்றல்
அடசயப்வபபாம் வபபாழிலிவலலபாம் அவேவள;
கண்ணபால்
வதடைப்வபபாம் வபபாருளிவலலபாம் அவேவள; வநரில்
தினனேப்வபபாம் சடவேயிவலலபாம் அவேவள;வேண்டு
பபாடைப்வபபாம் மைலரிவலலபாம் அவேவள! வமைற்கில்
படுகதிரில் அவேள்வேடிவவே கபாண்வபன எனறு
வேபாடைக்கண் துயிலபாமைல் இருந்தபான வவேலன
மைலரந்திட்டை கபாடலயிலும் அவேடளக் கண்டைபான.
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ஊரப் வபச்ச.
வேடிந்ததுவவே கருவேண்ண இரவும்! ஆரந்து
வேழிந்ததுவவே வபபானவேண்ணப் பகலும்! எங்கும்
ஒடிந்தது தீவயபானபிடித்த வகபாடுங்வகபால்!
வேபானில்
உயரந்ததுநல் வலபாரினடக! சிலரஅ றந்து
முடிந்ததுபூ தச்சூழ்ச்சி எனேமை கிழ்ந்தபார!
மூளுகினறை அச்சமினி இல்டல எனறைபார!
கடிந்துடரத்தபார நரியபாடனேக் டககள் வகபாட்டிக்
களித்திடுவேபார பபாடிடுவேபார, ஆடு வேபாரகள்!
அரசனிது வகள்வியுற்றைபான, வியந்தபான! வசனவறை
அப்பிணங்க டளக்கண்டைபான; நரிக்கண் ணற்கு
வேரும்இந்த நிடலக்கிரக்கம் வகபாண்டைபா வனேனும்
வேஞ்சகரக்கு வேபாய்ப்பதுதபான வேபாய்த்த வதனறு
கருதினேபான; பூதவமைனே வேந்த தபாவல
கட்வடைபாடு மைபாண்டுவிட்டைபான. மைபாளச் வசய்த
ஒருகூட்டைம் உண்வடைனறைபால் அதடனே நபானதபான

உண்டைபாக்கி வனேனஎனறைபான சட்டைத் தபாவல.
வதபால்டலஇனிக் கதிரநபாட்டுக் கில்டல பூதச்
சூழ்ச்சிவயபா வவேரற்றுப் வபபானே தபாவல!
"வில்டலநிகர நுதலுடடைய அனனேம், வபடழ
வவேண்டுகினறைபாள் அதனமுடிவு கபாண வவேண்டும்.
கல்டலவயலபாம் மைடலடயவயலபாம் கட்டி
டைங்கள்
கபாட்சிதரும் மைனறைவமைலபாம் அகழ்ந்தும் சபாய்த்தும்
இல்டலஇது வேடரக்குவமை அருடமைப் வபடழ
இருக்கினறை வதனும்வபச்ச" எனறைபான மைனனேன.
வவேழவேவனேபா இவ்வேபாறு கூறைக் வகட்டு
விளம்பிடுவேபான நல்லடமைச்சன "மைனனேர மைனனேபா!
வபடழயிடனேக் கபாண்பதுவும் எந்த நபாவளபா!
வபருநபாட்கள் நபாமிங்குக் கழிக்க லபாவமைபா!
ஏவழட்டு நபாட்களிவல வபடழ கிட்டைபா
திருந்திட்டைபால் கதிரநபாட்டின ஆட்சி தனடனே
மைபாடழவயனும் தங்களரும் மைருக ருக்கு
வேழங்குவேவத ஒழுங்கபாகும்" எனறு வசபானனேபான.
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வவேழமைனனேன "ஏழுநபாளில் வபடழ
அகப்படைபா விட்டைபால் கதிரநபாடு
மைபாடழக்கு முடிசூட்டைப் படும்" எனறு
படறை அடறைவித்தபான.
எவேவரதடனேச் வசபானனேபாலும் ஆம் ஆம் எனவறை
இயம்புகினறை வவேழத்தபான இடதயும் ஒப்பித்
தவேவறைபானறுமில்டலஇதில் ஏழு நபாட்கள்
தவேடணயிட்டுப் படறையடறையச் வசபால்க
எனறைபான!
நவிலலுற்றைபான எவ்விடைத்தும் வேள்ளு வேனவபபாய்!
நபாவடைல்லபாம் முரவசபாலிடயக் வகட்டைபார மைக்கள்.
இவேண்ஏழு நபாட்களிவல வபடழ கபாணபா
திருக்குவமைனில் மைபாடழக்வக கதிரநபா டைபாகும்.
சிறுகுடிலில் நல்ஆத்தபா இருந்தபாள்! ஆங்வக
வதனிதழபாள் அனனேந்தன விழிநீர சிந்த
இடறையவேனேபாம் வவேழத்தபான வசபானனே வேண்ணம்
ஏழுநபாள் வபபாய்விட்டைபால் நபாடும் வபபாவமை!
அடறையபாவயபா ஒருவேழிடய ஆத்தபா எனவறை

அழுதிருந்தபாள்! வீரப்பர, கதிரநபாட் டைபாச்சி
வபறுவேபாய்நீ எனறைபாவர அவேடரக் கபாணப்
வபறுவவேவனேபா எங்குள்ளபார? வபசபாய் எனறைபாள்.
இடடைத்துகிலபால் கண்துடடைத்வத அனனே வமைஎன
அனபுக்கு வேபாய்ப்பிடைவமை! எனது டணவேர
வநபாடிப்வபபாதும் வசபாரவினறப் வபடழ தனடனே
வநபாக்கும்விழி மூடைபாமைல் வதடு கினறைபார.
துடிக்கும்நரிக் கண்ணனேவேன ஒழிந்தபான; நீவய
வதபாட்டைவேபாள் அவேனகுடிடய அழித்த துண்டு.
வகபாடிக்குநிகர இடடையபாவள கதிரநபாட் டைபாட்சி
வகபாள்ளுநபாள் இதுஅனவறைபா! எனறைபாள் ஆத்தபா.
வேபாவயபாரம் "உயிரவேபாங்கும் சிரிப்பு" மினனி
வேழிகினறை வவேலவேனின திருமு கத்தில்
மைபாயபாத எனவநஞ்சம் வசனறு வசனறு
மைபாய்வேதடனே இவ்டவேயம் அறவே துண்வடைபா?
தீவயபாரும் எனநிடலடமை அறந்தபால், எனறைன
திருப்வபடழ தபாரபாவரபா எனேத்து டித்துப்
பபாவயபாரம் ஆத்தபாவின மைடியின மீது
தடலசபாய்த்துப் படுத்தபடி பலநி டனேத்தபாள்.
நபானகுநபாள் ஆயினேவவே! வபடழ தனடனே
நபாட்டைபாரில் ஒருவபடத கண்டை தபாயும்
நபானவகட்க வில்டலவய மைலரமு கத்தில்

நடறைவபருக்கும் இதழபாடனேப் வபறுவே
துண்வடைபா?
வேபானமுகிலில் வபருங்கடைலின கீழ்ப்பபால் இந்த
டவேயத்தில் வபருங்கபாட்டில் இருப்ப தபாக
ஊனவசவியில் நபானவகட்கப் வபற்றைபால் எனறைன
உயிரவகபாடுத்தும் வபடழயிடனேப் வபறுவவேன
அனவறைபா!
எனேத்துடித்வத எழுந்திடுவேபாள்! வீதி வநபாக்கி
எழில்நகடர உள்ளத்தபால் வநபாக்கி வநபாக்கி
இனித்வதடும் இடைம்இல்டல எனேமு டித்தும்
இருகபாலும் வசல்லும்வேழிச் வசனற ருந்தபாள்.
தனித்தபாளும் அரசவபபால் துறைவி யங்வக
தபாவனேபாருபபால் வீற்றருந்தபான அரண்மை
டனேக்குள்!
கனிச்சபாற்டறை நிகரக்கினறை தமிழ றந்த
கணக்கபாயர முதற்பலரும் அருகி ருந்தபார.
கணக்கபாயர, "அறஞவர, துறைவி யபாவர,
கடிதினிவல பபாண்டியனேபார பரிச தனடனேத்
தணிக்கபாத கபாதலனேபார வவேலன வகபாள்ளத்
தண்ணருடளப்புரியீவரபா" எனறு வசபால்லத்
"துணுக்கமுறு கினறைதுவவே எனறைன உள்ளம்
தூயபபாண் டியனபரிச வவேவவௌியில் வேந்தபால்
பிணக்கங்கள் வேஞ்சங்கள் பிறைக்கும், தூய

வபடழநிடல எனனேபாவமைபா? கருத வவேண்டும்!
ஆயினும்நபான வபடழதடனே நபாடளக் கீவவேன
அறைவநறயின மைறைவேரகளில் ஒருவேன வவேலன!
தூயஅவ் வேனனேமும்இக் கதிரநபா டைபாளத்
வதபானறயவேள்! கவேடலஏன? நீவிர வபபாக
ஆயவவேலம் நபானமுடிப்வபன, எனறு டரத்தபான.
அகமைகிழ்ந்தபார அங்கிருந்தபார; அகனறு வபபானேபார;
ஆயிடழயபாள் நீலியவேள் வபபாதுமைன றைத்தில்
ஆளனிடைம் அனபுவசய விடரவிற் வசனறைபாள்!

இயல் 79
நீலன நீலி வபச்ச
அனபபாகப் வபசியும்டக வதபாட்டும், வதபாடள
அடணத்தும்பின முகத்வதபாடு முகமி டணத்தும்
இனபபாக இரவுகழித் திடைலபாம் எனவறை
எண்ணிச்வசன றைபாள்அந்த நீலி! நீலன,
"முனபபாகச் வசபால்லடிநீ வபடழ பற்ற
முடிவவேனனே வசய்துள்ளபார அவேரதபாம்" எனறைபான.
"பினபபாகட் டும்சற்வறை தமிழும் அனபும்
பிடசந்தபாற்வபபால் வபசியிருப் வபபாவமை" எனறைபாள்.
"மைகிழ்ச்சிக்வகபார அடிப்படடைதபான வபடழச்
வசய்தி
வேற்றைபாத அனபூற்வறை சற்வறை வகட்பபாய்!
புகழ்ச்சிக்வக உரியவேளபாம் அனனேத் திற்குப்
வபபானமுடிடயச் சூட்டிவிட்டைபால் நபாட்டைபார
வபற்றை
இகழ்ச்சிமுடி வேடடையுமைடி! நமைது வநஞ்சம்
இனனேலிலபா திருக்குமைடி! அப்வபபா தனவறைபா
வதபாகுத்துடவேத்த முத்தங்கள்; வகபாடுக்கல்,
வேபாங்கல்

வதபாழில்விடரந்து நடைக்குமைடி" எனறைபான நீலன.
நபாடளக்குப் வபடழவேரும் எனறைபாள் நீலி!
நற்வபடழ இருப்பிடைத்டதக் வகட்டைபான நீலன.
கபாடளக்கும் மைங்டகக்கும் கணக்கபா யரக்கும்
கபாட்டுங்கபால் கபாணுவீர எனறைபாள்! வதனனேம்
பபாடளக்கு நிகரபானேநடகமு கத்தபாய்
பகற்வபபாதில் எனவீடு வேருவேபாய்! இந்த
வவேடளக்கு விடடைவகபாடுப்பபாய் எனறு கூற
விடரவேபாக நடைந்திட்டைபான வீடு வநபாக்கி.

இயல் 80
நீலன வீடுவசனறு, வபடழவயபாடு
வேருவவேபாடனே மைறத்துப்
பறக்கச் வசபால்லி ஆட்கடள ஏவினேபான.
வீடைடடைந்தபான நீலனேவேன! வபபாழுவதபா இனனும்
விடியவில்டல! ஆட்கள்பலர எவ்வி டைத்தும்
கபாடைடடைந்த விலங்குகள்வபபால் உலவே லபானேபார
கடைகவடைனேக் குதிடரயிடனே நடைத்து கினறைபார!
கூடைடடைந்த கிளிவபபாலக் குடிடச தனனில்
வகபாடியிடடையபாள் இருந்திடுவேபாள்! விடரவில்
அங்வக
ஓடிடுங்கள் எனறைகுரல் வகட்கும் ஓரபபால்!
ஊக்கங்வகபாள் வீரஎனனும் ஒருகு ரல்தபான!
எவேவனேனும் வபடழவயபாடு வசல்வேபா னேபாயின
எதிரத்திடுவீர, வபடழயிடனேப் பறப்பீர எனறு
நவிலுவமைபார குரல்! நீண்டை வேபாள்மை டறைத்து
நடைவுங்கள் எனறைதட்டும் ஓரகு ரல்தபான!
சவேடரப்வபபாய்ப் பபாரஎனபபான ஒருவேன! வபடழ
வதபாளினவமைல் டவேத்தபடி நிற்கின றைபானபபார!
அவேடனேமைற எனவறைபாருவேன கூறைக் வகட்வடை

அத்திமைரத் டதஒருவேன குத்திடநவேபான.
ஆலடியில் நினறருந்த கழுடத தனடனே
அங்வகபாருவேன வதபாட்டுடதயும் பட்டு
வீழ்ந்தபான;
கபாலடிஓ டசகபாட்டைபா வதபாருவேன வசனறு
கல்தூடண மைற்வபபாருக் கடழக்க லபானேபான!
வவேலடிடய ஆள்எனறு வநருங்கி முட்கள்
வவேடுக்வகனறு டதத்ததினேபால் நடுக்கங்
வகபாண்டைபான!
வமைவலழுந்த நிலவிலும்,இத் வதபால்டல யபாயின
மிகுமிருட்டு வவேடளஎனில் எனஆ வேபாவரபா?
ஆவளபாருவேன வேரக்கண்டைபால் ஐந்து வபரகள்
ஆரங்வக எனறைதட்டி நிறுத்து மைந்த
நபாளிரவு வமைதுவேபாக நடைக்கக் கீழ்ப்பபால்
நடுக்கடைலில் இளங்கதிரதபான நுனிமு டளக்கும்
வவேடலயிவல கதிரநபாட்டின வமைற்கி னினறு
வவேலனஒரு குதிடரயினவமைல் வபடழ வயபாடும்
வேபாவளபாடும் வேருகினறைபான! அவேடனேச் சூழ்ந்து
மைறைவேரபலர வேருகினறைபார குதிடர மீவத .

இயல் 81
வவேலன வபடழ தூக்கிக் குதிடரவமைல்
வேர, எதிரிகள்
எதிரக்க - வவேலன ஆட்களும் டக
கலந்தபாரகள்.
சீழ்க்டகயடித் வதஒருவேன, வவேலன! வபடழ!
வசல்லுங்கள் எனறுடரத்தபான! வவேலன வமைவல
வேபாழ்க்டகயிவல வேனபிணிகள் பபாய்ந்த
டதப்வபபால்
மைறைவேரபலர வேபாளுருவிப் பபாய்ந்திட் டைபாரகள்!
தபாழ்க்டகயினற எதித்தபாரவவே லனகூட் டைத்தபார!
சபாய்ந்தனேவதபாள் தடலகபால்கள் தடைத வடைனறு!
கீழ்க்கடைலின மிடசவேந்த பரிதி அங்வக
கிடைந்தஉடைற் குருதியிவல கண்வி ழித்தபான.
கணக்கபாயர மைபாணவேரும், வீரப் பரக்குக்
டகயுதவி யபானேவேரும் படகக்கூட் டைத்டதப்
பிணக்கபாடு வசய்கினறைபார! படகவேர தபாமும்
பிளக்கினறைபார பல்வலபாடர! வபடழ தனடனே
அடணத்தபடி வேபாள்சழற்றும்வவேலன தனடனே

அழிப்பதுவவே கருத்தபாகப் படகவேர கூட்டைம்
தணற்கபாடைபாய்ச் சூழ்டகயிவல வபடழ கபாக்கத்
தட்டினேபான குதிடரயிடனேத் தறுகண் வவேலன.
பறைந்ததுவவே லனகுதிடர வதற்கு வநபாக்கி!
படகவேரகளும் வதபாடைரந்தபாரகள் வவேலன
தனடனே!
சிறைந்தகணக் கபாயரவநடும் பரியும் ஆங்வக
வசல்படகவமைற் வசனறைதுவசஞ் சிறுத்டத
வபபாவல!
மைடறைந்திடுவேபான வவேலனஒரு கபாட்டில்!
வமைட்டில்
வேபாய்ந்திடுவேபான படககபாண! அவேனதி றைத்டத
அறந்துபடக பபாயுங்கபால் குதிடர தனடனே
ஆற்றனிவல நீந்துவிப்பபான; வதபாப்பில்
மீள்வேபான!
தனனேருடமைப் வபடழவயபாடு குதிடர தனடனேத்
தட்டுவேபான; விடரவினிவல வசலுத்து கினறைபான!
பினவதபாடைரும் படகவேரசிலர வசபாரந்து நிற்பபார!
பினவசல்லும் கணக்கபாயர அவேடரக் வகபால்வேபார!
இனனேல்தரும் படகவேரவதபாடக குடறையும்
அங்வக!

எனறைபாலும் அத்தீவயபார வதபாடைரு கினறைபார.
மினவனேபாளியபாள் இனனுயிரவபபால் வேபாள்அன
னேத்தின
மீதுற்றை அனபுளத்தபான; தீது கபாணபான!

இயல் 82
துறைவியிடைம் வவேலன நிடலடயச்
வசபால்லுகிறைபான ஒருவேன.
துறைவியிடைம் வேந்வதபாருவேன வேணங்கி நினறு
"தூயவேடனேப் படகவேரபலர வதபாடைரு கினறைபார!
திறைல்வவேலன வபடழயுடைன திரியபா நினறைபான!
வவேலவனேபாடு கணக்கபாயர தபாமும் வசனறைபார!
முடறைடமையுடைன வவேலனிடைம் கிடடைத்த வபடழ
முரடைரகளபால் பறவபபாகக் கூடும்" எனறைபான!
துறைவிஉளம் கலங்கினேபான, வவேழ வேனபபால்
வசபால்லுகவபபாய் இடதஎனறைபான! வசனறைபான
அனவனேபான.
அவ்வவேழ மைனனேவேனேபால் கதிரநபா வடைங்கும்
அடமைதிநிடல வபற்றைது;தீ வயபாரபால் யபாரக்கும்
எவ்விடைத்தும் தீங்கில்டல; நகரக்கபாப் பபாளர
எங்வகங்கும் வேபாள்பிடித்து நினற ருந்தபார.
கவ்விற்று மைபாடலஇருள்! வவேலன தனடனேக்
கபாண்வபபாவமைபா எனேப்பலரும் ஐயுற் றைபாரகள்!
இவ்வேளவில் வவேலடனேயும் வகபானற ருப்பபார

எனறுபலர எண்ணியுளம் ஏங்கு வேபாரகள்!
நரிவேபாழ்வு வவேவரபாடு சபாய்ந்த பினனும்
நபாட்டினிவல அனனேத்தின நலத்டதப் வபபாக்க
இருப்பவேரதபாம் யபாவரனறு வகட்பபார சில்வலபார!
இளவேரசி அனனேத்டத அடடைவே தற்வகபா
எழிற்வபடழ வவேண்டும்! அடத வவேலன
வபற்றைபான;
வபற்றைபானபபால் வபறுவேதற்கு முயலு கினறைபார!
ஒருவபபாருளிற் பற்றுடடையபார அறைத்தபால்
வகபாள்வேபார;
ஒருசிலரதீ வநறச்வசல்வேபார எனறைபார சில்வலபார!
குடிடசயிவல நல்லபாத்தபா மையக்கத்தபாவல
குற்றுயிரபாய்ப் புரண்டைபடி கிடைந்தபாள்! வபபாழ்து
விடிந்ததுவும் தபானேறயபாள்! பரிதி வமைற்கில்
விழுந்தடதயும் அவேளறயபாள்; இரவு வேந்து
படிந்ததுத னிக்குடிலில்! விளக்கு மில்டல!
பதறனேபாள்! விழிதிறைந்தபாள்! எழுந்தி ருந்தபாள்!
உடைல்வநபாகத் தீக்கடடைந்தபாள்! விளக்டக ஏற்ற
உடைனதுயினறை அனனேத்டதப் பபாரத்தபாள்;
இல்டல!
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ஆத்தபாவுடைன படுத்திருந்த அனனேம்
விடியலில் கபாணவில்டல.
வசயிடழயபாள் துயில்கிடைந்த இடைத்தில் வதபாய்ந்த
வசங்குருதி கண்டிட்டைபாள்; ஐவயபா எனறு
வேபாயிலிலும் உட்புறைத்தும் வவேவவௌிப்பு றைத்தும்
வேஞ்சியுடைல் தடனேத்வதடிக் கபாணபா ளபாகித்
தூயவேவள அனனேவமை எனறு கூவிச்
வசபால்வலபானறும் வசவியினிவல வகளபா ளபாகி
நீவயபாடி இறைந்திட்டைபாய் எனேத்து டித்தபாள்!
நீலிஅவேள் அவ்விடைத்தில் ஓடி வேந்தபாள்.
அனனேத்டதச் வசங்குருதி சபாயக் குத்தி
அழகுடைடல இடுகபாட்டில் பட்டுப் வபபானே
புனடனேயடி யிற்புடதத்தபார எனறைன ஆத்தபா
வபபானேதடி கதிரநபாட்டின வதனூற் வறைனறு
வசபானனேபடி துடித்தழுது புரண்டைபாள் நீலி!
துனபத்து மைடலயடியிற் புடதந்தபாள் ஆத்தபா!
சினனேக்குடி லில்குருதி வவேள்ளம் கண்டு
சிவேக்கினறை திருவிளக்கும் நடுங்கிற் றைங்வக!
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அவதவநரம் வபடழவயபாடு வவேலன
வேந்தபான.
இக்வகபாடிய கபாட்சியிடனே வவேலன கண்டைபான.
இவதபாபபாண் டியனபரிச! தபாவய! எனனே?
வபபாற்வகபாடி எங்வக? எனறு விடரந்து
வகட்டைபான.
வபபானனேடனேயபாள் வசங்குருதி இங்வக சிந்த
அக்வகபாடியபார சபாக்குத்திப் பட்டை புனடனே
அடியினிவல புடதத்தபாவர எனறைபாள் ஆத்தபா!
டதக்கினறை வவேல்நூறும் அம்பு நூறும்
சருக்வகனறு பபாய்ந்ததுவபபால் உளம் துடித்வத
ஐயவகபா எனே அலற எனறைன வேபாழ்வும்
அழிந்ததடி அனனேவமை, எனற ரண்டு
டகயபாலும் தடலவமைபாதி "கண்வண உனறைன
கலக்கத்டதத் தீரக்குவமைபார இலக்கி யத்டதப்
வபபாய்யபாத பபாண்டியனேபார பரிடச, உண்டமை
புலப்படுத்தும் பட்டையத்டதக் வகபாண்டு வேந்து
டவேயபாவயபா எனறைபாவய வேஞ்சி, தூக்கி
வேந்வதவனே! வசந்வதவனே! எனேக்வகன வபடழ?
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நரிகள் மைண்டணத்தூற்றும் இடுகபாடு;
வவேலன அங்குச் வசனறைபான அலற.
எங்குள்ளபாய் உடைனடவேத்துக் வகபாள்வேபாய்"
எனவறை
இட்டைவதபார வபடழதடனேத் வதபாளில் ஏற்ற
அங்குள்ள புனடனேயிடனே எண்ணி வவேலன
அழுதபடி ஓடுகினறைபான! முழுநி லபாவும்
வபபாங்குதுயர கபாணவும்வபபா றைபாத தபாகி
மைடறைந்ததுவவே வபபாய்க்கரிய முகிலுக் குப்பின!
மைங்கபாமைல் விழிக்கும்நரி மைண்டண எற்றை
வேருகினறை இடுகபாட்டிற் புனடனே யினகீழ்
பிணவமைடு தடனேக்கண்டைபான; வநஞ்சி ரண்டைபாய்ப்
பிளந்ததுவபபால் திடுக்கிட்டைபான! ஆவி தனடனேத்
தணவலறச் சட்டைதுவபபால் துடித்தபான! கபாணத்
தபாங்கபாது டகவிடரந்து விழித்தபான கண்டண!
மைணல்மீது தபானடவேத்வத வபடழ தனடனே
மைற்றுவமைபாரு முடறைகண்டைபான! கனேவவேபா அனற
உணரவவேதும் கலங்கியவதபா எனேநி டனேத்தபான.

உயிரக்குயிவர! அனனேவமை! எனேஅ டழத்தபான.
"சிவேப்பபாம்பல் மைலரவேபாயிற் சிந்தும் முல்டலச்
சிரிப்புக்கும், கருப்பஞ்சபாற் றுச்வசபால் லுக்கும்,
குவிக்கினறை கபாதவலபாளி விழிக்கும், கபாரவபபால்
கூந்தலுக்கும், சபாந்தமுகத் திங்க ளுக்கும்
உவேப்புற்வறைன அவ்வுவேப்பபால் கபாதல் வபற்வறை
உயிரநீவய எனறுணரந்வதன; இயங்க லபாவனேன!
அவிந்தடனேவய திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
அவியவில்டல எனில்எனேக்கிங் வகனனே
வவேடல?
படித்ததுண்டு; வகட்டைதுண்டு; கண்டை வதனனே?
பகலியங்கி இரவுறைங்கும் சிறுடமை யனறத்
தடித்தஉடைல் வபருவநறயிற் வசனறை தில்டல;
தனித்தினிக்கும் இடசத்தமிழில் வதனும் கூட்டி
வேடித்வதடுத்த வமைபாழியபாவள, மைலரக்கண் கபாட்டி
வேபாழ்விவலடனே உயரவித்தபாய். உயிவர! உனசீர
முடித்தடனேவய திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
முடியவில்டல எனில் எனேக்கிங் வகனனே
வவேடல?
பிறைக்கமுடி யபாதினிவமைல் வபண் ஒருத்தி!
பிரிக்கமுடி யபாதஉயிரப் வபபாருவள! வநஞ்சம்
மைறைக்கமுடி யபாதஎல்லபாம் வபசி, இனப

வேபாழ்க்டகவயனும் கடைற்கடரயின ஒட்டில்
நபாவனேபா
சிறைக்கஒரு முடறைவயனும் மூழ்க வில்டல!
வசயிடழவய! தீங்கனிவய! அந்வதபா நீதபான
இறைப்பதுவவேபா திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
இறைக்கவில்டல எனில் எனேக்கிங் வகனனே
வவேடல?
வமைபாதல் ஒனவறைபா? எதிரப்வபபானவறைபா இப்வப
டழக்கு?
முழுமூச்சம் ஈடுடவேத்துக் கபாத்து வேந்வதன!
ஈதல் ஒனறு மைற்வறைபானறு சபாதல் எனவறை
எண்ணிவணன! அனனேவமை உனவமைற் வகபாண்டை
கபாதலனவறைபா எனவவேற்ற! கண்தி றைந்து
கபாணபாவயபா? வபடழடயயும் எடனேயும் விட்டுச்
சபாதலுண்வடைபா திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
சபாகவில்டல எனில் எனேக்கிங் வகனனே வவேடல?
வவேண்ணிலடவே எட்டிவிட்வடைன எனற
ருந்வதன;
விண்ணினினறு வீழ்ந்வதவனே! வதனறைல் கபாற்றன
பண்ணடமைந்த தமிழ்ப்வபபாதிடக எனேக்வக
எனவறைன;
பபாழ்ங்கிணற்றல் தூக்கிஎற யப்வபற் வறைவனே!
திண்வணனேவவே இழந்வதவனே, பசிடயப் வபபாக்கத்

திரட்டியமுப் பழச்சபாவறை! எனடனே விட்டு
மைண்ணடடைந்தபாய் திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
மைடியவில்டல எனில் எனேக்கிங் வகனனே
வவேடல?
கடடைவிழியில் நிலவுவசயும் உனேது சபாயல்
களிமையிலும் கபாட்டைபாவத! ஒசிந்த வமைனடமை
இடடையழகு மினனேலிடடை இல்டல வயவசவ்
விதழ்கண்டைபார மைலரிதழும் கபாண்பபா ருண்வடைபா?
உடடைவயல்லபாம் நீலமைணி கடைவலபா நபாணும்!
ஒளிமுகத்டதக் கண்டிட்டைபால் பரிதி நபாணும்!
மைடிந்தபாவயபா திருவிளக்வக! இந்த டவேயம்
மைடியவில்டல எனில் எனேக்கிங் வகனனே
வவேடல?
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வவேலன பிணத்டதத் வதபாண்டி மைடியிற்
சபாத்தினேபான.
நிலவு அப்வபபாது முகிலில்
மைடறைந்திருந்தது.
புடதத்தபாவரபா இரக்கமிலபார வபபானனு டைம்டபப்
புதுமுகத்டதக் கடடைசிமுடறை கபாட்டைபாய்" எனறு
படதத்தபானேபாய்ப் பிணப்புடதயல் வதபாண்டிக்
கூட்டடைப்
பரிந்வதடுத்துத் தனமைடியில் கிடைத்திக் கூந்தல்
ஒதுக்கிமுழு நிலபாமுகிலில் புடதந்த தபாவல
இருளிடடைவய ஒளிமுகமும் புடதந்த வதனறு
வகபாதித்துள்ளம், கண்வணஎன கண்வண எனறு
கூப்பிட்டு முகத்வதபாடு முகத்டதச் வசரத்வத,
'முத்தமைடி' கடடைசிமுடறை! ஒனவறை ஒனறு
முடிந்ததடி எனவேபாழ்வும்! உயிரக்கி டளவமைல்
வதபாத்துகிளி வய எனறு மைலரக்கன னேத்டதத்
துடணவிழியபால் வதடுங்கபால் முழுநி லபாவும்
வமைபாய்த்தமுகில் கிழித்துவவேவவௌிப் பட்டை தபாவல

முழுதழுகி, ஊனகழனறை முகத்டதக் கண்டைபான!
வகபாத்தபாகக் குழல்கழனறை நிடலயும் கண்டைபான!
குடைல்சரிதல் கண்டைபான;பல் இளித்தல் கண்டைபான.
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பினனேர நிலபா வவேவவௌிப்படைவவே,
பிணத்தின அழகற்றை
நிடல கண்டைபான; எறந்தபான பிணத்டத!
வவேறுத்துடரத்தபான வபண்ணுலடக!
சீ! எனறு பிணவமைறந்து விடரந் வதழுந்து
சிடதவுடைடல மைறுமுடறையும் உற்று வநபாக்கி
ஏ!இதற்குத் தபானேபா? இவ்வேழியு டைற்கபா?
இருள்கண்டைபால் விழிமூடும்! வநபாயும் அஞ்சம்!
வேபாவயச்சில் கண்டைபாலும் அருவே ருக்கும்!
மைபாக்கீழ்டமை! இதற்குத்தபா னேபாஇப் பபாடு!
ஈயருந்த அழகுதடச எறும்பு வமைபாய்க்க
இற்வறைபாழுகு புண்ணீர!மைற் றதிவலபா நபாட்டைம்?
வபனநபாற வீழ்குழடலத் வதனேபா வறைனறும்
பீடளஒழு கும்விழிடய நீல வமைனறும்
வமைல்நபாறும் சளிமூக்டக எட்பூ எனறும்
வவேறுங்குறும்பிக் கபாடதஎழில் வேள்டள எனறும்
ஊனநபாறும் ஊத்டதப்பல் வேபாய்உ தட்டடை
ஒளிமுல்டல வசவ்வேபாம்பல் வகபாடவே எனறும்
வதபால்நபாறும் கனனேம்கண் ணபாடி எனறும்

துயரஈடள பயில்குரடலக் குயில்தபான எனறும்
உடைல்சமைக்கும் உரல்வபபாலும் இடடைடய,
வேபானின
உச்சிஅதிர மினனேலிலும் அச்ச வமைனறும்
வகபாடுங்குள்ள வேபாத்துநடடை அனனே வமைனறும்
குறுகியவசக் குலக்டகக்கபால் வேபாடழ எனறும்
இடும்டபயிவல இடும்குதிகபால் சவேடி எனறும்
ஈரித்த வவேள்ளடிதபா மைடரப்பூ எனறும்
வகடும்படிவய வசபால்லிடவேத்தபார புலவேர, வநரில்
கிழக்கிடனேயும் வமைற்வகனறு கிளத்து
வேபாரவபபால்!
கண்ணுக்கு டமையிட்டும் கபாதில் மூக்கில்
கல்லிடழத்த நடகயிட்டும், சிக்க றுக்க
ஒண்ணபாத குழலுக்கு மைலரகள் இட்டும்
உடரநபாணும் உடைலுக்குத் திடரடய இட்டும்
வபண்வணனறு வேந்தவேடள இட்டை வவேல்லபாம்
பிரிப்பபாவரல் கபாண்வபபாரகள் சிரிப்ப ரனவறைபா?
மைண்ணுக்கு டவேத்தசடமை; வேபாழ்வின நஞ்ச
மைங்டகயடர வவேங்கனேவேபாய் மைதித்தபார வமைவலபார!
மைபாவேடுவவேன றைபால்விழிடய மைரவமை நபாணும்!

மைலரஎனறைபால் வபண்முகத்டதச் வசபாடல
நபாணும்!
கபாவேடிவபபா லும்வதபாடள மூங்கில் எனறைபால்
கபாக்டகயுந்தன கபால்டவேக்கக் கூச மைனவறைபா!
நபாவேடுச்வசபால் வதவனேனறைபால் வேண்வடைபா ஒப்பும்?
நங்டகயரின அங்டகவயபா வசங்கபாந் தட்பூ?
சபாவேடியின கபால்விலங்கு நிகரக ழுத்டதச்
சங்வகனறைபால் இக்வகபாடுடமை எங்க டுக்கும்?
வதனபபாதி வகபாடுநஞ்ச பபாதி எனறும்
திருப்பபாதி வேறுடமைநிடல பபாதி எனறும்
வேபானபபாதி படுசூடறை பபாதி எனறும்
வேழிபபாதி அடடைமுட்கள் பபாதி எனறும்
ஊனபபாதி வபருவநபாயும் பபாதி எனறும்
உடரப்பதுவபபால் வபண்வணபாருத்தி ஆடை
வேனபபால்
நபானபபாதி நீபபாதி எனபர ஆயின
நல்வேபாழ்விற் சரிபபாதி இல்டல ஆகும்.
இருவளல்லபாம் பகலபாக எண்ணி, நபாளும்
இரவவேல்லபாம் சலியபாமைல் ஓடி, ஆடித்
வதருளில்லபா வநஞ்சடடைவயன அடலந்வதன,
இனபம்
வதவரன; இத் துடறைநபாடி இனனே லுற்வறைன!
அருளில்லபா வேபாட்படடைக்கும் வவேற்ப டடைக்கும்

அழிவில்லபா திருந்திட்வடைன; எனினும் அந்வதபா
வபபாருளில்லபாப் வபண்டமைடயநபான வபபாருளபா
வயண்ணிப்
வபபாழுவதல்லபாம் பழுதபாக்கி விட்வடை னேனவறைபா?
தபாய்க்வகனும் வதபாண்டுவசயபார! அனபு வகபாண்டை
தந்டதக்குத் வதபாண்டுவசயபார! தனநபாட் டைபாரக்குப்
வபபாய்த்தூய வதபாண்டுவசயபார! தமிழ்வே ளரக்கும்
புதுநூற்குத் வதபாண்டுவசயபார! கல்லபார நல்லபா
ரபாய்த்திகழத் வதபாண்டுவசயபார! அடிடமை மைபாறை
அறைத்துக்குத் வதபாண்டுவசயபார! வபண்கள்
எனனும்
வநபாய்க்கனவறைபா நபாவளல்லபாம் வதபாண்டு
வசய்தபார
நுனிஏற அடிமைரத்டத வவேட்டு வேபாரவபபால்!
வபண்ணினேத்டதத் தூற்றைலுற்றைபான; வபண்ணி
னேத்டதப்
வபரிவதனனும் டவேயத்டத அருவே ருத்தபான.
கண்ணிழந்தபான வபபாலிருந்தபான; எடதயும்
அங்குக்
கபாணபாமைல் இருந்ததனேபால் கபாதல் வதடனே
உண்ணுவேதும் தீரந்திட்டைபான. வமைய்வவே றுத்தபான!

உயிரவவேறுத்தபான! வபண்வநருப்பில் வீழ்தல்
இனறப்
பண்படுத்த முடியபாவதபா உலடக எனறைபான!
பலவசபானனேபான முடிவேபானே கருத்தும்
வசபால்வேபான!
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வபண்ணுலடக ஏசகினறை வவேலனின
பின அனனேம் வேந்து நினறு
அடழத்தபாள்.
முதுடவேயம்! தீச்வசயலபால் முடிந்த டவேயம்!
முடிவிவலபாரு பயனில்லபா டவேயம்! எனறைபான.
அதுவபபாதில் பினபுறைத்தில் அனனேம் வேந்வத
அடிவயபாடு தீரந்ததுவவேபா ஆ ஆ எனறைபாள்!
இதுடவேய மைபாஎனறைபான! "உள்வளன" எனறைபாள்!
இரண்டுமுகில்! இரண்டுநிலபா! உடனேநபான
வபற்வறைன.
புதுடவேயம்! புதுடவேயம்! இதுதபான எனறைபான;
பூடவேநீ இலபாடவேயம் விழவல எனறைபான.
திகழ்வவேலன பபாண்டியனேபார பரிச தனடனேச்
வசங்டகயிரண் டும்வசரத்துத் தூக்கி, "உனறைன
புகழ்க்குரிய வபடழயிடனேக் வகபாள்க" எனறைபான!
பூங்டகயபால் வேபாங்கினேபாள். முகத்தில் ஒற்ற
மைகிழ்ச்சிவயபாடு கீழ்அடமைத்தபாள்; திறைந்தபாள்:
கண்ணபால்

மைங்கபாத பட்டையமும் அடனேத்தும் கண்டைபாள்!
முகம்தபாழ்த்திக் கபால்விரலபால் தடரடயக் கீற
"முடிந்ததுசூள்; கடிமைணந்தபான மிச்சம்"
எனறைபாள்.
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வவேலன நடைந்தடத உடரத்தபான.
"ஆம்"எனறைபான, அள்ளூறை! "இனிவமைல் உம்டமை
அத்தபானஎன றைடழத்திடுவவேன" எனறைபாள்
அனனேம்!
"தூமைணிவய வசய்"எனறைபான! "எனடனே வேந்து
வதபாடுங்கள்அத்தபான" எனறுடரத்தபாள்! தீரந்த
பினனேர
"மைபாமையிவல இனிவமைதுவேபாய் நடைப்பபாய்" எனறு
மைணிப்வபடழ தபானதூக்கி நடைக்க லபானேபான!
"தீடமையுறு பிணவமைனனே? இறைந்த தபாகச்
வசப்பியவேர யபார"எனறைபாள்! வவேலன
வசபானனேபான:
"வதங்குவபருங் குடலசமைந்த டதப்வபபால்
வபடழ
வசங்டகயிவல சமைந்துகுடி டசபு குந்வதன.
மைங்டகஎழில் அனனேவமைங்வக எனறு வகட்வடைன.
மைரத்தடியில் புடதத்தபாரகள் எனறைபார தபாயபார.
வசங்குருதி வதபாய்ந்திருத்தல் கண்வடைன. அங்வக
வசவ்விழியபால் நீரவபருக இருந்தபாள் நீலி!

இங்குவேந்வதன; சரி, அதுவபபா கட்டும்
வபண்வண!
இனபமைனவறைபா நடடைமுத்தம்" எனறைபான வவேலன.
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அனனேம், நீலன வீட்டில் இருந்தடதயும்
குடிடசக்கு
வேந்தவபபாது ஆத்தபா வியப்புற்றுச்
வசபானனேடதயும் வசபால்கிறைபாள்.
"உம்அனடனே யுடைன துயினவறைன. விடியு
முனவனே
உலவிவேர நீலிஎனடனே அடழத்துச் வசனறைபாள்!
அம்மைருங்கில் தீயவேரகள் எடனேஎ திரத்தபார!
அப்வபபாது நீலனஎடனேத் தனஅ கத்தில்
வசம்டமையுறை இருஎனறைபான; வவேவவௌியிற்
வசனறைபால்
தீடமைஎனே உடரத்திட்டைபான அங்கிருந்வதன!
இம்மைதியின ஒளியினிவல குடிடச வேந்வதன;
எழில்நீலி, ஆத்தபாவும் வியப்புற் றைபாரகள்!
நபானிறைந்து வபபாவனேனேபாம்! புனடனே யண்டடை
நல்லுடைடலப் புடதத்தபாரபாம்! ஆத்தபா வினபபால்
வதனிதழபாள் நீலிஇது வசபானனேபாள்! அந்தச்
வசயிடழக்வகபா நீலனுடரத் தபானேபாம்! எனறைன
ஊனஉகுத்த வசங்குருதி குடிடச தனனில்

ஒருவவேள்ள மைபாயிற்றைபாம்! இதுவு மைனறப்
வபபானேதுயிர எனும்படிவய அருடமை ஆத்தபா
புலனமையங்கிக் கிடைந்ததுவும் வியப்வப"
எனறைபாள்.
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வவேலன, நீலனுடடைய சூழ்ச்சிடயக்
கூறனேபான.
"எனனிடைத்தில் வபடழயிடனேப் பறக்க நீலன
எழிலுடடைய நீலியிடைம் உளவே றந்தபான;
இனனேல்வசய எவ்விடைத்தும் ஆட்கள் டவேத்தபான
இதற்கிடடையில் நீ இறைந்தபாய் எனறை வபபாய்டய
எனவசவியில் நீலியினேபால் எட்டை டவேத்தபான.
இடவேவயல்லபாம் இருக்கட்டும், வபண்இ
தழ்தபான
கனனேலினசபா வறைனகினறைபார வமைய்யபா?" எனறைபான;
கபாணிரஎனே உளங்கனிந்தபாள்! நடைக்க லுற்றைபாள்!
"நபானில்டல எனேத்வதரிந்தபால் நீரு மில்டல.
நடுத்வதருவில் வபடழதபான கிடைக்கும்! நீலன
தபானிந்த நபாட்டிடனேயும், எடனேயும் வபற்றுத்
தனியபாட்சி நடைத்தலபாம் எனேநிடனேத்தபான!
வதனில்டல எனில்நல்ல வேண்டு மில்டல
வசத்வதபாழிவவேன நீரஇறைந்தபால்; இதடனே நீலன
ஏனேறய வில்டல? இருக்கட்டும்; வதனறைல்
இருவேருக்கும் நடுச்வசல்ல விடைபாதீர" எனறைபாள்.
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அடனேவேரும் ஒனறு வசரந்தனேர.
வவேழவேனின படடைமைறைவேர கபாப்ப ளிக்க
விடரவேபாக எதிரவேந்தபார! கணக்கபா யரதபாம்
வேபாழ்கஎனே வேபாழ்த்துடரத்த வேண்ணம் வேந்தபார!
மைற்றுமுள வதபாழரகளும் வேந்து வசரந்தபார.
வபடழயிடனேக் கண்டைபாரகள் வவேல வனேபாடு
வபடடைஅனனேம் நடடைகண்டு மைகிழ்வு
வகபாண்டைபார!
தபாழுமுழுத் துறைவியவேன வேந்தபான! ஆத்தபா
தள்ளபாடி நடைந்துவேந்தபாள்! நீலி வேந்தபாள்!
வவேற்றவயல்லபாம் நீரஅருளிச் வசய்தீர எனறு
வவேலனதபான துறைவியிடனே வேணங்கி நினறைபான!
உற்றைவபரு வேபாழ்வேடனேத்தும் நீவிர தந்தீர
ஒருவபபாதும் மைறைவவேனஎன றுடரத்தபாள் அனனேம்!
வபற்றைவேனதன பிள்டளக்கு நலத்டதச் வசய்தபான
வபருவியப்புக் கிடைமில்டல எனறு கூற
ஒற்றுநடர முடிநீக்கி வீரப் பனதன
உருக்கபாட்டினேபான யபாரக்கும் உவேடக யூட்டி!
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முடிசூட்டு விழபா அறவிப்பு.
வதருவவேல்லபாம் மைறுநபாவள முரச டறைந்து
திருநபாடு வவேலற்குத் தரும்வி ழபாடவேப்
வபருநபாவடைல் லபாம்உடரத்தபார; வேபானமை டறைத்துப்
பினனிடவேத்த வேண்ணப்பந் தல்கள் நபாட்டி
இருள்நபாடைபா திருக்கும்வேடக விளக்கும் இட்டைபார;
எழுதிடவேத்த ஓவியங்கள் உயிர வபற்றைபாற்வபபால்
வேருகபாலிற் சிலம்படசய மைபாதர இல்லம்
மைணியபாக்கித் தணியபாது மைகிழ்ந்தி ருந்தபார!
அரசிருக்டகப் வபருங்கூடைம் சிறைக்க, ஆங்வக
அணிமைடைவேபார மைறைவவேந்தர சூழ்ந் திருக்க
முரவசழுப்பக் கருவிவயலபாம் இடசவய ழுப்ப
முதுநபாட்டுப் வபருமைக்கள் புதுடமை கபாண,
வேரிடசவயபாடு கபாத்திருக்க வவேழ நபாட்டு
மைனனேவேனும் வேந்துநினவறை " அனனேம் வவேலன
திருமைணமும் இது" எனறைபான! "கதிரநபாட் டைபாட்சித்
திருமுடியும் இது" எனறு புடனேந்தபான நனவறை!
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அனனேம் வவேலன மைண வேபாழ்த்து!
தமிழ்க்கவிஞர வேபாழ்த்துடரத்தபார; தமிழி
டசக்குத்
தனிப்புலவேர வேபாழ்த்திடசத்தபார; நடகமு கத்தின
அமுதவமைபாழி மைங்டகமைபார மைலரவபபா ழிந்வத
அரசியபார அரசர நனி வேபாழ்க எனறைபார!
தடமைவேபாழ்த்தி வனேபாரக்வகல்லபாம் அனனேம்
வவேலன
தகுநனற கூறனேபார! தமிழும் பூவும்
கமைழ்கினறை வபருங்கூடைம் விட்டை கனறைபார
கதிர நபாட்டு மைக்கவளலபாம் வேபாழ்க எனவறை!
மைணித்தவிசில் வீற்றருந்த பசிய கிள்டள
மைலரச்வசபாடல தபானபுகுந்து குடைவமை டுத்வத
அணித்தபானே குளிரபுனேடல ஏந்தி முல்டல
அடிவேபாரப்பபாள் வபபாற்கபாட்டிக் கீழ்க்கண் ணபாவல
தணிக்கபாத கபாதவலபாடும் அனபுள் ளபாடனேத்
தபானபபாரத்த படியிருந்தபாள்! வவேலன வதடி
பணிச்சியரபால் உளவேறந்வத விடரவில் அனனேம்
பறைக்குமுனேம் பறைந்தினபம் பகிரந்தபான வேபாழி!
முற்றும்.

