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உைர நைடயால் எ
வதி ம், கவிைதயால், ைறந்த
ெசாற்களால் ஒன்ைறச் ெசால்லி
த் விடலாம்.
"பலெசால்லக் கா
வர் மன்ற மாசற்ற
சிலெசால்லல் ேதற்றா தவர்"
என்றார் வள்

வர்.

தலில் உைர நைடயால் இக்கைதைய ஆக்கிேனன்;
மிகப் ெப ஞ் வ யாதல்
ம்எனத் ேதான்றேவ,
ஏறக் ைறய நா ா எண் சீர் வி த்தங்களால்
எ தி
த்ேதன்.
ெதாடக்கப் ப ப்பின ம் ரிந் ெகாண்டார்கள்
இச்ெசய் ளின் ெபா ைள எனின் - அ தான்
எனக் மகிழ்ச்சி ட் வ !
எளிய நைட ஒன்றாேலேய தமிழின் ேமன்ைமையத்
தமிழின் பயைனத் தமிழர்க் ஆக்க
ம் என்ப
என் அைசக்க
யாத நம்பிக்ைக.
பாரதிதாசன்.

?

ேவலன்
கைதத் தைலவன்
அன்னம்
கைதத் தைலவி
வீரப்பன்
ேவலனின் தந்ைத; தி டர் தைலவன்
ஆத்தாக் கிழவி
வீரப்பன் மைனவி
கதிைரேவல்
அன்னத்தின் தந்ைத; கதிர் நாட்டரசன்
கண் க்கினியாள் கதிர் நாட்டரசி
ேவழமன்னன்
ேவழ நாட்டரசன்
அன்னத்தின் தாய்மாமன்; ேவழநாட் ப்
நரிக்கண்ணன்
பைடத்தைலவன்
ெபான்னப்பன்
நரிக்கண்ணன் மகன்
சீனி
கணக்காயர்; ேவலனின் ஆசிரியர்
நீலன்
கதிர் நாட்டைமச்சன் மகன்
நீலி
நீலனின் காதலி; அன்னத்தின் ேதாழி
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சீர்மி த்த கதிர்நாட் ன் ேமேல, அந்தத்
திறல்மி த்த ேவழநாட் ப்ப ைடகள்,
ேபார்ெதா க்கப் பாய்ந்தனவாம் கடைலப் ேபாேல!
ெபான்ெனாளிையப் பாய்ச் கின்ற ேதர்ப்ப ைடகள்,
கார்மி த்தாற் ேபாேலயா ைனப்ப ைடகள்,
க த் மயிர் ஆ
தி ைரப்ப ைடகள்,
ேநர்மி த்த வில், ேவல், வாள் ாக்கி வந்த
ெந யகா லாட்பைடகள் இைவகள் யா ம்,
மண்ணதிர விைரந்தனவாம்! ர , "ெவற்றி
வாய்க" என ழங்கினவாம்! சங் ம் மற் ம்
பண்ணதி ம் க விபலப் பல ம்
ப்
பாரதிரச் ெசய்தனவாம்! ெகா யின் ட்டம்
விண்ணதிரப் பறந்தனவாம்! ஆ தங்கள்
விழியதிர மின்னினவாம்! பைடத்தைலவர்,
கண்ணதி ம் கனல்சிந்திப் பைடந டத்தக்
கழ ெமாழி ஒவ்ெவான் ம் அதிர்ேவட் ேடயாம்!
கதிர்நாட் ன் ெந ங்ேகாட்ைட மதிலின் மீ
ைககாட் "வாபைகேய" எனஅ ைழக் ம்
ைமேபால் ெகா பறக்கக் கண்டார் அன்ேனார்!
"ேபாவீர்கள் விைரவாகப் பைகவர் ேகாட்ைட
அேதாபாரீர்!" எனஉைரத்தார் பைடத்த ைலவர்;
ஆம் என்
தித்தார்கள் மறவ ெரல்லாம்;
அதி ம்நைட யாற் தி விண்ணில் ஏற
ஆர்ப்பாட்டப் ேபார்ப்பாட் ப் பா ச் ெசன்றார்!
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அழகிய அக்கதிர்நாட் க் ேகார்கா தத்தில்
அவ்ேவழப் பைடெந ங் ம் காட்சி தன்ைன,
விழிஇைமத்தல் இல்லாமல் ேவ பார்ப்ேபார்
விண் யர்ந்த மதிலின்ேமல் நின் பார்த்தார்.
ெமாழிஅதிர்த்தார், பைற அதிர்த்தார்; "ேவழ நாட்டான்
ப்பைட ம் எ ப்பிவந்தான்" என் தங்கள்
பழியற்ற தாய்நாட்டார் அறியச் ெசய்தார்.
கதிர்நாட் ன் பைடமறவர் ெகாதித்ெத ந்தார்.
அைமதி
ெகாண் ந்த கதிர்நா டந்ேதா
அலறிற் ! திேயார்கள் கலங்கி னார்கள்!
தமக்காக அன்றித் தம் கணவர், மக்கள்
தைமஎண்ணி மகளிெரலாம் ந ங்கி னார்கள்!
"நமக் ரிய நாட் னிேல பைகவர் கால்கள்
நாட் வைத நாம்ஒப்ப லாேமா?" என்
சிமிழ்க்காத விழியினராய் வாைளத் ாக்கிச்
சினத்ேதா ெவௗிப்ேபாந்தார் இைளஞர் எல்லாம்.
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கதிர்நாட் ன் கதிைரேவல் மன்னன் தா ம்,
காதல்மைன யாம்கண் க் கினியாள் தா ம்
சதிரா
டத்தில் தவிச மர்ந்
தமிழ்ப் வால் இைசப்பாக்கள் ைனந்தி ந்தார்.
"அதிர்பைடகள் ட் வந்தான் ேவழ நாட்டான்
அேதாஒ கா தத்தில்" என்றான் பைடத்த ைலவன்!
"எதிர்த்தானா ேவழமன்னன்? நரிகண் ணன்தான்
எைமேநாக்கிப் பைடநடத்த ஒப்பி னானா?
என்கண் க் கினியாேள, அன்ேப! உன்றன்
எழில்அண்ணன் நரிக்கண்ணன், ேவழ நாட் ன்
வன்ைம
பைடத்தைலவ னாய்இ ந் ம்
ேவழர்பைட வ வைத, ஏன் என்னிடத்தில்
ன்னேம ெசால்லவில்ைல? ேவழ நாட்டான்
ம்நைம ஆதரிப்ப தாக அன்ேறா
ெசான்னான்?இந் நாட் னிேல நம்ப ைடகள்
ேதாதில்லா தி க்ைகயிேல நைமஎ திர்த்தார்!
இந்நாட்ைட உன்அண்ணன் ெபறநி ைனத்தான்!
என்பைடயின் தளர்நிைலைய, அவைன யல்லால்
பின்எவ ம் அறியாேர! உடன்பி றந்தான்
ெப ம்பைகவன் எனக் ! ெந ைவய மீதில்
என்ஆவி ேபான்றவள்நீ! என்ன ெசய்ேவன்?
என்ெவற்றி உன் ன்பம் அன்ேறா ெபண்ேண!
மன்னவன்நான் எைனநம்பி வா கின்ற
மக்கட்ேகா என்கடைம ஆற்ற ேவண் ம்."
என் பல வா ைரத் நின்றான்! அங்ேக
எதிரினிேல அரசன கட்ட ைளக்
நின்றி ந்தான் பைடத்தைலவன்; அைமச்சன் நின்றான்!
ெந விழியிற் கனல்சிந்த அரசி ெசால்வாள்:
" ன்ஒ நாள் என்அண்ணன் இங் வந்தான்

.

ஏேதேதா ெமாழிந்திட்டான், என்னிடத்தில்.
அன்னவற்றின் ெபா ள்இந்நாள் அறியலாேனன்;
அழகியஎன் தி நாட்ைட அவன்ப றிக்கத்
திட்டமிட்டான்! மணவாளா உன்றன் ஆைண!
தி நாட் ன் மீதாைண! இந்நாட் ன்கண்
மட்டற்ற மகிழ்ச்சி டன் வா கின்ற
மக்கள்ேமல் எனக் ள்ள அன்பின் ஆைண!
விட்ேடனா அன்னவைன! அண்ணன் அல்லன்!
விைரவினிேல ேபார்க்களத்ைத அைடேவன்; எந்த
வட்டத்தில் அவ ண்ேடா அங்கன் ேனாைன
மாய்த்தி ேவன் அல்ல நான் அவனால் மாய்ேவன்!
என்அண்ணன் இந்நாட் ல் ைழவ தாயின்
என்உயிரில் ைழந்ததன்பின் ைழக! நாேனா
அன்னவனின் உயிர் த்த பின்ன ேரஇவ்
அரண்மைனயில் அகத் ாய்ைம நிரம்பப் ெபற்ேற
என்கால்ைவப் ேபன்உ தி" என்றாள். ஒ
எதிரில்உ பைடவீ ெசன் மீண்ேட
என்அண்ணன் எங் ள்ளான் அங்ேக ெசல்க
என்றாள்; ேதர் ஏறினாள் எரி ம் கண்ணாள்!
ைணயாக ஒ பைட ம் அவளின் ேதைரத்
ெதாடர்ந்த தன் நிழல்ேபாேல! கதிைர ேவலன்
தணல்சிந் ம் விழியாேல நாற் றத் ம்
தமிழ்மறவர் தைமஏவித் ெதற் க் ேகாட்ைட
மணிவாயில் தைனயைடந்தான் சிங்கத் ைதப்ேபால்!
மன்னவன்தான் ெபற்ெற த்த அன்னம் என்பாள்,
அணிமலர்ச்ேசா ைலவிட்ேட அரண்ம ைனக் ள்
அ ைவத்தாள்; ெநா ப்ேபாதில் நிலைம கண்டாள்.
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ேகாட்ைடவா யிற் றத்ேத வாள்அ திர்ப் ம்
திைரகளின் ளம்ப யின் ஒலி ம், யாைனக்
ட்டத்தின் ேமா த ம், ேதர்அ திர்ப் ம்,
ெகாைல ண் ம் மறவர்வி ம் ஒலி ம், நன்
ேகட் ந்தாள் இளமங்ைக வள்ைளக் காதில்.
கிளி த கனல்சிந் ம்,
க் ம்; அஞ் ம்!
வாட்ேபாைர வி ம் ம்அவள் தமிழ ெநஞ்சம்
வைகயறியா அவள்இளைம ம த் நிற் ம்.
என்ஆத்தா என்ெசய்ேவன் என்றாள் மங்ைக!
எதிர்நின்ற அக்கிழவி இயம் கின்றாள்:
"உன்மாமன் பைட ட் வந்தான் ெபண்ேண
உன்ெபற்ேறார் வாள் ாக்கி ஓ
ள்ளார்.
இந்நிைலயில் இறக்ைக ைளக் காத அன்னம்
ஏன்பறக்க நிைனக்கின்றாய்?
காண்ேபாம்!
கன்னலின்சா ேறஇங் வந்த மர்வாய்!
ைகப் றத்தில் வா" என் ெசன்ற ைணத்தாள்.
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வடக்கி ந்த வாயிலிேல கதிைர ேவலன்
வந்ெததிர்த்த ெப ம்பைடேமற் பைடைய ஏவி
அ த் நின்ற ேவழமன்னன் வாள்வீச் க்கள்
அத்தைனக் ம் விைட றித் தன்வீச் க் ம்
ெகா த்தவிைட ெபற்றப இ ந்தான்! சா
ெகாற்றவர்கள் இ வர்பால் மாறி மாறி
ெநா க் ெநா ெந ங்கிற் ! ெவற்றி மங்ைக
ா
ைற ஏமாந்தாள் ஆைளத் ேத !
கனல்நிகர்த்த ேவழவனின் ெப ம்ப ைடேமல்
கதிைரேவல் மன்னவனின் மறவர் சில்ேலார்
சினங்ெகாண் பாய்ந்தார்கள். ேவழ நாட் த்
திறல்மறவர் ாற் வர்க் க் கதிர்நாட் டார்கள்
தனிெயா வன் வி க்கா ேதாள்ெகா த் த்
தனித் நின்றார் ேகாட்ைடக் ள் பைக காமல்!
பைனமரங்கள் இ வீழக் கிழிந் வீ ம்
பான்ைமேபால் இ திறத் ம் மறவர் வீழ்ந்தார்.
என்ெசய்வார் கதிர்நாட்டார்? ேவழ வர்க்ேகா
இ ம்பைடகள் அைணகடந்த ெவள்ளத் ைதப்ேபால்
பின் தவி ெசய்தனேமல் வந் வந் !
கதிர்நாட்டார் ெப ந்ேதா ம் ர்ைம வா ம்
ன்னி ம்பன் மடங் விைரந் தனஎன் றா ம்
ைன ந ங்கப் ேபாரா ம் கதிைர ேவலன்,
இந்நிைலைம தைன ணர்ந் ேவழன் தன்ைனத்
தனிப்ப த்த எண்ணினான்; இறங்கி னான்கீழ.்
ஏறிவந்தான் ேவழத்தான். ேகாட்ைடக் ள்ேள
இ ேவந்தர் தனியிடத்தில் ேபார் ரிந்தார்!
சீறினஅங் கி வாள்கள்; ேமாத லாேல
ெசம்ெபாறிகள் எ ந்தனேமல்! ெவற்றி ேதால்வி
றிட ம் வழியின்றி வலம்இ டம்ேபாய்க்

றிப்ெபான் ம் தவறாமல் ழன் , வாைள
மாறிப்பின் வாங் ங்கால் பலைக ாக்கி
வாட்ேபா க் கிலக்கியத்ைத நல் ம் ேபாதில்,
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"அண்ணன்எங்ேக! அன்பில்லாக் ெகா ய ெனங்ேக
ஆட்சியிைன ேயவி ம்பி உடன்பிறந்த
ெபண்ணாைள வஞ்சிக்க எண்ணி வந்
பிைழ மந்த நரிக்கண்ணன் வாள் மந்
கண்ெணதிரில் வாராேனா?" என்
றிக்
க வாளம் ஒ ைகயில், பைகவர் ெபற்ற
ண்ணினிேல தித்ெத ந்த வாேளார் ைகயில்,
ைமெசய ஒ
திைர மீதி ேலறி
பைகப்பைடயின் உட் ந் ேத க் கண்ணிற்
பட்டவரின் உடல்சாய்த்ேத றங்கள் எட் ம்,
நைகப்பாேல ெந ப்பாக்கிப்
வம் ஏற்றி
நாற் றத் வாயிைல ம் ற்றி வந்தாள்!
மிகப்ெபரிய திைரேமல் கரிய ஆைட
ேமற்ேபார்த்
க
அணிந்ேத ஓர்ஆள்
கப்பார்த்தான் வடக்கி ந்த வாயில் ேநாக்கி!
"ேபா" என்றாள். பறந்த தன் திைர அங்ேக!
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ேபார்ெசய் ெகாண் ந்த கதிைர ேவலன்
ெபாத்ெதனவீழ்ந் தான்.அவனின்
கின் மீதில்
ஓர்ஈட் பாய்ந்த ேபாய்! க ந்தி ைரக் ள்
உடல்மைறத் க்ெகாண் ந்த நரிக்கண் ணன்,தன்
ேபர்மைறக்க எண்ணிேய தான் அணிந்த
ெப ந்திைரைய, க
த் ணிைய அங்
ேநர்நின்ற தன்ஆைள அணியச் ெசய்
ெந ேபாய் அரண்மைனயில் நின்றி ந்தான்.
நின்றி ந்த நரிக்கண்ணன், உடன்பிறந்த
ேநரிைழயாள் வ ம்வழியில் விழிைய ைவத்தான்;
"அன்றி ந்த என்க த்தில் பாதி தீர்த்ேதன்;
அவள் ஒழிந்தால், க்கா ம் தீ ம்; பின் ம்
அன்னத்ைதக் ெகான்ெறாழித்தால்
ம் தீ ம்;
அதன்பிறகன் ேறாஇந்த நாட் ன் ஆட்சி,
என்ெறன் ம் என்ைகயில் நிைலத் நிற் ம்?"
எனநிைனத்தான் திைனேய ம் மானம் இல்லான்.
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ெகாைலவா ம் ைக மாய் அரசி வந்தாள்;
ெகாண்டவைனப் பிணமாகக் கண்டாள். ஆங்ேக
நிைலகலங்கி நின்றிட்டாள். "வீழ்ந்த ேதாநின்
ெந ேமனி! வீழ்ந்தேதா கதிர்நா ந்நாள்!
இைலநீதான் எனஅறிந்தால்அஞ்சி வா ம்
இந்நாட் மக்கைள யார் ேதற் வார்கள்?
கைலந்த ேவா என்காதல் ஓவியந்தான்!"
எனக் றிக் கட்டழகன் உடைல அள்ளி
அைணத்திட்டாள்! மலர்க்ைகயால் கன்னம் உச்சி
அணிமார் தடவினாள்! ஈட் யாேல
தணல்ேபா ம் ண்பட்ட
கண்டாள்;
தைல னிந்தாள்; அப்பிணத்ைத நிலத்திற் ேபாட்டாள்!
இைணபிரியா மானம ம் எம்ைம விட்ேட
ஏகிற்ேறா ஐயேகா!
காட்டத்
ணிந்த ேவா தமிழாநின் தமிழ ெநஞ்சம்!
ாயநின் தாைத, என் தாைத
அைனவ ள் ம் எவேர ம் பைகவன் வாைள
அ மார்பில் ன்ேதாளில் ஏற்ற தன்றித்
திைனயள ம் தி ம்பிப்பின்
கில் ஏற்ற
ேசதியிைன இவ்ைவயம் ேகட்ட ண்ேடா?
எனக் வித் தி ம் ங்கால், எதிரில் நின்ற
இளேவழ நாட்டரசன், இரக்க மிஞ்ச
"மைனவிளக்ேக! நின் ைணவன் கதிைர ேவலன்
வாட்ேபாைர என்ேனா நிகழ்த் ங் காைல
கமைறத்த ஒ தீயன் எவேனா பின்ேன
கிவந் ந
கில் எறிந்தான் ஈட் !
திைகத்ேதன் நான்! சாய்ந்தான்அம் மறேவார் மன்னன்!
திகழிமய மைலேபா ம் அவன்ெகாண் ள்ள

கழ்க்ெகன்ன? உன்
ேபானெதனப் லம்பவ
அகத் ன்பம் நீங்கியி
அரண்மைனக்ேக" என்

க் வாய்த்த மானம்
ம் என்ன? ெபண்ேண
! ெசல்க உன்றன்
ைரத்தான் ெசன்றாள் ெபண்ணாள்.

9
.
.
ேவழவனின் பைட வீரர் அரண்ம ைனக் ள்
விரிநீர்ேபாய் மைடேதா ம் பாய்வ ைதப்ேபால்
ழ ற்றார் ெபான்னி ப் ச் சாைலக் ள் ம்,
ெதா ெநற்க ளஞ்சியத் ம் எவ்வி டத் ம்!
ஏழ க் ம் பைடவீரர் ைகப்பற் ங்கால்
இ ந்தஆத் தாக்கிழவி உளம்ப ைதத் க்
கீைழவழி நிலவைறயால் அன்னந் தன்ைனக்
கிளிேயந்தல் ேபாேலந்தி ெவௗியிற் ெசன்றாள்.
நிலவைறயால் ெவௗிப் றத்தில் ெசன்ற ஆத்தா
நீங்கியபின் கத தைனச் சாத்த வில்ைல.
சிலர்கண்டார் காணாத கத தன்ைன!
சிலர் ந்தார்; சிலர்உள்ேள ெசல்ல லானார்.
சிலர்ெந
ெசன் ேம அரண்ம ைனக் ள்
திறல்ெகாண்ட ேவழநாட் ப்ப ைடகள்
அைலவைதக்கண் ைடேயாஎன் ைரத் மீண்டார்.
ஆயி ம்சிற் சிலர்இ ந்தார்! நரிக்கண் ணன்தான்
எப் றத் ம் திரிகின்றான்; ஓர்அ ைறக் ள்
எதிர்பார்த்த ஒ ேபைழ தன்ைனக் கண்டான்.
அப்ப ேய ாக்கினான்; அ த்தி ந்த
ஆள்ஒ வ னிடந்தந்தான்; "இதைன என்றன்
ப்பென ம் ேதேராட் இடம்ேசர்" என்
ெகா த்த ப்பித் தான்நிைனத்த ழ்ச்சி தன்ைன
அப்ேபாேத ெதாடங்கினான், ெபாய்ப்பால் வாழ்வான்.
அரசிக் நல்லவனாய்த் தன்ைனக் காட்ட
அரசர்தைமக்
கள்எலாம் கா
கின்ற
அழகியேதார் டத்தில் கீழ்க்கி டந்
சரசெரனப் ரண்டப "எனக்ேகன் வாழ் ?
சாக்காேட வாராேயா? உடன்பி றந்தாள்

அரசிெயன வாழ்கின்றாள் எனஇ ந்ேதன்.
அத்தீயன் ேவழத்தான் கதிர்நா டா ம்
ெப ைமெகாள் என் ைமத் னைனக் ெகாைல ரிந்
பி ங்கினான் நாட்ைட ம்"என் ற தி ந்தான்.
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வாள்ெதாங்க, வாள்ெபற்ற வலக்ைக ெதாங்க,
வல்லியிைட வள,ேமல் நல்ல ேதாள்கள்
ஆட,எ த் ான் ம்அ இடறக் கண்ணில்
அழகிழந்
ழல்சரிந் வீழ மங்ைக
"நா ழந்ேதன் நலமிழந்ேதன் கண்ணில் ைவத்
நா ம்எைனக் காத் வந்த ைணஇ ழந்
வா கின்ேறன்" எனக்கதறி ெநஞ்சம் ேசார
வந்தாள்அண்ணன் ர ம் டந் தன்னில்.
" ைமத் னைன நானிழந்ேதன் தங்ைக ேய! என்
மன்னன்எைனத் தள்ளிவிட்டான் அ ேபா கட் ம்;
ெசத்தாைன இனிக்காண
வ ண்ேடா?
தி நாட்ைட நீஇழந் , ைண இழந் ,
ைகத் ாண் ற் சி மீனாய்க் கலங் கின்ற
காட்சியிைன நான்காண ேநர்ந்த ேதேயா!
ைவத்தி ந்தான் பைடத்தைலவ னாக என்ைன;
ைமத் னைன இகழ்ந் ைரத்தால் ெபா ப்ேப ேனாநான்?
கதிர்நாட்ைடப் பி ப்பெதன ேவழன் ெசான்னான்
க ந் ைரத்ேதன்; ம ெநா யில் அைமச்ச க் ப்
த்தைலைம தந்ேதபின் பைடெய ப்பிப்
ெபான்னான கதிர்நாட் ன் ேமல்வி த்தான்.
எதிர்பாராப் பைடஎ ப்ைப அறியீர் அன்ேறா?
இைதக் ற இங் வந்ேதன்; வ வ தற் ள்
சிைதத்தாேன கதிர்நாட் ன் உரிைம தன்ைனத்
தீர்த்தாேன ைமத் னைன, அன் ேவந்ைத!
உயிர்ேபான்றாய்! உடன்பிறப்ேப! என்றன் ஆவி
உடைலவிட் ப் ேபாவ ெமய்! ைவய கத்தில்
யர்தாங்க அட் யில்ைல; எைனஇ கழ்ந்
ெசால் ேமார் ெசால்ைல ம்நான் ெபா ப்ப ண்ேடா!

யல்ேபான்றான் நரிக்கண்ணன் என்றா ந்தன்,
த்தான தங்ைகயவள் வாழ்க்ைகப் பட்ட
வயேவந்தன் கதிர்நாட்டான், நரிக்கண் ணற்
ைமத் னன்என் ைரத்தெப ைமேபா யிற்ேற!"
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எனஉைரத்தான்;
த்த தான். ேம ம் ேபச்ைச
எ க்ைகயிேல, கரியஉைட ேபார்த்த ஓர்ஆள்,
"இனிஎன்ன ெசய்வ" ெதன நரிையக் ேகட்ேட
எதிர்வந்தான். அவள்கண்டாள். வாைளத் ாக்கிப்
" ைன ந்தார் மன்னனின்பின் றத்தில் ஈட்
த்தியவன் நீதானா" என்றாள். "இல்ைல
எனக்கிந்தக் கரியஉைட இவேர தந்தார்
ஈ
ன்ேன மன்னவர்ேமல் ஈட் எய்தார்."
என் ைரத்தான்! அேதெநா யில் நரிக்கண்ணன்தான்
இைடயினிேல மைறத்தி ந்த வாெள த்
நின்றி ந்த உடன்பிறப்ைப, அரசி தன்ைன
நிலத்தினிேல வி மா ெவட் ச் சாய்த்ேத
"ஒன் க் ம் அஞ்சாத என்ைன இந்நாள்
உயிர்ந ங்க ைவத்தவைள ஒழித்ேதன்" என்
நின் ெப
ச் விட்டான்! எங்ேக அந்த
ேநரிைழயாள் அன்னம்என உள்ேள ெசன்றான்.
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கரியஉைட ேபார்த் வந்த காலாள் ெசன்
கண்டவற்ைற அரசனிடம் நன் ெசான்னான்!
ெப வாளால், தன்ைகயால் உடன்பி றந்த
ெபண்ணாைளக் ெகான்றானா? என் மன்னன்
உ கினான். மக்களிைட மகனாய் வாழ
ஒண்ணாத ெகா விலங்ைக இந்நாள் மட் ம்
ெதரியாேதன் ைவத்தி ந்ேதன் அரண்ம ைனக் ள்!
தீ வெதந் நாள்இந்தப் பழிதான் என்றான்.
அரசனி
ங்கால் அங்கி ந்த
அழிெவான்ேற ெதாழிலான மறவர் தா ம்
இரக்க ற லானார்கள்! நைரத்த தா
இைளத்தஉடல், கைளத்தவிழிக் கிழவன்," ேவந்ேத
கரிப்பின்ேறல் இனிப்ப ைம யாேர காண்பார்?
காயின்ேறல் கனிய ைம யாேர காண்பார்?
நரிக்கண்ணர் இைலஎனில் ம் அ ைம தன்ைன
நானிலந்தான், அறிந்தி ேமா நவில்க." என்றான்.

13

.
அன்னத்ைத அரண்மைனயில் காண வில்ைல!
ஆத்தாைவக் காணவில்ைல! நரிக்கண் ணன்தான்
என்னத்ைதச் ெசய்வெதன ஏங்கி நின்றான்;
எதிரினிேல ேதேராட் ம் ப்பன் வந்தான்.
"ெபான்னான ேபைழயிைனப் ெபற்றா ேயா?என்
க க் ம் ஆட்சிக் ம் ஆணி ேவைர
உன்னிடத்தில் தந் ள்ேளன்; அதைனக் காப்பாய்
ஒ த்தரிடம் ெசால்லாேத!" என் ைரத்தான்.
"நானறிேயன் ேபைழயிைன!" எனறான் ப்பன்.
ந ங்கினான் நரிக்கண்ணன் "ஐேயா ஐேயா
ேபானேதா? இங்கி ந்த ஆளி டத்தில்
ேபாயிதைனக் ப்பனிடம் ெகா என் ேறேன,
ஊனமிலா நம்மறவர் ேபாேல அன்ேறா
உைட த் நின்றி ந்தான்; ஏய்த்தான் ேபா ம்.
ஏனிந்தப் பிைழெசய்ேதன்? என்வாழ் க்ேக
இைட
ழ்ந்ேதேன!" எனத்
த்ேத.
அன்னத்தின் ஆவியிைன அகற்ற ேவண் ம்;
ஆவிநிகர் ேபைழயிைன அைடதல் ேவண் ம்;
என் ெமா க த்ேதா ம் அரண்ம ைனக் ள்
இட் ந்த ஓர்தவிசில் ெசன் ட் கார்ந்தான்.
மன்னவைன ஏமாற்றிக் கதிர்நாட் டாட்சி
வாங் வதில் சிறிேத ம் ெதால்ைல யில்ைல;
அன்னத்ைத ஆத்தாைவத் ேதட ேவண் ம்;
அ ம்ேபைழ ேவண் ம்எனப் ெப ந் ன் ற்றான்.
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ஆத்தாைவ, அன்னத்ைதப் ேபைழ தன்ைன
அைடயாளப் ப எங் ம் பைடயா ளர்கள்
ேபாய்த்ேதட வைகெசய் ெகாண்
ந்த
ெபால்லாத நரியானின் எதிரில், மன்னன்
ேகாத்தான த் ல மார்பி ேனா
ன் நைட ெகாண்ட ேபால் ெசன் நின்றான்!
சாய்த்தாேன நரிக்கண்ணன் மன்ன வன்பால்
சரசெரனச் ெசாற்ெப க்ைக, எ ந் நின்ேற.
"நா ம்எைனக் காப்பாற்றி ஆளாக் கிப்பின்
நாற்பைடக் ம் தைலவெனன ஏற்ப த்திக்
ேகா ம்ெபாய்
மிலான் எனஉணர்ந்
ெகாண் ,ெப ந் ெதாண்ெடல்லாம் எனக்ேக தந்
நீளிஎ ம் மன்னைனநான் ேபாரில் ெவன்ற
நிைனவாகப் பரிசீந்த கனிேய! உன்றன்
ேதாைளஇகழ்ந் தாளிவள்;என் வாளால் ெவட் த்
ெதா கழற் க் காணிக்ைக இட்ேடன் காண்க.
'வஞ்சகத்தால் கதிைரேவல் மன்னன் தன்ைன
மறேவந்ேத நீெகான்றாய்' என் தீய
ெநஞ்சத்தால் நிைனத்தாேள! 'நின்ேதாள், மானம்
நீத்தேதாள்' என்றாேள! ஐேயா! அன்னாள்
ெகாஞ்சத்தால் மாண்டாேள, நாள ைடவில்
ெகா வாளால் சிறி சிறி தாய த் க்
ெகஞ்சத்தான் ைவத்ேதனா! உன்பால் அன்
ெகட்ேடேன ெகட்ேடேன ெகட்ேடன் ஐயா.

'உடன்பிறந்ேதன்' என் ைரத்தாள். ஆமாம் என்ேறன்
'உன்னரைச இந்ெநா யில் ழ்ச்சி யாேல
ம ம்வைக ெசய் வி ;
ம் உன்னால்!
மன்னவைனப் பழிவாங்கி விட்ேட இந்தக்
கடல்நிகர்த்த கதிர்நாட்ைட ஆள்' என் றாள்என்
கா ெபற்ற ன்பத்ைத என்ன ெசால்ேவன்!
ெகா யாளின் உடன்பிறந்த பழி ந் தாேளன்
ெகாைடமன்னா அ ள் ரிக த க வாைள.
நல்லாரின்ெப நிைல ம் இந்த ைவயம்!
நான்தீயா ெளா பிறந்த தாேல தீயன்!
எல்லா ம் ேபாேலநான் இன் ம் இங்ேக
இ க்கின்ேறன் சாகாமல்! ஒன் மட் ம்
ெசால் ேவன் நானண் வாழ்ந்தி ந்த
ாேயாய்நின் க க் ம் அறத்தி க் ம்
ல்ைல ைன அளெவன்னால் பழிேநராமல்
ண்ைம யாய்நடந்ேதன் இதன்ெபா ட்
நான்ெசத்த பின்அைட ம் வானாட் ன்கண்
நா ா சிற் ார்ெகாள் ஒ ேப
ம்
ேத ா ம் ேசாைல ழ் அப்ேப ரில்
ெசப்பரிய அரண்மைன ம் அரண்ம ைனக் ள்
பால்ேநரில் காய்ச்சி, அதில் சீனி இட் ப்
பத் வைகச் சிற் ண ம் ஒத்த ெபண் ம்
ஊனின்பம் கர்கின்ற அைறஇ ந்தால்
ஒ த்த க் ம் இல்ைலஅ எனக்ேக" என்றான்.

15

.

.
அரச ைரத் தி கின்றான் "அப்ப ேனஉன்
அன்பிைன ம் பண்பிைண ம் அறியார் யாவர்?
ஒ
ைலயில் ஒ காயில் தீைம காணில்
உயர்காய்கள் அத்தைன ம் ெவ ப்ப ண்ேடா?
அரசியவள் தீயவள்தான்; உடன்பி றந்த
அறம்பிைழயா மறவன்நீ! அ தல் ேவண்டாம்.
நரிக்கண்ணா பழநாளில் இ உன் பாட்டன்
நாெடன்றாய்! அதற் ள்ள சான்
ண்ேடா?
அ வி ந்தால் காட் கநீ! இந்த நாட் ன்
ஆட்சியிைன உனக்களித் வி ேவன்" என்றான்.
"பதிவி ந்தால் ஏ ைனநான் நத்த ேவண் ம்?
பாட்ட க் ப் பாட்டனாம் பைறக்கண் ணற் க்
திைரதிைர ெகாண்டெந
யான் என் ம்
ெகா நாட் மன்னன்அளித் தான்இந் நாட்ைடப்
பதினா யிரம்ேபைர ெவன்ற தாேல
பரிசாகத் தந்ததன்றி ேவெறான் றில்ைல!
அந்நாளில் மன்னவனால் ெகா க்கப் ெபற்ற
அ ஞ்ெசப் ப் பட்டயத்ைதக் கதிைர ேவலன்
ன்ேனானாம் த்தப்பன் மைறத்த ேதா
ன்றாநாள் ாங்ைகயிேல ெகாைல ம் ெசய்தான்!
தன்னிடத்தில் பைடயி ந்த தாேல அன்ேறா
சழக்கனவன்
களிடம் தப்பி வாழ்ந்தான்?
என்ைன மிக் கதிர்நாட்டான் விட்ட தில்ைல;

இங்கிரா ேதஎன்றான் அங்

வந்ேதன்.

இந்நாட்ைட நானாள ேவண் ெமன்ற
எண்ணேம எனக்கில்ைல; என்றன் தந்ைத
அந்நாளில் சா ங்கால் எைனஅ ைழத்ேத
அங்ைகயிைனத் தன்மார்பில் அ த்தி, 'அப்பா
உன்ைனநான் ஓ
தி ேகட்கின் ேறன்நீ
ஒப்பி க, உன்னாளில் ேவழ நாட் ன்
மன்னவரின் அ ள்ெபற் க் கதிர்நாட் க்
மன்னவனாய் இ ! நம மானங் காப்பாய்.'
எனக் றி உயிர்நீத்தான்; அதனா லன்ேறா
எழில்ேவழ நாட் னில்நான் அைடந்தி க் ம்
தனிப்ெப ைம, தனிமகிழ்ச்சி இவற்ைற ெயல்லாம்
தவிர்ப்பதற் ம் ணிகின்ேறன்; ஐய ேனநீ
எைனத்தமிழில் 'பைடத்தைலவா' என்ற ைழக் ம்
இன்பத் க் கீடாக இந்த ைவயம்
தைனத்தரி ம் ஒப்ேபேன! ஒ ெசால் ெசால்க;
'தாளைடந்த நரிக்கண்ணன் ஆள்க' என்ேற!
வணங் கின்ேறன் எனக் றி வணங்கி நிற்க
மன்னவ ம் மனமிரங்கி "அஞ்ேசல்! அஞ்ேசல்!
இணங்ககின்ேறன். நீ ஆள்க" எனஉ ைரத்தான்
"இன்ைறக்ேக
ட் க் ெகாள்க" என்றான்!
பிணங் வித் ம் ைமத் னைன உடன் பிறப்ைபப்
ெப வஞ்ச கத்தாேல சாகச் ெசய் ம்
அணி ெமா மணி
க்ேக நரிக்கண் ணன்தான்
அன்பில்லாத் தன் ளத்தால் மகிழ்ந் நின்றான்.
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கதிர்நா சார்ந்தி க் ம் ெதன்ம ைலேமல்
க ெநாச்சிக் காட் னிேலார் பாைற மீதில்
மிதிய க்கால் மீதிேலார் காைலப் ேபாட்
வீரப்பன் எ ம்தி டர் தைலவன் ந்தி
எதிர்நிற் ம் ேதாழர்கள்பால் இதைனச் ெசான்னான்:
எல்ேலா ம் ேகட் ந்தார் ைககள் கட் !
"
ைமயிைன அைடந் விட்ேடன். வாழ்நாள் எல்லாம்
ட் ன்றிக் கழித் வந்ேதன். ஆனால் ேகளீர்
ஒ பிள்ைள ெகா ேவங்ைக ேபால்வான்; கண்ேபால்
ஒ மைனவி! இ வைர ம் பிரிந்ேதன். ஆண் ம்
இ ப ஆ யினஎன்றன் தீெயா க்கம்
என்மைனவி யாம்ஆத்தா ெவ த்தாள்! நீேயா
தி
வைதவிடேவண் ம்!அன்றி என்ைனத்
தீண் வைத விடேவண் ம்!என்றாள்; என்பால்
வரேவண்டாம் இவ்விடத்தில் என்றாள்; என்றன்
மகைனநான் நல்வழியில் வளர்ப்ேபன் என்றாள்.
ஒ வனிடம் ஏற்பட்ட தீெயா க்கம்
உடன்வளர்ந்ேத, பின்ன தான் நீக்க ஒண்ணாப்
ெப ேநாயாய் மா வ ெமய்ேய; நா ம்
ெபண்டாட் பிள்ைளகைள விட்ட தன்றி
ஒ நா ம் தீத்ெதாழிைல வி வ ெதன்ேற
உள்ளத்தால் நிைனத்த
ம் இல்ைல! ஐேயா
அ ைம
ெபண் பிள்ைள நிைனேவ யாக
அகன்றநாள் ஒவ்ெவான் ம் ன்ப நாேள.
நா ம்என் மைனயா ம் வாழ்ந்தி ந்த
நல் ாைர அவள்அகன்றாள்; ல் ார் ஏகித்

தானங் க் ைகப்பா பட்டாள்; சின்னத்
தனிக் ைச ஒன்றிைன ம் கட் க் ெகாண்டாள்;
ேதனைட ம் ஈ ம்ேபால் மக ம் தா ம்
வ ைமயி ம் ெசம்ைமயிைனக் காண்பா ராகிச்
சீனி எ ம் கணக்காயர் இடத்தில் அன்பின்
சி வைன ம் ப க்கவிட்டாள். சிலநாள் ெசல்ல
கணக்காயர் யற்சியினால் அரண்ம ைனக் ள்
கால்ைவத்தாள்; பணிச்சியாய் இ ந்தாள்; பின்னர்த்
ைணயானாள் கதிர்நாட் ன் அரசி யார்க்ேக!
ாயதன் மகன்இன் ம் கணக்கா யர்பால்
இணக்க றக் கைலபல ம் பயில்கின்றான். நான்
இைவயைனத் ம் அறிந் ள்ேளன்; எனி ம் அங்ேக
அ கிேனன் இல்ைல. எைன அவள்கண் டா ம்
அகம்ெவ த் த் தைல னிந் மைறந் ேபாவாள்.
'அப்ைபயன் ேவல க் நான்தான் தந்ைத
ஆத்தாதான் என்மைனவி' என்ற உண்ைம
இப்ெபரிய நாட் னிேல இந்த நாளில்
யானறிேவன்; அவளறிவாள்; அறியார் மற்ேறார்!
ெசப்பிேனன் இன் தான் உம்மி டத்தில்!
ெசப்பாதீர் யாரிடத் ம்! இன் நாேனா
எப்பா ம் படவில்ைல; காலாள் ேபாேல
எதிர்நின்ேறன் நரிக்கண்ணன் ேபைழ தந்தான்.
இ காட் ல் நரிக் ட்டம் உலாவல் ேபாேல
எவ்விடத் ம் அரண்மைனயில் ேவழ நாட் ன்
பைடவீரர் உலாவினார்! எலிகள் ஓ ப்
பண்டங்கள் உ ட் தல்ேபால் ெபா ைள ெயல்லாம்
தடதெடன உ ட் னார். அவர வர்கள்
சலிப்பின்றிக் கவர்ந்தார்கள் கைலப்ெபா ள்கள்!
இைடயிைடேய நரிக்கண்ணன் ெசல்வான், மீள்வான்;
எைதேயாதான் மிகக்க த்தாய்த் ேதட லானான்.
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ஓர்அைறயில் ேபைழயிைன அரிதிற் கண்டான்
உண்டான மகிழ்ச்சிக்ேகார் அளேவ இல்ைல.
யா க் ம் ெதரியாமல், அைதத்ேத ேராட்
இடம்ேசர்க்க எண்ணினான். அங் நான்தான்
ேநரினிேல நின்றி ந்ேதன். தன்ஆள் என்ேற
நிைனத்திட்டான்! 'ேதேராட் இடம்ேசர்' என்றான்;
பாராட் ேனன் அவைன! எ த் வந்ேதன்
பா ங்கள்!" எனப்ேபைழ தைனக்காட் ட்டான்.
சிரித்திட்ட தி டர்களில் ஒ வன் ெசால்வான்:
"தி டர்கைளக் ைறவாகச் ெசால்வார் மக்கள்;
இ க்கின்ற ேபைழயிைனத் ேத த் ாக்கி
'எ த் ப்ேபா' என்றாேன அவைன யா ம்
ஒ ேபச் ம் ேபசார்கள்; ம்மா நின்ற
உம்ைமஅவன் தி டெனன் ெசான்னா னன்ேறா?
ெபா ளாளி தி டர்கைள விைளவிக் கின்றான்
ெபா
ைடைம ேயான்தி ட்ைடக் கைளவிக் கின்றான்"
என் ைரத்தான். மற்ெறா வன் இயம் கின்றான்
"என்ெனண்ணம் அ வல்ல; ேவண் ெமன்ேற
ெபான்ைனேயா காசிைனேயா நாெம த் ப்
ேபாம்ப ெசய் கின்றார்கள். அதன்பின் நம்ைம
வன்சிைறயில் அைடப்பார்கள். தி ட ெரன்
மக்களிடம் ெசால்வார்கள். இைவஏன் என்றால்
மன்னர்,பழம் லவர், வணி கர்கட் ெகல்லாம்
வ ம்ெபயைர நமக்காக் ம் யற்சி" என்றான்.
வீரப்பன்

கின்றான் "என்ேதா ழர்காள்!

ேவல க் நானளித்த ெதான் மில்ைல.!
ஆர்அப்பன் என்பைத ம் அறியான் ேவலன்!
ஆத்தா ம் அைதக் ற வி ம்ப வில்ைல;
ேநரிற்ேபாய் இ வைர ம் கா
தற் ம்
ெநஞ்சேமா ஆவலைட கின்ற ண் .
சீரில்ைல என் டம்பின் நிைலயில்; என்ன
ெசய்வெதன எண் கின்ேறன். ேபைழ தன்ைன
நான்திறந் பார்த்ததிேல விைல யர்ந்த
நைகஆைட, அழகியவாள்
இ ைவகள்,
வான்திறந்த உ க்கள்ேபால் கதிர்ேபால் கண்ேடன்!
மன்னர்த ம் பட்ைடய ம் ஒன் கண்ேடன்!
ஈன்றானின் ெசாத்தாக அதைன என்றன்
எழில்மக க் ச்ேசர்க்க இங் யார்க் ம்
ேதான்றாத இடத்தினிேல ைதப்ேபன். பின்
ெசால் ேவன் இ க் மிடம்" என் ெசான்னான்.
"ஆண்டவேர, ம்மைனவி எங்க ளன்ைன
அ ேயங்கள் உடன்பிறந்த ேவலன் ஆன
ஈண் ள்ள இ வைர ம் அறிேயாம் யா ம்!
இன்ப
ம் மைனவியார் உைமவி லக்கிப்
ண் ள்ள உ திேயா ெபரி ! தாங்கள்
ேபாகாமல் இ ந்த
ம்
ைம ஆ ம்!
ஊன்தளர்ந்தீர், உடல்தளர்ந்தீர், இனி ம் ெசல்ல
ஒப்பீேரா" என் ைரத்தார் நட் க் ெகாண்ேடார்.
"நீங்கெளலாம் இங்கி ப்பீர், ேபைழ தன்ைன
நிைலயாக ஓரிடத்தில் மைறத் ைவத் த்
தாங்காத ஆவலிைனத் தணிப்ப தற் த்
தனியாகப் ல் ார்ேபாய் வ ேவன்" என்
வாங்கியேதார் வில்ைலப்ேபால் வைளந்த ேமனி
வா யர்ந்த ன் ேபால் நிமிர்ந் நின்றான்.
ஓங்கியேதாள் மீதினிேல ேபைழ தன்ைன
உம்ெமன்
ாக்கினான்; உடன்ந டந்தான்!
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சீனிெய ம் கணக்காயர் வீற்றி ந்தார்
ேச யர்ந்த ஆல யில்! எதிரில் சிங்கம்
ேபானிமிர்ந்த பார்ைவயினான் ேவலன், மற் ம்
லியிைளஞர் அமர்ந்தி ந்தார்! கணக்கா யர்தாம்
ேதனிகர்த்த தமிழாேல திய ெசய்தி
ெசப்பினார்: "இைளஞர்கேள! அன் ள் ளாேர!
ஏனிந்த நாட் ன்ேமல் ேவழ நாட்டான்
எ ப்பினான் தன்பைடைய? அ
மின்றி
ெப ைமமி கதிைரேவல் மன்னன் மீ
பின்னி ந்ேத எவன்ஈட் தன்ைன எய்தான்?
அரசியிைனக் ெகான்றவன்யார்? அரசர் ெபற்ற
அன்னத்ைதக் ெகாைலெசய்ய நிைனப்ேபான் யாவன்?
தி நிைறந்த கதிர்நாட் ன் அரச ெனன்
திக
தைனச் ட இந்த ேநரம்
அரண்மைனயின் ந வினிேல ேவழ நாட் ன்
அரசெனதிர் நின்றி ப்ேபான் எவன்கண் ேரா?
கதிர்நாட் ன் ேமலந்த ேவழ நாட்டான்
க ம்பைகெகாள் ளச்ெசய்ேதான் நரிக்கண் ணன்தான்!
கினிேல பின்னின் ஈட் எய்ேதான்,
ெமாய் ழைலக் ெகாைலெசய்ேதான், அன்னந் தன்ைன
எதிர்ப்பட்டால் ெகாைலெசய்ய இ ப்ேபான் அன்ேனான்
இப்ேபா மணி
ம் ெபறப்ேபா கின்றான்.
மதி ைடயாய் ேவலேன, உன்அன் ைனக் ம்
மாக்ெகா ைம நரிக்கண்ணன் ஆக்கக்
ம்.
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உன்அன்ைன ஆத்தாைவக் காப்பதற்ேகா
உடேனேபா! இந்தாவாள்! திைர தந்ேதன்!
என்கைலகள் உன் யிைரக் காக்க! நாட் ன்
இகழ்ச்சியிைனப் ேபாக் க! நீ கழ்ச்சி ெகாள்க!
பின்உனக் ேவண் ெமனில் இங்கி க் ம்
பிறேதாழர் ைண ரிவார்; விைடெபற் க்ெகாள்"
என் ைரத்தார். வாள்எ த் க் திைர ஏறி
எதிர்வணங்கிப் ல் ாேர அதிரச் ெசன்றான்.
ஐயாேவ ேவல க் த் ைணயாய்ச் ெசல்ல
ஐந்தா
திைரகைள எமக்கிப் ேபாேத
ைகயாேல இைவஎன் காட் விட்டால்
கண்ணாேல பார்த்தி ேவாம்; அவன ைழத்தால்
ெநய்யாேல ண்ெட ந்த ெந ப்ைபப் ேபாேல
ெநஞ்சாேல ெகாள்கின்ற விைசயி ேனா
ைவயாேல ஆனெதா பைகேமற் ெசல்ேவாம்
வாளாேல தங்கள் கழ் வளர்ப்ேபாம்" என்ேற
இ ைக ப் பிச்ெசான்னான் ஒ ேசய். அங்ேக
இ க்ைகவிட் ெட ந்ெதா ேசய் அறிக்ைக ெசய்வான்:
"வ ைகக் க் காத்தி ப்பான் ஐயா; ேவலன்
வாழ்க்ைகக் ம் உதவா தாழ்க்ைக ெசய்தால்!
ப ைகக் நஞ்சளித்த பழிக்ைக ஏற்ேபன்;
பைதக்ைகயிேல த ப்பீேரா? இைதக்ைக விட்டால்
அ ள்ைகக் நாெள தான்? என்ேமல் ேவலன்
அன் ைகக் ம்; அவன்பைகக் ம் ைகவ க் ம்.
ேபாமா
மா

தைலயைசப்பீர்!" என் ெசான்னான்.
தைலேவண் ம் ஒ வன் நின்ேற,

"ஆமா நா ணர்ந்ேதாம். ேவலன் அங்ேக
அ மா தைலயிடா தி ந் விட்டால்
ஏமா தைலயைடந்த இந்த நாட் ன்
எழில்மா ம்! நிைலமா ம்! ஆட்சி மா ம்!
நாம்ஆ தைலயைடய நரியின் ேநாக்கம்
ந மா தைலயி ேவாம், நவில்க!" என்றான்.
"ெபா த்தி ப்பார் வாழ்ந்தி ப்பார்! இந்த நாட் ல்
ந்தி ப்பார், இங்கி ப்பார் தம்ைம ெயல்லாம்
நி த்தி ப்பார்; இேலெசன் நிைனத்தி ப்ேபார்
நிகழ்வைதக்கண் தி ப்பா பார்த்தி ப்பார்!
றித்தி ப்பார் ஆத்தாைவத் தீேயாள் என்
ளிர்ந்தி ப்பார் அவளிறந்தால்! ெசம்மல் ேவலன்
மறந்தி ப்பார் ைவகாணா தி ப்பார்; காண்பார்
மைறந்தி ப்பார், ைகயி ப்பார் அறிவார்!" என்றான்.
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ல் ாரிற் சி
ைச தனில்இ ரண்
ண்பட்ட ெநஞ்சங்கள் ஒன்ைற ெயான்
நல் ைரயில் ேதற்றியி ந் தன.அ வற்றில்
நைரபட்ட ஆத்தாளின் ெநஞ்ச ெமான் !
வல் ா
றிைவத்த றாப்ேபால் வா ம்
மலர்க்ெகா யாள் அன்னத்தின் உள்ள ெமான் !
ெசால்லிஅ தாள்ஆத்தா; ஆற்றாள் கண்ணீர்
ெசாரிந்த கின் றாளின் ம் ெபண்ைண ேநாக்கி.
"அன்னத்தின் கண்ணி னிக் ம் மகைனத் ேத
ஆவணியில் மண
த் த் ைதப்பி றப்பில்
மன்னியசிங் கஞ் மந்த தவிசில் ஏற்றிக்
கதிர்நாட் ன் மணி
ைய அவ க் காக்கி
என்கண்ணால் பார்த் ள்ளம் மகிழ்ேவ ெனன்ற
எழில்மன்னன் ெமாழிஎண்ணிஅ ேவ னாநான்?
அன்னவனின் தி த்ேதா ம் அகன்ற மார் ம்
அழி ற்ற ைதஎண்ணி அ ேவ னாநான்?
அ ைமமகள் தனக்ேகற்ற அன்ப ேனா ம்
ஆணிப்ெபான் கட் ல்எ ம் ேசற்றி ள்ேள
எ ைமஎனக் கிடந்தின்பம் க கின்ற
எழில்நாைள நான்காணப் ெபேறேனா என்ற
ெப மாட் ெமாழிஎண்ணி அ ேவ னாநான்?
பிள்ைளக் நஞ் ட் ம் தாய்ேபால் அந்த
நரிக்கண்ணன் வஞ்சித் க் ெகான்ற ேபா
நாளற் ப் ேபானெதண்ணி அ ேவ னாநான்?
எதிெரதிேர இ தழற்பந் கள் ழன்ேற
இ ப்ப ேபால் கதிர்நாட்டான் ேவழ நாட்டான்
அதிர்கின்ற ெமய்ப்பா ம் ழற் ம் வா ம்
கட் ல க் கப்பாலாய் விைசெகாள் ங்கால்
தியஓர் காலாள்ேபால் தா மீைச

த் நான் அங்கி ந்ேதன்; நரிக்கண் ணன்தான்
ப ங் க ப் ைட ண் ேவந்ைத மாய்த்தான்
பைதத்ேதேன அைதஎண்ணி அ ேவ னாநான்?
நானி ந்ேதன் காலாட்கள் பலரி ந்தார்
ந வினிேல ேவழநாட் டரசன் நின்றான்.
ேமனிமிர்ந்த கரியஉைடக் காலாள் வந்
ெமல்லிதைன நரிக்கண்ணன் ெவட் ச் சாய்த்த
ஊன்ந ங் ம் ெசய்தியிைனச் ெசான்னான். மன்னன்
உளம்ந ங்க மற்றவர்கள் உடல்ந ங்க
நானி ந் மன்னவைனத் ேதற் ங் கால்என்
நல் யிர் ஒ ங்கியதற் க ேவ னாநான்?
பழநாள்பாண் யன்உன்றன் தா ைதக் ப்
பரிசளித்தான் இந்நாட்ைட! அைதக் றிக் ம்
நீளப் பட்டய ம் உைட ண் வா ம்
யஅப் ேபைழ ம்ேபா யிற்ேற அந்ேதா!
இழந்ததனால் ேபைழயிைன, அழ மிக்க
இந்நா நின்உரிைம என்ற உண்ைம
ஒழிந்தி ேம! அைதஎண்ணி அ ேவ ேனாநான்?"
இவ்வண்ணம் உைரத்த
ெகாண்
ந்தாள்.
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ெவௗியினிேல ேபைழெயா நின்றி ந்த
வீரப்பன் இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்
ந்தான்.
களிெகாண்டான்! தன்
கில் உள்ள ேபைழ
கதிர்நா கவின்அன்னம் உைடைம என்
ெவௗிப்ப த்தத் தக்கேதார் ேபைழ என்
விளங்கிற் . தன்மைனவி ஆத்தா, அங் க்
கிளிெமாழியாள் அன்னத்ைதக் காப்ப தற் ம்
ேக தைன நீக்கற் ம் ய கின்ற
நிைலயா ம் விளங்கிற் ! வீரப் பன்தான்
நீள்ேபைழ தைனஆத்தா விடம்இப் ேபாேத
ைலயாமல் தந்திட ம் நிைனத்தான். நாட் ன்
ெகாந்தளிப்பில் ேபைழயிைன அவள்காப் பாற் ம்
வலிஏ ? ெபா த்தி ப்ேபன் என
த்
மற் ம்அவர் ேப வைதக் ேகட்
ந்தான்.
தைலமீ ைகைவத் த் "தாேய! அப்பா!
தனிவிட் ச் ெசன்றீேரா இனிவாழ் ேவேனா?

.
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ஐயேகா என்ஆத்தா! ைவய கத்தில்
அன்ைனம ந் தாெளன் ெசான்ன ெசால்ைலத்
ைதயெலன ளம்ெபா த்த ண் ;பின்
தந்ைதயிறந் த ெபா த்த ண் ; ேம ம்
ய்யகதிர் நாட் ரிைம ேபைழ ேயா
ெதாைலந்தைத ம் ெபா த்த ண் ; ெபாறாத தீைம
ெசய் வந்தான் என்மாமன் எனறால் இந்தச்
சிறியஉளம் ெப ந் யைரப் ெபா ப்ப ண்ேடா?
உடன்பிறந்தா ைளெவட் , அன்ேனாள் ஆவி
ஒப்பானி ன் உடல்சாய்த்ேத இப்பால் என்ைனத்
ெதாடர்ந்தழிக்க எண்ணினவன் மாமன் என்றால்,
ரந்தபால் இ ந்த ந்திப் பரந் லா ம்
ெந ம்பன்றிக் ட் கள்ேபால் மக்கள் யா ம்
நிைறயன்பால் உடன்பிறந்தார் என் ணர்த்தக்
கிடந் தவம் ரிகின்ற உலகில் இந்நாள்
ேக ைழக் ம் உறெவ ம்ெசால் ேகட்ப ேதேயா?
ஒப் ைரக்க
யாத அன்ைன என்ைன
ஒ க்கணித் மார்பைணத் ேமனி ெயல்லாம்
ைகப் றத்தில் ஆம்ப க் த் த வி என்றன்
கண்மைறக் ம் ரி ழைல ேமெலா க்கி
ைமப் வ விழிமீ விழிய ைமத்
மலர்வாயால் ளிர்தமிழால் கண்ேண என்
ெசப்பி த்த மிட்டாேள! அன் ள் ளாளின்
ெசந்தாமைர கத்ைத மறப்ேப ேனாநான்?
இம்மாநி லம் க ம் தந்ைத, ந்ைத
ஈட் ைவத்த மாணிக்கம் ட் அள்ளிக்
ைகம்மாரி யாய்ப்ெபாழிந் கணக்கா யர்பால்
கைலய ள ேவண் த்தன் தைலவ ணங்கி
அம்மாஎ னக் விக் ைகம்ேம ேலந்தி

அ கமர்ந் ப கஎன் பா ம் தந்ேத
'அ'ம் தல் எ த்தளித்தான்; அறிேவா அன்ேனான்
அன்பான தி
கத்ைத எண்ணி வா ம்.
ஊரா ம் தைலவனின் ற் ேறவல் ெசய்ேவான்
ஓட் விக் ம் சிற்றாளின் கீழ்க்கி டக் ம்
ஓர்ஆளின்மகள் தன்ைன உவந் ெபற்ேறார்
உயிர் றந்தால் உளந் ப்பாள் என்றால், இந்தப்
பாராளப் ெபற்றாைர என்ெபற் ேறாைரப்
பறிெகா த்த என் யிேரா உடலில் நிற் ம்?
யா மில்ைல யான்ெபற்ற ேப ெபற்ேறார்;
இற்ைறக்ேகா என்ேபாலக் ெகட்டா ரில்ைல."
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எனத் த்தாள். வீரப்பன் எ த்தான் ஓட்டம்!
இங்கி ந்தால் அன்னத்ைதத் ேத ேவாரின்
சினத்தீயில் ெவந்தி தல் அன்றி, ேபைழ
சிறியநரிக் கண்ணனிடம் ேச ெமன்
நிைனத்தானாய், யா மிலா இடம்
ந்தான்.
நீங்கியபின் ரசைறேவான்," நரிக்கண் ணர்தாம்
இனிக்கதிர்நாட் க்கரசாய்
ண் கின்றார்
இந்நாள்" என் றான்.இதைன இ வர் ேகட்டார்.
அ ைவத்தான் கதிர்நாட் ல்! ெநஞ்சில் ைவத்தான்
அழிைவத்தான்! விழிைவத்தான் உரிைம ேவரில்!
ைவத்தான் ஒ ைவத்தான் நாட் ல்! எங் ம்
ெகாைல ைவத்தான்! ைறைவத்தான் எண்ணா னாகி
ெவ ைவத்தான் அறம்வளர்த்த இவ்வீட் க் ம்!
மின்ெனாளிேய, தன்தைலயில் உன்ன தான
'
'ைவத்தான்; ழக் கின்றான்; அன்ேனான் வாழ்வின்
ைவத்தான் ழக் கின்றான் ரச ைறந்ேத!
இந்ேநரம் நரிக்கண்ணன் நன்னீ ரா ,
எழி ைட ம் இைழபல ம் ண் , ேவழ
மன்னவைன எதிர்பார்த் ப் ெபான்னில் மின் ம்
மணி
ைய அணிவதற் க் காத்தி ப்பான்!
இந்ேநரம், தான் இ க் ம் இடத்தி னின்ேற
எழிலரண்ம ைனேநாக்கித் ேதரி ேலறிப்
பின்எவ ம் ழ்ந் வர வ வான் ேவழன்!
ேபரைவயில், மகிழ்ச்சிெகாள எவர்இ ப்பார்?
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என் ைரத்ேத ஆத்தாதன் எரிைவ இல்லாம்
எ த் ைரக் ம் ேநரத்தில்,
ைச ேநாக்கி
'அன்னம்அதில் தான்இ ப்பாள், ஆத்தா என் ம்
அக்கிழவி டனி ப்பாள்' என்
வி
ன்வந்தார் சிலபைகவர்
ைச ேநாக்கி!
ழங்கிற் க் திைரகளின் அ ஓ ைசதான்.
பின்ெனா வன் வ கின்றான் அவன்ேபர் ேவலன்!
ெப வா ம் திைர ம்பாய்ந் தனப ைகேமல்!
பல திைர மறவரின்ேமல் ேவலன் எட் ப்
பாய்ந்தனன்பல் ஆ கட் ள் ேவங்ைக ேபாேல!
கலங்கினர்ேவ ழவர் பத் ப் ேபர்மாண் டார்கள்!
கத்தி ழல் ஓைசமற வர் ழக்கம்,
ைலந ங்க ைவத்தன! ஆத்தா, தன் ேவலன்
ரல்ேகட்டாள்; ேவழவர்கள் அங் வந்த
நிைல ணர்ந்தாள். அன்னத்ைத ேநாக்கி அங்
நிகழ்கின்ற ேபார்ேநாக்கம் நிகழ்த்திப் பின்னர்,
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அன்னத்ைத ஆடவனாய் உ மாற் றிட்டாள்;
அன் ேபால் தன்
வம் மாற்றிக் ெகாண்டாள்!
கன்னமைறக் ந்தா
ைடய தாத்தா,
கண்ெணாத்த ைபயெனா ெசல்வ ைதப்ேபால்
தன்மகனின் கணக்காயர் சீனி வா ம்
தனிவீட்ைட ேநாக்கிேய விைரந் ெசன்றாள்!
"உன்மகனின் நிைலஎன்ன" என்றாள் அன்னம்;
"ஊர்மீட்கச் சாகட் ம்" என்றாள் ஆத்தா!
"கண்ெண த் ம் பார்த்ேதாமா ைகவா ேளா
க ம்ேபாரில் தனியாகக் கிடந்த ேசைய?
ெபண்ெண த் வளர்த்திட்டாள்; அதனா ேலதன்
பிள்ைளஉயிர் ேபாவைத ம் ெபற்ற தாய்தான்
எண்ணவில்ைல என் லகம் உைனப் பழிக் ம்;
என்னால்தான் இப்பழிெயன் ெறைனப்ப ழிக் ம்!
மண்ெண த் ச் ட் ெசங் கல்ேலா, அன்றி
மைலக்கல்ேலா உன்ெனஞ்சம்" என்றாள் அன்னம்.
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"ேவலவைனக் காப்பதற் நம்மா லாமா?
வீண்கவைல ெகாள் வதில் ஆவெதன்ன?
ஞாலத்தில் என்பிள்ைள யின்தி றத்ைத
நானறியக் கணக்காயர் ெசான்ன ண் !
ேசாைலஅேதா! அைதய த்த சிற் ார் காண்பாய்!
ெதாடர்ந் வா விைரவாக!" என்றாள் ஆத்தா.
நாைலந்
திைரகளில் வாள் பி த்த
நல்லிைளஞர் எதிர்வ தல் இ வர் கண்டார்.
"எங்கி ந் வ கின்றீர?
் " என்றான் ஓர்ேசய்.
"எழில்ேவலன் அவ்விடத்தில் ேவழ வர்பால்
ெவங்
திப் ேபார்ெசய் ெகாண்
க் ம்
விழற் ைசப் றமாக வந்ேதாம்" என்
தங் தைட இல்லாமல் ஆத்தா ெசான்னாள்.
தாவினார் இைளஞெரல்லாம் திைர ஏவி!
மங்ைகயி ைகெகாட் மகிழ்ந்தாள் "உன்றன்
மகன் க ம் பார்த்தறிேயன் ஆத்தா" என்றாள்.
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ஆல யில் அமர்ந்தி ந்த கணக்கா யர்பால்
ஆத்தா ம் மங்ைக ம்ேபாய்ப் ேபார்த்தி ந்த
ேம ைட ம் தாம்விலக்கி நின் ெசய்தி
விளக்கிடேவ, கணக்காயர் கிளத்த லானர்:
"ேவலவேனா உைமக்காக்க அங் வந்தான்
ேவழவைர எதிர்த் ப்ேபா ரிட மானான்;
நாைலந் ேபர்இைளஞர் ைணக் ம் ெசன்றார்;
நரிக்கண்ணன் ெதரிந் ெகாள்வான் இனிஎன் ேநாக்கம்.
என்ைனயவன் சிைறப்ப த்த எண்
ன்னம்
யாெமல்லாம் மாற்
வத் ேதா ெசன்
மன்னவனாம் ேவழவைனத் தனிேய கண்
மங்ைகநிைல
வ நல்ல" ெதன்றார்.
நன்ெறன்றார் இ வ ேம! உ வம் மாற்றி
நடந்தார்கள் வ மாய் அரண் மைனக் த்
ெதன் றத்ேத ேவழவனார் தங்கி ள்ள
தி மன் தைனேநாக்கி மிகவி ைரந்ேத!
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ஒளிவிளக் ப் பத்தாயி ரத்தின் நாப்பண்
உயிர்விளக்காய் வீற்றி ந்தான் ேவழ மன்னன்!
ெதௗிவிளக் ம் அறி ைடய அைமச்சன் தா ம்,
சிறியபைடத் தைலவர்க ம் ழ்ந்தி ந்தார்.
களிமி க்க ேவழத்தான் உைரக்க ற்றான்
கண்ெணதிரில் இ க்கின்ற தன்னாட் டார்பால்:
" ளிர் னல்ேசர் கதிர்நாட்ைட நரிக்கண் ணற் க்
ெகா த் விட்ேடன்; அவன் ைறைய
த் விட்ேடன்.
என்ன ைமப் பைடத்தைலவன் மகி ம் வண்ணம்
யான் ரியத் தக்க
ரிந் விட்ேடன்;
தன்ன ைம உைழப்பாேல என்னி டத்தில்
தான்ெபறத்த ந்தைதத்தான் ெபற் விட்டான்;
ெபான்
ைய அவன்தைலயிற் ட் ம் ேபா
ெபா மக்கள் இந்நாட்டார் கத்தி ெலல்லாம்
ன்பத்ைத நான்கண்ேடன் ஏேனா?" என்றான்
"ெசால்ேவன்"என் ெறா
திேயான் வணங்கிச் ெசால்வான்.
"நரிக்கண்ணன் கதிர்நாட்ைட அைடவ தற்
நல்லெதா
ழ்ச்சியிைனத் ேதட லானான்;
எரி தைனக் கதிைரேவல் மன்னன் ேமேல
ஏற்றினான் தங்கட் ; நம்பி னீர்கள்!
ஒ நா ம் தங்கைளஅக் கதிைர ேவலன்
உள்ளத்தால் ேபச்சாேல இகழ்ந்த தில்ைல;
ெப ம்பைட ம் ெகாண் வந்தீர்! நடந்த ேபாரில்
மறவர்ெநறி பிைழத்த
ம் அறேமா ஐயா?

இ ேவந்தர் வாட்ேபாைர நிகழ்த் ம் ேபாேத
ஈட் யிைனப் பின் வந் கதிர்நாட் டான்ேமல்
நரிக்கண்ணன்ெச த்தினான்; நா ம் கண்ேடன்
நைகத்த வான்! நாணிற் நல்ல றந்தான்!
இ க்கட் ம்; ெப ேவந்ேத, அரசி யாைர
எதிர்பாரா வைகயாக வஞ்சத் தாேல
ெப ங்ெகாைலெசய் தான்அந்ேதா! இப்ெபண் ணாைளப்
பிறரறியா வைகயில்நான் காத்ேதன் அன்ேற.
இவ்விைளய ங்ெகா யின் ேவர க்க
என்னெவலாம் ெசய்கின்றான்? என்ைனக் ெகால்ல
ஒவ்வாத ைறெயல்லாம்
கின்றான்;
உங்களிடம் நீதிேகட் கின்ேறன்" என்
ெசவ்விதழாள் அன்னத்ைத கிலின் மீண்ட
திங்கெளன மாற்
வம் கைளந் காட்
அவ்வைகேய தா ம்தன் உண்ைம காட்
"ஆத்தாஎன்ேபர்; அரசின் பணிப்ெபண்" என்றாள்.
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வியப் ற்றான்; கநிைறயக் கண்தி றந்
ெமல்லியிைன, ஆத்தாைவப் பார்த்தான்; மிக்க
ய ற்றான். "ஒ நாட்ைடப் பி த்த பின்னர்
ெதாடர் ைடயார் தைமக்ெகால்ல ஒப் ேவேனா?
ெசயப்பட்ட ேபார்ந வில் பைகைய நாேனா
பின்னி ந் ெகாைல ரியச் ெசய்ேவன்?" என்
வியர்த்திட்டான் உடெலல்லாம்! "அந்தத் தீயன்
விைளத்திட்டான்; நானல்ேலன்" என்ற ெசான்னான்.
"அப்ேபாேத நானிைனத்ேதன்; ேகள்வி ற்ேறன்.
அவற்ைறெயல்லாம் நரிக்கண்ணன் ம த் க் றித்
தப்ேப ம் இல்லான்ேபால் ஆடல் ெசய்தான்.
கதிர்நாட் ன் தனியரசாய் நரிக்கண் ணற் ம்
இப்ேபா தான்
ையச் ட் வந்ேதன்;
என்ெசய்ேவன் பழி மந்ேதன்! பழி மந்ேதன்!
எப்ேபா ம் உமக்ேகஓர் தீைம யின்றி
யான்காப்ேபன் அஞ்சாதீர்" என்றான் மன்னன்.

30
.
பின் ம்அவன் அைமச்சைனேய ேநாக்கி, "இந்தப்
ெபண்ணரசி இனிஉய் ம் வண்ணம் யா ?
சின்னநைட நரிக்கண்ணன் இடம்வி த்தால்
தீங்கிைழப்பான்; நல்லஉளப் பாங்ெகான் றில்லான்;
அன்ைனயிைனக் ெகாைலெசய்தான்; தந்ைத தன்ைன
அழித்திட்டான்; அன்னத்ைத ஒழிப்ப தற் ம்
ன்னின் காத்தாைள ஆத்தா என் ம்
தியாைளத் தீர்த்திட ம் தியா நின்றான்.
கநின் க த்"ெதன்றான். அைமச்சன் ெசால்வான்:
"ெகா ேயாைனக் கதிர்நாட்ைட ஆள விட் ர்!
சீ கின்ற பாம் க் த் தவைள ரில்
தி
ேயா ட் வ ? பின் காண்பீர்!
வீ ைடய கதிைரேவல் மன்னன் ஈன்ற
ெவண்நில
கத்தாளின் எண்ணங் ேகட்
ேவ நாட் ளவரைச மணக்கச் ெசய்
ேம ெமா தீங்கின்றிக் காக்க ேவண் ம்.
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கதிர்நாட்ைட நரிக்கண்ணன் ஆ ம் ஆட்சி
க கள ம் தீங்கின்றி இ ப்ப தற் ப்
ெபா நாட்டம் உைடயஓர் அறிஞன் தன்ைனப்
ேபாயிங் நீர்அ ப்ப ேவண் ம்" என்றான்.
"எ நாட்டம்? அன்னேம ெசால்வாய்" என்றான்.
ஏந்தல்ெமாழி ேகட்டமலர்க் ந்தல் ெசால்வாள்:
"ச ர்நாட் ப் பைக
ேமல் தாைள நாட் ம்
தமிழ் நாட் ப் ெப ேவந்ேத! அைவயில் உள்ளீர்!
பழநாளிற் பாண் யனின் பைடந டத்திப்
பைகெகாண்ட ேசாழைன ம் ெவற்றி ெகாண்ட
அழல்ேவலான் என்ன ைம தா ைதக்ேக
அளித்தான்ஓர் ேபைழயிைனப் பரிசாய்; அந்த
எழிலான ேபைழயிேல ஞாலம் ெமச் ம்
இைழஆைட, வாள்பல ம் இ க் ம்; ேம ம்
அழகான கதிர்நாட் ன் வரலா ெறல்லாம்
அப்ேபைழ ெசால்லிவி ம். ஆத லாேல,
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ேவழமா நா ைடய ேவந்ேத! என்றன்
ேமனாளின் நற் கைழ விளக் ம் அந்தப்
ேபைழமா றாமல்அைதக் காட் ம் வண்ணம்
ெபரியேதார் கட்டைள ம் இ தல் ேவண் ம்!
ஏைழயரின் ைறதீர்த்தல் கடைம யன்ேறா?"
என் ைரத்தாள். "நன் ைரத்தாய் ெபண்ேண! அந்தப்
ேபைழமாற் றம்சிறி ம் இன்றி இங்ேக
ெப ம்பைடயால் வ ம்ப ெசய் கின்ேற ெனன்
ஆளிெய ம் பைடத்தைலவா ெசல்க என்றான்
ஆயிரவர் உடன்ெசல்க என்றான்! இந்த
நாளில் இேத ேநரத்தில் அரண்ம ைனக்
நாற் ற ம் காப்பைமத் ம் உட்
ந் ம்
ஆளி வர் வர்வி க் கா நீ ம்
அைறேதா ம் ேத க எங் ம் பார்ப்பீர;்
ேகளிர்இைத; அப்ேபைழ அைடயா ளத்ைதக்
கிளிெமாழியாள் ெசால்லி வாள்" என்றான் மன்னன்.
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இளவஞ்சி அன்னம்உைரத் தி வாள்: "ஐயா
என்ேபைழ மன்னவரின் வாளின் நீளம்!
உள்அகலம் ன் சாண்! உயரம் நாற்சாண்!
ஒளிதிக ம் கிளிச்சிைறப்ெபான் தக தன்னால்
ெவௗிப் ற ம், ெபாதிைகமைலச் சந்த னத்தின்
ெவண்பலைக உட் ற ம் கா ம்; ேமேல
உளிஅ ந் ம் எ த்தாேல உள்ளி க் ம்
உயர்ெபா ள்கள் அத்தைனக் ம் ெபயர்கள் கா ம்.
வாள், நைககள், ஆைடவைக
நீ ளத்தில்
ைவத்தி ெபாற் பட்டயம்ேப ைழக்
ண் !
கா கநீர்" என் ைரத் த் தான ணிந்த
க த்தணிையக் கழற்றிஅதில் அைமத்தி ந்த
ஆணிப்ெபாற் ேபைழயதன் அைடயா ளத்ைத
அரச க் ம் பைடயாட்சி தனக் ம் காட் ச்
ேச யர்ந்த அரண்மைனக் ள் ஆடற் கட் ன்
ெதன்அைறயில் அப்ேபைழ இ க் ம்" என்றாள்.
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ஓ க,பாண் யன்பரிைச ேநாக்கி நீவீர!்
உைமத்த த்தால் நமதாைண அவர்க் ச் ெசால்க!
ேத க ெவன் றான்மன்னன்! ெசன்றிட் டார்கள்!
தி நாட்ைட ெவன்ேறன்நான் எனி ம் அந்த
நா தைன உைடயவர்க்ேக நான ளித்
நாளைடவில் அவரிடத்தில் கப்பம் ெகாள்ளல்
பீ ைடய அறமா ம்! இந்த நாட் ன்
ேப ரிைம ஆராய்ேவன் என்றான் மன்னன்.
அந்ேநரம் எண்ணத்தில் ஆழ்ந்தி ந்த
அைமச்சன்இ
கின்றான் மன்ன வன்பால்:
"மன்னவேர ஆளியிைனப் ேபாகச் ெசான்னீர்
மற்றந்தப் பைடத்தைலவன் நரிக்கண் ணற் ச்
சின்னவேன ஆதலினால் ேபைழ ேத ம்
திறத்தினிேல ைறச்சல்வந் ேசரக்
ம்;
இந்நிைலயில் ெபா ப் ள்ள ஆள ப்பி
எழிற்ேபைழ தைனத்ேதடச் ெசய்க" என்றான்.
ஆத்தா ம் உைரத்தி வாள்: " ஆம்ஆம் நாேன
அவ்விடத்தில் ேபாகின்ேறன் ைணய ளிப்பீர்!
தீத்தா ம் கண்ணாேல நரிக்கண் ணன்தான்
சிறியபைடத் தைலவைனேய அஞ்ச ைவத் க்
காத்தா ம் அரண்மைனயில் ேபைழ தன்ைனக்
ைகப்பற்றிக் ெகாள்வாேன" என்
றத்
"தாத்தாைவப் ேபா
ைவ மாற்றிக் ெகாள்க,
தக்கப்பைட ெயா ெசல்க" என்றான் மன்னன்.
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ன்ேபால ஆ
வம் ண்டாள் ஆத்தா,
நீள வாள்ஒன் ம் இைடயில் ேசர்த்தாள்!
பின்ெதாடர்ந்தார் கணக்காயர்; வா ம் ஏந்திப்
பிற காலாட் பைடெதாடர அரண்ம ைனக்
ன்வாயில் தைனயைடந்தார்; ேம ம் உள்ேள
ெமாய்த்தபைட ேமல்ெசன் ெமாய்த் நிற்கச்
சின்னெதா பைடத்தைலவன் ஆளி என்பான்
"ேத யதில் ேபைழயிைனக் காேணாம்" எனறான்.
தி க்கிட்டார் கணக்காயர்! நரிக்கண் ைணயா
ெத க்கதவின் அ கினி ம் ேபாக ேவண்டாம்;
பைடமறவர் யாவ ேம ெவௗிச்ெசல் லாதீர!்
பக ம்இ ேவழவரின் ஆைண யா ம்;
அ க்கைளேயா ஆடரங்ேகா எவ்வி டத் ம்
அ வ வாய்ப் ேபைழயிைனத் ேதட ேவண் ம்;
ந வி ள்ள உைம ம் ஆராய ேவண் ம்
நகராதீர் என் ைரத்தார்; நன்ெறன்றார்கள்.
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கணக்காயர் எவ்விடத் ம் ைணவ ேரா
க தாகத் ேத ைகயில், ஆட்கள் தம் ள்
இைணப்பாக நின்றி க் ம் ஒ வன் கண்ைண
இைமக்காமல் நாற்றிைச ம் ெச த் ேவானாய்
அணித்தான ெத வாயில் ேநாக்கி ெமல்ல
அக வைதக் க த்தாக ஆத்தா பார்த்ேத,
"க க்காைல ெவட் ேவன். ெசல்ேலல்" என்றாள்;
க பறந் தான்; பறந்தாள் வாைள ஓச்சி.
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அரசெந ந் ெத நீங்கிப் பல்க ைலகள்
ஆய் டம், ேநாய்நீக் ம் ம த் வத்தின்
ெப நிைலயம் நீங்கிப்பின்,
க்ேக ஓ ப்
பிைறக்ேகாட் யாைனபல நிறத் ம் டத்
த கினிேலார் இ ள்கிடக் ம் ெபா மன் றத்தில்
அவன் ந்தான். க க்காைல ெவட் னாள்;தன்
அரிதான இடக்ைகைய இழந்தாள் ஆத்தா
இ
தியார் அ க
த் விழ்ந்தார்.
ெசந்நீரில் ர கின்ற இரண் டம் ம்
ெதண்ணீரின் கைரமீனாய்த்
க் ம்! ஆவி
இந்நிைலயில் ஆயிற்றா என் ம் வாய்கள்!
இரண் ள்ளம் ரப்பற்ற ப க்காம் ைபப்ேபால்
எந்நிைன ம் இல்லாமல் ன்ப ேமயாம்!
'இம்' ெமன் ம் இ
ரல்கள் ைவய வாழ்க்ைக
சின்ேனரம் சின்ேனரம் என்ப ெதண்ணத்
தி க்கி ம் அவ் வி
ைமப் ப வம் ஆங்ேக.
தனக் ந்தன் கணவ க் ம் இைடயில் வாய்த்த
தைட,பிரி , கசப்பைனத் ம் பல்லாண் டாகப்
னத்தி
ம் தல்ேபாேல வளர்ந்த தாேல
றத்ெதாடர்ேப இல்லாத திய ஆத்தா
அனற்ெகாள்ளி பட்டபிள்ைள கத ம் ேபாதில்
'அம்மா'என் ப ேபாேல ைணவன் தன்ைன
நிைனத்தவளாய்த் தாழ் ரலில் "அத்தான்" என்றாள்;
நிைறவியப்பால் வீரப்பன் "ஆத்தா" என்றான்.
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ஆண்என் வாள் மந் ம் எைனத்ெதா டர்ந் ம்
ஆள்என் ம் மரெமன் ம் ெதரியாப் ேபாதில்
காண்என் க க்காைலத் தீர்த்தாய் என்உள்
கனிஎன் ம் க ம்ெபன் ம் கிடந்த நீதான்;
வீண்என் க
கிேலன்! என்ெசய் ைகக்
விைளெவன் க
கின்ேறன்! ெகா ய சாைவப்
ண்என்
கன்றா ம் மகிழ்ேவன் என்
ரண்டைணத் ப் ெபான்ேன என் ற தான் வி!
பைடயாளிற் பைகஆள்ேபால் இ ந்தாய் அத்தான்!
பாண் யனார் பரிெசன் ம் நீண்ட ேபைழக்
ைடயாளின் பணியாள்நான்! நரிக்கண் ணற்ேக
உளவாளாய் நீயங்ேக ஓ னாய் என்
றைடயாளம் ெதரியாமல் இைழத்த ற்றம்
அறிவாளா ெபா த்தி க! என் ெநஞ்சம்
உைடவாளாய் இ ைகயால் அைணத்த ெமய்ைய
ஒ ைகயால் அைணத்தன்பில் உயர்வா ளானாள்.
பிள்ைளெயங்ேக எனக்ேகட்டான் வீரப் பன்தான்!
ெப ங் ைச தனிெலைன ம் ேவந்தன் ெபற்ற
கிள்ைளைய ம் சிைறெசய்ய நரிக்கண் தீயன்
கிளப்பிவிட்ட ெகா மறவர் உயிைர அங்ேக
ெகாள்ைளயிட் க் ெகாண் ந்தான்; அன்னம் என் ம்
ேகாைவயிட்ட ெசவ்விதழாள் உள்ளத் ள்ேள
ள்ைளயிட்டாற் ேபால்அச்ச ேமேம லிட்
ைறயிட்டாள்; இட் வந்ேதன் என்றாள் ஆத்தா.
மண்காண கில்கிழித் நில வந்
மற்றவர்கள் நைமக்காண ைவத்தல் காண்பாய்!
ண்காண இட ற் க் கிடக்கின் ேறாேம!
றஞ்ெசன் நலங்காண வைக மில்ைல!

!

பண்கா ம் ெமாழிஅன்னம் தைன ம், ெபற்ற
ப கண்ட பிள்ைளைய ம் இந்நாள் என்றன்
கண்கா
ேமாஎன்றான்! ன்பத் க்ேகார்
கைரகாணா மற்கிடந்தார் இ வர் அங்ேக.
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திகழ்ேவழ மன்ன டன் அைமச்சன், அன்னம்,
ெசய ைடயார் தி மன்றில் அமர்ந்தி ந்தார்!
அகம்ேவ பட்டநரிக் கண்ணன் அங்ேக
அைழத்தப வந் நின்றான்; வணக்கம் ெசய்தான்!
"இகழ்ச்சி
ண்டவேன என்ெசய் தாய்நீ?
இந்நாட் மன்னவைனப் பின்னி ந்
நைக ரியக் ெகாைலெசய்தாய்; அடேட நாட் ன்
நங்ைகயிைனத் தங்ைகெயன் ம் பாராய்; ெகான்றாய்.
நா ழந்தாள்; நற்றந்ைத, தாயி ழந்தாள்.
நலமிழந்தாள், கலமிழந்தாள்; ெகா பறந்த
வீ ழந்தாள்; கழ்இழந்தாள்; மணமி ழந்த
விரிமலைரப் ேபாலி ந்தாள்; அரச அன்னப்
ேப ழந்த அைனத் க் ம் நீஆ ளாகிப்
ெபற்றவற்றில் மீதி ள்ள உயிர்இ ழக்கத்
ேத கின்றாய்; ஆத்தாைவத் தீர்த்திட் டாேயா?
தி விட்டாய் பாண் யனார் பரிைச ஏடா!
பின்னறிவாய் என்ேதாளின் வாளின் சீற்றம்!
பிைழெசய்த ேதன்?" என் மன்னன் ேகட்டான்.
" ன்னறி ம் அறிஞர்க்
தல்வரான
தறிஞ ேர
ம் அறிவீர் என்ைன!
என்னறிவால் வாெனா விண் ணறிய நாேயன்
எக்ெகாைல ம் ெசய்தறிேயன்; ெபா த்த ள்க.
கன்னலிைடக் க க்கண் ெபாறாேரா? தங்கள்
ைகவாளால் வீழ்ந்தி
ன், காலில் வீழ்ந்ேதன்!
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அன்னத்ைதக் ெகாைல ரிதல் இல்ைல; அந்ேதா
ஆத்தாைவக் ெகாைல ரிதல் இல்ைல; அந்தப்
ெபான்ெனாத்த ேபைழயிைனக் கண்ட தில்ைல
ெபாய் ைரப்ப தாய்இல்ைல. இைத ம் ேகட்பீர்;
கன்னத்ைதத் தன்நகேம கீறிடா
கதிர்நாட்ைட ஆண்டான்என் ைமத் னன்தான்
தன்அத்ைத மகைனஇவள் மணந் ெகாண்
தானாள்க இந்நாட்ைடப் பின்நாள் என்றான்.
நரிஇவ்வா ைரத்தஉடன், அரசன், ஆம்ஆம்
நன்
! நன்
ேவ! அன்ன ேமஉன்
க த்ெதன்ன? அ தாேன! என் ேகட்டான்.
கனிெமாழியாள்
கின்றாள்: " யிலி னங்கள்
தி ச்சின்னம் ஊத,ந ந் ெதன்றல் வீசச்
ெசவ்வ யால் அன்னம்உலா வ ம்நா டாள்வீர்!
ஒ த்தன்எைன மணப்பெதனில் அன்ேனான், என்றன்
உயர்ேபைழ தைனத்ேத த் த தல் ேவண் ம்.
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ன்பாண் ைவயத்தில் ைறந டாத்தி
த்தாண்டான் எ ம்ெபயைர நிைலநி த் ம்
ெதன்பாண் நாட்டான்பால் என் தாைத
சிைறச்ேசாழ ைனெவன் ெபற்ற தான
என்பாண் யன்பரிைச எனக்க ளிப்ேபான்
எவெனனி ம் அவ க்ேக உரிேயாள் ஆேவன்.
அன்பாண்டா ேர, இ என் உ தி யா ம்;
அ ள் ரிய ேவண் " ெமன்றாள் ெத ள்உள் ளத்தாள்.
"காற் க் ம் ஆடாமல், கனல்த னக் ம்
கரியாமல் நன் ைறயில் ப்ப ழத்தின்
சாற் க் நிகரான ெமாழியா ேள! நீ
சாற் ெமாழி ஒவ்ெவான் ம் ேநாக் ம் ேபா
ாற் க்ெகான் ேறஅன்ேறா மாேன! உன்றன்
ண்ணறிவால் நீ ைரத்த வா நா ம்
ஏற் க்ெகாண் ேடன ேபால் ஆகட் ம், தீர்ப்
பி "ெவன்றான் மதிெபற்ற ேவழ மன்னன்.
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"இம்
ைவ நாட்டார்க்
ரச ைறந்ேத
இயம் விக்க ேவண் கின்ேறன்" என்றாள் அன்னம்!
ெசம்
ைய அைசத்திட்டான் மன்னன்; ஆங்ேக
ெசயல்
ப்ேபாம் என்றார்கள் அங்கி ந்ேதார்!
"அம்
வால் தீைமபல ேநர்தல்
ம்.
அன்னேம, ம மகேள இதைனக் ேகட்பாய்!
தம்
ேமல் ேபைழயிைனத் க்கி வந்த
தண் ன் கிழவைரநீ மணப்ப ண்ேடா!"
எனக்ேகட்டான் நரிக்கண்ணன். அன்னம் ெசான்னாள்:
"ஈவார்ஓர் கிழவெரனில் எைனம ணக்க
நிைனப்பாேரா? நிைனப்பெரனில் கிழவ ரல்லர்
ெநஞ்சத்தில் இைளயாேர வயதில் த்தார்!"
எனஉைரக்கப் பின் ம்நரிக் கண்ணன்: "ேநாயால்
இட ற்ேறான் என்றாேலா?" என் ேகட்டான்.
"தனியர ேபாக்காத ேநாைய நாேன
தவிர்க்கின்ற ேப ெபற்றால் மகிழ்ேவன்" என்றாள்.
"பைகயாளி யாயி ந்தால் தீைம" என்றான்.
"பைகயாளி உறவாளி ஆதல் உண் ;
மிகஉற ம் பைகயாளி ஆதல் உண்
வியப்பில்ைல இ " என்றாள். " ழந்ைத யாயின்
நைகயாேரா" என் ைரத்தான். "அவ்வ ம்
நன்மணத்ைதச் ெசய் ெமனல்நைகப்ேப!" என்றாள்.
"இகழ்சாதி ஒப் வேதா!" என் ேகட்டான்.
"இவ் லகில் எல்லா ம் நிகேர" என்றாள்!
"

ைழேய

ங்ெகாண்

காட்

ேமட் க்

ெகால்ைலேய ம் ற்றித் திரி மந்த
ஏைழேய ம்கண் க் கினியான் இன்ேறல்
இம்மிேய ம்வாழ்ைவ இனியான் ேவண்ேடன்!
ேகாைழேய ம்ெபண் ர் இவ்வா ேறா ம்
ெகாள்ைகஏ னில்ைலகாண் இன்பம் இன்ேறல்,
ேபைழஏன்? சீர்த்திஏன்? ெபற்றி க் ம்
ெபண்ைமஏன்? இளைமஏன்" என்றான் மாமன்.
"ஒத்தஅன்பால் ஒ த்திெப ம் காத லின்பம்
ஒன் தான் இங் ள்ள ெதன் ைரத்தாய்;
ெசத்தவன்பால் ஒ த்திெப ம் இன்பம் உண்
ேசதிஇ
திதா ம்; ேகட்க ேவண் ம்;
ெமத்தவன்பால் வஞ்சத்தால் மான மின்றி
மிக்கெப மக்கெளல்லாம் ஏங்க ஏங்கச்
ெசாத்தவன்பால் ெபற்றவைன மாற்றி அங்தத்
யான்பால் அன் ெபறச் ெசய்தல் இன்பம்!
இன்பம்வ ம் வழிகள்பல உண் மண்ணில்!
எதிர்த் ேநர் ெவற்றிெபற
யா ெதன்ேற
அன்பைமய உறவா த் தன்ைக வாளால்
அழித் ப்பின்
நா ம் அைடந்தான் என்றால்,
பின்பவன்பால் ெபான்னாட்ைட மீட்கப் ேபாக் ம்
ெப நாட்கள் ஒவ்ெவான் ம் தி நாளா ம்
வன்பைகயால்
க்ைகயி ம் ெதாண் ெசய்ேவான்
வரேவற் ம் இன்பத் க் களேவ இல்ைல!"
என் பல றியபின் எழில்ேவந் தன்பால்,
"என்பாண் யன்பரிைசத் ேத விக்க
இன்
தல் நீவிர்ந நின் ேநாக்கி
இடரின்றிக் காப்ப
ம் கடேன" என்றாள்.
"நன் மட மயிேலநீ ெசல்க" என்றான்.
"நரிக்கண்ணா, இ க்கின்ேறன் நா ம் இங்ேக;
ஒன் பிைழ என்றா ம் ஒப்ேபன்! அன்னம்
ஒ த்திஉயிர் உன் யின் உயி க் ெகாப்பாம்!
அன்னத்தின் அன் ைடயார்; நரிக்கண் ணற்ேக
ஆனவர்கள் என் ேமார் பா பா
தன்ைனநம் பைடமறவர், உள காண்ேபார்
சற்ேற ம் க தாமல் நடத்தல் ேவண் ம்;

சின்னநரிக் கண்ணனவன் வஞ்சம், ழ்ச்சி,
ெசயநிைனப்பான்; ெசய்தி
ன் என்பால் ெசால்க!
மன் கேவ சரிநீதி" என் மன்னன்
வ த்தினான்; எல்லா ம் வணங்கிச் ெசன்றார்.
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கதிர்நாட் ன் வீதிெயலாம் யாைன மீ
க
ர
ழக்கினான்: "அன்னம் என் ம்
கதிைரேவல் மன்னன்மகள் இழந் ேபான
கவின்பாண் யன்பரிைசத் ேத த் தந்தால்
அ ேபாேத அவைனேயா, அவன் றிக் ம்
ஆளைனேயா அவள்மணப்பாள்! ேத ேவார்க் ம்
எதிர்ப்பில்ைல; எவரா ம் இட ம் இல்ைல.
இ ேவழ மன்னவனார் ஆைண" என்றான்.
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ழக்கத்ைத ேகட்டவர்கள் பல உைரப்பார்:
" ைறயறியா நரிக்கண்ணன் மகனாய் வந்த
ெகா க்கட்ைட அன்னத்ைத மணந் ெகாள்வான்;
ெகா த்தி வான் எ த்தி க் ம் ேபைழ தன்ைன!
வழக்கத்ைத வி வாேனா? வஞ்சம் ழ்ச்சி
வற்றாத கடலன்ேறா? உற்றார் தம்ைம
இழக்கத்தான் ெசய்தாேன! இ க் ம் ெபண்ைண
இ க்கத்தான் இச் ழ்ச்சி ெசய்தான்" என்பார்.
கள்ளர்பலர் இ க்கின்றார் ெதன்ம ைலக் ள்
ைகப்பற்றிப் ேபாயி ப்பார்; அங் ச் ெசன்றால்
உள்ளெபா ள் அகப்ப ேம என்பார்; ஆனால்
உட்ெசல்ல யார் ணிவார் என் ைரப்பார்;
பிள்ைளகள்ேபாய் அரண்மைனயில் விைளயா ங்கால்
ெபட் யிைன எ த்தி ப்பார்; அவர்கள் அப்பன்
ெகாள்ைளய த் க்ெகாள்வான் அன்ன ெமன் ம்
'ேகாக்காத த்ைத' என் சிலேபர் ெசால்வார்.
அவ்வைமச்சன் ெபால்லாத தி ட னன்ேறா?
ஆளில்லா ேநரத்தில் அ த் க் ெகான்
ெசவ்ைவயாய் இந்நாளில் அன்னத் திற் த்
தித்திப் க் காட் அந்த மாம்ப ழத்ைதக்
கவ்வி வான் அள் றக் கசக்க 'எட் க்
காயா'என் பார்சிலேபர்! அந்தப் ேபைழ
இவ்வால மரத்த யில் என்பார் சில்ேலார்;
இத்ேதாப்பில் இக்கிணற்றில் என்பார் பல்ேலார்.
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நிலெவரிக் ம் இரவினிேல அரச அன்னம்
நீலிஎ ம் ேதாழியிடம் நிகழ்த் கின்றாள்:
" ைலெயரிந் ேபானத ! ஆத்தா வின்ைக
ைறப்பட் ப் ேபான ; அவள்ம ணாளர்
நிைலகலங்கக் க க்காைல இழந் ேபானார்!
ெநற்றியிேல வாளின் னி பட்ட தாேல,
மைலநிகர்த்த ேதா ைடயான் ேவல க்
வா ற்றாம் மலர் க ம்! என்னால்! என்னால்!!
வீரப்பக் கிழவைரநான் கண்ேடன்; அன்னார்
விளக்க றச் ெசால்லவில்ைல எனி ம், "ெபண்ேண!
ஆரப்பன் நாட் க் நரிபி றந்தான்?
அ ெவல்லாம் இல்ைலஇனி நீேய ஆள்வாய்!
ேநரப்ேபா வைதெயல்லாம் அறிவார் யாவர்?
நிைலயறியா நரிக்கண்ணன் த்த த்தான்!
தீரட் ம் என்ேநா ம்; ஆத்தா ேநா ம்!
ேசரப்பல் லாண் நீ வாழி" என்றார்.
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"ெபரியார்வாய்ச் ெசாற்பலிக் ம்" என்றாள் அன்னம்;
"பிைழயார்ெசய் தா மவர் பிைழயார் அம்மா!
உரியார்க்ேக தாயக ம் உரிய தா ம்
ஒன் க் ம் அஞ்சற்க" என்றாள் நீலி!
நரியாரின் மகன்வந்தான் அங்கப் ேபா
"நான் உன்றன் அத்தான்" என் றான்சி ரித்தான்!
"ெதரியாதா? நான்ேநற் க் காைல வீட் த்
ெதன் றத்தில் நின்றி ந்தாய் பார்த்ேதன்" என்றான்!
"என்அப்பன் உன்மாமன் ஆத லாேல
எனக் நீ ைமத் னிதான்! நா ம் அத்தான்!
ெபான்னப்பன் என் ெபயர் எனக் ! நான்ேமல்
ேபாட் க் ம் ெபான்னாைட பார்!ந ைகபார்!
உன்ைனப்ேபால் நான்அழகன்; அழகி நீ ம்!
ஒன்ப ேதர் எனக்
ண் ெவள்ளி யாேல!
தின்னப்பல் பண்டங்கள் வீட்
ண்
தி க்கிட் ப் ேபாவாய்நீ அவற்ைறக் கண்டால்!
ேதனா ம் பாலா ம் என்றன் ேமனி
ெசம்ைம டன் வளர்ந்த ண் ெமய்தான்; இந்நாள்
மானா ம் கிளியா ம் இைளத் ப் ேபாேனன்,
மலர்ச்ேசாைல தன்னில்நான் ஓ ஆ !
ஆனா ம் ஒ ேபச் க் ேகட்பாய். நாேனா
அரசன் மகன்! பலர் என்ைன மணக்க வந்தார்;
ேபானா ம் ேபாகட் ம் அன்ன ெமன் ம்
ைவையத்தான் மணப்ேபாேம எனநி ைனத்ேதன்.
எவ்வளேவா ேவைல ண்
இங்கி ந் ேபாய் தலில்

க்க ேவண் ம்;
ரச ைறந்ேத

எவ் ர்க் ம் தி மணத்ைத ழக்கச் ெசால்லி
எங்ெகங் ம் வீதிகைள விளக்கச் ெசால்லி
ஒவ்ெவா வீ ம்சிறப் ச் ெசய்யச் ெசால்லி
உன்ேப ம் என்ேப ம் எ தி ஓைல
ெசவ்ைவ றப் பிறநாட் மன்னர்க் ெகல்லாம்
தி மணத்தின் அறிவிப்ைப அ ப்ப ேவண் ம்.
மணந் ெகாண்டால் என்னிடேம இ க்க ேவண் ம்!
மரியாைத யாய்நடந் ெகாள்ள ேவண் ம்!
பிணம்ேபால எப்ேபா ம் ங்க ேவண்டாம்!
பிச்ைசக்காரர் வந்தால் அரிசி ேபா !
பணம்ேபா ; ைறந் விடப் ேபாவ தில்ைல!
பாலினிக் ம்! நம்வீட் ல் ேமார் ளிக் ம்!
ணிந் நிற்பாய் என்ேனா தி டர் வந்தால்!
க்கெமன்ன கத்தினிேல? அெதல்லாம் ேவண்டாம்.
மைனவிஎன் ம் கணவெனன் ம் இ ந்தால் ஏேதா
மகிழ்ச்சியினால் கலாம் லாம் எனக்கி டத்தல்
அைனவர்க் ம் உள்ள தான்; ஆனால் நாட் ன்
அரசெனன் ம்
கெளன் ம் இ த்த லாேல
எைனவந் ெதாந்தர ெசய்ய லாமா?
எனக்கன்ேறா அ
ைற ? நீேய ெசால்வாய்.
மனித க் த் ெதால்ைல ண் பண்
கின்றாய்;
மைனவியா மற்ெறன்ன விலங் தானா?"
இவ்வைகயாய்ப் ெபான்னப்பன் அ க் கின்றான்
இளவஞ்சி, நீலி கம் பார்த் ப் பார்த்ேத
ெசவ்விதழின் கத ைடத் வ ம்சி ரிப்ைபத்
தி ப்பிஅைழத் ள்ளடக்கிக் ெகாண்
ந்தாள்.
எவ்வளேவா ெசால்லிவிட்டான், இன் ம் ெசால்வான் ;
"என்தம்பி உனக்ெகன்ன பைகயா? உன்ைன
அவ்வளவாய் மதிக்கவில்ைல என் ெசான்னால்
ஆர் ற்றம்? அப்ப நீ ைவத் க் ெகாண்டாய்!
மாமியார் ஒன் ெசான்னால் ம க்கின் றாேய
ம மகைளக் காப்பெதல்லாம் யார்ெபா ப் ?
நாமியார் அவைரவிடச் சிறிேயா மன்ேறா?
நம்பிள்ைள ட் கைள வளர்ப்ப வர்யார்?
மீமீஎன் ற ம்ஒன் , மற் ம் ஒன்

விைளயா ம், ஒ பிள்ைள ேதர்ந டத் ம்
ஆமிந்த ேவைலெயலாம் அவர்பார்க் கட் ம்;
அதிேலநீ தைலயி தல் சரிேய இல்ைல!
மணவீட் ன் வாயிலிேல க
ம் ெதங் ம்
வாைழ ம்கட் தல்ேவண் ம்; ஒ
றத்தில்
கணகெணன இைசக்க வி ழங்க ேவண் ம்;
ைககாட் க் கண்காட் ஆ ம் மாதர்
மணியரங்கில் அணிெசய்ய ேவண் ம்! அங்
வ வார்க் ெவற்றிைல ம் பாக் ம் தந்
வணக்கத்ைதச் ெசால்லிய ப் த ம் ேவண் ம்
வாயார நைமவாழ்த்தி அவர்கள் ேபாவார்!
இைவெயல்லாம் ஒ றமி க்க, நாேனா
ஏைழகட் ச் ேசாறிட் த் ணி ம் தந்
கவைலயிலா தி க் ம்வைக ெசய்வ ெதன்
காப் க்கட் க்ெகாண்ேடன்! அ
மின்றி
தவில ப்ேபான் காெதல்லாம் கிழிப்பான்; அந்தச்
சந்த ைய விலக்கிவிட ேவண் ம்! மிக்க
உவைக டன் தாலியிைனக் கட் கின்ேறன்
உன்க த்ைத என்பக்கம் தி ப் நன்றாய்.
ஏன்ெவட்கப் படேவண் ம்? கட் ேவான்நான்
இதனாேல யா ன்ைன இகழ்வார்
?
ன்என்ன? நிமிர்ந்தி ந்தால் நல்ல தன்ேறா?
ட்டமாய் வந்தவர்கள் ேபான பின்
ஏனத்தில் ப ப்பாைல ஏந்தி வந்ேத
எனக்
னக் ம்ெகா க் ம் ேபா , நீஎன்
மானத்ைதக் ெக க்காேத ெசான்ேனன் ெசான்ேனன்;
வாங்கிக்ெகாள் நான் ப்ேபன்;
ப்பாய் நீ ம்.
பிள்ைளகைளத் ங்கைவத்த பிற தாேன
ெபற்றவள் ங் கிடேவண் ம்? அைதவி த் ச்
ெசாள்ெளா க நீ ன்
ங்க லாமா?
ெசால்" என்றான் ெகாட்டாவி விட் க் ெகாண்ேட!
பள்ளிக் ப் ேபாைகயிேல பிள்ைள கட் ப்
பண்டங்கள் ெகா த்த ப்பச் ெசான்னான்; ெசால்லி
ெவள்ைளவிழி காட் உடல் வண்
ந்தி

ெம வாகப் ப த் ப்பின்

றட்ைட விட்டான்!

சிரிக்கின்ற நீலியிைன ேநாக்கி அன்னம்
ெதௗிந்தி ம்உள் ளத்ேதா ெசப் கின்றாள்:
"இ க் ெமன நான்நிைனத்ேதன் அந்தப் ேபைழ
இவனிடத்தில் இல்ைலய நல்ல ேவைள;
சிரிக்கஉடல் எ த்தவைன மணக்கத் தக்க
ேதைவயில்ைல; ஆனா ம் இவைனப் ேபாேல
ெபா த்தமில்லான் ேபைழயிைனக் ெகாண் வந்தால்
ெபாற்றாலி ைனயேவா ேவண் ம்?" என்றாள்.
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சிரித்தி ந்த நீலியவள் இரக்க ற்றாள்.
சிலேபசி நிலா ற்றம் நீங்கி னார்கள்!
விரித்தி ந்த ெமத்ைதயிேல தனிய ைறக் ள்
ேமம்பாட் த் தாமைரக்கண் ம்ப ற்றாள்.
கிரிச்ெசன் ம் வர்க்ேகாழி வாய டங்கிக்
கிடக்கின்ற நள்ளிரவில் அைமதி யின்றி
நரிக்கண்ணன் தனக் ரிய அைமச்ச ேனா
ந க்கெமா பலேபசிக் கிடப்பா னானான்.
"ேதன்ெவ க் ம் வண் ண்ேடா! நல்அறப்ேபார்ச்
ெசயல்ெவ க் ம் தமிழ ண்ேடா! ெதண்ணீர் தன்ைன
மீன்ெவ த்த ண்ேடா? இவ் வன்ன ெமன் ம்
மின்னாள்தன் தி மணத்ைத ெவ த் ைரத்தாள்!
ஏன்ெவ த்தாள்? ேபரின்பம் வி ம் கின்றாள்!
எைதஅவள்ேப ரின்பெமன நிைனத்தாள்? யா ம்
தான்ெவ த் ம், என் ைய ேவர த் ம்
தன்பழிதீர்ப் பைதேயேப ரின்பம் என்றாள்.
ேபைழயிைன, அதிலி க் ம் பட்ட யத்ைதப்
ெபற்றபின் கதிர்நாட் ன் உரிைம தன்ைன
ேவழத்தா னிடம்காட் ஆட்சி ெபற்
ெவள்ெள க்ைக என்வீட் ல் வளர்க்க அன்ேறா
ஆழத்தில் உ கின்றாள்? என்ன ெசய்ேவன்!
அறி ைடயாய் உைர"என்றான்! அைமச்சன் ெசால்வான்:
"ேபைழகிைடக் காதப ெசய்ய ேவண் ம்

கிைடத் விட்டால் ேபரிழேவ" என்

ெசான்னான்.

"நைமச்ேசர்ந்த பைடமறவர் ேபா
த்
நம்ேமா நின்றி ந்தான் அவன்பால் தந்
மந் ேபாய்த் ேதேராட் யிடம்ெகா ப்பாய்
ய்தான ேபைழயிைன என் ெசான்ேனன்
இைமக் ள்ேள க விழிையக் ெகாண் ேபா ம்
எத்தனவன் ேபைழயிைன ஏப்ப மிட்டான்
கமழாத தர்ப் ப்ேபால் தி டர் யா ம்
கதிர்நாட் ன் மைலேமல்தான் இ த்தல்
ம்.
ெப ம்பா ம் ேபைழயங்ேக இ த்தல்
ம்.
ெப ந்திரளாய் ஆட்கைளநாம் அ ப்ப ேவண் ம்!
ஒ வைர ம் மைலப்பக்கம் வி தல் ேவண்டாம்.
ஊர்ேதா ம் ேத வ ம் ேதைவ" என்
நரிக்கண்ணன்உைரத்திட்டான். அைமச்சன் ெசால்வான்:
"நம்மைலயில் பிறர்வ தல் டா ெதன்
ெதரிவித்தல் ைறயல்ல, ேவழ மன்னர்
திட்டத்ைத நாம்ம த்தல் டா" ெதன்றான்.
"ஆம்! இதற்ேகார் ழ்ச்சியிைன நான்உ ைரப்ேபன்
அம்மைலயில் இப்ேபாேத தம் ஒன்ைற
நாம்அ ப்பி அஞ் ம்வைக ெசய்யச் ெசால்லி
நாெடல்லாம் அந்நிைலையப் பரப்ப ேவண் ம்;
ேபாம்மக்கள் ேபாவதற் ந ங் வார்கள்
ேபாய்த்ேத வாெரல்லாம் நாேம யாேவாம்;
நீமா ேபசாமல் இதைனச் ெசய்க
ெந ம்ேபைழ கிட் ம்" என நரி ைரத்தான்.

48
'

'
.

'எட் ' எ ம் ஓர்ஆைள அைழத் வந்ேத
எரிவிழி ம் க
க ம் நீண்ட பல் ம்
ட்ைடமயிர் விரிதைல ம் ெகா வாள் ைக ம்
க் ர ம் நீர்ப்பாம் ெநௗி ம் மார் ம்
கட் யேதார் கா ைட ம் ஆக மாற்றிக்
கா வார் நிைலப்ப ேய தம் ஆக்கி
விட்டார்கள் மைலயின்ேமல்! 'எட் ' நின்
ெவௗிெயல்லாம் அதிர்ச்சி றக் ச்ச லிட்டான்.
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ஒளிவிைளக் ம் கதிரவ ம் ேதான்றாக் காைல
உயிர்விைளக்க ெநல்விைளக் ம் உழவ ெரல்லாம்
களிவிைளக் ம் தமிழாேல பண் தர்க் க்
கைலவிளக் ம் எளியநைடப் பாட் ப் பா க்
ளிர்விைளக் ம் மைலசார்ந்த நன்ெசய் நா க்
ெகா விைளக்க உழச்ெசன்றார்; காதில் ேகட்டார்
ெவௗிவிைளத்த ச்சலிைன! மைலேமற் கண்டார்
விழிவிைளக் ம் எரிேயா க ம் தத்ைத!
ஆழ்ந்த க் ம் ஏர ம் தாற் க் ேகா ம்
அயல க் ம் வால் எ
ம் ேநாக்கா ராகி
வீழ்ந்த த் க் ெகாண்ேடா நகர ைடந்
விலாஅ க் ம் ெப
ச் விட் நின்
ழ்ந்த த் த் தின்னஒ கரிய தம்
டர க் ம் ெகா வா ம் ைக மாகத்
தாழ்ந்த ேமல் அ ைவத் வ ங்கால் அந்தச்
சந்த ேகட் ட ேயங்கள் வாழ்ந்ேதாம் என்றார்.
இ மட் ம் சில ைரக்கக் ேகட் மட் ம்
இன்ெனா வன்
கினான் இயன்ற மட் ம்;
அ மட் ம் தனியல்ல வான மட் ம்
அள ைடய ஐந்தா ெப ம் தங்கள்
திமட் ம் நிலத்தினிேல ேதான்றா வாகிக்
ெகாண்டமட் ம் ஆட்கைள ம் வாயிற் ெகௗவி
எ மட் ம் வ ேவன் என் ெறைனேய பார்க் ம்
என்மட் ம் தப்பிேனன் என் ெசான்னான்.
வாலி ந்த தா? என்ேற ஒ ேசய் ேகட்டான்
வாலில்ைல பின் றத்தில் ஏேதா ஒன்

ேகாலி ந்தேதா என் ம் ெகா ேயா என் ம்
ற
யா நிைலயில் இ ந்த ெதன்றான்.
ேமலி ந் வந்தி ேமா என்றான், அந்த
வீதிவைர வந்ததைனப் பார்த்ேதன் என்றான்.
காலி ந் ம் ேபாதாமல் இறக்ைக ேவண் க்
க தாக ஓ னான் ஐேயா என்ேற!
அவேனாடக் கண்ெடா வன் ஓட அங்ேக
அத்தைனேப ம்பறந்தார்! தம் தம்
இவேணா வந்தெதனக் ச்ச லிட்டார்!
இவ்வீதி அவ்வீதி மக்கள் எல்லாம்
கவேணா ம் கல்ைலப்ேபால் விைரந்தா ேர ம்
எவ்விடத்தில் ேபாவெதன் ம் க த வில்ைல;
கவைலஎ
கள்ேபால மக்கள் யா ம்
கால்க க்க நகர் ற்றிச் ற்றி வந்தார்.
அத்ெத வில் அவ்வீட் ல் த ெமன் ம்
அ
தம் இ
தம் எனப் கன் ம்
ெதாத் கின்ற ெவௗவால்ேபால் மரத்தின் மீ ம்
ங் கின்ற ைனேபால் பரண்கள் மீ ம்
த்ெத க் ம் மனிதர்ேபால் கிணற்றி ள் ம்
ட்ைடயிைனப் ேபால்வீட் ன் இ க்கி ள் ம்
ெமாய்த்தி க்க லானார்கள்! க த்தின் தம்
ன்னிற் ம் தமாய் எங் ம் கண்ேட!
ன்நடப்ேபார் பின்வ ேவார் தம்ைம எல்லாம்
கம்தி ப்பிப் பார்க் ம் னம் தம் தம்
என்றலறி எதிர்வ ேவார் தைமஅ ைணக்க
என்ெசய்ேவாம் தெமன அவ ம் ஓ
நின்றி க் ம் திைரையேயா எைதேயா ெதாட்
நிைலகலங்கி வி ம்ேபா ம்
தி ற்றி
ன்றிலிேல பிள்ைளகளின் கண்ெக த்
நாட் ன் எழில்ெக க்க ழக்கஞ் ெசய்வார்.
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நா
ம் த ந க்கம் ெகாள்ள
நரிக்கண்ணன் ஆட்கெளலாம் ேபைழ தன்ைனத்
ேத வதில் இ ந்தார்கள் ெதன்ம ைலேமல்!
சிலஅறிஞர் நாம்ேபைழ ேதடப் ேபானால்
ேக பல ழ்ந்தி வான் திய மன்னன்
கிடக்கட் ம் நமக்ெகன்ன என்றி ந்தார்!
பா பட் ப் பார்ப்ேபாேம எனநி ைனத்ேத
பலஇடத் ம் அைமச்சன்மகன் அைலத ற்றான்!
சீனிஎ ம் கணக்காயர் தம்பால் கற் ம்
திற ைடய இைளஞர்கைள அைழத்த ைழத் த்
தானிைனக் ம் இடெமல்லாம் ேதடச் ெசால்லித்
தளர்வின்றி யன்றி வான். அன்ன ெமன் ம்
ேதனிதழாள் வானிமிர்ந்த ேசாைல தன்னில்
திண்ைணயிேல உட்கார்ந்த வண்ண மாக
ஏன ேய நீலிேய ேபைழ தன்ைன
யானைட ம் நாள்வ ேமா என் ைநவாள்.
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நிைனக்ைகயிேல என்ெநஞ்சம் எரி ேத
நிைனயாமல் இ ப்பதற்ேகார் வழி
ண்ேடா?
பைனக்ைகஉ ம் களி ேபால் தந்ைத யா ம்
பட மலர்க் ெகா ேபா ம் அன்ைன யா ம்
எைனக்ைகயிேல ஏந்திவளர்த் தார்கள் ஐேயா!
இறக்ைகயிேல
க்ைகயிேல என்றன் ெபண்ேண
உைனக்ைகயில்ைவத் ேதாம்இப்ேபா ளத்தில் ைவத்ேதாம்
உயிர்விட்ேடாம் அயல்வி த்ேதாம் எனச்ெசன் றாேரா?
நன்ெசய்வாய்ச் ெசந்ெநெலலாம் ெபான்ம ைலேபால்
நனி விக் ம் கதிர்நாட் ன்
ைனந்த
பின்ெசய்வாய் அ ஞ்ெசயல்கள், அறச்ெச யல்கள்
ெப
லின் ஆராய்ச்சி, இளைம ேபா ம்
ன்ெசய்வாய் என் ைரத்த என்ெபற் ேறார்கள்
நாட்ைட விட்டாவி
ம் ேபாதில்
என்ெசய்வாய் என்ெசய்வாய் என்றன் ெபண்ேண
எனப்பரிவாய்க் கதறிற்ேறா அவரின் ெசவ்வாய்?
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விழிப் னலில் ளிப்பவளாய்த் ன்ப ஆற்றின்
ேமற் ைற ம் காணாளாய் இவ்வா ெறல்லாம்
ெகாழிப்பாள்ெநஞ் சிள ெமாழி! அன்ன ேம ங்
ெகா ேயநல் இளம்பி ேய! வளர்ந்த ேதக்கின்
ெசழிப்பினிேல நிழல்சாய்ந்த ெசய்யாற் ேறாரம்
தி த்த ற நி த்திைவத்த ஓடம் ஏறிக்
கழிப்ேபாேம ேநரத்ைத! என்றாள் நீலி
ைக ன்றி எ ந்தி ந்தாள் ைதயல் நல்லாள்.
நீர்ேதங் ம் ெசய்யாற்றின் ஓடம், ன்பம்
நிைனத்ேதங் ம் அன்னத்ைதநீலி ையப் ந்
தார்தாங் ம் தட்டம்ேபால் தன்பால் தாங்கத்
தடக்ைகயால்
ப்பைசய ஓட் வார்கள்
ஆர்தாங்கள் எனக்ேகட் ம் இன்பம் ஊட் ம்
அ ம்பாட் ப் பல இைசத் ம் ஓட்ட லானார்.
சீர்ேதங் ம் ெவள்ளன்னம் அைசந்தி டா
ெசல்லல்ேபால் ெதண்ணீரில் ெசன்ற ேதாடம்.
ேதங்கிநிற் ம் னல்மீ ெசல்லா நிற் ம்
ெசம்படகில் ஒ றத்தில் சிரித்த வண்ணம்
பாங்கிநிற்கப் பார்த் நின்ற அன்னம் ெசால்வாள்:
பார நீ ேமற்றிைசவா னத்ைத! அங் ம்
ேதங்கிநிற் ம் ெபான்னாற்றில் ெச மா ணிக்கச்
ெசம்ப திப் படேகா ம்! கீழ்த்தி ைசவான்
வாங்கிநிற் ம் ஒளிையப்பார்! காட்சித் ேதனில்
வண்ட நாம் என் ைரத் மகிழ்ந் நின்றாள்.
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கிழக்கிைனேநாக் கிப்பட ெசல் ம் ேபாதில்
ேகள்விஇலார் ெநஞ்சம்ேபால் இ ண் , நீ ம்
வழக் ைடயார் ெசல்வம்ேபால் மின்னி மாய்ந்
வண்ெபா ைள இழந்தான்ேபால் அதிர்ந் பின்னர்
மைழக்கண்ணீர் உ த்த வான்! ேமற்கி னின்
வந்த ெசய் யாற்றினிேல ெபரிய ெவள்ளம்
பழக் ைலேமல் எறிந்த
ந் த ேய ேபாலப்
பாய்ந்தெதா ெப ங்காற் ப் பட ேநாக்கி!
தம்மாலா காெதன் ைகவிட் டார்கள்
தடந்ேதாளால் படேகாட் ம் மக்கள் யா ம்!
இம்மாநி லத்தின்வாழ் வி ேவா என்ேற
இைழேபா ம் இைட ைடயாள் அ தாள்! நீலி
ைகம்மீ தைலசாய்த் க் கதற லானாள்!
கவிழ்ந் ேபாம் நிைலயினிேல வந்த ஓடம்
ெசம்மா ர்க் கைரயினிேலார்
ைசக் ள்ேள
ெதரிந்த தாய்க் ம்ேசய்க் ம்! விைரந்ெத ந்ேத
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"விைட"ெயன் ேகட்டான்ேசய்! "நட"என் றாள்தாய்!
விைரந்ேதா ப் ெப மரத்தில் கயி கட்
ெந
ைனைய ஒ ைகயாற் பற்றி நீந்தி,
நிைலதவ ம் ஓடத்தில் ஏறிச் ேசந்திக்
க தினிேல ஓடத்ைதக் கைரயிற் ேசர்த்தான்;
கசங்கியஓர் ெகா ேபாலக் கிடந்த அன்னத்
யிைடக் ம், நீலிக் ம் ேதாள்ெகா த் ச்
ைரபடர்ந்த சி
ைச தன்னிற் ேசர்த்தான்!
கண்ேணஎன் அன்னேம! நீேயா? நீேயா?
கனிெமாழிேய நீலிேய! நீேயா? நீேயா?
மண்ணாள நீபிறந்தி க்க ஆற்றில்
மைழப் ன ம் ெப ங்காற் ம் உன்ைன மாய்க்க
ஒண் ேமா? என் ைரத் க் கைளப் நீக்கி
உைடமாற்றிக்
நீ ம் காய்ச்சித் தந்
தண்ெணன் தைரயி க் ம் என் ெசன்
த க்கிட் த் தைலயைண ம் இ ப் க் கீந்ேத
நைனந்த ழ க் ச்சந் தனம் ைகத்
நளி ண்ேடா எனெநற்றி ெதாட் ப் பார்த் ப்
பனம்பழத்தின் சாறட்ட பனாட் ம் ேத ம்
பரிந்தளித் க் க ங் யிைல அ ந்தச் ெசால்லி
நிைனத்தி ந்ேதன் மறந் விட்ேடன் ெசங்க ம்ைப
ெநறித்ெத த்த சாற் க்கற் கண் காய்ச்சப்
ைனந் ைவத்ேதன் ல்ைலயிேல கண்ணி ஒன்
ரி ழலில் ைவஎன் தந்தாள் ஆத்தா!
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ஆத்தாேவ இவர்யார் என் றன்னம் ேகட்டாள்!
அவன்தான்என் மகன்என் ெசான்னாள் ஆத்தா.
தீத்தா ம் கண் ைடயார் ேவழ நாட்டார்
சிைறபி க்க வ ைகயிேல மறித்ேத என்ைனக்
காத்தா ம் இவர்தாேமா? என்றாள் அன்னம்.
கடைம ரிந் தான்இவேன என்றாள் ஆத்தா;
வாய்த்தீேர மானத்ைத உயிைரக் காக்க
மறப்பரி
ம்நன்றி என்றாள் அன்னம்!
"ஒ சற் ம் பயனில்லா உடம்ைப, வாழ்ேவா
உண் ல்ைல என் ெமா மின்ைனத் தின்ன
நரிசற் ம் விலகாத ட்ைடச் சான்ேறார்
நைகப் க்ேக இலக்கான மிழி தன்ைன,
ர க் வாய்ஓயாக் றட் ல் மன்னர்
சாய்க்க ெந தாண்ட மன்ன ரின்ெபண்
ணர க்ேகா ஆட்ப த்தா தி த்தல் ேவண் ம்?
அறி க்ேகா இழி தைன ஆக்க ேவண் ம்?
எைனஈன்ற தந்ைதக் ம் தாய்க் ம் மக்கள்
இனம்ஈன்ற தமிழ்நா தனக் ம் என்னால்
திைனயள நலேம ம் கிைடக் ெமன்றால்
ெசத்ெதாழி ம் நாெளனக் த் தி நா ளா ம்!
பைனயள நலேம ம் தன்ன லத்ைதப்
பார்ப்பாேனார் மக்களிேல பத யாவான்.
உைனஒன் ேவண் கிேறன் என்னால் ஆவ
ண்ெடன்றால் அதற்ெகன்றன் உயி ண்" ெடன்றான்.
"இழந்தபாண் யன்பரிைசத் த வார்க் ெகன்ைன
இழந் ேபா ேவன் என்
ரசம் எங் ம்
ழங்கியஓர் ேசதியிைன அறயீீர் ேபா ம்!
யலாேம இத்தைனநாள் கழித்தீர் ேபா ம்!
பழம்ெபரிய பாண் யனார் ேபைழக் ள்ேள
பைகவர்தைம ஒழித்தி ேமார் றிப் ம் உண் !

ெகா த்த கழ் உமக் ண் ெகாண் வந்தால்!
ெகாைடெகா த்த தா ம்இந் நாட் க்" ெகன்றாள்.
ேபைழயின தைடயாளம், பறிேபாய் விட்ட
பின்னிைலைம, ன்னிைலைம, தச் ேசதி
ஆழஉைரத் திடலானாள் அன்னம்! ேவலன்
அத்தைன ம் ேகட் ந்தான். "நாேனா ெமத்த
ஏைழமகன்; நரிக்கண்ணர் ஆைண எங்ேக
யாெனங்ேக, ஆயி ெமன் கடைம உண் .
ேபைழயிைனக் ெகாண் வந் த ேவன்; அன்றிப்
ேப லகில் உயிர்வாேழன்" என்றான் ேவலன்.
மாத்தீயன் நரிக்கண்ணன், காணா வண்ணம்
மைறத்தவ ம், ேவழனிடம் வழக் ம் இட் க்
காத்தவ ம், ேநர்நின்ேற இன் ம் அன் ம்
காத்தவைன ஈன்ெற த் ப் பா ம் ஊட் க்
காத்தவ ம், இனிக்காப்பா ம்,ெபண் ணாளின்
கண்ெணனேவ வாழ்பவ ம் ஆன அன்பின்
ஆத்தாவின் இட ைக ேநாக்கி ேநாக்கி
அ தி ந்தாள், வீரப்பன் நிைலக் ைநந்தாள்.
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ெசய்யாற்றின் கைரயினிேல, ெசம்மா
ரில்
ெசல்வைன ம், மைனவிைய ம் விட் ேவ
ெகாய்யாக்
க் ச்ெசன் றான்வீ ரப்பன்,
ெகாய்திட்ட காேலா ம் ஆட்க ேளா ம்!
எய் ேமார் கால்ேநாயால் அவ்வி டத்தில்
இரவினிேலார்
ைசயிேல இ க் ம் ேபாதில்
ஐயாஎன் ெறா ேதாழன் அைழத்தான்; "இந்த
அரசாட்சி நம்மிடத்தில் வந்த" ெதன்றான்.
"மாட்சி ம் மன்னவைனப் பின்னால் த்தி
மன்னவனின் இன் யிராய், ைவயத் தின்கண்
காட்சிக்ேகார் ஓவியமாய், வாழ்ந் வந்த
கட்டழைக வஞ்சத்தால் ெவட் வீழ்த்தி,
வாட் ழலால் உயிர் ழலக் கணக்கில் லாத
மக்கைளவீழ்த் ங்ெகா ைம தீரா இந்த
ஆட்சிக் ப் றம்பாய்நான் இ க் ம் ேபாேத
அற்ற கால்! அர ெபற்றால் உயிர்ேபாம் என்றான்.
இ ட்டைறயில் உள்ளதடா உலகம்! சாதி
இ க்கின்ற ெதன்பா ம் இ க்கின் றாேன!
ம ட் கின்ற மதத்தைலவர் வாழ்கின் றாேர!
வாய ம் ைகய ம் மைறவ ெதந்நாள்?
ட் கின்றார் தம்ைகயில் கிைடத்த வற்ைறச்
ெசாத்ெதல்லாம் தமக்ெகன் ெசால்வார் தம்ைம
ெவ ட் வ ப த்தறிேவ! இல்ைல யாயின்
வி தைல ம் ெக தைல ம் ஒன்ேற யா ம்.

எல்லார்க் ம் எல்லாம் என் றி ப்ப தான
இடம்ேநாக்கி நடக்கின்ற திந்த ைவயம்;
கல்லாைரக் கா ங்கால் கல்வி நல்காக்
கசடர்க் த் க் மரம் அங்ேக உண்டாம்.
இல்லா ம் அங்கில்ைல; பிறன் நலத்ைத
எனெதன் தனிெயா வன் ெசால்லான் அங்ேக!
நல்லாேர எல்லா ம் அவ்ைவ யத்தில்
நமக்ெகன்ன கிழியட் ம் பழம்பஞ் சாங்கம்!"
என் ைரத்தான் வீரப்பன்! ேதாழன் ெசால்வான்:
"எழிற்பாண் யன்பரிைசத் ேத கின்றார்
ெதன்மைலயிற் பிறர்அ கா தி க் ம் வண்ணம்
ெசய் விட ஒ வைனஅம் மைலேமல் ஏற்றித்
தின்னவ ம் தமி என் ெசால்லித்
ெத வாைர அ ம்பிள்ைள ஆக்கி ைவத்ேத
அன்னவேர ேபைழயிைனத் ேதட லானார்
அம்மைலைய இன்றளந்தால் ஆள்மட் டந்தான்.
வீெடல்லாம் தைரமட்டம், ஆல்இ ந்த
ேவெரல்லாம் பறித்ததிேல கிணற்றின் மட்டம்!
காடகழ்ந்த நீ ற்றின் ஆழங் காணில்
கட ண்ேட அ நமக் க் க க்கால் மட்டம்!
ஈடற்ற கைலப்ெபா ள்கள் இ க் ம் மன்றம்,
எண்ணற்ற ஆய் டம், பள்ளிஇந்த
நாடழிய ஆ கின்ற நரிக்கண்ணற்ேகா
நல்லறிேவா அ
க் ம் மிக ம் மட்டம்!
ட்ைடெயா க ைதநடந் தி க் ம், பின்ேன
க் னன் ஏகாலி ெசல்வான், அந்தப்
பாட்ைடயிேல பஞ் நிைற ைட ேபா ம்
உழவர்க் ப் பழங்
ம் எ த் ச் ெசல்வார்.
ட் நீ லச்சாயம் ெகாண் ெசல்வார்,
க் ெந க் காய்மக்கள் பலேபர் ெசல்வார்!
காட்டாேளா தெமன்பான், அஞ்சி வீழ்வார்!
க ம் தம் ெவண் தம்ஆவார் யா ம்.
அரண்மைனயின் யாைனவரப் தம் என்ேற
அலறினார்; மா த்தன் ைவக்ேகால் வண்
எ தின்ேமல் வீழ்ந்தான்! சாய்ந் த ைவக் ேகா ம்

எ ப்பிைவத்த சாரந்தான் ெநௗிய உச்சி
இ ந்தெகால் ற் க்கா ரன் தித்தான்!
எரிய ப்பால் ைர ம்ைவக் ேகா ம் பற்றித்
ெத ப்பற்றி எரிைகயிேல, தம் அங்ேக
சிரிப்பெதன அலறினார் அ த்த ஊரார்!
அஞ்சைவக் ம் தத்ைத அஞ்ச ைவக்க
அஞ்சா
தத்ைத நாம ப்பிக்
ெகாஞ்சிவிைள யாடவிட்டால் நல்ல தா ம்
கநீர் விைட"என்றான். அதைனக் ேகட்
ெநஞ்சில்ைவத்ேத வீரப்பன், "ேவண் மானால்
நிகழ்த் ேவாம், நடப்பெதல்லாம் அறிய ேவண் ம்;
வஞ்ச ற்ற நரிக்கண்ணன் ஆட்கள், எந்த
வழிச்ெசன்றார் என்பைத ம் காண்ேபாம்" என்றான்.
"ெகாண் வந்த ேைபைழயிைன மகனி டத்தில்
ெகா ப்பெதனில் நான்ெகா த்தால் சிக்கல் உண்டாம்.
பண்ெடன ெசயைலஅவன் அறிய ேந ம்;
பாண் யனார் பரிசிைன ம் ெவ ப்பான்" என்
ெதாண் கிழ வன் கன்றான்! "மகனி டத்தில்
ெசால்லாமல் பிறர்ைகயால் ெகா ப்பீர்" என்ேற
அண்ைடயிேல இ ந்தஅவன் ெசால்ல; ஆம்ஆம்
அ நன் நன்ெறன்றான் அவ்வீ ரப்பன்!
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அைமச்சன்மக னானஓர் நீலன் என்பான்
அ ஞ் ழ்ச்சி ெசய்வதிேல மிகக்ைக காரன்!
இைமக்கின்ற ேநரம ம், வீணாக் காமல்
எழிற்பாண் யன்ேபைழ, அன்னம், ஆட்சி
நமக் வ ேமாஎன் நிைனத்தா னாகி
நல்லபல ழ்ச்சிெயலாம் நா கின்றான்.
சிமிழ்க்காத கண்ேணா ெத க்கள்ேதா ம்
சிற் ர்கள் மற்
ள இடத்தி ெலல்லாம்
அன்னத்ைதத் ேத ைகயில், நீலி அங்ேக
ஆற்ேறாரம் நின்றி ந்தாள் மாைலப் ேபாதில்!
இன்னவைள ஆராய்ேவன் எனெந ங்கி
"என்னவியப் பி நீலி? ேத ப் ேபான
கன்னெலான் கால யிற் கிைடத்த ைதப்ேபால்
கண்ெணதிரில் கிைடத்தாேய! என்எண் ணத்ைத
உன்னிடத்தில் ெசால்லிவிட ேவண் ம்; என்ைன
எவ்வழிநீ விட்டா ம் ஒப் கின்ேறன்.
என்தந்ைத என்னிடத்தில் இன் வந்தார்;
எப்ேபா மணம் ரிய எண்
கின்றாய்
என் ைரத்தார். யா ைரத்ேதன் இவ்ைவ யத்தில்
என் ளத்ைதக் ெகாள்ைளக்ெகாண்ட ெபண்ஒ த்தி
ெபான்ேவலி தனில்உண் ! நீலி என்
கல்வார்கள் அவளின்ேபர்! அன்னத் திற் ம்
இன் யிைரப் ேபான் ள்ளாள்! அவைள யன்றி
எவைள ம்நான் மணம் ரிேயன் என் ெசான்ேனன்.
மாந்தளிரால் ெமல் ட ம், மணக் ம் ெசந்தா
மைரயிதழால் வாயித ம் உைடயாய் ேகட்பாய்.
சாய்ந் தி ர் எனவி ந்தார் என்றன் தந்ைத!
'தைலெகா த்த பிள்ைளேய அைமச்ச க்

.

வாய்ந்தி க் ம் பிள்ைளநீ பாங்கி ையப்ேபாய்
மணம் ரிந்தால் என்ஆ ம்?' எனத்
த்தார்.
தீர்ந்ததினி அவளிடத்தில் ெசன்ற உள்ளம்
தி ம்பா ; தீர்ப்ெபன்ேறன் ஒப் க் ெகாண்டார்!
என்னநீ நிைனக்கின்றாய்? அன்னத் திற்ேக
எழிற்ேபைழ தைனத்ேத த் தந் , பின்னர்,
அன்னத்ைத ஏன்மணக்க லாகா ெதன்றால்,
அவள்என்றன் கண் க் ப் பி க்க வில்ைல.
ெபான் க் ப் பித்தைளேயா ஒத்த தா ம்?
க் நிகராேமா ச கின் ப்ைப?
மின்னலிைட, கன்னல் ெமாழி, இன் ம் ெசான்னால்
விரி லகில் ஒ த்திநீ, அழகின் உச்சி!
ஒளிேய ம் வானத்ைத மறத்தல்
ம்
உயிேர ம் உடம்பதைன மறத்தல்
ம்
எளிேய ம் உைனமறத்தல் உண்ேடா? அன்றி
எைனேய ம் நீ மறத்தல் உண்ேடா? பச்ைசக்
கிளிேய ம், யிேல ம் ேகட்டால் நாணக்
கிளத் ெமாழி அன்னம்நம ெதா ைமப் பாட்ைடத்
ளிேய ம் அறிவ
டா ; சின்னச்
ெசால்ேல ம் ெவௗிப்ப தல் டா ெதன்றான்.
விழிபார்க்க எண்ணி ேம உன்ைன! யா ம்
விைலபார்க்க இயலாத த்ேத! நா ன்
வழிபார்த் நிற் மிடம் ெசான்னால் நீேயா
வரப்பார்த்
கம்பார்த் ப் ேபாேவன்! இல்ைல
ஒழிபார்த் ப் பார்த் நீ! என்கின் றாேயா,
ஒழிந்ேதெனன் ெறண்ணிநீ எைனப் ைதத்த
ழிபார்க்கத் தான்வ தல் ன்ேன ெசான்னால்
ேகாைவயிதழ் ைவபார்த் ப் ேபாேவன்" என்றான்.
"மன்றிரண் ெதரி மன்ேறா? அவற்றில் ெநல்லி
மரமிரண் ன் ந
ள்ளெபா மன் க் ள்
இன்றிரண் நாட்களிேல வ ேவன்! வந்தால்
எனக்கிரண் பட்டாைட த வீர்! ெமல்ல
ஒன்றிரண் ேபசியபின் ப்பல் ஒன்ைற
உளியிரண்டாய்த் தரித்த ேபால் பிரிதல் ேவண் ம்!
ெபான்திரண் வந்தா ம் சரிதான் என்ைனப்

ேபாட் ரண்டாய் ெவட்

ம் நில்ேலன்" என்றாள்.

"எத்தைட ம் இல்ைலய மாம ரத்ைத
இைசந்தைட ம் க ங் யிேல! கதிர்நாட் டானின்
ெசாத்தைடயக் கவர்ந்ததன்றி அன்னத் க் ம்
ழ்கின்றான் வாழ் க்ேக தைடகள் என்றால்
இத்தைடகள் நீங் தற்
யல்கின் றாளா?
எழிற்பாண் யன்பரிசின் நிைலைம என்ன?
ெகாத்தைட ம் மலர்க் ழேல என்னி டத்தில்
தற் த் தைடஎன்ன?" என்றான் நீலன்
விட் த் தாையவிட் ப் பறந் விட்ட
யிற் ஞ் ேபாலன்னம் ஒ த்தி, மன்னர்
வீ விட் ேவைலவிட்ட ஆத்தா, ேவலன்,
விரல்விட்ேட எண்ணி மித் ெதாைக ள் ளார்ேபாய்த்
ேத விட்டால் கிைடத் வி ேமாஅப் ேபைழ?
தீனியிட் க் ேகாழியிைன மடக் வார்ேபால்
விட்டார் ேபைழயிைன! அவர்கள் ெகாஞ்சம்
ச் விட்டால் தாேனநாம் அறிதல்
ம்?
"

இடக்ைகேயா ஆத்தா க் கில்ைல! இவ்வா
றி க்ைகயிேல அவள் ைணவர் வீரப் பர்க்ேகா
நடக்ைகயிேல ஊன் தற்ேகா க க்கா லில்ைல!
ந க்ைகயிேல ெபான்வீ ம் ஒளியாற் ெசய்ேத
எ க்ைகயிேல அைம ற்ற ேமனி யாட்ேகா
இயற்ைகயிேல இைடயில்ைல என்பார் கற்ேறார்!
ப க்ைகயி ம் விழிக்ைகயி ம் பலைக ஓைலப்
ப க்ைகயல்லால் ேவல க்ேகா நிைனேவ யில்ைல.
எ
"ஏன்

ம் அவராேல?" என்றாள் நீலி!
யா ெதன்கின்றாய்? ல் ர் தன்னில்
ேவந் தன்விட்ட மறவர் தம்ைமப்
றங்காணச் ெசய்தாேன ேவலன்? ஆத்தா,
யான் கதிர்ேவலன் ெபற்ெற த்த
ன்
ந்த ேமகைலயாள் அன்னத் திற்ேகா
'இ
ய இ ெசய்வாய்' என்
றி
ஏற்ற
ைவச்ெசய் ம் ஆற்ற ள்ளாள்!
ஆத்தாவின்

ைணவர்யார்? அறிேயன்" என்றான்

ஆனமட் ம் உளவறிய எண்ணி நீலன்!
த்தா ப் பிைழப்பார்ேபால் ேதான் கின்றார்,
ைசயிேல அப்ெபா
ம் கண்ேடன் என்றாள்.
பார்த்தாயா என்ெனன்ன உைடகள் என்றான்,
பைடமறவர் உைட, இந்த ைவய வாழ்ைவ
நீத்தாரின் உைட,பல ம் கண்ேடன் என்றாள்.
நீெசால் ம் வீரப்பர் எங்ேக என்றான்.
"ேபாவிைரவில்" என் ைரத்தாள் ஆத்தா! அன்ேனார்
ேபாய்விட்டார் எைமவிட்ேட எந்த ஊர்க்ேகா!
வாவிைரவில் என் ைரத்தால் வ வார் ேபா ம்!
ம த் ைரயார் ஆத்தாவின் ெமாழிைய என்றாள்.
தீவிைரவில் ெகால் தல்ேபால் தம் வந்
ெத வாைரக் ெகால் வதால் என்றன் அன்ேப
நீ விைரவில் ேபாஉன்றன்
ைசக் ெகன்றான்.
நீலியவள்
க்ெகன் சிரித் ச் ெசால்வாள்:
"ஊ க் ள் தெமனப்
கி ேனாரின்
உள்ளத்ைத நிைனத் நான் சிரித்ேதன்; அன்னார்
ேந க் ேநரைட ம் தீைம தன்ைன
நிைனத் நான் சிரித்திட்ேடன்; என்றன் வாழ்வில்
சீ க் வாய்த்தி க் ம் அன்ேப, தச்
சி ெசய்தி நம் கின்றீர் உம்ைமக் கண்டால்
ேத க் ச் ெசப்பனிட்ட ட் க் கட்ைட
சிரிக் ெமனில் நான்சிரித்தல் வீேண" என்றாள்.
"உன்னகத்ைத யறிவதற்ேக இதைனச் ெசான்ேனன்
உயிர்வைகயில் தம்என ஒன் மில்ைல;
தன்னகத்தில் வளர்ந் வ ம் மடைம யின்ேபர்
தன்ன யால் நடவாத த ெமன்
ெசான்னகற்ேறார் ெமாழியிைனநான் ஒப் கின்ேறன்.
ெதான்ைமஎ ம் உச்சியிேல அறிவால் வாழ்ந்த
ெபான்னகத்தில் தமிழகத்தில் தாய கத்தில்
தம்எ ம் ெசால் ைழதல்
ைம" என்றான்.
"திங்களிடம் ளிர்ேபா ம் கதிர வன்பால்
ெசந்தழல்ேபா ம் வில் மணேம ேபா ம்
உங்களிடம் எனக் ள்ள அன்பின் மீதில்
ஒ பழி ம் ேநராமல் விைரந் நீவிர்,

தங்களிடம் ேநாக்கிேய ெசல்ல ேவண் ம்
தமிழ்நிகர்த்த அ தெமாழி மங்ைக அன்னம்
இங் வரக்
மன்ேறா?" என்றாள் நீலி!
இன் ம்ஒ ேசதிஎன் ெசால்வான் நீலன்:
"என்ெபா ட் நின்னழைக அன்ைப ஈந்தாய்
எதன்ெபா ட் நானிதைன மறத்தல் ேவண் ம்?
நின்ெபா ட் அவ க்ேகார் நன்ைம ெசய்ய
நிைனக்கின்ேறன். அன்னந்தான் இழந்த ேபைழ
யின்ெபா ட் ப் ெபா ள், ஆவி உடல்ேவண் டாமல்
இனி ைழக்கக் கடேவன்நான்! அன் நீலி,
தன்ெபா ட் வாழ்வாேனார் ஏைழ! மக்கள்
தம்ெபா ட் வாழ்வாேனார் ெசல்வன்" என்றான்.
"மின்ைன ம்பன் மலர்கைள ம் ெகாண் யாக்ைக
ேவண் ெமன அைமத்தெதன விளங் ம் அன்னம்
தன்ைன ம்நான் அறிேயேன! ேவழ நா
தனிலி ந் வந் ள்ேளன் ஆத லாேல
என்ைன ந்தன் ெதாண்டெரா ேசர்த் க் ெகாள்ள
எழி ைடயாள் இடத்தில்நீ ெமாழிதல் ேவண் ம்!
ெபான்ைன ம்வார்ப் பட ண்ைம தைன ம் ைவயப்
கழ்ெகாள்ளச் ெசய்தி ம்ெபண் ணழ நங்காய்!
நலங்ெகடேவ கதிர்நாட்ைட ஏப்ப மிட்ட
நரிக் த்தான் என்தந்ைத அைமச்சன்! ெமய்தான்!
ங் நைக த்தாகக் ெகாழிக் ம் ெபண்ேண!
ெகா யவைனத் ெதாைலப்பெதன்றன் தந்ைத ேநாக்கம்
விலங் பழக் கி வானின் ெவள்ளா ெடான்
ேவங்ைகயிடம் ெந ங்ைகயிேல மகிழ்வ ண்ேடா?
ெத ங்கினிேல பா ேமார் தமிழன் ெசய்ைக
ேதெனன்றா நிைனக்கின்றார் தமிழ கத்தார்?
ப் ங்ைக யில்ெகா வாள் உைடயான் அந்தக்
ெகா ங்ெகா யான் நரிக்கண்ணன் எனில்எ னக்ேகா
ேவப்பங்காய்! அவ ெமைன விைதபற் றாத
ெவள்ளரிக்காய் என் நிைனத் திட மில்ைல!
தீப்ெபாங் ம் மைலய யில் வா கின்ேறன்
சிலிர்க்கின்ற ிளிர்ெதன்றல் உல ம் ெதன்னந்
ேதாப்பிங்ேக கா கின்ேறன்!
யி ப்ேபன்

ெசால்ெலா ெசால் அவளிடத்தில்" என்றான் நீலன்.
க ம்பல்ல; அ பிழிந்த சாேற ேபா ம்
கழ கின்ற ெமாழி ைடயாள் அன்னம் ெநஞ்சம்
இ ம்பல்ல! நான்ெசால்ேவன் ஏற் க் ெகாள்வாள்!
இ நாளில் பதி ைரப்ேபன் என்றாள் நீலி.
அ ம்பல்ல; கண்ணல்ல அவ்வா ேறெசய்!
அ ப்ெபன்ைன! இனிப்பான ேதேன! சற்ேற
தி ம்பல்லல் தீெரன் ெசப்பிச் ெசன்றான்.
ேதனிதழாள் அவன்பிரிவால் தியங்கி நின்றாள்.
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இத்தைனநாள் ஆயிற்ேற ேபைழ எங்ேக?
இந்நாட் ல் அ வி ந்தால் ெவௗிப்ப டாேதா?
த்தன்ன ெவண்ணைகயாள் தி ம ணந்தான்
நாள் எந்நாேளா என்பார் சில்ேலார்!
ைவத்தவர்கண் ஏமாறக் கவர்ந் ெசன்ேறார்
வண்கடலில் ேபாட்டாேரா? நரிப்ேபர் ெகாண்ட
எத்தனவன் தாென த் ப் ேபைழ தன்ைன
எரித்தாேனா என் ைரப்பார் மற் ம் சில்ேலார்!
நற்ேபைழ கிைடத்திட்டால் நரிக்கண் ணற்
நலமல்லால் தீைமயில்ைல என்பார் சில்ேலார்;
ெபாற்ேபைழ கிைடத்திட்டால் நரிக்கண் ணற் ப்
ெபால்லாங்ேக ஆதலினால் மைறத்தான் என்
ெசாற்பல ம் விரிப்பார்கள் சிலர்! இப் தத்
யர்என் தீர்ந்தி ேமா என்பார் சில்ேலார்!
ெதற் மைல கா நகர் நா யா ம்
ேத வதாய் அழிக்கின்றார் என்பார் சில்ேலார்!
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ேவழவ ம் அைமச்செனா வீற்றி ந்தான்
விளக்க
தி மன்றில்; உைரக்க லானான்!
பாைழைடந்த இ ள்வீட் ல் விளக் , வானப்
பனிப் ைகயில் எ ந்தகதிர், அன்னம் என்பாள்
வாழஒ பாண் யனார் பரி ேவண்
வா கின்றாள்! நாள்பல ம் வறிேத யாகப்
ேபைழயிைன நரிக்கண்ணன் தா ம் ேத ப்
ெப ந்ெதால்ைல யைடகின்றான் என் ெசான்னான்.
அப்ேபைழ நரிக்கண்ண னிடத்ேத யில்ைல,
அவனதைன யிழந்த
ம் வியப்ேப யா ம்!
ஒப்ேப ம் இல்லாத மங்ைக யன்னம்
உட டைம ஆவிெயலாம் ேபைழ என்
ெசப்பினாள்! அதிெலன்ன ஐயப் பா ?
தி நாட் ன் ஆட்சி ம்தன் மண ம் அந்தக்
ைகப்ேபைழ தனி ண் ! கிைடத்தால் ெநஞ்சக்
களிப்ேபைழ யைடவாள்என் றைமச்சன் ெசான்னான்.
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ெதன்மைலயில் ேத கின்ற ட்டம், காட் ல்
ேத கின்ற ஒ
ட்டம், நாட் ல் ேத
இன்னல்விைளத் தி ங் ட்டம், வீ ேதா ம்
எங் ண் ேபைழஎன அதட் ம் ட்டம்,
பன் மிைவ அைனத் க் ம் ேமற்பார் ைவக் ப்
பறக்கின்ற தைலவர்களின் தைலவ னாகிச்
ெசன் ெசன் நிைலயறிவான் எவ்வி டத் ம்
ேதேரறி நரிக்கண்ணன் ஊரி ெலல்லாம்.
தட் ப்பட் ட ேவாடா ேபைழ என்
தைரபிளப்பார் தைலவைனப்ேபாய்க் ேகட்பான்! ஆங்
ெவட் ப்ப டாதி க்க ேவண் ம் ேபைழ
ெமல்லனேவ மண்ெவட்ட ேவண் ம் என்பான்!
ட் ப்ப டா ைழப்பீர்! கிைடத்தால் ேபைழ
ந்
ெபான்னளிப்ேபன் என்பான்! ஓர்பால்
சிட் ப்ப றந்த ேபால் ெத வில் ஓ த்
ெதரிந்த ேவா உளெவன்பான் நரிக்கண் ணன்தான்!
ெத த்ேதா ம் வாழ்வாைர ஒ ங்க ைழத் ச்
ெசப்பி வீர் உண்ைமதைன; அரண்ம ைனக் ள்
ஒ ேபைழ தைனத்தந்ேதன் அதைன வாங்கி
ஒளித்தவ ம் நீர்தாேம? என் ேகட் ப்
ெப மக்கள் தைமெயல்லாம் உளம்வ த்திப்
ெபரிேயாைர அதட் வான், ெபண் ர் தம்ைம
எரி
ம் கண்ணாேல அஞ்ச ைவப்பான்
இழிெசயலான் நரிக்கண்ணன் என் ம் தீயன்.
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ஓ க்ெகாண் ேடயி க் ம் திைர, காதில்
ஒலித் க்ெகாண் ேடயி க் ம் காற் ளம் ம்!
ஆ க்ெகாண் ேடயி க் ம் ெநற்றித் ெதாங்கல்!
அழைகக்ெகாண் டாள்அன்னம் அதைன ஊர்ந்ேத
ேத க்ெகாண் ேடஇ ந்தாள் ேபைழ தன்ைனத்
ேதைனக்ெகாண் ேடெபாழி ம் மைழையப் ேபாேல
பா க்ெகாண் ேடஇ ந்தாள் நிைலைம பற்றிப்
ப கிெகாண் ேடயி ந்தார் இரங்கி ஊரார்!
"பண் ந்த பாண் யனார் பரிைச, என்றன்
பழம் கைழப் ெபான்னான ேபைழ தன்ைனக்
கண் ந்த ண்ெடன்றால்
வீேரா?
காணாதார் இனிேய ம் ய வீேரா?
வண் ந் பண்பா க் ெகாண்
க் ம்
மலர்ச்ேசாைலக் கதிர்நாட் ன் மகள்நா னன்ேறா?
ெதாண் ந்த உள்ளத்தீர்! மறவர் மக்காள்!
ெதால்ைலயிைனத் தீர்த்தி வீர!் " என்றாள் அன்னம்.
நீர்அைட ம் விழி ைடயாள்ெத க்கள் ேதா ம்
நிகழ்த் ெமாழி ேகட்டவர்கள், இ ைக ஏந்திச்
சீரைடய ேவண் ெமனில் எல்லா மாண் ம்
ெசன்றைட ம் எந்தி ேவ இந்நாள் இந்தப்
பாராைட ம் தீைமெயல்லாம் நீங்கி நல்ல
பயனைடய ேவண் ெமனில் நல்ல றம்தான்
ேபரைடய ேவண் ெமனில் ேபைழ ேவண் ம்!
அைதத்ேத ம் ெப ங்கடைம எமக்ேக என்றார்.
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அகல்வானில் விட் விட் மின்னல் ேபால
ஆங்காங் ச் ெசன் பின் மீண்டா ளாகிப்
பகல்வானம் மாணிக்கப் னலா ங்கால்
படர் ல்ைல சிரித்தி க் ம் ேசாைல கண்
கலானாள்; திைரயிைன விட்டாள்! அங் ப்
ன்ைனவர ேவற்பளிக்கத் ெதன்றல் வந்
கிர்உடலில் மணந்தடவ இைசய ரங்
ம்பியார் வக்கினார்! அமர்ந்தாள் அன்னம்.
தாமைரக்கண் இைமஇதேழா அைசய வில்ைல
தளிர்ேமனி அைசயவில்ைல ' ' ைவ மற்ேறார்
மைறப்ப ைதப்ேபா ம் எழிற்கன் னத்தில்
ெபாற்ெகா தன் அங்ைகதைன ஊன்றி, ெநஞ்ேச
நீமைறக்கா ேதஉன்றன் இன்ப யாைழ
நிகழ்த்ெதன்றாள்; உ த்தஇைச உணர்வால் அள்ளித்
தீைமயிலா உயிர்ப கக் கிடந்தாள்; ைவயம்
ெசந்தமிழி லக்கியத்தின் வ ைக ேநாக்க.
மீ யர்ந்த இ ேதாள்கள் ஒளிைய வாரி
வீ கின்ற ன்றங்கள்! மறவன் க்கி
ஊ கின்ற வைளெகாம்பின்
வத் தின்ேமல்
உயர்ெநற்றி அஞ்சாைம ழங் ம் டம்!
ேமா கின்ற இளங்களி ேபால்ந டந்
ன்வாயிற் ன்னைகைய விைளப்பான்! ஆனால்
காதலில்ைல அவன்கண்ணில்! ேதன்பற் றாத
கவின்மலரில் இடமிைலஎன் உயிர்வண் க்ேக!
கிளிக்க த்தின் ெபான்வரிேபால் அ ம் ம் மீைச!
கீழ்க்கடலின் மாைலெவயில் கலந்த நீல
ஒளித்திைரேபால் தைலமயிர்சிங் கத்தின் ேதாற்றம்!

உயிர்ப்பரிதி வான்ேபான்ற ேமனி வாய்ந்தான்!
ளித்தந ந் ேதெனன் ெசால் ம் ெசால்ைலத்
ெதாடங்
ரல், ழங் கின்ற கடேல! ஆனால்
களிக்கஒ காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
கவின்மலரில் ேதனிைலஎன் உயிர்வண் க்ேக!
அ க்கிைவத்த அழகழகாம் உ ப் க் கள்ேமல்
அ ப்பிைவத்த என்விழிகள் ஒளி மங்கித்
த க்கிவி ம்; எ ம்ஒன்றில் ச க்கி வீ ம்!
தனிப்பிறவி! ைவயத் மக்கள் தம்மில்
எ க்கஎ க் கக் ைறயாச் ைவயின் ஊற்ைற
இனிக்க இனிக் கக்கா ம் ஆண்ைம! ஆனால்
க் ேமார் காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
ய்மலரில் ேதனிைலஎன் உயிர்வண் க்ேக!
தீங்ைகஇனிப் ெபாேறெனன் ம் கண்கள்! என்றன்
தி நாைளத் தனக்ெகன்ேற நிைனக் ம் ெநஞ்சம்!
ேவங்ைகஅவன்! அஞ்சாேத என்ற ேபச்
வீணல்ல ெவற்றி ர ெசன் ெசால்ேவன்!
ஏங்ைகயிேல எைனமீட்டான்! ஓடம் விட்ேட
இறக்கினான்! ெதாட்டஇடம் மறக்க வில்ைல!
பாங் றஓர் காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
பனிமலரில் ேதனிைலஎன் உயிர்வண் க்ேக!
விழியில்ைல; உணர்வில்ைல;
ைச தன்னில்
வீழ்ந்தி ந்ேதன்; அப்ேபாதில் என்றன் ஆத்தா,
ெமாழியில்ைல இ ம ந்ேத எ ம்ப க்
ெமாய் ழேல என்றைழத்தாள்; உயிர ைடந்ேதன்.
வழியில்ைல என்றி ந்த என்கண் ன்ேன
வாய்த்தவைன யாெரன்ேறன் ேவலன் என்றாள்!
எ கின்ற காதலில்ைல அன்ேனான் கண்ணில்!
எழில்மலரில் ேதனிைலஎன் உயிர்வண் க்ேக!
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நன லகில் இவ்வண்ணம் இ ந்தாள் அன்னம்!
நல்விழிையக் யில்வந் ெகௗவ, ஆங்ேக
கன லகில் இலக்கியத்ைதத் ெதாடர்வா ளானாள்;
ைகம்மலரில் தைலசாய்த் ப் ன்சிரிப்ைபக்
கனிஇதழில் ைதத் டைல ஒ க்க ணித் க்
ைகவல்லான் ைவத்தயாழ் ேபாற்கி டந்தாள்.
இனிநா ம் இவ் ட ம் ளி ம் ஓ ம்
என்றி க் ம் ஓர் றவி அங் வந்தான்.
வராைட உ த்தி ந்தான்! ேதாலின் ஆைட
ேதாளினிேல மந்தி ந்தான்! ைரக்
க்ைக
தவறாமல் ைகப்பி யாய்ப் பி த்தி ந்தான்!
த ெயான் ைவத்தி ந்தான்! உைடவாள் ஒன் ம்
எவேர ம் எதிர்க்ைகயிேல உத ெமன்ேற
இ ப்பில்ைவத்தான்! பற்ெகாம் , விசிறி, ெசம் ,
கவிைகஇைவ யல்லாமல் எல்லாம் நீத்த
க ந் றவி ங் ேவாள் எதிர்உட் கார்ந்தான்.
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ெவண்தா நிலம் ரள ேமல்நி மிர்ந்த
விழி
த் தாமைரயின் இ க்ைக ெகாண்
ெகாண்டா ம் கற்பாைற ேபாலி ந்தான்
ெகாஞ் கிளி விழிப்பாளா எனநி ைனத்ேத!
வண்ேடா
வித ம் பறக்கக் காற்
மரக்கிைளைய ெந தைலத் ச் ச ைக எல்லாம்
திண்டாட ைவக்ைகயிேல இைமதி றந்தாள்!
தி க்கிட்டாள்! றவிதைன எதிரிற் கண்டாள்.
விைரந்ெத ந்ேத ஆைடதைன ஒ க்கி நின்
ெமன்மலர்க்ைக ப்பினாள்! றவி ெசால்வான்:
"ெதரிந் ெகாண்ேடன் நின்உள்ளம் வாழ்க நன்ேற!
சிறந்தஓர் பாண் யனின் பரி , ைகக்
வ ம்சிறி ம் வ ந்தாேத" என் ெசால்ல
"வாய்மலர்க, எந்நாளில்?" என்றாள் அன்னம்!
"அ ங்கிளிேய உனக்கான ஆட வன்பால்
அைத ைரப்ேபன் இங்கவைன அ ப்பாய்" என்றான்.
ெபரியாைனக் ைக ப்பிக் திைர ஏறிப்
ெபண்ணரசி "உம்" என்றாள் ெசம்மா
ரின்
அ கினிேல ேவலன்வரக் கண்டாள். ைகயால்
அைழத்திட்டாள்! ெசய்தியிைனக் காதில் ெசான்னாள்!
"ெத வினிேல நின்றி ப்ேபன் வர ேநாக்கிச்
ெசவிக்க
ெகாண் வர ேவண் ம்!" என்றாள்.
"இ " என்றான். ெசம்மா ர்க்
ைச ேசர்ந்தாள்;
எழில்ேவலன் ெபரியாைன ேநாக்கிச் ெசன்றான்.
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ெதன்மைலயில் ேபைழயிைனத் ேத கின்றார்
சிலர்அங்ேக கற்பிளப்பார்! மண்ெண ப்பார்!
சின்ன ைக
ந்தி வார்! மாைலப் ேபா ம்
ெசன் விட, இரவினிேல மைலயின் உச்சி
மின்னிற் ப் ெப ங் ச்சல் ேகட்ட தங்ேக!
ேமல்ேநாக்கி ஐையேயா எனஅ திர்ந்தார்.
நின்றெதா ெந ம் தம்! நரிக்கண் ணன்பால்
நிகழ்த்தினார். ெதன்மைலயில் எவ மில்ைல!
ஓ னான் நரிக்கண்ணன் ெதன்ம ைலக்ேக;
உடன்ெசன்றார் பைடமறவர் பல்ேலார்! தம்
ஆ ய ம், ெந ேவைலச் ழற்றி நின்ேற
அரற்றிய ம் கண்டார்கள்! ந ங்கி ஓ
ைவத்த ெத க்கதைவ உைதத் த் தள்ளி
ன்வீட் ன் அைற ந் தாழிட்டார்கள்!
பா பட் நான்கண்ட ழ்ச்சி தன்ைனப்
பயன்ப த்திக் ெகாண்டாேன அவன்யார்? என்ேற
நரிக்கண்ணன் எண்ணினான்! தந் தன்ைன
நான்
ைற ேநாக்கினான்; ேநாக்க ேநாக்கப்
ெபரிதா ம் நிைலகண்டான்! ந க்கம் ெகாண்டான்!
ெப ம் தம் ெதன்மைலயில் இ ந்த ெசய்தி
ெதரியாமல் இ ந்ேதேன என
த்தான்!
ெதன்மைலக் ம் அரண்மைனக் ம் இைடயில் வாய்த்த

அைரக்காதம் அைதநிைனத்தான்! ஓட லானான்!
அரண்மைனக் ள் ெப ம் தம்! என் ேகட்டான்.
வடதிைசையத் தான்மறந் ேமற் ேநாக்கி
வாழ்ந்ேதன், ெகட்ேடெனன்ேற ஓ ம் ேபா ம்
தடதெடன ஆயிரம்ேபர் எதிவந் தார்கள்;
சரியாக ஒ ெதன்ைன அள யர்ந்த
ெகா ம் தம் வந்தெதனக் றி னார்கள்;
ள்ளநரி பட்ட யர் ெறா ணாேத!
பி த்தான்பின் ஓட்டத்ைதக் கிழக் ேநாக்கிப்
ெப ம் தம் என் ைரத்தார் அங் ம் பல்ேலார்.
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அரண்மைனயில் நரிக்கண்ணன் ஆட்கள், ெபண்கள்,
அ கி ந்த ண்,கத ெபட் யா ம்
ெப ம் த மாய்த்ேதான்றக் கதறி, ஓ ப்
பிணி ற்றார்! உயிர் விட்டார். சிற்சி லர்ேபாய்ப்
பர க் ள்
ந்தார்! இவ்வா றாகப்
பாழான அரண்மைனக் ள் யாழ்ச்ெசால் அன்னம்
திரண்மைலத்ேதாள் ேவலெனா ம் நீலி ேயா ம்
சிரித்தப உள் ைழந்தாள் ெசப்ப ற்றாள்:
"ஆ யரம் இ ந்த வாம் நரியார் தம்!
ஆள்ஒ வன் ேதாளிேலார் ஆைள ேயற்றத்
ேதா யர்ந்த இரட்ைடயாட் த மன்ேறா
ெந ப்ைபக் கக் கின்ற நம
தம்!
ேகா க் க் ேகாள், ெபாய்க் ப் ெபாய்ேய ேவண் ம்;
ெகா யவன்ெவட் யகிணற்றில் அவேன வீழ்ந்தான்;
நா ம்எழில் நாட்டார்கள் த ெமன்
ந ங்க நிைல இரங்கத்தக் க தான்" என்றாள்.
"சிரித் விைள யாடஇ ேநரமன்ேற!
திண்
ரின் ளக்கைரயில் ெந நா ளாக
இ ப்பவேனார் தி டெனன இயம் கின்றார்
யான்ெசல்ேவன் விைடெகா க்க" என்றான் ேவலன்!
"இ க்கட் ம்! நீலிநீ றவி யாைர
இங்கைழத் வா" என்றாள்;நீீலி ெசன்றாள்!
ெந ப்பிற் நீ ண் தணிக்க! அன்னம்
நிைனப் க் த் தணிக்ைகயிட அவனால் ஆ ம்.

ற ைடயார் "ேபைழஅகப் ப ம்" என் கின்றார்!
ெதால்ைலஇனி நமக்கில்ைல என்றாள் அன்னம்!
அறி ைடயார் பிறர்தம்ைம நம்பித் தம்பால்
ஆம்ெசயல்ெசய் யாமல்இரார் என்றான் ேவலன்!
ைறயாேமா இைமப்ெபா ேத அைமதி ேகட்ேடன்
நா ம் தழல்த விக் கிடப்பா ண்ேடா?
நிைற
ம்உன் ெமாழியான ளிர்ம ரத்
நீழலிேல விைளயா மகிழ்ேவன் என்றாள்.
க ம்ெப த் ப் பிழிந்த
ம் என்ெசால் தாேனா?
கனிெய த் ைவத்த ெமன் இதேழா? ல்ைல
அ ம்ெப த் க் ெகாட் ய ம் என்சிரிப்ேபா?
அ ெய த்தால் அழெக க் ம் அன்ன ேமஉன்
ம்ெப த்த இைசேபா ம் ெசால்ெல த்தால்
ைவஎ ப்பாய் இ க் ம்இனிக் ெகாஞ்சிப் ேபசி
இ ம்ெப த் ச் ெசய்தி க் ம் என்றன் காதில்
இன்ன ைதப் பாய்ச்சாேயா என்றான் ேவலன்.
பிள்ைளநிைல என் ெமா கனியின் சா ம்
ேபரிளைம என் ெமா க ம்பின் சா ம்
ெகாள்ைளபடப் ெபய் ைவத்த இளைம என் ம்
ெகாப்பைரயில் நாள்என் ம் ைன நாவால்
ெமாள்ைளயிேல "உயிர்" என்பார் பார்த்தி த்தல்
ைறதாேனா என் ைரத்தாள் அன்னம்! ேவலன்
அள்ைளயிேல காதல்,அைத அ ந்தல் இன்பம்!
அகெமாத் ேமல்நடத்தல் அறமாம் என்றான்.
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மற் ெமா ேபச்ெச த்தாள் அன்னம். அங்ேக
வண் வ ம் ஓைசயிைனக் ேகட் ைநந்தாள்!
ஒற்ைறஎ தி த் வந்த வண் விட்ேட
ஊன் ேகால் ைணயாகத் றவி வந்தான்.
கற்ைறமலர்க் ழ ைடயாள் நீலி ேயா
ைகக் ப்பி வரேவற்க, வாழ்த் க் றி
மற்றவைரப் றம்ேபாக்கி ேவலன் காதில்
வாய்மலைர ஒற்றிமலர்த் ேதைனப் ெபய்தாள்.
நீலியவள் விைடெபற் ெவௗியிற் ெசன்றாள்
நீளைறயில் தனித்தி ந்தாள் அன்னம்! அன்னாள்
ேசலின்விழி மகிழ்ச்சியினால் மின் ம்! வாயின்
ெசவ்விதழில்
நைகப் ச் சிந் ம்! நல்ல
ேவலியிட்ட நன்ெசயிேல விைதத்த வித் ம்
விைள ெமன அவள்உள்ளம் த்த க் ம்!
ேம ம்அவன் அ ைம ளம் உைடயான் அல்லன்,
ெமன்மலர்நான்! ம்பிஅவன்! எனவி யந்தாள்.
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ஓ கின்றான் நீலி டம் நீலன்: "என்றன்
உயிர்ேபான்ற நீலிேய வாராய் வாராய்!
தெமன ஒன்றில்ைல என்
ன்
கன்றாேய! இகழ்ந்தாேய என்ைன! விண்ைண
ேமா தல்ேபால் வ ம் தம் பார்த்தாய் அன்ேறா?
ெமாய் ழேல இங்ேக ம் இப்ேபா ம்தான்
தீ ெசய வரக்
ம்!" என்
றித்
ெத விளக் த் ண்ஒன்ைற உற் ப் பார்த்தான்.
" ன்வந்த தத்ைத நரிவி த்தான்!
தற் தம் ந ந ங்கிச் சா மா
பின்வந்த தத்ைத இைளய அன்னம்
ெபற்ெற த்தாள்" என் ைரத் ச் சிரித்தாள் நீலி!
என்னெபா ள் இதற்ெகன் நீலன் ேகட்டான்.
இதன்ெபா ள்தான் மடைமேமல் ெவற்றி என்றாள்.
ஒன் ேம விளங்கவில்ைல என்றான் நீலன்;
ஓர்ஆ ம், க ப் ைட ம் தம் என்றாள்!
"வாட்பைட ம் ேவற்பைட ம் கண் ெநஞ்சம்
மைலப்பைடயக் தித்த தத் க் ெகல்லாம்
ஆட்பைடதான் அ ப்பைடேயா? அஞ்சி ஓ
அ ப்பைடந்ேதன் இ கா ம்" என்றான் நீலன்.
"மீட்பைடயா மக்கட் மீட் ம், சற் ம்
விழிப்பைடயா மக்கட் விழிப் ம் நல்கத்
ேதாட்பைடயால் ைவயத்ைத ெவல் ம் ேவலன்
ைணப்பைடயாய் அன்னத் க் கைமந்தான்" என்றாள்.
"ஆள்பி க் ேமாஅவ க்" ெகன் ேகட்டான்.
"அ ப்பி த்த ேவர்கல்லி ல்பி த்

வாள்பி த்த த்ெத த்த ெசம்ம ரத்தில்
வான்பி க்கச் ெசப்பனிட்ட ேதர்ேபான் றானின்
தாள்பி த் வாழ்கின்றாள் அன்னம்! ேவலன்
தைகைமஎலாம் மிகப்பி க் ம்! அவ க் கன்ேனான்
ேதாள்பி க் ம்; ைவெயல்லாம் பி த்ெத த்த
யதமிழ் நைடபி க் ம்" என்றாள் நீலி!
"எம்ெசாத்ேத கதிர்நா , நாேம ஆள்ேவாம்
எனநிைனத்தார் நரிக்கண்ணர்; தீேத ெசய்தார்!
பஞ்ெசாத் ப் பறக்கின்றார் நாட் மக்கள்!
பலர்ஒத் விைரவாகச் ெசழித்த மாவின்
பிஞ்ெசாத்த கண்ணா க் கிந்த நாட்ைடப்
ெப ைமெபற
ட்
த் விட்டால்,
ெநஞ்ெசாத்த நாமி வர் மண
த்
ெந வாழ் ெதாடங்கலாம்! உன்னி டத்தில்;
அன்னத்ைத நான்காண ேவண் ம் என்ேறன்
அைதமறந்தாய் என்ேன " என்றான் நீலன்!
''ெசான்னத்ைத நான்மறந் ேபாக வில்ைல
ெதாடர்ெபான் மில்லா
திய ஆைள
என்னத் க் கவள்நம்ப ேவண் ம்? அன்னாள்
எண்ணத்ைத நானறிேவன்'' என்றாள் நீலி!
"ெபான்ெனாத்த ேபைழக்
யல்கின் றாளா?
லன்ஏ ம் கிைடத்த வா?" என்றான் நீலன்.
"ஒ
றவி ேவல க்ேக ஆன மட் ம்
உத கின்றான். ேபைழயிைனத் ேத வந்
த வதாய் உைரக்கின்றான். ேபைழக் காகச்
சற்ேற ம் கவைலயிலா தி க்கின் றார்கள்.
வ ம்ேபைழ என் தான் நிைனக்கின் ேறன்நான்
மைறவாகப் ேப கின்றார் எைனய கற்றி!
ெப ம் தம் விட்ட
ம் றவி ேவைல!
பின்நடத்த இ ப்பா ம் அவேன" என்றாள்.
வட் லிட்ட ெவற்றிைலக் ச் சீவல் ெநய்யால்
வ த்ெத த் நி த்தநிைற மண ம் ேசர்த் த்
தட் லிட் ச் ெசம்பினிேல இன்பால் ெபய்
தனித்தனிேய க்கனியின் ைள ம் இட் ப்
பட் லிட்ட ேமல்விரிப்பில் வ ப்ைபப்

பாெரல்லாம் மணம்பரவத் ெதௗித் த் தங்கக்
கட் லிட்ட அைறகாட் நீலி ேதாள்ேமல்
ைகயிட்டான் ெப வீ கமழச் ெசன்றார்.
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ெசன்றைடந்த ஆைன ர்ப் பள்ளி தன்னில்
சிலமறவர் உடனி ந்தார்; அவைர ேநாக்கி
"இன்றைடந்த தத்ைத இதற்
ன்ேன
எங்ேக ம் கண்ட ண்ேடா நீங்கள் எல்லாம்?
ன்றைடந்த நம்ஆட்கள் கண்ட ண்ேடா!
ங்கள்" என் ைரத்தான் நரிக்கண் தீயன்!
"என் மிைதக் கண்டறிேயாம் ேகட்ேடா மில்ைல"
என் ைரத்தார் எல்ேலா ம்! அைமச்சன் ெசால்வான்;
"ஆைன ர் தனில்வந்ேதாம் இவ்வி டத்தில்
அப் தம் வாராத ெதன்ன? நா ம்
பாைனயிைனத் தைலகவிழ்த் ச் ெசய்த ைதப்ேபால்
பைகவர்க ம் ஒ
தம் ெசய்தார் ேபா ம்!
ஏனிதற் நாமஞ்ச ேவண் ம்?" என்றான்.
இதற்கிைடயில் அைமச்சன்மகன் நீலன் என்பான்
ேதனிதழாள் நீலியிடம் ெபற்ற நல்ல
ெசய்திகளில் சிலெசால்ல அங்ேக வந்தான்.
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" தத் க் கஞ் வேதா ேவந்ேத? அஃ ,
ெபாய்ப் தம்! ஆள்ெகாண் ெசய்த தம்!
ஊதப்ப றக் ெமா ச
! வற்றி
உ த்தஒ மிலார்! அந்த அன்னத் திற் த்
ேதாதாக ஒ
றவி இந்தச் ழ்ச்சி
ெசால்லிைவத்தான்; அவ்விைளய அன்ன ம்தன்
காதல ம், றந்தா ம் அரண்ம ைனக் ள்
கால்ைவக்க லாயிற்ேற! ேபைழ தன்ைன
அரண்மைனயில் ேத கின்றார்! அவ்வி டந்தான்
அ கிைடக் ம் என்ப தான் அவர்க த் !
விைரந்தங் வாரீேரா" என்றான் நீலன்!
ேவந்தன்நரிக் கண்ணன்எரிக் கண்ண னாகிப்
ெபா ந் ம்இ ! நட ங்கள் அரண்ம ைனக் ள்
ேபாயி க் ம் அன்னத்ைதத் ரத்த ேவண் ம்!
இ ந்தங் ப் ேபைழயிைன நாேம ேத
எ த்தி ேவாம் என் ைரத்தான்! நீலன் ெசால்வான்:
"இங்கி ந்ேத, எல்லா ம் தங் கள்ேபால்
எழில்மாற்றி ெமாழிமாற்றிக் கிளம்ப ேவண் ம்;
அங்கி க் ம் ஊர்மக்கள் அஞ்சிப் ேபாவார்;
அன்னத்தின் ஆதர ம் ைறந் ேபா ம்;
சிங்கம்வரக் கண்டஒ மாைனப் ேபால
ேசயிைழதன் ட்டெமா பறந் ேபாவாள்;
எங்கி க் ம் ஆட்கைள ம்அைழப்பீர்" என்றான்
ஏற்பாட்ைட நரிக்கண்ணன் ஒப் க் ெகாண்டான்.
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அரண்மைனைய ேநாக்கிவந்த நீலன், "நீலி
அன்னெம ம் உன்ன ைமத் தைலவி யார்க் ம்
ெப ைமெப ம் ேவலனார், றவி யார்க் ம்
பின் ள்ளார் அைனவர்க் ம், உனக் ம் தீைம
வ வைத ம் அறியீேரா? உயிர்பி ைழப்பீர்
வாரீேரா! வாரீேரா!" என்றான் நீலன்.
அரசன்மகள் உள்ளைழத்தாள், நீலன் ெசன்றான்.
அைமத்திட்ட நரிக்கண்ணன் திட்டம் ெசால்வான்:
"இன்றிர
தங்கள்
வந்ேத
இங் ள்ளார் அைனவைர ம் ெகான் ேபா ம்!
ஒன்றதிேல நரிப் தம்! மற்ற எல்லாம்
உடனி க் ம் பைடமறவர் எ ம் தங்கள்!
நன்றிதைன நானறிேவன்! நாேனா அந்த
நரியாரின் அைமச்சன்மகன்! நீலி என்பாள்
என் யிர்ேபான் றாள்;அவேளா தங்கள் ேதாழி!
என்னிடத்தில் மிகவாகச் ெசால்லி ள்ளாள்.
றவியார் இவர்தாேமா! ேவல னா ம்
யபிற நண்பர்க ம் இவர்கள் தாேமா?
நிைறயஎனக் கன் ண் தங்கள் மீதில்!
ேநரினிேல மட் ந்தான் கண்ட தில்ைல!
பிறெகல்லாம் ேபசலாம்! வ ந்தீ ைமக் ப்
ெபரி நீர் க தி க" என்றான். ேவலன்,
"இைறயவரின் அைமச்ச க் மகனா ேரநீர்
இன்றிைழத்த நன்றிையயாம் மறேவாம்" என்றான்.

என்ற டன் றவியவன் "நீல னாேர
இங் வ ம் தங்கள் தம்ைம நாேம
ெசன்ெறதிர்ப்ேபாம்! உம்தந்ைத அைடயா ளத்ைதச்
ெசப்பி வீர்! அவைரநாம் காத்தல் ேவண் ம்"
என் ைரத்தான். அ ேகட்ட நீலன், "தந்ைத
இட ைகயில் ேவப்பிைலைவத் தி ப்பார். அந்த
மன்னன் அைடயாளேமா தைலயில் மாம்
ைவத்தி ப்பான் அறிந்தி வீர"் என் ெசான்னான்.
பறந்த ேவ லன் திைர! அன்னம் ஓர்பால்
பாய்ந்ேதறித் தன்பரிையப் பறக்கச் ெசான்னாள்!
"பிறந்த நம் வி தைல நாள்! பிறந்த தின்பம்!
பிளந்த ேபாய் ஆள்வாரின் ழ்ச்சிப் பாைற!
மறந்த
ம் உண்ேடாநம் வா ம் ேதா ம்
மாற்றலர்கள் ஏற் வந்த பழிைய என்ேற
அைறந்தார்கள் ெவல் ரசம்! ேதாழர் எல்லாம்
அடடாஎன் றரண்மைனக் ள் க
வந்தார்.
கணக்காயர் வந்திட்டார்! தம்பால் நா ம்
கற்பா ம் வந்திட்டார்! வீரப் பர்க் த்
ைணத்ேதாழர் வந்திட்டார்! நாட் ன் அன்
ரப்பான ெநஞ்சத் மறவர் எல்லாம்
பணிக்காக உயிர்என் ெகாதித் வந்தார்!
பைகயாக வந்தவைரத் ெதாைகயாய் ெவட் ப்
பிணக்கா ெசய்க வி அைனத் ம் தீட் ப்
பிைழகாட்ட வழியின்றித் ெதாழில் ரிந்தார்.
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வஞ்சியவள் ேவழனிடம் ெசன்றாள், "ஐயா
மக்கள் எலாம் தத்தால் ந ங் கின்றார்.
ெநஞ் தி ெகாண்டவ ம் அைதஎ திர்க்க
நிைனப்பதில்ைல தங்களின்ேப ராைண எண்ணி!
அஞ்சல்எனத் தாங்க ேமார் ெசால்ைலச் ெசால்லி
அ
வ ம் இல்ைலஎனில் ஆர்தாம் காப்பார்?
ெகஞ் பவர் சார்பில்நான் ெகஞ் கின்ேறன்
ெக தைலையத் தீர்ப்ப ம் ம் கடேன" என்றாள்.
தலிெலா சி
தம் வந்த ெதன்றார்!
ன்னி
யர்ந்த வாய் மற்ெறான் ெறன்றார்!
கதிர்நா பட்ட பஞ் ம்ப டா
கண்டா ம் காணா ம் ெசான்ன ெசால்லால்
இ
தம் அ
தம் எனந ங்கி
இறப்பா ம் ஆனார்கள்.
ைம அன்ேறா?
மன்னன் நாடாள வந்தான்; தம்
ேபாந்தெதன ஓ விட்டான் ட்டத் ேதா .
அஞ்சைவக் ம் தத்ைத எதிர்த் க் ெகால்வார்
ஆர்எனி ம் அவர்க் நாம் காப்ப ளிப்ேபாம்!
வஞ்சிஎழில் அன்னேம இ நம் ஆைண!
மக்கட்ெக லாமிதைன எ த் ைரப்பாய்!
மிஞ்சவிடக் டா ெபால்லாங் ெகல்லாம்
விைளந்தனேவ தத்தால், என்றான் ேவழன்!
நஞ் க் ம ந்ைதயா தங்கள் ஆைண
நன்ைறயா என் ைரத்ேத அன்னம் ெசன்றாள்.
இழந்தாேனார் ஏைழ,ெப ஞ் ெசல்வம் ெபற்றான்
எனமகிழ்ந் வ ம்அன்னம் தன்ைன ேநாக்கிப்
பழந்தானா என்றான்ேவ லன்.ப த்த

பழந்தான் என் ைரத்திட்டாள்! அரண்ம ைனக் ள்
ைழந்தாைளத் றவியவன் ேகட்கப் தம்,
ைழந்தாைளக் ெகால் வதால் அைதம றித்
ழந்தாைள றிஎன்றார் மன்னர் என்
ெமாழிந்திடேவ றவியவன் மகிழ் ெகாண்டான்.
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ேச ண் நட ண்ெடன் றி ப்பார் தா ம்
தி
ண் கைட ண்ெடன் றி ப்பார் தா ம்
வீ ண் வா ண்ெடன் றி ப்பார் தா ம்
வின ண் ப ப் ண்ெடன் றி ப்பார் தா ம்
ேசா ண் மைனமக்க ேளா ெசன்
யி ண் கிடக்கின்ற இரவில் ஓர்ஆள்
ண்
தங்கள் வ வ ைதநான்
ேநாக்கிய ம் உண்ெடன்றான் றவி யின்பால்!
"வாெள ப்பீர் இடக்ைகயில் பலைக ெகாள்வீர்!
வரிப் லியின் ட்டம்ேபால்
க்காய் ஓ த்
ேதாெள க் ம் ன்பைகயின் உயிெர ப்பீர!்
யவேன! நரிக்கண்ணன் தைலயில் மாம்
ேதெள த் ைவத்தெதன இ க் ம்; ேவம்பின்
சிறியஇைலக் ெகாத்தன்ேறா அைமச்சர் ெகாண்டார்!
தாெள ப்பீர் நடப்பீர்கள் ேவல னாேர
தைலைமநடாத் க!"என்
றவி ெசன்னான்.
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ஞாயிற்றின் ஒளி கத் ேவலன், அன்னம்
காலாட்கள், நடந்தார்கள்! ேகாட்ைட வாயில்
ேபாயிற் க் ட்டமி ! தக் ட்டம்
என் றதட் ற் ேநரில் வந்ேத!
ஆயிற்றா உைமக்காத் க் ெகாள்வீர் என்றான்
அடல்ேவலன்! எதிர்த்தார்கள்! பைனயி னின்
காயிற் வீழ்வ ேபால் நரிக்கண் ணன்தன்
க ந்தைலவீழ்ந் த ேவஅன் னத்தின் வாளால்!
நாற் றத் ம் வைளத்தார்கள் பைகக் ட்டத்ைத;
ந ப் றத்தில் அைமச்ச யிர்ப் பிச்ைச ெகாள்ள
ஏற் ைரத் மற்றவரின் உயிைர வாங்கி
எ த் வந்த எரிக்ெகாள்ளி யால் கங்கள்
மாற்ற றத் தீய்த் ப்பின் பிணத்ைத எல்லாம்
வரிைச றக் கிடத்திஅரண் மைனய ைடந்தார்.
வீற்றி ந்த றவியவன் நடந்த எல்லாம்
வினவினான்; அைமச்சன்தான் ெமாழிய லானான்.
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தீப்பட்ட காட் னிேல ேவங்ைக ேயா
சி
ய ம் சாதல்ேபால் நரியின் ைமந்தன்
சாப்பாட் ப் ெபான்னப்பன் தா ம் ெசத்தான்;
தன்தா ம் உடனிறந்தாள். தப் ேபார்ைவ
காப்பாற் ம் எனநிைனத்தார்! அதனால் மாண்டார்!
கண்ணிைமப்பில், அன்னத்தால் நரி இறந்தான்;
ேவப்பிைலக்ைக ைடயெயைனப் றம்வி த்
வீழ்த்தினார் பைகயைனத் ம் ேவலர் என்றான்.
ேதேரா வீதியிேல கதிர்நாட் டானின்
ெசந்நீேரா ம்வண்ணம் வஞ்சம் ெசய் ம்
காேரா நிகர் ழலாள் அரசி தன்ைனக்
கனிேவா ேபசித்தன் ைகயால் மாய்த் ம்,
சீேரா வாழ்ந்தி க்க நிைனத்தான்; அந்தத்
தீேயா ம் தீர்ந்தான். தன்
த்தனத்ைத
ேவேரா ம் தீர்த்திட்டான்! இரங் கின்ேறன்.
ேமல் என்ன விைளந்தெதனத் றவி ேகட்டான்.
தெமனச் ெசால்வெதல்லாம் மனிதர் என்
கல்வதற்ேக பிணத்ைதெயலாம் வரிைச யாக்கி
மீத ள்ள அைமச்சைரயாம் அைழத் வந்ேதாம்!
வி ந்த டன் நாட்டார்கள் கண் ம் ேகட் ம்
ஓ வதால் ேவழநாட் டரசன் எண்ணம்
உணர்ந்தி தல்
ெமன ேவலன் ெசான்னான்.
தீெதான் ம் இல்ைலஇனித் யில்வீர் என்
ெசப்பினான்; நற் றவி! ஒப்பிச் ெசன்றார்.
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சன்னலிேல ெதன்றல்வந்
ளிர்வி ைளக் ம்!
தனியைறேயா அைமதியிைனச் ெசய் ம்; மிக்க
ெமன்ைம
பஞ்சைணேயா யில்க என்
விளம் ம்! அவன் உளம்அங்ேக இ ந்தால் தாேன!
கன்னலிேல சாெற த் த் தமிழ் ைழத் க்
கனிஇதழாற் பரிமா ம் இனிய ெசால்லாள்
அன்னத்தின் ேமல்ைவத்தான் ெநஞ்ைச ேவலன்,
ஐயத்ைத ேமன்ேம ம் உைடயா னாகி.
விண்ணிைடேய பன் றா யிரம்மீன் கட்
ெவண்ணில ேபால்அந்த மங்ைக, அன்னம்
மண்ணிைடேய ெபண்ணினத் க் ெகா த்தி அன்ேறா?
வாழ்விைடேய ெப வாழ் வாழ்ந்தாள்; என்றன்
கண்ணிைடேய மலர்க்காடா னாேள! உள்ளக்
க த்திைடேய மணமானா ேளஎன் ெசய்ேவன்!
ண்ணிைடயாள் எனக் த்தா ேனாஅல் லா
ேநாயிைடேய சாகத்தான் பிறந் ள் ேளேனா!
ேதைனப்ேபால் ெமாழி ைடயாள்; அன்ற லர்ந்த
ெசந்தாமைர மலர்ேபால் கத்தாள்; ெகண்ைட
மீைனப்ேபால் விழி ைடயாள்; விட்ட திர்ந்த
மின்ைனப்ேபால் ண்ணிைடயாள்! யா ங் ெகாண்ட
வாைனப்ேபால் உயர்வாழ் வாய்ந்தாள்; என்றன்
மகிழ்ச்சிக் மகிழ்ந் நான் ைநந்தால் ைந ம்
மாைனப்ேபான் றாள்எனக் த் தாேனா அன்றி
வறிேதநான் சாகத்தான் பிறந் ள் ேளேனா!
பயிரைடந்த ஊட்டத்தி
ேதான் ம்
பச்ைசப் ப ந்ேதாைக மயிேலா! நல்ல
உயிரைடந்த ஓவியேமா! அச்சில் வார்த்த
ஒளியைடந்த வ வேமா! ைவய ெமன் ம்
ெபயரைடந்த ெப வாழ் வாய்ந்தாள்! என்ேமல்

ெபண்ணைடந்த மகிழ்ச்சிேகார் எல்ைல யில்ைல
உயர்வைடந்தாள் எனக் தா ேனாஅல் லாேம
ஊன்ெமலிந் சாகத்தான் பிறந் ள் ேளேனா!
தி ந்தாேதா ல்ைலெயனச் சிரிப்பாள்! நன்ேற
ெசழிக்காேதா ைவயெமன அறங்கள் ெசய்வாள்!
அ ந்தாேதா ம்பிெயன வாய்ம லர்வாள்!
அைடயாேதா அன்னம் எ ம் நைடயாள்! நா
வ ந்தாேதா எனஆ ம் வாழ் வாய்ந்தாள்!
வாய்க்காேதா என்அ ள்தான் என் ேநாக்கி
இ ந்தாேள எனக் த்தா ேனாஅல் லாேம
இட ற் ச் சாகத்தான் பிறந்திட் ேடேனா!
ெகாம்ெபன்றால் அவள்ெமய்ையத் தார்வ ந் ம்!
ெகா என்றால் அவளிைடைய மின்வ ந் ம்!
அம்ெபன்றால் அவள்விழிைய மீன்வ ந் ம்!
அைலஎன்றால் அவள் ழைல கில்வ ந் ம்!
ெசம்ெபன்றால் ெபான்ஈ ம் வாழ் வாய்ந்தாள்
ெசயல்என்றால் "உளம்வாய்ெமய் உனக்ேக ஆ ம்
நம்ெபன்பாள்!" எனக் த்தா ேனாஅல் லா
நலி ற் ச் சாகத்தான் பிறந்திட் ேடேனா!
ெபான்னிைழயால் ப்ேபாட்ட நீலப் பட் ப்
டைவெயா நைடயழகி கண்ேடன்; ஆங்ேகார்
ன்ைனமரம் மலர்
ங்க நடந்த ெதன்ன
ைமெயன நான்வியந்ேதன்! இவ்ைவ யத்தில்
மன் மிள வரசிஎ ம் வாழ் வாய்ந்தாள்
மலர்விழியால் அ ட்பிச்ைச ேகட்பாள் என்ைன!
அன்னமவள் எனக் த்தா ேனாஅல் லாேம
அகம்ெநாந் சாகத்தான் பிறந் ள் ேளேனா!
ஆடப்ேபாம் னலிெலலாம் அவேள; காற்றில்
அைசயப்ேபாம் ெபாழிலிெலலாம் அவேள; கண்ணால்
ேதடப்ேபாம் ெபா ளிெலலாம் அவேள; ேநரில்
தின்னப்ேபாம் ைவயிெலலாம் அவேள;வண்
பாடப்ேபாம் மலரிெலலாம் அவேள! ேமற்கில்
ப கதிரில் அவள்வ ேவ காண்ேபன் என்
வாடக்கண் யிலாமல் இ ந்தான் ேவலன்
மலர்ந்திட்ட காைலயி ம் அவைளக் கண்டான்.
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வ ந்த ேவ க வண்ண இர ம்! ஆர்ந்
வழிந்த ேவ ெபான்வண்ணப் பக ம்! எங் ம்
ஒ ந்த தீேயான்பி த்த ெகா ங்ேகால்! வானில்
உயர்ந்த நல் ேலாரின்ைக! சிலர்அ றிந்
ந்த
தச் ழ்ச்சி எனம கிழ்ந்தார்!
கின்ற அச்சமினி இல்ைல என்றார்!
க ந் ைரத்தார் நரியாைனக் ைககள் ெகாட் க்
களித்தி வார் பா வார், ஆ வார்கள்!
அரசனி ேகள்வி ற்றான், வியந்தான்! ெசன்ேற
அப்பிணங்க ைளக்கண்டான்; நரிக்கண் ணற்
வ ம்இந்த நிைலக்கிரக்கம் ெகாண்டா ேன ம்
வஞ்சகர்க் வாய்ப்ப தான் வாய்த்த ெதன்
க தினான்; தெமன வந்த தாேல
கட்ேடா மாண் விட்டான். மாளச் ெசய்த
ஒ
ட்டம் உண்ெடன்றால் அதைன நான்தான்
உண்டாக்கி ேனன்என்றான் சட்டத் தாேல.
ெதால்ைலஇனிக் கதிர்நாட் க் கில்ைல தச்
ழ்ச்சிேயா ேவரற் ப் ேபான தாேல!
"வில்ைலநிகர் த ைடய அன்னம், ேபைழ
ேவண் கின்றாள் அதன்
காண ேவண் ம்.
கல்ைலெயலாம் மைலையெயலாம் கட் டங்கள்
காட்சித ம் மன்றெமலாம் அகழ்ந் ம் சாய்த் ம்
இல்ைலஇ வைரக் ேம அ ைமப் ேபைழ
இ க்கின்ற ெத ம்ேபச் " என்றான் மன்னன்.
ேவழவேனா இவ்வா
றக் ேகட்
விளம்பி வான் நல்லைமச்சன் "மன்னர் மன்னா!
ேபைழயிைனக் காண்ப
ம் எந்த நாேளா!
ெப நாட்கள் நாமிங் க் கழிக்க லாேமா!
ஏெழட் நாட்களிேல ேபைழ கிட்டா

தி ந்திட்டால் கதிர்நாட் ன் ஆட்சி தன்ைன
மாைழெய ம் தங்கள ம் ம க க்
வழங் வேத ஒ ங்கா ம்" என் ெசான்னான்.
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எவெரதைனச் ெசான்னா ம் ஆம் ஆம் என்ேற
இயம் கின்ற ேவழத்தான் இைத ம் ஒப்பித்
தவெறான் மில்ைலஇதில் ஏ நாட்கள்
தவைணயிட் ப் பைறயைறயச் ெசால்க என்றான்!
நவில ற்றான் எவ்விடத் ம் வள் வன்ேபாய்!
நாெடல்லாம் ரெசாலிையக் ேகட்டார் மக்கள்.
இவண்ஏ நாட்களிேல ேபைழ காணா
தி க் ெமனில் மாைழக்ேக கதிர்நா டா ம்.
சி
லில் நல்ஆத்தா இ ந்தாள்! ஆங்ேக
ேதனிதழாள் அன்னந்தன் விழிநீர் சிந்த
இைறயவனாம் ேவழத்தான் ெசான்ன வண்ணம்
ஏ நாள் ேபாய்விட்டால் நா ம் ேபாேம!
அைறயாேயா ஒ வழிைய ஆத்தா என்ேற
அ தி ந்தாள்! வீரப்பர், கதிர்நாட் டாச்சி
ெப வாய்நீ என்றாேர அவைரக் காணப்
ெப ேவேனா எங் ள்ளார்? ேபசாய் என்றாள்.
இைடத் கிலால் கண் ைடத்ேத அன்ன ேமஎன்
அன் க் வாய்ப்பிடேம! என் ைணவர்
ெநா ப்ேபா ம் ேசார்வின்றிப் ேபைழ தன்ைன
ேநாக் ம்விழி டாமல் ேத கின்றார்.
க் ம்நரிக் கண்ணனவன் ஒழிந்தான்; நீேய
ெதாட்டவாள் அவன் ைய அழித்த ண் .
ெகா க் நிகர் இைடயாேள கதிர்நாட் டாட்சி
ெகாள் நாள் இ அன்ேறா! என்றாள் ஆத்தா.

வாேயாரம் "உயிர்வாங் ம் சிரிப் " மின்னி
வழிகின்ற ேவலவனின் தி
கத்தில்
மாயாத என்ெநஞ்சம் ெசன் ெசன்
மாய்வதைன இவ்ைவயம் அறிவ ண்ேடா?
தீேயா ம் என்நிைலைம அறிந்தால், என்றன்
தி ப்ேபைழ தாராேரா எனத்
த் ப்
பாேயாரம் ஆத்தாவின் ம யின் மீ
தைலசாய்த் ப் ப த்தப பலநி ைனத்தாள்.
நான் நாள் ஆயினேவ! ேபைழ தன்ைன
நாட்டாரில் ஒ ேபைத கண்ட தா ம்
நான்ேகட்க வில்ைலேய மலர் கத்தில்
நைறெப க் ம் இதழாைனப் ெப வ ண்ேடா?
வான் கிலில் ெப ங்கடலின் கீழ்ப்பால் இந்த
ைவயத்தில் ெப ங்காட் ல் இ ப்ப தாக
ஊன்ெசவியில் நான்ேகட்கப் ெபற்றால் என்றன்
உயிர்ெகா த் ம் ேபைழயிைனப் ெப ேவன் அன்ேறா!
எனத் த்ேத எ ந்தி வாள்! வீதி ேநாக்கி
எழில்நகைர உள்ளத்தால் ேநாக்கி ேநாக்கி
இனித்ேத ம் இடம்இல்ைல என
த் ம்
இ கா ம் ெசல் ம்வழிச் ெசன்றி ந்தாள்.
தனித்தா ம் அர ேபால் றவி யங்ேக
தாெனா பால் வீற்றி ந்தான் அரண்ம ைனக் ள்!
கனிச்சாற்ைற நிகர்க்கின்ற தமிழ றிந்த
கணக்காயர் தற்பல ம் அ கி ந்தார்.
கணக்காயர், "அறிஞேர, றவி யாேர,
க தினிேல பாண் யனார் பரி தன்ைனத்
தணிக்காத காதலனார் ேவலன் ெகாள்ளத்
தண்ண ைளப் ரியீேரா" என் ெசால்லத்
"
க்க
கின்ற ேவ என்றன் உள்ளம்
யபாண் யன்பரி ெவௗியில் வந்தால்
பிணக்கங்கள் வஞ்சங்கள் பிறக் ம், ய
ேபைழநிைல என்னாேமா? க த ேவண் ம்!
ஆயி ம்நான் ேபைழதைன நாைளக் கீேவன்
அறெநறியின் மறவர்களில் ஒ வன் ேவலன்!
யஅவ் வன்ன ம்இக் கதிர்நா டாளத்

ேதான்றியவள்! கவைலஏன்? நீவிர் ேபாக
ஆயெவலம் நான்
ப்ேபன், என் ைரத்தான்.
அகமகிழ்ந்தார் அங்கி ந்தார்; அகன் ேபானார்;
ஆயிைழயாள் நீலியவள் ெபா மன் றத்தில்
ஆளனிடம் அன் ெசய விைரவிற் ெசன்றாள்!
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அன்பாகப் ேபசி ம்ைக ெதாட் ம், ேதாைள
அைணத் ம்பின் கத்ேதா
கமி ைணத் ம்
இன்பாக இர கழித் திடலாம் என்ேற
எண்ணிச்ெசன் றாள்அந்த நீலி! நீலன்,
" ன்பாகச் ெசால்ல நீ ேபைழ பற்றி
ெவன்ன ெசய் ள்ளார் அவர்தாம்" என்றான்.
"பின்பாகட் ம்சற்ேற தமி ம் அன் ம்
பிைசந்தாற்ேபால் ேபசியி ப் ேபாேம" என்றாள்.
"மகிழ்ச்சிக்ேகார் அ ப்பைடதான் ேபைழச் ெசய்தி
வற்றாத அன் ற்ேற சற்ேற ேகட்பாய்!
கழ்ச்சிக்ேக உரியவளாம் அன்னத் திற் ப்
ெபான்
ையச் ட் விட்டால் நாட்டார் ெபற்ற
இகழ்ச்சி
வைட ம ! நம ெநஞ்சம்
இன்னலிலா தி க் ம ! அப்ேபா தன்ேறா
ெதா த் ைவத்த த்தங்கள்; ெகா க்கல், வாங்கல்
ெதாழில்விைரந் நடக் ம " என்றான் நீலன்.
நாைளக் ப் ேபைழவ ம் என்றாள் நீலி!
நற்ேபைழ இ ப்பிடத்ைதக் ேகட்டான் நீலன்.
காைளக் ம் மங்ைகக் ம் கணக்கா யர்க் ம்
காட் ங்கால் கா வீர் என்றாள்! ெதன்னம்
பாைளக் நிகரானநைக கத்தாய்
பகற்ேபாதில் என்வீ வ வாய்! இந்த
ேவைளக் விைடெகா ப்பாய் என்
றி
விைரவாக நடந்திட்டான் வீ ேநாக்கி.
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வீடைடந்தான் நீலனவன்! ெபா ேதா இன் ம்
வி யவில்ைல! ஆட்கள்பலர் எவ்வி டத் ம்
காடைடந்த விலங் கள்ேபால் உலவ லானார்
கடகெடனக் திைரயிைன நடத் கின்றார்!
டைடந்த கிளிேபாலக்
ைச தன்னில்
ெகா யிைடயாள் இ ந்தி வாள்! விைரவில் அங்ேக
ஓ ங்கள் என்ற ரல் ேகட் ம் ஓர்பால்!
ஊக்கங்ெகாள் வீர்என் ம் ஒ
ரல்தான்!
எவேன ம் ேபைழெயா ெசல்வா னாயின்
எதிர்த்தி வீர,் ேபைழயிைனப் பறிப்பீர் என்
நவி ேமார் ரல்! நீண்ட வாள்ம ைறத்
நட ங்கள் என்றதட் ம் ஓர் ரல்தான்!
வைரப்ேபாய்ப் பார்என்பான் ஒ வன்! ேபைழ
ேதாளின்ேமல் ைவத்தப நிற்கின் றான்பார்!
அவைனமறி என்ெறா வன் றக் ேகட்ேட
அத்திமரத் ைதஒ வன் த்திைநவான்.
ஆல யில் நின்றி ந்த க ைத தன்ைன
அங்ெகா வன் ெதாட் ைத ம் பட் வீழ்ந்தான்;
கால ஓ ைசகாட்டா ெதா வன் ெசன்
கல் ைண மற்ேபா க் கைழக்க லானான்!
ேவல ைய ஆள்என் ெந ங்கி ட்கள்
ெவ க்ெகன் ைதத்ததினால் ந க்கங் ெகாண்டான்!
ேமெல ந்த நிலவி ம்,இத் ெதால்ைல யாயின்
மி மி ட் ேவைளஎனில் என்ஆ வாேரா?
ஆெளா வன் வரக்கண்டால் ஐந் ேபர்கள்
ஆரங்ேக என்றதட் நி த் மந்த

நாளிர ெம வாக நடக்கக் கீழ்ப்பால்
ந க்கடலில் இளங்கதிர்தான் னி ைளக் ம்
ேவைலயிேல கதிர்நாட் ன் ேமற்கி னின்
ேவலன்ஒ
திைரயின்ேமல் ேபைழ ேயா ம்
வாேளா ம் வ கின்றான்! அவைனச் ழ்ந்
மறவர்பலர் வ கின்றார் திைர மீேத .
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சீழ்க்ைகய த் ேதஒ வன், ேவலன்! ேபைழ!
ெசல் ங்கள் என் ைரத்தான்! ேவலன் ேமேல
வாழ்க்ைகயிேல வன்பிணிகள் பாய்ந்த ைதப்ேபால்
மறவர்பலர் வா
விப் பாய்ந்திட் டார்கள்!
தாழ்க்ைகயின்றி எதித்தார்ேவ லன் ட் டத்தார்!
சாய்ந்தனேதாள் தைலகால்கள் தடத ெடன் !
கீழ்க்கடலின் மிைசவந்த பரிதி அங்ேக
கிடந்தஉடற்
தியிேல கண்வி ழித்தான்.
கணக்காயர் மாணவ ம், வீரப் பர்க் க்
ைக தவி யானவ ம் பைகக் ட் டத்ைதப்
பிணக்கா ெசய்கின்றார்! பைகவர் தா ம்
பிளக்கின்றார் பல்ேலாைர! ேபைழ தன்ைன
அைணத்தப வாள் ழற் ம்ேவலன் தன்ைன
அழிப்ப ேவ க த்தாகப் பைகவர் ட்டம்
தணற்காடாய்ச் ழ்ைகயிேல ேபைழ காக்கத்
தட் னான் திைரயிைனத் த கண் ேவலன்.
பறந்த ேவ லன் திைர ெதற் ேநாக்கி!
பைகவர்க ம் ெதாடர்ந்தார்கள் ேவலன் தன்ைன!
சிறந்தகணக் காயர்ெந ம் பரி ம் ஆங்ேக
ெசல்பைகேமற் ெசன்ற ெசஞ் சி த்ைத ேபாேல!
மைறந்தி வான் ேவலன்ஒ காட் ல்! ேமட் ல்
வாய்ந்தி வான் பைககாண! அவன்தி றத்ைத
அறிந் பைக பா ங்கால் திைர தன்ைன
ஆற்றினிேல நீந் விப்பான்; ேதாப்பில் மீள்வான்!
தன்ன ைமப் ேபைழெயா

திைர தன்ைனத்

தட் வான்; விைரவினிேல ெச த் கின்றான்!
பின்ெதாட ம் பைகவர்சிலர் ேசார்ந் நிற்பார்!
பின்ெசல் ம் கணக்காயர் அவைரக் ெகால்வார்!
இன்னல்த ம் பைகவர்ெதாைக ைற ம் அங்ேக!
என்றா ம் அத்தீேயார் ெதாட கின்றார்.
மின்ெனாளியாள் இன் யிர்ேபால் வாள்அன் னத்தின்
மீ ற்ற அன் ளத்தான்; தீ காணான்!
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றவியிடம் வந்ெதா வன் வணங்கி நின்
" யவைனப் பைகவர்பலர் ெதாட கின்றார்!
திறல்ேவலன் ேபைழ டன் திரியா நின்றான்!
ேவலெனா கணக்காயர் தா ம் ெசன்றார்!
ைறைம டன் ேவலனிடம் கிைடத்த ேபைழ
ரடர்களால் பறிேபாகக்
ம்" என்றான்!
றவிஉளம் கலங்கினான், ேவழ வன்பால்
ெசால் கேபாய் இைதஎன்றான்! ெசன்றான் அன்ேனான்.
அவ்ேவழ மன்னவனால் கதிர்நா ெடங் ம்
அைமதிநிைல ெபற்ற ;தீ ேயாரால் யார்க் ம்
எவ்விடத் ம் தீங்கில்ைல; நகர்க்காப் பாளர்
எங்ெகங் ம் வாள்பி த் நின்றி ந்தார்.
கவ்விற் மாைலஇ ள்! ேவலன் தன்ைனக்
காண்ேபாேமா எனப்பல ம் ஐ ற் றார்கள்!
இவ்வளவில் ேவலைன ம் ெகான்றி ப்பார்
என் பலர் எண்ணி ளம் ஏங் வார்கள்!
நரிவாழ் ேவேரா சாய்ந்த பின் ம்
நாட் னிேல அன்னத்தின் நலத்ைதப் ேபாக்க
இ ப்பவர்தாம் யாெரன் ேகட்பார் சில்ேலார்!
இளவரசி அன்னத்ைத அைடவ தற்ேகா
எழிற்ேபைழ ேவண் ம்! அைத ேவலன் ெபற்றான்;
ெபற்றான்பால் ெப வதற்
ய கின்றார்!
ஒ ெபா ளிற் பற் ைடயார் அறத்தால் ெகாள்வார்;
ஒ சிலர்தீ ெநறிச்ெசல்வார் என்றார் சில்ேலார்!
ைசயிேல நல்லாத்தா மயக்கத்தாேல
ற் யிராய்ப் ரண்டப கிடந்தாள்! ேபாழ்
வி ந்த
ம் தானறியாள்! பரிதி ேமற்கில்
வி ந்தைத ம் அவளறியாள்; இர வந்

ப ந்த த னிக் லில்! விளக் மில்ைல!
பதறினாள்! விழிதிறந்தாள்! எ ந்தி ந்தாள்!
உடல்ேநாகத் தீக்கைடந்தாள்! விளக்ைக ஏற்றி
உடன் யின்ற அன்னத்ைதப் பார்த்தாள்; இல்ைல!
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ேசயிைழயாள் யில்கிடந்த இடத்தில் ேதாய்ந்த
ெசங்
தி கண் ட்டாள்; ஐேயா என்
வாயிலி ம் உட் றத் ம் ெவௗிப் றத் ம்
வஞ்சி டல் தைனத்ேத க் காணா ளாகித்
யவேள அன்னேம என்
விச்
ெசால்ெலான் ம் ெசவியினிேல ேகளா ளாகி
நீேயா இறந்திட்டாய் எனத்
த்தாள்!
நீலிஅவள் அவ்விடத்தில் ஓ வந்தாள்.
அன்னத்ைதச் ெசங்
தி சாயக் த்தி
அழ டைல இ காட் ல் பட் ப் ேபான
ன்ைனய யிற் ைதத்தார் என்றன் ஆத்தா
ேபானத கதிர்நாட் ன் ேத ற் ெறன்
ெசான்னப
த்த
ரண்டாள் நீலி!
ன்பத் மைலய யிற் ைதந்தாள் ஆத்தா!
சின்னக்
லில்
தி ெவள்ளம் கண்
சிவக்கின்ற தி விளக் ம் ந ங்கிற் றங்ேக!
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இக்ெகா ய காட்சியிைன ேவலன் கண்டான்.
இேதாபாண் யன்பரி ! தாேய! என்ன?
ெபாற்ெகா எங்ேக? என் விைரந் ேகட்டான்.
ெபான்னைனயாள் ெசங்
தி இங்ேக சிந்த
அக்ெகா யார் சாக் த்திப் பட்ட ன்ைன
அ யினிேல ைதத்தாேர என்றாள் ஆத்தா!
ைதக்கின்ற ேவல்
ம் அம்
ம்
ச க்ெகன் பாய்ந்த ேபால் உளம்
த்ேத
ஐயேகா என அலறி என்றன் வாழ் ம்
அழிந்தத அன்னேம, என்றி ரண்
ைகயா ம் தைலேமாதி "கண்ேண உன்றன்
கலக்கத்ைதத் தீர்க் ேமார் இலக்கி யத்ைதப்
ெபாய்யாத பாண் யனார் பரிைச, உண்ைம
லப்ப த் ம் பட்டயத்ைதக் ெகாண் வந்
ைவயாேயா என்றாேய வஞ்சி, க்கி
வந்ேதேன! ெசந்ேதேன! எனக்ேகன் ேபைழ?
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எங் ள்ளாய் உடன்ைவத் க் ெகாள்வாய்" என்ேற
இட்டேதார் ேபைழதைனத் ேதாளில் ஏற்றி
அங் ள்ள ன்ைனயிைன எண்ணி ேவலன்
அ தப ஓ கின்றான்!
நி லா ம்
ெபாங்
யர் காண ம்ெபா றாத தாகி
மைறந்த ேவ ேபாய்க்கரிய கி க் ப்பின்!
மங்காமல் விழிக் ம்நரி மண்ைண எற்ற
வ கின்ற இ காட் ற் ன்ைன யின்கீழ்
பிணேம தைனக்கண்டான்; ெநஞ்சி ரண்டாய்ப்
பிளந்த ேபால் தி க்கிட்டான்! ஆவி தன்ைனத்
தணேலறிச் ட்ட ேபால்
த்தான்! காணத்
தாங்கா ைகவிைரந் விழித்தான் கண்ைண!
மணல்மீ தான்ைவத்ேத ேபைழ தன்ைன
மற் ெமா
ைறகண்டான்! கனேவா அன்றி
உணர்ேவ ம் கலங்கியேதா எனநி ைனத்தான்.
உயிர்க் யிேர! அன்னேம! எனஅ ைழத்தான்.
"சிவப்பாம்பல் மலர்வாயிற் சிந் ம் ல்ைலச்
சிரிப் க் ம், க ப்பஞ்சாற் ச்ெசால் க் ம்,
விக்கின்ற காதெலாளி விழிக் ம், கார்ேபால்
ந்த க் ம், சாந்த கத் திங்க க் ம்
உவப் ற்ேறன் அவ் வப்பால் காதல் ெபற்ேற
உயிர்நீேய என் ணர்ந்ேதன்; இயங்க லாேனன்!
அவிந்தைனேய தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்
அவியவில்ைல எனில்எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
ப த்த ண் ; ேகட்ட ண் ; கண்ட ெதன்ன?
பகலியங்கி இர றங் ம் சி ைம யன்றித்
த த்தஉடல் ெப ெநறியிற் ெசன்ற தில்ைல;
தனித்தினிக் ம் இைசத்தமிழில் ேத ம் ட்

வ த்ெத த்த ெமாழியாேள, மலர்க்கண் காட்
வாழ்விெலைன உயர்வித்தாய். உயிேர! உன்சீர்
த்தைனேய தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்
யவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
பிறக்க
யாதினிேமல் ெபண் ஒ த்தி!
பிரிக்க
யாதஉயிர்ப் ெபா ேள! ெநஞ்சம்
மறக்க
யாதஎல்லாம் ேபசி, இன்ப
வாழ்க்ைகெய ம் கடற்கைரயின் ஒட் ல் நாேனா
சிறக்கஒ
ைறேய ம் ழ்க வில்ைல!
ேசயிைழேய! தீங்கனிேய! அந்ேதா நீதான்
இறப்ப ேவா தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்
இறக்கவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
ேமாதல் ஒன்ேறா? எதிர்ப்ெபான்ேறா இப்ேப ைழக் ?
ச் ம் ஈ ைவத் க் காத் வந்ேதன்!
ஈதல் ஒன் மற்ெறான் சாதல் என்ேற
எண்ணிேணன்! அன்னேம உன்ேமற் ெகாண்ட
காதலன்ேறா என்ெவற்றி! கண்தி றந்
காணாேயா? ேபைழைய ம் எைன ம் விட் ச்
சாத ண்ேடா தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்
சாகவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
ெவண்ணிலைவ எட் விட்ேடன் என்றி ந்ேதன்;
விண்ணினின் வீழ்ந்ேதேன! ெதன்றல் காற்றின்
பண்ணைமந்த தமிழ்ப்ெபாதிைக எனக்ேக என்ேறன்;
பாழ்ங்கிணற்றில் க்கிஎறி யப்ெபற் ேறேன!
திண்ெணனேவ இழந்ேதேன, பசிையப் ேபாக்கத்
திரட் ய ப் பழச்சாேற! என்ைன விட்
மண்ணைடந்தாய் தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்
ம யவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
கைடவிழியில் நில ெச ம் உன சாயல்
களிமயி ம் காட்டாேத! ஒசிந்த ெமன்ைம
இைடயழ மின்னலிைட இல்ைல ேயெசவ்
விதழ்கண்டார் மலரித ம் காண்பா ண்ேடா?
உைடெயல்லாம் நீலமணி கடேலா நா ம்!
ஒளி கத்ைதக் கண் ட்டால் பரிதி நா ம்!
ம ந்தாேயா தி விளக்ேக! இந்த ைவயம்

ம யவில்ைல எனில் எனக்கிங் ெகன்ன ேவைல?
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ைதத்தாேரா இரக்கமிலார் ெபான் டம்ைபப்
கத்ைதக் கைடசி ைற காட்டாய்" என்
பைதத்தானாய்ப் பிணப் ைதயல் ேதாண் க் ட்ைடப்
பரிந்ெத த் த் தன்ம யில் கிடத்திக் ந்தல்
ஒ க்கி
நிலா கிலில் ைதந்த தாேல
இ ளிைடேய ஒளி க ம் ைதந்த ெதன்
ெகாதித் ள்ளம், கண்ேணஎன் கண்ேண என்
ப்பிட்
கத்ேதா
கத்ைதச் ேசர்த்ேத,
' த்தம ' கைடசி ைற! ஒன்ேற ஒன்
ந்தத என்வாழ் ம்! உயிர்க்கி ைளேமல்
ெதாத் கிளி ேய என் மலர்க்கன் னத்ைதத்
ைணவிழியால் ேத ங்கால்
நி லா ம்
ெமாய்த்த கில் கிழித் ெவௗிப் பட்ட தாேல
த கி, ஊன்கழன்ற கத்ைதக் கண்டான்!
ெகாத்தாகக் ழல்கழன்ற நிைல ம் கண்டான்!
டல்சரிதல் கண்டான்;பல் இளித்தல் கண்டான்.
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சீ! என் பிணெமறிந் விைரந் ெத ந்
சிைத டைல ம
ைற ம் உற் ேநாக்கி
ஏ!இதற் த் தானா? இவ்வழி டற்கா?
இ ள்கண்டால் விழி
ம்! ேநா ம் அஞ் ம்!
வாெயச்சில் கண்டா ம் அ வ க் ம்!
மாக்கீழ்ைம! இதற் த்தா னாஇப் பா !
ஈய ந்த அழ தைச எ ம் ெமாய்க்க
இற்ெறா
ண்ணீர!் மற் றிதிேலா நாட்டம்?
ேபன்நாறி வீழ் ழைலத் ேதனா ெறன் ம்
பீைளஒ
ம்விழிைய நீல ெமன் ம்
ேமல்நா ம் சளி க்ைக எட் என் ம்
ெவ ங்
ம்பிக் காைதஎழில் வள்ைள என் ம்
ஊன்நா ம் ஊத்ைதப்பல் வாய்உ தட்ைட
ஒளி ல்ைல ெசவ்வாம்பல் ேகாைவ என் ம்
ேதால்நா ம் கன்னம்கண் ணா என் ம்
யர்ஈைள பயில் ரைலக் யில்தான் என் ம்
உடல் மக் ம் உரல்ேபா ம் இைடைய, வானின்
உச்சிஅதிர் மின்னலி ம் அச்ச ெமன் ம்
ெகா ங் ள்ள வாத் நைட அன்ன ெமன் ம்
கியெசக் லக்ைகக்கால் வாைழ என் ம்
இ ம்ைபயிேல இ ம் திகால் வ என் ம்
ஈரித்த ெவள்ள தா மைரப் என் ம்
ெக ம்ப ேய ெசால்லிைவத்தார் லவர், ேநரில்
கிழக்கிைன ம் ேமற்ெகன் கிளத் வார்ேபால்!
கண்

க்

ைமயிட் ம் காதில்

க்கில்

கல்லிைழத்த நைகயிட் ம், சிக்க க்க
ஒண்ணாத ழ க் மலர்கள் இட் ம்
உைரநா ம் உட க் த் திைரைய இட் ம்
ெபண்ெணன் வந்தவைள இட்ட ெவல்லாம்
பிரிப்பாேரல் காண்ேபார்கள் சிரிப்ப ரன்ேறா?
மண் க் ைவத்த ைம; வாழ்வின் நஞ்
மங்ைகயைர ெவங்கனவாய் மதித்தார் ேமேலார்!
மாவ ெவன் றால்விழிைய மரேம நா ம்!
மலர்என்றால் ெபண் கத்ைதச் ேசாைல நா ம்!
காவ ேபா ம்ேதாைள ங்கில் என்றால்
காக்ைக ந்தன் கால்ைவக்கக்
மன்ேறா!
நாவ ச்ெசால் ேதெனன்றால் வண்ேடா ஒப் ம்?
நங்ைகயரின் அங்ைகேயா ெசங்காந் தட் ?
சாவ யின் கால்விலங் நிகர்க த்ைதச்
சங்ெகன்றால் இக்ெகா ைம எங்க க் ம்?
ேதன்பாதி ெகா நஞ் பாதி என் ம்
தி ப்பாதி வ ைமநிைல பாதி என் ம்
வான்பாதி ப
ைற பாதி என் ம்
வழிபாதி அைட ட்கள் பாதி என் ம்
ஊன்பாதி ெப ேநா ம் பாதி என் ம்
உைரப்ப ேபால் ெபண்ெணா த்தி ஆட வன்பால்
நான்பாதி நீபாதி என்பர் ஆயின்
நல்வாழ்விற் சரிபாதி இல்ைல ஆ ம்.
இ ெளல்லாம் பகலாக எண்ணி, நா ம்
இரெவல்லாம் சலியாமல் ஓ , ஆ த்
ெத ளில்லா ெநஞ் ைடேயன் அைலந்ேதன், இன்பம்
ேதேரன்; இத் ைறநா இன்ன ற்ேறன்!
அ ளில்லா வாட்பைடக் ம் ேவற்ப ைடக் ம்
அழிவில்லா தி ந்திட்ேடன்; எனி ம் அந்ேதா
ெபா ளில்லாப் ெபண்ைமையநான் ெபா ளா ெயண்ணிப்
ெபா ெதல்லாம் ப தாக்கி விட்ேட னன்ேறா?
தாய்க்ேக ம் ெதாண் ெசயார்! அன் ெகாண்ட
தந்ைதக் த் ெதாண் ெசயார்! தன்நாட் டார்க் ப்
ேபாய்த் ய ெதாண் ெசயார்! தமிழ்வ ளர்க் ம்
ற் த் ெதாண் ெசயார்! கல்லார் நல்லா

ராய்த்திகழத் ெதாண் ெசயார்! அ ைம மாற
அறத் க் த் ெதாண் ெசயார்! ெபண்கள் என் ம்
ேநாய்க்கன்ேறா நாெளல்லாம் ெதாண் ெசய்தார்
னிஏறி அ மரத்ைத ெவட் வார்ேபால்!
ெபண்ணினத்ைதத் ற்ற ற்றான்; ெபண்ணி னத்ைதப்
ெபரிெதன் ம் ைவயத்ைத அ வ த்தான்.
கண்ணிழந்தான் ேபாலி ந்தான்; எைத ம் அங் க்
காணாமல் இ ந்ததனால் காதல் ேதைன
உண் வ ம் தீர்ந்திட்டான். ெமய்ெவ த்தான்!
உயிர்ெவ த்தான்! ெபண்ெந ப்பில் வீழ்தல் இன்றிப்
பண்ப த்த
யாேதா உலைக என்றான்!
பலெசான்னான்
வான க த் ம் ெசால்வான்!
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ைவயம்! தீச்ெசயலால்
ந்த ைவயம்!
விெலா பயனில்லா ைவயம்! என்றான்.
அ ேபாதில் பின் றத்தில் அன்னம் வந்ேத
அ ேயா தீர்ந்த ேவா ஆ ஆ என்றாள்!
இ ைவய மாஎன்றான்! "உள்ேளன்" என்றாள்!
இரண்
கில்! இரண் நிலா! உைனநான் ெபற்ேறன்.
ைவயம்!
ைவயம்! இ தான் என்றான்;
ைவநீ இலாைவயம் விழேல என்றான்.
திகழ்ேவலன் பாண் யனார் பரி தன்ைனச்
ெசங்ைகயிரண் ம்ேசர்த் த் க்கி, "உன்றன்
கழ்க் ரிய ேபைழயிைனக் ெகாள்க" என்றான்!
ங்ைகயால் வாங்கினாள். கத்தில் ஒற்றி
மகிழ்ச்சிெயா கீழ்அைமத்தாள்; திறந்தாள்: கண்ணால்
மங்காத பட்டய ம் அைனத் ம் கண்டாள்!
கம்தாழ்த்திக் கால்விரலால் தைரையக் கீறி
"
ந்த
ள்; க மணந்தான் மிச்சம்" என்றாள்.
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"ஆம்"என்றான், அள் ற! "இனிேமல் உம்ைம
அத்தான்என் றைழத்தி ேவன்" என்றாள் அன்னம்!
" மணிேய ெசய்"என்றான்! "என்ைன வந்
ெதா ங்கள்அத்தான்" என் ைரத்தாள்! தீர்ந்த பின்னர்
"மாமயிேல இனிெம வாய் நடப்பாய்" என்
மணிப்ேபைழ தான் க்கி நடக்க லானான்!
"தீைம
பிணெமன்ன? இறந்த தாகச்
ெசப்பியவர் யார்"என்றாள்! ேவலன் ெசான்னான்:
"ெதங் ெப ங் ைல மந்த ைதப்ேபால் ேபைழ
ெசங்ைகயிேல மந்
ைச
ந்ேதன்.
மங்ைகஎழில் அன்னெமங்ேக என் ேகட்ேடன்.
மரத்த யில் ைதத்தார்கள் என்றார் தாயார்.
ெசங்
தி ேதாய்ந்தி த்தல் கண்ேடன். அங்ேக
ெசவ்விழியால் நீர்ெப க இ ந்தாள் நீலி!
இங் வந்ேதன்; சரி, அ ேபா கட் ம் ெபண்ேண!
இன்பமன்ேறா நைட த்தம்" என்றான் ேவலன்.
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"உம்அன்ைன டன் யின்ேறன். வி
ன்ேன
உலவிவர நீலிஎன்ைன அைழத் ச் ெசன்றாள்!
அம்ம ங்கில் தீயவர்கள் எைனஎ திர்த்தார்!
அப்ேபா நீலன்எைனத் தன்அ கத்தில்
ெசம்ைம ற இ என்றான்; ெவௗியிற் ெசன்றால்
தீைமஎன உைரத்திட்டான் அங்கி ந்ேதன்!
இம்மதியின் ஒளியினிேல
ைச வந்ேதன்;
எழில்நீலி, ஆத்தா ம் வியப் ற் றார்கள்!
நானிறந் ேபாேனனாம்! ன்ைன யண்ைட
நல் டைலப் ைதத்தாராம்! ஆத்தா வின்பால்
ேதனிதழாள் நீலிஇ ெசான்னாள்! அந்தச்
ேசயிைழக்ேகா நீல ைரத் தானாம்! என்றன்
ஊன்உ த்த ெசங்
தி
ைச தன்னில்
ஒ ெவள்ள மாயிற்றாம்! இ
மன்றிப்
ேபான யிர் எ ம்ப ேய அ ைம ஆத்தா
லன்மயங்கிக் கிடந்த
ம் வியப்ேப" என்றாள்.
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"என்னிடத்தில் ேபைழயிைனப் பறிக்க நீலன்
எழி ைடய நீலியிடம் உளவ றிந்தான்;
இன்னல்ெசய எவ்விடத் ம் ஆட்கள் ைவத்தான்
இதற்கிைடயில் நீ இறந்தாய் என்ற ெபாய்ைய
என்ெசவியில் நீலியினால் எட்ட ைவத்தான்.
இைவெயல்லாம் இ க்கட் ம், ெபண்இ தழ்தான்
கன்னலின்சா ெறன்கின்றார் ெமய்யா?" என்றான்;
காணிர்என உளங்கனிந்தாள்! நடக்க ற்றாள்!
"நானில்ைல எனத்ெதரிந்தால் நீ மில்ைல.
ந த்ெத வில் ேபைழதான் கிடக் ம்! நீலன்
தானிந்த நாட் ைன ம், எைன ம் ெபற் த்
தனியாட்சி நடத்தலாம் எனநிைனத்தான்!
ேதனில்ைல எனில்நல்ல வண் மில்ைல
ெசத்ெதாழிேவன் நீர்இறந்தால்; இதைன நீலன்
ஏனறிய வில்ைல? இ க்கட் ம்; ெதன்றல்
இ வ க் ம் ந ச்ெசல்ல விடாதீர்" என்றாள்.
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ேவழவனின் பைடமறவர் காப்ப ளிக்க
விைரவாக எதிர்வந்தார்! கணக்கா யர்தாம்
வாழ்கஎன வாழ்த் ைரத்த வண்ணம் வந்தார்!
மற்
ள ேதாழர்க ம் வந் ேசர்ந்தார்.
ேபைழயிைனக் கண்டார்கள் ேவல ேனா
ெபைடஅன்னம் நைடகண் மகிழ் ெகாண்டார்!
தா
த் றவியவன் வந்தான்! ஆத்தா
தள்ளா நடந் வந்தாள்! நீலி வந்தாள்!
ெவற்றிெயல்லாம் நீர்அ ளிச் ெசய்தீர் என்
ேவலன்தான் றவியிைன வணங்கி நின்றான்!
உற்றெப வாழ்வைனத் ம் நீவிர் தந்தீர்
ஒ ேபா ம் மறேவன்என் ைரத்தாள் அன்னம்!
ெபற்றவன்தன் பிள்ைளக் நலத்ைதச் ெசய்தான்
ெப வியப் க் கிடமில்ைல என்
றி
ஒற் நைர
நீக்கி வீரப் பன்தன்
உ க்காட் னான் யார்க் ம் உவைக ட் !
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ெத ெவல்லாம் ம நாேள ரச ைறந்
தி நா ேவலற் த் த ம்வி ழாைவப்
ெப நாெடல் லாம்உைரத்தார்; வான்ம ைறத் ப்
பின்னிைவத்த வண்ணப்பந் தல்கள் நாட்
இ ள்நாடா தி க் ம்வைக விளக் ம் இட்டார்;
எ திைவத்த ஓவியங்கள் உயிர் ெபற்றாற்ேபால்
வ காலிற் சிலம்பைசய மாதர் இல்லம்
மணியாக்கித் தணியா மகிழ்ந்தி ந்தார்!
அரசி க்ைகப் ெப ங் டம் சிறக்க, ஆங்ேக
அணிமடவார் மறேவந்தர் ழ்ந் தி க்க
ரெச ப்பக் க விெயலாம் இைசெய ப்ப
நாட் ப் ெப மக்கள்
ைம காண,
வரிைசெயா காத்தி க்க ேவழ நாட்
மன்னவ ம் வந் நின்ேற " அன்னம் ேவலன்
தி மண ம் இ " என்றான்! "கதிர்நாட் டாட்சித்
தி
ம் இ " என்
ைனந்தான் நன்ேற!
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தமிழ்க்கவிஞர் வாழ்த் ைரத்தார்; தமிழி ைசக் த்
தனிப் லவர் வாழ்த்திைசத்தார்; நைக கத்தின்
அ தெமாழி மங்ைகமார் மலர்ெபா ழிந்ேத
அரசியார் அரசர் நனி வாழ்க என்றார்!
தைமவாழ்த்தி ேனார்க்ெகல்லாம் அன்னம் ேவலன்
த நன்றி றினார்! தமி ம்
ம்
கமழ்கின்ற ெப ங் டம் விட்ட கன்றார்
கதிர் நாட் மக்கெளலாம் வாழ்க என்ேற!
மணித்தவிசில் வீற்றி ந்த பசிய கிள்ைள
மலர்ச்ேசாைல தான் ந்
டெம த்ேத
அணித்தான ளிர் னைல ஏந்தி ல்ைல
அ வார்ப்பாள் ேபாற்காட் க் கீழ்க்கண் ணாேல
தணிக்காத காதெலா ம் அன் ள் ளாைனத்
தான்பார்த்த ப யி ந்தாள்! ேவலன் ேத
பணிச்சியரால் உளவறிந்ேத விைரவில் அன்னம்
பறக்
னம் பறந்தின்பம் பகிர்ந்தான் வாழி!
ற் ம்.

