


இ�ண்ட �� 

 
 

www.TamileBooks.org

 

பாேவந்தர் பார�தாசன்
 

 

உ�ேள...
 
 
 

பாேவ�த�	பாரதிதாச�	-	�றி��

இ��ட	வ ��	-	பதி��ைர

இ��ட	வ ��
 

 

 

 

 

 
 
 
பாேவ�த� பாரதிதாச� - �றி�� 

http://www.tamilebooks.org/


“த��க்�ம் அ�ெதன்� ேபர,் அந்தத் த��ன்பத்
த�ெழங்கள் உ��க்� ேநர"் என்ற ேதன் �ந்�ம் பாடல்
வரிக�க்�ச ் ெசாந்தக்காரர,் பாேவந்தர ் பார�தாசன்'
அவரக்ள். இவ�ைடய இயற்ெபயர ் �ப்�ரத்�னம்.
த�ழா�ரியராகப் பணியாற்�ய இவர ் �ப்�ரமணிய
பார�யார ் �� ெகாண்ட பற்�தலால் பார�தாசன்
என்� தம் ெபயைர மாற்�க்ெகாண்டார.் ெப�ம் �கழ்
பைடத்த பாவலரான பார�தாசன் அவரக்ள்,
'�ரட�்க்க�', 'பாேவந்தர'் என்�ம் அைழக்கப்படட்ார.்
த�ழ் இலக்�யம், த�ழ் இலக்கணம் மற்�ம் ைசவ
�த்தாந்த ேவதாந்தங்கைள �ைறயாகக் கற்�, த�ழ்
ெமா�க்� அ�டெ்தாண்டாற்�யவர,் பார�தாசன்
அவரக்ள். த�ழா�ரியர,் க�ஞர,் அர�யல்வா�, �ைரக்
கதா�ரியர,் எ�த்தாளர,் க�ஞர,் என்� பல்ேவ�
�ைறகளில் த�ழ் ெமா��ன் இனிைமைய மக்களிடம்
எ�த்�ச ் ெசன்றவர ் என்� ெசான்னால் அ�
�ைகயாகா�. தன� பைடப்�க�க்காக 'சா�த்ய
அகாட� ���' ெபற்றார.்

�றப்� 

பாேவந்தர ் பார�தாசன் அவரக்ள்,
ெதன்னிந்�யா�ல் இ�க்�ம் ��ைவ�ல், ஏப்ரல் மாதம்
29 ஆம் ேத�, 1891 ஆம் ஆண்�ல் கனகசைப �த�யார்
மற்�ம் இலக்�� அம்மாள் தம்ப�ய�க்� மகனாகப்
�றந்தார.் அவர� தந்ைத, அவ்�ரில் ெபரிய வணிகராக
இ�ந்தார.் பார�தாசன் அவரக்ளின் இயற்ெபயர்
�ப்�ரத்�னம். அவர� தந்ைத�ன் ெபயரின் �தல்
பா�ைய, தன்�ைடய ெபயரில் இைணத்�
'கனக�ப்�ரத்�னம்' என்� அைழக்கப்படட்ார.் 

ஆரம்ப வாழ்க்ைக�ம், கல்��ம் 

பார�தாசன் அவரக்ள், தன� இளம் வய���ந்ேத
த�ழ் ெமா� �� அ�த பற்�ைடயவராகத் �கழ்ந்தார.்
இ�ப்��ம், ��ைவ�ல் �ெரஞ்�காரரக்ளின் ஆ�க்கம்
இ�ந்ததால், அவர ்ஒ� �ெரஞ்� பள்ளி�ேல ேசரந்்தார.்



அவர ் தன� ெதாடக்கக் கல்�ைய, ஆ�ரியர்
��ப்�ளிசா� அய்யா�டம் கற்றார.் அவர ் �கழ்ெபற்ற
அ�ஞரக்ளின் ேமற்பாரை்வ�ல் த�ழ் இலக்�யம், த�ழ்
இலக்கணம் மற்�ம் ைசவ �த்தாந்த ேவதாந்தங்கைள
�ைறயாகக் கற்றார.் �ன்னர,் த�ழ் ப��ம் பள்ளி�ல்
ேசர அவ�க்� வாய்ப்� �ைடத்ததால், அங்�ச ் ேசரந்்�
அவ�க்� ��ப்பமானத் த�ழ் ெமா��ல் பாடங்கைளக்
கற்றார.் �� வய�ேலேய �ைவ�க்க அழகானப்
பாடல்கைள, எ��ம் �ற�ம் ெபற்��ந்தார.்
பள்ளிப்ப�ப்ைப நன்� கற்�த் ேதரந்்த அவர,் தன�
ப�னாறாவ� வய�ல், ��ைவ�ல் உள்ள கல்ேவ
கல்�ரி�ல் ேசரந்்�, த�ழ் ெமா��ன் �� அவர்
ைவத்��ந்த பற்�ைன�ம், அவர� த�ழ்ப் �லைமைய
�ரி�ப�த்�னார.் த�ழ�� நிைறந்தவராக�ம், அவர�
�டா �யற்�யா�ம், ேதர�்ல் �� கவனம்
ெச�த்�யதால், �ன்றாண்�கள் ப�லக்��ய
இளங்கைலப் படட்த்ைத, இரண்� ஆண்�களிேலேய
��த்� கல்�ரி�ேலேய �தலாவதாகத் ேதரச்�்ப்
ெபற்றார.் �கச�்�ய வய�ேலேய இத்தைகய த�ழ்
�லைம அவரிடம் இ�ந்ததால், கல்�ரிப் ப�ப்�
��ந்த�டேன அவர,் 1919ல் காைரக்காைலச ் ேசரந்்த
அர�னர ்கல்�ரித் த�ழா�ரியராகப் பத�ேயற்றார.் 

இல்லற வாழ்க்ைக 

பார�தாசன் அவரக்ள், த�ழா�ரியராகப்
பத�ேயற்ற அ�த்த ஆண்�ேல அதாவ� 1920ஆம்
ஆண்�ல் பழநி அம்ைமயார ் என்பவைரத் ��மணம்
ெசய்� ெகாண்டார.் அவரக்ள் இ�வ�க்�ம் நவம்பர்
மாதம் 3 ஆம் ேத�, 1928ஆம் ஆண்�ல் மன்னரம்ன்னன்
என்ற மகன் �றந்தான். அதன் �ற�, சரஸ்வ�, வசந்தா
மற்�ம் ரமணி என்ற மகள்க�ம் �றந்தனர.் 

பார�யார் �� பற்� 

த�ழ்ெமா� �� பற்�க் ெகாண்டவராக இ�ந்த
பார�தாசன் அவரக்ள், அவர� மான�க ��வாக



�ப்ரமணிய பார�யாைரக் க��னார.் அவர�
பாடைலத் தன� நண்பனின் ��மண நிகழ்�ன் ேபா�
பா�ய அவர,் பார�யாைர ேநரில் சந்�க்க�ம் ெசய்தார.்
பார��ட��ந்� பாராட�்க்கள் ெபற்றேதா�
மட�்மல்லாமல், அவர� நட�்ம் �ைடத்த� அவ�க்�,
அன்� �தல், அவர ் தன� இயற்ெபயரான
கனக�ப்�ரத்�னம் என்பைத 'பார�தாசன்' என்�
மாற்�க் ெகாண்டார.் 

ெதா�ல் வாழ்க்ைக 

பார�யாரிடம் நட�் ெகாண்ட அன்� �தல்,
பார�தாசன் என்ற ெபயரிேல அவர ்தன� பைடப்�கைள
ெவளி�டட்ார.் அசச்மயத்�ல், �தந்�ரப் ேபாராடட்
�ழல் நில�யதா�ம், அவர ்�ரா�ட இயக்கத்�ன் ��ர
ெதாண்டன் என்பதா�ம், தந்ைத ெபரியார ்மற்�ம் பல
அர�யல் தைலவரக்�டன் இைணந்� பல
ேபாராடட்ங்களில் ஈ�பட�் பல�ைற �ைறக்�ச்
ெசன்றார.் அவர� இலக்�ய நைடையக் கண்� �யந்த
அன்ைறய �ைரத் தயாரிப்பாளரக்�ம், இயக்�நரக்�ம்
அவ�க்� வாய்ப்�கள் வழங்�யதால், அவர்
�ைரப்படங்க�க்�ம் கைத வசனம் எ���ள்ளார.்
ெப�ந்தைலவரக்ளான அண்ணா�ைர, �.க�ணாநி�,
மற்�ம் எம்.�. ராமசச்ந்�ரன் ேபான்ேறார ்அவ�ைடய
பைடப்�க�க்காக அவைர ஊக்��த்ததா�ம், அவர்
1954ஆம் ஆண்�ல் ��சே்சரி சடட்மன்ற
உ�ப்�னராக�ம் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ார.் ஐந்�
ஆண்�கள் ெசம்ைமயாக ெசயல்�ரிந்த அவர,் 1960ல்
நடந்த சடட்மன்ற ேதரத்�ல் ேதால்�ையத் த��னார.் 
 

 

அவர� பைடப்�கள் 

எண்ணற்ற பைடப்�கைள அவர ் த�ழ்ெமா�க்�
வழங்� இ�ந்தா�ம், சா� ம�ப்�, கட�ள் எ�ரப்்�



ேபான்ற �டநம்�க்ைககைள மக்களின் மன���ந்�
அ�க்�ம் �தமாகப் பல்ேவ� பைடப்�கைள
ெவளி�டட்ார.் அவர� �கச�்றந்த பைடப்�களில் �ல:
'பாண்�யன் பரி�', 'எ�ரப்ாராத �த்தம்',
'��ஞ்�த்�ட�்', '��ம்ப �ளக்�', இ�ண்ட ��,
அழ�ன் �ரிப்�', 'த�ழ் இயக்கம்', *இைசய��', '��ல்',
'த�ழச�்�ன் கத்�', 'பாண்�யன் பரி�', 'பார�தாசன்
ஆத்���', 'ெபண்கள் ��தைல', '��ராந்ைதயார'்,
'ம�லம் � �ப்�ரமணியர ்��ய��', '�ல்ைலக் கா�',
'கைல மன்றம்', '��தைல ேவடை்க ', மற்�ம் பல. 

���கள் மற்�ம் அங்�காரங்கள் 

பார�தாசன் அவரக்�க்�ப் ெபரியார,் �ரட�்க்
க�ஞர”் என்ற படட்�ம், அ�ஞர ்அண்ணா , '�ரட�்க்க�'
என்ற படட்�ம் வழங்�னர.் த�ழ்நா� மாநில
அரசாங்கம், அவர� நிைனவாக ஆண்�ேதா�ம் ஒ�
த�ழ் க�ஞ�க்� 'பார�தாசன் ���ைன' வழங்�
வ��ற� மற்�ம் பார�தாசன் பல்கைலக்கழகம்' என்ற
ெபயரில் ஒ� மாநில பல்கைலக்கழகம்
��ச�்ராப்பள்ளி�ல் நி�வப்படட்�. 

1946 - அவர� "அைம�-ஊைம” என்ற நாடகத்�ற்காக
அவர ்'தங்கக் �ளி பரி�' ெவன்றார.் 

1970 - அவர� மரணத்�ற்�ப் �ன், அவர�
'��ராந்ைதயார'் நாடகத்�ற்காக அவ�க்� 'சா�த்ய
அகாட� ���' வழங்கப்படட்� 

2001 - அக்ேடாபர ்மாதம் 9-ஆம் ேத�, ெசன்ைன தபால்
�ைற �லமாக ஒ� நிைன� அஞ்சல்தைல அவர�
ெபயரில் ெவளி�டப்படட்�. 

இறப்� 

எ�த்தாளர,் �ைரப்படக் கதா�ரியர,் க�ஞர,்
அர�யல்வா� என்� பன்�கம் ெகாண்ட பார�தாசன்
அவரக்ள், ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் ேத�, 1964 ஆம் ஆண்�ல்
இயற்ைக எய்�னார.் 



 

 

 

காலவரிைச 

1891: ��ைவ�ல், ஏப்ரல் மாதம் 29 ஆம் ேத�, 1891
ஆம் ஆண்�ல் கனகசைப �த�யார ்மற்�ம் இலக்��
அம்மாள் தம்ப�ய�க்� மகனாகப் �றந்தார.் 

1919: காைரக்காைலச ் ேசரந்்த அர�னர ் கல்�ரித்
த�ழா�ரியராகப் பத�ேயற்றார.் 

1920: பழநி அம்ைமயார ் என்பவைரத் ��மணம்
ெசய்� ெகாண்டார.் 

1954: ��சே்சரி சடட்மன்ற உ�ப்�னராகத்
ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ார.் 

1960:சடட்மன்ற ேதரத்�ல் ேதால்�ையத்
த��னார.் 

1964:ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் ேத�, 1964 ஆம் ஆண்�ல்
இயற்ைக எய்�னார.் 

1970:அவர� மரணத்�ற்�ப் �ன், அவர�
'��ராந்ைதயார'் நாடகத்�ற்காக அவ�க்� 'சா�த்ய
அகாட� ���' வழங்கப்படட்�. 

 

இ��ட வ �� - பதி��ைர 
பாேவந்தர ் பார�தாசனின் க�ைத நைட�ல்

அைமந்�ள்ள ��கைத ெதா�ப்�ல் தனிச ் �றப்�
வாய்ந்த� "இ�ண்ட ��". ஒ� �ராமத்�ல் உள்ள
��ம்பத்�ல் தைலவன், தைல�, மகன் மற்�ம் ஒ�
�ழந்ைத உள்ளனர.் இவரக்ளின் அன்ைறய நிகழ்�கள்
வா�லாக எப்ப� ஒ� ��ம்பம் இ�க்கக்�டா�



என்பைதத் தன� க�ைத நைட�ல் ெபா�டப்ட
�ைனந்�ள்ளார.் எந்த ஒ� ��ம்பத்�ல் ேசாம்ேப�
�ண�ம், �ட நம்�க்ைகக�ம் இ�க்�ன்றனேவா
அைவேய "இ�ண்ட ��'. இன்�ம் பள்ளிகளில் ப��ம்
மாணவ, மாண�யரக்ளின் ஏ�களில் நீங்கா� இடம்
ெப�ம் �ல், 

 

 

 

இ��ட வ �� 

1. தைல��ன் �க்கம், பால் கறப்பவன் தவ�,
தைலவனின் ேசாம்பல், 

கட�ன் �� க�ரவன் ேதான்�ப் 
பட�ம் க�ரக்்ைக பாய்ச�்ச ்சன்ன�ன் 
வ�ேய, கட�்�ல் மங்ைகைய எ�ப்�னான். 
���றந்� மங்ைக, �ண்�ம் ��ன்றாள். 

 
அப்ேபா� மணி�ம் ஆறைர ஆனதால் 
எப்ெபா� �ம்ேபால் இரிசன் என்ற 
மா� கறப்பவன் வந்� கறந்� 
பாெலா� ெசம்ைப, �ைல�ல் கட�்ய 
உ��ல் ைவக்கா�-உர�ன் அண்ைட�ல் 
ைவத்�ப் ேபானான். மங்ைக�ன் கணவேனா, 
ெசாத்ைதப் பல்ைலச ்�ரண்�ய ப�ேய 
சாய்� நாற்கா��ல் சாய்ந் ��ந்தான். 

2. �ழந்ைத�ன் அ�ைக, ைபயனின் ெபாய்;
தந்ைத�ன் ேபாக்�. 

தாேயா ��ல்வ�ல் தனிைம ெபாறாமல் 
ேநா�டன் �ழந்ைத �� தடைவ 
அம்மா என்�ம் அப்பா என்�ம் 
கம்�ய ெதாண்ைடயால் கத்�க் �டந்த�! 



 
ெபரிய ைபயன் �டை்ட�ம் வைடைய�ம் 
க��, �த�ல் ைகயால் சாம்பைலத் 
ெதாட�்ப் பல்ைல�ம் ெதாடே்ட, உர�ன் 
அ��ல் இ�ந்தபால் ெசம்ைப, �ைர�ல் 
�க்�, �கத்ைதச ்��க்காய்க் க��னான்; 
பாக்� இ�ப்ப� பால் என்ற�ந்� 
க�� ெசன்ேற "இைடயன் இப்ப�ச ்
ெசம்�ன் பாைலச ்�ந்�னான்" என்�, 
நம்�ம் ப�ேய ந�ன்றான் தந்ைதபால்! 
தந்ைதயார ்"நாைளக் கந்த இைடயன் 
வந்தால் உைதப்பதாய் வாய்மலரந்்" த�ளினார.் 

3. ைபயன் காைலக்கடன் ��க்காமல்
உண�ண்ணத் ெதாடங்�னான். 
இரண்� பற்களின் மைற�. 

�ட�்க் காரி தட�்னாள் கதைவேய 
�டெ்டன்� கதைவத் �றந்தான் ெபரியவன் 
�டை்ட�ம் வைடைய�ம் தட�்ல் வாங்�னான் 
ெபட�் ��ல் இட�்ட ்காரந்்தான் 
ஆவலாய் அவற்ைற அ�ந்தத் ெதாடங்�னான் 
நா�ல் இ�ைக�ல், ந�வ�� வ�த்த� 
ெவளிக்�ப் ேபாக ேவண்�ெமன் �ணரந்்தான் 
வைட�ன் �ைவேயா �ேடன் �ேடன் என்ற� 
ெகால்ைல ேநாக்�ச ்ெசல்ல�ம் ��த்தான் 
ெமல்�ம் வைடைய ��ங்க�ம் ��த்தான் 
�ல்லம்� ேபால �க�ைர வாக 
ந��ற் �டந்த நாைய ��த்�ப் 
படபட ெவன்� பாைனையத் தள்ளிக் 
கன்�ன் க�ற்றால் கால்த�க் �ற்� 
நின்ற ப��ன் ெநற்��ல் ேமா� 
இரண்� பற்கள் எங்ேகேயா ேபாட�்ப் 
�ரண்ெட�ந் ேதா�ப் ேபானான் ெகால்ைலக்�! 



4. தைல� எ�ந்தாள்; சாண�ட்டாள்;
ேகால�ட்டாள்; அவைளக் கண்ட பகலவன்
ந�ங்�னான். 

நா�ன் அலறல் நற்ப�க் கதறல் 
பாைன�ன் படபடா ைபயனின் ஐேயா - 
இத்தைன �ழக்�ல் ஏந்�ைழ �ரண்� 
ெபாத்தல் மரத்�ன் ��ப்ேபால் ெநளிந்ேத 
எ�ந்தாள். அவேளா, ��ந்� ேபாடட் 
க�ப்பஞ் சக்ைக�ன் கற்ைறேபால் இ�ந்தாள். 
இ�தான் பாைத எ�ம் உணர�்ன்� 
ெம�வாய் அைற�னின்� ெவளி�ல் வந்தாள். 
பா� �றந்த ேகாைத�ன் ��ேயா 
பலகைற ந��ல் ப�ந்த ேகா�ேபால் 
ேதான்�ற்�! மங்ைக �க்கம் நீங்கா�, 
ஊன்�ம் அ�கள் ஓய்ந்� தள்ளா�னாள் 
உைடந்த ெபட�் ேமல் �டந்த �டை்டத் 
ெதாடரந்்� நாய் �ன்ப�ம் ேதான்ற�ல்ைல. 
நடந்� ெசன்றவள் நற்ப� �க்ெக�ர ்
�டந்த சாணிையக் �ள� எ�த்� 
�ந்தபாற் ெசம்�ல் ��� கைரத்�ச ்
சாய்ந்� �டாமல் தாைழத் �றந்� 
ெத��ன் �றட�்ல் ெதளித்தாள்! அவள்�ழல் 
�ள்ளம் பன்� ���டல் ��ரத்்தல் ேபால் 
ேமெல�ந்� நின்� �ரிந்� �டந்த�! 
வா�ழந்� ேபான மந்� �கத்தாள் 
ேகால �ட�ம் �னிந்தாள்; தாமைர 
ேபால எ�தப் ேபாடட் �டட்ம் 
��� தவறேவ ேதய்ந்த �ைடப்பம் 
அ�ழ்ந்� �த�ேம, அப்ப� ��ந்த�! 
ெபான்நிறக் க�ெரா� ேபாந்த பகலவன் 
இந்நில மக்கள்பால் தன்�� ெச�த்�னான்! 
ேகாலம் ேபாடட்வள் ெகாஞ்சம் நி�ரந்்தாள்
காைலப் பரி��ன் கண்கள் ந�ங்�ன! 



5. தைல�, தைலவன், ைபய�க்� ம�த்�வம்,
சாணி ஒத்தடம், 

�றட�் னின்� ேகாைத, உடெ்சன்� 
கணவனின் எ�ரவ்ந்� ைகேயாய்ந்� �ந்�னாள். 

 
காைல�ல் ��ப்ேபச�்க் காண லா�னார.் 
தன்ன� மைன�ையப் ெபான்னிகர ்கணவன் 
"என்ன மணிய�?" என்� ேகடட்ான். 
"சண்�மணிப் ெபா�க்�ச ்சா� ெகா�க்க 
அண்ைட �டட்ாைன அன்ேற அைழத்ேதன்; 
வரேவ இல்ைல மாமா" என்றாள். 
அந்த ேநரம் அண்ைட �ட�்க் 
கந்தன், �ைட�ம் கா�ற் ெச�ப்�மாய் 
�ட�் னின்� ெவளி�ற் ெசல்வைதப் 
பாரத்்த கணவன், "பார� அவைன, 
அதற்�ள் ேவைல அைனத்�ம் ��த்�க் 
கைடக்�ச ்ெசல்�ம் க�த்ைத" என்றான். 
"��யா �ஞ்� ��� �ன்ேப 
ேபானால் நீ�ம் ேபாக ேவண்�ேமா?" 
என்� �� இளிக்க லானாள். 

 
ெபரிய ைபயன் அ��ல் வந்தான் 
வைட�ம் ைக�ம் வா�ம் �ண்�மாய் 
நைடெம�ந் ேதஅவன் நண்�தல் கண்ேட 
'என்ன என்ன' என்�ேகட ்டாள் தாய், 
�ன்ைன அ�ம்�ேபால் ��தாய் �ைளத்த 
இரண்� பற்கள் இல்ைல என்�ைரத்தான். 
�ங்�ய உதட�்ேநாய் தாங்�ேலன் என்றான். 
உ�ண்ைடச ்சாணிைய ஒ��ைற ��னால் 
ம�ெநா� ஆ�ெமன்� மங்ைக ம�த்�வ 
மைற�ல் வ�த்த வண்ணம் ��னாள். 
�றகா கட�்ம் �டை்டத் �ன்பாய் 
ேவைலக் காரி ��ந்த�ன் வ�வாள் 
பாைலக் காய்ச�்ப் ப�கலாம் என்றாள். 
எடட்ைர அ�க்ைக�ல் இப்ப�ச ்ெசான்னாள். 



6. �ட்ைட நாய் �ன்ற�, �ண்�ம் வாங்�ய
�ட்�க்�த் தைலவர் �றப்ப��றார். 

��ய �டை்ட உண்ணப் ைபயன் உத�
இடந்தர�ல்ைல. 
 

அ��ஞ்� �டை்ட அ��னான். நா�ம் 
ந��ற்�ப் �டை்ட நன்� �ன்�. 
ெதாட�்ச ்�ைவக்கப் �ட�்ல் லாைமயால் 
ெபரிய ைபயன் ��ய நரிேபால் 
ஊழ் ஊழ் என்ேற ஊைள�ட ்��ந்தான். 

 
�� ெப�க்�ம் ேவம்� வந்தாள்! 
சைமயல் ெசய்�ம் சங்�� வந்தாள்! 
கைடக்ெகன் றைமந்த கணக்கன் வந்தான்! 
�டத்� ந��ல் ஏ� �ரித்ேத 
ம�ப� வாங்�ய வைடைய�ம் �டை்ட�ம் 
சங்�� பைடத்தாள் தைலவ�க் காகேவ! 
பல்ைலச ்�ரண்�ேவார ்பாரத்்தார ்அதைன, 
ெமல்ல எ�ந்தார,் ெமல்ல நடந்தார்
காைலக் கடைனக் க�க்கக் க��னார.் 

 
�டை்ட�ம் வைடைய�ம் ெபட�்�ல் �ந்�க் 
�டட் இ�த்தான் ��ந்தவாய்ப் ெபரியவன். 
அவ�டல் ெகாஞ்சம் அைசந்த�. வாய்எ�� 
கவைல மாட�்ன் க�த்�ப் ேபால 
�ங்� இ�ந்ததால் ெவ�க்ெகன வ�த்த�! 
தாங்கா� ைகயால் தட�ப் பாரத்்தான்! 
ேநா�ம் ெபரியவன் ேநாக்க �ல்ைல! 
வா�ல் �ைழய வைடக்� வ��ல்ைல! 

 
7. �ள்ைள�ன் ேநாய்க்�ப் �ட்�த்
�ணிக்கப்ப��ற�. மற்றவரக்்�ப் �ட்�
ேவண்டாம் என்� ��ந்த�. �ள்ைளக்�
வா�ல்ைல, 
 



�ட�்ன் தைல� நீட�்ய கா�ம் 
ஆட�்ன் கத்தல்ேபால் அ�ைமப் பாட�்மாய்க் 
�ழந்ைதைய ைவத்�க் �ந்� ��ந்தாள். 
இழந்த உ�ரில் இம்� யள� 
�ள்ைள�ன் உடெலா� �ைணந்� �ந்ததால், 
வள்ளிக் ெகா��ம் வதங்�ய ைதப்ேபால் 
தாய்ேமற் �ள்ைள சாய்ந்� �டந்த�. 

 
தாேயா சங்�� தன்ைன அைழத்� 
"வாங்� வந்த வைடைய�ம் �டை்ட�ம்
 ெகாண்�வா ப�ய� �ழந்ைதக்" ெகன்றாள். 
தட�்ல் வைட�ம் �ட�்ம் ெகாண்� 
சடெ்டன ைவத்தாள் சங்�� என்பவள். 

 
�டத்� ந��ல் ஏ� �ரித்� 
ைவத்த �டை்ட�ம் வைடைய�ம், வந்� 
ெமாய்த்த ஈய� �தல்வர ்�ன்றார!் 
ம�ப� ஒ��� வா�ல் ைவக்��ன் 
��ப� அள�ல் ��க்ெகன உ�ழ்ந்தார.் 

 
அதனால் அைத அவர ்அ�ந்�தல் நீங்�, 
ைக�னால் "ேவண்டாம் வைட" என்� காட�்னார.் 

 
ெபரிய ைபயன் �ைசந்தான் �டை்ட! 
ஒ��ளி �ட உண்ணமாட ்டாமல் 
ெகாரெகார ெகாழெகாழ ெகாணெகாண என்றான், 
இதன் ெமா�ெபயரப்் ெபன்ன என்றால் 
"எ�� �ங்� இடத்ைத ம�த்த� 
�ன்பதற்ெகன்ன ெசய்ேவன்?" என்பதாம். 
ைபயனால் இப்ப�ப் பகர ��ந்த�. 
�டை்ட வா�ல் இட�்த் �ணிக்�ம் 
தாைய ேநாக்�அத் த�க்�க் �ழந்ைத 
"தாேய எனக்�� சா�ம் ேநரம் "என்� 
வாயால் ெசால்�ம் வல்லைம இல்ைல. 
அ�ெவ�ம் ெவளிசச்ம் அங்ேக �ல்ைல. 
மடைம மட�்ம் ம�ழ்ந்� �டந்த�. 



8. �ள்ைள நிைலக்�க் காரணம்
ேதான்��ட்ட� தைல�க்�! 

தந்��ம் ஆணி�ம் தளரந்்த யாழ்ேபால் 
�டத்� ந��ல் வா�ய ச��ேபால் 
ெபரியவன் பா�ல் ��ண்� �டந்தான். 
என்� ��ந்த வன்�� �டம்ைபக் 
கன்ேமல் �டத்�ய காட�்ேபால 
ஓய்�டன் தைலவர ்ஒ�பக்கத்�ல் 
சாய்�நாற் கா��ல் சாய்ந்� �டந்தார.் 

 
வ�ற்�ன் உப்பலால் வா�லாக் �ழந்ைத 
உ�ைர இழக்க ஒப்பா� �டந்த�; 

 
நைட�ட ்�னிேல கைட�ன் கணக்கன் 
ெந�ந் �க்கத்�ல் ப�ந்� �டந்தான். 
ேவைலெசய் ேவாரக்ள் �ைல�ல் �ந்� 
மாைல ேநரத்�ன் வர�பாரத்் ��ந்தனர.் 

 
இல்லத் தைல� எண்ண லானாள்: 
�ழந்ைத �டம்�ல் ேகாளா ெறன்ன?
வளரக்்�ம் �ைற�ல் மாற்ற �ல்ைலேய! 
களிம்�� �த்தைள ைகப்படக் ைகப்பட 
�ளங்��ம் அ�ேபால், ேவைள ேதா�ம் 
கனிநிகர ்உடம்�ல் கண்ைண ைவத்�ப் 
பனி�ணி �ன்�ப் பாரக்்�ன் ேறேன! 
எனப்பல வா� நிைனக்�ம் ேபா� 
ெநடை்ட யன்தைல �டை்ட இைறப்�னில் 
படட்ைதப் ேபால்அப் பாைவ�ன் ெநஞ்�ல் 
படட்ேதார ்எண்ணம்! பாரை்வ ��ப்�னாள்: 
"மந்�ரக் காரன் வரட�்ம்" என்றாள். 
அந்தச ்சங்��, "அவர ்ஏன்" என்றாள். 
"இந்த �ட�்ல் இ�ளன் ��ந்ததால் 
ெநாந்த� �ழந்ைத ேநாயால்" என்றாள்,
"வாவன் என்�ம் மந்�ரக் காரைன 
அைழக்�ன் ேறன்"என் றைறந்தாள் சங்��! 



"சரிேபா!" என்� தைல� ெசான்னாள்! 
நா�ைக ேபாக்கா� நடந்தாள் சங்��!
"ஏழைர ஒன்ப �ரா� காலம் 
இப்ேபா� ேவண்டாம்" - என்றான் தைலவன். 
�ட�்ன் அர��ம் ேவண்டாம் என்றாள்
நடந்த சங்�� நன்ெறனத் ��ம்�னாள் 
ேவைலக் காரி�ம் �ட�்ன் தைல��ம்
நாைலந்� கட�ளின் நற்ெபயர ்��க் 
காப்�ர ்என்� காப்�ங் கட�் 
ேவப்�ைல ஓ�க்�ம் ேவைல�ல் �ைழந்தார.் 

9. வரேவண்�ய பணம் நல்ல ேவைள�ல்தான்
வந்த�. 

�ட�் �ன்கட�்ல் �ட�்க் கார�ம் 
"காட�்�த்" ெத�ம் கணக்க�ம் ஏேதா 
ஓைச காட�்ப் ேப� ��ந்தனர.்
அந்த ேநரம் அந்த இடத்�ல் 
பாக்��ம் வட�்�ம் பட�்ச ்ெசட�் 
�க்� வந்� ெதாைகயாய் எண்ணினான். 
�ட�்க் கார�ம் �ட�்க் கணக்க�ம் 
�டை்ட எ�த்�ச ்ெசல்� ைவத்தார.் 
பட�்ச ்ெசட�் பக� �ன்றான்: 
"இரா� காலம் எட�்ப் ேபான�ன்
தரேவண் �யைதத் தந்ேதன்; ஆ��ம் 
தந்த பணத்ைதச ்சரியாய் எண்ணிச ்
ெசாந்தப் ெபட�்�ல் ��க்காய் ைவப்�ர"்
என்� �� எ�ந்� ேபானான்! 

10. �ட்�ன் �ய்ைம, எ�க்�த்�, �ைன
ம�ழ்ச�், எ�ப�ம் �ப்ைப. 

இனிதாய்ப் பகல்மணி பனிரண் டான� 
பழங்கல அைறக்�ள் ப�ங்� ��ந்த 
�ழஎ� கள்தாம் �ைளஞ ேரா� 
�டத் �ற்�� �ண்டான் ேம�ம் 
மா�ப் ப��ல் மட�்டந் தனி�ம், 



ஆடல் பாடல் அரங்� ெசய்தன. 
 

த�ரின் ெமாந்ைத�ல் தைல �காததால் 
ந�க்ெகன்� சாய்த்� நக்�ற்�ப் �ைன! 

 
வ�த்த ேசாற்ைற வட�்�ல் கண்� 
த�த்த�க் காக்ைககள் ச�க்கத் �ன்றன!

 
�ட�்�ள் காற்� ��ந் ேதா�ம் 
ேமாட�் வைள�ல் ெமாய்த்த ஒடட்ைட 
�மைழ யாகப் ெபா��ம் தைர�ல்! 
ஊைமக் �ப்ைபகள் உம்ெமன்� ேமெல�ம்! 

 
11. தைலவர் சாப்�ட ��ய�ல்ைல ; 
இலந்ைத�ரக்்�ப் �றப்பட ேவண்�யதா�ற்�. 
 

சங்�� தைலவைரச ்சாப்�ட அைழத்தாள்; 
அங்ேக ப�யால் அ��ம் தைலவேரா 
ெம�வாய் எ�ந்தார;் அேத ேநரத்�ல் 
எப்ேபா �ம்ேபால் இரண்� பல்�கள் 
பளபள ெவன்� பாடேவ, தைலவர ்
�ண்�ம்நாற் கா��ல் �ைசயாய்ச ்சாய்ந்தார.் 
அந்த ேநரம் அங்�நின் ��ந்த 
கணக்கன் தைலவைரக் கனி�டன் அைழத்ேத 
"இன்� நீங்கள் இலந்ைத �ரக்்�ச ்
ெசன்� வஞ்சகன் �ற்றம் பலத்ைதக் 
கண்� பணத்ைதக் ைகய� வாங்�க் 
ெகாண்� வ�வதாய்க் �� னீரக்ேள!
ஐதராப் பாக்கம் அவன் ஓ��டட்ால்
ைபதரா வழக்�ம் பயன்படாேத 
பத்�ப் ைபகள் ப�ேபாக லாேமா?" 
என்� பல�ம் எ�த்�ச ்ெசான்னான் 
"நன்� நன்� ெசன்� நீஒ� 
காைரப் ேப�க் க��ல் ெகாண்�வா 
அசச்ாரப் பணம் ஐந்�� பாய்ெகா�
கடன் படட்வைனக் ைகய� ��க்க 



அரச காவலர ்அங்ேக இ�ப்பேரல் 
ஐந்� �பாய் அவரிடம் ெகா�த்� 
ேவண்�ய ஒ�ங்�டன் �ைர�ல் அைழத்�வா" 
என்றான் தைலவன்! ஏ�னான் கணக்கன். 

12. தைலவரின் ைமத்�னர் வ��றார்;
வரேவண்டாம் என்� வரேவற்றார். 

ளள் ளள் என்� ெவள்ைள நாய், 
�ட�்ன் வா��ல், யாைரேயா வரேவற்�ன்றைத 
�ட�்க் காரர ்ேகடட்ார ்கா�ல், 
நீட�்னார ்தைலைய �ட�்ன் ெவளி�ல் 
ைமத்�னர ்ஊரினின்� வ�வதாய் அ�ந்தார.் 
வா�ம் வா�ம் வா�ம் என்றார.் 
ைமத்�னர,் வந்ேதன் வந்ேதன் என்� 
வா�ற் ப�ேமல் ைவத்தார ்காைல. 
இட�ற்�க் கால்! இ�ம்இ�ம் மசச்ான் 
வரா�ர ்மசச்ான் வரா�ர ்என்றார.் 
இல்ைல இல்ைல என்றார ்ைமத்�னர.் 

 
�ய ��தான் ேதான்�ம் வைரக்�ம் 
வா��ல் காைல ைவக்கலா காெதன 
ைமத்�னர,் எ�ரில் மாட�்க் ெகாட�்�ல் 
ெமாய்க்�ம் ெகா�க்களால் ��ண் ��ந்தார.் 
கா�ம் சாவ�க் காவல ேரா� 
ேநரில் �டெ்ட�ர ்நின்ற� வந்�. 
�ைரவாய் உண்டார;் �ைரவாய் ஏ�னார;் 
�ைரவாய்க் கா�ம் ெத�ைவ அகன்ற�. 
கணக்க�ம் அந்தக் காரில் ெசன்றான். 

 
13. தைல��ம் அவளின் அண்ண �ம்
ேப��றாரக்ள்; 
�ழந்ைதக்�ப் பண்டம் வாங்� வந்தார் மாமா. 
 

ைமத்�னர ்�� வந்� �ைழந்தார.் 
ஒத்த அன்�ன் உடன்�றந் தாைளத் 



"தங்ைகேய என்ன அங்ேக ெசய்�ன்றாய்? 
உடம்�க் ெகன்ன? �ைறபா �ல்ைலேய? 
�ழந்ைதக் ெகன்ன? ஒன்� �ல்ைலேய? 
ெபரியவன் நலத்�ல் �ைழபா �ல்ைலேய? 
��த்தனம் எவ்வா�? த�த்தனம் இல்ைலேய?" 
என்� ேகடட்ார.் எ�ரில் நின்றவள் 
"இ�க்�ன் ேறன்நான்" என்� ��னாள். 
சாகா ��ப்ப� தனக்ேக �யப்ேபா? 

 
அங்�ப் பா�னில் அயரந்்� �டந்த 
வா�லாக் �ழந்ைதைய ைமத்�னர ்கண்டார.் 
இயம்ப ��யா இரக்கம் அைடந்தார.் 
அவ்�ரக் கத்�ன் அ��� யாகத் 
�ங்�ம் �ள்ைளையத் �ய�ற எ�ப்� 
வாங்� வந்த மாம்பழம் அைனத்ைத�ம் 
ஆங்ேக �ழந்ைத அண்ைட�ல் பரப்�னார.் 
�ந்� கட�்ய ெபாடட்ணம் அ�ழ்த்�க் 
ெகாஞ்சம் அள்ளிக் �ழந்ைத �கத்ெத�ர ்
வஞ்சம் இன்� ைவத்�க் "�ழந்ைதேய 
பாங்ெகா� �ன்னப் பழ�ம் �ந்��ம் 
வாங்� வந்ேதன் ம�ந்� ேபால்" என்றார;்
ஓடை்ட நீக்� உள்ள�ீ தன்ைனக் 
காட�் �ளாம்பழம் க�த்தாய்த் �ன்என்� 
அைத�ம் �ழந்ைத�ன் அண்ைட�ல் ைவத்தார!் 
�ழந்ைத �டந்த �ட ெமல்லாம் 
உ�ந்� �டந்த ஒ�களம் ேபால�ம் 
ேவம்�ன் பழம்� �ரிதைர ேபால�ம் 
ஈ�ன் கா�ம் எ�ம்�ன் கா�ம் 
ஆ�ற்�! ைமத்�னர ்அப்�றம் ெசன்றார.் 

14. ெபரிய ைபய�க்� �ைளயாட்�த்
�ப்பாக்�! அைனவரக்்�ம் ம�ழ்ச�் ! 

அங்ேக, ெபரியவன் அ�க்�ய இரண்� 
�டை்டேபால் உத�கள் �ன்ேன ேதான்ற 
மல்லாந்� மாரை்ப ம��றம் ��ப்பா� 



ெசால்�ம் இன்�த் ��க்�ம் ெநஞ்ேசா� 
மாம்பழம் �ளாம்பழம் வந்த வ��ல் 
காைதச ்ெச�த்�க் கண்ைணச ்சாய்த்� 
மாமைன எ�ரப்ாரத்் �ைமேபால் அ�தான். 
மாமேனா ெசன்ைன�ல் வாங்� வந்த 
ைகத்�ப் பாக்�ையக் ைக�ல் ெகா�த்தான், 
ெபரியவன் உத�கள் �ரித்தாக ேவண்�ம்! 
ெவள்ைளப் பற்கள் ெவளித் ேதான்றாமல் 
�ணம் �ரிப்ப�ேபால் ெபரி�ம் �ரித்தான். 
தங்க மாமனார ்தா�ம் �ரித்தார.் 
உரியவள் இதைன உணரந்்� �ரித்தாள். 
ைகத்�ப் பாக்� ெமய்த்�ப் பாக்�ேபால் 
�த்ெதன்� தக்ைக �ல� ெவ�ப்பைத 
மாமனார ்காட�்னார.் மங்ைக�ம் ைபய�ம் 
�யப்பைடங் தாரக்ள். �ட�்க் காரிேயா 
"அண்ணா அதைன அந்தப் ெபட�்ேமல் 
ைவத்� ��ங்கள் ைவத்� ��ங்கள் 
அவனிடம் ெகா�க்க லாகா" ெதன்றாள். 
அவ்வா றதைன அங்ேக ைவத்தார.் 
 

15. ைபயனின் சாதகம், ைகப்�ள்ைளக்�ச்
சாேவ �ைடயா�.
       "என்ன�ந் தங்ைகேய இந்தப் ெபரியவன் 

நன்றாகப் ப�க்�ன்றானா? ெசால்" 
என்றான்.தங்ைக இயம்� �ன்றாள். 
"சாதகம் பாரத்்ேதாம்; சரியாய் அவ�க்�ப் 
பத்ெதான்ப தாண்� ப�ப்� வராதாம்.
 இ�ப்ப�ல் உலைகேய என்னெதன் பானாம்" 
என்�தன் அண்ண னிடத்�ற் ��னாள். 
"ைகேயா �ந்தக் ைகக் �ழந்ைத�ன் 
��ப்ைப�ம் பாரத்்தால் �ற்ற ெமன்ன?" 
என்� ேகடட்ான் �ன்�ம் அண்ணன், 
"காட�்ேனன் �ழந்ைதையக் கல்�ல் �க்�ப் 
ேபாடட் ேபா��ம் ேபாகாதாம் உ�ர;் 



ெதாண்�� வயெதன்� ேசா�யன் ெசான்னான். 
மந்தத் தாேல வந்த ந� இ�! 
இந்த �ட�்ல் இ�ளன் ��ந்ததால் 
ந� இவ் வா� வ�� படட்�. 
வள�ம் �ள்ைளக்� வ�ற்�க் ேகாளா� 
வ�வ�ம் ேபாவ�ம் வழக்கந் தாேன! 
நாைளக்ேக இ� நன்றாய்ப் ேபாய்��ம் 
ஏ� மைலயான் இரக்கம் ைவப்பான். 
காப்பாய் என்� காப்�ம் கட�்ேனன்." 
என்� தங்ைக இயம்�னாள். அவேனா 
"சைமயல் ஆனதா தங்ைகேய" என்றான்
 

16. அண்ணன் தன் ப�ையக் ��னான்;
தங்ைக 
அவன் ஏ� வந்த வண்�ைய ெமச�்�றாள். 
 

"ஆமாம் இந்த அைலசச்�ல் உங்கைளச ்
சாப்��ம் ப��ம் சாற்ற �ல்ைல " 
என்றாள். "ெவந்நீர ்இ�க்�மா" என்றான். 
"ஆமாம் ஆமாம் அ�ப்�ல் ெவந்நீர ்
ெகா�க்க ைவப்ேபன் �ளிப்�ர"் என்றாள். 
"ெவற்�ைல ெகாஞ்சம் ேவண்�ம்" என்றான். 
"ஆமாம் ஆமாம் அைத�ம் மறந்ேதன்" 
என்� �� ஈந்தாள் ெவற்�ைல. 
ெவற்�ைல ேபாடட்ான். ெவ�த்�ப் பாரத்்தான் 
சாப்�டச ்ெசால்�க் �ப்�ட �ல்ைல. 
ப�யால் அண்ணன் பைதபைதக் �ன்றான்; 
��ப்ேபா� தங்ைகபால் ெசால்ல லானான்; 
"��ய நா�க்� �டை்ட �ட�்க் 
�ளம்� ேனனா? �ளிய �ரில் 
�ற்�ண �க்�ச ்�ற்�ப் பாரத்்ேதன். 
அகப்பட �ல்ைல ; அதற்�ள் வண்��ம் 
�றப்பட ்டதனால் ெபா�க்�ம் ப��டன் 
ஏ�ேனன்; இங்ேக இ�ந்ேதன்" என்றான், 
இந்தக் கைதைய இயம்�த் தன� 



ெபா�க்ெகாணாப் ப�ையப் �கன்றான். அவேளா 
எங்கள் அண்ணன் ஏ� வந்த 
வண்�ேய வண்� வண்�ேய வண்� 
என்� வண்��ன் இயல்ைபப் பற்� 
எண்ணி ம�ழ்ந்தாள்! மண்ணாங் கட�்! 

17. மாைல ஏ� மணிக்�க் காப்� ���ற�. 
அண்ணன் உடேன அ�� ��ந்த 
உண� ����ல் உண்� வந்தான் 
�றடை்டத் �க்கம், �ழந்ைத�ன் அ�ைக, 
ெபரியவன் உத�கள் �ரிந்த இன்னல், 
இவற்�டன் மாைல ஏ�மணி ஆ�ற்�. 

 
ேவைலக் காரிகள் பாைலக் காய்ச�் 
நாைலந்� ெசம்� நன்றாய்க் ��த்த�ன், 
தைல�ைய எ�ப்�த் தந்தார,் ��த்தாள்! 
ெபரியவன் ��ப்ப� சரியல்ல என்ேற
இ�பணிப் ெபண்��ம் இ�ெசம்� ��த்தார.் 
அ�ைம யான அண்ணைன எ�ப்� 
ஒ�ெசம்� காப்� த�ம்ப� தைல� 
இயம்�னாள். சங்�� எ�ப்�னாள். எ�ப்� 
காப்� �ப்� சாப்�� �ன்�ரா 
ஏற்பா� ெசய்யவா என்� ேகடட்ாள். 
ேவைலக் காரி�ன் ��ப்பப் ப� அவன் 
ேவண்டாம் என்� �ளம்� �டட்ான் 

18. மஞ்சள்தாள் ��மணத்தாள்தாேன
ேவெறன்ன? கா�தம் ப�க்ைக�ல் தைலவர்
வ��றார். 

அண்ண�ம்தங் ைக�ம் ெந�ங்�ேய 
�றந்த ஊரக்் கைதகள் ேபசலா னாரக்ள் : 
"நம� �ட�்ன் நாலாவ� �ட�்க் 
கமலத் �க்�க் கண்ணாலம் என்�
கா�தம் வந்த� கண்�ரா?" என்�தன் 
அண்ணைனக் ேகடட்ாள். அண்ணன் �ரித்�க் 



"கமலம் இறந்� கணக்�லா நாடக்ள் 
ஆ�ன" என்றான். அ� ேகட�் மங்ைக 
இல்ைல அண்ணா இேதா பா�ெமன்� 
மஞ்சள் உைறக்�ள் வந்த அஞ்சைலக் 
ெகாண்� வந்� ெகா�த்தாள்; அைத அவன் 
ேம�ைற ��த்� நா�ெசால் ப�த்தான். 
அதற்�ள் கா�ம் ெபா�க்ெகன்� வந்த�. 
�ட�்த் தைலவர ்�ட�்ல் �ைழந்தார.் 
சாய்� நாற்கா��ல் ச�ப்�டன் சாய்ந்தார.் 
"ஐதராப் பாக்கம் அவன் ேபாய்�டட்ான். 
பண�ம் ேபான�; பற்றாக் �ைறக்ேகா 
இன்� �பாய் இ�பத் ைதந்�ம், 
பட�்னி ேயா� பறந்� �ரிந்த 
ெதால்ைல�ம் �ணாய்த் ெதாைலந்தன" என்றார.்
அந்த ேநரம் அண்ணன் அங்ேக 
��மண அைழப்ைப �ைரவாய்ப் ப�த்தான். 
ஏட�்னில் இ�ந்த ெதன்ன ெவன்றால்: 
"அன்�ைட யவேர அவ் வாசா� 
ஐந்� நாளில் ஐதராப் பாக்கம் 
ேபாவதாய்த் �டட்ம் ேபாட�்�க்�ன்றான் 
க�தம் இதைனக் கண்ட �டேன 
வந்தால் ெதாைகைய வட�்�ம் �த�மாய் 
வாங்� �டலாம், வந்� ேசர�ம். 
அங்கவன் ேபான�ன் இங்�நீர ்வ�வ� 
�ேண இங்ஙனம் �ராசா�" 

 
19. தைலவர் எரிசச்ல், இ�வர் சண்ைட 
வந்த அண்ண�ம் ேபாய்�ட்டான். 
 

எப்ேபா� வந்த �ந்தக் க�தம் 
என்� தைலவர ்எரிசச்லாய்க் ேகடட்ார.்
ஏெழட�் நாள் �ன் இங்� வந்த�. 
��மணத் �க்�ச ்ெசல்லமாட�்ர ்என்� 
அ�ப்பங் கைர�ல் அதைன ைவத்ேதன். 
இதனா ெலன்ன என்றாள் தைல�, 
இ�வா ��மணம் என்றார ்தைலவர.் 



மஞ்சள் க�தம் ��மணம் அல்லவா? 
என்� ��னாள் எல்லாம் ெதரிந்தவள். 
பதேர என்� பல்ல� ெதாடங்�னார.் 
அடக்ெகன் ெற�த்தாள் அவள்அ� பல்ல�! 
"எங்��ந் தாய� என்��க் �ப்ப� 
மங்�ப் ேபாக ைவத்தாய் கால� 
ெபாங்க லாண்� யாகப் ேபாம்ப� 
�ரிவ ெதல்லாம் �க�ம் அ�ம்ப�" 
எனேவ இப்ப� ��த்தார ்�தல�! 
தா�ம் ெதாடங்�னாள் தாளத் �ன்ப�; 
"ஊ�க் க�த்தாய் உ�ப்பட வாநீ 
நாட�்க் க�த்தாய் நலம்பட வாநீ 
இனி�ம் ஊரில் எ�பட வாநீ" 
என்� �� எ�ந்தாள் அம்ைம, 
இரண்டாம் அ�ைய இப்ப� ��க்��ன் 
வந்த அண்ணன் வந்த வ�ேய 
சந்த� �ன்�ச ்ச���ற் ெசன்றான். 

20. தைலவர் ேகா�த்�க்ெகாண்�
�றப்ப��றார். 

�ட�்க் காரர ்ேம�ம் ெதாடங்�னார;் 
இந்தா� என்ேற எ�த்த� ைவத்�ப் 
பந்தா ��ேவன் பாரஎ்னக் ��த்�ப் 
பல்ைலக் க�த்ேத பரக்க ��த்ேத 
ெகால்ைலக் ேகா�க் ேகாைலத் ேத� 
�டே்ட னாஎன �ைச ��க்�ச ்
சடெ்டன இ�தான் தக்க ெதன்� 
�ண்ைட எ�த்�த் ேதாளில் ேபாட�்ச ்
�ண்ெட� வால் ேபால் ெதாங்�ம் தைலம�ர ்
ேகா� ��க்காய்க் ��� ��த்�க் 
கா�ல் ெதாங்�ம் க�க்கைனத் �ைடத்�ச ்
"சாப்�ட மாடே்டன் சற்�ம் இங்�ேரன் 
�ப்�ட நிைனத்தால் ெகான்� ேபா�ேவன் 
இங்� நான் இேரன் சங்��, ெதரிந்ததா! 
எங்ேக ைபயன்? இரடா இங்ேக. 



என்� �� - எங்ேக ெச�ப்�ம் 
ஒன்�தானா? என்றைத அணிந்�, 
ெசன்� �ன்� ��ம்� வந்� 
கன்ைற�ம் மாடை்ட�ம் நன்� க��நீ       
உன்னிடம் �ழந்ைதைய ஒப்� �த்ேதன் 
சங்�� இன்�ம் நான் சாற்�வ ைதக் ேகள்; 
இப்ேபா ேதநான் இவ்�டம் �ட�்ச ்
ெசட�்த் ெத��ல் ெதன்ைன மரத்ேதா 
ெடாட�் இ�க்�ம் ஒ��டட்��ல் 
�ட�்ச ்�வரின் ேகா�� ��க்�ம் 
இரி� �ட�்ன் எ�ரத்்த �ட�்ல் 
இ�ப்ேபன். நீேயா என்ைன அங்� 
வந்� �ந்� வ�வாய் ��வாய் 
என்� �ப்�ட எண்ண ேவண்டாம். 
அந்த �டெ்டண் அ�பத் �ரண்�தான் 
ெத�ப் பக்கத்�ல் இ�க்�ம் அைற�ல் 
இ�ப்ேபன்; அைழத்தால் வரேவ மாடே்டன்." 
என்� தைலவர ்இைரசச்ல் ேபாட�் 
நைடவைரக் �ம்ேபாய் இைட�ல் ��ம்� 
அைழப்பார ்இல்ைல ஆதலால், �ண்�ம் 
��ம்�ப் பாரத்்�த் ெத�ெவா� ெசன்றார.் 

21. சங்�� ேதற்றல், தைல��ன் �ற்றல். 
சங்�� வந்� தைல�ைய ேநாக்�ேய 
தங்க மான தங்கள் கணவ�க் 
�ப்ப� ெயல்லாம் எரிசச்�ண் டாக்�தல் 
தப்பா அல்லவா சாற்��ர ்என்றாள். 
உைரத்த� ேபா�ம் உடக்ார ்என்�       
தைல� ெசான்னாள், சங்�� அமரந்்தாள். 

 
மைலக் �ரங்கா மனிதரா அவரத்ாம்? 
ேகாணங்� ஆ�க் ெகாக்கரித்தார ்
ஆணாய்ப் �றந்தால் அமரக்்ைக ேவண்�ம் 
இவரே்பால் மனிதைர யான்பாரத்்த �ல்ைல. 
�வரா கல்லா ெசால்வைதப் ெபா�க்க, 



�ச�் �டட்ா�ம் ஆசச்ா என்�றார.் 
�ச�் இவெரா� �ன்னப் �ற� 
என்�வ் வா� பன்�ேபால் உ��ச ்
ெசன்� ேசா�ேபா� என்றாள் தைல�. 

 
22. மண்ெணண்ெணய்க் ைகேயா�
சாப்���றாரக்ள்.
 சைமயல் நன்றா�ல்ைல என்பதற்�க்
காரணம் ேதான்ற�ல்ைல. 
 

ைபயன்ேநாய் ��� ப�ந்� �ந்ததால் 
ைபயன் நி�ரந்்� ப�ப� என்றான்! 
ைபய �க்�ம் பரிமா� னாரக்ள். 
தா�ம் �ள்ைள�ம் சேரெலன் ெற�ந்ேத 
இடட்மண் ெணண்ெணய்ப் �ட�்ைய இட� 
எண்ெணய் சாய்ந்ததால் இச ்இச ்என்ேற 
இ�வ�ம் ைகயால் எ�த்�� வாக்�க் 
க�� சைமயல் கட�்ைன அைடந்தார.் 
ேசாற்�ல் ஏ�ம் ��நாற்றம் இல்ைல, 
சாற்� ேல�ம் தவேற இல்ைல, 
�ழம்�ல் ஏ�ங் �ற்ற �ல்ைல
அைவகள் �ைவ�டன் அைமந்தன எனி�ம் 
அந்த இ�வ�ம் அலம்பாத ைகேயா� 
வந்�ட ்காரந்்தார ்வழக்கப் ப�ேய. 
ேசாற்�ல் ஏேதா �ைவ �ைற�ற்ற� 
சாற்�ல் ஏேதா தவ� ேதான்�ற்� 
�ழம்�ல் ஏேதா �ைற ேதான்�ற்� 
�ைவ�டன் அைமந்தைவ கவைல �ைளத்தன. 
�ட�்க் காரி �க�ம் �னந்� 
இவற்�ல் இனிேமல் �ைவதைன ஏற்ற 
���மா என்� ெமா�ந்தாள். ெமா�ந்த�ம், 
என்னா வாவ �னியன்� �ல்ைல 
என்� ��னாள் எ�ர ்நின்ற சங்��
உண்� ��ந்த�ம் உள்ள க�ைய�ம் 
�ந்த ேசாற்ைற�ம் ேவைலக் காரிகள் 



ஏந்� �ட�்க் ெக�த்�ப் ேபா�னர.் 

23. �ட்�க்காரி, ைபயன் �க்கம். 
ெபரிய ைபயன் ெபட�் யண்ைட�ல் 
ெகாரெகார ெவன்� �றடை்ட ஏற 
ெம�� ேபால அ�க்�ப் ப�ந்த 
தைலயைண �� தைலைய ைவத்� 
�லகா� �டை்ட ெவ�க்ெகன்� க�ப்ப�ம் 
ேதான்றா உணரே்வா� �ங்க லானான். 
ஈன்ற தாேயா ஈன்றைகப் �ள்ைள�ன் 
அண்ைட�ல் ப�த்தாள். அல�ற்�ப் ப� 
ைவக்ேகால் ேபாட மறந்ேத ெனன்ேற 
ஓ�, ைவக்ேகாைலத் ேத�ப் ேபாட�் 
நா� வந்� ந��ற் ப�த்தாள். 
ெத��ல் நா�ம் �ைரப்ப� ேகட�்த் 
ெத��ன் கதைவச ்ெசன்�தாழ் இடட்ாள்
நவாப்�க் ��ைர நா� ���ம் 
சவாரி வந்� தைர�ல் �ரளல் ேபால் 
ப�த்�ப் �ரண்� ��த்தாள் �க்கம்! 

24. இர� பத்� மணி; தைலவர் ��ம்�
வ��றார். 
       எண்ெணய் இன்� இ�ண்டன �ளக்�கள்

இ�ண்ட �ட�்ல் இ��ம் �ழந்ைத�ம் 
அன்� மற்ைற யைனவ�ம் ��ன்றனர.் 
�ற்�� ராகக் �ழந்ைத �டந்தத
�ற்�ம் ப�ைய ஏற்க அஞ்� 
நள்ளி� ளான� �ள்ைள சாகாமல் 
தன்ம� தனிேல தாங்�க் �டந்த�
சரியாய் அப்ேபா� - இர� பத்�மணி; 
தைலவர ்��ம்�த் தம்�� ேநாக்�னார.் 
தைலவா ச�ல்நாய் தான் வரேவற்ற�
�� ���ம் �ளக்க�ந் �ம்இ�ள் 
கா�ேபால் இ�ப்ப� க��க் கைனத்தார்
கைனப்ப� ேகட�் மைனயாள் வந்�,தாழ் 



�றப்பாள் அல்லவா? �றக்கேவ �ல்ைல. 
நாைய ேநாக்� ந�ன்றார ்தைலவர ்
'நீேயன் ெத��ல் நிற்�றாய்' என்�, 
நாய் அ� ேகட�் 'ஞய்ஞய்' என்றதாம். 
அதற்�ம் வ��ல்ைல அழ�ய �ட�்ல். 
கதைவத் தட�்னார ்ைக�ன் �ரலால்! 
ப�யத் தட�்�ம் பாரத்்தார ்�ற�! 
அ�ந்தத் தட�்னார ்அங்ைக யாேல! 
அ�த்தார ்இ�த்தார ்படபட ெவன்ேற!
எட�் உைதத்தார ்இ��� தடைவ! 
��ைகத் ��ப்� �ட�்�ம் பாரத்்தார!் 

 
25. அண்ைட அயலாரக்்� இைட��! 
�னத்ேதா� வந்தவர் �ரிப்ேபா� ��ம்�னர். 
 

எ��ம் பயன்பட �ல்ைல ஆ��ம் 
அண்ைட அய�ல் அ��ல் இ�ந்தவர ்
தக்க தரி�டத் தாளம் ேகட�்த் 
�க்கம் கைலந்ததால் �ழ்ந்ேதா� வந்� 
�க்�ல் எரிசச்ைல �ன்ேன நி�த்� 
என்னாங் கா�ம் இந்ேந ரத்�ல் 
தச�்ப் படட்ைற ைவசச்� ேபால�ம் 
அச�்ப் �ப்பாய் அ�ப்ப� ேபால�ம் 
இப்ப�த் தட�் இன்னல் �ைளக்��ர?் 
உள்ேள இ�ப்பவர ்உ�ேரா ��ந்தால் 
ெகாள்�க் கட�்ய ��ைர ேபால 
வாய்�றக் காமலா வம்� ெசய்வாரக்ள்? 
என்� �� இைரசச்�ட ்டாரக்ள்
கத� �க�ம் கனத்த ெதன்றார.் 
"எ�ந்� �றப்பாள் என்பைத நீ�ர ்
எ�ரப்ாரத்் �டேவ �ல்ைல ேபா�ம், 
கதைவ உைடப்பேத க�த்�ப் ேபா�ம்!"
 என்� �ரித்ேத ஏ�னார ்வந்தவர.் 

26. கத� �றக்கப்பட்ட�. தைலவரக்்�ப் ப�,
�சச்�ட்�ப் பாரத்்தார். 



ேம�ம் கத��ப்� ேவைல ெதாடங்�ற்�, 
பனிரண்� மணிக்�த் தனிப்ெப�ந் தைல��ன் 
���ரல் தன்ைனத் �ன்ற ��டெ்ட� 
ெப��ரல் தன்ைனப் ��ங்�ம் ேபா�தான் 
��த்தாள். கா�ல் ���ல் ெதாைல�ல் 
��ெவான்� ச��ேமல் �ரள்வ� ேபான்ற 
ஓைச தன்ைன உற்�க் ேகடட்ாள். 
ஆைச ஆம்பைட யானா என்ேற 
ெம�வாய் எ�ந்� ெம�வாய் நின்� 
ெம�வாய்ப் ெபயரந்்� ெம�வாய் நடந்ேத 
ேகாடை்ட ந��ன் ேவட�்ப் ேபாலத் 
தைலவர ்இ�க்�ம் த�த்த கதைவத் 
�றந்� �ட�்த் ��ம்� வந்� 
நிைற�க் காடே்டா� நீட�்ப் ப�த்தாள். 
தைல� ��ப்�டன் தைலயைசப் பைத�ம் 
�தல்மகன் ெகாண்ட ��த்�க் கத்ைத�ம் 
இ�ட�்ல் �ளக்ைக ஏற்�ப் பாரத்்த       
தைலவர ்“ஏனடா தம்� சாப்பா� - 
உண்டா இல்ைலயா உைரயடா" என்றார.்
"சாப்பாட�்க் கைட சாத்�யாய் �டட்�.
ேபாய்ப் பாரத்்�த்தான் �றப்பட�் வந்ேதன்" 
என்� ��னார!் ஏ�ம் ப��ல்ைல 
அத்தைன ேப�ம் அ�ந்தா ேபானீர?் 
ஒ�வ�ம் இல்லா ெதா�ந்தா ேபானீர?்
என்� �� இைரசச் �டட்ார.் 
 

 

27. சாப்பா� இல்ைல என்� ெதரிந்த�ன் 
சாப்�ட மாட்ேடன் என்� சத்�யம் ெசய்�றார்
தைலவர். 
 

அைமவாய் �ளக்ைக அங்ைக�ல் �க்�ச ்
சைமயல் அைறக்�த் தாேம ெசன்றார.் 
ஏன ெமல்லாம் இறக்� இறக்�ப் 



�ைன ேபாலப் �ரட�்த் தள்ளிப் 
ெபாரியற் சட�்ையப் ேபாட ்�ைடத்�ச ்
சரியல் சட�்ையத் தடெ்டன்� ேபாடே்ட 
எண்ெணய்ச ்சட�்ைய எ�த்�ச ்சாய்த்� 
ெவண்ெணய்த் தா�ைய �ரியத் தள்ளிச ்
ேசாற்�ப் பாைன �ைடக்கப் படட்ைதக் 
�ழம்�ச ்சட�் க�வப் படட்ைதத் 
ெதரிந்�, ப�ேயா ���� என்� 
எரி� ெகாள்ள, இழேவா என்� 
�றந்த வற்ைறத் �றந்ேத ேபாட�்ப் 
ெப�சச்ா ளிக்�ப் �ைழப்�ண் டாக்�க் 
�டத் �னிேல �ந்�ப் பாரத்்�ம் 
பா�ப் பாரத்்�ம் ப�ந்� பாரத்்�ம் 
எ��ம் நடவா ெதன்� ெதரிந்த�ன் 
தைலவர ்ஓர ்உ�� சாற்ற லானார்
சாப்�ட மாடே்டன் சத்�யம் என்�! 

 
28. ��டன் வந்� அலமாரி �றந்�, தன்
ெசயைல அைம�ேயா� 
ெசய்�றான். 
 

சரியாய் ஒ�மணி இர�ல் தைலவர ்
�க்க�ம் ப��ன் ��ப்�ம் ��ப்�ம் 
இரங்கத் தக்கவாய் இ�ந்தன. தைல�ேயா 
கனவால் ��ப்ப�ம் கண்ணயர ்வ�மாய் 
இ�ந்தாள். ைபயன் ெசா�வான், �ங்�வான்! 
இந்த நிைலைம�ல் இவரக்ள் இ�க்ைக�ல் 
��டன் ஒ�வன் ெத�ப்பக்கத்� 
மா�ேமல் ஏ� ஆடா தைசயா� 
�ற்றத்� வ�ையப் பற்� இறங்�னான். 
அவேனா க�ப்�ைட அைர�ற் கட�்ப் 
�ைறேபாற் கத்��ம் ��த் ��ந்தான்! 
ஓைச �ன்� உள்ளைற ��ந்தான். 
படரந்்ெதரி �ளக்ைகப் பளிசெ்சன் ற�த்தான்! 
அலமாரி தன்ைன அங்ைகயால் தட�னான்! 



சா� �ல்ைல தா� நகரந்்� 
தைல��ன் தைலமா� தட�னான்; இல்ைல! 
சாய்� நாற்கா��ல் சாய்ந்��ந் தவரின் 
அண்ைட�ல் இ�ந்த �ண்�ப் ெபட�்ேமல் 
இ�ந்த� சா�; எ�த்�ச ்ெசன்ேற 
அலமாரி தன்ைன ��க்ெகன்� �றந்தான்! 
�ட�்நாய் அதைனக் ேகட�்க் �ைலத்த�! 
தைலவர ்��த்தார.் தைல� ��த்தாள். 
ெபரியவன் ��த்தான். ெத��ல் ெதாைல�ல் 
எைதேயா கண்� பைதத்த� நாய் என்� 
மதமத ெவன்� மல்லாந் ��ந்தனர!் 
��� ேநரம் ெசன்ற �ன்னர ்
நிைறயப் பணத்தாள் நிைறயப் பணங்கள் 
ேபாட�்க் கட�்ய ெபாத்தற் ைபகைளக் 
ைக�ல் �க்�னான் கரிய ��டன், 
ெபாத்தல் வ�ேய ெபாத்ெதன்� �ற்�ல 
ெவள்ளிக் கா�கள் �ழ்ந்த ஓைச 
அைனவர ்காைத�ம் அைசத்த ேத�ம் 
"தைலவர ்எைதேயா தட� �ன்றார"் 
என்� தைல� எண்ணி ��ந்தாள், 
"தைல� பாக்�த் தட�னாள்" என்� 
தைலவர ்நிைனத்�ச ்"சரி" என் ��ந்தார.் 
ெப�சச்ாளி என்� ெபரியவன் நிைனத்தான். 
��டன் �ணியன்� ேத�, அ�ேல 
ெப�ம்பணப் ைபையப் ெபயரத்்� ைவத்�க் 
கட�் இட� ைக�ற் ��த்� 
வல� ைக�ல் ைவத்தான் கத்�ைய! 
 
 
 

 
29. ��டைனத் ேதள் ெகாட்�ற்�. ��டன்
இ�ப்பைதத் 
தைலவர் அ�ந்�, அங்��ந்த �ைளயாட்�த்
�ப்பாக்�ைய எ�த்தார். 
 



அவன்தன் காைல அய�ல் ெபயரத்்தான்; 
ெகௗ�ற்�க் காைல க�ந்ேதள் ஒன்�
க�ந்ேதள் அகற்றக் காைல உத�னான்
தகரப் ெபட�்�ல் தன்கால் படட்தால் 
தடாெரன் ெற�ந்த சந்த�க் �ைட�ல் 
கள்ளன் உட�்றக் கத�ல் �ைழந்தான், 
தைலவர ்ச���ல் �ளக்ைக ஏற்�னார ்
கத�ல் ��டன் ப�ங்� ��ப்ப� 
ெவளி�ல் இ�க்கால் ெவளிப்பட ்ட�னால் 
தைலவர ்தம� தைலையச ்சாய்த்�க் 
கத்�ையக் கள்ளைனக் கண்ணால் பாரத்்�ப் 
�ன்வாங்�ம் ேபா� ெபட�் �ன்ேமல் 
ைகத்�ப் பாக்� ைவத் ��ப்பைதக் 
கண்டார;் அதைனக் ைக�ல் எ�த்தார ்
�ைளயாட ்�க்� ெவ�ப்ப தா��ம் 
அந்தத் ��டைன அஞ்ச ைவக்கலாம் 
என்� தைலவர ்எண்ணிக் ெகாண்டார.் 

 
30. �ைளயாட்�த் �ப்பாக்�ைய
ெமய்யானெதன்� ��டன் 
ந�ங்�னான். 
ஆனால் ைபயன், ��டைன உண்ைம�ணரச்
ெசய்��ட்டான். 
 

அந்த ேவைள�ல் அ�ைமத் தைல� 
"கள்ளனா" என்� ெவள்ைளயாய்க் ேகடட்ாள் 
கள்ளன் அ�ேகட�்க் கத�ற் ப�ங்�னான்;
ைகத்�ப் பாக்�ையக் கண்� ந�ங்�னான். 
"என்ைனச ்�டா�ர!்" என்� ��ப் 
பணத்ைதக் ெகா�த்�ப் பயணப் பட�ம் 
பண்ணினான் ���! ைபயன் அப்ேபா� 
நிைலைம யா�ம் ேநரில் அ�ந்�ம், 
ெபாய்த் �ப்பாக்�ைய ெமய்த்�ப் பாக்� 
என்� நிைனக்�ம் தன்ன�ந் தந்ைதைய 
மைடயன் என்ெறண்ணி வாளா ��ந்தான்



"எ�த்தைத ைவத்�ப் ��யடா ஓடட்ம் 
��ேவன் பாரடா ��ேவன்" என்� 
ைகத்�ப்பாக்�ையக் காட�்னார ்தைலவர ்
அ�ேகட�்ப் ெபரியவன் "அப்பா! அப்பா, 
அத்�ப் பாக்� ெபாய்த் �ப்பாக்�; 
தக்ைக ெவ�ப்ப� தாேன" என்றான். 
��ட�க்� அசச்ம் �ரந்்� ேபா�ற்�
ெம�வாய் நடந்� ெவளி�ற் ெசல்ைக�ல் 
இ�வா ெத��க்� ஏற்ற வ�ெயன்� 
��டன் ேகட�்ச ்ெசன்� மைறந்தான்
��டன் ைகேயா� ெசல்வ�ம் மைறந்த� 
தைல��ம் ைபய�ம் தைலவர ்தா�ம் 
�ைலந�க்கத்தால் �வா ��ந்தனர!் 

 
31. ��டன் ேபான� ெதரிந்த�ன், தைலவ�க்�
எரிசச்ல் வந்த�. 
அந்த எரிசச்ல் தைல�ையக் ெகான்ற�. 
 

��டன் அந்தத் ெத�ைவ�ட ்டகன்றைத 
ஐய �ன்� அ�ந்த �ன்னர,் 
தைலவர ்அலறத் தைலப்படட்ார;் "அேட 
ெகாைலஞேன எனக்�க் �ழந்ைதயாய் வந்தாய் 
ைகத்�ப் பாக்�யால் கள்ளன் ந�ங்�னான் 
ெபாய்த்�ப் பாக்� ெபாய்த்�ப் பாக்� 
என்றாய், ெசன்றான் ெபா�ைள�ம் �க்�" 
என்� ��, எ�ரில் இ�ந்த 
சந்தனக் கல்ைலச ்சேரெலன எ�த்�ப் 
ப�த் ��ந்த ைபயைன ேநாக்� 
எ�ந்தார.் ப��ம், எரிேபால் �ன�ம், 
மடைம�ம் ஒன்றாய் மண்�க் �டந்த 
தைலவன் எ�ந்த சந்தனக் கல்ேபா 
��தவ�ப் ேபாய்க் ெகாண்ட ெபண்டாட�் 
மார�்னில் �ழ்ந்த�; மங்ைக "ஆ" என்� 
கத�னாள்; அ-தவள் கைட�க் �சச்ல்! 

 



32. ெபரிய ைபயன் இல்ைல . 
அயலார் நலம் �சாரிக்�றாரக்ள். 
 

��தவ றாமல் எ�ந்த �க்கா� 
ெபரியவன் தைலேமல் சரியாய் �ழ்ந்த�
தைலவர ்�ன்�ம் தாம்�ட ்ெட�ந்த 
�ற�ன் கடை்ட �ேண; ஏெனனில் 
�ன்ெப ெபரியவன் ��ைவ அைடந்தான்! 
அ��லார ்ெநஞ்�ேபால் அங்�ள �ளக்�ம் 
எண்ெணய் ���ம் இல்லா த�ந்த�
�ட�்ன் தைலவர ்�ளக்ேகற்� தற்� 
ெந�ப்�ப் ெபட�்�ன் இ�ப்�டம் அ�யா� 
அன்� மைன�ைய அைழப்பதா இல்ைலயா 
என்ற நிைனப்�ல் இ�க்ைக�ல், அண்ைட 
அயலார ்தனித்தனி அங்� வந்தாரக்ள்
எ�ரத்்த �டட்ான் என்ன ெவன்றான். 
��டனா என்றான் �னன், �ளக்ைக 
ஏற்றச ்ெசான்னான் எட�் யப்பன், 
எ�ரத்்த �ட�்ன் எல்�க் �ழ�, 
�ழந்ைத உடல்நலம் �ன்� இ�ந்தேத 
இப்ேபா ெதப்ப� என்� ேகடட்ாள்
�ளக்ேகற் �ம்ப� �ட�்க் காரிைய 
�ளித்தார ்தைலவர;் �ைடேய இல்ைல! 
என்ேமல் வ�த்தம் என்� ��ப்
�ன்னர ்மகைனப் ேபரிட ்டைழத்தார;் 
ஏ�ம் ப�ேல இல்ைல . அவ�ம் 
வ�த்த மாய் இ�ப் பதாய் நிைனத்தார!் 
அயல்�ட ்டாரக்ள் அகல்�ளக் ேகற்�னார்
�ழ� �த�ல் �ழந்ைதையப் பாரத்்� 
மாண்ட� �ழந்ைத மாண்ட� என்றாள்! 
மைன��ம் ைபய�ம் மாண்ட ேச� 
அதன்�ன் அைனவ�ம் அ�ய லா�னர்
ெத�வார ்வந்� ேசரந்்தார ்உள்ேள, 
ஊரினர ்�ட�்ன் உள்ேள �ைழந்தார.் 
அரச காவலர ்ஐந்�ேபர ்வந்தார.்



ஐவ�ம் நடந்தைத ஆராய்ந் தாரக்ள். 

33. கல்��ல்லா �� இ�ண்ட ��. 
எல்லா நல�ம் ஈந்��ம் கல்� 
இல்லா �டை்ட இ�ண்ட� ெடன்க! 
ப�ப்�லார ்நிைறந்த ��த்தனம், நரம்�ன் 
��ப்�லார ்நிைறந்த ��கா ெடன்க! 
அ�ேவ கல்�யாம்; அ��லாக் ��ம்பம் 
ெந� காணா� நின்ற ப���ம்! 
ெசாத்ெதலாம் �ற்�ம் கற்ற கல்�யாம் 
�த்தால் �ைளவன ேமன்ைம, இன்பம்! 
ெசல்வம் கடல்ேபால் ேசரி�ம் என்பயன்? 
கல்� இல்லான் கண் இலான் என்க. 
இ�க்�ரற் �ங்கேநர ்இைறேய எனி�ம் 
ப�ப்�லாக் காைல ெநா�ப்�ேல �ழ்வான்! 
கல்லான் வ��லான்; கண்ணிலான்; அவன்பால் 
எல்லா ேநா�ம் எப்ேபா� �ண்�
கற்க எவ�ம் ; எக்�ைற ேநரி�ம் 
நிற்கா� கற்க. நிைறவாழ் ெவன்ப� 
கற்�ம் ��க்கா� கா�ம்; ெபண்கள் 
கற்க! ஆடவர ்கற்க! கல்லார ்
��ய ரா��ம் �யல்க கல்��ல்! 
எ�ெபா�ள் என்�ம் இ��� �லா�ம் 
ப�த்தால் அவரக்்�ப் பல்�� கள்வ�ம், 
ஊைம�ங் கற்க ஊைம நிைலேபாம்! 
ஆைமேபால் அடங்�ம் அவ�ம் கற்க 
அறத்ைதக் காக்�ம் மறத்தனம் ேதான்�ம்! 
ைக�ம் கா�ம் இல்லான் கற்க 
உய்�ம் ெந�ைய உணரந்்�ேமம் ப�வான் 
இல்லாரக்் ெகல்லாம் ஈண்�க் 
கல்�வந் த�ெவனில் கைடத்ேத�ற் �லேக! 
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