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�மர��பர ேத�கர,் 17-ம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்த
த�ழ் க�ஞர ்மற்�ம் ைசவ �ற�. இைறவன் ��கன்
அ�ளால் ஊைம நிைல நீங்�ப் ேப�னார.் அதன் �ன்னர்
பல ைசவ �� �ல்கைள இயற்��ள்ளார.் இவர்
இைறத்ெதாண்� ���யால் த�ம�ரம் பண்டார
சந்நி�ைய அைடந்� ஞான உபேதசம் ேகடட்ார.்
பண்டார சந்நி� ெவைரச ் �தம்பரம் ெசன்� வரக்
கடட்ைள�டட்ார.் அவேர �ன்னாளில் �மர��பரைர
வடக்ேக ெசன்� இைறப்பணிச ் ெசய்ய உத்தர�டட்ார்
என வரலா� ��ப்�க்கள் உள்ளன. இ�ப்��ம் அ�ல்
எதற்காக அவைர வடநா� ெசல்ல உத்தர�டட்ார ்என்ப�
��த்� எந்த �வர�ம் இல்ைல. பாேவந்தர ்பார�தாசன்
அதற்கான காரணத்ைத க�ைத வ��ல் ஒ� �ைன�
க�ைதயாக இயற்��ள்ளார.் 

�ங்ேகாைத�ன் �� காதல் நிைனவாகேவ உள்ள
தன்�ைடய மகன் ெபான்��ைய வடநாட�்க்�
அ�ப்����றார ் அவன� தந்ைத மான நாய்கன்.
�ங்ேகாைத�ம் அவ�ைடய �ரி� தாள��யாமல்
அவைனக் காணப்ேபா�றாள். வடநாட�்ல் ஆரியரக்ள்
யாகத்�ற்�ப் ெபா��த� ேகடக், அந்த யாகத்ைத
இ�வாகப் ேப��றாரக்ள் ெபான்���ம் மற்ற
த�ழரக்�ம், ஆத்�ரம் அைடந்த ஆரியரக்ள்
இவரக்ைளக் ெகாைல ெசய்� ெபா�டக்ைள எ�த்�ச்
ெசல்�றாரக்ள். அவரக்ளிடம் இ�ந்� தப்�ய ெபான்��
தன்ைனத் ேத� வ�ம் �ங்ேகாைதைய எ�ரப்ாராத
�தமாகச ் சந்�க்�றான். இ�வ�ம் நீண்ட
இைடெவளிக்� �ன் சந்�ப்பதால் ஆரவ் ���யால்
ஒ�வைர ஒ�வர ் த�வ தா�ம் ேவைல�ல்,
ெபான்��ைய ெகாைல ெசய்ய �றத்� வந்த ஆரிய
�ரன் மைறந்��ந்� ��ய கத்�யால் ெபான்���ன்
தைல உடைல �ட�் தனியாக ெசல்�ற�. அவன்
�ரத்�ல் �த்த�ட�் �ங்ேகாைத�ம் அவ�டன் மரணம்
அைட�றாள். இந்தச ்ெசய்� அ�ந்� வந்த அவ�ைடய
தந்ைத மான நாய்கன் அ��க்ெகாண்ேட ெசல்வதாகக்
கைத நிைற�ப்ெப��ற�. 



இக்கைதையக் க�ைதயாக ெசந்த��ல் இயற்�ய
பார�தாசன் அவரக்ள் இந்��ல் ெமாத்தம் ஐந்�
�த்தங்கைளக் ��க்�றார.் அந்த ஐந்� �த்தங்கள்
��த்� வ�ம் வரிகள் நம்ைம அந்தக் காட�்ைய ேநரில்
கா�ம் உணரை்வத் த��ற�. 

�த�ப�தி 

1. ெபண்ணழ� தண்ணரீத்்�ைறக்� 
உலகம் �ளக்கம் உறக்�ழ்த் �ைச�ல்
மலரந்்த� ெசங்க�ர!் மலரந்்த� காைல!
வள்ளி�ர ்தன்னில் மைறநாய்கன் �ட�்ப்
�ள்ளிமான் ெவௗி�ற் �றப்பட ்ட�வாம்!
நீலப் ��� நிலத்ைத ேநாக்கக்
ேகாலச ்�ற்�ைட ெகா�ேபால் �வளச்

 
ெசப்�க் �டத்�ல் இட�ைக ேசரத்்�ம்
அப்ப� இப்ப� வல�ைக யைசத்�ம்
�றப்படட் மங்ைகதான் �ங்ேகாைத என்பவள்.
நிறப்பட ்டாைட ெந�ழ்ந்த� காற்�ல்!
பாதச ்�லம்� பா�ற்�! நிலா�கம்
�தளம் �ந்�ற்றாம்! ெசவ்�தழ் �ன்னிற்றாம்!

 
ெபண்ணழ� அன்னப் ேப�ேபால் ெசல்ைக�ல்,
வண்ணக் கலாப ம�ல்ேபால் மற்ெறா�
வனிைத வழக்கப் ப�வந்� ேசரந்்தாள்.
�னிைத அவள்ெபயர.் �னல்ெமாள்� தற்�ம்
�ளிப்ப தற்�ம் ெசன்றார்
�ளக்கைர ேநாக்�க் ெகாஞ்�ப் ேப�ேய!

2. நீரா� ெபண்ணினத்தாேரா� �ங்ேகாைத! 
            வள்ளி�ரத்் ெதன்� றத்�

    வனசப்�ம் ெபாய்ைக தன்னில்
    ெவள்ளநீர ்த�ம்ப, ெவள்ள
    ேமெலலாம் �கங்கள், கண்கள்;
    எள்�ப்� நா�, ைககள்



    எ�ெலா� �தக்கப் ெபண்கள்
    ெதள்�நீ ரா� �ன்றார!்
    �ரிக்�ன்றார,் �� �ன்றார!்

 
    பச�்ைலப் ெபாய்ைக யான
    நீலவான் பரப்�ல் ேதான்�ம்
    கச�்த �கங்க ெளன்�ம்
    கைற�லா நிலாக்�ட ்டத்ைத
    அசச்ம யம்� ழக்�ச்
    �ரியன் அ�ந்� நாணி
    உச�் ஏறா� நின்ேற
    ஒளி�ன்றான் ெநாச�்க் �ப்�ன்!

 
    ப�கத்�ப் ப�ைம ேபான்றாள்
    நீந்�வாள் ஒ�த்�! பாங்காய்
    வ�கட�்ம் அ�தப் பாடை்ட
    வாெனலாம் இைறப்பாள் ஓரெ்பண்!
    க�மலர ்�� மற்ேறார்
    ைகம்மலர ்ைவத்�க் �ள்ளி
    ம�ேசரப்்பாள் மற்ெறா �த்�!
    வ�ம்�ழ்�ம் ஓரெ்பான் ேமனி!

 
    �ன�ைன இைறப்பார!் ஆங்ேக
    ெபாத்ெதன்� ��ப்பார ்நீரில்!
    "எைனப்��" என்� �ழ்�
    இன்ெனா� �றம்ேபாய் நிற்பார!்
    �ைனஉைட அ�ழ்த்�ப் ெபாய்ைகப்
    �ன�ைன மைறப்பார ்�த்த
    இனமலர ்அழ� கண்ேட
    'இச'் ெசன்� �த்தம் ஈவார.்

 
    மணிப்�னல் ெபாய்ைக தன்னில்
    மங்ைகமார ்கண்�ம், வா�ம்
    அணி�க்�ம், ைக�ம் ஆன
    அழ�ய மலரின் கா�ம்,
    மணமலரக்் கா�ம் ��



    ம�ச�்ைய �ைளத்தல் கண்ேடாம்!
    அணங்�கள் மலரக்ள் என்ற
    ேபதத்ைத அங்ேக காேணாம்!

 
    ெபாய்ைக�ல் �ழ்�ச ்ெசப்�ல்
    ��ப்�னல் ஏந்�க் காந்த
    ெமய்�னில் ஈர ஆைட
    �ரித்�ப்ெபான் மணி இைழகள்
    ெவய்�ைல எ�ரக்்கப் ெபண்கள்
    இ�வர ்�வரக்ள் �தம்
    ைக�� �ள �ற்றார்
    கனி��ம் சாைல மாரக்்கம்!

3. �ங்ேகாைத - ெபான்�� 
             �ங்ேகாைத வ��ன்றாள் �னிைதேயா�!

    ெபான்��ேயா எ�ரப்ாரா �தமாய்�த்�
    வாங்கப்ேபா �ன்றான்அவ் வ�யாய்!வஞ்�
    வ�ேவாைனத் �ரத்�ல் பாரத்்தாள்;அன்ேனான்
    �ங்ேகாைத யாஎன்� சந்ேத�த்தான்!
    ேபானவ� ஷம்வைரக்�ம் இரண்�ேப�ம்
    வங்காத பண்ட�ல்ைல; உண்�ம்ேபா�
    மனம்ேவ� படட்�ல்ைல. என்னஆடட்ம்!

 
    அத்தாெனன் றைழக்காத ேநர�ண்டா!
    அத்ைதமக ைளப்�ரிவா னாஅப்�ள்ைள!
    இத்தைன�ம் இ���ம்பம் பைக�ல்�ழ்�
    இ�ந்ததைன அவன்நிைனத்தான்!
அவள்நிைனத்தாள்!
    ெதாத்��ன்ற �ளிக்ெக�ரில் அன்ேனான்இன்பத்
    ேதாளான மணிக்�ைள�ம் ெந�ங்கேம�ம்
    அத்தாணி மண்டபத்� மாரப்ன்அண்ைட
    அழ�யபட ்டத்தர� ெந�ங்கலானாள்!

 
    "என்��கள் அவர�்�ையச ்சந்�க்�ங்கால்
    என்ன�தம் நடப்ப"ெதன ேயா�ப்பாள்ெபண்;
    ஒன்�ேம ேதான்ற�ல்ைல; நி�ரந்்ேதஅன்ேனான்



    ஒளி�கத்ைதப் பாரத்்��வாள்;
�னிந்�ெகாள்வாள்!
    �ன்ன�� ஒளிெப��ம்! இதழ்�ரிக்�ம்!
    ��த்த�ள்ள ஆைடதைனத் ��த்�க்ெகாள்வாள்!
    "இன்னவரத்ாம் என்அத்தான்" என்ேறஅந்த
    எ�ற்�னிைத �டம்�ரல்�ட ்டா�ெசான்னாள்!

 
    ெபான்��ேயா �கநி�ரந்்� வானி�ள்ள
    ��ைமெயலாம் காண்பவன்ேபால்
�ங்ேகாைததன்
    இன்ப�கம் தைனச�்ைவப்பான்
�ழ்க்கண்ணாேல,
    'இப்ப�யா' என்�ெப� �செ்ச�ந்ேத,
    "என்ெபற்ேறார ்இவள்ெபற்ேறார ்உற�நீங்�
    இ�ப்பதனால் இவெளன்ைன ெவ�ப்பாேளா?
நான்
    �ன்னி�ந்த உற�தைனத் ெதாடங்கலாேமா
    ��யாேதா" என்�பல எண்ணிைநவான்.

 
    எ�ரப்்படட்ார!் அவன்பாரத்்தான்;
அவ�ம்பாரத்்தாள்;
    இ��க�ம் வரிவ�� கலங்�ப்�ன்னர்
    �தல்இ�ந்த நிைலக்�வர இதழ்��ரக்்க,
    �ல்ைலதைனக் காட�்உடன் ���க்க
    அ�கரித்த ஒளிவந்� �கம்அளாவ
    அ��ச�்க் �ரலாேல ஒேரேநரத்�ல்
    அ�சயத்ைதக் காதெலா� கலந்தபாங்�ல்
    "அத்தான்","�ங் ேகாைத"என்றார!் நின்றாரஅ்ங்ேக.

 
    ைவயம் ��ரத்்த�.நற் �னிைதேயக,
    மைலேபான்ற நீரக்்�டத்ைத ஒ�ங்�செ்சன்�
    `ைகய�த்�ப் ேபா�'ெதன்� மரத்�ன்ேவரே்மல்
    க��ைவத்தாள்; "அத்தான்நீர ்மறந்�ரஎ்ன்�
    ெமய்யாக நான்நிைனத்ேதன்"
என்றாள்.அன்ேனான்



    ெவ�க்ெகன்� தான்அைனத்தான்.
"�டா�ர"்என்றாள்!
    ைக�ரண்�ம் ெமய்��க, இதழ்நிலத்�ல்
    கனஉதடை்ட ஊன்�னான் �ைதத்தான்�த்தம்!

 
    உச�்�தல் உள்ளங்கால் வைரக்�ம்உள்ள
    உட�ரண்�ன் அ�வைனத்�ம் இன்பம்ஏறக்
    ைகசச்ரக்கால் காணெவாண்ணாப்
ெப�ம்பதத்�ல்
    கைட�கமட ்�ம்ெபா�ந்�க் �டப்பெதன்�
    நிசச்�த்த ம�கணத்�ல் �ரியேநரந்்த
    நிைலநிைனத்தார;் "அத்தான்"என் ற�தாள்!
அன்ேனான்,
    "ைவசே்சன்உன் ேம��ைரச ்�மந்�ேபாவாய்!
    வ�ம்என்றன் ேதகம்.இனிப் �ரியா"ெதன்றான்!

 
    "நீரெ்மாண்� ெசல்�பவர ்ெந�ங்��ன்றார;்
    நிைனப்பாக நாைளவா" என்�ெசான்னான்.
    காரிைகயாள் ேபாக�ற்றாள்; �டத்ைதத்�க்�க்
    கால�ஒன் ெற�த்�ைவப்பாள்;
��ம்�ப்பாரப்்பாள்!
    ஓர�� �வப்பைடய அன்ேனான்ெபண்ணின்
    ஒய்யார நைட�னிேல ெசாக்�நிற்பான்!
    "�ரம்"எ�ம் ஒ�பா� இைட�ல்வந்தான்
    ��த்ததவர ்இ�ெநஞ்�ம்! இ�தான்ேலாகம்!

4. அவன் உள்ளம் 
அன்� ந�ப்பகல் உணைவ அ�ந்தப்
ெபான்�� மறந்� ேபானான்! மாைல�ல்
கைடேமல் இ�ந்தான்; கணக்� வைரதல்
இைட�ல் வந்ேதா ரிடம்நலம் ேப�தல்
வணிகர ்ெகாண்� வந்த �த்ைதக்
�ணம் ஆராய்ந்� ெகாள்�தல் ெசய்தல்
ெப�லா பத்ெதா� ெபறத்த�ம் �த்�
வரின்அைதக் க�த்ேதா� வாங்க �ய�தல்
ஆன இவற்ைற அ�த்தநாள் ெசய்வதாய்



ேமானத் ��ந்ேதான் ��� ெசய்�
மந்தமாய்க் �டந்த மாைலைய அ�ப்�
வந்தான் ��! வந்தான் தந்ைத!
ெத��ன் �ண்ைண�ற் �ந்�
இ�வ�ம் ேப� ��ந்தனர ்இர�ேல!

 
"�ற்� �தல்என்ன? �ைலக்�வந்த �த்�ேல
�ற்ற�ல் ைலேய?நீ கணக்�க் ��த்தாயா?"
என்� �ன�னான் தந்ைத. இனியமகன்,
"ஒன்�ம்நான் �ற்க�ல்ைல; ஓர�்த்�ம்
வாங்க�ல்ைல;
அந்� �யாபாரம் அ�என்ன ேமா�க�ம்
மந்தமா�ற்" ெறன்றான். மானநாய்க்கன் வ�ந்�க்
"காைல�ேல நீேபாய்க் கைடையத்�ற! நானவ்
ேவலனிடம் ெசல்�ன்ேறன்" என்� �ளம்�னான்.
"நான்ேபாய் வ��ன்ேறன் அப்பா நைடச�்ரமம்
ஏன்தங்கட"் ெகன்றான் இனிதாகப் ெபான்��யான்.
"இன்�நீ ெசன்ற�ேல ஏமாற்றப் படட்ாய்;நான்
ெசன்றால் நலமன்ேறா" என்�ைறத்தான் �மான்.
"தய�ெசய்� தாங்கள் தைடெசய்ய ேவண்டாம்;
ெவ��க்� �ன்நான்ேபாய் ��வ�ேவன்"
என்றான்.
"ேவலன்�த் �க்ெகா�க்க ேவண்�ம்; அ�வன்�ச்
ேசாைலயப்பன் என்ைனவரச ்ெசால்�
��க்�ன்றான்;
ஆத�னால் நான்நாைள ேபாவ தவ�யம்.நீ
ஏ�ம் த�க்காேத" என்���த் தான்தந்ைத.
ஒப்ப�ல்ைல! �� உைரக்�ம் வழக்க�ல்ைல!
அப்பா �டத்�ல் அ�ைத எ�ரப்ாரத்்தான்!
அசச்மயம் ேசா�ண்ண அன்ைன அைழத்�டட்ாள்;
நச�்ண்ணச ்ெசன்றான் ந�ந்�.

5. பண்டாரத் �� 
    பகலவன் உ�ப்ப தன்�ன்
    பண்டாரம் �க்ெகா ணரந்்தான்.
    �க�வான் அவனி டத்�ல்



    ெபான்��: "ஐயா, நீ�ர்
    சகலரக்்�ம் �� �டாய்ப்
    �க்கட�்த் த��ன் �ரக்ள்
    மகர� ��ேல உள்ள
    மைறநாய்கன் ��ம் உண்ேடா?

 
    மைறநாய்கன் ெபற்ற ெபண்ணாள்,
    ம�ல்ேபா�ம் சாயல் ெகாண்டாள்.
    நிைறம� �கத்தாள்; கண்கள்
    நீலம்ேபால் �த்� �க்�ம்;
    �ைறேபான்ற ெநற்� வாய்ந்தாள்;
    ேபசெ்சல்லாம் அ�தாய்ச ்சாய்ப்பாள்;
    அைற�மவ் வணங்ைக நீ�ர்
    அ��ரா? அ�� ரா�ன்

 
    ேச�ெயான் �ைரப்ேபன்; யாரக்்�ம்
    ெதரியாமல் அதைன அந்தக்
    ேகாைதபால் நீ�ர ்ெசன்�
    ��ட ஒப்� �ரா?
    காைதஎன் �கத்�ல் சாய்ப்�ர!்
    ைக�னில் வராகன் பத்�ப்
    ேபா�மா?" என்� ெமல்லப்
    ெபான்�� �லம்�க் ேகடட்ான்.

 
    "உன்மாமன் மைறநாய் கன்தான்
    அவன்மகள் ஒ�த்� உண்�;
    ெதன்னம் பாைல �ளந்�
    �ந்��ம் �ரிப்�க் காரி!
    இன்�ம்ேகள் அைடயா ளத்ைத;
    இைடவஞ்�க் ெகா�ேபால் அசச்ம்
    நன்றாகத் ெதரி�ம்! நா�ம்
    �அளிப் ப�ம்உண்" ெடன்றான்.

 
    "அப்பா�ம் மாம னா�ம்
    �ைன�ம் எ��ம் ஆவார;்
    அப்ெபண்�ம் நா�ம் ெமய்யாய்



    ஆ��ம் உட�ம் ஆேனாம்!
    ெசப்ேபந்� அவள் �ைறக்�ச்
    ெசல்�ங்கால் ெசன்� காண
    ஒப்�ேனன்! கைடக்�ப் ேபாக
    உத்�ர �டட்ார ்தந்ைத.

 
    இைமேநாக என்ைன ேநாக்�
    இ�ப்பாள்கண் ��ப்ப மாடட்ாள்;
    �ைமக்�டம் �க்� அந்தச்
    �டரக்்ெகா� காத்� �ந்தால்
    'நமக்ெகன்ன என்� �த்தல்
    ஞாயமா?' நீ�ர ்ெசன்ேற
    அைம�ல்என் அசந்தரப்் பத்ைத
    அவளிடம் நன்றாய்ச ்ெசால்�

 
    சந்�க்க ேவ� ேநரம்
    தய�ெசய் �ைரக்கக் ேகட�்
    வந்�டட்ால் ேபா�ம் என்ைனக்
    கைட�ேல வந்� பா�ம்.
    �ந்ைத�ல் ெதரிவாள்; ைகயால்
    �ண்�ங்கால் உ�வம் மா�
    அந்தரம் மைறவாள்; ��
    அ�ம்ேபா�ம் அைதேய ெசய்வாள்.

 
    ைவயத்�ல் ஆண்� ��
    வாழநான் எண்ணி னா�ம்
    ைதயைல இராத்� ரிக்�ள்
    சந்�க்க �ல்ைல யானால்,
    ெமய்ெயங்ேக? உ�ரத்ா ெனங்ேக?
    ெவ�க்ெகன்� �ரிந்� ேபா�ம்.
    `உய்யவா? ஒ�ய வா?'என்
    �சா�ேய வ��ர"் என்றான்.

 
    பண்டாரம் ஒப்�ச ்ெசன்றான்.
    ெபான்�� பரிவாய்ப் �ன்�ம்
    கண்ட�ங் ேகாைத ெயன்�ம்



    க�ைதேய நிைனப்பாய், அன்னாள்
    தண்ைடக்கால் நைட நிைனத்�த்
    தான்அ� ேபால் நடந்�ம்,
    ஒண்ெடா� �ரிப்ைப எண்ணி
    உத��த் �ம்� டப்பான்.

 
    வ�யஅங் கைணத்த ெதண்ணி
    ம�ழ்வான்! அப்ேபா� �ழ்ப்பால்
    ஒ�கடல் நீலப் ெபட�்
    உைடத்ெத�ந் த� க�ரத்ான்!
    பலபல என ��ந்த
    ப��னால் வழக்க மாகப்
    �லம்ேநாக்�ப் ப�க்கள் ேபாகப்
    ெபான்�� கைடக்�ப் ேபானான்.

6. நள்ளி�ளில் �ள்ைள �ட்�ற்�! 
நீலம் கைரத்த நிைற�டத்�ன் உட�்றம்ேபால்
ஞாலம் க�ப்பாக்�ம் நள்ளி�ளில் - ேசாைலஉ�ர்
�ெவன்ன மக்கள் ��ல்�டக்�ம் ேபா�ல்இ�
�வன்கள் மட�்ம் �றந்த�� - ஆவ�னால்
�டா ��ந்தனவாம். �ன்னைற�ல்
ெபான்��யான்
ஆடா ெத�ந்தான் அவள்நிைனப்பால் - ஓைடக்�ள்
காலால் வ�தட�ம் கஷ்டம்ேபால், தன்உணரவ்ால்
ஏலா இ�ளில் வ�தட� - ேமல்ஏ�
�ட�்த் ெத�க்கதைவ ெமல்லத் �றந்��ண்ட
காட�்ல்இ� கண்ணில்லான் ேபாதல்ேபால் - ேபடை்ட
அகன்�ேபாய் அன்னவளின் �ட�்ன� ேதாடட்ம்
��ம்வாசல் என்� ��ந்தான் - ��ம்த�ணம்
�ைண�ேலார ்தந்� ெம�வாய் அ�ரந்்த�ேபால்
ஆணழகன் என்ெறண்ணி "அத்தான்" என்றாள்
நங்ைக!
ஓங்கார மாய்த்தட� அன்�ன் உயரெ்பா�ைளத்
தாங்கா ம�ச�்�டன் தான்��த்�ப் - �ங்ெகா�ைய
மாேரா டைணத்� மணற்�ழங்காய்க் கன்னத்�ல்
ேவேரா� �த்தம் ப�த்தான்!அந் - ேநரத்�ல்



�ன்வந்� ேசரத்்�ப் ��த்தான் மைறநாய்கன்
ெபான்��ைய மங்ைக �லன்��க்க - அன்�ல்லா
ஆடக்ள் �லரவ்ந்தார.் �ன்ைன அ�மரத்�ல்
ேபாட�்�க்கக் கட�்னார ்ெபான்��ைய - நீட�்
�லாெர�த்� ��ம் மைறநாய்கன் கா�ல்
நிலா�கத்ைத ஒற்� நி�ரந்்� - கலாபம�ல்
"அப்பா அ�க்கா�ர"் என்ற�தாள். அவ்வ�தம்
ஒப்பாைளத் தள்ளி உைதக்க�ற்றான். - அப்ேபா�
வந்�நின்ற தாயான வஞ்� வ�ெவன்பாள்
�ந்தரிையத் �க்�ப் �றம்ேபானாள் - �ந்தரிேயா
அன்ைன�ன் ைக�லக்� ஆணழ�டம் ேசரந்்ேத
"என்ைன அ��ங்கள்" என்�ைரத்�ச ்- �ன்ன��
�த்தாரம் பாய்சச் உதட�்ன் �ைனந�ங்க
�த்தார ேலாகம் �ல�லக்க - அத்தானின்
ெபான்�டம்�ல் தன்�டம்ைபப் ேபாரத்்த
ப���ந்தாள்.
�ன்�மவன் ேகாபம் ெபரிதா� - அன்னார்
இ�வைர�ம் இன்னற் ப�த்�ப் �ரித்ேத
ஒ�வைனக் கடட்�ழ்த் ேதாட�்த் - ��வைனய
ெசல்�தைன �ட�்ற் ெச�த்� மைறநாய்கன்
இல்லத்�ட ்ெசன்றான். இவன்ெசயைல -
வல்���ம்
கண்� �ரித்த�ேபால் காைல அ�ம்�ற்�.
"வண்� ��நீர ்வ�த்தாேள! - அண்ைட�ல்என்
�ன்பந் த�க்கத் ��த்தாேள! ஐயேகா!
இன்ப உட�ல்அ� ேயற்றாேள! - அன்�ள்ள
காத�க் �ன்�ம்என்ன கஷ்டம் �ைளப்பாேரா?
மா� ��ெவ�த்� மாய்வாேளா - �ெதல்லாம்
என்னால் �ைளந்ததனால் என்ைனப் ப�ப்பாேளா?"
என்�தன் �ன்பத்ைத எண்ணாமல் - அன்னாள்
நலெமான்ேற ெபான்��யான் நா� நடந்தான்
உலராத காயங்க ேளா�.

7. பண்டாரத்ைதக் கண்டாள் தத்ைத 
    பண்டாரம் இரண்� நாளாய்ப்
    �ங்ேகாைத தன்ைனப் பாரக்்கத்



    �ண்டா�ப் ேபானான். அந்தச்
    ெசல்��ம் அவ்வா ேறயாம்!
    வண்டான ��யால் அன்னாள்
    சன்ன�ன் வ�யாய்ப் பாரத்்�க்
    ெகாண்��ந் தாள்.பண் டாரம்
    �றட�்னிற் ேபாதல் பாரத்்தாள்.

 
    இ��னாள் ��ம்�ப் பாரத்்தான்.
    ெத�சச்ன்னல் உள்ளி �ந்ேத
    ஒ�ெசந்தா மைர இதழ்தான்
    ெதன்றலால் உதறல் ேபால
    வ�கஎன் றைழத்த ைகைய
    மங்ைகைக என்ற �ந்தான்.
    "ெபா�ைளநீர ்ெகாள்க இந்தத்
    ���கம் �னிதரக்்" ெகன்ேற

 
    பகரந்்தனள்; ேபா�ர ்ேபா�ர்
    எனசெ்சால்�ப் பறந்தாள். அன்ேனான்
    ��ந்தசந் ேதாஷத் ேதா�
    "ெமல்�ேய என்ன ேச�?
    �க�வாய்" என்� ேகடட்ான்.
    "�க�வ ெதான்� �ல்ைல
    அகன்�ேபா �ர;் எனக்ேக
    பா�காப் ப�கம்" என்றாள்.

 
    "சரிசரி ஒன்ேற ஒன்�
    தாய்தந்ைத மாரஉ்ன் ��
    பரி�டன் இ�க்�ன் றாரா?
    பைகெயன்ேற நிைனக்�ன் றாரா?
    ெதரியசெ்சால்" என்றான். அன்னாள்
    "�க்�ரம் ேபா�ர"் என்றாள்.
    "வ�ம்ப� ெசால்ல வாஉன்
    மசச்ாைன" என்� ேகடட்ான்.

 
    "�வரமாய் எ�� �ள்ேளன்
    �ைர�னிற் ேபா�ர"் என்றாள்.



    "அவரங்ேக இல்லா �டட்ால்
    ஆரிடம் ெகா�ப்ப" ெதன்றான்.
    "தவறாமல் அவைரத் ேத�த்
    த�வ�ன் கடைம" என்றாள்.
    "கவைலேய உனக்� ேவண்டாம்
    நான்உைனக் காப்ேபன். ேம�ம்...

 
    என்�ன்�ம் ெதாடரந்்தான். மங்ைக
    "என்அன்ைன வ�வாள் ஐயா
    �ன்னரநீ்ர ்ேபாதல் ேவண்�ம்"
    என்�தன் �கம் ��க்�ப்
    �ன்�றம் ��ம்�ப் பாரத்்�ப்
    ேபைத�ம் ந�ங்க �ற்றாள்.
    "கன்னத்�ல் என்ன" என்றான்.
    "காயம்" என்�ைரத்தாள் மங்ைக.

 
    "தக்கேதார ்ம�ந்�ண்" ெடன்றான்.
    "சரிசரி ேபா�ர"் என்றாள்.
    அக்கணம் ��ம்� னாள்;�ன்
    �ரல்ெநா�த் தவைளக் ��ப்
    "பக்�வ மாய்ந டக்க
    ேவண்�ம்நீ" என்றான். பாைவ
    �க்ெகன்� �ப்� �த்த
    �கங்காடட்ச ்ெசன்ெறா �ந்தான்.

8. அவள் எ��ய ���கம் 
    ெபான்�� கைட�ற் �ந்�ப்
    �றத்ெதா�ல் ஒன்� �ன்�த்
    தன்மனத் �ட�் றத்�ல்
    தகதக எனஒ ளிக்�ம்
    �ன்ன�ன் ெகா�நி கரத்்த
    ��த்�ரப் �ங்ேகா ைதபால்
    ஒன்�பட ்��ந்தான் கண்ணில்
    ஒளி�ண்�; பாரை்வ �ல்ைல.

 
    கணக்கரக்ள் அங்ேகார ்பக்கம்



    கைட ேவைல பாரத்்��ந்தார.்
    பணம்ெபற்ற சந்ேதா ஷத்தால்
    பண்டாரம் �ைரந்� வந்ேத
    மணிக்ெகா� இைடயாள் தந்த
    ���கம் தந்தான். வாங்�த்
    தண�ேல நின்� �ப்ேபார்
    தண்ணீரில் தா� தல்ேபால்

 
    எ�த்�ைன ��கள் தாவ
    இதயத்தால் வா�க் �ன்றான்.
    "பழத்ேதாடட்ம் அங்ேக; �ராப்
    ப�காரி இவ்� டத்�ல்!
    அழத்�க்கம் வ�ம் ப�க்ேக
    �ன்ைன�ல் உம்ைமக் கட�்ப்
    ���� ��ப்ப ைதப்ேபால்
    ��த்�டப் �ைடத்தார ்அந்ேதா!

 
    �ன்ைனையப் பாரக்்�ந் ேதா�ம்
    �லெனலாம் ��க்க லாேனன்;
    அன்ைனைய, �ட�் �ள்ள
    ஆடக்ைள, அைழத்�த் தந்ைத
    என்ைனேய காவல் காக்க
    ஏற்பா� ெசய்� �டட்ார.்
    என்அைற ெத�ப்பக் கத்�ல்
    இ�ப்ப�; நாேனார ்ைக�!

 
    அத்தான்!என் ஆ� உங்கள்
    அைடக்கலம்! நீரம் றந்தால்
    ெசத்ேதன்! இ௬�ண்ைம. இந்தச்
    ெசகத்�னில் உம்ைம அல்லால்
    சத்தான ெபா�ைளக் காேணன்!
    சாத்�ரம் �� �ன்ற
    பத்தான �ைச பரந்த
    பரம்ெபா�ள் உயரெ்வன் �ன்றார.்

 
    அப்ெபா�ள் உ�ரக்் �லத்�ன்



    ேபரின்பம் ஆவ ெதன்�
    ெசப்�வார ்ெபரியார ்யா�ம்
    �னந்ேதா�ம் ேகட�்ன் ேறாேம.
    அப்ெபரி ேயாரக் ெளல்லாம்
    - ெவடக்மாய் இ�க்� தத்தான் -
    ைகப்��த் தைணக்�ம் �த்தம்
    ஒன்ேற�ம் காணார ்ேபா�ம்!

 
    கனெவான்� கண்ேடன் இன்�
    காமாட�் ேகா� �க்�ள்
    எனதன்ைன, தந்ைத, நான்இம்
    �வ�ம் எல்லா ேரா�ம்
    `ெதாணெதாண' என்� பா�த்
    ��ெசய்� நிற்�ம் ேபா�ல்
    என��ன் �றத்�ல் நீங்கள்
    இ�ந்�ரக்ள் என்ன �ந்ைத!

 
    காய்ச�்ய இ�ம்பா �ற்�க்
    காதலால் என� ேதகம்!
    பாய்சச்லாய்ப் பா�ம் உம்ேமல்
    தந்ைதயார ்பாரக்்�ம் பாரை்வ!
    �சச்�ம் �ளம்ப, ேமன்ேமல்
    �ம்ப�ம் சாய்ந்த தாேல
    ஓசச்ாமல் உம்ேதாள் என்ேமல்
    உராய்ந்த�; ��ரத்்�ப் ேபாேனன்!

 
    பாரத்்�ரா நம� �தாம்
    பண்டாரம் �க அைமப்ைப;
    ேபாரத்்�ள்ள �ணிையக் ெகாண்�
    �க்கா� ேபாட�் ேமேல
    ஓர�்ண்டால் கட�் மார�்ல்
    �வ�ங்கம் ஊச லாட
    ேநரினில் ��� �ன்னர்
    ெந�ங்ைக�ல் �டைல ெதாங்க

 
    வ��ன்றார;் �கத்�ல் தா�



    வாய்ப்�ைனக் கவனித் �ரா?
    பரி�டன் நீ�ம் அந்தப்
    பண்டார ேவஷம் ேபாடக்
    க��� ராஎன் அத்தான்?
    கண்ெண�ர ்உம்ைமக் கா�ம்
    த�ணத்ைதக் ேகாரி என்றன்
    சன்ன�ல் இ�க்கவா நான்?

 
    அன்ைன�ம் தந்ைத யா�ம்
    அைற�னில் நம்ைமப் பற்�
    இன்ன�ம் கட�் ேப�
    இ�க்�ன்றார;் உம்ைம அன்�
    �ன்ைன�ல் கட�்ச ்ெசய்த
    �ண்ணிய காரி யத்ைத
    உன்னத ெமன்� ேப�
    உவக்�ன்றார ்ெவடக் �ன்�.

 
    �ளிர�்னல் ஓைடேய, நான்
    ெகா�க்�ன்ேறன் இவ்� டத்�ல்.
    ெவௗி�னில் வ�வ �ல்ைல;
    �ட�்னில் �ட�்க் �ள்ேள
    �ளிெயனப் ேபாடட் ைடத்தார்
    ெக�நிைனப் �ைடய ெபற்ேறார.்
    எளியவள் வணக்கம் ஏற்�ர.்
    இப்ப�க் �ப்�ங் ேகாைத."

9. ��க்கம�யாச ்சணப்பன் 
    ெபான்�� ப�த்த �ன்னர்
    �ன்�ரிப் ேபா� ெசால்வான்:
    "இன்ைறக்ேக இப்ேபா ேதஓர்
    ெபாய்த்தா� எனக்� ேவண்�ம்;
    அன்னத ேனா� �ைச
    அசல்உமக் �ள்ள ைதப்ேபால்
    �ன்ேனநீர ்ெகாண்� வா�ம்
    ���ெசால் ேவன்�ன்" என்றான்.

 



    கணக்கரக்ள் அவன் ச�பம்
    ைககட�் ஏேதா ேகடக்
    வணக்கமாய் நின்� �ந்தார;்
    வணிகரே்சய் கணக்கரக்் கஞ்�ச்
    சணப்பன்பண் டாரத் �ன்பால்
    சங்க� ேபச �ல்ைல.
    ��க்கத்ைத அ�யா ஆண்�
    ெபான்�� தன்ைன ேநாக்�,

 
    "அவள்ஒ� ெவள்ைள �ல்ேபால்
    ஆய்�டட்ாள்" என்� ெசான்னான்.
    "அ�ஷதம் ெகா�க்க ேவண்�ம்
    அடக்" ெகன்றான் ெசம்மல்! �ன்�ம்
    "கவைலதான் அவள்ேநாய்" என்�
    பண்டாரம் கடட் �ழ்த்தான்.
    "கவ�ல்ைல உன்தாய்க்" ெகன்�
    கவசம்ெசய் ததைன ��க்

 
    "கணக்கேர ஏன்நிற் �ன்�ர?்
    �ன்வந்� காண்�ர"் என்றான்.
    கணக்க�ம் ேபாக லானார;்
    கண்டஅப் பண்டா ரந்தான்
    "அணங்�க்�ம் உனக்�ம் வந்த
    தவ�க்�ந் தாேன" என்றான்.
    "�ண�லா ஊரக்் கைதகள்
    �றா�ர"் என்� ெசம்மல்

 
    பண்டாரந் தைனப் ��த்�ப்
    பரபர என இ�த்�க்
    ெகாண்ேடேபாய்த் ெத��ல் �ட�்க்
    "��ப்ப� யாமல் நீ�ர்
    �ண்டானிற் க�ழ்ந்த நீரே்பால்
    ெகாடட்ா�ர"் என்றான். �ண்�ம்
    பண்டாரம், கணக்கர ்தம்ைமப்
    பாரப்்பதாய் உள்ேள ெசல்ல

 



    ெபான்�� "யாைரப் பாரக்்கப்
    ேபா�ன்�ர?்" என்� ேகடட்ான்.
    "ெபான்�� உனக்�ம் அந்தப்
    �ங்ேகாைத தனக்�ம் ெமய்யாய்
    ஒன்�ம்சம் பந்த �ல்ைல
    என்�ேபாய் உைரக்க எண்ணம்"
    என்� பண்டாரம் ெசான்னான்.
    ெபான்�� இைட ம�த்ேத

 
    பண்டாரம் அ�யத் தக்க
    பக்�வம் ெவ�வாய்க் ��க்
    கண்�டப் �ங்ேகா ைதபால்
    காைல�ல் ேபாக எண்ணங்
    ெகாண்��ப் பைத�ங் ��ப்
    �றரிடம் �� �டட்ால்
    உண்டா�ம் �ைம ��
    உணரத்்�னான் ேபானான் ஆண்�.

10. ����ன் ���ைட 
`    ேசவ�க்�ம் இன்�ெமன்ன �க்கம்? இந்தத்
    ெத�வாரக்்�ம் ெபா�� ��ந்�டட் ேச�
    ேதைவஇல்ைல ேபா�ம்!இைத நான்என் தாய்க்�ச்
    ெசப்�வ�ம் சரி�ல்ைல. என்ன கஷ்டம்!
    ��லகப் ெபண்�ெரல்லாம் இக்கா லத்�ல்
    ��த்��சாய்ப் ேபாய்�டட்ார!் இெதல்லாம்
என்ன?
    ஆவ�ல்ைல இல்லறத்�ல்! ���ம் �ன்னால்;
    அதற்��ன்ேன எ�ந்��ந்தால் என்ன �ற்றம்?

 
    ����ன்ேன எ�ந்��த்தல் சடட் மானால்
    ���ல்நான் இந்ேநரம், பண்டா ரம்ேபால்
    வ�ெவ�த்� வரசெ்சான்ன கண்ணா ளரத்ாம்
    வ��ன்றா ராெவன்� பாரப்்ேப னன்ேறா?
    ����த்�ப் ேபா�ன்ேறன்; இர� ெலல்லாம்
    �ங்காமல் இ�க்�ன்ேறன். இவற்ைற ெயல்லாம்
    ஒ�படட் �ள்ளிகளா அ��ம்?' என்ேற



    உலகத்ைத நிந்�த்தாள் �ங்ேகா ைததான்.
 

    தைலக்ேகா� ��ற்�. �த�ல் அந்தத்
    ைதயல்தான் அைதக்ேகடட்ாள்; எ�ந்��ந்தாள்.
    கைலக்காத சாத்�ப�ச ்�ைலையப் ேபாேல
    ைகேயா� ெசம்�ல்நீர ்ஏந்� ஓ�
    �லக்�னாள் தாழ்தன்ைன; வாசல் தன்ைன
    �ளக்�னாள் நீரெ்த�த்�. �� ேநாக்கக்
    �ைலத்தெதா� நாய்அங்ேக! சரிதான் அந்தக்
    ெகாக்�ெவள்ைள ேமல்ேவட�்ப் பண்டா ரந்தான்

 
    என்�மனம் �ரித்தாள். ��� ழாேவ
    எைனம�ழ்ச�் ெசய்யநீ வாவா என்�
    தன்�கத்ைதத் ��ப்பாமால் பாரத்்� �ந்தாள்
    சணப்பனா? �ணக்�ன்றா? வ�வ ெதன்�
    தன்உணரை்வத் தான்ேகடட்ாள்! ஆளன் வந்தான்.
    தகதெகனக் ��த்தா�ம் தன� காைலச்
    ெசான்னப� ேகள்என்றாள். �ரிப் ெபல்லாம்
    ��க்கடங்கச ்ெசய்��டட்ாள். "அத்தான்"
என்றாள்.

 
    "ஆம்"என்றான். நைட�டை்ட அைடந்தார;்
அன்ைன
    அப்ேபா� பால்கறக்கத் ெதாடங்� �ன்றாள்.
    தாமைரேபாய்ச ்சந்தனத்�ல் �ைதந்த ைதப்ேபால்
    த�ழ்ச�்வ�க் கன்னத்�ல் இதழ் உணரை்வ
    ேநம�றச ்ெச�த்�ந�ங் க�ச�் ைவகள்
    ெந��ச�்க் ெகாண்டமட�்ம் உரிஞ்� நின்�
    மா�யவள் பால்கறந்� ��க்க, இங்�
    ம�மக�ம் இசெ்சன்� ��த்தான் �த்தம்.

 
    ���த்த ெபாடட்ணத்ைத ைவத்�ச ்ெசன்றான்.
    �ங்ேகாைத �ழல்��த்�ப் ��ந்தாள் உள்ேள!
    "நீ��த்த ேவைலெயன்ன?" என்றாள் அன்ைன.
    "ெந�ங்க�ற்ைறத் தைல��த்�த் தண்ணீர்
ெமாண்ேடன்;



    ஆ��த்த ��ய�ழ்த்�ப் பால்கறந்�ர;்
    அைத��த்�ர ்நீரெ்தௗித்� ��த்ேதன். இன்�ம்
    ஈ��த்த ேதன்�டை்ட வ�த்தல் ேபாேல
    எைனவ�த்தா �ர!்" என்றாள் அைறக்�ள்
ெசன்றாள்.

11. அைற���ந்� அம்பலத்�ல் 
"ஒ�நாள் இர�ல் உம்எச மானின்
அ�ைமப் �ள்ைள ஐேயா பாவம்
படட் பா� ப�த்�ப் பஞ்�தான்
பட�் �க்�மா? பட�்�க் காேத!"
என்� ��னான் இரிசன் என்பவன்.
"என்ன" என்றான் ெபான்னன் என்பவன்.
இரிசன் என்பவன் ெசால்� �ன்றான்:
"பரிசம் ேபாட�்ப் பந்த�ல் மணந்த
மாப்�ைள ெபான்��! மணப்ெபண் �ங்ேகாைத1
சாப்பா� சைமத்�ச ்சாப்�� வ�ேபால்
�ன்ைன அ��ல் �ரிப்� �த்தம்
�ன்�ெகாண் ��ந்தார!் ��ெரன் ெறசமான்
��த்�க் கட�்னார ்�ள்ைளயாண் டாைன!
அ�த்தார ்�லாரால்; அைழத்தார ்என்ைன
அ�ழ்த்� �டட்�ன் அவ�ேயா ேடா�னான்!"
என்ற� ேகடட் ெபான்னன் உடேன
ெசான்னைத ெயல்லாம் ேதாளில் ��ந்�
மான நாய்கன் தன்னிடம்
ேபானான் �ைர�ல் �கல்வ தற்ேக!

12. ெபற்ேறார் ெப�ந்�யர் 
�ளக்�ைவத்� நா�ைகஒன் றா�ற்� �ைச
வைளத்�ேம ேலற்�அந்த மானநாய்கன் வந்தான்.
"அன்னம்"என்� ��னான் அன்ேனான்
மைன�தைன
"என்ன"என்� ேகடே்ட எ�ரில்வந்� நின்��ந்தாள்.
"ைபயன் ெவ���த்த பாங்காய் இ�க்�ன்றான்!
ெசய்வ�ன்ன ெதன்� ெதரிய�ல்ைல.
ெபட�்யண்ைட



உடக்ாரந்்தால் உடக்ாரந்்த வண்ணமாம்.
ஓைலதைனத்
ெதாட�்க் கணக்ெக��த் ேதாதாய் �ைலேப�
வாரம் இரண்டா �னவாம் இ�என்ன
ேகாரம்!" எனக்��க் �ந்�னான் �டத்�ல்!
அசச்மயம் ெபான்னன் அ��ல்வந்� நின்�ேம
அசச் மயமாக "ஐயா" எனக்��ப்
ெபான்��யான் �ங்ேகாைத �ட�்க்�ப்
ேபானைத�ம்,
�ன்ைன மரத்த��ல் கட�்ப் �ைடத்தைத�ம்,
ெசால்� ��த்�டட்ான். அன்னம் ��த்த�தாள்.
"நல்ல�நீ ேபாெபான்னா" என்� ந�ன்��ன்
மான நாய்கன்தான் மனத்�யரம் தாங்காமல்
"தான த�மங்கள் நான்ெசய்� ெபற்ற�ள்ைள
ஏன்என் றதடட்ாமல் இ�வைரக் �ம்�றந்த
வான�தம் ேபால வளரத்்த அ�ைமமகன்
ெவள்ைள உ�த்� ெவௗி�ெலா� வன்ெசன்றால்
ெகாள்ளிக்கண் பாய்ச�்ம் ெகா�ய உலகத்�ல்
�ட�்ல் அரசநலம் ேவண்�மட�்ம் ெகாள்ளப்பா
நாட�்ல் நடக்ைக�ேல நடட் தைலேயா�
ெசல்லப்பா என்� �றக்க வளரத்்த�ள்ைள
ெகால்ைலப் �றத்�ல் ெகா�ைமபல படட்ானா!"
என்� பலவா� ெசால்� இ�க்ைக�ேல,
நின்ெறரி�ம் ெசந்��ல் ெநய்க்�ட�ம்
சாய்ந்த�ேபால்
பண்டாரம் வந்� ப�ப்ப�ேபால் பல்�ளிக்கக்
கண்டஅந் நாய்கன் க�ந்த ெமா�யாக
"நில்லாேத ேபா!"என்றான். "என்னால்
நிகழ்ந்த�ல்ைல.
ெசால்ெலன்� தங்கள்�ள்ைள ெசான்னப�
ேபாய்செ்சான்ேனன்.
�ங்ேகாைத ஓைலதந்� ேபாய்க்ெகா� என்றாள்;
அதைன
வாங்�வந்� �ள்ைள வசம்ேசரத்்ேதன். ேவெறன்ன?"
என்�ைரத்தான் பண்டாரம். ேகடட்ான்
இைதநாய்கன்.



"ெசன்றதற்�க் ��என்ன ேசரந்்த �னக்"ெகன்றான்.
"பத்� வராகன் பணம்ெகா�த்த தாக�ம்
�த்�ச ்சரத்ைதஅவள் ��த்தந் தாள்என�ம்
எந்த மைடயன் இயம்�னான் உங்களிடம்?
அந்தப் பயைல அைழ�ங்கள் என்னிடத்�ல்!
தா�ஒன்� ேகடட்ான். எனக்ெகன்ன? தந்த�ண்�.
���க் கா�ட�் �ஞ்��ேல தா�ஒட�்
நான்ேபாதல் ேபால நடந்தான் அவளிடத்�ல்.
மான்வந்தாற் ேபால்வந்� வாய்�த்தம் தந்��ட�்ப்
ேபாய்�டட்ாள் �ட�்க்�ள் �ங்ேகாைத;
ெமய்க்காதல்
ஆய்�டட்ாள் ெபான்��ேமல்! அப்படட்ம்,
ெபாய்யல்ல!"
என்� பண்டாரம் இயம்பேவ நாய்கனவன்
"நன்� ெதரிந்�ெகாண்ேடன். நான்ெசால்வ
ைதக்ேகடப்ாய்
என்ைனநீ கண்டதாய் என்மகன்பால் ெசால்லாேத;
அன்னவைன நாேனா அய��க் �ப்ேபாகச்
ெசால்ல நிைனக்�ன்ேறன்; அன்னவன்பால்
ெசால்லாேத
ெசல்�வாய்" என்�ைரத்தான். பண்டாரம்
ெசன்��டட்ான்.
பண்டாரம் ேபான�டன் நாய்கன் பைதபைதத்�ப்
ெபண்டாட�் தன்ைனப் ெபரி�ம் �யர�டன்
"அன்னம் இைதக்ேகள்! அவைன வடேதசம்
ெசன்��த்� �ற்�வரச ்ெசப்ப நிைனக்�ன்ேறன்.
நாைளக்� �த்� வணிகரக்ள் நாற்ப�ேபர்
ேதாளில் �மந்�ம் ெபா�மா� �க்கைவத்�ம்
�த்��ற்கப் ேபா�ன்றார.் நம்ெபான் ��ைய�ம்
ஒத்த�ப்� �டட்ால் �ைறகள் ஒ�ந்���ம்;
ெகாஞ்சநாள் ெசன்றால் மறப்பான் �ள�ப�
ெநஞ்�ல் அவள்மயக்கம் நீங்�ம்!" எனசெ்சான்னான்.
அன்னம் �யரில் அ�ந்�க் கைரேய�ச்
ெசான்ன� நன்ெறன்றாள் �ணிந்�.

13. இல்ைலெயன்பான் ெதால்ைல 



   ெபான்�� கைட� னின்�
   �ட�்க்�ப் ேபா�ம் ேபா�
    தன்ென�ரப்் பண்டா ரத்ைதப்
    பாரத்்தனன்; "தனியாய் எங்ேக
    ெசன்றனிர"் என்� ேகடட்ான்.
    பண்டாரம் ெசப்� �ன்றான்:
    "உன்தந்ைத யா�ம் நா�ம்
    ஒன்�ேம ேபச �ல்ைல.

 
    அவ�க்�ம் உனக்� �ள்ள
    அந்தரங் கத்ைத ேய�ம்,
    அவன்உன்ைன மரத்�ல் கட�்
    அ�த்தைத ேய�ம், காதற்
    கவைலயால் கைடைய நீதான்
    கவனியா ைமைய ேய�ம்
    அவரே்கள்�ப் படேவ இல்ைல,
    அதற்கவர ்அழ� �ல்ைல.

 
    நாைளக்ேக அய�ரக்் �ன்ைன
    அ�ப்��ம் நாடட் �ல்ைல;
    ேகளப்பா தா�ச ்ேச�
    ேகடக்�ம் இல்ைல" என்றான்.
    ஆளனாம் ெபான்� �க்ேகா
    சந்ேதகம் அ�க ரிக்கக்
    ேகாளனாம் பண்டா ரத்�ன்
    ெகா�ைமைய ெவ�த்�ச ்ெசன்றான்.

14. எ�ர்பாராப் �ரி� 
    ெபா��மந்� மா�க�ம் �ன்ேன ேபாகப்
    ேபா�ன்றார ்வடேதசம் வணிகர ்பல்ேலார.்
    அ�ச�க்�ம் ���கத்தான், �ங்ேகா ைதபால்
    ஆ�ைவத்ேதான், ெபான்��யான் அவரக் ேளா�
    ��காைலத் �க்�ைவக்கத் ��த்�க் காதல்
    ெகாப்பளிக்�ம் மனத்ேதா� ெசல்ல �ற்றான்.
    ம��கத்தாள் ���க்�ம் மகர ��
    வந்��ைழந் த��த்� வணிகர ்�டட்ம்.



 
    வடநா� ெசல்�ன்ற வணிகரக்் ெகல்லாம்
    மங்ைகய�ம் ஆடவ�ம் �� ேதா�ம்
    "இடெரான்�ம் ேநராமல் ��ம்ப ேவண்�ம்"
    என்�ைரத்� வாழ்த்த �ற்றார!் மா���
    �டெரான்� ேதான்�ற்�. ெபான்� �க்ேகா
    �யரஒ்ன்� ேதான்�ற்�. கண்ணீர ்�ந்த
    அடர�்ன்ற �ங்ெகா�ைய ��க் ��ப்பால்
    "அன்ேபநீ �ைடெகா�ப்பாய்" என்� ேகடட்ான்.

 
    எ�ரப்ாரத்்த �ல்ைலயவள் வடநா ெடன்�ம்
    எமேலாகத் �க்கன்பன் ெசல்வா ெனன்ேற!
    அ�ரந்்ததவள் உள்ளந்தான் பயணஞ் ெசல்�ம்
    அணி�த்� வணிகெரா� கண்ட ேபா�
    ��ர�்�ரத்்த மலரே்மனி �யரத்்�ப் ேபாக
    ெவம்�னாள்; ெவ�த்���ம் இதயந் தன்ைனப்
    ��மலரக்்ைக யால்அ�த்�த் தைல�ல் ேமா�ப்
    �ண்�ளத்�ன் ெசந்நீைரக் கண்ணாற் ெபய்தாள்.

 
    �ைடேகட�்ம் ெபான்��க்�த் ��க்�ட ்டஞ்�ம்
    ��தானா? ��ெயா��ம் நீரத்ா னா?�ன்
    இைடஅ��ம் அ�ரச்�்யா? மனெந �ப்பா?
    எ��ைட?ெபான் ���ண்�ம் �ண்�ம் �ண்�ம்
    கைட��யால் மா��ேல கனிந் ��க்�ம்
    கனிதன்ைனப் பாரத்்�ப்பாரத்் தகன்றான். பாைவ
    உைடந்��� வாள்அ�வாள், அ�வாள் ��!

            "உ�ேரநீர ்�ரிந்�ரா" என்� ேசாரவ்ாள்!

15. அ���வாள் ��ம�யாள் 
    "இங்ேகதான் இ�க்�ன்றார ்ஆத லாேல
    இப்�ேத வந்��வார ்என்� ��
    ெவங்காதல் படட்��ம் என்உ �ரக்்�
    �நா�ெதா�ம் உைரத்�ைரத்�க் காத்� வந்ேதன்.
    இங்�ல்ைல; அ�த்தஊர ்தனி� �ல்ைல;
    இ��ன்� மாதவ�த் �ர �ள்ள
    ெசங்க��ம் க�மா�க் �டக்�ம் �ல்�



    ெசன்��டட்ார;் என்உ�ரத்ான் நிைலப்ப
�ண்ேடா?

 
    ெச�ங்�ைள�ல் பழம்�ப்ேபால், �தரில் �ந்�ம்
    �ட�்ப்ேபால், ெதன்ைன�ேல ஊச லா�
    எ�ந்ேதா�ம் �ள்ைளேபால் என� டம்�ல்
    இனியஉ�ர ்ஒ�கணத்�ல் �ரிதல் உண்ைம!
    வ�ந்ேதா� வடக்�னிேல பா�ம் இன்ப
    வ�வழ�ன் அ�ெதாடரவ் ெதன்ற எண்ணக்
    ெகா�ந்ேதா� என��ைர நிைலக்கச ்ெசய்க
    ேகாமாேன �ரிந்�ரா?" எனத் ��த்தாள்.

 
    தாய்வ�ற்� னின்�வந்த மானின் கன்�
    தள்ளா�ம்; ��ம்எ�ம்�ன் னிற்�ம்; சா�ம்.
    �ய்வனசப் �ங்ேகாைத அவ்வா றானாள்.
    ேதாளசந்� தாளசந்� மா� �ட�்ப்
    பாய்�ரிந்� �டக்�ந்தன் அைறக்� வந்�
    ப�த்��ந்தாள். அவெள�ரில் �டந் தன்னில்
    நாய்�டந்� �ைலப்ப�ேபால் க�ைதக் �டட்ம்
    நாவறளக் கத்�தல்ேபால் ேபச �ற்றார.்

 
    வடநா� ெசல்�ன்றான் அந்தப் ைபயன்
    உ�ப்படான்! வயெதன்ன! நடத்ைத ேமாசம்!
    நடப்பானா? �ரத்ைதச ்சமாளிப் பானா?
    நான்நிைனக்க �ல்ைலஎன்� ம�ழ்ச�் ெகாண்�
    �ட�டேன வஞ்�வ� �ைரத்� நின்றாள்.
    �ரிப்ேபா�ம் �னத்ேதா�ம், "இதைனக் ேகளாய்
    வடக்ெகன்றால் சாக்காெடன் ேறதான் அரத்்தம்!
    மாளட�்ம்!" என்�ைரத்தான் மைறநாய் கன்தான்.

 
    ெவள்ளயீம் காய்ச�்ப்�ங் ேகாைத கா�ல்
    ெவ�க்ெகனேவ ஊற்�யதால் அந்த மங்ைக
    கள்ள�ீம் பாைளேபால் கண்ணீர ்�ட�்க்
    கடல்நீரில் �றாப்ேபாலப் ப�க்ைக தன்னில்
    �ள்ளிஉடல் �வள்வதன்�த் தந்ைத தாயார்
    ��க்�ெமா� அடக்�தற்� வாய்தா �ண்டா?



    தள்ளஒண்ணா ��ெவான்� கண்டாள் அங்�த்
    தனியகன்ற காதலன்பால் ெசல்வ ெதன்ேற.

16. எந்நாேளா! 
பாரா� ெசன்ற பகல்இர� நா�ைக�ன்
ஈரா�ரத்� ெலான்�ம் இல்ைல எ�ம்ப�க்�த்
�ங்கா ��க்�ன்ேறன் ெதாண்��
நாள்கடந்ேதன்.
�ங்�தல் எந்நாள்? �ைணவைரக்
காண்பெதந்நாள்?
கண்ட�டன்வாரி அைணத்�க்கண் ணாட�்
ெயன்�
�ண்படட் ெநஞ்ைசப் ��க்�வார ்அப்ெப�மான்
அன்� நிைலயம் அைட�ம்நாள் எந்நாேளா?
என்���ப் ேபா�ன்ேறன் ஈேடற்றம் எந்நாேளா?
கண்ணிற் க����ம் கடட்��ம் ெசவ்�த�ம்
�ண்ெணாளிேபால் ��ம் �ரிப்� ��ந்�ண்�
ேதாளின் மணிக்�ைளையச ்�ற்�ம் ெகா�யா�
ஆளன் ��வ��க் காளாதல் எந்நாேளா?
என்ன ெசயக்கடேவன் என்ன�ைமக் காதலைர
இன்ேனநான் அள்ளி எ�த்�ச ்�ைவப்பதற்ேக?
ஊரின் வணிகர ்உடன்ேபாகக் காத்��ந்ேதன்
யா�ம் �றப்படேவ இல்ைல இ�என்ன?"
என்� பலவா ற�தாள்.�ன் அவ்�ர�ல்
ெசன்�தன் ேதாடட்த்�ற் ேசரந்்தாள்.அப்
�ன்ைனதைனக்
ேகாைதகண்டாள் தன்�ட ்�ைலய�ரந்்தாள்;
தாங்காத
வாைதகண்டாள். ஓ� மரத்ைதத் த��த்தன்
�ந்தல் அ�ழக் �ளிர�்��ல் நீரெ்ப�க
ஆந்ைதேபால் தந்ைத அல� �லாெர�த்�ப்
ெபான்�டம்� ேநாகப் �ைடக்கஅவ ைரப்�ணித்த
�ன்ைன இ�தான்! �ைடத்���ம் இவ்��ள்தான்!
ெதாடட்ேபா ெதல்லாம் �ைவேய�ம் நல்�டம்ைப,
�டட்ேபா �ன்ப ெவ�ெய�க்�ம்
காதல்ெமய்ையக்



கட�்ைவத்த காரணத்தால், �ன்ைனநீ
காரிைகநான்
ஒட�்ற� ெகாண்��டே்டாம். தந்ைத ஒ�
பைகவன்!
தா�ம் அதற்�ேமல்! சஞ்சலந்தான் நம்க�ேயா?
ேநாேயா உண�?நாம் �ற்றாண்� வாழ்ேவாேமா?
சாதல் நைமமறக்கத் தாெனன்ன காரணேமா!

                 ஏேதா அ�ேயன் இனி.

17. ஆைசக்ெகா� ெபண் 
    �ன்ைன�ல் அவ� டம்�
    �ைதந்த�! நிைன� ெசன்�
    கன்ன�ன் சா� ேபாலக்
    கலந்த� ெசம்ம ேலா�!
    �ன்னேதார ்��ட�் மா�
    ெசன்றதால் அைதப் ��த்�ப்
    ெபான்னன்தான் ஓட�் வந்தான்
    �ன்ைன�ல் கடட்ப் ேபானான்.

 
    க�ற்ெறா� மரத்ைதத் தா�ம்
    ெபான்னனின் ைக�ல் ெதாட�்ப்
    ப�லாத ��ய ேமனி
    படட்�. சடெ்டன் றங்ேக
    அயர�்ன்ற நாய்கைனப் ேபாய்
    அைழத்தனன்; நாய்கன் வந்தான்
    ம�ல்ேபான்ற மகைளப் �ன்ைன
    மரத்ேதா� மரமாய்க் கண்டான்.

 
    "�ழந்தாய்"என் றைழத்தான். வஞ்�
    வ��ைனக் �� "அந்ேதா
    இழந்தாய்நீ உன� ெபண்ைண!"
    என்றனன். வஞ்� தா�ம்
    �ழந்தாளிட ்ட�� ெபண்ணின்
    ���தல் அ� வைரக்�ம்
    பழஞ்�வன் உண்டா என்�
    பைதப்�டன் தட�ப் பாரத்்தாள்.



 
    "அ�ைமயாய்ப் ெபற்ெற �த்த
    ஆைசக்ேகார ்ெபண்ேண!" என்�ம்
    அ��நீர ்கண்ணீ ராக
    அன்ைன�ம் தந்ைத �ம்"ெபாற்
    ���ளக் கைனயாய்!" என்�ம்
    ெசப்�ேய அந்தப் �ன்ைனப்
    ெப�மரப் படை்ட ேபாலப்
    ெபண்ணிைனப் ெபயரத்் ெத�த்தார.்

 
    �டத்�ல் �டத்� னாரக்ள்
    ேகாைதைய! அவள் �கத்�ல்
    ��ய ��ைய ேநாக்�
    ெமாய்த்��ந் தாரக்ள். அன்னாள்
    வா�ய �கத்�ல் ெகாஞ்சம்
    வ�ேவ� வ�தல் கண்டார;்
    ஆ�ற்� வா�தழ் தான்!
    அைசந்தன கண்ணி ைமகள்.

 
    எ�ல்�� �றந்தாள். "அத்தான்"
    என்��ச ்ெச�ந்தாள். கண்ணீர்
    ஒ��டப் ெபற்ேறார ்தம்ைம
    உற்�ப் பாரத்்தாள்; க�ழ்ந்தாள்.
    த��ய ைககள் நீக்�ப்
    ெபற்றவர ்தனிேய ெசன்றார.்
    பழைமேபால் �� ��த்தார;்

              ப�த்தனர ்உறங்� னாரக்ள்.

18. பறந்த� �ள்ைள 
    ����ன் வணிகர ்பல்ேலார்
    ெபா�மாடை்ட �ைரந்ேத ஓட�்
    நடந்தனர ்ெத��ல் கா�ல்
    ேகடட்னள் நங்ைக. ெநஞ்�
    �டங்ெகாண்டாள்; எ�ந்தாள். ேவண்�ம்
    �ல ஆைட பணம் எ�த்�த்
    ெதாடரந்்தனள் அழ� ேமனி



    ேதான்றாமல் �க்கா �டே்ட!
 

    வடநா� ெசல்�ம் �த்�
    வணிக�ம் காணா வண்ணம்
    க�கேவ நடந்தாள். ஐந்�
    காத�ம் கடந்த �ன்னர்
    நைட�ைற வரலா ெறல்லாம்
    நங்ைகயாள் வணிக �க்�த்
    தைட�ன்�க் �ற லானாள்

             தையெகாண்டார ்வணிகர ்யா�ம்.

19. வடநா� ெசல்�ம் வணிகர் 
    பளிசெ்சன்� நிலா எரிக்�ம்
    இர�னில் பயணம் ேபா�ம்
    ஒளிசெ்சல்வ வணிகரக்் �ள்ேள
    ஒ�ெநஞ்சம் மகர ��
    �ளிசச்ந்த ெமா�யாள் ��
    �டந்த�. வணிக ேரா�
    ெவௗிசெ்சன்ற அன்ேனான் ேதகம்
    ெவ�ந்ேதகம் ஆன தன்ேறா!

 
    வடட்நன் ம�� ெலல்லாம்
    அவள்�க வ�வங் காண்பான்!
    ெகாட�்�ம் �ளிரில் அப்�ங்
    ேகாைதெமய் இன்பங் காண்பான்!
    எட�்ேமார ்வானம் பா�
    இன்னிைச தன்னி ெலல்லாம்
    கட�்க்க �ம்�ன் வாய்செ்சாற்
    க�ைதேய கண்� ெசல்வான்.

 
    அணி�த்� மணி� மக்�ம்
    மா�கள் அ�த்�ப் ேபா�ம்.
    வணிகரக்ள் அ�க �ர
    வாய்ப்�னால் கைளப்பார.் ெநஞ்�ல்
    தணியாத அவள் நிைனேவ
    ெபான்�� தனக்� நீங்காப்



    �ணியா�ற் ேற�ம் அந்தப்
    ெப�வ�க் க�தான் வண்�!

 
    இப்ப� வடநாட ்�ன்கண்
    �ல்��ன் இப்� றத்�ல்
    �ப்ப� காத �ள்ள
    மேகாதய �னிவ னத்�ல்
    அப்ெப� வணிகர ்யா�ம்
    மா�கள் அ�ழ்த்� �ட�்ச்
    �ப்பங்கள் இறக்�ச ்ேசா�
    சைமத்�டச ்�த்த மானார.்

 
    அ�ப்�க்�ம் �ற��க்�ம்
    இைலக்கலம் அைமப்ப தற்�ம்,
    ��ப்�க்�ம் அவர வரக்ள்
    �ரிதப்பட ்��ந்தார.் மா�ன்
    வ�ப்ேபான்ற ��ப்�ங் ேகாைத
    வ��ைன மனத்�ல் �க்�
    நடப்ேபான் ெபான்��தான் அங்ேகார்
    நற்�ளக் கைரக்�ச ்ெசன்றான்.

 
    ஆரியப் ெபரிேயார,் தா�
    அழ�ெசய் �கத்ேதார,் யாக
    காரியம் ெதாடங்�ம் நல்ல
    க�த்�னர ்ஐவர ்வந்�
    "�ரிய த�ழேர, ஓ!
    ெசந்த�ழ் நாடட்ா ேரஎம்
    ேகாரிக்ைக ஒன்� ேகட�்ர"்
    என்றங்ேக �� னாரக்ள்.

 
    ெதன்னாட�் வணிக ரான
    ெசல்வரக்ள் அதைனக் ேகடே்ட
    என்னஎன் �சாவ அங்ேக
    ஒ�ங்ேகவந் �ண்� னாரக்ள்.
    "அன்�ள்ள ெதன்னாட ்டாேர,
    யாகத்�க் காகக் ெகாஞ்சம்



    ெபான்தரக் ேகா� �ன்ேறாம்,
    �ரிகஇத் த�மம்" என்ேற.

 
    வந்தவர ்�றக் ேகடே்ட
    மாத்த�ழ் வணிக ெரல்லாம்
    �ந்�த்தார ்ெபான்� �க்�ச்
    ேச�ையத் ெதரி�த் தாரக்ள்.
    வந்தனன் அன்ேனான் என்ன
    வழக்ெகன்� ேகட�் நின்றான்.
    பந்�யாய் ஆரி யரக்ள்
    பரி�டன் உைரக்க லானார.்

 
    "மன்னவன் ெசங்ேகால் வா�ம்,
    ம��ைற வா�ம்; யாண்�ம்
    மன்னிய த�மம் நான்�
    மைறப்பாதத் தால் நடக்�ம்;
    இன்னல்கள் ��ம்; வானம்
    மைழெபா�ந் ��க்�ம்; எல்லா
    நன்ைம�ம் ெப��ம்; நாங்கள்
    நடத்��ம் யாகத் தாேல.

 
    ஆத�ன் உைமக்ேகட ்�ன்ேறாம்
    அணி�த்� வணிகர ்நீ�ர்
    ஈத�ற் �றந்�ர ்அன்ேறா
    இல்ைலெயன் �ைரக்க மாட�்ர!்
    ேபாதமார ்�னிவ ேர�ம்
    ெபான்னின்� இந்நி லத்�ல்
    யாெதான்�ம் ��வ �ல்ைல"
    என்றனர.் இதைனக் ேகடே்ட

 
    ெபான்�� உைரக்க �ற்றான்:
    "�லைம�ல் �க்�ர!் நாங்கள்
    ெதன்னாடட்ார;் த�ழர,்ைசவர்
    �வைன வைதப்ப தான
    இன்னல்ேசர ்யாகந் தன்ைன
    யாம்ஒப்ப மாடே்டாம் என்றால்



    ெபான்ெகா�ப் ப��ம் உண்ேடா
    ேபா�ரக்ள்" என்� ெசான்னான்.

 
    காைளஇவ் வா� �றக்
    கன�� த�ழர ்எல்லாம்
    ஆளன்ெபான் ���ன் ேபசை்ச
    ஆதரித் தாரக்ள்; தங்கள்
    ேதாளிைனத் �க்� அங்ைக
    ஒ�தனி �ரலால் �ட�்க்
    "�ளங்காள்! ஒ�ெபான் �டக்
    ெகா�த்�ேடாம் ேவள்�க்" ெகன்றார.்

 
    ைகெயலாம் ��க்க அன்னார்
    கண்�வந் �டக்ேகா பத்�
    ெமய்ெயலாம் பரவ ெநஞ்�
    ெவந்�டத் "ெதன்னாட ்டாரக்ள்
    ஐையேயா அேநக �ள்ளார்
    அங்கத்தால் �ங்கம் ேபான்றார்
    ஐவரந்ாம்" எனநி ைனத்ேத
    அடக்�னார ்எ�ந்த ேகாபம்.

 
    வஞ்சத்ைத எ�ரக்ா லத்�ச்
    �ழ்ச�்ைய ெவௗிக்காட ்டாமல்
    ெநஞ்சத்�ல் ைவத்�க் ெகாண்�
    வா�னால் ேநயங் காட�்க்
    "ெகாஞ்ச�ம் வ�த்த �ல்ைல
    ெகாடாததால்" என்ப தான
    அஞ்ெசாற்கள் ேப� நல்ல
    ஆ��ம் ��ப் ேபானார.்

20. வணிகர் வ�ம்ேபா� 
�த்� வணிகர ்���ம் �ற்�ச்
ெசாத்�ம் ைக�மாய்த் ெதாட�ம் வ��ல்
மேகாதய �னிவர ்வனத்�ல் இறங்�ேய
சேகாதரத் த�ழர ்சாப்�டத் ெதாடங்�னார.்
ேபா�ம் ேபா� ெபான்ேகடட் அந்த



யாகஞ் ெசய்ய எண்� ேவாரக்ளின்
ெகா��ஷம் ��ய �ரம்� ேபான்ற
ெந�ய ��கள் நீண்டன த�ழரே்மல்!
ஆத்�ர �கங்கள் அங்�ள த�ழைரப்
பாரத்்�ம் பாரா தனேபால் ப�ங்�ன!
த�ழர ்கண்� சந்ேத �த்தனர.்
"நம� ெசாத்�ம் நல்��ர ்யா�ம்
ப�ேபா�ம் என்� ப��ன்ற" ெதன்ேற
அ��ைடத் த�ழன் அ�ந்� ��னான்.
ெசல்லத் ெதாடங்�னர ்ெசந்த�ழ் நாட�்னர;்
ெகால்லச ்�ழ்ந்தனர ்ெகா�ய ஆரியர.்
த�ழர ்பலரின் தைலகள் சாய்ந்தன!
வடவரிற் �ல�ம் மாய்ந்� ேபா�னர.்
தப்�ய �ற்�ல த�ழர ்வனத்�ன்
அப்�றத் �ள்ள அழ�ய ஊரின்
�ன்�ற மாகப் �ரி�ம் வ�யாய்ப்
ெபான்�� ேயா� ேபாய்சே்சரந்் தாரக்ள்.
�ைற யா�ய �ற�கள் அங்ேக
மா� பாட�் மனத்ேதா� நின்�
"ைவ�கம் ப�த்த மாபா� தப்�னான்;
ைபத� வனத்�ன் பக்க மாகச்
ெசல்�வான் அந்தத் �யவன்; அவைனக்
ெகால்�ம் வண்ணம் ��ச ்சயந்தைனக்
அ�ப்� ைவப்ேபாம் வ��ர்
இனிநில் லா�ர"் என்� ேபானாேர.

21. �வ�த்தம் 
    வடக்�னின்� ெபான்���ம் �ற�ம் வந்தார;்
    வணிக�டன் �ங்ேகாைத ெதற்� னின்�
    வட�ைசேநாக் �செ்சன்றாள். ெந�ங்க லானார!்
    வளர�்தரக்ள் உயரம்ரங்கள் நிைறந்த ��!
    நைடப்பாைத ஒற்ைறய�ப் பாைத! அங்ேக
    நாைலந்� மா�க�ம் த�ழர ்தா�ம்
    வடக்�னின்� வ�ங்காட�் மங்ைக கண்டாள்!
    வணிகரக்�ம் கண்டாரக்ள் ெவ�� ரத்�ல்!

 



    ெபான்���ம் எ�ரக்ண்டான் ஒ��ட ்டத்ைதப்
    �ைலத்ெதா��ம் ெகாைலத்ெதா��ம் �ரிேவா
ரான
    வன்மனத்�ப் பா�கேளா என்� பாரத்்தான்;
    வாய்ைம�� த�ழெரனத் ெதரிந்� ெகாண்டான்.
    தன்நைடைய ��க்�னான். எ�ரில் மங்ைக
    தளரந்ைட�ம் உ�ரெ்பற்�த் தா�ற் றங்ேக!
    என்னஇ�! என்னஇ�! என்ேற அன்ேனான்
    இ���யால் எ�ரினிேல உற்�ப் பாரத்்தான்.

 
    "நிசச்யமாய் அவரத்ாம்"என் �ைரத்தாள் மங்ைக
    "நிசம்"என்றாள்! �ரித்தாள்! ெமல்� ைடேமல்
    ெகாசச்வலம் இ�க்�னாள்! �ரித்தாள்; ைககள்
    ெகாட�்னாள்! ஆ�னாள்! ஓட லானாள்.
    "பசை்சம�ல்; இங்ெகங்ேக அடடா என்ேன!
    பறந்�வந்� �டட்ாேள! அவள்தான்" என்�
    கசை்சதைன இ�க்�எ�ர ்ஓ� வந்தான்.
    க�ேதா� னாள்அத்தான் என்ற ைழத்ேத!

 
    ேநரந்்ேதா�ம் இ��க�ம் ெந�ங்�ம் ேபா�
    ெந�மரத்�ன் மைற�னின்� நீள்வாள் ஒன்�
    பாய்ந்த�ேமல்! அவன்�கத்ைத அைணத்தாள்
தா�ப்
    பளெீரன்� �த்தெமான்� ெபற்றாள்! ேச�ன்
    சாந்த�கந் தைனக்கண்டாள்; உடைலக் காணாள்!
    தைல�மந்த ைகேயா� தைர�ற் சாய்ந்தாள்!
    �ந்த�ழர ்உயர�்�க்�ச ்ெசத்தான்! அன்பன்
    ெசத்ததற்�ச ்ெசத்தாள்அத் ெதன்னாட ்டன்னம்!

இர�டா� ப�தி 

�ைற�� 

22. த�ம�ரச ்சந்நி��ல் இ�வணிகர் 
��ம�ந்� மக்கட�்ச ்ெசம்ைம பா�க்�ம்
த�ம�ரம் �ற்��க்�ம் சாந்த - ���ரத்்�
�ரம்ா� லாமணித் ேத�கனார ்ேசவ��ல்



ேநரம்ான நாய்கன், நி��க்க - ஊரம்�க்�ம்
நன்மைற நாய்கன் இ�வர ்பணிந்ெத�ந்�
ெசான்னாரத்ம் மக்கள் �யரச்ச்ரிதம் - அன்னார்
அ��வார:் "ெமய்யன் �ைட�ேர, அப்பன்
���ள்ளம் நாம�ேயாம்! �ந்ைத - உ�கா�ர!்
அன்ேப �வெமன் ற�ந்ேதான் அ�யாரக்்�த்
�ன்�லால் யாகச ்��ைமதைன - நன்�ைரத்தான்.
ஆத�னால் அன்ேனார ்அவ��ைர மாய்த்தாேரா!
�தலால் ேவ� ெதரியாேரா! - ேசா�யான்
ைசவெந� ஒன்ேற வடக்�ச ்சனங்கடே்கார்
உய்வளிப்ப தா�ம் உணரந்்���ர ்- ெமய்யன்�ர,்
�ங்ேகாைத தா�ம் ெபான்���ம் தம்��ைர
ஆங்ேக ெகா�த்தார;் அறம் �ைதத்தார!் - �ங்�
வடநாட�்ல் இல்லா ெதா�க்கவைக ெசய்தார்
கட�ள் க�ைண இ�வாம்! - வடவர்
அ�வாம் ��ெந�யா ேர�ம் ப�க்�ப்
ப�வாங் �தல்ைசவப் பாங்�க் - ��வாம்.
வடநாட�்ல் ைசவம் வளரப்்ேபாம்; ெகாைல�ன்
நடமாடட்ம் ேபா�ம்! நமைனக் - ெகடமாட�்ம்
தா�ைடயான் தண்ண��ம் சாரந்்த�கண்ேடாம்;
நம்ைம
ஆ�ைடயான் ெசம்ைம அ�ள்வா�! - ேகளரீ்
�மர ��பரன் ஞான ��வாய்
நைம யைடந்தான் நன்�ந்த நாள்!

23. ��பர�க் க�ள்�ரிந்தான் 
    க�லாச �ரத்�ல் நல்ல
    சண்�கக் க�ரா யரக்்�ம்
    ம�ல்நிகர ்�வகா �க்�ம்
    வா�லாப் �ள்ைள யாக
    அயலவர ்நைகக்�ம் வண்ணம்
    ��பரன் அவத ரித்தான்
    �யரினால் ெசந்�ர ்எய்�க்
    கந்தைனத் ��த்தார ்ெபற்ேறார.்

 
    நாற்ப� நாளில் வாக்�



    நல்காேயல் எங்கள் ஆ�
    ேதாற்ப� �ண்ண ெமன்�
    ெசால்�யங் ��க்�ம் ேபா�
    ேவற்பைட ��கப் �ள்ைள
    ��பரன் �ங்�ம் ேவைள
    சாற்�ம்அவ் �ைம நா�ற்
    சடாடச்ரம் அ�ளிச ்ெசன்றான்.

24. ஊைம�ன் உயர் க�ைத 
    அம்ைமேய அப்பா என்�
    ெபற்ேறாைர அவன் எ�ப்�ச்
    ெசம்ைமேய நடந்த ெதல்லாம்
    ெதரி�த்தான். �ந்ைத ைநந்�
    ைகம்ைமயாய் வாழ்வாள் நல்ல
    கணவைனப் ெபற்ற ைதப்ேபால்
    நம்ைமேய ம�ழ ைவத்தான்
    நடமா�ம் ம�ேலான் என்றார.்

 
    ைமந்தனாம் ��ப ரன்தான்
    மாலவன் ம�கன் வா�ம்
    ெசந்�ரில் ��வ �ப
    தரிசனம் ெசய்வா னா�க்
    கந்தரின் க�ெவண் பாவாம்
    கனிசச்ா� ெபா�யக் ேகடட்
    அந்தஊர ்மக்கள் யா�ம்

             அ�சயக் கட�ல் �ழ்ந்தார!்
 

25. ஞான��ைவ நா�ச ்ெசன்றான் 
    ஞானசற் ��ைவ நா�
    நற்க� ெப�வ ெதன்�
    தானிைனந் ேததன் தந்ைத
    தாயாரப்ால் �ைட�ம் ேகடட்ான்.
    ஆனெபற் ேறாரவ் �ந்த
    அவர�்யர ்ஆற்�ச ்ெசன்றான்
    கால்நிழல் ேபாற் �மார



    க�ெய�ம் தம்� ேயாேட.
 

    �னா� யம்மன் �ள்ைளத்
    த�ழ்பாட �ைரந்� தம்�
    தானைதக் ��ப் ெப�க்கத்
    த�ழ்வளர ்ம�ைர நா�ப்
    ேபானாரக்ள்; ேபா�ம் ேபா�
    ��மைல நாய்க்க மன்னன்
    ஆைனெகாண் ெட�ரில் வந்ேத
    ��பரன் அ��ல் �ழ்ந்தான்.

26. யாைனேமல் பாைனத் ேதன் 
    "என்ைன�ம் ெபா�ளாய் எண்ணி
    எ�த�ம் அங்க யற்கண்
    அன்ைனஎன் கன�ல் ேதான்�
    அ�கள்�ம் வர�ம், நீ�ர்
    ெசான்னநற் ற��ம் பற்�ச்
    ெசான்னதால் வந்ேதன். யாைன
    தன்னில்நீர ்எ�ந்த �ள்க
    த��டன்" என்றான் மன்னன்.

 
    ெதய்�கப் பாடல் தன்ைனத்
    ��வரங் ேகற்� தற்ேக
    எய்�மா றைனத்�ம் மன்னன்
    ஏற்பா� ெசய்தான். ேதவர்
    �ய்யநற் ற�ழ்சச்ா ராயம்
    �ய்த்�டக் காத்� �ந்தார;்
    ைக�ல்வாத் �யங்கள் ஏந்�க்
    கந்தரவ்ர ்கண்ணாய் நின்றார.்

27. அைவ�ைடச ்�ைவ 
    அரங்�ைட அரசன் ஓரப்ால்,
    அ�ஞரக்ள் ஓரப்ால் ேகடக்த்
    ெதரிந்தவர ்கைல�ல் வல்ேலார்
    ெசந்த�ழ் அன்பர ்ஓரப்ால்
    இ�ந்தனர.் அரிய ைணேமல்



    இ�ந்தனன் ��ப ரன்தான்!
    வ�ம்சனம் த�ழ �ந்த
    வட�்க்க ஆரம் �த்தான்.

 
    அப்ேபா� �டட்த் �ன்கண்
    அரச்ச்கன் ெபற்ற ெபண்ணாள்
    �ப்பத்ைதப் �ரித் ெத�த்த
    �னத்�ப் ெபாம்ைம ேபான்றாள்
    ஒப்�ேய ஓ� வந்தாள்
    காற்�லம் ெபா�க்க! மன்னன்
    ைகப்பற்� ம��ல் ைவத்தான்;

              க�ைத�ல் அவாைவ ைவத்தான்.

28. ெதய்வப் பாடல் 
    �மர� �பரன் பாடல்
    ��ப்�ன் ெபா��ம் ��
    அமரரா �யர�் �ப்பம்
    ஆம்ப� ெசய்தான்; மற்ேறார்
    அ�தப்பாட ்டாரம் �த்தான்.
    அப்பாட�்க் �ப்பால் எங்�ம்
    சமானெமான் ��ந்த �ல்ைல
    சாற்�ேவாம் அதைனக் ேகட�்ர.்

 
    "ெதா�க்�ம் கட�ட ்பழம்பாடற்
    ெறாைட�ன் பயேன! நைறப�த்த
    �ைறத்�ந் த��ன் ஒ��ந�ஞ்
    �ைவேய! அகந்ைதக் �ழங்ைகஅகழ்ந்
    ெத�க்�ம் ெதா�ம்பர ்உளக்ேகா�ற்
    ேகற்�ம் �ளக்ேக! வளர�்ைமய
    இமயப் ெபா�ப்�ல் �ைளயா�ம்
    இளெமன் ��ேய! எ�தரங்கம்
    உ�க்�ம் �வனம் கடந்�நின்ற
    ஒ�வன் ���ள் ளத்�ல்அழ
    ெகா�க எ��ப் பாரத்்��க்�ம்
    உ�ேரா �யேம! ம�கரம்வாய்
    ம�க்�ம் �ழற்கா ேடந்��ள



    வஞ்�க் ெகா�ேய வ�கேவ!
    மைலயத் �வசன் ெபற்றெப�
    வாழ்ேவ வ�க வ�கேவ!"

29. இைற� மைற� 
    என்றந்தப் பாடல் ெசான்னான்
    ��பரன்! ��� ேகட�்
    நன்�நன் ெறன இைசத்தாள்;
    நன்ெறனத் தைல அைசத்தாள்;
    இன்ெனா� �ைற�ங் �ற
    இரந்தனள்; �ற�ம் ேகடக்ப்
    �ன்ைன�ம் ��ப ரன்தான்
    த�ழ்க்கனி ���ங் காைல,

 
    பாட�்க்�ப் ெபா�ளாய் நின்ற
    பராபரச ்��� ெநஞ்சக்
    �ட�்க்�க் �ளியாய்ப் ேபாந்�
    ெகாஞ்�னாள் அரங்� தன்னில்.
    ஏட�்னின் ெற�த்ேதா ேடா�
    இதயத்�ட ்ெசன்ற தாேல
    �டட்த்�ல் இல்ைல வந்த
    �ழந்ைதயாம் ெதா�ம் �மட�்!

30. ��வ� சரணம் 
    ����ல் அரங்ேகற் �ப்�ன்
    ��மன்னன் ��ைர யாைன
    ப��லாச ்��ைக ெசம்ெபான்
    காணிக்ைக பல�ம் ைவத்�த்
    ெதா�தனன். ��ப ரன்�ன்
    ����ம் நீ� ��ம்
    எ��ய அைனத்�ம் தந்ேத
    �ன்னாடக்ள் இ�ந்� �ன்ேன,

 
    தம்�ைய இல்லம் ேபாக்�த்
    தான்�ராப் பள்ளி ேயா�
    ெசம்ைமேசர ்ஆைனக் கா�ம்



    ெசன்��ன் ��வா �ரில்
    ைபம்�னற் பழனத் தா�ர்
    நான்மணி மாைல பா�
    நம்ைமவந் தைடந்த காைல
    நாெமா� ேகள்� ேகடே்டாம்.

 
    "ஐந்� ேபர��ம் கண்கேள ெகாள்ள
    அளப்ப�ங் கரணங்கள் நான்�ம்
    �ந்ைதேய யாகக் �ணெமா� �ன்�ம்
    ��ந்�சாத் ��கேம யாக
    இந்�வாழ் சைடயான் ஆ� மானந்த
    எல்ைல�ல் தனிப்ெப�ங் �த்�ன்
    வந்த ேபரின்ப ெவள்ளத்�ள் �ைளத்�
    மா�லா ம�ழ்ச�்�ன் மலரந்்தார.்"

 
    ஆ��த் �� ��த்த
    அ�பவப் பயைனக் ேகடக்
    ஈ�ேவான் ைக� ெலான்�ம்
    இல்லாைம ேபால் த�த்�த்
    ேதக�ம் ந�ங்� நின்�
    ��வ� சரணம் என்றான்
    ஏ�ப்�ன் வ�க என்ேறாம்
    �தம்பரம் ஏ� உள்ளான்.

 
    ெசன்றஅக் ��ப ரன்தான்
    ��ம்�வந் ��ேமார ்நா�ம்
    இன்�தான். ��� ேநரம்
    இ�ந்��ல் காணக் ��ம்.
    என்�நற் ேற� கரத்ாம்
    இ�நாய்கண் மா�ங் ேகடக்
    நன்�ற ெமா�ந்தார.் ேகடட்
    நாய்கன்மார ்காத்� �ந்தார.்

31. �தம்பரம் ெசன்� ��ம்�ய ��பரன் 
    �ள்ளி�க் �ம்ேவ�ர ்ேபாய்ப்
    �ைன�த்�க் �மரன் ��



    �ள்ைள�ல் பா� மன்�ல்
    ெபம்மாைன �ம்மணிச ்ெசால்
    ெதள்�நீர ்ஆட�்ப் �ன்�ம்
    �தம்பரச ்ெசய்�ட ்ேகாைவ
    அம்ைமக் �ரடை்ட மாைல
    அ�ளினான் இ�ெளான் �ல்லான்.

 
    ��ம்அன் பாற் பண்டார
    �ம்மணிக் ேகாைவ ெகாண்�
    ஆ�ைட ஞானா சானின்
    அ�மலர ்ெதா�� பா�
    நீ�றப் பரிசாய்ப் ெபற்ற
    ெந�நி� அைனத்�ம் ைவத்�
    �ள�ம் ெதா�ம் �டன்பால்
    �ளம்�வான் ஞான �ரத்்�.

 
    "அப்பேன இ�ேகள்! இந்த
    அ�ம்ெபா�ள் அைனத்�ம் ெகாண்�
    ெசப்��ம் வடநா ேட�ச்
    �வத� மங்கள் ெசய்க!
    அப்பாங்�ல் உள்ளா ெரல்லாம்
    அைசவரக்ள், உ�ரவ் ைதப்ேபார;்
    தப்�லாச ்ைசவம் சாரந்்தால்
    அன்�ேல தைழத்� வாழ்வார.்

 
    ைசவநன் மடா லயங்கள்
    தா�க்க! ேகா�ல் காண்க!
    ைநவாரக்்�ச ்�வ� ரானின்
    நாமத்தால் உண� நல்�ம்
    ைசவசத் �ரங்கள் காண்க!
    தடாகங்கள் �ந்ேதாட ்டங்கள்
    உய்வாக உ�ரின் ேவந்தன்
    உவப்�றச ்ெசய்� �ள்க!"

 
    என்�ேத �கனார ்ெசால்�
    இனிதாக ஆ� ��



    நன்ெறா� �ற� காட�்க்
    கா��ம் நல்�, ஆங்ேக
    "இன்ெறா� வட ேதசந்தான்
    எம்�ரான் இ�க்ைக யா�த்
    ெதன்ற�ழ் நாட�்ைனப் ேபால்
    �றப்ெபலாம் எய்த" என்றார.்

 
    மைறநாய்கன் மான நாய்கன்
    வாய்��க் காத்� �ந்தார.்
    �ைறவ� பரி சனங்கள்
    �டட்மாய்த் ெதாடர, அன்பால்
    இைறவனாம் ேத� கன்தாள்
    இைறஞ்�ய ��ப ரன்தான்
    �ைற�� தன்ைனப் பா�ப்
    ெப�ஞ் �றப்ேபா� ெசன்றான்.

32. இப்ேபாெதப்ப� நாய்கன்மாரக்ள்? 
    ேத�கர ்சரிதம் ெசான்னார்
    ெச�சாய்த்தார ்நாய்கன் மாரக்ள்
    ஆ�கள் ெசால்லக் ேகடட்ார்
    அப்ேபா� ��ப ரன்தான்
    ேத�கர ்���ன் வந்�
    ேசரந்்த�ம் பாரத்்� �ந்தார்
    ேநசத்தால் ேத� கரத்ாம்
    நிகழ்த்�ய அைனத்�ம் ேகடட்ார.்

 
    வடநாடை்ட ேநாக்�ச ்ெசன்ற
    வண்ண�ம் பாரத்்� �ந்தார;்
    உடன்ெசன்� வ�ய �ப்ப
    ஒப்�ேனார ்தைம�ம் பாரத்்தார;்
    கடனாற்றத் ேத� கரக்்�க்
    ைகக�ம் ��த்தார;் ெசல்ல
    �ைடேகடட்ார.் ேத� கரத்ாம்
    �ைடதந்தார.் எனி�ம் அந்ேதா

 
    அ��� நாய்கன் மாரக்ள்



    அ��ெகாண் ேட�ண் டாரக்ள்;
    எ��ய ஓ� யங்கள்
    கைலந்தன எனப் பைதத்தார.்
    ப��லா எம்� �ம்பப்
    பரம்பைர `ஆல்' இன்ேறா�
    ��ெதா� சாய்ந்த ெதன்�
    �ளம்�னார ்உளம் பைதத்ேத.
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