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சி.
சி.ரமணிய பாரதியா பாடக
பாசா சபத : இரடா பாக,
பாக, சக 3,4 & 5

Source:
பாரதி க

(காவிய க ) [ெதா]

 சி. ரமணிய பாரதி
பாரதி பிரராலய, திவேகணி, ெசைன
காபிைர, ாிஜி!ட# ெச$த%,
1940, 4 பதி, விைல &. 2--8-0
ெசைன தியாகராய நக# ஹி)தி பிரசார அ+,ட-தி பதிபிகபட%.
---------------உளடக
3. அைம சக
39. பராசதி வணக

45. சேகாேதவைன ப)தய ,.த

40. சர!வதி வணக

46. நலைன இழ-த

41. வி%ர ெசாயத1-

47. பா#-தைன இழ-த

%ாிேயாதன ம.ெமாழி ெசா3த
42. வி%ர ெசாவ%

48. 4மைன இழ-த
49. தம தைன-தாேன பணய

43. 5% மீ7 ெதாட த
44. சனி ெசாவ%

ைவ-திழ-த
50. %ாிேயாதன ெசாவ%

51. சனி ெசாவ%
------4. திெரௗபதிைய சைப! அைழ#த சக
52. திெரௗபதிைய இழ-த

56. %ாிேயாதன வி%ரைன ேநாகி
உைரப%

53. திெரௗபதி 5தி வசமான% ப1றி
ெகௗரவ# ெகா;ட மகி<+சி

57. வி%ர ெசாவ%
58. %ாிேயாதன ெசாவ%

54. %ாிேயாதன ெசாவ%

59. திெரௗபதி ெசா3த

55. திெரௗபதிைய- %ாிேயாதன

60. %ாிேயாதன ெசாவ%

ம. அைழ-% வர+ ெசாய% ப1றி
ஜக-தி உ;டான அத#ம ழப
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--------5. சபத சக
61. %+சாதன திெரௗபதிைய+ சைப

68. விக#ண ெசாவ%
69. க#ண பதி

ெகாண#த
62. திெரௗபதி %+சாதன= சவாத
63. சைபயி திெரௗபதி நீதி ேகட>த

70. திெரௗபதி க;ண=+
ெச$? பிரா#-தைன
71. 4ம ெச$த சபத

64. 47மாசா#ய ெசாவ%

72. அ#ஜீன சபத

65 திெரௗபதி ெசாவ%

73. பா@சா சபத

66. 4ம ெசாவ%
67. அ#ஜீன ெசாவ%
-------------பாசா சபத இரடா பாக :
3. அைம சக:
சக: 39. பராசதி வணக

ஆ ெகா கைல வாயி1 பBஎ
றைமைற-தன சி1பி,ம1ெறா
ஓ கிய ெபைம கடEளி வBெவ
.ய#-தினா, உலகிேனா# தா$நீ;
யா கேண, எவைர, எ ஙன@ சைம-த1
ெக;ணேமா, அ ஙன சைமபா$.
ஈ ைன+ சரெண ெற$திேன; எைன
இ கைல லவனா திேய.
-------40. சரவதி வணக

இைடயிறி அIகெளலா ழ3ெமன
இயலா#இைச-த ேகேடா;
இைடயிறி கதி#கெளலா@ ழ3ெமன
வாJலா#இய கிறா#.

1

4

இைடயிறி- ெதாழிாித உலகினிைட
ெபாெகலாஇய1ைக யாயி,
இைடயிறி கைலமகேள நினதளி
என% ள இய ெகா ணாேதா?
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----41. வி%ர& ெசாயத'!# %ாிேயாதன& ம*ெமாழி ெசா+த
ெசா+த
ேவ.
அறிE சாற வி%ரெசா1 ேகடா
அழ3 ெந@சி அரைவ உய#-தா.
ெநறிஉ ைர-தி7 ேமலவ# வா$+ெசா
நீச ரானவ# ெகா Kவ %;ேடா?
ெபாறி பறக விழிக ளிர;7
வ மா  %Bக+ சின-தி
ெவறி தைலக, மதிம>

கிேபா$

ேவ)த இஃ% விளத 31றா:

3

‘நறி ெகட வி%ரா, சிறி%
நாண ம1ற வி%ரா,
திற உபி=ேக நாச)
ேத7கிற வி%ரா,
அ. ெதா7 நீ? எ க
அழிE நா7கிறா$;
மறி 3ைன ைவ-தா எ)ைத
மதிைய எ= ைரேப!

‘ஐவ ெந@ எ க
அர;மைன வயி.,
ெத$வம .னேக, வி%ரா,
ெச$% விட ேதேயா?
ெம$வபவேபா, ெபா%வா
விதி உண#)தவேபா,

4

5

ஐவ# பக நிேற, -- எ க
அழிE ேத7 கிறா$.

5

மன# 5<)த சைபயி -- எ க
மா1ற லா#க ேளா7
Nன# நா க

பைணய -- ைவ-ேத

Nைறயி ெவ3 கிேறா.
என 1ற

க;டா$? -- தம

யா ைரக வ)தா$?
கன ைவகி ேறாேமா? -- பைல
காB ஏ$கி ேறாேமா?

6

ெபா$? ைர-% வா<வா#, -- இதழி1
க>ைர-% வா<வா#,
ைவய மீதி 3 ளா#; -- அவ#த
வழியி வ)த %;ேடா?
ெச$ெயாணாத ெச$வா# -- தைம+
சீ.-த நாB,
ஐய, நீஎ >)தா -- அறிஞ#
அவல ெம$தி டாேரா?

7

அபிலாத ெப;I -- இதேம
ஆயிர க

ெச$%,

Nபி எ;I வாேளா? -- தண
Q;ட ேபா% கழிவா .
வைர-த ேவ;டா, -- எ க
வெபா.-த ேவ;டா,
இப ெம க I;ேடா, -- அ ேக
ஏகி’ெட. ைர-தா.
-------
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42. வி%ர& ெசாவ%
ேவ.
நறா ெநறியறியா மன அ 
நாதிைச அரச#சைப ந7ேவ, தைன
ெகாறா3 ஒபாக வ7+ெசா1 ,றி
ைமவதனி அIவளE

ழப ெம$தா;

‘ெசறா3 இ)தா3 இனிஎ ேனடா?
ெச$ைகெநறி அறியாத சிறியா$, நிைன
ெபாறாத வழிெச$ய Nய. பா#-ேத;
ெபாலாத விதிைன ற க; டானா!

‘க7@ெசா1க

9

ெபா.காத ெமைம கா%

க க விட)ேதா$-த ெந@

ெகா;ேடா#

ப7@ெச$தி ேதா.Nேன ப7வ# க;டா$.
“பாேபா3 ேதேபா3 இனிய ெசாேலா#
இ7ைப வழிெசாவா#; நைம கா;பா#
இளெமாழி ,றா#” எ றிைன-ேத தா=, -ெந7ப+ைச மரேபாேல வள#)% விடா$ -நினெகவ ,றியவாிைல ெகாேலா?

‘நல ,றி இB-%ைரபா# ெமாழிக

10

ேகளா

நரபதி, நி அைவகள-ேத அைம+ச ராக
வல ெகா;ட மனெரா7 பா#பா# தைம
ைவ-தி-த சிறிேத=) தகா% க;டா$.
சில ைகெபா1 க+சணி)த ேவைச மாத#
சி.ைம- தைலெகா7-த ெதா;ட#, ம1.
ல ெகட ைலநீச#, Nடவ#, பி-த#,
ேகாமகேன, நினாிய அைம+ச# க;டா$!

‘ெசறா3 நிறா3 இனிஎ ேனடா?
ெசவன நினெகனநா ெசபி ேனேனா?

11

7

மறார நிைற)தி மன#, பா#பா#,
மதியிலா Q-ேதா= அறிய+ ெசாேன.
இேறா7 NBவேதா? வவ ெதலா
யானறிேவ, 47ம= அறிவா, க;டா$.
ெவறாஉ

ஆைசெயலா ேயாகி யாகி

47ம= ஒ.ைரயா திகிறாேன.

12

‘விதிவழிந ண#)திB=, ேபைத ேயயா
ெவ ைளமன Nைடைமயினா, மகேன, நிற
சதிவழிைய- த7-%ைரக
சாி, சாிஇ

ெசால ேபா)ேத.

ேக%ைர-% பயெனா றிைல.

மதிவழிேய ெச3’ெகன வி%ர ,றி
வா$QB- தைலனி)ேத இைக ெகா;டா.
பதிE.ேவா வியிெலன கம கி<)தா,
பாரதேபா# வெம. ேதவ ரா#-தா#.

13

------------43. ,% மீ./ ெதாட0!த
ேவ.
கா? ட லானா# -- 5%
களிெதாட க லானா#
மாய N ள சனி -- பி=
வா#-ைத ெசா3கிறா: -‘நீஅழி-த ெதலா -- பி=
நினிட-% மீK.
ஓ$வைட)திடாேத, -- தமா!
ஊக ெம$%’ ெகறா.

ேகாயி1 Tைச ெச$ேவா# -- சிைலைய
ெகா;7 வி1ற ேபா3,
வாயி கா-% நி1ேபா -- 4ைட
ைவ-திழ-த ேபா3,
ஆயிர க ளான -- நீதி

14

8

யைவஉ ண#)த தம;
ேதய ைவ-திழ)தா; -- சி+சீ!
சிறிய# ெச$ைக ெச$தா.

15

‘நா7 மா)த ெரலா -- தேபா
நர#கெள. கதா#;
ஆ7 ம)ைத யாெம’ -- .லைக
அரச ெர;ணி விடா#.
கா7 N;ைம க

-- பலதா

காBனா#க ேள=,
நா7 ராஜ நீதி -- மனித#
16

ந ெச$ய விைல.

ஓர@ ெச$திடாேம, -- தம%.தி ெகாறிடாேம,
ேசார@ ெச$திடாேம, -- பிறைர%யாி 4<-திடாேம,
ஊைர யாK Nைறைம -- உலகி
ஓ#ற-% மிைல.
சார ம1ற வா#-ைத! -- ேமேல
17

சாிைத ெசா3 கிேறா.
-----------44. ச!னி ெசாவ%
ேவ.
‘ெசவN1 றிழ)%விடா$; -- தமா,
ேதசN

BகK@ ேச#-திழ)தா$.

பவள நிைறவிேக -- தம
பா#-திவ எபதினி பழ கைதகா;!
ெசாவெதா# ெபா ேகளா$; -- இ=@
5<)ெதா பணயைவ- தா7திேய,
ெவவத1 கிடN; டா; -- ஆ கU

9

ெவ1றியி லைன-ைத? மீBடலா.

18

‘எலா மிழ)த பின# -- நிற
இைளஞ நீம1 ெறதி1பிைழV#?
ெபாலா விைளயாB -- பி+ைச
கநிைன வி7வைத விகிேலா.
வலா# நினதிைளஞ# -- 5தி
ைவ-திட- த)தவ# பணயெமேற;
ெசாலா உள வ)ேத; -- ைவ-%ேதா1றைத மீ’ெட. சனிெசானா.

19

ேவ.

கண=சிாி-தா; -- சைபேயா#
க;ணி நீ தி#-தா#.
இ

நிைற)த ெந@ச -- களேவ

இப ெம. ெகா;டா,
அரE ய#-த ேவ)த -- உவைக
ஆ#-ெத>)% ெசாவா;
‘பரE நாைட ெயலா -- எதிேர
பணய மாக ைவேபா.

20

‘தபி மாைர ைவ-ேத -- ஆBதம ெவ. விடா,
N மாம ெவற -- ெபாைள
N>% மீ;ட ளிேபா.
நபி ேவைல ெச$ேவா; -- தமா,
நாB ழ)த பின#,
-- உ க

அபி ெனா-த விழியா
ஐவ Nாியா

--

21

10

‘அவ

இ<)திடாேளா? -- அ)த

ஆய ேபவாேனா?
கவைல தீ#-% ைவேபா; -- ேமேல
களிநட’ ெகறா.
இவள வான பி= -- இைளஞ#
ஏ% வா#-ைத ெசாலா#,
%வK ெந@சினாரா$ -- வதன
ெதா க 41றி)தா#.

22

4ம Q+ விடா -- Nைழயி
ெவ$ய நாக ேபாேல;
காம ெனா-த பா#-த -- வதன
கைளஇ ழ)% விடா;
ேநம மிக நல, -- ஐேயா!
நிைனவய#)% விடா;
ஊைம ேபா)தா -- பிேனா
உ;ைம N1.ண#)தா.

23

க ைக ைம)தன ேக -- ெந@ச
கன3ற-% B-தா;
ெபா  ெவ@சின-தா -- அரச#
ைக ?யி#-தி)தா#;
அ க ெநா)% விடா, -- வி%ர
அவல ெம$தி விடா,
சி க ைம)ைத நா$க

-- ெகா3@

ெச$தி காண 31ேற.
--------------

24

11

45. சகாேதவைன ப1தய 2*த

ேவ.
எெபா> %பிர ம-திேல -- சி)ைத
ஏ1றி உலகெமா ராடேபா -- எ;ணிதபிறி இப க

%$-தி7 -- வைக

தா=ண#) தாஸக ேதவனா -- எ 
ஒபி லவைன ஆட-தி -- ைவ-த
உனி- தம பணயெம. -- அ +
ெசபின காைய உBனா# -- அ 25

தீய சனி ெக-திடா.
------------46. ந!லைன இழ#த

நலைன ைவ-% இழ)திடா; -- அ 
ந ளி க;ெணா சி1ெறாளி -- வ)%
வ% ேபாலவ )தியி -- ‘என
ைம ெச$ேதா?’ என எ;ணினா-- அUெவ;ண
மிவத N சனி? -- ‘ஐய,
ேவெறா தாயி1 பிற)தவ# -- ைவகதவெரறி)த+ சி.வைர -- ைவ-%தாய-தி ேலஇழ) திடைன.

26

‘தி;ணிய 4ம= பா#-த= -- )தி
ேதவியி மகKைனெயா-ேத -- நினி1
க;ணிய மிகவ# எறவ# -- தைம
கா7த1 க@சிைன ேபா3நீ?’ -- எ.
;ணிய மிக தமைன -- அ)த
ல வினவிய ேபாதினி, -- த#ம
%;ெணன ெவ@சின ெம$திேய -- ‘அட,
5தி அரசிழ) ேதகி=,
-------------

27
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47. பா #தைன இழ#த
த#ம ெசாவ%

‘எ களி ஒ1.ைம தீ#)திேடா; -- ஐவ#
எ;ண-தி, ஆவியி ஒ.கா;. -- இவ#
ப கN1 ேறபிாி ெவ$%வா# -- எ.
பாதக+ சி)தைன ெகா கிறா$; -- அட,
சி க மறவ# தம ேள -- வி3ேத#+சியி ேலநிக ர1றவ, -- எ;ணி
இ  வி-தல ஏைழ? -- விைல
Xெடன ெகா ள- தகாதவ,

28

‘க;ண= காயி#- ேதாழனா -- எ க
க;ணி3@ சால இனியவ,
வ;ணN தி;ைம? ேசாதி? -- ெப1.
வான- தமரைர ேபாறவ, -- அவ
எ;ண ந1ண@ சாறவ, -- க
ேழ. விஜய பணய கா;! -- ெபா$யி
ப;ணிய காைய உ7வா$’ -- எ.
பா#-திவ விமி உைர-திடா.

29

மாய-ைத ேயஉ வாகிய -- அ)த
மாம= ெந@சி மகி<E1ேற -- ெகட
தாய-ைத ைகயினி ப1றினா; -- பி
சா1றி வி-தம

ெகாைறேய -- ைகயி

தாய NB வி>-தினா; -- அவ
சா1றிய ேதவ)% 4<)ததா. -- ெவ.
ஈய-ைத ெபாென. கா7வா# -- மன#
இவி மீ%ள ராமேறா?
--------------

30
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48. 5மைன இழ#த

ெகாகாி- தா#-% Nழ கிேய -- களி
,B+ சனி?@ ெசா3வா: -- ‘எ7திகைன-%ெவற பா#-தைன -- ெவ.
தீ#-தன 4மைன ,’ெறறா. -- த#ம
தக% ெச$த மற)தன, -- உள@
சா#)தி7 ெவ@சின ெவ ள-தி -- எ 
அகைர இகைர கா;கில, -- அறத;ண இதைன உைரகிறா:

31

‘ஐவ# தமெகா# தைலவைன, -- எ க
ஆசி ேவ#வ அஃதிைன, -- ஒ
ெத$வN ேனநி ெறதி#பி= -- நி.
சீறி அB) திறலைன, -- ெந7
ைகவள# யாைன பலவ1றி -- வ
கா7 ெபக< 4மைன, -- உ க
ெபா$வள# 5தினி ைவ-திேட -- ெவ.
ேபா!’ எ .ைர-தன ெபா கிேய.

32

ேபாாினி யாைன விழக;ட -- பல
Tத க

நா$நாி காக க

-- ைல

ஒாி க>ெக றிைவெயலா -- தம
% ள

களிெகா;7 விமேபா, -- மிக+

சீாிய 4மைன+ 5தினி -- அ)ததீய# வி>)திட காண3 -- நி.
மா#பி3) ேதாளி3

ெகாBனா# -- களி

ம;B தி-ெத>) தா7வா#.
-------------

33
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49. தம& த&ைன#தாேன பணய ைவ#திழ#த

மனவ#, தைம மற)%ேபா$, -- ெவறி
வா$)த திடைர ெயா-தன#. -- அ 
சின+ சனி சிாிட -- இ=
‘ெசக ப)தயேவ’ெறறா. -- இவ
தைன மற)தவ னாதலா -- தைனதா பணயெமன ைவ-தன. -- பி
Nைன கைதயறி ேவ.;ேடா? -- அ)த
34

ேமாச+ சனி ெக-தன.
-----------50. %ாிேயாதன& ெசாவ%

ெபா கி ெய>)% ேயாதன -- அ 
Tதல மன#+ ெசா3வா: -- ‘ஒளி
ம கி யழி)தன# பா;டவ# -- வி
ம;டல நம தினிக;Y#. -- இவ#
ச ைக யிலாத நிதிெயலா -- நைம+
சா#)த%; வா<-%தி# மன#கா ! -- இைத
எ  பைறயைற வாயடா -- தபி!’
35

எற% ேக7+ சனிதா,
------------51. ச!னி ெசாவ%

‘;ணிைட ேகாெகா;7 -%த -- நிைன
ேபாறவ# ெச$ய- தவேதா? -- இ
க;ணி னியவ ராெமேற -- இ)த
காைளய# தைமஇ

)ைததா -- ெந@சி

எ;ணி யிப தறிவா$; -- இவ#
யா#? நிற ேசாதர ரலேரா? -- களி
ந;ணி- ெதாட கிய 5தேறா? -- இவ#

15

நாIற+ ெச$வ% ேந#ைமேயா?

36

‘இ= பணயைவ- தா7ேவா; -- ெவ1றி
இ= இவ#ெபற லா கா;.
ெபா=

BகK) ேதசN -- ெப1.

ெபா1ெபா7 ேபாத1 கிடN;டா; -- ஒளி
-- இவ#

மி= அNதN ேபாறவ

ேமவி7 ேதவிைய ைவ-திடா, அவ
-- இவ#

%= அதிட Nைடயவ

ேதா1ற தைன-ைத? மீடலா.’

37

எற)த மாம உைரபேவ -- வள#
இப மன-தி 3ைடயனா$ -- ‘மிக
ந.ந’ெற. ேயாதன -- சி.
நாெயா. ேதகல ச-திைன -- எ;ணி%. Nகைவயி ெவ1.நா -- விைனேதா$-%+ ைவ-% மகி<தேபா -- அவ
ஒ.ைர யாம )திடா -- அழி
38

E1ற %லக- தறெமலா.
------------4. %கி+ாித' சக
52. திெரௗபதிைய இழ#த

பாவிய# சைபதனிேல, -- க<
பா@சால நாBன# தவபயைன,
ஆவியி இனியவைள, -- உயி#தணிம) %லவி7 ெச$யNைத,
ஓவிய நிக#-தவைள, -- அ
ெளாளியிைன க1பைன யிரதைனேதவிைய, நில-திைவ, -- எ )
ேதB=

கிைடப) திரவிய-ைத,

39
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பBமிைச இைச?ற ேவ -- நைட
பயிறி7) ெத$விக மல#ெகாBைய
கBகம< மி=ைவ, -- ஒ
கமனிய கனவிைன காதைன,
வBE. ேபரழைக, -- இப
வள-திைன+ 5தினி பணய எேற
ெகாBயவ# அைவகள-தி -- அற
ேகாமக ைவ-திட றி-%விடா.

40

ேவ.
ேவ வி ெபாளிைனேய -- ைல நாயிN
ெமறிட ைவபவ#ேபா,
நீ விட ெபாமாளிைக -- கB ேபயிைன
ேந#)% Bேய1ற ேபா,
ஆ வி1. ெபாவா கிேய -- ெச$த Tைணேயா#
ஆ)ைத T7தேபா, -ேக வி ெகாவாிைல -- உயி#-ேதவிைய
கீ<மக காளாகினா.

41

ெச ேதாேவ;Bேய, -- இ  ெகாவேரா
ெசவ ழ)ைதயிைன?
வி1ற 5தி=ேக -- ஒ-த ப)தய
ெம$-தவ பா@சாேயா?
ஒப7 ேபானEட, -- ெகட மாம=
உனிய- தாய ெகா;ேட
இபகைட ேபாெடறா, -- ெபா$ைம கா$கK
இபகைட ேபாடேவ.

42

-----------53. திெரௗபதி ,தி வசமான%ப'றி ெகௗரவ ெகாட மகி7சி

தி 3 கிடேவ -- எ>)தா7மா
தீயவ# ,டெமலா.

17

த-த ெகேறஅவ# -- தி-தா7வா#
தமி ேதா ெகா7வா#.
ஒ) தம=ேக -- இஃெதப# ‘ஓ!
ஓ!’ ெவ றிைர)தி7வா#;
க கெக ேறநைகபா# -- ‘%ாிேயாதனா,
கBெகா

எைம’எபா#.

43

மாமைன- ‘Zகா’ ெயபா#; -- அ)த மாமேம
மாைல பல4வா#.
‘ேசம- திரவிய க

-- பலநா7க

ேச#)ததி ெலா.மிைல;
காம- திரவியமா -- இ)தெப;ைண?
ைகவச மாக+ெச$தா;
மாமெனா# ெத$வ’ெமபா#; ‘%ாிேயாதன
வா<க’ெவ றா#-தி7வா#.

44

----------54. %ாிேயாதன& ெசாவ%

நி. %ாிேயாதன -- அ)த மாமைன
ெந@ெசா7 ேசர கB,
‘எ%ய# தீ#-தாயடா -- உயி# மாமேன,
ஏளன) தீ#-%விடா$.
அ. நைக-தாளடா; -- உயி# மாமேன,
அவைளஎ ஆளாகினா$
எ. மறேவனடா, -- உயி# மாமேன,
என ைகமா. ெச$ேவ!

‘ஆைச தணி-தாயடா, -- உயி# மாமேன,
ஆவிைய கா-தாயடா.
Tைச ாிேவாமடா, -- உயி# மாமேன,
ெபா க 3னகி7ேவா.

45
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நாச மைட)ததடா -- ெந7நாபைக,
நாமினி வா<)ேதாமடா!
ேபசE) ேதா.திைல; -- உயி# மாமேன,
ேபாிப

,Bவிடா$.’

46

எ. பலெசா3வா, -- %ாிேயாதன
எ;ணிஎ;ணிதிபா;
. திப%ேபா -- %ாிேயாதன
ெகாB தி-தா7வா.
ம. ழபN1ேற, -- அவ# யாவ
வைகெதாைக ெயா.மிறி
அ. ாி)தெதலா -- எற பாBேல
ஆக எளிதாேமா?

47

-----------55. திெரௗபதிைய# %ாிேயாதன& ம&*! அைழ#% வர
ெசாய%ப'றி ஜக#தி உடான அத ம !ழப

ேவ.
தம அழிெவ$த+ ச-தியN ெபா$யாக,
ெபைம- தவ க

ெபய#ெக7 ம;ணாக,

வான-%- ேதவ# வயி1றிேல தீபாய,
ேமான Nனிவ# Nைறெக7- தாமய க,
ேவத ெபாளிறி ெவ1.ைரேய யாகிவிட,
நாத ைல)% ந7ைமயிறி பாழாக,
க)தவ ெரலா

கைளயிழக+ சி-த#Nத

அ)தர-% வா<ேவா ரைனேவா பி-%றேவ,
நாNகனா# நாவைடக, நாமக -திெகட,
வாNகிைல ேபாறெதா வ;ண- திமா3
அறி%யிேபா$ ம1றா ேக ஆ<)த%யி ெல$திவிட
ெசறிதந1 சீரழ ெசவெமலா) தானா@
சீேதவி தவதன ெசைமேபா$ காரைடய,

19

மாேதவ ேயாக மதிமயக மாகிவிட, -வாைல, உமாேதவி, மாகாளி, 4.ைடயா ,
Qலமா சதி, ஒ Qவிைலேவ ைகேய1றா ,
மாைய ெதாைல மஹாமாைய தானாவா ,
ேபைய ெகாைலைய பிணைவைய க;7வபா ,
சி க-தி ேலறி+ சிாிபா உலகழிபா .
சி க-தி ேலறி+ சிாி-ெதைவ?
ேநாE

கா-தி7வா

ெகாைல? [வெலாணா VைடகK

சாE@ செமன- தாப கணNைடயா ,
கடாெவைம ேய.

கநிற-% காலனா#

இடா% பணிெச$ய இல  மஹாராணி,
ம கள ெசவ வள#வா<நா

ந1கீ#-தி

% கN. கவிெயன+ 5> பலகண-தா ,
ஆக)தா னாவா , அழிE நிைலயாவா ,
ேபாவர ெவ$% %ைம ெயலா) தானாவா ,
மாறிமாறிபி= மாறிமாறிபி=
மாறிமா றிேபா வழகேம தானாவா ,
ஆதிபராசதி -- அவ ெந@ச வைம?ற+,
ேசாதி கதி#வி7 5ாியனா) ெத$வ-தி
Nக-ேத இ படர,
-----------56. %ாிேயாதன& வி%ரைன ேநாகி உைரப%

Qட ைலைமயிேனா,
அக-ேத இKைடயா, ஆாியாி ேவறாேனா,
%ாிேயா தன= .ெகனேவ தாதிபி
அாிேயா வி%ர னவ= ைரெச$வா:
‘ெசவா$, வி%ராநீ சி)தி- திபேத?
விவா Iதனா , மிக எழி3ைடயா ,
Nேன பா@சால# NBேவ)த ஆவிமக ,
இேனநா 5தி எ7-த விைலமக பா

48
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ெச. விைளெவலா@ ெசUவேன தா=ண#-தி,
“மறி னிைட? ளா நி ைம-%ன நி ஓ#தைலவ
நிைன அைழகிறா நீ மைனயி ஏவ3ேக”
என உைர-தவைள இ ெகாண#வா$’ எறா.
------------57. வி%ர& ெசாவ%

%ாிேயா தனஇ+ 7ெசா1க

,றிடE,

ெபாிேயா வி%ர ெபாி%@ சின ெகா;7,
‘Qட மகேன, ெமாழிெயாணா வா#-ைதயிைன
ேக7வரஅறியா$, கீ<ைமயினா1 ெசாவிடா$.
 ளி+ சி.மா ையேபா$ பா$வ%ேபா,
பி ைள- தவைள ெபபாைப ேமா%தேபா,
ஐவ# சின-தி அழைல வள#கிறா$.
ெத$வ- தவ-திைய+ சீ#ைலய ேபகிறா$;
நி=ைடய நைமகி) நீதிெயலா@ ெசாகிேற.
எ=ைடய ெசாேவ. எவ#ெபா7 இைலயடா!
பா;டவ#தா நாைள பழியிதைன- தீ#-தி7வா#,
மா;7 தைரேம, மகேன, கிடபா$நீ.
தனழிE நா7) த.க;ைம எேனடா?
Nனெமா ேவன NB)தகைத ேகBைலேயா?
நேலா# தம% ள ைநய+ ெசயெச$தா
ெபாலாத ேவன, >ைவேபா மா$)திடா.
ெந@ச@ டEைர-த ேந#ைமஎன ெகா;டாேயா?
ம@சேன, அ+ெசா மம-ேத பா$வதேறா?
ெகடா#த வாயி எளிேத கிைள-%வி7;
படா#த ெந@சி1 பலநா

அகலா%.

ெவ)நர ேச#-%வி7, வி-ைத த7-%வி7,
மனவேன, ெநா)தா# மன@டேவ ெசா3@ெசா.
ெசா விேட; பிெனாகா ெசாேல, கEரவ#கா !
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ய#க கிப வி-தல-தி வாரா%.
ேபராைச ெகா;7 பிைழ+ெசயக

ெச$கிறீ#!

வாராத வெகா7ைம மாவிப-% வ)%வி7,
பா;டவ#த பாத பணி)தவ#பா1 ெகா;டெதலா
மீ;டவ#ேக ஈ)%வி7, விநயNட,
“ஆ;டவேர, யா க

அறியாைம யாெச$த

நீ;ட பழிஇதைன நீ#ெபா.V#” எ.ைர-%,
ம1றவைர- த க

வளநக#ேக ெசலவிY#.

1ற) தவி# ெநறிஇதைன ெகா ளீேர,
மாபா ரதேபா# வ; நீ# அழி)தி74#,
Tபால ேரஎற ;ணிய=

,றினா.

ெசாதைன ேக7- %ாிேயாதன Qட,
வBேபா ‘சீ+சி! மைடயா, ெக7கநீ
எேபா% எைம+ சபி-த இயனேக.
இேபா% ெசாைல எவ@ ெசவிெகாளா#.
யாரடா, ேத#பாக! நீேபா$ கணமிர;B
“பாரத# ேவ)த பணி-தா” என,றி
பா;டவ#த) ேதவிதைன பா#ேவ)த# மறினிேல
ஈ;டைழ-% வா’எ றியபினா. ஆ ேகேத#
பாக விைர)%ேபா$ பா@சா வா<மைனயி
ேசாக த%பி- %B-த ர3டேன,
‘அமேன ேபா1றி! அற காபா$, தா ேபா1றி!
ெவைம ?ைடய விதியா ?திBரனா#
மாம சனிெயா7 மாய+ 5தாBயதி,
Tமி யிழ)% ெபாளிழ)% தபியைரேதா1.- தம% த)திரN ைவ-திழ)தா#.
சா1றி பணயெமன- தாேய உைனைவ-தா#.
ெசாலEேம நாE %ணியவிைல; ேதா1றிடா#.
எலா

,B யி சைபதனிேல,

நிைன அைழ-%வர ேநமி-தா எமரச’
என உைர-திட3, ‘யா#ெசான வா#-ைதயடா!
5த# சைபதனிேல ெதாசீ# மறல-%
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மாத# வத மரேபாடா? யா#பணியா
எைன அைழகிறா$?’ எறா . அத1கவ=
‘மன ேயாதனற வா#-ைதயினா’ எறிடா
. ‘நல%; நீ ெச. நட)தகைத ேக7 வா.
வல சனி மா;பிழ)த நாயக#தா
எைனNேன ,றி இழ)தாரா? தைமேய
Nன மிழ)% NB-ெதைன- ேதா1றாரா?
ெச. சைபயிஇ+ ெச$தி ெதாி)%வா,
எறவK

,றி, இவேபாகியபின#,

தன) தனிேய தவி மன-தாளா$,
வன

ைல)% மல#விழிக

நீ#ெசாாிய,

உ ள-ைத அ+ச உைலஉ.-த ேப$க;ட
பி ைளெயன 41றி)தா . பின)த- ேத#பாக
மன சைபெச., ‘வா ேவ)ேத! ஆ க)த
ெபானரசி தா பணி)% “ேபாத4#” எறிேட.
“எைனNத ைவ-திழ)தபி தைனஎ
மன# இழ)தாரா? மாறி- தைம-ேதா1ற
பினெரைன- ேதா1றாரா?” எேற[ ேபரைவைய
மின1 ெகாBயா# வினவிவர- தாபணி-தா#.
வ)%விேட’ எ.ைர-தா. மா;ய#)த பா;டவ#தா
ெநா)%ேபா ெயா. [வலா தி)% விடா#.
ம1. சைபதனிேல வ)தி)த மனெரலா
N1. உைரஇழ)% Q ைகய#ேபா 41றி)தா#. 48
-----------58. %ாிேயாதன& ெசாவ%

ேவ.
உ ள) %B-%+ ேயாதன -- சின
ஓ கி ெவறிெகா;7 ெசா3வா: -- ‘அட ,
பி ைள கைதக

விாிகிறா$. -- எற

ெப1றி யறி)திைல ேபா3, நீ! -- அ)த

23

க ள காிய விழியினா
கக

-- அவ

ெகா;B  வ)தைன! -- அவ

கி ைள ெமாழியி நல-ைதேய! -- இ 
ேகக விெம = ளேம.

‘ேவ;Bய ேக விக

49

ேககலா, -- ெசால

ேவ;Bய வா#-ைதக

ெசாலலா, -- மன#

நீ;ட ெப@சைப தனிேல -- அவ
ேநாிடேவ வ)த பிதா. -- சி.
,;B1 பறைவ? மலேள? -- ஐவ#
,7 மைனவி நாணேம? -- சின
Q;7 க7@ெசய ெச$?N -- அ)த
ெமா$ழ லாைளஇ

கி7வா.

50

‘மன அைழ-தன எ.நீ -- ெசால
மாறியவ ெளா. ெசாவேதா? -- உைன+
சினNற+ ெச$ ேவனடா! -- கண@
ெசறவைள ெகாண#வா$’எறா. -- அவ
ெசான ெமாழியிைன பாகேபா$ -- அ)தேதாைகN ,றி வண கினா. -- அவ
இன விைள)திைவ ,.வா

-- ‘தபி,

எறைன 4ணி அைழபேத?
------------59. திெரௗபதி ெசா+த

'நாயக# தா)தைம- ேதா1றபி -- எைன
ந உாிைம அவ#கிைல. -- ைலதாய-தி ேலவிைல படபி, -- எைன
சா-திர- தாெலைன- ேதா1றிடா#? அவ#
தாய-தி ேலவிைல படவ#; -- வி
தா ) %பத கனிநா. -- நிைல

51
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சாய ைல-ெதா;7 சா#)திடா, -- பி
தார Nைடைம அவ#;ேடா!
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'ெகௗரவ ேவ)த# சைபதனி -- அற
க;டவ# யாவ இைலேயா? -- மன#
ெசௗாிய 4<)தி7 Nனேர -- அ 
சா-திர@ ெச-% கிடேமா? -- க<
ஒUEற வா$)த கK -- கவி
ஓ கிய மன@ 5திேல -- ெசவ
வUEற- தா க; B)தன#; எற
மான மழிவ% கா;பேரா?

53

'இபN) %பN Tமியி -- மிைச
யா# வவ% க;டன; -- எனி
மபைத கா அரச#தா -- அற
மாசிைய ெகா. களிபேரா? -- அைத
அ) தவN@ சிற)%ளா# -- தைல
ய)தண# க;7 களிபேரா? -- அவ#
Nெப வினாவிைன மீ7ேபா$+ -- ெசா
N1.) ெதளிEற ேக7வா?

54

எற)த பா;டவ# ேதவி? -- ெசால,
எெச$வ ஏைழய பாகேன? -- 'எைன
ெகா.வி டா3 ெபாிதிைல. -- இவ
,. வினாவி1 கவ#விைட -- தாி
னறி இவைள ம.Nைற -- வ)%
அைழ-திட நான

கிைச)திேட? -- (என)

ந. மன-திைட ெகா;டவ -- சைப
ந;ணி நிக<)த% ,றினா.

மாத விடாயி கிறா

-- அ)த

55
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மாதர? ெகப%

,றினா. -- ெகட

பாதக ெந@ச இளகிடா -- நிற
பா;டவ# த Nக ேநாகினா; -- அவ#

'எற' எ. ஒ தனி+
ெசா ஊகி-% ெகா ளலா
எகிறா# கவிமணி. 'ஏ' எப%
Nத1பதிபிைல; ஊகி-% ெகா;ட பாட.}

ேப%1. நி1ப% க;டன. -- ம1.
ேபரைவ தனி ஒவ -- இவ
தீ%1ற சி)ைத த7கேவ -- உ ளதி;ைம யிலாத

கி)தன#.

56

பாகைன மீ7@ சின-%ட -- அவ
பா#-திB ேபா3ைர ெச$கிறா: -- 'பி=
ஏகி நம%ள

,றடா! -- அவ

ஏ> கண-தி வர+ெச$வா$! -- உைன+
சாக மிதி-தி7 ேவனடா!? -- எ.
தா#மன ெசாட பாக= -- மன
ேவக) தைனெபா

ெச$திடா -- அ 

41றி) ேதா#தைம ேநாகிேய,

57

'சீ. அரச= ேகைழேய -- பிைழ
ெச$த%;ேடா? அ - ேதவியா# -- தைம
. தர@ெச றைழபி=, -- அவ#
[ கைள ேகக- திவா#; -- அவ#
ஆ.த ெகா ள ஒெமாழி -- ெசா,
அகண ேமெச றைழகிேற; -- மன
,. பணிெசய வலயா; -- அ)த
ேகாைத வராவிB எெச$ேவ?'

58
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-------------60. %ாிேயாதன& ெசாவ%

பாக உைர-த% ேகடன -- ெப
பா ெகாBயவ ெசாகிறா: -- ‘அவ
பாக அைழக வகில ; -- இ)த
ைபய3 4மைன அ@சிேய -- பல
வாக- திைக1. நிறன; -- இவ
அ+ச-ைத பி ைறகிேற, -- ‘தV!
ேபாக கடைவஇ ேபாத ேக; -- இ க
ெபா1ெறாB ேயா7 வகநீ!

59

%கி+ாித சக 9'றி'*.
9'றி'*.
-----------5. சபத சக
61. %சாதன& திெரௗபதிைய சைப! ெகாண த

இUEைர ேகட%+ சாதன -- அ;ண
இ+ைசைய ெம+சி எ>)தன. -- இவ
ெசUவி சிறி% க3ேவா. -- இவ
தீைமயி அ;ணைன ெவறவ; -- கவி
எUவள ேவ=மி லாதவ; -- க K
ஈர கறி? விேவா; -- பிற
ெதUவ# இவறைன அ@வா#; -- தைன+
ேச#)தவ# ேபெய ெறா% வா#;

-தி விேவகமி லாதவ; -- 
ேபால உடவ ெகா;டவ; -- கைர
த-தி வழி?@ ெசகினா -- க ளி
சா#பிறி ேயெவறி சாறவ; -- அவ
சதி வழிப1றி நிறவ; -- சிவ

60
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சதி ெநறிஉண ராதவ; -- இப
ந-தி மற க

இைழபவ; -- எ.

நலவ# ேக;ைம விலகிேனா;

61

அ;ண ெனாவைன யறிேய -- வி
அ-தைன )தைல யாயிேனா -- எ=
எ;ண) தனதிைட ெகா;டவ; -- அ;ண
ஏ% ெசானா3 ம.-திடா; -- அ
க;ணழி ெவ$திய பாதக -- ‘அ)த
காாிைக தைன அைழ-%வா’ எறU
வ;ண =ைர-திட ேகடன; -- நல
தாெம ..மி எ>)தன.
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பா;டவ# ேதவி யி)தேதா# -- மணி
ைப கதி# மாளிைக சா#)தன; -- அ 
நீ;ட %யாி ைல)%ேபா$ -- நிற
ேநாிைழ மாதிைன க;டன; -- அவ
தீ;டைல ெய;ணி ஒ% கினா ; -- ‘அB,
ெசவ ெத ேக’ெய றிைர)திடா. -- ‘இவ
ஆ;டைக ய1ற ைலய’ென. -- அவ
அ+ச மிலாெததி# ேநாகிேய,
---------62. திெரௗபதி! %சாதன:! சவாத

‘ேதவ# விமிைச பா;டவ#; -- அவ#
ேதவி, %பத கனிநா; -- இைத
யாவ இ1ைற வைரயி=, -- தபி,
எN மற)தவாிைலகா;. -- தபி
காவ ழ)த மதிெகா;டா$; -- இ 
க7- தவறி ெமாழிகிறா$. -- தபி,
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நீவ)த ெச$தி விைரவிேல -- ெசா
நீ க’ எறன

ெப;ெகாB.

64

‘பா;டவ# ேதவி? மைலநீ; -- க<
பா@சால- தாமக ளைலநீ; -- வி
யா;ட

ேவ)த# தைலவனா -- எ க

அ;ண= ேகயB ைம+சிநீ. -- மன#
நீ;ட சைபதனி1 5திேல -- எ க
ேநச+ சனிேயா டாBய  -- உைனத
Z;7 பணய ெமனைவ-தா -- இ.
ேதா1.விடா தேம)திர.
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‘ஆB விைலபட தாதி நீ; -- உைன
ஆ பவ அ;ண ேயாதன. -- “மன#
,B யி@ சைபயிேல -- உைன
,B வ”ெக. மனவ -- ெசால
ஓBவ) ேதனி% ெச$திகா;. -- இனி
ஒ.@ெசாலா ெதெனா ேடவா$. -- அ)த
ேபB மகெனா பாகபா1 -- ெசான
ேப+க

ேவ;Bல ேககேவ.’

ேவ.
%+சா தனனிதைன+ ெசானா. பா@சா: -‘அ+சா, ேக . மாதவில காதலா ேலாராைட
தனி கிேற. தா#ேவ)த# ெபா1சைபN
எைன யைழ-த இயபிைல. அறி?ேம,
ேசாதர#த) ேதவிதைன+ 5தி வசமாகி,
ஆதரE நீகி, அைம ைல-தி7த,
மன# ல-% மரேபாகா;? அ;ணபா
எனிைலைம ,றி7வா$, ஏகநீ’ எறிடா .
கக கெவ. கைன-ேத ெபQட
பக-தி வ)ேதய பா@சா ,)தைன
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ைகயினா1 ப1றி கரகெரன- தானி>-தா.
‘ஐயேகா’ ெவேற யலறி ?ண#வ1.
பா;டவ#த) ேதவியவ

பாதி?யி# ெகா;7வர,

நீ;ட க ழைல நீச கரப1றி
Nனி>-%+ ெசறா. வழிெந7க, ெமா$-தவரா$,
‘என ெகா7ைமயி%’ெவ. பா#-தி)தா#.
ஊரவ#த

கீ<ைம உைர) தரமாேமா?

4ரமிலா நா$க . வில கா இளவரச
தைன மிதி-%- தராதல-தி1 ேபாகிேய,
ெபாைனயவ

அ)த ர-தினிேல ேச#காம,

ெநைட மர கெளன நி. லபினா#.
ெபைட லப பிற#- %ைணயாேமா?
ேபரழ ெகா;ட ெப)தவ-% நாயகிைய+
சீரழிய ,)த சிைதய கவ#)%ேபா$
ேக71ற மனரற

ெகட சைபதனிேல

,7த3 அ ேகேபா$ ‘ேகா’ெவ றலறினா .
--------------63. சைபயி திெரௗபதி நீதி ேக.ட;த

விமிய>தா : -- ‘விதிேயா கணவேர,
அமி மிதி-ேத அ)ததிைய காBெயைன
ேவத+ ட#-தீN ேவ;B மண@ெச$%,
பாதக#N இ)நா பாிசழித கா;Vேரா?’
எறா . விஜய=ட ஏ.திற 4ம=ேம
றா மணி-ேதா

றிடேன ேநாகினா#.

தம= ம1றா ேக தைலனி)% நிறிடா.
ெபாமியவ

பி= லவா : -- ‘வாசைபயி

ேக வி பலEைடேயா#, ேகBலா நைசேயா#,
ேவ வி தவ க

மிகாி)த ேவதிய#க ,

ேமேலாாிகிறீ#. ெவ@சினேம ெகா கிலேரா?
ேவேலா ெரைன?ைடய ேவ)த# பிணி;டா#.
இ கிவ#ேம1 1ற இயப வழியிைல.
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ம கியேதா# மதியா$! மன# சைபதனிேல
எைன பிB-தி>-ேத ஏ+க

ெசாகிறா$.

நிைன ெயவ “நி.-தடா” எபதில#.
எ ெச$ேக?’ எேற இைர)த>தா . பா;டவைர
மிெச$ கதி#விழியா ெவ)ேநா ேநாகினா .
ம1றவ# தாNேபா வாயிழ)% சீ#றி
ப1ைறக ேபா நி1பதைன பா#-%, ெவறிெகா;7்
‘தாதியB தாதி!’ ெயன- %+சாதன அவைளதீ%ைரக

,றினா. க#ண சிாி-திடா.

சனி க<)தா. சைபயிேனா#? 41றி)தா#!
ததி?ய# 47ம=@ ெசாகிறா: ‘ைதயேல,
---------64. 5./மாசாாிய& ெசாவ%

5தாB நிைன ?திBரேன ேதா1.விடா.
வாதாB நீயவற ெச$ைக ம.கிறா$.
5திேல வலா சனி. ெதாழிவயா,
மாதரேச, நி=ைடய மனவைன 4<-திவிடா.
ம1றிதனி 3ைனெயா ப)தயமா ைவ-தேத
1றெம. ெசா3கிறா$. ேகாமகேள, ப;ைட?க
ேவதNனிவ# விதிபB, நீ ெசா3வ%
நீதெமன ,7; ெந7 கால+ ெச$திய%!
ஆெணா7ெப; N1. நிகெரனேவ அ)நாளி
ேபணிவ)தா#. பினாளி இஃ% ெபய#)%ேபா$,
இெபா>ைத களிைன ெய;I கா, ஆடவ
ெகாபிைல மாத#. ஒவத தார-ைத
வி1றிடலா; தானெமன ேவ1.வ#- த)திடலா.
N1. வில  Nைறைமயறி ேவறிைல.
தைன யBைமெயன வி1றபி =)தம
நிைன யBைமெயன ெகா வத1 நீதி?;7.
ெச3 ெநறியறியா# ெச$ைகயி  பா#-திBேலா,
க3 ந7 , வில கK க;ைத,
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ெச$ைக அநீதிெய. ேத#)தா3, சா-திர)தா
ைவ ெநறி? வழகNநீ ேகபதனா,
ஆ கைவ? நிசா#பி லாகா வைக?ைர-ேத.
தீ  த7) திறமிேல’ எற)த
ேமேலா தைலகவி<)தா. ெமயK@ ெசா3கிறா : ---------------65. திெரௗபதி ெசாவ%

‘சாலந ,றினீ# ஐயா, தமெநறி
ப;ேடா# இராவண= சீைததைன பாதக-தா
ெகா;ேடா# வன-திைடேய ைவ-%பி, ,டNற
ம)திாிக

சா-திாிமா# தைம வரவைழ-ேத,

ெச)திைவ ப1றிவ)த ெச$தி ?ைர-தி7 கா
“தக%நீ# ெச$தீ#; தம-% கி+ெச$ைக
ஒ” என ,றி உக)தனரா சா-திாிமா#!
ேபயர ெச$தா, பிண)தி= சா-திர க .
மாய Nணராத மனவைன+ 5தாட
வ1.-தி ேகட%தா வ@சைனேயா? ேந#ைமேயா
N1படேவ 5<)% NB-தெதா ெச$ைகயேறா?
ம;டபநீ# கBய% மாநில-ைத ெகா ளவேறா?
ெப;B# தைம?ைடX#! ெப;க Kடபிற)தீ#!
ெப;பாவ மேறா? ெபாியவைச ெகா 4ேரா?
க;பா#க ேவ;7!’ எ. ைகெய7-% பிடா .
அபட மாேபா அ>% %B%B-தா .
வ மல#,)த ம;ேம1 ர;7விழேதவி கைர)தி7த க;ேட, சிலெமாழிக
பாவி %+சாதன= பா கிழ)% ,றினா.

ேவ.
ஆைட ைலE1. நி1கிறா ; -- அவ
ஆெவ ற>% %Bகிறா . -- ெவ.
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மா7 நிக#-த %+சாதன -- அவ
ைமழ ப1றி யி>கிறா. -- இ)தப
Vைடைய ேநாகின 4ம=, -- கைர
மீறி எ>)த% ெவ@சின; -- %ய#
,B- தமைன ேநாகிேய, -- அவ
,றிய வா#-ைதக

ேகYரா?

68

------------66. 5ம& ெசாவ%

ேவ.
‘5த# மைனகளிேல -- அ;ேண!
ெதா;7 மகளி;7.
5தி1 பணய ெமேற -- அ ேகா#
ெதா;ட+சி ேபாவதிைல.

69

‘ஏ% கதிைவ-தா$? -- அ;ேண,
யாைர பணயைவ-தா$?
மாத# லவிளைக -- அேப
வா$)த வBவழைக.

‘Tமி யரசெரலா

70

-- க;ேட

ேபா1ற விள கிறா,
சாமி, கழி=ேக -- ெவேபா#+
ச;டன பா@சால.

71

‘அவ ட#மகைள, -- அ;ேண,
ஆB யிழ)%விடா$.
தவ. ெச$%விடா$; -- அ;ேண,
தம

ெகா.விடா$.
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‘ேசார-தி1 ெகா;டதிைல; -- அ;ேண
, 5தி1 பைட-ததிைல.
4ர-தினா1 பைட-ேதா; -- ெவேபா#
73

ெவ1றியினா1 பைட-ேதா;

‘சகரவ#-தி ெயேற -- ேமலா)
தைம பைட- தி)ேதா;
ெபாெகன ஓ#கண-ேத -- எலா
74

ேபாக- ெதாைல-%விடா$.

‘நாைடெயலா) ெதாைல-தா$; -- அ;ேண,
நா க

ெபா.-தி)ேதா.

மீ7 எைமயBைம -- ெச$தா$,
75

ேம3 ெபா.-தி)ேதா.

‘%பத மகைள- -- திட%$ந =ட1பிறைப, -இபகைட ெயறா$, -- ஐேயா!
76

இவ# கBைமெயறா$!

‘இ%ெபா.ப திைல, -- தபி!
எாிதழ ெகா;7வா.
கதிைர ைவ-திழ)தா -- அ;ண
77

ைகைய எாி-தி7ேவா.’
------------67. அ ஜுன& ெசாவ%

ேவ.
என4ம சகேதவ னிட-ேத ெசானா.
இைதேக7 விவிஜய எதி#-%+ ெசாவா:

34

‘மனமார+ ெசானாேயா? 4மா! என
வா#-ைத ெசானா$? எ ெசானா$? யாவ# Nேன?
கனமா) %பதனா# மகைள+ 5%
களியிேல இழ)தி7த 1ற ெமறா$;
சினமான தீஅறிைவ ைக-த லாேல,
திாிேலாக நாயகைன+ சின)% ெசானா$.

78

‘“தம-தி வா<வதைன+ 5% கUE;
தமம. பBெவ3” எ=மிய1ைக
மம-ைத நமாேல உலக

க1

வழிேதB விதிஇ)த+ ெச$ைக ெச$தா.
கம-ைத ேமேம3

கா;ேபா. இ.

க7;ேடா, ெபா.-திேபா; கால மா.
தம-ைத அேபா% ெவல கா;ேபா.
த=உ;7 கா;Yவ அதேப#’ எறா.
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----------68. விக ண& ெசாவ%

அ;ண=- திற4ம வண கி நிறா.
அேபா% விக#ணென>) தைவN ெசாவா:
‘ெப;ணரசி ேக வி பாட ெசான
ேப+சதைன நாெகா ேள. ெப;B# தைம
எ;ணமதி வில ெகனேவ கணவெர;ணி
ஏெதனி3@ ெச$திடலா எறா பாட.
வ;ணNய# ேவதெநறி மாறி பினா
வழ வதி) ெநறிஎறா; வ>ேவ ெசானா.

‘எ)ைதய#தா மைனவியைர வி1ப %;ேடா?
இ%கா. அரசியைர+ 5தி1 ேதா1ற
வி)ைதையநீ# ேகட %;ேடா? விைலமாத#
விதி-தைதேய பி1கால நீதிகார#
ெசா)தெமன+ சா-திர-தி -தி விடா#!
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ெசாலளேவதானா3, வழக) தனி
இ)தவித@ ெச$வதிைல; 5த# 4B
ஏவ1ெப; பணயமிைல எ.

ேகேடா.
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‘“தைனயிவ இழ)தBைம யான பின#தாரெம%? 4ேட%? தாத னானா
பிைன?ேமா# உளைடைம உ;ேடா?” எ.நைம
ெப;ணர ேககிறா# ெப;ைம வாயா.
மன#கேள, களிப%தா 5ெத றா3
ம=நீதி %ற)தி ேக வய பாவ)
தைனஇ விழிபா#க வா$ேப சீேரா?
தா-தேன, நீதிஇ% தேமா?’ எறா.
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இUவா. விக#ண= உைர-த ேகடா#;
எ>)திடா# சிலேவ)த#; இைர+ச டா#;
‘ஒUவா% சனிெச?

ெகா7ைம’ எபா#;

‘ஒநாK உலகிதைன மறகா’ ெதபா#;
‘எUவா. ைக)தா3 ைக)% ேபா4#;
ஏ)திைழைய அைவகள-ேத இக<த ேவ;டா.
ெசUவான பட#)தா1ேபா இர-த பாய+
ெசகள-ேத தீமடா பழியிஃ’ெதபா#.
-----------69. க ண& பதி

ேவ.
விகண ெசாைல ேக7
விைச க#ண ெசாவா: -‘தமடா, சிறியா$, நிெசா.
தாரணி ேவ)த# யா
வ% நற ெற;ணி
வா$ைத- தி)தா#, நீதா
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மிNைர ெசா விடா$.
விரகிலா$! ல= மிலா$!

ெப;ணிவ

84

Z;ட ெல;ணி

பைமயா பித1.கிறா$;
எ;ணிலா %ைரக 31றா$;
இவைளநா ெவற தாேல
ந;ணி7 பாவ ெமறா$,
நாணிலா$! ெபாைற? மிலா$!
க;ணிய நிைலைம ேயாரா$;
நீதிநீ கா;ப %;ேடா?

85

மா#பிேல %ணிைய- தா 
வழக கீ ழBயா# கிைல.
சீாிய மகK மல ;
ஐவைர கல)த ேதவி.
யாரடா, பணியா ! வாரா$;
பா;டவ# மா#பி ேல)%
சீைர?

கைளவா$; ைதய

ேசைல?

கைளவா$’ எறா.
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இUEைர ேகடா ைரவ#;
பணிமக ேளவா Nன)
ெதUவ#க; ட@ மா#ைபதிற)தன#, %ணிைய ேபாடா#.
நUவிைய ேபாற க;ணா ,
ஞான)தாிபா@சா
‘எUவழி உ$ேவா’ ெமேற
திய கினா , இைணைக ேகா-தா .
-------------
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70. திெரௗபதி கண:! ெச=> பிரா #தைன

ேவ.
%+சா தனஎ>)ேத -- அைன
%கிைன மறிைட ?ாித31றா.
‘அ+ேசா ேதவ#கேள!’ -- எ.
அலறியU வி%ர=) தைரசா$)தா.
பி+ேசறி யவைனேபா -- அ)த
ேபய=) %கிைன உாிைகயிேல,
உேசாதி யி1கல)தா ; -- அைன
உலக-ைத மற)தா , ஒைம?1றா .
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‘ஹாி, ஹாி, ஹாிஎறா ; -- க;ணா!
அபய மபயNன கபயெமறா .
காியி= க ாி)ேத -- அ.
கய-திைட Nதைலயி உயி# மB-தா$,
காியநனிற Nைடயா$, -- அ.
காளி க தைலமிைச நடாி)தா$!
ெபாியெதா# ெபாளாவா$, -- க;ணா!
ேபச பழமைற ெபாளாவா$!
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‘சகர ேம)திநிறா$, -- க;ணா!
சா# கெம ெறாவிைல கர-%ைடயா$!
அசர ெபாளாவா$, -- க;ணா!
அகார அN%;I ப ழ)தா$!
%க க

அழி-தி7வா$, -- க;ணா!

ெதா;ட#க;ணீ#கைள- %ைட-தி7வா$!
தகவ# தைமகாபா$, -- அ)த+
ச%#Nக ேவதைன பைட-%விடா$.

‘வான-%

வானாவா$; -- தீ
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ம;நீ# கா1றினி அைவயாவா$;
ேமான-%

4<)திபா# -- தவ

Nனிவ#த அக-தினி ெலாளி#தவா$!
கான-% ெபா$ைகயிேல -- தனி
கமலெம Tமிைச 41றிபா ,
தான-%  ேதவி, -- அவ
தாளிைண ைகெகா;7 மகி<)திபா$!
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‘ஆதியி லாதியபா, -- க;ணா!
அறிவிைன கட)தவி; ணகெபாேள,
ேசாதி+ ேசாதியபா, -- எற
ெசாைன ேகட

ெச$தி7வா$!

மாதி ெவளியினிேல -- ந7
வான-தி1 பற)தி7 கடமிைச
ேசாதி

ஊ#)தி7வா$, -- க;ணா!

ட#ெபாேள ேபரட1ெபாேள!
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‘“கப-தி 3 ளாேனா? -- அடா!
கா7ற கடEைள- Zணிட-ேத!
வைர ெச$?Qடா” -- எ.
மகமிைச ?.மிய- ZIைத-தா,
ெசபவி# ழ3ைடயா, -- அ)ததீயவ ரணிய =டபிள)தா$!
நபிநி னBெதா>ேத; -- எைன
நாணழியா தி  கா-த வா$.

‘வாகி= கீசைன? -- நிற
வாகினி லைச-தி7 வைமயினா$,
ஆகிைன கர-%ைடயா$, -- எற
அைட எ)ைத, எ னகடேல,
ேநாகினி1 கதிைடயா$, -- இ 
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1.வ# ெகா7ைமைய- தவி#-த வா$,
ேதந வானNேத! -- இ 
சி1றிைட யா+சியி ெவ;ெணஉ;டா$!
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‘ைவயக கா-தி7வா$! -- க;ணா!
மணிவ;ணா, எற மன+டேர!
ஐய, நி பதமலேர -- சர;.
ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி!’ எறா .
ெபா$ய#த) %யாிைனேபா, -- நல
;ணிய வாண#த கழிைனேபா,
ைதயல# கைணையேபா, -- கட
சலசல- ெதறி)தி7 அைலகைளேபா,
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ெப;ெணாளி வா<-தி7வா# -- அ)த
ெபமக

ெசவ-தி1 ெபதேபா,

க;ணபிரா னளா, -- தபி
கழ1றிட கழ1றிட- %ணிதிதா$
வ;ணெபா1 ேசைலகளா -- அைவ
வள#)தன, வள#)தன, வள#)தனேவ!
எ;ண-தி லட காேவ; -- அைவ
எ-தைன எ-தைன நிற-தனேவா!
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ெபானிைழ பBைழ? -- பல
%% %% %ைமகளா$,
ெசனியி1 ைகவி-தா

-- அவ

ெசUவிய ேமனிைய+ சா#)% நிேற,
Nனிய ஹாிநாம -- தனி
QKந1 பய=ல கறி)திடேவ,
%னிய %கி1,ட -- க;7
ெதா>ப- %+சாதன 4<)%விடா.
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ேதவ#க

T+ெசாாி)தா# -- ‘ஓ

ெஜயெஜய பாரத சதி!’ எேற.
ஆவேலா ெட>)%நி. -- Nைன
ஆாிய 47ம ைகெதா>தா.
சாவB மறவெரலா ‘ஓ
சதிசதிசதி’ எ. கர வி-தா#.
காவ ெநறிபிைழ-தா, -- ெகாB
கBயர Eைடயவ தைலகவி<)தா.
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------------71. 5ம& ெச=த சபத

ேவ.
4மென>)%ைர ெச$வா; -- ‘இ 
வி;ணவ ராைண, பராசதி யாைண;
தாமைர Tவினி வ)தா -- மைற
சா1றிய ேதவ திகழ லாைண;
மாமகைள ெகா;ட ேதவ -- எ க
மர- ேதவ க;ணபத- தாைண;
காமைன க;ணழ லாேல -- 7
காலைன ெவறவ ெபானB மீதி
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‘ஆைணயி Bஃ%ைர ெச$ேவ: -- இ)த
ஆ;ைம யிலா-%ாி ேயாதன றைன,
ேபI ெப கன ெலா-தா

-- எ க

ெப;7 திெரௗபதிைய- ெதாைடமீதி
நாணிறி “வ)தி” எறா -- இ)த
நா$மக னா)%ாி ேயாதன றைன,
மாண1ற மன#க; Nேன, -- எற
வைமயி னா?-த ர க-தி க;ேண,

‘ெதாைடைய பிள)%யி# மா$ேப -- தபி
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5ர- %+சாதன தைன? மா ேக
கைடபட ேதா கைள பி$ேப; -- அ 
க ெளன ஊ. மிர-த
நைடெப.

Bேப.

கா;பி லகீ#! -- இ%

நாெசா3 வா#-ைதஎ ெற;ணிட ேவ;டா!
தைடய1ற ெத$வ-தி வா#-ைத, -- இ%
சாதைன ெச$க, பராசதி!’ எறா.
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-------------72. அ ஜுன& சபத

பா#-த ென>)%ைர ெச$வா: -- ‘இ)த
பாதக க#ணைன ேபாாி மBேப.
தீ#-த ெபக< வி]I -- எ க
சீாிய ந;ப க;ணகழலாைண;
கா#-தட

க;ணிஎ)ேதவி -- அவ

க;ணி3 கா;Bவ வி= ஆைண;
ேபா#-ெதாழி வி)ைதக

கா;பா$, -- ேஹ!

Tதலேம! அ)த ேபாதினி’ எறா.
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------------73. பாசா சபத

ேதவி திெரௗபதி ெசாவா

-- ‘ஓ,

ேதவி பராசதி ஆைண ?ைர-ேத;
பாவி%+ சாதன ெச)நீ#, -- அ)த
பா<-%ாி ேயாதன ஆைக இர-த,
ேமவி இர;7

கல)% -- ழ

மீதினி1 Tசி ந.ெந$ ளி-ேத
சீவி ழNB ேபயா; -- இ%
ெச$?NேனNBேய’ென .ைர-தா .

ஓெம .ைர-தன# ேதவ#; -- ஓ
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ஓெம. ெசா உ.மி1. வான.
Tமி யதி#+சி உ;டா+. -- வி;ைண
Tழி ப7-திய தா@ழ1 கா1..
சாமி தம விேக -- எ.
சாசி ?ைர-தன Tத க ைள)%.
நாN

கைதைய NB-ேதா. -- இ)த

நானில N1.நப-தி வா<க.

பாசா சபத றி.
றி.
------x
------xxxxxx-------
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