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முதற் பகுதி
ஒருநபாள நிகழ்ச்சி
அகவேல்
கபாடல மைலர்ந்தத
இளங்கதிர் கிழக்கில் இனனும் எழவில்டல,
இரவு வபபார்த்த இருள நீங்கவில்டல.
ஆயினும் வகளவியேபால் அகலும் மைடைடமைவபபால்,
நளளிரவு வமைதவேபாய் நடைந்தவகபாண் டிருந்தத.
வதபாட்டி நீலத்தில் சுண்ணபாம்பு கலந்த
கலப்வபன இருளதன கட்டுக் குடலந்தத.
புலர்ந்திடைப் வபபாகும் வபபாழுத, கட்டிலில்
மைலர்ந்தன அந்த மைங்டகயின விழிகள.

அவேள எழுந்தபாள
தூக்கத் வதபாடு தூங்கி யிருந்த
ஊக்கமும் சுறுசுறுப் புளளமும், மைங்டக
எழுந்ததம் எழுந்தன இருடக வீசி;
வதளிவிலபாக் கருக்கலில் ஒளிபடும் அவேளவிழி
குளத்த நீரில் குதிக்கும் வகண்டடைமீன!

வகபாலமிட்டைபாள
சினன மூக்குத் திருவகபாடு வதபாங்கும்
வபபானனபாற் வசய்த வபபாடிமுத் டதப்வபபால்
தளிஒளி விளக்கின தூண்டு வகபாடலச்
வசங்கபாந் தளநிகர் மைங்டக விரலபால்
வபரித வசய்த விரிமைலர்க் டகயில்
ஏந்தி, அனனம் வேபாய்ந்த நடடையேடு,
முல்டல அரும்பு முத்தபாய்ப் பிறக்கும்,
வகபால்டல யேடடைந்த குளிர்புதப் புனடல
வமைபாண்டைபாள; வமைபாண்டு, முகத்டதத் தலக்கி
உண்டைநீர் முத்தபாய் உதிர்த்தப் பினனும்
வசந்தநீர் வசங்டக ஏந்தித் வதருக்கதவு
சபார்ந்ததபாழ் திறந்த, தகடுவபபாற் குறடு
கூட்டி, வமைருகு தீட்டிக் கழுவி,
அரிசிமைபாக் வகபாலம் அடமைத்தனள; அவேளுக்குப்
பரிசில் நீட்டினபான பகலவேன வபபானவனபாளி!

கபாடலப் பபாட்டு
இல்லத்தினிவல எகினபாள; ஏகி
யேபாழின உடறயிடன எடுத்தபாள; இடசயில்
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'வேபாழியே டவேயேம் வேபாழியே' எனறு
பபாவேலர் தமிழிற் பழச்சுடவே வசர்த்தபாள.
தீங்கிலபாத் தமிழில் வதனிடசக் கலடவேவபபாய்த்
தூங்கியே பிளடளகள, தூங்கியே கணவேனின
கபாதின வேழிவயே கருத்தில் கலக்கவவே,
மைபாதின எதிர்அவேர் வேந்தட் கபார்ந்தனர்.
அடமைதி தழுவியே இளம் பகல்,
கமைழக் கமைழத் தமிழிடச பபாடினபாள.

வீட்டு வவேடலகள
பறந்தனள பச்டசப் பசுங்கிளி; மைபாடு
கறந்தனள; வீட்டடை நிறம் புரிந்தனள;
வசம்பு தவேடள வசழும்வபபான ஆக்கினபாள;
டபம்புனல் வதக்கினபாள, பற்ற டவேத்த
அடுப்பினில் விடளத்த அப் பம் அடுக்கிக்
குடிக்க இனியே வகபாத்த மைல்லிநீர்
இறக்கிப் பபாவலபாடு சர்க்கடர இட்டு
நிறக்க அனபு நிடறயேப் பிடசந்த
முத்தபான வேபாயேபால் முழுநிலபா முகத்தபாள
"அத்தபான" எனறனள; அழகிவயேபான வேந்தபான.

கணவேனுக்கு உதவி
வேந்த கணவேன மைகிழும் வேண்ணம்
குளிர்புனல் கபாட்டிக் குளிக்கச் வசபால்லி,
தளிவதன சூழும் களிவேண்டு வபபால
அனபனின அழகியே வபபானனுடைல் சூழ்ந்த,
மினனிடடை தவேள, முனனின றுதவி,
வவேளளுடடை விரித்த வமைனி தடடைத்தபின,

குழந்டதகட்குத் வதபாண்டு
" பிளடளகபாள" எனறனள! கிளடளகள வேந்தனர்!
தூயே பசும்வபபான தளிகடளப் வபபானற
சீயேக் கபாய்த்தூள வசங்டகயேபால் அளளிச்
சிட்டுக் கபாட்டியும் சிறுகடத வசபால்லியும்
வதபாட்டுத் வதய்த்தத் தளிருடைல் நலங்கபாத
நினற திருக்வகபாலப் வபபானனின சிடலகட்கு
நனனீ ரபாட்டி நலஞ்வசய்த பினனர்
பூவிதழ் வமைற்பனி தூவியே தளிவபபால்
ஓவியேக் குழந்டதகள உடைலில்நீர்த் தளிகடளத்
தடடைத்த வநஞ்சில் சுரக்கும் அனடப
அடைங்கபா தவேளபாய் அழகுமுத் தளித்வத,
"பறப்பீர் பச்டசப் புறபாக்கவள"என, அவேர்
அடறக்குள ஆடடைபூண் டைம்பலத் தபாடினபார்.
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கபாடலயுணவு
அடுக்கடளத் தந்தி அனுப்பினபாள மைங்டக;
"வேந்வதன எனறு மைணபாளன வேந்தபான;
"வேந்வதபாம் எனறு வேந்தனர் பிளடளகள.
பந்தியில் அடனவேரும் குந்தினர் வேரிடசயேபாய்.
தடழத்த வேபாடழத் தளிரிடல தனனில்
பழத்வதபாடு படடைத்த பண்டைம் உண்டைனர்;
கபாய்ச்சியே நறுநீர் கனிவேபாய்ப் பருகினர்.

தய்தபான வேபாத்திச்சி
வநரம் வபபாவேத நிடனயேபா திருக்டகயில்
பபாய்ச்சியே வசங்கதிர் பட்டைத சுவேர்வமைல்;
அவேளகண்டு, கபாடல "ஆறுமைண" என
உடரத்தபாள; கணவேன, "இருக்கபா" வதனறபான.
உண்டுண் டுண்வடைன ஒலித்தத சுவேரின
அண்டடையில் இருந்த அடுக்கும் மைணப்வபபாற.
பபாடைம் வசபால்லப் பபாடவே வதபாடைங்கினபாள.
அவேள வேபாத் திச்சி அடறவீடு கழகம்;
தவேழ்ந்தத சங்கத் தமிழ்ச்சுடவே; அளளி
விழுங்கினபார் பிளடளகள; "வவேடளயேபா யிற்வற!

பளளிக்குப் பிளடளகள
எழுங்கள" எனறனள, எழுந்தனர்; சுவேடிடயே
ஒழுங்குற அடுக்கி, உடடை அணவித்தப்
புனடன இடலவபபால் புடதயேடிச் வசருப்புகள
சினனவேர் கபாலிற் வசருகிச் சிறுகுடடை
டகயில் தந்த, டகயேடு கூட்டித்
டதயேல், வதருவேடர தபானும் நடைந்த,
பளளி வநபாக்கித் தளளபாடி நடைக்கும்
பிளடளகள பினனழகு வவேளளம் பருகிக்
கிடளமைபா றும்பசுங் கிளிவபபால் ஓடி
அளவே ளபாவினபாள ஆள னிடைத்தில்.

கடடைக்குப்வபபாகும் கணவேன
கடடைக்குச் வசல்லக் கணவேன, அழகியே
உடடைகள எடுத்வத உடுக்க லபானபான.
"கழுத்தவேடர உளள கரியே தடலமையிர்
மைழுக்குவீர் அத்தபான"எனறு மைங்டக வசபானனபாள.
நறுவநய் தடைவி நனறபாய்ச் சீவி
முறுக்கு மீடசடயே நிறுத்திச் சரபாயிடன
இட்டிடடை இறுக்கி எழிலுறத் வதபாங்கும்
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சட்டடை மைபாட்டைத் தனடகயில் எடுத்தபான.
வபபாத்தலும் கிழிசலும் பூடவே கண்டைபாள;
டதத்தபாள டதயேற் சடுகுடு வபபாறயேபால்.
ஆண்டைநபாள ஆண்டு மைபாண்டை வசந்தமிழ்ப்
பபாண்டியே மைனனன மீண்டைத வபபால,
உடுத்தியே உடடையும் எடுத்த மைபார்பும்
படடைத்த கணவேடனப் பபார்த்தக் கிடைந்தபாள.

வவேற்றடலச் சுருள
ஒற்ற டவேத்த ஒளிவிழி மீட்டைபின,
வவேற்றடலச் சுருள பற்ற ஏந்தினபாள;
கணவேன டகம்முன கபாட்டி, அவேனமைலர்
வேபாயில் தரத்தன மைனத்தில் நிடனத்தபாள.
தூயேவேன அப்வபபாத வசபானன வதனவனனில்,
"சுருளுக்கு விடலஎனன? வசபால்லுவேபாய்?" எனன;
"வபபாருளுக்குத் தக்கத வபபாதம்" எனறபாள.
"டகயிற் வகபாடுப்படதக் கபாட்டிலும் சுருடள
வேபாயிற் வகபாடுத்திடு மைங்டகவயே" எனறபான.
வசயிடழ அனபபாய்ச் வசங்டக நீட்டினபாள.
குடித்தனப் பயேடனக் கூட்டி எடுத்த
வேடித்த சுடவேயிடன வேஞ்சிக் களித்தல்வபபால்
தளிர்க்டகக்கு முத்தம் தந்த,
குளிர்வேபாய் வவேற்றடல குடழயே ஏகினவன!

அறுசீர் விருத்தம்
அவேளின கபாதலுளளம்
உணவுண்ணச் வசனறபாள, அப்பம்
உண்டைனள, சீனி வயேபாடு
தணல்நிற மைபாம் பழத்தில்
தமிழ்நிகர் சுடவேடயேக் கண்டைபாள!
மைணவேபாளன அருடமை பற்ற
மைனம்ஒரு வகளவி வகட்க,
'இடணயேற்ற அவேன அனபுக்கு
நிகரபாவமைபா இடவேகள' எனறபாள.

பிளடளகள நிடனவு
பளளிக்குச் வசனற ருக்கும்
பசங்களில் சிறயே டபயேன
தளளிக் குதித்த மைபானவபபால்
வதபாடைர்ந்வதபாடி வீழ்ந்தபாவனபா, என(று)
உளளத்தில் நிடனத்தபாள;ஆனபால்
மூத்தவேன உண்வடைன வறண்ணத்
தளளினபாள அச்சந் தனடன!
தபாழ்வேபாரம் வசனறபாள நங்டக!
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வீட்டு வவேடலகள
ஒட்டைடடைக் வகபாலும் டகயும்
உளளமும் விழியும் வசர்த்தபாள;
கட்டியே சிலந்திக் கூடு,
கடரயேபானின வகபாட்டடை வயேல்லபாம்
தட்டிவயே வபருக்கித் "தூய்டமை"
தனியேர சபாளச் வசய்த,
சட்டடைகள டதப்ப தற்குத்
டதயேடலத் வதபாட்டைபாள டதயேல்!

டதயேல் வவேடல
ஆடிக்வகபாண் டிருந்த டதயேற்
வபபாறயிடன அடசக்கும் ஓர்டக;
ஓடிக்வகபாண் டிருக்கும் டதத்த
உடடையிடன வேபாங்கும் ஓர்டக!
பபாடிக்வகபாண் வடையிருக்கும்
பபாடவேயின தபாமை டரவேபாய்;
நபாடிக்வகபாண் வடையிருக்கும்
குடித்தன நலத்டத வநஞ்சம்!

மைரச்சபாமைபானகள பழுத பபார்த்தல்
முடிந்தத டதயேல் வவேடல.
முனஉளள மைரச்சபா மைபானகள
ஒடிந்தடவே, பழுத பபார்த்தபாள;
உளியினபால் சீவிப் பூசிப்
படிந்தளள அழுக்கு நீக்கிப்
பளபளப் பபாக்கி டவேத்தபாள.

வகபால்லூற்று வவேடல
இடிந்தளள சுவேர் எடுத்தபாள;
சுண்ணபாம்பபால் வபபாடர பபார்த்தபாள.

மைபாமைன மைபாமிக்கு வேரவவேற்பு
நபாத்தியேபார் வீடு வசனற
நனமைபாமைன, மைபாமி வேந்தபார்.
பபார்த்தனள;உளம் மைகிழ்ந்தபாள.
பறந்தவபபாய்த் வதருவில் நினறு
வேபாழ்த்திநல் வேரவு கூற
வேணக்கத்டதக் கூற, "எனறன
நபாத்தியேபார், தங்கள வபரர்
நலந்தபானபா மைபாமி" எனறபாள.
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வேண்டிவிட் டிறங்கி வேந்த
மைபாமியும், மைபாமைனும், கற்
கண்வடைபாத்த மைருமை கட்குக்
கனியேத்த பதிலுங் கூறக்
வகபாண்டுவேந் திட்டை பண்டைம்
குடறயேபாமைல் இறக்கச் வசபானனபார்.
வேண்டியில் இருந்த வேற்டற
இறக்கிடு கினறபாள மைங்டக.

மைபாமி மைபாமைன வேபாங்கி வேந்தடவே
வகபாஞ்சநபாள முனவேபாங் கிட்டை
கும்ப வகபாணத்தக் கூசபா,
மைஞ்சள,குங் குமைம், கண்ணபாடி,
டமைடவேத்த தகரப் வபட்டி,
வசஞ்சபாந்தின சீசபா,வசபாம்பு,
வவேற்றடலச் சீவேற் வபட்டி,
இஞ்சியின மூட்டடை ஒனவற,
எலுமிச்டசச் சிறயே வகபாண,
புதியேஓர் தவேடல நபாலு,
வபபாம்டமைகள,இரும்புப் வபட்டி
மிதியேடிக் கட்டடை,பிளடள
விடளயேபாடை மைரச்சபா மைபானகள;
எதற்கும்ஒன றுக்கி ரண்டைபாய்
இருக்கட்டும் வீட்டில் எனறு
குதிரினில் இருக்கும் வநல்டலக்
குத்திடை மைரக்குந் தபாண;
தடலயேடண, வமைத்டதக் கட்டு,
சல்லடடை, புதமு றங்கள,
எலிப்வபபாற, தபாழம் பபாய்கள;
இப்பக்கம் அகப்ப டைபாத
இலுப்வபண்வணய், வகபாடுவேபாய்க் கத்தி,
இட்டைலித் தட்டு, குண்டைபான,
கலப்படை மிலபாநல் வலண்வணய்;
டகத்தடி,வசந்தபா ழம்பூ;
திருமைணம் வேந்தபால் வவேண்டும்
வசம்மைரத் தினில்முக் கபாலி;
ஒருகபாசுக் வகபானறு வீதம்
கிடடைத்த பச்சரிசி மைபாங்கபாய்;
வேரும்மைபாதம் வபபாங்கல் மைபாதம்
ஆதலபால் விளக்கு மைபாறு;
பரிசபாய்ச் சம்பந்தி தந்த
பபாதபாளச் சுரடு, வதங்கபாய்;
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மூடலக்கு வேட்டைம் வபபாட்டு
முடித்தவமை லுடறயும், மைற்றும்
வமைலுக்வகபார் சுருக்குப் டபயும்
விளங்கிடும் குடடை, கறுப்புத்
வதபாலுக்குள கபாயிதத்தில்
தூங்கும்மூக் குக்கண் ணபாடி,
வசவலபாத்த விழியேபாள யேபாவும்
கண்டைனள வசப்ப லுற்றபாள:

மைருமைகள வினபா
"இடவேவயேல்லபாம் வேண்டிக் குளவள
இருந்தன எனறபால் அந்த
அடவேக்களம் தனிவல நீவிர்
எங்குதபான அமைர்ந்திருந்தீர்?
சுடவேப்புளி அடடைத்த டவேத்த
வதபாண்டியின உட்பு றத்தில்
கவேர்ந்தண்ணும் பூச்சி கட்கும்
கபால்டவேக்க இடைமிரபாவத?"

மைபாமி விடடை
எனறனள; மைபாமி வசபால்வேபாள:
"இடவேகளின உச்சி மீதில்
குனறுவமைல் குரங்கு வபபால
எனறடனக் குந்த டவேத்தபார்!
எனதடல நிமிர, வேண்டி
மூடிவமைல் வபபாத்த லிட்டைபார்;
உனமைபாமைன நடைந்த வேந்தபார்.
ஊவரல்லபாம் சிரித்த" வதனறபாள!

மைபாமைன வபச்சு
"ஊவரல்லபாம் சிரிக்க டவேத்வதன
எனறபாவள உனறன மைபாமி!
யேபாவரல்லபாம் சிரித்த விட்டைபார்?
எனஉனறன மைபாமிடயேக் வகள;
பபாரம்மைபா பழுத்த நல்ல
பச்டசவேபா டழப்ப ழங்கள!
வநரிவல இதடன யும்பபார்
பசுமைபாட்டு வநய்யின வமைபாந்டத!
வேண்டியில் எவ்வி டைத்தில்
டவேப்பத? வமைனடமை யேபான
பண்டைத்டதக் கபாப்ப தற்குப்
பக்குவேம் வதரிந்தி ருந்தபால்
முண்டைம்இப் படிச் வசபால்வேபாளபா?
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எனனதபான முழுகிப் வபபாகும்
அண்டடையில் நடைந்த வேந்தபால்?"
எனறனன, அருடமை மைபாமைன.

மைருமைகள வசயேல்
மைபாமைனபார் வகபாண்டு வேந்த
வபபாருவளலபாம் வேரிடச வசய்த,
தீடமையில் லபாத வவேந்நீர்
அண்டைபாவில் வதக்கி டவேத்தத்
தூய்டமைவசர் உணவு தந்த,
தப்பட்டி விரித்த வமைத்டத
ஆம்,அதில் அமைரச் வசபால்லிக்
கறவேபாங்க அவேள நடைந்தபாள.
கடடையிவல வசலவு வசய்த
கணக்கிடன எழுதி டவேத்தபாள;
இடடையிவல மைபாமைன "விக்குள
எடுத்தத தண்ணீர் வகபாஞ்சம்
வகபாடு"எனக் வகபாடுத்தபாள. பினனர்க்
கூடைத்தப் பதடமை ஓடி
அடுக்கடள அரங்கில், வநஞ்சம்
அடசந்திடை ஆடை லபானபாள.

எனன கற வேபாங்கலபாம்?
வகபாண்டைவேர்க் வகத பிடிக்கும்
குழந்டதகள எடத விரும்பும்
தண்டூனற நடைக்கும் மைபாமைன
மைபாமிக்குத் தக்க வதனன
உண்பதில் எவேரு டைம்புக்(கு)
எதவுத வேபாவதன வறல்லபாம்
கண்டைனள, கறகள வதபாறும்
உண்பவேர் தம்டமைக் கண்டைபாள!

பிளடளகள உளளம் எப்படி?
வபபாரியேவலபா பூடனக் கண்வபபால்
வபபாலிந்திடும்; சுடவே மைணக்கும்!
"அருந்தமைபா சிறயே பிளடள"
எனஎண்ணும் அவேளின வநஞ்சம்;
இருந்தந்தச் சிறயே பிளடள
இச்வசனறு சப்புக் வகபாட்டி
அருந்திவயே மைகிழ்ந்த டதப்வபபால்
அவேளகபாதில் ஓடச வகட்கும்!

அத்தபானுக்கு எத பிடிக்கும்?
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வபபாருடளயும் வபரிவதன வறண்ணபாள,
பூண்வவேண்டைபாள; தடனமை ணந்வதபான
அருடளவயே உயிவரன வறண்ணும்
அனபினபாள, வேறுத்தி றக்கும்
உருடளநற் கிழங்கில் தனடன
உடடையேபானுக் கிருக்கும் ஆடசத்
திருவுளம் எண்ண எண்ணச்
வசவ்விள நடகவசய் கினறபாள.

எதிர்கபால நிடனவுகள
இனிவேபாழும் நபாள நிடனத்தபாள
இடளயேவேர் மைபாமைன மைபாமி;
நனிஇரங் கிடுதல் வவேண்டும்;
நபானவேர்க் கனடன வபபால்வவேன.
எனதத்தபான தடனயும் வபற்று
வேபாழ்ந்தநபாள எண்ணும் வபபாதில்
தனிக்கடைன உடடைவயேன, நபாவனபார்
தவேழ்பிளடள அவேர்கட் வகனறபாள.
கிழங்கிடன அளியேச் வசய்வேபாள,
கீடரடயேக் கடடைந்த டவேப்பபாள
வகபாழுங்கபாய்ப்பச் சடிவயே டவேப்பபாள
வகபால்டலயின முருங்டகக் கபாடயே
ஒழுங்கபாகத் வதபாடலச் சீவிப்
பல்லில்லபார் உதட்டைபால் வமைனறு
விழுங்கிடும் வேடக முடித்த
வவேண்டியே எலபாம் முடித்வத.

முதியேவேருக்குத் தடண
தூங்கியே மைபாமைன "அம்மைபா
தூக்வகனடன" எனறு வசபால்ல,
ஏங்கிவயே ஓடி மைபாமைன
இருக்கினற நிடலடமை கண்டு,
வீங்கியே கபாடலப் பபார்த்தபாள
"எழுந்திடை வவேண்டைபாம்!" எனறபாள;
தபாங்கிவயே மைருந்த பூசிச்
சரிக்கட்டிப் படுக்க டவேத்தபாள.

அவேவளபார் மைருத்தவேச்சி
நபாடியில் கபாய்ச்சல் எனவற
நனமைருந் தளளுக் கீந்தபாள;
ஓடிநற் பபாடல வமைபாண்டு,
மைருவுடலக் கஞ்சி ஊற்ற,
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வேபாடியே கிழவேர்க் கீந்தபாள;
மைபாமிக்வகபா தடலவநபாக் கபாடைபாம்,
ஓடிடைச் வசய்தபாள மைங்டக
ஒவரபற்றல் வநபாடிவந ரத்தில்.

அளளி அடணத்தபாள பிளடளகடள
குழந்டதகள பளளி விட்டு
வேந்தபார்கள; குருவிக் கூட்டைம்
இழந்தநல் லுரிடமை தனடன
எய்திவயே மைகிழ்வே டதப்வபபால்;
வேழிந்வதபாடும் புதவவேள ளத்டத
வேரவவேற்கும் உழவேடரவபபால்,
எழுந்வதபாடி மைக்கள தம்டமை
ஏந்தினபாள இருடக யேபாலும்!

உடடை மைபாற்றனபாள
பளளியில் அறஞர் வசபானன
பபாடைத்தின வேரிடச வகட்டு,
வவேளளியே உடடை கழற்ற,
வவேறுடடை அணயேச் வசய்வத,
உளவீட்டில் பபாட்டைன பபாட்டி
உளளடத உணர்த்தி, அந்தக்
களளினில் பிளடள வேண்டு
களித்திடும் வேண்ணம் வசய்தபாள!

தடலவி வசபானன புதச்வசய்தி
அனடறக்கு மைணம் புரிந்த
அழகிவயேபான வீடு வேந்தபான;
இனடறக்கு மைணம் புரிந்தபாள
எனும்படி வநஞ்சில் அனபு
குனறபாத விழியேபால், அனபன
குளிர்விழி தனடனக் கண்டைபாள;
"ஒனறுண்டு வசதி" எனறபாள;
"உடர"எனறபான; "அம்மைபா அப்பபா
வேந்தபார்"என றுடரத்தபாள, வகட்டு
"வேபாழியே" எனறு வேபாழ்த்தி,
"வநபாந்தபார்கள" எனறு வகட்டு
வநபாயுற்ற வேடக யேறந்த,
தந்டததபாய் கண்டு "உங்கள
தளளபாத பருவேந் தனனில்
டநந்திடும் வேண்ணம் நீங்கள
நடைந்திடை லபாமைபா? வமைலும்,
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முதிவயேபார்க்கு
ஒக்கநல் லிளடமை கண்டீர்
கல்விநல் வலபாழுக்கம் கண்டீர்;
வமைய்க்கபாதல் மைணமும் வபற்றீர்;
இல்லற வவேற்ற வபற்றீர்;
மைக்கடளப் வபற்றீர்;டவேயே
வேழ்வவேலபாம் வபற்றீர்; எனனபால்
எக்குடற வபற்றீர்? இனனும்
ஏனிந்தத் வதபால்டல ஏற்றீர்?
அதிர்ந்திடும் இளடமைப் வபபாதில்
ஆவேன அறங்கள வசய்த,
முதிர்ந்திடும் பருவேந் தனனில்
மைக்கட்கு முடிடயேச் சூட்டி,
எதிர்ந்திடும் தனப வமைதம்
இல்லபாமைல் மைக்கள, வபரர்
வேதிந்திடைல் கண்டு, வநஞ்சு
மைகிழ்வேவத வேபாழ்வின வீடு!"

அறவுக்குத் திருவிளக்கு
எனறனன; தந்டத வசபால்வேபார்:
"எனனரும் மைகவன, வமைய்தபான
ஒனறலும் கவேடல வகபாளவளன
உனடனநபான வபற்ற தபாவல!
அனறயும் உனவபண் டைபாட்டி
அறவுக்வகபார் திரு விளக்கபாம்,
இனறுநபான அடடைந்த வநபாய்க்கும்
நனமைருந் திட்டுக் கபாத்தபாள.
வசல்லப்பபா உணவு வகபாளளச்
சிறுவேர்கள தடமையும் உண்ணச்
வசபால்லப்பபா!" எனவவே, அனபு
வசபாரிந்திடைச் வசபால்லி டுந்தன
நல்லப்பபா மைகிழும் வேண்ணம்
நல்லதப் பபாஎன வறபாதி,
வமைல்லப்பபா டவேபு ரிந்த
விருந்திடன அருந்த லுற்றபான.

பிளடளக்கு அமுத
குழந்டதகள உடைனி ருந்த
வகபாஞ்சிவயே உண்ணு கினறபார்
பழந்தமிழ்ப் வபபாருடள அளளிப்
படித்தவேர் விழுங்குதல் வபபால்!
ஒழுங்குறு கறகள தம்மில்
அவேரவேர் உளமை றந்த
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வேழங்கினபாள அளளி அளளி,
வேழிந்திடும் அனபுள ளத்தபாள.

பபாடு எனறபான
அடனவேரும் உண்டைபார் அங்வக!
கூடைத்தில் அமைர்ந்தி ருந்தபார்.
சுடனவேரும் வகண்டடைக் கண்ணபாள
தடணவேடன அணுகி, "நீவிர்
எடனவேரும் படிஏன வசபால்ல
வில்டல" எனறபாள சிரித்வத!
'திடனவேரும் படிஇல் லபார்க்கும்
திருநல்கும் தமிழ்பபா' வடைனறபான.

யேபாழ் எடுத்தபாள
குளிர்விழி இளநடகப் பூங்
குழலினபாள குந்தினபாள; தன
தளிருடைல் யேபாழ் உடைம்பு
தழுவின; இரு குரல்கள
ஒளியும் நல்வேபானும் ஆகி
உலவிடும் இடசத்வதர் ஏறத்
"வதளிதமிழ்" பவேனி வேந்தபாள
வசவிக்வகலபாம் கபாட்சி தந்தபாள.

கவிடத பபாய்ச்சினபாள
உளளத்தில் கவிடத டவேத்வத
உயிரினபால் எழுப்பி னபாள;அவ்
வவேளளத்தில் சுடவேடயேக் வகபாத்தபாள;
வீடணயின அளவிற் சபாய்த்தபாள;
வதளளத்வத ளிந்த நீர்வபபால்,
வசந்தமிழ்ப் வபபாருளவபபால் வநஞ்சப்
பளளத்தில் வகபாடடைத் தனபம்
பறந்திடைப் பபாய்ச்சி விட்டைபாள.

உயிவரல்லபாம் தமிழில் வதபாக்கின
வீவடைல்லபாம் இடசவயே; வீட்டில்
வநஞ்வசலபாம் வமைருவக; வநஞ்ச
ஏவடைலபாம் அறவவே; ஏட்டின
எழுத்வதலபாம் களிப்வப; அந்தக்
கபாவடைலபாம் ஆடும் கூத்வத;
கபாகங்கள குருவி எல்லபாம்
மைபாவடைல்லபாம் இவ்வேபா றபானபால்
மைனிதர்க்கபா வகட்க வவேண்டும்?

கடடைடயே மைறந்தீவரபா?
இடடையினில் தடன மைறந்வத
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இருந்ததன கணவேன தனடனக்
"கடடையிடன மைறந்த விட்டீர்
கணக்கர்கபாத் திருப்பபார்" எனறு
நடடையினில் அனனம் வசபானனபாள;
நல்லவதபார் நிடனவு வபற்ற
உடடையேவேன "ஆம் ஆம்" எனறபான;
ஆயினும் "உம் உம்" எனறபான.

மைடனவியிடைம் பிச்டச வகட்டைபான
"கண்ணல்ல; நீதபான சற்வற
கடடைக்குப் வபபாய்க் கணக்கர் தம்டமை
உண்பதற் கனுப்பி, உண்டு
வேந்தபின வேபா; என னபாடசப்
வபண்ணல்ல" எனறு வசபால்லிச்
வசபாம்பலபால் பிச்டச வகட்டைபான.
கண்ணல்ல, கருத்தம் வபபானறபாள,
"சரி"எனறு கடடைக்குச் வசனறபாள.

கடடையின நடடைமுடற
மைல்லிடயே அளப்பபார்; வகபாம்பு
மைஞ்சடள நிறுப்பபார்; வநய்க்குச்
வசபால்லியே விடல குடறக்கச்
வசபால்லுவேபார்; வகபாள சரக்கின
நல்லியேல் வதபாடக வகபாடுப்பபார்;
சபாதிக்கபாய் நறுக்கச் வசபால்வேபார்
வவேல்லம்என வறபாருகு ழந்டத
விரல்நீட்டும் கடடைக்கு வேந்தபாள.

அவேள வேபாணபத் திறடமை
களிப்பபாக்குக் வகட்பபார்க் கீந்த
களிப்பபாக்கிக் கடைனபாய்த் தந்த
புளிப்பபாக்கி தீர்ந்த பினபு
கடைனபாகப் புதச்ச ரக்டக
அளிப்பபார்க்குப் பணம்அ ளித்தபாள;
அதனபினனர் கணக்கர் எல்லபாம்
கிளிப்வபச்சுக் கபாரி யினபபால்
உணவுண்ணக் வகட்டுப் வபபானபார்.
இளகியே வநஞ்சத் தபாடள
இளகபாத வவேல்லம் வகட்பபார்;
அளவேபாக இலபாபம் ஏற்ற
அடைக்கத்டத எடுத்த டரப்பபாள!
மிளகுக்கு விடலயும் கூற
வமைனடமையும் கூறச் சற்றும்
புளுகபாமைல் புகனற வேண்ணம்
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புடடைத்தத்தூற் றக்வகபா டுப்பபாள.

கணவேனிடைம் கணக்கு ஒப்புவித்தபாள
வகபாண்டைவேன வேந்தபான; கண்கள
குளிர்ந்திடைக் கண்டைபாள: "அத்தபான
கண்டுளள கணக்கின வேண்ணம்
சரக்குகள கடைனதந் தபார்க்குத்
தண்டைலும் வகபாடுத்வதன; விற்று
முதலிடனத் தனிவயே டவேத்வதன;
உண்டைங்கு வவேடல" எனவற
உடரத்தனள; வீடு வசனறபாள.

வீட்டைடற மைருத்தவேடமைடன
படுக்டகயில் மைபாமை னபாடரப்
பபார்த்தனள; "கபாலில் இனனும்
கடுக்டக தீர்ந்திலவதபா" எனறு
கனிவவேபாடு வகட்டு டுக்கும்
உடுக்டகயும் மைபாற்று வித்த,
மைட்டைபான உணவு தந்த
தடுக்கினி லிருந்த தூக்கிச்
சபாய்வு நபாற்கபாலி வசர்த்தபாள.

மைற்றும் வீட்டு வவேடல
வேரிடசயேபாய்க் கபாயே டவேத்த
வேடைகத்டத, வேற்றல் தனடனப்
வபரிசபான சபாலில் வசர்த்தபாள;
பிடணந்தளள மைபாடு கனறுக்(கு)
உரியேநல் தீனி டவேத்தபாள;
உறவிளக் குகளத டடைத்தபாள;
வேரும்மைக்கள எதிர்பபார்த் திட்டைபாள;
வேந்தனர்; மைகிழ்ச்சி வபற்றபாள.

கடைற்கடரயில்
சிற்றுண வேளித்தபாள; பினபு
திடரகடைற் கடரடயே நபாடிப்
வபற்றதன மைக்கள சூழப்
வபருவீதி ஓர மைபாகப்
வபபாற்வகபாடி படைர்ந்தபாள வதடனப்
வபபாழிந்திடு பூக்க வளபாடு!
வேற்றபாத வவேளளக் கபாட்டின
மைணற்கடர ஓரம் வேந்தபாள!

கடைற்கடரக் கபாட்சி
அக்கடர வசலும்உள ளத்டத
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அளபாவிடைக் கிடைந்த வில்லும்,
இக்கடர அடலயின ஆர்ப்பும்,
இவேற்றடடைச் வசவ்வேபா னத்தின
மிக்வகபாளி மிதக்கும் வமைனி
விரிபுனற் புரட்சிப் பபாட்டும்,
"ஒக்கவவே வேபாழ்க மைக்கபாள"
எனபவதபார் ஒலியும் வகட்டைபாள;

கபாட்சி இனபம்
குளிர்புனல் வதளிவி வலல்லபாம்
ஒளிகுதி வகபாளளும்; வவேளளத்
தளிவதபாறும் உயிர்த டிக்கும்;
வதபானடமைவசர் கடைல், இவ் டவேயே
வவேளிவயேலபாம் அரசு வசய்யும்
விண்வணலபாம் ஒளிடயேச் வசய்யும்!
களிவயேலபாம் கபாணக் கபாணக்
கருத்வதலபாம் இனபம் வபபாங்கும்!

கடைற் கபாற்று
கடைலிடடைப் புனலில் ஆடிக்
குளிரினிற் கனிந்த கபாற்டற
உடைலிடடைப் பூசு கினற
ஒலிகடைற் கடரயின ஓரம்
அடைர்சிற கனனப் புட்கள
அணவபபால அடலந டைக்கும்
நடடையேடு நடைந்த வீடு
நண்ணனபாள மைக்க வளபாடு.

இரவுக்கு வேரவவேற்பு
வமைற்றடசக் கதிர்ப்ப ழத்டத
விருந்தண்டு, நீல ஆடடை
மைபாற்றுடடை யேபாய் உடுத்த
மைரகத அணகள பூண்டு,
வகபாற்கிடள ஒடுங்கும் புட்கள
வகபாட்டிடும் இறகின சந்தக்
கபாற்சிலம் படசயேக் கபாதற்
கரும்பபான இரவு தனடன;
திருவிளக் வகந்தி வேந்த
வதருவினில் வேரவவேற்கினறபாள.
உருவிளக் கிடைவீட் டுக்குள
ஒளிவிளக் கடனத்தம் ஏற்ற
ஒருவபருங் கலயேத் தளவள
உயேர்நறும் புடக எழுப்பிப்
வபரிவயேபாரின உளளம் எங்கும்
வபருகல்வபபால் வபருகச் வசய்தபாள.
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அத்தபாடன எதிர்பபார்க்கினறபாள
கட்டுக்குள அடைங்கபா தபாடிக்
களித்திடும் தனத வசல்வேச்
சிட்டுக்கள, சுவேடிக் குளவள
வசந்தமிழ்த் தீனி உண்ண
விட்டுப்பின அடுக்க டளக்குள
அமுதத்டத விடளவு வசய்தபாள;
எட்டுக்கு மைண அடிக்க
அத்தபாடன எதிர்பபார்க் கினறபாள

எண்சீர் விருத்தம்
கட்டில் அழகு
சரக்வகபானடற வதபாங்ககவிட்டை பந்த லினகீழ்
தனிச்சிங்கக் கபால்நபானகு தபாங்கும் கட்டில்
இருக்கினற வமைத்டததடல யேடணகள தட்டி
இருவீதி மைணமைடிக்கும் சந்த னத்டதக்
கடரக்கினற கடலயேத்தட் கடரத்தத் வதனறல்
கலக்கினற சனனலிடனத் திறந்த, வநஞ்சில்
சுரக்கினற அனபினபால், வதருவில் மீண்டும்
தடிக்கினறபாள கணவேனத வேரவு பபார்த்வத!

அவேன மைடல வபபானற வசல்வேம்
பறக்கினற கருங்குயிலபாள மீண்டும் வீட்டில்
பழக்குடலடயேத் தட்டைத்தில் அடுக்கிப் பபாடலச்
சிறக்கினற வசம்பினிவல ஊற்ற டவேத்தச்
சிரிக்கினற முல்டலயிடனக் கண்ண யேபாக்கி,
நிறக்கினற மைணவிளக்டகச் சிறத வசய்த
நிடனக்கினற இனபத்டத வநஞ்ச வீட்டில்
மைடறக்கினற படிமைடறத்த மைற்றும் வசனறு
மைடலவபபானற வசல்வேத்தின வேரவு பபார்த்தபாள.

பிளடளகட்குப் பரிசு
கபால்ஒடிந்த வபபாகுமுனவன அவேனும் வேந்தபான;
கடதயேனறு வகட்டைபாயேபா? எனவுட் கபார்ந்தபான.
வமைலிருந்த "பிளடளவேளர்ப் புப்வபபா ட்டிக்கு
விடடைவேந்த வசர்ந்த" வதனறபான; எவ்வேபா வறனறபாள.
"ஆல்ஒடிந்த வீழ்ந்தபாலும் வதபாளகள தபாங்கும்
அப்படி நபாம் பிளடளகடள வேளர்த்த தபாவல,
பபாவலபாடுசர்க் கடரகலந்த இனியே வசபால்லபாய்
பரிசுநமைக் குத்தந்தபார் பபாரபாய்!" எனறபான.

பழங்கபாலக் கிழங்கள
அடறயினிவல படுத்திருந்த வபற்வறபார் கபாதில்
அடதப் வபபாடைத் தவேக்கினபான. "வேளர்ப்புப் வபபாட்டி
அறவயேபாவமை எம்நபாளில்" எனறபார் வபற்வறபார்.
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அப்படி எனறபாலினன வதனவி ளக்கிக்
"குடறயினற வேளர்ப்பவேர்கள பரிசு வகபாளளல்"
கூறனபான. "குழந்டதகடள விசபாரித் தத்தபான
அறந்தபாவரபா?" எனக் வகட்டைபார் அக்கபா லத்தபார்;
அதனவிரிவும் கூறயேபின மைகிழ்வு வகபாண்டைபார்.

அடுக்கடளயிற் பிளடளகள
பரிசுதடனப் வபற்ற பிளடள, ஓடி வேந்தபான;
பலருவமை சூழ்ந்தபார்கள; குருவிக் கூட்டைம்
வபரிசபாக, இனவமைபாழிகள வசவிபி ளக்கப்
வபருமைபானும் வபருமைபாட்டி தபானும், அனபின
அரசபாட்சி வசலுத்தியேபின, எல்லபா ரும்வபபாய்
அடுக்கடளயிற் கூடைபாரம் அடித்த விட்டைபார்;
ஒருவபரும்வபபார்க் களம்புகுந்தபார், உணடவேத் தூக்கி
'ஓடிப்வபபா டைபா' எனறபார்; "பசி"ப றந்தபான.

குழந்டதகள தூங்கியேபின
அவேனபபாடிக் வகபாண்டிருந்தபான அடறவீட் டுக்குள
அருடமையுளள மைபாமைனபார் மைபாமி யேபார்க்கும்,
உவேந்தருள உணவிட்டுக் கடைன முடித்தபாள;
உட்பக்கத் தடறவநபாக்கி அவேரும் வபபானபார்;
குவிந்திருக்கும் சுடவேயுணவு தபானும் உண்டைபாள;
வகபாக்கரிக்கும் வநஞ்சுக்குத் தணவு கூற,
அவிழ்ந்தவேரும் நிலபாஒளியேபால் இதழ்கள மூடும்
அல்லிப்பூ விழிகளகுழந் டதகள மூடை.

கதடவேத் தபாழிட்டைபாள
கண்டுபடுக் டகதிருத்தி உடடைதிருத்திக்
கபாற்றல்லபாப் வபபாதினிவல விசிற வீசி,
வேண்டுவிழி திறக்குவமைபாரு குழந்டத, "தண்ணீர்
டவே" எனனும்; ஒனறுதடல தூக்கிப் பபார்க்கும்;
பண்டிதர்கள பழங்கடதயின ஓட்டடைக் வகல்லபாம்
பணக்டகயிடைல் வபபால்அடனத்தம் தணக்டக வசய்வத
ஒண்பசு,நற் கனறுக்கு டவேக்வகபால் ஈந்வத
உட்கதவு, வவேளிக்கதவின தபாழ்அ டடைத்தபாள.

கட்டிலண்டடை மைங்டக
வதபாண்டடையினில் ஒனறுவமை அடடைக்க வில்டல;
தடணவேனவேன சிறுகடனப்புக் கடனக்க லுற்றபான;
அண்டடையிவல மைங்டகவபபாய் "அத்தபான" எனறபாள.
அத்தபானபா தூங்கிடுவேபான? "உட்கபார்" எனறபான.
திண்வதபாளில் சந்தனத்டதப் பூசு கினறபாள;
வசயிடழக்கு முல்டலமைலர் சூட்டு கினறபான.
கண்டைபான!கண் டைபாள! உவேப்பின நடுவிவல,"ஓர்
கசப்பபான வசதியுண்டு வகட்பீர்" எனறபாள!
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வபபாதத்வதபாண்டு வசய்வதபாமைபா?
"மிதிபபாகற் கபாய்கசக்கும்; எனினும் அந்த
வமைற்கசப்பின உளவளயும் சுடவேஇ ருக்கும்;
அதவபபாலத் தபாவனடி! அதனபாவலனன?
அறவிப்பபாய் இளமைபாவன" எனறபான அனபன;
அதிகபாடல வதபாடைங்கிநபாம் இரவு மைட்டும்
அடுக்கடுக்கபாய் நமைதநலம் வசர்ப்ப தல்லபால்,
இதவேடரக்கும் வபபாதநலத்தக் வகனன வசய்வதபாம்?
எனபடதநபாம் நிடனத்தப்பபார்ப் பதவு மில்டல.

வீட்டுத் வதபாண்டைபா வபபாதத் வதபாண்டு?
"இனடறக்குக் கறஎனன? வசலவு யேபாத?
ஏகபாலி வேந்தபானபா? வவேடலக் கபாரி
வசனறபாளபா? வகபாழுக்கட்டடை வசய்யே லபாமைபா?
வசந்தபாடழ வேபாங்குவேமைபா? கடடைச் சரக்டக
ஒனறுக்கு மூனறபாக விற்ப வதந்நபாள?
உனமீதில் எனக்கபாடச வபபாய்யேபா? மைபாடு
குனறுநிகர் குடைம் நிடறயேக் கறப்ப தண்டைபா?
வகபாடுக்கவலனன? வேபாங்கவலனன? இடவேதபாம் கண்வடைபாம்.

தனனலத்தபால் எனன நடைக்கும்
"தமிழவரனறு வசபால்லிக்வகபாள கினவறபாம் நபாமும்;
தமிழ்நபாட்டின முனவனற்றம் விரும்பு கினவறபாம்;
எமைவதனறு வசபால்கினவறபாம் நபாவடைபா றுந்தபான;
எப்வபபாத தமிழினுக்குக் டகயேபா லபான
நமைதடழப்டப ஒருகபாடசச் வசலவு வசய்வதபாம்?
நபாமிதடன எனவறனும் வேபாழ்நபாள தனனில்,
அடமைவேபாகக் குந்திநிடனத் வதபாமைபா? இல்டல;
அடனவேருமிவ் வேபாறருந்தபால் எத நடைக்கும்?"

வபரும்படியேபான வதபாண்டு வசய்தளவளபாம்
கரும்படியின சபாறுநிகர் வமைபாழியேபாள இந்தக்
கனிந்தவமைபாழி வசபானனவுடைன அவேனஉ டரப்பபான;
"வேரும்படிவீ தப்படிநபான தரும்ப டிக்கு
வேபாக்களித்த படிகணக்கர் திங்கள வதபாறும்
கரம்படி வீதித்தமிழர் கழகத் தபார்கள
கடடைப்படிடயே மிதித்தவுடைன எண்ண டவேப்பபார்
வபரும்படியேபாய்ச் வசய்ததண்டு; படிக்க ணக்டகப்
வபசிவிட்டைபாய் கண்டைபடி" எனறு வசபால்ல.

தமிழ் படிக்க வவேண்டும் எல்வலபாரும்
"அப்படியேபா! அறயேபாத படியேபால் வசபானவனன;
அந்தமிழர் படிப்படியேபாய் முனவனற் றத்டத
எப்படியேபா யினும்வபற்று விட்டைபால் மைக்கள
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இப்படிவயே கீழ்ப்படியில் இரபார்க ளனவறபா?
வமைய்ப்படிநம் அறஞரின வசபாற்படிந டைந்தபால்,
வமைற்படியேபார் வசப்படி வித்டத பறக்கும்.
முற்படில் ஆகபாததண்டைபா? எப்ப டிக்கும்
முதற்படியேபாய்த் தமிழ்படிக்க வவேண்டும்" எனறபாள.

தமிழ்நபாடு தடலதூக்க உயிடரயும் தருவவேன
"இழந்தபழம் புகழ்மீள வவேண்டும் நபாட்டில்,
எல்வலபாரும் தமிழர்களபாய் வேபாழ வவேண்டும்.
வேழிந்வதபாழுகும் சுடவேத்தமிவழ வபருக வவேண்டும்.
மைபாற்றலர்கள ஏமைபாற்றம் வதபாடலயே வவேண்டும்.
விழுந்ததமிழ் நபாடுதடல தூக்க எனறன
உயிர்தடனவயே வவேண்டிடினும் தருவவேன" எனறபான.
"பழம்இடுவவேன சர்க்கடரப்பபால் வேபார்ப்வபன உங்கள
பண்பபாடும் வேபாய்திறப்பீர் அத்தபான" எனறபாள.

அனறனறு புதடமை
"அனறலடி நபாமிருவேர் பழமும் பபாலும்
ஆருக்கு வவேண்டுமைடி! எனறன ஆடசக்
குனறத்திற் படைர்ந்தமைலர்க் வகபாடிவயே, மைண்ணல்
குவிந்திருக்கும் சுடவேயுளள வபபாருளகள எல்லபாம்
ஒனவறபானறும் மைறுநபாவள பழடமை வகபாளளும்;
ஒனவறபானறும் சிலநபாளில் வதவிட்டிப் வபபாகும்;
அனறனறு புதடமையேடி, வதவிட்டை லுண்வடைபா?
ஆருயிவர நீவகபாடுக்கும் இனபம்" எனறபான.

இரவுக்கு வேழியேனுப்பு விழபா
நளளிரவின அடமைதியிவல மைணவி ளக்கும்
நடுங்கபாமைல் சனனலுக்குள புகுந் வதனறல்
வமைல்லஉடைல் குளிரும்வேடக வீசபா நிற்கும்;
வீடணயில்டல கபாதினிவல இனிடமை வசர்க்கும்;
வசபால்லரிதபாய். இனிதினிதபாய் நபாழி டகவபபாம்;
சுடைர்விழிகள ஈரிரண்டு, நபானகு பூக்கள,
புல்லிதழிற் வபபாய்ஒடுங்கும்; தடமைமை றந்த
பூரிப்பபார் நலம்பபாடி இரவு வசல்லும்.
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இரண்டைபாம் பகுதி
விருந்வதபாம்பல்
சிந்தக் கண்ண
தடலவேன கடடைக்குச் வசனறபான
அனபு மைணவேபாளன
ஆன வுணவேருந்திப்
பினபு, மைடனவிதந்த
வபச்சருந்தித்-தனபுதச்
சட்டடை யுடுத்தத்
தனிமூ விரற்கடடையில்
பட்டடை மைடித்த
படியேணந்த-வேட்டைநிடலக்
கண்ணபாடி பபார்த்தக்
கடலந்த முடியேதக்கிக்
"கண்வணவசல் கினவறன
கடடைக்"வகனறபான-வபண்வேபாய்க்
கடடைவிரித்தப் புனனடகப்புக்
கபாட்டி "நன" வறனறபாள;
குடடைவிரித்தத் வதபாளசபாய்த்தக்
வகபாண்வடை-நடடை விரித்தபான.

தடலவி விருந்தினடர வேரவவேற்றபாள
தனனருடமை மைக்கள
தமிழ்க்கழகம் தபாம்வசல்லப்
பினனரும் ஐயேனவசல்லப்
வபண்ணரசி-முனசுவேரில்
மைபாட்டி யிருந்த
மைணப்வபபாற "இரண்வடைனறு"
கபாட்டி யிருந்ததவும்
கண்டைவேளபாய்த்-தீட்டிச்
சுடுவவேயிலில் கபாயேடவேத்த
வசபாளம் தழவி
உடைல்நிமிர்ந்தபாள கண்கள
உவேந்தபாள-நடடைவீட்டடைத்
தபாண்டி வேரும்விருந்டதத்
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தபானகண்டைபாள டகவயேந்திப்
பூண்டை மைகிழ்வேபால்
புகவழந்தி-வவேண்டி
"வேருக!அம் மைபாவேருக!
ஐயேபா வேருக!
வேருக! பபாப்பபா தம்பி"
வயேனறு-வபருகனபபால்
வபபானதலங்கு வமைனி
புதவமைருகு வகபாளள,முகம்
அனறலர்ந்த வசந்தபா
மைடரயேபாக-நனவற
வேரவவேற்றபாள; வேந்தவேரின
வபட்டி படுக்டக
அருகில் அடறக்குள
அடமைத்தபாள-விடரவேபாக
அண்டைபாவின மூடி
அகற்றச்வசம் பில்தண்ணீர்
வமைபாண்டுபுறந் தூய்டமை
முடிப்பிவரனறு-விண்டைபின
சபாய்ந்திருக்க நபாற்கபாலி
தந்தம்வவேண் தபாடழயினபால்
வேபாய்ந்திருக்கும் பபாய்விரித்தம்
மைற்றதிவல-ஏய்ந்திருக்க
வவேளடளயுடற யிட்டிருக்கும்
வமைத்டத தடலயேடணகள
உளளடறயில் ஓடி
வயேடுத்ததவி-அளளிவயே
வதனகுழலும் உண்ணத்
வதவிட்டைபாத பண்ணயேமும்
வேபான குழலபாள வகபாண்டுவேந்த
டவேத்வதகி-ஆனகறந்த
பபாலும் பருகும்
படிவவேண்டி, வவேற்றடலக்கு
நபாலும் கலந்த
நறுக்கியேகபாய்-வமைலுமிட்டுச்
வசந்தபாடழ, பல்பூக்கள
பச்டசயேடு வசர்கண்ண
வேந்தபாள குழல்சூட்டி
மைற்றவேர்க்கும்-தந்தபின
நினற கண்ணபாடி
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வநடும்வபடழ தபானதிறந்(த)
இனறு மைலர்ந்த
இலக்கியேங்கள-வதபானறுவேந்த
நனனூற்கள வசய்தித்தபாள
நல்கி,"இவதபா வேந்வதன"
எனறு சடமைக்கும்
எதிர்அடறக்குள-வசனறவேடள

விருந்தினர் வேரடவே மைபாமைன மைபாமிக்கு
வேந்வதபார்கள கண்டு
மைலர்வேபாய் இதழ்நடுங்க,
"எந்தபாவயே எந்தபாவயே
யேபாவமைல்லபாம்-குந்தி
விலபாப்புடடைக்க வீட்டில்இந்த
வவேடளயுண வுண்வடைபாம்
பலபாப்பழம்வபபால் எம்வேயிறு
பபாரீர்-நிலபாப் வபபாலும்
இப்வபபாதம் பண்ணயேங்கள
இட்டீர் அடதயுமுண்வடைபாம்
எப்வபபாததபான அடமைதி"
எனறுடரக்க-"அப்படியேபா!
சற்வறவிடடை தருவீர்
தங்களருந் வதபாழர்தடமைப்
வபற்வறடுத்த எனமைபாமைன
மைபாமியேர்பபால்-உற்ற வசய்தி
வசபால்லிவேரு வவேன"எனறு
வதபாடக பறந்வதபாடி
வமைல்ல "மைபாமைபா மைபாமி
வில்லியேனூர்ச்-வசல்வேர்திரு
மைபாவேரச னபாரும்
மைலர்க்குழவி அம்மைபாவும்
நபாவேரசும் வபண்ணபாள
நடகமுத்தம்-யேபாவேரும்
வேந்தளளபார்" எனறுடரத்தபாள
மைபாமைனபார் வகட்டைவுடைன,

மைபாமைன மைபாமி மைகிழ்ச்சி
"வேந்தபாரபா? மிக்க
மைகிழ்ச்சியேம்மைபா!-வேந்தவேடரக்
கபாணவவேபா கண்டு
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கலகவலனப் வபசவவேபா
வீணவேபா உற்வறன
விடளவேவதனன! நபாணல்
தரும்வபனறும் வசபால்லவவேபாண்ணபா
எனறன உடைம்டப
இரும்வபனறபா எண்ணுகினறபாய்
நீயும்-திரும்பிப் வபபாய்க்
வகட்டுக்வகபாள நபானஅவேடர
மைனனிப்புக் வகட்டைதபாய்
வீட்டுக்கு வேந்த
விருந்வதபாம்பு;-நபாட்டிலுறு
நற்றமிழர் வசர்த்தபுகழ்
ஞபாலத்தில் எனனவவேனில்,
உற்ற விருந்டத
உயிவரனறு-வபற்றுவேத்தல்;
வமைபாந்தபால் குடழயும்அனிச்
சப்பூ முகமைபாற்றம்
வேபாய்ந்தபால் குடழயும்
வேருவிருந்வதன(று)-ஆய்ந்ததிரு
வேளளுவேனபார் வசபானனபார்
அதடனநீ எப்வபபாதம்
உளளத்த டவேப்பபாய்
ஒருவபபாதம்-தளளபாவத!
ஆண்டு பலமுயேனவற
ஆக்குசுடவே ஊண்எனினும்
ஈண்டு விருந்தினர்க்கும்
இட்டுவேத்தல்-வவேண்டுமைனவறபா?
வேந்தபாரின வதடவே
வேழக்கம் இடவேஅறக
நந்தபா விளக்குனறன
நல்லறவவே!- வசந்திருவவே!
இட்டுப்பபார் உண்டைவேர்கள
இனபுற் றருக்டகயிவல
வதபாட்டுப்பபார் உனவநஞ்டசத்
வதபானறுமினபம்-கட்டிக்
கரும்வபனபபார் வபண்டணக்
கவிஞவரலபாம் தந்த
விருந்வதபாம்பும் வமைனடமையினபா
லனவறபா?-வதரிந்ததபா?"
எனறுடரக்க, மைபாமி

27

இயேம்பலுற்றபாள பினனர்;

மைபாமி மைருமைகளுக்கு
"முனடவேத்த முத்தத்
தயிரிருக்கும்-பினனடறயில்
பண்ணயேங்கள மிக்கிருக்கும்
பழடமை படைபாத
வவேண்வணய் விளங்கபாய்
அளவிருக்கும்-கண்வண
மைறக்கினும் அம்மைபாவவேன(று)
ஓதி மைடிப்பபால்
கறக்கப் பசுக்கபாத்
திருக்கும்-சிறக்கவவே
வசலத்தின அங்கபாடிச்
வசயிடழயேபார் நபாளவதபாறும்
வவேடலக் கிடடையில்
மிகக்கருத்தபாய்-வதபாலில்
கலந்த சுடளபிடசந்த
கபாயேடவேத்த விற்கும்
இலந்தவேடடை வீட்டில்
இருக்கும்-மைலிந்தநீர்
பபாய்நபாகர் வகபாவில்
பலபாச்சுடளயின வேற்றலிடனப்
வபபாய்நீபபார் பபாடனயிவல
வபபானவபபாவல!-வதய்பிடறவபபால்
வகபாத்தவேடர வேற்றல்முதல்
வகபாட்டிடவேத்வதன; கிளளிவயே
டவேத்தவேடர உண்டுபின
டவேயேபாடமைக்-குத்தனபம்
உற்றடைச்வசய்-ஊறுகபாய்
ஒனறல்ல வகட்பபாய்நீ;
இற்றுத்வதன வசபாட்டும்
எலுமிச்டச!-வேற்றயேவேபாய்
வபருடரத்தபால் நீர்சுரக்கும்
வபர்வபற்ற நபாரத்டத
மைபாரிவபபால் நல்வலண்வணய்
மைபாறபாமைல்-வநருறவவே
வவேந்தயேம் மைணக்கஅதன
வமைற்கபாயேம் வபபாய்மைணக்கும்
உந்தசுடவே மைபாங்கபாயின
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ஊறுகபாய்-டநந்திருக்கும்
கபாடி மிளகபாய்
கறவயேபாடும் ஊறக்கண்
ணபாடியிவல இட்டுவமைல்
மூடிடவேத்வதன-வதடிப்பபார்
இஞ்சி முடறப்பபாகும்
எலுமிச்டச சர்பத்தம்
பிஞ்சுக் கடுக்கபாய்
பிடசதவேக்கும்-வகபாஞ்சமைபா?
கீடரதயிர் இரண்டும்
வகடுவசய்யும் இரவில்
வமைபாடரப் வபருக்கிடு
முப்வபபாதம்-வநரிடழவயே
வசபாற்டறஅள ளுங்கபால்
தவேளவேபாடழத் தண்டில்உறும்
சபாற்டறப்வபபா வலவேடியேத்
தக்கவேண்ணம்-ஊற்றுவநய்டயே!
வேபாடழ இடலயினஅடி
உண்பபார் வேலப்புறத்தில்
வீழ விரித்தக்
கறவேடககள-சூழடவேத்தத்
தண்ணீர்வவேந் நீடரத்
தனித்தனிவயே வசம்பிலிட்டு
வவேண்வசபா றடுமுன
மிகஇனிக்கும்-பண்ணயேமும்
முக்கனியும் வதனில்
நறுவநய்யில் மூழ்குவித்வத
ஒக்கநினவற உண்டைபினபபால்
வசபாறட்டுத்-தக்கபடி
வகட்டும் குறப்பறந்தம்
வகஞ்சியும் மிஞ்சுமைனபபால்
ஊட்டுதல்வவேண் டும்தபாய்வபபால்
ஒண்வடைபாடிவயே!-வகட்டுப்வபபா;
எக்கறயில் நபாட்டைம்
இவேர்க்வகனறு நீயுணர்ந்வத
அக்கறடயே வமைனவமைலும்
அளளிடவே-விக்குவேடத
நீமுன நிடனத்த
நிடனப்பூட்டு நீர்அருந்த!
ஈமுனகபால் வசபாற்றடலயில்

29

இட்டைபாலும்-தீடமையேம்மைபா
பபாய்ச்சும் பசும்பயேற்றுப்
பபாகுக்கும் வநய்யேளித்தக்
கபாய்ச்சும் கடிமிளகு
நீருக்கும்-வேபாய்ப்பபாகத்
தூயே சருகிலுறு
வதபானடனபல டவேத்திடுவேபாய்
ஆயுணவு தீர்ந்வத
அவேர்எழுமுன-தபாவயே
அவேர்டகக்கு நீர்ஏந்தி
வநய்ப்படச யேகற்ற
உவேர்கட்டி தனடன
உதவு-தடவேத்ததகில்
ஈரம் தடடைக்கஎன
ஈந்த,மைலர்ச் சந்தனமும்
ஓரிடைத்வத நல்கிவயே
ஒளஇடலகபாய்-வசரடவேத்த
வமைல்விசிற வீசுவிப்பபாய்
வமைல்லியேவல!" எனறுடரத்தபாள.

தடலவி விருந்தினரிடைம்
கபால்வேலியும் கபாணபாக்
கனிவமைபாழியேபாள-வவேல்விழிடயே
மிக்க மைகிழ்ச்சி
தழுவே விடடைவபற்றுத்
தக்க விருந்தினர்பபால்
தபானவசனவற-"ஒக்கும்என
அனபுளள அம்மைபாவவே
ஐயேபாவவே, அம்முதிவயேபார்
எனபு வமைலிந்தபார்
எழுந்தவேரும்-வேனடமையிலபார்.
திங்கடள அல்லி
அரும்புவேந்த வதடைபாவதபா?
தங்கப் புடதயேல்எனில்
தங்குவேவனபா-இங்வகடழ?
வபற்ற வபபாழுதனபபால்
வபற்றபாளதன பிளடளயிடனப்
பற்ற அடணத்தமுகம்
பபார்க்கஅவேபா-முற்றபாளபா?
தபாய்வேந்தபாள தந்டதவேந்தபான
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எனறுடரக்கத் தபானவகட்டைபால்
வசய்வேந்த கபாணும்அவேபாத்
தீர்வேபாவனபா-வேபாயூறப்
வபபானபாவர தங்களத
வபபானவேருடக வகட்டைவுடைன
ஊனஉறுதி யில்டல
உடமைக்கபானக்-கூனி
வேரஇயேலபா டமைக்கபாக
மைனனிப்புத் தபாங்கள
தரஇயேலு மைபாஎனறு
சபாற்ற-வேருந்தினபார்"
எனறுடரத்தபால் இல்லத்
தடலவி, இதவகட்டு,

தடலவிக்கு விருந்தினர்
"நனறுடரத்தீர் நபாங்களவபபாய்க்
கபாணுகினவறபாம்"-எனறுடரத்தபார்.
அனபு விருந்தினர்கள
அங்கு வேருவேதடனத்
தனமைபாமைன மைபாமியேபார்பபால்
சபாற்றவயே-பினனர்
அடறடயே மிகத்தூய்டமை
ஆக்கி, அமைர
நிடறயேநபாற் கபாலி
வநடும்பபாய்-உறஅடமைத்தச்
"வசல்லுக!நீர்" எனறுடரத்தபாள
வசல்வி; விருந்தினர்கள
வசல்லலுற்றபார் வசனவற
வேணக்கவமைனறு-வசபால்லலுற்றபார்.

விருந்தினடரக் கண்டை முதிவயேபார்
வேந்த விருந்தினர்க்கு
வேபாழ்த்தடரத்தக் டகயூனற
வநபாந்த படிவயேழுந்தபார்
வநபாய்க்கிழவேர்-அந்வதபா!

விருந்தினர் முதிவயேபார்க்கு
"படுத்திருங்கள ஐயேபா!
படுத்திருங்கள அம்மைபா!
அடுத்திருந்த வபசல்
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அடமையும்-கடைற்கிடணயேபாம்
ஆண்டு பலவும்
அறவமை புடணயேபாகத்
தபாண்டி உடழத்தலுத்தத்
தளளபாடமை-ஈண்டைடடைந்தீர்!
வசனறநபாள எனனும்
வசழுங்கடைலில் மைபாப்புதடமை
ஒனறனபின ஒனறபாய்
உருக்கபாட்டி-பினமைடறயேக்
கண்டிருந்த தங்கள
அடிநிழலில் கபாத்திருந்த
பண்டிருந்த வசய்தி
பருவகபாவமைபா-வமைபாண்டு வமைபாண்டு!
வில்லியேனூர் விட்டு
விடியேப் புறப்பட்வடைபாம்
வமைல்லநடைக் கும்வவேளடள
மைபாட்டினபால்-வதபால்டல!
கறுப்புக்குத் தக்கதபாய்க்
கபாடளயேனறு வேபாங்கப்
வபபாறுப்புளள ஆளில்டல!
பூட்டடை-அறுத்வதபாடி
மூடலக் குளத்தண்டடை
முளவவேலந் வதபாப்பினிவல
கபாடலப் பரப்பியேத
கண்டுபின-வகபால்ஒடித்தக்
கபாட்டிப் பிடித்தவேந்த
வேண்டியிவல கட்டிநபான
ஓட்டிவேந்வதன; இங்வக
உயேர்வேபான நபாட்டுப்
புடைடவேபல வதடவே
அதனபால் புதடவேக்
கடடைகளிவல வேபாங்கக்
கருதி-உடைனவேந்வதன"
எனறுடரத்தப் பினனும்
இயேம்புடகயில், அவ்விடைத்தில்

தடலவி விருந்தவேந்த வபண்ணபாளிடைம்
நினறருந்த வீட்டின
வநடுந்தடலவி-நனவற
விருந்தவேந்த வபண்பபால்
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விரும்பியே வேண்ணம்
இருந்வதபாருபபால் வபசி
இருந்தபாள-வபபாருந்தவவே.

நபாவேரசும் நடகமுத்தம்
நபாவேரசும் முத்தபாள
நடகமுத்தம் வீதியிவல
பூவேரச நீழலிவல
வபபாய்அமைர்ந்தபார்-மைபாவேரசர்
தம்வசதி கூறப்பின
தங்களுடைல் முனடனவிடைக்
வகபாஞ்சம் இடளப்வபனறு
கூறடைவவே-"மிஞ்சபாமைல்
முதியேவேர்தம் படழயே நிடனப்பு
இனனும் இருக்குவமைபா
இளடமைப் பருவேந்தபான?"
எனறு கிழவேர்
இயேம்பலுற்றபார்-இனடறக்கு
முனபுடதத்த சட்டடைக்கு
மூனறவலபானறு தபானஉடைம்பு
முனபுடதத்த மூங்கில்தபான
எனஎனபு-மினனுதளிர்
மைபாவிடலவபபால் வமைனி
வேளவேளத்தப் வபபாயிற்வற
பபாவில் ஐந்தபபாடி
மைகிழுதற்கும்-நபாவிடலவயே
மைபாடிப் படிவயேறும்
வேபாய்ப்பில்டல வபரர்கடள
ஓடி அடணக்க
உறுதியில்டல-வதடிவேரும்
தங்கடளப் வபபானவறபார்க்குத்
தக்கவேர வவேற்பளித்வத
அங்கிங் கடழத்வதக
ஆர்வேமுண்டு-நுங்கின
இளகல் உடைலபால்
இயேலுமைபா? வில்லின
வேடளவுதடன நபாணபால்
வேகுப்பர்-வேடளவுடைடல
நபாளனவறபா ஆக்கிற்று
நபாம்எனவசய் வவேபாம்அந்த
நபாளில் இளடமை
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நலத்டதஇந்-நபாளில்
நிடனத்தபால் நமைத
வநடுந்வதபாவளபா இவ்வேபாறு
அடனத்தம் புரிந்தவதன
ஐயேந்-தடனக்வகபாளவவேன.
கபாட்டைபாறு கபாடளப்
பருவேமைனவறபா, வகளுங்கள
நீட்டைபாய் நிகழ்ந்த
சிலவேற்டற-நபாட்டிலுறு

மைற்றும் முதியேவேர்
கபாவிரியில் எனறன
கடணயேபாழி வதடுடகயில்
பபாவிரியேப் பண்பபாடிப்
டபயேனஓர்-ஆவிடன
ஆற்றல் குளிப்பபாட்டும்
வபபாதில் அதனகபால்கள
வசற்றவல மைபாட்டித்
திடகத்தடலநபான-மைபாற்றுதற்குப்
வபபாய்முழுகி வனனஎன
புறமுதகில் கபாலூனற
மைபாய்வினற மைபாடு
கடரவயேறச்-வசய்நபானும்
மைபாட்டினவேபால் பற்றயேதபால்
வசற்றனிவல மைபாயேவில்டல;

வமைலும் முதியேவேர்
வகட்டீரபா இனனும்
கிளத்தகினவறன-மைபாட்டுவேண்டி
முனனிருந்த பிளடள
முடியே வநருங்டகயில்நபான
பினனிருந்த டகயேபால்
பிடித்திழுத்வதன-எனன
வேலிவேபாய் எருதிழுத்தம்
ஓடைவில்டல வேண்டி!
நலிவவேபானறும் பிளடளக்கு
நண்ண-இடலயேனவறபா!

இனனும் முதியேவேர்
நீட்டில்டல ஒனறு
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நிகழ்த்தகினவறன நற்பழங்கள
ஊட்டி வேளர்த்தபாலும்
உரிடமைவயேண்ணக்-கூட்டில்
இருக்கப் பிடிக்கபாத
கிளடளவபபால் இல்லத்
வதருக்கதடவே வமைல்லத்
திறந்வத-இருட்டில்
அயேலூரில் கூத்தப்பபார்த்(த)
ஆலடியில் தூங்கி
வவேயில்வேருமுன வீட்டில்
புகுந்த-தயில்வேதவபபால்
கபாட்டிக் கடலக்கழகம்
வசனவறன கடதயில்வேந்த
பபாட்டடை முணுமுணுத்தப்
பபாடுடகயில்-நீட்டுப்
பிரம்பபால் கணக்கபாயேர்
பினஒனறு டவேத்தபார்
'அரம்டபவேந்தபாள' எனறந்தப்
பபாட்டில்-வேரும்வேரிடயே
வேபாய்தவேறச் வசபானவனன
கணக்கபாயேர் வேபாய்ப்பறந்த
பபாய்தலுற்றபார் தந்டதக்கும்
பபாக்குடவேத்தபார்-வபபாய்வீட்டில்
நபானபட்டை தபாடலயிவல
நற்பஞ்சு தபானபடுமைபா?
ஏனபட்டைபான எனறுதபான
யேபார்வகட்டைபார்!-வதனவபபாலும்

முதியேவேரின மைற்வறபாரு கடத
பபாப்புடனவேபார் ஓர்நபாளில்
பபாடவேபல தந்த வசனடன
வபபாய்ப்புலவேர்க் கீயேஎடனப்
வபபாக்கினபார்-மைபாப்பபாடவே
இட்டைவபட்டி டயேச்வசனடனச்
வசட்டிகடடை ஒனறல்நபான
இட்டைங்கு குந்தி
இருக்டகயிவல-'விட்வடைவனபா
பபாரடைபா!' எனவறபாருவேன
வசட்டிவமைல் பபாய்டகயிவல,
'ஆரடைபா நீ! வயேன(று)

35

அதட்டிநபான-நீவரபாடடைக்(கு)
உளவள விழவுடதத்வதன
ஓர்டக முறந்தவேனும்
வவேளளம்வபபால் தீயேடரவயேன
வமைல்விட்டைபான-தளளிநபான
ஓட்டைம் பிடிக்டகயிவல
ஓர்வசல்வேபாக் குளளவேரும்
நீட்டும்என கம்பி
நிறுத்திநிடல-வகட்டகயிவல,
வபபால்லபாதபார் கூட்டைம்
புடடைசூழக் கண்டைஅவேர்,
எல்லபாரும் ஊர்ச்சபா
வேடிவேருவீர்-நில்லபாதீர்;
எனறுடரத்தபார்! தீயேவேர்கள
எல்வலபாரும் மைடறந்தபார்;
அனவற விடனமுடித்வதன
வசனடனயி-னினறகனவறன.

மைற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி
ஆரும் அறயேபாமைல்
அனபபான நண்படரநபான
சபாரும் கடைல்தபாண்டிச்
டசவகபானில்-வசரும்வேணம்
வசய்யேஒரு கட்டுமைரம்
வசனவறற வனனகப்பல்
டகவயேட்டும் எல்டலடயேநபான
கபாணுடகயில்-எய்தம்
உளவேறந்த தீயேர்சிலர்
நீரபாவி ஓடைம்
மைளமைவளன ஓட்டி
வேருதல்-வதளிவுபடைக்
கபாணபாத் வதபாடலவினிவல
கட்டுமைரத் டதவிவடைனவறன.
ஊவணபா உறக்கவமைபா
ஒனறுமினறக்-வகபாணபாமைல்
நட்டை நடுக்கடைலில்
ஒனறடரநபாள நபானகழித்வத
எட்டு மைணஇரவில்
என வீட்டடைக்-கிட்டிவனன

மைற்றும் ஒரு நற்வசய்தி
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நபாடுவதபாழும் ஊழியேடர
நபானகபாக்க ஓர்வீட்டு
மைபாடியில்நின வறகுதித்த
மைபானவபபாலும்-ஓடிவனன
ஐயேபாயிர மைக்கட்(கு)
ஆம்உரிடமை கபாக்கநபான
வபபாய்யேர் தடமைவயேதிர்த்த
வபபாவதனடனப்-வபபாய்வேழக்கபால்
வசர்த்த சிடறஎனக்வகபார்
வதனறல்வேரும் வசபாடலயேனவறபா!
சீர்த்தித் தமிழர்க்குத்
தீடமைவேரப்-பபார்த்திவரன!
மைபாயும்உயிர் எனறபால்,
மைருளபாத கபாடளநபான!
ஆயினும் எனவசய்டக
அடனத்டதயுவமை-தீயேவேழிச்
வசல்லபாத நபாளும்
திருத்தமுறக் கபாத்த,பபா
வேல்லபாடர நபானும்
மைறப்பவத-இல்டல!
இளடமைப் பருவேவமைபா
எச்வசயேலும் வசய்யும்
இளடமை அறவவேபா(டு)
இடயேந்தபால்-விடளவேவதலபாம்
நபாட்டுக்கு நனவறயேபாம்
நபாட்கள விடரந்வதபாடும்
வகட்டுக்கபா ளபாகபாமைல்
கீழ்டமையினற-நபாட்டைவமைபாடும்
அனபு மைலியே
அடனத்தயிர்க்கும் வதபாண்டுவசய்தபால்
இனபம் மைலியும்!
இதவேனவறபா-எனறும்
மைறவேபாமைல் மைக்கள
வசயேத்தக்க வதனறபார்!
"தறவேபாமைல் இனபமுண்வடைபா
வசபால்க-அறப்வபரியீர்"
எனறுடரத்தபார் மைபாவேரசர்,
இனனும்உடரப் பபார்கிழவேர்:
"நனறுடரத்தீர் அத்தறடவே
நபானவவேண்வடைன-எனறுவமை,
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இல்லறவமை நல்லறம்
தபாவன தனித்தினபம்
வகபாளளத் தகுவமைபா?நல்
வதனிதழபாள இனறஒரு
வசய்க்கினபம்-ஆனதண்வடைபா?
ஞபாலத் வதபாடைர்பினபால்
நல்லினபம் கபாணலனற
ஞபாலத்தறவில் இனபம்
நண்ணுவேதம்-ஏலுவமைபா?
"உற்றபாடர யேபானவவேண்வடைன
ஊர்வவேண்வடைன வபர்வவேண்வடைன
கற்றபாடர யேபானவவேண்வடைன
கண்இனிக்கப்-வபற்வறடுத்த
தபாய்தந்டத வவேண்வடைன
தமிழ்வவேண்வடைன தபாய்நபாட்டின
ஓய்வு தவிர்க்கும்
உரன வவேண்வடைன-வதய்வுற்வற
கண்மூக்கு வேபாய்உடைம்பு
கபாவதனனும் ஐந்த
ஒண்வேபாயில் சபாத்தி
உளம்மைபாய்ந்த-வேண்ணவுடைல்
வபறழத்தல் வபரினபம்
அ·வதபானவற வவேண்டு"வமைனறு
கூறடுவேபார் கூறுவேவத
அல்லபாமைல்-வவேறுபயேன
கண்டைபாவரபா அனனவேர்தபாம்
'கபாட்டுவிவரபா' எனறுடரத்தபால்,
'கண்டைவேர் விண்டிலர்
விண்டைவேர் கண்டிலர்'
எனறு வமைபாழிந்வத
இடலச்வசபாற்றல் பூசனிக்கபாய்
நனறு மைடறக்க
நனிமுயேல்வேர்-இனறுபல

ஆச்சிரமைம்
ஆச்சிரமைப் வபரபால்
அறவிடுதி கண்டுநல்ல
வபச்சியேம்பிச் வசபாத்டதப்
வபருக்கிவயே-வபபாய்ச்வசல்வேர்
கூட்டைம் வபருக்கிக்
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குடித்தனத்டத வமைல்வேளர்த்தபார்
ஈட்டும் வபபாருளுக்(கு)
இருபதவபர்-ஏட்டைபாளர்!
வதபாட்டைங்கள வகபாத்ததற்குத்
வதபாண்ணூறு வபர்,கறடவே
மைபாட்டுக்கு நல்ல
மைருத்தவேநூல்-கபாட்டிவவேபார்
பத்தப்வபர், கபாதற்
பழங்கள கடைற்கடரயில்
ஒத்தப்வபபாய் வநஞ்சம்
உவேந்தளித்த-வதபாத்தகிளிப்

பிளடளக்குப் வபர்டவேக்க
நபாடலந்த வபர்,அதடன
உளளுளவேபாய் விற்றுவேர
ஒனபதவபர்-வவேளடளநிற
மினடன வேணங்க
இருபதவபர் மினடனயுயிர்க்(கு)
அனடன எனச்வசபால்ல
ஐம்பதவபர்-தனடனத்
திருமைபால் பிறப்வபனறு
தீட்டை, நூல் விற்க
வேருவேபாய் விழுக்கபாடு
வேபாங்க-ஒருநரியேபார்,
வீட்டிலுறும் அந்நரிக்கும்
வபபாய்புரட்டு வவேடலக்வகபா
ஆட்டுக்கண் ணனவசய்
அவேவனபாருவேன-நபாட்டில்
தறவவேபான அறவீ(டு)
இ·வதபானறுமைற் வறபானறு;

மைடலயேடியில் தறவு
நிறத்டத நிடலநிறுத்த
வேந்த-வவேறயேன
ஒருவேன மைடலயேடியில்
ஊரபார் விழிக்குத்
வதரியும் இடைந்வதடிச்
வசனறு-வபரிதபாக
வீடைடமைத்த தபாவலதன
வீட்டடைத் தறந்தவேனபாய்க்
கூடிந்த வமைய்வயேனறும்
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கூட்டில்புள-ஓடுமுயிர்
வபபானறபாத உண்டமையிடல
வபபாயேழியும்! வபபாயேழியும்!!
எனறும், இளடமை
புனற்குமிழி-வபபானவனபா
புனல்திடர, யேபாக்டக
புனவலழுத்வத எனறும்
அடனத்தலகும் வபபாய்வயேனறும்
ஆனமைபா-எனும் ஒனவற
வமைய், அதனபால் வமைய்யுணர்தல்
வவேண்டுவமைனறும், அவ்வுணர்டவே
ஐயேம் திரிபினற
ஐயேர் உண்ணச்-வசய்கினற
எனறன அறவிடுதி
ஏற்படுத்தி டவேக்குவமைனறும்,
எனறும் உதவேபா(த)
இருந்தபழம்-வபபானவபபாருடள
இங்வககுவிப் பீர்எனறும்
எனதம்பி வேபாரிப்வபபாய்
அங்வக குவிக்கட்டும்
அச்வசயேலபால்-தங்கிடும்நும்
பற்றுக்கள வபபாம்எனறும்,
பற்வறபற் றுக்வகபாடைபாய்
உற்று வேரும்பிறவி
ஓடுவமைனறும்,- புற்டகக்குப்
வபபாரடித்த மைக்கள
புழுவேபாய்த் தடிக்டகயிலும்
ஊரடித்தத் தினனும்
உளவுதடன-யேபாரரிவேபார்?

நபாட்டுக்குத் வதபாண்டு
இந்த வநறகளஎலபாம்
யேபார்க்கு நலம்விடளக்கும்?
கந்டதக்கும், கண்ணுறங்கக்
கூடரக்கும்-அந்வதபா
வதபாழில்வவேண்டு வேபார்க்குத்
வதபாழிலில்டல; கல்வி
எழில்வவேண்டு வேபார்கள
எவேர்க்கும்-கழகமுண்வடைபா?
கல்வித் தடறக்குத்தபான
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கபாசிடலயேபாம்! வசந்தமிழ்நற்
வசல்விக் குரிடமைச்
வசயேலுண்டைபா?-'எல்லபாரும்
ஒன'வறனனும் எண்ணம்
உயேரவில்டல! ஒற்றுடமைதபான
நனவறனனும் எண்ணம்
நடைப்பதவவேபா?-இனறு
வபருநிலத்தில் நற்றமிழர்
வேபாழ்வு பிறரபால்
அருவேருக்க லபானவதனக்
கண்டும்-திருநபாட்டில்
சபாய்பபாபபா வேபாற்வபபாருடளத்
தட்டிப் பறப்பதவும்
வமைய்பபாபபா ஏய்க்கினற
வமைய்வேழியின-வேபாய்வேலியும்
பனனும் இடவேவபபால்
பலப்பலவும் அனபவர!
உனனுங்கபால் அந்வதபா!
உருகபாவதபா-கல்வநஞ்சம்?
எந்த வநறபற்ற
யேபாம்ஒழுகல் வவேண்டுவமைனில்,
அந்த முடறடயே
அடறகினவறன-அந்தமுடற
எல்லபார்க்கும் ஒத்தவேரும்
ஏமைபாற்றம் ஒனறுமில்டல
வசல்வேம் அதனபால்
வசழித்தவேரும்-கல்வி
அடனவேர்க்கும் உண்டைபாகும்
அல்லல் ஒழியும்
தனிநலம்வபபாம்! இனபவமை
சபாரும்-இனிதபாக
இவ்வுலக நனடமைக்வக
யேபானவேபாழ்கின வறனஎனவற
ஒவ்வவேபாருவே ரும்கருதி
உண்டமையேபாய்-எவ்வவேவேர்க்கும்
கல்விடயேக் கட்டைபாயேத்
தபால்நல்கி யேபாவேர்க்கும்
நல்லுடைடல ஓம்ப
நனியுடழத்தபால்-அல்லலுண்வடைபா?
ஓம்புதல் வவேண்டும்
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ஒழுக்கம்; அழுக்கபாறு
நபாம்வபறுதல் நபாட்டடை
இழித்தவல-ஆம்! வபபாய்யேபா?
மைக்களிடடைத் தபாழ்வுயேர்வு
மைபாட்டைபாடமை வவேண்டும்நீள
வபபாய்க்கடதயில் வபபால்லபா
மைடைடமையிவல-புக்குப்
பிறர்க்கடிடமை யுற்றும்
வபருவேயிறு கபாத்தல்
அறக்வகபாடிவதன றபாய்ந்தடமைதல்
வவேண்டும்-சிறக்கப்
படடைப்பயிற்சி, நல்ல
பயேனடடையும் ஆற்றல்,
தடடைப்பபாடில் லபாவதய்தில்
சபாலும்!-நடடைவேலியேபாய்
டவேயேம் அறதல்
மைறகடைடல வேபானத்டத
ஐயேம் அகல
அளந்திடுதல்-உய்யும்வேணம்
பல்கடலயும் வபற்வற
இளடமைப் பருவேத்தின
மைல்குசீர் வேபாய்ப்புறுதல்
வவேண்டும்பின-நில்லபாத

கபாதல் வேபாழ்க்டக
உளளம் கவேர்ந்தபாளின
உளளத்டதத் தபானகவேர்ந்த
வவேளளத்தில் வவேளளம்
கலந்தவதன-விளளும்நிடல
கண்டு மைணம்புரிதல்
வவேண்டும் கடிமைணமும்
பண்டடை மைணவமைனறும்
பபார்ப்பபாடனக்-வகபாண்டை
அடிடமை மைணவமைனறும்
வசபால்லும் அடனத்தம்
கடிந்த பதிவுமைணம்
கபாணல்-கடைனபாகும்
அனபபால் அவேளும்
அவேனும் ஒருமித்தபால்
த னபமைவே ளுக்வகனனில்
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தனபுறுவேபான-தனபம்
அவேனுக்வகனில் அவேளும்
அவ்வேபாவற; இந்தச்
சுடவேமிக்க வேபாழ்டவேத்தபான
தூவயேபார்-நடவேயேற்ற
கபாதல்வேபாழ் வவேனறு
கழறனபார்; அக்கபாதல்
சபாதல் வேடரக்கும்
தடழத்வதபாங்கும்-கபாதல்
உடடையேபார்தம் வேபாழ்வில்
உளம்வவேறு பட்டைபால்
மைடைவேபார் பிறடன
மைணக்க-விடைவவேண்டும்
ஆடைவேனும் வவேவறபார்
அணங்டக மைணக்கலபாம்
கூடும்மைண மைக்கள
வகபாளத்தக்க-நீடுநலம்
எனனவவேனில், இல்லறத்டதச்
வசய்தினபம் எய்தவேதபாம்!

மைக்கட் வபறு
நனமைக்கட் வபறுபற்ற
நபானுடரப்ப-வதபானறுண்டைபாம்
ஈண்டுக் குழந்டதகளதபாம்
எண்மிகுத்தப் வபபாகபாமைல்
வவேண்டும் அளவவே
விடளத்த,வமைல்-வவேண்டைபாக்கபால்
வசர்க்டக ஒழித்தக்
கருத்தடடை வயேனும்வசய்க
வபபாக்கருவநபாய் வகபாண்டைபால்
இருவேரும்-யேபாக்டக
ஒருமித்தபால் ஐயேவகபா!
உண்டைபாகும் பிளடள
இருநிலத்தக் வகனனநலம்
வசய்யும்-அருடமைத்

பிறர் நலம்
தடலவேன தடலவியேர்கள
தங்கள குடும்ப
அடலநீங் கியேபின
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அயேலபார்-நிடலதனடன
நபாடைலபாம் எனனபாமைல்
நபானிலத்தின நனடமைக்குப்
பபாடு படைவவேண்டும்
எப்வபபாதம்-நபாவடைபா
ஒருதீடமை கண்டைபால்
ஒதங்கி நிற்றல்தீடமை;
எருதவமைல்ஈ வமைபாய்த்த
வபபாத-வபருவேபால்
சுழற்றுவேதபால் தனபம்
வதபாடலயுமைபா?-ஈக்கள
புழுக்குமிடைம் தூய்தபாகிப்
வபபாகுமைபா?-இழுக்வகபானறு
கபாணல் நமைக்வகனன
எனனபாமைல் கண்டைஅதன
ஆணவவேர் கல்லி
அழகுலடகப்-வபணுவேதில்
வநருற்ற தனபவமைலபாம்
இனபம்! கவேடலயினறச்
வசருவேபான இனபவமைலபாம்
தனபவமைனக!-வநரில்
வேறயேபார்க்வகபான றீந்தபால்தன
வநஞ்சில்வேரு மினபம்
அறயேபா திரபானஎவேனும்
அனவறபா?-வவேறவகபாள
வேலியேபாரபால் வேபாடும்
எளியேபாரின சபார்பில்
புலியேபாகிப் வபபார்வதபாடுக்கும்
வபபாதில்-வேலிவயேபார்கள
எய்யும்வகபாற் புண்ணும்
இனிதபாகும் அவ்வவேளியேபார்
உய்யே உடழத்ததடனத்
தபானிடனத்தபால்-டவேயேத்வத
தனனலத்டத நீத்தம்
பிறர்நலவமை தபானநிடனத்தம்
எனறும் உடழப்பபார்க்(கு)
இடைரிடழப்வபபான!-அனவறபா
நடைப்பபார் அடியில்
நசுங்கும் புழுப்வபபால்
தடிப்பபாவன வதபால்லுலகி
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வனபாரபால்-இடைமைகனற
டவேயேத்த நனடமைக்வக
வேபாழ்வவேன றுணர்ந்தவேவன
வசய்யும் வதபாழிலில்
திறம்கபாண்பபான-ஐயேம்
அகலும்; அறவில்
உயேர்ந்திடுவேபான அனவனபான
புகலும்அடனத் தளளும்
புதடமை-திகழுமைனவறபா?
சபாதலின இனனபாத
தில்டலவயேனறு சபாற்றடினும்
ஏதம்அவேன சபாகுங்கபால்
இனபவமை!-சபாதல்
வேருங்கபால் சிரிப்பபான
வபபாதவுக்வக வேபாழ்வேபான
வபபாதமைக்கள வேபாழ்த்தம்
வபறுவேபான-ஒருநிலவு
வேபானின உடுக்களிடடை
வேபாழ்தல்வபபால்-அனவனபாரின
ஊனுடைம்பு தீர்ந்தபாலும்
உற்றபுகழ்-வமைனி,
விழிவதபாறும் வமைலபாரின
வநஞ்சுவதபாறும் எனறும்
அழியேபாதன வறபாவமைலும்
ஐயேபா-வமைபாழிவவேன
'அறத்தபால் வேருவேவத
இனபம்'என றபானவறபார்
குறத்தபார்; குறப்பறக;
வமைலும்-திறத்தபால்
'தவேம்வசய்வேபார் தம்கருமைம்
வசய்வேபார்' எனவவே
அவேவர உடரத்தபார்
அறக!-எவேரும்
தடமைக்கபாக்க! தம்குடும்பம்
கபாக்க! உலடகத்
தமைர்எனறு தபாமுடழக்க
வவேண்டும்-அடமைவேபான
இனபம் அததபான
'இறப்புக்கும் அப்பபாவல
ஒனறுமில்டல' எனப
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தணர்ந்திடுக-அனறுமுதல்
இனறுவேடரக்கும் வபரிவயேபார்
வசத்தவேர்கள எய்தவேதபாய்ச்
வசபானனவேற்றுள ஒனடறயேனறு
தூற்றுவேன-அனறயும்

சபாக்கபாடு வநடுந்தூக்கம்
சபாக்கபாடு வபரினபம்
எனறுநபான சபாற்றடுவவேன
தூக்கம் வகடைடலத்
தயேர்எனபீர்-வேபாய்க்கும்நல்
தூக்கத்டத இனபவமைனறீர்
அனவறபா? வநடுந்தூக்கம்
சபாக்கபாடு இனபம்" எனறபார்.

அறுசீர் விருத்தம்
தடலவி கூடைத்தப் வபச்சு
மைபாவேர வசபாடிவ் வேபாறு
வேயேதபானபார் வபசும் வபபாத
கூவேர சபான இல்லக்
குயிலினபாள கூடைந் தனனில்
பபாவேர சபான தனவேபாய்ப்
டபந்தமிழ் படடைத்தி ருந்தபாள
ஆ!அரி வதனறு கபாதபால்
மைலர்க்குழல் அடதஉண் கினறபாள.
"வபண்கட்குக் கல்வி வவேண்டும்
குடித்தனம் வபணு தற்வக!
வபண்கட்குக் கல்வி வவேண்டும்
மைக்கடளப் வபணுதற்வக!
வபண்கட்குக் கல்வி வவேண்டும்
உலகிடனப் வபணுதற்வக!
வபண்கட்குக் கல்வி வவேண்டும்
கல்விடயேப் வபணுதற்வக!
கல்வியில் லபாத வபண்கள
களர்நிலம்; அந் நிலத்தில்
புல்விடளந் திடைலபாம்; நல்ல
புதல்வேர்கள விடளதல் இல்டல!
கல்விடயே உடடையே வபண்கள
திருந்தியே கழனி; அங்வக
நல்லற வுடடையே மைக்கள
விடளவேத நவில வவேபாநபான?
வேபானூர்தி வசலுத்தல் டவேயே
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மைபாக்கடைல் முழுத ளத்தல்
ஆனஎச் வசயேலும் ஆண்வபண்
அடனவேர்க்கும் வபபாதவவே! இனறு
நபானிலம் ஆடை வேர்கள
ஆடணயேபால் நலிவே டடைந்த
வபபானதபால் வபண்க ளுக்கு
விடுதடல வபபான தனவறபா!
இந்நபாளில் வபண்கட் வகல்லபாம்
ஏற்பட்டை பணடயே நனகு
வபபானவனவபபால் ஒருடக யேபாலும்
விடுதடல பூணும் வசய்டக
இனவனபாரு மைலர்க்டக யேபாலும்
இயேற்றுக! கல்வி இல்லபா
மினனபாடள வேபாழ்வில் எனறும்
மினனபாள எனவற உடரப்வபன.
சடமைப்பதம் வீட்டு வவேடல
சலிப்பினறச் வசயேலும் வபண்கள
தமைக்வகஆம் எனறு கூறல்
சரியில்டல; ஆடை வேர்கள
நமைக்கும்அப் பணகள ஏற்கும்
எனவறண்ணும் நனனபாள கபாண்வபபாம்!
சடமைப்பத தபாழ்வேபா? இனபம்
சடமைக்கினறபார் சடமையேல் வசய்வேபார்!
உணவிடன ஆக்கல் மைக்கட்(கு)
உயிர்ஆக்கல் அனவறபா? வேபாழ்வு
பணத்தினபால் அனறு; வில்வேபாட்
படடையினபால் கபாண்ப தனறு;
தணலிடன அடுப்பில் இட்டுத்
தபாழியில் சுடவேடயே இட்வடை
அணத்திருந் திட்டைபார் உளளத்(த)
அனபிட்டை உணவேபால் வேபாழ்வவேபாம்.
சடமைப்பத வபண்க ளுக்குத்
தவிர்க்வகபாணபாக் கடைடமை எனறும்,
சடமைத்திடும் வதபாழிவலபா, நல்ல
தபாய்மைபார்க்வக தக்க வதனறும்,
தமிழ்த்திரு நபாடு தனனில்
இருக்குவமைபார் சட்டைந் தனடன
இடமைப்வபபாதில் நீக்க வவேண்டில்
வபண்கல்வி வவேண்டும் யேபாண்டும்.

சடமையேலில் புதடமை
சடமையேலில் புதடமை வவேண்டும்
சடமையேல்நூல் வேளர்ச்சி வவேண்டும்
சடமையேற்குக் "கல்வி இல்லம்"
அடமைந்திடை வவேண்டும் யேபாண்டும்;
அடமைவிலபாக் குடும்பத் தளளும்
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அகத்தினில் மைகிழ்ச்சி வவேண்டில்
சடமையேலில் திறடமை வவேண்டும்
சபாக்கபாடும் தடலகபாட் டைபாவத!
வகட்டுடைல் வேருந்த வவேபார்கள
சடமைக்கும்நற் வகளவி வபற்றபால்
கட்டுடைல் வபற்று வேபாழ்வேபார்!
கல்விக்கும், ஒழுக்கத் திற்கும்
பட்டுள பபாட்டி னினறு
விடுதடல படுவே தற்கும்
கட்டைபாயேம் சடமைக்கும் ஆற்றல்
கபாணுதல் வவேண்டும் நபாவமை.
வேறுடமையும் வதரிவே தண்வடைபா
சடமையேலில் வேல்லபார் இல்லில்?
நறுவநய்யும் பபாலும் வதனும்
நனியுளள இல்லத் தளளும்
கறசடமைத் திடைக்கல் லபாதபார்
வேறயேரபாய்க் கலங்கு வேபார்கள!
குறுகியே வசலவில் இனபம்
குவிப்பபார்கள சடமையேல் வேல்லபார்!
வீறபாப்பு வேபாழ்வு தனடன
வமைற்வகபாண்டைபார் எனறபால் அனனபார்
வசபாறபாக்கி கறகள ஆக்கிச்
சுடவேஆக்கக் கற்றதபால்ஆம்!
வசறபாக்கிக் குடித்த னத்டதத்
தீர்த்தபார்கள எனறபால் தபாறு
மைபாறபாக்கிக் கறடயே எல்லபாம்
மைண்ணபாக்கும் மைடைடமை யேபால்ஆம்.
இடலயினில் திறத்தபால் இட்டை
சுடவேயுளள கறயும் வசபாறும்
கடலயினில் உயேர்த்தம் நபாட்டடைக்
கட்டுக்கள வபபாக்கும்! டவேயே
நிடலயிடன உயேர்த்தம் இந்த
நிடனவுதபான உண்டைபா நம்பபால்?
வதபாடலயேபாதபா அயேர்வு? நல்ல
சுடவேயுணர் வவேந்நபாள வதபானறும்?"
விருந்த வேந்தவேள தன நிடல கூறுவேபாள
எனறனள தடலவி! அந்த
எழில்மைலர்க் குழலி வசபால்வேபாள;
"நனறபாகச் வசபானனீர் அம்மைபா
நம்வீட்டின வசய்தி வகட்பீர்;
'இனவறனன கறதபான வசய்யே?'
எனறுநபான அவேடரக் வகட்வபன;
நினறவேர் எடனவயே வநபாக்கி
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'வநற்வறனன கறகள?' எனபபார்!
'பருப்பும் வேபாடழக்கபாய் தபானும்
குழம்பிட்வடைன உருடளப் பற்டறப்
வபபாரித்திட்வடைன' எனறபால், அனனபார்
புகலுவேபார் வவேறுப்பி வனபாடு
'பருப்பும்நீள முருங்டகக் கபாயும்
குழம்பிட்டுக் கருடணப் பற்டறப்
வபபாரிப்பபாய்நீ' எனறு கூறப்
வபபாய்விடு வேபார்வவே டலக்வக.
கீடரத் தண்டுக் குழம்பு
வமைற்படி கீடர டநயேல்
வமைபாருந்தபான உண்டு நபாளும்
மிளகுநீர் முடுக உண்டு;
யேபாடரத்தபான வகட்க வவேண்டும்
இடவேகவள ஏற ஆடும்
ஊருளள இரபாட்டி னம்வபபால்
சுற்றடும் ஒவ்வவேபார் நபாளும்!
முடறயிவலபார் புதடமை இல்டல;
முற்றலும் படழயே பபாடத!
குடறவேபான உணவவே உண்டு
குடறவேபான வேபாழ்நபாள உற்று
நிடறவேபான வேபாழ்க்டக தனடன
நடைத்தவே தபாய்நிடனத்த
மைடறவேவத நம்மை வனபாரின
வேழக்கமைபா யிற்றம் மைபாவவே!
சடமையேல்முன வனற்ற மினறத்
தபாழ்தற்கு நமைத நபாட்டில்
சமையேமும் சபாதி எனற
சழக்கும்கபா ரணம்என வபனநபான;
அடமைவுறும் வசட்டி வீட்டில்
அயேலவேன உண்பதில்டல;
தடமைஉயேர் வவேனபபான நபாய்க்கன;
முதலிநீ தபாழ்ந்வதபான எனபபான.
ஒருவீட்டின உணடவே மைற்றும்
ஒருவீட்டைபார் அறயேபார் அனவறபா?
வபருநபாட்டில் சடமையேற் பபாங்கில்
முனவனற்றம் வபறுதல் யேபாங்ஙன?
வதரிந்தஓர் மிளகு நீரில்
வசய்முடற பனனூ றபாகும்!
இருவீட்டில் ஒவர தவேட்டைல்
எரிவவேபானறு புடகச்சல் ஒனறு!
ஆக்கிடும் கறகட் குளள
வபயேர்களும், அவேர வேர்கள
வபபாக்டகப்வபபால் மைபாறு வகபாளளும்
புளிக்கற குழம்பு சபாம்பபார்,
வதக்கபாணம் எனபபார் ஒனவற!
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அப்பளம் அதடனச் சில்வலபார்
பபாழ்க்கப் பப்படைம் எனபபார்கள
பபார்ப்பபான அப்பளபாம் எனகினறபான.

கல்வி
அம்டமையீர் வசபானன வேண்ணம்
அடனத்தக்கும் கல்வி வவேண்டும்!
வசம்டமையிற் வபபாருளஒவ் வவேபானறன
பண்புகள வதரிதல் வவேண்டும்!
இம்மைக்கள தமைக்குள வமைவலபார்
இழிந்தவேர் எனனும் தீடமை
எம்மைட்டில் வபபாவமைபா, நனடமை
அம்மைட்டில் இங்குண் டைபாகும்".
எனறனள விருந்த வேந்த
மைலர்க்குழல் எனபபாள! அங்கு
நனறுபூ வேரச நீழல்
நடுவினில் நடகமுத் வதபாடு
நினறுநபா வேரசன எனனும்
இடளயேவேன நிகழ்த்த கினறபான;
வசனறுநபாம் அடதயும் வகட்வபபாம்
தமிழ்த்வதனும் வதவிட்டைல் உண்வடைபா?

நபாவேரசன நடகமுத்த உடரயேபாடைல்
அகவேல்
ஆளிழுக் கினற அழகியே வேண்டி
இந்த வூரில் இருப்பதம், நமைத
வில்லியே னூரில் இல்லபா திருப்பதம்
ஏனஅக் கபாஎன இடளவயேபான வகட்டைபான.

நடகமுத்த
நடகமுத் வதனபவேள நடகத்தக் கூறுவேபாள:
"கல்வி தனனிலும் வசல்வேந் தனனிலும்
வதபால்லுல வகபார்பபால் வதபாடலயேபா திருந்திடும்
ஏற்றத் தபாழ்வவே இதற்குக் கபாரணம்;
இழுப்பவேன வேறயேவேன! ஏறவனபான வசல்வேன!
இருவேரும் ஒருநிடல எய்தம் நபாளில்
ஆடளஆள இழுத்தல் அகலும்; அந்நபாளில்
தனனி வலபாடிகள தகுவிலங் கிழுப்படவே
எனனும் வேண்டிகள எவேடரயும் இழுக்கும்."

இழுப்பு வேண்டி
"அழகியே வேண்டி அழகியே வேண்டி
நிழல்வவேண்டு மைபாயின நிமிர்த்தவேர் மூடிடயே;
வவேண்டைபாப் வபபாத விடுவேர் பினபுறம்!
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கபாடலத் வதபாங்கவிட்டு வமைலுட் கபாரலபாம்!
இதநம் மூரில் எப்வபபா தவேரும்?
அதில்நபாம் எப்வபபா தமைர்ந்த வசல்வவேபாம்?"
எனறு பிளடள இயேம்பி நினறபான.
"நம்மூர் சிற்றூர் நமைக்வகன பயேனபடும்?
வபபாதமைக் களதம் வபபாக்கு வேரவுகள
இங்கு மிகுதி; ஏதநம் மூரில்?
ஆயினும் வீண்பகட் டைபாளர் கூட்டைம்
வபருகிடில் நம்மூர்த் வதருவிலும் நுடழயும்!"
எனறபாள அனறலர் கினறபூ முகத்தபாள.

பகட்டு
"பகட்டைபா ளர்கள பலவபர் எப்வபபா(த)
ஏற்படு வேபார்கள" எனறபான இடளவயேபான.
"வசல்வேம் இல்லபார் வசல்வேர் வபபாலவும்
அழவக இல்லபார் அழகியேர் வபபாலவும்
கபாட்டிக் வகபாளளக் கருதம் நிடலடமை
ஏற்படும் நபாளில் ஏற்படு வேபார்கள."
எனறு கூறனபாள இளநடக முகத்தினபாள.
"அந்நிடல எப்வபபா தடதயுடர" எனறபான.
"வேஞ்சமும் வபபாய்யும் வேளர்ந்தபால்" எனறபாள.
அழகியே வேஞ்சமும் வவேண்டைபாம்
படழயேஊர் நனவறனப் பகர்ந்தபான பிளடளவயே.

தடலவி பளளிக்குச் வசனற பிளடளகடள எதிர்பபார்த்தபாள
ப·வறபாடடை வவேண்பபா
வசங்கதிடர வமைற்குத் திடசயேனுப்பி மைபாணவேர்கள
வபபாங்கு மைகிழ்ச்சியினபால் வீடுவேரும் வபபாதபாக
வீட்டுக் குறட்டில்நினற நற்றடலவி வவேல்விழிகள
பபாட்டடையிவல பபாய்ச்சிப் பழம்நிகர்த்த தனமைக்கள
ஏனினனும் வேபாரபா திருக்கினறபார் எனவறண்ணத்
வதனிதழும் சிற்றடடையும் ஆடைபா தடசயேபாத

அனடன மைகிழ்ச்சி
நினறபாள; சிரித்தபாள; நிடல வபயேர்ந்தபாள; கபானத்த
மைனறபாடும் மைபாமையிலபாள "வேபாரீர்" என அடழத்தபாள.
உளளம் பூரித்தபாள உயிவரபா வியேங்களநிகர்
பிளடளகள வேந்தபார்கள வபச்வசபாடும் பபாட்வடைபாடும்!

வீட்டைபாரும் விருந்தினரும்
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வீடு மைலர்க்கபாடு; விருந்தினரும் வீட்டைபாரும்
பபாடுகளி வேண்டுகளதபாம்; பபார்க்கத் தகும்கபாட்சி!
எல்லபாரும் ஒனறபாய் இருந்த மைகிழ்ந்தளளம்
வேல்லபார் இலக்கியேத்டத வேபாரி அருந்ததல்வபபால்
சிற்றுணவுண் கினறபார்கள தித்திக்கும் நீர்பருகி
முற்றத்தில் டகயேலம்பி முனவிரித்த பபாய்நிடறயேச்
வசனறமைர்ந்தபார்! மூத்தபார் அடடைகபாய் சிவேக்கவவே
வமைனறருந்தபார்! நல்லிடளஞர் வமைவலபாரின வேபாய்பபார்த்த
வமைபாய்த்திருந்தபார்! வீட்டில் விருந்தவேந்த மூத்தவேவரபா
"டவேத்தளளீ வரஅந்த மைபாணக்கப் வபபாட்டைணத்டதக்
வகபாட்டிக் குவித்திடைவும் மைபாட்டீவரபா இப்வபபாத!
கட்டைபாண முத்தங்கள கபாட்சிதர மைபாட்டைபாவவேபா!
பபாட்வடைபானறு தினனப் பழவமைபானறு தபாரீவரபா!
வகட்கினவறன கண்களல்ல! பச்டசக் கிளிகளல்ல!
வீட்டின தடலப்பிளளபாய் வவேடைப்பபா பபாடைப்பபா
வேபாட்டுளத்தில் இனபத்டத வேபாரப்பபா" எனறுடரக்க
வமைத்த மைகிழ்ச்சியுடைன வவேடைப்பன பபாடுவேதபாய்
ஒத்தத் தவேங்கினபான ஒனறு:

வவேடைப்பன
திரவிடைம் நமைத நபாடு-நல்ல
திரவிடைம் நமைத வபச்சு!
திரவிடைர் நபாம் எனறு களித்வதபாம்!
திரவிடைர் வேபாழ்வினில் தளிர்த்வதபாம்!
உடரயிலும் எழுத்திலும் வசயேலிலும் பிறரின
உருவிடன முழுடமையும் ஒழித்வதபாம்!
வசத்தபின தனபுகழ் ஒனவற
சிறந்திடை வவேண்டுதல் கருதி
ஒத்தவேர் அடனவேரும் எனச்வசயேல் வசய்யும்
உயேர்திர விடைரின குருதி!

மைபாவேரசர்
வவேடைன தமிழ்க்கண்ண வீசி நமைதளமைபாம்
மைபாடைப் புறபாடவே மைடைக்கிக் கவேர்ந்ததற்கு
நனற எனவுடரத்தபார் மைபாவேரசர். நற்றடலவி
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ஒனறுபபா வடைனறபாள உவேந்த:

நடகமுத்த
கடலயினிற் வபண்வண இலகு-பல்
கடலயினிற் வபண்வண இலகு!
நிடலயினில் உயேர வவேண்டும் வபண்ணுலகு!
மைடலவிளக் கபாகுதல் வவேண்டும்! நீ
மைடலவிளக் கபாகுதல் வவேண்டும்!£
புலடமைவகபாள கீழ்நிடல தடனயுலகு தபாண்டும்!
எனறு நடகமுத்தபாள பபாடினபாள! எனன இனபம்
எனறு மைகிழ்ந்தபாள எழிற்றடலவி! மைற்ற
இடளயேபார் தடலக்வகபான றயேம்பிடுவேபார், யேபாரும்
கடளயேபாத கபாதவகபாடுத் தபார்

வதனடன
அறுசீர் விருத்தம்
நபாவேரசு
தடலவிரித்தபாய் உடைல்இடளத்தபாய் ஒற்டறக்கபா லபால்நினறபாய் தமிழ்நபாட் டைபார்க்குக்
குடலவிரித்தத் வதங்கபாயும் குளிரிளநீ ரும்கூடரப் வபபாருளும் தந்தபாய்
கடலவிரித்த நல்லபார்கள தபாம்பசித்தம், பிறர்பசிடயேத் தவிர்ப்ப தற்வக
இடலவிரித்தச் வசபாறடுவேபார் எனபதற்வகபார் எடுத்தக்கபாட் டைபானபாய் வதங்வக!

படன
வீட்டுப்பிளடள(க)
ஊர்ஏரிக் கடரதனிவல எனனிளடமைப்
பருவேத்தில் இட்டை வகபாட்டடை
நீவரதம் கபாப்வபதம் வகளபாமைல்
நீண்டுயேர்ந்த பல்லபாண் டினபின
வேபாரபாய்என வறடனஓடல விசிறயினபால்
வேரவவேற்று நுங்கும் சபாறும்
சீரபாகத் தந்தவதனில், படனவபபாலும்
நட்புமுடற வதரிந்தபா ருண்வடைபா?

மைபா
வீட்டுப்பிளடள(உ)
கபாணக்குப் புறத்வதஓர் பதிவிட்டை
மைபாநட்டுக் கண்கபா ணத்தக்
வகணத்தண் ணீர்விடுத்வதன பினநபாளில்
அதனநிழலின கீழ்இ ருந்வதன
மைபாணக்க மைபாம்பழந்தபான மைரகதத்தின
இடலக்கபாம்பில் ஊஞ்ச லபாடைச்
வசண்எட்டுக் வகபாவலடுத்வதன டகப்பிடித்வதன
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வேபாய்டவேத்வதன வதனவதன வதவன.

பலபா
நபாவேரசு
பபால்மைணக்கக் கிளளுகினற பச்டசயிடல
தங்கக்கபாம் படைர்மி லபார்கள
வேபானமைணக்க உயேர்ந்தகிடள அடைர்ந்தபலபா
மைரத்திற்சிற் றபாடனக் குட்டி
வபபால்மைணக்கும் பலபாப்பழங்கள அண்ணபாந்த
வபபாழுதினிவல புதடமை வகபாளள
வமைல்மைணக்கும் கிடளயினிவல, நடுமைணக்கும்
வவேர்க்குளளும் மைணக்கும் நனவற.

மைபாதடள
வீட்டுப்பிளடள(க)
குவிப்புடடையே விற்வகபால்வபபால் புதல்எடுத்த
வகபாவடைல்லபாம் பூவும் பிஞ்சும்
உவேப்படடையேச் வசய்கினற மைபாதடளயின
உதவியிடன எனன வசபால்வவேன?
சிவேப்புடடையே மைணவபபாறுக்கிச் வசவ்வேபானின
வேண்ணத்தச் வசம்பில் இட்டுச்
சுடவேப்பபார்கள எடுத்தண்டைபால் சுறுக்வகனறு
தித்திக்கச் வசய்த தனவறபா!

வேபாடழ
வீட்டுப்பிளடள(உ)
தபாயேடியில் கனவறடுத்தத் தடரயூனற
நீர்பபாய்ச்சத் தளிர்த்த வேபாடழச்
வசயேடியில் கபாத்திருந்தபால் வதருத்திண்டண
வபபாற்வபரியே இடலகள ஈயும்;
கபாயேடியில் வபரும்பூவும் கறக்கீயும்;
கடடைந்வதடுத்த வவேண்வண வயேபாடும்
ஈயேடித்வதன கலந்தருட்டிப் பழத்தினநற்
குடலயீயும் இந்தபா எனவற.

களபாச் வசடி
நபாவேரசு
முட்கலப்பும் சிற்றடலயும் வகபாணலுறு
சிறுதூறும் முடைங்கி மைண்ணன
உட்புகுபூ நபாகங்கள வமைபாய்த்திருத்தல்
ஒத்தபுதற் களபாவவே நீ,ஏன
வவேட்கமுற்று வவேண்மைலர்ப்பல் வவேளித்வதபானற
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நிற்கினறபாய் எளியே நண்டின
கட்சிறயே கனிவயேனினும் சுடவேவபரித
சுடவேவபரித கண்வடைபா மைனவறபா!

வகபாய்யேபாப் பழம்
வீட்டுப்பிளடள(க)
கபாட்டுமுயேற் கபாதிடலயும், களியேபாடனத்
ததிக்டகஅடி மைரமும் வேபானில்
நீட்டுகிடளக் வகபாய்யேபாதன நிரல்தங்கத்
திரளபழத்டத நம்கண் ணுக்குக்
கபாட்டுகினற வபபாதவகபாய் யும்பழம்என
வபபாம்டகயில் வகபாய்த வேபாயில்
வபபாட்டுவமைனற வபபாவதவகபாய் யேபாப்பழவமைன
வபபாம்வபபாருளின புதடமை கண்டீர்!

அறுசீர் விருத்தம்
விருந்தினர் மைக்கள தபாமும்
வீட்டினர் மைக்கள தபாமும்
வபபாருந்திடு கனிப்பபாட் டுக்கள
புகல,மைபா வேரசர் தபாமும்
மைருந்தவநர் வமைபாழிவகபாள நல்ல
மைலர்க்குழல் அம்டமை யேபாரும்
திருந்தியே தடலவி தபானும்
வதனபாற்றல் உளம்கு ளித்தபார்.

மைபாவேரசர்
தடலக்வகபானறு பபாடை எண்ணத்
வதபாடைங்கினீர் உளம்த டழத்வத
கடலக்வகபானறும் கணக்குக் வகபானறும்
கழறடை வநர்ந்த தனவறபா!
இடலக்வகபானறும் டவேத்த மைற்ற
இனசுடவேக் கறப டடைக்க
மைடலக்கினற வபபாதம் அனவபபா
வேழங்குக எனறு கூறும்.
'மைலர்க்குழ லபாளும் நபானும்
கடடைக்குப்வபபாய் வேருதல் வவேண்டும்
விடலக்குள வபபாருளகள வேபாங்கி
விடரவினில் மீளவவேபாம்; வீட்டுத்
தடலவேடர, எனறன அனடபக்
கபாணவவேபா தணயேபா ஆவேல்
அடலத்தத வநஞ்வச' எனறபார்
மைபாவேர சபான நல்லபார்.
நனவறனறு தடலவி வசபானனபாள;
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நபாவேர வசனனும் பிளடள
இனவறனடன உடைன டழத்தச்
வசல்வீர்கள அப்பபா எனறபான;
எனவறனறும் உனவே ழக்கம்
இப்படி வயேனறு கூறச்
வசனறனர் வபரியேபார்; டபயேன
வசனறனன; தபாயும் வசனறபாள.
வவேடைப்பன தனியே டறக்குள
இலக்கியேம் விரும்பிச் வசனறபான;
கூடைத்தில் தம்பி தங்டக
கடதவபசிக் வகபாண்டி ருந்தபார்;
மைபாடைத்டத நடடைடயே மைற்றும்
வேபாய்ப்புளள இடைங்கள தம்டமைச்
வசபாடித்த மைணவி ளக்கபால்
வசபாறபாக்கத் தடலவி வசனறபாள.
நறுமைலர்க் குழலபாள இனப
நடகமுத்தபாள ஒருபு றத்தில்
சிறுவேர்பபால் எழுத வகபாலும்
சிறுதபாளும் வகட்டுப் வபற்று
நிடறமைகிழ் வநஞ்சு வகபாளள
நிடனவவேபாஓர் உருடவேக் வகபாளள
உறுகடல அடனத்தின வமைலபாம்
ஓவியேம் வேடரந்தி ருந்தபாள.

எண்சீர் விருத்தம்
வவேடைப்பன
திறந்திருந்த சுவேடியிவல வவேடைப் பனதன
திறந்தவிழி வசல்லவில்டல; இதவே டரக்கும்
இறந்திருக்கும் மைங்டகயேரி வலனும் மைற்றும்
இனிப்பிறக்கும் மைங்டகயேரி வலனும் அந்த
நிடறந்திருக்கும் அழகுநடக முத்தபாள வபபானறபாள
இல்டலவயேன நிடனக்கினவறன! வபசும் வபச்சபால்
சிறந்திருக்கும் வசந்தமிழ்க்கும் சிறப்டபச் வசய்தபாள
சிற்பத்திற் வபரும்புரட்சி வசயேப் பிறந்தபாள.
கபாணுதற்குக் கருவிவயேபா கயேற்கண் இனபக்
கபாட்சிதரும் வபபாருளனவறபா! வீழ்ந்தபார் வேபாழ்டவேப்
பூணுதற்வக இதவழபாரப் புனன டகதபான!
பூவேபாத புதக்கபாதல் பூக்க வநபாக்கி
ஆணனத்டதக் கவேர்கினறபாள! நிலபாமு கத்தபாள;
தனியேழடக அணமுரசம் ஆர்க்கின றபாவள!
வபணுதற்குத் திருவுளங்வகபாள வேபாவளபா! எனறன
வபற்வறபார்பபால் இல்டலஎடனப் வபணும் வபற்ற!

அவேளவமைற் கபாதல்
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அடுக்கிதழில் நடகவதபானறும் வபபாதில் எல்லபாம்
அறங்கபாக்கும் அவேளவநஞ்சம் வவேளியில் வதபானறும்;
மைடுப்புனடலப் புனவசய்உழ வேனபபார்த் தல்வபபால்
மைங்டகஎடன வநபாக்குகினறபாள எனினும், வேபாழ்வில்
அடுத்திருக்கும் கருத்தண்வடைபா! யேபாவதபா! ஐவயேபா!
அவேளஎனக்குக் கிடடைப்பபாவளபா! தயேர்வகபாள வவேவனபா!
எடுத்தடிடவேப் பபாளஇடடைவயேபா அடசயும் வேஞ்சி
இனபக் களஞ்சியேம்நல் லழகின வவேற்ற.
வபபாழிகதிடர மைடறந்வதபாளிவகபாள முகிடலப் வபபாலப்
புடனஆடடை வபபானவனபாளிடயேப் வபற்ற வதனறபால்
அழகுடடையேபாள திருவமைனி எனவன! எனவன!
அடடைவுவசயும் அனனம்வபபால் நடடையேபாள! யேபாழும்
குழலும்வபபாய்த் வதபாழுகினற குரலபால் பபாடிக்
வகபாஞ்சினபாள! கருங்குயிலபாள திரும்புந் வதபாறும்
மைடழமுகிலின கூந்தலிவல பலமை லர்கள
மைந்தபார வேபானத்த மினனலபாகும்!
புதநூலின முதல்ஏட்டில் கயிறு வசர்த்தம்
வபபானனபான தனகபாதல் இலக்கி யேத்தில்
இதவேடரக்கும் உளஞ்வசலுத்தி இருந்தபான; தந்டத
இல்லத்தில் புகுந்தடதயும் உணரபான; மைற்றும்
அதிர்நடடையேபார் மைபாவேரசும், மைடனவி தபானும்
அங்குற்றபார் எனபடதயும் உணரபான; அனடன
எதிர்வேந்தபாள "வவேடைப்பபா" எனறபாள, "அம்மைபா"
எனவறழுந்தபான உணவுபடடைத் திருத்தல் கண்டைபான.
நடகமுத்தபாள பசியில்டல வயேனறு வசபானனபாள;
நனவறனறு மைலர்க்குழலி வசபால்லிப் வபபானபாள:
வதபாடகமுத்தக் குவித்தபாலும் ஒனறல் வநஞ்டசத்
வதபாய்த்தபாடர மைபாற்றுவேவத அருடமை அனவறபா?
அகத்தினரும் விருந்தினரும் அமைர்ந்தி ருக்க,
அனபுளள இல்லத்தின தடலவி பூத்த
முகத்தினளபாய் உணவுபடடைக் கினறபாள! இங்வக
முனனடறயில் நடகமுத்தபாள வசனறுட் கபார்ந்தபாள!

நடகமுத்த
முதவலட்டில் சிலவேரிகள படித்தத் தீர்க்க
மூனறுமைண வநரமைபா வவேடைப் பர்க்வக
எதில்நிடனவு வசலுத்தினபார்? எனவி யேந்வத
எழில்நடகமுத் தபாள புடனந்த ஓவி யேத்டத
அவதசுவேடி வமைல்டவேத்தபாள, உற்றுப் பபார்த்தபாள;
அவேனசிரித்தபான; அவேள சிரித்தபாள 'அனப வரநீர்
இதவேடரக்கும் யேபாடரநிடனத் திருந்தீர்?' எனறபாள;
'உடன'வயேனறபான; 'யேபானவபற்வறன வபரும்வப'வறனறபாள.
ஏவதவதபா வகட்டிருந்தபாள வவேடைப் பனபபால்!
எனவனனன வவேபாவசபானனபான அவேனஅ வேட்வக!
கபாவதபாடு 'நும்வபற்வறபா ரிடைத்தில் இந்தக்
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கடிமைணத்தின முடிவுதடனக் வகட்பீர்' எனறபாள.
ஓதிவிட்டைபார் முடிவவேனறபான வவேடைப் பனதபான.
உளம்பூத்தபாள! வேபாய்பதற விருந்த ருந்தித்
தீதினறக் டகயேலம்பு வவேபார்கள வகட்கத்
திருமைணம்எந் நபாவளனறபாள! பிடழக்கு டநந்தபாள!
டககழுவும் நிடனப்பில்டல! வசபாற்ற வலனும்
கடுகளவு புசித்தபானபா இல்டல. கபாதற்
வபபாய்டகயிவல வீழ்ந்திட்டைபான! கடரகபா ணபாமைல்
புலனதடித்தபான! நடகமுத்தபாள புறம்வபபாய் ஓர்பபால்
டவேடகநறும் புனலபாடிக் வகபாடடை வவேப்பம்
மைபாற்றுவேத எந்நபாவளன வறண்ண வயேண்ணச்
வசய்டகஇழந் தமைர்ந்திட்டைபாள. "நபாங்கள ஊர்க்குச்
வசனறுவேரு கினவறபாம்"என றுடரத்தபார் தந்டத!
தந்டதவமைபாழி அதிர்வவேட்டைபால் மைங்டக வநபாந்தபாள;
தவித்திட்டைபான வவேடைப்பன! வீட்டுக் கபாரர்
'இந்தஇருள வநரத்தில் வசல்வே வதனன?
இருந்தநபா டளப்பவபபாக லபாம்'என றபார்கள.
வேந்தவேர்கள மைனனிப்பு வவேண்டி னபார்கள.
வேண்டிவேந்த வீட்வடைதிரில் நிற்கக் கண்டைபார்.
வவேந்தனவேபாம் இரண்டுளளம். நனற கூற
வவேளிச்வசனறபார்! வீட்டினரும் உடைனவதபா டைர்ந்தபார்!

பிரிந்தபாள
நூறுமுடற அவேள பபார்த்தபாள அவேடன! ஆளன
நூறுமுடற வநபாக்கினபான, இனித வபற்ற
வபறுதடன இழப்பபாளவபபால் குறட்டி னினறு
வபயேர்த்தஅடி கீழ்ப்படியில் டவேக்கு முனனர்
ஆறுமுடற அவேளபபார்த்தபாள, அவேனும் பபார்த்தபான!
அவேளவேண்டிப் படிமிதித்தபாள, திரும்பிப் பபார்த்தபாள!
ஏறவிட்டைபாள! ஏறவிட்டைபார் விருந்தி னர்கள!
இனிதபாக வேபாழ்த்தடரகள மைபாற்றக் வகபாண்டைபார்.
வேண்டிநகர்ந் தத; மைபாடு விடரந்த தங்வக!
மைங்டகயேவேள தடலசபாய்த்த வவேடைப் பனவமைல்
வகண்டடைவிழி டயேச்வசலுத்தி மைடறந்தபாள! வநஞ்டசக்
கிளிபறத்தப் வபபானதனபால் மைரம்வபபால் அங்வக
தண்டைமிழ்த்வதன உண்டைவேர்கள வபபாருடள எண்ணத்
தனிப்பபார்வபபால் தனித்திருந்தபான; அவேனதபாய் ஆன
ஒண்வடைபாடியேபாள உட்வசனறபாள, நடகமுத் தபாளின
ஓவியேத்தில் தனமைகனின உருடவேக் கண்டைபாள.
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மூனறபாம் பகுதி
1. திருமைணம்
வவேடைப்பனுக்கு மீண்டும் வேபாய்ப்பு
வில்லியேனூர் மைபாவேரசு, மைலர்க்குழல், நபாவேரசு, நடகமுத்த
ஆகிவயேபார் மைணவேழகன வீட்டுக்கு விருந்தினரபாய் வேந்தவபபாத
மைணவேழகன மைகனபான வவேடைப்பனின உளளங் கவேர்ந்த
வசனறபாளனவறபா நடகமுத்த?-இங்கு…

ப·வறபாடடை வவேண்பபா
புதடவே மைணவேழகன வபபானனின பரிதி
எதிவரறு முனனர் இனியே உணவேருந்திப்
பட்டுக் கடரவவேட்டி கட்டி,நீளச் சட்டடையிட்டுச்
சிட்டடைமுண்டு வமைல்தவேளச் வசனறு கடடைச்சபாவி
ஓர்டகயேபால் தூக்கி ஒருடக குடடையூனற
ஆரங்வக எனறடழத்தபான தங்கம் அருகில்வேந்தபாள.
'ஆளும் கணக்கருவமைபா அங்குவேந்த கபாத்திருப்பபார்
வவேடளயேடு வசனறு கடடைதிறக்க வவேண்டுமைனவறபா?
பபாடைல் உடரவகட்கப் பச்டசப் புலவேரிடைம்
வவேடைப்பன வசனறுளளபான வேந்தவுடைன, வில்லியேனூர்
சினனபா னிடைம்அனுப்பித் தீரபாத பற்றபான
ஐந்நூறு ரூபபாடயே அட்டியினறப் வபற்றுவேரச்
வசபால்' எனறு வசபால்லிநினறபான தூயே மைணவேழகன.
'நல்லதத்தபான' எனறு நவினறபாள எழில் தங்கம்!
கபாலிற் வசருப்பணந்த டகக்குடடைடயே வமைல்விரித்த
வமைலும் ஒருதடைடவே வமைல்லிமுகம் தபானவநபாக்கிச்
வசனறபான மைணவேழகன. வசல்லும் அழகருந்தி
நினறபாள, திரும்பினபாள வநஞ்சம் உருகித்தங்கம்!
கனனடலக் கூவிக் கடிதடழத்தபாள! சினனவேனபாம்
வபபானனப்பன வமைல்முகத்டதப் வபபாட்டைடணத்தபாள
........................... அனனவேர்க்குப்
பபாங்கபாய் உடடையுடுத்திப் பளளிக் கனுப்பிடவேத்தபாள.
தபாங்கபா விருப்பபால் தடலப்பிளடள வவேடைப்பன
இனனும் வேரவிடலவயே எனவற எதிர்பபார்த்தபாள.
வபபானமைடலவபபால் வேந்திட்டைபான பூரிக்கின றபாள தங்கம்!
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'பச்டசப் புலவேர் பகர்ந்தடவே என'எனறு
தச்சுக் கடலப்வபபாருளபாம் தங்கம் வினவிடைவவே,
'நல்லபுற நபானூற்றல் நபானகும், திருக்குறளில்
'கல்வி' ஒருபத்தம் கடுந்வதபால் விலக்கிச்
சுடளசுடளயேபாய், அம்மைபா சுடவேசுடவேயேபாய் உண்வடைன.
இடளவயேனநபான வசந்தமிழின இனபத்டத எனவனனவபன?
எனறுடரத்தபான வவேடைப்பன. 'எனனப்பபா வவேடைப்பபா
உனஅப்பபா வசபால்லியேடத உற்றுக்வகள' எனறபாளதபாய்:
'சினனபாடன வில்லியேனூர் வசனறுவந ரிற்கண்வடை
ஐந்நூறு ரூபபாடயே அட்டியினற வேபாங்கிவேபா'
எனறுபுகன றபார்தந்டத இப்வபபாவத நீ வசல்வேபாய்'
எனறுதன பிளடளக்கு இயேம்பினபாள தங்கம்.
அகமும் முகமும் அலர்ந்தவேனபாய், "அம்மைபா
மிகவும் மைகிழ்ச்சி" எனறு வவேடைப்பன வசனறபான.
அடமையே அவேர்கட்வக ஆனகற எண்ணச்
சடமையேலுக்குத் தங்கம்வசன றபாள.
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2. அவேள அண்டடையில் அவேன
அறுசீர் விருத்தம்
தனகடடை மீத மைர்ந்த
சரக்குகள நிறுத்தி ருந்த
சினனபாடன வேணங்கி, எனன
வசய்திஎன றனித வகட்டுப்
பின; அவேன 'அமைர்க' எனனப்
வபசபாமைல் ஒருபபால் குந்திப்
பனமைக்கள அகனற பினபு
வவேடைப்பன பணத்டதக் வகட்டைபான.
'இளகிப்வபபா யிற்று நீவிர்
ஈந்திட்டை நல்ல வவேல்லம்;
புளிநல்ல தபாய்இ ருந்தபால்
வபபாதிஐந்த வவேண்டும் தம்பி;
மிளவகனன விடல வகபாடுப்பீர்?
வவேந்தயேம் இருப்பில் உண்வடைபா?
களிப்பபாக்கு விடலஎவ் வேபாறு?
கழறுக' எனறபான சினனபான.
'இளகியே வவேல்லம் மைபாற்ற
நல்லதபாய் ஈவவேபாம் இனவற;
புளிவயேபாடக யிருப்பி லில்டல;
வபபாதிக்வகபாரு நூறு ரூபபாய்
மிளகுக்கு விடலஏ றற்று;
வவேந்தயேம் வேரவவே யில்டல;
களிப்பபாக்கு நிறம்ப ழுப்புக்
கணசமைபாய் இருப்பி லுண்டு.
'சரக்குவேந் வதடுத்தப் வபபாவீர்
தவேடணக்குத் தருகின வறபாவமை!
இருக்கினற பற்டற மைட்டும்
இனடறக்குத் தீர்த்தபால் வபபாதம்;
வேரத்தியே சரக்குக் கபாக
வேபாணகர் வேந்த குந்தி
விரிக்கினறபார் கணக்டக' எனறு
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வவேடைப்பன இனித வசபானனபான.
ஐந்நூறு ரூபபாய் எண்ண
அளித்தனன சினனபான; யேபாவும்
இனவனபாரு முடறயும் எண்ண
இடுப்பினில் வேபாரிக் கட்டிச்
சினனபாடன வேணங்கி, 'அண்ணபா
வசனறுநபான வேருவவே' வனனறு
முனனுற நடைந்தபான அந்த
வமைபாய்குழல் வீட்டடை வநபாக்கி.
மைபாவேர சபான தந்டத,
மைலர்க்குழல் எனனும் அனடன,
நபாவேரச சபான தம்பி,
உடைனவேர நடகமுத் வதனனும்
பபாடவேயும் விருந்தபாய் வேந்தபாள;
எனனுளந் தனிற்ப டிந்தபாள;
ஓவியேம் வேல்லபாள; எனறன
உருடவேயும் எழுதி னபாவள!
எனடனவயே தனியி ருந்த
வநபாக்குவேபாள; யேபானவநபாக் குங்கபால்
தனனுளம் எனக்கீ வேபாளவபபால்
தபாமைடர முகம்க விழ்ந்த
புனனடக புரிவேபாள; யேபாவனபார்
புறஞ்வசனறபாள அகந்த டிப்பபாள;
பினனியே இரண்டுளளத்தின
வபற்றயும் அறந்தபார் வபற்வறபார்.
வீட்டடைவிட் டைகலு தற்கு
வமைல்லிவயேபா உளளம் டநந்தபாள!
பூட்டியே வேண்டி தனனில்
பலர்ஏறப் புறத்தில் குந்தி
வேபாட்டியே பசிவநபா யேபாளி
வேட்டித்த வசபாற்ற வலகண்
நபாட்டுதல் வபபால்என வமைல்கண்
நபாட்டினபாள இடமைத்த லினற!
தடலக்குழல் வமைற்வசவ் வேந்தி!
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தபாமைடர, முகமும் வேபாயும்!
மைடலக்கினற மூக்வகள ளினபூ!
வேபாய்த்தவசங் கபாந்தள அங்டக!
குலுக்வகன இடடைகு லுங்கச்
சிரித்வதனடனக் வகபால்லு முல்டல!
மைலர்க்கபாட்டடை ஏற்றச் வசனற
வேண்டிடயே மைறந்வத னில்டல!
எனநிடல அறயே வில்டல
எனவபற்வறபார்; மைங்டக நல்லபாள
தனனிடல அறயே வில்டல
தடனப்வபற்வறபார்! ஏவனபா வபற்றபார்
முனநிடல வவேறு நபாங்கள
முழுநீளக் குழந்டத அந்நபாள;
நனனிடல கபாண வவேண்டும்
நபானஅவேள, மைணவே டறக்குள!
வவேடைப்பன நடகமுத் தபாளின
நிடனவவேபாடு விடரந்த வசனறபான.
வீடைப்பு றத்வத வதபானற
வீட்டுக்குப் பினபு றத்தில்
மைபாடைப்பு றபாடவேக் கண்டைபான
மைபாமைர நீழ லினகீழ்!
வதடைக்கி டடைத்த வதஎன
வசல்வேவமைன றருகிற் வசனறபான.
பழந்தமிழ்ச் சுவேடித் வதடனப்
பருகுவேபான எதிரிற் கண்டைபாள;
இழந்ததன வபருஞ்வசல் வேத்டத
'இறந்வதன நபான பிறந்வதன' எனறபாள
'தடழத்தமைபா மைரநி ழற்கீழ்
எனக்வகனவற தனித்தி ருந்தபாய்
விடழந்தஉன வபற்வறபார் மைற்வறபார்
வீட்டினில் நலவமைபா' எனறபான.
'தந்டதயேபார் புதடவே வசனறபார்;
தபாயேபாவரபா அண்டடை வீட்டிற்
குந்திவயே கடதவே ளர்ப்பபார்;
குப்பத்தப் வபருமைபாள தபாத்தபா
வேந்தனர் அவேர்தபாம் வீட்டு
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வேபாயிலில் தூங்கு கினறபார்;
வசந்தமிழ்ப் பளளி வசனறபார்
சிறயேவேர்! ஆத லபாவல;
கருமைணற் கடைவலபா ரத்தில்
பிறர்வேரக் கண்டை நண்டு
விடரந்வதபாடு வேதவபபால் ஓடை
வவேண்டியே தில்டல, சும்மைபா
இரும்;மைணம், கபாற்று, நீழல்
இவேற்றடடை ஒனறு வகட்வபன;
திருமைணம் எந்நபாள? நபாம்,வமைல்
வசயேத்தக்க வதனன?' எனறபாள
'நடகமுத்டத விரும்பு கினவறன
நபாடளக்வக மைணக்க வவேண்டும்
வேடகவசய்க அப்பபா எனறு
வேபாய்விட்டு நபானபா வசபால்வவேன?
நிகரற்றபாய் உனவபற் வறபார்பபால்
நீவசபானனபா வலனன?' எனறபான;
'மைகளுக்கு நபாண மில்டல
எனபபார்கள; மைபாட்வடைன' எனறபாள.
இல்லத்தள தபாய்பு குந்தபாள;
'எங்குளளபாய் நடகமுத்' வதனவற
வசல்விடயே அடழத்தபாள; மைங்டக
திடுக்கிட்டு வீடு வசனறபாள.
வில்லினின றம்பு வபபால
வவேடைப்பன வகபால்டல நீங்கி
நல்லபிள டளவபபால் வீட்டு
வேபாயிலுள நடைக்கலபானபான.
மைலர்க்குழல் கண்டைபாள 'ஓ!ஓ!
வவேடைப்பபா வேபாவேபா' எனறபாள.
'நலந்தபாவன அப்பபா அம்மைபா?
நலந்தபாவன தம்பி தங்டக?
அலம்புக டககபால் வேந்வத
அமைரப்பபா சபாப்பி டைப்பபா
இடலவபபாட்டைபா யிற்று வேபாவேபா
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வவேடைப்பபா' எனப்ப கர்ந்தபாள.
'தண்டைலுக் கபாக வேந்வதன;
அப்படி வயேஇங் கும்டமைக்
கண்டுவபபா கத்தபான வேந்வதன;
கடடைக்குநபான வபபாக வவேண்டும்
உண்டுவபபா எனகின றீர்கள
உண்கினவறன' எனவவே டைப்பன
உண்டைனன; உண்ணக் கண்டை
நடகமுத்வதபா உவேப்டப உண்டைபாள.
'குப்பத்தப் வபருமைபாள தபாத்தபா
குறட்டடைவிட் டுறங்கி னபாவர;
எப்படிச் வசனறபார்? நீயிங்
கிருந்தபாவயே நடகமுத் தபாவள!
அப்படி அவேர்வசன றபாலும்
நீயேனவறபா அடழக்க வவேண்டும்
தப்புநீ வசய்தபாய்' எனறு
தபாய்மைலர்க் குழலி வசபானனபாள.
இவ்வேபாறு வசபால்லும் வபபாவத
வகபால்டலயி லிருந்த தபாத்தபா
'எவ்விடைம் வசனறு விட்வடைன
இங்குத்தபான இருக்கின வறவன;
வசவ்வேபாடழ தனில்இ ரண்டு
சிற்றணல் வநருங்கக் கண்வடைன
அவ்விரண் டைகனற பினனர்
வேந்வதனநபான' எனறு வேந்தபார்.
உணவிடன முடித்த பினனர்
'ஊருக்குச் வசல்ல வவேண்டும்
மைணஒனறும் ஆயிற்'வறனறு
மைலர்க்குழ லிடைத்திற் வசபானனபான.
'தடணக்குநபான வேருவவேன தம்பி;
தூங்குவேபாய் சிறத வநரம்
உணவுண்டை இடளப்புத் தீரும்
உணர்'எனறபார் வபருமைபாள தபாத்தபா.
'இடளப்பபாறச் வசல்க தம்பி'
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எனமைலர்க் குழலும் வசபானனபாள.
ஒளிமுத்த நடகவயேபா, ஓடி
உயேர்ந்தஓர் பட்டு வமைத்டத
விளங்குறு வமைல் விரிப்பு,
வவேளளுடறத் தடலயே டணகள
மைளமைள வவேனறு வேபாரி
வேந்வதபாரு புறத்தில் இட்டைபாள.
படுக்டகடயேத் திருத்தம் வசய்த
வவேடைப்பன படுத்தி ருந்தபான;
இடடைஇடடை நடகமுத் தபாளும்
இளநடக கபாட்டிச் வசல்வேபாள;
சுடுமுகத் தபாத்தபா வேந்த
'தூங்கப்பபா' எனறு வசபால்வேபார்;
கடடைவிழி திறந்த பபாங்கில்
கண்மூடிக் கிடைந்தபான பிளடள.
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3. தந்டதயேபார் இருவேருக்கும் சண்டடை
எண்சீர் விருத்தம்
மைணவேழகன, கடடையினிவல வேணக வரபாடு
வேரவிருக்கும் சரக்குநிடல ஆய்ந்த பபார்த்தக்
கணக்வகடுத்தக் வகபாண்டிருந்தபான. அந்வந ரத்தில்
கருப்பண்ணன எனும்ஒருவேன குறுக்கில் வேந்த
'மைணவேழக வர,ஆயிரத்டதந் நூறு
மைபாவேரசர்க் வகநீவிர் தருதல் வவேண்டும்
பணமுழுதம் வேபாங்கிவேரச் வசபானனபார்' எனறபான;
படதத்திட்டைபான மைணவேழகன மைபானம் எண்ண!
'சீட்வடைதம் தந்தபாவரபா? உனனி டைத்தில்
வசலுத்தவேத சரியில்டல அறவயேன உனடன;
கூட்டைத்தின நடுவினிவல குறுக்கிட் டைபாவயே
கூறுகநீ மைபாவேரச ரிடைத்தில்' எனறபான;
'வகட்கினவறபாம் வகபாடுத்தபணம் எரிச்சல் எனன?
வகட்டைநிடனப் புடடையேவேர்நீர்' எனறு கூற
நீட்டினபான தனநடடைடயேக் கருப்பண் ணனதபான
நீருகுத்தபான மைணவேழகன இருகண் ணபாலும்.
வேந்திட்டைபான மைபாவேரசன எதிரில் நினறு
'டவேகீவழ எனபணத்டத' எனறு வசபானனபான;
வநபாந்திட்டைபான மைணவேழகன' வநபாடியில் எண்ண
நூற்றுக்கு முக்கபாலபாம் வேட்டி வபபாட்டுத்
தந்திட்டைபான; மைபாவேரசன வபற்றுக் வகபாண்டைபான;
'தகபாதவேரின நட்பபாவல மைபானம் வபபாகும்'
இந்தவமைபாழி வசபானனமைண வேழகன தனடன
ஏசிமைபா வேரசனதபான, ஏக லபானபான.
'மைபாவேரசன தனடனநபான பணமைபா வகட்வடைன
டவேத்தடவேப்பபாய் எனறுடரத்தபான வேபாங்கி வேந்வதன;
யேபாவேவரபாடும் வபசிநபான இருக்கும் வபபாதில்
எவேவனபாவேந் வதடனக்வகட்டைபான பணங் வகபாவடைனறு
வநபாவேஉடரத் திட்டைபாவன தீயேன எனடன
நூறபாயிரம் வகபாடுக்கல் வேபாங்கல் உளவளன
நபாவேபால்ஓர் வேடசவகட்டை தில்டல எனறு
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நனிவேருந்தி மைணவேழகன அழுதி ருந்தபான.
மைணவேழகன வேழக்கறஞ னிடைத்திற் வசனறபான
மைபானக்வக டிதற்வகனன வசய்வே வதனறு
தணவேற்றுப் பதறனபான; வபபாய்வே ழக்குத்
தபானவதபாடைங்க வேழக்கறஞன சபாற்ற லபானபான.
இணங்கமைறுத் தவேனபாகி நண்பர் பல்வலபார்
இடைவமைல்லபாம் இடதச்வசபால்லி வேருந்த லபானபான;
தடணவியிடைம் வசபால்வேதற்கு வீடு வேந்தபான;
வதபாடைர்பபாக நடைந்தவேற்டறச் வசபால்லித் தீர்த்தபான.
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4. எதிர்பபாரபாத இடடைஞ்சல்
அகவேல்
"நண்புளபார் தீடமை நபாடினும் அதடனப்
பண்புளபார் வபபாறுப்பர்; படகடமை வகபாளளபார்
தபாவுறும் உங்கள தடகடமைடயே அந்த
மைபாவேர சபாவலபா மைபாற்ற முடியும்?
தீதவசய் தபார்க்கும் நனடமை வசய்வேர்
மூத ணர்ந்தவேர் முனிவு வசய்யேபார்;
அத்தபான மைறப்பீர்; அகம்வநபா கபாதீர்"
எனறு வதறுதல் இயேம்பினபாள தங்கம்.
மைகனவவே டைப்பன வேந்த வசர்ந்தபான;
தந்டத யேபாரிடைம் சபாற்று கினறபான;
"சினனபான தந்தபான ஐந்நூறு ரூபபாய்
மைணபத் தபாகிற்று மைபாவேர சில்லம்
அருகில் இருந்ததபால் அங்குச் வசனவறன;
மைலர்க்கு ழலம்டமையேபார் வேற்புறுத் தியேதபால்
உண்வடைன; சற்வற உறங்கிவனன; எனனுடைன
வபருமைபாள தபாத்தபா வேருவேபா ரபானபார்."
மைகனவசபால் வகட்டை மைணவேழ கனதபான
முகங்கன லபாக "முட்டைபாள! முட்டைபாள!
வசல்ல லபாவமைபா தீயேன வீடு?
மைதியேபார் வீடு மிதியேபார் நல்லபார்!
வபபால்லபாப் பிளடள நில்லபா வதஎதிர்
வபபாவபபா!" எனறு புகல லபானபான.
தங்கம் மைகடனத் தனடகயேபால் அடணத்த
"மைபாவேர சினறு மைதிப்பிலபா வேடகயில்
நடைந்ததபால் அப்பபா நவினறபார் அப்படி;
கடடைக்குப் வபபாயிரு கண்வண" எனறபாள;
அடைக்க முடியேபாத் தனபம்
படடைத்த வவேடைப்பன வசனறபான பணந்வத.
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5. படக நண்பபாயிற்று
ப·வறபாடடை வவேண்பபா
தபாழ்வேபாரந் தனனிவலபாரு சபாய்வுநபாற் கபாலியிவல
வேபாழ்வில் ஒருமைபாசு வேந்தவதன எண்ண
மைணவேழகன சபாய்ந்திருந்தபான. மைபாற்றுயேர்ந்த தங்கம்
தடணவேனுக்வகபார் ஆறுதலும் வசபால்லி அருகிருந்தபாள.
தங்கம்எனறு கூவித் தடியூனற அப்வபருமைபாள
அங்குவேர லபானபார்; அகமைகிழ்ந்தபார் அவ்விருவேர்.
சபாய்ந்திருக்க நபாற்கபாலி தந்தபார்; பருகப்பபால்
ஈந்த, நலங்வகட்வடை எதிரில் அமைர்ந்தபார்கள.
"வவேடைப்ப வனபாடுதபான வில்லியே னூரினினறு
வேபாடைடக வேண்டியிவல வேந்வதன; கடடைத்வதருவில்
வவேண்கபாயேம் எனன விடலவயேனறு வகட்டுவேந்வதன
சுண்டடைக்கபாய் வேபாங்கிவேரச் வசபானனபாவளன வபண்டைபாட்டி.
வில்லியே னூரில்ஓர் வவேடிக்டக கண்வடைனஉம்
வசல்வேடனப் பற்றயே வசய்திஅத! வசபால்லுகிவறன:
'பத்த மைணஇருக்கும் பபாடவே நடகமுத்தபாள
புத்தகமும் டகயுமைபாய் வீட்டுப் புறத்தினிவல
உளளவதபாரு மைபாமைரத்தின நீழலிவல உட்கபார்ந்த
வதளளு தமிழில் வசலுத்தியிருந் தபாளகருத்டத;
வவேடைப்பன வேந்தபான விடளந்தவேற்டற எனவசபால்வவேன!
'வதடைக் கிடடைத்தஎன வசல்வேவமை' எனறபான.
மைடறந்தநபான வகட்டிருந்வதன வேஞ்சியின வபச்டச!
'இறந்வதன நபானஇனறு பிறந்வதன' எனப் புகனறபாள
அனபின வபருக்கத்டத அனனவேர்பபால் நபானகண்வடைன;
'எனறு மைணம் நடைக்கும்?' எனறுவகட் டைபாளபபாடவே.
'வபற்வறபார்பபால் நீநமைத வபரனடபக் கூறமைணம்
இற்டறக்வக ஈவடைற ஏற்பபாடு வசய்'என றபாள.
'நீதபானவசபால்' எனறுடரத்தபான வவேடைப்பன! வநரிடழயேபாள,
'ஓதவவேன. நபாணமில்லபா ஒண்வடைபாடிஎன பபார்'எனறபாள.
இவ்வேபாறு வபசி இருந்தபார்கள அனனவேற்டற
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அவ்வேபாவற வசபால்ல அறவயேன; அவதவநரம்
வீட்டினினறு தபாயேடழத்தபாள வமைல்லி மைடறந்தபாவள.
ஓட்டை வமைடுத்தபாவன வவேடைப்பன உட்வசனறபான.
'வேபா'என றடழத்தபாள மைலர்க்குழலி வசபாறட்டைபாள,
பபாடவேயேவேள வவேடைப்பன பபார்க்க உலவியேதம்,
வமைத்டதடயேத் தூக்கிவேந்த தபாழ விரித்ததவும்,
முத்தச் சிரிப்டப முகத்தில் பரப்பியேதம்
வவேடைப்பன தூங்குவேத வபபாவல விழிமூடி
ஆடுமையில் வேந்தபால் அழடகப் பருகுவேதம்,
எவ்வேபாறு டரப்வபனகபாண் யேபாவனபார் கவிஞனபா?
இவ்வவேடள இந்தவநபாடி ஏற்பபாடு வசய்திடுக!
இனவற வசயேத்தக்க இனபமைணத் டதநபாடளக்
வகனறபால், தடிக்கும் இளடமைநிடல எனனவேபாகும்?"
எனறபார் வபருமைபாள. இடவேயேடனத்தம் வகட்டிருந்த
குனவறபாத்த வதபாளபானும் தங்கக் வகபாடியும்
மையிர்கூச் வசறயே மைகிழ்ச்சிக் கடைலில்
உயிர்வதபாயேத் தங்கள உடைடல மைறந்வத
கலகவலன வவேசிரித்தம் டகவகபாட்டி ஆர்த்தம்
உலவியும் ஓடியும் ஊடமை எனஇருந்தம்
வபசத் தடலப்பட்டைபார் "எங்கள வபரியேபிளடள
யினகபாதல் வநஞ்சினிவல வேபாழுகினற வேஞ்சிடயேஎம்
வசபாத்வதலபாம் தந்வதனும் வதபாதவசயே மைபாட்வடைபாமைபா?
கத்தினபான மைபாவேரசன கண்டைபடி ஏசிவிட்டைபான.
எனபிளடள தனமைகளவமைல் எண்ணம்டவேத்தபான எனனில், அவேன
வபபானனடிடயே எனதடலவமைல் பூண மைறுப்வபனபா?
எனபிளடள உளளம், அவேன ஈனறகிளிப் பிளடளயுளளம்
ஒனறபானபால் எங்கள படகயும் ஒழியேபாவதபா!"
எனறபான மைணவேழகன, ஏதடரத்தபாள தங்கம்எனில்,
"இனவறநீர் வில்லியேனூர் ஏகுகதபாத் தபாதபாத்தபா!
எங்கள மைகனகருத்டத எம்மிடைம்வசபான னீர்அதவபபால்
திங்களமுகத் தபாளகருத்டத அனனவேர்பபால் வசப்பி
மைணத்டத விடரவில் மைணமைகன வீட்டில்
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பணச்வசலவு வநர்ந்தபாலும் பபாங்கபாய் நடைத்த
உறுதிவபற்று வேந்தபால்எம் உளளம் அடமையும்.
அறவுடடையீர் உம்மைபால்தபான ஆகும்இத" எனறபாள.
சிற்றுண வுண்டு சிவேப்வபறக் கபாய்ச்சியேபபால்
வபற்வற பருகிப் வபரியேவதபாரு வேண்டியிவல
ஏறனபார் தபாத்தபா 'இடசவேபார் அவேர்' எனறு
கூறச்வசன றபார்மைகிழ்ச்சி வகபாண்டு.
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6. மைணமைகன வீட்டில் மைணம்
அகவேல்
"கபாயேபா பழமைபா கழறுக" எனறபாள.
"கனிதபான" எனறு கழறனபார் தபாத்தபா.
வேண்டிவிட் டிறங்கி வேந்தபார் உளவள
தங்கம் "நடைந்தடதச் சபாற்றுக" எனறபாள.
"எனவமைல் மைபாவேரசுக் வகரிச்சல் இருந்ததபா?
மைடறந்ததபா?" எனறபான மைணவேழ கனதபான.
"ஒப்பி னபாரபா? ஒப்பவில் டலயேபா?
வசப்புக" எனறு வசப்பினபாள தங்கம்.
"இருந்தபா ரனவறபா வீட்டைபார் எவேரும்?
வகபால்டலயில் கபாதலர் கூடிப் வபசியே
எல்லபாம் அவேரிடைம் இயேம்பி னீரபா?
மைறந்தீரபா?" எனறபான மைணவேழ கனதபான.
"குறுக்வக வபச்வசன? வபபாறுக்க வவேண்டும்.
உடரக்க மைபாட்வடைனபா? உட்கபா ருங்கள"
எனறபார் தபாத்தபா. இருவேரும் அமைர்ந்தபார்.
"நபான கிளம்பிவனன நபாலு மைணக்வக
ஐந்த மைணக்வகல்லபாம் அவ்விடைம் வசர்ந்வதன.
மைபாவேர சிருந்தபான. மைலர்க்குழல் இருந்தபாள.
நடகமுத் திருந்தபாள. நடைந்தடதச் வசபானவனன.
"வவேவற எவேடனயும் விரும்வபன" எனறும்,
"வவேடைப் படனத்தபான விரும்பிவனன" எனறும்,
சட்டை வேட்டைமைபாய்ச் சபாற்றனபாள மைங்டகயும்.
"திருமைண முடிவு வசப்புக" எனவறன.
ஒருவபச் சில்டல, ஒப்புக் வகபாண்டைபார்.
"மைணமைகன வீட்டில் மைணம்நடைக் கட்டும்"
எனவறன 'சரிதபான' எனறபார் அவேர்களும்.
"கருப்பண்ணன எனபவேன கடடைக்கு வேந்த
வவேறுப்பபாய்ப் வபச வவேண்டியே தில்டல.
ஆயினும் அவேனஎன அனபுறு நண்பன
நம்பலபாம் அவேடன, நம்ப வில்டல;
மைணவேழ கவேடன மைதிக்க வில்டல;
அதனபால் எனமைனம் வகபாதித்த தண்டு.
மைணவேழ கனதன மைகனும், எனறன
இடணயிலபா மைகளும் இடணந்தபார் எனறபால்
வபற்றவேர்க் கிதிலும் வபரினப வமைத?
நபாடளக் கவேர்கடள நபானஎதிர் பபார்ப்வபன.
மைணவேழகு, தங்கம், டமைந்தன, மைக்கள
அடனவேரும் வேரும்படி அறவிக்க வவேண்டும்!'
மைபாவேரசு, மைலர்க்குழல், வேபாயேபால் இப்படி
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ஆவேவலபாடு கூறனபார். அறக" எனறு
வபருமைபாள தபாத்தபா வபசி முடித்தபார்.
வபருமை கிழ்ச்சி! வபருமை கிழ்ச்சி!
இரவவேல்லபாம் பயேண ஏற்பபாடு வசய்தனர்.
விடியுமைபா? இரவின இருட்டு
விடியுமைபா? கபாடல மைலர்கஎன றனவர.
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7. மைணமைக்கள கருத்தடரகள
நபாலடித்தரவு வகபாச்சகக் கலிப்பபா
திண்டணயிவல மைபாவேரசன சிற்றபாடனக் குட்டிவபபால்
கண்டண எதிர்அனுப்பிக் கபாத்தக் கிடைக்கினறபான
வேண்ண மைலர்க்குழலி வேந்திடுவேபாள உட்வசல்வேபாள
வபண்ணபாள நடகமுத்வதபா வபசபா தலவினவள.
கழுத்த மைணகள கலகவலனக் வகபாஞ்ச
இழுக்கும் எருதகள எக்களித்தத் தபாவேப்
பழுப்புநிற வேண்டியேனறும் பச்டசயேனறும் ஆக
முழுப்பளுவில் வீட்டுக்கு முனவேந்த நினறனவவே!
மைணவேழகன, தங்கள மைகன, சிறுவேன, தபாத்தபா
தணயேபா மைகிழ்ச்சி தழுவும் முகத்தபால்
அணயேபாய் இறங்கிவேர மைபாவேர சங்வக
பணவேபாய் வேரவவேற்கப் பபாங்கபாய்உட் வசனறபாவர.
'அம்மைபா வேருக;எனறு அனபுமைலர்க் குழலும்
டகமைலர் தபாவேக் கனிவேபாய் வேரவவேற்றபாள.
வசம்டமைநடக முத்தம்எதிர் வசனறு 'வேணக்கம்' எனறபாள.
வமைய்டமை, மைகிழ்ச்சி, அனபு வீவடைல்லபாம் ஆர்த்தனவவே!
தூய்டமைவசயே நீரளித்தக் கூடைத்தில் வசபாக்கட்டைபான
பபாய்விரித்த நல்லபாவின பபாலும் பருகடவேத்த
வேபாய்மைணக்கும் வவேளளிடலகபாய் வேட்டில் தனிலிட்வடை
ஓய்வேபாய் நலம்வபசி உளளம் மைகிழ்ந் தபாரங்வக.
"வவேடைப்பன உளளம் நடகமுத்டத வவேண்டிற்வற
ஆடும் மையிலும் அவேனவமைல் உயிர்டவேத்தபாள.
நபாடு நகரறயே நபாளனறல் இங்கிவேடர
நீடூழி வேபாழ்க" எனறபார் வநஞ்சபார வவேதபாத்தபா!
ஈனறபார் கருத்வதனன? இனபத் திருமைணத்டத
மூனறுநபாட் பினவன முடிக்க நிடனக்கினவறன.
ஆனற வபரிவயேபார்க் கடழப்பனுப்ப வவேண்டுமைனவறபா
வதபானறயேஉம் எண்ணத்டதச் வசபால்வீர்"என றபார்தபாத்தபா.
மைகிழ்ச்சியுடைன ஒப்புவேதபாய் மைபாவேரசன தபானுடரத்தபான.
புகழ்ச்சியுறும் "வவேடைப்பன பூடவே மைணத்டத
இகழ்ச்சியேபா வசய்திடுவவேன?" எனறபாள மைடனவி.
நடகப்வபபாடு நனவறன றுடரத்தபான மைணவேழவக!
அனபுநடக முத்தின அருகில் அமைர்ந்திருந்த
தனதடணவி யேபானஎழில் தங்கத்டத வநபாக்கிவயே
'உனகருத்டதச் வசபால்'என றுடரத்தபான மைணவேழகன.
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இனப நடகமுத்தம் ஏங்கிமுகம் பபார்க்டகயிவல;
'நபாவனபா மைறுப்வபன நடகமுத்வத? எனமைகடனத்
வதவன, உயிவரனறபாய்; வசயேவேனும் அனபுவகபாண்டைபான.
மைபாவன மையிவல மைருமைகவள எனவீட்டு
வேபான நிலபாவவே மைகிழ்"வவேனறபாள தங்கமுவமை!
"இனப நடகமுத்வத உனகருத்டத யேபானறவவேன.
எனறபாலும் இங்வக இருப்பபார் அறந்திடைவவே
அனபபால் உடரத்திடுவேபாய் ஆணழகும் அப்படிவயே
பனனுதல் வவேண்டு"வமைனறு தபாத்தபா பகர்ந்தனவர.
"கட்டைழக டனமைணக்கக் கபாத்திருக்கின வறவனநபான
அட்டியில்டல அட்டியில்டல ஆனபால் ஒருதிட்டைம்
மைட்டைமைபாய்ச் வசலவிடுக எங்கள மைணமுடித்தத்
தட்டைபா மைல்ஈக தனியில்லம்" எனறனவள.
வமைலும் நடகமுத்த விண்ணப்பம் வசய்கினறபாள
"ஏலுமைட்டும் எங்கள குடித்தனத்டத யேபாம்பபார்ப்வபபாம்
ஏலபாடமை உண்டைபானபால் எனமைபாமி யேபார்உளளபார்!"
வசல்இரண்டு கண்ணபானபாள வசப்பினபாள இப்படிவயே!
"யேபானுமைடத ஒப்புகிவறன; எனகருத்தம் அனனதவவே!
நபாவனபா கடடையினிவல நனறருப்வபன அப்பபா, ஏ
வதனும்ஒரு நூறுரூ பபாய்மைபாதம் ஈந்திடைட்டும்.
வதவனபாடடை எம்வேபாழ்க்டக." எனறுடரத்தபான வசம்மைலுவமை!
"மைபாமிவகபாடு டமைக்கு வேழியில்டல. டமைத்தனர்கள
தபாவமைபானறு வசபால்லும் தகவில்டல. தனதடணவேன
ஏமைபாற்ற னபானதன இடளயேவேடன எனறு வசபால்லும்
தீடமையில்டல. தக்கவதனறு" வசப்பிமைகிழ்ந் தபார்தபாத்தபா.
வபண்ணுக்குச் வசபாத்தரிடமை இல்டலஎனபர் நபானதருவவேன,
கண்டண இடமையிரண்டு கபாப்பதவபபால் எனமைருகர்
பண்ணும் குடித்தனத்டத வமைலிருந்த பபார்த்திடுவவேன.
உண்டமை" எனறபான மைபாவேரசன; வபற்றவேளும் ஒப்பினவள!
"நடகமுத்தின எண்ணத்டத நபானஒப்பு கினவறன.
மிகஓர் 'குடும்ப விளக்வகற்றல்' நனவற!
தகும்"எனறபாள தங்கம்! மைணவேழகன தபானும்
மைகனுக்கு மைபாதவமைபாரு நூறுதர ஒப்பினவன!
மூனறபாநபாள நனகு மைணத்டத முடிப்ப வதனறும்
ஏற்றுக்வகபாண்டைபார் எல்வலபாரும். சபாப்பபா டினிதண்டைபார்.
வேபானவதபாய்ந்த வவேண்ணலவில் வேண்டி புறப்படுமுன
வதனசுரக்கச் "வசனறு வேருகினவறபாம்" எனறனவர.
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8. திருமைண அடழப்பு
அகவேல்
"விடிந்தபால் திருமைணம்! விண்ணன நிலவு
வேடிந்தஇன றரவு மைணப்வபண் வேருவேதபால்,
வேபாழ்த்தி நீங்கள வேரவவேற் பதற்கும்,
கபாடல மைலர்ந்ததம் கவினமைண வேடறயில்
மைபாடல யிட்டை மைணமைக் களதடமை
வேபாழ்க எனறு வேபாய்மைலர்ந் திடைவும்,
உடைனயேபாம் பரிந்திடும் உணவுண் ணுதற்கும்,
வேந்தருள புரிக, வேந்தருள புரிக!"
எனறு, தங்கம் மைணவேழகு
நினறு வீடுவதபாறும் நவினறனர் பணந்வத!
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9. முதல்நபாள இரவு
கட்டைடளக் கலித்தடற
அனறர வவேபானப தடிக்க முரசம் முழங்குமைண
முனறலில் வேபாடழ கமுகுவதங் கினகுடல முத்தினஈந்த
நனறு சிறக்க நடுப்பகல் வபபால விளக்வகரியேப்
வபபானதகில் பூண்டை வதருமைபாதர் ஆடைவேர் வபபாந்தனவர!
விருப்பந் தரத்தக்க வவேண்தகில் கட்டி விளக்கிலகும்
வதருப்பந்தல் வேபாயிலிற் வசந்தூக் கிவலமைணத் வதர்இரண்டும்
*இருப்பங் வகனத்தங்கம் வசம்மைல் இவேர்நின றருந்தபடி
வேரத்தம் டககூப்பி வேருவேபார் தடமைவேர வவேற்றனவர!
(*இருப்பு அங்கு எனப் பிரிக்க)
மைபாடைப் புறபாக்கள மையில்குயில் மைபானநிகர் மைங்டகயேர்கள
ஆடைவேர் பிளடளகள எளளிடை மினற அமைர்ந்திருந்தபார்.
வீடைப் படித்வதருப் பந்தலில் அப்படி! மைபாடியினவமைல்
வவேடைப்பன பபார்த்தநின றபானமைங்டக யேபாளவேரும் வவேடிக்டகவயே!
இடசவேந் ததவபபாம்வபபாம் எனவற! விழிகூச வேந்தவதபாளி!
மிடசவேண் ணவமைருகு கண்ணபாடிச் சனனல்கள மினவிளக்கம்
அடசகினற ஊசலின முனபின இருக்டககள ஆகியேவதபார்
விடசவேண்டி வேந்தத வேந்தபாள நடகமுத்த வமைல்லியேவல!
மைபாவேர சனபபான மைக்கள மைலர்க்குழல் மைற்றவேர்பின
ஏவேலர் வபட்டிகள பட்டுப் படுக்டககள ஏந்திவேரப்
பூவி லிருந்த வபடடையேனனம் ஒனறு புறப்படைல்வபபால்
பபாடவே இறங்கினள வேண்டிவிட் வடைவதருப் பந்தல்முனவன!
'வேபாழி மைணப்வபண் நடகமுத்த நல்லவபண்! வேபாழிஎனவற
ஆழி முழக்வகன யேபாரு முழக்க, அடிவயேடுத்வத
யேபாழின நரம்பிடச ஏழும் சிலம்பும் சிலம்ப உடைன
வதபாழி நடைத்த நடைந்தபாளஇல் வநபாக்கிஅத் தூய்வமைபாழிவயே!
வேபானில் தடவேத்த முழுநில வவேமுகம் வேண்கடைலின
மீனில் தடவேத்தநீள டமைவிழியேபாளஅவேள வவேடைப்பனின
ஊனில் தடவேத்தம் உயிரில் தடவேத்தம்தன வேபாயில்உண்ணத்
வதனில் தடவேத்தநற் வசவ்வித ழபாளவீடு வசர்ந்தனவள!
பபாலும் பழமும்அப் பபாடவேக்க ளித்தனர்! பற்பலரும்
வமைலும் கமைழுநீர் வதபாளும் கமைழ்மைபாடல வவேளளிடலகபாய்
ஏலும் படிஎய்தி ஏகினர்! வவேடைப்பன இங்குமைங்கும்
கபாலும் கடுகத் திரிவேபான நடகமுத்தக் கண்படைவவே!
அம்மைபா தயினறன வரபா'என வவேடைப்பன அவ்வேடறக்குள
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சும்மைபா வினவித் தடலநீட்டை அங்வகபாரு வதபாழி வசபானனபாள:
"எம்மைபா தரும்தயின றபா"வரன வவே! இத வபபாய்ம்டமைஎனவற
வசம்மைபா தடளஇதழ் சிந்தின வளவவேண் நடகமுத்தவமை!
மூடியே கண்களும் மூடைபாத வநஞ்சுமைபாய் முனனடறக்குள
ஆடியே வதபாடக அடைங்கினள! அப்படி வவேடைப்பனும்
பபாடியே யேபாழ்வபபால் கிடைந்தனன ஓர்புறம்! பபால்இரவவேபா
ஓடியே வத,எதிர் உற்றத கீழ்க்கடைல் ஒண்கதிவர!
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10. மைணவேபாழ்த்தம் வேழியேனுப்பும்
அகவேல்
எழுந்தத பரிதிக் குழந்டத கடைலின
வகழுநீ லத்தில் வசம்வபபான தூவி!
கரியே கிழக்குவேபான திடரயில், வவேளுப்பும்
மைஞ்சளும் வசம்மைண வேண்ணமும் ஒளிவசயும்!
எழும்வேடளந்த வநளிந்த விழும்கடைல் அடலவயே.
அழகியே வதனபபாங் கபாடைற் கடலவயே!
புதியே கபாடலயில் புதியே பரிதியின
எதிரில் அடைடைபா சதிர்க்கச் வசரி!
கிழக்கில் திரபாவிடைற்குக் கிடடைத்த கடைல்முரசு,
முழக்குவவேபான இனற முழங்கும் இடசயேரசு!
திடரகடைல் முழக்வகனத் திருமைண வீட்டின
வபருங்கூட் டிடசயேரங்கு வசய்த இடசமைடழ
வதருத்வதபாறும் இல்லந் வதபாறும் வதனறல்
திருத்வதர் ஏறச் வசனறு கபாவதலபாம்
"வேருக மைணத்தக்" வகனறு வபருகிற்று!
மைணவீடு வநபாக்கி வேந்தனர். எனவன!
அணஅண யேபாக அணயிடழ மைங்டகமைபார்
தடணவயேபாடு நனமைலர் முக்கனி சுமைந்த!
நடகமுத்டத மைலர்வபய்த நனனீ ரபாட்டிக்
குடறவேற நறும்புடக குழலுக் கூட்டி
மைணக்குவநய் தடைவி வேபாரிப்பூப் பினனி
மைணயிடழ மைபாட்டி, எம் கண்ணபாட் டிக்கு
ஏலும் வசடல எதவவேன எண்ண
நிலபாமுகத் திற்கு நீலச் வசடல
வநர்த்தி ஆக்கி நிடலக்கண் ணபாடி
பபார்க்கச் வசபானனபார்; பபார்த்த நடகமுத்வதபா
கண்ணபாடியில்தடனக் கண்டைபாள; தனமைனத்
தளநபாடி வவேடைனுக் வகபாப்பு வநபாக்கினபாள.
கபாலுக் குச்சிரபாய், வமைலுக்குச் சட்டடையேடு
வசலுக்கு நிகர்விழித் வதரிடவே கபாணத்
வதனனபாட் டுச்வசர வசபாழபபாண் டியேரில்
இந்நபாள ஒருவேவனபா எனன நினறபான.
'வேருக திருமைண மைக்கள!' எனறு
திருந்த தமிழப் வபரியேபார் அடழத்தனர்.
திருமைணப் பந்தலின சிறப்புறு மைணவேடற,
இருமைண மைக்கடள ஏந்தித் தனனிடடை,
முழுநில வேழவகபாழுகு முகமும், மைற்றும்
எழுந்த பரிதிவநர் ஆணழகு முகமும்
இருப்பத கபாட்டி இறுமைபாப் புற்றத!
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நிடறமைணமைன வறலபாம் நறுமைணம், இனனிடச
அறஞர் வபண்டிர், ஆடைவேர் வபருங்கடைல்!
உதிரிப் புதமைலர் எதிருறு மைனறன
நிடறந்தபார் டகயில் நிடறயேத் தந்தனர்.
வபரியேவேர் ஒருவேர், "வபண்வண நடகமுத்த!
வவேடைப் படனநீ விரும்பியே தண்வடைபா?"
வேபாழ்வின தடணஎனச் சூழ்ந்த தண்வடைபா?"
எனனலும், நடகமுத் வதழுந்த வேணங்கி,
"வவேடைப்படன நபான விரும்பியே தண்டு;
வேபாழ்வின தடணஎனறு சூழ்ந்வதன" எனறபாள.
"வவேடைப் பபாநீ மினநடகமுத்டத
மைணக்கவவேபா நிடனத்தபாய்? வேபாழ்க்டகத் தடணஎன
அணுக எண்ணவமைபா அறவித் திடுவேபாய்"
எனனலும் வவேடைன எழுந்த வேணங்கி
"மினநடக முத்டத விரும்பியே தண்டு;
வேபாழ்வின தடணயேபாய்ச் சூழ்ந்வதன" எனறபான.
மைணகமைள நடகமுத்த வேபாழ்க வேபாழ்கவவே!
மைணமைகன வவேடைப்பன வேபாழ்க வேபாழ்கவவே!"
எனறபார் அடனவேரும் எழில்மைலர் வீசிவயே!
தனமைலர் மைபாடல வபபானமைகட் கிடைவும்
வபபானமைகள மைபாடலடயே அனனவேற் கிடைவும்
ஆன திருமைணம் அடடைந்த இருவேரும்,
வேபானம் சிலிர்க்கும் வேண்டைமி ழிடசக்கிடடை
மைனறனர் யேபார்க்கும், அனடனதந் டதயேர்க்கும்
நனற கூற வேணக்கம் நடைத்தி
நிற்றலும், "நீவிர் நீடு வேபாழியே!
இற்டறநபாள வபபால எற்டறக்கும் மைகிழ்க!
வமைலும்உம் வேபாழ்வவே ஆவலனச் வசழித்த
அறுகுவபபால் வவேர்வபற! குடறவில் லபாத
மைக்கட் வபறு மைல்குக" எனறு,
மிக்கு யேர்ந்தபார் வமைலும்வேபாழ்த் தினவர!
அடமைந்தபார் எவேர்க்கும் தமிழின சீர்வபபால்
கமைழும்நீர் வதளித்தக் கமைழ்தபார் சூட்டி
வவேற்றடல பபாக்கு விரும்பி அளித்தபார்.
மைற்றும் ஓர்முடற 'வேபாழியே நனமைணம்'
எனறு, வேந்தவேர் எழுந்த அளவில்,
எழில்மைண மைக்களும், ஈனறபார் தபாமும்
"நனற ஐயேபா! நனற அம்மைபா!
இடலவபபாட்டுப் பரிமைபாற எதிர்பபார்த் திருக்கும்
எம்அவேபா முடிக்க இனிவத வேருக!
உண்ண வேருக, உண்ண வேருக"
எனறு பனமுடற இருடக ஏந்தினர்
நனமைண விருந்தக்கு நண்ணனர் அடனவேரும்.
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மைணமைகள மைணமைகன மைகிழ்வவேபாடு குந்தினர்;
தடணயேடு தடணவேர் இடணந்திடணந்த குந்தினர்;
வேரிடசயேபாய்ப் பல்வலபார் வேட்டித் திருந்தனர்.
விருந்த முடித்த, விரித்த பபாயில்
அமைர்ந்தபார்க்குச் சந்தனம் அளித்தக் கமைழ்புனல்
அடமையேத் வதளித்வத அடடைகபாய் அளிக்க
மைணமைக் களதடமை வேபாழ்த்தினர் வசல்டகயில்
எழில்மைண மைக்கள ஈனவறபார்
வேழியே னுப்பினர் வேணக்கம் கூறவயே.
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11. வசபாடலயிற் கபாதலர்
எண்சீர் விருத்தம்
நடகமுத்த வவேடைப்பன மைகிழ்ச்சி வயேபாடு
நபாழிடகடயே வேழியேனுப்பிக் கபாத்தி ருந்தபார்;
மிகநல்ல மைணப்வபபாறயும் ஐந்த டிக்க
விடசவேண்டி ஓட்டுபவேன வேந்த நினறு
"வேடகமிக்க அரசினரின பூங்கபா விற்கு
வேருகினறீவரபா?" எனறு வேணங்கிக் வகட்டைபான;
தகதவகனத் தனியேடறக்வகபார் அழடகச் வசய்யும்
டதயேலினபாள வவேடைப்பன "ஆம்ஆம்" எனறபார்.
விடசவேண்டி ஏறனபார் இரண்டு வபரும்;
விடரகினற கபாவிரியின வவேளளம் வபபால
இடசஎழுப்பிச் வசபாடலக்குள ஓடி நிற்க
இறங்கினபார் மைணமைக்கள உலவே லபானபார்;
அடசயும்அவேள வகபாடியிடடைடயே இடைத டகயேபால்
அடணத்தபடி வவேடைப்பன அழகு வசய்யும்
இடசவேண்டு பபாடுமைலர் மைரங்கள புட்கள
இனங்கபாட்டிப் வபயேர்கூற நடைத்திச் வசனறபான.
வேளர்ப்புமையில் நபாடலந்த மைபானஏ வழட்டு
மைற்வறபாருபபால் புறபாக்கூட்டைம் வபருவேபான வகபாழி
வேடளவகபாண்டடை நிலந்வதபாயேக் குப்டபத் தீனி
வேபாய்ப்பறயும் நிறச்வசவேல் கூட்டுக் கிளடள
விடளக்கினற கபாட்சியினபம் நுகர்ந்வத ஆங்வகபார்
விசிப்பலடக வமைலமைர்ந்தபார்; வவேளடளக் கல்லபால்
ஒளிசிறக்கும் இரண்டுருவேம் கபாணு கினறபார்;
ஒருவபண்ணன அருளவவேண்டி ஒருவேன நினறபான.
"இரங்கபாவதபா வபண்ணுளந்தபான இந்வந ரந்தபான
இனபத்தில் ஒருசிறவத ஒனவற முத்தம்
தரவவேண்டும் எனக்வகஞ்சி நிற்கக் கூடும்;
தந்திட்டைபால் டகச்சரக்கபா குடறந்த வபபாகும்?
சரியேபாக ஆறுமைண, மைபாடலப் வபபாத
தணவலற்றும் வதனறலிடன எவேனவபபா றுப்பபான?
வதரிந்தடனவயேபா? எனக்வகட்டைபான எழில்வவே டைப்பன!
வதரிந்தவதனறபாள." வீட்டுக்குச் வசல்ல லுற்றபார்.
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12. இனபத் தடற
எண்சீர் விருத்தம்
கட்டிலிட்டைபார் வமைத்டத,தடல யேடணகள இட்டைபார்
கண்கவேரும் வவேண்தகிலும் விரித்தபார் வமைவல
பட்டுப்வபபார் டவேமைடித்தப் பபாங்கில் டவேத்தபார்
பட்டை இடைம் கமைழ்கினற பனனீர் வீசித்
தட்டுகினற கபாம்பகற்ற மைலர்கள இட்டுச்
சந்தனம்பன னீர்,அடடைகபாய்த் தட்டை டமைத்த
மைட்டினற முக்கனி,பபால் பண்ண யேங்கள
டவேத்வதங்கும், விளக்கங்கள ஏற்ற னபார்கள.
மிகச்சிறப்புச் வசய்திட்டை தனியே டறக்கு
வவேளிப்புறத்தத் தபாழ்வேபாரம் நிடறயேக் கூடி
நடகத்தபாடும் குழந்டதகளில் ஒருவேன வகட்டைபான
'நபாங்களவிடள யேபாடும்அடற இதவவேபா' எனறு
"புகவவேண்டைபாம், புதமைணப்வபண் புதமைபாப் பிளடள
புலவேர்தரு திருக்குறளின வபபாருளபாய் தற்கு
வேடகவசய்த டவேத்தஇடைம், வேபாழ்வில் இனபம்
வேபாய்க்கும்இடைம்!" மைணமைக்கள வேபாழ்க நனவற..
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நபானகபாம் பகுதி
மைக்கட் வபறு
அறுசீர் விருத்தம்
"நடகமுத்த வவேடைப் பனதபாம்
நனமைக்கள வபற்று வேபாழ்க!
நிகழுநபாள எல்லபாம் இனபம்
நிடலவபற! நிடறநபாட் வசல்வேர்
புகழ்மிக்கு வேபாழ்க வேபாழ்க!"
எனத் தமிழ்ப் புலவேர் வேபாழ்த்த
நடகமுத்த நல்வவே டைப்பன
மைணம்வபற்று வேபாழ்கின றபார்கள.
*மிகுசீர்த்தித் தமிழ வவேந்தின
அரசியேல் அலுவேற் வகல்லபாம்
தகுசீர்த்தித் தடலவே னபான
வேளளுவேன அருளிச் வசய்த
வதபாகுசீர்த்தி அறநூ லினகண்
வசபால்லியே தடலவி மைற்றும்
தகுசீர்த்தித் தடலவேன வபபாவல
மைணம் வபற்றனபுற் றருந்தபார்!
*"மிகுசீர்த்தி........வேளளுவேன" எனறத
எதற்கு எனில் வேளளூவேன எனபத
அந் நபாளில் அரசியேல் அலுவேலகத்தின
தடலவேனுக்குப் வபயேர் எனபடதக்
குறப்பதபாகும்.
நபாவளலபாம் இனப நபாவள!
நடகமுத்டதத் தழுவும் வவேடைன
வதபாவளலபாம் இனபத் வதபாவள:
தடணவியும் தடணவேன தபானும்
வகவளலபாம் கிடளஞர் எல்லபாம்
வபபாற்றடை இல்ல றத்தின
தபாவளலபாம் தளர்தல் இனற
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நடைத்தவேர் தடழயு மைபாவற!
வபற்றவேர் வதடி டவேத்த
வபருஞ்வசல்வேம் உண்வடைன றபாலும்,
மைற்றும்தபான வதடை வவேண்டும்
மைபாந்தர்சீர் அதவவே அனவறபா?
கற்றவேன வவேடைப் பனதபான
கடைல்வபபாலும் பலச ரக்கு
விற்றடும் கடடையும் டவேத்தபான
வேபாழ்நபாடள வீண்நபாள ஆக்கபான!
இனித்திடை இனித்தி டைத்தபான
எழில்நடக முத்தி வனபாடு
தனித்தறம் நடைபாத்த தற்குத்
தனியில்லம் வகபாண்டைபான! அனவனபான
நிடனப்வபல்லபாம் இருநி டனப்பபாம்:
கடடைநிடனப் வபபானறு; நல்ல
கனிப்வபச்சுக் கிளடள வேபாழும்
தனவீட்டின கருத்வதபான றபாகும்.
மூனறபாந்வத ருவில டமைந்த
பழவீட்டில் அனபு மிக்க
ஈனறவேர் வேபாழு கினறபார்.
இடடையிடடை அவேர்பபாற் வசனவற
வதனதந்த வமைபாழியேபாள தபானும்
வசம்மைலும் வேணங்கி மீளவேபார்;
ஈனறவேர் தபாமும் வேந்வத
இவேர்திறம் கண்டு வசல்வேபார்.
நல்லமைபா வேரசும், ஓர்நபாள
நவில்மைலர்க் குழலபாள தபானும்
வில்லியே னூரி னினறு
வமைல்லியேல் நடகமுத் டதத்தம்
வசல்விடயே மைகடளப் பபார்க்கத்
திடும்எனறு வேந்த வசர்ந்தபார்.
அல்லிப்பூ விழியேபாள தங்கம்
வவேடைப்பன அனடன வேந்தபாள.
இங்கித வகளவிப் பட்வடை
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எதிர்வீட்டுப் வபபானனி வேந்தபாள.
வபபாங்கியே மைகிழ்ச்சி யேபாவல
நடகமுத்தபாள புதிதபாய்ச் வசய்த
வசங்கதிர் கண்டு நபாணும்
வதங்குழல், எதிரில் இட்வடை
மைங்கபாத சுடவேநீர் கபாய்ச்ச
மைடடைப்பளளி வநபாக்கிச் வசனறபாள.
அடனவேரும் அனபபால் உண்டைபார்.
மைலர்க்குழல், வபபானனி தனடனத்
தனியேபாக அடழத்தக் கபாதில்
சபாற்றனபாள ஏவதபா ஒனடற!
நடனமைலர்ப் வபபானனி ஓடி
நடகமுத்டதக் கலந்தபாள! வேந்தபாள!
'கனிதபானபா? கபாயேபா?' எனறு
மைலர்க்குழல் அவேடளக் வகட்டைபாள.
முத்தப்பல் கபாட்டிப் வபபானனி
மூவிரல் கபாட்டி விட்டுப்
புத்வதழில் நடகமுத் தினபபால்
வபபாய்விட்டைபாள; இதடன எண்ணப்
வபபாத்வதன மைகிழ்ச்சி எனனும்
வபபாய்டகயில் வீழ்ந்தபாள அனடன;
அத்தூயே வசய்தி வகட்டை
தங்கமும் அகம்பூ ரித்தபாள.
மைலர்க்குழல் தனமை ணபாளன
மைபாவேர சிடைத்தில் வசய்தி
புலப்படை விரல்மூன றபாவல
புகனறனள. அவேனும் வகட்டு
மைடலவபபாலும் மைகிழ்ச்சி தபாங்க
மைபாட்டைபாமைல் ஆடைல் உற்றபான!
இலபாதவேர் தமிழ்ச்சீர் வபற்றபார்
எனஇருந் தபார்எல் வலபாரும்.
'நடகமுத்த நலிவு றபாமைல்
நனறுகபாத் திடுங்கள' எனறு
மிகத்தபாழ்ந்த வகட்டுக் வகபாண்டைபாள
மைலர்க்குழல்! 'வமைய்யேபாய் எனறன
அகத்தினில் டவேத்தக் கபாப்வபன
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அஞ்சபாதீர்' எனறபாள தங்கம்.
நடகமுத்தச் சுடவேநீர் தந்தபாள.
நனவறனப் பருகி னபார்கள.
மைபாடலயேபாய் விட்டை வதனறும்
மைபாடுகன றுகடளப் பபார்க்க
வவேடலஆள இல்டல எனறும்
விளம்பிவயே வேண்டி ஏற
மூடலவேபா ரபாமைல் மைபாடு
முடுகிற்வற! அவேர்கள வநஞ்வசபா
வமைவலபாடைல் இனறப் வபண்ணன
வீட்டடைவயே வநபாக்கிப் பபாயும்.
"இனடறக்வக நம்வீட் டுக்குத்
திரும்பிடை ஏனநி டனத்தபாய்?"
எனறுமைபா வேரசு வகட்டைபான;
"எனக்கபான வபண்டிர்க் வகல்லபாம்
நனறபான இந்தச் வசய்தி
நவிலத்தபான அத்தபான" எனறபாள.
"எனவதபாழ ரிடைம்வசபால் லத்தபான
யேபானவேந்வதன" எனறபான அனவனபான.
தங்கவமைபா மைகடன விட்டுத்
தனவீடு வேந்த வசர்ந்தபாள;
அங்குநபாற் கபாலி ஒனறல்
அமைர்ந்தனள; உடைனஎ ழுந்தபாள
எங்கந்தச் சபாவி எனறபாள?
ஈந்தனர் இருந்த மைக்கள
வசங்டகயேபால் திறந்தபாள வதபாட்டைச்
சிறயேவதபார் அடறடயே நபாடி.
எழில்மைண வேழகன வேந்தபான
தங்கத்தின எதிரில் நினறபான.
"விழிபுகபா இருட்டை டறக்குள
எனனதபான வவேடல? இந்தக்
கழிவேடடைக் குப்டபக் குளவள
டகயிட்டுக் வகபாளளு வேபாவனன?
வமைபாழியேபாவயேபா விடடை எனக்கு?
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வமைபாய்குழபால்" எனறு வகட்டைபான.
அடறயினில் அடுக்கப் பட்டை
எருமூட்டடை அகற்ற, அண்டடை
நிடறந்திட்டை விறடகத் தளளி
வநடுங்வகபாண மூட்டடை தளளிக்
குறுகியே இடைத்தி னினறு
குந்தபாண நீக்கி அந்தத்
தடறயிவல கண்டைபாள பிளடளத்
வதபாட்டிடல எடுக்க லபானபாள.
"நடகமுத்தபாள" எனறு கூற
நடுமூனறு விரடலக் கபாட்டித்
"தகளவபபாகத் தடடைக்க வவேண்டும்
வதபாட்டிடல" எனறபாள தங்கம்.
மைகிழ்ந்தனன! எனினும், 'பிளடள
மைருமைகள வபறவவேபா இனனும்
வதபாடகஏழு திங்கள வவேண்டும்
இதற்குளஏன வதபாட்டில்?" எனறபான.
"வபரவேபா வேளர்க்கும் எனபபார்
வபதடமை! அதவபபால் நீயும்
வபரடனக் கபாண லபான
வபரவேபாக் வகபாண்டை தபாவல,
சீருற மூனறு திங்கட்
கருக்வகபாண்டை வசய்தி வகட்டுக்
கபாரிருள தனனில் இனவற
வதபாட்டிடலக் கண்வடை டுத்தபாய்".
எனமைண வேழகன வசபானனபான
ஏந்திடழ சிரித்த நபாண
இனிதபான வதபாட்டி டலப்வபபாய்
ஒருபுறம் எடுத்தச் சபார்த்தித்
தனதனபு மைணபாள னுக்குச்
சபாப்பபாடு வபபாடைச் வசனறபாள;
தனிமைண வேழகன வேந்த
தபாழ்வேபாரத் வதஅ மைர்ந்தபான.
உணடவேயும் மைறந்த விட்டைபான;
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வதருப்பக்கத் தடறயின உளவள
பணப்வபட்டி தனிவல வவேளளிப்
பபாலடடை வதடு தற்குத்
தணந்தனன; அடறயில் வசனறபான.
வபட்டிடயேத் தூக்கி வேந்த
கணகண வவேனத்தி றந்தபான.
டகப்வபட்டி தடனஎ டுத்தபான.
அதடனயும் திறந்தபான உளவள
ஐந்தபாறு தண பிரித்த
முதடமையேபாற் சிடதந்த வபபான
மூக்குப்பபா லடடைடயேக் கண்டைபான.
எதிர்வேந்த நினறபாள தங்கம்.
"பபார்த்தபாயேபா இதடன!" எனறபான.
மைதிநிகர் முகத்தபாள "யேபானும்
மைணபாளரும் ஒனவற" எனறபாள.
நடகமுத்தபாள மூனறு திங்கள
கருவுற்ற நல்ல வசய்தி
வேடகவேடக யேபாகப் வபசி
மைகிழ்ச்சியில் இரடவேப் வபபாக்கிப்
பகல்கண்டைபார். மைபாமை னபாரும்
நடகமுத்டதப் பபார்த்த மீண்டைபார்.
அகல்வேபாவளபா தங்கம்? அங்வக
நடகமுத்வதபா டிருக்க லபானபாள.
"சூவடைறற் றபாவவேந்நீர் தபான?
விளவிடு சுருக்கபாய்" எனறு
வவேடைப்பன வசபானனபான, அனறு
விடிந்ததம் நடகமுத் தினபபால்!
கூடைத்தில் இருந்த தங்கம்
"கூடைபாத கூடைபா தப்பபா
வேபாடைவவே டலவேபாங் கபாவத
வேஞ்சிமுன வபபாவல இல்டல".
எனக்கூறத் தபாவன வசனறு
வவேந்நீடர எடுத்த வேந்தபாள;
மைனமைலர் சிறத வேபாடை
விழிமைலர் அவேனவமைல் ஓடை
நடனமைலர்க் குழலபாள ஆன
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நடகமுத்தபாள தனமை ணபாளன
இனிதபாகக் குளிப்ப தற்வக
இயேனறவேபா றுதவேச் வசனறபாள.
"நடகமுத்த முனவபபால் இல்டல
நலியேச்வசய் யேபாவத" எனறு
புகனறனர் அனடன யேபார். ஏன
புகனறனர்? எனத்த னக்குள
புகனறனன. எனினும் தன டகப்
புறத்தளள நடகமுத் தபாடளப்
புகல்எனறும் வகட்டைபா னில்டல
வபபாழுவதபாடைக் வகட்வபபாம் எனவற.
வபபாழுவதபாடை, இரவு வேந்த
வபபாலிந்தத மைணவி ளக்கபால்!
எழுவதபாவி யேத்தபாள அனபபால்
எதிர்பபார்த்தபாள! கடடைடயேக் கட்டி
முழுதபாவே வலபாடு சபாவி
முடிப்புடைன வவேடைன வேந்தபான;
வதபாழுவதபாடி 'வேருக' எனற
வசபால்வலபாடு வேரவவேற் றபாளவபண்.
பிளடளயின வேரவு கண்டு
சிலசில வபசித் தங்கம்
உளளதன நடகமுத் தினபபால்
வசபால்வலன உடரத்தச் வசனறபாள;
"கிளடளவயே! நடகமுத் தபாவள!
கிட்டைவேபா; எனறன தபாயேபார்
தளளிப்வபபாய் தபாவமை வவேந்நீர்
தூக்கிவேந் தபார்கள அனவறபா?
"நடகமுத்த முனவபபால் இல்டல
நலிவுவசய் யேபாவத, எனறு
புகனறனர் அனவறபா?" எனறபான
" வபபானவன அ·வதனன?" எனறு
மிக ஆவேவலபாடு வகட்டைபான.
தனமூனறு விரல்கள கபாட்டி
முகநபாணக் கீழ்க்கண் ணபாவல
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முனநினறபான முகத்டதப் பபார்த்தபாள.
'கருவுற்றுத் திங்கள மூனறு
கண்டைபாயேபா?' எனவவே டைப்பன
அருவகபாடித் தழுவிப் "வபண்வண
அறவிப்பபாய்" எனறபான; "ஆம் ஆம்
இருநூறு தடைடவே வகட்பீர்!"
எனக்கூற அடுக்க டளக்குப்
பரிமைபாறச் வசனறபாள! கபாடள
மைகிழ்ச்சியிற் படதத்தி ருந்தபான.
நபானசிறு டபயேன அல்வலன
நபானதந்டத! எனமை டனவி
தபானமூனறு திங்க ளபாகக்
கருவுற்றபாள! தபாய்டமை உற்றபாள!
வேபானவபற்ற நிலடவேப் வபபால
வேந்வதபாரு குழந்டத எனடனத்
வதனவபற்ற வேபாயேபால் அப்பபா
எனத்தபாவும் திங்கள ஏழில்.
வபற்றதபாய் மைடியின மீத
யேபாழ்கிடைப் பதவபபால் பிளடள
உற்றடும்; அம்மைபா எனனும்;
அவ்விடச, அமிழ்தின ஊற்றபாம்!
கற்றபார்வபபால் அக்கு ழந்டத
கண்டுதபாய் டகப்பு றத்தில்
நற்றமிழ்ப் பபால் குடிக்க
நகர்த்தம்தன சிவேந்த வேபாடயே.
அடணத்தக்வகபாண் டிடுவேபாள அனடன
அமிழ்தச்வசம் பிடனயும், தனபபால்
இடணஇதழ் குவியே உண்ணும்
இளங்குழந் டதடயேயும் வசர்த்வத
அணவமைலபா டடையினபால் மூடி
அவேளஇடடை அடசப்பபாள! அனபின
பணகபாண்வபன டவேயேம் வபற்ற
பயேடனக்கண் ணபாரக் கபாண்வபன.
எனப்பல வேபாறு வவேடைன
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எண்ணத்தின களஅ ருந்தி
மைடனநல்லபாள அடழக்கத் வதற
உணவுண்ண மைகிழ்ந்த வசனறபான;
இனிதபான உணவு நபாவுக்
கினிதபாகும்; கருக்வகபாண் டைபாளின
புடனவமைனி கபாணு கினறபான.
புத்தயிர் கபாணு கினறபான.

அகவேல்
மைகளகரு வுற்ற மைகிழ்ச்சிச் வசய்திடயே
மைபாவேரசு தபானும் மைலர்க்குழல் தபானும்
வில்லியே னூரில் வசபால்லபா இடைம்எத?
நடகமுத்தக் கருவுற்ற நல்ல வசய்திடயே
அறந்வதபார் அடனவேரும் வேந்த வேந்த
தத்தம் மைகிழ்ச்சியும் வேபாழ்த்தம் தந்த
வசனறபார்; அவேர்கள திண்டணயில் தனனுடைன
அடதவயே வபசி அமைர்ந்திரபா தததபான
மைபாவேர சுக்கு வேருத்தம் தந்தத!
வதருவிற் வசல்லும் மைகளிடர அடழத்தக்
"கருவுற் றபாளஎன கண்ணகர் வபண்ணபாள;
கபாணச் வசனவறன கபாடலயில்; கண்வடை
உடைவன திரும்பிவனன; உடைல்வேலிக் கினறவத
எனன வசய்யேலபாம்" எனபபாள மைலர்க்குழல்;
வவேடலக் கபாரிகள வவேவறத வபசினும்
வபண்கரு வுற்ற வபருடமைவயே வபசுவேபாள.
"இந்த வூட்டில் முந்திமுந் திஒரு
வபரன வபபாறக்கப் வபபாறபான. ஆமைபாம்
இஞ்சி வமைபாடளக்கப் வபபாவுத. நல்ல
எலுமிச் சம்பழம் பழுக்க இருக்குத.
நல்ல வூட்டில் எல்லபாம் வபபாறக்கும்
குடுகுடு குடுகுடு குடுகு டுகுடும்"
எனறு குடுகுடுப்டபக் கபாரன இயேம்பினபான!
வேழக்கம் வபபால்அவேன வேந்த வசபான னபாலும்
மைலர்க்குழ லுக்கும் மைபாவேர சுக்கும்
ஏற்பட்டை மைகிழ்ச்சி இயேம்பவவேபா முடியும்?
அழுக்குப் பழந்தண அவேனவகட்டு நினறபான.
புதவவேட்டி தந்த, 'வபபாய்நபா வடைபாறும்
இதவபபால் வசபால்லி இதவபபால் வகபாள"எனறு
மைபாவேரசு வசபானனபான; மைலர்க்குழல் வசபானனபாள;
எழில்வவே டைப்படன ஈனவறபார் தபாமும்
நடகமுத் தபாளின நற்றந்டத தபாயேபாரும்
கருவுற் றபாளவமைல் கண்ணும் கருத்தமைபாய்
நபாளிடன மைகிழ்ச்சிவயேபாடு நகர்த்தி வேந்தனர்.
பபாடளச் சிரிப்பினபாள பசும்வபபாற் பலபாப்பழம்
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மைடியிற் சுமைந்தபடி, "பத்தபாம் திங்களின"
முடிவமைல் தனமைலர் அடிடயே டவேத்தபாள.
வில்லியே னூடர விட்டுத் தனனருஞ்
வசல்வி யுடைனிருந்த மைலர்க்குழல் வசய்யும்
உதவி உடைலுக்குயிவர வபபானறத!
மைபாவேரசு நபாவடைபாறும் வேந்த வேந்த
நபாவேர சர்களின நல்ல நூற்களும்
ஓவியேத் திரட்டும், உயேர்சிற் றுணவும்,
வேபாங்கித் தந்த, மைகளநிடல கண்டு
வபபாவேபான, உளளத்டதப் புதடவேயில் நிறுத்தி;
நீடு மைணப்வபபாற ஆடுங் கபாய்வபபால்
தங்கம், தனவீடு தனமைகன வீடு
நபாடுவேபாள மீளவேபாள மைணக்குநபாற் பதமுடற.
அயேலவேர் நபாடும் அனடன நபாடும்
இனிப்பில் இருநூறு வேடகபடைச் வசய்த
அமிழ்தின கட்டிகள, அரும்வபபாருட் வபட்டிகள
வேபாங்கி வேந்த மைணவேழ கனதபான
"இந்தபா குழந்தபாய்" எனறுநடக முத்தக்கு
ஈந்த வபபாவேபான, இனனமும் வேபாங்கிடை!
கறந்தபபால் நிறந்திகழ் கவினஉடடை பூண்டை
மைருத்த வேச்சி நபாவடைபாறும் வேருவேபாள.
நடகமுத் தபாளின உடைல்நிடல நபாடித்
தகுமுடற கூறத் தபாழ்வேபா ரத்தில்
இருந்தபடி இருப்பத கூடைபா வதனறும்
உலபாவுக எனறும் உடரத்தச் வசல்டகயில்,
வீட்டின வவேளிப்புறத்த நினறு வவேடைப்பன,
"நடகமுத் தடைம்பு நனறு தபாவன?
கருவுயிர்ப் பதில்ஒரு குடற யிரபாவத?
வசபால்லுக அம்மைபா, வசபால்லுக அம்மைபா!"
எனறு வகட்பபான; தனபவமை இரபாவதன
நபாடலந் தமுடற நவினறு வசல்வேபாள.
அயேலகத்த மையில்நிகர் அனபுத் வதபாழிமைபார்
குயில்வமைபாழி நடகமுத்டதக் கூடி மைகிழ்ந்த
கழங்கு, பல்லபாங் குழிகள ஆடியும்
எழும்புகழ்த் திருக்குறள இனபம் வதபாய்ந்தம்
வகபால்டல முல்டல மைல்லிடக பறத்தம்
பறத்தடவே நபாரிற் பபாங்குறத் வதபாடுத்தம்
வதபாடுத்தடவே திருத்தியே குழலிற் சூடியும்
பபாடியும் கடதகள பகர்ந்தம் நபாழிடக
ஓடிடைச் வசய்வேபார் ஒவ்வவேபாரு நபாளும்;
நனமைகளபான நடகமுத் தக்குப்
பிறக்க இருப்பத வபண்ணபா ஆணபா
எனபடத அறயே எண்ண மைலர்க்குழல்
தனவனதிர் உற்ற தக்கபார் ஒருவேர்பபால்
எனன குழந்டத பிறக்கும் எனறு
வீட்டு நடடையில் வமைல்லக் வகட்டைபாள;
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வபரியேவேர் "வபண்வண பிறந்த விட்டைபால்
எங்வக வபபாடுவீர்?" எனறு வகட்டைபார்.
"மைண்ணல் பட்டைபால் மைபாசுபடும் எனறுஎன
கண்ணல் டவேத்வத கபாப்வபன ஐயேபா"
எனறு மைலர்க்குழல் இயேம்பி நினறபாள.
"ஆவண பிறந்தபால் அடதஎன வசய்வீர்?"
எனறு வகட்டைபார் இனவசபாற் வபரியேவேர்.
"ஆடணயும் அப்படி ஐயேபா" எனறு
மைலர்க்குழல் மைகிழ்ந்த கூற நினறபாள.
"வபண்வண ஆயினும் ஆவண ஆயினும்
பிறத்தல் உறுதி" எனறபார் வபரியேவேர்.
இதற்குள உளவள இருந்வதபார் வேந்வத
குறவகட்டை மைலர்க்குழல் வகபாளடக மைறுத்தச்
சிரித்தனர்! வீட்டினுள வசனறபார்.
வேருத்தியேத இடுப்புவேலி நடகமுத் டதவயே.

எண்சீர் விருத்தம்
பறந்ததபபார் வபபாறவேண்டி சிட்டுப் வபபாலப்
பழக்கமுள மைருத்தவேச்சி தடனஅ டழக்க!
உறவினமுடறப் வபண்டிர்பலர் அடறவீட் டுக்குள
ஒண்வடைபாடியேபாள நடகமுத்டதச் சூழ்ந்தி ருந்தபார்;
நிடறந்திருந்தபார் ஆடைவேர்கள வதருத்திண் டணவமைல்;
நிலவுவபபால் உடடைபுடனந்த மைருத்த வேச்சி
வபபாறவேண்டி விட்டிறங்கி வீட்டுட் வசனறபாள;
புதியேவதபார் அடமைதிகுடி வகபாண்டை தங்வக.
வபச்சற்ற நிடலயினிவல உளளி ருந்த
வபண்குழந்டத! வபண்குழந்டத!! எனப தபான
வபச்வசபானறு வகட்கினறபார் ஆடை வேர்கள;
வபய்எனற உலகுக்குப் வபய்த வேபானவபபால்
கீச்வசனறு குழந்டதயேழும் ஒலியும் வகட்டைபார்;
கிளிவமைபாழியேபாள மைலர்க்குழலும் வவேளியில் வேந்த
"மூச்வசபாடும் அழவகபாடும் வபண்கு ழந்டத
முத்தப்வபபால் பிறந்தததபாய் நலவமை" எனறபாள.
அச்சவமைனனும் வபருங்கடைடலத் தபாண்டி ஆங்வகபார்
அகமைகிழ்ச்சிக் கடரவசர்ந்தபார்! கடடையி னினறு
மிச்சமுறக் கற்கண்டு வகபாண்டு வேந்தபார்;
வவேற்றடலயும் களிப்பபாக்கும் சுமைந்த வேந்தபார்;
வமைச்சிடுவேபா டழப்பழத்தின குடலவகபா ணர்ந்தபார்;
வமைனவமைலும் வேந்தபார்க்கும் வேழங்கி னபார்கள;
பச்சிளங் குழந்டதக்கும் தபாய்க்கும் வேபாழ்த்தப்
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பபாடினபார் மைகளிவரல்லபாம் தபாழ்வேபா ரத்தில்.

அறுசீர் விருத்தம்
ஈடரந்த திங்க ளபாக
அகட்டினில் இட்டுச் வசர்த்த
சீவரந்த வசல்வேந் தனடன
அண்டடையிற் வசர்த்தத் தபாய்க்கு
வநவரவமைல் லபாடடை வபபார்த்த
நிலபாமுகம் வேபாடன, வநபாக்க
ஓரபாங்கும் அடசயேபா வேண்ணம்
கிடைத்திவயே ஒருபபாற் வசனறபார்.
வசனறஅம் மைகளிர் தம்மில்
தங்கம்வபபாய்த் தனமை கனபபால்
"உனமைகள தனடனக் கபாண
வேபா" என அடழக்க லபானபாள;
ஒனறும்வசபால் லபாமை வலஅவ்
வவேடைப்பன உளவள வசனறபான;
தனதடண கிடைக்டக கண்டைபான;
தபாய்டமையின சிறப்புக் கண்டைபான.
இளகியே வபபானஉ ருக்கின
சிற்றுடைல், இருநீ லக்கண்,
ஒளிபடும் பவேழச் வசவ்வேபாய்
ஒருபிடிக் கரும்பின டககபால்
அளிதமிழ் உயிர்வபற் றங்வக
அழவகபாடும் அடசயும் பச்டசக்
கிளியிடனக் கபாணப் வபற்றபான
கிடடைப்பருஞ் வசல்வேம் வபற்றபான.
"நடகமுத்த நலமைபா" எனறபான
"நலம்அத்தபான" எனறு வசபானனபாள.
"தகளிலபா அனவப! மிக்க
தனபமுற் றபாவயேபா!" எனறபான.
"மிகுதனபம் இனபத் திற்கு
வவேர்" எனறபாள. கடளப்பில் ஆழ்ந்தபாள.
"தகபாதினிப் வபசல், சற்வற
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தனிடமைவகபாள" எனறபான; வசனறபான.
சிற்சில நபாட்கள வசல்ல
நடகமுத்த நலிவு தீர்ந்தபாள;
வவேற்பினில் எயில்வசர்ந் தபாற்வபபால்
வமைனியில் ஒளியும் வபற்றபாள.
கற்பபாரின நிடலவயே யேனறக்
கற்பிப்பபார் நிடலயும் உற்றபாள!
அற்டறநபாள மைகளும் ஆகி
அனடனயும் ஆனபாள இந்நபாள.
வபயேர்சூட்டு விழபாந டைத்த
அறவினிற் வபரிவயேபார் மைற்றும்,
அயேலவேர் உறவி வனபார்கள
அடனவேர்க்கும் அடழப்புத் தந்தபார்.
வவேயில்முகன வவேடைப் பனதன
வீவடைலபாம் ஆடை வேர்கள
கயேல்விழி மைடைவேபார் கூட்டைம்
கண்வகபாளளபாக் கபாட்சி வயேஆம்.
ஓவியேப் பபாயின மீதில்
உட்கபார்ந்வதபார் மினஇ யேக்கத்
தூவிசி றக்கபாற் வறபாடு
சூழ்பனனீர் மைணமும் வபற்றபார்.
மூவவேந்தர் கபாத்த இனப
முத்தமிழ் இடசயுங் வகட்டைபார்.
வமைவும்அவ் வேடவேடயே வநபாக்கி
வவேடைப்பன வவேண்டு கினறபான.
"வதபாழியீர் வதபாழன மைபாவர,
வேணக்கம்!நற் றூய்த மிழ்தபான
வேபாழியே! அடழப்டப எண்ண
வேந்தனிர்; உங்கள அனபு
வேபாழியே! இந்த நனற
எனறும்யேபாம் மைறப்வபபாம் அல்வலபாம்.
ஏடழவயேபாம் வபற்ற வபண்ணுக்கு
இடுவபயேர் விழபாநன றபாக!
இவ்விழபாத் தடலடமை தபாங்க
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இங்குளள அறவின மூத்வதபார்
வசவ்விதின ஒப்பி எங்கள
வசல்விக்குப் வபயேர் வகபாடுக்க!
எவ்வவேவேர் வேபாழ்த்தம் நல்க!
இடறஞ்சிவனபாம்" எனற மைர்ந்தபான.
"அவ்வேபாவற ஆக" எனவற
நடகமுத்தம் உடரத் தமைர்ந்தபாள.
அங்குளள அறவின மூத்வதபார்
அடவேயிடடைத் தடலடமை வபற்வற,
"இங்குநம் நடகமுத் தம்டமை
வவேடைப்பர் இளம்வபண் ணுக்வக
உங்களின சபார்பில் நபானதபான
ஒருவபயேர் குறப்வபன" எனறபார்.
"அங்ஙவன ஆக" எனறபார்
அடவேயிடடை இருந்வதபார் யேபாரும்.
அப்வபபாத நடகமுத் தம்டமை
அணமைண ஆடடை பூண்டு
முப்பபாங்கு மைக்கள கபாண
முத்தத்வதர் வேந்த வதனனக்
டகப்புறம் குழந்டத எனனும்
கவினதங்கப் படிவேம் தபாங்கி
ஒப்புறு வதபாழி மைபார்கள
உடைனவேர அடவேக்கண் வேந்தபாள.
கரும்பட்டு வமைனமையிர் வபபாய்க்
கபாற்வறபாடும் ஆடைக் கண்வடைபார்.
விரும்பட்டும் எனறு சினன
மினவநற்றக் கீழ்இ ரண்டு
சுரும்பிட்டை கருங்கண் கபாட்டி
எறும்புவகபாள வதபாடைர்ச்சி வபபாலும்
அரும்பிட்டை புருவேம் கபாட்டி
அழகுகபாட் டும்கு ழந்டத!
எளளிளஞ் சிறயே பூடவே
எடுத்தடவேத் திட்டை மூக்கும்
வேளளச்வசந் தபாமை டரப்பூ
இதழ்கவிந் திருந்த வேபாய்ப்பின
அள இரண் டும்சி வேப்பு
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மைபாதடள சிதறச் சிந்தம்
ஒளளியே மைணச்சி ரிப்பும்
உவேப்பூட்டும் வபண்கு ழந்டத.
அனடனயி னிடைத்தி னினறு
வவேடைப்பன, அருடமைச் வசல்வி
தனடனத்தன டகயேபால் வேபாங்கித்
தமிழ்ப்வபரி யேபார்பபால் தந்தபான.
"எனஅனவப இளம்பி ரபாட்டி"
எனவேபாங்கி அடணத்த, மைற்றும்
முனனுளளபார் தமைக்கும் கபாட்டி,
முடறப்படை வமைபாழியே லுற்றபார்;
"வேபானினறு மைண்ணல் வேந்த
மைக்கடளக் கபாக்கும்; அ·த
வதனஅனறு; கரும்பும் அனறு;
வசந்வநல்லின வசபாறும் அனறு;
ஆனஅருள பபாலும் இனவற;
அதனவபயேர் அமிழ்தபாம்! வதபானடமை
ஆனவப ருலடகக் கபாக்க
அமிழ்வேதபால் மைடழயே· வதயேபாம்.
தமிழரின தமிழ்க்கு ழந்டத
தமிழ்ப்வபயேர் வபறுதல் வவேண்டும்.
அடமையுறும் மைடழவபபால் நனடமை
ஆக்கும்இக் குழந்டதக் கிந்நபாள
அமிழ்வதனறு வபயேர் அடமைப்வபபாம்
அமிழ்தம்டமை நபாளும் வேபாழ்க!
தமிழ்வேபாழ்க! தமிழர் வேபாழ்க!"
எனறனர் அறவில் மூத்தபார்.
"அமிழ்தம்டமை வேபாழ்க!" எனவற
அடனவேரும் வேபாழ்த்தி னபார்கள.
அமிழ்தம்டமைப் வபயேர்ப்பு டனந்த
அனபுறு குழந்டத தனடன
எமைதனவப எனவவே டைப்பன
இருடகயேபால் வேபாங்கி வயேதன
கமைழ்குழல் நடகமுத் தினபபால்
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கபாட்டினபான டகயேபால் அளளி.
அமிழ்தம்மைபா எனஅ டணத்வத
அழகிக்கு முத்தம் தந்தபாள!
தமிழர்க்கு நனற கூற
வவேற்றடல பபாக்குத் தந்த
தமிழ்பபாடி இடசந டைத்தி
வவேடைப்பன தனடக கூப்ப
"அமிழ்தம்டமை நபாளும் வேபாழ்க",
எனச்வசனறபார் அடனவேர் தபாமும்.
இருகபாடலச் சப்ப ளித்வத
இடைதடகப் புறத்தில், அனபு
வபருகிடைத் தடலடயே ஏந்திப்
பினஉடைல் மைடியில் தபாங்கி
மைருவிவயே தனபபாற் வசப்பு
வேபாய்வசர்த்த மைகளமு கத்தில்
ஒருமுத்த நடகமுத் தீந்தபாள.
உடைம்வபல்லபாம் மைகிழ்முத் தபானபாள.
அமிழ்தண்ணும் குழந்டத வேபாயின
அழகிதழ் குவிந்தி ருக்கும்
கமைழ்வசந்தபா மைடரயே ரும்பு
கதிர்கபாண அவிழ்மு டனவபபால்!
தமிழ்நலம் மைனத்தபால் உண்பபார்
விழிஒனறற் சபார்வே தில்டல;
அமிழ்தண்ணும் குழந்டத கண்ணும்
அயேல்வநபாக்கல் சிறதம் இல்டல.
உண்பத பிறகபா கட்டும்
உலடகப்பபார்க் கினவறன எனறு
தண்வணன முகம்தி ருப்பித்
தூயேதபாய் முகவமை கபாணும்;
கண்மைகிழ் திடும்வசவ் வேபாயின
கடடைமைகிழ்ந் திடும்;இவ் டவேயேம்
உண்டமையேபாய்த் தனதபாய் எனவற
உணர்வேதபால் உளம்பூ ரிக்கும்.
விரிவேபாடழப் பூவின வகபாப்பூழ்
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வவேளவிழி யினவமைல் ஓடும்
கருவேண்டு விழியேபால் வசபால்லும்
கடதஎனன எனறபாள அனடன;
சிரித்வதபாரு பபாட்டுச் வசபால்லித்
திரும்பவும் மைபார்ப டணந்த
வபபாருட்சிறப் டபயும்வி ளக்கும்
வபபானனபான டகக்கு ழந்டத.

"மைண்ணபாண்டை மூவவேந் தர்தம்
மைரபினபார் எனமை ணபாளர்
வபண்ணபாளுக் களித்த இனபப்
பயேனபாய்இப் வபருடவே யேத்தபார்
உளநபாண அழகு மிக்க
ஒருமைகள வபற்வறன" எனவற,
எண்ணவயே அனடன தன'பபால்'
உண்பபாளின முகத்டதப் பபார்த்தபாள.
மைணவிழி இடமையேபால் மூடி
உறக்கத்தில் நடகமை டறத்தத்
தணவுறும் தமிழர் யேபாழ்வபபால்
தனமைடி வமைல்அ டமைந்த
அணயுடைல் குழந்டத கண்டைபாள
அனபுடைன இருடக ஏந்திப்
பணயேபாளர் வசய்த வதபாட்டிற்
பஞ்சடண வேளர்த்த லபானபாள.

ப·வறபாடடை வவேண்பபா
தனமைகளின வபண்டணத் தனிப்வபருடமைப் வபர்த்திதடன
இனப அமிழ்டத இடணயேற்ற ஓவியேத்டதத்
தங்கம் எடுத்தத் தடலயுச்சி தபானவமைபாந்த
மைங்கபா மைகிழ்ச்சியினபால் மைபார்வபபா டைடணத்திருந்தபாள!
அங்கந்த வவேடளயிவல அனபு மைகளவபற்ற
திங்கட் பிடறடயேச் வசழுமைணடயேப் வபர்த்திதடனக்
கபாண மைலர்க்குழலும் வேந்தபாள கடிதினிவல!
பபாட்டிமைபார் வேந்தபார் பழம்பபாட்டுப் பபாடிடுவேபார்
வகட்டு மைகிழலபாம் எனறு கிளிப்வபச்சுத்
வதபாழிமைபார் தபாழ்வேபாரத் வதபாட்டிலண்டடை வேந்தமைர்ந்தபார்.
உளளவேர்கள எல்லபாரும் தங்கத்தின டகப்புறத்தில்
உளள குழந்டத யுடைனவகபாஞ்ச முந்தவேடதத்
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தங்கம் அறந்தபாள தனதிடைத்தில் உளள ஒரு
வபபாங்கும் அமிழ்டதப் வபபானனபான வதபாட்டிலிவல
இட்டைபாள நடகமுத்டத இனனிடசயேபால் தபாலபாட்டை
விட்டைபாள விடளந்த வதபாருபபாட்டு.

தபாயின தபாலபாட்டு
வபபானவன மைணவயே புதமைலவர வசந்வதவன
மினவன கருவேபானில் வவேண்ணலவவே கண்ணுறங்கு!
தனவன ரிலபாத தமிவழ தமிழ்ப்பபாட்வடை
அனடனநபான; உனவிழியில் ஐயேம் ததம்புவேவதன?
எனவபற்ற அனடனயேபார் உனபபாட்டி இனனவேர்கள
உனதந்டத அனடன உயேர்பபாட்டி இனனவேர்கள!
எனனருடமைத் வதபாழிமைபார் உனதபாய்மைபார் அல்லவரபா?
கனனற் பிழிவவே கனிச்சபாவற கண்ணுறங்கு!
சினனமைலர்க் கபாலடசயேச் வசங்டக மைலர்அடசயே
உனகண் உடரப்பவதனன எனகண்வண கண்ணுறங்கு!

வதபாழிமைபார் தபாலபாட்டு
வதபாடகமுத்தத் வதபாங்கலிட்டை வதபாட்டிலிவல அனவப
நடகமுத்தின வபண்ணபான நனமுத்வத மைபாவன!
தடகயேபாளர் டவேயேத்தில் தந்த திருவவே
வதபாடகவபபாட்டு வேபாங்க ஒண்ணபாத் தூய்அமிழ்வத கண்வேளரபாய்!
கனனங் கரியே களபாப்பழத்தின கண்ணரண்டும்
சினனஞ் சிறயே ஒளிவநற்றத் தட்டிலிட்வடை
இனனும் எமைக்வக இனிப்பூட்டிக் வகபாண்டிருந்தபால்
வபபான"உறக்க நபாடு" புலம்பபாவத கண்மைணவயே!
தங்கத் திருமுகத்தின தட்டினிவல உனசிரிப்டபப்
வபபாங்கடவேத்வத எம்உளத்டதப் வபபாங்கடவேத்தக் வகபாண்டிருந்தபால்
திங்கள முகத்தன சிரிப்வபபாடு தபாம்வகபாஞ்ச
அங்"குறக்க நபாட்டைபார்" அவேபாமைறுத்த தபாகபாவதபா?
வசங்கபாந்த ளினஅரும்வபபா சினனவிரல்? அவ்விரடல
அங்கபாந்த வேபாயேபால் அமிழ்தபாக உண்கினறபாய்!
வகபாங்டக அமிழ்த புளித்தவதபா கூவறனறபால்
வதங்கினபபா டளச்சிரிப்புத் வதடன எமைக்களித்தபாய்!
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பஞ்சுவமைத்டதப் பட்டு பரந்த ஒரு வமைல்விரிப்பில்
மிஞ்சும் மைணமைலரின வமைனி அடசயேபாமைல்
பிஞ்சுமைபா விண்விழிடயேப் வபண்வண இடமைக்கதவேபால்
அஞ்சபாத பூட்டி அடமைவேபாகக் கண்ணுறங்கபாய்!

தங்கத்தப் பபாட்டி தபாலபாட்டு
ஆட்டைனத்தி யேபான அருடமை மைணபாளடனவயே
ஓட்டைப் புனற்கனனி உளமைடறத்தக் வகபாண்டுவசல்லப்
வபபாதவிழி நீர்பபாயேப் வபபாய்மீட்டுக் வகபாண்டுவேந்த
ஆதிமைந்தி கற்புக் கரசியேவேள நீதபாவனபா?
வசல்வேத் தமிழ்வவேந்தர் வபபாற்றும் வசந்தமிழபான
கல்விக் கரசி கடலச்வசல்வி ஔடவே
இனியும் தமிழ்கபாத்வத இந்நபாட்டடைக் கபாக்க
நிடனத்தவேந்தபாள எனனிலவேள நீதபாவனபா எனகிளிவயே?
நபாட்டு மைறவேர்குல நங்டகயேடரச் வசந்தமிழின
பபாட்டைபாவல அமிழ்வதபாக்கப் பபாடிடுவேபாள நற்கபாக்டகப்
பபாடினியேபார் நச்வசளடள பபார்புகழும் மூதபாட்டி
கூடி உருவவேடுத்தபார் எனறுடரத்தபால் நீதபாவனபா?
அண்டும் தமிழ்வேறுடமை அண்டைபாத கபாக்கவேந்த
எண்டிடசயும் வபபாற்றும் இளவவேயினி நீதபாவனபா?
தக்கபுகழ்ச் வசபாழன தறுகண்டமை பபாடியேவேள
நக்கண்டண எனபவேளும் நீதபாவனபா நல்லவேவள!
கற்வறபானற மைண்வதபானறபாக் கபாலத்வத வேபாவளபாடு
முற்வறபானற மூத்த குடியின திருவிளக்வக!
சற்வறஉன ஆடைல் தமிழ்ப்பபாடைல் நீநிறுத்திப்
வபபாற்வகபாடிவயே எனனருடமைப் வபபானவனநீ கண்ணுறங்கபாய்!

மைலர்குழல் பபாட்டி தபாலபாட்டு
உச்சி விளபாம்பழத்தின உட்சுடளயும் கற்கண்டும்
பச்டசஏ லப்வபபாடியும் பபாங்கபாய்க் கலந்தளளி
இச்இச்வசன உண்ணும் இனபந்தபான நீ வகபாடுக்கும்
பிச்டச முத்தக் கீடைபாவமைபா எனனருடமைப் வபண்ணரவச!
தஞ்டசத் தமிழன தரும்ஓ வியேம்கண்வடைன
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மிஞ்சு பலிவேரத்தின மினனும்கல் தச்சறவவேன
அஞ்சுமுடற கண்டைபாலும் ஆவேலறபா உனபடிவேம்
வேஞ்சிவயே இப்வபரியே டவேயேப் படிவேமைனவறபா
முகிழபாத முனமைணக்கும் முல்டல மைணமும்
தகளதீர்ந்த சந்தனத்தச் வசபாடல மைணமும்
முகநிலவு வமைவலநபான உனஉச்சி வமைபாந்தபால்
மைகிழ மைகிழ வேருமைணத்தக் கீடைபாவமைபா?
தமிழர் தனிச்சிறப்பு யேபாழின இடசயும்
குமிக்கும் ஒருவவேய்ங் குழலின இடசயும்
தமிழின இடசயும் சரியேபாவமைபா, எனறன
அமிழ்வத, மைலர்வேபாய்நீ அங்கபாப்பின ஓடசக்வக;
இனபத்த முக்கனிவயே எனனனவப கண்ணுறங்கு
வதனபபாண் டியேர்மைரபின வசல்வேவமை கண்ணுறங்கபாய்!

பிளடளடயேத் தூக்கும் முடற
அகவேல்
நடுப்பகல் உணவுக்கு நல்வவே டைப்பன
இல்லில் நுடழந்தபான "எனகண் மைணவயே
எனறன அமிழ்வத" எனறு கூவியேபடி!
டமைப்புரு வேத்த மைங்டக நடகமுத்தக்
டகப்புறத் தில்தன கட்டைழகு சுமைந்த
வேந்ததபாழ் வேபாரத்தில் மைணவேபாளனிடைம்
கபாட்டி நினறபாள! கண்டைவவே டைப்பன
அடைங்வகபாணபா மைகிழ்ச்சியேபால் அருடமை மைகடள
எடுக்க விடரந்தபான. "அததபான இயேலபாத!
வகபாளஅனறு; வகபாத்த மைல்லி அனறு;
பிளடள அத்தபான" எனறபாள வபற்றவேள.
"பிளடளடயேத் தூக்கும் வபருந்திறம் தபானும்
வகபாளளவவே வசபால்லிக் வகபாடு"வவேனக் வகட்டைபான.
வவேடைப்ப னுக்கு விளக்குவேபாள தடணவி:
"ஆழியில் உருவேமைபான அழகுமைட் கலத்டத
இயேற்ற வயேபார்க்வக எடுப்பத முடியும்;
சுட்டைமைட் கலத்டத எவேரும் தூக்கலபாம்!
இறுகபா அமிழ்தின இளகல் உடைம்டப
உறுத்தபாமைல் தூக்க ஒருதிறம் வவேண்டும்.
இனனும் வசபால்வவேன நனறு வகட்க:
குளநீர்த் தபாமைடர குழந்டதயின இளந்தடல!
அம்மைலர்த் தண்வடை அழகியே 'வமைல்லுடைல்'
தண்டுடைல் மைலர்த்தடல தபாங்குவமைபா அத்தபான?
தடலஉடைல் இரண்டடையும் ஒருங்கு தபாங்கி
104

உடலஅமிழ்டத வேறயேவேள ஒருத்திதூக் கல்வபபால்
தவேறபாத தூக்குவேத தடலயேபா கியேகடைன
வதரிந்ததபா அத்தபான" எனறபாள வதரிடவே;
"கற்வறன கணக்கபா யேவரகற் றபடி
நிற்கும் படியும் நிகழ்த்தக" எனறபான.
தூக்கிக் கபாட்டினபாள வதபாடக
தூக்கினபான. "சரி" எனச் வசபானனபாள தடணவிவயே.

தந்டதயின தவேறு
அறுசீர் விருத்தம்
வவேடைப்பன உணவே ருந்தி
மைகவளபாடு விடளயேபா டைற்குக்
கூடைத்தில் வேந்த பபார்த்தபான
தூங்கிடும் குழந்டத கண்டைபான!
வதடைக்கி டடைத்தல் இல்லபாச்
வசல்வேவமை எனவற டுத்தபான
வேபாடைப் புரிந்த தபாவல
மைகளவீறட் டைழுதல் கண்டைபான.
நடகமுத்த விடரந்த வேந்தபாள
"குழந்டதயின நலிவு நீங்கத்
தகும்படி வதபாட்டில் தனனில்
தபாலபாட்டித் தூங்கச் வசய்வதன;
அகத்தினில் அனபு வகபாண்டீர்
ஆயினும் குழந்டத தனடன
மிகத்தனபம் அடடையேச் வசய்தீர்;
விலக்கஇச் வசய்டக" எனறபாள.
"குழந்டததபான தூங்கும் வபபாத
எழுப்பினபால் குற்ற வமைனன?
அழுதிடும் குழந்டதக் கபான
ஆறுதல் தூக்கந் தபாவனபா?
ஒழுங்வகபாடு குழந்டத ஓம்பல்
உனக்குத்தபான வதரியும் வபபாலும்!
முழங்கபாவத வபச்டச வேபாடயே
மூவடைனறபான" வவேடைப் பனதபான.
அனபுளள தடணவேன ஆங்வக
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இதவசபால்லிக் கடடைக்குச் வசனறபான;
தனபுற்றபாள நடகமுத் தபாளும்
தடணவேரின சினவமை எண்ண;
எனவபற்ற குழந்டதக் கபாகத்
தடணவேரின வவேறுப்டப ஏற்வறன;
அனபடரத் திருத்த தற்கும்
அனபுதபான தூண்டிற் வறனடன.
இப்படி நிடனத்தபா ளபாகி
இல்லத்தப் பணமு டித்தம்
டகப்புறக் குழந்டத தனடனத்
வதபாளிவல வபபாட்டுக் கபாத்தம்
அப்புறம் பகடலத் தளளி
இரவினில் அனப னுக்வக
ஒப்புறத் தடணபு ரிந்தம்
இரவினில் உறங்கச் வசனறபாள.
படுக்டகயின விரிப்பு மைபாற்றப்
பக்கத்தில் குழந்டதக் கபான
தடடைக்கினற தணகள வதடித்
தூயேபல் விரிப்பும் வதடி
விடிவி ளக்கும் திருத்தி
விலபாப்புறத் திற்கு ழந்டத
குடித்தபபால் எடுத்தல் கண்டு
குட்டடையேபால் தூய்டமை வசய்வத;
உடைலிடன ஒருக்க ணத்வத
குழந்டதடயே மைபார்வபபா வடைபாட்டித்
தடைமைலர் வேலக்டக தனடனத்
தடலக்கடண மீத டவேத்தம்
இடைதடக குழந்டத வமைவல
வில்டலப்வபபால் வேடளயே இட்டும்
கடுகள வேடசதல் இனறக்
கண்வேளர் கினறபாள அனடன!

தபாய்டமையின ஆற்றல்
அனறுநள ளிரவில் வவேடைன
விழித்தனன; அருகில் உளள
தனமைடன தனகு ழந்டத
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நிடலடமைடயே வநபாக்க லபானபான;
"எனமைடன ஒருக்க ணத்வத
இடைக்டகடயேக் குழந்டத மீதில்
சினனக் கூடைபார மைபாக்கிச்
வசல்விழி தயில்கின றபாவள.
ஒருநூவல புரண்டைபா வளனும்,
வதருவிடன ஒக்கச் வசய்யும்
உருடளயின கீழ்மை லர்வபபால்
ஒழியுவமை வபற்ற பிளடள!
வதரியேவவே இல்டல இ·த
வதரிடவேக்வக" எனவவே டைப்பன
அருகிவல அமைர்ந்தி ருந்தபான
அகனறடை மைனம்வே ரபாமைல்!
மைங்டகடயே எழுப்பு தற்கு
வேழியேனறு கண்டை றந்தபான:
அங்கவேள கடளந்வத றந்த
மைலர்கண்ண டயேஅன னபாளின
திங்களின முகத்தில் வபபாட்டைபான!
வசயிடழ விழித்தபா ளில்டல.
இங்கினிக் குழந்டத தனடன
எழுப்புவவேன என நிடனந்வத;
மைலர்கண்ண தனில்அ விழ்ந்த
மைலரிதழ் ஒனடறத் தூக்கம்
கடலத்திடைக் குழந்டத மீத
வபபாட்டைனன! தபாயின டகதபான
மைலரிதழ் தடனத் தடடைத்த
மைற்றும்தன இடைம்வபபா யிற்வற!
தடலவேவனபா இதடனக் கண்டைபான;
தபாய்டமையின ஆற்றல் கண்டைபான.
தடலவிக்கு மைதிப்புச் வசய்தபான;
தபாய்டமைக்கு வேணக்கம் வசய்தபான.
இடலஎனபபால் குழந்டத கபாக்கும்
ஆற்றல்எட் டுடணயும் எனறபான;
தடலமைட்டும் இரண்வடைன றபாலும்
குழந்டதயும் தபாயும் ஒற்டறக்
குடலவயேயேபாம்; உயிரும் ஒனவற!
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உளளத்தின கூறும் ஒனவற!
எனக்வகனன வதரியும் தபாய்க்கும்
இளங்குழந் டதக்கு முளள
மைனத்திடைத் வதபாடைர்பு? மைற்றும்
வேபாயினபாற் வபசபார்; தபாயும்
தனதரும் குழந்டத தபானும்
கண்ணபாலும் மைனத்தி னபாலும்
தனித்தப்வப சிக்வகபாள கினறபார்
எனறுவபபாய் தபானத யினறபான.

ஓரபாண்டு
வேபானபபார்த்தக் கிடைந்த வமைனி
மைண்பபார்த்தக் கவிழ்ந்தம், பினனர்
வதனபபார்த்த மைலர்க்டக யூனறச்
வசம்டமையேபாய்த் தவேழ்ந்தம் நினறும்
தபானபபார்க்க அங்கும் இங்கும்
தளளபாடி நடைந்தம், வகண்டடை
மீனபபார்த்த கண்ணபாள வபண்ணபாள
ஓரபாண்டு வமைவேல் உற்றபாள.
பட்டுப்பபா வேபாடடை கட்டிப்
பச்டசப்பூச் சட்டடை இட்டுக்
கட்டியே முல்டலக் கண்ண
கரும்பபாம்பின பினனல் தனனில்
வநட்டுறச் சூட்டி, வநற்ற
வநர்உறச் சுட்டி டவேத்த,
விட்டைனள அமிழ்டத ஆடைத்
தபாழ்வேபார மீதில் அனடன!

ஓடி வேபா
சிந்த கண்ண
அமிழ்வத அமிழ்வத ஓடிவேபா-என
அனபின விடளவவே ஓடிவேபா
தமிழின சுடவேவயே ஓடிவேபா-என
தங்கப் பபாப்பபா ஓடிவேபா
கமைழும் பூவவே ஓடிவேபா-என
கண்ணன மைணவயே ஓடிவேபா
குமியும் புகவழ ஓடிவேபா-என
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குத்த விளக்வக ஓடிவேபா
பச்டசக் கிளிவயே ஓடிவேபா-என
பபாடும் தம்பி ஓடிவேபா
அச்சுப் வபண்வண ஓடிவேபா-என
ஆடும் வகபாடிவயே ஓடிவேபா
வமைச்சும் குயிவல ஓடிவேபா-என
விரியும் சுடைவர ஓடிவேபா
தச்சுத் திறடமை ஓடிவேபா-என
தங்கப் புடதவயே ஓடிவேபா
வேளளத் வதவன ஓடிவேபா-என
வேபானம் பபாடி ஓடிவேபா
வவேளளப் பபாவல ஓடிவேபா-என
வீட்டு விளக்வக ஓடிவேபா
தளளும் கனவற ஓடிவேபா-என
வதபாடக மையிவல ஓடிவேபா
அளளும் சுடளவயே ஓடிவேபா-என
அனபின கனிவயே ஓடிவேபா
முத்த நிலபாவவே ஓடிவேபா-என
மும்டமைத் தமிவழ ஓடிவேபா
கத்தம் கடைவல ஓடிவேபா-என
கட்டிக் கரும்வப ஓடிவேபா
வதபாத்தம் கிளிவயே ஓடிவேபா-என
தூண்டைபா விளக்வக ஓடிவேபா
வகபாத்தப் பூவவே ஓடிவேபா-என
குழந்டத அமிழ்வத ஓடிவேபா
வசல்வேப் வபபாருவள ஓடிவேபா-என
வசந்தபா மைடரவயே ஓடிவேபா
கல்விப் வபபாருவள ஓடிவேபா-என
கபாவிரி ஆவற ஓடிவேபா
முல்டலக் வகபாடிவயே ஓடிவேபா-என
மூடசத் தங்கம் ஓடிவேபா
அல்லிப் பூவவே ஓடிவேபா-என
அனபின அமிழ்வத ஓடிவேபா
வதனறற் கபாற்வற ஓடிவேபா-என
வசவ்விள நீவர ஓடிவேபா
குனறபாச் சுடவேவயே ஓடிவேபா-என
வகபாளளபா அழவக ஓடிவேபா
ஒனறபா உணர்வவே ஓடிவேபா-என
ஓவியேக் கனவவே ஓடிவேபா
மைனறன மைணவயே ஓடிவேபா-என
மைல்லிடக மைலவர ஓடிவேபா
பபாடும் சிட்வடை ஓடிவேபா-என
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பருகும் சபாவற ஓடிவேபா
நபாடும் திருவவே ஓடிவேபா-என
நடடைஓ வியேவமை ஓடிவேபா
சூடும் தபாவர ஓடிவேபா-என
வசபாடல நிழவல ஓடிவேபா
வேபாடைபா மைலவர ஓடிவேபா-என
வேஞ்சிக் வகபாடிவயே ஓடிவேபா
தண்டடை குலுங்க ஓடிவேபா-என
சங்கத் தமிவழ ஓடிவேபா
வகண்டடை விழிவயே ஓடிவேபா-என
கிளடள வமைபாழிவயே ஓடிவேபா
வபண்டிர்க் கரசி ஓடிவேபா-என
வபவற உயிவர ஓடிவேபா
ஒண்வடைபாடியேபாவள ஓடிவேபா-என
ஓடடைப் புனவல ஓடிவேபா

அறுசீர் விருத்தம்
வவேடைப்பன வேந்தபான அங்வக
விடளயேபாடும் குழந்டத கண்டைபான;
ஓடைச்வசய் கினறபாய் கபாலும்
ஓயேபாவதபா குழந்டதக் வகனறபான;
வகபாடடைக்குக் குளிவர 'நபான ஓர்
குதிடர, நீஅரசி' எனறபான;
கூடைத்தில் மைண்டி வபபாட்டைபான
குழந்டதடயே முதகில் வகபாண்டைபான.

அப்பபாக் குதிடர
சிந்தக் கண்ண
அப்பபாக் குதிடர ஆட்டைக் குதிடர
அஞ்சபாக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
தப்பபாக் குதிடர தபாவும் குதிடர
தளரபாக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
சப்டபக் குதிடர இல்டல இல்டல
தமிழக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
ஒப்பும் குதிடர ஓயேபாக் குதிடர
ஒற்டறக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்!
வபசும் குதிடர வபருத்த குதிடர
பிடழயேபாக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
வதபாடசக் குதிடர வசபாற்றுக் குதிடர
வசபாரபாக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
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மீடசக் குதிடர வவேற்றக் குதிடர
வவேட்டடைக் குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்
வதசுக் குதிடர வதற்குக் குதிடர
வசரன குதிடர ஏய் ஏய் ஏய்!

வசபாறூட்டைல்
அகவேல்
உருக்கியே வநய்யும் பருப்பும் இட்டை
வசபாற்றுடைன மிளகுநீர் தளியேள வூற்றச்
சிறயே வேளளத்தில் வசர்த்வத டுத்தக்
குழந்டதக்குக் கபாக்டக கபாட்டி
விழுங்க டவேப்பபாள வமைனனடக முத்வத.

சிந்த கண்ண
கபாக்கபா கபாக்கபா கண்ணபாட்டி
டகப்பிள டளக்குச் வசபாறூட்டி
பபாக்கிடயே நீஅள ளிக்வகபாண்வடை
பறந்த வபபாஎன கற்கண்வடை.
ஆக்கியே வசபாவறன சிட்டுக்வக
அதவேபா வவேண்டும் எட்டிப்வபபா
தூக்கிக் வகபாண்டைபா வபபாய்விடுவேபாய்?
சுருக்கபாய் வேபாங்கும் இனவனபாருவேபாய்.
உனவேபாய் வபரியே ஒளிவேபாயேபாம்
ஒண்வடைபாடி வேபாய்தபான கிளிவேபாயேபாம்
தனனபால்உண்ணும் எனதங்கம்
தண்ணீர் குடிக்க வேபா அஞ்சும்?
வசபானனபால் வகட்கும் எனபட்டும்
வசபாற்டற உண்ணும் இம் மைட்டும்
இனனும் கபாக்கபா வநருங்கிவேபா
இடதயும் உண்டு பறந்தவபபா.

நிலபாக் கபாட்டைல்
அறுசீர் விருத்தம்
வமைற்றடச ஒளிவவேள ளத்தில்
வீழ்ந்தத வசங்க திர்வபபாய்த்
தூற்றயே முத்தக் வகபால்டல
முழுநிலபாத் வதபாற்றம் கண்டைபார்
கபாற்றவலபார் குளிரும் கண்டைபார்
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மைபாடியில், நிலபாமுற் றத்தில்
ஏற்றனபார் அமிழ்டதப் வபற்றபார்
எழில்நிலபாக் கபாட்டு கினறபார்.

சிந்தக் கண்ண
நிலபா நிலபா வேபாவேபா-ஒளி
நிடறவி ளக்வக வேபா வேபா
உலபா வினபாய் விண்ணல்-நீ
ஒளிபு ரிந்தபாய் கண்ணல்
குலபா வேலபாம் நபாட்டில்-இனிக்
வகபாஞ்ச லபாம்என வீட்டில்
பலபா மைரம் உண்டு-நற்
பழவமை லபாம்கற் கண்டு
நிலபா நிலபா வேபாவேபா-ஒளி
நிடறவி ளக்வக வேபாவேபா
அழவக லபாம்எ னக்வக-என
அனவப லபாம்உ னக்வக
முழுநி லபாஎன பூவவே-உன
முத்த வமைபானறு வதடவே
பழக லபாம்இ றங்கு-நற்
டபந்த மிழுண் டிங்கு
விழியி வலஒ ளிர்ந்தபாய்-என
வமைய்யி வலகு ளிர்ந்தபாய்
நிலபா நிலபா வேபாவேபா-ஒளி
நிடறவி ளக்வக வேபாவேபா
வேபானம் நீலத் வதபாப்பு-நீ
மைங்கபா தமைத் தபாப்பு
கூனி மீனகள மினனும்-ஒளிக்
குட்டடை நீஎன வறண்ணும்
சீனத் தப்பபால் வகபாப்டப-நீ
சிரிப்பு முகத்டதயும் சபாய்ப்டப
கபானல் வவேளியும் குளிரும்-கண்
கபாண மைனமும் ஒளிரும்
நிலபா நிலபா வேபாவேபா-ஒளி
நிடறவி ளக்வக வேபாவேபா
விண்ணக் கடைலில் வதப்பம்-நீ
விரித்த இடலயில் அப்பம்
உண்ணக் குவித்த தளியேல்-நீ
உரித்த கிழங்கின அளியேல்
பண்ணும் வவேளளித் தட்டு-நீ
பச்ச ரிசியின பிட்டு
வவேண்பட் டைபான குடடைவயே-நீ
விழுங்கி டும்பபா லடடைவயே
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நிலபா நிலபா வேபாவேபா-ஒளி
நிடறவி ளக்வக வேபாவேபா

வபச்சு
அகவேல்
மைரப்பபா டவேகள டவேத்தவிடள யேபாடும்
அமிழ்வதபாடு நடகமுத் தமைர்ந்தி ருந்தபாள;
மைபாவேரசும் வேந்தபான; மைகளவேர வவேற்றபாள
அமிழ்டத வநபாக்கி"நபான யேபாரம்மைபா?" எனறபான.
அமிழ்தம் "ஐயேபா" எனறபாள. அதனபால்
குனற யேதமுகம் வகபாதித்தத வநஞ்சம்
மைபாவேர சுக்கு! மைகடள வநபாக்கி
'யேபான அயேலபானபா? ஏனஎனடனத் தபாத்தபா
எனறு வசபால்ல வில்டல' எனறபான.
அதவகட்டுத் "தபாத்தபா" எனறபாள அமிழ்த.
முகமும் மைலர்ந்தத! மைபாவேரசுக்(கு)
அகமும் மைலர்ந்தத! நடகமுத்தம் அங்ஙவன!

வதடவே
அகவேல்
கபாடல உணவுண்டு கடடைக்குப் புறப்படும்
வவேடைன "எனன வவேண்டும்" எனறபான;
அமிழ்ததன வதடவேடயே அறவிக் கினறபாள;
"வகபாழி" "நபாயிக் குட்டி" "அம்மைபா"
இதவகட்டு நடகமுத் தியேம்பு கினறபாள;
"அத்தபான குழந்டத, 'அம்மைபா' எனறபால்
எனவபபால் இனனுவமைபார் அம்மைபா
அனறு வகட்டைத! வபபாம்டமை அம்மைபாவவே."

குறளில் வகபாயில் இல்டல
அகவேல்
நபாடி முத்த வவேடைப் பனிடைம்
"இனற யேடமையேபா ஒனறுக் கபாகக்
கடைனபத்த ரூபபாய் வகபாடு"வவேனறு வகட்டைபான;
வவேடைன வகபாடுப்பதபாய் விளம்பினபான.அதற்குள
அமிழ்த, திருக்குறள ஒனடற அங்டகயில்
தூக்கி வேந்த வதபாப்வபனறு வபபாட்டுக்
"வகபாவிலு கபாட்டுப்பபா" எனறு கூறனபாள.
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"குறளில் வகபாயிவல இல்டல யேம்மைபா"
எனறபான வவேடைன. இதடனக் வகட்டை
நபாடி முத்த நவிலு கினறபான:
"தில்டலக் வகபாயிலுக்குச் வசல்ல எண்ணவயே
பத்த ரூபபாய் பணம்உனடனக் வகட்வடைன.
வகபாயில் இல்டலயேபா குறளில்?
ஆயில்என பணத்தக் கில்டல அழிவவே!"

வசறும் வசபாறும் வதன
அகவேல்
அடறயில் தூங்கி யிருந்த அமிழ்த,
சிறகுவிரித் ததறச் வசங்கபா லனனம்
நடடைவதபாடைங் கியேவதன நடைந்த, தபாழ்வேபாரத்(த)
இடடையி லிருந்த டமைக்கூட்டடை எடுத்த
வகபால்டலயில் முல்டலக் வகபாடியின அடியில்
சபாய்த்த நீலம் சபார்ந்த வசற்றபால்
சிற்றல் ஒனறு வசய்த முடித்தபின
தந்டத உண்ணும் தயிரின வசபாற்டற
அங்டகயேபால் அளளி ஆஆ எனறபாள!
அப்பனும் வேபாய்திறந் தடதவேபாங்கி உண்டைபான;
வதபாடைர்ந்த நடைந்த திந்தத் வதபாண்டு,
சினனவேள அனடன யேபான திறத்டத
நடகமுத்தக் கண்டு மிகமைகிழ்ந் திருந்தபாள.
வசறும் வசபாறும் தந்டதக்குத் வதவன!
நீலத் தயிரும் நிலபாநிறத் தயிவர!
"அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிவததம் மைக்கள
சிறுடக அளபாவியே கூழ்"எனச் வசப்பியே
வேளளுவேர் வேபாய்ச்வசபால் வபபாய்என
விளளுவேர் உளவரபா விரிநீர் உலகிவல!

அனபு வபருகுக
அகவேல்
அனடன தங்கம் அமிழ்வதபாடு வபசித்
தடலக்கடடை அடறயில் நிடலக்கண் ணபாடியின
முனனினறு தனஎழில் முகம்பபார்த் திருந்தபாள.
தனித்தவவே டைப்பன தபாழ்வேபாரத் திருந்தபான.
இனிக்க அமிழ்தம் எதிர்வேந்த நினறபாள!
சுவேரி வலதன உருப்படைம் வதபாங்கியேத
கண்டை அமிழ்த கனிவேபாய் திறந்த
"இதில்நபான சினனவேள. இப்வபபாத வபரியேவேள"
எனறபாள, "ஆம் ஆம்" எனறபான தந்டத!
"எப்படிப் வபரியேவேள ஆவனன" எனறபாள.
"உருப்படைம் எடுக்டகயில் ஓரபாண் டுனக்வக.
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இப்வபபாத மூனறபாண் டைபாயின" எனறபான.
"ஆண்டுகள எப்படித் தபாண்டும்" எனறபாள.
"வநரம் வபபாகப் வபபாக வநவர
ஆண்டும் வபபாகும் அல்லவேபா" எனறபான.
"வநரம் வபபாவேடத வநரில் பபார்க்கக்
கூடுவமைபா" எனறு கூறனபாள அமிழ்த;
"பபார்இவதபா மைணப்வபபாற வநரம்ஓ டுவேடத
இருமுள ஓடிக் கபாட்டும்" எனறபான.
"முளஓடை வில்டலவயே" எனறு வமைபாழிந்தபாள.
"ஓடுவேத வதரியேபாத ஓடுகின றதநபாள,
வேளர்வேத வதரியேபாத வேளர்கின றபாய்நீ"
எனறுவவே டைப்பன இயேம்பு கினறபான.
தங்கமும் தனத தடலமுடி வநபாக்குவேபாள,
"நடரப்பத வதரியேபாத நடரக்கின றதமுடி"
எனறு தனக்குள இயேம்புகினறபாள.
"பழுப்பத வதரியேபாத பழுக்கின றதபழம்"
எனறு வகபால்டலயில் இருந்த நடகமுத்தம்
பத்தத் திங்கள நிடறந்த பலபாப்பழம்*
தபாங்கி நடைந்த, தனஇடடை வநபாவேதபாய்
ஏங்கி மைபாமியிடைம் இடசக்க லபானபாள.
"வபருகுவேத வதரியேபாத வபருகுகின றதஉயிர்"
எனபதம் உண்டமை வபபாலும்!
அனபு வபருகுக டவேயே அடமைதிக்வக!
(*பலபாப்பழம் - கருநிடறந்த வேயிறு)

நடைந்த வேந்த கரும்பு
அகவேல்
நல்வவே டைப்பனின இல்லம் நிடறந்தத.
மைபாவேரசு மைலர்க்குழல் வேந்திருந் தபார்கள;
மைற்றும் இவேர்களின மைக்களும் இருந்தனர்.
வவேடைப் பனஓர்பபால் வீற்றருக் கினறபான.
எழில்நடக முத்தம் ஈனறதன நீலப்
பூவிழிச் வசவ்விதழ்ப் புதஇள டமைந்தடன
"இளஞ் வசரன"வேபாஎன இருடகயில் ஏந்தி
ஒருபுறம் மையிவலன உலவு கினறபாள.
புடகப்படைம் எடுக்கும் புலவேரும் வேந்தபார்
முற்றத்தில் இருக்டக வேரிடசயில் முடித்தபார்
யேபாவேரும் வேரிடசயில் இருக்க லுற்றபார்!
அமிழ்தம் எங்வக அடனவேரும் எழுந்தபார்.
அடறவயேல்லபாம் பபார்த்தபார் அங்வகல்லபாம் இல்டல.
வகபால்டலயில் நிலவுவசய் முல்டலக் வகபாடியும்
சினனஞ் சிறயே வசங்கதிர் வபபால
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மைனனியே சபாமைந்தி மைலர்ந்த வசடியும்
குலுங்கு நீலபாம்பரக் குளளச் வசடியும்,
முத்தச் சிரிப்பு முழுப்வபபான னபாடடை
கருவிழி இடவேபூத்த கட்டிக் கரும்பும்
அங்வக கூடி அழகுவசய் திருப்படதக்
கண்டைனர்; கண்வண எனறுடக வயேந்தினர்;
நீலபாம்பரம் அங்ஙவன நினற ருந்தத!
முல்டலக் வகபாடியும் நல்ல சபாமைந்தியும்
அங்ஙவன நினற ருந்தன ஆயினும்,
டகதூக்கி 'அப்பபா' எனறு கனிதமிழ்க்
கட்டிக் கரும்பு மைட்டும் கலகலத்
தண்டடை பபாடைத் தபாவி வேந்தபாள.
புடகப்படைப் புலவேர், வேடகப்படை எவேடரயும்
முற்றத்தில் உட்கபார வவேண்டினபார்
உற்று வநபாக்கினபார் உருக்கவேர் வபட்டிவயே!*
(*உருக்கவேர் வபட்டி - கபாமிரபா)

புடகப்படைம்
அகவேல்
நடுநபாற் கபாலியில் நடகமுத்தக் டகப்புறம்
அனபிளஞ் வசரன அண்டடையில் அமிழ்த
வவேடைன முதலிவயேபார் பீடுற அடமைந்தபார்.
வபபாருந்தியே வேண்ணம் புறத்தின அழடகப்
புடகப்படைம் எடுத்வத; அகத்தின
மைகிழ்ச்சிடயே வேபானபடைம் எடுக்க விட்வடை.

திரபாவிடை மைக்கள வேபாழியே
அகவேல்
அமிழ்த சரியேபாய் ஆறபாண் டைடடைந்தபாள;
தமிழ்தரும் தனித்தமிழ்ப் பளளி வசனவற
அவதபாவேரு கினறபாள அங்டகச் சுவேடிவயேபாடு;
வவேடைன நடகமுத்த வீட்டில் அப்வபபாதில்
இளஞ்வச ரடனநீ யேபார்எனறு வகட்டுப்
பதிடல எதிர்பபார்த் திருந்தபார். அவேவனபா
தனமைபார்பு கபாட்டி 'நபான தம்பி' எனறபான.
"தமிழன எனறுநீ சபாற்றடைபா தம்பி"
எனவற இயேம்பி அமிழ்த வேந்தபாள.
வேபாழியே தமிழ மைக்கள!
வேபாழியே நற்றமிழ் டவேயேகம் இனிவத!
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ஐந்தபாம் பகுதி
முதிவயேபார் கபாதல்
அறுசீர் விருத்தம்
மூத்த பிளடள முதியேவேவரபாடு
வவேடைப்பன தம்பி யேபான
வவேற்றவவேல், மைடனவி வயேபாடு
வவேடைப்பன வேபாழ்ந் திருந்த
வீட்டினில் வேபாழு கினறபான,
வவேடைப்ப வனபா,தன தந்டத
வீட்டினிற் குடும்பத் வதபாடு
பீடுற வேபாழு கினறபான.
வபற்றவேர் முதடமை வபற்றபார்!

முதிவயேபாருக்கு மைருமைகள வதபாண்டு
வவேடைப்பன மைடனவி யேபான
நடகமுத்த மிகவும் அனபபாய்
வவேடைப்பன தந்டத தபாய்க்கு
வவேண்டுவே தறந்வத அனனபார்
வேபாடுதல் சிறதம் இனற
வேபாய்ப்புறத் வதபாண்டு வசய்வேபாள;
ஆடியே பம்ப ரங்கள
அல்லவேபா அம்மூத் வதபார்கள?

தடலக்கடடை அடறயில் மைணவேழகர் தங்கம்
தடலக்கடடை அடறக்குள அந்தத்
தளர்மைண வேழகர் ஓர்பபால்
இலக்கியேம் படிப்பபார்! இனபத்
தடணவியேபார் வகட்டி ருப்பபார்!
உலர்ந்தபூங் வகபாடிவபபால் தங்கத்(த)
அம்டமையேபார் ஒருபபால் குந்திப்
பலஆய்வேபார்; தடணவேர் வகட்பபார்;
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தயிலுவேபார்; பழங்கபா லத்தபார்.

மைணவேழகர் உடைல்நிடல
மைணவேழ கர்க்கு முனவபபால்
வேனடமைவயேபா வதபாளில் இல்டல!
தடணவிழி, ஒளியு ம் குனறக்
கண்ணபாடித் தடணடயே வவேண்டும்;
படணயுடைல், சருகு! வேபாயிற்
பல்லில்டல! மையிர்வவேண் பட்வடை!
உணவவேலபாம்! பபாலின கஞ்சி;
உலவுதல் சிறவத ஆகும்.

தங்கத்தம்டமையேபார் உடைல்நிடல
நனனிலபாக் கதிர்வபபால் கூந்தல்
நடரத்தத. வகபாண்டடை யிட்டு
முனனிலபா முகில்உண் டைபாற்வபபால்
முகத்வதபாளி குடறயே லபானபார்!
அனபுடைல் அறத்தபால் வதபாய்ந்த
ஆயிரம் பிடறமூ தபாட்டி
மைனனுசீர் அனனபாள வமைய்வயேபா
வேபானவில் வபபாற்கூ னிற்வற!

முதிவயேபார் அடறக்கு மைக்கள வபரர் வேந்த வபபாவேபார்கள
இருவபரு முதிவயேபார் தம்டமைத்
தடலக்கடடை அடறசு மைந்த
வபரும்வபறு வபற்ற தனவறபா!
பிளடளகள, அவேர்மை டனமைபார்
வேருவேபார்கள; அறங்வகட் பபார்கள.
மைற்றுள வபர்த்தி வபரர்
வேருவேபார்கள அளவே ளபாவி
மைணவயேபாடு பளளி வசல்வேபார்.

இரு முதிவயேபார் நிரம்பியே உளளம்
டமைந்தர்க்குக் கல்வி வசர்த்வதபாம்
மைகளமைபார்க்கும் அவ்வேபா வறயேபாம்
எம்தக்க கடைனமு டித்வதபாம்
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இனிதபாக வேபாழு கினவறபாம்;
முந்தறச் சுற்றத் தபார்க்கும்
வசய்வேன முழுதம் வசய்வதபாம்;
இந்தநபாள வேடரக்கும் வேபாய்டமை
இம்மியும் மைறந்த தில்டல.

நபாட்டுக்கு நலம் வசய்வதபாம்
இந்நபாட்டின நலனுக் கபாக
நல்லறம் இயேற்ற வேந்வதபாம்.
எந்நபாளும் பிறர்க்குத் தீடமை
எங்களபால் நடைந்த தில்டல.
சினனவதபார் நனறு வசய்தபார்
திறம்மைறந் தறவயேபாம் எனவற
இனனிடச பபாடும் அனனபார்
இரண்டுளளம் இனபம் வகபாளளும்.

முதிவயேபாவள வேபாழ்கினறபாள என வநஞ்சில்
விடதத்திட்வடைன அவேளின வநஞ்சில்
எனறடன! வநற்வறபா? அல்ல;
இதற்குமுன இளடமை எனப
வதனடறக்வகபா அனடறக் வகநபான!
கடதயேபாகிக் கனவேபாய்ப் வபபாகும்
நிகழ்ந்தடவே; எனினும் அந்த
முதிவயேபாவள வேபாழு கினறபாள
எனவநஞ்சில் மூனறு வபபாதம்.

இருக்கினறபாள அத எனக்கினபம்
புதமைலர் அல்ல; கபாய்ந்த
புற்கட்வடை அவேளஉ டைம்பு!
சதிரபாடும் நடடையேபாள அல்லள
தளளபாடி விழும் மூதபாட்டி!
மைதியேல்ல முகம்அ வேட்கு
வேறளநிலம்! குழிகள கண்கள!
எதஎனக் கினபம் நல்கும்?
"இருக்கினறபாள" எனப வதபானவற!

நிடனக்கினறபாள நிடனக்கினவறன நபான
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இனிக்கினற தமிடழ அனனபாள
இடசக்கினற ஆற்றல் இல்டல.
தனித்தளவளன ஒருபபால்! அனனபாள
தனித்தளளபாள மைறுபு றத்வத!
எடனக்கண்டும், எனடனத் வதபாட்டும்
பயில்கிலபாள; எனினும் எனடன
நிடனக்கினறபாள, நிடனக்கின வறனநபான;
நிடலக்கினற வதனபபால் இனபம்!

அனபுளளம் கபாணுகினவறன
அகத்தினபம் கபாணுகினவறன
எனபும்நற் வறபாலும் வேற்ற,
ஊனறுவகபால் இழுக்கி வீழத்
தனபுத வமைனி, கபாலத்
தபாக்கினபால் குடலயே லபானபாள.
எனமுத விழிகபா ணற்கும்
இயேலபாவத! எனினும் அனனபாள
அனபுளளம் கபாணு கினவறன!
அகத்தி னபம் கபாணு கினவறன!
வபரர் அம்மைபாயி எனறடழப்பர்
அத வகட்வபன இனபம் வசய்யும்
வசம்மைபா தடளபி ளந்த
சிதறடும் சிரிப்பபால் எனடன
அம்மைபாத களிக்கச் வசய்வேபாள
அதவவேலபாம் அந்நபாள! இந்நபாள
அம்மைண நடகப்பும் வகவளன
ஆயினும் வபரர் ஓர்கபால்
"அம்மைபாயீ" எனபபார்! வகட்வபன
அமிழ்தினில் விழும்என வநஞ்சம்!

அனடன எனறடழப்பர் மைக்கள
இனபுறும் எனறன வநஞ்சம்
இனனிடழ பூண்டி ருப்பபாள
அத்தபானஎன றடழப்பபாள எனடன
நனவமைபாழி ஒனறு வசபால்வேபாள
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நபானஇடச யேபாவழ வகட்வபன!
அனனடவே அந்நபாள! இந்நபாள
அனனவேள தனடன வநபாக்கி,
'அனனபாய்' என றடழப்பபார் மைக்கள
அதவகட்வபன; இனபம் வகபாளவவேன!

அவேள உளள உலகம்
எனக்கு உவேப்பூட்டும்
உயிர்ப்பிடன நிடலநி றுத்தம்
நனமைடழ; உலக நூடலச்
வசயிர்ப்பற நீத்தபார்* வசய்வேபார்;
வசவ்வவேஅவ் வேறநூல் தனடன
முயேற்சியிற் கபாப்பபார் மைனனர்.
எனக்வகனன இனி?அம் மூதபாட்டி
உயிர்வேபாழ்வேபாள ஆத லற்றபான
உவேப்பூட்டும் எனக்கிவ் டவேயேம்!
(*நீத்தபார் - தறந்தபார்)

அவேர் வேபாழ்வேத
அவேளவமைல் டவேத்த கபாதல்
வேபாழபாத வேபாழ்ந்த மூத்த
மைணவேழ குளளம் இ·வத!
ஆழபாழிப் புனல்அ டசடவே,
ஆர்ப்பிடன எண்ண டைபாத
வீழுற அதனில் வீழ்த்தம்
இருப்பபாண வபபால்அ வேளவமைல்
கபாழுற மைனத்தில் டவேத்த
கபாதலபால் வேபாழு கினறபார்!

என வநஞ்ச வமைத்டதயில் தயிலுகினறபான
கபாம்பரிந் திட்டை பூடவேக்
கட்டிலில் பரப்பி, வமைவல
பபாம்புரி வபபாலும் வமைனடமைப்
பட்டுடடை விரித்தப் வபபாட்டைபால்,
தீம்பபாடலப் பருகி அனபன
சிறக்கவவே தயில்வேபான இனறும்
வமைம்பபாட்டிற் குடறவவேபா? வநஞ்ச
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வமைத்டதயில் தயிலு கினறபான.

வநஞ்சக் கபாட்டில் உலவும் மைபான
பபாங்குற மைணயும் வபபானனும்
பதித்தபபாண் டியேனவதர் வபபால
ஈங்கிந்தத் தபாழ்வேபா ரத்தில்
எழிலுற உலவேபா நிற்பபான;
ஏங்குமைபா றல்டல இனறும்
எனனிரு கண்நி கர்த்வதபான
நீங்கபாமைபான வபபால்என வநஞ்சக்
கபாட்டினில் உலவு கினறபான.

என வநஞ்சில் வதனமைடழ அவேன
வமைய்யுற வேபாய்சு டவேக்க
விழி,அழ குண்ண, மூக்கு
வவேய்யேசந் தனத்வதபாள வமைபாப்ப,
விடளதமிழ் கபாத வகட்க,
ஐயேனபபால் புலனகள ஐந்தபால்
அமிழ்தளள வவேண்டும்! இந்நபாள
வபய்கினறபான எனவநஞ் சத்தில்
வதனமைடழ, பிரித லினற!

அவேடனச் சுமைக்க மைனம் ஓயேபாத
அறம்வசய்த டகயும் ஓயும்
மைக்கடள அனபபால் தூக்கிப்
புறம்வபபான கபாலும் ஓயும்!
வசந்தமிழ்ப் புலவேர் வசபால்லின
திறம்வகட்டை கபாதம் ஓயும்!
வசயேல்கண்டை கண்ணும் ஓயும்!
மைறவேடனச் சுமைக்கும் எனறன
மைனமைட்டும் ஓய்த லில்டல.

அயேலவேன கண்படைபாமைல் கபாத்த வேந்வதன
வவேயில்பட்டைபால் உருகிப் வபபாகும்
வமைழுகினபால் இயேனற பபாடவே!
வபயும்மைடழ பட்டை வபபாவத
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கடரயும்கற் கண்டின வபடழ!
புயேல்பட்டைபால் நிடலவகபாள ளபாத
பூம்வபபாழில்! எனமை ணபாளன
அயேலவேள கண்பட் டைபால்சீர்
அழியும்என றனபபால் கபாத்வதன.

தப்வபபானறும் இனற என தமிழடனக் கபாத்வதன
வதபாப்வபனற ஓடச வகட்டைபால்
தயேருறும் எனறும், சபாற்றல்
உப்வபபானறு குடறந்தபால் உண்ணல்
ஒழியுவமை எனறும், ஒனடற
ஒப்வபனில் ஒப்பபா விட்டைபால்
உடடைபடும் உளளம் எனறும்
தப்வபபானறும் இனற எனறன
தமிழடன அனபபாற் கபாத்வதன.

எத்தீடமை வநருவமைபா? எனறு நிடனப்பபாள மூதபாட்டி
தற்கபாத்தத் தற்வகபாண் டைபாடனத்
தபானகபாத்தத் தடகடமை சபானற
வசபாற்கபாத்தச் வசபார்வி லபாவள
வபண்எனறு வேளளு வேர்தபாம்
முற்வசபானன படிவயே எனறன
முத்திடனக் கபாத்த வேந்வதன.
எத்தீடமை மைனக்கு டறச்சல்
எய்தவமைபா எனநி டனப்வபன!

எனக்குக் வகபாடுப்படதத் தபாத்தபாவுக்குக் வகபாடு
அகவேல்
பபாட்டிவயே, சிறுமைடலப் பழங்கள இந்தபா
எனறு வபரன ஈயே வேந்தபான.
தம்பிவயே உனறன தபாத்தபா வுக்குக்
வகபாடுவபபா! எனறு கூறக்
வகபாடுக்கப் வபபாவேடதக் கூர்ந்தவநபாக் குவேவள!

வபபாரிமைபாத் தந்தபார் உண்டைபாள
நபாணப்வபபானபார் தம்மிடைம்
வேலக்கபால் குத்திட்டும், இடைதகபால் மைடித்தம்,
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உட்கபார்ந் திலக்கியேம் உற்று வநபாக்கிடும்
மைணவேழ கர்தம் மைடனயேபாள நிடனவேபாய்க்
கணுக்கபால் டகயூன றயேபடி ஊனறுவகபால்
தடணயேடு தம்,தடல யேடணக்கீழ் டவேத்த
வபபாதிந்த வபபாரிமைபாப் வபபாட்டைணம் தூக்கி
எழுந்தபார். விழிப்புடைன விழுந்த விடைபாவமை
நடைந்த,தம் தடணவிடயே நண்ணனபார்.அப்வபபாத
மைருமைகள நடகமுத்த வேந்த, "மைபாமைபா
எனன வவேண்டும்? ஏன வேந்தீர்கள?
எனனிடைம் கூறனபால் யேபானவசய் வயேனபா?"
எனறபாள. வபபாரிமைபா இடடையில் மைடறத்தம்
தனதடண வமைலுளள அனடப மைடறத்தம்
ஒனறு மில்டல ஒனறு மில்டல
எனறு வசபால்வலபாணபாத் தனபம் எய்தினபார்!
மைருகி வபபானபாள. கிழவேர் தடணவியின
அருகுவபபாய்ப் வபபாரிமைபா அவேளிடைம் நீட்டி
உண்வணனறு வவேண்டி நினறபார்!
உண்டைபாள; நபாணப் பிரிந்தபார் உவேந்வத!

அவேள தனிச்வசல்ல
மைணவேழகர் வபபாறபார்
தங்கம் வகபால்டலக்குத் தனிவயே வசல்வேடத
மைணவேழகு வநபாக்க மைனத வபபாறபாரபாய்
மைருகிடயே அடழப்பபார்; மைருகி வேந்த,தன
தடணவிக்குத் தடணவசயேக் கண்டைபால்
தணவேபார் தமைத தணயேபா வநஞ்சவமை.

அவேனுக்குத் வதபாண்டு வசய்தவல அவேளுக்கினபம்
மைணவேழ கர்தபாம் மைறுபுறம் நகர்ந்தபால்
அணடமையிற் வசனவற அனபன படுக்டகடயேத்
தட்டி, விரிப்பு மைபாற்றத் தடலயேடண
உடறமைபாற் றுவேபாள அவேள; மைணந்தநபாள
வபறுவேடதப் பபார்க்கிலும் வபறுவேபாள இனபவமை.

முனனபாள நடைந்தடத மூதபாட்டி இந்நபாள நடகமுத்திடைம் இயேம்புவேபாள
ஒருநபாள மைபாடலப் வபருமூ தபாட்டி
நடைந்த ஒனடற நடகமுத் தபாளிடைம்
மிகுமைகிழ்ச் சியுடைன விளம்ப லுற்றபாள;
வசம்பில் எண்வணயும் சீயேக் கபாயும்
ஏந்தி மைணபாளடர எழுந்திரும் எனவறன.
"உனக்வகன வதபால்டல உனறன பணச்சிடயே
எண்வணய் வதய்க்க அனுப்புக" எனறபார்.
"நபாவன அப்பண நடைத்தவவேன" எனவறன.
"மைபாவன, வமைல்லிடடை வேஞ்சிவயே, நீவபபாய்க்
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கிளியுடைன வபசியும் ஒளியேபாழ் மிழற்றயும்
களியுடைன இருப்பபாய் கவேடலஏன?" எனறபார்.
அறவவே மைறுத்ததபால் அடறக்குச் வசனவறன.
பினனர்ஓர் பணச்சி எனமைணபா ளர்க்வக
எண்வணய் இட்டுத் தண்சீ யேக்கபாய்
வதய்த்த வவேந்நீர் சபாய்த்தத் தடலமுடி
சிக்கறுத் திருந்தபாள. திடும்என அங்வக
எனறன மைபாமியேபார், "எனனனபு மைகவன,
ஏதன மைடனவி இப்ப ணச்சிடயே
உனக்கு முழுக்கபாட்டை ஒப்பியே"வதனறபார்.
அதற்வகன மைணபாளர், "ஆம்அவேள எனடன
எண்வணய்இட் டுக்வகபாள எழுந்திரும் எனறபாள.
ஒப்வபன எனவறன. உடைவன உட்வசனறு
இப்ப ணச்சிடயே அனுப்பினபாள" எனறபார்.
அப்படி யேபாஎன றனபுறு மைபாமியேபார்
இப்புறம் திரும்பி எதிரில் வநபாக்க,
முக்கபா டிட்வடை முகம்மைடறத் தபடி
சிக்கறுத் திருந்த சிறயே பணச்சிடயேத்
"தங்கத் திடைத்தில் சந்தனம் வகபாடுத்வத
இங்வக அனுப்படி" எனறபார். பணச்சி
அகலும் வபபாத முக்கபா டைகனறத.
தங்கவமை பணச்சி எனபடத
அங்வகன மைபாமியேபார், அனபர்கண் டைனவர!

மைணவமைபாழியேபாரிடைம் மைணவேழகர்
மைனத்தில் மைபாசு வேரபாடமைவயே அறம்எனும்
வேளளுவேர் வேபாய்வமைபாழி மைறந்தற வயேனநபான;
அறம்எனல் இல்லறம் தறவேறம் ஆக
இருவேடக எனபடத ஒருகபாலும் ஒப்வபன;
அறம்எனப் பட்டைவத இல்வேபாழ்க் டகஎனறபார்
வேளளுவேர் ஆதலபால்! உளளம் கவேர்ந்த
ஒருத்தி உளத்டத உரிடமையேபாய்க் வகபாண்வடைன.
அததபான மைணவமைன அறஞர் கூடிப்
புதவேபாழ்வு வபறுவகனப் புகனறனர் வேபாழ்த்வத.
இடும்டப தீர்ப்பவேள எனமைடன! அவேளஎன
குடும்ப விளக்கு! வவேவறத கூறுவவேன?
எனபபால் அனடப நிரம்ப ஏற்றவேள
நனமைக்க ளீனறு நலமுறக் கபாத்தபாள;
நடவேயேறு கல்வியேபால் நனமைக் களதடமை
அடவேயினில் முதனடமை அடடையேச் வசய்வதன;
அறவேழி யேபாவல நிடறவபபாருள ஆக்கிவனன.
வநஞ்சினில் உற்றடும் நிடலவவேறு பபாட்டைபால்
வநபாடிவதபாறும் வநபாடிவதபாறும் நூறுநூ றபாயிரம்
இறப்பும் பிறப்பும் எய்தம் அனவறபா?
எய்தவவே இனபம் ஏகலும் மீளலும்
அடடையும் அனவறபா? அவ்வேபா றனற
அடலகடைல் சூழ்நில வுலகில் இந்நபாள
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நிடலத்த இனபம் வபற்றவதன வநஞ்சம்!"
எனமைண வேழகர் இயேம்பியே அளவில்,
"இதற்குமுன நிகழ்ந்த இனப நிகழ்ச்சிகள
உண்வடைனில் அவேற்றல் ஒனறு கூறுக!"
எனமைண வமைபாழியேபார் இனித வகட்டைபார்.
நனவறன அழகர் நவில லபானபார்:

இளடமையில் நடைந்த இனப நிகழ்ச்சி
"படித்தம் வகட்டும், பபாடியும் ஆடியும்
இருந்த நண்பர் பிரிந்த வபபாகவவே,
எனறன அடறயில் யேபானதனிந் திருந்வதன.
நிலபாமுகத் தபாளஎன வநஞ்டசத் வதபாட்டைபாள.
தனிடமைடயே வநஞ்சு தபாங்க வில்டல.
தனித்திருக் கினறவரபா தக்க நண்பருடைன
இனித்திருக் கினறவரபா எனறுபபார்த் தவேர
எனடன அனுப்பினபாள எனறன தடலவி
எனறபாள வதபாழி எனவனதிர் வேந்த!
வபபாய்ச்வசபால் எனவறன, வபபானபாள; மீண்டும்
வேந்த, தடலவேவன, வேஞ்சி வசபாறுகற
ஆக்கு கினறபாள. அடுப்பில் வசபாறு
வகபாதிக்கினற வத"னறு கூறனபாள. "இங்வக
குளிர்கினறவதபா" எனக் கூற அனுப்பிவனன.
"இறக்கும் வநரம்" எனறபாள வேந்த!
"வேபாழும் வநரவமைபா இங்கு மைட்டும்?"
எனவறன. வசனறபாள. உடைவன எனறன
இனியே அமிழ்த தனிஎடன அடடைந்தபாள.
"அத்தபான வபபாறுப்பீர் அடுப்பில் வவேடல
முடித்வதபாடி வேருவவேன" எனறு வமைபாழிந்தபாள.
"வதபாழிபபார்க் கட்டும் வசபாறபாக் கும் பண"
எனவறன. அதற்கவேள, எனமுகம் தபாங்கி
"தடலவேர் விருப்பம் தடலவி அறவேபாள;
வபபாறுப்பிலபாத் வதபாழி அறவே தண்வடைபா?"
எனறபாள. "மைபாமியேபார் இல்டலயேபா?" எனவறன.
"அந்வதபா அந்வதபா?" எனறுதன அங்டகயேபால்
தனவேபாய் மூடித் "தளர்ந்த கிழவிடயே
அடுப்பில் விட்டுத் தடித்த மைருமைகள
வகபாழுந வனபாடு வகபாஞ்சினபாள எனறு
டவேயேம் இகழுவமை" எனறு, வேஞ்சி
வதபாடைக்க மைருத்தவே மைபாகமுத் தவமைபானறு
வகபாடுத்தக் குடுகுவடைனறு கடிவத ஓடிச்
சடமையேல் முடித்தத் தமிவழபா
அமிழ்வதபா எனச்வசபா றட்டைடழத் தபாவள!

மைணவமைபாழியேபார் நிடலத்த இனபமைபாவே வதப்படி எனறபார்
"உண்பத நபாழி உடுப்பத நபானகுமுழம்
எண்பத வகபாடிநிடனந் வதண்ணுவே" எனறு
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மூத்தபாள ஔடவே வமைபாழிந்த வேண்ணம்
எனறும் மைக்களின எண்ணம் பலவேபாம்;
எண்ணம் வதபாற்பதம் ஈவடை றுவேதம்
ஆகும். அதனபால், அகத்தின நிடலடமை
நல்லதம் ஆகும்; நலிவேதம் ஆகும்.
இவேற்டறவயே வநபாடிவதபாறும் ஏற்படு கினற
ஆயிரம் ஆயிரம் பிறப்பிறப் வபனறீர்.
இடவேகவள நிடலயேபா இனபதன பங்கள!
"நிடலத்த இனபம் வநர்ந்த வதனறீவர
வேழுத்தவீர் அடத"என மைணவமைபாழி வகட்டைபார்;
அதவகட் டைழகர் அறவிக் கினறபார்;
"வசம்மைலர் பறக்கச் வசல்வேதம் இடலநபான!
வசறும் பூசித் திரும்பலும் இல்டல.
பற்றல்டல; தீடமை உற்றதம் இல்டல.
தீடமையில் லபாவிடைம் இனபம் திகழும்,
எனன எனனிடைம் மீதி எனறபால்.
ஒனவற! ஒனவற! அதனவபயேர் உயிர்ப்பபாம்.
அவ்வு யிர்ப்வபபா அனபி ருப்பதபால்
இருக்கின றதவவேன இயேம்புவேர் வேளளுவேர்;
'அனபின வேழியே தயிர்நிடல' அறக.
எனறன அனபுக் குரியேவேர் எவேவரனில்
மைடனவி, மைக்கள, வபரர், உறவினர்.
ஆயினும் மைடனவி,என அனபுக் கருகில்
இருப்பவேள, எனவமைல் அனபுடவேத்(த)
இருப்பவேள" எனறபார் மைணவே ழகவர

மைணவேழகர் இரவு நனறபாகத் தூங்கிடனவயேபா எனறபார்
அறுசீர் விருத்தம்
வசவேல்கூ விற்று; வேபானம்
சிரித்தத; நூற்டறந் தபாண்டு
வமைவியே அழகர் கண்கள
விரிந்தன! கிழவி யேபாரின
தூவிழி மைலர்ந்த! ஆங்வக
தடணவேனபார் தடணடயே நண்ணப்
"பபாடவேவயே தூக்கப் வபபாய்டக
படிந்தபாவயேபா இரவில்" எனறபார்.

அயேர்ந்த தூங்கியேதபாகத் தங்கம் சபாற்றனபாள
குடித்வதபாவமை பபாலின கஞ்சி;
குறட்பபாவின இரண்டு வசய்யுள
படித்வதபாவமை, அவேற்ற னுக்கு
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விரிவுடர பலவும் ஆய்ந்த
முடித்வதபாவமை! வமைபாணவமைபா வணனறு
மைணப்வபபாற சரியேபாய்ப் பத்தம்
குறத்தத தயினவறன;இப்வபபா(த)
அடழத்தீர்கள விழித்வதன எனறபாள.

தம் தூக்க நலம் வசபால்வேபார் தளளபாத கிழவேர்
நிடறயேபாண்டு நூறும் வபற்ற
வநடுமூத்தபாள இதடனக் கூற
குடறவேற்ற மைகிழ்ச்சி யேபாவல
அழகரும் கூறு கினறபார்:
நிறுத்திவனபாம் வநடியே வபச்டச
வபபாற,மைண பத்வத எனறு
குறத்தத தயினவறன வசவேல்
கூவேவவே எழுந்வதன எனறபார்.

கிழவேர் உடைனிருப்பதில் கிழவிக்கு நபாணம்
புதக்கபாடல; குளிர்ந்த கபாடலப்
வபபாதிவல உடனவந ருங்கி
இதவபசும் வபறு வபற்வறன
எனறனன கிழவவேபான! அனனபாள
எதிர்வேந்த அமிழ்வத, அனவப
யேபானவபற்ற இனபம் வபபாதம்
அவதபா நடகமுத்த வேந்தபாள
நடமைக் கபாண்பபாள அகல்வீர் எனறபாள.

நூற்டறந்த ஆண்டுவேடர நீவிர் வேபாழக் கபாரணம் எனன?
எண்சீர் விருத்தம்
மைற்வறபாருநபாள கபாடலயிவல மைணவமைபாழியேபார் வேந்தபார்;
மைணவேழகர் அனவபபாடு வேரவவேற்புச் வசபானனபார்.
"இற்டறநபாள நூற்டறந்தபா ண்டைபாயின உமைக்வக
இத்தடனநபாள உயிர்வேபாழக் கபாரணந்தபான எனன?
சற்றதடன உடரத்திடுக!" எனக்வகட்டைபார் வமைபாழியேபார்.
"எந்டததபாய் நல்வலபாழுக்க முடடையேவேர்கள; எனடனக்
கற்றவேரில் ஒருவேனஎன ஆக்கிடவேத்தபார்; நபானும்,
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கருத்தினிலும் வசர்த்தறவயேன தீயேழுக்கம் கண்டீர்.

நனமைடனவியுடடையேபார் எல்லபாம் உடடையேபார்
இடவேயேனற நபானடடைந்த மைடனவிவயேபா எனறபால்
எனக்கினியேபாள! எனனிரண்டு கண்கவள வபபால்வேபாள;
நடவேயில்லபாள; நபானவேபாழத் தனனுயிரும் நல்கும்
நபாட்டைத்தபாள; அவேளபாவல எனவேபாழ்க்டக கபாத்வதன;
அவேளபாவல நல்வலபாழுக்கம் தவேறபாடமை கபாத்வதன;
அவேளபாவல எனகுடும்பம் மைபாசிலதபாய்ச் சற்றும்
கவேடலயிலபா தபாயிற்று; நனமைடனவி உடடையேபார்!
கடைலுலகப் வபரும் புகழும் வேபாழ்நபாளும் உடடையேபார்!

உலக அடமைப்புக்கு இவலசு வேழி
இவ்வுலகில் அடமைதியிடன நிடலநபாட்டை வவேண்டின
இவலசுவேழி ஒனறுண்டு வபண்கடளஆ டைவேர்கள
எவ்வேடகயும் தபாழ்த்தவேடத விட்வடைபாழிக்க வவேண்டும்.
தபாய்டமையிடன இழித்தடரக்கும் நூலும்ஒரு நூலபா?
வசவ்டவேயுற மைகளிர்க்குக் கல்விநலம் வதடைல்
வசயேற்பபால யேபாவினுவமை முதனடமைஎனக் வகபாண்வடை
அவ்வேடகவயே வசயேல்வவேண்டும்! அறவுமைடன யேபாளபால்
அடமைதியுல குண்டைபாகும் எனன இதில் ஐயேம்!

மைகளிர் ஒழுக்கம் பூண்டைபால் மைருத்தவே நிடலயேவமை வவேண்டைபாம்
மைகளிவரல்லபாம் கல்வியேற வவேபாழுக்கமுள ரபாயின
மைருத்தவேவமை வவேண்டைபாவேபாம்; பிணமூப்பு வேபாரபா.
மைகளிவரல்லபாம் அரசியேடலக் டகப்பற்ற ஆண்டைபால்
மைபாநிலத்தில் வபபாரில்டல; சபாக்கபாடும் இல்டல;
தகளில்லபா ஒருசிறயே உலகுண்டு வகட்பீர்
வதபால்டலயில்லபா அவ்வுலகம் யேபானவேபாழும் இல்லம்.
படகயில்டல. அங்கினடமை இல்டல,பிண இல்டல
பழியில்டல, எனதடணவி அரசபாண்டை தபாவல".

உங்கட்குப்பின உங்கள குடும்பம் எப்படி நடைக்கும்?
எனறுடரத்தபார் மைணவேழகர்; இடதஎல்லபாம் வகட்டை
எழிலபான மைணவமைபாழியேபார்" உங்கட்குப் பினனர்
நனறுகுடித் தனம்நடைக்கக் கூடுவமைபா?" எனறபார்
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"நபானநல்லன, எனமைடனவி நனிநல்லள; நபாங்கள
எனறும்மைன நலம்உடடைவயேபாம். ஆதலினபால் அனவறபா,
எம்மைக்கள நல்லவேர்கள; எம்மைக்கள வகபாண்டை
வபபானனுறடவேப் வபற்வறபாரும் நல்லர்நனி நல்லர்
வபபாலியும்இனி யும்குடும்பம்" எனறுடரத்தபார் அழகர்.

தளளபாத கிழப்பருவேத்தில் இனபம் எய்ததல் உண்டு
"டகயிவல வேலிவில்டல கபாலில்வேலி வில்டல;
கண்ணல்ஒளி இல்டலநபாச் சுடவேயேறயே வில்டல;
வமைய்யூறும் இல்டலஒலி கபாதறயே வில்டல;
விலபாஎலும்பின வமைற்வபபார்த்த வதபாலுமில்டல; நீவிர்
வசய்வேவதபாரு வசயேலில்டல; இனபமுறல் ஏத?
வதரிவிப்பீர்" எனறுமைண வமைபாழியேபார்தபாம் வகட்கத்
தய்யேமுத மைணவேழகர் உடைல்குலுங்கச் சிரித்தச்
வசபால்லலுற்றபார், முதிவயேபாளும் நகர்ந்தவேந்தட் கபார்ந்தபாள.

இனபுறும் இரண்டு மைனப்பறடவேகள
"வேபாய்மூக்குக் கண்கபாத வமைய்வேபாடி னபாலும்
மைடனவிக்கும் எனறனுக்கும் மைனமுண்டு கண்டீர்
தூய்டமையுறும் அவ்விரண்டு மைனம்வகபாளளும் இனபம்
தடுக்குடடையே இடளவயேபாரும் படடைத்திடுதல் இல்டல.
ஓய்வேதில்டல மைணச்சிறகு! விண்வணற, நிலபாவேபாம்
ஒழுகமிழ்த முழுதண்டு பழகுதமிழ் பபாடிச்
சபாய்வினறச் சறுக்கினற ஒனடறயேனறு பற்றச்
சலிக்கபாதின பங்வகபாளளும் இரண்டுமைனப் பறடவே.

இருமைனம் இரு மையில்கள;
வதனசிட்டுகள; கிளிகள; அமிழ்தின கூட்டு
"அருவிவயேலபாம் வதனபபாங்கு பபாடுகினற வபபாதிடக
அடசவதனறல் குளிர்வீசும் சந்தனச்வசபா டலக்குள
திரிகினற வசபாடிமையில் யேபாமிரண்டு வபரும்;
வதவிட்டைபாத கபாதல்நுகர் வசந்வதனசிட் டுக்கள!
வபருந்வதனனங் கீற்றனிவல இருந்தபாடும் கிளிகள!
வபண்இவேவளபா ஆண்நபாவனபா எனவவேறுவவேறபாய்ப்
பிரித்தணர மைபாட்டைபாத பிடசந்தகூட் டைமிழ்த!"
வபசினபார் இவ்வேபாறு; கூசினள மூதபாட்டி.
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அவேள தூங்கவில்டல இரவுமைண பத்தபாகியும்
அறுசீர் விருத்தம்
மைபாநில மைக்கள எல்லபாம்
தூங்கும்நள ளிரவில், தங்கம்
ஏனினனும் தூங்க வில்டல?
இருநுனி வதபாடைவே டளக்கக்
கூனல்வில் வபபாவல வமைய்யும்
கூனிக்கி டைந்த வேண்ணம்
ஆனவதபா மைணபத் வதனறபாள
மைணப்வபபாற அடிக்கக் வகட்வடை.

அவேனிடைம் நகர்ந்த வசல்லுகிறபாள
"அவேனதயின றபாவனபா?" எனனும்
ஐயேத்தபால் தபானதூங் கபாமைல்
கவேடலவகபாள வேபாடள எங்கும்
கபாண்கிவலபாம் இவேடள அல்லபால்!
தவேளகினற வமைய்யேபால் தனடகத்
தடுப்பினபால் தடரத ழபாவித்
தவேழ்கினறபாள தனமை ணபாளன
படுக்டகடயேத் தபாவித் தபாவி.

ஒரு தடலயேடணயில் அருகருகு கிடைந்தபார்கள
"வேருகினறபா வயேபாடி தங்கம்
வேபா"எனவறபார் ஒலிவகட் கினறபாள.
சருவகபானறு கபாற்றபால் வேந்த
வீழ்ந்தத வபபாவல தங்கப்
வபரியேபாளும் வபரியேபான அண்டடைத்
தடலயேடண மீத சபாய்ந்தபாள.
அருகரு கிருவேர்; மிக்க
அனபுண்டு; வசயேவல இல்டல!

இருவேர் களிப்பும் இயேம்பு மைபாறல்டல
ஒளிதரும் அடறவி ளக்கும்!
ஒளிக்கப்பபால் இவேர்கள வேபாழ்வேபார்!
வவேளியிடன இருளும் வககௌவும்
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இருட்கப்பபால் விளங்கு கினறபார்!
எளிதபாகத் வதனறல் வீசும்
எனபயேன? அவேர்அங் கில்டல
களித்தன மைனம்இ ரண்டும்
கழறுமைபா றல்டல அ·வத.

மைனவுலகில் இருவேர் வபச்சுக்கள
இருமைனம் அறவு வேபானில்
முழங்கின இவ்வேபா றபாக
"வபரிவயேபாவள எனநி டனப்பபால்
தூங்கபாத பிடழவசய் கினறபாய்"
"உரியேபாவன, எடனவயே எண்ண
உறங்கபாத வேருந்த கினறபாய்"
"வபருந்வதபால்டல தூக்க மினடமை"
"நற்றூக்கம் வபரியே இனபம்!"

என நிடனடவேவிட்டுத் தூங்குக
அடரநபாளின தூக்க வமைஇவ்
வேபாறனபம் அளிக்கு மைபானபால்
ஒருநபாளின முழுதம் தூங்கல்
ஒப்பிலபா இனபம் அனவறபா?
"அரிடவேவயே எனறன வநஞ்டச
அளளபாவத தனிவயே தூங்வக."
"உரியேபாவன எனமை னத்டதப்
பறக்கபாவத உறக்கங் வகபாளவேபாய்"

வநடியே தூக்கம்
நீடியே இனபம்
தூங்கினபார் கனவும் அற்ற
தூக்கநல் லுலகில்! பினனர்
ஏங்கினபார் விழித்த தபாவல!
இனபவமை விரும்ப லபானபார்!
தூங்குவவேபாம்! நிடலத்த இனபம்
தய்ப்வபபாம்நபாம் எனறபார்! நனவற
தூங்குகின றபார்நல் லினபம்
வதபாய்கினறபார் வேபாழ்கின றபாரபால்!
முற்றும்.
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