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முதற்பகுதி
1. லபண்ணழைகி தண்ணீர்த்துடறைக்கு
உலெகம விளக்கம உறைக்கீழ்த் திடசயில்
மைலெர்ந்தது லசங்கதிர்! மைலெர்ந்தது கபாடலெ!
வேள்ளியூர் தனனில் மைடறைநபாய்கன வீட்டுப்
புள்ளிமைபான லவேவவௌியிற் புறைப்பட் டைதுவேபாம!
நீலெப் பூவிழி நிலெத்டத வநபாக்கக்
வகபாலெச் சிற்றிடடை லகபாடிவபபால் துவேளச்
லசப்புக் குடைத்தில் இடைதுடக வசர்த்தும
அப்படி இப்படி வேலெதுடக யேடசத்தும
புறைப்பட்டை மைங்டகதபான பூங்வகபாடத எனபவேள்.
நிறைப்பட் டைபாடடை லநகிழ்ந்தது கபாற்றில்!
பபாதச் சிலெமபு பபாடிற்ற! நிலெபாமுகம
சதளம சிந்திற்றைபாம! லசவ்விதழ் மினனிற்றைபாம!
லபண்ணழைகி அனனப் வபடுவபபால் லசல்டகயில்,
வேண்ணக் கலெபாப மையில்வபபால் மைற்லறைபாரு
வேனிடத வேழைக்கப் படிவேந்து வசர்ந்தபாள்.
புனிடத அவேள்லபயேர். புனல்லமைபாள்ளு தற்கும
குளிப்ப தற்கும லசனறைபார்
குளக்கடர வநபாக்கிக் லகபாஞ்சிப் வபசிவயே!
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2. நீரபாடு லபண்ணினத்தபாவரபாடு பூங்வகபாடத!
வேள்ளியூர்த் லதனபு றைத்து
வேனசப்பூம லபபாய்டக தனனில்
லவேள்ளநீர் தளுமப, லவேள்ள
வமைலலெலெபாம முகங்கள், கண்கள்;
எள்ளுப்பூ நபாசி, டககள்
எழிலலெபாடு மிதக்கப் லபண்கள்
லதள்ளுநீ ரபாடு கினறைபார்!
சிரிக்கினறைபார், கூவு கினறைபார்!
பச்சிடலெப் லபபாய்டக யேபான
நீலெவேபான பரப்பில் வதபானறம
கச்சித முகங்க லளனனும
கடறையிலெபா நிலெபாக்கூட் டைத்டத
அச்சமை யேமகி ழைக்குச்
சூரியேன அறிந்து நபாணி
உச்சி ஏறைபாது நினவறை
ஒளிகினறைபான லநபாச்சிக் குப்பின!
படிகத்துப் பதுடமை வபபானறைபாள்
நீந்துவேபாள் ஒருத்தி! பபாங்கபாய்
வேடிகட்டும அமுதப் பபாட்டடை
வேபாலனலெபாம இடறைப்பபாள் ஓர்லபண்!
கடிமைலெர் மீது மைற்வறைபார்
டகமமைலெர் டவேத்துக் கிள்ளி
மைடிவசர்ப்பபாள் மைற்லறைபா ருத்தி!
வேருமமூழ்கும ஓர்லபபான வமைனி!
புனலிடன இடறைப்பபார்! ஆங்வக
லபபாத்லதனற குதிப்பபார் நீரில்!
"எடனப்பிடி" எனற மூழ்கி
இனலனபாரு புறைமவபபாய் நிற்பபார்!
புடனஉடடை அவிழ்த்துப் லபபாய்டகப்
புனலிடன மைடறைப்பபார் பூத்த
இனமைலெர் அழைகு கண்வடை
'இச்' லசனற முத்தம ஈவேபார்.
மைணிப்புனல் லபபாய்டக தனனில்
மைங்டகமைபார் கண்ணும, வேபாயும
அணிமூக்கும, டகயும ஆன
அழைகியே மைலெரின கபாடும,
மைணமைலெர்க் கபாடும கூடி
மைகிச்சிடயே விடளத்தல் கண்வடைபாம!
அணங்குகள் மைலெர்கள் எனறை
வபதத்டத அங்வக கபாவணபாம!
லபபாய்டகயில் மூழ்கிச் லசப்பில்
புதுப்புனல் ஏந்திக் கபாந்த
லமைய்யினில் ஈர ஆடடை
விரித்துப்லபபான மைணி இடழைகள்
லவேய்யிடலெ எதிர்க்கப் லபண்கள்
இருவேர் மூவேர்கள் வீதம
டகவீசி மீள லுற்றைபார்
கனிவீசம சபாடலெ மைபார்க்கம!
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3. பூங்வகபாடத - லபபானமுடி
பூங்வகபாடத வேருகினறைபாள் புனிடதவயேபாடு!
லபபானமுடிவயேபா எதிர்பபாரபா விதமைபாய்முத்து
வேபாங்கப்வபபா கினறைபானஅவ் வேழியேபாய்!வேஞ்சி
வேருவவேபாடனத் தூரத்தில் பபார்த்தபாள்;அனவனபான
பூங்வகபாடத யேபாஎனற சந்வதகித்தபான!
வபபானவேரு ஷமவேடரக்கும இரண்டுவபரும
வேங்கபாத பண்டைமில்டலெ; உண்ணுமவபபாது
மைனமவவேற பட்டைதில்டலெ. எனனஆட்டைம!
அத்தபாலனன றைடழைக்கபாத வநரமுண்டைபா!
அத்டதமைக டளப்பிரிவேபா னபாஅப்பிள்டள!
இத்தடனயும இருகுடுமபம படகயில்மூழ்கி
இருந்ததடன அவேனநிடனத்தபான! அவேள்நிடனத்தபாள்!
லதபாத்துகினறை கிளிக்லகதிரில் அனவனபானஇனபத்
வதபாளபான மைணிக்கிடளயும லநருங்கவமைலும
அத்தபாணி மைண்டைபத்து மைபார்பனஅண்டடை
அழைகியேபட் டைத்தரசி லநருங்கலெபானபாள்!
"எனவிழிகள் அவேர்விழிடயேச் சந்திக்குங்கபால்
எனனவிதம நடைப்ப"லதன வயேபாசிப்பபாள்லபண்;
ஒனறவமை வதபானறைவில்டலெ; நிமிர்ந்வதஅனவனபான
ஒளிமுகத்டதப் பபார்த்திடுவேபாள்; குனிந்துலகபாள்வேபாள்!
சினனவிழி ஒளிலபருகும! இதழ்சிரிக்கும!
திருத்தமுள்ள ஆடடைதடனத் திருத்திக்லகபாள்வேபாள்!
"இனனவேர்தபாம எனஅத்தபான" எனவறைஅந்த
எழிற்புனிடத யிடைமவிரல்சட் டைபாதுலசபானனபாள்!
லபபானமுடிவயேபா முகநிமிர்ந்து வேபானிலுள்ள
புதுடமைலயேலெபாம கபாண்பவேனவபபால் பூங்வகபாடததன
இனபமுகம தடனச்சடவேப்பபான கீழ்க்கண்ணபாவலெ,
'இப்படியேபா' எனறலபரு மூச்லசறிந்வத,
"எனலபற்வறைபார் இவேள்லபற்வறைபார் உறைவுநீங்கி
இருப்பதனபால் இவேலளனடன லவேறப்பபாவளபா?நபான
முனனிருந்த உறைவுதடனத் லதபாடைங்கலெபாவமைபா
முடியேபாவதபா" எனறபலெ எண்ணிடநவேபான.
எதிர்ப்பட்டைபார்! அவேனபபார்த்தபான; அவேளுமபபார்த்தபாள்;
இருமுகமும வேரிவேடிவு கலெங்கிப்பினனர்
முதல்இருந்த நிடலெக்குவேர இதழ்சிலிர்க்க,
முல்டலெதடனக் கபாட்டிஉடைன மூடிமிக்க
அதிகரித்த ஒளிவேந்து முகமஅளபாவே
அடிமூச்சக் குரலெபாவலெ ஒவரவநரத்தில்
அதிசயேத்டதக் கபாதலலெபாடு கலெந்தபபாங்கில்
"அத்தபான","பூங் வகபாடத"எனறைபார்! நினறைபார்அங்வக.
டவேயேம சிலிர்த்தது.நற் புனிடதவயேக,
மைடலெவபபானறை நீர்க்குடைத்டத ஒதுங்கிச்லசனற
`டகயேலுத்துப் வபபாகு'லதனற மைரத்தினவவேர்வமைல்
கடிதுடவேத்தபாள்; "அத்தபானநீர் மைறைந்தீர்எனற
லமைய்யேபாக நபானநிடனத்வதன" எனறைபாள்.அனவனபான
லவேடுக்லகனற தபானஅடனத்தபான. "விடைபாதீர்"எனறைபாள்!
டகயிரண்டும லமைய்யிருக, இதழ்நிலெத்தில்
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கனஉதட்டடை ஊனறினபான விடதத்தபானமுத்தம!
உச்சிமுதல் உள்ளங்கபால் வேடரக்குமஉள்ள
உடைலிரண்டின அணுவேடனத்தும இனபமஏறைக்
டகச்சரக்கபால் கபாணலவேபாண்ணபாப் லபருமபதத்தில்
கடடையுகமைட் டுமலபபாருந்திக் கிடைப்பலதனற
நிச்சயித்த மைறகணத்தில் பிரியேவநர்ந்த
நிடலெநிடனத்தபார்; "அத்தபான"என றைழுதபாள்!அனவனபான,
"டவேச்வசனஉன வமைலுயிடரச் சமைந்துவபபாவேபாய்!
வேருமஎனறைன வதகம.இனிப் பிரியேபா"லதனறைபான!
"நீர்லமைபாண்டு லசல்லுபவேர் லநருங்குகினறைபார்;
நிடனப்பபாக நபாடளவேபா" எனறலசபானனபான.
கபாரிடகயேபாள் வபபாகலுற்றைபாள்; குடைத்டதத்தூக்கிக்
கபாலெடிஒன லறைடுத்துடவேப்பபாள்; திருமபிப்பபார்ப்பபாள்!
ஓரவிழி சிவேப்படடையே அனவனபானலபண்ணின
ஒய்யேபார நடடையினிவலெ லசபாக்கிநிற்பபான!
"தூரம"எனும ஒருபபாவி இடடையில்வேந்தபான
துடித்ததவேர் இருலநஞ்சம! இதுதபானவலெபாகம!
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4. அவேன உள்ளம
அனற நடுப்பகல் உணடவே அருந்தப்
லபபானமுடி மைறைந்து வபபானபான! மைபாடலெயில்
கடடைவமைல் இருந்தபான; கணக்கு வேடரதல்
இடடையில் வேந்வதபா ரிடைமநலெம வபசதல்
வேணிகர் லகபாண்டு வேந்த முத்டதக்
குணம ஆரபாய்ந்து லகபாள்முதல் லசய்தல்
லபருலெபா பத்லதபாடு லபறைத்தகும முத்து
வேரினஅடதக் கருத்வதபாடு வேபாங்க முயேலுதல்
ஆன இவேற்டறை அடுத்தநபாள் லசய்வேதபாய்
வமைபானத் திருந்வதபான முடிவு லசய்து
மைந்தமைபாய்க் கிடைந்த மைபாடலெடயே அனுப்பி
வேந்தபான வீடு! வேந்தபான தந்டத!
லதருவின திண்டணயிற் குந்தி
இருவேரும வபசி யிருந்தனர் இரவிவலெ!
"விற்ற முதல்எனன? விடலெக்குவேந்த முத்திவலெ
குற்றைமில் டலெவயே?நீ கணக்குக் குறித்தபாயேபா?"
எனற வினவினபான தந்டத. இனியேமைகன,
"ஒனறமநபான விற்கவில்டலெ; ஓர்முத்தும வேபாங்கவில்டலெ;
அந்தி வியேபாபபாரம அதுஎனன வமைபாமிகவும
மைந்தமைபாயிற்" லறைனறைபான. மைபானநபாய்க்கன வேருந்திக்
"கபாடலெயிவலெ நீவபபாய்க் கடடைடயேத்திறை! நபானவ்
வவேலெனிடைம லசல்கினவறைன" எனற விளமபினபான.
"நபானவபபாய் வேருகினவறைன அப்பபா நடடைச்சிரமைம
ஏனதங்கட்" லகனறைபான இனிதபாகப் லபபானமுடியேபான.
"இனறநீ லசனறைதிவலெ ஏமைபாற்றைப் பட்டைபாய்;நபான
லசனறைபால் நலெமைனவறைபா" எனறடறைத்தபான சமைபான.
"தயேவுலசய்து தபாங்கள் தடடைலசய்யே வவேண்டைபாம;
லவேயிலுக்கு முனநபானவபபாய் வீடுவேருவவேன" எனறைபான.
"வவேலெனமுத் துக்லகபாடுக்க வவேண்டும; அதுவேனறிச்
வசபாடலெயேப்பன எனடனவேரச் லசபால்லி யிருக்கினறைபான;
ஆதலினபால் நபானநபாடள வபபாவே தவேசியேம.நீ
ஏதும தடுக்கபாவத" எனறமுடித் தபானதந்டத.
ஒப்பவில்டலெ! மீறி உடரக்கும வேழைக்கமில்டலெ!
அப்பபா விடைத்தில் அமுடத எதிர்பபார்த்தபான!
அச்சமையேம வசபாறண்ண அனடன அடழைத்திட்டைபாள்;
நச்சண்ணச் லசனறைபான நலிந்து.
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5. பண்டைபாரத் தூது
பகலெவேன உதிப்ப தனமுன
பண்டைபாரம பூக்லகபா ணர்ந்தபான.
புகலுவேபான அவேனி டைத்தில்
லபபானமுடி: "ஐயேபா, நீவிர்
சகலெர்க்கும வீடு வீடைபாய்ப்
பூக்கட்டித் தருகின றீர்கள்
மைகரவீ தியிவலெ உள்ள
மைடறைநபாய்கன வீடும உண்வடைபா?
மைடறைநபாய்கன லபற்றை லபண்ணபாள்,
மையில்வபபாலும சபாயேல் லகபாண்டைபாள்.
நிடறைமைதி முகத்தபாள்; கண்கள்
நீலெமவபபால் பூத்தி ருக்கும;
பிடறைவபபானறை லநற்றி வேபாய்ந்தபாள்;
வபச்லசல்லெபாம அமுதபாய்ச் சபாய்ப்பபாள்;
அடறையுமைவ் வேணங்டக நீவிர்
அறிவீரபா? அறிவீ ரபாயின
வசதிலயேபான றடரப்வபன; யேபார்க்கும
லதரியேபாமைல் அதடன அந்தக்
வகபாடதபபால் நீவிர் லசனற
கூறிடை ஒப்பு வீரபா?
கபாடதஎன முகத்தில் சபாய்ப்பீர்!
டகயினில் வேரபாகன பத்துப்
வபபாதுமைபா?" எனற லமைல்லெப்
லபபானமுடி புலெமபிக் வகட்டைபான.
"உனமைபாமைன மைடறைநபாய் கனதபான
அவேனமைகள் ஒருத்தி உண்டு;
லதனனம பபாடலெ பிளந்து
சிந்திடும சிரிப்புக் கபாரி!
இனனுமவகள் அடடையேபா ளத்டத;
இடடைவேஞ்சிக் லகபாடிவபபால் அச்சம
நனறைபாகத் லதரியும! நபானும
பூஅளிப் பதுமஉண்" லடைனறைபான.
"அப்பபாவும மைபாமை னபாரும
பூடனயும எலியும ஆவேபார்;
அப்லபண்ணும நபானும லமைய்யேபாய்
ஆவியும உடைலும ஆவனபாம!
லசப்வபந்தி அவேள் துடறைக்குச்
லசல்லுங்கபால் லசனற கபாண
ஒப்பிவனன! கடடைக்குப் வபபாக
உத்திர விட்டைபார் தந்டத.
இடமைவநபாக எனடன வநபாக்கி
இருப்பபாள்கண் திருப்ப மைபாட்டைபாள்;
சடமைக்குடைம தூக்கி அந்தச்
சடைர்க்லகபாடி கபாத்தி ருந்தபால்
'நமைக்லகனன எனறி ருத்தல்
ஞபாயேமைபா?' நீவிர் லசனவறை
அடமைவில்என அசந்தர்ப் பத்டத
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அவேளிடைம நனறைபாய்ச் லசபால்லி
சந்திக்க வவேற வநரம
தயேவுலசய் துடரக்கக் வகட்டு
வேந்திட்டைபால் வபபாதும எனடனக்
கடடையிவலெ வேந்து பபாரும.
சிந்டதயில் லதரிவேபாள்; டகயேபால்
தீண்டுங்கபால் உருவேம மைபாறி
அந்தரம மைடறைவேபாள்; கூவி
அழுமவபபாதும அடதவயே லசய்வேபாள்.
டவேயேத்தில் ஆண்டு நூற
வேபாழைநபான எண்ணி னபாலும
டதயேடலெ இரபாத்தி ரிக்குள்
சந்திக்க வில்டலெ யேபானபால்,
லமைய்லயேங்வக? உயிர்தபா லனங்வக?
லவேடுக்லகனற பிரிந்து வபபாகும.
`உய்யேவேபா? ஒழியே வேபா?'என
றசபாவிவயே வேருவீர்" எனறைபான.
பண்டைபாரம ஒப்பிச் லசனறைபான.
லபபானமுடி பரிவேபாய்ப் பினனும
கண்டைபூங் வகபாடத லயேனனும
கவிடதவயே நிடனப்பபாய், அனனபாள்
தண்டடைக்கபால் நடடை நிடனத்துத்
தபானஅது வபபால் நடைந்தும,
ஒண்லடைபாடி சிரிப்டப எண்ணி
உதடுபூத் துமகி டைப்பபான.
வேலியேஅங் கடணத்த லதண்ணி
மைகிழ்வேபான! அப்வபபாது கீழ்ப்பபால்
ஒலிகடைல் நீலெப் லபட்டி
உடடைத்லதழுந் தது கதிர்தபான!
பலெபலெ என விடிந்த
படியினபால் வேழைக்க மைபாகப்
புலெமவநபாக்கிப் பசக்கள் வபபாகப்
லபபானமுடி கடடைக்குப் வபபானபான.
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6. நள்ளிருளில் கிள்டள வீட்டிற்கு!
நீலெம கடரத்த நிடறைகுடைத்தின உட்புறைமவபபால்
ஞபாலெம கறப்பபாக்கும நள்ளிருளில் - வசபாடலெஉதிர்
பூலவேனன மைக்கள் துயில்கிடைக்கும வபபாதில்இரு
சவேனகள் மைட்டும திறைந்தவிழி - ஆவேலினபால்
மூடைபா திருந்தனவேபாம. முனனடறையில் லபபானமுடியேபான
ஆடைபா லதழுந்தபான அவேள்நிடனப்பபால் - ஓடடைக்குள்
கபாலெபால் வேழிதடைவும கஷ்டைமவபபால், தனஉணர்வேபால்
ஏலெபா இருளில் வேழிதடைவி - வமைல்ஏகி
வீட்டுத் லதருக்கதடவே லமைல்லெத் திறைந்திருண்டை
கபாட்டில்இரு கண்ணில்லெபான வபபாதல்வபபால் - வபட்டடை
அகனறவபபாய் அனனவேளின வீட்டினது வதபாட்டைம
புகுமவேபாசல் எனற புகுந்தபான - புகுமதருணம
வீடணயிவலெபார் தந்தி லமைதுவேபாய் அதிர்ந்ததுவபபால்
ஆணழைகன எனலறைண்ணி "அத்தபான" எனறைபாள் நங்டக!
ஓங்கபார மைபாய்த்தடைவி அனபின உயேர்லபபாருடளத்
தபாங்கபா மைகிச்சியுடைன தபானபிடித்துப் - பூங்லகபாடிடயே
மைபாவரபா டைடணத்து மைணற்கிழைங்கபாய்க் கனனத்தில்
வவேவரபாடு முத்தம பறித்தபான!அந் - வநரத்தில்
பினவேந்து வசர்த்துப் பிடித்தபான மைடறைநபாய்கன
லபபானமுடிடயே மைங்டக புலெனதுடிக்க - அனபில்லெபா
ஆட்கள் சிலெர்வேந்தபார். புனடன அடிமைரத்தில்
வபபாட்டிறக்கக் கட்டினபார் லபபானமுடிடயே - நீட்டு
மிலெபாலரடுத்து வீசம மைடறைநபாய்கன கபாலில்
நிலெபாமுகத்டத ஒற்றி நிமிர்ந்து - கலெபாபமையில்
"அப்பபா அடிக்கபாதீர்" எனறைழுதபாள். அவ்வேமுதம
ஒப்பபாடளத் தள்ளி உடதக்கலுற்றைபான. - அப்வபபாது
வேந்துநினறை தபாயேபான வேஞ்சி வேடிலவேனபபாள்
சந்தரிடயேத் தூக்கிப் புறைமவபபானபாள் - சந்தரிவயேபா
அனடனயின டகவிலெக்கி ஆணழைகிடைம வசர்ந்வத
"எனடன அடியுங்கள்" எனறடரத்துச் - சினனவிழி
முத்தபாரம பபாய்ச்ச உதட்டின முடனநடுங்க
வித்தபார வலெபாகம விலெவிலெக்க - அத்தபானின
லபபானனுடைமபில் தனனுடைமடபப் வபபார்த்த படியிருந்தபாள்.
பினனுமைவேன வகபாபம லபரிதபாகி - அனனபார்
இருவேடரயும இனனற் படுத்திப் பிரித்வத
ஒருவேடனக் கட்டைவிழ்த் வதபாட்டித் - திருவேடனயே
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லசல்விதடன வீட்டிற் லசலுத்தி மைடறைநபாய்கன
இல்லெத்துட் லசனறைபான. இவேனலசயேடலெ - வேல்லிருளும
கண்டு சிரித்ததுவபபால் கபாடலெ அருமபிற்ற.
"வேண்டு விழிநீர் வேடித்தபாவள! - அண்டடையில்என
துனபந் தடுக்கத் துடித்தபாவள! ஐயேவகபா!
இனப உடைலில்அடி வயேற்றைபாவள! - அனபுள்ள
கபாதலிக் கினனுமஎனன கஷ்டைம விடளப்பபாவரபா?
மைபாது புவிலவேறத்து மைபாய்வேபாவளபா - தீலதல்லெபாம
எனனபால் விடளந்ததனபால் எனடனப் பழிப்பபாவளபா?"
எனறதன துனபத்டத எண்ணபாமைல் - அனனபாள்
நலெலமைபானவறை லபபானமுடியேபான நபாடி நடைந்தபான
உலெரபாத கபாயேங்க வளபாடு.
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7. பண்டைபாரத்டதக் கண்டைபாள் தத்டத
பண்டைபாரம இரண்டு நபாளபாய்ப்
பூங்வகபாடத தனடனப் பபார்க்கத்
திண்டைபாடிப் வபபானபான. அந்தச்
லசல்வியும அவ்வேபா வறையேபாம!
வேண்டைபான விழியேபால் அனனபாள்
சனனலின வேழியேபாய்ப் பபார்த்துக்
லகபாண்டிருந் தபாள்.பண் டைபாரம
குறைட்டினிற் வபபாதல் பபார்த்தபாள்.
இருமினபாள் திருமபிப் பபார்த்தபான.
லதருச்சனனல் உள்ளி ருந்வத
ஒருலசந்தபா மைடர இதழ்தபான
லதனறைலெபால் உதறைல் வபபாலெ
வேருகஎன றைடழைத்த டகடயே
மைங்டகடக எனறை றிந்தபான.
"லபபாருடளநீர் லகபாள்க இந்தத்
திருமுகம புனிதர்க்" லகனவறை
பகர்ந்தனள்; வபபாவீர் வபபாவீர்
எனச்லசபால்லிப் பறைந்தபாள். அனவனபான
மிகுந்தசந் வதபாஷத் வதபாடு
"லமைல்லிவயே எனன வசதி?
புகலுவேபாய்" எனற வகட்டைபான.
"புகலுவே லதபானற மில்டலெ
அகனறவபபா வீர்; எனக்வக
பபாதுகபாப் பதிகம" எனறைபாள்.
"சரிசரி ஒனவறை ஒனற
தபாய்தந்டத மைபார்உன மீது
பரிவுடைன இருக்கின றைபாரபா?
படகலயேனவறை நிடனக்கின றைபாரபா?
லதரியேச்லசபால்" எனறைபான. அனனபாள்
"சக்கிரம வபபாவீர்" எனறைபாள்.
"வேருமபடி லசபால்லெ வேபாஉன
மைச்சபாடன" எனற வகட்டைபான.
"விவேரமைபாய் எழுதி யுள்வளன
விடரவினிற் வபபாவீர்" எனறைபாள்.
"அவேரங்வக இல்லெபா விட்டைபால்
ஆரிடைம லகபாடுப்ப" லதனறைபான.
"தவேறைபாமைல் அவேடரத் வதடித்
தருவேதுன கடைடமை" எனறைபாள்.
"கவேடலெவயே உனக்கு வவேண்டைபாம
நபானஉடனக் கபாப்வபன. வமைலும...
எனறினனும லதபாடைர்ந்தபான. மைங்டக
"எனஅனடன வேருவேபாள் ஐயேபா
முனனர்நீர் வபபாதல் வவேண்டும"
எனறதன முகம சருக்கிப்
பினபுறைம திருமபிப் பபார்த்துப்
வபடதயும நடுங்க லுற்றைபாள்.
"கனனத்தில் எனன" எனறைபான.
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"கபாயேம" எனறடரத்தபாள் மைங்டக.
"தக்கவதபார் மைருந்துண்" லடைனறைபான.
"சரிசரி வபபாவீர்" எனறைபாள்.
அக்கணம திருமபி னபாள்;பின
விரல்லநபாடித் தவேடளக் கூவிப்
"பக்குவே மைபாய்ந டைக்க
வவேண்டுமநீ" எனறைபான. பபாடவே
திக்லகனற தீப்பி டித்த
முகங்கபாட்டைச் லசனலறைபா ழிந்தபான.

16

8. அவேள் எழுதியே திருமுகம
லபபானமுடி கடடையிற் குந்திப்
புறைத்லதபாழில் ஒனற மினறித்
தனமைனத் துட்பு றைத்தில்
தகதக எனஒ ளிக்கும
மினனலின லகபாடிநி கர்த்த
விசித்திரப் பூங்வகபா டதபபால்
ஒனறபட் டிருந்தபான கண்ணில்
ஒளியுண்டு; பபார்டவே யில்டலெ.
கணக்கர்கள் அங்வகபார் பக்கம
கடடை வவேடலெ பபார்த்திருந்தபார்.
பணமலபற்றை சந்வதபா ஷத்தபால்
பண்டைபாரம விடரந்து வேந்வத
மைணிக்லகபாடி இடடையேபாள் தந்த
திருமுகம தந்தபான. வேபாங்கித்
தணலிவலெ நினறி ருப்வபபார்
தண்ணீரில் தபாவு தல்வபபால்
எழுத்திடன விழிகள் தபாவே
இதயேத்தபால் வேபாசிக் கினறைபான.
"பழைத்வதபாட்டைம அங்வக; தீரபாப்
பசிகபாரி இவ்வி டைத்தில்!
அழைத்துக்கம வேரும படிக்வக
புனடனயில் உமடமைக் கட்டிப்
புழுதுடி துடிப்ப டதப்வபபால்
துடித்திடைப் புடடைத்தபார் அந்வதபா!
புனடனடயேப் பபார்க்குந் வதபாறம
புலெலனலெபாம துடிக்க லெபாவனன;
அனடனடயே, வீட்டி லுள்ள
ஆட்கடள, அடழைத்துத் தந்டத
எனடனவயே கபாவேல் கபாக்க
ஏற்பபாடு லசய்து விட்டைபார்.
எனஅடறை லதருப்பக் கத்தில்
இருப்பது; நபாவனபார் டகதி!
அத்தபான!என ஆவி உங்கள்
அடடைக்கலெம! நீர்மை றைந்தபால்
லசத்வதன! இ௬துண்டமை. இந்தச்
லசகத்தினில் உமடமை அல்லெபால்
சத்தபான லபபாருடளக் கபாவணன!
சபாத்திரம கூற கினறை
பத்தபான திடச பரந்த
பரமலபபாருள் உயேர்லவேன கினறைபார்.
அப்லபபாருள் உயிர்க் குலெத்தின
வபரினபம ஆவே லதனற
லசப்புவேபார் லபரியேபார் யேபாரும
தினந்வதபாறம வகட்கின வறைபாவமை.
அப்லபரி வயேபார்க லளல்லெபாம
- லவேட்கமைபாய் இருக்கு தத்தபான டகப்பிடித் தடணக்கும முத்தம
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ஒனவறைனும கபாணபார் வபபாலும!
கனலவேபானற கண்வடைன இனற
கபாமைபாட்சி வகபாயி லுக்குள்
எனதனடன, தந்டத, நபானஇம
மூவேரும எல்லெபா வரபாடும
`லதபாணலதபாண' எனற பபாடித்
துதிலசய்து நிற்கும வபபாதில்
எனதுபின புறைத்தில் நீங்கள்
இருந்தீர்கள் எனன விந்டத!
கபாய்ச்சியே இருமபபா யிற்றக்
கபாதலெபால் எனது வதகம!
பபாய்ச்சலெபாய்ப் பபாயும உமவமைல்
தந்டதயேபார் பபார்க்கும பபார்டவே!
கூச்சலும கிளமப, வமைனவமைல்
குமபலும சபாய்ந்த தபாவலெ
ஓச்சபாமைல் உமவதபாள் எனவமைல்
உரபாய்ந்தது; சிலிர்த்துப் வபபாவனன!
பபார்த்தீரபா நமைது தூதபாம
பண்டைபாரம முக அடமைப்டப;
வபபார்த்துள்ள துணிடயேக் லகபாண்டு
முக்கபாடு வபபாட்டு வமைவலெ
ஓர்துண்டைபால் கட்டி மைபார்பில்
சிவேலிங்கம ஊச லெபாடை
வநரினில் விடியு முனனர்
லநடுங்டகயில் குடைடலெ லதபாங்க
வேருகினறைபார்; முகத்தில் தபாடி
வேபாய்ப்பிடனக் கவேனித் தீரபா?
பரிவுடைன நீரும அந்தப்
பண்டைபார வவேஷம வபபாடைக்
கருதுவீ ரபாஎன அத்தபான?
கண்லணதிர் உமடமைக் கபாணும
தருணத்டதக் வகபாரி எனறைன
சனனலில் இருக்கவேபா நபான?
அனடனயும தந்டத யேபாரும
அடறையினில் நமடமைப் பற்றி
இனனமும கட்சி வபசி
இருக்கினறைபார்; உமடமை அனற
புனடனயில் கட்டிச் லசய்த
புண்ணியே கபாரி யேத்டத
உனனத லமைனற வபசி
உவேக்கினறைபார் லவேட்க மினறி.
குளிர்புனல் ஓடடைவயே, நபான
லகபாதிக்கினவறைன இவ்வி டைத்தில்.
லவேவவௌியினில் வேருவே தில்டலெ;
வீட்டினில் கூட்டுக் குள்வள
கிளிலயேனப் வபபாட்டை டடைத்தபார்
லகடுநிடனப் புடடையே லபற்வறைபார்.
எளியேவேள் வேணக்கம ஏற்பீர்.
இப்படிக் குப்பூங் வகபாடத."
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9. நுணுக்கமைறியேபாச் சணப்பன
லபபானமுடி படித்த பினனர்
புனசிரிப் வபபாடு லசபால்வேபான:
"இனடறைக்வக இப்வபபா வதஓர்
லபபாய்த்தபாடி எனக்கு வவேண்டும;
அனனத வனபாடு மீடச
அசல்உமைக் குள்ள டதப்வபபால்
முனவனநீர் லகபாண்டு வேபாரும
முடிவுலசபால் வவேனபின" எனறைபான.
கணக்கர்கள் அவேன சமீபம
டககட்டி ஏவதபா வகட்க
வேணக்கமைபாய் நினறி ருந்தபார்;
வேணிகர்வசய் கணக்கர்க் கஞ்சிச்
சணப்பனபண் டைபாரத் தினபபால்
சங்கதி வபச வில்டலெ.
நுணுக்கத்டத அறியேபா ஆண்டி
லபபானமுடி தனடன வநபாக்கி,
"அவேள்ஒரு லவேள்டள நூல்வபபால்
ஆய்விட்டைபாள்" எனற லசபானனபான.
"அவுஷதம லகபாடுக்க வவேண்டும
அடைக்" லகனறைபான லசமமைல்! பினனும
"கவேடலெதபான அவேள்வநபாய்" எனற
பண்டைபாரம கட்டை விழ்த்தபான.
"கவேடில்டலெ உனதபாய்க்" லகனற
கவேசமலசய் ததடன மூடிக்
"கணக்கவர ஏனநிற் கினறீர்?
பினவேந்து கபாண்பீர்" எனறைபான.
கணக்கரும வபபாக லெபானபார்;
கண்டைஅப் பண்டைபா ரந்தபான
"அணங்குக்கும உனக்கும வேந்த
தவேருக்குந் தபாவன" எனறைபான.
"குணமிலெபா ஊர்க் கடதகள்
கூறைபாதீர்" எனற லசமமைல்
பண்டைபாரந் தடனப் பிடித்துப்
பரபர என இழுத்துக்
லகபாண்வடைவபபாய்த் லதருவில் விட்டுக்
"குறிப்பறி யேபாமைல் நீவிர்
குண்டைபானிற் கவிழ்ந்த நீர்வபபால்
லகபாட்டைபாதீர்" எனறைபான. மீண்டும
பண்டைபாரம, கணக்கர் தமடமைப்
பபார்ப்பதபாய் உள்வள லசல்லெ
லபபானமுடி "யேபாடரப் பபார்க்கப்
வபபாகினறீர்?" எனற வகட்டைபான.
"லபபானமுடி உனக்கும அந்தப்
பூங்வகபாடத தனக்கும லமைய்யேபாய்
ஒனறமசம பந்த மில்டலெ
எனறவபபாய் உடரக்க எண்ணம"
எனற பண்டைபாரம லசபானனபான.
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லபபானமுடி இடடை மைறித்வத
பண்டைபாரம அறியேத் தக்க
பக்குவேம லவேகுவேபாய்க் கூறிக்
கண்டிடைப் பூங்வகபா டதபபால்
கபாடலெயில் வபபாக எண்ணங்
லகபாண்டிருப் படதயுங் கூறிப்
பிறைரிடைம கூறி விட்டைபால்
உண்டைபாகும தீடமை கூறி
உணர்த்தினபான வபபானபான ஆண்டி.
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10. விடியுமுன துடியிடடை
`வசவேலுக்கும இனனுலமைனன தூக்கம? இந்தத்
லதருவேபார்க்கும லபபாழுது விடிந்திட்டை வசதி
வதடவேஇல்டலெ வபபாலும!இடத நபானஎன தபாய்க்குச்
லசப்புவேதும சரியில்டலெ. எனன கஷ்டைம!
பூவுலெகப் லபண்டிலரல்லெபாம இக்கபா லெத்தில்
புதுத்தினுசபாய்ப் வபபாய்விட்டைபார்! இலதல்லெபாம எனன?
ஆவேலில்டலெ இல்லெறைத்தில்! விடியும பினனபால்;
அதற்குமுனவன எழுந்திருந்தபால் எனன குற்றைம?
விடியுமுனவன எழுந்திருத்தல் சட்டை மைபானபால்
வீதியில்நபான இந்வநரம, பண்டைபா ரமவபபால்
வேடிலவேடுத்து வேரச்லசபானன கண்ணபா ளர்தபாம
வேருகினறைபா ரபாலவேனற பபார்ப்வப னனவறைபா?
துடிதுடித்துப் வபபாகினவறைன; இரவி லலெல்லெபாம
தூங்கபாமைல் இருக்கினவறைன. இவேற்டறை லயேல்லெபாம
ஒடிபட்டை சள்ளிகளபா அறியும?' எனவறை
உலெகத்டத நிந்தித்தபாள் பூங்வகபா டததபான.
தடலெக்வகபாழி கூவிற்ற. முதலில் அந்தத்
டதயேல்தபான அடதக்வகட்டைபாள்; எழுந்திருந்தபாள்.
கடலெக்கபாத சபாத்துபடிச் சிடலெடயேப் வபபாவலெ
டகவயேபாடு லசமபில்நீர் ஏந்தி ஓடி
விலெக்கினபாள் தபாழ்தனடன; வேபாசல் தனடன
விளக்கினபாள் நீர்லதழித்து. வீதி வநபாக்கக்
குடலெத்தலதபாரு நபாய்அங்வக! சரிதபான அந்தக்
லகபாக்குலவேள்டள வமைல்வவேட்டிப் பண்டைபா ரந்தபான
எனறமைனம பூரித்தபாள். திருவி ழைபாவவே
எடனமைகிழ்ச்சி லசய்யேநீ வேபாவேபா எனற
தனமுகத்டதத் திருப்பபாமைபால் பபார்த்தி ருந்தபாள்
சணப்பனபா? குணக்குனறைபா? வேருவே லதனற
தனஉணர்டவேத் தபானவகட்டைபாள்! ஆளன வேந்தபான.
தகதலகனக் குதித்தபாடும தனது கபாடலெச்
லசபானனபடி வகள்எனறைபாள். பூரிப் லபல்லெபாம
துடுக்கடைங்கச் லசய்துவிட்டைபாள். "அத்தபான" எனறைபாள்.
"ஆம"எனறைபான. நடடைவீட்டடை அடடைந்தபார்; அனடன
அப்வபபாது பபால்கறைக்கத் லதபாடைங்கு கினறைபாள்.
தபாமைடரவபபாய்ச் சந்தனத்தில் புடதந்த டதப்வபபால்
தமிழ்ச்சவேடிக் கனனத்தில் இதழ் உணர்டவே
வநமைமுறைச் லசலுத்திநறங் கவிச்ச டவேகள்
லநடுமூச்சக் லகபாண்டைமைட்டும உரிஞ்சி நினற
மைபாமியேவேள் பபால்கறைந்து முடிக்க, இங்கு
மைருமைகனும இச்லசனற முடித்தபான முத்தம.
பூமுடித்த லபபாட்டைணத்டத டவேத்துச் லசனறைபான.
பூங்வகபாடத குழைல்முடித்துப் புகுந்தபாள் உள்வள!
"நீமுடித்த வவேடலெலயேனன?" எனறைபாள் அனடன.
"லநடுங்கயிற்டறைத் தடலெமுடித்துத் தண்ணீர் லமைபாண்வடைன;
ஆமுடித்த முடியேவிழ்த்துப் பபால்கறைந்தீர்;
அடதமுடித்தீர் நீர்லதவவௌித்து முடித்வதன. இனனும
ஈமுடித்த வதனகூட்டடை வேடித்தல் வபபாவலெ
எடனவேருத்தபா தீர்!" எனறைபாள் அடறைக்குள் லசனறைபாள்.
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11. அடறையிலிருந்து அமபலெத்தில்
"ஒருநபாள் இரவில் உமஎச மைபானின
அருடமைப் பிள்டள ஐவயேபா பபாவேம
பட்டை பபாடு பருத்திப் பஞ்சதபான
பட்டி ருக்குமைபா? பட்டிருக் கபாவத!"
எனற கூறினபான இரிசன எனபவேன.
"எனன" எனறைபான லபபானனன எனபவேன.
இரிசன எனபவேன லசபால்லு கினறைபான:
"பரிசம வபபாட்டுப் பந்தலில் மைணந்த
மைபாப்பிடள லபபானமுடி! மைணப்லபண் பூங்வகபாடத1
சபாப்பபாடு சடமைத்துச் சபாப்பிடு வேதுவபபால்
புனடன அடியில் பூரிப்பு முத்தம
தினறலகபாண் டிருந்தபார்! திடீலரன லறைசமைபான
பிடித்துக் கட்டினபார் பிள்டளயேபாண் டைபாடன!
அடித்தபார் மிலெபாரபால்; அடழைத்தபார் எனடன
அவிழ்த்து விட்டைபின அவேதிவயேபா வடைபாடினபான!"
எனறைது வகட்டை லபபானனன உடைவன
லசபானனடத லயேல்லெபாம வதபாளில் முடிந்து
மைபான நபாய்கன தனனிடைம
வபபானபான விடரவில் புகல்வே தற்வக!
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12. லபற்வறைபார் லபருந்துயேர்
விளக்குடவேத்து நபாழிடகஒன றைபாயிற்ற மீடச
வேடளத்துவமை வலெற்றிஅந்த மைபானநபாய்கன வேந்தபான.
"அனனம"எனற கூவினபான அனவனபான மைடனவிதடன
"எனன"எனற வகட்வடை எதிரில்வேந்து நினறிருந்தபாள்.
"டபயேன லவேறிபிடித்த பபாங்கபாய் இருக்கினறைபான!
லசய்வேதினன லதனற லதரியேவில்டலெ. லபட்டியேண்டடை
உட்கபார்ந்தபால் உட்கபார்ந்த வேண்ணமைபாம. ஓடலெதடனத்
லதபாட்டுக் கணக்லகழுதித் வதபாதபாய் விடலெவபசி
வேபாரம இரண்டைபா யினவேபாம இதுஎனன
வகபாரம!" எனக்கூறிக் குந்தினபான பீடைத்தில்!
அச்சமையேம லபபானனன அருகில்வேந்து நினறவமை
அச்ச மையேமைபாக "ஐயேபா" எனக்கூவிப்
லபபானமுடியேபான பூங்வகபாடத வீட்டுக்குப் வபபானடதயும,
புனடன மைரத்தடியில் கட்டிப் புடடைத்தடதயும,
லசபால்லி முடித்திட்டைபான. அனனம துடித்தழுதபாள்.
"நல்லெதுநீ வபபாலபபானனபா" எனற நவினறபின
மைபான நபாய்கனதபான மைனத்துயேரம தபாங்கபாமைல்
"தபான தருமைங்கள் நபானலசய்து லபற்றைபிள்டள
ஏனஎன றைதட்டைபாமைல் இதுவேடரக் குமசிறைந்த
வேபானமுதம வபபாலெ வேளர்த்த அருடமைமைகன
லவேள்டள உடுத்தி லவேவவௌியிலலெபாரு வேனலசனறைபால்
லகபாள்ளிக்கண் பபாய்ச்சம லகபாடியே உலெகத்தில்
வீட்டில் அரசநலெம வவேண்டுமைட்டும லகபாள்ளப்பபா
நபாட்டில் நடைக்டகயிவலெ நட்டை தடலெவயேபாடு
லசல்லெப்பபா எனற சிறைக்க வேளர்த்தபிள்டள
லகபால்டலெப் புறைத்தில் லகபாடுடமைபலெ பட்டைபானபா!"
எனற பலெவேபாற லசபால்லி இருக்டகயிவலெ,
நினலறைரியும லசந்தீயில் லநய்க்குடைமும சபாய்ந்ததுவபபால்
பண்டைபாரம வேந்து பழிப்பதுவபபால் பல்லிளிக்கக்
கண்டைஅந் நபாய்கன கடிந்த லமைபாழியேபாக
"நில்லெபாவத வபபா!"எனறைபான. "எனனபால் நிகழ்ந்ததில்டலெ.
லசபால்லலெனற தங்கள்பிள்டள லசபானனபடி வபபாய்ச்லசபானவனன.
பூங்வகபாடத ஓடலெதந்து வபபாய்க்லகபாடு எனறைபாள்; அதடன
வேபாங்கிவேந்து பிள்டள வேசமவசர்த்வதன. வவேலறைனன?"
எனறடரத்தபான பண்டைபாரம. வகட்டைபான இடதநபாய்கன.
"லசனறைதற்குக் கூலிஎனன வசர்ந்த துனக்"லகனறைபான.
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"பத்து வேரபாகன பணமலகபாடுத்த தபாகவும
முத்துச் சரத்டதஅவேள் மூடித்தந் தபாள்எனவும
எந்த மைடடையேன இயேமபினபான உங்களிடைம?
அந்தப் பயேடலெ அடழையுங்கள் எனனிடைத்தில்!
தபாடிஒனற வகட்டைபான. எனக்லகனன? தந்ததுண்டு.
மூடிமுக் கபாடிட்டு மூஞ்சியிவலெ தபாடிஒட்டி
நபானவபபாதல் வபபாலெ நடைந்தபான அவேளிடைத்தில்.
மைபானவேந்தபாற் வபபால்வேந்து வேபாய்முத்தம தந்துவிட்டுப்
வபபாய்விட்டைபாள் வீட்டுக்குள் பூங்வகபாடத; லமைய்க்கபாதல்
ஆய்விட்டைபாள் லபபானமுடிவமைல்! அப்பட்டைம, லபபாய்யேல்லெ!"
எனற பண்டைபாரம இயேமபவவே நபாய்கனவேன
"நனற லதரிந்துலகபாண்வடைன. நபானலசபால்வே டதக்வகட்பபாய்
எனடனநீ கண்டைதபாய் எனமைகனபபால் லசபால்லெபாவத;
அனனவேடன நபாவனபா அயேலூருக் குப்வபபாகச்
லசபால்லெ நிடனக்கினவறைன; அனனவேனபபால் லசபால்லெபாவத
லசல்லுவேபாய்" எனறடரத்தபான. பண்டைபாரம லசனறவிட்டைபான.
பண்டைபாரம வபபானவுடைன நபாய்கன படதபடதத்துப்
லபண்டைபாட்டி தனடனப் லபரிதும துயேரமுடைன
"அனனம இடதக்வகள்! அவேடன வேடைவதசம
லசனறமுத்து விற்றவேரச் லசப்ப நிடனக்கினவறைன.
நபாடளக்கு முத்து வேணிகர்கள் நபாற்பதுவபர்
வதபாளில் சமைந்தும லபபாதிமைபாடு தூக்கடவேத்தும
முத்துவிற்கப் வபபாகினறைபார். நமலபபான முடிடயேயும
ஒத்தனுப்பி விட்டைபால் குடறைகள் ஒழிந்துவிடும;
லகபாஞ்சநபாள் லசனறைபால் மைறைப்பபான குளறபடி
லநஞ்சில் அவேள்மையேக்கம நீங்கும!" எனச்லசபானனபான.
அனனம துயேரில் அழுந்திக் கடரவயேறிச்
லசபானனது நனலறைனறைபாள் துணிந்து.
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13. இல்டலெலயேனபபான லதபால்டலெ
லபபானமுடி கடடையி னினற
வீட்டுக்குப் வபபாகும வபபாது
தனலனதிர்ப் பண்டைபா ரத்டதப்
பபார்த்தனன; "தனியேபாய் எங்வக
லசனறைனிர்" எனற வகட்டைபான.
பண்டைபாரம லசப்பு கினறைபான:
"உனதந்டத யேபாரும நபானும
ஒனறவமை வபச வில்டலெ.
அவேளுக்கும உனக்கு முள்ள
அந்தரங் கத்டத வயேனும,
அவேனஉனடன மைரத்தில் கட்டி
அடித்தடத வயேனும, கபாதற்
கவேடலெயேபால் கடடைடயே நீதபான
கவேனியேபா டமைடயே வயேனும
அவேர்வகள்விப் படைவவே இல்டலெ,
அதற்கவேர் அழைவு மில்டலெ.
நபாடளக்வக அயேலூர்க் குனடன
அனுப்பிடும நபாட்டை மில்டலெ;
வகளப்பபா தபாடிச் வசதி
வகட்கவும இல்டலெ" எனறைபான.
ஆளனபாம லபபானமு டிக்வகபா
சந்வதகம அதிக ரிக்கக்
வகபாளனபாம பண்டைபா ரத்தின
லகபாடுடமைடயே லவேறத்துச் லசனறைபான.
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14. எதிர்பபாரபாப் பிரிவு
லபபாதிசமைந்து மைபாடுகளும முனவன வபபாகப்
வபபாகினறைபார் வேடைவதசம வேணிகர் பல்வலெபார்.
அதிசயிக்கும திருமுகத்தபான, பூங்வகபா டதபபால்
ஆவிடவேத்வதபான, லபபானமுடியேபான அவேர்க வளபாடு
குதிகபாடலெத் தூக்கிடவேக்கத் துடித்துக் கபாதல்
லகபாப்பளிக்கும மைனத்வதபாடு லசல்லெ லுற்றைபான.
மைதிமுகத்தபாள் வீடிருக்கும மைகர வீதி
வேந்துநுடழைந் ததுமுத்து வேணிகர் கூட்டைம.
வேடைநபாடு லசல்கினறை வேணிகர்க் லகல்லெபாம
மைங்டகயேரும ஆடைவேரும வீதி வதபாறம
"இடைலரபானறம வநரபாமைல் திருமப வவேண்டும"
எனறடரத்து வேபாழ்த்த லுற்றைபார்! மைபாடிமீது
சடைலரபானற வதபானறிற்ற. லபபானமு டிக்வகபா
துயேர்ஒனற வதபானறிற்ற. கண்ணீர் சிந்த
அடைர்கினறை பூங்லகபாடிடயே விழிக் குறிப்பபால்
"அனவபநீ விடடைலகபாடுப்பபாய்" எனற வகட்டைபான.
எதிர்பபார்த்த தில்டலெயேவேள் வேடைநபா லடைனனும
எமைவலெபாகத் துக்கனபன லசல்வேபா லனனவறை!
அதிர்ந்ததவேள் உள்ளந்தபான பயேணஞ் லசல்லும
அணிமுத்து வேணிகலரபாடு கண்டை வபபாது
விதிர்விதிர்த்த மைலெர்வமைனி வியேர்த்துப் வபபாக
லவேமபினபாள்; லவேடித்துவிடும இதயேந் தனடனப்
புதுமைலெர்க்டக யேபால்அழுத்தித் தடலெயில் வமைபாதிப்
புண்ணுளத்தின லசந்நீடரக் கண்ணபாற் லபய்தபாள்.
விடடைவகட்கும லபபானமுடிக்குத் திடுக்கிட் டைஞ்சம
விழிதபானபா? விழிலயேபாழுகும நீர்தபா னபா?பின
இடடைஅதிரும அதிர்ச்சியேபா? மைனலந ருப்பபா?
எதுவிடடை?லபபான முடிமீண்டும மீண்டும மீண்டும
கடடைவிழியேபால் மைபாடியிவலெ கனிந் திருக்கும
கனிதனடனப் பபார்த்துப்பபார்த் தகனறைபான. பபாடவே
உடடைந்துவிழு வேபாள்அழுவேபாள், அழுவேபாள் கூவி!
"உயிவரநீர் பிரிந்தீரபா" எனற வசபார்வேபாள்!
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15. அழுதிடுவேபாள் முழுமைதியேபாள்
"இங்வகதபான இருக்கினறைபார் ஆத லெபாவலெ
இப்பூவத வேந்திடுவேபார் எனற கூறி
லவேங்கபாதல் பட்டைழியும எனஉ யிர்க்கு
விநபாடிலதபாறம உடரத்துடரத்துக் கபாத்து வேந்வதன.
இங்கில்டலெ; அடுத்தஊர் தனிலு மில்டலெ;
இருமூனற மைபாதவேழித் தூர முள்ள
லசங்கதிரும கதிமைபாறிக் கிடைக்கும டில்லி
லசனறவிட்டைபார்; எனஉயிர்தபான நிடலெப்ப துண்வடைபா?
லசழுங்கிடளயில் பழைமபூப்வபபால், புதரில் குந்தும
சிட்டுப்வபபால், லதனடனயிவலெ ஊச லெபாடி
எழுந்வதபாடும கிள்டளவபபால் எனது டைமபில்
இனியேஉயிர் ஒருகணத்தில் பிரிதல் உண்டமை!
வேழிந்வதபாடி வேடைக்கினிவலெ பபாயும இனப
வேடிவேழைகின அடிலதபாடைர்வே லதனறை எண்ணக்
லகபாழுந்வதபாடி எனதுயிடர நிடலெக்கச் லசய்க
வகபாமைபாவன பிரிந்தீரபா?" எனத் துடித்தபாள்.
தபாய்வேயிற்றி னினறவேந்த மைபானின கனற
தள்ளபாடும; விழுமஎழுமபின னிற்கும; சபாயும.
தூய்வேனசப் பூங்வகபாடத அவ்வேபா றைபானபாள்.
வதபாளசந்து தபாளசந்து மைபாடி விட்டுப்
பபாய்விரிந்து கிடைக்குந்தன அடறைக்கு வேந்து
படுத்திருந்தபாள். அவேலளதிரில் கூடைந் தனனில்
நபாய்கிடைந்து குடலெப்பதுவபபால் கழுடதக் கூட்டைம
நபாவேறைளக் கத்துதல்வபபால் வபச லுற்றைபார்.
வேடைநபாடு லசல்கினறைபான அந்தப் டபயேன
உருப்படைபான! வேயேலதனன! நடைத்டத வமைபாசம!
நடைப்பபானபா? தூரத்டதச் சமைபாளிப் பபானபா?
நபானநிடனக்க வில்டலெஎனற மைகிழ்ச்சி லகபாண்டு
திடைமுடைவன வேஞ்சிவேடி வுடரத்து நினறைபாள்.
சிரிப்வபபாடும சினத்வதபாடும, "இதடனக் வகளபாய்
வேடைக்லகனறைபால் சபாக்கபாலடைன வறைதபான அர்த்தம!
மைபாளட்டும!" எனறடரத்தபான மைடறைநபாய் கனதபான.
லவேள்ளீயேம கபாய்ச்சிப்பூங் வகபாடத கபாதில்
லவேடுக்லகனவவே ஊற்றியேதபால் அந்த மைங்டக
கள்ளீயும பபாடளவபபால் கண்ணீர் விட்டுக்
கடைல்நீரில் சறைபாப்வபபாலெப் படுக்டக தனனில்
துள்ளிஉடைல் துவேள்வேதனறித் தந்டத தபாயேபார்
துடுக்குலமைபாழி அடைக்குதற்கு வேபாய்தபா னுண்டைபா?
தள்ளஒண்ணபா முடிலவேபானற கண்டைபாள் அங்குத்
தனியேகனறை கபாதலெனபபால் லசல்வே லதனவறை.
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16. எந்நபாவளபா!
பபாரபாது லசனறை பகல்இரவு நபாழிடகயின
ஈரபாயிரத்தி லலெபானறம இல்டலெ எனுமபடிக்குத்
தூங்கபா திருக்கினவறைன லதபாண்ணூற நபாள்கடைந்வதன.
தூங்குதல் எந்நபாள்? துடணவேடரக் கபாண்பலதந்நபாள்?
கண்டைவுடைனவேபாரி அடணத்துக்கண் ணபாட்டி லயேனற
புண்பட்டை லநஞ்டசப் புதுக்குவேபார் அப்லபருமைபான
அனபு நிடலெயேம அடடையுமநபாள் எந்நபாவளபா?
எனபுருகிப் வபபாகினவறைன ஈவடைற்றைம எந்நபாவளபா?
கண்ணிற் கருவிழியும கட்டைவிழும லசவ்வுதடும
விண்லணபாளிவபபால் வீசம சிரிப்பு விருந்துண்டு
வதபாளின மைணிக்கிடளடயேச் சற்றம லகபாடியேபாகி
ஆளன திருவேருளுக் கபாளபாதல் எந்நபாவளபா?
எனன லசயேக்கடைவவேன எனனருடமைக் கபாதலெடர
இனவனநபான அள்ளி எடுத்துச் சடவேப்பதற்வக?
ஊரின வேணிகர் உடைனவபபாகக் கபாத்திருந்வதன
யேபாரும புறைப்படைவவே இல்டலெ இதுஎனன?"
எனற பலெவேபா றைழுதபாள்.பின அவ்விரவில்
லசனறதன வதபாட்டைத்திற் வசர்ந்தபாள்.அப் புனடனதடனக்
வகபாடதகண்டைபாள் தனனுட் குடலெயேதிர்ந்தபாள்; தபாங்கபாத
வேபாடதகண்டைபாள். ஓடி மைரத்டதத் தழுவித்தன
கூந்தல் அவிழைக் குளிர்விழியில் நீர்லபருக
ஆந்டதவபபால் தந்டத அலெறி மிலெபாலரடுத்துப்
லபபானனுடைமபு வநபாகப் புடடைக்கஅவே டரப்பிணித்த
புனடன இதுதபான! புடடைத்துதுவும இவ்விருள்தபான!
லதபாட்டைவபபா லதல்லெபாம சடவேவயேறம நல்லுடைமடப,
விட்டைவபபா தினப லவேறிலயேடுக்கும கபாதல்லமைய்டயேக்
கட்டிடவேத்த கபாரணத்தபால், புனடனநீ கபாரிடகநபான
ஒட்டுறைவு லகபாண்டுவிட்வடைபாம. தந்டத ஒரு படகவேன!
தபாயும அதற்குவமைல்! சஞ்சலெந்தபான நமகதிவயேபா?
வநபாவயேபா உணவு?நபாம நூற்றைபாண்டு வேபாழ்வவேபாவமைபா?
சபாதல் நடமைமைறைக்கத் தபாலனனன கபாரணவமைபா!
ஏவதபா அறிவயேன இனி.
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17. ஆடசக்லகபாரு லபண்
புனடனயில் அவேளு டைமபு
புடதந்தது! நிடனவு லசனற
கனனலின சபாற வபபாலெக்
கலெந்தது லசமமை வலெபாடு!
சினனவதபார் திருட்டு மைபாடு
லசனறைதபால் அடதப் பிடித்துப்
லபபானனனதபான ஓட்டி வேந்தபான
புனடனயில் கட்டைப் வபபானபான.
கயிற்லறைபாடு மைரத்டதத் தபாவும
லபபானனனின டகயில் லதபாட்டுப்
பயிலெபாத புதியே வமைனி
பட்டைது. சட்லடைன றைங்வக
அயேர்கினறை நபாய்கடனப் வபபாய்
அடழைத்தனன; நபாய்கன வேந்தபான
மையில்வபபானறை மைகடளப் புனடன
மைரத்வதபாடு மைரமைபாய்க் கண்டைபான.
"குழைந்தபாய்"என றைடழைத்தபான. வேஞ்சி
வேடிவிடனக் கூவி "அந்வதபா
இழைந்தபாய்நீ உனது லபண்டண!"
எனறைனன. வேஞ்சி தபானும
முழைந்தபாளிட் டைழுது லபண்ணின
முடிமுதல் அடி வேடரக்கும
பழைஞ்சவேன உண்டைபா எனற
படதப்புடைன தடைவிப் பபார்த்தபாள்.
"அருடமையேபாய்ப் லபற்லறை டுத்த
ஆடசக்வகபார் லபண்வண!" எனறம
அருவிநீர் கண்ணீ ரபாக
அனடனயும தந்டத யும"லபபாற்
றிருவிளக் கடனயேபாய்!" எனறம
லசப்பிவயே அந்தப் புனடனப்
லபருமைரப் பட்டடை வபபாலெப்
லபண்ணிடனப் லபயேர்த் லதடுத்தபார்.
கூடைத்தில் கிடைத்தி னபார்கள்
வகபாடதடயே! அவேள் முகத்தில்
மூடியே விழிடயே வநபாக்கி
லமைபாய்த்திருந் தபார்கள். அனனபாள்
வேபாடியே முகத்தில் லகபாஞ்சம
வேடிவவேறி வேருதல் கண்டைபார்;
ஆடிற்ற வேபாயிதழ் தபான!
அடசந்தன கண்ணி டமைகள்.
எழில்விழி திறைந்தபாள். "அத்தபான"
எனறமூச் லசறிந்தபாள். கண்ணீர்
ஒழுகிடைப் லபற்வறைபார் தமடமை
உற்றப் பபார்த்தபாள்; கவிழ்ந்தபாள்.
தழுவியே டககள் நீக்கிப்
லபற்றைவேர் தனிவயே லசனறைபார்.
பழைடமைவபபால் முணு முணுத்தபார்;
படுத்தனர் உறைங்கி னபார்கள்.
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18. பறைந்தது கிள்டள
விடியுமுன வேணிகர் பல்வலெபார்
லபபாதிமைபாட்டடை விடரந்வத ஓட்டி
நடைந்தனர் லதருவில் கபாதில்
வகட்டைனள் நங்டக. லநஞ்ச
திடைங்லகபாண்டைபாள்; எழுந்தபாள். வவேண்டும
சிலெ ஆடடை பணம எடுத்துத்
லதபாடைர்ந்தனள் அழைகு வமைனி
வதபானறைபாமைல் முக்கபா டிட்வடை!
வேடைநபாடு லசல்லும முத்து
வேணிகரும கபாணபா வேண்ணம
கடுகவவே நடைந்தபாள். ஐந்து
கபாதமும கடைந்த பினனர்
நடடைமுடறை வேரலெபா லறைல்லெபாம
நங்டகயேபாள் வேணிக ருக்குத்
தடடையினறிக் கூறை லெபானபாள்
தடயேலகபாண்டைபார் வேணிகர் யேபாரும.
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19. வேடைநபாடு லசல்லும வேணிகர்
பளிச்லசனற நிலெபா எரிக்கும
இரவினில் பயேணம வபபாகும
ஒளிச்லசல்வே வேணிகர்க் குள்வள
ஒருலநஞ்சம மைகர வீதி
கிளிச்சந்த லமைபாழியேபாள் மீது
கிடைந்தது. வேணிக வரபாடு
லவேவவௌிச்லசனறை அனவனபான வதகம
லவேறந்வதகம ஆன தனவறைபா!
வேட்டைநன மைதியி லலெல்லெபாம
அவேள்முக வேடிவேங் கபாண்பபான!
லகபாட்டிடும குளிரில் அப்பூங்
வகபாடதலமைய் இனபங் கபாண்பபான!
எட்டுவமைபார் வேபானம பபாடி
இனனிடச தனனி லலெல்லெபாம
கட்டிக்க ருமபின வேபாய்ச்லசபாற்
கவிடதவயே கண்டு லசல்வேபான.
அணிமுத்து மைணிச மைக்கும
மைபாடுகள் அலுத்துப் வபபாகும.
வேணிகர்கள் அதிக தூர
வேபாய்ப்பினபால் கடளப்பபார். லநஞ்சில்
தணியேபாத அவேள் நிடனவவே
லபபானமுடி தனக்கு நீங்கபாப்
பிணியேபாயிற் வறைனும அந்தப்
லபருவேழிக் கதுதபான வேண்டி!
இப்படி வேடைநபாட் டினகண்
டில்லியின இப்பு றைத்தில்
முப்பது கபாத முள்ள
மைவகபாதயே முனிவே னத்தில்
அப்லபரு வேணிகர் யேபாரும
மைபாடுகள் அவிழ்த்து விட்டுச்
சிப்பங்கள் இறைக்கிச் வசபாற
சடமைத்திடைச் சித்த மைபானபார்.
அடுப்புக்கும விறைகினுக்கும
இடலெக்கலெம அடமைப்ப தற்கும,
துடுப்புக்கும அவேர வேர்கள்
துரிதப்பட் டிருந்தபார். மைபாவின
வேடுப்வபபானறை விழிப்பூங் வகபாடத
வேடிவிடன மைனத்தில் தூக்கி
நடைப்வபபான லபபானமுடிதபான அங்வகபார்
நற்குளக் கடரக்குச் லசனறைபான.
ஆரியேப் லபரிவயேபார், தபாடி
அழைகுலசய் முகத்வதபார், யேபாக
கபாரியேம லதபாடைங்கும நல்லெ
கருத்தினர் ஐவேர் வேந்து
"சரியே தமிழைவர, ஓ!
லசந்தமிழ் நபாட்டைபா வரஎம
வகபாரிக்டக ஒனற வகட்பீர்"
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எனறைங்வக கூவி னபார்கள்.
லதனனபாட்டு வேணிக ரபான
லசல்வேர்கள் அதடனக் வகட்வடை
எனனஎன றசபாவே அங்வக
ஒருங்வகவேந் தீண்டி னபார்கள்.
"அனபுள்ள லதனனபாட் டைபாவர,
யேபாகத்துக் கபாகக் லகபாஞ்சம
லபபானதரக் வகபாரு கினவறைபாம,
புரிகஇத் தருமைம" எனவறை.
வேந்தவேர் கூறைக் வகட்வடை
மைபாத்தமிழ் வேணிக லரல்லெபாம
சிந்தித்தபார் லபபானமு டிக்குச்
வசதிடயேத் லதரிவித் தபார்கள்.
வேந்தனன அனவனபான எனன
வேழைக்லகனற வகட்டு நினறைபான.
பந்தியேபாய் ஆரி யேர்கள்
பரிவுடைன உடரக்க லெபானபார்.
"மைனனவேன லசங்வகபால் வேபாழும,
மைனுமுடறை வேபாழும; யேபாண்டும
மைனனியே தருமைம நபானகு
மைடறைப்பபாதத் தபால் நடைக்கும;
இனனல்கள் தீரும; வேபானம
மைடழைலபபாழிந் திருக்கும; எல்லெபா
நனடமையும லபருகும; நபாங்கள்
நடைத்திடும யேபாகத் தபாவலெ.
ஆதலின உடமைக்வகட் கினவறைபாம
அணிமுத்து வேணிகர் நீவீர்
ஈதலிற் சிறைந்தீர் அனவறைபா
இல்டலெலயேன றடரக்க மைபாட்டீர்!
வபபாதமைபார் முனிவே வரனும
லபபானனினறி இந்நி லெத்தில்
யேபாலதபானறம முடிவே தில்டலெ"
எனறைனர். இதடனக் வகட்வடை
லபபானமுடி உடரக்க லுற்றைபான:
"புலெடமையில் மிக்கீர்! நபாங்கள்
லதனனபாட்டைபார்; தமிழைர்,டசவேர்
சவேடன வேடதப்ப தபான
இனனல்வசர் யேபாகந் தனடன
யேபாமஒப்ப மைபாட்வடைபாம எனறைபால்
லபபானலகபாடுப் பதுவும உண்வடைபா
வபபாவீர்கள்" எனற லசபானனபான.
கபாடளஇவ் வேபாற கூறைக்
கனமுற தமிழைர் எல்லெபாம
ஆளனலபபான முடியின வபச்டச
ஆதரித் தபார்கள்; தங்கள்
வதபாளிடனத் தூக்கி அங்டக
ஒருதனி விரலெபால் சட்டிக்
"கூளங்கபாள்! ஒருலபபான கூடைக்
லகபாடுத்திவடைபாம வவேள்விக்" லகனறைபார்.
டகலயேலெபாம துடிக்க அனனபார்
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கண்சிவேந் திடைக்வகபா பத்தீ
லமைய்லயேலெபாம பரவே லநஞ்ச
லவேந்திடைத் "லதனனபாட் டைபார்கள்
ஐடயேவயேபா அவநக ருள்ளபார்
அங்கத்தபால் சிங்கம வபபானறைபார்
ஐவேர்நபாம" எனநி டனத்வத
அடைக்கினபார் எழுந்த வகபாபம.
வேஞ்சத்டத எதிர்கபா லெத்துச்
சூழ்ச்சிடயே லவேவவௌிக்கபாட் டைபாமைல்
லநஞ்சத்தில் டவேத்துக் லகபாண்டு
வேபாயினபால் வநயேங் கபாட்டிக்
"லகபாஞ்சமும வேருத்த மில்டலெ
லகபாடைபாததபால்" எனப தபான
அஞ்லசபாற்கள் வபசி நல்லெ
ஆசியும கூறிப் வபபானபார்.
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20. வேணிகர் வேருமவபபாது
முத்து வேணிகர் முழுதும விற்றச்
லசபாத்தும டகயுமைபாய்த் லதபாடைரும வேழியில்
மைவகபாதயே முனிவேர் வேனத்தில் இறைங்கிவயே
சவகபாதரத் தமிழைர் சபாப்பிடைத் லதபாடைங்கினபார்.
வபபாகும வபபாது லபபானவகட்டை அந்த
யேபாகஞ் லசய்யே எண்ணு வவேபார்களின
லகபாடுவிஷம பூசியே கூரமபு வபபானறை
லநடியே விழிகள் நீண்டைன தமிழைர்வமைல்!
ஆத்திர முகங்கள் அங்குள தமிழைடரப்
பபார்த்தும பபாரபா தனவபபால் பதுங்கின!
தமிழைர் கண்டு சந்வத கித்தனர்.
"நமைது லசபாத்தும நல்லுயிர் யேபாவும
பறிவபபாகும எனற படுகினறை" லதனவறை
அறிவுடடைத் தமிழைன அறிந்து கூறினபான.
லசல்லெத் லதபாடைங்கினர் லசந்தமிழ் நபாட்டினர்;
லகபால்லெச் சூழ்ந்தனர் லகபாடியே ஆரியேர்.
தமிழைர் பலெரின தடலெகள் சபாய்ந்தன!
வேடைவேரிற் சிலெரும மைபாய்ந்து வபபாயினர்.
தப்பியே சிற்சிலெ தமிழைர் வேனத்தின
அப்புறைத் துள்ள அழைகியே ஊரின
பினபுறை மைபாகப் பிரியும வேழியேபாய்ப்
லபபானமுடி வயேபாடு வபபாய்ச்வசர்ந் தபார்கள்.
சூடறை யேபாடியே துறைவிகள் அங்வக
மைபாற பபாட்டு மைனத்வதபாடு நினற
"டவேதிகம பழித்த மைபாபபாவி தப்பினபான;
டபதலி வேனத்தின பக்க மைபாகச்
லசல்லுவேபான அந்தத் தீயேவேன; அவேடனக்
லகபால்லும வேண்ணம கூறிச் சயேந்தடனக்
அனுப்பி டவேப்வபபாம வேருவீர்
இனிநில் லெபாதீர்" எனற வபபானபாவர.
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21. ஜீவேமுத்தம
வேடைக்கினினற லபபானமுடியும பிறைரும வேந்தபார்;
வேணிகருடைன பூங்வகபாடத லதற்கி னினற
வேடைதிடசவநபாக் கிச்லசனறைபாள். லநருங்க லெபானபார்!
வேளர்புதர்கள் உயேர்மைரங்கள் நிடறைந்த பூமி!
நடடைப்பபாடத ஒற்டறையேடிப் பபாடத! அங்வக
நபாடலெந்து மைபாடுகளும தமிழைர் தபாமும
வேடைக்கினினற வேருங்கபாட்சி மைங்டக கண்டைபாள்!
வேணிகர்களும கண்டைபார்கள் லவேகுதூ ரத்தில்!
லபபானமுடியும எதிர்கண்டைபான ஒருகூட் டைத்டதப்
புடலெத்லதபாழிலும லகபாடலெத்லதபாழிலும புரிவவேபா ரபான
வேனமைனத்துப் பபாவிகவளபா எனற பபார்த்தபான;
வேபாய்டமையுற தமிழைலரனத் லதரிந்து லகபாண்டைபான.
தனநடடைடயே முடுக்கினபான. எதிரில் மைங்டக
தளர்நடடையும உயிர்லபற்றத் தபாவிற் றைங்வக!
எனனஇது! எனனஇது! எனவறை அனவனபான
இருவிழியேபால் எதிரினிவலெ உற்றப் பபார்த்தபான.
"நிச்சயேமைபாய் அவேர்தபாம"என றடரத்தபாள் மைங்டக
"நிசம"எனறைபாள்! பூரித்தபாள்! லமைல்லி டடைவமைல்
லகபாச்சவேலெம இறக்கினபாள்! சிரித்தபாள்; டககள்
லகபாட்டினபாள்! ஆடினபாள்! ஓடை லெபானபாள்.
"பச்டசமையில்; இங்லகங்வக அடைடைபா எனவன!
பறைந்துவேந்து விட்டைபாவள! அவேள்தபான" எனற
கச்டசதடன இறக்கிஎதிர் ஓடி வேந்தபான.
கடிவதபாடி னபாள்அத்தபான எனறை டழைத்வத!
வநர்ந்வதபாடும இருமுகமும லநருங்கும வபபாது
லநடுமைரத்தின மைடறைவினினற நீள்வேபாள் ஒனற
பபாய்ந்ததுவமைல்! அவேனமுகத்டத அடணத்தபாள் தபாவிப்
பளீலரனற முத்தலமைபானற லபற்றைபாள்! வசயின
சபாந்தமுகந் தடனக்கண்டைபாள்; உடைடலெக் கபாணபாள்!
தடலெசமைந்த டகவயேபாடு தடரயிற் சபாய்ந்தபாள்!
தீந்தமிழைர் உயேர்வினுக்குச் லசத்தபான! அனபன
லசத்ததற்குச் லசத்தபாள்அத் லதனனபாட் டைனனம!
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இரண்டைபாம பகுதி
முடறையீடு
22 தருமைபுரச் சந்நிதியில் இருவேணிகர்
திருமைலிந்து மைக்கட்குச் லசமடமை பபாலிக்கும
தருமைபுரம வீற்றிருக்கும சபாந்த - குருமூர்த்தி
சர்மைபாசி லெபாமைணித் வதசிகனபார் வசவேடியில்
வநர்மைபான நபாய்கன, நிதிமிக்க - ஊர்மைதிக்கும
நனமைடறை நபாய்கன இருவேர் பணிந்லதழுந்து
லசபானனபார்தம மைக்கள் துயேர்ச்சரிதம - அனனபார்
அருளுவேபார்: "லமைய்யேன புடடையீவர, அப்பன
திருவுள்ளம நபாமைறிவயேபாம! சிந்டத - உருகபாதீர்!
அனவப சிவேலமைன றைறிந்வதபான அறியேபார்க்குத்
தினபுலெபால் யேபாகச் சிறடமைதடன - நனறடரத்தபான.
ஆதலினபால் அனவனபார் அவேனுயிடர மைபாய்த்தபாவரபா!
தீதலெபால் வவேற லதரியேபாவரபா! - வசபாதியேபான
டசவேலநறி ஒனவறை வேடைக்குச் சனங்கட்வகபார்
உய்வேளிப்ப தபாகும உணர்ந்திடுவீர் - லமைய்யேனபீர்,
பூங்வகபாடத தபானும லபபானமுடியும தமமுயிடர
ஆங்வக லகபாடுத்தபார்; அறைம விடதத்தபார்! - தீங்கு
வேடைநபாட்டில் இல்லெபா லதபாழிக்கவேடக லசய்தபார்
கடைவுள் கருடண இதுவேபாம! - வேடைவேர்
அழிவேபாம குறலநறியேபா வரனும பழிக்குப்
பழிவேபாங் குதல்டசவேப் பபாங்குக் - கிழிவேபாம.
வேடைநபாட்டில் டசவேம வேளர்ப்வபபாம; லகபாடலெயின
நடைமைபாட்டைம வபபாகும! நமைடனக் - லகடைமைபாட்டும
தபாளுடடையேபான தண்ணருளும சபார்ந்ததுகண்வடைபாம; நமடமை
ஆளுடடையேபான லசமடமை அருள்வேபாழி! - வகளீர்
குமைர குருபரன ஞபான குருவேபாய்
நடமை யேடடைந்தபான நனறிந்த நபாள்!
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23. குருபரனுக் கருள்புரிந்தபான
கயிலெபாச புரத்தில் நல்லெ
சண்முகக் கவிரபா யேர்க்கும
மையில்நிகர் சிவேகபா மிக்கும
வேபாயிலெபாப் பிள்டள யேபாக
அயேலெவேர் நடகக்கும வேண்ணம
குருபரன அவேத ரித்தபான
துயேரினபால் லசந்தூர் எய்திக்
கந்தடனத் துதித்தபார் லபற்வறைபார்.
நபாற்பது நபாளில் வேபாக்கு
நல்கபாவயேல் எங்கள் ஆவி
வதபாற்பது திண்ண லமைனற
லசபால்லியேங் கிருக்கும வபபாது
வவேற்படடை முருகப் பிள்டள
குருபரன தூங்கும வவேடள
சபாற்றமஅவ் வூடமை நபாவிற்
சடைபாட்சரம அருளிச் லசனறைபான.
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24. ஊடமையின உயேர் கவிடத
அமடமைவயே அப்பபா எனற
லபற்வறைபாடர அவேன எழுப்பிச்
லசமடமைவயே நடைந்த லதல்லெபாம
லதரிவித்தபான. சிந்டத டநந்து
டகமடமையேபாய் வேபாழ்வேபாள் நல்லெ
கணவேடனப் லபற்றை டதப்வபபால்
நமடமைவயே மைகிழை டவேத்தபான
நடைமைபாடும மையிவலெபான எனறைபார்.
டமைந்தனபாம குருப ரனதபான
மைபாலெவேன மைருகன வேபாழும
லசந்தூரில் விசவே ரூப
தரிசனம லசய்வேபா னபாகிக்
கந்தரின கலிலவேண் பபாவேபாம
கனிச்சபாற லபபாழியேக் வகட்டை
அந்தஊர் மைக்கள் யேபாரும
அதிசயேக் கடைலில் வீழ்ந்தபார்!
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25. ஞபானகுருடவே நபாடிச் லசனறைபான
ஞபானசற் குருடவே நபாடி
நற்கதி லபறவே லதனற
தபானிடனந் வததன தந்டத
தபாயேபார்பபால் விடடையும வகட்டைபான.
ஆனலபற் வறைபார்வே ருந்த
அவேர்துயேர் ஆற்றிச் லசனறைபான
கபால்நிழைல் வபபாற் குமைபார
கவிலயேனும தமபி வயேபாவடை.
மீனபாக்ஷி யேமமைன பிள்டளத்
தமிழ்பபாடை விடரந்து தமபி
தபானடதக் குறிப் லபடுக்கத்
தமிழ்வேளர் மைதுடர நபாடிப்
வபபானபார்கள்; வபபாகும வபபாது
திருமைடலெ நபாய்க்க மைனனன
ஆடனலகபாண் லடைதிரில் வேந்வத
குருபரன அடியில் வீழ்ந்தபான.

39

26. யேபாடனவமைல் பபாடனத் வதன
"எனடனயும லபபாருளபாய் எண்ணி
எழுதரும அங்க யேற்கண்
அனடனஎன கனவில் வதபானறி
அடிகள்நும வேரவும, நீவிர்
லசபானனநற் றைமிழும பற்றிச்
லசபானனதபால் வேந்வதன. யேபாடன
தனனில்நீர் எழுந்த ருள்க
தமிழுடைன" எனறைபான மைனனன.
லதய்விகப் பபாடைல் தனடனத்
திருவேரங் வகற்ற தற்வக
எய்துமைபா றைடனத்தும மைனனன
ஏற்பபாடு லசய்தபான. வதவேர்
துய்யேநற் றைமிழ்ச்சபா ரபாயேம
துய்த்திடைக் கபாத்தி ருந்தபார்;
டகயில்வேபாத் தியேங்கள் ஏந்திக்
கந்தர்வேர் கண்ணபாய் நினறைபார்.
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27. அடவேயிடடைச் சிடவே
அரங்கிடடை அரசன ஓர்பபால்,
அறிஞர்கள் ஓர்பபால் வகட்கத்
லதரிந்தவேர் கடலெயில் வேல்வலெபார்
லசந்தமிழ் அனபர் ஓர்பபால்
இருந்தனர். அரியே டணவமைல்
இருந்தனன குருப ரனதபான!
வேருமசனம தமிழை ருந்த
வேட்டிக்க ஆரம பித்தபான.
அப்வபபாது கூட்டைத் தினகண்
அர்ச்சகன லபற்றை லபண்ணபாள்
சிப்பத்டதப் பிரித் லதடுத்த
சனத்துப் லபபாமடமை வபபானறைபாள்
ஒப்பிவயே ஓடி வேந்தபாள்
கபாற்சிலெம லபபாலிக்க! மைனனன
டகப்பற்றி மைடியில் டவேத்தபான;
கவிடதயில் அவேபாடவே டவேத்தபான.
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28. லதய்வேப் பபாடைல்
குமைரகு ருபரன பபாடைல்
கூறிப்பின லபபாருளும கூறி
அமைரரபா தியேர்வி ருப்பம
ஆமபடி லசய்தபான; மைற்வறைபார்
அமுதப்பபாட் டைபாரம பித்தபான.
அப்பபாட்டுக் கிப்பபால் எங்கும
சமைபானலமைபான றிருந்த தில்டலெ
சபாற்றவவேபாம அதடனக் வகட்பீர்.
"லதபாடுக்கும கடைவுட் பழைமபபாடைற்
லறைபாடடையின பயேவன! நடறைபழுத்த
துடறைத்தீந் தமிழின ஒழுகுநறஞ்
சடவேவயே! அகந்டதக் கிழைங்டகஅகழ்ந்
லதடுக்கும லதபாழுமபர் உளக்வகபாயிற்
வகற்றம விளக்வக! வேளர்சிடமையே
இமையேப் லபபாருப்பில் விடளயேபாடும
இளலமைன பிடிவயே! எறிதரங்கம
உடுக்கும புவேனம கடைந்துநினறை
ஒருவேன திருவுள் ளத்தில்அழை
லகபாழுக எழுதிப் பபார்த்திருக்கும
உயிவரபா வியேவமை! மைதுகரமவேபாய்
மைடுக்கும குழைற்கபா வடைந்துமிள
வேஞ்சிக் லகபாடிவயே வேருகவவே!
மைடலெயேத் துவேசன லபற்றைலபரு
வேபாழ்வவே வேருக வேருகவவே!"
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29. இடறைவி மைடறைவு
எனறைந்தப் பபாடைல் லசபானனபான
குருபரன! சிறமி வகட்டு
நனறநன லறைன இடசத்தபாள்;
நனலறைனத் தடலெ அடசத்தபாள்;
இனலனபாரு முடறையுங் கூறை
இரந்தனள்; பிறைரும வகட்கப்
பினடனயும குருப ரனதபான
தமிழ்க்கனி பிழியுங் கபாடலெ,
பபாட்டுக்குப் லபபாருளபாய் நினறை
பரபாபரச் சிறமி லநஞ்சக்
கூட்டுக்குக் கிளியேபாய்ப் வபபாந்து
லகபாஞ்சினபாள் அரங்கு தனனில்.
ஏட்டினின லறைழுத்வதபா வடைபாடி
இதயேத்துட் லசனறை தபாவலெ
கூட்டைத்தில் இல்டலெ வேந்த
குழைந்டதயேபாம லதபாழும சமைட்டி!
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30. திருவேடி சரணம
முழுதுநூல் அரங்வகற் றிப்பின
முடிமைனனன குதிடர யேபாடன
பழுதிலெபாச் சிவிடக லசமலபபான
கபாணிக்டக பலெவும டவேத்துத்
லதபாழுதனன. குருப ரனபின
துதிநூலும நீதி நூலும
எழுதியே அடனத்தும தந்வத
சினனபாட்கள் இருந்து பினவன,
தமபிடயே இல்லெம வபபாக்கித்
தபானசிரபாப் பள்ளி வயேபாடு
லசமடமைவசர் ஆடனக் கபாவும
லசனறபின திருவேபா ரூரில்
டபமபுனற் பழைனத் தபாரூர்
நபானமைணி மைபாடலெ பபாடி
நமடமைவேந் தடடைந்த கபாடலெ
நபாலமைபாரு வகள்வி வகட்வடைபாம.
"ஐந்து வபரறிவும கண்கவள லகபாள்ள
அளப்பருங் கரணங்கள் நபானகும
சிந்டதவயே யேபாகக் குணலமைபாரு மூனறம
திருந்துசபாத் துவிகவமை யேபாக
இந்துவேபாழ் சடடையேபான ஆடு மைபானந்த
எல்டலெயில் தனிப்லபருங் கூத்தின
வேந்த வபரினப லவேள்ளத்துள் திடளத்து
மைபாறிலெபா மைகிழ்ச்சியின மைலெர்ந்தபார்."
ஆகுமித் திரு விருத்த
அனுபவேப் பயேடனக் வகட்க
ஈகுவவேபான டகயி லலெபானறம
இல்லெபாடமை வபபால் தவித்துத்
வதகமும நடுங்கி நினற
திருவேடி சரணம எனறைபான
ஏகிப்பின வேருக எனவறைபாம
சிதமபரம ஏகி உள்ளபான.
லசனறைஅக் குருப ரனதபான
திருமபிவேந் திடுவமைபார் நபாளும
இனறதபான. சிறிது வநரம
இருந்திடில் கபாணக் கூடும.
எனறநற் வறைசி கர்தபாம
இருநபாய்கண் மைபாருங் வகட்க
நனறறை லமைபாழிந்தபார். வகட்டை
நபாய்கனமைபார் கபாத்தி ருந்தபார்.
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31. சிதமபரம லசனற திருமபியே குருபரன
புள்ளிருக் குமவவேளூர் வபபாய்ப்
புடனமுத்துக் குமைரன மீது
பிள்டளநூல் பபாடி மைனறில்
லபமமைபாடன முமமைணிச் லசபால்
லதள்ளுநீர் ஆட்டிப் பினனும
சிதமபரச் லசய்யுட் வகபாடவே
அமடமைக் கிரட்டடை மைபாடலெ
அருளினபான இருலளபான றில்லெபான.
மூளுமஅன பபாற் பண்டைபார
முமமைணிக் வகபாடவே லகபாண்டு
ஆளுடடை ஞபானபா சபானின
அடிமைலெர் லதபாழுது பபாடி
நீளுறைப் பரிசபாய்ப் லபற்றை
லநடுநிதி அடனத்தும டவேத்து
மீளவும லதபாழும சடைனபபால்
விளமபுவேபான ஞபான மூர்த்தி.
"அப்பவன இதுவகள்! இந்த
அருமலபபாருள் அடனத்தும லகபாண்டு
லசப்பிடும வேடைநபா வடைகிச்
சிவேதரு மைங்கள் லசய்க!
அப்பபாங்கில் உள்ளபா லரல்லெபாம
அடசவேர்கள், உயிர்வே டதப்வபபார்;
தப்பிலெபாச் டசவேம சபார்ந்தபால்
அனபிவலெ தடழைத்து வேபாழ்வேபார்.
டசவேநன மைடைபா லெயேங்கள்
தபாபிக்க! வகபாயில் கபாண்க!
டநவேபார்க்குச் சிவேபி ரபானின
நபாமைத்தபால் உணவு நல்கும
டசவேசத் திரங்கள் கபாண்க!
தடைபாகங்கள் பூந்வதபாட் டைங்கள்
உய்வேபாக உயிரின வவேந்தன
உவேப்புறைச் லசய்து மீள்க!"
எனறவத சிகனபார் லசபால்லி
இனிதபாக ஆசி கூறி
நனலறைபாரு துறைவு கபாட்டிக்
கபாவியும நல்கி, ஆங்வக
"இனலறைபாடு வேடை வதசந்தபான
எமபிரபான இருக்டக யேபாகித்
லதனறைமிழ் நபாட்டிடனப் வபபால்
சிறைப்லபலெபாம எய்த" எனறைபார்.
மைடறைநபாய்கன மைபான நபாய்கன
வேபாய்மூடிக் கபாத்தி ருந்தபார்.
குடறைவேற பரி சனங்கள்
கூட்டைமைபாய்த் லதபாடைர, அனபபால்
இடறைவேனபாம வதசி கனதபாள்
இடறைஞ்சியே குருப ரனதபான
பிடறைசூடி தனடனப் பபாடிப்
லபருஞ் சிறைப்வபபாடு லசனறைபான.
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32. இப்வபபாலதப்படி நபாய்கனமைபார்கள்?
வதசிகர் சரிதம லசபானனபார்
லசவிசபாய்த்தபார் நபாய்கன மைபார்கள்
ஆசிகள் லசபால்லெக் வகட்டைபார்
அப்வபபாது குருப ரனதபான
வதசிகர் திருமுன வேந்து
வசர்ந்ததும பபார்த்தி ருந்தபார்
வநசத்தபால் வதசி கர்தபாம
நிகழ்த்தியே அடனத்தும வகட்டைபார்.
வேடைநபாட்டடை வநபாக்கிச் லசனறை
வேண்ணமும பபார்த்தி ருந்தபார்;
உடைனலசனற வேழியே னுப்ப
ஒப்பிவனபார் தடமையும பபார்த்தபார்;
கடைனபாற்றைத் வதசி கர்க்குக்
டககளும குவித்தபார்; லசல்லெ
விடடைவகட்டைபார். வதசி கர்தபாம
விடடைதந்தபார். எனினும அந்வதபா
அழுதிடு நபாய்கன மைபார்கள்
அழுதுலகபாண் வடைமீண் டைபார்கள்;
எழுதியே ஓவி யேங்கள்
கடலெந்தன எனப் படதத்தபார்.
பழுதிலெபா எமகு டுமபப்
பரமபடர `ஆல்' இனவறைபாடு
விழுலதபாடு சபாய்ந்த லதனற
விளமபினபார் உளம படதத்வத.
**எதிர்பபாரபாத முத்தம முற்றம**
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