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1. ஆடுகினறகாள்
லககானலெயுலெகம் வககாண லுலெகமிகத் தகாழ்ந்த
புனலெயுலெகம் வபகாக்கிவனைன. வபகாக்கிக்--கனலெயுலெகம்
லசனவறன;மையில்வபகானறகாள் வசயினழையேகாள் ஆடுகினறகாள்
நினவறன பறிலககாடுத்வதன லநெஞ்சு.
விழிஓடும்; வககாணத்தில் மீளும்; லபகாருளின
வேழிஓடும்; புனசிரிப்பில் மினனும்--சுழிந்வதகாடிக்
னகம்மைலெரில் லமைகாய்க்கும்!அவேள் நெகாட்டியேத்துக் கண்கள்என
லமைய்ம்மைலெரில் பூரிப்பின வித்து.
சதங்னக லககாஞ்சும் பகாதம் சதிமிதிக்கும்.வேகானில்
மிதக்கும்அவேள் தகாமைனரக்னக. வமைலும்--வேதங்கலிலெகாச
சண்பகத்து நெல்லெரும்பு சகானடைபுரி கினறவிரல்,
கண்கவேரும் லசம்பவேளக் ககாம்பு.
லசந்தமினழை நெல்லினசனயேத் வதனமைனழைனயே வேகானுக்குத்
தந்வதகாம்என னும்தகாள மைத்தளங்கள்--பந்தியேகாய்
இனனைஇடைம் இனனைலபகாருள் எனறுணர்த்தும் அனனைவேளின
வேனனைஇனடை வேஞ்சிக் லககாடி.
வககானவே உதட்னடை ஒளிதழுவும்.அவ்லவேகாளியில்
பகானவேதன உள்ளத்தின பகாங்கிருக்கும்--தகாவும்அனதக்
கண்ணகாற் பதஞ்லசய்து னகவயேகாடு நெற்கனலெனயேப்
பண்ணகால் உயிரில்னவேத்தகாள் பகார்.
இளனமை, அழைகு, சுனவேலககாள்இனச, எனனும்
களலமைழுந்த நெகாட்டியேத்னதக் கண்வடைன--உளமைகார
நெகாலனைந்தத் துனபமுவமை நெண்ணுகிவலென பகாய்ந்துவேரும்
ஆனைந்தத்தின வேசமைகா வனைன.
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2. ககாதலெற்ற லபட்டைகம்
உள்ளம் உருக்கி, உயிர் உருக்கி, வமைல்வியேர்னவே
லவேள்ளம் லபருக்கிவயே வமைனிதனனைப் லபகாசுக்கி
ஓனடையின ஓரம் உயேர்வசகானலெக்குள் எனனனைக்
வககானடை துரத்திடைநெகான உட்ககார்ந்து லககாண்டிருந்வதன.
******
பட்டுவிரித்த பசும்புல்லின ஆசனைமும்
லதகாட்டுலமைது வேகாய்வேருடைத் வதகாய்லதனறல் வதகாழியும்
வபகாந்து விசிறஒரு புனனனைப் பணிப்லபண்ணும்
சகாந்து மைகரந்தம் சகாரும் நெறுமைலெர்த்வதன,
தீங்கனிகள், சங்கீதம் ஆனை திருலவேல்லெகாம்
ஆங்கு நினறந்திருக்கும் ஆலினலநெடு மைகாளினகயில்!
*******
லககாட்டும் அனைற்வககானடைக் லககாடும்பனகனமை லவேற்றிலபற்றுப்
பட்டைத் தரசகாக வீற்றிருந்த பகாங்கினிவலெ
லககாஞ்சம் உலெவிவேரும் லககாள்னகயினைகால் லதனனனையிவலெ
அஞ்சுகம் வேகாழ்த்துனரக்க அனனைம் வேழிககாட்டைத்
வதய்ந்த வேழிநெடைந்வதன!-ககாதல் திருவுருவேம்!
ஒனறி உளத்னத உறிஞ்சிவிடை அப்படிவயே
நினவறன வேனினத லநெடுமைகாதுனள அருகில்!
தீங்குலசயும் வமைலெகானடை யினறித் திரண்டுருண்டை
தீங்கனியிரண்டு லதரியே இருக்கு லமைழில்
மைகாதுனளவயே, வகளகாய் மைலெர்சவசகானலெ ந, நெகானதகான.
வேகாதுண்வடைகா எனவறன. மைலெர்க்கண் சிவேந்துவிட்டைகாள்!
பிள்னளமைகான ஓடிப் லபருமைகாட்டி மைகாதுனளவமைல்
துள்ளிவிழுந்து சுனவேத்த சுனவேக் கினடையில்
தகாயேனபுப் லபட்டைகத்தில் தகாங்ககாத ககாதலுக்கு
மைகாயேமைருந் தில்னலெ எனுங்கருத்து வேகாய்த்ததுவேகாம்.
மைகாதுளமும் அங்கு வேருஷிக்கும் வபரனபும்
தீதினறி வேகாழ்க லசழித்து!
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3. ககாதலென ககாதலிக்கு
"பறந்து வேகா!"
*
ககாதலிவயே,
எனவிழிஉன கட்டைழைனகப்
பிரிந்ததுண்டு! கவினதஊற்றிக்
கனிந்ததமிழ் வீனணலமைகாழி எனலசவிகள்
பிரிந்ததுண்டு! கற்கண்டைகானை
மைகாதுனைது கனியிதனழைப் பிரிந்ததுண்லடைன
அள்ளூறும் வேகாய்தகான! ஏடி
மையிவலெ,
உனஉடைலெகானை மைலெர்மைகானலெ
பிரிந்ததுண்லடைன மைகார்பகந்தகான!
ஆதலினஎன ஐம்லபகாறிக்கும் லசயேலில்னலெ;
மீதமுள்ள ஆவி ஒனவற
அவேதியினைகாற் சிறுகூண்டிற் லபரும்பறனவே
ஆயிற்வற! "அனபு லசய்வதகான
சகாதல்அனடைந்தகான" எனும்ஓர் இலெக்கியேத்னத
உலெகுக்குத் தந்திடைகாவத!
சடுதியில்வேகா! பறந்துவேகா! தகதலகனை
முகம்ககாட்டு! னதயேலெகாவள!
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4. ககாதலி ககாதலெனுக்கு
"பறப்பதற்குச சிறகில்னலெ"
*
ககாதலெ,
நெகான பினழைலசய்வதன; என ஆனச
உனமைனைத்தில் கழிந்தலதனறு
கருதிவனைன! கடிதத்னதக் கண்டைவுடைன
களிப்புற்வறன! களிப்பின பினவபகா
வேகானதயுற்வறன! பறப்பதற்குச சிறகில்னலெ!
ககாற்னறப்வபகால் வேந்வத னில்னலெ
வேனினதஇங்வக-நஅங்வக! இனடையில்இரு
ககாதங்கள் வேகாய்த்த தூரம் !
சகாதலுக்குக் ககாரணம்நெகான ஆவகன
என சகாககாமைருந்வத! லசங்னக
தகாங்லகனனனை; உனறனலநெடும் புயேத்தினில்நெகான
வீழ்வேதற்குத் தகாவு கினவறன.
நதூரம் இருக்கினறகாய் ஓவககாவககா
நினனைப்பிழைந்வதன என துனரவயே!
நினறககாதல் உற்றவேரின கதியிதுவவேகா!
எனலசய்வகன நணிலெத்வத!
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5. இனனும் அவேள் வேரவில்னலெ
மைங்னகயேவேள் வீட்டினிவலெ கூடைத்துச சுவேரில்
மைணிப்லபகாறியின இருமுள்ளும் பினழைலசயுவமைகா! வமைற்கில்
தங்கத்னத உருக்கிவிட்டை வேகானகடைலில் பரிதி
தனலெமூழ்க மைறந்தகாவனைகா! இருள்எனனும் யேகானனை
லசங்கதினரச சிங்கலமைனை அஞ்சிவேர வினலெவயேகா!
சிறுபுட்கள் இனனும்ஏன திரிந்தனைவேகான லவேளியில்!
திங்கள்முகம் இருள்வேகானில் மிதக்கஅவேள் ஆம்பற்
லசவ்வேகாயின இதழைளிக்க இனனும் வேர வினலெவயே!
மைணியேனசயேக் கழுத்தனசக்கும் மைகாடுகளும் இனனும்
வேயேல்விட்டு வீட்டுக்கு வேந்தபகா டில்னலெ.
துணியுலெர்த்தி ஏககாலி வீடுநுனழைந் திட்டைகால்
லதகானலெயேகாத மைகானலெதகான லதகானலெந்துவபகா மைனவறகா!
அணியிரவும் துங்கிற்வறகா ககாலலெகாடிந்த துண்வடைகா;
அனறுவபகால் இனனறக்வகன வினரந்துவேர வில்னலெ!
பிணிவபகாக்கும் கனடைவிழியேகாள் குறுநெனகப்பும் லசய்வத
வபரினபம் எனைக்கருள இனனும்வேர வினலெவயே!
முல்னலெயிவலெ சிரித்தபடி லதனறலிவலெ லசகாக்கி
முனனைடியும் லபயேர்க்ககாமைல் இனனும்இருக் கினற
லபகால்லெகாத மைகானலெக்குப் வபகாக்கிடைவமைகா இல்னலெ?
பூங்லககாடியேகாள் வேருவேதகாம் வநெற்லறனைக்குச லசகானனை
நெல்லெஇரகா வேருவேதற்கு வேழிதகாவனைகா இல்னலெ?
நெகானினபம் எய்துவேதில் யேகாருக்குத் துனபம்?
லசகால்னலெத் வதன ஆக்கிஎனனை அத்தகான எனறள்ளிச
சுனவேக்கடைலில் தள்ளஅவேள் இனனும்வேர வினலெவயே!
லபருமைக்கள் கலெகாம்வினளக்கும் மைகானலெமைனறந் திட்டை
பிறகுவேரும் நெள்ளிரவு! யேகாவேருவமை துயில்வேகார்!
திருமிக்ககாள் தனவீட்டுப் படிஇறங்கும் வபகாதில்
சிலெம்லபகாலியும் இவ்விடைத்தில் வகட்டிடும்என ககாதில்!
உருமிக்க லபரும்புறத்துக் கரும்பகாம்பின தீயே
ஒளிமைகானலெ விழிஇனனும் மூடைகாத வதவனைகா!
புருவேத்து வில்எரியும் நலெமைலெர் விழியேகாள்
புத்தமுதம் எனைக்குதவே இனனும்வேர வினலெவயே!
சிற்றுளிக்கும் பிளவுபடைகா வேல்இரும்பு வபகால்வேகாள்
வதனூற எனனைவநெகாக்கி வேகாய்மைலெர்ந்து நினவற
நெற்றுளிகள் அமுதமுதகாய் நெனகருள்லசய் திட்டைகாள்
நெள்ளிரவில் அத்தகாவனை நெகானவேருவவேன எனவற!
லவேற்லறகாளியும் லவேறுந்லதகாழிலும் மிகும்மைகானலெ எனனும்
விழைல்மைடியே இருளருவி எப்வபகாது பகாயும்?
லபகாற்லறகாடியேகாள் எனனைத்தழுவித் தழுவிநெனி இனபம்
புதிதுபுதி தகாய்நெல்க இனனும்வேர வினலெவயே!
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வமைற்றினசயில் அனைற்ககாட்டில் லசம்பரிதி வீழ்ந்தும்
லவேந்துந றகாககாமைல் இருப்பலதகாரு வியேப்வப!
நெகாற்றினசயும் லபருகிவேரும் இருட்லபருலவேள் ளத்னத
நெடுவிருந்து தடுக்கினறகான பரிதி; அவேன லசய்னக
மைகாற்றியேனமைத் திடைஏதும் வேழியுண்வடைகா? எனறன
னமையேலினனை நெகானலபகாறுக்க ஒருவேழியுங் ககாவணன.
வசற்றிற்லசந் தகாமைனரயேகாம் இரவில்அவேள் வதகாற்றம்!
தீயில்எனனைக் குளிர்லசய்யே இனனும்வேர வினலெவயே!
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6. லசகால்லித்தகானைகா லதரியேவவேண்டும்
தகாயிருக்னகயில் தனைமிருக்னகயில்
சஞ்சலெ லமைனனை மைகாவனை--நெல்லெ
பகாயிருக்னகயில் புழுதித் தனரயில்
படுத்துப் புரளும் வதவனை!
வேகாயிருக்னகயில் வகளடி நெல்லெ
வேகானை நிலெவும் லககாடுப்வபன--இனறு
நயிருக்கிற நினலெ சகிவயேன
நிலெத்தினில் உயிர் விடுப்வபன.

எனனை குனறசசல்? எதனில் தகாழ்த்தி?
யேகானனை வபகாலெ அப்பகா--ந
லசகானனை லநெகாடியில் குனற தவிர்ப்பகார்!
லசகால்லுவேதும் தப்பகா?
சினனை இடுப்பு லநெளிவே லதனனை
சித்திரப் புழுப் வபகாவலெ--அடி
கனனி உனைக்குக் கசந்ததுவவேகா
ககாய்சசியே பசும் பகாவலெ?

அண்ணனமைகார்கள் பகாண்டியேர்கள்
ஆனசக் லககாரு தம்பி-- அவேன
எண்ண லமைல்லெகாம் உனனிடைத்தில்!
ஏற்ற தங்கக் கம்பி.
தண்லணன றிருந்த உனைது வமைனி
தணல் படுவேது விந்னத-- உன
கண்ணில் கண்டை அத்தகானுக்குக்
கலெங்கியேவதகா சிந்னத!
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7. அவேள்வமைற் பழி
'னகப்பிடியில் கூட்டிவேரக்
கட்டைனளயிட்டைகாள்' எனை ந
லசப்புகினறகாய் வேகாழியேவவே வேகாழி-- 'நெகான
ஒப்பவில்னலெ' எனறுனரப்பகாய் வதகாழி!
வதரடியில் கண்டை அவேள்
வதனிதனழைத் தந்தவுடைன
'ஊருக்லகனனைக் கூட்டிசலசல்க' எனறகாள்--தனனனை
யேகாருக்குமுன வேகாக்களித் திருந்தகாள்?
வசகானலெயிவலெ வேஞ்சியினனைத்
லதகாட்டிடுமுன வசல் விழியேகாள்
நெகாலுதரம் சுற்றுமுற்றும் பகார்த்தகாள்--எந்தக்
ககாலிக்கவேள் அஞ்சிமுகம் வவேர்த்தகாள்?
வககாட்னடைவேழி எனனனை வேரக்
கூறி அவேள் நெகான வேருமுன
பகாட்னடையிவலெ ஏன தனித்து நினறகாள்?--எனனைக்
கூட்டிவேரப் பசப்பு கினறகாள்?
வேல்லியினனை முத்த மிட்வடைன
வேகாய்த்த எனறன வமைனியினனை
லமைல்லெஅவேள் ஏனதடைவே வவேண்டும்?--வவேறு
நெல்லெஉடைவலெகா அவேட்கு வவேண்டும்?
'புனனைனகயும் பூப்பதில்னலெ!
புதுமைலெரும் தீண்டைவில்னலெ;
எனநினனைவேகால் வேகாடுகினறகாள்' எனறகாய்-- அனறு
சனனைலிவலெ யேகாருக்ககாக நினறகாள்?
'லதகாத்துகிளி யேகாள் எனைது
வதகாளின மினச வேந்திருக்கப்
பித்துமிகுந் தகாள்' எனை லமைகாழிந்தகாய்--அவேள்
இத்லதருவில் யேகாருக்ககாக வேந்தகாள்?
'ஆடுமையில் என உளத்னத
ஆடைரங்கம் ஆக்கிவிடை
நெகாடிநெலிந்தகாள்' எனைசலசகால் கினறகாய்--அவேள்
மைகாடியிவலெ ஏனஒருநெகாள் நினறகாள்?
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8. அவேனள மைறந்துவிடு
மைறந்துவபகா லநெஞ்வச அந்த
வேஞ்சினயே நினனைக்க வவேண்டைகாம்
'இறந்துவபகா' எனவற எனனனை
இவ்விடைம் தனிவயே விட்டைகாள்!
பறந்துவபகா இரவவே எனவறன
எருனமையேகா பறந்து வபகாகும்?
உறங்கவவே இல்னலெ கண்கள்
ஒட்டைகாரம் எனனை லசகால்வவேன?
மைருந்துவகள்! அவேனள லநெஞ்வச
'மைறந்துவபகா' துனபம் இல்னலெ!
இருந்லதகானனற நினனைப்வபன; அந்த
ஏந்தினழை குறுக்கில் வதகானறி
அருந்லதனபகாள் கனியுதட்னடை
அவேள் அங்வக இருந்தகால் தகாவனை?
வேரும்லதனறல்! லதகாடுவேகாள் எனனனை,
மைலெர்வமைனி இருந்தகால் தகாவனை?
பகாவலெகாடு சனி யிட்டுப்
பருகுவவேன அங்குத் வதகானறி
வமைவலெகாடு வேகார்த்னத லசகால்லி
வினரவவேகாடு மைனறந்து வபகாவேகாள்!
வசல்ஓடும் வபகாது பினவனை
சிசசிலி விழிகள் ஓடைல்
வபகாவலெகாடி ஏன அவேள்பகால்
லபகாருந்தினனை? மைறப்பகாய் லநெஞ்வச!
ஏட்டினில் கவினத தனனில்
இவேனளத்தகான ககாணு கினவறன.
கூட்டினிற் கிளியும் வேகானில்
குளிரிளம் பினறயும் எனறன
வீட்டினில் திருவி ளக்கும்
அவேலளழில் விளக்கல் அனறிக்
ககாட்டைவவே இல்னலெ எனறன
கவேனலெக்கு மைருந்து லநெஞ்வச!
எனனைக்கண்டை வதகாழைன ககாதில்
ஏந்தினழை பிரிந்த துனபம்
தனனைசலசகானவனைன. அந்தத் தீவயேகான,
னதயேலெகாள் வேரும் வேனரக்கும்
நினைக்குயிர் வவேண்டும்; அனனைகாள்
நினனைவினைகால் வேகாழ்க எனறகான.
எனைக்கது சரிப்ப டைகாது
மைறந்துவபகா எனைது லநெஞ்வச!

13

9. ககாதல் இயேற்னக
மைறவேன லசகால்லுகிறகான:
கண்ணினமையின கனடைக்கூட்டைகால் எனனனைத் தட்டிக்
கனியிதழின வேண்ணத்தகால் லநெஞ்னச அள்ளி
மைண்ணினடைவயே வேகாழ்வவேனனை உனைது னமையேல்
மைடுவினிவலெ தள்ளியேபின ஏடி மைகாவனை!
எண்ணினடைவயே ஏறகாத லபகாய்னமை வேகார்த்னத
ஏவதவதகா லசகால்லுகினறகாய் இதுவும் நெனவறகா?
தண்ணிழைனலெத் தகாவுகினவறன; சகாதி வபதத்
தணலில்எனனைத் தள்ளுகினறகாய் சகிப்ப துண்வடைகா?
குறவவேந்தன மைகளடிந! அதனைகால் எனனை?
குறிஞ்சிநிலெப் லபண்ணகாதல் அப்வபர் இட்டைகார்!
மைறவவேந்தன மைகனநெகானதகான.வேகார்த்னத வபதம்
மைகாய்ப்பதுண்வடைகா நெல்ககாதல் மைகத்து வேத்னத?
அறஞ்லசகால்வேகார் இனதசலசகால்லி நெமைது வேகாழ்னவே
அழிப்பர்எனில் அவ்வேறத்னத அழிக்க வவேண்டும்.
புறங்ககாண்வபகாம் குள்ளர்சிலெர் லசகால்லும் வபசனசப்
புனிதமைடி ஒத்தஉளத் லதழுந்த ககாதல்.
*****
குறத்தி லசகால்லுகிறகாள்:
கருமுகினலெப் பிளந்லதழுந்த மினனும் வேகானும்
னககலெக்கும் வபகாதுகலெ வேகாவத எனறு
லபரும்புவிவயே நலசகானனைகாய். ஐயே வககாஉன
வபதனமைக்கு நெகான அஞ்சும் அசசத் தகாவலெ
அரும்புமிளம் பருவேத்தகான ஆவி வபகானறகான
அயேர்கினறகான;அயேர்கினவறன.ஒனறு பட்டு
விரும்புகினற ககாதலினனை மூடைக் லககாள்னக
லவேட்டியேதகால் இருதுண்டைகாய் வீழ்ந்வதகாம் நெகாங்கள்!
உள்ளத்தில் உதித்லதழுந்த ககாதல் தீயில்
உடைல்எரித்தல் யேகானைறிவவேன; அறியேகார் மைற்வறகார்.
தள்ளத்தகான முடிவேதுண்வடைகா அவேனவமைல் ஆனச?
தணியேகாது வபகாகுலமைனில் உயிர்தகான உண்வடைகா?
அள்ளத்தகான வபகாகினவறன அள்ளி அள்ளி
அருந்தத்தகான வபகாகினவறன அவேனஇன பத்னத
துள்ளிப்பகாய்ந் திடுலநெஞ்வச! அந்வதகா அந்வதகா
துடுக்கடைங்கி னைகாய்மூடை வேழைக்கத் தகாவலெ!
*****
இயேற்னக லசகால்லுகிறது:
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ககாதல்எனும் மைகாமைனலெயில் ஏறி நினறீர்
கடுமூடை வேழைக்கத்துக் கஞ்ச லெகாவமைகா?
ஈலதனனை வவேடிக்னக! சிரிப்பு வேந்லதன
இதழ்கிழித்தல் கண்டீவரகா ககாதல் மைக்ககாள்!
குறத்தி லசகால்லுகிறகாள்:
வமைகாதவேரும் ஆணழைவக வேகா வேகா வேகா வேகா!
முத்தம்னவே இனலனைகானறு; னவேஇன லனைகானறு!
மைறவேன லசகால்லுகிறகான:
மைகாதரசி கனியிதவழைகா வதவனைகா--சகாதி
வேழைக்கழிக; இயேற்னகத்தகாய் வேகாழ்க நெனவற!
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10. பினசந்தவதன
லபண்வணபகாரகாய், லபண்வண பகாரகாய்!
லவேண்லணயில் மைகாப்பினசந்து, விரிந்த உள்ளங்னக
ஒனறு கீழுற, மைற்லறகானறு வமைலுற
மைகாற்றி மைகாற்றி வேனடைதட்டி இட்டும்,
ஊற்றியே லநெய்யில் 'ஒய்'எனை வவேகுவேதில்
இட்டைவிழி எடைகாமைலும், இருக்கும் ஓவியேப்
லபண்வண பகாரகாய், லபண்வண பகாரகாய்!
இருவேர்நெகாம் ஒனறகாய் இருந்து,நெம் விழிநெகானகு
ககாண, இரண்டு கருத்தும் கலெந்தபடி
ஒவர வநெரத்தில்நெம் உயிர்இன புறுவேனத
விரும்புகினவறன! வீதியில் நெடைப்பது
கரும்பகானை ககாட்சி, ககாதுக்கு நெறுந்வதன!
தனித்திருந்து ககாண் எனறு சகாற்றிவிடைகாவத!
சனனைலெண்னடை எனனிடைம், வினரவில்
லபண்வண வேகாரகாய், லபண்வண வேகாரகாய்!
பகார்த்தனனைவயேகா என பசனச மையிவலெ?
'புதிதிற் பூத்த பூக்ககாடுதகான அது'!
நெகான அனதப் லபண்லணனறு நெவிலெமைகாட்வடைன.
அக்ககாட்டின நெடுவில் 'அழைகுடைன மைணத்துடைன
லசக்கசலசவவேலலெனைச லசந்தகாமைனர' பகார்!
அனத, அவேள் வேகாய்எனறு அனறயே மைகாட்வடைன
அம்மைலெர் இரண்டிதழ் அவிழ்த்தது பகார்ந
நெகான அனத உதடுஎனறு நெவிலெமைகாட்வடைன.
'இதழில் லமைகாய்த்தனை எண்ணிலெகா வேண்டுகள்'
வீதியில் மைக்களின விழிகவளகா அனவேகள்?
அவ்விதழ் அனசந்தனசந் தனசந்து கனியேடு,
பினசந்தவதன வகள் வகள் அதனனை
இனசயும் தமிழும் எனறகால் ஒப்வபவனை!

16

11. எங்களிஷ்டைம்
லதனறல் வினளந்தது, முல்னலெ மைலெர்ந்தது,
தீங்குரற் ப‡¢கள் பகாடினை.
குனறு நெற்வசகானலெ விவநெகாத மைலெர்க்குலெம்
வககாலெம் புரிந்தனை எங்க ணும்.
நினறிருந்தகான தனியேகாய் ஒரு வேகாலிபன
வநெரிவலெகார் தகாமைனரப் பூவிவலெ
அனபுறு ககாதலி யினமுகங் கண்டைனைன;
ஆம்பலில் கண்டைனைன அவேள் விழி!
வககானத இனடைதனனைப் பூங்லககாடி தனனிலும்,
வககானவேப் பழைத்தினில் இதனழையும்,
ககாதலென கண்டைனைன; கங்னகப் லபருக்லகனைக்
ககாதற் லபருக்கிற் கிடைந்தனைன!
சதள லமைனமைலெர் தனமுக மீதினில்
சில்லலெனை வீழ்வேது வபகாலெவவே
ககாதலி அக்கணம் பினபுற வமைவேந்து
கண்கனளப் லபகாத்தினைள் லசங்னகயேகால்!
னகனயே விலெக்கித் திரும்பினைன ககாதலென
ககாதலி நிற்பது கண்டைனைன!
துய்யேவேன லநெஞ்சும் உடைம்பும் சிலிர்த்தனை
சுந்தரி தனசிரிப் லபகானறினைகால்!
லககாய்மைலெர் வமைனினயே அள்ளிடுவேகான; அவேள்
வககாபுரத் வதகாளில் அழுந்துவேகாள்!
லசய்வேது யேகாதுபின? இனபநெற் வகணியிற்
வசர்ந்தனைர் தம்னமை மைறந்தனைர்!
ககாதலெர் இவ்விதம் இங்கிருந்தகார் இனதக்
கண்டைனைர் வகட்டைனைர் ஊரினைர்!
'ஏதுவிவடைகாம்' எனை அத்தனனை வபர்களும்
எட்டி நெடைந்தனைர் வசகானலெக் வக.
பகாதி மைனிதர்கள் வககாபத்திவலெ தங்கள்
பற்கனள லமைனறனைர் பற்களகால்!
மீதிருந்தவேர் கத்திநெற் வகடையேம்
வவேலினனைத் தூக்கி நெடைந்தனைர்!
நினறவதகார் ஆலெ மைரத்தினடை வீழ்தினனை
வநெரிற் பினணத்தவதகார் ஊஞ்சலில்
குனறுயேர் வதகாளினைன வீற்றிருந்தகான அந்தக்
வககாலெ நிலெகாமுகப் லபண்ணுடைன!
லசனறனைர் கண்டைனைர் ககாதலெர் தங்கனளச
சறினைர்! பகாய்ந்தனைர் சிற்சிலெர்;
லககானறு கிடைத்திடை வவேண்டுலமைன வறசிலெர்
வககானலெயும் வவேனலெயும் தூக்கினைர்.
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'லபகாய்தவிர் ககாதல்' எனைப்படும் ககாம்பினில்
பூத்த அப்பூக்கள் இரண்னடையும்
லககாய்து சினதத்திடை ஓடினைர் சிற்சிலெர்
குனறிடை னவேதனைர் சிற்சிலெர்!
னவேயேக மீதினில் தகாலி யிழைந்தவேள்
னமையேல் அனடைவேது கூடுவமைகா?
துய்யே மைணகாளன இறந்தபின மைற்றவேன
லதகாட்டைனத னவேதிகம் ஏற்குவமைகா?
எனறினவே கூறினைர் ஊரினைர் யேகாவேரும்!
இங்கினவே கண்டைனைர் ககாதலெர்.
குனறினனைப் வபகாலெ நிமிர்ந்தனைர்! கண்ஒளி
கூர்ந்தனைர்! அசசம் தவிர்ந்தனைர்!
இனறுள வதசம் புதுத்வதசம் மைணம்
எங்களிஷ்டைம் எனைக் கூறிவயே
அனனைவதகார் ஊஞ்சனலெ உந்தி உயேர்ந்துயேர்ந்
தகாடினைர்; ஊரினைர் ஓடினைர்!
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12. வேகாளிக்குத் தப்பியே மைகான
கணக்கப் பிள்னளயினவமைல்--அவேவளகா
கருத்னத னவேத்திருந்தகாள்.
மைணக்கும் எண்ணத்தினனை--அவேவளகா
மைனறத்து னவேத்திருந்தகாள்.
பணக்கு வியேல்தனனைப்--லபரிதகாய்ப்
பகார்த்திடும் னவேயேத்திவலெ,
துனணக்கு நெல்லெவேனின--லபயேனரச
லசகால்வேதும் இல்னலெஅவேள்.
அழைகியே கணக்கன--உளவமைகா
அவேள் அழைகினிவலெ
முழுகியே தனறி-- மைணக்கும்
முயேற்சி லசய்ததில்னலெ.
புழுதி பட்டிருக்கும்--சித்திரம்
வபகாலெ இரண்டுளமும்
அழிவு லககாள்ளகாமைல்--உயிரில்
ஆழ்ந்து கிடைந்தனைவேகாம்.
மைணப்பிள்னள வதடி--அனலெந்வத
மைங்னகயின லபற்வறகார்கள்
பணப்பிள்னள கினடைக்க--அவேனவமைல்
பகாய்ந்து மைணம்வபசி
இணக்கம் லசய்துவிட்டைகார்--மைணமும்
இயேற்றநெகாள் குறித்தகார்.
மைணத்தின ஓனலெப்படி--நெகரின
மைக்களும் வேந்திருந்தகார்.
பகார்ப்பனைன வேந்துவிட்டைகான--மைணத்தின
பந்தலில் குந்திவிட்டைகான.
'கூப்பிடும் மைகாப்பிள்னளனயேப்--லபண்ணினனைக்
கூப்பிடும்' எனறுனரத்தகான.
ஆர்ப்பகாட்டை வநெரத்திவலெ--ஐயேவககா
ஆககாயே வீதியிவலெ
வபகாய்ப்பகாடும் மைங்னகயுள்ளம்--கணக்கன
லபகானனைகானை வமைனியினனை!
லககாட்டு முழைக்கறியேகான--கணக்கன
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குந்தி இருந்தகனடை
விட்டுப் லபயேர்ந்தறியேகான--தனைது
வீனண யுளத்தினிவலெ
கட்டிச சருக்கனரனயேத்--தனைது
கண்ணில் இருப்பவேனள
இட்டுமிழைற்று கினறகான--தனைவதகார்
ஏழ்னமைனயேத் தூற்றிடுவேகான.
லபண்னண அனழைத்தகார்கள்--மைணமைகாப்
பிள்னளனயேக் கூப்பிட்டைனைர்.
கண்ணில் ஒருமைகாற்றம்--பிள்னளக்குக்
கருத்தில் ஏமைகாற்றம்
'பண்ணுவேதகாய் உனரத்தீர்--நெனககள்
பத்தும் வேரவவேண்டும்;
எண்ணுவேதகாய் உனரத்தீர்--லதகானகயும்
எண்ணினவேக்க வவேண்டும்.'
எனறனைன மைகாப்பிள்னள தகான--லபண்ணினைர்
'இனனும் சிலெநெகாளில்
ஒனறும் குனறயேகாமைல்--அனனைத்தும்
உனனிடைம் ஒப்பனடைப்வபகாம்.
இனறு நெடைத்திடுவேகாய்--மைணத்னத'
எனறு பகர்ந்தகார்கள்.
'இனறு வேரவவேண்டும்--அதிலும்
இப்லபகாழு' லதனறுனரத்தகான.
'நெல்லெ மைணத்னதமுடி--லதகானகயும்
நெகானளக்கு வேந்துவிடும்.
முல்னலெச சிரிப்புனடையேகாள்--அழைகு
முத்னத மைணந்து லககாள்வேகாய்.
லசகால்னலெ இகழைகாவத'--எனைவவே
லசகால்லியும் பகார்த்தகார்கள்.
'இல்னலெ, முடியேகாது--வேரட்டும்'
எனறு மைறுத்துவிட்டைகான.
மைங்னகனயேப் லபற்றவேனும்--தனைது
வேகானயேயும் நட்டிவிட்டைகான.
அங்கந்த மைகாப்பிள்னளயும்--வேகாலினனை
அவிழ்த்து விட்டுவிட்டைகான.
லபகாங்கும் சினைத்திவலெ--வேந்தவேர்
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வபகாக நினனைக்னகயிவலெ
தங்கம் நிகர்த்தவேளின--அருனமைத்
தந்னத உனரத்திடுவேகான.
'இந்த மைணவேனரயில்--மைகளுக்
கிந்த லநெகாடியினிவலெ,
எந்த வேனகயிலும்நெகான--மைணத்னத
இயேற்றி னவேத்திடுவவேன.
வேந்துவிட்வடைன லநெகாடியில்'--எனைவவே
வேகாசனலெ விட்டைகனவற
அந்தக் கணக்கனிடைம்--லநெருங்கி
'அனபு மைகளினனை ந
வேந்து மைணம்புரிவேகாய்'--எனறனைன
மைறுத்துனரப் பகாவனைகா?
தந்த நெறுங்கனினயேக்--கணக்கன
தள்ளி விடுவேகாவனைகா?
முந்னத நெறுந்தமினழைத்--தமிழைன
மூசலசனறு லககாள்ளகாவனைகா?
அந்த லநெகாடிதனிவலெ--கணக்கன
ஆடி நெடைக்கலுற்றகான.
'ஆனசக் லககாருமைகவள--எனைவதகார்
அனபில் முனளத்தவேவள!
ககானசக் கருதிவேந்தகான--அவேவனைகா
கண்ணகாலெத்னத மைறுத்தகான.
ககானசக் கருதுவேவதகா--அந்தக்
கணக்கனனைக் கண்டு
வபசி மைணம்முடிக்க--நினனைத்துன
லபற்றவேர் லசனறுவிட்டைகார்.
ஏனழைஎன லறண்ணகாவத--கணக்கன
ஏற்ற அழைகுனடையேகான.
தகாழை இருப்பதுவும்--பிறகு
தனதனலெ நட்டுமைனவறகா!
எனழைலயேன லறண்ணகாவத'--எனைவவே
ஈனறவேள் லசகானனைவுடைன
ஏலழைட்டு வேகார்த்னதகள் ஏன?--'மைகாப்பிள்னள
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யேகார்?' எனறு வகட்டைனைள்லபண்.
'அந்தக் கணக்கப்பிள்னள'--எனைவவே
அனனனை விளக்கிவிட்டைகாள்.
குந்தி இருந்தமையில்--லசவிகள்
குளிரக் வகட்டைவுடைன
லதகாந்வதகாம் எனைஎழுந்வத--தனைது
வதகானக விரித்தகாடி
வேந்த மைகிழ்சசியினனைக்--குறிக்க
வேகாயும் வேரகாதிருந்தகாள்.
அந்த மைணவேனறயில்--உனரத்த
அந்த லநெகாடியினிவலெ
அந்தக் கணக்கனுக்கும்--அவேனின
ஆனசமையில் தனைக்கும்
லககாந்தளிக்கும் மைகிழ்சசி--நெடுவில்
லககாட்டு முழைக்கினடையில்
வேந்தவேர் வேகாழ்த்துனரயின--நெடுவில்
மைணம் முடித்தகார்கள்.
'சிங்கக் குழைந்னதகனள--இனியே
லசந்தமிழ்த் லதகாண்டைர்கனளப்
லபகாங்கும் மைகிழ்சசியிவலெ--அங்கவமை
பூரிக்க ஈனறிடுக.
திங்களும் லசங்கதிரும்--எனைவவே
லசழிக்க நெல்லெகாயுள்'
இங்லகழும் எனவேகாழ்த்து--லமைகாழிகள்
எய்துக அவ்விருவேர்!
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13. தும்பியும் மைலெரும்
மைகரந்தப் லபகாடினயேத் லதனறல் - வேகாரிக்லககாண் வடைகாடி
அகம் லநெகாந்த தும்பி எதிர் - அணியேகாகச சிந்தும்!
வேனக கண்டை தும்பி தன - வேயிடூரியேக்கண்
மிகவவே களிக்கும் அவேள் - விஷயேந் லதரிந்வத!
'பூப்லபய்தி விட்டைகாள்என - லபகாற்றகாமைனரப் லபண்
மைகாப்பிள்னள எனனனை அங்கு - வேர வவேண்டுகினறகாள்
நர்ப்லபகாய்னக லசல்வவேன' எனை - லநெஞ்சில் நினனைக்கும்;
ஆர்க்கினற தீம்பண் ஒனனற - அவேளுக் கனுப்பும்!
அழைககானை லபகாய்னக மைணி - அனலெமீது கமைலெம்
லபகாழியேகாத வதனனைத் தன - புதுநெகாதன உண்ண
வேழிபகார்த் திருந்தகாள் உடைல் - மையேலெகாற் சிவேந்தகாள்!
தனழையும்பண் லணகானறு வேரத் - தனலமைய் சிலிர்த்தகாள்.
கமைழ் தகாமைனரப் லபண் இதழ்க் - கனலெவசகாரக் னககள்
அனமையேகாது தகாழை ஆ! - ஆ!! எனறிருந்தகாள்.
இனமைப்வபகாதில் தும்பி ககாதல் - இனச பகாடி வேந்தகான
கமைழ் தகாமைனரப் லபண் இதழ்க் - னகயேகால் அனணத்தகாள்.
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14. தமிழ் வேகாழ்வு
மைகானலெயில் ஒருநெகாள் மைகாடியின சனனைல்
திறக்கப் பட்டைது; வசயினழை ஒருத்தி,
முத்லதகாளி லநெய்து முடித்த ஆனடையும்,
பத்தனர மைகாற்றுப் பசும்லபகான வமைனியும்
உனடையேவே ளகாக உலெவு கினறனத
'மைருது' தனைது மைகாடியி னினறு
கண்டைகான; உவேப்பிற் கலெந்து நினறகான!
****
இரண்டு மைகாடியும் எட்டி இருந்ததகால்
மைருது, லபண்ணழைனக அருகி லிருந்து
ககாணும் வபறு ககாணகாது வேருந்தினைகான!
தூயேகாள் முகத்லதகாளி வதகானறும்; அம்முகச
சகாயேலினபம் தனனனைக் ககாண்கிலெகான!
உதடு மைகாணிக்கம் உதிர்ப்பது லதரியும்;
எனினும் அவேளின இதழின கனடையில்
சிந்தும் அழைகின சிறுவககாடு ககாணகான!
அவேள்நெனடை, களிமையில் ஆடும் ஆட்டைம்!
எடுத்தடி னவேப்பகாள்,எழிலினடை துவேளும்;
துடித்துப் வபகாவேகான தூயே மைருது!
லபகாழுது மைங்கிப் வபகாவேனத எண்ணி
அழுதகான மைனறயுவமை அவேள் எழில்எனறு!
கண்கள் இருண்டைனை! கதிரவேன மைனறந்தகான!
லபண்ணழைவக எனைப் பிதற்றிக் கிடைந்தகான.
மைறுநெகாட் ககானலெயில் மைருதும் சனுவும்
லபரிதும் மைகிழ்சசியேடு வபசி யிருந்தனைர்.
இனடையில் சனு இயேம்பு கினறகான:
'அவேவளகா அழைகின அரங்கு! நவயேகா
இந்நெகாள் உற்ற இனலனைகாரு வசரன;
ஒத்த வேயேதும், ஒத்த அனபும்,
உள்ள இருவேரின உயேர்ந்த ககாதனலெ
ஓரகாயிரம் ஆண்டுக் லககாருமுனற யேகாக
இவ்வுலெகு இனறுகண்டு இனபம் லபறட்டுவமை!
இதற்குமுன உனைக்லகனை ஏற்பகாடு லசய்த
'கனனைல்' எனனும் கசக்கும் வவேப்பினலெனயே
எனனை வேந்தகாலும் இகழ்ந்து தள்ளிவிடு!
மைகாடியில், வநெற்று மைகானலெந கண்டை
ஆடுமையி லினலபயேர் அகல்யேகா எனபதகாம்,
அவேள் உனைக்வகதகான இவேண்பிறந் துள்ளகாள்;
பசனச மையிலுக்குப் பகாரில்ந பிறந்தகாய்;
அவேள்வமைல் நஉன அனனபச சகாய்த்தனதச
லசகானவனைன; உனனனைத்லதகாடை அவேள் துடித்தகாள்.
மைங்னக அழைகுக்கு மைனனைன ஒருவேன
அங்ககாந் திருப்பனத அவேளும் அறிவேகாள்;
அவேனனைத் துரும்லபனை அகற்றி, லநெஞ்சில்
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உவேனக பகாய்சசிஉன உருனவே நெட்டைகாள்!
அனனனை தந்னதயேர்க் கவேவளகா ஒருலபண்,
எனனை லசய்வேகார்? ஏந்தினழை லசகாற்படி
உனனனை மைருகனைகாய் ஒப்பி விட்டைனைர்.
****
முதலில் உனறன முழுசலசகாத் தினனையும்
இதுநெகாள் அவேள்வமைல் எழுதி னவேத்துவிடு!
நெனககனளக் லககாடுத்தகால் நெகானலககாண்டு லககாடுப்வபன.
பிறகுதகான அவேளிடைம் வபச லெகாகும்ந!
பகார்ப்பதும் பிறகுதகான! பழைகலும் பிறகுதகான!
குலெதரு மைத்னதக் குனலெக்க லெகாகுமைகா?
எனறு சனு இயேம்புதல் வகட்டை
இனளவயேகான 'நெண்பவனை இனலனைகாரு முனறஅக்
கிளினயே மைகாடியில் வினளயேகாடை விடு;
மீண்டும் நெகானககாண விரும்பு கினவறன.'
எனறு லகஞ்சினைகான! ஏகினைகான சனு!
மைகாடியின சனனைனலெ மைங்னகயின னககள்
ஓடித் திறந்தனை. ஒளிவிழி இரண்டும்,
எதிர்த்த மைகாடியில் இருந்த மைருதுவமைல்
குதித்தனை. மைங்னகவமைல் குளிர்ந்தனை அவேன விழி.
அவேன விழி அவேள்விழி அனபிற் கலெந்தனை
அகல்யேகா சிரித்தகாள், அவேனும் சிரித்தகான
னககள் ககாட்டிக் கருத்து னரத்தகார்கள்.
'என லசகாத்துக்கனள உன வபருக்வக
எழுதி னவேக்கவேகா?' எனறகான மைருது!
'வவேண்டைகாம்! உனறன விருப்பம் வவேண்டும்'
எனறுனக ககாட்டினைகாள் எழிலுறும் அகல்யேகா.
'அழைகியே நெனகலயேல்லெகாம் அனுப்பவேகா?' எனறகான.
வவேண்டைகாம் எனறு லமைனனைனக அனசந்தகாள்.
'இனறு மைகானலெ இவ்வூர்ப் புறத்தில்
லககானனறயும் ஆலும் லககாடும்பகாழ் கிணறும்
கூடியே தனியிடைம் நெகாடிவேகா' எனறு
மைங்னக உனரத்து மைலெருடைல் மைனறந்தகாள்.
****
'லசகாத்துவவேண் டைகாம்உன தூய்னமை வவேண்டும்.
நெனகவவேண் டைகாம்உன நெலெவமை வவேண்டும் என
றுனரத்தகாள் அகல்யேகா; ஊர்ப்புறக் லககானனற
மைரத்தின அருகில் வேகா எனறு லசகானனைகாள்.'
எனறு சனுவிடைம் இயேம்பினைகான மைருது.
'நெனறு நெனறு நெகான வபகாகினவறன'
எனறு சனைன எரிசசலெகாய்ச லசனறகான.
மைகானலெயில் கதிரவேன மைனறயும் வபகாதில்
ஆலின அடியில் அகல்யேகா அமைர்ந்துதன
இனபன வேரனவே எதிர்லசன றனழைக்க
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அனனபத் தனலமைகாழி யேதனில் குனழைத்துப்
பண்லணகானறு யேகாலழைகாடு பகாடி யிருந்தகாள்.
லககானனற யேடியில் குந்திக் கனனைலும்
வேனலனைஞ் சுனடையேகான வேரவு வநெகாக்கிச
சினைத்னதத் தமிலழைகாடு வசர்த்துப் பகாடினைகாள்.
மைருது வினரவில் வேந்து லககாண்டிருந்தகான.
ஒருகுரல்! லதளிந்த 'ஏசல்' ஒனறும்,
லபகாருளில்லெகாத புதுக் குரல் ஒனறும்,
லசவியில் வீழ்ந்தனை.திடுக்கிட் டைவேனைகாய்க்
கனனைல் வேந்த ககாரணம் யேகாலதனை
உனனினைகான; சனைன உளலவேனை உணர்ந்தகான.
வமைலும், 'எனவேகாழ்னவே வீணகாக் கியேந
ஞகாலெவமைல் வேகாழுதி நெனவற' எனற
வேனசலமைகாழி கனனைல் வேழைங்குதல் வகட்டைகான.
மைருதுதகான அகல்யேகா வேகாழும் ஆலினடை
வினரவிற் லசனறகான. லமைல்லியின பகாட்டில்
தமிழினச இருந்தது. தமிழ் லமைகாழி இல்னலெ!
லசழுமைலெர் இருந்தது திகழ்மைண மில்னலெ!
வேள்ள மிருந்தது வேகார்ந்த வதனில்னலெ!
தணலெகால் அவேனுளம் தகாக்கப் பட்டைது!
லககௌவியே தவேனனைக் கரியே இருட்டு!
வேகாழும் லநெறினயே மைருது வதடினைகான!
வமைலும் 'என வேகாழ்னவே வீணகாக்கியே ந
ஞகாலெவமைல் வேகாழுதி நெனவற' எனற
கடுலமைகாழி தனனனைக் கனனைல் கூறினைகாள்!
அகல்யேகா ககாதலெகால் ஆயிரம் லசகானனைகாள்!
லசகானனைனவே லதலுங்கர்க்குச சுனவேதரத் தக்கனவே!
'லபகாருள் விளங்ககாலமைகாழி புகலும் ஒருத்தி
இருளில் இட்டை இனப ஓவியேம்.
அழைகும் பண்பும் தனழையேக் கிடைப்பினும்
பழைகுதமிழ் அறியேகாப் பகானவே தமிழைருக்கு
உயிரில் லெகாத உடைவலெ அனவறகா!
கடுலமைகாழி வயேனும் கனனைலின தமிழ்த்வதன
வேடிவிலெகா வேகாழ்வுக் கடிப்பனடை யேனவறகா?'
எனறகான; விலெகினைகான; கனனைனலெ வநெகாக்கி!
அகல்யேகா மைருதினனை அகலெகாது லதகாடைர்ந்தகாள்.
மைருது, கனனைனலெ மைனனிப்பு வவேண்டினைகான!
அத்தகான வேருகஎன றனழைத்த கனனைலில்
லமைகாய்த்தகான; மைலெரின மூசு வேண்டுவபகால்!
'கனனைல்' 'மைருது' தம் கண்ணும் லநெஞ்சும்
இனனைல் உலெகில் இல்லெவவே இல்னலெ;
பகாழுங் கிணற்றில் அகல்யேகா
வீழ்ந்ததும் ககாணகார்; வமைவினைர் இனபவமை!
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15. உணர்லவேனும் லபரும்பதம்
கதிரவேனனை வேழியேனுப்பிக்
கனிந்த அந்திப் வபகாதில்
கடைற்கனரயின லவேண் மைணலில்
தனியிருந்வதன. கண்னணச
சதிபுரிந்து லநெஞ்சினுள்வள
ஒருமைங்னக வதகானறிச
சதிரகாடி நினறகாள். அப்
புதுனமை எனன லசகால்வவேன!
மைதிவபகாலும் முகமுனடையேகாள்
மைலெர்வபகாலும் வேகாயேகாள்
மைந்தநெனக ககாட்டிஎனனை
'வேகா' எனறு லசகானனைகாள்.
புனதயேல் வேந்து கூவுங்ககால்
'வபகா' எனறகா லசகால்வவேன?
'பூங்ககாவேனைக் குயிவலெ
யேகாரடி ந?' எனவறன.
'உணர்வு' எனறகாள்.பினலனைனனை,
அமுதகாகப் லபருகும்
ஓனடையிவலெ வீழ்ந்வதன.'என
ஈடில்லெகாச சுனவேவயே,
துனண எனனை தமிழைர்க்குச
லசகால்வலெடி' எனவறன.
'தூய்தகானை ஒற்றுனமைதகான
துனண' எனறகாள் மைங்னக.
இனணயேற்ற அந்நினலெதகான
எற்படுங்ககால் அந்த
எற்பகாட்டுக் கினடையூறும்
எற்படுவமைகா?' எனவறன.
'தணல் குளிரும்; இருள் ஒளியேகாம்
தமிழைர் ஒனறு வசர்ந்தகால்!
தம்மில் ஒருவேனின உயேர்வு
தமைக்கு வேந்ததகாக
எண்ணகாத தமிழைர்களகால்
இனடையூறும் வநெரும்,
இனைத்திலுறும் லபகாறகானமைதகான,
லவேடிமைருந்துச சகானலெ
மைண்ணகாகும்படி எதிரி
னவேத்த லககாடும் தீயேகாம்
னவேயேத்தில் ஒழுக்கமில்லெகார்
ஏதிருந்தும் இல்லெகார்
நெண்ணுகினற அனபுதகான
ஒற்றுனமைக்கு வித்து,
நெல்லெ அந்த வித்தினிவலெ
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தனனைலெத்னதச சிறிதும்
எண்ணகானமை லசழித்து வேரும்
நெடுவுநினலெ பூக்கும்;
ஏற்றமுறு லசயேல் ககாய்க்கும்;
பயேனகனியும்' எனறகாள்.
'முனவனைறும் தமிழ் மைக்கள்
மைதத்துனறனயே நெகாடி
மூழ்குதலும் வவேண்டுவமைகா
லமைகாழிவயேடி' எனவறன.
'முனவனைற்றம் மைதஞ்லசகானவனைகார்
இதயேம் பூஞ்வசகானலெ!
லமைகாழிகினற இம்மைதவமைகா
அசவசகானலெ தனனனைத்
தினனைவேந்த ககாட்டுத்தீ'
எனறுனரத்தகாள். இனபத்
வதலனைனறு லசகால்லுவேவதகா
அனனைவேளின வேகார்த்னத?
கனனைல்லமைகாழி உயிர்தழுவே
வீட்டுக்குச லசனவறன.
கதிககாட்டும் விழியேகாளின
ககாதல் மைறத்தல் உண்வடைகா!
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16. ஒவர குனற
அழைகிருக்கும் அவேளிடைத்தில் அனபி ருக்கும்
அறிவிருக்கும்! லசயேலிலுயேர் லநெறியி ருக்கும்
விழியிருக்கும் வசனலெப்வபகால்! கவினத யினபம்
வீற்றிருக்கும் அவேளரியே வதகாற்றந் தனனில்
லமைகாழியிருக்கும் லசந்தமிழில் வதனனைப் வபகாவலெ
முகமிருக்கும் நிலெவுவபகால்! எனனனைக் ககாணும்
வேழியிருக்கும்; வேரமைகாட்டைகாள்; வேந்லத னைக்கு
வேகாழ்வேளிக்கும் எண்ணந்தகான அவேள்பகா லில்னலெ!
திருவிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! திறமி ருக்கும்!
லசங்ககாந்தள் விரல்நுனியின நெகத்த்¢ லலெல்லெகாம்
லமைருகிருக்கும்! இதவழைகாரப் புனசி ரிப்பில்
விளக்கிருக்கும்! நள்சனடையில் மைலெரி ருக்கும்!
புருவேத்தில் ஒளியிருக்கும்; வேனளவி ருக்கும்!
வபகாய்ப்வபகாய்நெகான ககாத்திருக்கும் இடைமும் மிக்க
அருகிருக்கும்! வேரமைகாட்டைகாள்; உனடையும் லநெஞ்சுக்
கனணவககாலும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
பண்பிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! ஆடு கினற
பசனசமையில் வபகால்நெனடையில் அனசவி ருக்கும்!
மைண்ணிருக்கும் கல்தசசுச சுனதநூல், நெல்லெ
வேகார்ப்படைநூல் ஓவியேநூல் வேல்லெகார் எல்லெகாம்
லபண்ணிருக்கும் அனமைப்பறியும் ஒழுங்கி ருக்கும்!
பிறர்துயினறபின, எனவபகால் இரவில் மூடைகாக்
கண்ணிருக்கும் வேரமைகாட்டைகாள்; எனறன ககாதற்
கனைல்மைகாற்றும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
கனிவிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! சங்னகப் வபகாலும்
கழுத்திருக்கும்! உயேர்பசுனமை மூங்கினலெப் வபகால்
தனித்துயேர்ந்த வதகாளிருக்கும்! கனனைம், ஈரச
சந்தனைத்துப் பலெனகவபகால் குளிர்ந் திருக்கும்!
இனித்திருக்கும் லபகானனைகானடை! அவேள் சிலெம்பில்
எழும்ஒலியில் லசவியேனுப்பி நிற்வபன. அந்த
நினனைவிருக்கும்; வேரமைகாட்டைகாள்; சகாவி னினறு
நக்குவமைகார் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
வேளமிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! இருக்கும் தூய்னமை!
மையிலிறகின அடினயேப்வபகால் பல்லி லலெல்லெகாம்
ஒளியிருக்கும்! உவேப்பிருக்கும் ககாணுந் வதகாறும்!
உயேர்மூக்வககா எள்ளுப்பூப் வபகாலி ருக்கும்!
லதளிவிருக்கும் வபசசிலலெல்லெகாம் சிரிப்பி ருக்கும்!
லசழும்ஊரகார் அறியேகாமைல் வேரவும் லககால்னலெ
லவேளியிருக்கும்! வேரமைகாட்டைகாள்; என விழிக்கு
விருந்தளிக்கும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
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லபகானறயிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! லககால்னலெ தனனில்
பூம்பகாகற் லககாடிதனைது சுருட்னக யூனறி
உனறகூனற வமைற்படைர்ந்து லசனறிட் டைகாலும்
ஒருலதகாடைர்பும் கூனறயிடைம் லககாள்ளகானமை வபகால்
பிறரிருக்கும் உலெகத்தில் எனனனைவயே தன
லபறற்கரியே வபலறனறு லநெஞ்சிற் லககாள்ளும்
முனறயிருக்கும்! வேகாமைகாட்டைகாள்; வேந்வத இனப
முகங்ககாட்டும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
அறமிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! இருக்கும் வேகாய்னமை!
அண்னடையிவலெ லபற்வறகார்கள் இருக்கும் வபகாதும்
புறமிருக்கும் எனமீதில் உயிர் இருக்கும்!
'பூத்திருக்கும் நெகானககாத்த முல்னலெ' லயேனறும்
'நிறம்ககாண வவேண்டும்'எனறும் சகாக்குச லசகால்லி
நிழைல்வபகாலெ எனனிடைத்தில் வேரவும் நெல்லெ
திறமிருக்கும்! வேரமைகாட்டைகாள்; வேந்லதன வநெகானயேத்
தீர்க்குவமைகார் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
உயேர்விருக்கும் அவேளிடைத்தில்! இருக்கும் வநெர்னமை!
உடைலெகாவி லபகாருளிவேற்றில் நெகானும்,தகானும்
அயேலில்னலெ எனனுவமைகார் உளம் இருக்கும்!
அனசகினற இதழிலலெல்லெகாம் அத்தகான எனற
லபயேரிருக்கும்! எவேற்றிலுவமை எனனை யேனழைக்கும்
பித்திருக்கும்! மைகாடியினின றிறங்க எணிக்
கயிறிருக்கும்! வேரமைகாட்டைகாள்; எனலசய்வவேன! நெகான
கனடைத்வதறும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
சரிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! உலெகம் வபகாற்றும்
லசந்தமிழ்மைங் னகக்கிருக்கும் சிறப் பிருக்கும்!
தகார்இருக்கும் லநெடுந்வதகாளகான பகாண்டி நெகாட்டைகான
தகாவனைநெகான எனும்லககாள்னக தனைக் கிருக்கும்.
ஊரிருக்கும் தூக்கத்தில் லககால்னலெப் பக்கத்
துயேர்கதவின தகாழ்திறந்து வேரவவேகா பகானத
வநெரிருக்கும் வேரமைகாட்டைகாள்; எனறன ககாதல்
லநெருப்பவிக்கும் எண்ணந்தகான அவேளுக் கில்னலெ.
அருளிருக்கும் அவேளிடைத்தில்! இனசயி ருக்கும்!
ஆடைவேனும், ஓர்மைகளும் ஒப்ப வநெகாக்கி
இருள்கிழித்து லவேளிப்படுவமைகார் நிலெவு வபகாலெ
இரண்டுளத்தும் திரண்லடைழுந்த ககாத லுக்குத்
தினரஎனனை மைனறலவேனனை? அவேள்என வதகாள்வமைல்
வதனசிட்னடைப் வபகாற்பறந்து வேருவே தற்கும்
கருத்திருக்கும் வேரமைகாட்டைகாள்;வேந்லத னைக்குக்
ககாட்சிதரும் எண்ணந்தகான அவேள் பகாலில்னலெ.
பிற்வசர்க்னக:
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17. ககாதலெனுக்குத் வதறுதல்
ககாதற் பசியினிவலெ னகக்குவேந்த மைகாம்பழைத்தின
மீதில் இதழ்குவித்து லமைனசுனவேனயே நஉரிஞ்சி
நெகாவேகார உண்ணுங்ககால் நெண்ணுமைந்தத் தீங்கனினயேச
சகாவேகானை ஓர்குரங்கு தகானபிடுங்கிற் வறவயேகா!
*****
விழிவநெகாக னவேயேலமைல்லெகாம் வதடி, மிகுக்க
லமைகாழிவநெகாகக் கூவி,ந முனலபற்ற கிள்னளயிடைம்
ககாதல்லமைகாழி பழைகக் கண்டை லபரும்பூனனைச
சகாதல்வேந்து கிள்னளதனனைத் தட்டிப் வபகாயிற்வறகா!
*****
அறஞ்லசய்யே, ஆர்ந்த புகழ்லககாள்ளப் லபகானனைகாற்
புறஞ்லசய்வத உள்வள புதுமைகாணிக்கம் லசகாரிந்த
வபனழைதனனைப் லபற்றும், லபற்றதற்கு நமைகிழ்ந்தும்
வேகாழைத்லதகாடைங்னகயிவலெ மைற்றந்தப் லபட்டைகத்னத
வநெகாக்கிப்பறிக்க நுனழைந்தகானைகா அத்தீயே
சகாக்ககாலடைனுந் திருடைன! சற்றுந் தனித்ததினறி
லநெஞ்சம் ஒருமித்து, நரும் குளிரும்வபகால்
மிஞ்சுகினற ககாதல் வினளயேகாட்டுக் ககாணுங்ககால்
அந்த மையினலெ அழைகின களஞ்சியேத்னத
சந்தத் தமிழ்சலசகால் சகுந்தலெகா வதவியினனை
ந இழைந்தகாய்! உனககாதல் லநெஞ்சு லபகாறுக்குவமைகா!
*****
தூவயேகாவனை மீனைகாட்சிசுந்தரவனை, எனவதகாழைகா!
ஆண்டுநூ றகாகநெல் லெனபு நுகர்ந்திடினும்
ஈண்டுத் லதவிட்டைகாத இனபச சகுந்தனலெதகான
இங்குனனனைத் துனபம் இறுகத் தழுவே விட்டுத்
திங்கள் இருபதுக்குள் லசனறு மைனறந்துவிட்டைகாள்.
அந்வதகா உனைக்ககார்ஓர் ஆறுதனலெசலசய்திடுவேகார்?
சிந்து கண்ணீருக்குத் வதறுதனலெச லசய்வேகார்யேகார்?
*****
வதகாழைவனை மீனைகாட்சி சுந்தரவனை, ஒனறு வகள்;
யேகாழின லமைகாழியும், இனசவேண்டு வநெர்விழியும்
வககாத்த முத்துப்பற்கள் குலுங்கும் சிரிப்பழைகும்
வேகாய்த்த நெல்வேஞ்சி, மைற்லறகாருத்தி இங்குள்ளகாள்,
வதடுகினறகாள் உனனனை! நவதடைந்தப் லபகானனனை,ஏன
வேகாடுகினறகாய்? ஏனஉன மைலெர்விழினயே வேகாட்டுகினறகாய்?
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*****
அனனைவேளகால் உனறன அருங்குனறகள் தீர்ந்துவிடும்!
முனனைர் எழுந்திருந முழுநிலெவு ககாண்பதுவபகால்!
அனனைவேனளக் கண்டு நினலெனமை அறிவிப்பகாய்!
இந்நெகாட்டின முனவனைற்றம் எண்ணி உனழைக்கினற
நெனவனைகாக்கம் நெண்ணும் சுயேமைரியேகா னதக்ககாரர்
ககாட்டும் லநெறிவயே கடிமைணத்னதந முடிப்பகாய்!
மீட்டும் சகுந்தனலெனயே எண்ணியுளம் வேகாடைகாவத!
அவ்வேழைவக இவ்வேழைகும்! அம்மையில்தகான இம்மையிலும்!
லசவ்னவேயுற இனபத் திருவிழைகானவேத் லதகாடைங்கு!
நயும் புதுமைனனையும் நடூழி வேகாழியேவவே!
வேகாயேகார வேகாழ்த்து கினவறன நெகான!

முற்றும்.
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