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ஒேர குைற
காதலனுக்குத் ேதறுதல்
1. ஆடுகின்றாள்
ெகாைலயுலகம் ேகாண லுலகமிகத் தாழ்ந்த
புைலயுலகம் ேபாக்கிேனன். ேபாக்கிக்--கைலயுலகம்
ெசன்ேறன்;மயில்ேபான்றாள் ேசயிைழயாள் ஆடுகின்றாள்
நின்ேறன் பறிெகாடுத்ேதன் ெநஞ்சு.
விழிஓடும்; ேகாணத்தில் மீ ளும்; ெபாருளின்
வழிஓடும்; புன்சிrப்பில் மின்னும்--சுழிந்ேதாடிக்
ைகம்மலrல் ெமாய்க்கும்!அவள் நாட்டியத்துக் கண்கள்என்
ெமய்ம்மலrல் பூrப்பின் வித்து.
சதங்ைக ெகாஞ்சும் பாதம் சதிமிதிக்கும்.வானில்
மிதக்கும்அவள் தாமைரக்ைக. ேமலும்--வதங்கலிலாச்
சண்பகத்து நல்லரும்பு சாைடபுr கின்றவிரல்,
கண்கவரும் ெசம்பவளக் காம்பு.
ெசந்தமிைழ நல்லிைசையத் ேதன்மைழைய வானுக்குத்
தந்ேதாம்என் னும்தாள மத்தளங்கள்--பந்தியாய்
இன்னஇடம் இன்னெபாருள் என்றுண த்தும் அன்னவளின்
வன்னஇைட வஞ்சிக் ெகாடி.
ேகாைவ உதட்ைட ஒளிதழுவும்.அவ்ெவாளியில்
பாைவதன் உள்ளத்தின் பாங்கிருக்கும்--தாவும்அைதக்
கண்ணாற் பதஞ்ெசய்து ைகேயாடு நற்கைலையப்
பண்ணால் உயிrல்ைவத்தாள் பா .
இளைம, அழகு, சுைவெகாள்இைச, என்னும்
களெமழுந்த நாட்டியத்ைதக் கண்ேடன்--உளமார
நாெனந்தத் துன்பமுேம நண்ணுகிேலன் பாய்ந்துவரும்
ஆனந்தத்தின் வசமா ேனன்.
2. காதலற்ற ெபட்டகம்
உள்ளம் உருக்கி, உயி
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ெவள்ளம் ெபருக்கிேய ேமனிதைனப் ெபாசுக்கி
ஓைடயின் ஓரம் உய ேசாைலக்குள் என்ைனக்
ேகாைட துரத்திடநான் உட்கா ந்து ெகாண்டிருந்ேதன்.
* * * * * *
பட்டுவிrத்த பசும்புல்லின் ஆசனமும்
ெதாட்டுெமது வாய்வருடத் ேதாய்ெதன்றல் ேதாழியும்
ேபாந்து விசிறஒரு புன்ைனப் பணிப்ெபண்ணும்
சாந்து மகரந்தம் சாரும் நறுமல த்ேதன்,
தUங்கனிகள், சங்கீ தம் ஆன திருெவல்லாம்
ஆங்கு நிைறந்திருக்கும் ஆலின்ெநடு மாளிைகயில்!
* * * * * * *
ெகாட்டும் அனற்ேகாைடக் ெகாடும்பைகைம ெவற்றிெபற்றுப்
பட்டத் தரசாக வற்றிருந்த
U
பாங்கினிேல
ெகாஞ்சம் உலவிவரும் ெகாள்ைகயினால் ெதன்ைனயிேல
அஞ்சுகம் வாழ்த்துைரக்க அன்னம் வழிகாட்டத்
ேதய்ந்த வழிநடந்ேதன்!-காதல் திருவுருவம்!
ஒன்றி உளத்ைத உறிஞ்சிவிட அப்படிேய
நின்ேறன் வனிைத ெநடுமாதுைள அருகில்!
தUங்குெசயும் ேமலாைட யின்றித் திரண்டுருண்ட
தUங்கனியிரண்டு ெதrய இருக்கு ெமழில்
மாதுைளேய, ேகளாய் மல ச்ேசாைல நU, நான்தான்.
வாதுண்ேடா என்ேறன். மல க்கண் சிவந்துவிட்டாள்!
பிள்ைளமான் ஓடிப் ெபருமாட்டி மாதுைளேமல்
துள்ளிவிழுந்து சுைவத்த சுைவக் கிைடயில்
தாயன்புப் ெபட்டகத்தில் தாங்காத காதலுக்கு
மாயமருந் தில்ைல எனுங்கருத்து வாய்த்ததுவாம்.
மாதுளமும் அங்கு வருஷிக்கும் ேபரன்பும்
தUதின்றி வாழ்க ெசழித்து!
3. காதலன் காதலிக்கு
"பறந்து வா!"
*
காதலிேய,
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என்விழிஉன் கட்டழைகப்
பிrந்ததுண்டு! கவிைதஊற்றிக்
கனிந்ததமிழ் வைணெமாழி
U
என்ெசவிகள்
பிrந்ததுண்டு! கற்கண்டான
மாதுனது கனியிதைழப் பிrந்ததுண்ெடன்
அள்ளூறும் வாய்தான்! ஏடி
மயிேல,
உன்உடலான மல மாைல
பிrந்ததுண்ெடன் மா பகந்தான்!
ஆதலின்என் ஐம்ெபாறிக்கும் ெசயலில்ைல;
மீ தமுள்ள ஆவி ஒன்ேற
அவதியினாற் ◌ிறுகூண்டிற் ெபரும்பறைவ
ஆயிற்ேற! "அன்பு ெசய்ேதான்
சாதல்அைடந்தான்" எனும்ஓ

இலக்கியத்ைத

உலகுக்குத் தந்திடாேத!
சடுதியில்வா! பறந்துவா! தகதெகன
முகம்காட்டு! ைதயலாேள!
4. காதலி காதலனுக்கு
"பறப்பதற்குச் சிறகில்ைல"
*
காதல,
நான் பிைழெசய்ேதன்; என் ஆைச
உன்மனத்தில் கழிந்தெதன்று
கருதிேனன்! கடிதத்ைதக் கண்டவுடன்
களிப்புற்ேறன்! களிப்பின் பின்ேபா
வாைதயுற்ேறன்! பறப்பதற்குச் சிறகில்ைல!
காற்ைறப்ேபால் வந்ேத னில்ைல
வனிைதஇங்ேக-நUஅங்ேக! இைடயில்இரு
காதங்கள் வாய்த்த தூரம் !
சாதலுக்குக் காரணம்நான் ஆேகன்
என் சாகாமருந்ேத! ெசங்ைக
தாங்ெகன்ைன; உன்றன்ெநடும் புயத்தினில்நான்
வழ்வதற்குத்
U
தாவு கின்ேறன்.
நUதூரம் இருக்கின்றாய் ஓேகாேகா
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நிைனப்பிழந்ேதன் என் துைரேய!
நிைறகாதல் உற்றவrன் கதியிதுேவா!
என்ெசய்ேகன் நUணிலத்ேத!
5. இன்னும் அவள் வரவில்ைல
மங்ைகயவள் வட்டினிேல
U
கூடத்துச் சுவrல்
மணிப்ெபாறியின் இருமுள்ளும் பிைழெசயுேமா! ேமற்கில்
தங்கத்ைத உருக்கிவிட்ட வான்கடலில் பrதி
தைலமூழ்க மறந்தாேனா! இருள்என்னும் யாைன
ெசங்கதிைரச் சிங்கெமன அஞ்சிவர விைலேயா!
சிறுபுட்கள் இன்னும்ஏன் திrந்தனவான் ெவளியில்!
திங்கள்முகம் இருள்வானில் மிதக்கஅவள் ஆம்பற்
ெசவ்வாயின் இதழளிக்க இன்னும் வர விைலேய!
மணியைசயக் கழுத்தைசக்கும் மாடுகளும் இன்னும்
வயல்விட்டு வட்டுக்கு
U
வந்தபா டில்ைல.
துணியுல த்தி ஏகாலி வடுநுைழந்
U
திட்டால்
ெதாைலயாத மாைலதான் ெதாைலந்துேபா மன்ேறா!
அணியிரவும் துங்கிற்ேறா காெலாடிந்த துண்ேடா;
அன்றுேபால் இன்ைறக்ேகன் விைரந்துவர வில்ைல!
பிணிேபாக்கும் கைடவிழியாள் குறுநைகப்பும் ெசய்ேத
ேபrன்பம் எனக்கருள இன்னும்வர விைலேய!
முல்ைலயிேல சிrத்தபடி ெதன்றலிேல ெசாக்கி
முன்னடியும் ெபய க்காமல் இன்னும்இருக் கின்ற
ெபால்லாத மாைலக்குப் ேபாக்கிடேமா இல்ைல?
பூங்ெகாடியாள் வருவதாம் ேநற்ெறனக்குச் ெசான்ன
நல்லஇரா வருவதற்கு வழிதாேனா இல்ைல?
நானின்பம் எய்துவதில் யாருக்குத் துன்பம்?
ெசால்ைலத் ேதன் ஆக்கிஎைன அத்தான் என்றள்ளிச்
சுைவக்கடலில் தள்ளஅவள் இன்னும்வர விைலேய!
ெபருமக்கள் கலாம்விைளக்கும் மாைலமைறந் திட்ட
பிறகுவரும் நள்ளிரவு! யாவருேம துயில்வா !
திருமிக்காள் தன்வட்டுப்
U
படிஇறங்கும் ேபாதில்
சிலம்ெபாலியும் இவ்விடத்தில் ேகட்டிடும்என் காதில்!
உருமிக்க ெபரும்புறத்துக் கரும்பாம்பின் தUய
ஒளிமாைல விழிஇன்னும் மூடாத ேதேனா!
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புருவத்து வில்எrயும் நUலமல

விழியாள்

புத்தமுதம் எனக்குதவ இன்னும்வர விைலேய!
சிற்றுளிக்கும் பிளவுபடா வல்இரும்பு ேபால்வாள்
ேதனூற எைனேநாக்கி வாய்மல ந்து நின்ேற
நற்றுளிகள் அமுதமுதாய் நன்கருள்ெசய் திட்டாள்
நள்ளிரவில் அத்தாேன நான்வருேவன் என்ேற!
ெவற்ெறாளியும் ெவறுந்ெதாழிலும் மிகும்மாைல என்னும்
விழல்மடிய இருளருவி எப்ேபாது பாயும்?
ெபாற்ெறாடியாள் எைனத்தழுவித் தழுவிநனி இன்பம்
புதிதுபுதி தாய்நல்க இன்னும்வர விைலேய!
ேமற்றிைசயில் அனற்காட்டில் ெசம்பrதி வழ்ந்தும்
U
ெவந்துநU றாகாமல் இருப்பெதாரு வியப்ேப!
நாற்றிைசயும் ெபருகிவரும் இருட்ெபருெவள் ளத்ைத
நடுவிருந்து தடுக்கின்றான் பrதி; அவன் ெசய்ைக
மாற்றியைமத் திடஏதும் வழியுண்ேடா? என்றன்
ைமயலிைன நான்ெபாறுக்க ஒருவழியுங் காேணன்.
ேசற்றிற்ெசந் தாமைரயாம் இரவில்அவள் ேதாற்றம்!
தUயில்எைனக் குளி ெசய்ய இன்னும்வர விைலேய!
6. ெசால்லித்தானா ெதrயேவண்டும்
தாயிருக்ைகயில் தனமிருக்ைகயில்
சஞ்சல ெமன்ன மாேன--நல்ல
பாயிருக்ைகயில் புழுதித் தைரயில்
படுத்துப் புரளும் ேதேன!
வாயிருக்ைகயில் ேகளடி நல்ல
வான நிலவும் ெகாடுப்ேபன்--இன்று
நUயிருக்கிற நிைல சகிேயன்
நிலத்தினில் உயி

விடுப்ேபன்.

என்ன குைறச்சல்? எதனில் தாழ்த்தி?
யாைன ேபால அப்பா--நU
ெசான்ன ெநாடியில் குைற தவி ப்பா !
ெசால்லுவதும் தப்பா?
சின்ன இடுப்பு ெநளிவ ெதன்ன
சித்திரப் புழுப் ேபாேல--அடி
கன்னி உனக்குக் கசந்ததுேவா
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காய்ச்சிய பசும் பாேல?
அண்ணன்மா கள் பாண்டிய கள்
ஆைசக் ெகாரு தம்பி-- அவன்
எண்ண ெமல்லாம் உன்னிடத்தில்!
ஏற்ற தங்கக் கம்பி.
தண்ெணன் றிருந்த உனது ேமனி
தணல் படுவது விந்ைத-- உன்
கண்ணில் கண்ட அத்தானுக்குக்
கலங்கியேதா சிந்ைத!
7. அவள்ேமற் பழி
'ைகப்பிடியில் கூட்டிவரக்
கட்டைளயிட்டாள்' என நU
ெசப்புகின்றாய் வாழியேவ வாழி-- 'நான்
ஒப்பவில்ைல' என்றுைரப்பாய் ேதாழி!
ேதரடியில் கண்ட அவள்
ேதனிதைழத் தந்தவுடன்
'ஊருக்ெகைனக் கூட்டிச்ெசல்க' என்றாள்--தன்ைன
யாருக்குமுன் வாக்களித் திருந்தாள்?
ேசாைலயிேல வஞ்சியிைனத்
ெதாட்டிடுமுன் ேசல் விழியாள்
நாலுதரம் சுற்றுமுற்றும் பா த்தாள்--எந்தக்
காலிக்கவள் அஞ்சிமுகம் ேவ த்தாள்?
ேகாட்ைடவழி என்ைன வரக்
கூறி அவள் நான் வருமுன்
பாட்ைடயிேல ஏன் தனித்து நின்றாள்?--எைனக்
கூட்டிவரப் பசப்பு கின்றாள்?
வல்லியிைன முத்த மிட்ேடன்
வாய்த்த என்றன் ேமனியிைன
ெமல்லஅவள் ஏன்தடவ ேவண்டும்?--ேவறு
நல்லஉடேலா அவட்கு ேவண்டும்?
'புன்னைகயும் பூப்பதில்ைல!
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புதுமலரும் தUண்டவில்ைல;
என்நிைனவால் வாடுகின்றாள்' என்றாய்-- அன்று
சன்னலிேல யாருக்காக நின்றாள்?
'ெதாத்துகிளி யாள் எனது
ேதாளின் மிைச வந்திருக்கப்
பித்துமிகுந் தாள்' என ெமாழிந்தாய்--அவள்
இத்ெதருவில் யாருக்காக வந்தாள்?
'ஆடுமயில் என் உளத்ைத
ஆடரங்கம் ஆக்கிவிட
நாடிநலிந்தாள்' எனச்ெசால் கின்றாய்--அவள்
மாடியிேல ஏன்ஒருநாள் நின்றாள்?
8. அவைள மறந்துவிடு
மறந்துேபா ெநஞ்ேச அந்த
வஞ்சிைய நிைனக்க ேவண்டாம்
'இறந்துேபா' என்ேற என்ைன
இவ்விடம் தனிேய விட்டாள்!
பறந்துேபா இரேவ என்ேறன்
எருைமயா பறந்து ேபாகும்?
உறங்கேவ இல்ைல கண்கள்
ஒட்டாரம் என்ன ெசால்ேவன்?
மருந்துேகள்! அவைள ெநஞ்ேச
'மறந்துேபா' துன்பம் இல்ைல!
இருந்ெதான்ைற நிைனப்ேபன்; அந்த
ஏந்திைழ குறுக்கில் ேதான்றி
அருந்ெதன்பாள் கனியுதட்ைட
அவள் அங்ேக இருந்தால் தாேன?
வரும்ெதன்றல்! ெதாடுவாள் என்ைன,
மல ேமனி இருந்தால் தாேன?
பாேலாடு சீனி யிட்டுப்
பருகுேவன் அங்குத் ேதான்றி
ேமேலாடு வா த்ைத ெசால்லி
விைரேவாடு மைறந்து ேபாவாள்!
ேசல்ஓடும் ேபாது பின்ேன
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சிச்சிலி விழிகள் ஓடல்
ேபாேலாடி ஏன் அவள்பால்
ெபாருந்திைன? மறப்பாய் ெநஞ்ேச!
ஏட்டினில் கவிைத தன்னில்
இவைளத்தான் காணு கின்ேறன்.
கூட்டினிற் கிளியும் வானில்
குளிrளம் பிைறயும் என்றன்
வட்டினில்
U
திருவி ளக்கும்
அவெளழில் விளக்கல் அன்றிக்
காட்டேவ இல்ைல என்றன்
கவைலக்கு மருந்து ெநஞ்ேச!
எைனக்கண்ட ேதாழன் காதில்
ஏந்திைழ பிrந்த துன்பம்
தைனச்ெசான்ேனன். அந்தத் தUேயான்,
ைதயலாள் வரும் வைரக்கும்
நினக்குயி

ேவண்டும்; அன்னாள்

நிைனவினால் வாழ்க என்றான்.
எனக்கது சrப்ப டாது
மறந்துேபா எனது ெநஞ்ேச!
9. காதல் இயற்ைக
மறவன் ெசால்லுகிறான்:
கண்ணிைமயின் கைடக்கூட்டால் என்ைனத் தட்டிக்
கனியிதழின் வண்ணத்தால் ெநஞ்ைச அள்ளி
மண்ணிைடேய வாழ்ேவைன உனது ைமயல்
மடுவினிேல தள்ளியபின் ஏடி மாேன!
எண்ணிைடேய ஏறாத ெபாய்ைம வா த்ைத
ஏேதேதா ெசால்லுகின்றாய் இதுவும் நன்ேறா?
தண்ணிழைலத் தாவுகின்ேறன்; சாதி ேபதத்
தணலில்எைனத் தள்ளுகின்றாய் சகிப்ப துண்ேடா?
குறேவந்தன் மகளடிநU! அதனால் என்ன?
குறிஞ்சிநிலப் ெபண்ணாதல் அப்ேப

இட்டா !

மறேவந்தன் மகன்நான்தான்.வா த்ைத ேபதம்
மாய்ப்பதுண்ேடா நல்காதல் மகத்து வத்ைத?
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அறஞ்ெசால்வா

இைதச்ெசால்லி நமது வாழ்ைவ

அழிப்ப எனில் அவ்வறத்ைத அழிக்க ேவண்டும்.
புறங்காண்ேபாம் குள்ள சில

ெசால்லும் ேபச்ைசப்

புனிதமடி ஒத்தஉளத் ெதழுந்த காதல்.
* * * * *
குறத்தி ெசால்லுகிறாள்:
கருமுகிைலப் பிளந்ெதழுந்த மின்னும் வானும்
ைககலக்கும் ேபாதுகல வாேத என்று
ெபரும்புவிேய நUெசான்னாய். ஐய ேகாஉன்
ேபதைமக்கு நான் அஞ்சும் அச்சத் தாேல
அரும்புமிளம் பருவத்தான் ஆவி ேபான்றான்
அய கின்றான்;அய கின்ேறன்.ஒன்று பட்டு
விரும்புகின்ற காதலிைன மூடக் ெகாள்ைக
ெவட்டியதால் இருதுண்டாய் வழ்ந்ேதாம்
U
நாங்கள்!
உள்ளத்தில் உதித்ெதழுந்த காதல் தUயில்
உடல்எrத்தல் யானறிேவன்; அறியா

மற்ேறா .

தள்ளத்தான் முடிவதுண்ேடா அவன்ேமல் ஆைச?
தணியாது ேபாகுெமனில் உயி தான் உண்ேடா?
அள்ளத்தான் ேபாகின்ேறன் அள்ளி அள்ளி
அருந்தத்தான் ேபாகின்ேறன் அவன்இன் பத்ைத
துள்ளிப்பாய்ந் திடுெநஞ்ேச! அந்ேதா அந்ேதா
துடுக்கடங்கி னாய்மூட வழக்கத் தாேல!
* * * * *
இயற்ைக ெசால்லுகிறது:
காதல்எனும் மாமைலயில் ஏறி நின்றU
கடுமூட வழக்கத்துக் கஞ்ச லாேமா?
ஈெதன்ன ேவடிக்ைக! சிrப்பு வந்ெதன்
இதழ்கிழித்தல் கண்டீேரா காதல் மக்காள்!
குறத்தி ெசால்லுகிறாள்:
ேமாதவரும் ஆணழேக வா வா வா வா!
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முத்தம்ைவ இன்ெனான்று; ைவஇன் ெனான்று!
மறவன் ெசால்லுகிறான்:
மாதரசி கனியிதேழா ேதேனா--சாதி
வழக்கழிக; இயற்ைகத்தாய் வாழ்க நன்ேற!
10. பிைசந்த ேதன்
ெபண்ேணபாராய், ெபண்ேண பாராய்!
ெவண்ெணயில் மாப்பிைசந்து, விrந்த உள்ளங்ைக
ஒன்று கீ ழுற, மற்ெறான்று ேமலுற
மாற்றி மாற்றி வைடதட்டி இட்டும்,
ஊற்றிய ெநய்யில் 'ஒய்'என ேவகுவதில்
இட்டவிழி எடாமலும், இருக்கும் ஓவியப்
ெபண்ேண பாராய், ெபண்ேண பாராய்!
இருவ நாம் ஒன்றாய் இருந்து,நம் விழிநான்கு
காண, இரண்டு கருத்தும் கலந்தபடி
ஒேர ேநரத்தில்நம் உயி இன் புறுவைத
விரும்புகின்ேறன்! வதியில்
U
நடப்பது
கரும்பான காட்சி, காதுக்கு நறுந்ேதன்!
தனித்திருந்து காண் என்று சாற்றிவிடாேத!
சன்னலண்ைட என்னிடம், விைரவில்
ெபண்ேண வாராய், ெபண்ேண வாராய்!
பா த்தைனேயா என் பச்ைச மயிேல?
'புதிதிற் பூத்த பூக்காடுதான் அது'!
நான் அைதப் ெபண்ெணன்று நவிலமாட்ேடன்.
அக்காட்டின் நடுவில் 'அழகுடன் மணத்துடன்
ெசக்கச்ெசேவெலனச் ெசந்தாமைர' பா !
அைத, அவள் வாய்என்று அைறய மாட்ேடன்
அம்மல

இரண்டிதழ் அவிழ்த்தது பா நU

நான் அைத உதடுஎன்று நவிலமாட்ேடன்.
'இதழில் ெமாய்த்தன எண்ணிலா வண்டுகள்'
வதியில்
U
மக்களின் விழிகேளா அைவகள்?
அவ்விதழ் அைசந்தைசந் தைசந்து கனியடு,
பிைசந்தேதன் ேகள் ேகள் அதைன
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இைசயும் தமிழும் என்றால் ஒப்ேபேன!
11. எங்களிஷ்டம்
ெதன்றல் விைளந்தது, முல்ைல மல ந்தது,
தUங்குரற் ப‡¢கள் பாடின.
குன்று நற்ேசாைல விேநாத மல க்குலம்
ேகாலம் புrந்தன எங்க ணும்.
நின்றிருந்தான் தனியாய் ஒரு வாலிபன்
ேநrேலா

தாமைரப் பூவிேல

அன்புறு காதலி யின்முகங் கண்டனன்;
ஆம்பலில் கண்டனன் அவள் விழி!
ேகாைத இைடதைனப் பூங்ெகாடி தன்னிலும்,
ேகாைவப் பழத்தினில் இதைழயும்,
காதலன் கண்டனன்; கங்ைகப் ெபருக்ெகனக்
காதற் ெபருக்கிற் கிடந்தனன்!
சீதள ெமன்மல

தன்முக மீ தினில்

சில்ெலன வழ்வது
U
ேபாலேவ
காதலி அக்கணம் பின்புற ேமவந்து
கண்கைளப் ெபாத்தினள் ெசங்ைகயால்!
ைகைய விலக்கித் திரும்பினன் காதலன்
காதலி நிற்பது கண்டனன்!
துய்யவன் ெநஞ்சும் உடம்பும் சிலி த்தன
சுந்தr தன்சிrப் ெபான்றினால்!
ெகாய்மல

ேமனிைய அள்ளிடுவான்; அவள்

ேகாபுரத் ேதாளில் அழுந்துவாள்!
ெசய்வது யாதுபின்? இன்பநற் ேகணியிற்
ேச ந்தன
காதல
கண்டன

தம்ைம மறந்தன !

இவ்விதம் இங்கிருந்தா
ேகட்டன

இைதக்

ஊrன !

'ஏதுவிேடாம்' என அத்தைன ேப களும்
எட்டி நடந்தன

ேசாைலக் ேக.

பாதி மனித கள் ேகாபத்திேல தங்கள்
பற்கைள ெமன்றன
மீ திருந்தவ

பற்களால்!

கத்திநற் ேகடயம்

ேவலிைனத் தூக்கி நடந்தன !
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நின்றேதா

ஆல மரத்திைட வழ்திைன
U

ேநrற் பிைணத்தேதா
குன்றுய

ஊஞ்சலில்

ேதாளினன் வற்றிருந்தான்
U
அந்தக்

ேகால நிலாமுகப் ெபண்ணுடன்!
ெசன்றன

கண்டன

சீறின ! பாய்ந்தன

காதல

தங்கைளச்

சிற்சில ;

ெகான்று கிடத்திட ேவண்டுெமன் ேறசில
ேகாைலயும் ேவைலயும் தூக்கின .
'ெபாய்தவி

காதல்' எனப்படும் காம்பினில்

பூத்த அப்பூக்கள் இரண்ைடயும்
ெகாய்து சிைதத்திட ஓடின
குன்றிட ைவதன

சிற்சில

சிற்சில !

ைவயக மீ தினில் தாலி யிழந்தவள்
ைமயல் அைடவது கூடுேமா?
துய்ய மணாளன் இறந்தபின் மற்றவன்
ெதாட்டைத ைவதிகம் ஏற்குேமா?
என்றிைவ கூறின

ஊrன

இங்கிைவ கண்டன

யாவரும்!

காதல .

குன்றிைனப் ேபால நிமி ந்தன ! கண்ஒளி
கூ ந்தன ! அச்சம் தவி ந்தன !
இன்றுள ேதசம் புதுத்ேதசம் மணம்
எங்களிஷ்டம் எனக் கூறிேய
அன்னேதா

ஊஞ்சைல உந்தி உய ந்துய ந்

தாடின ; ஊrன

ஓடின !

12. வாளிக்குத் தப்பிய மான்
கணக்கப் பிள்ைளயின்ேமல்--அவேளா
கருத்ைத ைவத்திருந்தாள்.
மணக்கும் எண்ணத்திைன--அவேளா
மைறத்து ைவத்திருந்தாள்.
பணக்கு வியல்தைனப்--ெபrதாய்ப்
பா த்திடும் ைவயத்திேல,
துைணக்கு நல்லவனின்--ெபயைரச்
ெசால்வதும் இல்ைலஅவள்.
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அழகிய கணக்கன்--உளேமா
அவள் அழகினிேல
முழுகிய தன்றி-- மணக்கும்
முயற்சி ெசய்ததில்ைல.
புழுதி பட்டிருக்கும்--சித்திரம்
ேபால இரண்டுளமும்
அழிவு ெகாள்ளாமல்--உயிrல்
ஆழ்ந்து கிடந்தனவாம்.
மணப்பிள்ைள ேதடி--அைலந்ேத
மங்ைகயின் ெபற்ேறா கள்
பணப்பிள்ைள கிைடக்க--அவன்ேமல்
பாய்ந்து மணம்ேபசி
இணக்கம் ெசய்துவிட்டா --மணமும்
இயற்றநாள் குறித்தா .
மணத்தின் ஓைலப்படி--நகrன்
மக்களும் வந்திருந்தா .
பா ப்பனன் வந்துவிட்டான்--மணத்தின்
பந்தலில் குந்திவிட்டான்.
'கூப்பிடும் மாப்பிள்ைளையப்--ெபண்ணிைனக்
கூப்பிடும்' என்றுைரத்தான்.
ஆ ப்பாட்ட ேநரத்திேல--ஐயேகா
ஆகாய வதியிேல
U
ேபாய்ப்பாடும் மங்ைகயுள்ளம்--கணக்கன்
ெபான்னான ேமனியிைன!
ெகாட்டு முழக்கறியான்--கணக்கன்
குந்தி இருந்தகைட
விட்டுப் ெபய ந்தறியான்--தனது
வைண
U
யுளத்தினிேல
கட்டிச் சருக்கைரையத்--தனது
கண்ணில் இருப்பவைள
இட்டுமிழற்று கின்றான்--தனேதா
ஏழ்மையத் தூற்றிடுவான்.
ெபண்ைண அைழத்தா கள்--மணமாப்
பிள்ைளையக் கூப்பிட்டன .
கண்ணில் ஒருமாற்றம்--பிள்ைளக்குக்
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கருத்தில் ஏமாற்றம்
'பண்ணுவதாய் உைரத்தU --நைககள்
பத்தும் வரேவண்டும்;
எண்ணுவதாய் உைரத்தU --ெதாைகயும்
எண்ணிைவக்க ேவண்டும்.'
என்றனன் மாப்பிள்ைள தான்--ெபண்ணின
'இன்னும் சிலநாளில்
ஒன்றும் குைறயாமல்--அைனத்தும்
உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபாம்.
இன்று நடத்திடுவாய்--மணத்ைத'
என்று பக ந்தா கள்.
'இன்று வரேவண்டும்--அதிலும்
இப்ெபாழு' ெதன்றுைரத்தான்.
'நல்ல மணத்ைதமுடி--ெதாைகயும்
நாைளக்கு வந்துவிடும்.
முல்ைலச் சிrப்புைடயாள்--அழகு
முத்ைத மணந்து ெகாள்வாய்.
ெசால்ைல இகழாேத'--எனேவ
ெசால்லியும் பா த்தா கள்.
'இல்ைல, முடியாது--வரட்டும்'
என்று மறுத்துவிட்டான்.
மங்ைகையப் ெபற்றவனும்--தனது
வாையயும் நUட்டிவிட்டான்.
அங்கந்த மாப்பிள்ைளயும்--வாலிைன
அவிழ்த்து விட்டுவிட்டான்.
ெபாங்கும் சினத்திேல--வந்தவ
ேபாக நிைனக்ைகயிேல
தங்கம் நிக த்தவளின்--அருைமத்
தந்ைத உைரத்திடுவான்.
'இந்த மணவைரயில்--மகளுக்
கிந்த ெநாடியினிேல,
எந்த வைகயிலும்நான்--மணத்ைத
இயற்றி ைவத்திடுேவன்.
வந்துவிட்ேடன் ெநாடியில்'--எனேவ
வாசைல விட்டகன்ேற
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அந்தக் கணக்கனிடம்--ெநருங்கி
'அன்பு மகளிைன நU
வந்து மணம்புrவாய்'--என்றனன்
மறுத்துைரப் பாேனா?
தந்த நறுங்கனிையக்--கணக்கன்
தள்ளி விடுவாேனா?
முந்ைத நறுந்தமிைழத்--தமிழன்
மூச்ெசன்று ெகாள்ளாேனா?
அந்த ெநாடிதனிேல--கணக்கன்
ஆடி நடக்கலுற்றான்.
'ஆைசக் ெகாருமகேள--எனேதா
அன்பில் முைளத்தவேள!
காைசக் கருதிவந்தான்--அவேனா
கண்ணாலத்ைத மறுத்தான்.
காைசக் கருதுவேதா--அந்தக்
கணக்கைனக் கண்டு
ேபசி மணம்முடிக்க--நிைனத்துன்
ெபற்றவ

ெசன்றுவிட்டா .

ஏைழஎன் ெறண்ணாேத--கணக்கன்
ஏற்ற அழகுைடயான்.
தாழ இருப்பதுவும்--பிறகு
தன்தைல நUட்டுமன்ேறா!
எைழெயன் ெறண்ணாேத'--எனேவ
ஈன்றவள் ெசான்னவுடன்
ஏெழட்டு வா த்ைதகள் ஏன்?--'மாப்பிள்ைள
யா ?' என்று ேகட்டனள்ெபண்.
'அந்தக் கணக்கப்பிள்ைள'--எனேவ
அன்ைன விளக்கிவிட்டாள்.
குந்தி இருந்தமயில்--ெசவிகள்
குளிரக் ேகட்டவுடன்
ெதாந்ேதாம் எனஎழுந்ேத--தனது
ேதாைக விrத்தாடி
வந்த மகிழ்ச்சியிைனக்--குறிக்க
வாயும் வராதிருந்தாள்.
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அந்த மணவைறயில்--உைரத்த
அந்த ெநாடியினிேல
அந்தக் கணக்கனுக்கும்--அவனின்
ஆைசமயில் தனக்கும்
ெகாந்தளிக்கும் மகிழ்ச்சி--நடுவில்
ெகாட்டு முழக்கிைடயில்
வந்தவ

வாழ்த்துைரயின்--நடுவில்

மணம் முடித்தா கள்.
'சிங்கக் குழந்ைதகைள--இனிய
ெசந்தமிழ்த் ெதாண்ட கைளப்
ெபாங்கும் மகிழ்ச்சியிேல--அங்கேம
பூrக்க ஈன்றிடுக.
திங்களும் ெசங்கதிரும்--எனேவ
ெசழிக்க நல்லாயுள்'
இங்ெகழும் என்வாழ்த்து--ெமாழிகள்
எய்துக அவ்விருவ !
13. தும்பியும் மலரும்
மகரந்தப் ெபாடிையத் ெதன்றல் - வாrக்ெகாண் ேடாடி
அகம் ெநாந்த தும்பி எதி

- அணியாகச் சிந்தும்!

வைக கண்ட தும்பி தன் - வயிடூrயக்கண்
மிகேவ களிக்கும் அவள் - விஷயந் ெதrந்ேத!
'பூப்ெபய்தி விட்டாள்என் - ெபாற்றாமைரப் ெபண்
மாப்பிள்ைள என்ைன அங்கு - வர ேவண்டுகின்றாள்
நU ப்ெபாய்ைக ெசல்ேவன்' என - ெநஞ்சில் நிைனக்கும்;
ஆ க்கின்ற தUம்பண் ஒன்ைற - அவளுக் கனுப்பும்!
அழகான ெபாய்ைக மணி - அைலமீ து கமலம்
ெபாழியாத ேதைனத் தன் - புதுநாதன் உண்ண
வழிபா த் திருந்தாள் உடல் - மயலாற் சிவந்தாள்!
தைழயும்பண் ெணான்று வரத் - தன்ெமய் சிலி த்தாள்.
கமழ் தாமைரப் ெபண் இதழ்க் - கைலேசாரக் ைககள்
அைமயாது தாழ ஆ! - ஆ!! என்றிருந்தாள்.
இைமப்ேபாதில் தும்பி காதல் - இைச பாடி வந்தான்
கமழ் தாமைரப் ெபண் இதழ்க் - ைகயால் அைணத்தாள்.
14. தமிழ் வாழ்வு
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மாைலயில் ஒருநாள் மாடியின் சன்னல்
திறக்கப் பட்டது; ேசயிைழ ஒருத்தி,
முத்ெதாளி ெநய்து முடித்த ஆைடயும்,
பத்தைர மாற்றுப் பசும்ெபான் ேமனியும்
உைடயவ ளாக உலவு கின்றைத
'மருது' தனது மாடியி னின்று
கண்டான்; உவப்பிற் கலந்து நின்றான்!
* * * *
இரண்டு மாடியும் எட்டி இருந்ததால்
மருது, ெபண்ணழைக அருகி லிருந்து
காணும் ேபறு காணாது வருந்தினான்!
தூயாள் முகத்ெதாளி ேதான்றும்; அம்முகச்
சாயலின்பம் தன்ைனக் காண்கிலான்!
உதடு மாணிக்கம் உதி ப்பது ெதrயும்;
எனினும் அவளின் இதழின் கைடயில்
சிந்தும் அழகின் சிறுேகாடு காணான்!
அவள்நைட, களிமயில் ஆடும் ஆட்டம்!
எடுத்தடி ைவப்பாள்,எழிலிைட துவளும்;
துடித்துப் ேபாவான் தூய மருது!
ெபாழுது மங்கிப் ேபாவைத எண்ணி
அழுதான் மைறயுேம அவள் எழில்என்று!
கண்கள் இருண்டன! கதிரவன் மைறந்தான்!
ெபண்ணழேக எனப் பிதற்றிக் கிடந்தான்.
மறுநாட் காைலயில் மருதும் சீனுவும்
ெபrதும் மகிழ்ச்சியடு ேபசி யிருந்தன .
இைடயில் சீனு இயம்பு கின்றான்:
'அவேளா அழகின் அரங்கு! நUேயா
இந்நாள் உற்ற இன்ெனாரு ேசரன்;
ஒத்த வயதும், ஒத்த அன்பும்,
உள்ள இருவrன் உய ந்த காதைல
ஓராயிரம் ஆண்டுக் ெகாருமுைற யாக
இவ்வுலகு இன்றுகண்டு இன்பம் ெபறட்டுேம!
இதற்குமுன் உனக்ெகன ஏற்பாடு ெசய்த
'கன்னல்' என்னும் கசக்கும் ேவப்பிைலைய
என்ன வந்தாலும் இகழ்ந்து தள்ளிவிடு!
மாடியில், ேநற்று மாைலநU கண்ட
ஆடுமயி லின்ெபய
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அவள் உனக்ேகதான் இவண்பிறந் துள்ளாள்;
பச்ைச மயிலுக்குப் பாrல்நU பிறந்தாய்;
அவள்ேமல் நUஉன் அன்ைபச் சாய்த்தைதச்
ெசான்ேனன்; உன்ைனத்ெதாட அவள் துடித்தாள்.
மங்ைக அழகுக்கு மன்னன் ஒருவன்
அங்காந் திருப்பைத அவளும் அறிவாள்;
அவைனத் துரும்ெபன அகற்றி, ெநஞ்சில்
உவைக பாய்ச்சிஉன் உருைவ நட்டாள்!
அன்ைன தந்ைதய க் கவேளா ஒருெபண்,
என்ன ெசய்வா ? ஏந்திைழ ெசாற்படி
உன்ைன மருகனாய் ஒப்பி விட்டன .
* * * *
முதலில் உன்றன் முழுச்ெசாத் திைனயும்
இதுநாள் அவள்ேமல் எழுதி ைவத்துவிடு!
நைககைளக் ெகாடுத்தால் நான்ெகாண்டு ெகாடுப்ேபன்.
பிறகுதான் அவளிடம் ேபச லாகும்நU!
பா ப்பதும் பிறகுதான்! பழகலும் பிறகுதான்!
குலதரு மத்ைதக் குைலக்க லாகுமா?
என்று சீனு இயம்புதல் ேகட்ட
இைளேயான் 'நண்பேன இன்ெனாரு முைறஅக்
கிளிைய மாடியில் விைளயாட விடு;
மீ ண்டும் நான்காண விரும்பு கின்ேறன்.'
என்று ெகஞ்சினான்! ஏகினான் சீனு!
மாடியின் சன்னைல மங்ைகயின் ைககள்
ஓடித் திறந்தன. ஒளிவிழி இரண்டும்,
எதி த்த மாடியில் இருந்த மருதுேமல்
குதித்தன. மங்ைகேமல் குளி ந்தன அவன் விழி.
அவன் விழி அவள்விழி அன்பிற் கலந்தன
அகல்யா சிrத்தாள், அவனும் சிrத்தான்
ைககள் காட்டிக் கருத்து ைரத்தா கள்.
'என் ெசாத்துக்கைள உன் ேபருக்ேக
எழுதி ைவக்கவா?' என்றான் மருது!
'ேவண்டாம்! உன்றன் விருப்பம் ேவண்டும்'
என்றுைக காட்டினாள் எழிலுறும் அகல்யா.
'அழகிய நைகெயல்லாம் அனுப்பவா?' என்றான்.
ேவண்டாம் என்று ெமன்னைக அைசந்தாள்.
'இன்று மாைல இவ்வூ ப் புறத்தில்
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ெகான்ைறயும் ஆலும் ெகாடும்பாழ் கிணறும்
கூடிய தனியிடம் நாடிவா' என்று
மங்ைக உைரத்து மலருடல் மைறந்தாள்.
* * * *
'ெசாத்துேவண் டாம்உன் தூய்ைம ேவண்டும்.
நைகேவண் டாம்உன் நலேம ேவண்டும் என்
றுைரத்தாள் அகல்யா; ஊ ப்புறக் ெகான்ைற
மரத்தின் அருகில் வா என்று ெசான்னாள்.'
என்று சீனுவிடம் இயம்பினான் மருது.
'நன்று நன்று நான் ேபாகின்ேறன்'
என்று சீனன் எrச்சலாய்ச் ெசன்றான்.
மாைலயில் கதிரவன் மைறயும் ேபாதில்
ஆலின் அடியில் அகல்யா அம ந்துதன்
இன்பன் வரைவ எதி ெசன் றைழக்க
அன்ைபத் தன்ெமாழி யதனில் குைழத்துப்
பண்ெணான்று யாெழாடு பாடி யிருந்தாள்.
ெகான்ைற யடியில் குந்திக் கன்னலும்
வன்ெனஞ் சுைடயான் வரவு ேநாக்கிச்
சினத்ைதத் தமிெழாடு ேச த்துப் பாடினாள்.
மருது விைரவில் வந்து ெகாண்டிருந்தான்.
ஒருகுரல்! ெதளிந்த 'ஏசல்' ஒன்றும்,
ெபாருளில்லாத புதுக் குரல் ஒன்றும்,
ெசவியில் வழ்ந்தன.திடுக்கிட்
U
டவனாய்க்
கன்னல் வந்த காரணம் யாெதன
உன்னினான்; சீனன் உளெவன உண ந்தான்.
ேமலும், 'என்வாழ்ைவ வணாக்
U
கியநU
ஞாலேமல் வாழுதி நன்ேற' என்ற
வைசெமாழி கன்னல் வழங்குதல் ேகட்டான்.
மருதுதான் அகல்யா வாழும் ஆலிைட
விைரவிற் ெசன்றான். ெமல்லியின் பாட்டில்
தமிழிைச இருந்தது. தமிழ் ெமாழி இல்ைல!
ெசழுமல

இருந்தது திகழ்மண மில்ைல!

வள்ள மிருந்தது வா ந்த ேதனில்ைல!
தணலால் அவனுளம் தாக்கப் பட்டது!
ெகௗவிய தவைனக் கrய இருட்டு!
வாழும் ெநறிைய மருது ேதடினான்!
ேமலும் 'என் வாழ்ைவ வணாக்கிய
U
நU
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ஞாலேமல் வாழுதி நன்ேற' என்ற
கடுெமாழி தன்ைனக் கன்னல் கூறினாள்!
அகல்யா காதலால் ஆயிரம் ெசான்னாள்!
ெசான்னைவ ெதலுங்க க்குச் சுைவதரத் தக்கைவ!
'ெபாருள் விளங்காெமாழி புகலும் ஒருத்தி
இருளில் இட்ட இன்ப ஓவியம்.
அழகும் பண்பும் தைழயக் கிடப்பினும்
பழகுதமிழ் அறியாப் பாைவ தமிழருக்கு
உயிrல் லாத உடேல அன்ேறா!
கடுெமாழி ேயனும் கன்னலின் தமிழ்த்ேதன்
வடிவிலா வாழ்வுக் கடிப்பைட யன்ேறா?'
என்றான்; விலகினான்; கன்னைல ேநாக்கி!
அகல்யா மருதிைன அகலாது ெதாட ந்தாள்.
மருது, கன்னைல மன்னிப்பு ேவண்டினான்!
அத்தான் வருகஎன் றைழத்த கன்னலில்
ெமாய்த்தான்; மலrன் மூசு வண்டுேபால்!
'கன்னல்' 'மருது' தம் கண்ணும் ெநஞ்சும்
இன்னல் உலகில் இல்லேவ இல்ைல;
பாழுங் கிணற்றில் அகல்யா
வழ்ந்ததும்
U
காணா ; ேமவின

இன்பேம!

15. உண ெவனும் ெபரும்பதம்
கதிரவைன வழியனுப்பிக்
கனிந்த அந்திப் ேபாதில்
கடற்கைரயின் ெவண் மணலில்
தனியிருந்ேதன். கண்ைணச்
சதிபுrந்து ெநஞ்சினுள்ேள
ஒருமங்ைக ேதான்றிச்
சதிராடி நின்றாள். அப்
புதுைம என்ன் ெசால்ேவன்!
மதிேபாலும் முகமுைடயாள்
மல ேபாலும் வாயாள்
மந்தநைக காட்டிஎைன
'வா' என்று ெசான்னாள்.
புைதயல் வந்து கூவுங்கால்
'ேபா' என்றா ெசால்ேவன்?
'பூங்காவனக் குயிேல
யாரடி நU?' என்ேறன்.
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'உண வு' என்றாள்.பின்ெனன்ன,
அமுதாகப் ெபருகும்
ஓைடயிேல வழ்ந்ேதன்.'என்
U
ஈடில்லாச் சுைவேய,
துைண என்ன தமிழ க்குச்
ெசால்ேலடி' என்ேறன்.
'தூய்தான ஒற்றுைமதான்
துைண' என்றாள் மங்ைக.
இைணயற்ற அந்நிைலதான்
எற்படுங்கால் அந்த
எற்பாட்டுக் கிைடயூறும்
எற்படுேமா?' என்ேறன்.
'தணல் குளிரும்; இருள் ஒளியாம்
தமிழ

ஒன்று ேச ந்தால்!

தம்மில் ஒருவனின் உய வு
தமக்கு வந்ததாக
எண்ணாத தமிழ களால்
இைடயூறும் ேநரும்,
இனத்திலுறும் ெபாறாைமதான்,
ெவடிமருந்துச் சாைல
மண்ணாகும்படி எதிr
ைவத்த ெகாடும் தUயாம்
ைவயத்தில் ஒழுக்கமில்லா
ஏதிருந்தும் இல்லா
நண்ணுகின்ற அன்புதான்
ஒற்றுைமக்கு வித்து,
நல்ல அந்த வித்தினிேல
தன்னலத்ைதச் சிறிதும்
எண்ணாைம ெசழித்து வரும்
நடுவுநிைல பூக்கும்;
ஏற்றமுறு ெசயல் காய்க்கும்;
பயன்கனியும்' என்றாள்.
'முன்ேனறும் தமிழ் மக்கள்
மதத்துைறைய நாடி
மூழ்குதலும் ேவண்டுேமா
ெமாழிேயடி' என்ேறன்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

'முன்ேனற்றம் மதஞ்ெசான்ேனா
இதயம் பூஞ்ேசாைல!
ெமாழிகின்ற இம்மதேமா
அச்ேசாைல தன்ைனத்
தின்னவந்த காட்டுத்தU'
என்றுைரத்தாள். இன்பத்
ேதெனன்று ெசால்லுவேதா
அன்னவளின் வா த்ைத?
கன்னல்ெமாழி உயி தழுவ
வட்டுக்குச்
U
ெசன்ேறன்.
கதிகாட்டும் விழியாளின்
காதல் மறத்தல் உண்ேடா!
16. ஒேர குைற
அழகிருக்கும் அவளிடத்தில் அன்பி ருக்கும்
அறிவிருக்கும்! ெசயலிலுய

ெநறியி ருக்கும்

விழியிருக்கும் ேசைலப்ேபால்! கவிைத யின்பம்
வற்றிருக்கும்
U
அவளrய ேதாற்றந் தன்னில்
ெமாழியிருக்கும் ெசந்தமிழில் ேதைனப் ேபாேல
முகமிருக்கும் நிலவுேபால்! என்ைனக் காணும்
வழியிருக்கும்; வரமாட்டாள்; வந்ெத னக்கு
வாழ்வளிக்கும் எண்ணந்தான் அவள்பா லில்ைல!
திருவிருக்கும் அவளிடத்தில்! திறமி ருக்கும்!
ெசங்காந்தள் விரல்நுனியின் நகத்த்¢ ெலல்லாம்
ெமருகிருக்கும்! இதேழாரப் புன்சி rப்பில்
விளக்கிருக்கும்! நUள்சைடயில் மலr ருக்கும்!
புருவத்தில் ஒளியிருக்கும்; வைளவி ருக்கும்!
ேபாய்ப்ேபாய்நான் காத்திருக்கும் இடமும் மிக்க
அருகிருக்கும்! வரமாட்டாள்; உைடயும் ெநஞ்சுக்
கைணேகாலும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
பண்பிருக்கும் அவளிடத்தில்! ஆடு கின்ற
பச்ைசமயில் ேபால்நைடயில் அைசவி ருக்கும்!
மண்ணிருக்கும் கல்தச்சுச் சுைதநூல், நல்ல
வா ப்படநூல் ஓவியநூல் வல்லா

எல்லாம்

ெபண்ணிருக்கும் அைமப்பறியும் ஒழுங்கி ருக்கும்!
பிற துயின்றபின், என்ேபால் இரவில் மூடாக்
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கண்ணிருக்கும் வரமாட்டாள்; என்றன் காதற்
கனல்மாற்றும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
கனிவிருக்கும் அவளிடத்தில்! சங்ைகப் ேபாலும்
கழுத்திருக்கும்! உய பசுைம மூங்கிைலப் ேபால்
தனித்துய ந்த ேதாளிருக்கும்! கன்னம், ஈரச்
சந்தனத்துப் பலைகேபால் குளி ந் திருக்கும்!
இனித்திருக்கும் ெபான்னாைட! அவள் சிலம்பில்
எழும்ஒலியில் ெசவியனுப்பி நிற்ேபன். அந்த
நிைனவிருக்கும்; வரமாட்டாள்; சாவி னின்று
நUக்குேமா

எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.

வளமிருக்கும் அவளிடத்தில்! இருக்கும் தூய்ைம!
மயிலிறகின் அடிையப்ேபால் பல்லி ெலல்லாம்
ஒளியிருக்கும்! உவப்பிருக்கும் காணுந் ேதாறும்!
உய மூக்ேகா எள்ளுப்பூப் ேபாலி ருக்கும்!
ெதளிவிருக்கும் ேபச்சிெலல்லாம் சிrப்பி ருக்கும்!
ெசழும்ஊரா

அறியாமல் வரவும் ெகால்ைல

ெவளியிருக்கும்! வரமாட்டாள்; என் விழிக்கு
விருந்தளிக்கும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
ெபாைறயிருக்கும் அவளிடத்தில்! ெகால்ைல தன்னில்
பூம்பாகற் ெகாடிதனது சுருட்ைக யூன்றி
உைறகூைற ேமற்பட ந்து ெசன்றிட் டாலும்
ஒருெதாட பும் கூைறயிடம் ெகாள்ளாைம ேபால்
பிறrருக்கும் உலகத்தில் என்ைனேய தன்
ெபறற்கrய ேபெறன்று ெநஞ்சிற் ெகாள்ளும்
முைறயிருக்கும்! வாமாட்டாள்; வந்ேத இன்ப
முகங்காட்டும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
அறமிருக்கும் அவளிடத்தில்! இருக்கும் வாய்ைம!
அண்ைடயிேல ெபற்ேறா கள் இருக்கும் ேபாதும்
புறமிருக்கும் என்மீ தில் உயி

இருக்கும்!

'பூத்திருக்கும் நான்காத்த முல்ைல' ெயன்றும்
'நிறம்காண ேவண்டும்'என்றும் சாக்குச் ெசால்லி
நிழல்ேபால என்னிடத்தில் வரவும் நல்ல
திறமிருக்கும்! வரமாட்டாள்; வந்ெதன் ேநாையத்
தU க்குேமா
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உய விருக்கும் அவளிடத்தில்! இருக்கும் ேந ைம!
உடலாவி ெபாருளிவற்றில் நானும்,தானும்
அயலில்ைல என்னுேமா

உளம் இருக்கும்!

அைசகின்ற இதழிெலல்லாம் அத்தான் என்ற
ெபயrருக்கும்! எவற்றிலுேம எைன யைழக்கும்
பித்திருக்கும்! மாடியினின் றிறங்க எணிக்
கயிறிருக்கும்! வரமாட்டாள்; என்ெசய்ேவன்! நான்
கைடத்ேதறும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
சீrருக்கும் அவளிடத்தில்! உலகம் ேபாற்றும்
ெசந்தமிழ்மங் ைகக்கிருக்கும் சிறப் பிருக்கும்!
தா இருக்கும் ெநடுந்ேதாளான் பாண்டி நாட்டான்
தாேனநான் எனும்ெகாள்ைக தனக் கிருக்கும்.
ஊrருக்கும் தூக்கத்தில் ெகால்ைலப் பக்கத்
துய கதவின் தாழ்திறந்து வரேவா பாைத
ேநrருக்கும் வரமாட்டாள்; என்றன் காதல்
ெநருப்பவிக்கும் எண்ணந்தான் அவளுக் கில்ைல.
அருளிருக்கும் அவளிடத்தில்! இைசயி ருக்கும்!
ஆடவனும், ஓ மகளும் ஒப்ப ேநாக்கி
இருள்கிழித்து ெவளிப்படுேமா

நிலவு ேபால

இரண்டுளத்தும் திரண்ெடழுந்த காத லுக்குத்
திைரஎன்ன மைறெவன்ன? அவள்என் ேதாள்ேமல்
ேதன்சிட்ைடப் ேபாற்பறந்து வருவ தற்கும்
கருத்திருக்கும் வரமாட்டாள்;வந்ெத னக்குக்
காட்சிதரும் எண்ணந்தான் அவள் பாலில்ைல.
பிற்ேச க்ைக:
17. காதலனுக்குத் ேதறுதல்
காதற் பசியினிேல ைகக்குவந்த மாம்பழத்தின்
மீ தில் இதழ்குவித்து ெமன்சுைவைய நUஉrஞ்சி
நாவார உண்ணுங்கால் நண்ணுமந்தத் தUங்கனிையச்
சாவான ஓ குரங்கு தான்பிடுங்கிற் ேறேயா!
* * * * *
விழிேநாக ைவயெமல்லாம் ேதடி, மிகுக்க
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ெமாழிேநாகக் கூவி,நU முன்ெபற்ற கிள்ைளயிடம்
காதல்ெமாழி பழகக் கண்ட ெபரும்பூைனச்
சாதல்வந்து கிள்ைளதைனத் தட்டிப் ேபாயிற்ேறா!
* * * * *
அறஞ்ெசய்ய, ஆ ந்த புகழ்ெகாள்ளப் ெபான்னாற்
புறஞ்ெசய்ேத உள்ேள புதுமாணிக்கம் ெசாrந்த
ேபைழதைனப் ெபற்றும், ெபற்றதற்கு நUமகிழ்ந்தும்
வாழத்ெதாடங்ைகயிேல மற்றந்தப் ெபட்டகத்ைத
ேநாக்கிப்பறிக்க நுைழந்தானா அத்தUய
சாக்காெடனுந் திருடன்! சற்றுந் தனித்ததின்றி
ெநஞ்சம் ஒருமித்து, நUரும் குளிரும்ேபால்
மிஞ்சுகின்ற காதல் விைளயாட்டுக் காணுங்கால்
அந்த மயிைல அழகின் களஞ்சியத்ைத
சந்தத் தமிழ்ச்ெசால் சகுந்தலா ேதவியிைன
நU இழந்தாய்! உன்காதல் ெநஞ்சு ெபாறுக்குேமா!
* * * * *
தூேயாேன மீ னாட்சிசுந்தரேன, என்ேதாழா!
ஆண்டுநூ றாகநல் லன்பு நுக ந்திடினும்
ஈண்டுத் ெதவிட்டாத இன்பச் சகுந்தைலதான்
இங்குன்ைனத் துன்பம் இறுகத் தழுவ விட்டுத்
திங்கள் இருபதுக்குள் ெசன்று மைறந்துவிட்டாள்.
அந்ேதா உனக்கா ஓ

ஆறுதைலச்ெசய்திடுவா ?

சிந்து கண்ணருக்குத்
U
ேதறுதைலச் ெசய்வா யா ?
* * * * *
ேதாழேன மீ னாட்சி சுந்தரேன, ஒன்று ேகள்;
யாழின் ெமாழியும், இைசவண்டு ேந விழியும்
ேகாத்த முத்துப்பற்கள் குலுங்கும் சிrப்பழகும்
வாய்த்த நல்வஞ்சி, மற்ெறாருத்தி இங்குள்ளாள்,
ேதடுகின்றாள் உன்ைன! நUேதடந்தப் ெபான்ைன,ஏன்
வாடுகின்றாய்? ஏன்உன் மல விழிைய வாட்டுகின்றாய்?
* * * * *
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அன்னவளால் உன்றன் அருங்குைறகள் தU ந்துவிடும்!
முன்ன

எழுந்திருநU முழுநிலவு காண்பதுேபால்!

அன்னவைளக் கண்டு நிைலைம அறிவிப்பாய்!
இந்நாட்டின் முன்ேனற்றம் எண்ணி உைழக்கின்ற
நன்ேனாக்கம் நண்ணும் சுயமrயா ைதக்கார
காட்டும் ெநறிேய கடிமணத்ைதநU முடிப்பாய்!
மீ ட்டும் சகுந்தைலைய எண்ணியுளம் வாடாேத!
அவ்வழேக இவ்வழகும்! அம்மயில்தான் இம்மயிலும்!
ெசவ்ைவயுற இன்பத் திருவிழாைவத் ெதாடங்கு!
நUயும் புதுமைனயும் நUடூழி வாழியேவ!
வாயார வாழ்த்து கின்ேறன் நான்!

முற்றும்.
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