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அகநா  
      
     1. களிற்றியாைண நிைர 
      
0  கார்விாி ெகான்ைறப் ெபான்ேனர்  மலர்த் 
     தாரன் மாைலயன் மைலந்த கண்ணியன்; 
     மார்பி னஃேத ைம இல் ண்ஞாண்; 
     தல  இைமயா நாட்டம்; இகல் அட் க், 
     ைகய  கணிச்சிெயா  ம ேவ ; வாய்  5 
     ேவ ம் உண்  அத் ேதாலா ேதாற்ேக; 
     ஊர்ந்த  ஏேற ; ேசர்ந்ேதாள் உைமேய- 
     ெசவ்வான் அன்ன ேமனி, அவ்வான் 
     இலங்குபிைற அன்ன விலங்குவால் ைவஎயிற் , 
     எாியைகந் தன்ன அவிர்ந்  விளங்கு ாிசைட,  10 
     திராத் திங்கெளா  சுட ம் ெசன்னி, 
     வா அமர ம் னிவ ம் பிற ம் 
     யாவ ம் அறியாத் ெதான் ைற மரபின், 
     வாிகிளர் வயமான் உாிைவ ைதஇய, 
     யாழ்ெக  மணிமிடற் , அந்தணன் 
     தாவில் தாள்நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலேக.  15 
      
1   வண் படத் தைதந்த கண்ணி, ஒண்கழல், 
     உ வக் குதிைர மழவர் ஓட் ய 
     கன் நற்ேபார் ெந ேவள் ஆவி, 
     அ ேகாட்  யாைனப் ெபாதினி யாங்கண், 
     சி கா ேராடன் பயிெனா  ேசர்த்திய  5 
     கல்ேபாற் பிாியலம் என்ற ெசால்தாம் 
     மறந்தனர் ெகால்ேலா - ேதாழி!-சிறந்த 
     ேவய்ம ள் பைணத்ேதாள் ெநகிழச் ேசய் நாட் ப் 
     ெபாலங்கல ெவ க்ைக த மார்-நிலம்பக 
     அழல்ேபால் ெவங்கதிர் ைபதறத் ெத த ன்,  10 
     நிழல் ேதய்ந்  உலறிய மரத்த; அைற காய் , 
     அ நீர்ப் ைபஞ்சுைன ஆமறப் லர்த ன் 
     உகுெநல் ெபாாி ம் ெவம்ைமய; யாவ ம் 
     வழங்குநர் இன்ைமயின் ெவௗ நர் ம ய 
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     சுரம் ல் ெலன்ற ஆற்ற; அலங்கு சிைன  15 
     நாாில் ங்ைக நவிரல் வான் ச் 
     சூரலம் க வளி எ ப்ப, ஆ ற் , 
     உைடதிைரப் பிதிர்வின் ெபாங்கி, ன் 
     கடல்ேபால் ேதான்றல - கா  இறந்ேதாேரா?  19 
      
2    ேகாழிைல வாைழக் ேகாள் திர் ெப ங்குைல 
     ஊ  தீங்கனி, உண் நர்த் த த்த 
     சாரற் பலவின் சுைளெயா , ஊழ்ப  
     பாைற ெந ஞ்சுைன, விைளந்த ேதறல் 
     அறியா  உண்ட க வன் அயல   5 
     கறிவளர் சாந்தம் ஏறல் ெசல்லா , 
     ந  அ க்கத்  மகிழ்ந்  கண்ப க்கும் 
     குறியா இன்பம், எளிதின், நின் மைலப் 
     பல்ேவ  விலங்கும், எய் ம் நாட! 
     குறித்த இன்பம் நினக்ெகவன் அாிய?  10 
     ெவ த்த ஏஎர், ேவய் ைர பைணத் ேதாள், 
     நி ப்ப நில்லா ெநஞ்செமா  நின்மாட்  
     இவ ம், இைனயள் ஆயின், தந்ைத 
     அ ங்க க் காவலர் ேசார்பதன் ஒற்றிக் 
     கங்குல் வ த ம் உாிைய; ைபம் தல்  15 
     ேவங்ைக ம் ஒள்ளிணர் விாிந்தன; 
     ெந ெவண் திங்க ம் ஊர்ெகாண் டன்ேற!  17 
      
3   இ ங்கழி தைல ேமஎந்ேதால் அன்ன 
     க ங்கால் ஓைமக் காண்பின் ெப ஞ்சிைன 
     க ைட நனந்தைல, ஈன்  இைளப்பட்ட, 
     ெகா வாய்ப் ேபைடக்கு அல்கிைர தாீஇய 
     மான் ேவட்  எ ந்த ெசஞ்ெசவி எ ைவ-  5 
     வான்ேதாய் சிைமய விறல்வைரக் கவா அன், 
     ளங்குநைட மைரயா வலம்படத் ெதாைலச்சி, 
     ஒண்ெசங் கு தி உவற்றி ண்  அ ந் ; 
     ல ப்  றந்த கல க்கழிக் க ைட 
     ெகாள்ைள மாந்தாின்- ஆனா  கவ ம்  10 
     ல் ைல மராஅத்த அகல்ேசண் அத்தம், 
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     கலந்தரல் உள்ளெமா  கழியக் காட் ப் 
     பின்நின்  ரக்கும் ெநஞ்சம் நின்வாய் 
     வாய்ேபாற் ெபாய்ம்ெமாழி எவ்வெமன் கைளமா- 
     கவிாிதழ் அன்ன காண்பின் ெசவ்வாய்,  15 
     அந்தீங் கிளவி, ஆயிைழ மடந்ைத 
     ெகா ங் குைழக்கு அமர்த்த ேநாக்கம் 

     ெந ஞ்ேசண் ஆாிைட விலங்கும் ஞா�ன்ேற?  18 
      
4   ல்ைல ைவந் ைன ேதான்ற இல்லெமா  
     ைபங்காற் ெகான்ைற ெமல்பிணி அவிழ, 
     இ ம்  திாித்தன்ன மாஇ  ம ப்பின், 
     பரலவல் அைடய, இரைல ெதறிப்ப, 
     மலர்ந்த ஞாலம் லம் றக் ெகா ப்ப,  5 
     க வி வானம் கத ைற சிதறிக் 
     கார்ெசய் தன்ேற, கவின் ெப  கானம்; 
     குரங்குைளப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி, 
     நரம்  ஆர்த்தன்ன, வாங்குவள்  அாிய, 
     த்த ெபாங்கர்த் ைணெயா  வதிந்த  10 
     தா ண் பறைவ ேப றல் அஞ்சி, 
     மணிநா ஆர்த்த மாண்விைனத் ேதரன், 
     உவக்காண் ேதான் ம் கு ம்ெபாைற நாடன், 
     கறங்கிைச விழவின் உறந்ைதக் குணா , 
     ெந ம்ெப ங் குன்றத்  அமன்ற காந்தட்  15 
     ேபாதவிழ் அலாின் நா ம்- 
     ஆய்ெதா  அாிைவ! - நின் மாணலம் படர்ந்ேத.  17 
      
5   அளிநிைல ெபாறா அ  அமாிய கத்தள், 
     விளிநிைல ெகாள்ளாள், தமியள், ெமன்ெமல, 
     நலமிகு ேசவ  நிலம்வ க் ெகாளா அக் 
     கு க வந் தன் கூர்எயி  ேதான்ற 
     வறிதகத் ெத ந்த வாயல் வலள்  5 
     கண்ணிய ணரா அளைவ, ஒண் தல், 
     விைனதைலப் ப தல் ெசல்லா நிைன டன் 
     ளிந்த ஓைம ைதயலம் காட் ப், 
     பளிங்கத் தன்ன பல்காய் ெநல் , 
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     ேமாட் ம் பாைற ஈட் வட்  ஏய்ப்ப,  10 
     உதிர்வன ப உம் கதிர்ெத  கவாஅன், 
     மாய்த்த ேபால ம கு ைன ேதாற்றி, 
     பாத்தி யன்ன கு மிக் கூர்ங்கல். 
     விரல் தி சிைதக்கும் நிைரநிைல அதர, 
     பரல் ரம்  ஆகிய பயம்இல் கானம்  15 
     இறப்ப எண் திர் ஆயின் - 'அறத்தா  
     அன் ' என ெமாழிந்த ெதான் ப  கிளவி 
     அன்ன ஆக என் நள் ேபால, 
     ன்னம் காட் , கத்தின் உைரயா 
     ஓவச் ெசய்தியின் ஒன்  நிைனந்  ஒற்றி  20 
     பாைவ மாய்த்த பனிநீர் ேநாக்கெமா , 
     ஆகத்  ஒ க்கிய தல்வன் ன்தைலத் 
     நீர் பயந்த ைணயைம பிைணயல் 
     ேமாயினள் உயிர்த்த காைல, மாமலர் 
     மணிஉ  இழந்த அணியழி ேதாற்றம்  25 
     கண்  க ந்தனம், ெசலேவ - ஒண்ெடா  
     உைழயம் ஆக ம் இைனேவாள் 
     பிைழயலள் மாேதா, பிாி ம் நாம் எனிேன  28 
      
6    அாிெபய் சிலம்பின் ஆம்பலந் ெதாடைல, 
     அரம்ேபாழ் அவ்வைளப் ெபா ந்த ன்ைக, 
     இைழயணி பைணத்ேதாள், ஐைய தந்ைத, 
     மைழவளம் த உம் மாவண் தித்தன் 
     பிண்ட ெநல் ன் உறந்ைத ஆங்கண்-  5 
     கைழநிைல ெபறாஅக் காவிாி நீத்தம், 
     குைழமாண் ஒள்ளிைழ நீ ெவய் ேயாெளா , 
     ேவழ ெவண் ைண தழீஇப், ழியர் 
     கயம்நா  யாைனயின் கனமர்ந் தாங்கு, 
     ஏந்ெதழில் ஆகத்  ந்தார் குைழய,  10 
     ெந நல் ஆ ைன னேல ; இன்  வந்  
     'ஆக வன ைல அ ம்பிய சுணங்கின், 
     மாசில் கற்பின், தல்வன் தாய்' என, 
     மாயப் ெபாய்ம்ெமாழி சாயிைன பயிற்றி, எம் 
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     ைம எள்ளல்; அஃ  அைமகும் தில்ல!  15 
     சுடர்ப் ந் தாமைர நீர் திர் பழனத்  
     அம் ம்  வள்ைள ஆய்ெகா  மயக்கி, 
     வாைள ேமய்ந்த வள்ெளயிற்  நீர்நாய், 
     ள்ளைரப் பிரம்பின் தாில் ெசறி ம், 
     பல்ேவல் மத்தி, கழாஅர் அன்ன எம்  20 
     இளைம ெசன்  தவத்ெதால் லஃேத; 
     இனிைமஎவன் ெசய்வ , ெபாய்ம்ெமாழி, எமக்ேக? . 22 
      
7   ைல கம் ெசய்தன; ள்ெளயி  இலங்கின; 
     தைல  சான் ; தண்தைழ உைடைய; 
     அலமரல் ஆயெமா  யாங்க ம் படாஅல்; 
     ப் ைட பதி தாக்கு அணங்கு உைடய; 
     காப் ம் ண் சின்; கைட ம் ேபாகைல;  5 
     ேபைத அல்ைல - ேமைதயம் கு மகள்! 
     ெப ம்ைபப் ப வத்  ஒ ங்கிைன, றத்  என, 
     ஒண்சுடர் நல் ல் அ ங்க  நீவி, 
     தன்சிைத  அறிதல் அஞ்சி-இன்சிைல 
     ஏ ைட இனத்த, நா  உயிர் நவ்வி!-  10 
     வைலகாண் பிைணயின் ேபாகி, ஈங்கு ஓர் 
     ெதாைலவில் ெவள்ேவல் விடைலெயா , என் மகள் 
     இச் சுரம் படர்தந் ேதாேள; ஆயிைட, 
     அத்தக் கள்வர் ஆெதா  அ த்ெதன, 
     பிற்ப  ச ன் வழிவழி ஓ   15 
     ெமய்த்தைலப் ப தல் ெசல்ேலன், இத்தைல, 
     நின்ெனா  வினவல் ேகளாய்;- ெபான்ெனா  
     ப்பல் ேகாத்த லம் மணித் தா , 
     ஒ க்குைழச் ெசயைல உைடமாண் அல்குல், 
     ஆய்சுைளப் பலவின் ேமய்கைல உதிர்த்த  20 
     ய்த்தைல ெவண்காழ் ெப உம் 
     கல்ெக  சி கு க் கானவன் மகேள.  22 
      
8    ஈயற் ற்றத்  ஈர்ம் றத்  இ த்த 
     கு ம்பி வல்சிப் ெப ங்ைக ஏற்ைறக் 
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     ங்குேதால் திய வள்உகிர் க வ ன், 
     பாம்  மதன்அழி ம் பானாட் கங்கு ம், 
     அாிய அல்ல-மன் இகுைள! 'ெபாிய  5 
     ேகழல் அட்ட ேபழ்வாய் ஏற்ைறப் 
     பலாவமல் அ க்கம் லாவ ஈர்க்கும் 
     கைழ நரல் சிலம்பின் ஆங்கண், வைழெயா  
     வாைழ ஓங்கிய தாழ்கண் அசும்பில், 
     ப க ங் களிற்றின் வ த்தம் ெசா யப்  10 
     பி ப  க்கிய ெப மரப் சல் 
     விண்ேதாய் விடரகத்  இயம் ம் அவர் நாட் , 
     எண்ண ம் பிறங்கல் மானதர் மயங்கா , 
     மின் விடச் சிறிய ஒ ங்கி, ெமன்ெமலத் 
     ளிதைலத் தைலஇய மணிேயர் ஐம்பால்  15 
     சி றம் ைதய வாாி, குரல் பிழி உ 
     ெநறிெகட விலக்கிய, நீயிர், இச் சுரம் 
     அறித ம் அறிதிேரா?' என் நர்ப் ெபறிேன.  18 
      
9    ெகால்விைனப் ெபா ந்த, கூர்ங்கு  கின், 
     வில்ேலார் ணி ங்கப் ெபய்த 
     அம் ைன ஏய்ப்ப அ ம்பிய இ ப்ைப 
     ெசய்படர் அன்ன ெசங்குைழ அகந்ேதா , 
     இ தின் அன்ன தீம் ழல் ய்வாய்  5 
     உ காண் ைளய வாகி, ஆர்கழல்  
     ஆ  வானிற் காெலா  பாறித், 
     ப்பின் அன்ன ெசங்ேகாட்  இயவின், 
     ெநய்த்ேதார் மீமிைச நிணத்தின் பாிக்கும் 
     அத்தம் நண்ணிய அங்கு ச் சீ ர்-  10 
     ெகா ண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய 
     ெதா மாண் உலக்ைகத் ண் ரல் பாணி 
     ெந மால் வைரய கு ைஞேயா  இரட் ம் 
     குன் பின் ஒழியப் ேபாகி, உரந் ரந் , 
     ஞாயி  ப ம், 'ஊர் ேசய்த் ' எனா ,  15 
     ைனபாி ரக்கும் ஞ்சா ெசலவின் 
     எம்மி ம், விைரந்  வல்எய்திப் பல்மாண் 
     ஓங்கிய நல் ல் ஒ  சிைற நிைலஇ, 
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     பாங்கர்ப் பல்  ப ெதா ம் பரவிக் 
     கன் கு மாைல நின்ேறாள் எய்தி,  20 
     ைககவியாச் ெசன் , கண் ைதயாக் கு கி, 
     பி க்ைக அன்ன பின்னகம் தீண் , 
     ெதா க்ைக ைதவரத் ேதாய்ந்தன்  ெகால்ேலா- 
     நாெணா  மிைடந்த கற்பின், வா தல், 
     அம் தீம் கிளவிக் கு மகள் 
     ெமன்ேதாள் ெபறநைசஇச் ெசன்றெவன் ெநஞ்ேச?  26 
      
10   வான்கடற் பரப்பில் வற்கு எதிாிய, 
     மீன்கண் டன்ன ெமல்ல ம்  ஊழ்த்த, 
     ட திர் ன்ைனத் தட நிைல மாச்சிைன, 
     ள்ளிைற கூ ம் ெமல்லம் லம்ப! 
     ெநய்தல் உண்கண் ைபதல க ழப்  5 
     பிாிதல் எண்ணிைன ஆயின், நன் ம், 
     அாி  ற்றைனயால். ெப ம!- உாிதினின் 
     ெகாண்  ஆங்குப் ெபயர்தல்ேவண் ம்- ெகாண்டெலா  
     கு உத்திைரப் ணாி உைடத ம் எக்கர்ப் 
     பழந்திமில் ெகான்ற வைலப் பரதவர்  10 
     ேமாட் மணல் அைடகைரக் ேகாட் மீன் ெகாண் , 
     மணங்கமழ் பாக்கத் ப் பகுக்கும் 
     வளங்ெக  ெதாண்  அன்ன இவள் நலேன  13 
      
 11  வானம் ஊர்ந்த வயங்ெகாளி மண் லம் 
     ெந ப்ெபனச் சிவந்த உ ப்பவிர் அங்காட் , 
     இைலயில மலர்ந்த ைகயில் இலவம் 
     க ெகாள் ஆயம் ம ெதாகு  எ த்த 
     அஞ்சுடர் ெந ங்ெகா  ெபாற்பத் ேதான்றி,  5 
     கயந் கள் ஆகிய பயம்த  கானம் 
     எம்ெமா  கழிந்தனர் ஆயின், கம்ெமன, 
     வம் விாித் தன்ன ெபாங்குமணற் கானயாற் ப், 
     ப சிைன தாழ்ந்த பயி ணர் எக்கர், 
     ெமய் கு  அன்ன ைககவர் யக்கம்  10 
     அவ ம் ெப குவர் மன்ேன! நயவர, 
     நீர்வார் நிகர்மலர் க ப்ப, ஓ மறந்  
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     அ குளம் நிைறக்குந ேபால, அல்க ம் 
     அ தல் ேமவல வாகிப் 
     பழிதீர் கண் ம் ப குவ மன்ேன!  15 
   
12   யாேய, கண்ணி ம் க ங் காதலேள 
     எந்ைத ம், நிலன்உரப் ெபாறாஅன்; 'சீ  சிவப்ப, 
     எவன், இல! கு மகள்! இயங்குதி! என் ம்;' 
     யாேம, பிாி  இன்  இையந்த வரா நட்பின், 
     இ தைலப் ள்ளின் ஓர் உயிரம்ேம;  5 
     ஏனல்அம் காவலர் ஆனா  ஆர்த்ெதா ம் 
     கிளிவிளி பயிற் ம் ெவளில்ஆ  ெப ஞ்சிைன 
     வி க்ேகாட் பலவின் ப ப்பயம் ெகாண்மார், 
     குறவர் ஊன்றிய குரம்ைப ைதய, 
     ேவங்ைக தாஅய ேதம்பாய் ேதாற்றம்  10 
     ெசத் , ெவாீஇய கர் க ேவழம், 
     மைழப  சிலம்பில் கைழபடப் ெபய ம் 
     நல்வைர நாட! நீ வாின், 
     ெமல் யல் ஓ ம் தான் வாழலேள  14 
           
13   தன்கடற் பிறந்த த்தின் ஆர ம், 
     ைனதிைர ெகா க்கும் ப்பின், தன்மைலத் 
     ெதறல் அ மரபின் கட ட் ேபணிக் 
     குறவர் தந்த சந்தின் ஆர ம், 
     இ ேபர் ஆர ம் எழில்ெபற அணி ம்  5 
     தி ழ் மார்பின் ெதன்னவன் மறவன் - 
     குழியில் ெகாண்ட மராஅ யாைன 
     ெமாழியின் உணர்த் ம் சி வைர அல்ல , 
     வைரநிைல இன்றி இரவலர்க்கு ஈ ம், 
     வள்வாய் அம்பின் ேகாைடப் ெபா நன்-  10 
     பண்ணி ைதஇய பயம்ெக  ேவள்வியின், 
     வி மி  நிகழ்வி  ஆயி ம்- ெதற்குஏர் , 
     கழிமைழ ெபாழிந்த ெபா ெகாள் அைமயத் ச், 
     சாயல் இன் ைண இவட்பிாிந்  உைறயின், 
     ேநாய் இன்றாக ெசய்ெபா ள்! வயிற்பட  15 
     மாசுஇல் ம  விாிந்த ேசக்ைக, 



      
      

10

     கவ இன் றாைமக் கழிக- வள வயல், 
     அழல் தி அன்ன ேதாைக ஈன்ற 
     கழனி ெநல் ன் கைவ தல் அலங்கல் 
     நிரம் அகன் ெச வில் வரம்  அைணயாத் யல்வரப்,  20 
     லம்ெபா  வந்த ெபா ெகாள் வாைட, 
     இலங்கு ங் க ம்பின் ஏர்கைழ இ ந்த 
     ெவண்கு கு நரல, சும் 
     ண்பல் வைலய தண்பனி நாேள!  24 
      
14   'அரக்கத்  அன்ன ெசந்நிலப் ெப வழி, 
     காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய், பலஉடன் 
     ஈயல் தாய் வாிப்பப், பவளெமா  
     மணி மிைடந்தன்ன குன்றம் கைவஇய 
     அம்காட்  ஆர்இைட, மடப்பிைண தழீஇத்,  5 
     திாி ம ப்  இரைல ல்அ ந்  உகள, 
     ல்ைல வியன் லம் பரப்பிக் ேகாவலர் 
     கு ம்ெபாைற ம ங்கின் ந ம்  அயரப் 
     பத  ேமயல் அ ந்  மத நைட நல்ஆன் 
     ங்குமாண் ெச த்தல், தீம்பால் பி ற்ற  10 
     கன் பயிர் குரல, மன் நிைற குத ம் 
     மாைல ம் உள்ளார் ஆயின், காைல 
     யாங்கு ஆகுவம் ெகால்? பாண!" என்ற 
     மைனேயாள் ெசால்எதிர் ெசால்லல் ெசல்ேலன், 
     ெசவ்வழி நல்யாழ் இைசயிெனன், ைபெயனக்  15 
     கட ள் வாழ்த்திப் ைப ள் ெமய்ந் நி த் , 
     அவர்திறம் ெசல்ேவன் கண்டெனன், யாேன- 
     வி விைசக் குதிைர விலங்குபாி கக் 
     கல்ெபா  இரங்கும் பல்ஆர் ேநமிக் 
     கார்மைழ ழக்குஇைச க க்கும், 
     ைனநல் ஊரன், ைனெந ந் ேதேர!  21 
 
15   எம்ெவங் காமம் இையவ  ஆயின், 
     ெமய்ம்ம  ெப ம் ண், ெசம்மற் ேகாசர் 
     ெகாம்ைமயம் பசுங்காய்க் கு மி விைளந்த 
     பாகல் ஆர்ைகப் பைறக்கட் பீ த் 
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     ேதாைகக் காவின் நாட்  அன்ன,  5 
     வ ங்ைக வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் 
     ெசறிந்த ேசாிச் ெசம்மல் ர், 
     அறிந்த மாக்கட்  ஆகுக தில்ல- 
     ேதாழி மா ம் யா ம் லம்பச், 
     சூழி யாைனச் சுடர்ப் ண் நன்னன்  10 
     பாழி அன்ன க ைட வியன்நகர்ச் 
     ெசறிந்த காப் இகந் , அவெனா  ேபாகி, 
     அத்த இ ப்ைப ஆர்கழல் ப் த் 
     ய்த்த வாய, கள்நிலம் பரக்க, 
     ெகான்ைற யம்சிைனக் குழற்பழம் ெகா தி,  15 
     வன்ைக எண்கின் வயநிைர பரக்கும்- 
     இன் ைணப் படர்ந்த ெகாள்ைகெயா  ஒராங்குக், 
     குன்ற ேவயின் திரண்ட என் 
     ெமன்ேதாள் அஞ்ைஞ ெசன்ற- ஆேற!  19 
   
16  நா ைட நீர்க் க த்த தாமைரத் 
     தாதின் அல்  அவிர் இதழ் ைர ம், 
     மாசுஇல் அங்ைக, மணிம ள் அவ்வாய் 
     நாெவா  நவிலா நைகப  தீஞ்ெசால், 
     யாவ ம் விைழ ம் ெபாலந்ெதா ப் தல்வைனத்  5 
     ேதர்வழங்கு ெத வில் தமிேயாற் கண்ேட, 
     கூர்எயிற்  அாிைவ கு கினள்; யாவ ம் 
     கா நர் இன்ைமயின், ெசத்தனள் ேபணிப் 
     ெபாலங்கலம் சுமந்த ண்தாங்கு இள ைல, 
     'வ க மாள, என் உயிர்!' எனப் ெபாி  உவந்   10 
     ெகாண்டனள் நின்ேறாட் கண் , நிைலச் ெசல்ேலன், 
     'மாசுஇல் கு மகள்!' எவன் ேப ற்றைன? 
     நீ ம் தாைய இவற்கு?' என யான்தற் 
     கைரய, வந்  விைரவெனன் கைவஇ, 
     கள  உடம்ப நாின் கவிழ்ந் , நிலம்கிைளயா,  15 
     நாணி நின்ேறாள் நிைல கண் , யா ம் 
     ேபணிெனன் அல்ெலேனா- மகிழ்ந!- வானத்  
     அணங்குஅ ங் கட ள் அன்ேனாள், நின் 
     மகன்தாய் ஆதல் ைரவ  - ஆங்கு எனேவ!  19 
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17  வளம்ெக  தி நகர்ப் பந்  சிறி  எறியி ம், 
     இளந் ைண ஆயெமா  கழங்கு உடன் ஆ ம், 
     'உயங்கின் , அன்ைன! என்ெமய்' என்  அைசஇ, 
     மயங்கு வியர் ெபாறித்த தலள், தண்ெணன, 
     யங்கினள் வதி ம் மன்ேன! இனிேய,  5 
     ெதா  மாண் சுற்ற ம் எம் ம் உள்ளாள், 
     ெந ெமாழித் தந்ைத அ ங்க  நீவி, 
     ெநா ம லாளன் ெநஞ்சுஅறப் ெபற்றஎன் 
     சி க் குைறவி சிலம் ஆர் சீ  
     வல்லெகால், ெசல்லத் தாேம- கல்ெலன-  10 
     ஊர்எ ந் தன்ன உ ெக  ெசலவின், 
     நீர்இல் அத்தத்  ஆர்இைட, ம த்த, 
     ெகா ங்ேகால் உமணர், பக ெதழி ெதள்விளி 
     ெந ம்ெப ங் குன்றத்  இமிழ்ெகாள இயம் ம், 
     க ங்கதிர் தி கிய ேவய்பயில் பிறங்கல்,  15 
     ெப ங்களி  உாிஞ்சிய மண் அைர யாஅத்  
     அ ஞ்சுரக் கவைலய அதர்ப  ம ங்கின், 
     நீள்அைர இலவத்  ஊழ்கழி பல்மலர், 
     விழ த் தைலக்ெகாண்ட பழவிறல் ர் 
     ெநய்உமிழ் சுடாின் கால்ெபாரச் சில்கி,  20 
     ைவகு  மீனின் ேதான் ம் 
     ைமப  மாமைல விலங்கிய சுரேன!  22 
      
18   நீர்நிறம் கரப்ப, ஊ  உதிர்ந் , 
     மலர் கஞ ய க வரற் கான்யாற் , 
     கராஅம் ஞ்சும் கல்உயர் மறிசுழி, 
     மராஅ யாைன மதம்தப ஒற்றி, 
     உராஅ ஈர்க்கும் உட்குவ  நீத்தம்-  5 
     க ங்கண் பன்றியின் ந ங்கா  ணிந் , 
     நாம அ ந் ைறப் ேபர்தந் , யாமத்  
     ஈங்கும் வ பேவா?- ஓங்கல் ெவற்ப!- 
     ஒ நாள் வி மம் உறி ம், வழிநாள், 
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     வாழ்குவள் அல்லள், என் ேதாழி; யாவ ம்  10 
     ஊ இல் வழிக ம் பயில வழங்குநர் 
     நீ இன்  ஆக இ க்குவர், அதனால், 
     உலமரல் வ த்தம் உ ம், எம் படப்ைபக் 
     ெகா ந்ேதன் இைழத்த ேகா உயர் ெந வைர, 
     பழம் ங்கு நளிப்பிற் காந்தள்அம் ெபா ம்பில்,  15 
     பகல்நீ வாி ம் ணர்குைவ - அகல்மைல 
     வாங்குஅைமக் கண்இைட க ப்ப, யாய் 
     ஓம்பினள் எ த்த, தடெமன் ேதாேள.  18 
      
19   அன் அவண் ஒழிந்தன் ம் இைலேய; வந் நனி 
     வ ந்திைன- வாழி, என் ெநஞ்ேச!- ப ந்  இ ந்  
     உயாவிளி பயிற் ம், யாஉயர் நனந்தைல, 
     உ ள்  மகுளியின் ெபா ள் ெதாிந்  இைசக்கும் 
     க ங்குரற் கு ைஞய ெந ம்ெப ங் குன்றம்,  5 
     எம்ெமா  இறத்த ம் ெசல்லாய்; பின்நின் , 
     ஒழியச் சூழ்ந்தைன ஆயின், தவிரா , 
     ெசல்இனி; சிறக்க நின் உள்ளம்! வல்ேல 
     மறவல் ஓம் மதி; எம்ேம - நறவின் 
     ேசயிதழ் அைனய ஆகிக், குவைள  10 
     மாஇதழ் ைர ம் ம ர்ெகாள் ஈர்இைம, 
     உள்ளகம் கனல உள் ெதா  உலறி, 
     பழங்கண் ெகாண்ட, கதழ்ந் ழ், அவிர்அறல் 
     ெவய்ய உகுதர, ெவாீஇப், ைபெயன, 
     சில்வைள ெசாாிந்த ெமல்இைற ன்ைக  15 
     ழ் ெகா யின் ல்ெலனப் ேபாகி; 
     அடர்ெசய் ஆய்அகல் சுடர் ைண ஆக, 
     இயங்கா  வதிந்த நம் காத  
     உயங்குசாய் சி றம் யங்கிய பின்ேன!  19 
      
20   ெப நீர் அ வத்  எந்ைத தந்த 
     ெகா மீன் உணங்கற் ப ள் ஓப்பி, 
     எக்கர்ப் ன்ைன இன்நிழல் அைசஇ 
     ெசக்கர் ெஞண் ன் குண்  அைள ெகண் , 
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     ஞாழல் ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ெகா ங்கழித்  5 
     தாைழ ழ்கயிற்  ஊசல் ங்கிக், 
     ெகாண்டல் இ மணல் குரைவ ைனயின் 
     ெவண்தைலப் ணாி ஆயெமா  ஆ , 
     மணிப் ம் ைபந்தைழ ைதஇ, அணித்தகப் 
     பல் ங் கானல் அல்கினம் வ தல்  10 
     கவ்ைவ நல்அணங்கு உற்ற, இவ் ர், 
     ெகா அறி ெபண் ர் ெசாற்ெகாண் , அன்ைன 
     க ெகாண் டனேள- ேதாழி:- ெப ந் ைற, 
     எல்ைல ம் இர ம் என்னா  கல்ெலன 
     வலவன் ஆய்ந்த வண்பாி, 
     நில  மணல் ெகாட்கும்ஓர் ேதர் உண்  எனேவ!  16 
      
21   'மைனஇள ெநாச்சி ெமௗவல் வால் ைகத் 
     ைண நிைரத்தன்ன; மா ழ் ெவண்பல், 
     அவ்வயிற் , அகன்ற அல்குல், ைதஇத் 
     தாழ்ெமன் கூந்தல், தடெமன் பைணத்ேதாள் 
     மடந்ைத மாண்நலம் லம்பச், ேசய்நாட் ச்  5 
     ெசல்லல் என்  யான் ெசால்ல ம், ஒல்லாய் 
     விைனநயந்  அைமந்தைன ஆயிைன ; மைனநகப் 
     பல்ேவ  ெவ க்ைக த கம்- வல்ேல, 
     எ இனி, வாழி என் ெநஞ்ேச!- ாி இணர் 
     ெமல்அவிழ் அம்சிைன லம்ப; வல்ேலான்  10 
     ேகா அைற ெகாம்பின் உகத் தீண்  
     மராஅம் அைலத்த மணவாய்த் ெதன்றல், 
     சுரம்ெசல் மள்ளர் சுாியல் ற் ம், 
     என் ழ் நின்ற ன்தைல ைவப்பில் 
     ப ந்  இைளப்ப உம் பா தைல ஓைம  15 
     இ ங்கல் விடரகத் , ஈன்  இைளப்பட்ட 
     ெமன் னிற்  அம்பிண  பசித்ெதனப், ைபங்கட் 
     ெசந்நாய் ஏற்ைற ேகழல் தாக்க, 
     இாியற் பிணவல் தீண்ட ல், பாீஇச் 
     ெசங்காய் உதிர்த்த ைபங்குைல ஈந்தின்  20 
     பரல்மண் சுவல ரண்நிலம் உைடத்த 
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     வல்வாய்க் கணிச்சி, கூழார், ேகாவலர் 
     ஊறா  இட்ட உவைலக் கூவல், 
     ெவண்ேகா  நயந்த அன்பில் கானவர் 
     இகழ்ந்தியங்கு இயவின் அகழ்ந்தகுழி ெசத் ,  25 
     இ ங்களிற்  இனநிைர ர்க்கும் 
     ெப ங்கல் அத்தம் விலங்கிய காேட . 27 
      
 22   அணங்குைட ெந வைர உச்சியின் இழித ம் 
     கணம்ெகாள் அ விக் கான்ெக  நாடன் 
     மணம்கமழ் வியன்மார்  அணங்கிய ெசல்லல் 
     இ என அறியா ம வரற் ெபா தில் 
     'ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த் தடக்ைக  5 
     ெந ேவட் ேபண தணிகுவள் இவள்' என, 
     வாய்ப் ெபண் ர் அ வாய் கூற, 
     களம் நன்கு இைழத் க் கண்ணி சூட் , 
     வளநகர் சிலம்பப் பா ப் ப  ெகா த் , 
     உ வச் ெசந்திைன கு திெயா  உய்,  10 
     குஆற் ப் ப த்த உ ெக  ந நாள், 
     ஆரம் நாற, அ விடர்த் தைதந்த 
     சாரல் பல்  வண் படச் சூ , 
     களிற்  - இைர ெதாீஇய பார்வல் ஒ க்கின் 
     ஒளித்  இயங்கும் மரபின் வயப்  ேபால,  15 
     நல்மைன, ெந நகர்க் காவலர் அறியாைம 
     தன்நைச உள்ளத்  நம்நைச வாய்ப்ப, 
     இன்உயிர் குைழய யங்குெதா ம் ெமய்ம்ம ந் , 
     நக்கெனன் அல்ெலேனா யாேன - எய்த்த 
     ேநாய்தணி காதலர் வர, ஈண்  
     ஏதில் ேவலற்கு உலந்தைம கண்ேட?  21 
      
23   மண்கண் குளிர்ப்ப சி தண்ெபயல், 
     பா  உலந்தன்ேற, பைறக்குரல் எழி ; 
     தல்மிைசத் தளவின் இதல் ட் ெசந்நைன 
     ெந ங்குகுைலப் பிடவெமா  ஒ ங்குபிணி அவிழக் 
     காேட கம்ெமன் றன்ேற; அவல,  5 
     ேகா  உைடந்தன்ன ேகாடற் ைபம்பயிர், 



      
      

16

     பதவின் பாைவ, ைனஇ, மத நைட 
     அண்ணல்இரைல அமர்பிைண தழீஇத், 
     தண்அறல் ப கித் தாழ்ந் பட் டனேவ; 
     அைனயெகால் - வாழி, ேதாழி!- மைனய  10 
     தாழ்வின் ெநாச்சி. சூழ்வன மல ம் 
     ெமௗவல். மாச்சிைன காட் , 
     அவ்அள  என்றார், ஆண் ச்ெசய் ெபா ேள! . 13 
      
24   ேவளாப் பார்ப்பான் வாளரந் மித்த 
     வைளகைளந்  ஒழிந்த ெகா ந்தின் அன்ன, 
     தைலபிணி அவிழா, சுாி கப் பகன்ைற 
     சிதரல்அம் வைல வ ன், மல ம் 
     ைதஇ நின்ற தண்ெபயல் கைடநாள்,  5 
     வயங்குகதிர் கரந்த வாைட ைவகைற, 
     விசும்  உாிவ ேபால், வியல்இடத்  ஒ கி, 
     மங்குல் மாமைழ, ெதன் லம் பட ம் 
     பனிஇ ங் கங்கு ம் தமியள் நீந்தி, 
     தம்ஊ ேராேள, நன் தல்; யாேம  10 
     க மதில் கதவம் பாய்த ன், ெதா பிளந்  
     தி கம் ம கிய மண்ைண ெவண்ேகாட் ச், 
     சி கண் யாைன ெந நா ஒண் மணி, 
     கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால் ெபாழிகைண உைதப் , 
     தழங்குகுரல் ரசெமா  ழங்கும் யாமத் , . 15 
     கழித் உைற ெசறியா வா ைட எ ழ்த்ேதாள், 
     இர  யில் ம ந்த தாைன, 
     உர ச்சின ேவந்தன் பாசைற ேயேம!  18 
      
25   "ெந ங்கைரக் கான்யாற் க் க ம் னல் சாஅய, 
     அவிர்அறல் ெகாண்ட விர மணல் அகன் ைறத் 
     தண்கயம் நண்ணிய ெபாழில்ெதா ம், காஞ்சிப் 
     ைபந்தா  அணிந்த ேபா ம  எக்கர், 
     வ ைவ நாற்றம் வ  கஞல,  5 
     மாநைன ெகா திய மணிநிற இ ங்குயில் 
     ப நா விளியா ன நின் , அல்க ம், 
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     உைரப்ப ேபால, ஊழ் ெகாள்  கூவ, 
     இனச்சிதர் உகுத்த இலவத்  ஆங்கண் 
     சிைனப் ங் ேகாங்கின் ண்தா  பகர்நர்  10 
     பவளச் ெசப்பில் ெபான்ெசாாிந் தன்ன, 
     இக நர் இகழா இளநாள் அைமயம் 
     ெசய்ேதார் மன்ற குறி" என, நீநின் 
     ைபதல் உண்கண் பனிவார்  உைறப்ப 
     வாரா ைமயின் லர்ந்த ெநஞ்செமா ,  15 
     ேநாவல், கு மகள்! ேநாயியர், என் உயிர்!" என, 
     ெமல் ய இனிய கூறி, வல்ேல 
     வ வர் வாழி - ேதாழி - ெபா நர் 
     ெசல்சமம் கடந்த வில்ெக  தடக்ைகப் 
     ெபாதியிற் ெசல்வன், ெபாலந்ேதர்த் திதியன்  20 
     இன்இைச இயத்தின் கறங்கும் 
     கல்மிைச அ விய கா  இறந்ேதாேரா!  22 
      
26   கூன் ள் ள்ளிக் குவிகுைலக் கழன்ற, 
     மீன் ள் அன்ன, ெவண்கால் மாமலர் 
     ெபாய்தல் மகளிர் விழ அணி கூட் ம் 
     அவ்வயல் தண்ணிய வளம்ேகழ் ஊரைனப் 
     லத்தல் கூ ேமா - ேதாழி! - அல்கல்  5 
     ெப ங் கத  ெபா த யாைன ம ப்பின் 
     இ ம் ெசய் ெதா யின் ஏர ஆகி, 
     'மாக்கண் அைடய மார்பகம் ெபா ந்தி 
     யங்கல் விடாஅல் இைவ' என மயங்கி, 
     'யான் ஓம்' என்ன ம் ஒல்லார், தாம்மற்   10 
     இைவ பாராட் ய ப வ ம் உளேவ ; இனிேய 
     தல்வற் ற த்த பாெலா  தடஇத் 
     திதைல அணிந்த ேதம்ெகாள் ெமன் ைல 
     ந ஞ் சாந்  அணிந்த ேகழ்கிளர் அகலம் 
     ங்க யங்கல் யாம்ேவண் னேம  15 
     தீம்பால் ப தல் தாம் அஞ்சினேர; ஆயிைடக் 
     கவ க்ைக ெநகிழ்ந்தைம ேபாற்றி, மத நைடச் 
     ெசவி  ைகஎன் தல்வைன ேநாக்கி, 
     'நல்ேலார்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் ; இஃேதா 
     ெசல்வற்கு ஒத்தனம் யாம்' என, ெமல்லஎன்  20 
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     மகன் வயின் ெபயர்தந் ேதேன; அ கண்  
     'யா ம் காதலம், அவற்கு' எனச் சாஅய் 
     சி றம் கைவயின னாக, உ ெபயல் 
     தண் ளிக்கு ஏற்ற பலஉ  ெசஞ்ெசய் 
     மண்ேபால் ெநகிழ்ந் , அவன் க ழ்ந்ேத . 
     ெநஞ்சுஅைற ேபாகிய அறிவி ேனற்ேக?  26 
      
27    "ெகா வாி இ ம்  தயங்க, ெந வைர 
     ஆ கைழ இ ெவதிர் ேகாைடக்கு ஒல்கும் 
     கானம் க ய என்னார், நாம்அழ, 
     நின்ற இல் ெபா ட்பிணிச் ெசன் இவண் த மார், 
     ெசல்ப" என்ப, என்ேபாய்! நல்ல  5 
     மடைவ மன்ற நீேய; வடவயின் 
     ேவங்கடம் பயந்த ெவண்ேகாட்  யாைன, 
     மறப்ேபார்ப் பாண் யர் அறத்தின் காக்கும் 
     ெகாற்ைகஅம் ெப ந் ைற த்தின் அன்ன 
     நைகப்ெபா ந்  இலங்கும் எயி ெக  வர்வாய்  10 
     தைகப்பத் தங்கலர் ஆயி ம், இகப்ப 
     யாங்ஙனம் வி ேமா மற்ேற - ேதம்படத் 
     ெதள்நீர்க்கு ஏற்ற திரள்காற் குவைளப் 
     ெப ந்தைக சிைதத் ம், அைமயா ப ந் பட 
     ேவந் அமர்க் கடந்த ெவன்றி நல்ேவல்  15 
     கு திெயா  யல்வந் தன்னநின் 
     அாிேவய் உண்கண் அமர்த்த ேநாக்ேக?  17 
      
 28   ெமய்யின் தீரா ேமவ  காமெமா  
     எய்யாய் ஆயி ம், உைரப்பல் - ேதாழி! 
     ெகாய்யா ன் ம், குரல்வார் , திைனேய 
     அ வி ஆன்ற ைபங்கால் ேதா ம் 
     இ வி ேதான்றின பலேவ; நீேய,  5 
     கு ரண்ெகாள் ம் ேதம்பாய் கண்ணி, 
     பாியல் நாெயா  பன்மைலப் பட ம் 
     ேவட் வற் ெபறெலா  அைமந்தைன; யாழநின் 
     க்ெக  ெதாடைல டங்க, எ ந்  எ ந்  
     கிள்ைளத் ெதள்விளி இைடஇைட பயிற்றி  10 
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     ஆங்காங்கு ஒ காய்ஆயின், அன்ைன, 
     'சி  கிளி க தல் ேதற்றாள் இவள்' எனப், 
     பிறர்த் தந்  நி க்குவள் ஆயின், 
     உறற்கு அாி  ஆகும், அவன் மலர்ந்த மார்ேப!  14 
      
29   "ெதாடங்கு விைன தவிர, அைசவில் ேநான்தாள், 
     கிடந் உயிர் ம குவ  ஆயி ம், இடம்ப ன் 
     ழ்களி  மிைசயாப் யி ம் சிறந்த 
     தாழ் இல் உள்ளம் தைலத்தைலச் சிறப்பப் 
     ெசய்விைனக்கு அகன்ற காைல, எஃகு உற்   5 
      இ ேவ  ஆகிய ெதாிதகு வனப்பின் 
     மாவின் ந வ  ேபாலக், காண்ெதா ம் 
     ேமவல் தண்டா மகிழ்ேநாக்கு உண்கண் 
     நிைனயா  கழிந்த ைவகல், எைனய உம் 
     வாழெலன் யான்" எனத் ேதற்றிப், "பல்மாண்  10 
     தாழக் கூறிய தைகசால் நன்ெமாழி 
     மறந்தனிர் ேபாறிர் எம்' எனச் சிறந்தநின் 
     எயி ெக  வர்வாய் இன்நைக அ ங்க 
     வினவல் ஆனாப் ைனயிைழ!- ேகள்இனி- 
     ெவம்ைம தண்டா எாிஉகு பறந்தைல,  15 
     ெகாம்ைம வா ய இய ள் யாைன 
     நீர்ம ங்கு அறியா , ேதர்ம ங்கு ஓ , 
     அ நீர் அம்பியின் ெநறி தல் உணங்கும் 
     உள் நர்ப் பனிக்கும் ஊக்கு அ ங் கடத்திைட, 
     எள்ளல் ேநானாப் ெபா ள்தரல் வி ப்ெபா   20 
     நா த் தைளஆக ைவகி, மாண்விைனக்கு 
     உடம்  ஆண்  ஒழிந்தைம அல்லைத, 
     மடம்ெக  ெநஞ்சம் நின் உைழ ய ேவ!  23 
      
30   ெந ங்கயி  வலந்த கு ங்கண் அவ்வைல, 
     கடல்பா  அழிய, இனமீன் கந் , 
     ைண ணர் உவைகயர் பரத மாக்கள் 
     இைளய ம் திய ம் கிைள டன் வன்றி 
     உப் ஒய் உமணர் அ ந் ைற ேபாக்கும்  5 
     ஒ ைக ேநான்பக  ஒப்பக் குழீஇ 
     அயிர்திணி அைடகைர ஒ ப்ப வாங்கிப், 
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     ெப ங்களம் ெதாகுத்த உழவர் ேபால, 
     இரந்ேதார் வ ங்கலம் மல்க சி, 
     பா பல அைமத் க் ெகாள்ைள சாற்றிக்  10 
     ேகா உயர் திணிமணல் ஞ்சும் ைறவ! 
     ெப ைம என்ப  ெக ேமா - ஒ நாள் 
     மண்ணா த்தம் அ ம்பிய ன்ைனத் 
     தண்ந ங் கானல் வந்  " ம் 
     வண்ணம் எவேனா?" என்றனிர் ெச ேன?  15 
   
31   ெந ப் எனச் சிவந்த உ ப் அவிர் மண் லம் 
     லங்கைட மடங்க ெத த ன், ெஞாள்கி, 
     "நிலம் ைட ெபயர்வ  அன் ெகால், இன் ?" என 
     மன்உயிர் ம ந்த மைழமா  அைமயத் , 
     இைலஇல ஓங்கிய நிைலஉயர் யாஅத்   5 
     ேமற்கவட்  இ ந்த பார்ப்பினங் கட்குக் 
     கல் ைடக் கு ம்பின் வயவர் வில்இட, 
     நிணவாிக் குைறந்த நிறத்த அதர்ெதா ம், 
     கணவிர மாைல அ உக் கழிந்தன்ன 
     ண்உமிழ் கு தி பாிப்பக் கிடந்ேதார்  10 
     கண்உமிழ் க கின் கானம் நீந்திச், 
     'ெசன்றார்' என்  இலர் -ேதாழி!- ெவன்றிெயா  
     வில்இைலத்  உண் ம் வல்ஆண் வாழ்க்ைகத் 
     தமிழ்ெக  வர் காக்கும் 
     ெமாழிெபயர் ேதஎத்த பன்மைல இறந்ேத.  15 
      
 32   ெந நல் எல்ைல ஏனல் ேதான்றிச் 
     தி மணி ஒளிர்வ ம் ணன் வந் , 
     ரவலன் ேபா ம் ேதாற்றம் உறழ்ெகாள, 
     இரவல் மாக்களின் பணிெமாழி பயிற்றிச், 
     சி திைனப் ப கிளி கடீஇயர், பன்மாண்  5 
     குளிர்ெகாள் தட்ைட மதன்இல ைடயாச் 
     'சூரர மகளிாின் நின்ற நீமற்  
     யாைரேயா? எம் அணங்கிேயாய்! உண்கு' எனச் 
     சி றம் கைவயினனாக, அதற்ெகாண்  
     இகுெபயல் மண்ணின் ெஞகிழ் , அஞர்உற்ற என்  10 
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     உள்அவன் அறிதல் அஞ்சி, உள்இல் 
     க ய கூ , ைகபிணி விடாஅ 
     ெவ உம் மான் பிைணயின் ஒாீஇ, நின்ற 
     என்உரத் தைகைமயின் ெபயர்த் , பிறி என்வயின் 
     ெசால்ல வல் ற் ம் இலேன; அல்லாந் ,  51 
     இனம்தீர் களிற்றின் ெபயர்ந்ேதான் இன் ம் 
     ேதாலாவா  இல்ைல- ேதாழி! நாம் ெசன்ேமா, 
     சாய்இைறப் பைணத்ேதாட் கிழைம தனக்ேக 
     மாசு இன் றாத ம் அறியான், ஏசற் , 
     என்குைறப் றனிைல ய ம் 
     அங்க ணாளைன நகுகம், யாேம!  21 
      
 33   விைனநன் றாதல் ெவ ப்பக் காட் , 
     மைனமாண் கற்பின் வா தல் ஒழியக், 
     கைவ றி இழந்த ெசந்நிைல யாஅத்  
     ஒன் ஓங்கு உயர்சிைன இ ந்த வன்பைற, 
     ைளப் ப ந்தின் ேகாள்வல் ேசவல்  5 
     வைளவாய்ப் ேபைட வ திறம் பயி ம் 
     இளிேதர் தீங்குரல் இைசக்கும் அத்தம் 
     ெசல  அ ங்குைரய என்னா , ெசன் , அவண் 
     மலர்பா  ஆன்ற, ைமஎழில், மைழக்கண் 
     ெதளியா ேநாக்கம் உள்ளிைன, உளிவாய்  10 
     ெவம்பரல் அதர குன் பல நீந்தி, 
     யாேம எமியம்ஆக, நீேய 
     ஒழியச் சூழ்ந்தைன ஆயின் - னாஅ  
     ெவல்ேபார் வானவன் ெகால்  மீமிைச, 
     ணங்குஅைம ைர ம் வணங்குஇைறப் பைணத் ேதாள்,  15 
     வாிஅணி அல்குல், வால்எயிற் ேறாள்வயிற் 
     பிாியாய் ஆயின் நன் மற் றில்ல. 
     அன் நம் அறியாய் ஆயி ம், இன் நம் 
     ெசய்விைன ஆற் ற விலங்கின் 
     எய் ைவ அல்ைலேயா, பிறர்நகு ெபா ேளா?  20 
      
34   சி க ம் பிடவின் ெவண்தைலக் கு ம் தல் 
     கண்ணியின் மல ம் தண்ந ம் றவில், 
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     ெதா ேதாற் கானவன் கைவெபா த் தன்ன 
     இ திாி ம ப்பின் அண்ணல் இரைல 
     ெசறிஇைலப் பதவின் ெசங்ேகால் ெமன்குரல்  5 
     மறிஆ  ம ங்கின் மடப்பிைண அ த்தித், 
     ெதள்அறல் தழீஇய வார்மணல் அைடகைர, 
     ெமல்கி  க ள ஞ்சு றம் காக்கும் 
     ெப ந்தைகக்கு உைடந்த ெநஞ்சம் ஏ றச்; 
     ெசல்க, ேதேர - நல்வலம் ெப ந!-  10 
     பைசெகால் ெமல்விரல், ெப ந்ேதாள், ைலத்தி 
     ைறவிட் டன்ன மயிர் எகினம் 
     ைணெயா  திைளக்கும் காப் ைட வைரப்பிற், 
     ெசந்தார்ப் ைபங்கிளி ன்ைக ஏந்தி, 
     'இன் வரல் உைரேமா, ெசன்றிசிேனார் திறத் ' என,  15 
     இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி, ெமல்ெலன 
     மழைல இன்ெசால் பயிற் ம் 
     நா ைட அாிைவ மாண்நலம் ெபறேவ!  18 
      
 35    ஈன்  றந்தந்த எம் ம் உள்ளாள், 
     வான்ேதாய் இஞ்சி நன்னகர் லம்பத்- 
     தனிமணி இரட் ம் தா ைடக் க ைக 
     ைழ தி ெந ேவல், கு ம்பைட மழவர் 
     ைனஆத் தந்  ரம்பின் ழ்த்த  5 
     வில்ஏர் வாழ்க்ைக வி த்ெதாைட மறவர் 
     வல்ஆண் ப க்ைகக் கட ட் ேபண்மார்; 
     ந கல் பீ  சூட் த்; ப்ப த் த், 
     ேதாப்பிக் கள்ெளா  உப்ப  ெகா க்கும் 
     ேபாக்குஅ ங் கவைலய ல நா  அ ஞ்சுரம்  10 
     ணிந்  பிறள் ஆயினள் ஆயி ம், அணிந்  அணிந் , 
     ஆர்வ ெநஞ்செமா  ஆய்நலன் அைளஇத், தன் 
     மார்  ைணயாகத் யிற் க தில்ல- 
     ஞ்சா ழவிற் ேகாவற் ேகாமான் 
     ெந ந்ேதர்க் காாி ெகா ங்கான் ன் ைற,  15 
     ெபண்ைணயம் ேபாியாற்  ண் அறல் க க்கும் 
     ெநறிஇ ங் க ப்பின்என் ேபைதக்கு, 
     அறியாத் ேதஎத்  ஆற்றிய ைணேய!  18 
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 36   பகுவாய் வராஅல் பல்வாி இ ம்ேபாத் க் 
     ெகா வாய் இ ம்பின் ேகாள்இைர ற்றி, 
     ஆம்பல் ெமல்லைட கிழியக் குவைளக் 
     கூம் வி  பன்மலர் சிைதயப் பாய்ந் , எ ந் , 
     அாில்ப  வள்ைள ஆய்ெகா  மயக்கித்  5 
     ண் ல் ேவட் வன் வாங்க வாரா , 
     கயி இ  கதச்ேசப் ேபால மதம்மிக்கு, 
     நாள், கயம் உழக்கும் க்ேகழ் ஊர 
     வ னல் ைவைய வார்மணல் அகன் ைறத் 
     தி ம  ஓங்கிய விாிமலர்க் காவில்,  10 
     ந ம்பல் கூந்தற் கு ந்ெதா  மடந்ைதெயா  
     வ ைவ அயர்ந்தைன என்ப அலேர, 
     ெகாய்சுவற் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழியன் 
     ஆலங் கானத்  அகன்தைல சிவப்பச், 
     ேசரல், ெசம்பியன், சினம்ெக  திதியன்,  15 
     ேபார்வல் யாைனப் ெபாலம் ண் எழினி, 
     நார்அாி நறவின் எ ைம ரன், 
     ேதம்கமழ் அகலத் ப் லர்ந்த சாந்தின் 
     இ ங்ேகா ேவண்மான், இயல்ேதர்ப் ெபா நன், என்  
     எ வர் நல்வலம் அடங்க, ஒ பகல்  20 
     ைரெசா  ெவண்குைட அகப்ப த் , உைரெசலக், 
     ெகான்  களம்ேவட்ட ஞான்ைற, 
     ெவன்றிெகாள் ரர் ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத!  23  
      
 37  மறந் , அவண் அைமயார் ஆயி ம், கறங்கு இைசக் 
     கங்குல் ஓைதக் க மகிழ் உழவர் 
     ெபாங்கழி கந்த தாஇல் ண் கள், 
     மங்குல் வானின், மாதிரம் மைறப்ப, 
     ைவகு லர் வி யல் ைவெபயர்த்  ஆட் த்  5 
     ெதாழிற் ெச க்கு அனந்தர் ட, எழில்தைக 
     வளிெயா  சிைனஇய வண்தளிர் மாஅத் க் 
     கிளிேபால் காய கிைளத் ணர் வ த் ப் 
     ளிப்பதன் அைமந்த க்குட ம ர்நிைற 
     ெவயில்ெவாிந் நி த்த பயில்இதழ்ப் பசுங்குைடக்,  10 
     கயமண்  பகட் ன் ப கிக், காண்வரக் 
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     ெகாள்ெளா  பய பால் விைரஇ, ெவள்ளிக் 
     ேகால் வைரந்தன்ன வால்அவிழ் மிதைவ 
     வாங்குைக த த்த பின்ைற ஓங்கிய, 
     ப திஅம் குப்ைப சுற்றிப், பகல்ெசல,  15 
     ம த மரநிழல், எ ெதா  வதி ம் 
     காமர் ேவனில்மன் இ , 
     மாண்நலம் க ம் ைணஉைட ேயார்க்ேக!  18 
      
38   விாிஇணர் ேவங்ைக வண் ப  கண்ணியன், 
     ெதாிஇதழ்க் குவைளத் ேதம்பாய் தாரன், 
     அம்சிைல இடவ ஆக, ெவஞ் ெசலற் 
     கைணவலம் ெதாிந் , ைண படர்ந்  உள்ளி; 
     வ தல் வாய்வ  வான்ேதாய் ெவற்பன்,  5 
     வந்தனன் ஆயின், அம்தளிர்ச் ெசயைலத் 
     தாழ் இல் ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ழ்கயிற்  
     ஊசல் மாறிய ம ங்கும், பாய் உடன் 
     ஆடா ைமயின் க ழ் இல ேதறி, 
     நீ இதழ் தலயிய கவின்ெப  நீலம்  10 
     கண்என மலர்ந்த சுைன ம், வண்பைற 
     மடக்கிளி எ த்தல் ெசல்லாத் தடக்குரல் 
     குல ப்ெபாைற யி த்த ேகால்தைல ம வி 
     ெகாய் ஒழி ன ம், ேநாக்கி; ெந நிைனந் , 
     ைபதலன் ெபயரலன் ெகால்ேலா? ஐ.ேதங்கு -  15 
     'அவ்ெவள் அ விசூ ய உயர்வைரக் 
     கூஉம் கணஃ  எம்ஊர், என 
     ஆங்குஅைத அறி றல் மறந்திசின், யாேன,  18 
      
 39   'ஒழித்த  பழித்த ெநஞ்செமா  வழிப்படர்ந் , 
     உள்ளி ம் அறிதிேரா, எம்?" என, யாழநின் 
     ள்எயிற் த் வர்வாய் வல் அ ங்க 
     ேநாய் ந் த்  ெநா மல் ெமாழியல ; நின் 
     ஆய்நலம் மறப்ெபேனா மற்ேற? ேசண்இகந்   5 
     ஒ கைழ பிைசந்த ெஞ ெசாாி ஒண்ெபாறி 
     ப ெஞமல் ைதயப் ெபாத்தி, ெந நிைல 
     ளி ன் மீமிைச வளிசுழற் றாஅக் 
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     கா கவர் ெப ந்தீ ஓ வயின் ஓட ன், 
     அதர்ெக த்  அலறிய சாத்ெதா  ஒராங்கு  10 
     மதர்  ெவாீஇய ைமயல் ேவழத்  
     இனம்தைல மயங்கிய நனந்தைலப் ெப ங்காட் , 
     ஞான்  ேதான்  அவிர்சுடர் மான்றால் பட்ெடனக், 
     கள்படர்ஓதி! நிற்படர்ந்  உள்ளி, 
     அ ஞ்ெசல  ஆற்றா ஆர்இைட, ெஞேரெரனப் 15 
     பரந் ப  பாயல் நவ்வி பட்ெடன, 
     இலங்குவைள ெசறியா இகுத்த ேநாக்கெமா , 
     நிலம்கிைள நிைனவிைன நின்ற நிற்கண் , 
     'இன்னைக! இைனயம் ஆக ம், எம்வயின் 
     ஊடல் யாங்கு வந்தன் ?' என, யாழநின்  20 
     ேகா ஏந்  வெமா  குவ தல் நீவி, 
     ந ங்க ப்  உளாிய நன்னர் அைமயத் , 
     வ ங்ைக காட் ய வாய்அல் கனவின் 
     ஏற்  ஏக்கற்ற உலமரல் 
     ேபாற்றாய் ஆக ன், லத்தியால் எம்ேம!  25 
      
40   கானல், மாைலக் கழிப் க் கூம்ப, 
     நீல்நிறப் ெப ங்கடல் பா எ ந்  ஒ ப்ப 
     மீன்ஆர் கு கின் ெமன்பைறத் ெதா தி 
     குைவஇ ம் ன்ைனக் குடம்ைப ேசர, 
     அைசவண்  ஆர்க்கும் அல்கு  காைலத்,  5 
     தாைழ தளரத் க்கி, மாைல 
     அழிதக வந்த ெகாண்டெலா  கழிபடர்க் 
     காமர் ெநஞ்சம் ைகய  இைனயத் 
     யரம் ெசய் நம் அ ளார் ஆயி ம்- 
     அறா அ யேரா அவ ைடக் ேகண்ைம!  10 
     அளிஇன் ைமயின் அவண்உைற ைனஇ, 
     வாரற்க தில்ல - ேதாழி! - கழனி 
     ெவண்ெணல் அாிநர் பின்ைறத் த ம் ம் 
     தண் ைம ெவாீஇய தடந்தாள் நாைர 
     ெசறிமைட வயிாின் பிளிற்றிப் ெபண்ைண  15 
     அகமடல் ேசக்கும் ைறவன் 
     இன் யில் மார்பில் ெசன்றஎன் ெநஞ்ேச!  17 
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41   ைவகு லர், வி யல், ைம லம் பரப்பக், 
     க நைன அவிழ்ந்த ஊ  க்கின் 
     எாிம ள் ஞ்சிைன இனச்சிதர் ஆர்ப்ப, 
     ெந ெநல் அைடச்சிய கழனிஏர் குத் , 
     கு மிக் கட் ய படப்ைபெயா  மிளிர, . 5 
     அாிகால் ேபாழ்ந்த ெதாிபகட்  உழவர் 
     ஓைதத் ெதள்விளி லந்ெதா ம் பரப்பக் 
     ேகாழிணர் எதிாிய மரத்த கவினிக், 
     கா அணி ெகாண்ட காண்தகு ெபா தில், 
     நாம்பிாி லம்பின் நலம் ெசலச் சாஅய்  10 
     நம்பிாி  அறியா நலெமா  சிறந்த 
     நல்ேதாள் ெநகிழ, வ ந்தினள் ெகால்ேலா- 
     ெமன்சிைற வண் ன் தண்கமழ் ந் ணர் 
     தா இன் வைல தளிர்வார்த் தன்ன 
     அம்க ழ் மாைம கிளஇய, 
     ண்பல் தித்தி, மாஅ ேயாேளா?  16 
      
42   ம ெபயல் க த்த மாாிப் பித்திகத் க் 
     ெகாயல்அ  நிைலஇய ெபயல்ஏர் மண ைகச் 
     ெசவ்ெவாிந் உற ம் ெகா ங்கைட மைழக்கண் 
     தளிர்ஏர் ேமனி, மாஅ ேயாேய! 
     நா வறம் கூர, நாஞ்சில ஞ்சக்  5 
     ேகாைட நீ ய ைப அ  காைலக் 
     குன்  கண்டன்ன ேகாட்ட, யாைவ ம் 
     ெசன்  ேசக்கல்லாப் ள்ள, உள்இல் 
     என் ழ் வியன்குளம் நிைறய சிப், 
     ெப ம்ெபயல் ெபாழிந்த ஏம ைவகைற,  10 
     பல்ேலார் உவந்த உவைக எல்லாம் 
     என் ள் ெபய்தந் தற்  - ேசண்இைட 
     ஓங்கித் ேதான் ம் உயர் வைர 
     வான்ேதாய் ெவற்பன் வந்த மாேற!  14 
     
43   கடல் கந்  ெகாண்ட கமஞ்சூல் மாமைழ 
     சுடர்நிமிர் மின்ெனா  வலன்ஏர்  இரங்கி 
     என் ழ் உழந்த ன்தைல மடப்பி  
     ைகமாய் நீத்தம் களிற்ெறா  படீஇய, 
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     நில ம் விசும் ம் நீர்இையந்  ஒன்றி,  5 
     கு நீர்க் கன்னல் எண் நர் அல்ல , 
     கதிர்ம ங்கு அறியா , அஞ்சுவரப் பாஅய், 
     தளிமயங் கின்ேற தண்குரல் எழி , யாேம 
     ெகாய்அைக ல்ைல காெலா  மயங்கி, 
     ைமஇ ங் கானம் நா ம் ந தல்,  10 
     பல்இ ங் கூந்தல், ெமல்இயல் மடந்ைத 
     நல்எழில் ஆகம் ேசர்ந்தனம், என் ம் 
     அளியேரா அளியர்தாேம - அளிஇன்  
     ஏதில் ெபா ட்பிணிப் ேபாகித், தம் 
     இன் ைணப் பிாி ம் மடைம ேயாேர!  15 
      
44   வந் விைன த்தனன் ேவந்த ம்; பைகவ ம் 
     தம்திைற ெகா த் த் தமர்ஆ யினேர; 
     ரண்ெசறிந் தி ந்த தாைன இரண் ம் 
     ஒன் என அைறந்தன பைணேய; நின்ேதர் 
     ன்இயங்கு ஊர்திப் பின்னிைல ஈயா   5 
     ஊர்க, பாக! ஒ விைன, கழிய- 
     நன்னன், ஏற்ைற, ந ம் ண் அத்தி, 
     ன்அ ங் க ந்திறல் கங்கன், கட் , 
     ெபான்அணி வல்வில் ன் ைற என் ஆங்கு 
     அன் அவர் குழீஇய அளப்  அ ங் கட் ர்,  10 
     ப ந் படப் பண்ணிப், பைழயன் பட்ெடனக், 
     கண்ட  ேநானானாகித் திண்ேதர்க் 
     கைணயன் அகப்படக் க மலம் தந்த 
     பிைணயல்அம் கண்ணிப் ெப ம் ட் ெசன்னி 
     அ ம்பில் அன்ன அறாஅ யாணர்,  15 
     பழம்பல் ெநல் ன் பல்கு ப் பரைவ, 
     ெபாங்க  ப கயம் மண் ய பசுமிைள, 
     தண்குட வாயில் அன்ேனாள் 
     பண் ைட ஆகத்  இன் யில் ெபறேவ!  19 
      
45    வாடல் உ ஞ்சில் விைளெநற்  அம் ணர் 
     ஆ களப் பைறயின், அாிப்பன ஒ ப்பக் 
     ேகாைட நீ ய அகன்ெப ங் குன்றத் , 
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     நீர்இல் ஆர்ஆற்  நிவப்பன களி அட்  
     ஆள்இல் அத்தத்  உ ைவ உக ம்  5 
     கா  இறந்தனேர, காதலர்; மாைம, 
     அாி ண் பசைல பாஅய, பீரத்  
     எழில்மலர் ைரதல் ேவண் ம்,அலேர 
     அன்னி கு க்ைகப் பறந்தைல, திதியன் 
     ெதால்நிைல தல் மியப் பண்ணி,  10 
     ன்ைன குைறத்த ஞான்ைற, வயிாியர் 
     இன்இைச ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத; யாேன, 
     காதலற் ெக த்த சி ைமெயா  ேநாய்கூர்ந்  
     ஆதிமந்தி ேபாலப் ேப ற்  
     அலந்தெனன் உழல்ெவன் ெகால்ேவா - ெபாலந்தார்,  15 
     கடல்கால் கிளர்ந்த ெவன்றி நல்ேவல், 
     வான வரம்பன் அடல் ைனக் கலங்கிய 
     உைடமதில் ஓர் அரண்ேபால 
     அஞ்சுவ  ேநாெயா  ஞ்சா ேதேன!  19 
      
46   ேசற் நிைல ைனஇய ெசங்கட் காரான் 
     ஊர்ம  கங்கு ல், ேநான் தைள பாிந் , 
     கூர் ள் ேவ  ேகாட் ன் நீக்கி 
     நீர் திர் பழனத்  மீன்உடன் இாிய, 
     அம் ம்  வள்ைள மயக்கித் தாமைர  5 
     வண்  பனிமலர் ஆ ம் ஊர! 
     யாைர ேயா? நிற் லக்ேகம், வா ற் , 
     உைற இறந் , ஒளி ம் தாழ்இ ங் கூந்தல், 
     பிற ம், ஒ த்திைய நம்மைனத் தந் , 
     வ ைவ அயர்ந்தைன என்ப; அஃ  யாம்  10 
     கூேறம்; வாழியர், எந்ைத! ெச நர் 
     களி ைட அ ஞ்சமம் தைதய ம் 
     ஒளி வாள் தாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன் 
     பிண்ட ெநல் ன் அள் ர் அன்னஎன் 
     ஒண்ெதா  ெநகிழி ம் ெநகிழ்க; 
     ெசன்றீ, ெப ம! நிற் றைகக்குநர் யாேரா?  16 
      
47   அழிவில் உள்ளம் வழிவழிச் சிறப்ப 
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     விைனஇவண் த்தனம் ஆயின், வல்விைரந்  
     எ இனி - வாழிய ெநஞ்ேச! - ஒ தைல 
     அலங்குகைழ நரலத் தாக்கி, விலங்குஎ ந் , 
     க வளி உ த்திய ெகா வி  கூர்எாி  5 
     விடர் ைக அ க்கம் பாய்த ன், உடனிையந் , 
     அைமக்கண் வி ெநா  கணக்கைல அகற் ம் 
     ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் நீந்திக் ைகம்மிக்கு 
     அகன்சுடர் கல்ேசர்  மைறய, மைனவயின் 
     ஒண்ெதா  மகளிர் ெவண்திாிக் ெகாளாஅ ன்  10 
     கு நைடப் றவின் ெசங்காற் ேசவல் 
     ெந நிைல வியன்நகர் ழ் ைணப் பயி ம் 
     லம்ெபா  வந்த ன்கண் மாைல 
     "யாண்  உளர்ெகால்?" எனக், க ழ்ேவாள் எய்தி, 
     இைழஅணி ெந ந்ேதர்க் ைகவண் ெசழியன்  15 
     மைழவிைள யா ம் வளம்ெக  சி மைலச் 
     சிலம்பின் கூதளங் கம ம் ெவற்பின் 
     ேவய் ைர பைணத்ேதாள், பா ம் 
     ேநாய்அசா ட, யங்குகம் பலேவ!  15 
      
48    "அன்னாய்! வாழி! ேவண்  அன்ைன! நின்மகள் 
     பா ம் உண்ணாள், பழங்கண் ெகாண் , 
     நனிபசந் தனள்" என வின தி; அதன்திறம் 
     யா ம் ெதற்ெறன உணேரன்; ேமல்நாள், 
     ம ஞ் சாரல், என்ேதாழி மாேரா   5 
     ஒ சிைன ேவங்ைக ெகாய்குவம் ெசன் ழி 
     " !" என் ம் சல் ேதான்ற- 
     ஒண்ெசங் க நீர்க் கண்ேபால் ஆய்இதழ் 
     ஊசி ேபாகிய சூழ்ெசய் மாைலயன், 
     பக்கம் ேசர்த்திய ெசச்ைசக் கண்ணியன்,  10 
     குயம்மண்  ஆகம் ெசஞ்சாந்  நீவி, 
     வாி ைன வில்லன், ஒ கைண ெதாிந் ெகாண்  
     "யாேதா, மற்  அம் மாதிறம் படர்?" என 
     வினவிநிற் றந்ேதாேன. அவற் கண் , 
     எம் ள் எம் ள் ெமய்மைற  ஒ ங்கி  15 
     நாணி நின்றென மாகப், ேபணி, 
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     "ஐவைக வகுத்த கூந்தல் ஆய் தல் 
     ைமஈர் ஓதி மட ர்! ம் வாய்ப் 
     ெபாய் ம் உளேவா?" என்றனன் ைபெயனப் 
     பாி கு தவிர்த்த ேதரன், எதிர்ம த் ,  20 
     நின்மகள் உண்கண் பன்மாண் ேநாக்கிச் 
     ெசன்ேறான் மன்ற அக் குன் கிழ ேவாேன! 
     பகல்மாய் அந்திப் ப சுடர் அைமயத் , 
     அவன்மைற ேதஎம்ேநாக்கி, "மற் இவன் 
     மகேன, ேதாழி!" என்றனள் 
     அதன்அள  உண் ேகாள், மதிவல் ேலார்க்ேக.  26 
      
49   'கிளி ம், பந் ம், கழங்கும், ெவய்ேயாள் 
     அளி ம், அன் ம், சாய ம், இயல் ம், 
     ன்நாள் ேபாலாள்; இறீஇயர், என்உயிர்' என, 
     ெகா ந்ெதாைடக் குழவிெயா  வயின்மரத்  யாத்த 
     க ங்கட் கறைவயின் சி றம் ேநாக்கி,  5 
     கு க வந் , குவ தல் நீவி, 
     ெமல்ெலனத் தழீஇயிேன னாக, என் மகள் 
     நன்னர் ஆகத்  இைட ைல வியர்ப்ப, 
     பல்கால் யங்கினள் மன்ேன! அன்ேனா! 
     விறல்மிகு ெந ந்தைக பலபா ராட் ,  10 
     வறன்நிழல் அைசஇ, வான் லந்  வ ந்திய 
     மடமான் அசாஇனம் திரங்குமரல் சுைவக்கும் 
     கா உடன் கழிதல் அறியின் - தந்ைத 
     அல்குபதம் மிகுந்த க ைட வியன்நகர், 
     ெசல் ழிச் ெசல் ழி ெமய்ந்நிழல் ேபால,  15 
     ேகாைத ஆயெமா  ஓைர தழீஇத் 
     ேதா அைம அாிச்சிலம்  ஒ ப்ப, அவள் 
     ஆ வழி ஆ வழி அகேலன் மன்ேன!  18 
           
50   கடல்பா  அவிந் , ேதாணி நீங்கி, 
     ெந நீர் இ ங்கழிக் க மீன் க ப்பி ம்; 
     ெசவ்வாய்ப் ெபண் ர் ெகௗைவ ற்றி ம், 
     மாண்இைழ ெந ந்ேதர் பாணி நிற்பப், 
     பக ம் நம்வயின் அகலா னாகிப்  5 
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     பயின் வ ம் மன்ேன, பனிநீர்ச் ேசர்ப்பன், 
     இனிேய, மணப்ப ங் காமம் தணப்ப நீந்தி, 
     "வாராேதார் நமக்கு யாஅர்?" என்னா , 
     மல்லன் ர் மைறயிைன ெசன் , 
     ெசால் ன் எவேனா - பாண! 'எல்   10 
     மைனேசர் ெபண்ைண ம வாய் அன்றில் 
     ைணஒன்  பிாியி ம் ஞ்சா காண்' எனக் 
     கண்நிைற நீர்ெகா  கரக்கும் 
     ஒண் தல் அாிைவ "யான் என் ெசய்ேகா?" எனேவ!  14 
      
51   ஆள்வழக்கு அற்ற சுரத்திைடக் கதிர்ெதற, 
     நீள்எாி பரந்த ெந ந்தாள் யாத் , 
     ேபாழ்வளி ழங்கும், ல்ெலன் உயர்சிைன, 
     ைடநைச இ க்ைகப் ெபைட கம் ேநாக்கி, 
     ஊன்பதித் தன்ன ெவ வ  ெசஞ்ெசவி  5 
     எ ைவச் ேசவல் காி சிைற தீய, 
     ேவனில் நீ ய ேவய்உயர் நனந்தைல, 
     நீஉழந்  எய் ம் ெசய்விைனப் ெபா ட்பிணி 
     பல்இதழ் மைழக்கண் மாஅ ேயாள்வயிற் 
     பிாியின் ணர்வ  ஆயிற், பிாியா .  10 
     ஏந் ைல ற்றம் ங்கப், பல் ழ் 
     ேசயிைழ ெதளிர்ப்பக் கைவஇ, நா ம் 
     மைன தல் விைனெயா ம் உவப்ப, 
     நிைன - மாண் ெநஞ்சம்!- நீங்குதன் மறந்ேத.  14 
     
 52   'வலந்த வள்ளி மரன்ஓங்கு சாரல், 
     கிளர்ந்த ேவங்ைகச் ேசண்ெந ம் ெபாங்கர்ப் 
     ெபான்ேனர் மலர் ேவண் ய குறமகள் 
     இன்னா இைசய சல் பயிற்ற ன், 
     "ஏ கல் அ க்கத்  இ ள் அைளச் சிலம்பின்  5 
     ஆெகாள் வயப்  ஆகும் அஃ " எனத்தம் 
     மைலெக  சீ ர் லம்பக், கல்ெலனச் 
     சிைல ைட இடத்தர் ேபாத ம் நாடன் 
     ெநஞ்சுஅமர் வியன்மார்  உைடத் என அன்ைனக்கு 
     அறிவிப் ேபம்ெகால்? அறியெலம் ெகால்?' என  10 
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     இ பாற் பட்ட சூழ்ச்சி ஒ பாற் 
     ேசர்ந்தன்  - வாழி, ேதாழி!- 'யாக்ைக 
     இன்உயிர் கழிவ  ஆயி ம், நின்மகள் 
     ஆய்மலர் உண்கண் பசைல 
     காம ேநாய்' எனச் ெசய்யா தீேம!  15 
      
53   அறியாய், வாழி, ேதாழி! இ ள்அற 
     விசும் டன் விளங்கும் விைரெசலல் திகிாிக் 
     க ங்கதிர் எறித்த வி வாய் நிைறய, 
     ெந ங்கான் ங்ைக ெவண் த் தாஅய், 
     நீர்அற வறந்த நிரம்பா நீள்இைட,  5 
     வள்எயிற் ச் ெசந்நாய் வ ந் பசிப் பிணெவா  
     கள்ளிஅம் காட்ட கடத்திைட உழிஞ்சில் 
     உள்ஊன் வா ய சுாி க்கு ெநாள்ைள 
     ெபாாிஅைர ைதத்த லம் ெகாள் இயவின், 
     வி த்ெதாைட மறவர் வில்இட ழ்ந்ேதார்  10 
     எ த் ைட ந கல் இன்நிழல் வதி ம் 
     அ ஞ்சுரக் கவைல நீந்தி, என் ம், 
     'இல்ேலார்க்கு இல்' என்  இையவ  கரத்தல் 
     வல்லா ெநஞ்சம் வ ப்ப, நம்மி ம் 
     ெபா ேள காதலர் காதல்; 
     'அ ேள காதலர்' என்றி, நீேய.  16 
      
54  வி ந்தின் மன்னர் அ ங்கலம் ெத ப்ப, 
     ேவந்த ம் ெவம்பைக தணிந்தனன்; தீம்ெபயற் 
     கா ம் ஆர்க  தைலயின் : ேத ம் 
     ஓவத் தன்ன ேகாபச் ெசந்நிலம், 
     வள்வாய் ஆழி உள்உ  உ ளக்,  5 
     கட க காண்குவம் - பாக! மத  நைடத் 
     தாம் அைச குழவி ங்குசுைர ம யக், 
     கைனயலம் குரல் காற்பாி பயிற்றிப், 
     ப மணி மிடற்ற பயநிைர ஆயம் 
     ெகா ம  உைடயர் ேகாற்ைகக் ேகாவலர்  10 
     ெகான்ைறயம் குழலர் பின்ைறத் ங்க, 
     மைனமைனப் பட ம் நைனநகு மாைலத், 
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     தனக்ெகன வாழாப் பிறர்க்கு உாியாளன் 
     பண்ணன் சி கு ப் படப்ைப ண்இைலப் 
     ன்காழ் ெநல் ப் ைபங்காய் தின்றவர்  15 
     நீர்கு  சுைவயின் தீவிய மிழற்றி, 
     ' கிழ்நிலாத் திகழ்த ம் வாத் திங்கள்! 
     ெபான் ைடத் தா  என்மகன் ஒற்றி, 
     வ குைவ ஆயின், த குெவன் பால்' என, 
     விலங்கு அமர்க் கண்ணள் விரல்விளி பயிற்றித்  20 
     திதைல அல்குல்எம் காத  
     தல்வற் ெபாய்க்கும் ங்ெகா  நிைலேய!  22 
      
55   காய்ந் ெசலற் கன  கல்பகத் ெத த ன், 
     ஈந் கு கு உ கும் என் ழ் நீள்இைட, 
     உளி க ெவம்பரல் அ வ த் றா ன், 
     விளி ைற அறியா ேவய்காி கானம், 
     வயக்களிற்  அன்ன காைளெயா  என்மகள்  5 
     கழிந்ததற்கு அழிந்தன்ேறா இலேன! ஒழிந் யாம் 
     ஊ உைலக் கு கின் உள்உயிர்த் , அைசஇ, 
     ேவவ  ேபா ம் ெவய்ய ெநஞ்செமா  
     கண்பைட ெபேறன், கனவ - ஒண்பைடக் 
     காிகால் வளவெனா  ெவண்ணிப் பறந்தைலப்  10 
     ெபா ண் நாணிய ேசர லாதன் 
     அழிகள ம ங்கின் வான்வடக் கி ந்ெதன, 
     இன்னா இன்உைர ேகட்ட சான்ேறார் 
     அ ம்ெபறல் உலகத்  அவெனா  ெசலீஇயர், 
     ெப ம்பிறி  ஆகி யாங்குப், பிாிந்  இவண்  15 
     காதல் ேவண் , எற் றந்  
     ேபாதல் ெசல்லாஎன் உயிெரா  லந்ேத!  17 
      
56   நைக ஆகின்ேற - ேதாழி! - ெந நல்- 
     மணிகண் டன்ன ணிகயம் ளங்க, 
     இ ம் இயன் றன்ன க ங்ேகாட்  எ ைம, 
     ஆம்பல் ெமல்லைட கிழியக், குவைளக் 
     கூம் வி  பன்மலர் மாந்திக், கைரய  5 
     காஞ்சி ண்தா  ஈர்ம் றத்  உைறப்ப, 
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     ெமல்கி  க ள அல்குநிைல குத ம் 
     தண் ைற ஊரன் திண்தார் அகலம் 
     வ ைவ நாள்அணிப் ேவார்ப் ணாிய, 
     பாிெவா  வ உம் பாணன் ெத வில்  10 
     னிற்றாப் பாய்ந்ெதனக் கலங்கி, யாழ்இட் , 
     எம்மைனப் குதந் ேதாேன; அ கண்  
     ெமய்ம்ம  உவைக மைறயிெனன், எதிர்ெசன் , 
     'இம்மைன அன் ; அஃ  உம்மைன' என்ற 
     என் ம் தன் ம் ேநாக்கி, 
     மம்மர் ெநஞ்சிேனான் ெதா நின் ற ேவ.  16 
      
57   சி ைபந் விச் ெசங்காற் ேபைட 
     ெந நீர் வானத் , வா ப்பைற நீந்தி 
     ெவயில்அவிர் உ ப்ெபா  வந் , கனி ெபறாஅ , 
     ெப நாள் யாணர் உள்ளிப், ைபயாந் , 
     கல்ஏக் கற்ற ல்ெலன் உலைவக்  5 
     கு ங்கால் இற்றிப் ன்தைல ெந ழ் 
     இ ம்பிணர்த் கல் தீண் , வளி ெபாரப், 
     ெப ங்ைக யாைன நிவப்பின் ங்கும் 
     குன்ற ைவப்பின் என் ழ் நீள்இைட 
     யாேம எமியம் ஆகத், தாேம  10 
     பசுநிலா விாிந்த பல்கதிர் மதியிற் 
     ெப நல் ஆய்கவின் ஒாீஇச், சி பீர் 
     ஏர் வண்ணம் ெகாண்டன்  ெகால்ேலா- 
     ெகாய்சுவற் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழியன் 
     நீர் ன் ைற சிறி ற்றிக்  15 
     களி பட எ க்கிய கல்ெலன் ஞாட்பின் 
     அ ம் ண் உ நாின் வ ந்தினள், ெபாி  அழிந் , 
     பானாட் கங்கு ம் பக ம் 
     ஆனா  அ ேவாள் - ஆய்சி  தேல!  19 
      
58  இன்இைச உ ெமா  கைன ளி தைலஇ, 
     மன் யிர் ம ந்த பானாட் கங்குல் 
     கா ேதர் ேவட்டத்  விளி இடம் ெபறாஅ , 
     வாிஅதள் ப த்த ேசக்ைக, ெதாிஇைழத் 
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     ேதன்நா  க ப்பின் ெகா ச்சியர் தந்ைத,  5 
     கூதிர் இல் ெசறி ம் குன்ற நாட! 
     வைனந்  வரல் இள ைல ெஞ ங்கப், பல்ஊழ் 
     விளங்குெதா  ன்ைக வைளந் றம் சுற்ற, 
     நின்மார்  அைடத ன் இனி  ஆகின்ேற- 
     ம்இல் லம்பின் ம் உள் ெதா ம் ந ம்  10 
     தண்வரல் அைசஇய பண் இல் வாைட 
     பதம்ெப  கல்லா  இடம்பார்த்  நீ - 
     மைனமரம் ஒசிய ஒற்றிப் 
     பலர்ம  கங்குல், ெந ம் ற நிைலேய!  14 
      
59   தண்கயத்  அமன்ற வண் ப  ைணமலர்ப் 
     ெப ந்தைக இழந்த கண்ணிைன, ெபாி ம் 
     வ ந்திைன, வாழியர், நீேய!- வடாஅ  
     வண் னல் ெதா ைந வார்மணல் அகன் ைற, 
     அண்டர் மகளிர் தண்தைழ உடீஇயர்  5 
     மரம்ெசல மிதித்த மாஅல் ேபாலப் 
     ன்தைல மடப்பி  உணீஇயர், அம்குைழ, 
     ெந நிைல யாஅம் ஒற்றி, நைனக ள் 
     ப ஞிமி  க ம் களிேற- ேதாழி! 
     சூர்ம ங்கு அ த்த சுடர்இைல ெந ேவல்,  10 
     சினம்மிகு கன் தண்பரங் குன்றத் , 
     அந் வன் பா ய சந் ெக  ெந வைர, 
     இன்தீம் ைபஞ்சுைன ஈரணிப் ெபா ந்த 
     தண்ந ங் க நீர்ச் ெசண்இயற் சி றம் 
     தாம்பா ராட் ய காைல ம் உள்ளார்,  15 
     ங்குஇைறப் பைணத்ேதாள் ெநகிழச், ேசய்ந்நாட்  
     அ ஞ்ெசயற் ெபா ட்பிணி ன்னி, நப் 
     பிாிந் , ேசண் உைறநர் ெசன்ற ஆேற!  18 
      
60  ெப ங்கடற் பரப்பில் ேசயிறா ந ங்கக் 
     ெகா ந்ெதாழின் கந்த ெசங்ேகால் அவ்வைல 
     ெந ந்திமில் ெதாழிெலா  ைவகிய தந்ைதக்கு, 
     உப் ெநாைட ெநல் ன் ரல் ெவண்ேசா  
     அயிைல ழந்த அம் ளிச் ெசாாிந் ,  5 
     ெகா மீன் த ெயா  கு மகள் ெகா க்கும் 
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     திண்ேதர்ப் ெபாைறயன் ெதாண்  அன்னஎம் 
     ஒண்ெதா  ெஞ க்கா தீேமா ெதய்ய; 
     'ஊைத ஈட் ய உயர்மணல் அைடகைர, 
     ேகாைத ஆயெமா  வண்டல் ைதஇ,  10 
     ஓைர ஆ ம் உயங்கும்நின் ஒளி' எனக் 
     ெகான் ம் சிவப்ேபாள் காணின், ெவன்ேவற் 
     ெகாற்றச் ேசாழர் குடந்ைத ைவத்த 
     நா த  நிதியி ஞ் ெசறிய 
     அ ங்க ப் ப க்குவள், அறன்இல் யாேய  15 
      
61  'ேநாற்ேறார் மன்ற தாேம கூற்றங் 
     ேகா ற விளியார், பிறர்ெகாள விளிந்ேதார்' எனத் 
     தாள்வலம் ப ப்பச் ேசட் லம் படர்ந்ேதார் 
     நாள்இைழ ெந ஞ்சுவர் ேநாக்கி, ேநாய்உழந்  
     ஆழல் வாழி, ேதாழி!- தாழா ,  5 
     உ ம்எனச் சிைலக்கும் ஊக்கெமா  ைபங்கால் 
     வாிமாண் ேநான்ஞாண் வன்சிைலக் ெகாளீஇ, 
     அ நிறத்  அ த்திய அம்பினர் பல டன் 
     அண்ணல் யாைன ெவண்ேகா  ெகாண் , 
     நற ெநாைட ெநல் ன் நாள்மகிழ் அய ம்  10 
     கழல் ைன தி ந் அ க் கள்வர் ேகாமான் 
     மழ லம் வணக்கிய மாவண் ல்  
     விழ ைட வி ச்சீர் ேவங்கடம் ெபறி ம், 
     பழகுவர் ஆதேலா அாிேத - னாஅ  
     ழ உறழ் திணிேதாள் ெந ேவள் ஆவி  15 
     ெபான் ைட ெந நகர்ப் ெபாதினி அன்னநின் 
     ஒண்ேகழ் வன ைலப் ெபா ந்த 
     ண் ண் ஆகம் ெபா ந் தன் மறந்ேத.  18 
      
62   அயத் வளர் ைபஞ்சாய் ந்தின் அன்ன 
     நைகப்ெபா ந்  இலங்கும் எயி ெக  வர்வாய், 
     ஆகத்  அ ம்பிய ைலயள், பைணத்ேதாள், 
     மாத்தாட் குவைள மலர்பிைணத் தன்ன 
     மாஇதழ் மைழக்கண், மாஅ ேயாெளா   5 
     ேப ம் அறியா மைறஅைம ணர்ச்சி 
     சற் யிற் ணர்  பிாிந்  இைசப்பக், 
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     கரந்த கரப்ெபா  நாஞ்ெசலற்கு, அ ைமயின், 
     க ம் னல் ம ந்த காவிாிப் ேபாியாற்  
     ெந ஞ்சுழி நீத்தம் மண் நள் ேபால,  10 
     ந ங்கு அஞர் தீர யங்கி, ெந நல் 
     ஆகம் அைடதந் ேதாேள - ெவன்ேவற் 
     களி ெக  தாைனப் ெபாைறயன் ெகால்  
     ஒளி நீர் அ க்கத்  வியல்அகம் ெபாற்பக் 
     கட ள் எ திய பாைவயின், 
     மடவ  மாண்ட மாஅ ேயாேள!  16 
      
63   ேகளாய் வாழிேயா மகைள! நின் ேதாழி, 
     தி நகர் வைரப்பகம் லம்ப அவெனா - 
     ெப மைல இறந்த  ேநாேவன்; ேநாவல்- 
     க ங்கண் யாைன ெந ங்ைக ேசர்த்தி, 
     டங்குதாள் உைதத்த ெபாலங்ெக  ழி  5 
     ெப ம் லர் வி யல் விாிந் , ெவயில் எறிப்பக் 
     க ந்தாள் மிடற்ற ெசம் ழ்ச் ேசவல் 
     சி ன் ெபைடெயா  குைட ம் ஆங்கண், 
     அஞ்சுவரத் தகுந கானம் நீந்திக். 
     கன்  காணா , ன்கண்ண, ெசவிசாய்த்   10 
     மன் நிைற ைபதல் கூறப், பல உடன் 
     கறைவ தந்த க ங்கான் மறவர் 
     கல்ெலன் சீ ர் எல் யின் அைசஇ, 
     வாய்ப் ெபண் ன் ெச காற் குரம்ைப, 
     மடமயில் அன்னஎன் நைடெம  ேபைத  15 
     ேதாள் ைண யாகத் யிற்றத் ஞ்சாள், 
     'ேவட்டக் கள்வர் விசி  க ங்கண் 
     ேசக்ேகாள் அைற ம் தண் ைம 
     ேகட்குநள் ெகால்?, எனக் க ம்என் ெநஞ்ேச!  19 
      
64    கைள ம் இடனாற் - பாக! உைள அணி 
     உலகுகடப் பன்ன ள்இயற் க மா 
     வைகஅைம வனப்பின் வள் நீ ெதாியத் 
     தள ப்பிணி அவிழ்ந்த தண்பதப் ெப வழி, 
     ஐ இலங்கு அகல்இைல ெநய்கனி ேநான்காழ்  5 
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     ெவன்ேவல் இைளயர் ங்குபாி கச், 
     ெசல நாம் அயர்ந்தனம் ஆயிற், ெபயல 
     க நீர் வாித்த ெசந்நில ம ங்கின், 
     வி ெநறி ஈர்மணல், வாரணம் சிதரப், 
     பாம் உைற ற்றத்  ஈர்ம் றங் குத்தி,  10 
     மண் ைடக் ேகாட்ட அண்ணல் ஏஎ  
     உடன்நிைல ேவட்ைகயின் மடநாகு தழீஇ, 
     ஊர்வயிற் ெபய ம் ெபா திற், ேசர் உடன், 
     கன் பயிர் குரல, மன் நிைற குத ம் 
     ஆ ண் ெதண்மணி ஐ இயம்  இன்இைச  15 
     லம் ெகாள் மாைல ேகட்ெடா ம் 
     கலங்கினள் உைறேவாள் ைகய  நிைலேய.  17 
      
65   உன்னங் ெகாள்ைகெயா  உளம்கரந்  உைற ம் 
     அன்ைன ெசால் ம் உய்கம்; என்ன உம் 
     ஈரம்ேசரா இயல்பிற் ெபாய்ம் ெமாழிச் 
     ேசாிஅம் ெபண் ர் ெசௗைவ ம் ஒழிகம்; 
     நா கண் அகற்றிய உதியஞ் ேசரற்  5 
     பா ச் ெசன்ற பாிசிலர் ேபால 
     உவஇனி - வாழி, ேதாழி! அவேர, 
     ெபாம்மல் ஓதி! நம்ெமா  ஒராங்குச் 
     ெசல  அயர்ந்தனரால் இன்ேற - மைலெதா ம் 
     மால்கைழ பிைசந்த கால்வாய் கூர்எாி,  10 
     மீன்ெகாள் பரதவர் ெகா ந்திமில் நளிசுடர், 
     வான்ேதாய் ணாி மிைசக்கண் டாங்கு, 
     ேமவரத் ேதான் ம் யாஅஉயர் நனந்தைல 
     உயவல் யாைன ெவாி ச்ெசன் றன்ன 
     கல்ஊர்  இழித ம் ல்சாய் சி ெநறிக்,  15 
     கா மீக் கூ ம் ேகா ஏந்  ஒ த்தல் 
     ஆ க  ெகாள் ம் அ ஞ்சுரம், 'பைணத்ேதாள், 
     நா ஐங் கூந்தல், ெகாம்ைம வாி ைல, 
     நிைரஇதழ் உண்கண், மகளிர்க்கு 
     அாியவால்' என அ ங்கிய ெசலேவ!  20 
      
66   'இம்ைம உலகத்  இைசெயா ம் விளங்கி, 
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     ம ைம உலக ம் ம இன்  எய் ப 
     ெச ந ம் விைழ ம் ெசயிர்தீர் காட்சிச் 
     சி வர்ப் பயந்த ெசம்மேலார்' எனப் 
     பல்ேலார் கூறிய பழெமாழி எல்லாம்  5 
     வாேய ஆகுதல் வாய்த்தனம் - ேதாழி! 
     நிைரதார் மார்பன் ெந நல் ஒ த்திெயா  
     வ ைவ அயர்தல் ேவண் ப், வதின் 
     இயன்ற அணியன், இத்ெத  இறப்ேபான் 
     மாண்ெதாழில் மாமணி கறங்கக், கைட கழிந்   10 
     காண்டல் வி ப்ெபா  தளர் தளர்  ஓ ம் 
     ங்கட் தல்வைன ேநாக்கி, 'ெந ந்ேதர் 
     தாங்குமதி, வலவ!' என்  இழிந்தனன், தாங்கா , 
     மணி ைர ெசவ்வாய் மார்பகம் சிவணப் 
     ல் ப் ெப ம! ெசல்இனி, அகத் ' எனக்  15 
     ெகா ப்ேபாற்கு ஒல்லான் க ழ்த ன், 'த த்த 
     மாநிதிக் கிழவ ம் ேபான்ம்' என, மகெனா  
     தாேன குதந் ேதாேன; யான் அ  
     ப த்தெனன் ஆகுதல் நாணி, இ த் , 'இவற் 
     கலக்கினன் ேபா ம், இக்ெகா ேயான்' எனச்ெசன்   20 
     அைலக்கும் ேகாெலா  கு கத், தைலக்ெகாண்  
     இமிழ்கண் ழவின் இன்சீர் அவர்மைனப் 
     பயிர்வன ேபாலவந்  இைசப்ப ம், தவிரான் 
     கழங்குஆ  ஆயத்  அன் நம் அ ளிய 
     பழங்கண் ேணாட்ட ம் ந ய, 
     அ ங்கினன் அல்லேனா, அயர்ந்த தன் மணேன!  26 
      
67   யான்எவன் ெசய்ேகா? ேதாழி! ெபாறிவாி 
     வானம் வாழ்த்தி பாட ம், அ ளா  
     உைற றந்  எழி  நீங்க ற், பைற  உடன், 
     மரம் ல் ெலன்ற ரம் உயர் நனந்தைல; 
     அரம்ேபாழ் திய வாளி அம்பின்  5 
     நிரம்பா ேநாக்கின்; நிரயம் ெகாண்மார் 
     ெநல்  நீளிைட எல்  மண் , 
     நல்அமர்க் கடந்த நா ைட மறவர் 
     ெபய ம் பீ ம் எ தி யதர்ெதா ம் 
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     பீ  சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல்  10 
     ேவல்ஊன்  பலைக ேவற் ைன க க்கும் 
     ெமாழிெபயர் ேதஎம் த மார், மன்னர் 
     கழிப்பிணிக் கைறத்ேதால் நிைரகண் டன்ன 
     உவல்இ  ப க்ைக ஆள்உகு பறந்தைல, 
     'உ இல் ேபஎய் ஊராத் ேதேரா   15 
     நிலம்ப  மின்மினி ேபாலப் பலஉடன் 
     இலங்கு பரல் இைமக்கும்' என்ப - நம் 
     நலம் றந்  உைறநர் ெசன்ற ஆேற!  18 
      
68   'அன்னாய்! வாழி, ேவண்  அன்ைன! நம் படப்ைபத் 
     தணஅயத்  அமன்ற கூதளம் குைழய, 
     இன்இைச அ விப் பா ம் என்ன உம் 
     ேகட் ேயா? வாழி, ேவண்  அன்ைன! நம் படப்ைப 
     ஊட்  யன்ன ஒண்தளிர்ச் ெசயைல  5 
     ஓங்குசிைனத் ெதா த்த ஊசல், பாம் என, 
     தல் மிய உ ம்எறிந் தன்ேற; 
     பின் ம் ேகட் ேயா?' என ம், அஃ  அறியாள், 
     அன்ைன ம் கைன யில் ம ந்தனள்; அதன்தைல 
     மன்உயிர் ம ந்தன்றால் ெபா ேத ; காதலர் . 10 
     வ வர் ஆயின், ப வம்இ ' எனச் 
     சுடர்ந்  இலங்கு எல்வைள ெநகிழ்ந்த நம்வயின் 
     படர்ந்த உள்ளம் ப அன் றாக, 
     வந்தனர் - வாழி, ேதாழி!- அந்தரத்  
     இமிழ்ெபயல் தைலஇய இனப்பல் ெகாண் த்  15 
     தவிர் இல் ெவள்ளம் தைலத்தைல சிறப்பக் 
     கன் கால் ஒய் ம் க ஞ்சுழி நீத்தம் 
     ன்தைல மடப்பி ப் சல் பலஉடன் 
     ெவண்ேகாட்  யாைன விளிபடத் ழ ம் 
     அகல்வாய்ப் பாந்தட் படாஅர்ப் 
     பக ம் அஞ்சும் பனிக்க  சுரேன.  21 
      
69  ஆய்நலம் ெதாைலந்த ேமனி ம், மாமலர்த் 
     தைக வனப் இழந்த கண் ம், வைகஇல 
     வண்ணம் வா ய வாி ம் ேநாக்கி, 
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     ஆழல் ஆன்றிசின் நீேய; உாிதினின் 
     ஈதல் இன்பம் ெவஃகி, ேமவரச்  5 
     ெசய்ெபா ள் திறவர் ஆகிப், ல்இைலப் 
     பராைர ெநல்  அம் ளித் திரள்காய் 
     கான மடமைரக் கணநிைர கவ ம் 
     ேவனில் அத்தம் என்னா , ஏ ற் , 
     விண்ெபா  ெந ங்குைட இயல்ேதர் ேமாாியர்  10 
     ெபான் ைன திகிாி திாிதர குைறத்த 
     அைறஇறந்  அகன்றனர் ஆயி ம், எைனய உம் 
     நீடலர் - வாழி, ேதாழி! - ஆ இயல் 
     மடமயில் ஒழித்த பீ வார்ந் , தம் 
     சிைலமாண் வல்வில் சுற்றிப், பலமாண்  15 
     அம் ைடக் ைகயர் அரண்பல றி, 
     நன்கலம் த உம் வயவர் ெப மகன் 
     சுடர்மணிப் ெப ம் ண் ஆஅய் கானத் த் 
     தைலநாள் அலாின் நா ம்நின் 
     அலர் ைல ஆகத்  இன் யில் மறந்ேத.  20 
      
70   ெகா ந்திமிற் பரதவர் ேவட்டம் வாய்த்ெதன 
     இ லாக் கம ம் சி கு ப் பாக்கத் க் 
     கு ங்கண் அவ்வைலப் பயம்பா ராட் , 
     ெகா ங்கண் அயிைல பகுக்கும் ைறவன் 
     நம்ெமா  ணர்ந்த ேகண்ைம ன்ேன  5 
     அலர்வாய்ப் ெபண் ர் அம்பல் ற்றப், 
     பல ம் ஆங்கு அறிந்தனர் மன்ேன; இனிேய 
     வ ைவ கூ ய பின்ைறப், வ  
     ெபான்  ஞ்�ழெலா  ன்ைன வாிக்கும் 
     கானல்அம் ெப ந் ைறக் கவினி மாநீர்ப்  10 
     பாசைடக் க த்த கைணக்கால் ெநய்தல் 
     விழ அணி மகளிர் தைழஅணிக் கூட் ம் 
     ெவன்ேவற் க ாியர் ெதால்  ேகா  
     ழங்குஇ ம் ெபௗவம் இரங்கும் ன் ைற 
     ெவல்ேபார் இராமன் அ மைறக்கு அவித்த  15 
     பல் ழ் ஆலம் ேபால, 
     ஒ அவிந் தன் இவ், அ ங்கல் ஊேர.  17 
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71   நிைறந்ேதார்த் ேத ம் ெநஞ்செமா , குைறந்ேதார் 
     பயன்இன் ைமயின் பற் விட் , ஒ உம் 
     நயன்இல் மாக்கள் ேபால, வண் னம் 
     சுைனப்  நீத் ச், சிைனப் ப் படர, 
     ைமஇல் மான்இனம் ம ளப், ைபெயன  5 
     ெவந் ஆ  ெபான்னின் அந்தி ப்ப, 
     ஐயறி  அகற் ம் ைகய  படேரா  
     அகல்இ  வானம் அம்மஞ்சு ஈனப், 
     பகல்ஆற் ப் ப த்த பழங்கண் மாைல, 
     காதலர்ப் பிாிந்த லம்பின் ேநாதக,  10 
     ஆர்அஞர் உ நர் அ நிறம் சுட் ச் 
     கூர்எஃகு எறிஞாின் அைலத்தல் ஆனா , 
     எள்அற இயற்றிய அழல்காண் மண் லத்  
     உள்ஊ  ஆவியின் ைபப்பய கி, 
     ம ைக மாய்தல் ேவண் ம் - ெபாி  அழிந் ,  15 
     இ ெகால் - வாழி, ேதாழி! என் உயிர் 
     விலங்குெவங் க வளி எ ப்பத் 
     ளங்குமரப் ள்ளின் றக்கும் ெபா ேத?  18 
      
72   இ ள்கிழிப் ப ேபால் மின்னி, வானம் 
     ளிதைலக் ெகாண்ட நளிெபயல் ந நாள், 
     மின்னி ெமாய்த்த ர வாய்ப் ற்றம் 
     ெபான்எறி பிதிாிற் சுடர வாங்கிக், 
     கு ம்பி, ெகண் ம் ெப ங்ைக ஏற்ைற  5 
     இ ம் ெசய் ெகால்எனத் ேதான் ம் ஆங்கண், 
     ஆேற அ மர பினேவ; யாேற 
     சுட் நர்ப் பனிக்கும் சூ ைட தைலய; 
     கைழமாய் நீத்தம் கல்ெபா  இரங்க, 
     'அஞ்சுவம் தமியம்' என்னா , மஞ்சு சுமந் ,  10 
     ஆ கைழ நர ம் அணங்குைடக் கவாஅன், 
     ஈர்உயிர்ப் பிணவின் வய ப்பசி கைளஇய, 
     இ ங்களி  அட்ட ெப ஞ்சின உ ைவ 
     நாம நல்லராக் கதிர்பட உமிழ்ந்த 
     ேமய்மணி விளக்கின் லர ஈர்க்கும்  15 
     வாள்நடந் தன்ன வழக்கு அ ங் கவைல, 
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     உள் நர் உட்கும் கல்அடர்ச் சி ெநறி, 
     அ ள் ாி ெநஞ்செமா  எஃகு ைணயாக 
     வந்ேதான் ெகா ய ம் அல்லன்; தந்த 
     நீ தவ  உைடைய ம் அல்ைல; நின்வயின்  20 
     ஆனா அ ம்படர் ெசய்த 
     யாேன, ேதாழி, தவ உைட ேயேன!  22 
      
73  பின்ெனா  த்த மண்ணா ச்சி 
     ெநய்கனி ழ்குழல் அகப்படத் ைதஇ; 
     ெவ குஇ ள் ேநாக்கி யன்ன கதிர் வி  
     ஒ காழ் த்தம் இைட ைல விளங்க, 
     அணங்கு  கற்ெபா  மடம்ெகாளச் சாஅய்,  5 
     நின்ேநாய்த் தைலைய ம் அல்ைல; ெத வர 
     'என்ஆகுவள்ெகால், அளியள் தான்?' என, 
     என்அழி  இரங்கும் நின்ெனா  யா ம் 
     ஆ அன்  என்னா ேவ அல் காட்சி 
     இ ேவம் நம்படர் தீர வ வ   10 
     காணிய வம்ேமா - காதல்அம் ேதாழி! 
     ெகா பிணங்கு அாில இ ள்ெகாள் நாகம் 
     ம பதம் பார்க்கும், வயமான் ப்பின், 
     ஏனல்அம் சி திைனச் ேசேணான் ைகயைதப் 
     பி க்ைக அைமந்த கனல்வாய்க் ெகாள்ளி  15 
     வி ெபாறிச் சுடாின் மின்னி அவர் 
     ெசன்ற ேதஎத்  நின்றதால் மைழேய.  17 
      
74   விைனவலம் ப த்த ெவன்றிெயா  மகிழ்சிறந் , 
     ேபார்வல் இைளயர் தாள்வலம் வாழ்த்தத், 
     தண்ெபயல் ெபாழிந்த ைப  காைல, 
     கு தி உ வின் ஒண்ெசம் தாய் 
     ெப வழி ம ங்கில் சி பல வாிப்பப்,  5 
     ைபங்ெகா  ல்ைல ெமன்பதப்  
     ெவண்களர் அாிமணல் நன்பல் தாஅய், 
     வண் ேபா  அவிழ்க்கும் தண்கமழ் றவில், 
     க ங்ேகாட்  இரைலக் காமர் மடப்பிைண 
     ம ண்டமான் ேநாக்கம் காண்ெதா ம், 'நின் நிைனந்   10 
     "திண்ேதர் வலவ! கட ' எனக் கைடஇ, 
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     இன்ேற வ வர்; ஆன்றிகம் பனி' என, 
     வன் ைற இன்ெசால் நன்பல பயிற் ம் 
     நின்வ த்  அைமகுெவன் மன்ேனா - அல்கல் 
     ன்கண் மாைலெயா  ெபா ந்திக், ெகா ங்ேகாற்  15 
     கல்லாக் ேகாவலர் ஊ ம் 
     வல்வாய் சி குழல் வ த்தாக் காேல!  17 
      
75  "அ ள் அன்  ஆக, ஆள்விைன, ஆடவர் 
     ெபா ள்" என வ த்த ெபா ள்அல் காட்சியின் 
     ைமந் ம  உள்ளெமா  ஞ்சல் ெசல்லா , 
     எாிசினம் தவழ்ந்த இ ங்கடற்  அைட தல் 
     காிகுதிர் மரத்த கான வாழ்க்ைக,  5 
     அ  ன்பின், ெதா கழல் மறவர் 
     ெதான் இயல் சி கு  மன் நிழற் ப க்கும் 
     அண்ணல் ெந வைர, ஆம்அறப் லர்ந்த 
     கல்ெநறிப் படர்குவர் ஆயின் - நல் தல், 
     ெசயிர்தீர் ெகாள்ைக, சில்ெமாழி வர்வாய்,  10 
     அவிர்ெதா ய ன்ைக, ஆய்இைழ, மகளிர் 
     ஆரம் தாங்கிய அலர் ைல ஆகத் , 
     ஆராக் காதெலா  தாாிைடக் குைழயா  
     ெசன் ப  விறற்கவின் உள்ளி, என் ம் 
     இரங்குநர் அல்ல , ெபயர்தந் , யாவ ம்,  15 
     த ந ம் உளேரா, இவ் உலகத் தான்?, என- 
     மாாி ஈங்ைக மாத்தளிர் அன்ன 
     அம்மா ேமனி, ஐ  அைம சுப்பின்; 
     பல்காசு நிைரத்த, ேகா ஏந் , அல்குல்; 
     ெமல்இயல் கு மகள்!- லந் பல கூறி  20 
     ஆனா ேநாைல ஆக, யாேன 
     பிாியச் சூழ்த ம் உண்ேடா , 
     அாி ெப  சிறப்பின் நின்வயி னாேன?"  23 
      
76   மண்கைன ழெவா  மகிழ்மிகத் ங்கத், 
     தண் ைற ஊரன் எம்ேசாி வந்ெதன 
     இன்க ங் கள்ளின் அஃைத களிற்ெறா  
     நல்கலம் ஈ ம் நாள்மகிழ் இ க்ைக 
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     அைவ கு ெபா நர் பைறயின், ஆனா ,  5 
     கழ ப என்ப, அவன் ெபண் ர்; அந்தில் 
     கச்சினன், கழ னன், ேதம்தார் மார்பினன் 
     வைகஅைமப் ெபா ந்த, வனப்  அைம ெதாியல், 
     சுாியல்அம் ெபா நைனக் காண் ேரா?' என, 
     ஆதி மந்தி ேப ற்  இைனய,  10 
     சிைறபைறந்  உைறஇச் ெசங்குணக்கு ஒ கும் 
     அம்தண் காவிாி ேபால, 
     ெகாண் ைக வ த்தல் சூழ்ந்திசின், யாேன!  13 
      
77    'நல் தல் பசப்ப ம், ஆள்விைன தாீஇயர், 
     ன்அ ங் கானம் ன் தல் நன் ' எனப் 
     பின்னின்  சூழ்ந்தைன ஆயின், நன்  இன்னாச் 
     சூழ்ந்திசின் - வாழிய ெநஞ்சு!- ெவய் ற 
     இ உமிழ் வானம் நீங்கி, யாங்க ம்  5 
     கு பதிப் ெபயர்ந்த சுட் ைட பாழ், 
     கயி பிணிக் குழிசி ஓைல ெகாண்மார், 
     ெபாறிகண்  அழிக்கும் ஆவண மாக்களின், 
     உயிர்திறம் ெபயர, நல்அமர்க் கடந்த 
     த க ணாளர் குடர் தாீஇத் ெத வச்,  10 
     ெசஞ்ெசவி எ ைவ, அஞ்சுவர இ க்கும் 
     கல்அதர்க் கவைல ேபாகின், சீ ர்ப் 
     ல்அைர இத்திப் கர்ப  நீழல் 
     எல்வளி அைலக்கும், இ ள்கூர் மாைல, 
     வானவன் மறவன், வணங்குவில் தடக்ைக,  15 
     ஆனா நறவின் வண்மகிழ் பிட்டன் 
     ெபா ந்தா மன்னர் அ ஞ்சமத்  உயர்த்த 
     தி ந் இைல எஃகம் ேபால, 
     அ ந் யர் த ம், இவள் பனிவார் கண்ேண!  19 
      
78  'நனந்தைலக் கானத்  ஆளி அஞ்சி, 
     இனம்தைலத் த உம் எ ழ்கிளர் ன்பின், 
     வாிஞிமி  ஆர்க்கும், வாய் கு கடாஅத் ப் 
     ெபாறி தற் ெபா ந்த வயக்களிற்  ஒ த்தல் 
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     இ ம்பிணர்த் தடக்ைகயில், ஏ றத் த வ,  5 
     க ஞ்சூல் மடப்பி  ந ங்கும் சாரல், 
     ேதம்பிழி நறவின் குறவர் ன்றில் 
     ந் ழ் ஆய்மலர் உதிரக், காந்தள் 
     நீ இதழ் ெந ந் ப்  ஒசியத், தண்ெணன 
     வாைட க்கும் வ பனி அற்சிரம்,  10 
     நம்இல் லம்பின், நம் ஊர்த் தமியர் 
     என்ஆ குவர்ெகால் அளியர் தாம்?' என 
     எம்விட்  அகன்ற சின்னாள், சிறி ம், 
     உள்ளி ம் அறிதிேரா - ஓங்குமைல நாட! 
     உலகுடன் திாித ம் பலர் கழ் நல்இைச  15 
     வாய்ெமாழிக் கபிலன் சூழச் ேசய்நின்  
     ெச ஞ்ெசய்ந் ெநல் ன் விைளகதிர் ெகாண் , 
     தடந்தாள் ஆம்பல் மலெரா  கூட் , 
     யாண் பல கழிய, ேவண் வயிற் பிைழயா , 
     ஆள்இ உக் கடந் , வாள்அமர் உழக்கி,  20 
     ஏந் ேகாட்  யாைன ேவந்தர்ஓட் ய 
     ெந ம்பாிப் ரவிக் ைகவண் பாாி 
     தீம்ெப ம் ைபஞ்சுைனப் த்த 
     ேதம்கமழ் மலர் நா ம் - இவள் தேலா?  24 
      
79   ேதாட்பதன் அைமத்த க ங்ைக ஆடவர் 
     கைனெபாறி பிறப்ப றி, விைனப் படர்ந்  
     கல் த்  இயற்றிய வல்உயர்ப் ப வில், 
     பார்உைட ம ங்கின் ஊறல் மண் ய 
     வன் லம் மியப் ேபாகிக், ெகாங்கர்  5 
     ப மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்  ெசல் ம் 
     ேசதா எ த்த ெசந்நிலக் கு உத் கள் 
     அகல்இ  விசும்பின் ஊன்றித் ேதான் ம் 
     நனந்தைல அ வம், நம்ெமா  ைணப்ப, 
     'வல்லாங்கு வ ம்' என்னா , அல்குவர  10 
     வ ந்திைன - வாழி என் ெநஞ்ேச!- இ ஞ்சிைற 
     வைளவாய்ப் ப ந்தின் வான்கட் ேபைட, 
     ஆ ெதா  கைன ம் அவ்வாய்க் க ந் க் 
     ெகா வில் எயினர் ேகாட்சுரம் படர 
     ெந விளி பயிற் ம் நிரம்பா நீள்இைட,  15 
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     கல்பிறங்கு அத்தம் ேபாகி 
     நில்லாப் ெபா ட்பிணிப் பிாிந்த நீேய!  17 
      
80   ெகா ந்தாள் தைலெயா  ேகாட் மீன் வழங்கும் 
     இ ங்கழி இட் ச்சுரம் நீந்தி, இரவின் 
     வந்ேதாய் மன்ற - தண்கடற் ேசர்ப்ப !- 
     நினக்குஎவன் அாியேமா, யாேம? எந்ைத 
     ணர்திைரப் பரப்பகம் ைழஇத் தந்த  5 
     பல்மீன் உணங்கற் ப ள் ஓப் ம் 
     ண்டகம் க த்த நீர் அைடகைர 
     ஒண்பன் மலரக் கவட் இைல அ ம்பின் 
     ெசங்ேகழ் ெமன்ெகா  ஆழி அ ப்ப 
     இனமணிப் ரவி ெந ந்ேதர் கைடஇ,  10 
     மின்இைலப் ெபா ந்த விளங்கிணர் அவிழ்ெபான் 
     தண்ந ம் ைபந்தா  உைறக்கும் 
     ன்ைனஅம் கானல், பகல்வந் தீேம!  13 
      
81  நாள்உலா எ ந்த ேகாள்வல் உளியம் 
     ஓங்குசிைன இ ப்ைபத் தீம்பழம் ைனயின், 
     ல்அைளப் ற்றின் பல்கிைளச் சிதைல 
     ஒ ங்கு யன்  எ த்த நைனவாய் ெந ங்ேகா  
     அ ம் ஊ  கு கின், இடந் , இைர ேத ம்  5 
     மண்பக வறந்த ஆங்கண் கண்ெபாரக் 
     கதிர்ெதறக் கவிழ்ந்த உல தைல ேநான்சிைன 
     ெநறிஅயல் மராஅம் ஏறிப், லம் ெகாள 
     எறிப ந்  உய ம் என் ழ் நீள்இைட 
     ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் நீந்திச் - சிறந்த  10 
     ெசம்மல் உள்ளம் ரத்த ன், க த்ேதார் 
     ஒளி ேவல் அ வம் களி படக் கடக்கும் 
     மாவண் கடலன் விளங்கில் அன்ன, எம் 
     ைமஎழில் உண்கண் க ழ- 
     ஐய! ேசறிேரா, அகன் ெசய் ெபா ட்ேக?  13 
      
82   ஆ அைமக் குயின்ற அவிர் ைள ம ங்கின் 
     ேகாைட அவ்வளி குழ ைச ஆக, 
     பா இன் அ விப் பனிநீர் இன்இைசத் 
     ேதா அைம ழவின் ைதகுரல் ஆகக் 
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     கணக்கைல இகுக்கும் க ங்குரற் ம்ெபா   5 
     மைலப் ஞ் சாரல் வண் யாழ் ஆக 
     இன்பல் இமிழ்இைச ேகட் க், க சிறந் , 
     மந்தி நல்அைவ ம ள்வன ேநாக்கக் 
     கைழவளர் அ க்கத் , இய  ஆ மயில் 
     நன ப் கு விற யின் ேதான் ம் நாடன்!  10 
     உ வவல் விற்பற்றி, அம் ெதாிந் , 
     ெச ச்ெசய் யாைன ெசல்ெநறி வினாஅய்ப், 
     லர்குரல் ஏனற் ைழ ைட ஒ சிைற, 
     மலர்தார் மார்பன், நின்ேறாற் கண்ேடா ர் 
     பலர்தில், வாழி - ேதாழி - அவ ள்,  15 
     ஆர்இ ட் கங்குல் அைணெயா  ெபா ந்தி, 
     ஓர்யான் ஆகுவ  எவன்ெகால், 
     நீர்வார் கண்ெணா , ெநகிழ்ேதா ேளேன?  18 
      
83   வலம்சுாி மராஅத் ச் சுரம்கமழ் ச் 
     சுாிஆர் உைளத்தைல ெபா யச் சூ , 
     கைறஅ  மடப்பி  கானத்  அலறக், 
     களிற் க் கன்  ஒழித்த உவைகயர், க சிறந் , 
     க ங்கால் மராஅத்  ெகா ங்ெகாம்  பிளந் ,  5 
     ெப ம்ெபாழி ெவண்நார் அ ந் படப் ட் , 
     ெந ங்ெகா  டங்கும் நியம ர், 
     நற ெநாைட நல்இல் பத தற் பிணிக்கும் 
     கல்லா இைளயர் ெப மகன் ல்  
     வியன்தைல நல்நாட்  ேவங்கடம் கழியி ம்  10 
     ேசயர் என்னா , அன் மிகக் கைடஇ, 
     எய்தவந் தனவால் தாேம - ெநய்தல் 
     கூம் வி  நிகர்மலர் அன்ன 
     ஏந் எழில் மைழக்கண்எம் காத  குணேன!  14 
      
84   மைலமிைசக் குலஇய உ ெக  தி வில் 
     பைண ழங்கு எழி  ெபௗவம் வாங்கித் 
     தாழ்ெபயற் ெப நீர், வலன்ஏர்  வைளஇ, 
     மாதிரம் ைதப்பப் ெபாழித ன், காண்வர 
     இ நிலம் கவினிய ஏ  காைல-  5 



      
      

49

     ெந ப்பின் அன்ன சி கட் பன்றி, 
     அயிர்க்கட் படாஅர்த் ஞ்சு றம் ைதய, 
     ந  ல்ைல நாண்மலர் உதி ம் 
     ற  அைடந் தி ந்த அ ைன இயவிற் 
     சீ  ேராேள, ஒண் தல்! - யாேம,  10 
     எாி ைர பன்மலர் பிறழ வாங்கி, 
     அாிஞ்ர் யாத்த அலங்குதைலப் ெப ஞ்சூ  
     கள்ஆர் விைனஞர் களந்ெதா ம் ம கும் 
     தண்ணைட தழீஇய ெகா டங்கு ஆர்எயில் 
     அ ந்திைற ெகா ப்ப ம் ெகாள்ளான், சினம்சிறந் ,  15 
     விைனவயின் ெபயர்க்குந் தாைனப், 
     ைனதார், ேவந்தன் பாசைற ேயேம!  17 
      
85   நன் தல் பசப்ப ம், ெப ந்ேதாள் ெநகிழ ம் 
     உண்ணா உயக்கெமா  உயிர்ெசலச் சாஅய் 
     இன்னம் ஆக ம், இங்குநத் றந்ேதார் 
     அறவர் அல்லர் அவர்' எனப் பல லந்  
     ஆழல் - வாழி, ேதாழி!- 'சாரல்,  5 
     ஈன் நாள் உலந்த ெமன்னைட மடப்பி , 
     கன் பசி கைளஇய, ைபங்கண் யாைன 
     ற்றா ங்கில் ைளத , ஊட் ம் 
     ெவன்ேவல் திைரயன் ேவங்கட ெந வைர; 
     நல்நாள் த்த நாகுஇள ேவங்ைக  10 
     ந  ஆ ய ெபாறிவாி மஞ்ைஞ 
     நைனப்பசுங் கு ந்தின் நா சிைன இ ந் , 
     ைணப்பயிர்ந்  அக ம் ைணத  தண்கார், 
     வ ம், யாம்' எனத் ேதற்றிய 
     ப வம் காண் அ ; பாயின்றால் மைழேய.  15 
      
86   உ ந் தைலப் ெபய்த ெகா ங்கனி மிதைவ 
     ெப ஞ்ேசாற்  அமைல நிற்ப, நிைரகால் 
     தண்ெப ம் பந்தர்த் த மணல் ெஞமிாி, 
     மைனவிளக் கு த் , மாைல ெதாடாிக், 
     கைனஇ ள் அகன்ற கவின்ெப  காைலக்,  5 
     ேகாள்கால் நீங்கிய ெகா ெவண் திங்கள் 
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     ேக ல் வி ப் கழ் நாள்தைல வந்ெதன, 
     உச்சிக் குடத்தர், த் கன் மண்ைடயர், 
     ெபா ெசய் கம்பைல ெசம் ெபண் ர் 
     ன்ன ம் பின்ன ம் ைற ைற தரத்தரப்,  10 
     தல்வற் பயந்த திதைல! அவ் வயிற்  
     வால்இைழ மகளிர் நால்வர் கூ க், 
     'கற்பினின் வழாஅ, நற்பல உதவிப் 
     ெபற்ேறாற் ெபட்கும் பிைணைய ஆக'- என 
     நீெரா  ெசாாிந்த ஈர்இதழ் அலாி  15 
     பல்இ ங் க ப்பின் ெநல்ெலா  தயங்க 
     வ ைவ நன்மணம் கழிந்த பின்ைறக், 
     கல்ெலன் சும்ைமயர் ெஞேரெரனப் குதந் , 
     'ேபர்இற் கிழத்தி ஆக' எனத் தமர்தர; 
     ஓர்இற் கூ ய உடன் ணர் கங்குல்,  20 
     ெகா ம் றம் வளஇக், ேகா க் க ங்கத்  
     ஒ ங்கினள் கிடந்த ஓர் றம் தழீஇ, 
     யங்கல் வி ப்ெபா  கம் ைத திறப்ப, 
     அஞ்சினள் உயிர்த்த காைல, யாழநின் 
     ெநஞ்சம் படர்ந்த  எஞ்சா  உைர' என.  25 
     இன்நைக இ க்ைக, பின்யான் வினவ ன்- 
     ெசஞ்சூட்  ஒண்குைழ வண்கா  யல்வர 
     அகம  உவைகயள் ஆகி, கன் இகுத் , 
     ஒய்ெயன இைறஞ்சி ேயாேள - மாவின் 
     மடம்ெகாள் மைதஇய ேநாக்கின் 
     ஒ ங்குஈர் ஓதி, மா அ ேயாேள.  31 
      
87  தீந்தயிர் கைடந்த திரள்கால் மத்தம் 
     கன் வாய் சுைவப்ப, ன்றில் ங்கும் 
     படைலப் பந்தர்ப் ல்ேவய் குரம்ைப, 
     நல்கூர் சீ ர் எல் த் தங்கிக், 
     கு மி ெநற்றி ெந மரச் ேசவல்  5 
     தைலக்குரல் வி யற் ேபாகி, னாஅ , 
     க ங்கண் மறவர் கல்ெல  கு ம்பின் 
     எ ந்த தண் ைம இடங்கட்பாணி, 
     அ ஞ்சுரம் ெசல்ேவார் ெநஞ்சம் ண்ெணனக், 
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     குன் ேசர் கவைல, இைசக்கும் அத்தம்,  10 
     நனிநீ  உழந்தைன மன்ேன! அதனால் 
     உவஇனி - வாழிய, ெநஞ்ேச - ைமஅற 
     ைவகுசுடர் விளங்கும் வான்ேதாய் வியனகர்ச் 
     சுணங்குஅணி வன ைல நலம்பா ராட் த், 
     தாழ்இ ங் கூந்தல்நம் காத  
     நீள்அைம வனப்பின் ேதா மார் அைணந்ேத!  16 
      
88   ைதச்சுவற் க த்த ாிச் ெசந்திைன 
     ஓங்குவணர்ப் ெப ங்குரல் உணீஇய, பாங்கர்ப் 
     பகுவாய்ப் பல்  பா ஓர்த் க் கு கும் 
     ைவப் பன்றி வ திறம் ேநாக்கி, 
     க ங்ைகக் கானவன் க மிைசக் ெகாளீஇய  5 
     ெந ஞ்சுடர் விளக்கம் ேநாக்கி வந் , நம் 
     ந ங்கு யர் கைளந்த நன்ன ராளன் 
     ெசன்றனன் ெகால்ேலா தாேன - குன்றத்  
     இ ம்  ெதாைலத்த ெப ங்ைக யாைனக் 
     க ள்ம  இழித ம் காமர் கடாஅம்  10 
     இ ஞ்சிைறத் ெதா தி ஆர்ப்ப, யாழ்ெசத் , 
     இ ங்கல் விடர்அைள அசுணம் ஓர்க்கும் 
     காம் அமல் இ ம்பில் பாம் படத் வன்றிக், 
     ெகா விரல் உளியம் ெகண் ம் 
     வ ஆழ் ற்றின வழக்குஅ  ெநறிேய?  15 
      
89   ெத கதிர் ஞாயி  ந நின்  காய்த ன், 
     உ ெபயல் வறந்த ஓ ேதர் நனந்தைல, 
     உ த் எ  குரல கு ைஞச் ேசவல், 
     ல்சாய் விடரகம் லம்ப, வைரய 
     கல்ெலறி இைசயின் இரட் ம் ஆங்கண்,  5 
     சிள்  கறங்கும் சிறியிைல ேவலத்  
     ஊ  விைளெநற்  உதிரக், காழியர் 
     கவ்ைவப் பரப்பின் ெவவ் வர்ப்  ஒழியக், 
     களாி பரந்த கல்ெந  ம ங்கின், 
     விளர்ஊன் தின்ற ங்குசிைல மறவர்  10 
     ைமப  திண்ேதாள் ம ர வாட் ப், 
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     ெபாைறம  க ைத ெந நிைர தழீஇய 
     தி ந் வாள் வயவர் அ ந்தைல மித்த 
     ப லாக் கம ம் ஞாட்பில், இகுத்  
     அ ங்கலம் ெத த்த ெப ம் கல் வலத்தர்,  15 
     விலங்ெக  கு ம்பில் ேகாள் ைற பகுக்கும் 
     ெகால்ைல இ ம் னம் ெந ய என்னா , 
     ெமல்ெலன் ேசவ  ெம ய ஏக 
     வல் நள் ெகால்ேலா தாேன - ேதம்ெபய்  
     அள  தீம்பால் அைலப்ப ம் உண்ணாள்,  20 
     இ மணற் பந்த ள் இய ம், 
     ெந ெமன் பைணத்ேதாள், மாஅ ேயாேள?  22 
      
90   த்ேதார் அன்ன ெவண்தைலப் ணாி 
     இைளேயார் ஆ ம் வாிமைன சிைதக்கும் 
     தைளஅவிழ் தாைழக் கானல்அம் ெப ந் ைற 
     சில்ெசவித்  ஆகிய ணர்ச்சி அலர்எழ, 
     இல்வயிற் ெசறித்தைம அறியாய்; பன்னாள்  5 
     வ ைல வ த்தா, அம்பகட்  மார்பின் 
     ெத மரல் உள்ளெமா  வ ந் ம் நின்வயின், 
     'நீங்குக' என் , யான் யாங்ஙனம் ெமாழிேகா? 
     அ ந்திறற் கட ட் ெசல் ர்க் குணாஅ  
     ெப ங்கடல் ழக்கிற்  ஆகி, யாணர்,  10 
     இ ம் இடம் ப த்த வ ைட கத்தர், 
     க ங்கட் ேகாசர் நியமம் ஆயி ம் 
     'உ ம்' எனக் ெகாள்குநர் அல்லர்- 
     ந தல் அாிைவ பாசிைல விைலேய!  14 
      
91   விளங்குபகல் உதவிய பல்கதிர் ஞாயி  
     வளம்ெக  மாமைல பயம்ெகடத் ெத த ன், 
     அ வி ஆன்ற ெப வைர ம ங்கில் 
     சூர்ச்சுைன ைழஇ நீர்ப்பயம் காணா , 
     பாசி தின்ற ைபங்கண் யாைன  5 
     ஓய்பசிப் பி ெயா  ஒ திறன் ஒ ங்க, 
     ேவய்கண் உைடந்த ெவயில்அவிர் நனந்தைல 
     அ ம்ெபா ள் ேவட்ைகயின் அகன்றனர் ஆயி ம், 
     ெப ம்ேபர் அன்பினர் - ேதாழி!- இ ங்ேகழ் 
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     இரைல ேசக்கும், பரல்உயர் ப க்ைகக்  10 
     க ங்கண் மழவர் கள உழ  எ ந்த 
     ெந ங்கால் ஆசினி ஒ ங்காட்  உம்பர், 
     விசிபிணி ழவின் குட் வன் காப்பப், 
     பசிஎன அறியாப் பைணபயில் இ க்ைகத், 
     தடம ப்  எ ைம தாமைர ைனயின்,  15 
     ட திர் பலவின் ெகா நிழல் வதி ம், 
     குடநா  ெபறி ம், தவிரலர்- 
     மடமாண் ேநாக்கி! நின் மாண்நலம் மறந்ேத!  18 
      
92   ெந மைல அ க்கம் கண்ெகட மின்னிப், 
     ப மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல், 
     குஞ்சரம் ந ங்கத் தாக்கிக், ெகா வாிச் 
     ெசங்கண் இ ம்  கு ம் சாரல் 
     வாரல் - வாழியர், ஐய! ேநர்இைற  5 
     ெந ெமன் பைணத்ேதாள் இவ ம் யா ம் 
     காவல் கண்ணினம் திைனேய; நாைள 
     மந்தி ம் அறியா மரம்பயில் இ ம்பின் 
     ஒண்ெசங் காந்தள் அவிழ்ந்த ஆங்கண் 
     தண்பல் அ வித் தாழ்நீர் ஒ சிைற,  10 
     உ ச் சிவந்  எறிந்த உரன்அழி பாம்பின் 
     தி மணி விளக்கிற் ெப குைவ- 
     இ ள்ெமன் கூந்தல் ஏ  யிேல!  13 
      
93   ேகள்ேக  ஊன்ற ம் கிைளஞர் ஆர ம், 
     ேகள்அல் ேகளிர் ெகழீஇயினர் ஒ க ம், 
     ஆள்விைனக்கு எதிாிய ஊக்கெமா  கல்சிறந் , 
     ஆரங் கண்ணி அ ேபார்ச் ேசாழர் 
     அறம்ெக  நல்அைவ உறந்ைத அன்ன  5 
     ெபறல்அ  நல்கலம் எய்தி நா ம் 
     ெசயல்அ ஞ் ெசய்விைன ற்றினம் ஆயின் 
     அரண்பல கடந்த, ரண்ெகாள் தாைன, 
     வாடா ேவம்பின், வ தி கூடல் 
     நாள்அங் கா  நா ம் ந தல்  10 
     நீள்இ ங் கூந்தன் மாஅ ேயாெளா  
     வைரகுயின் றன்ன வான்ேதாய் ெந நகர் 
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     ைர கந் தன்ன ெமன் ஞ் ேசக்ைக 
     நிவந்த பள்ளி, ெந ஞ்சுடர் விளக்கத் , 
     நலம்ேகழ் ஆகம் ண்வ ப் ெபாறிப்ப,  15 
     யங்குகம் ெசன்ேமா - ெநஞ்ேச! வாி தல் 
     வயம்திகழ்  இழித ம் வாய் கு கடாஅத்  , 
     மீளி ெமாய்ம்ெபா  நிலன்எறியாக் கு கி, 
     ஆள்ேகாள் பிைழயா, அஞ்சுவ  தடக்ைகக், 
     க ம்பகட்  யாைன ெந ந்ேதர்க் ேகாைத  20 
     தி மா வியனகர்க் க ர் ன் ைறத் 
     ெதண்நீர் உயர்கைரக் குைவஇய 
     தன்ஆன் ெபா ைந மண ம் பலேவ!  23 
      
94   ேதம்ப  சிமயப் பாங்கர்ப் பம்பிய 
     குைவஇைல சுண்ைட ெவண் க் குைழய, 
     வான்எனப் த்த பானாட் கங்குல், 
     மறித் உத் ெதாகுத்த பறிப் ற இைடயன் 
     தண்கமழ் ல்ைல ேதான்றிெயா  விைரஇ,  5 
     வண் படத் ெதா த்த நீர்வார் கண்ணியன், 
     ஐ ப  ெகாள்ளி அங்ைக காயக், 
     கு நாி உளம் ம் கூர்இ ள் ெந விளி 
     சி கட் பன்றிப் ெப நிைர க ய, 
     ைதப் னம் காவலர் நிைனத்தி ந்  ஊ ம்  10 
     க ங்ேகாட்  ஓைச ெயா  ஒ ங்குவந்  இைசக்கும் 
     வன் லக் காட் நாட் ட ேவ - அன் கலந்  
     ஆர்வம் சிறந்த சாயல், 
     இ ம்பல் கூந்தல், தி ந்திைழ ஊேர!  14 
      
95   ைபப்பயப் பசந்தன்  த ம்; சாஅய், 
     ஐ ஆ கின் , என் தளிர் ைர ேமனி ம், 
     பல ம் அறியத் திகழ்த ம் அவல ம்; 
     உயிர்ெகா  கழியின் அல்லைத; நிைனயின் 
     எவேனா?- வாழி, ேதாழி!- ெபாாிகாற்  5 
     ெபாகுட் அைர இ ப்ைபக் குவிகுைலக் கழன்ற 
     ஆ ஒப்பின் ம் ைடத் திரள் , 
     ஆ ெசல் வம்பலர் நீள்இைட அ ங்க, 
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     ஈனல் எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் 
     சுரம்பல கடந்ேதார்க்கு இரங்குப என்னார்,  10 
     ெகௗைவ ேமவலர் ஆகி, 'இவ் ஊர் 
     நிைரயப் ெபண் ர் இன்னா கூ வ 
     ைரய அல்ல, என் மகட்கு' எனப் பைரஇ, 
     நம்உணர்ந்  ஆறிய ெகாள்ைக 
     அன்ைன ன்னர், யாம்என், இதற்படேல?  15 
      
96  நற ண் மண்ைட டக்க ன் இற க்க த் ப், 
     ட் அ  வில் ற் கூட் தல் ெதறிக்கும் 
     பழனப் ெபாய்ைக அைடகைரப் பிரம்பின் 
     அரவாய் அன்ன அம் ள் ெந ங்ெகா  
     அ வி ஆம்பல் அகல்அைட டக்கி,  5 
     அைசவரல் வாைட க்க ன், ஊ உைல 
     விைசவாங்கு ேதா ன், ஞ்கு  ெஞகி ம் 
     கழனிஅம் படப்ைபக் காஞ்சி ஊர! 
     'ஒண்ெதா  ஆயத் ள் ம்நீ நயந்  
     ெகாண்டைன' என்ப 'ஓர் கு மகள்'; அ ேவ-  10 
     ெசம்ெபாற் சிலம்பின், ெசறிந்த குறங்கின் 
     அம்க ழ் மாைம, அஃைத தந்ைத, 
     அண்ணல் யாைன அ ேபார்ச் ேசாழர், 
     ெவண்ெணல் ைவப்பின் ப ர்ப் பறந்தைல, 
     இ ெப  ேவந்த ம் ெபா களத்  ஒழிய,  15 
     ஒளி வாள் நல்அமர்க் கடந்த ஞான்ைற, 
     களி கவர் கம்பைல ேபால, 
     அலர்ஆ கின்ற , பலர்வாய்ப் பட்ேட!  18 
      
97  'கள்ளிஅம் காட்ட ள்ளிஅம் ெபாறிக்கைல 
     வறன்உறல் அம்ேகா  உதிர, வலம்கடந் , 
     ல ப்  றந்த கல க்கழிக் க ைட 
     இர க்கு ம்  அலற றி, நிைரபகுத் , 
     இ ங்கல் க்கர்த் திற்றி ெகண் ம்  5 
     ெகாைலவில் ஆடவர் ேபாலப், பல டன் 
     ெப ந்தைல எ ைவெயா  ப ந் வந்  இ க்கும் 
     அ ஞ்சுரம் இறந்த ெகா ேயார்க்கு அல்க ம், 
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     இ ங்கைழ இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண்  அ த்த 
     ணங்குகட் சி ேகால் வணங்குஇைற மகளிெரா   10 
     அக நர்ப் ரந்த அன்பின் கழல்ெதா , 
     நற மகிழ் இ க்ைக, நன்னன் ேவண்மான் 
     வயைல ேவ  விய ர் அன்னநின் 
     அலர் ைல ஆகம் லம்பப் பல நிைனந் , 
     ஆேழல், என்றி - ேதாழி! யாழ என்  15 
     கண்பனி நி த்தல் எளிேதா - குர மலர்ந் , 
     அற்சிரம் நீங்கிய அ ம்பத ேவனில் 
     அறல்அவிர் வார்மணல் அகல்யாற்  அைடகைரத் 
     ைறஅணி ம த ெதாகல்ெகாள ஓங்கிக், 
     க ழ்தளிர் அணிந்த இ ஞ்சிைன மாஅத்   20 
     இணர்தைத ப்  நிைரத்த ெபாங்கர்ப் 
     ைக ைர அம்மஞ்சு ஊர, 
     கர்குயில் அக ம் குரல்ேகட் ேபார்க்ேக?  23 
      
98  பனிவைர நிவந்த பயம்ெக  கவாஅன் 
     னிஇல் ெகாள்ைகெயா  அவர்நமக்கு உவந்த 
     இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக, 
     னிதக நி த்த நல்கல் எவ்வம் 
     சூர்உைற ெவற்பன் மார் உறத் தணிதல்  5 
     அறிந்தனள் அல்லள், அன்ைன; வார்ேகால் 
     ெசறிந் இலங்கு எல்வைள ெநகிழ்ந்தைம ேநாக்கிக், 
     ைகய  ெநஞ்சினள் வினவ ன், வாய்ப் 
     ெபாய்வல் ெபண் ர் பிரப் உளர்  இாீஇ, 
     ' கன் ஆர் அணங்கு' என்ற ன், அ  ெசத்   10 
     ஓவத் தன்ன விைன ைன நல்இல் 
     'பாைவ அன்ன பலர்ஆய் மாண்கவின் 
     பண்ைடயின் சிறக்க, என் மகட்கு' எனப் பைரஇ, 
     கூ ெகாள் இன்இயம் கறங்கக், களன் இைழத் , 
     ஆ அணி அயர்ந்த அகன்ெப ம் பந்தர்,  15 
     ெவண்ேபாழ் கடம்ெபா  சூ , இன்சீர் 
     ஐ அைம பாணி இாீஇக், ைகெபயராச், 
     ெசல்வன் ெப ம்ெபயர் ஏத்தி, ேவலன் 
     ெவறிஅயர் வியன்களம் ெபாற்ப வல்ேலான் 
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     ெபாறிஅைம பாைவயிற் ங்கல் ேவண் ன்,  20 
     எ ன்ஆம் ெகால்ேலா?- ேதாழி!- மயங்கிய 
     ைமயற் ெபண் ற்க்கு ெநாவ்வல் ஆக 
     ஆ ய பின் ம், வா ய ேமனி 
     பண்ைடயிற் சிறவா  ஆயின், இம்மைற 
     அலர்ஆ காைமேயா அாிேத, அஃதான் ,  25 
     அறிவர் உ விய அல்லல்கண் ட ளி, 
     ெவறிகமழ் ெந ேவள் நல்குவ ேனெயனின், 
     'ெசறிெதா  உற்ற ெசல்ல ம் பிறி ' எனக் 
     கான்ெக  நாடன் ேகட்பின், 
     யான்உயிர் வாழ்தல் அதனி ம் அாிேத!  30 
      
99   வாள்வாி வயமான் ேகாள்உகிர் அன்ன 
     ெசம் ைக அவிழ்ந்த ள் திர் க்கின் 
     சிதரார் ெசம்மல் தா அய், மதர்எழில் 
     மாண் இைழ மகளிர் ைட ைலயின் 
     ைகபிணி அவிழ்ந்த ேகாங்கெமா  அைசஇ, நைன  5 
     அதிரல் பரந்த அம்தண் பாதிாி 
     உதிர்  அம்சிைன தாஅய், எதிர்  
     மராஅ மலெரா  விராஅய்ப் பராஅம் 
     அணங்குைட நகாின் மணந்த வின் 
     நன்ேற, கானம்; நயவ ம் அம்ம,  10 
     கண் சின வாழிேயா - கு மகள்! ந்ைத 
     அ களம் பாய்ந்த ெதா சிைத ம ப்பின், 
     பி மிைட களிற்றின் ேதான் ம் 
     கு ெந ந் ைணய குன்ற ம் உைடத்ேதா!  14 
      
100  அைர ற்  அைமந்த ஆரம் நீவிப், 
     ைரயப் ண்ட ேகாைத மார்பிைன, 
     நல்லகம் வ க்ெகாள யங்கி, நீ வந் , 
     எல் னில் ெபயர்தல் எனக்குமார் இனிேத! 
     ெப ந்திைர ழக்கெமா  இயக்குஅவிந் தி ந்த  5 
     ெகாண்டல் இரவின் இ ங்கடன் ம த்த 
     ெகா மீன் ெகாள்பவர் இ ள்நீங்கு ஒண்சுடர் 
     ஓடாப் ட்ைக ேவந்தன் பாசைற 
     ஆ இயல் யாைன அணி கத்  அைசத்த 
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     ஓைட ஒண்சுடர் ஒப்பத் ேதான் ம்  10 
     பா நர்த் ெதா த்த ைகவண் ேகாமான், 
     பாி ைட நற்ேறார்ப் ெபாியன், விாிஇணர்ப் 
     ன்ைனஅம் கானற் றந்ைத ன் ைற 
     வம்ப நாைர இனன்ஒ த் தன்ன 
     அம்பல் வாய்த்த ெதய்ய - தண் லர்  15 
     ைவகு  வி யற் ேபாகிய எ ைம 
     ெநய்தல்அம் மலர் மாந் ம் 
     ைகைதஅம் படப்ைபஎம் அ ங்கல் ஊேர!  18 
      
 101   அம்ம வாழி, ேதாழி! 'இம்ைம 
     நன் ெசய் ம ங்கில் தீ இல்' என் ம் 
     ெதான் ப  பழெமாழி இன் ெபாய்த் தன் ெகால்?- 
     தகர்ம ப்  ஏய்ப்பச் சுற்  சுாிந்த 
     சுவல்மாய் பித்ைதச் ெசங்கண் மழவர்  5 
     வாய்ப்பைக க ம் மண்ெணா  க ந்திறல் 
     தீப்ப  சி ேகால் வில்ெலா  பற்றி, 
     ைரெதாி மத்தம் ெகாளீஇ, நிைரப் றத் , 
     அ ைத ெதா ேதால் பைறய ஏகிக், 
     க லம் கவர்ந்த கன் ைடக் ெகாள்ைளயர்,  10 
     இனம்தைல ெபயர்க்கும் நனந்தைலப் ெப ங்காட் , 
     அகல் இ  விசும்பிற்கு ஓடம் ேபாலப், 
     பக ைட நின்ற பல்கதிர் ஞாயிற்  
     உ ப்  அவிர்  ஊாிய சுழன் வ  ேகாைடப் 
     ன்கான் ங்ைக ஊழ்கழி பன்மலர்,  15 
     தண்கார் ஆ யின், தாவன உதி ம், 
     பனிப  பன்மைல இறந்ேதார்க்கு, 
     னிதகு பண் யாம் ெசய்தன்ேறா இலேம!  18 
      
102  உைளமான் ப்பின், ஓங்குதிைனப் ெப ம் னத் க் 
     க தில் கானவன் பிழிமகிழ்ந்  வதிந்ெதன, 
     உைரத்த சந்தின் ஊரல் இ ங்க ப்  
     ஐ வரல் அைசவளி ஆற்றக், ைகெபயரா 
     ஒ யல் வார்மயிர் உளாினள், ெகா ச்சி  5 
     ெப வைர ம ங்கிற் குறிஞ்சி பாடக் 
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     குர ம் ெகாள்ளா , நிைலயி ம் ெபயரா  
     படாஅப் ைபங்கண் பா ெபற் , ஒய்ெயன 
     மறம் கல் மழ களி  உறங்கும் நாடன்; 
     ஆர மார்பின் வாிஞிமி  ஆர்ப்பத்,  10 
     தாரன் கண்ணியன், எஃகுைட வலத்தன், 
     காவலர் அறிதல் ஓம்பிப், ைபெயன 
     ழாக் கதவம் அைசயினன் குதந் , 
     உயங்குபடர் அகலம் யங்கித், ேதாள்மணந்  
     இன்ெசால் அைளஇப், ெபயர்ந்தனன் - ேதாழி!-  15 
     இன் எவன் ெகால்ேலா கண் கும் - மற் அவன் 
     நல்கா ைமயின் அம்பல் ஆகி, 
     ஒ ங்குவந்  உவக்கும் பண்பின் 
     இ ஞ்சூழ் ஓதி ஒண் தற் பசப்ேப!  19 
      
103  நிழல்அ  நனந்தைல, எழில்ஏ  குறித்த 
     கதிர்த்த ெசன்னி ணங்கு ெசந்நாவின், 
     விதிர்த்த ேபா ம் அம் ண் பல்ெபாறிக், 
     காமர் ேசவல் ஏமம் ேசப்ப; 
     ளிஅாில் லம்பப் ேபாகி, னாஅ   5 
     ரம்  அைடந் தி ந்த ாி மன்றத் , 
     அதர்பார்த்  அல்கும் ஆெக  சி கு  
     உைற நர் ேபாகிய ஓங்குநிைல வியன்மைல ; 
     இைறநிழல் ஒ சிைறப் லம் அயா உயிர்க்கும் 
     ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் நீந்தித், தம்வயின்  10 
     ஈண் விைன ம ங்கின் மீண்ேடா ர் மன்என, 
     நள்ெளன் யாமத்  உய த் ைண ஆக 
     நம்ெமா  பசைல ேநான் , தம்ெமா  
     தாேன ெசன்ற நல ம் 
     நல்கார் ெகால்ேலா, நாம் நயந்திசி ேனாேரா?  1 5 
      
 104   ேவந் விைன த்த காைலத், ேதம்பாய்ந்  
     இனவண்  ஆர்க்கும் தண்ந ம் றவின் 
     ெவன்ேவல் இைளயர் இன் ற, வலவன் 
     வள் வ த்  ஊாின் அல்ல , ள்உறின் 
     ந்நீர் மண் லம் ஆதி ஆற்றா  5 
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     நன்னால்கு ண்ட க ம்பாி ெந ந்ேதர் 
     வாங்குசிைன ெபா ய ஏறிப்; தல 
     ங்ெகா  அவைரப் ெபாய்அதள் அன்ன 
     உள்இல் வயிற்ற, ெவள்ைள ெவண்மறி, 
     மாழ்கி யன்ன தாழ்ெப ஞ் ெசவிய,  10 
     ன்றைல சிறாேரா  உகளி, மன் ைழக் 
     கைவஇைல ஆாின் அங்குைழ கறிக்கும் 
     சீ ர் பலபிறக்கு ஒழிய, மாைல 
     இனி ெசய் தைனயால் - எந்ைத! வாழிய!- 
     பனிவார் கண்ணள் பல லந்  உைற ம்  15 
     ஆய்ெதா  அாிைவ கூந்தற் 
     ேபா குரல் அணிய ேவய்தந் ேதாேய!  17 
      
105   அகல்அைற மலர்ந்த அ ம் திர் ேவங்ைக 
     ஒள்இைலத் ெதாடைல ைதஇ, ெமல்ெலன 
     நல்வைர நாடன் தற்பா ராட்ட 
     யாங்குவல் நள்ெகால் தாேன - ேதம்ெபய் , 
     மணிெசய் மண்ைடத் தீம்பால் ஏந்தி,  5 
     ஈனாத் தாயர் ம ப்ப ம் உண்ணாள், 
     நிழற்கயத் தன்ன நீணகர் வைரப்பின் 
     எம் ைடச் ெசல்வ ம் உள்ளாள், ெபாய்ம்ம ண்  
     பந் ைடப் பன்ன பாணிப் பல்ல ச் 
     சில்பாிக் குதிைர, பல்ேவல் எழினி  10 
     ெகடல்அ ந் ப்பின் வி ெதாழில் மார், 
     கைனஎாி நடந்த கல்காய் கானத்  
     விைனவல் அம்பின் வி த்ெதாைட மறவர் 
     ேதம்பிழி ந ங்கள் மகிழின், ைனகடந்  
     ங்குெமன் சுைரய ஏற்றினம் த உம்  15 
     ைகதைல திறந்த ேவனிற் 
     பைகதைல மணந்த பல்அதர்ச் ெசலேவ?  17      
      
106 எாிஅைகந் தன்ன தாமைரப் பழனத் ப், 
     ெபாாிஅைகந் தன்ன ெபாங்குபல் சி மீன், 
     ெவறிெகாள் பாசைட, உணீஇயர், ைபப்பயப் 
     பைறத  சிரல் அைச வந்  இ க்கும் 
     ைறேகழ் ஊரன் ெபண் தன், ெகா நைன  5 
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     நம்ெமா  லக்கும் என்ப - நாம்அ  
     ெசய்யாம் ஆயி ம் உய்யா ைமயின், 
     ெசறிெதா  ெதளிர்ப்ப சிச், சிறி அவண் 
     உலமந்  வ கம் ெசன்ேமா - ேதாழி!- 
     ஒளி வாட் டாைனக் ெகாற்றச் ெசழியன்  10 
     ெவளி இல் கற்பின் மண் அமர் அ ெதா ம் 
     களி ெப  வல்சிப் பாணன் எறி ம் 
     தண் ைம கண்ணின் அைலஇயர், தன் வயிேற!  13 
      
107   நீெசல  அயரக் ேகட்ெடா ம், பலநிைனந் , 
     அன்பின் ெநஞ்சத் , அயாஅப் ெபாைற ெம ந்த 
     என்அகத்  இ ம்ைப கைளமார், நின்ெனா  
     க ங்கல் வியல்அைற கிடப்பி, வயி தின்  
     இ ம்  றந்த ஏற் மான் உணங்கல்  5 
     ெநறிெசல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண், 
     ஒ கைழ ெநல் ன் அாிசிெயா  ஓராங்கு 
     ஆன்நிைலப் பள்ளி அைளெசய்  அட்ட 
     வால்நிணம் உ க்கிய வாஅல் ெவண்ேசா  
     கர்அைரத் ேதக்கின் அகல்இைல மாந் ம்  10 
     கல்லா நீள்ெமாழிக் கதநாய் வ கர் 
     வல்லாண் அ ைன நீந்தி, அல்லாந் , 
     உகுமண்ஊ  அஞ்சும் ஒ காற் பட்டத்  
     இன்னா ஏற்றத்  இ க்கி, டம் கூர்ந் , 
     ஒ தனித்  ஒழிந்த உர ைட ேநான்பக   15 
     அம்குைழ இ ப்ைப அைறவாய் வான் ழல் 
     ல்உைளச் சிறாஅர் வில் ன் நீக்கி, 
     மைரக ந்  ஊட் ம் வைரயகச் சீ ர் 
     மாைல இன் ைண ஆகிக், காைலப் 
     பசுநைன ந ப் ப உப்பரல் உைறப்ப,  20 
     மணமைன கம ம் கானம் 
     ைணஈர் ஓதிஎன் ேதாழி ம் வ ேம!  22 
      
108   ணர்ந்ேதார் ன்கண் அ ள ம் உணர்ந்ேதார்க்கு 
     ஒத்தன்  மன்னால்! எவன்ெகால்? த்தம் 
     வைர தற் சிதறிய ைவேபால், யாைனப் 
     கர் கம் ெபா த நீர் ஆ  
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     பளிங்குெசாாி வ ேபாற் பாைற வாிப்பக்,  5 
     கார்கதம் பட்ட கண்அகன் விசும்பின் 
     வி ெபாறி ெஞகிழியிற் ெகா பட மின்னி, 
     ப மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல், 
     ஆர்உயிர்த் ப்பின் ேகாள்மா வழங்கும் 
     இ ளிைடத் தமியன் வ தல் யாவ ம்  10 
     அ ளான் - வாழி ேதாழி!- அல்கல் 
     விர ப்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவாீஇ அரவின் 
     அணங்குைட அ ந்தைல ைபவிாிப் பைவேபாற், 
     காயா ெமன்சிைன ேதாய நீ ப் 
     பல் ப்  எ த்த அலங்குகுைலக் காந்தள்  15 
     அணிமலர் ந ந்தா  ஊ ம் ம்பி 
     ைகஆ  வட் ன் ேதான் ம் 
     ைமஆ  ெசன்னிய மைலகிழ ேவாேன!  18 
      
109   பல்இதழ் ெமன்மலர் உண்கண், நல்யாழ் 
     நரம் இைசத் தன்ன இன்தீம் கிளவி, 
     நலம்நல்கு ஒ த்தி இ ந்த ஊேர- 
     ேகா  களிற்றின் ெதா தி ஈண் க் 
     கா கால் யாத்த நீ மரச் ேசாைல  5 
     விைழெவளில் ஆ ம் கைழவளர் நனந்தைல; 
     ெவண் ைன அம்பின் விைசஇட ழ்ந்ேதார் 
     எண் வரம்  அறியா உவல்இ  ப க்ைகச் 
     சுரம்ெக  கவைல ேகாட்பாற் பட்ெடன 
     வழங்குநர் ம ந்த அத்தம் இறந்ேதார்,  10 
     ைகப்ெபா ள் இல்ைல ஆயி ம், ெமய்க்ெகாண்  
     இன்உயிர் ெசகாஅர் விட் அகல் தப்பற்குப் 
     ெப ங்களிற்  ம ப்ெபா  வாி அதள் இ க்கும் 
     அறன்இல் ேவந்தன் ஆ ம் 
     வறன்உ  குன்றம் பலவிலங் கினேவ.  15 
      
110   அன்ைன அறியி ம் அறிக; அலர்வாய் 
     அம்ெமன் ேசாி ேகட்பி ம் ேகட்க; 
     பிறி ஒன்  இன்ைம அறியக் கூறிக், 
     ெகா ஞ்சுழிப் காஅர்த் ெதய்வம் ேநாக்கிக், 
     க ஞ்சூள் த குவன், நினக்ேக; கானல்  5 
     ெதாடைல ஆயெமா  கடல்உடன் ஆ ம் 
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     சிற்றில் இைழத் ம், சி ேசா  குைவஇ ம் 
     வ ந்திய வ த்தம் தீர யாம் சிறி  
     இ ந்தன மாக எய்த வந்  
     'தடெமன் பைணத்ேதாள் மடநல் லீேரா!  10 
     எல் ம் எல் ன் ; அைச மிக உைடேயன்; 
     ெமல்இைலப் பரப்பின் வி ந் உண் , யா ம்இக் 
     கல்ெலன் சி கு த் தங்கின்மற்  எவேனா?' 
     எனெமாழிந் தனேன ஒ வன்; அவற்கண் , 
     இைறஞ்சிய கத்ேதம் றம்ேசர்  ெபா ந்தி,  15 
     'இைவ மக்கு உாிய அல்ல; இழிந்த 
     ெகா மீன் வல்சி' என்றனம்; இ ெமன 
     'ெந ங்ெகா  டங்கும் நாவாய் ேதான் வ 
     காணாேமா?' எனக் கா ன் சிைதயா, 
     நில்லா  ெபயர்ந்த பல்ேலார் ள் ம்  20 
     என்ேன குறித்த ேநாக்கெமா  'நன் தால்! 
     ஒழிேகா யான்?' என அழிதகக் கூறி, 
     யான் 'ெபயர்க' என்ன ேநாக்கித் தான்தன் 
     ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி பற்றி, 
     நின்ேறான் ேபா ம் இன் ம்என் கட்ேக!  25 
      
111    உள் ஆங்கு உவத்தல் ெசல்லார், க த்ேதார் 
     எள்ளல் ெநஞ்சத்  ஏஎச்ெசால் நாணி 
     வ வர் - வாழி, ேதாழி!- அரச 
     யாைன ெகாண்ட கிற்ெகா  ேபால, 
     அலந்தைல ெஞைமயத்  வலந்த சிலம்பி  5 
     ஓைடக் குன்றத் க் ேகாைடெயா  யல்வர 
     மைழஎன ம ண்ட மம்மர் பலஉடன் 
     ஓய்களி  எ த்த ேநா ைட ெந ங்ைக 
     ெதாகுெசாற் ேகா யர் ம்பின் உயிர்க்கும் 
     அத்தக் ேகழல் அட்ட நற்ேகாள்  10 
     ெசந்நாய் ஏற்ைறக் கம்ெமன ஈர்ப்பக், 
     கு தி ஆ ம் எ ைவச் ெசஞ்ெசவி, 
     மண் அமர் அ வத்  எல் க் ெகாண்ட 
     ண்ேதர் விளக்கின், ேதான் ம் 
     விண்ேதாய் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேரா!  15 
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112  கூனல் எண்கின் கு நைடத் ெதா தி 
     சிதைல ெசய்த ெசந்நிைலப் ற்றின் 
     மண் ைன ெந ங்ேகா  உைடய வாங்கி, 
     இைரநைசப் பாிக்கும் அைரநாட் கங்குல் 
     ஈன் அணி வய ப்பிணப் பசித்ெதன மறப்   5 
     ஒளி ஏந்  ம ப்பின் களி அட் க் கு ம் 
     பனிஇ ஞ் ேசாைல எமியம் என்னாய் 
     தீங்குெசய் தைனேய, ஈங்குவந் ேதாேய; 
     நாள்இைடப் ப ன், என் ேதாழி வாழாள்; 
     ேதாளிைட யக்கம் நீ ம் ெவய்ைய;  10 
     கழியக் காதலர் ஆயி ம், சான்ேறார் 
     பழிெயா  வ உம் இன்பம் ெவஃகார் 
     வைரயின் எவேனா?- வான்ேதாய் ெவற்ப!- 
     கணக்கைல இகுக்கும் கறிஇவர் சிலம்பின் 
     மணப் அ ங் காமம் ணர்ந்தைம அறியார்,  15 
     ெதான் இயல் மரபின் மன்றல் அயரப் 
     ெபண்ேகாள் ஒ க்கம் கண்ெகாள் ேநாக்கி, 
     ெநா மல் வி ந்தினம் ேபால, இவள் 
     நாண் ஒ க்க ம் காண்குவம், யாேம!  19 
      
113   நன் அல் காைல ம் நட்பின் ேகாடார், 
     ெசன்  வழிப்ப உம் திாி இல் சூழ்ச்சியிற், 
     ன்தைல மடப்பி  அக நர் ெப மகன் 
     அமர் சு வண்மகிழ் அஃைதப் ேபாற்றிக், 
     காப் க் ைகந்நி த்த பல்ேவற் ேகாசர்  5 
     இளங்கள் கம ம் ெநய்தல்அம் ெச வின் 
     வளம்ெக  நன்னா  அன்னஎன் ேதாள்மணந் , 
     அ ங்கன் ர் அலர்எ த்  அரற்ற, 
     நல்கா  றந்த காதலர், 'என் ம் 
     கல்ெபா உ ெம யாப் பா ன் ேநான்அ யன்  10 
     அல்கு வன்சுைரப் ெபய்த வல்சியர் 
     இகந்தன ஆயி ம், இடம்பார்த் ப் பைகவர் 
     ஓம்பினர் உைற ம் கூழ்ெக  கு ம்பிற் 
     குைவஇமில் விைடய ேவற் ஆ ஒய் ம் 
     கைனஇ ஞ் சு ைணக் கனிகாழ் ெந ேவல்  15 
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     விழ அயர்ந் தன்ன ெகா ம்பல் திற்றி 
     எழாஅப் பாணன் நன்னாட்  உம்பர், 
     ெநறிெசல் வம்பலர்க் ெகான்ற ெதவ்வர் 
     எறிபைட கழீஇய ேசயாிச் சின்னீர் 
     அ ைற அயிர்மணற் ப கைரப் ேபாகிச்,  20 
     ேசயர்' என்ற ன், சி ைம உற்றஎன் 
     ைகய  ெநஞ்சத்  எவ்வம் நீங்க, 
     அழாஅம் உைறத ம் உாியம் - பராைர 
     அலங்கல் அம்சிைனக் குடம்ைப ல்ெலனப் 
     லம்ெபயர் ம ங்கிற் ள்எ ந் தாங்கு,  25 
     ெமய்இவண் ஒழியப் ேபாகி, அவர் 
     ெசய்விைன ம ங்கிற் ெசலீஇயர், என் உயிேர!  27 
      
 114   ேகளாய், எல்ல! ேதாழி! ேவலன் 
     ெவறிஅயர் களத் ச் சி பல தாஅய 
     விர  உைறத்த ஈர்ந ம் றவின், 
     உர க்கதிர் ம ங்கிய கல்ேசர் ஞாயி , 
     அர ங்கு மதியின், ஐெயன மைற ம்  5 
     சி ன் மாைல ம் உள்ளார், அவர்என 
     நம் லந்  உைற ம் எவ்வம், நீங்க 
     ல்அறி வலவ! கட மதி, உவக்காண் 
     ெந ங்ெகா  டங்கும் வான்ேதாய் ாிைச, 
     யாமம் ெகாள்பவர் நாட் ய நளிசுடர்  10 
     வானக மீனின் விளங்கித் ேதான் ம், 
     அ ங்க க் காப்பின், அஞ்சுவ  ர்த் 
     தி நகர் அடங்கிய மாசுஇல் கற்பின், 
     அாிமதர் மைழக்கண், அைம ைர பைணத்ேதாள், 
     அணங்குசால், அாிைவையக் காண்குவம்- 
     ெபாலம்பைடக் க மாப் ண்ட ேதேர!  16 
      
  115  அழியா விழவின், அஞ்சுவ  ர்ப் 
     பழிஇலர் ஆயி ம், பலர் றங் கூ ம் 
     அம்பல் ஒ க்க ம் ஆகியர், ெவஞ்ெசால் 
     ேசாிஅம் ெபண் ர் எள்ளி ம் எள் க; 
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     ண் ண் எ ைம குடநாட் டன்னஎன்  5 
     ஆய்நலம் ெதாைலயி ம் ெதாைலக; என் ம் 
     ேநாய்இல ராக, நம் காதலர் - வாய்வாள் 
     எவ்வி ழ்ந்த ெச வில் பாணர் 
     ைகெதா  மரபின் ன் பாித் இ உப் பழிச்சிய 
     வள்உயிர் வணர்ம ப்  அன்ன, ஒள்இணர்ச்  10 
     சுடர்ப் ங் ெகான்ைற ஊ  விைளெநற்  
     அைறமிைசத் தாஅம் அத்த நீளிைடப், 
     பிைறம ள் வான்ேகாட்  அண்ணல் யாைன, 
     சினம்மிகு ன்பின், வாமான், அஞ்சி 
     இனம்ெகாண்  ஒளிக்கும் அஞ்சுவ  கவைல  15 
     நன்னர் ஆய்கவின் ெதாைலயச் ேசய்நாட்  
     நம்நீத்  உைற ம் ெபா ட்பிணிக் 
     கூடா ைமயின், நீ  ேயாேர!  18 
      
116   எாியைகந் தன்ன தாமைர இைடஇைட 
     அாிந் கால் குவித்த ெசந்ெநல் விைனஞர் 
     கட்ெகாண்  ம கும் சாகா  அளற் உறின், 
     ஆய்க ம்  அ க்கும் பாய் னல் ஊர! 
     ெபாிய நாண்இைல மன்ற; ெபாாிஎனப்  5 
     ன்குஅவிழ் அகன் ைறப் ெபா ய, ஒள் தல், 
     ந மலர்க் காண்வ ம் கு ம்பல் கூந்தல் 
     மாைழ ேநாக்கின், காழ்இயன் வன ைல, 
     எஃகுைட எழில்நலத்  ஒ த்திெயா  ெந ைந 
     ைவகு னல் அயர்ந்தைன' என்ப; அ ேவ,  10 
     ெபாய் றம் ெபாதிந் யாம் கரப்ப ம் ைகயிகந்  
     அலர்ஆ கின்றால் தாேன; மலர் தார், 
     ைமயணி யாைன, மறப்ேபார்ச் ெசழியன் 
     ெபாய்யா விழவின் கூடற் பறந்தைல, 
     உடன்இையந்  எ ந்த இ ெப  ேவந்தர்  15 
     கடன்ம ள் ெப ம்பைட கலங்கத் தாக்கி, 
     இரங்குஇைச ரசம் ஒழியப், பரந் அவர் 
     ஓ றம் கண்ட ஞான்ைற, 
     ஆ ெகாள் வியன்களத்  ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத!  19 
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117   ெமௗவெலா  மலர்ந்த மாக்குரல் ெநாச்சி ம், 
     அவ்வாி அல்குல் ஆய ம் உள்ளாள், 
     ஏதிலன் ெபாய்ம்ெமாழி நம்பி, ஏர்விைன 
     வளம்ெக  தி நகர் லம்பப் ேபாகி, 
     ெவ வ  கவைல ஆங்கண், அ ள்வரக்,  5 
     க ங்கால் ஓைம ஏறி, ெவண்தைலப் 
     ப ந்  ெபைடபயி ம் பாழ்நாட்  ஆங்கண், 
     ெபாலந்ெதா  ெதளிர்ப்ப சிச், ேசவ ச் 
     சிலம் நக இய ச் ெசன்றஎன் மகட்ேக- 
     சாந் உளர் வணர்குரல் வாாி, வைகவகுத்   10 
     யான்ேபா  ைணப்பத், தகரம் மண்ணாள், 
     தன்ஓ ரன்ன தைகெவங் காதலன் 
     ெவறிகமழ் பன்மலர் ைனயப் பின் விடச் 
     சி றம் ைதய ெநறி தாழ்ந் தனெகால்- 
     ெந ங்கால் மாஅத்  ஊ  ெவண்பழம்  15 
     ெகா ந்தாள் யாைம பார்ப்ெபா  கவ ம் 
     ெபாய்ைக சூழ்ந்த, ெபாய்யா யாணர், 
     வாணன் சி கு  வடாஅ  
     தீம்நீர்க் கான்யாற்  அவிர்அறல் ேபான்ேற? .  19 
      
 118   கறங்குெவள் அ வி பிறங்குமைலக் கவாஅன், 
     ேதங்கமழ் இணர ேவங்ைக சூ த், 
     ெதாண்டகப் பைறச்சீர்ப் ெபண் ெரா  விைரஇ, 
     ம கில் ங்கும் சி கு ப் பாக்கத் , 
     இயல் கு ஒப்பிைன, வயநாய் பிற்பட  5 
     பகல்வாின் கவ்ைவ அஞ்சு ம்; இகல்ெகாள, 
     இ ம்பி  கன்ெறா  விைரஇய கயவாய்ப், 
     ெப ங்ைக யாைனக் ேகாள்பிைழத் , இாீஇய 
     அ  வழங்கும் ஆர்இ ள் ந நாள் 
     தனிைய வ தல் அதனி ம் அஞ்சு ம்;  10 
     என்ஆ குவள்ெகால் தாேன? பல்நாள் 
     ணர்குறி ெசய்த லர்குரல் ஏனல் 
     கிளிக  பாட ம் ஒழிந்தனள்; 
     அளியள் தான்,நின் அளி அல  இலேள!  14 
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 119  ' த ம், ேதா ம், திதைல அல்கு ம், 
     வண்ண ம், வனப் ம், வாி ம் வாட 
     வ ந் வள், இவள்' எனத் தி ந்  ேநாக்கி, 
     'வைர நன் ' என்னா  அக ம், அவர் - வறி , 
     ஆ ெசல் மாக்கள் அ த்த பிரண்ைட,  5 
     ஏ ெப  பாம்பின் ைபந் ணி க ப்ப, 
     ெநறியயல் திரங்கும் அத்தம்; ெவறிெகாள, 
     உமண்சாத்  இறந்த ஒழிகல் அ ப்பில், 
     ேநான்சிைல மழவர் ஊன் க்கு அய ம் 
     சுரன்வழக்கு அற்ற  என்னா , உரஞ்சிறந் ,  10 
     ெநய்தல் உ வின் ஐ இலங்கு அகல்இைலத், 
     ெதாைடஅைம பீ ப் ெபா ந்த க ைக, 
     மைடஅைம திண்சுைர, மரக்காழ் ேவெலா  
     தணிஅமர் அ வம் தம்ெமா  ைணப்பத், 
     ணிகுவர் ெகால்ேலா தாேம - ணிெகாள  15 
     மறப்  உழந்த வசிப  ெசன்னி 
     உ ேநாய் வ த்தெமா  உணீஇய மண் ப் 
     ப ழம் ஊன்றிய ெந நல் யாைன 
     ைகேதாய்த்  உயிர்க்கும் வ ஞ்சுைன, 
     ைமேதாய் சிைமய, மைல தல் ஆேற!  20 
      
 120   ெந ேவள் மார்பின் ஆரம் ேபாலச், 
     ெசவ்வாய் வானம் தீண்  மீன் அ ந் ம் 
     ைபங்காற் ெகாக்கினம் நிைரபைற உகப்ப, 
     எல்ைல ைபப்பய கழிப்பிக், குடவயின் 
     கல்ேசர்ந் தன்ேற, பல்கதிர் ஞாயி  -  5 
     மதர்எழில் மைழக்கண் க ழ, இவேள 
     ெப நாண் அணிந்த ந ெமன் சாயல் 
     மாண்நலம் சிைதய ஏங்கி, ஆனா  
     அழல்ெதாடங் கினேள - ெப ம;- அதனால் 
     கழிச்சுறா எறிந்த ண்தாள் அத்திாி  10 
     ெந நீர் இ ங்கழி பாிெம ந்  அைசஇ, 
     வல்வில் இைளயெரா  எல் ச் ெசல்லா  
     ேசர்ந்தைன ெச ேன சிைதகுவ  உண்ேடா - 
     ெபண்ைண ஓங்கிய ெவண்மணற் படப்ைப 
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     அன்றில் அக ம் ஆங்கண் 
     சி குரல் ெநய்தல்எம் ெப ங்கழி நாட்ேட!  16 
---------- 
      
     2. மணிமிைட பவளம் 
      
 121   நாம்நைக ைடயம் ெநஞ்ேச!- க ந்ெதறல் 
     ேவனில் நீ ய வா யர் வழிநாள், 
     வ ைம கூாிய மண்நீர்ச் சி குளத் 
     ெதா குழி ம ங்கில் வ்வாக் கலங்கல் 
     கன் ைட மடப்பி க் கயந்தைல மண்ணிச்  5 
     ேச ெகாண் டா ய ேவ ப  வயக்களி  
     ெசங்ேகால் வா ணர் தயங்கத் தீண் ச் 
     ெசாறி றம் உாிஞிய ெநறியியல் மராஅத்  
     அல்கு  வாிநிழல் அைசஇ, நம்ெமா  
     தான்வ ம் என்ப, தடெமன் ேதாளி-  10 
     உ கண மழவர் உ ள்கீண் ட்ட 
     ஆ ெசல் மாக்கள் ேசா ெபாதி ெவண்குைடக் 
     கைணவிைசக் க வளி எ த்த ன், ைணெசத்  
     ெவ ேள  பயி ம் ஆங்கண், 
     க க சுவின் கானத் தாேன.  15 
      
122  நாம்நைக ைடயம் ெநஞ்ேச!- க ந்ெதறல் 
     இ ம்பிழி மகாஅாிவ் அ ங்கல் ர் 
     விழவின் றாயி ம் ஞ்சா தாகும்: 
     மல்லல் ஆவணம் ம குடன் ம யின், 
     வல் ைரக் க ஞ்ெசால் அன்ைன ஞ்சாள்; 
     பிணிேகாள் அ ஞ்சிைற அன்ைன ஞ்சின்.  5 
     ஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் க குவர்; 
     இலங்குேவல் இைளயர் ஞ்சின், ைவஎயிற்  
     வலஞ்சுாித் ேதாைக ஞாளி மகி ம்; 
     அரவவாய் ஞம  மகிழா  ம யின், 
     பக  உறழ நில க்கான்  விசும்பின்  10 
     அகல்வாய் மண் லம் நின் விாி ம்ேம; 
     திங்கள் கல்ேசர்  கைனஇ ள் ம யின், 
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     இல்எ  வல்சி வல்வாய்க் கூைக 
     க வழங்கு யாமத்  அழிதகக் குழ ம்; 
     வைளக்கண் ேசவல் வாளா  ம யின்,  15 
     மைனச்ெசறி ேகாழி மாண்குரல் இயம் ம்; 
     எல்லாம் ம ந்த காைல, ஒ நாள் 
     நில்லா ெநஞ்சத்  அவர்வா ரலேர; அதனால் 
     அாிெபய் ட் ல் ஆர்ப்பப் பாிசிறந் , 
     ஆதி ேபாகிய பாய்பாி நன்மா  20 
     ெநாச்சி ேவ த் தித்தன் உறந்ைதக் 
     கல் திர் றங்காட் டன்ன 
     பல் ட் ன்றால் - ேதாழி!- நம் களேவ.  23 
      
  123   உண்ணா ைமயின் உயங்கிய ம ங்கின் 
     ஆடாப் ப வத் தான்ேறார் ேபால, 
     வைரெசறி சி ெநறி நிைர டன் ெசல் ம் 
     கான யாைன கவினழி குன்றம் 
     இறந் , ெபா ள் த த ம் ஆற்றாய்: சிறந்த  5 
     சில்ைலங் கூந்தல் நல்லகம் ெபா ந்தி 
     ஒழியின், வ ைம அஞ்சுதி; அழிதக  
     உைடமதி-வாழிய, ெநஞ்ேச!-நில  என 
     ெநய்கனி ெந ேவல் எஃகிைல இைமக்கும் 
     மைழம ள் பல்ேதால் மாவண் ேசாழர்  10 
     கைழமாய் காவிாிக் கடல்மண்  ெப ந் ைற, 
     இறெவா  வந்  ேகாைதெயா  ெபய ம் 
     ெப ங்கடல் ஓதம் ேபால, 
     ஒன்றிற் ெகாள்ளாய், ெசன் த  ெபா ட்ேக.  12 
      
124  'நன்கலம் களிற்ெறா  நண்ணார் ஏந்தி, 
     வந் திைற ெகா த் , வணங்கினர், வழிெமாழிந்  
     'ெசன்றீக' என்ப ஆயின், ேவந்த ம் 
     நிலம் வகுந் றாஅ ஈண் ய தாைனெயா  
     இன்ேற குதல் வாய்வ ; நன்ேற,  5 
     மாட மாண்நகர்ப் பாடைம ேசக்ைகத் 
     னிதீர் ெகாள்ைகநம் காத  இனி றப், 
     பாசைற வ த்தம் ட, நீ ம்- 
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     மின் நிமிர்ந் தன்ன ெபான்னியற் ைனபைடக், 
     ெகாய்சுவல் ரவிக், ைககவர் வயங்குபாி  10 
     வண்ெபயற்கு அவிழ்ந்த ைபங்ெகா  ல்ைல 
     கமழ் ெந வழி ஊ வண் ாிய, 
     காைல எய்தக், கட  மதி - மாைல 
     அந்திக் காவலர் அம்பைண இமிழ்இைச 
     அரமிய வியலகத்  இயம் ம் 
     நிைரநிைல ஞாயில் ெந மதில் ஊேர.  16 
      
 125  அரம்ேபாழ் அவ்வைள ேதாள்நிைல ெநகிழ, 
     நிரம்பா வாழ்க்ைக ேநர்தல் ேவண் - 
     ஈர்ங்காழ் அன்ன அ ம் திர் ஈங்ைக 
     ஆ  யன்ன வால்  தாஅய் 
     ைவவால் ஓதி ைமயணல் ஏய்ப்பத்  5 
     தா உ  குவைளப் ேபா பணி அவிழப், 
     படாஅப் ைபங்கண் பாவ க் கயவாய்க் 
     கடாஅம் மாறிய யாைன ேபாலப், 
     ெபய் வறி  ஆகிய ெபாங்குெசலற் ெகாண்  
     ைமேதாய் விசும்பின் மாதிரத்  உழிதரப்,  .10 
     பனிஅ உ நின்ற பானாட் கங்குல் 
     தனிேயார் ம ைக க்காய், தண்ெணன, 
     னிய அைலத்தி, ரண்இல் காைல; 
     ைகெதா  மரபின் கட ள் சான்ற 
     ெசய்விைன ம ங்கிற் ெசன்ேறார் வல்வாின்  15 
     விாி ைளப் ெபா ந்த பாி ைட நன்மான் 
     ெவ வ  தாைனெயா  ேவண் லத்  இ த்த 
     ெப வளக் காிகால் ன்னிைலச் ெசல்லார், 
     சூடா வாைகப் பறந்தைல, ஆ ெபற 
     ஒன்ப  குைட ம் நன்பகல் ஒழித்த 
     பீ ல் மன்னர் ேபால, 
     ஓ ைவ மன்னால் - வாைட!- நீ எமக்ேக.  22 
      
 126   நினவாய் ெசத்  நீபல உள்ளிப், 
     ெப ம் ன் ைபதைல வ ந்தல் அன்றி ம், 
     மைலமிைசத் ெதா த்த ம ந் ெசலல் நீத்தம் 
     தைலநாள் மாமலர் தண் ைறத் தயங்கக் 
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     கடற்கைர ெம க்குங் காவிாிப் ேபாியாற்   5 
     அறல்வார் ெந ங்கயத்  அ நிைல கலங்க, 
     மா ள் ந நாட் ேபாகித் தன்ைனயர் 
     காைலத் தந்த கைணக்ேகாட்  வாைளக்கு, 
     அவ்வாங்கு உந்தி, அஞ்ெசால் பாண்மகள், 
     ெந ங்ெகா  டங்கு நற ம  ம கில்  10 
     பழஞ்ெசந் ெநல் ன் கைவ ெகாள்ளாள், 
     கழங்குறழ் த்தெமா  நன்கலம் ெப உம் 
     பயங்ெக  ைவப்பிற் பல்ேவல் எவ்வி 
     நயம் ாி நன்ெமாழி அடக்க ம் அடங்கான், 
     ெபான்னிணர் ந மலர்ப் ன்ைன ெவஃகித்,  15 
     திதியெனா  ெபா த அன்னி ேபால 
     விளிகுைவ ெகால்ேலா, நீேய - கிளிெயனச் 
     சிறிய மிழற் ஞ் ெசவ்வாய்ப், ெபாிய 
     கயெலன அமர்த்த உண்கண், யெலனப் 
     றந்தாழ்  இ ளிய பிறங்குகுரல் ஐம்பால்: 
     மின்ேனார் ம ங்குல், கு மகள் 
     பின்னிைல விடாஅ மடங்ெக  ெநஞ்ேச!  22 
      
127   இலங்குவைள ெநகிழச் சாஅய், அல்க ம், 
     கலங்கஞர் உழந் , நாம்இவண் ஒழிய 
     வலம்ப  ரசின் ேசர லாதன் 
     ந்நீர் ஓட் க் கடம் அ த் , இமயத்  
     ன்ேனார் ம ள வணங்குவிற் ெபாறித் ,  5 
     நன்னகர் மாந்ைத ற்றத்  ஒன்னார் 
     பணிதிைற தந்த பா சால் நன்கலம் 
     ெபான்ெசய் பாைவ வயிரெமா  ஆம்பல் 
     ஒன் வாய் நிைறயக் குைவஇ, அன்றவண் 
     நிலம்தினத் றந்த நிதியத்  அன்ன,  10 
     ஒ நாள் ஒ பகற் ெபறி ம், வழிநாள் 
     தங்கலர் - வாழி, ேதாழி!- ெசங்ேகாற் 
     க ங்கால் மராஅத்  வாஅல் ெமல்இணர்ச் 
     சுாிந் வணர் பித்ைத ெபா யச் சூ க், 
     கல்லா மழவர் வில் டம் தழீஇ,  15 
     வ நர்ப் பார்க்கும் ெவ வ  கவைல 
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     ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர் ஆயி ம், 
     பழிதீர் காதலர் ெசன்ற நாட்ேட.  18 
      
128 மன் பா டவிந்  மைனம ந் தன்ேற; 
     ெகான்ேறா ரன்ன ெகா ைமேயா ன்ேற 
     யாமம் ெகாளவாின் கைனஇக், காமங் 
     கட ம் உைரஇக், கைரெபாழி ம்ேம 
     எவன்ெகால்- வாழி, ேதாழி!- மயங்கி  5 
     இன்னம் ஆக ம், நன்னர் ெநஞ்சம் 
     என்ெனா ம் நின்ெனா ம் சூழா , ைகம்மிக்கு, 
     இ ம் பட்  இ ளிய இட்ட ஞ் சிலம்பிற் 
     கு ஞ்சுைனக் குவைள வண் படச் சூ க், 
     கான நாடன் வ உம், யாைனக்  10 
     கயிற் ப் றத் தன்ன, கன்மிைசச் சி ெநறி, 
     மாாி வானந் தைலஇ நீர்வார் , 
     இட்ட ங் கண்ண ப குழி இயவின், 
     இ ளிைட மிதிப் ழி ேநாக்கி, அவர் 
     தளர்அ  தாங்கிய ெசன்ற , இன்ேற?  15 
      
129 'உள்ளல் ேவண் ம் ஒழிந்த பின்' என 
     நள்ெளன் கங்குல் ந ங்கு ைண யாயவர் 
     நின்மறந்  உைறதல் யாவ ? ' ல் மைறந்  
     அலங்கல் வான்கைழ உதிர்ெநல் ேநாக்கிக்' 
     கைலபிைண விளிக்கும் கானத்  ஆங்கண்,  5 
     கல்ேசர்  இ ந்த க வாய்க் குரம்ைபத் 
     தாழி தற் க த்த ேகாழிைலப் ப த்திப் 
     ெபாதிவயிற்  இளங்காய் ேபைட ஊட் ப், 
     ேபாகில்பிளந் திட்ட ெபாங்கல் ெவண்காழ் 
     நல்கூர் ெபண் ர் அல்குற் கூட் ம்  10 
     கலங்கு ைனச் சீ ர் ைகதைல ைவப்பக், 
     ெகா ப் ஆ தின்ற கூர்ம்பைட மழவர், 
     ெச ப் ைட அ யர், ெதண்சுைன மண் ம் 
     அ ஞ்சுரம் அாிய வல்ல; வார்ேகால் 
     தி ந்திைழப் பைணத்ேதாள் ேதன்நா  க ப்பின்  15 
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     குவைள உண்கண், இவெளா  ெசலற்கு 'என 
     ெநஞ்சுவாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர்- 
     அஞ்சில் ஓதி ஆயிைழ!- நமக்ேக. .129-18 
      
130   அம்ம வாழி, ேகளிர்! ன்நின்  
     கண்டனிர் ஆயின், கழற ர் மன்ேனா- 
     ண்தா  ெபாதிந்த ெசங்காற் ெகா ைக 
     ண்டகம் ெகழீஇய ேமாட் மணல் அைடகைரப், 
     ேபஎய்த் தைலய பிணர் அைரத் தாைழ  5 
     எயி ைட ெந ந்ேதா  காப்பப், பல டன் 
     வயி ைடப் ேபா  வா தின் விாீஇப், 
     ல ப்ெபா  அழித்த நா  பரப்பின் 
     இவர்திைர தந்த ஈர்ங்கதிர் த்தம் 
     கவர்நைடப் ரவிக் கால்வ த் த க்கும்  10 
     நற்ேறர் வ தி ெகாற்ைக ன் ைற 
     வண் வாய் திறந்த வாங்குகழி ெநய்தற் 
     ேபா றங் ெகா த்த உண்கண் 
     மாதர் வாண் கம் மைதஇய ேநாக்ேக.  14 
     
131   'விசும் ற நிவந்த மாத்தாள் இதைணப் 
     பசுங்ேகழ் ெமல் ைல அ குெநறித் தன்ன, 
     வண் ப  இ ளிய, தாழ்இ ங் கூந்தல் 
     சு ம் உண விாிந்த ெப ந்தண் ேகாைத 
     இவளி ம் சிறந்தன் , ஈதல் நமக்கு என  5 
     ைள அம்பின் வி த்ெதாைட மழவர் 
     நாள்ஆ உய்த்த நாமெவஞ் சுரத்  
     நைடெம ந்  ஒழிந்த ேசட்படர் கன்றின் 
     கைடமணி உகுநீர் ைடத்த ஆடவர் 
     ெபய ம் பீ ம் எ தி, அதர்ெதா ம்,  10 
     பீ  சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல் 
     ேவல்ஊன்  பலைக ேவற் ைன க க்கும் 
     ெவ வ  தகுந கானம் 'நம்ெமா  
     வ க' என் தி ஆயின், 
     வாேரன்; ெநஞ்சம்! வாய்க்கநின் விைனேய.  15 
      
132    ஏன ம் இறங்குகுரல் இ த்தன; ேநாய்ம ந் , 
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     ஆய்கவின் ெதாைலந்த இவள் த ம்; ேநாக்கி 
     ஏதில ெமாழி ம் இவ் ம்; ஆக ன், 
     களிற் கந் திறந்த க ைடப் பகழி, 
     வால்நிணப் கவின், கானவர் தங்ைக  5 
     அம்பைண ெமன்ேதாள் ஆயஇதழ் மைழக்கண் 
     ஒல்கியற் ெகா ச்சிைய நல்கிைன ஆயின், 
     ெகாண்டைன ெசன்ேமா ண் ண் மார்ப! 
     ளிதைலத் தைலஇய சாரல் நளிசுைனக் 
     கூம் ைக அவிழ்த்த கு ஞ்சிைறப் பறைவ  5 
     ேவங்ைக விாியிணர் ஊதிக், காந்தள் 
     ேத ைடக் குவிகுைலத் ஞ்சி, யாைன 
     இ ங்க ட் கடாஅம் கன ம், 
     ெப ங்கல் ேவ , ம் உைறவின் ஊர்க்ேக.  14 
      
 133    'குன்றி அன்ன கண்ண, கு உமயிர்ப், 
     ன்தாள், ெவள்ெள  ேமாவாய் ஏற்ைற 
     ெசம்பரல் ரம்பில் சிதர்ந்த ழி, 
     நல்நாள் ேவங்ைக  நன்களம் வாிப்பக், 
     கார்தைல மணந்த ைபம் தற் றவின்,  5 
     வில்எறி பஞ்சியின் ெவண்மைழ தவ ம் 
     ெகால்ைல இைதய கு ம்ெபாைற ம ங்கில், 
     காிபரந் தன்ன காயாஞ் ெசம்மெலா  
     எாிபரந் தன்ன இலமலர் விைரஇப், 
     ங்க ழ் சுமந்த தீம் னற் கான்யாற்   10 
     வான்ெகாள் வல் வளிதர உண்கும்; 
     எம்ெமா  வ தல் வல்ைலேயா மற் ?' எனக் 
     ெகான்ஒன்  வினவினர் மன்ேன- ேதாழி!- 
     இதல் ள் ஒப்பின் ைக திர் ெவட்சி 
     ெகால் னக் கு ந்ெதா  கல்அைற தாஅம்  15 
     மிைளநாட்  அத்தத்  ஈர்ஞ்சுவற் க த்த 
     வாிமரல் கறிக்கும் மடப்பிைணத் 
     திாிம ப்  இரைலய கா றந் ேதாேர.  18 
      
134   வானம் வாய்ப்பக் கவினிக் கானம் 
     கமஞ்சூல் மாமைழ கார்பயந்  இ த்ெதன; 
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     மணிம ள் ைவ அணிமலர் இைடயிைடச், 
     ெசம் ற தாய் பரத்த ன், நன்பல 
     ல்ைல கழல் தாஅய், வல்ேலான்  5 
     ெசய்ைக அன்ன ெசந்நிலப் றவின்; 
     வாஅப் பாணி வயங்குெதாழிற் க மாத் 
     தாஅத் தாளிைண ெமல்ல ஒ ங்க, 
     இ மறந் , ஏமதி- வலவ! குவி ைக 
     வாைழ வான்  ஊ  உதிர்ந்த  10 
     ஒழிகுைல அன்ன திாிம ப்  ஏற்ெறா  
     கைணக்கால் அம்பிைணக் காமர் ணர்நிைல 
     க மான் ேதர்ஒ  ேகட்பின், 
     ந நாட் கூட்டம் ஆக ம் உண்ேட.  14 
      
135   திதைல மாைம தளிர்வனப்  அ ங்கப், 
     த வர் பீாின் எதிர்மலர் க ப்பப், 
     பசைல பாய்ந்த தேலன் ஆகி, 
     எ ெதழில் மைழக்கண் க ழ, ேநாய் கூர்ந் , 
     ஆதி மந்தியின் அறி பிறி தாகிப்  5 
     ேப ற் றிசிேன - காதல்அம் ேதாழி! 
     காய்கதிர் தி க ன் கைனந் கால் க கி, 
     ஆ தளிர் இ ப்ைபக் கூ குவி வான் க் 
     ேகா கைட கழங்கின், அைறமிைசத் தாஅம் 
     கா றந் தனேர, காதலர்; அ ேபார்,  10 
     யா வி ப் கழ், விண்ேதாய் வியன்குைட, 
     ஈர்-எ  ேவளிர் இயந் ஒ ங்கு எறிந்த 
     க ள் கா ர் ேபாலக் 
     கலங்கின்  மா , அவர்த் ெதளிந்தஎன் ெநஞ்ேச.  14 
 
136  ைமப் அறப் 

க்கின் ெநய்க்கனி ெவண்ேசா  
     வைரயா வண்ைமெயா  ைரேயார்ப் ேபணிப், 
     ள் ப் ணர்ந்  இனிய ஆகத் ெதள்ஒளி 
     அம்கண் இ விசும்  விளங்கத், திங்கட் 
     சகடம் மண் ய கள்தீர் கூட்டத் க்,  5 
     க நகர் ைனந் , கட ட் ேபணிப், 
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     ப மண ழெவா  ப உப்பைண இமிழ, 
     வ ைவ மண்ணிய மகளிர் வி ப் ற் ப், 
     க்க ம் இைமயார் ேநாக்கு  மைறய, 
     ெமன்  வாைகப் ன் றக் கவட் ைல,  10 
     பழங்கன்  கறித்த பயம்பமல் அ ைகத் 
     தழங்குகுரல் வானின் தைலப்ெபயற்கு ஈன்ற 
     மண் மணி அன்ன மாஇதழ்ப் பாைவத் 
     தண்ந  ைகெயா  ெவந் ல் சூட் த், 
     உைடப் ெபா ந்  ேமவரத் வன்றி,  15 
     மைழபட் டன்ன மணன்ம  பந்தர், 
     இைழஅணி சிறப்பின் ெபயர்வியர்ப்  ஆற்றித் 
     தமர்நமக்கு ஈத்த தைலநாள் இரவின், 
     'உவர்நீங்கு கற்பின்எம் உயிர்உடம் ப வி! 
     ங்காக் க ங்கம் வ ம் வைளஇப்,  20 
     ெப ம் க் குற்றநின் பிைற தற் ெபாறிவியர் 
     உ வளி ஆற்றச் சி வைர திற' என 
     ஆர்வ ெநஞ்செமா  ேபார்ைவ வவ்வ ன், 
     உைறகழி வாளின் உ ெபயர்ந்  இைமப்ப, 
     மைறதிறன் அறியாள் ஆகி, ஒய்ெயன  25 
     நாணினள் இைறஞ்சி ேயாேள- ேபணிப் 
     ப உப்பைக ஆம்பற் கு உத்ெதாைட நீவிச் 
     சு ம்பிமிர் ஆய்மலர் ேவய்ந்த 
     இ ம்பல் கூந்தல் இ ள்மைற ஒளித்ேத.  29 
 
137   ஆ ெசல் வம்பலர் ேச கிைளத்  உண்ட 
     சி ம்பல் ேகணிப் பி ய  நைசஇச், 
     களி ெதா உக் கடக்குங் கான்யாற்  அத்தம் 
     ெசன் ேசர்  ஒல்லார் ஆயி ம், நினக்ேக- 
     ெவன்ெறறி ரசின் விறற்ேபார்ச் ேசாழர்  5 
     இன்க ங் கள்ளின் உறந்ைத ஆங்கண், 
     வ னல் ெநாித ம் இகுகைரப் ேபாியாற்  
     உ வ ெவண்மணல் குநா  தண்ெபாழிற் 
     பங்குனி யக்கம் கழிந்த வழிநாள் 
     இைல அமன்ற மரம்பயில் இ ம்பில்  10 
     தீஇல் அ ப்பின் அரங்கம் ேபாலப், 
     ெப ம்பாழ் ெகாண்டன் , தேல, ேதா ம், 
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     ேதாளா த்தின் ெதண்கடற் ெபா நன் 
     திண்ேதர்ச் ெசழியன் ெபா ப்பிற் கவாஅன் 
     நல்ெலழில் ெந ேவய் ைர ம் 
     ெதால்கவின் ெதாைலந்தன: ேநாேகா யாேன.  16 
 
138 இகுைள! ேகட் சின் காதலம் ேதாழி ! 
     குவைள உண்கண் ெதண்பனி மல்க, 
     வறிதியான் வ ந்திய ெசல்லற்கு அன்ைன 
     பிறிெதான்  க த்தனள் ஆகி - ேவம்பின் 
     ெவறிெகாள் பாசிைல நீலெமா  சூ ,  5 
     உட நர்க் கடந்த கடல்அம் தாைனத், 
     தி ந் இைல ெந ேவல் ெதன்னவன் - ெபாதியில் 
     அ ஞ்சிைம இழித ம் ஆர்த் வரல் அ வியின் 
     த ம் சீர் இன்னியங் கறங்கக், ைகெதா , 
     உ ெக  சிறப்பின் குமைனத் தாீஇக்,  10 
     கடம் ம் களி ம் பா , டங்கு  
     ேதா ந் ெதாடைல ம் ைகக்ெகாண் , அல்க ம் 
     ேத னர் ஆதல் நன்ேறா?- நீ  
     நின்ெனா  ெதளித்த நன்மைல நாடன் 
     குறிவரல் அைரநாட் குன்றத்  உச்சி,  15 
     ெநறிெகட ழ்ந்த ன்ன ங் கூர்இ ள், 
     தி மணி உமிழ்ந்த நாகம் காந்தட் 
     ெகா மடற் ப்  ஊ ந் ம்பி 
     நன்னிறம் ம ம் அ விடர் 
     இன்னா நீள்இைட நிைன ம்என் ெநஞ்ேச.  20 
 
139    ஞ்சுவ  ேபாலஇ ளி, விண்பக 
     இைமப்ப  ேபாலமின்னி, உைறக்ெகாண்  
     ஏ வ ப் ேபாலப் பா சிறந்  உைரஇ 
     நிலம்ெநஞ்சு உட்க ஓவா  சிைலத்தாங்கு, 
     ஆர்தளி ெபாழிந்த வார்ெபயற் கைடநாள்;  5 
     ஈன் நாள் உலந்த வாலா ெவண்மைழ 
     வான்ேதாய் உயர்வைர ஆ ம் ைவகைறப் 
     தல்ஒளி சிறந்த காண்பின் காைலத், 
     தண்ந ம் ப நீர் மாந்திப், பத  அ ந்  
     ெவண் றக்கு உைடய திாிம ப்  இரைல;  10 
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     வார்மணல் ஒ சிைறப் பிட அவிழ் ெகா நிழல், 
     காமர் ைணெயா  ஏ ற வதிய; 
     அரக்குநிற உ வின் ஈயல் தாய் 
     பரப்பி யைவேபாற் பாஅய்ப், பல டன் 
     நீர்வார் ம ங்கின் ஈர்அணி திகழ;  15 
     இன் ம் வாரார் ஆயின்- நன் தல்! 
     யா ெகால் மற் வர் நிைலேய? காதலர் 
     க விக் கார்இ  இாீஇய 
     ப வம் அன் , அவர்: 'வ ம்' என்ற ேவ.  19 
 
140   ெப ங்கடல் ேவட்டத் ச் சி கு ப் பரதவர் 
     இ ங்கழி ெச வின் உழாஅ  ெசய்த 
     ெவண்கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி, 
     என் ழ் விடர குன்றம் ேபாகும் 
     கதழ்ேகால் உமணர் காதல் மடமகள்  5 
     சில்ேகால் எல்வைள ெதளிர்ப்ப சி 
     'ெநல் ன் ேநேர ெவண்கல் உப் ' எனச் 
     ேசாி விைலமா  கூற ன், மைனய 
     விளியறி ஞம  குைரப்ப, ெவாீஇய 
     மதர்கயல் மைலப்பின் அன்னகண் எனக்கு,  10 
     இைத யல் னவன் ைகநிழல் க க்கும் 
     மா  தள்ளல் அ ந்திய சாகாட்  
     எவ்வந் தீர வாங்குந் தந்ைத 
     ைக ண் பகட் ன் வ ந்தி 
     ெவய்ய உயிர்க்கும் ேநாயா கின்ேற.  15 
 
141   அம்ம வாழி, ேதாழி ! ைகம்மிகக் 
     கன ங் கங்குல்ேதா றினிய: நன ம் 
     ைனவிைன நல்இல் ள் ம் பாங்கின! 
     ெநஞ்சும் நனி கன்  உைற ம்; எஞ்சா  
     உலகுெதாழில் உலந் , நாஞ்சில் ஞ்சி  5 
     மைழகால் நீங்கிய மாக விசும்பில் 
     கு யல் ம நிறம் கிளர, மதி நிைறந் , 
     அ மீன் ேச ம் அகல்இ ள் ந நாள்: 
     ம குவிளக் கு த் , மாைல க்கிப், 
     பழவிறல் ர்ப் பல டன் வன்றிய  10 
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     விழ உடன் அயர, வ கதில் அம்ம! 
     வரப் லர்ந்  மலர் கஞ த், 
     தகரம் நா ந் தண்ந ங் க ப்பின் 
     மண மக உ அயினிய க நகர்ப் 
     பல்ேகாட்  அ ப்பில் பால்உைல இாீஇ  15 
     கூைழக் கூந்தற் கு ந்ெதா  மகளிர் 
     ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் வாங்குகதிர் றித் ப் 
     பாசவல் இ க்கும் இ ங்காழ் உலக்ைகக் 
     க இ  ெவாீஇய கமஞ்சூல் ெவண்கு கு 
     தீங்குைல வாைழ ஓங்குமடல் இரா :  20 
     ெந ங்கால் மாஅத் க் கு ம்பைற பயிற் ஞ் 
     ெசல்கு  நி த்த ெப ம்ெபயர்க் காிகால் 
     ெவல்ேபார்ச் ேசாழன் இைடயாற்  அன்ன 
     நல் ைச ெவ க்ைக த மார், பல்ெபாறிப் 
     க்ேகழ் உற்ற விைடப் ெப ஞ்சிைன  25 
     நரந்த ந ம்  நாள்மலர் உதிரக், 
     கைலபாய்ந்  உக ம், கல்ேசர் ேவங்ைகத், 
     ேதம்கமழ் ெந வைரப் பிறங்கிய 
     ேவங்கட ைவப்பிற் சுரன்இறந் ேதாேர.  29 
 
142   இலமலர் அன்ன அம்ெசந் நாவிற் 
     லம்மீக் கூ ம் ைரேயார் ஏத்தப், 
     பலர்ேமந் ேதான்றிய கவிைக வள்ளல் 
     நிைறய ந் தாைன ெவல்ேபார் மாந்தரம்- 
     ெபாைறயன் க ங்ேகாப் பா ச் ெசன்ற  5 
     குைறேயார் ெகாள்கலம் ேபால, நன் ம் 
     உவஇனி - வாழிய, ெநஞ்ேச!- காத  
     ைறயின் வழா அ  ஆற்றிப் ெபற்ற 
     கைறய  யாைன நன்னன் பாழி, 
     ஊட்ட  மரபின் அஞ்சு வ  ேபய்எக்  10 
     கூட்ெடதிர் ெகாண்ட வாய்ெமாழி மிஞி  
     ள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய ெப ம்ெபயர் 
     ெவள்ளத் தாைன அதிகற் ெகான் உவந்  
     ஒள்வாள் அமைல ஞாட்பிற், 
     பலர் அறி தல் அஞ்சிப், ைபப்பய,  15 
     நீர்த்திரள் க க்கும் மாசில் ெவள்ளிச் 
     சூர்ப்  ேகால்வைள ெசறித்த ன்ைகக் 
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     குைற அறல் அன்ன இ ம்பல் கூந்தல், 
     இடனில் சி றத்  இைழெயா  யல்வரக், 
     கடல்மீன் ஞ்சும் நள்ெளன் யாமத் .  20 
     உ கிளர் ஏர்விைனப் ெபா ந்த பாைவ 
     இயல்கற் றன்ன ஒ க்கினள் வந் , 
     ெபயல் அைலக் கலங்கிய மைலப் ங் ேகாைத 
     இயல்எறி ெபான்னின் ெகாங்குேசார்  உைறப்பத் 
     ெதா க்கண் வ க்ெகாள - யங்கினள்: 
     வ ப்  நரம்பின் தீவிய ெமாழிந்ேத.  26 
 
143    ெசய்விைனப் பிாிதல் எண்ணிக், ைகம்மிகக் 
     கா கவின் ஒழியக் க ங்கதிர் ெத த ன், 
     நீ சிைன வறிய வாக, ஒல்ெலன 
     வா பல் அக ைல ேகாைடக்கு ஒய் ம் 
     ேதக்கு அமல் அ க்கத்  ஆங்கண் ேமக்ெக   5 
     ளிஅாிற் பிறந்த வளிவளர் கூர்எாிச் 
     சுடர்நிமிர் ெந ங்ெகா  விடர் ைக ழங்கும் 
     'ெவம்மைல அ ஞ்சுரம் நீந்தி - ஐய! 
     ேச ம்' என்ற சி ெசாற்கு... இவட்ேக, 
     வைசஇல் ெவம்ேபார் வானவன் மறவன்  10 
     நைசயின் வாழ்நர்க்கு நன்கலஞ் சுரக்கும், 
     ெபாய்யா வாய்வாள், ைனகழல் பிட்டன் 
     ைமதவழ் உயர்சிைமக் குதிைரக் கவாஅன் 
     அகல்அைற ெந ஞ்சுைன, வைலயின் மலர்ந்த 
     தண்கமழ் நீலம் ேபாலக், 
     கண்பனி க ழ்ந்தன; ேநாேகா யாேன.  16 
 
144    "வ ம்" என்ற நா ம் ெபாய்த்தன; 
     அாிேயர் உண்கண் நீ ம் நில்லா; 
     தண்கார்க்கு ஈன்ற ைபங்ெகா  ல்ைல 
     ைவவாய் வான் ைக அவிழ்ந்த ேகாைத 
     ெபய்வனப்  இழந்த க ப் ம் உள்ளார்,  5 
     அ ள்கண் மாறேலா மா க- அந்தில் 
     அறன்அஞ் சலேர!- ஆயிைழ! நமர்' எனச் 
     சிறிய ெசால் ப் ெபாிய லப்பி ம், 
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     பனிப  ந ந்தார் குைழய, நம்ெமா , 
     னிதீர் யக்கம் ெபற்ேறாள் ேபால  10 
     உவக்குநள்- வாழிய, ெநஞ்ேச!- விசும்பின் 
     ஏெற ந்  ழங்கி ம் மாெற ந்  சிைலக்கும் 
     கடாஅ யாைன ெகாட்கும் பாசைறப், 
     பார்ேவட்  எ ந்த மள்ளர் ைகயைத 
     கூர்வாட் குவி கஞ் சிைதய றி  15 
     மான  ம ங்கில் ெபயர்த்த கு தி 
     வான மீனின் வயின்வயின் இைமப்ப, 
     அமேரார்த் , அட்ட ெசல்வம் 
     தமர்விைரந்  உைரப்பக் ேகட்கும் ஞான்ேற.  19 
 
145    ேவர்  உலறி நின்ற ழற்கால், 
     ேதர்மணி இைசயின் சிள்  ஆர்க்கும், 
     வற்றல் மரத்த ெபான்தைல ஓதி 
     ெவயிற்கவின் இழந்த ைவப்பின் ைப ள் ெகாள, 
     ண்ணிதின் நிவக்கும் ெவண்ெஞைம வியன்காட்   5 
     ஆளில் அத்தத் , அளியள் அவெனா - 
     வாள்வாி ெபா த ண்கூர் யாைன 
     கர்சிைத கத்த கு தி வார, 
     உயர்சிைம ெந ங்ேகாட்  உ ெமன ழங்கும் 
     'அ ஞ்சுரம் இறந்தனள்' என்ப- ெப ஞ்சீர்  10 
     அன்னி கு க்ைகப் பறந்தைலத், திதியன் 
     ெதால்நிைல தல் மியப் பண்ணிய 
     நன்னர் ெமல் ணர்ப் ன்ைன ேபாலக், 
     க நைவப் படீஇயர் மாேதா - களி மயில் 
     குஞ்சரக் குரல கு ேகா  ஆ ம்,  15 
     ஞ்சா ழவின் ய்த்தியல் வாழ்க்ைகக், 
     கூ ைடத் தந்ைத இட ைட வைரப்பின், 
     ஊழ  ஒ ங்கி ம் உயங்கும் ஐம்பாற் 
     சி பல் கூந்தற் ேபா பி த்  அ ளா , 
     எறிேகால் சிைதய ற ம், சி றம்,  20 
     'எனக்குஉாித் ' என்னாள், நின்ற என் 
     அமர்க்கண் அஞ்ைஞைய அைலத்த ைகேய!  22 
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146    வ மிகு ன்பின் அண்ணல் ஏஎ  
     பனிமலர்ப் ெபாய்ைகப் பகல்ெசல ம கி 
     மடக்கண் எ ைம மாண்நாகு தழீஇ, 
     படப்ைப நண்ணிப், பழனத்  அல்கும் 
     க மகிழ் ஊரன் ஒ மணி ெந ந்ேதர்  5 
     ஒள்ளிமைழ மகளிர் ேசாிப், பல்நாள் 
     இயங்கல் ஆனா  ஆயின்; வயங்கிைழ 
     யார்ெகால் அனியள் தாேன- எம்ேபால் 
     மாயப் பரத்தன் வாய்ெமாழி நம்பி 
     வளிெபாரத் யல்வ ம் தளிெபாழி மலாின்  10 
     கண்பனி ஆகத்  உைறப்பக், கண் பசந்  
     ஆய ம் அய ம் ம ளத், 
     தாேயாம்  ஆய்நலம் ேவண்டா ேதாேளா?  13 
 
147     ஓங்குமைலச் சிலம்பில் பிட டன் மலர்ந்த 
     ேவங்ைக ெவறித்தைழ ேவ வகுத் தன்ைன 
     ஊன்ெபாதி அவிழாக் ேகாட் கிர்க் கு ைள 
     ன் டன் ஈன்ற டங்கர் நிழத்த, 
     கல் விடரைளப் பிண பசி கூர்ந்ெதனப்,  5 
     ெபாறிகிளர் உ ைவப் ேபாழ்வாய் ஏற்ைற 
     அ ேகாட்  உைழமான் ஆண்குரல் ஓர்க்கும் 
     ெநறிப  கவைல நிரம்பா நீளிைட, 
     ெவள்ளி திையப் ேபால நன் ம் 
     ெசல  அயர்ந் திசினால் யாேன; பல லந் ,  10 
     உண்ணா உயக்கெமா  உயிர்ெசலச் சா அய், 
     ேதா ம் ெதால்கவின் ெதாைலய, நா ம் 
     பிாிந்ேதார் ெபயர் க்கு இரங்கி, 
     ம ந் பிறி  இன்ைமயின், இ ந் விைன இலேன!  14 
 
148     பைனத்திரள் அன்ன ப ஏர் எ ழ்த் தடக்ைகச் 
     ெகாைலச்சினந் தவிரா மத ைட ன்பின், 
     வண் ப  கடாஅத் , உயர்ம ப்  யாைன 
     தண்கமழ் சிலம்பின் மரம்படத் ெதாைலச்சி: 
     உ  உரறக் குத்தி; விறல்க ந் ,  5 
     சி திைனப் ெப ம் னம் வவ் ம் நாட! 
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     க ம்பாிக் குதிைர ஆஅய் எயினன் 
     ெந ந்ேதர் மிஞி ெயா  ெபா , களம் பட்ெடனக் 
     காணிய ெசல்லாக் கூைக நாணிக் 
     க ம்பகல் வழங்கா தாஅங்கு, இ ம்ைப  10 
     ெபாிதால் அம்ம இவட்ேக: அதனால் 
     மாைல வ தல் ேவண் ம் - ேசாைல 
     ைளேமய் ெப ங்களி  வழங்கும் 
     மைல தல் அ க்கத்த சி கல் ஆேற.  14 
 
149   சி ன் சிதைல ேசண் யன்  எ த்த; 
     ெந ஞ்ெசம் ற்றத்  ஒ ங்கிைர ைனயின், 
     ல்லைர இ ப்ைபத் ெதாள்ைள வான் ப், 
     ெப ங்ைக எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் 
     அத்த நீள்இைடப் ேபாகி, நன் ம்  5 
     அாி ெசய் வி ப்ெபா ள் எளிதினிற் ெபறி ம் 
     வாேரன்- வாழி, என் ெநஞ்ேச!- ேசரலர் 
     சுள்ளியம் ேபாியாற்  ெவண் ைர கலங்க, 
     யவனர் தந்த விைனமாண் நன்கலம் 
     ெபான்ெனா  வந்  கறிெயா  ெபய ம்  10 
     வளம்ெக  சிறி ஆர்ப்ெபழ வளஇ, 
     அ ஞ்சமம் கடந்  ப மம் வவ்விய 
     ெந நல் யாைன அ ேபார்ச் ெசழியன் 
     ெகா டங்கு ம கின் கூடற் குடாஅ , 
     பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல்ெகா  உயாிய,  15 
     ஒ யா விழவின், ெந ேயான் குன்றத் , 
     வண் பட நீ ய குண் சுைன நீலத்  
     எதிர்மலர்ப் பிைணயல் அன்ன இவள் 
     அாிமதர் மைழக்கண் ெதண்பனி ெகாளேவ.  19 
 
150   பின் விட ெநறித்த கூந்த ம், ெபான்ெனன 
     ஆகத்  அ ம்பிய சுணங்கும், வம் விடக் 
     கண் த்  எ த  ைல ம் ேநாக்கி, 
     'எல் ைன ெபாி ' எனப் பன்மாண் கூறிப் 
     ெப ந்ேதாள் அைடய யங்கி, நீ  நிைனந் ,  5 
     அ ங்க ப் ப த்தனள் யாேய; க ஞ்ெசலல் 
     வாட்சுறா வழங்கும் வைளேமய் ெப ந் ைறக், 
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     கைனத்த ெநய்தற் கண்ேபான் மாமலர் 
     நைனத்த ெச ந்திப் ேபா வாய் அவிழ, 
     மாைல மணியிதழ் கூம்பக் காைலக்  10 
     கள்நா  காவிெயா  தண்ெணன் மல ங் 
     கழி ங், கான ங் காண்ெதா ம் பல லந் ; 
     வாரார் ெகால்? எனப் ப வ ம்- 
     தார் ஆர் மார்ப! நீ தணந்த ஞான்ேற!  14 
 
151   'தம்நயந்  உைறேவார்த் தாங்கித் தாம்நயந்  
     இன்னமர் ேகளிெரா  ஏ றக் ெகழீஇ, 
     நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந் ேதார்!' என, 
     மிகுெபா ள் நிைன ம் ெநஞ்செமா  அ ள்பிறி  
     ஆபமன் - வாழி, ேதாழி ! கால் விாி   5 
     உ வளி எறிெதா ம் கலங்கிய ெபாறிவாிக் 
     கைலமான் தைலயின் தன் தற் கவர்த்த 
     ேகாடலம் கவட்ட கு ங்கால் உ ஞ்சில் 
     தா சிைன விைளந்த ெநற்றம், ஆ மகள் 
     அாிக்ேகாற் பைறயின், ஐெயன ஒ க்கும்  10 
     ப க்ைக ஆய ெச க்ைக நீழற், 
     கள்ளி ள்ளைரப் ெபா ந்திச் ெசல் நர்க்கு 
     உ வ  கூ ஞ், சி ெசந் நாவின் 
     மணிஓர்த் தன்ன ெதண்குரல் 
     கணிவாய்ப் பல் ய கா றந் ேதாேர!  15 
 
152   ெநஞ்சுந ங்கு அ ம்படர் தீர வந் , 
     குன் ைழ நண்ணிய சீ ர் ஆங்கண் 
     ெசலீஇய ெபயர்ேவாள் வணர்சுாி ஐம்பால்- 
     ண்ேகால் அக நர்ப் ரந்த ேபாிைசச் 
     சினங்ெக  தாைனத் தித்தன் ெவளியன்  5 
     இரங்குநீர்ப் பரப்பின் கானலம் ெப ந் ைறத், 
     தனம்த  நன்கலம் சிைதயத் தாக்கும் 
     சி ெவள் இறவின் குப்ைப அன்ன 
     உ பைக த உம் ெமாய்ம் சு பிண்டன் 
     ைன ரண் உைடயக் கடந்த ெவன்ேவல்,  10 
     இைசநல் ஈைகக் களி சு வண்மகிழ்ப் 
     பாரத் த் தைலவன், ஆர நன்னன்; 
     ஏழில் ெந வைரப் பாழிச் சிலம்பிற் 
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     களிமயிற் கலாவத் தன்ன ேதாேள- 
     வல்வில் இைளயர் ெப மகன்; நள்ளி  15 
     ேசாைல அ க்கத் ச் சு ம் உண விாிந்த 
     கட ட் காந்தள் உள் ம் பல டன் 
     இ ம்  கஞ ய ஆய்மலர் நாறி- 
     வல் ம் வல்லார் ஆயி ம் ெசன்ேறார்க்குச் 
     சாலவிழ் ெந ங்குழி நிைறய சும்,  20 
     மாஅல் யாைன ஆஅய் கானத் த் 
     தைலயாற்  நிைலஇய ேச யர் பிறங்கல் 
     ேவயைமக் கண்ணிைட ைரஇச் 
     ேசய ஆயி ம், ந ங்கு யர் த ேம.  24 
 
153   ேநாேகா யாேன; ேநாதகும் உள்ளம்; 
     அம்தீங் கிளவி ஆயெமா  ெகழீஇப், 
     பந் வழிப் படர்குவள் ஆயி ம், ெநாந் நனி 
     ெவம் மன், அளியள் தாேன - இனிேய, 
     வன்க ணாளன் மார் உற வளஇ,  5 
     இன்ெசாற் பிணிப்ப நம்பி, நம்கண் 
     உ த  வி மம் உள்ளாள், ஒய்ெயனத் 
     ெத கதிர் உைலஇய ேவனில் ெவங்காட் , 
     உ வளி ஒ கைழக் கண்  தீண்ட ன் 
     ெபாறிபிதிர்  எ த்த ெபாங்ெக  கூர் எாிப் 10 
     ைபத  சிைமயப் பயம்நீங்கு ஆர்இைட 
     நல் அ க்கு அைமந்த அல்ல; ெமல் யல் 
     வல் நள் ெகால்ேலா தாேன- எல்  
     ஓங்குவைர அ க்கத்  உயர்ந்த ெசன்னி 
     மீெனா  ெபா ந்த வானின் ேதான்றித்  15 
     ேதம்பாய்ந்  ஆர்க்குந் ெதாியிணர்க் ேகாங்கின் 
     கா றக் கழன்ற கள்கமழ் மலர் 
     ைகவி  சுடாின் ேதான் ம் 
     ைமப  மாமைல விலங்கிய சுரேன?  19 
 
154   ப மைழ ெபாழிந்த பயமிகு றவின் 
     ெந நீர் அவல பகுவாய்த் ேதைர 
     சி பல் இயத்தின் ெந ெநறிக் கறங்கக் 
     கு ம் தற் பிடவின் ெந ங்கால் அலாி 
     ெசந்நில ம ங்கின் ண்அயிர் வாிப்ப,  5 
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     ெவஞ்சின அரவின் ைபஅணந் தன்ன 
     தண்கமழ் ேகாடல் தா பிணி அவிழத், 
     திாிம ப்  இரைல ெதள்அறல் ப கிக் 
     காமர் ைணெயா  ஏ ற வதியக், 
     கா கவின் ெபற்ற தண்பதப் ெப வழி  10 
     ஓ பாி ெம யாக் ெகாய்சுவற் ரவித் 
     தாள்தாழ் தார்மணி தயங்கு  இயம்ப 
     ஊர்மதி - வலவ! ேதேர- சீர்மிகு  
     நம்வயிற் ாிந்த ெகாள்ைக 
     அம்மா அாிைவையத் ன் கம், விைரந்ேத.  15 
 
155   'அறன்கைடப் படாஅ வாழ்க்ைக ம், என் ம் 
     பிறன்கைடச் ெசலாஅச் ெசல்வ ம், இரண் ம் 
     ெபா ளின் ஆகும், ைனயிைழ!' என் நம் 
     இ ேளர் ஐம்பால் நீவி ேயாேர- 
     ேநாய்நாம் உழக்குவம் ஆயி ம், தாந்தம்  5 
     ெசய்விைன க்க ேதாழி ! பல்வயின் 
     பயநிைர ேசர்ந்த பாண்நாட்  ஆங்கண் 
     ெந விளிக் ேகாவலர் கூவல் ேதாண் ய 
     ெகா வாய்ப் பத்தல் வார்ந் கு சி குழி, 
     நீர்காய் வ த்தெமா  ேசர்விடம் ெபறா   10 
     ெப ங்களி  மிதித்த அ யகத் , இ ம்  
     ஒ ங்குவன கழிந்த ெச ம்பல் ஈர்வழி, 
     ெசயிர்தீர் நாவின் வயிாியர் பின்ைற 
     மண்ஆர் ழவின் கண்ணகத்  அைசத்த 
     விர ன்  வ வில் ேதான் ம் 
     மரல்வா  ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர.  16 
 
156   ரசுைடச் ெசல்வர் ரவிச் சூட் ம் 
     ட்  கவாி க்கி யன்ன 
     ெச ஞ்ெசய் ெநல் ன் ேசயாிப் னிற் க் கதிர் 
     தா தின்றல் அஞ்சிக், காவலர் 
     பாகல் ஆய்ெகா ப் பகன்ைறெயா  பாீஇக்  5 
     காஞ்சியின் அகத் க், க ம்ப த்தி, யாக்கும் 
     தீம் னல் ஊர! திறவதாகக் 
     குவைள உண்கண் இவ ம் யா ம் 
     கழனி ஆம்பல் ெநறிப் ைபந்தைழ 
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     காயா ஞாயிற் றாகத், தைலப்ெபய,  10 
     'ெபாய்தல் ஆ ப் ெபா க!' என வந் , 
     நின்நகாப் பிைழத்த தவேற - ெப ம! 
     கள் ங் கண்ணி ம் ைக ைற யாக 
     நிைலக்ேகாட்  ெவள்ைள நாள்ெசவிக் கிடாஅய் 
     நிைலத் ைறக் கட ட்கு உளப்பட ஓச்சித்,  15 
     தணிம ங்கு அறியாள், யாய்அழ, 
     மணிம ள் ேமனி ெபான்னிறம் ெகாளேல?  17 
 
157    அாியற் ெபண் ர் அலகுற் ெகாண்ட 
     பகுவாய்ப் பாைளக் குவி ைல சுரந்த 
     வாிநிறக் க ழி ஆர மாந்திச் 
     ெச ேவட் ச், சிைலக்கும் ெசங்கண் ஆடவர், 
     வில் ட ழ்ந்ேதார் ப க்ைகக் ேகாங்கின்  5 
     எல்  மலர்ந்த ைபங்ெகா  அதிரல் 
     ெப ம் லர் ைவகைற அ ம்ெபா  வாங்கிக் 
     கான யாைன கவளங் ெகாள் ம் 
     அஞ்சுவ  ெநறியிைடத் தமியர் ெசன்மார் 
     ெநஞ்சுண ெமாழிப மன்ேன - ேதாழி  10 
     ைன லம் ெபயர்த்த ல்ெலன் மன்றத் ப் 
     ெபய ற ெநகிழ்ந் , ெவயி றச் சாஅய் 
     விைனயழி பாைவயின் உலறி, 
     மைனஒழிந் தி த்தல் வல்  ேவார்க்ேக!  15 
 
158   'உ ர  க விய ெப மைழ தைலஇப் 
     ெபயல்ஆன்  அவிந்த ங்கி ள் ந நாள், 
     மின்  நிமிர்ந்தன்ன கனங்குைழ இைமப்பப், 
     பின் வி  ெநறியிற் கிைளஇய கூந்தலள், 
     வைரஇழி மயி ன் ஒல்குவனள் ஒ ங்கி,  5 
     மிைடஊர்  இழியக்கண்டெனன், இவள் என 
     அைலயல் - வாழிேவண்  அன்ைன!- நம் படப்ைபச் 
     சூ ைடச் சிலம்பில், சுடர்ப்  ேவய்ந்  
     தாம்ேவண்  உ வின் அணங்குமார் வ ேம; 
     நனவின் வாேய ேபாலத் ஞ்சுநர்க்  10 
     கனவாண்  ம ட்ட ம் உண்ேட: இவள்தான் 
     சுடாின்  தமிய ம் பனிக்கும்: ெவ வர 
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     மன்ற மராஅத்த கூைக குழறி ம் 
     ெநஞ்சழிந்  அரணஞ் ேச ம்: அதன்தைலப் 
     க்கணத் தன்ன நாய்ெதாடர் விட் ,  15 
     கன் அன்ன சீற்றத் க் க ந்திறல் 
     எந்ைத ம் இல்லன் ஆக, 
     அஞ்சுவள் அல்லேளா, இவளி  ெசயேல!  18 
 
159   ெதண்கழி விைளந்த ெவண்கல் உப்பின் 
     ெகாள்ைள சாற்றிய ெகா க ஒ ைக 
     உர ைடச் சுவல பக பல பரப்பி 
     உமண் உயிர்த்  இறந்த ஒழிகல் அ ப்பின் 
     வ  பகழிக் ெகா வில் ஆடவர்  5 
     அணங்குைட ேநான்சிைல வணங்க வாங்கிப் 
     பல்ஆன் ெந நிைர தழீஇக் கல்ெலன 
     அ ைன அைலத்த ெப ம் கல் வலத்தர், 
     கைனகுரற் க ந் ப் பாணி ங்கி, 
     உவைலக் கண்ணியர் ஊன் க்கு அய ம்  10 
     கவைல, 'காதலர் இறந்தனர்' என, நனி 
     அவலம் ெகாள்ளன்மா காதல் அம் ேதாழி! 
     விசும்பின் நல்ேல  சிைலக்குஞ் ேசட்சிைம 
     ந ம் ஞ் சாரற் கு ம்ெபாைறக் குணாஅ  
     வில்ெக  தடக்ைக ெவல்ேபார் வானவன்  15 
     மிஞி சு க ள சி கண் யாைனத் 
     ெதா ைடத் தடம ப்  ஒ ய றிக் 
     ெகா  காக்குங் கு உக்கண் ெந மதில் 
     ேசண்விளங்கு சிறப்பின் - ஆ ர் எய்தி ம், 
     ஆண்டைமந்  உைற நர் அல்லர், நின் 
     ண்தாங்கு ஆகம் ெபா ந் தன் மறந்ேத.  21 
 
160   ஒ ங்கீர் ஓதி நினக்கும் அற்ேற? 
     ந ங்கின் , அளித்ெதன் நிைறயில் ெநஞ்சம் 
     அ ம் ெகா  சிைதய வாங்கிக் ெகா ங்கழிக் 
     குப்ைப ெவண்மணற் பக்கம் ேசர்த்தி, 
     நிைறச்சூல் யாைம மைறத்  ஈன்  ைதத்த  5 
     ேகாட் வட்  உ வின் ல நா  ட்ைடப் 
     பார் இடன் ஆகும் அளைவ, பகுவாய்க் 
     கணவன் ஓம் ம் கானலஞ் ேசர்ப்பன் 
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     ள் றின் சிறத்தல் அஞ்சி, ெமல்ல 
     வா உைட ைமயின் வள்பிற் காட் ,  10 
     ஏத்ெதாழில் நவின்ற எழில்நைடப் ரவி 
     ெச நீர்த் தண்கழி நீந்த ன், ஆழி 
     தி கங் குைறந்த ெபாதி கிழ் ெநய்தல், 
     பாம் உயர் தைலயின் சாம் வன நிவப்ப, 
     இரவந் தன்றால் திண்ேதர்; கரவா   15 
     ஒல்ெலன ஒ க்கும் இைளயெரா  வல்வாய் 
     அரவச் சீ ர் காணப் 
     பகல்வந் தன்றல், பாய்பாி சிறந்ேத.  18 
 
161   விைனவயிற் பிாிதல் யாவ ?- 'வணர்சுாி 
     வ யாப் பித்ைத வன்கண், ஆடவர் 
     அ யைம பகழி ஆர வாங்கி; வம்பலர்ச் ெசகுத்த அஞ்சுவ  கவைலப் 
     ப ைட நைசஇய வாழ்க்ைகச் ெசஞ்ெசவி  5 
     எ ைவச் ேசவல் ஈண் கிைள பயி ம் 
     ெவ வ  கானம் நீந்தி, ெபா ள் ாிந்  
     இறப்ப எண்ணினர்' என்ப  சிறப்பக் 
     ேகட்டனள் ெகால்ேலா தாேன? ேதாழ் தாழ்  
     சு ம்  உண ஒ வ ம் இ ம்பல் கூந்தல்,  10 
     அம்மா ேமனி, ஆயிைழக் கு மகள் 
     சுணங்கு சூழ் ஆகத்  அணங்குஎன உ த்த 
     நல்வரல் இள ைல நைனய; 
     பல் தழ் உண்கண் பரந்தன பனிேய.  14 
 
162  ெகாளக்குைற படாஅக் ேகா வளர் குட்டத்  
     அளப்  அாி  ஆகிய குைவஇ ந் ேதான்றல, 
     கடல்கண் டன்ன மாக விசும்பின் 
     அழற்ெகா  அன்ன மின் வசி  டங்கக் 
     க இ  உ ெமா  கத ைற சிதறி  5 
     விளி இடன் அறியா வான்உமிழ் ந நாள் 
     அ ங்க க் காவலர் இகழ்பதம் ேநாக்கிப், 
     பனிமயங்கு அைசவளி அைலப்பத், தந்ைத 
     ெந நகர் ஒ சிைற நின்றெனன் ஆக; 
     அறல்என அவி ம் கூந்தல் மலர்என  10 
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     வாண் கத்  அலம ம் மாஇதழ் மைழக்கண், 
     ைகநிைரத் தன்ன மா ழ் ெவண்பல்; 
     நைகமாண்  இலங்கும் நலம்ெக  வர்வாய்க், 
     ேகால்அைம வி த்ெதா  விளங்க சிக், 
     கால்உ  தளிாின் ந ங்கி ஆனா , . 15 
     ேநாய்அசா ட யங்கினன் - வாய்ெமாழி 
     நல் ைச த உம் இரவலர்க்கு உள்ளிய 
     நைசபிைழப்  அறியாக் கழல்ெதா  அதிகன் 
     ேகாள்அற  அறியாப் பயம்ெக  பலவின் 
     ேவங்ைக ேசர்ந்த ெவற்பகம் ெபா ய,  20 
     வில்ெக  தாைனப் பசும் ண் பாண் யன் 
     களிறணி ெவல்ெகா  க ப்பக் காண்வர 
     ஒளி வன இழித ம் உயர்ந் ேதான்  அ வி 
     ேநர்ெகாள் ெந வைர கவா அன் 
     சூரா மகளிாிற் ெபறற்குஅாி ேயாேள.  25 
 
163   விண்அதிர்  தைலஇய விர மலர் குைழயத் 
     தண்மைழ ெபாழிந்த தாழ்ெபயற் கைடநாள், 
     எமியம் ஆகத் னிஉளம் கூரச் 
     ெசன்ேறார் உள்ளிச் சில்வைள ெநகிழப் 
     ெப நைக உள்ளெமா  வ நைச ேநாக்கி  5 
     விளி ம் எவ்வெமா  'அளியள்' என்னா  
     களி உயிர்த் தன்ன கண்அழி வைல 
     ளாி காி ம் ன்பனிப் பானாள், 
     குன் ெநகிழ்  அன்ன குளிர்ெகாள் வாைட! 
     எனக்ேக வந்தைன ேபாறி ! னற்கால்  10 
     அயிர்இ  குப்ைபயின் ெநஞ்சு ெநகிழ்ந்  அவிழக், 
     ெகா ேயார் ெசன்ற ேதஎத் , ம யா  
     இைனைய ஆகிச் ெசல்மதி; 
     விைனவி ப் நர் உள்ள ம் உண்ேட!  14 
 
164   கதிர்ைக யாக வாங்கி ஞாயி  
     ைபதறத் ெத த ன் பயங்கரந்  மாறி, 
     வி வாய்ப் பட்ட வியன்கண் மாநிலம் 
     கா கவின் எதிரக் கைனெபயல் ெபாழித ன் 
     ெபாறிவாி இனவண்  ஆர்ப்பப் பல டன்  5 



      
      

92

     ந  ல்ைலெயா  ேதான்றி ேதான்ற' 
     ெவறிேயன் றன்ேற கமழ் கானம்- 
     'எவன்ெகால் மற்  அவர் நிைல?' என மயங்கி, 
     இகுபனி உைறக்குங் கண்ெணா  இைன  ஆங்கு 
     இன்னா  உைறவி ெதான்னலம் ெப உம்  5 
     இ நற் காலம்; கண் சின் - பைகவர் 
     மதின் கம் க்கிய ெதா சிைத ம ப்பின்; 
     கந் கால் ஒசிக்கும் யாைன; 
     ெவஞ்சின ேவந்தன் விைனவிடப் ெபறிேன!  14 
 
165   கயந்தைல மடப்பி  பயம்பில் பட்ெடனக் 
     களி விளிப் ப த்த கம்பைல ெவாீஇ, 
     ஒய்ெயன எந்த ெசவ்வாய்க் குழவி 
     தா எ  ம கின் ர் ஆங்கண் 
     எ ைம நல் ஆன் ெப ைல மாந் ம்  5 
     நா பல இறந்த நன்ன ராட் க்கு 
     ஆய ம் அணிஇழந்  அ ங்கின் ! தா ம் 
     'இன்ேதாள் தாராய், இறீஇயர்என் உயிர்! என, 
     கண் ம் த ம் நீவித், தண்ெணனத், 
     தட நிைல ெநாச்சி வாிநிழல் அைசஇத்,  10 
     தாழிக் குவைள வா மலர் சூட் த், 
     'த மணற் கிடந்த பாைவஎன் 
     அ மக ேள' என யங்கினள் அ ேம!  13 
 
166   'நல்மரங் குழீஇய நைன திர் சா  
     பல்நாள் அாித்த ேகாஒய் உைடப்பின், 
     மயங்குமைழத் வைலயின் ம குடன் பனிக்கும் 
     பழம்பல் ெநல் ன் ேவ ர் வாயில், 
     ந விைர ெதளித்த நாறிணர் மாைலப்,  5 
     ெபாறிவாி இனவண்  ஊதல கழி ம் 
     உயர்ப  ெப உம் உ ெக  ெதய்வம், 
     ைனஇ ங் க ப்பின் நீக த் ேதாள்வயின் 
     அைனேயன் ஆயின், அணங்குக, என்!' என 
     மைனேயாட் ேதற் ம் மகிழ்நன் ஆயின்,  10 
     யார்ெகால்- வாழி, ேதாழி !- ெந நல் 
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     தார் ண் களிற்றின் தைலப் ைண தழீஇ, 
     வ ைவ ஈர்அணிப் ெபா ந் , நம்ெமா , 
     வ  வந்த காவிாிக் 
     ேகா ேதாய் ம ர்நிைற, ஆ  ேயாேர?  15 
 
167   வயங்குமணி ெபா த வைகயைம வனப்பின் 
     பசுங்காழ் அல்குல் மாஅேயா ெளா  
     விைனவனப்  எய்திய ைன ஞ் ேசக்ைக, 
     விண்ெபா  ெந நகர்த் தங்கி, இன்ேற 
     இனி டன் கழிந்தன்  மன்ேன; நாைளப்  5 
     ெபா ந்தாக் கண்ேணம் லம்வந்  உ தரச் 
     ேசக்குவம் ெகால்ேலா, ெநஞ்ேச! சாத் எறிந்  
     அதர்கூட் ண் ம் அணங்குைடப் பகழிக் 
     ெகா வில் ஆடவர் ப பைக ெவாீஇ 
     ஊர்எ ந்  உலறிய பீர்எ  பாழ்  10 
     ங்ைக ேமய்ந்த ெப ங்ைக யாைன 
     ெவாிந்ஓங்கு சி றம் உாிஞ ஒல்கி 
     இட் ைக ெந ஞ்சுவர் விட்டம் ழ்ந்ெதன, 
     மணிப் றாத் றந்த மரம்ேசார் மாடத்  
     எ அணி கட ள் ேபாக ன், ல்ெலன்   15 
     ஒ குப  மறந்த ெம காப் ன் திைணப் 
     பால்நாய் ள்ளிய பைறக்கட் சிற்றில், 
     குயில்காழ் சிைதய மண் , அயில்வாய்க் 
     கூர் கச் சிதைல ேவய்ந்த 
     ேபார்ம  நல்இைறப் ெபாதியி லாேன!  20 
 
168   யாமம் ம்ெமா  கழிப்பி, ேநாய்மிக, 
     பனிவார் கண்ேணம் ைவகு ம், இனிேய: 
     ஆன்றல் ேவண் ம் வான்ேதாய் ெவற்ப! 
     பல்ஆன் குன்றில் ப நிழல் ேசர்ந்த 
     நல்ஆன் பரப்பின் கு ர் ஆங்கண்-  5 
     ெகாைடக்கடன் ஏன்ற ேகாடா ெநஞ்சின் 
     உதியன் அட் ல் ேபால ஒ எ ந் , 
     அ வி ஆர்க்கும் ெப வைரச் சிலம்பின் 
     ஈன்றணி இ ம்பி  தழீஇக் களி  தன் 
     ங்குநைடக் குழவி யில் றங் காப்ப,  10 
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     ஒ ங்குஅைள லம்பப் ேபாகிக், க ங்கண் 
     வாள்வாி வயப்  நன் ைழ உரற, 
     கானவர் ம ந்த கங்குல், 
     மான்அதர்ச் சி ெநறி வ தல், நீேய?  14 
 
169   மரம்தைல காிந்  நிலம்பயம் வாட, 
     அலங்குகதிர் ேவய்ந்த அழல்திகழ் னந்தைலப், 
     ெதாைலத்  உண்ட ெப ங்களிற்  ஒழிஊன் 
     க ெக  மறவர் காழ்க்ேகாத்  ஒழிந்தைத 
     ெஞ ேகாற் சி தீ மாட் , ஒ திைரக்  5 
     கடல்விைள அமிழ்தின் கணஞ்சால் உமணர் 
     சுைனெகாள் தீநீர்ச் ேசாற் உைலக் கூட் ம் 
     சுரம்பல கடந்த நம்வயின் படர்ந் : நனி 
     பசைல பாய்ந்த ேமனியள், ெந  நிைனந்  
     ெசல்கதிர் ம கிய லம் ெகாள் மாைல  10 
     ெமல்விரல் ேசர்த்திய தலள், மல்கிக் 
     கய மிழ் நீாின் கண்பனி வாரப், 
     ெப ந்ேதாள் ெநகிழ்ந்த ெசல்லெலா  
     வ ந் மால், அளியள் தி ந்திைழ தாேன!  14 
 
170  கான ம் கழறா : கழி ம் கூறா : 
     ேதன்இமிர் ந மலர்ப் ன்ைன ம் ெமாழியா : 
     ஒ நின் அல்ல  பிறி யா ம் இலேன: 
     இ ங்கழி மலர்ந்த கண்ேபால் ெநய்தல் 
     கமழ்இதழ் நாற்றம் அமிழ் என நைசஇத்:  5 
     தண்தா  ஊதிய வண் னம் களிசிறந் , 
     பைறஇய தள ம் ைறவைன, நீேய, 
     ெசால்லல் ேவண் மால் - அலவ! பல்கால் 
     ைகைதயம் ப சிைன எவ்வெமா  அசாஅம் 
     கடற்சி  காக்ைக காமர் ெபைடெயா   10 
     ேகாட் மீன் வழங்கும் ேவட்டம  பரப்பின் 
     ெவள்இறாக் கன ம் நள்ெளன் யாமத் , 
     'நின்  வி மம் கைளந்ேதாள் 
     தன்  வி மம் நீந் ேமா!' எனேவா!  14 
 
171  ' த ம் ண்பசப்  இவ ம், ேதா ம் 
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     அகன்மைல இ ம்பின் ஆய்ந் ெகாண்  அ த்த 
     பைணஎழில் அழிய வா ம்; நா ம் 
     நிைனவல் மா அவர் பண் ' என்  ஓவா  
     இைனயல் - வாழி, ேதாழி ! ணர்வர் - 5 
     இலங்குேகால் ஆய்ெதா  ெநகிழப், ெபா ள் ாிந்  
     அலந்தைல ெஞைமயத்  அதர்அைடந் தி ந்த 
     மால்வைரச் சீ ர் ம ள்பன் மாக்கள் 
     ேகாள்வல் ஏற்ைற ஓைச ஓர்மார், 
     தி த்திக் ெகாண்ட அம்பினர், ேநான்சிைல  10 
     எ த்தத்  இாீஇ, இடந்ெதா ம் படர்த ன் 
     கீழ்ப்ப  தாரம் உண்ணா, ேமற்சிைனப் 
     பழம்ேபாற் ேசற்ற தீம் ழல் உணீஇய, 
     க ங்ேகாட்  இ ப்ைப ஊ ம் 
     ெப ங்ைக எண்கின் சுரன்இறந் ேதாேர!  15 
 
172  வாரணம் உர ம் நீர்திகழ் சிலம்பில் 
     பிரசெமா  விைரஇய வயங்குெவள் அ வி 
     இன்இைச இமிழ்இயம் க ப்ப, இம்ெமனக் 
     கல் ைக விடர்அகம் சிலம்ப, ம் 
     காம் தைல மணந்த ஓங்குமைலச் சாரல்,  5 
     இ ம் வ த் தன்ன க ங்ைகக் கானவன் 
     விாிமலர் மராஅம் ெபா ந்திக், ேகால்ெதாிந் , 
     வாி தல் யாைன அ நிறத்  அ த்தி, 
     இகல்இ  ன்பின் ெவண்ேகா  ெகாண் தன் 
     ல்ேவய் குரம்ைப லர ஊன்றி,  10 
     ன்றில் நீ ய ழ உறழ் பலவின் 
     பிழிமகிழ் உவைகயன், கிைளெயா  க சிறந் , 
     சாந்த ெஞகிழியின் ஊன் க்கு அய ம் 
     குன்ற நாட! நீ அன்பிைல ஆகுதல் 
     அறிேயன் யான்; அஃ  அறிந்தெனன் ஆயின்-  15 
     அணி இைழ, உண்கண், ஆய்இதழ்க் கு மகள் 
     மணிஏர் மாண்நலம் சிைதயப், 
     ெபான்ேனர் பசைல பாவின்  மன்ேன!  18 
 
173   'அறம் தைலப்பிாியா  ஒ க ம், சிறந்த 
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     ேகளிர் ேக பல ஊன்ற ம், நா ம் 
     வ ந்தா உள்ளெமா  இ ந்ேதார்க்கு இல்' எனச் 
     ெசய்விைன ாிந்த ெநஞ்சினர், 'ந தல் 
     ைமஈர் ஓதி ! அ ம்படர் உழத்தல்  5 
     சிலநாள் தாங்கல் ேவண் ம்' என் , நின் 
     நல்மாண் எல்வைள தி த்தினர் ஆயின், 
     வ வர் - வாழி, ேதாழி !- பல ாி 
     வார்கயிற்  ஒ ைக ேநான்சுவற் ெகாளீஇ, 
     பக ைற ஏற்றத்  உமண்விளி ெவாீஇ,  10 
     உைழமான் அம்பிைண இனன்இாிந்  ஓடக், 
     கா கவின் அழிய உைறஇக், ேகாைட 
     நின் தின விளிந்த அம் ைண, ெந ேவய்க் 
     கண்விடத் ெதறிக்கும் மண்ணா த்தம் 
     கழங்குஉறழ் ேதான்றல, பழங்குழித் தாஅம்  15 
     இன்களி நறவின் இயல்ேதர் நன்னன் 
     விண்ெபா  ெந வைரக் கவாஅன் 
     ெபான்ப  ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர.  18 
 
174   'இ ெப  ேவந்தர் மா ெகாள் வியன்களத் , 
     ஒ பைட ெகாண் , வ பைட ெபயர்க்கும் 
     ெசல்வம் உைடேயார்க்கு நின்றன்  விறல்' எனப், 
     க்ேகாள் ஏய தண் ைம விலக்கிச் 
     ெசல்ேவம் ஆதல் அறியாள், ல்ைல  5 
     ேநர்கால் ெகா  குைழப்ப, நீர் ெசாாிந் , 
     காைல வானத் க் க ங்குரற் ெகாண்  
     ழங்குெதா ம் ைகயற் , ஒ ங்கி, நப் லந் , 
     பழங்கண் ெகாண்ட பசைல ேமனியள் 
     யாங்குஆ குவள் ெகால் தாேன - ேவங்ைக  10 
     ஊ  ந  க ப்பக் ேகழ்ெகாள, 
     ஆகத்  அ ம்பிய மாசுஅ  சுணங்கினள், 
     நன்மணல் விய ைட நடந்த 
     சின்ெமல் ஒ க்கின், மாஅ ேயாேள?  14 
 
175   ங்கு விளிம்  உாீஇய விைசஅைம ேநான்சிைல 
     வாங்கு ெதாைட பிைழயா வன்கண் ஆடவர் 
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     வி ெதா ம் விளிக்கும் ெசவ்வாய் வாளி 
     ஆ ெசல் வம்பலர் உயிர்ெசலப் ெபயர்ப்பின், 
     பா கிைள பயிர்ந்  ப ைட கவ ம்  5 
     ெவஞ்சுரம் இறந்த காதலர் ெநஞ்சுஉணர 
     அாிய வஞ்சினம் ெசால் ம் பல்மாண் 
     ெதாிவைள ன்ைக பற்றி ம், 'விைன த்  
     வ ம்' என்றனர் அன்ேற - ேதாழி !- 
     கால்இயல் ெந ந்ேதர்க் ைகவண் ெசழியன்  10 
     ஆலங் கானத்  அமர்கடந்  உயர்த்த 
     ேவ ம் பல்ஊழ் மின்னி, ரசு என 
     மாஇ  விசும்பிற் க இ  பயிற்றி, 
     ேநர்கதிர் நிைறத்த ேநமியம் ெசல்வன் 
     ேபார்அடங்கு அகலம் ெபா ந்திய தார்ேபால்  15 
     தி வில் ேதஎத் க் குைலஇ, உ ெக  
     மண்பயம் ப்பப் பாஅய்த், 
     தண்ெபயல் எழி  தாழ்ந்த ேபாழ்ேத!  18 
 
176   கடல்கண் டன்ன கண்அகன் பரப்பின் 
     நிலம்பக ழ்ந்த ேவர் திர் கிழங்கின் 
     கைழகண் டன்ன ம் ைடத் திரள்கால், 
     களிற் ச்ெசவி அன்ன பாசைட ம ங்கில், 
     க நிவந் தன்ன ெகா ைக இைடஇைட  5 
     வல் கத்தின் பன்மலர் தயங்கப், 
     த்த தாமைரப் ள் இமிழ் பழனத் , 
     ேவப் நைன அன்ன ெந ங்கண் நீர்ெஞண்  
     இைரேதர் ெவண்கு கு அஞ்சி, அயல  
     ஒ த்த பகன்ைற இ ஞ்ேசற்  அள்ளல்  10 
     திதைலயின் வாிப்ப ஓ , விைரந்  தன் 
     நீர்ம  மண்அைளச் ெசறி ம் ஊர! 
     மைனநகு வயைல மரன்இவர் ெகா ங்ெகா  
     அாிமலர் ஆம்பெலா  ஆர்தைழ ைதஇ, 
     விழ ஆ  மகளிெரா  த உ அணிப் ெபா ந் ,  15 
     மலர்ஏர் உண்கண் மாண்இைழ ன்ைகக் 
     கு ந்ெதா  டக்கிய ெந ந்ெதாடர் வி த்த  
     உடன்றனள் ேபா ம், நின் காத ?' எம்ேபால் 
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     ல் ைளக் கு மிப் தல்வற் பயந் , 
     ெநல் ைட ெந நகர் நின்னின்  உைறய,  20 
     என்ன கடத்தேளா, மற்ேற? தன் கத்  
     எ ெதழில் சிைதய அ தனள் ஏங்கி, 
     அ த்ெதன உ த்த தித்திப் பல்ஊழ் 
     ெநா த்ெதனச் சிவந்த ெமல்விரல் தி கு , 
     கூர் ைன ம கிய எயிற்றள் 
     ஊர்  வ ம்நிற் காணிய ெசன்ேம.  26 
 
177   'ெதான்னலம் சிைதயச் சாஅய், அல்க ம் 
     இன் ம் வாரார்: இனி எவன் ெசய்கு? எனப், 
     ெப ம் லம் தல் ஓம் மதி - சி கண் 
     இ ம்பி த் தடக்ைக மான, ெநய்அ ந்  
     ஒ ங்குபிணித்  இயன்ற ெநறிெகாள் ஐம்பால்  5 
     ேதம்கமழ் ெவறிமலர் ெபய்ம்மார், காண்பின் 
     கைழஅமல் சிலம்பின் வைழதைல வாடக் 
     கதிர்கதம் கற்ற ஏகல் ெநறியிைடப், 
     ைபங்ெகா ப் பாகற் ெசங்கனி நைசஇக், 
     கான மஞ்ைஞக் கமஞ்சூல் மாப்ெபைட  10 
     அயிாியாற்  அைடகைர வயிாின் நர ம் 
     கா இறந்  அகன்ேறார் நீ னர் ஆயி ம் 
     வல்ேல வ வர் ேபா ம் - ெவன்ேவல் 
     இைலநிறம் ெபயர ஓச்சி, மாற்ேறார் 
     மைலம ள் யாைன மண் அமர் ஒழித்த  15 
     கழற்கால் பண்ணன் காவிாி வடவயின் 
     நிழற்கயம் தழீஇய ெந ங்கால் மாவின் 
     தளிர்ஏர் ஆகம் தைகெபற ைகந்த 
     அணங்குைட வன ைலத் தாஅய நின் 
     சுணங்கிைட வாித்த ெதாய்யிைல நிைனந்ேத.  20 
 
178  வயிரத் தன்ன ைவஏந்  ம ப்பின், 
     ெவதிர்ேவர் அன்ன ப உமயிர்ப் பன்றி 
     பைறக்கண் அன்ன நிைறச்சுைன ப கி, 
     நீலத் தன்ன அகல்இைலச் ேசம்பின் 
     பிண்டம் அன்ன ெகா ங்கிழங்கு மாந்தி,  5 
     பி ம ந் தன்ன கல்மிைச ஊழ் இழி , 
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     யா ேசர்ந் தன்ன ஊ நீர்ப் படாஅர்ப் 
     ைபம் தல் நளிசிைனக் கு குஇ ந் தன்ன, 
     வண்பிணி அவிழ்ந்த ெவண்கூ தாளத்  
     அலங்குகுைல அலாி தீண் த், தா  உக,  10 
     ெபான்உைர கட்டைள க ப்பக் காண்வரக், 
     கிைளஅமல் சி திைன விைளகுரல் ேமய்ந்  
     கண்இனி  ப க்கும் நன்மைல நாடெனா  
     உணர்ந்தைன ணர்ந்த நீ ம், நின்ேதாட் 
     பைணக்கவின் அழியா  ைணப் ணர்ந் , என் ம்,  15 
     தவல்இல் உலகத்  உைறஇயேரா - ேதாழி - 
     எல்ைல ம் இர ம் என்னா , கல்ெலனக் 
     ெகாண்டல் வான்மைழ ெபாழிந்த ைவகைறத் 
     தண்பனி அற்சிரம் தமிேயார்க்கு அாி ' எனக், 
     கனவி ம் பிாி  அறியலேன: அதன்தைல  20 
     ன்தான் கண்ட ஞான்றி ம் 
     பின்ெபாி  அளிக்கும், தன் பண்பினாேன.  22 
 
179   விண்ேதாய் சிைமய விறல்வைரக் கவாஅன், 
     ெவண்ேதர் ஓ ம் கடம்கால் ம ங்கில், 
     ைனஎாி பரந்த ன்அ ம் வியன்காட் ச், 
     சி கண் யாைன ெந ங்ைக நீட்  
     வான்வாய் திறந் ம் வண் னல் ெபறாஅ ,  5 
     கான் லந்  கழி ம் கண் அகன் பரப்பின் 
     வி வாய்ச் ெசங்கைணக் ெகா வில் ஆடவர் 
     நல்நிைல ெபாறித்த கல்நிைல அதர, 
     அரம் ெகாள் சல் கைள நர்க் காணாச் 
     சுரம்ெசல வி ம்பினிர் ஆயின் - இன் நைக,  10 
     ந் எனத் திரண்ட ள்எயிற் த் வர்வாய், 
     குவைள நாண்மலர் ைர ம் உண்கண், இம் 
     மதிஏர் வாள் தல் லம்ப, 
     பதிெபயர்ந்  உைறதல் ஒல் ேமா, மக்ேக?  14 
 
180   நைகநனி உைடத்தால் - ேதாழி ! தைகமிக, 
     ேகாைத ஆயெமா  குவ மணல் ஏறி, 
     தைத கானல் வண்டல் அயர, 
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     கதழ்பாித் திண்ேதர் கைடஇ வந் , 
     தண்கயத்  அமன்ற ஒண் ங் குவைள  5 
     அ ம் அைலத்  இயற்றிய சு ம் ஆர் கண்ணி 
     பின் ப் றம் தாழக் ெகான்ேன சூட் , 
     நல்வரல் இள ைல ேநாக்கி, ெந  நிைனந் , 
     நில்லா  ெபயர்ந்தனன், ஒ வன்; அதற்ேக 
     ல நா  இ ங்கழி ைழஇப் பலஉடன்  10 
     ள்இைற ெகாண்ட ள் ைட ெந ந்ேதாட் த் 
     தாைழ மணந்  ஞாழெலா  ெகழீஇப் 
     படப்ைப நின்ற டத்தாட் ன்ைனப் 
     ெபான்ேநர் ண்தா  ேநாக்கி, 
     என் ம் ேநாக்கும், இவ் அ ங்கல் ஊேர.  15 
 
181   ன்அ ங் கான ம் ணிதல் ஆற்றாய், 
     பின்நின்  ெபயரச் சூழ்ந்தைன ஆயின், 
     என்நிைல உைரேமா - ெநஞ்ேச!- ஒன்னார் 
     ஓம்பரண் கடந்த ங்குெப ந் தாைன 
     அ ேபார் மிஞி  ெச ேவல் கைடஇ,  5 
     குறழ் ன்ெபா  ெபா களம் சிவப்ப, 
     ஆஅய் எயினன் ழ்ந்ெதன, ஞாயிற்  
     ஒண்கதிர் உ ப்பம் ைதய ஓராங்கு 
     வம்பப் ள்ளின் கம்பைலப் ெப ந்ேதா  
     விசும்பிைட ரஆ , ெமாசிந்  உடன்,  10 
     விாி அகன் ைறக் கைணவிைசக் க நீர்க் 
     காவிாிப் ேபர்யாற்  அயிர்ெகாண்  ஈண் , 
     எக்கர் இட்ட குப்ைப ெவண்மணல் 
     ைவப்பின் யாணர் வளம்ெக  ேவந்தர் 
     ஞாலம் நா ம் நலம்ெக  நல்இைச,  15 
     நான்மைற ல் க்கட் ெசல்வன், 
     ஆல ற்றம் கவின்ெபறத் ைதஇய 
     ெபாய்ைக சூழ்ந்த ெபாழில்மைன மகளிர் 
     ைகெசய் பாைவத் ைறக்கண் இ க்கும் 
     மகர ெநற்றி வான்ேதாய் ாிைசச்  20 
     சிகரம் ேதான்றாச் ேசண்உயர் நல்இல் 
     காஅர் நல்நாட் ட ேவ - பகாஅர் 
     பண்டம் நா ம் வண் அடர் ஐம்பால், 
     பைணத்தைகத் தைடஇய காண் இன் ெமன்ேதாள், 
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     அணங்குசால், அாிைவ இ ந்த 
     மணம்கமழ் ம கின் மணற்ெப ங் குன்ேற. . 26 
 
182  ங்கண் ேவங்ைகப் ெபான்னிணர் மிைலந் , 
     வாங்கைம ேநான்சிைல எ த்தத்  இாீஇ, 
     தீம்பழப் பலவின் சுைளவிைள ேதறல் 
     ைளஅம்பின் இைளயெரா  மாந்தி, 
     ஓட் யல் பிைழயா வயநாய் பிற்பட,  5 
     ேவட்டம் ேபாகிய குறவன் காட்ட 
     குளவித் தண் தல் கு திெயா  யல்வர, 
     ள மாத் ெதாைலச்சும் குன்ற நாேட! 
     அர எறி உ ேமா  ஒன்றிக் கால் ழ்த்  
     உர மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல்,  10 
     தனிைய வந்த ஆ நிைனந்  அல்க ம், 
     பனிெயா க ம் இவள் கண்ேண: அதனால், 
     க ம்பகல் வ தல் ேவண் ம் - ெதய்ய 
     அதிர்குரல் கைல கறி றி ைனஇ, 
     உயர்சிைம ெந ங்ேகாட்  உகள, உக்க  15 
     கமழ்இதழ் அலாி தாஅய் ேவலன் 
     ெவறிஅயர் வியன்களம் க க்கும் 
     ெப வைர நண்ணிய சார லாேன.  18 
 
183   'குவைள உண்கண் க ழ ம், தி ந்திைழத் 
     திதைல அல்குல் அவ்வாி வாட ம், 
     அத்தம்ஆர் அ வம் நத் றந்  அ ளார் 
     ெசன் ேசண் இைடயர் ஆயி ம், நன் ம் 
     நீடலர், என்றி - ேதாழி !- பா ஆன்   5 
     பனித் ைறப் ெப ங்கடல் இறந் , நீர் ப கி, 
     குவ த்திைர அ ந்  ெகாள்ைளய குடக்குஏர் , 
     வய ப்பி  இனத்தின் வயின்வயின் ேதான்றி 
     இ ங்கிைளக் ெகாண்  ஒ ங்குடன் வன்றி 
     காைல வந்தன்றால் காேர - மாைலக்  10 
     குளிர்ெகாள் பிடவின் கூர் ைக அலாி 
     வண் வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் 
     கூதிர்அற் சிரத்  ஊைத ற்ற, 
     பனிஅைலக் கலங்கிய ெநஞ்செமா  
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     வ ந் வம் அல்லேமா, பிாிந்திசிேனார் திறத்ேத?  15 
 
184   கட ட் கற்ெபா  கு க்குவிளக்கு ஆகிய 
     தல்வற் பயந்த கழ்மிகு சிறப்பின் 
     நன்ன ராட் க்கு அன்றி ம், எனக்கும் 
     இனி ஆ கின்றால், சிறக்க, நின் ஆ ள்! 
     அ ந்ெதாழில் த்த ெசம்மல் உள்ளெமா   5 
     சு ம் இமிர் மலர கானம் பிற்பட 
     ெவண்பிட  அவிழ்ந்த கமழ் றவில் 
     குண்ைடக் ேகாட்ட கு ள் கள்ளிப் 
     ன்தைல ைதத்த ெகா ங்ெகா  ல்ைல 
     ஆர்கழல் ப்  உயிர்ப்பின் நீக்கித்,  10 
     ெதள்அறல் ப கிய திாிம ப்  எழிற்கைல 
     ள்ளிஅம் பிைணெயா  வதி ம் ஆங்கண், 
     ேகா ைடக் ைகயர், ளர்எறி விைனஞர், 
     அாியல் ஆர்ைகயர், விைளமகிழ் ங்கச், 
     ெசல்கதிர் ம கிய உ வ ஞாயிற் ச்  15 
     ெசக்கர் வானம் ெசன்ற ெபா தில், 
     கற்பால் அ வியின் ஒ க்கும் நற்ேறர்த் 
     தார்மணி பலஉடன் இயம்ப- 
     சீர்மிகு கு சில்!- நீ வந் நின் ற ேவ.  19 
 
185   எல்வைள ெஞகிழச் சாஅய், ஆய்இைழ 
     நல்எழிற் பைணத்ேதாள் இ ங்கவின் அழிய, 
     ெப ங்ைக யற்ற ெநஞ்செமா  நத் றந் , 
     இ ம்பின் இன்உயிர் உைடேயார் ேபால, 
     வ த்  வல் னர், காதலர்: வாடல்  5 
     ஒ கைழ நிவந்த ெநல் ைட ெந ெவதிர் 
     க ெகாள் மள்ளர் வில்விைசயின் உைடய, 
     ைப அற ெவம்பிய கல்ெபா  பரப்பின் 
     ேவனில் அத்தத்  ஆங்கண், வான்உலந்  
     அ வி ஆன்ற உயர்சிைம ம ங்கில்  10 
     ெப விழா விளக்கம் ேபாலப், பல டன் 
     இைலஇல மலர்ந்த இலவெமா  
     நிைல யர் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேர.  13 
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186  வானம் ேவண்டா வறனில் வாழ்க்ைக 
     ேநான்ஞாண் விைனஞர் ேகாளறிந்  ஈர்க்கும் 
     மீன் திர் இலஞ்சிக் க த்த தாமைர 
     நீர்மிைச நிவந்த ெந ந்தாள் அக ைல 
     இ ங்கயம் ளங்கக், கால்உ  ெதா ம்  5 
     ெப ங்களிற் ச் ெசவியின் அைலக்கும் ஊரெனா  
     எ ந்த ெகௗைவேயா ெபாிேத: நட்ேப, 
     ெகா ங்ேகால் ேவழத் ப் ைண ைண யாகப் 
     னல்ஆ  ேகண்ைம அைனத்ேத; அவேன, 
     ஒண்ெதா  மகளிர் பண்ைடயாழ் பாட,  10 
     ஈர்ந்தண் ழவின் எறிகுணில் விதிர்ப்ப, 
     தண்ந ஞ் சாந்தம் கம ம் ேதாள்மணந் , 
     இன் ம் பிறள்வயி னாேன: மைனேயாள் 
     எம்ெமா  லக்கும் என்ப, ெவன்ேவல் 
     மாாி அம்பின், மைழத்ேதாற் பைழயன்  15 
     காவிாி ைவப்பின் ேபாஒர் அன்ன, என் 
     ெசறிவைள உைடத்தேலா இலேன: உாிதினின் 
     யாம்தன் பைகேயம் அல்ேலம்; ேசர்ந்ேதார் 
     தி தல் பசப்ப நீங்கும் 
     ெகா ந ம் சா ம், தன் உடன்உைற பைகேய.  20 
 
187  ேதாள் லம்  அகலத் ஞ்சி, நம்ெமா  
     நாள்பல நீ ய கரந் உைற ணர்ச்சி 
     நாண் உைடைமயின் நீங்கிச், ேசய்நாட்  
     அ ம்ெபா ள் வ த்த ெநஞ்செமா  ஏகி, 
     நம் உயர்  உள்ளினர் காதலர் - க த்ேதார் . 5 
     ெதம் ைன சிைதத்த க ம்பாிப் ரவி, 
     வார்கழற் ெபா ந்த வன்கண் மழவர் 
     ந்ெதாைட விழவின் தைலநாள் அன்ன, 
     த மணல் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றம் 
     லம் ம் ெகால்ேலா - ேதாழி !- ேசண்ஓங்கு  10 
     அலந்தைல ெஞைமயத்  ஆள்இல் ஆங்கண், 
     கல்ேசர்  இ ந்த சில்கு ப் பாக்கத் , 
     எல்வி ந்  அயர, ஏமத்  அல்கி, 
     மைனஉைற ேகாழி அணல்தாழ்  அன்ன 
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     கைவஒண் தளிர க ங்கால் யாஅத்   15 
     ேவனில் ெவற்பின் கானம் காய, 
     ைனஎ ந்  ஓ ய ெக நாட்  ஆர்இைட, 
     பைனெவளி  அ ந்  ைபங்கண் யாைன 
     ஒண்சுடர் திரா இளங்கதிர் அைமயத் , 
     கண்ப  பாயல் ைகஒ ங்கு அைசநிைல  20 
     வாள்வாய்ச் சுறவின் பனித் ைற நீந்தி, 
     நாள்ேவட்  எ ந்த நயன்இல் பரதவர் 
     ைவகுகடல் அம்பியின் ேதான் ம் 
     ைமப  மாமைல விலங்கிய சுரேன? 24 
 
188  ெப ங்கடல் கந்த இ ங்கிைளக் ெகாண் ! 
     இ ண் உயர் விசும்பின் வலன்ஏர்  வைளஇப், 
     ேபார்ப் உ  ரசின் இரங்கி, ைற ாிந்  
     அறன்ெநறி பிைழயாத் திறன்அறி மன்னர் 
     அ ஞ்சமத்  எதிர்ந்த ெப ஞ்ெசய் ஆடவர்  5 
     கழித் எறி வாளின், நளிப்பன விளங்கும் 
     மின் ைடக் க விைய ஆகி, நா ம் 
     ெகான்ேன ெசய்திேயா, அரவம்? ெபான்ெனன 
     மலர்ந்த ேவங்ைக ம ெதாடர் அைடச்சிப், 
     ெபா ந்த ஆயெமா  காண்தக இய த்,  10 
     தழைல வாங்கி ம், தட்ைட ஓப்பி ம், 
     அழேலர் ெசயைல அம்தைழ அைசஇ ம், 
     குறமகள் காக்கும் ஏனல் 
     ற ம் த திேயா? வாழிய, மைழேய!  14 
 
189   பசும்பழப் பலவின் கானம் ெவம்பி, 
     விசும் கண் அழிய, ேவனில் நீ க், 
     கயம்கண் அற்ற கல்ேலாங்கு ைவப்பின் 
     நா உயிர் மடப்பி  தழீஇ, ேவ நாட்  
     விழ ப்படர் மள்ளாின் ழெவ த்  உயாிக்,  5 
     களி அதர்ப் ப த்த கல் யர் 'கவாஅன் 
     ெவவ்வைர அத்தம் சுட் ப்' ைபெயன, 
     வயல்அம் பிைணயல் வார்ந்த கவாஅன் 
     திதைல அல்குல் கு மகள் அவெனா  
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     ெசன்  பிறள் ஆகிய அளைவ, என் ம்  10 
     படர்ம  எவ்வெமா  மாதிரம் ைழஇ, 
     மைனம ண்  இ ந்த என்னி ம், நைனமகிழ் 
     நன்ன ராளர் கூ ெகாள் இன்னியம் 
     ேதர்ஊர் ெத வில் த ம் ம் 
     ஊர்இழந் தன் , தன் ழ் உ  ெபா ேள.  15 
 
190   திைரஉழந்  அைசஇய நிைரவைள ஆயெமா  
     உப்பின் குப்ைப ஏறி எற்பட, 
     வ திமில் எண் ம் ைறவெனா , ஊேர 
     ஒ தன் ெகா ைமயின் அலர்பா ம்ேம; 
     அலமரல் மைழக்கண் அமர்ந்  ேநாக்காள்;  5 
     அைலயல் - வாழி ! ேவண் , அன்ைன!- உயர்சிைமப் 
     ெபா ம்பில், ன்ைனச் சிைனேசர்  இ ந்த 
     வம்ப நாைர இாிய, ஒ நாள், 
     ெபாங்குவரல் ஊைதெயா  ணாி அைலப்ப ம், 
     உைழக்கடல் வழங்க ம் உாியன்; அதன்தைல  10 
     இ ங்கழி காஅர் ெபா ந்தத் தாக்கி 
     வயச்சுறா எறிந்ெதன: வலவன் அழிப்ப, 
     எழிற்பயம் குன்றிய சிைறஅழி ெதாழில 
     நிைரமணிப் ரவி விைரநைட தவிர, 
     இ ெமன் கானல் வி மணல் அைசஇ,  15 
     ஆய்ந்த பாியன் வந் , இவண் 
     மான்ற மாைலச் ேசர்ந்தன்ேற இலேன!  17 
 
191   அத்தப் பாதிாித் ய்த்தைலப்  
     எாிஇதழ் அலாிெயா  இைடப்பட விைரஇ, 
     வண்ேதாட் த் ெதா த்த வண் ப  கண்ணி, 
     ேதால் ைத சிரற் அ க், ேகா ைட உமணர் 
     ஊர்கண் டன்ன ஆரம் வாங்கி,  5 
     அ ஞ்சுரம் இவர்ந்த அைச இல் ேநான்தாள் 
     தி ந் பகட்  இயம் ம் ெகா மணி, ாிந் அவர் 
     ம வி  ைளெயா , க எதிர் ஓ , 
     ஓைமஅம் ெப ங்காட்  வ உம் வம்பலர்க்கு 
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     ஏமம் ெசப் ம் என் ழ் நீள்இைட,  10 
     அ ம்ெபா ள் நைசஇப், பிாிந் உைற வல்  
     ெசன் : விைன எண் தி ஆயின், நன் , 
     உைரத்திசின் வாழி - என் ெநஞ்ேச!- நிைர ைக 
     ல்ைல அ ந் ம் ெமல் ய ஆகி, 
     அறல்என விாிந்த உறல்இன் சாயல்  15 
     ஒ இ ங் கூந்தல் ேத ம்' என, 
     வ ய கூற ம் வல்ைலேயா, மற்ேற?  17 
 
192   மதிஇ ப் பன்ன மாசுஅ  சுடர் தல் 
     ெபான்ேநர் வண்ணம் ெகாண்டன் : அன்ேனா? 
     யாங்குஆ குவள்ெகால் தாேன? விசும்பின் 
     எய்யா வாிவில் அன்ன ைபந்தார்ச், 
     ெசவ்வாய்ச், சி கிளி சிைதய வாங்கி,  5 
     ெபாைறெம ந் திட்ட ன் றப் ெப ங்குரல் 
     வைளசிைற வாரணம் கிைளெயா  கவர, 
     ஏன ம் இறங்குெபாைற உயிர்த்தன; பானாள் 
     வந்  அளிக்குைவ எனிேன மால்வைர 
     ைமப  விடரகம் ைழஇ, ஒய்ெயன  10 
     அ விதந்த, அர உமிழ், தி மணி 
     ெப வைரச் சி கு  ம குவிளக் கு த்த ன் 
     இர ம் இழந்தனள்: அளியள்- உர ப்ெபயல் 
     உ மிைற ெகாண்ட உயர்சிைமப் 
     ெப மைல நாட - நின் மலர்ந்த மார்ேப.  15 
 
193  கா யர் ம ங்கில் கவைல அல்ல , 
     வானம் ேவண்டா வில்ேலர் உழவர் 
     ெப நாள் ேவட்டம், கிைளஎழ வாய்த்த 
     ெபா களத்  ஒழிந்த கு திச் ெசவ்வாய்ப், 
     ெபாறித்த ேபா ம் வால்நிற எ த்தின்:  5 
     அணிந்த ேபா ம் ெசஞ்ெசவி, எ ைவ: 
     கு ம்ெபாைற எ ந்த ெந ந்தாள் யாஅத்  
     அ ங்கவட்  உயர்சிைனப் பிள்ைள ஊட்ட, 
     விைரந் வாய் வ க்கிய ெகா ங்கண் ஊன்த  
     ெகால்பசி நாி வல்சி ஆகும்  10 
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     சுரன்நமக்கு எளிய மன்ேன; நல்மைனப் 
     பன்மாண் தங்கிய சாயல், இன்ெமாழி, 
     ந்ேதர் வல், இைளேயாள் 
     ெப ந்ேதாள் இன் யில் ைகவி  கலேன.  14 
 
194   ேபர்உைற தைலஇய ெப ம் லர் வைகைற, 
     ஏர்இடம் ப த்த இ ம ப் ழிப் 
     றமா  ெபற்ற வல் ஈரத் , 
     ஊன்கிழித் தன்ன ெசஞ்சுவல் ெந ஞ்சால், 
     வித்திய ம ங்கின் விைதபல நாறி,  5 
     இரைலநல் மானினம் பரந்தைவ ேபாலக், 
     ேகா ைடத் தைலக்குைட சூ ய விைனஞர், 
     கறங்குபைற சீாின் இரங்க வாங்கி, 
     கைளகால் கழீஇய ெப ம் ன வரகின் 
     கைவக்கதிர் இ ம் றம் க உ உண்ட,  10 
     கு மி ெநற்றி ெந மாத் ேதாைக 
     காமர் கலவம் பரப்பி, ஏ றக் 
     ெகால்ைல உழவர் கூழ்நிழல் ஒழித்த 
     வல் ைலக் கு ந்தின் வாங்குசிைன இ ந் , 
     கிளிக  மகளிாின் விளிபடப் பயி ம்  15 
     கார்மன் இ வால் - ேதாழி !- 'ேபார்மிகக் 
     ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் ண்ட, க ம்பாி, 
     விாிஉைள, நல்மான் கைடஇ 
     வ ம்' என் , அவர் ெதளித்த ேபாழ்ேத.  19 
 
195   'அ ஞ்சுரம் இறந்தஎன் ெப த்ேதாட் கு மகள் 
     தி ந் ேவல் விடைலெயா  வ ம்' எனத் தாேய 
     ைனமாண் இஞ்சி வல் ஊட் , 
     மைனமணல் அ த் , மாைல நாற்றி, 
     உவந் , இனி  அய ம் என்ப: யா ம்,  5 
     மான்பிைண ேநாக்கின் மடநல் லாைள 
     ஈன்ற நட்பிற்கு அ ளான் ஆயி ம் 
     இன்னைக வல் ஏைழையப் பல்நாள், 
     கூந்தல் வாாி: சுப் இவர்ந் , ஓம்பிய 
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     நலம் ைன உதவிேயா உைடயன் மன்ேன:  10 
     அஃ  அறி கிற்பிேனா நன் மன் தில்ல, 
     அ ைவ ேதா ம் ஒ ெப ங் கு மி, 
     சி ைப நாற்றிய பல்தைலக் ெகா ங்ேகால், 
     ஆகுவ  அறி ம் வாய், ேவல! 
     கூ க மாேதா, நின் கழங்கின் திட்பம்;  15 
     மாறா வ பனி க ம் கங்கு ல், 
     ஆனா  ய ெமம் கண்இனி  படீஇயர் 
     எம்மைன ந் றத் த ேமா? 
     தன்மைன உய்க்குேமா? யாதவன் குறிப்ேப?  19 
 
196  ெந ங்ெகா  டங்கும் நற ம  பாக்கத் , 
     நாள் ைறப் பட்ட ேமாட்  வராஅல் 
     க்கண் ெகா ங்குைற ெநா த் , உண் ஆ  
     ேவட்டம் மறந் , ஞ்சும் ெகா நர்க்குப் பாட்  
     ஆம்பல் அக ைல, அமைலெவஞ் ேசா   5 
     தீம் ளிப் பிரம்பின் திரள்கனி ெபய் , 
     வி யல் ைவகைற இ உம் ஊர! 
     ெதா கலம்: கு க வாரல் - தந்ைத 
     கண்கவின் அழித்ததன் தப்பல், ெத வர, 
     ஒன் ெமாழிக் ேகாசர்க் ெகான் , ரண்ேபாகிய,  10 
     க ந்ேதர்த் திதியன் அ ந்ைத, ெகா ங்குைழ 
     அன்னி மிஞி யின் இய ம் 
     நின்நலத் தகுவிைய யங்கிய மார்ேப!  13 
 
197   மாமலர் வண்ணம் இழந்த கண் ம், 
     ெநகிழ் அைணயின் சாஅய ேதா ம் 
     நன்னர் மாக்கள் விைழவனர் ஆய்ந்த 
     ெதான்னலம் இழந்த யரெமா , என்ன உம் 
     இைனயல் - வாழி; ேதாழி !- ைன எழ  5 
     ன் வர் ஓட் ய ரண்மிகு தி வின், 
     மறமிகு தாைனக், கண்ணன் எழினி 
     ேத  குன்றம் இறந்தனர் ஆயி ம், 
     நீடலர் யாழநின் நிைரவைள ெநகிழத்- 
     ேதாள்தாழ்  இ ளிய குைவஇ ங் கூந்தல்  10 
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     மடேவாள் தழீஇய விறேலான் மார்பில் 
     ன்தைலப் தல்வன் ஊர் இழிந் தாங்கு, 
     க ஞ்சூல் மடப்பி  தழீஇய ெவண்ேகாட்  
     இனம்சால் ேவழம், கன் ஊர்  இழிதரப், 
     பள்ளி ெகாள் ம் பனிச்சுரம் நீந்தி,  15 
     ஒள்ளிணர்க் ெகான்ைற ஓங்குமைல அத்தம் 
     விைனவ  உம் ெநஞ்செமா  
     இைனயர்ஆகி, நம் பிாிந்திசி ேனாேர.  18 
 
198   'கூ வம் ெகால்ேலா? கூறலம் ெகால்?' எனக் 
     கரந்த காமம் ைகந்நி க் கல்லா , 
     நயந் நாம் விட்ட நல்ெமாழி நம்பி, 
     அைரநாள் யாமத்  வி மைழ கரந் , 
     கார்விைர கம ம் கூந்தல், விைன  5 
     ண் ல் ஆகம் ெபா ந்தினன், ெவற்பின் 
     இளமைழ சூழ்ந்த மடமயில் ேபால, 
     வண் வழிப் படரத், தண்மலர் ேமய்ந் , 
     வில்வகுப் ற்ற நல்வாங்கு குைடச்சூல் 
     அஞ்சிலம்  ஒ க்கி அஞ்சினள் வந் ,  10 
     ஞ்சுஊர் யாமத்  யங்கினள், ெபயர்ேவாள், 
     ஆன்ற கற்பின் சான்ற ெபாியள், 
     அம்மா அாிைவேயா அல்லள்: ெதனாஅ  
     ஆஅய் நல்நாட்  அணங்குைடச் சிலம்பிற், 
     கவிரம் ெபயாிய உ ெக  கவாஅன்,  15 
     ஏர்மலர் நிைறசுைன உைற ம் 
     சூர்மகள் மாேதா என் ம்- என் ெநஞ்ேச!  17 
 
199   கைரபாய் ெவண்திைர க ப்பப், பலஉடன், 
     நிைரகால் ஒற்ற ன், கல்ேசர்  உதி ம் 
     வைரேசர் மராஅத்  ஊர்மலர் ெபயல் ெசத் , 
     உயங்கல் யாைன நீர்நைசக்கு அலமரச், 
     சிலம்பி வலந்த வ ஞ்சிைன வற்றல்  5 
     அலங்கல் உலைவ அாிநிழல் அைசஇத், 
     திரங்குமரல் கவ்விய ைகய  ெதாகுநிைல, 
     அரம்தின் ஊசித் திரள் தி அன்ன, 
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     திண்ணிைல எயிற்ற ெசந்நாய் எ த்த ன்: 
     வளி ைனப் ைளயன் ஒய்ெயன்  அலறிய  10 
     ெக மான் இனநிைர தாீஇய கைலேய 
     கதிர்மாய் மாைல ஆண்குரல் விளிக்கும் 
     கடல்ேபாற் கானம் பிற்படப், 'பிறர்ேபால் 
     ெசல்ேவம்ஆயின், எம் ெசல நன் ' என் ம் 
     ஆைச உள்ளம் அைசவின்  ரப்ப,  15 
     நீ ெசலற்கு உாிைய - ெநஞ்ேச!- ேவய்ேபால் 
     தைடயின மன் ம், தண்ணிய, திரண்ட, 
     ெப ந்ேதாள் அாிைவ ஒழியக், குடாஅ , 
     இ ம்ெபான் வாைகப் ெப ந் ைறச் ெச வில், 
     ெபாலம் ண் நன்னன் ெபா களத்  ஒழிய,  20 
     வலம்ப  ெகாற்றம் தந்த வாய்வாள், 
     களங்காய்க் கண்ணி நார் ச் ேசரல் 
     இழந்த நா  தந்தன்ன 
     வளம்ெபாி  ெபறி ம், வாரெலன் யாேன.  24 
      
 200  நிலாவின் இலங்கு மணல்ம  ம கில், 
     லால்அம் ேசாிப், ல்ேவய் குரம்ைப, 
     ஊர்என உணராச் சி ைமெயா , நீர்உ த் , 
     இன்னா உைற ட்  ஆயி ம், இன்பம் 
     ஒ நாள் உைறந்திசி ேனார்க்கும், வழிநாள்,  5 
     தம்பதி மறக்கும் பண்பின் எம்பதி 
     வந்தைன ெசன்ேமா - வைளேமய் பரப்ப!- 
     ெபாம்மற் ப திைர கம்ெமன உைடத ம் 
     மரன்ஓங்கு ஒ சிைற பல பாராட் , 
     எல்ைல எம்ெமா  கழிப்பி, எல்உற,  10 
     நல்ேதர் ட்ட ம் உாியீர்: அற்றன் , 
     ேசந்தனிர் ெசல்குவிர் ஆயின், யா ம் 
     எம்வைர அளைவயின் ெபட்குவம் 
     ம் ஒப்ப ேவா? உைரத்திசின் எமக்ேக.-  14 
      
 201   அம்ம, வாழி - ேதாழி - ெபான்னின் 
     அவிர்எழில் டங்கும் அணிகிளர் ஓைட 
     விைனநவில் யாைன விறற்ேபார்ப் பாண் யன் 
     கழ்ம  சிறப்பின் ெகாற்ைக ன் ைற, 
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     அவிர்கதிர் த்தெமா  வலம் ாி ெசாாிந் ,  5 
     தைழஅணிப் ெபா ந்த ேகா ஏந்  அல்குல் 
     பைழயர் மகளிர் பனித் ைறப் பரவ, 
     பகேலான் மைறந்த அந்தி ஆர்இைட, 
     உ ெக  ெப ங்கடல் உவ க் கிளர்ந்தாங்கு, 
     அல ம் மன்  பட்டன்ேற: அன்ைன ம்  10 
     ெபா ந்தா கண்ணள். ெவய்ய உயிர்க்கும்' என்  
     எவன் ைகயற்றைன, இகுைள? ேசாழர் 
     ெவண்ெணல் ைவப்பின் நல்நா  ெபறி ம், 
     ஆண்  அைமந்  உைறகுநர் அல்லர்- னா அ  
     வான் கு தைலய குன்றத்  கவாஅன்,  15 
     ெப ங்ைக எண்கின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற 
     இ ள் ணிந் தன்ன குவ மயிர்க் கு ைளத் 
     ேதால் ைலப் பிணெவா  திைளக்கும் 
     ேவனில் நீ ய சுரன் இறந்ேதாேர.  19 
      
  202   வயங்குெவள் அ விய குன்றத் க் கவாஅன், 
     கயந்தைல மடப்பி  இனன் ஏமார்ப்பப், 
     ப்பைக ெவன்ற ண்கூர் யாைன 
     கல்லகச் சிலம்பில் ைகஎ த்  உயிர்ப்பின், 
     நல்இணர் ேவங்ைக ந  ெகால்லன்  5 
     கு குஊ  மிதிஉைலப் பிதிர்வின் ெபாங்கி, 
     சி பல் மின்மினி ேபாலப், பலஉடன் 
     மணிநிற இ ம் தல் தா ம் நாட! 
     யாேம அன்றி ம் உளர்ெகால் - பானாள், 
     உத்தி அரவின் ைபத்தைல மிய  10 
     உரஉ ம் உட்குவ  நனந்தைலத், 
     தவிர் இல் உள்ளெமா  எஃகு ைணயாகக், 
     கைனஇ ள் பரந்த கல்லதர்ச் சி ெநறி 
     ேதரா  வ உம் நின்வயின் 
     ஆர்அஞர் அ ம்படர் நீந்  ேவாேர?  15 
      
 203   'உவக்குநள் ஆயி ம், உட நள் ஆயி ம், 
     யாய் அறிந்  உணர்க' என்னார், தீ வாய் 
     அலர்விைன ேமவல் அம்பற் ெபண் ர், 
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     'இன்னள் இைனயள், நின்மகள்' எனப் பல்நாள் 
     எனக்கு வந்  உைரப்ப ம், தனக்குஉைரப்  அறிேயன்,  5 
     'நா வள் இவள்' என, நனிகரந்  உைற ம் 
     யான்இவ் வ மைன ஒழிய, தாேன, 
     'அன்ைன அறியின், இவ ைற வாழ்க்ைக 
     எனக்கு எளி  ஆகல் இல்' எனக், கழற்கால் 
     மின்ெனாளிர் ெந ேவல் இைளேயான் ன் றப்,  10 
     பன்மைல அ ஞ்சுரம் ேபாகிய தனக்கு, யான் 
     அன்ேனன் அன்ைம நன்வாய் யாக, 
     மான்அதர் மயங்கிய மைல தல் சி ெநறி 
     ெவய்  இைட றாஅ  எய்தி, ன்னர்ப் 
     ல்ெலன் மாமைலப் லம் ெகாள் சீ ர்  15 
     ெசல்வி ந்  ஆற்றித், ச்சில் இ த்த, 
     ைன குைழத்  அலம ம் ெநாச்சி 
     மைனெக  ெபண் யான் ஆகுக மன்ேன!  18 
      
  204  உலகுடன் நிழற்றிய ெதாைலயா ெவண்குைடக், 
     கடல்ேபால் தாைனக், க மா வ தி 
     ெவன் அமர் உழந்த வியன்ெப ம் பாசைறச் 
     ெசன் விைன த்தனம் ஆயின், இன்ேற 
     கார்ப்ெபயற்கு எதிாிய காண்தகு றவில்,  5 
     கணங்ெகாள் வண் ன் அம்சிைறத் ெதா தி 
     மணங்கமழ் ல்ைல மாைல ஆர்ப்ப, 
     உ க்காண் வந்தன்  ெபா ேத: வல்விைரந் , 
     ெசல்க, பாக! நின் நல்விைன ெந ந்ேதர்- 
     ெவண்ெணல் அாிநர் ம வாய்த் தண் ைம  10 
     பன்மலர்ப் ெபாய்ைகப் ப ள் ஓப் ம் 
     காய்ெநல் படப்ைப வாணன் சி கு த் 
     தண்டைல கம ம் கூந்தல, 
     ஒண்ெதா  மடந்ைத ேதாள்இைண ெபறேவ.  14 
      
  205   'உயிர்கலந்  ஒன்றிய ெதான் ப  நட்பின் 
     ெசயிர்தீர் ெநஞ்செமா  ெசறிந்ேதார் ேபாலத், 
     ைதயல்! நின்வயின் பிாியலம் யாம்' எனப் 
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     ெபாய்வல் உள்ளெமா  ாி உணக் கூறி, 
     ணிவில் ெகாள்ைகயர் ஆகி, இனிேய  5 
     ேநாய்ம  வ த்தெமா  தல்பசப் ர 
     நாம்அழத் றந்தனர் ஆயி ம், தாேம 
     வாய்ெமாழி நிைலஇய ேசண்விளங்கு நல் ைச 
     வளங்ெக  ேகாசர் விளங்குபைட றி, 
     நிலங்ெகாள ெவஃகிய ெபாலம் ண் கிள்ளி,  10 
     விாி ெந ங்கழி நாப்பண், ெப ம்ெபயர்க் 
     காவிாிப் படப்ைபப் பட் னத் தன்ன 
     ெச நகர் நல்வி ந்  அயர்மார், ஏ ற 
     வி நிதி எளிதினின் எய் க தில்ல- 
     மைழகால் அற்சிரத்  மா ள் நீக்கி,  15 
     நீ அைம நிவந்த நிழல்ப  சிலம்பில்; 
     கடாஅ யாைனக் க ள்ம ங்கு உதிர 
     ஆம்ஊர்  இழித  காமர் ெசன்னி, 
     உாி வாியதள் க ப்பக், க சிறந் , 
     நாட்  ேவங்ைக ந மலர் உதிர,  20 
     ேமக்குஎ  ெப ஞ்சிைன ஏறிக் கணக்கைல 
     கூப்பி உ உக ம் குன்றகச் சி ெநறிக் 
     கல்பிறங்கு ஆாிைட விலங்கிய 
     ெசால்ெபயர் ேதஎத்த சுரன் இறந்ேதாேர.  24 
      
 206   என்ெனனப் ப ங்ெகால்- ேதாழி !- நல்மகிழ்ப் 
     ேப ப் ெபண்ெகாண் ! ஆ ைக க ப்ப 
     நகுவரப் பைணத்த திாிம ப்  எ ைம 
     மயிர்க்கவின் ெகாண்ட மாத்ேதால் இ ம் றம், 
     சி ெதாழில் மகாஅர் ஏறிச், ேசேணார்க்குத்  5 
     கல் மந்தியின் ேதான் ம் ஊரன், 
     மாாி ஈங்ைக மாந்தளிர் அன்ன 
     அம்மா ேமனி, ஆயிைழ, மகளிர் 
     ஆரந் தாங்கிய அலர் ைல ஆகத்  
     ஆராக் காதெலா  தாாிைட குைழய,  10 
     ழ கம் லரா விழ ைட வியனகர் 
     வ ைவ ேமவலன் ஆக ன், அ லந்  
     அ ேபார் ேவளிர் ைர ன் ைற, 
     ெந ெவள் உப்பின் நிரம்பாக் குப்ைப, 
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     ெப ம் ெபயற்கு உ கி யா அங்குத் 
     தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்தன, தடெமன் ேதாேள!  16 
      
  207   அணங்குைட ந்நீர் பரந்த ெச வின் 
     உணங்குதிறம் ெபயர்ந்த ெவண்கல் அமிழ்தம் 
     குட ல ம ங்கின் உய்ம்மார், ள்ேளார்த் ப் 
     பைடஅைமத்  எ ந்த ெப ஞ்ெசய் ஆடவர் 
     நிைரப்பரம் ெபாைறய நைரப் ற க ைதக்  5 
     குைறக்குளம்  உைதத்த கற்பிறழ் இயவின், 
     ெவஞ்சுரம் ேபாழ்ந்த அஞ்சுவ  கவைல, 
     மிஞி ஆர் கடாஅம் கரந் வி  க ள, 
     ெவயில்தின வ ந்திய, நீ ம ப்  ஒ த்தல் 
     பிணரழி ெப ங்ைக ரண்ட கூவல்  10 
     ெதண்கண் உவாிக் குைறக்குட கைவ, 
     அறனிலாளன் ேதாண்ட, ெவய் யிர்த் ப், 
     பிைற தல் வியர்ப்ப, உண்டனள் ெகால்ேலா- 
     ேதம்கலந்  அைளஇய தீம்பால் ஏந்திக் 
     கூைழ உளர்ந்  ெமாழிைம கூற ம்,  15 
     ம த்த ெசால்லள் ஆகி, 
     ெவ த்த உள்ளெமா  உண்ணா ேதாேள!  17 
      
 208  யாம இரவின் ெந ங்கைட நின் , 
     ேத திர் சிைமயக் குன்றம் பா ம் 
     ண்ேகால் அக நர் ேவண் ன், ெவண்ேகாட்  
     அண்ணல் யாைன ஈ ம் வண்மகிழ் 
     ெவளியன் ேவண்மான் ஆஅய் எயினன்,  5 
     அளிஇயல் வாழ்க்ைகப் பாழிப் பறந்தைல, 
     இைழயணி யாைன இயல்ேதர் மிஞி ெயா  
     நண்பகல் உற்ற ெச வில் ண்கூர்ந் , 
     ஒள்வாள் மயங்குஅமர் ழ்ந்ெதனப், ' ள்ஒ ங்கு 
     அங்கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்   10 
     ஒண்கதிர் ெதறாைம சிறகாிற் ேகா , 
     நிழல்ெசய்  உழறல் காேணன், யான் எனப் 
     ப களம் காண்டல் ெசல்லான், சினஞ் சிறந் , 
     உ விைன நன்னன், அ ளான் கரப்பப், 
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     ெப வி ப் ற்ற பல்ேவள் மகளிர்  15 
     கு உப் ம் ைபந்தார் அ க்கிய சல், 
     வைசவிடக் கடக்கும் வயங்குெப ந் தாைன 
     அகுைத கிைளதந் தாங்கு, மிகுெபயல் 
     உப் ச்சிைற நில்லா ெவள்ளம் ேபால, 
     நா வைர நில்லாக் காமம் நண்ணி  20 
     நல்கினள், வாழியர், வந்ேத- ஓாி 
     பல்பழப் பலவின் பயங்ெக  ெகால் க் 
     கார்மலர் க ப்ப நா ம், 
     ஓர் ண் ஓதி மாஅ ேயாேள!  24 
      
209   'ேதா ம் ெதால்கவின் ெதாைலந்தன; நா ம் 
     அன்ைன ம் அ ந் யர் உற்றனள், அலேர, 
     ெபான்னணி ெந ந்ேதர்த் ெதன்னர் ேகாமான், 
     எ உறழ் திணிேதாள் இயல்ேதர்ச் ெசழியன், 
     ேநரா எ வர் அ ப்படக் கடந்த  5 
     ஆலங் கானத்  ஆர்ப்பி ம் ெபாி  என, 
     ஆழல் வாழி, ேதாழி !- அவரேர, 
     மாஅல் யாைன மறப்ேபார்ப் ல்  
     காம் ைட ெந வைர ேவங்கடத்  உம்பர் 
     அைறஇறந்  அகன்றனர் ஆயி ம், நிைறஇறந்   10 
     உள்ளார் ஆதேலா அாிேத - ெசவ்ேவல் 
     ள் ர் மன்னன் கழல்ெதா க் காாி 
     ெசல்லா நல் ைச நி த்த வல்வில் 
     ஓாிக் ெகான்  ேசரலர்க்கு ஈத்த 
     ெசவ்ேவர்ப் பலவின் பயங்ெக  ெகால் ,  15 
     நிைலெப  கட ள் ஆக்கிய, 
     பலர் கழ் பாைவ அன்னநின் நலேன.  17 
      
 210  குறியிைறக் குரம்ைபக் ெகாைலெவம் பரதவர் 
     எறி ளி ெபா த ஏ  ெப மீன் 
     ண் மிழ் கு தி ல க்கடல் ம ப்பட 
     விசும்பணி வில் ன் ேபாகி, பசும்பிசிர்த் 
     திைரபயில் அ வம் உழக்கி, உரனழிந் ,  5 
     நிைரதிமில் ம ங்கில் படர்த ம் ைறவன், 
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     பானாள் இரவில்நம், பைணத்ேதாள் உள்ளி, 
     தானிவண் வந்த காைல, நம்ஊர்க் 
     கானலம் ெப ந் ைறக் கவின்பா ராட் , 
     ஆனா  கழ்ந்திசி ேனாேன; இனித்தன்,  10 
     சாயல் மார்பின் பாயல் மாற்றிக், 
     'ைகைதஅம் ப சிைனக் க ந்ேதர் விலங்கச் 
     ெசல அாி  என் ம்' என்ப  
     பலேகட் டனமால் - ேதாழி !- நாேம  14 
      
  211  ேகளாய், எல்ல! ேதாழி - வா ய 
     சுைதவிாிந் தன்ன பல்  மராஅம் 
     பைறகண் டன்ன பாவ  ேநான்தாள் 
     திண்நிைல ம ப்பின் வயக்களி  உாி ெதா ம், 
     தண்மைழ ஆ யின் தாஅய், உழவர்  5 
     ெவண்ெணல் வித்தின் அைறமிைச உணங்கும் 
     பனிப  ேசாைல ேவங்கடத்  உம்பர், 
     ெமாழிெபயர் ேதஎத்தர் ஆயி ம், நல்குவர்- 
     குழியிைடக் ெகாண்ட கன் ைடப் ெப நிைர 
     பி ப  ச ன் எய்தா  ஒழியக்,  10 
     க ஞ்சின ேவந்தன் ஏவ ன் எய்தி, 
     ெந ஞ்ேசண் நாட் ல் தைலத்தார்ப் பட்ட 
     கல்லா எழினி பல்ெலறிந்  அ த்திய 
     வன்கண் கதவின் ெவண்மணி வாயில், 
     மத்தி நாட் ய கல்ெக ப் பனித் ைற,  15 
     நீர்ஒ த் தன்ன ேபஎர் 
     அலர்நமக்கு ஒழிய, அழப்பிாிந் ேதாேர.  17 
      
 212  தாஇல் நன்ெபான் ைதஇய பாைவ 
     விண்தவழ் இளெவயிற் ெகாண் நின் றன்ன, 
     மிகுகவின் எய்திய, ெதாகுகுரல் ஐம்பால், 
     கிைளஅாில் நாணற் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற 
     ைளஓ ரன்ன மின்எயிற் த் வர் வாய்,  5 
     நயவன் ைதவ ம் ெசவ்வழி நல்யாழ் 
     இைசஓர்த் தன்ன இன்தீங் கிளவி, 
     அணங்குசால் அாிைவைய நைசஇப், ெப ங்களிற்  
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     இனம்ப  நீாின் கலங்கிய ெபா தில், 
     ெபறல ங் குைரயள் என்னாய், ைவக ம்,  10 
     இன்னா அ ஞ்சுரம் நீந்தி, நீேய 
     என்ைன இன்னற் ப த்தைன; மின் வசி  
     உர க்கார் க ப்ப மற  ைமந் ற் , 
     விர ெமாழிக் கட் ர் ேவண் வழிக் ெகாளீஇ, 
     பைடநிலா இலங்கும் கடல்ம ள் தாைன  15 
     மட்டவிழ் ெதாியல் மறப்ேபார்க் குட் வன் 
     ெபா ரண் ெபறாஅ  விலங்குசினஞ் சிறந் , 
     ெச ச்ெசய் ன்ெபா  ந்நீர் ற்றி, 
     ஓங்குதிைரப் ெபௗவம் நீங்க ஓட் ய 
     நீர்மாண் எஃகம் நிறத் ச்ெசன்  அ ந்தக்  20 
     கூர்மதன் அழியேரா- ெநஞ்ேச!- ஆனா  
     எளியள் அல்ேலாட் க தி, 
     விளியா எவ்வம் தைலத் தந்ேதாேய.  23 
      
  213  விைனநவில் யாைன விறற்ேபார்த் ெதாண்ைடயர் 
     இனமைழ தவ ம் ஏற்ற  ெந ங்ேகாட்  
     ஓங்குெவள் அ வி ேவங்கடத்  உம்பர்க், 
     ெகாய்குைழ அதிரல் ைவகு லர் அலாி 
     சுாிஇ ம் பித்ைத சு ம் படச் சூ ,  5 
     இகல் ைனத் தாீஇய ஏ ைடப் ெப நிைர 
     நைன திர் நறவின் நாட்ப  ெகா க்கும் 
     வால்நிணப் கவின் வ கர் ேதஎத் , 
     நிழற்கவின் இழந்த நீர்இல் நீள்இைட 
     அழலவிர் அ ஞ்சுரம் ெந ய என்னா   10 
     அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயி ம், பகல்ெசலப் 
     பல்கதிர் வாங்கிய ப சுடர் அைமயத் ப் 
     ெப மரம் ெகான்ற கால் கு வியன் னத் , 
     எாிம ள் கதிர தி மணி இைமக்கும் 
     ெவல்ேபார் வானவன் ெகால் க் குடவைர  15 
     ேவய்ஒ க்கு அன்ன, சாய்இைறப் பைணத்ேதாள் 
     ெப ங்கவின் சிைதய நீங்கி, ஆன்ேறார் 
     அ ம்ெபறல் உலகம் அமிழ்ெதா  ெபறி ம் 
     ெசன் , தாம் நீடேலா இலேர: என் ம் 
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     கலம்ெபயக் கவிழ்ந்த கழல்ெதா த் தடக்ைக,  20 
     வலம்ப  ெவன்றி வாய்வாள், ேசாழர் 
     இலங்குநீர்க் காவிாி இழி னல் வாித்த 
     அறெலன ெநறிந்த கூந்தல், 
     உற ன் சாயெலா  ஒன் தல் மறந்ேத.  24 
      
 214  அக  விசும்பகம் ைதயப் பாஅய்ப், 
     பக டன் கரந்த, பல்கதிர் வானம் 
     இ ங்களிற்  இனநிைர குளிர்ப்ப சிப், 
     ெப ம்ெபயல் அழி ளி ெபாழிதல் ஆனா , 
     ேவந்த ம் ெவம்பைக ரணி, ஏந்திைல,  5 
     வி கதிர் ெந ேவல் இைமக்கும் பாசைற, 
     அ கழ் ேமவெலா  கண்பைட இலேன; 
     அம ம் நம்வயி ன ேவ; நமர்என 
     நம்மறி  ெதளிந்த ெபாம்மல் ஓதி 
     யாங்குஆ குவள்ெகாள் தாேன -- ஓங்குவிைடப்  10 
     ப சுவற் ெகாண்ட பகுவாய்த் ெதள்மணி 
     ஆெபயர் ேகாவலர் ஆம்பெலா  அளஇப், 
     ைப ள் நல்யாழ் ெசவ்வழி வகுப்ப, 
     ஆ யிர் அணங்கும் ெதள்இைச 
     மாாி மாைல ம் தமியள் ேகட்ேட?  15 
      
 215  'விலங்கு ஞ் சிைமயக் குன்றத்  உம்பர், 
     ேவ பன் ெமாழிய ேதஎம் ன்னி, 
     விைனநைசஇப் பாிக்கும் உரன்மிகு ெநஞ்செமா  
     ைனமாண் எஃகம் வலவயின் ஏந்தி, 
     ெசலல்மாண்  உற்ற ம்வயின், வல்ேல,  5 
     வலன்ஆகு! என்ற ம் நன் மன் தில்ல 
     க த்த  பிைழக்குவ  ஆயின், ெதா த்த 
     ைகவிரல் கவ் ம் கல்லாக் காட்சிக், 
     ெகா மரம் பி த்த ேகாடா வன்கண், 
     வ நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர்,  10 
     ஆளழித்  உயர்த்த அஞ்சுவ  ப க்ைகக், 
     கூர் திச் ெசவ்வாய் எ ைவச் ேசவல் 
     ப பிணப் ைபந்தைல ெதா வன குழீஇ, 
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     மல்லல் ெமாசிவிரல் ஒற்றி, மணிெகாண் , 
     வல்வாய்ப் ேபைடக்குச் ெசாாி ம் ஆங்கண்,  15 
     கழிந்ேதார்க்கு இரங்கும் ெநஞ்செமா  
     ஒழிந்திவண் உைறதல் ஆற்  ேவார்க்ேக.  17 
      
216  நாண்ெகாள் ண்ேகா ன் மீன்ெகாள் பாண்மகள்- 
     தாள னல் அைடகைரப் ப த்த வராஅல், 
     நாராி நற ண்  இ ந்த தந்ைதக்கு, 
     வஞ்சி விறகின் சுட் , வாய் உ க்கும் 
     தண் ைற ஊரன் ெபண் ர் எம்ைமப்  5 
     ெபட்டாங்கு ெமாழிப' என்ப; அவ்வலர் 
     பட்டனம் ஆயின், இனிெயவன் ஆகியர்; 
     கடலா  மகளிர் ெகாய்த ஞாழ ம், 
     கழனி உழவர் குற்ற குவைள ம், 
     க மிைளப் றவின் த்த ல்ைலெயா ,  10 
     பல் ளங் ேகாசர் கண்ணி அய ம் 
     மல்லல் யாணர்ச் ெசல் க் ேகாமான் 
     எறிவிடத்  உைலயாச் ெசறிசுைர ெவள்ேவல் 
     ஆதன் எழினி அ நிறத்  அ த்திய 
     ெப ங்களிற்  எவ்வம் ேபால 
     வ ந் ப மா அவர் ேசாியாம் ெச ேன! .  16 
      
 217  ெபய் லந் திறந்த ெபாங்கல் ெவண்மைழ, 
     எஃகுஉ  பஞ்சித் ய்ப்பட் டன்ன, 
     வைல வல் கழிய, அகல்வயல் 
     நீ கைழக் க ம்பின் கைணக்கால் வான் க் 
     ேகாைடப் ைளயின் வரைடெயா  யல்வர,  5 
     பாசிைல ெபா ளிய தல்ெதா ம் பகன்ைற 
     நீல்உண் பச்ைச நிறமைறத்  அைடச்சிய 
     'ேதாெலறி பாண் ன் வா ய மலரக் 
     ேகாழிைல அவைரக் ெகா ைக அவிழ, 
     ஊ  ேதான்றி ஒண் த் தைளவிட,  10 
     லம்ெதா ம் கு கினம் நரலக் கல்ெலன 
     அகன் ைற மகளிர் அணி றந்  ந ங்க, 
     அற்சிரம் வந்தன் ; அைமந்தன்  இ ெவன, 



      
      

120

     எப்ெபா ள் ெபறி ம், பிாியன்மிேனா, எனச் 
     ெசப் வல் வாழிேயா, ைணயைட யீர்க்ேக;  15 
     நல்காக் காதலர் நலன்உண்  றந்த 
     பாழ்ப  ேமனி ேநாக்கி ேநாய்ெபார, 
     இணர்இ  உைட ம் ெநஞ்செமா , ணர்  ேவட் , 
     எயி தீப் பிறப்பத் தி கி 
     ந ங்கு ம் - பிாியின்யாம் க ம்பனி உழந்ேத.  20 
      
218  'கிைளபா ராட் ம் க நைட வயக்களி  
     ைளத  ஊட் , ேவண் குளகு அ த்த, 
     வாள்நிற உ வின் ஒளி  மின்னி, 
     ப உஉைறப் பல் ளி சிதறி, வான் நாவின் , 
     ெப வைர நளிர்சிைம அதிர வட் த் ப்  5 
     யேல  உைறஇய விய ள் ந நாள், 
     விற ைழப் ெபா ந்த காண்பின் சாயல், 
     தைடஇத் திரண்டநின் ேதாள்ேசர்  அல்லைத 
     படாஅ வாகும், எம் கண் என, நீ ம் 
     இ ள்மயங்கு யாமத்  இய க்ெகட விலங்கி,  10 
     வாிவயங்கு இ ம்  வழங்குநர்ப் பார்க்கும் 
     ெப மைல விடரகம் வர அாி ; என்னாய், 
     வரெவளி தாக எண் தி, அதனால், 
     ண்ணிதின் கூட் ய ப மாண் ஆரம் 
     தண்ணி  கம ம்நின் மார் , ஒ நாள்  15 
     அைடய யங்ேகம் ஆயின், யா ம் 
     விற ைழ ெநகிழச் சாஅய் ம்; அ ேவ 
     அன்ைன அறியி ம் அறிக! அலர்வாய் 
     அம்பல் ர் ேகட்பி ம் ேகட்க! 
     வண் ைற ெகாண்ட எாிம ள் ேதான்றிெயா .  20 
     ஒண்  ேவங்ைக கம ம் 
     தண்ெப ஞ் சாரல் பகல்வந் தீேம!  22 
      
 219    சீர்ெக  வியனகர்ச் சிலம் நக இய . 
     ஓைர ஆயெமா  பந் சிறி  எறியி ம், 
     'வாராேயா!' என்  ஏத்திப் ேபர்இைலப் 
     பகன்ைற வான்மலர் பனிநிைறந் த ேபால் 
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     பால்ெபய் வள்ளம் சால்ைக பற்றி,  5 
     'என்பா  உண்டைன ஆயின் ஒ கால் 
     ந்ைத பா ம் உண்' என்  ஊட் ப், 
     'பிறந்ததற் ெகாண் ம் சிறந்தைவ ெசய் யான், 
     நலம் ைனந்  எ த்தஎன் ெபாலந்ெதா க் கு மகள் 
     அறனி லாளெனா  இறந்தனள் இனி' என,  10 
     மறந்  அைமந்  இராஅ ெநஞ்சம் ேநாேவன்- 
     ெபான்வார்ந் தன்ன ைவவால் எயிற் ச் 
     ெசந்நாய் ெவாீஇய கர்உைழ ஒ த்தல்; 
     ெபாாிஅைர விளவின் ன் ற விைள ழல், 
     அழல்எறி ேகாைட க்க ன், ேகாவலர்,  15 
     குழல்என நிைன ம் நீர்இல் நீள்இைட, 
     மடத்தைக ெம யச் சாஅய், 
     நடக்கும் ெகால்?" என, ேநாவல் யாேன.  18 
      
220  ஊ ஞ் ேசாி ம் உடன்இையந்  அலர்எழத், 
     ேதெரா  ம கி ம், பணிெமாழி பயிற்றி ம், 
     ெகடாஅத் தீயின் உ ெக  ெசல் ர்க், 
     கடாஅ யாைனக் கு உச் சமம் தைதய 
     மன்ம ங்கு அ த்த ம வாள் ெந ேயான்  5 
     ன் யன்  அாிதினின் த்த ேவள்வி, 
     கயி அைர யாத்த காண்தகு வனப்பின் 
     அ ங்க  ெந ந் ண் ேபால, யாவ ம் 
     காண லாகா மாண் எழில் ஆகம் 
     உள் ெதா ம் பனிக்கும் ெந ஞ்சிைன, நீேய  10 
     ெந ம் ற நிைலயிைன, வ ந்திைன ஆயின், 
     ழங்குகடல் ஓதம் காைலக் ெகாட்கும், 
     பழம்பல் ெநல் ன் ஊ ர் ஆங்கண் 
     ேநாலா இ ம் ள் ேபால, ெநஞ்சு அமர்ந் , 
     காதல் மாறாக் காமர் ணர்ச்சியின்,  15 
     இ ங்கழி கந்த ெசங்ேகால் அவ்வைல 
     டங்கு ற இறெவா  இனமீன் ெசறிக்கும் 
     ெந ங்கதிர்க் கழனித் தண்சாய்க் கானத்  
     யாணர்த் தண்பைண உ ம் எனக் கானல் 
     ஆயம் ஆய்ந்த சாய்இைறப் பைணத்ேதாள்  20 
     நல்எழில் சிைதயா ஏமம் 
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     ெசால் னித் ெதய்ய, யாம் ெதளி  மாேற.  22 
      
221  நைனவிைள நறவின் ேதறல் மாந்திப், 
     ைனவிைன நல் ல் த மணல் குைவஇப், 
     'ெபாம்மல் ஓதி எம்மகள் மணன்' என, 
     வ ைவ அயர்ந்தனர் நமேர அதனால் 
     வ  ைனந்த ேசயிைல ெவள்ேவல்-  5 
     மதிஉடம் பட்ட ைமஅணற் காைள 
     வாங்குசிைன ம ந்த திரளைர மராஅத் த் 
     ேதம்பாய் ெமல் ணர் தளிெரா  ெகாண் , நின் 
     தண்ந  ச்சி ைனய, அவெனா  
     கைழகவின் ேபாகிய மைழஉயர் நனந்தைல,  10 
     களிற்றிைர பிைழத்த ன் கயவாய் ேவங்ைக 
     காய்சினம் சிறந் , கு ம ன் ெவாீஇ, 
     இ ம்பி  இாி ம் ேசாைல 
     அ ஞ்சுரம் ேசறல் அயர்ந்தெனன், யாேன.  14 
      
222  வா ற நிவந்த நீல்நிறப் ெப மைலக் 
     கான நாடன் இறீஇய ேநாய்க்கு, என் 
     ேமனி ஆய்நலம் ெதாைலத ன், ெமாழிெவன்; 
     ழ கம் லராக் க ெகாள் ஆங்கண், 
     கழாஅர்ப் ெப ந் ைற விழவின் ஆ ம்.  5 
     ஈட்ெடழில் ெபா ந்த ஏந் குவ  ெமாய்ம்பின் 
     ஆட்டன் அத்தி நலன்நயந்  உைரஇத், 
     தாழி ங் க ப்பின் காவிாி வவ்வ ன் 
     மரதிரம் ைழஇ, மதிம ண்  அலந்த 
     ஆதி மந்தி காதலற் காட் ப்  10 
     ப கடல் க்க பாடல்சால் சிறப்பின் 
     ம தி அன்ன மாண் கழ் ெபறீஇயர் 
     ெசன்ேமா - வாழி, ேதாழி - பல்நாள் 
     உர ம் ஏெறா  மயங்கி, 
     இர ப்ெபயல் ெபாழிந்த ஈர்ந்தண் ஆேற.  15 
      
223   'பிாிதல் வல் யர்; இ , நத் றந்ேதார் 
     மறந் ம் அைமகுவர் ெகால்?' என்  எண்ணி, 
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     ஆழல் - வாழி, ேதாழி!- ேகழல் 
     வைளம ப்  உற ம் உைளெந ம் ெப ங்காய் 
     நைன திர் க்கின் சிைனேசர் ெபாங்கல்,  5 
     காய்சினக் க வளி எ த்த ன் ெவங்காட்  
     அழல்ெபாழி யாைனயின் ஐெயனத் ேதான் ம் 
     நிழ ல் ஓைம நீாில் நீளிைட, 
     இறந்தனர் ஆயி ம், காதலர் நம்வயின் 
     மறந்  கண்ப தல் யாவ  - றம் தாழ்  10 
     அம்பைண ெந ந்ேதாள் தங்கித், ம்பி 
     அாியினம் க க்கும் சுாிவணர் ஐம்பால் 
     ண்ேகழ் அடங்க வாாிப் ைப ள் ெகட, 
     நன் ைக அதிரல் ேபாெதா  குவைளத் 
     தண்ந ங் கமழ்ெதாைட ேவய்ந்த, நின் 
     மண்ஆர் கூந்தல் மாீஇய யிேல?  16 
      
224   ெசல்க, பாக! எல் ன்  ெபா ேத- வல்ேலான் அடங்குகயி  அைமப்பக், 
ெகால்லன் 
     விைசத் வாங்கு த்தியின் ெவய்ய உயிராக், 
     ெகா கத்  யாத்த தைலய, க நைடக், 
     கால்க ப்  அன்ன க ஞ்ெசலல் இ ளி,  5 
     பால்கைட ைரயின் ப உ மிதப்  அன்ன, 
     வால்ெவண் ெதவிட்டல் வழிவார் ணக்கம் 
     சிலம்பி ன் ணங்குவன பாறிச், 
     சாந் லர் அகலம் ம ப்பக் காண்தகப் 
     நலம் ெபற்ற ெவய் நீங்கு றவில்,  10 
     ெதறிநைட மைரக்கணம் இாிய மைனேயாள், 
     ஐ ணங்கு வல்சி ெபய் க்கு உ த்த 
     திாிமரக் குர ைசப் க ப்ப, வாிமணல் 
     அலங்குகதிர் திகிாி ஆழி ேபாழ, 
     வ ம்ெகால்- ேதாழி!- நம் இன்உயிர்த் ைணஎனச்,  15 
     சில்ேகால் எல்வைள ஒ க்கிப் பல்கால் 
     அ ங்க  வியனகர் ேநாக்கி, 
     வ ந் மால் அளியள் தி ந்திைழ தாேன.  18 
      
      



      
      

124

225  அன் ம், மட ம், சாய ம், இயல் ம், 
     என்  ெநகிழ்க்கும் கிளவி ம் பிற ம், 
     ஒன் ப  ெகாள்ைகெயா  ஓராங்கு யங்கி, 
     இன்ேற இவணம் ஆகி, நாைளப், 
     த வர் ஆ அைமத் ம்பி குயின்ற  5 
     அகலா அந் ைள ேகாைட கத்த ன் 
     நீர்க்கியங்கு இனநிைரப் பின்ைற, வார்ேகால் 
     ஆய்க்குழல் பாணியின் ஐ வந்  இைசக்கும், 
     ேதக்கமல் ேசாைலக் கடேறங்கு அ ஞ்சுரத் , 
     யாத்த ணித் தைலதிறந் தைவேபால்,  10 
     த்த இ ப்ைபக் குைழெபாதி குவிஇணர் 
     கழல் ைள த்தின் ெசந்நிலத்  உதிர, 
     மைழ ளி மறந்த அங்கு ச் சீ ர்ச் 
     ேசக்குவம் ெகால்ேலா- ெநஞ்ேச!- ப் ைன 
     யெலன ஒ வ ம் தாழி ங் கூந்தல்,  15 
     ெசறிெதா  ன்ைக நம் காத  
     அறிவஞர் ேநாக்க ம் லவி ம் நிைனந்ேத?  17 
      
226   உணர்குெவன் அல்ெலன்; உைரயல்நின் மாயம்; 
     நாணிைல மன்ற- யாணர் ஊர!- 
     அக ள் ஆங்கண் அம்பைக ம ைவக், 
     கு ந்ெதா , மகளிர் கு உப் னல் ைனயின், 
     பழனப் ைபஞ்சாய் ெகா திக் கழனிக்  5 
     கரந்ைதஅம் ெச வின் ெவண்கு கு ஓப் ம், 
     வல்வில் எ ழ்த்ேதாள் பரதவர் ேகாமான், 
     பல்ேவல் மத்தி கழாஅர் ன் ைற, 
     ெந ெவண் ம ெதா  வஞ்சி சாஅய், 
     வி யல் வந்த ெப நீர்க் காவிாி,  10 
     ெதா அணி ன்ைக நீ ெவய் ேயாெளா  
     ன்நாள் ஆ ய கவ்ைவ இந்நாள், 
     வ மிகும் ன்பின் பாணெனா  ம தார்த் 
     தித்தன் ெவளியன் உறந்ைத நாளைவப் 
     பா இன் ெதண்கிைணப் பா ேகட்  அஞ்சி,  15 
     ேபார  தாைனக் கட்  
     ெபாராஅ  ஓ ய ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.  17 
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227  ' தல்பசந் தன்ேற; ேதாள்சா யினேவ; 
     திதைல அல்குல் வாி ம் வா ன; 
     என்ஆ குவள்ெகால் இவள்?' எனப் பல்மாண் 
     நீர்ம  கண்ெணா  ெந  நிைனந்  ஒற்றி, 
     இைனயல்- வாழி, ேதாழி!- நைன க ள்  5 
     காய்சினம் சிறந்த வாய் கு கடாத் ெதா  
     ன்னிைல ெபாறாஅ  ரணிப், ெபான்னிணர்ப் 
     க்ேகழ் ேவங்ைகப் ஞ்சிைன லம்ப, 
     தல்பாய்ந் திட்ட வ  ஒ த்தல் 
     ெசந்நிலப் ப நீ  ஆ ச், ெச மைலந் ,  10 
     களம்ெகாள் மள்ளாின் ழங்கும் அத்தம் 
     பலஇறந்  அகன்றனர் ஆயி ம், நிைலஇ, 
     ேநாய்இல ராக, நம் காதலர்!- வாய்வாள், 
     தமிழ் அகப் ப த்த இமிழிைச ரசின் 
     வ நர் வைரயாப் ெப நாள் இ க்ைக,  15 
     ங்கல் பா ய ஓங்குெப  நல் ைசப் 
     பி மிதி வ ைணப் ெப ம்ெபயர்த் த ம்பன் 
     க மதில் வைரப்பின் ஊ ர் உம்பர், 
     வி நிதி ஞ்சும் ெப  தி நகர். 
     இ ங்கழிப் படப்ைப ம ங்கூர்ப் பட் னத் ,  20 
     எல் மிழ் ஆவணத்  அன்ன, 
     கல்ெலன் கம்பைல ெசய்  அகன்ேறாேர!  22 
      
228  பிரசப் பல்கிைள ஆர்ப்பக், கல்ெலன 
     வைரஇழி அ விஆரம் தீண் த் 
     தண்என நைனக்கும் நளிர்மைலச் சிலம்பில், 
     கண்என மலர்ந்த மாஇதழ்க் குவைளக் 
     கல் ைக ெந ஞ்சுைன நம்ெமா  ஆ ப்,  5 
     பகேல இனி டன் கழிப்பி, இரேவ 
     ெசல்வர் ஆயி ம், நன் மன் தில்ல- 
     வான்கண் விாிந்த பகல்ம ள் நிலவின் 
     சூரல் மிைளஇய சாரல் ஆர்ஆற் , 
     ஓங்கல் மிைசய ேவங்ைக ஒள் ப்  10 
     ப்ெபாறி க ப்பத் ேதான்ற ன், கயவாய் 
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     இ ம்பி  இாி ம் ேசாைலப் 
     ெப ங்கல் யாணர்த்தம் சி கு  யாேன.  13 
      
229  பகல்ெசய் பல்கதிர்ப் ப தியம் ெசல்வன் 
     அகல்வாய் வானத்  ஆழ் ேபாழ்ந்ெதன, 
     நீர்அற வறந்த நிரம்பா நீளிைடக் 
     கயந்தைலக் குழவிக் கவிஉகிர் மடப்பி  
     குளகும த்  உயங்கிய ம ங்குல் பல டன்  5 
     பா ர்க் குரம்ைபயின் ேதான் ம் ஆங்கண், 
     ெந ஞ்ேசண் இைடய குன்றம் ேபாகி, 
     ெபாய்வ லாளர் யன் ெசய் ெப ம்ெபா ள் 
     நம்இன்  ஆயி ம் க, வல்ெலனப், 
     ெப ந் னி ேமவல்!- நல்கூர் கு மகள்!-  10 
     ேநாய்ம ந்  உகுத்த ெநாசிவரல் சில்நீர் 
     பல் தழ் மைழக்கண் பாைவ மாய்ப்பப், 
     ெபான்ேனர் பசைல ஊர்தரப், ெபாறிவாி 
     நல்மா ேமனி ெதாைலதல் ேநாக்கி, 
     இைனயல் என்றி; ேதாழி! சிைனய  15 
     பாச ம்  ஈன்ற ெசம் ைக க்கின 
     ேபாதவிழ் அலாி ெகா தித், தா  அ ந்  
     அம்தளிர் மா அத்  அலங்கல் மீமிைசச், 
     ெசங்கண் இ ங்குயில் நயவரக் கூஉம் 
     இன்இள ேவனி ம் வாரார். 
     'இன்ேன வ ம்' எனத்ெதளித் ேதாேர.  21 
      
230  'உ கழி ம ங்கின் ஓதெமா  மலர்ந்த 
     சி க  ெநய்தற் கண்ேபால் மாமலர்ப் 
     ெப ந்தண் மாத்தைழ இ ந்த அல்குல், 
     ஐய அ ம்பிய சுணங்கின் ைவஎயிற் , 
     ைமஈர்ஓதி, வாள் தல் கு மகள்!  5 
     விைளயாட்  ஆயெமா  ெவண்மணல் உதிர்த்த 
     ன்ைன ண்தா  ெபான்னின் ெநாண் , 
     மைன றந் த தி ஆயின், எைனய உம், 
     இம்மைனக் கிழைம எம்ெமா  ணாின் 
     தீ ம் உண்ேடா , மாத ராய்?' எனக்  5 
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     க ம்பாி நல்மான், ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் 
     ைகவல் பாகன் ைபெயன இயக்க, 
     யாம்தற் கு கினமாக ஏந்ெதழில் 
     அாிேவய் உண்கண் பனிவரல் ஒ க்கிச் 
     சிறிய இைறஞ்சினள், தைலேய- 
     ெபாிய எவ்வம் யாமிவண் உறேவ!  16 
      
231  'ெச ேவார் ெசம்மல் வாட்ட ம், ேசர்ந்ேதார்க்கு 
     உ மிடத்  உவக்கும் உதவி ஆண்ைம ம், 
     இல் ந்  அைமேவார்க்கு இல்' என்  எண்ணி, 
     நல் ைச வ த்த நா ைட மனத்தர் 
     ெகா விற் கானவர் கைணஇடத் ெதாைலந்ேதார்,  5 
     ப களத்  உயர்த்த மயிர்த்தைலப் ப க்ைகக், 
     கள்ளியம் பறந்தைலக் களர்ெதா ம் குழீஇ, 
     உள் நர்ப் பனிக்கும் ஊக்க ங் கடத்திைட 
     ெவஞ்சுரம் இறந்தனர் ஆயி ம் ெநஞ்சு க 
     வ வர் - வாழி; ேதாழி!- ெபா வர்  10 
     ெசல்சமம் கடந்த ெசல்லா நல் ைச, 
     விசும்பிவர் ெவண்குைடப், பசும் ட் பாண் யன் 
     பா ெப  சிறப்பின் கூடல் அன்னநின் 
     ஆ வண்  அரற் ம் ச்சித் 
     ேதா ஆர் கூந்தல் மாீஇ ேயாேர.  15 
      
232  காண்இனி- வாழி, ேதாழி!- பானாள், 
     மைழ ழங்கு அரவம் ேகட்ட, கைழதின், 
     மாஅல் யாைன ெசத்  ெவாீஇ, 
     இ ங்கல் விடரகம் சிலம்பப் ெபய ம் 
     ெப ங்கல் நாடன் ேகண்ைம, இனிேய,  5 
     குன்ற ேவ ச் சி கு  ஆங்கண், 
     மன்ற ேவங்ைக மணநாட் த்த 
     மணிஏர் அ ம்பின் ெபான்  தாஅய் 
     வியலைற வாிக்கும் ன்றில், குறவர் 
     மைன திர் மகளிெரா  குரைவ ங்கும்  10 
     ஆர்க  விழ க் களம்க ப்ப, நா ம், 
     விர ப் ம் ப ெயா  விைரஇ! அன்ைன 
     க ைட வியல்நகர்க் காவல் கண்ணி 
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     ' கு' என ேவலன் த உம் 
     ப வ மாகப் பயந்தன்றால், நமக்ேக!  15 
      
233   அலமரல் மைழக்கண் மல்குபனி வார, நின் 
     அலர் ைல நைனய, அழாஅல்- ேதாழி!- 
     எாிகவர்  உண்ட காி றப் ெப நிலப் 
     பீ ெக  ம ங்கின் ஓ மைழ றந்ெதன, 
     ஊனில் யாைன உயங்கும் ேவனில்,  5 
     மறப்பைடக் குதிைர, மாறா ைமந்தின் 
     றக்கம் எய்திய ெதாய்யா நல் ைச 
     தியர்ப் ேபணிய, உதியஞ் ேசரல் 
     ெப ஞ்ேசா  ெகா த்த ஞான்ைற, இ ம்பல் 
     கூளிச் சுற்றம் குழீஇயி ந் தாங்கு,  10 
     குறிய ம் ெந ய ம் குன் தைல மணந்த 
     சுரன்இறந்  அகன்றனர் ஆயி ம், மிகநனி 
     மடங்கா உள்ளெமா  மதிமயக் குறாஅ, 
     ெபா ள்வயின் நீடேலா இலர் - நின் 
     இ ள்ஐங் கூந்தல் இன் யில் மறந்ேத!  15 
      
234   கார்பயம் ெபாழிந்த நீர்திகழ் காைல, 
     ண்ணயிர் பரந்த தண்ணய ம ங்கின், 
     நிைரபைற அன்னத்  அன்ன, விைரபாிப் 
     ல்உைளக் க மா ெமல் தின் ெகாளீஇய, 
     வள் ஒ ங்கு அைமயப் பற்றி, ள்கிய  5 
     பல்கதிர் ஆழி ெமல்வழி அ ப்பக், 
     கால்என ம ள, ஏறி, ல்இயல் 
     கண்ேநாக்கு ஒழிக்கும் பண்ணைம ெந ந்ேதர் 
     வல்விைரந்  ஊர்மதி!- நல்வலம் ெப ந! 
     ததர்தைழ ைனஇய ெதறிநைட மடப்பிைண  10 
     ஏ ணர் உவைகய ஊ இல உகள, 
     அம்சிைற வண் ன் ெமன்பைறத் ெதா தி 
     ல்ைல ந மலர்த் தா நயந்  ஊத, 
     எல்ைல ேபாகிய ல்ெலன் மாைலப் 
     ற அைடந் தி ந்த உைற இன் நல்ஊர்,  15 
     கழிபடர் உழந்த பனிவார் உண்கண் 
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     நல்நிறம் பரந்த பசைலயள் 
     மின்ேநர் ஓதிப் பின் ப்பிணி விடேவ.  18 
      
235  அம்ம- வாழி, ேதாழி!- ெபா ள் ாிந்  
     உள்ளார் ெகால்ேலா, காதலர்? உள்ளி ம், 
     சிறந்த ெசய்தியின் மறந்தனர் ெகால்ேலா?- 
     பயன்நிலம் குைழய சிப், ெபயல் னிந் , 
     விண்  ன்னிய ெகாண்டல் மாமைழ  5 
     மங்குல் அற்கெமா  ெபாங்கு  ளிப்ப, 
     வாைடெயா  நிவந்த ஆய்இதழ்த் ேதான்றி 
     சுடர்ெகாள் அக ன் சு ங்குபிணி அவிழச் 
     சுாி கிழ் சுண்ைடப் ெபாதிஅவிழ் வான்  
     விசும் அணி மீனின் பசும் ல் அணியக்,  10 
     களவன் மண்அைளச் ெசறிய, அகல்வயல் 
     கிைளவிாி க ம்பின் கைணக்கால் வான்  
     மாாிஅம் கு கின் ஈாிய குரங்க, 
     நனிக ஞ் சிவப்ெபா  நாமம் ேதாற்றிப், 
     பனிக  ெகாண்ட பண்பில் வாைட  15 
     ம ளின் மாைலெயா  அ ள்இன்றி ந ய, 
     ' தல்இைற ெகாண்ட அயல்அறி பசைலெயா  
     ெதான்னலம் சிைதயச் சாஅய்' 
     என்னள்ெகால் அளியள்?' என்னா ேதாேர.  19 
      
236  மணிம ள் மலர ள்ளி அமன்ற, 
     ணிநீர், இலஞ்சிக் ெகாண்ட ெப மீன் 
     அாிநிறக் ெகா ங்குைற ெவௗவினர் மாந்தி, 
     ெவண்ெணல் அாிநர் ெபயர்நிைலப் பின்ைற, 
     இைடனில ெநாித  ெந ங்கதிர்ப் பல்சூட் ப்  5 
     பனிப  சாய்ப் றம் பாிப்பக், கழனிக் 
     க ங்ேகாட்  மாஅத்  அலங்குசிைனப் ப்  
     மயங்குமைழத் வைலயின் தாஅம் ஊரன் 
     காமம் ெப ைம அறிேயன், நன் ம் 
     உய்ர்த்தெனன்- வாழி, ேதாழி!- அல்கல்  10 
     அணிகிளர் சாந்தின் அம்பட்  இைமப்பக், 
     ெகா ங்குைழ மகளிாின் ஒ ங்கிய இ க்ைக 
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     அறியா ைமயின் அழிந்த ெநஞ்சின், 
     'ஏற் இயல் எழில்நைடப் ெபாழிந்த ெமாய்ம்பின், 
     ேதாட் இ ஞ் சுாியன் மணந்த பித்ைத,  15 
     ஆட்டன் அத்திைய காணீேரா?' என 
     நாட் ன் நாட் ன், ஊாின் ஊாின், 
     'கடல்ெகாண் டன் ' எனப், ' னல் ஒளித் தன் ' எனக் 
     க ழ்ந்த கண்ணள், காதலற் ெக த்த 
     ஆதி மந்தி ேபால, ஏதம் ெசால் ப், ேப ெபாி  உறேல!  21 
      
237  ' ன்காற் பாதிாி அாிநிறத் திரள்  
     ண்ெகா  அதிரெலா  ணங்கறல் வாிப்ப, 
     அர எயிற்  அன்ன அ ம் திர் குரவின் 
     ேதன்இமிர் ந ஞ்சிைனத் ெதன்றல் ேபாழக், 
     குயில்குரல் கற்ற ேவனி ம் யில் றந்   5 
     இன்னா கழி ம் கங்குல்' என் நின் 
     நல்மா ேமனி அணிநலம் லம்ப, 
     இைனதல் ஆன்றிசின்- ஆயிைழ! கைனதிறல் 
     ெசந்தீ அணங்கிய ெச நிணக் ெகா ங்குைற 
     ெமன்திைன ன்கம் உதிர்த்த மண்ைடெயா ,  10 
     இ ங்கதிர் அலம ம் கழனிக் க ம்பின் 
     விைளகைழ பிழிந்த அம்தீஞ் ேசற்ெறா , 
     பால்ெபய் ெசந்ெநற் பாசவல் பகுக்கும் 
     னல்ெபா  தவின்; உறந்ைத எய்தி ம், 
     விைனெபா  ளாகத் தவிரலர்- கைடசிவந்   15 
     ஐய அமர்த்த உண்கண்நின் 
     ைவஏர் வால்எயி  ஊறிய நீேர!  17 
      
238   மான்றைம அறியா மரம்பயில் இ ம்பின், 
     ஈன் இைளப் பட்ட வய ப்பிணப் பசித்ெதன, 
     மடமான் வல்சி தாீஇய, ந நாள், 
     இ ள் ைகச் சிலம்பின், இைரேவட்  எ ந்த 
     பைணம ள் எ த்தின் பல்வாி இ ம்ேபாத் ,  5 
     மடக்கண் ஆமான் மாதிரத்  அலறத், 
     தடக்ேகாட்  ஆமான் அண்ணல் ஏஎ  
     நனந்தைலக் கானத்  வலம்படத் ெதாைலச்சி 
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     இ ங்கல் வியல்அைற சிவப்ப ஈர்க்கும் 
     ெப கல் நாட; பிாிதி ஆயின்,  10 
     ம ந் ம் உைடையேயா மற்ேற- இரப்ேபார்க்கு 
     இைழ அணி ெந ந்ேதர் களிெறா  என் ம் 
     மைழசுரந் தன்ன ஈைக, வண்மகிழ்க், 
     கழல்ெதா த் தடக்ைகக், க மான், நள்ளி 
     நளி ைக உைடந்த ந ங்கார் அ க்கத் ,  15 
     ேபாந்ைத தல் நிைலஇய காந்தள் 
     ெமன்பிணி ைக அவிழ்ந்  அலர்ந்த 
     தண்கமழ் மலர் நா ம்ந  தற்ேக?  18 
      
239  அளிேதா தாேன; எவன்ஆ வ ெகால்! 
     மன் ம் ேதான்றா , மர ம் மா ம்- 
     ' என உலம் ம் ெசங்கண் ஆடவர், 
     ெஞ ெயா  பி த்த வார்ேகால் அம்பினர் 
     எல்ஊர் எறிந் , பல்ஆத் தழீஇய  5 
     விளிப  சல் ெவஞ்சுரத்  இரட் ம் 
     ேவ பல் ேதஅத்  ஆ பல நீந்திப் 
     ள்ளித் ெதாய்யில், ெபாறிப  சுணங்கின், 
     ஒள்இைழ மகளிர் உயர்பிைற ெதா உம் 
     ல்ெலன் மாைல, யாம்இவண் ஒழிய,  10 
     ஈட் அ ங் குைரய ெபா ள்வயிற் ெச ேன, 
     நீட் விர் அல் ேரா, ெந ந்தைகயீர்? எனக், 
     கு ெந  லவி கூறி, நம்ெமா  
     ெந ந ம் தீம்பல ெமாழிந்த 
     சி நல் ஒ த்தி ெப நல் ஊேர!  15 
      
240  ெசவ்  ஞாழற் க ங்ேகாட்  இ ஞ்சிைனத் 
     தனிப்பார்ப்  உள்ளிய தண்பைற நாைர 
     மணிப்  ெநய்தல் மாக்கழி நிவப்ப, 
     இனிப் லம் பின்ேற கான ம், நளிகடல் 
     திைரச்சுரம் உழந்த திண்திமில் விளக்கில்  5 
     பன்மீன் கூட்டம் என்ைனயர் காட் ய 
     எந்ைத ம் ெசல் மார் இரேவ; அந்தில் 
     அணங்குைடப் பனித் ைற ைகெதா  ஏத்தி, 
     யா ம் ஆயேமா  அய ம்; நீ ம், 
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     ேதம்பாய் ஓதி தி தல் நீவிக்,  10 
     ேகாங்கு ைகத் தன்ன குவி ைல ஆகத் , 
     இன் யில் அமர்ந்தைன ஆயின், வண் பட 
     விாிந்த ெச ந்தி ெவண்மணல் க்கர்ப், 
     ேவய் ன்ைன அம் தண்ெபாழில், 
     வாேவ ெதய்ய, மணந்தைன ெசலற்ேக.  15 
      
241   ' னிஇன்  இையந்த வரா நட்பின் 
     இனியர் அம்ம, அவர்' என னியா  
     நல்குவர் நல்ல கூறி ம், அல்க ம், 
     பிாியாக் காதெலா  உைழயர் ஆகிய 
     நமர்மன்- வாழி, ேதாழி!- உயர்மிைச  5 
     ங்கில் இள ைள திரங்கக், காம்பின் 
     கைழநரல் வியலகம் ெவம்ப, மைழமறந்  
     அ வி ஆன்ற ெவ வ  நனந்தைலப் 
     ேபஎய் ெவண்ேதர்ப் ெபயல்ெசத்  ஓ , 
     தாஅம் பட்ட தனி திர் ெப ங்கைல  10 
     லம்ெபயர்ந்  உைறதல் ெசல்லா  அலங்குதைல 
     வி ந்தின் ெவங்காட்  வ ந்தி ைவகும் 
     அத்த ெநல் த் தீஞ்சுைவத் திரள்காய் 
     வட்டக் கழங்கின் தாஅய்த், ய்த்தைலச் 
     ெசம் க மந்தி ஆ ம் 
     நல்மர ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர!  16 
      
242  அ ம் திர் ேவங்ைக அலங்கல் ெமன்சிைனச் 
     சு ம் வாய் திறந்த ெபான் ைர ண்தா  
     மணிம ள் கலவத்  உைறப்ப, அணிமிக்கு 
     அவிர்ெபாறி மஞ்ைஜ ஆ ம் ேசாைலப், 
     ைபந்தாட் ெசந்திைனக் ெகா ங்குரல் வியன் னம்,  5 
     ெசந்தார்க் கிள்ைள நம்ெமா  க ந்ேதான் 
     பண் தர வந்தைம அறியாள், ' ண்ேகழ் 
     றி ைர எழில்நலத்  என்மகள் யர்ம ங்கு 
     அறிதல் ேவண் ம்' எனப், பல்பிரப்  இாீஇ 
     அறியா ேவலற் றாீஇ, அன்ைன  10 
     ெவறிஅயர் வியன்களம் ெபா ய ஏத்தி 
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     மறிஉயிர் வழங்கா அளைவ, ெசன் யாம் 
     ெசலவரத் ணிந்த, ேசண்விளங்கு, எல்வைள 
     ெநகிழ்ந்த ன்ைக, ேநர்இைறப் பைணத்ேதாள், 
     நல்எழில் அழிவின் ெதால்கவின் ெபறீஇய,  15 
     கிழ்த்  வரல் இள ைல ழ்கப், பல்ஊழ் 
     யங்கல் இையவன் மன்ேனா-ேதாழி!- 
     நைறகால் யாத்த நளிர் ைகச் சிலம்பில் 
     ெப மைல விடரகம் நீ ய சி யிைலச் 
     சாந்த ெமன்சிைன தீண் , ேமல   20 
     பிரசம் ங்கும் ேசண்சிைம, 
     வைரயக ெவற்பன் மணந்த மார்ேப!  22 
      
243  அவைர ஆய்மலர் உதிரத், வாின் 
     வாங்கு ைளத் கிாின் ஈங்ைக ப்ப 
     இறங்குேபா  அவிழ்ந்த ஈர்ம் தல் பகன்ைறக் 
     கறங்கு ண் வைலயின் ஊ ைழ அணியப், 
     ெபயல்நீர் வரல் தவிரச், சிைனேநர்   5 
     பீள் விாிந்  இைறஞ்சிய பிறங்குகதிர்க் கழனி 
     ெநல்ஒ  பாசவல் ைழஇக், கல்ெலனக் 
     க வந்  இ த்த கண்இல், வாைட! 
     'ெந வந் தைன' என நில்லா  ஏங்கிப் 
     பல லந்  உைற ம் ைணஇல் வாழ்க்ைக  10 
     நம்வலத்  அன்ைம கூறி, அவர்நிைல 
     அறி நம் ஆயின், நன் மன் தில்ல; 
     பனிவார் கண்ேணம் ஆகி, இனிஅ  
     நமக்ேக எவ்வம் ஆகின் ; 
     அைனத்தால் ேதாழி! நம் ெதால்விைனப் பயேன!  15 
      
244  "பைசப  பச்ைச ெநய்ேதாய்த் தன்ன 
     ேச யர் சிைனய மாச்சிைறப் பறைவ 
     பக ைற மரம் லம்பப் ேபாகி, 
     ைகவாய் திறந்த நைகவாய் ல்ைல 
     க மகள் க ப்பின் நாறிக் ெகா மிைச  5 
     வண் னம் தவிர்க்கும் தண்பதக் காைல 
     வாி ம், வாரார் ஆயி ம், ஆண்  அவர்க்கு 
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     இனி ெகால், வாழி ேதாழி?" எனத்தன் 
     பல் தழ் மைழக்கண் நல்லகஞ் சிவப்ப, 
     'அ ந் யர் உைடயள் அவள்' என வி ம்பிப்  10 
     பாணன் வந்தனன், ேத; நீ ம் 
     ல்லார் ரவி, வல்விைரந் , ட் , 
     ெந ந்ேதர் ஊர்மதி, வலவ!- 
     ந்தன்  அம்ம, நாம் ன்னிய விைனேய!  14 
      
245  'உயிாி ம் சிறந்த ஒண்ெபா ள் த மார் 
     நன் ாி காட்சியர் ெசன்றனர், அவர்' என 
     மைனவ த்  ஒழி ம் ம ைகயள் ஆதல் 
     நீ நற்கு அறிந்தைன ஆயின், நீங்கி 
     மைழெபயன் மறந்த கைழதிரங்கு இயவில்  5 
     ெசல்சாத்  எறி ம் பண்பில் வாழ்க்ைக 
     வல்வில் இைளயர் தைலவர், எல் ற, 
     வாிகிளர் பைணத்ேதாள், வயிறணி திதைல, 
     அாிய லாட் யர் அல்குமைன வைரப்பில், 
     மகிழ்ெநாைட ெபறாஅ ராகி, நைனக ள்  10 
     கான யாைன ெவண்ேகா  சுட் , 
     மன் ஓ  தல்வன் ன்தைல நீ ம் 
     அ ைனப் பாக்கத்  அல்கி, ைவகுற, 
     நிழல்படக் கவின்ற நீள்அைர இலவத்  
     அழல் அைகந் தன்ன அலங்குசிைன ஒண் க்  1 5 
     குழல்இைசத் ம்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண், 
     கு ம்ெபாைற உணங்கும் ததர்ெவள் என்  
     க ங்கால் ஒட்டகத்  அல்குபசி தீர்க்கும் 
     கல்ெந ங் கவைலய கானம் நீந்தி, 
     அம்மா அாிைவ ஒழிய, 
     ெசன்ேமா- ெநஞ்சம்!- வாரெலன் யாேன.  21 
      
246   பிணர்ேமாட்  நந்தின் ேபழ்வாய் ஏற்ைற 
     கதிர் க்கு ஆரல் களவன் ஆக, 
     ெந நீர்ப் ெபாய்ைகத் ைணெயா  ண ம் 
     ம நீர் அகல்வாய் யாணர் ஊர! 
     ேபா ஆர் கூந்தல் நீெவய் ேயாெளா   5 
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     தா ஆர் காஞ்சித் தண்ெபாழில் அகல்யா  
     ஆ ைன என்ப ெந ைந; அலேர 
     காய்சின ெமாய்ம்பின் ெப ம்ெபயர்க் காிகால் 
     ஆர்க  நறவின் ெவண்ணி வாயில், 
     சீர்ெக  மன்னர் மற ய ஞாட்பின் .246-10 
      
     இமிழிைச ரசம் ெபா களத்  ஒழியப், 
     பதிெனா  ேவளிெரா  ேவந்தர் சாய, 
     ெமாய்வ  அ த்த ஞான்ைற, 
     ெதாய்யா அ ந் ர் ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.  14 
      
247  மண்ணா த்தம் ஒ க்கிய வன ைல 
     நன்மாண் ஆகம் லம்பத் றந்ேதார் 
     அ ளிலர்- வாழி, ேதாழி!- ெபா ள் ாிந் , 
     இ ங்கிைள எண்கின் அழல்வாய் ஏற்ைற 
     க ங்ேகாட்  இ ப்ைப ெவண்  ைனயின்  5 
     ெப ஞ்ெசம் ற்றின் இ ந்தைல இடக்கும் 
     அாிய கானம் என்னார், பைகபட 
     ைனபாழ் பட்ட ஆங்கண், ஆள்பார்த் க் 
     ெகாைலவல் யாைன சுரம்க  ெகாள் ம் 
     ஊ ப  கவைலய ஆ பல நீந்திப்  10 
     ப ைட நைசஇய பைறெந ங் க த்தின், 
     பா கிைள ேசக்கும் ேசண்சிைமக் 
     ேகா யர் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேர.  13 
      
248  நைகநீ ேகாளாய்- ேதாழி!- அல்கல் 
     வயநாய் எறிந் , வன்பறழ் தழீஇ, 
     இைளயர் எய் தல் மடக்கிக், கிைளெயா  
     நான் ைலப் பிணவல் ெசா யக், கான் ஒழிந் , 
     அ ம் ைழ க்கர் ஆள்குறித்  நின்ற  5 
     த கட் பன்றி ேநாக்கிக், கானவன் 
     கு கினன் ெதா த்த கூர்வாய்ப் பகழி 
     மைடெசலல் ன்பின்தன் பைடெசலச் ெசல்லா , 
     அ வழி விலக்கும்எம் ெப விறல் ேபா ம்' என, 
     எய்யா  ெபய ம் குன்ற நாடன்  10 
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     ெசறிஅாில் டக்க ன், பாீஇப் ாிஅவிழ்ந் , 
     ஏந் குவ  ெமாய்ம்பிற் ச்ேசார் மாைல, 
     ஏற் இமில் கயிற்றின், எழில்வந்  யல்வர 
     இல்வந்  நின்ேறாற் கண்டனள் அன்ைன; 
     வல்ேல என் கம் ேநாக்கி. 
     'நல்ைல மன்!' என நகூஉப் ெபயர்ந் ேதாேள!  16 
      
249  அம்ம- வாழி, ேதாழி!- பல்நாள் 
     இவ்ஊர் அம்பல் எவேனா? வள்வார் 
     விசிபிணித்  யாத்த அாிேகால் ெதண்கிைண 
     இன்குரல் அக நர் இரப்பின் நாெடா ம் 
     ெபான்ேகாட் ச் ெசறித் ப், ெபாலந்தார் ட் ச்,  5 
     சாந்தம் ைதத்த ஏந் வங்கு எழி மில் 
     ஏ ந் த் ச், சால்பதம் குைவஇ, 
     ெந ந்ேதர் களிற்ெறா  சுரக்கும் ெகா ம் ண் 
     பல்ேவல் சுண்ைட ேவம்பி அன்னஎன் 
     நல்ெலழில் இளநலம் ெதாைலயினம், நல்கார்-  10 
     பல் ங் கானத்  அல்குநிழல் அைசஇத், 
     ேதாைகத் வித் ெதாைடத்தார் மழவர் 
     நாகுஆ ழ்த் த், திற்றி தின்ற 
     ல க்களம் ைழஇய கள்வாய்க் ேகாைட 
     நீள்வைரச் சிலம்பின் இைரேவட்  எ ந்த  15 
     வாள்வாி வயப்  தீண் ய விளிெசத் , 
     ேவ ேவ  கவைலய ஆ பாிந் , அலறி, 
     உைழமான் இனநிைர ஓ ம் 
     கைழமாய் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேர.  19 
      
250   எவன்ெகால்?- வாழி, ேதாழி!- மயங்குபிசிர் 
     மல்குதிைர உழந்த ஒல்குநிைலப் ன்ைன 
     வண் மிர் இணர ண்தா  வாிப்ப 
     மணம்கமழ் இளமணல் எக்கர்க் காண்வரக், 
     கணம்ெகாள் ஆயெமா  ணர்ந்  விைளயாடக்,  5 
     ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் இைளயெரா  நீக்கித், 
     தாரன், கண்ணியன், ேசரவந் , ஒ வன், 
     வாிமைன கழ்ந்த கிளவியன் யாவ ம் 
     ம ெமாழி ெபறாஅன் ெபயர்ந்தனன்; அதற்ெகாண்  
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     அ ம்படர் எவ்வெமா  ெப ந்ேதாள் சாஅய்  10 
     அவ்வைலப் பரதவர் கானல்ஞ் சி கு  
     ெசவ்வாய்ப் ெபண் ர் கவ்ைவயின் கலங்கி, 
     இைறவைள ெநகிழ்ந்த நம்ெமா  
     ைற ம் ஞ்சா , கங்கு லாேன!  14 
      
251   ம் ெசன்றன; ேதா ம் ெசற் ம்; 
     ஓதி ஒண் தல் பசைல ம் மா ம்; 
     ங்கிைழ ெநகிழச் சாஅய்ச்; ெசல்லெலா  
     நாம்படர் கூ ம் அ ந் யர் ேகட்பின், 
     நந்தன் ெவ க்ைக எய்தி ம் மற்றவண்  5 
     தங்கலர்- வாழி, ேதாழி!- ெவல்ெகா த் 
     ைனகால் அன்ன ைனேதர்க் ேகாசர் 
     ெதால்  தாலத்  அ ம்பைணப் ெபாதியில், 
     இன்இைச ரசம் க ப்பிகுத்  இரங்கத், 
     ெதம் ைன சிைதத்த ஞான்ைற; ேமாகூர்  10 
     பணியா ைமயின், பைகதைல வந்த 
     மாெக  தாைன வம்ப ேமாாியர் 
     ைனேதர் ேநமி உ ளிய குைறத்த 
     இலங்குெவள் அ விய அைறவாய் உம்பர், 
     மாசில் ெவண்ேகாட்  அண்ணல் யாைன  15 
     வா ள் தப்பிய அ ங்ேகழ், வயப்  
     மாநிலம் ெநளியக் குத்திப், கெலா  
     காப் இல ைவகும் ேதக்கமல் ேசாைல 
     நிரம்பா நீளிைடப் ேபாகி- 
     அரம்ேபாழ் அவ்வைள நிைலெநகிழ்த் ேதாேர.  20 
      
252  இடம்ப  அறியா வலம்ப  ேவட்டத்  
     வாள்வாி ந ங்கப் கல்வந் , ஆளி 
     உயர் தல் யாைனப் கர் கத்  ஒற்றி, 
     ெவண்ேகா  ய்க்கும் தண்கமழ் ேசாைலப் 
     ெப வைர அ க்கத்  ஒ ேவல் ஏந்தித்  5 
     தனியன் வ தல் அவ ம் அஞ்சான்; 
     பனிவார் கண்ேணன் ஆகி, ேநாய்அட, 
     எமிேயன் இ த்தைல யா ம் ஆற்ேறன்; 
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     பாங்குச் ெசய்வாம்ெகால்- ேதாழி! ஈங்ைகத் 
     ய்அவிழ் பனிமலர் உதிர சித்  10 
     ெதாழில்மைழ ெபாழிந்த பானாட் கங்குல் 
     எறிதிைரத் திவைல உம் சி ேகாட் ப் 
     ெப ங்குளம் காவலன் ேபால, 
     அ ங்க  அன்ைனயம் யில்மறந் தனேள!  14 
      
253  'ைவகல் ேதா ம் பசைல பாய, என் 
     ெமய் ம் ெப ம்பிறி  ஆகின் ; ஒய்ெயன, 
     அன்ைன ம் அமரா கத்தினள்; அலேர, 
     வாடாப் விற் ெகாங்கர் ஓட் , 
     நா பல தந்த பசும் ண் பாண் யன்  5 
     ெபான்ம  ெந நகர்க் கூடல் ஆ ய 
     இன்இைச ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத; ஈங்குயான் 
     சிலநாள் உய்யெலன் ேபான்ம்' எனப் பலநிைனந்  
     ஆழல்- வாழி, ேதாழி!- வடாஅ , 
     ஆர்இ ள் ந நாள் ஏர்ஆ ஒய்யப்  10 
     பைக ைன அ த் ப் பல்இனம் சாஅய் 
     கணம்சால் ேகாவலர் ெந விளிப் பயிர்அறிந் , 
     இனம்தைலத் த உம் ளங்குஇமில் நல்ஏற் த் 
     த உப்பிணர் எ த்தம் தாழப் ட் ய 
     அம் ம்  அகல்அைமக் கமஞ்ெசலப் ெபய்த  15 
     காழ் வல்சியர் ெதா அைற ெவௗவி, 
     கன் ைடப் ெப நிைர மன் நிைற த உம் 
     ேநரா வன்ேதாள் வ கர் ெப மகன், 
     ேபர்இைச எ ைம நல்நாட்  உள்ளைத 
     அயிாியா  இறந்தனர் ஆயி ம், மயர்இறந்   5 
     உள் ப தில்ல தாேம- பைணத்ேதாள், 
     கு ம்ைப ெமன் ைல, அ ம்பிய சுணங்கின், 
     சுப் அழித்  ஒ வ ம் தாழ்இ ங் கூந்தல், 
     மாக விசும்பின் திலகெமா  பதித்த 
     திங்கள் அன்னநின் தி கத் , 
     ஒண்சூட்  அவிர்குைழ மைலந்த ேநாக்ேக.  26 
      
254  'நைரவிரா ற்ற ந ெமன் கூந்தற் 
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     ெசம்  ெசவி யர் பலபா ராட்டப் 
     ெபாலன்ெசய் கிண்கிணி நலம்ெப  ேசவ  
     மணன்ம  ற்றத் , நிலம்வ க் ெகாளாஅ, 
     மைனஉைற றவின் ெசங்காற் ேசவல்  5 
     ைணெயா  கு ம்பைற பயிற்றி ேமல்ெசல, 
     விைளயா  ஆயத்  இைளேயார்க் காண்ெதா ம் 
     நம்வயின் நிைன ம் நல் தல் அாிைவ 
     லம்ெபா  வதி ம் கலங்கு அஞர் அகல, 
     ேவந் உ  ெதாழிெலா  ேவ லத்  அல்கி,  5 
     வந் விைன த்தனம் ஆயின், நீ ம், 
     பைணநிைல னஇய, விைனநவில் ரவி 
     இைழஅணி ெந ந்ேதர் ஆழி உ ப்ப, 
     ண்ெகா  மின்னின்; ைபம்பயிர் மியத், 
     தளவ ல்ைலெயா  தைலஇத், தண்ெணன  5 
     ெவறிகமழ் ெகாண்ட தைத றவின் 
     ெந இைட பின்படக் 'கட மதி' என்  யான் 
     ெசால் ய அளைவ, நீடா , வல்ெலனத், 
     தார்மணி மாஅறி றாஅ, 
     ஊர்நணித் தந்தைன, உவைகயாம் ெபறேவ!  20 
      
255  உலகுகிளர்ந் தன்ன உ ெக  வங்கம் 
     ல த்திைரப் ெப ங்கடல் நீர்இைடப் ேபாழ, 
     இர ம் எல்ைல ம் அைசவின்  ஆகி, 
     விைரெசலல் இயற்ைக வங்கூழ் ஆட்டக், 
     ேகா உயர் திணிமணல் அகன் ைற, நீகான்  5 
     மாட ஒள்எாி ம ங்கு அறிந்  ஒய்ய, 
     ஆள்விைனப் பிாிந்த காதலர் நாள்பல 
     கழியா ைமேய, அழிபடர் அகல, 
     வ வர் மன்னால்- ேதாழி!- தண்பைணப் 
     ெபா னல் ைவப்பின் நம்ஊர் ஆங்கண்  10 
     க விைள ரணிய தண் தல் பகன்ைறப் 
     ெப வளம் மலர அல்  தீண் ப், 
     பல க்காய்ப் றத்த பசும்பழப் பாகல் 
     கூதள திைலக் ெகா நிைரத் ங்க, 
     அறன்இன்  அைலக்கும் ஆனா வாைட  15 
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     க மைன மாடத் க் கங்குல் சத், 
     'தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்  ெப ங்கவின் சாய, 
     நிைரவைள ஊ ந் ேதாள்' என, 
     உைரெயா  ெசல் ம் அன்பினர்ப் ெபறிேன.  19 
      
256  பிணங்குஅாில் வள்ைள நீ இைலப் ெபா ம்பின் 
     ம யில் ைனஇய வள்உகிர் யாைம 
     ெகா வி  கல் ற் ேபாகி, அகன் ைறப் 
     பகுவாய் நிைறய, ங்கின் கள்ளின் 
     கர்வார் அ ந்  மகிழ் இயங்கு நைடெயா   5 
     தீம்ெப ம் பழனம் உழக்கி, அயல  
     ஆம்பல் ெமல்அைட ஒ ங்கும் ஊர! 
     ெபாய்யால்; அறிெவன்; நின் மாயம் அ ேவ 
     ைகயகப் பட்ட ம் அறியாய்; ெந ைந 
     ைமஎழில் உண்கண் மடந்ைதெயா  ைவைய  10 
     ஏர்த  ப் னல் உாிதினின் கர்ந் , 
     பரத்ைத ஆயம் கரப்ப ம், ஒல்லா  
     கவ்ைவ ஆகின்றால், ெபாிேத; காண்தகத் 
     ெதால் கழ் நிைறந்த பல் ங் கழனிக், 
     க ம்பமல் படப்ைபப், ெப ம்ெபயர்க் கள் ர்த்  15 
     தி தற் கு மகள் அணிநலம் வவ்விய 
     அறனி லாளன், 'அறிேயன்' என்ற 
     திறன்இல் ெவஞ்சூள் அறிகாி கடாஅய் 
     றிஆர் ெப ங்கிைள ெசறியப் பற்றி 
     நீ தைலப் ெபய்த ஞான்ைற; 
     சால் அைவயத்  ஆர்ப்பி ம் ெபாிேத.  21 
      
257  ேவனிற் பாதிாிக் கூனி மாமலர் 
     நைறவாய் வாடல் நா ம் நாள், சுரம், 
     அாிஆர் சிலம்பின் சீற  சிவப்ப, 
     எம்ெமா  ஓர்ஆ  படீஇயர், யாழநின் 
     ெபாம்மல் ஓதி ெபா ள வாாி  5 
     அ ம் அற மலர்ந்த ஆய்  மராஅத் ச் 
     சு ம் சூழ் அலாி ைதஇ, ேவய்ந்த நின் 
     ேதம்பாய் கூந்தல் கு ம்பல ெமாசிக்கும் 
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     வண் க ந்  ஓம்பல் ேதற்றாய்; அணிெகாள 
     ண்ேகால் எல்வைள ெதளிர்க்கும் ன்ைக  10 
     ெமல்இைறப் பைணத்ேதாள் விளங்க சி, 
     வல் ைவ மன்னால் நைடேய- கள்வர் 
     பைகமிகு கவைலச் ெசல்ெநறி காண்மார், 
     மிைசமரம் ேசர்த்திய கைவ றி யாஅத் . 
     நார்அைர ம ங்கின் நீர்வரப் ெபாளித் க்,  15 
     களி சுைவத் திட்ட ேகா ைடத் ததரல் 
     கல்லா உமணர்க்குத் தீ ட்  ஆகும், 
     ன்  தகுவன ஆங்கண், ன்ேகாட்  
     அாி வர் ற்றத்  அல்குஇைர நைசஇ, 
     ெவள்அரா மிளிர வாங்கும் 
     பிள்ைள எண்கின் மைலவயி னாேன.  21 
      
258  நன்னன் உதியன் அ ங்க ப் பாழித், 
     ெதான் திர் ேவளிர் ஓம்பினர் ைவத்த 
     ெபான்னி ம் அ ைமநற்கு அறிந் ம், அன்ேனாள் 
     ன்னலம் மாேதா எனி ம், அஃ  ஒல்லாய்- 
     தண்மைழ தவ ம் தாழ்நீர் நனந்தைலக்  5 
     க ங்காற்  எ க்கும் ெந ம்ெப ங் குன்றத்  
     மாய இ ள்அைள மாய்கல் ேபால, 
     மாய்கதில்- வாழிய, ெநஞ்ேச!- நா ம், 
     ெமல்இயர் கு மகள் நல்அகம் நைசஇ, 
     அர இயல் ேத ம் அஞ்சுவ  சி ெநறி,  10 
     இரவின் எய்தி ம் ெபறாஅய், அ ள்வரப் 
     ல்ெலன் கண்ைண லம் ெகாண் , உலகத்  
     உள்ேளார்க்கு எல்லாம் ெப நைக யாக; 
     காமம் ைகம்மிக உ தர, 
     ஆனா அ ம்படர் தைலத்தந் ேதாேய!  15 
      
259  ேவ ம் விளங்கின; இைளய ம் இயன்றனர்; 
     தா ம் ைதயின; தைழ ம் ெதா த்தன; 
     நிலம்நீர் அற்ற ெவம்ைம நீங்கப் 
     ெபயல்நீர் தைலஇ, உலைவஇைல நீத் க் 
     கு றி ஈன்றன, மரேன; ந மலர்  5 
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     ேவய்ந்தன ேபாலத் ேதான்றிப், பலஉடன் 
     ேதம்படப் ெபா ளின ெபாழிேல; கான ம், 
     நனிநன்  ஆகிய பனிநீங்கு வழிநாள், 
     பால்எனப் பரத்த ம் நிலவின் மாைலப் 
     ேபா வந் தன் , ேத; நீ ம்  10 
     கலங்கா மனத்ைத ஆகி, என்ெசால் 
     நயந்தைன ெகாண்ேமா- ெநஞ்சுஅமர் தகுவி! 
     ெதற்றி உலறி ம், வயைல வா ம், 
     ெநாச்சி ெமன்சிைன வணர்குரல் சாயி ம், 
     நின்னி ம் மடவள் நனிநின் நயந்த  15 
     அன்ைன அல்லல் தாங்கி,நின் ஐயர் 
     ம ள் ெசம்மல் ேநாக்கி, 
     வ யாய் இன் ம் ேதாய்க, நின் ைலேய!  18 
      
260   மண் லம் ம க, மைலநிறம் கிளர, 
     வண் னம் மலர்பாய்ந்  ஊத, மீமிைசக் 
     கண்டற் கானல் கு கினம் ஒ ப்பக், 
     கைரஆ  அலவன் அைளவயின் ெசறியத், 
     திைரபா  அவியத், திமில் ெதாழில் மறப்பச்,  5 
     ெசக்கர் ேதான்றத், ைண ணர் அன்றில் 
     எக்கர்ப் ெபண்ைண அகமடல் ேசரக், 
     கழிமலர் கமழ் கம் கரப்பப், ெபாழில்மைனப் 
     ன்ைன ந  ெபான்நிறம் ெகாளாஅ, 
     எல்ைல ைபப்பய கழிப்பி எல்உற,  10 
     யாங்குஆ குவள்ெகால்? யாேன நீங்கா , 
     மரத்  உைற ம், ர வாய் ள் 
     க ெமனக் குழ ம், க வழங்கு, அைரநாள், 
     ெநஞ்சுெநகிழ் ப வரல் ெசய்த 
     அன்பி லாளன் அறி நயந் ேதேன.  15 
      
261  கானப் பாதிாிக் க ந்தகட்  ஒள்  
     ேவனில் அதிரெலா  விைரஇக், காண்வர, 
     சில்ஐங் கூந்தல் அ த்தி, ெமல் ணர்த் 
     ேதம்பாய் மராஅம் அைடச்சி, வான்ேகால் 



      
      

143

     இலங்குவைள ெதளிர்ப்ப சிச், சிலம் நகச்  5 
     சிலெமல் ஒ க்கெமா  ெமன்ெமல இய , 'நின் 
     அணிமாண் சி றம் காண்கம்; சி நனி 
     ஏகு' என, ஏகல் நாணி, ஒய்ெயன 
     மாெகால் ேநாக்கெமா  மடம்ெகாளச் சாஅய், 
     நின் தைல இைறஞ்சி ேயாேள; அ கண் ,  10 
     யா ந் தல் ெசல்ேலம், ஆயிைட 
     அ ஞ்சுரத்  அல்கி ேயேம- இ ம்  
     களி அட் க் கு ம் ஓைச ம், களிபட்  
     வில்ேலார் கு ம்பில் த ம் ம், 
     வல்வாய்க் க ந் ப் பாணி ம் ேகட்ேட.  15 
      
262  ைதப  பசுங்காட்  அாில்பவர் மயக்கிப், 
     பக பல ண்ட உழ  ெசஞ்ெசய், 
     இ ைற நிரம்பி, ஆகுவிைனக் க த் ப், 
     பாசிைல அமன்ற பய ஆ க்ெகன, 
     வாய்ெமாழித் தந்ைதையக் கண்கைளந் , அ ளா ,  5 
     ஊர்  ேகாசர் நைவத்த சி ைமயின், 
     கலத் ம் உண்ணாள், வா ம் உடாஅள், 
     சினத்தின் ெகாண்ட ப வம் மாறாள், 
     மறம்ெக  தாைனக் ெகாற்றக் கு ம்பியன், 
     ெச இயல் நல்மான் திதியற்கு உைரத் , அவர்  10 
     இன்உயிர் ெசகுப்பக் கண் , சினம் மாறிய 
     அன்னி மிஞி  ேபால, ெமய்ம்ம ந் , 
     ஆனா உவைகேயம் ஆயிெனம் -  ம ந்  
     அ வி ஆர்க்கும் அயம்திகழ் சிலம்பின் 
     ண்பல வைல தல்மிைச நைனக்கும்  15 
     வண் ப  நறவின் வண்மகிழ்ப் ேபகன் 
     ெகாண்டல் மாமைல நாறி, 
     அம்தீம் கிளவி வந்த மாேற.  18 
      
263  தயங்குதிைரப் ெப ங்கடல், உலகுெதாழத் ேதான்றி, 
     வயங்குகதிர் விாிந்த, உ ெக  மண் லம் 
     கயம்கண் வறப்பப் பாஅய், நல்நிலம் 
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     பயம்ெகடத் தி கிய ைப அ  காைல, 
     ேவ பல் கவைலய ெவ வ  வியன்காட் ,  5 
     ஆ ெசல் வம்பலர் வ திறம் காண்மார் 
     வில்வல் ஆடவர் ேமலான் ஒற்றி, 
     நீ நிைல யாஅத் க் ேகா ெகாள் அ ஞ்சுரம் 
     ெகாண்டனன் கழிந்த வன்கண் காைளக்கு, 
     அவள் ணி  அறிந்தெனன் ஆயின், அன்ேனா!  10 
     ஒளி ேவல் ேகாைத ஓம்பிக் காக்கும் 
     வஞ்சி அன்னஎன் வளநகர் விளங்க, 
     இனிதினிற் ணர்க்குெவன் மன்ேன - னிஇன்  
     தி தல் ெபா ந்தெவன் ேபைத 
     வ ைல ற்றத்  ஏ  யிேல!  15 
      
264  மைழயில் வானம் மீன்அணிந் தன்ன, 
     குைழயமல் சுண்ைட வா ய மலர, 
     வாிெவண் ேகாடல் வாங்குகுைல வான் ப் 
     ெபாிய ய கவர்ேகாற் ேகாவலர், 
     எல் ப்ெபயல் உழந்த பல்லான் நிைரெயா ,  5 
     நீர்திகழ் கண்ணியர், ஊர்வயின் ெபயர்தர; 
     நனிேசண் பட்ட மாாி தளிசிறந் , 
     ஏர்த  க நீர் ெத ெதா  ஒ கப், 
     ேபாிைச ழக்கெமா  சிறந் நனி மயங்கிக், 
     கூதிர்நின் றன்றால்; ெபா ேத! காதலா  10 
     நம்நிைல அறியார் ஆயி ம், தம்நிைல 
     அறிந்தனர் ெகால்ேலா தாேம- ஓங்குநைடக் 
     காய்சின யாைன கங்குல் சூழ, 
     அஞ்சுவர இ த்த தாைன 
     ெவஞ்சின ேவந்தன் பாசைற ேயாேர?  15 
      
265  ைகயின் ெபாங்கி, வியல்விசும்  உகந் , 
     பனிஊர் அழற்ெகா  க ப்பத் ேதான் ம் 
     இமயச் ெசவ்வைர மா ம் ெகால்ேலா? 
     பல் கழ் நிைறந்த ெவல்ேபார் நந்தர் 
     சீர்மிகு பாட க் குழீஇக், கங்ைக  5 
     நீர் தற் கரந்த நிதியம் ெகால்ேலா? 
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     எவன்ெகால்? வாழி, ேதாழி! வயங்ெகாளி 
     நிழற்பால் அற ன் ெநறித்த கூந்தல், 
     குழற்குரல், பாைவ இரங்க, நத் றந் , 
     ஒண்ெதா  ெநகிழச் சாஅய்ச், ெசல்லெலா   10 
     கண்பனி க ழ்ந் யாம் ஒழியப், ெபாைற அைடந் , 
     இன்சிைல எழிேல  ெகண் ப், ைரய 
     நிணம்ெபாதி வி த்த  ெந ப்பின் ைவத் எ த் , 
     அணங்க  மரபின் ேபஎய் ேபால 
     விள ன் தின்ற ேவட்ைக நீங்கத்,  15 
     களற விைளந்த ேதாப்பி ப கித், 
     குலாஅ வல்வில் ெகா ேநாக்கு ஆடவர் 
     லாஅல் ைகயர், சா வாயர், 
     ஒராஅ உ ட் ங் கு மிக் குராெலா  
     மராஅஞ் சீ ர் ம ங்கில் ங்கும்  20 
     ெசந் தல் யாைன ேவங்கடம் தழீஇ, 
     ெவம் ைன அ ஞ்சுரம் இறந்ேதார் 
     நம்மி ம் வ தாத் க்கிய ெபா ேள!  23 
      
266  ேகா ற நிவந்த நீ இ ம் பரப்பின் 
     அந்திப் பராஅய ப் னல், ெந ைந, 
     ைமந் ம  களிற்றின் தைலப் ைண தழீஇ, 
     நரந்தம் நா ம் குைவஇ ங் கூந்தல் 
     இளந் ைண மகளிெரா  ஈர்அணிக் கைலஇ,  5 
     நீர்ெபயர்ந்  ஆ ய ஏந் எழில் மைழக்கண் 
     ேநாக்குெதா ம் ேநாக்குெதா ம் தவிர்விைல யாகிக், 
     காமம் ைகம்மிகச் சிறத்த ன், நாண்இழந் , 
     ஆ ைன என்ப மகிழ்ந! அ ேவ 
     யாழ்இைச ம கின் நீ ர் கிழேவான்  10 
     வாய்வாள் எவ்வி ஏவன் ேமவார் 
     ெந மிடல் சாய்த்த பசும் ண் ெபா ந்தலர் 
     அாிமண வாயில் உறத் ர் ஆங்கண், 
     கள் ைடப் ெப ஞ்ேசாற்  எல்இமிழ் அன்ன, 
     கவ்ைவ ஆகின்றால் ெபாிேத; இனிஅஃ   15 
     அவலம் அன் மன், எமக்ேக; அயல 
     கழனி உழவர் க சிறந்  எ த்த 
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     கறங்குஇைச ெவாீஇப் பறந்த ேதாைக 
     அணங்குைட வைரப்பகம் ெபா யவந்  இ க்கும் 
     தி மணி விளக்கின் அைலவாய்ச் 
     ெச மிகு ேசஎெயா  உற்ற சூேள!  21 
      
267  'ெநஞ்சு ெநகிழ்தகுந கூறி, அன் கலந் , 
     அறாஅ வஞ்சினம் ெசய்ேதார், விைன ாிந்  
     திறம்ேவ  ஆகல் எற் ?' என்  ஒற்றி, 
     இைனதல் ஆன்றிசின், நீேய; சிைனபாய்ந் . 
     உதிர்த்த ேகாைட, உட்குவ  கடத்திைட,  5 
     ெவ க்குஅ  அன்ன குவி கிழ் இ ப்ைப, 
     ம ப் க் கைடந்தன்ன, ெகாள்ைள வான்  
     மயிர்க்கால் எண்கின் ஈர்இனம் கவர, 
     ைமபட் டன்ன மா க சுவினம் 
     ைப அ  ெந ங்கைழ பாய்த ன் ஒய்ெயன  10 
     ெவதிர்ப  ெவண்ெணல் ெவவ்அைறத் தாஅய், 
     உகிர்ெநறி ஓைசயிற் ெபாங்குவன ெபாாி ம் 
     ஓங்கல் ெவற்பின் சுரம்பல இறந்ேதார் 
     தாம்பழி உைடயர் அல்லர்; நா ம் 
     நயந்ேதார்ப் பிணித்தல் ேதற்றா, வயங்குவிைன  15 
     வால்ஏர் எல்வைள ெநகிழ்த்த, 
     ேதாேள!- ேதாழி - தவ உைட யவ்ேவ!  17 
      
268  அறியாய்- வாழி, ேதாழி!- ெபாறியாிப் 
     தல் யாைனெயா  ெபாரக் குைழந்த 
     கு திச் ெசங்களம் ல அற, ேவங்ைக 
     உ ெக  நாற்றம் குளவிெயா  விலங்கும் 
     மாமைல நாடெனா  ம இன்  ஆகிய  5 
     காமம் கலந்த காதல் உண்ெடனின், 
     நன் மன்; அ நீ நாடாய், கூ தி; 
     நா ம் நட் ம் இல்ேலார்த் ேதாின், 
     யான் அல  இல்ைல, இவ் உலகத் தாேன- 
     இன் யிர் அன்ன நின்ெனா ஞ் சூழா ,  10 
     ைளஅணி ங்கி ன் கிைளெயா  ெபா ந்த 
     ெப ம்ெபயர் எந்ைத அ ங்க  நீவிச், 
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     ெசய் பின் இரங்கா விைனெயா  
     ெமய்அல் ெப ம்பழி எய்திெனன் யாேன!  14 
      
269  ெதா ேதாள் இவர்க! எவ்வ ந் தீர்க! 
     ெநறிஇ ங் க ப்பின் ேகாைத ம் ைனக! 
     ஏ ைட இனநிைர ெபயரப்; ெபயரா  
     ெசறிசுைர ெவள்ேவல் மழவர்த் தாங்கிய 
     த க ணாளர் நல் ைச நி மார்,  5 
     பி ம ந் தன்ன கு ம்ெபாைற ம ங்கின், 
     நட்ட ேபா ம் நடாஅ ெந ங்கல் 
     அக டம் குயின்ற பல்ெபயர் மண்ணி, 
     ந விைர மஞ்சள் ஈர்ம் றம் ெபா ய 
     அம் ெகாண்  அ த்த ஆர்நார் உாிைவயின்  10 
     ெசம் ங் கரந்ைத ைனந்த கண்ணி 
     வாிவண்  ஆர்ப்பச் சூட் க் கழற்கால் 
     இைளயர்பதிப் ெபய ம் அ ஞ்சுரம் இறந்ேதார், 
     ைதஇ நின்ற தண்ெபயல் கைடநாள், 
     ெபாலங்காசு நிைரத்த ேகா ஏந்  அல்குல்  15 
     நலம்ேகழ் மாக்குரல் குைழெயா  யல்வரப், 
     பா ஊர்  எ த ம் பகுவாய் மண் லத்  
     வயிர்இைடப் பட்ட ெதள்விளி இயம்ப 
     வண்டற் பாைவ உண் ைற தாீஇத், 
     தி தல் மகளிர் குரைவ அய ம்  20 
     ெப நீர்க் கானல் தழீஇய இ க்ைக, 
     வாணன் சி கு , வணங்குகதிர் ெநல் ன் 
     யாணர்த் தண்பைணப் ேபா வாய் அவிழ்ந்த 
     ஒண்ெசங் க நீர் அன்ன நின் 
     கண்பனி ைடமார் வந்தனர் விைரந்ேத.  25 
      
270  இ ங்கழி மலர்ந்த வள்ளிதழ் நீலம், 
     லாஅல் ம கின் சி கு ப் பாக்கத்  
     இனமீன் ேவட் வர், ஞாழெலா  மிைல ம் 
     ெமல்லம் லம்ப! ெநகிழ்ந்தன, ேதாேள; 
     ேசயிறாத் ழந்த ைரபிதிர்ப் ப திைர  5 
     பராஅைரப் ன்ைன வாங்குசிைனத் ேதா ம் 
     கானல் ெப ந் ைற ேநாக்கி, இவேள, 
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     ெகாய்சுவற் ரவிக் ைகவண் ேகாமான் 
     நல்ேதர்க் குட் வன் க மலத்  அன்ன, 
     அம்மா ேமனி ெதால்நலம் ெதாைலய,  10 
     ஞ்சாக் கண்ணள் அலம ம், நீேய, 
     கட ள் மரத்த ள்மிைட குடம்ைபச் 
     ேசவெலா  ணராச் சி க ம் ேபைட 
     இன்னா  உயங்கும் கங்கு ம், 
     ம்ஊர் உள் ைவ; ேநாேகா, யாேன.  15 
      
271  ெபாறிவாிப் றவின் ெசங்காற் ேசவல் 
     சி ன் ெபைடெயா  ேசண் லம் ேபாகி, 
     அாிமணல் இயவில் பரல்ேதர்ந்  உண் , 
     வாிமரல் வா ய வறன்நீங்கு நனந்தைலக் 
     கு ம்ெபாைற ம ங்கின் ேகாட்சுரம் நீந்தி,  5 
     ெந ஞ்ேசண் வந்த நீர்நைச வம்பலர் 
     ெசல் யிர் நி த்த சுைவக்காய் ெநல் ப் 
     பல்காய் அஞ்சிைன அக ம் அத்தம் 
     ெசன் , நீர் அவணிர் ஆகி, நின் த ம் 
     நிைலஅ ம் ெபா ட்பிணி நிைனந்தனிர் எனிேன,  10 
     வல்வதாக, ம் ெசய்விைன! இவட்ேக, 
     களிம  கள்ளின் நல்ேதர் அவியன் 
     ஆ யல் இளமைழ சூ த் ேதான் ம் 
     பழம் ங்கு விடரகத்  எ ந்த காம்பின் 
     கண்ணிைட ைர ம் ெந ெமன் பைணத்ேதாள்,  15 
     தி ந் ேகால் ஆய்ெதா  ெஞகிழின், 
     ம ந் ம் உண்ேடா , பிாிந் ைற நாட்ேட?  17 
      
272  இ ம்  ெதாைலத்த ெப ங்ைக ேவழத் ப் 
     ல நா  கர் தல் க வக், கங்குல் 
     அ வி தந்த அணங்குைட ெந ங்ேகாட்  
     அஞ்சுவ  விடர் ைக ஆர்இ ள் அகற்றிய, 
     மின்ஒளிர் எஃகம் ெசல்ெநறி விளக்கத்,  5 
     தனியன் வந் , பனிஅைல னியான் 
     நீர்இழி ம ங்கின் ஆர்இடத்  அமன்ற 
     குளவிெயா  மிைடந்த கூதளங் கண்ணி 
     அைசயா நாற்றம் அைசவளி பகரத் 
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     கல் நண்ணிய கறிஇவர் படப்ைபக்  10 
     குறிஇைறக் குரம்ைபநம் மைனவயின் குத ம், 
     ெமய்ம்ம  உவைகயன்; அந்நிைல கண் , 
     ' கு' என உணர்ந் , கமன் கூறி, 
     உ வச் ெசந்திைன நீெரா  உய், 
     ெந ேவள் பர ம், அன்ைன, அன்ேனா!  15 
     என்ஆ வ ெகால் தாேன - ெபான்ெனன 
     மலர்ந்த ேவங்ைக அலங்குசிைன ெபா ய 
     மணிநிற மஞ்ைஜ அக ம் 
     அணிமைல நாடெனா  அைமந்தநம் ெதாடர்ேப?  19 
      
273  விசும்  விைசத் எறிந்த கூதளங் ேகாைதயிற், 
     பசுங்கால் ெவண்கு கு வாப்பைற வைளஇ, 
     ஆர்க  வளவயின் ேபாெதா  பரப்பப், 
     லம் னி  தீர்ந்த வரல் அற்சிரம், 
     நலம்கவர் பசைல ந ய ம், நந் யர்  5 
     அறியார் ெகால்ேலா தாேம? அறியி ம், 
     நம்மனத்  அன்ன ெமன்ைம இன்ைமயின், 
     நம் ைட உலகம் உள்ளார் ெகால்ேலா? 
     யாங்ெகன உணர்ேகா, யாேன?- ங்கு  
     தைலவரம்  அறியாத் தைகவரல் வாைடெயா   10 
     ைலயிைடத் ேதான்றிய ேநாய்வளர் இள ைள 
     அைச ைட ெநஞ்சத்  உய த்திரள் நீ , 
     ஊேரார் எ த்த அம்பல் அம்சிைன, 
     ஆராக் காதல் அவிர்தளிர் பரப்பிப் 
     லவர் கழ்ந்த நாணில் ெப மரம்  15 
     நிலவைர எல்லாம் நிழற்றி, 
     அலர்அ ம்  ஊழ்ப்ப ம், வாரா ேதாேர.  17 
      
274  இ விசும்  அதிர ழங்கி, அரந ந் , 
     இகுெபயல் அழி ளி தைலஇ, வானம் 
     ப வஞ் ெசய்த பானாட் கங்குல், 
     ஆ தைலத் வின் ேதா  ஏமார்ப்ப, 
     கைடேகால் சி தீ அைடய மாட் த்,  5 
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     திண்கால் உறியன், பாைனயன், அதளன், 
     ண்பல் வைல ஒ திறம் நைனப்பத், 
     தண் கால் ஊன்றிய தனிநிைல இைடயன், 
     ம வி  ைள, க ெசன்  இைசப்பத், 
     ெதறிமறி பார்க்கும் கு நாி ெவாீஇ  10 
     ள் ைடக் கு ந்  இாியப் ேபாகும் 
     தண்ண ம் றவி ன ேவ - ந மலர் 
     ல்ைல சான்ற கற்பின் 
     ெமல் யற் கு மகள் உைறவின் ஊேர.  14 
      
275  ஓங்குநிைலத் தாழி மல்கச் சார்த்திக், 
     குைடஅைட நீாின் மைடயினள் எ த்த 
     பந்தர் வயைலப், பந்  எறிந்  ஆ , 
     இளைமத் தைகைமைய வளமைனக் கிழத்தி! 
     'பிதிர்ைவ நீைர ெவண்நீ  ஆக;' என,  5 
     யாம்தற் கழ ங் காைலத், தான்தன் 
     மழைல இன்ெசால், கழறல் இன்றி, 
     இன்உயிர் கலப்பக் கூறி, நன் தல் 
     ெப ஞ்ேசாற்  இல்லத்  ஒ ங்குஇவண் இராஅள், 
     ஏதி லாளன் காதல் நம்பித்,  10 
     திரளைர இ ப்ைபத் ெதாள்ைள வான் க் 
     கு ைள எண்கின் இ ங்கிைள கவ ம் 
     ெவம்மைல அ ஞ்சுரம், நம்இவண் ஒழிய, 
     இ நிலன் உயிர்க்கும் இன்னாக் கானம், 
     ெந ைநப் ேபாகிய ெப மடத் தகுவி  15 
     ஐ அகல் அல்குல் தைழயணிக் கூட் ம் 
     கூைழ ெநாச்சிக் கீழ , என்மகள் 
     ெசம் ைடச் சி விரல் வாித்த 
     வண்ட ம் காண்டீேரா, கண்உைட யீேர?  19 
      
276  நீளி ம் ெபாய்ைக இைரேவட்  எ ந்த 
     வாைள ெவண்ேபாத்  உணீஇய, நாைரதன் 
     அ அறி தல் அஞ்சிப், ைபப்பயக் 
     க இலம் கூஉம் கள்வன் ேபாலச், 
     சாஅய் ஒ ங்குந் ைறேகழ் ஊரெனா   5 
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     ஆவ ஆக! இனிநாண் உண்ேடா ? 
     வ கதில் அம்ம, எம் ேசாி ேசர! 
     அாிேவய் உண்கண் அவன்ெபண் ர் காணத், 
     தா ம் தாைன ம் பற்றி, ஆாியர் 
     பி பயின்  த உம் ெப ங்களி  ேபாலத்  10 
     ேதாள்கந் தாகக் கூந்த ன் பிணித் , அவன் 
     மார் க  ெகாள்ேளன் ஆயின், ஆர் ற்  
     இரந்ேதார்க்கு ஈயா  ஈட் ேயான் ெபா ள்ேபால், 
     பரந்  ெவளிப்படா  ஆகி, 
     வ ந் க தில்ல, யாய் ஓம்பிய நலேன!  15 
      
277  தண்கதிர் மண் லம் அவிர்அறச் சாஅய்ப் 
     பகலழி ேதாற்றம் ேபாலப், ைபெயன 
     தல்ஒளி கரப்ப ம், ஆள்விைன த மார், 
     தவ ல் உள்ளெமா  எஃகு ைண ஆகக், 
     கைடயல குரலம் வாள்வாி உ ைவ  5 
     ேபழ்வாய்ப் பிணவின் வி ப்பசி ேநானா  
     இ ம்பனஞ் ெச ம்பின் அன்ன ப உமயிர்ச், 
     சி கண், பன்றி வ திறம் பார்க்கும் 
     அத்தம்ஆர் அ வத்  ஆங்கண் நனந்தைல, 
     ெபாத் ைட மரத்த கர்ப  நீழல்,  10 
     ஆ ெசல் வம்பலர் அைச நர் இ க்கும், 
     ஈரம்இல், ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் நம்வயின் 
     வாராஅளைவ- ஆயிைழ!- கூர்வாய் 
     அழல்அைகந் தன்ன காமர் ைதமயிர் 
     மைனஉைற ேகாழி மற ைடச் ேசவல்  15 
     ேபார்எாி எ த்தம் ேபாலக் கஞ ய 
     ெபாங்கழல் க்கின் எண்குரல் மாந்தி, 
     சிதர்சிதர்ந்  உகுத்த ெசவ்வி ேவனில் 
     வந்தன்  அம்ம, தாேன; 
     வாரார் ேதாழி! நம் காத ேலாேர.  20 
      
278  குணகடல் கந்த ெகாள்ைள வானம் 
     பைணெக  ேவந்தர் பல்பைடத் தாைனத் 
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     ேதால்நிைரத் தைனய ஆகி, வலன்ஏர்  
     ேகால்நிமிர் ெகா யின் வசிபட மின்னி, 
     உ ம்உர  அதிர்குரல் தைலஇப், பானாள்,  5 
     ெப மைல மீமிைச ற்றின ஆயின், 
     வாள்இலங்கு அ வி தாஅய், நாைள 
     இ ெவதிர் அம்கைழ ஒசியத் தீண்  
     வ வ  மாேதா, வண்பாி உந்தி, 
     நனிெப ம் பரப்பின் நம்ஊர் ன் ைறப்,  10 
     பனிெபா  மைழக்கண் சிவந்த, பானாள் 
     னிபடர் அகல ழ்குவம் ெகால்ேலா! 
     மணிம ள் ேமனி ஆய்நலம் ெதாைலய, 
     தணி அ ந் யரம் ெசய்ேதான் 
     அணிகிளர் ெந வைர ஆ ய நீேர?  15 
      
279  'நட்ேடா ர் இன்ைம ம், ேகளிர் ன்ப ம், 
     ஒட்டா  உைற நர் ெப க்க ம், கா உ 
     ஒ பதி வாழ்தல் ஆற் ப தில்ல 
     ெபான்னவிர் சுணங்ெகா  ெசறிய ங்கிய 
     ெமன் ைல ற்றம் கடவா ேதார்' என,  5 
     நள்ெளன் கங்கு ம் பக ம் இையந்  இையந்  
     உள்ளம் ெபாத்திய உரம்சு  கூர்எாி 
     ஆள்விைன மாாியின் அவியா, நா ம் 
     கட உழந்  இவணம் ஆகப், படர்உழந்  
     யாங்குஆ குவள்ெகால் தாேன - தீம்ெதாைட  10 
     விளாி நரம்பின் நயவ  சீ யாழ் 
     ம ம் ெபாங்கர் மகிழ்குரற் குயிெலா  
     ணர் யில் எ ப் ம் னல்ெதளி காைல ம், 
     நம் ைட ம ைகயள் ஆகி, அணிநைட 
     அன்னமாண் ெபைடயின் ெமன்ெமல இய க்,  15 
     ைகய  ெநஞ்சினள், அைடத ம் 
     ைமஈர் ஓதி மாஅ ேயாேள?  17 
      
280  ெபான் அடர்ந் தன்ன ஒள்ளிணர்ச் ெச ந்திப் 
     பன்மலர் ேவய்ந்த நலம்ெப  ேகாைதயள், 
     திணிமணல் அைடகைர அலவன் ஆட்  
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     அைசயினள் இ ந்த ஆய்ெதா க் கு மகள், 
     நலம்சால் வி ப்ெபா ள் கலம்நிைற ெகா ப்பி ம்,  5 
     ெபறல்அ ங் குைரயள் ஆயின், அறம்ெதாிந் , 
     நாம்உைற ேதஎம் ம உப்ெபயர்ந் , அவெனா  
     இ நீர்ச் ேசர்ப்பின் உப் டன் உ ம், 
     ெப நீர்க் குட்டம் ைணெயா  க்கும், 
     ப த்தனம் பணிந்தனம், அ த்தனம், இ ப்பின்,  10 
     த குவன் ெகால்ேலா தாேன - விாிதிைரக் 
     கண்திரள் த்தம் ெகாண்  ஞாங்கர்த் 
     ேதனிமிர் அகன்கைரப் பகுக்கும் 
     கானலம் ெப ந் ைறப் பரதவன் எமக்ேக? .  14 
      
281  ெசய்வ  ெதாிந்திசின்- ேதாழி! அல்க ம், 
     அக ள் ஆண்ைம அச்சறக் கூறிய 
     ெசால்ப  ஆகும் என் ம் அஞ்சா , 
     ஒல்குஇயல் மடமயில் ஒழித்த பீ  
     வான்ேபாழ் வல்வில் சுற்றி, ேநான்சிைல  5 
     அவ்வார் விளிம்பிற்கு அைமந்த ெநாவ்வியல் 
     கைனகுரல் இைசக்கும் விைரெசல் க ங்கைண 
     ரண்மிகு வ கர் ன் ற, ேமாாியர் 
     ெதன்திைச மாதிரம் ன்னிய வரவிற்கு 
     விண் ற ஓங்கிய பனிஇ ங் குன்றத் ,  10 
     எண்கதிர்த் திகிாி உ ளிய குைறத்த 
     அைறஇறந் , அவேரா ெசன்றனர் 
     பைறயைறந் தன்ன அலர்நமக்கு ஒழித்ேத.  13 
      
282  ெப மைலச் சிலம்பின் ேவட்டம் ேபாகிய, 
     ெசறிமைட அம்பின், வல்வில், கானவன் 
     ெபா ெதாைல யாைன ெவண்ேகா  ெகாண் , 
     நீர்திகழ் சிலம்பின் நன்ெபான் அகழ்ேவான், 
     கண்ெபா  இைமக்கும் திண்மணி கிளர்ப்ப,  5 
     ைவந் தி வால்ம ப்  ஒ ய உக்க 
     ெதண்நீர் ஆ  க க்கும் த்தெமா  
     ேவ  தார ம் ஒ ங்குடன் ெகாண்  
     சாந்தம் ெபாைறமரம் ஆக, நைறநார் 
     ேவங்ைகக் கண்ணியன் இழித ம் நாடற்கு  10 
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     இன்தீம் பலவின் ஏர்ெக  ெசல்வத்  
     எந்ைத ம் எதிர்ந்தனன், ெகாைடேய; அலர்வாய் 
     அம்பல் ஊ ம் அவெனா  ெமாழி ம்; 
     சாயிைறத் திரண்ட ேதாள்பா ராட் , 
     யா ம், 'அவேன என் ம்; யா ம்,  15 
     'வல்ேல வ க, வைரந்த நாள்; 'என, 
     நல்இைற ெமல்விரல் கூப்பி, 
     இல் ைற கட ட்கு ஓக்கு ம், ப ேய!  18 
      
283  நன்ென ங் க ப்ெபா  ெப ந்ேதாள் நீவிய! 
     நின்னிவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னி ம், 
     ெசல தைலக் ெகாண்ட ெப வி ப்  உ வி 
     பல்கவர் ம ப்பின் மான் ேபாக்கிச், 
     சில்உணாத் தந்த சீ ர்ப் ெபண் ர்  5 
     திாிவயின், ெத ட் ம் ேசண் லக் கு ைஞப் 
     ைபதன் ெமன்குரல் ஐ வந்  இைசத்ெதா ம், 
     ேபாகுநர் லம் ம் ஆேற ஏகுதற்கு 
     அாிய ஆகும்என் னாைமக், காிமரம் 
     கண்அைக இளங்குைழ கால் தற் கவினி,  10 
     விசும் டன் இ ண் , ெவம்ைம நீங்கப், 
     பசுங்கண் வானம் பாய்தளி ெபாழிந்ெதனப், 
     ல் கும்  எ த்த நல்ெந ங் கானத் , 
     ஊட்  பஞ்சிப் பிசிர்பரந் தன்ன, 
     வண்ண தாய் தண்நிலம் வாிப்ப,  15 
     இனிய ஆகுக தணிந்ேத 
     இன்னா நீப்பின் நின்ெனா  ெசலற்ேக.  17 
      
284  சிறியிைல ெநல் க் காய்கண் டன்ன 
     கு விழிக் கண்ண கூரல்அம் கு யல் 
     டந்ைத வரகின் ங்குபீள் அ ந் , 
     குடந்ைதஅம் ெசவிய ேகாட்பவர் ஒ ங்கி, 
     இன் யில் எ ந் , ைணெயா  ேபாகி,  5 
     ன்றில் சி நிைற நீர்கண்  உண் ம் 
     ன் லம் தழீஇய ெபாைற தற் சி கு த், 
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     திைனகள் உண்ட ெதறிேகால் மறவர், 
     விைதத்த வில்லர், ேவட்டம் ேபாகி, 
     ல்ைலப் படப்ைபப் ல்வாய் ெகண் ம்  10 
     காமர் றவி ன ேவ- காமம் 
     நம்மி ம் தான்தைல மயங்கிய 
     அம்மா அாிைவ உைறவின் ஊேர.  13 
      
285  'ஒழியச் ெசன்மார், ெசல்ப' என் , நாம் 
     அழிபடர் உழக்கும் அவல ெநஞ்சத்  
     எவ்வம் இகந் ேசண் அகல, ைவஎயிற்  
     ஊன்நைகப் பிணவின் உ பசி கைளஇயர், 
     கா ேதர் மடப்பிைண அலறக் கைலயின்  5 
     ஓ குறங்கு அ த்த ெசந்நாய் ஏற்ைற 
     ெவயில் லந்  இைளக்கும் ெவம்ைமய, பயில்வாி 
     இ ம்  ேவங்ைகக் க ந்ேதால் அன்ன 
     கல்எ த்  எறிந்த பல்கிழி உ க்ைக 
     உல குைட வம்பலர் உயர்மரம் ஏறி,  10 
     ஏ ேவட்  எ ந்த இனம்தீர் எ ைவ 
     ஆ ெசவி ேநாக்கும் அத்தம், பைணத்ேதாள் 
     குவைள உண்கண் இவ ம் நம்ெமா  
     வ உம் என்றனேர, காதலர் 
     வாராய், ேதாழி! யங்குகம் பலேவ.  15 
      
286  ெவள்ளி வி ந்ெதா  ெமன்க ப்  உலக்ைக, 
     வள்ளி ண்இைட வயின்வயின் டங்க, 
     மீன்சிைன அன்ன ெவண்மணல் குைவஇக், 
     காஞ்சி நீழல், தமர்வளம் பா , 
     ஊர்க்கு  மகளிர் கு வழி, விறந்த  5 
     வராஅல் அ ந்திய சி சிரல் ம தின் 
     தாழ்சிைன உறங்கும் தண் ைற ஊர! 
     விைழயா உள்ளம் விைழ ம் ஆயி ம், 
     என் ம், ேகட்டைவ ேதாட்  ஆகமீட்  ஆங்கு, 
     அற ம் ெபா ம் வழாைம நா ,  10 
     தற்றக  உைடைம ேநாக்கி, மற்றதன் 
     பின்ஆ கும்ேம, ன்னிய  த்தல்; 
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     அைனய, ெபாிேயார் ஒ க்கம்; அதனால், 
     அாிய ெபாிேயார்த் ெதாி ங் காைல 
     ம்ேமார் அன்ேனார் மாட் ம், இன்ன  15 
     ெபாய்ெயா  மிைடந்தைவ ேதான்றின், 
     ெமய்யாண்  உளேதா, இவ் லகத் தாேன?  17 
      
287  ெதா அணி ன்ைகத் ெதாகுவிரல் குைவஇப், 
     ப வ ெநஞ்செமா  பகல் ைண ஆக, 
     ேநாம்ெகால்? அளியள் தாேன!- ங்குநிைல, 
     மைரஏ  ெசாறிந்த மாத்தட் கந்தின் 
     சுைரஇவர் ெபாதியில் அம்கு ச் சீ ர்  5 
     நாட்ப  மறந்த நைரக்கண் இட் ைக, 
     ாிைச ழ்கிய ெபாாி அைர ஆலத்  
     ஒ தனி ெந ழ் உைதத்த ேகாைட 
     ைணப் றா இாிக்கும் ய்மைழ நனந்தைலக், 
     கைணக்கால் அம்பிைண ஏ றம் நக்க,  10 
     ஒல்குநிைல யாஅத்  ஓங்குசிைன பயந்த 
     அல்கு  வாிநிழல் அைசயினம் ேநாக்க, 
     அரம் வந்  அைலக்கும் மாைல, 
     நிரம்பா நீள்இைட வ ந் ம் யாேம.  14 
      
288  ெசன்மதி; சிறக்க; நின் உள்ளம்! நின்மைல 
     ஆரம் நீவிய அம்பகட்  மார்பிைன, 
     சாரல் ேவங்ைகப் ப சிைனப் ப்  
     கு ரண் ெகாள் ம் உ வக் கண்ணிைய, 
     எாிதின் ெகால்ைல இைறஞ்சிய ஏனல்,  5 
     எவ்வம் கூாிய, ைவக ம் வ ேவாய்! 
     கனி திர் அ க்கத் எம் தனிைம காண்ட ன் 
     எண்ைம ெசய்தைன ஆகுைவ; நண்ணிக் 
     ெகா ேயார் கு கும் ெந இ ங் குன்றத் , 
     இட் ஆ  இரங்கும் விட் ஒளிர் அ வி  20 
     அ வைர இழித ம் ெவ வ  படாஅர்க் 
     கயந்தைல மந்தி உயங்குபசி கைளஇயர், 
     பார்ப்பின் தந்ைத பழச்சுைள ெதா ம், 
     நனிேநாய் ஏய்க்கும் பனிகூர் அ க்கத் , 
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     மகளிர் மாங்காட்  அற்ேற கள் அறக்  25 
     ெகாங்ெதா  உதிர்த்த க ப்பின், 
     அம்தீம் கிளவித் தந்ைத காப்ேப!  27 
      
289  சிைலஏ றட்ட கைண ழ் வம்பலர் 
     உயர்ப க்கு இவர்ந்த ததர்ெகா  அதிரல் 
     ெந நிைல ந கல் நாட்ப க் கூட் ம் 
     சுரனிைட விலங்கிய மரன்ஓங்கு இயவின், 
     வந் , விைன வ த்த நம்வயின், என் ம்  5 
     ெத மரல் உள்ளெமா  வ ந்தல் ஆனா , 
     ெநகிழா ெமன்பிணி ங்கிய ைகசிறி  
     அவிழி ம், உய ம் ஆய்மடத் தகுவி; 
     ேசண்உைற லம்பின் நாள் ைற இைழத்த 
     திண்சுவர் ேநாக்கி, நிைனந்  கண்பனி,  10 
     ெநகிழ் ல் த்தின், கிழ் ைலத் ெதறிப்ப, 
     ைமஅற விாிந்த பைடஅைம ேசக்ைக 
     ஐெமன் வி அைணேசர்  அைசஇ 
     ைமயல் ெகாண்ட மதன்அழி இ க்ைகயள் 
     பகுவாய்ப் பல்  ப ெதா ம் பரவி;  15 
     'நல்ல கூ ' என ந ங்கிப் 
     ல்ெலன் மாைலெயா  ெபா ம்ெகால் தாேன?  17 
      
290  கு மிக் ெகாக்கின் ைபங்காற் ேபைட 
     இ ஞ்ேசற்  அள்ளல் நாட் லம் ேபாகிய 
     ெகா மீன் வல்சிப் ன்தைலச் சிறாஅர், 
     ண்ஞாண் அவ்வைலச் ேசவல் பட்ெடன, 
     அல்கு  ெபா தின் ெமல்குஇைர மிைசயா ,  5 
     ைபதல் பிள்ைள தழீஇ, ஒய்ெயன, 
     அம்கண் ெபண்ைண அன் ற நர ம் 
     சி பல் ெதால்கு ப் ெப நீர்ச் ேசர்ப்பன் 
     கழிேசர் ன்ைன அழி ங் கானல், 
     தணவா ெநஞ்செமா  தமியன் வந்  நம்  10 
     மணவா ன் ம் எவேனா, ேதாழி? 
     ெவண்ேகாட்  யாைன விறற்ேபார்க் குட் வன் 
     ெதன்திைரப் பரப்பின் ெதாண்  ன் ைறச், 
     க ம் உண மலர்ந்த ெப ந்தண் ெநய்தல் 
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     மணிஏர் மாண்நலம் ஒாீஇப், 
     ெபான்ேநர் வண்ணம் ெகாண்டஎன் கண்ேண?  16 
      
291  வானம் ெயல்வளம் கரப்பக், கானம் 
     உலறி இைலஇல வாகப், பல உடன் 
     ஏ ைட ஆயத்  இனம்பசி ெத ப்பக் 
     கயன்அற வறந்த ேகாைடெயா  நயன் அறப் 
     ெப வைர நிவந்த ம ங்கில், ெகா வாிப்  5 
     ெயா  ெபா  சினஞ்சிவந் , வ ேயா  
     உர க்களி  ஒ ங்கிய ம ங்கில் ப உப்பரல் 
     சி பல் மின்மினி க ப்ப எவ்வா ம் 
     நிைறவன இைமக்கும் நிரம்பா நீள்இைட, 
     எ ைவ இ ஞ்சிைற இாீஇய, விாிஇணர்த்  10 
     தா உண் ம்பி ரல்இைச க ப்பப், 
     பாியின  உயிர்க்கும் அம்பினர், ெவ வர 
     உவைல சூ ய தைலயர், கவைல 
     ஆர்த் , உடன் அ ம்ெபா ள் வவ்வ ன், யாவ ம் 
     சாத் இைட வழங்காச் ேசண்சிைம அதரச்  15 
     சிறியிைல ெநல் த் தீம்சுைவத் திரள்காய் 
     உதிர்வன தாஅம் அத்தம் தவிர் இன் , 
     ள்ளிஅம் பிைண உணீஇய உள்ளி, 
     அ ம ப்  ஒழித்த தைலய, ேதால்ெபாதி 
     ம ம ப்  இளங்ேகா  அதிரக் கூஉம்  20 
     சுடர்ெதற வ ந்திய அ ஞ்சுரம் இறந் , ஆங்கு 
     உள்ளிைன வாழிய, ெநஞ்ேச! ேபா எனப் 
     லம்கமழ் நாற்றத்  இ ம்பல் கூந்தல், 
     நல்ெலழில், மைழக்கண், நம் காத  
     ெமல் ைறப் பைணத்ேதாள் விளங்கும்மாண் கவிேன.  25 
      
292  கூறாய், ெசய்வ  ேதாழி! ேவ உணர்ந் , 
     அன்ைன ம் ெபா ள்உகுத்  அலம ம்; ெமன் றிச் 
     சி குளகு அ ந் , தாய் ைல ெபறாஅ, 
     மறிெகாைலப் ப த்தல் ேவண் , ெவறி ாி 
     ஏதில் ேவலன் ேகாைத யல்வரத்  5 
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     ங்கும் ஆயின், அ உம் நா வல், 
     இலங்குவைள ெநகிழ்ந்த ெசல்லல்; லம்படர்ந்  
     இரவின் ேமயல் ம உம் யாைனக் 
     கால்வல் இயக்கம் ஒற்றி, ந நாள், 
     வைரயிைடக் க தின் வன்ைகக் கானவன்  10 
     க விைசக் கவணின் எறிந்த சி கல் 
     உ உ  கைணயின் ேபாகிச் சாரல் 
     ேவங்ைக விாிஇணர் சிதறித் ேதன் சிைத உ, 
     பலவின் பழத் ள் தங்கும் 
     மைலெக  நாடன் மணவாக் காேல!  15 
      
293  இைலஒழித்  உலறிய ன்தைல உலைவ 
     வைலவலந் தைனய ஆகப், பலஉடன் 
     சிலம்பி சூழ்ந்த லம்ெக  ைவப்பின், 
     கில்ஆய் ெசய்ைகப் பாவிாிந் தன்ன 
     ெவயில்அவிர்  டங்கும் ெவவ்ெவங் களாி,  5 
     குயிற்கண் அன்ன கு உக்காய் ற்றி 
     மணிக்காசு அன்ன மால்நிற இ ங்கனி 
     உகாஅ ெமன்சிைன உதிர்வன கழி ம் 
     ேவனில் ெவஞ்சுரம் தமியர் தாேம 
     ெசல்ப என்ப ேதாழி! யாேம,  10 
     பண்பில் ேகாவலர் தாய்பிாித்  யாத்த 
     ெநஞ்சமர் குழவிேபால, ெநாந்  ெநாந் , 
     இன்னா ெமாழி ம் என்ப; 
     என்மயங் கினர்ெகால், நம் காத ேலாேர?  14 
      
294  மங்குல் மாமைழ விண்அதிர்  ழங்கித், 
     ள் ப்ெபயல் கழிந்த பின்ைற, ைக றப் 
     ள்ளி ண் வைலப் வகம் நிைறயக், 
     காதலர்ப் பிாிந்த ைகய  மகளிர் 
     நீர்வார் கண்ணின் க விைள மலரத்,  5 
     ய்த்தைலப் வின் த வர் ஈங்ைக 
     ெநய்ேதாய்ந் தன்ன நீர்நைன அம்தளிர் 
     இ வகிர் ஈ ளின் ஈாிய யல்வர, 
     அவைரப் ைபம் ப் பயில, அகல்வயல் 
     கதிர்வார் காய்ெநல் கட்குஇனி  இைறஞ்சக்  10 
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     சிதர்சிைன ங்கும் அற்சிர அைரநாள், 
     'காய்சின ேவந்தன் பாசைற நீ , 
     நம்ேநாய் அறியா அறனி லாளர் 
     இந்நிைல கைளய வ குவர், ெகால்?' என 
     ஆனா  எறித ம் வாைடெயா  
     ேநாேனன், ேதாழி! என் தனிைம யாேன!  16 
      
295  நிலம்நீர் அற்  நீள்சுைன வறப்பக் 
     குன் ேகா  அைகயக், க ங்கதிர் ெத த ன், 
     என் ழ் நீ ய ேவய்ப  நனந்தைல, 
     நில நிற ம ப்பின் ெப ங்ைக ேசர்த்தி, 
     ேவங்ைக ெவன்ற ெவ வ  பைணத்ேதாள்  5 
     ஓங்கல் யாைன உயங்கி, மதம் ேதம்பிப் 
     பல்மர ஒ சிைறப் பி ெயா  வதி ம் 
     கல் ைட அதர கானம் நீந்திக் 
     கடல்நீர் உப்பின் கணஞ்சால் உமணர் 
     உயங்குபக  உயிர்ப்ப அைசஇ, ரம்  இ த்   10 
     அகல்இடம் குழித்த அகல்வாய்க் கூவல் 
     ஆ ெசல் வம்பலர் அைசவிட ஊ ம், 
     ைடயலம் கழற்கால் ல்  குன்றத் , 
     நைடஅ ங் கானம் விலங்கி, ேநான்சிைலத் 
     ெதாைடஅைம பகழித் வன் நிைல வ கர்,  15 
     பிழிஆர் மகிழ்நர், க சிறந்  ஆர்க்கும் 
     ெமாழிெபயர் ேதஎம் இறந்தனர் ஆயி ம், 
     பழிதீர் மாண்நலம் த குவர் மாேதா; 
     மாாிப் பித்திகத்  ஈர்இதழ் ைர ம் 
     அங்க ழ் ெகாண்ட ெசங்கைட மைழக்கண்,  20 
     மணங்கமழ் ஐம்பால், மடந்ைத! நின் 
     அணங்குநிைல ெபற்ற தடெமன் ேதாேள!  22 
      
296  ேகாைத இணர, கு ங்கால், காஞ்சிப் 
     ேபா அவிழ் ந ந்தா  அணிந்த கூந்தல், 
     அாிமதர் மைழக்கண், மாஅ ேயாெளா  
     ெந ைந ம் கமழ்ெபாழில் ஞ்சி, இன் ம், 
     ெப நீர் ைவைய அவெளா  ஆ ப்,  5 
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     லரா மார்பிைன வந் நின் , எம்வயின் 
     கரத்தல் கூ ேமா மற்ேற பரப்பில் 
     பன்மீன் ெகாள்பவர் கந்த இப்பி 
     நார்அாி நறவின் மகிழ்ெநாைடக் கூட் ம் 
     ேபர்இைச ெகாற்ைகப் ெபா நன், ெவன்ேவல்  10 
     க ம்பகட்  யாைன ெந ந்ேதர்ச் ெசழியன், 
     மைல ைர ெந நகர்க் கூடல் நீ ய 
     ம த  கம்பைல ேபால, 
     அலர்ஆ கின் , அ  பலர்வாய்ப் பட்ேட.  14 
      
297  பானாட் கங்கு ம், ெப ம் ன் மாைல ம், 
     ஆனா ேநாெயா , அழிபடர்க் கலங்கி, 
     நம்வயின் இைன ம் இ ம்ைப ைகம்மிக, 
     என்ைன ஆகுேமா, ெநஞ்ேச! நம் வயின்; 
     இ ங்கவின் இல்லாப் ெப ம் ன் தா க்,  5 
     க ங்கண் மறவர் பகழி மாய்த்ெதன, 
     ம ங்குல் கிய ேபஎம் திர் ந கல் 
     ெபயர்பயம் படரத் ேதான் குயில் எ த்  
     இைய டன் ேநாக்கல் ெசல்லா , அைச டன் 
     ஆ ெசல் வம்பலர் விட்டனர் கழி ம்  10 
     சூர் தல் இ ந்த ஓைமயம் றவின், 
     நீர் ள் ேவ ப் ல நா  ன்றில், 
     எ தி யன்ன ெகா ப  ெவ கின் 
     ைள அன்ன ெபாங்குமயிர்ப் பிள்ைள, 
     மதிசூழ் மீனின், தாய்வழிப் ப உம்  15 
     சி கு  மறவர் ேசக்ேகாள் தண் ைமக்கு 
     எ ைவச் ேசவல் இ ஞ்சிைற ெபயர்க்கும் 
     ெவ வ  கானம், நம்ெமா , 
     'வ வல்' என்ேறாள் மகிழ்மட ேநாக்ேக?  19 
      
298  பயங்ெக  தி வின் பல்கதிர் ஞாயி  
     வயங்குெதாழில் தாீஇயர், வலன்ஏர்  விளங்கி, 
     மல்குகடல் ேதான்றி யாங்கு, மல்குைட, 
     மணிம ள் மாைல, மலர்ந்த ேவங்ைக 
     ஒண்தளிர் அவிர்வ ம் ஒ ெக  ெப ஞ்சிைனத்  5 
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     தண் ளி அைசவளி ைதவ ம் நாட! 
     ெகான் சினம் தணியா  ெவன் ரண் சாம்பா , 
     இ ம்பி த் ெதா தியின் இனந்தைல மயங்கா , 
     ெப ம்ெபயற் கடாஅம் ெச க்கி, வளமைல 
     இ ங்களி  இயல்வ ம் ெப ங்காட்  இயவின்,  10 
     ஆர்இ ள் மிய ெவள்ேவல் ஏந்தி, 
     தாம் ங் ேகாைத ஊ வண்  இாீஇ, 
     ெமன்பிணி அவிழ்ந்த அைரநாள் இர , இவண் 
     நீவந் ததனி ம், இனி ஆ கின்ேற; 
     வல் கள்ளின் ைணேதர், எந்ைத  15 
     க ைட வியல்நகர் ஓம்பினள் உைற ம் 
     யாய்அறி தல் அஞ்சிப் பானாள், 
     காவல் ெநஞ்செமா  காமம் ெசப்ேபன், 
     யான்நின் ெகா ைம கூற, நிைன ஆங்கு, 
     இைனயல்; வாழி, ேதாழி! நம் றந்தவர்  20 
     நீடலர் ஆகி வ வர், வல்ெலன; 
     கங்குல் உய த் ைண ஆகிய 
     ஞ்சா  உைறவி இவ வந் த ேவ!  23 
      
299  எல்ைல ம் இர ம், விைனவயின் பிாிந்த 
     ன்னம், ன்உ  அைடய உள்ளிய 
     பதிமறந்  உைறதல் வல் நம் ஆயி ம் 
     அ மறந்  உைறதல் அாி  ஆகின்ேற 
     க வளி எ த்த கால்வழி ேதக்கிைல  5 
     ெந விளிப் ப ந்தின் ெவறிஎ ந் தாங்கு, 
     விசும் கண் ைதயப் பாஅய்ப், பலஉடன் 
     அகல்இடம் ெசல் நர் அறி ெகடத் தாஅய்க், 
     கவைல சுரக்கும் கா அகல் அத்தம், 
     ெசய்ெபா ள் ம ங்கின் ெசல தனக்கு உைரத்ெதன  10 
     ைவகுநிைல மதியம் ேபாலப், ைபெயனப், 
     லம் ெகாள் அவலெமா , க்கவின் இழந்த 
     நலம்ெக  தி கம் இைறஞ்சி, நிலம் கிைளயா, 
     நீெரா  ெபா த ஈர்இதழ் மைழக்கண் 
     இகுத  ெதண்பனி ஆகத்  உைறப்பக்,  15 
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     கால்நிைல ெசல்லா , கழிபடர்க் கலங்கி, 
     நாந க் குற்ற நவிலாக் கிளவிெயா , 
     அறல்ம ள் கூந்த ன் மைறயினள், 'திறல் மாண்  
     தி ந் க மாேதா, ம்ெசல ' என ெவய்  உயிராப், 
     ப வரல் எவ்வெமா  அழிந்த 
     ெப வி ப் வி ேப  நிைலேய.  21 
      
300  நாள்வைல கந்த ேகாள்வல் பரதவர் 
     ணங்குமணல் ஆங்கண் உணங்கப் ெபய்ம்மார், 
     பறிெகாள் ெகாள்ைளயர், ம க உக்க 
     மீன்ஆர் கு கின் கானலம் ெப ந் ைற, 
     எல்ைல தண்ெபாழில் ெசன்ெறனச் ெசலீஇயர்,  5 
     ேதர் ட்  அயர ஏஎய், வார்ேகால் 
     ெசறிெதா  தி த்திப் பா மயிர் நீவிச், 
     'ெசல்இனி, மடந்ைத! நின் ேதாழிெயா , மைன' எனச் 
     ெசால் ய அளைவ, தான்ெபாி  க ழ்ந்  
     தீங்குஆ யினள்இவள் ஆயின் தாங்கா ,  10 
     ெநா மலர் ேபாலப் பிாியின் க ெமனப் 
     பிறி ஒன்  ஆக ம் அஞ்சுவல்; அதனால், 
     ேசணின் வ நர் ேபாலப் ேபணா, 
     இ ங்க  யாணர்எம் சி கு த் ேதான்றின், 
     வல்ெலதிர் ெகாண் , ெமல் தின் விைனஇத்,  15 
     ைற ம் மான்றன்  ெபா ேத; சுற ம் 
     ஓதம் மல்க ன், ம  ஆயினேவ; 
     எல் ன் ; ேதான்றல்! ெசல்லாதீம்' என, 
     எமர்குைற கூறத் தங்கி, ஏ ற, 
     இைளய ம் ரவி ம் இன் ற, நீ ம்  20 
     இல் ைற நல்வி ந்  அயர்தல் 
     ஒல் ம், ெப ம! நீ நல்குதல் ெபறிேன.  22 
      
3. நித்திலக்ேகாைவ 
     
301   'வறன் உ  ெசய்யின் வா  வ ந்திப் 
     படர்மிகப் பிாிந்ேதார் உள்  நிைனதல் 



      
      

164

     சி நனி ஆன்றிகம் என்றி- ேதாழி- 
     நல்குநர் ஒழித்த கூ ச் சில்பதம் 
     ஒ ைவ இன்றி ஓம்பா  உண்   5 
     நீர்வாழ் தைல ஆவித் தன்ன 
     ஆைர ேவய்ந்த அைறவாய்ச் சகடத்  
     ஊர்இஃ  என்னாஅர் ஊறில் வாழ்க்ைக 
     சுர தல் வ த்தம் மர தல் ட் ப் 
     பா இன் ெதண்கிைண கறங்கங் காண்வரக்  10 
     குவிஇணர் எ க்கின் ததர் ங் கண்ணி 
     ஆ உச் ெசன்னித் தைகப்ப மக உ 
     ளாித் தீயின் ழங்கு அழல் விளக்கத் க் 
     களாி யாவிைரக் கிளர் ங் ேகாைத 
     வண்ண மார்பின் வன ைலத் யல்வரச்  15 
     ெசறிநைடப் பி ெயா  களி ணர்ந் ெதன்னக் 
     கு ெந ந் ம்ெபா  ழ ப் ணர்ந் திைசப்பக் 
     கார்வான் ழக்கின் நீர்மிைசத் ெத ட் ம் 
     ேதைர ஒ யின் மாணச் சீர் அைமத்  
     சில்லாி கறங்கும் சி பல் யத்ெதா   20 
     பல் ர் ெபயர்வனர் ஆ  ஒல்ெலனத் 
     தைலப் ணர்த்  அைசத்த பல்ெதாைகக் கலப்ைபயர் 
     இ ம்ேபர் ஒக்கல் ேகா யர் இறந்த 
     ன்றைல மன்றங் காணின் வழிநாள் 
     அ ங்கன் ர்க்கு இன்னா தாகும்;  25 
     அ ேவ ம வினம் மாைல யதனால் 
     காதலர் ெசய்த காதல் 
     நீ ன்  மறத்தல் கூ ேமா, மற்ேற?  28 
      
302  சிலம்பிற் ேபாகிய ெசம் க வாைழ 
     அலங்கல் அம்ேதா  அைசவளி ெதா ம் 
     பள்ளி யாைனப் ப உப் றம் ைதவ ம் 
     நல்வைர நாடெனா  அ வி ஆ ம் 
     பல் தழ் நீலம் ப சுைனக் குற் ம்  5 
     ந  ேவங்ைக இனவண் டார்க்கும் 
     ெவறிகமழ் ேசாைல நயந் விைள யாட ம் 
     அாிய ேபா ம்- காதல்அம் ேதாழி!- 
     இ ங்கல் அ க்கத்  என்ைனயர் உ த 
     க ம்ெபன கவினிய ெப ங்குரல் ஏனல்  10 
     கிளிபட விைளந்தைம யறிந் ம் 'ெசல்க' என 
     நம்மவண் வி நள் ேபாலாள் ைகம்மிகச் 
     சில்சுணங் கணிந்த ெசறிந் ங் கிள ைல 
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     ெமல் யல் ஒ வ ம் க ப்ெபா  
     பல்கால் ேநாக்கும்- அறனில் யாேய.  15 
      
303   இைடபிறர் அறிதல் அஞ்சி மைறகரந்  
     ேபஎய் கண்ட கனவிற பன்மாண் 
     ண்ணிதின் இையந்த காமம் ெவன்ேவல் 
     மறமிகு தாைனப் பசும் ண் ெபாைறயன் 
     கார் கன் ெற த்த சூர் கல் நனந்தைல  5 
     மாஇ ங் ெகால்  ச்சித் தாஅய்த் 
     தைதந் ெசல் அ வியின் அலர்எழப் பிாிந்ேதார் 
     லம்கந் தாக இரவலர் ெச ேன 
     வைர ைர களிற்ெறா  நன்கலன் ஈ ம் 
     உைரசால் வண் கழ்ப் பாாி பறம்பின்  10 
     நிைரபைறக் குாீஇயினம் காைலப் ேபாகி 
     டங்கு றச் ெசந்ெநல் தாீஇயர் ஓராங்கு 
     இைரேதர் ெகாட்பின் வாகிப் ெபா படப் 
     படர்ெகாள் மாைலப் படர்தந் தாங்கு 
     வ வாஎன்  உணர்ந்த மடங்ெக  ெநஞ்சம்!  15 
     ஐயந் ெதளியேரா நீேய பல டன் 
     வறன்மரம் ெபா ந்திய சிள்  மணர் 
     கணநிைர மணியின் ஆர்க்கும் சுரனிறந்  
     அழிநீர் மீன்ெபயர்ந் தாங்கவர் 
     வழிநைடச் ேசறல் வ த்திசின் யாேன.  20 
      
304   இ விசும்  இவர்ந்த க வி மாமைழ 
     நீர்ெசறி ங்கின் கண்சிதர்ந் தைவேபால் 
     சூர்ப்பனி பன்ன தண்வரல் ஆ ெயா  
     ப உப்ெபயல் அழி ளி தைலஇ வான்நவின்  
     கு உத் ளி ெபாழிந்த ெப ம் லா ைவகைற  5 
     ெசய் விட் டன்ன ெசந்நில ம ங்கிற் 
     ெசறித் நி த் தன்ன ெதள்ளறல் ப கிச் 
     சி மறி தழீஇய ெதறிநைட மடப்பிைண 
     வலந்திாி ம ப்பின் அண்ணல் இரைலெயா  
     அலங்குசிைனக் கு ந்தின் அல்குநிழல் வதியச்  10 
     சு ம் மிர்  ஊதப் பிட த்தைள அவிழ 
     அ ம்ெபாறி மஞ்ைஜ ஆல வாிமணல் 
     மணிமிைட பவளம் ேபால அணிமிகக் 
     காயாஞ் ெசம்மல் தாஅய்ப் பல ம் 
     ஈயல் தாய் ஈர்ம் றம் வாிப்பப்  15 
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     லனணி ெகாண்ட காெரதிர் காைல 
     'ஏந் ேகாட்  யாைன ேவந்தன் பாசைற 
     விைனெயா  ேவ லத்  அல்கி நன் ம் 
     அறவர் அல்லர்நம் அ ளா ேதாரன 
     நந்ேநாய் தன்வயின் அறியாள் 
     எந்ெநாந்  லக்குங்ெகால் மாஅ ேயாேள?  21 
      
305   பக ம் அகலா தாகி யாமம் 
     தவ ல் நீத்தெமா  ஐெயனக் கழியத் 
     தளிமைழ ெபாழிந்த தண்வரல் வாைடெயா  
     பனிமீக் கூ ம் ைபதற் பானாள் 
     ப கு வன்ன காதெலா  தி கி  5 
     ெமய் கு வன்ன ைககவர் யக்கத்  
     ஓ யிர் மாக்க ம் லம் வர் மாேதா 
     அ ளி லாளர் ெபா ள்வயின் அகல 
     எவ்வம் தாங்கிய இ ம்ைப ெநஞ்சத்  
     யாெனவன் உளேன- ேதாழி!- தாேன  10 
     பராைரப் ெபண்ைணச் ேசக்குங் கூர்வாய் 
     ஒ  தனி அன்றில் உய க்குரல் கைடஇய 
     உள்ேள கன ம் உள்ளம் ெமல்ெலனக் 
     கைனஎாி பிறப்ப ஊ ம் 
     நிைனயா மாக்கள் தீங்குழல் ேகட்ேட?  16 
      
306    ெப ம்ெபயர் மகிழ்ந! ேபணா தகன்ேமா! 
     பரந்த ெபாய்ைகப் பிரம்ெபா  நீ ய 
     ட்ெகாம் பீங்ைகத் ய்த்தைலப்  
     ஈன்ற மாத்தின் இளந்தளிர் வ ட 
     ஆர்கு கு உறங்கும் நீர்சூழ் வளவயற்  5 
     கழனிக் க ம்பின் சாய்ப் றம் ஊர்ந்  
     பழன யாைம பசுெவயிற் ெகாள் ம் 
     ெநல் ைட ம கின் நன்னர் ஊர! 
     இ ேவா மற் நின் ெசம்மல்? மாண்ட 
     மதிேயர் ஒள் தல் வயங்கிைழ ஒ த்தி-  10 
     இகழ்ந்த ெசால் ஞ் ெசால் ச் சிவந்த 
     ஆயிதழ் மைழக்கண் ேநா ற ேநாக்கித் 
     தண்ண ங் கமழ்தார் பாீஇயினள் ம்ெமா  
     ஊ னள்- சி னி ெசய்ெதம் 
     மணன்ம  ம கின் இறந்திசி ேனாேள.  15 
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307   'சி தல் பசந்  ெப ந்ேதாள் சாஅய் 
     அகெலழில் அல்குல் அவ்வாி வாடப் 
     பக ங் கங்கு ம் மயங்கிப் ைபெயனப் 
     ெபயல்உ  மலாின் கண்பனி வார 
     ஈங்கிவள் உழக்கும்' என்னா  விைனநயந்   5 
     நீங்கல் ஒல் ேமா- ஐய!- ேவங்ைக 
     அ ரண் ெதாைலத்த ெந நல் யாைன 
     ைமயலம் கடாஅஞ் ெச க்கி மதஞ்சிறந்  
     இயங்குநர்ச் ெச க்கும் எய்ப  நனந்தைலப் 
     ெப ங்ைக எண்கினம் கு ம்பி ேத ம்  10 
     ற் ைடச் சுவர த வர் ெபாதியிற் 
     கட ள் ேபாகிய க ந்தாட் கந்தத்  
     உட ைற பழைமயின் றத்தல் ெசல்லா  
     இ ம் றாப் ெபைடெயா  பயி ம் 
     ெப ங்கல் ைவப்பின் மைல தல் ஆேற?  15 
      
308   உ ைவெயா ழந்த உயங்குநைட ஒ த்தல் 
     ெந வகிர் வி ப் ண் கழாஅக் கங்குல் 
     ஆ  அழி ளி ெபாழிந்த ைவகைற 
     வால்ெவள் அ விப் னல்ம ந் ெதா க ன் 
     இலங்குமைல ைதய ெவண்மைழ கைவஇக்  5 
     கலஞ்சு  ைகயிற் ேறான் ம் நாட! 
     இரவின் வ தல் எவேனா? பகல்வாின் 
     ெதாைலயா ேவ ன் வண்மகிழ் எந்ைத 
     களிறணந் ெதய்தாக் கன் ைக இதணத் ச் 
     சி திைனப் ப கிளி எம்ெமா  ஓப்பி  10 
     மல்ல லைறய ம ர்சுைனக் குவைள 
     ேதம்பாய் ஒண்  ந ம்பல அைடச்சிய 
     கூந்தல் ெமல்லைணத் ஞ்சிப் ெபா படக் 
     காவலர்க் கரந்  க னம் ைழஇய 
     ெப ங்களிற்  ஒ த்த ன் ெபயர்குைவ 
     க ங்ேகாற் குறிஞ்சி ம் உைறவி ர்க்ேக.  16 
      
309   வயவாள் எறிந்  வில் ன் நீக்கி 
     பயநிைர தழீஇய க ங்கண் மழவர் 
     அம் ேசண் ப த்  வன் லத்  உய்த்ெதனத் 
     ெதய்வஞ் ேசர்ந்த பராைர ேவம்பிற் 
     ெகா ப்பா எறிந்  கு தி உய்ப்  5 
     ல ப் க்குண்ட வான்கண் அகலைறக் 



      
      

168

     களி றம் உாிஞ்சிய க ங்கால் இலவத்  
     அரைல ெவண்காழ் ஆ யின் தாஅம் 
     கா மிக ெந ய என்னார் ேகா யர் 
     ெப ம்பைடக் குதிைர நற்ேபார் வானவன்  10 
     தி ந் கழற் ேசவ  நைசஇப் படர்ந்தாங்கு 
     நாஞ்ெச ன் எவேனா- ேதாழி!- காம்பின் 
     விைளகைழ உைடந்த கவண்விைசக் க இ க் 
     கைனசுடர் அைமயத்  வழங்கல் ெசல்லா  
     இர ப் னம் ேமய்ந்த உர ச்சின ேவழம்  15 
     தண்ெப ம் படாஅர் ெவ உம் 
     குன் விலங் கியவினவர் ெசன்ற நாட்ேட?  17 
      
310   க ந்ேதர் இைளயெரா  நீக்கி நின்ற 
     ெந ந்தைக நீர்ைமைய அன்றி நீ ம் 
     ெதா தகு ெமய்ைய அழி ந் த் ப் 
     பன்னாள் வந்  பணிெமாழி பயிற்ற ன் 
     குவைள ண்கண் க ழ நின்மாட்   5 
     இவ ம் ெப ம்ேப ற்றனள் ஓ ம் 
     தா ைட ெந நகர்த் தமர்பா ராட்டக் 
     காத ன் வளர்ந்த மாதர் ஆக ன் 
     ெப மடம் உைடயேரா சிறிேத; அதனால் 
     குன்றின் ேதான் ம் குவ மணற் ேசர்ப்ப!  10 
     இன்றிவண் வி ம்பா தீேமா! ெசன்றப் 
     விாி ன்ைன மீ ேதான்  ெபண்ைணக் 
     கூஉம்கண் ணஃேத ெதய்ய- ஆங்கண் 
     உப்ெபாய் உமணர் ஒ ைகெயா  வந்த 
     இைளப்ப  ேபைட இாியக் குைரத்ெத ந்   15 
     உ மிைசப் ணாி ைடத ம் 
     ெப நீர் ேவ எம் சி நல் ஊேர.  17 
      
311   இ ம்பி ப் பாிசிலர் ேபாலக் கைடநின்  
     அ ங்க க் காப்பின் அகனகர் ஒ சிைற 
     எ தி யன்ன திண்ணிைலக் கதவம் 
     க வழங்கு அைரநாள் காவலர் ம ந்ெதனத் 
     திறந் நப் ணர்ந்  ' ம்மிற் சிறந்ேதார்  5 
     இம்ைம உலகத்  இல்'ெலனப் பன்னாள் 
     ெபாம்மல் ஓதி நீவிய காதெலா  
     பயந்தைல ெபயர்ந்  மாதிரம் ெவம்ப 
     வ வழி வம்பலர்ப் ேபணிக் ேகாவலர் 
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     மழவிைடப் ட் ய குழாஅய்த் தீம் ளி  10 
     ெசவியைட தீரத ேதக்கிைலப் பகுக்கும் 
     ல்  நன்னாட்  உம்பர் ெசல்ல ஞ் 
     சுரமிறந்  ஏகி ம் நீடலர் 
     அ ண்ெமாழி ேதற்றிநம் அகன்றிசி ேனாேர!  14 
      
312   ெநஞ்சுடன் ப த ன் ஒன் ாிந் தடங்கி 
     இரவின் வ உம் இ ம்ைப நீங்க 
     வைரயக் க ம் ஆயின் ெபாி வந்  
     ஓங்குவைர இழித ம் ங்குெபயல் நீத்தம் 
     காந்தளஞ் சி கு க் ெகௗைவ ேபணா   5 
     அாிமதர் மைழக்கண் சிவப்ப நாைளப் 
     ெப மைல நாடன் மார் ைண யாக 
     ஆ கம் வம்ேமா- காதலம் ேதாழி! 
     ேவய்பயில் அ க்கம் ைதயக் கால் ழ்த்  
     இன்னிைச ரசின் இரங்கி ஒன்னார்  10 
     ஓ றம் கண்ட தாள்ேதாய் தடக்ைக 
     ெவல்ேபார் வ தி ெசல்சமத் யர்த்த 
     அ கழ் எஃகம் ேபாலக் 
     ெகா பட மின்னிப் பாயின்றால் மைழேய!  14 
      
313    'இனிப்பிறி ண்ேடா ? அஞ்சல் ஓம்ெபன!' 
     அணிக்கவின் வளர யங்கி ெநஞ்சம் 
     பிணித்ேதார் ெசன்ற ஆ நிைனந்  அல்க ம் 
     குளித் ப்ெபா  கய ற் கண்பனி மல்க 
     ஐய வாக ெவய்ய உயிரா  5 
     இர ம் எல்ைல ம் படரட வ ந்தி 
     அர ங்கு மதியின் தெலாளி கரப்பத் 
     தம்மல தில்லா நம்மிவண் ஒழியப் 
     ெபா ள் ாிந்  அகன்றன ராயி ம் அ ள் ாிந்  
     வ வர்- வாழி, ேதாழி!- ெபாிய  10 
     நிதியஞ் ெசாாிந்த நீவி ேபாலப் 
     பாம் ன் ேதம் ம் வறங்கூர் கடத்திைட 
     நீங்கா வம்பலர் கைணயிடத் ெதாைலந்ேதார் 
     வசிப  ண்ணின் கு தி மாந்தி 
     ஒற் ச்ெசல் மாக்களின் ஒ ங்கிய குரல  15 
     இல்வழிப் ப உங் காக்ைகக் 
     கல் யர் பிறங்கல் மைலஇறந் ேதாேர.  17 
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314   நீலத் தன்ன நீர்ெபாதி க வின் 
     மாவிசும் பதிர ழங்கி ஆ யின் 
     நிலம்தண் ெணன்  கானங் குைழப்ப 
     இனந்ேதர் உழவர் இன்குரல் இயம்ப 
     மறி ைட மடப்பிைண தழீஇப் றவின்  5 
     திாிம ப் பிரைல ைபம்பயிர் உகள 
     ஆர்ெபயல் உதவிய கார்ெசய் காைல 
     ெனறி ணங்கிய கானவில் ரவிக் 
     கல்ெலனக் கறங்குமணி இயம்ப வல்ேலான் 
     வாய்ச்ெசல வணக்கிய தாப்பாி ெந ந்ேதர்  10 
     ஈர்ம் ற  இயங்குவழி அ ப்பத் தீந்ெதாைடப் 
     ைப ள் நல்யாழ் ெசவ்வழி பிறப்ப 
     இந்நிைல வாரார் ஆயின் தந்நிைல 
     எவன்ெகால்? பாண! உைரத்திசிற் சிறிெதனக் 
     கட ட் கற்பின் மடேவாள் கூறச்  15 
     ெசய்விைன அழிந்த ைமயல் ெநஞ்சில் 
     னிெகாள் ப வரல் தீர வந்ேதாய்! 
     இனி ெசய் தைனயால் வாழ்கநின் கண்ணி! 
     ேவ  சுற்றிய வால்  ல்ைலப் 
     ெப ந்தார் கம ம் வி ந்ெதா  க ப்பின்  20 
     இன்னைக இைளேயாள் கவவ 
     மன் க ெப ம! நின் மலர்ந்த மார்ேப!  22 
      
315    'கூைழ ங் கு ெநறிக் ெகாண்டன ைல ம் 
     சூழி ெமன் கஞ் ெசப் டன் எதிாின 
     ெபண் ைண சான்றனள் இவெளனப் பன்மாண் 
     கண் ைண ஆக ேநாக்கி ெந ைந ம் 
     அயிர்த்தன்  மன்ேன ெநஞ்சம்! ெபயர்த் ம்  5 
     அறியா ைமயிற் ெசறிேயன் யாேன 
     ெப ம்ெபயர் வ தி கூடல் அன்னதன் 
     அ ங்க  வியனகர்ச் சிலம் ங் கழியாள் 
     ேச றச் ெசன்  வ ஞ்சுைனக்கு ஒல்கி 
     ற க்குயின்  உண்ட ன்காய் ெநல் க்  10 
     ேகாைட திர்த்த குவிகண் பசுங்காய் 
     அ ற் பளிங்கின் ைளக்காசு க ப்ப 
     வ நிலத் தி ம் அத்தம் க ெமனக் 
     கூர்ேவல் விடைல ெபாய்ப்பப் ேபாகிச் 
     ேசக்குவள் ெகால்ேலா தாேன- ேதக்கின்  15 
     அக ைல குவித்த தல்ேபால் குரம்ைப 
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     ஊன் க்கு அய ம் ன்றில் 
     கான்ெக  வாழ்நர் சி கு  யாேன.  18 
      
316  ைறமீன் வழங்கும் ெப நீர்ப் ெபாய்ைக 
     அாிமலர் ஆம்பல் ேமய்ந்த ெநறிம ப்  
     ஈர்ந்தண் எ ைமச் சுவல்ப  ேபாத் த் 
     ங்குேசற்  அள்ளல் ஞ்சிப் ெபா படப் 
     ைபந்நிண வராஅல் குைறயப் ெபயர்தந்   5 
     கு உக்ெகா ப் பகன்ைற சூ  ர்ப் 
     ேபார்ச்ெசறி மள்ளாிற் குத ம் ஊரன் 
     ேதர்தர வந்த ெதாிஇைழ ெநகிழ்ேதாள் 
     ஊர்ெகாள் கல்லா மகளிர் தரத்தரப் 
     பரத்ைதைம தாங்கேலா இலெனன வறி நீ  10 
     லத்தல் ஒல் ேமா?- மைனெக  மடந்ைத 
     அ லந்  உைறதல் வல்  ேயாேர 
     ெசய்ேயாள் நீங்கச் சில்பதங் ெகாழித் த் 
     தாமட்  உண்  தமியர் ஆகித் 
     ேதெமாழிப் தல்வர் திரங்கு ைல சுைவப்ப  15 
     ைவகுநர் ஆகுதல் அறிந் ம் 
     அறியார் அம்மவஃ  உட  ேமாேர!  17 
      
317   "மாக விசும்பின் மைழெதாழில் உலந்ெதனப் 
     பாஅய் அன்ன பக ள் பரப்பிப் 
     ைகநிற உ வின் அற்சிரம் நீங்கக் 
     குவி ைக க்கின் கூர் ைன ைவஎயிற்  
     நைக க மகளிர் ஊட் கிர் க க்கும்  5 
     திராப் பல் தழ் உதிரப் பாய்ந் டன் 
     மல ண் ேவட்ைகயின் சிதர்சிதர்ந் குப்பப் 
     ெபான்ெசய் கன்னம் ெபா ய ெவள்ளி 
     ண்ேகால் அைறகுைறந்  உதிர்வன ேபால 
     அரவ வண் னம் ஊ ெதா ங் குரவத்   10 
     ஓங்குசிைன ந  ேகாங்கலர் உைறப்பத் 
     ைவத் எ  ம்பி தவிர்இைச விளாி 
     உைதத் வி  நரம்பின் இம்ெமன இமி ம் 
     மரேன ற்ற காமர் ேவனில் 
     ெவயிலவிர் ைர ம் தைத மாஅத் க்  15 
     குயி  சல் எம்ெமா  ேகட்ப 
     வ ேவம்" என்ற ப வம் ஆண்ைட 
     இல்ைல ெகால்ெலன ெமல்ல ேநாக்கி 
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     நிைனந்தனம் இ ந்தன மாகநயந் தாங்கு 
     உள்ளிய ம ங்கின் உள்ளம் ேபால  20 
     வந் நின் றனேர காதலர் நத் றந்  
     என் ழி ய ெகால் தாேன பன்னாள் 
     அன்ைன ம் அறி ற அணங்கி 
     நன் தற் பாஅய பசைல ேநாேய?  24 
      
318   கான மானதர் யாைன ம் வழங்கும் 
     வான மீமிைச உ நனி உர ம் 
     அர ம் ம் அஞ்சுதக ைடய 
     இரவழங்கு சி ெநறி தமிைய வ தி- 
     வைரயிழி ய விப் பாட்ெடா  பிரசம  5 
     ழ ச்ேசர் நரம்பின் இம்ெமன இமி ம் 
     பழவிறல் நனந்தைலப் பயமைல நாட!- 
     மன்றல் ேவண் ம் ெப குைவ ஒன்ேறா 
     இன் தைல யாக வாரல் வாிேன 
     ஏ  யரெமா  யாமிவண் ஒழிய  10 
     எற்கண்  ெபய ங் காைல யாழநின் 
     கற்ெக  சி கு  எய்திய பின்ைற 
     ஊதல் ேவண் மாற் சிறிேத- ேவட்ெடா  
     ேவய்பயில் அ வத் ப் பிாிந்தநின் 
     நாய்பயிர் குறிநிைல ெகாண்ட ேகாேட!  15 
      
319  மணிவாய்க் காக்ைக மாநிறப் ெப ங்கிைள 
     பிணி ழ் ஆலத் தலங்குசிைன ஏறிக் 
     ெகா வில் எயினர் கு ம்பிற் கூக்கும் 
     க விைன மறவர் வில் டத் ெதாைலந்ேதார் 
     ப பிணங் கவ ம் பாழ்ப  நனந்தைல  5 
     அணங்ெகன உ த்த ேநாக்கின் ஐெயன 
     ணங்கிய சுப்பின் ண்ேகழ் மாைமப் 
     ெபான்  ேவங்ைகப் மலர் ைரய 
     நன்னிறத் ெத ந்த சுணங்கணி வன ைலச் 
     சு ம்பார் கூந்தற் ெப ந்ேதாள் இவள்வயிற்  10 
     பிாிந்தனிர் அகறல் சூழின் அ ம்ெபா ள் 
     எய் க மாேதா மக்ேக ெகாய்குைழத் 
     தளிேரர் அன்ன தாங்க  ம ைகயள் 
     ெமல் யள் இைளயள் நனிேபர் அன்பினள் 
     'ெசல்ேவம்' என் ம் ம்ெமதிர் 
     'ஒழிேவம்' என் ம் ஒண்ைமேயா இலேள!  16 
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320   ஓங்குதிைரப் பரப்பின் வாங்குவிைசக் ெகாளீஇத் 
     திமிேலான் தந்த க ங்கண் வயமீன் 
     தைழஅணி அல்குல் ெசல்வத் தங்ைகயர் 
     விழ அயர் ம கின் விைலஎனப் பக ம் 
     கானல்அம் சி கு ப் ெப நீர்ச் ேசர்ப்ப!  5 
     மலர்ஏர் உண்கண்எம் ேதாழி எவ்வம் 
     அலர்வாய் நீங்கநீ அ ளாய் ெபாய்ப்பி ம் 
     ெந ங்கழி ைழஇய கு ங்கால் அன்னம் 
     அ ம் அமர் எக்கர் அம்சிைற உள ம் 
     தட நிைலப் ன்ைனத் தா அணி ெப ந் ைற  10 
     ந ங்குஅயிர் ேபாழ்ந்த ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் 
     வண்டற் பாைவ சிைதய வந் நீ 
     ேதாள் தி  உண்ட ஞான்ைறச் 
     சூ ம் ெபாய்ேயா கடல்அறி காிேய?  14 
      
321  பசித்த யாைனப் பழங்கண் அன்ன 
     வ ஞ்சுைன கந்த ேகாைடத் ெதள்விளி 
     விசித் வாங்கு பைறயின் விடரகத்  இயம்பக் 
     கதிர்க்கால் அம்பிைண உணீஇய கல்ஏ  
     குதிர்க்கால் இ ப்ைப ெவண்  உண்ணா   5 
     ஆண்குரல் விளிக்கும் ேசண்பால் வியன்சுைரப் 
     ப மணி இனநிைர உணீஇய ேகாவலர் 
     வி நிலம் உைடத்த க ழ்கண் கூவல் 
     கன் ைட மடப்பி  களிெறா  தடவ ம் 
     ன்றைல மன்றத்  அம்கு ச் சீ ர்  10 
     ைணெயா  ச்சில் இ க்கும் ெகால்ேலா? 
     கைணேயார் அஞ்சாக் க ங்கண் காைளெயா  
     எல்  ன் றச் ெசல் ம் ெகால்ேலா? 
     எவ்விைன ெச ங்ெகால்? ேநாேகா யாேன!- 
     அாிெபய்  ெபாதிந்த ெதாிசிலம்  கழீஇ  15 
     யாயறி தல் அஞ்சி 
     ேவய்உயர் பிறங்கல் மைலயிறந் ேதாேள!  17 
      
322   வயங்குெவயில் ெஞமியப் பாஅய் மின் வசி  
     மயங்கு ளி ெபாழிந்த பானாட் கங்குல் 
     ஆராக் காமம் அ உநின்  அைலப்ப 
     இ வைர ழ்நாின் ந ங்கித் ெத வரப் 
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     பாம் எறி ேகா ற் றமிைய ைவகி  5 
     ேதம் தி ெகால்ேலா?- ெநஞ்ேச! உ மிைசக் 
     களி கண் கூ ய வாள்மயங்கு ஞாட்பின் 
     ஒளி ேவல் தாைனக் க ந்ேதர்த் திதியன் 
     வ னல் இழித  மரம்பயில் இ ம்பிற் 
     பிைற றழ் ம ப்பின் க ங்கண் பன்றிக்  10 
     குைறஆர் ெகா வாி கு ஞ் சாரல் 
     அைற  தீந்ேதன் குறவர் அ ப்ப 
     ய நர் ற்றா ஏற் அ  ெந ஞ்சிைமப் 
     கல ம் ெபாதியில் ேபாலப் 
     ெபறல ங் குைரயள்எம் அணங்கி ேயாேள!  15 
      
323   இம்ெமன் ேபர் அலர் இவ் ர் நம்வயின் 
     ெசய்ேவார் ஏச்ெசால் வாடக் காதலர் 
     வ வர் என்ப  வாய்வ தாக 
     ஐய ெசய்ய மதனில சிறியநின் 
     அ நிலன் உ தல் அஞ்சிப் ைபயத்  5 
     தடவரல் ஒ க்கம் தைகெகாள இய க் 
     காணிய வம்ேமா?- கற் ேமம் ப வி!- 
     பல ப்பல தைடஇய ேவய்பயில் அ க்கத்  
     யாைனச் ெசல் னம் க ப்ப வானத்  
     வயங்குகதிர் ம ங்கப் பாஅய்ப் பாம்பின்  10 
     ைபபட இ க்கும் க ங்குரல் ஏற்ெறா  
     ஆ  அழி ளி தைலஇக் 
     கால் ழ்த் தன் நின் க ப் றழ் யேல!  13 
      
324  வி ந் ம் ெப குநள் ேபா ம் தி ந்திைழத் 
     தடெமன் பைணத்ேதாள் மடெமாழி அாிைவ- 
     தளிாியல் கிள்ைள இனிதின் எ த்த 
     வளராப் பிள்ைளத் வி அன்ன 
     வார்ெபயல் வளர்த்த ைபம்பயிர்ப் றவில்  5 
     பைறக்கண் அன்ன நிைறச்சுைன ேதா ம் 
     ளிப  ெமாக்குள் ள் வன சாலத் 
     ெதாளிெபா  ெபாகுட் த் ேதான் வன மாய 
     வளிசிைன உதிர்த்த ன் ெவறிெகாள்  தாஅய்ச் 
     சிரல்சிறகு ஏய்ப்ப அறற்கண் வாித்த  10 
     வண் ண் ந  மித்த ேநமி 
     தண்ணில ம ங்கிற் ேபாழ்ந்த வழி ள் 
     நிைறெசல் பாம்பின் விைர நீர் கச் 
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     ெசல் ம் ெந ந்தைக ேதேர- 
     ல்ைல மாைல நகர் கல் ஆய்ந்ேத!  15 
      
325  அம்ம! வாழி ேதாழி! காதலர் 
     'ெவண்மணல் நிவந்த ெபாலங்கைட ெந நகர், 
     நளிஇ ங் கங்குல் ணர்குறி வாய்த்த 
     கள ம் ைகம்மிக அலர்ந்தன்  அன்ைன ம் 
     உட்ெகாண் ேடா வாள் காக்கும் பிற்ெபாி   5 
     இவண்உைற  எவேனா? அளியள்!' என்  அ வி 
     'ஆ நைடப் ெபா ந்த கற்சியின், நா ேகாள் 
     அள்ளைனப் பணித்த அதியன் பின்ைற 
     வள் யிர் மாக்கிைண கண்ணவிந் தாங்கு 
     மைலகவின் அழிந்த கைனகடற்  அ ஞ்சுரம்  10 
     ெவய்ய மன்றநின் ைவஎயி  உணீஇய 
     தண்மைழ ஒ நாள் தைலஇய ஒண் தல் 
     ஒல்கியல் அாிைவ நின்ெனா  ெசல்கம்! 
     சில்நாள் ஆன்றைன யாகஎனப் பன்னாள் 
     உைலவில் உள்ளெமா  விைனவ  உறீஇ  15 
     எல்லாம் ெப ம்பிறி தாக வடாஅ  
     நல்ேவற் பாணன் நல்நாட்  உள்ளைத 
     வாட்கண் வானத்  என் ழ் நீள்இைட 
     ஆட்ெகால் யாைன அதர்பார்த்  அல்கும் 
     ேசாைல அத்தம் மாைலப் ேபாகி  20 
     ஒழியச் ெசன்ேறார் மன்ற 
     பழிெயவன் ஆங்ெகால் ேநாய்த  பாேல?  22 
      
326   ஊரல் அவ்வாய் உ த்த தித்திப் 
     ேபரமர் மைழக்கண் ெப ந்ேதாட் சி தல் 
     நல்லள் அம்ம கு மகள்- ெசல்வர் 
     க ந்ேதர் குழித்த ெஞள்ளல் ஆங்கண் 
     ெந ங்ெகா  டங்கும் அட்ட வாயில்  5 
     இ ங்கதிர்க் கழனிப் ெப ங்கவின் அன்ன 
     நலம்பா ராட்  நைடெயழில் ெபா ந்  
     விழவிற் ெசலீஇயர் ேவண் ம் ெவன்ேவல் 
     இைழயணி யாைனச் ேசாழர் மறவன் 
     கைழ யளந்  அறியாக் காவிாிப் படப்ைபப்  10 
     னன்ம  தவிற் ேபாஒர் கிழேவான் 
     பைழயன் ஓக்கிய ேவல்ேபாற் 
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     பிைழயல கண்ணவள் ேநாக்கிேயார் திறத்ேத!  13 
      
327   'இன்ப ம் இ ம்ைப ம் ணர் ம் பிாி ம் 
     நன்பகல் அைமய ம் இர ம் ேபால 
     ேவ ேவ  இயல ஆகி மாெறதிர்ந்  
     உளெவன உணர்ந்தைன ஆயின் ஒ உம் 
     இன்னா ெவஞ்சுரம் நன்னைச ரப்பத்  5 
     ன்ன ம் தகுேமா?- ணிவில் ெநஞ்ேச!- 
     நீெசல வ த்தைன ஆயின், யாவ ம் 
     நிைனத ம் ெசய்திேயா எம்ேமா- கைனகதிர் 
     ஆவி அவ்வாி நீெரன நைசஇ 
     மாதவப் பாிக்கும் மரல்திரங்கு நனந்தைலக்  10 
     களர்கால் யாத்த கண்ணகன் பரப்பிற் 
     ெசவ்வைர ெகாழிநீர் க ப்ப அரவின் 
     அவ்வாி உாிைவ அணவ ம் ம ங்கிற் 
     ற்றைர யாத்த லர்சிைன மரத்த 
     ைமந்நிற உ வின் மணிக்கட் காக்ைக  15 
     ைபந்நிணங் கவ ம் ப பிணக் கவைலச் 
     ெசன்ேறார் ெசல் றத்  இரங்கார் ெகான்ேறார் 
     ேகால்கழி  இரங்கும் அதர 
     ேபய்பயில் அ வம் இறந்த பின்ேன.  19 
      
328  வைழயமல் அ க்கத்  வலேனர்  வயிாியர் 
     ழவதிர்ந் தன்ன ழக்கத்  ஏேறா  
     உர ப்ெபயல் ெபாழிந்த நள்ெளன் யாமத்  
     அரவின் ைபந்தைல இடறிப் பானாள் 
     இரவின் வந்ெதம் இைட ைல யங்கித்  5 
     னிகண் அகல வைளஇக் கங்கு ன் 
     இனிதின் இையந்த நண்பவர் னிதல் 
     ெதற் ஆ குதல்நற்கு அறிந்தனம் ஆயின் 
     இலங்குவைள ெநகிழப் பரந் படர் அைலப்பயாம் 
     யங்குெதா ம் யங்குெதா ம் உயங்க கந் ெகாண்   10 
     அடக்குவம் மன்ேனா- ேதாழி!- மடப்பி  
     மைழதவழ் சிலம்பிற் க ஞ்சூல் ஈன்  
     கைழதின் யாக்ைக விைழகளி  ைதவர 
     வாைழயஞ் சிலம்பிற் ஞ்சும் 
     சாரல் நாடன் சாயல் மார்ேப!  15 
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329   ங்க ம் த ம் பசப்ப ேநாய்கூர்ந்  
     ஈங்கியான் வ ந்த ம் நீங்குதல் ணிந்  
     வாழ்தல் வல் நர் ஆயின் காதலர் 
     குவிந்த குரம்ைப அங்கு ச் சீ ர்ப் 
     ப மணி இயம்பப் பக ையந்  உமணர்  5 
     ெகா கம் பிணித்த ெசங்கயிற்  ஒ ைகப் 
     பக அயாக் ெகாள் ம் ெவம் ைனத் கள்ெதாகுத்  
     எறிவளி சுழற் ம் அத்தம் சிறிதைசந்  
     ஏகுவர் ெகால்ேலா தாேம.. பாய்ெகாள்  
     உ ெவாிந் ஒ க்கும் சி வாிக் கு ைள  10 
     ெந நல் யாைன நீர்நைசக் கிட்ட 
     ைககறித்  உர ம் ைம ங்கு இ ம்பில் 
     க்கு ஈ ம் வ ஞ்சுைனப் 
     பனிப  சிைமயப் பன்மைல இறந்ேத.  14 
      
330   கழிப் க் குற் ங் கானல் அல்கி ம் 
     வண்டல் பாைவ வாிமணல் அயர்ந் ம் 
     இன் றப் ணர்ந் ம் இளிவரப் பணிந் ம் 
     தன் யர் ெவளிப்பட தவறில் நம் யர் 
     அறியா ைமயின் அயர்ந்த ெநஞ்செமா   5 
     ெசல் ம் அன்ேனா ெமல்லம் லம்பன்! 
     ெசல்ேவான் ெபயர் றத்  இரங்கி ன்னின்  
     தைகஇய ெசன்றெவன் நிைறயில் ெநஞ்சம் 
     எய்தின்  ெகால்ேலா தாேன? எய்தி ம் 
     காமஞ் ெசப்ப நாணின்  ெகால்ேலா  10 
     உ வ காணவர் ஊர்ந்த ேதேர 
     குப்ைப ெவண்மணற் குவ மிைச யா ம் 
     எக்கர்த் தாைழ மடல்வயி னா ம் 
     ஆய்ெதா ப் பாச ம்  அாிய ஊர்பிழி  
     சி கு ப் பரதவர் ெப ங்கடன் ம த்த  15 
     க ஞ்ெசலற் ெகா ந்திமில் ேபால 
     நிவந் ப  ேதாற்றெமா  இகந் மா ம்ேம!  17 
      
331  நீ நிைல அைரய ெசங்குைழ இ ப்ைபக் 
     ேகா கைடந் தன்ன ெகாள்ைள வான்  
     ஆ பரந் தன்ன ஈனல் எண்கின் 
     ேச சிைன உாீஇ உண்ட மிச்சில் 
     ைபங்குைழ தைழயர் பைழயர் மகளிர்  5 
     கண்திரள் நீள்அைமக் க ப்பிற் ெறாகுத்  
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     குன்றகச் சி கு  ம குெதா ம் ம கும் 
     சீ ர் நா  பலபிறக் ெகரழியச் 
     ெசன்ேறார் அன்பிலர்- ேதாழி!- என் ம் 
     அ ந் ைற ற்றிய க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்ப்  10 
     பாணர் ஆர்ப்பப் பல்கலம் உதவி 
     நாளைவ இ ந்த நைனமகிழ் திதியன் 
     ேவளிெரா  ெபாாீஇய கழித்த 
     வாள்வாய் அன்ன வ ஞ்சுரம் இறந்ேத!  14 
      
332  ைளவளர் தல ங்கில் க்கிக் 
     கிைளெயா  ேமய்ந்த ேகழ்கிளர் யாைன 
     நீர்நைச ம ங்கின் நிறம்பார்த்  ஒ ங்கிய 
     ெபா ரண் உ ைவ ெதாைலச்சிக் கூர் ைனக் 
     கு திச் ெசங்ேகாட்  அழி ளி கழாஅக்  5 
     கன் ைக அ க்கத்  ெமன்ெமல இய ச் 
     ெச பைக வாட் ய ெசம்மெலா  அ கால் 
     யாழிைசப் பறைவ இமிரப் பி ணர்ந்  
     வாைழயம் சிலம்பில் ஞ்சும் நாடன் 
     நின் ைரத் தக்க சாயலன் எனநீ  10 
     அன் ைரத் தடங்கக் கூறிய இன்ெசால் 
     வாய்த்தன- வாழி, ேதாழி!- ேவட்ேடா ர்க்கு 
     அமிழ்தத்  அன்ன கமழ்தார் மார்பின் 
     வண் ைடப் படாஅ யக்க ம் 
     தண்டாக் காத ம் தைலநாள் ேபான்ேம!  15 
      
333  'யாஅ ஒண்தளிர் அரக்குவிதிர்த் தன்னநின் 
     ஆக ேமனி அம்பசப்  ஊர 
     அழி ெபாி  உைடைய யாகி அவர்வயின் 
     பழிதைலத் த தல் ேவண் தி ெமாழிெகாண்  
     தாங்கல் ஒல் ேமா மற்ேற ஆங்குநின்  5 
     எவ்வம் ெப ைம உைரப்பின் ெசய்ெபா ள் 
     வயங்கா  ஆயி ம் பயம்ெகடத் க்கி 
     நீடலர்- வாழி, ேதாழி!- ேகாைடயிற் 
     கு த்தி  உக்க வ த்தம் ெசாலா  
     ம் ைடத் ய்த்தைலக் கூம்  திரங்கிய  10 
     ேவனில் ெவளிற் ப்பைன ேபாலக் ைகெய த்  
     யாைனப் ெப நிைர வானம் பயி ம் 
     மைலச்ேசண் இகந்தனர் ஆயி ம் நிைலெபயர்ந்  
     நாள்இைடப் படாைம வ வர் நமர்எனப் 
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     பயம்த  ெகாள்ைகயின் நயம்தைல திாியா   15 
     நின்வாய் இன்ெமாழி நன்வா யாக 
     வ வர் ஆயிேனா நன்ேற வாரா  
     அவணர் காதலர் ஆயி ம் இவண்நம் 
     பசைல மாய்தல் எளி மன் தில்ல 
     ெசன்ற ேதஎத் ச் ெசய்விைன ற்றி  20 
     ம தரல் உள்ளத்தர் எனி ம் 
     கு குெப  நைசெயா  வரப் ெபறிேன.  22 
      
334  ஓடா நல்ேலற்  உாிைவ ைதஇய 
     ஆ ெகாள் ரசம் இ ெமன ழங்க 
     நா திைற ெகாண்டனம் ஆயின் பாக! 
     பா இமிழ் கட ன் எ ந்த சும்ைமெயா  
     ெப ங்களிற் த் தடக்ைக ைரயக் கால் ழ்த்   5 
     இ ம்பி த் ெதா தியின் ஈண் வன குழீஇ 
     வணங்கிைற மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆ ம் 
     கழங்குறழ் ஆ ெயா  கத ைற சிதறிப் 
     ெபயல்ெதாடங் கின்றால் வானம் வானின் 
     வயங்குசிைற அன்னத்  நிைரபைற க ப்ப  10 
     நால்குடன் ண்ட கால்நவில் ரவிக் 
     ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் க ம்பாி தவிரா  
     இனமயில் அக ம் கார்ெகாள் வியன் னத்  
     ேநான்சூட்  ஆழி ஈர்நிலம் மிப்ப 
     ஈண்ேட காணக் கட மதி ங்ேகழ்ப்  15 
     ெபா வன அமர்த்த உண்கண் 
     ஒ பல் கூந்தல் ஆய்சி  தேல!  17 
      
335   இ ள்ப  ெநஞ்சத்  இ ம்ைப தீர்க்கும் 
     அ ள்நன்கு உைடயர் ஆயி ம், ஈதல் 
     ெபா ள் இல்ேலார்க்கு அஃ  இையயா  ஆகுதல் 
     யா ம் அறிெவன் மன்ேன யாைனதன் 
     ெகான்ம ப்  ஒ யக் குத்திச் சினஞ்சிறந்   5 
     இன்னா ேவனில் இன் ைண ஆர 
     ளிசிைன மராஅத் க் ெபாளிபிளந்  ஊட்ட 
     லம் ற் றி ந்த நிலம்பகு- ெவஞ்சுரம் 
     அாிய அல்லமன் நமக்ேக- விாிதார் 
     ஆ ெகாள் ரசின் அ ேபார்ச் ெசழியன்  10 
     மாட ர் மதிற் றம் தழீஇ 
     நீ ெவயில் உழந்த குறியிைறக் கைணக்கால் 
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     ெதாைடஅைம பன்மலர்த் ேதா  ெபாதிந்  யாத்த 
     குைடஓ ரன்ன ேகாள்அைம எ த்திற் 
     பாைள பற்றிழிந்  ஒழியப் றம் ேசர்   15 
     வாள்வ த் தன்ன வயி ைடப் ெபாதிய 
     நா றத் ேதான்றிய நயவ  வனப்பின் 
     ஆரத்  அன்ன அணிகிளர் ப்  
     வா  கவாியின் வண் ண விாிய 
     த்தின் அன்ன ெவள்  தாஅய்  20 
     அலகின் அன்ன அாிநிறத்  ஆ  
     நைகநனி வளர்க்குஞ் சிறப்பின் தைகமிகப் 
     ெவா  வளர்ந்த வாப் பசுங்காய் 
     நீாி ம் இனிய ஆகிக் கூர்எயிற்  
     அமிழ்தம் ஊ ம் ெசவ்வாய் 
     ஒண்ெதா க் கு மகட் ெகாண்டனம் ெச ேன!  26 
      
336  குழற்காற் ேசம்பின் ெகா மடல் அக ைலப் 
     பாசிப் பரப்பிற் பறெழா  வதிந்த 
     உண்ணாப் பிணவின் உயக்கஞ் ெசா ய 
     நாளிைர தாீஇய எ ந்த நீர்நாய் 
     வாைளெயா  உழப்பத் ைறக ழ்ந் தைமயின்  5 
     ெதண்கட் ேடறல் மாந்தி மகளிர் 
     ண்ெசயல் அம்குடம் இாீஇப் பண்பின் 
     மகிழ்நன் பரத்ைதைம பா  அவிழிணர்க் 
     காஞ்சி நீழற் குரைவ அய ம் 
     தீம்ெப  ெபாய்ைகத் ைறேகழ் ஊரன்  10 
     ேதர்தர வந்த ேநாிைழ மகளிர் 
     ஏசுப என்பெவன் நலேன அ ேவ 
     பாகன் ெந யிர் வாழ்தல் காய்சினக் 
     ெகால்களிற்  யாைன நல்கல் மாேற 
     தா ம் பிற ம் உளர்ேபால் ேசறல்  15 
     ழவிமிழ் ணங்ைக ங்கும் விழவின் 
     யானவண் வாராமாேற வாிேன வானிைடச் 
     சுடெரா  திாித ம் ெந ஞ்சி ேபால 
     என்ெனா  திாியான் ஆயின், ெவன்ேவல் 
     மாாி யம்பின் மைழத்ேதாற் ேசாழர்  20 
     வில்லீண்  கு ம்பின் வல்லத் ப் றமிைள 
     ஆாியர் பைடயின் உைடகெவன் 
     ேநாிைற ன்ைக ங்கிய வைளேய!  23 
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337  'சாரல் யாஅத்  உயர்சிைன குைழத்த 
     மாாி ஈர்ந்தளிர் அன்ன ேமனிப் 
     ேபர்அமர் மைழக்கண் லம் ெகாண்  ஒழிய 
     ஈங்குப்பிாிந்  உைறதல் இனிதன்  ஆக ன் 
     அவணதாகப் ெபா ள் என்  உமணர்  5 
     கணநிைர அன்ன பல்காற் கு ம்ெபாைறத் 
     ெதாய் பார்ப்பான் ம ெவள் ேளாைலப் 
     பைட ைடக் ைகயர் வ திறம் ேநாக்கி 
     'உண்ணா ம ங்குல் இன்ேனான் ைகய  
     ெபான்னா குத ம் உண் ' எனக் ெகான்ேன  10 
     த ந் உடன் ழ்த்த க ங்கண் மழவர் 
     திறன்இல் சிதாஅர் வ ைம ேநாக்கிச் 
     ெசங்ேகால் அம்பினர் ைகந்ெநா யாப் ெபயரக் 
     ெகா வி  கு தித் ங்குகுடர் கறீஇ 
     வாிமரல் இயவின் ஒ நாி ஏற்ைற  15 
     ெவண்பரல் இைமக்கும் கண்பறி கவைலக் 
     கள்ளி நீழற் கத  வதிய 
     மைழகண் மாறிய ெவங்காட்  ஆர்இைட 
     எமியம் கழிதந் ேதாேய- பனிஇ ள் 
     ெப ங்க  வானம் தைலஇய 
     இ ங்குளிர் வாைடெயா  வ ந் வள் எனேவ.  21 
      
338  குன்ேறங்கு ைவப்பின் நா மீக் கூ ம் 
     மறம்ெக  தாைன அரச ள் ம் 
     அறம்கைடப் பி த்த ெசங்ேகா டன்அமர் 
     மறம்சாய்த்  எ ந்த வலன்உயர் திணிேதாள் 
     பலர் கழ் தி வின் பசும் ட் பாண் யன்  5 
     அணங்குைட உயர்நிைலப் ெபா ப்பின் கவாஅன் 
     'சிைனெயாண் காந்தள் நா ம் ந தல் 
     ைணஈர் ஓதி மாஅ ேயாள்வயின் 
     ண்ேகால் அவிர்ெதா  வண் றஞ் சுற்ற 
     யங்கல் இையயா  ஆயி ம் என் ம்  10 
     வய உ  ெநஞ்சத்  உய த் ைண யாக 
     ஒன்னார் ேதஎம் பாழ்பட ம் 
     ன்ன ந் ப்பின் ெவன்ேவற் ெபாைறயன் 
     அக ங் கானத் க் ெகால்  ேபாலத் 
     தவாஅ யேர நட்ேப அவள்வயின்  15 
     அறாஅ யேர ேத- ெபாறாஅர் 
     விண்ெபாரக் கழித்த திண்பி  ஒள்வாள் 
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     னிற்றான் தரவின் இைளயர் ெப மகன் 
     ெதாகுேபார்ச் ேசாழன் ெபா ள்ம  பாக்கத்  
     வழங்கல் ஆனாப் ெப ந் ைற 
     ழங்குஇ  ந்நீர்த் திைரயி ம் பலேவ!  21 
      
339   ங்குவிைசப் பிணித்த விைரபாி ெந ந்ேதர் 
     ேநான்கதிர் சுமந்த ஆழிஆழ் ம ங்கிற் 
     பாம் என குநீர் ஓடக் கூம்பிப் 
     பற் வி  விர ன் பய காய் ஊழ்ப்ப 
     அற்சிரம் நின்றன்றாற் ெபா ேத ற்பட  5 
     ஆள்விைனக்கு எ ந்த அைசவில் உள்ளத்  
     ஆண்ைம வாங்கக் காமம் தட்பக் 
     கைவப  ெநஞ்சம் கட்கண் அைகய 
     இ தைலக் ெகாள்ளி இைடநின்  வ ந்தி 
     ஒ தைலப் படாஅ உறவி ேபான்றனம்  10 
     ேநாம்ெகால்? அளியள் தாேன- யாக்ைகக்கு 
     உயிர்இையந் தன்ன நட்பின் அவ் யிர் 
     வாழ்தல் அன்ன காதல் 
     சாதல் அன்ன பிாி அாி ேயாேள.  14 
      
340  பன்னாள் எவ்வம் தீரப் பகல்வந்  
     ன்ைனஅம் ெபா ம்பின் இன்னிழற் கழிப்பி 
     மாைல மால்ெகாள ேநாக்கிப் பண்ஆய்ந்  
     வலவன் வண்ேதர் இயக்க நீ ம் 
     ெசல வி ப் தல் ஒழிகதில் அம்ம-  5 
     'ெசல்லா நல் ைசப் ெபாலம் ண் திைரயன் 
     பல் ங் கானற் பவத்திாி அனவிவள் 
     நல்ெலழில் இளநலம் ெதாைலய ஒல்ெலனக் 
     கழிேய ஓதம் மல்கின்  வழிேய 
     வள்ெளயிற்  அரெவா  வயமீன் ெகாட்கும்  10 
     ெசன்ேறார் மன்ற மான்றன்  ெபா ' என 
     நின்திறத்  அவலம் ட இன்றிவண் 
     ேசப்பின் எவேனா- க்ேகழ் லம்ப- 
     பசுமீன் ெநா த்த ெவந்ெநல் மாஅத் 
     தயிர்மிதி மிதைவ ஆர்த் வம் நினக்ேக  15 
     வடவர் தந்த வான்ேகழ் வட்டம் 
     குட ல உ ப்பின் கூட்  நிகழ்த்திய 
     வண் மிர் ந ஞ்சாந்  அணிகுவம்- திண்திமில் 
     எல் த்ெதாழின் ம த்த வல்விைனப் பரதவர் 
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     கூர்உளிக் க விைச மாட்ட ன் பாய் டன்  20 
     ேகாட்சுறாக் கிழித்த ெகா  ெந வைல 
     தண்கடல் அைசவளி எறிெதா ம் விைனவிட்  
     ன்றில் தாைழத் ங்கும் 
     ெதண்கடற் பரப்பிெனம் உைறவின் ஊர்க்ேக.  24 
      
341  உய்தைக இன்றால்- ேதாழி- ைபபயக் 
     ேகாங்கும் ெகாய்குைழ உற்றன குயி ம் 
     ேதம்பாய் மாஅத்  ஓங்குசிைன விளிக்கும் 
     நா ஆர் காவிாிக் ேகா ேதாய் ம ர்நிைறக் 
     கைழஅழி நீத்தம் சாஅய வழிநாள்  5 
     மைழகழிந் தன்ன மாக்கால் மயங்குஅறல் 
     பத ேமயல் அ ந்  ளங்குஇமில் நல்ேல  
     மத ைட நாெகா  அைச டப் ப கி 
     கு ங்காற் காஞ்சிக் ேகாைத ெமல் ணர்ப் 
     ெபான்தைக ண்தா  உைறப்பத் ெதாக்குஉடன்  10 
     குப்ைப வார்மணல் எக்கர்த் ஞ்சும் 
     யாணர் ேவனில்மன் இ - 
     மாண்நலம் க ம் ைண ைட ேயார்க்ேக.  13 
      
342  ஒ ப்ப ஓவைல நி ப்ப நில்லைல 
     ணர்ந்ேதார் ேபாலப் ேபாற் மதி நினக்குயான் 
     கிைளஞன் அல்லேனா- ெநஞ்ேச- ெதனாஅ  
     ெவல்ேபார்க் க ாியர் நல்நாட்  உள்ளைத 
     மண்ெகாள் ற்றத்  அ ப் உைழ திறப்பின்  5 
     ஆெகாள் ர்க் கள்வர் ெப மகன் 
     ஏவல் இைளயர் தைலவன் ேமவார் 
     அ ங்கு ம்  எறிந்த ஆற்றெலா  ப ந் படப் 
     பல்ெச க் கடந்த ெசல் றழ் தடக்ைக 
     ெகடாஅ நல்இைசத் ெதன்னன் ெதாடாஅ  10 
     நீர்இழி ம ங்கில் கல்லைளக் கரந்தஅவ் 
     வைரயர மகளிாின் அாியள் 
     அவ்வாி அல்குல் அைணயாக் காேல!  13 
      
343  வாங்குஅைம ைர ம் ங்குஇைறப் பைணத்ேதாள் 
     சில்சுணங்கு அணிந்த பல் ண் ெமன் ைல 
     நல்ெலழில் ஆகம் ல் தல் நயந்  
     மரம்ேகாள் உமண்மகன் ெபய ம் ப திப் 
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     ன்தைல சிைதத்த வன்தைல ந கல்  5 
     கண்ணி வா ய மண்ணா ம ங்குல் 
     கூர்உளி குயின்ற ேகா மாய் எ த் அவ் 
     ஆ ெசல் வம்பலர் ேவ பயம் ப க்கும் 
     கண்ெபாாி கவைலய கானத்  ஆங்கண் 
     நனந்தைல யாஅத்  அம்தளிர்ப் ெப ஞ்சிைன  10 
     இல்ேபால் நீழல் ெசல்ெவயில் ஒழிமார் 
     ெந ஞ்ெசவிக் க ைதக் கு ங்கால் ஏற்ைறப் 
     றம்நிைற பண்டத் ப் ெபாைறஅசாஅக் கைளந்த 
     ெபயர்பைட ெகாள்ளார்க்கு உய த் ைண ஆகி 
     உயர்ந்த ஆள்விைன ாிந்ேதாய் ெபயர்ந் நின்   15 
     உள்ளிைன- வாழிஎன் ெநஞ்ேச- கள்ளின் 
     மகிழின் மகிழ்ந்த அாிமதர் மைழக்கண் 
     சின்ெமாழிப் ெபா ந்த வர்வாய்ப் 
     பன்மாண் ேபைதயின் பிாிந்தநீேய.  19 
      
344  வளமைழ ெபாழிந்த வால்நிறக் களாி 
     உளர்த  தண்வளி உ ெதா ம் நிலெவனத் 
     ெதாகு ைக விாிந்த டககாற் பிடவின் 
     ைவஏர் வால்எயிற்  ஒள் தல் மகளிர் 
     ைகமாண் ேதாணி க ப்பப் ைபெயன  5 
     மயி னம் பயி ம் மரம்பயில் கானம் 
     எல் ைட உறாஅ அளைவ வல்ேல 
     கழல்ஒளி நாவின் ெதண்மணி கறங்க 
     நிழல்ஒ ப் பன்ன நிமிர்பாிப் ரவி 
     வயக்குஉ  ெகா ஞ்சி ெபா ய வள்  ஆய்ந்   10 
     இயக்குமதி- வாழிேயா ைக ைட வலவ! 
     பயப்  படர்அட வ ந்திய 
     நயப் இன் காத  நைக கம் ெபறேவ.  13 
      
345  'விசும் தளி ெபாழிந்  ெவம்ைம நீங்கித் 
     தண்பதம் ப தல் ெசல்ெகனப் பன்மாண் 
     நாம்ெசல விைழந்தன மாக' ஓங்கு கழ்க் 
     கான்அமர் ெசல்வி அ ள ன் ெவண்கால் 
     பல்பைடப் ரவி எய்திய ெதால் ைச  5 
     ணங்கு ண் ப வற் லவன் பா ய 
     இனமைழ தவ ம் ஏழில் குன்றத் க் 
     க ங்கால் ேவங்ைகச் ெசம் ம் பிைணயல் 
     ஐ ஏந்  அல்குல் யாம் அணிந்  உவக்கும் 
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     சின்னாள் கழிக! என்  ன்னாள்  10 
     நம்ெமா  ெபாய்த்தனர் ஆயி ம் தம்ெமா  
     தி ந் ேவல் இைளயர் சு ம் ண மைலமார் 
     மா றி ஈன்  மரக்ெகாம்  அைகப்ப 
     உைறகழிந்  உலந்த பின்ைறப் ெபாைறய 
     சி ெவள் அ வித் வைலயின் மலர்ந்த  15 
     க ங்கால் ணவின் ெப ஞ்சிைன வான் ச் 
     ெசம்மணற் சி ெநறி கம்ெமன வாிப்பக் 
     கா கவின் ெப க- ேதாழி- ஆ வளிக்கு 
     ஒல்குநிைல இற்றி ஒ தனி ெந ழ் 
     கல்கண் சீக்கும் அத்தம் 
     அல்குெவயில் நீழல் அைசந்தனர் ெசலேவ.  21 
      
346  நைகநன்  அம்ம தாேன- இைறமிைச 
     மாாிச் சுைதயின் ஈர்ம் றத்  அன்ன 
     கூரல் ெகாக்கின் கு ம்பைறச் ேசவல் 
     ெவள்ளி ெவண்ேதா  அன்ன கயல்குறித் க் 
     கள்ளார் உவைகக் க மகிழ் உழவர்  5 
     காஞ்சிஅம் கு ந்தறி குத்தித் தீஞ்சுைவ 
     ெமன்கைழக் க ம்பின் நன்பல மிைடந்  
     ெப ஞ்ெசய் ெநல் ன் பாசவல் ெபாத்தி 
     வ த்திக் ெகாண்ட வல்வாய்க் ெகா ஞ்சிைற 
     மீ அழி க நீர் ேநாக்கிப் ைபப்பயப்  10 
     பார்வல் இ க்கும் பயம்ேகழ் ஊர- 
     யாம்அ  ேபணின்ேறா இலேம- நீ நின் 
     பண்ணைம நல்யாழ்ப் பாணெனா  விசிபிணி 
     மண்ணார் ழவின் கண்ணதிர்ந்  இயம்ப 
     மகிழ் ைணச் சுற்றெமா  மட்  மாந்தி  15 
     எம்மைன வாரா யாகி ன்னாள் 
     ம்மைனச் ேசர்ந்த ஞான்ைற அம்மைனக் 
     கு ந்ெதா  மடந்ைத உவந்தனள்- ெந ந்ேதர் 
     இைழயணி யாைனப் பைழயன் மாறன் 
     மாடம  ம கின் கூடல் ஆங்கண்  20 
     ெவள்ளத் தாைனெயா  ேவ லத்  இ த்த 
     கிள்ளி வளவன் நல்அமர் சாஅய்க் 
     க ம்பாிப் ரவிெயா  களி பல வவ்வி 
     ஏதின் மன்னர் ஊர்ெகாளக் 
     ேகாைத மார்பன் உவைகயிற் ெபாிேத.  25 
      



      
      

186

347  ேதா ம் ெதால்கவின் ெதாைலய நா ம் 
     நலங்கவர் பசைல நல்கின்  ந யச் 
     சால்ெப ந் தாைனச் ேசர லாதன் 
     மால்கடல் ஓட் க் கடம்  அ த்  இயற்றிய 
     பண்ணைம ரசின் கண் அதிர்ந்தன்ன  5 
     கவ்ைவ ற் ம் ெவவ்வாய்ச் ேசாி 
     அம்பல் ர் அலர்நமக்கு ஒழியச் 
     ெசன்றனர் ஆயி ம் ெசய்விைன அவர்க்ேக 
     வாய்க்கதில்- வாழி ேதாழி- வாயா  
     மைழகரந்  ஒளித்த கைழதிரங்கு அ க்கத்   10 
     ஒண்ேகழ் வயப்  பாய்ந்ெதன குவ அ  
     ெவண்ேகாட்  யாைன ழக்கிைச ெவாீஇக் 
     கன்ெறாழித்  ஒ ய ன்தைல மடப்பி  
     ைகதைல ைவத்த ைமயல் வி ப்ெபா  
     ெக மகப் ெபண் ாின் ேத ம் 
     ெந மர ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர!  16 
      
348  என்ஆ வ ெகால் தாேன- ன்றில் 
     ேதன்ேதர் சுைவய திரள்அைர மாஅத் க் 
     ேகாைடக்கு ஊழ்த்த கமழ்ந ந் தீங்கனிப் 
     பயிர்ப் ப் பலவின் எதிர்ச்சுைள அைளஇ 
     இறாெலா  கலந்த வண் சு அாியல்  5 
     ெந ங்கண் ஆ அைமப் ப நிக் க ந்திறல் 
     பாப் க்க ப்  அன்ன ேதாப்பி வான்ேகாட் க் 
     கட ள்ஓங்கு வைரக்கு ஓக்கிக் குறவர் 
     றித்தைழ மகளிர் ம ப்ப மாந்தி 
     அ க்கல் ஏனல் இ ம் னம் மறந் ழி  10 
     யாைன வவ்வின திைனஎன ேநானா  
     இைளய ம் திய ம் கிைள டன் குழீஇச் 
     சிைலஆய்ந்  திாித ம் நாடன் 
     நிைலயா நல்ெமாழி ேதறிய ெநஞ்ேச?  14 
      
349  அரம்ேபாழ் அவ்வைள ெசறிந்த ன்ைக 
     வைரந் தாம் பிணித்த ெதால்கவின் ெதாைலய 
     எவன்ஆய்ந் தனர்ெகால்- ேதாழி! ெஞமன் 
     ெதாிேகால் அன்ன ெசயிர்தீர் ெசம்ெமாழி 
     உைலந்த ஒக்கல் பா நர் ெச ேன  5 
     உரன்ம  உள்ளெமா  ைனபா ழாக 
     அ ங்கு ம்  எறிந்த ெப ங்கல ெவ க்ைக 
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     சூழா  சுரக்கும் நன்னன் நல்நாட்  
     எழிற் குன்றத் க் கவாஅன் ேகழ்ெகாளத் 
     தி ந் அைர நிவந்த க ங்கால் ேவங்ைக  10 
     எாிம ள் கவளம் மாந்திக் களி தன் 
     வாி தல் ைவத்த வ ேதம்  தடக்ைக 
     கல் ர் பாம்பின் ேதான் ம் 
     ெசால்ெபயர் ேதஎத்த சுரன்இறந் ேதாேர.  14 
      
350  கழிேய, சி குரல் ெநய்தெலா  காவிகூம்ப 
     எறிதிைர ஓதம் தரல்ஆ னாேத 
     ைறேய, ம ங்கின் ேபாகிய மாக்கைவ ம ப்பின் 
     இ ஞ்ேசற்  ஈர்அைள அலவன் நீப்ப 
     வழங்குநர் இன்ைமயின் பா ஆன் றன்ேற;  5 
     ெகா கம் ைழந்த கைணக்கால் அத்திாி 
     வ மணி ெந ந்ேதர் ண ஏவா  
     ஏந் எழில் மைழக்கண் இவள்குைற யாகச் 
     ேசந்தைன ெசன்ேமா- ெப நீர்ச் ேசர்ப்ப!- 
     இலங்குஇ ம் பரப்பின் எறிசுறா நீக்கி  10 
     வலம் ாி ழ்கிய வான்திமிற் பரதவர் 
     ஒ தைலப் பணிலம் ஆர்ப்பக் கல்ெலனக் 
     க ெக  ெகாற்ைக எதிர்ெகாள இழித ம் 
     குவ மணல் ெந ங்ேகாட்  ஆங்கண் 
     உவக்காண் ேதான் ம்எம் சி நல் ஊேர!  15 
      
351  ேவற் நாட்  உைற ள் வி ப் றப் ேபணி 
     ெபறல்அ ங் ேகளிர் பின்வந்  வி ப்ப 
     ெபா ள்அகப் ப த்த கல்ம  ெநஞ்செமா  
     குைறவிைன த்த நிைறவின் இயக்கம் 
     அறி உம் ெகால்ேலா தாேன- கதிர்ெதற  5 
     கழ ைல உகுத்த கால்ெபா  தாழ்சிைன 
     அழல் அைகந் தன்ன அம்குைழப் ெபா ம்பில் 
     ழல்  இ ப்ைபப் ன்காட்  அத்தம் 
     ம தரல் உள்ளெமா  கு கத் ேதாற்றிய 
     ெசய்குறி ஆழி ைவகல்ேதா  எண்ணி  10 
     எ சுவர் நிைனந்த அ வார் மைழக்கண் 
     விலங்கு ழ் அாிப்பனி ெபாலங்குைழத் ெதறிப்ப 
     தி ந்திைழ ன்ைக அணல் அைசத்  ஊன்றி 
     இ ந் அைண மீ  ெபா ந் க் கிடக்ைக 
     வ ந் ேதாள் சல் கைள ம் ம ந்ெதன  15 
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     உள் ெதா  ப உம் பல்  
     ள் த்ெதா  உைறவி ெசவி த லாேன?  17 
      
352  ' ட திர் பலவின் குடம்ம ள் ெப ம்பழம் 
     பல்கிைளத் தைலவன் கல்லாக் க வன் 
     பா மிழ் அ விப் பாைற ம ங்கின் 
     ஆ மயில் ன்ன  ஆகக் ேகா யர் 
     விழ ெகாள் ர் விற  பின்ைற  5 
     ழவன் ேபால அகப்படத் தழீஇ 
     இன் ைணப் பயி ம் குன்ற நாடன் 
     கு நன்கு உைடயன் கூ நர்ப் பிாியலன் 
     ெக நா ெமாழியலன் அன்பினன்' என நீ 
     வல்ல கூறி வாய்வதின் ணர்த்ேதாய்  10 
     நல்ைல காண் இனிக்- காதல் அம்ேதாழீஇ!- 
     க ம்பாி ரவி ெந ந்ேதர் அஞ்சி 
     நல் ைச நி த்த நயம்வ  ப வல் 
     ெதால் ைச நிறீஇய உைரசால் பாண்மகன் 
     எண் ைற நி த்த பண்ணின் ள் ம்  15 
     வ  ைனந்த திறத்தி ம் 
     வ ைவ நாளி ம் இனியனால் எமக்ேக.  17 
      
353  ஆள்விைனப் பிாித ம் உண்ேடா ? பிாியி ம் 
     ேகளினி- வாழிய ெநஞ்ேச!- நா ம் 
     கன க்கழிந் தைனய வாகி நனவின் 
     நாள  ெசல ம் ப்பின  வர ம் 
     அாி ெப  சிறப்பின் காமத்  இயற்ைக ம்  5 
     இந்நிைல அறியாய் ஆயி ம் ெசந்நிைல 
     அைமஆ  அங்கைழ தீண் க் கல்ெலன 
     ெஞைமஇைல உதிர்த்த எாிவாய்க் ேகாைட 
     ெந ெவண் களாி நீ கந்  சுழலக் 
     க ெவயில் தி கிய ேவனில்ெவங் காட்   10 
     உயங்குநைட மடப்பிைண தழீஇய வயங்குெபாறி 
     அ ேகாட்  எழிற்கைல அ கயம் ேநாக்கித் 
     ெதண்நீர் ேவட்ட சி ைமயின் தைழமறந்  
     உண்நீர் இன்ைமயின் ஒல்குவன தளர 
     மரம்நிழல் அற்ற இயவின் சுரனிறந்   15 
     உள் ைவ அல்ைலேயா மற்ேற- உள்ளிய 
     வி ந்  ஒழி  அறியாப் ெப ந்தண் பந்தர் 
     வ ந்தி வ நர் ஓம்பித் தண்ெணனத் 
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     தா கள் உதிர்த்த தாைழஅம் கூந்தல் 
     ழ்இதழ் அலாி ெமல்லகம் ேசர்த்தி  20 
     மகிழ்அணி வல் மாண்ட ேசக்ைக 
     நம்ெமா  நன்ெமாழி நவி ம் 
     ெபாம்மல் ஓதிப் ைனயிைழ குணேன?  23 
      
354  மதவ  யாைன மற ய பாசைற 
     இ உமிழ் ரசம் ெபா களத்  இயம்ப 
     ெவன் ெகா  எ த்தனன் ேவந்த ம் கன்ெறா  
     கறைவப் பல் னம் ற ெதா  உகளக் 
     குழல்வாய் ைவத்தனர் ேகாவலர் வல்விைரந்   5 
     இைளயர் ஏகுவனர் பாிய விாி ைளக் 
     க நைடப் ரவி வழிவாய் ஓட 
     வலவன் வள் வ  உ ப்பப் லவர் 
     கழ்குறி ெகாண்ட ெபாலந்தார் அகலத் த் 
     தண்கமழ் சாந்தம் ண் கள் அணிய  10 
     ெவன்றிெகாள் உவைகெயா  குதல் ேவண் ன் 
     யாண் உைற வ ெகால் தாேன...மாண்ட 
     ேபா உறழ் ெகாண்ட உண்கண் 
     தீதிலாட்  தி தற் பசப்ேப?  14 
      
355  மா ம் வண்தளிர் ஈன்றன குயி ம் 
     இன்தீம் பல்குரல் ெகாம்பர் வ ம் 
     திைல ஒழித்த ேபா அவிழ் ெப ஞ்சிைன 
     வல்ேலான் ைதவ ம் வள் யிர்ப் பாைல 
     நரம் ஆர்த் தன்ன வண் னம் ர ம்  5 
     ணிகயம் ன்னிய மணல் எக்கர்த் 
     தா உகு தண்ெபாழில் அல்கிக் காதலர் 
     ெச மைன மறக்கும் ெசவ்விேவனில் 
     தாேன வந்தன்  ஆயின் ஆனா  
     இலங்குவைள ெநகிழ்ந்த எவ்வம் காட் ப்  10 
     லந்தனம் வ கம் ெசன்ேமா- ேதாழி! 
     'யாேம எமியம் ஆக நீேய 
     ெபான்நயந்  அ ள்இைல யாகி 
     இன்ைன ஆகுதல் ஒத்தன்றால்' எனேவ.  14 
      
356  ேமல் ைறக் ெகாளீஇய கழா ன் கீழ்த் ைற 
     உகுவார் அ ந்தப் பகுவாய் யாைம 
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     கம் ள் இயவன் ஆக விசிபிணித் 
     ெதண்கண் கிைணயின் பிற ம் ஊரன் 
     இைடெந ந் ெத விற் க ெமனக் கண்ெடன்  5 
     ெபாற்ெற  ன்ைக பற்றின னாக 
     'அன்னாய்!' என்றெனன் அவன்ைகவிட் டனேன 
     ெதான்னைச சாலாைம நன்னன் பறம்பில் 
     சி கா ேராடன் பயிெனா  ேசர்த்திய 
     கற்ேபால் நாவிேன னாகி மற்   10 
     ெசப்பெலன் மன்னால் யாய்க்ேக நல்ேதர்க் 
     க ம்பகட்  யாைனச் ேசாழர் ம கன் 
     ெந ங்கதிர் ெநல் ன் வல்லம் கிழேவான் 
     நல்ல  உள்ளா னாக ம் ஒல்லார் 
     கதவ யற ம் யல்ப அதாஅன்   15 
     ஒ பல் கூந்தல் நம்வயின் அ ளா  
     ெகான்றனன் ஆயி ம் ெகாைலப  அன்ேற 
     அ வி ஆம்பல் க த்த ன் ைற 
     நன்னன் ஆஅய் பிரம்  அன்ன 
     மின்னீர் ஓதி!- என்ைனநின் குறிப்ேப?  20 
      
357  ெகா ள் ஈங்ைகச் சூரெலா  மிைடந்த 
     வான் ைக இ ம்பின் வயெவா  வதிந்த 
     உண்ணாப் பிணவின் உயக்கம் தீாிய 
     தடம ப்  யாைன வலம்படத் ெதாைலச்சி 
     வியலைற சிவப்ப வாங்கி ணங்கு நிமிர்ந்   5 
     ல ப்  ரண்ட ல்சாய் சி ெநறி 
     பயில்இ ங் கானத்  வழங்கல் ெசல்லா  
     ெப ங்களிற்  இனநிைர ைகெதா உப் ெபய ம் 
     தீஞ்சுைளப் பலவின் ெதா தி உம்பற் 
     ெப ங்கா  இறந்தனர் ஆயி ம் யாழநின்  10 
     தி ந்திைழப் பைணத்ேதாள் வ ந்த நீ  
     உள்ளா  அைமதேலா இலேர நல்குவர் 
     மிகுெபயல் நிைலஇய தீநீர்ப் ெபாய்ைக 
     அைடஇறந்  அவிழ்ந்த தண்கமழ் நீலம் 
     காெலா  யல்வந் தன்னநின் 
     ஆய்இதழ் மைழக்கண் அமர்த்த ேநாக்ேக.  16 
      
358  நீலத்  அன்ன நிறம்கிளர் எ த்தின் 
     காமர் பீ  ஆய்மயில் ேதாைக 
     இன்தீம் குரல வன்றி ெமன்சீர் 
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     ஆ தைக எழில்நலம் க ப்பக் கூ  
     கண்ேணர் இதழ தண்ந ங் குவைள .  5 
     கு ந்ெதாடர் அைடச்சிய ந ம்பல் கூைழ 
     நீ நீர் ெந ஞ்சுைன ஆயெமா  ஆடாய் 
     உயங்கிய மனத்ைத யாகிப் லம் ெகாண்  
     இன்ைன ஆகிய நின்நிறம் ேநாக்கி 
     அன்ைன வினவினள் ஆயின், அன்ேனா!  10 
     என்ெனன உைரக்ேகா யாேன- ன்னிய 
     ெப வைர இழித ம் ெந ெவள் அ வி 
     ஓைட யாைன உயர்மிைச எ த்த 
     ஆ ெகா  க ப்பத் ேதான் ம் 
     ேகா யர் ெவற்பன் உறீஇய ேநாேய?  15 
      
359  'பனிவார் உண்க ம் பசந்த ேதா ம் 
     நனிபிறர் அறியச் சாஅய நா ம் 
     கரந்தனம் உைற ம் நம்பண்  அறியார் 
     நீ னர் மன்ேனா காதலர்' எனநீ 
     எவன்ைக யற்றைன?- இகுைள!- அவேர  5 
     வான வரம்பன் ெவளியத்  அன்னநம் 
     மாணலம் தம்ெமா  ெகாண்டனர்- னாஅ  
     அ ஞ்சுரக் கவைல அைசஇய ேகா யர் 
     ெப ங்கல் மீமிைச இயம்எ ந் தாங்கு 
     ழ்பி  ெக த்த ெந ந்தாள் யாைன  5 
     சூர் கல் அ க்கத்  மைழமா  ழங்கும் 
     ெபாய்யா நல் ைச மாவண் ல்  
     கைவக்கதிர் வரகின் யாணர்ப் ைபந்தாள் 
     ைதச்சுவல் ழ்கிய கான்சு  கு உப் ைக 
     அ வித் வைலெயா  மயங்கும் 
     ெப வைர அத்தம் இயங்கி ேயாேர!  16 
      
360  பல் ந் தண்ெபாழில் பகல்உடன் கழிப்பி 
     ஒ கால் ஊர்திப் ப திஅம் ெசல்வன் 
     குடவயின் மாமைல மைறயக் ெகா ங்கழித் 
     தண்ேசற்  அைடஇய கைணக்கால் ெநய்தல் 
     ண்தா  உண்  வண் னம் றப்ப  5 
     ெவ வ  க ந்திறல் இ ெப ம் ெதய்வத்  
     உ டன் இையந்த ேதாற்றம் ேபால 
     அந்தி வானெமா  கடலணி ெகாளாஅ 
     வந்த மாைல ெபயாின் மற்றிவள் 
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     ெப ம் லம் பினேள ெதய்ய அதனால்  10 
     பாணி பிைழயா மாண்விைனக் க மா 
     ஞ்சு ஊர் யாமத் த் ெதவிட்டல் ஓம்பி 
     ெந ந்ேதர் அகல நீக்கிப் ைபெயனக் 
     குன் இழி களிற்றின் குவ மணல் நந்தி 
     இரவின் வம்ேமா- உர நீர்ச் ேசர்ப்ப!-  15 
     இனமீன் அ ந்  நாைரெயா  பைனமிைச 
     அன்றில் ேசக்கும் ன்றில் ெபான்ெனன 
     நன்மலர் ந  தாஅம் 
     ன்ைன ந ம்ெபாழில் ெசய்தநம் குறிேய  19 
      
361  ' மலர்த் தாமைரப் வின் அங்கண் 
     மாஇதழ்க் குவைள மலர்பிைணத் தன்ன 
     தி கத்  அலம ம் ெப மதர் மைழக்கண் 
     அணிவைள ன்ைக ஆயிதழ் மடந்ைத 
     வார் ைல ற்றத்  ைட விலங்கி ம்  5 
     கவ ப் லந்  உைற ம் கழிெப ங் காமத்  
     இன்  கர்ச்சியிற் சிறந்தெதான்  இல்ெலன 
     அன்பால் ெமாழிந்த என்ெமாழி ெகாள்ளாய் 
     ெபா ள் ாி ண்ட ம ளி ெநஞ்ேச!- 
     காியாப் வின் ெபாிேயார் ஆர  10 
     அழெல  தித்தியம் ம த்த யாைம 
     நிழ ைட ெந ங்கயம் கல்ேவட் டாஅங்கு 
     உள் தல் ஓம் மதி இனிநீ ள்ெளயிற் ச் 
     சின்ெமாழி அாிைவ ேதாேள- பன்மைல 
     ெவவ்வைற ம ங்கின் வியன்சுரம் 
     எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாேம!  16 
      
362  பாம் ைட விடர பனிநீர் இட் த் ைற 
     ேதம்கலந்  ஒ க யா நிைறந் தனேவ 
     ெவண்ேகாட்  யாைன ெபா த ண்கூர்ந்  
     ைபங்கண் வல் யம் கல்லைளச் ெசறிய 
     க்க ம்  அன்ன வள் கிர் வயப்பிண   5 
     க ெகாள வழங்கார் ஆேற ஆயிைட 
     எல் ற்  என்னான் ெவன்ேவல் ஏந்தி 
     நைசதர வந்த நன்ன ராளன் 
     ெநஞ்சுப  தாக வ வியன் ெபயாின் 
     இன்றிப் ெபா ம் யான்வா ழலேன  10 
     எவன்ெகால்?- வாழி ேதாழி!- நம் இைட ைலச் 



      
      

193

     சுணங்கணி ற்றத்  ஆரம் ேபால ம் 
     சிலம் நீ  ேசாைலச் சிதர் ங்கு நளிர்ப்பின் 
     இலங்குெவள் அ வி ேபால ம் 
     நிழல்ெகாண் டனவால், திங்கள்அம் கதிேர!  15 
      
363  நிைறெசலல் இ ளி விைர டன் கைடஇ 
     அக  விசும்பிற் பகல்ெசலச் ெசன்  
     ம குசுடர் மண் லம் மாமைல மைறய 
     ெபா கழி மலாிற் ைனயிைழ! சாஅய்! 
     அைண அைணந்  இைனைய ஆகல்- கைணயைரப்  5 
     ல் ைல ெநல் ப் காில் பசுங்காய் 
     கல்லதர் ம ங்கில் க வளி உதிர்ப்ப 
     ெபாலஞ்ெசய் காசிற் ெபாற்பத் தாஅம் 
     அத்தம் நண்ணி அதர்பார்த் தி ந்த 
     ெகாைலெவங் ெகாள்ைகக் ெகா ந்ெதாழின் மறவர்  10 
     ஆ ெசல் மாக்கள் அ நிறத்  எறிந்த 
     எஃகுஉ  வி ப் ண் கூர்ந்ேதார் எய்திய 
     வைளவாய்ப் ப ந்தின் வள் கிர்ச் ேசவல் 
     கிைளத  ெதள்விளி ெக ைடப் பயி ம் 
     இன்னா ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் ன்னிய  15 
     ெசய்விைன வலத்தர் ஆகி இவணயந்  
     எய்தவந் தனேர!- ேதாழி!- ைமெயழில் 
     ைணேயர் எதிர்மலர் உண்கண் 
     பிைணேயர் ேநாக்கம் ெப ங்கவின் ெகாளேவ.  19 
      
364  மாதிரம் ைதயப் பாஅய்க் கால் ழ்த்  
     ஏ ைடப் ெப மைழ ெபாழிந்ெதன அவல்ேதா  
     ஆ களப் பைறயின் வாி ணல் கறங்க 
     ஆய்ெபான் அவிர்இைழ க்கி யன்ன 
     நீ ணர்க் ெகான்ைற- கவின்ெபறக் கா டன்  5 
     சுடர் ைர ேதான்றிப் தல்தைலக் ெகாளாஅ 
     ல்ைல இல்லெமா  மலரக் கல்ல 
     பகுவாய்ப் ைபஞ்சுைன மா ண ம ரக் 
     கார்ெதாடங் கின்ேற காைல காதலர் 
     ெவஞ்சின ேவந்தன் வியன்ெப ம் பாசைற  10 
     ெவன்றி ேவட்ைகெயா  நம் ம் உள்ளார் 
     யா ெசய் வாங் ெகால்?- ேதாழி!- ேநாதகக் 
     ெகாைலகுறித் தன்ன மாைல 
     ைனத  ேபாழ்தின் நீந்தேலா அாிேத!  14 
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365  அகல்வாய் வானம் ஆ ள் பரப்ப 
     பகல்ஆற் ப் ப த்த ைபெயன் ேதாற்றெமா  
     சினவல் ேபாகிய ன்கண் மாைல 
     அத்தம் ந கல் ஆள்என உைதத்த 
     கான யாைனக் க வாய் வள் கிர்  5 
     இ ம்பைன இதக்ைகயின் ஒ ம் ஆங்கண் 
     க ங்கண் ஆடவர் ஏ யல் கிடக்ைக 
     வ நர் இன்ைமயின் கைள நர்க் காணா 
     என் ழ் ெவஞ்சுரம் தந்த நீேய! 
     யர்ெசய்  ஆற்றா யாகிப் ெபயர்பாங்கு  10 
     உள்ளிைன- வாழிய- ெநஞ்ேச!- ெவன்ேவல் 
     மாவண் க ள் கா ர் ஆங்கண் 
     தம் தந்த ெபாாியைர ேவங்ைகத் 
     தண்கமழ் மலர் நா ம் 
     அஞ்சில் ஓதி ஆய்மடத் தைகேய.  15 
      
366  தாழ்சிைன ம தம் தைகெபறக் கவினிய 
     நீர்சூழ் வியன்களம் ெபா யப் ேபார்ப்பஅழித்  
     கள்ளார் களமர் பக தைல மாற்றி 
     க ங்காற்  எறியப் ேபாகிய ம் டன் 
     காயல் சி த க் கண்ெகடப் பாய்த ன்  5 
     இ நீர்ப் பரப்பின் பனித் ைறப் பரதவர் 
     தீம்ெபாழி ெவள் ப் ச் சிைதத ன் சிைனஇக் 
     கழனி உழவெரா  மா எதிர்ந்  மயங்கி 
     இ ஞ்ேசற்  அள்ளல் எறிெச க் கண்  
     நைர  தாளர் ைகபிணி வி த்   10 
     நைன திர் ேதறல் ைளயர்க்கு ஈ ம் 
     ெபாலம் ண் எவ்வி நீழல் அன்ன 
     நலம்ெப  பைணத்ேதாள் நன் தல் அாிைவெயா  
     மணங்கமழ் தண்ெபாழில் அல்கி ெந ைந 
     நீதற் பிைழத்தைம அறிந்  
     க ழ்ந்த கண்ணெளம் அணங்கன் னாேன.  16 
      
367  இலங்குசுடர் மண் லம் லந்தைலப் ெபயர்ந்  
     பல்கதிர் ம கிய கல்ேசர் அைமயத்  
     அலந்தைல ேத  ஆண்குரல் விளிப்ப 
     மைனவளர் ெநாச்சி மாேசர்  வதிய 
     ைன ைழ இ ந்த அம்கு ச் சீ ர்க்  5 
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     க ங்கால் ேவங்ைகச் ெசஞ்சுவல் வரகின் 
     மிகுபதம் நிைறந்த ெதாகுகூட்  ஒ சிைறக் 
     குவிய  ெவ கின் ைபங்கண் ஏற்ைற 
     ஊன்நைசப் பிணவின் உயங்குபசி கைளஇயர் 
     தளிர் ைர ெகா ற்றின் ெசறிமயிர் எ த்திற்  10 
     கதிர்த்த ெசன்னிக் கவிர்ப்  அன்ன 
     ெநற்றிச் ேசவல் அற்றம் பார்க்கும் 
     ல்ெலன் மாைல ம் இனி  மன்றம்ம- 
     நல்லக வன ைல அைடயப் ல் ெதா ம் 
     உயிர்குைழப் பன்ன சாயற் 
     ெசயிர்தீர் இன் ைணப் ணர்ந்திசி ேனார்க்ேக.  16 
      
368  ெதா ேதாற் கானவன் சூ  வியன் னம் 
     காி றம் கழீஇய ெப ம்பாட்  ஈரத் க் 
     ெதா வளர் ைபந்திைன நீ குரல் காக்கும் 
     ஒண்ெதா  மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக 
     ஆ சிைன ஒழித்த ேகா இணர் கஞ ய  5 
     கு ம்ெபாைற அயல  ெந ந்தாள் ேவங்ைக 
     மடமயிற் கு மியின் ேதான் ம் நாடன் 
     உயர்வைர ம ங்கின் காந்தளம் ேசாைலக் 
     குரங்குஅறி வாரா மரம்பயில் இ ம்பிற் 
     க சுைனத் ெதளிந்த மணிம ள் தீநீர்  10 
     பி ணர் களிற்றின் எம்ெமா  ஆ ப் 
     பல்நாள் உம்பர்ப் ெபயர்ந்  சில்நாள் 
     கழியா ைமேய வழிவழிப் ெப கி 
     அம்பைண விைளந்த ேதக்கட் ேடறல் 
     வண் ப  கண்ணியர் மகி ம் சீ ர்  15 
     எவன்ெகால்- வாழி, ேதாழி!- ெகாங்கர் 
     மணியைர யாத்  ம கின் ஆ ம் 
     உள்ளி விழவின் அன்ன 
     அலர்ஆ கின்ற  பலர்வாய்ப் பட்ேட?  19 
      
369  கண் சின்- மகேள!- ெகழீஇ இையெவைன 
     ஒண்ெதா  ெசறித்த ன்ைக ஊழ்ெகாள்  
     மங்ைகயர் பலபா ராட்டச் ெசந்தார்க் 
     கிள்ைள ம் தீம்பால் உண்ணா மயி யற் 
     ேசயிைழ மகளிர் ஆய ம் அயரா  5 
     தாழி ம் மலர்பல அணியா ேகழ்ெகாளக் 
     காழ் ைனந்  இயற்றிய வனப்பைம ேநான்சுவர் 
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     பாைவ ம் ப எனப் ெபறாஅ ேநாய்ெபார 
     இைவ கண்  இைனவதன் தைல ம் நிைனவிேலன் 
     ெகா ேயாள் ன்னிய  உணேரன் 'ெதா ேயாய்!  10 
     இன் நின் ஒ குரல் மண்ணல்' என்றதற்கு, 
     எற் லந்  அழிந்தன ளாகித் தற்றகக் 
     கடல்அம் தாைனக் ைகவண் ேசாழர் 
     ெகடல்அ  நல் ைச உறந்ைத அன்ன 
     நிதி ைட நல்கர்ப் வ  ைனந்   15 
     தமர்மணன் அயர ம் ஒல்லாள் கவர் தல் 
     ஓைம நீ ய உலைவ நீளிைட 
     மணியணி பலைக மாக்காழ் ெந ேவல் 
     ணி ைட உள்ளெமா  ைதந்த ன்பின் 
     அறியாத் ேதஎத்  அ ஞ்சுரம் ம த்த  20 
     சிறிேயாற்கு ஒத்தஎன் ெப மடத் தகுவி 
     'சிறப் ம் சீ ம் இன்றிச் சீ ர் 
     நல்கூர் ெபண் ன் ல்ேவய் குரம்ைப 
     ஓர்ஆ யாத்த ஒ ண் ன்றில் 
     ஏதில் வ மைனச் சிலம் டன் கழீஇ 
     ேமயினள் ெகால்?' என ேநாவல் யாேன.  26 
      
370  'வைளவாய்க் ேகாைதயர் வண்டல் ைதஇ 
     இைளேயார் ெசல்ப எல் ம் எல் ன்  
     அக ைலப் ன்ைனப் கர்இல் நீழல் 
     பகேல எம்ெமா  ஆ இரேவ 
     காயல் ேவய்ந்த ேதயா நல் ல்  5 
     ேநாெயா  ைவகுதி ஆயின் ந்ைத 
     அ ங்க ப் ப வ ம்' என்றி; மற்  'நீ 
     ெசல்லல்' என்ற ம் ஆற்றாய் 'ெச ேன 
     வாழெலன்' என்றி ஆயின் ஞாழல் 
     வண் படத் தைதந்த கண்ணி ெநய்தல்  10 
     தண்ண ம் ைபந்தார் யல்வர அந்திக் 
     கடல்ெக  ெசல்வி கைரநின் றாங்கு 
     நீேய கானல் ஒழிய யாேன 
     ெவறிெகாள் பாைவயிற் ெபா ந்தஎன் அணி றந்  
     ஆ மகள் ேபாலப் ெபயர்தல் 
     ஆற்ேறன் ெதய்ய அலர்கவிவ் ேர!  16 
      
371  அவ்விளிம்  உாீஇய விைசயைம ேநான்சிைல 
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     ெசவ்வாய்ப் பகழிச் ெசயிர்ேநாக்கு ஆடவர் 
     கைணயிடக் கழிந்ததன் ழ் ைண உள்ளிக் 
     கு ெந ந் ைணய மறி ைட ஆடப் 
     ன்கண் ெகாண்ட திாிம ப்  இரைல  5 
     ேமய்பதம் ம த்த சி ைமெயா  ேநாய்கூர்ந்  
     ெநய்தலம் ப வில் சில்நீர் உண்ணா  
     எஃகுஉ  மாந்தாின் இைனந் கண் ப க்கும் 
     ைபதற ெவம்பிய பாழ்ேசர் அத்தம் 
     எமியம் நீந் ம் எம்மி ம் பனிவார்ந்   10 
     என்ன ஆம்ெகால் தாேம 'ெதண்நீர் 
     ஆய்சுைன நிகர்மலர் ேபான்ம்' என நைசஇ 
     ேதர் பறைவ விைழ ம் 
     ேபாதார் கூந்தல்நம் காத  கண்ேண?  14 
      
372  அ ந்ெதறன் மரபின் கட ள் காப்பப் 
     ெப ந்ேதன் ங்கும் நா காண் நனந்தைல 
     அணங்குைட வைரப்பிற் பாழி ஆங்கண் 
     ேவண்  மாக்கள் வியனகர்க் கரந்த 
     அ ங்கல ெவ க்ைகயின் அாிேயாள் பண் நிைனந்   5 
     வ ந்தினம் மாேதா எனி ம் அஃ  ஒல்லாய் 
     இ ம்பைண ெதா த்த பலரா  ஊசல் 
     ஊர்ந்திழி கயிற்றின் ெசலவர வ ந்தி 
     ெந ெநறிக் குதிைரக் கூர்ேவல் அஞ்சி 
     க ைன அைலத்த ெகா வில் ஆடவர்  10 
     ஆ ெகாள் ச ன் பா சிறந்  எறி ம் 
     ெப ந்  வள்பின் ங்கு  ெநகிழா 
     ேமய்மணி இழந்த பாம்பின் நீநனி 
     ேதம்பிைன- வாழிஎன் ெநஞ்ேச!- ேவந்தர் 
     ேகாண்தணி எயி ற் காப் ச் சிறந்  
     ஈண் அ ங் குைரயள்நம் அணங்கி ேயாேள.  16 
      
373  ைனகவர்ந்  ெகாண்ெடனக் கலங்கிப் பீர்எ ந்  
     மைனபாழ் பட்ட மைரேசர் மன்றத் ப் 
     பைணத்தாள் யாைன ப உப் றம் உாிஞ்சக் 
     ெச காழ் சாய்ந்த காற் ெபாதியில் 
     அ ஞ்சுரம் நீந்திய வ த்தெமா  ைகயற் ப்  5 
     ெப ம் ன் மாைல லம் வந்  உ தர 
     மீளிஉள்ளம் ெசல வ  ப்பத் 
     தாள்ைக ட் ய தனிநிைல இ க்ைகெயா  
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     தன்னிைல உள் ம் நந்நிைல உணராள் 
     இ ம்பல் கூந்தல் ேசயிைழ மடந்ைத  10 
     கைனயி ள் ந நாள் அைணெயா  ெபா ந்தி 
     ெவய் ற் ப் லக்கும் ெநஞ்செமா  ஐ உயிரா 
     ஆயிதழ் மைழக்கண் மல்கேநாய் கூர்ந்  
     ெப ந்ேதாள் நைனக்கும் க ழ்ந் வார் அாிப்பனி 
     ெமல்விரல் உகிாின் ெதறியினள் ெவன்ேவல்  15 
     அண்ணல் யாைன அ ேபார் ேவந்தர் 
     ஒ ங்குஅகப் ப த்த ர வாய் ஞாயில் 
     ஓர்எயில் மன்னன் ேபாலத் 
     யில் றந் தனள்ெகால்? அளியள் தாேன!  19 
      
374   மாக்கடல் கந்  மாதிரத்  இ ளி 
     மலர்தைல உலகம் ைதய வலன்ஏர்  
     பழங்கண் ெகாண்ட ெகா ம்பல் ெகாண்  
     ேபாழ்ந்த ேபாலப் பல டன் மின்னி 
     தாழ்ந்த ேபால நனியணி வந்   5 
     ேசார்ந்த ேபாலச் ெசாாிவன பயிற்றி 
     இ ம் ழக்கும் இன்றிப் பாணர் 
     வ  நல்யாழ் நரம் இைசத் தன்ன 
     இன்குரல் அழி ளி தைலஇ நன்பல 
     ெபயல்ெபய்  கழிந்த நா  ைவகைறச்  10 
     ெசறிமணல் நிவந்த களர்ேதான்  இயவில் 
     கு ேமாட்  தாய் கு கு  ஓ  
     மணிமண்  பவளம் ேபாலக் காயா 
     அணிமிகு ெசம்மல் ஒளிப்பன மைறயக் 
     கார்கவின் ெகாண்ட காமர் காைலச்  15 
     ெசல்க ேதேர- நல்வலம் ெப ந! 
     ெப ந்ேதாள் கிய சுப்பின் 
     தி ந்திைழ அாிைவ வி ந்ெததிர் ெகாளேவ!  18 
      
375  'ெசன்  நீ நர் அல்லர்; அவர்வயின் 
     இைனதல் ஆனாய்' என்றிசின் இகுைள! 
     அம் ெதாைட அைமதி காண்மார் வம்பலர் 
     கலனிலர் ஆயி ம் ெகான் ள் ஊட் ம் 
     கல்லா இைளயர் க த்த கவைலக்  5 
     கணநாி இனெனா  குழீஇ நிணன ந் ம் 
     ெநய்த்ேதார் ஆ ய மல்லல் ெமாசிவிரல் 
     அத்த எ ைவச் ேசவல் ேசர்ந்த 
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     அைரேசர் யாத்த ெவண்திரள் விைனவிறல் 
     எழாஅத் திணிேதாள் ேசாழர் ெப மகன்  10 
     விளங்கு கழ் நி த்த இளம்ெப ஞ் ெசன்னி 
     கு க்கடன் ஆக ன் குைறவிைன மார் 
     ெசம் உறழ் ாிைசப் பாழி றி 
     வம்ப வ கர் ைபந்தைல சவட் க் 
     ெகான்ற யாைனக் ேகாட் ன் ேதான் ம்  15 
     அஞ்சுவ  மரபின் ெவஞ்சுரம் இறந்ேதார் 
     ேநாயிலர் ெபயர்தல் அறியின் 
     ஆழல மன்ேனா ேதாழி! என் கண்ேண.  18 
      
376  ெசல்லல் மகிழ்ந! நிற் ெசய்கடன் உைடெயன்மன்- 
     கல்லா யாைன க னல் கற்ெறன 
     ம னல் ெபா த ம ெதாங்கு படப்ைப 
     ஒ கதிர்க் கழனிக் கழாஅர் ன் ைற 
     க ெகாள் சுற்றெமா  காிகால் காணத்  5 
     தண்பதம் ெகாண்  தவிர்த்த இன்னிைச 
     ஒண்ெபாறிப் ைனகழல் ேசவ  ரளக் 
     க ங்கச்சு யாத்த காண்பின் அவ்வயிற்  
     இ ம்ெபாலப் பாண் ல் மணிெயா  ெதளிர்ப்பப் 
     னல்நயந்  ஆ ம் அத்தி அணிநயந்   10 
     காவிாி ெகாண் ஒளித் தாங்கு மன்ேனா! 
     ம்வயிற் லத்தல் ெசல்ேலம்; எம்வயின் 
     பசந்தன்  காண் சின் தேல; அசும்பின் 
     அம் ம்  வள்ைள அழற்ெகா  மயக்கி 
     வண்ேதாட்  ெநல் ன் வாங்குபீள் விாியத்  15 
     ய்த்தைல டங்குஇறாத் ெதறிக்கும் ெபாற் ைடக் 
     குரங்குஉைளப் ரவிக் குட் வன் 
     மரந்ைத அன்னஎன் நலம்தந்  ெசன்ேம!  18 
      
377  ேகாைட நீட ன் வா லத்  உக்க 
     சி ல் உண  ெநறிபட ம கி 
     ண்பல் எ ம்பி ெகாண்டைளச் ெசறித்த 
     வித்தா வல்சி ங்குசிைல மறவர் 
     பல் ழ் க்குப் பயன்நிைர கவரக்  5 
     ெகா ங்கு  ேபாகிய ெப ம்பாழ் மன்றத்  
     நைர  தாளர் அதிர்தைல இறக்கிக் 
     கைவமனத்  இ த் ம் வல் வனப்  அழிய 
     வாிநிறச் சிதைல அாித்த ன் ல்ெலன்  
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     ெப நலம் சிைதந்த ேபஎம் திர் ெபாதியில்  10 
     இன்னா ஒ சிைறத் தங்கி இன்னைகச் 
     சி ெமன் சாயல் ெப நலம் உள்ளி 
     வம்பலர் ஆகி ம் கழிப மன்ற- 
     நைசதர வந்ேதார் இரந்தைவ 
     இைசபடப் ெபய்தல் ஆற்  ேவாேர!  15 
      
378  'நிதியம் ஞ்சும் நிவந்ேதாங்கு வைரப்பின் 
     வ ைவ மகளிர் கூந்தல் கமழ்ெகாள 
     வங்கூழ் ஆட் ய அம்குைழ ேவங்ைக 
     நன்ெபான் அன்ன ந ந்தா  உதிரக் 
     காமர் பீ  ஆய்மயில் ேதாைக  5 
     ேவ ேவ  இனத்த வைரவாழ் வ ைடக் 
     ேகா ற்  இளந்தகர் பா விறந்  இயல 
     ஆ கள வயிாின் இனிய ஆ ப் 
     பசும் ற ெமன்சீர் ஒசிய விசும் உகந்  
     இ ங்கண் ஆ அைமத் தயங்க இ க்கும்  10 
     ெப ங்கல் நாடன் பிாிந்த லம் ம் 
     உடன்ற அன்ைன அமரா ேநாக்க ம் 
     வடந்ைத க்கும் வ பனி அற்சிரச் 
     சுடர்ெக  மண் லம் அ ங்க ஞாயி  
     குடகடல் ேச ம் படர்கூர் மாைல ம்  15 
     அைனத் ம் அ உநன்  ந ய உஞற்றி 
     யாங்ஙனம் வாழ்தி?' என்றி- ேதாழி!- 
     நீங்கா வஞ்சினம் ெசய் நத் றந்ேதார் 
     உள்ளார் ஆயி ம் உெளேன- அவர் நாட்  
     அள்ளிைலப் பலவின் கனிகவர் ைகய  20 
     கல்லா மந்தி க வேனா  உக ம் 
     க ந்திறல் அணங்கின் ெந ம்ெப ங் குன்றத் ப் 
     பா ன் அ வி சூ  
     வான்ேதாய் சிைமயம் ேதான்ற லாேன.  24 
      
379  நந்நயந்  உைறவி ெதான்னலம் அழியத் 
     ெத ளா ைமயின் தீெதா  ெகழீஇ 
     அ ளற நிமிர்ந்த ன்ெபா  ெபா ள் ாிந்  
     ஆள்விைனக்கு எதிாிய மீளிெநஞ்ேச! 
     நிைனயிைன ஆயின் எனவ ேகண்மதி!-  5 
     விாிதிைர ந்நீர் மண்திணி கிடக்ைகப் 
     பாிதிஅம் ெசல்வம் ெபா ைம இன்றி 
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     நனவின் இயன்ற  ஆயி ம் கங்குற் 
     கனவின் அற்  அதன் கழிேவ அதனால் 
     விர  பன்மலர் வண் சூழ்  அைடச்சிச்  10 
     சுவல்மிைச அைரஇய நிைலதயங்கு உ  
     ஈண் பல் நாற்றம் ேவண் வயின் உவப்பச் 
     ெசய்  விளங்கிைழப் ெபா ந்த ேதாள்ேசர்  
     எய்திய கைன யில் ஏற்ெறா ம் தி கி 
     ெமய் கு வன்ன ைககவர் யக்கின்  15 
     மிகுதிகண் டன்ேறா இெலேன நீ நின் 
     பல்ெபா ள் ேவட்ைகயின் ெசால்வைர நீவிச் 
     ெசல வ  த்தைன ஆயிற் காெலா  
     கைனஎாி நிகழ்ந்த இைலயில் அம் காட்  
     உைழப் றத்  அன்ன ள்ளி நீழல்  20 
     அைசஇய ெபா தில் பைசஇய வந் இவள் 
     மறப் அ ம் பல்குணம் நிறத் வந்  உ தர 
     ஒ திறம் நிைனத்தல் ெசல்லாய் திாி நின்  
     உ  உழந்த வ ம ப்  ஒ த்தற்குப் 
     பி யி  ச ன் அ படக் குழிந்த  25 
     நிரம்பா நீளிைடத் ங்கி 
     இரங்குைவ அல்ைலேயா உரங்ெகட ெம ந்ேத?  27 
      
380  ேதர்ேசண் நீக்கித் தமியன் வந் , ம் 
     ஊர்யா ? என்ன நணிநணி ஒ ங்கி 
     ன்னாள் ேபாகிய ைறவன் ெந ைந 
     அக ைல நாவல் உண் ைற உதிர்த்த 
     கனிகவின் சிைதய வாங்கிக் ெகாண் தன்  5 
     தாைழ ேவர்அைள ழ் ைணக்கு இ உம் 
     அலவற் காட் , 'நற்பாற்  இ ' என 
     நிைனந்த ெநஞ்செமா  ெந ெபயர்ந் ேதாேன 
     உ க்காண் ேதான் ம் ேதேர இன் ம் 
     நாம்எதிர் ெகாள்ளா மாயின் தான்அ   10 
     ணிகுவன் ேபாலாம் நா மிக உைடயன் 
     ெவண்மணல் ெந ங்ேகாட்  மைறேகா?- 
     அம்ம, ேதாழி!- கூ மதி நீேய!  13 
      
381  ஆளி நன்மான் அணங்குைட ஒ த்தல் 
     மீளி ேவழத்  ெந ந்தைக லம்ப 
     ஏந்தல் ெவண்ேகா  வாங்கிக் கு க ந் ம் 
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     அஞ்சுவரத் தகுந ஆங்கண் மஞ்சுதப 
     அழல்கான்  திாித ம் அலங்குகதிர் மண் லம்  5 
     நிழல்சூன்  உண்ட நிரம்பா நீளிைட 
     கற் ாிக் குடம்ைபக் கதநாய் வ கர் 
     விற்சினம் தணிந்த ெவ வ  கவைல 
     கு தி ஆ ய ல நா  இ ஞ்சிைற 
     எ ைவச் ேசவல் ஈண் கிைளத் ெதா தி  10 
     பச்சூன் ெகாள்ைள சாற்றிப் பைறநிவந்  
     ெசக்கர் வானின் விசும்பணி ெகாள் ம் 
     அ ஞ்சுரம் நீந்திய நம்மி ம் ெபா ந்தார் 
     ைனஅரண் கடந்த விைனவல் தாைனத் 
     ேதனிமிர் ந ந்தார் வானவன் உடற்றிய  15 
     ஒன்னாத் ெதவ்வர் மன்ெனயில் ேபாலப் 
     ெப ம்பாழ் ெகாண்ட ேமனியள் ெந யிர்த்  
     வ ந் ம்ெகால்? அளியள் தாேன!- சு ம் ண 
     ெந நீர் பயந்த நிைரஇதழ்க் குவைள 
     எதிர்மலர் இைணப்ேபா  அன்னதன் 
     அாிமதர் மைழக்கண் ெதண்பனி ெகாளேவ!  21 
      
382  பிற  வி மம் பிற ம் ேநாப 
     தம்  வி மம் தமக்ேகா தஞ்சம் 
     கடம் ெகா  யாத் க் கண்ணி சூட்  
     ேவ பல் குரல ஒ க்கு இன்னியம் 
     கா ெக  ெந ேவட் பா ெகாைளக்கு ஏற்ப  5 
     அணங்கயர் வியன் களம் ெபா யப் ைபயத் 
     ங்குதல் ாிந்தனர் நமெரன ஆங்கவற்கு 
     அறியக் கூறல் ேவண் ம்- ேதாழி!- 
     அ வி பாய்ந்த க விரல் மந்தி 
     ெச ங்ேகாட் பலவின் பழம் ைண யாகச்  10 
     சாரல் ேப ர் ன் ைற இழித ம் 
     வற றல் அறியாச் ேசாைல 
     விறன்மைல நாடன் ெசால்நயந் ேதாேய!  13 
      
383   தற் ரந்  எ த்த எற் ந்  உள்ளாள் 
     ஊ ஞ் ேசாி ம் ஓராங்கு அலர்எழக் 
     கா ங் கான ம் அவெனா  ணிந்  
     நா ந் ேதய ம் நனிபல இறந்த 
     சி வன் கண்ணிக்கு ஏர்ேத வெரன  5 
     வா ைன- வாழிேயா, வயைல!- நாள்ெதா ம் 
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     பல்கிைளக் ெகா ெகாம்  அலமர மலர்ந்த 
     அல்குல் தைலக்கூட்  அம்குைழ உதவிய 
     விைனயைம வரனீர் வி த்ெதா  தத்தக் 
     கமஞ்சூற் ெப நிைற தயங்க கந் ெகாண்   10 
     ஆய்மடக் கண்ணள் தாய் கம் ேநாக்கிப் 
     ெபய்சிலம்  ஒ ப்பப் ெபயர்வனள் ைவக ம் 
     ஆரநீர் ஊட் ப் ரப்ேபார் 
     யார்மற் ப் ெப குைவ அளிைய நீேய!  14 
      
384  இ ந்த ேவந்தன் அ ந்ெதாழில் த்ெதனப் 
     ாிந்த காதெலா  ெப ந்ேதர் யா ம் 
     ஏறிய  அறிந்தன்  அல்ல  வந்த 
     ஆ நனி அறிந்தன்ெறா இெலேன! "தா அய் 
     யற்பறழ் உக ம் ல்ைலயம் றவிற்  5 
     கைவக்கதிர் வரகின் சீ ர் ஆங்கண் 
     ெமல் யல் அாிைவ இல்வயின் நிறீஇ 
     இழிமின்" என்றநின் ெமாழிம ண் சிேன! 
     வான்வழங்கு இயற்ைக வளி ட் ைனேயா? 
     மா  ஆகநின் மனம் ட் ைனேயா  10 
     உைரமதி- வாழிேயா வலவ! - எனத்தன் 
     வைரம ள் மார்பின் அளிப்பனன் யங்கி 
     மைனக்ெகாண்  க்கனன் ெந ந்தைக 
     வி ந்ேதர் ெபற்றனள் தி ந்திைழ ேயாேள!  14 
      
385  தன்ேனா ரன்ன ஆய ம் மயி யல் 
     என்ேனா ரன்ன தாய ம் காணக் 
     ைகவல் யாைனக் க ந்ேதர்ச் ேசாழர் 
     காவிாிப் படப்ைப உறந்ைத அன்ன 
     ெபான் ைட ெந நகர் ைரேயார் அயர  5 
     நன்மாண் விழவில் தகரம் மண்ணி 
     யாம்பல ணர்ப்பச் ெசால்லாள் காம்ெபா  
     ெநல்  நீ ய கல்லைறக் கவாஅன் 
     அத்த ஆலத்  அலந்தைல ெந ழ் 
     தித்திக் குறங்கில் தி ந்த உாிஞ  10 
     வைள ைட ன்ைக அைளஇக் கிைளய 
     பயி ம் பிைணயல் பசுங்காழ்க் ேகாைவ 
     அகலைம அல்குல் பற்றிக் கூந்தல் 
     ஆ மயிற் பீ யின் ெபாங்க நன் ம் 
     தானமர் ைணவன் ஊக்க ஊங்கி  15 
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     உள்ளா  கழிந்த ள்ெளயிற் த் வர்வாய்ச் 
     சி வன் கண்ணி சிலம்  கழீஇ 
     அறியாத் ேதஎத்தள் ஆகுதல் ெகா ேத!  18 
      
386  ெபாய்ைக நீர்நாய்ப் ல நா  இ ம்ேபாத்  
     வாைள நாளிைர ேத ம் ஊர! 
     நாணிெனன் ெப ம! யாேன- பாணன் 
     மல்ல  மார்பின் வ ற வ ந்தி 
     எதிர்தைலக் ெகாண்ட ஆாியப் ெபா நன்  5 
     நிைறத்திரண் ழ த்ேதாள் ைகயகத்  ஒழிந்த 
     திறன்ேவ  கிடக்ைக ேநாக்கி நற்ேபார்க் 
     கைணயன் நாணி யாங்கு- மைறயினள் 
     ெமல்ல வந்  நல்ல கூறி 
     ைமஈர் ஓதி மடேவாய்! யா ம்நின்  10 
     ேசாி ேயேன அய  லாட் ேயன் 
     ங்ைக ஆகுெவன் நினக்ெகனத் தன்ைகத் 
     ெதா மணி ெமல்விரல் தண்ெணனத் ைதவர 
     த ம் கூந்த ம் நீவி 
     பகல்வந்  ெபயர்ந்த வாண தற் கண்ேட!  15 
      
387  தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்  ெப ந்ேதாள் சாஅய் 
     அாிமதர் மைழக்கண் க ழச் ெசல் ர்! 
     வ ர் ஆகுதல் உைரமின் மன்ேனா 
     உவ ணப் பைறந்த ஊன்தைலச் சிறாஅெரா  
     அவ்வாி ெகான்ற கைறேசர் வள் கிர்ப்  5 
     பைசவிரற் ைலத்தி ெந பிைசந்  ஊட் ய 
     ந் கில் இைமக்கும் ெபாலன்காழ் அல்குல் 
     அவ்வாி சிைதய ேநாக்கி ெவவ்விைனப் 
     பயிலாிற் கிடந்த ேவட் விளி ெவாீஇ 
     வாிப் ற இத ன் மணிக்கட் ேபைட  10 
     ண்ெபாறி அணிந்த எ த்தின் கூர் ட் 
     ெசங்காற் ேசவற் பயி ம் ஆங்கண் 
     வில்லீண்  அ ஞ்சமம் தைதய றி 
     நல் ைச நி த்த நா ைட மறவர் 
     நிைரநிைல ந கற் ெபா ந்தி இைமயா   15 
     இைரநைசஇக் கிடந்த வாய்ப் பல்  
     சிறிய ெதற் வ தாயிற் ெபாிய 
     ஓைட யாைன உயர்ந்ேதார் ஆயி ம் 
     நின்றாங்குப் ெபய ம் கானம் 
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     ெசன்ேறார் மன்ெனன இ க்கிற் ேபார்க்ேக.  20 
      
388  அம்ம!- வாழி ேதாழி!- நம்மைல 
     அைமய த்  இயற்றிய ெவவ்வாய்த் தட்ைடயின் 
     ந விைர ஆரம் அறெவறிந்  உ த 
     உைளக்குரல் சி திைன கவர்த ன் கிைளயமல் 
     ெப வைர அ க்கத் க் குாீஇ ஓப்பி  5 
     ஓங்கி ஞ் சிலம்பின் ஒள்ளிணர் ந  
     ேவங்ைகயம் கவட் ைட நிவந்த இதணத் ப் 
     ெபான்ம ள் ந ந்தா  ஊ ம் ம்பி 
     இன்னிைச ஓரா இ ந்தன மாக 
     'ைமயீர் ஓதி மடநல் லீேர!  10 
     ெநாவ்வியற் பகழி பாய்ந்ெதனப் ண்கூர்ந்  
     எவ்வெமா  வந்த உயர்ம ப்  ஒ த்தல் ம் 
     னத் ழிப் ேபாகல் உ ேமா மற் ' என 
     சின க்ெகாள் ஞம  ெசயிர்த் ப் ைட ஆடச் 
     ெசால் க் கழிந்த வல்விற் காைள  15 
     சாந்தார் அகல ம் தைக ம் மிகநயந்  
     ஈங்குநாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் 
     நன்னர் ெநஞ்செமா  மயங்கி ெவறிெயன 
     அன்ைன தந்த வாய் ேவலன் 
     'எம்மிைற அணங்க ன் வந்தன்  இந்ேநாய்  20 
     தணிம ந்  அறிவல்' என் ம் ஆயின் 
     வினவின் எவேனா மற்ேற- கனல்சின 
     ைமயல் ேவழம் ெமய் ளம் ேபாக 
     ஊட்  யன்ன ஊன் ரள் அம்ெபா  
     காட் மான் அ வழி ஒற்றி 
     ேவட்டம் ெசல் ேமா ம்மிைற? எனேவ.  26 
      
389  அறியாய்- வாழி ேதாழி!- ெநறிகுரல் 
     சாந்தார் கூந்தல் உளாிப் ேபாதணிந்  
     ேதங்கமழ் தி தல் திலகம் ைதஇ ம் 
     பல் தழ் எதிர்மலர் கிள்ளி ேவ பட 
     நல் ள வன ைல அல் ெயா  அப்பி ம்  5 
     ெப ந்ேதாள் ெதாய்யில் வாித் ம் சி பரட்  
     அஞ்ெசஞ் சீற ப் பஞ்சி ஊட் ம் 
     எற் றந் தந்  நிற்பா ராட் ப் 
     பல் ஞ் ேசக்ைகயிற் பக ம் நீங்கார் 
     மைனவயின் இ ப்பவர் மன்ேன- ைனதந்   10 
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     இரப்ேபார் ஏந் ைக நிைறயப் ரப்ேபார் 
     லம்பில் உள்ளெமா  வதந்  உவக்கும் 
     அ ம்ெபா ள் ேவட்டம் எண்ணி க த்ேதார் 
     சி ன் கிளவிச் ெசல்லல் பாழ்பட 
     நல் ைச தம்வயின் நி மார் வல்ேவல்  15 
     வான வரம்பன் நல்நாட்  உம்பர் 
     ேவனில் நீ ய ெவங்கடற்  அைட தல் 
     ஆ ெசல் வம்பலர் ேவ பிாிந்  அலறக் 
     ெகாைலெவம் ைமயின் நிைலெபயர்ந்  உைற ம் 
     ெப ங்களி  ெதாைலச்சிய இ ங்ேகழ் ஏற்ைற  20 
     ெசம் ல ம ங்கிற் றன்கால் வாங்கி 
     வலம்ப  ெவன்றிெயா  சிலம்பகம் சிலம்பப் 
     ப மைழ உ மின் ழங்கும் 
     ெந மர ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர!  24 
      
390   உவர்விைள உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி 
     அதர்ப  ழிய ேசட் லம் பட ம் 
     ததர்ேகால் உமணர் பதிேபாகு ெந ெநறிக் 
     கணநிைர வாழ்க்ைகதான் நன்  ெகால்ேலா 
     வணர்சுாி ச்சி மற் ரள  5 
     ஐதகல் அல்குல் கவின்ெபறப் ைனந்த 
     பல்குைழத் ெதாடைல ஒல்குவயின் ஒல்கி 
     ெநல் ம் உப் ம் ேநேர ஊாீர்! 
     ெகாள்ளீேரா எனச் ேசாிெதா ம் வ ம் 
     அவ்வாங்கு உந்தி அைமத்ேதா ளாய்! நின்  10 
     ெமய்வாழ் உப்பின் விைலஎய் யாம்எனச் 
     சிறிய விலங்கின மாகப் ெபாியதன் 
     அாிேவய் உண்கண் அமர்த்தனள் ேநாக்கி 
     யாாீ ேராஎம் விலங்கி யீஇெரன 
     ரல் வலள் ேபர்வனள் நின்ற  15 
     சில்நிைர வால்வைளப் ெபா ந்த 
     பல்மாண் ேபைதக்கு ஒழிந்தெதன் ெநஞ்ேச!  17 
      
391 பார்வல் ெவ கின் கூர்எயிற்  அன்ன 
     வாிெமன் ைகய ண்ெகா  அதிரல் 
     மல்ககல் வட் யர் ெகாள்விடம் ெபறாஅர் 
     விைலஞர் ஒழித்த தைலேவய் கான்மலர் 
     ேதம்பாய் ல்ைலெயா  ஞாங்கர்ப் ேபாக்கி  5 
     தண்ண ங் க ப்பிற் ணர்ந்ேதார்- ைனந்தெவன் 
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     ெபாதிமாண் ச்சி காண்ெதா ம் பண்ைடப் 
     பழவணி உள்ளப் ப மால்- ேதாழி! 
     இன்ெறா  சில்நாள் வாி ஞ் ெசன் நனி 
     படாஅ வாகுெமம் கண்ேண கடாஅ  10 
     வான்ம ப்  அைசத்தல் ெசல்லா  யாைனதன் 
     வாய்நிைற ெகாண்ட வ ேதம்  தடக்ைக 
     குன் கு பாம்பின் ேதான் ம் 
     என் ழ் ைவப்பின் சுரனிறந் ேதாேர!  14 
      
392  தாழ்ெப ந் தடக்ைக தைலஇய கானத்  
     ழ்பி  ெக த்த ெவண்ேகாட்  யாைன 
     உண்குளகு ம த்த உயக்கத் தன்ன 
     பண் ைட யாக்ைகச் சிைத நன்கு அறீஇப் 
     பின்னிைல னியா னாகி நன் ம்  5 
     தா ெசல் பாைவ அன்ன ைதயல் 
     மாதர் ெமல் யல் மடநல் ேலாள்வயின் 
     தீதின் றாக நீ ைண குெகன 
     என் ம் தண் ம் ஆயின் மற்றவன் 
     அழிதகப் ெபயர்தல் நனிஇன் னாேத  10 
     ஒல் னி வாழி ேதாழி!- கல்ெலனக் 
     கணமைழ ெபாழிந்த கான்ப  இரவில் 
     திைனேமய் யாைன இனனிாிந்  ஓடக் 
     கல் யர் க தில் ேசேணான் எறிந்த 
     வல்வாய்க் கவணின் க ெவ  ஒல்ெலன  15 
     மறப்  உரற வாரணம் கதற 
     நன  கட்சியின் நன்மயில் ஆல 
     மைல டன் ெவ உம் மாக்கல் ெவற்பன் 
     பிாி நள் ஆகேல அாிேத அதாஅன்  
     உாிதல் பண்பிற் பிாி நன் ஆயின்  20 
     விைனதவப் ெபயர்ந்த ெவன்ேவல் ேவந்தன் 
     ைனெகால் தாைனெயா  ன்வந்  இ ப்பத் 
     தன்வரம்  ஆகிய மன்ெனயில் இ க்ைக 
     ஆற்றா ைமயின் பி த்த ேவல்வ த் 
     ேதாற்றம் பிைழயாத் ெதால் கழ் ெபற்ற  25 
     விைழதக ஓங்கிய கைழ ஞ்சு ம ங்கிற் 
     கானமர் நன்னன் ேபால 
     யான்ஆ குவல்நின் நலம்த  ேவேன.  28 
      
393   ேகா யர் பிறங்கற் குன் பல நீந்தி 
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     ேவ லம் படர்ந்த விைனதரல் உள்ளத்  
     ஆ ெசல் வம்பலர் காய்பசி தீாிய 
     ைதச்சுவற் க த்த ஈர்இைல ெந ந்ேதாட் க் 
     கைவக்கதிர் வரகின் கால்ெதாகு ெபாங்கழி  5 
     கவட்ட ப் ெபா த பல்சிைன உதிர்ைவ 
     அகன்கண் பாைறச் ெசவ்வயின் ெதறீஇ 
     வாியணி பைணத்ேதாள் வார்ெசவித் தன்ைனயர் 
     பண்ைண ெவண்பழத்  அாிசி ஏய்ப்பச் 
     சுழல்மரம் ெசா த்த சுளகுஅைல ெவண்காழ்  10 
     ெதா மாண் உலக்ைக ஊழின் ேபாக்கி 
     உரல் கம் காட் ய சுைரநிைற ெகாள்ைள 
     ஆங்கண் இ ஞ்சுைன நீெரா  கவாக் 
     களிப  குழிசிக் கல்ல ப்  ஏற்றி 
     இணர்தைத க க்ைக ஈண் ய தாதிற்  15 
     குடவர் க்கிய ெபாங்கவிழ்ப் ன்கம் 
     மதர்ைவ நல்லான் பாெலா  பகுக்கும் 
     நிைரபல குழீஇய ெந ெமாழிப் ல்  
     ேதன் ங்கு உயர்வைர நல்நாட்  உம்பர் 
     ேவங்கடம் இறந்தனர் ஆயி ம் ஆண்டவர்  20 
     நீடலர்- வாழி ேதாழி!- ேதா ெகாள் 
     உ ெக  மஞ்ைஞ ஒ சீர் ஏய்ப்பத் 
     தகரம் மண்ணிய தண்ண  ச்சிப் 
     காில் குவைளப் ேபாெதா  ெதாிஇதழ் 
     ேவனில் அதிரல் ேவய்ந்தநின் ஏ  ணர்ச்சி இன் யில் மறந்ேத.  26 
      
394  கள ம் ளித்தன; விள ம் ப நின; 
     சி தைலத் வின் ப ப்  விைளதயிர் 
     இைதப் ன வரகின் அைவப் மாண் அாிசிெயா  
     கார்வாய்த்  ஒழிந்த ஈர்வாய்ப் ற்றத்  
     ஈயல்ெபய்  அட்ட இன் ளி ெவஞ்ேசா   5 
     ேசதான் ெவண்ெணய் ெவம் றத்  உ க 
     இைளயர் அ ந்தப் பின்ைற, நீ ம் 
     இ ள் ேவ  டக்காற் பந்தர்ப் 
     க்கலத்  அன்ன ெசவ்வாய்ச் சிற்றிற் 
     ைனயி ங் க ப்பின்நின் மைனேயாள் அயரப்  10 
     பா ைட அ சில் ெதாடீஇய ஒ நாள் 
     மாவண் ேதான்றல்! வந்தைன ெசன்ேமா- 
     கா ைற இைடயன் யா தைலப் ெபயர்க்கும் 
     ம வி  ைள ெவாீஇக் கு யல் 
     மன்ற இ ம் தல் ஒளிக்கும் ன் ல ைவப்பின்எம் சி நல் ஊேர.  16 
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395  தண்கயம் பயந்த வண்காற் குவைள 
     மாாி மாமலர் ெபயற்குஏற் றன்ன 
     நீெரா  நிைறந்த ேபரமர் மைழக்கண் 
     பனிவார் எவ்வம் தீர இனிவாின் 
     நன் மன்- வாழி ேதாழி!- ெத கதிர்  5 
     ஈரம் ைநத்த நீர்அ  நனந்தைல 
     அழல்ேமய்ந்  உண்ட நிழன்மாய் இயவின் 
     வறன்மரத்  அன்ன கைவம ப்  எழிற்கைல 
     இறல்அவிர்ந் தன்ன ேதர்நைசஇ ஓ ப் 
     றம் வழிப் பட்ட உலமரல் உள்ளெமா   10 
     ேமய்பிைணப் பயி ம் ெம ந்தழி படர்குரல் 
     அ ஞ்சுரம் ெசல் நர் ஆள்ெசத்  ஓர்க்கும் 
     தி ந்தைர ெஞைமய ெப ம் னக் குன்றத்  
     ஆ கைழ இ ெவதிர் நர ம் 
     ேகா காய் கடற்ற கா றந் ேதாேர!  1 5 
      
396  ெதா த்ேதன் மகிழ்ந! ெசல்லல்- ெகா த்ேதர்ப் 
     ெபாலம் ண் நன்னன் ன்னா  க ந்ெதன 
     யாழிைச ம கின் பாழி ஆங்கண் 
     'அஞ்சல்' என்ற ஆஅய் எயினன் 
     இகல  கற்பின் மிஞி ெயா  தாக்கித்  5 
     தன் யிர் ெகா த்தனன் ெசால் ய  அைமயா  
     ெதறல ங் கட ள் ன்னர்த் ேதற்றி 
     ெமல் ைற ன்ைக பற்றிய ெசால் றந்  
     ஆர்வ ெநஞ்சம் தைலத்தைல சிறப்பநின் 
     மார் த  கல்லாய் பிறன் ஆயிைனேய  10 
     இனியான் வி க்குெவன் அல்ெலன் மந்தி 
     பனிவார் கண்ணள் பல லந்  உைறயக் 
     க ந்திறல் அத்தி ஆ அணி நைசஇ 
     ெந நீர்க் காவிாி ெகாண்ெடாளித் தாங்குநின் 
     மைனேயாள் வவ்வ ம் அஞ்சுவல் சிைனஇ  15 
     ஆாியர் அலறத் தாக்கிப் ேபர்இைசத் 
     ெதான் திர் வடவைர வணங்குவில் ெபாறித்  
     ெவஞ்சின ேவந்தைரப் பிணித்ேதான் 
     வஞ்சி யன்னெவன் னலம்தந்  ெசன்ேம!  19 
      
397   என்மகள் ெப மடம் யான்பா ராட்டத் 
     தாய்தன் ெசம்மல் கண் கடன் இ ப்ப 
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     ழ கம் லரா விழ ைட வியனகர் 
     மணனிைட யாகக் ெகாள்ளான் 'கல்பகக் 
     கணமைழ றந்த கான்மயங்கு அ வம்  5 
     எளிய வாக ஏந் ெகா  பரந்த 
     ெபாறிவாி அல்குல் மாஅேயாட்கு' எனத் 
     தணிந்த ப வம் ெசல்லான் படர்தரத் 
     ணிந்ேதான் மன்ற ைனெவங் காைள 
     க ம்பகட்  ஒ த்தல் ந ங்கக் குத்திப்  10 
     ேபாழ் ண் ப த்த ெபாாியைர ஓைமப் 
     ெப ம்ெபாளிச் ேசயைர ேநாக்கி ஊன்ெசத் ச் 
     க ங்கால் யாத் ப் ப ந் வந்  இ க்கும் 
     ேசண்உயர்ந்  ஓங்கிய வா யர் ெந ங்ேகாட் க் 
     ேகாைட ெவவ்வளிக்கு உலம ம் ல் ைல ெவதிர ெநல்விைள காேட.  16 
      
398   'இைழநிைல ெநகிழ்ந்த எவ்வம் கூரப் 
     படர்ம  வ த்தெமா  பல லந்  அைசஇ 
     ெமன்ேதாள் ெநகிழச் சாஅய்க் ெகான்ைற 
     ஊ  மலாின் பாழ்பட ற்றிய 
     பசைல ேமனி ேநாக்கி தல்பசந்   5 
     இன்ேனம் ஆகிய எம்மிவண் அ ளான் 
     ம்ேமான் ெசய்த ெகா ைமக்கு இம்ெமன்  
     அலமரல் மைழக்கண் ெதண்பனி மல்க 
     நன்  றமாறி அகறல் யாழநின் 
     குன் ெக  நாடற்கு என்ெனனப் ப ேமா?  10 
     கைரெபா  நீத்தம்! உைரஎனக் கழறி 
     நின்ெனா  லத்தல் அஞ்சி அவர்மைலப் 
     பன்மலர் ேபார்த்  நா மிக ஒ ங்கி 
     மைறந்தைன கழி ம் நிற்றந்  ெச த்தி 
     நயன்அறத் றத்தல் வல்  ேயாேரா!  15 
     ெநா ம லாளர் அ கண் ேணாடா  
     அழற்சிைன ேவங்ைக நிழல்தவிர்ந்  அைசஇ 
     மாாி ரந்தர நந்தி ஆாியர் 
     ெபான்ப  ெந வைர ைர ம் எந்ைத 
     பல் ங் கானத்  அல்கி இன்றிவண்  20 
     ேசந்தைன ெச ேன சிைதகுவ  உண்ேடா ? 
     குயவாி இ ம்ேபாத் ப் ெபா த ண் கூர்ந்  
     உயங்குபி  தழீஇய மதனழி யாைன 
     வாங்கைமக் கைழயின் நர ம் அவர் 
     ஓங்குமைல நாட் ன் வ உ ேவாேய!  25 
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399   சிைமய குரல சாந் அ ந்தி இ ளி 
     இைமயக் கானம் நா ம் கூந்தல் 
     நந் தல் அாிைவ! இன் றல் ஆகம் 
     ப கு வன்ன காதல் உள்ளெமா  
     தி கு  யங்கல் இன்றியவண் நீடார்-  5 
     கடற்றைட ம ங்கின் கணிச்சியின் குழித்த 
     உைடக்கண் நீடைம ஊறல் உண்ட 
     பா ன் ெதண்மணி பயங்ெக  ெப நிைர 
     வா லம் க்ெகனக் ேகா ைவத்  அகற்றி 
     ஒல்குநிைலக் க க்ைக அல்குநிழல் அைசஇப்  10 
     பல்லான் ேகாவலர் கல்லா  ஊ ம் 
     சி ெவதிர்ந் தீங்குழற் லம் ெகாள் ெதள்விளி 
     ைமயில் பளிங்கின் அன்ன ேதாற்றப் 
     பல்ேகாள் ெநல் ப் ைபங்கால் அ ந்தி 
     ெமல்கி  மடமைர ஓர்க்கும் அத்தம்  15 
     காய்கதிர் க கிய கவினழி பிறங்கல் 
     ேவய்கண் உைடந்த சிைமய 
     வாய்ப  ம ங்கின் மைலஇறந் ேதாேர. .399-18 
      
400  நைகநன்  அம்ம தாேன 'அவெனா  
     மைனஇறந்  அல்கி ம் அல'ெரன நயந்  
     கானல் அல்கிய நம்கள  அகல 
     பல் ாிந்  இயறல் உற்ற நல்விைன 
     ல்அைம பிறப்பின் நீல உத்திக்  5 
     ெகாய்ம்மயிர் எ த்தம் பிணர்படப் ெப கி 
     ெநய்ம்மிதி ைனஇய ெகா ஞ்ேசாற்  ஆர்ைக 
     நிர ையந்  ஒன்றிய ெசலவின் ெசந்திைனக் 
     குரல்வார்ந் தன்ன குவ த்தைல நந்நான்கு 
     ங்குசுவல் ெமாசியத் தாங்கு கம் தழீஇப் .  10 
     ம்ெபாறிப் பல்பைட ஒ ப்பப் ட்  
     மதி ைடய வலவன் ஏவ ன் இகு ைறப் 
     னல்பாய்ந் தன்ன வாமான் திண்ேதர்க் 
     கைணகழிந் தன்ன ேநான்கால் வண்பாிப் 
     பால்கண்ட டன்ன ஊைத ெவண்மணற்  15 
     கால்கண்ட டன்ன வழிபடப் ேபாகி 
     அயிர்ச்ேசற்  அள்ளல் அ வத்  ஆங்கண் 
     இ ள்நீர் இட் ச்சுரம் நீந்தித் ைறெக  
     ெமல்லம் லம்பன் வந்த ஞான்ைற 



      
      

212

     ம  இ ங்கழித் யல்வ ம் அைடெயா   20 
     ேநமி தந்த ெந நீர் ெநய்தல் 
     விைளயா இளங்கள் நாறப் பல டன் 
     ெபாதிஅவிழ் தண்மலர் கண் ம் நன் ம் 
     வ  ஆகின்  அம்ம- பழவிறல் 
     பா எ ந்  இரங்கு ந்நீர் . 
     நீ ம் ெபண்ைண நம் அ ங்கல் ஊேர!  26 
      

அகநா  ற்றிற்  
 


