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சிரிக்கும் பூக்கள் - அணிந்துதர
உயர்திரு சிலெம்தபகாலி ச. தசல்லெப்பன்,
எம்.ஏ., ப.டி., ப.எல். அவர்கள்
குழந்தத இலெக்கியம்-பதுவரவ
குழந்தத இலெக்கியம் இருபதகாம் நூற்றகாண்டுத் தமழ் இலெக்கிய வரலெகாற்றில் ஒரு பதுவரவ.
அவ்வகாறகாயின், தமழில் இதற்கு முன்னர்க் குழந்தத இலெக்கியம் இருந்ததில்தலெயகா? ததகால்ககாப்பயம்
'பசி’ என்னும் ஓர் இலெக்கிய வதகதயக் குறிப்படுகிறது.
'பசி’ என்பது விடுகதத. "விடுகதத சிறுவர்களுக்குரியது. எனஜவ, சங்க ககாலெத்திற்கு முன்பருந்ஜத
குழந்ததப் பகாடல்களிருந்தன” என்பர் ஆய்வகாளர். விடுகததகள் குழந்ததகட்கு விருப்பமூட்டுவன
என்றகாலும் அதவ குழந்ததகட்ஜக உரியன என்று கூற முடியகாது.
கிஜரக்கப் பழங்கததயில் 'ஸ்பங்ஸ்’ எனும் மைனிதத் ததலெயும் சிங்க உடலும் தககாண்ட ஒரு விலெங்கு
இடம் தபற்றுள்ளது. அது ஒடிபச என்னும் வீரனிடம், "முதலிஜலெ நகான்கு ககால்; இதடயிஜலெ இரண்டு
ககால்; முடிவிஜலெ மூன்று ககால் தககாண்டவர் யகார்?” என்று ஜகட்டஜபகாது ஒடிபச 'மைனிதன்’ எனச் சரியகான
விதட கூறியதகால், தன் விடுகததக்கு மைனிதன் ஒருவன்
விதடயளித்து விட்டகாஜன என்ற வருத்தத்தகால் அவ்விலெங்கு உயிதர விட்டுவிட்டதகாம். கிஜரக்கப்
தபருங்கவிஞர் ஜஹகாமைர், தகாம் ஒரு விடுகதததய விடுவிக்க முடியகாததற்ககாக நகாணமுற்று உயிர் துறந்தகார்
எனக் கூறப்படுகிறது. எனஜவ, விடுகததகள் முற்றிலும் குழந்ததகட்ககாகஜவ உரிய இலெக்கியவதக எனக்
கூறமுடியகாது.
கி.ப.16-ஆம் நூற்றகாண்டளவில் ஒளதவயகார் ஆத்திசூடி, தககான்தற ஜவந்தன், மூதுதர, நல்வழி என்ற
நூல்கதளயும், அதிவீரரகாமை பகாண்டியன் தவற்றிஜவற்தக எனும் நூதலெயும் பகாடியுள்ளனர். 18-ஆம்
நூற்றறகாண்டின் பற்பகுதியில் ஜதகான்றிய உலெகநகாதர் உலெக நீதிதயப் பகாடினகார். இதவ குழந்ததகட்குக்
கற்பத்து வரப்படுகின்றன என்றகாலும், இன்று நகாம் கண்டுவரும் குழந்தத இலெக்கிய வதகயில் இதவ
அடங்குதமைனக் கூறுதற்கில்தலெ.
குழந்தத இலெக்கியத் ஜதகாற்றம்
குழந்ததகட்ஜக உரிய, குழந்ததகள் பகாடியும் ஆடியும் பயன்தககாள்ளத் தக்க கவிததகள் இருபதகாம்
நூற்றகாண்டின் ததகாடக்கத்தில்தகான் எழுந்தன. கவிமைணி ஜதசிகவிநகாயகம் பள்தளயவர்கள் கி.ப. 1901இல் குழந்ததகட்தகனத் தனித்த கவிததகதள எழுதினகார். அவர் ஆசிரியரகாயிருந்ததகால், ஜமைனகாட்டில்
இருந்தது ஜபகான்ற தனித்த குழந்ததக் கவிததகள் தமழில் இல்தலெதயன்ற குதறதய உணர்ந்து,
அக்குதற நீங்கும் வண்ணம் அருதமையகான பகாடல்கதள இயற்றினகார்.
ஜமைனகாடுகளில் குழந்தத இலெக்கியம்
இங்கிலெகாந்தில் கி.ப. ஆறகாம் நூற்றகாண்டளவிஜலெஜய பகாதிரிமைகார்களும் கற்றறிந்ஜதகாரும்
குழந்ததகட்தகனத் தனிஜய பகாடநூல்கள் எழுதலெகாயினர். ஆல்ட்தகல்ம் (Aldhelm) (604-709) என்னும்
பகாதிரியகாஜர இங்கிலெகாந்தில் முதன் முதல் குழந்ததகட்குப் பகாடநூல் எழுதியவர். அது வினகா-விதடக்
கவிதத களகாக அதமைந்திருந்தது. அல்குயின் (Alcuin) என்பகார் எட்டகாம் நூற்றகாண்டில் எழுதிய பகாடநூல்
உதரயகாடல் முதறயிலிருந்தது. பத்தகாம் நூற்றகாண்டினரகாய ஏதயல்பரிக் (Aelfric) எனும் கல்வியகாளர்
குழந்ததகள் அன்றகாடம் வகாழ்வில் பயன்படுத்தும் தபகாருள்கதளப் பகாடு தபகாருளகாகக் தககாண்டு வினகாவிதட முதறயில் எழுதினகார். பதிதனகான்றகாம் நூற்றகாண்டில் குழந்ததகட்ககான கதலெக் களஞ்சியம்
முதன்முதல் தவளிவந்தது.
எலூசிடகாரியம் (Elucidarium) எனப் தபயர் தபற்ற இக்களஞ்சியத்ததக் ககாண்டர்பரியின் ததலெதமைப்
பகாதிரியகாரகான ஆன்தசல்ம் (Anselm) (1033- 1109) என்பகார் எழுதியுள்ளகார். ஜேகான் அஜமைகாஸ் முககானமஸ்
என்பவரகால் எழுதப்பட்டு 1751-இல் தவளியிடப்பட்ட நூஜலெ ஐஜரகாப்பகாவில் முதன்முதலெகாகப் பட
விளக்கங்கள் தககாண்ட பகாட நூலெகாக அதமைந்தது. குழந்ததகளின் விருப்பதவறுப்பகதள அறிந்து
அவர்களின் மைன உணர்வகதள நிதறவ தசய்யும் வண்ணம் பதிதனட்டகாம் நூற்றகாண்டில் ஜேகான் நியூதபர்
(1713-1767) என்னும் பத்தக விற்பதனயகாளர் குழந்ததகட்தகனத் ததகாடர் தவளியீடகாகப் பலெ நூல்கதள
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தவளியிட்டகார். பத்ததகான்பதகாம் நூற்றகாண்டில் இங்கிலெகாந்தில் குழந்ததகட்தகனப் பதடப்
பலெக்கியங்களும் ஜதகான்றலெகாயின.
தமழில் குழந்தத இலெக்கிய வளர்ச்சி
ஆங்கிஜலெயர் ஆட்சிக் ககாலெத்தில் ஆங்கிலெக் கல்வி முதறயும் நம்நகாட்டில் நுதழக்கப்பட்டதகால்
அவர்களுதடய பகாடநூல்கதளதயகாப்பத் தமழ்நகாட்டுக் குழந்ததகட்கும் பகாடநூல்கள்
எழுதப்படலெகாயின. ததகாடக்கப்பள்ளி மைகாணவர் கட்தகன எழுதப்பட்ட நூல்களில் இதடயிதடஜய
பகாடல்கள் இடம்தபற்றன. 'அ இது ஓர் அத்திப்பழம்....’ என்பது ஜபகான்ற பகாடல்கதள முதன்முதலில்
எழுதி தவளியியி்ட்டவர் திரு.ககா. நமைசிவகாய முதலியகார் ஆவர். அவதரதயகாட்டி மைணிமைங்கலெம்
திருநகாவக்கரச அவர்களும், மையிதலெ சிவமுத்து அவர்களும், பகாடநூல்களில் பகாடல்கள் எழுதினர்.
ஆணிஜவர் அழ. வள்ளியப்பகாஜவ
இருபதகாம் நூற்றகாண்டின் இதடப்பகுதியிலிருந்துதகான் பகாடநூல்கள் அல்லெகாத குழந்ததகட்தகன்ஜற
தனியகாக எழுதப்பட்ட பகாடல் நூல்கள் தவளிவரலெகாயின. இவ்வதகயில் முன்ஜனகாடியகாக விளங்கியவர்
அழ. வள்ளியப்பகா அவர்கஜள! அவர் எழுதிய குழந்ததக் கவிததகள் அடங்கிய 'மைலெரும் உள்ளம்’
(முதற்தறகாகுதி) 1954 இல் தவளிவந்தது.
பன்னர், 1961 இல் 'மைலெரும் உள்ளம், (இரண்டகாம் ததகாகுதி) தவளிவந்தது. இன்று நூற்றுக்கணக்ககாஜனகார்
அவர் நதடதயத் தம் நதடயகாகவம், அவர் கருத்ததத் தம் கருத்தகாகவம், அவர் உத்திதயத் தம்
உத்தியகாகவம் தககாண்டு கவிததகள் எழுதி வருகின்றனர். ஊதரன்றகாஜலெ 'உதறயூர்’, பூதவன்றகாஜலெ
'தகாமைதர’ என்பதுஜபகாலெ 'குழந்ததக் கவிஞர்’ என்றகாஜலெ அது அழ. வள்ளியப்பகாதவக் குறிப்பதகாகஜவ
அதமைந்துவிட்டது. கவிமைணி குழந்தத இலெக்கியத்திற்கு வித்திட்டகார்; முதளத்து வளர்ந்துள்ள
குழந்ததக் கவிதததயனும் ஆலின் அடிமைரமைகாகவம்-ஆணிஜவரகாகவம் இருப்பவர் அழ. வள்ளியப்பகாஜவ
ஆவர். இன்று நூற்றுக்கணக்கில் அந்த ஆலின் விழுதுகள் நிலெத்திலூன்றிக் கவின் தசய்கின்றன.
"குழந்ததகட்கு எழுதுபவர்கள் தம் அறிவகாற்றல் பலெதமைகதளதயல்லெகாம் ஒருபறம் ஒதுக்கி விட்டு,
தகாமும் குழந்ததயகாகி, குழந்ததகளின் மைன இயல்பகதள ஓர்ந்து அவர்கள் சதவக்கும் விதத்தில்
கவிததகதளப் பதடக்கஜவண்டும்” என்பதத முற்றிலும் கதடப்படித்து எழுதியவர்-எழுதி வருபவர்
திரு அழ. வள்ளியப்பகா ஆவர்.
கற்பக்கும் ஆசிரியர்
எததயும் ஜநரடியகாகக் கற்பப்பததவிடக் கதத வகாயிலெகாகஜவகா, பகாடல் வகாயிலெகாகஜவகா கற்பக்கும்ஜபகாது
குழந்ததகள் அவற்தற எளிதில் கற்றுக் தககாள்ளுகின்றன. கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பகா,
அ, ஆ என்ஜறஜன
அத்தத வீடு தசன்ஜறஜன
இ, ஈ என்ஜறஜன
இட்டலி எட்டுத் தின்ஜறஜன...
என அகர வரிதசதயயும்,
எங்கள் வீட்டில் குழந்ததகள்
என்தனச் ஜசர்த்து நகான்கு ஜபர்
தங்தகப் பகாப்பகா ஒன்று
சமைர்த்துப் தபயன் இரண்டு
சின்னக் கண்ணன் மூன்று
சிரிக்கும் முருகன் நகான்கு
என எண்கதளயும்,
ஏழும் ஏழும் பதினகாலெகாம்
எலியகாருக்கு முழம் வகாலெகாம்
எனக் கணக்தகயும்,
கண்டங் களிஜலெ மகவம் தபரிய
கண்டம் ஆசியகா...
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என நிலெ நூதலெயும்,
தகாஜ் மைககாதலெக் கட்டியவர்
யகார்? யகார்? யகார்?
சக்ரவர்த்தி ஷகாஜேககானகாம்
ஜகள், ஜகள், ஜகள்
என ஜவடிக்தகப் ஜபகாக்கில் வரலெகாற்றுச் தசய்திகதளயும்,
வண்ண வண்ணப் பூக்கள்-நல்லெ
மைணம் நிதறந்த பூக்கள்...
நீலெம் பச்தச சிவப்ப-இன்னும்
நிறங்கள் பலெவம் உண்டு
என நிறங்கதளயும்,
பூவன் தமைகாந்தன் ரஸ்தகாளி
ஜபயன் ஜநந்திரம் மைதலெவகாதழ...
எனப் பழவதககதளயும்,
சம்பத்துக்கு வீடு உண்டு
தகாம்ப ரத்திஜலெ
பட்டுவக்கு வீடு உண்டு
பல்லெகா வரத்திஜலெ
எனச் தசன்தன நகரப் பகுதிகதளயும்,
கங்தக சிந்து பரம்மை பத்ரகா
பறக்கும் இமையமைகாம்
என இமையத்ததயும் அதில் ஜதகான்றும் நதிகதளயும் பகாட்டுப் ஜபகாக்கிஜலெஜய குழந்ததகள் தநஞ்சில்
பதியதவத்து விடுகிறகார்;
கூட்டம் கூட்ட மைகாகஜவ
குருவி பறந்து தசன்றிடும்
எனத் ததகாடங்கும் பகாடலில் கற்கள் குவியல் குவியலெகாகக் கிடக்கும்; பழங்கள்
கூறு கூறகாய் விற்கும்; திரகாட்தசகள் குதலெ குதலெயகாய்த் ததகாங்கும் என அடுக்குத் ததகாடர்கதள அழகுறக்
கற்பக்கிறகார்.
ஒலி நய உத்தியர்
தபகாருளுக்கு முக்கிய இடமன்றி ஓதச நயத்தத மைட்டுஜமை கருத்திற்தககாண்டு குழந்ததப் பகாடல்கள்
இயற்றப்படுவதுண்டு. அதவ தபகாருளிலிப் பகாடல்கள் (Nonsense Rhymes) எனப்படும். நம் குழந்ததக்
கவிஞஜரகா ஒலி நயத்ஜதகாடு தபகாருளுக்கும் இடந்தந்து இனியபகாடல்கள் பலெவற்தறப் பதடத்துள்ளகார்.
அண்ணகாமைதலெ அண்ணகாமைதலெ
என்ன தசகான்னகானகாம்?
ஆதன முதுகில் ஏறிச்தசல்லெ
ஆதச என்றகானகாம்!
கத்திக் கப்பல் தசய்து தவத்ஜதன்
ககால்வகாய் கூடத் ஜதகாண்டி தவத்ஜதன்
வகா, மைதழஜய, வகா
வகா, மைதழஜய, வகா
எனும் பகாடல்கள் சகான்றகாம். தசகான்ன தசகாற்கஜள மீண்டும் மீண்டும் வருமைகாறு
பகாடுவது குழந்ததகதள எளிதில் கவரும் தன்தமையதகாம். அவ்வத்தி
இப்பகாடல்களிலும் இன்னும் இதவதயகாத்த ஜவறுசிலெ பகாடல்களிலும்
தகயகாளப்பட்டுள்ளது.
சின்னச் சின்னக் குழந்ததயம்மைகா
எங்கள் பகாலெமுருகன்-பன்
சிரிப்பக் ககாட்டி மையக்கிடுவகான்
எங்கள் பகாலெமுருகன்
எனும் முதல் பகாடல் ததகாடங்கி நூல் முழுதும் நிதறந்துள்ள ஒலி நயப்
பகாடல்கள் நம்தமை முருகனின் பன்சிரிப்பனும் மையக்குவததக் ககாண்கிஜறகாம்!
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நகாட்டுப் பற்றகாளர்
'நகான் இந்தியன்’ என்று தசகால்வதில் ஒவ்தவகாருவரும் தபருதமைதககாள்ள ஜவண்டும். ககாஷ்மீர் முதல்
கன்னியகாகுமைரி வதரயுள்ள ஒவ்தவகாருவரும் உடன் பறந்தவர் என்ற உணர்வ ஜவண்டும். நகாட்டுக்ககாக
உதழத்த நல்லெவர்கள் என்றும் தநஞ்சில் நிதலெதபற்றிருக்க ஜவண்டும். சகாந்தமூர்த்தியும்
சத்தியவடிவமைகான ககாந்தி வழிஜய நகாம் வகாழும் வழி என்ற தசய்திகதளக் கூறி இளம் உள்ளங்களில்
நகாட்டுப் பற்தறக் கவிஞர் ஊட்டுகிறகார். இந்த எண்ணம் இதணயப் தபற்ற குழந்ததகள்,
இன்று ஜநரு வகாழ்வது
எங்கள் பஞ்ச தநஞ்சிஜலெ
எனப் பகாடிக் களிப்பததப் பகார்த்துப் பரவசம் தககாள்கிறகார்.
'அது அந்தக் ககாலெம், இது இந்தக் ககாலெம்’ என நதகச்சதவ மைன்னர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் பகாணியில்
உள்ள ஒரு பகாடலில், நகாடு அன்றிருந்தததவிட இன்று பல்வதகயிலும் முன்ஜனறியுள்ளததச் சட்டிப்
தபருதமை தககாள்கிறகார்.
தசகாந்த நகாடு என்பது ஜபகாலெஜவ 'தசகாந்த ஊர்’ என்பது ஒரு சகமைகான உணர்தவத் ஜதகாற்றுவிப்பது
இயல்ஜப. அவ்வதகயில் கவிஞர் தம் தசகாந்த ஊரகான இரகாயவரத்ததயும், இளதமையில் அங்கு அவர்
தசய்த நகாட்டு விடுததலெத் ததகாண்டிதனயும் எண்ணி இறும்பூததய்துகிறகார்.
சரிய சிந்ததனயகாளர்
பகாடல் வகாயிலெகாகப் பலெ சரிய சிந்ததனகதளக் குழந்ததகட்குப் பகாலில் ஜதன் கலெந்தது ஜபகாலெச்
சதவயுடன் தருவதில் வல்லெவரகாக விளங்குகிறகார் நம் கவிஞர். தசடி நட்டு வளர்க்க ஜவண்டும்.
விண்கலெத்தில் ஏறி நிலெகாவக்குச் தசல்லும் விஞ்ஞகான அறிவ வளர ஜவண்டும். எண்ணம், வகாக்கு,
தசய்தகயிஜலெ இனிதமை இருந்தகால் வகாழ்ஜவ இன்பமைகாம். ஆண்டவன் தந்த தகயகால் அனுதினமும்
ஜவதலெ தசய்து அதனவர்க்கும் உதவி தசய்யஜவண்டும். கட்டியதணத்து வளர்த்த அன்தனயின் தக
கடவள் ஜபகான்றது. ஆசிரியதர மைதிக்க ஜவண்டும் என்தறல்லெகாம் சிந்ததனகதளப் பக்கந்ஜதகாறும்
தபய்து தசல்கிறகார்.
பறந்த நகாள் என்றகால் குழந்ததகட்குத் தின்பண்டங்களும், பத்தகாதடகளும், பரிசப் தபகாருள்களுந்தகான்
நிதனவக்கு வரும். நம் கவிஞஜரகா அந்நகாதள,
அன்ப ககாட்டி வகாழவம்
அறிதவ வளர்த்துக் தககாள்ளவம்
என்றும் நன்தமை தசய்யவம்
எண்ணிப் பகார்க்கும் நல்லெநகாள்
என்கிறகார். பள்ளிக்கூட மைணி, பலெரும் ஜபகாற்ற நல்லெதபயர் எடுக்கச் தசகால்லியும், படித்தபடி
வகாழ்க்தகயிஜலெ நடக்கச் தசகால்லியும் 'டகாண் டகாண்’ என ஒலிக்கிறதகாம்!
உயரிய உவதமையகாளர்
உவதமை வகாயிலெகாகச் தசகால்லெப்படும் தசய்திகள் உள்ளத்ஜத நன்கு பதியும். 'பகாய்ந்தகான்’ என்பததஜய
'பலி ஜபகாலெப் பகாய்ந்தகான்’ என்னும்ஜபகாது தபகாருள் அழுத்தம் தபறுகிறது. உவதமைதயப் தபகாருத்தமுறக்
கூறுவதில் அழ. வள்ளியப்பகா தனித்த திறம் ககாட்டுகிறகார்.
தககாக்கின் மூக்கிற்கு ஈட்டிதயயும், அன்னத்தின் நிறத்திற்குப் பகாதலெயும் உவதமையகாக்குகிறகார். எட்டு
மைகாடிக் கட்டடத்தின் ஜமைஜலெ நின்று கீஜழ சகாதலெதயப் பகார்க்கும்ஜபகாது அது 'ததலெயில் வகிடு
எடுத்தததப்ஜபகால்’ இருப்பதகாகக் கூறுவது அருதமையகான உவதமை.
தட்டில் இருந்த ஜசகாளப் தபகாரிதய
விட்டு எறிந்த தகார்? - பன்
நட்ட நடுஜவ அந்த தவள்ளித்
தட்தட தவத்தது யகார்?
என உடுக்கதளச் சிதறிக்கிடக்கும் ஜசகாளப் தபகாரியகாகவம் நிலெதவ அவற்றினிதடஜய கிடக்கும்
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தவள்ளித் தட்டகாகவம் சட்டிக் குழந்ததகட்கு உருவகத்ததயும் அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறகார்.
குழந்ததகள் அறிந்தும் உணர்ந்துமுள்ளவற்தறஜய கவிஞர் பயன்படுத்தியுள்ளது குறிப்படத் தக்கது.
நயமகு நதகச் சதவயகாளர்
அதனவர்க்குஜமை நதகச்சதவ இனிதமை பயப்பது. குழந்ததகட்ஜககா அது தககாள்தள இன்பம் தருவது.
அழ. வள்ளியப்பகா அவர்கள் ஜவடிக்தகப் பகாடல்கள் என்றும், நதகச்சதவப் பகாக்கள் என்றும் பலெ
கவிததகள் பதனந்துள்ளகார்.
சப்ப வதடய பகாட்டி வயது
ததகாண்ணூற் தறகான்பது-அவள்
சறுசறுப்தபப் பகார்க்கும் ஜபகாது
இருபத் ததகான்பது!
ததகாண்ணூற்தறகான்பதும், இருபத்ததகான்பதும் தசய்யும் ஜவடிக்தக தபரு ஜவடிக்தக. தகாடிச் சகாமயகார்
நம்தமைக் குலுங்கக் குலுங்கச் சிரிக்க தவக்கிறகார். இப்பகாடல்களுக்கு வதரயப்பட்டுள்ள படங்கள்
அவற்றின் ஜவடிக்தகத் தன்தமைக்கு ஜமைலும் தமைருஜகற்றுகின்றன. பகாம்பம், மீனும் கண்மூடித்
தூங்குவதில்தலெ; ஏன் ததரியுமைகா? என்ற வினகாதவ எழுப்ப அவற்றுக்கு இதமை இல்தலெ என்ற
விதடயளிப்பது நயமைகாக உள்ளது.
மீன், பச, குரங்கு இவற்றுக்கு வகால்கள் ஒவ்தவகாரு வதகயில் துதண தசய்கின்றன என்று தசகால்லி
நமைக்கு வகாலிருந்தகால் எப்படி? என்ற ஜகள்விதயக் கவிஞர் எழுப்பயிருப்பது நயமைகான நதகச்சதவயகாம்.
பத்துப்தபசகா பலூதன தபயன் தபயப் தபய ஊத அது தவடிப்பததப் படம் படிக்கிறது ஒருபகாடல்!
எததயும் 'தபய, தபய’ என்றில்லெகாமைல் 'துறு, துறு’ என்று துடிக்கும் குழந்ததக்குப் தபயன் என்று ஏன்
தபயர் வந்தஜதகா ததரியவில்தலெ.
கவின்மகு கததயகாளர்
அரிய நீதிகதளக் கததகள் மூலெம் குழந்ததகட்குப் பகட்டுவது எளிது. சிவகாஜி வீரனகானது, தகாய் தசகான்ன
கததகளகால்தகாஜன! நித்தம் உதழத்துப் பதுதமை ககாண ஜவண்டும்; பறர்க்குதவவஜத தபருமைகிழ்ச்சி;
உண்தமை ஜபசதஜலெ உயர்வ தரும்; ஒருவர்க்தககாருவர் சண்தடயிட்டகால் உள்ளததயும் இழப்ஜபகாம்;
பறரது உரிதமைதய மைதிப்பஜத சதந்திரம் என்பன ஜபகான்ற அரிய நீதிகதள எளிய கததகள் வகாயிலெகாகக்
கவிஞர் குழந்ததகட்குப் பகட்டுவது ஜபகாற்றுதற்குரியது.
நன்னம்பக்தகயகாளர்
குழந்ததகதள ஊக்கப்படுத்தி உயர்நிதலெக்கு அவர்கதளக் தககாண்டுவர கவிஞர் தபரிதும் முயல்கிறகார்.
ஏடு தூக்கிப் பள்ளியில்
இன்று பயிலும் சிறுவஜர
நகாடு ககாக்கும் ததலெவரகாய்
நகாதள விளங்கப் ஜபகாகிறகார்!
என்பது அழ. வள்ளியப்பகாவின் அமுத தமைகாழி. அஜதஜபகாலெ இந்நூலுள்ளும்
ஏதழக் குடிதசயில் பறந்தகாலும்
எத்ததன துன்பப் பட்டகாலும்
நகாதளய ததலெவர் ஆவதற்கு
நகாளும் முயற்சி தசய்திடுஜவன்!
எனும் இப்பகாடல் 'இன்று குழந்ததகஜளயகாயினும் இனி இந்த நகாட்டிதன
ஆளப்பறந்தவர் குழந்ததகஜள’ என நம்பக்தக தககாண்டவர் கவிஞர்
என்பததத் ததளிவபடுத்துகிறது.
சதவத்ஜதன் கவியகாளர்
படிக்கப் படிக்க தநஞ்சில் சதவஜயற்றும் பகாத் ததகாகுப்ஜப சிரிக்கும் பூக்கள் என்னும் இந்நூல். அழ.
வள்ளியப்பகாவின் பகாடல் 'அப்படியிருக்கிறது, இப்படியிருக்கிறது’ என்று நகான் தசகால்லெ முயல்வது
பள்தளஜய தபறகாதவள், பலெ பள்தள தபற்றவளுக்கு மைருத்துவம் பகார்ப்பது ஜபகாலெகாகும்! குழந்ததக்
கவிததத் துதறயில் ஒப்பகாரும் மக்ககாருமன்றி ஓங்கி வளர்ந்துள்ள இமையம் அவர்! அதன் அடிவகாரத்தில்
நின்று எவ்வளவ நிமர்ந்தகாலும் உச்சிதய எவ்வகாறு ககாணமுடியகாஜதகா, அது ஜபகான்ற நிதலெயஜத
என்னுதடய இவ்வதர! தநஞ்சில் குறிஞ்சித் ஜததனப் பகாய்ச்சம் நம் குழந்ததக் கவிஞர் வகாழ்க!
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அவர்தம் கவிததத் ததகாண்டு வளர்க!
அன்பன்,
ச. தசல்லெப்பன்
20-5-86
--------------FOREWORD
by
Prof. K. R. SRINIVASA IYENGAR M.A.,D. Litt.
Vice-Chancellor, Andhra University (Retd)
Fellow, Sahitya Akademi
The reason behind Tiru Al. Valliappa’s request that I should write a Foreword to his new collection of Songs for Children,
SIRIKKUM POOKKAL, can only be that, since I have myself reached that stage in life called 'second childhood’, I am duly
qualified for the role assigned to me. So be it, then. It is, indeed, a pleasure to wish Godspeed to this volume, 'Smiling
Flowers’, by a writer who has made 'children’s literature’ his own elected field and cultivated it with love, dedication and
perseverance over a period of several decades.
While opting for the Banking profession to earn his everyday bread and butter, Al. Valliappa nevertheless chose, for the
health of his heart and soul, to feed on the honeydew and milk of Paradise so readily accessible in the world of children,
part make-believe and part quintessential reality. Lisping in numbers at the age of thirteen, Valliappa hasn’t looked back,
and his books for children (prose and verse) number almost sixty. He has also been a force, a movement, a trend-setter, and
as early as 1950 he brought into being the Association of Tamil Writers for Children, and has served the cause of children’s
literature in Tamil Nadu and all India in many significant ways.
Valliappa’s MALARUM ULLAM-his first get-together of 23 songs-came out in 1944, and with its simplicity of diction,
elevating thoughts and rhythmical ease and adequacy proved an instant success. Valliappa had no doubt had his
predecessors and pathfinders in poets like Subramania Bharati and Kavimani Desiga Vinayakam Pillai, and after the first
taste of success, he pursued his vocation with seasoned expertise as well as sustained diligence. A fuller collection of
MALARUM ULLAM-comprising 135 songs-appeared in 1954, and an equally sumptuous Second Series in 1961. Both
volumes carried numerous illustrations, encouraging the child to shift from the visual to the audible, and to fusion the
double appeal in the flowering sensibility within. Then, in coming years, more and more choice reading-poetry, fiction,
biography-for the expectant children, and now this latest, SIRIKKUM POOKKAL, an ensemble of longer and shorter
pieces, and lively matching illustrations in black and white. It is the same tested vintage, refreshing, stimulating, and manna
for the growing child.
MALARUM ULLAM, 'Flowering Sensibility’; SIRIKKUM POOKKAL, 'Smiling Flowers’; buds, and blossoms, and flowers,
and the splendour of full efflorescence, and the dedication of this ardour and beauty and love to the Sun. Aren’t children-in
very truth-Flowers in God’s Garden of New Consciousness?
It was Kavimani who greeted. Al.Valliappa’s 1954 volume with this warm benediction:
May, Valliappa, magician - laureate,
thrive evermore, enabling
children to read and enjoy his songs
morn and eve everyday!
And R. P. Sethu Pillai, in his Foreword, lauded Valliappa for his uncanny evocation of the values and verities in apt and
mellifluous everyday language. Introducing the Second series in 1961, Mu. Varadarajanar made particular reference to the
story- poems and the humorous verse, for these too insinuate their lessons in human deportment. For exampleSinnasamy, as he walked
along the street,
ate a plantain, and cast
the skin on the road.
He fared forward awhile, and
on his brisk return walk,
stepped on the soft skin
and fell tumbling down.
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Again, there is the dialogue between a Greek King and a Vedantin. The ambitious King plans to overrun Egypt, Persia and
all other lands; and back at home at last, he would build a small house in a garden, and live contentedly there. Thus, then,
the Vedantin’s all-sufficing comment that clinches the dialogue:
If what you look for in the end
is but a small garden-house,
why are you now driven by the desire
to conquer all the world?
Here, now, prepare to live
in sweet-contentment
in a garden-sanctuary:
and joy will soon be yours.
Like the two earlier volumes, the latest-SIRIKKUM POOKKAL-is also structured with 5 sections of children’s verse, and a
section each of story-poems and humorous verse. The highest values, the sublimest verities, achieve recordation in the
simplest possible 'living language of the tribe’. Yes, this our right hand, these our two hands, are God’s gifts of Grace-but to
what end?
What’s this God-given hand for?
For gathering food and eating it.
What’s this God-given hand for?
For bathing and keeping the body clean.
What’s this God-given hand for?
For wearing clothes with elegance.
What’s this God-given hand for?
For writing fair and for reading.
What’s this God-given hand for?
For hand-labour day after day.
What’s this God-given hand for?
For rendering service to others.
What’s this God-given hand for?
For ardent worship of the Lord.
These seven hills of ascent, from the material to the spiritual, from ANNAMAYA to ANANDA MAYA, comprehend the whole
philosophy of useful and wise living, and the child learns it with a lilt, and no trace of tears. Here is another piece, now on
'national integration’;
Crores and crores are my kith and kin;
they live between Himavant and Kumari.
Their twin eyes are Rights and Duties;
their hand-labours uplift the land.
They speak several languages,
but live in amity together.
That the land may win largesse and fame,
they plan and execute good works.
And so on: the songs are many, and make a sweep of a variety of emotions, Rasas, ethical imperatives, legendary and recent
history, everyday life, situations humorous and grave, anecdotage, fabulistic diversions-all earth and heaven and the realm
between. The sublime is rendered in familiar terms, and the trivial is seen at a slant to tremble with the undertones of
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serious intent. With children’s songs, it is rather like shower in the sunshine, smiles and tears teasing one another.
Contrary to the usual assumption that one who writes for children should 'stoop’ to their level, it is actually a question of
rising to THEIR much higher and purer levels of consciousness. The four elements constituting the child’s birthright of
instinctive or intuitive knowledge are (in Ernest Raymond’s words) eternal Wisdom, temporal Vision, healing touch and
poignant humour. It is surely significant that the superlatively gifted ones of the BHAGAVATA- apila, Dhruva, Prahlad,
Vamana, Gokula Krishna-are all boys five years of age (or not much older), yet sovereign in their understanding. "Heaven
lies about us in our infancy”, says wordsworth, and addresses a child as "mighty seer, prophet blest”. And there is a good
deal of truth in all this, and hence it asks for a special gift of percipience and directness of utterance to rise high enough in
the spiral of consciousness to reach the child’s native altitudes of comprehension. The child CAN vision infinity in a grain
of sand, the Apocalypse in a familiar toy, and omnipresent Reality in seeming make-believe.
The child’s 'intimations of immortality’ and clairvoyant gifts add up sometimes to the kind of illumination that is the settled
wisdom of saints like Ramakrishna Paramahamsa, and what is important in children’s songs is the use of everyday
langauge to serve as the 'Open Sesame’ leading the child to explore on his own the interior countries of the Spirit. Aids like
assonance, alliteration, initial and terminal rhyme, bold metaphor, suggestive imagery, repetition and refrain, all can come
handy, but the secret of secrets is the power of the song to reach the deeper listening of the child’s soul. A fair example is
the title-piece, 'Smiling Flowers’:
Flowers with colours mainfold,
and varied fragrances;
they give me their smiles,
my dear sweet flowers.
Sapphire, green, red,
and other hues as well;
I come at daybreak and feel
enchanted by their sight.
Nodding and swinging flowers,
I draw near to pluck them
and fill my basketand the flowers smile!
They smile as I view them,
and also as I pluck them;
and they smile on when I weave
of them a garland.
For Krishna’s image,
I’ve made this garland;
and like my younger brother,
it smiles at me.
It was with a unfailing instinct that Valliappa has chosen all along to make 'flowers’ the key image of his children’s songs,
for as the Mother of Sri Aurobindo Ashram has explained and exhorted:
"Be like a flower...open, frank, equal, generoua and kind....
A flower is open to all that surrounds it.... It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates a joy and a
beauty. It is frank: it hides nothing of its beauty, and lets it flow frankly out of itself...
It is equal: it has no preferences.....
Then generous:.... it sacrifices itself entirely for our pleasure.
And then, kind: it has such a tenderness... its presence fills us with joy...
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each flower symbolises an aspect, an emanation, an aspiration and a progress in the evolution...”
(from SWEET MOTHER: HARMONIES OF LIGHT, Part II, words recollected by Mona Sarkar,, 1979, pp.57-8)
May I hope that each 'smiling flower’ in this latest garner from Tiru Al. Valliappa’s Garden of Poesy will help the children
of Tamil Nadu and India in their adventure of aspiration, awakening and steady progress in self-growth and selfrealisation. And my best wishes to the children’s laureate: More power and Grace to his elbow!
K. R. SRINIVASA IYENGAR
'Sydney House’
277-B, J.J.Road (off Mowbray’s Road)
Alwarpet, Madras-600 018
29-4-1986
--------------
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சிரிக்கும் பூக்கள் - ககாணிக்தக
மைழதலெதமைகாழி ஜபசகின்ற
வண்ணச் சடர்களுக்குப்
பழகுதமழ் நகான்பகாடப்
பலெவதகயில் துதணநின்றகார்
குழந்தத இலெக்கியத்ததக்
ஜககாயிதலெனக் தககாண்டுதழத்தகார்
அழகப்ப - ரத்தினமைகாம்
அன்னவர்க்குக் ககாணிக்தக
-----------
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சிரிக்கும் பூக்கள் - ஆசிரியர் முன்னுதர
ககாதரக்குடியில் நகாங்கள் வசித்த வீட்டிற்கு எதிர் வீட்டில் அண்ணகாமைதலெ என்ற ஆறு வயதுச் சிறுவன்
இருந்தகான். பள்ளிக்கூட ஜநரம் தவிர, மைற்ற ஜவதளகளில் அவன் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து மைற்றக்
குழந்ததகளுடன் ஆடிப் பகாடி ஆனந்தமைகாக இருப்பகான். அண்ணகாமைதலெதயப் பகார்த்தவடஜன எல்லெகாக்
குழந்ததகளும்,
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ,
அண்ணகாந்து பகார்த்தகால்
ஒண்ணுமயி்ல்தலெ
என்று பகாடி அவதனக் ஜகலி தசய்வகார்கள். இததக் கவனித்துக் தககாண்டிருந்த நகான், ஒருநகாள்,
"அண்ணகாந்து பகார்த்தகால் ஒண்ணுமயி்ல்தலெயகா?” என்று ஜகட்டுவிட்டு,
அண்ணகாமைதலெ அண்ணகாமைதலெ
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்;
ஆடி ஆடிப் பறக்கும் பட்டம்
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்.
என்று ததகாடங்கி,
அண்ணகாமைதலெ முன்னகாஜலெ என்ன பகார்த்தகான், பன்னகாஜலெ என்ன பகார்த்தகான் என்று விவரித்து ஒரு
பகாட்தடப் பகாடிஜனன். அந்தப் பகாட்தட அங்கிருந்த குழந்ததகளிடம் நகான் ஒரு முதற பகாடியவடஜன
அவர்கள் அததத் திருப்பப் பகாடத் ததகாடங்கி விட்டகார்கள்!
நகாளதடவில், 'அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாந்து பகார்த்தகால் ஒண்ணுமல்தலெ' என்ற பதழய
வரிகதள அவர்கள் மைறந்து விட்டகார்கள்.
***
என் ஜபரன் அரவிந்தனுக்கு அப்ஜபகாது வயது மூன்று. அவனுக்கு யகாஜரனும் ஊட்டி விட்டகால்தகான்
சகாப்படுவகான். ஒருநகாள், நகான் அவதனப் பகார்த்து, "அரவிந்த், தினமும் யகாரகாவது ஊட்டிவிடணுமைகா?
சகாதத்தத நீஜய உன் தகயகால் அள்ளிச் சகாப்படக்கூடகாதகா? ஆண்டவன் நமைக்குக் தக தககாடுத்திருக்கிறகாஜர,
எதுக்ககாக?” என்று ஜகட்ஜடன்.
"எதுக்ககாக?”- திருப்பக் ஜகட்டகான் அரவிந்தன்.
'ஆண்டவன் தககாடுத்த தக எதற்கு?
அள்ளிச் ஜசகாறு தின்பதற்கு’
என்று பகாட்டிஜலெ பதிலெளித்ஜதன்.
அரவிந்தன் அந்த வரிகதளஜய மீண்டும் மீண்டும் பகாடிக்தககாண்டு ஒழுங்ககாக உண்டு முடித்தகான்.
இதற்குப் பறகு அவன் எப்ஜபகாது ஊட்டிவிடச் தசகால்லி அடம் படித்தகாலும், "ஆண்டவன் தககாடுத்த தக
எதற்கு?” என்று முதல் வரிதயச் தசகான்னகால் ஜபகாதும்; "அள்ளிச் ஜசகாறு தின்பதற்கு” என்று அடுத்த
வரிதயக் கூறிவிட்டு அவஜன யகார் உதவியும் இல்லெகாமைல் உண்பகான்.
ஒருநகாள் நகான் தவளிஜய பறப்பட்டுக் தககாண்டிருந்ஜதன்.
"நகானும் வருஜவன்” என்றகான் அரவிந்தன்.
"தவகுதூரம் நடக்கணும், ககால் வலிக்கும்”.
"வலிக்ககாது, நகான் நடப்ஜபன்”
அவனும் நகானும் நடந்ஜதகாம். சிறிது தூரம் தசன்றதும், நின்று விட்டகான். "ஏன் நின்று விட்டகாய்?” என்று
ஜகட்டதற்கு, "ககால்...வலிக்குது...” என்று இழுத்தகான்.
உடஜன நகான்,
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ஆண்டவன் தககாடுத்த ககால் எதற்கு?
என்று ஜகட்ஜடன்.
ஆண்டவன் தககாடுத்த ககால் எதற்கு?
ககால் எதற்கு?
என்று கூறியவன் திடீதரன்று,
அரவிந்த் ஜஜேகாரகாய் நடப்பதற்கு
என்று கூறிவிட்டு, உற்சகாகமைகாக என்தனயும் முந்திக் தககாண்டு நடந்தகான்.
'ஆண்டவன் தககாடுத்த தக அள்ளிச் ஜசகாறு தின்பதற்கு மைட்டும்தகானகா!’ என்று நிதனத்த நகான், தககளின்
பயன்கதள எடுத்துக் கூறும் சிலெ வரிகதள ஜமைலும் ஜசர்த்துப் பகாடலெகாக்கிஜனன்.
சின்னஞ்சிறு குழந்ததகளுக்ககாக நகான் எழுதியுள்ள பலெ பகாடல்கள் இவ்வகாறு குழந்ததககளின்
கூட்டுறவகால் உருவகானதவ என்பதத எடுத்துக் ககாட்டஜவ ஜமைற்கண்ட இரு நிகழ்ச்சிகதளக் கூறிஜனன்.
சிரிக்கும் பூக்கள் - இந்தப் தபயதர இந்நூலுக்கு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ப சூட்டியவர், என் ஆருயிர்
நண்பர், இன்று அமைரரகாகிவிட்ட ரத்னம் அவர்கள்தகான். நகான் எந்த நன்முயற்சியில் ஈடுபட்டகாலும்
தபயருக்ஜககா பகழுக்ஜககா ஆதசப்படகாமைல் முப்பது ஆண்டுகளுக்குஜமைல் எனக்குத் ததகாடர்ந்து துதண
நின்றவர் அவர். அவஜர ஒரு நல்லெ குழந்தத எழுத்தகாளர். தமழில் குழந்தத இலெக்கியம் ததழக்க
ஜவண்டுதமைன அரும்பகாடுபட்டவர்,
நகான் எழுதிய பகாடல்களில் சமைகார் நூறு பகாடல்கதள இத்ததகாகுப்பல் ஜசர்ப்பதற்ககாக நகானும் நண்பர்
ரத்னமும் ஜதர்ந்ததடுத்து அவற்றிற்குத் தமழகத்தின் சிறந்த ஓவியர்கதளக் தககாண்டு படங்கள் வதரய
ஏற்பகாடு தசய்ஜதகாம்.
பத்தகத்தத அச்சக்குக் தககாடுக்கவிருந்த சமையத்தில், நகான் பணியகாற்றிய இந்தியன் வங்கி என்தனச்
தசன்தனயிலிருந்து ககாதரக்குடிக்கு மைகாற்றியது. அப்ஜபகாது ததலெதமைப் தபகாறுப்பல் இருந்தவர்களிடம்
நகான் முதறயிட்டிருந்தகால், அவர்கள் என்தனச் தசன்தனயிஜலெ ததகாடர்ந்து பணிபரிய
அனுமைதித்திருக்கக் கூடும். ஆயினும், நகான் வங்கியில் ஜசர்ந்தநகாள் முதலெகாக என்தன ஜவறு எந்த
ஊருக்கும் மைகாற்றகாமைல், நகான் என் இலெக்கிய முயற்சிகதளச் தசன்தனயில் ததகாடரவம், இலெக்கிய
உலெகிற்கு ஓரளவ அறிமுகமைகாகவம் வகாய்ப்பளித்ததத நிதனத்து, "இனியும்ததகாடர்ந்து இங்ஜக இருக்க
ஆதசப்படுவது சரியன்று” எனக்கருதி, ககாதரக்குடிக்குச் தசன்ஜறன். ககாதரக்குடிக்குச் தசன்ற இரண்டு
ஆண்டுகள் வதர எனக்கு ஓய்வ இல்தலெ. வங்கிப் பணியில் மகுதியகாக ஈடுபட ஜநர்ந்தது. அதன் பன்னர்
என் அருதமை நண்பர் ரத்னம் அவர்களுக்கு உடல் நலெம் குன்றியது. அவர் விதரவில் குணமைதடவகார்,
அவரது உதவியுடன் பத்தகத்ததச் சிறந்த முதறயில் தககாண்டுவந்து விடலெகாதமைன நிதனத்ஜதன். அவர்
விதரவில் குணம் தபற ஜவண்டுதமைன, அவருதடய எண்ணற்ற இனிய நண்பர்களுடன் ஜசர்ந்து நகானும்
ஆண்டவனிடம் ஜவண்டிஜனன். ஆயினும், எங்கள் ஜவண்டுதலுக்கு ஆண்டவன் தசவிசகாய்க்கவில்தலெ.
உடல் நலெம் குன்றிய ஈரகாண்டுகளில் அவதர இழக்க ஜநரிட்டது.
ரத்னம் அவர்களின் மைதறவ என்தனப் தபரிதும் பகாதித்தது. பத்தகம் தவளியிடும் முயற்சியில் இருந்த
ஆர்வம் நகாளுக்கு நகாள் குதறந்தது. 'சிரிக்கும் பூக்கள்’ எப்ஜபகாது தவளிவரும் என்று ஜகட்ட
நண்பர்களுக்கு 'விதரவில் தவளிவரும்’ எனக் கூறிக் தககாண்டிருந்ஜதஜன தவிர, எவ்வித முயற்சியிலும்
ஈடுபடத் ஜதகான்றவில்தலெ.
தசன்ற ஆண்டு திடீதரன ஒருநகாள் நகான் ஒரு முடிவக்கு வந்ஜதன். 'ரத்னம் தபயர் சூட்டிய ஒரு பத்தகம்
தவளிவரகாமைல் இருப்பதகா? நிச்சயம் தவளி வரஜவண்டும். அவருக்கு இப்பத்தகத்ததக் ககாணிக்தகயகாக்க
ஜவண்டும்’ என்பஜத அந்த முடிவ.
முன்ப அச்சக்குக் தககாடுக்க நண்பர் ரத்னமும் நகானும் ஜதர்ந்ததடுத்த பகாடல்களுடன் ஜமைலும் சிலெ
பகாடல்கதளப் பன்னர்ச் ஜசர்த்ஜதன். அவற்றில் தபரும்பகாலெகானதவ மகச் சிறு
குழந்ததகளுக்ககானதவஜய.
என் பகாடல்களில் சிலெ தமைகாழிதபயர்க்கப்பட்டு Children’s World, (New Delhi) ஜபகான்ற ஆங்கிலெ
இதழ்களிலும், இந்தி, குஜேரகாத்தி, மைரகாத்தி, கன்னடம் முதலிய தமைகாழிகளில் சிலெ இதழ்களிலும் தவளி
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வந்துள்ளன. ததலுங்கிஜலெ பலெ பகாடல்கதள டகாக்டர் சல்லெகா இரகாதகாகிருஷ்ணசர்மைகா தமைகாழி தபயர்த்து
அதவ நூலெகாக தவளிவந்துள்ளன. பற மைகாநிலெங்களில் நதடதபறும் கருத்தரங்குகளிலும்,
மைகாநகாடுகளிலும் நகான் கலெந்துதககாள்ளும்ஜபகாது அங்கு வருபவர்கள் என் தபயதர ஓரளவ
அறிந்துள்ளனஜர தவிர, என் பகாடல்கள் எத்ததகயன என்பதத அவர்கள் அறிய வகாய்ப்பல்தலெ.
எனஜவ, இந்நூலுக்குத் தமழுடன் ஆங்கிலெத்திலும் ஓர் அணிந்துதர இருந்தகால் நன்றகாயிருக்குஜமை என்று
எண்ணிஜனன். உடஜன மைதிப்பற்குரிய ஜக. ஆர். ஸ்ரீனிவகாச அய்யங்ககார் அவர்களின் நிதனவதகான்
வந்தது.
ஆங்கிலெ அறிஞர் உலெகம் தபரிதும் மைதித்துப் ஜபகாற்றுகின்ற ஜபரகாசிரியர் அவர். ஆந்திரப் பல்கதலெக்
கழகத் துதணஜவந்தரகாக விளங்கியவர்; சகாகித்ய அககாதமயின் துதணத் ததலெவரகாய்த் திகழ்ந்தவர்.
தற்ஜபகாது சகாகித்ய அககாதமயின் fellow வகாக இருப்பவர்.
நகான் ஆங்கிலெத்தில் அணிந்துதர ஜகட்டதும், "தமழ் நூலுக்கு ஆங்கிலெத்தில் அணிந்துதரயகா!” என்று
வியப்படன் ஜகட்டகார். பற தமைகாழிகளில் என் பகாடல்கள் தவளிவந்திருப்பததயும், பறதமைகாழி
எழுத்தகாளர்கள் பலெர் எனக்கு அறிமுகமைகாயிருப்பததயும் கூறி, "தங்கதளப் ஜபகான்று இந்தியகா முழுவதும்
அறிந்த ஓர் அறிஞர் ஆங்கிலெத்தில் அணிந்துதர வழங்கினகால், அவர்கள் என்தனப் பற்றியும் என்
பதடப்பகதளப் பற்றியும் ஓரளவ ததரிந்து தககாள்ளக் கூடும் என நிதனக்கிஜறன்” என்ஜறன்.
பல்லெகாண்டுகளகாக என் பகாடல்கதளப் படித்து என்தனப் பகாரகாட்டி ஊக்கமைளித்து வருபவர் அவர்.
அவதரப் ஜபகாலெஜவ, அவருதடய அருதமை மைகள் திருமைதி பஜரமைகா நந்தகுமைகாரும் (யுதனஸ்ஜககாவிற்ககாக
பகாரதியகார் கவிததகதள ஆங்கிலெத்தில் தமைகாழி தபயர்த்து தவளியியி்ட்டவர்) என் பகாடல்கதளப் பகாரகாட்டி
வருபவர்.
என்தனப் பற்றியும் என் பகாடல்கதளப் பற்றியும் முன்ஜப அறிந்திருந்ததகால், என் ஜவண்டுஜககாதள
ஏற்று, சிந்ததனதயத் தூண்டும் வதகயில் சிறந்த ஓர் அணிந்துதரதய அவர் வழங்கியுள்ளகார்.
இன்றுள்ள தமழறிஞர்களில் மகவம் பரந்த மைனம் தககாண்ட பண்பகாளர் திரு. சிலெம்தபகாலி தசல்லெப்பன்
அவர்கள். இவருதடய நிதனவகாற்றல் வியப்பக்குரியது. 'நடமைகாடும் கவிததக் களஞ்சிய’ மைகாகஜவ இவர்
விளங்குகிறகார்.
ததகால்ககாப்பய சூத்திரத்திலிருந்து, பதிதகாக எழுதத் ததகாடங்கியுள்ளவர்களில், தபரும்பகாலெகானவர்களின்
கவிததகள்வதர இவர் நன்கறிவகார். அறிந்திருப்பஜதகாடு அவற்றில் நல்லெனவற்தற ஜமைதடகளிலும்
எடுத்துக்கூறி அவர்களுக்கு ஏற்றம் தருபவர்.
பலெ விழகாக்களில் என்தனப் பகாரகாட்டிப் ஜபசியஜதகாடு, பலெவதகயிலும் எனக்கு ஊக்கமூட்டிவரும்
இவரது அணிந்துதர இந்நூலுக்குச் சிறப்பளிக்கிறது. அணிந்துதர என்று தசகால்வததவிட இதத ஓர்
ஆரகாய்ச்சி உதர என்ஜற கூறஜவண்டும். ஜமைனகாட்டில் குழந்தத இலெக்கியம் வளர்ந்த வரலெகாற்தறயும்,
தமழில் குழந்தத இலெக்கியம் வளர்ந்து வரும் நிதலெதயயும் மகத் ததளிவகாக எடுத்துக் கூறியிருக்கிறகார்.
அணிந்துதர வழங்கியுள்ள இரு ஜபரறிஞர்களுக்கும் நகான் தபரிதும் கடதமைப்பட்டுள்ஜளன்.
இத்ததகாகுப்பலுள்ள பகாடல்கள் அதனத்ததயும் படித்துப் பகார்த்து, அதவ திருத்தமுற அதமைவதற்கு
அரிய பலெ ஜயகாசதனகதளக் கூறியவர்களில், நல்லெகாசிரியர் விருது தபற்றவரும், சிறந்த கவிஞரும்,
பலெவரும், வகாதனகாலி சிறுவர் சங்கப் ஜபரதவயின் ததலெவருமைகாகிய திரு. தணிதக உலெகநகாதன் அவர்கள்
குறிப்படத்தக்கவர். 1954 க்குப் பறகு நகான் எழுதிய கவிதத நூல்கள் அதனத்தும் அவர் பகார்தவயிட்ட
பன்னஜர தவளிவந்துள்ளன.
சிறந்த கவிஞரும் வகாதனகாலியில் பல்லெகாண்டுகள் திறம்படப் பணியகாற்றியவரும், தற்ஜபகாது
அண்ணகாமைதலெப் பல்கதலெக் கழகத்தின் ஆரகாய்ச்சிப் ஜபரகாசிரியரகாக விளங்குபவருமைகாகிய திரு. மீ. ப.
ஜசகாமு அவர்கள்,
என் முயற்சிகளுக்தகல்லெகாம் ஜபருதவி பரிந்து வருபவரும், குழந்ததகளுக்குப் பதிய பதிய தபகாருள்கள்
குறித்து, கற்பதன நயத்துடன் பலெ பகாடல்கதள இயற்றி வருபவரும், தற்ஜபகாது சகாகித்ய அககாதமயின்
மைண்டலெச் தசயலெகாளரகாகச் தசன்தனயில் பணியகாற்றுபவருமைகாகிய திரு. தம்ப சனிவகாசன் அவர்கள்,
குழந்ததப் பகாடல்கள் எழுதுவதில் சிறந்து விளங்குபவரும், ககாதரக்குடி குழந்தத இலெக்கியச் சங்கத்தின்
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தபகாதுச் தசயலெகாளரும், என் ஜமைல் அளவக்கு மீறிய பற்றும் பகாசமும் தவத்துள்ளவருமைகாகிய திரு.
தபகான்ரகாசன் அவர்கள்,
இந்நூல் உருவகாகப் பலெ வதகயிலும் உதவி பரிந்துள்ளவரும், குழந்தத எழுத்தகாளர் சங்கப் தபகாதுச்
தசயலெகாளருமைகாகிய திரு. எச். கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், ஆகிஜயகாருக்கும் இன்னும் இத் ததகாகுப்ப
நன்முதறயில் தவளிவரப் பல்ஜவறு கட்டங்களிலும் ஆர்வமுடன் உதவிய அன்பர்கள் பலெருக்கும் என்
மைனங்கனிந்த நன்றிதயத் தரிவித்துக்தககாள்ளுகிஜறன்.
குழந்ததகளின் கண்தணயும் கருத்ததயும் கவரும் வதகயில் இந்நூலுக்குப் தபகாருத்தமைகான
ஓவியங்கதள வதரந்து தந்துள்ள பகழ்மக்க ஓவியர்களகான திருவகாளர்கள் உமைகாபதி, லெதகா, சப்ப, விஜேயன்,
ஆழி. ஜவ. ரகாமைசகாம ஆகிஜயகாருக்கும் என் நன்றி.
இத்ததகாகுப்பலுள்ள பகாடல்களில் சிலெவற்தறத் தவிர மைற்றதவயகாவம் அவ்வப்ஜபகாது பத்திரிதககளில்
தவளிவந்ததவஜய. கல்கி தீபகாவளி மைலெர்களிலும், விடுமுதற மைலெர்களிலும், கண்ணன், ஜககாகுலெம்,
ரத்னபகாலெகா, கதலெமைகள், குமுதம், ஆனந்த விகடன், அமுதசரப முதலிய இதழ்களிலும் இடம்
தபற்றதவ. வண்ணப் படங்களுடன் அப்பகாடல்கதள தவளியிட்ட பத்திரிதக ஆசிரியர்களுக்கும்
வகாதனகாலி, ததகாதலெக் ககாட்சி வகாயிலெகாக என்னுதடய சிலெ பகாடல்கதள ஒலி/ஒளி பரப்பய
நிதலெயத்தகாருக்கும் நகான் என்தறன்றும் நன்றியுதடயவனகாயிருப்ஜபன்.
இத் ததகாகுப்பலுள்ள பகாடல்கதள நன்முதறயில் அச்சிட்டுத் தந்த ஜீவன் அச்சகத்தகாருக்கும், வண்ணப்
படங்கதள அழகுற அச்சிட்ட நிஜயகா ஆர்ட் பரஸ் நிர்வகாகிகளுக்கும் என் நன்றி.
நகான் முன்ப தவளியிட்ட 'மைலெரும் உள்ளம்’ என்னும் இரு ததகாகுதிகளிலுமுள்ள பகாடல்கதளப்பகாடி
இன்பற்றததப் ஜபகாலெஜவ, இந்த 'சிரிக்கும் பூக்கள்’ ததகாகுப்பலுள்ள பகாடல்கதளயும் குழந்ததகள்
உலெகம் படித்து, பகாடி இன்பற்றகால், அதுஜவ நகான் அதடயும் ஜபரின்பமைகாகும்.
'உமைகா இல்லெம்’
ஏ. எல். 183 அழ. வள்ளியப்பகா
அண்ணகாநகர், தசன்தன-40
------------
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முதல் பகுதி
1. பகாலெ முருகன்
சின்னச்சின்னக் குழந்ததயம்மைகா
எங்கள் பகாலெமுருகன்-பன்
சிரிப்பக்ககாட்டி மையக்கிடுவகான்
எங்கள் பகாலெமுருகன்
வண்ணமையில் மீதிருப்பகான்
எங்கள் பகாலெமுருகன்-தகயில்
வடிஜவலும் தவத்திருப்பகான்
எங்கள் பகாலெமுருகன்
பள்தளயகாரின் நல்லெதம்ப
எங்கள் பகாலெமுருகன்-சிறு
பள்தளகளின் இனியஜதகாழன்
எங்கள் பகாலெமுருகன்
கள்ளமல்லெகா உள்ளங்தககாண்டகால்
எங்கள் பகாலெமுருகன்-நம்தமைக்
ககாத்தருள்வகான், ககாத்தருள்வகான்
எங்கள் பகாலெமுருகன்
----------
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2. ஒன்று ஜசர்தல்
கூட்டம் கூட்ட மைகாகஜவ
குருவி பறந்து தசன்றிடும்.
குவியல் குவிய லெகாகஜவ
தககாட்டிக் கற்கள் கிடந்திடும்.
கூறு கூறகாய்ச் சந்ததயில்
தககாய்யகாப் பழங்கள் விற்றிடும்.
குதலெகு தலெயகாய்த் திரகாட்தசகள்
தககாடியில் அழககாய்த் ததகாங்கிடும்.
வரிதச வரிதச யகாகஜவ
வகாதழ ஜதகாப்பல் நின்றிடும்.
மைந்தத மைந்தத யகாகஜவ
மைகாடு கூடி ஜமைய்ந்திடும்.
சகாதர சகாதர யகாகஜவ
ததரயில் எறும்ப ஊர்ந்திடும்.
ஜநரில் தினமும் பகார்க்கிஜறகாம்
நீயும் நகானும் தம்பஜய!
------------
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3. பகார் பகார்
ததரயின் ஜமைஜலெ
ததகாட்டி பகார்
ததகாட்டி ஜமைஜலெ
தசடிதயப் பகார்
தசடியின் ஜமைஜலெ
பூதவப் பகார்
பூவின் ஜமைஜலெ
வண்தடப் பகார்
வண்டின் ஜமைஜலெ
பளபளக்கும்
வர்ணம் உண்டு;
அததயும் பகார் !
----
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4. அருதமை ஜநரு
அருதமை ஜநரு பறந்தது
அலெககா பகாத்து நகரிஜலெ
இதளஞர் ஜநரு படித்தது
இங்கி லெகாந்து நகாட்டிஜலெ.
தீரர் ஜநரு வகாழ்ந்தது
தில்லி நகரம் தன்னிஜலெ.
இன்று ஜநரு வகாழ்வது
எங்கள்
பஞ்ச
தநஞ்சிஜலெ !
----------
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5. அ,ஆ
அ, ஆ என்ஜறஜன.
அத்தத வீடு தசன்ஜறஜன.
இ, ஈ என்ஜறஜன.
இட்டலி எட்டுத் தின்ஜறஜன.
உ, ஊ என்ஜறஜன.
உடஜன ககாப குடித்ஜதஜன.
எ, ஏ என்ஜறஜன.
ஏப்பம் நன்றகாய் விட்ஜடஜன.
ஐ என்று தசகான்ஜனஜன.
அங்ஜக நீட்டிப் படுத்ஜதஜன.
ஒ, ஓ என்ஜறஜன.
ஒருமைணி தசன்று எழுந்ஜதஜன.
ஒள என்று தசகான்ஜனஜன.
ஆடிப் பகாடிக் குதித்ஜதஜன.
ஃ என்று தசகான்ஜனஜன.
அக்கக் ககாதவனச் சிரித்ஜதஜன!
----------
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6. பத்துப் தபசகா பலூன்
பத்துப் தபசகா விதலெயிஜலெ
பலூன் ஒன்று வகாங்கிஜனன்.
பலூன் ஒன்று வகாங்கிஜனன்.
தபயப் தபய ஊதிஜனன்.
தபயப் தபய ஊதஜவ
பந்து ஜபகாலெ ஆனது.
பந்து ஜபகாலெ ஆனபன்
பலெமைகாய் நகானும் ஊதிஜனன்.
பலெமைகாய் ஊத ஊதஜவ
பகாதன ஜபகாலெ ஆனது.
பகாதன ஜபகாலெ ஆனததக்
ககாண ஓடி வகாருங்கள் !
விதரவில் வந்தகால்
பகார்க்கலெகாம்.
அல்லெது,
தவடிக்கும் சத்தம்
ஜகட்கலெகாம் !
----------------
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7. எங்ஜக தசல்லெலெகாம்?
தசக்கிள் ஏறிக் தககாள்ளலெகாம்;
தசதகாப் ஜபட்தட தசல்லெலெகாம்.
ககாரில் ஏறிக் தககாள்ளலெகாம்;
ககாதரக் குடிக்குப் ஜபகாகலெகாம்.
ரயிலில் ஏறிக் தககாள்ளலெகாம்;
ரகாஜமைஸ் வரம் தசல்லெலெகாம்.
கப்பல் ஏறிக் தககாள்ளலெகாம்;
கல்கத் தகாதவ அதடயலெகாம்.
பறதவக் கப்பல் ஏறலெகாம்;
பகாரிஸ் நகரம் ஜபகாகலெகாம்.
மைஜனகா ரதத்தில் ஏறலெகாம்;
தவய தமைல்லெகாம் சற்றலெகாம்!
-------------
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8. வகாதழப் பழம்
வகாதழப் பழத்தில் பலெ உண்டு
வதகவதக யகான தபயர் உண்டு.
பூவன், தமைகாந்தன், ரஸ்தகாளி,
ஜபயன், ஜநந்திரம், மைதலெவகாதழ
என்ஜற வதககள் பலெஉண்டகாம்.
எல்லெகாம் எனக்குப் படித்ததவஜய.
தினமும் மகவம் நகான்விரும்பத்
தின்பது வகாதழப் பழஜமைதகான்!
-------------
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9. என்ன தககாண்டு வந்ஜதன் ?
பழநி மைதலெக்குச் தசன்று வந்ஜதன்;
பஞ்சகா மர்தம் தககாண்டு வந்ஜதன்.
ககாசி நகரம் தசன்று வந்ஜதன்;
கங்தக நீதரக் தககாண்டு வந்ஜதன்.
திருப்ப திக்குச் தசன்று வந்ஜதன்;
தித்திப்ப லெட்டுக் தககாண்டு வந்ஜதன்.
இரகாஜமைஸ் வரம் தசன்று வந்ஜதன்;
என்ன நகானும் தககாண்டு வந்ஜதன் ?
---ஊ...ஊ...ஊ
ஊ...ஊ...ஊ..
ஊது கின்ற சங்கில்
ஒன்று வகாங்கி வந்ஜதன்!
--------
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10. அண்ணகாமைதலெயின் ஆதச
அண்ணகா மைதலெ, அண்ணகா மைதலெ,
என்ன தசகான்னகானகாம் ?
ஆதன முதுகில் ஏறிச் தசல்லெ
ஆதச என்றகானகாம்.
அண்ணகா மைதலெ, அண்ணகா மைதலெ,
என்ன தசகான்னகானகாம் ?
ஆற்றுக் குள்ஜள படகு விடஜவ
ஆதச என்றகானகாம்.
அண்ணகா மைதலெ, அண்ணகா மைதலெ,
என்ன தசகான்னகானகாம் ?
ஆககாயத்தில் விமைகானம் ஓட்ட
ஆதச என்றகானகாம்.
அண்ணகா மைதலெ, அண்ணகா மைதலெ,
என்ன தசகான்னகானகாம் ?
அதமைரிக் கர்ஜபகால் நிலெவில் இறங்க
ஆதச என்றகானகாம் !
-----------
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11. தசடி வளர்ப்ஜபன்
"தகாத்தகா தவத்த ததன்தனயுஜமை
ததலெயகால் இளநீர் தருகிறது.
பகாட்டி தவத்த தககாய்யகாவம்
பழங்கள் நிதறயக் தககாடுக்கிறது.
அப்பகா தவத்த மைகாஞ்தசடிஜயகா
அல்வகா ஜபகாலெப் பழம்தருது.
அம்மைகா தவத்த முருங்தகயுஜமை
அளவில் லெகாமைல் ககாய்க்கிறது.
அண்ணன் தவத்த மைகாதுதளஜயகா
கிண்ணம் ஜபகாலெப் பழுக்கிறது.
சின்னஞ் சிறுவன் நகானும்ஒரு
தசடிதய நட்டு வளர்ப்ஜபஜன
---------
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12. வகா, மைதழஜய வகா
கத்திக் கப்பல் தசய்து தவத்ஜதன்.
ககால்வகாய் கூடத் ஜதகாண்டி தவத்ஜதன்.
வகா, மைதழஜய, வகா.
வகா, மைதழஜய, வகா.
சின்னச் தசடிதய நட்டு தவத்ஜதன்.
தசப்பக் குடத்தத எடுத்து தவத்ஜதன்.
வகா, மைதழஜய, வகா.
வகா, மைதழஜய, வகா.
வீதிப் பக்கம் வந்து நின்ஜறன்.
ஜமைஜலெ ஜமைஜலெ பகார்த்து நின்ஜறன்.
வகா, மைதழஜய, வகா.
வகா, மைதழஜய, வகா.
-------------------
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13. தங்கமும் சிங்கமும்
எங்கள் வீட்டுப் பூதன அம்மைகா
இரண்டு பள்தள தபற்றகாள்.
இரண்டு பள்தள தபற்றகாள்-அவள்
என்ன ஜபரு தவத்தகாள் ?
தங்கம் என்ஜறகார் பள்தள தபயரகாம்.
தவிட்டு நிறத்துப் பள்தள.
தவிட்டு நிறத்துப் பள்தள-அது
தப்ஜப தசய்வ தில்தலெ.
சிங்கம் என்ஜறகார் பள்தள தபயரகாம்.
தீரம் உதடய பள்தள.
தீரம் உதடய பள்தள-அது
தீங்ஜக தசய்வ தில்தலெ.
தங்கம், சிங்கம் இரண்டும் அந்தத்
தகாய்க்கு நல்லெ பள்தள.
தகாய்க்கு நல்லெ பள்தள - இதில்
சற்றும் ஐயம் இல்தலெ !
---------------
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14. ஆண்டவன் தந்த தக
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அள்ளிச் ஜசகாறு தின்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அழுக்குத் ஜதய்த்துக் குளிப்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
ஆதட ஒழுங்ககாய் அணிவதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அழககாய் எழுதிப் படிப்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அனுதினம் ஜவதலெ தசய்வதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அதனவருக் குதவி தசய்வதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த தக எதற்கு ?
அவதர நன்றகாய்த் ததகாழுவதற்கு.
-------------
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15. சங்கு சக்கரச் சகாம
சங்கு சக்கரச் சகாமயகாம்;
சகாய்ந்து படுத்துக் கிடக்குமைகாம்;
எங்ஜக, எங்ஜக, ததரியுமைகா?
எங்கள் ஊருக் ஜககாயிலில்.
நீட்டிப் படுத்துக் கிடக்குமைகாம்;
நீலெ வண்ணச் சகாமதயப்
பகாட்டுப் பகாடி எழுப்பலெகாம்.
கூட்ட மைகாக வகாருங்கள்.
---------------
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இரண்டகாம் பகுதி
16. யகார்? யகார்? யகார்?
ததகாங்க விட்ட சட்தடதயத்
தூக்கிக் கீஜழ ஜபகாட்டவன்
யகார், யகார், யகார் ?
எழுதி தவத்த தகாள்கதள
இங்கும் அங்கும் இதறத்தவன்
யகார், யகார், யகார் ?
சன்னல் கததவப் பட்தடனச்
சகாத்தி விட்டுச் தசன்றவன்
யகார், யகார், யகார் ?
அருகில் நிற்கும் மைரங்கதள
அதசத்ஜத ஆடச் தசய்தவன்
யகார், யகார், யகார் ?
'உஸ் உஸ்’ என்று தமைல்லெஜவ
ஊதி ஊதிச் தசல்பவன்
யகார், யகார், யகார் ?
கண்டு படிக்க முடியுமைகா ?
ககாண முடியகாக் ககாற்ஜறதகான் !
----------
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17. நிலெகா நிலெகா
'நிலெகா, நிலெகா, ஓடிவகா.
நில்லெகாமைல் ஓடிவகா’
பலெ ககாலெம் இப்படிப்
பகாடிப் பயன் இல்தலெஜய !
மைதலெ ஜமைஜலெ ஏறி நீ
வருவகாய் என்ஜற எண்ணிஜனகாம்.
மைல்லி தகப்பூக் தககாண்டுநீ
தருவகாய் என்றும் பகாடிஜனகாம்.
எத்த தனநகாள் பகாடியும்
ஏஜனகா நீயும் வரவில்தலெ.
சத்தம் ஜபகாட்டுப் பகாடியும்
சற்றும் தநருங்கி வரவில்தலெ.
உன்தன விரும்ப அதழத்துஜமை
ஓடி நீ வரகாததகால்
விண்க லெத்தில் ஏறிஜய
விதரவில் வருஜவகாம் உன்னிடம் !
-----------
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18. ததரியுமைகா தம்ப ?
தநட்தட யகான ககாலுடஜன
நீள மைகான கழுத்துடஜன
சட்டுப் தபகாசக்கும் மைணலில்கூடச்
சதமைதயத் தூக்கிச் தசல்லும்அது
என்ன ததரியுமைகா ? -தம்ப என்ன ததரியுமைகா ?
முறத்ததப் ஜபகான்ற ககாதுடஜன
முகத்தில் ஒற்தறக் தகயுடஜன
உரதலெப் ஜபகான்ற ககாலுடஜன
ஊர்வ லெத்தில் வருஜமைஅது
என்ன ததரியுமைகா ? தம்ப என்ன ததரியுமைகா ?
பட்டுப் ஜபகான்ற உடலுடஜன
பலெநி றத்தில் இறகுடஜன
கட்தட யகான குரலுடஜன
களித்து நடனம் ஆடும்அது
என்ன ததரியுமைகா ? தம்ப என்ன ததரியுமைகா ?
வட்ட மைகான முகத்துடஜன
வதளந்தி ருக்கும் மூக்குடஜன
முட்தட ஜபகான்ற கண்ணுடஜன
ஜவட்தட ஆடும் இரவில் அது
என்ன ததரியுமைகா ? தம்ப என்ன ததரியுமைகா ?
விதடகள் : ஒட்டகம், யகாதன, மையில், ஆந்தத
-----------
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19. தககாய்யகாப் பழம்
ஐயகா வீட்டுக்
தககாய்யகாப் பழம்
ஆதச யகாகத்
தந்த பழம்.
தகயில் எடுத்து
வகாயில் தவத்துக்
கடிக்கக் கடிக்க
இனிக்கும் பழம்.
ஐயகா வீட்டுக்
தககாய்யகாப் பழம்
ஆதச யகாகத்
தந்த பழம்.
தநய்யில் தசய்த
லெட்டுப் ஜபகாலெ
ஜநர்த்தி யகாக
இருக்கும் பழம்
தவயில் ஜநரம்
தின்னத் தின்ன
மகவம் சதவ
தககாடுக்கும் பழம்.
ஐயகா வீட்டுக்
தககாய்யகாப் பழம்
ஆதச யகாகத்
தந்த பழம்.
-----------
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20. உதவம் கத்தி
தபன்சில் சவ உதவிடும்
தபரிய பழத்தத நறுக்கிடும்
மைரத்துப் பட்தட சவிடும்
வகாதழ இதலெதய அறுத்திடும்
ஓதலெ நறுக்க உதவிடும்
உதடத்த ஜதங்ககாய் கீறிடும்
கயிற்தற அறுக்க உதவிடும்
ககாய் கறிகள் நறுக்கிடும்
நன்தமை தசய்ய நித்தமும்
நமைக்கு உதவம் கத்தியகால்,
கவனக் குதறவி னகாஜலெநகாம்
ககாயப் படுத்திக் தககாள்வதகா ?
-----------
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21. வகால்
ஈதய ஓட்ட என்றும் உதவம்
பசவின் வகால்.
எதிர்த்து நீந்தத் துடுப்பகாய் உதவம்
மீனின் வகால்.
குளிரில் உடம்தபச் சூடு படுத்தும்
அணிலின் வகால்.
கிதளயில் மைகாட்டித் ததகாங்கிட உதவம்
குரங்கின் வகால்.
தககாடிஜபகால் ஆட்டி ஆபத்து உணர்த்தும்
முயலின் வகால்.
ஜககாபம் வந்தகால் சிலிர்த்து நிற்கும்
பூதன வகால்.
நன்றிதயக் ககாட்ட நன்றகாய் உதவம்
நகாயின் வகால்.
நமைக்கும் இருந்தகால் எப்படி உதவம் ?
எண்ணிப் பகார்.
----------------
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22. பதக விடகாத ரயில் !
சம்பத்துக்கு வீடு உண்டு
தகாம்ப ரத்திஜலெ.
பட்டுவக்கு வீடு உண்டு
பல்லெகா வரத்திஜலெ.
பகாலுவக்கு வீடு உண்டு
பரங்கி மைதலெயிஜலெ.
மைகாலெதிக்கு வீடு உண்டு
மைகாம்ப லெத்திஜலெ.
ஜககாமைதிக்கு வீடு உண்டு,
ஜககாடம் பகாக்கத்தில்.
குமைரனுக்கு வீடு உண்டு
குஜரகாம் ஜபட்தடயில்.
மீனகாவக்கு வீடு உண்டு
மீனம் பகாக்கத்தில்.
தசசௌந்தருக்கு வீடு உண்டு
தசதகாப் ஜபட்தடயில்
இவர்கள் வீடு தசல்லெஜவ
ஏறு ஏறு ரயிலிஜலெ.
பதகவி டகாத ரயிலிஜலெ
ஜபகாக லெகாஜமை விதரவிஜலெ !
-------------
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23. தவள்தளக்தககாக்கு
ஆட வில்தலெ; அதசய வில்தலெ.
அடஜட, பளிங்குச் சிதலெஜபகால்
ஆற்றின் ஓரம் நிற்கும் அந்த
அழகுக் தககாக்தகப் பகாரகாய் !
நீண்ட ககால்கள், நீண்ட கழுத்து,
நிறஜமைகா தவள்தள யகாகும்.
ககாண்ப தற்குச் சகாது. ஆனகால்
கவன மைகாக ஜநகாக்கும்.
ஈட்டி ஜபகான்ற அலெதக முன்னகால்
நீட்டிக் தககாண்டு நிற்கும்.
இதரதயக் கண்ட வடஜன அதுவம்
எட்டி விதரந்ஜத படிக்கும்.
மீன்கள், நண்டு, தவதள, பூச்சி
விரும்பப் படித்துத் தின்னும்.
தமைல்லெ நகாமும் தநருங்கிச் தசன்றகால்
விதரந்து ஜமைஜலெ பறக்கும் !
------------
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24. அன்னம்
பகாதலெப் ஜபகான்ற தவள்தள நிற
அன்னத்ததப் பகாரகாய்-அது
படகு ஜபகாஜலெ அதசந்தி டகாமைல்
நீந்துது பகாரகாய்.
நீள மைகாக வதளந்தி ருக்கும்
கழுத்தி தனப் பகாரகாய்-அஜதகா
நீரில் ததலெதய விட்டு மீதனப்
படிக்குது பகாரகாய்.
அன்தன முதுகில் ஏறிச் தசல்லும்
குஞ்சகள் பகாரகாய்-அதவ
அச்சம் வந்தகால் சிறகுக் குள்ஜள
ஒளிவததப் பகாரகாய்.
கன்னங் கரிய நிறத்தில் கூட
அன்னம் இருக்குஜத!-அததக்
ககாண லெகாஜமை மருகக் ககாட்சி
சகாதலெ தன்னிஜலெ !
----------
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25. எட்டு மைகாடிக் கட்டடம்
எட்டு மைகாடிக் கட்ட டத்தில்
ஏறி நிற்கிஜறன்
இங்கி ருந்ஜத தசன்தன முழுதும்
நன்கு பகார்க்கிஜறன்
கற்ப ககாம்பகாள் ஜககாயில் அஜதகா
கண்ணில் ததரியுது
கடற் கதரயில் சின்னச் சின்ன
உருவம் ததரியுது
ஜககாட்தட முன்னகால் கம்பம் ஒன்றில்
தககாடி பறக்குது
கூவம் ஆறு குறுக்கும் தநடுக்கும்
வதளந்து தசல்லுது
ததலெயில் வகிடு எடுத்த ததப்ஜபகால்
சகாதலெ ததரியுது
தவழும் குழந்தத ஜபகாலெ ஜமைகாட்டகார்
வண்டி நகருது
நிதறயக் கப்பல் துதற முகத்தில்
நின்றி ருக்குது.
நிமர்ந்து நிற்கும் ஜககாப ரங்கள்
எங்கும் ததரியுது
உயர்ந்த கூண்டு நகாலு பறமும்
மைணிதயக் ககாட்டுவது
உச்சி யிஜலெ சிலுதவ கூட
நன்கு ததரியுது
பதகயில் லெகாத ரயிலும் ஊரில்
பகுந்ஜத ஓடுது
தபகாம்தமை ரயில் ஜபகாஜலெ அதுவம்
எனக்குத் ஜதகாணுது
மைரங்கள் எல்லெகாம் வீடுகதள
மைதறத்து நிற்குது
மைகாமைகா வீடு எங்ஜக? எங்ஜக?
மைனச ஜதடுது!
-------------
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26. 7 + 7 = 14
ஏழும் ஏழும் பதினகாலெகாம்.
எலியகா ருக்கு முழம்வகாலெகாம்.
அதறக்குள் எலியகார் பகுந்தகாரகாம்
அங்கும் இயி்ங்கும் பகார்த்தகாரகாம்.
இரண்டு தட்டில் பணியகாரம்
இருந்தது கண்டு மைகிழ்ந்தகாரகாம்.
கடித்துக் கடித்துத் தின்றகாரகாம்
கணக்தகக் கூட்டிப் பகார்த்தகாரகாம்.
ஏழும் ஏழும் பதினகாலெகாம்
எலியகார் ஏப்பம் விட்டகாரகாம் !
----------

47

27. தூங்கும் விதம்
ஒட்தடச் சிவிங்கி நின்று தககாண்ஜட
நன்கு தூங்கிடும்.
உயஜர தவசௌவகால் ததலெகீ ழகாகத்
ததகாங்கித் தூங்கிடும்.
சிட்டுக் குருவி மைரத்தின் கிதளதயப்
பற்றித் தூங்கிடும்.
சின்னப் பகாப்பகா ததகாட்டி லுக்குள்
படுத்துத் தூங்கிடும்.
கண்தண மூடி நகாதமைல் லெகாரும்
நன்கு தூங்குஜவகாம்.
கண்தணத் திறந்த படிஜய மீனும்
பகாம்பம் தூங்கிடும்.
என்ன ககார ணத்தி னகாஜலெ
என்று ததரியுமைகா ?
இதவக ளுக்குக் கண் தணமூட
இதமைகள் இல்தலெஜய !
--------------
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மூன்றகாம் பகுதி
28. இப்படி ஜநரம் ஒதுக்கிடுஜவன்!
ஓடி ஆட ஒருஜநரம்.
உணதவ உண்ண ஒருஜநரம்.
பகாடம் படிக்க ஒருஜநரம்.
படுத்துத் தூங்க ஒருஜநரம்.
தபற்ஜறகா ருக்கு ஒருஜநரம்.
பறருக் ககாக ஒருஜநரம்.
இப்படி ஜநரம் ஒதுக்கிடுஜவன்.
என்றும் இன்பம் தபற்றிடுஜவன்.
------
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29. நல்லெ ஆசிரியர்
'அ’ 'ஆ’ எனக்குச் தசகால்லித் தந்த
ஆசிரியர், நல்லெ ஆசிரியர்.
அப்பகா வக்கும் கற்றுக் தககாடுத்த
ஆசிரியர் நல்லெ ஆசிரியர்.
'அ’ 'ஆ’ எனக்குச் தசகால்லித் தந்த
ஆசிரியர், நல்லெ ஆசிரியர்.
அம்மைகா வக்கும் கற்றுக் தககாடுத்த
ஆசிரியர், நல்லெ ஆசிரியர்.
எத்ததன ஜபர்கள் எழுதப் படிக்க
இவரிடம் கற்றுக் தககாண்டனஜரகா !
அத்ததன ஜபரும் அன்படன் மைதிக்கும்
ஆசிரியர், நல்லெ ஆசிரியர் !
-------------
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30. தக
அன்னம் எனக்ஜக
ஊட்டிய தக.
அன்பகாய்த் ததகாட்டில்
ஆட்டிய தக.
வண்ணப் பறதவ
ககாட்டிய தக.
மைலெர்கள் ததலெயில்
சூட்டிய தக.
கண்கவர் சட்தட
மைகாட்டிய தக.
கண்ணில் தமைதயத்
தீட்டிய தக.
கட்டி அதணத்துப்
ஜபகாற்றிய தக.
கடவள் ஜபகான்ற
அன்தனயின் தக !
------------
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31. தகாய்தமைகாழி
தகாய்தசகால்லித் தந்த தமைகாழி.
தகாலெகாட்டில் ஜகட்ட தமைகாழி.
சந்திரதன அதழத்த தமைகாழி.
சகாய்ந்தகாடிக் கற்ற தமைகாழி.
பகாட்டிகதத தசகான்ன தமைகாழி.
பகாடிஇன்பம் தபற்ற தமைகாழி.
கூடிஆட உதவம் தமைகாழி.
கூட்டுறதவ வளர்க்கும் தமைகாழி.
மைனந்திறந்து ஜபசம் தமைகாழி.
வகாழ்க்தகயிஜலெ உதவம் தமைகாழி.
எங்கள் தகாய்தமைகாழி-மக
இனிய தமழ்தமைகாழி.
இனிய தமழ்தமைகாழி-அது
எங்கள் தகாய்தமைகாழி.
-----------
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32. பத்து நண்பர்கள்
தமைகாத்தம் நண்பர்கள் பத்துப்ஜபர்
நித்தம் எனக்ஜக உதவிடுவகார்.
நித்தம் உதவம் அவர்களுஜமை
நிற்பகார் இரண்டு வரிதசகளில்.
பல்தலெத் துலெக்க ஒருநண்பர்.
பகாடம் எழுத இருநண்பர்.
உணதவ ஊட்ட ஐவர்களகாம்.
உடதலெத் ஜதய்க்கப் பத்துப்ஜபர்.
இப்படி உதவம் நண்பர்கதள
எப்படி நகானும் பரிந்திருப்ஜபன் ?
என்தன விட்டுப் பரியகாமைல்
இருக்கும் அந்த நண்பர்கள்ஜபகால்
உங்களி டத்தும் பத்துப்ஜபர்
ஒட்டிக் தககாண்ஜட இருப்பகார்கள்.
அவர்கள் யகார்யகார் ததரிகிறதகா ?
அவசியம் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்.
இருதக விரித்துக்
ககாட்டுகிஜறன்.
எண்ணிப் பகார்த்தகால்
பத்துப்ஜபர் !
-----------
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33. பகாடுஜவன், ஊதுஜவன்
பகாட்டுப் பகாடுஜவன்-நகான்
பகாட்டுப் பகாடுஜவன்.
பலெரும் பகழ, இனிய தமழில்
பகாட்டுப் பகாடுஜவன்.
ஜகட்டு மைகிழஜவ-நீங்கள்
ஜகட்டு மைகிழஜவ,
கிளியின் தமைகாழிஜபகால் இனிய தமழில்
கீதம் பகாடுஜவன்-நகான்
கீதம் பகாடுஜவன்.
குழதலெ ஊதுஜவன்-பல்லெகாங்
குழதலெ ஊதுஜவன்.
ஜககாகு லெத்துக் கண்ணன் ஜபகாலெக்
குழதலெ ஊதுஜவன்-நகான்
குழதலெ ஊதுஜவன்.
அழககாய் ஊதுஜவன்-மக்க
அழககாய் ஊதுஜவன்.
அதனவர் மைனமும் மைகிழும் வதகயில்
அழககாய் ஊதுஜவன்-நகான்
அழககாய் ஊதுஜவன்.
-----------
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34. வரம்
இதறவகா, எனக்தககாரு வரம்தருவகாய்.
இனியதத நிதனக்க அருள்பரிவகாய்.
இதறவகா, எனக்தககாரு வரத்தருவகாய்.
இனியததப் ஜபச அருள்பரிவகாய்.
இதறவகா, எனக்தககாரு வரம்தருவகாய்.
இனியததச் தசய்ய அருள்பரிவகாய்.
எண்ணம், வகாக்கு, தசய்தகயிஜலெ
இனிதமை இருந்தகால் வகாழ்க்தகயிஜலெ,
இன்பம், இன்பம், இன்பம்தகான்.
இல்லெகா விட்டகால் துன்பம்தகான் !
---------
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35. அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்.
ஐம்பதடி உயரத்திஜலெ
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்.
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்.
ஆடிஆடிப் பறக்கும்பட்டம்
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்.
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
முன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
ஐம்பதடி தூரத்திஜலெ
முன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
அதசந்ததசந்து நடந்துவரும்
ஆதனதயப் பகார்த்தகான்
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
பன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
ஐம்பதடி தூரத்திஜலெ
பன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
பன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்
ஆடிப்பகாடி ஓடிவரும்
அலெமுதவப் பகார்த்தகான்.
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
அண்ணகாந்து பகார்த்தகான்
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
முன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
அண்ணகாமைதலெ, அண்ணகாமைதலெ
பன்னகாஜலெ பகார்த்தகான்.
அலெமு, யகாதன, பட்டதமைல்லெகாம்
கண்ணகாஜலெ பகார்த்தகான் !
--------
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36. தகாத்தகாவின் தகத்தடி
எங்கள் பூதச அதறயிஜலெ
இருக்கும் அழகுக் தகத்தடி
எங்கள் தகாத்தகா தகயிஜலெ
இருந்த நல்லெ தகத்தடி
தங்கப் பூணும் படித்தது
சந்த னம்தகான் மைணக்குது
தபங்க ளூரில் இருக்தகயில்
எங்கள் தகாத்தகா தபற்றது
அறுப தகாண்டு நிதறந்ததும்
அருதமைத் தகாத்தகா நண்பர்கள்
பரிய மைகாகத் தந்தது
தபருதமை மக்க தகத்தடி !
-----------
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37. கறுப்பம் தவள்தளயும்
கறுப்ப, தவள்தள இரண்டு நிறமும்
கலெந்தி ருக்கும் எங்கள் பச.
ககாதலெ, மைகாதலெ இரண்டு ஜவதள
பகாதலெத் தரும் எங்கள் பச.
கறுப்பம் தவள்தளயும் கலெந்த பசவில்
கறந்து கறந்து தவள்தளப் பகாதலெ
விரும்ப நகாங்கள் குடித்தி டுஜவகாம்;
மகவம் மைகிழ்ச்சி அதடந்திடுஜவகாம்.
------------
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38. நகான் இந்தியன்
'இந்தியன்’ என்று தசகால்லிக் தககாள்வதில்
என்றும் தபருதமை தககாண்டிடுஜவன் !
இந்திய னகாக இருந்திட நகானும்
என்றும் முயற்சி தசய்திடுஜவன் !
இந்தியர் அதனவரும் ஒன்தறன எண்ணி
என்றும் அன்பகாய் நடந்திடுஜவன் !
இந்திய நகாட்டின் தபருதமை உயர
இயன்றதத தயல்லெகாம் தசய்திடுஜவன் !
-------------
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39.மைரவட்தட
ஊர்ந்து தசல்லும் அட்தடதயக்
கூர்ந்து பகார்த்ஜதன் நகானுஜமை.
அடஜட, ககால்கள் எத்ததன !
யகாரகால் எண்ண முடியுஜமைகா ?
ஆயி ரந்தகான் இருக்குஜமைகா ?
அதற்கு ஜமைலும் ஜபகாகுஜமைகா ?
இரண்டு ககால்கள் உதடயநகான்
என்ன ஜவகம் தசல்கிஜறன்.
ஆயி ரங்ககால் இருந்துஜமை
அதற்கு ஜவகம் இல்தலெஜய !
கிட்டச் தசன்ஜற அட்தடதயத்
ததகாட்டுப் பகார்த்ஜதன், நகானுஜமை.
சட்தடன் றந்த அட்தடயும்
வட்ட மைகாகச் சருண்டஜத !
அம்மைகா தசய்த முறுக்குப்ஜபகால்
அழககாய் அட்தட இருக்குது.
அழககாய் அட்தட இருக்குது;
அதசந்தி டகாமைல் கிடக்குது.
அம்மைகா தசய்த முறுக்தகஜய
ஆதச யகாகத் தின்னலெகாம்.
சம்மைகா கிடக்கும் அட்தடதயச்
சதவக்க யகாரும் நிதனப்பஜரகா ?
------------
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நகான்ககாம் பகுதி
40.என் பறந்த நகாள்
இன்று எனக்குப் பறந்தநகாள்
இதறவன் என்தனப் பதடத்தநகாள்.
அன்ப ககாட்டி வகாழவம்,
அறிதவ வளர்த்துக் தககாள்ளவம்,
என்றும் நன்தமை தசய்யவம்
எண்ணிப் பகார்க்கும் நல்லெநகாள்.
இன்று எனக்குப் பறந்தநகாள்
இதறவன் என்தனப் பதடத்தநகாள்.
உண்தமை ஜபசி உயரவம்,
உயர்ந்ஜதகார் வழியில் தசல்லெவ ம்,
தன்னம் பக்தக தககாள்ளவம்
சகாம அருதள ஜவண்டும்நகாள்.
இன்று எனக்குப் பறந்தநகாள்
இதறவன் என்தனப் பதடத்தநகாள்.
-----------
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41. ஏணி ஜமைஜலெ ஏணி
ஏணி ஜமைஜலெ ஏணி தவத்து
ஏறப் ஜபகாகிஜறன்.
ஏறி ஏறி எட்டி வகாதன
முட்டப் ஜபகாகிஜறன்.
வகானில் உள்ள மீதன தயல்லெகாம்
வதளக்கப் ஜபகாகிஜறன்.
வதளத்து வதளத்துச் சட்தடப் தபக்குள்
அதடக்கப் ஜபகாகிஜறன்.
பந்து நிலெகா அதத எடுத்து
வீசப் ஜபகாகிஜறன்.
பகாலு, ஜசகாமு உங்கள் சமைர்த்ததப்
பகார்க்கப் ஜபகாகிஜறன்.
முந்திப் பந்ததப் படிப்பவதன
வகாழ்த்தப் ஜபகாகிஜறன்.
மூச்சப் படித்துப் பூமமீது
குதிக்கப் ஜபகாகிஜறன்.
-----------
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42. பகாப்பகாவின் அழுதக
சின்னப் பகாப்பகா அழுதது;
ஜதம்பத் ஜதம்ப அழுதது.
கிட்டு அண்ணன் ஓடி வந்தகான்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ.
கிலுகி லுப்தப ஆட்ட லெகானகான்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ !
சின்னப் பகாப்பகா அழுதது;
ஜதம்பத் ஜதம்ப அழுதது.
தபகான்னி அக்ககா ஓடி வந்தகாள்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ.
'பூம்பூம்’ என்ஜற ஊத லெகானகாள்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ !
சின்னப் பகாப்பகா அழுதது;
ஜதம்பத் ஜதம்ப அழுதது.
சத்தம் ஜகட்ஜட அப்பகா வந்தகார்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ.
தகாளம் ஜபகாட்டுக் ககாட்டலெகானகார்
அழுதக நிற்க வில்தலெ!
சின்னப் பகாப்பகா அழுதது;
ஜதம்பத் ஜதம்ப அழுதது.
அம்மைகா உடஜன அருகில் வந்தகாள்;
அழுதக நிற்க வில்தலெ.
'ஆ...ரகாஜரகா’ பகாட லெகானகாள்
அழுதக பறந்து ஜபகாச்ச !
------------
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43. பள்ளிக்கூட மைணி
டகாண் டகாண், டகாண் டகாண்
மைணி அடிக்குது.
நம்தமைதயல்லெகாம் வருகவருக
என்ற தழக்குது.
சிறுவஜரகாடு சிறுமயதரச்
ஜசரத்த தழக்குது.
அவரவர்கள் இடத்தில்வந்ஜத
அமைரச் தசகால்லுது.
ஆசிரியர் வந்ததுஜமை
நிற்கச் தசகால்லுது.
அக்கதறயகாய்ப் பகாடதமைல்லெகாம்
கற்கச் தசகால்லுது.
படித்தபடி வகாழ்க்தகயிஜலெ
நடக்கச் தசகால்லுது.
பலெரும்ஜபகாற்ற நல்லெதபயர்
எடுக்கச் தசகால்லுது !
-------------
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44. அதிசயம்!
அழகுத் ஜதகாதக விரித்து நன்றகாய்
ஆடும் மையிதலெப் பகாரகாய்.
அந்த மையிலும் ஆண்மையில்தகான்
அததன நீயும் அறிவகாய
அமுத மைகாகக் குயிலும் பகாடும்
அததனக் ஜகட்டு, மைகிழ்வகாய்
அந்தக் குயிலும் ஆண்குயில்தகான்
அததன நீயும் அறிவகாய்.
அடர்ந்த படரி மையிர்இருக்கும்
அழகுச் சிங்கம் பகாரகாய்
அந்தச் சிங்கம் ஆண் சிங்கம்தகான்
அததன நீயும் அறிவகாய்.
அழகுத் ஜதகாதக, இனிய குரலும்,
அடர்ந்த படரி மையிரும்
ஆண்இனத்தில் இருக்கும் இந்த
அதிச யத்தத அறிவகாய் !
-------------
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45. ரகாஜே ஜககாபரம்
தபகாழுது பலெரும் ஜவதளயில்
எழுந்து தசல்ஜவன் ஜவகமைகாய்.
அழகு ரகாஜே ஜககாபரம்
அருகில் ததரியும், வணங்குஜவன்.
ஏழ டுக்குக் ஜககாபரம்
எங்கள் ஊருக் ஜககாபரம்
ஜமைஜலெ ககாணும் கலெசங்கள்
மனும னுக்கும் தபகான்தனப் ஜபகால்.
ஆதன முகத்துக் கணபதி
அழகு மையிலில் ஜவலெவன்
வீதண ஜயகாடு கதலெமைகள்
தவற்றி அளிக்கும் திருமைகள்
ககாதள மீது சிவனுடன்
ககாட்சி அளிக்கும் பகார்வதி
ஜமைலும் கடவள் பலெதரயும்
தவளியில் ககாட்டும் ஜககாபரம்.
ததய்வ தமைல்லெகாம் கூடிஜய
ஜசர்ந்து ககாட்சி தருவதகால்
தககள் கூப்பத் ததகாழுகிஜறன்
ககாதலெ எழுந்த உடஜனஜய.
---------
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46. குற்றகாலெத்துக் குரங்கு
குற்றகா லெத்து மைதலெயிஜலெ
குரங்கு ஒன்று இருந்ததகாம்.
குரங்கு ஒன்று இருந்ததகாம்.
குட்டி ஜயகாடு வகாழ்ந்ததகாம்.
அம்மைகாக் குரங்கும் குட்டியும்
அருவி நீரில் குளிக்குமைகாம்.
அருவி நீரில் குளிக்குமைகாம்.
ஆனந் தமைகாய்க் குதிக்குமைகாம்.
குளித்த பறகு இரண்டுஜமை
குடுகு தடன்ஜற ஓடுமைகாம்.
குடுகு தடன்ஜற ஓடுமைகாம்.
ஜககாயில் வகாசல் ஜசருமைகாம்.
குட்டிக் குரங்கும் தகாயுஜமை
ஜககாயி லுக்குள் தசல்லுமைகாம்,
ஜககாயி லுக்குள் தசல்லுமைகாம்.
குனிந்து வணக்கம் தசய்யுமைகாம்.
பழங்கள் ஜதங்ககாய்த் தட்டுடன்
பக்தர் அங்ஜக வருவரகாம்
பக்தர் அங்ஜக வருவரகாம்.
பகார்த்துக் தககாண்ஜட யிருக்குமைகாம்.
தட்டி லுள்ள தபகாருள்கதளத்
தட்டிப் பறிப்ப தில்தலெயகாம்.
தட்டிப் பறிப்ப தில்தலெயகாம்.
தடங்கல் தசய்வ தில்தலெயகாம்.
அர்ச்ச தனகள் நடப்பதத
அம்மைகாக் குரங்கு ககாட்டுமைகாம்.
அம்மைகாக் குரங்கு ககாட்டுமைகாம்.
அததனக் குட்டி பகார்க்குமைகாம்.
குங்கு மைத்ததத் தகாயுஜமை
குனிந்து பணிந்து வகாங்குமைகாம்.
குனிந்து பணிந்து வகாங்குமைகாம்.
குட்டி தன்தன தநருங்குமைகாம்.
குட்டிக் குரங்கின் தநற்றியில்
தபகாட்டு தவத்து மைகிழுமைகாம்.
தபகாட்டு தவத்து மைகிழுமைகாம்.
கட்டி முத்தம் தககாடுக்குமைகாம்.
பக்தர் இரண்டு குரங்தகயும்
பகார்த்துப் பகார்த்து மைகிழ்வரகாம்.
பகார்த்துப் பகார்த்து மைகிழ்வரகாம்.
பழங்கள் ஜதங்ககாய் தருவரகாம்.
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அம்மைகா குரங்கும் குட்டியும்
அவற்தற வகாங்கிக் தககாள்ளுமைகாம்.
அவற்தற வகாங்கிக் தககாள்ளுமைகாம்.
ஆதச யகாகத் தின்னுமைகாம்.
தின்ற பறகு இரண்டுஜமை
தீர்த்தம் வகாங்கிக் குடிக்குமைகாம்.
தீர்த்தம் வகாங்கிக் குடிக்குமைகாம்.
திரும்ப ஓட்டம் படிக்குமைகாம்
-----------
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47. கண்ணன் வீட்டுத் ஜதகாட்டம்
கண்ணன் வீட்டுத் ஜதகாட்டத்திஜலெ
வண்ண வண்ண மைலெர்கள் உண்டு.
வண்ண மைலெர்கள் கூட்டத்திஜலெ
வகாச தனகள் அதிகமுண்டு.
வகாச தனதய அறிந்துதககாண்டு
வண்டு ஜதடி வருவதுண்டு.
வண்டின் பசிதயத் தீர்த்திடஜவ
மைலெர்கள் ஜததனத் தருவதுண்டு.
மைலெர்கள் தந்த ஜததனஉண்டு
வண்டு சற்றி வருவதுண்டு.
வண்டு சற்றிச் சற்றிவந்து
வகாழ்த்துப் பகாடி மைகிழ்வதுண்டு.
----------
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48. கண்ணன் தகயில் கண்டது....?
ஜககாகு லெத்துக் கண்ணன் அஜதகா
ததருவில் வருகிறகான்.
குறும்பச் சிரிப்பச் சிரித்துக் தககாண்ஜட
அருகில் வருகிறகான்.
ஜமைக வண்ணக் கண்ணன் அஜதகா
ததருவில் வருகிறகான்.
தமைல்லெ, தமைல்லெ நடந்து நடந்ஜத
அருகில் வருகிறகான்.
தகதயப் பன்னகால் மைதறத்துக் தககாண்ஜட
கண்ணன் வருகிறகான்.
கள்ளச் சிரிப்பச் சிரித்துக் தககாண்ஜட
கண்ணன் வருகிறகான்.
தபயப் தபய நடந்து நடந்து
கண்ணன் வருகிறகான்.
பகார்த்துக் கண்தணச் சிமட்டிக் தககாண்ஜட
கண்ணன் வருகிறகான்.
ஃஃஃ
கண்ணன் எததஜயகா பன்பறம்
தகயில் தவத்து மைதறக்கிறகான்.
என்ன வகாக இருக்குஜமைகா?
எட்டிப் பகார்த்ஜதன், ஆவலெகாய்.
எட்டி எட்டிப் பகார்த்துஜமை
எனக்குத் ததரிய வில்தலெஜய !
சற்றி வந்ஜதன் கண்ணதன.
சற்றி அவனும் ஏய்த்தனன் !
மைகாயக் ககாரன் தககதள
மைதறத்து மைதறத்து தவத்ததகால்,
ஓய்ந்து ஜபகாஜனன். கதடசியில்
உயஜர தகதயத் தூக்கினகான்.
கண்ணன் தகயில் இருந்தததக்
கண்ட வடஜன நகானுஜமை
தககாண்ஜடன் மகவம் இன்பஜமை
குதிக்க லெகாஜனன், மைகிழ்ச்சியில் !
கண்ணன் தகயில் இருந்தது
என்ன என்று ததரியுமைகா ?
தவண்தணய் இல்தலெ; குழல் இல்தலெ.
ஜவஜற என்ன இருந்தது ?
கண்ணன் தகயில் இருந்தது
ககாலெ தமைல்லெகாம் உதவிடும்
உண்தமை கூறும் பத்தகம்
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உயர்ந்த பகவத் கீததயகாம் !
------------

49. தபரிய கண்டம்
கண்டங் களிஜலெ மகவம் தபரிய
கண்டம் ஆசியகா.
ககாடு மைதலெ பீட பூம
நிதறந்த ஆசியகா.
பண்தடக் ககாலெ ஆதி மைனிதர்
பறந்த ஆசியகா.
பழதமை யகான நகாக ரிகம்
சிறந்த ஆசியகா.
பத்தர், ஏச, நபகள், ககாந்தி
பறந்த ஆசியகா.
பனித மைகான மைதங்கள் பறந்து
வளர்ந்த ஆசியகா.
தமைகாத்தம் இந்த உலெகில் உள்ள
கண்டம் ஐந்திஜலெ
மகவம் அதிக மைக்கள் வகாழும்
கண்டம் ஆசியகா.
----------
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50. சிரிக்கும் பூக்கள்
வண்ண வண்ணப் பூக்கள்-நல்லெ
மைணம் நிதறந்த பூக்கள்.
என்தனப் பகார்த்துச் சிரிக்கும்-அதவ
இனிய நல்லெ பூக்கள்.
நீலெம், பச்தச, சிவப்ப-இன்னும்
நிறங்கள் பலெவம் உண்டு.
ககாதலெ ஜநரம் வருஜவன்-இந்தக்
ககாட்சி கண்டு மைகிழ்ஜவன்.
ஆடி அதசயும் பூக்கள்-நகான்
அருகில் தசன்று பறிப்ஜபன்.
கூதட நிதறந்து ஜபகாகும்-நகான்
தககாய்த மைலெர்கள் சிரிக்கும்.
பகார்க்கும் ஜபகாதும் சிரிக்கும்-நகான்
பறிக்கும்ஜபகாதும் சிரிக்கும்.
ஜசர்த்துக் கட்டும் ஜபகாதும்-அதவ
சிரித்துக் தககாண்ஜட இருக்கும் !
கண்ணன் சிதலெக்குப் ஜபகாட-நகான்
கட்டி தவத்த பூக்கள்
என்தனப் பகார்த்துச் சிரிக்கும்-என்
சின்னத் தம்ப ஜபகாலெ !
----------
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51. குரங்குக் குடும்பம் (மைகாமைல்லெபரச் சிற்பம்)
அப்பகாக் குரங்கு பன்பறத்தில்
அமைர்ந்தி ருக்குது;
அம்மைகாக் குரங்கின் ததலெயி லிருந்து
ஜபன் எடுக்குது.
பள்தளக் குரங்கு அம்மைகா மைடியில்
படுத்தி ருக்குது.
பரிய மைகாக அம்மைகா அதற்குப்
பகால் தககாடுக்குது.
அன்ப, பகாசம், கடதமை தயல்லெகாம்
கல்லில் ககாட்டிடும்
அற்ப தத்ததச் தசய்த சிற்ப
அவதரத் ததரியுஜமைகா?
இன்று அவதரத் ததரிய வியி்ல்தலெ
என்ற ஜபகாதிலும்,
இந்தக் ககாட்சி நமைது தநஞ்சில்
என்றும் நிற்குஜமை !
-------------
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52. அவர் யகார்?
தட்டில் இருந்த ஜசகாளப் தபகாரிதய
விட்டு எறிந்த தகார்? -பன்
நட்ட நடுஜவ அந்த தவள்ளித்
தட்தட தவத்த தகார்?
வட்ட மைகாக நீலெத் திதரயில்
தவட்டி எடுத்த தகார்?- சற்றிப்
தபகாட்டுப் தபகாட்டகாய் எங்கும் சரிதகப்
பள்ளி தவத்த தகார்?
பட்டுத் துணியில் முத்தத எங்கும்
ஒட்டி தவத்த தகார்?-அதன்
நட்ட நடுஜவ குண்டு விளக்தகக்
கட்டி விட்ட தகார்?
பட்டப் பகலெகாய் ஒளிதய வீசம்
வட்ட நிலெதவப் பகார்-உடன்
தவட்ட தவளிச்ச மைகாகத் ததரியும்,
இந்தப் பகாடல் பகார் !
-----------------
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53. கந்தன் தசகால்கிறகான்
ஊரின் ஜககாடியில் ஒருகுடிதச-அந்த
ஓதலெக் குடிதச என்குடிதச.
சூதறக் ககாற்றில் பறக்கும் அது.
சிறுமைதழ தபய்யினும் ஒழுகும் அது.
யகாரும் உள்ஜள நுதழந்திடலெகாம்.
இழுத்துச் சகாத்திடக் கதவில்தலெ.
ஊரின் ஜககாடியில் ஒருகுடிதச-அந்த
ஓதலெக் குடிதச என்குடிதச.
அருகில் எந்தத் ததருவமல்தலெ.
அந்திபட் டகாஜலெகா விளக்குமல்தலெ.
சிறுஅகல் விளக்கில் படித்திடுஜவன்.
ஜதர்வில் நிச்சயம் தவன்றிடுஜவன்.
ஊரின் ஜககாடியில் ஒருகுடிதச-அந்த
ஓதலெக் குடிதச என்குடிதச.
ஏதழக் குடிதசயில் பறந்தகாலும்
எத்ததன துன்பப் பட்டகாலும்
நகாதளய ததலெவன் ஆவதற்கு
நகாளும் முயற்சி தசய்திடுஜவன்.
ஊரின் ஜககாடியில் ஒருகுடிதச-அந்த
ஓதலெக் குடிதச என்குடிதச.
-----------
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54. ரகாமைனும் கண்ணனும்
ரகாமைன் பறந்தது நவமயிஜலெ.
நட்ட நடுப்பகல் ஜவதளயிஜலெ.
கண்ணன் பறந்தது அஷ்டமயில்
ககாரிருள் நடுநிசி ஜவதளயிஜலெ.
ரகாமைன் பறந்தது அரண்மைதனயில்
நன்றகாய்ப் பகார்த்தனர் மைக்கதளல்லெகாம்.
கண்ணன் பறந்தது கடும்சிதறயில்.
கண்டவர் தகாயும் தந்ததயுஜமை.
சூரிய குலெத்தில் ரகாமைனுஜமை
ஜதகான்றினன், தபருதமை ஜதகான்றிடஜவ.
சந்திர குலெத்தில் கண்ணனுஜமை
வந்தனன், தபருதமை தந்திடஜவ.
மைனிதர் ஜபகாலெ இவ்வலெகில்
வகாழ்ந்து ககாட்டினன் ரகாமைனுஜமை.
மைகாயகா ஜேகாலெம் பலெபரிந்து
வகாழ்ந்தனன் நீலெக் கண்ணனுஜமை.
ரகாமைன் வகாழ்தவப் பன்பற்றி
நடந்திட நம்மைகால் முடிந்திடுஜமை.
கண்ணன் வகாழ்வம் அப்படியகா?
எண்ணிப் பகார்க்கவம் முடியகாஜத !
ரகாமைன் தபற்ற குணங்கதளலெகாம்
நகாமும் தபற்றுச் சிறந்திடுஜவகாம்.
கண்ணன் கீததயில் கூறியததக்
கற்ஜற நகாமும் உயர்ந்திடுஜவகாம்.
வகாழ்ந்து ககாட்டிய ரகாமைதனயும்
வழிதயக் ககாட்டிய கண்ணதனயும்
வகாழ்வில் என்றும் மைறஜவகாஜமை !
மைறஜவகாம், மைறஜவகாம், மைறஜவகாஜமை !
------------
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55. சிரிக்கும் தகாத்தகா
எங்கள் வீட்டுக் கூடம் அதிஜலெ
இருக்கும் ககாந்தித் தகாத்தகா.
என்றும் என்தனப் பகார்த்துப் பகார்த்துச்
சிரிக்கும் ககாந்தித் தகாத்தகா.
'உண்தமை, அகிம்தச, இரண்டும் நமைது
கண்கள்’ என்னும் தகாத்தகா.
'உயிர்கள் யகாவம் உறவ’ என்ஜற
உணர்த்தும் ககாந்தித் தகாத்தகா.
உதழத்தி டகாமைல் உண்ணு ஜவகாதரத்
திருடர் என்பகார் தகாத்தகா.
உலெகில் உள்ள இருதளப் ஜபகாக்கும்
ஒளியகாய் வந்த தகாத்தகா.
நமைது நகாட்டின் சதந்தி ரத்ததப்
தபற்றுத் தந்த தகாத்தகா.
நகாதமைல் லெகாரும் வகாழும் வழிதயக்
கற்றுத் தந்த தகாத்தகா.
----------
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56. கூடப் பறந்தவர்
ஜககாடி ஜககாடி ஜபர்கள் என்றன்
கூடப் பறந்தவர்.
குமைரி முதலெகாய் இமையம் வதரயில்
வகாழ்ந்து வருபவர்.
ஓடி ஓடி உதழத்து நகாட்தட
உயரச் தசய்பவர்.
உரிதமை, கடதமை இரண்டும் இரண்டு
கண்கள் என்பவர்.
ஜவறு ஜவறு தமைகாழிகள் ஜபசம்
மைக்க ளகாயினும்
தவறுப் பல்லெகாமைல் விருப்ப ஜமைகாடு
கூடி வகாழ்பவர்.
சரும் சிறப்பம் தபற்று நமைது
நகாடு திகழஜவ
திட்ட மட்டு ஜவதலெ தசய்யும்
திறதமை மக்கவர்.
பத்தர், ககாந்தி, ஜநரு பறந்த
நகாட்டில் பறந்தததப்
தபருதமை யகாக எண்ணி ஜமைலும்
தபருதமை ஜசர்ப்பவர்.
இத்த லெத்தில் பகார தம்ஜபகால்
இல்தலெ எங்குஜமை
என்று தசகால்லும் நல்லெ நகாதளக்
ககாணத் துடிப்பவர்.
-----------
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57. பத்தகம் இஜதகா !
பத்தகம் இஜதகா
பத்தகம் இஜதகா
நித்தம் நித்தம் உதவகின்ற
பத்தகம் இஜதகா !
முத்து முத்துக் கததக தளல்லெகாம்
விரும்ப நகாமும் படித்திட
உத்த மைர்கள் வகாழ்க்தக தன்தன
உணர்ந்து நகாமும் நடந்திட
பத்தகம் இஜதகா
பத்தகம் இஜதகா
நித்தம் நித்தம் உதவகின்ற
பத்தகம் இஜதகா !
குருதவப் ஜபகாலெ நல்லெ ததல்லெகாம்
கூறி நம்தமை உயர்த்திட
அருதமை நண்பன் ஜபகால் நமைக்கு
அருகில் இருந்து உதவிட
பத்தகம் இஜதகா
பத்தகம் இஜதகா
நித்தம் நித்தம் உதவகின்ற
பத்தகம் இஜதகா !
தமைத்தப் தபரிய கவிஞ ஜரகாடும்
ஜவண்டும் ஜபகாது ஜபசிட
சித்தம் மைகிழச் தசய்யும் நல்லெ
சித்தி ரங்கள் பகார்த்திட
பத்தகம் இஜதகா
பத்தகம் இஜதகா
நித்தம் நித்தம் உதவகின்ற
பத்தகம் இஜதகா !
இரவம் பகலும் எந்த நகாளும்
ஏற்ற கல்வி கற்றிட
உரிய முதறயில் அறிவ தபற்ஜற
உயர்ந்து நகாமும் சிறந்திட
பத்தகம் இஜதகா
பத்தகம் இஜதகா
நித்தம் நித்தம் உதவகின்ற
பத்தகம் இஜதகா !
--------
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58. என் கடிதம்
அருதமை மக்க நண்ப னுக்குக்
கடிதம் எழுதஜவ
ஆதச யகாக தவள்தளத் தகாதள
எடுத்துக் தககாள்ளுஜவன்.
'அன்ப மக்க ஜசகாமு வக்கு,’
என்று ததகாடங்குஜவன்.
அச்ச டித்த எழுத்ததப் ஜபகாலெ
அழககாய் எழுதுஜவன்.
'வணக்கம்’ என்ஜற அடுத்த வரியில்
தனியகாய் எழுதுஜவன்.
வரிதச யகாகத் தகவல் யகாவம்
பரியக் கூறுஜவன்.
ஆதச யகாகக் கடிதம் தன்தன
எழுதி முடித்ததும்
'அன்ப நண்பன்,’ என்ஜற எழுதி
அதற்கும் அடியிஜலெ,
'கண்ணன்’ என்ஜற தகதய ழுத்ததப்
ஜபகாட்டு நகானுஜமை,
கடிதம் அததன உதறக்குள் தவத்துக்
கருத்தகாய் ஒட்டுஜவன்.
குண்டு குண்டகாய் நண்ப னுதடய
விலெகாசம் எழுதுஜவன்.
குதறயில் லெகாமைல் அஞ்சல் ததலெதய
உதறஜமைல் ஒட்டுஜவன்.
அஞ்சல் தபட்டி வகாய்க்குள் ஜபகாட்டு
வீடு திரும்பஜவன்.
அருதமை நண்பன் பதிதலெக் ககாண
ஆவல் தககாள்ளுஜவன்.
-----------
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ஐந்தகாம் பகுதி
59. தககாய்யகாப் பூஜவ !
தககாய்யகாப் பூஜவ, தககாய்யகாப் பூஜவ,
ததரயில் கிடப்பஜதன்?
குருவி, ககாகம் கிதளயில் அமைர்ந்து
தககாத்திப் ஜபகாட்டஜதகா?-இல்தலெ,
தபரிய ககாற்று விதரந்து வந்து
பய்த்துப் ஜபகாட்டஜதகா?
தககாய்யகாப் பூஜவ, தககாய்யகாப் பூஜவ,
ததரயில் கிடப்பஜதன்?
குறும்பப் தபயன் எறிந்த கல்லெகால்
பரிய ஜநர்ந்தஜதகா? - இல்தலெ,
தககாறிக்கும் அணில்தகான் உன்தனக் கீஜழ
பறித்துப் ஜபகாட்டஜதகா?
தககாய்யகாப் பூஜவ, தககாய்யகாப் பூஜவ,
ததரயில் கிடப்பஜதன்?
ஃஃஃ
பூஜவ, நீஜய ககாய்ஆவகாய்.
ககாயி லிருந்து கனிஆவகாய்.
கனிதய உடஜன பறித்திடலெகாம்
கடித்துக் கடித்துச் சதவத்திடலெகாம்
என்ஜற நகானும் சிலெநகாளகாய்
எண்ணி யிருந்ஜதன். ஆனகால்என்
எண்ணத் தினிஜலெ மைண்விழவகா
இப்படி மைண்ணில் நீ விழுந்தகாய் ?
------------
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60. மைத்தகாப்ப (முன்னும் பன்னும்)
கம்ப மைத்தகாப்ப-அததக்
தகயில் படித்ததுஜமை
தம்ப தககாளுத்தினகான்-நண்பர்
தகாவி வந்தனர்.
நண்பர் அதனவரும்-பகார்த்து
நன்கு ரசித்தனர்.
வண்ணப் தபகாறிகதள-கண்டு
மைகிழ்ந்து குதித்தனர்.
"எரிந்த கம்பதய-உடன்
எடுத்துச் தசன்றுநீ
ததருவின் ஓரமைகாய்-ஜபகாட்டுத்
திரும்ப வந்திடு.
நட்ட நடுவிஜலெ-ஜபகாட்டகால்,
நடப்ஜபகார் ககால்கதளச்
சட்டுப் தபகாசக்கிடும்”-எனச்
தசகான்னகார் தந்ததயும்.
எரியும் ஜபகாதிஜலெ-'ஓஜஹகா!'
என்று பகழ்ந்தனர்.
எரிந்து முடிந்ததும்-அந்ஜதகா,
இந்த நிதலெதமையகா!
---------

82

61. சிறுவர் பத்திரிதக
சிறுவருக் ககான பத்திரி தககள்
நிதறய ஜவண்டும்.
சித்திரம் எல்லெகாப் பக்கங் களிலும்
திகழ ஜவண்டும்.
அருதமை யகான கததயும் பகாட்டும்
இருக்க ஜவண்டும்.
அறிதவப் பகட்டும் கட்டுதர பலெவம்
அதமைய ஜவண்டும்.
ததய்வ பக்தி, ஜதச பக்தி
ஊட்ட ஜவண்டும்.
சிரிக்க தவக்கும் தசய்தி கூட
இருக்க ஜவண்டும்.
ஐயம் தீர்க்கக் ஜகள்வியும் பதிலும்
அவசியம் ஜவண்டும்.
அறிஞர் வகாழ்தவ அழககாய் எடுத்துக்
கூற ஜவண்டும்.
பத்தம் பதிய கதலெகள் எல்லெகாம்
விளக்க ஜவண்டும்.
பதிர்கள் ஜபகாட்டு நமைது அறிதவ
வளர்க்க ஜவண்டும்.
நித்தம் நமைது பண்தப ஜமைலும்
உயர்த்த ஜவண்டும்.
நிதலெத்த பகதழப் தபறஜவ வழிகள்
ககாட்ட ஜவண்டும்.
உற்ற நண்பர் ஜபகாஜலெ அதவயும்
உதவ ஜவண்டும்.
உதவி, உதவி நமைது வகாழ்தவ
உயர்த்த ஜவண்டும்.
தபற்ஜறகார் அவற்தறக் ககாச தககாடுத்து
வகாங்க ஜவண்டும்.
பள்தளக ளுக்குப் பரியத் துடஜன
வழங்க ஜவண்டும்.
---------
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62. அண்ணனின் ஜவதலெ
எங்கள் அண்ணன் தசய்த ஜவதலெ
என்ன என்று ததரியுமைகா?
ஜவளகா ஜவதள தின்று விட்டு
விழுந்து படுத்துத் தூங்க வில்தலெ.
பகாழகாய்ப் ஜபகான சினிமைகாப் பகார்க்கப்
பகலில் க்யூவில் நிற்க வில்தலெ.
தகட்ட நண்பர் கூடச் ஜசர்ந்து
வட்ட மட்டுத் திரிய வில்தலெ.
தவட்டிப் ஜபச்சப் ஜபசிக் தககாண்டு
வீம்பச் சண்தட ஜபகாடவில்தலெ.
எங்கள் அண்ணன் தசய்த ஜவதலெ
என்ன என்று ததரியுமைகா?
பகார தத்ததத் தகாக்க வந்தகார்
பதகவர் என்று ததரிந்ததும்,
வீரம் தபகாங்கத் தீரத் ஜதகாடு
விதரந்து தசன்றகார் ஜபகார்க்களம்.
உறக்கம் இன்றி, உணவம் இன்றி
உயிதர மைதித்தி டகாமைஜலெ,
அரக்க ரகான எதிரிப் பதடதய
அலெற அலெற விரட்டினகார்.
மூர்க்க மைகான டகாங்கிப் பதடதய
முறிய டித்து தநகாறுக்கினகார்.
தகாக்க வந்த விமைகானம் யகாவம்
தவிடு தபகாடியகாய் ஆக்கினகார்.
சிங்கம் ஜபகாலெ வீரத்ஜதகாடு
ஜதசம் தன்தனக் ககாக்கஜவ
எங்கள் அண்ணன் தசய்த ஜவதலெ
எனக்குப் தபருதமை அல்லெஜவகா?
எனக்கு மைட்டும் தபருதமையில்தலெ;
இந்தி யர்க்ஜக தபருதமையகாம்!
--------
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63. தபருதமை மக்க பகாரதம்
தபருதமை மக்க பகார தத்தில்
பறந்த குழந்ததகள்-என்ற
தபருதமை ஜயகாடு நகாதமைல் ஜலெகாரும்
வளர்ந்து வருகிஜறகாம்.
சிறந்த குணங்கள் தபற்று நமைது
நகாடு தசழிக்கஜவ
தசயல்கள் பலெவம் திருத்த மைகாகச்
தசய்து மைகிழுஜவகாம்.
அன்தன, தந்தத மைகிழும் வதகயில்
கற்று வருகிஜறகாம்-நல்லெ
அறிஞர் தசகான்ன வழியில் நகாளும்
நிற்க முயல்கிஜறகாம்.
உண்தமை ஒன்ஜற கடவள் என்ஜற
உணர்ந்து வருகிஜறகாம்.
உதழத்து நகாமும் உயர்ஜவகாம் என்ஜற
உறுதி தககாள்கிஜறகாம்.
ஏதழ தயன்றும் எளிஜயகா தரன்றும்.
எண்ணங் தககாண்டிஜடகாம்-நகாம்
இந்தி யர்கள் அதனவ ருக்கும்
தசகாந்த மைகாகிஜறகாம்.
நகாதள இந்த நகாட்தட நகாஜமை
ஆளப் ஜபகாகிஜறகாம்-இன்ஜற
நல்லெ முதறயில் அடித்த ளத்தத
அதமைத்துக் தககாள்ளுஜவகாம்
-------------

85

64. ஆறு சிறுவர்கள்
சின்னஞ் சிறிய ஊரு-இதில்
ததன்தன மைரங்கள் நூறு.
என்தன ஜசர்த்து தமைகாத்தம்-இங்ஜக
இருக்கும் சிறுவர் ஆறு.
கதடகள் இங்ஜக இல்தலெ.
கல்விக் கூடம் இல்தலெ.
நடந்து தசன்ஜற கற்ஜபகாம்,
நகான்கு கிஜலெகா மீட்டர்.
முருகன் முதலெகாம் வகுப்ப.
ஜமைகாசஸ் இரண்டகாம் வகுப்ப.
கறுப்பன் மூன்றகாம் வகுப்ப.
ககாசிம் நகான்ககாம் வகுப்ப.
நந்தன் ஐந்தகாம் வகுப்ப.
நகாஜனகா ஆறகாம் வகுப்ப.
ஐந்து ஜபரும் என்தன
அண்ணகா என்ஜற அதழப்பகார்.
சட்டுப் தபகாசக்கும் தவயிலில்,
சழற்றி அடிக்கும் ககாற்றில்
தககாட்டும் மைதழயில் கூட
கூடி நகாங்கள் தசல்ஜவகாம்.
படித்துப் படித்து ஜமைலும்
பட்டம் பலெவம் தபறுஜவகாம்.
படித்து முடித்த பன்னர்
பலெரும் ஜபகாற்ற வகாழ்ஜவகாம்
------------
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65. நகான்கு குழந்ததகள்
எங்கள் வீட்டில் குழந்ததகள்
என்தனச் ஜசர்த்து நகான்கு ஜபர்.
தங்தகப் பகாப்பகா ஒன்று.
சமைர்த்துப் தபயன் இரண்டு.
சின்னக் கண்ணன் மூன்று.
சிரிக்கும் முருகன் நகான்கு.
உண்தமைதகான் !
தங்தகப் பகாப்பகா மீனகா.
சமைர்த்துப் தபயன் நகாஜன.
சின்னக் கண்ணன் எங்ஜக?
சிரிக்கும் முருகன் எங்ஜக?
எங்ஜக என்றகா ஜகட்கிறீர்?
இங்ஜக வந்து பகாருங்கள்.
எங்கள் பூதச அதறயிஜலெ
இருக்கி றகாஜர இருவரும் !
அம்மைகா தினமும் தசகால்லுவகாள்
அவர்கள் ததய்வக் குழந்ததகள்!
------------
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66. நமைது இமையம்
உலெகில் மகவம் உயர்ந்த மைதலெ
நமைது இமையமைகாம்.
உறுதி ஜயகாடு என்றும் நிமர்ந்ஜத
நிற்கும் இமையமைகாம்.
பலெ முனிவர் தவம் இருக்க,
பகார்த்த இமையமைகாம்.
பதகவர் உள்ஜள பகுந்தி டகாமைல்
தடுக்கும் இமையமைகாம்.
பனிதய முதுகில் ஜபகார்த்துக் தககாண்டு
மன்னும் இமையமைகாம்.
பயமு றுத்தும் கரடி பலிகள்
வகாழும் இமையமைகாம்.
கனிகி ழங்கு மூலிதககள்
ககாணும் இமையமைகாம்.
கங்தக, சிந்து, பரம்மை பத்ரகா
பறக்கும் இமையமைகாம்.
இந்தி யகாவின் வடக்கில் உள்ள
எல்தலெ இமையமைகாம்.
எவதரஸ்ட் என்னும் உயர்ந்த சிகரம்
இருக்கும் இமையமைகாம்.
தடன்சிங் ஜபகாலெ நகானும் இமையம்
ஏறப் ஜபகாகிஜறன்.
திடமைகாய் நமைது தககாடிதய உயஜர
ஏற்றப் ஜபகாகிஜறன்.
-----------
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67. கண்ணன் மீண்டும் பறப்பகானகா?
குழந்ததயகாக மீண்டும் கண்ணன்
பறக்க மைகாட்டகானகா?-பல்லெகாங்
குழல்எடுத்ஜத ஊதிஎன்தன
மையக்க மைகாட்டகானகா?
என்தன அவன் ஜதகாழனகாக
ஏற்க மைகாட்டகானகா?-தினம்
தவண்தணயில்ஓர் பங்குஜபகாட்டு
நீட்ட மைகாட்டகானகா?
சின்னஞ்சிறு வகாதயக்தககாஞ்சம்
திறக்க மைகாட்டகானகா?-என்
கண்ணில்இந்த உலெகமுழுதும்
ககாட்ட மைகாட்டகானகா?
மைகாடுகன்தறக் ககாட்டில்ஓட்டி
ஜமைய்க்க மைகாட்டகானகா?-அங்ஜக
ஓடிஆட என்தனக்கூட்டுச்
ஜசர்க்க மைகாட்டகானகா?
மைதலெஎடுத்துக் குதடதயப்ஜபகாலெப்
படிக்க மைகாட்டகானகா?-என்
ததலெயில்மைதழ விழுவததயும்
தடுக்க மைகாட்டகானகா?
கீதததன்தனத் திரும்பவஜமை
கூறமைகாட்டகானகா?-அததக்
ககாதில்ஜகட்டுச் சிறந்தவனகாய்
மைகாற மைகாட்ஜடனகா?-நகான்
மைகாற மைகாட்ஜடனகா?
-----------
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68. தம்ப பறந்த நகாள்
எங்கள் தம்ப பறந்தநகாள்!
இனிய தம்ப பறந்தநகாள்!
திங்கட் கிழதமை இன்றுதகான்
தசல்லெத் தம்ப பறந்தநகாள்!
வண்ணச் சட்தட உடலிஜலெ,
மைணிகள் ததகாங்கும் கழுத்திஜலெ.
தககாண்தட அணிந்து கண்ணன்ஜபகால்
தககாஞ்ச கின்றகான் மைழதலெயில்.
ஜதகாட்டம் நடுஜவ ஊஞ்சலில்
தூக்கி தவத்ஜதகாம் தம்பதய.
ஆட்டி ஆட்டி விடுகிஜறகாம்;
அதசந்ஜத ஆடி மைகிழ்கிறகான்.
மைகாதலெத் ததன்றல் ககாற்றுஜமை
வந்து தமைல்லெ வீசது.
நீலெம், சிவப்ப, மைஞ்சளில்
நிதறய பலூன் பறக்குது!
மைலெர்கள் ததலெதய ஆட்டிஜய
வருஜவகார் தம்தமை அதழக்கஜவ,
கலெகலெ எனப் பறதவகள்
ககாது குளிரப் பகாடஜவ,
வட்ட மட்டு நகாங்களும்
வகாழ்த்திக் கும்ம அடிக்கிஜறகாம்.
கிட்டச் தசன்று தம்பதயத்
ததகாட்டு முத்தம் தககாடுக்கிஜறகாம்.
கன்னங் குழியத் தம்பயும்
தகதயத் தட்டிச் சிரிக்கிறகான்.
அன்தன, தந்தத, பலெதரயும்
அதணத்து முத்தம் தருகிறகான்.
விதச தககாடுத்தகால் ஓடிடும்
வித்தத தயல்லெகாம் ககாட்டிடும்
இதச முழக்கம் தசய்திடும்
இனிய தபகாம்தமைப் பரிசகள் !
படம் நிதறந்த பத்தகம்
பலெதக, பந்து, பலெவதக
உதடகள், தின்னும் பண்டங்கள்
உவந்ஜத பலெரும் தருகிறகார்.
பட்டுப் ஜபகான்ற தககளகால்
பகாசத் ஜதகாடு தம்பயும்
லெட்டு, மட்டகாய், தரகாட்டிகள்
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நகாங்கள் தின்னத் தருகிறகான்.
சிறந்த இந்தக் ககாட்சிதயத்
திரண்டு வந்து பகாருங்கள்.
பறந்த நகாளில் தம்பதயப்
தபரிஜயகார் கூடி வகாழ்த்துங்கள்.
-----------

69. ககாந்திதயக் ககாணலெகாம்
சிறுவன்
ககாந்திதயப்ஜபகால் ஒருமைககாதனக்
ககாட்டுவகாய் அம்மைகா-அவர்
கருதணதபகாங்கும் திருமுகத்ததக்
ககாணுஜவன் அம்மைகா.
ககாந்திதயப்ஜபகால் ஒருமைககாதனக்
ககாட்டுவகாய் அம்மைகா-அவர்
கனிதயப் ஜபகான்ற இனிய தசகால்தலெக்
ஜகட்ஜபஜன அம்மைகா.
சகாந்தமூர்த்தி ககாந்திதயப்ஜபகால்
ககாண முடியுமைகா?-அம்மைகா
சத்தியத்தின் வடிவம்தன்தனக்
ககாண முடியுமைகா?
மைகாந்தருக்குள் ததய்வம்தன் தனக்
ககாண முடியுமைகா?-நல்லெ
வழிதயக்ககாட்டும் ஒளிதயநகாமும்
ககாண முடியுமைகா?
அம்மைகா
ககாந்திதயப்ஜபகால் ஒருமைககாதன
இந்த உலெகிஜலெ
ககாணமுடியும், ககாணமுடியும்
கண்ஜண, ஜகளடகா.
உண்தமைஜபசம் இடத்தில்ககாந்தி
குடியிருக்கிறகார்.
உறுதிஉள்ள இடத்தில்ககாந்தி
குடியிருக்கிறகார்.
அன்பதபகாங்கும் இடத்தில்ககாந்தி
குடியிருக்கிறகார்.
அகிம்தசஉள்ள இடத்தில்ககாந்தி
குடியிருக்கிறகார்.
உண்தமை, உறுதி, அன்ப, அகிம்தச
உன்னி டத்திஜலெ
உள்ளததன்றகால் உன்னிடத்தும்
ககாந்தி இருக்கிறகார்.
என்றும்அவதரக் கண்டுகண்டு
இன்பம் தககாள்ளலெகாம்.
இதயக்ஜககாயில் தன்னில்தவத்துப்
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பூதச தசய்யலெகாம்.
-----------

70. தகாத்தகாவம் ஜபரனும்
தகாத்தகா
ஜசகாற்று மூட்தட கட்டிக் தககாண்டு
ஜதகாளில் ஏட்தடச் சமைந்து தககாண்டு
ஆற்தறக் கூடக் கடந்து தசன்று
அடுத்த நகரில் படித்து வந்ஜதன்
அந்தக் ககாலெம்-அது
அந்தக் ககாலெம்.
ககாட்டு வழிதயக் கடந்து தசன்று
கனத்த மைதழயில் நதனந்து தககாண்டு
வீட்தட ஜநகாக்கி இரவில் வருஜவன்
விளக்ஜக இல்லெகா வீதி வழிஜய
அந்தக் ககாலெம்-அது
அந்தக் ககாலெம்.
எண்தணய் விளக்தக ஏற்றி தவத்து
எழுத்ததத் ஜதடித் ஜதடிப் படித்துக்
கண்கள் எரிய இரவ ஜநரம்
கல்வி தன்தனக் கற்று வந்ஜதன்
அந்தக் ககாலெம்-அது
அந்தக் ககாலெம்.
அரிசி வகாங்கப் பணமும் இன்றி
அடுப்ப மூட்ட வழியும் இன்றி
இருந்த ஜபகாதும் சம்ப ளத்தத
எப்ப டிஜயகா கட்டி வந்ஜதன்
அந்தக் ககாலெம்-அது
அந்தக் ககாலெம்.
ஐந்து வகுப்பப் படிப்ப தற்குள்
அதிகத் ததகால்தலெ அதடந்த தகாஜலெ
அந்த வகுப்பல் ஜதர்வ தபற்றும்
அந்ஜதகா ! படிப்தப நிறுத்தி விட்ஜடன்
அந்தக் ககாலெம்-அது
அந்தக் ககாலெம்.
ஜபரன்
அதிக தூரம் நடந்தி டகாமைல்
அருகி லுள்ள பள்ளி தசன்று
மைதிய உணவம் உண்டு விட்டு
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மைகிழ்ச்சி ஜயகாடு கற்று வருஜவன்
இந்தக் ககாலெம்-இது
இந்தக் ககாலெம்.
சரு தடதய அணிந்து தககாண்டு
தசல்வர் என்றும் ஏதழ என்றும்
ஜவறு பகாஜட ஏதும் இன்றி
விருப்ப ஜமைகாடு படித்து வருஜவன்
இந்தக் ககாலெம்-இது
இந்தக் ககாலெம்.
இலெவ சமைகாய்க் கல்வி உண்டு
இருந்து படிக்க வசதி உண்டு
கலெக்க மன்றிக் கவதலெ யின்றிக்
கல்வி கற்றுத் திரும்ப வருஜவன்
இந்தக் ககாலெம்-இது
இந்தக் ககாலெம்.
தபன்சில், ஜநகாட்டு, ஜததவ யகான
பத்த கங்கள் ஜபகான்ற வற்தற
அன்ப ளிப்பகாய்ப் தபற்று நகானும்
ஆர்வத் ஜதகாடு கற்று வருஜவன்
இந்தக் ககாலெம்-இது
இந்தக் ககாலெம்.
இன்னும் நிதறயக் கல்வி கற்று
இனிய முதறயில் ததகாழிலும் கற்று
நன்தமை தசய்ஜவன், நமைது நகாடு
நன்கு வளர, நகானும் வளர்ஜவன்.
இந்தக் ககாலெம்-இது
இந்தக் ககாலெம்.
---------
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71. எனது ஊர்
என்றன் ஊஜரகா இரகாயவரம்;
இனிதமை மக்க சிறுநகரகாம்.
மைன்னர் ஆண்ட பதுக்ஜககாட்தட
மைகாவட் டத்ததச் ஜசர்ந்ததுவகாம்.
ததன்தன மைரங்கள் இருபறமும்
ததன்றல் வீசி வரஜவற்கும்.
தசந்தநல் விதளயும் வயல்களுஜமை
ததரியும் அந்த வழிதயல்லெகாம்.
ஊரின் உள்ஜள நுதழந்ததுஜமை
உள்ளம் கவரும் ஜககாபரங்கள்!
ஜநரகாய் உள்ள ததருக்களுடன்
நிதறய மைகாட மைகாளிதககள்!
ஊரின் நடுஜவ சிவன்ஜககாயில்
ஊருணி பலெவம் அங்குண்டு.
மைகாரி யம்மைன் திருக்ஜககாயில்
மைகிதமை மகவம் உதடயதுவகாம்.
முத்து மைகாரி அம்மைனுக்கு
மகமகச் சருடன் சிறப்பகாகப்
பத்து நகாட்கள் திருநகாளகாம்;
பலெரும் பகார்த்து மைகிழ்வகாரகாம்
கணித ஜமைதத கதிஜரசர்
கருத்துடன் பள்தளகள் படித்திடஜவ
பனித மைகான ககாந்திமைககான்
தபயரில் பள்ளி நிறுவினஜர.
தபகான்னகாச் சிதயனும் ஊருணியின்
தபகான்தனப் ஜபகான்ற நிறமுள்ள
தண்ணீர் உண்டு; ஊர்மைக்கள்
தகாகம் தீர்க்கும் குணமுண்டு.
வகாரச் சந்தத பதன்கிழதமை;
வருவகார் மைக்கள் திரளகாக.
கீதர முதலெகாய் அரிசிவதர
கிதடக்கும் அந்தச் சந்ததயிஜலெ!
அம்மைன் ஜககாயில் முன்னகாஜலெ
ஆடிப் பகாடித் ஜதகாழருடன்,
சின்ன வயதில் திரிந்தததன
எண்ணும் ஜபகாஜத இனிக்கிறஜத!
கதிஜரசர்
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72. ஜசவகரும் ஜசர்ந்தனர் !
தவள்தளயர்கள் நம்நகாட்தட
ஆண்ட ககாலெம்.
மகக்தககாடுதமை மைக்களுக்குச்
தசய்த ககாலெம்.
தனிஅரசகாய்ப் பதுக்ஜககாட்தட
இருந்த ககாலெம்.
ததடகள்பலெ அரசகாங்கம்
விதித்த ககாலெம்.
ஜதசபக்தர் பலெர்சிதறயில்
வகாழ்ந்த ககாலெம்.
ததருவினிஜலெ கூடுதற்கும்
பயந்த ககாலெம்.
பதுக்ஜககாட்தடத் தனிஅரசில்
அந்த நகாளில்
பகழுடஜன விளங்கிவந்த
ஊர்க ளுக்குள்
நகான்பறந்த இரகாயவரம்
என்னும் ஊரில்
நல்லெவர்கள் பலெர்ததகாண்டு
தசய்து வந்தகார்.
பகாரதியகார் தபயரகாஜலெ
சங்கம் தவத்துப்
தபயன்கள் சிலெர்கூடி
நடத்தி வந்ஜதகாம்.
அறிஞர்கதள வரவதழத்துப்
ஜபசக் ஜகட்ஜடகாம்.
அரியபலெ பத்தகங்கள்
படித்து வந்ஜதகாம்.
ஜதசபக்திப் பகாடல்கதளக்
கற்று வந்ஜதகாம்.
தினந்ஜதகாறும் நல்லெறிதவப்
தபற்று வந்ஜதகாம்.
பகாரதியகார் விழகாநடத்த
ஆதசப் பட்ஜடகாம்.
பலெர்கூடி ஆர்வமுடன்
ஈடு பட்ஜடகாம்.
இரகாயவரம் மைகாரியம்மைன்
ஜககாவில் தன்னில்
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எழிலுதடய வகாகனங்கள்
பலெவம் உண்டு.
ஜககாயில்ததன நிர்வகாகம்
தசய்த நல்லெ
குணமுதடஜயகார் எங்களது
விருப்பம் ஜபகாலெ
தவள்ளியிஜலெ தசய்தஒரு
ஜகட கத்தத
விருப்பமுடன் தந்தனஜர
விழகா நடத்த.
மைகாடுஇழுக்கும் சகதடயிஜலெ
ஜகட கத்தத
தவத்துஅதிஜலெ பகாரதியகார்
படத்தத தவத்ஜதகாம்.
மைலெர்களினகால் அலெங்கரித்ஜதகாம்.
தககாடிகள் ஏந்தி
"வகாழ்க ! வகாழ்க ! பகாரதியகார்
நகாமைம்” என்ஜறகாம்.
சவகாமவலெம் வருகின்ற
ததருக்க தளல்லெகாம்
சற்றிவந்ஜதகாம் பகாரதியகார்
பகாட்டுப் பகாடி.
இடிமுழக்கம் தசய்வதுஜபகால்
சிறுவர் கூட்டம்
எழுச்சியுடன் பகாரதியகார்
பகாட்தடப் பகாட
அரசகாங்கச் ஜசவகர்கள்
அங்கு வந்தகார்,
"யகார்இததன நடத்துவது ?
தசகால்க” என்றகார்.
"ஊர்மைக்கள் நடத்துகிஜறகாம்
ஒன்று கூடி.
உயர்கவிதயப் ஜபகாற்றுகிஜறகாம்
பகாட்டுப் பகாடி”
என்றதுஜமை அவர்எதுவம்
கூற வில்தலெ.
எங்களுடன் அவர்களுஜமை
நடந்து வந்தகார்.
பகாரதிக்குச் சிலெர்ஜதங்ககாய்
உதடக்க லெகானகார்.
பக்தியுடன் சூடத்ததக்
தககாளுத்த லெகானகார்.
தககூப்ப வழிதயல்லெகாம்
வணங்க லெகானகார்.
கடவ தளப்ஜபகால் மைகாகவிதயக்
கருத லெகானகார்.
"பகாரதத்தகாய் நலெமுடஜன
வகாழ்க ! வகாழ்க !
பகாரதியகார் பகழ்வகாழ்க !
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வகாழ்க !” என்ஜற
குழந்ததகளும் தபரிஜயகாரும்
கூடி ஒன்றகாய்க்
குரல்எழுப்ப, உணர்ச்சியுடன்
முழங்கும் ஜபகாது,
"பகாரதத்தகாய் நலெமுடஜன
வகாழ்க ! வகாழ்க !
பகாரதியகார் பகழ்என்றும்
வகாழ்க ! வகாழ்க !”
எனஅந்தச் ஜசவகரும்
உணர்ச்சி ஜயகாஜட
எங்களுடன் வகாய்விட்டுப்
பகாட லெகானகார்.
'இந்தியஜர நகாமும்’ என
அந்த ஜநரம்
எண்ணியதகால் ததமைமைறந்து
பகாடி னகாஜர !
------------
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கததப் பகாடல்கள்
73. ஆண்எலியும் தபண்எலியும்
ஆண்எலி ஒன்று, தபண்எலி ஒன்று
அன்பகாய் வதளயில் வசித்தனஜவ.
ஆண்எலி எதிஜர, தபண்எலி எதிஜர
அப்பம் தபரிதகாய் இருந்ததுஜவ.
ஆண்எலி தின்றது, தபண்எலி தின்றது.
ஆயினும் ஆதச தீரவில்தலெ.
ஆண்எலி பகுந்தது, தபண்எலி பகுந்தது
அருகில் இருந்த வீட்டினிஜலெ.
ஆண்எலி பகார்த்தது, தபண்எலி பகார்த்தது
அருதமைப் பண்டம் தபகாறியினிஜலெ.
ஆண்எலி பகாய்ந்தது, தபண்எலி பகாய்ந்தது
ஆதச தீரத் தின்றிடஜவ.
ஆண்எலி ஜகட்டது, தபண்எலி ஜகட்டது
அதிரும் சத்தம் பட்தடனஜவ.
ஆண்எலி திதகத்தது, தபண்எலி திதகத்தது
அந்ஜதகா ! தபகாறியில் சிக்கினஜவ.
ஆண்எலி கததயும் தபண்எலி கததயும்
அப்பறம் அறிஜயன், அறிஜயஜன !
---------------
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74. கழுததயும் கட்தடறும்பம்
கட்தட றும்ப ஊர்ந்து ஊர்ந்து
கழுதத அருகில் தசன்றதகாம்.
கழுதத ககாலில் ஏறி ஏறிக்
ககாதுப் பக்கம் ஜபகானதகாம்.
ககாதில் பகுந்து தமைல்லெ தமைல்லெக்
கடித்துக் கடித்துப் பகார்த்ததகாம்.
ககாள்ககா தளன்று கழுதத கத்த
கட்தட றும்ப மரண்டதகாம் !
ககாதி லிருந்து ததரதய ஜநகாக்கிக்
கர்ணம் ஜபகாட்டுக் குதித்ததகாம்.
அந்தச் சமையம் பகார்த்துக் கழுதத
அதன்ஜமைல் ககாதலெ தவத்ததகாம்.
ககாலில் சிக்கிக் தககாண்ட எறும்பன்
கதத முடிந்து ஜபகானதகாம் !
-----------
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75. தபகான்தனவிட உயர்ந்தது ?
‘தபகான்தன விட உயர்ந்தது
என்ன?’ என்ற ஜகள்விதய
சின்ன வயதில் ககாந்தியும்
ஜதர்வத் தகாளில் கண்டனர்.
‘தபகான்தன விட உயர்ந்தது
உண்தமை, உண்தமை, உண்தமைதகான்’
என்ற பதிதலெ ககாந்தியும்
எழுதி னகாஜர மைகிழ்வடன்.
சின்ன வயதில் உண்தமையின்
சிறப்தப உணர்ந்த ககாந்திதகான்
பன்னர் உலெகில் மகமகப்
தபரிய மைனிதர் ஆயினகார் !
-----------
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76. ஜககாழியின் பதில்
இட்டு தவத்ஜதன் முட்தடகள்.
இட்ட முட்தட எட்தடயும்
எடுத்துக் தககாண்டகான் ஒருவஜன.
அவயங் ககாக்க நகானுஜமை
ஆதச தககாண்ஜடன்; ஆயினும்
அபயம் தந்த மைனிதஜன
அதனத்தும் தின்று தீர்த்தனன் !
குஞ்ச தபகாரித்துப் பகார்க்கஜவ
தககாண்ஜடன் ஆதச ; ஆயினும்
மஞ்ச வில்தலெ முட்தடகள் ;
முழுதும் அவஜன தின்றனன்.
எட்டு முட்தட தின்றவன்
என்தன என்ன தசய்வஜனகா?
விட்டு தவக்க ஜவண்டுஜமை.
மஞ்ச ஜவஜனகா நகானுஜமை !
----------
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77. பகாம்தபக் தககான்ற வீரன் !
சகாலிக் கிரகாமைம் அருகிஜலெ
தசக்கிள் ஓட்டிச் தசல்தகயில்,
நகாலு மீட்டர் இருக்கலெகாம்;
நடுஜவ பகாம்ப கிடந்தது.
அஞ்ச வில்தலெ நகானுஜமை;
அலெற வில்தலெ நகானுஜமை;
தககாஞ்ச ஜமைனும் தயக்கமும்
தககாள்ள வில்தலெ நகானுஜமை.
நிலெவின் ஒளியில் ஜவகமைகாய்
ஜநரகாய் எனது தசக்கிதளத்
ததலெதயப் பகார்த்து ஏற்றிஜனன்;
‘சட்னி’ என்ஜற எண்ணிஜனன்.
சிறிது தூரம் தசன்றதும்,
திரும்பப் பகார்த்ஜதன் நகானுஜமை.
சிறுவர் இருவர் என்னிடம்
சிரித்துக் தககாண்ஜட வந்தனர்.
“உண்தமைப் பகாம்ப என்றுநீ
ஓதலெப் பகாம்தப எண்ணினகாய்.
நன்கு வீரம் ககாட்டினகாய்,
நண்பகா” என்ஜற நதகத்தனர்.
--------
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78. மைனிதனும் ஜதனீயும்
மைனிதன் :
ஜதடிச் தசன்று பூவிஜலெ
ஜததன எடுக்கும் ஈஜய வகா.
ஜேகாடி நிதறயத் ஜததனஜய
தருஜவன்; குடித்துச் தசல்லுவகாய்.
ஜதனீ :
என்தனப் ஜபகாலெத் தினம்தினம்
ஈக்கள் ஜததன எடுத்தன.
தககாண்டு வந்து கவனமைகாய்க்
கூட்டில் ஜசர்த்து தவத்தன.
கூட்தடக் கதலெத்ஜத ஈக்கதளக்
தககான்று விட்டுத் ஜததனஜய
வீட்டில் ஜசர்த்து தவக்கிறீர்.
விருந்து தரவகா அதழக்கிறீர் ?
எத்திப் பதழக்க நகானுஜமை
எண்ண மைகாட்ஜடன். ஆதலெகால்,
பத்தம் பதிய ஜததனஜய
பூவில் எடுக்கப் ஜபகாகிஜறன்.
------------
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79. கிட்டுவின் கீர்த்தி
பட்டம் ஒன்தறப் தபரியதகாய்க்
கட்டி அதனின் நடுவிஜலெ
தககாட்தட எழுத்தில் என்தபயர்
பட்தட அடித்து எழுதிஜனன்.
தவட்ட தவளியில் நின்றுநகான்
விட்ஜடன் நூலில் கட்டிஜய.
தவட்டி தவட்டி இழுக்கஜவ
பட்டம் ஜமைஜலெ தசன்றஜத !
எட்டி வகாதனத் ததகாட்டிடும்
இன்ப மைகான ஜவதளயில்,
பட்தடன் றந்த நூலுஜமை
நட்ட நடுவில் அறுந்தஜத !
கட்ட விழ்ந்த ககாதளஜபகால்
ககாற்ற டித்த திதசயிஜலெ
பட்டம் பறந்து தசன்றஜத!
விட்டுத் திரும்ப முடியுஜமைகா?
முட்டு கின்ற மூச்சடன்
குட்டி மைகான்ஜபகால் ஓடிஜனன்.
எட்டி டகாத ததகாதலெவிஜலெ
ஏய்த்துப் பறந்து தசன்றஜத !
பட்ட ணத்தத ஜநகாக்கிஎன்
பட்டம் பறந்து தசல்லுஜமை.
எட்டு மைகாடி உள்ளஜதகார்
கட்ட டத்தில் இறங்குஜமை !
பட்ட ணத்தில் உள்ளவர்
பலெரும் இததனக் ககாணுவர்;
வட்ட மைகாகக் கூடுவர்;
மைகிழ்ச்சி ஜயகாடு தநருங்குவர்.
பட்டம் நடுஜவ தபரியதகாய்க்
தககாட்தட எழுத்தில் என்தபயர்
‘கிட்டு’ என்ஜற ததரிந்திடும்.
கீர்த்தி அதனகால் தபருகிடும் !
----------
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80. வகாதழப் பழத்தின் மைகிழ்ச்சி
ஆப்பள், திரகாட்தச, ஆரஞ்ச
அவற்றுடன் என்தன தவத்தகார்கள்.
‘சகாப்படு வீர்’ என வந்தவர்முன்
தட்டில் தவத்துக் தககாடுத்தகார்கள்.
வந்தவர் மகவம் பணக்ககாரர்.
“வயிற்றில் இல்தலெ இடம்” என்றகார்.
“இந்தப் தபக்குள் தவக்கின்ஜறகாம்,
எடுத்துக் ககாரில் தசன்றிடலெகாம்.”
என்றதும் தபயுடன் பணக்ககாரர்
ஏறினர் தமைது ககாரினிஜலெ.
தசன்றிடும் வழியில் திரகாட்தசயுடன்
தின்றனர் ஆப்பள், ஆரஞ்தச.
‘வகாதழப் பழத்தத என்னுதடய
வகாழ்க்தகயில் தின்றஜத இல்தலெ. இது
ஏதழகள் தின்னும் பழம்’ என்ஜற
எறிந்தகார் என்தனச் சகாதலெயிஜலெ.
ககாதலெயில் இருந்து மைகாதலெவதர
கடும்பசி யகாஜலெ துடிதுடித்துச்
சகாதலெயில் நின்ற ஒருசிறுவன்
சட்தடன என்தனப் படித்தகாஜன !
ஏதழச் சிறுவன் பசிதீர்த்ஜத
இன்பம் மகமக நகான்தபறுஜவன்.
வகாதழ மைரமைகாம் என் அம்மைகா
மைனச குளிரச் தசய்ஜவஜன!
-----------
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81. நகாயும் நிலெவம்
வட்ட மைகான தவண்ணி லெகாதவப்
பகார்த்துப் பகார்த்துஜமை
வள்வள் தளன்று எங்கள் வீட்டு
நகாய் குதரத்தது.
கிட்டச் தசன்ஜற என்ன தசகால்லிக்
குதரக்கு ததன்றுநகான்
ஜகட்டு வந்ஜதன்; அந்தச் தசய்தி
கூறப் ஜபகாகிஜறன்:
நிலெகாவிடம் நகாய் தசகான்னது:
அமைகா வகாதச இருட்டிஜலெ
ஆககா யத்தில் ஜதடிஜனன்.
எங்ஜக ஜபகானகாய்? நிலெஜவநீ
எவதரக் கண்ஜட அஞ்சினகாய்?
அமைகா வகாதச நகாளிஜலெ
அண்டங் ககாக்தக இருளிஜலெ
திருட்டு முனியன் பூதனஜபகால்
ததருவில் நடந்து வந்தனன்.
பகார்த்து விட்ஜடன் நகானுஜமை.
பகாய்ந்ஜதன் அந்த நிமடஜமை.
ஜககாபக் குரலில் கத்திஜனன்;
குதரத்துக் தககாண்ஜட துரத்திஜனன்.
என்தனப் பகார்த்துத் திருடனும்
எடுத்தகான் ஓட்டம் ஜவகமைகாய்.
ததலெ ததறிக்க ஓடிஜய
தப்பப் பதழத்து விட்டனன்.
ஆதன ஜபகாலெ உருவமும்
ஆட்டுக் கடகா மீதசயும்
ஜககாதவப் பழத்துக் கண்களும்
தககாண்ட திருடன் முனியதனப்
பகார்த்துத் தகாஜன நீயுஜமை
பயந்ஜத ஓடிப் பதுங்கினகாய்?
அமைகா வகாதச இருளிஜலெ
அஞ்சி ஓடி ஒளிந்தநீ
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திருடன் ஜபகான மைறுதினம்
சிறிஜத ததலெதய நீட்டினகாய்.
தமைல்லெ தமைல்லெத் தினமுஜமை
தவளிஜய எட்டிப் பகார்த்தநீ
திருடன் இல்தலெ என்பததத்
ததரிந்து தககாண்டகாய் இன்றுதகான்.
வகாரம் இரண்டு ஆனபன்
வந்து முழுசகாய் நிற்கிறகாய்.
ஏஜனகா என்தனப் பகார்த்துநீ
இளப்ப மைகாகச் சிரிக்கிறகாய்?
--------
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82. உறுதி! உறுதி! உறுதி!
உண்தமை ஜபச நகானுஜமை
உறுதி தககாண்ஜடன். ஆயினும்
சின்னச் சின்னப் தபகாய்கதளத்
தினமும் ஏஜனகா தசகால்கிஜறன்.
“என்றன் மைகாமைகா லெண்டனில்
இருக்கி றகாஜர, ததரியுமைகா?”
என்று நகானும் பளுகுஜவன்.
இதிஜலெ தபருதமை தககாள்ளுஜவன்.
நல்லெ பகாம்ப, பகாம்தபன
நண்பர் கூடி இருக்தகயில்
தசகால்ஜவன். அவர்கள் யகாவரும்
துடித்ஜத ஓட மைகிழுஜவன்.
கவனக் குதறவகால் நகானுஜமை
கண்ணகா டிதய உதடத்தபன்
தவறு தங்தக தசய்ததகாய்த்
தந்தத யிடத்தில் கூறுஜவன்.
எனக்குப் படிப்பல் ஜபகாட்டியகாய்
இருக்கும் ஜககாப, முரளியின்
கணக்தகக் ககாப்ப அடித்ததகாய்க்
கததயும் கட்டி விடுகிஜறன்.
அன்தன தூங்கும் ஜவதளயில்
ஆதச யகாக லெட்தடஜய
தின்று விட்டு யகார்அந்தத்
திருடன் என்று ஜதடுஜவன்.
ஃஃஃ
தினம் தினம் இப்படி நகான்தசகான்ன
சிறுசிறு தபகாய்கள் எத்ததனஜயகா?
கணக்ஜக இல்தலெ. இதற்தகல்லெகாம்
ககாரணம் என்ன? நகானறிஜவன்.
தபருதமைக் ககாகப் தபகாய்தசகான்ஜனன்.
பறதர ஏய்க்கப் தபகாய்தசகான்ஜனன்.
அடிக்குப் பயந்து தபகாய்தசகான்ஜனன்.
ஆத்திரத் தகாஜலெ தபகாய்தசகான்ஜனன்.
ஆதசயி னகாலும் தபகாய்தசகான்ஜனன்.
ஐஜயகா! தினமும் தபகாய்தசகான்ஜனன்.
ஃஃஃ
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இப்படித் தினம்தினம் தபகாய்தசகான்னகால்
எவர்தகான் என்தன நம்படுவகார்?
தப்பதம் அன்ஜறகா? இததநகானும்
சரியகாய் உணர்ந்ஜதன். எப்தபகாழுது?
ககாந்தித் தகாத்தகா வரலெகாற்தறக்
கருத்துடன் இன்று படிக்தகயிஜலெ,
உண்தமை ஒன்ஜற இவ்வலெகில்
உயர்ந்தது, மகவம் உயர்ந்தததன
உணர்ந்ஜதன். இனிஜமைல் எப்தபகாழுதும்
உத்தமைர் ககாந்தி வழிநடப்ஜபன்.
ஜசகாததன பற்பலெ ஜதகான்றிடினும்,
ததகால்தலெகள் ததகாடர்ந்து வந்திடினும்
உண்தமை ஒன்ஜற ஜபசிடுஜவன்.
உறுதி, உறுதி, உறுதி இது !
--------
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83. நடந்து ஜபகான நகாற்ககாலி !
இரண்டு ககால்கள் உள்ள மைனிதர்
இங்கும் அங்கும் நடக்கிறகார்.
ஏணி ஜமைஜலெ ககாதலெ தவத்ஜத
ஏறி ஏறிச் தசல்கிறகார்.
குறுக்ஜக பள்ளம் இருந்தகால் உடஜன
குதித்துத் தகாவிக் கடக்கிறகார்.
குடுகு தடன்று ஜவக மைகாகக்
குதிதர ஜபகாலெச் தசல்கிறகார்.
இரண்டு ககால்கள் உள்ள மைனிதர்
இவற்தற தயல்லெகாம் தசய்தகயில்
இரண்டு மைடங்கு ககால்கள் எனக்கு
இருந்தும் சம்மைகா இருப்பஜதகா?
இருந்த இடத்தில் இருந்து இருந்து
எனக்குச் சலித்துப் ஜபகானஜத.
இன்ஜற நகானும் மைனிதர் ஜபகாஜலெ
எங்கும் நடந்து தசல்லுஜவன்.
இப்படி நகான்கு ககால்கள் தககாண்டஒரு
நகாற்ககா லியுஜமை நிதனத்ததுஜவ.
நகர்ந்து நகர்ந்து தசன்றதுஜவ;
நலெமைகாய் முகப்தப அதடந்ததுஜவ.
எட்டுப் படிகள் வகாசலிஜலெ
இருந்தன. அவற்றில் இறங்கிடஜவ
முன்னங் ககால்கள் இரண்தடயுஜமை
முதலெகாம் படியில் தவத்ததுஜவ.
மைடித்துக் ககாதலெ தவக்ககாமைல்
வகாயிற் படியில் இறங்கியதகால்
அடுத்த நிமடம் தடததடன
அங்ஜக சத்தம் ஜகட்டதுஜவ.
உருண்டு விழுந்தது நகாற்ககாலி !
ஒடிந்தன மூன்று ககால்களுஜமை !
மச்சம் ஒற்தறக் ககாலுடஜன
முடமைகாய்க் கிடந்தது நகாற்ககாலி.
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நடக்கும் முன்ஜன நகாற்ககாலி.
நடந்த பறஜககா ஒருககாலி !
இருந்த இடத்தில் இருந்திருந்தகால்
இன்னும் அதன்தபயர் நகாற்ககாலி !
--------

84. பச்தசக் கண்ணன்
சனி மட்டகாய்க் கதடயிஜலெ
சின்னச் சின்னப் தபகாம்தமைகள்.
சின்னச் சின்னப் தபகாம்தமைகள்
சனி மட்டகாய்ப் தபகாம்தமைகள்.
கண்ணன் தபகாம்தமை இருந்தது.
ககாந்தி தபகாம்தமை இருந்தது.
வண்ண வண்ணப் தபகாம்தமைகள்
வரிதச யகாக இருந்தன.
ககாச தககாடுத்து நகானுஜமை
கண்ணன் தபகாம்தமை வகாங்கிஜனன்.
ஆதச யகாக எனதுவகாய்
அருகில் தககாண்டு ஜபகாயிஜனன்.
பச்தச நிறத்துக் கண்ணஜனகா
பகார்க்க அழககாய் இருந்ததகால்
எச்சில் படுத்தித் தின்னஜவ
எனக்கு விருப்பம் இல்தலெஜய!
அதறயில் மைகாடம் இருந்தது.
அதிஜலெ தவத்ஜதன், கண்ணதன!
உறங்கிப் ஜபகாஜனன், இரவிஜலெ.
ஒன்றும் அறிஜயன் நகானுஜமை.
ககாதலெ எழுந்து பகார்க்தகயில்
ககாண வில்தலெ கண்ணதன.
நகாலு பறமும் வீட்டினுள்
நன்கு நகானும் ஜதடிஜனன்.
அப்பகா வந்தகார்; கூறிஜனன்.
அவரும் ஜதடிப் பகார்த்தனர்.
அப்ஜபகா தவரின் கண்கஜளகா
அதறயின் ஓரம் பகார்த்தன.
ஓர மைகாகச் தசன்றுநகான்
உற்றுப் பகார்த்ஜதன் அவருடன்.
சகாதர சகாதர யகாகஜவ
ததரயில் கண்ஜடன், எறும்பகள்.
பச்தச நிறத்துக் கண்ணதனப்
பங்கு ஜபகாட்ஜட எறும்பகள்
இச்தச ஜயகாடு வகாயிஜலெ
எடுத்துக் தககாண்டு தசன்றன.
--------111

நகான் :
கண்ணன் தபகாம்தமை முழுவதும்
கடித்துக் கடித்ஜத எறும்பகள்
தககாண்டு தசல்லு கின்றன.
தககாடுதமை தககாடுதமை, தககாடுதமைஜய !
அப்பகா :
பச்தசக் கண்ணன் இதவகளின்
பசிதயப் ஜபகாக்கத் தன்தனஜய
மச்ச மன்றி உதவினன்.
வீணில் வருத்தம் தககாள்வஜதன்?
----------
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85. பல்லில்லெகாத பகாட்டி
பல்லில் லெகாத பகாட்டிக்குப்
பத்துப் ஜபரப் பள்தளகள்.
எல்லெகாப் ஜபரப் பள்தளயும்
எதிஜர ஒருநகாள் வந்தனர்.
“பத்துப் பத்துச் சதடகள்
பகாட்டி உனக்ஜக” என்றனர்.
தமைகாத்தம் நூறு சதடகள்
முன்ஜன தவத்துச் தசன்றனர்.
ஏக்கத் ஜதகாடு பகாட்டியும்
எதிஜர இருந்த சதடதயப்
பகார்க்க வில்தலெ; சிரித்தனள்;
தபய எழுந்து நின்றனள்.
சின்னத் தூக்கு ஒன்றிஜலெ
சதட யகாவம் தவத்தனள்.
என்ன தசய்தகாள், ததரியுமைகா?
எடுத்துச் தசகால்ஜவன், ஜகளுங்கள்;
தடிதய ஊன்றி ஊன்றிஜய
தன்னந் தனியகாய்ப் பகாட்டியும்
நடந்து நடந்து தசன்றனள்;
நகான்கு ததருதவக் கடந்தனள்.
மைகாவ அதரக்கும் ஓரிடம்
வந்த பறஜக நின்றனள்.
ஆவ லெகாக நுதழந்தனள்;
“அதரத்துக் தககாடுப்பீர்” என்றனள்.
உருண்தடச் சதட யகாவஜமை
உதடந்து தநகாறுங்கிக் கதடசியில்
அருதமை மைகாவகாய் மைகாறின.
ஆஹகா ! பகாட்டி மைகிழ்ந்தனள்.
வீடு வந்து ஜசர்ந்தனள்
ஜவக மைகாகப் பகாட்டியும்.
சதட மைகாவில் தநய்யுடன்
சனி ஜசர்த்துப் பதசந்தனள்.
தின்னப் ஜபகாகும் ஜவதளயில்
ஜசர்ந்து ஜபரப் பள்தளகள்
முன்ஜன வந்து நின்றனர்.
“என்ன பகாட்டி?” என்றனர்.
பகாட்டி சதட மைகாவிதனப்
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பத்துப் ஜபரப் பள்தளக்கும்
ஊட்டி ஊட்டி விட்டனள்;
ஒருவகாய் அவளும் உண்டனள் !
---------

86. எட்டுக் ஜககாழிக் குஞ்சகள்
எட்டுக் ஜககாழிக் குஞ்சகள்
இதரதயத் ஜதடிச் தசன்றன.
குட்தட யகாக ஒருபழு
குறுக்ஜக தசல்லெக் கண்டன.
பகார்த்த வடஜன எட்டுஜமை
பகாய்ந்து தககால்லெ முயன்றன.
யகார்தகான் பழுதவத் தின்பது?
என்று சண்தட ஜபகாட்டன.
சிறதக அடித்துக் தககாண்டன;
சறித் தகாவிக் தககாத்தின;
குரதலெக் ககாட்டி ஜவகமைகாய்க்
ஜககாபத் ஜதகாடு கூவின.
அம்மைகாக் ஜககாழி குரலுஜமை
அந்தச் சமையம் ஜகட்கஜவ,
வம்பச் சண்தட நிறுத்தின.
மைனத்ததக் கட்டுப் படுத்தின.
சண்தட ஓய்ந்து ஜபகானதும்
ததரதயக் கூர்ந்து ஜநகாக்கின.
கண்ணில் அந்தப் பழுதவஜய
ககாண வில்தலெ; இல்தலெஜய !
சண்தட முடியும் வதரயிலும்
சகாவ தற்கு நிற்குஜமைகா ?
மைண்டு அல்லெ அப்பழு.
மைகிழ்ந்து தப்ப விட்டஜத!
-------------
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87. நன்றி
மைகாட்டு வண்டி ஒன்றில் கறுப்பன்
மூட்தட ஏற்றிச் தசன்றகான்.
ஜமைட்டில் வண்டி ஏறும் ஜபகாது
மூட்தட விழஜவ நின்றகான்.
உருதளக் கிழங்கு மூட்தட அததன
ஒருவ னகாகத் தூக்கப்,
தபரிதும் கறுப்பன் முயன்ற ஜபகாது
தபரியகார் ஒருவர் வந்தகார்.
“இருவர் நகாமும் ஜசர்ந்தகால் இததன
எளிதில் தூக்க முடியும்.
சிரமைம் இன்றி இருந்த இடத்தில்
திரும்ப தவத்து விடலெகாம்”
தபரியகார் இததனக் கூறிவிட்டுப்
தபரிய மூட்தட அததனக்
கறுப்ப ஜனகாடு ஜசர்ந்து தூக்கிக்
கட்தட வண்டி ஜசர்த்தகார்.
“இந்த ஏதழ சிரமைம் தீர்க்க
இனிய உதவி தசய்தீர்.
எந்த வதகயில் நன்றி தசகால்ஜவன்?”
என்று கறுப்பன் கூற,
“வகாயகால் நன்றி கூற ஜவண்டகாம்.
மைகிழ்ச்சி ஜயகாடு பறர்க்கு
நீயும் உதவி தசய்தகால் எனது
தநஞ்ச குளிரும்” என்றகார்.
--------
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88. கழுகுக் ககாட்சி
திருக்கழுக் குன்ற மைதலெயினிஜலெ
தினமும் உச்சி ஜவதளயிஜலெ
அருதமைக் ககாட்சி கண்டிடஜவ
அங்ஜக மைக்கள் கூடுவஜர.
வகாதன நிமர்ந்து பகார்த்திடுவர்;
வருதக தன்தன ஜநகாக்கிடுவர்;
ஏஜனகா இன்னும் வரவில்தலெ?
என்ஜற சிலெரும் ஏங்கிடுவர்.
சட்தடன வகானில் இருகழுகு
வட்டம் ஜபகாடும் ககாட்சியிதனச்
சட்டிக் ககாட்டுவர் சிலெஜபர்கள்.
துள்ளிச் சிறுவர் குதித்திடுவர்.
வட்டம் ஜபகாட்ட கழுகுகளும்
வருஜமை தமைதுவகாய்க் கீழிறங்கி.
தட்டுடன் அமைர்ந்த குருக்களிடம்
தகாவித் தகாவிச் தசன்றிடுஜமை.
தநய்யும் சர்க்கதரப் தபகாங்கலுஜமை
நீட்டிடு வகாஜர குருக்களுஜமை.
தகயகால் அவரும் ஊட்டிடஜவ
கழுகுகள் உண்டு களித்திடுஜமை.
உச்சி ஜவதளயில் தினந்ஜதகாறும்
ஒழுங்ககாய்க் கழுகுகள் வருவததயும்
அச்சம் இன்றி உணவருந்தி
அதவகள் பறந்து தசல்வததயும்
பற்பலெ ஆண்டகாய் இம்மைதலெயில்
பகார்த்ஜத வருவகார் மைக்களுஜமை.
அற்பதக் ககாட்சி இததநகானும்
அடடகா, கண்ஜடன், கண்ஜடன் !
-----------
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89. விடுததலெ
வகாட்ட மைகாகக் கூட்டில் இருந்த
வண்ணக் கிளிதயக் ககாதலெயில்
கூட்தடத் திறந்து தவளியில் விட்ஜடன்
குதூக லெமைகாய்ப் பறந்தஜத!
விடுததலெ ! விடுததலெ ! விடுததலெ !
கழுத்து ஜநகாக இரவ முழுதும்
கட்டிக் கிடந்த கன்றிதன
அவிழ்த்து விட்ஜடன்; விடிந்த வடஜன
ஆனந் தமைகாய்க் குதித்தஜத !
விடுததலெ ! விடுததலெ ! விடுததலெ !
ததகாட்டிக் குள்ஜள நீந்தி நீந்திச்
ஜசகார்ந்து ஜபகான மீன்கதள
விட்டு வந்ஜதன் ஆற்று நீரில்
விதரந்து நீயி்ந்தி மைகிழஜவ!
விடுததலெ ! விடுததலெ ! விடுததலெ !
முன்ப ஒருநகாள் படித்து வந்த
மன்னி டும்தபகான் வண்டிதன
தககான்தற மைரத்தில் ககாதலெ ஜநரம்
தககாண்டு ஜசர்த்ஜதன் மீண்டுஜமை!
விடுததலெ ! விடுததலெ ! விடுததலெ !
சதந்தி ரத்தத நகாம் அதடந்த
தூய்தமை யகான நகாளிஜலெ
உதவி தசய்ஜதன்; அததன எண்ணி
உள்ளம் துள்ளு கின்றஜத!
விடுததலெ ! விடுததலெ ! விடுததலெ !
----------
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90. கடலும் மைதழத்துளிகளும்
கடல் :
மைதழத் துளிககாள், மைதழத் துளிககாள்,
என்னி டத்திஜலெ
வந்து நீங்கள் ஜசர்ந்த தகாஜலெ
மைகிதமை தபறுகிறீர்.
அழகு, ஆழம், அகலெம், நீளம்
என்தனப் ஜபகாலெஜவ
யகாரி டத்தில் உண்டு? நீங்கள்
கூற முடியுஜமைகா?
மைதழத் துளிகள்:
ஆறு, ஏரி, குளங்க தளல்லெகாம்
அளவில் சிறியதவ.
ஆன ஜபகாதும் அவற்றில் ஜசர்ந்தகால்
அதிகம் மைகிழுஜவகாம்.
ஊரில் உள்ஜளகார் தகாகம் தீர
உதவி தசய்யலெகாம்.
உப்பக் கரிக்கு ததன்று தசகால்லித்
துப்ப வகார்கஜளகா?
---------
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91. அவர்கள் தந்த மைரம்
ககாகம் ஒன்று ஆலெ மைரத்தில்
வந்து அமைர்ந்தது.
கனிந்து சிவந்த பழங்கள் தம்தமைக்
தககாத்தித் தின்றது.
ஜவக மைகாகச் சிறக டித்துப்
பறந்து தசன்றது.
தவட்டதவளியில் ஓரி டத்தில்
எச்ச மட்டது.
எச்சத் துடஜன ததரயில் வீழ்ந்த
ஆலெம் விததகளில்
இரண்டு வகாரம் தசன்ற பன்னர்
ஒன்று முதளத்தது.
உச்சி தவய்யில் ததலெயில் விழஜவ
நடந்து தசன்றவர்
ஒருவர் அந்தச் தசடிதயக் கண்ஜட
உள்ளம் மைகிழ்ந்தனர்.
ஆடு மைகாடு கடித்தி டகாமைல்
ஜவலி ஜபகாட்டனர்.
அவஜர தினமும் மைகாதலெ ஜநரம்
தண்ணீர் விட்டனர்.
பகாடு பட்ஜட அந்தச் தசடிதய
வளர்த்து வந்ததகால்
பத்ஜத ஆண்டில் தபரிய மைரமைகாய்
வளர்ந்து விட்டது.
ஜககாதட நகாளில் குதடதயப் ஜபகாலெ
நிழதலெத் தந்திடும்.
கூட்டம் நடத்த மைண்ட பம்ஜபகால்
என்றும் உதவிடும்.
ஆடிப் பகாடச் சிறுவ ருக்கும்
அரங்க மைகாகிடும்.
அருதமை யகான ஊஞ்ச லெகாக
விழுது மைகாறிடும்.
சின்ன விழுது பல்து லெக்கத்
தினமும் உதவிடும்.
ஜதடி வந்து பறதவ தயல்லெகாம்
கூடு கட்டிடும்.
இன்னும் நூறு, நூறு விதத்தில்
நன்தமை தசய்திடும்
இந்த மைரத்தின் தபருதமை கூற
எவரகால் முடிந்திடும் ?
விதததயப் ஜபகாட்டுச் தசன்ற ககாகம்
எங்கு திரியுஜமைகா?
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ஜவலி ஜபகாட்டு வளர்த்த மைனிதர்
எங்கு வகாழ்வஜரகா?
உதவி பலெவம் தசய்யும் மைரத்தத
நமைக்குத் தந்தவர்
உலெகில் எங்ஜக இருந்த ஜபகாதும்
வகாழ்க, வகாழ்கஜவ !
--------------

92. எது சதந்திரம் ?
ஒன்பது மைணிவதர படுக்தகயில் கிடந்ஜத
உறங்கிடும் தபகான்னதன எழுப்பனள் அம்மைகா.
“இன்றுநம் ஜதசச் சதந்திரத் திருநகாள்.
எழுந்திரு சக்கிரம்” என்றனள் அம்மைகா.
“சதந்திர நகாளில் சகமைகாய்த் தூங்கச்
சதந்திரம் உண்டு. சம்மைகா ஜபகாஜபகா.
மைதியம் வதரநகான் தூங்கிடு ஜவன்” என
மைறுபறம் திரும்பப் தபகான்னன் படுத்தகான்.
பதிதனகாரு மைணிவதர தூங்கிடும் தபகான்னதனப்
பகார்த்ததும் தந்தத ஆத்திரம் தககாண்டகார்.
முதுகினில் இரண்டு பலெமைகாய் தவத்தகார்.
முணுமுணுத் தவனும் துள்ளி எழுந்தகான்.
“அன்தனயும் தந்ததயும் சதந்திர நகாளில்
அடிதமைஜபகால் என்தன நடத்திடு கின்றகார்.
இன்றுநகான் என்றன் இஷ்டம் ஜபகாலெஜவ
எததனயும் தசய்ஜவன்” என்று நிதனத்தகான்.
கல்தலெ எடுத்தகான்; கருநிற நகாயின்
ககால்கதளப் பகார்த்துக் குறிதவத் ததறிந்தகான்.
‘தளகாள்’என நகாயும் சறிப் பகாய்ந்திட
தநகாடியில் தபகான்னன் ஓடி ஒளிந்தகான்.
சகாதலெயில் தககதள வீசி நடந்தகான்;
தனக்ஜக சதந்திரம் என்றவன் நிதனத்தகான்;
மைகாதலெயில் ககார்கள், வண்டிகள் வந்தும்
வழிவிட வில்தலெ; எதிரில் நடந்தகான்.
சட்தடன ஒருககார் அவன்ஜமைல் ஜமைகாத,
தகாவிக் குதித்தவன் தவறி விழுந்தகான்.
பட்தடனத் ததலெயில் அடிபட லெகாச்ஜச!
பந்துஜபகால் தநற்றியும் பதடத்திட லெகாச்ஜச!
சதந்திர நகாளில் நிதனத்தததச் தசய்வஜத
சதந்திரம் என்று தபகான்னன் நிதனத்தகான்.
விதம்வித மைகான ததகால்தலெகள் வரஜவ
தமைத்தவம் மைனத்தில் ஜவததன அதடந்தகான்.
ஜசகாம்பக் கிதடப்பது சதந்திரம் இல்தலெ.
ததகால்தலெகள் தருவதும் சதந்திரம் இல்தலெ.
வீம்பகள் தசய்வதும் சதந்திரம் இல்தலெ.
ஜவதறது உண்தமைச் சதந்திரம் ஆகும் ?
பறரது உரிதமைதய மைதிப்பது சதந்திரம்.
ஜபச்சிலும் தசயலிலும் தூய்தமைஜய சதந்திரம்.
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உரிதமையும், கடதமையும் ஒன்றகாய்ச் ஜசர்வஜத
உண்தமையில் சதந்திரம், சதந்திரமைகாகும் !
-----------

93. கந்தனின் மைகாடு
மைகாட்டு வண்டி ஒன்றிஜலெ
மூட்தட தநல்தலெ ஏற்றிஜய
ககாட்டு வழியகாய்ச் தசன்றனன்
கந்தன் என்னும் நல்லெவன்.
ஒற்தற மைகாட்டு வண்டிதய
ஓட்டி அவனும் தசல்தகயில்
சட்தடன் தறதிஜர ஜவகமைகாய்த்
தகாவி வந்தகான் திருடஜன !
“மைகாட்தட இழுத்து நிறுத்திடு.
வண்டிக் குள்ஜள இருந்திடும்
மூட்தட தநல்தலெ இறக்கிடு”
மரட்ட லெகானகான் திருடனும்.
“என்தன நம்ப மூட்தடதய
ஏற்றி ஒருவன் அனுப்பனகார்.
என்ன தசகால்ஜவன் அவரிடம்?”
என்ஜற கந்தன் கலெங்கினகான்.
கத்தி ஒன்தறக் ககாட்டிஜய
“குத்திக் தககான்று ஜபகாடுஜவன்.
தசத்துப் ஜபகாக ஆதசயகா?”
திருடன் ஜமைலும் மரட்டினகான்.
எந்தப் ஜபச்சம் பயனில்தலெ
என்ப தறிந்த கந்தனும்
தந்தி ரத்தின் உதவியகால்
தப்பப் பதழக்க எண்ணினகான்.
“தககாண்டு வந்த தநல்லுஜமை
தககாள்தள ஜபகான ததன்றுநகான்
தசகான்னகால் ஊரகார் நம்படகார்.
ததகாழிலும் தகட்டுப் ஜபகாகுஜமை!
மூட்தட தநல்தலெத் தந்திட
முடிய வில்தலெ. ஆதலெகால்
மைகாட்தட அவிழ்த்துத் தருகிஜறன்.
மைகிழ்ச்சி ஜயகாடு தசன்றிடு.
இந்த மைகாடு என்றனின்
தசகாந்த மைகாடு. ஆதலெகால்
என்றன் உயிதரக் ககாக்கஜவ
இததனத் தருஜவன்” என்றனன்.
மூட்தட விதலெதயப் ஜபகாலெஜவ
மூன்று மைடங்கு இருந்திடும்
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மைகாட்தடப் தபற்றுக் தககாள்ளஜவ
மைனம் இதசந்தகான் திருடஜன.
கந்தன் மைகாட்தட அவிழ்த்தனன்;
கள்ளன் தகயில் தககாடுத்தனன்.
அந்த மைகாஜடகா பதியவர்
அருகில் வந்தகால் பகாயுஜமை !
ஆர்வ மைகாகத் திருடனும்
அததனத் தட்டிக் தககாடுக்கஜவ,
கூர்தமை யகான தககாம்பனகால்
குத்தித் ததகாதடதயக் கிழித்தது!
ததகாதடயி லிருந்து ரத்தமும்
தககாடதககா தடன்று தககாட்டஜவ
உடஜன பயந்து திருடனும்
ஓட்ட மைகாக ஓடினகான்.
‘ஐஜயகா! அப்பகா!’ என்றவன்
அலெறிக் தககாண்ஜட ஜவகமைகாய்க்
தகதயக் ககாதலெ உதறிஜய
ககாட்டுக் குள்ஜள ஓடினகான்.
கந்தன் மைகாடு துரத்தஜவ,
கதறித் திருடன் ஓடஜவ,
கந்தன் அந்தக் ககாட்சிதயக்
கண்டு கண்டு சிரித்தனன்!
----------
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94. அழுத பள்தள சிரித்தது !
சின்னச் சின்ன அழகுப் பகாப்பகா
எங்கள் தம்பயகாம்.
சிரித்துச் சிரித்து மைகிழ்ச்சி யூட்டும்
எங்கள் தம்பயகாம்.
அன்று நல்லெ நிலெவ தன்னில்
திறந்த தவளியிஜலெ
அழகுத் ததகாட்டில் அதனில் தம்ப
படுத்தி ருந்தனன்.
சிரித்துக் தககாண்ஜட இருந்த எங்கள்
சின்னத் தம்பயும்
திடுதிப் தபன்று குரதலெடுத்துக்
கதற லெகாயினன்!
அருதமைத் தம்ப வீல்வீ தலென்ஜற
அழுத ககாரணம்
அறிந்தி டகாமைல் ஐந்து நிமடம்
விழிக்க லெகாயிஜனன்.
சிறிது ஜநரம் அழுத பன்னர்
எங்கள் தம்பஜயகா
சிரித்துக் தககாண்ஜட தகதய ஜமைஜலெ
ககாட்ட லெகாயினன்.
அருதமை யகாகக் ககாட்டு கின்ற
தபகாருதளக் கண்டதும்
அறிந்து தககாண்ஜடன் ககார ணத்தத
அந்தச் சமையஜமை.
என்ன அந்தக் ககார ணம்தகான்
என்றகா ஜகட்கிறீர்?
எடுத்து நகானும் கூறு கின்ஜறன்;
ஜகட்டுக் தககாள்ளுவீர்.
சின்னத் தம்ப படுத்துக் தககாண்டு
ஜமைஜலெ பகார்க்தகயில்
ததரிந்த தங்ஜக முழுதமை யகான
தவண்ணி லெகாவஜமை!
அழகு மக்க நிலெதவக் கண்டு
மைகிழும் ஜவதளயில்
அங்ஜக வந்த ஜமைகக் கூட்டம்
அதத மைதறத்ததகால்,
அழுது விட்டகான் சின்னத் தம்ப
ஏங்கி ஏங்கிஜய!
அழுத பள்தள சிரித்த ஜதஜனகா?
அததயும் தசகால்லுஜவன்;
மைதறந்தி ருந்த ஜமைகம் பன்னர்
கதலெந்து ஜபகானதகால்
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வகானில் நிலெகா முன்ப ஜபகாலெத்
ததரிய லெகானது!
மைதறந்த நிலெதவ வகானில் மீண்டும்
கண்ட தம்பயின்
மைதறந்த சிரிப்பம் நிலெதவப் ஜபகாலெத்
திரும்ப வந்தஜத!

95. ரகாஜேகாஜியும் சிறுவனும்
கல்கத் தகாவில் ரகாஜேகாஜி
கவர்ன ரகானபன்
களிப்தப ஊட்டும் தசய்தி தயகான்று
தவளியில் வந்தஜத.
நல்லெ அந்தச் தசய்தி தன்தன
உங்க ளிடத்திஜலெ
நகானிப் ஜபகாது கூற வந்ஜதன்;
ஜகளும் நண்பஜர !
சிறுவர் தம்தமை மைகாளி தகக்கு
அவர் அதழத்தனர்.
தித்திப் பகான பண்டத் ஜதகாடு
விருந்து தவத்தனர்.
விருந்து கவர்னர் அளித்த தகாஜலெ
தபருதமை தககாண்டனர்;
மக்க மைகிழ்ச்சி ஜயகாடு சிறுவர்
உண்ண லெகாயினர்.
அந்தச் சமையம் ரகாஜேகாஜி,
சிறுவன் ஒருவனின்
அருகில் தசன்று சிரித்துக் தககாண்ஜட
ககாததப் படித்தனர்.
“உன்றன் ககாததப் படித்து நகானும்
முறுக்கும் ஜபகாதிஜலெ
உனது மைனத்தில் இததனப் பற்றி
என்ன நிதனக்கிறகாய்?
அகிம்தச என்று இததன நீயும்
கருது கின்றகாயகா?
அன்றி இம்தச என்ஜற இததனக்
கூறு கின்றகாயகா?”
மைகிதமை மயி்க்க ததலெவர் இததனக்
ஜகட்ட வடஜனஜய
மைகிழ்ச்சி மகவம் தககாண்ட சிறுவன்
கூற லெகாயினன்:
“அகிம்தச இல்தலெ; இம்தச இல்தலெ;
தகாங்கள் ககாட்டிடும்
அன்ப, அன்ப, அன்ப” என்ஜற
அவன் உதரத்தனன்.
மகவம் மைகிழ்ச்சி தககாண்ட ததலெவர்
அவதன தமைச்சினகார்.
விவரம் அறிந்த சிறுவர் அங்ஜக
சிரிக்க லெகாயினர்.
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96. லெண்டனில் தீபகாவளி
லெண்டனில் இந்திய மைகாணவர்கள்-மக
நன்றகாகத் தீபகா வளிதினத்ததக்
தககாண்டகாடத் திட்டங்கள் ஜபகாட்டனஜர-ஒன்று
கூடிநல் ஏற்பகாடு தசய்தனஜர !
பண்டிதக தககாண்டகாட ஜவண்டுதமைனில்-அங்ஜக
பலெமைகாய் விருந்து ஜவண்டுமைன்ஜறகா?
ஒன்றகாகச் ஜசர்ந்து மைகாணவர்கள்-மக
உற்சகாக மைகாகச் சதமைத்தனஜர.
அந்தச் சமையத்தில் அவ்விடத்ஜத-ஓர்
அப்பகாவி இந்தியர் வந்ததடந்தகார்.
வந்தவர் யகார்என ஒருவருஜமை-அந்த
மைகாணவர் கூட்டத்தில் ஜகட்கவில்தலெ.
ஏதும் விசகாரதண தசய்யவில்தலெ-ஆனகால்,
ஏவினர் ஜவதலெகள் தசய்திடஜவ.
சகாதுவகாம் அந்த மைனிதருஜமை-சற்றும்
தயங்கிட ஜவண்டுஜமை! இல்தலெ, இல்தலெ!
பகாத்திரம் ஜதய்த்தனர்; பற்றுத் துலெக்கினர்;
பம்பர மைகாய்ஜவதலெ தசய்தனஜர.
ஜவர்த்து விறுவிறுத் ஜதஅவரும்-பலெ
ஜவதலெகள் தசய்திடும் ஜவதளயிஜலெ,
வ.ஜவ.ச. ஐயர் எனும்தபரியகார்-அங்கு
வந்தனர்; சற்றிலும் பகார்த்தனஜர.
ஏவல் பரியும் மைனிததரக் கண்டதும்
ஏஜனகா துடியகாய்த் துடித்தனஜர.
“அடஜட, இவர்தகாம் ககாந்தி!” தயன்றகார்-“நம்
அருதமை விருந்தினர் இவஜர” என்றகார்.
உடஜன அதனவரும் மைன்னிப்பக் ஜககாரிட,
உத்தமைர் ககாந்தி உதரத்திடுவகார்:
“ஒன்றகாகச் ஜசர்ந்து சதமையல்தசய்ஜதகாம்-இது
ஒற்றுதமை தன்தனஜய ககாட்டுமைன்ஜறகா?
நன்றகாய் உதழத்துநகாம் உண்பதிஜலெ-சற்றும்
நகாணஜமை இல்தலெ; உணர்ந்திடுஜவகாம் !”
-----------
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97. சண்தடயும் சமைகாதகானமும்
நகாட்டிய நகாடகம்
கமைலெகா :
என்ன, என்ன, என்ன அஜதகா
சப்தம் ஜகட்குஜத!-அஜட,
எங்கள் வீட்டுத் ஜதகாட்டத் திஜலெ
சப்தம் ஜகட்குஜத!
தசன்று நகாமும் பகார்த்து வரலெகாம்
வருவகாய் ஜதகாழிஜய-என்ன
தசய்தி என்ஜற அறிந்து வரலெகாம்
வருவகாய் ஜதகாழிஜய!
விமைலெகா :
வகாய்தி றந்து ஏஜதகா வகார்த்தத
சிரித்து வருகுது!
மைல்லி தகப்பூ அஜதகா, அஜதகா
தசகால்லெ வருகுது!
மைல்லிதகப் பூ :
மைல்லி தகப்பூ என்ற வடஜன
மைணமை ணக்குஜமை.
மைக்க ளுதடய உள்ள தமைல்லெகாம்
மையங்கி நிற்குஜமை.
உள்ளம் குளிரப் தபண்கள் ததலெயில்
என்தன அணிவஜர.
உருவம் சிறிஜத ஆன ஜபகாதும்
உயர்ந்த வள்நகாஜன !
முத்து வடிவம் தககாண்ட என்றன்
உடதலெப் பகாருங்கள்.
தவள்தள உள்ளம் ஜபகான்ற என்றன்
நிறத்ததப் பகாருங்கள்.
இத்த லெத்தில் மைலெர்க ளுக்குள்
சிறப்ப மக்கவள்
என்தனப் ஜபகாலெ ஒருத்தி உண்ஜடகா ?
இல்தலெ, இல்தலெஜய !
கமைலெகா :
குவிந்தி ருக்கும் தகாமை தரப்பூ
அஜதகா வருகுது!
ஜககாப ரத்துக் கலெசம் ஜபகாலெ
அஜதகா வருகுது!
தகாமைதரப் பூ :
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சின்னப் பூஜவ மைல்லிதக,
என்ன ஜபச்சப் ஜபசினகாய்?
என்தனப் ஜபகாலெ ஒருத்திதய
எண்ணிப் பகார்க்க வில்தலெஜயகா?
தண்ணீர் ஜமைஜலெ நிற்பவன்
தட்தடப் ஜபகாலெ விரிபவள்
கண்ணுக் கினிதகாய்த் ததரிபவள்
கடவள் பூதசக் குரியவள்!
சிறப்ப மக்க கதலெமைகள்
தசல்வம் நல்கும் திருமைகள்
இருவர் என்ஜமைல் இருப்பஜர.
என்ஜபகால் உண்ஜடகா தசகால்லெடி?
விமைலெகா :
தங்க நிறத்து அரளி அஜதகா
குலுங்கி வருகுது !
சண்தட ஜபகாடத் தகாஜனகா அதுவம்
தநருங்கி வருகுது?
அரளிப் பூ :
மைல்லி தகஜய! தகாமைதரஜய!
என்ன தசகான்னீர்கள்?
மைனித ருக்ஜக நீங்கள் உதவம்
கதததயச் தசகான்னீர்கள்.
எல்லெகாம் வல்லெ இதறவ னுக்கும்
பூதச தசய்யஜவ,
இந்த உலெகில் நகான் பறந்ஜதன்;
ததரிந்து தககாள்ளுங்கள்.
அங்கம் முழுதும் மைஞ்சள் பூசி
நிற்கும் என்தனஜய
தங்க அரளி என்ஜற மைக்கள்
பகழ்ந்து கூறுவகார்.
இங்ஜக உள்ள மைலெர்க ளுக்குள்
நகாஜன சிறந்தவள் !
எதிர்த்துப் ஜபச எவருக் ஜகனும்
துணிச்சல் உண்ஜடகாடி?
கமைலெகா :
அஜதகா, அஜதகா சகாமைந்தியும்
அருகில் வருகுஜத!
அதுவம் இந்தச் சண்தடயிஜலெ
குதிக்கப் ஜபகாகுஜதகா?
சகாமைந்திப் பூ :
மைல்லிதக, தகாமைதர, தங்கரளி உங்கள்
மைகிதமைதயக் ஜகட்டுச் சலித்து
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விட்ஜடன்.
இல்லெகாத நில்லெகாத தபருதமை
தயல்லெகாம்-நீங்கள்
ஏஜனகாதகான் ஜபசி மைகிழுகின்றீர்?
தங்கம் ஜபகால் நகானும் நிறமுதடஜயன்-ஈசன்
ததலெயிலும் கழுத்திலும் விளங்கிடுஜவன்.
மைங்கலெ ககாரியம் யகாவிலுஜமை-என்தன
மைக்கள் மைறப்பஜத இல்தலெயடி.
ஓரிரு நகாள்கஜள வகாழுகின்றீர்-நீங்கள்
உடதலெல்லெகாம் வகாடி வதங்குகின்றீர்.
ஆஜறழு நகாள்கஜள ஆயிடினும்-மைணம்
அள்ளிப் பரப்பஜவன் நகான்அறிவீர்.
என்தன விரும்ப அணிந்திடுவகார்-மக்க
ஏதழ எளியவர் யகாவருஜமை.
தபகான்தனகாளி வீசிடும் என்தனவிட-இந்தப்
பூக்களில் சிறந்தவள் யகாரடிஜயகா?
விமைலெகா :
ஆககா ! ஆககா ! அஜதகா பகார்.
அழகு ஜரகாஜேகா மைலெதரப் பகார் !
ஜவக மல்தலெ, ஜககாப மல்தலெ,
தமைல்லெ தமைல்லெ வருகுது பகார்!
கமைலெகா :
பட்டுப் ஜபகான்ற மைலெர்இது
தபயப் தபய வருகுது.
ததகாட்டுப் பகார்க்கும் ஆதசதயத்
தூண்டு கின்ற மைலெர்இது!
விமைலெகா :
மைலெர்க ளுக்குள் அரசியகாய்,
மைணம் பரப்பம் மைலெரிது!
உலெக முழுதும் ஜபகாற்றிடும்
உயர்ந்த ஜேகாதி மைலெரிது!
கமைலெகா :
ததய்வத் திற்குச் சூட்டலெகாம்;
திருமை ணத்தில் அணியலெகாம்;
தகயில் ஏந்தி நுகரலெகாம்;
களிப்தப ஊட்டும் மைலெரிது!
விமைலெகா :
ஜநரு வக்குப் படித்தது;
தநஞ்ச தமைல்லெகாம் கவர்ந்தது;
பகாரில் இததனப் ஜபகாலெஜவ
பகார்த்த துண்ஜடகா ஒருமைலெர்!
கமைலெகா :
இல்தலெ இல்தலெ, ஜரகாஜேகாவம்
ஏஜதகா ஜபசப் ஜபகாகுஜத!
விமைலெகா :
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நல்லெ ததத்தகான் ஜபசிடும்;
நகாமும் அததனக் ஜகட்கலெகாம்.
ஜரகாஜேகாப் பூ :
அருதமைப் பூஜவ, மைல்லிதகஜய!
அழகுப் பூஜவ, தகாமைதரஜய!
தபருதமை யூட்டும் தங்கரளி!
பரிய மைகான சகாமைந்திஜய!
உங்களின் சண்தடதயப் பகார்த்ததுஜமை-என்
உள்ளம் மகமக வகாடியஜத.
இங்குள நகாதமைல்லெகாம் ஓரினஜமை-இதத
ஏஜனகா மைறந்தீர், ஜதகாழியஜர?
வண்ணத்தில் ஜவற்றுதமை இருந்திடினும்-நம்
வடிவத்தில் ஜவற்றுதமை இருந்திடினும்
எண்ணத்தில் ஜவற்றுதமை இல்லெகாமைல்-நகாம்
இதணந்து வகாழுஜவகாம் ஒற்றுதமையகாய்.
கண்டவர் உள்ளம் கவர்ந்திடஜவ-நல்லெ
ககாட்சி அளித்து விளங்குகிஜறகாம்.
வண்டுகள் வயிறகார உண்டிடஜவ-நகாம்
வகாரித் ஜததன வழங்குகிஜறகாம்.
திருவிழகா, திருமைணம், பண்டிகதகள்-எல்லெகாம்
சிறந்திட நகாமும் உதவிடுஜவகாம்.
நறுமைணம் எங்கும் பரப்படுஜவகாம்-என்றும்
நன்தமைகள் தசய்யஜவ நகாம்பறந்ஜதகாம்.
என்தன விரும்ப அணிபவரகாம்-ஜநரு
இந்திய நகாட்டின் சடர்மைணியகாம்!
சண்தட விரும்பகாத உத்தமைரகாம்-அவர்
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றவரகாம்.
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றவரகாம்-அந்தத்
தங்கத் ததலெவரின் தசகாற்படிநகாம்
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்-என்றும்
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்.
பூக்களின் குரல் :
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்-நகாம்
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்.
கமைலெகாவம் விமைலெகாவம் :
- நகாமும்
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்.
சகாந்த வழியிஜலெ தசன்றிடுஜவகாம்.
(பூக்கதளத் ததகாடர்ந்து கமைலெகாவம் விமைலெகாவம் திதரக்குள்ஜள ஜபகாகிறகார்கள்.)
-----------
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ஜவடிக்தகப் பகாடல்கள்
98. கணபதி
ததகாந்தி இல்லெகாத கணபதியகாம்
துதிக்தக இல்லெகாத கணபதியகாம்
தந்தம் இல்லெகாத கணபதியகாம்
என்
தம்பஜய
அந்தக்
கணபதியகாம்!
----------
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99. நத்ததயின் ஜகள்வி
நத்தத என்தனப் பகார்த்துப் பகார்த்து
முத்து! ஏஜனகா சிரிக்கிறகாய்?
நகர்ந்து நகர்ந்து தமைல்லெ நகானும்
நடப்ப தகாகச் தசகால்கிறகாய்.
வீட்தட முதுகில் தூக்கிக் தககாண்டு
விதரந்து தசல்லும் மைனிததரக்
ககாட்டு வகாஜயகா, ககாட்டு வகாஜயகா,
ககாட்டு வகாஜயகா, நண்பஜன?
--------
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100. பகாட்டியும் மைகாமைகாவம்
சப்ப வதடய பகாட்டி வயது
ததகாண்ணுற் தறகான்பது-அவள்
சறுச றுப்தபப் பகார்க்கும் ஜபகாது
இருபத் ததகான்பது!
குப்ப மைகாமைகா வயது என்ன?
இப்ஜபகா இருபது-அவர்
கூனிக் குறுகி நடக்கும் ஜபகாது
அறுபத் ததகான்பது!
----------
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101. தசடியும் சின்னத் தம்பயும்
சின்னச் தசடிதய நட்டுநகான்
தினமும் தண்ணீர் ஊற்றிஜனன்.
நன்கு தசடியும் வளர்ந்தது;
நகான்கு மீட்டர் உயர்ந்தது!
சின்னத் தம்ப ஜசகரும்
தசடிஜபகால் வளர வில்தலெஜய!
இன்னும் குள்ள மைகாகஜவ
இருக்க லெகாஜமைகா? ஆதலெகால்,
சிறுவன் அவதனத் தினமுஜமை
தசடியின் அருகில் நிறுத்திஜய
தண்ணீர் விட்ஜடன் நகாலுநகாள்.
சளி படித்துக் தககாண்டஜத!
---------
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102. ஓடுவது ஏன்?
எலிஜய, எலிஜய, ஓடுவஜதன்?
என்தனப் பூதன துரத்துவதகால்.
பூதனஜய, பூதனஜய, ஓடுவஜதன்?
தபகால்லெகா தவறிநகாய் துரத்துவதகால்.
நகாஜய, நகாஜய, ஓடுவஜதன்?
நகாலெடிச் சிறுவன் துரத்துவதகால்.
சிறுவகா, சிறுவகா ஓடுவஜதன்?
சிறுத்தத பன்னகால் துரத்துவதகால்.
சிறுத்ததஜய, சிறுத்ததஜய, ஓடுவஜதன்?
சிங்கம் என்தனத் துரத்துவதகால்.
சிங்கஜமை, சிங்கஜமை, ஓடுவஜதன்?
எங்ஜககா ஜவட்டுக் ஜகட்டதனகால்!
-----------
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103. ஜககாழியின் வயது
“ஜககாழிகள் எத்ததன
ஆண்டுகள் உலெகில்
வகாழும் என்பதத
அறிவகாஜயகா?”
“அறிஜவன்; அறிஜவன்,
மைக்கள் அவற்தற
அறுத்துத் தின்றிடும்
நகாள் வதரதகான் !
------------
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104. கட்டியவர் யகார் ?
தகாஜ்மைககாதலெக் கட்டியவர்
யகார்? யகார்? யகார்?
சக்ரவர்த்தி ஷகாஜேககானகாம்
ஜகள், ஜகள், ஜகள்.
தஞ்தசக்ஜககாயில் கட்டியவர்
யகார்? யகார்? யகார்?
தரணிஜபகாற்றும் ரகாஜேரகாஜேன்
ஜகள், ஜகள், ஜகள்.
கல்லெ தணதயக் கட்டியவர்
யகார்? யகார்? யகார்?
கரிககாலெ மைன்னவனகாம்
ஜகள், ஜகள், ஜகள்.
குதுப்மனகாதரக் கட்டியவர்
யகார்? யகார்? யகார்?
குஷவபஷனுனகாம் அடிதமைமைன்னன்
ஜகள், ஜகள், ஜகள்.
முழங்ககாதலெக் கட்டியவன்
யகார்? யகார்? யகார்?
முனியன்எனும் ஜசகாம்ஜபறி
ஜகள், ஜகள், ஜகள்
----------
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105. சட்தட ஜபகாட்ட ஒட்தடச் சிவிங்கி
ஒட்தடச் சிவிங்கி ஒன்றுக்குச்
சட்தட ஜபகாட்டுப் பகார்க்கஜவ
எட்டுக் குரங்கு கூடின.
என்ன என்ன தசய்தன?
ஒருகுரங்கு பகாய்ந்து பகாய்ந்ஜத
ஓடிச் தசன்றது.
ஊருக் குள்ஜள துணிக் கதடக்குள்
பகுந்து விட்டது.
பூக்கள் ஜபகாட்ட பட்டுத் துணிதய
அள்ளிக் தககாண்டது.
படிக்க வந்தகால் ‘உர்உர்’ என்று
கடிக்க வந்தது.
ஜவலெ மைரத்தில் ஒருகுரங்கு
ஏறிக் தககாண்டது.
ஜவண்டு மைட்டும் முள்தள தயல்லெகாம்
திரட்டி வந்தது.
ககாலின் அருஜக நகாலுகுரங்கு
நின்று தககாண்டன.
கர்ணம் ஜபகாட்டு இரண்டு குரங்கு
முதுகில் ஏறின.
ஒட்தடச் சிவிங்கி உடம்பல் துணிதயப்
ஜபகார்த்தி விட்டன.
ஒழுங்கு பகார்த்து மீதித் துணிதயக்
கடித்துக் கிழித்தன.
அந்தத் துணியில் சமைமைகாய் ஐந்து
பங்கு ஜபகாட்டன.
அவற்றில் நகான்தக நகான்கு, ககாலில்
நன்கு சற்றின.
மீதம் உள்ள துண்டுத் துணியகால்
கழுத்தத மூடின.
விதரந்து கூடி எட்டுக் குரங்கும்
ஜவதலெ தசய்தன.
ஓரம் முழுதும் முட்க ளகாஜலெ
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தபகாருத்தி விட்டன.
உடஜன எட்டுக் குரங்கும் எதிஜர
வந்து நின்றன.
‘ஓஜஹகா! ஓஜஹகா!’ என்ஜற அதவகள்
குதிக்க லெகாயின.
உடுப்பப் ஜபகாட்ட சிவிங்கி யகாதரப்
பகார்த்து மைகிழ்ந்தன!
பகார்த்துப் பகார்த்து மைகிழ்ச்சி யகாஜலெ
துள்ளிக் குதித்தன!
பகாய்ந்து தசன்று சிவிங்கி முதுகில்
ஏறிக் தககாண்டன.
எட்டுக் குரங்தக முதுகில் ஏற்றிக்
தககாண்ட சிவிங்கியும்
இன்ப மைகாகக் ககாடு முழுதும்
சற்றி வந்தது.
ஒட்தடச் சிவிங்கி சட்தட ஜபகாட்டு
எட்டுக் குரங்குடன்
தவற்றி தபற்ற வீரன் ஜபகாலெச்
சற்றி வந்ததத,
மைற்ற மருகம் யகாவம் பகார்த்து
மைகிழ்ச்சி தககாண்டன.
மைரத்தி லிருந்த பறதவ தயல்லெகாம்
வியப்பக் தககாண்டன.
----------
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106. கண்ணனும் அண்ணனும்
அண்ணன் : கண்ணகா, அருகில் வந்திடுவகாய்.
கண்ணன் : ககாலில் சளுக்கு; முடியகாது.
அண்ணன் : கண்ணகா, கணக்குப் ஜபகாட்டிடுவகாய்.
கண்ணன் : தகதய வலிக்குது; முடியகாது.
அண்ணன் : கண்ணகா, பகாடம் படித்திடுவகாய்.
கண்ணன் : கதடவகா யில்பண்; முடியகாது.
அண்ணன் : கண்ணகா, மைகாடி அதறக்குள்ஜள
கறுத்த அட்தடப் தபட்டியிஜலெ,
ககாசகள் நிதறய தவத்துள்ஜளன்.
கணக்ககாய் எண்ணிச் தசகால்லிடுவகாய்.
சரியகாய்ச் தசகான்னகால், அத்ததனயும்
தருஜவன் உனக்கு, உனக்ஜகதகான்!
சதட முறுக்கு வகாங்கிடலெகாம்;
தின்று நீயும் மைகிழ்ந்திடலெகாம்.
கண்ணன் : அண்ணகா, அண்ணகா, இப்தபகாழுஜத
அத்ததன படியும் ஏறிடுஜவன்.
எட்டிப் பகாய்ந்து தபட்டியிஜலெ
இருக்கும் பணத்தத எண்ணிடுஜவன்.
சக்கிரம் எண்ணிச் தசகால்லிடுஜவன்.
சதட முறுக்கு வகாங்கிடுஜவன்.
ஆதச தீரத் தின்றிடுஜவன்.
அண்ணன் தசகால்தலெத் தட்டுவதகா?
----------
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107. சந்ததக்குப் ஜபகாஜனன்
சந்ததக்குப் ஜபகாஜனன்; சந்ததக்குப் ஜபகாஜனன்
சகாம்பல் பூசணி வகாங்கிடஜவ.
சண்தடக்குப் ஜபகாஜனன், சண்தடக்குப் ஜபகாஜனன்
தகாய்த்திரு நகாட்தடக் ககாத்திடஜவ.
தவல்லெத்ததப் பகார்த்ஜதன்; தவல்லெத்ததப் பகார்த்ஜதன்
ஜவலுச் சகாம கதடயினிஜலெ.
தவள்ளத்ததப் பகார்த்ஜதன்; தவள்ளத்ததப் பகார்த்ஜதன்
விடகாது தபய்த மைதழயினிஜலெ.
தவதள பகார்த்ஜதன்; தவதள பகார்த்ஜதன்
ததரயில் தத்திச் தசல்தகயிஜலெ.
தவதலெதயப் பகார்த்ஜதன்; தவதலெதயப் பகார்த்ஜதன்
தங்தக தூக்கி வருதகயிஜலெ.
தககால்தலெயில் கிதடத்தது; தககால்தலெயில் கிதடத்தது
தககாத்துக் தககாத்தகாய் மைல்லிதகஜய.
தககாள்தளயில் கிதடத்தது; தககாள்தளயில் கிதடத்தது
தககாடியவ னுக்குத் தண்டதனஜய!
---------
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108. தகாடிச் சகாமயகார்
அக்கதரச் சதமையில்
சர்க்கதரச் சகாம
அவரது தகாடி
அதரதமைல் நீளம் !
தகாடிதயப் படித்துத்
தகாங்கிச் தசல்லெ
அறுபது சடர்
அவருக் குண்டு!
ஜதர்வடம் படித்துச்
தசல்வது ஜபகாஜலெ
இருக்கும் அந்த
இனியநல் ககாட்சி!
சர்க்கதரச் சகாம
சகாதலெயின் குறுக்ஜக
சிற்சிலெ சமையம்
தசல்லுவ துண்டு
சகாதலெதயக் கடக்கச்
சரியகாய் அதரமைணி
ஆகும். அதனகால்
அடடகா, அடடகா!
அதனவரும் அங்ஜக
அவதிப் படுவர்
எதிர்எதிர்த் திதசயில்
எத்ததன ககார்கள்!
எத்ததன வண்டிகள்!
எத்ததன மைனிதர்கள்!
‘பகாம்பகாம்’ சத்தம்
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பலெமைகாய்க் ஜகட்கும்
‘கிணிங் கிணிங்’ எனஜவ
மைணிகள் ஒலிக்கும்.
“எத்ததன ஜநரம்
இப்படி நிற்பது?”
என்பகார் பலெஜபர.்யி்
எனினும் சிலெஜபர்,
தகாடியின் ஜமைஜலெ
தகாண்டிச் தசல்வர்;
தகாடியின் கீஜழ
தவழ்ந்தும் ஜபகாவர்.
குழந்ததக தளல்லெகாம்
குடுகுடு என்ஜற
தகாடியின் அடியில்
ஓடிடு வகார்கள்.
சர்க்கதரச் சகாம
தகாடியின் மைகிதமை
எடுத்துக் கூறிட
எவரும் முயன்றகால்,
தகாடிஜபகால் அந்தச்
சரித்திரம் நீளும்.
ஜவண்டகாம். இத்துடன்
விதடதபறு கின்ஜறன்.
----------
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109.குப்பசகாம-அப்பசகாம
அண்ணன்
குப்பசகாம, குப்பசகாம,
ஜககாடி வீட்டிஜலெ
அப்பசகாம இருந்திடுவகார்,
அதழத்து வந்திடு.
தம்ப
அப்ப சகாம வீட்டிஜலெ
அவதரக் ககாஜணகாம் என்றிடின்...?
அண்ணன்
ததப்பக் குளத்தங் கதரயிஜலெ
ஜதடிப் பகார்த்து அதழத்துவகா.
தம்ப
ததப்பக் குளத்தங் கதரயிஜலெ
ஜதடிப் பகார்த்தும் இல்தலெஜயல்...?
அண்ணன்
சப்ர மைணியர் ஜககாயிதலெச்
சற்றி வருவகார்; அதழத்துவகா.
தம்ப
சப்ர மைணியர் ஜககாயிதலெச்
சற்றிப் பகார்த்தும் இல்தலெஜயல்...?
அண்ணன்
கப்பல் ககாரன் ததருவிஜலெ
கதடயில் இருப்பகார்; அதழத்துவகா.
தம்ப
கப்பல் ககாரன் ததருவிஜலெ
கதடயில் பகார்த்தும் இல்தலெஜயல்...?
அண்ணன்
சம்மைகா திரும்ப வந்திடு.
துரித மைகாகச் தசன்றிடு.
தம்ப
சம்மைகா திரும்ப வரவகாநகான்
இம்மைகாந் தூரம் அதலெவது?
அம்மைகா டிஜயகா! இங்குநகான்
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நிம்மைதி யகாய்த் தூங்குஜவன்.
‘குப்பசகாம-அப்பசகாம’ பற்றிய மைற்றப் பகாடல்கதள ஜவறு ஒரு நூலில் ககாணலெகாம்
---------------

குழந்ததக் கவிஞரின் பதடப்பம் பணியும்
பறப்ப : 7-11-1922, இரகாயவரம், பதுக்ஜககாட்தட மைகாவட்டம்.
தபற்ஜறகார் : அழகப்பச் தசட்டியகார், உதமையகாள் ஆச்சி. கவிதத எழுதத் ததகாடங்கியது : 13-வது வயதில்.
‘சக்தி’யில் பணி : 1940-ல் தவ. ஜககாவிந்தன் அவர்களின் சக்தி அலுவலெகத்தில்
தபகாருளகாளரகாகச் ஜசர்ந்தகார். ‘சக்தி’ இதழின் ஆசிரியர் தி.ஜே.ர. அவர்களின் ஆதரவகால் சக்தியில் எழுதத்
ததகாடங்கினகார்.
இந்தியன் பகாங்கில் பணி : 1941-ல் இந்தியன் பகாங்கில் ஜசர்ந்து, படிப்படியகாக உயர்ந்து, பலெ கிதளகளில்
ஜமைலெகாளரகாக இருந்தபன், ககாதரக்குடியில் வட்டகார ஜமைலெகாளரகாகப் (Area Manager) பணியகாற்றி 1982
நவம்பரில் ஓய்வதபற்றகார்.
பத்தகங்கள் : இதுவதர குழந்ததகளுக்ககாக ஏறத்தகாழ 60 பத்தகங்கதள எழுதியுள்ளகார்.
மைத்திய அரசின் பரிச தபற்றதவ :
1. மைலெரும் உள்ளம்
(முதல் ததகாகுதி) கவிததகள்
2. பகாட்டிஜலெ ககாந்தி கதத
தமழக அரசின் பரிச தபற்றதவ :
1. மைலெரும் உள்ளம்
(முதல் ததகாகுதி) கவிததகள்
2. பகாப்பகாவக்குப் பகாட்டு
3. நல்லெ நண்பர்கள் (கதத)
4. தபரிஜயகார் வகாழ்விஜலெ
5. சின்னஞ் சிறு வயதில் வகாழ்க்தக நிகழ்ச்சிகள்
6. பள்தளப் பருவத்திஜலெ
குழந்தத எழுத்தகாளர் சங்க நிறுவனர் : 1950-ல் குழந்ததகளுக்ககாக எழுதுஜவகாதர ஒன்று ஜசர்த்து,
குழந்தத எழுத்தகாளர் சங்கத்தத நிறுவியவர். பலெ குழந்தத எழுத்தகாளர்கதள உருவகாக்கியவர். தற்ஜபகாது
இதன் ததலெவர்.
தமழ் எழுத்தகாளர் சங்கத் ததலெவர் :
தமழ் எழுத்தகாளர் சங்கத்தில் பல்ஜவறு பதவிகதள வகித்து 1966-ல் அச்சங்கத் ததலெவரகாக ஒரு மைனதகாகத்
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ஜதர்ந்ததடுக்கப் தபற்றகார்.
ததன்தமைகாழிப் பத்தக டிரஸ்டில் பணி : ஃஜபகார்ட் ஃபவண்ஜடஷன் நிறுவிய ததன்தமைகாழிப் பத்தக
டிரஸ்டில் குழந்ததப் பத்தகத் தனி அலுவலெரகாக (Special Officer for Children’s Books) 51/2 ஆண்டுகள்
பணிபரிந்து, ததன்தமைகாழிகள் நகான்கிலும் பலெ நூல்கள் தவளி வரவம்,
அவற்றில் பலெ பரிசகளும் பகாரகாட்டுகளும் தபறவம் உதவினகார்.
பகாரகாட்டு :
1961 மூன்றகாவது குழந்தத இலெக்கிய மைகாநகாட்டில் ஜகடயம் வழங்கியவர் :
குடியரசத் ததலெவர் டகாக்டர் ஜேகாகீர் ஹஹூதசன் அவர்கள்.
1963 லெக்ஜனகாவில் நடந்த அதனத்திந்திய குழந்தத இலெக்கிய மைகாநகாட்டில் தவள்ளிப் பதக்கம்.
1972 பகாரதி இதளஞர் சங்க விழகாவில் ‘பள்தளக் கவியரச’ பட்டம் தபகாறித்த ஜகடயம்.
1975 தமழ்க் கவிஞர் மைன்றத்தின் முதல் மைகாநகாட்டில் ஜகடயம்.
1977 குழந்தத எழுத்தகாளர் சங்க தவள்ளி விழகாவில் ஜகடயம் வழங்கிப் தபகான்னகாதட ஜபகார்த்தியவர் :
குடியரசத் ததலெவர் ஃபக்ருதீன் அலி அகமைத் அவர்கள்.
1979 சர்வஜதசக் குழந்ததகள் ஆண்டு விழகாவில் ‘மைழதலெக் கவிச் தசம்மைல்’ பட்டம் தபகாறித்த ஜகடயம்.
1982 மைதுதர ககாமைரகாசர் பல்கதலெக் கழகம் நடத்திய சிறப்பப் பட்டமைளிப்ப விழகாவில் ‘தமழ்ப் ஜபரதவச்
தசம்மைல்’ என்ற பட்டமும், ர. 5000/- மைதிப்பள்ள தபகாற்பதக்கமும்.
1982 கல்கத்தகா தமழ் எழுத்தகாளர் சங்க தவள்ளி விழகாவில் குத்துவிளக்கு.
1985 பதுடில்லியில் நடந்த அதனத்திந்திய குழந்ததகள் கல்வி மைகாநகாட்டில் ஜகடயம்.
தமைகாழி தபயர்ப்ப :
இவரது ‘நம் நதிகள்’ எனும் ததன்னகாட்டு ஆறுகதளப் பற்றிய நூதலெ, ஜநஷனல் பக் டிரஸ்ட் 14 இந்திய
தமைகாழிகளில் தவளியிட்டுள்ளது. ததலுங்கில் இவரது பகாடல் ததகாகுப்ப ஒன்றும், பலெ பகாடல்கள்
ஆங்கிலெத்திலும் பறதமைகாழிகளியி்லும், சிலெ நூல்கள் ததலுங்கு, கன்னடம், மைதலெயகாளம் ஆகிய ததன்
தமைகாழிகளிலும், தவளிவந்துள்ளன.
ஜககாகுலெம்-தகசௌரவ ஆசிரியர் :
‘கல்கி’ நிறுவனம் தவளியிடும் ‘ஜககாகுலெம்’ எனும் மைகாத இதழின் தகசௌரவ ஆசிரியரகாக 1983 முதல்
பணியகாற்றி வருகிறகார்.
குழந்ததக் கவிஞர் ததகாடர்பகான நூல்கள்
குழந்ததக் கவிஞர் வள்ளியப்பகா வகாழ்க்தக வரலெகாறு
- டகாக்டர் பூவண்ணன்
வகானதி பதிப்பகம், தசன்தன-17.
குழந்தத இலெக்கியத்தில் வள்ளியப்பகா ஒரு வழிககாட்டி
- கதி. கஜணசன்
அருள் சிவம் நூலெகம், ககாதரக்குடி
குழந்ததக் கவிஞரின் இலெக்கியத் திறன்
- ஜவ. கிருட்டிணசகாம
மைணிவகாசகர் நூலெகம், சிதம்பரம்.
கவிதத தந்தவர் கதத
(பகாரதியகார், கவிமைணி, வள்ளியப்பகா ஆகிஜயகாரின் வகாழ்க்தக வரலெகாறு.
தமழக அரசின் பரிச தபற்றது.)
- பலெவர் அ. அப்துல் கரீம்
தமழ் நிதலெயம், பதுக்ஜககாட்தட
ஜமைலும்,
குழந்ததக் கவிஞரின் நூல்கள் அதனத்ததயும் ஆய்வ தசய்து தமழ்க் குழந்தத இலெக்கியத்தில் முதல்
முதலெகாக தசன்தனப் பல்கதலெக் கழக டகாக்டர் பட்டம் தபற்றுள்ளகார், டகாக்டர் அம்பஜேம் யுவச்சந்திரகா.
குழந்ததக் கவிஞரின் கவிததகதள ஆய்வ தசய்து ஜகரளப் பல்கதலெக் கழகத்தில் எம்.ஃபல். பட்டம்
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தபற்றுள்ளகார் திருமைதி ஓ. பத்மைகுமைகாரி.
-----------
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