"சிாிக்கும் க்கள்"
சி வர்க க்கான பாடல்கள் ெதாகுப்
குழந்ைதக் கவிஞர் அழ.வள்ளியப்பா
உள்ளடக்கம் -

தல் பகுதி

1. பால
2. ஒன்

கன்

9. என்ன ெகாண்

ேசர்தல்

வந்ேதன்?

10. அண்ணாமைலயின் ஆைச

3. பார், பார்!

11. ெச

4. அ ைம ேந

12. வா, மைழேய வா

5. அ.ஆ.

13. தங்க ம் சிங்க ம்

6. பத் ப் ைபசா ப

ன்

7. எங்ேக ெசல்லலாம்?

வளர்ப்ேபாம்

14. ஆண்டவன் தந்த ைக
15. சங்கு சக்கரச் சாமி

8. வாைழப் பழம்
---------1. பால

கன்

சின்னச்சின்னக் குழந்ைதயம்மா
எங்கள் பால
கன்- ன்
சிாிப் க்காட் மயக்கி வான்
எங்கள் பால
கன்
வண்ணமயில் மீதி ப்பான்
எங்கள் பால
கன்-ைகயில்
வ ேவ ம் ைவத்தி ப்பான்
எங்கள் பால
கன்
பிள்ைளயாாின் நல்லதம்பி
எங்கள் பால
கன்-சி
பிள்ைளகளின் இனியேதாழன்
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எங்கள் பால
கன்
கள்ளமில்லா உள்ளங்ெகாண்டால்
எங்கள் பால
கன்-நம்ைமக்
காத்த ள்வான், காத்த ள்வான்
எங்கள் பால
கன்
---------2. ஒன்

ேசர்தல்

கூட்டம் கூட்ட மாகேவ
கு வி பறந் ெசன்றி ம்.
குவியல் குவிய லாகேவ
ெகாட் க் கற்கள் கிடந்தி ம்.
கூ கூறாய்ச் சந்ைதயில்
ெகாய்யாப் பழங்கள் விற்றி ம்.
குைலகு ைலயாய்த் திராட்ைசகள்
ெகா யில் அழகாய்த் ெதாங்கி ம்.
வாிைச வாிைச யாகேவ
வாைழ ேதாப்பில் நின்றி ம்.
மந்ைத மந்ைத யாகேவ
மா கூ ேமய்ந்தி ம்.
சாைர சாைர யாகேவ
தைரயில் எ ம் ஊர்ந்தி ம்.
ேநாில் தின ம் பார்க்கிேறாம்
நீ ம் நா ம் தம்பிேய!
-----------3. பார் பார்
தைரயின் ேமேல
ெதாட் பார்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

26

ெதாட் ேமேல
ெச ையப் பார்
ெச யின் ேமேல
ைவப் பார்
வின் ேமேல
வண்ைடப் பார்
வண் ன் ேமேல
பளபளக்கும்
வர்ணம் உண் ;
அைத ம் பார் !
---4. அ ைம ேந
அ ைம ேந

பிறந்த

அலகா பாத் நகாிேல
இைளஞர் ேந ப த்த
இங்கி லாந் நாட் ேல.
தீரர் ேந வாழ்ந்த
தில் நகரம் தன்னிேல.
இன் ேந வாழ்வ
எங்கள்
பிஞ்சு
ெநஞ்சிேல !
----------
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5. அ, ஆ
அ, ஆ என்ேறேன.
அத்ைத
ெசன்ேறேன.
இ, ஈ என்ேறேன.
இட்ட எட் த் தின்ேறேன.
உ, ஊ என்ேறேன.
உடேன காபி கு த்ேதேன.
எ, ஏ என்ேறேன.
ஏப்பம் நன்றாய் விட்ேடேன.
ஐ என் ெசான்ேனேன.
அங்ேக நீட் ப் ப த்ேதேன.
ஒ, ஓ என்ேறேன.
ஒ மணி ெசன் எ ந்ேதேன.
ஒள என் ெசான்ேனேன.
ஆ ப் பா க் குதித்ேதேன.
ஃ என் ெசான்ேனேன.
அக்கக் காெவனச் சிாித்ேதேன!
---------6. பத் ப் ைபசா ப

ன்

பத் ப் ைபசா விைலயிேல
ப ன் ஒன் வாங்கிேனன்.
ப ன் ஒன் வாங்கிேனன்.
ைபயப் ைபய ஊதிேனன்.
ைபயப் ைபய ஊதேவ
பந் ேபால ஆன .
பந் ேபால ஆனபின்
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பலமாய் நா

ம் ஊதிேனன்.

பலமாய் ஊத ஊதேவ
பாைன ேபால ஆன .
பாைன ேபால ஆனைதக்
காண ஓ வா ங்கள் !
விைரவில் வந்தால்
பார்க்கலாம்.
அல்ல ,
ெவ க்கும் சத்தம்
ேகட்கலாம் !
---------------7. எங்ேக ெசல்லலாம்?
ைசக்கிள் ஏறிக் ெகாள்ளலாம்;
ைசதாப் ேபட்ைட ெசல்லலாம்.
காாில் ஏறிக் ெகாள்ளலாம்;
காைரக் கு க்குப் ேபாகலாம்.
ரயி ல் ஏறிக் ெகாள்ளலாம்;
ராேமஸ் வரம் ெசல்லலாம்.
கப்பல் ஏறிக் ெகாள்ளலாம்;
கல்கத் தாைவ அைடயலாம்.
பறைவக் கப்பல் ஏறலாம்;
பாாிஸ் நகரம் ேபாகலாம்.
மேனா ரதத்தில் ஏறலாம்;
ைவய ெமல்லாம் சுற்றலாம்!
------------8. வாைழப் பழம்
வாைழப் பழத்தில் பல உண்
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வைகவைக யான ெபயர் உண் .
வன், ெமாந்தன், ரஸ்தாளி,
ேபயன், ேநந்திரம், மைலவாைழ
என்ேற வைககள் பலஉண்டாம்.
எல்லாம் எனக்குப் பி த்தைவேய.
தின ம் மிக ம் நான்வி ம்பித்
தின்ப வாைழப் பழேமதான்!
------------9. என்ன ெகாண்

வந்ேதன் ?

பழநி மைலக்குச் ெசன் வந்ேதன்;
பஞ்சா மிர்தம் ெகாண் வந்ேதன்.
காசி நகரம் ெசன் வந்ேதன்;
கங்ைக நீைரக் ெகாண் வந்ேதன்.
தி ப்ப திக்குச் ெசன் வந்ேதன்;
தித்திப் லட் க் ெகாண் வந்ேதன்.
இராேமஸ் வரம் ெசன்

வந்ேதன்;

என்ன நா

வந்ேதன் ?

ம் ெகாண்

---ஊ...ஊ...ஊ
ஊ...ஊ...ஊ..
ஊ கின்ற சங்கில்
ஒன் வாங்கி வந்ேதன்!
-------10. அண்ணாமைலயின் ஆைச
அண்ணா மைல, அண்ணா மைல,
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என்ன ெசான்னானாம் ?
ஆைன
கில் ஏறிச் ெசல்ல
ஆைச என்றானாம்.
அண்ணா மைல, அண்ணா மைல,
என்ன ெசான்னானாம் ?
ஆற் க் குள்ேள படகு விடேவ
ஆைச என்றானாம்.
அண்ணா மைல, அண்ணா மைல,
என்ன ெசான்னானாம் ?
ஆகாயத்தில் விமானம் ஓட்ட
ஆைச என்றானாம்.
அண்ணா மைல, அண்ணா மைல,
என்ன ெசான்னானாம் ?
அெமாிக் கர்ேபால் நிலவில் இறங்க
ஆைச என்றானாம் !
----------11. ெச

வளர்ப்ேபன்

"தாத்தா ைவத்த ெதன்ைன ேம
தைலயால் இளநீர் த கிற .
பாட் ைவத்த ெகாய்யா ம்
பழங்கள் நிைறயக் ெகா க்கிற .
அப்பா ைவத்த மாஞ்ெச ேயா
அல்வா ேபாலப் பழம்த
.
அம்மா ைவத்த
ங்ைக ேம
அளவில் லாமல் காய்க்கிற .
அண்ணன் ைவத்த மா ைளேயா
கிண்ணம் ேபாலப் ப க்கிற .

RangaRakes

tamilnavarasam.com

31
சின்னஞ் சி வன் நா ம்ஒ
ெச ைய நட் வளர்ப்ேபேன
--------12. வா, மைழேய வா
கத்திக் கப்பல் ெசய் ைவத்ேதன்.
கால்வாய் கூடத் ேதாண் ைவத்ேதன்.
வா, மைழேய, வா.
வா, மைழேய, வா.
சின்னச் ெச ைய நட் ைவத்ேதன்.
ெசப் க் குடத்ைத எ த் ைவத்ேதன்.
வா, மைழேய, வா.
வா, மைழேய, வா.
திப் பக்கம் வந் நின்ேறன்.
ேமேல ேமேல பார்த் நின்ேறன்.
வா, மைழேய, வா.
வா, மைழேய, வா.
------------------13. தங்க ம் சிங்க ம்
எங்கள் ட் ப் ைன அம்மா
இரண் பிள்ைள ெபற்றாள்.
இரண் பிள்ைள ெபற்றாள்-அவள்
என்ன ேப

ைவத்தாள் ?

தங்கம் என்ேறார் பிள்ைள ெபயராம்.
தவிட் நிறத் ப் பிள்ைள.
தவிட் நிறத் ப் பிள்ைள-அ
தப்ேப ெசய்வ தில்ைல.
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சிங்கம் என்ேறார் பிள்ைள ெபயராம்.
தீரம் உைடய பிள்ைள.
தீரம் உைடய பிள்ைள-அ
தீங்ேக ெசய்வ தில்ைல.
தங்கம், சிங்கம் இரண் ம் அந்தத்
தாய்க்கு நல்ல பிள்ைள.
தாய்க்கு நல்ல பிள்ைள - இதில்
சற் ம் ஐயம் இல்ைல !
--------------14. ஆண்டவன் தந்த ைக
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அள்ளிச் ேசா தின்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அ க்குத் ேதய்த் க் குளிப்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
ஆைட ஒ ங்காய் அணிவதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அழகாய் எ திப் ப ப்பதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அ தினம் ேவைல ெசய்வதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அைனவ க் குதவி ெசய்வதற்கு.
ஆண்டவன் தந்த ைக எதற்கு ?
அவைர நன்றாய்த் ெதா வதற்கு.
-------------
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15. சங்கு சக்கரச் சாமி
சங்கு சக்கரச் சாமியாம்;
சாய்ந்

ப த் க் கிடக்குமாம்;

எங்ேக, எங்ேக, ெதாி மா?
எங்கள் ஊ க் ேகாயி ல்.
நீட் ப் ப த் க் கிடக்குமாம்;
நீல வண்ணச் சாமிையப்
பாட் ப் பா எ ப்பலாம்.
கூட்ட மாக வா ங்கள்.
--------------இரண்டாம் பகுதி
16 யார்? யார்? யார்?

22. ைக விடாத ரயில்!

17. நிலா, நிலா

23. ெவள்ைளக் ெகாக்கு

18. ெதாி மா தம்பி?

24. அன்னம்

19. ெகாய்யாப் பழம்

25. எட்

20. உத ம் கத்தி

26. 7+7=14

21. வால்

27.

மா க் கட்டடம்

ங்கும் விதம்

----16. யார்? யார்? யார்?
ெதாங்க விட்ட சட்ைடையத்
க்கிக் கீேழ ேபாட்டவன்
யார், யார், யார் ?
எ தி ைவத்த தாள்கைள
இங்கும் அங்கும் இைறத்தவன்
யார், யார், யார் ?
சன்னல் கதைவப் பட்ெடனச்
சாத்தி விட் ச் ெசன்றவன்
யார், யார், யார் ?
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அ கில் நிற்கும் மரங்கைள
அைசத்ேத ஆடச் ெசய்தவன்
யார், யார், யார் ?
'உஸ் உஸ்’ என் ெமல்லேவ
ஊதி ஊதிச் ெசல்பவன்
யார், யார், யார் ?
கண் பி க்க
மா ?
காண
யாக் காற்ேறதான் !
---------17. நிலா நிலா
'நிலா, நிலா, ஓ வா.
நில்லாமல் ஓ வா’
பல காலம் இப்ப ப்
பா ப் பயன் இல்ைலேய !
மைல ேமேல ஏறி நீ
வ வாய் என்ேற எண்ணிேனாம்.
மல் ைகப் க் ெகாண் நீ
த வாய் என் ம் பா ேனாம்.
எத்த ைனநாள் பா
ம்
ஏேனா நீ ம் வரவில்ைல.
சத்தம் ேபாட் ப் பா
ம்
சற் ம் ெந ங்கி வரவில்ைல.
உன்ைன வி ம்பி அைழத் ேம
ஓ நீ வராததால்
விண்க லத்தில் ஏறிேய
விைரவில் வ ேவாம் உன்னிடம் !
-----------
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18. ெதாி மா தம்பி ?
ெநட்ைட யான கா டேன
நீள மான க த் டேன
சுட் ப் ெபாசுக்கும் மண ல்கூடச்
சுைமையத் க்கிச் ெசல் ம்அ
என்ன ெதாி மா ? -தம்பி என்ன ெதாி மா ?
றத்ைதப் ேபான்ற கா டேன
கத்தில் ஒற்ைறக் ைக டேன
உரைலப் ேபான்ற கா டேன
ஊர்வ லத்தில் வ ேமஅ
என்ன ெதாி மா ? தம்பி என்ன ெதாி மா ?
பட் ப் ேபான்ற உட டேன
பலநி றத்தில் இறகுடேன
கட்ைட யான குர டேன
களித் நடனம் ஆ ம்அ
என்ன ெதாி மா ? தம்பி என்ன ெதாி மா ?
வட்ட மான கத் டேன
வைளந்தி க்கும் க்குடேன
ட்ைட ேபான்ற கண் டேன
ேவட்ைட ஆ ம் இரவில் அ
என்ன ெதாி மா ? தம்பி என்ன ெதாி மா ?
விைடகள் : ஒட்டகம், யாைன, மயில், ஆந்ைத
----------19. ெகாய்யாப் பழம்
ஐயா ட் க்
ெகாய்யாப் பழம்
ஆைச யாகத்
தந்த பழம்.
ைகயில் எ த்
வாயில் ைவத் க்
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க க்கக் க க்க
இனிக்கும் பழம்.
ஐயா ட் க்
ெகாய்யாப் பழம்
ஆைச யாகத்
தந்த பழம்.
ெநய்யில் ெசய்த
லட் ப் ேபால
ேநர்த்தி யாக
இ க்கும் பழம்
ெவயில் ேநரம்
தின்னத் தின்ன
மிக ம் சுைவ
ெகா க்கும் பழம்.
ஐயா ட் க்
ெகாய்யாப் பழம்
ஆைச யாகத்
தந்த பழம்.
----------20. உத ம் கத்தி
ெபன்சில் சீவ உதவி ம்
ெபாிய பழத்ைத ந க்கி ம்
மரத் ப் பட்ைட சீவி ம்
வாைழ இைலைய அ த்தி ம்
ஓைல ந க்க உதவி ம்
உைடத்த ேதங்காய் கீறி ம்
கயிற்ைற அ க்க உதவி ம்
காய் கறிகள் ந க்கி ம்
நன்ைம ெசய்ய நித்த ம்
நமக்கு உத ம் கத்தியால்,
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கவனக் குைறவி னாேலநாம்
காயப் ப த்திக் ெகாள்வதா ?
----------21. வால்
ஈைய ஓட்ட என் ம் உத ம்
பசுவின் வால்.
எதிர்த் நீந்தத்
ப்பாய் உத ம்
மீனின் வால்.
குளிாில் உடம்ைபச் சூ ப த் ம்
அணி ன் வால்.
கிைளயில் மாட் த் ெதாங்கிட உத ம்
குரங்கின் வால்.
ெகா ேபால் ஆட் ஆபத் உணர்த் ம்
ய ன் வால்.
ேகாபம் வந்தால் சி ர்த் நிற்கும்
ைன வால்.
நன்றிையக் காட்ட நன்றாய் உத ம்
நாயின் வால்.
நமக்கும் இ ந்தால் எப்ப
எண்ணிப் பார்.

உத ம் ?

---------------22. ைக விடாத ரயில் !
சம்பத் க்கு
உண்
தாம்ப ரத்திேல.
பட்
க்கு
உண்
பல்லா வரத்திேல.
பா
க்கு
உண்
பரங்கி மைலயிேல.
மாலதிக்கு
உண்
மாம்ப லத்திேல.
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ேகாமதிக்கு
உண் ,
ேகாடம் பாக்கத்தில்.
குமர க்கு
உண்
குேராம் ேபட்ைடயில்.
மீனா க்கு
உண்
மீனம் பாக்கத்தில்.
ெசௗந்த க்கு
உண்
ைசதாப் ேபட்ைடயில்
இவர்கள்
ெசல்லேவ
ஏ ஏ ரயி ேல.
ைகவி டாத ரயி ேல
ேபாக லாேம விைரவிேல !
------------23. ெவள்ைளக்ெகாக்கு
ஆட வில்ைல; அைசய வில்ைல.
அடேட, பளிங்குச் சிைலேபால்
ஆற்றின் ஓரம் நிற்கும் அந்த
அழகுக் ெகாக்ைகப் பாராய் !
நீண்ட கால்கள், நீண்ட க த் ,
நிறேமா ெவள்ைள யாகும்.
காண்ப தற்குச் சா . ஆனால்
கவன மாக ேநாக்கும்.
ஈட் ேபான்ற அலைக ன்னால்
நீட் க் ெகாண் நிற்கும்.
இைரையக் கண்ட டேன அ
ம்
எட் விைரந்ேத பி க்கும்.
மீன்கள், நண் , தவைள,
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வி ம்பிப் பி த் த் தின் ம்.
ெமல்ல நா ம் ெந ங்கிச் ெசன்றால்
விைரந் ேமேல பறக்கும் !
-----------24. அன்னம்
பாைலப் ேபான்ற ெவள்ைள நிற
அன்னத்ைதப் பாராய்-அ
படகு ேபாேல அைசந்தி டாமல்
நீந்
பாராய்.
நீள மாக வைளந்தி க்கும்
க த்தி ைனப் பாராய்-அேதா
நீாில் தைலைய விட் மீைனப்
பி க்கு பாராய்.
அன்ைன
கில் ஏறிச் ெசல் ம்
குஞ்சுகள் பாராய்-அைவ
அச்சம் வந்தால் சிறகுக் குள்ேள
ஒளிவைதப் பாராய்.
கன்னங் காிய நிறத்தில் கூட
அன்னம் இ க்குேத!-அைதக்
காண லாேம மி கக் காட்சி
சாைல தன்னிேல !
---------25. எட்

மா க் கட்டடம்

எட் மா க் கட்ட டத்தில்
ஏறி நிற்கிேறன்
இங்கி ந்ேத ெசன்ைன
நன்கு பார்க்கிேறன்

ம்

கற்ப காம்பாள் ேகாயில் அேதா
கண்ணில் ெதாி
கடற் கைரயில் சின்னச் சின்ன
உ வம் ெதாி
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ேகாட்ைட ன்னால் கம்பம் ஒன்றில்
ெகா பறக்கு
கூவம் ஆ கு க்கும் ெந க்கும்
வைளந் ெசல்
தைலயில் வகி எ த்த ைதப்ேபால்
சாைல ெதாி
தவ ம் குழந்ைத ேபால ேமாட்டார்
வண் நக
நிைறயக் கப்பல் ைற கத்தில்
நின்றி க்கு .
நிமிர்ந் நிற்கும் ேகா ரங்கள்
எங்கும் ெதாி
உயர்ந்த கூண் நா
ற ம்
மணிையக் காட் வ
உச்சி யிேல சி ைவ கூட
நன்கு ெதாி
ைகயில் லாத ரயி ம் ஊாில்
குந்ேத ஓ
ெபாம்ைம ரயில் ேபாேல அ
ம்
எனக்குத் ேதா
மரங்கள் எல்லாம்
மைறத் நிற்கு

கைள

மாமா
எங்ேக? எங்ேக?
மனசு ேத
!
------------26. 7 + 7 = 14
ஏ ம் ஏ ம் பதினாலாம்.
எ யா க்கு ழம்வாலாம்.
அைறக்குள் எ யார் குந்தாராம்
அங்கும் இ◌்ங்கும் பார்த்தாராம்.
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இரண் தட் ல் பணியாரம்
இ ந்த கண் மகிழ்ந்தாராம்.
க த் க் க த் த் தின்றாராம்
கணக்ைகக் கூட் ப் பார்த்தாராம்.
ஏ ம் ஏ ம் பதினாலாம்
எ யார் ஏப்பம் விட்டாராம் !
---------27.

ங்கும் விதம்

ஒட்ைடச் சிவிங்கி நின் ெகாண்ேட
நன்கு ங்கி ம்.
உயேர ெவௗவால் தைலகீ ழாகத்
ெதாங்கித் ங்கி ம்.
சிட் க் கு வி மரத்தின் கிைளையப்
பற்றித் ங்கி ம்.
சின்னப் பாப்பா ெதாட்
க்குள்
ப த் த் ங்கி ம்.
கண்ைண
நாெமல் லா ம்
நன்கு ங்குேவாம்.
கண்ைணத் திறந்த ப ேய மீ ம்
பாம் ம் ங்கி ம்.
என்ன கார ணத்தி னாேல
என் ெதாி மா ?
இைவக க்குக் கண் ைண
இைமகள் இல்ைலேய !

ட

--------------

RangaRakes

tamilnavarasam.com

42
ன்றாம் பகுதி
28. இப்ப

ேநரம் ஒ க்கி ேவன்

35. அண்ணாமைல, அண்ணாமைல

29. நல்ல ஆசிாியர்

36. தாத்தாவின் ைகத்த

30. ைக

37. க ப் ம் ெவள்ைள ம

31. தாய்ெமாழி

38. நான் இந்தியன்

32. பத்

39. சின்னச் சின்னக் ேகா ரம்

நண்பர்கள்

33. பா ேவன், ஊ ேவன்
34. ஒ

40. மரவட்ைட

வரம்

------28. இப்ப

ேநரம் ஒ க்கி ேவன்!

ஓ ஆட ஒ ேநரம்.
உணைவ உண்ண ஒ ேநரம்.
பாடம் ப க்க ஒ ேநரம்.
ப த் த் ங்க ஒ ேநரம்.
ெபற்ேறா க்கு ஒ ேநரம்.
பிற க் காக ஒ ேநரம்.
இப்ப ேநரம் ஒ க்கி ேவன்.
என் ம் இன்பம் ெபற்றி ேவன்.
-----29. நல்ல ஆசிாியர்
'அ’ 'ஆ’ எனக்குச் ெசால் த் தந்த
ஆசிாியர், நல்ல ஆசிாியர்.
அப்பா க்கும் கற் க் ெகா த்த
ஆசிாியர் நல்ல ஆசிாியர்.
'அ’ 'ஆ’ எனக்குச் ெசால் த் தந்த
ஆசிாியர், நல்ல ஆசிாியர்.
அம்மா க்கும் கற் க் ெகா த்த
ஆசிாியர், நல்ல ஆசிாியர்.
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எத்தைன ேபர்கள் எ தப் ப க்க
இவாிடம் கற் க் ெகாண்டனேரா !
அத்தைன ேப ம் அன் டன் மதிக்கும்
ஆசிாியர், நல்ல ஆசிாியர் !
------------30. ைக
அன்னம் எனக்ேக
ஊட் ய ைக.
அன்பாய்த் ெதாட் ல்
ஆட் ய ைக.
வண்ணப் பறைவ
காட் ய ைக.
மலர்கள் தைலயில்
சூட் ய ைக.
கண்கவர் சட்ைட
மாட் ய ைக.
கண்ணில் ைமையத்
தீட் ய ைக.
கட் அைணத் ப்
ேபாற்றிய ைக.
கட ள் ேபான்ற
அன்ைனயின் ைக !
-----------31. தாய்ெமாழி
தாய்ெசால் த் தந்த ெமாழி.
தாலாட் ல் ேகட்ட ெமாழி.
சந்திரைன அைழத்த ெமாழி.
சாய்ந்தா க் கற்ற ெமாழி.
பாட் கைத ெசான்ன ெமாழி.
பா இன்பம் ெபற்ற ெமாழி.
கூ ஆட உத ம் ெமாழி.
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கூட் றைவ வளர்க்கும் ெமாழி.
மனந்திறந் ேபசும் ெமாழி.
வாழ்க்ைகயிேல உத ம் ெமாழி.
எங்கள் தாய்ெமாழி-மிக
இனிய தமிழ்ெமாழி.
இனிய தமிழ்ெமாழி-அ
எங்கள் தாய்ெமாழி.
----------32. பத்

நண்பர்கள்

ெமாத்தம் நண்பர்கள் பத் ப்ேபர்
நித்தம் எனக்ேக உதவி வார்.
நித்தம் உத ம் அவர்க ேம
நிற்பார் இரண் வாிைசகளில்.
பல்ைலத் லக்க ஒ நண்பர்.
பாடம் எ த இ நண்பர்.
உணைவ ஊட்ட ஐவர்களாம்.
உடைலத் ேதய்க்கப் பத் ப்ேபர்.
இப்ப

உத ம் நண்பர்கைள

எப்ப

நா

ம் பிாிந்தி ப்ேபன் ?

என்ைன விட் ப் பிாியாமல்
இ க்கும் அந்த நண்பர்கள்ேபால்
உங்களி டத் ம் பத் ப்ேபர்
ஒட் க் ெகாண்ேட இ ப்பார்கள்.
அவர்கள் யார்யார் ெதாிகிறதா ?
அவசியம் நீங்கள் அறிந்தி ப்பீர்.
இ ைக விாித் க்
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காட் கிேறன்.
எண்ணிப் பார்த்தால்
பத் ப்ேபர் !
----------33. பா ேவன், ஊ ேவன்
பாட் ப் பா ேவன்-நான்
பாட் ப் பா ேவன்.
பல ம் கழ, இனிய தமிழில்
பாட் ப் பா ேவன்.
ேகட் மகிழேவ-நீங்கள்
ேகட் மகிழேவ,
கிளியின் ெமாழிேபால் இனிய தமிழில்
கீதம் பா ேவன்-நான்
கீதம் பா ேவன்.
குழைல ஊ ேவன்- ல்லாங்
குழைல ஊ ேவன்.
ேகாகு லத் க் கண்ணன் ேபாலக்
குழைல ஊ ேவன்-நான்
குழைல ஊ ேவன்.
அழகாய் ஊ ேவன்-மிக்க
அழகாய் ஊ ேவன்.
அைனவர் மன ம் மகி ம் வைகயில்
அழகாய் ஊ ேவன்-நான்
அழகாய் ஊ ேவன்.
----------34. வரம்
இைறவா, எனக்ெகா வரம்த வாய்.
இனியைத நிைனக்க அ ள் ாிவாய்.
இைறவா, எனக்ெகா வரத்த வாய்.
இனியைதப் ேபச அ ள் ாிவாய்.
இைறவா, எனக்ெகா
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இனியைதச் ெசய்ய அ ள் ாிவாய்.
எண்ணம், வாக்கு, ெசய்ைகயிேல
இனிைம இ ந்தால் வாழ்க்ைகயிேல,
இன்பம், இன்பம், இன்பம்தான்.
இல்லா விட்டால் ன்பம்தான் !
--------35. அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
அண்ணாந் பார்த்தான்.
ஐம்பத உயரத்திேல
அண்ணாந் பார்த்தான்.
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
அண்ணாந் பார்த்தான்.
ஆ ஆ ப் பறக்கும்பட்டம்
அண்ணாந் பார்த்தான்.
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
ன்னாேல பார்த்தான்.
ஐம்பத
ரத்திேல
ன்னாேல பார்த்தான்.
அைசந்தைசந் நடந் வ ம்
ஆைனையப் பார்த்தான்
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
பின்னாேல பார்த்தான்.
ஐம்பத
ரத்திேல
பின்னாேல பார்த்தான்.
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அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
பின்னாேல பார்த்தான்
ஆ ப்பா ஓ வ ம்
அல ைவப் பார்த்தான்.
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
அண்ணாந் பார்த்தான்
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
ன்னாேல பார்த்தான்.
அண்ணாமைல, அண்ணாமைல
பின்னாேல பார்த்தான்.
அல , யாைன, பட்டெமல்லாம்
கண்ணாேல பார்த்தான் !
-------36. தாத்தாவின் ைகத்த
எங்கள் ைச அைறயிேல
இ க்கும் அழகுக் ைகத்த
எங்கள் தாத்தா ைகயிேல
இ ந்த நல்ல ைகத்த
தங்கப்
ம் பி த்த
சந்த னம்தான் மணக்கு
ெபங்க
ாில் இ க்ைகயில்
எங்கள் தாத்தா ெபற்ற
அ ப தாண் நிைறந்த ம்
அ ைமத் தாத்தா நண்பர்கள்
பிாிய மாகத் தந்த
ெப ைம மிக்க ைகத்த !
-----------

RangaRakes

tamilnavarasam.com

48
37. க ப் ம் ெவள்ைள ம்
க ப் , ெவள்ைள இரண் நிற ம்
கலந்தி க்கும் எங்கள் பசு.
காைல, மாைல இரண் ேவைள
பாைலத் த ம் எங்கள் பசு.
க ப் ம் ெவள்ைள ம் கலந்த பசுவில்
கறந் கறந் ெவள்ைளப் பாைல
வி ம்பி நாங்கள் கு த்தி ேவாம்;
மிக ம் மகிழ்ச்சி அைடந்தி ேவாம்.
-----------38. நான் இந்தியன்
'இந்தியன்’ என் ெசால் க் ெகாள்வதில்
என் ம் ெப ைம ெகாண்
ேவன் !
இந்திய னாக இ ந்திட நா ம்
என் ம் யற்சி ெசய்தி ேவன் !
இந்தியர் அைனவ ம் ஒன்ெறன எண்ணி
என் ம் அன்பாய் நடந்தி ேவன் !
இந்திய நாட் ன் ெப ைம உயர
இயன்றைத ெயல்லாம் ெசய்தி ேவன் !
------------40. மரவட்ைட
ஊர்ந்
கூர்ந்

ெசல் ம் அட்ைடையக்
பார்த்ேதன் நா ேம.

அடேட, கால்கள் எத்தைன !
யாரால் எண்ண
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ஆயி ரந்தான் இ க்குேமா ?
அதற்கு ேம

ம் ேபாகுேமா ?

இரண் கால்கள் உைடயநான்
என்ன ேவகம் ெசல்கிேறன்.
ஆயி ரங்கால் இ ந் ேம
அதற்கு ேவகம் இல்ைலேய !
கிட்டச் ெசன்ேற அட்ைடையத்
ெதாட் ப் பார்த்ேதன், நா

ேம.

சட்ெடன் றந்த அட்ைட ம்
வட்ட மாகச் சு ண்டேத !
அம்மா ெசய்த
க்குப்ேபால்
அழகாய் அட்ைட இ க்கு .
அழகாய் அட்ைட இ க்கு ;
அைசந்தி டாமல் கிடக்கு .
அம்மா ெசய்த
க்ைகேய
ஆைச யாகத் தின்னலாம்.
சும்மா கிடக்கும் அட்ைடையச்
சுைவக்க யா ம் நிைனப்பேரா ?
------------
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நான்காம் பகுதி
41. என் பிறந்த நாள்

51. சிாிக்கும்

42. ஏணி ேமேல ஏணி

52. குரங்குக் கு ம்பம்

43. பாப்பாவின் அ ைக

53. அவர் யார்?

44. பள்ளிக்கூட மணி

54. கந்தன் ெசால்கிறான்

45. அதிசயம்

55. ராம

46. ராஜ ேகா ரம்

56. சிாிக்கும் தாத்தா

47. குற்றாலத் க் குரங்கு

57. கூடப் பிறந்தவர்

48. கண்ணன்

58. த்தகம் இேதா!

ட் த் ேதாட்டம்

49. கண்ணன் ைகயில் கண்ட

க்கள்

ம் கண்ண

ம

59. என் க தம்

50. ெபாிய கண்டம்
----41. என் பிறந்த நாள்
இன் எனக்குப் பிறந்தநாள்
இைறவன் என்ைனப் பைடத்தநாள்.
அன் காட்

வாழ ம்,

அறிைவ வளர்த் க் ெகாள்ள ம்,
என் ம் நன்ைம ெசய்ய ம்
எண்ணிப் பார்க்கும் நல்லநாள்.
இன் எனக்குப் பிறந்தநாள்
இைறவன் என்ைனப் பைடத்தநாள்.
உண்ைம ேபசி உயர ம்,
உயர்ந்ேதார் வழியில் ெசல்ல ம்,
தன்னம் பிக்ைக ெகாள்ள ம்
சாமி அ ைள ேவண் ம்நாள்.
இன் எனக்குப் பிறந்தநாள்
இைறவன் என்ைனப் பைடத்தநாள்.
-----------
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42. ஏணி ேமேல ஏணி
ஏணி ேமேல ஏணி ைவத்
ஏறப் ேபாகிேறன்.
ஏறி ஏறி எட் வாைன
ட்டப் ேபாகிேறன்.
வானில் உள்ள மீைன ெயல்லாம்
வைளக்கப் ேபாகிேறன்.
வைளத் வைளத் ச் சட்ைடப் ைபக்குள்
அைடக்கப் ேபாகிேறன்.
பந் நிலா அைத எ த்
சப் ேபாகிேறன்.
பா , ேசா உங்கள் சமர்த்ைதப்
பார்க்கப் ேபாகிேறன்.
ந்திப் பந்ைதப் பி ப்பவைன
வாழ்த்தப் ேபாகிேறன்.
ச்சுப் பி த் ப் மிமீ
குதிக்கப் ேபாகிேறன்.
----------43. பாப்பாவின் அ ைக
சின்னப் பாப்பா அ த ;
ேதம்பித் ேதம்பி அ த .
கிட் அண்ணன் ஓ வந்தான்;
அ ைக நிற்க வில்ைல.
கி கி ப்ைப ஆட்ட லானான்;
அ ைக நிற்க வில்ைல !
சின்னப் பாப்பா அ த ;
ேதம்பித் ேதம்பி அ த .
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ெபான்னி அக்கா ஓ வந்தாள்;
அ ைக நிற்க வில்ைல.
' ம் ம்’ என்ேற ஊத லானாள்;
அ ைக நிற்க வில்ைல !
சின்னப் பாப்பா அ த ;
ேதம்பித் ேதம்பி அ த .
சத்தம் ேகட்ேட அப்பா வந்தார்;
அ ைக நிற்க வில்ைல.
தாளம் ேபாட் க் காட்டலானார்
அ ைக நிற்க வில்ைல!
சின்னப் பாப்பா அ த ;
ேதம்பித் ேதம்பி அ த .
அம்மா உடேன அ கில் வந்தாள்;
அ ைக நிற்க வில்ைல.
'ஆ...ராேரா’ பாட லானாள்
அ ைக பறந் ேபாச்சு !
-----------44. பள்ளிக்கூட மணி
டாண் டாண், டாண் டாண்
மணி அ க்கு .
நம்ைமெயல்லாம் வ கவ க
என்ற ைழக்கு .
சி வேரா சி மியைரச்
ேசரத்த ைழக்கு .
அவரவர்கள் இடத்தில்வந்ேத
அமரச் ெசால்
.
ஆசிாியர் வந்த ேம
நிற்கச் ெசால்
.
அக்கைறயாய்ப் பாடெமல்லாம்
கற்கச் ெசால்
.
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ப த்தப வாழ்க்ைகயிேல
நடக்கச் ெசால்
.
பல ம்ேபாற்ற நல்லெபயர்
எ க்கச் ெசால்
!
------------45. அதிசயம்!
அழகுத் ேதாைக விாித் நன்றாய்
ஆ ம் மயிைலப் பாராய்.
அந்த மயி ம் ஆண்மயில்தான்
அதைன நீ ம் அறிவாய
அ த மாகக் குயி

ம் பா ம்

அதைனக் ேகட் , மகிழ்வாய்
அந்தக் குயி ம் ஆண்குயில்தான்
அதைன நீ ம் அறிவாய்.
அடர்ந்த பிடாி மயிர்இ க்கும்
அழகுச் சிங்கம் பாராய்
அந்தச் சிங்கம் ஆண் சிங்கம்தான்
அதைன நீ ம் அறிவாய்.
அழகுத் ேதாைக, இனிய குர ம்,
அடர்ந்த பிடாி மயி ம்
ஆண்இனத்தில் இ க்கும் இந்த
அதிச யத்ைத அறிவாய் !
------------46. ராஜ ேகா ரம்
ெபா
ல ம் ேவைளயில்
எ ந் ெசல்ேவன் ேவகமாய்.
அழகு ராஜ ேகா ரம்
அ கில் ெதாி ம், வணங்குேவன்.
ஏழ
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எங்கள் ஊ க் ேகா ரம்
ேமேல கா ம் கலசங்கள்
மி மி க்கும் ெபான்ைனப் ேபால்.
ஆைன கத் க் கணபதி
அழகு மயி ல் ேவலவன்
ைண ேயா கைலமகள்
ெவற்றி அளிக்கும் தி மகள்
காைள மீ சிவ டன்
காட்சி அளிக்கும் பார்வதி
ேம ம் கட ள் பலைர ம்
ெவளியில் காட் ம் ேகா ரம்.
ெதய்வ ெமல்லாம் கூ ேய
ேசர்ந் காட்சி த வதால்
ைககள் கூப்பித் ெதா கிேறன்
காைல எ ந்த உடேனேய.
--------47. குற்றாலத் க் குரங்கு
குற்றா லத் மைலயிேல
குரங்கு ஒன் இ ந்ததாம்.
குரங்கு ஒன் இ ந்ததாம்.
குட் ேயா வாழ்ந்ததாம்.
அம்மாக் குரங்கும் குட்
ம்
அ வி நீாில் குளிக்குமாம்.
அ வி நீாில் குளிக்குமாம்.
ஆனந் தமாய்க் குதிக்குமாம்.
குளித்த பிறகு இரண் ேம
கு கு ெடன்ேற ஓ மாம்.
கு கு ெடன்ேற ஓ மாம்.
ேகாயில் வாசல் ேச மாம்.
குட் க் குரங்கும் தா ேம
ேகாயி
ேகாயி
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குனிந்

வணக்கம் ெசய் மாம்.

பழங்கள் ேதங்காய்த் தட் டன்
பக்தர் அங்ேக வ வராம்
பக்தர் அங்ேக வ வராம்.
பார்த் க் ெகாண்ேட யி க்குமாம்.
தட்
ள்ள ெபா ள்கைளத்
தட் ப் பறிப்ப தில்ைலயாம்.
தட் ப் பறிப்ப தில்ைலயாம்.
தடங்கல் ெசய்வ தில்ைலயாம்.
அர்ச்ச ைனகள் நடப்பைத
அம்மாக் குரங்கு காட் மாம்.
அம்மாக் குரங்கு காட் மாம்.
அதைனக் குட் பார்க்குமாம்.
குங்கு மத்ைதத் தா ேம
குனிந் பணிந் வாங்குமாம்.
குனிந் பணிந் வாங்குமாம்.
குட் தன்ைன ெந ங்குமாம்.
குட் க் குரங்கின் ெநற்றியில்
ெபாட் ைவத் மகி மாம்.
ெபாட் ைவத் மகி மாம்.
கட்
த்தம் ெகா க்குமாம்.
பக்தர் இரண் குரங்ைக ம்
பார்த் ப் பார்த் மகிழ்வராம்.
பார்த் ப் பார்த் மகிழ்வராம்.
பழங்கள் ேதங்காய் த வராம்.
அம்மா குரங்கும் குட்
ம்
அவற்ைற வாங்கிக் ெகாள்
அவற்ைற வாங்கிக் ெகாள்
ஆைச யாகத் தின் மாம்.

மாம்.
மாம்.

தின்ற பிறகு இரண் ேம
தீர்த்தம் வாங்கிக் கு க்குமாம்.
தீர்த்தம் வாங்கிக் கு க்குமாம்.
தி ம்பி ஓட்டம் பி க்குமாம்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

56
----------48. கண்ணன்

ட் த் ேதாட்டம்

கண்ணன் ட் த் ேதாட்டத்திேல
வண்ண வண்ண மலர்கள் உண் .
வண்ண மலர்கள் கூட்டத்திேல
வாச ைனகள் அதிக ண் .
வாச ைனைய அறிந் ெகாண்
வண் ேத வ வ ண் .
வண் ன் பசிையத் தீர்த்திடேவ
மலர்கள் ேதைனத் த வ ண் .
மலர்கள் தந்த ேதைனஉண்
வண் சுற்றி வ வ ண் .
வண் சுற்றிச் சுற்றிவந்
வாழ்த் ப் பா மகிழ்வ ண் .
---------49. கண்ணன் ைகயில் கண்ட ....?
ேகாகு லத் க் கண்ணன் அேதா
ெத வில் வ கிறான்.
கு ம் ச் சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட
அ கில் வ கிறான்.
ேமக வண்ணக் கண்ணன் அேதா
ெத வில் வ கிறான்.
ெமல்ல, ெமல்ல நடந்
அ கில் வ கிறான்.

நடந்ேத

ைகையப் பின்னால் மைறத் க் ெகாண்ேட
கண்ணன் வ கிறான்.
கள்ளச் சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட
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கண்ணன் வ கிறான்.
ைபயப் ைபய நடந் நடந்
கண்ணன் வ கிறான்.
பார்த் க் கண்ைணச் சிமிட் க் ெகாண்ேட
கண்ணன் வ கிறான்.
ஃஃஃ
கண்ணன் எைதேயா பின் றம்
ைகயில் ைவத் மைறக்கிறான்.
என்ன வாக இ க்குேமா?
எட் ப் பார்த்ேதன், ஆவலாய்.
எட் எட் ப் பார்த் ேம
எனக்குத் ெதாிய வில்ைலேய !
சுற்றி வந்ேதன் கண்ணைன.
சுற்றி அவ ம் ஏய்த்தனன் !
மாயக் காரன் ைககைள
மைறத் மைறத் ைவத்ததால்,
ஓய்ந் ேபாேனன். கைடசியில்
உயேர ைகையத் க்கினான்.
கண்ணன் ைகயில் இ ந்தைதக்
கண்ட டேன நா ேம
ெகாண்ேடன் மிக ம் இன்பேம
குதிக்க லாேனன், மகிழ்ச்சியில் !
கண்ணன் ைகயில் இ ந்த
என்ன என்

ெதாி மா ?

ெவண்ெணய் இல்ைல; குழல் இல்ைல.
ேவேற என்ன இ ந்த

?

கண்ணன் ைகயில் இ ந்த
கால ெமல்லாம் உதவி ம்
உண்ைம கூ ம் த்தகம்
உயர்ந்த பகவத் கீைதயாம் !
------------
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50. ெபாிய கண்டம்
கண்டங் களிேல மிக ம் ெபாிய
கண்டம் ஆசியா.
கா மைல பீட மி
நிைறந்த ஆசியா.
பண்ைடக் கால ஆதி மனிதர்
பிறந்த ஆசியா.
பழைம யான நாக ாிகம்
சிறந்த ஆசியா.
த்தர், ஏசு, நபிகள், காந்தி
பிறந்த ஆசியா.
னித மான மதங்கள் பிறந்
வளர்ந்த ஆசியா.
ெமாத்தம் இந்த உலகில் உள்ள
கண்டம் ஐந்திேல
மிக ம் அதிக மக்கள் வா ம்
கண்டம் ஆசியா.
---------51. சிாிக்கும்

க்கள்

வண்ண வண்ணப் க்கள்-நல்ல
மணம் நிைறந்த க்கள்.
என்ைனப் பார்த் ச் சிாிக்கும்-அைவ
இனிய நல்ல க்கள்.
நீலம், பச்ைச, சிவப் -இன் ம்
நிறங்கள் பல ம் உண் .
காைல ேநரம் வ ேவன்-இந்தக்
காட்சி கண் மகிழ்ேவன்.
ஆ அைச ம்
அ கில் ெசன்
கூைட நிைறந்
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ெகாய்த மலர்கள் சிாிக்கும்.
பார்க்கும் ேபா ம் சிாிக்கும்-நான்
பறிக்கும்ேபா ம் சிாிக்கும்.
ேசர்த் க் கட் ம் ேபா ம்-அைவ
சிாித் க் ெகாண்ேட இ க்கும் !
கண்ணன் சிைலக்குப் ேபாட-நான்
கட் ைவத்த க்கள்
என்ைனப் பார்த் ச் சிாிக்கும்-என்
சின்னத் தம்பி ேபால !
---------52. குரங்குக் கு ம்பம்
(மாமல்ல ரச் சிற்பம்)
அப்பாக் குரங்கு பின் றத்தில்
அமர்ந்தி க்கு ;
அம்மாக் குரங்கின் தைலயி
ேபன் எ க்கு .

ந்

பிள்ைளக் குரங்கு அம்மா ம யில்
ப த்தி க்கு .
பிாிய மாக அம்மா அதற்குப்
பால் ெகா க்கு .
அன் , பாசம், கடைம ெயல்லாம்
கல் ல் காட்
ம்
அற் தத்ைதச் ெசய்த சிற்பி
அவைரத் ெதாி ேமா?
இன்

அவைரத் ெதாிய வி்ல்ைல

என்ற ேபாதி ம்,
இந்தக் காட்சி நம ெநஞ்சில்
என் ம் நிற்குேம !
-------------
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53. அவர் யார்?
தட் ல் இ ந்த ேசாளப் ெபாாிைய
விட் எறிந்த தார்? -பின்
நட்ட ந ேவ அந்த ெவள்ளித்
தட்ைட ைவத்த தார்?
வட்ட மாக நீலத் திைரயில்
ெவட் எ த்த தார்?- சுற்றிப்
ெபாட் ப் ெபாட்டாய் எங்கும் சாிைகப்
ள்ளி ைவத்த தார்?
பட் த்

ணியில்

த்ைத எங்கும்

ஒட் ைவத்த தார்?-அதன்
நட்ட ந ேவ குண் விளக்ைகக்
கட்

விட்ட தார்?

பட்டப் பகலாய் ஒளிைய சும்
வட்ட நிலைவப் பார்-உடன்
ெவட்ட ெவளிச்ச மாகத் ெதாி ம்,
இந்தப் பாடல் பார் !
----------------54. கந்தன் ெசால்கிறான்
ஊாின் ேகா யில் ஒ கு ைச-அந்த
ஓைலக் கு ைச என்கு ைச.
சூைறக் காற்றில் பறக்கும் அ .
சி மைழ ெபய்யி ம் ஒ கும் அ .
யா ம் உள்ேள ைழந்திடலாம்.
இ த் ச் சாத்திடக் கதவில்ைல.
ஊாின் ேகா யில் ஒ கு ைச-அந்த
ஓைலக் கு ைச என்கு ைச.
அ கில் எந்தத் ெத
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அந்திபட் டாேலா விளக்குமில்ைல.
சி அகல் விளக்கில் ப த்தி ேவன்.
ேதர்வில் நிச்சயம் ெவன்றி ேவன்.
ஊாின் ேகா யில் ஒ கு ைச-அந்த
ஓைலக் கு ைச என்கு ைச.
ஏைழக் கு ைசயில் பிறந்தா ம்
எத்தைன ன்பப் பட்டா ம்
நாைளய தைலவன் ஆவதற்கு
நா ம் யற்சி ெசய்தி ேவன்.
ஊாின் ேகா யில் ஒ கு ைச-அந்த
ஓைலக் கு ைச என்கு ைச.
----------55. ராம

ம் கண்ண

ம்

ராமன் பிறந்த நவமியிேல.
நட்ட ந ப்பகல் ேவைளயிேல.
கண்ணன் பிறந்த அஷ்டமியில்
காாி ள் ந நிசி ேவைளயிேல.
ராமன் பிறந்த அரண்மைனயில்
நன்றாய்ப் பார்த்தனர் மக்கெளல்லாம்.
கண்ணன் பிறந்த க ம்சிைறயில்.
கண்டவர் தா ம் தந்ைத ேம.
சூாிய குலத்தில் ராம

ேம

ேதான்றினன், ெப ைம ேதான்றிடேவ.
சந்திர குலத்தில் கண்ண

ேம

வந்தனன், ெப ைம தந்திடேவ.
மனிதர் ேபால இவ் லகில்
வாழ்ந் காட் னன் ராம ேம.
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மாயா ஜாலம் பல ாிந்
வாழ்ந்தனன் நீலக் கண்ண

ேம.

ராமன் வாழ்ைவப் பின்பற்றி
நடந்திட நம்மால்
ந்தி ேம.
கண்ணன் வாழ் ம் அப்ப யா?
எண்ணிப் பார்க்க ம்
யாேத !
ராமன் ெபற்ற குணங்கெளலாம்
நா ம் ெபற் ச் சிறந்தி ேவாம்.
கண்ணன் கீைதயில் கூறியைதக்
கற்ேற நா ம் உயர்ந்தி ேவாம்.
வாழ்ந் காட் ய ராமைன ம்
வழிையக் காட் ய கண்ணைன ம்
வாழ்வில் என் ம் மறேவாேம !
மறேவாம், மறேவாம், மறேவாேம !
-----------56. சிாிக்கும் தாத்தா
எங்கள் ட் க் கூடம் அதிேல
இ க்கும் காந்தித் தாத்தா.
என் ம் என்ைனப் பார்த் ப் பார்த் ச்
சிாிக்கும் காந்தித் தாத்தா.
'உண்ைம, அகிம்ைச, இரண் ம் நம
கண்கள்’ என்

ம் தாத்தா.

'உயிர்கள் யா ம் உற ’ என்ேற
உணர்த் ம் காந்தித் தாத்தா.
உைழத்தி டாமல் உண்
ேவாைரத்
தி டர் என்பார் தாத்தா.
உலகில் உள்ள இ ைளப் ேபாக்கும்
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ஒளியாய் வந்த தாத்தா.
நம நாட் ன் சுதந்தி ரத்ைதப்
ெபற் த் தந்த தாத்தா.
நாெமல் லா ம் வா ம் வழிையக்
கற் த் தந்த தாத்தா.
---------57. கூடப் பிறந்தவர்
ேகா ேகா ேபர்கள் என்றன்
கூடப் பிறந்தவர்.
குமாி தலாய் இமயம் வைரயில்
வாழ்ந் வ பவர்.
ஓ ஓ உைழத் நாட்ைட
உயரச் ெசய்பவர்.
உாிைம, கடைம இரண் ம் இரண்
கண்கள் என்பவர்.
ேவ ேவ ெமாழிகள் ேபசும்
மக்க ளாயி ம்
ெவ ப் பில்லாமல் வி ப்ப ேமா
கூ வாழ்பவர்.
சீ ம் சிறப் ம் ெபற் நம
நா திகழேவ
திட்ட மிட் ேவைல ெசய் ம்
திறைம மிக்கவர்.
த்தர், காந்தி, ேந பிறந்த
நாட் ல் பிறந்தைதப்
ெப ைம யாக எண்ணி ேம
ெப ைம ேசர்ப்பவர்.

ம்

இத்த லத்தில் பார தம்ேபால்
இல்ைல எங்குேம
என் ெசால் ம் நல்ல நாைளக்
காணத்
ப்பவர்.
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----------58. த்தகம் இேதா !
த்தகம் இேதா
த்தகம் இேதா
நித்தம் நித்தம் உத கின்ற
த்தகம் இேதா !
த்
த் க் கைதக ெளல்லாம்
வி ம்பி நா ம் ப த்திட
உத்த மர்கள் வாழ்க்ைக தன்ைன
உணர்ந் நா ம் நடந்திட
த்தகம் இேதா
த்தகம் இேதா
நித்தம் நித்தம் உத கின்ற
த்தகம் இேதா !
கு ைவப் ேபால நல்ல ெதல்லாம்
கூறி நம்ைம உயர்த்திட
அ ைம நண்பன் ேபால் நமக்கு
அ கில் இ ந் உதவிட
த்தகம் இேதா
த்தகம் இேதா
நித்தம் நித்தம் உத கின்ற
த்தகம் இேதா !
ெமத்தப் ெபாிய கவிஞ ேரா ம்
ேவண் ம் ேபா ேபசிட
சித்தம் மகிழச் ெசய் ம் நல்ல
சித்தி ரங்கள் பார்த்திட
த்தகம் இேதா
த்தகம் இேதா
நித்தம் நித்தம் உத கின்ற
த்தகம் இேதா !
இர ம் பக
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ஏற்ற கல்வி கற்றிட
உாிய ைறயில் அறி ெபற்ேற
உயர்ந் நா ம் சிறந்திட
த்தகம் இேதா
த்தகம் இேதா
நித்தம் நித்தம் உத கின்ற
த்தகம் இேதா !
-------59. என் க தம்
அ ைம மிக்க நண்ப க்குக்
க தம் எ தேவ
ஆைச யாக ெவள்ைளத் தாைள
எ த் க் ெகாள் ேவன்.
'அன் மிக்க ேசா
க்கு,’
என் ெதாடங்குேவன்.
அச்ச த்த எ த்ைதப் ேபால
அழகாய் எ
ேவன்.
'வணக்கம்’ என்ேற அ த்த வாியில்
தனியாய் எ
ேவன்.
வாிைச யாகத் தகவல் யா ம்
ாியக் கூ ேவன்.
ஆைச யாகக் க தம் தன்ைன
எ தி
த்த ம்
'அன் நண்பன்,’ என்ேற எ தி
அதற்கும் அ யிேல,
'கண்ணன்’ என்ேற ைகெய

த்ைதப்

ேபாட் நா ேம,
க தம் அதைன உைறக்குள் ைவத் க்
க த்தாய் ஒட் ேவன்.
குண்
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விலாசம் எ
ேவன்.
குைறயில் லாமல் அஞ்சல் தைலைய
உைறேமல் ஒட் ேவன்.
அஞ்சல் ெபட் வாய்க்குள் ேபாட்
தி ம் ேவன்.
அ ைம நண்பன் பதிைலக் காண
ஆவல் ெகாள் ேவன்.
----------ஐந்தாம் பகுதி
60. ெகாய்யாப்

ேவ!

67. நம

இமயம்

61. மத்தாப்

68. கண்ணன் மீண் ம் பிறப்பானா ?

62. சி வர் பத்திாிைக

69. தம்பி பிறந்த நாள்

63. அண்ணனின் ேவைல

70. காந்திையக் காணலாம்

64. ெப ைம மிக்க பாரதம்

71. தாத்தா ம் ேபர

65. ஆ

72. என

சி வர்கள்

66. நான்கு குழந்ைதகள்

ம்

ஊர்

73. ேசவக ம் ேசர்ந்தனர்!

-----60.. ெகாய்யாப்
ெகாய்யாப்

ேவ !

ேவ, ெகாய்யாப்

ேவ,

தைரயில் கிடப்பேதன்?
கு வி, காகம் கிைளயில் அமர்ந்
ெகாத்திப் ேபாட்டேதா?-இல்ைல,
ெபாிய காற் விைரந் வந்
பிய்த் ப் ேபாட்டேதா?
ெகாய்யாப்

ேவ, ெகாய்யாப்

ேவ,

தைரயில் கிடப்பேதன்?
கு ம் ப் ைபயன் எறிந்த கல்லால்
பிாிய ேநர்ந்தேதா? - இல்ைல,
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ெகாறிக்கும் அணில்தான் உன்ைனக் கீேழ
பறித் ப் ேபாட்டேதா?
ெகாய்யாப்

ேவ, ெகாய்யாப்

ேவ,

தைரயில் கிடப்பேதன்?
ஃஃஃ
ேவ, நீேய காய்ஆவாய்.
காயி
ந் கனிஆவாய்.
கனிைய உடேன பறித்திடலாம்
க த் க் க த் ச் சுைவத்திடலாம்
என்ேற நா ம் சிலநாளாய்
எண்ணி யி ந்ேதன். ஆனால்என்
எண்ணத் தினிேல மண்விழவா
இப்ப

மண்ணில் நீ வி ந்தாய் ?

-----------61. மத்தாப்
( ன்

ம் பின்

ம்)

கம்பி மத்தாப் -அைதக்
ைகயில் பி த்த ேம
தம்பி ெகா த்தினான்-நண்பர்
தாவி வந்தனர்.
நண்பர் அைனவ ம்-பார்த்
நன்கு ரசித்தனர்.
வண்ணப் ெபாறிகைள-கண்
மகிழ்ந் குதித்தனர்.
"எாிந்த கம்பிைய-உடன்
எ த் ச் ெசன் நீ
ெத வின் ஓரமாய்-ேபாட் த்
தி ம்பி வந்தி .
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நட்ட ந விேல-ேபாட்டால்,
நடப்ேபார் கால்கைளச்
சுட் ப் ெபாசுக்கி ம்”-எனச்
ெசான்னார் தந்ைத ம்.
எாி ம் ேபாதிேல-'ஓேஹா!'
என்
கழ்ந்தனர்.
எாிந்
ந்த ம்-அந்ேதா,
இந்த நிைலைமயா!
--------62. சி வர் பத்திாிைக
சி வ க் கான பத்திாி ைககள்
நிைறய ேவண் ம்.
சித்திரம் எல்லாப் பக்கங் களி ம்
திகழ ேவண் ம்.
அ ைம யான கைத ம் பாட் ம்
இ க்க ேவண் ம்.
அறிைவப் கட் ம் கட் ைர பல ம்
அைமய ேவண் ம்.
ெதய்வ பக்தி, ேதச பக்தி
ஊட்ட ேவண் ம்.
சிாிக்க ைவக்கும் ெசய்தி கூட
இ க்க ேவண் ம்.
ஐயம் தீர்க்கக் ேகள்வி ம் பதி ம்
அவசியம் ேவண் ம்.
அறிஞர் வாழ்ைவ அழகாய் எ த் க்
கூற ேவண் ம்.
த்தம் திய கைலகள் எல்லாம்
விளக்க ேவண் ம்.
திர்கள் ேபாட் நம அறிைவ
வளர்க்க ேவண் ம்.
நித்தம் நம பண்ைப ேம ம்
உயர்த்த ேவண் ம்.
நிைலத்த கைழப் ெபறேவ வழிகள்
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காட்ட ேவண் ம்.
உற்ற நண்பர் ேபாேல அைவ ம்
உதவ ேவண் ம்.
உதவி, உதவி நம வாழ்ைவ
உயர்த்த ேவண் ம்.
ெபற்ேறார் அவற்ைறக் காசு ெகா த்
வாங்க ேவண் ம்.
பிள்ைளக க்குப் பிாியத் டேன
வழங்க ேவண் ம்.
--------63. அண்ணனின் ேவைல
எங்கள் அண்ணன் ெசய்த ேவைல
என்ன என்

ெதாி மா?

ேவளா ேவைள தின் விட்
வி ந் ப த் த் ங்க வில்ைல.
பாழாய்ப் ேபான சினிமாப் பார்க்கப்
பக ல் க் வில் நிற்க வில்ைல.
ெகட்ட நண்பர் கூடச் ேசர்ந்
வட்ட மிட் த் திாிய வில்ைல.
ெவட் ப் ேபச்சுப் ேபசிக் ெகாண்
ம் ச் சண்ைட ேபாடவில்ைல.
எங்கள் அண்ணன் ெசய்த ேவைல
என்ன என்

ெதாி மா?

பார தத்ைதத் தாக்க வந்தார்
பைகவர் என் ெதாிந்த ம்,
ரம் ெபாங்கத் தீரத் ேதா
விைரந் ெசன்றார் ேபார்க்களம்.
உறக்கம் இன்றி, உண ம் இன்றி
உயிைர மதித்தி டாமேல,
அரக்க ரான எதிாிப் பைடைய
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அலற அலற விரட் னார்.
ர்க்க மான டாங்கிப் பைடைய
றிய த் ெநா க்கினார்.
தாக்க வந்த விமானம் யா ம்
தவி ெபா யாய் ஆக்கினார்.
சிங்கம் ேபால ரத்ேதா
ேதசம் தன்ைனக் காக்கேவ
எங்கள் அண்ணன் ெசய்த ேவைல
எனக்குப் ெப ைம அல்லேவா?
எனக்கு மட் ம் ெப ைமயில்ைல;
இந்தி யர்க்ேக ெப ைமயாம்!
-------64. ெப ைம மிக்க பாரதம்
ெப ைம மிக்க பார தத்தில்
பிறந்த குழந்ைதகள்-என்ற
ெப ைம ேயா நாெமல் ேலா ம்
வளர்ந் வ கிேறாம்.
சிறந்த குணங்கள் ெபற் நம
நா ெசழிக்கேவ
ெசயல்கள் பல ம் தி த்த மாகச்
ெசய் மகி ேவாம்.
அன்ைன, தந்ைத மகி ம் வைகயில்
கற் வ கிேறாம்-நல்ல
அறிஞர் ெசான்ன வழியில் நா ம்
நிற்க யல்கிேறாம்.
உண்ைம ஒன்ேற கட ள் என்ேற
உணர்ந் வ கிேறாம்.
உைழத் நா ம் உயர்ேவாம் என்ேற
உ தி ெகாள்கிேறாம்.
ஏைழ ெயன் ம் எளிேயா ெரன் ம்.
எண்ணங் ெகாண் ேடாம்-நாம்
இந்தி யர்கள் அைனவ க்கும்
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ெசாந்த மாகிேறாம்.
நாைள இந்த நாட்ைட நாேம
ஆளப் ேபாகிேறாம்-இன்ேற
நல்ல ைறயில் அ த்த ளத்ைத
அைமத் க் ெகாள் ேவாம்
------------65. ஆ

சி வர்கள்

சின்னஞ் சிறிய ஊ -இதில்
ெதன்ைன மரங்கள்
.
என்ைன ேசர்த் ெமாத்தம்-இங்ேக
இ க்கும் சி வர் ஆ .
கைடகள் இங்ேக இல்ைல.
கல்விக் கூடம் இல்ைல.
நடந் ெசன்ேற கற்ேபாம்,
நான்கு கிேலா மீட்டர்.
கன் தலாம் வகுப் .
ேமாசஸ் இரண்டாம் வகுப் .
க ப்பன் ன்றாம் வகுப் .
காசிம் நான்காம் வகுப் .
நந்தன் ஐந்தாம் வகுப் .
நாேனா ஆறாம் வகுப் .
ஐந் ேப ம் என்ைன
அண்ணா என்ேற அைழப்பார்.
சுட் ப் ெபாசுக்கும் ெவயி ல்,
சுழற்றி அ க்கும் காற்றில்
ெகாட் ம் மைழயில் கூட
கூ நாங்கள் ெசல்ேவாம்.
ப த் ப் ப த் ேம ம்
பட்டம் பல ம் ெப ேவாம்.
ப த்
த்த பின்னர்
பல ம் ேபாற்ற வாழ்ேவாம்
------------
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66. நான்கு குழந்ைதகள்
எங்கள் ட் ல் குழந்ைதகள்
என்ைனச் ேசர்த் நான்கு ேபர்.
தங்ைகப் பாப்பா ஒன் .
சமர்த் ப் ைபயன் இரண் .
சின்னக் கண்ணன் ன் .
சிாிக்கும்
கன் நான்கு.
உண்ைமதான் !
தங்ைகப் பாப்பா மீனா.
சமர்த் ப் ைபயன் நாேன.
சின்னக் கண்ணன் எங்ேக?
சிாிக்கும்

கன் எங்ேக?

எங்ேக என்றா ேகட்கிறீர்?
இங்ேக வந் பா ங்கள்.
எங்கள் ைச அைறயிேல
இ க்கி றாேர இ வ ம் !
அம்மா தின ம் ெசால் வாள்
அவர்கள் ெதய்வக் குழந்ைதகள்!
-----------67. நம

இமயம்

உலகில் மிக ம் உயர்ந்த மைல
நம இமயமாம்.
உ தி ேயா என் ம் நிமிர்ந்ேத
நிற்கும் இமயமாம்.
பல னிவர் தவம் இ க்க,
பார்த்த இமயமாம்.
பைகவர் உள்ேள குந்தி டாமல்
த க்கும் இமயமாம்.
பனிைய
கில் ேபார்த் க் ெகாண்
மின் ம் இமயமாம்.
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பய
த் ம் கர
கள்
வா ம் இமயமாம்.
கனிகி ழங்கு
ைககள்
கா ம் இமயமாம்.
கங்ைக, சிந் , பிரம்ம த்ரா
பிறக்கும் இமயமாம்.
இந்தி யாவின் வடக்கில் உள்ள
எல்ைல இமயமாம்.
எவெரஸ்ட் என் ம் உயர்ந்த சிகரம்
இ க்கும் இமயமாம்.
ெடன்சிங் ேபால நா ம் இமயம்
ஏறப் ேபாகிேறன்.
திடமாய் நம ெகா ைய உயேர
ஏற்றப் ேபாகிேறன்.
----------68. கண்ணன் மீண் ம் பிறப்பானா?
குழந்ைதயாக மீண் ம் கண்ணன்
பிறக்க மாட்டானா?- ல்லாங்
குழல்எ த்ேத ஊதிஎன்ைன
மயக்க மாட்டானா?
என்ைன அவன் ேதாழனாக
ஏற்க மாட்டானா?-தினம்
ெவண்ெணயில்ஓர் பங்குேபாட்
நீட்ட மாட்டானா?
சின்னஞ்சி

வாையக்ெகாஞ்சம்

திறக்க மாட்டானா?-என்
கண்ணில்இந்த உலக

ம்

காட்ட மாட்டானா?
மா கன்ைறக் காட் ல்ஓட்
ேமய்க்க மாட்டானா?-அங்ேக
ஓ ஆட என்ைனக்கூட் ச்
ேசர்க்க மாட்டானா?
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மைலஎ த் க் குைடையப்ேபாலப்
பி க்க மாட்டானா?-என்
தைலயில்மைழ வி வைத ம்
த க்க மாட்டானா?
கீைததன்ைனத் தி ம்ப ேம
கூறமாட்டானா?-அைதக்
காதில்ேகட் ச் சிறந்தவனாய்
மாற மாட்ேடனா?-நான்
மாற மாட்ேடனா?
----------69. தம்பி பிறந்த நாள்
எங்கள் தம்பி பிறந்தநாள்!
இனிய தம்பி பிறந்தநாள்!
திங்கட் கிழைம இன் தான்
ெசல்லத் தம்பி பிறந்தநாள்!
வண்ணச் சட்ைட உட ேல,
மணிகள் ெதாங்கும் க த்திேல.
ெகாண்ைட அணிந் கண்ணன்ேபால்
ெகாஞ்சு கின்றான் மழைலயில்.
ேதாட்டம் ந ேவ ஊஞ்ச ல்
க்கி ைவத்ேதாம் தம்பிைய.
ஆட் ஆட் வி கிேறாம்;
அைசந்ேத ஆ மகிழ்கிறான்.
மாைலத் ெதன்றல் காற் ேம
வந் ெமல்ல சு .
நீலம், சிவப் , மஞ்சளில்
நிைறய ப ன் பறக்கு !
மலர்கள் தைலைய ஆட் ேய
வ ேவார் தம்ைம அைழக்கேவ,
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கலகல எனப் பறைவகள்
கா

குளிரப் பாடேவ,

வட்ட மிட் நாங்க ம்
வாழ்த்திக் கும்மி அ க்கிேறாம்.
கிட்டச் ெசன் தம்பிையத்
ெதாட்
த்தம் ெகா க்கிேறாம்.
கன்னங் குழியத் தம்பி ம்
ைகையத் தட் ச் சிாிக்கிறான்.
அன்ைன, தந்ைத, பலைர ம்
அைணத்
த்தம் த கிறான்.
விைச ெகா த்தால் ஓ
ம்
வித்ைத ெயல்லாம் காட்
ம்
இைச ழக்கம் ெசய்தி ம்
இனிய ெபாம்ைமப் பாிசுகள் !
படம் நிைறந்த த்தகம்
பலைக, பந் , பலவைக
உைடகள், தின் ம் பண்டங்கள்
உவந்ேத பல ம் த கிறார்.
பட் ப் ேபான்ற ைககளால்
பாசத் ேதா தம்பி ம்
லட் , மிட்டாய், ெராட் கள்
நாங்கள் தின்னத் த கிறான்.
சிறந்த இந்தக் காட்சிையத்
திரண் வந் பா ங்கள்.
பிறந்த நாளில் தம்பிையப்
ெபாிேயார் கூ வாழ்த் ங்கள்.
-----------
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70. காந்திையக் காணலாம்
சி வன்
காந்திையப்ேபால் ஒ மகாைனக்
காட் வாய் அம்மா-அவர்
க ைணெபாங்கும் தி
கத்ைதக்
கா ேவன் அம்மா.
காந்திையப்ேபால் ஒ மகாைனக்
காட் வாய் அம்மா-அவர்
கனிையப் ேபான்ற இனிய ெசால்ைலக்
ேகட்ேபேன அம்மா.
சாந்த

ர்த்தி காந்திையப்ேபால்

காண
மா?-அம்மா
சத்தியத்தின் வ வம்தன்ைனக்
காண

மா?

மாந்த க்குள் ெதய்வம்தன் ைனக்
காண
மா?-நல்ல
வழிையக்காட் ம் ஒளிையநா ம்
காண

மா?

அம்மா
காந்திையப்ேபால் ஒ மகாைன
இந்த உலகிேல
காண

ம், காண

ம்

கண்ேண, ேகளடா.
உண்ைமேபசும் இடத்தில்காந்தி
கு யி க்கிறார்.
உ திஉள்ள இடத்தில்காந்தி
கு யி க்கிறார்.
அன் ெபாங்கும் இடத்தில்காந்தி
கு யி க்கிறார்.
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அகிம்ைசஉள்ள இடத்தில்காந்தி
கு யி க்கிறார்.
உண்ைம, உ தி, அன் , அகிம்ைச
உன்னி டத்திேல
உள்ளெதன்றால் உன்னிடத் ம்
காந்தி இ க்கிறார்.
என் ம்அவைரக் கண் கண்
இன்பம் ெகாள்ளலாம்.
இதயக்ேகாயில் தன்னில்ைவத் ப்
ைச ெசய்யலாம்.
----------71. தாத்தா ம் ேபர

ம்

தாத்தா
ேசாற்
ட்ைட கட் க் ெகாண்
ேதாளில் ஏட்ைடச் சுமந் ெகாண்
ஆற்ைறக் கூடக் கடந் ெசன்
அ த்த நகாில் ப த் வந்ேதன்
அந்தக் காலம்-அ
அந்தக் காலம்.
காட் வழிையக் கடந் ெசன்
கனத்த மைழயில் நைனந் ெகாண்
ட்ைட ேநாக்கி இரவில் வ ேவன்
விளக்ேக இல்லா தி வழிேய
அந்தக் காலம்-அ
அந்தக் காலம்.
எண்ெணய் விளக்ைக ஏற்றி ைவத்
எ த்ைதத் ேத த் ேத ப் பி த் க்
கண்கள் எாிய இர ேநரம்
கல்வி தன்ைனக் கற் வந்ேதன்
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அந்தக் காலம்-அ
அந்தக் காலம்.
அாிசி வாங்கப் பண ம் இன்றி
அ ப்
ட்ட வழி ம் இன்றி
இ ந்த ேபா ம் சம்ப ளத்ைத
எப்ப ேயா கட் வந்ேதன்
அந்தக் காலம்-அ
அந்தக் காலம்.
ஐந் வகுப் ப் ப ப்ப தற்குள்
அதிகத் ெதால்ைல அைடந்த தாேல
அந்த வகுப்பில் ேதர் ெபற் ம்
அந்ேதா ! ப ப்ைப நி த்தி விட்ேடன்
அந்தக் காலம்-அ
அந்தக் காலம்.
ேபரன்
அதிக ரம் நடந்தி டாமல்
அ கி ள்ள பள்ளி ெசன்
மதிய உண ம் உண் விட்
மகிழ்ச்சி ேயா கற் வ ேவன்
இந்தக் காலம்-இ
இந்தக் காலம்.
சீ ைடைய அணிந் ெகாண்
ெசல்வர் என் ம் ஏைழ என் ம்
ேவ பாேட ஏ ம் இன்றி
வி ப்ப ேமா ப த் வ ேவன்
இந்தக் காலம்-இ
இந்தக் காலம்.
இலவ சமாய்க் கல்வி உண்
இ ந் ப க்க வசதி உண்
கலக்க மின்றிக் கவைல யின்றிக்
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கல்வி கற் த் தி ம்பி வ ேவன்
இந்தக் காலம்-இ
இந்தக் காலம்.
ெபன்சில், ேநாட் , ேதைவ யான
த்த கங்கள் ேபான்ற வற்ைற
அன்ப ளிப்பாய்ப் ெபற் நா ம்
ஆர்வத் ேதா கற் வ ேவன்
இந்தக் காலம்-இ
இந்தக் காலம்.
இன் ம் நிைறயக் கல்வி கற்
இனிய ைறயில் ெதாழி ம் கற்
நன்ைம ெசய்ேவன், நம
நன்கு வளர, நா

நா

ம் வளர்ேவன்.

இந்தக் காலம்-இ
இந்தக் காலம்.
--------72. என

ஊர்

என்றன் ஊேரா இராயவரம்;
இனிைம மிக்க சி நகராம்.
மன்னர் ஆண்ட
க்ேகாட்ைட
மாவட் டத்ைதச் ேசர்ந்த வாம்.
ெதன்ைன மரங்கள் இ
ற ம்
ெதன்றல் சி வரேவற்கும்.
ெசந்ெநல் விைள ம் வயல்க ேம
ெதாி ம் அந்த வழிெயல்லாம்.
ஊாின் உள்ேள ைழந்த ேம
உள்ளம் கவ ம் ேகா ரங்கள்!
ேநராய் உள்ள ெத க்க டன்
நிைறய மாட மாளிைககள்!
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ஊாின் ந ேவ சிவன்ேகாயில்
ஊ ணி பல ம் அங்குண் .
மாாி யம்மன் தி க்ேகாயில்
மகிைம மிக ம் உைடய வாம்.
த் மாாி அம்ம க்கு
மிகமிகச் சீ டன் சிறப்பாகப்
பத் நாட்கள் தி நாளாம்;
பல ம் பார்த் மகிழ்வாராம்
கணித ேமைத கதிேரசர்
க த் டன் பிள்ைளகள் ப த்திடேவ
னித மான காந்திமகான்
ெபயாில் பள்ளி நி வினேர.
ெபான்னாச் சிெய ம் ஊ ணியின்
ெபான்ைனப் ேபான்ற நிற ள்ள
தண்ணீர் உண் ; ஊர்மக்கள்
தாகம் தீர்க்கும் குண ண் .
வாரச் சந்ைத தன்கிழைம;
வ வார் மக்கள் திரளாக.
கீைர தலாய் அாிசிவைர
கிைடக்கும் அந்தச் சந்ைதயிேல!
அம்மன் ேகாயில்

ன்னாேல

ஆ ப் பா த் ேதாழ டன்,
சின்ன வயதில் திாிந்ததைன
எண் ம் ேபாேத இனிக்கிறேத!
கதிேரசர்
------------73. ேசவக ம் ேசர்ந்தனர் !
ெவள்ைளயர்கள் நம்நாட்ைட
ஆண்ட காலம்.
மிகக்ெகா ைம மக்க க்குச்
ெசய்த காலம்.
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தனிஅரசாய்ப்
க்ேகாட்ைட
இ ந்த காலம்.
தைடகள்பல அரசாங்கம்
விதித்த காலம்.
ேதசபக்தர் பலர்சிைறயில்
வாழ்ந்த காலம்.
ெத வினிேல கூ தற்கும்
பயந்த காலம்.
க்ேகாட்ைடத் தனிஅரசில்
அந்த நாளில்
க டேன விளங்கிவந்த
ஊர்க க்குள்
நான்பிறந்த இராயவரம்
என் ம் ஊாில்
நல்லவர்கள் பலர்ெதாண்
ெசய் வந்தார்.
பாரதியார் ெபயராேல
சங்கம் ைவத் ப்
ைபயன்கள் சிலர்கூ
நடத்தி வந்ேதாம்.
அறிஞர்கைள வரவைழத் ப்
ேபசக் ேகட்ேடாம்.
அாியபல த்தகங்கள்
ப த் வந்ேதாம்.
ேதசபக்திப் பாடல்கைளக்
கற் வந்ேதாம்.
தினந்ேதா ம் நல்லறிைவப்
ெபற் வந்ேதாம்.
பாரதியார் விழாநடத்த
ஆைசப் பட்ேடாம்.
பலர்கூ ஆர்வ டன்
ஈ பட்ேடாம்.
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இராயவரம் மாாியம்மன்
ேகாவில் தன்னில்
எழி ைடய வாகனங்கள்
பல ம் உண் .
ேகாயில்தைன நிர்வாகம்
ெசய்த நல்ல
குண ைடேயார் எங்கள
வி ப்பம் ேபால
ெவள்ளியிேல ெசய்தஒ
ேகட கத்ைத
வி ப்ப டன் தந்தனேர
விழா நடத்த.
மா இ க்கும் சகைடயிேல
ேகட கத்ைத
ைவத் அதிேல பாரதியார்
படத்ைத ைவத்ேதாம்.
மலர்களினால் அலங்காித்ேதாம்.
ெகா கள் ஏந்தி
"வாழ்க ! வாழ்க ! பாரதியார்
நாமம்” என்ேறாம்.
சுவாமிவலம் வ கின்ற
ெத க்க ெளல்லாம்
சுற்றிவந்ேதாம் பாரதியார்
பாட் ப் பா .
இ
ழக்கம் ெசய்வ ேபால்
சி வர் கூட்டம்
எ ச்சி டன் பாரதியார்
பாட்ைடப் பாட
அரசாங்கச் ேசவகர்கள்
அங்கு வந்தார்,
"யார்இதைன நடத் வ
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ெசால்க” என்றார்.
"ஊர்மக்கள் நடத் கிேறாம்
ஒன் கூ .
உயர்கவிையப் ேபாற் கிேறாம்
பாட் ப் பா ”
என்ற ேம அவர்எ
ம்
கூற வில்ைல.
எங்க டன் அவர்க ேம
நடந் வந்தார்.
பாரதிக்குச் சிலர்ேதங்காய்
உைடக்க லானார்.
பக்தி டன் சூடத்ைதக்
ெகா த்த லானார்.
ைககூப்பி வழிெயல்லாம்
வணங்க லானார்.
கட ைளப்ேபால் மாகவிையக்
க த லானார்.
"பாரதத்தாய் நல டேன
வாழ்க ! வாழ்க !
பாரதியார் கழ்வாழ்க !
வாழ்க !” என்ேற
குழந்ைதக ம் ெபாிேயா ம்
கூ ஒன்றாய்க்
குரல்எ ப்பி, உணர்ச்சி டன்
ழங்கும் ேபா ,
"பாரதத்தாய் நல டேன
வாழ்க ! வாழ்க !
பாரதியார் கழ்என் ம்
வாழ்க ! வாழ்க !”
எனஅந்தச் ேசவக ம்
உணர்ச்சி ேயாேட
எங்க டன் வாய்விட் ப்
பாட லானார்.
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'இந்தியேர நா ம்’ என
அந்த ேநரம்
எண்ணியதால் தைமமறந்
பா னாேர !
-----------கைதப் பாடல்கள்
74. ஆண் எ

ம் ெபண் எ

ம்

86. பல் ல்லாத பாட்

75. க ைத ம் கட்ெட ம் ம்

87. எட் க் ேகாழிக் குஞ்சுகள்

76. ெபான்ைன விட உயர்ந்த

88. நன்றி

77. ேகாழியின் பதில்

89. க குக் காட்சி

78. பாம்ைபக் ெகான்ற
79. மனித

ரன்!

90. வி தைல

ம் ேதனீ ம்

91. கட

ம் மைழத்

ளிக

ம்

80. கிட் வின் கீர்த்தி

92. அவர்கள் தந்த மரம்

81. வாைழப் பழத்தின் மகிழ்ச்சி

93. எ

82. நா ம் நில ம்

94. கந்தனின் மா

83. உ தி! உ தி! உ தி!

95. அ த பிள்ைள சிாித்த !

84. நடந் ேபான நாற்கா

96. ராஜாஜி ம் சி வ

85. பச்ைசக் கண்ணன்

97. லண்டனில் தீபாவளி

சுதந்திரம்?

ம்

-------74. ஆண்எ

ம் ெபண்எ

ம்

ஆண்எ ஒன் , ெபண்எ ஒன்
அன்பாய் வைளயில் வசித்தனேவ.
ஆண்எ எதிேர, ெபண்எ எதிேர
அப்பம் ெபாிதாய் இ ந்த ேவ.
ஆண்எ தின்ற , ெபண்எ தின்ற .
ஆயி ம் ஆைச தீரவில்ைல.
ஆண்எ
குந்த , ெபண்எ
அ கில் இ ந்த ட் னிேல.
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ஆண்எ பார்த்த , ெபண்எ பார்த்த
அ ைமப் பண்டம் ெபாறியினிேல.
ஆண்எ பாய்ந்த , ெபண்எ
ஆைச தீரத் தின்றிடேவ.
ஆண்எ ேகட்ட , ெபண்எ
அதி ம் சத்தம் பட்ெடனேவ.

பாய்ந்த

ேகட்ட

ஆண்எ திைகத்த , ெபண்எ திைகத்த
அந்ேதா ! ெபாறியில் சிக்கினேவ.
ஆண்எ

கைத ம் ெபண்எ

கைத ம்

அப் றம் அறிேயன், அறிேயேன !
--------------75. க ைத ம் கட்ெட ம் ம்
கட்ெட ம் ஊர்ந் ஊர்ந்
க ைத அ கில் ெசன்றதாம்.
க ைத கா ல் ஏறி ஏறிக்
கா ப் பக்கம் ேபானதாம்.
காதில் குந் ெமல்ல ெமல்லக்
க த் க் க த் ப் பார்த்ததாம்.
காள்கா ெளன் க ைத கத்த
கட்ெட ம் மிரண்டதாம் !
காதி
ந் தைரைய ேநாக்கிக்
கர்ணம் ேபாட் க் குதித்ததாம்.
அந்தச் சமயம் பார்த் க் க ைத
அதன்ேமல் காைல ைவத்ததாம்.
கா ல் சிக்கிக் ெகாண்ட எ ம்பின்
கைத
ந் ேபானதாம் !
-----------
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76. ெபான்ைனவிட உயர்ந்த

?

‘ெபான்ைன விட உயர்ந்த
என்ன?’ என்ற ேகள்விைய
சின்ன வயதில் காந்தி ம்
ேதர் த் தாளில் கண்டனர்.
‘ெபான்ைன விட உயர்ந்த
உண்ைம, உண்ைம, உண்ைமதான்’
என்ற பதிைல காந்தி ம்
எ தி னாேர மகிழ் டன்.
சின்ன வயதில் உண்ைமயின்
சிறப்ைப உணர்ந்த காந்திதான்
பின்னர் உலகில் மிகமிகப்
ெபாிய மனிதர் ஆயினார் !
----------77. ேகாழியின் பதில்
இட் ைவத்ேதன் ட்ைடகள்.
இட்ட ட்ைட எட்ைட ம்
எ த் க் ெகாண்டான் ஒ வேன.
அவயங் காக்க நா

ேம

ஆைச ெகாண்ேடன்; ஆயி ம்
அபயம் தந்த மனிதேன
அைனத் ம் தின் தீர்த்தனன் !
குஞ்சு ெபாாித் ப் பார்க்கேவ
ெகாண்ேடன் ஆைச ; ஆயி

ம்

மிஞ்ச வில்ைல ட்ைடகள் ;
ம் அவேன தின்றனன்.
எட்

ட்ைட தின்றவன்

என்ைன என்ன ெசய்வேனா?
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விட் ைவக்க ேவண் ேம.
மிஞ்சு ேவேனா நா ேம !
---------78. பாம்ைபக் ெகான்ற

ரன் !

சா க் கிராமம் அ கிேல
ைசக்கிள் ஓட் ச் ெசல்ைகயில்,
நா மீட்டர் இ க்கலாம்;
ந ேவ பாம் கிடந்த .
அஞ்ச வில்ைல நா

ேம;

அலற வில்ைல நா ேம;
ெகாஞ்ச ேம ம் தயக்க ம்
ெகாள்ள வில்ைல நா ேம.
நிலவின் ஒளியில் ேவகமாய்
ேநராய் என ைசக்கிைளத்
தைலையப் பார்த்

ஏற்றிேனன்;

‘சட்னி’ என்ேற எண்ணிேனன்.
சிறி
ரம் ெசன்ற ம்,
தி ம்பிப் பார்த்ேதன் நா ேம.
சி வர் இ வர் என்னிடம்
சிாித் க் ெகாண்ேட வந்தனர்.
“உண்ைமப் பாம் என் நீ
ஓைலப் பாம்ைப எண்ணினாய்.
நன்கு

ரம் காட் னாய்,

நண்பா” என்ேற நைகத்தனர்.
-------79. மனித
மனிதன் :
ேத ச் ெசன்
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ேதைன எ க்கும் ஈேய வா.
ஜா நிைறயத் ேதைனேய
த ேவன்; கு த் ச் ெசல்

வாய்.

ேதனீ :
என்ைனப் ேபாலத் தினம்தினம்
ஈக்கள் ேதைன எ த்தன.
ெகாண் வந் கவனமாய்க்
கூட் ல் ேசர்த் ைவத்தன.
கூட்ைடக் கைலத்ேத ஈக்கைளக்
ெகான் விட் த் ேதைனேய
ட் ல் ேசர்த் ைவக்கிறீர்.
வி ந்

தரவா அைழக்கிறீர் ?

எத்திப் பிைழக்க நா

ேம

எண்ண மாட்ேடன். ஆதலால்,
த்தம் திய ேதைனேய
வில் எ க்கப் ேபாகிேறன்.
-----------80. கிட் வின் கீர்த்தி
பட்டம் ஒன்ைறப் ெபாியதாய்க்
கட் அதனின் ந விேல
ெகாட்ைட எ த்தில் என்ெபயர்
பட்ைட அ த் எ திேனன்.
ெவட்ட ெவளியில் நின் நான்
விட்ேடன்
ல் கட் ேய.
ெவட் ெவட் இ க்கேவ
பட்டம் ேமேல ெசன்றேத !
எட்

வாைனத் ெதாட்

ம்

இன்ப மான ேவைளயில்,
பட்ெடன் றந்த
ேம
நட்ட ந வில் அ ந்தேத !
கட்ட விழ்ந்த காைளேபால்
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காற்ற த்த திைசயிேல
பட்டம் பறந் ெசன்றேத!
விட் த் தி ம்ப
ட்
குட்
எட்
ஏய்த்

ேமா?

கின்ற ச்சுடன்
மான்ேபால் ஓ ேனன்.
டாத ெதாைலவிேல
ப் பறந் ெசன்றேத !

பட்ட ணத்ைத ேநாக்கிஎன்
பட்டம் பறந் ெசல் ேம.
எட் மா உள்ளேதார்
கட்ட டத்தில் இறங்குேம !
பட்ட ணத்தில் உள்ளவர்
பல ம் இதைனக் கா

வர்;

வட்ட மாகக் கூ வர்;
மகிழ்ச்சி ேயா ெந ங்குவர்.
பட்டம் ந ேவ ெபாியதாய்க்
ெகாட்ைட எ த்தில் என்ெபயர்
‘கிட் ’ என்ேற ெதாிந்தி ம்.
கீர்த்தி அதனால் ெப கி ம் !
---------81. வாைழப் பழத்தின் மகிழ்ச்சி
ஆப்பிள், திராட்ைச, ஆரஞ்சு
அவற் டன் என்ைன ைவத்தார்கள்.
‘சாப்பி
ர்’ என வந்தவர் ன்
தட் ல் ைவத் க் ெகா த்தார்கள்.
வந்தவர் மிக ம் பணக்காரர்.
“வயிற்றில் இல்ைல இடம்” என்றார்.
“இந்தப் ைபக்குள் ைவக்கின்ேறாம்,
எ த் க் காாில் ெசன்றிடலாம்.”
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என்ற ம் ைப டன் பணக்காரர்
ஏறினர் தம காாினிேல.
ெசன்றி ம் வழியில் திராட்ைச டன்
தின்றனர் ஆப்பிள், ஆரஞ்ைச.
‘வாைழப் பழத்ைத என் ைடய
வாழ்க்ைகயில் தின்றேத இல்ைல. இ
ஏைழகள் தின் ம் பழம்’ என்ேற
எறிந்தார் என்ைனச் சாைலயிேல.
காைலயில் இ ந் மாைலவைர
க ம்பசி யாேல
த் ச்
சாைலயில் நின்ற ஒ சி வன்
சட்ெடன என்ைனப் பி த்தாேன !
ஏைழச் சி வன் பசிதீர்த்ேத
இன்பம் மிகமிக நான்ெப ேவன்.
வாைழ மரமாம் என் அம்மா
மனசு குளிரச் ெசய்ேவேன!
----------82. நா ம் நில ம்
வட்ட மான ெவண்ணி லாைவப்
பார்த் ப் பார்த் ேம
வள்வள் ெளன் எங்கள் ட்
நாய் குைரத்த .
கிட்டச் ெசன்ேற என்ன ெசால் க்
குைரக்கு ெதன் நான்
ேகட் வந்ேதன்; அந்தச் ெசய்தி
கூறப் ேபாகிேறன்:
நிலாவிடம் நாய் ெசான்ன :
அமா வாைச இ ட் ேல
ஆகா யத்தில் ேத ேனன்.
எங்ேக ேபானாய்? நிலேவநீ
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எவைரக் கண்ேட அஞ்சினாய்?
அமா வாைச நாளிேல
அண்டங் காக்ைக இ ளிேல
தி ட்
னியன் ைனேபால்
ெத வில் நடந் வந்தனன்.
பார்த் விட்ேடன் நா ேம.
பாய்ந்ேதன் அந்த நிமிடேம.
ேகாபக் குர ல் கத்திேனன்;
குைரத் க் ெகாண்ேட ரத்திேனன்.
என்ைனப் பார்த் த் தி ட ம்
எ த்தான் ஓட்டம் ேவகமாய்.
தைல ெதறிக்க ஓ ேய
தப்பிப் பிைழத் விட்டனன்.
ஆைன ேபால உ வ ம்
ஆட் க் கடா மீைச ம்
ேகாைவப் பழத் க் கண்க ம்
ெகாண்ட தி டன் னியைனப்
பார்த் த் தாேன நீ ேம
பயந்ேத ஓ ப் ப ங்கினாய்?
அமா வாைச இ ளிேல
அஞ்சி ஓ ஒளிந்தநீ
தி டன் ேபான ம தினம்
சிறிேத தைலைய நீட் னாய்.
ெமல்ல ெமல்லத் தின ேம
ெவளிேய எட் ப் பார்த்தநீ
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தி டன் இல்ைல என்பைதத்
ெதாிந் ெகாண்டாய் இன் தான்.
வாரம் இரண் ஆனபின்
வந்
சாய் நிற்கிறாய்.
ஏேனா என்ைனப் பார்த் நீ
இளப்ப மாகச் சிாிக்கிறாய்?
-------83. உ தி! உ தி! உ தி!
உண்ைம ேபச நா ேம
உ தி ெகாண்ேடன். ஆயி ம்
சின்னச் சின்னப் ெபாய்கைளத்
தின ம் ஏேனா ெசால்கிேறன்.
“என்றன் மாமா லண்டனில்
இ க்கி றாேர, ெதாி மா?”
என் நா ம்
குேவன்.
இதிேல ெப ைம ெகாள் ேவன்.
நல்ல பாம் , பாம்ெபன
நண்பர் கூ இ க்ைகயில்
ெசால்ேவன். அவர்கள் யாவ ம்
த்ேத ஓட மகி ேவன்.
கவனக் குைறவால் நா ேம
கண்ணா ைய உைடத்தபின்
தவ தங்ைக ெசய்ததாய்த்
தந்ைத யிடத்தில் கூ ேவன்.
எனக்குப் ப ப்பில் ேபாட் யாய்
இ க்கும் ேகா , ரளியின்
கணக்ைகக் காப்பி அ த்ததாய்க்
கைத ம் கட் வி கிேறன்.
அன்ைன
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ஆைச யாக லட்ைடேய
தின் விட் யார்அந்தத்
தி டன் என் ேத ேவன்.
ஃஃஃ
தினம் தினம் இப்ப

நான்ெசான்ன

சி சி ெபாய்கள் எத்தைனேயா?
கணக்ேக இல்ைல. இதற்ெகல்லாம்
காரணம் என்ன? நானறிேவன்.
ெப ைமக் காகப் ெபாய்ெசான்ேனன்.
பிறைர ஏய்க்கப் ெபாய்ெசான்ேனன்.
அ க்குப் பயந் ெபாய்ெசான்ேனன்.
ஆத்திரத் தாேல ெபாய்ெசான்ேனன்.
ஆைசயி னா ம் ெபாய்ெசான்ேனன்.
ஐேயா! தின ம் ெபாய்ெசான்ேனன்.
ஃஃஃ
இப்ப த் தினம்தினம் ெபாய்ெசான்னால்
எவர்தான் என்ைன நம்பி வார்?
தப்பிதம் அன்ேறா? இைதநா

ம்

சாியாய் உணர்ந்ேதன். எப்ெபா

?

காந்தித் தாத்தா வரலாற்ைறக்
க த் டன் இன்

ப க்ைகயிேல,

உண்ைம ஒன்ேற இவ் லகில்
உயர்ந்த , மிக ம் உயர்ந்தெதன
உணர்ந்ேதன். இனிேமல் எப்ெபா
உத்தமர் காந்தி வழிநடப்ேபன்.
ேசாதைன பற்பல ேதான்றி
ம்,
ெதால்ைலகள் ெதாடர்ந் வந்தி
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உண்ைம ஒன்ேற ேபசி ேவன்.
உ தி, உ தி, உ தி இ

!

-------84. நடந்
இரண்

ேபான நாற்கா

!

கால்கள் உள்ள மனிதர்

இங்கும் அங்கும் நடக்கிறார்.
ஏணி ேமேல காைல ைவத்ேத
ஏறி ஏறிச் ெசல்கிறார்.
கு க்ேக பள்ளம் இ ந்தால் உடேன
குதித் த் தாவிக் கடக்கிறார்.
கு கு ெடன் ேவக மாகக்
குதிைர ேபாலச் ெசல்கிறார்.
இரண் கால்கள் உள்ள மனிதர்
இவற்ைற ெயல்லாம் ெசய்ைகயில்
இரண் மடங்கு கால்கள் எனக்கு
இ ந் ம் சும்மா இ ப்பேதா?
இ ந்த இடத்தில் இ ந் இ ந்
எனக்குச் ச த் ப் ேபானேத.
இன்ேற நா ம் மனிதர் ேபாேல
எங்கும் நடந் ெசல் ேவன்.
இப்ப

-

நான்கு கால்கள் ெகாண்டஒ
நாற்கா
ேம நிைனத்த ேவ.
நகர்ந் நகர்ந் ெசன்ற ேவ;
நலமாய் கப்ைப அைடந்த ேவ.
எட் ப் ப கள் வாச ேல
இ ந்தன. அவற்றில் இறங்கிடேவ
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ன்னங் கால்கள் இரண்ைட ேம
தலாம் ப யில் ைவத்த ேவ.
ம த் க் காைல ைவக்காமல்
வாயிற் ப யில் இறங்கியதால்
அ த்த நிமிடம் தடதெடன
அங்ேக சத்தம் ேகட்ட ேவ.
உ ண் வி ந்த நாற்கா !
ஒ ந்தன ன் கால்க ேம !
மிச்சம் ஒற்ைறக் கா டேன
டமாய்க் கிடந்த நாற்கா .
நடக்கும் ன்ேன நாற்கா .
நடந்த பிறேகா ஒ கா !
இ ந்த இடத்தில் இ ந்தி ந்தால்
இன் ம் அதன்ெபயர் நாற்கா !
-------85. பச்ைசக் கண்ணன்
சீனி மிட்டாய்க் கைடயிேல
சின்னச் சின்னப் ெபாம்ைமகள்.
சின்னச் சின்னப் ெபாம்ைமகள்
சீனி மிட்டாய்ப் ெபாம்ைமகள்.
கண்ணன் ெபாம்ைம இ ந்த .
காந்தி ெபாம்ைம இ ந்த .
வண்ண வண்ணப் ெபாம்ைமகள்
வாிைச யாக இ ந்தன.
காசு ெகா த் நா ேம
கண்ணன் ெபாம்ைம வாங்கிேனன்.
ஆைச யாக என வாய்
அ கில் ெகாண் ேபாயிேனன்.
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பச்ைச நிறத் க் கண்ணேனா
பார்க்க அழகாய் இ ந்ததால்
எச்சில் ப த்தித் தின்னேவ
எனக்கு வி ப்பம் இல்ைலேய!
அைறயில் மாடம் இ ந்த .
அதிேல ைவத்ேதன், கண்ணைன!
உறங்கிப் ேபாேனன், இரவிேல.
ஒன் ம் அறிேயன் நா ேம.
காைல எ ந் பார்க்ைகயில்
காண வில்ைல கண்ணைன.
நா
ற ம் ட்
ள்
நன்கு நா ம் ேத ேனன்.
அப்பா வந்தார்; கூறிேனன்.
அவ ம் ேத ப் பார்த்தனர்.
அப்ேபா தவாின் கண்கேளா
அைறயின் ஓரம் பார்த்தன.
ஓர மாகச் ெசன் நான்
உற் ப் பார்த்ேதன் அவ டன்.
சாைர சாைர யாகேவ
தைரயில் கண்ேடன், எ ம் கள்.
பச்ைச நிறத் க் கண்ணைனப்
பங்கு ேபாட்ேட எ ம் கள்
இச்ைச ேயா வாயிேல
எ த் க் ெகாண் ெசன்றன.
--------நான் :
கண்ணன் ெபாம்ைம
வ ம்
க த் க் க த்ேத எ ம் கள்
ெகாண் ெசல் கின்றன.
ெகா ைம ெகா ைம, ெகா ைமேய !
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அப்பா :
பச்ைசக் கண்ணன் இைவகளின்
பசிையப் ேபாக்கத் தன்ைனேய
மிச்ச மின்றி உதவினன்.
ணில் வ த்தம் ெகாள்வேதன்?
---------86. பல் ல்லாத பாட்
பல் ல் லாத பாட் க்குப்
பத் ப் ேபரப் பிள்ைளகள்.
எல்லாப் ேபரப் பிள்ைள ம்
எதிேர ஒ நாள் வந்தனர்.
“பத் ப் பத் ச் சீைடகள்
பாட் உனக்ேக” என்றனர்.
ெமாத்தம்
சீைடகள்
ன்ேன ைவத் ச் ெசன்றனர்.
ஏக்கத் ேதா பாட்
ம்
எதிேர இ ந்த சீைடையப்
பார்க்க வில்ைல; சிாித்தனள்;
ைபய எ ந் நின்றனள்.
சின்னத் க்கு ஒன்றிேல
சீைட யா ம் ைவத்தனள்.
என்ன ெசய்தாள், ெதாி மா?
எ த் ச் ெசால்ேவன், ேக

ங்கள்;

த ைய ஊன்றி ஊன்றிேய
தன்னந் தனியாய்ப் பாட்
ம்
நடந் நடந் ெசன்றனள்;
நான்கு ெத ைவக் கடந்தனள்.
மா அைரக்கும் ஓாிடம்
வந்த பிறேக நின்றனள்.
ஆவ லாக
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“அைரத் க் ெகா ப்பீர்” என்றனள்.
உ ண்ைடச் சீைட யா ேம
உைடந் ெநா ங்கிக் கைடசியில்
அ ைம மாவாய் மாறின.
ஆஹா ! பாட் மகிழ்ந்தனள்.
வந் ேசர்ந்தனள்
ேவக மாகப் பாட்
ம்.
சீைட மாவில் ெநய் டன்
சீனி ேசர்த் ப் பிைசந்தனள்.
தின்னப் ேபாகும் ேவைளயில்
ேசர்ந் ேபரப் பிள்ைளகள்
ன்ேன வந் நின்றனர்.
“என்ன பாட் ?” என்றனர்.
பாட் சீைட மாவிைனப்
பத் ப் ேபரப் பிள்ைளக்கும்
ஊட் ஊட் விட்டனள்;
ஒ வாய் அவ ம் உண்டனள் !
--------87. எட் க் ேகாழிக் குஞ்சுகள்
எட் க் ேகாழிக் குஞ்சுகள்
இைரையத் ேத ச் ெசன்றன.
குட்ைட யாக ஒ
கு க்ேக ெசல்லக் கண்டன.
பார்த்த டேன எட் ேம
பாய்ந் ெகால்ல யன்றன.
யார்தான்
ைவத் தின்ப ?
என் சண்ைட ேபாட்டன.
சிறைக அ த் க் ெகாண்டன;
சீறித் தாவிக் ெகாத்தின;
குரைலக் காட் ேவகமாய்க்
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ேகாபத் ேதா

கூவின.

அம்மாக் ேகாழி குர

ேம

அந்தச் சமயம் ேகட்கேவ,
வம் ச் சண்ைட நி த்தின.
மனத்ைதக் கட் ப் ப த்தின.
சண்ைட ஓய்ந் ேபான ம்
தைரையக் கூர்ந் ேநாக்கின.
கண்ணில் அந்தப்
ைவேய
காண வில்ைல; இல்ைலேய !
சண்ைட

ம் வைரயி

ம்

சாவ தற்கு நிற்குேமா ?
மண் அல்ல அப்
.
மகிழ்ந் தப்பி விட்டேத!
------------88. நன்றி
மாட் வண் ஒன்றில் க ப்பன்
ட்ைட ஏற்றிச் ெசன்றான்.
ேமட் ல் வண் ஏ ம் ேபா
ட்ைட விழேவ நின்றான்.
உ ைளக் கிழங்கு

ட்ைட அதைன

ஒ வ னாகத் க்கப்,
ெபாி ம் க ப்பன் யன்ற ேபா
ெபாியார் ஒ வர் வந்தார்.
“இ வர் நா ம் ேசர்ந்தால் இதைன
எளிதில் க்க
ம்.
சிரமம் இன்றி இ ந்த இடத்தில்
தி ம்ப ைவத்

விடலாம்”

ெபாியார் இதைனக் கூறிவிட் ப்
ெபாிய ட்ைட அதைனக்
க ப்ப ேனா ேசர்ந்
க்கிக்
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கட்ைட வண்

ேசர்த்தார்.

“இந்த ஏைழ சிரமம் தீர்க்க
இனிய உதவி ெசய்தீர்.
எந்த வைகயில் நன்றி ெசால்ேவன்?”
என்

க ப்பன் கூற,

“வாயால் நன்றி கூற ேவண்டாம்.
மகிழ்ச்சி ேயா பிறர்க்கு
நீ ம் உதவி ெசய்தால் என
ெநஞ்சு குளி ம்” என்றார்.
-------89. க குக் காட்சி
தி க்க க் குன்ற மைலயினிேல
தின ம் உச்சி ேவைளயிேல
அ ைமக் காட்சி கண் டேவ
அங்ேக மக்கள் கூ வேர.
வாைன நிமிர்ந்

பார்த்தி வர்;

வ ைக தன்ைன ேநாக்கி வர்;
ஏேனா இன் ம் வரவில்ைல?
என்ேற சில ம் ஏங்கி வர்.
சட்ெடன வானில் இ க கு
வட்டம் ேபா ம் காட்சியிைனச்
சுட் க் காட் வர் சிலேபர்கள்.
ள்ளிச் சி வர் குதித்தி வர்.
வட்டம் ேபாட்ட க குக ம்
வ ேம ெம வாய்க் கீழிறங்கி.
தட் டன் அமர்ந்த கு க்களிடம்
தாவித் தாவிச் ெசன்றி ேம.
ெநய் ம் சர்க்கைரப் ெபாங்க ேம
நீட்
வாேர கு க்க ேம.
ைகயால் அவ ம் ஊட் டேவ
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க குகள் உண்

களித்தி ேம.

உச்சி ேவைளயில் தினந்ேதா ம்
ஒ ங்காய்க் க குகள் வ வைத ம்
அச்சம் இன்றி உணவ ந்தி
அைவகள் பறந் ெசல்வைத ம்
பற்பல ஆண்டாய் இம்மைலயில்
பார்த்ேத வ வார் மக்க ேம.
அற் தக் காட்சி இைதநா ம்
அடடா, கண்ேடன், கண்ேடன் !
----------90. வி தைல
வாட்ட மாகக் கூட் ல் இ ந்த
வண்ணக் கிளிையக் காைலயில்
கூட்ைடத் திறந் ெவளியில் விட்ேடன்
கு க லமாய்ப் பறந்தேத!
வி தைல ! வி தைல ! வி தைல !
க த் ேநாக இர
ம்
கட் க் கிடந்த கன்றிைன
அவிழ்த் விட்ேடன்; வி ந்த டேன
ஆனந் தமாய்க் குதித்தேத !
வி தைல ! வி தைல ! வி தைல !
ெதாட் க் குள்ேள நீந்தி நீந்திச்
ேசார்ந் ேபான மீன்கைள
விட் வந்ேதன் ஆற் நீாில்
விைரந் நீ்ந்தி மகிழேவ!
வி தைல ! வி தைல ! வி தைல !
ன் ஒ நாள் பி த் வந்த
மின்னி ம்ெபான் வண் ைன
ெகான்ைற மரத்தில் காைல ேநரம்
ெகாண் ேசர்த்ேதன் மீண் ேம!
வி தைல ! வி தைல ! வி தைல !
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சுதந்தி ரத்ைத நாம் அைடந்த
ய்ைம யான நாளிேல
உதவி ெசய்ேதன்; அதைன எண்ணி
உள்ளம் ள் கின்றேத!
வி தைல ! வி தைல ! வி தைல !
---------91. கட

ம் மைழத் ளிக

ம்

கடல் :
மைழத் ளிகாள், மைழத் ளிகாள்,
என்னி டத்திேல
வந் நீங்கள் ேசர்ந்த தாேல
மகிைம ெப கிறீர்.
அழகு, ஆழம், அகலம், நீளம்
என்ைனப் ேபாலேவ
யாாி டத்தில் உண் ? நீங்கள்
கூற

மைழத்

ேமா?

ளிகள்:

ஆ , ஏாி, குளங்க ெளல்லாம்
அளவில் சிறியைவ.
ஆன ேபா ம் அவற்றில் ேசர்ந்தால்
அதிகம் மகி ேவாம்.
ஊாில் உள்ேளார் தாகம் தீர
உதவி ெசய்யலாம்.
உப் க் காிக்கு ெதன் ெசால் த்
ப் வார்கேளா?
---------
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91. அவர்கள் தந்த மரம்
காகம் ஒன் ஆல மரத்தில்
வந் அமர்ந்த .
கனிந் சிவந்த பழங்கள் தம்ைமக்
ெகாத்தித் தின்ற .
ேவக மாகச் சிறக த் ப்
பறந் ெசன்ற .
ெவட்டெவளியில் ஓாி டத்தில்
எச்ச மிட்ட .
எச்சத் டேன தைரயில் ழ்ந்த
ஆலம் விைதகளில்
இரண் வாரம் ெசன்ற பின்னர்
ஒன்
ைளத்த .
உச்சி ெவய்யில் தைலயில் விழேவ
நடந் ெசன்றவர்
ஒ வர் அந்தச் ெச ையக் கண்ேட
உள்ளம் மகிழ்ந்தனர்.
ஆ மா க த்தி டாமல்
ேவ ேபாட்டனர்.
அவேர தின ம் மாைல ேநரம்
தண்ணீர் விட்டனர்.
பா பட்ேட அந்தச் ெச ைய
வளர்த் வந்ததால்
பத்ேத ஆண் ல் ெபாிய மரமாய்
வளர்ந் விட்ட .
ேகாைட நாளில் குைடையப் ேபால
நிழைலத் தந்தி ம்.
கூட்டம் நடத்த மண்ட பம்ேபால்
என் ம் உதவி ம்.
ஆ ப் பாடச் சி வ க்கும்
அரங்க மாகி ம்.
அ ைம யான ஊஞ்ச லாக
வி
மாறி ம்.
சின்ன வி
பல் லக்கத்
தின ம் உதவி ம்.
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ேத வந்
கூ கட்

பறைவ ெயல்லாம்
ம்.

இன் ம்
,
விதத்தில்
நன்ைம ெசய்தி ம்
இந்த மரத்தின் ெப ைம கூற
எவரால்

ந்தி ம் ?

விைதையப் ேபாட் ச் ெசன்ற காகம்
எங்கு திாி ேமா?
ேவ ேபாட் வளர்த்த மனிதர்
எங்கு வாழ்வேரா?
உதவி பல ம் ெசய் ம் மரத்ைத
நமக்குத் தந்தவர்
உலகில் எங்ேக இ ந்த ேபா ம்
வாழ்க, வாழ்கேவ !
----------92. எ

சுதந்திரம் ?

ஒன்ப மணிவைர ப க்ைகயில் கிடந்ேத
உறங்கி ம் ெபான்னைன எ ப்பினள் அம்மா.
“இன் நம் ேதசச் சுதந்திரத் தி நாள்.
எ ந்தி

சீக்கிரம்” என்றனள் அம்மா.

“சுதந்திர நாளில் சுகமாய்த் ங்கச்
சுதந்திரம் உண் . சும்மா ேபாேபா.
மதியம் வைரநான் ங்கி ேவன்” என
ம
றம் தி ம்பிப் ெபான்னன் ப த்தான்.
பதிெனா மணிவைர ங்கி ம் ெபான்னைனப்
பார்த்த ம் தந்ைத ஆத்திரம் ெகாண்டார்.
கினில் இரண் பலமாய் ைவத்தார்.
த் தவ ம் ள்ளி எ ந்தான்.
“அன்ைன ம் தந்ைத ம் சுதந்திர நாளில்
அ ைமேபால் என்ைன நடத்தி கின்றார்.
இன் நான் என்றன் இஷ்டம் ேபாலேவ
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எதைன ம் ெசய்ேவன்” என்

நிைனத்தான்.

கல்ைல எ த்தான்; க நிற நாயின்
கால்கைளப் பார்த் க் குறிைவத் ெதறிந்தான்.
‘ெளாள்’என நா ம் சீறிப் பாய்ந்திட
ெநா யில் ெபான்னன் ஓ ஒளிந்தான்.
சாைலயில் ைககைள

சி நடந்தான்;

தனக்ேக சுதந்திரம் என்றவன் நிைனத்தான்;
மாைலயில் கார்கள், வண் கள் வந் ம்
வழிவிட வில்ைல; எதிாில் நடந்தான்.
சட்ெடன ஒ கார் அவன்ேமல் ேமாத,
தாவிக் குதித்தவன் தவறி வி ந்தான்.
பட்ெடனத் தைலயில் அ பட லாச்ேச!
பந் ேபால் ெநற்றி ம் ைடத்திட லாச்ேச!
சுதந்திர நாளில் நிைனத்தைதச் ெசய்வேத
சுதந்திரம் என் ெபான்னன் நிைனத்தான்.
விதம்வித மான ெதால்ைலகள் வரேவ
ெமத்த ம் மனத்தில் ேவதைன அைடந்தான்.
ேசாம்பிக் கிைடப்ப சுதந்திரம் இல்ைல.
ெதால்ைலகள் த வ ம் சுதந்திரம் இல்ைல.
ம் கள் ெசய்வ ம் சுதந்திரம் இல்ைல.
ேவெற

உண்ைமச் சுதந்திரம் ஆகும் ?

பிறர உாிைமைய மதிப்ப சுதந்திரம்.
ேபச்சி ம் ெசய
ம் ய்ைமேய சுதந்திரம்.
உாிைம ம், கடைம ம் ஒன்றாய்ச் ேசர்வேத
உண்ைமயில் சுதந்திரம், சுதந்திரமாகும் !
----------93. கந்தனின் மா
மாட் வண் ஒன்றிேல
ட்ைட ெநல்ைல ஏற்றிேய
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காட் வழியாய்ச் ெசன்றனன்
கந்தன் என் ம் நல்லவன்.
ஒற்ைற மாட் வண் ைய
ஓட் அவ ம் ெசல்ைகயில்
சட்ெடன் ெறதிேர ேவகமாய்த்
தாவி வந்தான் தி டேன !
“மாட்ைட இ த் நி த்தி .
வண் க் குள்ேள இ ந்தி ம்
ட்ைட ெநல்ைல இறக்கி ”
மிரட்ட லானான் தி ட ம்.
“என்ைன நம்பி ட்ைடைய
ஏற்றி ஒ வன் அ ப்பினார்.
என்ன ெசால்ேவன் அவாிடம்?”
என்ேற கந்தன் கலங்கினான்.
கத்தி ஒன்ைறக் காட் ேய
“குத்திக் ெகான்

ேபா ேவன்.

ெசத் ப் ேபாக ஆைசயா?”
தி டன் ேம ம் மிரட் னான்.
எந்தப் ேபச்சும் பயனில்ைல
என்ப தறிந்த கந்த ம்
தந்தி ரத்தின் உதவியால்
தப்பிப் பிைழக்க எண்ணினான்.
“ெகாண் வந்த ெநல் ேம
ெகாள்ைள ேபான ெதன் நான்
ெசான்னால் ஊரார் நம்பிடார்.
ெதாழி ம் ெகட் ப் ேபாகுேம!
ட்ைட ெநல்ைலத் தந்திட
ய வில்ைல. ஆதலால்
மாட்ைட அவிழ்த் த் த கிேறன்.
மகிழ்ச்சி ேயா ெசன்றி .
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இந்த மா என்றனின்
ெசாந்த மா . ஆதலால்
என்றன் உயிைரக் காக்கேவ
இதைனத் த ேவன்” என்றனன்.
ட்ைட விைலையப் ேபாலேவ
ன் மடங்கு இ ந்தி ம்
மாட்ைடப் ெபற் க் ெகாள்ளேவ
மனம் இைசந்தான் தி டேன.
கந்தன் மாட்ைட அவிழ்த்தனன்;
கள்ளன் ைகயில் ெகா த்தனன்.
அந்த மாேடா தியவர்
அ கில் வந்தால் பா ேம !
ஆர்வ மாகத் தி ட

ம்

அதைனத் தட் க் ெகா க்கேவ,
கூர்ைம யான ெகாம்பினால்
குத்தித் ெதாைடையக் கிழித்த !
ெதாைடயி
ந் ரத்த ம்
ெகாடெகா ெடன் ெகாட்டேவ
உடேன பயந் தி ட ம்
ஓட்ட மாக ஓ னான்.
‘ஐேயா! அப்பா!’ என்றவன்
அலறிக் ெகாண்ேட ேவகமாய்க்
ைகையக் காைல உதறிேய
காட் க் குள்ேள ஓ னான்.
கந்தன் மா

ரத்தேவ,

கதறித் தி டன் ஓடேவ,
கந்தன் அந்தக் காட்சிையக்
கண் கண் சிாித்தனன்!
----------
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94. அ த பிள்ைள சிாித்த

!

சின்னச் சின்ன அழகுப் பாப்பா
எங்கள் தம்பியாம்.
சிாித் ச் சிாித் மகிழ்ச்சி ட் ம்
எங்கள் தம்பியாம்.
அன் நல்ல நில தன்னில்
திறந்த ெவளியிேல
அழகுத் ெதாட் ல் அதனில் தம்பி
ப த்தி ந்தனன்.
சிாித் க் ெகாண்ேட இ ந்த எங்கள்
சின்னத் தம்பி ம்
தி திப் ெபன் குரெல த் க்
கதற லாயினன்!
அ ைமத் தம்பி ல் ெலன்ேற
அ த காரணம்
அறிந்தி டாமல் ஐந் நிமிடம்
விழிக்க லாயிேனன்.
சிறி ேநரம் அ த பின்னர்
எங்கள் தம்பிேயா
சிாித் க் ெகாண்ேட ைகைய ேமேல
காட்ட லாயினன்.
அ ைம யாகக் காட் கின்ற
ெபா ைளக் கண்ட ம்
அறிந் ெகாண்ேடன் கார ணத்ைத
அந்தச் சமயேம.
என்ன அந்தக் கார ணம்தான்
என்றா ேகட்கிறீர்?
எ த் நா ம் கூ கின்ேறன்;
ேகட் க் ெகாள்
ர்.
சின்னத் தம்பி ப த் க் ெகாண்
ேமேல பார்க்ைகயில்
ெதாிந்த தங்ேக
ைம யான
ெவண்ணி லா ேம!
அழகு மிக்க நிலைவக் கண்
மகி ம் ேவைளயில்
அங்ேக வந்த ேமகக் கூட்டம்
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அைத மைறத்ததால்,
அ
விட்டான் சின்னத் தம்பி
ஏங்கி ஏங்கிேய!
அ த பிள்ைள சிாித்த ேதேனா?
அைத ம் ெசால்

ேவன்;

மைறந்தி ந்த ேமகம் பின்னர்
கைலந் ேபானதால்
வானில் நிலா ன் ேபாலத்
ெதாிய லான !
மைறந்த நிலைவ வானில் மீண் ம்
கண்ட தம்பியின்
மைறந்த சிாிப் ம் நிலைவப் ேபாலத்
தி ம்பி வந்தேத!
----------95. ராஜாஜி ம் சி வ

ம்

கல்கத் தாவில் ராஜாஜி
கவர்ன ரானபின்
களிப்ைப ஊட் ம் ெசய்தி ெயான்
ெவளியில் வந்தேத.
நல்ல அந்தச் ெசய்தி தன்ைன
உங்க ளிடத்திேல
நானிப் ேபா கூற வந்ேதன்;
ேக ம் நண்பேர !
சி வர் தம்ைம மாளி ைகக்கு
அவர் அைழத்தனர்.
தித்திப் பான பண்டத் ேதா
வி ந் ைவத்தனர்.
வி ந் கவர்னர் அளித்த தாேல
ெப ைம ெகாண்டனர்;
மிக்க மகிழ்ச்சி ேயா சி வர்
உண்ண லாயினர்.
அந்தச் சமயம் ராஜாஜி,
சி வன் ஒ வனின்
அ கில் ெசன் சிாித் க் ெகாண்ேட
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காைதப் பி த்தனர்.
“உன்றன் காைதப் பி த் நா ம்
க்கும் ேபாதிேல
உன மனத்தில் இதைனப் பற்றி
என்ன நிைனக்கிறாய்?
அகிம்ைச என்

இதைன நீ ம்

க
கின்றாயா?
அன்றி இம்ைச என்ேற இதைனக்
கூ கின்றாயா?”
மகிைம மி்க்க தைலவர் இதைனக்
ேகட்ட டேனேய
மகிழ்ச்சி மிக ம் ெகாண்ட சி வன்
கூற லாயினன்:
“அகிம்ைச இல்ைல; இம்ைச இல்ைல;
தாங்கள் காட்
ம்
அன் , அன் , அன் ” என்ேற
அவன் உைரத்தனன்.
மிக ம் மகிழ்ச்சி ெகாண்ட தைலவர்
அவைன ெமச்சினார்.
விவரம் அறிந்த சி வர் அங்ேக
சிாிக்க லாயினர்.
----------96. லண்டனில் தீபாவளி
லண்டனில் இந்திய மாணவர்கள்-மிக
நன்றாகத் தீபா வளிதினத்ைதக்
ெகாண்டாடத் திட்டங்கள் ேபாட்டனேர-ஒன்
கூ நல் ஏற்பா ெசய்தனேர !
பண் ைக ெகாண்டாட ேவண் ெமனில்-அங்ேக
பலமாய் வி ந் ேவண் மன்ேறா?
ஒன்றாகச் ேசர்ந் மாணவர்கள்-மிக
உற்சாக மாகச் சைமத்தனேர.
அந்தச் சமயத்தில் அவ்விடத்ேத-ஓர்
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அப்பாவி இந்தியர் வந்தைடந்தார்.
வந்தவர் யார்என ஒ வ ேம-அந்த
மாணவர் கூட்டத்தில் ேகட்கவில்ைல.
ஏ ம் விசாரைண ெசய்யவில்ைல-ஆனால்,
ஏவினர் ேவைலகள் ெசய்திடேவ.
சா வாம் அந்த மனித ேம-சற் ம்
தயங்கிட ேவண் ேம! இல்ைல, இல்ைல!
பாத்திரம் ேதய்த்தனர்; பற் த் லக்கினர்;
பம்பர மாய்ேவைல ெசய்தனேர.
ேவர்த் வி வி த் ேதஅவ ம்-பல
ேவைலகள் ெசய்தி ம் ேவைளயிேல,
வ.ேவ.சு. ஐயர் எ

ம்ெபாியார்-அங்கு

வந்தனர்; சுற்றி ம் பார்த்தனேர.
ஏவல் ாி ம் மனிதைரக் கண்ட ம்
ஏேனா
யாய்த்
த்தனேர.
“அடேட, இவர்தாம் காந்தி!” ெயன்றார்-“நம்
அ ைம வி ந்தினர் இவேர” என்றார்.
உடேன அைனவ ம் மன்னிப் க் ேகாாிட,
உத்தமர் காந்தி உைரத்தி வார்:
“ஒன்றாகச் ேசர்ந்

சைமயல்ெசய்ேதாம்-இ

ஒற் ைம தன்ைனேய காட் மன்ேறா?
நன்றாய் உைழத் நாம் உண்பதிேல-சற் ம்
நாணேம இல்ைல; உணர்ந்தி ேவாம் !”
----------நாட் ய நாடகம்
97. சண்ைட ம் சமாதான ம்
கமலா :
என்ன, என்ன, என்ன அேதா
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சப்தம் ேகட்குேத!-அேட,
எங்கள் ட் த் ேதாட்டத் திேல
சப்தம் ேகட்குேத!
ெசன் நா ம் பார்த் வரலாம்
வ வாய் ேதாழிேய-என்ன
ெசய்தி என்ேற அறிந் வரலாம்
வ வாய் ேதாழிேய!
விமலா :
வாய்தி றந் ஏேதா வார்த்ைத
சிாித் வ கு !
மல் ைகப் அேதா, அேதா
ெசால்ல வ கு !
மல் ைகப்

:

மல் ைகப் என்ற டேன
மணம ணக்குேம.
மக்க ைடய உள்ள ெமல்லாம்
மயங்கி நிற்குேம.
உள்ளம் குளிரப் ெபண்கள் தைலயில்
என்ைன அணிவேர.
உ வம் சிறிேத ஆன ேபா ம்
உயர்ந்த வள்நாேன !
த் வ வம் ெகாண்ட என்றன்
உடைலப் பா ங்கள்.
ெவள்ைள உள்ளம் ேபான்ற என்றன்
நிறத்ைதப் பா ங்கள்.
இத்த லத்தில் மலர்க க்குள்
சிறப் மிக்கவள்
என்ைனப் ேபால ஒ த்தி உண்ேடா ?
இல்ைல, இல்ைலேய !
கமலா :
குவிந்தி க்கும் தாம ைரப்
அேதா வ கு !
ேகா ரத் க் கலசம் ேபால
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அேதா வ கு !
தாமைரப்
சின்னப்

:
ேவ மல் ைக,

என்ன ேபச்சுப் ேபசினாய்?
என்ைனப் ேபால ஒ த்திைய
எண்ணிப் பார்க்க வில்ைலேயா?
தண்ணீர் ேமேல நிற்பவன்
தட்ைடப் ேபால விாிபவள்
கண் க் கினிதாய்த் ெதாிபவள்
கட ள் ைசக் குாியவள்!
சிறப் மிக்க கைலமகள்
ெசல்வம் நல்கும் தி மகள்
இ வர் என்ேமல் இ ப்பேர.
என்ேபால் உண்ேடா ெசால்ல ?
விமலா :
தங்க நிறத் அரளி அேதா
கு ங்கி வ கு !
சண்ைட ேபாடத் தாேனா அ

ம்

ெந ங்கி வ கு ?
அரளிப்
மல்

:

ைகேய! தாமைரேய!

என்ன ெசான்னீர்கள்?
மனித க்ேக நீங்கள் உத ம்
கைதையச் ெசான்னீர்கள்.
எல்லாம் வல்ல இைறவ க்கும்
ைச ெசய்யேவ,
இந்த உலகில் நான் பிறந்ேதன்;
ெதாிந் ெகாள் ங்கள்.
அங்கம்
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நிற்கும் என்ைனேய
தங்க அரளி என்ேற மக்கள்
கழ்ந் கூ வார்.
இங்ேக உள்ள மலர்க க்குள்
நாேன சிறந்தவள் !
எதிர்த் ப் ேபச எவ க் ேக ம்
ணிச்சல் உண்ேடா ?
கமலா :
அேதா, அேதா சாமந்தி ம்
அ கில் வ குேத!
அ
ம் இந்தச் சண்ைடயிேல
குதிக்கப் ேபாகுேதா?
சாமந்திப்

:

மல் ைக, தாமைர, தங்கரளி உங்கள்
மகிைமையக் ேகட் ச் ச த்
விட்ேடன்.
இல்லாத நில்லாத ெப ைம
ெயல்லாம்-நீங்கள்
ஏேனாதான் ேபசி மகி கின்றீர்?
தங்கம் ேபால் நா ம் நிற ைடேயன்-ஈசன்
தைலயி ம் க த்தி ம் விளங்கி ேவன்.
மங்கல காாியம் யாவி ேம-என்ைன
மக்கள் மறப்பேத இல்ைலய .
ஓாி நாள்கேள வா கின்றீர்-நீங்கள்
உடெலல்லாம் வா வதங்குகின்றீர்.
ஆேற நாள்கேள ஆயி
ம்-மணம்
அள்ளிப் பரப் ேவன் நான்அறி ர்.
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என்ைன வி ம்பி அணிந்தி வார்-மிக்க
ஏைழ எளியவர் யாவ ேம.
ெபான்ெனாளி சி ம் என்ைனவிட-இந்தப்
க்களில் சிறந்தவள் யார ேயா?
விமலா :
ஆகா ! ஆகா ! அேதா பார்.
அழகு ேராஜா மலைரப் பார் !
ேவக மில்ைல, ேகாப மில்ைல,
ெமல்ல ெமல்ல வ கு பார்!
கமலா :
பட் ப் ேபான்ற மலர்இ
ைபயப் ைபய வ கு .
ெதாட் ப் பார்க்கும் ஆைசையத்
ண் கின்ற மலர்இ !
விமலா :
மலர்க க்குள் அரசியாய்,
மணம் பரப் ம் மலாி !
உலக
ம் ேபாற்றி ம்
உயர்ந்த ஜாதி மலாி !
கமலா :
ெதய்வத் திற்குச் சூட்டலாம்;
தி ம ணத்தில் அணியலாம்;
ைகயில் ஏந்தி கரலாம்;
களிப்ைப ஊட் ம் மலாி !
விமலா :
ேந

க்குப் பி த்த ;

ெநஞ்ச ெமல்லாம் கவர்ந்த ;
பாாில் இதைனப் ேபாலேவ
பார்த்த ண்ேடா ஒ மலர்!
கமலா :
இல்ைல இல்ைல, ேராஜா ம்
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ஏேதா ேபசப் ேபாகுேத!
விமலா :
நல்ல ைதத்தான் ேபசி ம்;
நா ம் அதைனக் ேகட்கலாம்.
ேராஜாப்

:

அ ைமப்

ேவ, மல் ைகேய!

அழகுப் ேவ, தாமைரேய!
ெப ைம ட் ம் தங்கரளி!
பிாிய மான சாமந்திேய!
உங்களின் சண்ைடையப் பார்த்த ேம-என்
உள்ளம் மிகமிக வா யேத.
இங்குள நாெமல்லாம் ஓாினேம-இைத
ஏேனா மறந்தீர், ேதாழியேர?
வண்ணத்தில் ேவற் ைம இ ந்தி
ம்-நம்
வ வத்தில் ேவற் ைம இ ந்தி
ம்
எண்ணத்தில் ேவற் ைம இல்லாமல்-நாம்
இைணந் வா ேவாம் ஒற் ைமயாய்.
கண்டவர் உள்ளம் கவர்ந்திடேவ-நல்ல
காட்சி அளித் விளங்குகிேறாம்.
வண் கள் வயிறார உண் டேவ-நாம்
வாாித் ேதைன வழங்குகிேறாம்.
தி விழா, தி மணம், பண் கைகள்-எல்லாம்
சிறந்திட நா ம் உதவி ேவாம்.
ந மணம் எங்கும் பரப்பி ேவாம்-என் ம்
நன்ைமகள் ெசய்யேவ நாம்பிறந்ேதாம்.
என்ைன வி ம்பி அணிபவராம்-ேந
இந்திய நாட் ன் சுடர்மணியாம்!
சண்ைட வி ம்பாத உத்தமராம்-அவர்
சாந்த வழியிேல ெசன்றவராம்.
சாந்த வழியிேல ெசன்றவராம்-அந்தத்
தங்கத் தைலவாின் ெசாற்ப நாம்
சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்-என் ம்
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சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்.
க்களின் குரல் :
சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்-நாம்
சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்.
கமலா ம் விமலா ம் :
- நா ம்
சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்.
சாந்த வழியிேல ெசன்றி ேவாம்.
( க்கைளத் ெதாடர்ந்

கமலா ம் விமலா ம் திைரக்குள்ேள ேபாகிறார்கள்.)

----------ேவ க்ைகப் பாடல்கள்
98. கணபதி

104. கட் யவர் யார் ?

99. நத்ைதயின் ேகள்வி

105. சட்ைடேபாட்ட ஒட்ைடச் சிவிங்கி

100. பாட்

106. கண்ண

101. ெச
102. ஓ வ

ம் மாமா ம்
ம் சின்னத் தம்பி ம்
ஏன் ?

103. ேகாழியின் வய

ம் அண்ண

ம்

107. சந்ைதக்குப் ேபாேனன்
108. தா ச் சாமியார்

?

109. குப் சாமி-அப் சாமி

-----------------98. கணபதி
ெதாந்தி இல்லாத கணபதியாம்
திக்ைக இல்லாத கணபதியாம்
தந்தம் இல்லாத கணபதியாம்
என்
தம்பிேய
அந்தக்
கணபதியாம்!
---------99. நத்ைதயின் ேகள்வி
நத்ைத என்ைனப் பார்த் ப் பார்த்
த் ! ஏேனா சிாிக்கிறாய்?
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நகர்ந் நகர்ந் ெமல்ல நா
நடப்ப தாகச் ெசால்கிறாய்.

ம்

ட்ைட
கில் க்கிக் ெகாண்
விைரந் ெசல் ம் மனிதைரக்
காட்

வாேயா, காட்

வாேயா,

காட்

வாேயா, நண்பேன?

-------100. பாட்

ம் மாமா ம்

சுப்
ைடய பாட் வய
ெதாண் ற் ெறான்ப -அவள்
சு சு ப்ைபப் பார்க்கும் ேபா
இ பத் ெதான்ப !
குப் மாமா வய என்ன?
இப்ேபா இ ப -அவர்
கூனிக் கு கி நடக்கும் ேபா
அ பத் ெதான்ப !
---------101. ெச

ம் சின்னத் தம்பி ம்

சின்னச் ெச ைய நட் நான்
தின ம் தண்ணீர் ஊற்றிேனன்.
நன்கு ெச
ம் வளர்ந்த ;
நான்கு மீட்டர் உயர்ந்த !
சின்னத் தம்பி ேசக ம்
ெச ேபால் வளர வில்ைலேய!
இன் ம் குள்ள மாகேவ
இ க்க லாேமா? ஆதலால்,
சி வன் அவைனத் தின ேம
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ெச யின் அ கில் நி த்திேய
தண்ணீர் விட்ேடன் நா நாள்.
சளி பி த் க் ெகாண்டேத!
--------102. ஓ வ

ஏன்?

எ ேய, எ ேய, ஓ வேதன்?
என்ைனப் ைன ரத் வதால்.
ைனேய, ைனேய, ஓ வேதன்?
ெபால்லா ெவறிநாய் ரத் வதால்.
நாேய, நாேய, ஓ வேதன்?
நால ச் சி வன் ரத் வதால்.
சி வா, சி வா ஓ வேதன்?
சி த்ைத பின்னால் ரத் வதால்.
சி த்ைதேய, சி த்ைதேய, ஓ வேதன்?
சிங்கம் என்ைனத் ரத் வதால்.
சிங்கேம, சிங்கேம, ஓ வேதன்?
எங்ேகா ேவட் க் ேகட்டதனால்!
----------103. ேகாழியின் வய
“ேகாழிகள் எத்தைன
ஆண் கள் உலகில்
வா ம் என்பைத
அறிவாேயா?”
“அறிேவன்; அறிேவன்,
மக்கள் அவற்ைற
அ த் த் தின்றி ம்
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நாள் வைரதான் !
-----------104. கட் யவர் யார் ?
தாஜ்மகாைலக் கட் யவர்
யார்? யார்? யார்?
சக்ரவர்த்தி ஷாஜகானாம்
ேகள், ேகள், ேகள்.
தஞ்ைசக்ேகாயில் கட் யவர்
யார்? யார்? யார்?
தரணிேபாற் ம் ராஜராஜன்
ேகள், ேகள், ேகள்.
கல்ல ைணையக் கட் யவர்
யார்? யார்? யார்?
காிகால மன்னவனாம்
ேகள், ேகள், ேகள்.
கு ப்மினாைரக் கட் யவர்
யார்? யார்? யார்?
குஷ

ஷ

னாம் அ ைமமன்னன்

ேகள், ேகள், ேகள்.
ழங்காைலக் கட் யவன்
யார்? யார்? யார்?
னியன்எ

ம் ேசாம்ேபறி

ேகள், ேகள், ேகள்
----------
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105. சட்ைட ேபாட்ட ஒட்ைடச் சிவிங்கி
ஒட்ைடச் சிவிங்கி ஒன் க்குச்
சட்ைட ேபாட் ப் பார்க்கேவ
எட் க் குரங்கு கூ ன.
என்ன என்ன ெசய்தன?
ஒ குரங்கு பாய்ந் பாய்ந்ேத
ஓ ச் ெசன்ற .
ஊ க் குள்ேள ணிக் கைடக்குள்
குந் விட்ட .
க்கள் ேபாட்ட பட் த்
அள்ளிக் ெகாண்ட .

ணிைய

பி க்க வந்தால் ‘உர்உர்’ என்
க க்க வந்த .
ேவல மரத்தில் ஒ குரங்கு
ஏறிக் ெகாண்ட .
ேவண் மட் ம் ள்ைள ெயல்லாம்
திரட் வந்த .
கா ன் அ ேக நா குரங்கு
நின் ெகாண்டன.
கர்ணம் ேபாட் இரண் குரங்கு
கில் ஏறின.
ஒட்ைடச் சிவிங்கி உடம்பில் ணிையப்
ேபார்த்தி விட்டன.
ஒ ங்கு பார்த் மீதித் ணிையக்
க த் க் கிழித்தன.
அந்தத் ணியில் சமமாய் ஐந்
பங்கு ேபாட்டன.
அவற்றில் நான்ைக நான்கு, கா ல்
நன்கு சுற்றின.
மீதம் உள்ள ண் த்
க த்ைத
ன.
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விைரந் கூ எட் க் குரங்கும்
ேவைல ெசய்தன.
ஓரம்
ம் ட்க ளாேல
ெபா த்தி விட்டன.
உடேன எட் க் குரங்கும் எதிேர
வந் நின்றன.
‘ஓேஹா! ஓேஹா!’ என்ேற அைவகள்
குதிக்க லாயின.
உ ப் ப் ேபாட்ட சிவிங்கி யாைரப்
பார்த் மகிழ்ந்தன!
பார்த் ப் பார்த் மகிழ்ச்சி யாேல
ள்ளிக் குதித்தன!
பாய்ந் ெசன் சிவிங்கி
கில்
ஏறிக் ெகாண்டன.
எட் க் குரங்ைக
கில் ஏற்றிக்
ெகாண்ட சிவிங்கி ம்
இன்ப மாகக் கா
ம்
சுற்றி வந்த .
ஒட்ைடச் சிவிங்கி சட்ைட ேபாட்
எட் க் குரங்குடன்
ெவற்றி ெபற்ற ரன் ேபாலச்
சுற்றி வந்தைத,
மற்ற மி கம் யா ம் பார்த்
மகிழ்ச்சி ெகாண்டன.
மரத்தி
ந்த பறைவ ெயல்லாம்
வியப் க் ெகாண்டன.
---------106. கண்ண

ம் அண்ண

ம்

அண்ணன் : கண்ணா, அ கில் வந்தி வாய்.
கண்ணன் : கா ல் சு
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அண்ணன் : கண்ணா, கணக்குப் ேபாட்
கண்ணன் : ைகைய வ க்கு ;

வாய்.

யா .

அண்ணன் : கண்ணா, பாடம் ப த்தி வாய்.
கண்ணன் : கைடவா யில் ண்;
அண்ணன் : கண்ணா, மா

யா .

அைறக்குள்ேள

க த்த அட்ைடப் ெபட் யிேல,
காசுகள் நிைறய ைவத் ள்ேளன்.
கணக்காய் எண்ணிச் ெசால்
வாய்.
சாியாய்ச் ெசான்னால், அத்தைன ம்
த ேவன் உனக்கு, உனக்ேகதான்!
சீைட
க்கு வாங்கிடலாம்;
தின் நீ ம் மகிழ்ந்திடலாம்.
கண்ணன் : அண்ணா, அண்ணா, இப்ெபா ேத
அத்தைன ப
ம் ஏறி ேவன்.
எட் ப் பாய்ந் ெபட் யிேல
இ க்கும் பணத்ைத எண்ணி ேவன்.
சீக்கிரம் எண்ணிச் ெசால்
ேவன்.
சீைட
க்கு வாங்கி ேவன்.
ஆைச தீரத் தின்றி ேவன்.
அண்ணன் ெசால்ைலத் தட் வதா?
---------107. சந்ைதக்குப் ேபாேனன்
சந்ைதக்குப் ேபாேனன்; சந்ைதக்குப் ேபாேனன்
சாம்பல் சணி வாங்கிடேவ.
சண்ைடக்குப் ேபாேனன், சண்ைடக்குப் ேபாேனன்
தாய்த்தி நாட்ைடக் காத்திடேவ.
ெவல்லத்ைதப் பார்த்ேதன்; ெவல்லத்ைதப் பார்த்ேதன்
ேவ ச் சாமி கைடயினிேல.
ெவள்ளத்ைதப் பார்த்ேதன்; ெவள்ளத்ைதப் பார்த்ேதன்
விடா ெபய்த மைழயினிேல.
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தவைள பார்த்ேதன்; தவைள பார்த்ேதன்
தைரயில் தத்திச் ெசல்ைகயிேல.
தவைலையப் பார்த்ேதன்; தவைலையப் பார்த்ேதன்
தங்ைக க்கி வ ைகயிேல.
ெகால்ைலயில் கிைடத்த ; ெகால்ைலயில் கிைடத்த
ெகாத் க் ெகாத்தாய் மல் ைகேய.
ெகாள்ைளயில் கிைடத்த ; ெகாள்ைளயில் கிைடத்த
ெகா யவ க்குத் தண்டைனேய!
--------108. தா ச் சாமியார்
அக்கைரச் சீைமயில்
சர்க்கைரச் சாமி
அவர தா
அைரைமல் நீளம் !
தா ையப் பி த் த்
தாங்கிச் ெசல்ல
அ ப சீடர்
அவ க் குண் !
ேதர்வடம் பி த் ச்
ெசல்வ ேபாேல
இ க்கும் அந்த
இனியநல் காட்சி!
சர்க்கைரச் சாமி
சாைலயின் கு க்ேக
சிற்சில சமயம்
ெசல் வ ண்
சாைலையக் கடக்கச்
சாியாய் அைரமணி
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ஆகும். அதனால்
அடடா, அடடா!
அைனவ ம் அங்ேக
அவதிப் ப வர்
எதிர்எதிர்த் திைசயில்
எத்தைன கார்கள்!
எத்தைன வண் கள்!
எத்தைன மனிதர்கள்!
‘பாம்பாம்’ சத்தம்
பலமாய்க் ேகட்கும்
‘கிணிங் கிணிங்’ எனேவ
மணிகள் ஒ க்கும்.
“எத்தைன ேநரம்
இப்ப

நிற்ப ?”

என்பார் பலேபர.◌்
எனி

ம் சிலேபர்,

தா யின் ேமேல
தாண் ச் ெசல்வர்;
தா யின் கீேழ
தவழ்ந் ம் ேபாவர்.
குழந்ைதக ெளல்லாம்
கு கு என்ேற
தா யின் அ யில்
ஓ
வார்கள்.
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சர்க்கைரச் சாமி
தா யின் மகிைம
எ த் க் கூறிட
எவ ம்

யன்றால்,

தா ேபால் அந்தச்
சாித்திரம் நீ ம்.
ேவண்டாம். இத் டன்
விைடெப கின்ேறன்.
---------109. குப் சாமி-அப் சாமி
அண்ணன்
குப் சாமி, குப் சாமி,
ேகா
ட் ேல
அப் சாமி இ ந்தி வார்,
அைழத் வந்தி .
தம்பி
அப் சாமி

ட் ேல

அவைரக் காேணாம் என்றி ன்...?
அண்ணன்
ெதப்பக் குளத்தங் கைரயிேல
ேத ப் பார்த் அைழத் வா.
தம்பி
ெதப்பக் குளத்தங் கைரயிேல
ேத ப் பார்த் ம் இல்ைலேயல்...?
அண்ணன்
சுப்ர மணியர் ேகாயிைலச்
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சுற்றி வ வார்; அைழத் வா.
தம்பி
சுப்ர மணியர் ேகாயிைலச்
சுற்றிப் பார்த் ம் இல்ைலேயல்...?
அண்ணன்
கப்பல் காரன் ெத விேல
கைடயில் இ ப்பார்; அைழத் வா.
தம்பி
கப்பல் காரன் ெத விேல
கைடயில் பார்த் ம் இல்ைலேயல்...?
அண்ணன்
சும்மா தி ம்பி வந்தி .
ாித மாகச் ெசன்றி .
தம்பி
சும்மா தி ம்பி வரவாநான்
இம்மாந் ரம் அைலவ ?
அம்மா ேயா! இங்குநான்
நிம்மதி யாய்த் ங்குேவன்.
‘குப் சாமி-அப் சாமி’ பற்றிய மற்றப் பாடல்கைள ேவ

ஒ

ல் காணலாம்

--------------குழந்ைதக் கவிஞாின் பைடப் ம் பணி ம்
பிறப் : 7-11-1922, இராயவரம்,

க்ேகாட்ைட மாவட்டம்.

ெபற்ேறார் : அழகப்பச் ெசட் யார், உைமயாள் ஆச்சி. கவிைத எ தத்
ெதாடங்கிய

: 13-வ

வயதில்.

‘சக்தி’யில் பணி : 1940-ல் ைவ. ேகாவிந்தன் அவர்களின் சக்தி அ

வலகத்தில்

ெபா ளாளராகச் ேசர்ந்தார். ‘சக்தி’ இதழின் ஆசிாியர் தி.ஜ.ர. அவர்களின் ஆதரவால்
சக்தியில் எ தத் ெதாடங்கினார்.
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இந்தியன் பாங்கில் பணி : 1941-ல் இந்தியன் பாங்கில் ேசர்ந் , ப ப்ப யாக
உயர்ந் , பல கிைளகளில் ேமலாளராக இ ந்தபின், காைரக்கு யில் வட்டார
ேமலாளராகப் (Area Manager) பணியாற்றி 1982 நவம்பாில் ஓய் ெபற்றார்.
த்தகங்கள் : இ வைர குழந்ைதக
எ தி ள்ளார்.

க்காக ஏறத்தாழ 60 த்தகங்கைள

மத்திய அரசின் பாிசு ெபற்றைவ :
1. மல ம் உள்ளம்
( தல் ெதாகுதி) கவிைதகள்
2. பாட் ேல காந்தி கைத
தமிழக அரசின் பாிசு ெபற்றைவ :
1. மல ம் உள்ளம்
( தல் ெதாகுதி) கவிைதகள்
2. பாப்பா க்குப் பாட்
3. நல்ல நண்பர்கள் (கைத)
4. ெபாிேயார் வாழ்விேல
5. சின்னஞ் சி

வயதில் வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சிகள்

6. பிள்ைளப் ப வத்திேல
குழந்ைத எ த்தாளர் சங்க நி வனர் : 1950-ல் குழந்ைதக

க்காக எ

ேவாைர

ஒன் ேசர்த் , குழந்ைத எ த்தாளர் சங்கத்ைத நி வியவர். பல குழந்ைத
எ த்தாளர்கைள உ வாக்கியவர். தற்ேபா இதன் தைலவர்.
தமிழ் எ த்தாளர் சங்கத் தைலவர் :
தமிழ் எ த்தாளர் சங்கத்தில் பல்ேவ பதவிகைள வகித்
தைலவராக ஒ மனதாகத் ேதர்ந்ெத க்கப் ெபற்றார்.
ெதன்ெமாழிப் த்தக
ெதன்ெமாழிப் த்தக
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for Children’s Books) 51/2 ஆண் கள் பணி ாிந் , ெதன்ெமாழிகள் நான்கி
ல்கள் ெவளி வர ம்,
அவற்றில் பல பாிசுக
பாராட்

ம் பாராட் க

ம் பல

ம் ெபற ம் உதவினார்.

:

1961 ன்றாவ குழந்ைத இலக்கிய மாநாட் ல் ேகடயம் வழங்கியவர் :
கு யரசுத் தைலவர் டாக்டர் ஜாகீர் ஹூைசன் அவர்கள்.
1963 லக்ேனாவில் நடந்த அைனத்திந்திய குழந்ைத இலக்கிய மாநாட் ல் ெவள்ளிப்
பதக்கம்.
1972 பாரதி இைளஞர் சங்க விழாவில் ‘பிள்ைளக் கவியரசு’ பட்டம் ெபாறித்த
ேகடயம்.
1975 தமிழ்க் கவிஞர் மன்றத்தின்

தல் மாநாட் ல் ேகடயம்.

1977 குழந்ைத எ த்தாளர் சங்க ெவள்ளி விழாவில் ேகடயம் வழங்கிப்
ெபான்னாைட ேபார்த்தியவர் : கு யரசுத் தைலவர் ஃபக் தீன் அ அகமத் அவர்கள்.
1979 சர்வேதசக் குழந்ைதகள் ஆண்
ெபாறித்த ேகடயம்.

விழாவில் ‘மழைலக் கவிச் ெசம்மல்’ பட்டம்

1982 ம ைர காமராசர் பல்கைலக் கழகம் நடத்திய சிறப் ப் பட்டமளிப் விழாவில்
‘தமிழ்ப் ேபரைவச் ெசம்மல்’ என்ற பட்ட ம்,

. 5000/- மதிப் ள்ள ெபாற்பதக்க ம்.

1982 கல்கத்தா தமிழ் எ த்தாளர் சங்க ெவள்ளி விழாவில் குத் விளக்கு.
1985

ல் யில் நடந்த அைனத்திந்திய குழந்ைதகள் கல்வி மாநாட் ல் ேகடயம்.

ெமாழி ெபயர்ப் :
இவர

‘நம் நதிகள்’ எ

ம் ெதன்னாட்

ஆ கைளப் பற்றிய

ரஸ்ட் 14 இந்திய ெமாழிகளில் ெவளியிட் ள்ள . ெத
ெதாகுப் ஒன் ம், பல பாடல்கள் ஆங்கிலத்தி
ெத

ைல, ேநஷனல் க்

ங்கில் இவர

ம் பிறெமாழிகளி்

ங்கு, கன்னடம், மைலயாளம் ஆகிய ெதன் ெமாழிகளி

பாடல்

ம், சில

ல்கள்

ம், ெவளிவந் ள்ளன.

ேகாகுலம்-ெகௗரவ ஆசிாியர் :
‘கல்கி’ நி வனம் ெவளியி ம் ‘ேகாகுலம்’ எ
1983

தல் பணியாற்றி வ கிறார்.

குழந்ைதக் கவிஞர் ெதாடர்பான
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குழந்ைதக் கவிஞர் வள்ளியப்பா வாழ்க்ைக வரலா
- டாக்டர்

வண்ணன்

வானதி பதிப்பகம், ெசன்ைன-17.
குழந்ைத இலக்கியத்தில் வள்ளியப்பா ஒ

வழிகாட்

- கதி. கேணசன்
அ ள் சிவம்

லகம், காைரக்கு

குழந்ைதக் கவிஞாின் இலக்கியத் திறன்
- ேவ. கி ட் ணசாமி
மணிவாசகர்

லகம், சிதம்பரம்.

கவிைத தந்தவர் கைத
(பாரதியார், கவிமணி, வள்ளியப்பா ஆகிேயாாின் வாழ்க்ைக வரலா .
தமிழக அரசின் பாிசு ெபற்ற .)
- லவர் அ. அப் ல் காீம்
தமிழ் நிைலயம்,

க்ேகாட்ைட

ேம ம், குழந்ைதக் கவிஞாின் ல்கள் அைனத்ைத ம் ஆய் ெசய் தமிழ்க்
குழந்ைத இலக்கியத்தில் தல் தலாக ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழக டாக்டர் பட்டம்
ெபற் ள்ளார், டாக்டர் அம் ஜம் வச்சந்திரா. குழந்ைதக் கவிஞாின் கவிைதகைள
ஆய் ெசய் ேகரளப் பல்கைலக் கழகத்தில் எம்.ஃபில். பட்டம் ெபற் ள்ளார் தி மதி
ஓ. பத்மகுமாாி.
-----------

:
http://www.projectmadurai.org/pmworks.html
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