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“த��க்�ம் அ�ெதன்� ேபர,் அந்தத் த��ன்பத்
த�ெழங்கள் உ��க்� ேநர"் என்ற ேதன் �ந்�ம் பாடல்
வரிக�க்�ச ் ெசாந்தக்காரர,் பாேவந்தர ் பார�தாசன்'
அவரக்ள். இவ�ைடய இயற்ெபயர ் �ப்�ரத்�னம்.
த�ழா�ரியராகப் பணியாற்�ய இவர ் �ப்�ரமணிய
பார�யார ் �� ெகாண்ட பற்�தலால் பார�தாசன்
என்� தம் ெபயைர மாற்�க்ெகாண்டார.் ெப�ம் �கழ்
பைடத்த பாவலரான பார�தாசன் அவரக்ள்,
'�ரட�்க்க�', 'பாேவந்தர'் என்�ம் அைழக்கப்படட்ார.்
த�ழ் இலக்�யம், த�ழ் இலக்கணம் மற்�ம் ைசவ
�த்தாந்த ேவதாந்தங்கைள �ைறயாகக் கற்�, த�ழ்
ெமா�க்� அ�டெ்தாண்டாற்�யவர,் பார�தாசன்
அவரக்ள். த�ழா�ரியர,் க�ஞர,் அர�யல்வா�, �ைரக்
கதா�ரியர,் எ�த்தாளர,் க�ஞர,் என்� பல்ேவ�
�ைறகளில் த�ழ் ெமா��ன் இனிைமைய மக்களிடம்
எ�த்�ச ் ெசன்றவர ் என்� ெசான்னால் அ�
�ைகயாகா�. தன� பைடப்�க�க்காக 'சா�த்ய
அகாட� ���' ெபற்றார.்

�றப்� 

பாேவந்தர ் பார�தாசன் அவரக்ள்,
ெதன்னிந்�யா�ல் இ�க்�ம் ��ைவ�ல், ஏப்ரல் மாதம்
29 ஆம் ேத�, 1891 ஆம் ஆண்�ல் கனகசைப �த�யார்
மற்�ம் இலக்�� அம்மாள் தம்ப�ய�க்� மகனாகப்
�றந்தார.் அவர� தந்ைத, அவ்�ரில் ெபரிய வணிகராக
இ�ந்தார.் பார�தாசன் அவரக்ளின் இயற்ெபயர்
�ப்�ரத்�னம். அவர� தந்ைத�ன் ெபயரின் �தல்
பா�ைய, தன்�ைடய ெபயரில் இைணத்�
'கனக�ப்�ரத்�னம்' என்� அைழக்கப்படட்ார.் 

ஆரம்ப வாழ்க்ைக�ம், கல்��ம் 

பார�தாசன் அவரக்ள், தன� இளம் வய���ந்ேத
த�ழ் ெமா� �� அ�த பற்�ைடயவராகத் �கழ்ந்தார.்
இ�ப்��ம், ��ைவ�ல் �ெரஞ்�காரரக்ளின் ஆ�க்கம்
இ�ந்ததால், அவர ்ஒ� �ெரஞ்� பள்ளி�ேல ேசரந்்தார.்



அவர ் தன� ெதாடக்கக் கல்�ைய, ஆ�ரியர்
��ப்�ளிசா� அய்யா�டம் கற்றார.் அவர ் �கழ்ெபற்ற
அ�ஞரக்ளின் ேமற்பாரை்வ�ல் த�ழ் இலக்�யம், த�ழ்
இலக்கணம் மற்�ம் ைசவ �த்தாந்த ேவதாந்தங்கைள
�ைறயாகக் கற்றார.் �ன்னர,் த�ழ் ப��ம் பள்ளி�ல்
ேசர அவ�க்� வாய்ப்� �ைடத்ததால், அங்�ச ் ேசரந்்�
அவ�க்� ��ப்பமானத் த�ழ் ெமா��ல் பாடங்கைளக்
கற்றார.் �� வய�ேலேய �ைவ�க்க அழகானப்
பாடல்கைள, எ��ம் �ற�ம் ெபற்��ந்தார.்
பள்ளிப்ப�ப்ைப நன்� கற்�த் ேதரந்்த அவர,் தன�
ப�னாறாவ� வய�ல், ��ைவ�ல் உள்ள கல்ேவ
கல்�ரி�ல் ேசரந்்�, த�ழ் ெமா��ன் �� அவர்
ைவத்��ந்த பற்�ைன�ம், அவர� த�ழ்ப் �லைமைய
�ரி�ப�த்�னார.் த�ழ�� நிைறந்தவராக�ம், அவர�
�டா �யற்�யா�ம், ேதர�்ல் �� கவனம்
ெச�த்�யதால், �ன்றாண்�கள் ப�லக்��ய
இளங்கைலப் படட்த்ைத, இரண்� ஆண்�களிேலேய
��த்� கல்�ரி�ேலேய �தலாவதாகத் ேதரச்�்ப்
ெபற்றார.் �கச�்�ய வய�ேலேய இத்தைகய த�ழ்
�லைம அவரிடம் இ�ந்ததால், கல்�ரிப் ப�ப்�
��ந்த�டேன அவர,் 1919ல் காைரக்காைலச ் ேசரந்்த
அர�னர ்கல்�ரித் த�ழா�ரியராகப் பத�ேயற்றார.் 

இல்லற வாழ்க்ைக 

பார�தாசன் அவரக்ள், த�ழா�ரியராகப்
பத�ேயற்ற அ�த்த ஆண்�ேல அதாவ� 1920ஆம்
ஆண்�ல் பழநி அம்ைமயார ் என்பவைரத் ��மணம்
ெசய்� ெகாண்டார.் அவரக்ள் இ�வ�க்�ம் நவம்பர்
மாதம் 3 ஆம் ேத�, 1928ஆம் ஆண்�ல் மன்னரம்ன்னன்
என்ற மகன் �றந்தான். அதன் �ற�, சரஸ்வ�, வசந்தா
மற்�ம் ரமணி என்ற மகள்க�ம் �றந்தனர.் 

பார�யார் �� பற்� 

த�ழ்ெமா� �� பற்�க் ெகாண்டவராக இ�ந்த
பார�தாசன் அவரக்ள், அவர� மான�க ��வாக



�ப்ரமணிய பார�யாைரக் க��னார.் அவர�
பாடைலத் தன� நண்பனின் ��மண நிகழ்�ன் ேபா�
பா�ய அவர,் பார�யாைர ேநரில் சந்�க்க�ம் ெசய்தார.்
பார��ட��ந்� பாராட�்க்கள் ெபற்றேதா�
மட�்மல்லாமல், அவர� நட�்ம் �ைடத்த� அவ�க்�,
அன்� �தல், அவர ் தன� இயற்ெபயரான
கனக�ப்�ரத்�னம் என்பைத 'பார�தாசன்' என்�
மாற்�க் ெகாண்டார.் 

ெதா�ல் வாழ்க்ைக 

பார�யாரிடம் நட�் ெகாண்ட அன்� �தல்,
பார�தாசன் என்ற ெபயரிேல அவர ்தன� பைடப்�கைள
ெவளி�டட்ார.் அசச்மயத்�ல், �தந்�ரப் ேபாராடட்
�ழல் நில�யதா�ம், அவர ்�ரா�ட இயக்கத்�ன் ��ர
ெதாண்டன் என்பதா�ம், தந்ைத ெபரியார ்மற்�ம் பல
அர�யல் தைலவரக்�டன் இைணந்� பல
ேபாராடட்ங்களில் ஈ�பட�் பல�ைற �ைறக்�ச்
ெசன்றார.் அவர� இலக்�ய நைடையக் கண்� �யந்த
அன்ைறய �ைரத் தயாரிப்பாளரக்�ம், இயக்�நரக்�ம்
அவ�க்� வாய்ப்�கள் வழங்�யதால், அவர்
�ைரப்படங்க�க்�ம் கைத வசனம் எ���ள்ளார.்
ெப�ந்தைலவரக்ளான அண்ணா�ைர, �.க�ணாநி�,
மற்�ம் எம்.�. ராமசச்ந்�ரன் ேபான்ேறார ்அவ�ைடய
பைடப்�க�க்காக அவைர ஊக்��த்ததா�ம், அவர்
1954ஆம் ஆண்�ல் ��சே்சரி சடட்மன்ற
உ�ப்�னராக�ம் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ார.் ஐந்�
ஆண்�கள் ெசம்ைமயாக ெசயல்�ரிந்த அவர,் 1960ல்
நடந்த சடட்மன்ற ேதரத்�ல் ேதால்�ையத் த��னார.் 

அவர� பைடப்�கள் 

எண்ணற்ற பைடப்�கைள அவர ் த�ழ்ெமா�க்�
வழங்� இ�ந்தா�ம், சா� ம�ப்�, கட�ள் எ�ரப்்�
ேபான்ற �டநம்�க்ைககைள மக்களின் மன���ந்�
அ�க்�ம் �தமாகப் பல்ேவ� பைடப்�கைள
ெவளி�டட்ார.் அவர� �கச�்றந்த பைடப்�களில் �ல:



'பாண்�யன் பரி�', 'எ�ரப்ாராத �த்தம்',
'��ஞ்�த்�ட�்', '��ம்ப �ளக்�', இ�ண்ட ��,
அழ�ன் �ரிப்�', 'த�ழ் இயக்கம்', *இைசய��', '��ல்',
'த�ழச�்�ன் கத்�', 'பாண்�யன் பரி�', 'பார�தாசன்
ஆத்���', 'ெபண்கள் ��தைல', '��ராந்ைதயார'்,
'ம�லம் � �ப்�ரமணியர ்��ய��', '�ல்ைலக் கா�',
'கைல மன்றம்', '��தைல ேவடை்க ', மற்�ம் பல. 

���கள் மற்�ம் அங்�காரங்கள் 

பார�தாசன் அவரக்�க்�ப் ெபரியார,் �ரட�்க்
க�ஞர”் என்ற படட்�ம், அ�ஞர ்அண்ணா , '�ரட�்க்க�'
என்ற படட்�ம் வழங்�னர.் த�ழ்நா� மாநில
அரசாங்கம், அவர� நிைனவாக ஆண்�ேதா�ம் ஒ�
த�ழ் க�ஞ�க்� 'பார�தாசன் ���ைன' வழங்�
வ��ற� மற்�ம் பார�தாசன் பல்கைலக்கழகம்' என்ற
ெபயரில் ஒ� மாநில பல்கைலக்கழகம்
��ச�்ராப்பள்ளி�ல் நி�வப்படட்�. 

1946 - அவர� "அைம�-ஊைம” என்ற நாடகத்�ற்காக
அவர ்'தங்கக் �ளி பரி�' ெவன்றார.் 

1970 - அவர� மரணத்�ற்�ப் �ன், அவர�
'��ராந்ைதயார'் நாடகத்�ற்காக அவ�க்� 'சா�த்ய
அகாட� ���' வழங்கப்படட்� 

2001 - அக்ேடாபர ்மாதம் 9-ஆம் ேத�, ெசன்ைன தபால்
�ைற �லமாக ஒ� நிைன� அஞ்சல்தைல அவர�
ெபயரில் ெவளி�டப்படட்�. 

இறப்� 

எ�த்தாளர,் �ைரப்படக் கதா�ரியர,் க�ஞர,்
அர�யல்வா� என்� பன்�கம் ெகாண்ட பார�தாசன்
அவரக்ள், ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் ேத�, 1964 ஆம் ஆண்�ல்
இயற்ைக எய்�னார.் 

காலவரிைச 



1891: ��ைவ�ல், ஏப்ரல் மாதம் 29 ஆம் ேத�, 1891
ஆம் ஆண்�ல் கனகசைப �த�யார ்மற்�ம் இலக்��
அம்மாள் தம்ப�ய�க்� மகனாகப் �றந்தார.் 

1919: காைரக்காைலச ் ேசரந்்த அர�னர ் கல்�ரித்
த�ழா�ரியராகப் பத�ேயற்றார.் 

1920: பழநி அம்ைமயார ் என்பவைரத் ��மணம்
ெசய்� ெகாண்டார.் 

1954: ��சே்சரி சடட்மன்ற உ�ப்�னராகத்
ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ார.் 

1960:சடட்மன்ற ேதரத்�ல் ேதால்�ையத்
த��னார.் 

1964:ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் ேத�, 1964 ஆம் ஆண்�ல்
இயற்ைக எய்�னார.் 

1970:அவர� மரணத்�ற்�ப் �ன், அவர�
'��ராந்ைதயார'் நாடகத்�ற்காக அவ�க்� 'சா�த்ய
அகாட� ���' வழங்கப்படட்�. 
 
அழகி� சி��� - பதி��ைர 

பாேவந்தர ்பார�தாசன் அவரக்ள், "அழ�ன் �ரிப்�"
என்ற இக்க�ைதத் ெதா�ப்�ல் இயற்ைக�ன் �ரிப்�ல்
தான் ர�த்தைவ எவ்வள� அழ� என்பைதச ்ெசந்த��ல்
�க�ம் நயமாக எ���ள்ளார.் கடல், ெதன்றல், கா�,
�ன்றம், ஆ�, ெசந்தாமைர, ஞா��, வானம் எனப் பல
தைலப்�களில் க�ைதகள் இ�ப்��ம் த�ழ்
ெமா��ன் �றப்�க்கள் நல்�ம் இ�� க�ைதகள்
தனிச ் �றப்�. �ற்��க்�ம், பட�்னத்�ற்�ம் உள்ள
�த்�யாசங்கைளக் ��த்�ம் அழகாகப்
ப��ட�்ள்ளார.் 

 

அழகி� சி���



 

1.அழ�    
(எண்�ர் ��த்தம்')

 
காைல�ளம் பரி��ேல அவைளக் கண்ேடன்!
கடற்பரப்�ல், ஒளிப்�ன�ல் கண்ேடன்! அந்தச்
ேசாைல�ேல, மலரக்ளிேல, தளிரக்ள் தம்�ல்,
ெதாடட் இடம் எலாம் கண்ணில் தட�்ப்படட்ாள்!
மாைல�ேல ேமற்�ைச�ல் இல� �ன்ற
மாணிக்கச ்�டரிலவள் இ�ந்தாள் ஆலஞ்
சாைல�ேல �ைளேதா�ம் �ளி�ன் �டட்ந்
தனில் அந்த 'அழெக' ன்பாள் க�ைத தந்தாள்.
 
���ழந்ைத ���னிேல ஒளியாய் நின்றாள்;
���ளக்�ற் �ரிக்�ன்றாள், நாெர�த்�
ந�மலைரத் ெதா�ப்பாளின் �ரல்வைள�ல்
நாடகத்ைதச ்ெசய்�ன்றாள்; அடேட ெசந்ேதாட்
�றத்�னிேல கலப்ைப�டன் உழவன் ெசல்�ம்
��நைட�ல் �ரித்தாள்; �ைளந்த நன்ெசய்
நிறத்�னிேல என் ��ைய நி�த்�னாள்; என்
ெநஞ்சத்�ல் ��ேய� ம�ழ்ச�் ெசய்தாள்.
 
�ைசகண்ேடன், வான்கண்ேடன், உட�்றத்�ச்
ெச�ந்தனவாம் பலப்பல�ம் கண்ேடன். யாண்�ம்
அைசவன�ம் நின்றன�ம் கண்ேடன். மற்�ம்
அழ�தைனக் கண்ேடன் நல் �ன்பங் கண்ேடன்.
பைச�ள்ள ெபா�ளிெலல்லாம் பைசயவள் காண்!
பழைம�னால் சாகாத இைளயவள் காண்!
நைகேயா� ேநாக்கடா எங்�ம் உள்ளாள்!
நல்லழ� வசப்படட்ால் �ன்ப �ல்ைல

2.கடல்  
(அ��ர் ��த்தங்கள்)

மணல், அைலகள்  



 
ஊ�க்�க் �ழக்ேக உள்ள
ெப�ங்கடல் ஓர ெமல்லாம்,
�ரி�ன் உடல் வண் ணம் ேபால்
மணல் ெமத்ைத; அம்ெமத் ைதேமல்
ேநரி�ம் அைலேயா கல்�
நிைலயத்�ன் இைளஞர ்ேபாலஎ
�ரிப்பால் ஏ�ம் ��ம்;
�ரண்��ம்; பாராய் தம்�. (1)

 
மணற்கைர�ல் நண்�கள்  
 

ெவள்ளிய அன்னக் �டட்ம்
�ைளயா� �ழ்வ ைதப்ேபால
�ள்ளிேய அைலகள் ேமன்ேமல்
கைர�னிற் �ழன்� ��ம்!
ெவள்ளைல, கைரையத் ெதாட�்
�ண்ட�ன் ��கால் நண்�ப்
�ள்ளகள் ஓ� ஆ�ப்
ெபரியேதார ்�யப்ைபச ்ெசய்�ம். (2)

 
�ரட�்க்கப் பால் அ ைம�
ெபா��மாம். அ�ேபால், ஓரக்
கைர�னில் அைலகள் ேமா�க்
கலகங்கள் �ைளக்�ம்; ஆனால்
அ��ள்ள அைலகட ்கப்பால்
கட�ைட அைம� அன்ேறா!
ெப�நீைர வான்� கக்�ம்;
வான்நிறம் ெப�நீர ்வாங்�ம்! (3)

 
கட�ன் கண்ெகாள்ளாக் காட்�  
 

ெப�ம்�னல் நிைல�ம், வானிற்
�ணந்த அக் கைர�ம், இப்பால்
ஒ�ங்காக வடக்�ம் ெதற்�ம்
ஓ� நீரப்் பரப்�ம் காண



இ���ச ்�றகால் ெநஞ்சம்
எ�ந்��ம்; ���ம் காண
ஒ�ேகா�ச ்�ற� ேவண்�ம்
ஓேகாேகா எனப்�ன் வாங்�ம்! (4)

 
கட�ம் இளங்க��ம்  
 

எ�ந்த� ெசங்க �ரத்ான்
கடல்�ைச! அடடா எங்�ம்
��ந்த� தங்கத் �ற்றல்!
ெவளிெயலாம் ஓளி�ன் �ச�்!
�ழங்�ய நீரப்்ப ரப்�ன்
���ம்ெபான் ெனாளிப றக்�ம்.
பழங்கால இயற்ைக ெசய்�ம்
��க்காட�் ப�� தம்�! (5)

 
கட�ம் வா�ம்  
 

அக்கைர ேசாைல ேபாலத்
ேதான்��ம்! அந்தச ்ேசாைல,
�க்ெகலாம் ெதரியக் காட�்ம்
இளங்க�ரச் ்ெசம்ப ழத்ைதக்
ைகக்ெகாள்ள அம்� �ல்கள்
ேபாரா�ம்! க�வா னத்ைத
ெமாய்த்�ேம ெசவ்வா னாக்�
��த்��ம்! பாராய் தம்�! (6)

 
எ�ந்த க�ர ் 
 

இளங்க�ரஎ்�ந்தான்; ஆங்ேக
இ�ளின்ேமல் �னத்ைத ைவத்தான்;
களித்தன கட�ன் �டக்ள்;
எ�ந்தன ைககள் ெகாட�்!
ஒளிந்த� காரி �ள்ேபாய்!
உள்ளத்�ல் உவைக �க்க
இளங்க�ர,் ெபான்னிண றத்ைத



எங்க�ம் இைறக்க லானான். (7)
 
கடல் �ழக்கம்  
 

கடல்நீ�ம், நீல வா�ம்
ைகேகாக்�ம்! அதற் �தற்�ம்
இைட�ேல �ைடக்�ம் ெவள்ளம்
எ�ல்�ைண; அவ்� ைணேமல்
அ�க்�ன்ற காற்ேறா �ைண
நரம்�ைன அைசத் �ன்பத்ைத
வ�க்�ன்ற �லவன்! தம்�
வண்கடல் பண்பா டல் ேகள்! (8)

 
ந�ப்பக�ற் கட�ன் காட்�  
 

ெச�ங்க�ர ்உச�் ஏ�ச்
ெசந்தணல் �� தல்பார!்
��ங்�ய மக்கள் தம்ைமக்
�ளிரக்ாற்றால் ��ைம ெசய்�
�ழங்�ற்�க் கடல்! இவ்ைவய
��வ�ம் வாழ்�ற் ெசம்ைம
வழங்�ற்�க் கடல்! நற் ெசல்வம்
வளர�்ன்ற கடல்பார ்தம்�! (9)

 
நில�ற் கடல்  
 

ெபான்�ைட கைளந்�, ேவேற
��தான �த்�ச ்ேசைல
தன்இைட அணிந்தாள் அந்தத்
தடங்கடற் ெபண்ணாள், தம்�
என்ெனன்� ேகள்; அேதாபார்
எ�ல் நிலா ஒளிெகாட ்�ற்�!
மன்னிேய வா� என்�
கட�ைன வாழ்த்தாய் தம்�. (10)

 



3.ெதன்றல்  
ெமன்காற்�ம் வன்காற்�ம்  
 

அண்டங்கள் ேகா� ேகா�
அைனத்ைத�ம் தன்ன கத்ேத
ெகாண்ட ஓர ்ெப�ம் �றத்�ல்
�த்�� �ன்ற காற்ேற!
�ண்�ன்ைறத் �ள் �ளாகச்
ெச��ம் ெசய்வாய் நீஓர்
�ண்�ளி அனிசச்ப் ��ம்
ேநாகா� �ைழந்�ம் ெசல்வாய்! (11)

 
ெதன்னா�ெபற்ற ெசல்வம்  
 

உன்னிடம் அைமந் ��க்�ம்
உண்ைம�ன் �ரி�ல், மக்கள்
�ன்னேதார ்ப�� ேய�ம்
ெதரிந்தாரக்ள் இல்ைல; ேய�ம்
ெதன்னா� ெபற்ற ெசல்வத்
ெதன்றேல உன்இன் பத்ைதத்
ெதன்னா�க் கல்லால் ேவேற
எந்நாட�்ல் ெதரியச ்ெசய்தாய்? (12)

 
ெதன்ற�ன் நலம்  
 

�ளிரந்�ஞ் சந்தனஞ் சார்
ெபா�ைக�ல் �ளிரந்்�ம், ஆங்ேக
ஒளிரந்� மலரின் ஊேட
மணத்�ைன உண்�ம், வண்�ன்
�ளரந்�ம் பண்ணில் நல்ல
ேகள்�ைய அைடந்�ம் நா�ம்,
வளர�்ன்றாய் ெதன்ற ேலஉன்
வர�ைன வாழ்த்தா �ண்டா? (13)

 
அைச�ன் பயன்  



 
உன்அ�ம் உ�வம் காேணன்
ஆ��ம் உன்றன் ஒவ்ேவார்
�ன்னநல் அைச�ம் என்ைனச்
��ரத்்�டச ்ெசய்�ம்! ெபற்ற
அன்ைனையக் கண்ேடா ர,் அன்ைன
அன்�ைனக் கண்ணிற் காணார,்
என்னி�ம் உ�ரக்் �டட்த்ைத
இைணத்�டல் அன்ேப அன்ேறா? (14)

 
ெதன்ற�ன் ��ம்�  
 

உைலத்�ைய ஊ� �ன்றாய்
உைலத்��ல் உ��ம் ெகால்லன்
மைலத்ேதாளில் உன� ேதா�ம்
மார�்னில் உன்� மார�்ம்
ச�க்கா� த�வத் தந்�
�ளிரச்�்ையத் த�வாய்! ெபண்கள்
�லக்காத உைடைய நீேபாய்
�லக்��ம், �லக்கார ்உன்ைன! (15)

 
�ழந்ைத�ம் ெதன்ற�ம்  
 

இழந்�டட்ால் உ�ரவ்ா ழாத
என்னாைச மலர�் கத்�க்
�ழந்ைத�ன் ெநற்� ��
�ழ�ைன அைசப்பாய்; அன்�ன்
ெகா�ந்ெதன்� நினத்�க், கண்ணிற்
�ளிரெ்சய்�, ேமனி ெயங்�ம்
வ�ந்ேதா�க் �� ��ப்ைப
தன்ைன� ம் அைசப்பாய் வா�. (16)

 
ெதன்றல் இன்பம்  
 

இ�ந்தஓர ்மன�ம், �க்க
இனியேதார ்�ளி�ம் ெகாண்�



��ந்தாய்நீ அைட�ந் ேதா�ம்
ேகாைட�ன் ெவப்பத் �ற்�
ம�ந்தா� அயர�் �க்�
மாற்றா�ப் �ன்னர ்வானிற்
ப�ந்தா� இளங்� ைளேமற்
பறந்ேதா�ப் பா� �ன்றாய்! (17)

 
ெதன்ற�ன் பயன்  
 

எ��க்ெகாண் ��ந்ேதன்; அங்ேக
எ��ய தா�ம் கண்டாய்;
வ�ேயா� வந்த நீேயா
வழக்கம்ேபால் இன்பம் தந்தாய்;
"எ��ய தாைள நீ ஏன்
�ளப்�ைன" என்� ேகடே்டன்,
"���ையத் �ைடத்ேதன்" என்றாய்;
�ண்�ம்நீ �ணரந்்தாய் என்ைன! (18)

 
ெதன்ற�ற்� நன்�  
 

க�ெகா�, ெந�ய ெதன்ைன,
கமழ்�ன்ற சந்த னங்கள்,
சைம�ன்ற ெபா�ைக அன்ைன,
உைனத்தந்தாள் த�ைழத் தந்தாள்
த�ழ் எனக்� அகத்�ம், தக்க
ெதன்றல்நீ �றத்�ம், இன்பம்
அைம�றச ்ெசய்வ ைதநான்
கன��ம் மறேவன் அன்ேறா? (19)

 
ெதன்ற�ன் �ைளயாட்�  
 

களச�்� �ம்� ெபற்ற
கண்ணா�ச ்�ற�ல் �ன்னித்,
�ளிச�்� மலர ்இதழ்ேமல்
�த்தா�த் �ளிேதன் �ந்�,
ெவளிச�்� �ள்ைள யா�ம்



பந்ேதா� �ளயா �ப், ேபாய்க்
�ளிச�்ற காைட பற்�க்
��க்�ன்றாய் ெதன்ற ேலநீ! (20)

 

4. கா�  
மைலப்� வ�  
 

நா�ேனன்; நடந்ேதன்; என்றன்
நகரஓ �யத்ைதத் தாண்�த்
ேத�ேனன்; �ற்�ர ்தந்த
காட�்ையச ்�ைதத்ேதன்; ெசன்ேறன்;
பா�ேனன்; பறந்ேதன்; ேதய்ந்த
பாைதைய இழந்ேதன். அங்ேக
மா�� ெடான்� �ல்ைல
மரங்கேளா ேபச�ல்ல! (21)

 
வ�யைடயாளம்  
 

ேமன்ேம�ம் நடந்ேதன்; அங்ேக
'ேமற்�ைச வானம்' என்ைன
"நான்,தம்� என்ைன ேநாக்�
நட தம்�" எனசெ்சால் �ற்�!
வான்வைர ேமற்�த் �க்ைக
மைறத்�டட் �ைகநீ லத்ைதத்
ேதன்கண்டாற் ேபாேல கண்ேடன்,
�கழ் கா� ேநாக்�ச ்ெசன்ேறன். (22)

 
காட்�ன் அழ�  
 

வன்ைம ெகாள் ப�க்ைகக் கல்�ன்
வ�ெயல்லாம் பள்ளம், ேம�!
�ன்னாக இறங்� ஏ�
�தைலகள் �டப்ப ைதப்ேபால்
�ன்ன�ம் ெபரி� மான



ெவ�ப்�க்கள் தாண்�ச ்ெசன்ேறன்;
"கன்மாடம்" எ�ம்� றாக்கள்
கற்கைளப் ெபா�க்கக் கண்ேடன். (23)

 
ம��ன் வரேவற்�  
 

ம�ழ்ந்�நான் ஏ�ம் ேபா�ல்
கா�தன் ம�ைல ஏ�
அகவலால் வரேவற் ெபான்ைற
அ�ப்�ற்� ெகான்ைறக் காய்க்�
நிகரான வாைல ஆட�்க்
காெர� நின்� நின்�
நகரந்்த�. �டச ்ெசன்ேறன்
நற்பாைத காட�்ம் என்ேற. (24)

 
த�ழா நீ வாழ்க  

�கத்�ேல ெகா�வாள் �ைச
ேவடன், என் எ�ரில் வந்தான்.
அகப்படட் பறைவ காடட்,
அவற்�ன்ேபர ்ேகடே்டன்! ேவடன்
வைகபடட் பரத்� வாசன்
என்பைத வ�யன் என்றான்;
சேகா தரத்ைதச ்ெசம்ேபாத் ெதன்றான்!
த�ழா நீ வாழ்க என்ேறன். (25)

 
ேவடன் வ� ��னான்  
 

"ேபாம் அங்ேக! பா�ம் அந்தப்
�ன எ� �சை்ச" என்றான்.
"ஆம்" என்ேறன்". "அைதத்தான் ஐயா
��ந்ெதன்�ம் அைறவார"் என்றான்
"ஆம்" என்ேறன் ெதரிந்த வன்ேபால்!
"அப்பக்கம் ேநாக்�ச ்ெசன்றால்
மாமரம் இ�க்�ம் அந்த
வ�செ்சல்�ர"் என்றான் ெசன்ேறன். (26)

 



காட்�ன் உச�்க்�ைள�ல் �ரங்� ஊசல்  
 

ெச�ந்�, யாசச்ா, இலந்ைத,
ேதக்�ந்� ெகான்ைற ெயல்லாம்
ெப�ங்காட�்ன் �ைர! அந்தப்
ெப�ங்�ைர ேமேல நீண்ட
ஒ� �ங்�ல்; இ� �ரங்�
கண்ேடன் ெபான் �சல் ஆடல்!
��ந்தைடயாளம் கண்ேடன்
ேகாணல்மா மர�ம் கண்ேடன்! (27)

 
பாம்�ன் வா�ல் தாையப் ப�ெகா�த்த
மான்கன்ைற நரிய�த்த�  
 

ஆைனஒன் �ளம ரத்ைத
��த்��ம்; ஆந்ைதக் �டை்டப்
�ைன ஒன் ற��ம்; அங்ேக
�� ஒன்� ேதான்�ம்; பாம்�ன்
பாைனவாய் �றக்கக் கண்�
யா�ேம பறக்�ம்; கன்ேறா
மாைனக்கா ணா� நிற்�ம்!
அைத ஒ� நரிேபாய் மாய்க்�ம். (28)

 
ம��க்� கர� வாழ்த்�  
 

இழந்தெபட ்ைட�ைனக் கண்ேட
எ�ந்ேதா�ம் ேசவல் வா�ன்
ெகா�ந்�பட ்ெட�ந்த �டட்க்
ெகா�க்கைள ��ல்தான் என்�
தைழந்ததன் படம்�ரிக்�ம்
தனிம�லால், அைடத் "ேதன்"
வ�ந்��ம்; கர� வந்�
ம��க்� வாழ்த்�க் ��ம். (29)

 
பயன்பல �ைளக்�ம் கா�  
 



ஆ�ய �ைளகள் ேதா�ம்
ெகா�ெதாங்�, அைச�ம்! �டக்ள்
பா�ய ப�� �க்�ம்!
பைட�லங் ெகான்ைற ெயான்�
ேத�ய ப���க்�ம்!
காற்ேறா� ச��ம் ேசரந்்�
நீ�ைச காடட்ா நிற்�ம்;
பயன்தந்� நிற்�ம் காேட! (30)

 

5. �ன்றம்  
மாைல வா�ம் �ன்ற�ம்  
 

தங்கத்ைத உ�க்� �டட்
வாேனாைட தன்னிேல ஓர்
ெசங்க�ர ்மாணிக் கத்�ச்
ெச�ம்பழம் ���ம் மாைல,
ெசங்�த்தாய் உயரந்்த �ன்�ன்
மரகதத் ��ேம னிக்�
மங்காத பவழம் ேபாரத்்�
ைவத்த� ைவயம் காண ! (31)

 
ஒளி�ம் �ன்�ம்  
 

அ��கள், வ�ரத் ெதாங்கல் !
அடரெ்கா�, பசை்சப் படே்ட !
���கள், தங்கக் கட�் !
�ளிரம்லர,் மணி�ன் �ப்ைப !
எ��ன்ேமற் பா�ம் ேவங்ைக,
நில�ேமல் எ�ந்த �ன்னல்,
ச�ெகலாம் ஒளிேசர ்தங்கத்
தக�கள் பார டாநீ. (32)

 
�ளி எ�தல்  
 



தைலக்ெகான்றாய்க் க�ைரக் ெகாத்�
தைழப�ஞ் �றக �த்�
மைலப்�ன்ைன மரத்�ன் பக்கம்
வந்��ம் �ளிக்�ட ்டத்�ல்,
�ைலப்ெபண்ணாள் கவண் எ�ந்�,
�ழ்த்�ேனன் �றைக என்றாள்.
��க்ெகன்� �ரித்ெதா �த்�
"ெகா�ம்�ன்ைன இைலகள்" என்றாள்! (33)

 
�றவன் மயக்கம்

 
பதடட்மாய்க் �ளிஎன் ெறண்ணி
ஆெதாண்ைடப் பழம்பாரத்் தாைன
உதட�்ைனப் ��க்�க் "ேகாைவ"
உன்�� �ைழஎன் ேறா�ம் !
��த்த� மான்மான் என்�
��ந்த� �க்� வாைனக்
ெகா�க்காேத நான் அம்மாேன
எனஓர ்ெபண் �� நிற்பாள்! (34)

 
�ன்றச ்சாரல், �ற  
 

�ன்றத்�ன் "சாரல்", �ன்�ன்
அ��கள் ��க்�ம் "ெபாய்ைக"
பன்�கள் மணற்� ழங்�
ப�த்��ம் "ஊக்கம்" நல்ல
�ன்��ன் மணியால், ெவண்ைமக்
ெகாம்�னால் அணிகள் �ண்�
நின்��ம் �றத்� யரக்ள்
"நிலா�கம்" பாரடா நீ! (35)

 
�றத்�யர ் 
 

"நிைற�ைனக் க�ர"் ��ரந்்�
ெந�ந்தா�ம் ப�த்த ெகால்ைலப்
�றத்�னில் ேதர ்ேபால் நீண்ட



��ப்பரண் அைமத்�, ேமேல
�றத்�யர ்கவண் எ�த்�க்
��ப்பாரக்்�ம் ��, நீ லப்�!
எ��ம்ைக, ெசங்காந் தட�்!
உ�க்ைகதான் எ�ல்இ �ப்ேப! (36)

 
மங்�ய வானில் �ன்�ன் காட்�  

மைற�ன்றான் பரி�; �ன்ற
மங்ைகேயா ஒளி�ழந்�,
நிைற�ங்�ல் இளங்ைக நீட�்
வாராேயா எனஅ ைழப்பாள்!
���டக்ள் அல�ம்! யாைன
இ�ப்�டம் ேச�ம்! அங்ேகார்
��நரி ஊைளச ்சங்கால்
இ�ள் இ�ள் என்� ��ம்! (37)

 
நில�ம் �ன்�ம்  
 

இ�ந்தஓர ்க�ந்� ைரக்�ள்
இடட்ெபாற் ��யல் ேபாேல,
க�ந்த�ழ்ச ்ெசால்�க் �ள்ேள
க�த்�க்கள் இ�த்தல் ேபாேல
இ�ள்��ற் �க்�ன் றத்ைத!
நா�ைக இரண்� ெசல்லத்
��ம்�ற்� நில� ; �ன்றம்
�கழ்ந்த� �த்�ப் ேபாேல! (38)

 
எ�ல் ெபற்ற �ன்றம்  
 

நீல�க் காட�்க் காரி
நிலாப்ெபண்ணாள், வற்றக் காய்ந்த
பா�ேல உைறேமார ்ஊற்�ப்
ப�மத்தால் கைடந்�, பாைன
ேம�ற்ற ெவண்ெணய் அள்ளிக்
�ன்�ன்ேமல் �� �டட்ாள்!
ஏ�மட ்�ந்ேதா ழாநீ



எ�த்�ண்பாய் எ�ைல எல்லாம்! (39)
 
��ல் ெமாய்த்த �ன்றம்  
 

ஆைனகள், �தைலக் �டட்ம்,
ஆ�ரம் க�ங்� ரங்�,
வானிேல காட�் வந்த
வண்��ல் ஒன்� ��ப்
பான�ல் ஊற்� �ன்ற
பதநீரே்பால் �ன்�ல் ெமாய்க்கப்
ேபான�. அ�ைம ெநஞ்சம்
�ைகதல்ேபால் ேதான்�ம் �ன்றம்! (40)

 

6.ஆ�  
நீரற்ற ஆற்�ப்பாைத  
 

இ�பக்கம் மண்ேம �ட�்ம்,
இைடஆழ்ந்�ம், நீள மான
ஒ�பாைத கண்ேடன், அந்தப்
பாைத�ன் உள்இ டத்�ல்
உரித்தநற் றாழம் ��ன்
ந�ம்ெபா� உ�ரத்்த ைதப்ேபால்
ெப�மணல், அதன்ேம ெலல்லாம்
க�ெராளிப் ெப�க்கம், கண்ேடன்! (41)

 
வ�ப் ேபாக்�  
 

மணல்��ம்; வ�செ்சல் ேவாரக்ள்,
இறங்��ம் ஏ��ம் ேபாய்
அணகைர ேமட�்ன் அண்ைட
அடரம்ர நிழ�ல் நின்�
தணேல�ம் தம்கால் ஆற்�ச்
சாைலகண் �ைரக் காண்பார.்
அணிநிலம் ந��ல் ஆற்�ப்



பாைத "வான்�ல்" ேபால் ேதான்�ம். (42)
 
ெவள்ளம் வ��ன்  
 

ெவப்பத்தால் ெவ�ம்� �ன்ற
ெவளிெயலாம் �ளிரக்ாற் ெறான்�
ெதாப்ெபன்� ��க்க, அங்ேக
�ளிெரலாம் ��ரக்்கக் கண்ேடன்.
எப்பக்கம் இ�ந்ேதா �டட்ப்
பறைவகள் இப்பக் கத்�க்
�ப்பத்� மரத்�ல் வந்�
�ந்�ய ��ைம கண்ேடன். (43)

 
ெவள்ளத்�ன் ேதாற்றம்  
 

ஒ�ஒன்� ேகடே்டன். ஓஓ
��ப்�னல்! ெபரிய ெவள்ளம்,
சலசல என்� பாய்ந்�
வரக்கண்ேடன் தணல் நிறத்�ல்
நிலெவாத்த நிறம்க லந்�
ெந�வானின் �ட�ம் வாங்�ப்
ெபா�ந்த�! ேகாைட யாட�்
மாற்�ற்�ப் �ரட�் ெவள்ளம். (44)

 
ெவள்ளப் பாய்சச்ல்  
 

ெப�ஞ்�ங்கம் அைரய ��ம்
யாைனேபால் ெப��ப் பாய்ந்�
வ�ம்ெவள்ளம், ேமாத லாேல
மணற்கைர இ�ந்� ��ம் !
ம�ங்�னில் இ�ந்த ஆ�ம்
மல்லாந்� ��ம் ஆற்�ல்!
ப�ந்�, ேமற் பறக்�ம்! நீரில்,
படட்ாைவச ்�ழற்�ம் வாைள! (45)

 
ெவள்ளத்�ன் வரவ�தல்  



 
கைரேயாரப் �லத்�ல் ேம�ம்
கா�கள் கடைம எண்�ம்!
தைர�னிற் காைத ஊன்�ச்
சரிசரி ��ெவள் ளத்�ன்
�ைரேமா�ம் ஒ�தான் என்�
��வரக்ள் ெசங்ைக காட�்ப்
ெபரிேயாைரக் �� �ன்றார;்
ேபசெ்சான்ேற ஒ�ேயா நீளம்! (46)

 
ெவள்ளத்�ன் ஒளி அழ�  
 

இ�கைர த�ம்�ம் ெவள்ள
ெநளி�னில் எ��ம் தங்கச்
சரி�கள் !�ைரேயா �த்�த்
த�க்�கள்! �ழல்�ன் ெகாத்�
மரகத �ச�்! நீரில்
�தக்�ன்ற மரங்க ளின்ேமல்
ஒ�நாைர ெவண்டா ழம்�!
உவப்�க்ேகா உவைம இல்ைல. (47)

 
ெவள்ளம் எ�ம் பைடக்� மரங்களின் வாழ்த்�  
 

ஒேரவைக ஆைட �ண்ட
ெப�ம்பைட ஒ�ங்காய் நின்�
சேரெலனப் பைகேமற் பா�ம்
தன்ைமேபால் ஆற்� ெவள்ளம்,
இராெவல்லாம் நடத்தல் கண்ட
இ�கைர மரங்கள், ேதால்�
வராவண்ணம் ெநஞ்சால் வாழ்த்�
மலர�்�ம் �ைளத்ேதாள் நீட�்! (48)

 
உழவர் �யற்�  
 

ஆற்�ெவள் ளத்ைதக் காணச்
�ற்�ரார ்அங்� வந்தார!்



ேபாற்�னார ்��ெவள்ளத்ைதப்!
�கன்றனர ்வாழ்த்� ைரகள்!
காற்றாகப் பறந்� ெசன்�
கழனிகள் மைட� றந்�
மாற்�னார ்வாய்க்கால்! மற்�ம்
வ�காைல ம�த்தார ்நன்ேற! (49)

 
ஆற்� நைட  
 

ேநாய்�ரந்்தார!் வ�ைம �ரத்்தார,்
�ற்�க்� �� ேப�ம்!
ஓய்�ன்�க் கலப்ைப �க்�
உழ�ப்பண் பாட லானார!்
ேசய்களின் ம�ழ்ச�் கண்�
�லம்ப� ��ங்க ஆற்�த்
தாய்நடக் �ன்றாள் ைவயம்
தைழகேவ தைழக என்ேற! (50)

 

7. ெசந்தாமைர  
நீர், இைல, நீரத்்�ளிகள்  
 

கண்ணா�த் தைர�ன் ��
கண்கவர ்பசை்சத் தட�்ல்
எண்ணாத ஒளி�த்�க்கள்
இைறந்த� ேபால்� ளத்�த்
தண்ணீரி ேலப டரந்்த
தாமைர இைல�ம், ேமேல
ெதண்ணீரின் �ளி�ம் கண்ேடன்
உவப்ேபா� �� ேசரந்்ேதன். (51)

 
தாமைர�ன் �ற்ற�ம்�  
 

�லநாடக்ள் ெசன்ற �ன்னரக்்
�ளக்கைர ெசன்ேறன்! பசை்ச



இலத்தட�்ல் �ந்�ம் பால்ேபால்
எ�ல்நீ�ம், கரிய பாம்�ன்
தைலகள்ேபால் நி�ரந்் ��ந்த
தாமைரச ்�ற்ற �ம்�ம்
இல�தல் காணப் ெபற்ேறன்;
காட�்�ன் இன்பம் ெபற்ேறன். (52)

 
��ர் அ�ம்�  
 

மணிஇ�ள் அடரந்்த �ட�்ல்
மங்ைகமார,் ெசங்ைக ஏந்�,
அணிெசய்த நல்� ளக்�ன்
அழ�ய �ழம்� ேபாலத்
தணிஇைலப் பரப்� னிற்ெசந்
தாமைரச ்ெசவ்வ �ம்�
�ணிேபாக்� என்� �க்�ப்
பைடத்த� ெப�� �ந்ேத! (53)

 
அ�ழ் அ�ம்�  
 

�ரி�ன்ற பசை்சப் படை்ட
ேமனிேபாரத்் �க் �டந்�
வரிக்�ன்ற ெபண்கள், வான
��ையப் பாரத்்�ப் பாரத்்�ச்
�ரிக்�ன்ற இதழ்க்�ட ்டத்தால்
மாணிக்கம் �த� தல்ேபால்
இ�க்�ம்அப் பச�் ைலேமல்
அ�ம்�கள் இதழ்� ரிக்�ம்! (54)

 
மலரக்ளின் ேதாற்றம்  
 

�ண்ேபான்ற ெவள்ளக் கா�,
ேமெலலாம் ஒளிெசய் �ன்ற
ெவண்�த்தங் கள்ெகா�க்�ம்
பச�்ைலக் கா�, ேமேல
மண்�ளார ்ம��ம் ெசந்தா



மைரமலரக்் கா�, ெநஞ்ைசக்
கண்�ேள ைவக்கச ்ெசால்�க்
க�ைதையக் காணச ்ெசால்�ம். (55)

 
ஒப்�  
 

வாய்ேபாலச ்�லம லரக்ள்!
'வா' என்ேற அைழக்�ம் ைகேபால்
�யைவ �லம லரக்ள்!
ேதாய்ந்�நீ ரா� ேமேல
பா�ம்நன் �கம்ேபால் ெநஞ்ைசப்
ப�ப்பன �லம லரக்ள்!
ஆ�ரம் ெபண்கள் நீரில்
ஆரப்்பாடட்ம் ேபா�ம் �க்கள்! (56)

 
ெசவ்�தழ்  
 

ஓரிதழ் �ழந்ைத கன்னம்!
ஓரிதழ் ��ைய ஒக்�ம்!
ஓரிதழ் தன்ம ணாளன்
உ��ைனக் கண்� கண்�
�ரிக்�ம் உத�! மற்�ம்
ஓரிதழ் ெபால்லார ்ெநஞ்சம்!
வாரித் தரச�் வந்த
உள்ளங்ைக யாம் மற்ெறான்�! (57)

 
ேதன்  
 

��ய வாய்� றந்�
உளமார �ன்னா ெளல்லாம்
ேத�ய த�� ணரை்வத்
�ன்னேவ பலரக்்�ம் தந்�ம்
வாடாத �லவர ்ேபாேல
அ�ம்�ப்�ன் மலரந்்த �க்கள்
வாடா� ேதன்ெகா �க்�ம்
வண்�கள் அைதக் ��க்�ம்! (58)



 
வண்�கள்  
 

ேத�ண்ண, வண்� பா�ம்!
ேத�ண்ட�ன், ஓர ்�டட்ம்
தாேனாரப்ால் தா�ம்! ேவேறார்
தனிக்�டட்ம் களியாடட்த்ைத
வானிைட நடத்�ம்! ஒன்�
மலர ்என்�ம் கட�் �ண்�
நா�ண்ெடன் �றக்கம் ெகாள்�ம்
ந�ம்ெபா� இைறக்�ம் ஒன்�. (59)

 
பாட்�, மணம்  
 

என்ைனநான் இழந்ேதன்; இன்ப
உலகத்�ல் வாழ �ற்ேறன்
ெபான்�கள், ெதன்றற் காற்�ப்,
��மணம், வண்�ன் பாட�்ப்,
பன்�� ெச�மா ணிக்கப்
பறைவேபால் �டட்ப் �க்கள்
இன்ெறலாம் பாரத்்�ட ்டா�ம்
ெத�டட்ாத எ��ன் �த்ேத! (60)

8.ஞா��  
எ�ந்த ஞா��  
 

ஒளிப்ெபா�ள் நீ! நீ ஞாலத்
ெதா�ெபா�ள், வாராய்! ெநஞ்சக்
களிப்�னில் �த்ைதச ்ேசரக்்�ம்
கனற் ெபா� ேள, ஆழ் நீரில்
ெவளிப்பட எ�ந்தாய்; ஓேகா
�ண்ெணலாம் ெபான்ைன அள்ளித்
ெதளிக்�ன்றாய் ; கட�ற் ெபாங்�ம்
�ைரெயலாம் ஒளியாய்ச ்ெசய்தாய். (61)

 



ைவயத்�ன் உணரச்�்  
 

எ�ந்தன உ�ரின் �டட்ம்!
இ�ள் இல்ைல அயர�்ம் இல்ல!
எ�ந்தன ஒளிேய, எங்�ம்!
எங்க�ம் உணரச்�் ெவள்ளம்
ெபா�ந்தநின் க�ர ்ஒவ் ெவான்�ம்
ெபா�ந் ேத�, ேமற்� ைசேமல்
ெகா�ந்ேதாடக் ேகா� வண்ணம்
ெகா�த்த� �டரக்்ேகா மாேன! (62)

 
காட்� ஞா��  
 

ெபாங்��ம் ெபா�ந்�ம் நீண்ட
��ப்�டர ்ம�ர�் �ரக்்�ம்
�ங்கேம! வான ��
�� �� என எரிக்�ம்
மங்காத தணற்� ழம்ேப!
மாணிக்கக் �ன்ேற! �ரந்்த
தங்கத்�ன் தடே்ட! வானத்
தகளி�ற் ெப��ளக்ேக! (63)

 
ஒளிெசய்�ம் பரி�  
 

கட�ேல ேகா� ேகா�க்
க�ரக்்ைககள் ஊன்��ன்றாய்!
ெந�வானில் ேகா� ேகா�
நிைற�டரக்் ைககள் நீட�்
இைடப்ப� மைலேயா காேடா
இல்லேமா ெபாய்ைக ஆேறா
அடங்கநின் ஒளிஅ ளவா
அைமந்தைன! பரி� வா�! (64)

 
க��ம் இ��ம்  
 

என்னகாண் ��ைம! தங்க



இைழ�டன் �ைல ைவத்�ப்
�ன்னிய ஆைட, காற்�ல்
ெபயரந்்தா� அைசவ ைதப்ேபால்
நன்னீரில் க�ர ்கலந்�
நளிர ்கடல் ெநளிதல் கண்ேடன்;
உன் க�ர,் இ�டப் லாைவ
உரித் ெதாளிச ்�ைள�ட ்�ற்ேற! (65)

 
கைரேபாக்� எ�ல் ெசய்தாய்  
 

இல�ய பனி�ன் �த்ைத
இளங்க�ரக்் ைகயால் உண்பாய்!
அைல அைலயாய் உ�ழ்வாய்
அழ�ன், ஒ�ைய ெயல்லாம்!
இைலெதா�ம் ஈரம் காத்த
கைரேபாக்� இயல்� காப்பாய்!
மைலெயல்லாம் ேசாைல ெயல்லாம்
நைனக்�ன்றாய் �டரப்்ெபான் நீரால்; (66)

 
எங்�ம் அ�  
 

தாமைர அ�ம்� ெலல்லாம்
சரித்தைன இதழ்கள் தம்ைம!
மாமரத் தளிரஅ் ைச�ல்
மணிப்பசை்ச ��ங்கச ்ெசய்தாய்!
ஆமாமாம் ேசவற் ெகாண்ைட
அ��ம் உன் அழேக காண்ேபன்!
நீமன்னன்; ஒளி�ன் ெசல்வன்;
நிைற மக்கள் வாழ்த்�ம் ெவய்ேயான். (67)

 
பரி��ம் ெசய�ம்  
 

இற�னில் உ�ைர ைவத்தாய்
எ�ந்தன �டக்ள்! மாதர்
அறஞ்ெசய்�ம் �றஞ்ெசய் �டட்ாய்!
ஆடவர ்�ன்றத் ேதாளில்



உைற�ன்றாய்! கன்� கா�
உ�ர ்ெபறச ்ெசய்�ன் றாய்நீ!
மறத் த�ழ் மக்கள் வாழ்�ல்
இன்பத்ைத ைவத்தாய் நீேய. (68)

 
பரி� இன்ேறல் நிலா�க்� ஒளி�ல்ைல  
 

வா�ம் நின் ஒளிதான் இன்ேறல்
வானிேல உ�க்கள் எல்லாம்
தாழங்காய், க�க்காய் கள்ேபால்
தைழ�ன்� அழ� ழக்�ம்!
பாழ் என்ற நிைல�ல் வாழ்ைவப்
ப�ரிடட் உழவன் நீ ; ைபங்
��க்� ேவ�ம் நீேய!
�ளி�க்�ப் ேபாரை்வ நீேய! (69)

 
ஞா�� வா�
 

��ப் பாரை்வ த�த்� �ழ
�ரி�ன்ற ஒளிேய, ேசாரை்வ
ஒளிக்�ன்ற உணரே்வ, ைவயத்
��ளிைன ஒ�க்�த் தள்ளித்
தழற் ெப� ெவள்ளந் தன்ைனச்
சாய்ப் ேபாேய, ெவ��ல் ஆ�த்
தைழக்�ன்ேறாம் ��ஞா �ற்�த்
தனிசெ்சாத்ேதா வா� நன்ேற. (70)

 

9. வான்  
�ண்�ன் நிைறந்த வான்  
 

மண்��ல் உைழப்பா ெரல்லாம்
வ�யராம்! உரிைம ேகடட்ால்
�ண்��ல் அம்� பாய்ச�்ம்
�ைலயரெ்சல் வராம்; இைதத் தன்



கண்��ல் பக� ெலல்லாம்
கண்�கண் டந்�க் �ப்�ன்
�ண்�னாய்க் ெகாப்ப ளித்த
�ரிவானம் பாராய் தம்�! (71)

 
நிலாசே்சவல், �ண்�ன் �ஞ்�கள்,
இ�ட்�ப்�ைன  
 

பாற்�ைக ��ைலச ்�ய்த்�ப்
பளிசெ்சன்� "�ங்கட ்ேசவல்"
நாற்�க்�ம் �ரல் எ�த்�
நல்ெலாளி பாய்ச�்ப் ெபடை்ட
ஏற்பாட�்க் கடங்காப் ெபாட�்ப்
ெபா��ண்�ன் �ஞ்� கட�்ம்
ேமற்பாரை்வ ெச�த்�ப் "�ைன
இ�டை்ட�ம்" ெவ�த்�த் தள்�ம். (72)

 
பகல் வானில் ��ேலா�யங்கள்  
 

பகல்வானிற் க�ரின் �ச�்ப்
பரந்த�! ��� னங்கள்
வைகவைக ஓ� யங்கள்
வழங்�ன; யாைனக் �டட்ம் !
தகதக எ�ம்மா ணிக்க
அ��கள் ! நீலச ்சாரல் !
�ைகக்�டட்ம் ! எரிம ைலகள்!
ெபான் ேவங்ைக ! மணிப்�ஞ்ேசாைல ! (73)

 
இ�ண்ட வா�ம் ஏற்�ய �ளக்�ம்  
 

�ழக்�ப்ெபண் �டெ்ட �ந்த
�ளிச�்ைறப் பரி�ப் பந்�,
ெச�த்தேமற் �ைசவா னத்�ன்
ெசம்ப�த் �ப்�ங் கா�ல்
��ந்த�! �ரி� ளக்�ன்
ெகா�ந்�னால் மங்ைக மாரக்ள்



இழந்தைதத் ேத�க் ெகாள்ள
இ�ள்மாற்�க் ெகா�க்�ன் றாரக்ள்! (74)

 
காைல வானம்  
 

ேகா�� �ற்� ! ைவயம்,
ெகாண்டேதார ்இ�ைளத் தங்க
ேம�யால் உ�தான் அந்த
�ரிக�ரச் ்ெசல்வன் ; �ன்னர்
ஆ��ழ் உல�ன் காட�்
அ�ம்�ற்� ! �ைனய �ழ்ந்�
வா�ய ைவய ெமன்�
மலரந்்த� காைல வானம்! (75)

 
வான�ல்  
 

அ�ரந்்த� காற்�! நீளப்
�ங்�ைள அைசந்தா �ற்�!
��ரந்்�டட் ���ன் ேச�
��ற்�ச ்! ேசற்�க் �ள்ேள
�ைதந்�டட் க�ரிற் �த்த
��ப்�� வண்ண ெமல்லாம்
ததம்�ற்ேற வான �ல்லாய்ப் !
பார� அழ�ன் தன்ைம ! (76)

 
மைழ வான்  
 

பகல்வான்ேமல் க�� �ல்கள்
பைடெய�த் தன ! �ல்ேலா�
�களற்ற வா�ம், ேவ�ம்
�ழன்றன �ன்னி �ன்னி !
நைகத்த� கலகல ெவன்�
நல்ல கார�்�ல்தான் ! ெவற்�
அகத்�ற்ற இயற்ைகப் ெபண்ணாள்
இைறத்தாள்� மைழைய அள்ளி ! (77)

 



எரி�ன்ற வானம்  
 

ேதன்ெசய்�ம் மல�ம் ��ம் !
ெசந்��ம் நீறாய்ப் ேபா�ம் !
கான், ெசய், ஊர,் மைல, கா, ஆ�
கடெலல்லாம் எரிவ ேதா�
தான்ெசய்த தண�ல் தா�ம்
எரி�ன்றான் பகேலான்! அங்�
வான்ெசய்த ெவப்பத் தால்இவ்
ைவயத்�ன் அ��ம் ேவ�ம் ! (78)

 
உச�்ப்ேபா�க்�ம் மாலப்ேபா�க்�ம்
இைடேநரம்  
 

உச�்�ல் இ�ந்த ெவய்ேயான்,
ஓர� ேமற்�ல் ைவத்தான்,
ெநாச�்�ன் நிழல்� ழக்�ல்
சாய்ந்த� ! �ைர�ம், நீ�ம்,
பசை்ச�ம், ப�ப்� மான
பலவண்ண ��ல்கள் ��ப்
ெபாய்சச்ான்� ேபால, யாைன
�க�ம்; �ன் மைலையக் காட�்ம். (79)

 
வான் தந்த பாடம்  
 

எத்தைன ெபரிய வானம் !
எண்ணிப்பார ்உைன�ம் நீேய ;
இத்தைர, ெகாய்யாப் �ஞ்�;
நீஅ�ல் �ற்ெற �ம்ேப
அத்தைன ேப�ம் ெமய்யாய்
அப்ப�த் தாேன மாேன?
�த்ேத� ேமல்�ழ் என்�
மக்கள்தாம் ேபசல் என்ேன! (80)

10.ஆல்  



அ�, �ைள, காய், இைல, நிழல்  
 

ஆ�ரம் �ைளகள் ெகாண்ட
அ�மரம் ெபரிய யாைன!
ேபா�ன �லாரக்ள் வானில் !
ெபா�ந்தன பவளக் காய்கள் !
கா�ைன நிழலாற் காக்�ம்
இைலெயலாம், உள்ளங் ைககள் !
ஆயஊர ்அடங்�ம் நீழல்,
ஆ�ைடக் காண லா�ம் ! (81)

 
���ம் ேவ�ம்  
 

�லம்ேபால் வளர�் ைளக்�
���கள் �ண்கள்! �ண்கள்
ஆ�ைனச ்�ற்� நிற்�ம்
அ�ந்�றல் மறவர ்! ேவேரா
வா�ைனத் தைர�ல் �ழ்த்�
மண்�ய பாம்�ன் �டட்ம் !
நீலவான் மைறக்�ம் ஆல்தான்
ஒற்ைறக்கால் ெந�ய பந்தல் ! (82)

 
பச�்ைல, இள���  
 

ேமற்�ைள �ன்�ழ் ெதல்லாம்
�ன்னி�ம் ெபான்னிைழகள் !
ேவற்ேகால்ேபால் �ல�ழ் �ண்டாம்!
அ���ன் �ழ்ச�் ேபாலத்
ேதாற்றஞ்ெசய் வன�ம் உண்�!
�டரவ்ான்�ழ்ப் பச�்ைல வான்
ஏற்படட் ெதன்றால், �ழ்ேதா
எ�ந்தங்கக் க�ரக்ள் என்ேபன். (83)

 
அ�மரச ்சார்�  
 

அ�மரப் ப�� ெலல்லாம்



அடங்��ம் காட�்ப் �ைன!
இைட�ைட ஏற்பட ்�ள்ள
ெப�ங்�ைளப் ெபாந்� ெலல்லாம்
பைடப்பாம்�ன் ெப��ச�்க்கள் !
பளிங்�க்கண் ஆந்ைதச ்�றல் !
தடதடப் பறைவக் �டட்ம் !
தைரெயலாம் ச��ன் ெமத்ைத ! (84)

 
ெவளவால், பழக்�ைல, ேகா�, �ரங்�, ப�ந்�  
 

ெதாைல�ள்ள �ைள�ல் ெவளவால்
ெதாங்��ம்; வாய்க்�ள் ெகாண்�
�ைலப்பழம், �ைள,ெகா �க்�ம் ;
ேகா�கள் மைழயாய்ச ்�ந்�ம் !
தைலக்ெகா�ப் �க்� ரங்�
சாடை்டக்ேகால் ஒ�க்�ம் ; �ன்னால்
இைலசச்ந்�ல் �ரங்�ன் வாைல
எ�ெயன்� ப�ந்� �க்�ம் ! (85)

 
�ளிகள்  
 

ெகாத்தான பழக்� ைலக்�க்
��ங்�ைள தனில்ஆண் �ள்ைள
ெதாத்�ங்கால் தவ�, அங்ேக
��க்�ந்தன் ெபடை்ட யண்ைடப்
ெபாத்ெதன்� ��ம் ; அன்�ற்
�ைணந்��ம் ; அ��ல் உள்ள
�த்�க்�ம் பழங்கள் அக்கால்
ஆ�க்�க் கசப்ைபச ்ெசய்�ம் ! (86)

 
�ட்�க்கள்  
 

வானத்�க் ��ழ்ப றந்�
ைவயத்�ல் �ழ்வ ைதப்ேபால்
தானம்பா �ம்�ட ்�க்கள்
தைழ�ைள �� �ழ்ந்�,



�ைனக்கண் ேபால்ஒ ளிக்�ம் ;
��க்கைளத் �ன்� �ன்�
ேதனிைற �ல்ைலக் காம்�ன்
�ற்ற� தத்�ப் பா�ம். (87)

 
�ரங்�ன் அசச்ம்  
 

�ைள�னிற் பாம்� ெதாங்க,
��ெதன்�, �ரங்� ெதாட�்
"�ளக்�ைனத் ெதாடட் �ள்ைள
ெவ�க்ெகனக் ��த்த ைதப்ேபால்"
�ைளேதா�ம் ��த்�த் தா�க்
��ள்ள ��ைத ெயல்லாம்
ஒளிப்பாம்பாய் எண்ணி எண்ணி
உச�்ேபாய்த் தன்வால் பாரக்்�ம். (88)

 
பறைவ �ஞ்சல்  
 

ஆ�ைனக் காற்� ேமா�ம் ;
அைசேவேனா எனச�் ரித்�க்
ேகாலத்�க் �ைள� �ங்க
அ�மரக் �ன்� நிற்�ம் !
தாலாடட் ஆளில் லாமல்
த�த்�டட் �ைளப்�ள் ெளல்லாம்
கால்ைவத்த �ைளகள் ஆடக்
காற்�க்� நன்� ��ம் ! (89)

 
��ல் ��ந்�  
 

மைழ��ல் �ன்�க் கஞ்�
மாங்��ல் பறந்� வந்�
"வழங்�க ��ைச" என்�
வாய்�ட�் வண்ணம் பாடக்
ெகா�ங்�ைளத் ேதாள் உயரத்்�க்
��ரிைலக் ைகய மரத்்�ப்
பழந்தந்� களிப்பாக் �ம்�ன்



ப�ந்�ளிர ்வழங்�ம் ஆேல. (90)

11. �றாக்கள்  
�ட்�ன் �றப்�, �றாக்களின் ��ப்�  
 

�ட�்க்� ெவளிப் �றத்�ல்
ேவலன்வந் ேத� றா�ன்
�ட�்ைனத் �றக்� �ன்�
"����" எனக்� �த்தல்
ேகடட்� கா�ல் ! �டை்டத்
�றந்த�ம் �ழ்ச ்சரிந்த
ேகாட�்ப்�ப் ேபாற்� றாக்கள்
��த்தன �ட�் னின்ேற ! (91)

 
�றாக்களின் பன்னிறம்  
 

இ�நிலா இைணந்� பா�
இைர�ண்�ம் ! ெசவ் �தழ்கள்
�ரியாத தாமைர ேபால்
ஓரஇ்ைண ! ெமல்� யரக்ள்
க�ங்ெகாண்ைட ! கட�் ஈயம்
காயாம்�க் ெகாத்� ! ேம�ம்,
ஒ�பக்கம் இ�வா ைழப்� !
உ��ள்ள அழ�ன் ேமய்சச்ல் ! (92)

 
�றாக்களிடம் ஒத்�ண்ணல் உண்�  
 

இடட்ேதார ்தாமைரப் �
இதழ்�ரிந் ��த்தல் ேபாேல
வடட்மாய்ப் �றாக்கள் ��
இைர�ண்�ம் ; அவற்�ன் வாழ்�ல்
ெவட�்ல்ைல; �த்� �ல்ைல;
ேவ�ேவ ��ந்த �ந்�ம்
கட�்ல்ைல ; �ழ்ேமல் என்�ம்
கண்�� வழக்க �ல்ைல. (93)



 
நைட அழ�  
 

அகன் றவாய்ச ்சட�் ஒன்�ன்
�ளிம்�னில் அ�ெபா�ந்தப்
��ம்தைல ; நீரவ்ாய் ெமாண்�
நி�ரந்்��ம் ; ெபான் இைமகள்
ந�ம்;மணி��நாற் பாங்�ம்
நாட�்�ம்; �ழ்இ றங்�
ம�ழ்ச�்யாய் உல�, ைவய
மன்னரக்்� நைட கற்�க்�ம்! (94)

 
�றா�ன் ஒ�க்கம்  
 

ஒ�ெபடை்ட தன் ஆண் அன்�
ேவெறான்�க் �டன் படாதாம்;
ஒ�ெபடை்ட மத்தாப் ைபப்ேபால்
ஒளி�ரிந் �ட நின்றா�ம்
��ம்��ம் பாரப்்ப �ல்ைல
ேவெறா� ேசவல்! தம்�ல்
ஒ��றா இறந்�டட்ால் தான்
ஒன்�மற் ெறான்ைற நா�ம்! (95)

 
�றாக்க�க்� மனிதர் பாடம்  
 

அவள்தனி; ஒப்ப �ல்ைல;
அவன், அவள் வ�ந்�ம் வண்ணம்
தவ�ைழக் �ன்றான். இந்தத்
தகாசெ்சயல் தன்ைன, அன்�
தவழ்�ன்ற �றாக்கள் தம்�ல்
ஒ� �ல த�தைலகள்,
கவைலேசர ்மக்க ளின்பால்
கற்�க் ெகாண்��த்தல் ��ம்! (96)

 
�றாக்கள் காதல்  
 



தைலதாழ்த்�க் ��� ெடன்�
தைனச ்�ற்�ம் ஆண்�றாைவக்
ெகாைல பாய்ச�்ம் கண்ணால், ெபண்ேணா
��க்�ற் ெசன்ேற ��ம்�த்
தலநாட�்த், தைரையக் காட�்,
"இங்�வா" என அைழக்�ம்;
மைலகாட�் அைழத்தா �ந்தான்
ம�ப்பாேரா ைமயல் உற்றார?் (97)

 
தாயன்� தந்ைதயன்�  
 

தாய்இைர �ன்ற �ன்�
தன்�ஞ்ைசக் �ட�்ற் கண்�
வா�ைனத் �றக்�ம்; �ஞ்�
தாய்வாய்க்�ள் ைவக்�ம் �க்ைகத்;
தாய்அ�ந் �யைதக் கக்�த்
தன்�ஞ்�ன் �டல்நி ரப்�ம்;
ஓய்ந்த�ம் தந்ைத ஊட�்ம்!
அன்�க்ேகார ்எ�த்�க் காடட்ாம்! (98)

 
ம�ற்�றா ஆடல்  
 

ம�ல்�றா, படம் �ரிக்�ம்;
மார�்ைன �ன் உயரத்்�ம்;
நயப்�� க�த்ைத வாங்�
நன்றாக நி�ரந்்�, காைலப்
ப�ற்��ம் ஆடல் ��ன்
ப�, �க்� அைட� ேபா�ம்;
ம�ற்�றா ெவண்சங் ெகாக்�ம்;
வால் தந்த ��� ஒக்�ம் ! (99)

 
அைடப�ம் �றாக்கள்  
 

�டட்மாய்ப் பறந்� ேபா�ம்,
�ழற்�ய �ரவ்ாள் ேபாேல!
�ட�்னில் அைட�ம் வந்ேத



ெகாத்த� ைமகள் ேபாேல!
�ட�்ைன ேவலன் வந்�
சாத்�னான், �ைழத்� வண்ணம்
�ட�்ய ஒ�யத்ைதத்
�ைர�ட�் மைறத்தல் ேபாேல! (100)

 

12. �ளி  
�க்�, கண், வால், ப�ைம  
 

இல�ன்காய் ேபா�ம் ெசக்கச்
ெசேவெலன இ�க்�ம் �க்�ம்,
இல�� மணல் தக்காளி
எ�ல்ஒளிச ்ெசங்காய்க் கண்�ம்,
நிைலஒளி த��ம் மா�ன்
ெநட�்ைல வா�ம், ெகாண்டாய்,
பலர�்கழ் �ன்ற பசை்சப்
ப�ங்�ளி வாராய் ! வாராய் !

 
க�த்� வரி, ெசாக்�ப் பசை்ச  
 

நீலவான் தன்ைனச ்�ற்�ம்,
ெந�தான வான �ல்ைலப்
ேபாலநின் க�த்�ல் ஓ�ம்
ெபான்வரி �ன் �ரிக்�ம்!
ஆல்,அல ரிக்ெகா �ந்�ல்
அல்��ன் இைல�ல் உன்றன்
ேம�ள ெசாக்�ப் பசை்ச
ேமனிேபால் ��� �ல்ைல!

 
அழ�ச ்சரக்�  
 

ெகாள்ளாத ெபா�ள்க ேளா�ம்,
அழ�னிற் ��� �ட�்க்
ெகாள்ளேவ ெச�ம் இயற்ைக,



தான்ெகாண்ட ெகாள்ைக ��த்
தன்ன�ம் ைக ��ப்பாம்
அழெக�ம் தைலச ்சரக்ைகக்
�ள்ளியைமத் �டட் �ள்ளாய்
�டட்வா �ம்மா வாநீ!

 
ெசான்னைதச ்ெசால்�ம்  
 

இளித்தவா யரக்ள், மற்�ம்
ஏமாற்�க் காரர ்��
�ைளத்��ம் ெதால்ைல வாழ்�ல்,
ேமேலா� நடக்க எண்ணி
உளப்பாங்க �ந்� மக்கள்
உைரத்தைத உைரத்த வண்ணம்
�ளத்��ம் �ளிேய என்ெசால்
ேகட�்ப்ேபா பறந்� வாராய் !

 
ஏற்�ய �ளக்�  
 

�ளிசெ்சல்வ ேமநீ அங்�க்
�டந்�டட் பச�்ைல ேமல்
பளிசெ்சன எரி�ம் ேகாைவப்
பழத்�ல்உன் �க்ைக ஊன்�
�ளக்�னில் �ளக்ைக ஏற்�ச்
ெசல்லல்ேபால் ெசன்றாய் ! ஆ�ன்
�ைளக்�ைட இைல�ம், கா�ம்
�டத்தல்ேபால் அ�ல் �டந்தாய்!

 
நிைறந்த ஆட்�  
 

ெதன்ைனதான் ஊஞ்சல் ! �ண்தான்
���லா �� ! வாரித்
�ன்னத்தான் பழம்,ெகாட ்ைடகள்!
��நா� ைவயம் ேபா�ம்!
�ன்ைனக்காய்த் தைல�ல் ெசம்ைமப்
���� �ைனந்� �ப்பாய்!



உன்ைனத்தான் கா� �ன்ேறன்
�ள்ளாய்நீ ஆட�் உள்ளாய்!

 
இ�வைகப் ேபச�்  
 

காட�்னில் �ரி�ம் ேபா�
�ரீசெ்சன்� கழ� �ன்றாய்;
�ட�்னில் நாங்கள் ெபற்ற
�ழந்ைதேபால் ெகாஞ்� �ன்றாய்!
�ட�்ேல �த்தம் என்பார்
ெவளி�ேல �ைழப்�க் காக
ஏட�்ேல தண்ணீர ்என்பார்
உன்ேபால்தான் அவ�ம் �ள்ளாய்!

 
மக்கைள ம�ழ்�க்�ம்  
 

ெகாஞ்�வாய் அழ� தன்ைனக்
ெகா�ப்பாய்நீ, அரசர ்�ட�்
வஞ்�யர ்தைம�ம், மற்ற
வ�யவர ்தைம�ம், ஒக்க
ெநஞ்�னில் ம�ழ்ச�் ெவள்ளம்
நிரப்�வாய், அவர ்அளிக்�ம்
ைநந்தநற் பழத்ைத உண்பாய்;
�ேழ�ம் நன்ேற என்பாய்!

 
�ளிக்�ள்ள ெப�ைம  
 

உனக்�ந்த உல�ல் உள்ள
ெப�ைமைய உணரத்்� �ன்ேறன்;
�ைனக்ெகால்ைலக் �றவன் உன்ைனச்
�ைறெகாண்� நாட�்ல் வந்�,
மைனேதா�ம், ெசன்ேற உன்றன்
அழ�ைன எ�ரில் ைவப்பான்;
தனக்கான ெபா�ைளச ்ெசல்வர்
த�ழ்க்�தல் ேபால ஈவார!்

 



ஓ�யரக்்�த�  
 

பாவலர ்எல்லாம் நா�ம்
பணத்�க்�ம், ெப�ைமக்�ம் ேபாய்க்
கா�யம் ெசய்வார ்நா�ம்
கண்ைககள் க�த்�ம் ேநாக!
ஓ�யப் �லவ ெரல்லாம்
உைநப்ேபால எ�� �டட்ால்
ேதைவக்�ப் பணம் �ைடக்�ம்
�ரத்்��ம் �ைடக்�ம் நன்ேற!

 

13. இ�ள்  
வா�ய உ�ரக்ள அைணப்பாய்  
 

ஆ�ஓ �ப்ேபாய் இட�்ம்,
அ�ந்�தல் அ�ந்� �ம், �ன்
வா�ேய இ�க்�ம் ைவய
மக்கைள, உ�ரக்்�ட ்டத்ைத,
ஓ�ேய அைணப்பாய் உன்றன்
மணிநீலச ்�றகளாவ
��வாய் இ�ேள, அன்�ன்
�ழக்கேம, உனக்� நன்�!

 
இ�ளின் பகலாைட இரவாைட  
 

�ண்�தல் மண் வைரக்�ம்
�யக்�ம்உன் ேமனி தன்ைனக்
கண்ணிேல காண்ேபன்; நீேயா
அ�க்க� உைட�ல் மாற்றம்
பண்�வாய் இ�ேள, உன்றன்
பகல்உைட தங்கச ்ேசைல!
ெவண்பட�்ல் இராச ்ேசைலேமல்
ேவைலப்பா ெடன்ன ெசால்ேவன்!

 



இ�ள், நீர்நிைல, க�ர், �ழல்வண்�  
 

'எங்�ச ்ெசல் �ன்றாய்' என்�
பரி�ைய ஒ� நாள் ேகடே்டன்;
'கங்�ைல ஒ�க்க' என்றான்.
க��ெசல் தம்� என்ேறன்.
அங்�ன்ைனத் ெதாடரந்்தான்; நீேயா
அகல்வதாய் நிைனத்தான்; என்ேன!
எங்க�ம் நிைறந்த நீர ்நீ!
அ�ல்,'க�ர'், �ழல்வண் டன்ேறா! நீ

 
நீ �த்�ைட ேபாரத்்� நின்றாய்  
 

கள்ளைர ெவளிப் ப�த்�ம்
இ�டெ்பண்ேண, கைத ஒன்ைறக் ேகள் ;
�ள்ைளகள் �ங்�னாரக்ள் ;
ெபண்டாட�் அ��ல் நின்றாள் ;
உள்ளேமா எ��ம் ஒடட்ா
��க்ைக�ல், நி�ரந்்ேதன், நீேயா
ெவள்ைள�த் �க்கள் ைதத்த
ேபாரை்வைய ேமனி ேபாரத்்ேத.

 
ெகாண்ைட�ல் நிலாக் ெகாண்ைடப்�  
 

மண்�தல் �ண் வைரக்�ம்
வளரந்்தஉன் உடல் ��ப்�க்
கண்மலர ்��ப்� நின்றாய்!
�ன்�றம் கரிய �ந்தற்
ெகாண்ைட�ல் ஒளிையக் காட�்ம்
�ளிரந்ிலா வ�ர �ல்ைல
கண்ேடன்;என் கலங்�ம் ெநஞ்சம்
மைன��ன் ���ன் ெசல்�ம்!

 
�றப்�ம் இறப்�ம்  
 

வாெனா� நீ� றந்தாய்!



ம�ப�, கட�ல் ேதான்�ம்
�ன் என உ�ர ்உடல்கள்
�ைளந்தன! எவ்� டத்�ம்
நீநிைற �ற்றாய்! எங்�ம்,
ெபா��ண்ேடல் நிழ�ண் டன்ேறா!
பாைன�ல் இ�ப்பாய் ; பா�ன்
அ�த்ேதா�ம் பரந்� �ப்பாய்!

 
உ�ப்ப��ன் அைடயாளத்ைத இ�ள்
அ��க்�ம்  
 

உயரந்்�ள்ள அழ� �க்�ன்
இ��றம் உைறவாய் ; மங்ைக
கயல்��க் கைட�ல் உள்ளாய்;
கா�னில் ந�ப்� றத்�ம்,
அய��ம், �ல்வாய் ெபண்ணின்
�கத்�னில் அைடயா ளத்ைத
இயக்�வாய் இ�ேள, உன்�ர,்
ஓ�யர ்அ�ந்� �ப்பார ்!

 
இ�ேள அழ�ன் ேவர ் 
 

அ�க்�தழ்த் தாமைரப் �
இதழ்ேதா�ம் அ�ப்� றத்�ல்
ப�த்��ப் பாய்நீ ! ��ன்
பைசஇதழ் ஒவ்ெவான் �க்�ம்
தப்�க்காட ்��ன்றாய் ! இன்ேறல்,
தாமைர அழ� சா�ம் !
அ�த்��ம் இ�ேள, எங்�ம்,
அைனத்�ள்�ம் அழ� நீேய !

 
அ�யாைமதான் இ�ள்; ஆனால் அ�தான்
அ�ைவச ்ெசய்�ம்  
 

அ�ெவன்றால் ஒளியாம். ஆம்ஆம்!
அ�யாைம இ�ளாம். ஆம்ஆம்!



அ�யாைம அ�ைவச ்ெசய்�ம்;
அ�யாைம அ�வால் உண்ேடா ?
��வைனத் �ண்�ற்�த் ேதள்;
நள்ளி�ள் ; �ளக்�த் ேதைவ;
நிைறேவற்ற ெந�ப்�க் �ச�்
ேத�னார ்; �ைடக்க �ல்ைல.

 
இ�ளின் ெப�ைம இயம்பரி�  
 

ெபட�்�ல் இ�ப்ப தாகப்
ேப�னார ்; சா� இல்ைல;
எட�்ப்ேபர ்இதற்�ள் ேதளால்
ெகாடட்ப்பட ்�த்� �த்தார;்
"கடட்ாயம் �ய்ைம ேவண்�ம்"
என்�ேமார ்அ�� தன்ைன
இடட்ளித் �டட் நல்ல
இ�ேள உன் ெப�ைம என்ேன!

 

14.�ற்�ர ் 
ெந�ஞ்சா ைலஎைன அைழத்�
ேநராகச ்ெசன்�, �ன்னர,்
இைட�ேலார ்�டக்ைகக் காட�்
ஏ�ற்�! நாேனா ஒற்ைற
அ�ப்பாைத கண்ேடன், அங்ேகார்
ஆ�ன்�ழ்க் கா� ேமய்க்�ம்
இைடப்ைபயன் இ�ந்தான்; என்ைன
"எந்தஊர"் என்� ேகடட்ான்.

 
��சே்சரி என்� ெசால்�ப்
ேபாம்வ� ேகடே்டன், ைபயன்
'இைதத்தாண்� அேதா இ�க்�ம்
பழஞ்ேசரி இடத்�ல் தள்ளி
ஒ�ச ்சாைலேயா� ெசன்ேற
ஓணான் பசே்சரி வாய்க்கால்



��சே்ச�ப் ேபானால் ஊரத்ான்
�ப்�� ெதாைலேவ' என்றான்!

 
பனித்�ளி மணிகள் காய்க்�ம்
ப�ம்�ற்கள் அடர ்�லத்�ல்,
தனித்தனிஅ கலா வண்ணம்
சாய்த்�டட் ப�க்கள் எல்லாம்,
தனக்ெகான்� �றரக்்ெகான் ெறண்ணாத்
தன்ைமயால் �ல்ைல ேம�ம்!
இனித்�டப் பா�ம் ைபயன்
தாளம்ேபால் இசஇ்ச ்ெசன்றான்.

 
மந்ைத�ன் ெவளி அ�த்�
வரிைசயாய் இ�பக் கத்�ல்,
ெகாந்��ம் அணி�ன் வால்ேபால்
�ைல�த்�ச ்ேசாளக் ெகால்ைல,
சந்�லாச ்ச�ரக் கள்ளி,
ேவ�க்�ள் தைழந்� �க்�ம்;
ெவந்தயச ்ெச�க ளின்ேமல்
�ன்னி�ம் தங்கப் �க்கள்!

 
�ற்�ய �ைலப்ப ழத்ைத
���னிற் �மந்� நின்�
'வற்�ய மக்காள் வாரீர'்
என்ற� வாைழத் ேதாடட்ம்;
�ற்ேறா� ைக�ல் ஏந்�
ஒ�காணிப் ப�த்� ேதற்ற
ஒற்ைறஆள் நீரஇ் ைறத்தான்,
உைழப்ெபான்ேற ெசல்வம் என்பான்.

 
�டை்ட�ல் தவைள ஒன்�
��த்த�, பாம்�ன் வா�ற்
படட்தால் அ� ��ங்�க்
கைர�னிற் �ரளப் பாரத்்த
ெபடை்டப் ப�ந்� �க்�ப்
ெப�ங்�ைள தன்னிற் �ந்தச்



�ட�்க்கள் ஆ� னின்�
��க்�ட�் ேமற்ப றக்�ம்!

 
இைளயவள் ��ய வள்ேபால்
இ�ந்தனள் ஒ�த்�; என்ைன
வைளத்தனள், 'ேகா� �டை்ட
வாங்கவா வந்�ர?்' என்றாள்.
�ைளயாடட்ாய்ச ்'ேசரி �டை்ட
ேவகாேத!' என்ேறன். ேகட�்ப்
�ளித்தனள்; எனி�ம் என்ெசால்,
'ெபாய்' என்� ம�க்க�ல்ைல!

 
" என்ேற�ம் �டை்ட உண்ட
�ண்ேடா நீ" என்� ேகடே்டன்.
"ஒன்ேற�ம் உண்ட �ல்ைல;
ஒ�நா�ம் உண்ட �ல்ைல;
�ன்ேறேனல் �ளித்த ��ல்
ேசரந்்��ம் உப்�க் கான
ஒன்றைரக் கா�க் ெகன்றன்
உ�ர�்ற்றால் ஒப்பார"் என்றாள்.

 
ேசரிக்�ப் ெபரி� �ற்�ர,்
ெதன்ன மா �ழ்ந்��க்�ம்;
ேதரஒ்ன்�, ேகா�ல் ஒன்�
ேசரந்்த ஒர ்��, ஓட�்க்
�ைரகள், �ண்� வண்�
ெகாட�்ல்ேசர ்�� ஐந்ேத;
ஊர ்இ�; நாடட்ாரக்்ெகல்லாம்
உ�ரத்�ம் உண�ன் ஊற்�.

 
நன்ெசய்ையச ்�ற்�ம் வாய்க்கால்
நல்லாற்� நீைர வாங்�ப்
ெபான்ெச�ம் உழ� ெசய்ேவான்,
'ெபா�ெதலாம் உழ� ெசய்ேதன்
என்ெசய்தாய்' என்ற பாடை்ட
எ�த்�டட்ான்; எ�ரில் வஞ்�



'�ன்ெசய்த ��க் கத்தான்
�டக்கத்தான் �ைவயல்' என்றாள்.

 

15. பட்டணம்  
எத்தைன வைகத் ெத�க்கள்!
என்ெனன்ன வைக இல்லங்கள்!
ஒத்��ம் �ண்ண ேவைல
உயர ்மரேவைல ெசய்�ம்
அத்�றம் ேவேற; மற்�ம்
அவரவரக்் கைமந்த தான
ைகத்�றம் ேவேற என்�
காட�்ன கட�்டங்கள்.

 
இயற்ைக�ன் உ�ரக்ட ்�ள்ேள
மனிதன்தான் எவற்� �க்�ம்
உயரச்�்�ம், தான் அ�ந்த
உண்ைமைய உல�க் காக்�ம்
�யற்��ம், இைட� டாமல்
�ன்ேனற்றச ்ெசயைலச ்ெசய்�ம்
ப�ற்��ம் உைடயான் என்�
படட்ணம் எ�த்�க் காட�்ம்.

 
ந��னிற் �ைக�ன் வண்�
ஓ��ம் நைடப் பாைதக்�ள்
இைட�டா ேதா�ம் 'தம்�ல்
இயங்��ம் ஊர�்' ெயல்லாம்
கடேலாரம் கப்பல் வந்�
கணக்கற்ற ெபா�ள் ��க்�ம்
பைடமக்கள் �ட�்ப் ேபாலப்
பறப்பாரக்ள் பயைன நா�!

 
வாணிகப் பண்டக சாைல
ைவத்�ள்ள ெபா�ள்கள் தா�ம்,
காண் எனக் காட�் �ற்�ம்
அங்கா�ப் ெபா�ள்கள் தா�ம்,



�ணாைளப் பயன் ப�த்�ம்
�யன்காட�்ப் ெபா�ள்கள் தா�ம்,
கா�ங்கால் மனிதர ்ெபற்ற
கைலத்�றம் காணச ்ெசய்�ம்.

 
உள்ளத்ைத ஏடட்ால் �ட�்
உலகத்�ல் ��ைம ேசரக்்�ம்
ெகாள்ைகேசர ்நிைலய ெமல்லாம்
அ�ஞரின் �டட்ம் கண்ேடன்;
ெகாள்ைகஒன் ��க்க ேவ�
ெகாள்ைகக்ேக அ�ைம யா�ம்
ெவள்�ைட எ�த்தா ளரக்ள்
ெவ�ப்��ம் ெசய�ம் கண்ேடன்.

 
உண்ைமக்�ம் ெபாய்க்�ம் ஒப்�ம்
உயரவ்ழக் க�ஞர ்தம்ைம
�ண்வைர வளரந்்த நீ�
மன்றத்�ல் �ளங்கக் கண்ேடன்;
�ண்படட் ெப�மக் கட�்ப்
ெபா�நலம் ேத� �ன்ற
�ண்ைமேசர ்மன்�ற் ெசன்ேறன்
அவைரேய அங்�ம் கண்ேடன்.

 
மாைலப்ேபா ெதன்�ம் அன்ைன,
உைழப்�னால் ம�வார ்தம்ைமச்
சா�ேல சாரா யத்தால்
தாலாட�்ம் கைட�ன் உள்ேள
காலத்ைதக் களியாற் ேபாக்கக்
க��ேவார ்இ�க்கக் கண்ேடன்,
மாைல�ல் ேகா� �டை்ட
மரக்க� ஆதல் கண்ேடன்.

 
இயற்ைக�ன் எ�ைல ெயல்லாம்
�ற்�ரில் காண ஏ�ம்!
ெசயற்ைக�ன் அழைக ெயல்லாம்
படட்ணம் ெதரியக் காட�்ம்!



�யற்��ம் ��� ைழப்�ம்
�ற்�ரில் கா�� ன்ேறன்;
ப�ற்��ம் கைல� ணர�்ம்
படட்ணத் �ற்பாரக்் �ன்ேறன்!

 
வ�நாளின் நா� காக்க
வாழ்ந்��ம் இைளஞர ்�டட்ம்,
��நாளின் �டட் மாகத்
ெத�ஓரம் �வ� ேயா�,
ெப�நாைளப் பயன்நா ளாக்�ம்
ெப�ம்ெப�ங் கழகம் ேநாக்�
ஒ�நா�ம் தவ�டாமல்
வரிைசயாய் உவக்கச ்ெசல்வார!்

 
கைல�னில் வளரந்்�ம், நாட�்க்
க�ைத�ல் ஒளி� �ந்�ம்,
நில��ம் நிலா �கத்�
நீலப்� �� மங்ைகமார்
தைலயாய கைலகள் ஆய்ந்�
தம்�� ேபாதல் கண்ேடன்
உல�� மடைமப் ேப�ன்
உடம்�ன்ேதால் உரிதல் கண்ேடன்!

 

16. த�ழ்  
�த�ல் உண்டான� த�ழ்  

�னல்�ழ்ந்� வ�ந்� ேபான
நிலத்�ேல "��ய நாைள"
மனிதப்ைபங் �ழ்� ைளத்ேத
வ�த்த�! மனித வாழ்ைவ,
இனியநற் ற�ேழ நீதான்
எ�ப்�ைன! த�ழன் கண்ட
கன�தான், இந்நாள் ைவயக்
க�ன்வாழ்வாய் மலரந்்த தன்ேறா?

இைச �த்�ன் �ைள  



பழந்த�ழ் மக்கள் அந்நாள்
பறைவகள் �லங்�, வண்�,
தைழ�ங்�ல் இைசத்தைதத், தாம்
த��ேய இைசத்த தாேல
எ�ம்இைசத் த�ேழ! இன்பம்
எய்�ேய ��த்த தாேல
���ண்ணப் �றந்த �த்�த்
த�ேழ! என் �யப்�ன் ைவப்ேப!

 
இயற்ற�ழ் எழல்  

அம்மா என் றைழத்தல், காகா
எனசெ்சால்லல், அஃெகன் ெறான்ைறச்
ெசம்ைம�ற் �டட்ல் என்�ம்
இயற்ைக�ன் ெச�� னாேல
இம்மா நிலத்ைத ஆண்ட
இயற்ற� ேழஎன் அன்ேப!
�ம்மாதான் ெசான்னார ்உன்ைன
ஒ�வன்பால் �ளிரத்்தாய் என்ேற!

 
த�ழரக்்�த் த�ழ் உ�ர ் 

வளர�்ைற ேபால் வளரந்்த
த�ழரில் அ�ஞர ்தங்கள்,
உளத்ைத�ம், உல�ல் ஆரந்்த
வளத்ைத�ம் எ�த்�ச ்ெசால்லால்,
�ளக்��ம் இயல்� �ரந்்�ம்,
��ெகாள் இைச யைடந்�ம்,
அள�லா உவைக அடற்
ற�ேழநீ என்றன் ஆ�!

 
சாகாத்த�ழ்  

ப�ப்��ம் பாட�, �யர்
பன்னா�ம் �ன்ேனற் றத்ைதத்
த�ப்��ம், த�ழர ்தங்கள்
தைல�ைற தைல� ைறவந்
த�க்�ன்ற த�ேழ! �ன்னர்
அகத்�யர ்காப்� யரக்ள்



ெக�ப்��ம் ெகடாமல் ெநஞ்சக்
�ைளெதாத்�ம் �ளிேய வா�!

 
கைலகள் தந்த த�ழ்  

இைச�ைனக் கா� �ன்ேறன்;
எண்�டப்ம் கா� �ன்ேறன்;
அைசக்ெகாணாக் கல்தச ்சரக்ள்
ஆக்�ய ெபா�ள்காண் �ன்ேறன்;
பைசப்ெபா�ட ்பாடல் ஆடல்
பாரக்்�ன் ேறன்;ஓ �யங்கள்,
நைச�ள்ள ம�ந்� வன்ைம
பலபல நான்காண் �ன்ேறன்.

 
�ன்��ல் அயலார் நஞ்சம்  

பன்�� �ற்றாண் டாகப்
பழந்த�ழ் மைல�ன் ஊற்றாய்
மன்னரின் காப்� னாேல,
வ�வ� வழா� வந்த
அன்னைவ கா� �ன்ேறன்.
ஆ��ம் அவற்ைறத் தந்த
�ன்�ைல, அயலான, நஞ்சால்
��த்த�ம் கா� �ன்ேறன்!

 
பைகக்கஞ்சாத் த�ழ்  

வடக்�னில் த�ழர ்வாழ்ைவ
வதக்�ப், �ன் ெதற்�ல் வந்ேத
இடக்�னச ்ெசயநிைனத்த
எ�ரிைய, அந்நாள் ெதாடே்ட
"அடக்கடா" என்� ைரத்த
அறங்காக்�ம் த�ேழ! இங்�த்
தைடக்கற்கள் உண்ெடன் றா�ம்
தடந்ேதா�ண் ெடனச ்�ரித்தாய்!

 
ெவற்�த் த�ழ்  

ஆ�ேவாரக்் காடப்ட ்ேட�ம்,
அர�யல் தைலைம ெகாள்ள



நா�ேம �யன்றார ்�ேயார;்
த�ேழநீ ந�ங்க �ல்ைல!
"வாளிைன எ�ங்கள் சா�
மதம்இல்ைல! த�ழர ்ெபற்ற
காைளகாள்" என்றாய்; கா�ல்
கடல்�ழக் கத்ைதக் ேகடப்ாய்!

 
பைடத் த�ழ்  

இ�ளிைன வ�ைம ேநாைய
இட�ேவன்; என்� டல்ேமல்
உ�ள்�ன்ற பைகக்�ன்ைற நான்
ஒ�வேன ��ப்ேபன்; நீேயா
க�மான்ெசய் பைட�ன் ��!
நான் அங்ேகார ்மறவன்! கன்னற்
ெபா�ள்த�ம் த�ேழ நீ ஓர்
�க்கா�; நாேனார ்�ம்�!

 
 
 

(�ற்�ம்)
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