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நூலும் அதன் மொழி பெயர்ப்பும் - ஒரு சிறு குறிப்பு 

'ஓர் அழகான பொருள் எஞ்ஞான்றும் இன்பமே' என்றார் ஜான் கீட்ஸ். ஐயத்திற்கிடமின்றி 

அழகுமிக்க இயற்கையின் ஏறத்தாழ எல்லா வடிவங்களும் தோற்றங்களும் பாரதிதாசனின் , 

(1891-1964) அழகின் சிரிப்பு-ல் மிகச்சிறந்த கவிதைவடிவில் வரையப் பெற்றுள்ளன. 

அழகின் சிரிப்பு ஒவ்வொன்றும் எட்டு வரிகளுள்ள 153 கவிதைகளால் ஆனது. முதல் 

மூன்று கவிதைகள் இயற்கையழகைப் பொதுப்படையாகப் பேசுகின்றன. அதன்பின் கடல், 

தென்றல், காடு, குன்றம், ஆறு, செந்தாமரை, ஞாயிறு, வான், ஆல், புநாக்கள், கிளி, இருள், ஊர், 

பட்டணம், தமிழ் ஆகிய ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் முறையே பத்துப்பத்துக் கவிதைகள் மிக 

அழகான விளக்கங்கள் அளிக்கின்றன. 

அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசனின் மிகச்சிறந்த படைப்பு என்பது என் கணிப்பாகும். 

புரட்சிக்கவிஞரும் பாரதியின் முக்கிய சீடருமான இவர் தம் மற்றைய எல்லா நூல்களையும் விட 

இதில் ஒரு தூய கவிஞராகத் (ஐபா௦௨ 0௦௨0) திகழ்கின்றார். இச்சிறிய இனிய நூல் விழுமிய 

கருத்தும் மீதுயர் நடையும் பபற்று இலங்குகின்றது. 

அழகின் சிரிப்பு எள்ளளவு ஐயத்திற்கும் இடமின்றிக் கவிஞரின் சிறப்பான 

கூர்நோக்கிற்கும் ஆற்றலுக்கும், இயற்கையழகோடு தன் ஆன்மா ஆனந்தப்பரவசத்தோடு 

இணைந்ததற்கும், கவிததுவ வெளிப்பாட்டில் அவர் காட்டிய மகிழ்ச்சிமிக்க உயரங்களுக்கும் 

சிறந்த சான்றாக அமைவதைக் காணலாம். 

அழகின் சிரிப்பு-ன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு 1976இல் நிறைவேறியது. என்னால் 

இயன்றவரை நன்றாகச் செய்துள்ளேன் என்று நான் உணரும் வரை பல முறை மொழி 

பெயர்ப்பைச் செம்மைப்படுத்த முயன்றுள்ளேன். மூலநூலின் சிறப்பை வெளிப்படுத்த என்னால் 

இயன்றவரை முயன்றாலும், முப்பதாண்டுகளுக்கும் மேலான ஆசிரியப் பணி அனுபவமும் 

படிக்கும் பழக்கமும் மொழிபெயர்ப்பில் எனக்குத் துணை நின்றாலும் மூலநூலின் மேன்மையினை 

நான் உணராமலில்லை. 

இம் மொழிபெயர்ப்பில் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ள தாவரங்கள், விலங்குகளைப் பற்றிய 

சொற்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் சரியான சொற்களைப் பெற, கீழ்க்காணும் நூல்கள் எனக்கு உதவின: 

1. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் பதிப்பித்த தமிழ் அகராதி - ஆறு தொகுதிகள். 

2. 1915ஆம் ஆண்டு சென்னை அரசாங்கததால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற, க. லூஷிங்டன், 

(வனத்துறை அதிகாரி, வடக்கு வட்டம், சென்னை அவர்களால் எழுதப்பெற்ற சென்னை 

இராஜதானியிலுள்ள மரங்கள், புதர்கள், செடி கொடிகள் ஆகியவற்றின் தமிழ்ப் 
பெயர்கள் தொகுதி 1, 11- & மற்றும் 11-$ ஆகிய நூல்கள். 

எனது மொழிபெயர்ப்பு அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசனின் 94வது பிறந்தநாளைக் 

(29-04-198கி குறிக்கும் வகையில் பாரதிதாசனின் குயில் என்ற இதழின் சிறப்பு வெளியீட்டில் 

முதன் முதலாக நூல் முழுவதும் தமிழிலும் ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்புடனும் திருமதி 

கோ அமுதவல்லி (கவிஞரின் ஒரே மகன் வழிப் பேத்தி அவர்களால் வெளியிடப்பெற்றது. 

பின்பு, கவிஞரின் மகனான மன்னர் மன்னன் அவர்கள் அதனைத் தனி நூலாகவும் 

வெளியிட்டார். 

la



அழகின் சிரிப்பு 

இந்நூலின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புக்காக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலுள்ள 

அரிஜோனா மாநிலத்திலுள்ள உலகப் பல்கலைக்கழகம் ஏப்ரல் 1984இல் எனக்கு இலக்கியத்தில் 

பண்பாட்டு முனைவர் பட்டம் அளித்துச் சிறப்புச் செய்தது. 

அழகின் சிரிப்பு-ன் என் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, நூல்வடிவில் வந்த பின்பும் 

திருப்தியுறாதவனாய், மொழிபெயர்ப்பை அவ்வப்பொழுது திருத்தம் செய்து கொண்டே 

இருந்தேன். 
தற்பொழுது இத்திருத்தப் பதிப்பை நூலாக்கலாம் என்று உணர்கிறேன். 

நான் தற்பொழுது பணிபுரியும் வாய்ப்பைப் பெற்றிருக்கின்ற ஆசியவியல் நிறுவனத்தின் 

மதிப்பிற்குரிய இயக்குநர்கள் முனைவர் ஷு ஹிகோசகா அவர்களும், முனைவர் ஜி. ஜான் 

சாமுவேல் அவர்களும் இதை நிறுவனத்தின் வெளியீடாகக் கொணர்ந்து என்னைப் பெருமைப் 

படுத்தியுள்ளனர். இந்நிறுவனத்தின் பல்வேறு துறைகளில் மிக நல்ல பணிகள் நடைபெற்று * 
வருவதைக் காண என் உள்ளம் மகிழ்ச்சியுறுகின்றது. 

சென்னை - 600 119, ் யா. பரமேஸ்வரன் 
19-03-1997.



A Note on the Work and its translation 

‘A thing of beauty is a joy for ever’, says John Keats. And almost all forms 
and aspects of Nature, which are without doubt beautiful, are recast and portrayed 
in Bharathidasan's (1891-1964) Smile of Beauty in brilliant poetry. 

Smile of Beauty consists of 153 stanzas, each eight lines long. First three 
stanzas speak of beauty in general. Then follows brilliant description, in ten 
stanzas each, of sea, breeze, forest, hillock, river, red lotus, sun, sky, banyan, 
doves, parrot, gloom, hamlet, city and Tamil. 

I consider Smile of Beauty of Bharathidasan his masterpiece. This 
revolutionary poet and premier disciple of Bharati shines more gloriously as a 
pure poet here than in any other of his works. Theme and style have their own 
sublimity in this short but sweet work. 

Smile of Beauty proves beyond a shadow of doubt, the poet's powers of 
shrewd observation, the rapturous merger of his soul with the beauty of Nature 
and the happy heights that he reaches in poetic expression. 

The translation of Smile of Beauty was completed in 1976. I went on 
revising my translation a number of times till I was convinced I had done my 
best. Though I have spared no pains to bring out the excellence of the work and 
though more than three decades of teaching experience and reading habit have 
come to my aid in my translation, I cannot but be aware of the superiority of 
the original. 

The following reference books have helped me in finding apt words in 
English for the botanical and zoological terms used in this translation: 

1. Tamil Lexicon in six volumes published by the University of Madras. 

2. Vernacular List of Trees, Shrubs and woody Climbers in the Madras 
Presidency by A.W. Lushington, Conservator of Forests, Northern Circle, Madras, 
Volumes I, II A and II B, published by Government of Madras, 1915. 

Smile of Beauty was first published by Mrs. K. Amuthavalli, a grand- 
daughter of the poet in the Paratitacan kuyil with all the 153 stanzas both in 
original and in translation, in its special issue to mark the 94th birthday of 
Bharathidasan (29-04-1984). 

Soon afterwards, it was published as an elegant book, thanks to the efforts 
of Thiru. Mannar Mannan, the illustrious and only son of the poet.



viii Smile of Beauty 

The World University in the Arizona State of the U.S.A. has honoured me 

for this work by awarding the Cultural Doctorate in Literature in April 1984. 

Not being satisfied with the translation though it has appeared in book 
form, I went on revising it from time to time. 

Now I feel the revised version may be brought out as a book. 

Dr. Shu Hikosaka and Dr. G. John Samuel the revered Directors of the 
Institute of Asian Studies where I have the good fortune to serve now have 

honoured me by bringing it out as a publication of the Institute of Asian Studies 
where solid good work is being carried out in its various departments. 

Chennai - 600 119, P. PARAMESWARAN 

19-03-1997.



நன்றியுரை 

ஆசிரியரின் நன்றி 

1. சில கருத்துக்கள் வழங்கியுதன் வாயிலாக முன்னுரையைச் செம்மையுறச் செய்ய உதவிய 

டாக்டர் இ.சு. முத்துசாமி அவர்களுக்கும், 

2. நூலிலுள்ள பாடல்கள் யாவற்றின் ஒலி பெயர்ப்பையும் சரிபார்த்த, பிழைதிருத்திய டாக்டர் 

இரா. இராஜகோபாலன் அவர்களுக்கும், 

கணிப்பொறி அச்சு செம்மையுறச் செய்து தந்த திரு. ஜி. வீரபுத்திரனுக்கும், 

முன்னுரையை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் தட்டச்சு செய்துதந்த செல்வி. 
என் பவானிக்கும். 

5. நூலுக்கான அழகிய வரைபடத்தை அமைத்துத் தந்த அ. செ. நடராசன் அவர்களுக்கும், 

6. சிறந்த முறையில் நூலை அச்சிட்டுத் தந்த பாவை பிரிண்டர்ஸ் (பி) லிட்., 
அச்சகத்தாருக்கும். ் 
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முன்னுரை 

வாழ்க்கை, நூல்கள், கருத்துக்கள் 

பாரதிதாசன், சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு எட்டரையாண்டுகளுக்குப் பின் பிறந்து அவருக்குப் 

பின் நாற்பத்துமூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். பாரதியார் தமிழ்ப் புத்துணர்ச்சிக்கு விதை 

ஊன்றினார் என்றால் பாரதிதாசன் தன்னையே ஒரு தமிழ்ப் புரட்சிக்காரராக மாற்றிக் கொண்டார் 

எனலாம் தமிழரின் வாழ்வும் வளமும் தமிழின் முன்னேற்றத்தில்தான் உள்ளது' எனக் காட்டி, 

“தமிழினததை ஒரு புது ஒருங்கிணைப்புக்கு ஏற்ப எழுச்சிபெற ஊக்கினார் 

செக்கோஸ்லோவேகியாவின் முதுபெரும் தமிழறிஞரான டாக்டர் கமில் சுவலபில், பாரதிதாசனை 

மிகச்சரியாக 'இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதற்பாதியின் மிகப்பெரிய தமிழ்க்கவிஞன்' என்று 

அழைக்கிறார். 

கனக சுப்புரததினம் என்று அழைக்கப் பெற்ற ஒரு விண்மீன் தமிழ் இலக்கியவானில் 

29-04-1891 அன்று 22-15 மணிக்குப் புதுச்சேரியில் உதித்தது. பெற்றோர்களிட்ட அப்பெயர் 

அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியின் ரத்தினம் என்று குறிப்பாக விநோதமாக உணர்த்தி நிற்பதைக் 

கண்டு நாம் மகிழலாம் 

அக்காலை, புதுச்சேரி பிரஞ்சு ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்ததால் அவர் பிரஞ்சு மொழி படிக்க 

வேண்டியிருந்தது. ஆயினும், அவர்தம் தமிழ் படிக்கும் ஆர்வம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து 

நாளுக்குநாள் அதிகரித்துக் கொண்டேயிருந்தது. அவருக்குச் சிறுவயதில் ஆசிரியராக 

வாய்த்தவர்கள் திருப்புளிச்சாமி அய்யா, பண்டிதர் 1.&. பெரியசாமி மற்றும் பண்டிதர் 

0. பங்காரு பததர் ஆகியோர் ஆவர். 

அவர் புலவர் பட்டப்படிப்பைக் கல்வே கல்லூரியில் 1907-1908 ஆண்டுகளில் 

புலமைககான உதவிச் சம்பளம் (Merit இர்மரிலாகம்ற) பெற்றுப் படித்துத் தம் பதினேழரை 

வயதில் நாற்பது மாணவர்களில் முதல் மாணவனாகத் தேர்ந்தார். 

முததமிழில் (இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் அவர் காட்டிய ஆர்வம் இயல்பானதும் 

தானே தோன்றியதுமாகும் தம் பளளிப்பருவ நாட்களிலேயே அவர் கவிதைகள் இயற்றி, 

அவற்றைத் தம் பள்ளித் தோழர்களுக்குப் படித்தும் பாடியும் காட்டுவார்; பள்ளி நாடகங்களில் 

முக்கிய பாத்திரங்களை ஏற்று நடிப்பார் அவருக்கு இனிய கம்பீரக் குரல் வாய்த்திருந்தது. பள்ளி 

நாடகங்களில் அவர்தம் நடிப்பு சிறப்புற்றிருந்தது. புதுச்சேரியின் இலக்கிய வட்டங்களில் 

அவர்தம கவிதைகள் அவருக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதிதது அவருடைய பிற்காலக் 

கவிதைகளுக்கு ஒரு நல்ல அடித்தளம் அமைத்துத்தந்தன. 

புதுச்சேரி அரசாங்கம் அவர்தம் புலமையை அறிந்து அவருக்குக் காரைக்காலுக்கு 

அருகேயுள்ள நிரவி என்ற ஊரிலுள்ள ஒரு பள்ளியில் தமிழாசிரியர் வேலையை 16-07-1909 

அன்று தந்தது. ஆசிரியர் என்ற முறையில் அவர் படிப்படியாக மாணவர்கள் மற்றும் அவர்தம் 

பெற்றோருடைய அன்பையும் ஆசியையும் பெறறார் அவருடைய அன்பு மாணவ மணிகள் 

அவருக்கு மிகவும் பிடித்த மாமிச உணவு, மீன், உடும்பு ஆகியவற்றைத் தங்கள் வீடுகளில் 

சமைத்து அளிப்பர். ஆயினும், அரசியல்வாதிகள் செய்யும் தவறுகளை அடிக்கடி அச்சமின்றிச் 

சுடடிக்காடடி அவர்களுடைய மனக்கசப்புக்கு இலக்கானார். இதன் விளைவாக, அவர் 37
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வருடங்கள் 3 மாதங்கள் 20 நாட்கள் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய காலத்தில் பதினான்கு முறை 

ஒரு பள்ளியைவிட்டுப் பல பள்ளிகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார். அவர் எடுத்த மொத்த விடுப்பு 

1 வருடம் 3 மாதங்கள் 22 நாட்கள். இவ்வாறாக, ஆசிரியர்க்கெல்லாம் ஆசிரியராக அவர் 

விளங்கினாலும் அதிகார வர்க்கத்திற்கு எதிரியாகத்தான் இருந்தார். 

தமிழாசிரியரான சுப்புரத்தினம் காந்தியைப் பற்றியும், கதரியக்கத்தைப் பற்றியும் புகழ்ந்து 

பல பாடல்கள் இயற்றினார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, வெள்ளையர் ஆட்சியை எதிர்த்து 

1922இல் பல பாடல்கள் புனைந்த “மாபெரும் குற்றத்தைப்' புரிந்தார். அவர்தம் கதரைப் போற்றும் 

பாடல்கள் அடங்கிய கதர் இராட்டினப் பாட்டு என்ற நூல் 1921இல் எழுதப்பெற்று 1930இல் 

வெளியிடப்பெற்றது. முதல் பாட்டின் தொடக்கம் இதோ: 

அந்நியர் நரலைத் தொடோம் 

என்றசெய்தி அறைந்திடடா புவிமுற்றும் 

எங்கள் அறுபது கோடி தடக்கைகள் 

இராட்டினம் கற்றும். 

மற்றும், கீழ்வருவதைப் போல் நாட்டுப்பற்றுப் பாடல்கள் பல புனைந்தார்: 

தாய் நிலம் போய் மற்றவரைத் 
தலை வணங்க லாமோ? தன் 

தலை வணங்க லாமோ? ..... 

இவை, அவர்தம் அலுவல் குறிப்பேட்டில் அவர் பணியைப பற்றி அவதூறாகக் குறிப்புகள் 

பதியக் காரணமாயின. | 

சுப்பிரமணிய பாரதியோடு சுப்புரத்தினத்திற்கு 1908இல் புதுச்சேரியில் ஏற்பட்ட சந்திப்பு 

அவர்தம் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் நிகழக் காரணமாய் அமைந்தது. இதுவரை 

தென்றலாயிருந்த அவருடைய வாழ்க்கை புயலாக மாறியது. பாரதி தராசு என்ற தன் இலக்கிய 

இதழில் அவரை அறிமுகப்படுத்தினார். 

சுப்பு புதுச்சேரியில் பாரதி, வ.வே.சு. ஜயர், டாக்டர் வரதராஜுலு முதலிய பல விடுதலைப் 

போராட்ட வீரர்களைச் சந்திக்கும் நற்பேற்றைப் பெற்றார். தம்மால் ஒல்லும் வகையிலெல்லாம் 

அவர்களுக்கு உதவினார்; அவர்களுக்கு அடைக்கலம் தந்தார்; தம் பெற்றோர்க்குத் தெரியாமல் 

உணவு எடுத்துச் சென்று கொடுத்தார்; பொருளுதவி செய்தார்; போலீஸ் வேட்டையிலிருந்து 

அவர்களைத் தப்புவித்தார். பாரதியின் இந்தியா இதழைப் புதுச்சேரியில் மறைமுகமாகப் - 

பதிப்பிக்க அவருக்கு உதவினார். சுப்புரத்தினம் அனுப்பிவைத்த துப்பாக்கிதான் மாவட்ட 

ஆட்சித் தலைவரான ஆஷ் துரையின் உயிரை மாய்த்தது. 

“பாரதியிடம் அவர் கொண்டிருந்த அன்பின் நெருக்கத்தால் அவர் தம்மைப் 'பாரதிதாசன்' 

என்றே அழைக்கலானார். பாரதியின் நாட்டுப்பற்று, விடுதலை வேட்கை, அச்சமற்ற இதயம், 

நிமிர்ந்த நடை, கவிச் செருக்கு, கலை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஜாதி வித்தியாசங்களைச் 

கண்டித்தல் ஆகியவை பார்திதாசனைப் பாரதிபால் ஈர்த்தன. தமிழ் மீதும் நாட்டின் மீதும் 

கொண்டிருந்த: வளர்ந்து வரும் பற்று, இவற்றிற்கும் மேலாக எல்லா மக்களும் சரிநிகர் என்ற 

நம்பிக்கையும் பாரதிதாசனை, பாரதியைத் தன் குருவாகக் கொள்ளச் செய்தன.



xii அழகின் சிரிப்பு 

இக்கால கட்டத்தில் பாரததேவி வாழ்த்து, ஜன்ம பூமியின் சிறப்பு, காந்தி அடிகளும் 

கதரும், சுதந்திர தேவியும் கதரும், இராட்டினச் சிறப்பு, அன்னைக்கு ஆடை வளர்க, 

தேசத்தாரின் பிரதான வேலை போன்ற பல பாடல்களை எழுதிக் குவித்தார். இப்பாடல்களும், 

பிரஞ்சு-இந்திய அரசியல், இந்திய விடுதலைப் போர். காந்தீயக் கொள்கைகள் ஆகியவை பற்றிய 

அவருடைய கட்டுரைகளும் சுதேசமித்திரன், ஜனவிநோதினி, தேச சேவகம், தேச பக்தன், 

ஸ்வராஜ்யா, தேசோபகாரி, புதுவை கலைமகள். ஆனந்தபோதினி, தாய்நாடு முதலிய 

சஞ்சிகைகளில் வெளியிடப்பெற்றன. இவையாவும் புதுவை கே.எஸ்.ஆர்., கண்டெழுதுவோன், 

கிறுக்கன், கிண்டல்காரன், கே௪ஸ்., பாரதிதாசன் ஆகிய புனைபெயர்களில் எழுதபெற்றன. 

பத்தாண்டுகளாக (1908-1918 பொருளுதவி வேண்டும்போதெல்லாம் அதைச் செய்தும், 

நன்றியுள்ள தோழனாகயிருந்தும் தம் குருவான பாரதிக்குப் பாரதிதாசன் உதவினார். மேலும், 

அவர் தம் தடக்கைகளால் அடித்தார்; கால் செருப்பால் உதைத்தார்; ஆங்கில அரசாங்கத்தின் 

ஒற்றர்களைத் துரத்தினார். மேலும், ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கெதிராகப் புரட்சிச் செயல்களை 

வேகப்படுத்துவது எவ்வாறு என்று பாரதியிடமிருந்து அறிவுரை பெறப் புதுச்சேரி வந்த மாடசாமி 

என்ற நாட்டுப்பற்றாளனை ஆங்கில ஒற்றர்களிடமிருந்து தப்புவிக்கப் பாரதிதாசன் அவரை 

முகம்மது என்ற பேராசிரியரைப் போல மாறுவேடம் பூணச்செய்து ஒரு நாட்டுப் படகில் இரவில் 

கடற்கரையிலிருந்து கடலுக்குள் அழைத்துச் சென்று அன்று இந்தோ-சீனாவின் 

தலைநகரமாயிருந்த சைகோனுக்குத் தப்பிச் செல்ல வைத்தார். 

வந்தே மாதரம் என்ற வங்காள சஞ்சிகையில் தோன்றியவாறு பாரத தேவியின் 

உருவத்தைக் களிமண் பொம்மைகளாக உருவமைத்துத் தரும்படிப் புதுச்சேரிக்கருகேயுள்ள 

குயவர்பாளையத்தில் வாழ்ந்து வந்த வைத்தியலிங்கப் பத்தரைப் பாரதிதாசன் கேட்டுக் கொண்டார். 

இக்களிமண் பொம்மைகள் மிகப் பல உருவாக்கப் பெற்று அவற்றுள் பிரஞ்சுக் கைத்துப்டாக்கிகள் 

மறைத்து வைக்கப்பட்டன. பாரதிதாசன் அவற்றை ஒரு பெட்டியில் வைத்துச் சென்னைக்குக் 

கொண்டு வந்தார். இக் கைத்துப்பாக்கிகள் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கெதிராகப் போரிடப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. ் 

இருபதுகள் வரை. அவர் மனம் நாட்டுப்பற்றிலும், கடவுள்பற்றிலும் திளைத்திருந்தது. 

அவர் கதர்ததுணிகளைத் தம் தோள்களில் சுமந்து வீதிவீதியாக நடந்து சென்று மக்களை 

அவற்றையே வாங்கி உடுத்தும்படி வேண்டிக் கேட்டுக் கொண்டார். அவரே அருநாட்களில் 

முரட்டுக் கதரைத்தால்ட உடுத்தினார் என்பது சொல்லித் தெரிய வேண்டிய செய்தியல்ல. அவர் 

1926இல் மூருகக் கடவுளைப் போற்றி ஸ்ரீ மயிலம் சுப்பிரமணியர் துதியமுது என்ற பாடலை 

யாத்தார். இந்நூலிலுள்ள கீர்த்தனைகள் மிகச் சிறந்தவை அவர் சிறுவர் சிறுமியர் தேசீய 

கீதம், தொண்டர் நடைப்பாட்டு, கதர் இராட்டினப்பாட்டு முதலிய சிறு பாட்டுப் புததகங்களை 

1930இல் பதிப்பித்தார் இந்நாள்வரை கதரைப் போற்றிப் பாட அவரை மிஞ்சிய ஒருவரையும் 

காணோம்! ச 

1928ஆம் ஆண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப் பெரிய மாற்றத்தை 

ஏற்படுத்தியது. அதுவரை, ஒரு காங்கிரஸ் புரட்சியானராகவும் கடவுள் பக்தராகவுமேயிருந்த 

அவர் எஞ்ஞான்றும் இந்திய விடுதலையைப் பற்றியே எண்ணலானார் அதே ஆண்டில் ஒரு 

மூறை புதுச்சேரியில் ஈ.வே. ராமசாமி பொது மக்களுக்காக ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்ததினார். 

பாரதிதாசன் அதைச் செவிமடுத்தார். பின்பு, அவர் ஈவேரா. என்னும் சக்தியால் ஈர்க்கப்பட்டார்



முன்னுரை மர்ம 

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, பெரியார் ஈ.வே.ரா.வே : ஒரு பெரிய காங்கிரஸ் 
தலைவராக இருந்தார். வ.வே.சு. ஐயர் மாணவர்களுக்காகச் சேரன்மாதேவியில் ஓரு குருகுலத்தை 

நடத்திவந்தார். அவர் பிராமண மாணவர்களுக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் தனித்தனியே உணவு 

படைக்கச் செய்தார். ஈவே.ரா., டாக்டர் வரதராஜுலு போன்ற தலைவர்கள் எல்லா 

மாணவர்களுக்கும் ஒன்றாக உணவு பரிமாறுமாறு காங்கிரஸில் ஒரு தலைவரான ஐயர் 

அவர்களை வற்புறுத்தினர். காந்தியிடம் அவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையும் வ.வே.சு. ஐயர் 

மனம் மாற அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியும் பலன் அளிக்கவில்லை. ஆகையால் 

இத்தலைவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகித் தன்மான இயக்கத்தை நிறுவினர். அவர்கள் 

விடுதலைப் போராட்டத்திலிருந்து சமூகச் சீர்திருத்தத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரத் துவங்கினர். 

சமுதாயத்திலிருந்து சாதியையும் மதத்தையும் வேரோடு களைவதையே தங்கள் முக்கியப் 

பணியாக அவர்கள் கருதி அதற்காக அல்லும் பகலும் உழைத்தனர். 

பிரஞ்சு ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த புதுச்சேரியில் பாரதிதாசன் பெற்ற பிரஞ்சுக் கல்வி, இந்திய 

விடுதலைப் போராட்டம், சமூகத்தைப் பற்றிய பாரதியின் அச்சமற்ற பாடல்கள் ஆகியவை 

அவரை ஒரு புரட்சிக் கவிஞராகச் செய்தன. 1928ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவர் தன்மான 

இயக்கத்தின் பகுத்தறிவுக் கொள்கைகளை மிக ஆழமாக ஈர்த்துக் கொண்டார். அன்று 

நிலவியிருந்த மூடப் பழக்கவழக்கங்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் வேரோடு களைவதிலும் 

தமிழர் மனங்களில் பகுத்தறிவுக் கருத்துக்களை வலுவாக வேரூன்றச் செய்யவும் அவர் தம்மால் 

இயன்றதையெல்லாம் அவருக்கு முன்போ பின்போ அவருக்கு ஈடாக வேறெவரும் செய்யாத 

அளவுக்கு மிகச் செம்மையாகச் செய்தார் பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு கருத்து அல்லது 

பழக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாலோ ம்திக்கப்பட்டதாலோ அதற்காகவே அதை நாம் ஏற்கவோ 

மதிக்கவோ வேண்டியதில்லை. என்றார் அவர். சாதிக் கொடுமைகள், சமயச் சச்சரவுகள், 

பெண்ணடிமை, தாழ்த்தப்பட்டோர் நசுக்கப்படுதல், செல்வந்தரின் ஏதேச்சாதிகாரம் முதலிய 

சமூதாய, பொருளாதாரத் தீமைகளை எதிர்த்துத் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் போர் தொடுத்தார். 

காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்தபோதே பாரதிதாசன் சாதிகளைச் சாடி வந்தார். பாரதியின் 

மனம் - பாரதிதாசன் கவிதைகள், தொகுதி -11 ய. 80) என்ற அவர்தம் கவிதை இதைத் 

தெளிவாகத் தெரிவிக்கின்றது. 1928ஆம் ஆண்டிலிருந்து அவர் தீபாவளிப் பண்டிகையைக் 

கொண்டாடுவதை நிறுத்திவிட்டார். 1929ஆம் ஆண்டில், தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் சமநிலை 

வழங்கக் கோரும் பாடல்களான தாழ்த்தப்பட்டோர் சமத்துவப்பாட்டு என்ற நூலை 

வெளியிட்டார். இதில் தீண்டாமையின் கொடுமைகளை மிக ஆவேசமாகப் பாடியுள்ளார். 

பாரதிதாசனிடம் ஏற்பட்ட இந்த மாற்றம் பெரியார் ஈ.வே. ராவின் தீண்டாமை எதிர்ப்பால்தான் -- 

காந்தியின் தீண்டாமை மறுப்பாலுமல்ல, பாரதியுடன் அவர் பழகிய பத்தாண்டுகளிலும் அல்ல 

-- ஏற்பட்டது. அதற்குப் பின்பு அவருடைய பேச்சுக்கள் எழுத்துக்களிலெல்லாம் சாதியையும் 

சமயத்தையும் செம்மையாகச் சாடினார். அவர் 1930இல் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் என்ற 
ஒரு அதீத கற்பனையான காதல் கவிதை எழுதினார். இதிலும் மூட நம்பிக்தைகளைக் 

கண்டித்தார். இக்காலகட்டத்தில், குத்தூசி குருசாமி, மா. சிங்கார வேலர், பா. ஜீவானந்தம், சாமி 

சிதம்பரனார் போன்ற பகுத்தறிவு இயக்க முன்னோடிகளோடும் மற்றும் தமிழ் அறிஞரான 

மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி போன்றோரோடும் நெருங்கிப் பழகினார். அஞ்ஞான்று அவர் 
பகுத்தறிவுக் கொள்கைகளைப் பரப்புவதில் மிகத் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் அப்பொழுதுதான் 

மக்கள் அவரைப் 'புரட்சிக்கவி' என்று அழைக்கத் தொடங்கினர். பாரதியுடன் சேர்ந்திருந்து 

தேசிய மற்றும் பக்திப் பாடல்கள் எழுதிய பத்தாண்டுகளில் அவரை யாரும் 'புரட்சிக்கவி' என 

அழைக்கவில்லை. 'புரட்சிக்கவி' என்ற புனைபெயர் அவரோடு பின்னிப்பிணைந்துவிட்டது.



x1V 
அழகின் சிரிப்பு 

“புரட்.சிக்கவி' என்றால் அவரையே குறிக்கும்; அவருக்கு முன்பும் பின்பும் இருந்த, இருக்கின்ற 

நூற்றுக்கணக்கான கவிஞர்கள் ஒருவரையும் அல்ல 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருபதுகளில் பாரதிதாசன் வ.வே.சு. ஐயரின் தேசபக்தன் 

இதழுக்குக் கவிதைகளும் கட்டுரைகளும் எழுதித்தந்தார். பின்பு, அவரே தேசசேவகன் 

என்ற இதழை ஐந்தாண்டுகள் ஆசிரியராக இருந்து நடத்தினார். அடுத்து, ஆத்ம சக்தி, 

டுப்ளே, தாய்நாடு, புதுவை, முரசு முதலிய பத்திரிகைகளை வெளியிட்டார். பெரியார் 

ஈ.வே.ரா. வின் குடியரசு, ரிவோல்ட் (24010) என்ற பத்திரிகைகளுக்கு கவிதைகளும் 

கட்டுரைகளும் வழங்கினார் புதுவை முரசு-ல், கே.எஸ்., நாடோடி, ஐ.ஜே.. அடுத்த வீட்டுக்காரன், 

சுயமரியாதைக்காரன் என்கிற புனைப்பெயர்களில் கவிதைகள், கட்டுரைகள், நகைச்சுவைத் 

துணுக்குகள், உள்நாட்டுச் செய்திகள் ஆகியவற்றை எழுதினார். 1935இல் கவிதா மண்டலம் 

என்ற கவிதைச் சஞ்சிகையைத் தொடங்கினார். பின்பு. முழுவதும் கவிதைக்கென்று குயில் என்ற 

பத்திரிகையை நடத்தினார். அதில் மதிப்புரைகளும் விளம்பரங்களும் கூடக் கவிதை 

வடிவிலேயே வந்தன. அது 1947-48களில் திங்கள் இதழாகவும், 1958-60களில் வார இதழாகவும் 

வந்தது. குயில் இதழ்களில் அவர் 13 சிறுகதைகள் எழுதியுள்ளார். 

அவர் 1937இல் புரட்சிக்கவி என்ற சிறு கவிதை நாடகம் எழுதி வெளியிட்டார். 

இந்நாடகந்தான் அவருக்குப் புரட்சிக்கவி என்ற பட்டத்தைத் தந்தது என்று சிலர் தவறாக 

எண்ணினர். ் 

அவர் தமிழ்த் திரைப்படத்துறையிலும் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். அன்று தமிழ்த் 

திரைப்படங்களிலும் தமிழைவிடச் சமஸ்கிருதம் மேலோங்கியிருந்தது. அவர் 1937இல் 

பாலாமணி அல்லது பாக்தாத் திருடன் என்ற திரைப்படத்திற்குக் கதை, உரையாடல் மற்றும் 

பாடல்கள் எழுதினார். பிற்காலத்தில் அவருடைய இனிய பல பாடல்கள் பல திரைப்படங்களில் 

பாடல்களாகப் பயன்படுத்தப் பெற்றன. 1938இல் எதிர்பாராத முத்தம் என்ற குறுங்காவியத்தை 

எழுதி வெளியிட்டார். பின்பு, இது பொன்முடி என்ற பெயரில் திரைப்படமாக வந்தது. 

கவிகாளமேகம், வளையாபதி, சதிசுலோசனா, ஆயிரம் தலைவாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி, 

பொன்முடி, சுபத்ரா ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு உரையாடல், பாடல்கள் எழுதினார். 

பாரதிதாசன் - கவிதைகள் - முதல் தொகுதி 1938இல் வெளியிடப்பெற்றது. 

இக்கவிதைகள் தமிழ் மனங்களில் ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின அவை பண்டிதர்களாலும் 

தற்கால இலக்கியவாதிகளாலும் சீர்த்திருத்தக்காரர்களாலும் ஒருங்கே பெரிதும் பாராட்டப்பெற்றன. 

அவர் 1939இல் இரணியனைப் புகழ்ந்து இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் என்ற 

நாடகததை எழுதினார் அதே ஆண்டில் இசையமுது-பகுதி 1, குடும்பவிளக்கு-பகுதி 

ஆகிய நூல்கள் வெளிவந்தன. 1943இல் பாண்டியன் பரிசு என்ற கவிதை நாடகம் 

பிரசுரமாயிற்று. 1944ஆம் ஆண்டு அழகின் சிரிப்பு, காதல் நினைவுகள், குடும்ப 

விளக்கு-பகுதி 11, என்கிற கவிதை தொகுப்புகள் மற்றும் நல்ல தீர்ப்பு என்ற நாடகமும் 

வெளியிடப் பெற்றன 

1945ஆம் ஆண்டு அவர் எழுதிய எது இசை? தமிழியக்கம் ஆகிய நூல்கள் வெளியிடப் 

பெற்றன தமிழியக்கம் 'என்னும் கவிதை நூலின் முன்னுரையில், அவர் தமிழ் நாட்டிலேயே 

தமிழுக்குத் தாழ்ந்த இடம் கொடுக்கப்படுவதைக் குறிப்பிடுகிறார் அதில் சில சான்றுகளே 

காட்டுகிறார். அவர் இளைய தமிழ் ஆர்வலரைத் தமிழ் தன் பண்டைய சிறந்த நிலையை 

மீண்டும் அடையச் செய்யப் போராட வருமாறு வரவேற்கிறார்.



முன்னுரை xv 

முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் தமிழ் ஆசிரியப் பணியிலிருந்த “அவர் நவம்பர் 1946இல் 

விருப்ப ஓய்வு பெறுகிறார். அதனால் அவர்தம் இடைவிடாத எழுதும் பணி தொடர்கிறது; 
ஒரு தமிழ்ப்புரட்சியைக் கொண்டுவரத் தம்மை அப்பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளவும் 

அவரால் இயலுகின்றது. இவ்வாண்டில், அமைதி என்ற ஊமை நாடகத்தை எழுதியுள்ளார். 

அடுத்த ஆண்டு செளமியன் என்ற மற்றொரு நாடகம் வெளியானது 

28-07-1946 அன்று சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்லூரி வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்த 

ஒரு விழாவில் (0.11. அண்ணாதுரை புரட்சிக் கவிஞருக்கு அவர்தம் தமிழ்த் தொண்டிற்காகச் 

சேர்ந்த நன்கொடைப் பொருளான ரூ. 25,000/- பணமுடிப்பை வழங்கினார். 

1948ஆம் ஆண்டில் அவருடைய இந்தி எதிர்ப்புப் பாடல்கள், கடல்மேற்குமிழிகள், 

'குடும்ப விளக்கு-பகுதி 111, முல்லைக்காடு என்ற கவிதை நூல்களும் படித்த பெண்கள் 
என்ற நாடக நூலும் வெளியிடப் பெற்றன. 

1949ஆம் ஆண்டு, காதலா? கடமையா?, தமிழச்சியின் கத்தி, பாரதிதாசன் 

ஆத்திசூடி, பாரதிதாசன் கவிதைகள்-தொகுதி 11 ஆகிய கவிதை நூல்களும் மற்றும் சேர 
தாண்டவம், என்ற நாடகமும் வெளியானதைக் காணமுடிகின்றது. 

1951ஆம் ஆண்டில் கழைக்கூத்தியின் காதல் என்ற நாடகம், 1952இல் இசையமுது 

-பகுதி 31, 1954இல் பொங்கல் வாழ்த்துக் குவியல், 1955இல் பாரதிதாசன் கவிதைகள் 
“தொகுதி 111 ஆகியன வெளிவந்தன. தம் நூல்களைப் பதிப்பிப்பதற்காக அவர் பழனியம்மா 
அச்சுக்கூடத்தை நிறுவினார். 

இந்தியாவும் புதுச்சேரியும் விடுதலை பெற்ற பின்பு அரசாட்சியின் ஆதிக்கம் ஆங்கிலேயர், 
பிரஞ்சுக்காரரிடமிருந்து இந்தி பேசும் வடக்கத்தியர் கைக்கு வந்தன. அவர்கள் இந்தியை 
இந்தியாவின் தேசிய மொழியாக்கும் செயலில் ஈடுபட்டனர். பாரதிதாசன் தீவிர அரசியலில் 
நுழைந்தார். அவர் 1955இல் ஐக்கிய முன்னணியின் சார்பில் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றுப் 
புதுச்சேரிச் சட்டசபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றார். ஆனால் அவர் மறுமுறை 1960இல் 
தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது தோற்றார். அரசியலில் அவருக்கு இருந்த பற்று மக்களிடமிருந்த 
அவர் பற்றை மறைத்தது. அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையே நிகழ்ந்த சண்டை சச்சரவுகள் அவரை 
வேதனையடையச் செய்தன. தம் உடல்நலக்குறைவையும் பொருட்படுத்தாது அவர் இந்தி 
ஆதிக்கத்திற்கெதிரான தம் போர்க்குரலை உயர்த்தினார். தம் மாத ஓய்வூதியத் தொகையைக் 
குறித்தும் கவலைப்படாமல் அரசாங்கத்தை ஆவேசமாகத் தாக்கினார். "தமிழுக்கு இடர் வரின் 
பொறுப்பதில்லை' என்று முழங்கினார். 

தேனருவி, இளைஞர் இலக்கியம், குறிஞ்சித்திட்டு ஆகிய கவிதை நூல்கள் முறையே 
1956, 1958, 1959ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்தன. பாரதிதாசன் நாடகங்கள் 1959ஆம் ஆண்டு 
வெளியிடப் பெற்றது. : 

1960இல் திருச்சியில் கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதம் தொடங்கிய தமிழ்ப் புலவர் வட்டத்தில் 
பாரதிதாசன் ஓர் உறுப்பினர் ஆனார். ஆனால், இக்குழுவைச் சேர்ந்த கவிஞர்கள் தமிழ், இந்தி 
ஆகியவை குறித்த பாரதிதாசனின் கருத்துக்களை ஊக்குவிக்கவில்லை. அதோடு மட்டுமின்றி, 
அவர்கள் தமிழை வளர்க்க யாதும் செய்யாதது மட்டுமல்லாது தமிழுக்கு இழைக்கப்படும் 
தீங்கைக் குறித்து அரசாங்கத்தையும் கண்டிக்கவில்லை; மக்களையும் தூண்டவில்லை. இக்குழு 
முழுவதிலும் ஒலித்த ஒரே குரல் பாரதிதாசனுடையது மட்டுந்தான்.



sud அழகின் சிரிப்பு 

கமில் சுவலபில் என்ற செக் நாட்டு தமிழறிஞர் பாரதிதாசன் கவிதைகள்' சிலவற்றைச் தம் 

மொழியில் 1961இல் பெயர்த்தார். 

புதுச்சேரியிலுள்ள ஓர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் தமிழாசிரியராக இருந்த பாலசுப்பிரமணியம், 

கவிஞரின் மருமகன் தண்டபாணி மற்றும் புவனகிரியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியம் 

ஆகியோரின் ஒத்துழைப்போடு கவிஞர் தம் பாண்டியன் பரிசு-ஐ திரைப்படமாக எடுக்க 

1961இல் திட்டமிட்டார். இதற்காக அவர்கள் சென்னையில் ஓர் அலுவலகத்தை ஏற்படுத்தினர். 

முதலில் நடிக்க இசைந்த புகழ்பெற்ற நடிகர் சிவாஜி கணேசன் பின்பு மறுத்துவிட்டார் 

படமெடுக்கும் திட்டமும் கைவிடப்பட்டது 

1962இல் கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், மணிமேகலை வெண்பா ஆகிய நூல்கள் 
வெளிவந்தன. சி இராஜகோபாலாச்சாரி தமிழ் எழுத்தாளர் பேரவையின் சார்பாக அதே 

ஆண்டு சென்னையில் பாரதிதாசனுக்குப் பொன்னாடை போர்த்தி கேடயத்தை வழங்கிப் 

பெருமைப்படுத்தினார். i 

1963இல் கவிஞர் பாரதியின் வாழ்க்கையைத் திரைப்படமாக எடுக்க முயன்றார். அதில் 

பாரதியாக அவரே நடிக்கவிருந்தார். ஆனால் அவர் முயற்சிகள் யாவும் தோல்வியில் முடிந்தன. 

இறுதி நாட்களில் அவர் உடல் வலுவிழந்தது; மனம் விரக்தியுற்றது. திரைப்படம் எடுக்கும் 

வேண்டாத முயற்சியில் மிகத் தேவையாகவிருந்த அவருடைய செல்வம் எல்லாம் தொலைத்தது. 

உடல்நலக் குறைவாலும், வறுமையாலும். வாடியபோதும் அவர் மனம் எஞ்ஞான்றும் தமிழ், 

தமிழர்தம் முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையுமே நினைந்திருந்தது. தமிழர்களுக்கிடையே 

நிலவிய உட்பிரிவுகள், உட்பூசல்கள் அவர் மனத்தை உடையச் செய்தன. பணத்தைக் 

குவிப்பதிலேயே கண்ணாயிருந்த கட்சித் தலைவர்கள் இப்பெருங்கவிஞரின் இரங்கத்தக்க 

நிலையைக் கண்டுங்காணாதவாறு புறக்கணித்தனர். அரசாங்கமும் அவரிடம் அக்கறை 

காட்டவில்லை. இந்திய இலக்கியத்தை வளப்படுத்துவனவாகப் பயனற்ற புனைகதைகளையும், 

முட்டாள்தனமாக நாடகங்களையும், கற்பனைக் குப்பைகளையும் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றிற்கு 

அரசு ஏராளமான பரிசுகளை வாரி வழங்கியது. இறவா வரம் பெற்ற அவருடைய அழகின் 
சிரிப்பு, குடும்ப விளக்கு கூடப் பரிசு பெறத் தகுதியுடையனவாக அதன் கண்ணுக்குப் 
படவில்லை. 

இடைவிடாது எழுதியதால் அவர் கை தளர்ந்தது; தமிழர்களின் இரங்கத்தக்க 
நிலையையும்- அடிமைத்தனத்தையும் எஞ்ஞான்றும் உன்னி உன்னி அவர் ஆத்மா அமிழ்ந்தது; 

தமிழ், தமிழர் நலனுக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் ஓயாது கர்ஜித்த அவருடைய தொண்டை 
பேச்சிழந்து அமைதியாயிற்று. சில திரைப்படப் பைத்தியங்கள் இப்பெருங்கவிஞரின் விரக்தி 
நிலையை வேட்டையாடின. அவர்கள் அவரைச் சென்னைக்குச் சென்று திரைப்படம் எடுக்கத் 
தூண்டினர். அவரது குழம்பிய மனம் அதற்கு இணங்கியது. முன்பு பேரரசர்களுக்கும் 
வணங்கியறியாத அவருடைய தலை இத்தகைய ஏமாற்றுக்காரர்கள் முன் வளைந்தது அவர்தம் 
உடலும் உள்ளமும் ஒருங்கே சுருங்கின. நாளொணன்றுக்குப் பத்துப் பதினைந்து சுருட்டுகளைக் 
புகைத்த அவர் வாய் இப்பொழுது நூறு, இருநூறு சுருட்டுகளைப் புகைத்துத் தீர்த்தது. அவர் 
குடும்பமும் சிதைந்தது. அவருடைய உறவினர் எனப்பட்டோர் அவர்தம் சொத்துக்களைக் 
கணக்கெடுத்தனர். கடன்கள் ஏறின. சென்னையில் அவருடைய இறுதி நாட்கள் மிக்க மன 
உளைச்சலில் கழிந்தன. யாரும் அவரைக் கவனிக்கவில்லை. அவருடைய உதவியுடன்



முன்னுரை 31% 

பாரதியைப் பற்றி ஒரு திரைப்படம் எடுக்கலாம். என்று சிலர் கூறினர். அதுதான் அவர்தம் 

வாழ்நாளில் இறுதிக் கொள்கை என அவரை நினைக்கச் செய்து அவரை ஏமாற்றினார். வாழ்நாள் 

முழுவதும் தம் உடல், உள்ளம், உணர்வுகள் யாவற்றையும் தமிழுக்கும், தமிழர்க்கும், தமிழ் 

நாட்டுக்குமே அர்ப்பணித்தார் அவர். அத்தகைய வீரமிக்க அவரின் உடலையும் உள்ளத்தையும் 

ஒருங்கே சிறைப்படுத்திவிட்டனர் திரைப்பட முதலீட்டாளர்கள். அவர் உடல் நலமுற ஒருவரும் 
உதவ முன்வராததால் அவருக்கு இதயவலி ஏற்பட்டது. அவர் பல நாட்கள் சென்னையிலுள்ள 

பொது மருததுவமனையிலிருந்தார். ஆக்ஸிஜனும். குளுகோசும் அவர் உடலுக்குள் 

செலுத்தப்பட்டன சில மந்திரிகள் அவரைப் பார்க்க மருத்துவமனைக்கு வந்தாலும் 

அரசாங்கத்தால் மிகுந்த கவனத்துடன் பராமரித்துப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவர் 

தனியறையிலல்லாது பொது அறையில் யாரும் கவனிப்பாரற்று இருந்தார். (தம் இறுதி நாட்களில் 

அவர் கண்ணதாசனுடன் சேர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தார் என்பதையும் அப்பொழுது 

அரசாட்சி செய்த தி.மு.க. தலைவர்களை அவர் திட்டினார் என்பதையும் நாம் - நினைவு 

கூரவேண்டும். அவரது உடல் அடங்கிய பெட்டி மீது காங்கிரஸ் கட்சியின் கொடி 

போர்த்தப்பட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது]. 

தமிழக அரசு அவரைக் காக்கத் தவறியது; தமிழர்கள் தங்கள் கடமையிலிருந்தும் 

தவறினர் அவர் தம் வாழ்நாளின் ஒவ்வொரு மூச்சும் தமிழுக்காக, தமிழருக்காக என வாழ்ந்த 

ஓர் ஒப்பற்ற உயிர்; தன் ஒவ்வொரு நரம்பையும் தமிழ், தமிழரைக் காக்க முறுக்கிய உயிர்; தன் 

மூளையின் ஒவ்வொரு “செல்லும் (மட லே!) இடைவிடாது தமிழ், தமிழரின் நலனையே 

எண்ணிக் கொண்டிருந்த ஓர் அரும்பெரும் உயிர். அது அவர் பூதவுடலினின்று 21.04.1964 

செவ்வாய்க் கிழமை காலை பிரிந்தது. தமிழ், தமிழரையே எண்ணியிருந்த உயிர், தன் உடல் 

நலத்தைப் பற்றி எண்ணவே இல்லை. அவர் கவிதைகள் தமிழர்க்கு ஒரு கேடயம்; 

கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற தமிழர்களின் உணர்வுகளுக்கு அவை நெய்யாகும். தமிழுக்கும் 

தமிழருக்கும் அவர் ஆற்றிய தொண்டு அளப்பரியது. அவர் வாழ்க்கை வரலாறு இருபதாம் 

நூற்றாண்டுத் தமிழ்நாட்டின் புரட்சி வரலாறாகும். அவர் தமிழ்நாட்டு விடுதலையின் 

கவிதையாவார். 'தமிழியக்கத்தில் அவர் பாடிய பாடல்கள் தமிழர்கள் தம் உரிமை பெறப் 

பாடப்பெற்ற பாடல்களாகும். தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் தமிழ், தமிழர் விடுதலைக்காகப் டோராடிய 

ஒரே கவிஞர் அவர்தான் 

அவர் இறந்த மறுநாள அவர் உடல் புதுச்சேரிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்குப் 

புதைக்கப்பட்டது. 

அவர் இறப்புக்குப்பின் வெளியிடப்பட்ட நாடகமாகப் பிசிராந்தையார் (1967, கவிதை 

நூல்களாகப் பாரதிதாசன் கவிதைகள் -தொகுதி 1%, காதல் பாடல்கள், குயில் பாடல்கள் 

(19771, ஒரு தாயின் உள்ளம் மகிழ்கிறது, தமிழுக்கு அமூதென்று பேர், நாள் மலர்கள், 

புகழ் மலர்கள், வேங்கையே எழுக என்பனவும். நாடகமாகத் தலைமலைகண்ட தேவர் 

(978) - என்பதுவுமாகக் காணப்படுகின்றன. 

தமிழ்க்கவிதை இலக்கியத்தில் இயற்கை 

தமிழ்க்கவிதை இலக்கியத்தில் இயற்கை நீண்ட வரலாறுடையது. சங்க காலத்தில் மக்கள் 

வாழ்க்கையில் இயற்கை முக்கிய பங்கு பெற்றிருந்தது. தமிழ் இலக்கியத்தின் அகம். புறம் 

கொள்கையில் குறிஞ்சி, நெய்தல், வெட்சி, உழினஞை மூதலிய மலர்கள் ஒழுக்கத்தின்
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குறியீடுகளாயின. ஓர் அரசன் அல்லது குறுநில மன்னன் அணிந்த மாலை அவன் செயலையும் 

அவனையும் அடையாளம் காட்டின. காட்டாக, வாகைப் பூமாலை வெற்றியின் சின்னம் ஆயிற்று; 

அதனால் அது கொண்டாட்டத்தின் அநிகுறியுமாயிற்று. 

சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கை என்னும் நூலில் முனைவர் மு. வரதராசன் இப்பொருளை 

ஆழ்ந்து ஆராய்ந்துள்ளார். சங்ககால மக்களுக்கு இயற்கை அறம் சார்ந்ததாகவோ 

ஆன்மீகமானதாகவோ படவில்லை. சங்க நூல் தொகுப்புகளில் இயற்கைபற்றிய கவிதைகள் 

யாவும் தற்சார்பற்றவையாகவே இருந்தன. இயற்கை வர்ணனைகளூடே கவிஞன் 

ஊடுருவுவதில்லை. சங்க காலத்துக் கவிஞர் இயற்கைக் காட்சிகளின் - தாவரங்கள், மிருகங்கள் 

- மிக நுண்ணிய விவரங்களிலெல்லாம் கவனம் செலுத்தினார். கபிலர் தம் குறிஞ்சிப் பாட்டில் 

96 வகையான மலர்களை வரிசையாகச் சொல்லிச் செல்கிறார் பிற்காலத்தில் இத்தகைய 

பெயர்கள் அடுக்கும் முறை காவியங்களிலும் பரவியது. 

- சங்க இலக்கியத்தின் செழுமை இயற்கைக் காட்சி வருணனைகளில் இருந்தாலும் கூட 

அதன் கருப்பொருளுக்கு அடுத்தே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. இயற்கை இதைவிட 

அதிகக் கவர்ச்சியான மனித நாடகத்திற்குப் பின்புலமாக மட்டுமே சங்கக் கவிஞருக்கு 

அமைந்திருந்தது என்று மு. வரதராசன் சரியாகச் சொல்கிறார். தலைவியின் இளமைக்கால 

விளையாடுமிடமாகவோ, காதலர்கள் தங்கள் அன்பைப் பரிமாறிக் கொள்ளத் தேர்ந்தெடுத்த 

மறைவிடமாகவோதான் புன்னை மரத்தின் முக்கியத்துவம் அமைகிறது. 

மேலும், இயற்கை உள்ளுறை உவமமாகப் பயன்படுகிறது. அது தலைவனின் 

நடத்தையைக் கலையுணர்வோடு கண்டிக்கவும் அவனுக்கு ஒரு செய்தியை உருவக வாயிலாக 

உணர்த்தவும் பயன்படுகிறது சான்றாக, 

அரிகால் மாறிய அங்கண் அகல்வயல் 

மறுகால் உழுத ஈரச் செறுவின் 

வீட்டோடு சென்ற வட்டில் பற்பல 

மீனோடு பெயரும் யாணர் கர! 

என்கிற நற்றிணை, 210ஆம் பாடலைப் பார்க்கலாம் 

வயலில் அறுவடை முடிந்தது. ஆனால் விதைப்பிற்காக அது மறுபடியும் உழப்பெற்றது. 

ஒரு கூடை நெல் விதைகள் அனுப்பப்பட்டன. ஆனால் அவையாவும் பல்வகை மீன்களுடன் 

திரும்பிவிட்டன. உன் நாட்டின் தன்மை இத்தகையதே! என்கிற உள்ளுரைப் பொருளை 

மேற்கூறிய பாடல் தருகிறது. 

அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் கூடிய இல்லற வாழ்க்கையை விட்டு பரத்தையரிடம் பொய்யான 

இன்பத்தை நாடி வரும் தலைவனின் நடத்தையைக் கண்டிக்கப் பயன்படும் உள்ளுறை உவமம் 

இதுவாகும். 

* * * 

பக்தி இயக்கக் காலத்தில் வாழ்ந்த திருஞானசம்பந்தர் இயற்கைக் கவிஞராக மட்டுமின்றி 

ஒப்புயர்வற்ற பக்திப்பாடல்கள் இசைத்த ஞானியாகவும் கருதப்படுகிறார். அவர் யாத்த 

ஒவ்வொரு பதிகத்திலும் இயற்கை வர்ணனை இடம் பெறக் காணலாம். முதல் இரண்டு வரிகளில் 

இயற்கையையும் அடுத்த இரண்டு வரிகளில் கடவுளையும் அவர் பாடினார். சான்றாக, ஒரு 
பாட்டைக் காணலாம். - :
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வம்பார் குன்றம் நீடுயர் சாரல் வளர் வேங்கை 
கொம்பார் சோலைக் கோல வண்டியாழ் செய் குற்றாலம் 

என்ற இப்பாடல் வரிகள் உயர்ந்த மலைகளின் பள்ளத்தாக்குகளில் புதுப்புது மரங்களும் 

மிருகங்களும் உள்ளன. நெடிய வேங்கை மரத்தைச் சுற்றிக் குற்றாலத்தில் வண்டுகள் 

இசைத்தபடி ரீங்காரமிடுகின்றன என்று பொருள் தருகின்றன. 

மற்றக் கவிஞரைப் போலவே ஞானசம்பந்தரும் குற்றாலத்தின் இயற்கையழகில் 

ஈர்க்கப்பட்டவராய் அதற்குக் கவிதையில் புகழ் அஞ்சலி செலுத்தினார். சி. பாலசுப்பிரமணியன் 

ஞானசம்பந்தரைத் தமிழ் இலக்கியத்தின் வொர்ட்ஸ்வொர்த்' என்று அழைக்கிறார். ஆனால், 

வொர்ட்ஸ்வொர்த் சில சமயங்களில் கலை ஆர்வத்துடனும் மற்ற சமயங்களில் 

தத்துவார்த்தமாகவும் இயற்கைபற்றிக் கவிதைகள் யாத்துள்ளார். ஆனால் ஞானசம்பந்தருக்கு 

இயற்கை இவ்வாறாகவெல்லாம் இல்லை. அவருக்கு இயற்கை எஞ்ஞான்றும் சிவனுடைய 

ஆன்மீக இல்லத்தின் பின்புலமாகவே பட்டது. 

* * * 

இடைக்காலத்தில் பிரபந்தம் பாடிய சிறு கவிஞர்கள் இயற்கையை மிக்க கற்பனையுடன் 

பாடினர். ஒரு சான்று பார்த்தாலே போதும்: 

தன் கன்றை நினைந்து சொரிந்த பசுவின்பால் வாய்க்கால்களில் பாய அவைகளிலிருந்து 

குதித்துத் தாவிய மீன்கள் இந்திரனின் அவையில் தேவலோக நாட்டிய மங்கையான ரம்பையின் 
காலடியில் வீழ்ந்தன. 

கடிவாளமிடாத கற்பனை தறிகெட்டு ஓடுவதை இங்குக் காணலாம். இதனை இயற்கையைப் 

பற்றிய கவிதை என்று கூறுவதா? 

'இயற்கையும் தமிழ்ப்புத்தார்வக் கற்பனையாளரும்' பற்றி விளக்குகையில் டாக்டர் ஜி. ஜான் 

சாமுவேல் தம் The Harp and the Veena என்ற நூலில் கூறுகிறார்: 

“தங்களுடைய ஐரோப்பியத் தோழர்களைப் போலவே, பாரதி, கவிமணி போன்ற தமிழ்ப் 

புத்தார்வக் கற்பனைக் கவிஞர்களும் இயற்கையைத் தம் கவிதைகள் மூலம் உயிர்ப்பித்தனர்; 

ஆன்மீகப்படுத்தினர். இத்தகைய இயற்கைக்கு உயிரூட்டும் செயல் சங்க காலக் கவிதைகளில் 

காணலாகும். இயற்கையை மறை ஆற்றல் உள்ளதாகச் செய்யும் செயல் இடைக்கால பக்தி 

இயக்கத்தில் தோன்றியது. அதைப் போலவே. ஆன்மீகப் படுத்தும் பழக்கம் ரிக் வேதக் 

கவிதைகளில் காணலாம். இயற்கையைப் பற்றிய தம் பெரும்பாலான கவிதைகளுக்கான உற்சாகம் 

பாரதிக்கு ரிக் வேதக் கவிதைகளிலிருந்துதான் கிடைத்தது. தமிழ்ப் புத்தார்வக் கற்பனைக்- 

கவிஞர்கள் மேற்கூறிய மூன்று போக்குகளையும் இணைத்துத் தங்கள் இயற்கை பற்றிய நவீன 

கவிதைகளைப் புனைந்தனர். க 

தமிழ்ப் புத்தார்வக் கற்பனைக் கவிஞர்களில் ஒருவரான பாரதிதாசன் கடவுள் மறுப்புக் 

கொள்கையுடையவராதலால் அவர் இயற்கையை மறை ஆற்றல் உள்ளதாகச் செய்வதிலோ 

ஆன்மீகப் படுத்துவதிலோ ஈடுபாடு கொள்ளவில்லை. ஆயினும் அவர் இயற்கைக்கு மனித 
உணர்வுகள் ஏற்றி அதிலிருந்து அறம் சார்ந்த, சமுதாய, அரசியல் படிப்பினைகள் பெற்றார். 

அவருடைய அழகின் சிரிப்பு ஒரு மிகச் சிறந்த தமிழ்ப் புத்தார்வக் கற்பனையான 

இயற்கையைப் பாடும் கவிதையாகும். மேற்கத்தியப் புத்தார்வக் கற்பனைக் கவிஞறைப் போலவே
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அன்னாரும் இயற்கை வர்ணனைகளில் தம் கருத்துககளையும் உணர்வுகளையும் புகுத்தி 

இயற்கைக்கு உயிரூட்டி, அதற்கென ஒரு தனி இருக்கை உண்டெனக் காட்டினார். இயற்கைப் 

பொருள்களிலிருந்து அறம் சார்ந்த படிப்பினைகளைப் பெறுவதில் பாரதிதாசன் 

வொர்ட்ஸ்வொர்த்தோடு ஒருங்கே எண்ணத்தக்கலர். வொர்ட்ஸ்வொர்த்தையும், பைரனையும் 

போல. பாரதிதாசனும் கவர்ச்சிகரமான இயற்கைக் காட்சிகளை, இடரும் விரக்தியும் தாக்கும் 

காலங்களில் அவர்க்கேற்ற புகலிடங்களாகக் கொண்டார்.” 

தமிழ் இலக்கியத்தின் புத்துயிர்க்கால விடியல் வரை, இயற்கைக்குத் தமிழ்க் கவிதைகளில் 

தனியிடம் இருக்கவில்லை. மேற்கத்தியத் தாக்கம், முக்கியமாக, வொர்ட்ஸ்வொர்த் காலப் 

புத்தார்வக் கற்பனைக் கவிஞர்களின் தாக்கத்தின் விளைவால்தான் மலரோ, மரமோ, டுறவையோ, 

மிருகமோ ஒரு பாட்டின் தனிப் பாடுபொருளாயிற்று. 

அழகின் சிரிப்பு-ல் இயற்கை பற்றிய கவிதை 

முற்காலக் கீட்ஸின் கவிதைக் கொள்கையான ஓர் அழகிய பொருள் என்றும் இன்பம் 

பயக்கும்' எனும் கூற்றுக்கு அழகின் சிரிப்பு ஒரு சிற்ந்த எடுத்துக்காட்டாகத திகழ்கின்றது. 

பாரதிதாசன் கவிதைகளில் சிறப்பாக அழகின் சிரிப்பு-ல், சமுதாய உணர்வு, தமிழியக்கம் ஆகிய 

கூறுகளை விடக் கலையழகு அம்சம் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுவதைப் படிப்படியாக 

ஆராயலாம். 

ஷெல்லியால் ஆழ்ந்த தாக்கம் பெற்ற பாரதி, தமிழ்க்கவிதையில் அன்றுவரை நிலவி வந்த 

கோட்பாடுகளில் தீவிர மாற்றங்களைக் கொணர்ந்தார்; நவீன தமிழ்க்கவிதை புத்துயிர் பெறச்செய்ய 

புதுமுறைக் கவிதைகளை யாத்தார். இயற்கைக்கும் தனக்கும் இடையே நிலவிய உணர்ச்சிப் 

பிணைப்பை வனுப்படுத்துமாறு சூரியன், காற்று, ஆறு, கடல் போன்ற பல்வேறு இயற்கைக் 

கூறுகளைப்பற்றிப் பல உரைநடைக் கவிதைகள் எழுதினார். அவர்தம் முதன்மைச் சீடரான 

பாரதிதாசன்தான் தமிழ் இலக்கியத்திலேயே இயற்கையைப் பற்றி ஒரு முழுநூல் எழுதிய முதல் 

கவிஞராவார். 

ஆயினும், பாரதி இயற்கை அழகைப் பராசக்தியின் உருவாக்கமாகக் காண (பாஞ்சாலி 

சபதம், ப. 48, அவருடைய சீடரோ இயற்கையைக் கடவுளோடு தொடர்புபடுத்தும் கொள்கையை 

எதிர்த்தார் (தன் குருவான பாரதி கேட்டுக் கொள்ள, பாரதிதாசன் உடனே எழுதித தன் கம்பீரமான 

குரலில் பாடிய 'எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா' என்ற பாடலில் இயற்கையின் எல்லா 

வடிவங்களும் சக்திக் கடவுளின் வெளிப்பாடுகள்தாம் என்ற கருத்து வெளிப்பட்டாலும் கூட். 

பாரதிதாசன் இயற்கையைப் பாடுவதில் தம் குருவையும் மிஞ்சி விடுகிறார். அவர் தம் 

அழகின் சிரிப்பு-ன் மூலம் தமிழ் இலக்கியப் பாரம்பரியத்தில் ஒரு புது வழியைப் புகுத்தி 

இலக்கியப் புரட்சியைச் செய்கிறார். 

அழகின் சிரிப்பு-க்கு அவர் எழுதிய சுருக்கமான முகவுரையில் தாம் அந்த நூலை 

எழுதியதன் நோக்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். தமிழர் தங்களுடைய எண்ணும் சக்திகளை 

வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், தங்களைச் சுற்றியுள்ள அழகைக் கண்டு அறிந்து 

அதைத் தூய, கூர்மையான சொற்களில் வடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார். 

பண்டைய தமிழ் இலக்கியத்தையும் வேற்றுநாட்டார் இலக்கியத்தையும் கண்மூடிப் பின்பற்றும் 

வழக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி இடவேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார்.
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அழகின் சிரிப்பு என்ற தலைப்பு, அதிலுள்ள கவிதைகள் இயற்கையின் பல்வேறு 

பொருள்களைப் பற்றியவை எனத் தெரிவிக்கின்றது. ஆயினும், அவருக்குத் தமிழ் மீதும், தமிழர் 

மீதும் இருந்த எல்லையற்ற பற்று அவரை இந்நூலில் இறுதி மூன்று தலைப்புகளாக இயற்கையை 
மட்டுமல்லாது சிற்றூர், பட்டணம், தமிழ் ஆகியவற்றையும் பாடத் தூண்டியன. 

தொடக்கத்திலுள்ள அழகைப் பற்றிய மூன்று கவிதைகள் மற்ற எல்லாக் கவிதைகளையும் 

அறிமுகப்படுத்துவதாகக் கொள்ளலாம். அவை மனிதனைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு பொருள்களில் 

உள்ள அழகைப் பொதுவாகக் பேசுகின்றன. மற்றும் அவை தங்களைச் சுற்றியுள்ள அழகைப் 

பார்த்து அறிந்து பாராட்டும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளப் படிப்போர்க்கு ஒரு வகைப் பயிற்சி 

தருவனவாகவும் விளங்குகின்றன. 

முதல் பகுதி, காலங்காலமாக வியப்பு, மகிழ்ச்சி நல்கும் பொருள்களாக விளங்கும் ஞாயிறு, 

கடல், மலர்கள், பறவைகள், மரங்கள் முதலிய கவித்துவச் சாதாரணங்களை நிரவிடுகிறது. தன் 

எளிய, ஆனால் அழகிய கவிதையில் தான் உணர்ந்த மகிழ்வின் பிழிவை வெளிப்படுத்த அழகு 

தன்னை எவ்வாறு உந்துகின்றது என்று அக்கவிதை காட்டுகிறது. 

இரண்டாவது பாடல் மக்களையும் அவர்தம் வேலைகளையும் பற்றிப் பெரும்பாலும் 

பேசுகின்றது. சிறு குழந்தை விழியினிலே விளங்கும் ஒளியைக் கள்ளங்கபடமற்ற அழகாகவும், 

நறுமலரைத் தொடுப்பாளின் விரல்வளைவில் செய்யப்பெறும் நாடகத்தைப் புத்திளமையின் 

அழகாகவும், செந்தோட்புறத்தினிலே கலப்பையடன் உழவன் செல்லும் புது நடையை மனித 

இயக்க ஆற்றலின் அழகாகவும் வர்ணனை பரிகின்றது 

மூன்றாவது பாடல் உயிருள்ளதும் உயிரற்றதுமான இயற்கைப் பொருள்களின் அழகைப் 

பொதுவாகப் படம் பிடிக்கின்றது. அழகின் அண்டமளாவிய தன்மையையும் என்றும் 

அழிவற்றிருக்கும் வெற்றியையும் பேசுகிறார் கவிஞர். பசையுள்ள பொருளிலெல்லாம் பசையாகும் 

அழகு, நல்லழகு வசப்பட்டால் துன்பமில்லை. 

இரண்டாவது பகுதியான கடல் பத்துக் கவிதைகளால் அமைந்துள்ளது. இதில் 

உவமைகளும் உருவகங்களும் மலிந்துள்ளன. மணல் மெத்தையைக் கீரியின் உடல் 

வண்ணத்திற்கு ஒப்பிடும் உவமை அழகானது. ஆனால், அம்மெத்தை மேல் நேரிடும் 

அலையானது கற்ற இளைஞரைப் டோல் பூரிப்பால் ஏறும்; வீழும்; புரண்டிடும் என்ற கூற்றில் 

பொருத்தமின்மையை உணரமுடிகின்றது. 

இருவிழிச் சிறகு (24.5, இளங்கதிர்ச் செம்பழம் 2.6.4), கடலின் புட்கள் 027.3), தடங்கடற் 

பெண் 2.10.) ஆகியவை சிறந்த உருவகங்களில் சிலவாகும். 

அடுத்த தென்றல் பகுதியில் வரும் மலர் முகத்துக் குழந்தை 036.2-3) ஓர் அழகு மிக்க 

தொடராகும். தென்றலின் பயன் நவிலும் கவிதை, இயற்கை நிகழ்ச்சியைக் கவிதையாக்குவதற்கு 

ஒரு சிறந்த சான்றாகக் கொள்ளலாம். 

நான்காவதான காடு, பகுதியில் மூன்றாவது கவிதை காட்டின் அழகை அழகாகக் கூறுகிறது. 

அதில் காணும் சின்னதும் பெரிதுமான வெடிப்புக்கள் முதலைகள் கிடப்பதைப்போல் இருந்தன 

என்ற உவமை எண்ணி எண்ணி மகிழக்கூடிய ஒன்றாகும்! வழியில் கவிஞரின் எதிரில் வந்த 

வேடன் பரத்துவாசன், சகோரம் ஆகிய சம்ஸ்கிருதச் சொற்களுக்கு வலியன், செம்போத்து என்ற 

தமிழ்ப்பெயர்கள் கூறியதைக் கேட்டு மகிழ்ந்த கவிஞர் அவனைத் “தமிழா நீ வாழ்க' என 

வாழ்த்தக் காண்கிறோம். ் ் 

28
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ஐந்தாவதான குன்றம் உவமை, உருவக அழகுகளால் சிறக்கக் காண்கிறோம். முதல் 

கவிதையே கரி, 

தங்கத்தை கருக்கி விட்ட 

வானோடை தன்னி லேஒர் 

செங்கதிர் மாணிக் கத்தூச் 

செழும்பழம் முழுகும் மாலை, 

செங்குத்தாய் உயர்ந்த குன்றின் 

மரகதத் திருமே னிக்கு 
மங்காத பவழம் போர்த்து 

வைத்தது வையம் காண! 

என மாலை வானில் காணும் குன்றின் அழகை எவ்வளவு அழகாகப் பாடுகின்றது! 

அடுத்து வரும் (5.2 கவிதையோ, அழகின் சிரிப்பு முழுவதிலும் மிகச்சிறந்த 

உருவகங்கள் மலிந்த ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது! 

அருவிகள், வயிரத் தொங்கல்! 

அடர்செடி, பச்சைப் பட்டே! 

குருவிகள், தங்கக் கட்டி! 

குளிர்மலர், மணியின் குப்பை! 

எருதின்மேற் பாயும் வேங்கை, 

நிலவமேல் எழுந்த மின்னல், 

சருகெலாம் ஒளிசேர் தங்கத் 

தகடுகள் பார டாநீ! 

குறத்தியின் தோற்றத்தை வர்ணிப்பதில்தான் (.6.5-5) எததனை உருவகங்கள்! 

குறத்தியர் கவண்௭ டத்துக் 
குறிபார்க்கும் விழிநீ லப்மூ! 

எறியூம்கை, செங்காந் தட்பூ! 

கடுக்கைதான் எழில்இ: இப்பே! 

ஆறாவதாக வரும் பகுதி ஆறு ஆகும். அதன் ஏழாவது கவிதை வெள்ளத்தின் 

ஒளியையும் அழகையும் வெகு அழகாக உருவகங்கள் சிறக்க வருணிக்கக் காணலாம்: 

இருகரை ததும்பும் வெள்ள 

நெளிவினில் எறியும் தங்கச் 

சரிவுகள்! நுரையோ முத்துத்: 

தடுக்குகள்! சுழல்மீன் கொத்தி 

மரகத வீச்சு! நீரில் 

மிதக்கின் றமரங் களின்மேல்



முன்னுரை “XA 

ஒருநாரை வெண்டா ழம்பூ! 

உவப்புக்கோ உவமை இல்லை. 

ஏழாவதான செந்தாமரைப் பகுதியில் முதல் கவிதையிலேயே குளத்துத் தண்ணீரிலே 

படர்ந்த தாமரை இலையையும், மேலே தண்ணீரின் துளியையும் கண்ணாடித் தரையின் மீது 

கண்கவர் பச்சைத்தட்டில் எண்ணற்ற ஒளி முத்துக்கள் இறைந்தது போல இருக்கக் காண்கிறார் 

கவிஞர் செந்தாமரைப் பகுதியை முடிக்கும் அழகுவரிகள் இதோ! 

பன்னூறு செழுமா ஸணிக்கப் 

பறவையோல் கூட்டப் முக்கள் 

இன்றெலாம் பார்த்திட் டாலும் 

தெவிட்டாத எழிலின் கூத்தே! 

எட்டாவது பகுதியான ஞாயிறு-ன் ஒன்பதாவது கவிதை ஞாயிற்றாலன்றித் திங்களுக்கு 

ஒளி இல்லை என்ற விஞ்ஞான உண்மையைக் கவிதைக் கூற்றாக்குகிறது. 

வாழும்நின் ஒளிதான் இன்றேல் 

வானிலா அடக்கள் எல்லாம் 

தாழங்காய், கடுக்காய் கன்போல் 

தழைவின்றி அழகி மக்கும்! 
இக்கவிதையின் பின்பாதியான நான்கே வரிகளில் ஞாயிற்றுக்கு மூன்று உருவகங்கள் 

கூறப்பெறுகின்றன! ் 

பாழ்என்ற நிலையில் வாழ்வைப் 

பயிரிட்ட உழவன் நீயைங் 

கூழுக்கு வேரும் நீயே 

குளிருக்குப் போர்வை நீயே! 

ஒன்பதாவதான வான். பகுதியில் முதல் கவிதையிலேயே இரவில் வானில் விண்மீன்கள் 

தோன்றக் கூறும் காரணம் வினோதமாக இருப்பினும் அது ஏழைகளைச் சுரண்டும் செல்வந்தரின் 

மீது கவிஞருக்கு உண்டாகும் ஆற்றாமையையும் சினத்தையும் me eb Lone 

தாழ்த்தப்பட்டோரின் நலனுக்காக வாதாடும் பாரதிதாசன் சினத்தோடும் நையாண்டியோடும் பாடும் 

பாடல் இதோ! 

மண்மீதில் உமைப்பா ரெல்லாம் 

வறியராம்! உரிமை கேட்டால் 

பூண்மீதில் அம்பு பாய்ச்சும் 

புலையர்செல் வராம்இ தைத்தான் 

கண்மீதில் பகலி லெல்லாம் 

கண்டுகண் டந்திக் குப்பின்
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விண்மீனாய்க் கொப்ப ளித்த 

விரிவானம் பாராய் தம்ரி! 

அடுத்த கவிதையில் நிலாச் சேவல், விண்மீன் குஞ்சுகள், இருட்டுப் பூனை ஆகிய 

உருவகங்கள் ஒளிர்கின்றன. ‘are பகுதியின் முதற்கவிதை பாரதிதாசனைத் 

தாழ்த்தப்பட்டோரின் நலனுக்காகப் போராடும் வீரனாகக் காட்டினால், இதன் இறுதிக் கவிதை 

அவர் ஒரு சமத்துவவாதி என்ற உண்மையை வலியுறுத்துகின்றது. 

எத்தனை பெரிய வானம்! 

எண்ணிப்பார் உனையும் நீயே 

இத்தரை; கொய்யாப் பிஞ்சு; 

நீஅதில் சிற்ற றும்பே 
அத்தனை பேரும் மெய்யாய் 

அப்படித் தானே மானே? 

பித்தேறி மேல்கீழ் என்று 

மக்கள்தாம் பேசல் என்னே! 

பத்தாவதான ஆல் பகுதியிலுள்ள பத்து கவிதைகளும் காட்டிலுள்ள ஆலமரத்தினைக் 

கவிஞர் எவ்வளவு கூர்ந்து நோக்கி அதனைப் புரிந்து விவரித்துள்ளார் என்பதற்குச் 

சான்றாயமைகின்றன. இக்கவிதைகள் யாவும் ஆலமரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் உவமை, 

உருவகங்களின் துணைகொண்டு தத்ரூபமாக விளக்குகின்றன குரங்கின் அச்சத்தை 

விவரிக்கும் ஏழாவது கவிதையில் நகைச்சுவை இழைவதைக் கண்டு. இன்புறலாம் பாரதிதாசன் 

என்ற மனிதன் தன் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நகைச்சுவை உணர்வு வாய்க்கப் 

பெற்றவராயிருந்தார். நகைச்சுவை நல்கும் கவிதை இதோ. 

கிளையினிற் பாம்பு தொங்க, 

விழுதென்று, குரங்கு தொட்டு 

“விளக்கினைத் தொட்ட பிள்ளை 

எெடூக்கெனக் குதித்த தைப்போல்” 

கிளனைதோறும் குதித்துத் தாவிக் 

கீழுள்ள விழுதை யெல்லாம் 

ஒளிப்பாம்பாய் எண்ணி எண்ணி 

உ ச்சிபோய்த் தன்னால் மார்க்கும். 

பதினொன்றாவது பகுதி புறாக்கள் பற்றியதாக அமைகின்றது அவற்றின் அழகு, சுறுசுறுப்பு, 
ஒற்றுமை, அமைதியான ஒத்துழைப்புடன் கூடிய கூட்டு வாழ்க்கை, கற்பு, நேர்த்தியாக நடத்தல், 
காதல், அன்பு, அழகான நாட்டியம் ஆதியவற்றைப் படம் பிடிக்கின்றன. பாரதிதாசனுடைய 
புறாக்களின் அமைதியான கூட்டு வுழ்க்கையின் விவரிப்பு நம்மை வால்ட் விட்மனின் 
மிருகங்கள் என்ற கவிதையில் அவ் அமெரிக்கக் கவிஞர் மிருகங்களை மெச்சிப் பாடுவதை 
நினைவு கூரச் செய்கிறது. மூன்றாவது பாட்டு இதோ:
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இட்டதோர் தாம ரைப்பூ 

இதழ்விரிந் திருத்தல் போலே 

வட்டமாம்ப் புறாக்கள் கூடி 

இரையுண்ணும்; அவற்றின் வாழ்வில் 

வெட்டில்லை குத்து மில்லை; 
வேறுவே நிருந்த ருந்தும் 

கட்டில்லை; கீழ்மேல் என்னும் 

கண்மூடி வழக்க மில்லை. 

அடுத்துவரும் கினியின் அழகைக் கவிஞர் சித்தரிப்பது புறாக்களின் விவரிப்பைப் 
போன்றே மிக மெச்சும்படியாக உள்ளது. முதல் பாட்டிலேயே கிளியின் தோற்றத்தை மிகச் 
சிறந்த உருவகங்களோடு விவரிக்கிறார்: 

இலவின் காய்போலும் செக்கச் 

சசெவேலைன இருக்கும் மூக்கும், 

இலகிடு மணல்தக் காளி 

எழில்ஒளிச் செங்காய்க் கண்ணும், 

நிலைஒளி தழுவும் மாவின் 

நெட்டிலை வாலும் கொண்டாய் 

பலர்பூகழ் கின்ற பச்சைப் ” 

பசுங்கிளி வாராய்! வாராய்! 

அடுத்துள்ள இருள் பகுதி பலராலும் பெரிதும் புகழப்படுகின்ற ஒன்றாகும். மில்டன் என்று 
ஆங்கிலக் கவிஞர் தன் இழந்த சுவர்க்கம்-காண்டம் 1இல் காட்சியாகும் இருட்டைப் பற்றிப் 
(321688 ஏர்தர்012) பேசுகிறார். ' ஆனால் பாரதிதாசன் இருட்டு பொருட்களைத் தெரியச் 
செய்கின்றது என்கிறார். ஓவியத்தின் சிறப்புக்கு அழுத்தமான நிழல்கள் எவ்வாறு உதவுகின்றன 
என்பதை மிக நன்றாக அறிந்தவர் 'நிழல்களின் வல்லுநர்' (096 ராக ௦4 ஹ்கம்மனல) என்று 
புகழப்பெறும் ரெம்பிராண்ட் என்ற ஓவியர் ஆவார். இவர் 'மனிதனைக் குறித்த அல்லது 
இயற்கைக் காட்சியை விளக்கும் ஓவியத்தின் சிறப்பு அதில் இடம் பெறும் நுட்பமான 
நிழல்களால்தான்' எனக் குறிப்பிடுகின்றார். ‘ 

இங்கிலாந்திலுள்ள லேக் மாவட்டங்களின் (1,216 மடய) அழகில் கிறங்கினார் 
வொர்ட்ஸ்வொர்த் என்ற ஆங்கிலப் புனைவியற் கவிஞர். ஆனால் அவர் நகர வாழ்க்கையை 
வெறுத்தார். 

உலோகாயதம் நம்மை அள்கிறது 

பொருள் ஈட்டுவதிலும் சசெலவழிப்பதிவுமே 

நம் சக்திகளை நாம் விரயமாக்குகிறோம் 

(The world is too much with us 

Getting and spending 

We lay waste our powers.) 

என்று தம் கவிதை ஒன்றில் அவர் பாடுகிறார்.



Kxvi 
அழகின் சிரிப்பு 

வொர்ட்ஸ்வொர்த்தைப் போலவே பாரதிதாசனும் இயற்கையழகால் ஈர்க்கப்படுகிறார். 

ஆயினும். இவர் அவரைப்போல நகர வாழ்க்கையை வெறுக்கவில்லை. உண்மையில், ஒரு 

பகுத்தறிவுவாதியான அவர் விஞ்ஞான - தொழில் நுட்பச் சாதனைகளால் கவரப்பட்டு நகரச் 

சூழ்நிலையை இயல்பாக ஏற்கிறார் நகரத்தின் கலை கட்டிட வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றத்திற்கும் 

கலைஞரும். கம்மியரும் (கைவினைஞர்) ஆற்றும் தொண்டைப் பெரிதும் புகழ்கிறார் கவிஞர். 

பட்டணம் பகுதியில், "மனிதனின் முதன்மையை நகரத்தின் நாகரிக வாழ்க்கை 

பறைசாற்றுவதை எடுத்துக் கூறுகிறார். பல்பொருள் அங்காடி கூட அவருக்கு மெச்சத்தகுந்த 

ஒன்றாகத் தெரிகின்றது. அவர்தம் asad கூர்நோக்கைப் பெரிய நகரங்களின் சந்தடிகள் 

குலைப்பதில்லை. அவருடைய தீவிர நியாய உணர்வு, உண்மைக்கும் பொய்க்கும் ஒப்பும் 

உயர்வழக்கறிஞரைக் கண்டிக்கின்றது நகரத்தில் காணப்பெறும் கல்வி முன்னேற்றம் அவர் 

கவனத்தை ஈர்க்கின்றது; பாராட்டைப் பெறுகின்றது. 'கலையினில் வளர்ந்தும் நாட்டுக் 

கவிதையில் ஒளி மிகுந்தும் நிலவிடும் நிலாமுகத்து நீலப்பூ விழி மங்கைமார் தலையாய 

கலைகள் ஆய்ந்து தம் வீடு போதல்” காண்கிறார் கவிஞர். 'உலவிடு மடமைப்பேயின் 

உடம்பின்தோல் உரிதலையும் பார்க்கிறார் அவர் 

பார்க்கப் போனால், கவிஞர் கிராம வாழ்க்கையை நகர "வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு 

அவற்றைக் குநித்த தம் மனப் பதிவுகளைத் தெரிவிக்கிறார். இயற்கைக் காட்சிகள் கிராமப் 

பின்புலத்திற்குக் கவினைச் சேர்க்கின்றன. ஆனால் நகரத்தில்தான் மனிதன் சாதனையான 

செயற்கையின் மேதகைமையைக் காண இயலும் என்கிறார் கவிஞர். இருவகை 

வாழ்க்கைகளுக்கிடையே போட்டியையோ மறுதலிப்பையோ அவர் காணவில்லை. இருவகை 

வாழ்க்கைகளிலும் அழகைக் காண்கின்ற கவிஞர் நகர வாழ்க்கையை, வொர்ட்ஸ்வொர்த் என்ற 

கவிஞரைப் போல் ஏன் வெறுக்க வேண்டும்? 

பாரதிதாசனுடைய பெருமையின் உச்சம், தமிழியக்கக் கவி. என்ற அவருடைய புகழில் 

அடங்கியுள்ளது. ஆகையால் அவர் தம் இயற்கையழகைப் பாடும் கவிதையைத் தமிழைப் 

புகழ்ந்து மூடிப்பது இயற்கையானதே; நியாயமானதுவுமாகும் 

தமிழை ஓர் உயர் தனிச் செம்மொழியாக ஏத்திப் பாடுகிறார் கவிஞர். முத்தமிழ் - இயல், 

இசை, நாடகம் மிகப் பழம் பெருமை உடையது; அதை ஒரு மூனிவரே தோற்றுவித்தார் எனக் 

கூறுவது உண்மையைத் திரித்துக் கூறுவதாகும். தன் எதிரிகளால் தன் வளர்ச்சிக்குக் குறுக்காகப் 

போடப்பட்ட தடைகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்தது தமிழின் அழியாப் பெரும் சக்தி, தீய, 

நச்சுத்தனமான இடைச்செருகல்கள் எல்லாம் கண்டறியப்பட்டுக் களையப்பட்டன. தமிழைக் 

“கருமான் செய் படையின் வீடா'கவும் தன்னை 'அங்கோர் மறவனா'கவும் கருதுகிறார் கவிஞர். 

அவருக்குத் தமிழ் கன்னற்பொருள் தரும் ஒரு பூக்காடாகக் காட்சி அளிக்கிறது. அதில் அவர் 

ஒரு தும்பியாகித் திளைக்கிறார். 

இவ்வண்ணமாக, பொருளிலும் வடிவத்திலும் அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசனுக்கு முன் 

தமிழ் இலக்கியத்தில் கருக்கொள்ளாத, மூயலாத ஓர் உயர்நிலையைப் பெறுகின்றது. 

சுருங்கக்கூறின். அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசனின் இறுதி விருப்ப ஆவணமாகத் 

திகழ்கின்றது எனலாம்



INTRODUCTION 

Bharathidasan was born eight and a half years after Subramania Bharati 
and lived fortythree years after him. If Bharati laid the seed for the Tamil 
resurgence, his disciple Bharathidasan turned himself into a Tamil insurgent. 
He showed that the life and prosperity of the Tamils was in the well-being of 
Tamil and roused the Tamil race to a new unity. Dr. Kamil Zvelebil rightly calls - 
him the greatest Tamil poet of the first half of the 20th c.A.D. 

A star later named as Kanaka Subburathinam was born in the Tamil literary 
firmament at 10-15 p.m. on 29-4-1891 at Pondicherry. The name his parents 
christened him with suggests curiously that he is the rattinam (jewel) of 
Subramania Bharati. 

As Pondicherry was then under the French rule, he had to learn French. 
However, his burning desire to study Tamil grew day by day. His earliest teachers 
were Tiruppuliccami Ayya, Pundit P.A. Periyacami and Pundit C. Pankaru Pattar. 

He studied the Pulavar (Brevet de Langue Indigene) course during 1907 
and 1908 in Calway College on merit scholarship and came out (at the young 
age of 1714) of the final examination with flying colours by securing the first 
rank among the forty students. 

The interest he evinced in the three Tamils - Tyal, Icaiand Natakam (literature, 
music and drama - language spoken and written, sung and enacted) - was innate 
and spontaneous. Even in his school days he used to compose songs, read and 
sing them to his scheolmates and play important roles in the school plays. He 
had a sweet majestic voice. His acting in the school plays was superb. His 
poems carved a niche for himself in the literary circles of Pondicherry and laid 
a foundation for his later - day lyrics. 

The Pondicherry government recognized his scholarship and offered him 
a teacher's post in the school at Niravi, a town near Karaikkal on 16.07.1909. As 
a teacher, he earned by and by the love and affection of his pupils and their 
parents. His pupils would bring cooked mutton, fish and the double-tongued 
lizard (the guana), a rare delicacy for him. However, he often incurred the 
displeasure of the politicians whose wrongs he exposed bravely. The result 
was that he was transferred not less than fourteen times from school to school 
from the day he joined service as a teacher. (16-07-1909) to the day he retired 
(07-11-1946) a total service of 37 years three months and 20 days. He availed 
leave for one year three months and 22 days. Thus, though he was a teacher of 
teachers, he was an enemy to the authorities.



xxviii 
Smile of Beauty 

Subburathinam, the Tamil teacher wrote songs praising Gandhi and his 

Katar movement. Above all, he committed the 'greatest crime’ of composing 

songs against the Whites' rule in 1922. His book of songs on Katar entitled 

Katar irattinap pattu was written in 1921 and published in 1930. The first song 

began with the following lines: 

anniyar nulait totom 

enraceyti araintitfata puvimurrum 

enkai arupatu koti tatakkaika] 

ratitinam currum 

("We won't touch the cotton thread of the foreigners. Proclaim this to all 

the world. Our sixty crore sturdy hands would spin the wheel”). Further, he 

wrote patriotic lines like the following: 

tay nilam poy majravarait 

talai vananka lamo? tan 

talai vananka lamG?..... 

("Shall we bow to any except to our motherland?") 

Naturally, it was not to the taste of the White rulers, It earned him a black 

_ mark in his official records. 

Subburathinam's meeting with Subramania Bharati in Pondicherry in 1908 

proved a turning point in his life. His life which was till then breezy turned 

stormy. Bharati introduced him in his literary journal, Taracu. : 

Subbu had the good fortune of meeting the great freedom fighters like 

Bharati, Va.Vé.Cu. Iyer, Dr. Varatarajulu in Pondicherry. He helped them ali in 
all possible ways. He gave them refuge, took them food without the knowledge 
of his parents, rendered them monetary aid now and then and helped them 
escape from the police hunt. He helped Bharati by publishing stealthily Bharati's 

journal Intiya in Pondicherry. It was the gun supplied by Subburathinam that 
took the life of the British Collector Ash. 

Subburathinam became so close and dear to Bharati that he called himself 
Bharathidasan 'a slaye (in love and affection) to Bharati’. Bharati's patriotism, 
passion for freedom, undaunted heart, majestic bearing, poetic excellence and 
above all, his condemnation of caste differences drew Bharathidasan close to 

him. The ever-growing love of Tamil and the Nation and above all, the belief 
in the equality of all people in Bharathidasan made him consider Bharati as his 
suru. " .
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In these early days, he sang songs like Paratatévi yalttu (Hail, Mother 
India), Janma pumiyin cirappu (The Greatness of our Land of Birth), Kanti 

atikalum Katarum (Gandhi and Khaddar), Cutantiratéviyum Katarum (Goddess 

of Freedom and Khaddar), Irattinac cirappu (The Greatness of Charka - the 

Wheel), Annaikku atai valarka (May the Apparel of the Mother grow), Técattarin 

piratana vélai (The Main Task for the Indians). These songs and his articles on 

the French-Indian politics, India's War of Independence, Gandhian principles 

etc. were published in Journals like Cutécamittiran, Janavinotini, Téca 

cévakam, Téca paktan, Svardjya, Téecopakari, Putuvai Kalaimakal, 
AnantapOtini, Taynatu etc. under the pen-names like Putuvai K.S.R., 

Kantelutuvon, Kirukkan, Kintalkaran, K.S., Bharathidasan. 

Bharathidasan helped his guru, S. Bharati by giving him monetary aid and 

by being his faithful companion for about ten years (1908-1918). He beat. with 

his sturdy hands, kicked with his chappals and chased way the C.I.D.s of the 

British government. A patriot called Matacami had come to Pondicherry to 

receive instructions from Bharati as to how to accelerate the revolutionary 

activities against the British imperialists. Bharathidasan took Matacami in a 

country-boat far into the sea in the night to escape from the C.L.D.s, made him 

disguise as Mohammed, a Professor then and escape to Saigon, the capital of 
Indo-China then. 

S. Bharati asked Vaittiyalinkap Pattar who lived in Kuyavarpalayam near 

Pondicherry to make clay dolls of Paratatévi (Mother India) as appeared in the 

Bengali journal, Vant€é mataram. Umpteen such dolls were made and inside 

them were hidden the French-made handguns. Bharathidasan brought them in 

a box to Chennai. These guns were used to fight against the British imperialists! 

Upio the twenties, his mind was imbued with patriotism and devotion to 
God. He carried Katar on his shoulders, walked from street to street and urged 

the people to buy and wear Katar only. Needless to say that he himself wore 

very rough Katar in those days. He wrote Sri Mayilam Cupiramaniyar 

tutiyamutu in 1926 in praise of the God Murukan. The Kirttanai in this book 
are par excellence. In 1930 were published his small books of songs like Cirnvar 
Cirumiyar Téciya Kitam, Tontar Nataippattu, Katar Irattinappattu. To this 
day, none has excelled him in singing on Katar. 

The year 1928 started bringing about a see-change in his life. Till then, he 

was a Congress revolutionary and a devotee of God and he was always thinking 
of freedom for India. Sometime in 1928 Periyar I-Ve. Iramacami addressed a 
public meeting in Pondicherry. Bharathidasan was then just a spectator. Later, 
he came under the spell of E.V.R.
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E.V.R. himself was a great Congress leader earlier. Va.Ve.Cu. Iyer ran a 

Kurvkulam for students at Céranmatévi. He caused food to be served to Brahmin 

students and non-Brahmin students separately. Leaders like E.V.R. and Dr. 

Varatarajulu insisted on all the students taking food together. Their appeal to 
Gandhi and their efforts to change the mind of Va.Vé.Cu. Iyer, a Congress 

leader himself proved futile. These leaders left the Congress party and founded 
the Self-Respect Movement. Their axis of emphasis shifted from political 
struggle to social reform. Their main thrust fell on the eradication of castes 
and religion in the society. 

The French education he had in Pondicherry (under the French rule), the 
Indian Freedom struggle and Bharati's fearless songs on society shaped him 
into a revolutionary poet. After 1928, he absorbed deeply the rationalistic views 
of the Self-Respect Movement. He did his best, as none else had done before 
or after him, to eradicate the then prevalent blind beliefs and superstitions and 

implant vigorously the rationalistic thoughts in the minds of the Tamils. He did 
not accept or respect a thing simply because it was accepted or respected by 
tradition. He waged a life-long struggle against the social and economic evils 
like the caste atrocities, religious wrangles, slavery of women, oppression of 

the downtrodden and autocracy of the wealthy. 

Fven when Bharathidasan was in Congress party he had been opposing 
caste. This is obvious when we read the poem. Paratiyin manam (The Mind of 
Bharati). “<ratitacan Kavitaikal, Vol. II ( p.80) which he wrote then. He stopped 
celebrating the Deepavali festival from 1928. In 1929, he published his book 
Talttappattor camattuvap pattu (Song of Equality of the Downtrodden) songs 
pleading for equal status to the downtrodden. He has sung fervently the atrocities 
of untouchability in this poem. This shows that it was E.V.R.'s opposition to 
untouchability, and not Gandhi's denial of untouchability nor his association 
with Bharati for a decade that had wrought this change in Bharathidasan who, 
from then onwards, came down heavily on caste and religion in all his speeches 
and writings. He published in 1930, a poem, Caficivi Parvatattin Caral, a f: antasy, 
a love story condemning superstitions. Now, he moved intimately with the 
rationalist pioneers like Kuttici Kurucami, Ma. Cinkaravélar, Pa. Jivanantam, 

Cami Citamparanar and Tamil savants like Mayilai Cini Vénhkatacami. Then he 
became actively engaged in the propagation of rationalistic thoughts. Now the 
people began calling'him Puratcik kavi (Revolutionary Poet) which appellation 
he did not receive during the decade when he was in close association with 
Bharati and wrote national and devotional songs. Now the title has so much 
stuck to him that Puratcik Kavifiar refers only to Barathidasan and not to any 
one of the hundreds of great Tamil poets who lived before or after him.
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In the twenties of the 19th century Bharathidasan contributed poems and 
essays to Va.Ve.Cu. Iyer's Técapaktan. Later, he edited Técacévakan for five 
years. Next, he edited Atma cakti, Tuplé, Taynatu and Putuvai muracu. He 
contributed poems and essays to I.Vi. Iramacami Kutiyaracu and Rivolt. In 
Putuvai muracu he wrote editorials, poems, essays, witty titbits and local news 
under pseudonyms like K.S., Natéti, I.J., Atutta Vittukkaran, 
Cuyamariyataikkaran, Valippokkan and Kintalkaran. In 1935, Kavita mantalam, 
a poetic journal was started. Later he edited Kuyil, a journal devoted entirely to 
poems. Even the reviews and advertisements were in poetic form. This journal 
was published as a monthly during 1947-48, and after a decade, as a weekly 
during 1958-60. In the issues of Kuyil he wrote 13 short stories in all. 

He published a short poetic play, Puratcik Kavi in 1937. Some thought 
erroneously that he gained the appellation Puratcik Kavi because of this play. 

He associated himself with the Tamil film field too. Then Sanskrit had a 
sway over Tamil in Tamil films too. He wrote story, dialogues and songs for 
the film Palamani allata Paktat tirutan (Balamani or Baghdad Thief) in 1937. 
Subsequently, many of his sweet songs were made use of in various films. He 
wrote his Etirparata muttam in 1938. This was filmed as Ponmuti later. He 
showed how dialogues and songs should be written for films by writing them 
to films entitled Kavi Kalamékam, WValaiyapati, Cati cul6cana, Ayitam talai 
vankiya apurva cintamani, Ponmuti and Cupatra. 

The first volume of Bharathidasan's poems was brought out in 1938. These 
poems had a profound impact on the Tamil minds. They received applause and 
appreciation alike from the world of scholars, that of modern literatures and 
that of reformists. - 

- In 1939, he wrote a play, Iraniyan allatu Inaiyarra viran eulogising Iraniyan. 
He published Icaiyamutu - Part I (Poems set to music) and Kutumpa vilakku 
- Part I (Description of an ideal family) in 1942.. In 1943 followed his Pantiyan 
paricu, a poetic play. The year 1944 saw the publication of his short but sweet 

- Alakin ‘cirippu (153 stanzas on the beauty of various aspects of Nature), Katal 
nminaivukal (Memories of Love), Kutumpa vilakku- Part 17 and a play, Nalla 
tirppu (Good Judgment). 

He brought out two poetical works in 1945 - Etu icai? and Tamiliyakkam. 
In the preface to the latter book, he says that Tamil is given an inferior status in 
many fields in Tamil Nadu itself. He has indicated only a few such fields in his 
work. He wanted the enthusiastic Tamil youth to come forward and agitate for 
the restoration of Tamil to its ancient glory.
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He had to retire voluntarily from his 37 years of service as a Tamil teacher 

in November 1946 because of his presse» of incessant writing work and his 

active involvement in ushering in a Tamil revolution. In this year, he wrote a 

mute play, Amaiti. Next year followed his another play, Coumiyan. 

Donations were collected and a purse of Rs. 25,000 was handed over to 

the revolutionary poet by C.N. Annaturai at a function arranged at the grounds 

of Pachaiyappa's College, Chennai on 28-07-1946. 

In 1948, Bharathidasan published his Hinti etirppup patalkal (songs: 
opposing the imposition of Hindi), Katalmérkumilikal, Kutumpa vilakku- Part 

TI, Mullaik katu and also a play, Patitta penkal. 

The year 1949 saw the publication of Katala? Katamaiya? Tamilacciyin 
Katti, Paratitacan Atticuti, Paratitacan Kavitaika] - Vol. II as also a play 

Cératantavam. 

He published his play, Kalaik kitttyin katal in 195]. Icaiyamutu - Part Ii 

came out in 1952. In 1954, Ponkal valttuk kuviyal was published. Paratitacan 
kavitaikal - Vol. HI saw the light of the day in 1955. To publish most of his 

writings the poet had set up his own Palaniyamma press. 

After India and Pondicherry achieved freedom, the domination passed 
from the British and the French to the Hindi speaking people of the North who 

schemed to make Hindi the official language of India. Bharathidasan also 

entered active politics. He contested the elections in 1955 on behalf of the 
United Front and was elected to the Pondicherry Assembly. However, when he 

contested again in 1960, he was defeated. His interest in politics cost him peoples' 
interest in him. He felt sad and dejected at the wrangles of the political parties. 

Without minding his failing health he raised his voice against the imposition of 

Hindi. Without caring for his monthly pension he boldly criticized the 
government. He roared that he would never allow any harm to Tamil. 

Ténaruvi, Llaifiar tyalakkiyam and Kurificittittu appeared in 1956, 1958 
and 1959 respectively. Paratitacan natakankal (his plays) was published in 
1959. 

Bharathidasan became a member of the noetic circle of Tamil Nadu 
organized by K.A.P. , Visvanatam in Tirucci in 1960. However, the poets in this 
group did not encourage his views on Tamil and Hindi. Not only did they not 
enthuse Bharathidasan but they did not also engage themselves in the cause of 
promotion of Tamil, nor did they condemn the government nor incite the people 
against the harm that was being done to Tamil. Bharathidasan's was the lone 
voice in the whole group. :
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A Czeck Tamil scholar, Kamil Zvelebil translated some poems of 

Bharathidasan into Czeck language in 1961. 
ச 

With the co-operation of Palacuppiramaniyam, a teacher in a high school 

in Pondicherry, Tantapani, the poet's son-in-law and Palacuppiramaniyam of. 

Puvanakiri the poet planned to film his Pantian paricu in 1961. They set up an 
office in Chennai for this purpose. Civaji Kanécan, a famous actor, agreed to 

act first; however, later he refused. The plan of shooting the film was given up. 

Kannaki puratcik kappiyam and Manimékalai venpa appeared in 1962. 
On behalf of the Tamil Writers' Forum, C. Rajakopalaccari (Rajaji) presented 

him with a Ponnatai (golden shawl) and a shield in Madras in 1962. 

The poet tried to produce a film on Bharati in 1963. He intended to play 
the role of Bharati himself. But all his efforts proved futile. 

During his last days, his body grew weak and his mind became despondent. 
He lost much of his much-needed money in the foolish venture of film-making. 

Even when he suffered from debility and penury he was always thinking of 

Tamil and the Tamils and their progress and development. His mind sank when 

he saw many divisions and dissensions within the Tamils. The party leaders 

who were amassing lots and lots of money looked askance and nonchalantly at 

the miserable state of this great poet. The government also did not care for 

him. It chose useless fictions, foolish plays and all imaginative trash as books 

contributing to the growth and development of Indian literature and awarded 

buge amounts of money as prizes. It did not consider that even his immortal 

works like Alakin cirippu, Kutumpa vilakku deserved any reward. 

His hand grew tired with incessant writing; his soul sank at the obsessive 

thought of the slavish attitude and miserable plight of the Tamils. The throat 

which roared ali through his life for the welfare of the Tamil became still and 

silent. Some film fanatics exploited this dejected state of the great poet. They 
tempted him to move to Chennai and venture film-making. His perplexed mind 

yielded. The head which had not bowed even to emperors before, now bent 
before these cheats. His body and mind shrunk alike. The mouth which used 
to smoke ten to fifteen cheroots a day, now consumed one hundred to two 

hundred a day. His family also disintegrated. The so-called relatives took 

stock of his properties. Loans mounted up. He spent his last days in Chennai 

in great mental tension. None took proper care of him. Some people proclaimed 

that they would make a film on Bharati with his help. They cheated him into 

thinking that was his last principle of life. All his life he had given his body, 

soul and feelings to Tamil, the Tamils and the Tamil land. The film producers
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imprisoned such a great heroic soul’s body and mind alike. There being none 

to help him recover, he had a heart attack. He spent many days in the General 

Hospital in Chennai. Oxygen and glucose were injected into his body. Though 

some Ministers visited him in the hospital the body which deserved the grvatest 

attention and care of the Government was lying not in the Special Ward, but in 

the General Ward of the hospital, almost uncared for and not properly attended. 

(We must remember that the poet in his last days joined the Congress party 

along with Kannatacan and condemned the leaders of the then ruling D.M.K. 

Party. It was said that his coffin was shrouded with the flag of the Congress 

party). 

The Tamil Nadu Government have failed him; the Tamil people have failed 

him, the great heroic soul who devoted every breath of his life and who strained 

every nerve of his and whose every brain-cell thought incessantly of the welfare 

of Tamil and the Tamils. He shed his mortal coil, a Tuesday morning on 

21.04.1964. He who took care of Tamil and the Tamils férgot to take care of 

himself. His poems are to Tamils a shield; to the spirit of rising flame of the 

Tamils, ghee. His services to Tamil and the Tamils are beyond measurement. 

His life-history is the work of revolution in the 20th century Tamil Nadu. He is 

the song of the liberation of Tamil Nadu. His songs in his Tamiliyakkam are 

the war-songs for achieving their right. He is the only poet in the whole history 

of Tamil Nadu who fought for the freedom of the Tamils and their country. 

(The-last three paragraphs are Perujficittiranar's words rendered into English by 

me). 

The day after his death, his body was taken to Pondicherry and buried 

there. 

His posthumous publications include Paratitacan kavitaikal -Vol. IV, Katal 
patalkal, Kuyil patalkal (1977), Oru tayin ullam makilkinratu, Tamilukku amutenru 
per, Nal malarka}, Pukal malarkal, Venkaiyé eluka (1978) in the realm of poetry 
and Picirantaiyar, Talaimalaikanta Tévar (1978) in the field of drama. 

Nature poetry in Tamil Literature 

Nature poetry in Tamil literature has got a long history. In the classical Age 
of the Tamils, Nature dominated their life; flowers like Kurifici, Neytai, Vetci, 

Ulifiai etc., served as the symbols of behaviour, peculiar to Akam and Puram 

traditions of Tamil literature. The garland worn by a king or chieftain signified 

his identity as well as behaviour. For example, the Vakai garland was their 
symbol of victory and hence rejoicing.
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Dr. M. Varataracan in his Treatment of Nature in Cankam Literature has 

made an in-depth study of the subject. He has pointed out that Nature has no 
moral or spiritual connotation for the people of the Cafkam Age. Nature poetry 

in the Cankam anthologies was objective - the poet did not intrude into the 
descriptions of Nature. In other words, it is quite impersonal. The Cankam poet 

paid attention to the minute. details of natural scenery, - flora and fauna - in 
fact, Kapilar in his Kurificip pattu has catalogued 96 kinds of flowers. Such 
catalogues entered into epic traditions later on. 

Although the richness of Cankam literature lies in its natural setting, in its 
treatment it is secondary in importance. Dr. M. Varataracan has rightly stated 

that to the Cankam poet, Nature was only a fitting background to the more 
interesting human drama. The punnai tree is important only as an object under 
which the heroine played her youthful games or as a piace where ‘the lovers 
made tryst to meet in pursuit of their clandestine love-affairs. 

Further, nature is used as an ullurai uvamam (inset simile) - an aesthetic 
way of condemning the conduct of the hero or to convey a message to him in 
a symbolic manner. To illustrate, let us take a look at Narrinai, 210: 

arikal mariya ankan akalvayal 

marukal uluta frac ceruvin 

vittotu cenra vattil parpala 

mindtu peyarum yanar ura! 

(Harvest was over in the field 

But ploughed again it was for sowing. 

A basketful of paddy seeds was sent 

But returned it was with various fish. 

Such is the nature of your town!) 

The ulfurai uvamam here is the condemnation of the conduct of the hero 

im not leading a happy peaceful domestic life but indulging in getting spurious 
pleasure by visiting whores. 

In the period of the Bhakti movement, Tirufianacampantar is considered as 
a Nature poet besides being a musical composer of incomparable hymns. In 
every patikam decad of hymus he writes, there is a description of Nature. His 
technique is to reserve the first couplet for Nature and the next, for God. A 
representative instance is cited below:
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vampar kunram nituyar cara] vajar vénkai 

kompar célaik kdla vantiya] cey kurralam 

(In the valleys of the high mountains are 

Ever fresh varieties of flora and fauna 

Around ¢t 2 tall Vénkai tree 

Bees hum their lyrical notes in Kurralam.) 

Like other poets Nanacampantar was attracted by the scenic beauty of 

Kurralam and paid his poetic tributes to it. C. Palacuppiramaniyaa has 

characterised Nanacampantar as 'the Wordsworth of Tamil Literature'. But we 

must remember that Wordsworth wrote Nature poetry sometimes aesthetically 

and at other times as a source of inspiration and philosophy. To Nayacampantar 

Nature is none of these but serves only as a background to the spiritual abode 

of Lord Civan. 

* * * 

In the medieval Ages, the Pirapantam poets (minor works) have come out 

with fantastic descriptions of Nature. Let us look at just one example: 

Thinking of its calf, the cow shed its milk which streamed into channels 

whence the fish leaped so high that it landed at the feet of Rampai, the celestial 

dancer in the court of Intiran. 

Unbridled fancy runs riot here so much that it scarcely deserves the name 

of Nature poetry. 

. In discussing "Nature and the Tamil Romantics', Dr. G. John Samuel writes 

in his book, The Harp and the Veena (pp.i47-148): 

"Like their European counterparts, the Tamil Romantics namely Bharati 

and Kavimani have animated and spritiualized nature. This act of animating 
nature can be traceable to the Cankam poems. The origin of the act of 
mystifying nature can be traced to the medieval Bhakti literature. Similarly, the 
spiritualizing habit can be seen from the verses of the Rig Veda, from which 
Bharati has derived inspiration for most of his poems on nature. The Tamil 

Romantics have blended the above three trends and composed new kinds of 

nature poems." 

"Among the Tamil Romantics, Bharatidasan, being an atheist, has shown 

-least interest either in mystifying or spiritualizing nature. Just the same he has 

humanized nature, and seen deriving moral, social and political lessons from it. 
His Alakin cirippu (Smile of Beauty) is a Tamil Romantic nature poem par
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excellence. Like the Western Romantics, he has infused his subjective feelings 
into nature, animated it and treated it as an isolated phenomenon having an 
existence of its own. In drawing moral lessons from natural objects, we can 
place Bharatidasan very near to Wordsworth. Like Wordsworth and Byron, 
Bharatidasan considers the picturesque scenes of nature as his dwelling place, 
which keep him in good stead in moments of adversity and frustration”. 

* * * 

Till the dawn of the renaissance in Tamil literature, Nature has not been 

regarded as a distinct entity due to Western influence, more especially the 
Romantic poets of the Age of Wordsworth that a flower or a tree, a bird or an 
animal came to form an independent theme for a poem. 

Nature poetry in Alakin citippu (Smile of Beauty) 

This book of poems, Alakin cirippu, (Smile of Beauty), suits better the 
theory of poetry enunciated by the early Keats: 'A thing of beauty is a joy for 
ever’. In due course will be examined this aesthetic element which dominates 
over the other two constant factors in the poetry of Bharathidasan, particularly 
in his Alakin cirippu --- social consciousness and Tamil nationalism. 

Profoundly influenced by Shelley, S. Bharati wrought far-reaching changes 
in the traditional concept of Tamil poetry and broke new ground in the 
renaissance of modern Tamil poetry by writing many prose-poems on different 
aspects of Nature as the sun, the wind, the river, the sea etc., thus strenghtening 

his emotional bond with Nature. Bharathidasan, his premier disciple was the 
first poet in Tamil Literature to write a whole book on Nature (Alakin cirippu). 

However, while S. Bharati considers the Beauty of Nature as the 
personification of Paracakti (Paficali capatam, p.48), his disciple is opposed to 
the principle of relating Nature to God (though the song he readily composed 
and sang in his majestic voice , enkenku kaninum caktiyata at the behest of his 
guru, Bharati speaks of ail forms of Nature as but manifestations of God). 

Bharathidasan excels his guru in singing of Nature. He effected a revolution 
by breaking a new ground in the Tamil tradition in his Alakin cirippu. 

In his brief preface to this short but sweet work, Bharathidasan declares 
his purpose of writing it. He wants the Tamils to develop their mental faculties, 
perceive Beauty that is everywhere around them and translate such beauty in 
words chaste and chiselled. He wants further to put a stop to the imitation of 
foreign and ancient Famil literature. 

The title Alakin cirippu indicates that the poems in it are all on various 

3a
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objects of Nature. However, his extraordinary love of Tamil and Tamilians 

makes him include in the book the last three that deal with, not nature, but with 

hamlet, city and Tamil. 

The opening poem on Beauty in three longer stanzas serves to introduce 

the rest of the poems. It gives a generalised account of Beauty that can be 

perceived in the various objects around man and in the readers a sort of training 

to see, understand and appreciate the Beauty that is around them. 

The first stanza lists the poetic commonplaces like the sun, the sea, flowers, 

birds and trees which have remained the objects of wonder and joy from time 

immemorial. It brings out how Beauty influences the poet to express the essence 

of the joy he feeis in simple but beautiful poetry. 

The second stanza refers mostly to human beings and their activities. The 

light in the lashes of a babe may be taken to represent beauty in innocence; the 

beauty in the bend of the lady's fingers making garlands of flowers, beauty of 

fresh youth and the farmer carrying the plough on his sturdy shoulders, beauty 

of human action. 

The third stanza portrays again the beauty of the objects of Nature, both 

animate and inanimate, universal presence of Beauty and its capacity to sustain 

its ‘charm for ever. It enthuses interest in all the things and removes misery 

from man's mind. 

All the ten stanzas in the next section, 'The Sea' abound in similies and 

metaphors. The first simile comparing the bed of sand with the bady of 

mongoose stands out beautifully, but the next one, viz., the comparison of the 

rise, roll and fall of the waves on the sand with the proud learned youth is not 

only artificial but maccurate. 

But the simile in the second stanza comparing the springing, swirling and 

falling of the waves on the shore with the gamboling of the white swans’ flock 

is at once apt and marvellous. Wings of eyes (2.4-6)., crimson fruit (morning 

sun) (2.6.3), sea-birds (2.7.3) and the vast sea-lady (2.10.1) are some of the 
beautiful metaphors. 

In the section on 'Breeze', we come upon the happy phrase, 'the flower- 

faced babe' (3.6.3), Stanza eight which speaks of the use of the breeze is a 

good example for 'the poetic conversion of a natural event’. The commen 

scientific truth about the blowing of the breeze finds an expression not only 
poetic but rich in meaning as well. 

In the section four on ‘Forest’, stanza three describes the forest's beauty. 
The faults, small and big, in the forest are said superbly to lay like crocodiles!



Introduction XXXiX 

The poet giving a pat to the hunter who gives Tamil names valiyan and cempottu 
for the Sanskrit, parattuvacan and cakoram respectively bespeaks his love for 
Tamil. 

"The Hillock" is enriched with umpteen similies and metaphors. How 
beautiful is the depiction of the hill against the sky at sun-set! (5.1); 

In the molten gold of 

the skiey stream, the eve, 

the ripe fruit of the gem 

of the ruby-red rays, 

submerges and clothes 

in bright red coral 

the emerald countenance 

of the tall steep hill. 

Next follows the stanza (5.2) with perhaps the richest metaphors in the whole 
of Alakin cirippu: 

Waterfalls are diamond 

pendants! verdurous 

creepers, green velvet! . 

sparrows, mounds of gold! 

cool flowers, a pile of 

pearls! tiger pouncing 

on bull, lightning over 

the moon; look Oh! the 

dried leaves are the 

glittering sheets of gold! 

The description of the appearance of the Kuratti is embellished by rich 
metaphors: 

sees snes Kurattis ...... sling 

aim with their eyes the blue 

nelumbo! throw with their 

hands, the glory-lilies!' 
small concave drums are | 

their bewitching hips!
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Stanza six of the section, 'River' portrays the sound and beauty of the 

floods in a language enriched with metaphors: - 

Folds in the floods on 

the two overflowing banks 

are the burning slopes 

of gold! Ford, the mat 

of pearls! the swirling 

king-fisher, a sweep 

of emerald! a crane 

perching on the skimming 

trees, a white screw-pine! 

rapture is beyond compare. 

Section seven on 'Red Lotus' begins with a simile comparing the lotus leaf - 

sprawling on the water and the drops of water crystals over it to the unnumbered 

bright pearls scattered in the glamorous green plate on the glassy floor and 

ends with the brilliant expression "this dance of beauty never satiates!" 

Stanza nine of section eight on ‘The Sun' says sans Sun, Moon has no 

glow. The first half is a poetic statement of a scientific truth. 

Bereft of your living light 

their beauty all the stars will 

lose like the unripened fruits 

of screw-pine and myrobalan! 

In the second half of just four hnes, there occur three metaphors for the 

sun: 

The farmer are you creating 

new life in the waste! 

the basis for luscious crops; 

the shawl for the cold! 

The reason given by the poet for the appearance of stars in the sky in the 

night in the first stanza of section nine on 'The Sky’ is fantasite but it brings out 

his intolerance and anger for the wealthy who exploit the poor. Bharatidasan, 

who champions the cause of the downtrodden sings angrily and sarcastically 

thus: ,
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Star-spangled sky 

Toilers on the land are called 

the poor, crave they for their rights, 

the wicked shoot arrows into 

their wounds and style themselves 

the rich. Watches this the wide 

sky sadly all the day through 

and after dusk bluster 

into stars, Look, O brother! 

In the next stanza follow rich metaphors, 'Moon' Cock, 'Star' Chicks and 
‘Gloom’ Cat. 

If the first stanza shows him to be a champion of the downtrodden, the last 
stanza, which is perhaps more famous, proves him to be an equalitarian: 

How huge is the sky! 

Think you of yourself; 

the earth is a tiny 

guava fruit; you like all 

others are a tiny 

ant in it; isn't it so, O dear? 

Why talk madly of 

the high and the low? 

All the ten stanzas of the section ten on.'The Bariyan’ prove the poet's 
power of acute observation, understanding and description of the banyan tree 
in the forest. They are all rich in realistic details, similies and metaphors. 
Stanza eight which portrays the fear of a monkey has a comic streak in it. 
Bharathidasan the man enjoyed a sense of humour in his life. The stanza merits 
quotation in full here: 

Hangs a snake on the branch, 

mistakes it the monkey 

for an aerial root, touches 

jumps down abruptly like 

a child taking away his 

hand from the burning lamp, jumps
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from branch to branch fearing 

every prop root a snake is. 

Reaching the top sees it 

its own tail gripped in fear. 

Section Il on '‘Doves' brings out effectively their beauty, active nature, unity, 

peaceful and co-operative communal life, chastity, graceful gait, love, affection 

and lovely dance. Bharatidasan's portrayal of the doves' peaceful communal 

life makes us think of Walt Whitman's praise of ‘animals’: 

Like the lotus 

fanning out its petals 

sit and eat the _ 

doves in a circle; 

no cuts, no thrusts 

do we find in their lives 

no compulsion 

to eat in isolation 

no 'the high and the 

low' superstition. 

The depiction of beatuy of the 'Parrot' in section 12 is no less grand and 

superb. The poet invites the parrot by describing its physical beauty in a language 

distinguished by rich metaphors: 

Your body is the unripened 

fruit of the silk cotton tree; 

the glowing red unripened 

nightshade, your eye; blood-red 

nose; tail, the eternal 

glow of the long mango leaf 

green parrot, come to me, praise you 

many, Oh, parrot, come to me. 

The depiction of ‘Gloom’ is one of the poignant pieces in the poem. Milton 

speaks of ‘darkness visible' (P.L. Bk.I). But Bharathidasan asserts that it is 

gloom that makes things visible. The painter Rembrandt, ‘the master of shadows' 
knows full well how the dark shades contribute to the excellence of the painting.
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‘In fact, the high-lights of a human or a landscape portrait gets its perfection by 
subtle shades. 

Wordsworth was infatuated with the nature scenery of the Lake Districts, 
but developed an aversion to urban life. His famous declaration is: 

The world is too much with us 

Getting and spending 

We lay waste our powers 

Bharathidasan was equally fascinated by nature and powerfully drawn to 

it, but he did not develop any dislike for the city life. In fact, he, as a rationalist, 

was attracted by the achievements of science and technology and was quite at 

home in urban surroundings. He is all praise for the artists and artisans for their 

contribution to the art and the architecture of the city. 

He declares in the penultimate section on 'City' (Pattanam) the sophisticated 

life of the city proclaims the supremacy of man. Even the super-market is a 
place of admiration for him. The bustling metropolis does not disturb his 
poetic concentration. His strict sense of justice urges him to utter some harsh 

words for the lawyers who advocate for criminals and the innocent alike and 
are not unwilling to mix truth with falsehood. The advancement of education 
in the city attracts his attention and receives his acclaim. He is immensely pleased 
in seeing youths in groups with books march on pavements with delight to 

Varsity in a festive mood without fail every day. The poet sees in them the 
sloughing off of the skin of superstition. 

In fact, the poet compares rural life with city life and sums up his 

impression, as it were, by saying the scenes of Nature present a bewitching 

panorama in the rural atmosphere, but in the city is to be seen the artificial 

grandeur that is the achievement of the man. And hence, in the world-view of 

Bharathidasan, the city or the village has its own palce in the scheme of things. 

There is neither rivalry nor contradiction between them. Thus there is no reason 

to sing against the city life, as the poet sees beauty in both. 

The crowning glory of Bharathidasan is his fame as a poet of Tamil 
nationalism. It is but natural and fitting that he concludes his Nature-poetry 
with an invocation to TAMIL. 

'Tamil' is hailed as the primary classical language of the world. The three- 
fold Tamil -Iyal, Icai, Natakam (literature, music, drama) has its hoary past. It 
is travesty of fact to say that one sage has been its originator. The undying
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spirit of Tamil has overcome all the obstacles placed in its path by its enemies; 

the pernicious and venomous interpolations have been exposed and expelled. 

The poet calls himself a proud soldier in the armaments factory of Tamil. 

Your're a veritable forest 

of flowers exuding 

the sweet honey of words 

pregnant with meaning 

and I’ am a dragon - fly 

joyously drinking. 

Thus Alakin cirippu, both in content and form, reaches a high water-mark 

_in Famil literature unconceived and unattempted in Tamil poetry before 
Bharathidasan. 

Alakin cirippu, in short, is Bharathidasan’s ‘Testament of Beauty’.



1. அழகு 
காலையினளம் பரிதிரிலே அவளைக் கண்டேன்! 

கடற்பரப்பில், ஒளிப்புனலில் கண்டேன்! அந்தச் 

சோலைரிலே, மலர்களிலே, தளிர்கள் தம்மில், 

தொட்டஇடம் எலாம்கண்ணில் தட்டுப் பட்டாள்! 

மாலைமிலே மேற்றிசையில் இலகு கின்ற 

மாணிக்கச் சுடரிலவள் இருந்தாள்! ஆலஞ் 

சாலையிலே கிளைதோறும் கீனியின் கூட்டந் 

தனில்்அந்த 'அழகென்பாள் கவிதை தந்தான். (17 

Beauty 

{ espy her in the 

young sun of the dawn, 

in the sea's expanse, 

in the band of light!. 

She is seen in the grove, 

the flowers, the tender 

springs and in all the places 

that receive my touch. 

I find her in the ruby- 

red rays of the setting sun 

Provides she poetry 

in the flock of parrots 

perching on all the 

banyan tree's branches. 

சிறுகுழந்தை விழியினிலே ஒளியாய் நின்றாள்; 

திருவினக்கில் சிரிக்கின்றாள்; நாரெ டுத்து 

நறரமலரைத் தொடும்பாளின் விரல்வ ளைவில் 

நாடகத்தைச் செய்கின்றாள்; அடடே செந்தோள்
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புறத்தினிலே கலப்பையுடன் உழவன் செல்லும் 

புதுநடையில் பூரித்தாள்; விளைந்த நன்செய் 

நிறத்தினிலே என்விழியை நிறுத்தி னாளென் 

நெஞ்சத்தில் குடியேறி மகிழ்ச்சி செய்தாள். (2) 

She lingers as the light 

in the lashes of a babe; 

smiles in the holy lamp, 

plays in the bend of 

the lady's fingers making 

garlands of flowers 

Oh! her sides swell with pride 

in the majestic stride 

of the farmer carrying the 

plough on his sturdy shoulders, 

“She transfixes my eyes 
in the field golden with crops; 

Her entry into my heart — 

makes me ebullient with joy. 

திசைகண்டேன், வான்கண்டேன், உட்டு றத்துச் 

செறிந்தனவாம் பலப்பலவும் கண்டேன். யாண்டும் 

அசைவனவும் நின்றனவும் கண்டேன். மற்றும் : 

அழகுதனைக் கண்டேன் நல்லின்பங் கண்டேன். . 

பசையுள்ள பொருளிலைலாம் பசையவள் காண்! 

பழமையினால் சாகாத இளையவள் காண்! 

நசையோடு நோக்கடா எங்கும் உள்ளான்! 

நல்லழகு வசப்பட்டால் துன்ப மில்லை. (3) 

I see all the directions, 

the sky, the many many things, 

that are packed on our earth, 

the moving and the still things;
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I see beauty everywhere 

and am brim with joy 

It is she that enthuses 

interest in all the things! 

Age cannot wither nor custom 

stale her eternal youth! 

Look with desire and you will 

find her everywhere! 

There is no misery when 

absorbed in beauty.



2 கடல் 

மணல், அலைகள் 

ஊருக்குக் கிழக்கே உள்ள 

. சிபருங்கடல் ஓர மெல்லாம், 

கீரியின் உடல்வண் ணம்போல் 

மணல்சமைத்தை; அம்மைத் தைமேல் 

நேரிடும் அலையோ, கல்வி 

நிலையத்தின் இளைஞர் போலப் 

மூரிப்பால் ஏறும்; வீழும்; 

புரண்டிடும்; பாராய் தம்பி. ் (1) 

Sea 

Sand and waves 

All along the ocean 

to the east of the town 

is the bed of sand 

like the body of mongoose 

the waves on the sand 

rise and roll and fall 

like the proud learned youth, 

O look brother ali. 

மணற்கரையில் நண்டுகள் 

எவள்ளிய அன்னக் கூட்டம் 

விளையாடி வீழ்வ தைப்போல் 

துள்ளியே அலைகள் மேன்மேல் 

கரையினிற் சுழன்று வீழும்! 

வெள்ளலை, கரையைத் தொட்டு 

மீண்டபின் சிறுகால் நண்டுப் 
பின்னைகள் ஒடி அடிப் 

எிபரியதோர் வியப்பைச் செய்யும். (2)
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Crabs on the sandy shore 

“Like the gamboiing of ~~ 

the white swans' flock 

the waves spring, swirl and 

fall on the shore! 

As the frothy white waves 

recede from the shore 

the tiny-legged crabs 

surprise us by their dance. 

புரட்சிக்கப்பால் அமைதி 

6. புரட்சிக்கப் பால் மைதி 

பொலியுமாம், அதுபோல், ஒரக் 

கரையினில் அலைகள் மோதிக் 

கலகங்கள் விளைக்கும்; ஆனால் 

அருகுள்ள அலைகட் கப்பால் 

கடலிடை அமைதி அன்றோ! 

பெருநீரை வான்மு கக்கும்; 

வான்நிறம் பெருநீர் வாங்கும்! (3) 

Calm after storm 

Caim blooms beyond storm; 

even so waves surging 

against the shore 

cause commotion; - 

but isn't there calm in 

the sea beyond the beach? 

the ocean waters 

the sky absorbs 

they take on the 

colour of the sky.
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கடலின் கண்கொள்ளாக் காட்சி 

பெரும்புனல் நிலையும் வானிற் 

பிணைந்தனுக் கரையும், இப்பால் 

ஒருங்காக வடக்கும் தெற்கும் 

ஒடுநீர்ப் பரப்பும் காண 

இருவிழிச் சிறகால் நெஞ்சம் 

எழுந்திடும்; முழுதும் காண 

ஒருகோடிச் சிறகு வேண்டும் 

ஒஓகோகோ எனப்பின் வாங்கும். - (4) 

The enchanting sight of the sea 

Vast expanse of the sea, 

sky joining shore beyond, 

water running north-south 

on this side - to espy 

these the heart takes 

on the wings of eyes; 

but dazzles as it 

needs myriad wings 

to enjoy the beauty 

of all these things! 

கடலும் இளங்கதிரும் 

எழுந்தது செங்க திர்தான் 

கடல்மிசை! அடடா எங்கும் 

விழுந்தது தங்கத் தூரற்றல்! 
வெளிஎயலாம் ஒளியின் வீச்சு! 

முழங்கிய நீர்ப்ப ரப்பின் 

முழுதும் பொன்னொளி பறக்கும் 

பழங்கால இயற்கை செய்யும் 

புதுக்காட்சி பருகு தம்பி! (5)
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10. 

The sea and the sun of the dawn 

Oh! on the sea rises 

the red sun! gold is 

sprinkled everywhere! 

splashed is the spacé 

with light! a sweep of 

golden tinge gets 

all the noisy sea 

Drink, brother, the new 

magic the age-old 

Nature is making! 

கடலும் வானும் 

அக்கரை, சோலை போலத் 

தோன்றிடும்! அந்தச் சோலை, 

திக்கெலாம் தெரியக் காட்டும் 

இளங்கதிர்ச் செம்ப மத்தைக் 

கைக்கொள்ள அம்மு கில்கள் 

போராடும்! கருவா னத்தை 

மொய்த்துமே செவ்வா ஸனாக்கி 

முடித்திடும்! பாராய் தம்பி! (6) 

Sea and Sky 

The other bank looks 

like a grove lit by the 

morning sun; crimson fruit 

clouds struggle to grab! 

crowds the sun the black sky 

and turns it into red. 

எழுந்த கதிர் 

இளங்கதிர் எழுந்தான்; ஆங்கே 

இருளின்மேல் சினத்தை வைத்தான்;
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களித்தன கடலின் புட்கள்; 

எழுந்தன கைகள் கொட்டி! 

ஒளித்தது காரி ருள்போய்! 

உள்ளத்தில் உவகை பூக்க 

இளங்கதிர், பொன்னி றத்தை 

எங்கணும் இறைக்க லானான்! (7) 

The risen rays 

Rises the youthful sun 

and its fury casts 

on the gloom; sea -birds 

in glee up risirg 

clap their hands; the gloorh 

flees; rejoicing, 

sweeps the young sun 

the gold everywhere. 

கடல் முழக்கம் 

கடல்நீரும், நீல வானும் 

கைகோக்கும்! அதற்கி தற்கும் 

இடையிலே கிடக்கும் வெள்ளம் 

எழில்வீணை; அவ்வீ ணைமேல் 

அடிக்கின்ற காற்றோ வீணை 

நரம்பினை அசைத் தின்பத்தை 

வடிக்கின்ற புலவன்! தம்பி 

வண்கடல் பண்பா டல்கேள்! (8) 

The roaring sea 

Entwine the sea waters 

and the blue sky 

An exquisite veena 

is the floods between them
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12, 

13. 

Aa 

The poet is the wind 

blowing over it 

shaking its strings and 

making divine music! 

Hearken, O brother to the 

song of the wealthy sea! 

நடுப்பகலிற் கடலின் காட்சி 

செழுங்கதிர் உச்சி ஏறிச் 

செந்தணல் வீசு தல்பார்! 

புழுங்கிய மக்கள் தம்மைக் 

குளிர்காற்றால் புதுமை செய்து 

முழங்கிற்றுக் கடல்! இவ்வைய 

முழுவதும் வாழ்விற் செம்மை 

வழங்கிற்றுக் கடல்! நற்செல்வம் 

வளர்க்கின்ற கடல்பார் தம்பி! (9) 

The look of the sea at noon 

Zenith reaches the red sun 

and sweeps red hot rays! 

Blows the sea breeze, relieves 

people's swelter and roars. 

Enriches the sea's bounty 

life all over the earth. 

See, O brother, how 

the sea grows our wealth. 

நிலவிற் கடல் 

பொன்னுடை களைந்து, வேறே 

புதிதான முத்துச் சேலை 

தன்இடை அணிந்தாள் அந்தத் 
தடங்கடற் பெண்ணாள் தம்பி
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என்னென்று. கேள் தோயமார் 

எழில்நிலா ஒளிகொட் டிற்று! 

மன்னியே வாழி என்று 

கடலினை வாழ்த்தாய் தம்ரி! _ (10) 

Moon-bathed Sea 

Unclads the yast sea- 

lady her robe of gold 

and puts on a new 

saree of pearls Lo, 

the flood of light the 

elegant moon pours! - 

May the sea live for 

ages and ages long! 

xk & K



14. 

5, 

3. தென்றல் 
மென்காற்றும். வன்காற்றும் 

அண்டங்கள் கோடி கோடி 

அனைத்தையும் தன்ன கத்தே 

கொண்டர் பெரும் புறத்தில் 

கூத்திடூ கின்ற காற்றே! 

திண்குன்றைத தூள் தூனாகச் 

செய்யினும் செங்வாம்; நீஒர் 

துண்துளி அனிச்சம் முவும் 

நோகாது நுழைந்தும் செல்வாய்! (1) 

Breeze 

Breeze and Gale 

Dance you, O gale, wildly 

in the vast space 

that encloses-millions 

of universes! 

May you pulverise 
the too solid hill; 

May you penetrate 

the snake-jasmine flower 

without causing any 

pain whatsoever. 

தென்னாடு பெற்ற செல்வம் 

உன்னிடம் அமைந்தி ருக்கும் 

உண்மையின் விரிவில், மக்கள் 

சின்னதோர் பகுதி யேனும் 

எதரிந்தார்கள் இல்லை; யேனும் 

தென்னாடு பற்ற செல்வத் 

எதன்றலே உன்இன் பத்தைத் 

தென்னாட்டுக் கல்லால் வேறே 

எந்நாட்டில் தெரியச் செய்தாய்? — (2)
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The wealth of the South 

Haven't people learnt a 

little of the vastness 

of the truth in you; yet 

you, the wealth of the South, 

to who else did you 

make known your joy? 

தென்றலின் நலம் 

16. குளிர்நறூஞ் சந்தனஞ் சார் 

பொதிகையில் குளிர்ந்தூம், அங்கே 

ஒளிர்நறு மலரின் ஊடே 

மணத்தினை உண்டும், வண்டின் 

கிளர்நறும் பண்ணில் நல்ல 

கேள்வியை அடைந்தும் நாளும், 

வளர்கின்றாய் தென்ற லேன் 

வரவினை வாழ்த்தா ௬ண்டா? (3) 

The good the breeze does 

Cooled in the cool fragrant 

sandalwood of Potikai* _ 

scent-drunk through the bright 

fine-smelling flowers 

growing daily in the 

exciting bees’ songs 

who's there, O, breeze, 

who doesn't praise you? 

அசைவின் பயன் 

17. உன்அரும் உருவம் காணேன் 

அஆரினும் உன்றன் ஒவ்வோர் 

  

* name of a hill in South Tamil Nadu
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18. 

சின்னநல் அசைவும் என்னைச் 

சிலிர்த்திடச் செய்யும்! பற்ற 

அன்னையைக் கண்டோர், அன்னை 

அன்பினைக் கண்ணிற் காணார்; 

என்னினும் உயிர்க் கூட்டத்தை 

இணைத்திடல் அன்பே அன்றோ? (4) 

The use of the movement 

Espy not I your shape rare, 

yet your every good slight shiver 

sends a shudder in me. 

One can see one's mother, 

yet sees not he her love, 

love binds the world together. 

தென்றலின் குறும்பு 

உலைத்தீயை அனது கின்றாய்; 

உலைத்தீயில் உருகும் கொல்லன் 

மலைத்தோளில் உனது தோளும், 

மார்பினில் உன்ற மார்பும் 

சலிக்காது தழுவத் தந்து 
குளிர்ச்சியைத் தருவாய்! பெண்கள் 

விலக்காத உடையை நீபோய் 

விலக்கினும், விலக்கார் உன்னை! (5) 

The pranks of the breeze 

Blow you the furnace; yet 

embrace breast with breast and 

shoulder to shoulder and 

cool the smith sweating near
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19. 

20. 

Smile of Beauty 

the furnace: Undress you 

the women who themselves 

wouldn't dare to unclothe; 

still won't they leave you! 

குழந்தையும் தென்றலும் 
இழந்திட்டால் உயிர்வா மாத 

என்னாசை மலர்மு கத்துக் 

குழந்தையின் நெற்றி மீது 
குழலினை அசைப்பால்; அன்பில் 

கொழுந்தென்று நினைத்துக், கண்ணி) 

குளிர்செய்து, மேனி எங்கும் 

வழிந்தோடிக், கிலுகி லுப்மை 

தன்னையும் அசைப்பாய் வாழி! (6) 

The breeze and the child 

Flutter you the hair 

nestling on the brow 

of the flower-faced babe 

losing whom will blow out 

my spirit! Cool you eyes, 

mistaken for love's sprout, 

glide over child's body 

and shake its rattle too. 

தென்றல் இன்பம் 

இருந்தஓர் மணமும், மிக்க 

'இனியதோர் குளிரும், கொண்டு 

விருந்தாய்நீ அடையுந் தோறும் 
கோடையின் வெப்பத் திற்கு 

மருந்தாகி அமயர்வி னுக்கு 

மாற்றாகிப், பின்னர், வானிற்
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21. 

பருந்தாகி, இளங்கி ளைமேற் . 

பறந்தோடிப் பாடூ கின்றாய்! (7) 

The joy of the breeze 

With a fine fragrance 

and a sweet coolness 

come you to us as a feast 

and act as remedy 

to the summer heat and 

relieve our fatigue 

Become you an eagle and 

sing flying over a sprig. 

தென்றலின் பயன் 

எழுதிக்கொண் டிருந்தேன், அங்கே 

ஏழுதிய தாளும் கண்டாம்; 

வழியோடு வந்த நீயோ 

வழக்கம்போல் இன்பம் தந்தாய்: 

“எழுதிய தாளை நீஏன் 

கிளப்பினை” என்று கேட்டேன் 

புழூதியைத் துடைத்தேன் என்றாம்; 

மீண்டும்நீ புணர்ந்தாய் என்னை! (8) 

Use of the breeze 

You saw me writing and 

the written paper too; 

came-you on the way and 

as usual, pleased me; 

Why did you lift the 

paper? queried I, 

Saying 'I wiped the dust’, 

you embraced me again.
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22. 

23. 

Smile of Beauty 

தென்றற்கு நன்றி 

கமுகொடு, நெடிய தென்னை 

கமழ்கின்ற சந்த னங்கள் 

சமைக்கின்ற பொதிகை அன்னை, 

உனைத்தந்தாள்; தமிழைத் தந்தாள்; 

தமிழ்எனக் ககத்தும், தக்க 

தென்றல்நீ புறத்தும், இன்பம் 

அமைவுறச் செய்வ தைநதான் 

கனவிலும் மறவேன் அன்றோ? (9) 

Thanks to breeze 

Areca, coconut 

and sandalwood trees 

produces the Potikai 

mother and gives you and the 

- Tamil; you exteriorly 

and Tamil interiorly 

please me; can I forget 

this even in my dreams? 

தென்றலின் விளையாட்டு 

களிச்சிறு தும்பி பற்ற 

கண்ணாடிச் சிறகில் மின்னித், 

துளிச்சிறு மலர்இ தழ்மேல் 

கூத்தாடித் துளிதேன் சிந்தீ, 

வெளிச்சிறு பிள்ளை யாடும் 

பந்தோடு விளையா டிப்போய்க் 

கினிச்சிற காடை பற்றிக் 

கிழிக்கின்றாய் தென்ற லேந்! (10)



அழகின் சிரிப்பு 

The play of the breeze 

Glisten you in the 

butterfly's tiny glassy wings 

in the open, sprinkle 

you drops of honey 

by dancing on the 

petals of tiny 

flowers, you play ball 

with the urchin outside 

and grab and cleave the - 

dress of parrot's wing. 
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24. 

25. 

4, காடு 

மலைப்பு வழி 

நாடினேன்; நடந்தேன்) என்றன் 

நகரஒஓ வியத்தைத் தாண்டித் 
தேடினேன்; சிற்றார் தந்த 

காட்சியைச் சிதைத்தேன்; சென்றேன்) 

பாடினேன்; பறந்தேன்; தேய்ந்த 

பாதையை இழந்தேன். அங்கே 

மாடிவீ டொன்று மில்லை 

மரங்களோ பேச வில்லை! (1) 

Forest 

Bewildering Way 

Walked and searched I 

beyond the vity- 

portrait; village's 

image in my mind 

faded. Sang, ran and. 

lost I the rutted 

track, no palace was 

seen, no tree spoke. 

வழியடையாளம் 

மேன்மேலும் நடந்தேன்; அங்கே 

“மேற்றிசை வானம்” என்னை 

“நசன்தம்.ரி என்னை நோக்கீ 

நடதம்.பி” எனச்ிசொல் லிற்று! 

வான்வரை மேற்குத் தீக்கை 

மறைத்திட்ட புகைநீ லத்தைத் 

தேன்கண்டாற் போலே கண்டேன் 

திகழ்காடு நோக்கிச் சென்றேன். (2)



அழகின் சிரிப்பு 

26. 

27. 

Tracing the track 

As I keep on walking . 

"Brother, walk towards me' 

bespeaks the western sky. 

Screens the cumulus 

blue smoke the West 

to the sky; enjoying 

the honeyed sight move I 

towards the forest. 

காட்டின் அழகு 
வன்மைகொள் பருக்கைக் கல்லின் 

வழியெலாம் பள்ளம், மே௫! 

முன்னாக இறங்கி ஏறி 

முதலைகள் கிடப்ப தைப்போல் 

சின்னதும் பெரிது மான 

வெடிப்புக்கள் தாண்டிச் சென்றேன்; 

“கன்மாடம்” எனும்பு றாக்கள் 

கற்களைப் பொறுக்கக் கண்டேன். (3) 

Forest's beauty 

Strewn with sharp shingles was 

the path full of undulations! 

Crossed I faults small and big 

that lay like crocodiles 

and espied Kanmatam pigeons 

picking the pebbles. 

மயிலின் வரவேற்பு 

மகிழ்ந்துநான் ஏகும் போதில் 

காடுதன் மயிலை ஏவி 

அகவலால் வரவேற் பொன்றை 

அனுப்ரிற்று! கொன்றைக் காய்க்கு
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28. 

Smile of Beauty 

நிகரான வாலை ஆட்டிக் 

காரெலி நின்று நின்று 

நகர்ந்தது கூடச் சென்றேன் 

தற்பாதை காட்டும் என்றே. ட mC) 

Peacock's Welcome 

Happily as I proceeded 

the forest its peacock sent 

to welcome me with its screech. 

Wagging its tail of the size 

of laburnum's unripened fruit 

moved and paused a black rat 

I joined it believing 

it would show me a good path. 

தமிழா நீ. வாழ்க! 

முகத்திலே கொடுவாள் மீசை 

வேடன்என் எதிரில் வந்தான். 

அகப்பட்ட பறவை காட்ட, 

அவற்றின்பேர் கேட்டேன்! வேடன் 

வகைப்பபட்ட பரத்து வாசன் 

என்பதை வலியன் என்றான்; 

சகோரத்தைச் செம்போத் தென்றான்! 

தமிழாநீ வாழ்க என்றேன். (5) 

Tamil, I greet you 

Encountered I a 

hunter with a moustache 

like a sickle, showed he me 

a bird and asked I him
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29. 

30, 

its name, Parattuvacan* 

called he as Valian ** 

and Cakoram* as Cempottu** 

"Tamil, I greet you' said I. 

வேடன் வழி கூறினான் 

“போம்அங்கே! பாரும் அந்தப் 

புனஎனு மிச்சை என்றான் 

ஆம் என்றேன்” அதைத்தான் ஐயா 

குருந்தென்றும் அறைவார் என்றான்! 

ஆம் என்றேன் தெரிந்த வன்போல்! 

“அப்பக்கம் நோக்கிச் சென்றால் 

மாமரம் இருக்கும் அந்த 

வழிச்செல்வீர்” என்றான் சென்றேன். (6) 

Hunter shows the way 

‘Go there! see the 

wild lime,’ quoth he. 

"Yes' said I like 

an all-knowing person! 

It's also called 4 

Atalantia, Sir' he said. | 

Guided he me to go by the 

mango tree and so I did. 

காட்டின் உச்சிக்கிளையில் 

குரங்கு ஊசல் 

செருந்தி, யாச்சா, இலந்தை, 

தேக்கீந்து கொன்றை யெல்லாம் 

பெருங்காட்டின் கூரை! அந்தப் 

பெருங்கூரை மேலே நீண்ட 

  

* name in Sanskrit 

** name in Tamil
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31. 

Smile of Beauty 

ஒருமூங்கில், இருகு ரங்கு 
கண்டேன் மபொன்றரைசல் ஆடல்! 

குருந்தடை யாளம் கண்டேன் 

கோணல்மா மரமும் கண்டேன்! (7) 

Monkey's swing on the topmost 

branch of a wild tree 

Pear, saal, jujube, teak 

date palm and laburnum 

are the big forest's roof! 

Out-topping it is a 
long bamboo and on it 

dance the monkeys. 
Spotted I the wild lime 

and the snarled mango tree too. 

பாம்பின் வாயில் தாயைப் பறிகொடுத்த 

மான்கன்றை நரியடித்தது 

அரனைஞஒன் றிளம ரத்தை 

முறித்திடும்; ஆந்தைக் கூட்டைப் 
பூனைஒன் றணுகும்; அங்கே 

புலிஒன்று தோன்றும்; பாம்பின் ' 
யானைவாய் திறக்கக் கண்டு 

யாவுமே பறக்கும்; கன்றோ 

1மானைக்கா ணாது நீற்கும்! 

அதைஒரு நரிபோம் மாய்க்கும். (8) 

For kills a stag grieving over the Icss of its mother in the 

mouth of a python 

Wrenches a tender 

tree an elephant 

Approaches a 

cat an owl's nest 

Appears there 

a tiger; 4 pot-mouthed
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32. 

33. 

python's sight set 

to flight all others; 

yearns a stranded 

stag for her mother 

a fox pounces 

on it and kills. 

மயிலுக்குக் கரடி வாழ்த்து 

இழந்தஎபட் டையினைக் கண்டே 

எழுந்தோடும் சேவல் வாலின் 

கொழுந்துபட் டெழுந்த கூட்டக் 

கொசுக்களை முகில்தான் என்று 

தழைந்ததன் படம்வி ரிக்கும் 

தனிமமி லால் டைத்தேன் 

வழிந்திடும்; கரடி வந்து 
மயிலுக்கு வாழ்த்துக் கூறும். (9) 

Bear greets Peacock 

Tail's tip of a cock 

pursuing its lost hen 

rouses the horde of 

mosquitos; mistakes it 

the peerless peacock for 

a cloud and its wings 

spreads; overflows the 

honey in the bee-hive 

comes there the bear 

and greets the peacock. 

பயன்பல விளைக்கும் காடு 

ஆடிய கிளைகள் தோறும் 

கொடிதொங்கி, அசையும்! புட்கள் 

பாடிய படியி ருக்கும்! 

படைவிலங் கொன்றை யொன்று
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தேடிய படியி ருக்கும்! 

காற்றோடு சருகும் சேர்ந்து 

நீடிசை காட்டா நீற்கும்; 

பயன்தந்து நிற்கும் காடே! (10) 

The forest that does a lot of good 

On all the dancing branches 

dangle the hanging creepers! 

Birds keep on singing! animal 

is ever after its rival 

Twigs carried by the wind 

sing an eternal song; 

So lives long the forest 

yielding its eternal fruits.



34. 

35. 

Sa 

5. சூன்றம் 

மாலை வானும் குன்றமும் 

தங்கத்தை கருக்கி விட்ட 

வானோடை தன்னி லேஒர் 

செங்கதிர் மாணிக்: கத்துச் 

செழும்பழம் முழுகும் மாலை, 

செங்குத்தாய் உயர்ந்த குன்றின் 

மரகதத் திருமே னிக்கு 

மங்காத பவழம் போர்த்து 

வைத்தது வையம் காண! (1) 

Hillock 

Hill and Evening Sky 

In the molten gold of 

the skiey stream, the eve, 

the ripe fruit of the gem 

of the ruby-red rays, 

submerges and clothes 

in bright red coral 

the emerald countenance 

of the tall steep hill. 

ஒளியும் குன்றும். 

அருவிகள், வயிரத் தொங்கல்! 

அடர்செடி, பச்சைப் பட்டே! 

குருவிகள், தங்கக் கட்டி! 

குளிர்மலர், மணியின் குப்பை! 

எருதின்மேற் பாயும் வேங்கை, 

நீலவுமேல் எழுந்த மின்னல், 

சருகெலாம் ஒனிசேர் தங்கத் 

தகடுகள் uns cag! (2)
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Hill and Light 

Waterfalls, diamond 

pendants; verdurous - 

creepers, green velvet; 

sparrows, mounds of gold; 

cool flowers, a pile of 

pearls; tiger pouncing 

on bull, lightning over 

the moon; look Oh! the 

dried leaves are the 

glittering sheets of gold. 

கிளி எறிதல் 

தலைக்கொன்றாய்க் குதிரைக் கொத்தித் 

தழைபகஞ் சிறக டித்து 
மலைப்புன்னை மரத்தின் பக்கம் 

வந்திடும் கிளிக்கூட் டத்தில், 

சீலைப்எபண்ணாள் கவண்௭ நிந்து, 

வீழ்த்தினேன் சிறகை என்றாள் 

குவூக்கென்று சிரித்தொ ருத்தி 

“கொழும்புன்னை இலைகள்” என்றான்! (3) 

Driving away the Parrots 

The statue-like damsel slings at 

the flocks of parrots carrying 

grains in their beaks, fluttering 

their leafy green wings and flying 

beside the mountain mastwood and. 

says she has floored their wings. 

Another lets a laugh escape 

and says ‘fleshy mastwood leaves"!
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குறவன் மயக்கம் 

37. பதட்டமாய்க் கிளிஎன் றெண்ணி 

ஆதொொண்டைப் பழம்பார்த் தானை 

உதட்டினைப் பிதுக்கிக் “கோவை” 

உன்குறி பிழைஎன் றோதும்! 

குதித்தடி மான்மான் என்று 

குறுந்தடி தூக்கு வானைக், 
ஈகொதிக்காதே நான்ன௮ும் மானே 

எனஒர் பெண் கூறி நிற்பான்! (4) 

The Kuravan* Nods 

Mistakes he the thorny 

caper's fruit for the parrot, 

pouts she her Kovai** fruit-like 

lips and points out his slip; 

raises he a stick to hit 

‘the deer’, stands a belle up, 

soothes him and says 

Tt is none but me'! 

குன்றச் சாரல், பிற 

38.  குன்றத்தின் “சாரல்”, குன்றின் 

அருவிகள் குதிக்கும் “பொய்கை” 

பன்றிகள் மணற்கி மங்கு 

பறித்தி௫ும் “அகளக்கம்”, நல்ல 

குன்றியின் மணியால், வெண்மைக் 

கொம்பினால் அணிகள் பூண்டு 

நின்றிடும் குறத்தீ யர்கள் 

“நிலாமுகம்” ons ab! (5) 

  

* man of the Kurava tribe; man of the hilly tract. 

** a common creeper of the hedges, a climbing shrub.
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Hill sides etc. 

Hill's 'sides', her waterfalls 

diving 'pools', boar's ‘drive’ 

in plucking the root crops 

see the "Kurattis" * 

moon face ornamented 

with crab's eye and horn. 

குறத்தியர் 

39. “நிறைதினைக் கதீர் முதிர்ந்து 

நெடுந்தாளும் பழுத்த கொல்லைப் 

புறத்தினில் தேர்போல் நீண்ட 

புதுப்பரண் அமைத்து, மேலே 

குறத்தியர் ௧வண்௭ டுத்துக் 

குறிபார்க்கும் விழிநீ லப்பூ! 

ஏறியூம்கை, செங்காந் தட்ட! 

உடுக்கைதான் எழில்இ இப்பே! ட்ட 

Kurattis 

In the field rich with ripe 

millets with long sturdy 

stems Kurattis a new 

platform set up long like 

a festive car and sling 

aim with their eyes the blue 

nelumbo! throw with their 

hands, the glory-lilies! 

small concave drums are 

their bewitching hips! 

  

* Women of Kurava tribe; Women of the hiily tract.
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41. 

மங்கிய வானில் குன்றின் காட்சி! 

மறைகின்றான் பரிதி; குன்ற 

மங்கையோ ஒளியி மந்து, 

நிறைஞுங்கில் இளங்கை நீட்டி 

வாராயோ எனத மைப்பாள்! 

சிறுபூட்கள் அலறும்! மானை 

இருப்பிடம் சேரும்! அங்கோர் 

குறுநரி asm ened சங்கால் 

இருள்இருள் என்று கூவும்! (7) 

Hill in the dim sky 

Sets the sun: the hillock- 

lady loses her glow, 

extends her tender full-blown 

bamboo-hand and accosts 

the sun. Tiny birds screech! 

Reaches elephant home! 

conch of jackal blares: 
க் 

gloom gloom everywhere. 

நிலவும் குன்றும்: 

இருந்தஒர் கருந்தி ரைக்குள் 
இட்டபொற் குவியல் போலே, 

கருந்தமிழ்ச் சொல்லுக் குள்ளே 

கருத்துக்கள் இருத்தல் போலே 

இருள்மூடிற் றுக்குன் றத்தை! 
நாழிகை இரண்டு செல்லத் 

திரும்பிற்று நிலவு; குன்றம் 
திகழ்ந்தது முத்துப் போலே! (8) 

Hill and Moon 

Like a heap of gold 

hidden behind a dark curtain
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like myriad ideas 

embedded in rich Tamil words 

gloom enveloped the hillock! 

After an hour the moon 

shines again; the hill glows 

like a heap of pearls! 

எழில் பெற்ற குன்றம் 

நீலமுக் காட்டுக் காரி 

திலாப்பெண்ணாள், வற்றக் காய்ந்த 

பாலிலே உறைமோர் ஊற்றிப் 

பருமத்தால் கடைந்து, பானை 

மேலுற்ற வெண்ணெய் அள்ளிக் 

குன்றின்மேல் வீசி விட்டான்! 

ஏலுமட் டுந்தோ ழாநீ 
எடுத்துண்பாய் எழிலை எல்லாம்! (9) 

Hillock made elegant 

The blue-veiled belle Moon 

has on the hillock thrown 

a ball of butter skimming 

on the pot prepared by 

churning the perfectly 

boiled milk. Drink 

deep the beauty, O 

brother, to the lees. 

முகில் மொய்த்த குன்றம் 

ஆனைகள், முதலைக் கூட்டம், 

ஆயிரம் கருங்கு ரங்கு, 

வானிலே காட்டி வந்த 

வண்முகில் ஒன்றர கூடிப்
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பானையில் தனற்று கின்ற 

பதநீர்போல் குன்றில் மொய்க்கப் 

போனது; அடிமை நெஞ்சம்' 

புகைதல்போல் தோன்றும் குன்றம்! (10) 

Cloud-swarmed Hillock 

Clouds drew the figures of 

elephants, crowds of 

crocodiles and black monkeys 

in the sky and then, 

like the lime toddy poured 

into the pot, swarmed they 

the hill and it looked like 

the fuming slave's heart. 

xk ரு *



44. 

at
 

6. ஆறு 
நீரற்ற ஆற்றுப்பாதை! 

இருபக்கம் மண்மே டிட்டும், 

இடைஆழ்ந்தும், நீள மான 

ஒருபாதை கண்டேன், அந்தப் 

பாதையின் உள்இ டத்தில் 

உரிந்தநற் றாழம் பூவின் 
நறும்பொடி உதிர்ந்த தைப்போல் 

பெருமணல், அதன்மே லெல்லாம் 

கதிிரொாளிப் பெருக்கம் கண்டேன்! (1) 

River | 
Dry river-bed 

With the two banks raised by 

earth and the middle 

deepened, there ran a long 

river-bed; inside it 

espied I large grains 

of sand like the sprinkling 

of fine dust from the oped 

screw-pine flower. 

and the sunlight falling 

and-flooding over it. 

வழிப்போக்கு 

மணல்சுடும்; வழிச்சசல் வோர்கள், 

இறங்கியும் ஏறி யும்போய் 

அணைகரை மேட்டின் அண்டை 

அடர்மர நிழலில் நின்றா 

தணலேறும் தம்கால் ஆற்றிச் 

. சாலைகண் டூரைக் காண்பார் 

அணிநிலம் நடூவில் ஆற்றுப் 
பாதைவான் வில்போல் தோன்றும். (2)
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Travelling 

Sand burns! travellers 

tread up and down 

on the river-bed, 

move to the trees’ shade 

beyond the mound-bank, 

soothe their sore feet 

take to the road 

and reach their town. 

River course amidst land 

looks like a ‘rainbow’. 

வெள்ளம் வருமுன் 

வெப்பத்தால் வெதும்பு கின்ற 

வெளியெலாம் குளிர்காற் றொன்று 

தொப்பென்று குதிக்க, அங்கே 

துளிரெலாம் சிலிர்க்கக் கண்டேன் 

எப்பக்கம் இருந்தோ கூட்டப் 

பறவைகள் இப்பக் கத்துக் 

குப்பத்து மரத்தில் வந்த 
குந்திய புதுமை கண்டேன். (3) 

Before the arrival of the floods 

Scorched is the space in heat, 

but a breeze begins to blow 

there; sprout up the twigs; 

birds in groups comeas if 

from nowhere and, lo, perch 

on the trees of this village! 

வெள்ளத்தின் தோற்றம் 

ஒலவிஒன்றா கேட்டேன், ஒஒ 

புதுப்புனல்! எபரிய வெள்ளம்,
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சலசல என்று பாய்ந்து 

வரக்கண் டேன்தணல் நிறத்தில் 

நிலவொத்த நிறம்க லந்து 
நெடுவானின் சகடரும் வாங்கிப் 

Aun baa! கோடை யாட்சி 

மாற்றிற்றுப் புரட்சி வள்ளம். (4) 

The look of the floods 

Hearken the sound OO! 

of the fresh floods! 

It leaps and glitters 

with the sun's red 

and the moon's white; 

The revolutionary 

floods have changed 

the reign of summer. 

வெள்ளப் பாய்ச்சல் 

பெருஞ்சிங்கம் அறைய வீழும் 

யானைபோரீல் பெருகிப் பாய்ந்து 

வரும்வெள்ளம், மோத லாலே 

மணற்கரை இடிந்து விழும்! 

மருங்கினில் இருந்த ஆலும் 

மல்லாந்து வீழும் ஆற்றில்! 

பருந்துமேற் பறக்கும்! நீரில், 

பட்டாவைச் சுழற்றும் வாளை! (5) 

The leap of the floods 

Floods rush like the falling of 

an elephant beaten by a lion, 

dash the sand-bank to pieces 

and the banyan near it
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fall headlong into the river! 

Eagle soars up! In the 

water scabbard fish swirls its 

body like a sword. 

வெள்ளத்தின் வரவறிதல் 

கரையோரப் பூலத்தில் மேயும் 

காலிகள் கடமை எண்ணும்! 

தரையினிற் காதை அளன்றிச் 

சரிசரி பூதுவெள் எத்தின் 

திரைமோதும் ஒலிதான் என்று 

சிறுவர்கள் செங்கை காட்டிப் 

பெரியோரைக் கூவு கின்றார்; 

ேச்சசொன்றே ஒலியோ "நீளம்! (6) 

Knowing the advent of floods 

Cattle grazing on the banks 

immersed in their duty are! 

place lads their ears 

on the ground and know the 

sound of the fresh floods and 

beckon the elders; 

‘he speech the same is, though 

the sound is long-drawn-out. 

வெள்ளத்தின் ஒளி! அழகு! 

இருகரை ததும்பும் வெள்ள 

நெளிவினில் எறியும் தங்கச் 

சரிவுகள்! நுரையோ முத்தத் 

தடுக்குகள்! கழல்மீன் கொத்தீ
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மரகத வீச்சு! நீரில் 

மிதக்கின்ற மரங்க னின்மேல் 

ஒருநாரை வெண்டா pig! 

கவப்புக்கோ உவமை இல்லை. (7) 

Sound and beauty of the floods 

Folds in the floods on 

the two overflowing banks 

are the burning slopes 

of gold! Ford, the mat 

of pearls! the swirling 

king-fisher, a sweep 

of emerald! a crane 

perching on the skimming 

trees, a white screw-pine! 

rapture is beyond compare. 

வெள்ளம் எனும் படைக்கு மரங்களின் வாழ்த்து 

ஒரேவகை அடை பூண்ட 

பெரும்படை, ஒழுங்காய் நின்று 

சரேலெனப் பகைமேற் பாயும் 

தன்மைபோல் ஆற்று வெள்ளம், 

இராவெலாம் நடத்தல் கண்ட 

இருகரை மரங்கள், தோல்வி 

வராவண்ணம் Theat வாழ்த்தி 

மலர்வீகம் கினைத்தோளன் நீட்டி! (8) 

Trees bless the army of floods 

As a vast army in 

uniférm march in 

order and attack 

the enemy abruptly
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floods rush in the river 

all through the night; trees 

on both the banks, project 

their shoulder-branches, 

sprinkle flowers, bless 

heartily the floods. 

உழவர் முயற்சி 

அற்றுவெள் ளத்தைக் காணச் 

சிற்றாரார் அங்கு வந்தார்! 

போற்றினார் புதுவள் ளத்தைப் 

புகன்றனர் வாழ்த்து ரைகள்! 

காற்றாகப் பறந்து சென்று 

கழனிகள் மடைதி றந்தூ 

மாற்றினார் வாய்க்கால்! மற்றும் 

வடிகாலை மறித்தார் நன்றே, (9) 

Farmers become busy 

There came the townsfolk 

to sce the floods praised they 

the fresh floods; and sang songs! 

Flying like wind oped they 

the fields' sluices, changed 

the channels and blocked the seep. 

ஆற்று நடை 
நோய்தீர்ந்தார்; வறுமை தீர்ந்தார், 

நூற்றுக்கு நூறு பேரும்! 
ஒய்வின்றிக் கலப்மை தூக்கி 

உழவுப்பண் பாட லானார்! 

சேய்களின் மகிழ்ச்சி கண்டு 

சிலம்படி குலுங்க ஆற்றுத்
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தாய்நடக் கின்றான் வையம் 

தழைகவே தழைக என்றே! (19) 

River's Gait 

Gone is the poverty, 

vanished is the disease 

for the cent per cent of 

the people! without cease 

raise they their ploughs and 

sing the song of farming! 

Seeing her children's joy 

the river-mother treads 

jingling her anklets 

and blessing the world!



54. 

55. 

7. செந்தாமரை 
நீர், இலை, நீர்த்துளிகள் 

கண்ணாடித் தரையின் மீது 

கண்கவர் பச்சைத் தட்டில் 

எண்ணாத ஒனிழமுத் துக்கள் 

இறைந்தது போல்கு னத்தூத் 
தண்ணீரி லேப Liha 

தாமரை இலையும், மேலே 

தண்ணீரின் துளியும் கண்டேன் 

உவப்பொடு வீடு சேர்ந்தேன். (1) 

Red Lotus 

Water, Leaf and Drops 

Like the unnumbered 

bright pearls scattered in 

the glamorous green 

plate on the glassy floor 

see I the lotus leaf 

sprawling on the water 

and the drops of water 

crystals over it; 

mind brimming with 

joy reach I my home. 

தாமரையின் சிற்றரும்பு 

சிலநாட்கள் சென்ற பின்னர்க் 

குளக்கரை சென்றேன்! பச்சை 

இலைத்தட்டில் சிந்தும் பால்போல் 

எழில்நீரும், கரிய பாம்பின்
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தலைகள் போல் நிமிர்ந் திருந்த 

தாமரைச் சிற்ற ரும்பும் 

இலகுதல் காணப் பெற்றேன்; 

காட்சியின் இன்பம் பெற்றேன். (2) 

The sprouting bud of the Lotus 

After a few days 

went I te the pond-bank; 

espied I the elegant 

water like the milk sprinkled 

on the greenish leafy 

plate and the sprouting bud 

of the lotus rearing 

its head high like the black 

snake's heads and drank deep 

delight in these sights 

முதிர் அரும்பு 

மணிஇருன் அடர்ந்த வீட்டில் 

மங்கைமார், செங்கை ஏந்தி, 

அனரிசெய்த நல்வி ளக்கின் 

அழுகிய பிழம்பு போலத் 

தணிஇலைப் பரப்பி னிற்செந் 

தாமரைச் செவ்வ ரும்பு 

பிணிபோக்கி என்வி மிக்குப் 

படைத்தது பெருவி ருந்தே! (3) 

The ripe bud. 

Like the lovely flame 

of the beautified lamp 

held in the graceful 

hands of a maiden



அழகின் சிரிப்பு 
41 

57, 

38, 

6a 

in a house dark-dense 

the lotus's red bud 

in the expanse of 

cool leaves, feasts 

my eyes grandly 

relieving agony. 

அவிழ் அரும்பு 

விரிகின்ற பச்சைப் பட்டை 

மேனி போர்த்துக் கிடந்து 

வரிக்கின்ற பெண்கள், வான 

வீதியைப் பார்த்துப் பார்த்துச் 

சிரிக்கின்ற இதழ்க்கூட் டத்தால் 

மாணிக்கம் சிதறு தல்போல் 

இருக்கும்அப் பச்சி லைமேல் 

அரும்புகள் இதழ்வி ரிக்கும்! (4) 

The blossoming bud 

Like the women clothed in 

and covering their 

countenances with the 

green stretch-silk, looking 

aloft at the skiey path, 

their clustered smiling lips 

spattering their gems, 

blossom buds on green leaves. 

மலர்களின் தோற்றம் 

விண்போன்ற வெள்ளக் காடு, 

மேலலாம் ஒளிசெய் கின்ற 

வெண்முத்தங் கள்கொ மிக்கும் 

பச்சிலைக் காடு, மேலே
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மண்ணுளார் மகிழும் செந்தா 

மரைமலர்க் காடு, நெஞ்சைக் 

கண்ணூளே ௬கைக்கச் சொல்லிக் 

கவிதையைக் காணச் சொல்லும். (5) 

The appearance of flowers 

Sheet of water vast as 

the sky, the bright pearl-like 

water-drops on the forest 

of green leaves, above it 

the forest of red lotuses 

that enthuse the people 

ask the heart to be the eyes 

and see the poetry of it all. 

ஒப்பு 

வாய்போல.ச் சிலம லர்கள்! 

'வா'என்றே அழைக்கும் ama Curse 

தூயவை சிலம லர்கள்! 

தோய்ந்தூந் ராடி மேலே 

பாயும்நன் முகற்போல் நெஞ்சைப் 

பறிப்பன சிலம லர்கள்! 

ஆமிரம் பெண்கள் நீரில் 

ஆர்ப்பாட்டம் போலும் முக்கள்! ் (6) 

Comparison 

Mouth resemble a few 

flowers; pure are some like 

an inviting hand; like 

the iovely face emerging 

from the water are captivating 

some; flowers are
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like the dandyism displayed 

in water by thousand ladies. 

செவ்விதழ் 

ஒரிதழ் குழந்தை கன்னம்! 
ஓரிதழ் விழியை ஒக்கும்! 

ஒரிதழ் தன்ம ணாளன் 

உருவினைக் கண்டு கண்டு 

பூரிக்கும் உத௫! மற்றும் 

ஓரிதழ் பொல்லார் நெஞ்சம்! 

வாரித் தரச்சி வந்த 

உள்ளங்கை மாம்.மற் ஜஹொன்று! (7) 

. Red Petals 

Child's cheek resembles a petal 

appears another 

like the eye; looks a third 

like the full-blown lip 

of a iady drunk with joy 

looking at her dear 

husband's figure, a fourth 

reminds one a wicked heart; 

yet another is like 

the palm reddened with giving. 

தேன் 

மூடிய வாய்தி றந்து 
உளமார முன்னா ளெல்லாம் 

தேடிய தமிழு ணர்வைத் 

தின்னவே பலர்க்கும் தந்தும் 

வாடாத புலவர் போலே 

அரும்பிப்பின் மலர்ந்த மக்கள்
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வாடாது தேன்கொ டூக்கும் 

வண்டுகள் அதைக் குடிக்கும்! (8) 

Honey 

Like poets infusing in 

others feeling for Tamil 

by expressing all they 

have learnt of yore and yet 

not withered by so doing, 

buds blooming into 

blossom give honey 

for the bees to drink on. 

வண்டுகள் 

தேனுண்ண, வண்டு பாடும்! 

தேனுண்ட பின்ஒர் கூட்டம் 

தானோர்பால் தாவும்! வேறோர் 

தனிக்கூட்டம் களியாட் டத்தை 

வானிடை நடத்தூம்! ஒன்று 

மலர்என்னும் கட்டி லுண்டு 

நானுண்டென் றுறக்கடம் கொள்ளும் 

நறும்பொடி இறைக்கும் ஒன்று. (9) 

Bees 

Drunk with honey, 

buzzes here a bee; 

a crowd shoots to a place; 

another group in an orgy 

in the sky indulges! 

one dozes off in the 

flower-bed while another ச 

sprinkles the scented dust.
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பாட்டு, மணம் 

என்னைநான் இழந்தேன்; இன்ப 

உலகத்தில் வாழ லுற்றேன்; 

பொன்தூகள், எதென்றற் காற்று, 

புதுமணம், வண்டின் பாட்டு, 

பன்னூறு செழுமா ஸணிக்கப் 

பறவைபோல் கூட்டப் முக்கள் 

இன்றைலாம் யபார்த்திட் டாலும் 

தெவிட்டாத எழிலின் கூத்தே! (10) 

Song and Scent 

Lost I myself in the 

world of joy; golden dust, 

sweet breeze, fresh fragrance, _ 

the bee's buzzing and 

the vast hordes of flowers 

like thousands of 

ruby-red birds, this dance of 

beauty never satiates! 

xk ok oO
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8. ஞாயிறு 
எழுந்த ஞாயிறு! 

ஒளிப்பொருள் நீநீ ஞாலத் 

தொருபொருள், வாராய்! நெஞ்சக் 

களிப்பினில் கூத்தைக் சேர்க்கும் 

கனற்பொரு ளேஅழ் நீரில் 

வெளிப்பட எழுந்தாம்; ஒகோ 

விண்ணெலாம் பொன்னை அள்ளித் 

தெளிக்கின்றாய்; கடலிற் பொங்கும் 

திரையெல்லாம் ஒளியாங்ச் செய்தாய். (1) 

Sun 

The Sun has risen 

Dazzling object are you! the 

matchless matter of the world 

O welcome! the orb of flame, 

add you drama to gay heart, 

you rise from the sea's depths; 

O sprinkle you all over 

the sky rich gold; you make 

the surging sea-waves glow. 

வையத்தின் உணர்ச்சி 

எழுந்தன உயிரின் கூட்டம்! 

இருன்இல்லை அயர்வும் இல்லை! 

எழுந்தனை ஒளியே, எங்கும்! 

எங்கணும் உணர்ச்சி வெள்ளம் 

பொரழிந்தநின் சுதிர்ஒவ் வொன்றரம் 

பொகலிந்தேறி, மேற்றி சைமேல் 

ஈகொழுந்தோடக் கோடி வண்ணம் 

கொழித்தது கடர்க்கோ மானே! (2)
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World's inspiration 

O arises there all forms 

of life! vanish gloom and 

langour, light fills up all , 

the space, inspiration 

. wells up everywhere. 

Each ray you shower enlivens. 

O the Emperor of light, 

the sky with myriad hues! 

காட்சி ஞாயிறு 

பொங்கியும் பொலிந்தும் நீண்ட 

புதுப்பிடர் மயிர்சி லிர்க்கும் 

சிங்கமே! வான வீதி 

திகுதிகு ௭எனஎ ரிக்கும் 

மங்காத தணற்பி மம்பே! 

மாணிக்கக் குன்றே! தீர்ந்த 

_ தங்கத்தின் தட்டே! வானத். 

தகனியிற் ugar? னக்கே! 3) 

The Sun's sight 

O lion bristling the 

long new nice and rich 

hair! O the ever-bright 

ball of fire glowing 

the skiey way! the gem-hill; 

the perfectly wrought 

golden plate! the huge lamp 

of the bowl of the firmament! 

ஒளி 'செய்யும் us 

கடலிலே கோடி கோடிக் ் 

கதிர்க்கைகள் ஊன்று கின்றாய்!
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நெடுவானில் கோடி கோடி 

நிறைசுடர்க் கைகள் நீட்டி 

இடைப்படு மலையோ காடோ 

இல்லமோ பொய்கை ஆறோ 

அடங்கநின் ஒளிஅ ளாவ 

அமைந்தனை! பரிதி வாழி! (4) 

Light - giving Sun 

Implant you in the 

sea myriad hands of rays! 

You project them in the 

sky too and bathe hills forests, 

houses, tanks and rivers 

with light enough O Sun, 

the embodiment of light, 

our blessings be to you! 

கதிரும் இருளும் 
என்னகாண் புதூமை! தங்க 

இழையுடன் நாலை வைத்துப் 

பின்னிய அடை காற்றில் 

பெயர்ந்தாடி அசைவ தைப்போல் 

நன்னீரில் கதிர்க லந்து 

நணிர்கடல் நெளிதல் கண்டேன்; 

அன்கதிர், இருட்ப லாவை 

உரித்தொளிச் சுளனையுட் டிற்றே! (5) 

Ray and gloom 

Lo, what a wonder! Like 

the cloth woven with the thread 

and the golden filament 

flattering in the wind,



அழகின் சிரிப்பு 49 

69. 

70. 

rays mix into water 

wriggling the cool sea; your rays 

peel off jackfruit's shell's gloom 

and reveal its fruit's light. 

கறைபோக்கி எழில்செய்தாய் 

இலகிய பனியின் முத்தை 

இனங்கதிர்க் கையால் உண்பாய்! 

அலைஅலை யாய்உ மிழ்வாய்! 

அழகினை, ஓனியை பயெலலாம்! 

இலை?தாறும் ஈரம் காத்த 

கறையோக்கி இயல்பு காப்பாய்! 

மலையெலாம் சோலை எல்லாம் 

நனைக்கின்றாய் சுடர்ப்எபான் நீரால்! (6) 

You remove the stain and beautify 

Swallow you with the young 

rays of hand the glittering 

snow-pearl; emit you in 

wave after wave the brightness 

of beauty all; restore 

you the pristine nature 

of the leaves removing the 

stain of wetness; drench you 

with the water of your golden 

rays mountains, groves and all. 

எங்கும் அது 

தாமரை அரும்பி லெல்லாம் 

சரித்தனை இதழ்கள் தம்மை! 

rss aig சைவில் 

மணிப்பச்சை குலுங்கச் செய்தாய்!
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ஆமாமாம் சேவற் கொண்டை 

அரதிலுற்உன் அழகே காண்பேன்! 

நீமன்னன்; ஒளியின் செல்வன்; 

நிறைமக்கள் வாழ்த்தும் வெய்யோன். (7) 

The ubiquitous Sun 

Cause you the lotus buds 

to bloom into petals, 

the glorious green to flourish 

in the shake of the tender 

shoots of the mango tree! 

even in the cock's crest 

find I your beauty! You, a 

king, a light-possessor. 

Eulogise you, the source 

of light, the worthy. 

பரிதியும் செயலும் 

இறகினில் உரிரை வைத்தாய் 

எழுந்தன புட்கள்! மாதர் 

அறஞ்செய்யும் திறஞ்செய் திட்டாய்! 

ஆடவர் குன்றத் தோளில் 

அறைகின்றாய்! கன்று காலி 

உமிர்பெறச் செய்கின் றாய்நீ! 

மறத்தமிழ் மக்கள் வாழ்வில் 

இன்பத்தை வைத்தாய் நீயே. (8) 

What the Sun does 

Infuse you life in the wings 

and arise there the birds! 

Make you women keep their 

virtue. Rest you on the
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73. 

Brave's hill-shoulders, to calf 

and cow bestow you life 

The lives of all the brave 

Tamils keep you in cheer. 

பரிதி இன்றேல் நிலாவுக்கு ஒளியில்லை 

வாழும்நின் ஒளிதான் இன்றேல் 

வானிலா ௪டுக்கள் எல்லாம் 

தாழங்காய், கடுக்காய் கள்போல் 

தழைவின்றி அழகி மக்கும்! 
பாழ்என்ற நிலையில் வாழ்வைப் 

பயிரிட்ட உழவன் நீயைங் 

கூழுக்கு வேரும் நீயே 

குளிருக்குப் போர்வை நீயே! (9) 

Sans Sun, Moon has no glow 

Bereft of your living light 

their beauty all the stars will 

lose like the unripened fruits 

of screw-pine and myrobalan! 

farmer are you creating 

new life in the waste! 

the basis for luscious crops; 

the shawl for the cold! 

ஞாயிறு வாழி 

வி.நிப்பார்வை தடுத்து வீழ 

விரிகின்ற ஒளியே, சோர்வை 

ஒழிக்கின்ற உணர்வே; வையத் 

திருளினை ஒதுக்கித் தள்ளித்
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தழற்பெரு ஈவள்ளந் தன்னைச் 

சாய்ப்போயே, வயிலில் அடித் 

தழைக்கின்றோம் புதுஞா யிற்றுத் 

தனிச்சொத்தே வாழி நன்றே. (10) 

Long live the Sun 

You're the dazzling light; 

the inspiration 

to remove exhaustion; 

your fiery light's flood 

rout the gloom, play we 

and thrive in delight; 

It's your sole property, 

Long live, O ever-new. Sun!



74, 
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9. வான் 

விண்மீன் நிறைந்த வான் 

மண்மீதில் உழைப்பா ரெல்லாம் 

வறியராம்! உரிமை கேட்டால் 

புண்மீதில் அம்பு பாய்ச்சும் 

பூலையர்செல் வராம்இ தைத்தன் 

கண்மீதில் பகலி லெல்லாம் 

கண்டுகண் டந்திக் குப்பின் 

விண்மீனாய்க் கொப்ப ளித்த 

விரிவானம் பாராய் தம்பி! © (1) 

Sky 
Star-spangled sky 

Toilers on the land are called 

the poor, crave they for their rights, 

the wicked shoot arrows into 

their wounds and style themselves 

the rich. Watches this the wide 

sky sadly all the day through 

and after dusk bluster 

into stars, Look, O brother! 

நிலாச்சேவல், விண்மீன் குஞ்சுகள், இருட்டுப்பூனை 

பாற்புகை முகிலைச் சீய்த்துப் 

பளிச்சென்று “திங்கட் சேவல்? 

நாற்றிக்கும் குரல்எ டூத்தூ 
நல்லொளி மாய்ச்சிப், பெட்டை 

ஏற்பாட்டுக் கடங்காப் பொட்டுப் 

பொடிவிண்மீன் குஞ்சு கட்கும் 

மேற்பார்வை செலுத்திப், “முனை 

இருட்டையும்” வெளுந்துத் தள்ளும். (2)
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"Moon' Cock, 'Star' Chicks and 'Gloom' Cat 

' Cleaving the milk-smoke-like 

cloud emerges the moon cock 

blows a bugle of light and 

splashes the glow on all sides 

wipes away the gloom cat 

and surveys the wild star chicks. 

பகல் வானில் முகிலோவியங்கள் 

பகல்வானிற் கதிரின் வீச்சுப் 

பரந்தது! முகிலி னங்கள் 

வகைவகை ஒவி மங்கள் 

வழங்கின; யானைக் கூட்டம்! 

தகதக எனும்மா ணிக்க 

அருவிகள்! நீலச் சாரல்! 

பூகைக்கூட்டம்! எரிம லைகள்! 

பொன்வேங்கை! மணிப்பூஞ் சோலை! 

Cloud's drawings on the day-lit sky 

Spreads on the day-lit sky 

the sun's rays sweep, varied 

shapes assume the clouds - hordes 

of elephants, glittering 

brooks, blue slopes, circles 

of smoke, volcanoes, 

golden kino tree 

and elegant gardens. 

இருண்ட வானும் ஏற்றிய விளக்கும் 

கிழக்குப்பெண் விட்டெ றிந்த 

கிளிச்சிறைப் பரிதிப் பந்து, 

Smile of Beauty 

(3)
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செழித்தமேற் றிசைவா ஊனத்தின் 

செம்பருத் திப்பூங் காவில் 

விழுந்தது! விரிவி எக்கின் 

கொழுந்தினணால் மங்கை மார்கள் 

இழந்ததைத் தேடிக் கொள்ள 

இருள்மாற்றிக் கொடுக்கின் றார்கள்! (4) 

Lamp lighted in the dark sky 

The yellow- golden ball 

of Phoebus cast by 

the woman of the East 

falls on the shoe-flower 

garden of the West. 

With the expanding 

tongues of flame, maidens 

the darkness exchange. 

காலை வானம் 

கோழிகூ விற்று! வையம், 

கொண்டதோர் இருளைத், தங்க 

மேழியால் உழுதான் அந்த 

விரிகதீர்ச் சசல்வன்; பின்னர் 

அழிசூம் உலகின் காட்சி 

அரும்பிற்று! முனைய விழ்ந்து 
வாழிய வைய மென்று 

மலர்ந்தது காலை வானம்! (5) 

The sky of the dawn 

Crows the cock, the expanding 

rays of the farmer Sun 

Ploughs the land of gloom 

with his golden plough, lo!
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Smile of Beauty 

sprouts the sight of the 

sea-surrounded land 

blooms the dawn blessing 

"Long live the world”. 

வானவில் 

அதிர்ந்தது காற்று! நீளப் 
யபூங்கினளை அசைந்தா டிற்று! 

முதிர்ந்திட்ட முகிலின் சேறு 

மூடிற்றுச் சேற்றுக் குள்ளே 

புதைந்திட்ட கதிரிற் பூத்த 
புதுப்புது வண்ண மெல்லாம் 

ததும்பிற்றே வான வில்லாய்ப் 

பாரடி அழகின் தன்மை! (6) 

Rainbow 

Vibrates rudely the gale! 

sways and swings the long 

flowery branch! denser grows 

the mire of the ripened clouds! 

From out of these the novel 

hues of the VIBGYOR bloom! 

Look to the exquisite 

loveliness, this rainbow, O! 

மழைவான் 

பகல்வான்மேல் கருழு கில்கள் 

படைஎடுத் தனவில் லோகு 

துகளற்ற வாளும், வேலும் 

சுழன்றன மின்னி மின்னி!
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நகைத்தது கலக லென்று 

நல்லகார் முகில்தான்! நெற்றி 

அகத்துற்ற இயற்கைப் பெண்ணாள் 

இறைத்தாள்மு மழையை அள்ளி! (7) 

The sky in the rain 

Cumulo-nimbus clouds 

the morning sky invaded, 

swirl and splash the bow 

and the sword and the spear 

laughs the good dark 

cloud thunderously 

The Nature-woman 

elated with a sense 

of victory sprinkles 

flower-rain profusely. 

எரிகின்ற வானம் 

தேன்செய்யும் மலரும் தீயும்! 

செந்தியும் நீறாய்ப் போகும்! 

கான்செய்ஊளர் மலைகா ஆறு 

கடலெலாம் எரிவ தோடு 

தான்செய்த தணலில் தானும் 

எரிகின்றான் பகலோன்! அங்கு: 

வான்செய்த வெப்பத் தால்இவ் 

வையத்தின் அடியும் வேகும்! (8) 

The burning sky 

Scorched are honey-rich 

flowers! Into ashes 

turn the crimson flames! woods 

fields, towns, hills, groves, rivers,
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Smile of Beauty 

seas burn and also the 

sun which itself the embers 

ignites! There heat scorches 

the depths of this earth! 

உச்சிப் போதுக்கும் மாலைப் போதுக்கும் 

இடைநேரம் 

கச்சியில் இருந்த வெய்யோன், 

ஒரடி மேற்கில் வைத்தான், 

நொச்சியின் நிழல்கி மக்கில் 

சாய்ந்தது! நூரையும், நீரும், 
பச்சையும், பழுப்பு மான 

பலவண்ண முகில்கள் கூடிப் 

பொய்ச்சான்று போல, யானை 

Ysa Oss மலைமைக் காட்டும். (9) 

The time between the Noon and the Evening 

Treads the noon-day sun 

a step towards the West; 

leans the shadow of 

the Chaste tree on the East; 

Clouds various-coloured 

as froth, water, green 

and yellow mislead 

mountain as elephant. 

வான் தந்த பாடம் 

எத்தனை பெரிய வானம்! 

எண்ணிப்பார் உனையும் நீமே:; 

இத்தரை, கொய்யாப் பிஞ்சு: 

நீஅதில் சிற்றற றும்பே 

அத்தனை பேரும் மெய்யாய் 

அப்படித் தானே மானே?
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ரரித்தேறி மேல்கீழ் என்று 

மக்கள்தாம் பேசல் என்னே! (10) 

The lesson the sky teaches 

How huge is the sky! 

Think you of yourself; 

the earth is a tiny 

guava fruit; you, like all 

others are a tiny 

ant in it; isn't it so, O dear? 

Why talk madly of 

the high and the low?



84. 
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10. ஆல் 
அடி, கிளை, காய், இலை, நிழல் 

ஆயிரம் கிளைகள் கொண்ட 

அடிமரம் பெரிய யானை! 

போயின மிலார்கள் வானில்! 

பொலிந்தன பவளக் காய்கள்! 

anions நிழலாற் காக்கும் 

இலை?யலாம், உள்ளங் கைகள்! 

அரபமகமார் அடங்கும் நீழல், 

ஆலிடைக் காண லாகும்! (1) 

Banyan 

Trunk, Branch, Fruit, Leaf and Shadow 

With myriad branches 

is the trunk of the tree 

a big elephant! 

reach switches the sky! 

Shine there the coral 

unripe fruits! the palms 

of the hand are the 

leaves protecting these! 

Oh! shadow a whole town 

can a banyan tree! 

விழுதும் வேரும் 

கூரலம்போல் வனர்கி ளைக்கு 

விழுதுகள் தூண்கள்! தூண்கள் 

அரவினைச் சற்றி நிற்கும் 

அருந்திறல் மறவர்! வேரோ 

வாலினைத் தரையில் வீழ்த்தி 

மமணாடிய பாம்.பின் கூட்டம்!
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நீலவான் மறைக்கும் அல்தான் 

ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல்! (2) 

Roots and aerial roots 

Aerial roots to the beam-like 

growing branches are the pillars! 

pillars surrounding the banyan, 

the rare brave warriors! 

roots, the floor-stamped tails 

of the multitudinous snakes! 

blue-sky shrouding banyan, 

a lofty lone-propped pandal! 

பச்சிலை, இளவிழுது 

மேற்கிளை யின்வீழ் தெல்லாம் 

மின்னிடும் பொன்னி ழைகள்! 

வேற்கோல்போல் சிலவீழ் துண்டாம்! 

அருவியின் வீழ்ச்சி போலத் 

தோற்றஞ்செய் வனவும் உண்கு! 

சுடர்வான் கீழ்ப்பச் சிலைவான் 

ஏற்பட்ட தென்றால், வீழ்தோ 

எழுந்தங்கக் கதிர்கள் என்பேன். (3) 

Green leaves and tender aerial roots 

Upper branches’ aerial 

roots the glittering golden 

filaments are! seem some like 

spearheads, resemble some others 

waterfalls. A sky of leafy 

green under the ruby 

sky the aerial roots, 

the rising golden rays.
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அடிமாச் சார்பு 

அடிமரப் பதிவி லெல்லாம் 

அடங்கிடும் காட்டுப் பூனை! 

இடையிடை ஏற்பட் டுள்ள 

பெருங்கிளைப் பொந்தி லெல்லாம் 

படைப்பாம்பின் பெருமூச் சுக்கள்! 

பளிங்குக்கண் ஆந்தைச் சீறல்! 

தடதடப் பறவைக் கூட்டம்! 

தரையெலாம் சருகின் மெத்தை! (4) 

The sides of the trunk 

Lurks the wild cat in 

the dents of the trunk 

hiss the army-frightening. 

snakes in hollows betwixt 

the big branches! fierce 

screams of glass-eyed owls! 

hordes of fluttering 

birds! all the floor is 

the soft cushion of the 

desiccated twigs! 

வெளவால், பழக்குலை, கோது, குரங்கு, 

பருந்து 

தொலைவுள்ள கிளையில் வெளவால் 

தொங்கிடும்; வாய்க்குள் கொண்டு 

குலைப்பழும், கிளைகொ டூக்கும்; 

கோதுகள் மழையாம்ச் சிந்தும்! 

தலைக்கொழுப் புக்கு ரங்கு 

சாட்டைக்கோல் இடிக்கும்; பின்னால் 

இலைச்சந்தில் குரங்கின் வாலை 

எலியென்று பருந்தி முக்கும்! (5)
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Bat, Bunch of fruits, Sod, Monkey and Eagle 

Hangs the bat in the 

farthest branch; In its mouth 

puts the branch a bunch of fruits; 

sods rain down; Breaks a stick 

the head-strong monkey; 

In the interstice an 

eagle the monkey's tail pulls 

mistaking it for a rat. 

கிளிகள் 

கொத்தான பழக்கு லைக்குக் 

குறுங்கினை தனில் ஆண் கிள்ளை 

தொத்துங்கால் தவறி, அங்கே 

துடிக்குந்தன் பட்டை யண்டைப் 

பொத்சிதன்று வீழும்; அன்பிற் 

பிணைந்திரும்; அருகில் உள்ள 

தித்திக்கும் பழங்கள் அக்கால் 

அணுக்குக் சுசப்பைச் செய்யும்! (6) 

Parrots 

Jumps the male parrot 

at a bunch of fruits; 

slips, anxious’ 

grows the female; 

Falls the male near 

and mate they with love 

Sweet fruits then turn 

bitter to the male. 

சிட்டுக்கள் 

வானத்துக் குமிழ்ப றந்து 
வையத்தில் வீழ்வ தைப்போல்
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தானம்பா ௫ம்சிட் டூக்கள் 

தழைகிளை மீது வீழ்ந்து, 
பூனைக்கண் போல்ஒ எஸிக்கும்; 

புழுக்களைத் தின்று தின்று 

தேனிறை முல்லைக் காம்பின் 

சிற்றடி தத்திப் பாடும். (27) 

Sparrows 

Like the skiey bubbles 

flying down to the earth 

sweet-singing sparrows fall 

on leafy branches, sparkle 

their eyes like a cat's; 

eat they worms and twit 

on the honey-rich stalk 

of jasmine and sing. 

குரங்கின் அச்சம் 

கிளையினிற் பாம்பு தொங்க, 

விழுதென்று, குரங்கு தொட்டு 
“விளக்கினைத் தொட்ட பின்னை 

வெடுக்ககெளக் குதித்த தைப்போல்” 

கிளைதோறும் குதித்தூத் தாவிக் 

கீழுள்ள விழுதை யெல்லாம் 

ஒளிப்பாம்பாய் எண்ணி எண்ணி 

உச்சிபோய்த் தன்வால் பார்க்கும். (8) 

Fear of Monkey, 

Hangs a snake on the branch, 

mistakes it the monkey 

for an aerial root touches, 

jumps down abruptly like
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a child taking away his 

hand from the burning lamp jumps 

from branch to branch fearing 

every prop root a snake is. 

Reaching the tép sees it 

its own tail gripped in fear. 

பறவை வபூஞ்சல் 

ஆலினைக் காற்று மோதும்; 

அசைவேனேர் எனச்சி ரித்துக் 

கோலத்துக் கிளைகு லுங்க 

அடிமரக் குன்று நிற்கும்! 
தாலாட்ட அளில் லாமல் 

தவித்திட்ட. கிளைப்புள் ளெல்லாம் 

கால்வைத்த கிளைகள் ஆடக் 

காற்றரக்கு நன்றி கூறும்! (9) 

Bird's swing 

Dashes the wind the banyan 

tree, 'will I move?’ asks 

it laughing, the trunk-hill 

standing unmoved with 

its lovely branches shaking 

thank the anxious birds 

perching on the branches 

the wind for swinging. 

குயில் விருந்து 

மழைமுகில் மின்னுக் கஞ்சி 

மாங்குயில்' பறந்து வந்து 

“வழங்குக குடிசை” என்று 

வாய்விட்டு வண்ணம் பாடக்
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larpndwnens Caisia. wisdé 

குளிரிலைக் கைய மர்த்திப் 

பழந்தந்து களிப்பாக் கும்பின் 

.... பசுந்துளிர் வழங்கும் அலே. (10) 

Cuckoo's feast 

Afraid of the lightning 

- from the cumulo-nimbus 

flies a mango tree's 

cuckoo and clamours 

sweetly for a hut, 

raises banyan its 

shoulder of flushy branch 

brings down its hands 

of cool leaves, offers it 

fruits sprouts and cheers.
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11. புறாக்கள் 

கூட்டின் திறப்பு, புறாக்களின் குதிப்பு 

வீட்டுக்கு வெளிப் புறத்தில் 

வேலன் வந்தே புறாவின் 

கூட்டினைத் தீறக்கு முன்பு 

“குடுகுடு” எனக்கு தித்தல் 
கேட்டது காதில்! கூட்டைத் 

திறந்ததும் கீழ்ச்ச ரிந்த 
கோட்டுப்பூப் போற்பு றாக்கள் 

குதித்தன கூட்டி of Cp! (4) 

Doves 

Cage opens and Doves gambol 

Heard the frisk and 

frolic of the doves 

before Vélan came 

out of the house 

When the cage he opened 

jumped they out 

like the falling of 

flowers from branches. 

புறாக்களின் பன்னிறம் 

இருநிலா இணைந்து பாடி 

இரையுண்ணும்! செவ்வி -தழ்கள் 

விரியாத தாமரை போல் 

, ஒர்இணை! மெல்லி யர்கள் 

கருங்கொண்டை! கட்டி ஈயம் 

காயாம்பூக் கொத்து! மேலும், 

ஒருபக்கம் இருவா ழைப்மபூ! 

உயிருள்ள அழகின் மேய்ச்சல்! (2)
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Multi-coloured Doves 

Entwine, sing and 

feed two moons! a pair 

like the unfurled 

red petals of lotus 

the black bun of 

the gentle belles! 

condensed leaden 

bouquet of billberry! 

a lovely pair 

of plantain flowers! 

a vital throb 

of beauty's graze. 

புநாக்களிடம் ஒத்துண்ணல் உண்டு 

இட்டதோர் தாம ரைப்மபூ 

இதம்விரிந் திருத்தல் போலே 

வட்டமாய்ப் புறாக்கள் கூடி 

இரையுண்ணும்; அவற்றின் வாழ்வில் 

வெட்டில்லை குத்து மில்லை; 

வேறுவே நிருந்த ருந்தும் 

கட்டில்லை; கீழ்மேல் என்னும் 

கண்மூடி வழக்க மில்லை, 

Doves take their food together 

Like the lotus 

fanning out its petals 

sit and eat the 

doves in a circle: 

no cuts, no thrusts 

do we find in their lives
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no compulsion 

to eat in isolation 

no 'the high and the 

low' superstition. 

நடை அழகு 

அகன்றவாய்ச் சட்டி ஒன்றின் 

விளிம்பினில் அடியபொ ருந்தப், 

புகும்தலை;: நீர்வாய் மொண்டு 

நிமிர்ந்திடும்; ஈபான்இ மைகள் 

நகும்மணி விழிநாற் பாங்கும் 

நாட்டிடும்; கீழ்இ றங்கி 

மகிழ்ச்சியாய் உலவி, வைய 

மன்னர்க்கு நடைகற் மிக்கும்! (4) 

Their graceful gait 

Into the pan's 

wide-mouthed brim 

perches the feet 

and puts in the head; 

drinking a mouthful 

raises its head; 

smile its golden 

lashes; sparkle its eyes 

grace and goodness; glides 

down, in joy treads; 

teaches earthly kings 

the style of walking. 

புறாவின் ஒழுக்கம் 

ஒருபெட்டை தன்அண் அன்றி 

வேறொன்றுக் குடன்ப டாதாம்: .
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ஒருபெட்டை மத்தாப் மைப்போல் 

ஒனிபுரிந் திடநின் றாலும் 
திரும்பியும் பார்ப்ப தில்லை 

வேறொரு சேவல்! தம்மில் 

ஒருபுறா இறந்திட் டால்தான் 

ஓன்றுமற் றொன்றை நாடும்! (5) 

Dove's chastity’ 

Agrees not a female 

except to its male; 

struts a female like the 

flowery sparks and cries 

never another male 

its eye on it casts 

only if one’s pair dies, 

seeks it another. 

புறாக்களுக்கு மனிதர் பாடம் 

“அவள்தனி; ஒப்ப வில்லை 

அவன்அவள் வருந்தும் வண்ணம் 

தவறிழைக் கின்றான்” இந்தத் 

தகாச்செயல் தன்னை, அன்பு 

தவழ்கின்ற புறாக்கள் தம்மில் 

ஒருசில தறுத லைகள், 

கவலைசேர் மக்க af rum 

கற்றுக் கொண்டிருத்தல் கூடும்! (6) 

Man's wrong lesson to doves 

Lone she's, didn't agree, 

forces he her, falls she 

a prey to his lust 

some impudent among
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the love-birds from the 

frustrated might have learnt. 

புறாக்கள் காதல் 

தலைதாழ்த்திக் குடுரு டென்று 

தனைச்சுற்றும் அண்பு றாவைக், 

ஈகொலையபாய்ச்சகும் கண்ணால், பெண்ணோ 

குறூக்கிற் சென்றே திரும்பித் 

தலைநாட்டித், தரையைக் காட்டி, 

“இங்குவா” எனஅ மைக்கும்; 

மலைகாட்டி அழைத்தா லுந்தான் 

மறுப்பாரோ மையல் அற்றார்? (7) 

Dove's Love 

Looks the female with 

murderous eyes 

at the bent, twitting 

and encircling male, 

crosses, returns the 

female, its head plants, 

the floor showing 

beckons the male; 

Will the love-smitten 

refuse even if 

get they a call to 

go to the mountain. 

தாயன்பு தந்தையன்பு 

தாய்இரை தின்ற பின்பு 

தன்குஞ்சைக் கூட்டிற் கண்டு 

வாயினைத் திறக்கும்; குஞ்சு 

தாய்வாய்க்குள் வைக்கும் மூக்கை: ,
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தாய்அருந் தியதைக் கக்கித் 

தன்குஞ்சின் குடல்நி ரப்பும்; 

ஒய்ந்ததும் தந்ைத அனட்டும்! 
அன்புக்கோர் எடுத்துக் காட்டாம்! (8) 

Parent's Love 

Takes the mother its 

food, sees its young 

one in the cage 

and opes its mouth; 

puts the young its nose 

into mother's mouth; 

Emits mother its 

food and fills the young's ' 

stomach; takes on 

father after mother's 

tired! a standing 

example of love! 

மயிற்புறா ஆடல் 

மயிற்புறா, படம்வி ரிக்கும்; 

மார்ரினை முன்௪. யர்த்தும்; 

நமயப்புறு கழுத்தை வாங்கி 

நன்றாக நிமிர்ந்த, காலைப் 

பயிற்றிடும் அடல் நூலின் 

படிதூக்கி அடைவு போடும்; 

மரிற்புறா வெண்சங் கொக்கும்; 

வால்தந்த விசிறி ஒக்கும்! (9) 

Downy Dove's dance 

Displays its wings the 

downy dove, projects
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and raises its chest; 

pulls up its nice neck 

standing erect, places 

_ Steps to suit the laws 

of dance; resembles 

the downy dove 

the white conch and 

its tail, ivory fan. 

அடைபடும் புறாக்கள் 

கூட்டமாய்ப் பறந்து போகும் 

கழற்றிய கூர்வாள் போலே! 

கூட்டினில் அடையும் வந்தே 

கொத்தடி மைகள் போலே! 

கூட்டினை வேலன் வந்தூ 

சாத்தினான், குழைத்து வண்ணம் 

தீட்டிய ஒவி யத்தைத் 

திரையிட்டு மறைத்தல் போலே! (10) 

Home-coming Doves 

Like a swirled sharp sword, 

fly they in flocks; 

come they into the cage 

like the bonded slaves; 

Shut Velan the 

door like screening 

the painting done 

in rich colours!
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12. கிளி 
மூக்கு, கண், வால், பசுமை 

இலவின்காய் போலும் செக்கச் 

செவேலென இருக்கும் மூக்கும், 

இலகிடு மணல்தக் காளி 

எழில்ஒனி.ச் செங்காய்க் கண்ணும், 

நிலைஒளி தழுவும் மாவின் 

நெட்டிலை வாலும் கொண்டாய் 

பலர்பூகம் கின்ற பச்சைப் 

பகங்கினளி வாராய்! வாராய்! (0) 

Parrot 

Nose, Eye, Tail and Green body 

Your body is the unripened 

fruit of the silk cotton tree; 

the glowing red unripened 

nightshade, your eye; blood-red, 

nose; tail; the eternal 

glow of the long mango leaf 

green parrot, come to me, praise you 

many, Oh! parrot, come to me. 

கழுத்து வரி, சொக்குப் பச்சை 

நீலவான் தன்னைச் சற்றும், 

நெடிதான வான வில்லைப் 

போலநின் கழுத்தில் ஓடும் 

சபொன்வரி மின்வி ரிக்கும்! 
அரல்அுல ரிக்கொ முந்தில் 

அல்லியின் இலையில் கூன்றன் 

மேலுள சொக்குப் பச்சை 

மமேணிமபோல் சிறிது மில்லை! (2)
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Stripe on the neck- bewitching green 

Like the rainbow spanning 

the blue sky the stripe of 

gold across your neck shines. 

The green in the tendrils 

_ of the banyan, oleander 

or leaves of water-lily 

to your bewitching body's green 

can never a match be. 

அழகுச் சரக்கு 

கொள்ளாத பொருள்க ளோடும், 

அழகினிற் சிறிது கூட்டிக் 

கொள்ளவே செயும்இ யற்கை, 

தான்்கொண்ட கொள்கை மீறித் 

தன்னரும் கையி ருப்பாம் 

அழகெெனும் தலைச்ச ரக்கைக் 

கிள்ளிவைமத் திட்ட கிள்ளாய் 

கிட்டவா .சும்.மா வாநீ! (3) 

A thing of beauty 

Lends nature beatity 

to things undesired 

and make them desitable; 
contrary to its 

principle plucked it 

out of its rare reserves 

essence of beauty 

and created you, 

O parrot dear! 

come close to me.
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Smile of Beauty 

சொன்னதைச் சொல்லும் . 

இளித்தவா யர்கள், மற்றும் 

ஏமாற்றுக் காரர் கூடி 

விளைத்திடும் தொல்லை வாழ்வில், 

மேலோடு நடக்க எண்ணி 

உளப்பாங்க றிந்து மக்கள் 

உரைத்ததை உரைத்த வண்ணம் 

கிளத்திடும் கிளியே என்சொல் 

கேட்டுப்போ பறந்து வாராய்! (4) 

Repeats what others say 

In the life made troublesome 

by simpletons and cheats, lead you 

a life uncommitted; knowing men's 

minds repeat you what they say, 

hear my words, parrot! go 

you may but fly back to me. 

ஏற்றிய விளக்கு 

கிளிச்செல்வ மேந் இங்குக் 

கிடந்திட்ட பச்சி லைமேல் 

பளிச்சென எரியும் கோவைப் 

பழத்தில் உன் மூக்கை ஊன்றி 

விளக்கினில் விளக்கை ஏற்றிச் 

செல்லல் போல் சென்றாய்! ஆலின் 

கிளைக்கிடை இலையும், காயும் 

கிடத்தல்போல் அசதில்கி பந்தாய்! (5) 

The lit lamp 

‘O sweet parrot dear! 

keep you your red beak
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on the red Kovai* 

fruit that grows on the 

leaves green; it is like 

lighting a lamp with 

another; like the 

leaf and the nut 

lying in the banyan 

branch, lie you on-it— 

நிறைந்த ஆட்சி 
109. இதென்னைதான் அனஞ்சல்! விண்தான் 

திருவுலா வீதி! வாரித் 

தின்னத்தான் பழம்கொட் டைகள்! 

திருநாடு வையம் போலும்! 

புன்னைக்காய்த் தலையில் செம்மைப் 

புதுமுடி புனைந்தி ருப்பாய்! 

உன்னைத்தான் காணு கின்றேன் 

கிள்ளாய்றீ அட்சி உள்ளாய்! 

Rich sway 

Coconut tree is your swing! 

procession path is the sky! 

fruits and nuts are there to devour! 

your world this lovely land seems! 

wear you a novel red crown 

"on your head of mastwood 

O! parrot, you sway rich 

all the places I see! 

இருவகைப் பேச்சு 

110. காட்டினில் திரியும் போது 

கிரீச்சசன்று கழறு கின்றாம்; 

  

* coccinia indica, a common creeper. 
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Tt. 

Smile of Beauty 

கூட்டினில் நாங்கள் பெற்ற 

குழந்தைபோல் கொஞ்சு கின்றாய்! 

வீட்டிலே தூத்தம் என்பார் 

வெளியிலே பிழைப்புக் காக 

ஏட்டிலே தண்ணீர் என்பார் 

உன்போல்தான் அவரும் கிள்ளாய்! (7) 

Doubie-tongued talk 

When you roam in the forest 

cry you in a screeching tone. 

In the cage fondle you like 

our child; like you some people 

utter tuttam* in their houses, 

write 'water' for their living. 

மக்களை மகிழ்விக்கும் 

கொஞ்சுவாய் அழுகு தன்னைக் 

கொழிப்பாய்நீ, அரசர் வீட்டு 

வஞ்சியர் தமையும், மற்ற 

வறியவர் தமையும், ஒக்க 

நெஞ்சினில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் 

நிரப்புவாய், அவர்அ ளிக்கும் 

நைஞ்சநற் பழத்தை உண்மாம்; 

கூழேனும் நன்றே என்பாய்! (8) 

You please people 

Fondle you, flush loveliness 

Flood you hearts of princesses 

of palatial mansions 

and paupers alike with joy 

  

த் a Brahmin dialect for 'water'.
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113. 

eat you the sweet rejected fruits 

gruel too find you to your taste. 

கிளிக்குள்ள பெருமை 

அனக்கிந்த உலகில் உள்ள 

பெருமையை அணார்த்து கின்றேன்; 

தினைக்கொல்லைக் குறவன் உன்னைச் 

சிறைகொண்டு நாட்டில் வந்து, 

மனை?தாறும் சென்றே உன்றன் 

அழகினை எதிரில் வைப்பான்; 

தனக்கான பொருளைச் செல்வர் 

தமிழ்க்கீதல் போல ஈவார்! (9) 

Parrot's glory 

Convince you your glory 

in the world; cages you 

the 'Kuravan' of the 

millet-grown sylvan tract 

and parades your beauty 

before the houses and, like 

giving their wealth to the Tamil, 

give him people money. 

ஓவியர்க் குதவி 

பாவலர் எல்லாம் நாளும் 

பணத்துக்கும், ஈபருமைக் கும்போய்க் 

காவியம் செய்வார் நாளும் 

கண்கைகள் கருத்தும் நோக! 

ஓவியப் புலவ ரெல்லாம் 

உனைப்போல ஏழுதி விட்டால் 

தேவைக்குப் பணம்கி டைக்கும் 

சீர்த்தியும் கிடைக்கும் நன்றே! (10)
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Help to painters 

Strain the poets their 

eyes hands and brain 

to earn pelf and fame 

write they their epics; 

If only draw painters 

portraits like you 

are they sure to get 

their wealth and name. 

Smile of Beauty



114. 

115. 

1. இருள் 
வாடிய உயிர்களை அணைப்பாய் 

ஆரடிஒ டிப்போர் இட்டும், 

அருந்துதல் அருந்தி யும்பின் 
வாடியே இருக்கும் வைய 

மக்களை, உயிர்க்கூட் டத்தை, 

ஒடியே அணைப்பாய்! உன்றன் 

மணிந்லச் சிறக ஸாவ 

மூடுவாய் இருளே, அன்பின் 

முழக்க, உனக்கு நன்றி! a 

Gloom 

Embrace you the withered souls 

Embrace you readily 

the exhausted people 

of the world struggling 

to earn to eat and drink; 

brood them over with your 

ruby blue spread-out wings 

O trumpet of love, our 

obeisance to you! 

இருளின் பகலாடை, இரவாடை 

விண்முதல் மண்வ ரைக்கும் 

வியக்கும் உன் மேனி தன்னைக் 

கண்ணிலே காண்பேன்; நீயோ 

அடிக்கடி உடையில் மாற்றம் 

பண்ணுவாய் இருளே, உன்றன் 

பகல்உடை தங்கச் சேலை! 

வெண்பட்டில் இராச் சேலைமேல் 

வேலைப்பா டென்ன சொல்வேன்! (2)
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Darkness's day dress and night dress 

Behold I your body 

wondered at from earth to sky 

Alter you your apparel 

so often O darkness! 

Gold saree your diurnal 

dress is; O what filigree 

work on the white silk on 

your nocturnal saree! 

இருள், நீர்நிலை, கதிர், சுழல்வண்டு 

‘THs கின்றாய்” என்று 

பரிதியை ஒருநாள் கேட்டேன்; 

“கங்குலை ஒழிக்க' என்றான்; 

கடிதுசெல் தம்பி என்றேன்; 

அங்குன்னைத் தொடர்ந்தான்; நீயோ! 

அகல்வதாய் நினைத்தான்; என்னே! 

எங்கணும் நிறைந்த நீர்நீ; 
அதில்கதிர் கழல்வண் டன்றோர (3) 

Darkness, an expanse of water, Ray and a Beetle 

"Wither are you bound?" 

queried I the sun 

"To destroy darkness" 

replied he, "Hasten, 

brother" said I. 

There he pursued you. 

"Vanished you", thought he. 

Oh! ubiquitous water 

are you; in it the ray 

is but a whirling beetle.
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118. 

நீ முத்துடை போர்த்து நின்றாய் 

கள்ளரை வெளிப்ப டுத்தும் 

இருட்உபண்ணே, கதைஒன் றைக்கேள்; 

பிள்ளைகள் தாங்கி னார்கள்; 

பெண்டாட்டி அருகில் நின்றாள்; . 

உள்ளமோ எதிலும் ஒட்டா 

திருக்கையில், நிமிர்ந்தேன், நீயோ 

வெள்ளைமுத் துக்கள் தைத்த 

போர்வையை மேனி போர்த்தே. (4) 

Clothed in the apparel of Pearl 

O! gloom girl, expose 

you thieves! Listen to 

a tale; children slept, 

wife stood near, sat I 

in vacant mood 

raised my eyes to the sky; 

shrouded you your face 

in a shawl of pearls. 

கொண்டையில் நிலாக் கொண்டைப்பூ! 

மண்முதல் விண்வ ரைக்கும் 

வளர்ந்த உன்உடல் திருப்பிக் 

கண்மலர் திருப்பி நின்றாய்! 

பின்புறம் கரிய கூந்தற் 

கொண்டையில் ஒளியைக் காட்டூம் 

குணிர்நிலா வயிர வில்லை 

கண்டேன்என் கலங்கும் நெஞ்சம் 

மனைவியின் திருமுன் செல்லும்! (5)
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Moon-bun flower in the bun 

Turned you your eye-flower 

and body spanning from 

earth to sky behold I 

the cool round diamond 

moon glowing in locks of 

black hair in your bun 

the perplexed mind of mine 

moved to my wife's face. 

பிறப்பும் இறப்பும் 

வாளொடு தீபி றந்தாய்! 

மறுபடி, கடலில் தோன்றும் 

மீன்னன உயிர் உடல்கள் 

* விளைந்தன! எவ்வி பத்தும் 

நீநிறை வுற்றாய்! எங்கும், 

பொருளுண்டேல் நிழலூண் டன்றோ! 

பானையில் இருப்பாய்; பாவின் 

அணுத்தோறும் பரந்தி Hon! (6) 

Life and death 

With sky are you born 

then, arise like fish in . 

the ocean souls and bodies 

fill you the space everywhere. 

Goes shadow with substance 

always. In the pot and 

in every atom 

of milk do you pervade.
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120. 

121. 

உருப்படியின் அடையாளத்தை இருள் அறிவிக்கும் 

உயர்ந்துள்ளன அழகு மூக்கின் 

இருபுறம் உறைவாய்; மங்கை 

கயல்விழிக் கடையில் உள்ளாம்; 

காதினில் நடுப்பு றத்தும், 

அமலிலும், சூழ்வாய் பெண்ணின் , 

முகத்தினில் அடையா னத்தை 

இயக்குவாய் இருளே, உன்சீர், 

ஓவியர் அறிந்தி ரப்பர்! (7) 

Darkness shows up the parts of the face 

Reside you on either 

side of the high lovely nose, 

in lady's carp-eyelids' corners, 

in the heart of the ear, 

and in the proximity. 

Betoken you on the 

woman's face; a painter 

only your beauty knows. 

இருளே அழகின் வேர் 

அடுக்கிதழ்த் தாம ரைப்பூ 

இதழ்தோறும் அடிப்பு றத்தில் 

படுத்திருப் பாய்நீ! பூவின் 

பசையிதழ் ஒவ்வொன் றுக்கும் 

தடுப்புக்காட் டூகின்றாய்! இன்றேல், 

தாமரை அழகு சாகும்! 

அடுத்தீடும் இருளே, எங்கும், 

அனைத்துள்ளும் அழகு நீயே! (8)
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Darkness, the beauty's basis 

Lie you underneath every 

fresh leaf of multi-layered 

lotus petals distinguishing 

each of them or else will 

die its beauty Oh! 

accompanying gloom 

are you the beauty 

in all places and things. 

அறியாமைதான் இருள் ஆனால் அதுதான் அறிவைச் செய்யும் 

122.  அஇறிவென்றால் ஒளியாம்; ஆம்ஆம்! 

அறியாமை இருளாம்; ஆம்ஆம்! 

அறியாமை அறிவைச் செய்யும்; 

அறியாமை அறிவால் உண்டோ? 

சிறுவனைத் தீண்டிற் றுத்தேள்; 

நள்ளிருள்; விளக்குத் தேவை: 

நிறைவேற்ற நெருப்புக் குச்சி 

தேடினார்; கிடைக்க வில்லை. (9) 

Ignorance is darkness but it produces wisdom 

Knowledge is light; 

ignorance is gloom. 

Yes, yes, it is right. 

Ignorance brings about 

wisdom; in wisdom 

is there ignorance? 

Scorpion a boy stung. 

Pitchy gloom. Needed 

is lamp. Searched they for 

_a match stick but in vain.
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123. 

இருளின் பெருமை இயம்ப அரிது 

பெட்டியில் இருப்ப தாகப் 

பேசினார்; சாவி இல்லை; 

எட்டுப்பேர் இதற்குள் தேளால் 

கொட்டப்பட் டுத்து டித்தார்: 

“கட்டாயம் தூய்மை வேண்டும்” 

என்னுமோர் அறிவு தன்னா 

இட்டளித் திட்ட நல்ல 

இருளேஉன் பெருமை என்னே! (10) 

Greatness of darkness is beyond words 

It was said to be in the 

box; no key to open it. 

In gloom by then eight 

were stung by the 

scorpion and writhed in pain. 

‘Cleanliness is compulsory' 

is the lesson you taught 

O! how great are you!



124. 

125. 

14. சிற்றூர் 

நெடுஞ்சா லைஎனை அழைத்து 

நேராகச் சென்று, பின்னர், 

இடையிலோர் முடக்கைக் காட்டி 

ஏகிற்றூ! நானோ ஒற்றை 

அடிப்பாதை கண்டேன்; அங்கோர் 

ஆவின்கீழ்க் காலி மேய்க்கும் 

இடைப்பையன் இருந்தான்; என்னை 

'எந்தகனர்' என்ற கேட்டான். (1) 

Hamlet 

Straight took me the trunk road 

left me at the 'turn' sign 

and it went its way. Followed I 

a foot-path. Saw there a shepherd 

boy under a banyan 

asked he my native place. 

புதூச்சேரி என்று சொல்லிப் 

போம்வழி கேட்டேன், பையன் 

“இதைத்தாண்டி அதோ இருக்கும் 
பழஞ்சேரி இடத்தில் தள்ளி 

ஒதிச்சாலை யோடு சென்றே 

ஓணான் பச்சேரி வாய்க்கால் 

குதிச்சேறிப் போனால் அனர்தான் 

கூப்பிடு தொலைவே' என்றான்! (2) 

Answered him ‘'Putucceri' 

asked him to show the route 

"Beyond this is 'Palaficeri'. 

Near it goes the road 

bordered by ash trees. 

Jump over the channel called
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126. 

127. 

‘Green chameleon,' near it 

is your place," said he. 

பனித்துளி மணிகள் காய்க்கும் 

பசம்புற்கள் அடர்பு லத்தில், 

தனித்தனி அகலா வண்ணம் 

சாய்த்திட்ட "பசுக்கள் எல்லாம், 

தனக்கொன்று பிறர்கொன் றென்னாத் 

தன்மையால் புல்லை மேயும்! 

இனித்திடப் பாடும் பையன் 

தானம் போல் இச்இச் சென்றான். (3) 

On the dew-pearls-growing lush 

grass hordes of cows together 

without thinking one for them 

and another for others 

graze the grass! sweet-singing 

shepherd joins the chorus. 

மந்தையின் வெளி டுத்து 

வரிசையாய் இருபக் கத்தில், 

கொந்திடும் அணிலின் வால்போல் 

குலைமுத்துச் சோளக் கொல்லை, 

சந்திலாச் சதுரக் கள்ளி, 

வேலிக்குள் தழைந்தி ருக்கும்; 

8வந்தயச் செடிக னின்மேல் 

மின்னிடும் தங்கப் பூக்கள்! (4) 

In a line on either 

side of the meadow runs 

like squirrel's tail's dense hair 

like the clustering pearls 

the blooming cdlam field; 

close square spurge in the fence 

thrives; on fenugreek plants 

sparkle flowers of gold!
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முற்றிய குலைப்ப முத்தை 

மூதூகினிற் சுமந்து நின்று 
வற்றிய மக்கான் வாரீர்” 

என்றது வாழைத் தோட்டம்; 

சிற்றோடு கையில் ஏந்தி 

ஒருகாணிப் பருத்தி தேற்ற 

ஒற்றைஆன் நீர்இ றைத்தான், 
கழைப்பொன்றே செல்வம் என்பான். 

Bearing the bunch of ripe 

fruits on its shoulders, 

"Come, the emaciated" 

said the plantain grove; 

Believes a single man in 

"Work is wealth’, supplies he 

water to cotton fields 

to get bounteous yields. 

குட்டையில் தவளை ஒன்று 

குதித்தது பாம்பின் வாயிற் 

பட்டதால் அதுவி முங்கிக் 

கரையினிற் புரளப் பார்த்த 

எபெட்டைப் பருந்து தாக்கிப் 

பெருங்கினை தன்னிற் குந்தச் 

சிட்டுக்கள் ஆலி னின்று 

திடுக்கிட்டு மேற்ப றக்கும்! 

Jumps a frog into the pond 

and falls into the mouth of 

a snake; swallows it and on 

the bank rolls; saw this an 

eagle, lifts it and 

on a big branch sits. Off 

the banyan the tiny 

startled sparrows aloft fly. 

Smile of Beauty 

(5) 

(6)
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132. 

இளையவன் முதிய வள்போல் 

இருந்தனள் ஒருத்தி; என்னை 

வளைத்தனள், 'கோழி முட்டை 

வாங்கவா வந்தீர்?” என்றாள்; 

விளையாட்டாய்ச் சேரி முட்டை 

வேகாதே!” என்றேன்; கேட்டுப் 

புளித்தனள்; எனினும் என்சொல், 

பொய்யென்று மறுக்க வில்லை! 

Seemed a girl like an old 

woman, asked me winningly 

‘have you come to buy eggs?’ 

said I mischievously, 

‘the slum's eggs won't boil’, 

sour she felt; yet didn't deny. 

“என்றேனும் முட்டை உண்ட 

துண்டோநீ” என்று கேட்டேன். 

“ஒன்றேனும் உண்ட தில்லை; 

ஒருநாளும் உண்ட தில்லை 

தீன்றேனேல் புளித்த கூறில் 

சேர்த்திடும் உப்புக் கான 

ஒன்றரைக் காசுக் கென்றன் 

உயிர்விற்றால் ஒப்பார்” என்றாள். 

"Have you ever tasted 

an egg?' asked I. "Never, 

Not even one. Had I 

taken it, won't they agree 

to sell my soul even : 
for a pittance enough 

to buy the salt to add 

to the sour gruel. 

சேரிக்குப் பெரிது சிற்றூர், 

தென்னை மாசுூழ்ந் திருக்கும்; 

(7) 

(8) 
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தேர்ஒன்று, கோளில் ஒன்று 

சேர்ந்த pints, ஒட்டுக் 

கூரைகள், கூண்டு வண்டி 

கொட்டில்சேர் வீதி ஐந்தே; 

அனாரிது; நாட்டார்க் ஈகல்லாம் 

உரிர்தரும் உணவின் அசற்றூ. 

Bigger than the slum is the town 

surrounded by mango 

and coconut trees; a road 

having a temple and 

a temple car, tiled roofs, 

a caged cart, a town of 

five streets; a source of 

life-giving food to ail. 

நன்செயைச் சுற்றும் வாய்க்கால் 

நல்லாற்று நீரை வாங்சிப் 

பொன்செயும் உழவு செய்வோன், 

“பொழுதெல்லாம் உழவு செய்தேன் 

என்செய்தாய்' என்ற பாட்டை 

எடுத்திட்டான்; எதிரில் வஞ்சி 

“முன்செய்த கூழுக் கத்தான் 

முடக்கத்தான் துவையல்' என்றாள். 

The farmer producing 

golden crops with channel 

water circling the irrigated land 

sings, 'Daylong ploughed I 

what'll you do?' His love 

replied facing him 'Balioon 

vine to go with the gruel 

already cooked before’. 

Smile of Beauty 

(9) 

(10)
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175. பட்டணம் 

எத்தனை வகைத்?த ருக்கள்! 

என்னன்ன வகைஇல் லங்கள்! 

ஒத்தி௫ும் சுண்ண வேலை, 

அஉயர்மர வேலை செய்யும் 

அத்திறம் வேறே: மற்றும் 
அவரவர்க் கமைந்த தான 

கைத்திறம் வேறே என்று 

காட்டின கட்டி டங்கள். (1) 

City 

How many kinds of streets! 

how many types of houses 

matching limestone work and 

matchless skill in woodwork. 

also their own artistic 

skill betoken the buildings. 

இயற்கையின் உரிர்கட் குள்ளே 

1மணிதன்தான் எவற்றி க்கும் 

அயர்ச்சியும், தான றிந்த 

உண்மையை உலகுக் காக்கும் 

முயற்சியும், இடைவி டாமல் 

முன்னேற்றச் செயலைச் செய்யும் 

பமிற்சியும் உடையான் என்று - 

பட்டணம் எடுத்துக் காட்டும். (2) 

Man is the crown of all 

creations of nature; 

Has he efforts to put 

his knowledge to the use 

of the world; practises 

constantly progressive 

actions. All these facts the 

city evidences.



94 

136. 

137. 

138. 

Smile of Beauty 

நடுவினிற் புகையின் வண்டி 

ஓடிடும் நடைப்பா தைக்குள் 

இடைவிடா தோடும் “தம்மில். 

இயங்கிடும் ஊர்தி” மெல்லாம் 

கடலோரம் கப்பல் வந்து 

கணக்கற்ற பொருன்கு விக்கும் 

படைமக்கள் சிட்டுப் போலப் 

பறப்பார்கள் பயனை நாடி! (3) 

In the middle runs a tram; 

under the ground move the 

automatic vehicles 

like a chain; brings the ship 

to the shore countless things 

crowd people to enjoy these. 

வாரணிகப் பண்ட சாலை 

வைத்துள்ள பொருள்கள் தாமும், 

காணெனக் காட்டி விற்கும் 

அங்காடிப் பொருள்கள் தாமும், 

வீணாளைப் பயன்ப டுத்தும் 

வியன்காட்சிப் பொருள்கள் தாமும், 

காணுங்கால் மனிதர் பெற்ற 

கலைத்திறம் காணச் செய்யும். (4) 

Things in commercial 

stores and window displays; 

things of wonder making 

our wasting days useful; 

All these things make us see 

the art of humanity. 

உள்ளத்தை ஏட்டால் தீட்டி 

உலசுத்தில் புதுமை சேர்க்கும் 

கொள்கைசேர் நிலைய மெல்லாம் 

அறிஞரின் கூட்டம் கண்டேன்;
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140. 

கொள்கைஒன் நிருக்க வேறு 

கொள்கைக்கே அடிமை யாகும் 

வெள்ளுடை எழுத்தா எர்கள் 

வெறுப்புறும் செயலும் கண்டேன்... 

See J the concourse of 

the intellectuals 

refine their books the mind 

and reform the world. 

See I also the white-clad 

writers giving up good 

principles for the bad 

and get disgusted. 

உண்மைக்கும் பொய்க்கும் ஒப்பும் 

உயர்வழக் கறிஞர் தம்மை 

விண்வரை வளர்ந்த நீதி 

மன்றத்தில் விளங்கக் கண்டேன்; 

புண்பட்ட பெருமக் கட்குப் 

பொதுநலம் தேட கின்ற 

திண்மைசேர் மன்றிற் சென்றேன், 

அவரையே அங்கும் கண்டேன். 

See I learned lawyers 

in the sky-high court 

buildings agteeing to 

argue for truth and falsehood; 

See I the same people 

"in the public welfare 

organisations striving 

to uplift the oppressed. 

மாலைப்போ! தென்னும் அன்னை, 

உழைப்பினால் மடிவார் தம்மைச் 

95 
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142. 

Smile of Beauty 

சாலிலே சாரா பயத்தால் 

தாலாட்டும் கடைமின் உன்ளே 

காலத்தைக் களியாற் மோக்கக் 

கருதுவோர் இருக்கக் கண்டேன் 

மாலையில் கோழி முட்டை 

மரக்கறி அதல் கண்டேன். (7) 

The evening mother cradles 

those who sweat of hard labour 

in the liquor barrel; 

gambol away they their 

time inside the shop. 

Become eggs to them 

in the eveninga — 

vegetarian diet. 

இஙயற்கையின் எழிலை யெல்லாம் 

சிற்றூரில் காண ஏலும்! 

செயற்கையின் அழகை யெல்லாம் 

பட்டணம் தெரியக் காட்டும்! 

முயற்சியும் முழுதா ழைப்பும் 
சிற்றூரில் காணு கின்றேன்; 

பயிற்சியும் கலையு ஸணார்வும் 

பட்டணத் திற்பார்க் கின்றேன்! (8) 

The grace in nature 

can we see in towns! 

Display cities all the 

artificial beauty! 

Effort and whole-hearted 

labour see I in towns; 

Training and an art instinct 

do find in cities! 

வருநாளில் நாடு காக்க 

வாழ்ந்தீடூம் இளைஞர் கூட்டம்,
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143. 

திருநாளின் கூட்ட மாகத். 

தெருஒரம் சுவடி யோடு, 

பெருநாளைப் பயன்நா எளாக்கும் 

பெரும் பருங் கழகம் நோக்கி 

ஒருநாளும் தவறி டாமல் 

வரிசையாய் உவக்கச் செல்வார்! 

Groups of youth with books 

to save the country in future 

march on pavements with 

delight to seats of higher 

learning which turn the 

valued day a useful day 

in a festive mood 

without fail everyday. 

கலையினில் வளர்ந்தும், நாட்டுக் 

கவிதையில் ஒளிமி குந்தும், 

நிலவிடும் நிலா முகத்து 

foun விழிமங் கைமார் 

தலையாய கலைகள் ஆய்ந்து 

தம்வீடு போதல் கண்டேன் 

உலவிடு மடமைப் பேயின் 

உடம்பின்தோல் உரிதல் கண்டேன்! 

With growth in art and in 

poetry the glowing 

Moon-faced belles with 

blue nelumbo lids 

study the lofty arts 

and return to their homes. 

See I the sloughing off ் 

of the skin of superstition! 

xk k 

(9) 

(10) 
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16. தமிழ் 
மூதலில் உண்டானது தமிழ் 

பூனல்கூழ்ந்து வடிந்து போன 

நிலத்திலே “புதிய நரனை” 

மணிதப்பன் கூழ்டு ளைத்தே 

வகுத்தது? னித வாற்னை, 

இனியநற் றமிழே நீதான் 
எழுப்பினை! தமிழன் கண்ட 

கணவுதாண், இந்தான் வையக் 

கவின்வாழ்வாய் மலர்ந்த தன்றோ? (1) 

Tamil 

Tamil was born first 

On the land drained all the 

water; sprouted there the 

fushy grass of mankind; 

generated "the new 

tomorrow”; you, the honeyed 

Tamil, the human life 

nourished! The Tamilian’s 

dream has flowered into ட 

the beautiful life 

on our earth this day. 

இசை, கூத்தின் மூளை 

பழந்தமிழ் மக்கன் அந்நான் 

பறவைகள் விலங்கு, வண்டு, 

தழையழுங்கில் இசைத்த தைத்தாம் 

தழுவியே இசைத்த தாலே 

எழும்இசைத் தமிழே! இன்பம் 

ஏரம்தியே குதித்த தாலே
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விழியுண்ணப் பிறந்த கூத்தூத் 
தமிழேஎன் வியப்பின் வைப்பே! (2) 

Origin of music and drama 

Listened the ancient 

Tamil in days of yore 

to music of birds, beasts, 

and bamboos and produced 

they their musical Tamil! 

Eyes drink delight jumping 

and originating 

the dramatic Tamil! 

Tamil the treasure of 

my unbounded wonder! 

இயற்றமிழ் எழில் 
அம்மாஎன் றழைத்தல், காகா 

எனச்சொல்லல், அல்கென் றொன்றைச் 

செம்மையிற் சுட்டல் என்னும் 

இயற்கையின் செறிவி னாலே 

இம்மா நிலத்தை அண்ட 

இயற்றமி ழேஎன் அன்பே! 

சும்மாதான் சொன்னார் உன்னை 

ஒருவன்பால் துளிர்த்தாய் என்றே. (3) 

Rise of the Literary Tamil 

Calling amma is tike 

exhorting ka ka; 

following nature 

closely uses Tamil 

‘Akh™ to point things well 

Literary Tamil, 

  

* a letter in Tamil alphapet
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148. 

Smile of Beauty 

O my darling love, 

you reigned this region! 

Said people simply. 

sprouted you among men! 

தமிழர்க்குத் தமிழ், உயிர் 
வளர்பிறை போல் வளர்ந்த 

தமிழரில் அறிஞர் தங்கள், 

களத்தையும், உலகில் ஆர்ந்த 

வளத்தையும் எழுத்துச் சொல்லால், 

விளக்கிடும் இயல்மு தீர்ந்தும், 

வீறுகொள் இசைய டைந்தும், 

அளப்ரிலா உவகை ஆடற் 

று. மிழேநீ என்றன் ஆவி! (4) 

The Tamil is dearest to Tamils 

Tamils whose knowledge grows 

like the waxing Moon 

their mind and the world's wealth 

express through Tamil . 

letters and words and enrich 

their Tamil, literary, 

musical and dramatic; 

Tamil, thou art my spirit! 

சாகாத்தமிழ் 

படுப்பினும் படாதா, தீயர் 

பன்னாளும் முன்னேற் றத்தைத் 

தடுப்பினும், தமிழர் தங்கள் 

தலைமுறை தலைமு றைவதந் 

தடுக்கின்ற தமிழே! பின்னர் 

அகத்தியர் காப்பி யர்கள்



அழகின் கிரிப்பு 101 

149. 

10 

கெடுப்பினும் கெடாமல் நெஞ்சக் 

கினைதொத்தும் கினியே வாழி! (5) 

Immortal Tamil 

Defies the Tamil the 

efforts of its destruction 

Deter the devil-minded 

daily its development. 

The Tamil, Tamilians 

enrich from generation 

to generation and 

still survives the onslaughts 

of the Akattiyar and 

epics, blessings to you, 

O parrot, who twit on 

the branches of the heart. 

கலைகள் தந்த தமிழ் 

இசையினைக் காணு கின்றேன்; 

எண்நுட்பம் காணு கின்றேன்; 

அசைக்கொணாக் கல்தச் சர்கள் 

ஆக்கிய மபொருள்காண் கின்றேன்; 

பசைப்பொருட் பாடல் ஆடல் 

பார்க்கின்றேன்; ஒவி மங்கள், 

நசையுள்ள மருந்து வன்மை 

பலபல நான்காண் கின்றேன். (6) 

The Tamil that begets the Arts 

Enjoy I the music 

espy I the intricacy 

of numbers; see I all 

products of the tireless
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carvers on stone; drink with 

my eyes and ears songs, dances 

and paintings, see J in thee 

the strength of strong medicines. 

முன்னூலில் அயலார் நஞ்சம் 

பன்னூறு நூற்றாண் டாகப் . 

பழந்தமிழ் மலையின் அனற்றாய் 

மன்னரின் காப்பி னாலே, 

வழிவழி வழாது வந்த 
அன்னவை காணு கின்றேன். 

ஆயினும் அவற்றைத் தந்த 

முன்ரைலை, அமயலான்; நஞ்சால் 

முறித்ததும் காணு கின்றேன்! (7) 

The poison of the outsiders in the source book 

Patronised you kings 

for millions of years, 

like the springs of the mount 

of ancient Tamil, 

flourished you under 

their protection; 

but the source book that gave 

rise to many others 

the enemies envenomed 

and deadened its life. 

பகைக்கஞ்சாத் தமிழ் 

வடக்கினில் தமிழர் வாழ்வை 

வதக்கிப்பின் தெற்கில் வந்தே 

இடக்கினைச் செயநி னைத்த 

எதிரியை, அந்நாள் தொட்டே
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“அடக்கடா” என்றூ ரைத்த 

அறங்காக்கும் தமிழே! இங்குத் 

தடைக்கற்கள் உண்டென் றாலும் 

தடந்தோளுண் டெனச்சி ரித்தாய்! (8) 

The Tamil that defies its foes 

The foe that crushed the Tamils 

in the North and sought to do 

mischief also in the South 

the virtue-guarding Tamil 

protested ‘crush down' 

hurdles are many here, 

but have I stout shoulders 

to fight them all, so laughed you! 

வெற்றித் தமிழ் 
ஆளுவோர்க் காட்பட் டேனும், 

அரசியல் தலைமை கொள்ள 

நாளுமே முயன்றார் தீயோர்; 

தமிழேநீ நடுங்க வில்லை! 

“வாளினை எ௫ங்கள் சாதி 

மதமில்லை! தமிழர் பற்ற 

காளைகான்” என்றாய்; காதில் 

கடல்முழக் கத்தைக் கேட்டாய்! (9) 

The Victorious Tamil 

Cringed the evil-minded 

the favour of their 

political masters and 

aspired for leadership 
and conspired daily. 

O Tamil knew you no fear 

of them! "Raise your swords 

sans caste sans religion;



104 

153. 

Smile,of Beauty 

_ you are all the children 

of the Tamils", proclaimed you, 

We hear your voice sounding 

like the roar of the seas!. 

படைத் தமிழ் 

இருளினை வறுமை நோயை 

இடறுவேன்; என்னு டல்மேல் 

உருள்கின்ற பகைக்குன் றைநான் 

ஒருவனே அதிர்ப்பேன்; நீயோ 

கருமான்்செய் படையின் வீடு! 

நான்அங்கோர் மறவன்! கன்னற் 

பொருள்தரும் தமிழே நீர் — 

பூக்காடு; நானோர் தூற்மி! (10) 

The Tamil army 

Crush I'll the gioom 

and the penury; by myself 

press I'll the rolling hill 

of hostility! you're 

the armaments factory, 

I'm a soldier there! 

You're a veritable forest 

of flowers exuding 

the sweet honey of words 

pregnant with meaning 

and I'm a dragon-fly 

joyously drinking.
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1. Alaku 

Kalatyijam paritiyilé avajatk kantén! , 

Katarparappil, olippunalil kantén! antac 

colaiyilé malarkafile, talirkal tammil, 

tottayitam elam kannil tattup pattal! 

malaiyilé mérricaiyil ilakukipra 

manikkac cutarilaval irunta]! alafi 

calaiyilé kilaitorum kiliyin kittan 

tanilanta ‘alake' npa! kavitai tantal. 

cirukulantai viliyinilé oliyay ninral: 

tiruvilakkil cirikkinral; naretuttu 

narumalarait totuppalin viralva laivil 

natakattatc ceykinral; ataté centot 

purattinile kalappaiyutan ulavan cellum 

putunataiyil purittal; vilainta nancey 

nilattinile enviliyai niruttinal; en 

neficattil kutiyéri makilcci ceytal. 

ticaikantép; vankantén; utpurattuc 

cerintanavam palappaiavum kantén; yantum — 

acaivanavum ninranavum kantén; marrum 

alakutanaik kantén; nallinpan kantén; 

Pacatyulla porulilelam pacaiyava] kan ! - 

palamaiyinal cakata iJaiyaval kan ! 

nacaiyotu nokkata enkum ullai! 

nallalaku vacappattal tunpa millat. 

10a-
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2. Katal 

Manal, alaikal 

urukkuk kilakké ulla 

perunkata] ora meilam, . 

kiriyin utal vannampdl 

manal mettai; ammet taimél 

néritum alaiy6, kalvi 

nilaiyattin iJaifiar polap 

purippal érum; vilum; 

purantitum; paray tampi. 1 

Manarkaraiyil nantukal. 
velliya annak kuttam 

vilaiyati vilvataippol 

tullyé alaikal ménmél 

karaiyinir culanru vilum! 

vellalai, karaiyait tottu 

mintapin cirukalnantup 

‘pillaikal oti atip 

periyator viyappaic ceyyum. 2 

Puratcikkappal amaiti 

puratcikkappala matti ் 

poliyumam. atupol, orak 

karaiyinil alaikal motik 

kalakankal! vilaikkum; anal 

arukulla alaikat kappal 

katalitai amaiti anro! 

perunirai vanmu kakkum; 
vanniram perunir vankum! 3 

Katalin kankollak katci 

perumpunal nilaiyum vapir ் 

pinaittaak karaiyum, ippal 

orunkaka vatakkum terkum 

Otunizp parappum kana
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truvilic cirakal neficam 

eluntitum; mujutum kana 

orukotic ciraku véntum 

okoko enappin vankum. ட கீ 

Katalum ilat katirum 

eluntatu cenka tirtan 

katal micai! atata enkum 

- viluntatu tankat turral! 

veliyelam oliyin viccu! 

mulankiya nirppa rappin 

mujutumpon noli parakkam 

palankala tyarkai ceyyum 

putukkatci paruku tampi! 5 

Katalum vanum 

akkarai, cGlai polat 

tonritum! antac¢élai, 

tikkelam teriyak kattum 

ijankatire cempa lattaik 

kaikkolfa ammu kilka] 

poeratum! karuva nattai 

moyttume cevva nakki 

mutittitum! paray tampi! 6 

Elunta katir 

ijankatir eluntan; anké 

irulinmel cinattai vaittan; 

kalittana katalin putkal; 

eluntana kaika] kotti! 

olintatu kari rulpoy! 

ullattil uvakai pukka 

ilankatir, ponni rattai 

enkanum iraikka lanan. 7
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Katal mulakkam 

katal nirum nila vanum 

kaikokkum! atar kitarkum 

itaiyilé kitakkum vellam 

elilvinai; avvi naimél 

atikkinra karro vinai 

narampinai acait tinpattai 

vatikkinra pulavan! tampi 

vankatal panpa falke]! 8 

Natuppakalir katalin kKatci 

celunkatir ucci eric 

centanal vicu talpar! 
pulunkiya makka! tammaik 

kulirkarral putumai ceytu 

mulankirruk katal! ivvaiya 

muluvatum valvir cemmai 

valankirruk katal! nar celvam 

valar kkinra katalpar tampi! 9 

Nilavir katal 

ponnutai kalaintu vere 

putitana muttuc celai 

tannitai aninta] antat 

tatankatar pennal tampi 

enpenru kel; atopar 

elil nila olikottirru! 

manniye vali enru 

katalinai valttay tampi! 10 

3. Tenral 

Menkarrum vankarrum 

antankal koti koti 

anaittaiyum tanna katté 

kontaor perum purattil 

kuttitu kinra karré!
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tinkunrait til tulakac 

ceyyinum ceyvay; nior 

tuntuli aniccam puvum 

nokatu nujaintum celvay! 1 

Tennatuperra celvam 

unnitam amain tirukkum 

unmaiyin virivil, makkal 

cinnator pakuti yegum 

terintarka] illai yenum 

tennafu perra celvat 

tenralé un inpattait 

tennattuk kallal vere 

ennattil teriyac ceytay? 2 

Tenralin naam 

Kulimmarufi cantanan car 

potikaiyil kulirntum, ahké 

olirnaru malariy ute 

manattinal untum, vantin 

kilarnarum pannil nalla 

kelviyai ataintum nalum 

valarkinray tenra leun 

varavinai valtta runta? 3 

Acaivin payan 

unarum uruvam kanén 

ayinum upran ovvor 

' cinnanal acaivum ennaic 

cilirttitae ceyyum! perra 

annatyatk kantor, annai 

anpinaik kannir kanar, 

enninum uyirk kuttattai 

inaittital anpé anrd? 4
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Tenralin kurumpu 

ulaittiyai utu kinray; 

ulaittiyil urukum kollan 

malaitto}jil unatu tolum 

marpinil unpu marpum 

calikkatu taluvat tanta 

kulircciyait taruvay! penka] 

vilakkata utaiyai nipoy 

vilakkinum vilakkar unnai! 5 

Kulantaiyum tepralum 

ilantittal uyirva lata 

ennacai malarmu kattuk 

kulantaiyin nerri mitu 

kuJjalinai acaippay; anpin 

koluntenru ninaittuk kannir 

kulirceytu meni enkum 

valintotik kilu kiluppai 

tannaiyum acaippay vali! 6 

Tenral inpam 

iruntaor manamum, mikka 

iniyator kulirum kontu 

-viruntayni ataiyun torum 

Kotaiyin veppat tirku 

maruntaki ayarvi pukku 

marrakip pinnar vanir 

paruntaki ilanki Jaimér 

parantotip patu kinray! 7 

Tenralin payan 

elutik kontiruntén, anké 

elutiya talum kantay; 

valiyotu vanta niyo 

vaJakkampol inpam tantay,;
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"elutiya talai niep 

kifappinai" enru kettén 

pulutiyait tutaittén enray; 

mintumni punarntay ennai! . 8 

Tenralukku nanri 

kKamukotu netiya tennai 

kamalkinra canta nankal 

camaikinra potikai annai, 

unaittantal; tamilait tantal; 

tamilenak kakattum, takka 

tenralni purattum, inpam 

amaivurac ceyva tainan 

kanavilum maraven ‘nro? 9 

Tenralin vilaiyattu 

kalicciru tumpi perra 

kannatic cirakil minnit 

tulicciru malari talmel 

kuttatit tulitén cinti 

velicciru pillai yatum 

pantotu vilaiya tippoyk 

kiliccira katai parrik 

kilikkinray tenra léni! 10 

4. Katu 

Malaippu vali 

natinen; natantén; enran 

nakarao viyattait tantit 

tétinén; cirrur tanta 

katciyaic citaitten; cenrén; 

patinén; paranten; téynta 

pataiyai ilantén anké 

mativi tonru millai 

marankalo péca villai! 1
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Valiyataiyalam 

ménmeéium natantén; வர்மக் 

"merricai vanam" ennat 

"nantampi ennai nokki 

natatampi" enaccol lirru! 

vanvarai mérkut tikkai 

maraittitta pukaini lattait 

tenkantar pole kanten 

tikalkatu nokkic cenreén. 2 

Kattin alaku 

vanmaiko] parukkaik kallin ப 

valiyelam pallam, meétu! 

munnaka franki éri 

mutalaika] kitappa taippol 

cinnatum peritu mana 

vetippukka] tantic cenrén; 

"kanmatam" enumpu rakka] 

karkalaip porukkak kantén. 3 

Mayilin varavérpu 

makilntunan ékum potil 

katutan mayilai évi 

akavalal varaver ponrai 

anuppirruk kopraik kaykku 

nikarana valai attik 

kareli ninru ninru 

nakarntatu kitac cenren 

narpatai kattum enre. 4 

Tamila ni valka! 

mukattilé kotuva] micai 

vefanen etiril vantan 

akappatta paravai kata 

avarrinper keétten! vétan
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vakaippatta parattu yacan 

enpatat valiyan enran; 

cak6 rattaic cempot tenran! 

tamila nivaika enrén. 5 

Vetan vali kurinan 

“pémanké! parum antap 

punaelu miccai enran 

amenrén" ataittan aiya 

kuruntenrum araivar enran ! 

amenreén terinta vanpol ! 

"“appakkam nokkic cenral 

mamaram irukkum anta 

valiccelvir" enran cenrén. 6 

Kattin uccikkilaiyil kuranku uca! 

cerunti, yaccd, ilantai, 

tekkintu, kongai ellam 

perunkattin kurai ! antap 

perunkirai mélé ninta 

oru munkil, iru kuranku 

சொர ponnucal atal | 

kuruntata1 yalam kantén! 

konaima maramum konteén ! 

Pampin vayil tayaip parikotutta 

mankanrai nariyatittatu 

anaion rilama rattai 

murittitum; antaik kuttaip 

punaion ranukum; anké 

pulionru tonrum; pampin 

panaivay tirakkak kantu 

yavume parakkum; kanro 

manaikka natu nirkum! 

ataioru naripoy maykkum. 8
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Mayilukkuk karati valttu 

ilantapet talyinaik kanté 

eluntotum céval valin 

koluntupat felunta kittak 

kocukkaJai mukiltan enru 

talaintatan patam virikkum 

tanimayila] atait "ten" 

valintitum; karati vantu 

mayilukku valttuk karum. 9 

Payanpala vilaikkum katu 

atiya kifaika] torum 

kotitonki acaiyum! putka! 

Patiya patiyi rukkum ! 

pataivilan konrai yonru 

tétiya patryi rukkum! 

karrotu carukum cérntu 

niticai katta nirkum; 

payantantu nirkum kate ! 10 

5. Kunram 

Malai vanum kunramum 

tankattai urukki vitta : 

vanotai tanni léor 

cenkatir manikkattuc 

celumpalam mulukum malai 

cenkuttay uyarnta kunrin 

marakatak truménikku 

mankata pavalam porttu 

vaittatu vaiyam kana! I 

Oliyum kugrum 

aruvikal vayirat tonkal ! 
iA ge : = 

atarceti paccatp patte ! 

kuruvika] tankak katti ! 

kulirmalar maniyin kuppai!



‘Text in Transliteration HS 

erutinmér payum vénkai 

nilavumél elunta minnal 

carukelam olicér tankat 

takatukal] para tani ! 2 

Kili erital 

talaikkonrayk katiraik kottit 

talaippacun ciraka tiitu 

malaippunnal marattin pakkam 

vantitum kilikuttattil 

cilaippennal kavan erintu 

vilttinén cirakai enral 

kulukkenru ciritto rutti 

"kolumpunnai ilatkal" enral] ! 3 

Kuravan mayakkam 

patattamayk kilien renni : 

atontaip palampart tanat 

utattinaip pitukkik "kovai" 

unkurl pilaien rotum ! 

kutittati manman enru 

kuyuntati tukku vanaik 

kotikkaté nanam mané 

enaor penkuri nirpal ! 4 

Kunrac caral, pira 

kunrattin "caral", kunrin 

aruvikal kutikkum “poykai" 

panrikal manarki lanku 

parittitum "ukkam", nalla 

kunriyin maniyal, venmaik 

kompinal anika] puntu 

ninritum kuratti yarkal 

“nilamukam" para tani ! 5
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Kurattiyar | 

“niraitinaik katir mutirntu 

netuntajum palutta kollaip 

purattinil térpol ninta 

putupparan amarttu mele | 

kurattiyar kavane tuttuk 

kuriparkkum vil1, ni lappa ! 

eriyumkai, cenkan tatpu! 

utukkartan eJili tuppe! 6 

Mankiya vanil kunrin katci ! 

maraikinran parity kunra 

mankaiyo oliyi Jantu, 

niraimunkil ilankai nitti 

varayo enaa laippal ! 

ciruputka] alarum! yanai 

iruppitam cérum! ankor 

kurunari ujaic cankal 

irulirul enru kavum! 7 

Nilavum kunrum 

muntaor karunti raikkul 

ittapor kuviyal polé 

karuntamilc colluk kujlé 

karuttukkal] iruttal pole 

wulmutir rukkun rattai! 

nalikai erantu cellat 

tirumpuru nilavu; kunram 

tikaJntatu muttup pole ! 8 

Elil perra kunram 
nilamuk kattuk kari 

nilappenna] varrak kaynta 

palilé uraimor urrip 

parumatta! kataintu panai
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11 

melurra venney allik 

kunrinmé! vici vital ! 

élumat tunto Jani 

&tuttunpay elilai ellam! 9 

Mukil moytta kunram 

anaikal mutalaik kittam 

ayiram karunku ranku 

vanile Katti vanta 

vanmukil onru kutip 

panatyil Urru kinra 

patanirpol kunril moykkap 

poyatu; atimai neficam 

pukaitalp6! tonrum kunram ! 10 

6. Aru 
Nirarra arruppatai 

irupakkam manmeé tittum 

itaia[ntum nila mana 

orupatai kantén antap 

pataiyin ulli tattil 

urittanar ralam puvin 

narumpoti utirnta taippol 

perumana! atanmeé lellam 

katirolip perukkam kantén ! 1 

Valip pokku 

manal cutum; valiccel vorka] 

irankiyum ériyum poy 

anaikarai méttin antai 

atarmara nilalil ninru 

tanalérum tamkal arric 

calaikan turik kanpar 

aninilam natuvil arrup 

patai "vanvil" poltonrum. 2
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Veliam varumun 

veppattal vetumpu kinra 

veliyelam kulirkar ronru 

toppenru kutikka, anké 

tulirelam cilirkkak kanteén 

eppakkam irunto kattap 

paravaikal ippak kattuk 

kuppattu marattil vantu 

Kuntiya putumai kantén. 

Vellattin torram 

olionru ketfén oo 

putuppunal! periya vellam 

calacala enru payntu ் 

varakkantén tanal nirattil 

nilavotta niramka lantu 

netuvanin cutarum vankip 

polintatu! katai yatci 

marrirrup puratci vellam. 

Vellap payccal 

peruiicinkam araiya vilum 

yanaipol perukip payntu 

varumvellam, mota lale 

manarkarai itintu vilum ! 

marunkinil irunta alum 

maltlantu vilum arril ! 

paruntu, mérparakkum! niril, 

patjavaic cularrum valai ! 5 

Velfattin varavarital 

karaiyorap pulatiil méyum 

kalikal katamai ennum ! 

taraiyinir katai Ugric 

caricari putuvel lattin
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traimotum olitan enru 

ciyuvarka! cenkai kattip 

periyoraik kitvu kinrar 

pécconré oliyé nilam ! 6 

Vellattin oli! alaku! 

irukarai tatumpum vella 

nelivinil eriyum tankac 

carivukal ! nuraiyo muttut 

tatukkuka]! culalmin kotti 

marakata viccu ! niril 

mutakkigra maranka linmél 

orunarai venta Jampu ! 

uvappukko uvamai illai. 7 

Vellam enum pataikku marankalin valttu 

orévakai atai punta 

perumpatai, olunkay ninru- 

carélenap pakaimer payum 

tanmaipol arru vellam, 

iravelam natattal kanta 

irukarai marankal, tolvi 

varavannam neiical valtti 

malarvicum kilaittol nitt ! 8 

Ulavar muyarci 

arruvel lattaik kanac 

cirrurar anku vantar! 

porrinar putuvel lattaip 

pukanranar valttu raika] ! 

karrakap parantu cenru 

kalanikal mataiti rantu 

marrinar vaykkal ! marrum 

vatikalai marittar nanré. 9
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Arru natai 

noytirntar; varumai tirntar, 

nurrukku nuru perum ! 

oyvinrik kalappai takki 

ulavuppan pata lanar ! 

céykalin makilcci kantu 

cilampati kulunka agrut 

taynatak kinral vaiyam 

talaikkavé taJaika enre ! 10 

7. Centamarai 

Nir, ilai, nirttulika] 

kannatit taraiyin niitu 

kankavar paccait tattil 

ennata ojimut tukkal 

iraintatu polku Jattut 

tanniri lépa tarnta 

tamarai ilaiyum, melé 

tennirin tuljiyum kantén 

uvappotu vitu cérntén. 

Tamaraiyin cirrarumpu 

cilanatka] cenra pinnark , 

kulakkarai cenren ! paccai 

ilaittattil cintum palpol 

eliinirum, kariya pampin 

talaika]pol nimirn tirunta 

tamaraic cirra rumpum 

ilakutal kanap றவற; 

katciyin inpam perren. 2 

Mutir arumpu 

maniirul atarnta vittil 

mankaimar
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taniilaip parappi pircen 

tamaraic cevva rumpu 

pinipékki envi likkup 

pataittatu peruvi runté ! 3 

Avil arumpu 

virikinta paccaip pattai 

ménpiport tukki tantu 

varikkinra penkal vana 

vitiyaip parttup parttuc | 

cirikkinra italkkut tattal 

manikkam citaru taipol 

irukkumap pacci laimél 

arumpuka] italvi rikkum ! 4 

Malarkalin torram 

vinponra vellak katu 

mélelam olicey kinra 

venmuttan kalko Jikkum 

paccilaik katu, mele 

mannuiar makilum centa 

maraimalark katu, neficaik 

kannulé vaikkac collik 

kavitatyaik kanac colium. 5 

Oppu 

vaypolac cilama larka]! 

'va'enré alaikkum kaipo! 

ti'yavai cilama larkal ! 

téyntuni rati mélé 

payumnan mukampol neficaip 

parippana cilama larka]! 

ayiram penka! niril 

arppattam polum pukka] ! 6
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Cevvital 

Orital kulantai kannam ! 

Orital viliyai okkum ! 

Orital tanma nalan 

uruvinaik kantu kantu 

purikkum utatu ! marrum 

orital pollar neficam ! 

varit taracci vanta 

ullankai yam marronru ! 

Teno 

mutiya நந rantu 

ulamdra munna leHam 

tétiya tamilu narvait 

tinnave palarkkum tantum 

vatata pulavar polé 

arumpippin malarnta pukka] 

vatatu ténko tukkum 

vantukal ataik kutikkum ! 8 

Vantukal 

ténunna vantu patum ! 

tenuntapin or kiuttam 

tanorpal tavum ! véror 

tanikkuttam kaliyat tattai 

vanitai natattum ! onru 

malaregnum katti luntu 

nagunten purakkam kollum 

narumpoti traikkum onru. 

Pattu, manam 

ennainan ilantén; inpa 

ulakattil vala furrén: 

pontukal, tenrar karru 

putumanam vantin pattu
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pannuaru celuma nikkap 

paravaipol kittap pukkal 

jorellam paritittalum 

tevittata elilin kutte! 10 

8. Nayiru 

Elunta faytru 

olipporul ni! ni falat 

toruporul varay! neficak 

kalippinil kuttaic cérkkum 

kanar poralé, 4] niril’ 

velippata eluntay: 6ké 

vinnelam ponnai allit 

telikkinray; katalir ponkum 

tiratyelam oliyayc ceytay. 1 

Vaiyattin unarcci 

eluntana uyirin kattam! 
irujillai ayarvum illai! 

eluntanai oliyé enkum! 

enkanum unarcei vellam 

polintanig Katirov vonrum 

polintéri meérri caimel 

koluntotak koti vannam 

kolittatu cutarkko mané! 2 

Katci fayiru 

ponkiyum polintum ninta 

putuppitar mayirei lirkkum 

cinkamé! vana viti 

tikutiku enae rikkum 

mankata tanarpi lampé! 

manikkak kunré! tirnta 

tankattin tatte! vanat 

takaliyir peruvi lakke! 3
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Oli ceyyum pariti 

katalilé koti kotik 

katirkkaikal unru kinray! 

netuvanil koti koti 

niraicutark kaika] nitti 

itaippatu malaiyé kato ~ 

illamo poykai aro 

atankanin olia Java 

amaintanai! pariti vali! 

Katirum irulum 

ennakan putumai! tahka 

ilaiyutan nulai vaittup 

pinniya ata, karril 

peyarntati acaiva taippol 

nanniril katir kalantu 

nalirkatal nelital kantep; 

unkatir, irutpa lavai 

urittolic culaiyu tirre! 

Karaipokki elil ceytay 

ilakiya paniyin muttai 

ilankatirk kaiyal unpay! 

alai alaiyay umilvay 

ajakinai oliyait yellam! 

ilaitorum iram katta 

karaipokki iyalpu kappay! 

malaiyelam colai ellam 

nanaikkinray cutarppon niral! 6 

Enkum atu 

tamarai arumpi leHam 

carittanai ilalka] tammai! 

mamarat talira caivil 

manippaccai kulunkac ceytay!
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amamam cévar kontai 

atilumun alaké kanpeén! | 

nimannan; oliyin celvan; 

niraimakkal] valttum veyyon. 7 

Paritiyum ceyalum 

irakinil uyirai vaittay 

eluntana putkal! matar 

aranceyyum tirancey tittay! 

atavar kunrat tolil 

uraikinray! kanru kali 

uyirperac ceykin rayni! 

marattamil makka] valvil 

inpattai vaittay niyé. 8 

Pariti inral nilavukku oliyillai 

valumnin olitan inrel 

vanilé utukka] ellam 

talankay katukkay kalpol 

talaivinri alaki lakkam! 

palenra nilatyil valvaip 

payiritta vulavan ni; pain 

kulukku vérum niyé 

kulirukkup porvai niyé! 9 

Nayiru vali 

vilipparvai tatuttu vila 

virikinra oliyé, corvai 

olikkinra unarveé, vaiyat 

tirujinai otukkit tallit 

talarperu vellan tannaic 

cayppoyé, veyilil atit 

talaikkinrom putufia yirrut 

tamiccotté vali nanreé. 10
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9. Van 

Vinmin nirainta van - 

manmitil uJaippa rellim 

variyaram! urimai kéttal 

punmitil ampu payccum 

pulaiyarcel varami taittan 

kanmitil pakali lellim 

kantukan tantik kuppin 

vinminayk koppa litta 

virtvanam paray tampi! 

Nilaccéval, vinmin kuficuka] iruttup punai 

parpukai mukilaic ciyttup 

paliccenru "tinkat céval" 

narrikkum kurale tattu 

nalloli payccip, pettai 

érpattuk katankap pottup 

poti "vinmin kuticu" katkum 

meérparvai celuttip, "pinai 

iruttaiyum" veluttut tallum. 2 

Pakal vanil mukiloviyanka] 

pakalvanir katirin viccup 

parantatu! mukili nankal 

vakaivakai Ovi yankal 

valankina; ydnaik kiittam! 

takataka enumma nikka 

aruvika]! nilac 001] 

pukaik kuttam! erima laikal 

ponvenkai! manippun colai! 3 

frunta vanum érriya vilakkum 

kilakkuppen vitte rinta 

kilicciraip paritip pantu, 

celittamér ricaiva nattin 

cemparut tippun kavil
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viluntatu! vitivi lakkip 

koluntinal mankai markal 

antatait tetik kolla 

irulmarrik kotukkin rarka]! 4 

Kalai vanam 

kolikt virru! vaiyam, 

kontator irulait tanka 

méliyal ulutan anta 

virikatire celvan; pinnar 

alicul ulakin katci 

arumpinru! munaiya vilntu 

valiya vaiya menru 

malarntatu kalai vanam. 5 

Vanavil 

atirntatu karru! nilap 

punkilai acainta tirru! 

mutimtitta mukilin ceru 

nmitirruc cérruk kulle 

putaintitta katirir putta 

putuppatu vanna mellam 

tatumpirré vana villayp 

parati aJakin tagmai! 6 

Malai van 

pakalvanmel karumu kilkal 

pataietut tana! villofu 

tukalarra vaJum, velum 

culanrana mipni minnil! 

nakaittatu kalaka lenru 

nalla karmukiltan! nerri 

akatturra iyarkaip pennal 

iraittalpii malaiyai alli! 7
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Erikinra vanam 

ténceyyum maiarum tiyum! 

centiyum nirayp pokum! 

kan, cey, tr, malai, ka, aru 

katalelam eriva totu 

tanceyta tanalil tanum 

erikinran pakalon! anku 

vanceyta veppat taliv 

vaiyattin atiyum vékum! 

Uccip potukkum malaip potukkum ital néram 

ucciyil irunta veyyou 

Orati merkil vaittan 

nocciyin nilalki Jakkil 

cayntatu! nuraiyum, nirum, 

paccaiyum, pajuppu mana ‘— 

palavanna mukilkal kutip 

poyccanru pola, yanai 

pukaium; pinmalaiyaik kattum. 9 

van tanta patam 

etianai periya vanam 

ennippar unaiyum niyé; 

ittarai, koyyap pincu; 

niatil cirre rumpe 

attanal perum meyyay 

appatit tape mané 

pittéri mélkil enru 

makkaltam peécal enné! 10 

10. Al 
Ati-kifai, kay, ilai, nilal 

ayirum kilaika] konta 

atimaram periya yanai! 

poyina milarka] vanil! 

polintana pavajak kaykal!
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kayinai nilalar kakkum 

ilaiyelam, ullah kaikal! 

ayaur atankum nifal 

litaik kana lakum! 

Vilutum vérum 

tulampol valarki laikku 

vilutuka] tunka]! tinkal 

alipaic curyi nirkum 

aruntiral maravar! véro 

valinait taraiyil viltti 

mantiya pampin kuttant! 

nilavah maraikkum altan 

orraikkal netiya panial! 2 

Paccilai, ilavilutu 

mérkijai yipvil tellam 

minnitum ponni laikal! 

vérkéipdl cilavil tuntam! 

aruviyin vileci pélat 

torraficey vanavum untu! 

cutarvankilp paccilai van 

rpatta tenral, vilté 

eluntankak katirkal enpén. 3 

Atimarac carpu 

atimarap pativi lellam 

atankitum kattup punai! 

itaiyitai érpat tulla 

perunkilaip ponti lellam 

pataippampin perumuc cukkal 

palinkukkan antaic ciral! 

tatatatap paravatk kuttam! 

taraiyelam carukin mettai! 4
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Vauval, palakkulai, kotu, kuranku, paruntu 

tolaivulla kilaiyil vauval 

tonkitum; vaykkul kontu 

kulaippalam, kilai, kotukkum, 

k6tuka] malaiyayc cintum! 

talaikkolup pukku ranku 

cattaikkél otikkum; pinnal 

ilaiccantil kurankin valai 

eliyenru parunti Jukkum. 

Kilika] 

kottana palakku laikkuk 

kurunkilai tanilan kijjai 

tottunkal tavari, ankeé 

tutikkuntag pettai yantaip 

pottenru vilum; anpir 

pinaintitum; arukil ula 

tittikkum palankal akkal 

anukkuk kacappaic ceyyum! 6 

Cittukkal 

vanattuk kumilpa rantu 

vaiyattil vilva taippdl 

tanampa tumcit tukka] 

talaikilai mitu vilntu, 

punaikkan polo Jikkum; 

pulukkaJait tinru tinru 

ténirai mullaik kampin 

cirrati tattip patum. 7 

Kurankio accam 

kilaiyinir pampu tonka, 

vilutepru, kuranku toftu 

"vilakkinait totta pillai 

vetukkenak kutitta taippoi"
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kilaitorum kutittut tavik 

kilulla vilutai yellam 

olippampay enni enni 

uccipoyt tanval patkkum. 8 

Paravai yotical 

alinaik karru métum; 

acaivégo enacci rittuk 

kolattuk kilaiku lunka 

atimarak kunru nirkum 

talatta alil lamal 

iavittitta kilaippul lellam 

kalvaitta kilaika] atak 

karrukku nanri kurum. 9 

Kuyil viruntu 

malaimukil minnuk kafici 

mankuyil parantu vantu 

"valankuka kuticai" enru 

vayvittu vannam patak 

kolunkilait tO] uyarttik 

kulirilaik kaiya marttip | 

palantantu kalippak kumpin 

pacuntulir vaJankum ale. 10 

11. Purakkal 
Kattin tirappu, purakkalin kutippu 

vittukku velip purattil 

véelanvan tépu ravip 

kuttinait trakku mugpu 

"kutukutu" epakku tttal 

kéttatu katil kuttait 

tirantatum kilc carinta 

kottuppup porpu rakka] 
kutittana kutti ninré!
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Purakkalig pauniram 

irunila inaintu pati 

iraiyunnum cevvi talkal 

virlyata tamarai pol 

origai melli yarka] 

karunkontai katti iyvam 

kayampuk kottu mélum 

orupakkam iruva Jaippu 

uyirulja alakin méyccal ! 2 

Purakkalitam ottunnal untu 

ittator tama raippu 

italvirin tiruttal pole 

vattamayp purakka! kuti 

iraiyungum,; avagrig valvil 

vettillai; kuttu millai; 

veruvé sirunta runtum 

kattillai; kilmél ennum 

kanmuti valakka millai. 3 

Natat alaku 

akanravayc catti onrin 

vilimpinil ati poruntap, 

pukum talai: nirvay montu 

ninuirntitum, pon imaikal 

nakummani vilinar pankum 

nattitum kdli ranki 

makilcciyay ulavi, vaiya 

mannarkku natai karpikkum! | 4 

Puravin olukkam 

orupettai tanan anri 

veronruk kutan pafatam; 

orupettai mattap paippol 

' offpurin tita ninraélum
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12 

tirumpiyum parppa tillai 

veroru céval tammil 

orupura irantittal tan 

onrumar ronrai natum! 5 

PurakkaJukku manitar patam 

“avaltani; oppavillai; 

avan, aval varuntum vannam 

tavarilaik kinran" intat 

takacceyal tannai, anpu 

tavalkinra purakka] tammil 

oru cila tarutalaikal, 

kavalaicér makka Jinpal 

karruk kontiruttal kutum! 6 

Purakka! katai 

talaitalttik kutuku tenru 

tanaic currum anpuravaik, 

kolaipayccum kannal, penno 

kurukkir cenré tirumpit 

talainattit taraiyaik katti 

"inkuva" ena alaikkum; ் 

malaikatti alait taluntan 

marupparo maiyal urrar? 7 

Tayanpu tantatyanpu 

tayirai tinra pinpu 

tankuficaik kuttr kantu 

vayinait tirakkum; kuiicu 

tayvaykku] vaikkum mukkait; 

tayarun tiyataik kakkit 

tankuncin kutaIni rappum; 

oyntatum tantai uttum 

anpukkor etuttuk kattam! 8
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‘Mayirpura atal 

mayirpura, patam virikkum; 

marpinai mun uyarttum; 

nayappuru kaluttai vanki 

nanraka nimirntu, kalaip 

payirritum atal nalin 

patitukki ataivu potum, 

mayirpura vencan kokkum; 

் val, tanta viciri okkum! 

Ataipatum purakka] 

kuttmayp parantu pokum, 

cuJarriya kirva! polé 

kuttinil ataiyum vanie 

koittati maika] pole 

kuttinai vélan vantu 

cattinan, kulaittu vannam 

tittiya Ovi yattait 
tiraiyittu maraittal pole ! 10 

12. Kili 

Mukku, kan, val, pacumai. 

ilavinkay polum cekkac ச 

cevélena trukkum mukkum, 

ilakitu mana! takkali _ 

elilolic cenkayk kannum, 

nilaioli taluvum mavin 

nettilai valum, kontay 

palarpuka] kinra paccaip 

pacunkili varay! varay! I 

Kaluttuvari, cokkuppaccai 

nilavan tapnaic currum 

netitana vana villaip
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12a 

polanin kaluttil 6tum 

ponvari min virikkum 

alala rikko Juntil 

alliyig ilaiyil upran- 
melula cokkup paccai 

menipol ciritu millai! 2 

Alakuc carakku 

Kollata porulka lotum 

alakinur ciritu kittik' 

kollavé ceyum iyarkai, 

tankonta kolkai mirit 

tannarum kai yiruppam 

alakenum talaic carakkaik 

killivait titta killay 

kiftava cumma vani! 3 

Congataic collum 

Wittava yarkal, marrum 

_  @marruk karar kuti 

vilaittitum tollai valvil 

melotu natakka enni 

ulappanka rintu makkal 

uraittatai uraitta vannam 

kilattitum kiliyé encol 

kéttuppo parantu varay! 4 

Erriya vilakku 

kiliccelva méni anhkuk 

kitantitta paceilai mél 

paliccena eriyum kévaip 

palattilup mukkai unri 

vilakkinil vilakkai érric 

cellalpol cenray alin
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kilaikkitai ilaiyum, kayum 

kitattalpol atil kitantay! 

Nirainta atci 

tennaitan Ufical vintan 

tiruvula viti varit 
tinnattayn palamkot taikal 

trunatu vaiyam polum 

punnaikkayt talaiyil cemmaip 

putumuti punaiti ruppay 

unnaittan kanukiprén 

killayni atei ullay! 

Iruvakaip péccu 

kattinil tiriyum potu 

kiriccenru kalaru kinray; 

kuftinil nanka] perra 

kulantaipol koficu kinray 

vittilé tttant enpar 

veliyilé pilaippuk kaka 

éttilé tannir enpar 

unpdoltan avarum killay! 

Makkalai makilvikkam 

koficuvay alaku tannaik 

kolippayni, aracar vittu 

valiciyar tamaiyum, marra 

variyavar tamaiyum, okka 

nencinil makilcci vellam 

nirappuray, avar alikkum 

naificanar palattai unpay; 

kujénum nanré enapy! 

Kilikkulla perumai 

unakkinta ulakil ulla 

perumaiyai unarttu kinrén;
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tinaik kollaik kuravan uppaic 

ciraikontu natti] vantu, 

manaitorum cenré upran 

afakinai etirit vaippan; 

tanakkana porufaic celvar 

tamilkkital péla ivar! 9 

Oviyark kutavi 

pavalar ellam nalum 

panattukkum, perumajkkum poyk 
kaviyam ceyvar nalum 

kan, kaika] karuttum néka 

Oviyap pulavar ellam 

upaip pola eluti vittal 

tévaikkup panam Kkitaikkum 
cirttiyum kitaikkum nanré! 10 

13. Iruf 
Vatiya uyirkalai anaippay 

ati otippér ittum . 

aruntutal arunti yumpin 

vatiyé irukkum vaiya 

makkalai, uyirk kuftattai 

Otiyé anaippay! upran 

maninilac ciraka lava 

mutuvay irulé, anpin 

mulakkamé unakku nanri! I 

Irujin pakala{ai, iravatai 
vinmutal man varaikkum 

viyakkum unméni tannaik 

kannilé kanpép; niyd 

atikkati utaiyil marzam 

pannuvay irulé unran 

pakalutai tankac célai
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venpattil irac celaimeél 

vélaippa tenna colvén! 

Irul, nirnilai, katir, culalvanfu 

‘enkucel kinray' enru . 

paritiyai orunal kéttén; 

'kankulai olikka’ enran 
katituce! tampi eurep; 

ankunnait totarntan; niyo 

akalvatay ninaittan; enpé! 

enkanum nirainta nimi 

atil'katir', culal vanfanro! 3 

Ni muttutai porttu ninray 

_kallarai velip patuttum 

_ irutpenné, katai onraik kel; 

pillaika] tunki narkal; 

pentatti arukil ninral; 
ullamé etilum ota _ 

tirukkaiyil, pimirntén, niyo 

vellai muttukka] taitta 

porvaiyai méni portte. 4 

Kontaiyil nilak kontaippu 

. manmutal vinva raikkum ் 

vajarnta uputal tiruppik 

kanmalar tirappi ninray! 

pinpuram kariya kuntar 

kontatyil oliyaik kattum 

- kulirnila vayira villai 

kanténen kalankum neficam 

manaiviyin tirumun cellum! 5 

Pirappum irappum 

vandétu nipi rantay! 
‘marupati, katalil tonrum
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minena uyir utalkal 

vilaintana evvi tattum 

ninirai vurray! enkum, 

porulunté!l nijalu ntanro! 

panatyil iruppay; palin 

-anuttorum paranti ruppay! 6 

Uruppatiyin ataiyalattai irul arivikkum 

uyarntulla alaku mukkin 

irupuram uraivay; mankai 

kayalviJik kataiyil ullay; 

katinil natuppu rattum, 

ayalilum culvay pennin 

mukaitinil atatya lattai 

iyakkuvay irulé, uncir, 

oviyar arinti ruppar! 7 

Trule alakin ver 

atukkita]t tamaraip pu 

italtorum atippu rattil 

patuttirup payni! puvin 

pacaiital ovvon rukkum 

tatuppukkat tukinray! inrél 

tamarai alaku cakum! 

atuttitum irulé, enkum. 

anaittullum alaku niyé! 8 

Ariyamaitan iru] : anal, atutan arivaicceyyum- 

arivenral oliyam, amam! 

, ariyamat irulam, amam! 

ariyamai arivaic ceyyum; 

ariyamai arival unto? 

ciruvanait tintirrut tél: 

nallirul vilakkut tévai;
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niraivérra neruppuk kucci 

tétinar, kitaikka villat. 

Trulin perumai iyampa aritu 

pettiyil iruppa takap 

pécinar; cavi illai: 

ettuppér itarkul telal 

kettap pattut tutittar; 

"kattayam tuymai véntum" 

ennumor arivu tannai 

ittalit titta nalla 

trulé unperumai enné! 10 

14. Cirrar 

netuficalai enai alaittu 

" nérdkac cenru pinnar, 

itatyilor muftakkaik katti 

ekirru! nano orrai 

atippatai kantén ankor 

alinkilk kali méykkum 

itaippaiyan iruntan; ennai 

‘entavur' enru kéttan. 1 

putuccéri egru coillip 

pomvali kettén, paiyan 

‘itaittant ato irukkum 

palaticéri itattil talli 

oticcalai yotu cenré . . 

onan paccéri vaykkal 

kuticcerip ponal urtan 

kuppitu tolaivé' enran! 2 

panittuli manikal kaykkum 

pacunpur kalatar pulattil 

tanittani akala vannam 

cayttitta pacukka] ellim



Text in Transliteration 

tanakkonru pirarkkon rennat 

tanmatyal pullai meéyum! 

inittitap patum paiyan 

talampol icic ceyran. 

mantaiyin veli afuttu 

varicaiyay irupak kattil 

kontitum anilin valpél, 

kulaimuttuc célak kollai 

cantilac caturak kalli, 

velikku] tajaintirukkum; 

ventayac cefika linmél 

minnitum tankap pukkal ! 

murriya kulaippa lattai 

mutukinir cumantu ninru 

‘varriya makkal varir' 

enratu valait tottam: 

curotu kaiyil énti 

orukanip parutti térra 

orraial niri raittan 

ulaipponré celvam enpan 

kuttaiyil tavalai onru 

kutittatu, pampin vayir 

pattatal atu vilunkik 

karaiyinir puralap partta 

pettaip paruntu tukkip 

perunkilai tannir kuntac 

cittukka] ali ninru 

titukkittu mérpa rakkum! 

ilaiyaval mutiya valpol 

iruntana] orutti; ennai 

valaittanal, 'koli muttai 

vankava vantir'? enral 

14]



vilaiyattayc 'céri muttai 

vekaté! enrén. kéttup 

pulittanal; eninum encol, 

‘poy'epru marukka villai! 

"ஊர மா muttai unta 

tuntoni" enru kettén 

"“onrénum untatillai; 

orunajum untatillai; 

tinréné! pulitta kujil 

cérntitum uppuk kana 

onraraik kacuk kenran 

uyirvirral oppar" enra] 

cérikkup peritu cirrur 

tennai maculn tirukkum; 

_téronru, koyi lopru 

cérnta orviti Ottuk 

kuraika], kuntu vanti, 

kottil cérviti ainté 

uritu; nattark kellam 

uyirtarum unavin urru. 

nanceyyaic currum vaykkal 

nallarru nirai vankip 

poneeyum ulavu ceyvon, 

'polutellam ujavu ceytén 

enceytay' enra pattai 

etuttittan; etiril vaiici 

‘munceyta kiluk kattan 

mutakkattan tuvaiyal' enral. 

15. Pattanam 

ettanai vakai t terukka] 

ennenna vakai iManka]! 

ottitum cunna velai, 

uyarmaravelai ceyyum 

Smile of Beauty 

10
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attiram véré; marrum 

avaravark kamainta tana 

kaittiram veré enru 

kattina kattatankal 1 

- iyarkaiyin uyirkat kulle 

manpitantan evarri pukkum 

uyarcciyum, tan arinta 

unmatyai ulakuk kakkum 

_muyarciyum itaivi tamal 

munnerrac ceyalaic ceyyum - 

payircciyum utatyan enru 

pattanam etuttuk kattum. 2 

natuvinir pukaiyin vanti 

Gtitum natai pataikkul 

itaivita totum ‘tammil 

iyankitum urti' yellam 

kataloram kappal vantu 

kanakkarra poru] kuvikkum 

pataimakka] cittup pdlap 

parapparkal payanai nati! 3 

vanikap panta calai 

vaittulla porulka] tamum 

kanenak katti virkum 

ankatip porulka] tamum 

vinalaip payan patuttum 

viyankatcip porulkal tamum 

kanunkal manitar perra 

kalaittiram kanac ceyyum 4 

ullattai éttal titti 

ulakattil putumai cérkkum 

kolkaicér nilaiya mellam 

arinarin kuttam kanten
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ko]kaion rirukka véru 

kolkaikke atimai yakum 

vellutai ejutta larka] 

veruppurum ceyalum kanten. 

unmaikkum poykkum oppum 

uyarvalak karifar tammai 

vinvarai valarnta niti 

manrattil vilankak kantéen; 

punpatta perumak katkup 

potunalam tétu kinra 

tinmaicér maurir cegrén, 

avaraiyé ankum kantén. 

malaippo tennum annai, 

ulaippinal mativar tammaic 

calilé cara yattal 

talattum kataiyin ulle 

kalattai kaliyar pokkak 

karutuvor irukkak kanten 

malaiyil koli muttai 

marakkari atal kanten. 

iyarkaiyin elilai yellam 

cirruril kana élum! 

ceyarkaiyin alakai yellam 

pattanam teriyak kattum! 

muyarciyum mulutu Jaippum 

cirruril kanu kipren; 

payirciyum kalaiyu narvum 

pattarat tirpark kinren! 

varunalil natu kakka 

valnititum ilaifar kottam 

tirunalin kitta makat 

teruoram cuvati yotu 

“mile of Beauty



Text in Transliteration = - 145 

13 

perunajaip payanna lakkum 

perumperun kalakam nokki 

orunajum tavari tamal 

varicaiyay uvakkac celvar! 9 

kalaiyinil valarntum, nattuk 

Kavitaiyiloli. mi kuntum 
nilavitum nila mukattu 

nilappu vili mankaimar 

talaiyaya kalaika] ayntu' 

tamvitu potal kantén 

ulavitu matamaip péyin 

utampig tal urital kanten! ட் 10 

16. Tamil | 
Mutalil untanatu tamil.. 

punaicuintu vatintu pona 

nilattilé "putiya nalai" 

mManitappain kilmu [aitté 

vakuttatu! manita valvai, — 

iniya narramilé nitan 

eluppinai! tamilan kanta 

kanavutan, inna! vaiyak . 

kavinvalvay malarnta tanro? 1 

Icai kittin mujai 

palantamil makkal annal 

paravaika] vilanku, vantu 

talaimankil icaittatait, tam 

talaviye icaitta talé 

elumicait tamilé! inpam 

eytiyé kutitta 72716 

viliyunnap piranta kuttut 

tamiléen viyappin vaippé! 2
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Iyagrami] elil 

amma enrajaittal kaka 

enaccollal, akten ronraik 

cemmaiyir cuttal ennum 

iyarkatyin cerivinalé 

imma nilattai anta 

iyarrami léen anpe! 

cummatan connar unnai 

oruvanpal tulirttay enre! 3 

Tamijarkkut tamil uyir 

valarpirai pol valarnta 

tamilil arifiar tanka! 

piattaiyum ulakil arnta 

valattaiyum eluttuc collal 

vilakkitum tyalmu tirntum 

virukol icaiya faintum 

afavila uvakai afar 

ramiléni enran avi! 4 

Cakat tami] 

patuppigum pafatu, tiyar 
panpajum munneér sattait 

tatuppinum tamilar tankal 

talaimurai talaimu raivan 

tatukkinra tamilé! piggar 

‘ akattiyar kappi yarka] 

ketuppigum ketamal neficak 

kilaitottum kiliyé vali! 5 

Kalaikal tanta tami] 

icaiyinaik kanu kinreén; 

ennutpam kanu kinrén 

acaikkonak kaitac carka[ 

akkiya porulkan kinrén;



Text in Transliteration 

pacaipporut patal atal 

parkkinrén; dvi yankal 

nacaiyulla maruntu vanmai 

palapala nankan kinrén. 

Mugonulil ayalar naficam 

panguru nurran takap 
palantamil malaiyin urray 

magnarin kappi nale 

valivali valatu vanta 

annavai kanu kinrén 

ayigum avarrait tanta 

munnulai ayalan nanca! 

murittatum kanu kigren! 

Pakaikkaficat tamil 

vatakkipil tamijar valvai 

vatakkippin terkil vanté 

itakkinaic ceyani naitta 

etiriyai anna! totté 

"“atakkata" enru raitia 

arankakkum tamilé! inkut 

tataikkarkal unten ralum 

tatantolun ténac cirittay! 

Verrit tamil 

aluvork katpat tenum 

araciyal talaimai kollja 

nalumé muyanrar tiyor; 

tamiléni natunka villai 
"valinai etunkal cati 

matamiillai tamilar perra 

kalaikal" enray; katil 

katalmulak kattaik kétpay! 

147
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Patait tar 

irulinai varumai noyai 

itaruvén; ennu talmel 

urulkinra pakaikkun rainan 

oruvané utirppén, niyo. 

karumancey pataiyin vitu! 

nanankor maravan! kannar 

porultarum tamilé nior 

pukkatu; nanor tumpi! 10 

ரு ந *



அக்கரை சோலை 

அகன்றவாய்ச் சட்டி 

அடிமரப் பதிவி 

அடுக்கிதழ்த் தாமரை 

அண்டங்கள் கோடி 

அதிர்ந்தது காற்று 
அம்மா என்றழைத்தல் 

அருவிகள் வயிரத் 

அவள்தனி 

அறிவென்றால் 

ஆடி ஓடி 
ஆடிய கிளைகள் 

ஆயிரம் கிளைகள் 

ஆலினைக் காற்று 

ஆளுவோர்க்கு 

ஆற்று வெள்ளத்தை 

ஆனை ஒன்று 

ஆனைகள் முதலை 

இசையினைக் காணுகின்றேன் 

இட்டதோர் 

இயற்கையின் உயிர் 

இயற்கையின் எழிலை 

இருகரை ததும்பும் 

இருந்த ஓர் கருந்திரை 

இருந்த ஓர் மணமும் 

இருநிலா இணைந்து 
இருபக்கம் 

இருளினை வறுமை 

இலகிய பனியின் 

இலவின்காய் போலும் 
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இழந்த பெட்டையினை 

இழந்திட்டால் உயிர் 

இளங்கதிர் எழுந்தான் 

இளித்த வாயர்கள் 

இளையவள் முதியவள் 

இறகினில் உயிரை 

உச்சியில் இருந்த 

உண்மைக்கும் பொய்க்கும் 

உயர்ந்துள்ள அழகு 

உலைத்தீயை ஊதுகின்றாய் 

உள்ளத்தை ஏட்டால் 

உன்அரும் உருவம் 

உன்னிடம் அமைந்திருக்கும் 

உனக்கிந்த 

ஊருக்குக் கிழக்கே 

எங்கு செல்கின்றாய் 

எத்தனை பெரிய 

எத்தனை வகை 

எழுதிக்கொண்டிருந்தேன் 

எழுந்தது செங்கதிர் 

எழுந்தன உயிரின் 

என்றேனும் முட்டை 

என்னகாண் புதுமை 

என்னை நான் 

ஒரு பெட்டை தன் 

ஒரேவகை ஆடை 

ஒலிஓன்று கேட்டேன் 

ஒளிப்பொருள் நீ 

ஓரிதழ் குழந்தை 
கடல்நீரும் நீல 
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130 

82 
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83 

134 

65 

131 

68 

63 

98 
51 

47 

64 
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கடலிலே கோடி 

கண்ணாடித் தரையின் 

கமுகொடு நெடிய: 

கரையோரப் புலத்தில் 

கலையினில் வளர்ந்தும் 

கள்ளரை வெளிப்படுத்தும் 

களிச்சிறு தும்பி 

காட்டினில் திரியும் 

காலையிளம் பரிதியிலே 

கிழக்குப் பெண் 

கிளிச் செல்வமே | 

கிளையினிற் பாம்பு 

குட்டையில் தவளை 

குளிர்நறுஞ் சந்தனஞ் 

குன்றத்தின் சாரல் 

கூட்டமாய்ப் பறந்து 

கொஞ்சுவாய் அழகு 

கொத்தான பழக்குலை 

கொள்ளாத பொருள் 

கோழி கூவிற்று 

சில நாட்கள் 

சிறு குழந்தை 
செருந்தி யாச்சா 

செழுங்கதிர் உச்சி 

சேரிக்குப் பெரிது 

தங்கத்தை உருக்கி 

தலைக்கொன்றாய் 

தலை தாழ்த்தி 
தாமரை அரும்பி 

தாய் இரைதின்ற 
திசைகண்டேன் 

தூலம்போல் 
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பகல்வான் மேல் 

பகல்வானிற் 

படுப்பினும் படாது 

பதட்டமாய்க் கிளி 

பழந்தமிழ் மக்கள் 

பன்னூறு நூற்றாண்டு 

பனித்துளி 

பாவலர் எல்லாம் 

பாற்புகை முகிலை 

புதுச்சேரி என்று 

புரட்சிக்கப்பால் 

புனல் சூழ்ந்து 
பெட்டியில் இருப்பதாகப் 

பெருஞ்சிங்கம் அறைய 

பெரும்புனல் 

பொங்கியும் பொலிந்தும் 

பொன்னுடை களைந்து 
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பாட்டு முதற்குறிப்பு 

ம்ண்முதல் 

மணல்கசுடும் வழி 

.மணிஇருள் அடர்ந்த 

மந்தையின் வெளி 

மயிற்புறா படம் 

மழைமுகில் : 

மறைகின்றான் பரிதி 

மாலைப் போதென்னும் 

முகத்திலே கொடுவாள் 

முற்றிய குலைப்பழத்தை 

மூடிய வாய் 

மேற்கிளையின் 

மேன்மேலும் நடந்தேன் 

வடக்கினில் தமிழர் 

வருநாளில் நாடு 
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வளர்பிறை போல் 

வன்மைகொள் பருக்கை 

வாணிகப் பண்டசாலை 
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