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த காவிய
ஈேரா தாதா எற இ() 1948 ஆ ஆ+ ஏபிர) மாத ெபானி

ெவளி"டாக வத.

.த/) எ0திய ''ெகா1யா காத)' எற சி2 காவிய. அேத ஏபிர) மாத
ெவளிவத.

இர+ ()க34 5ரசி கவிஞ பாரதிதாச த 4யி)' இதழி) ெவ+பா '
வி) மதி5ைர எ0தினா ேவ2 பல திராவிட இயக இத8களி9 மதி5ைரக
ெவளிவதன.

5ரகைள ெவளிபதிய ெபாியாாி 5ரசி க:க இளைம
ப:வதி) எைன ஈததி) வியபி)ைல. அத ஈபா; ெவளிபாதா

"ஈேரா தாதா''

இ:ைட கிழி4 ேசாதியா1 வதவ ஈேரா ட+ண), ெபாியா பணி

சிறைப விளகி ெப:< காவிய ஒ2 பைட4 பணியி) ஈப;:கிேற
அறிவியகவாதிகளி ஆதர> எ பணிைய விைர> பெமன ந5கிேற
- நாரா நா சியப

-------------
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ஈேரா தாதா
வாவளிக வதா
உலெகலா இப உ@றிட தமிழக
இல4நா காிக எ<கA பரபி
வா8தநா யா> B8தன! தமிழக

தா8த , யேர தைழத ! எ<கA

42கிய மா5 4னித தைலC
சி2மனபாைமC நிைற விள<க
தமிழக யா: தைளப டாரா1
அைமதியி) லாத அ;ைம மாகளா1
இல<கின! அறிவி) ஏ@ற இறி
$ல<கின. ஏற க:திய ைற எலா
பிறவி பைகவக ெப:ைமேயா ;:

.ைறெசC அரசிய), ெமாழி, மத, க)வி

எDமி ைறக எவ@றிD ேமலா1
தனியா ேசா சி தமிழ .ேன@ற
எளிதைட யாம) இயறவாெற)லா
வழியைட தி:தா வEசைன ெப:க>
தமிழாி) சாதி வ45க நா;
தைமCய ேதாரா1 அைம ெகா+டா !
ஒ:வைர ெயா:வ தா8தி ேபசிC

ெபா:, வாயா@ ெபா)லா< 4ைர
ஆாிய நாவி டழ42 தமிழக
ேதறிய பாபன எதிவர க+டா)

'சாமி!' எனதைல தா8தி வண<கிC,
ஊைமக

ேபால ஒ<கி நட,

தமதி பிழ 5மதி ெகா+

நனிைல 4றி நா1ேபா) உழ2,

வா நா , வா0 வைகயிைன அறிஞ

ேத நா

அறிஞைர ேத@2த@ ெக2,

தமிழற ேபA தைகைம யாள!
அைமதியா1 சிதி தறிC மா+பின!
வ 3வ ெநறிைய வா8ைகயி@ கா
ெத ளிய உ ள ெசGவி Cைடயா !
உள ெசா) உடலா) உவ52 பணிைய
இளைம ெபா0தி9 வள தமி8 நா4
அளித வ ள)! அEசா சி<க !
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உைழபி பயைன விைழயா ெச)வ!
சிதைன சி@பி! திராவிட தைத!
வதைன 4ாிய வ;வி@ பிறதா !
ஈேரா தாதா ! தமிழ
பாரா ெபாியா இராம சாமிேய!
--------

ெசயகாிய ெசயக
தBடா பிறB;) உ+ணாம)
பாபனேபா) இ:க ெசா)9
5ைமதைன ெவ2த 5திவழி
ேபானதனா) ெபா2ைம மீறி
ெதனா;) யாைனக4 கா)வில<4
ேபாடடக) ேபாேல யநா
ெதனா ெபாியா: கனாத
ெப@ேறாதா தைளயி டாேர!
பாபன: ப+;த: த B;)
கைதேபசி பணப றிக
பா4<கா) அவ கைதயி) பல4@ற
இழி>பல இ:த) க+ேட
ஆபாி நைகயா; ேக விபல
ேக4<கா) அவக நாணி
ேவேபா1 தகப; விைடIற
ெதாியாம) விழி நி@பா !
ஈேரா;) கைடைவேதா தைலவிதியி
வ/>தைன எ ேப$
பாபனனி கைடத; தைனத ளி
தைலவிதிதா பதி@ ெறேற
ஈேரா தாதா த இள ப:வ
தனி) ெச1த 42ைப ெய)லா
யாேரD நிைனததி)ைல! அறிவியக
ெகா ைகய வா4 எேற!
த மைனவி தைனெதாடா) தீெட2
தைல .0கி பி ைள ேப@றி@4
எ2 ெவ ளி கிழைம ெதா2 ேநாபி:4
நிைல ேபாக எ+ணி ஆ1
சின ஓ எ9ெப ேசா@24
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5ைததிவா ! ெசறG வைம
தDணைவ உ+A<கா) தைல நீ
எ95க+ ேநாபி ழபா !
தா/ எD ச<கி/தா ெப+ணினைத
பிணிதி:4 தைள எ ெற+ணி
தா/தைன கழ@ெறன த மைனவி
ம2ைரக , நானி :க

தா/ க; ெகா 3வத ெபா:ெளன
என ேக வா<கி ெகா+டா!

தா/ எ<ேக?' என ேக/ ெச1த ெப+க
தைமக+ சினதா அைம!

----------

உாிைம ேவைக
அனியக இநா;) வாணிகதி)
அ;கிற பக@ெகா ைள தைன ஒழிக
த .கி) ணி Kைட Lகி வி@2
தன4 ள ெசா)வைம யாேல , மக

5க:ைத ேபாகியித நா; 9 ளா
5ைலயெர2 கைடயெர2 ஒக பட
இநிைலைய ஒழிவிட எ+ணி நா3
எ0தி வதா, ேபசி வதா ஈேராட+ண)!

உட94 தீைமத: க ளி@ ெச)வ
ஓ<4வைத க+டத ெவ ைள கார
கடைமயிைன எ+ணாம) ஆ3 ேபாகி)
க ளிD4 கைட ெப:க க+டா காதி!
உடெனாழிக ேவ+ெமன சித<ெகா+டா
ஓ<கியேத ெப: 5ரசி தமிழ நா;)
அடேல2 ேபா/ைளஞ ஈேரா ட+ண)
அெற0தா ! தமிழக3 உடென0தா !
ெதா+டகளி) (@2வைர அ+ண ேலா

ெதா0வதி) மாக; ேபாட ேதேபா),

ெகா+டைடதா சிைறC ேள, மக

ெநEசி)

ெகா0வி வயிெறாிய ஆசி யாள
க+டனப தாயிர ேப மறிய) ெச1
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கEசிைற4

அ+ண9ட ெச)ல, ெநEசி)

எ+ணினரா1 நி@4 நிைல க+டா அ<ேக
இடமி)ைல சிைற4 ேள ெவளியி) விடா!

காதலனி ெநE$வக ெதா+ ெச1C
க@5ைடயா நாகைம யைம யா:
மாதாிட Bர.+ைம காட ெவேற
மாநிலதி) பிறத த<ைக க+ண மா3
ேமாதி வ: ஆவதா) இவக பிேன
.ேன2 ெப+ணின. க ஒழிைப
ஆதாித ஈேரா தாதா தபி
அணிவ4 கிள சி ெச1தா ! பணிைய ெச1தா !
தி:வா<I ைவகதி) ெத:வி) நாைய
திாியவி தமிழகளி) ஒ:வ 4ைப
வர Iடா ெதனக ைவதி:தா.
மன 50<கி மைலயாள தைலவ ெர)லா
ஒ:5ரசி ெதாட<கிட>, சாதி பித

ஓ<4.ள தி:வா<I அரசா<கதா
வ:<கால நிைனயாம) தைலவ ெர)லா
வாடத சிைறIட தைட ேபாடா.
நா நல க:திய அ தைலவ ெர)லா
நறா1 ெதாட<கிவிட ெதா+ ெச1ய
ேகெட0தி ஈேரா;@ காள Dபி
கிள சியிைன ெதாட ெசய பணித ேபாதி)
B;) வயி@2கபா) பைக தனி)
வி0தி:த அ+ணலவ எ0 ேவ+
Kைடக; நாகைம யாைர க+
.;த ேநா1 எ2ைரதா ! ைவக வதா !
ஈேவரா ைவகதி) தைலைம ஏ@றா
இவB;) பல.ைறக த<கி ;)/
ேபாவாரG வரச அைத நிைன பா
ேபா1வி:தி@ கைழகெவன பணிக க+;
நாேவத , " தீைமேகா? 5ரசி ேபாைர

நடவாம) தபாேரா?" எ2 மக

Iவாம) நிைன4<கா), அ+ண) நறி
Iறியதி காாிகைள யDபி ைவதா !
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உாிைம4 ேபாராட ெதாட<கி விட
உடனவைர சிைறயிடா ! பி நாகைம
தி:. ராம நாதDட ைவக வதா
சில நாளி@ சிைறபடா இராமநாத!
ெப:வாாி ெப+க3ட அைம யாதா
ெப:<கிள சி ெச1C<கா) ஈேராட+ண)
ஒ:மாத சிைறயி: விதைலப Mவி
ெவளிேயற பணிக படா!
ெவளிேய@ற சடைத மீறி மீ+
விைளத ெப: 5ரசி க+ட ஆசி யாள
எளியாாி உாிைம4 பா பட
எ ெபாியா தைம சிைறயி) ஆ2மாத
ளிேயD அ:ளிறி அைட ேபாடா
ெதா+4 சைளயாத நாக ைமயா
ெவளிநி2 ெப:<கிள சி ெச1யலானா
ெவ@றிெப@றா! உாிைம ெப@றா தா8தபேடா !
தனிதனிேய பாபன4 திராவிட4
தமி8நா 4:4லதி) உணவளி
த இன 4ய>தைன வ.ெவ.$. ஐய
தைழகைவக .யறதனா) பண<ெகாக
இனி.;யா ெதம2தா தைத. காதி
இதவ@ைற க+; ஐய ேராதா
நிைனத தா சாிெயறா: பாபனீய
நீ<4 வைர இழிவி:4 என அறிதா!
தனாேல யானவைர பாபனீய
தைனெயாழிக வழியா1தா வ4ெபாG ெவா2
.ேனற ேவ+ெமD ெகா ைக நாட
.த .த/) 4;யர$' ெதாட<கிைவதா

ெதனாடா ெகெனன ேதைவ எ2
ெதளிவாக ஆரா1 மDவி நீதி
ெசானா9 ெவக வ: கப பாட)
O8 சிெசா9 5ராண<க எாிக ெசானா!
-----------

ஆாியதி ைவாி
சாதிக நா4+ டாகி
சமவ ெகா ைக நீகி
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ேவதிய பிைழ5 க+டா
Bணக அவாி ேபாைக
ஆதியி) மா ேம1தி<
கைடதநா வைரயி) ஆ1
ேபாதிய சா2 கா;
5கறன ஈேரா ட+ண)!
பாபன ேப ைச நபி
பா8பட தமிழ கதி)
Oதிர ராக மக
யப தமிழகதி)
நாதிக ென2 இத
நாயக ேராகி எ2
Iதறி யாதா ெசா)ல
ெகாEச. அEச வி)ைல!
சாதியா) மததா) பாபா
சதியினா) ேசத இ
நீதியா) Kட பதி
நிைறவினா) ெக; :4
ேபாதிேல தமானைத
5கத@ ெக2 வத
ேசாதியா1 ஈேரா ட+ண)
ேதாறினா தமிழ நா;)!
மகைள பிாி ைவ
மயகி சமய தி@4
பக/) நி2 பா
பா; இநா ஆசி
சிெகன ஒழிC மாயி
சிற5+ நா;@ ெக2
தகவா ெற0த க+
சிைறயிD த ள படா!
ஆாியதி ைவாி யாகி
அதனாலா தீைம நீக
ேபாாிய4 Bர ! எ<க
ெபானா தைத ! மிக
சீாிய@றி தமிழ கதா
சிற5ற ேவத மான
ேபாியக க+ேடா! ந)ல
ெபாியா ஈேரா தாதா!
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------------தமிகாத ேபாராட
த வா8ைவ ெதா+டாகி தமி8நாைட
வளமாக த4Eெசய)க
நறா@றி ந ெபாியா ஈேவரா
.ைமதைன க+ட ேபாதி)
ெதனா;) தமிழகதி) இதி எD
5ெமாழிைய ேதச ேபரா)
ெசைன .த) அைம சவ $டாய
ஆகிவிட திட ெச1தா !

தா1மீதி) வி:ப@ற ஓாிைளஞ
தDைழைப தா1நா ;@ேக
ஈெயறா) மதிபானா? எதிாிெமாழி

மதியிைவ தி:பா ேப;!

Lயதமி8 நா;) ெச தமி8ெமாழிைய
மைறதிதி ேதாறி, நாேட

தாெயற நிைல ேபா4! தமி8 சா4
இதிெயD கனிேம லா4 !

ஈதறித ஈேரா தாதாதா
ஓயாம) எ0தி னா9
ேமாதிCண வைலெய0பி மகைளத
வயப ெமாழியி னா9,

தீவ: இதியினா) .ேன@ற
தைடயா4! தீத மி84
ஆதர> கிைடகாம) அழி> வ:!
இதி உய வா4 எறா.

சி2 :5 ப@4த உத> இத
இதிெயD தீைம மிக
சி2ெமாழியா) எைணC பயனி)ைல!
அவளக ெசலவழி4
ெப:பணேமா தமிழகளி பணமா4.
ப;க வ: ெப:பாேலாதா
ெவ2 ேப $ ேபசித வயிறைட4
விைத க@ற ேமேலா எறா !
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ஆசி ெசC .தலைம ச பாபனரா1
இ:தைமயா) அவவ ட4
ேப $தைன தமிழகதி) வள தீ
தமி8 ெக4 ெப: வி:பா)
O8 சி ெச1தா ! இG>+ைம தைனயறி
மக34 ெசானா தாதா!
சீ சியிவ ேராதி' என ெசதமி8

ரா1 பிற சிலபழிதா!

L1தமிைழ வடெமாழியா ந சக@றி
காபா@ற ;4 ெநE$
வா1த தி: பாரதியா தைலைமயிேல
I; நிற மிக ஆவ
பா1தமிழ மாநாைட தி: சியிேல
பாதவக இதா அத
L1மனதா ஈேரா தாதாவி
நிைனெவத ேதா@ற எறா!
கிள சியிைன அடகித இதியிைன
54திவி கீ8ைம யான
உள>2தி .தலைம ச கி:பதைன
தமிழெர)லா உணத ேபாதி)
தள சியிைல எ:ைமேதா) இ)ைலெயம
ெகன>ைர தமி8 வா8 ெக2
கிளெத0தா ! ெபாியாேர தைலவெரனி)
ேவெறன ேகக ேவ+ ?

இ - தியா லாஜிக) ப ளி .D
.தலைம ச B .D
ெசதமிைழ மீபத@4 ேசத பைட
Bரெரலா ெச2 நி2
இதிவிழ! தமி8 வா8க! என .ழ<க
ப)லட ெபாD சாமி
ெசதமிைழ காவாம) என4ண>
ெச)லாெத றாைண யிடா!
தமி8கா4 Bரைரத+ ;கவிைல
ம@ெறவ4 த+; ெபறா)
எைம B; எதிநி2 வைசெமாழித
தா@ெச1ேதா எ2 ெசான
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அைம செமாழி ேகட பின ஈேரா
தாதா ஓ அறிைக யிடா :
தமிழகேள இனி அைம ச B; .
கிள சியிறி தமி8கா Qேர!
தைலவ ெசா) பிப@றி தமிழெரலா
ஒ<கிவிட தைம க+
நிைலைமயறியாம) ஒ: சி<கதி
எதிவாைல நீ; நி2
அைலகழி4 சி2நாிேபா) உைமெய)லா
சிைற4 ேள அைடக வ)ேலா!
இைல எைம தபவக எDமமைத
அரசியலா ேகறி@ றேற!
மமைதயிைன தமிழாிட காகிற
அரசியைல மட தட
அைமத பைட Bரெரா: (@2வைர
தி: சியினி றDபி ைவ
தமி8கா தி:பிB எனவா8
Iறியத தமிழ ேபா@2
தமி8தைலவ ஈேரா தாதாந@
ெசைன4 தா. ெசறா!
ெசைனயிேல கட@கைரயி) ம@2ெமா:
கட) ெவ ள ேசத ேதேபா)
மினைனய மாதக3 ஆடவ:
இைளஞக3 மி4த ஆ+
ெசறவ: தமிழகதா எ)ேலா:
ேசதி: ெச1. ழக
நி2 கட) ெச1த அைல ஓைசயிD
ெபாிதாக நிைறத தேற!
எ0பதினா யிரமக தமி8 வா8க
ஒழிக இதி என ஒ/க
கிழவரவ எனிDெமா: இைளஞெரன
.ைன தமி8 கிள சி ெச1ய
எ0தன அ< ேகாேமைட தனிேலறி
நிறாரG ஈேரா ட+ண)!
எ0தகா+ Bரதி தி:ேதா@ற
மனித உ: ெவ ெகா+ேட!
வி0விட தமிழினைத விழி ேபா
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ெசய ெச1த Bரேப ைச ;

எ0 தமி8 ெசா@களினா) இைளஞகைள
த;விட இலகியைத
ெகா0வி தமிழாவ இெறாிய
ெசய அேற ெகா3திவிட
ெச0தமிழி விறாைப ெசவிமேதா
உணவைடதா ! சி<க மானா !
தா1ெமாழிைய காபா@ற ;ெத0
கிள சி ெச1த தமி8 சி< க<க
ஆயிரைத (@2வைர அரசியலா
சிைறIட தைட ைவதா
ேநாயி: தாள. நடராச
தமி84@ற ேநாைய நீக
ேபா1 சிைறயி) உயிவிடா ! அரசியலா
ைகவிடா? ெபா:மி@ 2 ள!

மைறமைல பா தமி8களித தி:நீலா
பிைக.தலா1 மாத ெர)லா
நிைற "தமி8நாெப+க மாநா;)
I; நிேறா ெநEசி@ பாய
இைறவிட தாதாவி ெசா)ெவ ள
உணெவ0ப எ<4 ெப+க
சிைற54த@ கEசாம) கிளெத0த
வரலாேறா சில5 காைத!
ெநநாக உற<கிவிட தமி8ெப+க
தைமெய)லா நீ எ0பி

ெதாQேபா, தமி8தாைய ெதாைல4 வழி

தெதேற L+; விடா1!
ெகா<4@ற ெச1தைன நீ யபராத
ெகாெவ2 Iறி இD
க<காவ) த+டைனயி டைடதாக
தாதாைவ கபி I;) !

ெவ ளியெம தா;யைசதாடத
ேமனியிேல .ைம ேதாற
அ ளி உைட ஒ:ைகயி) த;ைய ம2
ைகயிெல தலத Rேபா)
ெவ ைளமன L1ைமய .கதினிேல
மலர, உட) ெம/, க+ேடா
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உ ளெமலா கசிய, மைழ ேபா@க+ணீ

ெபாழிய, சிைற 4 ேள ெசறா!

தாதாைவ சிைறயி தமிழகைள
எளிதாக தா அடக
பாதா அG வரசியலா பயனி)ைல !
தமிழகைத பார ததி)
ேசதா3 .ைறைமயினா) தமிழழிக
பைகO8 சி ெச1த தா1

தாதா ெசதமி8நா தமிழேக''

எD திட தமிழ கீதா !

தமிழெரலா மாநா I; அதி),

சிைறயி:4 தாதா ைவேபா)
அைமத உ: வ தைலவ ராகப
னீ ெச)வ அ:4 வதா.
$ைம$ைமயா1 மறவெரலா தனகிட
மாைலகைள Lகி வ
எம ெப: தைலவேர எ ற;பணி
மாைலபைட ெத0தா ெச)வ!
மைலேபா9 மலமாைல தைனபனீ
ெச)வ அவ மதி5 வா1த
தைலவாசிைல .பைடத ேபாதில<4
I; நிேறா தாதா உ ள
நிைல நிைனதா ! உள ெநாதா ! அ:வி என
க+களினா) நீ ெபாழிதா!
தைலவண<கி ெபாியாேர தைலவெரன
உ2தி ெசானா தமி8நா;@ேக!
ஓயாத உைழ5தா உட) நலைத
காபா@2 ! உைழ5 ெகடா)
ேநாயா4! உட) ெம/C! இGவிய@ைக
.ைறப;ேய ேநா1வா1 ப
ேபா1விேமா உயிெர2 தமிழெரலா
ஏ<4கிற ேபாதி) நா;
தா1ேபாறா தைததைன விதைல ெச1
தரசியலா தமிழ கீதா!
ேநாேயா ெவளிவதா விைரவி) த

14

வ/4ைறத ேநா1ப றக
ஓயாம) உைழதிடா ! ஊெர)லா
த ெகா ைக உைர வதா!
தீயாாி அரசியைல மதமாைய
தைனெயாழிக திட ெசானா!
பாயாத 5 ெவ ள, பரவாத

ெப:ெந:5 பாத +ேடா ?

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

ெசா! ெசவ
ெபாியாத ெசா@ெபாழிைவ ேகடவக
ெவ2பக@றி ெபாியா ெகா ைக
4ாியாரா1 மா2வதா விைதயித
உெபா:ைள ெசா)ேவ, க)வி

ெதாியாத மகைளC வசப
.ைறைமதனி) திறைம யாக
உைரபகவா தDள படெதலா
ஒளியாம) உைரபா க+S!
கா@ற;4! 5ய) B$. இைடயிறி

மைழ ெபாழிC ! க:, ெவ ள

ேபா@ ெப:4 ! அ:வி என ஓ;வ:

மணிகணகா1 ெபாழிC ! ேப சி),

ஆதி:4 நா;9 ள வைகபட
பழெமாழிக அத ைனC!
ேசா@றிD4 கா1கிற ஏைழக4
ெசய)கா; ேசாவ க@2 !

உவைமகேளா 4விதி:4 ! $ைவேப $
ேப$<கா) ஒேறா ெடாறா1
தவ8வ: ேக விக4 பதி) ெசா)ல
ெதாியாம) தவித ேபக
இவகசி ெதா+டகளா1 இறி:4
நிைலெயாேற ஈேரா ட+ண)
இவ ேப சி திற விளக ேபாெமன
Iறிேவ! எ0 சி ெகா ேவ !
ெசா@ெபாழி> ேமைடயிேல ஏறிய
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நா ெசா)9 ெசா@க தமி)
ெந@பயிைர அ2வேத உமியரசி
தவி;ெதன நிைல பிாி
ைவப ேபா) தனிதனிேய ஆரா1
பாதத பி வளக:தி@
ெகா5வன ஏ@றிக ஒGவாேத)
த 3ெகன உைரபா தாதா!
க:4 தைடயி ைவதி:த
மததைலவ கயைம மா@றி
க: ெவளிபடா) தா ம@றவ:
சிதி காாியதி)
க:டேன உைழதிடலா! இ)ைல எனி)
.ேனற க:தி ெச)9
க:ைடயா தைடபவ என ேபசி
5ைமமிக க: ைரபா!
--------------

அவத ஆற
தவ2மிக ெச1விடா அநாளி)
தமிழெரலா தமிழ நா;)
$வாி: Iைரயி)ைல! வளமி4
வா8வி)ைல! ெசானா) ெவக!
பக:மித நிைலமா@ற பிறதி:4
தாதாவி ப+ைப ெதா+ைட
அவரா@ற) தைன .0 ைரகெவனி)
எனகத ஆ@ற /)ைல!
எனிD ஒ: வா2ைரேப தமிழகதி)
அறிஞெரன இல4 கிறா
அைனவ:ேம அவ ேப ைச ேகடபின
ெதளிவைடேதா ! ஆ1 தத
தனிக:ைத ெசா)வதா அறிவியக
வளர வழி தானா ெமற
நனிெபாியா ஈேரா தாதாவி
அறி>வழி நடத) நறா
அறிஞ அ+ணா ைரெயேற உ:ெவ
.ைமகைள() ஆாியைத
.றிய; O8 சிகைள 4ழிபறி
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5ைத ெதாழி .ேன@ றைத
அறிய ைவதா! திராவிடதா பழைமகைள
ேதறிவேத ஆசி ெச1C
சிறபைடதா வா8வைடதா ! .தலைம ச
ராCமி2 திக0 கிறா!
தமிெழறா) 5ராணெமD நிைலைம தைன
இைடகால தமி8பா வாண
தமி8காகி ெகதெதலா மைறதகவி
பாரதிதா ச 5ரசி
தமி8கவிைய 5ைமெயலா ேசதிப
த:பாட) தமிழி) ஆகி
தமி8ெப:ைம வளதவைன தாதாவி
அறிவியக தத தேற !
ந@பார தியி தாச பரபைரயா1
பலகவிஞ நா;) ேதாறி
ெசா@களிேல உண சிையC எ0 சிையC
ெகா;ைவ ெசாத நா;
.@ேபா4 ெகனகவிைத ெப:கியிப
தமி8 வள .ேன@றைத
க@பித) எலா ெபாியா அறிவியக
க+டதனா@ க+ட தேற!
--------------

EROTU THAATHA

EXAMPLE OF FINE SIMPLICITY
The whole book is written in traditional Poetry of different kinds like Kali Venba,

Virutham, Agaval, Venba all confirming to the requirements of prosody unlike Modern
Verse libre to which most budding poets and poetasters fall a prey. The Style is
simple, racy, requiring no dictionary or pandit for help.

The biography of E.V. Ramaswami Naicker, entitled "Erotu Thaatha" is an example of
such fine simplicity, recounting the struggle he carried on against society and the

Government to preach and achieve his ideals of Social justice, Political equality and
nationalism.

Review by
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