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பதி(ைர
39ைர
தர சகனா வாைக வரலா7
அமாைன
-----------பதிைர

த39ைடய இ-பதாறாவ அகைவயிேல தனிதமி கிள

சி எ39 இத

அமாைன ைல பாேவத பாரதிதாச3 அவ க;ைடய அணிைர ெப<7
ேபராசிாிய தர சகனா அவ க5 ைபதமி பதிபக சா பி 1948 ஆ
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ஆ* மாசிதி.களி ெவளியி0டா . சாியாக ஐப ஆ*க5 கழி 1998 ஆ
ஆ* சிதிைர தி.க5 த நா5 இ43 ம7பதி( ெவளியிடப*கிற.

இ ெவளியாவத<= இர* >* ேகாக5 : ஒ37, ேபராசிாியாி3
மாணாக க5 நடதிய தர சகனா நிைன# க-தர.= நிக சி,
ம<ெறா37 ெப-தைகயாள (லவ . இராமசாமி அவ களி3 தமிப<7.
22.3.1998 அ37 நடத க-தர.க நிக சியி ேபராசிாிய தர சகனாாி3
?37 க5 ஆ# ெசயப0டன. அவ<75 ஒ37 ஆசிாிய மா. தன.
அ-ணாசல அவ களா ஆ# ெசயப0ட தனிதமிகிள

சி லா=.

இநிக சி= வதி-த (லவ . இராமசாமி அவ க5 இைல ஏ<கனேவ
ப@ அத3 சிறைப உண தவ . இலா கவரப0ட இவ க-தர.க
@வி இைல ெவளியிட ெபா-;தவி (ாிவதாக மனவ Bறினா .
அCவாேற அ3னாாி3 ெபா-;தவிDட3 இ ெவளியிடப*கிற.
க-தர.கைத ஏ<பா* ெசதி-த லாசிாியாி3 மாணாக களான
ெசாலா# ெசவ . . ேவ-க3, பா0டறிஞ . இலகிய3, (லவ .
தி-ேவ.கட, பாவல . ஆ. . தமிேவத3 ஆகிேயா க;= ைல ெவளியி0ட
(லவ . . இராமசாமி அவ க0= (ைவ ைபதமி பதிபக தன
ந3றிைய ெதாிவி ெகா5கிற.

க-தர.கதி<= தைலைம தா.கிய (லவேர7 அாிமதி ெத3னகனா Bறிய
ேபால ஐப ஆ*க;= 3( எத Fநிைலயி இ எGதப0டேதா,
அத Fழ இ39 மாறவிைல. அப@ேய இ-கிற. எனேவ, இ
இ37 மிக ெபா-தமானதாகப*கிற. ேபராசிாிய தர சகனாாி3
க;= எேபா தமிழ3ப களி3 ேபராதர# இ-=. அ ேபா
ஆசிாியாி3 மைற#= பிற= வ- த ெவளி)டான இைலD ஆதாிக
ேவ*கிேறா. ைல அழ=ற அ சி0ட கப3 ம7ேதா3றி அ சகதா =
எ.க5 ெநHசா த ந3றிைய ெதாிவிெகா5கிேறா.

14.4.1998

(ைவ ைபதமி பதிபக, ( ேசாி.
ேவ.கடநக , ( ேசாி - 11.

-----------
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காணிைக

ேபராசிாிய ைனவ தர சகனா அவ க0= பல ப0ட.க; வி-க;
வழ.கிய பகைலகழக.க;= ந*வ, தமிழக, (ைவ அரக;=
சா3ேறா ெப-மக;= இ காணிைக

தர சகனா

இைல ெவளியிட உதவிய ெப-தைகயாள நலாசிாிய (லவ . . இராமசாமி
அவ க;= ந3றி! ந3றி! ந3றி!
-----------தனிதமி கிள

சி

(ர0சிகவிஞ பாரதிதாச3 அவ களி3 சிற(கவி

"தனிதமி கிள

சி" எ9ெமா- ைல

தனிதமி ெசDளா உ5ள
இனிதிட ததா (லவ ச கனா
இதமி நா0@ன இதனி
மைனெகா- ப@என வா.=க! நா;
மணிெகா- ைறஅைத ப@க!
திைனைண உைழபி பைனைண பயைன
ேச = இ என ெமேய!
----------- !ைர

"ெசதமி நாெட9 ேபாதினிேல - இ3ப
ேத3வ பாD காதினிேல"
"ெத-ெவலா தமிழக ெசழிக ெசI "
"ேதமர தமிேழாைச உலகெமலா பர#வைக ெசத ேவ*."

எ3பன கவி=யி பிரமணிய பாரதியாாி3 மணிெமாழிக5. இதைகய
அறி#ைரகைள (லவ வி*தத<= காரண தமிழி3 அ3ைறய சீ ேகேட.
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அபபா! அ37 தமிைழ தாதியவ களி3 ெகா*ைமகைள எணினா
இ37 வயி7 எாிகி3றேத! தமிழ க; தமிைழ தாதி வததா3 ெபாிய
விய(, ெவ0க ேக*.Bட!

ஆனா, அறிஞ பலாி3 அாிய ய<சியா, கிள

சியா தமிழி3 ெப-ைமைய

இ37 உண தன சில . இ சில-.Bட இ39 ெசய ைறயி கா0டவிைல.
இநிைல ேபாமா ?

எனேவ, எGத, ேபத, தி-மண, தி-ேகாயி வழிபா*, அரசிய அKவக5
த4ய பல ைறகளிK தமிைழேய ைகயா*, தமிேக த3ைமயளிக
ேவ*. இேநாகட3 எGத "தனிதமி கிள

சி" எ39 இைல

விழிபைடத தமிGலக வி-(ெமன எதி பா கி3ேற3.

அ-5B  சிற(ைர வழ.கிய உய தி- கவிஞ பாரதிதாச3 அவ க0= எ3
ந3றிD வணக உாியன.

இ.ஙன,
ைபதமி பதிபக,

தர சக3

( ேசாி.

ஆசிாிய3

-------------தர சகனா வாைக வரலா$

தமிழகதி3 ெத3னா கா* மாவ0ட கட8 அ-ேகD5ள (வ@பாைளய
எ39 ஊாி தர சகனா 13.7.1922 ஆ நாள37 ேதா3றினா .
இவ-ைடய தைதயா ெபய தர. தாயா ெபய அ3னNரணி அமா5.
ெப<ேறா இவ-= இ0ட இய<ெபய சக ஆ=. த3 தைதயாாி3
ெபயராகிய தரைதD த3 ெபய-ட3 ேச ெகா* தர சகனா
ஆனா . ெப-(லவ அமர நேடச த4யா , ேபராசிாிய ஆ. சிவ4.கனா
தலாேனா இவ-ைடய ஊாின ம<7 உறவின க5 ஆவ .

சில ஆ*க5 தி-பாதிாி(4O >ய வளனா ப5ளியி பயி3ற இவ-ைடய
மாணவ ப-வதி ஒ- தி-(ைன ஏ<ப0ட. அத தி-(ைன இவ-ைடய
ஆத தமி(லைம= அ@தள இ0ட. அத தி-(ைன இவ
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தி-பாதிாி(4O சிவதி- ஞானியா மடாலயதி மாணகராக ேச த.
அ# ஞானியா அ@களா களிேலேய மிக# (க ெப<றவ- (லைம
ெப<றவ-மான ஐதா ப0ட அ@களி3 மாணாகராக. ஞானியா அ@களாாி3
அறி#ைரயி3 ேபாி தி-ைவயா7 அரச க8ாியி த39ைடய பதினா3காவ
அகைவயிேலேய விவா3 ப@பி ேச தா . விவா3 ப@ைப ெவ<றிகரமாக
@த பிற= ஞானியா அ@களாாி3 பாிைரயி3 ேபாி மயில
சிவஞானபாைலய அ@க5 தமி க8ாியி 1940 ஆ ஆ* அதாவ
த39ைடய பதிென0டாவ அகைவயி விாி#ைரயாளராக ேச தா .
த39ைடய இ-பதிரடாவ அகைவயி 26.5.1944 அ37 வி-தாபிைக
அைமயாைர ( ேசாியி தி-மண ெசெகாடா . 1946- ஆ ஆ*
மயில க8ாி பணிைய வி* ( ேசாி வதா . 1947 ஆ ஆ*
அவ-ைடய வாைகயி ம<7ெமா- தி-ப ஏ<ப0ட. த39ைடய ச0டக
(ரவல சி.கார =மேரசனா உதவிDட3 ைபதமி பதிபக எ39 
ெவளி)0* நி7வனைத ெதாட.கி த39ைடய த லான I* விள=
எ39 ைல எGதி ெவளியி0டா . இத K= மதி(ைர வழ.கியவ
அணாமைல பகைலகழக தமி ேபராசிாிய ைனவ அ. சிதபரநாத
ெச0@யா ஆவா க5. 1947- ஆ ஆ* ஏ<றப0ட அத எG விள= 1997ஆ ஆ*வைர ஐப ஆ*களாக ெதாட  எாிெகா* இ-த.

1947-48 ஆ ஆ*களி தி-=ற5 ெதளி#, ெதவி0டாத தி-=ற5 எ39
மாதமி-ைற இதகைள நடதி தமிழக Gவ அறிக ஆனா . 1948ஆ
ஆ* பாேவதரா மதி(ைர வழ.கப0ட தனிதமிகிள

சி எ39

அமாைன ைல எGதி ெவளியி0டா . 1949 - ஆ ஆ*த 1958 - ஆ
ஆ*வைர ( ேசாி ெபதிெசமினா ப5ளியி தமிைற தைலவராக
பணியா<றினா . இைடயி 1952-ஆ ஆ*வாகி ெச3ைன, ைசதாேப0ைட
ஆசிாிய பயி<சி க8ாியி ஆசிாிய பயி<சி ப@பி ேத தா . 1958 - ஆ
ஆ* த 1980 ஆ ஆ* வைர ( ேசாி அரசின ஆசிாிய பயி<சி
ைமயதி தமி ேபராசிாியராக பணியா<றி <7கணகான ஆசிாிய கைள
உ-வா=வதி ெப- ப.கா<றினா . இவ உ-வாகிய ஆசிாிய மாணாக க5
?ல இ37 வாெகா@-கிறா . ஆசிாிய பயி<சி ப5ளியி
ேபராசிாியராக பணியா<றிய ேபா "தி-வ5;வ தமி பகைலகழக" எ9
அைமைப ெதாட.கி யாபதிகார வ=( தி-=ற5 வ=( நடதினா .
<7= ேம<ப0ட மாணவ க5 பயி3றன . பல-= பாவல ப0ட
வழ.கினா .
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மயிலதி4- ( ேசாி= வத இவைர பல ( ேசாி ெப-மக5 ஆதாி
அரவைணதன . இவ களி =றிபிடதகவ க5, அமர க5 உய தி-வாள க5
ேதசிக பி5ைள (கவி கழக), மக5 தைலவ வ. ைபயா, =. கா.
இராசமாணிக பி5ைள ம<7 ேம0*பாைளய இராம4.க ஆவ .
இவ கைள இ7திவைர ந3றிDட3 நிைன# B  ெகா@-தா . (ைவயி
கவிஞேர7 வாணிதாசனா , . த ேவலாDதனா , தி-@ ேசராம3, (ைவ
சிவ, கபவாண அ-ணகிாி, ெசதமி ெதாட சிவ. கணப
ஆகிேயா-ட3 ெந-.கிய ெதாட (ெகா@-தா . தமிழகதி ப@தமணி
கதிேரசH ெச0@யா , தமிெத3ற தி-. வி. க4யாணதர, ைனவ .
வரதராசனா , தமிகாவல கி.ஆ.ெப. விவநாத3, ஒளைவ ைரசாமி
ப@த , ெல. ப. க-. இராமநாத3 ெச0@யா , .ராசா கணனா ,
ெப-(லவ ஆ7க த4யா ,  சக பி5ைள, ைனவ
வ.ப.மாணிக த4ய ெப-மக;ட3 ெதாட ( ந0( ெகா@-தா .

1980 ஆ ஆ* வி-ப ஓ# ெப<7 க5 எG த39ைடய பணிைய
ெதாட  ெகா@-தா . 1975 - ஆ ஆ*=5 த39ைடய உ3னத
களான தமி அகராதிகைல, தமி இலதீ3 பால, ெக@லகைர நாகாிக,
தமி ெதா=( கைல த4யவ<ைற எGதி ெவளியி0* தமிB7
நKலக Gவ ேபசப*வராக உய தா . ேம<Bறிய க5 அைன
தமிG= 3ேனா@ களா=.

திறைமைய ேத@ வா(க5 ஓ@வ- எ3பத<ேக<ப இவ-ைடய (லைம=
பாிசாக தHைச தமி பகைலகழக த ைணேவத ைனவ
வி.ஐ.பிரமணிய அவ க5 இவ-= பகைலகழக ெதா=பிய
ைறதைலவ ம<7 ேபராசிாிய பதவிைய வழ.கினா . 1982- ஆ ஆ*
இபணியி ேச தவ உடநல =ைற# காரணமாக 1983 - ஆ ஆ*
இபணியி4- விலகிவவி0டா . உட3 பிறேத ெகாK ேநா எ3ப
இவ வாைக= மிக# ெபா-. மயில தமி க8ாி பணிைய வி0*
விலகியத<= காரணேம இவ-ைடய உடநல =ைற# தா3.
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1946 - ஆ ஆ@4- ேநாDட3 ேபாரா@ ேபாரா@ ெவ<றிக* வத
இவைர 1997 - ஆ ஆ* அேடாப தி.க5 30 - ஆ நாள37 ேநா இ7தியாக
ெவ3ற.

இவ எGதிய க5 அ7ப ஒ3ப ஆ=. இவ<75 கவிைத க5 9,
காபிய.க5 2, உைரநைட க5 19, தி-=ற5 ஆ#க5 5, கபராமாயண
திறனா#க5 6, அறிவிய ஆ#க5 6, இலகண 2, ெமாழியிய 3, ெதா=பிய
2, Gஉைரக5 7, (தின 2, சிலபதிகார திறனா# 1, வரலா<7 க5 4,
ம<7 சி7கைத ெதா=( 1 ஆ=. பல ைறகளிK க5 எGதிய இவாி3
சா3றாைமைய பாரா0@ மைர காமராச பகைலகழக இவ-= தமி
ேபரைவ ெசம எ39 ப0டைத 17.10.1991 அ37 வழ.= ேபா இவைர
ப<றி அ ச@ வழ.கிய =றிபி =றிபிடப0*5ளதாவ, "ஐப
ஆ*களாக பாேவத பாரதிதாச3 பா@ய ேபால அ3ைன தமிெமாழி=
ைறெதா7 ைறெதா7@ெதG அ-ெதாடா<றிய ேபராசிாிய தர
சகனா அவ க;= தமி ேபரைவ ெசம எ3ற ப0டதிைன வழ.கி
மைர காமராச பகைலகழக ெப-ைம ெகா5;கிற." காமராச
பகைலகழக த.க5 கவி =Gவி3 வாநா5 உ7பின ஆக# இவைர
நியமன ெசத.

பாேவத பாரதிதாசெரா* பல ஆ*க5 ெந-.கி பழகிய இவ , பாரதிதாசெரா*
பல ஆ*க5 எ37 ஒ-  எGதிD5ளா . இவ த3 வாநாளி பல
வி-கைளD ப0ட.கைளD ெப<75ளா . இவ ெப<ற வி-களி
தைலயாய தமிழக அர 15.01.1991 - இ வழ.கிய தி-வ5;வ வி-தா=.
அ*த ெபாிய வி- ெச3ைன எ.ஏ.சி அறக0டைள வி-தா=. இவ ெப<ற பல
ப0ட.களி இவ மிக# வி-பிய ப0ட.க5 ?3றா=. ஒ37 இவ-ைடய
=-Qடமான ஞானியா மடாலய வழ.கிய "ஆரா சி அறிஞ " எ3ற ப0ட,
இரடாவ இவ-ைடய ெசதமிழா<7பைட எ3ற Kகாக நாவல
ேசாமதர பாரதியாரா வழ.கப0ட "இய<கவி" எ3ற ப0ட, ?3றாவ
இவ-ைடய உ<ற நப ( ேசாி உய தி- அமர =.கா. இராசமாணிக பி5ைள
அவ க5 வழ.கிய "(பைட( கைலஞ " எ3ற ப0டமா=. இத வரலா<ைற
எG அவ-ைடய மகனான நா3 அவ-= கிைடத ப0ட.களிேல மிக
சிறததாக க-வ, அவ-ைடய மாணாக க5 அவைர அ3(ட3 "எ.க5
ேபராசா3" எ37 அைழபைதேய ஆ=. இவ எGதிய க5 ெப-பாK
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ஆ# களாக இ-தாK இவ-ைடய சிற( எலா கைளD அைனவ-
(ாிெகா5ளB@ய எளிய தமிநைடயி எGதியதா=. இவ-ைடய ஆ7
க;= தமிழக ம<7 ந*வ அரக5 பாிக5 வழ.கிD5ளன. இவ-ைடய
பல க5 பல பகைலகழக.களி பாடமாக அைமக ெப<றன.
எ*கா0டாக இவ-ைடய மிக சிறத களி ஒ3றாக க-தப* தமி
அகராதி கைல எ39  ெச3ைன, மைர, அணாமைல பகைல
கழக.களி3 விவா3 ம<7 கைல வ=(க;= (லவ வ=(=
பாடமாக அைமத.

இவ-ைடய ப( நல3களாக ேந ைம, வாைம ம<7 தனி ம<7 ெபா
வாவி >ைம எ3பவ<ைற =றிபிடலா. நாமா = =@யேலா எ37
ெபயெர*த இவ த3 மனதி ப0டைத தய.காம ெவளி ப*தியவ . எத
நிைலயிK த3 ெகா5ைகயி4- பிறழாதவ . தன= மரணேம இைல எ37
ெசா4 ெகா@-பா . உைம தா3 இவ-= மரண ெம3பதிைல. இறவா
(க ெப<ற த39ைடய க5 ?ல தமி உ5ளள# இவ வா
ெகா@-பா .

இவ-= இர* மக0 ெசவ.க5. ஆ ஒ37 (.ச. அறவண3) ெப ஒ37
(அ.கய<கணி). த39ைடய மக0ெசவ.க;= ேபாமான ெசவ.கைள
ேச  ைவவி0* ெச375ளா . இவ , த39ைடய ெசவமாக ேச 
ைவ ெச375ள த39ைடய கைள ம0*ம37, த3மீ தீராப<75ள
<7கணகான மாணாக கைளD தா.

தர சக3
. ச. அறவண3

------------15.1.1991 இ ெச3ைன வ5;வ ேகா0டதி நைடெப<ற விழாவி
தி-வ5;வ வி- ெப7கிறா ேபராசிாிய தர சகனா . மா(மி= தமிழக
தவ . கைலஞ . . க-ணாநிதி வி-திைன வழ.=கிறா . உட3 ேபராசிாிய
அ3பழக3, இய=ந ஔைவ. நடராச3.
--------------
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அமாைன

?37 ெபமணிக5 B@ ஒ-வைகயான காகைள ேமேலேபா0*
பி@ெகா*, ெதாைட தைட விைடக;ட3 ஒ-வ ெகா-வ
உைரயா@ெகா5; ைறயி இ3னிைசDட3 பா@ெகா*
விைளயா*கி3ற ஒ- வைகயான ஆ0டதி<= அமாைன எ37 ெபய .
இநிைலைய அைம பா*கி3ற பா0@<= அமாைன பா0* எ37 ெபய .
இபா0* (ெப-பா3ைமD) ஐ அ@கைள உைடயதா ஒ-வைக ெகா சக
க4பாவா பாடெப7.

ெதாைட : ஒ- ெப ஒ- ெசதிைய (ெதா*) அறிவிபதாக த இரட@க;
இ-=.
தைட : த<ெப அறிவிதத<=, இரடாவ ெப (த*) =7= ேக5வி
ேபா*வதாக ?3றாவ நா3காவ அ@க5 இ-=.
விைட : அCவி- ெபகளி3 ெதாைட, தைடக0ேக<ப ஒ- நல @ேவா, தீ ேபா
?3றாவ ெப (வி*பதாக) B7வதாக கைடசி அ@ இ-=.

எனேவ, ?37 ெபமணிக5 ெதாைட, தைட, விைடக;ட3, ஒ-வ ெகா-வ
உைரயா@ ெகா5வதாக அைமய ெப7 சிறபா அமாைன பாடக5
அழகாயி-ப, ப@பத<= இனிைம த-வ வழக. ?வ ேப சி3 @விK
அமாைன எ9 ெசா அழ=ட3 மிளி-. இைறயாக, ?37 ெபமணிக5
B@ @#க0@ தனிதமிகிள

சி ெசவதாக இ அைமக ெப<7ள.

------------தனிதமி கிள

சி

அமாைன - ெபகளி

ேப 

தமி தி-நா5
ெபா.=கபா எனழக (ாிகி3ற ைததி.க0
ெபா.கதா3 தமி=ாிய (தி-நா5 அமாைன
ெபா.கதா3 தமி=ாிய (தி-நா5 ஆமாயி3
த.=தி பாவளியி3 த=திெய3ன அமாைன
தீபா வளிவாைட ெத<=Iசி< றமாைன.

தமி சிற(

(1)
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இனிதி*ந தமிெமாழிதா3 இ3ெனா3ற3 ைணயி3றி
தனிதிய.= த=திெப<ற தனிெமாழிகா அமாைன
தனிதிய.= த=திெப<ற தனிெமாழிேய யாமாகி
திணிமிக ஆாிய ெசா ேச தேத3 அமாைன
திணிதன ஆாிய த திறைமயினா அமாைன.

(2)

நீதி ெநறிைறேய நி37நா ஆராயி3
ஆதி தெமாழிந அ-தமிேழ அமாைன
ஆதி தெமாழிந அ-தமிேழ யாமாகி
ஓதி அைனவ- உண தனேரா அமாைன
உண- ப-வதா3 உ<றகா அமாைன.

(3)

க5ளமிெத K.=; க3னடம ைலயாளெம9
பி5ைளபல ெப<றவ5ந ெப-தமிதா அமாைன
பி5ைளபல ெப<றவ5ந ெப-தமிதா யாமாகி
எ5;வண ஆாியேபா இறகவிைல யமாைன
இறவாத இைறவ3நிக இ3தமிதா கமாைன.

(4)

நா;இ நா0@<= ந*ெமாழியா நனிநி37
ஆ;வ3 ைமதமிG க*தகா அமாைன
ஆ;வ3 ைமதமிG க*தேவ யாமாகி
மீ;த4 அ@ைமயி3 ேமவியேத3 அமாைன
ேமவிய நதமிழ மிரடதினா அமாைன.

(5)

க<றா களிெபத கவி3சிறத நயமீ
வ<றா வளைட வதமிகா அமாைன
வ<றா வளைட வதமிேழ யாமாகி
ப<றா பல=ைறக5 பக-வேத3 அமாைன
பகர கடதலா பைகவாினா அமாைன.

பழியி பிரமணிய பாரதியா பக தேபா
ெமாழிகளிேல இனியந தமிேழ யமாைன
ெமாழிகளிேல இனியந தமிேழ எ3பத<=
வழிDட3ஓ அக சா37 வ=ைரபா அமாைன.

(6)
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தமிஎ3றா ேலயினிைம தானறிவா அமாைன.

(7)

அயெமாழியி இலாத அாியெதா- ழதலா
இயெபா4யா எGக5 இ3தமி=டமாைன
இயெபா4யா எGக5 இ3தமி=டாமாயி3
ய#7ஆ ாியஎGைத ெமாழிவெத.ங3 அமாைன
இய4னிய நதமிகC இ@ெயா4ேய3 அமாைன.

(8)

வயவளHேச ெத3னா0* வெமாழியா தமிழினிேல
அயெமாழிக0கிலாத அகெபா-; டமாைன
அயெமாழிக0கிலாத அகெபா-; டாமாயி3
மயமிக காகேரா மாதமிழ அமாைன
காமமிைல அெதவ காதகா அமாைன.

(9)

சாதேல வதி@9 ச<7 ச4யாந<
காத49 இனியந கவி3தமிேழ யமாைன
காத49 இனியந கவி3தமிேழ எனி3 அதைன
ஓதந இைளஞ = உய வ3ேறா அமாைன
மணபத33 தமிைல மணகேவ* அமாைன.

(10)

-------ேத9ல# த-வி3கீ ேதவ-ள தாB7
வா9லகி தமி ைவேபா வளமி-கா தமாைன
வா9லகி தமி ைவேபா வளமி-காெதனி3 அத
வா9லைக உய ததா வாவேத3 அமாைன
வாபவ தமி ைவயி3 வளமறியா அமாைன.

(11)

இறவாத திைய எணி சில-லகி
பிறவாைம ேவ*ெமன பிடா அமாைன
பிறவாைம ேவ*ேவாைர பித எனலாேமா
பிற பயென3ன ெப-3ப அமாைன
பிற தமிழி3ப ெபறேவ* அமாைன.

அமிதான நீ Fத அகநில நா*க0=5
தமிநாெட3 றாேலேயா தனியி3ப அமாைன

(12)
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தமிநாெட3 றாேலேயா தனியி3ப ேதா37த<=
தமிநா0@ சிறெப3ன த.கிDள தமாைன
தமிைழவிட சிறெப3ன த.கேவ* அமாைன.

(13)

ம3னிய ெதவ மைரயி பா@யனா
நணியதா <க5 நவிகி3ற அமாைன
நணியதா <க5 நவிகி3ற எனின.=
நணிய காரணைத நவி3றி*வா அமாைன
நணிய தமி ைவைய நா@ேய அமாைன.

(14)

ெபாதா9 இைலயி ெபா-தேம ெதவைத
ைவதாK தமிழினா வாழைவ= அமாைன
ைவதாK தமிழினா வாழைவ= எ3பதா3
ெமதா3 எனி3தமி= ேம3ைமய3ேறா அமாைன
தமி=5ள ேம3ைம தமிழ = அமாைன.

(15)

தமி
=யிமயிேபா இ3ப ெகா*=ெமா- ெமாழிெய3றா
இய4ைசநா டக?37 இ-கேவ* அமாைன
இய4ைசநா டக?37 இ-கேவ* மாயி@ேன
பயிதமிஅ  சிற( பைடளேதா அமாைன
சிலபதிகா ரதி சிற(ள தமாைன.

(16)

இய<றமி
(கியேத3 ைவெசா0* (க சிமிக தமிழதனி
மதி=நல <க5பல ம@Dள அமாைன
மதி=நல <க5பல ம@Dள வானாK
ஓகK7 =ைபக; உ5ளனவா அமாைன
உ5ள=ைப ஆாியதி3 உதிதனவா அமாைன.

இடமா த தமிநா0@ இல.= தமிழா
தடெமாழிப தமிகைத தா.கிDள தமாைன
தடெமாழிப தமிகைத தா.கிDள தாமாயி3
வடெமாழியி னி37சில வதேத3 அமாைன

(17)
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வடவ 3 தி-வ@ேய வHசிதா அமாைன. 

(18)

(ைமமி= நயபலதா (லப*தி தமிெமாழியி
ெபாமைறயா தி-=ற5தா3 ெபா-திDளதமாைன
ெபாமைறயா தி-=ற5தா3 ெபா-திDளதாமாகி
மதிெக*= வடவர ம9ேல3 அமாைன
ஓரெசா ம9ைல ஒகேவ* அமாைன. 

(19)

இைசதமி
இைசபி3 இைறவைனD இ3(7 இய(ைடய
இைறயி< சிறதெமாழி இ3தமிேழ யமாைன
இைசயி< சிறதெமாழி இ3தமிேழ யாமாகி
இைசயர.கி இ7தியிேல இைசபேத3 அமாைன
இைசபத<= காரணந ஏமா<ற அமாைன.

(20)

கா*தனி வாவில.= கK உ-=வண
பா*த<= தமிழிைசக5 பல#டா அமாைன
பா*த<= தமிழிைசக5 பல#டா எ3றி@ேன
Q*<ற தமிழிைசயி3 ெபய கெள.ேக அமாைன
க5வ ெபய மா<றி கள#ெசதா அமாைன.

(21)

ெசதமி ெதவைத சிறதந 3ேனா க5
ைபதமி பகளா பா@ன கா அமாைன
ைபதமி பகளா பா@னேர யாமாகி
இ3தமிழி இைசயிைல எ3பேத3 அமாைன
எ3பவ ஆரா சி யிலாதவேர யமாைன.

(22)

ஒ-கா உைரதாK உவபளி= தமிழிைசேக0(*)
உ-காத உயி ெபா-ேள ஒ37மிைல யமாைன
உ-காத உயி ெபா-ேள ஒ37மிைல எனி<ெசவியா
ப-காத வடெமாழியி பா*வேத3 அமாைன
பாடவி* தமிழாினி பழியைடவா அமாைன.

நாடக தமி

(23)
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நாடகதா காம நனிெப-= எ3ெறணி
நாடகைத சில?ட நகின கா அமாைன
நாடகைத சில?ட நகியதி னாமனித
Iடகேத காமைத ெவ7தனேரா அமாைன
ெவ7கவிைல நாடக ஓ விG ெசவ அமாைன.

(24)

நாெளலா உைழைழ ந4யைடD மாத =
நீ;ேசா #நாடகதா நீ.=.கா அமாைன
நீ;ேசா #நீ.=ெம37 படதவ ெந*.=ைப
Bளமா நாடக.க5 =விகலாேமா அமாைன
=விபதினா தமிெப-ைம =37த@ யமாைன.

(25)

ஏ தி- வளைடய இ3தமிநா0 @னிஇ37
சீ தி-த மிகெபாி ெசயேவ* அமாைன
சீ தி-த மிகெபாி ெசயேவ* எ3றி@ன
சீ தி-த வழிெயா37 ெசபி*வா அமாைன
நாடகதா சீ தி-த நா0டேவ* அமாைன.

(26)

தமிழ நாகாிக
நாகாிக திைனெபாி நா*கி3ற இC#லகி
நாகாிக தி<சிறேதா நதமிழ அமாைன
நாகாிக தி<சிறேதா நதமிழ ராமாயி3
நாகாிக எெவ37 நவி3றி*வா அமாைன
நயமான ந<=ணேம நாகாிக அமாைன.

(27)

வி- (றதி-க விலா(ைடக உணாந
அ-தமி தாபலைர ஆதாிதா5 அமாைன
அ-தமி தாபலைர ஆதாித தா<பி3ன
வ- வ7ைமயி3 வாப0டா5 அமாைன
ப0டேக5 பைகவ ெச பழி ெசயலா அமாைன.

உர.=3றா ெநHைடய உய தமிழ எவாிட
இர.=கி3ற ெநHச இையதவ கா அமாைன
இர.=கி3ற ெநHச இையதவ எ3றாலC

(28)
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இரகதா3 ந3றாேமா எதிாியிட அமாைன
ஏமாறா() அவாிட இர.கலா அமாைன.

(29)

அறைற மாறாத ஆ3ேறா கா அமாைன
அறைற மாறாத ஆ3ேறாெர3 றாலவ க5
மறைற அறியாத ம*கேளா அமாைன
(றெபா-ளி அவ தம ேபா மற.கா அமாைன.

(30)

அைடD எளியவ க0(=) அகமகிேத ெகா*=
ெகாைடயி< சிறதவ ந< =ணதமிழ அமாைன
ெகாைடயி< சிறதவ ந< =ணதமிழ ராமாயி3
பைடயி3றி அவ ெபா-ைள பறிகலாேம அமாைன
பறிபறி() அயலா க5 பரவின கா அமாைன.

(31)

ம-தா யி9தமி மக5 பிற களி
வி-ேதா( ேவளாைம வி-(பவ அமாைன
வி-ேதா( ேவளாைம வி-பிமிக ெசதி@ேன
வ-திபி3 வ7ைமயா வாடாேரா அமாைன
அCவ-த அவ க0ேகா அணிகலமா அமாைன.

(32)

ெபா3னான நதமிழ , (4ய எணட3
இ3னாைம ெசதா = இனிைம ெசதா அமாைன
இ3னாைம ெசதா = இனிைம ெசதா
39 பைகவாினா ய விைளD அமாைன
ய விைள= பைகவாினி ய-7வா அமாைன.

(33)

Iர
Nாி ேதா0க5 (ைடதிட ேபா ெசD
Iரதி சிறதவ ந விய3தமிழ அமாைன
Iரதி சிறதவ ந விய3தமிழ எனினிநா5
ஓரதி ைகக0@ ஒ.=வேத3 அமாைன
உள#ெச மா<றா க5 ஒ.கைவதா அமாைன.

தாமா கேள 3( தமிநா0@ தமிளH

(34)
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ேசகைள ேபா-= ெசலவி0டா அமாைன
ேசகைள ேபா-= ெசலவி0டா எனினி37
தாமா க5 ேபாெர3றா தய.=வேத3 அமாைன
தயகைத ஆபதேர தவி0டா அமாைன.

(35)

சமய
((திய ைவத3ைன (லனா= தமிெமாழிதா3
மதி(5ள ச.க மா(ைடய தமாைன
மதி(5ள ச.க மாபி-க பிதான
மத சைட நதமிழி ம@யேத3 அமாைன
ம@யதC ஆாிய ெச மயகதா அமாைன.

(36)

உவதைன க-தி உய தி*ந தமி3ேனா
ெதவ வணகதா ெசவதா அமாைன
ெதவ வணகதா ெசபவைர இ37சில
எவேபா க*ெமாழியா எதி பேத3 அமாைன
எதி கலா ஆாிய க5 ஏபைதேய அமாைன.

(37)

இய<ைக ைறேக<ப ஏதின கா அமாைன
இய<ைக ைறேக<ப ஏதினேர யாமாகி
ெசய<ைக ைறபலபி3 ெசறிதேத3 அமாைன
ெசறித வடவ த ேச ைகயா அமாைன.

(38)

ேகாவி
காட= பவ@வா கா0சி யளிகி3ற
ஆடவ9 கைனவ-ேம அ-.=ழைத அமாைன
ஆடவ9 கைனவ-ேம அ-.=ழைத எனி<சிலைர
ஈ*ேகாயி 4விடாம இழிபேத3 அமாைன
விடாதவேர ெவளிேயற ேவ*மினி அமாைன.

ஆாிய க5 ஆ0சிெசD அாியதமி ேகாயிெலலா
சீாியந தமிழைர ேச தனேவ அமாைன
சீாியந தமிழைர ேச தனேவ எனி3தமிழ
ேகாாியேதா உ5ளிடைத =7கலேமா அமாைன.

(39)
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=7கியினி தாிைம ெகா5ளேவ* அமாைன

(40)

தி-மண
காதல9 காத4D க-ெதா3றி கலததமி
காத மணேமய காலதி அமாைன
காத மணேமய காலதி லாமாயி3
ஈத கிழவ9கி3 ேற<றேதா அமாைன
சாத கிழமணதி3 சால#ந3 றமாைன.

(41)

நதமி மக5ெச நலெதா- தி-மணதி
ெசதமிழினா நிக சி ெசயேவ* அமாைன
ெசதமிழி னாநிக சி ெசயேவ* மாமாயி3
வதவட ெமாழிேபா= வழிெய3ன அமாைன
வதவழி ேயேபா= வடெமாழிதா3 அமாைன.

(42)

தமிழ த தி-மணதி தகமண நிக சிகைள
தமிெபாியா நிகதேல த=திகா அமாைன
தமிெபாியா நிகதேல த=தியா எ3பைதந
தமிகிழவ சிலாி37 த*கி3றா ரமாைன
த*பவைர மணமக5 த*கேவ* அமாைன.

(43)

அரச
பலா வணக பைட(கா லெதா0ேட
பலா* தமிம3ன பாராடா அமாைன
பலா* தமிம3ன பாராட டாயி3
வலாேரா அரசிய4 வ=ைரபா அமாைன
ஐயமானா =றளிK5ள அரசியபா அமாைன.

(44)

வடநா* GவைதD வதமிெகா டாடேசர3
வடஇமய. ெகா5இமய வரபனா அமாைன
வடஇமய. ெகா5இமய வரப3 இ-தேட
பைடDட3 ெச3ெறா-ைக பா ேபாநா அமாைன
பா த தவறாந ப=திேபா அமாைன.

(45)
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@Dைட ?ேவத 3னாடா ரமாைன
@Dைட ?ேவத 3னாடா ெரனி<பி3ன
அ@ைமயி நதமிழ ஆதேத3 அமாைன
ஆதேதா ஒ<7ைமயி3 அக3றதா அமாைன.

(46)

(லவ
அ37 ெதாட.கி அ-தமிந< (லேவா க5
ெச3ற இடெமலா சிற(<றா ரமாைன
ெச3ற இடெமலா சிற(<றா ராமாயி3
இ37 த<ெப-ைம இலாதேத3 அமாைன
ந37 ெசானாயினிD நGவவிடா ரமாைன.

(47)

வாிைச பலெச வதமிந< (லேவா க5
அரச அட.கிமிக அரசாடா அமாைன
அரச அட.கிமிக அரசாடா ராமாகி
அரசாி9 (லவ த ஆ<றெல3ன அமாைன
ஆ<ற தமிதத ஆ<றேல அமாைன.

(48)

விசிறித3 ைகெகா* விசிறின3கா அமாைன
விசிறித3 ைகெகா* விசிறிய ெமயாகி
விசிறிய காரணைத விளபி*வா அமாைன
காரணதா3 தமிழறித காதேல யமாைன.

(49)

அயலா
தமிநா0@ தமி ேசா<ைற த=திDட3 மிகஉ*
தமிGேக ேக*ெசேவா த.கிDளா அமாைன
தமிGேக ேக*ெச த.கிD5ள அவ தைம
தமிழ க5 த@க தய.=வேத3 அமாைன
தய.=வத<= காரணந தணளிேய அமாைன.

தடெமாழியா நைடய தமிேபா ைவ தாேபா தி
வடெமாழிைய சிலமனித வள கி3றா அமாைன
வடெமாழிைய சிலமனித வள கி3றா ெரனிலவ க5
பைடயி3றி F சியாந பதவிெகா5வா அமாைன

(50)
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பதவிெகாள இனிவி@3நா பதராேவா அமாைன.

(51)

கடFG இC#லகி கவினியந தமிழ =
உடெபா-5 ஆவிக5 ஓதமிேழ அமாைன
உடெபா-5 ஆவிக5 ஓடமிேழ யாமாயி3
அடேவ* தமிைழ அழிபவைர அமாைன
அடதவறா இனிஅவேர அழிதி*வா அமாைன.

(52)

தமிநா0@ தமிைழேய தாெமாழியா ெகாடசில
தமிழேர 3தமிைழ தாதெத3றா அமாைன
தமிழேர 3தமிைழ தாதெத3றா ராமாயி3
தமி =-தி அவ கிலா த3ைமேய3 அமாைன
=-தி வட நHதீட =ைலதகா அமாைன.

(53)

இைடயி<ப லா*களா இ3னK<ற தமிழாினி
வடவ = அ@ைமெசD வைகெகா5ளா அமாைன
வடவ = அ@ைமெசD வைகெகா5ளா ராமாயி3
வடவேரா ெடா3றிநா வாவெத..3 அமாைன
ஒ3றிேய ேக0ேபாந உாிைமயிைன அமாைன.

(54)

கவி
தி0@3றி தமிநா* திகழேவ@3 யா-
க0டாய கவிதைன க<கேவ* அமாைன
க0டாய கவிதைன க<பி3 அைனவ =
த0டாம உய ெதாழிைல த-வாேரா அமாைன
எெதாழிலா யி9யா- இய<றேவ* அமாைன.

(55)

பவைக இ3ப பைடேம கா=ந<
ெசவ தமிழ = ெசதமிேழ அமாைன
ெசவ தமிழ = ெசதமிேழ அதமி
கவி பல க<கா காரணஎ3 அமாைன
அறியாைம காரண இ3(7) அக37வி0ட தமாைன.

அ*ேம ப5ளிதனி அ-.கவி ெபறாேதா =

(56)

21

படதினா கவிதைன பரபலா அமாைன
படதினா கவி பர#ெம3றா< படைத
நடபவ அதிக- நா0டேவ* அமாைன
நா0@3 நநா0@<ேக நலடா அமாைன.

(57)

ஏ மி= பவள.க5 இையய தமிழ வா
ஊ ேதா7 நிைலய ஒ37ேவ* அமாைன
ஊ ேதா7 நிைலய ஒ37ேவ* மாமாயி3
சீ மி=ப3 9ேதா3றி ெசழி=ம3ேறா அமாைன
ெசழிக தமிெமாழிD சிற(7 அமாைன.

(58)

ெபக5 3ேன<ற
ம*= பிைழபி<கா மகெளலா ஒ- ெதாழிைல
அ*=3 கவிதனி ஆழேவ* அமாைன
அ*=3 கவிதனி ஆழேவ* எ3றி@ேன
அ*N ெபக0= ப@ெபத<= அமாைன
அ*Nத ஒ-ெதாழிெல3 றறிதி*வா அமாைன.

ெபமக5 தமிGண

சி ெபறேவ* அமாைன

ெபமக5 தமிGண

சி ெபறேவ* எனினி37

(59)

(3மக5 சில தைடதா3 (ாிகி3றா அமாைன
(ாிபவ க5 ெகாைலதமி= (ாியவாரா அமாைன.

(60)

ெபகேள நா0@<= ெப-விளகா ஆத43ந
ெபகைள தாவ ேபதைமயா அமாைன
ெபகைள தாவ ேபதைமயா எ3றகா
ெப(தி பி3(தி எ3றேத3 அமாைன
எனதவ7 3ேன<ற ஈயேவ* அமாைன.

(61)

சீாிய ப(ைடய ெசதமி ெபமக5
Bாியந மதிT0ப ெகாடவ கா அமாைன
Bாியந மதிT0ப ெகாடவ க5 எ3பைதநீ
ேநாிய சா3ெறா3றா நி7வி*வா அமாைன
ச.ககால ஒளைவத சா37பல அமாைன.

(62)
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காகனிக5 வளமிக கவி3தமிநா* ஓ.கந
தாக0= Iர தைழகேவ* அமாைன
தாக0= Iர தைழகி3 அவ ெப<ற
ேசக0= Iர ெசழி=ம3ேறா அமாைன
(றநாU< றாலதைன (ாிதிடலா அமாைன.

(63)

அ37 (தமி ச.க)
இளைம ெபா4#ைடய இ3தமி அகால
வளமைர ச.கதி வள தகா அமாைன
வளமைர ச.கதி வள ததா மாகி
வள தந தாயைரநீ வ=ைரபா அமாைன
(லவ- ேவத-ேம (கதாய அமாைன.

(64)

இ37
<கால தமிழா0சி <7 உண வ-
த<கால தமிழிைளஞ தமிெவறிய அமாைன
த<கால தமிழிைளஞ தமிெவறிய ராமாயி3
பி<கால தமிதாேய ேபரரசி யமாைன
ேபரரசி ேயாடவேள ெப-ெதவ அமாைன.

தமிகிள

(65)

சி தைனவி-பி தமிமறவ சில 3(

தமிதமிெச தமிெழ37 தவிதா க5 அமாைன
தமிதமிழெச தமிெழ37 தவிதவைர ெகா@யசில
தமிழேர த@ ெவ7தன அமாைன
ெவ7ேதா எலாஇ37 வி-(கி3றா அமாைன.

(66)

உாிைம
இனிD தமிழ க5 ஏமாற இயலாதா
தனியாக தமிழ = தரேவ* அமாைன
தனியாக தமிழ = தரேவ@3 இைண5ள
இனியந இதியைத எதி பதாேம அமாைன
எதி கா தமிGாிைம ஈயேக5 அமாைன.

(67)
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தணியெச தமிநா* தமிழ ேக அமாைன
தணியெச தமிநா* தமிழ ேக யாமாயி3
நV பிறநா0டா நக-வேரா அமாைன
நகரா தமி=ைழதா நல ெபறலா அமாைன.

(68)

தைழத தமிெமாழி= தமிழ = ந3ைமDற
உைழேபா ேக தமிநா* உாியகா அமாைன
உைழேபா ேக தமிநா* உாியதா எ3றகா
உைழபி3றி சிலாி.= உற.=வேத3 அமாைன
உற.=பவ நா0@<= ஒ- ைமயா அமாைன.

(69)

ஆக
அமிதான வளபலதா அைமத தி-நாடா
தமிநா0@ தமிGேக தைலைமேவ* அமாைன
தமிநா0@ தமிGேக தைலைமேவ* மாயி@ேன
இமிகடF உலகா0சி இய<7ேமா அமாைன
இய<ற தமிெகளிதா இய<ைகDமா அமாைன.

(70)

இனிதந7 தமிமக5 இய3றவைர தம=ாிய
தனிதமிழி எGவேத த=திDைட தமாைன
தனிதமிழி எGவேத த=திDைட தாமாயி3
தனிதமி ெசா<க5 சில தமிழி4ைல யமாைன
இைலெய3 றா<(திதா இய<றேவ* அமாைன.

(71)

பழித< கிடமி3றி தமிநா0* ப(கைள
எGதாள தமிநைடயி எGதேவ* அமாைன
எGதாள தமிநைடயி எGதவிைல எனினினிேம
விழித தமிமக5 வி*வேரா அமாைன
விடமா0டா அ3னவைர ெவ7தி*வா அமாைன.

I (கெழாளிசா விய3தமிழ எHஞா37
ேப ேபாதா.கிலதி ேபவேதா அமாைன
ேபேபாதா.கிலதி ேபசேவ டாெமனி3
காபல ெசலவி0* க<கைலேயா அமாைன

(72)
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க<றெவ5 ைளயராட காலதி அமாைன.

(73)

சீ ெகாட வளமி= ெசதமி நா0@Kள
ஊ களி3 ஆ.கிலேப ஒழியேவ* அமாைன
ஊ களி3 ஆ.கிலேப ஒழியேவ* மாமாயி3
ேந ெகாட ஆ.கிலதி3 நிைலெய3ன அமாைன
ஆ.கிலேரா டா.கில ஆ.கிலவா அமாைன.

(74)

தமிமக0 கினிெய37 தைடயி3றி தனித=தி
தமிெபய க5 தைமேயநா சா<றேவ* அமாைன
தமிெபய க5 தைமேயநா சா<றேவ* மாமாயி3
தமிழலா ெபய களி37 த.கினேவ அமாைன
ேபான ேபாகஇனி (கி*ேவா அமாைன.

(75)

இ39 ஆாியெபயைர இயபா ெபா-5க0=
நVெபய கைளதமிழி நவிலேவ* அமாைன
நVெபய கைளதமிழி நவிலேவ* ெம3றி@ேன
தணீ , ேசா7 எ9 தமிைழ தாவேத3 அமாைன
தாதியவ ஆாியரா தைகயி4க5 அமாைன.

(76)

தாயிெமாழியா தனிதமி நா0@K7
ேகாயி4 நதமிேழ =லவேவ* அமாைன
ேகாயி4 நதமிேழ =லவேவ* மாமாயி3
வாயி வடெமாழியி3 வாெவ3ன அமாைன
தரைர சிவ3தமிேழ ெசாெல3றா3 அமாைன.

(77)

ஆ.கிலதி< க@ைமயா அலK<ற தமிதாைய
ஈ.கினிேம தைலமகளா இ-தேவ* அமாைன
ஈ.கினிேம தைலமகளா இ-தேவ* மாமாயி3
பா.கான இதிதைன பர(வேர அமாைன
பரபவி@3 தமி3 ேபா பதவிய7 அமாைன.

ெபாHஞான நீகி (ண

சி ெபற ெசD

ெமHஞான ைறதமிழி ேமவிDள தமாைன

(78)
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ெமHஞான ைறதமிழி ேமவிDள ேதய3றி
விHஞான ைறதா9 I<7ளேதா அமாைன
I<றி-ேத அழிததினி விாிதிடலா அமாைன.

(79)

தமிழலா ெமாழிகளி த.கியந< க-ைள
தமிழி ெமாழிெபய  தரேவ* அமாைன
தமிழி ெமாழிெபய  ததா இனிேமந
தமிழி ( ெசா<க5 தைழ=மா அமாைன
தைழகி3 அ#ெமா- தனியழகா அமாைன.

(80)

உய #ெபற ேவ*ெமனி3 ஒCெவா- =லதின-
அய வி3றி பலைற ஆயேவ* அமாைன
அய வி3றி பலைற அைனவ- ஆராயி3
உய ேதா = தா=லேதா ஒ*.=வேரா அமாைன
உய #தா# ேபசினினி ஒ7(டா அமாைன.

(81)

தமிநா0ெடைல
ந3= வளெப<ற நதமி நா0ெடைல
ெத3=மாி தலாக தி-பதியா அமாைன
ெத3=மாி தலாக தி-பதிந எைலெயனி
இ37 சிலரதைன எதி பேத3 அமாைன
எதி பவைர எதி தாந இடெபறலா அமாைன.

(82)

3ைனநா5 ெதா0*ேம ெமா தமிழ வா
ெச3ைன தமிழ-ேக ேசரேவ* அமாைன
ெச3ைன தமிழ-ேக ேசரேவ@3 ஆதிர க5
3னி தமதாக யKவேத3 அமாைன
யலேவ வி0டாநா ?டராேவா அமாைன.

தனிதமி கிள

சி

அ37ேபா நதமிழ ஆக.க5 பலெப<7
எ37ேம இ3பட3 இ-கேவ* அமாைன
எ37ேம இ3பட3 இ-கேவ@3 தமிழ =
இ37 தமிநா0@ எ3னேவ* அமாைன

(83)
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தனிதமி ந<கிள

சிதா3 ேவ* அமாைன.

(84)

----------------&றிைர :-

[1]. த<ெசD5 வடநா0* ெகா5ைகயாகிய தீபாவளிெய39 வாைடகா<7
ெத<கிK5ள தமிநா0@ வ Iசிபரவிய.

[2]ஆ ெசD5-தனிதிய.க = பிறெமாழி ெசா<களி3 உதவி ேதைவயி3றி
தாேன தனிதிய.=வ.

[4]. கிைளெமாழிகளாகிய பல பி5ைளகைள ெப<7, தமி இளைம =3றவிைல;
ேப வழ= இறத ஆாிய ேபா இறக#மிைல. ஆத43 அ கட#ைள
ஒத.

[6]. கட<ெப-காK, தமிநா0@ =@(=த பிறராK பல தமிக5
அழிதன.

[7]. அக சா37 உ5;=5ளா உட3ெபா-திய ந<சா0சி. தமி எ3ற
ெசாKேக இனிைமெய3ப ேந ெபா-5.

[8]. தமி, மனித ேதா3றிய த<காலதி ேதா3றியதாத43 க*ைமயிலாத ழ
த4ய இனிய எGக;ட3 ேதா3றிய.

[9]. அகெபா-5 காதல3 காத4களி3 வாைக நிக சிகைள
வைரய7B7 இலகண, இCவிலகண தமிழிம0*ேம உ5ள.

[10]. இைளஞ = தமிகாதேல இ3றியைமயாத (கிய).

11. தமிழி3ப அறியாதவேர ேதவஉலகைத உய தெத3பா க5.
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12. பிறவாத தி (ேமா0ச) ேவடா. தமிநா0@ பிற பிற
தமிழி3பைத ைவபேத தி.

13. இனிய தமி ேபசப*வதா தமிநா* எ3றாேலேய ஓ இ3ப ேதா37கிற.

14. சிவ9 சிைவD -க9 பா@ய ம3ன களா மைரயி
வாதைம= காரண தமிழி3பைத ைவகேவ* எ39 ஆவேல.
15. ெதவைத தமிழா ைவதாK வா#டா=.

16- சிலபதிகார இய, இைச, நாடக எ39  ைவD அைமத ெசதமி
.

17. சில (ராண =ைபக5 ஆாியதி4- தமி= வதன.

18. ஆாிய க5 தமிழி உ5ள சில கைதகைள த ஆாியதி மைறவாக
ெமாழிெபய ெகா*, பி3ன இ இ.கி-தா3 தமிழி ேபாயி<7 எ37
B7கி3றன .

19. தி-=ற5 உலகெபா. ம9 ஒ-வ = ஒ- விதமாக#
ம<ெறா-வ = ம<ெறா- விதமாக# ஓர.B7 வட.

20. இைசயர.= - இைசக ேசாி; இ7தி - கைடசி.
21. பல தமிழிைசகளி3 ெபய க5 பிறெமாழியி மா<றி மைறகப0டன.

22. தமிெமாழி ஆரா சியிலாதவேர தமிழி இைசயிைல எ37 உள7வா க5.
23. ேகாயிகளி வடெமாழி பாடக0= மக5 உ-க விைலயாதலா,
இனியாயி9 தமிபாடகளாேலேய வழிபாடா<ற ெசயேவ*.
24. நாடகதா நா0@ காமத4ய தீயஒGக.க5 பா#ெமன க-தி சில
நாடகைத அழிததா தமிநாடக =ைறத.
25. திைரபட தலாளிக5 சில பயன<ற கைதகைள பர(வதா தமி
நாடகதி3 ெப-ைம =37கி3ற.
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26 - பல ைறகளிK சீ தி-த ெசவி= நாடக.கேள நா0@<= ேதைவ.
27 - ஆைடயணிக5 த4யவ<றா ெசெகா5; ெவளியழ= நாகாிகம37.
உ5ளழகாகிய நயமான ந<=ணேம நாகாிக.
28 - வி-ேதாபியதா வ7ைம வவிட விைல. வி-தா வத பைகவாி3
 சியினாேலேய வ7ைமவத.
29 - எதிாியாயி-பி9 இர.கலா. ஆனா ஏமா விடBடா. திறதினி
மிகந திதமிழ எHஞா37

30 - (றெபா-5 எ3றா, ேபா மற த4யவ<ைறB7 இலகண,
இCவிலகணதா அைமத தமி <களி தமிழாி3 ேபா திறைத
காணலா. ேபாெர3றா அறேபாரா=.
32- பிற = உதவியதா உடான ேக* தமிழ க0= ஓ அணிகலமா=.
33 - பிறைர ம3னிப தமிழ நாகாிக எ3ெறணி இனிD தமிழ =
ய விைளேபா இய<ைகயா யரைடவ .

34,35- Iர ெசறித தமிமகைள மயகி எதிாிக5 ேகாைழகளாகி வி0டன .
ஆடவாி3 அட=ைறயா ெப@- ேகாைழகளாயின .
36,37,38- ஆாிய B0*றவா தமி நா0@ மத சைடக;, ெசய<ைக
வழிபா0* ைறக; ெப-கின. இதனா, ெதவ வணகேம எதி கப*
நிைலைமைய அைடத. உைமயி ெதவ வணக ேவடா எ3ப
க-த37. இய<ைக வ@#ைடய இைறவைன 3தமிழ

40 - ேகாயிK=5 தமிழ க5 (=தாK, =றிபி0ட ஓாிடதி<=
ெசலBடாதா. இனி இ @யா.
41 - காதல9 காத4D க-ெதா-மித காத மணேம ேவட<பால.

42,43 தமிழாி3 தி-மண நிக சிகைள, தமி ெபாியா ஒ-வேர, தமிழினாேலேய
நிகத ேவ*. இைலேய மணமக5 மணக ம7கேவ*.
44. தி-=றளிK5ள அரசிய எ9 ப=தியி அரசியைற பலபட வ=
விாிகப0*ள. தமிழாி3 வ3ைம= இேவ ேபாதிய சா37 பக-. ம@யி3றி
தயி ேபா ம39யிைர காததமி
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45 - அ37 வடேக பைடெய* ெச37, வடநா* GவைதD ெவ37,
இமயமைலயி தமிெகா@ நா0@, இதியா Gவ தமிைழேய
ெபாெமாழியாக ைவ ஆடதா இமயவரப3 என ஒ- ேசர3 ெபய
ெப<றா3. ஆனா, இ37 தமிநா* தமிழ = கிைடதா ேபா.
48 - பைடய காலதி அரச க5 தமி(லவ களி3 வாைக த0டா அட.கி
அரசா* வதா க5. காரண (லவ களி3 தமிழா<றேல. இைசமிக ஒ-ேசர3
இனியஒ- (லவ =

49. ப*, ேமாசிகீரனா எ39 (லவ வழிநடத கைளபா அரமைன
க0@ ஒ3றி அறியா ப* உற.கிவி0டா . அCவரமைன=ாிய ேசர
அரச3 (லவைர த@கா, விசிறி ெகா* விசிறினா3. காரண தமிப<ேற.
50 - தணளி - க-ைண
51 - சில தமிைழ வள பேபா ந@ மைறகமாக வடெமாழிைய
வள கி3றன . இதைகய F சி= இனிD இட.ெகா*பி3 நா பதவிய<7
பதராேவா. 52- தமிG= ேக* ெசபவ தாேம இனி அழிவ . அறகட#ேள
த@வி*.
53 - 3( சில தமிழ கேள தமிைழ தாதி ேபசின . வடெமாழிபி எ39
நH தீ@யதா அவ-ைடய தமி=-தி (இரத) =ைலத ேபாK.
54 - தமிழ இைடயி பலா*களா பிற = அ@ைமப0* வ-தின ராத43
இனிD அ @யா. தாிைமைய ெப<7ெகா* வட இதியேரா*
ஒ3றிவாழலா.
55 - எேலா- க0டாய கவிக<றா எேலா = உய ெதாழி
(உதிேயாக) கிைட=மா? எ37 ேக0கி3றன சில . க<றாK சாிேய, எவ-
எெதாழிைலD ெசய காதி-க ேவ*.
57 - ப5ளிBட.களி ப@க@யாத திேயா ெபக5 தலாேனா =
திைர (சினிமா) படதி3 வாயிலாக கவிைய (க0டேவ*.
58 - ஊ ேதா7 நிைலய ஏ<ப0டா பல ைற <க5 ெப-கி தமி
ெசழி=.
59 - எெதாழி ெசேவா = கவி ேதைவ. சைமயK ஒ- ெதாழிலாத43
ெபக0= க0டாய கவி ேதைவ. ந3மகைள ெப<7 நா0@<= நலனளி=
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60 - ெபகளி3 தமிGண

சி= தைடெசகி3றன சில . அ, தமிைழேய

ெகாைல ெசவதா=.
61 - ெப(தி பி3(தி எ37 பித<7 ேபதைமைய மற, இனிேய9
ெபகைள 3ேன<றேவ*.
62 - ச.ககாலதி வாத ஒளைவயா , ெபா3 ெமாழியா த4ய சிறத
ெப(லவ கேள, ெபகளி3 மதிT0பதி<= சா3றாவா க5.
63. ஒ- மறதா வயதி< சிறிய ஒேர மகைன சைடக9பி, அவ3 மா பி
(ப0* இறதைத க* மகித வரலா7 (றநாU7 எ9 தமி 4
காணகிடகி3ற. ஆத43 தா= Iர இ-பி3 ேச= (பி5ைள=)
Iர இ-=.

65 - த<கால தமிழிைளஞ க5 தமிபிதராக திகவதா, இனி தமிதாேய
தமிநா0@<= அரசிD, ெதவ ஆவா5.
66 - 3(, தமிGண

சி தபியவைர ெவ7தவ கெளேலா- இ37 தமிைழ

வி-(கி3றன .
67 - இைணத இதியாைவ எதி  மா7படாமேலேய தமிழாி3 தனிDாிைமயரைச
ேக0* வா.கி ெகா5ளேவ*. திணியந மறஇைளஞ திக விள.கி*

68 - தமிநா* தமிழ ேக இ-பி9 தமி= தீ.= ெசயா உைழதா
பிறநா0@ன- தமிநா0@ வாழலா.
69 - உைழபி3றி உ*களி உற.=பவ க5 நா0@<= ேதைவயிைல.
ெப-H ைமேய அவ க5.
70 - தமிநா0* நிைலய.க5 ஒCெவா3றிK தமிேழ தைலைம பதவிேய<7
ஆ0சி ெசயேவ*. அCவா0சி தமி= மிக எளிேத.
71 - தமிழ க5 இய3றவைர தனிதமிழிேலேய எGதேவ*. தமிழி சில
ெசா<க5 இைலேய (திதா உடாக ேவ*.

73,74, ஆ.கிேலயரா0சியி க<ற ஆ.கிலதிேலேய இனிD ேபசலாகா. ஊ
த4யவ<றி< =5ள ஆ.கில ெபயைரD ஆ.கிலேரா* அ9பிவிட ேவ*.
75 - ேபான ேபாக, இனியாயி9 தமிமக0= தமி ெபய கைளேய
ைவகேவ*.
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76. தணீ , ேசா7 எ9 தமி ெசா<க5 தாதன ெவ37, ஜல, சாத எ9
வடெமாழி ெசா<கேள உய தன எ37 எVப@ ஆாிய ெசவி0டன .
இனி இ ப4கா.
77. ேகாயி<பணி ெசD =-க5மரபி ேதா3றிய தரைரேய ேநாகி, எ3ைன
தமிழா பா* எ37 சிவெப-மாேன அறிவிதாரா.
78 - தமி நா0@ தமிைழவிட இதி= ெசவா= ததா 3ேபா தமிழி3
பதவி ெக*.

79,80 - தமிழி இ-த விHஞான த4ய பல ைற<க5 கட<ேகா5
த4யவ<றா அழிதன. இனி அயெமாழிகளிK5ள விHஞான த4யவ<ைற
தமிழி ெமாழிெபய  ெகா5ளேவ*.
81 - எலா =லதின- பலைற <கைள க<றா உய த =லேதா =
தாத =லேதா அட.கமா0டா க5 எ37 சில =7கிய ேநா=ட3
B7கி3றன . இனிD உய #தா# க-தி3 ெச.ேகா த@=. ஒ7( தடைன.
ெச3ைன தமிழ-ேக

82,83,84 - தமி நா0@ வடஎைல தி-பதி, ெத3ெனைல =மாி. இ பைழய
<களி<கட உைம. எனேவ, இCெவைல =0ப0ட ெச3ைனைய ஆதிர
தமதாக யவ மிக ெகா*ைம. தமிழ அறெநறியி தனிதமி கிள
ெசயேவ*.
------------

தர சகனாாி3 உைழ(க;5 சில:

தமி அகராதிகைல
தமி இலதீ3 பால
ெக@லகைர நாகாிக
தமிழ கட கவி
ைததி.க5
அபிகாபதி காத காபிய
ெகளதம (த காபிய
மர இன ெபய  ெதா=தி -1

சி
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மர இன ெபய  ெதா=தி -2
உல= உய!
பாரதிதாசெரா* பல ஆ*க5
க- ககா0சி
தமி காவிாி
கட#5 வழிபா0* வரலா7
ெதா திராவிட ெமாழி க*பி@(
மக5 =G ஒபத
மர இன ெபய ைவ( கைல
ம-தாகி தபா மர இன ெபய க5
மாதவ (ாிவா5 (தாவர இய)
பால காட ைபெபாழி
அேயாதியா காட ஆகட
கி0கிதா காட திறனா#
தர காட ர.க
தமி ெதா=( கைல களHசிய
ஆகட4 சில ஆணி க5
சிலேபா சில( - திதி= திறனா#
ஆரணிய காட ஆ#திற3
தமி அ.கா@
இய தமி இ3ப

