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பாரதிதாச கவிைதக

:

ேவைகேய எக

Source:
ேவைகேய எ க
பாேவ த பாரதிதாச
கா பதிபக,
63, பிராேவ, ெசைன 600 108
விைல  12.90
கா ெவளி எ 74
த! பதி: ஏர# 1978, இரடா பதி ஏர# 1990
-------------ேவைகேய எக - உ ளடக
1. நா'( நா

17. திராவிட மீசி

2. வ+க விதைல வா,-

18. ெம.ேபா'(/ திராவிட0'(

3. ஆப2+ப. ெவக
4. ெவ#க தமி, நா
5. விதைல பா

!ேபா'(/ திராவட ெமாழித#
19. திராவிட நா/ ெதாடா#
வ+ இப

6. ம'க4 பாசைற

20. ஒ7 ேசர ேவ

7. படாள கிளபி!7'

21. திராவிட நா ப

ெகாடடா பைற

22 ெபாியா அறேபா

8. ஆளவ தா'( இ7தி அறி'ைக

23. எவ ெபாியா அவ வா,க

9. ெகாைலபைட ேவ

24. ெபாியா ேபா ெவ#9

10. (ப/ேதா றப

25. ஞால ெபாியா பாைத

11. கைழ/ ேத

26. (2யரசி# இ.ேவா கதி

12. திராவிட நா' ெகா2 வண'க

27. . ேபா

13. எக4 ெகா2

28. எ.பிாிவிைன மனபாைம

14. ெசைன ப!றி< சைடயா?

29. காமராச ஆசியி# ஓைட

15. தனியா'க ேபாராேகா

30. ேந+வி ஆசி

16. திராவிட ஒ7 படேவ

31. இ தி/ திணி< சாிய#ல!
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32. இ தி ஒழிக

51. த ைகேய தன'(தவி

33. இராசாசி வயி!ெறாி<ச#

52. தமி, உய தா# தமிழ உயவா

34. ெவ#க!

53. தீைம தீைம

35. கீழ7பா வா வானா?

54. சீ7 ?க4 நா

35. மீசி ப/.

55. இ தி ேபயாட

37. மி2ைம தீர' கடைம ாி@

56. அாிமா இட/தி# நாிமாவா?

38. அவ ெச#9 பாைத

57. இ தி/ திணி

39. ேபா ெதாட(!

58. இ தி எத!(?

40. வ+க ேபாேர!

59. (+தி ெபாகினா# ...

41. AெயலாB சீனாி ேநாB

60. கா!ைற விைத/. யைல அ7'காதீ

42 வைல விாி/தா ஆ<சாாி

61. இ திைய எதிேபா

43. இ தி ேபா CDக

62. எ#லா/ .ைறயி9 இ தி ஒழிக

44. .வா,- ேவ

63. தமிழ ஓகின வா4

45. ப2/தவ அ ைக

64. அ2ைம/ தமிழ ெதா#ைல

46. ெவ#வ.7தி

65. வட'கி இட'( அட'(

47. விதைல ந உாிைம

66. றபா பா

48. எக4 நா தனிநா

67. வரலா!றி# ெவ!றிெகா4

49. எாிமைல< சீ!ற

68. இ தி

'கால  இ#ைல எ7

ழ(
50. ேவைகேய எ க!
----------------------------1. நா நா

தமி '( பி4ைள -- அவ
தைள நீ'( மறவ
நமத நாைட -- இனி
நா கா'க' கடேவ.
அமி, ெதா'( தமிழ -- ந#
அற கா'( மறவ
தைம ஈற நா -- தமி,/
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சாேறாாி @ேட.

சாைவ/ ெதாைல/ேத -- தமி,/
தாB'( வா, கிேற
பா ஒறி னாேல -- தமி,
பபா காேப.
நாைவ அைச/தா# -- ஒ+
நாFறி ல'க
Cேவ த ேபர -- பைக
!7 ெதாைலபா.

ஞால

ழ( -- தமி,

நா மைற நேற
கால தி+ -- ெத!('
கட9 ஒ.(
ேசாைலக4 காேப -- அ(/
ெதனக காேப
நா9 திைசக4 -- தமி,
நாெட றட(
------------2. வக விதைல வா

வ+க விதைல வா,விதைல வா,ேவ வாவா-.-. எ
ெவ!றி பயேன வாவா
ெகதைல மாB/தாB வாவா... ஓ+
கீைம ெதாைல/தாB வாவா
தடதடெவேற. சா. எ0
(ைடைய இ2/தாB வாவா
அ2ைம தவி/தாB வாவா... ந#
அபி# உய தாB வாவா!
வா,வி பயேன வாவா... தமி,
ம'க4 வி+ேப வாவா
தா,- தவி/தாB வாவா... எ
தமிழி காேப வாவா
ஏ,ைம .ைட/தாB வாவா... ந#
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இப' கடேல வாவா | |
ஆழ ைத/தாB மடைம... ந#
அறிவி# உய தாB வாவா!
ஒ+ ெமாழியா# ஓ இனமா-.- அG
ேவாாினேம ஒ+ நாடா
ஒ+ நா2ெனா+ நாைட... ேபாB
ஓ'(த# ஒபாB வாவா
ஒ+வ வாழ ஒ+வ
உைழ'க ேவ எ0
இ+ைள பிளபாB வாவா... இ
ெகவ'( ஒளிேய வாவா!
ஊI உைடJ @. ந#
உயிாி நலெமா க#வி |
ேபI வைகயி# யா-- காணி#
ெபாிய சிறியவ இ#ைல!
ஆIாிைம ெபIாிைம-.- ந#
அற/தி காேப வாவா
வாணா4 இைடயி# தமிழ. ெப!ற
மாK Lைட/தாB வாவா!
உாிைம வா,ேவ வாவா.--.எ
ஒ!7ைம விைளேவ வாவா
ெபாி.

யறா தமிழா்..-அவ

ெப!றேதா ேபேற வாவா
அாி. ாி தா தமிழ. அவ
ஆ த கேழ வாவா
வைரகட# உல( தமிம -.வா0
வா,நா4 வா,வாB வாவா!
-----------3. ஆப !ப" ெவக
இைச : காபி தாள - ஆதி

மி2ைமேய ெகா'( (2ைமேய ெக'(
அ2ைம வா,- ஒ+ வா,வா?-.ந
ெகா2ய தைள அ7'க உாிைம' ெகா2 பற'க'
M2 பைட எ/த# தா,வா?
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ப2மனா ெதா  C7

2 மன வழி

வ ேதா
பழிமன வா,திடலாமா?....நா
ெதா/த. ேபா! பைக ெதாைல த. பா எ7
ெசா#?ட இர நா4 ஆமா?
ஒ+(2 ஓாின! ஒ+ெமாழி ெகாடவ
ஓ7 படா எற ேப<K. ேந
தி+விலா பைகவ ெசவியினிேல @ழ
இ . ேபா( அவ C<K!

உ+வ!7 ேபாக தமிழின எெறேற
ஓயா.ைழ'( ஒ+ ேகா2. - அத
க+வ!7 ேபாப2. ெசBேவா நம'(4ள
ைகக4 எ' ேகா2 ஈ2!
ஆளாக வ தவ ஆ4வ. ஆடவ
ஆப2+ப. ெடக... மற/
ேதாளாB இ+ தைவ ேதாலாயின எ7
ெசானா# இG ைவயக சிாி'(.
NளாB பற தி வOச ெந(ற
N( தமிழ விழி/தா#--பி
ஆள பிற தவ ஆDகிறாெரன |
அறிேவா வைரவா எ /தா#!
வா,'ைகயிேலா Kைவ, ைவய/திேலா க,!
வாாிேரா தமி,< சககா4!--ெவ
தீ'கா2# வா,கிற ெச தமி, நாடைன
மீக நைமயைழ' கிறா4! |
@,< அறி ததி#ைல ேவைககேள எ @
@ர நைம பிாி ததி#ைல....ந
தாB'கா வில(? தமி,'கா .யரமி(/
தா'(@! தீ த. ெதா#ைல!
--------------------
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4. ெவ$க தமி நா

ெவ#க தமி,நா :
இலகற/தா# @ர/தா# கைழ< ெசBத

இ/ தமிழக/ தாB'( வட'க இட
விலக7'க றபடா தமிழ ( ைத!
ெவ#கேவ ெவ#கேவ எறா நாடா.
கலகாத ெநOச/. மறவ Mட'

கடெலா7 பைட எ7 ெதாட+'ேபா.
.லகா COசி' Mட ஒ7 ம
.ட2/.' ெகா2+/த# ெவக' ேக! .
தமிழின/ைத/ தைல கவி,/./ தமிழக/தி#
(னின/ைத வளபெதற பாபா ஆசி
நைமேநா'கி எளிய உைர C7 ெசான
நா'க7'க றபடா தமிழ த ைத!

(மி, ெவ#க தமி, ெவ#க எறா நாடா;
.மிழ பைட தைரகிழிய/ ெதாட+ ேபா.
உமி, பாபா எ<சி9'ேகா Mட ம.
உகா . ெகா2+/த# ெவக'ேக!
ஆளவ தா கால2யி# அமி,. கேட
அத!காக ேபாரா Mட ஓ7
மீDக ந தாயகேம எ7 Mறி

“ேம! ெசா#9 ம!7ெமா+ ெபாிய Mட!
ேகாளாிகா4, சி7/ைதகேள, இGவிர 2#
(றிெக/ திாிகிற நாி' Mட/தி
ஊளைள ெப7 ெவ!றிய. நா2 ேதா#வி
உயேநா'க ேதா!பி அ. நா2 ெவ!றி
சீாி#ைல) 8றபி#ைல அைனயான

தி+நாைட. மீபதிேல ஆைசயி#ைல
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Mாி#ைல அறிவினிேல; ெகா4ைக யி#லா'
ேகாடாியி காகைள' கா7மி, .
ேநாி#ைல யா+ேம தமிழ'ெக7
நிலமதிர/ திரெட

. தி#? எற

ேபாி#ைல எறா'கி/ தீ'க ேவ
ெப!றதமி, நாைடநா ெப7த# ேவ!
----------------5. விதைல! பா

நாJ ஓபாத அ2ைம வா,ைவ
நா9 ேகா2/ தமிழரா ஒவ?
தாB நா2!( தமிழ நாெட7ேப!
தமிழ+'ேக மறவ எ7 ேபா!
(நாJ ஒபாத)
ேதBத# வளத# தக4 வழ'க
ேதயா க,ெசய# எக4 வழ'க!
தாயக/தி மீ2 ேபாாினி#
சா-, தமிழ' கமி,தாB இனி'(!
(நாJ ஒபாத)
@ர பிற த நா2! பிற தவ;
ெவ!றி/ தமிழ; உலகி! சிற தவ;
ஆாிய அ#லா; மைற தி+ ேத
அ பாB<K ாிய அ#ல!
◌்.. (நாJ. ஒபாத)
(ைற ஓ7 தாயக ெகா4ள- பாேரா
(7 ெபயாி0 உ4Dர தீேரா
சிைறJ ேநாJ க29 ெதற9!
ெச நீ சி த# ேதசி . பாட#!
(நாJ ஒபாத)
-----------
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6. மக

பாசைற

காகிரK தீகரசானதா# அதைன/.
தமிழ ஒ.'கி/ த4ளின, ம!7
சட மறின த நல< Kவாி#
2/, தமிழைர

வ. இழ தன,

கசி/ தைலவக4 ம'கைள' ைகவி/
(ம'(/ தைலவ தாஎ7 வா, தன.
ஆத? தமிழ அைனவ+ இ நா4.
எவ'( எ த நி7வன/தி!(
க படாம# ஒ பாசைற கடன,
**தைலவ ெபாியா” எ7 தா ெகாடன.
ம'க பாசைற எ'க2'(
எ/தைல வ'( அட'க இ#ைல
எபைத மீ மீ இயேவா.
அரசிய# அறி தவ அற ண தவ
இதைன கறி எண ேவ
◌் “விதைல தமிழக/தி!( ேவ.” *
சா!7 இஃ. தமிழாி C<ேச
ஆத? இ தா4 தமிழ அைனவ+
உ+வா# பலஎனி# உணவா# ஒ+வேர.
இ நா4 எதிாிக4 (மிழ+' இ+பி0 .
தமிழக/ைத/ தமிழேர ஆ4வதாB<
சா!றி0 அதிேல (வெறா7மி#ைல.
தமிைழ ேபK தமிழக நிைலைம
இ.எனி#, ம!ற/ தமிழக எGவா7?
தனிநாட#ல ேகர.எ!. தமிழக
(னிநாட#ல ெத9க! தமிழக
(னிநாட#ல கனட! தமிழக
ஆயி0 அவ!றி நிைலைம ேவேற.
அ(ளா அயலா' கடகி வா,(வா்
தநிைல உணகிலா! த(தி காகில
உணவா விைரவி#! உணர< ெசBேவா.
இற'க பாசைற' கத-! அய#ேம
பற'க தமிழ படாள! அயலா
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ெதாடபிைன அ7/./ ெதாைலய< ெசBய.
இ(/ தமி,'ெகா2 ேய7க
எ( பி ஏ7! ெபறியா ெவ#கேவ.
-------------7. படாள கிளபி'( ெகாடடா பைற

ந( ேகா2/ தமிழ படாள
நாைட மீக' இளபி!7 கடாB
இ( ெசBJ வடவாி ஆட
ெச#லாெத7 ெகா ெவ!றி பைற!
நாக4 அ#ல ஆப2+பவ,
நாக4 நாைட அள பிற தவ!
ேவைக எ

தபி நாிகேக

ேவைல இ#ைல எ7 நீ ெகா!
ஆ டவ'( வாB/த. ெதாேடா
ஆ த(திJ வடவ+'(ேடா?
ேதாட ேவடா வடவ சா'(ழிெய7
ெசா#? ெகாடடா ெகா ெவ!றி : பைற!
பைழய வரலா7 ெதாியாத தக4
பாடமாைர' ேகடா# ெசா#9 வ
அைழயா @2# Lைழ த திட'ேச
அழிய ேபாவ. வட'ேக வட'ேக!
---------------8. ஆளவ)தா* இ(தி அறிைக

எ
இ த.
இ7தி அறி'ைகைய
ஆளவ தா'( விேபா-- அவ |
இணகி வராவி2#,
கிள<சி பைடெயேபா!
உட எ
பிற'கிட மிறி/ திராவிட நாைட
பிாி/திட ேவ இேபாேத-- இைத
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பி0 வட'க சர'கிைள அ!க
ெப+Oச ைத ஆ'(த# தீேத!

இ த-இ7தி அறி'ைகைய
ஆளவ தா'( விேபா!
அ2க4
இைறைமJ ஆசி

ைறைமJ ம'க4

இண 'க  ஆ அைமேபா மணி#
எவ'( அரசிய# LI'க உண/திய
இப/ திராவிட நா |
கைறப ம!றவைகயி# அகப'
காலெம#லா பட பா-.ந7 ட
க+.கிேறா இனி வைர திட ேவ
.நிய இல'கிய ஏ! :

இ த-இ7தி அறி'ைகைய
ஆளவ தா'( விேபா: ப
ஆகில தைம அ/தா! .+'காி
ஆசிைய ஆதாி/தா...ந
ஆ4வ? ெகாட திராவிட தைம
அ /த இGவா7 ெசBதா.
க(த+ ஆளவ தா'( சிைற'(
திராவிட அOKத# இ#ைல--- எழி#
ெத!(

ைனவக ேம#க&◌ீ,' கட#க4

திராவிட நா2ன எ#ைல.

இ த-இ7தி அறி'ைகைய,
ஆளவ தா'( விேபா!
ேவத/தி ேபெசா#?/ ெத!ைக வைள'க
விைள/தன A,<சிக4 அ நா4... வ த
ெவ4ைளய ஆசி: ெதாைலபவ ேபரா#
வி க நிைன/தன இ நா4. ன கி
சாதி மதக4 வடவ காS7
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சார'கடான. கேடா-- ந
தாயக கா'க/ திராவிட ம'க4
அைனவ+ ஒெறன' ெகாேடா?
இ த
இ7தி அறி'ைகைய |
ஆளவ தா'( விேபா!

(யி# 15-- 8.47
------------9. ெகாைல!பைட ேவ-

Tாிட2'( உட# (+தி கடா#
(ேசாரா தி+ திட பழ(--வ+
ேபா @ர0'கிேத அழ(!
(Tாிட2'( உட!(7தி)

ேநாிட ேபாாிேல உன4வி  ணி# .
நிபைக நமாபி# நீ ெசBத. ணி# |
(Tாிட2'( உட!(+இ)

மீ உண/தா ேவ ேத: நீ
மிக உண/தா ேவ ஆ!
நா உட. ?'கறியி ேனா
. தி#ல கர2' கறிைய! உயெவ7 பா...
(Tாிட2'( உட!(+தி)

ஊவாக ேவடா, உயிேரா வாகி
உட .2/திர' க/திைய/ தாகி/
ேதவாக' Mடழி பாேபா# _ ஓாிகி/
திற ெசBக; உயிாினி! கேணாட நீகி (Tாிட2'( உட!(+தி)
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வடபாகி#

னாளி# தமிழைர ெவறா

வ திட ஆாிய உைபJ இதிறா..
இடெப!ற பிைசவ மிகந#ல ெதறா :
இ7 ேதைவபட# ெகாைலபைட அேறா?.
(Tாிட2'( உட!(+தி)

எணாயிர தமி, ம'கைள' க வா#
இழி/த (+திைய/ ேதெனறா விழியா#
பண பழகடா ப<ைச . பெகாைல
ைப தமிழ'ெகலா உயிரடா விதைல!
(Tாிட2'( உட!(+தி)
----------10. ப.ேதா /ற!ப

@ைட 2' (ப/ேதா
நாைட மீக இேற ஓ!
கா2ய தா ைகவாிைச தி#?! அைத<
சீ' இழி . ேபானெத7 ெசா#?. (@ைட)

ஆவாரா அட'(வாரா
அழிபாரா ஒழிபாரா
ஓவாரா நைம அGவட'க. ேம9
(வாரா க/திைய அGவிட'க (@ைட)

ெவ!றி ெப!றா# மீ4வெத7
@,<சிJ!றா# சாவெத7
ந!றமிழைன'(7தி M7! -அட
நா தமிழ! நா தமிழ ஏ7!! (@ைட)

ெச தமிைழ< ெகா#ல< ெசா#?< |
சீரக/ைத அழி'க< ெசா#?
இ தியிைன' க!க< ெசா#?< ெசா#?--.ஒ+
ம தியாட ஆ2யதா தி#?, ' (@ைட)
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தாB'காிசி இ#ைல எபா
(மிழ'ெக#லா ெதா#ைல எபா,
வாB'காிசி ேபா' ெகா

.---ந#ல

ேபா பாிK நீ ெபற நிைன .! (@ைட)
------------11. /கைழ. ேத

ேசா7 ேவ .ணிேவ--.ந#ல
Mைர ேவ ேவெறன ேவ? (ேசா7)

ஆ7 ெச#ல சதி ேவெமனி#
அ. ெப!ற பி ஆைசயா N? (ேசா7)

ஈ7 ேவ உ ஆைச'(! ேமேம#
ஏ!ற ேவ2னா# க, ேதட ேவ

நா7 ேவ மல+'(! நீ தமி,
நா'( நாD உைழ/திட ேவ. (ேசா7)

கமாைச ெகா4Dக: ெபா+ளாைச த4Dக!
கெமாேற நிைலஎற ேதவெசா# எIக!
இக,வ+ மி(ெபா+4 ேதகா#! தமி, மீபி#
என ேந தா9 அைவ எலா இபேம. (ேசா7)

அUேய இயகியி# நீ ெச#9கிறாB;
தமிழ @ர எ7 ெசா#9கிறா?
ப . ேபா'கி/ தமிழக மீைபேய#
பாபா ந#லேதா தமிழைன பாபா, (ேசா7)

தமிழ உய தவ எ7 ெசா#கிறாB;
தமிழ @ர எ7 ெசா#கிறாB!
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தமிழ அ2ைம எ0 பழி ேபா'(கா#
தமிழா உக, நிைலயா'(கிறாB! (ேசா7)
--------12. திராவிட நா ெகா

வானி# உய த திராவிட நா
மணி'ெகா2 தைன வண(ேவா!
நானில ேம#அத மாபிைன' காபதி#
நா ந7ேசர இண(ேவா.

ஊ0ைடைம உயி யா- திராவிட
மான/ைத' காபத! க#லேவா?
ஆனைத பா'க ஆளவ தா -- அவ
ஆபாடக4 நைம ெவ#லேவா?

விணிைட ஏறிய எக4 மணி'ெகா2
ெவ#க ெவ#க ெவ#க ெவ#கேவ!
மணி# உய த திராவிட நா2ன
மாசி மணி'ெகா2 ெவ#கேவ!

திைமJ உைமJ வைமJ ெகாட
திராவிட மா'ெகா2 வா,கேவ!
ஒKட வாநிைல உ4ளள- க,
ஓகி/ திராவிட வா,கேவ!
---------------13. எக

ெகா

எக4 ேநா'க எக4 உ7தி

ைவகைற இ+ைடJ ெசகதி நைகைபJ
இராவிட மணி'ெகா2 (றி'(
வா,வி+4 தவிேபா
தனிெப+ ரசிைய
வரேவ!ற# ெகா2யி ேநா'க.

வணக

16

.Bயப Vறாயிர
இராவிட ம'க4
ெகா2 ெந தறியிைன< A, ேத
ேதாBக+O சைடயா#
.ய+ள கா2J
Kடவிழிக4 நாளிேம# ைவ/.,
ஐயேகா வாாிேரா
இராவிட ம'கேள
ஆன ௨ மான/ைத' காT
அ2மழையிைன மி2ைமயிைன
மா!7@ எனேவ
அைழ/தன; இைதம7/ேத
ைவயக எதி'க!
அதிகார ம'க4தஈ
வாபைட ேயா வர;
வசிைற இேதா எ7
காட இராவிட
மீபெத (றியா(ேம.

(யி# 1—4—48
-----------------14. ெசைன ப'றி3 ச-ைடயா?
ச-ைடயா?
எ

ெசைன நக+'காக/ தீரா. சைடயிW
இப/ திராவிடேர -- நீவி உலகி#
எ#ேலா+ எ ைம தேர.

உட எ

எனெதன ெதT இன/தி! பைகெகா4@
ெததமி,' கி4ைளேய, எெத9( பி4ைளேய.
(ெசைன)
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அ2க4

எைன/ தன2ைம எறா -- என+ம'க4
யா+ தன2ைம எறா.
ெசைன நக+4ளிட திராவிட மாநில
த0ைடைம எறாேன வடநா பைகேவாேன.
(ெசைன)

!ற/ைத C/தவ0 -- இைளயனான
திரபி# வாB/தவ0
ெப!7' ெகா4வதி# சைட உ!7 ந?வ.ேடா?
ெப+@ைட மீபெதாேற இ+வ'( கடனேறா?
(ெசைன)

ெபயாினா# ேவ7பW -- ம'கேள நீக4
பிறபினா# ஒ7 பW
அயவினா# அைனவ+ அயலா0' காபW
அறமற தீ, உக4 திறமற தீ, நாD
(ெசைன)
-------------15. தனியாக! ேபாராேகா

தமி,நாைட/ தமிழகைள/
தனியா'க ேபாராேகா
உமிஇ2'க ேபாராேகா ந#ல
உர#உைட'க ேபாராேகா -- நப (தமி,)

தமி, ேபK மாகாண
தனிஎ7 ெசானாேகா
ெத9(ேபK அைட@ைட<
சைட பி2'க< ெசானாேகா

நம. மைலயாளிகைள
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நா பைக'க< ெசானாேகா
நலேமதா பணி நைம'
கலகO ெசBய< ெசானாக (தமி,)

ெத9( நம ெத+ைவ வி,
ெத9( நா ேபாகI,
மைலயாள/தா இகி+ தா#
மான வி< சாகI,

கனட/தா கனடநா
ெடேக எ7 ேதடI,
களி.Dவ

கவாிைய'

கபி2'க ஓட I (தமி,)

தமி, ெத9( மைலயாள
கனட+ .Dவ+
தனி/தனியாB பணாேகா
இ. ந#லேத இணாேகா.

நம. ேசர மைலயாளி
எ7 த4ளி விடாேகா
நா?# ஒ+ பைக ம
தமி, நாடா' கிடாேகா (தமி,)

கனட ெத9( .D
நாகா/. வ தாக
கட அ த< ேசாழ பா2
மனைரJ ெநா தாேகா
ம0 தமி, Xைலெய#லா
மற'(ப2 ெசானாேகா
வாி?, வி#, கய!ெகா2க4
மா!றெகா4ள வ<சாேகா (தமி,)

ேசரநில தமி,நிலமாB<
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ெச Xைல' ெசானாேகா
ெத9(நில தமி,நிலேம
இ#ைல எ7 பணாேகா
ஊாி# இனி/ திராவிடநா
உ+பமா இணாேகா;
ஒGெவா7'( பைகC2
ஒழிப எ7 ெசானாேகா (தமி,)

ெத9( மைலயாள ெம#லா
திராவிட நா2#ைலயா
ேச.Dவ கனட 
திராவிட நா2#ைலயா
இல( திராவிட பிாி'க
வ தா# அ2பாகளா
எ
வி

. வ+ திராவிடைர
. க2பாகளா! (தமி,)

--------------16. திராவிட* ஒ( படேவ-

திராவிட ஒ7பட ேவ
நாெம#லா திராவிடக4 எற எண
ந உள/தி# ேவற ேவ! ேம9
நாெம#லா ஒேர வ(பா எற எண
நறாக ந உணவி# ஏற ேவ

தைமJற நைமெய#லா சமய, சாதி
சிதற2'க இட ெகா/த# நம. (!ற
ஆைம உயி கா'( த

.கி ஓைட

அக!ெறறா# அGவாைம ேககலாமா?
ஒ!7ைமைய' காபத!( மதமா? அறி
ஓறாக< ேச'க/தா மதமா? சாதி,

அ!ற இட அ#லேவா அ ெவ4ள
அைண கட . விைளநில/தி# பாய' M?
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ப!ற!ேறா எபவக4 சமய, சாதி
ப(ழி நீ'(க! எ0

ரK ேகேடா.

உ!ற நல உண திக: திராவிடக4
"உ4Yர ஒ7படா# வா,த# M.
ம'க4 தைம பிாிபெதன ஒறி+ தா#
மடைமதா அ. எேப. நாெம#ேலா+
தி'க!ற பி4ைளகளாB இ+'கிேறா, இ/
தய நிைல நீ'(வத!(

2J நமா#!

எ'(ைறJ தீ/.வி: வ7ைம ேபா(
எ நல  ெப!றிேவா; அைனவ+'(
ச'கைர ப த?ேல ேத மாாி ெபBJ;
சாதிெவறி சமய ெவறி தைல கவி, தா#!

( தைலயி# ஆணிைய/தா ேமய2/./
(ரதைன அதி!க2 பிறாிட/தி#
( .வி மடைமதைன என எேப!
சாதி சமய/தினிேல @, ேதா அேற
ெதா தி ெப+/ேதா அ2யி# @, ேதார ஆவா
Nெவ7 சாதி மத கா7மி, தா#
அ த ெநா2ேய நம. மி2 பற'(;
அ/த ெநா2. திராவிடாி ெகா2 பற'(.
உைடயினிேல ஓறாத# ேவ! உI
உணவினிேல ஒறாத# ேவ; ந#ல
நைடயினிேல ஒறாத# ேவ; ேபK
நாவி9 எண/தி9 ஒறாத# ேவ |
மைடதிற த ெவ4ளேபா#, ந ேதைவ'(,
மா!றாைர ஓழிபத!(, ஏறி பாJ
பைடயினிேல ஒறாத# ேவ; வா,வி
பயசாண ேவெமேறா திராவிடக4?

(யி# 7 2-48
-------------
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17. திராவிட* மீசி
திராவிட நா2 ெபய

நா "Cேவ த நாெட."ன நவி#வ.
"ெத மறவ நாெட"7 ெசப9
"பழ தமி, நாெட"ன பகவ., இ நா4
வழ( "திராவிட நாெட"ன வைரவ.,
ஒேற! அ.தா, ெதா7 ெதா
ெவ7 கேழா( ந அைன நா!

திராவிட தமி,ெமாழி

திராவிட எ7 ெசபிய ேத எனி#
"தி+/தமிழம எ0 ெச தமி, ெபயைர
வடவ திரமிள எ7 வழகின.
திரமிள, பிற( திராவிட ஆன..
ேவ2ைய வடவ ேவZ2 எனி0 அG
ேவ2 திாி த ேவZ2J தமிேழ!
அ.ேபா#,
தி+/தமிழக/ைத/ திராவிட எறா#
இர தமிேழ எபதி# ஐயேம?

Cேவ த:

Cேவ தெரன ெமாழிய ெப7ேவா
பாேவ த க, கய!ெகா2 பா2ய,
ேபாாி# நிகாிலா ?'ெகா2< ேசாழ
சீ+7 வி!ெகா2< ேசர ஆவா,
இ Cேவ த இன/தவ தமிழ
இ Cேவ த ெசெமாழி தமிேழ!

ெமாழி/ திாியினா# ெபய மா!ற
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ெந2ய இ/ தமிழக இைட'கால/தி#
தமி,நா டா திர, தனி ஒ+ ேகரள
அைமJ .Dவ, கனட ஆக
பிாி-!ற. தமி, ேப<சி திாிபினா#!
ேகாழி எ7 Mறேல தமிழா
ேகா2 எ7 Mற# ெத9கா
ேகாளி எறி Mற# ேகரளமா
ேகா? எறி Mற# கனடமா
ேகாழி எ7 Mற# .Dவமா
தமி, ெமாழி இGவா7 தாதிாி தி20
அைன/. தமிேழ ஆ( அறி
பிறெமாழி எ7 ேபச- பேமா?

அைன/. பழ தமி, நாேட
கனட நாெடன' கவிமைலயாள
நன நாெடன ஆ திர நாெடன
ப0 .Dவநா ெடனப! பலெபய
பகாி0 அைன/. பழ தமி, நாேட
அறி அைவதா அய# நாகளா?

(4ள ேநா'க :
இைவெயலா தமிழக இ#ைல என-
இைவக4 ஒழி/த இ'( நிலேம
தமி, நாெடன-, அ/ தமி,நாதைன
அைம-ற பிாி்/ேத அைமT என-
வி4Dகிறா சில விாி/த ேநா'கிலா.

நீக4 ெசா#@களா?
ெத4D தமிழா திைர'கட# தைன
உ4D ற  ஆB .ண த தமிழேர
தமிைழ' கா/த, நதமி, இல'கியமாம
அ ைத/ த வரலா!றினா# உய/திய
தமி,< ேசைன/ தமிழ எ7
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ெசப- ம7பிேரா? ேசர நா2ைன
நதமி, நாெடன நவில ம7பிேரா?
வி!ெகா2 உமி0 ேவறா ெசா#@?
கனட .Dவ கவி ஆ திர இைவ
பன+O ேசாழ, பா2ய ஆட
வடமி, நாடா? வடவ நாடா?
கயேலா ?ேயா கவி07 தமிழ'(
அயேலா பைகவ அயெலன' Mறி0?
திராவிட நாைட

. மீேபா

பF!றா

த# இ நா4 ம

ெவறா இ#ைல எ7, ெவ#ல
நிறா இ#ைல எ7, நிக,வ.
அ+ைம/ திராவிட ெபாிய நாைட
பழ தமிழக/ைத, பா அறி தெத
மறவ ைவய/ைத, இறவா க,ெகா4
Cேவ த நாைட

வ. மீேபா.

ெததமி,, ேகரள, ெத9(, கனட, .D
எ0மிG ைவ தி# ஒ7தா தமிழக
எ7 நாைகJ எதிபதா? எதிபின
ந ட, நC நெத+ வதனி#
ெதனைட @/ ெத9க நிைல ஏ.?
வடவைட @ மைலயாளிகைள
பைகபதா? எதிபா( @'
கனட/தாைர' க2 . ெகா4வதா?
அ#ல திவகைள அவரவ நா'(/
(2ேய!7வதா? (2ேய!றிய பி
இெக/தைனேப தமிழ இ+பா?

ெபய மாறி ெபா+4 மா7ேமா!
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ெச தமி,, ேகரள, ெத9(, கனட, .D
ஐ . வைகயி# அைழ'க ெபறி0
மா த வைகயா# திராவிட ம'க4நா!

மீசி
ெத(மாி வக திைர'கட#

பா(

மனிய திராவிட ைவய/ .ாிைமைய
ஒ+சிறி திழ'க ஒேபா; ெப+நா
ெப+ ெதாைக ெப+க, ெப+பைடயா
நா பிாிேவா மி#ைல, பிாி தா# வா,வி#ைல
பிாி/தாள எI பிற'( வ2வி#ைல,
கைலஒ7, திராவிட கட நாகாிக நிைற ஒ7,
தாைழ 4 நிக ெந#லாிசி< ேசா!
7ணெவா7! நைடJைட ஒ7 நம'ெகலா.
உ7தி ஒ7 திராவிட
மறவ நாைட மீ வா,வேத!
-------------18. ெம"!ேபா. திராவிட6 7'ேபா. திராவட ெமாழித$

வாBபான ேவைளய.டா அேண... நீ
வா#(ைழ/. வா,வ.ேடா அேண?
(பான ேசதி ஒ7 ெசா#ேவ-- தி

ராவிட/ைத மீக

யல அேண

காBேபறி ேபானதடா அேண... உ
கா2' ெகா'( இழி தைம

தாBபா# (2/தி+பாB அேண. எனி#
தமான ேபானெதன அேண?
பைட/ திராவிட. நா டேண.-.-. இ.
பாராட தாயகமா அேண
ெகா வட'கனி ட த ேத--- அ('
ெகா2தர'க ஒபிைனேய அேண
Kைட'காB அதிகார ெப!றாB உ

25

NBைமயிைன நீ அத!( வி!றாB
வ2யிேல ஏ!றிவிடாB மான... உ
வாெள'க நீ மற தாB அேண .
உன+/தி ராவிட/ைத அேண--- அவ
உ+'(ைல'க உைன அைழ/தா அேண ப
‘sore திராவிட/தி# BT ws ri”? oF ost
ேற ேகக நீமற தாB அ ேண?
இனவ+ நாB நாிக4 ைகயா#.--- நீ
சீரைடத# இ#ைலயடா அேண

அைன உைன ேவகிறா4 அ௮ ேண-- அவ
கா2தர நீ வ+வாB அேண .

(யி# 17--4--47
---------19. திராவிட நா. ெதா-டா$ வ இப

அவ
பிற நல கநா ெபாறாைம ெகா4கிேலா,
நிைறெபா+4 ெபறி0 (ைறபா க+.
அவாைவ உைடேயா அ#ேலா; ெவ(ளியா#
எவ'( தைம இய!7ேவா இ#ைல,
இனாத Mற9 இ#ைல ந நா!
இ நா4 இ ெநா2 வைர'( ந#லற
வ வா. வா,'ைக நட/.த# எணிதா
மகி இG ேவைளயி#, வ2 இைசJ,
((ளி ெதற9, 'களி மண  ட
௮ மகி,<சிைய ெப+'கின! அறிJ, |
/.ப# சிாி/தா#

கெமலா ாி'( உ.

அ/. மீறிய அழ( இளைமJ
பைழயப2 பழய ப2ட / ெதைன |
நிழ97 காவிாி நீ/.ைற ேபாறேதா
இப/தி# ஆ,/தின! அபி ெபாBைகேய!
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அவ4
பிாியி0 உ தி+ -+வஎ ெநOசி#
பிாிய வி#ைல; எனி0 அ+கி#

நீ@ இ+ தா# தாஎ ஆவி
இ+ப தா(, அ+கி# இ+'க-
( வி2# எ0யி தளிபதா(. நா
soe நீ@ தமி,ேபசி யைணபி
ெசா#ெலாணா இப Nய மணாளேர!
-----------20. ஒ( ேசர ேவ-

ெச தமிைழ வளமா'க உதவ ேவ
தீ இ தி/ திணிைபஇனி மா!ற ேவ
தேவ கடாய' க#வி ேவ
!றிவ+ சாதிெவறி ஒழிய ேவ
இ தநிைல யாகெளலா எBதிவிடா#
எக4 வா,-'(ேவ ெறன ேவ,
இ தியிைன எதி'கிேறா அத!( ேப தா
இ நா பிாிவிைன' ேகாாி' ைகயா(.

ெச தமி, நா2 மீதி# அ4ளி அ4ளி<
ெச

தீைய @Kகிற வட ல/ைத

எ தாேய எ7நா அைழ'க மாேடா
எ4ளள- மன<சா7 வட'க' கி#ைல
.க4 தமிழகேள தமிழ ைன'(
' கைடகளாக அைமய ேவடா
ஐ தா7 கசிகD ஒ7 ேச'க
ஆவ+ இ திவி மீளலா(.
--------------------
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21. திராவிட நா! ப-

வா,க வா,க வா,கேவ
வளம. ெப+க திராவிட நா! வா,க!

A,த+ பாிதியி ஒளிப (ற
ேதா!ற பாப! M!ைற< சாந
@,ன# அ+வி ஆ2 மகளி
ேவ2ய நல  ஈ2ய நா வா,க!

க/. கட#த+

/.' (விய#,

கம  M த! றமி, ெபக4,
தி/தி/ திெமாழி மாத உலைக/
ேத!7 அறேமெசB தமி, நா வா,க!

நளின# நெசB விைள-7 ெச ெந#
ந7ெநB தயிேரா நிைறப ேசா7.
எளிைமைய நீ'( ஈேவா Mட,
எBதிய நா திராவிட நா வா,க!

பா பறைவ, விதைல வில(,
க#வைக மலக4

#ைல' ெகா2க4

கா கமழ' ைக ேகா/தா
காதல அ கனி-7 நா வா,க!

தமி  தமி,த+ .D- ெத9(
த(மைல யாள கனட

தலா

அைம-7 நாைட/ திராவிட எேற
அறிஞ ேபா!7 அைன நா. வா,க!
------------
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22 ெபாியா* அற!ேபா*

ெசய!க+Oெசய# ெசBத# ேவ!
ெபற!க+க, ெப7த# ேவ!

பிறவியி! சாதி உெடன பித!றிJ,
அறிைவ அழி/. ஒ!7 ஈம அழி/.,
(மிழக--- உலக உமிழக மாகி
ஒழிய-, நாெடா7 அழி- ெசB.வ+
அயலா அ2ைய அைடய ெப7வ.
ெசய!க+O ெசய# ெசBவ தா(ேமா?
ெபந!க+க, ெப7வ தா(ேமா?
( இன, தெமாழி, தநா, தகைல
இனவ!றி உயைவ இழி9வன
பிற+ள மகழ ேபசி வா,பவ
.ணேவ த னாயி0, தமிழ .ைற'('
தைலவ னாயி0 அ த/ தமிழ
ெசய!க+ C7 ெசBதவ னாவா,
ெபற!க+பழி ெப!றவ னாவா.

ஆயிர மாயிர ஆக ளாக/
இய சாதி இ நாைட/ இBபைத |
ஆயிர மாயிர ஆக ளாக/
(ரBவ

ய7 ெதாைல/தா ாி#ைல!

அதனா# இ த அழகிய தமிழக
மதிப!7 வா,- மயகி வ+வ.
உலக அறி த ஒறா! இ7
நிைலயி! றமிழைர உய/த- நீகா ன க
மாK நீ'க- வ த ெபாியா
அறேபா பைற ழ'(-- அேதா ேககிற.!
ெதா#சீ/ தமிழ'( ந#ல வாBபி.!
ெசய!க+Oெசய# ெசBத# ேவ
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ெபற!க+க, ெப7த# ேவ!

க#வி அைம<சேரா ெச#வ அைம<சேரா
இயற ம பைக ஏ!க!

அெப+ ேபாாி# அறபைட அணியி#
கைடசி வாிைசயி# காI ெதாடனி
ெச+/ .ைடபேதா ெசயைல ேய0
ெசBக; அஃ. ெசய!க+O ெசயேல!
ெப7க அதனா# ெபற!க+ கேழ!

ஆைல' கார ஆ(க, அவத
ேதாைல' காK'(/ ெதாைலபா ேபால
ெபாியா அறேபா ெப+ம திபிைன<
சிறிெதன இளிப. நீ'கி/ தி+ தி/
ெதா டெரா ெதா ெசB. கிட'க!

சைட மா2/ தைல'கணி ெசB.
ப /. பகேமா தமிழ0
எனி0 தா, தவ எ0 ஆாிய
(னி0 தா, தவ நா நா நா எ0
மடைம மாBவ ெத நா4? அ நா4
இ த நா4: அாிய. ெசBக!
ந த ெபாியா பைடெயா நட'கேவ!
-------------23. எவ* ெபாியா* அவ* வாக

Aமாி நா2 தமி, நாமைறக4
அமி, தன! வடவ மைறக4 நிமி தன?
தமிழ

த?# உலகஇ0' களி/த

அமி,.ேதா த/.வ ஆன எI◌ூர#
ANDES வடவாி அறி-' ெகாGவா
ெபாBைமக4 ெமBைமக4 ஆகி ெபா? தன
அக/திய ெதா#காபிய

தலானவ

30

த(திJ தமிழி! ெப7திற அ+ளிய
எண + கணிக தமி,பா ஏக4
மைற தன! வடவ தீெயா 'க X!க4
நிைற தன, இ த ெநக, நா2#!
ெசBய!க ெசBயி# வ+ .க,
ஏ. இனிJ ெசBய!க? ெவ0
வி மிய தமிழ ேமைம ெநOெசலா
க வரB எ0ெமா+ வ ேவ நிைற/த..
“ந#(த# ேவ4வி எப. ந?ய'
ெகா#வ. ேவ4வி எ0நிைல (வி தேத!
ஒ+வ0' ெகா+/திஎ0 ‘sab’? ஒழிய
ஐவ+' ெகா+/தி எ0 அய# நா'
'(<K' காாி'(' ேகாயி9 க2
'ெம<சி' (பி நிைலJ ேமவி!7.
ம'க4 நிக எ0 மா/தமி, நா2#
ம'களி# ேவ!7ைம வாB'க- ஆனேத!
உய தவ நா எ7ைர/தா பாபா!
-----------24. ெபாியா* ேபா* ெவ$8

சாதி ஒழிக என'M- தாB' ேகாழி
தாேன ப!7க இள தமி, 4ளின (சாதி)

ஆதி ெப+ைம ெபாியாைர அ#லா#
தமிழ+' களிபவ ேவெறவ உ4ளா? (சாதி)

ஏதடா கசிக4 இேக
எGெவவ C<K'( C<சாB
ேபாெத#லா ெதா ெசBகிறா
ேபாவழி ேபாதேல அ#லாம# ேவ7
க?ட தமிழ+' ெக( ேத7 -- (சாதி)

தீயபா '( ப2 த
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ேதவ2 யா4ம'க4 ேபாேல
ஆயா. தீ.ெநறி< ெசறாB
அமியா காேவாி ஆ!7'(/ ெதப?
ெபாியா அ2<Kவ நைம பய'(. (சாதி)

நாB(ைல/ தாந/த பாழாB
நறறியாத உனா# எஆ!
NB(ர# எவ+ஒ ெற7
ேதாறி!7' ேக4அ. நாெப!ற ெச#வ
ெபாியா ெதாடகிய ேபாஒேற ெவ#9! (சாதி)
---------------------25. ஞால! ெபாியா* பாைத

இைச ெசOK+2 தாள--ஆதி
விதைல இ#லாத ேபாத. .ெமாழி
ஏ.: -பைட
ேமலான வரலா7 ஏ.? நீ
வில'க# இலாத தமி, இல'கிய/ திச#?
ேவ+ சிறி. நிைல' கா..
ெகா2நா2 வா, தைன மணி--லைத
எணி/ தமி,
எணி-- அ த'
ெகா2யவைர நக பணி... ெகா
ேகாைல றி/த பி ேவைல
ெகாடடா

2 தெத7

ரK நணி!

. தாB'( மக ெசBJ ெகா---ஒ7....ந72--.தாB
(ைளநீ'க ேவ ெவ(--.ேம9
(மிழ நீ தமி,பழ (2'ேகா இ 'ெகறா#
சா'கா உன'('க! க.
பா'கிய ெப!றவ நீதா Lob)
நீதா..-க
நீதா--இ த
பாராட மற/தி உ தாBதா. தமி,
பபாைட மிதிபவ பழிவாகபட ேவ
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Kமா இ+ தா# நீேயா நாBதா.
----------26.  யரசி$ இ"ேவா கதி

Mவாேயா க+(யிேல
யாவ+ ஒெறேற -- Mவாேயா?
ஏவல இ தியக4 இரடா ெதா(தி எறா
இ'(ைற நீகி!ெறேற இனிதாB நேற (Mவாேயா)

(வலய/தி# சம/.வநிைல காடவ த
பிரOK' (2அரசி நிழ?#,
இவ0ய ேதா இவதா, ேதா எ7ைர/தா#
யாசகிபா அ த அழைல?

கவி தி+'( ஒ+ (ைட'கீ, உ4ளவாி#
சில'(நிழ#; சில'(ெவயிேலா?
(வி த ெபா+ேளா விஷயேமா சமமாக
அைடயாத ெதGவைகயிேலா?

ேமலவ எேறா ெதா(தி
மீதிெபய' ேகாெதா(தி!
ேமைம' (2யரசி# இ.ேவா கதி? (Mவாேயா)
----------------------27. /"! ேபா*

சாதி ஒழிய ேவ எப.
தமிழக விதைல ேவ எப.
(4ள' க+/தா? ெவ4ள ேபாற
தமிழ நல/.'(/ த'கன அேறா?

ஒழியா< சாதி ஒழிய ேவ
தமிழக அ2ைம தவித# ேவ
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இ0இ' ெகா4ைக எ#லா/ தமிழாி
ெகா4ைக அேறா? இ த' ெகா4ைக
ெவ#9 மாயி எ#லா/ தமிழ'(
அ#ல# தீ+ இழி- அக9
எபதி# இமிJ ெபாBைம உடா?
தமி,ெப+ ம'கேள, ச!7 எIமி;

ெபாியா ெசானா ெபாியா ஆத?!
அாிய இவ!ைற அவைர அ#லா#
எவரா# இேக ெசா#ல

2 த.?

எவ தா இ.வைர ெசா#ல லானா?
ெசானா ெபாியா எப. மமா?
ெசBதா ெபாியா ெசBவா ெபாியா
எபதி# இமிJ ெபாBைம உடா?

ஆயிர ஆக4 அகறன! வரலா7
சாகவி#ைல இ+'க' கேடா.
அGவர லா!றி# ஓ தமிழ தைலவைன/
கட.ேடா? கா.தா ேகடதா?
ெப!ேறா இ7தா ெபற!க+ ேப!ைற!
ெப!ேறா இ7தா ெபாியா தைம!

அைடேர அறி-ைட/ தமிழேர
ெபாியா எப. வய. ெப!றா
இ+'( ேபாேத விதைல எBதலா
கசி ேவடா கலக ேவடா
எபிாி வி!( ஆபட# இனேல!
எ#லா ம'கD இ+' (ேபா#
ஒ7 பத# ேவ இேற!
ந7 ெப7த# ேவ அைனவ+!

திராவிட கழக சிறிய தேற,
அஃ. ெபாியா' (ாிய தேற,
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சா!7ேவ: அஃ. தமிழாி உைடைம!
ெபா.வா இய'க! ெபா.வா நி7வன
அகி + . கிள! அ+ேபா நி7வன!
ெபா.ேபா! .ேபா! எ க எ க!
தியேதா தமி, உலக
இேதா! இேதா! ெவ#க எழி!றமி, நாேட !
--------------28. எ"பிாிவிைன மன!பாைம

பிணா'( நிற! பிளவிலா' (ளக4
ெவ க! நீ4கா.! மிக மிக அழ(!

ெத+வி! ( . ெத+வி#எ @2
அ+கி# வ த. அ+ைம! அ+ைம!

@20 ( த., கா/தைழ எ7
Kவ2க4 .ணிகைள ெம7திற.
ெசா#ெலாணா .ைம! ெசா#ெலாணா .ைம.

வாBதி ற . வண பா2/
NBைமைய/ .ைட/த. ெம<ச/ த'க.!

.ணி-ட அ'கைள< ேசா!7 பாைனைய
உ+2

. இனிதாB உடைத

பா'க பா'க பாபா கக4
மகி,<சி ம/தா பாக விளகின!

த0ள/ தாகா. @2 தைலவ
வாBெப+/த வட'(' க ைதேய
ெவளிேய ேபாநீ எ7 விளபினா.

இ.பிாிவிைனமன பாைம எ7
க/.கிறேத க ைத
க/.கிறேத க/. கிறேத!
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--------------29. காமராச* ஆசியி$ ஓைட

கணி# இடறி மைண/ N-
கா நாி ேபாேல -- ம'க4
க+/தி ெல#லா ப/த வ<சல
வ+/த Nவ லாேல -- பா

கலக ல/த. ேகாைட -- ஊ
கா கிற. Aைட -- அ.
ந?ய ைவ/த. நாைட -- ந

ந#லகாம ராச ஆசியி
நவி# வ த. ெபாிய ஓைட!

திைண/ Nகி பாபா -- னவ
தி+ நீ!ைற அ4ளி -- ந
ந பைம<சி ராம சாமி
ேம# எறி தா .4ளி -- அவ

நட/ைத ெய#லா தேப -- தமி,
நாெட#லாகசேப -- அ
பபா வி( திேப -- ந

ப/தவ<சல னா'( ம
அ/தைனJ மிக இனிேப!

ம'க4 நிக எ7 M2#
ைவ/தி+ த ேதைன -- ேபாB
ந'(வதா ேகாயி?ேல
பி<ைச'கார ைன? -- தமி,

நாைட ஆள வ தா -- க,
ஏைட ேயம ற தா? -- பழி
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Cைட ேயK ம தா -- ந

/தமி, மான ேபா'க
ப/த வ<சல மா பிற தா?
த'க தமி,/ தாயக தா
தைல (னிய லாமா -- ஏ
சாிநிக எ#லா+ எறா#
த+ம ெக ேபாமா?

சாதி எற பட -- ந
தாய கKர! -- அ.
தீ.ைவ/த (ட -- இ/

தீ< ெசயைல ஆதாிேபா
ெச#வ ேச'க அைலJ

ட.

------------30. ேநவி ஆசி

ேந+வி ஆசி தீ+கிற நா4
ெந+கி! ெற7 ெகாடடா

ரச

சா+ ஆாிய வாழ ைவ'( ேமா
த வி+ப/ தனியாசி ேநாB ெகாட
(ேந+வி ஆசி)

இ தி (/தி/ தமி, விள'கவி/தா த
இன/த வ'ேக ெச#வ (வி/தா
ெச தமி, நாடா வா,ைவ' கவி,/தா -- இ7
ெச#வா' ெக#லா இழ . தவி/தா.
(ேந+வி ஆசி)

தமிழக/தி ெப+வ+ மான -- எ#லா
வடவ+'(/ தா ெசBJ தான!
தமி, நாடைம<ச எவ'( த மான
ச!7 ேவடாமா எ4ளள ேவI
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(ேந+வி ஆசி)

காகிரK'(/ தா ெப!ற தைக -- தைலவி
காசி# விைளயாகிறவ4 தைக!
ஆகா எ^தினா4 த ஆைண< சைகஇேதா
அவேன கிறா அவகா# விலைக.
(ேந+வி ஆசி)

சமநிைல ேநா'கி ஆசியி Cல -- த
சைமயமா? சாதியா? உமிழாதா ஞால?
Kைம தாகி Kைமயிைன/ தனெதற கால
ெதாைல த. ெதாைல த. நா2# எபா9
(ேந+வி ஆசி)
----------------31. இ)தி. திணி!/3 சாிய$ல!
சாிய$ல!

அைமதி ேவ நா2னிேல
அ ேவ எபா
ஆழ மவி# நீைர' கல'க
ேவடா எ7 ெசா#வா.

தமிழக/தி# இ தி திணி'க<
சட ெசBதா அவேர
சா+ (ைடயி# எ+ைம மாைட
த4Dகிறா அவேர!

Kம'க ேவ இ தியிைன
ெபா.ெமாழியாB எபா;
ெதாைலய ேவ எதி' M<ச#
ெதாைலய ேவ எபா;

தமி,ெமாழிைய அழி'க ேவ
எறவ+ அவேர
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தமிழக/திேல ( த
சா'(+விக4 அவேர!
------------32. இ)தி ஒழிக

தமி,வா,க தமி,வா,க எ7 ெசானா
தாமைரயி வாBமல . ேதைன ெபBதா;
தமி, இ.பா இ7த உ4ள கா2,
த0யிாி# அ.கா2, எற ேதாைள
அமி,தி.வர எ2யா எ7 ெதாடா4
அமி,ெதேற ஆஎேற மகி, . நிேற
கம,இைம கனியித  த தா4 உேட
கதிற ேத ேவெறா+/தி வ+த# கேட.

தமி,@,க தமி,@,க எ7 ெசானா4
தமி,'காதி# ஈய/ைத உ+'கி வா/தா4
தமிழி#ைல எ7த உள/ைத' கா2
த0யிாி! பைககா2 எற ேதாைள
அமி,தி.வா எ2யா எ7 ெதாடா4
அபட எ2'காB அ2ேய எேற
உமி, இ தி நா எறா4! ஒழிவாB எேற
ஒழிபவக4 ஒழி'க ஒழிேய எறா4.
-------33. இராசாசி வயி'ெறாி3ச$

இராசாசி வயி!ெறாி<ச#
உ நாடக ெச#9மா ஈாியாேர?
ெசைன வில( ம+/.வ ெசB ைற'
க#Sாியி தமி,' கழக தைன/
ெதாட'க ெசBத இராசாசி ெசானா?
“ெவ7 M<ச?வதா# சாதிேவா அறா.”*
ெபாியா தா , ெபாியா ெகா4ைக'
(ாியா தா , சாதி' ெகா4ைள ேநாB
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ஒழி'( பணியி# ஒBவிலா .ைழப.
ைவய அறிJ! ம7'க ஓணா.! —
ெவ7M<ச ?வதாB இராசாசி விளபினா்#
ஆைர ப!றி விளபிய தா(?
ெவ#9 ெபாியா ெவ7 ேப<K'காரரா?
@ர/ தமிழ ெவ7 ேப<K' காரரா?
னா4 நீ ஒ+

தலைம<சராB

இ+ தீ இ திைய' ெகா வ தீ!
உம. வாைல ஒட அ7/த.
'ெபாியா ெவ7 ேப<K/தானா? ேபKக.
அைம<K' க29 அேராகரா ஆனேத,
ெபாியா ெவ7 ேப<K'காரரா? ேபKக!
சாதி கனவி9 தைலகாடாம#
காதி9 சாதி' கைதேகளாம#
ஒழி'க பவைத உணர எணினா#
விழி'(' க7 கணா2 ேவடா?
“*ஓ+வ ேம# அ ைவ/தா#தா
ஓழிJ சாதி ெவ7பா# ஒழியா.” ”
அ2ேயா மர/ைத அக!ற எIேவா
ஆணிேவ ேம# அ ைவபாேனா?
வமி'க ேசா7 வி!பாேம#
அ ைவ/த ெபாியா அறி-ைர
எனாயி!7? ந7 க+.க! |
பாபா எற ேப பலைகதா
ேபானதா க9க௧! இ#ைலேய! இ#ைலேய!
ஆயிர தமிழ, அ ேபாாி#
 வாB/ .2/தன, ேபானதா பலைக?
எேபா. பலைக எ'க பட.? ப
(ேப. மிறி எIக ச!ேற!
விாிவாB ப2/ததாB விளபி நி!T,
அாிய அ9வ# பா/தாB ேபK@,
ஆ 2#

.ைம அைட ேத எT,
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**ம'க4 நிக”£* எ0 மி'க சிறிய
பாட  அறியா' (4ள |
நாடக ெச#9ேமா நாியாேர? |
---------34. ெவ$க!
ெவ$க!
எ தாBநாேட! இதமி, நாேட!

ெபானிற' கதிவிைள நெசB வள/தி
ேதமல ேசாைலJ ெதைனJ வாைழJ
வானிைட உய+ மகா< சிறபிைன!
கனிெய7 க2' க+ெப7 ைவய/
(னிெய7 ெச ெந# த+வேதா வள/திைன!
(றா பயத+ (7க4 உைடைய நீ!
இபெம0 .ன# ஆ7பாB எழி?ைன!
காக4 கழனிக4 ஓைடக4 4ளின

பா ெபாBைக பலபல உைடையநீ!
மிதர( மணிக4 ேமவிைன மா!7ய
ெபாதா◌ூ( நிலவைற ெபாறா/ இ+விைன!
உலட௫ஏைன அைழ'( ஒளி /.' கட#க4

இல( பவழ இல'(க4 உைடைய நீ!
இபா எ#லா ஏ .ைக நிர

உபள< ெச#வ உத- இற/திைன! |
உ வா மனப2 மைழெப7 ேப!றிைன!
ஒழியா தைசJ. ெதற# உைடைய நீ
க/. நில- கா2 மகளி

அக/திற கா2 ஓ ( அழகைன!
நாைள N'(க உலைக எனி# இேற
வாைள/ N'( மறவ உ ம'க4!

த/.வ

த# X# உல('(/ த தைன:
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க/திலா இல'கிய கடெலன' கடைன!
அமி,ெதன ஒ+ெபா+4 உெடன' கா
(மி, உ C<K ேப<K ஆஎனி#

என இ#ைல உபா#?
அனாB அளப+ பரபிைன ெவ#கேவ,
--------35. கீழ(!பா வாவானா?
வாவானா?

ெபாியாாி காைல பி2
மாியாைத யாக ந2
ெபாியாைர ேயஒழிபாB ம7ப2
ெப+நா2# நீதாஓ உ+ப2 ஆனா#
ெபறேபாகிறாB இனிேம# ெச+ப2

மணெசBய நீ ெகOK
மண ஆன பி மிOK
பிணிேபா9 தைலைமெபற உெநOK -- ந
ெபாியா'ேக இடநிைன'( ேமெநOK -- அடேட
பிவிைளைவ

எணி நீ அOK.

விதைலயி# விைள யா
ெகதைலேய நீ ேக
பகா? ைபயாநீதா மேணா -- மணா4
பழிேயா மைற .ேபா கேடா -- இ(
பற'(ேமாஉ .'ெகா2தா பி!பா?

TTX! 7'( X7
பிாி ெதாழி தா ஒ+ வா7
TTX! 7'ைகபேத

ேன7 -- இ(

பி0எத!கடா விள'(மா7?
ெபாியா'கா சா/த வ தாB ெவணீ7?
---------------------
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36. மீசி! ப."

ெபானி9 மணி9
ெபணி9 ெநOைச (/தல#லா#
(னல நீ'கி ெபாியா |
ெநறிறி7 தாBநில/ைத
0ற மீ/ தமி,, கைல, |
வா,'ைக ைற தைழ'க/
(மான கா'க ேவடாேமர
அ+ைம/ தமிழகேள?
◌் பாபாக< சீ7 வடவாி
ப#ைல B/த?றி :
ேமபா ேகாாி ெவ7
பாப' கஇடப.ேடா?
நாபா படெத#லா
விழேலா? தமி,நாாிைம
ேவபா? அ2ைம நிைலக+பா?
தமி, ேமம'கேள!
உண9!ற ேசா7 பறி/தா!
(மிழி உயவழி/தா/
மண9!ற ெதறா தமிழக!
ெச தமி, மாணவேர
க.ணல!ற @'(4 ைதெபாக#
பா தைலவ+ டா?
Lணலாதநா? ேதவாகா? : ட
ஆைமயா? ச!ேற Lவ9விேர! —
ஃ7ச- ேவறி

ஊபட நீ'கி பனா
பட/தி உ+எாி'(
தீபடக!( இண'க
தாராம# திைரபட/தி!
ேபா்பட கா2 ெபணான
ப/தைர மா!7/தக
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வாபடகடா# மைல
படகா ஓ கலபடேம!
யாதா தைலவா்? ந#வழி
காேவா யாவ? இ தா4
யாதா தமிழைர' கா'க ப
பிற தா? இனிபிறவா
யாதா? அவ ந ெபாியாதா
இ#ைலஎனி# பிற(
யாதா க9@ யாதா |
க9@ இ/நில/ேத
ெமBேய தி/ ேதாளினி# '
ேவேல தி வா, த தமிழாிட
ைகஏ தி, ேவ தாி காேல தி
ஏ தி' கய#விழியா#
ைமேய . மாத இதழிைன
மனக4 உண ஏ தி
◌். ெபாBேய . ஆாியநா2#
ேகா#ஏ த- ேபா தனேர.
C ைத'(

ைத அத

ைத

ஆசி ைற வ(/த
எ ைத'(/ த ை◌த அவ |
த ைதயி த ை◌த ெப!ற க,

க ைத'( ேசா!7'(
இ#லாைம தனி! கைர/தி2# எ
ைம தாி ைம த+'( ைவேப
விதைல வா,விைனேய.
- விழி'(/ ெதாி த தமிழக
இ#ைலயா. ேம9மி த
ெமாழி'(< சிற த தமி, த#
இ#ைலயா

னவாி -

வழி'ெக7 யா. வரலா7
இ#ைலயா ஆாியைர
பழி'( பழிவாக# அனாாி
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ஆசி பறிப.ேவ.
(மிழாி ேமைம இக, த
வட'கத7' கட'கி
அைம தன Cேவ த?
அேற அவைர அழி/தி+ தா#
இைமய பிற தி

!பிற திட

இப/ தமிைழ/
(ம. வடெமாழி த தெதறா
அ<சழ'காகேள!
நாவல தீேவ நம.! பிற(
நைம அைட த
பாவிக4 ஆாிய M?யாB'
(!ற' ( வினராB
ேமவின நம2. ெம#லேவ
...... தீதைல ேம9 !றா,
யாைவJ வGவின ஈவ.ேடா
"தமி, நாைடJேம!
-----------37. மி ைம தீர கடைம /ாி;*

காைல மல த. ெசகதி எ

தா.

க மல @ேர உலஒ# மா தேர!
ேவைலெதாட(@ ெமBயான வழியி#
வி+ப  (றி அறஎன' ெகா4@
ஆைலயி! க+ேபா# வா2ன ப#ேலா
அவகைள மீட# அற/தி

தைமயா

ேசாைலயி# (யி#க4 பா2, நலெசJ
.ளிரறி ஆயிர ேதவ தி#ைலேய!
ம'கைள நட/. சட  நட
மாB/தி பசிேதாB வள/திட# அறி தீ!
('க. நா2. ஒ!7ைம வ?யினா#
(கார/திட ேவ2' ெகா/தி@க4
ெகா'( இைரெபற இ+ தி; வ தா#
ெகா/திட/ தயகி ப/திட# உேடா?
ைக'(4 ெகாளீ மீ ம+ திைன
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கடைம ாிவி எ க ெதாடேர.

பாரதிதாச (யி# 10.9.67
-------------38. அவ* ெச$8 பாைத

ேன ேபா( (திைர -- அைத/
தன ெதறா ேந+!
ைன நாகாீக -- அற
!றிய பபா
நற ைம த நா -- ந
ந#ல தமி, நா
ெதாைமயான நாைட -- மிக<
Kரட வ தா ேந+.

சீ'கி யாி நா -- ம!7
சின பல நா
N'க

ய!ற ேபா. --

2

A2' ெகாட ேந+!
பா'க ேந த ேபா. -- ஓ2
பற திவா ேந+!
ஏB'க வ தா ேந+! -- இ தி
எவ'( ேவ ெமேற.

தி#? யிேல ( தி -- ேந+
ெச ெமாழி எ#லா,
ந#ல சட ெமறா -- அ.
நம'( ெம7 ெசானா.
எ#ைல ய!ற நாளாB -- இ
கி+ த தமி ழாசி
இ#ைல எ7 ெசானா -- அைத
யாவ ஒ வாக4?

பைட Jைடயா ேந+ -- அ த
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பதவி நிைல யாேமா!
(ட உைட . ேபானா# -- அத
(!ேறா ெட#லா மேண!
கைம விைலேபா காேத -- அ.
க2/ தக மாேம
இைட நவி# ேந+ -- அற
ஏ!7 நட பாரா?
-----------39. ேபா* ெதாட!
ெதாட!

க கான தி#?யி கைண பி(!
காம ராசேன ேபாைர/ ெதாட(!
. தமிழக உைன ஆதாி'(
/தமி,' ெகா2யிைன வானி# விாி'(!
(க கான தி#?யி)

அ தவ உம'க4 அாிசி'(/ .2/தா
அபிலா வட'க பழபாட ப2/தா
பழகிைன ப#லா தி#? ேயா
பழிகாரரா# வா மா தமி,நா!
(க கான தி#?யி)

ஆசியி அ2பைட பாபன த நல;
ஆசியி# இ+ப. அேதபா பன(ல
கா2 வ .ள மனபாைம யா-
க+. ெநOசி# ெந+ைப/தா N-.
(க கான தி#?யி)

நீட/ தமிழ .2'( .2ைப
நீ'(நீ நீ'(நீ வடவ பி2ைப,
ஆபேடாாி அனம<சராB இராேத
ஆD தமிழாி அரெசன வா,கநீ!
(க கான தி#?யி)
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------------40. வக ேபாேர!
ேபாேர!

X றா2 பிேன -- யா
த?! காI ேபாேர
திபாB ந#ல ெகாைலக4 -- அ த<
சீனா' கார தைலக4.

இ நா டாாி @ர -- பா
எ7 கா ேபாேர
ெச நாB இைத' க+தி' -- (2'(
சீனா'கார (+தி.

ேபா+'(/தா ேதாைள -- அவ
பைழய @ர வாைள
பா+' ெக#லா காட ப
பா2 வ த ேபாேர!

ஊராைசயா# வ தா -- அவ
உைமைய மற தா
சீரழி தா க4ள -- அ த<
சீனா'கார' (4ள.

இமய/.'ேக ெவ!றி -- யா
(மாி'( ந# ெவ!றி!
கம  காேவாி'( -- ந!
கைக'(ேம ெவ!றி!

Kைம KைமயாB ெவ!றி -- யா
கம'க எணி வ தாB,
அைமதி கா'( ேபாேர -- ந#
அற/.'(/தா ெவ!றி!
-------------

48

41. <ெயலா= சீனாி ேநா=

சீன ம'கD'ேக!பட ஒ+ ேநாB Aெய லாB
சீப வ+கிறா4 உலக/தாB (ைர/த. நாB!
ைன'(2 வாி?யி வாB ( த. ேபாB -- எ
ெபானா/ திற எணாத ஒ+ ேசB Aெய லாB!
மைலயி#

ட/ தைலைம ெப!றானா ெவ#வானா!

வா,வி!கைல வா,- ெப!ற. சீனா வாழைவபானா?
வைல@சி பி2'க வ தானா நாக4 மீனா?
மணாB ேபா( நாளி. தானா ெசO சீனா
ற .( காடாத நா -- பாரத நா
-லகி#

த?# வாேள பிற த நா!

அறகா'க வா, தி நா ெபானா -- ந#
அறிவி#லாத சீனைன உயிேரா ைத'( நா!
------------42 வைல விாி.தா ஆ3சாாி

ேபாகாேத சாகாேத
வைலவிாி/தா பாபானடா
ம'கெளலா வ+கஎபா
கைலயழி/தா கணிைவ/தா ேபாகாேத -- நா
கடபய ேபா.மினி< சாகாேத!

ந?-ெசBவா பாபானடா
நா9சாதி வா,க எபா
?ய2பா கறி'காக ேபாகாேத -- நீ
ேபானம ேபா. இனி< சாகாேத!

ப4ளிஇ+ ப/தாயிர
ப2பவக4 ப2'காம#
ெகா4ளிைவ/தா ஆ<சாாிதா ேபாகாேத -- அ'
ெக4ைளேநாB'( ம+ .மி#ைல சாகாேத!

மதிதமிழ ஒழியேவ
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மடபாபா வாழேவ
இ.தாஆ< சாாிஎண ேபாகாேத -- நீ
இ.வைர'( பா/.விடாB சாகாேத!

பனாைட' கசிகD
பழிவா( சினவ+
எMட எ7ைரபா ேபாகாேத -- அG
ெவறிC Mட/தினா! சாகாேத!
------------43. இ)தி! ேபா* >?க

இ தி'(< சிைற ெசற ஆதி/தானா வா,க!
இ திைய எதி'( மாணவ ெவ#க
இ திஎ7 சா'(+வி' M<ச ?டா
இராேச தி ரபிரசா/! அவேர இ த

ெச தமி,நா 2!காைல ைவ/தா எறா#
தி+வ2'( ைசெசBவா தமிழ ஆகா!
எ தமி,ேம# இ தியிைன ஏ!ற எI
இட'கேர வட'கேர ெச#@ எேற
எ தமக எதி/தாேனா அவேன நா2
எழி#மறவ! தமான< சிக எேப.

.ைடநகி/ திராவிட  ேன!ற' கணீ/
.ணிகெள#லா க+ெகா2கா வதாB< ெசானா
பைடJ; வ?J மிகேவ எறா
ப.கிய. தவிர ஒ7 ாி த தி#ைல?
உடெல#லா ெபா+ெள#லா ஆவி எ#லா
உயதமி ' ேகஎ0மா தி/த னாதா
தைடெசBேவ க+ெகா2யா# எெற

தா

தமி,ெகா#9, ஆளவ தா சிைறயி! ேபாடா.

நா தமிழ இய'க/தா நா  எறா
நாடா4வா அவைரJதா சிைறயி! ேபாடா
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நா தமிழ இய'க/தா நக வி#ைல
ந தமிழ'(< சிைறஎறா# க!க ெடறா
ேமா .ேமா தயல2ைய ந'( நாBக4
கநாணி @'(4 ( . ெகாடா
ேவ தான பிரசாைத ெவ7/. ைர/த
சிவஞான ேமேலா0 வா,க நேற.

ஆதி/ தனாவா,க அவாி ய'க
நாதமிழ அ.நாD வா,க! வா,க!
தீ.!ற பிரசா/தி ெநOK க
சீ7கிற தமிழக/. மாணவக4
A.!ற ஆளவ தா' கOச ேவடா
ெதாைடநகி க4ேப<ைச' ேகக ேவடா
ஓ.!ற அைனயா தமிைழ' கா'க
உ7தி' ெகா4க! ேபா ெவ#க! ெவ#க நேற!
-------------44. /"வா ேவ-

வாைள/ N'கி/ ேவைல/ N'கி
வ . ( த இ தி -- ந
வா,ைவ/ N'கி அ2'(மடா
தமிழக/தி# ( தி!
ேதைள/ N'கி ேம!ேபாடா
நா2ேலெபா + தி -- நீ
ெச+ைப/ N'கி ேபாடவேம#
உ மனதி+ தி.

ஆைள/N'கி ஆ4ேமேல
ேபாடா வட ம தி -- கீ,
அ7பாைர அக!றிவிடா#
கிழிJ அவ ெதா தி!

ேதாைள/N'கி உலகாடா
ெச தமிழ

தி -- த

ேதாைல/N'க எ9பி#லாம#
.2'க9!றா பி தி.
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உல(ேதாற உடேதாறி
நில-தமி, நா -- த
உ+/ேதாற

2யாம#

A, .விடா ேக!

சிலநா4க4 இ தநிைல
தீ திபி! பா -- நீ
ெச தமிைழ என+ைம/
தாெய7 பா!

பல+4ளா தமி,மறவ
தமிழாஉ ேனா!
பழநாளி ஆசியிேல
விள'கடா உT!

ைலஎ  இ திநாயி
தைலயி# ஒ7 ேபா -- ந
.வா,ைவ பழநா2#
விதைலயா# ேத!
-------------45. ப .தவ அைக

உல( ெதாடக உடெதாட கியதா
இல( தமிழ வா,-தா இ நா4
ஆ!ற# இ+ . அறிவி + .
ேவ!7ைம ெப+ய! கா!றி! சி'கிய
ச+ெகன வா,- சாி . கிட'(
ப திைன< Kவ2யி! ப2/தவ
அ த கணீ அ+வியி! ெபாிேத
-------------
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46. ெவ$வ"(தி

(4ள நாியாB ப.கி ஆ<சாாி
ெகா'( (ல'க#வி/ திட
க4ள பசெமாழியா( -- K
காைட எIவேரா தமிழ?
எ/தனி ஏமா!7/ திட -- நைம
ஈேடறா தழி'கிற திட;
ெச/த.வா தமி,'+தி -- தமிழா
சீ7க ெவ#வ.7தி!
காமராசேர இைத ெபா7'ேகா -- (ல'
க#வியி ேவைர அ7ேபா!
ஓம Nரத இட/தி# -- நீ
உகார ேவ திட/தி#!
ேகாண! க+/.க4 ேபா( -- வ த
(7'(X# பா,எண சா(!
ஆணவ ஆ<சாாி @,க! -- தமி,
அணேல நி ஆசி வா,க!
-----------47. விதைல ந உாிைம

ைகேயா ைகேகா/. வாாீ
கழக/ேதாழகேள ஒ7 ேசாீ
ெபாBேயா வ தவ
ரேடா வ தவ
றகா2 ஓ2ன பாாீ!

எ த' ெகாைமக4 @,/.?
எ த/ தைட<சட தா,/.?
உ . விதைல
ேவைக உாிைமக4
ஒ!7ைம கேட வா,/..

விதைல வா,-ந உாிைம
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ேவைகேபா# நீஎ ! அ2ைம
ெகதைல N4 ப
கீ,ைமக4 மா2
கீ,அ7பெத த எ+ைம?

ேனாக4 ஆட இ நா
<சக

/தமி, ஏ

பினாளி# வ ேதறி'
Mட Kர20
பிைழ/த., இனியி#ைல ேக!

தீகரK' ெகன ஆசி
திராவிட ைகெகா4D மாசி
ஓகி ஐ தா2#
உைம ெமாழியி.
ெபாியா உைழ'கி#ைல @,<சி!

உைழபா# வ+வ. ெவ!றி
உாிைம விதைலப!றி
அைழ/த. செகா?
ஆ/த.

ரெசா?

ஆசி அதிகார

!றி!

கணி# க#வி விள'ேக!7,
ைக/ெதாழி# வா,-'( நா!7
மணி# ெபா. நல
மா2 தமிழரா#
ம2!7 எறெசா# ஊ!7!
--------48. எக

எக4 ெமாழி தனிெமாழி
ெகாதி4ள @ரகேள
ெகா4ைகமி( ேதாழகேள

நா தனிநா
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மிதி/தி வOசகைர @,/.@!
'ேம#வ+ண' நOசினைர/ தா,/.@!
மதிதமி, தமான
மறவைர நாெடா7 நீ வா,/.@!

பாப பாடாளி
பண Kர ெபா+ளாளி
நாெக இர2ன/ைத மா!7@!
ந#9ைழ பாளகைள ேபா!7@!
ேகெகட ெகா4ைகயின
கீ, அறி- தி+ த அறி_@!

ெச தமிைழ எணாம#
ேசெமாழி'( பாBவிாி'(
வ ேதறிக4 ககாணிக4 ஓ@!
வாி?க4 நாகெள7 கா@!
இ தியாசி ெகா4ளாெதேற
எக4நா தனி நாெடேற நா@!
-----------49. எாிமைல3 சீ'ற

கOசின மா தைர' க(+ டா'(
கேணாட அபிைன நபிைன/ தீ'(
ெகாவில கா'கி K!ற பா'கா.
ெகாட ெகா4ைககைள' கா/திேபா.!

பகள பகள இனி'(க! க
ைப தமி, காபாB நீ ேபா'(ண ெகா!

இ தி'(' காக ெகாதிைப ெவ7ைப!
எநாடா உணர தம'(4ள ெபா7ைப!
வ தவ'ெக#லா நா இட தரமாேடா
வ?யவ+ ேபாாி# றகாட மாேடா!

.க

.க ேபா எ#ைல' ேகா
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ெவ!றி நம'ெக7

ழ'கி!ற ேபா!

ஆப2+பவ நாம#ல M7
ஆளவ ேதா தமி, ஆசியி @7
நாகட/ தா. நைகயி# உ
ந?-ெசB வாகளி தைல'(ைவ (!

மீபெதேற எ  எாிமைல< சீ!ற
ெவ!றியி வாபட ெவ!றியி ேதா!ற!
-----------50. ேவைகேய எக!
எக!

ேவைகேய நீ எ க!
ெவ!றி/ தமிைழ/ ெதா க!

ஓகிெய  எாிமைலேபா#
உதவா ெமாழிேம# வி க!

இ தியாேம இ தி
இனெவறிெகா4 இ தி

வ தெதறா வா4எ நீ
வால7'க

தி!

ஆகில/தா# நா
அழி த. பபா

Nகவி#ைல தமிழஎ7
ேதாைல உாி/. ேபா!

ஒ+ைமபா ேவ2
உளறினா ஓ ஆ2

அ+ைமபா ெதாியாதா'(
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அறி- ெகாD/./ N2!

தாBெமாழிதா கக4
த - ெமாழிக4 க4

ேநாBெமாழிைய Lைழ/தா# சாXறாயிர எக4!

இ தியா ஒ+ நா
எபேத தேப

ெச தமிழ நா ேவெறபைத<
சீறி ெப7க T!
------------51. த ைகேய தனதவி

த கணாேல பா/திட
த காதாேல ேக2ட

2J

2J

த அறிவாேல உண திட
த காலாேல நட திட

2J

2J

த ைக தாேன தன'க+ உதவி?
இ. தா உலக/திய!ைக; இதைன
ெபா.ெமாழி எ0 .ெமாழி' ெகIக!

பிற கணாேல பா/திட
பிற காதாேல ேக2ட

2Jமா?

பிற அறிவாேல உண திட
பிற காலாேல நட திட

2Jமா?

2Jமா?

2Jமா?

பிறெமாழியாேல ேபச9 எ த9
அறெவாளி காண9 அாி.! ேபதைம!

இைவதா

2J எறா#, எவ+

தாBெமாழி வி பிறெமாழி த வலா
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ஆளவ தர அதிகார/தா#
மாள நிைனப. மடைம< ெசயேல!
------------52. தமி உய*)தா$ தமிழ உய*வா

தமி ய தா#தா தமிழ உயவா!
தமிழ பைகயாள0 தாேன ெபயவா! (தமி,)

தமி '(/ ெதா
த+லேவாக4
தமி,'கனி மர/திைன/
தாகி ேவக4!
கம,. க+/.'(
பலபல .ைறக4
க!றவ வரவர
கவிெப7

ைறக4! (தமி,)

எ( எதி9ேம
தமழ/ N
இகி`ைச இ திைய
இடமிலா ேதா
திக4, ெசGவாB, த
ேகா4க(< ெச#வாB
ேதட+ அறிவிய#
எணக4 ெவ#வாB! (தமி,)
-------------53. தீைம தீைம

ேவ!7ைம'(' காரணக4 நிறக4 தாமா?
ேவ!7ைம'(' காரணக4 ெமாழிக4 தாமா?
ேவ!7ைம'(' காரணக4 இனக4 தாமா?

ேவ!7ைம'(' காரணக4 இைவதா எறா#,
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ேபா!7கிற -- மா0ட  மனித -- எ0
ெபா+4ெமாழிக4 ெபா+ள!7 ேபாB விடாதா?

ேவ!7ைம'(' காரணக4 இரேட -- ஒ7
விய க#வி; ம! ெறா7 பண எேப.
க#வியினா# மனிதெரலா நிற மறபா;

க#வியினா# மனிதெரலா ெமாழி மறபா;
க#வினா# மனிதெரலா இன .றபா
க#வியினா# நாகாிக வள<சி J.

க#வியினா# பபா2 வா,- உ
க#வியினா# பணMட கா#Nசா(.

க#வியினா# மனிதமன ஒ+ைம காI
க#விய. தாBெமாழியி# ஆ,த# ஒேற.

தாBெமாழிைய' க#லாத ஒ+வ ேவ7
தைரெமாழிக4 க!பெதலா ெவ7 M/தா(.

தாBெமாழிேய சி தைன'( மைலa!றா(
தாBெமாழியா தமி,ெமாழிவிடாள வ தா.

பாB மரேம இ#லாத படகி#, உ4ள
பய பந# .ெபறி . பயண ெசBய

ஓBவிறி எ# ேலா+ உக . ெச#ேவா
ஒகநீ 'ெபா.பட(' நம' ெககிறா.

இ தியா ஒ+நா நாெம#ேலா+
இ தியக4 எபதைன ஒபா ம'க4

இ திஎ0 தனிெமாழி'( பைகவ அ#ல
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இ திய நா என<Kர வட'(/ ெத!(

வி திய/தி! கி+பா( நட'( A,<சி
ேவ!7ைமக4 ெவ7'கிேறாம ; ஒ+ைம பாைட;

எ தமிழ ேபாெலவதா உலகி# ெசானா?
இ திதிணி் பி+திைச'( தீைம தீைம!

ெச தமிைழ ெபா.ெமாழியாB ஆ'(த!(<
சி தி/த .டாநீர ? சீ தமி,ேபா#

எ தெமாழி எளிதி(? ேவ<ெசா# மி'க
எளியெமாழி அாியெமாழி தமிேழ ஆ(.
த த2ைம யாBகி!( ஆளவ த
தமி, நா தைலவஇைத/ .ணி . ெசா#லா:

எ தவைக ேய0த பதவி கா'(
எண/தா' ேகதறி-? ெமாழியி ப!7?

.வட வாாிய/ைத

றி/தவயா

Cேவ த மரவழி வ தவ யா!

இ திய நாடரசியைல ஒபவி#ைல,
இ திெமாழி ெபா.வா'க# வி+பவி#ைல.

அ தஇழி ெசய#ெசBய அ2ைம' Mட
ஆDவா ப'க/தி# இ+ப.ைம,

ெவ த ணி# ேவ#பாB<K ேவைல ேவடா.
விதைலயா# ெகதைலயா தீைம தீைம!
-----------
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54. சீ( /@க

நாைட ஆள பிற தவ நா -- எ த
நாD அ2ைம படமாேடா
ேகைட< Kமப.வா ம'க4 -- நைம'
கீழ7'( அறியாைமகளி
ேகாைட தகப. நகடைம -- உைழயா
(7'( X?ன பா,மடைம
ைட Jைடப. ந ஆைம -- வாி
?ேய எ

.ஆ4 ந ேமைம!

ஆள நிைனபவ யா+'(ேம -- நா
ஆப2+ ததி#ைல,
தாள

2யாத ேபாகளினா# -- பிற

சமய மதகளி ேவகளினா#
நீள/ .யிறன பா,அ2ைம -- நைம
நிமிரா தழி/த. ஆாியேம;
மீள ெபாியா ெப+ ெதா -- இ2
மினலாB பாB த. கட7/ேதா.

/தமி,' (+தியி# ேச தி+ த -- பல
Cட/ தன/தி நOெச/தா
/த திய தமி,'(+தி -- ந
ெபா0ட# /.ண- /.ண<சி
எ/திைசJெபற ஏ!றிவிடா -- இனி
எ( நைம எதிபவக4?
ெச/தன ெச/தன நைமமிதி/ேதா -- இனி<
சீ7 ?க4நா ெவ#பவ யா?
---------

நா
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55. இ)தி! ேபயாட

தி+பி வ+கிறதா இ தி ேபயாட
திராவிட தி+க எ'( ேநாB ஓட!
தி+பி வ+கிறதா ...

க+பி+'ைகயி# கச தி இ தி -- எ2'
காையயா வி+வ, திப வ+ தி
தி+ தி வ தி ெச தமி,' க#வி -- இனி<
ெச/ெதழ விவேதா ேபா'ெக

தி!

தி+பி வ+கிறதா ...

வட'கி வாB'ெகா பா#

ெனா+ கால

வக#ைல< Kம தைத அறிJேம ஞால!
இட'கினா# இ தியா# இனிஅவ ஓல
இவ. இடவ. அழி-7 -- ேகால!
தி+பி வ+கிறதா ...

ெபாியாாி ெதாடக4 ெகாடஓ சீ!ற
பிைழப அரசிய# ேபா'கினா# ஏ!ற
ெவறியாக மாறி!ேற அாிமாவி ேதா!ற
விைர ெத

தமிழைர எ.வ . மா!7?

தி+பி வ+கிறதா ...

ப/தா2

ேன படேதா பா

பா,பட ஆசி மற தேதா A?
டா4க4 எ7ேம
ேமாதி டபா'கிறா
தி+பி வ+கிறதா ...
------------

C<சிேனா
!7ைக Kகா!
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56. அாிமா இட.தி$ நாிமாவா?
நாிமாவா?

ெகா2ய வடவ இ தியிைன'
(ழ ைத' க#வி' Mட/தி#
ப2'க< ெசா#? Lைழ'கிறா
பாபி நOைச மற தழ(

வ2வி# மயகி வா,'ைகயிைன
ம2/.' ெகா4ள< ெசா#கிறா
ஒ2ய அவத

ய!சிகைள

ஒ'கி ந7'கி/ .ற தி@!

ஒ/. ேபாகா உறவினக4
உலகி# நம'கி காாியேர
ெச/. ேபான ெமாழிJட?#
ெச ைம ய!ற இ திெமாழி
பி/. பி2/ேத ஆசியினா#
ெப+ைம/ தமி ' கிைடaறாB/
ெதா/தி' ெகா4ள பா'கிற.
ெதாைல/த# தமிழ கடனாேம!

அாிமா உல- கா2னிேல
ஆாியேபா# வா,கிற
நாிமா -'( இட 
ம7'க வி#ைல நா, ஆனா#
அாிமா இட/தி# நாிமா'க4
அடகாச ெசBவ.வா?
சாிபடா. தமிழகேள
சாBT இ தி நாி/தன/ைத!

எ<சி< ேசா7 ேபா? தி
எ#லா ெமாழியி கலபடமா
அ<ச மிலா. நநா2#
அ த/ தமிைழ' ெகப.வா?
பி<ைச பதவி பி/தகைள'
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கா2 பிைழ'( எ/தகைள
மி<ச மிலா. ெசBவ.ேவ
ேமைம/ தமிழ' கழகா(!
----------57. இ)தி. திணி!/

இ தி திணிபாரா -- ஒ+ைமைய
வ . பிணிபாரா

க தைல/ ைத/தஓ காசிைய ேபா9ள
இ திய ேதசிய எண/ .ழ#பவ

ஒ!7ைம' (ைழபவரா -- ம'களி
ப!றி0' (ைழபவரா!

ெமாழிவழி மாநில

!7 பிாி/தபி

அழிைவ விைள/தவ உறைவ அ7/தவ

நாைட வ+ தாரா -- ெமாழி
ஏைட/ தி+ தாரா!

ப/தா2

ேன ப/தா பச?க4

ெச/ேதா பிைழ/ேதாஎ ேறா2ய தீயக4

இ தி திணிபாரா -- ஒ+ைமைய
வ . பிணிபாரா!
-------------58. இ)தி எத'?
எத'?

சீமி( த நா2னிேல இ தி எத!(?
சி'க?ைன வளபத!( ஆசி எத!(?
ஊக4ேதா7 வடவஇ தி ஓட எத!(?
ஒ!7ைமைய' ெகபத!( ஆசி ேபாதாேதா?
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A,<சிெயா இ தியிைன' ெகாணவ ெதத!(?
ெதா#ைலயிைன விைலெகா/. வாக# எத!(?
ெவ!றிெப!ற தமிழி+'க இ தி எத!(?
@ரகளி ேதா4திணவா# @,<சிJற!கா.

க!பத!( வழிகளி#ைல கலக எத!(?
காபத!(/ திடமி#ைல க+/.மி#ைலேய,
ெதபி#லாத ம'களிைட தீைம எத!(?
திராவிட/தி# ஒ!7ைமைய/ தீபெதத!(?

வெசJ தீ(வட இ தி எத!(?
வள+இள தைல ைறைய ஒழி/.' கடவா?
அ+வ+ வ7ைமயிைன அ7'க மாடாம#
அதிகார வா4எ/ேத அ<K7/த# ஏ?

க+பி+'க கனியி+'க ேவ எத!(?
கனி/தமி, இ+'க இ தி' க ைத எத!(?
தா,-ய- மாறவி#ைல சாதி சமய/தி
த7தைலக4 ஒ'கவி#ைல தைலைம எத!(?

வா,-ய/. தாBெமாழியி வைம இ+'க
வடெமாழியி ைவபா2 இ தி எத!(?
கம,உாிைம விதைலயி கட வி,'காம#
கலக ந<K' கணீைக இ தி கலபேத?

தமி,ெமாழி'ேக உலைகயாD த(தியி+'(
தமி,மகேன இ திபாபி தைலைய ந7'(!
-----------
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59. தி ெபாகினா$ ...

(+திெபாகினா# தயகா. -- தமி,'
(+ைள' Mடக4 மயகா.:

இ+பத#ல.
தமிேழா இறபெதறி

ெகா4ைக மறவ உயி தயகா.!
உைமயி கக4 இைம'கா. -- அற
உண-/ ேதா4கD ெபா7'கா.!

அ பிறெமாழி
ஆதி'க ேபாாினி#

ஆளவ த (ர# நிைல'கா.!

ேகாளாிக4 மன ச?'கா. -- சி7
(4ள நாி/தன ப?'கா.!

ஆள நிைனபவ
அ!பெமாழி/திணி

ப/தைனJ எாிமைல  நிைல'கா.!
வி2ய?# க+'க9' கிடேம.?
விைள<ச?# கைளகைள பிகா.

கிடபவ அ#லயா
தமிழக4 @ர.

கிள<சியி# ெவ#லா ெதாகா.!
-----------
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60. கா'ைற விைத."! /யைல அ(காதீ*

எகளி வா,- எகளி வள 
எக4 தாBெமாழி இதமி,< ெச#வேம!

தமி,எக4 உயி, தமி,எக4 உட#
தமி,வா,வதனா# யாவா,கிேறா!
தமி,எ உண-! தமி,எ உண<சி!
உI உண- ப+( நீ+
தமிேழ! தமிேழ, சாவா ம+ .!
ேதனி இனிைம! ெச மலாி மண!

தமி,தா
எகளி Mவா4, எகளி ேகடய
எஃகி# காணா வ?ைமயி இ+!
நீாி ெதளி-! ெந+பி Kட தீ!

கால பழைமயா# ைவர பாB த.!
நாகாிக/தி நா!ற கால.!
எெமாழி'( அ. ஈ2ைணய!ற
ெசெமாழி! உலக< சி தைன'ெக#லா
ஊ!றாB/ .ல( உைமயி ைபOKைன!

அதனி# இ தி நOைச' கலப.
ெபா.ைம ேநா'கி .ைம'ேக(
ம'கைள மாB'( மட<ெசய# ஆ(.
சி'க# ெந+பி# எெணBைய< ேசபதா?
தீைமயி விைள- தீைமேய,
கா!ைற விைத/. ய#அ7'காதீ!
----------
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61. இ)திைய எதி*!ேபா

ெச தமி,/தாB அைழ/தா4 எைம<
ெச தமி,/ தாB அைழ/தா4
வ+ இ தி'(ள பைத/தா4
எக4 ேதா4 ெவ!றி/ ேதா4; இ(
வ தா# பைகபைட N4! N4! N4!

எகைள ேநா'கி< ெசானா4 வ தா#
இ திைய நீ'க< ெசானா4
த2ேபா க2பாB
எேக வா,வ த த நாB? நாB? நாB?

ைப தமிைழ' காேபா
எக4 ைப தமிைழ' காேபா
இ தி படாள/ைத/ தீேபா.
ப.ேகா ஒ.ேகா
தி ேவைகக4 நா! நா! நா!

இ+'( தமி,<ேசாைல நா இ+'( தமி,< ேசாைல
தனி# இ தி' ெகன ேவைல?
இகினிேம# கா# ைவ/தா#
உாி .ேபா உடபி ேதா#! ேதா#! ேதா#!
--------62. எ$லா. "ைறயி8 இ)தி
இ)தி ஒழிக

இ தியிைன மாணவக4 ெவ7'க ேவ
இ தியிைன ப2பத!( ம7'க ேவ
இ தி ெசா#ல வ+ேவாைர< சிாி'க ேவ
இ தி ைவ/த ேதத?ைன

றி'க ேவ

இ திப2' காதவ'ேகா அ9வ# இ#ைல
எ7ைர/தா# அGவரைச ஒழி'க ேவ
இ தியிேல தா4 கடா# கிழி'க ேவ
இ திJ4ள பலைககைள உைட'க ேவ.
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அOசலைட தனி? தி காணபடா#
அைனவ'(

ைவ/ேத எாி'க ேவ

ெநOச/தி# இ திெமாழி பர கிற
நி7வன/தி Cவிழா நட/த ேவ
நOKகா இ தி எ7 ெசா#9 ேபா.
நமெத7 ெச#9கிற நாைய' கடா#
அOசா. தமிழற/தா# தி+/த ேவ
ஆளவ தா சிைறஎறா# மகிழ ேவ.

தமி,கா/த# மாணவாி ெசா த ேவைல
தா நிைன/தா# ஆளவ தா எ த Cைல?
உமியேறா இ(வ த இ தி ேமதி
ஒ7படா# மாணவக4 ெதாிJ ேசதி
உமிபற'( மாணவக4 C<K விடா#
இ திஎ0 எ<சிைலதா என ஆ(?
சிமி,'காம# பா/தாேல இ தி சா(
தி+வாசகபா2

2'கலா(.

----------63. தமிழ* ஓகின* வா

தால /. நடராசைன/
த த. ேபாதாதா? -- அவ0யி
ெவ த. ேபாதாதா?

ஆளவ தா தமிழைர
அ2/த. ேபாதாதா -- சிைறயி#
ம2/த. ேபாதாதா?

இ தியினா# உக4 தீ
எண நிைறேவ7மா? -- தமிழ
எண நைறேவ7மா?
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ெச தமி, பைட ?க4
சீறி றபட#பா -- தைட
மீறி றபட# பா!

வி+பிலா நOைச
ேவ2 (/.கிறீ -- உாிைம
தா2 (/.கிறீ!

உ+பட மாWக4
ஒ2 த. சடக4 N4 -- ேகா2/
வதமிழக4 ஓகின வா4!
---------64. அ ைம. தமிழ ெதா$ைல

அவ0'( ைவ எ#ைல
அ2ைம/ தமிழ த தாேன ெதா#ைல
ஆாிய பா'(< சட/தி ப#ைல!

(2ேகட எகிற
(!ற/தி ெசா#ைல
ெகாடாேன த தாேன
ெகாைம'ேகா அளவி#ைல.

மா ெபாியாைர< சிைறயினி# அைட/தா.
மான/ தமிழாி தைலயிைன உைட/தா.

காகிற கணி#ைல
க+/தி#ைல ம'கைள ைட/தா
கா2' ெகா/தா'('
காKக4 பைட/தா!

ஊவல மாதைர/ த2யாேல த/தா
உயிர/ தாய'(/ ெதா#ைலக4 ெகா/தா.
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யாெபா7பா இனி
தீப த எ/தா
ஆ4ேவாாி சட/தி#
தீயிைன ம/தா!
தமிழேன தமிழ'(< ெசBதாேன ெகாைம
தா(வ தி#ைலநா தப. கடைம.
உமி, திேடா எ<சிைல
தி+ த அ2ைம
உதவா'கைர' ெகன
அைம<ெசற உைடைம?
----------65. வடகி இட அட

இ தி பைகைய எ பிவிட. ஏ. ெகட வட'(
ெச தமிழா இ0ெமன சி7/ைதயிட இட'(
ெவ தணி# ேவைல பாB<K ெவறி/தன/ைத அட'(!

இ திஎ0 ெவறிநாைய ஏவி விட. வட'(
ெசா தநா2# ெசா தெமாழி ெதா#ைல படா தட'(,
க தக/தி# தீைய ைவ/தா கனெற

. மட'(!

இ திெமாழி அதிகார/ேத4 ஏ திவ+ ெகா'(
வ ேதறிக4 A,<சிெகட வாைகேபாைர/ ெதாட'(
.வட ஆசிஎ9

ாி ெதா2ய அட'(!

--------66. /ற!பா! பா

ேகாேச'க4 Mட ெகாண . இ தி
ெகாைலகார ெகா4ைகைய நக< ெசB

தி!

ஆப2+ திேடா அ2ைமபேடா எேற
ஆ/ெத

ேபா/ெதா அன#கா!றாB உ தி!

ஆாிய மாையயா# அழி தேத நா
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ஐ தா பைட'ெக#லா அைம<ெசன ேக?

சீாிய வா,- ெச தமி,< சீ!ற
தீயைர/ தீB'க றபா பா!
------------67. வரலா'றி$ ெவ'றிெகா

தி#?/ திமி+'ேகா ம7
திராவிட காக ெவ7
ெதா#ைல'(ேம# ெதா#ைல
KைமKைமயாB/ த தா#
.'(/தனகைள ந7'(!

இ திெமாழி'ெகன திணி
ஏேவ இ திய பிணி?
வ ேதறிக4 ெசா#9,
வட'காசி ஒபிேடா
வ(ேபா ெத!ெக#ைல/ .ணி!

வட'('( நாமி#ைல அ2ைம
வா,/திேவா தா, திேடா மி2ைம
இட'(< ெசJமி தி
எெமாழி எஇன
ஏறிமிதிப. ெகாைம.

ெதா!7ேநாB ஒணி வட'(
ெதா#ைல/திட ேபாபைட ெதாட'(
ஒ!7ைம ெகாடவ
ஓகிய எண/தா
உ+பட தீபைக அட'(!

ெப!7விடேவ நா
பிாி-ற ேவெதனா
ெவ!7 நிைனவிேல
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ேவைக மறவேர
ெவ!றிெகா4 வரலா!றிேனா!
---------68. இ)தி 7கால7 இ$ைல எ( 7ழ

இைற' ெகழாம# நீ
எைற' ெக

தி

பறிைய' ெகாறழிபாேயா; -- பைக
பாைப ஒழி/தழிபாேயா?

இெபா . ெதாழாம# நீ
எெபா

ெத

தி தி'

(ைபைய/ தீB/திவாேயா? -- வOச'
(ண/தாைர மாB/திவாேயா?

இ ெநா2 எழாம# நீ
எ ெநா2 எ

தி தி

ம திைய/ .ற/திவாேயா? -- தமி,
மாெகா#ைல ர திவாேயா?

இ' கால/ ெதழாம# நீ
எ' கால/ ெத

தி தி

'கால/ தி#ைல எ7ைரபாB -- ெவ!றி
ழ'(க

ழ'(க சிறபாB!

-------x
-------xxxxx--------

