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இ�திய� சாி
திர� �மி 

ேயாகி � �
தான�த பாரதியா� 

அ�� நிலய�,  இராம�ச�திர�ர�: தி��சி ஜி�லா 

பதி��ாிைம, !த" பதி��: பி�ரவாி, 1947 

கம�ஷிய� பிாி�%& அ� ப�ளிஷி& ஹ)*, ெச�ைன 1. 

விைல ,. 1/4 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

இ�திய� சாி
திர� �மி எ�.� இ�/�, இ�தியாவி� 0ேகாள
ைத1� 

சாி
திர
ைத1� இனிய இ�னிைச� �மிகளாக� பல வ2ண&களி� விள�கிற5. 

இ��மிகைள ேயாகி � �
தான�த பாரதியா� அவ�க6, மாணவ�க7�� 

ெபா5ஜன&க7�� சாி
திர ஞான� உ2டாகேவ பா%னா�க6. 

 

தி�நா;களி<�, ெபௗ�ணமி நா;களி<� இவ"ைற� பா% வ;டமி;>� �மி 

ய%�க� ேக;டா�, ேதசாேவச� பிற��. இ��மிகளி�, தமி? நா;%@��ேத 

இ�திய சாி
திர� ெதாட&கிற5. தமிழ� ெப�ைம, தமி? Bர� கீ�
தி, ஆாிய 

ேவதகால� !த� ஹ�ஷ� கால� வைரயி� பாரதேதச� அைட�த !�ேன"ற�, 

பிற அ�னிய� பைடெய>��களா� அத" ேந��த சிDைம, இ*லாமிய 

ஆ&கிேலய அர�களி� பா�ைம, இனி எ�லா இ�திய�� ஐ�கியமாக வாG� வழி, 

கா&கிர* ெசH56ள ேதச ேசைவ, ேதசிய
 தைலவ� ெப�ைம - எ�லா� 

இ��மிகளி� ேகாைவயாக� காணலா�.   தமிழ� ெத�
ெத�வாக இ��மிகைள� 

பா% !ழ�கி, நா;ட�ைப வள��பா�களாக! 

எ�தாH வா?க! வ�ேத மாதர�! 

 

இராம�ச�திர�ர�)  அ�� நிலய
தா�. 

21-2-1947 ) 
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ெபாெபாெபாெபா�ளட�க��ளட�க��ளட�க��ளட�க�    

பதி��ைர   

1. பாரத 0மி 2. தமிழ� வரலாD 3. ேவத பாரத� 

4.. ெபௗ
த இ�தியா 5.. ச�திர�த ராIய� 6. இ�5 ம�ன� 

7. கனிJக� 8. �த��, வ�
தன�� 9.. இ*லா� இ�தியா 

10. பாரத Bர� 11. Bர சிவாஜி 12. � ேகாவி�தசி&க� 

13. ெத�னா;%� ெப�ைம 14. �பினி இ�தியா 15. கா&கிர* இ�தியா 

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

இ�திய� சாி	திர� ��மிஇ�திய� சாி	திர� ��மிஇ�திய� சாி	திர� ��மிஇ�திய� சாி	திர� ��மி    

1. 1. 1. 1. பாரத �மிபாரத �மிபாரத �மிபாரத �மி    

 

இ - �: ெசK��;%]        [,பக தாள� 

வ�ேத மாதர�! 

 

ச�த� 

[ த�னன தான தனதன தான 

தனதன தான தனதான ] 

 

ேவத நில� 

�2ணிய 0மி, �ராதன 0மி, 

      �லவ�க6 ேபா"றி� �க? 0மி; 

க2ணிய மாகிய க"பக� 0மியி� 

      கைதைய� பா%� களி
தி>ேவா�. 

 

Bர�� தீர��, வி
தக� சி
த��, 

      ேவ�த�� ேபா"றிய ேவத நில�; 

பாரத 0மியி� ந�ைம� பைட
த 

      பரமைன� பா%� தி
தி> ேவா�. 

 

ெகா2ைட அைச�5 மல�ெசாாிய�-கன� 

      ெகா&ைக அணிக6 <& கிடேவ, 

த2ைட சில�� கL� கLெரன
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      தாவிேய �மி ய%
தி> ேவா�. 

 

எ�ைல 

!��ற� ஆழி !ரச%�� - க�னி 

      !ைன�� ெகௗாி !%�மிைட 

எ��ற� பா�
தா<� இ�ப� தவ?�தி>� 

      இ�திய நாெட&க6 ெசா�த நில�. 

 

வான� அளா)� மைலகளிேல-நதி 

      வள��� ப�ைச வன&களிேல, 

ேத.& கனி1� ெதவி;டா5 ெகா;%>� 

      ேதசமிேத, தி� வாசமிேத! 

 

மைலக6 

ெவ6ளி� பனிமைல, ஹாலாH, �ைலமா�, 

      வி�திய� ேம"� கிழ�
 ெதாட�, 

567� அ�விக6 ேதா
திர� பா%ட
 

      5ல&� றிKசிந� னா%5ேவ! 

 

ஆDக6 

க&கா, ய!ைன, பிர�ம�
ரா,- சி�5, 

      காேவாி, ைவைக, ெபா�ைந, ெப2ைண, 

5&கா, ேகாதாவாி, கி�Jணா, மஹாநதி, 

      �ர�� ம�தந� னா%5ேவ! 

 

ெமாழிக6 

ஆாிய�, ெச�தமி?, ஆ&கில�, வ&காள�, 

      க�னட�, இ�தி1ட� 

மாரத& ேகரள�, M��சர மா�பல 

      வா?
தி>� நா%5ேவ! 

 

கவிக6 
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ேவத வியாஸ�, �க�ட�, வா�மீகி, 

      ச&கர�, காளிதாஸ�, 

வாதOரா� தி�வ67வ� க�ப� 

      வரகவி பா%ய நா%5ேவ! 

 

மாகாண&க6 

ெச�வ
 தமிழக� ஆ�திர� க�னட� 

      ேசர� மரா%ய� சி�5 வ&க� 

ப�வள� ேகாசல� பாKசால& M��சர� 

      பா&காக ேநபாள� பா�&ேகாP! 

 

ஊ�க6 

ெசKசி, தி��பதி, ெச�ைன, தி��சி, 

      சித�பர�, காKசி, தி�வர&க�, 

தKைச, ம5ைர, தி�வா&M�, ெகா�சி 

      த&க ைமRைர1� பா�&ேகாP! 

 

காசி, �நில�, க�க
தா, %�@, 

      கா�0�, ல�ேனா, கயா, 0ாி, 

நாசிைக 0னா நகர� பலக2> 

      ந�ல கைல�ெச�வ& ெகா6ேவாமP! 

 

எ;>
 திைச1� எழில%ேயா- இத� 

      இய"ைக ெய&� அழக%ேயா; 

ப;டண ெம�லா� ெதாழில%ேயா-அ&ேக 

      பா;>ட� ேவைல பழக%ேயா! 

 

எ2ண� பரவச� ஆதP - இைத 

      இைச
தா" கவைல1� ேபாதP! 

வி2ணி�ப� வ�56ேள தா�தP - எ&� 

      ேவத ஒளி ந�ைம ஊ�தP! 

 

மர�க6 
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ெத��
 ெத�வா� தி��ேகாயி� - இ&ேக 

      தி2ைண�
 தி2ைண தி��பாட�; 

உ��க ெள�லா� கைல� சிகர� - இத� 

      ஊ�கெள�லா� ெபாியா�கள�மா! 

 

ெச�தமி?� பா2%ய�, ேசர ேசாழ�ட� 

      ெத<&க�, ப�லவ�, ஒHசள�� 

ச�திர Rாிய� ேமாாிய� �த�� 

      த�ம� தா&கிய நா%5ேவ!' 

 

வி
தக� சி
த� விதி வ�க - ந�ல 

      ேவ�த� ெச&ேகாலற ேம�திடேவ, 

ச
திமி Bர� கா
திடேவ - இைச 

      தைழ
த பாரத நா%5ேவ! 

 

எ
தைன ஞானிக6 எ
தைன ப�த�க6 

      எ
தைன ெவ"றி விைனBர�. 

எ
தைனேயா கவி ேயாகிக6 ேவ�த�க6, 

      இ�திர ேபாகிக6 வ�தனேர. 

 

கால� 

ெத� மாி க2ட� எ�கால� - ெவ6ளி� 

      சிகர& க2ட5� எ�கால�! 

ெதா�ைம நிைற�5 5ல&மி� பாரத� 

      ெதா�<லக
 ெதா>� ேதா�றியேத. 

 

!�னி& கி��தவ� ெச�தமிழ�-அவ� 

      !"Dமி
 ேதச
ைத ஆ2%��தா�. 

பி�னி& வ�தவ� ஆாிய� ேசானக� 

      பி�னி� ெகா2டாரவ� ந�!டேன! 

 

ஆாிய திராவிட� ச2ைடயி�ைல - இனி 

      ஆ
5ம ேநய� அைனவ�ேம; 

பாரத நாெட�லா� ஓ� லேம - அத� 
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      பா�கியெம�லா� ெபா5நலேம! 

 

அ�த2ைம Bர� அறி) கைல ெதாழி� 

      ஆெம�ேலா��� ெபா5)ைடைம; 

இ�திய ��6 இைறவ.� ேதா;%1� 

      ஏக� >�ப
தி� பாகெம�ேபா�! 

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

2. 2. 2. 2. தமிழ� வரலா#தமிழ� வரலா#தமிழ� வரலா#தமிழ� வரலா#    

 

இராக�: ெசK��;%]  [திாி�ைட தாள� 

 

த�னன தானன தானன தனான 

த�னன தானானனா - த&கேம 

தனதன தானானனா! 

 

ப�வ மாகேவ 

      ப2ைட� சாிைதைய� 

பக�ேவ� ேகள%ேயா- த&கேம 

      பாரா2ட நாள%ேயா! 

 

ெத"க
தி� சீைமயிேல, 

      ெத� மாி க2ட
திேல, 

ெச�தமி? நாட%ேயா-மனித� 

      ெசனி
த ந� Bட5ேவ! 

 

இ�5 க&ைக�� !�ேன 

      இமய மைல�� !�ேன 

இல தமி?�க2டேம - இ�தியா 

      இதி@��த 52டேம. 

 

வி�திய� நீலகிாி 

      ேம"� கிழ�
 ெதாட�, 

விாி�த மாிக2ட� - த�னிேல 

      மிKசி யி��தைவேய. 
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ேசாம��தர ென�.� 

      Rரனி� க2ட
ைத 

மாம5ைர� பதியி�- த&கேம 

      ம&களமாH� �ர�தா�. 

 

எ
தைனேயா ம�ன� 

      எ
தைனேயா Bர� 

எ
தைனேயா �லவ� - த&கேம 

      இலகி வள��த நில�. 

 

ெவ6ள� கட� வி�மி 

      Bறி� �யல%
ேத 

அ6ளி விG&கிய ேத-ந� 

      அ�ைம
 தமிழக
ைத. 

 

அ6ள அ6ள� வி1� 

      அ�ைம
 தமி?� கைலைய 

ெவ6ள� விG&கி%.� --சகிேய 

      BD ைற�தி>ேமா! 

 

�க? மி பா2%ய� 

      �திய ம5ைர க;% 

மகி?)ட� ஆ2> வ�தா�- இமய 

      மைலயி" ெகா%ேய"றினா�. 

 

அரசி� அற
தினி<�, 

      ஆ2ைம
 திற
தினி<�, 

!ரசி� அதி��சியி<� - ெவ"றி 

      !ழ&கி� ெபா@�ேதாம%. 

 

ெச�தமி? Bரெர�றா� 

      ெசக!� தைலவண&க 

!�5 �க?சிற�தா� - த&கேம 

      !�ேனறி� ெச�றார%. 
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ெபா&� தமி?� கைலைய 

      �லவ� வள�
திடேவ 

ச&க� அைம
தாரP - த&கேம 

      சக��க? பா2%யேர. 

 

ெதHவ
 தி��ற7�, 

      சில��ட� ேமகைல1� 

5Hய சி�தாமணி1� - த&கேம 

      ெதா�கா�பிய
 தமிேழ, 

 

ப
5�பா; ெட;>
 ெதாைக 

      பதிென2 கீ?�கண� 

!
5 !
தாH� ெசா�<ேம - த&கேம 

      !
தமிழ� ெப�ைம! 

 

அ�� மணி வாசக�, 

      ஆ?வாாி� பா�ர� 

க�ப� கவிய!த� - த&கேம 

      கட); கைலவி��தா�! 

 

க�வி ெதாழி� வளைம, 

      க�ப� �ம�5 வ��, 

ெச�வ வளைமயிேல - த&கேம 

      ெசழி
த5 ெச�தமிேழ. 

 

ெசழிய�டேன Bர� 

      ேசர�� ேசாழ�� 

அழியா� �க? விள&க- த&கேம 

      ஆ2டன� நீ2ட1க�. 

 

Bர ெந>K ெசழிய� 

      ெவ�<� தி�வளவ� 

ேசர� ெச&;>வ� ேபா� - த&கேம 
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      சிற�த ந� ேவ�த�க6 யா�? 

 

எ&� அறிேவா&க, 

      எ&� இ�ப� பரவ� 

ெச&ேகா� பி%
தார%- த&கேம 

      ெச�தமி? நா;டரச�. 

 

மீ.� வி�<� �@1� 

      விள& மணி�ெகா%ைய 

வா.யர நா;%னா� - த&கேம 

      வாைக மி� தமிழ�. 

----------- 

3. 3. 3. 3. ேவத பாரத�ேவத பாரத�ேவத பாரத�ேவத பாரத�    

 

இ-� : நாதநாம�ாிைய]  [ஜ�ைப தாள� 

 

த�னன தானா - தனதன - த�னன தானா 

த�னன த�னன த�னன த�னன 

த�னன த�னன தனதன தனதன 

த�தன தானா. 

 

ெச�தமி? நா;%�- பழ�ெப�� 

      சீ�
திைய� பா�
ேதா�! 

வி�திய� தா2% விள&கிய ந��க? 

       ேவதகால� !த� ஓ5ேவ� ேகள% 

விமாிைசயாக. 

 

இ�தியா !G5�--ஒ�கால� - இ��தவ� தமிழ� 

சி�5 ெவளியி� மேகKசதாேராவிேல 

       ேதட� கிைட
தி>� சி�ன&க ேளயிைத� 

ெச�பி>� ேதாழீ! 

 

ஆாிய� வ�தா� அவ�க7� - ஆசிய
 ேதாழ�; 

ஆாிய� எ�றி%" சீாிய�, ேநாிய�, 
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      அ��6ள ேநய�க6 எ�ப5ேவ ெபா�6; 

அறிவாH நீ ேதாழீ! 

 

த�ைத தமிேழ-ஆாிய�- தாெயன லாேம: 

இ�த ெமாழிக6 இர2> வள�
தேத 

      இ�திய நாகாிக�; அைத ெய2VவாH 

      இனி�பிாி )2ேடா? 

 

ப2>ய� நா> - பழ��வி- பாரா;>� நா> 

ெவ�றி ேம� ெவ�றி விைள�5 சிற�திட 

      ேவத!னிவ�� ஆகம� சி
த�� 

      விள&கின� ேதாழீ! 

 

ஆன�த�பரம�-அவ� ஆ
5ம நாத� 

ஆன�தேம உயி� வா?ெவன நி
திய 

      கானKெசH ேவத
ைத ஞானரச� ெபாழி 

      கனிெயன� �ைவ�ேபா�. 

 

நீய5 ெவ�ேற -!ழ&கி>� 5யந� ேவத�; 

தாய! தாகிய தாரக மாகேவ 

      தைழ
த5 பாரத த�ம�; அத� பய� 

      சா"Dேவ� ேகளாH. 

 

வா�மீகி Wயாச�- �க�யா�ஞ-வ�கிைம
ேரயி 

ஆன மகா
மா�க6 ஆ�கிய வா�க6 

      அகிலெம� லா��க? அ
யா
ம� ெபா�கிஷ� 

      அ.பவி� ேபாேம! 

 

ஆாிய ராம� ஜய�ெபD� - Bரவி� ேல�தி 

ேகாரவர�க� ைமய
 த�ம
ைத� 

      லமக6 க"�ட� நல�ெபற நா;%ய 

      ெகா6ைகைய� காணாH! 

 

த�ம விஜய�- க2ண� - சாரதியாக 
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தி�வி@� ெகௗரவ� தீைமைய� ப�லா2> 

      ெபாDைமயாH� ெபாD
தபி� 

      ேபா� ெசH5 ெவ�றைத� 

�க<ேவா� ேதாழீ. 

 

ேமாதிய ேபாாி� - Bர�-வாதைன ெகா6ள 

கீைதயினா" க�ம ேயாக
ைத� ேபாதி
தா� 

      கி�Jண பகவா�; அவ�ெமாழி பாரத 

      ேவதெம� ேறாதாH! 

 

ஆ
5ம Bர�-�ர�மச�ய&-கா
த�லவ� 

சா
Bக ச�தி1� தா�மீக ஜீவ.� 

      0
தவ� பாரத �&கவ� த�ைமநா� 

      ேபா"றிெசH ேவாேம! 

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

4. 4. 4. 4. ெபௗ	த இ�தியாெபௗ	த இ�தியாெபௗ	த இ�தியாெபௗ	த இ�தியா    

இ-� : ��னாகவராளி)  (ஆதி தாள� 

 

த�னன தானனனா - தன 

த�னன தானனனா 

த�னன தானனனா தன 

தனதன த�தனனா. 

 

�	த��	த��	த��	த�    

ஆ�யி�� க�ைணயினா�-சகிேய 

      ஆவி 5%5%
ேத 

ேப�பகாரK ெசHத- �
த� 

      ெபயாிைன யா� அறியா�? 

 

சி
திர மாளிைக1� - சகிேய 

      சி&கார வா?விைன1� 

ப
தினி ேதாளிைன1� - அவ� 

      ப;ெடன
 5ற�5 ெச�றா�. 
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அரச% B"றி��ேத- நா7� 

      அைமதியாH
 தியானK ெசHேத 

நரச! தாய
தி"ேக - ஒ� ெப� 

      ந�வழி க2ெடG�தா�. 

 

அக�ைதைய� �;>வி;டா�--ேப 

      ராைசைய வி;>வி;டா�, 

�க� ெபறலா� எனேவ ஞான� 

      �ட�மணி !ரச%
தா�! 

 

சாதி வி
யாசமி�ைல - B2 

      சட&க6 யா)மி�ைல 

ேபாதியி� ேஜாதியிேல--இ�த� 

      �விெய�லா� வா?
திடலா�. 

 

த�ம
ைத� பர�பிடேவ- �
த 

      ச&க� உலகெம�லா� 

ஒ�மன
 5றவிகளா� - ந�றாH 

      ஓ&கி வள��த5ேவ. 

ஐ�ப5 ேகா% ம�க6 - �
த� 

      அறவழி வாGகி�றா�. 

ப2�ட� �
தமத� - இ&ேக 

      ப�லா2> வா?�த5ேவ. 

 

மஹா 'ர�மஹா 'ர�மஹா 'ர�மஹா 'ர�    

5றவினி" ெபாியவனா�- மன
 

      Xய� மஹாBர�. 

அறெநறி� ெச�வனவ� - எ&� 

      அஹி�ைஸைய� பர�பி வ�தா�. 

 

அைமதியாH
 தவ��ாி�ேத- அவ� 

      அ�கனாH மிக�ெபா@�தா� 

சமவசரண� அைம
ேத - த�ம 

      சாதன
 ெதா2> ெசHதா�. 

----------------------- 
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5. 5. 5. 5. ச�திர��த ரா(ய�ச�திர��த ரா(ய�ச�திர��த ரா(ய�ச�திர��த ரா(ய�    

 

அெல�சா�த�அெல�சா�த�அெல�சா�த�அெல�சா�த�    

ந�தாி� ஆ;சியிேல - நா� 

      நல!ற வா?ைகயிேல 

வ�தன� ' அெல�சா�த� '- ந� 

      வா7ட� வா6 ெதா>
தா�. 

 

அ%� ந�ல% ெகா>
ேத - நா� 

      அம� ெசHத ேவைளயிேல, 

ெகா%ய 5ேராகி வழி - கா;%� 

      ெகா>
தன� பைகவ��ேக. 

 

அ�னியைர வண&� - B2 

      அ@கைள� �றெமா5�கி, 

!� ��ேஷா
தமேன - பைக 

      !றி�திட� ேபா� �ாி�தா�. 

 

கிேர�க�க6 சிலகால� - இ&ேக 

      கீ�
தி நி�ப�ட�, 

ஆ�கிரமி
5� ெகா2ேட-நா;ைட 

      ஆ2%ட� ேபா;%யி;டா�. 

 

ச�திர��த*ச�திர��த*ச�திர��த*ச�திர��த*    

 

ச�திர �தைனேய ேபா"றி� 

      சாண�யென.� தமிழ� 

த�திர ம�திாியாH� - ெப�� 

      சம�ெசய
 X2%வி;டா�. 

 

சாண�ய* உபேதச�சாண�ய* உபேதச�சாண�ய* உபேதச�சாண�ய* உபேதச�    

 

"நாசKெசH ந�த�களா� அற� 
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      ந@�த5, ச�திரேன: 

ேதச
ைத� கா
திடேவ-Bர
 

      தீெயன� பைடெயடடா! 

 

அ�னிய யவன�க7� - ந�ைம 

      அ%ைம ெசHதிட !ய�றா�. 

உ�னத ஹி�5 த�ம�-வாழ 

      ஒளிமணி� ெகா% உய�
தாH. 

 

பிறாிட� பி%ப;டா�-ந� 

      ெப�ைம யழி�5 ேபா�; 

அறி)ைட ஆ2மகேன-வா 

      அற� சம� �ாி�தி>ேவா�! 

 

நைடெக> ேப%களா� - இ�த 

      நா> தள��ததடா! 

பைடெய> பைடெய;டா- க>� 

      பைகவைர !� �டடா! 

 

தாயிைன யிழி)ெசHேத-ந� 

      த�ம
ைத� ைகவி>
ேத 

நாெயன வாGவேமா-இ�5 

      நாகாிக� விGேமா? 

 

சாதிைய� பாராேத- B2 

      ச!சய� ெகா6ளாேத; 

நீதிைய நிைலநிD
த- நீ 

      ேந�ைமயாH� சம��ாிவாH." 

 

த�திர� சாண�ய� - இைவ 

      சா"றிட� சம��ாி�ேத 

ச�திர �தன&ேக-பைக 

      சாH�திட !%தாி
தா�. 
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எதி�
த *ெச<�கெச.� - ெப�� 

      யவனைன !றிய%
ேத 

�5 ெமௗாிய வமிச� -- இ&ேக 

      �கGற நா;%வி;டா�. 

[* Salucus Nicator.] 

Bர
ைத� க2ட5)�- பைக 

      ேவ�த� பணி�5 வி;டா� - இவ� 

பாரசிக� வைரயி� ெகா% 

      பற�திட� �ர�தனேன. 

 

ெசௗாிய!� தி�)� ஜய 

      ச�தி1� ெப�கிவ�� 

ெமௗாிய� மா2�கைள - அ�D 

      மகா*தனி* எGதி ைவ
தா�. 

 

ம�.யி� த�.யிராH- �த 

      ம�னவ� ஆ2டரைச
 

த�மக.� களி
ேத-ைஜன 

      த�ம
ைத மிக வள�
தா�. 

 

ெதளி)ள 5றவிகளா� - சமண� 

      ெத��ற� பரவிடேவ 

*ெவளிள மைலயினி�ேற - இவ� 

      விரத&க6 பல �ாி�தா�. 

 

நீ2ட ப�லா2>களாH இ&ேக 

      நிலவிய பிறமத
ைத� 

பா2%ய� �ர�தவி�
த ஞான� 

      பாலக� ெவ�Dவி;டா�. 

 

[*சிரமண ெபௗேகாளா ைமRாி<6ள5. 7,000-� சமண
 5றவிக7ட� ச�திர�த� 

மத� பிரசார� ெசH5 இDதியி� 20 நா6 உபவாச� இ��5 இற�தா�. சமண� 

ச�திர�தைன ''ேசடக ராஜ�" எ�ப�. (ேவ6 ள� எ�D� Mறலா�.) ] 
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அ�பாி� அ�6 வ@யா�- உ6 

      ள�பாி� அ�;பணியா�, 

!�ெபா� 72ைமயினா� - இ&ேக 

      !கி?
த5 சிவமணேம. 

 

அேசாக*அேசாக*அேசாக*அேசாக*    

 

ச�திர�த� மக� - பி�5 

      சார� �க?சிற�தா�. 

வ�தன� அவ� மகனா� - அேசாக� 

      வள�பிைற� ச�திர� ேபா�. 

 

ம�ன� எனி� இவேன- என 

      ம�.யி� ேபா"றியவ� 

ெபா�!% �ைன 5றவி-அேசாக� 

      �கழிைன� ேகள%ேயா! 

 

வ@மி வா@ப
தி� ெப� 

      ம�லனிவ�, பைடயா� 

க@&க
ைத ெவ�ற5)� ேபா�� 

      கள
திைன� பா�
தய��தா�. 

 

எ
தைன ேபைர� ெகா�ேற�-அ�ேதா 

      ஏ5�கி� ேபாெரனேவ 

க
திைய வி;ெடறி�5 �
த� 

      க�ைணைய� சர2��தா�. 

 

ெபா�னி வள வைன�ேபா� ேராமா 

      �ாியி� அ*தைன�ேபா�, 

ம�.யி� வள�ெபறேவ - இ�த 

      ம�னவ� ஆ2%��தா�. 

 

ப&கYாி@��5- இவ� 

      ப<சி*தான� வைரயி� 



18 

 

ெச&ேகா� ெச<
தி வ�தா�- �வி 

      ெசழி
திட
 தி�)டேன. 

 

சி&கள� சி&கநக�-ெத"
 

      தீ)க6 சீன� ஜ�பா� 

எ&ேம �
தமத� - பரவி 

      எழி�ெபற� ெசHதனேன. 

 

பாரசீக� யவன� - ேரா� �ாீ* 

      ப2ைட 1லகெம�லா� 

Bர
 5றவிகளா� - அற 

      விள�கிைன ஏ"றிைவ
தா�. 

 

த�ம� ேசாதியாேல - இவ� 

      சக
திைன ெவ�Dவி;டா�; 

க�ம Bரனானா�-அேசாக� 

      க�ைண சா5 ம�ன�. 

 

நா;% ெல&� X2க6 - மிக 

      நா;%ேய ந�<ைரக6 

ஏ;ைட� ேபால
தீ;%- அற� 

      இலகிட நீதிெசHதா�. 

 

அேசாக* அறி�ைகஅேசாக* அறி�ைகஅேசாக* அறி�ைகஅேசாக* அறி�ைக    

 

"எ�த ேவைளேய.�- இட� 

      எHத மா�த� எ�!� 

வ�5 ெசா�@ ந�ைம- ெபற 

      வாசைல
 திற�ேத�. 

 

உ2Vகி�ற ேபா5�- நா� 

      உற&கி�ற ேபா5� 

எ2Vகி�ற ேபா5�- உ&க6 

      இ�ன� தீர வாாீ�. 
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உ2ைம ேபசி>&க6 - பிற 

      உயிைர ேநசி1&க6 

ந�ைம ெசHதி>&க6 - Xய 

      ஞான� ேபா"றி>&க6. 

 

த�ம& கா
தி>&க6 - இய�ற 

      தான� ெசHதி>&க6 

க�ைண ெகா2> நித!�- ெபா5� 

      கடைம கா
தி>&க6. 

 

ெகாைல�ாிய ேவ2டா� - பிறைர� 

      ெகா6ைளய%�க ேவ2டா� 

கலகK ெசHயேவ2டா�- மாதைர� 

      க"பழி�க ேவ2டா�. 

 

த�.யிைர� ேபாேல - பிற� 

      த�!யிைர� ேபணீ�. 

இ�ன� ெசHதிடாதீ�” எ�ேற 

      எGதி ஆைணயி;டா�. 

 

பிற��ெக�D வா?�தா�- �
த 

      பிZுவாக வா?�தா� 

அற
தி" ெக�D வா?�தா�-அேசாக� 

      அ�� ம�ன னானா�. 

 

�த�தர
 தமிழக
தி� - �
த
 

      5றவிக7� ��தா� அ�த 

மத
தின�, இல&ைகயிேல-அேசாக� 

      மகைள 1ப சாி
தா�. 

 

ேபாதி�கிைள வள�
தா�- எ&� 

      �
தமத� வள�
தா� 

மாதவி மக7மி&ேக - �
த� 

      மலர% ெதாGதனேள. 
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மணி
தி� வாசகனா�- �
த 

      மத
திைன வாதி� ெவ�றா�. 

தணி�தன பிறமத&க6 - சிவ� 

      தைழ
த5 தமிழக
தி�. 

 

அ�க�கா ேகள%ேயா-ந� 

      அேசாக.�� பிற 

ச�கர� �ழ�ேபாேல -அரசி� 

      சாிைத1� மாறியேத. 

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

6. 6. 6. 6. இ�. ம*ன�இ�. ம*ன�இ�. ம*ன�இ�. ம*ன�    

இராக� : ேகதார�)        (தாள� ஆதி 

 

த�னன தனதனனா - தன 

த�னன த�னன தானனனா - தன 

 

கால� �ழ@னிேல - இ�த� 

      காசினி வா?ெவா� 

      XசியாH� ேபாேத - அத� 

ேகால
ைத� ேகள%ேயா- ம\ர� 

      லநல& ைல�ெதா� 

[1]ெகாைலயினி� !%�த5. 

 

தளபதி �Jயமி
ர� - பி�ஹ
ரத� 

      தைலயிைன� சீவி
த� 

      ச&க மரபிைன 

வள�ெபற நா;%வி;டா� - அவ� 

      மக� அ�னி மி
திர.� 

      �க? சிற�தா�. 

 

சி&க�ேபா� ஆ�திர�க6 - Bர� 

      சி!கனி� தைலைமயி� 

ெசய�ெகா% நா;%ேய 

ச&கைர !றிய%
தா� - இவ� 

      [2] சதவாகன மரைப 
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      இத!ற நா;%னா�. 

 

க@&க
5� கரேவல� - மிக� 

      க>ைமயாH மகதைர� 

      கவி?
5 வி;டா�; 

வ@மி கானவ�க6 - சில 

      வ�ஷ&க6 ஆ2டன� 

      ெப�மிதமாH! 

 

[3]5&க
 தமிழரச�-Bர
 

      ேதா6 �ைட
 ெதG�5ல 

      காள� கிள�பின� 

ச&க
 தமிழரச�- இ�த� 

      சக
தினிேல �5 

      1க
திைன நா;%ன�. 

----------- 

[1]. *[*பி�ஹ
ரத� எ�பவ� கைடசி ம\ர�; அவைன� ேசனாபதி �Jயமி
திரேன 

ெகாைல ெசH5, தன5 ச&கவ�ச
ைத நா;%னா�.] 

[2]. சதவாகன ஆ�திர�, 500 ஆ2>க6 ஆ2ட ன� : தமிழக� தவிர ம"ற இட&களி� 

ெச�வா�� ெப"றன�. ச&க வமிச
ைத இவ�கேள B?
தின�. அேசாக.�� 

பிறேக ஆ�திர� �த�தரமாக� கிள�பின�. �லமாயி, பாலாஜீ, ெகௗதமி �
ர� 

சதக�ணி !த@ய ஆ�திர� ெபய�க6 �க? ெப"றைவ. ஆ�திரேர, கிர�த எG
ைத� 

ைகயா2டன�. கி.பி. 3 ஆ-� /"றா2>வைரயி� ஆ�திர� தைழ
தன�; 

அவ�கைள
 தமிழ� ெவ�றன�.] 

[3]. ஆ�திர� தமிழ� ெப�ைமைய� பிளீனி, டாலமி (Ptolemy) !த@ய ேராம� 

�லவ� றி�கிறா�க6. இ�கால�தா�, ேசர�, ேசழிய�, வளவ� !த@ய 

தமி? ேவ�த� வட நா;%<� பைட நட
தி� �க? ெப"றன�.] 

--------------- 
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7. 7. 7. 7. கனி/க*கனி/க*கனி/க*கனி/க*....    

 

[இ�5 ேதச� சாி
திர
ைத எGதியவ�க6, நம5 ெத�னா;>� ெப�ைமைய� சிறி5 

Mட மதி�காம� வைர�தி��கிறா�க6. ஆராH�சியி� வடநா;ைட விட
 

ெத�னாேட, அதி<� நம5 தமிழகேம, �த�தர� ெகா% ப"றி, பாரத நாகாிக
ைத� 

கா
5 நி�ற5, நி"கிற5 என
 ெதாிகிற5. அேசாக� நாளிேலேய தமிழக� !G5� 

ஒ� ெபாிய வ�லர� நாடாயி��த5. ேசர, ேசாழ, பா2%ய� ஒ"Dைமயாயி��5 

நாெட�லா� தமி?�ெகா% நா;%ன�. அேசாக.�� பிற ச�தி ெப"றிலகிய 

இ�திய ராIய&க6 இர2ேட. ஒ�D சதவாஹன ஆ�திரராIய�; ம"ெறா�D தமிழ� 

அர�. பி"கால� தமி? ம�ன� ஆ�திரைர1� ெவ�D வட�ேக1� பைட ெய>
5 

ெவ�றன�. தமிழர� ெவ"றி�ெகா% நா;% ஆ2டகால
தி�, வடநா;> நிைலைம 

பாிதாபமாயி��த5. அ&ேக சீன, ஹுண, 5��கி, \னானி ேதச&களி@��5 

பைகவ� ஓயா5 பைடெய>
தன�. சக�, ாிஷிக� (\சி), ஷான�, ஹுண� 

!த@ேயா� வ�தன�. இவ�கைள ஹி�5 ம�ன� எதி�
தன�.  

 

2000-� ஆ2>க7� !�, வி�கிரமாதி
ய�, சகைர !றிய%
5 வி�கிரமாதி
ய 

சகா�த� ஏ"ப>
தினா�. ஆனா� ஷான�, தாராளமாக உ6ேள வ�5 அரைச 

நா;%ன�. ஷா� அரச�6, கனிJக� �க?ெப"றவ�. அவ.�� பிற, �த 

ம�ன�, ஹ�ஷ� !த@ேயா� �க? ெப"றன�. அேசாக� கால
தி<�, பிற�, 

உலைக 'மாைய', 'மல% மக�' எ�D ெபாH ேவதா�த� ேப�� 5றவிக6 நாெட&� 

நிர�பி வி;டா�க6. அநி
திய ‘உலைக யா� ஆ2டாெல�ன' எ�ற ]னி��� 

ேவதா�த�, வடநா;ைட� ப"றி�ெகா2ட5. ஆதலா�, அ&ேக Z
திாிய பல� 

ைற�த5. ேம<� ெபஷாவ�, கா2டஹா�, கா�ேபாஜ நா>களி� ந�மவ� சாியான 

பா5கா�� ைவ�கவி�ைல. அ&ேக1� 'உலக� 5�ப� கன)' எ�ற ெகா6ைக 

பரவியி��த5. இதனா� நா;%" �� அ�னியைர, "எம�6ளைத நீ1� 

சா�பி;>� ேபாேய�-யா� வா?) சத�?" எ�ற ச
திர
 தி2ைண 

மன�பா�ைம1ட� ந�மவ� உ6ேள வி;>வி;டன�. தமிழேர இ�த� ெபாH 

வாத
ைத ேவேராெடாழி
தவ�. வட�ேக ஒ� காிகாலேனா ெந>Kெசழியேனா 

ெச&;>வேனா இ��தி��தா�, அ�னியைர மDப% எ;%� பாராம� 

ஓ;%யி��தி��பா�க6. இ�கால� சாி
திர
ைத ஐேரா�பிய� Tangled Tales 
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(சி�கலான கைத) எ�ப5� ெபா�
தேமயா�, இத� !த�ைமயான 

ச�த��ப&கைள� பா>ேவா�.] 

 

\னானி ஆாிய�� - சீன�� 

      ஊண�� சக�ட� பகலவ�� 

ேசைனக6 ெகா2> வ�தா� - அவைர� 

      ெசயி
தன� ந�மவ� ெச��கள
ேத. 

 

உ�சினி வி�கிரம�-சகைர 

      உ�கிர�ேபாாிேல ெதா�கிமிதி
 தழி
ேத 

ெம��ற ெவ"றிெப"ேற - நா;%ய 

      வி�கிரம சக
ைத நாமறிேவா� - ேதாழி! 

 

சா@யவாகன.� - பாK 

      சால
தி" சக� !த� அ�னியைர 

ேவ@னா� ேவ� பறி
ேத - ஒ� 

      விய�ெப�K சக
திைன விள�கிவி;டா�. 

 

கா�தார
தி@��5 - மகத� வைர 

      கனிJக� ஷான.� ஆ2>வ�தா� 

ேவ�தனிவ� ெப�ைம - �
த 

      விள�ெகாளி ேபாெல&� விள&கியேத! 

 

ேதவ�
திர� எ�.� - இ�த
 

      தி�)ைட ம�னவ� ெசக!G5� 

ஆவலாH �
தமத� - பரவேவ 

      அறேவாைர ஆதாி
த.�பி ைவ
தா�. 

 

அ�வேகாஷ�, சரக� - !த� 

      அ��ெப�� �லவைர ஆதாி
ேத 

வி�வ வி
யாலய&க6 - க2> 

      விய� கைல ேபா"றிய ேவ�தனிவ�. 

 

க�லா தவாி�ைல ெதாழி" 

      கைல யறியாதவ� இ�ைலய%-சகி 
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எ�லா�� இ��றேவ ஆ2ட 

      இ�திய ம�ன� �த�தர Bரேர! 

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

8. 8. 8. 8. ��த����த����த����த��, , , , வ�	தன��வ�	தன��வ�	தன��வ�	தன��    

 

[கனிJக.�� பிற, நாக�, �த�, வாகாடக�, ஹுண�, வ�
தன�, ப�லவ�, 

ச<�கிய� !த@ேயா� சாி
திரவானி� மி�.கி�றன�. இவ�6 �த ம�ன��, 

ஹ�ஷவ�
தன.� மிக� �க? சிற�தன�; �த�6 ச!
திர�த.�, 

வி�ரமாதி
ய.� தி�விஜய� ெசHதன�. இவ�க6 கால
தி� ஹி�5 த�ம� BD 

ெப"ேறா&கிய5. ஷாவனைர1�, பாரசீகைர1� ெவ�D இ�தியாவி� ]ைழ�த 

ெகா%ய ஹூண�கைள, �த ம�ன� !றிய%
தா�. ஆயி.� ஹுண� மDப%1� 

வ�5 ��தன�; மDப%1� ேதா"ேறா%ன�. ஹ�ஷ வ�
தன� கால
தி� நம5 

ேதச� பல� ெப"றி��த5; ஆாிய� கைலக6 வள��தன. இ�த� கால 

நிக?�சிகைள1�, நிைலைமகைள1�, நம5 நா;%� சிற�ைப1� பாகிய�, ஹியா� 

_யா& எ�ற இர2> சீன யா
திாிக�க6 றி
5 ைவ
தி��கிறா�க6.] 

 

ஆாிய �த�களி� Bர 

      அரச�6 அரசனாH 

      அ�வேமத� ெசHத 

தீர� ச!
ர�த�-நா;ைட
 

      தி�விஜய� ெசH5 

      சிற��ட� ஆ2டன�. 

 

ச�திர�, மர�, க�த�-�த� 

      ததா�த� பா.� 

      த�க7ேம 

ச�ததி பர�பைரயாH - இ&ேக 

      சாி
திர� �க? ெபற� 

      சக� �ர�தா�. 

 

இர
த ெவறி பி%
த - ஹுண� 

      இக� ெசHய வ�தன�; 

      பக@� !� இரெவன 
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உர
த பைட வ@யா� �த� 

      ஊண�கைள !றிய%
 

      ேதா;% வி;டா�. 

 

மீ2>� வ�X�றி� ெகா2ேட-ஆ2ட 

      மிகிரால� மர�� 

      மிKசவி�ைல; 

X2%ய Bரெவாளி-ந� 

      ெதா�ெப� நா;%ைன 

      வ�லர சா�கியேத! 

 

சி�லைர அரச� பல�- இ&ேக 

      ெசய!ர ச%
தன� 

      சில கால� - பி�ேன, 

 

*வரகவி பாண� ெசா�<� - ஹ�ஷ 

      வ�
தன� ச�கிர 

      வ�
தி ெயன-மிக 

பிரபலமாH ஆ2> வ�தா�-பைக 

      பிறகிட ெவ"றிக6 

      பிற&கிடேவ. 

 

த�ெபா�6 அைன
திைன1� கைல 

      தைழ
திட ஹ�ஷ.� 

      தானK ெசHதா�; 

**இ�னிைச நாடக&க6 - `�ைற 

      எGதி ந�@ல�கிய� 

      பணி �ாி�தா�. 

[*பாணனி� ஹ�ஷ சாி
திர�. 

**ஷ�ஷ� இர
தினாவளி, நாகான�த�, பிாியத�சிகா ஆகிய `�D நாடக&கைள 

எGதினா�.] 

 

1பாகிய� இய�ச&ெக.� - இ� 

      ப2%த� சீன� ந� 



26 

 

      பாரத நா;%ைன 

ஏகமாH� �க?�ததைன-சகிேய 

      இ�ன!� ப%�கலா� 

      ெபா�ெனG
தா�! 

 

கைலகைள� ெசா�@டேவா?- ந� 

      காளிதாச கவிைய� 

      ெசா�@டேவா! 

விைலயி�லா ஞானெவ6ள� - இ�த 

      வி
தக நாெட&� 

      விள&கியேத-சகி! 

 

கதிரவ� ஒளியிைன�ேபா� எ&� 

      க�வி1� கைலக7� 

      கா2பமP -சகி 

நிதி மி ெதாழி� வளைம - இ&ேக 

      நில
தி<& கல
தி<� 

      நிைற�ததP - சகி! 

 

ச
திய ச�த�களாH- ாிஷி 

      த�ம
ைத� பா@
த 

      இ�திய�க6 

ஒ
ெதா� லெமனேவ-ஆ�ம 

      ஒ�ைமயி� வா?�தத� 

      அ�ைமைய� பா�! 

[1Fa-Hein& Hiuen-Tsang.] 

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

9. 9. 9. 9. இ0லா� இ�தியாஇ0லா� இ�தியாஇ0லா� இ�தியாஇ0லா� இ�தியா    

 

[1055-ஆ2>க6, இ*லாமிய� ஆ;சி நட�த5. இ*லாமிய� ந�மவ�6 பிாி�க 

!%யாம� ஐ�கியமாயின�. கஜினி, ேகாாி, ேலா%, கி�ஜி, 5�ள� !த@ய 

ப;டாணிய��, !கலாய�� இ�தியாைவ ஆ2ட நா;களி� நம�ெகHதிய 

ந�ைமகைள ம;>ேம இ&ேக ெசா�ல !%1�. இ�தியா)� உரமான 

இ�5*தானி ெபா5ெமாழியான5; நடன�, கீத�, சி"ப� சி
திர� ஆகிய கைலக6, 



27 

 

இ*லாமிய� ஆ;சியி� ந�ல வள��சி ெப"றன. அ�கால� எG�த கவிக7�, 

பாட�க7�, சி"ப� ெச�வ&க7� இ�D� உலகி� ஒ��ய�வ"D விள&கி�றன. 

அ�ப�� தாIமஹா<� இ*லாமிய அரசி� சிற�த ெவ"றி� சி�ன&க6. 

இ*லாமிய� நம5 ேவத�கைலகைள1� பா�_யி� எGதியி��கிறா�க6. 

உதாரணமாக, தாரா எ�பவ� உபநிஷ
ைத ெமாழி ெபய�
தா�; அவ� சிற�த 

ேவதா�தியாக விள&கினா�.) 

 

1. 1. 1. 1. அ1லாஹு அ�ப�அ1லாஹு அ�ப�அ1லாஹு அ�ப�அ1லாஹு அ�ப�    

இராக� கா�ேபாதி]        [தாள� ,பக� 

த�னான தான தன 

தனன தன தானா. 

 

அ�லாஹு அ�ப ெர�ேற 

      அரபி நா;%� எG�ேத, 

அ�ராைன
 த�த நபி 

      அ�6 சிற�த Bர�. 

 

இ
தல
ைத ெவ�றிடேவ 

      ஈமா� ெகா2ட ேபைர� 

ச�தி ெப"ற இ*லாமிய� 

      ச&கெமன� ெசHதா�. 

 

மத!டேன அரசியைல 

      வள�� வைக ெசHேத, 

பத!டேன கா@பா�க6 

      பா5கா�பி� அைம
தா�. 

 

அ�ப�க�, உம�, உ*மா�, 

      அ@ !தலா� அ�ப�, 

நபி வா�ைக ஞாலெம�லா� 

      ந�ப�பணி ெசHதா�. 

 

ப2�டேன க@பா�க6 
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      பா�தாதி� இ��ேத 

எ2%ைச1� ரா� ெஷாீ� 

      எதிெரா@�க� ெசHதா�. 

 

கிழ�கினி<� ேம"கினி<� 

      கிள��ெதG�த இ*லா�, 

வழ�கமாக ெவ�D ெகா2ேட 

      வ�த5ந� ம�ேக. 

 

சி�க�த�வ�தவழி 

      சி�5நதி� கைரயி� 

இ�கணேம இபி� காசி� 

      இ*லா� ெகா% ந;டா�. 

 

கஜினி வ�தா�; ேகாாி வ�தா�; 

      கனக ெவ6ள& ெகா2டா� 

அசினிேபால� பைட1டேன 

      அ�தாமJ வ�தா�. 

 

கி�ஜி ம�ன� 5�ள� ம�ன� 

      கிள��ெதG�ேத ஆ2டா�; 

அ�லா)தீ� கி�ஜி மி�க 

      அ��ைடய ம�ன�: 

 

ெத�னா;> வி
தகைர
 

      தி�@யிேல M;%, 

இ�னிைச� கைல வள�
தா� 

      இைணயி�லா ரசிக�. 

 

ப;டாணிய� ஆ2ட பி�� 

      ப2பா� !கலாய� 

எ;>
 தி�� இைச பரவ 

      இ�தியாைவ ஆ2டா�. 
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பலமி�த ேபப�ட� 

      பாி)ள ஹுமா\� 

நலமி�த அ�ப� இ�த 

      ஞால� �க? ெப"றா�. 

 

இ�5-!*@� ஒ"Dைம1� 

      இனியசம ரஸ!� 

சி�ைத1ய� கைலவள!� 

      ெசழி
ததிவ� அரசி�. 

 

5�பெமன� ேக;ட5)� 

      ெதா2>ெசHய வ�வா� 

அ��மி� அரச�6ேள 

      அ�பைர�ேபா� உ2ேடா? 

 

ஷாஜிஹானி� மயிலைண1� 

      தாIமஹா� அழ� 

காசினியி� அ"�தமா� 

      கா;சிெயன� ெசா�ேவா�. 

 

அ�லாவிட� அ��மி� 

      அ)ர&க ஜீ�, 

�லா ெசH5 ராெனGதி� 

      ெகா6ைக�ேக வா?�தா�. 

 

வாி�பண
ைத� %க7�ேக 

      வழ&கி நல� �ாி�ேத, 

அாிய Xய எளிய வா?வி� 

      ஆல�கீ� வா?�தா�. 

 

இ
தைகய ெப�ைமமி� 

      இ*லாமிய ம�ன� 

சி
திர!� இைச�கைல1� 

      சி"ப!ட� வள�
தா�. 
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அ�னவ�க6 அைம
தளி
த 

      அரசிய@� ஒG&ேக 

இ�ன!� வழ&கி�ற 

      ெத�றறிவாH ேதாழீ! 

 

ஹி�5*தானி ெபா5ெமாழியாH 

      இலகிய5� இவரா�; 

ச�தத!� இவ�ெப�ைம 

      சா"றி>ேவா� ேதாழி! 

 

கைல1டேன Bரமி�த� 

      கால
திேல விைள�த 

நிைலயிைன நீ ேகள%ேயா 

      ேந�ைம16ள ேதாழீ! 

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

10. 10. 10. 10. பாரத 'ர�பாரத 'ர�பாரத 'ர�பாரத 'ர�    

 

[இ�தியாவி� Bர��ட� எ�D� தணி�ததி�ைல; கால
தி"ேக"ற உ�)ட� அ5 

விள&கிய5. இ�கால�, இராஜ�
திர�, மரா;%ய�, சீ�கிய� ஆகிய `�D Bர 

ச!தாய
தா� எG�தன�. இவ�க7ைடய Bர� கைலைய
 X2ட அ�;கவிக7� 

�மா�க7� �திய உண�)ட� எG�தன�. அவ�க6 வரலாDகைள� பாரத 

ச�தியி� விாிவாக� பா% ைவ
தி��கிேற�. இ� சிD �மியி� சில Bர� ெபயைரேய 

றி�க இட !2>. 5ளசிதா*, ராமதா*, 5காரா�, கb�, நானக�, மீராபாH, 

ரவிதா* !த@ய கவிக6 ப�திரச� பாட�களா�, ஹி�5 த�ம
ைத� பிரசார� 

ெசHதா�க6. கb��, நான�� இ�5-!*@� ஒ"Dைம�காக� பா%� பணி 

ெசHதன�. ேமவாாி� மீராபாH க2ணைன� பா%னா6; அவ6 ல
தி� வ�த ராணா 

பிரதாபசி&க� க>ைமயான Bர
தவ� �ாி�5 �த�திர�ேபா� நட
தினா�. நானக�, 

தியாக Bரைர சி�J%
தா�; இவைர
 ெதாட��5 ப
5 �மா� வ�தன�; அவ�6 

ராமதாஸு�, ேதI பகX��, �ேகாவி�த சி&க.� ஒ�ப"ற தியாக தீர�க6. � 

ேகாவி�த� அகா@கைள ஆ�கி ேதச �த�தர
தி"காக� ேபா� �ாி�தா�. 

மஹராJ%ர
தி� சம�
த � ராமதா* எG�5 ப�தி1� Bர!� X2%னா�. அவ� 

சிJய� சிவாஜிேய, இ�திய Bர�6 மிக� சிற�தவ�. அவ� த�மாேவச&ெகா2> 

�திய ஹி�5 ராIய
ைதேய நிைல நா;%னா�. சிவாஜி�� பிற அவ� 
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ம�திாிகளான ேபJவா�க6 எG�5 நா;ைட� கா
தன�. இ�சமய� இ*லா� ஆ;சி 

மைற�5, ஆ&கில� ெகா% ெவ�ல
 தைல X�கிய5.] 

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

1. 1. 1. 1. பாரத நா45னிேலபாரத நா45னிேலபாரத நா45னிேலபாரத நா45னிேல    

இராக�- காபி)        (தாள� - ,பக� 

 

த�னன தானனனா -- தனதனா 

த�னன தானனனா 

த�னன தானனனா தனதனா 

த�னன தானனனா. 

 

பாரத நா;%னிேல-கைல� 

      ப2� ைற�தி>ேமா! 

Bர& ைற�தி>ேமா-�த�தர 

      ேவ;ைக ைற�தி>ேமா! 

 

ப�த� எG�தி��தா� - அ�;கவி 

      பா%� பணி �ாி�தா� 

சி
த� எG�தி��தா�-சகிேய 

      தீரைர
 X2% வி;டா�. 

 

5ள_ காவிய!� - கb� 

      5காராமி� பா;>� 

உளவி சால!ட�-நானக� 

      ஓதிய கீத&க7�, 

 

க2ணன� பி"கைர�த- மீராவி� 

      கனிரச� பா;>�, 

�2ணிய பாரத
தி� ெதHவிக� 

      �கைழ� கா
தனேவ. 

 

ப
தி� கைல1டேன-நா;>� 

      பணி �ாி�திடேவ 

ச
திமி Bர� - த�ைம� 
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      சா5�க6 ஆ�கினேர. 

 

2. 2. 2. 2. ராணா பிரதாபசி6க*ராணா பிரதாபசி6க*ராணா பிரதாபசி6க*ராணா பிரதாபசி6க*    

 

ஓ� ஜய பவானி- எ�ேற 

      ஓதி �ரதாபசி&க� 

மாமைல மீதினிேல-Bர 

      ம�ல� பைட ேச�
தா�. 

 

வDைம வா;%%.� - இட�க6 

      வ�5 வி�தி%.� 

சிDைம நாடா5 -ேதச 

      ேசைவ� யி� ெகா>
தா�. 

 

பி�ல� பைட1டேன-சா�ராIய� 

      ெப�� பைட�கடைல 

ஹ�தி க;ட
திேல - எதி�
ேத 

      அKசா5 ேபா� �ாி�தா�. 

 

கா;> வற;சியிேல-�@ 

      கர%களிைடேய 

வா;>� பசி ெபாD
5�- ேதச 

      மான
ைத� கா
5 நி�றா�. 

 

பாரத த�ம
தி"ேக- இவ� 

      பா>ப;>� ெசHத 

Bர
 தவ� ப@
த நாளி� 

      ெவ"றி !ரச%�ேபா�! 

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

11. 11. 11. 11. 'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி    

 

[Bர சிவாஜி உலக Bர�6 ஒ��ய�வ"றவ�. cஸ�, ெந�ேபா@ய�, சி�க�த� 

அைனவ�� தம5 நா;ைட� கவனி�காம�, அ�னிய நா>கைள� பைடெய>
5 

வா6 வாிைச ம;>� கா;%� ெகா�D வி
5� ெச�றன�. அவ�க7�� பிற 
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வா6 ெவ"றி நிைல�கவி�ைல. `வ�� பாிதாபமாக இற�தன�. சிவாஜியி� வா6 

பாரத த�ம
ைதேய கா
த5; பாரத சா�ராIய
ைத நா;%ய5; சிவாஜி இராமதாஸ� 

உபேதச� ெப"ற ப�தனாக, ராஜாிஷியாக வா?�தா�. அவைன� ேபா�ற Bர� 

உலக சாி
திர
தி� இ�ைல.] 

 

1. 1. 1. 1. 'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி'ர சிவாஜி    

இராக�: ெசK��;%)        (தாள�: ,பக� 

 

தானன தானான - தனதனா 

தானன தானான - தனனா 

தானன தானான தனதனா 

தானன தானான. 

 

Bர சிவாஜி ெய�றா� - �த�தர 

      ேவக� பிற�தP -சகிேய 

பாாினி @�ைலயP - இ�த� 

      பாரத Bரைன� ேபா�! 

 

ேதச வி>தைல�ேக - எG�த 

      சி&க மிவ� ெபயைர 

ஆைசயாH ெசா�<கி�ற - அ@�� 

      ஆ2ைம பிற�ம% 

 

ப�னிர2 டா2%னிேல- ெபாிய 

      பைட நட
தியவ�; 

ெசா�னைத� ெசா�னப%- ெசH1� 

      Rர� �@யிவேன! 

 

தவ�கன லளி
த ராம 

      தாசாி� தாஸனP; 

சிவ�கன� ேபாேல-அ%ைம� 

      சிைறைய� �;ெடாி
தா�! 

 

ேதவி பவானி ச�தி-5ைணயா� 
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      ேதச� தைல நிமிர 

ஆவிைய
 த�5மிவ�-சகிேய 

      ஆயிர� ேபா� �ாி�தா�! 

 

ெநKசக� Xயவைர-மிக 

      ேநய!ட� கா
தா�-நய 

வKசக� �ப�கைள - இவ� 

      வKசகமாH� �ைட
தா�. 

 

ேவட� பைகவ�கைள - மாD 

      ேவட� �ைன�தழி
தா�; 

கா> மைலகளிேல அர2 

      க;%� சம� �ாி�தா�. 

 

தி�@� சிைறயினி�D� - த�பி� 

      சிவ
 5றவிைய� ேபா� 

ெம�ல� ப5&கி வ�ேத- சி&க� 

      மீ2>� தைல நிமி��தா�! 

 

Bர மரா%யைன-%�@ 

      ேவ�த.� பாரா;% 

ஆாிய ச
ரபதி- வா?கநி� 

      அர�ாிைம ெய�றா�. 

 

ேவத� கைல வளர- பாரத 

      Bர� கைலவளர- � 

*ேபாத� கைலவளர-சிவாஜி – 

      �2ணிய&க6 �ாி�தா�. 

 

ப
திெலா� கடைம வா&கி 

      ப
5 ந�ைம ெசH5 

ச
5��க6 ந>&க - சிவாஜி 

      த�ம& கா
5 நி�றா�. 

 

ேதச நல
தி.�ேக - வாG� 
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      தீர�பைட வ
ேத 

நாசகைர ந@
ேத - சிவாஜி 

      ந�லவைர� கா
தா�. 

 

த�திர!� திர!�-Bர
 

      தண<� ெப"ெறாளி�� 

ம�திாி மா�களிட�-அரைச 

      மா2�ற
 த�5 ெச�றா�. 

 

ஆ2ைம 1�வானா�-நா;ைட 

      ஆ2ைம 1ற�கா
தா�; 

ஆ2ைமயைர� பைட
தா� - சிவாஜி 

      ஆ2ைம� கனலானா�! 

 

*சம�
த� ராமதா* அ�ளிய தாஸேபாதேம சிவாஜியி� ேவத� 

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

12. 12. 12. 12. �� ேகாவி�த சி6க*�� ேகாவி�த சி6க*�� ேகாவி�த சி6க*�� ேகாவி�த சி6க*    

 

[இ�திய ேதசாபிமானிக7� ஆேவச� அளி
த !�னணி Bர�, � ேகாவி�த 

சி&க�. Bரமணி வ. ேவ. �. ஜய��. � ேகாவி�தேன ஆத�ச ��ஷ�; அவ� 

ெசHத ஜய ச2% ஓ� ச2% எ�ற ம�திர
ைதேய ஐய�� இDதிம;>� ெசபி
தா�. 

தமிழைர அகா@க6 ேபா� ஆ�கேவ2>� எ�ேற ஐய� தமி?� �ல� 

அைம
தா�. உலக Bர�6 க>� தவ
தா� ச�தி ெப"D ஒ� Bர ஜாதிைய� 

பைட
5
 தனிேய ஒ� ெபாிய சா�ராIய
ைத எதி�
5� ேபா� �ாி�தவ�, � 

ேகாவி�த� ஒ�வேன! சிவாஜி� மரா%யாி� க;>�பா>� ஒ
5ைழ��� இ��த5. 

�வி� !ய"சிைய 5ேராகிக6 ��5 !றிய%
தன�. 5ேராக�தா� எ�D� 

�த�திர
5� தைட ெசH5 நி"கிற5. எ�றா<�, � ேகாவி�தைன� ேபா�ற 

அ"�த ச�திBர�க6, உலக சாி
திர
தி� இ�தியாவிேலதா� விள&கினா�க6; இ5 

நம�
 தனி ெப�ைமேய.] 

 

ேகாவி�த சி&கைன�ேபா�-சகிேய 

      �மணி1 !2ேடா? 

ஆவிைய நா;%.�ேக-அவ� 
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      அ6ளி அளி
தானP! 

ஞான சிகாமணியா� - ஒ�ைம 

      நா;%ய ச
�வா� 

நானக னி�மரபி� - வ�த 

      நாயக Bரனிவ�. 

 

தீர
திேல சிற�தா� - வா?ைவ
 

      தியாக ப@யா�கி� 

பாரத த�ம
திைன� - பாி 

      பா@�க ேவெயG�தா�! 

 

க>�தவ� �ாி�ேத - ய!ைன� 

      கா;%" ப�லா2>களாH 

வி>தைல� கனலா� - அகா@ 

      Bர�கைள� பைட
தா�. 

 

ெபா&� �யவ@1� - ஆேவச� 

      �ய<& ெகா2ெடG�ேத 

சி&க� சம��ாி�தா� - � 

      ேதச வி>தைல�ேக! 

 

ஆன�த� ேகா;ைடயிேல - உலக� 

      அதிசயி
திடேவ - ேதச 

மான
ைத� கா
5 நி�றா� - எதி� 

      ம�ல� ம�லா�திடேவ! 

 

நா;ைட� கா;%�ெகா>�� - ெபா�லா 

      நாச
 5ேராகிகளா� 

ேகா;ைடயிழ�5 மிவ� - மீ2>� 

      தி
5� ேபா� �ாி�தா�! 

 

ம�க6 ப@யானா� - Bர 

      மாணவ�� இற�தா� - இ�.� 

உ�கிர� ேபா��ாி�ேத - � 

      உலக� ேபா"ற நி�றா�. 
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பா5ஷா)� ெம�சி - இவைன� 

      ப;ச!ட� வி>
தா� 

ேகாதாவாி� கைரயி� - � 

      ேகாவி�த� வா?�திற�தா�. 

 

தியாக� கன@னிேல - ெதறி
த 

      தீ�ெபாாி மி�னெலன 

ேவக!6ள �வி� - ச�தி 

      Bர
ைத வா?
தி>ேவா�! 

 

இ�ப%� ப;டவ�க6 - பல� 

      இ�திய நா;%னிேல 

ஒ�ப"ற தீர�களாH� - �க? 

      ஓ&கி� சிற�5 நி�றா�. 

 

!கலவ� அர�� - இ
5ட� 

      !%�5 வி;டத�மா; 

இகலவ� இ�றி - இ�தியாைவ 

      இ�தியேர ஆ2டா�. 

 

சிவாஜியி� மரபா� - மீ2>� 

      தி�@யிைன� பி%
தா�. 

எவெரதி��� மி�றி - �ேதச� 

      எழி� சிற�ததP! 

 

உ
தர பாரத
தி� - சாி
திர� 

      ஓதி !%
5வி;ேடா� - இனி 

வி
தக
 ெத�னா;%� - சாி
திர 

      Bர
ைத� Mறி>ேவா�. 

----------------------- 
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13. 13. 13. 13. ெத*னா45* ெப�ைமெத*னா45* ெப�ைமெத*னா45* ெப�ைமெத*னா45* ெப�ைம    

 

[வடநாெட�லா� அ�னிய� ேபா��களமாH அ%ைம� ப;%��தேபா5, 

ெத�னா;%� �த�தர�ெகா% யா%ய5. ேசாழ�, பா2%ய�, ப�லவ� - `வ�� 

இ&ேக BDெப"ேறா&கின�. மா�ேகா ேபாேலா, யவன சீன� பிரயாணிக6 

!த@ேயா�, தமிழ� ெப�ைமைய எGதி ைவ
தி��கிறா�க6 14-ஆ� /"றா2> 

ம;>� தமிழ� �த�தரராகேவ யி��தன�.] 

 

1. 1. 1. 1. தீ�தமி9 ேபசி:�தீ�தமி9 ேபசி:�தீ�தமி9 ேபசி:�தீ�தமி9 ேபசி:�    

இராக� - ைபரவி)        (தாள� - ,பக� 

 

த�னன த�னன தானானா - தன 

த�னன த�னன தானானா 

த�னன த�னன த�னன தனனன 

த�னன த�னன தானானா. 

 

தீ�தமி? ேபசி>� ெத�னாேட - இைச
 

      ெத�ற� பரவி>� ெத�னாேட 

ஆ�திர� க�னட� 57வ� ேகரள� 

      அ��ட� வா?�தி>� ெத�னாேட, 

 

ேவத� கைலயிைன� கா
த5)� - ெவ"றி 

      Bர� கைலைய வள�
த5)�, 

நாத� கைலயி" சிற�த5)� - ஜன 

      நாயக� வா?�த5� ெத�னாேட! 

 

ெவ"றி� ெச&ேகால� விள&கிய5� - ேபாாி� 

      Bர� ெச��ட� ஓ&கிய5� 

க"D
 ெதளி�த கட); �லவ�க6 

      கவிைத ெசHத5� ெத�னாேட. 

 

அ�னிய�� வடநா> - ேதாழி! 

      அ%ைம�ப;>� கிட�ைகயிேல, 
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உ�னத மான உாிைம� ெகா%யிைன 

      உய�
தி யா2ட5� ெத�னாேட. 

 

மி�க மி>�டேன ��த - பைக 

      ேம;%ைம ேவரD
 ேதா;%யவ�, 

த�கண ேதச
5 BராP - அவ� 

      த�ம� ேபாாி� ைககாரரP! 

 

ச7�க� �@�ேகசி வாழியேவ - காKசி� 

      ைசவ� மேக�திர� வாழியேவ! 

வ<
த ராஜராஜ� ராேஜ�தர� - சடா 

      வ�ம.� Bர.� வாழியேவ! 

 

ப�லவ� ெசHவி
த சி"ப&க7� - ேசாழ 

      பா2%ய� ெசHவி
த காவிய!� 

எ�லா )லக!� இ�.� �க?வைத 

      இய�பி� �ய&க6 உய�ேவாமP! 

 

நில
ைத ெவ�<� பைட1ைடயா� - அவ� 

      நி
தில� ெச�வ மிக)ைடயா�; 

கல
தி�)ட� கட"பைடயினா" 

      க2க2ட ேதச&க6 ெவ�றனேர. 

 

சி&கள� சாவக�, சி&க�ர� - ப�மா 

      *ெச�வ� மணில� !தலாக� 

ச&ைகய"ற பல நா>களி� அ�D 

      தமிழ� மணி�ெகா% ந;டனேர! 

*Celebes. 

 

ஆ��� அKசாத Bரர�மா-கைல 

      அறி) மி�க �லவர�மா! 

      பா��6ேள பண� காரர�மா - எ�ேற 

பக��த அ�னிய�� பலேர 
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சீன� யவன�� ேசானக�� - இ�த� 

      ெச�தமி? நா;>� சிற��கைள
 

ேதன!த ெமாழி ேத��5 �க?�தைத� 

      ெச��ேவா� வா% சக
தி.�ேக! 

 

!
5�ைவ ெச�<� க�ப�க7� - 5ணி 

      `;ைடக6 ெச�றி>� க�ப�க7� 

வி
5�ெபா� ெகா2>D� க�ப�க7� - ெவ"றி 

      Bர� !ரெசா@� க�ப�க7�, 

 

திைர�பைடவ�� க�ப�க7� - ேபாாி� 

      தி
5 ெவ�றி>� க�ப�க7� 

ம5ைர� சாயேவ;%� க�ப�க7� - தமி? 

      வைலஞ� ெச�D D� க�ப�க7�, 

 

காண� காண�க2 ளி�மP - ந� 

      க�னி
 தமிழிைச எ�ன ெசா�ேவ�! 

பாண� ஒ�ேகா% பா%னா<�, இ�.� 

      பர�5 நி"� தமிழிைசேய! 

 

தமிழ���, ெத<& க��� - சில 

      ச2ைட யி&ேக12> எ�றா<� 

தமிழ�Bர� தளரவி�ைல - பிற� 

      த�திரமி&ேக வளரவி�ைல. 

 

ெவ"றி மி�த விசயநக� - ந� 

      BDமி�த தமி?நா;ைட� 

ப"றி��ர�த ெதா�கால� - அ�த� 

      ப"D� தள��த ெதா�கால�. 

 

வ>க� கீ�
தி மைற�த5ேவ - தமி? 

      ம�னவ� ெகா"ற!� அ"ற5ேவ! 

வி>தைல�ெகா% B?�த5ேவ - இ&ேக 

      ேவறி�வ� வ�5 ேசர)ேம. 
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தி�@
 5��க�� வ�தா�க6 - இ&ேக 

      தீரமரா%ய� வ�தா�க6; 

எ�லாைர1� மிKசி ெவ6ைள�கார� - இ&ேக 

      ஏ"றமைட�தைத� சா"Dவேம. 

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

14. 14. 14. 14. ��பினி இ�தியா��பினி இ�தியா��பினி இ�தியா��பினி இ�தியா    

 

["இ�தியா" எ�றா� நீ2டகாலமாக ெவ6ைள�கார�� 'ஒ� கன)லக�, 

ெபா�.லக�, !
5� மணி1� <&� ெச�வ� ெபாழி�' எ�ற 

ந�பி�ைகயி��த5. இ�தியாவி� (!த�ைமயாக நம5 தமிழக
தி�) !
5� 

5ணி1� வாசைன
 திரவிய!� உலெக&� பரவியி��தன. சாச�, ேஷ�*பிய� 

!த@ய கவிகெள�லா� இ�திய !
ைத1� ெபா�ைன1� ெம�சினா�க6. நீ2ட 

காலமாக ஐேரா�பிய�� யவன�� பாரசீக� வழி, தைரமா��கமாக இ�தியாவி" 

வ�5 வாணிக� ெசHதன�. சில ஐேரா�பிய� இ�தியாவி"� கட�வழி காண 

!ய�றன�. அ�கால� ேபா���க� ேதச� சிற�5 விள&கிய5. ெகால�ப* எ�ற 

Bர�, 'நா� இ�தியாைவ� க2>பி%�கிேற�' எ�D கிள�பி� படைக� ெச<
தி 

அெமாி�காைவ� க2>பி%
தா�. வா*ேகா%காமா எ�பவ� ெத�னா�-

பிாி�காைவ� �"றி�ெகா2> அரபி�கட<�
 தாவி� க6ளி�ேகா;ைட� வ�5 

ேச��தா�. அ�D !த� இ�தியாவி� ஐேரா�பிய� வ�5 நில� ெப"றன�. 

ேபா�
5கீசியைர ந�மவ� பற&கிய� எ�றன�. பற&கிய� இ�திய வியாபார
தி� 

பண& வி�பைத� க2>, ட���கார� வ�தன�; பிற ஆ&கிேலய�� 

பிெரK��கார�� வ�தன�. இWவி�வ�� ெச�ைனயி<� �5�ேசாியி<� 

ஊ�றி�ெகா2டன�. ம"ற ெவ6ைள�கார�கைள� ேபா;%ேபா;> ஒ>�கி 

இ�வ�� ேபா;%�ேபா� நட
தின�. கிைளW, X�ேள ஆகிய இ�வ�� ெகா% 

நா;ட� ேபாரா%ன�. இ�வ�� �ேதசம�ன� ப�க� ேச��5, ெம�லெம�ல அரசிய� 

ஆதி�க� ெப"றன�. !%வி� ஆ&கிேலய� ைகதா� ஓ&கிய5. �பினி ஆ;சி 

பலமான5. !�னி��த தி�@, ஆ��கா; நவா�களி� ஆ;சி ஒ>&கிய5. 

ஆ&கிேலய� ைக ஓ&கிய5. கிைளW, ேஹ*%&*, கார�வா@*, ெவ�ல*@, 

மி2ேடா, ெப2%&, கானி& !த@ேயா� ேபா� நட
தி1�, த�திர� ெசH5� 

ெம�ல ெம�ல இ�தியாைவ வசமா�கின�. ஐத�, தி��, தமி? Bர�, மரா%ய�, 

பாKசால�, வ&க� !த@ேயா� எதி�
5� ேபா��ாி�தன�. அதி;ட ச�கர� 
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ஆ&கிேலய� ப�க� தி��பிய5. ஆ&கில ஆ;சிேய நா;%� ஊ�றி�ெகா2ட5. 

அதனா� இ�தியா உலட� உற) ெகா6ள� பல நல&கைள அைட�த5; எனி.�, 

அ%ைம நாடாகி
 த� ெபா�ைள1� கைலைய1� ெகா6ைள ெகா>
த5.] 

 

1. 1. 1. 1. ெபா*;� நவ மணி<�ெபா*;� நவ மணி<�ெபா*;� நவ மணி<�ெபா*;� நவ மணி<�    

இராக� ெசK��;%]        [ஆதி- தாள� 

 

த�னன தானான 

த�னன தானான 

த�னன தானானன - த&கேம 

த�னன தானானனா. 

 

ெபா�.� நவமணி1� 

      ெபா@1� தி�நா> 

எ�ன ந� இ�தியாைவ - த&கேம 

      ஈேரா�பிய� மதி
தா�. 

 

உ2ண ந�ல ெபா�7� 

      உ>
த ந�லாைடக7� 

எ2ணற
 த�தெத�லா� - த&கேம 

      இ�திய நாட�லேவா! 

 

பாரசீக
தி� வழி 

      பரேதச வாணிக�க6 

பாரத நா;%.�ேக- வ�5 

      ப2ட&க6 ெகா2> ெச�றா�. 

 

க�ப� வழிைய� க2> 

      கனக நா;ைட யைட�தா�, 

எ�ேபா5� இ�பெம�ேற சிலேப� 

      எ2ணி !ய�D வ�தா�. 

 

நம5 ேதச
ைத� காண 

      நாவாயி� ெகால�ப�� 
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அெமாி�கா க2ட
திைன
 த&கேம 

      அதிசய மாக� க2டா�. 

 

56ளி ெயG�த - *காமா 

      �"றி ஆ�பாி�காைவ, 

க6ளி� ேகா;ைட� வ�ேத- வழி 

      கா;%ன� ெவ6ைளய��ேக! 

 

*வா*ேகா% காமா. 

 

ெம�ல ெம�ல� ��5 

      வியாபாரK ெசHய வ�ேத 

இ�ல
ைத� ப"றி�ெகா2டா�- த&கேம 

      எ
தரW ெவ6ைளயேர. 

 

ேபா�
5கீச�, உலா�த� 

      ேபா;% !%�த பி�� 

M�
த மதிமி�த ஆ&கில� 

      �பனி� கார� வ�தா�. 

 

நா;%� விைளசர�ைக 

      ந�ல விைல� வா&கி 

`;ைட �ம�5வி"றா�- த&கேம 

      !�வ�த ெவ6ைளயேர. 

 

ேகா;ைட க;%�வி
த 

      �பினி� கார�ட� 

ேபா;% ேபாட���தா� - த&கேம 

      �5ைவ� பிெரK��கார�. 

 

வாணிக� ேபா;% !"றி 

      வ@ய ச2ைட ெப�கி� 

காணி�� ேபா;%யி;டா�- இ�த� 

      க;ட"ற நா;%னிேல. 
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      ஆ7� கரசென.� 

ஆ��கா;> நவா�ட� 

ேதா7� மிKசிவி;ட- ெவ6ைளய� 

      ேதாழெரன� M%ன�. 

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

2. 2. 2. 2. ஆன�த ர6க� தினசாிஆன�த ர6க� தினசாிஆன�த ர6க� தினசாிஆன�த ர6க� தினசாி    

இ-�: சி�5ைபரவி]        [ஜ�ைப தாள� 

 

தானானன த�னதன தனதானா 

த�னான த�தனனா தான தனா. 

 

ஆன�த ர&கபி6ைள தினசாியி� 

      அ�த�கால� M
ைதெய�லா� காண%ேயா! 

மான!6ள இ�திய�க6 தைல னிய, 

      ம�னவ�� R?�சியிேல மா;%�ெகா2டா�. 

மதிமி�த �5�ேசாி 5�ேள1� 

      சதிமி�த கிைள)டேன ச2ைட ெசH5, 

நிதிமி�த நில
தினிேல பிெரK��ெகா% 

      5திமி�5 5ல&கிடேவ கன)க2டா�. 

 

[1748-ஆ� ஆ2> ஐதராபா
தி� ைநஜா!�ம�� இற�தா�. அவ� இர2டா� 

பி6ைள நாஜி� ஜ& �ேபதாரானா�. இவ .ைடய சேகாதாி மக� !ஜப� ஜ& 

அரசி"� ேபா;%யி;டா�. இவைன� பிெரK��கார� ஆதாி
தன�. !ஜப� ஜ& 

தன5 R?�சி நிைறேவற d�ேளயிட� �5�ேசாி�� ெச�றா�. இ�சமயேம ஆ�கா; 

நவா� ேதா*தா@ இற�தா�. மக� அ�வா�P� நவாபானா�. ேதா*தா@யி� 

மா�பி6ைள ச�தாசாகி� இவ.ட� ேபா;%யி;டா�. ச�தாசாேக� !�ேன 

மராதியாிட� ைகதியானா�. ெப��ெதாைக த�5 பிெரK��கார� அவைன 

வி>வி
5, ஆ��கா;%� தி�விைளயாடைல
 ெதாட&கினா�க6. ஆ&கிேலய� 

நாஜி� ஜ&ைக1�, !க�மத@ைய1�, பிெரK��கார� ச�தாசாெக� !ஜப� ஜ& 

ஆகிய இ�வ� ேசைன1ட.� பைட ெய>
5, ஆ�0ாி� அ�வா�Pைன� 

ெகா�றன�. உடேன ச�தா சாேக� ஆ�கா; நவாபானா�. அ�வா�P� மக� 

!க�மத@ தி��சி�� ெச�D ஆ&கிேலயைர� சர2 ��தா�. நாஜி� ஜ&� 

அWவாேற. இவ�க6 ேசைன பல
தா� ஆ&கில ேமஜ� லாெர�* �5�ேசாிைய
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தா�கி பிெரK��காரைர !றிய%
5 !ஜப� ஜ&ைக� ைகதியா�கினா�. நாஜி� ஜ& 

ஆ��கா;%"� ெச�றா�. அ&ேக சதிகார� அவைன� ெகா�றன�. உடேன 

பிெரK��கார� !ஜப� ஜ&ைக வி>வி
5 அைழ
5� ெச�D ஐதராபா5 நவாபா�கி 

வி;டன�. அவைன1� சதிகார� ெகா�றன�. பிெரK��கார� அவ� மக� ஸலப
 

ஜ&ைக நவாபா�கி ஐதராபாதி� ஆதி�க� ெப"றன�. ச�தா சாெக� தன�� 

ேபா;%யாH ஆ&கிேலய�ட� ேச��த !க�மத@ைய ஒழி�க
 தி��சி�� 

ெச�றா�. ஆ&கிேலய� ஆப
தி@��தன�. அ�ேபாேத கிைளW எ�.� 

த�திரகார�, ஒ� பைட ெகா2> ஆ��கா;ைட !"Dைகயி;டா�. ஐ�ப5 நா6 

!"Dைக ேபா;>, படாதபா> ப;>, ேகா;ைட�6ளி��த �ேதசிகளா� உயி� 

பிைழ
5, கிைளW ஆ��கா;ைட� பி%
தா�; !க�மத@ைய நவாபா�கினா�; ச�தா 

சாெகைப� ைகதியா�கி
 த2%
5� ெகா�றா�. இ
5ட� பிெரK� ஆதி�க� 

ேதH�த5. இ�த ஆ��கா;> !"Dைகேய பிாி%J ஆ;சியி� அ%�பைடயான5.] 

 

ஐதரா பா
தினிேல ைநஜ!�ம�� 

      அ�லாபத� அைட�த5)�, அவ� மகனா� 

இதமான நாஜி�ஜ& இைற யானா�; 

      இவ.டேன !ஜப� ஐ& இக�ெதா>
தா� 

 

ஆ��கா;%� அ
தி�ேப� ச�தாசாேக� 

      அ�வா�P� அரச.ட� ேபா;%யி;டா�! 

ேப�வழிக6 ச2ைடயிேல பிெரK��கார� 

      ெபாியதன� ெசHதிட)� உாிைம ெகா2டா�. 

ஆ�0ாி� அம�கள
தி� ச�தா)�, 

      அ�வாைர� ெகா�றரச� ஆகிவி;டா�. 

 

அ�வா� மக� !க�மத@ தி��சியிேல 

      அைட�கலமாH ஆ&கிேலய� 5ைணெப"றா�. 

பா�ைம1ட� அ�னவ�� ஆ�கா;ைட� 

      பைடெய>
5� பைகெவ�ேற ெகா% ந;டா�. 

 

ைககார �ைளவ&ேக, ஐ�ப5 நா6 

      க�ைண1ட� ெச�தமிழ� ைகதரேவ 

ைதாியமாH� சம��ாி�ேத ைகதிெசH5 

      ச�தாைவ� ெகா�ெறாழி
தா� சதிவாளா�. 
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அ�D !த� பிரKச!<� அழி�திடேவ, 

      ஆ&கிேலய� ஆதி�க� வ<
த5ேவ, 

ந�றி ெக;ட 5ேராகிகளி� ேச;ைடயினா� 

      நா%ழ�ேதா�, b%ழ�ேதா�, B%ழ�ேதா�! 

 

நாஜி�� !ஜப�� ெகாைல1றேவ 

      ைநஜாமாH ஜலப;ஜ& ஆ2%��தா�. 

ஆைச1ட� பிெரK��கார� அ!� ெச<
தி, 

      ஆ&கிலாி� ேபா;%யினா� நீ&கினாேர. 

 

[ஆ�கா;%"� பிற 1752-� கிைளW இ&கிலா�5 ெச�D தி��பினா�. அ� 

சமய� வ&காள
தி� அ@வ�%கா� �யா;சிைய� பலமாக ந;>
 த� ேபர� RரI 

ெடௗலாவி"களி
5� ெச�றா�. RரIெடௗலா க�க
தாைவ� பைடெய>
5 

ஆ&கிேலயைர !றிய%
5 ஒழி
தா�. (ஆ&கிேலய�கைள இ�;டைறயி;>� 

ெகா�ற கைத த"ேபா5 மD�க� ெப"D6ள5.) கிைள)� வா;ஸ.� 

க�ப"பைட1ட� க�க
தா ெச�றன�. வ<
த ச2ைட நட�த5. அதனா� 

�பினி�கார�� இ��க இட� கிைட
த5. கிைளW ெம�ல RரI ெடௗலாவி� 

பைட
 தைலவனான மீ� ஜாப�� ஆைசகா;% வச�ப>
தி� ெகா2>, பிளாசியி� 

ெடௗலாைவ எதி�
5� ேபா� �ாி�தா�. கிைள)�, 1,100 ஆ&கிேலய��, 2,000-�, 

ெத�னி�திய� சி�பாHக7ேம இ��தன�. RரI ப�க� 18,000-� Bர� இ��தன�.  

 

ெகா%ய ேபா� நட�தேபா5, மீ�ஜாப� நாி ேவைல ெசH5, கிைளவி�ப�க� த� 

ேசைனைய
 தி��பிவி;டா�. RரI ேதா"ேறா%னா�. அவைன ஆ&கிேலய� 

பி%
5� ெகா�றன�. மீ� ஜாபைர அவ�க6 ெபா�ைம �ேபதாரா�கி, வ&காள
தி� 

அ!� ெச<
தின�. பிற இவைன1� கீேழ இற�கி� ெப��ெதாைக த�த 

மீ�காசிைம �ேபதாரா�கின� தி�@யி@��த கைடசி ��தானிட� 26 ல;ச ,பாH 

கி*தி த�வதாக� ெசா�@ வ&காள� bஹா� ஒாிசா `�ைற1� வச�ப>
தி� 

ெகா2டா�, கிைளW. இDதியி� லா�> கிைளேவ !த� கவ�னரானா�; !�ேன 

அேயா
தி நவா� வாஜி�ட� ேபா� ெசH5 ெவ�றதி� வ�த 50 ல;ச!�, வியாபார 

உாிைம1� ெப"றா�.] 
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வ&க
திேல RரIெடளலா வ@ைம1ட� 

சி&கெமன� பிளாசியிேல ெச�
ெதா>
தா�; 

அ&ெமா� மீ�ஜாப� அக�படேவ, 

ஆ&கிேலய� ஆதி�க� ஓ&கியேத! 

 

மீ�ஜாப� விதிதைன1� கதறவி;>, 

மீ�காசி� ெவ6ளியிைன மிக ஏ"D, 

ேப��ேக அரசா�கி, பி� பிற�கி, 

ெப"றாேர �பினியா� வ&கெம�லா�. 

 

[இ�தமாதிாிேய �பினி�கார� வியாபார
ைத நாெட&� விாி
தன�. 

5ைற!க&கைளெய�லா� வச�ப>
தின�. எ�த �ேதசராIய
தி� இர2> க;சி 

இ��தா<�, அ&ேக அைமதி நா;>வதாக� ெச�D, ஒ�ப�க� ேச��5 இ�ப�க!� 

ெவ�D அரைச
 தமதா�கினா�க6; தம5 ஆ;சி�
 தைடயானவ�கைளெய�லா� 

ம"ெறா� பைக`;%� ச5�வித உபாய&களா<� மட�கின�; பி6ைளயி�லா� 

ெசா
ெத�லா� தமதா�கின�. இWவாD வார� ேஹ*%&* வ&காள� கவ�னராகி, 

அேயா
தி மகராJ;ர�, ேராகி�லா, ைமR� அர�களி� பைடெய>�� நட
தினா�; 

அேயா
தி bக�களி� ெசா
5�கைள� பறி!த� ெசHதா�. ந�த�மாாிட� 

ஏராளமான ெபா�6 லKச�வா&கி மD
தா�. அவ� ேம� சீைமயி� ஏழா2>க6 

வழ� நட�தன. இ�தியாவி� ேச�
த பணெம�லா� அதி� இழ�5 அவ� 

வDைம1"றா�. ேஹ*%&�* கால
தி� ஐதரா@ கிள�பி, பிெரK��காரைர1� 

M;%�ெகா2> க>�ேபா� ெசHதா�. !%வி� ம&கYாி� உட�ப%�ைக நட�த5. 

ேஹ*%&கி"� பிற கார�வா@* கவ�னரானா�. தி�� ��தா� �த�திர�ேபா� 

�ாி�தா�; ைநஜா� மராதிய� உதவியா�, கார� அவைன !றிய%
தா�. இவ� 

கால� ெச�ைன மாகாண� ஆ&கிேலய��கான5. வ�தா� ெவ�ல*@ பிர�-(1798-

1805). தி��, பிெரK�� %யர� (ெந�ேபா@ய�), மரா%ய நானாப�நாவி*, 

ைநஜா� ஆ@ !த@ய வ�களி� M;>றவா�, ஆ&கிேலயைர இ�தியாைவவி;ேட 

5ர
த� ெப��ேபா� கிள�பினா�. 1799-� ெவ�ல*@ அவைன �ர&க-

ப;டண
தி� B?
தினா�. தி�� இற�தபிற, ைமRாி� இ�5 ராஜ மரபி� வ�த 

கி�Jணராஜ உைடயா��� ப;ட&க;%, ஆ&கிேலய� ச�வாதிகார� ெப"றன�. 

ைமR� ேபா�களா� ெச�ைன மாகாண� !G5� ஆ&கிேலய��கான5. ந�ல 
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5ைற!க&க6 அவ�க6 ைக�வ�தன. நவா� ஆ;சி ேபாHவி;ட5. 1801-� 

க�னாடக� !G5� ஆ&கில�ெகா% பற�த5. 

 

நவா� வாஜிைர வச�ப>
தி, ெவ�ல*@ ேராஹி�க2ைட� பி%
5� ெகா2டா�. 

மரா%ய� தி�@ைய�Mட ெவ�D மீ2>� தம5 சா�ராIய
ைத நா;ட� 

ெப�!ய"சி ெசHதன�. ஆ&கிேலய�ட� பாஜிராW பலேபா�க6 �ாி�தா�. 

ேஹா�கா�� ேச��5 ேபாரா%னா�. ஆ�த� ெவ�ல*@ மரா%யைர அ*ேஸ, 

அரகா� !த@ய இட&களி� !றிய%
5, நாெட�லா� பிாி%J ஆதி�க
ைத 

நிைலநா;%னா�. சி�தியா ேபா�*ேல, ைக�வா�, ஐதராபா
 ஸம*தான&களி-

ெல�லா� ஆ&கில
 5����க7� ெர_ெட�; எ�.� *தானிக�� இ��5 

தம5 ெச�வா�ைக நிைலநா;%ன�. 

 

1805-ஆ� ஆ2%�, ெவ�ல*@ சீைம�
 தி��பியேபா5, இ�தியா !G5� 

ெப��பா<� ஆ&கிேலய மயமான5. மா�கி* ேஹ*%&*, `�றாவ5 மரா;%ய� 

ேபா� நட
தி, ேபJவா�களி� அரைசெய�லா� பி%
5� ெகா2டா�. ப�பாH 

மாகாண� பிாி;%ஷா��கான5. மி�ேடா� பிர� சாமாதான� நா;%னா�. 

ச2ைட� இனி யா�மி�ைல. ெப2%& பிர� நா;>� ந�ல சீ�தி�
த&கைள� 

ெசHதா�. இவ�� ராஜாரா� ேமாஹ� ராH த�க 5ைண ெசHதா�. ட�ெஹௗ_ 

பி6ைளயி�லா� ெசா
ைதெய�லா� பிாி;%J ெசா
தா�கிவி;டா�; கானி& 

கால
தி� இ�தியா பிாி;%ஷாாி� ெகா%� கீ? வ�5வி; ட5. இ�ேபா5தா� 

அ&மி&� பல �த�தர� கிள��சிக6 நட�தன. 1857-� நானாசாெக�, 

தாதியாெதாேப, அகம5 ெமௗ�வி, ராணி லeமிபாH !த@ேயா� வி>தைல�ேபா� 

நட
தின�. அ5 ெகா>ைமயாக அட�க�ப;ட5. ெத�னா;%� க;டெபா�!, 

ஊைமய�, ம�5�க6 !த@ேயா� ேபா� நட
தி Bழ�தன�. இனி
 தைடெய�ன? 

\னிய� ஜா�, சாலாக� பற�க ேவ2%ய5 தாேன! அைத�பா>ேவா�:] 

 

வார� ேஹ*%&* கார� வா@* ெவ�ல*@, 

      ேஹ*%&� ெப2%& ட�ெஹௗசி, 

பாரத ந�னா;%ெலG� Bர�கைள 

      ப>கள
தி� ப>
தியி&ேக ெகா% ந;டா�. 
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வ@மி�த ஐதரா@ ைமRாி�, 

      �@ெயனேவ தி����தா� ேபா��ாி�தா�. 

ச@யா5 `�D !ைற ச2ைட ெசHேத, 

      ச�திமி மாரத�� தா?�5வி;டா�. 

 

சி&கெம.� சீ�கிய�� ப�மிய��, 

      தீரமி ேகாசல�� திறமழி�தா�. 

த&க� விைள நாெட�லா� தமதா�கி
 

      ச6ைளயி�றி அரசா2டா� ெவ6ைளயேர. 

 

ம�5)ட� ெபா�! Bர மறவ�பைட 

      மாசி�லா Bர!ட� ம�லா2>, 

ெபா�கள
தி� B?�தபி�� ெத�னா;%" 

      ேபாரா;ட� ஒழி�தெதன� �க<வேர. 

 

கானி& கால
திேல கன<டேன 

      க
திெகா2> �த�தர
ைத� க2%டேவ, 

நானாராய� லJமீபாH தாதியா 

      நா;>�� ேபா��ாி�தா� M;ட!ட�. 

 

மீர;%� கா�0ாி� %�@யிேல, 

      Bர�ேபா� ெவ�Dெவறி ெகா2டவைர 

bர&கி வாயினிேல பிணமா�கி� 

      ெப�&கலக� பய&கர
தா� ஒ>�கினேர. 

 

சாைலமர�, ேசாைலெய�லா� X�மர�; 

      ச2ைடெய�ற ஊ�கெள�லா� 2>�கிைற, 

நீ<டேன லாெர��� ஹாWல�� 

      நீDெசHதா�, வடநா;ைட� MDெசHதா�. 

 

பாரத
தி� Bரவிள� கைண�தத�மா; 

      ப�தைனந� �த�தர
ைத� ப>
தத�மா. 
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ேகாரெம�லா� ஒழி�த5ேம �பினி1�, 

      ெகா"றவ��ைக இ�தியாைவ� ெகா>
த5ேவ. 

 

ப�வமாH� சாிசமனாH� பாி)டேன 

      பாரதைர நட
தி>ேவா� பாாிெல�ேற, 

வி�ேடாாியா ராணிெசHத விள�பர
தா� 

      வி���டேன ந�மவ�� ஒ��ப;டா�. 

 

இர�க!6ள வி�ேடாாியா, எ;ேவ>, 

      ஏ"றமி ஜா�Iம�ன� ஆ"ற<ட�, 

பற�கவி;ட ெகா%யி�கீ? பாரத�� 

      ப;டெத�லா� ேபா5� பராபரேம! 

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

3. 3. 3. 3. அறிவி>� ெதாழி?>�அறிவி>� ெதாழி?>�அறிவி>� ெதாழி?>�அறிவி>� ெதாழி?>�    

 

[எதி<� நல!� தீ5� உ2>. ஆ&கில ஆ;சி நம5 வா?ைவ விசாலமா�கிய5. 

உலட� நா� பழக ஒ� ெமாழிைய
 த�த5. கலக�காடாயி��த இ�தியாவி� 

ஆ1த
ைத� பி>&கி, அைமதி நா;%ய5. ஆ;சி!ைறைய ஒG&காக அணிவ
5 

நட
5வதி� ஆ&கிேலய��� சமானமி�ைல. நம5 நா> கால
தி"ேக"ற க�வி1� 

ய�திர சாதன&க7� ெப"ற5. ரயி�, ேமா;டா�, %ரா�, க�ப�, விமான�, த�தி, 

ேபா�, ேர%ேயா, ஒ@�ெப��கி, ேப�� பட�, இைவெய�லா� ஸய�* நம�
 

த�த அ"�த&கேள. இவ"ைற�ெகா2> ஆ&கிேலய� ந�ைம அட�கியா2டா�க6, 

நம5 ெபா�6கெள�லா� க�பேலறி� ெச�றன. நம�ாிய ைக
ெதாழி�க6, 

ய�திர&க7ட� ேபா;% ேபாட !%யா5 ந@�தன. நம5 தாHெமாழி, 

ெச�வா�க"ற5. ஆ&கில� க�வி ந�ைம அ%ைம ேவைல�ேக தயாாி�கிற5. நம5 

சமயாசார&கெள�லா� ேபாH, பிறமத&க6 பரவி வ�கி�றன. இ�திய ச!தாய� 

ஒ"Dைமயிழ�5, பிாிவிைனயா� ந@கிற5. �த�தர இ�தியா அ%ைமயான5. 
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இராக�: ெசK��;%]        [தி*ர ஏகதாள� 

 

த�னன தானான த�னன தானான 

த�ன தானானன தனனா 

த�ன தானானனா. 

 

அறிவி<� ெதாழி@<� அரசிய" R?�சியி<� 

      ஆ"ற� மி�தவேர - அ�த 

      ஆ&கில� நீ&கிலேர. 

 

ெபாறிக7� வாணிக� ேபா;%க7ட� ச;ட� 

      0;>க7� தின!�- ந�ைம 

      ஆ;%ைவ� கி�றனேவ! 

 

க�ப<� ரயி<�வி மான!� கா�க7�, 

      க�பி1� வாெனா@1�- அ��� 

      காகித /� வைக1�, 

 

அ"�த� அ"�த� அ"�த மாகேவ -- 

      ஆ2டா� அ%ைம
திற� கா;% 

      அட�கின ந�மவைர. 

 

த�தியி" ெசHதிக6 தாவி� பற�5வ��, 

      தாராள ேவக
5ட�-பைடக6 

      தா2டவமா% வ��. 

 

ச�தத� இ�தியா ச�ைதயாH உதவேவ, 

      சர�க6 வ�திற&�-சகிேய 

      தன�ைவ ஏறி� ெச�<�. 

 

ஊக!� ேவக!� ஊ�க!� ெகா2டவ�க6, 

      ஊ;%ன� ஆ&கில
ைத-அ%ைம 

      உ
ேயாக ேவ;ைட�கP. 



52 

 

 

தாக&ெகா2> தவி�� தாHெமாழி த
தளி�க, 

      தைழ
த5 க�வி!ைற ஆ&கில 

      ச
த� வ<
தத%. 

 

இ�திய� பண
5ட�, இ�திய� பைட1ட�, 

      இ�தியாைவ� பி%
ேத- த&கேம 

      இ&கிலா� தா2டத�மா. 

 

ெசா�த நில
தினிேல வ�தவ�� க%ைமய 

      �த�திர& ெக;ேடாம%-சகிேய 

      R?�சியி" ப;ேடாம%! 

 

அ�னிய� க�வி1ட� அ�னிய� சமய!�, 

      அ�னிய ேமாக!ட�-சகிேய 

      அ�னிய�� காளாயிேனா�. 

 

இ�னைல� ேபா�கிட)�, இ�ப
ைத ஆ�கிட)�, 

      எG�த5 கா&கிரேஸ-சகிேய 

      ஒழி�தன தீ&கேள! 

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

15. 15. 15. 15. கா6கிர0 இ�தியாகா6கிர0 இ�தியாகா6கிர0 இ�தியாகா6கிர0 இ�தியா    

 

[இ�தியா ஆ&கிேலய�� அ%ைம�ப;>� சீ�ைல�தா<� ேவ�ைலயவி�ைல. 

ஆ&கில� க�வியா� நா> �திய விழி�பைட�த5. ய�திர நாகாிக
தா� நா> �திய 

த�திர
ைத நா%ய5. நா� எதனா� நா;ைடயிழ�5 அ%ைம�ப;ேடா� எ�ற 

காரண
ைத ந�றாக
 ெதாி�5 ெகா2>, இ�திய� �திய விழி�பைட�5, உலகி� 

�க?ெபற
 தைல�ப;டன�. இ�தியாவி"ாிய �லைம1� ெதHவ
த�ைம1� 

ம&கேவயி�ைல. ச!தாய� அரசிய�, க�வி ெதாழி� கைல அைன
தி<� 

கால
தி"ேக"ற சீ�தி�
த&க6 வ�தன. அ�ச� ஒழி�த5. �த�தர BெறG�த5. 

ராஜாரா� ேமாஹ�ராH, வ6ளலா�, பரமஹ�ஸ�, விேவகான�த�. ராமதீ�
த�, 

அனிெபச2>, திலக�, தயான�த�, லாலாஜி, அரவி�த�, பா�, பாரதி, சாவ��கா�, 
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ஐய�, கா�தி, !த@ேயா� நவ இ�திய� �ட�களாH விள&கின�. கா&கிர* நா;%" 

ெப�K ெச�வா�ட� தியாக வழியி� வள��5 வ�கிற5. மஹா
மாவி� 

ச
தியா�கிரக� உலகி"ேக �5வழி கா;%ய5. இ�Dலக� இ�தியாவி� �னித� 

ெப�ைமைய� ேபா"Dகிற5.] 

 

1. 1. 1. 1. 'ர6 �ைறவ.� உ@ேடா'ர6 �ைறவ.� உ@ேடா'ர6 �ைறவ.� உ@ேடா'ர6 �ைறவ.� உ@ேடா????    

இராக�: காபி ]        [,பக தாள� 

 

த�னன த�னன தானா- தன 

த�னன த�னன தானா 

 

Bர&ைறவ5� உ2ேடா -ந� 

      BD தள�வ5� உ2ேடா? 

பாரத ச�தி ெயG�ேத-மீ2>� 

      பாாிைன ெவ�றிட� கா2ேபா�. 

 

த;>
தைடகைள உைட
ேத-ேவத 

      த�ம� !�ேனறிட� கா2ேபா�. 

எ;ெட;>
 தி�கி<� சகிேய-ந� 

      இைசெப��கிட உைழ�ேபா�. 

 

இ�ைள� பிள�ெதாளி� கி�ற-ஞான 

      இரவிைய� ேபா�ற மகா�க6, 

அ�;�ட� வ6ள�க6 வ�தா� -மீ2>�, 

      ஆ
மச�தியிைன
 த�தா�. 

 

சாதிமத
 ெதா�ைலயி�றி-எ�D� 

      சமரஸ ஒ"Dைம நா;%, 

நீதி1ட� ஆV� ெப2V� வாழ 

      ெநறியளி
தன� ெபாியா�. 

 

கிழ�ட� ேம"கைல ேசர�-பழ& 

      ேக>க6 யாைவ1� தீர, 
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உைழ
த ரா� ேமாகன� �திய - காைல 

      ஒளி� கதிெரன வ�தா�. 

 

சாதிமத
ெதா�ைல யி�றி - �
த 

      ச�மா��க ச&கமாH வாழ - அ�; 

ேசாதி நிர�பிய வ6ள�-வா� 

      ெதா;> வள��தெத� உ6ள�. 

 

BDெப"ற தயான�த� - Xய 

      ேவதச� மா��க
ைத நா;%, 

ேவDப>
5� ெபாH ெய�லா� இ&ேக 

      BVற� ெசHதைத� காணாH. 

 

பலமத&க7� ஒ�ேற எ�.� 

      பரமஹ�ஸாி� �டராH 

இல� விேவகான�த� ஞான 

      இைசநம�ெகன
 த�தா�. 

 

அ�னி ெபச2ட�ைம யா�� ந� 

      அ�;கைலகைள வள�
தா6. 

இ�.� பலெபாியா�க6-ந� 

      இ�திய ஊழிய ரானா�. 

 

ஆாிய�ர�மச மாஜ� -ராம 

      கி�Jண� அ�6 ெப"ற ச&க�, 

ேநாிய ச�மா��க ச&க�-�ர�ம 

      ஞானத திகGD� ச&க�. 

 

பாரத ச�தி� கதிைர- இ�த� 

      பாெர&� Bசிட� க2ேடா�; 

Bர�த�தர� விள&க- ெசய� 

      ேவகமளி
த5 கா&கிர*. 

 

கவிரB�திர நாத� - இய" 
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      கைல��லவ� இராம� 

நில) ேநாபி� பாி�- ெப"D 

      நில��க?�திட வா?�தா�. 

 

சாதி மத ேபத மி�ைல - இதி� 

      சா
திர ேகா
திர மி�ைல- ெபா5 

நீதி நிலவி>� அ�ேப வள� 

      நி
திய ச
திய� சைபேய! 

 

இ�5 !ஸ�மா� கிறி*5-பா�_ 

      இ�.� பலசமய
தா�, 

ெசா�தBெடன� ெகா2டா>�-இ5 

      Xய சமரஸ நிைலய�. 

 

இ�தியா இ�திய�� காக-இைத 

      இ�திய ேரயர சாள, 

ப�தெதா�தெம�லா� தீர-இ�த� 

      பாாிேல நா>!� ேனற, 

 

க�வி ெதாழி�வள� ெப�க - ந�ல 

      ைக
ெதாழி" ெச�வ� ெப�க, 

ெசா�<K ெசய<ட� ெபா��த- இ5 

      ெதா2>ெசH Bராி� M;ட�. 

 

பாலக& காதர திலக�- தாதா 

      பா1ட� பா� அரவி�த�, 

லாலாஜி, சாவ�கா� ஐய�- இத� 

      ல;சிய& கா
த மகா�க6. 

 

ெவ;ட�ப�, f\!ட� �ரா;ஷா-!த� 

      ெவ6ைள�கார� பல� ேபா"D�, 

க;>�பா டாகிய ச&க�- இ�த 

      கா&கிர* ஒ�ெறன� கா2பா�. 
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சHய5 ப
�P�, அ�ஹ�-அ� 

      சாாி அாிய அசா5- !த� 

ெசHய இ*லாமிய� தா&� சைப 

      சீ�ெபD� கா&கிர* ஒ�ேற. 

---------- 

2. 2. 2. 2. எ@ணிய காாிய� எ@ணிய காாிய� எ@ணிய காாிய� எ@ணிய காாிய� ((((கா�தி சகா�த�கா�தி சகா�த�கா�தி சகா�த�கா�தி சகா�த�))))    

இ-� : ெசK��;%)        (ஆதி- தாள� 

 

த�னன தானான த�னன தானான 

த�னன தானானனா -- த&கேம 

த�னன தானானனா. 

 

எ2ணிய காாிய� - ஏ"ற� ெப�கிடேவ 

�2ணிய கா�திமகா� எG�தா� 

0ரண� ச�திர� ேபா�. 

 

சா�த� கதி�க6 Bசி� ச
தியா� கிரக
ைத 

ஏ�தி!� வ�தாரP-சகிேய 

இைணய"ற கா�திமகா�. 

 

ேமாதி ஜவஹ�லா�, !திய சேராஜினி, 

!க�ம5 ெசௗ�க
த@- தா*, ேபா* 

!�னணி ேச��தாரP. 

 

சீனிவா ைசHய&கா�, ெச�தமி? ராஜாஜி 

தீர� ராஜ� பா��- இ�.� 

ெசக��க? Bர� பல�, 

 

கா�தியி� சா
Bக ச
திய ேசைனயி� 

கல�5 பணி�ாி�தா� - தியாக� 

கன@" ளி
ெதG�தா�! 
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அ�ச ெமாழி�தத%-ஆ2ைம பிற�தத%, 

உ�ச� �கழைட�ேதா�-சகிேய 

உலெக�லா� ெகா2டாடேவ. 

 

ஆகாச 2>களா� 

அVெவ%� ெகா>ைமகளா�, 

ஏகாதிப
திய&க6-சசிேய 

இ%�5 ம%�தனேவ. 

 

ச
ய த�ம
தா�-சா
Bக வழியினா�, 

�
த �த�திர
ைத- அைடய
 

5ணி�தி
 ேதச� ஒ�ேற, 

 

ய�திர� ேபாாி<�- இைணயி�ைல ெய�D ெசா�ல 

வ�தெப�� ேபாாி<�-சகிேய 

இ�தியா !�தியேத! 

 

வ&க
ைத
 தா�கிநி�ற வ@ய� பைகவைர1� 

சி&க�ேபா� ெவ�ேறாமP-சகிேய 

ெஜக��க? ெகா2ேடாம%. 

 

அ%ைம
 5யரமி�ைல; மடைம யி�7மி�ைல; 

ெவ%
த5 பார%ேயா-சகிேய 

ெவ"றி� கதிெராளிைய. 

 

பாரத ச�திெயா�ேற பா�� ந�ைமத�� 

பரமா
ம ச�திெய�ேற-சகிேய 

பா%�ெகா2 டா%>ேவா�. 

 

ச�தி ஓ� ச�திெய�ேற-சகெம�லா� இ�தியாைவ 

சா"றிட நா"றிைச1�-வா?க! 

சாி
திர� �மிய%-சகிேய 

ச
திய� �மிய%...! 
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!�ேன"ற
ைத
 த>
த 

!;>�க;ைடக ெள�லா� 

சி�னா பி�னமாகேவ சசிேய 

ெஜய� ெகா% ந;ேடாம%! 

 

பா�� விய�5 ெம�ச� 

பாரத நா;%னிேல 

ேந� ச��கா� வ�தேத- அத� 

ேந�ைமைய� பார%ேயா: 

 

எ&�. சம)ாிைம 

எ&� ேதாழி� வளைம 

ெபா&� கைல !ழ�க�-சகிேய 

�2ணிய நா;%னிேல! 

 

0ரண �த�தர� 

��னைக �ாிகி�ற 

பாரத ேதச
திைன-சகிேய 

பாெர�லா� ேபா"D தP! 

 

சா�த! தி
ததP 

ச
திய� ெவ�ற தP! 

 

கா�தி சகா�த
திைன-சகிேய 

ச�ேதாஷமாH வா?
5ேவாேம! 

 

இ�திய� சாி	திர� ��மி ABறிB#இ�திய� சாி	திர� ��மி ABறிB#இ�திய� சாி	திர� ��மி ABறிB#இ�திய� சாி	திர� ��மி ABறிB#    

------------------------------------------------xxxxxxxxxxxx------------------------------------    

 


