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Source (Source (Source (Source (�� விவர� �றி���� விவர� �றி���� விவர� �றி���� விவர� �றி��): ): ): ):     
த�ணீைர� ேபா�ேவா�  (கவிைதக�) 
க. ெசயபால� 
மணிேமகைல� பிர�ர� 
7, தணிகாசல� சாைல, தியாகராய நக�, ெச�ைன-600 017 
2016, �த� பதி��, விைல �. 50.00 
உாிைம ஆசிாிய"#$ 
அ&சி'ேடா�: )கிாி�' ஆஃ�ெச', ெச�ைன-600 094 
--------- 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    
1. வா+,-� பா 13. உபேதச� 
2. ப�பா. ப,- 14. ேபா�றி# கவி 
3. தமி+ க�ேறா� 15. பாரதி வா+0 
4. தமி+ ேக'ேட� 16. வா,-� ெபய�0 
5. த�ணீைர� ேபா�ேவா�! 17. ந�மா1 �23� 
6. �ல�ெபய� ெமாழி இ"�� 18. அ6கா2, ெத" 
7. �த� கவிைத 19. பா$பா. 
8. கதி�மதி 20. பா��� ஏணி3� 
9. நீாிழி0 21. கவ�8-ேபானாேர 
10. எ� :'.� ;#க� 22. அ1ல1 
11. மரண� 23. மறேவாேம 
12. மரண� த�டைனயா  
--------------  

த�ணீைர� ேபா�ேவா� த�ணீைர� ேபா�ேவா� த�ணீைர� ேபா�ேவா� த�ணீைர� ேபா�ேவா� ((((கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�))))    
எ�"ைரஎ�"ைரஎ�"ைரஎ�"ைர    

 
இல6ைகயி� பிற8- வள�8-, கனடாவி1 மைனவி பி�ைளக=ட� வசி,- 
வ"கிேற�.  
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ப,தா� வ$�� வைர தமிைழ ஒ" பாடமாக0�, ப1கைல#கழக �தலா� ஆ�. 
வைர தமிைழ� பயி� ெமாழியாக0� ெகா�டதி� ெப�#ெகா�ட- என- 
தமிழறி0. அத� பி� வாசி�பி� ?ல��, க�.�, ேக'.�, அ@வ�ேபா- ஏதாவ- 
எAதி3� எ� தமிழறிைவ மA6க2#காம� பா�,- வ8-�ேள�.  
 
பலவித அBப6களிCேட பயணி,-வ8த த�கால ஈழ,தமிழ� ேபா1 அ@வ�ேபா- 
இட�ெப� ந1ல, தீய ச�பவ6களா1 உ8த�ப'.� பிற8த பல கவிைதகளி1 
சிலவ�ைற, திர'2 இ�ெபாA- �,தக வ2வி1 உ6க� �� ைவ#கிேற�.  
 
என- ந�றி3� வா+,-� உ6க� எ1ேலா"#$� கிைட�பதா$க. 
 
அ��ட�,  
க. ெசயபால�  
------------  

1. 1. 1. 1. வா#$%�பாவா#$%�பாவா#$%�பாவா#$%�பா    
 
அ�மா அ�பா வண#க�  
ஆசிாிய�கேள வண#க�  
இைறய"� ேவ�2 வண#க�  
ஈத1 ெசEயேவ இண#க�  
உலக� உEயேவ உைழ�ேபா�  
ஊ"ட� ேச�8ேத வா+ேவா�  
எவ�#$� உதவ, தய6ேகா�  
ஏலாதவைர# கா�ேபா�  
ஐய8 திாிபற# க�ேபா�  
ஒ�ைம ெயா�ேற நிைன�ேபா�  
ஓத1 ெசEதைல நி,ேதா�  
ஒளடத8 தவி�#க �ய1ேவா�  
(அ)ஃெதலா� ேவ�2 வண#க�  
வண#க� வண#க�  
-----------------  
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2. 2. 2. 2. ப�பா& ப$%ப�பா& ப$%ப�பா& ப$%ப�பா& ப$%    
 
எ� ��ேனா� ப$,- ைவ,தா�  
ப�பா. ப,ெத�றா� (எ� ��ேனா�)  
 
ந'ைப நயமாE� ேபண& ெசா�னா�  
வாEைமைய# கைட�பி2#க& ெசா�னா� (எ� ��ேனா�)  
 
அ�பி� ெப"ைம அறிய& ெசா�னா�  
மான� ெபாிெதன வாழ& ெசா�னா� (எ� ��ேனா�)  
 
:ரேம ?&சாE ேவI ெம�றா�  
கைலகளி1 ?+கி# களி#க& ெசா�னா�(எ� ��ேனா�)  
 
அற� தவறாம1 வாழ& ெசா�னா�  
ப#தி ெநறி ெநJசி1 பதி#க& ெசா�னா�(எ� ��ேனா�)  
வி"8ேதா�பி வாA� வழி ெசா�னா�  
ஒA#க,தி� உய�0 ஓதி& ெசா�னா� (எ� ��ேனா�)  
------------  

3. 3. 3. 3. தமி# க�ேறா�தமி# க�ேறா�தமி# க�ேறா�தமி# க�ேறா�    
 
த8ைத தாE ைக�பி2,-#  
கலவர �க,-டேன  
நாK வயதி1 வ8ேதா�  
தமி+� ப�ளியிைன நா2  
 
வண#க� Lறி வரேவ�றா�  
வ2வாக ஆசிாிய"�  
வண6கி வர� ெப�ற- ேபா1  
க�ேறா� தமிைழ நா��  
 
ஆனா �த1 அேகன� வைர3�  
கானா �த1 னானா வைர3�  
காணாத பல எA,-� - வாயி�  
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;ராத �- ஒM3�  
பழகிேனா� பா�,ேதா�  
எAதி3� வ8ேதா�  
 
�ல� ெபய�8- வ8த நா�  
�ற�பாக, ேத�&சி ெப�ேறா�  
�லவ� பல� வள�,- வி'ட  
எ�� �-, தமி+ ெமாழியி1 
 
�Aேநர# க1விேயா  
�$8த ெமாழி ?ல�  
?&� வி.வ-ேம  
அ�ெமாழியி1 எ�றி"#க  
இர�டைர மணி,-ளியி1  
இனிதாE# க�ண�8ேதா�  
தாE ெமாழியா� தமி+ ெமாழிைய  
--------------  

4. 4. 4. 4. தமி# ேக(ேட�தமி# ேக(ேட�தமி# ேக(ேட�தமி# ேக(ேட�    
 
அ�மாவிட� எ� அறி�க� ேக'ேட�  
அ�பாவிட� நா� அறி0ைர ேக'ேட�  
 
ப�ளி ெச1K� ஆைசயி1 ேக'ேட� - தமி+�  
ப�ளி3� ெச1ல ஆ�வமாE# ேக'ேட�  
 
ஆனா ஆவ�னா �தM1 ேக'ேட�  
அழ$ தமிழி1 பாட1 ேக'ேட�  
 
�ைவ மி$ கைதக� நிைறய# ேக'ேட�  
�,தமி+ ?ல� கைலக� ேக'ேட�  
 
ஒளைவயி� ஆ,திN2 ேக'ேட�  
வ�=வ� த8த தி"#$ற� ேக'ேட�  
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பா'.#ெகா" கவி பாரதி ேக'ேட�  
பாரதிதாச� பாடK� ேக'ேட�  
 
ெதா1கா�பிய,தி1 இல#கண� ேக'ேட�  
ஐ�ெப"6கா�பி ய6க=6 ேக'ேட�  
 
இல#கிய� இய�� யா��# ேக'ேட�  
யா�ைப# கா,த ச6க� ேக'ேட�  
 
க�ற- ைகயளவாெமன# ேக'ேட�  
ெப�ன� ெபாிய ைகக� ேக'ேட�  
 
வி'ட- உலகளவாெமன# ேக'ேட�  
சி�னJ சிறிய உலக� ேக'ேட�  
 
அ�மா அ�பா வா+,-# ேக'ேட�  
ஆசிாிய�க� ஆசி3� ேக'ேட�  
 
அ��ட� இ�ேபா வண#க� ேக'ேப�  
வா+நா� �A#க, தமிைழ# ேக'ேப�  
-----------  

5. 5. 5. 5. த�ணீைர� ேபா�ேவா�த�ணீைர� ேபா�ேவா�த�ணீைர� ேபா�ேவா�த�ணீைர� ேபா�ேவா�    
 
ப"க, த�ணீ�  
பாE&ச, த�ணீ�  
ேசா கறி எ1லா�  
காE&ச, த�ணீ�  
 
கAவ, த�ணீ�  
$ளி#க, த�ணீ�  
ெதளி#க, த�ணீ�  
-ைவ#க, த�ணீ�  
 
பயி� விைளய, த�ணீ�  
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உயி� வாழ, த�ணீ�  
எ,தைன அதிசய� 
எ,தைன அ��த�  
பாாீ� பாாீ� த�ணீ� பாாீ�  
 
தி�B� ெதா�ைட  
அைட,தா1 அதைன  
இள#க ேவ�.� த�ணீ� 
 
ேமK� வி#க1  
எ.,தா1 அதைன,  
த.#க ேவ�.� த�ணீ�  
 
பய�பட ம'.மா த�ணீ�  
பய�பட ைவ#க0� த�ணீ�  
 
?+கினா1 இற��  
ேபரைலயாE அ2��  
ெகாதிநீராE அவி��  
என# ெகா1ல0�  
ெசE3� இ@ வ��  
 
ஆ#க அழி#க  
ம'.மா த�ணீ�  
அழகாE இரசி#க0�  
அழ$, த�ணீ�  
 
மைழயி� அழ$  
மனைத# கவ"�  
 
ெவ�ள� பாE8-�  
மன,ைத வ".�  
 
நதியாE� பாE8-  
அழகாE நட#$�  
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$ளமாE கடலாE  
மன,ைத நிைற#$�  
 
அைலயாE அ2,-  
மன,ைத ெவ=#$�  
 
நீ� :+&சியாE#  
க�வ� அட#$�  
 
வான வி1லாE  
வி�ைண அள#$�  
 
வ�ண� Lட,  
த�ணீ� தாேன  
 
தி�ம� திரவ�  
வா3ெவன வ2ெவ.,-  
எ.#$� வ2விெல1லா�  
ெகாைட ெகா.#$� த�ணீ�  
 
இற8தவ� கட� தீ�#க  
ஒ" �A#$  
ேகாவிைல, ெதாட#கி ைவ#க#  
$ட �A#$  
-ட#$# கழி#கெவ� ஒ" �A#$ - என  
?ட# ெகா�ைக#$�  
இ1ைல நீ வில#$  
 
த�ணீ� ேபா1 தாராள�  
யா�#$�. ஏராள�  
ஆதலா1 நீவி�  
த�ணீ� ேபா�-�  
த�ணீ� ேபா�-�  
-------------- 
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6. 6. 6. 6. �ல�ெபய) ெமாழி இ����ல�ெபய) ெமாழி இ����ல�ெபய) ெமாழி இ����ல�ெபய) ெமாழி இ���    
 
ஒளி இ"�� விள6க அ-  
பட ேவ�.� ெபா"� மீ-  
ப'ட ஒளி விழ ேவ�.�  
பா�#$� க� க�மீ-  
 
பா�,தவ� மதி ெசா1K�  
பா�,த- எ- எ�  
�A மதியா1 உண�ேவாேம  
ெதாிய ைவ,த- ஒளி எ�  
 
ஒளிைய� ேபா1 ெமாழி -ல6க�  
ேபசி� ப2,- எAதி# கா'ட  
ம#க� ேவ�.� ஊடகமாE  
காவி& ெச1ல# காவிகளாE  
 
�ல� ெபய�8- வ8தவ�க�  
�ல� இழ8- :ழவி1ைல  
வ8த இட� �தி- எ�  
வாE ெபா,தி நி�கவி1ைல  
 
�$8த நா'. ெமாழியினிேல  
�லைம நிைல நி,திவி.  
அ,ேதா. ேத�&சி ெப  
தமி+ ெமாழியி1 விைரவாக 
 
இர�. ெமாழி ?� ெமாழி  
இளைமயிேல க�ப ெதளி-  
மானிடாி� மதி, திறனி1  
பல ெமாழிக� �$மிலகி1  
 
ெமாழியா�வ� மி$8- வி'டா1  
எைமயா"� மிதி,- விடா�  
ெவறி பி2,-� பித�றாம1  
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ெமாழி ப2,- வா+ேவாேம  
 
நா� வழ6கா நம- ெமாழி  
நாைள#ேக மற8- வி.�  
நா� ேதா� �ழ6கினாேலா  
ந�மி1 நிைல ெப� வி.�  
 
தமிழி1 உைர யா2.ேவா�  
தமிழி1 உற வா2.ேவா�  
தமி+ தட#$� ப'. நி�றா1  
ெதாி8- ெகா�ள �ய�றி.ேவா�  
 
கணினி, தமி+ 3க,தினிேல  
நம# ெக1லா� வைலயி1 விA�  
ேத2� பா�#க# Lகி� உ�.  
பகி�8- ேபச �கO1 உ�.  
 
இ,தைன வாE�பி"8-�  
வரவி1ைல தமிெழ�றா1  
$�றம- யா� ேமேல  
$�றவாளி யா� ேமாேன  
 
:� �ல�ப1 தைன வி.,-  
:றா�பாE, -2, ெதA8-  
ேபசி.ேவா� ப2,தி.ேவா�  
எAதி.ேவா� ந� தமிைழ  
 
நா� வள�#க, தமி+ ஒ��  
மர�� அ1ல மக0� அ1ல  
வள�8- நி�$� தமிைழ நா�  
தின� �ழ6க அ- நிைல#$�  
 
தமி+ வாA� தமி+ வாA�  
ேகா2 O1க� க�ட ெமாழி  
எ�மி1 தமி+ தின� இைண#க  
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தைல நிமி�8- தமி+ வாA�  
-------------  

7. 7. 7. 7. ,த� கவிைத,த� கவிைத,த� கவிைத,த� கவிைத    
 
வ"ேவ� ஐ8- மணி#$  
எ� ெசா�னாE என#$  
வராத ேதேனா அத�$  
எத�$ எ�ேம1 பிண#$  
 
ஐ8ேதா ஆறாகி, ெதாடர  
க�ேணார� ஈர� கசிய  
எ6ேக இ"#கிறாE நீ  
இ6ேக இற#கிேற� நா�  
 
ெசா�னைத& ெசா1K6  
கிளி� பி�ைள  
ெசா�னைத& ெசEயா-  
ஆ� பி�ைள  
வ8தினி& ெசா1K�  
பல ெபாEைய  
வாரா தி"8தாேலா  
ெப"6 கவைல  
-----------  

8. 8. 8. 8. கதி)மதிகதி)மதிகதி)மதிகதி)மதி    
 
�கி1 ?2 மைற,தி"#க  
�ைன8- தைல நீ'2.�  
காைல ேநர# கதிேராேன  
மாைலமதி ேபா1 நீ  
$ளி� �க�� கா'.வாேயா  
---------- 
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9. 9. 9. 9. நீாிழி.நீாிழி.நீாிழி.நீாிழி.    
 
அ�ளினா� மைனவி  
ஆைசயாE சீனிைய  
ெகா'டேவ எ�ணினா�  
ெகா�டவ� ேகா�பியி1  
ெகா'.�� நி,தினா�  
ெகாJசமாE� ேபாடேவ  
ந�பியா இ1ைலேய  
அவB#$ நீாிழி0  
--------------  

10. 10. 10. 10. எ� /(&� 0�க�எ� /(&� 0�க�எ� /(&� 0�க�எ� /(&� 0�க�    
 
அழ$#$ இ�ெனா" ெபய� ;வா?  
மன அைமதி#$ அ- ம"8தா?  
 
நிற6களி� வி,ைத ;வா?  
மன6களி� வி�ப� ;வா?  
 
வ�.#$ ம-&சாைல ;வா?  
ெப�.#$� ;&N'ட� ;வா?  
 
இய�ைகயி� ஓவிய� ;வா?  
இய�ைகயி� காவிய� ;வா?  
அழேக ;வா? ;ேவ அழகா?  
---------- 

11. 11. 11. 11. மரண�மரண�மரண�மரண�    
 
மைறயாத- மரண�  
நிைலயான- மரண�  
மாி#காத- மரண�  
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ம0ன நியதிேய மரண�  
 
ேதா�றிய யா0�  
ெதா.ெமா" நாளி1  
நிைலயான மரண,ைத&  
சாியான த"ண,தி1  
 
பிற#$� ேபா-  
Lடேவ பிற#$�  
பிறழா# கண#$  
மரண வழ#$  
 
P�ணிய அ6கி �த1  
Oேகா2 அ�ட� வைர  
Pைழய ேவ�2ய வாசல-  
P'ப அதிசய� சாதல-  
 
மரண,தி� வர0  
ம�ம,தி1 ம�ம�  
எ�ப வ"�  
எ�ப2 வ"�  
எ�ேற ெதாியாத  
த�ம,தி1 த�ம�  
 
ஆ�டவ� பைட�பா�  
அவேன அழி�பா�  
அழி��#$, -ைணயா�  
மரணெமB� மைறயா�  
 
மரண,ைத ெவ�ேறா"மி1ைல  
மரணி,- மீ�ேடா"மி1ைல - இ�  
ம�ம,ைத விள#கெவா"  
மா�#க�� இ6கி1ைல  
--------------  
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12. 12. 12. 12. மரண� த�டைனயாமரண� த�டைனயாமரண� த�டைனயாமரண� த�டைனயா????    
 
அ6ேக நட#$ெதா" ேபா'2  
தைல�ைப� பாரெதா" ஈ'2  
 
மரண� ப�றி நீெயA-  
ேதா�றா1 வரா- தீ-  
மரண த�டைன38 தரா-  
 
மகேன நி,-  
மரண த�டைனயா  
மீ�.� ெசா1ைலயா  
மரண� த�டைனயா?  
 
ம�Iலகி1 மா8த�த�  
ம�ணா=J ச'ட6களி1  
 
க�ணா�;&சி கா'.கிறா�  
$�ற� �ாி8ேதா�#$ அதி3&ச, த�டைனயா�  
மரண� த�டைனயா�  
 
மரண� த�டைனயா?  
யா"#$, த�டைன?  
தவ ெசEேதா�#கா?  
 
அவைன& சா�8ேதா�#கா?  
அளி#$J சா�ேறா�#கா?  
சாக2#$J ேசவக�#கா?  
 
மரண� த�டைனயா?  
மனித� த�பிைழ#கிறதா?  
-------------  
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11113. 3. 3. 3. உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச�    
 
ெசா1வ- இல$ இலக1ல ெசEவ-  
ெசEயாேத உபேதச� ெசE  
 
ஊ"#$ உபேதசி,-  
உ�:'ைட� ;'2ைவ#$�  
உ�ப�ற உபேதசிக�  
பல� வாA� ;மியி-  
 
ம�றவைர ஏவி.வா�  
க�றவ� ேபா1 கா'2.வா�  
தம#ெக� வ"�ேபா-  
க�#கமாக, த�பி.வா�  
-----------  

14. 14. 14. 14. ேபா�றி� கவிேபா�றி� கவிேபா�றி� கவிேபா�றி� கவி    
 
எ�ைன� ேபா�றி#  
கவி பாட#  
ேக'டா� ந�ப�  
எ�னிடேம  
 
எ�ைன� ப�றி  
எAத# L.�  
ேபா�றி எAத  
எ�ப2 �23�  
 
உம- திற�க�  
உம#$, ெதாி3�  
கவிைத எA,-�  
உ�மா1 �23�  
எAதி, தா"�  
விைரவாE நீ"�  
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எ�னி1 என#$,  
ெதாிவ ெத1லா�  
$�ற6 $ைறக�  
ம'.8 தா�  
 
அவ�ைற எA,தி1  
வ2,தாேலா  
அவமா ன8தா�  
வரவா$�  
 
ேபா�ற� படேவ  
நாெனா��  
ேபாதைன ெசா�ன  
�,தB மி1ைல  
ேபாதியி1 ஞான�  
கி'ட0மி1ைல  
 
இெத1லா�  
:� ேவைல  
விைர8- நீ"�  
ெச�றி.:�  
----------  

15. 15. 15. 15. பாரதி வா#.பாரதி வா#.பாரதி வா#.பாரதி வா#.    
 
இ�ைற#$ O���ப-  
ஆ�.க� ���  
எ'டய�ர,தி1 பிற8தி"8தா�  
ஏ ேபாெலா"வ�  
இய� ெபயராE அவB#கி'டா�  
��பிரமணிய�  
தமி+� �லைம க�. அரசனி'டா�  
பாரதிெய�  
 
இள வயதி� �கழைட8த  
பாரதி க�.  
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மன� �A6கி மிகேவ  
எாி8தி"8தா�  
கா8தி மதிநாத�  
 
ம'ட8 த'ட� ேபா'2#$#  
Lவியைழ,தா�  
ஈ� ற2 ெகா.,-  
ெவ�பாெவா�  
பாட& ெசா�னா�  
பாரதிைய� பாட& ெசா�னா�.  
 
ஈ�ற2யாE# கா8திமதி  
நாத� ெகா.,தா�  
பாரதி சி�ன� பயெல�  
�2#க& ெசா�னா� ெவ�பாைவ  
�2#க& ெசா�னா�  
 
கார- என� பாரதி3�  
ெதாட6கி� பா2ேய  
ேபா'2 ைவ,த கா8திமதி  
நாதைனேய பா�  
அதி சி�ன� பயெல�  
மட#கி ைவ,தா� - அ�  
மட#கி ைவ,தா�  
 
ெபா- நிக+வி1 ப6ேக�றா�  
பாரதி ஒ"நா�  
அ6$ வ8த மாெதா",தி  
ேக�வி ெதா.,தா�  
நிக+&சி#$� மைனவியி6$  
ஏ� வரவி1ைல - உ�  
வல- ைகைய வி'. வி'.  
நீ வரலாமா?  
 
ேக�வியினா1  
ஞான� ெப�ற அ�றிM"8ேத  
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ெப� வி.தைலைய, தீவிரமாE  
உர#கேவ ெசா�னா�  
 
சம,-வேம மக,-வெமன�  
ேபா�றி வா+8தா�  
பி�ப�றி வா+8தா�  
ஏ�ற, தா+0 ேபா�ேவாைர&  
சா2� பா2னா� - அைத  
நீ#க� பா2னா�  
ெவ�ைள நிற,ெதா" ;ைன  
 
பறைவ மி"க� மர6க� நிற6க�  
அழைக விய8தா� - அைவ  
ேபணி# கா#க ேவ�2 நி�  
பா2ேய ைவ,தா�  
சி�னJசி $"வி ேபாேல  
 
த� திறைம த� நிைலைம  
ந�$ண�,தி� பாரதி  
நயமாக� பா2 ைவ,தா�  
ந1லேதா� :ைண  
 
ப�ெமாழியி1 அவB#கி"8த  
�லைமயினாேல - அைவ  
அைன,திKேம சிற8தெத6க�  
தமி+ ெமாழிெய�  
பாரறிய� �க'2 ைவ,தா�  
யாமறி8த என,ெதாட6$�  
சாவறியா� பா'2னாேல  
 
பாரதியி� பாட1கைள&  
சமகால,தி1  
பலவிட,தி1 பா2வ8தா�  
பாடக� ஒ"வ�  
அறி8திராத பாரதியி�  
பழ#க� கிைட,த-� - த� ெபயைர# Lட  
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மா�றி வி'டா� ���ர,தின� - கனக  
���ர,தின�  
தாச� எ�ேற தைன அைழ,த  
அ8த இர,தின�  
பாரதிதாச� எ� �க+ ;,த  
�ர'சி# கவிஞ�  
 
ஆதி அ8த� இ1லாத  
தமி+ ெமாழி த�ைன  
மைற8- ேபாக# L.ெம�  
ெசா�ன ?டைர  
ேபைத எ� அைற8-  
வ2,த கவிைத த�ைன  
ெபா"� விள6கா  
ம#க� சில�  
ெபாE� பர��&  
ெசEவதைன விழி�ேவா.  
விள#கி.:�  
 
��ப,ெத'டா� வயதினிேல  
விப,- நட8தேத - ஒ"  
விப,- நட8தேத  
யாைன ஒ� பாரதிைய  
தா#கி :+,திேய - ெகாJச�  
காய�ப.,தேவ  
அதிM"8- ேதறி வ8தா�  
ஆ�வமாக� பணிக� ெசEதா�  
 
காலைனேய காலா1 உைத#$�  
-ணி0 மி#கவ� - அவ� 
-ணி0 மி#கவ�  
 
அகில� ேபா�� ந1ல கவி  
தமி+ ெமாழி#$� �திய ஒளி  
வி20 ேவ'ைக ெகா�ட அ8த  
:ர# கவி சாE8த-ேவ  
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��பேதா. ஒ�பதிேல  
----------------  

16. 16. 16. 16. வா$%� ெபய).வா$%� ெபய).வா$%� ெபய).வா$%� ெபய).    
 
வட#கா3� ெத�கா3�  
வாிைசகளா1 L�பைம,-  
 
ஆ�2�$ இர�. தர�  
இட�ெபய"� வா,-கேள  
 
ெதாைலேநா#$# காலநிைல#  
க"விக�தா� நீ:ேரா  
 
எதி�கால� கணி,-வி.�  
சா,திாிமா� உ� உறேவா  
 
�#கால� உண�8தி"8த  
�னிவ�க=� உ� உறேவா  
 
எ�ேபா-� �ல� ெபய"�  
அகதிக=� உ� ேபாேலா  
 
எ�ப2,தா� நீரறிவி�  
வர�ேபா$� மாதைல  
 
பற�பதிK� ஓ� அழ$  
அதி1 இ"#$� ேந�,தி 
 
விRகமாE� பற�பதிK�  
�ைத8தி"#$� அறி0  
 
உ�மறி0 எம#கி"8தா1  
பல அழி0 தவி�,தி"�ேபா�  
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அவரவ�#$ அ-வ-ேவ  
பக�வ- மா உ�ைமேய  
-------------  

17. 17. 17. 17. ந�மா� ,34�ந�மா� ,34�ந�மா� ,34�ந�மா� ,34�    
 
வரலா பைட,த- அெமாி#கா  
அ8நா'ைட ஆளவ8தா� பரா# ஒபாமா  
பலO சாதைனக� பைட,ததி1 இ-ெவா��  
ப,ேதா. பதிெனா�ேற அ1ல அ1ல  
 
�ைரேயா2� ேபாயி"8த நிறெவறி�  
�� Lட ெம1ெலன ஆறிட 
மனித ேநய� மி#கவ�க� வாA�  
அெமாி#கா நாேமெய�  
 
ெகா'2 �ழ6$- ச6$  
ஓ6கி ஒM#$- �ர�  
ஆ� ந�மா1 �23� - ஆ�  
அெமாி#காவி1 இ-0� �23�  
 
ந� ம#க� ம,தியி1  
மாமா ந� சி8ைத  
ேதமா ந� நா.  
இனேபத� கைள8-  
 
ந�மாK� �23�  
மனித ேநய� �ாி8- வி'டா1  
�ாி3மா மனித ேநய�?  
�23மா ந�மாK�?  
------------  

18. 18. 18. 18. அ6கா3$ ெத�அ6கா3$ ெத�அ6கா3$ ெத�அ6கா3$ ெத�    
 
திைர�பட ஆE0 ெசEய,  
திராணி என#கி1ைல  
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திைர#கைத சா�� உ�ைம  
தி#க�ேறா� -�ப அைல  
 
பல பட6க� பா�,- வி'ேடா�  
சில பட6க� பதி,- வி.�  
�,திைர $,தி  
காJசிவர� அ6கா2,ெத"  
பறி,தேதா நி,திைரைய  
 
ந1லதாE ஒளி�கிற-  
வ1லதாE மிளி�கிற-  
வாE கிழிய# Lவி வி�  
வ#கைணயாE� பதவி ெப�  
வ8தெத1லா� �"'2# ெகா�.  
வ�ண வ�ண அர�க=�  
வா1 பி2#$� அைம&�க=�  
வைத,ெத.#$� ஊழிய"�  
வைலயைம�பாE, ெதாட"�  
அநியாய அ'Sழிய�  
அதியி'. நி�ைகேய1  
அைல#கழி3�  
அ�பாவி& சன�  
 
காவலேர ேகவலமாE#  
கா�#$ வாE பிள8தா1  
பாதக6க� ெசEேவாைர�  
பா��ப-0� யாேரா  
பாவிக� �ைறT'ைட#  
ேக'ப-0� யாேரா  
 
உடன2யாE, தீ�0 ேதட  
இ-ெவா�� மைழயி1ைல  
தீ�ெவா�� $ைட3மி1ைல  
 
மனித�க� மாவ-�  
மன6கைள மா�வ-�  
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ம8திர,தா1 நட8- விடா  
மா�ற6க� ேதைவெய�ேற  
ந�$ண6க� பிJசிேலேய  
ேபாதி#க, ெதாட6கி வி'டா1  
பாதி ம#க� தி"8தி.வ�  
மீதி� ேபைர, தி",தி.வ�  
------------  

19. 19. 19. 19. பா�பா&பா�பா&பா�பா&பா�பா&    
 
பிற�ேபா. ெதாட6$தி8த� பா$பா.  
பிற8த- ெப�ணா ஆணா எ� பா" - பி�ைள  
 
வள��ேபா. ெதாட"தி8த� பா$பா.  
கைட# $'2#$ எ�ப0ேம ெச1ல& சீ" - ப�ளி�  
 
ப2�ேபா.� பட"தி8த� பா$பா.  
ெச1வா#கா1 கிைட#$- ஏ,த� பா" - இளைம,  
 
-2�ேபா.� இைண8தி.ேம பா$பா.  
காதM� ம ப#க� சாதி பா" - ந1ல  
 
ந'ேபா.� பைகேயா.� பா$பா.  
ச�ைட3J சைப36 Lட� பா�#$J சாதி  
 
ேவைல#$� ேபானாK� பா$பா.  
பலவ2வி1 பா�#கலா� வ8- பா"  
 
இ8த ஊேரா அ8த# $றி&சிேயா  
இ�னா�ைற ெசா8தேமா  
மைற�கமா& சாதி பா���  
 
வட#ேகா கிழ#ேகா ெகாJச� ேமேலறி,  
தமிேழா சி6களேமா ைசவேமா ேவதேமா  
பா$பா'. ேவதேமா  
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இைதெய1லா8 தா�2 ெவளிநா. ெச�றாK�  
விதவிதமா, -ர,-- இ8த� பா$பா.  
 
வ8தைவ#$� பா$பா.  
அகதியாக வ8தேதா  
அதிதியாக வ8தேதா  
 
�ைற�ேபா. தி"�பினா1  
க�ேபா ெவ�ைளேயா  
வ8த நா'டா� ம,தியி1  
நா� க�ேபா ெவ�ைளேயா  
 
ஊாிைல பா�,ேதாேம  
சிவைலேயா கவேலா  
தி"�பி �க,தி லைற3�  
ெவ�ைளேயா இ1ைலேயா  
 
பிற�ேபா. ெதாட6கி  
ேந� வைர ெதாட�8ேதாேம  
ஈன� பா$பா.  
பா�,த- நாேமெய�ற  
கண ேநர உைற��  
இ"8தாK� வி.வதி1ைல  
பா�,- வ8த பா$பா.  
 
மனிதா நீ வி'.வி. பா$பா.  
ெவ'க#ேக. -#க#ேகா. பா$பா.  
:'.#$� நா'.#$� ெப"6 ேக.  
உைட,- ெநா#கி வி. பா$பா.  
ெப� வி.� ேபெரA&சி உ� நா.  
------------ 
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20. 20. 20. 20. பா��� ஏணி4�பா��� ஏணி4�பா��� ஏணி4�பா��� ஏணி4�    
 
வசதியாக வா+வத�$�  
ேமேல ஏ�றி ைவ�பத�$�  
எ�பி எ�பி, U#$த�$�  
ஏணியாக எA8- நி�$�  
 
$'2# $'2#  
$னிய ைவ#$�  
��ேனற �ைன�ேபாைர  
�ைளயிேலேய  
கி�ளிட0� விச?&�� பா�பாக  
பல�க6க� ெகா�ட-ேவ  
 
சாதக6க� பல"#$�  
பாதக6க� பல"#$�  
வாாி# ெகா.#$மி-  
வM மி#க சாதியி-  
 
ப�ளியிK� ேவைலயிK�  
ம��பல இட6களிK�  
பலேபைர, U#கிவி.�  
பலேபைர, தா+,திவி.�  
 
ப2,தி"8-� அறிவி�றி�  
பி�ப�6 க�ேறா"�  
ப2�பறிேவ இ1லாத  
பாமர ம#க=�  
 
உர�ேபா'.& ெசழி�பி#$�  
இ�ம#க� U நிைலேயா�  
உலக,தர ��ேன�ற� ஒ"ேபா-6 காணாேர  
----------  
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21. 21. 21. 21. கவ)8% ேபானாேரகவ)8% ேபானாேரகவ)8% ேபானாேரகவ)8% ேபானாேர    
 
கா� பண� ேத2& ெச�ேறா�  
ேகா2 �க� நா2& ெச�ேறா�  
ஓ2 ஒளி8ேத பற8ேதா�  
தாயக,ைதேய -ற8ேதா�  
 
ப'டழி8ேதா� ெக'டழி8ேதா�  
ப'2 ெதா'2 எ6$J ெச�ேறா�  
க'.# காவ1 கைல8த நா'21  
த'2� பிாி,ேத Pைழ8தா�  
 
கா. பறி ேபானத�ேண - �.  
கா.� பறி ேபானத�ேண  
:. பறி ேபானத�ேண - அட  
நாேட பறி ேபானத�ேண  
 
ஏ� உAத ஈர நில�  
ஏைழ ம#க� பாச நில�  
கா� N+8த கானக6க�  
ேவேராேட ேபானத�ேண  
 
மி&ச ெசா&ச ெசா8தெம1லா�  
ப&ைச� �AவாE, -2,தா�  
ப'2 க'2# கமJ ெசEதா�  
ப'2#$� அைடப'டா�  
 
$J� $ரா1 பிJெச1லா�  
பJைசயாE� ேபானத�ேண  
கJசி#ேக காவ2யா�  
வJசி#க� ப'ேடாம�ேண  
 
வJசக�க� காலெம1லா�  
பJசாE� பற#$ம�ேண  
ெபா�விைள3� �Jைச எ1லா�  
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வ8தம"6 ைகயிேலா� நா�  
----------------  

22. 22. 22. 22. அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    
 
அட#$ �ைறயின� ஆ'சி3�  
ஆ#கிரமி��& N+&சி3�  
இனவழி��� ேபா�ெவறி3�  
ஈன# ெகாைலகார"�  
உ�ம,த# கயவ"�  
ஊளயி.� நாிக=�  
எ#காள� பைடக=�  
ஏவ1ெசE நாEக=�  
ஐ8தா�பைட� ேபEக=�  
ஒ�ைம ம#க0�  
ஓ�மமாE# ெகா1ல0�  
ஒளைவ ெசா�னத1ல  
(இ)ஃதி6$ தின8தினேம  
 
வMேயாேர ஆ�வ-0�  
எளிேயாைர அழி�ப-0�  
�ைரேயா2ய ��ணாக  
�ைத8தி"#$ மனித,தி1  
 
பா$பா. பா�,- நி�$�  
பாவிமனித� பாசைறயி1  
ெச�ப'ைட அ23டB�  
ெச6$"தி ெவறி3டB�  
உ&ச#க'ட& ெசய1வ2வ�  
அ�ப'ட அநாகாிக�  
இனவழி�� இனவழி��  
 
சிவ�� இ8திய�  
சிைத8- ேபான-�  
க�� அ2ைமக�  
க�ணீாி1 வா+8த-�  
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கனO வ"ட#  
க1MB� தி�ணிய  
கனவா� மா�களி�  
ைக6காிய� அ�ேறா  
 
ஏென� ேக'க  
ஆ"ேம இ1லா-  
ெக'டழி8- ேபானத�ேறா  
ெக'டழி8- ேபானத�ேறா  
 
அ� ெதா'.  
இ� வைர  
ெதா� ெதா'ட  
த8திரமாE,  
ெதாட�8-வ"� அழிவர#க�  
ைகயிM� அக�ப'.&  
சி�னா பி�னமாக&  
சிதறி ஓ.- ச�ன�� $�.�  
 
சரமாாியாE வர  
அதி� சி#கி&சா$-  
ஈழ, தமிழின�  
வாழ, தவி#$-  
வா+8த தமிழின�  
 
ெவ'ைட ெவளியி1  
அ'ைட ேபா'.  
அட#கி அழி#கிறா�க�  
அழி8- ேபா$-  
அழியா, தமிழின�  
 
ஏென� ேக�விேக'க  
ஏராள� ேப"�.  
ேக'.# ெகா�வத�$  
ஒ�ேறB6 கா-�ேடா 
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இ� எளிேயா�  
நாைள வMேயா�  
எ� நிைலமாறிவி.�  
எ�-ய"� மாறிவி.�  
மாறிவி.� அ8ேநர�  
நா� ெசEேயா� இனவழி��  
ெசEதி.ேவா� �திய;மி  
மானிட,ைத உய�,தி�பா2  
--------------  

23. 23. 23. 23. மறேவாேமமறேவாேமமறேவாேமமறேவாேம    
 
நி�க நட#க  
நி�மதியாE� ப.,-ற6க�  
பா8தமாE வா+8த ந�  
ப,திர� ;மி அ- பா'ட�  
வழி& ெசா,ெதன#  
ெகா�டா.� :ட-  
 
மனிதனாE வா+8-  
நி�மதியாE ?&�வி'.  
நிைன,தைத ெவளியாக  
உாிைமேயா. உைர,தி'.,  
திாி8த ந� ேதச�  
சி#கி, தவி,த-  
பலவ8த� ப.,-�  
பல ேபாி� ைககளிேல  
 
அ,தைன ஆ#கிரமி���  
அ�ப�ப �றிய2,-#  
கா,திரமாE வா+8- வ8ேதா�  
எ� தாயி� ம2யிேல நா� 
 
மீ�.ெமா" அ,-மீற1  
வ8தேதயி8 நாளினிேல  
அ#கிரம� நிைறNA�  
க.8-ய�# காலமிதி1  
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ெசா8த நா'. ம#கைளேய  
ெசா,ைதெய� பிாி,ெத.,-  
தா�டவ� ஆ2டேவ  
-ணி8தி'டா� தீேயாேர  
 
சில"#$ நா� ேப��  
ெமாழி �தM� பி2#கவி1ைல  
உதவி#$ நா� அைழ#$�  
கட0ைள3� பி2#கவி1ைல  
சமமாக வாழ ைவ#க  
மனதி1 இட� இ"#கவி1ைல  
மனித உாிைமகைள  
மதி,- அவ� நட#கவி1ைல  
 
தமிழ� த� திறைமயினா�  
தைலெய.,தா� பி2#கவி1ைல  
தரணி�க+ தமிழ�த�  
ப�பா.� பி2#கவி1ைல  
தமிழென�ேறா� அைடயாள�  
இ"�பேத பி2#கவி1ைல  
;�:க# $2கள-  
;�:க� பி2#கவி1ைல  
;�:க� ெபாEெய�  
ெபாE3ைர#க# கச#கவி1ைல  
 
ம#க� வா+விட6க�  
எ1லா� கடகடெவன, தக�8தனேவ  
:+8-ப'ட மா8த�#$  
ம"8-Lட வரவி1ைலேய  
 
ம8ைதகளாE ம#கெள1லா�  
��ளிவாE#கா1 வ8-வி'டா�  
ப'2#$� ஆ.களாE  
�'.#$� அைடப'டா�  
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மா�டவ� மா�.விழ  
மீதி"8ேதா� -வ�.விழ  
ேபரழி0 ேபரழி0  
மிக�ெப"� ேபரழி0  
 
��ளிவாE#கா� ெகா.8-யர�  
�'2ேமாதி# கல6க ைவ#க  
க.8-யர# ெகாைலக� எ�ைம#  
கனவி�Lட# கதற ைவ#க  
ஆ�டா�. ேபானாK�  
அ, -�ப� மறேவாேம  
----------------- 
 
 


