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பாேவத பாரதிதாச

எதிய

ைலகா
Source:
ைலகா
பாேவ த பாரதிதாச
த பதி ேம 1993, விைல . 7.50
மணிவாசக பதிபக,
55 கி ெத, ெசைன 600001
ேபராசிாிய ைனவ ச. ெம!யபனா மணிவிழா ஆ$ ெவளி&
பாேவ த பாரதிதாச (1891 -1964)
----

ெச'ைமயான வளமான (ய தமி) மரபிைன பாேவ த உவாகினா.
ெபைமமி+ தமி) மரபி ேபா,+-+ ,மலக. பலவா+.

தமி) உண/சி0, தமி) ப12 ெபெக+ தமிழியக$ட தைலமகனா
பாேவ த. தமிழி பக நலகைள அவைரேபால பா6யவ இவ. தமிைழ
வழிப ெத!வமாகி வழிபட தமி) அ6யா தி89டைத உவாகினா.
,ைறேதா தமி'+ ,ைம ேசக ஆ1றமி+ இைளஞ அணிைய
உவாகிய ெபைம பாேவ தைரேய சா. அவ கால, இத)க. அவைர
றகணிதா- தமி) அறிஞக<, லவக<, ேப/சாளக< ேமைடக.
ேதா2 பாேவ தாி பாடகைள ழக ெச!தன. ெவ.ள ேபா பரவி12
பாேவ த பாடக.. பாேவ த ெபைம ெப1றா. பாடகைள பரபிய வ
ெபைம ெப1றன. சி1=க. ேபக. பாேவ தாி பாடக<+ தவ
கிட தன. நவப 1991-இ பாேவ த பா9/ ெசவ நா9ைடைம
யாகப9ட,. தமிழ உ.ளக.ேதா2 இலக. ேதா2 பாேவ த பாடக.
ெச2 ேசர மணிவாசக பதிபக ெப தி9ட வ+, பிைழய1றா அழகிய
ெசபதிகளாக மிக +ைற த விைலயி ெவளியி9 ெமாழி+ பாேவ த+
ெபைம ேசகிற,.
------------
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ைலகா - உ ளடக
1. இய1ைக ப+தி

5. நைக/>ைவ ப+தி

2. தமிழகப+தி

6. சி2வ ப+தி

3. உலக சமாதான

7. ெபாக1 பா9க.

4. காத1 ப+தி
----------1. இயைக பதி
1. 1. அதிகாைல

ெகாேகா ேகாேகா என இனிைமயி
+ர மி+திட 8வ -- ெசவி
+ளித அதிகாைல எபைத
+றிதி மணி/ ேசவ! 5

திகா தி இ. விலகி
சி2 பறைவக. 8@ -- நல
திைரகட மிைச எ' தி ன
ெச' கதிெராளி (@! 10

தேகா க$ணி, ெதளி0ளமதி1
த+ ,ைமக. உதி+ -- நல
தமி) கவிைதக. உ'பவ ெசால
எ,க. சதி மிதி+! 15

ெசகாவா தி+ தி கி2
கீ/ெசன வB சத -- நல
ேசாியி ,ைண ேகாாி அ+ள
ஊ 'ைம0 க,. 20

க$மாமல விாி தி, ெப$க.
கர, கத@க. திற+ -- மிக
க,டனவ றி விளக
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கா சிலெபா பற+! 25

உ$ணா ,$ ,யி கிட தி
உயி நிகத +ழ ைத -- விைர
ேதா6 தன, பாடப6க
உவைக ெகா$6 த ைத.

வி$ேணறி பகலவ கதி!
விள+2 திைச கேம! -- த+
விைன ெதாட+, கிகிெவன விாி மனித சகேம!
--------1.2. அதி ேபாதி கதி!
கதி!

அ தி0 ேம1கி மைற தா. -- அவ.
ஆைடெயD கவான;
எ த திைசயி- கா1றி -- பற
ேதறி கா9சி0 க$E!
சி திய , வட தா -- ஒளி
ேச தி ந9சதிரக.!
சி ைதயி1 ேகாப அைட தா. -- அ தி
சிக இ+ திபா..

பா கட1ெப ேவ த -- த
பகி இ தன ேனD,
நா உளதினி ேவ2 -- தனி
நைகைய எ$ணிடலானா.
ஏ திபி ப6தா -- அ தி
எப6 ஒவ. க$E!
ஆ6 நட , வ தி9டா. -- அேதா
அ தியி ேந சகளதி!

கனக2த ந18 த -- அ தி
க9டவிழ. நட தாேள!
ெசனி ைன த கிாீட -- மணி
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சி திட ஓ6வி9டாேள!
கனி0ள ெவ2தாேள -- கட1
காதல ேபாகிைன எ$ணி
என உைரபிD ேகளா. -- அ தி
இக கீ)திைச கா9டா.!

ஏ6 ஒளிகதாேள! அ தி
எைன மற தைன எேற
ேகா6ைற அைழதி9டா -- உள
ெகா தளி 12 ர$டா.
வா6ய அ தி நட த -- அ த
மாகதிேல விழி ேபாகி,
Iடழி தா அ த ேநர -- ஒ ெப$வ , பிற நிறா..

வ தி ேசாதி நிலாைவ -- கட
வாாி அைணதன க$E!
அ தி பிாி ததினாேல -- கட
ஆக இ$ட,; பிைன
வி ைத நிலாவர ெப1றா -- கட
ேமனிெயலா ஒளிெப1றா!
சி ைதைய அ.<, க$E! -- அ+/
சீத கட மதி/ ேசைக!
------1.3. நிலா பா

நிலேவ நிலேவ, எெக+ ேபானா!?
உலக 12 உலவ ேபாேன.

உலாவ எத1+ விலாச தீபேம?
கா, மைல0 மனித காண.

கா$ப ெதத1+ களி+ Jேவ?
Kாிய ெவப நீகி +ளிர,
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+ளி/சி எத1+ ெவளி/ச ெபாேள?
ெச!0 ெதாழி1 சித களிக,

சித களிக/ ெச!வ ெதத1+?
நித நா9ைட நிைலயி உயத.

நா9ைட உய, நா9ட எத1+?
L9ைட/ >ர$ அ6ைம விலக.

அ6ைம வில+ அ,தா எத1+?
ெகாைம தவி, +லைத காக.

+லைத கா+ +றிதா எத1+?
நில,/ ச$ைடைய/ சா தியி நி2த.

சா தி ஆ+ அ,தா எத1ேகா?
ஏ! தி உயிெரலா இபமா! இக.

பத தனி இப வா)@தா எத1ேகா?
>த தர 6வி >கநிைல காணேவ!
------------1. 4. ேசாைல

விைரமல ேதவ$ ெடலா
Lைணைய மிழ1ற, ஆேக
மரெகாதி 9க. தாள
வைகப திட, தடாக
கைரயினி அைலகரக.
கவி மிதக ஆப,
க+யி பாட ேதாைக
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கணிைக நிறா ேசாைல!

வானவி ஏ த க$
மா தளி ெம! சிவக
ேதD , மல +லக.
ெசமக ர த (வ,
ஆந த ெதற ெமல
ஆலவ9ட பி6க
வானவி மைறய, மாைல
மைக சிாி+ ேசாைல!

ெந0 க+ ஆ-
ெநகிைள கர வைள,/
ெசா-க இர$6 ெலா2
ெதா96'திேவா என,
நல மா,ள ந+;
ந2விளா ந+; ெகா!யா
வ எ மாேபா ெகா!யா
கனிெயன வ', ேசாைல!

மாணிக அலகி1 ெகாB>
மரகத கி.ைள 89ட
ஆணி ெபா Mசலாட,
அணிகிைள அைச+ ெதற!
(ணி9ட ப/ைச ப த
K)கிைள மBசதிேம
ஆெணா ெப$சி96ப
ெமா9 ெமா$ட , ேசாைல!
பறிபடா ப>1 Jமி
ப9 ைததி9ட ெப96
திற த அ ெப96 ெய+
ேச பனி வயிர +ைப!
அைறமணி +ைப ெயலா
அகனி ஒளி ெபக!
பறிபடா 1க. க$ைண
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பறிதிட/ சிற+ ேசாைல!
-----------1. 5. வடாவி ட ெகாைல

எ த நிமிஷதி- -- சாத
ஏ1பட காரணக.
ஐ , லஷ உளவா -- இதி
ஐயற ேவ$டா.
இ த உலகதிேல -- ''நீ
இத'' எபெதலா
வ த விப,ைனேய -- ெகாBச
மற த காரணதா!

வான ம$ணக -- உ$;
மதியி நீ யி தா!.
வானிைட ேகா6வைக -- ''நிைல
மா1ற'' நிக)வ,$டா.
ஆனஇ ம$ணகேத -- பதி
னாயிர உ1பாத!
பாைன ெவ6ைகயிேல -- அதி1
பைக தவேதா!

நாைளய காைலயிேல -- இ த
ஞால உைடவெதனி,
ேவைள அறி ததைன -- நீ
விலக சாதியேமா?
ஆளழி+ விபேதா -- 
னறிைக ெச!வதிைல
(ளிப விதா -- இய1ைக
>$விர அைசதா!

மானிட மானிடைர -- ெகா-
வபிைன மானிடக.
ஆனப6 யறா -- பைக
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அதைன0 வில+.
மானிட ெகாறிவா -- எனி
ம த மனிதைனதா!
மானிட மானிடனி -- உயி
மா!ப, மிகைம!

தல +வ9டாவி -- உ நல உறவினக.
இல ெதக<ட -- அவ
இைல எனேக9ேடா.
ெசால ,6+தடா -- உட!
(ய வடநா9டா
அல1 ெபBசாவி -- வயி1றி
அகப9டைற ப9டா.

ஆ+ ஐபதாறா -- யிர
அ மனிதகைள
Jகப உ1பாத -- ம$ணி1
ேபா9 வைதத,வா!
ேசாக லமடா -- இ த
ெதாைல/ ெசயக$டா
ஊகதி இேகார -- ேதாறி
உ.ள அ2+தடா!

மாட இ6 தனவா! அைவ
ம$ணி1 ைத தனவா!
ஆ தைரேயா -- ெமைத
அெகா6 தனவா!
8ட, மகெளலா -- எழி1
ெகாBசி பழேபாேல,
வாட ந>கின ரா -- ரத
வாைட எத,வா!

ெப1ற +ழ ைதகைள -- தின
ேபணவ தா!மா,
சி1ெற2 க6ேக -- அ'
திPய அைடயா!
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ெவ1றி +வ9டாைவ -- இய1ைக
ேவர2+ சமய
ெப1ற பி.ைள ,6 -- பி.ைள
ேபQ அைன ,6,

எ$ண/ சகிகவிைல! -- நக
எ+ >காடா!
க$டவ ெசதிபா -- இ த
Rட நிRSரெமலா!
அ$ைட அயபா -- அவ
அபினி1 ெசதிபா!
எ$6ைச ேக96+ -- இைத!
ஏக அைட தி+

இறிரேவ நம, -- நிைலைம
ஏ,ெகா எெற$Q
தி2ப+ ன -- உயி
தீஎன ந+!
ந2 விவா)@ -- மிக
ந2 மிகந2!
ெம2 வி'+ '' -- ெபவா!''
ேமதினி எ2 ெபா.;

தபிஉன +ைரேப -- நீ
சBசல ெகா.<கிறா!!
ெவகிறா! உள தா -- இ த
ேவதைன/ ெச!தியினா!
அ ெதாகாம -- கா
லா9பைட ஏவாம,
+ப1 சா+ வைக -- இய1ைக
ேகா6வைக ாி0!

Jகப ேலாகதிேல -- தீ0
ன- வா)வியி,
ேவ+ எாிமைலக. -- நல

11

ேவ9ைடயி வியி
ேநா+ப6 ேதாறி -- ெகா-
ேநா!க. ஒேகா6
ஆ+மி Jமியிேல -- நீ
அ2 வா)ைக0ற

மன மி தாேலா -- ஒ ம ,ன களிேப
தினமி ேவைள -- அைத
தி2வர ேவ$.
எைன ெவ2காேத -- ம
தினெதன/ ெசாேவ
திைனயள ேவD -- அைத/
சீெய2 ஒ,காேத!

சாவ, நி/சயமா -- நா
சாவ, நி/சயமா
சாவ, நி/சயமா -- எற
சதிய வாைதயிைன
8@தபி 8@! -- இ த
+வலய ேக9க
8@க லTைற! -- உ
ெகா/ைச மன ெதளி0!

அ த ெதளிவினிேல -- உன
கா$ைம உதி,வி!
ெசா த உலகினிேல -- எ2
ெதாைல விைளவி,வ
எ த மனிதைன0 -- நீ
ஏறி கலகிவா!!
ச தத இபதிேல -- வி
சா வைகாிவா!!

மக< கி+ைழபா! -- இ+
வா) தி நா9கெளலா,
தகன ெச!வெத1ேக -- மன
சத வி9ெடாழிபா!!
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அகினி மதியி- -- நீ
அB>த நீகீவா!!
க மனிதெரலா -- ஒ1ைற
ேபாகைற உைழபா!!
------------2. தமிழகபதி
2.1 தமி"#ெதா$

இய1ைக அைன அளிய இ தமி)!
அயெமாழி ேவ$டா ஆ எழி ேச தமி)
நிைறதமி)! இ நா. ெநநில ',
+ைறவில ெத2+றி+ தனிதமி)!
தமிழ வா)வி தனிெபைம+
அைம த சாறா அ,ேந ெச தமி)!
அ த நாளி அறி@சா லவ
எ நா. ேதாறியேதா எD பழ தமி)!

தமி)நா பலபல தப இன
அைம ,, அQ@ அைசயா ெப தமி)
தமிைழ அழித தமிழைர அழிபெத2 -இைமயா, யற அயலவ எதிாி,
இறவா, நி1+ ஏ1ற தமிழ
ெபநிைல எ$Qக தமி)ெப மகேள!
அB ெசவக. அ2 ெதாடகி
இ2 வைர+ ஈ , வ ,.ள
ெபாறா ஆதர@ -- அேறா காரண?
அயெமாழி எலா அ$ைடயி, க$ெணதி
விய+ ைறயி ேமைம ெப1றன;
என ய1சி! எதைன ஆவ!
இன வ$ண இைகயி, நமவ
தமிழிட கா9 தய@ ேபா,மா?
தமி)தா! Jைச ேபா,மா? சா12க!
"தமிழ ெபாெளலா தமி'+ த தார
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"தமிைழ 0யதின தாய @1றார
எற ெசா நா96னா, இறவா ந1க)
ந2 வா! தி எற நகேமா?
தமிழி ெதா$ தாிதிர வயி12+ -அமி)த அேறா அ$ணமாேர?

ஆவன தமி'+ ஆ12த சிறிேத
ஈவ, சிறிேத இப ெமாழி+!
வத/ ேசதி இஃெதா2 ம9மா?
ஒவ ஒ2 தமி) நல உனி
இய1ற  வ தி6, இைடW2 ப1பல
இய1ற வவைத என எப,!
ேச , ெதா$டா12த சிறபா? அறி
கா! ,, Q, கச , கலக

ெச!, திாித சிறபா? ெசக!
+.ள ெநBசின ெகாைம ெச!வைத
ெத.ளிய ெநBசின தீ,, தமிழி
அபிலா தமிழைர அபி ேதா!,,
ெதபா ெல' த தீ தமி)/ >டைர
வானிைட எ'ேமா வ$ண/ >டரா!/
ெச!0 வக தமிழேர,
உ!ய நமவகி+ உ2,ைண அஃேத!
---------2.2.
2.2. நம% நாடக,
நாடக, சினிமா

சீாியந1 ெகா.ைகயிைன எ, கா9ட/
சினிமாக. நாடகக. நடத ேவ$
ேகாாிைக பண ஒேற எ2 ெசானா
ெகாைம இைதவிட ேவேற என ேவ$?
பாராத கா9சிெயலா பாப த1+
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பழைமயிைன நீகி நல ேசப த1+
ஆரா! , ேமனா9டா நாடகக.
அைமகிறா ேன1ற அைடகிறாக..

ஒநா96 ேவாி-.ள தீைம நீகி
உ9றதி ெதாளிைய/ ேசப த1+,
ெபநா9க. யறா- 6யா ஒைற
பி6த பி6யி 6, தீபத1+,
ெபேநாக ெப வா)@ 89 த1+,
பிறநா9டா நாடகக. ெச!வா! எற
திநா96 பயன1ற நாடகக.
சினிமாக. தமிழகைள பிேன த.<!

தமி)நா96 நாடகதா சபா திேபா
தமி)பாைஷயி பைகவ; ெகா.ைக ய1ேறா;
இமயமைல யPவள@ >யந லதா;
இத அதகி சிறிேதD அறியா மக.!
"தைமகாக! பிறநல காக" எD
சகஜ+ண ேமD$டா? இைல இ த
அமானிக.பா சினிமாக. நாடகக.
அ6ைம012 கிட+ம9 நைம இைல.
ேனறற ேகாகிற இ1ைற நாளி
"Yளிெசய தாகாத நலதைக
தேன' பி.ைளகைள கிண1றி ேபா9ட
சாிதைத கா9கிறா சிணிமாகார!
இ நிைலயி நாடகதி தமிேழா, "காைத
இைகயா Y6 ெகாள எ2 ெசா-.
ெதனா96 நிைல நிைனதா வ , உ.ள!
ெச தமிழி நிைலநிைனதா உள ெவ6+!
-------------

2.3 நவா"&
[மாமயிேலறி நீ வா மகாDபாவா எற ெம9]
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பலவி
ேநாயிைன ேபா! அழிபா!
Zறா$ வா)வா!!

சரண
ஆயந ெனBசி ேவ$ந Lர
ேதயதி ேதகதி ேவ$>கா தார (ேநா)

அ>த இ9 ற, ந லக,
அக12க நீ தமிழா ஆந த உைன ந, (ேநா)

வா)ைகயி நேவ வரஎ$Q சாைவ
ேபாகிட ேநா!களி அ>ததி "தீ" ைவ!

அய வினி ெதாட ,யெரD ேசதி
அறி@லகினி இைல; ஏறடா அத மீதி! (ேநா)
--------2.4 நல ப ஒ( பகைல கழக

காைல விழிெத' தா. ைகமலரா க$,ைடதா.
ேகால மலகம' 8 த திதினா.,

கா தி கக'வி ைகவிளைக ஏ1றி, மி+
சா த உைரேபசி பி.ைளகைள தாென'பி,

Lைண எதா.! விைளதா. அதைத!
ஆணழக த நாத அPவத ேக9ெட' தா

காத1 கணவ, கனிய பி.ைளக.
ேசாதி தமி)கவிைத >திெயா கலக
பா6னா! பா6 பனிகாைல ேபா,+/
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K6அைழக/, >ட கிழகினிேல
ெசைம ஒளியி1 சிாி, தைலநிமி தா!

அைம +6தனைத ஆ< அரசியிவ.
பி.ைளகைள 896ேபா! Iடதி ேலயைம,

ப.ளி+ ேவ$6யந1 பாடக. ெசாவி9,
நல கைத0ைர, ஞால ப,ைமகைள/

ெசா மகி)விதா., ேதாய நாத த
எலா இப உண@$டா. மகெளலா

கவி/சாைல ெசல க9 உைடெபாதெலலா
இல கிழதி எழி ைதய1 காாியா!

ைத,ததி்வி9டா.; தன, கணவனிட
அதினதி ஆன பல ஆேலாசைன ேபசி

நாத ெவளி/ெசல நைக இனிதி த
ேபாதி, ெவளிW றதி  , த

L9+ வ த வி தாளி, Lதியிேல
ேபா96 த க தக ெபாெத2 L) ததனா

ம$ைட 0ைட ,வ தா; வBசி இரகதா
அ$ைடயிேல க96 அதிவளதி ந1சிகி/ைச

தகப6 ாி தா.. த நாத Lவ தா.
ஒக இ தா. உட- நலமா/>

நல>காதார நா6/ சைமதி த
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ப-ண@ இ9டா.! பக கண+தா எ'தி/

சிதிரதி மக. தி த படெம'தி
ைவதி த Zைல மணவாள ேனா6 ,

வாசிதா.. நல வ6வழக ேப/சைத
ஆசிதா., இப அைட தா.. சிறிதய தா..

பக, L9 பவததா. தா வ ,
ெசாக திவிழா/ ேசாபிதைத/ ெசா,

வேவா நா ேபா! வேவா; மாைல திபி
வேவா எறா.! இ த வாைதகைள ேக9ட

இல கிழதியவ. >மா இ ,வி9டா.;
நல விழாைவ த நாவா ம2பாளா?

வ த வி தாளி பவததி வாைத+
த த பதி இ,வா:- "ைதயலேர ேக<க.!

சகீத ேகாகிலைத -- தா@ கிைளயினி2
அ+ விழா@ கைழதா வவ,$ேடா?

மக<+ வாதிெயன வா! த மெகா' ைத
க+ அன கசக அைழIேரா?

ைதய1 ெறாழி அன தாமைரJ ைவமற ,
ெவ!யி1 >ரதிைடேய L)த அைழIேரா?

L9 கணெக', விதகைத அPவிழவி
ேபா9 +ைலக ெபறாைம உமகாேமா?
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காவியக. க12 கவிெச!, நல நல,
ஓவியக. தீ9 உயலைம ேதவியிைன

வ கி'க வசமாேமா ெசாL?
அைமமீ, நல அறி@ தி@2

சீமா96தைன, திவிளைக கவிெயD
மாேம96 L1றி+ மைக கரசிதைன/

ெசா தகணவDட ேச!க. ெதாடபறேவ
எ தநிமிஷ பிாித ஏ1றதல எ2ைரேப.

நிமலமா கவி நிைற தா. இ த+6
சவகலா சாைல எனத+ேம! அPவைம

ஊைமஎன இ தா. உக. அைழேக!
தீைம ாியாதீ' எ2 ெதாிவிதா!

இல கிழதி எதிாி த மைகதைன
ைல மல த சிாித ககா96,

ேதாழி, விழா@ கைழதா! அ,ேவ$டா;
வாழி உலெகறா. வா! ,.
---------2.5
2.5. தழிழ) எ+,சி!
எ+,சி!

உயதமி) உயநைட உயதனி Lர
இகிைவ தமிழாி உைடைம!
அய@க. தீ தன ,ைமயி உலைக
ஆ)வ, தமிழக. கடைம!
யநிக பைகைம0 ேவேரா மா<
தமிழக. சமாிைட + தா!
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ெவயிக >ளிதா அகில ,ாளா
ேமைமைய ழ+க ரேச!

பழைமயி இ+ள அ2 காத1
பயD2 அகெபா. காேபா!
அழகிய தமி)நைட யா1தி யனவா!!
ஆயிர கைலZ ேசேபா!
அ'திட ஒவம1 ெறாவைன ேம!+
அதம அைனைத0 மா!ேபா!
',ல க பய உலகின சமெபற
அபினி மனிதைர ேதா!ேபா!

ழ+க எகQ ழ+க ரேச
ழ+க தமிழக. ெபைம!
வழகி அைகய வா<ய ேதாளின
வா!ைமயி வா)பவ தமிழ!
எ ,ள Lர தமிழாி Y/சி
எ' த, வாெமன ழேக!
அ' ,த இைல உல+.ள வைர+
அ தமிழக. வா)@!

மணி6 மறவக. ',ண ேமேலா
மாெப கவிஞக. 89ட,
அணி6 காத மகளிக. 89ட,
ஆவ, தமிழக. ஈ9ட!
பணி+த இைல அB>த இைல
பா! தி ஒ12ைம யாேல!
தணியா காத நிைறவா மிப
தமிழ+ இவி ேமேல!
------------

3. உலக சமாதான
3.1 உலக ெபா%,ேசைன
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பைட நடத

நானிலதி ேமனிைல+/
ேசைன 896ேனா! -- ெபா,/
ேசைன 896ேனா -- ெவறி
நா!க. ஒக ேபாெதா+
ஈன ஓ96ேனா! -- ெக9ட
ஈன ஓ96ேனா.

ேதனைட+. ஈக. ஒப
Jதலதிேனா! -- இ த
Jதலதிேனா -- அவ
சீவனதி1 ேபத ைவ,
பா)பதினா! -- ,Rட
பா)பதினா.

ஆன,Rட தீயதைம
சாக6+ நா. -- 12
சாக6+ நா. -- இ,
வா+ எ2 தீவிரதி
வாெள+ ேதா.! -- 8
வாெள+ ேதா.!

ேமனிைலக$ மாநிலைத
ஏ12விIேர -- விைர
ேத12விIேர -- நீ
ேம நடபி! ேம நடபி!!
ேம நடபிேர!!! -- உட
ேம நடIேர
--------3.2. உலக ேனற

உலகேம உயவைடவா!!
உ.ளவ ெகலா நீேய தா!!
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நல த சமவ
நாத மகவ
ந$Qவா! >த தரவ! (உலக)
கலகேம? ச$ைடகேள?
கெதலா ேபத ெகா.வேத?
கல ெச- பாைதயி
காாி. ெவளி+
கவிேய >ட விள+! (உலக)
-------------3.3. ெகாைட வா"க!
வா"க!
எகாள +யி

ெவ$பா
நிறெச கா த9J ேநாி1ைக ேய தெந
ெகாைறமல ெபாைன ெகா9கிறா. -- எேற
அைட+யிக. எகாள ஆதனேவ ம$ணி1
ெகாைடவா)க எ2 +றி,. 235
------------4. காத பதி
4.1 க$ட% காத
(வ$ண)

\மதி இவளா? உலகிைட
மானிடமதிேலதிவ.?
ஒ ேசைணயிைன ேநாிவிழி
ேகாகனகவி ேநாதஅதர
மாமதிநிக ஓாிளக
வாD2மைழ தானி. +ழ
வா)ம,ரகரக ஊதிமல
K6ய6 ேயா6வளி
மதக ெமாத தனெதா சிதமி
னிதிட நி1ப, மிக@ அ1த!
மலவா! திற ெதா வாைத ெசாலாேளா?
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ேதா!ம,மல மாைலையநிக
ஆகியஒ ேதகவனிைத
தீவிரநட ஆ6யமயி
ேலஎ Dெமா சாயெனா
மாச2கைல மாெனனம.
வாளவ.நைட ேயா அனநைட
வா'லகினி ேலஇவள
ளால தி>க ேமெபகி!
ைவதி த தைதெய கம
2திட ெமதவ தெம ன+2
ம,ேவாைடையெமா$ணவா+ நகாேளா?

மாமயெலD ஓ அனைட
ேய என,ள ேநாயைடவைத
மாதிவளறி யா. இைத எவ
ேபாயவளிட ேம க-வ?
ஆ. அவ. த வாயிதழ ேத இ,ததி மா அ@ஷத!
ஆவி0மவ ேள உைடைமக
ளாதி0மவ ேள0லகினி!
அ1த சிதிர சி1ப கைலெகாாி
லகிய ைவதசி லமி +தி
அழகாகிய வBசிெய L9ைட ந$ணாேளா?

கா2தமி) நாெடDெமா
தா02க ேழா! இனிெதன
நாவலக< ேம,திநித
ஓதிதமிேழா நவநிதி
ேயா! 'நில ேவா! கதிரவ
ேனா! கவிைதயி ேலவ>ைவ
ேயா! இ,கன ேவா,0க
ேமா! வ6வழ ேக வ6ரச
மக. உயி+2 ந1பத இப6
ைவத ெதன/ ெசால வி9ட> ககட!
மனேம இDெபா2 L)/சி ெகா.ளாேத!
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------4.2. க$ட% காத
(அடாணா இராக. அடதாள.)

பலவி
களிபி ஆ கான மயிேலா
காதா ப$ பா +யிேலா? (களி)

அDபலவி
,ளி+ ம, மலாி ேதக
>க த இவ. அளி+ ேபாக! (களி)

சரண
பளி+ேமனி க$ மன த
தளி+,ட ெகாபளி+ேத!
ஒளி+ேத இ கவிலாச
உளதி ேமாக ெதளி+ேத
வளகா ெதழி வள த ப
ைவய விளக ஏ12 தீப! (களி)

கைல, கைல, வைர த சிதிரேமா
கவிD2 விழி ேவேலா!
ஒெகலா உயி த இவ. ெமாழி
இனி/ ேசதி9ட பாேலா!
தைலேக2ேத ெகா$ட ேமாக
தகி+ேத இெதன ேவக! (களி)
---------4.3 நாணிக$ 1ைத#த!
1ைத#த!

தைலவ 812.
இராக; கமா]

(ஏனி தப6 மன கலகலானீ மனா எற
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ெம961 சிறி, ேபத)

தாமைரகதிைன தளிகர மைறதத6 -- இள ைதயேல!
Jம, வ தி ,வ$ேபா மன
'+த6 மயிேல, வழ+ தமி)+யிேல! (தாமைர)

விழிமல மைறததி கழிமய ஆ+த6 -- இள ைதயேல!
பிழி த அதமைத பிைச த கனிரசைத
வி' , சி,வி6 ஒழி , விெமனேத (தாமைர)

நாணபவதி+ நாணயமிைலய6 -- இள ைதயேல
காணப நிலைவ கரெபாதி விவதி
ஆணழக சகித அைம அைமய6! (தாமைர)

மலெகா6 விலக6 மதிக மைறதகர -இள ைதயேல!
இல+ தவ2த6 எக உக
இைணதிைண தி'தி'தைண தைண ததளி!
(தாமைர)
----------4.4 தைலவ,
தைலவ, தைலவி தத 2க நிைன#%(க
(]காரலகாி எற ெம9)

பலவி

ெச ேதேனா தமிேழா அவ<தவிய >க (ெச )

அDபலவி
 ேதா நா. தாேன வ ெததி
+ளி ேசாைலயி ' நிலவினி
ெகா$ட காத மிகவாகி/ சி^ெரன
[சி9டா ]வரதி1+]
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ேகா-கனகவி த)+விய கேம என
ெதாக மிைச0ற, மலட எனெதா
ளகெம! தனி-ற இவெராவ ராக ஆவெலா
ெகாBசித த வBசி த
ெகாBசதினி ெநBசைதவி9
நிமிஷ அைர நிமிஷ
வில+த அைம விைரவினி அவ.பிாி
விைனமன, ெபா2திவ, >க
ெவ2ப,வா+ மல/ (ெச )

சரண
> தராகி அத +ழேபா ெமாழியா.
>+ணாலய அனவ.!
எ த வனிைத அவேளா இைணெபற வவா.?
க த களப உடலா.! அதிேசாபித
க$ய மான அதி $யவதி >நிதி! (ெச )
-----------5. நைக,2ைவ பதி
5.1. பற மிள!
மிள!

Jமியி மிள+ .ேபா பற+மா?
,ைவ மிளேகா .ளா! பற+!

சீ,/ ேசாியி ெதாி த L
ெசேற ெசறமாத கைடசியி!

8ட நிைறய ெகா96யி த
ெகா9ைட மிளைக 896வார

எ$ணிேன, L9டா இைல யாதலா!
எ' , ,ைடப எ, நா96ேன

Jமியி மிள+ .ேபா1 பற+மா?
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,ைவ மிள+ .ளா! பற தேத!

என+ ஆ0. எ$ப, 6 ததா;
இ த அதிசய எ+ க$6ேல!

Jமியி ,ைடப ேபா9 நிேற;
ேபான மிள+ Jமியி வ த,!

89ட ேபாேன 89டமா! பற த,!
89டா ேபா, Jமியி + ,!

L9காாி வ ,
பா9டா!பா6னா. "ஈ" ப,வைதேய
----------5.2. பழய நிைன1

ேந1றவ ேசவகனா -- இ2
நீகிவ தி9டா$6!
ஏ1ற இைறதிடேவ -- உ/சி
ஏறி மிதிதா$6!

ேச12 நிலதினிேல -- ஒ
சினBசி2 +2ப

ேதா1றி மணிய6தா -- அ த
ெதாைல மணி ஓைச.

பைழய ேசவகனி -- காதி1
ப9ட, வ$6 எேற

பழய ஞாபகதி -- ெச-
பாைத +றிபத1+
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', ைக(க -- அவ
கரண ேபா9

வி' , வி9டா$6! -- அவ
Lணி கிண1றினிேல!
------------5.3. ெகா2!
ெகா2! உஷா)!!
உஷா)!!
(+மி ெம9)

+பேகாணதி1+ ேபாகேவQ -- அ+
+ப1 ேச , நடக ேவQ
சபள Lர பி6கேவQ -- அ+/
சா@+ அBசாத தைம ேவQ
+ப- Lர ஏ,ெகI? -- நல
+பேகாணதினி என எI?
அ பி6த ெகா> 89ட -- அேக
ஆ9கைள அப6ேய ர9!
------------5.4. ெசைனயி 4 வசதி

ஒ வர ேதைவ! உத@L ஐயா!
திவரக ெபமா. நீேர!

ெசைனயி உக. சிற த நாம
ெதாியாதவக. ஒவமிைல!

பி/ைச எ, பி/ைச எ,நா
ெப1ற ெபாளி மி/ச பி6,

ேத ேபா9 $ண திைனயி ஒப6
ேசகாிேத! ஆைகயா அதைன

L96 ைவ, ெவளியி1 ெச2
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வி6ய வ , எ,ெகா.கிேற.

L9 கார ேக9 ,6தா
"பா9 பா பராபர வ],ேவ!

ப6திைன கிடமி தா,
+6தன ,கிட ெகாதிேபேன!!"
-------------5.5. ஏற பா

ஆழஉ'தபி அதைன0 ெபானா!
அதைன0 ெபானா த, ெநலா

ெச96மக. வ தா. சிாி,வி9 ேபானா.!
சிாி,வி9 ேபானா. சி2கி ,பானா.!

ஆ12 மணேபாேல அ.ளி அ.ளி ேபா9டா.
அதைன0 ெபானா அமன தா$6!

கீ12 ைட தாேள கிளியல+ வாயா.
ேந12/ சி2+96 இ2 ெபாிசானா.!

ேதா9ட ெகா, Lர ெதா தர@ ெச!தா
ெதா தர@ +.ேள ேதாழி>க க$டா.!
------------5.6. அமாைன ஏச
(எலா ேபானா ேபாேல எற ெம9)

ம ைத எைமகளி
வள தி த காெரைம
இ தவித ேசாம க96
மாபி.ைளயா! இ+ வ தீ மாமா -- எக.
இப மயிைல நீ மணகலாமா?
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ஆ ைத விழி எப,
அமிேபாற Yெகப,!
ஓ தி ,ெகப,
உமகைம , கிடபெதன? மாமா -- எக.
ஓவியைத நீ மணகலாமா?

ேகாடா ப திற ,
+-க +-க நைகைகயிேல
காேட நகிேம
க9ைட ெவ9ட 8ெம2! மாமா -- எக.
வாசமலைர நீ மணகலாமா?

ெவ.ளாப ேபா-த
ெவ<தி+ ேவ6ைகயி
ெசா.ெளா'கி பா!வ,தா
ெசா+> மிக@ ெசா+> ெசா+> மாமா -- எக.
> தாிைய நீ மணகலாமா?

ஆைன+ காதிைலயா
அளிப,$ேடா நீ இரவ!
8,கி உ/சியிேல
ெகா+க', ைளதெதன? மாமா -- எக.
ெகாB>கிளிைய நீ மணகலாமா?

எ9டா. எக ஒ$ணா
இ Iபா! ேபா-ட
ெகா9டாளி காகளா
+.ளவா, ேபா நடI மாமா -- எக.
ேகாகிலைத நீ மணகலாமா?
--------------

5.7. அ$ணிைய ஏச
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(கதாழ பழேம உைனநதிேன தினேம எற ெம9)

அ$ணி வ தாக. -- எக.
அ$ணா@காக -- நல (அ$ணி)

க$ணால ப$ணியா/>!
க'தி தா க96யா/சி!
பி$ணா+/ ேசைல பிழிய
ெபாிய+ள ேசறா! ேபா/>! (அ$ணி)

எ96 பி6திடலா
இர$ட+ல ஜைட _னிதா
ப96 ெவ.ளா9 வாைல
ேபால ேமேல பா+ப6! (அ$ணி)

நைதப ெசா9ைட Y+
நாவ1பழ ேமனியிேல
கதாைழ நா1ற எக. க'ைத ெந96 த.ளிேத! (அ$ணி)

அ'+/ >ம , ெச-
அழ+ ெவ.ைள க+திைர
வ'கா, நடப,ேபா
வா!தநைட எனெசாேவ? (அ$ணி)

ேகாேபா இ ெகா
ேகால ஒ96யாண ெச!ய
ேபக9 வாக ேவ$
பிாி, தக9ைட எகேவQ! (அ$ணி)

ப+வமாய ேப>ேபா,
பா! ,வ +ரஒதா,
ெசகா சகீதேம
ெசவியிவ , ,ைளதிேத! (அ$ணி)
-----------

31

6. சி6வ) பதி
6.1. கவி

{ மகாவதி +ண மதா ேவகமா! எற -- ெம9 }
{ த ைத தனயD +ைரத }
கவியி மிகதா

ெசவெமா2 இைலேய

க$மணி ேகளடா

நீ எற ெசாைலேய!

ெசவ பிற+ நா

த தி6 தீ தி

கவி த ெதா2

மிக/ ேச தி

கவி0.ளவேர!

க$Q.ளா எனலா

கவியிலாதவ க$

$ெணேற பனலா

கவி மி+ தி6

கழி தி கடைம!

க1ப,ேவ

உ த1 கடைம

இளைமயி1 கெலன

இைச+ ஒளைவயா

இப கைத நீ

சி திபா! ெசPைவயா!

இளைம கழி தி6

ஏ2ேமா கவிதா?

இெபா'ேத உ$

இனிதி ேத

------------6.2. பி ைள நீதி
{ ஆன த களி ெம9 }

ேசாபி கிடப, தீைம -- நல
ெதா$ ெசயா, கிடபவ ஆைம!
ேதபி அ' பி.ைளேபாேல -- பிற
தீைமைய அBசி நடபவ ஊைம

,ைமயிேல விைர ேதா -- ஒ2
ேபானவழி/ ெச- ம ைதயி ஆ!
எதி- நிசதிைன ேத -- ெபா!
எவ ெசான ேபாதி- நீ த.ளிேபா
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ேதகதிேல வ ேவ12 -- உ
சிததிேல வ அ/சைத மா12
ஊகதிேல ெசய ஆ12 -- தின
உனைம தமி) அைனைய ேபா12

பசிவ த ேபா,ண @$Q -- நீ!
பா6 பா96னி ேல >ைவ ந$Q!
வசிதி நா96ைன எ$Q -- மிக
வறியகா உபகரணக. ப$Q ( 30 )

ெபா!0ைர ேபா பயகாளி -- பிற
Jமி >ர$6 ேவா ெப/சாளி
ைவயக மக. எேலா -- நல
வா! திட எ$ணிேவா அறிவாளி
--------------6.3. வ6ைமயி ெசைம
{ தா! -- மக. சபாஷைண }
சகானா ஆதி ( 35 )

மக. ெசா-கிறா.:
அமா எ கா,ெகா ேதா -- நீ
அவசிய வாகி வ , ேபா!
இக 6யா, -- நா
ெசா வி9ேட உனகிேபா,! (அ)

தா! ெசா-கிறா.:
கா,+ கம அழ க2 -- நா
கழ2வைத கவனி ந2
நீத ெமாழிைய ெவ+ பணிவா! -- நித
நீ ேக9 வ , காதி அணிவா! (கா)

மக. ேம- ெசா-கிறா.:
ைக கிர$ வைளய Lத -- நீ
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கடப9 ேபா966D ேபா,!
பகிெய ெறைன ெய ேலா -- எ
பாடசாைலயி1 ெசால ேந! (ைக)

தா! ெசா- சமாதான:
வாரா வி , வ த கைளயி -- அவ
மகிழ உபசாித வைளய!
ஆராவேத மதி ,ல+ -- ெப$ேண
அவ ெசாவ, ைகக9+ வில+! (வாரா)

பிD மக.:
ஆபரணக. இைல யானா -- எைன
ஆ மதிப ெதவி ேபானா
ேகாபேமா அமா இைத/ ெசானா -- எ
+ைற தவிக 60 உனா (ஆப) (55)

அத1+ தா!:
க1ப, ெப$க < கா பரண -- ெகா
கைவத, நைக தீராத ரண!
க1ற ெப$கைள இ த நா -- த
க$ணி ஒ1றிெகா.< அ ேபா! (க1) (60)
--------------6.4. மாணவ( எ+,சி
{ கயாண ெச!,ேகா எற ெம9 }

நி1ைகயி நிமி , நி! -- ந
டபதி மகி)/சி ெகா.!
ச1ேற தின ேதா2 விைளயா.
ப1பல பா9 பா6ட பழ+! -- நீ
பணிவாக ேப>த உனகழ+! (நி1)

க1பதி தைம ெகா.
கா$பைத ெதாி , ெகா.
எெபா', ெம!0ைரக அBசாேத!
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>1றி திாி தி ,Rட! சிேநகித
ெதாைல எபதிெலனச ேதக? நீ (நி1) (75)

சிதிர பயி2 வா
ேத ேபாற கைத ெசா
ைதேபாேல ,ைவத உைடயணிவா!
தக உன+ Jஷண அலேவா?
ேபாக6காேத இைத நா ெசாலேவா -- நீ (நி1) (80)

பதிாி ைகப6 நீ
பல@ அறி , ெகா.
ஒ, பிற+ நல உ$டா+!
நித இ த ேதச தைன
நிைன, ெபா, பணிெச!
அவ<ன+ அைன (நி1) (85)
-------------6.5. ந8ன9 ேச)த
{ பTமிகேவQ மனேன எற-ெம9 }

ேசாிட அறி ,ேச எ நா< -- ைம தா
தீயைர அQகி61 பழி Y<!
சீாிய ஒ'க சிற தZ1 பழக
ஆாிட உ.ளேதா அனவாிடேம -- சிேனக
ஆ+த அலேவாடா உ கடைம! (90)

ம$ணி+ண அ+.ள நீ+$ -- ைம தா
மாைலயி மலமண நா+$.
தி$ண பறி ெயா
ேச த க2 ெக!
க$ெச!த பாவ தீய தைமகா$ட -- ைம தா
ைகெச!த $ய நலா அ6 தீ$ட (100)

சதியிேல ,Rட சகவாச -- பிராமண
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சகட உண இ த உபேதச.
தைடயிதி ஏ,
தா! என ேகா,?
>ெந பானவாி +ண ெதாி , -- ைம தா
>ரதின ெசா- அத ,! (ேசாிட) (105)
-------------6.6. வழி நட#த
{ ெசற கனி பறி,ெகா$ எற-ெம9 }

மரக. அட தி+ கா -- க
வானி உய த மைல ேம -- தமி
பிாி , பிாி , ெச- வாியா! -- நா
பிாிய,ட நடேபா விைரவா!
ெப +ர பா9
ேப/> விைளயா9 -- நைம
விைரவி அPவிட ெகா$ 89! (110)

இளைம தனி வைம ேசேபா -- நா
எதி- ைதாியைத காேபா -- நா
அளவிலாத நா. வாழ -- உட
அழ+ உ2தி0 $டாக,
ஆைச ெகா$ நடேபா
அ/சமைத ெதாைலேபா -- ந
ேநச பல மனகளிேபா. (மரக.)
------------7. ெபா:க பாக
7.1 ெபா:க வா"#% (அ6சீ) வி(#த)
வி(#த)

ைததிக. த நா. எறா!
தமிழக. திநா. எறா!
த தாக வ த
ெபாக நா. எறா கிறா!
ைகதிற ஓவி யக.
கா9க L96 எறா!
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தமி) எ'க எறா!
ழ+க இைசக. எறா!

ெகாணகேவ திய ெச ெந
+றாக எறா ! ெப$க.
அணிக., ெபா னாைட யா@
அழகாக +விக எறா !
மணமல கலைவ ெகா$
மைலஎன +விக எறா
கQவக க ேதD
க6தினி1 ெகாணக எறா !

எ'தாள ெபாக வா)ேத
எ',க ஏ96 எறா !
பழ/>ைம வக எறா !
ப96ய எ'தி/ ெச2
வழக, கைட/ச ர+
வாகிவ திக எறா !
'+ைல வாைழ மாவி
ேதாரண 6க எறா !

எ' த, கீ)க டேம
இளகதி, Yைச தக
ெபாழி த,! வி$Q ம$Q
ெபா த, தமிழ நா!
வழி த, ெபாக ெபாகி!
வா)தின பாிதி தைன
தைழத, ெநBசி இப,
தமிழக. ெபாக உ$டா,

வாழிய ெபாக நனா.
வாழிய திராவி ட தா!
வாழிய ,ைம Z1க.? வாழிய தமி) கைலக.!
Kழிய மணி கிக.!
,ல+க நெச! யா$
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ஆ)கட மிைச எ' த
அழகிய பாிதி வா)க
-----------7.2 ெபா:க வா"#% (அகவ)
அகவ)

ெபானா! Jவா! ெபா த ஞாயிேற.
உ$Q விழிக. உவ+ஓ வியேம,
ைன+ ன ைளதY ெதாளிேய,
இ நா. ம9 இளைமமா றாம
தி, திெதன ேபா12 பாிதிேய,
இ நா. ,ைமயி1 ,ைம இய1றினா!. !

காைல மலெர, க9டழ+ ெகா96
ேகால கதிக. +-க, நீல
கடமிைச எ' த கதிாி ெசவேன,
ஆடவா ழியநி அழ+ வாழிய!
த திய தாிசி ஆ! ,
திதி +பா ெசைமயி அளாவ
அலாி/ ெசPவித) அவி)தன ேபால
இலெகாி அபி ஏ1றிய பாைன,
ெபாகிட, "ெபாகேலா, ெபாகெல றாேத

ைரதீ ெவல, ப ேபாற
ஏல, ப/ ேசல, ந2ெந!
ந2 ேச, +ெறன இறகி
ேதெப!,, கனி ேச, வி ,ட
ஒக- மக< உாிைமயி உ9கா
தி.நீகி எ'ந எ'/சி வா)தி
அ.ேத +ழவ வா)தி அ தமி)
வா)விைன வா)தி வா)தி
Y)+வ இப, ',$ நேற!
-----------------
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7.3 திராவிட நா ெபா:க வா"#%
(எ$சீ வித)

அகதியD காபிய ேதா2 ன!
அாியதமி) தைலகழக ேதா2 ன!
மி+தகட +மாியிைன மைற+ ன!
வி$Qய த பனிமைலதா நிமின
ப+தறிவி ,ைணயாேல அரசிய1றி
பகைலயி ஒளியாேல உலக கா,
திக)பைழய தமிழகேம, இைடநா. தனி
திராவிடநா எனேபா12 எற அனா!,

பத2; Zற2; பM ற2;
பலாயி ரதா$டா! தமிழ வா)வி
தா$, ைததநா., ெபாகநனா.,
ேபா1றிவிழா ெகா$டா6 உந லைத/
ெசதவைர மற தா- மறவா வ$ண
ெச!தமிழா வானிெலலா ெச,கிைவேதா!
பதைரமா1 2தக ஒளிமா! தா-
ப12ளதி உபழBசீ மகி1றிைல.

ெத-+மைல யாளக னடெம கிறா
சிாிகிறா! அனா!நி மக. ேபாைக!
நலெக9 ேபானதிைல, அதனா ெலன?
நா+ெபய இ9டா- ெபா. ஒறேறா?
கலகைரயி விள++ ம2ேப இ9டா
கைரகாண தவ2வேரா மீகாமக.?
இல+தி ேவ, ைவய ெச!த அனா!
எலாாி ேபரா- உனெக வா)ேத!

தமிழகேம, திராவிடேம, ைதத நா.
தனி-ைன வாயார வா),கிேற.
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அழி)தான பா1ெபாக ஆர உ$ேட
அைதஒ+ தமிழாேல வா), கிேற;
எைமஒபா எவ.ளா? எைம ெவவா
இ நிலதி பிற ததிைல; பிறப திைல.
இைமேபா, பழிெகா$ வா) த திைல
எD உணவா வா),கிேற; வா!ேப/சல.

அெறாநா. வடலைத +9 வேபா!
அழி+ன தL96 இைலயி 9ட
இப, ெபாக-$டா. அைதேபா லதா
இ2$ேட; அ2ைன வா)தி னாேபா
ந2ைன வா),கிேற எைன ெப1ேறாேய
ந-ாிைம உY/சி அகற திைல
ெபாேனஎ ெபவா)ேவ அபி ைவேப
தா$ வா),ைரேத ந2வா)க.
------------------7.4 ெபா:க ெபா:கிறா
(கெவ$பா)

உல+நலகாண உழவ விைத,
இல+ மணிகதி ஏற-ெபாேதா.
கவிழ கதிர6,/ ேசதி9ட ெச ெந
+வி, நிமி தா! +ளியி-அவி)த
கதி/ெசவ தாD கடேம நிமி தா!
"இ,ேக. உழவேன, இ த-,ைவய
தா9சிஉன கா+க, எ2 கதிரவ
மா9சி0ட வா)தி மகி)கிறா-ேக9ட
உழவ. 'நிைறநாளி ெசவேன உற
எழிவா)க." எDேமா வாைத ெமாழிகிறா.

,!ய உடதா ேசாவேத இலாம
ைவயக வா) திட வா' அ-ெம!0 ழவ,
ெபானி ,பாிதி வா)தி0ள Jாி,/
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ெச ெநெகா$ 6லேத ேசதி9டா-எேன!
உயெநைல தீ9 உலைகபா டக.!
அயிவிழிமாத அயத பாைன-ெபயலான
பாேலா தாிசி ேமெல' , பா6 வர
ஏலக1 க$ெந! இ9டப6 -- ேம-
த'வி ேத பனீ >ைளகனி யா@
இைழய இைழய, தமிழா -- அழ+றேவ
ெபாகேலா ெபாக என ஆதா+/ ெசக
தகேந மBச. விைள/ச- -- எகQ
மாவிைல தா மய, +தி ைலைய
தாவி விாிதி9ட ைதயலக.-ஆவெலா
அ.ளிவ9 6தி9ட ெபாக அமி)தைத
பி.ைளக., ேபர, ெபமாக.-உ. அபா
அைனமா எேலா ஆரஉ$டாக.!

ஒL ேபால ெதL க<,
ெதL க.ேபால ெதனா9 6கிற
Lெடலா இப விைளயா9டா, L96-.ள
மாக 2ெகலா மா/சிறபா! ேசா6பா!
மகாத ெச தமிழீ வாாீ _ L96பா
ெபாகி1றா? வா)க ெபா ,. !
------------7.5 ெபானா ெவகேவ
(எ$சீ வித)

உ$டாயா நீெபாக? L961பா ெபாகி1றா?
உ9காரபா உ9கா! உ12ேக.! இேகா
ப$தைழ, வவ,ேக.! நறா!ேக.! உற
பழநா9டா உ.ளதி ஒஅ,தா தபி!
ப$ெதா9 திராவிடதி வடெவைல எ2
பக ,ய த வி தியதி இறதி-.ள
எ$ தவிதா எலா, ''எக.திராவிட தா
எ2வி தைலயைட0'' எகிறா அேறா!
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பனியிைல; +ளிாிைல; இ.கிழி, ெகா$
பகலவதா தைலகா9ட பகா96 வா)தி
இனியிைல மடைமஎன ஆதாேய தபி
இ! பாஇ ேதாஅறி@ க$ணா6 J$பா!!
ைன+மாி வி தியதி இைடபா+ வா'
தமிழ எலா, இதிரா விட தா
இனிய6ைம தைளய2, விதைலேய ெகா.ள
ஏ1றெசய ெச!கிறா ெதாிகிற, அேறா!

ைததிக. தநாளி திவிழா, எற
தனிைமயிைன நீகி, திராவிட ெரலா
எதா- ஒெறா2 கா9612 க$டா!!
இன,நிைன ெவலாஉ மனதளேவ அேறா?
,நிைற கீ)கட, ேம1கட, ெத1ேக+மாி
வடகி வி தியமா ேம@திரா விடக.
ஒதி த நா96ன, விதைலேக எ2
உைழகிறா நில+-க! உ1றறிநீ தபி!

எநா பிாிெகன பணிெச!கி றா!நீ
எதிேபாD அைததாேன ெச!கிறா தபி!
ெபானா திராவிடமா எகிறா! அஃ,
நாெட 2ைரபாD ெபானாெட ேபாேன!
ெதனா961 கிள/சியிைன/ ெச!கிறா! நீதா
சிாிதப6 நி1பாD அைததாெச! கிறா
இனதைன நீ0ணர மா9டாயா தபி?
இனிெவ1றி ெகா6ேய1ற ஒ2தா பாகி!

மடைமஎன ஒ2$! வா!ெபாி,! ைகயி
வா.ஒ2 ைவதி+ சிைறL9 வாயி1
ப6மீ, நி1+! ப லா1பைல ெம-
பாஎ2 8/ச! ேபா நி2த ெகB>!
விேடஎ2 ேம1ெசவா!! விதைலைய/ ெச!வா!
Lறி9 பா0உ உட1+தி யாஉ

42

கடைமெச!வா!! அமடைம தைலகவி) , ேபா+.
க$Y6 யி தி9டா ம$Y உைன!

உநா9ைட மீ9கநீ உயிநீக ெப1றா
உயிநீக/ ெச!தாD உநா9ைட மீ9ேடா!
ெதனா961 பிற தாயா? இைலயா? நீஇ
திநா96 மறவனா? இைலயா? Lர
கநா96 கநா96 காலெமலா +தி
கடேல கடலாக க)நா96 னாஇ
ெபானா ெவகேவ ெபாகேலா ெபாக!
தியதிரா விட வா)க ெபாகேலா ெபாக!
-----------7.6 ைத#தி(
ைத#தி( நாேள மகி",சி ெகா$வா
(எ$சீ வித)

அாிசிைல விறகிைல கறியிைல நல
அரசிலா காரணதா இPவள@ ெதாைல!
வாிைசெயா வா) தாக. தமி)நா9 மக.!
மனவக. அ நாளி ைறெச!த தாேல!
பாிசி ெப2 தமி)லவ அ நாளி வா) தா
ைப தமி)வா) த,வா) த திெபாிய ைவய
வவா!நீ ைதெபாக திநாேள வாவா!
வ2ைமஅற ,பமற மகி)/சி ெகா$ வாவா?

ெவ9டெவளி வானைத மாணிக ஆ+
ெசக நா96னிேல ெவலமிைல; வா)ைவ
எ96கா! ஆகிவி9டா ஆளவ தா! மான
இபதா!/ ெசாகிறா அறிவ1ற ேப/ேச!
எ9கிற பாெகலா தமிழக) அறி
இலாைம எDெமா ேப/சி த திைல
ம9ட1ற ெசவேம ''ைதெபாக நாேள''
வ2ைமயற, ,பமற நீ வ தா! வாவா!

தமி) இக) தா க>ம+ ப6ெச!த இ த
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தமி) நா96 தமிழேகா ஆதர@ இைல;
தமிழறியா ஆ<கிறா அதனா ெதாைல,
தமி)அறி தா ஆ9சியிைன க$டா அ நாளி!
கம)கிறக ,$டா இ நாளி? இ2
க$+ழி த ஆளவ தா, வடநா96 அ6யா!
அமி)ேதவா! ைதெபாக திநாேள வாவா,
அகமகி)/சி ெகா$வா எலா+ இேக!

ஏத9டா ,',', பயவிைள+ உழவ
எழிநா96 கதினிேல அழகிைல, நா9ைட
ஓத9டா! த96ேபா! தாவாழ எ$Q
ஆளவ தா ெச!ைகயினா உ1றதி த ெதாைல
ேபா த9 ரெசாக தமி)நா96 இ நா.
ெபா,ெதா$ ெவகேவ ெவகேவ எ2
மாத96 வ தா!நீ ைதெபாக நாேள
வ2ைமயற ,பமற மகி)/சிெகா$ வாவா!

இ9கட- ஒளிகடேல! ,பாிதி, கைத
எதிகா96 ஆயிரெச கதிைகக. நீ96
அ9ெபகா வகிறா! ஆ$ேகா நாேள!
அைனேய தமிழெரலா உனைம மக.!
பிாிகிறா எைமெயலா யாபிாிய மா9ேடா!
பிைழெச!தா யாசிறி, பிைழெச!ய மா9ேடா!
உப9ேடா உவரவா! ெபாகேலா ெபாக!
உயவா)@ நிைலநி1க! வாழியநீ வாழி.!
----------7.7 ெபா:கேலா ெபா:க
(வ$ண)

த நாந த த -- 9 த தத தானா -- 1

ெபாகேலா ெபாக
ெபாகேலா ெபாக
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எ2பா க.
மறிலா க.
எக.நா ெடக.
அநா ெட2
ந2பா க.
ெபாகியா க.
ெபாகேலா ெபாக
ெபாகி12 பாேல!

தகேம தக
ம$நீ ெர+
இ+வா ென+
ந2கா Qக.
மிBசியா க.
சி ,பா க.
ெபாகேலா ெபாக
ெபாகி12 பாேல!

எ+ ஆத ,
ல தபா -க
பிேனா க
ல ,ேம ெபாக
ைந தவா +ப
ழக. ேத Dக
ல ,வா Dக
மகி) தவா 2$ட
ெபாகேலா ெபாக
ெபாகி12 பாேல!

இ+நா மி2
க$டேப ாிப
எ2ேம ெகா$6
ல+ேவா ந, பி
ற தநா , கி ட த சீ ெபா
 தேவ ந2
 ைதேயா க$ட
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ெபாகேலா ெபாக
ெபாகி12 பாேல!
------------ெபா:க வா"#% விய
7.8 வா"க தமிழ) தி(நா
(வ$ண)

தனனத த தததன த தனதானா
தனனத த தததன த தனதானா
தனனத த தததன த தனதானா தனதானா

தைளயவி) , ெசக/சி வ த மல ேபாேல
தமி)நிலBசி றக ர த இைறேபாேல
தைலசிற த ைத/ ெசாாி த அைலேமேல கதி காணீ!

தவ)+ழ ைத ெகா96 ாி த நைகதாேனா!
அழ+மைக ெந1றி கி த ஒளிதாேனா!
தகதெக2 ெபா1ற9ெட' த வைகயாேதா அறிLேரா?

இைளயெச கதி+பாி , ெதா'வாேர
இ,விெதக. ைத+/சிற த தநாேள
எனவிைள த ெந1+தி எ+ மகி)வாேர மடவாேர!

இைலமா+ ,க.ெத+ ககாேல
எழி-2ெச ழி1எக. தமி)நாேட
இைசஎ' , திெக9 , அதMேட மகி)ேவாேட!

வளமி+ லதி1றிாி , வமாேட
வைகெயாக லதி1கற , தபாேலா
டாிசி0> ைவ க பிழிசாேறாேடா டனலாேல!

இனி,ெபாக ைவ,கம) த ெபா6ேயாேட
மெவாப /ெசாாி த க6ேதேனா
அளவநறி றகி தி , இளவாைழ இைலேமேல!
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உளவி தி ன+ பகி , பாிவாேல
உடனி , ணெப1 றைட த >ைவயாேல
உளமகி) த ைத/ச1 றியப 6யாேத ஒநாவா!

உழவர ைழபி1 பிற த பவா)ேவ
தைழக நெற ைமெப1 வ ததமி)தாேன
தைழக எக. ெவ1றி+க த ெபநாேள திநாேள!
-----------7.9 உழவ) தி(நா

உழேவதைல எ2ண த தமிழ
விழாேவ இெபாக விழாவா+! காணீ
ழ@ ழகி12 ,ெந அ2,
வழ+ உழவேதா. வா),கிறாேர!

உ',$ வா)வாேர வா)வாம1 ெறலா
ெதா',$ பிெசபவ எற ெசா1
ப',$ேடா? காணீ பழ தமிழ ''நாக.
உழவேர'' எ2விழ ஒபி மகி) தாேர!

உ!ேயாேமா ெசகதிேர நீபனி ஒ96வ த
ைதேய த1றிக. ைததேல ஆ$த
ைகேய ,ைணயா+ ைகெதாழிேல ஆகெம2
ெச!ய தெச ெந ேசயிைழயா +1றினேர!

ேதாி', ெசெப அலவிழா! அனெவலா
ஓாி'ேநா! -- ெபா,வி உ.ளவிைழேவ விழா!
ஏெர' த, ,/ெசவ இ9ட பா
பாரைழக ெபாக1 பய மணகைவதனேர!

அழகி பாிதி உயி; அP உயிைர
', நி2, அமி),தா ,
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மைழ! உல+தா!! வள பாேல பய! ெந!
ஒ'க உ$டா ெபாக எலா ஒறிேய!

ஆைட எலா அ நா. ம6 விாிதைவக.!
ஓைட என பா-, உய +றாிசி0
வாைடெந!0 ெபாகி வழியேவ ெபாக9ட
நாதா ெகா$ட நனிமகி)/சி ெசபாிேத!

இக)/சி அQகா திைலயி அமி)ைத
க)/சி ெசா ,+ ெந!ெயா'கஉ$ட
மகி)/சிேய இ நா. ேபால எ நா< மக
மிக/சீ ாியதமி' ேமைம012 வாழியேவ!
-----------7.10 ெபா:க நாளி அவ)
(சி , க$ணிக.)

ெசகதி எ' தத6
எ+ ஒளி ஆனத6
ெபாகதி நாள6ேய என ேதாழி -- அேதா
ெபானாிவா. ஏ திவி9டா என ேதாழி

ெதகிஇள பாைளைய ேபா
ெச ெநஅ2 தா உழவ
அ+கள ெகா$ட6தா என ேதாழி -- அவ
சக தமி) பா6பா6 என ேதாழி.

க9ட6ேத ெநலள ேத
க9ைட வ$6 ஏ12கிறா
ெதா9டளிதா ைத,ெந என ேதாழி -- அவ
ேதாைள ைவய வா)தி1ற6 என ேதாழி.

ெகா9 ழ ேகா ெநைல
+12கிற மாத ெரலா
ப9ைட இ', க96
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என ேதாழி -- பா
பா9ெடலா ெவலம6
என ேதாழி.

தமி) ழகம6
எகQ இைச கவி
தாிசி பா இ9டா
என ேதாழி -- ெவல
க960ட ெந!0மி9டா
என ேதாழி.

திதி+ேத Dபலா@
ெசPவாைழ0 மாபழ
ஒ, கல ,$டா ர6
என ேதாழி -- அவ
ஒக- மக< மாக
என ேதாழி.

எகQ மகி)/சிய6
எPவிட, ஆட பாட
ெபாகேலா ெபாக எறா
என ேதாழி.
ெபாகி1ற6 எ+மிப
என ேதாழி.

திகளி, ைதய6ேய
ெச தமிழ ாிதிநா.
இகி, ேபா எைற+ேம
என ேதாழி
இப நிைலெகா.ள ேவ$
என ேதாழி.
-------------7.11 த:க கதி) வா"க
(சி , க$ணிக.)
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க+ப ற தத6 எ+ ெவ<தத6
தகெவ!யி க$ட,கி ழகிேல -- ந
ைகயி பயெகாக ைத0 பிற தத6
காெட+ கனப ழ+ைல -- நல
கள ேதா2 விைள தெந அள தன உழவ
க+ப ற தத6 எ+ ெவ<தத6
தகெவ!யி க$ட,கி ழகிேல

க9டாக ஏழவ
ப9டாள கிளபி1ேற -- கட
கடெவன/ சகக. கட தன ெதைவ! (க)

எ+ ,ெநல6 எ+உ லைகெயா
மைகயக. ெச தமிழி பா6னா -- நல
திக. கிட த,ேபா எ+ அாிசிய6
தீபா இ9டதைன Y6னா -- மி+
திதிபிறிெகா தித அ த ,கட ெபா கி1ற6
எ+ ,ெநல6 எ+உ லைகெயா
மைகயக. ெச தமிழி பா6னா!

ெதனா ெடலா ெபாக
ெபானா! விைள த,ேவ பல
ெதவி- தமிழி- கவிக. தமிைச (க)

அக+ வ திவி  ,க ல தப6
அசி ற தப6 உ$டன -- நைம
அ$ பைகவ2ைம க$ ந+ப6
யான மனமகி)/சி ெகா$டன -- அவ
ஆவ, பாவ, அரகினி1 ெறபாேக
அக+ வ திவி  ,க ல தப6
அசிற தப6 உ$டன

ெத+ க+ வாைழ
சிறபிைன/ ெச!தன இளB
சி2வக. சி2மிய ெநறிேதா2 மகி'வ! (க)
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மகா மகி)/சியாேல மாக2 க'வி
ெபாகவி  தளித அபிேல -- அைவ
அ+ மி+ ஓடெகா+மல மாைல
ஆ6 +-+ அைவ ெகாபிேல இ2
வா! த மகி)/சிஎ 2 வா! தப6ேய யிக
மகா மகி)/சியாேல மாக2 க'வி
ெபாகவி  தளித அபிேல ந

வளநா96 ெச தமிேழ
வா)கேவ வா)கேவ மி+
மனநல ெமாதமி ழக. நலறேவ! (க)
------------7.12 1% நாளி 1% வா"&
(சி , க$ணிக.)

பக1ெபா'தி1 ெபாக1 ,
பாைன வாகி வைகயி ேல
நைகதப6 எைன அவ பாதா -- நா
நாணதினா உ.ளெமலா ேவேத.

கமறியா ெப$ கதி
,நைக வ , ெமா!தா
மகளிெரலா என நிைனபாக.? -- எ
மனநிைலயி ஐய ெகா$டாக..

ேசவ 8வ -- கீ)கட
ெசபாிதி ேதாற -- அ த
நாவ1+ள நீெரக/ ெசேற -- அவ
நதிநா. இறலேவா எறா.

காவ-$ ப1பல ேப
காண-$ காைளயி ேம -ஆவ-$ கா96ெகா.ளவிைல -- அவ
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அக + தா அ,ம9 தா ெதாைல.

நா96 ெல+ ெபாக வா),
நடபெதலா ைத திநா.
L96னிநா ெபாக-$Q ேவைள -- அதி
ெவலமா! விைள தா அ தக காைள.

ேதா9டதிேலா ஊBச9
ேதாைகயேரா பாைகயி
பா96னிஓ ெச தமி' ஆனா -- அ த
ப$ணிெலலா நைசயா! ஆனா.

ஆட- பாட-
அனவேன எநிைனவி
ேகாைடமைழ ேபா1 +ளிர/ ெச!தா -- எ
ெகா.ைகயிேல காதைன ெப!தா.

ஆ6யபி L வ
அPவி$ட ேதாபினிேல
ஓ6வ ேத க96த த தா -- அ,
ெபாக திநா.அளித ெச ேத.
------------7.13 அப) வ(நா
(அ2சீ வித)

ெபாக நா. வக! கீ)பா
,கதி எ'க வா)க!
இ ெகைன தனிவி ேத
ஏகினா வவா ரேறா?
அைகயி1 ெப96 (கி
ஆளிட Y9ைட த ,
ெபக` ெதக ட ,
ெப வ$6 நிைலய ேசவா!

52

ைதவிழா வக! கீ)பா
,கதி தளிக! வா)க!
ெம! இேக உய அ ெகேற
ெசறவ மீ.வா அேறா?
உ! எ2 சீ)ைக கா9ட
உ9கா த ப6எ அப
ைதயைல எ$ண, ெமல
தவ) தி ைகத வ$6!

தமிழ நா. வக! கீ)பா
,கதி தைழக! வா)க!
அமி) (றத'@ ேதாளா
அகறன வவா ரேறா?
>ைம 'எாிமைல' ஒ ற+
ெதாடமைல இ'த ெதன
இைமபி1ப க(ாி வ$6
இ/சி/ ெசேறா6 நி1+!

ைத ெபாக வக! கீ)பா
தனி கதி எ'க! வா)க!
ஒபிலா அப எற
உயிகா கவவா ரேறா?
இ பகவஅP வ$6
எதிபக ஓ கா
உ9பக பாதா வ$6
ஓ! ஓடா, கா!

உழவ நா. வக; கீ)பா
ஒளி/ெசவ எ'க! வா)க!
வழகாம ெசறா இப
வழகிட வவா ரேறா?
ழகிேய நி1+ வ$6
2 ேகாம ெபா6 ஆரBசி
பழவி1பா -- ெச!திதா.தா
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பசிதீ+ அதா Dேக!

பா1ெபாக வக! கீ)பா
பகலவ எ'க! வா)க!
ேவ1றா. ேபா ெசறா அ
விளகாக வவா ரேறா?
ேந1ேறறி இபா! இPa
நிைலயைத அைடவா இ2
Z1ைற , 8யா9க.
_ைழவாக. 8 எேற!

ெபெபாக வக! கீ)பா
,கதி பிறக! வா)க!
இ ெநBசதா ெசறா
இறவவா ரேறா!
திபிய பக ெமலா
ெதாி தவ கா$பா! அதா
பதி ,க9 டண/சீ9 E ,
பிற கபி நி1பா.
திவிழா வக! கீ)பா
ெசகதி எ'க! வா)க!
உமைழ ,ைறவா எற
உளJக வவா அேறா?
ெதெவலா வ$6 நி1+
நலதா! ெதாி , சத
ஒ பா! ேபசி, Y9ைட
0டஎறி அமவா அதா!

ெபாவிழா வக! கீ)பா
,கதி எ'க! வா)க!
அபிலா ேபா1 பிற தா
ஆவதா வவா ரேறா?
ேனாகி வா எபா வ$
6கார! நக தா
பிேனாகி +திைர ேபா+
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பிைழ ெச!தா ெநBச ேபாேல!
இனி+நா. வக! கீழபா
இளகதி எ'க! வா)க!
தனியாகி/ ெசறா உ.ள
தவி திட வவா அேறா?
ைனய ெபாக1 தாைட
வாகிட ேபாவா அபி
நைனயதா ேவ$ எேப
நமாைல வ ததாேல!
-------------7.14 வாழிய ெசதமி"
(எ$சீ வித)

சிாிதப6 றப9டா! அவ
சிாிதனேவ மலெரலா! ேசாைலெயல!
ஒத அவ! அற 2திய! இ நா.
உவைகத ைதெபாக நாைள/ ெச!தா!

விாிதப6 றப9டா ஒளிைய; வா)ைவ
விைளதப6 எ' தி9டா கட ேமேல!
ெதேதா2 தமிழவிழா விைளகவ த
சீராைன வா)திநா நீராேடாேமா!

வாெனலா ஒளியாகி ைவய ,.ள
மைலெயலா கடெலலா வயக ெளலா
காெனலா Yேவ த வழியி வ ந
கேபாாி இடெபயரா தமி)மக.
ஊெனலா உ.ளதி உ.ள ெமலா
ஒளியாகி உய தாைன வா)தி வா)தி
ேதெனலா வ$$ யா)மி ழ12
ெச தா மைர+ளதி நீராேடாேமா.

(அ2சீ வித)
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ெசகதி வா)தி மாத
ெச'ன லா கிறா!
அேகாபா நெச!/ ெசவ
அ2வைட ெச!த 6,
வகாள ேகாணியி9
மைலநிக மா6ைணக
ெபாகநா. வா)க எ2
றப ,ெநவ$6.

இற 8ட தனி
இறகிய Yைட ெகா96
அட ெபாக1 ெகேற
அள தி மணாள ேதா.க.!
மD ேதா. வா)தி அ.<
மைகமா மல/ெச ைகக.!
ெதபா+ பா கிறா
ெந1+12 ேசயிைழ மா!

(பஃெறாைட ெவ$பா)

வி தியதி ெதபா
விாி் கட ழ+
 ைத தமிழ
,நா டணிநகக.,
சி1=, ெதக.,
திக)இல ேதா2ேம
+1றிய ,ைபJ
ேபா அாிசி ெகா$டம9
ஆபய த பா
அமி)தாக ெபாகிவர
Jபயவா! மாதக.
ெபாகேலா ெபாகெல2
ெவல ந2ெந!
விைரெபா6ேயா 696றகி
நலேத பழக.
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நகி, வி ேதா
உ.ள மகிழ தா
அ.`ர உ$பவ,
வாழிய எக.
வளநா9/ ெச தமிழ!
வாழிய ெச தமி)' எறா!
------------7.15 ெச:கதி) வா"க
வா"க

ெபாக1 ,நா. கமலதி ெபானான
ெசகதி/ ெசவதிைரகட ேமெல' தா;
எக9+ ,யி நகி ெபவா)@
தக ாி த தைகைமயிைன வா),வேம!

Y பனிவிலகி ெமா!த +ளிவிலகி
நா நிைனதஎலா ந+ ெதாழி1பதி
ேதாடவி),/ ெசபாிதி ெபாெவ!யி(@ கிறா
Lம ெபாக விழாபா6 வா),வேம!

ேச1றி1ெச தாமைரேபா ெசகதிக கட
ேதா1றBெச! தாஎக. ேதாைகயக. நீரா6
மா12ெபா னாைட ம6 விாி,ேத
ஊ1றியபா1 ெபாக உவ ,வ , வா),வேம!

அ இளநைகயா அகேக ெச ெந,
க, கனிவாைழ, ேதெந!, தயிபா
தபயேம1 ெபா+ ைதெபாக உ$ண
வபாிதி நாபா6 வாயார வா),வேம!

காெடலா, நாநக, Lெடலா, L9ேம
ஓெடலா ெபானாகி ஆகேம உ1றகதி,
ஆடனா பாடனா ஆத ெப ெபாக
ேகாட மகி)/சியினா 86நா வா),வேம!
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----------7.16 வ(வா< கதிேர

வவா! வவா! கதிேர -- ைத'
மதிேய ஒளிேய வவா!
திேவ உணேவ வவா! -- எ
ெசய ெதளிேவ வவா!
இ< பனி0 +ளி -- பல
இட ெதாடரா வைகேய
ாிவா! >டேர வவா! -- எ
ெபாக1 ,நா. வவா!!

விலகா பாசி ெபா!ைக -- மிைச
விாி0 ெச தாமைர ேபா
அைலேச நீலகட ேம -- கதி
அவி' பகேல வவா!
கைலயி தேல வவா! -- எ
க$ணி$ மணிேய வவா!
மைல0 கா ெத@ -- ஒளி
மவ ாிவா! வவா!!

காவிாி ஆ12 த$ணீ -- எ
கழனிக. ேதா2 பா!/சி
ஆவ நா9ைட பா6 -- ந
அைட@2 எதா உ'ேத
(விய விைத0 காேதா -- வய
>1றி- ேவ அைமேத!
ஆவன ெச!ேதா மைடநீ -- வ6
வாகி ேதகி0 வ ேதா!

ஆழ கிட ெகேத -- நிைற
வாக த$ணீ ேதகி
வாைழ, க, ந9ேடா -- கா
ைவேத சார ெச!ேதா
தாழ ைகத மBச9 -- பயி
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தைழய தைழய காேதா!
வா)வி பயைன ேகாாி -- உ
வரைவ ேநாகி யிேதா!

வவா! வவா! >டேர -- பனி
மா1றி ேதாறிய மணிேய
ைரதீ வா)வி பயேன -- யா
,ெந அ2வைட ெத!ேதா
க ெவ96 ேசேதா -- ெச
கனிேயா வாைழ சா!ேதா
தி இட எெக+ -- ந
திேவ ாிவா! வவா!!

எைம க$ேபா நாவ1 -- கனி,
இல ைத. மா,ைள, ெகா!யா,
ெப திாியி ப -- ேத
பிழி@ யா$ ெகாழி0!
மவி ெதா' , மல -- மண
மவ திேவ வவா!
வவா! ெவயிேல அழேக -- எ
வா), +ாிேயா! வவா!!

,ெந லாிசியிேனா -- பா
ெபாக ெபாகிட எ+
அதிவைள மைகமாக. -- த
அ ேதD கல ,
திரா வ'ைக இளநீ -- நனி
1ற1 கைழயி சா2
உதிமா ,ைளயி , -- த
,வக உலக நிறா!
ெபா வ$ண ,+ -- ெந!
றைக ஒ'க, ெபாக
இப ெபா2மா 2$ேபா -- எ
இனிதா ெபா'ேத வவா!
ெசாேனா ெபாக வா)ேத -- எ
(!ைம தமிழா நாக.
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ெத பாகைட த ெசவ -- எ
திராவிட வாழிய நேற!
--------------7.17 ெபா:க விழாவி சி6வ) சி6மிய)

ெபாMச

ெபாMச எேலா ஆவேம -- நல
ெபாக1 ,நாைள பாேவாேம
ெதனா வாழிஎ றாவேம -- நல
ெசபாிதி வாழிஎ றாவேம! (ெபா)

கனட ெத-+மைல யாள ,<வ -- நல
கனநிக ெச தமி' ஒெறேற
மனிய திராவிடக. எேலா -- பிற
வ தைசக ஒ$ணாத +ெறேற! (ெபா)

ச தன ெபாதிைகமைல எக. உைடைம -- ெவ$
செகறி0 ெத+மாி எக. உைடைம
வ தைசக ஒ$ணாத மறவ நில -- நல
வகவைர எக.நில வாழிய எேற! (ெபா)

ெத+ Y2கட ந9டநவி -- நல
Yைலம த+றிBசி ெந!த கிட ேத
ெமதநல ெச!தி திராவிடநில -- ந+
ெவகெவக ெவகெவக ெவகஎனேவ! (ெபா)
------------7.18 பதாட
(எ)

[ ெபாக திநாளி Jைன ப தா6/
ெசகதி வா)திேவா -- நா
ெசகதி வா)திேவா. (ெபா)
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(உடென)
தகெவயி ஒளிதனி +ளிேபா -- ெச
தமிழிபா6 உ.ள களிேபா (ெபா) ]

(அ6க.)
அக+ பாடக< அக+ நைச0
அ.`ற/ ெசா-கிற ேபா, -- இ
ெக+ ந2ைக0, Jவிகலைவ0
ஏறி கம' வி$ மீ,
சைக அைலெயறி0 த$கட நா96ேல
தாதா தா எேற நா+திேத. (ெபா)

வி9ெடறி த Jப , சி9டா! பற த,க$
எ9டாத உயரதி ெசேற -- ந
ப9டாைட பறக 8 த பறக1
ப9 பி6ேபா அைதநேற.
க9டாணி ,நைக மைகயேர ைகப ,
க9 தளவைக வி9ட6ேபா ெதாட ,. (ெபா)
------------7.19 ெபா:க விைளயா

ைத0 பிற த, நறா -- நா
ைதைத ைதஎறா கிேறா
ைவஇ+ ெபாகைல எேறா -- நா
வாயார அ.ளி உ$கிேறா.

ெந!யி மிதகிற ெபாக -- பா
நிைறய வாத , ெபாக
ெச!யி விைள த தாிசி -- ந2
ேதனா! இகிற ெபாக.

 திாி பமி9ட ெபாக -- ெகா6
 திாி பழகளி9ட ெபாக
சி தாம ைகயி அ.<ேபாேத -- வா!
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திதி+ சகைர ெபாக.

இ த ம9 தானா ேசதி? -- பா
இPவள@ ெசக மீதி.
 தி இதி நீ0 ஒபாதி -- எ
ெமா!தி+ எ2பிைன ஊதி.
------------7.20 ெபா ெகா= ெபா:க வா"#%
(எ)
திராவிட நா9 மணிெகா6ேக நா
ெப ெபாக வா),ைரேபா (தி)
ெபா ெகா6+ ெபாக வா),

(எ)
திராவிட நா9 மணிெகா6ேக நா
ெப ெபாக வா),ைரேபா (தி)

(உடென)
ககி ககட பரபினி மாணிக
பாிதி 'வ9ட ஒளிெச!த ேபாற (தி)

(அ6க.)
தி@ தி@ அாிய ெசயக< ஓ+க
திராவிட நா96னி எ+!
அவிைய ேபா- அறிஞாி உ.ள
அழகிய Zபல நக!
திைரகட Yெறா வக வடெகைல
ேச திராவிடநா ெசழி ேதாக. (தி)

ெபாக1 ,நாைள ேதா1றி எ' த
ெபாெவயி வாழிய நேற!
ெத+, க'+, ெசக விைளக! ந
ெச!0 வள ெகாழிக எ2
எக. விதைல ம2பவ ஒழிக
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இப திராவிட வாழிய நேற! (தி)
------------7.21 ெபா:க பா

ெபாேனா, ெபா ஏடவி) த
Jேவா "எ' தகதிர
ெதனா Jாித, ேதாழி -- இ.
ெசேற மைற த ெதன ேதாழி?

இனாத ஆ9சி எனி
வாழா, வாழிய நா
ெதனா9 விதைல ேதாழா -- ,/
ெசபாிதி Jாித, ேதாழா.

ைதெபாக இப
தெபாக உ$டாட
ெபா1ப த வாேனா ேதாழி -- கதி
ேபா வியெபன ேதாழி?

பா+ ஆழாழி
வி திய +றி
இபா+ ந ஆ9சி ேதாழா -- கதி
இ9டா விழா ப த ேதாழா.

ெச ெந அ6த,@
ெசக ெவ96ய,
ெபான கதி விைள@ ேதாழி -- பா
ெபாகிவ ெபாகெலன ேதாழி?

தன நீகி! நல
ைத ெபாக இ9ேட வ
ெதபா+ பாவதி ேதாழா -- இ2
ேச திப எ!திவ ேதாழா.
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Yபனி பைகயி
Y9ட2, கீ)கட
பா6 எ'பாிதி ேதாழி! -- அ த
பா9+ ெபாெளன ேதாழி?

8 திற திட@
ெகாB> தமி) கிளிக.
கா பழப'க ேதாழா -- மிக
'கி$ணா யிக' எD ேதாழா!

ஆவி ந2பா, ெந!
யாழி0. தாிசி
(@ பேபல ேதாழி -- ெவல
ேதா! த >ைவ ெபாகெலன ேதாழி?

நாவல தீவினிேல
நகவி நஒ'க
ேதைவசிற த ெவ2 ேதாழி -- ந+
ெசவ, ைதெபாக ேதாழா!

ேதேனா கனிக.
ெதனா9 ப$ணியக.
ஏேனா6 ெபாக-ட ேதாழி -- >ைவ
ஏ1றி _க தாக. ேதாழி?

மீேனா வி 0
ேம@ ெகா6 Yவரசி
ேமனா. >ைவ0ணாி ேதாழா -- நைம
வி9பிாி திேமா ேதாழா

எலா+ நலாைட
எலா+ேம ேபாக
இலாைமேய இைல ேதாழி -- எனி
எைற+ வா!+ேமா ேதாழி?
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ெபாலாத ஆ9சியிைன
ேபாகி திராவிடாி
ெசவாகி இ1ைறநிைல -- ேதாழா
ேதயா, ெச!திேவா ேதாழா.

எ+ மகி) தா6
இப தமி) பா6
மைகய ஆடவ ேதாழி -- இப
வா)வி1 ெபா தன எ ேதாழி?

அக+ ெபாMச
அக+ க/ேசாி
ெபாகேலா ெபாக எேதாழா -- பா1
ெபாக நா வா)க எேதாழா!
-----------------7.22 திராவிட ெபா:க வா"#%
(எ'சீ வித)

ெபா+12 பா இனி,
+ைழ த, தாிசி
,+ெந! றைக ஓ'க
தகைத (@ கதி
வா)திேய பா1 ெபாக
ைததி நாளி உற@ட உ$I
இகி த நா.ேபால
எ2 திராவிட
இடக. நீகி விதைலஎ!தி
வகைத கடைல
மறவேதா. காதிட
வ தி க)+ல மகி) , வாழியேவ!
---------------
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7.23 திராவிட) மீசி
(எ'சீ வித)

ஒ2ந உ.ள; ஒ2ந மகி)/சி;
ஒ2நா உ$டதீ ெபாக;
ஒ2நா அைனவ; ஒ2ந உற@
உண தன ெபாக ந னாளி!

இ2ேபா எ2 இப ஓகிக!
இப திராவிட நா9ைட
ந2நா மீ9க உ2திேம1 ெகா.ேவா!
நனிவா)க திராவிட நாேட!

ஐ தாபைட அழிக

அமி)ெத2 ைதெபாக உ$ேடாஇ நாேள
தமிெழ2 ேபாெதாேபா தாவி -- நைம நபா
உ.ள பைகவரல; உ9பைகேய ஆ எேற
உ.<க வா)க உய ,.
--------7.24 வாழிய ெபா:க நறி(நா
(எ'சீ வித)

வாழிய வாழிய திராவிட மகேள!
வாழிய ெபாகந1 றிநா.!
வாழிய தமிழா திராவிட நெமாழி!
வாழிய திராவிட உாிைம!
ஏழிய நரபி யா'ந ைச0
எனேவ தைலவிய தைலவ
K'2 காதஇப திைய த
(யவா) ேவா+க நேற.
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வா),
(ெவ$பா)
ெவக தமிழ! மிகஓக ெச தமி)தா!
ெவக தமிழ விதைல! -- பக
தமிழ அறேம! தனி,யக யா$
தமிழந வா)@ தைழ,.
---------------

