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எ� உைரஎ� உைரஎ� உைரஎ� உைர    

 

நா கவிைத எFத� ெதாடEகிய நாளி+�5? இ�ைற நாG வைர எFதிய 

கவிைதகளி; இ?வைர ெவளிவ5?Gள கவிைத H;கG ஒபதிI� ேச��க! 

படாம; எ>சி யி�5தைவகைள� ேத.� திர$.� ெதா8�?� வ8�?� JK 

Hலாக உ�வா�கி� த5தன� எ ெகFதைக ந9ப�கG. அவ�KG  த; H; இ7 

'சிாி�த �ணா!' 

 

இதிIGள கவிைதகG எ;லா� அLவ!ேபா? இத<களிI� கவியரE8களிI�, பிற 

ரா; ெவளியிட!ப$ட H;கG மல�கG ஆகிய வ�றிI� ெவளியாகி� தமி< MK� 

ந;Iல க�? ம�களா; ப.�?7 Nைவ�க!ப$டைவேய யா8�. 

 



இதைன ெவளியி$ட ஐைய பதி!பக� தா��8�, வி�பைன உாிைம ஏ�KGள 

மேனாமணி ��தக நிைலய�தா��8� எ நறி! 

 

வாணிதாச. 

----------- 

 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

கவிஞ� தி� வாணிதாச அவ�கG �ர$சி� கவிஞ� தி�.பாரதிதாசனாாி  த 

மாணா�கராவ�. 'எனதாசா, கவியரச�, தமி< ம�கG ஆசா' என� கவிஞ� 

ெப�மித� ேதா% Mறி�ெகாGவதி; தனி7 சிற!ைப� கா9கிேறா�. வாணிதாசாி 

கவிைதகைள! ப.�?7 Nைவ�?� திறனா4C ெச4?Gள தமிழக ம�கP�8 ேமI� 

எ%�?� Mறி விள�கC� ேவ9%ேமா? தமி<! ெபாியா� தி�.வி.க., நாவல� இரா. 

ெந%>ெசழிய, தமி<� தா�தா மயிைல சிவ �?,டா�ட� அ. சித�பரநாதனா�, 

கவியரச� பாரதி தாசனா� ஆகிய ந%Cநிைலயாள�கG MறிQGள ந;IைரகைளQ� 

தமிFலக� நகறிQ�. இனி அவ� கவிைதகைள H; வ.வா�கி ம�க$8 அளி�த; 

ஒேற ெச4த�க ெசயலா8ெமன இ5Hைல ெவளியி%கிேறா�. 

 

'சிாி�த �ணா' கவிஞ�ைடய H�பைட!பி; பதிேனாராவ? Hலா8�. அ�, 

மைலயமா தி� .�காாி, ஒ�ைம!பா%, �திய ஆ�தி2., �திய ெகாைற ேவ45 

ேதா, தாலா$%, இய�ைக, இைசயாள�, �ர$சி, வா<�? எA� ப�?! ெப�5 

தைல!��களி கீ< இ5H; அைம5?Gள?. 

 

அ�, ஒ�ைம!பா% இைவ யிர9%� தி�7சி வாெனா+யரEகி�ெகன! பாட! 

ெப�றைவ.  ன? ஒ+பர!ப! ெப�ற?; பின? ஒ+பர!ப! ெபறாத?. 

மைலயமா தி� .�காாி வGள; அழக!பாவி நிைன வாக� காைர�8.யி; 

நிக<5த கவியரEகி; நிைறேவறிய?. �திய ஆ�தி2. ஒளைவ, பாரதி, பாரதிதாச 

ஆகிய Jவ ��8!பி நாகாவதாக� ேதாறிய?. �திய ெகாைற ேவ45ேதா 

வழிHலா8�. தாலா$% ெதா8!� HI�காக! பாட!ப$ட?. ஏைனய நா8 

தைல!��கP� அLவ!ேபா<? பாட!-ப$டனவா8�. இவ�ைற� ேகாைவயா�கி� 

தமி< ம�கP�8 அளி�க வி��பிேனா�. கவிஞ�� இைசC த5தா�. 

 

தி�வGPவ� வழிநிK, களவிய; க�பிய; இல� கண� வழாம; '�?�8.ய�' 

நிைலQண��?கிறா� ம�கG கவிஞ� வாணிதாச�. ம�கG அவ�மீ? ெகா9%Gள 



அபி�8�, அவ� ம�கGமீ? ெகா9%Gள அபி�8� சிற5தேதா� 

எ%�?�கா$டா4 அைம5?Gள? அ�. 'எ;லா� இ�5தாI� வா<�ைக�8� 

ேதைவ அ�' எபைத இளEேகாவ.கG காைதயி  .வி; கா$%� 

ெவ9பாைவ!ேபா;  .�?� கா$.QGள பாE8 ப.�? இ�ற�த�கதா8�. 

 

மைலயமா தி� .�காாி எA� தைல!பி; அK எF5த கவிைதகG இைறய 

2<நிைல�8� எLவளC இைய5?ள? எபைத! ப.�? எ9ணி! பா�EகG. 

உ9ைம� கவிஞ எF!�� 8ர; எ�கால�?� ஒ+�க� M.யேத யா8�. 

 

ஒ�ைம!பா% எA� தைல!பி; தமிழக! �லவ�கG த5த க��ேதாவியEகG யாC� 

உலக ேமைதகG யாவ�� MறிQGள உ9ைம ெநறி�8 ஒ�?Gள ஒ�ைம!பா$ைட� 

ெதளிCK�தி, ெமாழி ேவK9ைம ெமாழித� ெபா�G ெபா?' எபைத7 N�Eக7 

ெசா;+ விளEகைவ� ?Gளா�. 

 

�திய ஆ�தி2.யி; Jவ�� ெமாழி5?Gள க��?�கP�8 ேமலாக இA� 

ெமாழிய ேவ9.யவ�ைற� திற�பட எ%�? விள�கிQGளா�. 

 

�திய ெகாைற ேவ45ேதா வழிHலாக அைம5 ?Gள?. 'தனி�தமி< ேபால 

இனி!� ேவறி;ைல' எபைத, ெச4?நீ கா$.7 ெச4ய7 ெசா;I' எகிறா� 

கவிஞ�. 

 

தாலா$.; 'அ.�ெதா%�கி வி$டா+EகாரடEக! ேபாரா�? ெதா%!பா� பைக 

ெவ;வா� ெசா;லேவ ேதைவயி;ைல' எA� அ.கG பி>N உGள�தி; 

BரCண�R$%வனவாQGளன. 

 

கவிஞாி பைட!பி; இய�ைக ெபா��தமாக அைம5?வி%கிற?. இத வாிைசயி; 

ஏழாவ? தைல! பாக இ�!ப? 'சிாி�த �ணா.' அ?ேவ இ5H+ ெபய ராகC� 

அைம5? அணி ெச4கிற?. 

 

இைசயாள� வாிைசயி; எ$%!ேப� வ5?Gளன�. ேமI� பல� வரவி��கிறன�. 

 

�ர$சி! ப8தியி; பனி� தைல!��களி; கவிஞ� க��?! �ர$சிைய� 

ேதா�Kவி�?Gளா�. 

 



�ர$சி�8!பி அைமதி நிலCவைத!ேபாK வா<�?! ப8திைய இKதியி; 

அைம�?Gளா�. ��தா9%  தலாக மறEகG பலC� வாழ வா<�திQG ளா�. 

8றி!பாக7 ெசைன மாணவ� மற�, தமி<� தா4 நிைலய�, தமிழ� மற� 

ஆகியவ�ைற7 சிற!பி� ?Gளா�. ெபாEக; வா<�?ட நிைற5?Gள இ7 'சிாி�த 

�Sா'ைவ! ெப�K மகி<5? ?4�?� தமிழிப� கா9/ராக! 

 

ப�க� நாகி; '?ப� இ;ைல' எபைத� '?பேம இ;ைல' எK�, ஒபதி; 

'பிGைளேபா; தமிழ ��க' எபைத! 'பிGைளைய!ேபா; தமிழி��க' எK�, 

இ�ப�தாறி; "ெச;லேவ ேதைவயி;ைல' எபைத7 ெசா;லேவ ேதைவயி;ைல' 

எK�,  !ப�ெதாபதி; 'தமிழிைனேயா�' எபைத� 'தமிழிைளேயா�' எK�, 

ஐ�ப�ைத5தி; 'கK!பா�க கா%' எபைத� 'கK! பா�க� கா%' எK�, 

ஐ�ப�தாறி; 'அரசியிைல' எபைத அாிசியிைல' எK�, ஐ�ப�ெதாபதி; 

ெகா%� ெத%�ேத எபைத� "ெக%�ெத%�ேத' எK�, அKப�ைத5தி; 

'தமிேழ!சீாிய' எபைத� 'தமிேழ! ந� சீாிய' எK�, 'அ�ேகா.' எபைத 'அ�கி;' 

எK�, அKப�ேதழி; 'தவFத!ெப9' எபைத� 

எபைத� தவFத! ப9 எK�, எ9ப�ெதாறி; 'வா<�?ேவேம' எபைத 

'வா<�?ேவாேம' எK�, எ9ப�திர9.; 'இ�G' எபைத 'இ�ள' எK�, 

எ9ப�தாறி; 'ப ெமாழி எபைத! 'பனிெமாழி' எK�, எ9ப�ேதழி; 

ெசEக��பி;' எபைத7 ெசFEக��பி;' எK� தி��தி! ப.�க ேவ9%கிேறா�. 

 

இ5H; ெவளிவர! ெபாி?� உைழ�த அப�க$8�, வி�பைன உாிைமைய ஏ�8� 

மேனாமணி ��தக நிைலய� தா��8� எ� உளEகனி5த நறி. 

 

ஐைய பதி!பக�தா�. 

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

I. I. I. I. அ��அ��அ��அ��    

 

'இப� ெப��கி, ந� இ;வா<�ைக ெச!பனி%� 

அைப விள�கி அழகாக! பா ெடற 

அேப! என?ட+ ஆவிேய! ேக$பா4 நீ! 

அபக� தி;லா உயி�வா<�ைக பாழா�! 

 



கட;வ�றி, ெந4த� கழிவ�றி! பாசி 

பட�5த இடெம;லா� ப7ைச 8IEக 

உயி�ேதாறி, அ5த உயிாி இைணயா; 

உயி�ேதாறி வ5த உயிாின�தி ஊடேற 

அ� பிற5தத.! அேப! அ? தலா4 

எ�ேதா; ேபா��த உடIயிாி; நிற?ேவ! 

 

எனிப� தீ5தமிேழ! இ;லாேள! B$டரசி! 

'அபி வழிய ?யி�நிைல; அஃதிலா��(8) 

எ�ேதா; ேபா��த உட�' ெப Kைர�த ந� 

வ�லவ வGPவனி வா4ைம ெமாழிேயேபா; 

நீ�ேத�கி, நெச4 நில�ல�ைத உ9டா�கி, 

ஊரா�கி,ஊ�� கரணைம�ேத அLRைர7 

சீரா�கி, வாழ7 ெசFைம பலவா�கி� 

ேதேரா% யாைன ெசFE8திைர காலாP� 

ேபாராட, ம�கG �க<பாட� தீ5தமிைழ� 

காரா% வான� கவி<5த உலகினிேல 

எ9ணி விய�க, இய+ைசைய� M�ைதயிE8! 

ப9ணா45த ேமேலா� பைட�த?C� அேபயா�! 

 

ெதைனயிேல கா�ைக� க�E8>N ெசLவாைய 

  திற�க� தா4!பறைவ J�ைகவி$% வாQGேள 

8>N�8� க�கி� ெகா%!பைத நா� க9.�5ேதா�! 

வ>சிேய! அபா; மைலQ� அைசQம.! 

 

ெகா$டைகயி; ந�ெம�ைம கறி 8ர;ேக$க� 

க$டK�ேத ஓ.வ�� காரண�ைத� க9.�!பா4! 

 

கீைரயி கா�ெபா�த சின விர;நக�தா� 

Mைர அ�கினிேல 8>ெச;லா� சீ4�தி��க 

வான�தி; வ$டமி%� வ;,�ைற� தா4!ெப$ைட 

ஏ ?ர�?�? 8>ைச இற�ைக�8G ஏனட�8�? 

தாய� தாயி ம.யி�5? பா;8.�8� 

காயா�Y ேமனி7 சிK8ழவி தனிர9% 

வGளி� கிழE8 மலர.யா; தா4 க�ைத� 



தGPவ?�, தGளி7 சிாி!ப?C� அேபயா�! 

 

ேகானா$சி நீ�கி� 8.யா$சி கா9பத�8 

மாவிழியா�, காைளய�கG ெசE8�தி சி5திய?� 

ெபானா$. தா4நா$. தனா$. ேமெலF5த 

அபி ெப�விைளேவ! ஆ�க�தி ஊ�றா8�! 

 

ந;ல தமிழா$சி நா$.; நிலCத�8 

ெம;ல அற!�ர$சி ேமCவ?� அேபயா�! 

 

இ�கால� நாமைடQ� எ;லா வசதிகP� 

த�கா� பல�� 'தைமெயா�த ம�கG 

இன�வாழ ேவ9%�' எனநிைன�த அபா; 

 ைன5?  ைன5திEேக  ேனறி வ5தனவா�! 

 

நா$%�8 நா% தம�8Gேள ஒLவா? 

ேபா$.யி� ��த� �?!ேபா�� க�விெய;லா� 

உ9டா�கி உ9டா�கி ஊைர மிர$%வ?� 

ெக9ைட விழியாேள! அபி மKேதா�ற�! 

எறாI� அைப அழிவி� ெசலவி%த; 

நறாேமா? அபா; நல ேதட ேவ9%ம.! 

 

அEகிE8! ேபாவாேன? ஆைச மைனயா$.! 

இE8Gள ந�B%, வா<�ைக, எழி�சிKவ� 

ெபாEகிவ�� அபி �?�ேதா�ற�! ேகG: நம? 

தEக7 சிKமி தமி<!பா$ேட அபா8�! 

 

அெறா�நாG காத; அ���கிற  னாளி; 

ெசற நிக<7சியிேதா ெச!�கிேற ேகேள.! 

சின மயி;ேபா� சிKB$%� ேதா$ட�தி; 

 னாG உைன�க9ேட! அ5நாைள இ5நாளி; 

எ9ண இனி�8�! இத�ெகன காரண�? ெசா;! 

ெப9ேண! எவா<வி� பிாியா அக��றேம! 

பா��கா? பா��?! பட�5த ெகா. ;ைல! 

Y�ெகா4? ெகா9.�5தா4; Y�ேத. வ5தவேபா� 



ேபச  ைன5ேத நா; இ;ைல; பித�றிேன; 

ஆைச இ�5?� அைசயாம; நிறி�5தா4! 

ெப9ைண ஏனி5த! ெப���லவ� எ;லா�� 

'வ9ண மயி' ெலK�, 'மா' ெனK� ெசானா�கG? 

ஊைம இனமிவ�கG! உ9ைம யிேதாக9ேட! 

'ஆ�! ஆ�!' என7ெசாேன! அLேவைள எைனநீ 

ெகா;I� விழியா� ெகாைலெச4ய! பா��த?9%! 

ெம;ல7 சிாி�தா4! விள�கெமன? ெசா;ேல.! 

 

ஊ�� க�கி; உய�ெதன5 ேதா!��8G 

நீ�ெமாGள� ேதாழிேயா% வ5தா4 நீ ! நீ�நிைலயி; 

ெநா7சி மண�க, �ணாமண�க! பZK 

ப7ைச! பN5திEகG வ5? ப.5தைத!ேபா; 

 

தாமைரகG நீ�!பர!பி; ஓ7N� தனியரN 

காமாK� கால� 8யி;ேத. உன�கி; 

நாவ5ேத; நிேற; நமதிர9% க9க9ட 

ேதெமாழியாG ேதாழி, �?�8.ய�' எறாேள! 

ேதாழியி ெசா�Nைவேயா அ!ெபாF? ேதாறவி;ைல! 

'வாழியவG!' எKவைம7 ெசா;லா45? ெசா�ெறாடைர 

 

எ9ணி எ9ணி! பின� எத�காக நா�சிாி�ேதா�? 

க9ணான ெச5தமிழி� க�ேறா� விய!பத�8�, 

எ9ண இனி!பத�8� எ�தைனேயா ெசா�கP9%! 

வ9ண மயிலாேள! வா<�ைக வள றேவ 

 

அ�  த�ெபா�ளா�! அ�தைனQ� பி?ைணயா�! 

இப�தி Zேட இைடயிைடேய ஊ%வ?�, 

?ப�தி ேனா%நா� ேதாளிைண5? நி�ப?C� 

அபி அைசேவ! மைன�கிழ�தி! இAEேகG! 

 

அ� வள�5தா; அைலகட;2< ந�நா$.; 

?ப� இ;ைல! ெதாழிலாளி ெச;வெனற 

வ�பி;ைல! தா<Cய�C7 சாதி ம+வதி;ைல! 

ெச�ைம வழிெயாK ெச!�கிேற: அபாேல 



நா$. விைளைவ! ெபா?வா�கி நா�வா<5தா; 

நா$ேடா% நாடா4 நைடேபாட மா$ேடாேமா? 

 

உ9ண உணC�, அறிC�, அைமதிQ�, 

க9ணா� மகி<7சி ெதளிC�, உண�C�. 

நிைறC� இ�5தாI�, வா<�ைக�8� ேதைவ 

8ைறயாத அெபேற MK! 

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

II. II. II. II. மைலயமா� மைலயமா� மைலயமா� மைலயமா� தி����காாிதி����காாிதி����காாிதி����காாி    

 

மைலெய;லா� ேதவழிய, 

    வயெல;லா� ேதவழிய, 

        மைலயி சார; 

உைலெய;லா� ேதவழிய, 

    ஓவியமா� தமி<!ெப9கG 

        ஒ!பி; லாத 

சிைலவிழியி; ேதவழிய7, 

    ெச5தமிழி; ேதவழிய� 

        திைள�? வா<5த 

மைலயமா தி� .ேய 

    உைன!பாட நீயி;ைல! 

        வ��த5 தாேன!  1 

 

தீ5தமிழி ?ைறேபான 

    அ�Jவ னா�, பரண�. 

        கபில�, ெச>ெசா; 

ஆ45?ண�5த ந!பசைல 

    எA��லவ� உைன!�க<5தா�; 

        அவ�ேபா; நாA� 

வா4திற5? பா%கிேற 

    உஇனமா� அழக!ப 

        வGள; நா$.;! 

ஈ5?வ5? பாரா$ட 

    நீயி;ைல; வGள+;ைல! 



        வ��த5 தாேன!  2 

 

ெதனா$.; இரவல�9(%)' 

      எKைர�8� ெச4திெய;லா� 

            அ;+� கா�கி! 

ெபானீ$.!, �கழீ$.� 

      தமி<கா�க! ெப���லவ� 

            வKைம ேயா$. 

அ5நாளி; வா<5தி�5தா 

     தி� .ேய! அழக!ப 

           பினாG வ5தா! 

இ5நாளி; வGள+;ைல; 

        தமிழி;ைல எகிற 

                வ��த5 தாேன!  3 

 

மயிI�8�,  ;ைல�8� 

     ம�றவ�ேபா; வாாிவாாி 

           வழEகிடாம;, 

இய+ைசM� ?ண�5ேதா��8�, 

       பா.வ5த இனியதமி<! 

               பாவ ல��8� 

வயIFேத உரமி$% 

        விைதெதளி�? வாபா��8� 

                 உழவ ேபா�K� 

ெபயலானா மைலய!சீ� 

         ேபசாத வாெயE8� 

                  க9ட தி;ைல!  4 

 

அ�5தமிF� ேகவா<5தா; 

       தைனெயா�த அரச��8� 

              ேதாG ெகா%�தா; 

தி�ெவ;லா� ெபா?வா�கி 

   மைனயற�?� கிழ�தி�8� 

              ெகா%�தா மா�ைப� 

தி��ேகாவ ,�வா<5தா! 

      காாிேநா�கி� திர9%வ�� 



              �Gைள! ேபால! 

ெப�EM$ட� தமி<�M$ட� 

   பா$.ைச�8� ெப�றியிைன� 

              காண! ேபாேமா?  5 

 

தமிF�8�, தமி<நா$% 

    மன��85 தட5ேதாளி 

             தைகைம கா$.� 

தமிF�8�, தமி<நா$%! 

    ெப���லவ� இன�தி�8� 

             தா4ேபா; நிK 

தமிF�8� �க<ேச��தா; 

    தமி<வள��தா; தமி<நா$ைட� 

              தா�க வ5த 

உமி7சிற8� ெகாN�M$ட� 

    ஆாியாி ஓ$ட�ைத 

           உைர�க! ேபாேமா?  6 

 

வட�கி�5? வ5தவைர 

     வாG ைனயி; ெவ�றிெகா9டா 

              மைலய ! அ5த 

வட�கி�5? வ�ெம?C� 

    தமிF�8! பைகெயறா; 

            பைகந ம�கா�! 

அட�க�தி� ெக;ைலQ9ேட! 

    அைன�8�, அ�5தமி<�8� 

            ெதா;ைல ெயறா; 

கிட�க$%� எறி��8� 

   கீ<7ெசயேலா தமிழ�ெசய;? 

             கிைடயா ெதK�!  7 

 

ேபாாினிேல கிைட�தெபா�G 

       தமி<�களி�?! �க<ேச��தா 

                  வGள; காாி! 

Mைரயிேல MடைடQ� 

    சி$.�8� தா4!ேப7N 



             8ளி�ைம! ேப7சா�! 

ஊாினிேல வா<கிேறா�; 

    உய�தமிழ� எகிேறா�; 

            உதவா! ேப7N! 

யாாினிேம; தமி<கா�க?' 

     எAEேகGவி எF�பா  

              எF5? வாாீ�!  8 

 

உைன!ேபா; தமி<கா�க 

    ஒ�காாி இ5நா$.� 

             பிற5தா� ேபா?�! 

பினிEேக ேவ�Kெமாழி 

      வ�கிற ேப7ெச%�தா; 

               உைததா BF�! 

இ5நா$டா�, தமி<நா$டா�, 

    இKGள அரசியலா� 

              எ;லா� மாறி! 

ெபானா$ைட! �ன;நா$ைட� 

    தமி<நா$ைட வா<வி�8� 

             �+!ேபா� தாவா�!  9 

 

பா4�ன;2< தமி<நா$. 

    Bர�ைத, ந�ெபயைர! 

              ப9ைப வி$ேட 

வாயி;லா! Y7சியானா� 

     ெகா;�+கG! மற�ேதாP� 

                2�ப� ேறாேளா? 

தாயி;லா! பிGைளேபா; 

     தமிழ��க, வ�மி5தி 

               த$.� ேக$க 

நீயி;ைல எகிற 

     நிைன!ெபனி; வ��ேபா? 

              ெகாதி�8� ெந>ச�!  10 

 

கைடேயF ெப�வGள; 

    வா<5தி�5த கால�ைத 



             எ9S� ேபா? 

நைடயினிேல  K�ேகK�; 

     ந�ேறாளி; வ+ ேவK�! 

            தமி<�தா4 அேறா 

அைட5தி�5த ெப�>சிற!��, 

     இKGள அவGவா<C� 

              எ9ணி எ9ணி, 

இைடயி;லா! ெப9ம�கG 

     எGளா  எF5ேதா.� 

            தமி<கா! ேபாேம! 11 

----------- 

III. III. III. III. ஒ�ைம�பா�ஒ�ைம�பா�ஒ�ைம�பா�ஒ�ைம�பா�    

 

வாைன� தாC� மைலயி இைடயி; 

ேதனைட ெயா�த தீ5தமி< ெவ4ேயா 

கட;2< உலக� காாி�G ேபா�8� 

இய;பி� றா8� எப(?) உண�5ேத 

ெபா�கதி� �?�கதி� ைத�கதி� க9% 

ெபாEக; வா<�தி! ெபாEகைல நிைறய 

உ9% களி�8� ஊரா��(8) இK 

ெதனக� தி�7சி வாெனா+ யாள� 

கைழயி சாறா� கவியரE க�ைத 

வழEகின�; அவ��ெக வண�க�! வண�க�! 

 

தைலைம தாE8� தமிழ� ெப�மக 

இைலமைற காெயன ஈ�ேத அைடெயன 

இK நிலC� எ�ம�5 தமிைழ� 

Mமைல ெதாE8� ேத இறா; சிைத�?! 

 

பிGைள� M$%� பி.ைய! ேபால 

ம�கG ?4�க வழE8� வGள; 

ப9ைடய� வழிவ� ெதா9ைடமா; அவ��8 

வாயா�5 ?ைர!ப வண�க� பலேவ! 

 

ெதனக! ெபாி[�! தீ5தமி<7 சாறீ�! 

கவி�ேத மா5த� கவியரE ெகF5? 



வ5தைத வா<�தி வ5தைத வா<�தி! 

பணிவ ேபா% பக�வ வண�க�! 

 

இ�ேவ Kலக� திய�ைகைய� 8றP� 

தி�ேவK ெதGளிய ராதI� ேவ'ெறA�. 

தி�C� ெதளிC� ம�Cத; ெப�றா; 

இ�ேவ Kலக� இ��கா ெதKேம! 

 

கீைழ நா% ேமைல நாெடன 

இ�ேவ Kலக� எKைர� தாI� 

வாF� ம�கP� வா<C� எK� 

ஒ�ைமேயா ெடா$. உய�5ேத வ5தன. 

ேதா9ட! ப$ட? ேதாணியா4� ெகா9% 

தா9.� கடைல� த8ெபா�G விைள�?� 

கல�ைத! பறி�?� கட; � ெத%�?� 

நில�தி; வா<5த நீG�க< தமிழைர� 

கீைழ நா$%� கிேர�க�' எேற 

உைர�தன�; ேமைல நா$டா� உைர�தன�. 

 

கைலயிலா வா<�ைக கைலயிலா வா<�ைக! 

உள�தி; ேதாK� உண�வி பைட!ேப 

கைலயா�! கைல!பய இப! ெப��கா�! 

ம�கG உண�ைவ வ.�ேத அறிவா; 

ெச!ப� ெச4தேத ெசFEகைல யா8�! 

ெமாழியி; ெசய+;  ைறைவ! பி�!பிA� 

இ�ேவ Kலக� கைலயி 

ஒ�ைம! பா$ைட உைர!ப ேகளீ�! 

 

ைவயக ெம;லா� கழனியா- ைவயக�?7 

ெச4யகேம நா�றிைசயி ேதயEகG - ெச4யக�? 

வாக��ேப ெதா9ைட வளநா% - வாக��பி 

சாேறய5 நா$%� தைல\�கG - சாற$ட 

க$.ேய க7சி! �றெம;லா� -- க$.Q$ 

டாேன�ற மான ச��கைர மாமணிேய 

ஆேன�றா க7சி யக�.' 

 

இLவிய; நா$% நகர அைம!ைப 



ஒLவா� எ5த உலக� ?9டா�? 

அறிஞ #மீ� 'நகர வைம!பி; 

ேம;நா ெட;லா� கீ<நா$ட.!பைட 

எறன; உ9ைமைய எ9SB� நீேர! 

 

சி�ப� ஓவிய� ெசFEகைல� ேகா�ர� 

ேமைல நா% விய!ப? த�ெமா% 

ைகேகா� ெதா�ைமயி; கல5? திகF� 

இரச�� திராி இரவிவ� மாவி 

தா]ம கா+ த8திேய யா8�. 

ஆனா; இவ�றி அ.!பைட யாC� 

சி�றன வாயி; ெசறா; �ாிQ�. 

கட;ம;ைல கா>சி த>ைச ம?ைர 

ெசறா; ேமைல� கீைழநா$ ெடா�ைம 

இK மி�!பைத யாேர மK!பா�? 

 

சா�ைக� M�? ?பிய;  .வா�; 

ஓ$ட5 ?Gள; இப� ?ய�வா�; 

கைதகளி இர9%� கல5தேத யா8�. 

இ5நிைல கலவா� M�ெதE 89டா�? 

 

பிGைள� கி$%! பிணிைய! ேபா�க 

வாைழ! பழ�தி; ம�5ைத மைற�?� 

தா4த� பழேம சாேறா� இல�கிய�: 

 

"நில�திA� ெபாிேத வானிA� உய�5தK 

நீாிA� ஆரள விேற சார; 

க�Eேகா; 8றி>சி! Y�ெகா9% 

ெப�5ேத இைழ�8� நாடெனா% ந$ேப! 

8K5ெதாைக MK� காத+ல� கணேம! 

Jல �  .C� அ�றேத காத;!" 

ப;ஸா� பக�5த காத; இல�கண�. 

 

"யாQ� யாQ� யாரா கியேரா 

எ5ைதQ �5ைதQ� எ� ைற ேகளி� 

யாA� நீQ� எLவழி யறி?� 



ெச��ல! ெபயனீ� ேபால 

அ�ைட ெந>ச5 தாEகல5 தனேவ!'' 

இ�M� ைறேய ப;ஸா� எேபா 

இய��� ெசா�ெறாட� இய�ப� ேக9மி: 

'வயைத இன�ைத மதியா? காத;. 

அறிவி; அழகி; ஆழா? காத;!' 

 

ந�ம�� இளEேகா காளிதா சAேம 

நா$.ய �கைழேய ேமைலநா$ டறிஞ� 

நாடக! �லவ� ேஷ�#பிய� \ேகா 

நா$.ன�; இல�கிய� ெதா�ைம கா$.ன�. 

 

Bர7 Nைவ�8 ஓமைர உைர!ப�; 

ேவெற உ9டா� �றநா Z�றி;? 

 

காத� Nைவ�8� தா5ேத த5ைத; 

க�ேறா� ஏ�K� க+�ெதாைக எனா�? 

 

பிற5தா� J�தா� பிணிேநா Q�றா� 

இற5தா� எைக இய;ேப யா8�.' 

சில�� ெச!�� ெச5தமி< இ?வா�. 

'சாவி வழிேய ஒLேவா� உயி�� 

சா�5ேத ஆ8� த!பா ெதK�. 

ேமைலநா$ டறிஞ விள�பிேய உGளா. 

 

"வி;ேல �ழவ� பைகெகாளிA� ெகாGள�க 

ெசா;ேல �ழவ� பைக" எA� தி��8றG. 

'வாளி வ+ேத எF?ேகா;' எேற 

ேமைல நா$% வா;ேட� விள�பினா. 

 

'ெபா4Qைட ஒ�வ ெசா;வ ைமயினா; 

ெம4ேபா I�ேம ெம4ேபா I�ேம!*" 

எேறா� அரச இய�பினா இEேக; 

வ+ைம உைடயா வா��ைத எK� 



உ9ைம!' லேபா5ேத உைர�த கவிஇ?. 

 

'உ�Kழி QதவிQ� உKெபா�G ெகா%�?� 

பி�ைறநிைல  னியா? க�ற; நேற. 

�ற!பா$%ைர�8� ெபாெமாழி இ?வா�. 

"உ9.� க%�த(?) ஒ!பிலா� க;வி 

ெகா9% வா<த; 8.மக கடைம" 

எறா F4;ெபாி ேமைலநா$ டைம7ச. 

 

நில�திய;பா; நீ�திாி5 த�றா8� மா5த��(8) 

இன�திய;ப தா8� அறிெவA� தமி<மைற. 

"பழ8 மிட�ைத! பக�வா4; நீயா� 

எேற ெநா.யி; இய��வ" எK 

ேமைலநா$ ெடா�வ விள�பிேய உGளா. 

 

"யா?� ஊேர யாவ�� ேகளி�" 

ேகாதிலா� தமிழ ெகாGைக இ?வா�. 

'நா�றிைச� கட;2< ந;Iல க�தி; 

பிற5ேதா� யாவ�� ஒ�தா4! பிGைளகG” 

எப? ேமைல இல�கிய� ?ணிபா�. 

 

இ�ேவ Kலக�? இல�கிய� வள�5த 

இய;பிA� ஒ�ைம இ�!பைத� காணீ�: 

Bர இல�கிய� வி��பின� ம�கG; 

காதI� அதAட கல5ேத வள�5த(?). 

இய�ைக வள�ைத இய�பின� பின�; 

ைடஇைட அற�ைத எFத� ெதாடEகின�; 

8.யர சா$சி� ெகாGைக விள�கி 

 .யர சா$சி�8  .C க9டன�. 

இ?ேவ ேமைல நா$டா� இல�கிய�. 

தமிழக� த5த அக � �ற � 

தமி<மைற க9ட தி��8றG வள �, 

"தனிஒ�வA� 8ணவிைல எனி; 

ஜக�திைன அழி!ேபா�" எற பாரதிQ�, 

"�தியேதா� உலக� ெச4ேவா� - ெக$ட 



ேபாாி%� உலைக ேவேரா% சா4!ேபா�" 

எற எ ஆசா பாரதி தாச 

இ.�?  ழ�கிய இதமி<! பா$%� 

இல�கிய� வள�5தைத எ%�திய� பாேதா? 

 

ெமாழிேவ K9ைம ெமாழித� ெபா�Gெபா? 

 5நீ� உலக� கைலஇல� கியEகG 

ம�கG பைட!பா�. மK!பா� இ;ைல. 

ஆ�றE கைரேபா; அழிQ� கைலQ� 

அைலகட; ேபால அழியா� கைலQ� 

நீாி; 8மிழிேபா; நிைலயா இல�கிய� 

ெந%வா பாிதிேபா; நிைல�த இல�கிய� 

இ�ேவ Kலகி; எK� உ9டா�! 

ம�க$8 வ8�த கைலஇல� கியEகG 

எ�கா ல�?� நிைல�ேத நி�8�. 

எ�கா ல�?� நிைல�த இல�கிய� 

இ�ேவ Kலகி; இப� பய5ேத 

ஒ�ைம!பா$ேடா ெடாறி7 

சிற5? வா<த; ெதளி5தேப �9ைமேய! 

---- 

IVIVIVIV. . . . �திய ஆ!தி"��திய ஆ!தி"��திய ஆ!தி"��திய ஆ!தி"�    

 

ஆ�தி மல�ேத. அைன தமி< .யி� 

2$ட  ைன5ேத ெதா8�?! 

 

அறிைவ! ெப��8. 

ஆGவிைன ந��. 

இழிெதாழி; இைலெச4. 

ஈர� மனEெகாG. 

உைடைம ெபா?ெச4. 

ஊாிைன� தி��?. 

எ$.யா4 வாேழ;. 

ஏ�உF ?9S. 

ஐய� அற�ெதளி. 

ஒ�தைல ேபேச;. 

ஓைச! படவா<. 

ஒளவிய� ப.!பி�ெகாG. 

 



கடைம மறேவ;. 

காத; மண��ாி. 

கிழைம� 8யி�வி%. 

கீைர மிகஉ9. 

Mடா ந$ெபாழி. 

8ளி�ைமயா4 ேநா�8. 

ெக>சி வாேழ;. 

ேக$டைத ஆ45?ெகாG 

ைக�ெதாழி; பயிI. 

ெகா%Eேகா; எதி��?நி;. 

ேகாதிலா! ெபா�Gேச�. 

ெகௗைவ� க>N. 

 

சGைள ெச4ேய;. 

சாதி! பிாிவிக< 

சி$%!ேபா; வாF. 

சீாியா�! ேபா�K. 

N% க� கா$ேட;. 

2ைறய� ேசேர;. 

ெச4வன ஆ<5?ெச4. 

ேச9மன� அைட5?வா<. 

ைசய� வழE8. 

ெசா�ப.நட. 

ேசா�ைற! பகி�5?9. 

 

ஞா$� விைர5ெதF. 

ெஞIவA� 8யி�வி%. 

ெஞாGகைல விர$%. 

 

தமதி! ேபா%வா<. 

தா4ெமாழி வள��தி%. 

திராவிட� ேபா�K. 

தீ9டாைம ஒழி. 

?யிைல� 8ைற�தி%. 

dய தமி<ப.. 

ெத�9டவ� ?ைணேச�. 

ேத�ற� மனEெகாG. 

ைதயைல! பழிேய;. 

ெதா�Kேநா4� கிடEெகாேட;. 



ேதா9ைம ெப��8. 

ெதௗைவ வயாநிைன. 

 

நலH� ப.நட 

நா$.� 8யி�வி%. 

நிலH; உண�5தி%. 

நீ5தி! பழ8. 

�ைழ�ல� ெகா9%பா�. 

HKேப�� தனி�ெததி�. 

ெநறிநி ெறாF8. 

ேந�வழி கா$%. 

ைநயா9. ெச4ேய;. 

ெநா4�ைம யக�K. 

ேநா4வ�  த%. 

ெநௗவிேபா; இைண5?வா<. 

 

ப8�தறி ேவா%வா<. 

பா�!பன7 சடE8தG. 

பிற�ெபா�G ெவௗேவ;. 

/ைடயி� கலEேக;. 

�கரற� 8.ெச4. 

YைரQ� இகேழ;. 

ெப9ண .ைமதவி�. 

ேபசி! பழ8. 

ைபய  ைன5?ெச4. 

ெபாK!�ட விைனெச4. 

ேபா�!�றE கா$ேட;. 

ெபௗவ�ேபா; பயெகா%. 

 

மய;ெகா9 %ழேல;. 

மாாி ேபா�K. 

மிக9% வி�ேத;. 

மீைச  K�8. 

 !பா; ைகவிேட;. 

Jட! பழ�க�தG. 

ெம4வள� பயி�சிெச4. 

ேமைல உண�5?ெச4. 

ைமம; உலC. 

ெமாழிபல க�Kண�. 



ேமாச� ெச4ேய;. 

ெமௗவ; உளEெகாG. 

 

யா< இைச பயிI. 

வ�வா4 ெசலCெச4. 

வா4ைம தவேற;. 

வி%தைல ேயா%வா<. 

Bெழன� 8.ெச4. 

ெவ5நீ� அழி�திேட;. 

ேவைளேயா %9S. 

ைவகைற ஓ?. 

ெவௗவாலா4 வாேழ;. 

---------- 
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தனி�தமி<� ெகாைற� தாாிைன7 2$ட 

நிைன�ேத தமி<�தா4 நீள. க$ேக! 

 

அ.ைம வா<வி� கிடEெகா%�காேத. 

ஆ9டா அ.ைம ேவ9டா� நா$.;. 

இழி5தவ� உய�5தவ� பிற!பி; இ;ைல. 

ஈெயன இற�த; இற!பிI� ேவ9டா�. 

உைழ!பவ� நா$. உயி�நா. யாவா�. 

ஊ�� 8ைழ!ப? சீாிய பணியா�. 

எ%ேபா� வாைள� ெகா%ைமைய� க9டா;. 

ஏதிலா�� கினிேம; இடEெகா%� காேத. 

ஐய� அக�ற அ>சேவ ேவ9டா�. 

ஒLெவா� B$.I� ெமாழிெதாழி; உய��?. 

ஓ?வ ெத;லா� தா4ெமாழி யா�8. 

ஒளைவ ெமாழிQ� ஆ45? ெகாGக. 

 

க�றIE ேக$டI� ெப�றா; உய�வா�. 

கா!ப? நா$ைட� காைளயி கடேன. 

கிளிெமாழி� 8ய�ேவ அளி�?! ேபா�K. 

கீைரQ� பகி�5? ஊ�ட உ9ேண. 

8ைறMK  A 8ைறகைள எ9S. 

M.! பழகி� ேகெட9 ணாேத. 

ெக>சி வா<த; ந>சிA� ெகா.?. 



ேக$.I� உKதி கா$.ட ேவ9%�. 

ைக!பா% ப$%� க%�பசி ேபா�8. 

ெகாFநைன� தி��த; ேகாைதய�� கழ8. 

ேகா. ெகா%!பிA� ெகாGைகயி� ேகாேட;. 

ெகௗைவ வாிA� ெசLைவ தவேற;. 

 

ச;+Q� பிற�ெபா�G இ;ைலஎ னாேத. 

சாவா! �கைழ ேமCத; அழ8. 

சீறிேயா� ெபாிேயா� அறிவா; விளE8�. 

சீைர� ெக%�8� ஆாிய� வில�8. 

N%கா ேடA� வி%தைல ேவ9%�. 

2<7சியா; பிறைர B<�தெவ9 ணாேத. 

ெச4?நீ கா$.7 ெச4ய7 ெசா;I. 

ேசர பா9.ய ேபாைர! ப.�?ண�. 

ைசெயன உைன ைவயவா ழாேத. 

ெசா;+I� ெசய+I� d4ைமQ9 டா�8. 

ேசா�ைற! பகி�5தா; ேவ�Kைம இ;ைல. 

 

தனி�தமி< ேபால இனி!�ேவ றி;ைல. 

தாயி சிற5த? தா4நா டா8�. 

தி9ணிய ேதாGந; ெல9ண � ேவ9%�. 

தீ9டாைம அக�ற ேவ9%� மன�தி;. 

?.யிைட யாைர அ.ைமயா� காேத. 

d�கிA� தமிழ� ஆ�க� ேத%. 

ெத� ைன ெச;ல இ�மிQ� தயEேக;. 

ேதட� த�க? ேகாடா� ேக9ைம. 

ைதவ� ெதற; ெம4யி� கினி?. 

ெதாZ; ப.�தா; நைம பய�8�. 

ேதா;வி ெவ�றியி கா;ேகாG ஆ8�. 

ெதௗைவைய  ?ைமயி; ெசLைவயா4! ேபS. 

----------- 

VI. VI. VI. VI. தாலா'�தாலா'�தாலா'�தாலா'�    

 

ஆேரா ஆராிேரா! ஆராிேரா ஆராேரா! 

ஆேரா ஆராிேரா! ஆராிேரா ஆராேரா! 1 

 

….C� கனி� தி�நா$.  ேனா�கG 



….ற�க!,ெப�ேறா� ெபய�சிற�க வ5தவேன! 2 

 

….ண! எ க9மணிேய! காத� ெப�விைளேவ! 

….இனி�8� எழி�கவிைத உ$ெபா�ேள! 3 

 

….! �+ேய! 8ளி�கட+ ேமெலF5த 

….! பN�ெபாேன! ��ெதாளிேய! க9SறE8! 4 

 

….டவிர; க�க9ேடா? க9Sற�க� ெகாGளா? 

….$.; உலகி; ?%�ெக;லா� ெச4கிறா4! 5 

 

….� 8ள�? வரா;8>N ேபாIன? 

….ைல� ெதா$.+ேல  $.  $.� க�?கிறா4! 6 

 

….ைவ�த ைமகைல5தா�, ெச;வேம! நா தாேள! 

சி%சி%!பாG! ைப5தமிேழ! க9SறE8!  7 

 

….ளி நீG J�ைக அ!ப.ேய ஒ$.வ5த 

7 சிKசிைலேய! சி�திரேம! ந�நா$.;  8 

 

….யற ஒK தமிைழ அழி�ததடா! 

….A� தெபயைர ெவ$.வி$டா! ஆத+னா;  9 

 

….அழி5தெதK சா�Kவ? ெபா4!ேப7சாமி 

….; வ5?ந� ப9பழி�த ஆாிய�ைத�  10 

 

தீ4�?! ெபாN�க7, ெச;வேம! க9SறE8! 

வா4�த ெப��ேபேற! மணிேய! நீ க9SறE8!  11 

 

க9ணிர9%� Jடா? க�தி அFதி�5தா; 

ம9ணி; உைன ந�பி வா<வ?தா எ!ப.ேயா?  12 



 

எE8� நிலவிவ�� ஏைழ பண�கார 

கEைக வழி7சர�8; காவிாி�87 ெசா5தமK!  13 

 

சிEக� தி�மகேன! அேப! என?யிேர! 

இEகி5த� ெதா;ைல அறேவ அழி5?வி$டா;  14 

 

 ேனா�கG ேபா;ம�கG ெச;வ�  தி�5?வி%�! 

சினவிழி d�கி7 சிாி�கிறா4! ெச4வாேயா?  15 

 

ெச4வா4நீ எக9ேண! ெச4வா4! தமி<Bர� 

ைககா; உய��திநீ கா$%கிறா4! க9SறE8!  16 

 

ெந>சி; ெப�உர � ேந�ைம�ேக எ5நாP� 

அ>சா? வா<வ?ேவ ஆ9ைம� கறி8றியா�!  17 

 

ஊரா� எதி�!ெப;லா� ஒறா4� 8வி5தாI� 

கா�வான� ஓ�நாG கவிவான� ஆவ?9ைம!  18 

 

பா;8.�? வி$டா4! ப?ைமேபா; dEகா? 

காIைத�?� க�?வ? ேவ9டா�எ க9ேண!  19 

 

வளமி85த இ5த� தி�நா$.; வா<ேவா� 

உள� விாி5ேதா� இ;ைல! உைர�தாI� ேகளா�!  20 

 

அத�காக அ>சாேத! அ>சாேத! �ேத! 

அைதமா�ற வா<வ?ேவ இபமடா இப�!  21 

 

8.யரN நா$. இளEக��ேப! ேதேன! 

8.யரN நாெடK ந�வா<ைவ� தீ4�க  22 

 

அ.�ெதா%�கி வி$டா+E காரடEக! ேபாறா�? 

ெதா%!பா�; பைகெவ;வா�! ெச;லேவ ேதைவயி;ைல!  23 



 

ேபா�வாG எ%�ேத �ற ?8 கா$டாத 

ஊாி இளவரேச! உறE8நீ க9SறE8!  24 

 

நாைள� தி�நா% ந�மதடா! நா�இனிேம; 

ேதாைள7 சைத7Nைமயா4� d�கி� திாிேயாேம!  25 

 

இ;லா�கG இ;லாத இப� தி�நா$ைட�, 

க;லா�கG இ;லாத கனி� தமி<நா$ைட7,  26 

 

சாதி7 சனிQ� தமி<!பைகQ� இ;லாத 

ஆதி� தமி<நா$ைட அைடேவா�! நீ க9SறEேக!  27 

---------- 

VII. VII. VII. VII. இய�ைகஇய�ைகஇய�ைகஇய�ைக    

 

1. 1. 1. 1. இய�ைக இய�ைக இய�ைக இய�ைக ெபா�!த) !ெபா�!த) !ெபா�!த) !ெபா�!த) !    

 

எF5? �ர9% பா45ேத 

இ.�?� கைரைய ேமாதி 

அF5? கிறா4 ?யாி;!-கடேல! 

அபிைன! ெப�ற ?9ேடா?  1 

 

ெவGளி நிலெவ ாி�க 

ேவதைன ெந>சி; ?Gள� 

கGளைன! ேபால வ5தா;-கடேல ! 

க9ணிைன! ெபா�தி நிறா.  2 

 

எ$.! பி.�?� ைகயா; 

எ%�திட நா  யேற; 

சி$%! பற!ப ைத!ேபா; - கடேல! 

ெசK மைற5ேத ேபானா.  3 

 

பாெலாளி ெசா$% கிற 



ப7ைச! பைனமர�தி 

ஓைலயி� பா$. ைச�தா;- கடேல! 

ஓைடயி;  S S�தா.  4 

 

ெதறலா4 ஓ. வ5தா; 

'மற; �ாிவ' எறா; 

அறிலா4 வா<ேவா�' எறா;- கடேல! 

அ9ட� தி�ேபா4 மைற5தா.  5 

 

அ;I� பகI� வ5ேத 

அழ8 கவிைத ெசா;வா; 

�;�னி! Yவி; நிேற-கடேல! 

�?!�?7 ெச4தி ெசா;வா.  6 

 

ேத.� ேத. வ�ேவ 

ெசற வழிக ெள;லா�; 

'ஏ.!' எனவி ளி!பா;--கடேல! 

எE8� நிைற5தி�!பா.  7 

 

'ெச5தி;  �க' எபா�; 

தீE8ழ� க9ண' எபா�; 

எ5த! ெபயேரா ?' எேற;- சடேல! 

இய�ைக ெபா��த�!' எறா.  8 

 

வி9ெணழி� க9ட க9கG 

ேவெறாK ேவ9% ேமா, ெசா;? 

க9க$ 8ாிய ெதாைற� - கடேல! 

க9%நா ெகா9ேட! ெகா9ேட!  9 

--- 

 

  



2. 2. 2. 2. ப'�ன, ேசாிப'�ன, ேசாிப'�ன, ேசாிப'�ன, ேசாி    

 

வ$டமா4 நீ9% ய�5த 

     வான�? மதி�சி ைற�8G 

க$%9% கிட!ப ைத!ேபா� 

     கட;ேதாK�! அ�க ட;ேம; 

எ$ட. உய�5? சீறி 

     எFகிற அைலக ெள;லா� 

க$.ைன ெவ�9ட K�த 

     ெவ9மயி�� காைள� M$ட�        1 

 

வGள;ேபா; வழE8� நீல 

     மறிகட; கிழி�?7 ெச;I� 

வGள�?! பாேயா, ெவ4ேயா 

     ஒளிபட வா  க$.; 

ெவGளி  �ேகாண� ேபால� 

     ேதாறி%�! விாிநீ� மீேதா 

?Gளி%� மீகG dய 

     பN�ெவGளி� dற; த�பி!        2 

 

கடேலார மண;ேம� க$% 

     மர�M$ட�! கடேலா ர�?! 

பட8கG ப%�த யாைன! 

     ப$.ன7 ேசாி N�றி 

ெந%கிI� கழிகG! அ5த 

     நீGகழி  னாG ேவ5த� 

ெகா.பைட ேயா% வா<5த 

     ேகா$ைடயி அகழி ேபாலா�!        3 

 

தரEக�?7 ெச;வ� மீனா� 

     தைன�ேதட7 ெசற ஆள 

உர�தினி; உயிைர ஓ$. 

     ஒLெவா� ெநா.Q� சி�றி� 

�ற�தினி; வ5? பா�!பாG 

     ேபானவ மைனவி! அேனா 

மர�திைன� கட�பர!பி; 

     வ��வைர விழிகG ேத%�!       4 



 

அEகா.� Mைட  ன� 

     அFெமா� 8ழவி; ஒK 

பEகி;ைல எK தாயி 

     ம.யிைன! ப�றி� ெக>N�; 

ெதEகிகீ<� dE8 ெமாK; 

     ெசF5தாைழ ேவாி; வ5? 

தEகிய ந9ைட7 N$%� 

     தபசி அட�8� ஒேற!        5 

 

விைலேபாகா மீக ெள;லா� 

     B$.  காQ�: ஈர 

வைலெயலா� ஓ�� ற�தி; 

     மண;மீ? உல��; எK� 

அைல!�9ட கைரேபா; வாF� 

     அE8Gள ம�கG வா<வி 

நிைலயிைன, வKைம! பா$ைட 

     ஓயாம; இைச�8� ெந4த;!        6 

 

அைலகட;  ழ�க� ெந4த; 

     ஆ9களி  ழ�க�! B$.; 

உைலயிட அாிசி இ;ைல! 

     உ!�நீ� எE8� உ9டா�! 

வைலயிைன� d�கி7 ெசK 

     மறிகட; த!பி வ5தா; 

உைல�89%; வா<�ைக உ9%! 

     ேபாரா$ட� ஒLேவா� நாP�!       7 

---- 

3. 3. 3. 3. கவி� ெப.கவி� ெப.கவி� ெப.கவி� ெப.    

 

ேம�றிைசயி� Nழ;பாிதி வாைன7 ெச�ைம 

     ெம�கி$டா; ஓ%தEேக இர�த ஆK! 

கா�ெறE8� மல�மண�ைத அGளி Bச� 

     க9ணய�5ேத; அ$டா!எைன7 ெசா�க ைவ�8� 

ேதா�ற�ைத எெசா;ேவ! இவைள! ேபாற 



     ேதாைகைய நா க9டதி;ைல! 'நீயா' ெரேற! 

ேவ�க9ணாG, 'கவி!ெப9நா' எறாG! அ5த 

     ேவசியிள நைகக9% விழி�ேத; காேண!        1 

 

ேத.!பா�� ேதனவைள�; க9ேட னி;ைல! 

     ெதவி$டாத ெதGள தா4 உGள� ெபாEக 

ஏெட%�ேத கவிெயFத; எ  வ5தாG; 

     எEேக. ெசெறாளி5தா4?' எேற; 'இ5த 

ஓைடயிேல, மலரழகி;, ஓவி ய�தி;, 

     உண�7சிமி8 கவிைதயினி;, அனேல BN� 

ேகாைடயினி;, 8ளி�கா�றி;, 8மாி! ெப9கG 

     8Kநைகயி; இள5தளிாி�, 8றி;!'எறாG.       2 

 

உ�9ேடா%� ஆ�றிலவG ஒளி5ேத வ5தாG; 

     'உ7சிமைல� ேத பிழி5? வ5ேத னி!ேபா(?); 

அ�5 ெதறாG; மயEகிவி$ேட; அவP ம5த 

     அட�மர�தி� 8யிலாக� கிைளயி லா. 

அ�கைழ�? வாயி�ெசL வாைய ைவ�ேத 

     அGளிவி$டாG உGளெமலா�; இப�, இப� 

ெப�8தடா! அவளி;லா இடேமயி;ைல; 

     ேப7சி;ைல; ?பெமA� ேப7ேச யி;ைல!        3 

--- 

4. 4. 4. 4. தீைம� கிடமி�ைல!தீைம� கிடமி�ைல!தீைம� கிடமி�ைல!தீைம� கிடமி�ைல!    

 

என எF?வ' ெதK பல!பல 

     எ9ண மி%மதி காைலயிேல, 

'எைன எF' ெதன� கன; ெமாழி�8யி; 

     இளமர� காவி; இைசமீ$%�; 

�ைன மல�சிாி� ெதைன மய�8�; 

     ��றைர 'எைன வைரக’எA�; 

ெபாைன Q��கி இள�பாி திவானி; 

     Yாி! �டெனF5 ேதா.வ��!        1 



 

பாைல! ெபாழி5? கைள�த சிKமதி 

     பா�ைவயா; தீ$%க எK ெக>N�; 

காைல� 8ள�தினி; Y�த மைரமல� 

     கனிய� ேச;விழி 'எைன எA�; 

சாைல மர�தினி� பா45? பிாியாேத 

     ச;லாப> ெச4Q மணி�8ல � 

காலE கட�தா ெதFெதF ெத ெற  

     க�தின! ஆனா;, எ க9ெணதிேர.        2 

 

அ%பசி ஓEகி உயி�கG ?.�திட 

     அ.ைம! ெப�மைல ெந>சF5த� 

ெகா%ைம சகியா� தமி<�தா4 தைலவிாி 

     ேகால  டெனFE கா$சிக9ேட! 

கடைம நிைன5தி% தமிழா ! தமி<!ெபா?� 

     கல!பினி; ேவ�Kைம� ேகதிட�? 

திட�வ�� ேதாளினி;; தீர�வ�� ெந>சி;; 

     தீைம� கிடமிE கி;ைலயடா        3 

------ 

5. 5. 5. 5. இ�பேம இ�ப)!இ�பேம இ�ப)!இ�பேம இ�ப)!இ�பேம இ�ப)!    

 

ஓைடயி; தாமைர நைக க� கா$%�; 

உய�மர� கிைளயி; 8யி+ைச மீ$%�; 

வாைட ெகாண�� ெதறI� காக 

வ9.ன� இைசயா; வரேவ� பளி�8�; 

Y�தைல ஆ$%� �தாி� சி$%; 

இைண�ேக ேதேதா இய���! 

எF5தா பாிதி! இபேம இப�! 

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

6. 6. 6. 6. 1மாி1மாி1மாி1மாி    

 

சாதி சமய � அ�றவG;- 

தமி<7 ச9பக� காCG உதி�தவG; 

ேசாதி  கெவழி; திEகளி; -ஓ�நாG 



ேதாைக மயிெலன� கா$%வாG!       1 

 

காதி; எதிெரா+ இனிைச� - கவி� 

க$.� க��ைப! பிழி5தனG; 

ஓ?� தமி<ெமாழி� 8யிாிவG;- பிற 

உலக ெமாழியி தாயவG!       2 

 

ேதனதி� சீனிைய� M$.ேய - சதா 

தி�தி�8� க$%ைர ெச4தனG! 

கானி; திாி5? மகி<5தி%�-இளE 

கKமா ேபால நா ?Gளிேன!       3 

 

இ�கர� நீ$.� தFவிேன;-அவG 

இவிழி! பாைக! ப�கிேன! 

அ�ைம� 8ம மலரவG!- ெசL 

வ;+ சிாி�தி%� 8$ைடயா�!       4 

 

ம�9ட Cலகிைன மா�றினG - �? 

மEைக யிளநைக! பா�ைவயா;! 

உ�9% ெப��ெக%� திபேம - மைல 

ஊ�K!ேபா� பாQதி5 நா$.ேல!       5 

---- 

7. 7. 7. 7. சிாி!த 2ணா!சிாி!த 2ணா!சிாி!த 2ணா!சிாி!த 2ணா!    

 

ெபா�8ழ�� ஊ�ைற! �வியி� பா47ச 

ெவ$.� திற5தா வி9ணி� பாிதி! 

உட;ெதாK� உயி�ெதாK� உ��கிய ெபானா�! 

ெகா.வழி நட5ேத! 8லC� �$கG 

'B�B�' எK விைர5? வானி;       5 

 

கீ7' ெச ெறைன ஏசி! ேபாயின! 

கா+; அEேகா� காைர G ைத�த?! 

'ெவ%�'ெகன! பி%Eகிேன! க%�த?  Gவா4! 

க%�தெத AGள�! காைலயி; ெதற; 



வ5த?; மண�ைத வாாி இைற�தேத!       10 

 

எமன மதைன இ5நK நா�ற� 

வ5த திைசயி வழிேய ெசI�திேன! 

கா4�த ஈ7சE கா$. ந%ேவ 

எ$.� Mவி எைன அைழ�? 

 ;ைல நாண� 'ெகா;' என7 

சிாி�தாG, அ$டா! சிK�ணா! ெப9ணாG!       15 

----- 

VIII. VIII. VIII. VIII. இைசயாள5இைசயாள5இைசயாள5இைசயாள5    

1. 1. 1. 1. கைலவாண5கைலவாண5கைலவாண5கைலவாண5    

 

க��தினி� பழைம ஏ�K� 

     கதிெக$ட திராவி ட��8� 

க��ெதாளி அளி!பா�; ஒLவா� 

     கைத, ெசய; இ.�? ைர!பா�; 

சிாி�திட7 ெச4வா�; எ9ண� 

     d9%வா�; அ>சா� ; வGள;; 

தி�நாக� ேகாவி� ெச;வ�; 

     கைலவாண� கி�fண! வா<க! 

 

2. 2. 2. 2. நாவல5 பாரதியா5நாவல5 பாரதியா5நாவல5 பாரதியா5நாவல5 பாரதியா5    

 

ெசF5தமி<  னாG ேதா�ற�; 

     ெச>ெசாேலா இ.  ழ�க�; 

8ழ5ைதேபா� ெகா>N� உGள�; 

     M�மதி; ெகா%ைம காணி; 

எF5ெததி�� தழி�8� ேவEைக; 

     எவ��8� பணியா Bர; 

பழ5தமி<7 ேசாம N5�ர 

     பாரதி! வா<க! வா<க! 

 

3. 3. 3. 3. கவி�கட� வாழிய!கவி�கட� வாழிய!கவி�கட� வாழிய!கவி�கட� வாழிய!    



 

ெசா;லணி யா!�� ெபா�P� ம+5த Nைவ�தமிேழா 

வ;லா� சிலாி மன�ேதா டF5தி� கிட5த?வா�! 

க;லா�, பிைழயற� க�றா� விய�க� தனி�தமிைழ 

எ;ேலா�� ?4�க அளி�தவ� பாரதி தாசனாேர!       1 

 

தமிழி உய�ைவ�, தமிழி திற�ைத� தமிழிைனேயா� 

உமிெய றி�5த அச% கைள5ேத, 'உயி��8யிரா� 

நமத�� அைன ெமாழியா� தமிெழன ந8ணர� 

தமி<7Nைவ ஊ$.னா� பாரதி தாசனா� வாழியேவ!       2 

 

இ5நாG தமிழி எF7சி கவிஞ� உளஎF7சி! 

கனி� தனி�தமி< ைகவரா ெதK கைத�தவ�கG 

என�� ஆசா கவி�கட; பாரதி தாசனாாி 

ெபானா� கவி  �ற ?கி$ ேடா.! ேபாயினேர!      3 

 

�?!�?! பாட;! உவைம நயேமா �?வி�5?! 

 ?ெப�� ஆேறா� விய�க� க��?! �ர$சிJ$. 

எத�8� கலEகா ெதF?� �ர$சி� கவியரைச! 

�?ைவ, உலகி� களி�?! �க<நிைல நா$.யேத!      4 

 

 �றி  தி�5த �லைம� ெதளிைவ விழிவிள�8�! 

N�ற� பைகெயன! பாரா� ந%நிைல7 ெசா;விள�8�! 

ப�ேறா தனி�தமி< நா%� இன � ெசய;விள�8�! 

ெவ�றி வல�வ�� ஆசா கவி�கட; வாழியேவ!      5 

 

4. 4. 4. 4. எனதாசா�எனதாசா�எனதாசா�எனதாசா�    

 

B<7சிQ�ற தமிழ��8 வ+R$%� 8ற�! 

      ெம;+யாி வா<வி�8! �ர$சிவழி! பா$ைட! 

2<7சியினா; வள�5தமத� ேகா$ைட�8 ேவ$%. 

      ஒ�சிலாி ெசா�தாக இ�5ததமி< ஊ�ைற� 

தா<7சியிறி� தமி<நா$% ம�கெள;லா� உ9ண 

      எளிைமெயா% NைவM$.7 சாிெச4த வGள;! 

ஆ<கட+  �ெதா�த அறிCைரைய ந;8� 



      எனதாசா கவியரச� தமி<ம�கG ஆசா!       1 

 

சிாி�கிற அழெக;லா� ெச>ெசா;லா; தீ$.7 

      ெச5தமிழி நய�விளEக7 ெச4தி$ட ஆசா! 

வாி!�+ேய! இள5தமிழா!' எனவிளி�? நா$.; 

      வள�ெகா%ைம அறியாைம வKைமயிைன� கா$. 

ஒ�நாP� தயEகாேத! தமி<வாைள� d�ேக! 

      ஒ9டமி<�தா47 சில�ப.யி  ேன�ற� ஏ�ற�! 

8ைர!பா�� க>சாேத!' என, நாP� ஊ�8� 

      எனதாசா ெகா;ேலK தமி<ம�கG ஆசா!       2 

 

ெச�கிF�8� மாெடா�த தமி<!�லவ� உGள7 

     சிKைம�8� எF�தி�8� அறிR$%� ஆசா! 

ெகா�ெகா�த ஆாிய�தி பச!�ெமாழி ேக$%� 

     8�மி�$.; வா<ேவாாி 8%�பவிள� கேனா! 

மி�கநK5 தமி<�ெதற;!  �தமிழி ேதா�ற�! 

     ேவெறவ��8� பணியாத தமி<நா$% ேவEைக! 

இ�கால� தமி<நா$. நிைலQய��த! பா%� 

     எனதாசா கவியரச� தமி<ம�கG ஆசா !       3 

 

5. 5. 5. 5. ஆைசேயா தமிழி�!ஆைசேயா தமிழி�!ஆைசேயா தமிழி�!ஆைசேயா தமிழி�!    

 

தாசனா� பார தி�8! 

     பாரதி தாச! அேனா 

ஆைசேயா தமிழி;! வ�றா 

     அெபலா� தமிழ� வா<வி;! 

மீைசேயா, விழியி ேநா�ேகா 

     Bரைன� ேகாைழ யா�8�! 

ஏசI� �கF� பாரா! 

     உ9ைமைய இய��� ேமேலா! 

 

6. 6. 6. 6. ெபாியா5ெபாியா5ெபாியா5ெபாியா5    

 

உட+;  தியா�; உண�வி; இைளயா�; 

உைழ!பி� ச+யா� எEகG ெபாியா�! 



கட+ க��தா�; கலEகா உள�தா�; 

கா$சி� ெகளியா� எEகG ெபாியா�!       1 

 

வானி ெபாியா�; நீாி ெபாியா�; 

வளியி ெபாியா�; நில�தி ெபாியா�; 

மான� ேதா% திராவிட ம�கG 

வாழ உைழ�8� இைளஞ� ெபாியா�!       2 

 

வடவ�� காியா�; மடைம� ெகாளியா�; 

வா4ைம� 8ாியா� எEகG ெபாியா�! 

இ.ெசா; Iைடயா�; ஏைழ� க.யா�; 

எEகG திராவிட� த5ைத ெபாியா�!       3 

 

�?வா< வளி�8� வழியா� ெபாியா�; 

�ராண� 8!ைப� ெகாியா� ெபாியா�; 

எ?வ5 தாI� கலEகா� ெபாியா�: 

எதி�!ேபா� சா4�8� வ+யா� ெபாியா�!        4 

 

நாமைற சாதி உய�C தா<C 

நாியா�� ெகEகG ெபாியா� �+யா�! 

ேதெமாழி வாழ இ5தி எதி��த 

தீர�; ைவ�க� Bர� ெபாியா�!        5 

 

M�வாG இைளஞ� பயிI� Mட�; 

8�$%� 8ைற� தக��8� ேவ$%; 

ேபா� ர சா��8� ெவ�றி! பாைத; 

�?!�?! பைட�கல� சைம�8� ெகா$.;!       6 

 

வா<க எEகG த5ைத ெபாியா�! 

வா<க திராவிட வா;ேட� ெபாியா�! 

வா<க ெவ9தா. Bர�, வா<க! 

வா<க ஈ.ேவ.ரா. ெபாியா� வா<கேவ! 

--------- 



 

7. 7. 7. 7. அ.ணாஅ.ணாஅ.ணாஅ.ணா    

 

உலகியைல! ப8�தறிைவ உ�வா�8� அ9ணா ! 

உதவாத ச தாய மா�Kம�5 த9ணா! 

�லவ�கைள! �றEக9ட �+ேயறா� அ9ணா! 

�? ைறயி� கவிநைடயி� ெபாழிQ கி; அ9ணா ! 

 

8�$%லக இ�$%விழி� ெகாளிெச4Q� Nட …. 

ெகா%ேவ;கG பா45தாI� கலEகாத ேவE …. 

ெத�$%கிற ெபாியாாி வழிவ5த ெச�ம … 

 ேன�ற� திராவிட�தி  தலைம7ச … 

 

ப.�தவ�� அ;லா�� பா��?ணர ேவ9ட … 

பட�கா$சி நாடக�தா; ப9�ண��?� அ…… 

இ.�d�8� ஏெடFதி இE8Gேளா� க9…. 

இபமி8 திராவிட�தி எழி;கா$%� கைல…. 

 

ெபானா$.; திராவிட�தி; �ைரேயா.!.. 

ஆாியமா� �9S�8 ம�5d$%� அைன! .. 

தமான! ெப��பைடயி தனி�தைலவ னாவ … 

த�பிகைள� திராவிட�தி; த5தளி�த வGள; .. 

 

8. 8. 8. 8. அ.ணா வா8க!அ.ணா வா8க!அ.ணா வா8க!அ.ணா வா8க!    

 

அ9ணா வா<க! வா<க!- அறிஞ� 

அ9ணா வா<க! வா<க! 

க9ணா� திராவிட நா$.-ஒளி� 

கதிேர! மைழேய! வா<க!       1 

 

ஏைழ எளியவ� இ;லா�- தனி 

இப� திராவிட� காண 

வாைழ ேபால� த�பி - பல� 

வள��?� த5த அறிஞ�!       2 

 

எF�தா� ெசா;லா� ெசயலா; - நா$ைட 



இF�தா� எEகG அ9ணா! 

�F�த �ராண� 8!ைப - உGேள 

�85? பழைம இ.�தா�!  3 

 

��தி தீ$.� த5தா�!- ந;ல 

�லைம ஈ$.� த5தா�! 

க�தி அாிவாG இ;லா! - ெபா? 

உைடைம M$. வ5தா�!       4 

 

ப9ைட� தமிழ� வா<ைவ� தமி<! 

ப9ைப விள�கி� த5தா�! 

ெப9S� ஆS� ஒறா4- இனி! 

ெபKேவா� திராவிட நாேட!       5 

 

9. 9. 9. 9. ெந�9ெசழிய�ெந�9ெசழிய�ெந�9ெசழிய�ெந�9ெசழிய�    

 

ெநறிபிறழா; ேந�ைம 

பிறழா; திராவிட�தி 

8றிபிறழா; ெச4ைக 

பிறழா;- அறிவா�க7 

ெசா;ேல �ழவ; 

?ணிCைடயா; தீ5தமிழ! 

இ;ைல ெந%>ெசழிய�� கீ%! 

 

10. 10. 10. 10. தமி8! தா!தா!தமி8! தா!தா!தமி8! தா!தா!தமி8! தா!தா!    

 

உ9ணா ?ைழ�8� தமி<�தா�தா; 

     உ9ைம விள�க�; எ5நாP� 

க9ணா� தமிேழ த�வா<வா4� 

     க�?� கழக! ெப���லவ�; 

ப9ேண� தமி<மா ணவ�மற! 

     ப�ேற ப�றா�; ெப9Sாிைம 

எ9ணா தி��8� நாP9ேடா 



     எEகG மயிைல சிவ �ேத? 

 

11. 11. 11. 11. இைசயரச5இைசயரச5இைசயரச5இைசயரச5    

 

ப9ைண�, தமிழ�ப9 பா$ைட, 

     இைசைய�, கைலQண�ைவ�, 

க9ணா� ெமாழிைய, இன�ைத, 

     உய�ைவ�த க9ணிைமேபா; 

எ9ணி வள��?7, Nைவைய, 

     எழிைல இைடயைம�ேத 

ம9ணி; வழE8� இைசேவ5த� 

     ேதசிக� வாழியேர! 

 

12. 12. 12. 12. இைச�1ாியா5இைச�1ாியா5இைச�1ாியா5இைச�1ாியா5    

 

Bர�ேச� ெதா9ேட 

ெபாியா�! விாிCைர�8! 

பாரதி! நீGெசழிய 

ப9��8!!- பாரதி 

தாச தமி<�கவி�8!! 

பா$%�8� ேதசிக�! 

ஆைசெமாழி� க9ணாேவ ஆ�! 

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

IX. IX. IX. IX. �ர'சி�ர'சி�ர'சி�ர'சி    

1. 1. 1. 1. "ைல �தினா�1"ைல �தினா�1"ைல �தினா�1"ைல �தினா�1    

 

இ7ைசேபா; வாிகG, ச$ட� 

     இய�றினா; யாரா னாI� 

இ7ைசெய Kைர�?! ப#தீ4 

     இ�$சிைற யைட�தா; ம9ெகாG 

இ7ைசயி� க%�ேபா� ெச4தா; 

     ஏைழகG ?ய�கா ணா? 

க7சணி ெப9க ேளா% 

     களி�தன பதினா கா�,4!        1 



 

Yமிைய உFேம ைழ�8! 

     �?!�? வாிகG ேவK; 

சாமியா� M$ட� ேவK; 

     தாEெகாணா வKைம ேவK; 

மாமியா� ேபால வா4�த 

     ெச;வாி M$ட� ேவறா�; 

ஊைமேபா; எ�தைன நாG 

     ஊாினி; வா<வா� ம�கG?        2 

 

பதினாறா� ,4எ ேவ5த 

     ப�றினா ெசEேகா;! இப 

மதி க! ெப9க ேளா% 

     மகி<வேத அறிவா ேபைத; 

கதிய�K ம�கG எE8� 

     கலEகின�! அறிஞ� ப;ேலா� 

�?!�?  ைறயி; ஊ�கி! 

     �8�தின� உண�7சி நா$.;!        3 

 

எதி��தன� 2ைல� திEகG 

     ஈேரழா� நாளி;! வான� 

அதி�5திட! ப#தீ4 ேகா$ைட 

     அழி�தன�! அ.ைம! ேபைய� 

கதி�தன� ஒK ேச�5? 

     காைளகG! ெகா%Eேகா; ஆ$சி 

விதி��த?! ம9ணி; ம�கG 

     வி%தைல  ழ�க> ெச4தா�!        4 

 

வாழிய 2ைல� திEகG 

     பதினாகா� ெப�நாG வா<க! 

வாழிய ம�கG ேதா$8 

     வ+த5த �ர$சி நனாG! 

வாழிய உழவ� M+, 

     வளமி8 பிராN ேதய�! 

வாழிய ம�கG ஒறா4! 

     வி%தைல வா<க மேன! 3 



 

2. 2. 2. 2. �ைறயாேமா�ைறயாேமா�ைறயாேமா�ைறயாேமா????    

 

ஓ$ட� த%�?� கா$டா�றி 

     ஒ9ணீ� பா47ச� காலா�கி� 

கா$ைட, ேம$ைட7 ெச!பனி$%� 

     கலைர� தி��தி ெந;விைள�ேத 

ஊ$%� உழவ� இEகிைலேய; 

     உணவிE 89ேடா? உயி�9ேடா? 

B$ைட� க$%� ெகா�தாிேற; 

     ெவ4யி; மைழ8ளி�� கி�!ேப??        1 

 

ச$. பாைன ெப�>சா;கG 

     8யவ ாிேற; த�பவ�யா�? 

ெகா$. யள�க! ப.மர�கா; 

     ெகா;ல ாிேற� ெகா%!பவ�யா�? 

ெப$. க$.; நா�கா+ 

     த7ச ாிேற� ெபKேவாேமா? 

ப$% ப��தி ஆைடெயலா� 

     ெந4ேவா ாிேற� பா�!ேபாேமா?        2 

 

இ�ைள! ேபா�8� விள�ெகாளி�8 

     வாணிய� இேற; ஏெத9ெண4? 

த�வா� யாேர �விமீ? 

     த$டா ாிேற; அணிெய;லா�? 

ம��?வ ாிேற; ெகா%ேநாைய மா�K� 

     ம�5? யா�ெகா%!பா�? 

ெபா�? ெவ;ல! பைட�க�வி 

     �?!�?  ைறயி� ெச4தவ�யா�?        3 

 

ேதா$ட5 ?ரC நம�ேக? 

     d�வா� M+ இ;ைலெயனி;? 

ேபா$%� ெகாGP� ஆைடெய;லா� 

     வ9ணா ாிேற� ெபா+ேவ?? 



பா$ைட சைம�ேதா ாி;ைலெயனி; 

     ப9ட மா�K� ெதாழிேல?? 

வா$ட5 தீ��8� இைச�க�வி 

     ம9ணி� ெச4த தியா�ேவைல?        4 

 

க$ட� க5ைத� ?ணிய�K� 

     'க>சி! க>சி!' ெயன�கதறி 

எ$%� தி�8� ெதாழிலாள� 

     இன IKத;  ைறயாேமா? 

8$ைட மன�தீ�! உணாீேரா? 

     ெகா;ல;  ைறேயா ெச45நறி? 

J$% ேவ9டா�; இப?ப� 

      F?� ெபா?வா47 ெச4ேவாேம!        5 

 

3. 3. 3. 3. எ: ஈன! ெதாழி�எ: ஈன! ெதாழி�எ: ஈன! ெதாழி�எ: ஈன! ெதாழி�????    

 

கான; ேமனிைய� கK!பா�க 

     கா% ேம% கர��F? 

வான வாாி இ�ெச4கG 

     வள>ேச� பயி�ெச4 ?ணR$%� 

Bண� இேற; உலேக?? 

     Bர! பணிQ� �வி�ேக?? 

ஈன� ெதாழி;தா� இE89ேடா? 

     ஈதறி ேயh எேதாழி!        1 

 

ெசா5த மணாள தா4த5ைத 

     ேசாதர� சிKவ� சிKமிெயா% 

85தி� 8லவி வா<5தி%ந� 

     Mைர� 8.ைச ஏேத?? 

இ5த7 சJக� உய��திடH; 

     இைழ�8� இரா$ைட ஈEேக?? 

எ5த� ெதாழி;தா� இEகீன�? 

     ஈதறி ேயh எேதாழி!        2 



 

ஓ%� ஆ�K� த9ணீாி; 

     ஓயா த.�?� ?ணிெவP!ேபா�, 

ஆ%� 8%மிெச4 அ�ப$ட�, 

     அ7N� காணி ெச4தி%ேவா�, 

கா% ேம% N�றிட ந� 

     காI� 8தC� ச�கி+ய� 

ஏh! இவ�கG இ;ைலெயனி; 

     ந�மா; வாழ இயறி%ேமா?        3 

 

4. 4. 4. 4. நாைளய தமிழக)நாைளய தமிழக)நாைளய தமிழக)நாைளய தமிழக)    

 

தமி< ரச� ேக$8த.! அேதாேகG! ெப9ேண! 

     சாதிமத� க$சிெயலா� ஒறா� அEேக! 

தமி<நா$ைட� தமி<�தைலவ� ஆள� க9% 

     ேதாெள;லா� Yாி�8� தமி<�M$ ட�பா�! 

தமி<நா$.�(8) ஊKெசய நிைன�தா� ேபா?�; 

     தைலQ�P� எவராக இ�5தி$ டாI�! 

தமிழிக<5தா; 8ழவி�8� மனி! பி;ைல! 

     சா�5?9% வாழநிைன! ேபா��ேகா ெதா;ைல!       1 

 

வாெள%�?! பாI9SE 8ழவி� கீ5? 

     மா�றா�ேம� ெச;க' எA� தாைய! பா�நீ! 

ேதாேளா% ேதாG $.� தமிைழ வா<�தி! 

     ேபா�பயிI� dயதமி< மறவ� பா�நீ ! 

தாெள%�?� தனி�தமிழி� பா$ைட� தீ$.� 

      தமி<ம�க$ 8ண�R$%� �லவ� பா�நீ! 

நாெள;லா� ஒ�நிைறயா4 உைழ�த ம�கG 

     ந;+ைசைய� ேக$கிற மற� பாேர!        2 

 

'அ.ைம'ெயA� ேப7சEேக இ;ைல; ம�K� 

     'அரசியிைல" எA5?யர� இ;ைல; த�த� 

கடைமயிைன மற5ெதவ�� வா<வ தி;ைல; 

     க9J. வழ�கமிைல; ெப9கG யா��8� 



அ.ைமயிைல; அரெசா�வ��(8) உாிைம இ;ைல; 

     அ7சமிைல; ப.�காத ஆ9ெப9 இ;ைல; 

உைடைமயிைன! ெபா?வா�கி� கைலவ ள��8� 

     ஒ!பி;லா� தமிழக�ைத! பா�பா� நீேய!        3 

 

5. 5. 5. 5. யா5�1, ெசா&த)யா5�1, ெசா&த)யா5�1, ெசா&த)யா5�1, ெசா&த)????    

 

ெகா$டைகயி� 8�Kயிரா4 உழC மா% 

     85தியF� உழவனவ ெப9% தாயா� 

க$டெவா� க5ைதயிறி உ9S� பிGைள 

     'க>சி! க>சி!' என�கதறி மா45தா ெலன? 

எ$.ர9%� ப� ெதK ேநா$ைட ெய9ணி 

     இ�!�ைவ�திE 8யி�வாF� ஈன7 ெச4ைக 

ப$.ன�?! ெபாியெப�7 சாளி7 ெச4ைக! 

     ப%ேமாச� காராிவ� அழிேவ இப�!        1 

 

ேதா!பிலேதா க�Eகா�ைக 'கா! கா!' ெவK 

     ெதா9ைட �9 ணாகிடேவ B$.; வ5த 

மா!பிைளைய உணவ�5த அைழ!ப ேதேபா; 

     மகி<ேவா% தனின�ைத� Mவி� Mவி7 

சா!பிட!பா�� ெதெச4ேதா�? அ5ேதா! ஏைழ7 

     சா9வயி�றி� காிசிெயE8� கிைட!ப தி;ைல! 

க�தாி�கா4 Mறா�கி! பEேக ெச4ேவா�! 

     கா!பா�ற! ெபா�ெள;லா� இய�ைக த5தாG!       2 

 

வான5தா ஒ�வ��ேக வழEக I9ேடா? 

     வ9ணமல�, மண�, நெச4, �ெச4,ெதற;, 

கானாK, �Gேளாைச, ெவயிI�, இப� 

     க9கவ�  FமதிQ� யா��87 ெசா5த�? 

யாஎன(?) எறி��8� அக5ைத அ�றா; 

     இLCலகி; நிலCெபா�G ெபா?வா� யா��8�! 

ஏேனாவி7 Nயெவ9ண� த.ைம யாேனா�? 

     எ;ேலா��8� ெபா?Cைடைம' எனவா<ேவாேம!       3 

--- 



 

6. 6. 6. 6. �ைறேயா�ைறேயா�ைறேயா�ைறேயா? ? ? ? ெசா�<5!ெசா�<5!ெசா�<5!ெசா�<5!    

 

அடெக%வா4 பலெதாழிI� இ��க! பGளி 

     ஆசிாிய� ெதாழிேல�K� அறிவி; லாம; 

திட ள ேபா+சாகி, டா�ட ராகி� 

     கி�பளEகG திணி�?!ைப நிைற�ேதா மி;ைல! 

கடப$% வாிெகா%�க வாEகி� திK 

     கட ெசா;I� 'உசிேய' வா4 ஆேனா மி;ைல! 

ெகா%ைமமி8 ேகாGெசா;+� 8னி5? தாEகி� 

     8�பி$%7 ச�பள�தி; உய�5ேதா மி;ைல!  1 

 

இ�ைகயி; விைலேபN� தரக ராகி 

     இ�HK  5HK ெப�ேறா மி;ைல! 

ஒ�காக க9ட?9டா? சீ7சீ! இ5த 

     உதவாத ெதாழி;வி$% நிலம ள�8� 

க�JEகி; த.�ேதா$., சி�i� வாF� 

     க�ண�தா ஆேனாமா? அ?C� இ;ைல! 

அ�5தமிைழ! ப.�தத�கா உய�விE கிறி 

     ஆசிாிய� வா<கிேறா�!  ைறேயா? ெசா;B�!       2 

 

ெவ�றிைல dG பா�8வி�8� ப.�த ைபய 

     B%நில� வாEகிவி$டா! சிKவ�� காக� 

க�பி�ேத உட+ைள�ேதா�; ேநா4வா4! ப$ேடா� 

     கடெகா%�க ஓராP� ?ணிவ தி;ைல! 

ெப�றவG ேநா4� 8தவி ெச4ய 'வா' ெவறாேலா, 

     'ேபசாதீ�' எகிறீ�! 'வKைம' எறா;, 

க�றளி!ேபா� ெப�EM$ட�; உEக$ கிEேக 

     காசி;ைல' எகிறீ�!  ைறேயா? ெசா;B�! 3 

-- 

உசிேய - நிலவாி� த9%பவ�. வாC - வி% ைற. 

--- 

 

7. 7. 7. 7. தாயக) ந)மதாேம!தாயக) ந)மதாேம!தாயக) ந)மதாேம!தாயக) ந)மதாேம!    



 

எFெதF' ெதK ெசா;+ 

     என�5 ேதாழ ெர;லா� 

எFதாத நாேள இ;ைல! 

     எைன�d9%� அபி ேவ$ைக! 

உFபவ, நா$.; உGள 

     உைழ!பாளி நிைலைய� க9ேட 

அFகிேற! இ5த நா$. 

     ஆ$சியிைன மா�ற ேவ9%�!        1 

 

நம�8Gேள ஒLவ தி;ைல! 

     ந;லைத நிைன!ப தி;ைல! 

Nைமயாக வாF கிேறா�! 

     ��திேயா ெசா5த மி;ைல! 

இைமைய!ேபா� ெசா5த நா$ைட 

     இதமி< ெமாழிைய� காவா 

நைமெயலா� எ9S� ேவைள 

     எFதவா நா$ட� ேதாK�?        2 

 

அரசிய; ேமைத எ;லா� 

     அழகாக! ேபN கிறா�! 

நைர�தவ�� ெகா%�ெதா%�ேத 

     நாZK  ைறெசா னாI� ! 

க��தினி; ெகாGவ தி;ைல! 

     'க+கால�' எகி றா�கG! 

விாிCைர இனிேம; ேவ9டா�! 

     ெசய+னா; ெவ�றி கா9ேபா�!        3 

 

காைளகாG! ப.�த ம�காG! 

     கடைமைய7 ெசய+� கா$%� 

ேவைளைய மற�க ேவ9டா�! 

     விைர5ெதF5 தி%B�! உEகG 

ேதாளிைன� 8I�கி இேற 

     ெசய�பட� ெதாடEகி வி$டா; 

நாைளேய அைட ேவா� ெவ�றி! 

     தாயக� ந�ம தாேம!        4 



----- 

8. 8. 8. 8. ேவ.ேட�!ேவ.ேட�!ேவ.ேட�!ேவ.ேட�!    

 

அழ89% ெசLவானி;; அடEகா� காத; 

     அ�9% Nழ�பாிதி� ேதா�ற5 தனி;: 

கைழ�ைகQ� Nழ;விழிQ� இைடQ� ேதாP� 

     க$டவிF5 தாமைரயி� கா$. QGள� 

விைழேநர� பா��தறிவி; அைண�ேத எற 

     வி�!ப�தி� ேக�றா�ேபா; கவிைத பா. 

அழெகாFக� தமி<ேபNE கவி!ெப9 S9ேட! 

     அ7சமி;ைல; ேவெறாK� ேவ9ேட; ேவ9ேட!       1 

 

உட;B$.; அறிC9டா�; உண�C� உ9டா�! 

     ஓEகிெயF� இைசQ9ெட JEகி� கா$.;! 

கடலைலQ� இளEகா�K� உ9டா� எE8�! 

     க�பைன�8 ெம�கிட�த9 மதிQ� உ9டா�! 

படபட�8� உய�5தபைன ேயாைல Q9டா�! 

     பா$.ைச�8E 8யிI9டா�! இ7ைச ேபா;. 

வி%தைலயி; திாி5?வர� கா% ேமடா�; 

     விைளநிலமா�! ேவெறாK� ேவ9ேட; ேவ9ேட! 2 

 

ெப9%பிGைள ேநா4வKைம அ.ைம ேகாத! 

     ேப7Nாிைம ய�றிE8� தமிழ� M$ட� 

அ9ைடயிேல வா<வைத நா க9ேட; க9ேட! 

     ஆ9ைமய�K வா<வதனா; வ5த ேக%! 

வ9ைட!ேபா; கவி�ேதைன Q9%, ம�கG 

     வணEகா? வாFலக� ேவ9%�; ேவ9%�! 

ப9ைடவாG மறவைன!ேபா; வாழ லறி! 

     பல�நைக�க உட;வள��க ேவ9ேட; ேவ9ேட! 3 

 

பிற��8ைழ�க7 சிKM+ த�வா� ேநாைய! 

     ேபா�கா? ெப�றியி;ைல; ஆனா;, எற 

அற�வள��த தமி<நா$.� 8ைழ�தா +ப� 

     அழியா?; பசியி;ைல; அ.ைம ேபா8�! 

திறைமQட ெனகிைளகG யாC� க�K� 



     தி9ணியேதாG கென>ச மைடத; ேவ9%�! 

சிறெகா.�?! பிறநா$டா� ந�ைம யாP� 

     சி7சி7சீ! இLCலக வா<�ைக ேவ9ேட!  4 

----------- 

9. 9. 9. 9. கைல� ெப.கைல� ெப.கைல� ெப.கைல� ெப.    

 

Yவி; நிK �?ைமகG ெச4வாG; 

     ��தக�?G எF�தா47 சிாி!பாG; 

ஓவிய�?G உயிெரன நி�பாG; 

     ஓைச Bைண நர�பி; அதி�வாG; 

பாவி ைச�கவி� க�பைன� 8Gேள 

     ப.5? த9விழி கா$%வாG; வாைன� 

தாCE ேகா�ர� ெதEகS� நிK 

     தளி��க ர�பல நீ$. யைழ!பாG!  1 

 

எK� ெவ9ணிற� தாமைர ேபாறா� 

     இதய மாமல� மீ? கிட!பாG; 

மறி லா%� நா$.ய! ெப9கG 

     மல��க ர�விழி ெநளிவி +�!பாG; 

அறி; நாண� கைலகG வள�!ேபா� 

     ஆ�வ அைண!பினி� ெசா�கி� கிட!பாG; 

இK ந�நா$ ட.ைமைய ெவ;I� 

     ஈ$.  ைனயி எஃகவG த�பி!  2 

 

?�!பி.�த ஆQத ெம;லா� 

     ?ைட�? நீK 8E8ம> சா�தி 

அ�EெகாI வாக� Mட� நிர!பி 

     அைன Yைச ெச4Q� வழ�கா; 

க�வ ழி5ேதா�; அ5நிய நா$டா� 

     கைலக ெள;லா� கவ�5ேத ேபானா�! 

உ�வ� ெப�றிE(8) 'ஆ9நா' எேற 

     ஊாி; வாழ; நேறா த�பி?  3 

 

��த க�ைத அ%�கி அதேம� 



     Yநி ர!பி மண!ெபா. dவி� 

க�தி� க�தி அ�7சைன ெச4ெத? 

     கைலவ ள�ேமா நா$.னி� ெசா;வா4? 

எ�தி ைசQ� கைலகG வள��ேத 

     எ9ணி; காவிய� ெச4? 8வி�ேத 

ைக�தி ற�திைன� கா$.% நாேள 

     கைலம களி ந� Yசைன நாளா�!  4 

---- 

10. 10. 10. 10. உைடைம ெபா:உைடைம ெபா:உைடைம ெபா:உைடைம ெபா:    

 

வா தீ நில�கா; �ன;க9% ந�மவ� 

வா<நாG  தலா4 வளEெகாG தமிேழ! 

சீாிய ப9�� சிற!�� ஒ%�கிேய 

ஆாிய� க9ேடா�; ?��கைர� க9ேடா�; பி 

ஆEகில ம�கைள� க9ேடா�; விழி!பைட5ேதா�! 

நா$.� 8.ெச4வ; எபைத மற5? $ 

பா$ைட நட5ேதா�; பல�நைக� காளாேனா�! 

Y�த? ெபா��ட ��தா9%! வாழிய! 

ஏ�க� தவி��க எF5ேதா� காைளகG! 

ேபா� ரN ெகா$.! �ாிஎ%�(?) ஊ?ேவா�! 

தாயி� சிற5த தமி<நா டதைன நா� 

ஆPேவா� எ5நா%� அ>சி விய�கேவ! 

வாைள �ரP� வய+ விைளெவலா� 

தாேன நனிQS� தா�தா� கைளெயலா� 

ஓ$%ேவா�; நா$.; உைடைம ெபா?ெச4ேவா�! 

வானி�5 திEேகா� அS�89% BழிA� 

ஆ��8� அ>ேசா�எ(K) ஆGேவா� அ�ேகா. 

அைறக! அைறக ேவ! 

---------- 

 

11. 11. 11. 11. �லவ=�ேக� அரசிய��லவ=�ேக� அரசிய��லவ=�ேக� அரசிய��லவ=�ேக� அரசிய�????    

 

பா$ெடF?� �லவA�கிE கரசியேல?' எேற 

     பலந9ப� என�கி; வ5?வ5? ெசா;வா�! 

ேக$.�ேக தனா% தா4நா% ெச;ல� 



     கீழான அறிவ�ற ஏைழQ� ேவ9டா! 

'நா$.�ேக ஒ�க$சி ேபா? ெமன7 ெசா;I� 

     ந�மவ�கG உ9ைமயிேல அறிவி;லா ம�கG! 

ஏ$.�8� அரசிய�8� ெதாட�பி;ைல' எறா;, 

     எ5நா%� எேறA� உ�!ப$%! ேபாேமா?  1 

 

எF�தாேல தா4நா$ைட� தாபிற5த நா$ைட 

     ஈேட�ற  ைனவ?தா ப.�தவனி ெச4ைக! 

பF�தி��8�  திேயா�� ெப9h�� த�த� 

     ப9ப$ட தமிழக�ைத� தாயக�ைத எ9ணி 

ெகாF�தி��8� ெச;வனிE8� தைலகா$ட மா$டா! 

     ேகா�ர � 8.ைசQ� ஒறாகி! ேபா8�! 

விழி�ெதFB�; எ நா$h�! தமிழக�தீ� ! உEகG 

     ெவ�றிெயலா� இ5நா$. தா4நா$. ெவ�றி!  2 

 

'வா<5தவ� நா�; இ5நாளி; வைகய�K! ேபாேனா�! 

     மனமார எேறA� நீ�நிைன�த ?9ேடா? 

ஆ<5ெத9ணி நிைன�தி%ேவா�; அறேறா ந�மி 

     அறியாைம, ஆ�க�தி விள�கEகG ேதாK�? 

2<5தி��8� பைகவில�கி� ேதாG 8I�கி நி�ேபா�! 

     dளா8� எ!பைகQ�! ெவ�றிநம தா8�! 

வா<5தி%ேவா�! வாழைவ!ேபா�! மைடைமயிைன7 சா4! ேபா�! 

     வாி!�+காG! தாயக�ைத நாமைடேவா�! வாாீ�!  3 

--------- 

 

12. 12. 12. 12. பாரதியி� நிைன>பாரதியி� நிைன>பாரதியி� நிைன>பாரதியி� நிைன>    

 

அதிகாைல 8ளி�கா�K  க�தி; Bச, 

     அய�7சிெயலா� பற5திப� உட+� பா4 மி 

திய.ேம� கா;ைவ�ேத; இய�ைக யைன 

     விழி�காத நிைலகாண ெவளியி; வ5ேத! 

8?கலமா4 மர�கிைளயி; ஊ>ச லா.� 

     '8�8�M' என!பா.� 8யிலE ெகாK 

கதியா8� பாரதியி காத; தீயி; 



     கனி5?�கி Qைர�தெதற காேதா ர�ேத  1 

 

'அெறா�நாG எAயிாி; அவ�� 85தா�; 

     அழியா? எகாத; நிைல�க' ெவேற 

தெமாழியா� 8யி�பா$ைட! பா.� த5தா�; 

     தவFத!ெப9 ெசLவா4கG இைட� 85?! 

மனெனன? ம�கெளன? யாC� ஒேற! 

     மைடைமெயலா� வி$ெடாழி!ேபா�; விழி!ேபா� எறா�; 

ெபானான அவ�தமிழி இனிைம Q9ேட; 

     �?ைமெயலா� அவ�வாயா� ெசா;ல� ேக$ேட!  2 

 

“அனவைர உலகி�சில� 'மா45தா�' எப�; 

     அேதாபா� நீ! கீ<வானி� பாிதி ஏறி 

மனவ�� வ�கிறா� எைன7 ேசர! 

     மா5த��87 ெசKைரநீ! ேபா4வா!" எK 

ெபாெனாளியா ெம�கி%ம� கிைளைய வி$%! 

     'ெபா?'�ெகK கிள�பி�K� 8யி;ப ற5ேத! 

எவிழி  பாரதிைய� க9ேட; க9ேட! 

     இபமடா இபமவ� நிைனவி னாேல!  3 

-------- 

X. X. X. X. வா8!:வா8!:வா8!:வா8!:    

1. 1. 1. 1. �!தா.��!தா.��!தா.��!தா.�    

 

இ;ைல எபா��, இர5?9 ேபா�� 

இ;ெலன7 ெச4வா4! இ!�வி தனி; 

ந;வா ெபாழிவா4! ந+CகG தீ�!பா4! 

ெகா;ேல ெறன�தமி<� 8ழவிகG வள�!பா4! 

காாி�$ சிைறயி கதCகG திற!பா4!  5 

 

ஊ�யி �9S� ேபாாிைன� த%!பா4! 

தமிழ உயிரா� தமி<�8. யரேச! 

அ ைத! ேபா�ற ஆ�வ� அளி!பா4! 

ெசா;+I� ெசய+I� Nத5தர� அளி!பா4! 



அ;லைல நீ�கி ந;லைவ �ாிQ�  10 

 

ஆ�றI� அறிC� ஆ9ைமQ� ஈவா4! 

ஏ�றெம சாதி' எA�மன! பாைம 

கனவிI� ேதாறா� க��ைத� ெகா%!பா4? 

தின� தமி< நா$. தி�!பணி� காக� 

கவிபல பா.� கைதபல ெசா;+!  15 

 

�வியிைன� d9%� �?மா னிடனா4 

எைனவள�� தி%வா4! இ;ெலனி; அழி!பா4! 

உைன! பணிேவா(%) உ  த; நாளி; 

ேக$ப(?)இ?ேவ: சிறிேய எைன 

ஆ$ெகா9 ெடெசா; அ�G�? வா9ேட!  20 

------ 

 

2. 2. 2. 2. ெவ�றி ஓ�1க!ெவ�றி ஓ�1க!ெவ�றி ஓ�1க!ெவ�றி ஓ�1க!    

 

ஒ9டவ5 dைர� தமிைழ 

     உயிைரந5 தா4ெமாழிைய! 

ப9ைட நிைலசா4�க! பாராந� 

     பாேவ5த� இKவைர 

உ9ெடப ?9ைம எனி;ெவ�றி 

     உ9டா� உKதியிேத! 

உ9% 8மர,  Fெவ�றி! 

     ஓE8க,ஓE8கேவ! 

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

 

3.3.3.3.        வா8க வி�தைல!வா8க வி�தைல!வா8க வி�தைல!வா8க வி�தைல!    

 

வி%தைல வா<க! வி%தைல வா<க! 

உயிாி ேமலா� வி%தைல வா<க! 

 

அ$ைட ைய!ேபா; ஆEகி ேலய 

உறி>சி வ5தா; ஒ%�கினா ந�ைம; 



மீறி! ேபசினா; மிதி�தா; அ.�தா;  5 

 

வி%தைல எறா; விலEகி$ டைட�தா; 

எ�தைன ேபைர ஏ�றினா கFவி;; 

எ�தைன ேபைர இ�$சிைற யைட�தா; 

ெபா�ைள! பறி�தா; �கைழ! பறி�தா; 

அ5ேதா! ம�கG அ.ைமயி; ந+5தன�!  10 

 

தைலவ� சி;ேலா� த5நல� வி$% 

நா$.� காக நாP� உைழ�தன�; 

உயிைர� ெகா%�தன� ஒ�சில�; விைர5ேத 

எFதி எFதி இைள�தன� ஓ�சில�! 

இ?ேபா;,-  15 

 

 யறா�;  யறா�;  யறா�!  .வி; 

அற!பணி Y9ேடா�; அற!ேபா� ெச4ேதா�; 

அைட5ேதா� வி%தைல! ஆ9ெடா றான?! 

வி%தைல வா<க ! வி%தைல வா<க! 

இனிேம;,  20 

 

வKைம ய�K நா% வள�ெபற� 

ைக�ெதாழி; வள�!ேபா�; கழனி நீ� நிைற!ேபா�; 

ஏைழ ெச;வ இ;ெலன7 ெச4ேவா�; 

சாதிQ� மத � சார விடா?, 

தா4ெமாழி நா$. தைலெமாழி யாக  25 

ம�கG வி�!பேம ச$டமா4 

ஆGேவா� நா$ைட; நாமாG ேவாேம!  27 

--------- 

 

  



4. 4. 4. 4. மாணவ5 ம�ற) வா8க!மாணவ5 ம�ற) வா8க!மாணவ5 ம�ற) வா8க!மாணவ5 ம�ற) வா8க!    

 

உலக�?� 8யி�நா.. 

    உலக�?G தனி!ப$ட 

             ஒLேவா� நா$. 

கலக�?� 8யி�நா.. 

    கா!��8� உயி�நா., 

             க9கG ஒ�த 

பலகைல�8� உயி�நா., 

   ப9பி�8� உயி�நா. 

           க;வி ேகGவி 

நிைலெப�ற மாணவ�கG! 

    மற�? மாணவேர! 

            நிைனவி; ைவ!/�!  1 

 

மாணவ�காG! ெசைன நக� 

    மாணவ�ம ற!�+காG! 

             வா<க! வா<க! 

Bணாக! ேபா�காதீ� 

    ெபானான கால�ைத! 

              விைர5? க�/�! 

நாணெலன வைளகிற 

     �?!பழ�க� நாி!பழ�க� 

              ந�ம த;ல! 

ேகாணெலலா� நிமி��தி%B�! 

     ெகா%ைமெயலா� சா4�தி%B�! 

                 8ைறத வி�!/�!       2 

 

ெதனா$% மாணவ�காG! 

     தீ5தமிழி ெச;வEகாG! 

            சிK�ைத காG ! நீ� 

இ5நா$ைட� தி�நா$ைட 

     இKGள தமி<நா$ைட 

              எ9ணி எ9ணி 

 னா$. வழிவ5த 

     ெபானாடா4! �?நாடா4 

                ைன5? நாP� 

நனாடா4 வளநாடா4 



    ந;லறிஞ� ெப�நாடா4 

             ஆ�க; ேவ9%�!        3 

 

ெச5தமிழி இல�கியEகாG! 

       தி�நா$%! ெப��பைடகாG! 

                மாண வ�காG! 

ெநா5தI�த தா4நா$ைட 

     ��நா$ைட� தமி<நா$ைட 

              உய��?� ேநா�க� 

எ5ெத5த ேநர�?� 

    ெசா;+னிI� ெசய+னிI� 

             இ��க ேவ9%�! 

ப5திப5தி யா4 எFB�! 

    பைகெய;லா� அ�ெறாழிQ�! 

           ெசழி�8� நாேட!       4 

 

தா4ெமாழியி தமி<ெமாழியி 

    வள�7சிெயலா� தாயக�தி 

           வள�7சி யா8�! 

ேச4கள�5 தைல�கடனா� 

     ெச5தமிைழ� தி�நா$ைட7 

             ெச!ப> ெச4த;! 

ேநா4நா. ேநா4 தலா� 

     பைகநா.! பைக�8மா�K 

            �Sகி ஆ45? 

பா4�+காG!மாணவ�காG! 

     பைதபைத�? விைர5ெதFB�! 

             வா<க நீேட!       5 

------- 

 

5. 5. 5. 5. ம�ற) வா8க!ம�ற) வா8க!ம�ற) வா8க!ம�ற) வா8க!    

 

இ5நா%� எ5நா%� நா$.; வாF� 

     எழி�சிKவ� எF7சியினா; ஏ�ற� காS�! 

ெதனா% தா4நா% தமிழ� நா% 

     தி�ெக$%� �க<பர!ப ேவ9% ெமற 

ெபானான எ9ண�ைத எ9J வா9டா4! 



     �? ைறயி; நா$.ைடேய �8�தி! ேபா�றி 

இ5நாP� இய+ைசM� தளி�8� 'ெசைன 

     மாணவ�ம ற�'வா<க வா<க நீேட!        1 

 

ேப7சாேல, எF�தாேல, அழ8 சி5த! 

     பிAகிற ைக�ெதாழி+ வள!ப� தாேல 

J7சா8� அரNாிைம ம�கG ஆ$சி 

      ட�கிறி நிைல�தி��க7 ெச4ய� M%�! 

வா47ெசா;லா� ெதளிேதனா� ெசயலா� 'ெசைன 

     மாணவ�ம ற�' கா�8�; எதி��8� மா�றா� 

B7ெச;லா� dளா�8�; அ>சா ெந>N 

     ெவ�றி!ேபா�� தமி<!பைடைய� கவி�8�! வாழி!        2 

 

பGளியிேல பயிIகிற சிKவ� நாைள! 

     பா��கF� சாேறாரா4� திக<5தா;, வ�றா 

ெவGள�தா;, மி8கா�றா;, தீயா;, மா�றா� 

     ெவ>சின�தா; எ?வாிA�  றி�க� M%�! 

தGளாத வயதினிI� த.ைய ஊறி� 

     தமிF�8�, தைம!ெப�ற தா4நா$.�8� 

உGள�ைத! ெப� ைழ!ைப ந;கி மற� 

     ஓ��கிறா� மயிைலசிவ  �?! வா<க!        3 

 

தமிF�ேக உயி�வாF� ம�கG ப;ேலா� 

     தைமயSகி� க��ேதாதி விள�க� ேச��?� 

தமிF�ேக உயி�வாF� த�ைம ெயா�த 

     தமி<பயி�K� கண�காய� M$ட� M$.� 

தமி<நா$% மாணவ�கG ேதைவ� ேக�ப� 

     தமி<ெமாழிைய, இைசவள�ைத, அாிய ேப7ைச� 

தமி<நா$. உய�C�ேக  ைறயா4� த5த 

     தமி<�தா�தா மயிைலசிவ  �? வா<க!        4 

 

மற�தி ெப�5?ைண�8� தா4மா� M$ட 

     மணிவிள�8� த�மா�பாG; உைழ!பி ேமைம 

8றாத ந;லறிஞ� வ;ைல; ஆற 



     M��தமதி� கைலவிள�க� உலக நாத; 

எைற�8� சிாி�த க� இனிய ெச>ெசா; 

     இ�!பிடமா� வி;வபதி; இவ�க ேளா% 

நறா�K� ெசய;Bர�, ஊ�க� 8றா 

     ந;ேலா�கG, உைழ!பாள� வா<க! வா<க!        5 

--------- 

 

6. 6. 6. 6. மாணவ5 ம�ற)மாணவ5 ம�ற)மாணவ5 ம�ற)மாணவ5 ம�ற)    

 

பா$. வள�7சி விைளவா; 

     பயனா; ப8�தறிவா�! 

B$. வள�7சி அறிவா; 

     விைள5த சிKவ�களா�! 

நா$. வள�7சி உய�C 

     ெசFைம அற!ெப��க�! 

ேகா$ைட வள�7சி கைலபயி; 

     மாணவ� M$%றேவ!        1 

 

க9ேட அழைக� கைலேத� 

     சிKவ� க��ெதாளிைய�! 

க9ேட �லவ� மயிைல 

     சிவ �தி ைக�திறைன�! 

க9ேட உடைல உயிைர 

     வள��த கனிதமிைழ! 

க9ேட பழ5தமி< வா<�ைகQ� 

     ைகவர� க9டனேன!       2 

 

அ�� அறA� அறிC� 

     ெப��8� அ�EகைலகG 

இப7 சிKவ� பயில! 

     பழக இ�GகழிQ�; 

?ப� வில8�; வில8� 

     ெப��பைக; dய தமி<� 

ெகபா4� தமிழக மாணவ� 

     மற� இயE8கேவ!        3 



 

ஆெணா% ெப9S� அ�Eகைல 

     க�8� அ�EMட� 

மாணவ� மற�! தமிைழ� 

     தமிழ� வள�உலைக! 

ேபணி வள��க! ெப�வா<ைவ 

     நா$ட! பிற5த?வா�! 

காண�க9 ேவ9%� மயிைல 

     சிவ �தி ைக�திறேன!        4 

----------- 

7. 7. 7. 7. தமி8!தா% நிைலய) வா8க!தமி8!தா% நிைலய) வா8க!தமி8!தா% நிைலய) வா8க!தமி8!தா% நிைலய) வா8க!    

 

உலகினி; உழவ� த�த� 

     உைழ!பினா; பசிைய ஓ$%� 

தைலயாய அற�ைத7 ெச4? ? 

     தைழ�தன�; அவ�க$ 8Gேள 

விைலயிலா மணிகG வாF� 

     அ��பா��த �ர�?G Bர� 

தைலயிைன நிமி��தி நி�8� 

     தமி<�தாயி நிைலய�' வா<க!        1 

 

மா5தாி மடைம ேயா$ட, 

     ம�களி அறிைவ� தீ$ட�, 

தீ5தமி< ெமாழிைய� கா�க7 

     சிறா��ெகலா� க;வி ஈ5?, 

'ேவ5த�நா� இ5த நா$.;! 

     ேவ�Kைம ேவ9டா�!' எேற 

ஏ5த;ேச� 'தமி<�தா4 நிைலய�' 

     இAைர பயிI�! வா<க!       2 

 

'எறவG பிற5தாG?' எேற 

     இ?வைர அறியா� ெதாைம, 

8றிடா இளைம, ேதனி� 

     8ைறகாS� இனிைம, வான 



மறிேல தவF� வ$ட 

     மதித� த9ைம ெப�ேற 

நிறனG தமி<�தா4 எA� 

     நிைலய�?G! வாழி! வாழி!       3 

 

எF5தி� தமிழா. இேன! 

     எ�தி�8� உன? வைம 

வழி5திட�, கைலQ� ெசா;I� 

     வள��தி%! ெந>சி; Bர� 

அழி5தேதா?' எK ந�ைம 

     அ��பா��த �ர�?G நிேற 

உFவல பாேல ஊ�8� 

     ஓ9டமி<�தா4 நிைலய�"! வாழி!       4 

---- 

 

8. '8. '8. '8. 'தமிழ5 ம�ற)தமிழ5 ம�ற)தமிழ5 ம�ற)தமிழ5 ம�ற)' ' ' ' வா8க!வா8க!வா8க!வா8க!    

 

இப� தமிைழ ெமாழிைய ந� 

     வா<ைவ நம?யிைர 

அ�� அற � ெபா+ய 

     வள��தா�! இைட�85த 

?ப� ெதாைல�க எFேவா�! 

     விைரேவா�! தனி� தமிழ� 

மற�' வள�க! தைழக! நா� 

     வா<�?ேவா�! வா<�?வேம!       1 

 

இ;ைல இழிC� உய�C� 

     பிாிC�! இைடயி; வ5த 

ெதா;ைல இைவயா�! விழி!ேபா�! 

     எFேவா�! தமிழ� மற�' 

ந;ல நிைலைய உய�ைவ7 

     சிற!ைப நமதின�தி�(8) 

அ;I� பகI� அளி�8�! 

     உைழ�8�! நா� வா<�?ேவேம!       2 

 



எEேக இ�5?� வள�5?� 

     ெசழி�?� இள5தமிழ� 

பEேக ெபாிதா4 உயிரா4 

     உடலா4 நிைன�தி��8� 

சிEக� தமிழ� வழிவ� 

     மற� திைசகெள$%� 

மEகா! ெப�>Nட� த9ெணாளி 

     பா47சி வள�கநீேட!       3 

---------- 

 

9. 9. 9. 9. அ�விஅ�விஅ�விஅ�வி    

 

வான� இ�G மைலயி� பிற5தாI� 

ேபான இடெமE8� ெபா ெகாழி�8�!- ஏன� 

�ன�கா�8� கனிேபா� ��த� �திய 

மைனகா�8� வ�றா� தமி<!        1 

 

ப9ைட இல�கிய�தி ப9ைப! பழ5தமிைழ� 

ெகா9%வ�� எEகG 8ளிர�வி- ெக9ைட 

விழிமாத� ேமைம விள�கி� தமிழ� 

ெமாழிவள��8� நாP�  ைன5?!       2 

 

ஆ9ட இன�வடவ� ஆ$சி� கடEகிேய 

ேதா9. விள�8!ேபா; ேதாKேத!- யா9%� 

பழ5தமிழ� ப9ைப அ�வி விள�கி 

 ழE8ேம ெவ�றி  ரN!       3 

 

இ5நா$%� ெகா;�+ைய எEகG சிK�ைதகைள 

எ5நாP� ஊ�கி இய�8ேம!-ெபானா� 

தி�விட�தி ெச;வ�ைத� தீ5தமிைழ வா<ைவ 

ம�Eகி�5? கா�8� வ+5?!       4 

 

இ.�ேத உைர�8�; இழிெசய; நீ�கி 

வ.�ெத%�8�; ம�கG மன�ைத! - பி.�திF�? 

நைம விள�8� அ�வி நம? தமி<� 



ெதாைம விள�8� ெதாட�5?!       5 

--------- 

 

10. 10. 10. 10. இ�)� ஆ) இைள!த உட�!இ�)� ஆ) இைள!த உட�!இ�)� ஆ) இைள!த உட�!இ�)� ஆ) இைள!த உட�!    

 

ெத�ைக வட�8 மிதி�தாP� ெச4ைகயிைன� 

ெகா�ைக அரசா9டா ெகாGவாேனா?- வி�ேபா� 

மறவ தமி<� த�பி'மாவளவ வ5தா! 

நிைறேவா% வா<க நிைல�?!       1 

 

'எ;லா��8� எ;லா�' எAEெகாGைக ந�நா$.; 

அ;I� பகI� நிைல�தி��க� - தி;ைலவா< 

வி;லாள த�பி விள�கி� தரவ5தா! 

இ;ைல இனிேம; இட�!       2 

 

த$. எF!பி� தமி<கா$. ந�மா�றா� 

ெகா$ட� அட�கி� 8தி�ெதF5தா-க$.� 

க��பா� தமி<�த�பி! க��?ைரைய� ேக$க 

இ��பா� இைள�த உட;!       3 

----- 

11. 11. 11. 11. வா8�ைக வாழிய!வா8�ைக வாழிய!வா8�ைக வாழிய!வா8�ைக வாழிய!    

 

B$%� 8ய�வற அ� 

     மகி<7சி விாி5தமன�! 

நா$%� 8ய�C ந; Bர� 

     வளைம ந%நிைலைம! 

ஊ$.� 8ளி�ேத Nைவ�தமி< 

     ஊ$. உலகறிய� 

கா$%த; வா<�ைக! தமி<வா<�ைக! 

     வாழிய, வாழியேவ! 

-------- 

  



12. 12. 12. 12. ெச&தாமைர வா8க!ெச&தாமைர வா8க!ெச&தாமைர வா8க!ெச&தாமைர வா8க!    

 

ெச5தா மைரெயாK Y�த?! 

     Y�த? ெதனிலEைக! 

ெச5தா மைரவா<க! தீ5தமி< 

     வா<க ! திைசபலC� 

ெச5தா மைர க7 ேச;விழி� 

     கனிய� காைளய�� 

ந5தமி ழைன நK5தமி<� 

     கா�க� நவிIகேவ!       1 

 

இைறய பிGைளகG நாைளய 

     Bர�! இய+ைசM� 

ெதாறிய அைன ெமாழிவள� 

     நா$ைட உய��?த�ேக 

ெபாKத +;லா உட;வள� 

     க;வி �?!�கைழ 

எK� எF!�க! தாயக 

     நா$ைட எF!�கேவ!        2 

 

நலபல ?4�ேதா�! நமத�� 

     பEைகயி5 ந;Iல8� 

இைலெயனி; ஏN�; மன�திைட 

     ெய9ணி இயறளC 

பலெபற7 ெச4க! ெமாழிவள� 

     ேபா�Kக! ப9�ைடய 

தைலநிமி� வா<C� வளA� 

     த�5தமி< ேபா�Kகேவ!        3 

-------- 

13131313. . . . வா8க தமிழ�ப�!வா8க தமிழ�ப�!வா8க தமிழ�ப�!வா8க தமிழ�ப�!    

 

பிற5தநாG அறிய ெவா9ணா! 

     ெப�றிேச� தமிேழ! உைன 

மற5ததா;, அ5ேதா! ம�கG 

     அ.ைமயி; வாF கிறா�! 

திற�ெபK ேதாP�, ெகாGைக�(8) 



     உயி�வி%� உள � ேச��ேத 

மற�தமி< உண�ைவ \$ட� 

     'தமிழப' வ5தா! வாழி!       1 

 

மனிதைன மனித ஆP�  

     வழ�க�ைத ெவ$.7 சா4�8� 

தனி�தமி< வாெள%�தா! 

     தமி<நா$%� கைலைய, வா<ைவ! 

பெமாழி7 சC�கா; த$.! 

     ப9ைடய� வள�ைத7 ேச��தா! 

நனி�க< நா$.; ந8 

     'தமிழப' வா<க மாேதா!       2 

 

இைளயவ�� கட�க� d9. 

     எ%�?ள� d4ைம ேத�கி� 

தைளய�K� தமிழ� வாழ7 

     சைள�காதிE 8ைழ�? நாண; 

 ைளெயயி� றினிய ெசா;லா� 

     வி%தைல  ழ�க� ெச4ய 

வளைம�கா ேவாி யாறா4� 

     'தமிழப' வா<க மாேதா!        3 

------- 

 

14. 14. 14. 14. ெபா�க� வா8!:ெபா�க� வா8!:ெபா�க� வா8!:ெபா�க� வா8!:    

 

ெச4ைய விைள�?7 

ெசEக��பி; ேதேன�றி 

ைமைய� கிழி�? 

வ�Eகதிைர� -- ைதயா;! 

�?!ெபாEக; நா� இ$%! 

ெபானா� தமிழா; 

8தி�தா. வா<�?ைர! ேபா�! 

----------- 

எ;லா�� ந;லா�' எ(K) 

எ9Sவா� இறமி< 

வ;ல கவிவாணி 



தாசனா� - அ;I� 

பகI� தமிழ�த� 

ப9பா% ப�றி! 

�கI�பா$(%) ஒLெவாK� ெபா! 

 

     --- பாேவ5த� பாரதிதாசனா�. 

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

 


