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தமிழியக்கம் - பாவவேததர 
பாரதிதாசன 



1. வநெஞ்சு படதக்கும் நடல

கரம்்பதேத தீஞ்சாவறு, கனிதேத நெறிஞ்சுடுவய, 
கவினவசய் மல்டல
அரம்்பதேத வவ்ணணடகவய அணிதேத 

வசேதமிவழ அனவப, கட்்ட
இரம்்பதேத வநெஞ்சுடடையாதர துடறுவதாறிம் 
நனவனழிடல ஈடை ழித்து
வரம்்பதுடம நடனக்டகயிவல வநெஞ்சுபடதக் 

கும்வசால்ல வாய்ப டதக்கும். 1

எடுத்துமகழ் இுங்குழேதாய், இடசத்துமகழ் 
நெல்யாவழ, இங்குள் வுாதரவாய்
மடுத்துமகழ் நெறிேவதவன, வடரேதுமகழ் 
ஓவியவம, அனவப, வன்ப
வதாடுத்துமகழ் வநெஞ்சுடடையாதர துடறுவதாறிம் 
நனவனழிடலத் வதானறுா வ்ணணம்



தடுத்துவரல் நடனக்டகயிவல வநெஞ்சுபடதக் 

கும்சாயறறு வாய்ப டதக்கும். 2

ப்ணடுவேத வசழும்வபாரவு, பாதரஅடைதரேத 
இரட்கடைுலல் ப்டேத மக்கள்

க்ணடுவேத திரவிுக்வக, களிப்பரளும் 
வசேதமிவழ, அனவப, வாழ்வில்
வதா்ணடுவேத வநெஞ்சுடடையாதர துடறுவதாறிம் 
நனவனழிடலத் துளிதரக்கா வ்ணணம்
உ்ணடுவரல் நடனக்டகயிவல உும்படதக்கும் 

வசால்வவதனில் வாய்ப டதக்கும். 3 

உடைுலயக்கும் நெல்்யிவர, உயிிரயக்கும் 
நு்ணகடலவய, மக்கள் வாழ்வாம்
கடைுலயக்கும் சுடவப்பாட்வடை, க்ணணான 
வசேதமிவழ, அனவப, நொட்்டல்
வகடைுலயக்கும் வநெஞ்சுடடையாதர துடறுவதாறிம் 
நனவனழிடலக் வகடுக்கப் பாடு
படைல்தனடன நடனக்டகயிவல வநெஞ்சுபடதக் 

கும்பகர வாய்ப டதக்கும். 4



டவயத்தின பழநலவவ, வாழ்வுக்வகாதர 
்பத்துணதரவவ, மயிவல, வமவலாதர
ஐயத்தியற கறவவாளிவய, ஆடைல்தரம் 
வசேதமிவழ, அனவப, தீடம
வசய்யத்தான வநெஞ்சுடடையாதர துடறுவதாறிம் 
நனவனழிடலத் தீதரக்க எ்ண்ணம் 
வமய்டயத்தான நடனக்டகயிவல வநெஞ்சுபடதக்

கும்விுக்க வாய்ப டதக்கும். 5



2. இரப்படதவிடை இறுப்பது 
நெனறி 

வாணிகதரக்கும் தமிவழனறுால் வவறிப்்ப்ணவடைா?
அரசயல்சீதர வாய்க்கப் வபயறவறுாதர

ஆணிகதரத்த வப்டகவுா? அரம்்பலவதர 
ஊடமகவுா? இல்ல றுத்டதப்
வப்ணமயறறு யாவரவம உணதரவயறறிப் 

வபானாவரா? வபரவாழ் வுக்வகாதர
ஏணிவபயறறிம் ஏறுாத தமிழதரஉயிதர வாழ்வதி்ம் 

இறுத்தல் நெனவறு. 6

மிகுவகாவில் அறுத்தடலவதர, அறுநடலயக் 
காப்பாுதர, விழாவவ டுப்வபாதர,
தகுமாறி மணம்்பிரவவாதர, கல்விதரம் 



கணக்காயதர, தம்மா ணாக்கதர,
நெகுமாறி நெேதமிடழ நெுலவுவசய்யம் தீயதரகவுா? 
நெல்வாழ் வுக்வகாதர
்பகும்ஆறி ்பறுக்கணித்தும் தமிழதரஉயிதர 

வாழ்வதினும் இறுத்தல் நெனவறு. 7

மகழ்ச்சவசய வரங்கூத்ததர, மாத்தமிடழ 
மாய்ப்பது்ணவடைா? வாய்ப்பாட் டைாுதர,
இகழ்ச்சயறு நெடைப்பது்ணவடைா? இடசப்பாடைல் 
ஆக்குபவதர இழிவவன ஏயறறுாதர?
நெகச்சலவசாயற வபாழிவாுதர நொணயறறிப் 

வபாயினவரா? வாழ்வுக் கான
்பகழ்ச்சயிடனப் வபாக்க்டத்தும் தமிழரயிதர 

வாழ்வதினும் இறுத்தல் நெனவறு. 8

கூயறறுவமன வாழ்வதுவவா தமிழுக்வக 

ஏவடைழுதும் கூட்டைம்? தீடம
மாயறறுவரம் அச்சகத்தாதர வடகமறுேது 

வபானாவரா? வசால்லாக் கத்தாதர
தூயறறிவமாழி ஏனசுமேதாதர? து்ணடைறக்டக 



யாுரவமா தீயதர? வாழ்வில் 
ஏயறறுமறு எ்ணணாத தமிழரயிதர வாழ்வதினும் 

இறுத்தல் நெனவறு. 9

நெல்லஅரம் வபாரளுடடையாதர நெேதமிழ்க்வகா 

படகயாவாதர? நொட்்டல் ஆடண
வசால்லவரம் அரசயலாதர வசேதமிழ்நொ 

்டதுவவனறிம் வதிரயாதர வபா்ம்!
வல்லவரம் வபிரயநடல வாய்த்தவரம் 

எனவசய்தாதர? இனப வாழ்வின
எல்டலயறே தும்திரேதாத் தமிழரயிதர 

வாழ்வதினும் இறுத்தல் நெனவறு. 10



3. விரப்்புலவய, தமிழ்காக்க 
எழுேதிர!

ஒ்ணடைமிழ்த்தாய் சலம்ப்டயின மனவனயறறும் 

ஒிவவவானறிம் உனமன வனயறறும்!
க்ணடைறவாய்! எழுேதிர ந! இுேதமிழா, 
க்ணவிழிப்பாய்! இறுேவதா ழிேத
ப்ணடடைநெலம் ்பதுப்்பலடம பழம்வபரடம 

அடனத்டதயம்ந படடைப்பாய்! இேநொள்
வதா்ணடுவசய்வாய்! தமிழுக்குத் துடறுவதாறிம் 
துடறுவதாறிம் து்டத்வத ழுேவத! 11

உயதரதமிழ்த்தாய் இேநலத்தில் அடடைகனறு 

வவயறறவயலாம் உனறுன வவயறற!
அயராவத! எழுேதிர ந! இுேதமிழா, 



அறுஞ்வசய்வாய்! நொம டடைேத
துயரத்டதப் பழிதனடன வாழ்வினிவலாதர 

தாழ்டமயிடனத் துடடைப்பாய். இேநொள்
வசயல்வசய்வாய் தமிழுக்குத் துடறுவதாறிம் 

துடறுவதாறிம் சீற வேவத. 12

வாழியந! தமிழ்த்தாய்க்கு வரம்வபரடம 
உனவபரடம! வயியறறிக் கூயறறுக்
கூழினற வாடுகனறுாதர; எழுேதிரந 
இுேதமிழா! குடறுத விதரக்க
ஆழிநகதர படடைவசதரப்பாய்! வபாரள்வசதரப்பாய்! 
இனபத்டத ஆக்கு விப்பாய்!
ஊழியம்வசய் தமிழுக்குத் துடறுவதாறிம் 

துடறுவதாறிம் உணதரச்ச வகா்ணவடை. 13

உணதரேதிடுக தமிழ்த்தாய்க்கு வரம்தீடம 

உனக்குவரம் தீடம அனவறுா!
பிணிநக்க எழுேதிர ந இுேதமிழா, 
விரப்்புலவய, பியறடறு நொளுக்
கணிவசய்யம் இலக்கயம்வசய்! அறுத்டதச்வசய்! 



விடுதடலவகாள் அழகு நொட்்டல்!
பணிவசய்வாய் தமிழுக்குத் துடறுவதாறிம் 

துடறுவதாறிம் பழநொட் டைாவன. 14

எதுவசய்ய நொட்டுக்வக எனத்து்டத்த சங்கவம! 
இனவறு, இனவன,
்பதுநொடு உ்ணடைாக்கத் தமிழ்காப்பாய் 
்பத்துணதரடவக் வகாணதரவாய் இங்வக

அதிதரேவதழுக! தமிழுக்குத் துடறுவதாறிம் 
துடறுவதாறிம் அழகு காப்பாய்!
இதுதானந வசயத்தக்க எப்பணிக்கும் 

மதயறபணியாம் எழுக நெனவறு. 15



4.மங்டகயதர மதிவயாதர எழுக!

ஒரவானில் பனனிலவாய் 

உயதரதமிழப்வப்ணகவுலாம் எழுக! உங்கள்
திரவான வசேதமிழின சறிடமயிடனத் 

தீதரப்பவதன எழுக! நவிதர,
வபரமானம் காப்பதயறகு வாரவரல் உங்கள்நுதயற 

பிடறுவய நொ்ணம்!
மறிமலதரவாய்த் தாமடரயம் கனியதடும், 
நெனவனஞ்சும் வாட்டைம் எய்தும்! 16 

நெகதரவநொக்கப் பசுேவதாடக நொடைகத்து 
மாமயில்கள் நெ்ணணி யாங்குப்
பகதரகனறு வசேதமிழின பழிநக்கப் 

வப்ணகவுலாம் பறுேது வாரதர!
மிகுமானம் காப்பதயறகு வாரவரல் வவ்ணணிலவு 



மகஞ் சுரங்கும்
மகழ்வான மலதரக்க்ணணம் வாய்டமயும் 

வாட்டைமறிம் மலதரக்க்ண நொ்ணம். 17

த்ணடூனறிம் மதிவயாவர! தமிழ்த்வதா்ணவடைன 
றுால்இுடம தடன எய் தீவரா?
வ்ணடூனறிம் சயறறு்டயால் ம்ணடுநெறிம் 
வபா்டசதறிம் வபாதிடக தனனில்
ப்ணடூனறிம் திரவ்டயால் பச்டசமயில் 
வபால்வேது தமிழதரக் காவி
வகா்ணடூனற வரேதமிழ்த்தாய் வகா்ணடைகுடறு 

தவிதரப்பதயறகுக் குதித்து வாரதர! 18 

பிரம்்பவடு வமய்யடடையீதர ஆரயிிரல் 
வாிரயிட்டுப் பிடசேத தான
உரம்வபய்த வசேதமிழுக் வகானறங்கு 
வநெதரேதவதன உடரக்கக் வகட்டைால்
நெரம்வபல்லாம் இரம்பாக நெனவவல்லாம் 

உணதரவாக நெ்ணணி  வரா!
இரங்குநடல வகா்ணடைதமிழ் ஏயறறுகுடறு 

தவிதரத்திடைநதர எழுச்ச வகாள்ர்தர. 19 



அனடனயிடன எதிதரத்தாதரக்கும் அவள்வமனடம
மறுேதாதரக்கும் அயதரேத வதரக்கும்
மினடனவிழி உயதரேததுவபால் வமய்யயிடரப் 
வபயறறுதுவபால் தமிழ்ச்சாப் பாடு
தனடனயணதர விப்பதயறகுச் சாடரச்சயற 

வறுறிம்வபனனத் தமிழ் நொட் வர,
மனடனடவத்த காடலப்பின டவயாவம 

விரடசயறு மடுகு ர்வர! 20 



5. வாணிகதர

வாணிகதர,தம் மகவிரடய வடரகனறு 
பலடகயில்,ஆங் கலமா வவ்ணடும்?
'மா்ணயதரேத வசேதமிழால் வடரக' என 
அனனவதரக்குச் வசால்ல வவ்ணடும்! 
ஆணிவியறவபான மதலாக அணிவியறவபான ஈராக
அடனவதர வபாக்கும்
நொணமயறறு தல்லாமல் நெேதமிழின நெலம்காக்கும் 

வசய்டகயாவமா? 21

உணவுதர விடுதிதடனக் 'குப்'வபனவவ்ண 
டும்வபா்ம்! உயதரேத பட்டுத்
துணிக்கடடைக்கு 'சல்குஷாப்' எனும்பலடக 
வதாங்குவதால் சறுப்்பப் வபா்ம்!
மணக்கவ ரம் வதனறுுலவல குளிராஇல்டல? 
வதாப்பில் நழலா இல்டல?



தணிப்பிரதாம் துனபமிது! தமிழகத்தின 
தமிழ்த்வதரவில் தமிழ்தா னில்டல! 22

'பவன' 'ம்ணடைல்' மதுலயன இனிவயனும் 
தமிழகத்தில் பயிலா வ்ணணம்

அவ்ணவசனறி மழங்கடுர்தர! ஆங்கலச்வசால் 
இேதிவமாழி வடைவசால் யாவும்

இவ்ணதமிழியற கலப்பது்ணவடைா 'பிராம்மணதர 
கள்உ்ண்ணம் இடைம்' இப் வபச்சல்
உவப்்ப்ணவடைா தமிழ்மானம் ஒழிேதிடுவத 

ஐயவகா உணதரர்தர நெனவறு . 23

அறவிப்்பப் பலடகவயல்லாம் 

அரேதமிழ்ச்வசால் ஆக்குவவத அனற, 
அச்வசால்
குடறுவயறறு வதாடைராகக் குயறறுமயறறு வசால்லாக 
அடமய மாயின

மறிவயறறித் திகழாவுா வசேதமிழ்த்தாய்? 
தமிழ்மக்கள் மகழ்ேதி டைாவரா? 
குறயயறறு மறுவதரகவு! இப்பணிடய 



ம்டப்பதயறவகாதர கூட்டைம் வவ்ணடும். 24 

வபச்சா்ம் எழுத்தா்ம் பாட்டைா்ம் 
கூத்தா்ம் பிறுதர உவக்க

ஓச்சுகவவ மணிமரசு! ர்திவயல்லாம் விரடசயறு 
உலவா நயற்தர!
ஏச்சா்ம் எதிதரப்பா்ம் வரகனறு 
இனன்க்குள் இனப வவள்ும்

பாய்ச்சாவதா வபாதுத்வதா்ணடு? டபேதமிழ்க்குச்
வசயம்வதா்ணடு பரக வாரதர. 25



6. அரசயல்சீதர வாய்ேதாதர ( 1 )

கல்லூிரத்தடலவடர நொன வகட்கனவறுன 
கனிதமிழின வபடரச் வசானனால்

வசால்லூறப் வபாகாவதா! வாயூறப் வபாகாவதா! 
தூய் தமிழ்க்கு

வல்லூறுாய் வாய்த்தீவரா? வும்வசய்யம் 
எ்ணணவமனில், நதர பிறுேத
நெல்லூிரன நெனவமாழியால் அல்லாது 

நெடைேதிடுவமா நெவில்ர்தர இனவறு. 26

விரப்பணத்டத வழங்கடுவவாதர வாய்ப்பளிக்க 

மேதிடுவவாதர தமிழதர அனவறுா?
இரப்்பறிநும் அ்வ்க்கும் யாடரயா வவதர? 
தமிடழ மறுப்ப து்ணவடைா?
நெிரப்பிணத்டத நெிரயேதின னாவதனப தறயீவரா? 
நெம்மா னத்டத



எிரப்பதயறகுத் திரவுுவமா? எழியறபள்ளிக் 
கணக்காயதர தடலடமவயாவர. 27

தமிழ்நொட்்டன உப்டபத்தின றரனவறுா 

கணக்காயதர தேடத மாவர!
தமிழ்நொட்்டல் தமிழதரகளின தனனுணதரவு 
நொட்டுவடதத் தவிதரப்் ராயின

உமிழாவதா, வரத்தாவதா உம்டமவய 
உம்மரடம உள்ுச் சானவறு?
அமதூட்டை நெஞ்சூட்்ட அகமகழும் தாய்ணவடைா 

அரடமச் வசய்க்வக? 28

ப்டப்பாிரன தமிழ்ச்சுவ்ட பிரேதாயம் 

அரசயலாதர குழுவி வனாவர,
த்டப்பாகப் வபாவது்ணவடைா உம்மள்ும்? 
தமிவழனறிம் வடைவசால் எனறிம்

வ்டப்பாக்க வநொக்கடைவும் மாட் வரா? 
வசேதமிழின படகவிரன வால்

பி்டப்பாிரன துடணயில்இனும் பிடழப்்வரா, 
மறுவதரதமிழ்ப் வபிரய நொட்்டல்? 29



தமிழ்நெடடையில் நெயம்வவ்ண்டன தமிழ்நொட்்டன 
நெடடைமடறுடயத் தமிழ்நொட் டைாடர

அடமயவடர தல்வவ்ணடும்! அிவவாயறறுால் 
அடமவுயறறு சுவ்ட தனடன
உடமமறுேது மறிக்காதீதர உமிடயப்வபாய் 
ஒப்பாதீதர இனனும் வகளதர
தமிழ்தழுவாச் சுவ்டதடன தணல்தழுவா 

திராதினிவமல் தமிழ்நொ வடைங்கும். 30



7. அரசயல்சீதர வாய்ேதாதர ( 2 )

வத்ங்குதமிழ் நொட்்டனிவலன? வசத்தவடை 
வமாழிக்கங்வக எனன ஆக்கம்?
இலங்கும் இடசப் பாட்டுக்கள் பிறுவமாழியில் 

ஏயறபடுத்த இடசய லாவமா?
நெலங்க்ண தர தமிழ்வமாழியால் நெயறறுமிடழ 

ஈடைழித்தல் நெனவறுா? சனன
விலங்கதுதான வசாறட்டைான வமயறகாட்டும் 

நெனறடயநதர வமயறவகாள் ளவரா? 31

வபாதுடமயிவல கடடைத்திட்டை வசல்வாக்டக 
இனநெலத்துக் காக்கு வவாடர 
இதுவடரக்கும் மனனித்த எழில்தமிழதர 

இனிப்வபாறிப்பாதர எனப தில்டல!
குதிகா்ம் வமயறவசல்்ம் அடுத்தப்ட கீவழதான 

வேது வசரம்.



அதுவியயறடக! மடலக்காதீதர! அறவுநொள் இது! 
வகாடுடம அழிேவத தீரம் 32

அரசயலாதர அறக்டகயி்ம் சுவ்டயி்ம் 
தமிழ்ப்வபரடம அழித்தி டைக்டக

விரடசவயல்லாம் காட்டுவவதா? வடைவமாழியம்
பிடழத்தமிழும் வபரக விட்டைால்
வரநொளில் தமிழழியம் வடைவமாழிவம 

வலாங்குவமனும் கரத்வதா? நொட்்டல்
திரடைதரகடு வுரவிடும் ஏயறபாவடைா?
வசல்்ப்ட ஆகா திங்வக. 33

திரடைதரகள் ஜாாக்கரடதஇடதத் திரடைர்ணடு 
விழிப்வபா்ட ரங்கள் எனறுால்

வரேதீடம எனன?நயா ய–தலத்டத 
அறுமனறும் எனில்வாய்க் காவதா?
அரவரக்கும் வநெஞ்சுடடையாதர அரவரக்கும் 
வசய்டடையாதர அனவறுா இேதக்

கரவறிக்கும் விடனவசய்வாதர. கலப்பாுலல் 
துளிநெஞ்சும் கலத்தல் வவ்ணடைாம். 34



அரசயலாதர அ்வலகம் அறுமனறும் 
இங்வகல்லாம் அ்வல் வபயறறதர

உடரயடனத்தும் ஆங்கலவமா? 
உணதரவிடலவயா? ஒழுக்கேதான இதுவவன 
்வரா?
வரம்நொட்டுப் ்பறுத்தவிரன தமிழ்ப்வபச்சும் 
பி்டப்பதில்டல வ்ணடை மிழ்வசதர 
திரநொட்்டயற பிறுேவதாவமன வறு்ண்ணவதும் 

இல்டலஇனித் திரேது ர்வர. 35



8. அரசயல்சீதர வாய்ேதாதர ( 3 )

தமிழாய்ேத தமிழனதான தமிழ்நொட்்டன 

மதலடமச்சாய் வரதல் வவ்ணடும்.
தமிழ்ப்படகவன மதலடமச்சாய்த் 

தமிழ்நொட்்டல் வாராது தடுத்தல் வவ்ணடும்.
நெடமவுதரப்பான நெேதமிடழ வுதரப்பவனாம்! 
தமிழ்அல்லால் நெம்மன வனயறறும்

அடமயாது. சறதும்இதில் ஐயமில்டல, 
ஐயமில்டல அறேது வகா்ணவடைாம். 36

தமிவழங்வக! தமிழனநடல எனனஎனத் 
தாமறயாத் தமிழதர எனபாதர
தமிழதரநெலம் காப்பவராய் அரசயுலன சாதரபாக 
வரம யனறுால் 
இடமப்வபாதும் தாழ்க்காமல் எிவவடகயம் 

குதரேவதழுதல் வவ்ணடும்! நெம்மில்



அடமவாக ஆயிரம்வபதர அறிஞதரஉள்ுாதர 

எனமரசம் ஆதரத்துச் வசால்வவாம். 37

நெகராட்ச சயறறூிரன நெல்லாட்ச மாவட்டை ஆட்ச 
எனறி
்பகல்கனறு பலஆட்சக் கழகங்கள் எவயறறனுவம 
்பகந டனப்பாதர
தகு்பலடம குறக்கனறு சானறிதர 
வவ்ணடுவமனச் சட்டைம் வசய்தால்

அக்மனவறுா தமிழ்நொட்்டன அல்லவலலாம்? 
அல்லாக்கால் அடமதி ய்ணவடைா? 38

தமிழறயான தமிழதரநடல தமிழதரவநெற 

தமிழதரகளின வதடவ, வாழ்வு
தடமயறதல் உ்ணவடைா?எே நொளுமில்டல! 
தமிழறயான சுடவவய காணான!
சுடமசுடமயாய் அரசயல்சீதர சுமேதவதரகள் 
இதுவடரக்கும் வசானன து்ணவடைா 
தமிழ்க்கல்வி தமிழ்நொட்்டல் கட்டைாயம் 

எனபவதார சட்டைம் வசய்ய? 39



ஆங்கலநூல் அறவுக்குச் சானறரேதால் 

அதுவபாதும் அ்வல் பாதரக்க!
ஈங்குள்ு தமிழதரவநெற அவதரக்வகனன 

வதிரேதிரக்கும்? இதுவு மனற,
மாங்காட்டுச் வசவிடைவனதிதர வ்டகட்்ட 
ஊடமயடர டவத்த டதப்வபால்
தீங்கயறறு தமிழறயான வசேதமிழ்நொட் 

டை்வுலனவமயற வசல்ல லாவமா? 40



9. ்பலவதர ( 1 )

தமிழ்ப்்பலவதர ஒனறிபடும் நெனனாவு 

தமிழதரக்குப் வபானனா ுாகும்!
தமிழ்ப்வபரநூல் ஒனவறுனும் ஒயறறிடமடயத் 

தடடைவசய்யக் க்ணடை து்ணவடைா?
தமிழ்ப்்பலவதர தமக்குள்வு மாறிபட்டை 
தனடமயினால் இேநொள் மட்டும்
தமிழ்ப்வபரநொ டைடடைேதுள்ு தீடமயிடனத் 

தமிழறிஞதர அறக லாவரா? 41

ஒல்காதவபரம் ்பகழ்த்வதால் காப்பியமம், 
நெனனூ்ம் தமிழதரக் வகல்லாம்
நெல்கிரய நெனடமவயலாம் நெல்கனஎன 

றுால்நொமம் நெனற வசால்வவாம்.
வசல்பலநூயற றுா்ணடுவசல அிவவிரநூல் 
திரவ்டயில் ்பதிய நூயறகள்



பல்காவவல் இரநூயறகும் பழிவய!நெம் 
்பலவதரக்கும் பழிவய யனவறுா? 42

தனித்தியங்கத் தக்கவதனத் தமிழ்பயறறத் 

தமிழ்ப்்பலவதர சாயறறி கனறுாதர.
இனித்திடும்அிவ விரநூுலல் வடைவமாழிஏன? 
வடைஎழுத்துக் வகாழுங்கு தானஏன?
தனித்தமிழில் இேநொட்டுத் தக்க்பதுக் 

காப்பியம்,நென னூல்இ யயறறு
நடனப்பாவரல் நெம்்பலவதர நலவாவவா 

ஆயிரம்நூல் தமிழ கத்வத. 43 

மதுடமவபறி சமயவமனும் குதரநலத்தில் 
நெட்டைதமிழ்ப் வபரநூல் எல்லாம்
இதுவடரக்கும் எனனபயன தேதவதன 
எ்ண்ணடகயில் நொனகு வகா்டப்
வபாதுவான தமிழிரவல வபானனான 

தமிழ்வவறித்தாதர வபரம்பா வலாராம்!
்பதுநூயறகள் ்பதுக்கரத்தால் வபாதுவடகயால் 

தரவவ்ணடும் ்பலவ வரல்லாம். 44



வசாயறறிக்வகன வறுாறி்பலவதர தமிழ்எதிதரப்பாதர 

அ்டர்ழ்வாதர! வதாடகயாம் வசல்வப்
வபயறறிக்வகன வறுார்பலவதர சா–திரமம் 

தமிழ்எனவறு வபச நயறபாதர!
வநெயறறிச்வசன றுாதரவநெறவய நொம்வசல்வவாம் 

எனஒரவதர நகழ்த்தா நயறபாதர!
காயறறயறவபாம் பதராகக் காட்சயளிக் கனறுாதரகள் 

்பலவதர சல்வலாதர! 45



10. ்பலவதர ( 2 )

சீவல்லபதர திரவள் ளுவரானாதர எனவறுாரவதர 

வசப்ப ்யறறுாதர!
நொவனடம எனபதுவும் வசேதமிடழ 

நெுலப்பதயறவகா? நொணி லாவரா?
பாவளிக்கும் சுடவமழுதும் பரகவிட்டை 

தாயடரக்கும் ஒரவதர வசால்வாதர,
வகாடவயிட்டை கம்பனது வசய்யுலவல 

மக்கா்ம் வகாணல் எனவறு! 46

கம்பனாதர பதிவனாரா யிரம்பாட்்டல் மக்கா்ம் 
கழித்துப் வபாட்டு
நெம்பினால் நெம்்பங்கள் இடவதாம்கம் 
பனவசய்யள் எனஅச் சட்டு 
வவம்்பமா றுளிக்டகயி்ம் வமவாத 
வசயல்இதடனச் வசய்ய இேதக்



வகாம்பனயாதர எனக்வகட்க ஆளில்டலயா 

்பலவதர கூட்டைே தனனில்? 47

'வாட்டைடைங்க்ண' 'கயறறுடர'டய வாள்த்தடைங்க்ண 
கல்த்தடரஎன வறுழுதி மனடனப்
பாட்்டனிவல வபரம்பிடழடயப் பல்குவிப்பா 
னுக்குமணிப் ப்ண்ட ததரகள்
சாட்டடைவகாடுத் தறக்டகவிடைத் தாள்ஒனறிம் 

அயறறுதுவவா! தமக்குச் வசாறி
வபாட்்டடுவாதர ஒப்்பகலாதர எனுங்கரத்வதா 

மானமயறறு வபாக்குத் தாவனா! 48

வடைவமாழியம் வதிரயம்எனப் வபாய்கூற 
வடைவமாழிக்கு வாய்ப்்பம் நெல்க
வடைவமாழியா டனக்வகா்ணடு வமாழிவபயதரத்து 
வரவாதரக்கு வ்ணடை மிழ்ச்சீதர

வகடுவதிவல கவடலயில்டல. ஆிரயடர 
ஆதிரத்துக் கடைப்ப வதானவறு
நெடடைமடறுயில் நெலனவிடுக்கும் எனனுவமார

மடைடமயிடன நெசுக்க வவ்ணடும். 49



அரசனிரன வமாழியாக, அரசயலாதர 
வமாழியாக, அரசயல் சாதர
விரடசயறி சட்டைமனறன வமாழியாக, 
டவயம்அற வமாழிய தாகத்
திரமுலேத தமிழ்வமாழிதான ஆகும்வடக 
நெம்்பலவதர வசதரேது வதா்ணடு
்பிரகஎன வவ்ணடுகனவறுாம் வபாழிகஎன 

வவ்ணடுகனவறுாம் வபானம டழதான! 50



11. குடும்பத்தாதர

அனடனதேத பால் ஒழுகும் குழேடதவாய் வதன 
ஒழுக அம்மா எனறி

வசானனதுவும் தமிழனவறுா! அக்குழேடத 
வசவியினிவல வதாய்ேத தான

வபானவமாழியம் தமிழனவறுா! ்பதிது்பதி 
தாய்க்க்ணடை வபாரளி வனாடு

மினனியதும் தமிழனவறுா! விடுயாட்டுக் 
களிப்வபச்சும் தமிவழ யனவறுா! 51

வானத்து வவ்ணணிலவும் டவயத்தின 
ஓவியமம் தரம் வியப்டபத்

வதவனாக்கப் வபாழிேததுவும் தமிழனவறுா! 
வதரவி்றி மக்கள் தேத

ஊனுக்குள் உணதரவவயம் தமிழனவறுா! 
வவளிவயயம் உள்ுத் துள்ளும்



தானநெத்தும் அடனத்துவம காட்சதரம் 

வாயிவலலாம் தமிவழயனவறுா! 52

திரமிக்க தமிழகத்தின குடும்பத்தீதர! 
இல்லறுத்தீதர! வசேத மிழ்க்வக
வரமிக்க தீடமயிடன எதிதரத்திடுர்தர 

வநெஞ்சா்ம் வாய்வமய் யா்ம்!
வபாரள்மிக்க தமிழ்வமாழிக்குப் ்பிரேதிடுர்தர 

நெயறவறுா்ணடு; ்பிரயீ ராயின,
இரள்மிக்க தாகவிடும் தமிழ்நொடும் 

தமிழதரகளின இனிய வாழ்வும்! 53

காக்டக 'கா' எனறிதடனக் காப்பாயறறுச் 
வசால்்ம்!ஒர கரம கல்தான,
வநொக்கவய 'கடைமடைா' எனவறுதன 
கடைனுடரக்கும்! நு்ணக்ண கள்டு
வாய்க்கும்வடக 'அக்கா' என றுடழத்ததனால் 
வஞ்சத்துப் படன 'ிஞாம் ிஞாம்'
காக்கனவறுாம் எனச்வசால்லக் கழுடதஅடத 'ஏ' 
எனறி க்டேது கூறிம். 54



'கூ' எனவவ டவயத்தின வபரடரத்துக் குயில் 
கூவும். 'வாழ் வாழ்' எனறி
நொவினிக்க நொய்வாழ்த்தும். நெயறவசவல் 'வகா' 
எனறி வவேதன வபடரப்

பாவிடசத்தாயற வபாுலடசக்க, வரம்காயறவறுா 
'ஆம்' எனறி பழிச்சும்! இங்கு
யாவினுவம தமிழல்லால் இயயறடகதரம் 

வமாழிவவவறுான றல்டல யனவறுா? 55



12. வகாயிலாதர

உயிதரவபானறு உங்கள்தமிழ் கடைவுளுக்வக 

உவப்பாதல் இல்டல வபா்ம்!
உயிதரவபானறு உங்கள்தமிழ் உடரத்தக்கால் 

கடைவுுடத ஒப்பாதர வபா்ம்!
பயிரழிக்கும் விட்்டவலனத் தமிழ்வமாழிடயப் 
படுத்தவேத வடைம டறுதான
வசயிதரதீர வாழ்த்துதயறகும் வதடவயிடனச் 

வசால்்தயறகும் உதவும் வபா்ம்! 56

ம்டகட்்டக் வகாயிுலவல வம்டடைடய 
இடுப்பினிவல விரேது கட்்டப்
வபா்டகட்்ட இல்லாது பசயிர டககட்்டப் 
பாதரப்பா னுக்குப்
ப்டகட்்டத் தமிழவரனப் ப்டக்கட்்டன கீழ்நனறி 
தமிழ்மா னத்டத



வ்டகட்்ட அவனவடைவசால் ம்ணணாங்கட் 

்டக்குவப்்தர 'மேத்ரம்' எனவறு. 57

காயறவசரப்டபப் பிறுவனாரவன கழிவிடைத்தில் 

தள்ளி்டனும் வபாறுாத உள்ும்,
வமயறபடுத்தும் எவயறறனுக்கும் வமயறபட்டை 
தனவமாழிடயத் தமிடழத் தீவயாதர
வபாயறறிவதயற குிரயவதார வபாதுவினினறி 

நக்கடவத்தால் வபாறிப்ப து்ணவடைா?
வவயறறிவிரன வடைவமாழிடய வவரறிப்்தர 

வகாயிுலவல வமவி டைாவம. 58

வசாயறவகாவின நெயறவபாயறறத் திரஅகவல் 
வசேதமிழில் இரக்கும் வபாது
கயறவகாயில் உட்்பறுத்தில் கால்டவத்த வதிவவாறி

சகத்ர நொமம்!
வதயறவகாதும் வதவாரம் திரவாய்நென 
வமாழியான வதனி ரக்கச்
வசக்காடும் இடரச்சவலன வவதபா ராயணவமன 

திரக்வகா யில்பால்? 59



திரப்ப்டயில் நனறுப்ட வசேதமிழில் 
வபரம்ப்டயாதர அரளிச் வசய்த
உரப்ப்டடய அப்ப்டவய ஊரறயம் 

ப்டயடரத்தால் ப்டயம் வநெஞ்சல்!
வதரப்ப்டயியற கழுடதவயனச் வசல்்ப்ட 
யாகாத வடைவசாயற கூச்சல்
வநெரப்ப்டடய எப்ப்டவயா வபாறித்தி்டனும் 

வநெதரேதப்ட வபாரள் க்ண வரா! 60



13. அறுத்தடலவதர

அறுத்தடலவதர வசயத்தக்க அறுமிேநொள் 

தமிழ்காத்தல் அனவறுா? தங்கள்
நறுத்தியடல நடலநறித்தித் தமிழ்அழிக்க 

நடனப்பாிரன வசயடல, நவிதர
மறுத்துலனும் வகடு்ணவடைா? மடைத்தி்றி 
வபரம்வபாரடுச் வசேதமிழ், சீதர
வபறுச்வசலவு வசய்துலனும் வபறுத்தக்க 

வபரம்வபறி பிறது ம்ணவடைா! 61

கல்லாிரன வநெஞ்சத்வத கடைவுள்நலான 
எனனுவமாழி க்ணடு ளவர
நல்லாத கடைவுடுநதர நடலத்திரக்கும் 
ப்டச்வசய்யத் தமிழதர நொட்்டல்

எல்லாரம் தமிழ்கயறக எனவசய்தீதர? 
வசயநடனத்தால் இயலா வதவயா?



வதால்டலவயலாம் வபாமாறி தூய்டமவயலாம் 

ஆமாறி வதா்ணடு வசய்ர்தர! 62

வசேதமிழியற ்பதுப்்பதுநூல் விடுப்பதயறகுச் 
வசல்வத்டதச் வசலவு வசய்தால்

நெேதமிழ்நொ டுயராவதா! நெுலவவல்லாம் 
தீராவவா! வபாரடு அள்ளித்
தேதாவர மனனாளில் தமிழ்நொட்டைாதர 

உம்மிடைத்தில். தடலடம வயயறறி
வேதீவர அரசயல்சீதர வாய்ேதாடர வசப்படுத்தி 

வாழ்வ தயறவகா? 63 

அறுநடலயக் காப்்பக்வக அரசனதரகள் அயலாடர

அடமப்பதர! அனவனாதர
பிறுவமாழிக்குத் துடணநனறிம் 

தமிழ்வமாழியின ்டைழிக்கும் வசயல் ்பிரேதும்,
சறிடமயறி வடைவமாழிக்குக் கழகங்கள் 

இங்கடமத்தும் தீடம வசய்வாதர!
உறிதியடைன தமிழவரலாம் ஒனறிபட்டைால் 

எிவவவதிதரப்்பம் ஒழிேது வபாகும்! 64



நொட்்ட்றிம் அறுநடலயம் ஒிவவவானறிம் 

நெயறறுமிழ்க்கல் லூிர ஒனறிம்,
ர்ட்்ட்றி கழகங்கள் நொடலேதும், 
வமனடமயறிம் ்பலவதர கூ்டத்
தீட்டுநூல் வவளியீடு வசய்நடலயம் 
ஒனறிமாய்த் தரவமல் நெம்டம
வாட்்டவரம் வறிடமநடல மாய்க்கவரம் 

தாழ்டமநடல மாய்ேது வபாவம. 65



14. விழா நெடைத்துவவாதர

வததரவரம்.பின பாதரப்பனதரகள் விரடசயறுச் 
வசங்டககள் வகாத்த வ்ணணம்,
நதரவரங்கால் கத்துகனறு வநெடுேதவடுக் 
கூட்டைவமனக் கூச்ச ுலட்டு
வநெதரவரவாதர அனனவதரகள் நகழ்த்துவதன 

வபாரவுனன? இனிடம உ்ணடைா?
ஊதரவரேதும் ப்டஇடதஏன விழாத்தடலவதர 

உடைனவசதரத்தாதர? ஒழிக்க வவ்ணடும்! 66

பல்ுலடசகள் வநெதரமழங்கப் பகல்வபா்ம் 

விுக்வகடுப்பக் குதிடர, யாடன
நெல்லசறுப் பளித்துவர நெடுவிவலார வதவ்டயாள்

ஆடை, மக்கள்
எல்வலாரம் கயிறழுக்க இயங்குவமார 
வததரமீதில் ஆிர யத்டதச்



வசால்ுலடுவமாதர வசாறபி்டத்த பாதரப்பாடனக் 

குேதடவத்தல் தூய்டம தாவனா! 67

விவாகசுப மகூதரத்தவமன வவளிப்படுத்தும் 

மணஅடழப்பில் வமனடம எனன?
அவாள்இவாள் எனறிடரக்கும் பாதரப்பனிரன 

அ்டவதாடைதரதல் மடைடம யனவறுா?
உவடகவபறுத் தமிழதரமணம் உயிதரவபறிங்கால் 
உயிரயறறு வடைவசாயற கூச்சல்

கவடலயிடன ஆக்காவதா! மணவிழவு 
கா்ணபவவர கழறி ர்வர! 68

மானேதான மடறுேததுவவா? விழாத்தடலர்தர, 
மணவமல்லாம் வடைவசால் லாவல

ஆனடவயா வசால்ுலடுர்தர! அேநொளில் 
தமிழதரமணம் தமிழ்ச்வசால் லாவல

ஆனவதன அறயீவரா? பாதரப்பானவபாய் 
அ்டடவத்த ர்ட்்ட வலல்லாம்
ஊனேதான அல்லாமல் உயதரவவனன 

க்ணடுவிட் தர இேநொள் மட்டும்? 69



மணமக்கள் தடமத்தமிழதர வாழ்கஎன 
வாழ்த்துவமார வ்ணடை மிழ்க்வக

இடணயாகப் பாதரப்பானவசால் வடைவமாழியா, 
தமிழதரவசவிக் கனபம் ஊட்டும்?
பணமிக்க தடலவதரகவு, பழிவயயறக 
வவ்ணடைாம்நதர! திரம ணத்தில்
மணமக்கள், இல்லறுத்டத மாத்தமிழில் 
வதாடைங்கடுக, மல்கும் இனபம்! 70



15. கணக்காயதர

கழகத்தின கணக்காயதர, தனிமடறுயியற 
கல்விதரம் கணக்கா யதரகள்,
எழுதவல்ல வபசவல்ல கல்லூிரக் கணக்காயதர, 
எவரம், நொட்்டன
மழுநெலத்தில் வபாறிப்்படைனும் மனவனயறறுக் 
கரத்துடைனும் உடழப்பா ராயின

அழுதிரக்கும் தமிழனடன சிரத்வதழுவாள்; 
அவள்மக்கள் அ்டடம தீதரவாதர! 71

நெயறறுமிழில் தமிழகத்தில் நெல்வல்ணணம் 
இல்லாத நெிரக்கூட் டைத்டதக்
கயறறிடவக்க அடமப்பதினும் க்டநொடய 

அடமத்திடைலாம்! அரடம யாகப்
வபயறவறுடுத்த மக்கள்தடமப் வபரம்படகவதர 
பாதரப்பனதரபால் அனுப்வபாம் எனறி



வகாயறறுவதரக்குக் கூறடைவும் அவதரஒப்்பக் 

வகா்ண்டடைவும் வசய்தல் வவ்ணடும். 72

இகழ்ச்சயரம் பாதரப்பனனாம் கணக்காயன, 
நெேதமிழதர இனத்துச் வசடய

இகழ்கனறுான! நெம்மவதரமன வனறிவவரா! 
தமிழ்வமாழிடய வடைவசால் ்க்கு

மிகத்தாழ்ேத வதனகனறுான! வடைவசாயறகு 
மகழ்கனறுான! வகா்டயவன, தன
வகுப்பாடன வியக்கனறுான! விட்டுடவத்தல் 
மாக்வகா்டவத! எழுச்ச வவ்ணடும்! 73

வடைவசால்இது தமிழ்ச்வசால்இது எனப்பிிரத்துக் 

காட்்டடைவும் மாட்டைான! நெம்வசய்
வகடைஎதுவசய் திடைவவ்ணடும் அடதச்வசய்வான 

கீழ்க்க்ணணான! வகா்டய பாதரப்பான!
வநொ்டவதாறிம் வள்தரேதிடும்இே வநொய்தனடன 
நக்காது தமிழதர வாுா

விடுவதுதான மிகக்வகா்டது! குதரேவதழுதல் 
வவ்ணடுமினவறு வமனடம நொட்டைாதர! 74



தமிழ்ப்்பதுநூல் ஆதிரப்்தர! தமிழ்ப்பாட்டடை 
ஆதிரப்்தர, தமிழதரக் வகனவறு
அடமேதுள்ு கரத்திடனவய ஆதிரப்்தர! 
'தமிழ்தானஎம் ஆவி' எனறி
நெடமப்படகப்பாதர நெடுங்கும்வடக நெனறிடரப்்தர
வவனறமர வசங்கும் நவிதர
உமக்குிரயாதர பிறுதரக்க்டடம இல்டலவயன 

உடரத்திடுர்தர மாணவதரக்வக. 75



16. மாணவதர

கயறகனறு இரபாலீதர ! தமிழ்நொட்்டன 
க்ணவணாப்்தர கனியி ரக்க

நயறகனறு வநெடுமரத்தில் காய்கவர நடனயாதீதர. 
மூது ணதரவால்
மயறக்ணடை எவயறறனுக்கும் மதலான நெேதமிடழ 
இகழ்த ுலனறக்
கயறக்ணடைாய் நடனத்தினபம் டகக்வகா்ணடு 

வாழ்ேதிடுர்தர நெனவறு எனறிம். 76

ஆங்கலத்டதக் கயறடகயி்ம் அயல்வமாழிடயக்
கயறடகயி்ம் எேத நொளும்
தீங்கனிடயச் வசேதமிடழத் வதனனாட்்டன 

வபானவனட்டடை உயிராய்க் வகாள்ர்தர.
ஏங்கடவக்கும் வடைவமாழிடய, இேதியிடன 
எதிதரத்திடுர்தர அஞ்ச வவ்ணடைாம்.



தீங்குடடைய பாதரப்பனிரன ஆயதங்கள் 'இேதி' 
'வடை வசால்' இர்ணடும். 77

பாதரப்பானபால் ப்டயாதீதர; வசாயறகுக்கீழ்ப் 
ப்டயாதீதர; உம்டம ஏய்க்கப்
பாதரப்பான;தீ துறுப்பாதரப்பான வகடுத்துவிடைப் 
பாதரப்பான எப் வபாதும் பாதரப்பான.
ஆதரப்பான நெம் நெனடமயிவல ஆதரவமிக 

உள்ுவனவபால்! நெம்ப வவ்ணடைாம்.
பாதரப்பானின டகடய எதிதர பாதரப்பாடன 

வயபாதரப்பான தினனப் பாதரப்பான. 78

தமிழினவபதர வசால்ுல மிகு தமிழிரடடைத் 
தமிழ்நொட்்டல் வாழ்ேதிட் டைா்ம்
தமிழழித்துத் தமிழதரதடமத் தடலதூக்கா 

தழித்துவிடை நடனப்பான பாதரப்பான.
அமதாகப் வபசடுவான அத்தடனயம் 
நெஞ்வசனக நெம்ப வவ்ணடைாம்
தமிழதரகடைன பாதரப்பாடனத் தடரமட்டைம் 

ஆக்குவவத எனறி ணதரர்தர. 79



தமிழிரனசீதர தடனக்குடறுத்துத் தனியரவசால் 
வசானனா்ம் பாதரப்பான தனடன

உமிழ்ேதிடுக! மானத்டத ஒரசறதும் 
இழக்காதீதர. தமிடழக் காக்க
இடமயுவும் வசாம்பினற எவனுக்கும் 

அஞ்சாது வதா்ணடு வசய்ர்தர.
சுடமஉங்கள் தடலமீதில் துயதரவபாக்கல் 

உங்கள்கடைன. தூய்தின வாழ்க! 80



17. பாடைகதர

நொயம்வயியற டறுவுதரக்கும்; வாய்ச்வசாயறடறுப் 
வபிரவதனறி நொடை லாவமா?
வபாய்உங்கள் வசேதமிழின வபரடமயிடனப் 

்படதப்்வரா பாடை கதரகாள்!
வதாயேவதன நகதரதமிழாயற பாடைாவம 
வத்ங்கடசடயச் வசால்ுலப் பிச்டச

ஈயங்கள் என்வரா? மனிதடரப்வபால் 
இரக்கனறதர எனன வாழ்வு! 81

வசேதமிழில் இடசப்பாடைல் இல்டலவயனச் 

வசப்்பகனறதர மான மினற;
டபேதமிழில் இடசயினவறுல் பாழ்ங்கணயறறல் 
ர்ழ்ேதுயிடர மாய்த்த லனற

எேதமிழில் இடசயில்டல, எேதாய்க்வக 
உடடையில்டல எனப து்ணவடைா?



உேதமிடழ அறர்வரா தமிழறவும் உள்ுதுவவா 

உங்கட் வகல்லாம்? 82

வவளியினிவல வசால்வவதனில் உம்நடலடம 

வவட்கக்வக டைனவறுா? நவிதர
களிவபாலச் வசால்வதனறத் தமிழ்நூயறகள் 

ஆராய்ேது கழித்திட்  வரா?
்பளிஎனறுால் ்புலஎனவறு உச்சிரக்கும் ்புலயீவர 
்பளுக வவ்ணடைாம்
துளியறவும் தமிழ்வமாழியில் உள்ுதுவவா 

பாடைகதரக்குச் வசால்ர்தர வமய்யாய்! 83

தமிழ்மகுாய்ப் பிறுேதவளும் தமிழ்ப்படகவன 
தடனப்்பணதரேது தமிழ்பா டைாமல்
சுமக்கிரய தூயறறிதடலச் சுமப்பதுவும் 

நெனவறுவயா? பாதரப்ப னத்தி,
நெமக்குிரய தமிழ்காக்க ஒப்பாடம நெனறுறயம் 

இேத நொடு!
தமிழ்நொட்டுப் பாடைகவர! தமிழ்பா்டத் 
தமிழ்மானம் காப்்தர நெனவறு. 84



தமிழ்வமாழியில் தமிழ்ப்பாடைல் மிகவு்ணடு, 
தமிழ்க்கவிிஞதர பல்வலாதர உள்ுாதர.
உடமத்தாழ்வு படுத்தாதீதர பாதரப்பானவசால் 

வகட்டைப்ட உயிதரவா ழாதீதர!
உடமவிலக்கப் பணக்காரன உடைனவசதரேது 

நெலம்வகாள்ளும் உுவன பாதரப்பான!
சமிழ்க்காமல் விழித்திடுங்கள் பாதரப்பாடன 

நெம்பாதீதர திறுடம வகாள்ர்தர! 85



18. கூத்ததர

வாய்ப்பாட்டுப் பா்டடுவவாதர வபரம்பாவலாதர 

வ்ணடைமிழ்க்குத் தீடம வசய்தாதர!
வபாய்ப்பாரதர படைக்காட்ச! வபாய்ப்பாரதர 
நொடைகங்கள்! வபானவபால் மிக்க
வாய்ப்பாகத் தமிழ்ஒனவறு வபசுகனறுாதர 

பாடுகனறுாதர வாழ்க அனனாதர!
தாய்ப்பாுலல் நெஞ்வசனவவ தமிழில்வடை 

வமாழிவசதரத்தாதர! தவிதரதல் வவ்ணடும்! 86

தமிழ்ப்்பலவதர தனித்தமிழில் நொடைகங்கள் 

படைக்கடதகள் எழுத வவ்ணடும்.
தமிழ்ப்படகவதர பாதரப்பனதரகள் நொடைகத்தில் 
படைக்கடதடயத் தமிழதர எல்லாம்
இடமப்வபாதும் பாதரத்திடுதல் இனிவயனும் 

நக்கடுதல் வவ்ணடும். யாவும்



அடமப்பானும் வசேதமிழன அடதக்கா்ணபா 

னுேதமிழன ஆதல் வவ்ணடும். 87

ஆடுகனறு வமல்ுலயலாள் அங்டகயிடனக் 
காட்டுவது வபாரள் குறத்வத
நொ்டடும்அப் வபாரள்குறக்கும் வசால்தமிழாய் 

இரப்பதுதான நெனறுா? அனறத்
வத்ட்டனும் வபாரள்வதானறுாத் வத்ங்குவடை 

வசால்லாதல் நெனறுா? பினனால்
பாடுகனறுாதர நெட்டுவனாதர டபேதமிழா? 
பிறுவமாழியா? எதுநென றுாகும்? 88

கூத்ததரபலதர தமக்குள்ு தமிழ்ப்வபடர 
நக்கவிட்டுக் வகாள்டக விட்டுச்

சாத்திக்வகாள் கனறுாதரகள் வடைவமாழிப்வபதர! 
இேதிப்வபதர! அவயறற வலல்லாம்
வாய்த்திரக்கும் தாழ்வறயாதர ்பதிவதனறுால் 

நெஞ்சடனயம் மகழ்ேது்ண பாவரா?
தாய்த்திரநொ டுயதரவவய்தும் நொள்எேநொள்? 
தமிழுயரம் நொள்எே நொவுா? 89



எனனரடமத் தமிழ்நொட்டடை எழியறறுமிழால் 

நுகவரவனா? வசவியில் யா்ணடும்
கனனல்நகதர தமிழிடசவய வகவுவனா? 
க்ணவணதிிரல் கா்ணப வவல்லாம்
தனவனிரல் லாததமிழ்த் தனிவமாழியாய்க் 

காவணவனா? இிவடவ யத்தில்
மனவனறிம் வமாழிகளிவல தமிழ்வமாழியம் 

ஒனவறுனவவ வமாழிவய வனாநொன! 90



19. பாட்்டயயறறிவவாதர

தமிழிடசப்பாட் ்டயயறறிபவதர தமிழதரகுாய் 
இரேதால்தான தமிழ்த்வதன பாங்கல்

அடமவுவபறிம். பாதரப்பனனும் தமிழறவுக் 
கயலானும் அடமக்கும் பாடைல்,
அமவதாத்த தமிழினவமல் எட்்டடயயம் 
வவம்பிடனயம் அடரத்துப் பசத்
தமிழதரக்வக தமிழ்எனறுால் தனிக்கசப்வபன 

றுாக்கவிடும் தானும் சாகும்! 91

மனவமஈ சனினநொமம் வாழ்த்துவாய் எனும்வவத
நொயகன தன
இனிதான பாடைடலப்வபால் திரடுவதயற 
கல்டலவயனில் இங்வகாதர பாதரப்பான

தனதாய்ஒன றிடரப்பான.அத் தமிழ்ப்பாட்்டல் 
தமிழு்ணவடைா? எள்ளின மூக்கத்



தடனயிரப்பின இரவுதடன 'ரா' எனவறு 
சாயறறயிரப் பானஅப் பாட்்டல்! 92

வசேதமிழில் அன்படடையாதர சலபாதரப்பாதர 

இரேதா்ம் அவடர, மயறறுச்
வசேதழயறபாதரப் பாதரவகடுக்கப் பாதரப்பாதர 

இத்தமிழ்வாழப் பாராதர அனவறுா!
அேதமிழால் உடைல்வுதரப்பாதர ஆிரயேதான 

தமவதனபாதர, ஆிர யத்தில்
இேதவிர எனனஎனில் யாம்அறவயாம் 

எம்பாட்டைன அறேதான எனபாதர! 93

மடறுஅறயாதர எனினும்அவதர மடறுயவராம் 

எனறிடரப்பாதர! இலக்க ணத்தின 
துடறுயறயாதர எனினும்அவதர தூயதமிழ் 

எழுத்தாுதர எனறி வசால்வாதர!
குடறுயடடையாதர எனினும்அவதர குதித்திடுவாதர 

யாம்வமவலாதர கூட்டைம் எனவறு!
அடறுயமிடவ வபரேதமிழதர ஆழ்ேதவநெடுே 

தூக்கத்தின பயவன அனவறுா! 94



இயயறடகஎழில் எனவனனன? இனியதமிழ் 
நொட்்டனசீதர எனன? மயறறிம்
வசயயறகிரய நெேதமிழதர எனவனனன வசய்தாதரகள்?
வசேதமிழ்க் காம்

மயயறசஎடவ? நொட்்டயறகு ம்டப்பவதனன? 
இடவயடனத்தும் தனித்த டமேத
வியத்தகுவசே தமிழாவல வவல்லத்துத் வதன 

பாங்கல் பாடைல் வவ்ணடும். 95



20. வசாயறவபாழிவாுதர

மயறவபாதரக்வக அஞ்சடுவவாம் ஆயினும்யாம் 
வனடமமிகு தமிழதர நொட்்டல்
வசாயறவபாரக் கஞ்சுகவலாம் எனறுாராம் 
ஒரமதியாதர அவதரக்குச் வசால்வவன
கயறவபாிரன பகுத்தறடவக் கவிழ்க்கனறு 
ஒழுக்கமிலாக் கடதடயத் தாங்க
நயறபாரம் நயறபாவரா நனறுா்ம் ர்ழாவரா 

வநெடுங் காுலனற? 96

சமயவமனும் சூடுயிவல தமிழ்நெட்டைால் 
மடுயாவதன றுறேதி ரேதும்
சமயநூல் அல்லாது வழியறயாத் தமிழ்ப்்பலவதர 
சமயம் வபசத்
தமிழ்அழிப்பாதர எனினும்அவதர 
தமிழ்வுதரப்வபாம் எனறிடரத்துத் தடம 



வியப்பாதர.
தமிழ்வுதரச்ச தடடைப்பட்டைால் தம்வுதரச்ச 

உ்ணவடைனறிம் நடனப்பாதர சல்வலாதர! 97

பணமனுப்பி வாரதரஎனில் பயணமறிம் 
தமிழ்ப்்பலவதர ஊிரல் வேது

வமாணவமாவணனக் கடைவுுிரன மச்வசயுலல், 
வபாய்ப்வபச்சல் மழுக டவப்பாதர
கணகவணனத் தமிழ்க்கல்வி கட்டைாயம் 
வசயத்தக்க கரத்தும் வசால்லாதர
தணியாத சமயவமாடு சாதிவயனும் 

தீயில்வநெய்டயச் சாய்த்துச் வசல்வாதர. 98

வமாழியழிப்பான தடனப்பயறற ஒரவமாழியம் 
வமாழிவதில்டல வமாழிேதால் பாதரப்பான
விழிவநொகும் எனநெடுங்க வவ்ண்யறறிப் 
பதிகத்டத விிரத்துச் வசால்ுலப்
பழியாகத் தனதாடயப் ்பணதரேதாடனச் 
சவனஉவேத பாங்கும் கூற

ஒழிவாதரகள். தமிழ்வமாழிடய ஒழிப்பாடர 
ஒழிப்பதனமன ஒழியா தினனல்! 99



உலகுக்குத் தமிழ்வமாழியின உயதரவுதடனக் 

காட்டுவது வசாயற வபரக்காம்!
கலகத்டதச் சமயத்டதக் கழறிவடதக் காதா்ம் 

வகட்க வவ்ணடைாம்.
சலகயறறுாதர பலகயறக விரம்்பம்வடக 

வசயல்வவ்ணடும்! கல்லாதர ஓ்டத்
தடலயடடைத்துக் வகாுவவ்ணடும்! தனனலம் 
இல்லாதர வசால்லால் எல்லாம் எய்தும்! 100



21. ஏவடைழுதுவவாதர ( 1 )

பாதரப்பனதரகள் ஏவடைழுதும் பாழ்நடலடம 
வபாகுமட்டும் டபேத மிழ்க்வகா
சீதரப்வபிரய நொட்்டனுக்வகா சறவதனும் 
நெனடமயில்டல திரடை ிரனபால் 

ஊதரப்பணத்டத ஒப்படடைத்தல் சிரயாவமா? 
வசய்தித்தாள் உடடையா ரனவறுா 

ஊதரப்வபரடம காப்பவதரகள் அ·தில்லாதர 
ஏதிரேதும் ஒனறி மில்லாதர! 101

ஆங்கலத்தில் ்பலவவரனில் அரசனிரன 

அ்வுலவல அமதரேதி ரப்பாதர!
பாங்குரவசே தமிழ்ப்்பலடம படடைத்தாவரல் 

பள்ளியிவல அமதரேதி ரப்பாதர! 
தீங்குயறறு இடசப்்பலடம சறதிரேதால் 

படைத்வதாழிுலல் வசதரேதி ரப்பாதர!



ஈங்கவயறறல் ஏதுமிலாதர தமிழினிவல 

ஏவடைழுதிப் பிடழக்க வேதாதர. 102

ஓவியத்தின மதிப்்படரயம் உயதரகவியின 
மதிப்்படரயம் இடசயின வல்லாதர
நொவி்றி பாடைல்களின நெயம்ப்யறற 
மதிப்்படரயம் உடர நெடடைக்கு
வமவுகனறு மதிப்்படரயம் கூத்ததரகளின 

மதிப்்படரயம் விள்வாதர. நொங்கள்
யாவும்அறே வதாம்எனபாதர. வபரம்பாவலாதர 
பிடழயினற எழுதல் இல்லாதர. 103

ஊதரதிரடும் பாதரப்பானும் உயதரவுடடையான 

எனக்குறப்பாதர. திரவிடைதர வகாள் 
சீதரகுறத்துச் சீறடுவாதர சறிடமயறு 
வடரேதிடுவாதர வசய்யே வதா்ணடு
பாதரதிரத்த எனறடுவாதர பழடமக்கு 

வமரகடுவாதர. நொட்டுக் கான
சீதரதிரத்தம் எனறுாவலா சறிநெிரவபால் 

சூழ்ச்சயிடனச் வசய்வாதர நொளும்! 104



நெடுநடலடம இரப்பதில்டல நெல்வலாழுக்கம் 
சறதுமிடல தமிடழ மாய்க்கும்
வகடுநடனப்வப மிகவுடடையாதர கீழ்டமயிவல 
உடைல்வுதரப்பாதர வபாரள் படடைத்வதான
அ்டநெத்த நொ்ணகலாதர அறுவமானறிம் கூறிகலாதர
ஏடழ வயாிரன
ம்டபறக்கும் திறுமடடையாதர மறுேவதனும் 

திரவிடைடர மதித்தல் இல்லாதர! 105



22. ஏவடைழுதுவவாதர ( 2 )

இலக்கணமம் இலக்கயமம் வதிரயாதான 

ஏவடைழுதல் வகடு நெல்கும்.
தடலக்கடணயில் வநெரப்பிட்டுத் தடலடவத்துத்
துயில்வதுவபால் படகவ டனப்வபாய்
நடலப்்பயறறு தமிழ்ஏட்்டன ஆசிரய னாக்குவது 

நங்க வவ்ணடும்.
கடலப்ப்ண்பம் உயதரநடனப்்பம் உடடையவவர 

ஏவடைழுதும் கணக்காயதரகள்! 106

தனனினத்தான வவறனத்தான தனபடகவன 
தனநெ்ணபன எவனா னா்ம்
அனனவனின அறிஞ்வசயடலப் பாராட்டு 

வவானவசய்தி அறவிப் வபானாம்!
சனனப்பிடழ ஏவடைழுதும் கணக்காயன 
வசய்தி்டனும் திரநொட் டைாதரபால்



மனனிவிடும். ஆதுலனால் ஏவடைழுதும் 
வாழ்க்டகயிவல விழிப்்ப வவ்ணடும்! 107

ஏயறறுமறுச் வசய்வதுவும் மாயறறுமறு 

டவப்பதுவும் ஏவடை யாகும்!
வதாயறறி்பது நடலயணதரேது வதானறுாத 
வழிகூறத் துடண ்பிரேது
வசயறற்யதர தாமடரவபால் திரநொட்்டன 
உுங்கவதரேது தீேத மிழ்த்வதா்ண
டைாயறறிேதாள் அங்கங்வக அழகழகாய் 

அறிஞதரகுால் அடமத்தல் வவ்ணடும்! 108

வதா்ணடைதரபடடை ஒனறுடமத்துத் 
தமிழ்எதிதரப்வபாதர வதாடைதரேவதழுதும் ஏட்டடை 
வயல்லாம் 
க்ணடைறேதப்ட அவயறடறு மக்கவுலாம் 

மறிக்கும்வணம் கழறு வவ்ணடும்.
வ்ணடுவதாடைதர மலதரவபாவல மக்கள்வதாடைதர 
ஏடுபல வதானறிம் வ்ணணம்

ம்ணடுவதாடக திரட்்ட,அடத ஏவடைழுத 
வல்லாதரபால் நெல்க வவ்ணடும்! 109



ஆங்கலத்துச் வசய்தித்தாள் அேதமிழின சீதரகாக்க 

எழுதல் வவ்ணடும்.
தீங்கயறறு திரவிடைநென வமாழிகளிவல பலதாள்கள் 

எழுதல் வவ்ணடும்.
ஓங்கடைநொம் உயதரமடறுயில் நொவடைாறிம் 
கழடமவதாறிம் திங்கள் வதாறிம்
மாங்காட்டுக் குயிுலனம்வபால் பறுேதிடைவவ்ண 

டும்தமிழ்த்தாள் வ்ணணம் பா்ட! 110



23. வபரஞ்வசல்வதர

வகாயில்பல கட்டுகனறதர குுங்கள்பல 
வவட்டுகனறதர வகாடடை நொளில்
வாயி்று நதரப்பேதல் மாடுிரஞ்ச வநெடுேதறகள் 

வாய்ப்பச் வசய்தீதர.
தாயினும்பன மடைங்கான அனவபாடு 

மக்கள்நெலம் தாவுகனறதர.
ஆயினும்நெம் தமிழ்நொட்்டல் வசயத்தக்க 

தினனவதன அறக லீவர. 111

தமிழுயதரேதால் தமிழ்நொடு தானுயரம், 
அறவுயரம் அறுமம் ஓங்கும்.
இமயமடல வபா்யதரேத ஒரநொடும் 

தனவமாழியில் தாழ்ேதால் ர்ழும்.
தமிழுக்குப் வபாரள்வகாடுங்கள் தமிழறிஞதர 

கழகங்கள் நறிவி டுங்கள்.



தமிழ்ப்பள்ளி கல்லூிர தமிழ்ஏடு பலப்பலவும் 

நடலப்பச் வசய்ர்தர! 112

வநெதரடமயினறப் பிறுதரவபாரளில் தம்வபயரால் 
கல்லூிர நறிவிப் வப்ணடணச்
சீதரவகடுத்தும் மடறுவழியாய்ச் வசல்வத்டத 
மிகவடுத்தும் கு்ட வகடுத்தும்
பாதரஅறயத் தாம்அடடைேத பழியடனத்தும் 
மடறுவதயறகுப் பாதரப்பான காுலல்
வவதரஅறிேத வநெடுமரம்வபால் ர்ழ்ேதும்அவன 

விட்டைதுவவ வழியாம் எனறிம் 113

அறுத்துக்கு நறிவியடத வரவாய்க்வகன 
றுாக்குவதில் அறவு வபயறறு
மறுப்பாதரப்பான வசேதமிழ் மாணவடரக் 
வகடுத்தா்ம் எதயறகுவம வாய்
திறுக்காமல் தாமிரேதும் வசேதமிழ்க்குப் 
பாடுபடைல் வபால் நெ்டத்தும்
சறுப்பாதரவபால் இல்லாது வசேதமிழ்க்கு 

வமய்யுத்தால் வசல்வம் ஈக. 114

சங்கங்கள் வாழ்காட்்டல் சறிநெிரநொய் 



குரங்வக்ணகு சறித்டத யாவும்
தங்கவநெடுங் கூச்சுலடும் தனடமவபால் 
தமிழ்நொட்்டல் தமிவழ யனற
அங்கங்வக அவரவதரகள் தம்வமாழிக்கும் 
பிறுவமாழிக்கும் ஆக்கம் வத்ட
மங்காத வசேதமிடழ மங்கும்வடக வசய்வதயறகு 

வழக்கும் வசால்வாதர. 115



24. மயறறிம் பலதர

அச்சகத்துத் தமிழதரக்வகா அரேதமிழில் 
அனபிரேதால் அச்ச யயறறிம்

எச்சறய அறக்டகயி்ம் நூயறகளி்ம், 
எதிதரவமாழிடய உடடையவதர நக்

கச்வசால்ல லாமனவறுா? எ்ணஎல்லாம் 
தமிழினிவல உ்ணவடைா எனறுால்
வமச்சுகனறு ஆங்கலஎ்ண அல்லாது வவறல்டல 

எனகன றுாவர! 116

கடலச்வசால்லாக் கத்தாவர கல்வியினால் 
நதரவபயறறு அறடவ வயல்லாம்
தடலச்சரக்காம் தமிழ்ச்சரக்டகத் தடலகவிழ 

டவப்பதயறவகா வியறகன றதரகள்?
மடலச்சறிக்கல் இரக்கனறதர மாத்தமிழதர 
க்ணதிறுேது வாழ்வுக் வகல்லாம்



நடலச்சரக்டகக் க்ணடுவகா்ணடைாதர வநெடுநொளின 

விடுயாட்டடை நறித்த வவ்ணடும். 117

அரசனரம் வபிரயநடல அடடைேதவரம் 

அறேதிடுக! மக்கள் வநெஞ்சல்
மரசரேது மழங்கயறறித் தமிழ்வாழ்க! 
தமிழ்வவல்க! எனவறு மனனாள்
அரசரேத தமிழனடன ஆட்சயிவல 
சூழ்ச்சவசயம் ஆட்கள் யாரம்

எிரசரகு!தமிழிரடடை எழுச்சயறிம் தமிழாதரவம் 
வகாழுத்த தீ!தீ!! 118

கடைவுள்வவற சமயவவற கனனல்நகதர தமிழுக்கு

வநொய் வநொய் வநொவய!
இடடைவேத சாதிவயனும் இடைதரஒழிேதால் 

ஆள்பவள்நெம் தாய் தாய் தாவய!
கடைல்வபா்ம் எழுக!கடைல் மழக்கம்வபால் 
கழறடுக தமிழ்வாழ் வகனறி!
வகடைல்எங்வக தமிழினநெலம் அங்வகல்லாம் 

தடலயிட்டுக் குதரச்ச வசய்க! 119



விழிப்வபாவர நடலகா்ணபாதர விடதப்வபாவர 
அறித்திடுவாதர கடுகா்ண வடைாறிம்
அழிப்வபாவர அறுஞ்வசய்வாதர அறேவதாவர 

உயதரேதிடுவாதர! ஆதல் ஆதரவம்
வசழிப்வபாவர,இடுிஞதரகவு, வதனனாட்டுச் 
சங்கங்காள்! எழுக! நெம்தாய்
வமாழிப்வபாவர வவ்ணடுவது வதாடைக்கஞ்வசய் 

ர்தரவவல்ர்தர வமாழிப்வபாதர வவல்க! 120
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