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வாழும்-பொரதியார்_ebook.pdf

https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2022/12/என்றும்-வாழும்-பாரதியார்_ebook.pdf 
https://tamilnenjam.com/wp-content/uploads/2022/12/என்றும்-வாழும்-பாரதியார்_ebook.pdf 


என்னுரர
 வணககம்

 ெிலரமுற்றம் முகநூல் குழுமத்தில் ெரைநெறும் மரபுக 
கவிர்த எழுதும் ெயிற்ியில் வரரந்்தரறும் ்ரர்ரியரக 
ந்தரணணூநர்றநது கவிஞர்கள் ்தஙகள் கவிர்தகரை 
எழு்தி வருகின்்றனர். ெரர்தியின் ெி்றந்த ெரரை முன்னிட்டு 
ெத்தரவது வரரத்தில் ெைத்தபெட்ை எண்சீர் கழிநெடிலடி 
ஆ ் ி ர ி ய  வ ி ரு த ்த ம்  எ ழு து வ ்த ற க ர ன  ் ெ ர ட் டி ய ி ல் 
ெரர்தியரரரப ்ெரறறும் வரகயில் எழுதுவ்தறகுத 
்திட்ைமிைபெட்டு, ்ெரட்டியில் 100 கவிஞர்கள் ்தஙகள் 
கவிர்தகரைப ெரைததுள்ைனர். ்ெரட்டி அ்றிவிபபுககு 
எழு்தபெட்ை எனது இரணடு விருத்தஙகளும் ்்ர்நது 101 
கவிஞர்கைின் 102 விருத்தஙகள் ெிர்றந்த ந்தரகுபெரக 
இநநூல் நவைியிைபெடுகி்றது. ் னவரி ்திஙகள் ்தமிழ் நெஞ்ம் 
மின்னி்தழுைன் இரணபெரக நவைியிைபெடுவ்்தரடு 
்தஞர்த ்தமிழ்மன்்றத்தின் ெரன்கரம் ஆணடுவிழர 
்மரையிலும் இநநூல் நவைியிைபெடுவது மிகுந்த 
மகிழ்ரவயைிககி்றது .

 இநநூலில் இைம்நெறறுள்ை கவிஞர்கள் அரனவருக 
கும் இனிய வரழ்ததுகரைத ந்தரிவிததுக நகரள்வ்்தரடு, 
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்ெரட்டி ெைத்த ்தைம் ்தநது உ்தவும் ெிலரமுற்ற ெிறுவனர் 
்திருமிகு முததுப்ெட்ரை மர்றன் மறறும் ெிர்வரகிகளுககும் 
ென்்றிரயத ந்தரிவிததுக நகரள்கி்்றன். இநநூரல அழகரக 
வடிவரமபபு ந்ய்து ்தந்த்்தரடு ந்தரைர்நது கவிஞர்கரை 
ஆ்தரிதது ஊககபெடுத்திவரும் ்தமிழ்நெஞ்ம் ஆ்ிரியர் 
ெரவலர் ்தமிழ்நெஞ்ம் அமின் அவர்களுககும் ்தஞர்த 
்தமிழ் மன்்றத்தின் ்ரர்ெரக இனிய ென்்றிரயத ந்தரிவிததுக 
நகரள்கி்்றன்.

         இநநூரல அச்ிட்டு நவைிவருவ்தறகுப நெரருளு்தவி 
ந்ய்்த குைநர்த அர்ினர் கரலககல்லூரி ்தமிழ்ததுர்றப 
்ெரர்ிரியர் முரனவர் நெ.. நெய்ந்திரன் அவர்களுககும் 
எனது இனிய ென்்றிரயத ந்தரிவிததுக நகரள்கி்்றன்.

    இரரம ்வல்முருகன்
வலஙரகமரன்
18.12.2022
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குைநர்த நெ.நவற்றிெிலவன் 
(முரனவர் நெ.நெயச்ந்திரன், 
்தமிழ் உ்தவிப ்ெரர்ிரியர், 
மரெிலககல்லூரி,
ந்ன்ரன) 

வரழ்ததுரர
 ஒரு நூரல நவைிய ிடுவந்தன்ெது எைி்தரன 
ந்யலன்று. ்தரமரக ெரைககி்ற ெரைபபுகரைத ந்தரகுதது 
நூலரககுவது எைிது. ெலருரைய ெரைபபுகரையும் 
ெரஙகு்ற நெறறு வரகதந்தரரக ந்ய்து நவைியிடுவது 
அ ர ி து .  அ ்த ன ி னு ம்  க டி ன ம ர ன து  ஒ ரு  ் ெ ர ட் டி ர ய 
ெைத்தி,  அதுவும் மரபுக கவிர்தப ்ெரட்டி ெைத்தி  அந்தக 
கவிஞர்களுககு அணி்்ர்ககும் வி்தமரக நூலரககம் ந்ய்்தல் 
அரி்தினும் அரி்தரகும். இந்தச ந்யலிரன ந்ம்ரமயரக 
ந்ய்்திருககின்்ற ம்திபெிறகுரிய  ்தமிழ்சந்ம்மல்,  ெரவலர் 
மரமணி இரரம.்வல்முருகனரர் அவர்கைின் ெணி ்தமிழுககு 
அணியரக்வ அரமந்திருககின்்றது என்ெ்தில் ஐயமில்ரல. 

 ்தமிழகத்தின் ெல்்வறு ெகு்திகைில் இருககின்்ற 
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மரபுப ெரவலர்க்ைரடும் கவிஞர்க்ைரடும் நெருககமரக 
உ்றவரடுகின்்ற ்தனிததுவமரன ெரவலர்  ்தமிழ்த்திரு 
இரரம.்வல்முருகனரர் அவர்கள். ்ெரடியரகவும் இரணய 
வழியரகவும் முகநூல் வழியரகவும் இயஙகுகின்்ற ெறெல 
இலககிய... கவிர்த... ்மூக அரமபபுகைில் ந்யலரற்றி 
வருகின்்றவர். ்தஞர்த ்தமிழ் மன்்றத்தின் ந்யலரைரரகவும்,  
ெிலர முற்றம் குழுமத்தின் ந்யலரைரரகவும் ந்ம்ரமயரக 
ெணியரற்றி வருகின்்றரர்.  கவியரஙகம்,  ெட்டிமன்்றம்,  
்ி்றபபு நெரழிவுரரகள், ்திருக்கரயில்கைில் விழரவுரரகள், 
விழர வருணரனகள் என ென்முகத ்தன்ரம்யரடு இயஙகித 
்தமிழுககுத ந்தரணைரற்றி வருெவர்.   வலஙரகமரன் அர்ினர் 
ெலந்தரழில்நுட்ெ கல்லூரியில்  ெணியரற்றி வருகின்்றரர். 
ஏரழ எைிய மககைின் ெிள்ரைகைரன மரணவர்களுககு 
ெல்வழிகரட்டும் நெ்றியரைரரகவும் ந்தரணைரறறுகின்்றரர். 
அத்தரகய ெணிகைின் ஊைரக ்தமிழ்ப ெணிகரையும் 
்ெரறறு்த்லரடு ந்ய்கின்்றரர். அத்தரகய ெணிகளுககரக 
்தமிழ்ெரடு அரசு ‘ ‘்தமிழ்ச ந்ம்மல்’’ ,   ‘ ‘தூயத்தமிழ்ப 
ெற்றரைர்’’  மு்தலரன விருதுகரைப நெறறுள்ைரர் என்ெது 
்ி்றபெம்்மரகும். 

 மரபுக கவிர்தகரை எைி்தரக அரனவரும் இயற்றிை 
வழிகரட்டும்  முகநூல் வழியரக ெயிற ி்யும் விைககமு மரக 
கட்டுரரகரைப ெ்திவிட்டு வந்தரர். ெலரின் ெரரரட்டுகரையும் 
நெற்ற அந்த ெ்திவுகரை ெலரின் ்வணடு்கரளுககிணஙக  
‘‘கவிர்தககு இலககணம்’’ என்னும் நெயரில் நூலரக நவைி 
யிட்டுள்ைரர்.  புதுககவிர்த,  ஐககூ கவிர்த,  ்தன்முரனக  
க வ ி ர ்த க ள்  எ ன  அ ர ன த து  வ ர க ய ர ன  க வ ி ர ்த த 
துர்றகைிலும் ெரிட்்யமரனவர். இந்தக கவிர்தகளுககும் 
ி்லெரட்களுககு முன்னர் விைகக இலககண ெ்திவுகரை 

நவைியிட்டுள்ைரர். விரரவில் அதுவும் நூலரக நவைிவரும் 
என்கி்ற ெம்ெிகரகயுள்ைது. 
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          ‘‘்மகரலக கவிஞர்கள்’’ கு்றித்த அ்றிமுக ்தகவல் கவிர்த 
நூரல நவைியிட்டுள்ை கவிஞர். ்தற்ெரது அமரகவியரன 
மகரகவி ெரர்தியரர் கு்றித்த ்தகவல்கரை நவைிகநகரணரும் 
வி்தமரக ென்முகத்தன்ரம்யரடு ‘‘ெிலர முற்றம்’’ முகநூல் 
கவிர்தக குழுமத்தில் எண்சீர் விருத்தபெர ்ெரட்டியிரன 
ெைத்தினரர். அப்ெரட்டியின் நெ்றியரைரரக இருநது 
அபெணியிரன ்மறநகரணைரர். அப்ெரட்டியில் கனைர, 
இலஙரக, யரழ்பெரணம்,  ெிரரன்சு, மஸகட் மு்தலரன 
அயல்ெரடுகைிலிருநதும் புதுச்்ரி,  நெஙகளூரு மு்தலரன 
அயல் மரெிலஙகைிலிருநதும் ்தமிழ்ெரட்டின் நெரும்ெரலரன 
மரவட்ைஙகைிலிருநதும் கவிஞர்கள் ெங்கற்றரர்கள். அந்த 
வரகயில்  நூறு விருத்தஙகள் ் ெரட்டியில் இைம்நெற்ற்றன.  
அரனததும் ்ி்றந்த கவிர்தகைரக்வ அரமந்தன. அந்தக  
கவிஞர்கைின் ெரகக்ைரடு ந்தரகுபெரைரின் இரணடு 
விருத்தஙகளும் இைம்நெறறுள்ைன.  அவறர்றத ந்தரகுதது 
‘ ‘என்றும் வரழும் ெரர்தியரர்’ ’  என்கி்ற ந்தரகுபெரக 
நவைியிடுகின்்றரர். இந்தத ந்தரகுபெரனது ெரர்தி கு்றித்த 
்தகவல் கைஞ்ியமரகவும் கவிர்தக கைஞ்ியமரகவும் 
விைஙகுகின்்றது. ்தமிழ்கூறு ெல்லுலகத்தில் இந்த நூல் 
நெரும் வர்வறரெ நெறுநமன்ெ்தில் ஐயமில்ரல. 
ந்தரகுபெர்ிரியர் ெரவலர்மரமணி,  ்தம ிழ்ச ந்ம்மல் இரரம.
்வல்முருகனரர் அவர்களுககு இனிய ெல்வரழ்ததுகள். 
இத்தரகய முயற் ிகள் ந்தரைரட்டும்.  ்தம ிழ்நமரழ ி 
வைமரகட்டும். 

முரனவர் நெ. நவற்றிெிலவன் 
்திருவல்லிக்கணி, 
ந்ன்ரன.
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என்றும் வரழும் ெரர்தியரர்...  

்்தநரலரம் இழுககும் வணணந 
 ந்தள்ைிய ்தமிழ்வ ைதர்த 
ஊநரலரம் இழுததுப ெரட்ைரல் 
 உன்ன்த சு்தந்தி ரதர்தப 
ெரநரலரம் வியகக வரஙகி
 ெரர்தம் மகிழத ்தந்த
்சீநரழில் ெரர ்திககுச 
 ்ி்றபபுைன் வரழ்ததுக கூட்ைம்
. 
ெறெல கவிகள் கூடிப 
 ரெந்தமிழ் ்தன்ரனக ்கரததுக 
கறெரன உலகில் மூழ்கிக 
 கவின்மிகு ந்ரறகள் எணணி 
அறபு்த மரன நூரல 
 அைிதந்தரரு ்ரித்தி ரதர்தப 
நெரறகுைம் ்ெரல ைித்தப 
 புதுரமரய என்ன ந்ரல்்வன்
. 
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ந்பெடி விதர்த நகரணை 
 ்சீர்மிகு ெரர ்திக்கரர்
ஒபெிலரக கவிகள் ்தன்ரன 
 ஒருஙக்வ ந்தரகுதது ரவத்த 
முபநெரும் ்தமிரழ ஆளும் 
 முரனவரரம் ரரம ்வலர்க(கு) 
எபெடி ென்்றி ந்ரல்்வன் 
 இனிந்தன வரழ்தது ரரப்ென் 
. 
வலஙரகயரர் ந்தரகுபபும் வரழ்க 
 வரய்த்தெற கவிகள் வரழ்க 
கலஙகரர விைககம் ்ெரலக
 ரககைில் நூலும் வரழ்க 
ெலததுைன் ஒருஙகி ரணந்தப
 ெரவலர் கூட்ைம் வரழ்க
ெலததுைன் ்தமிழின் ஊ்ை 
 ெரநைல்லரம் வரழ்க வரழ்க
.
  அன்புைன்

  ்தமிழ்நெஞ்ம் அமின் 
  ெிரரன்சு
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உள்ளடக்கம்
ஆககிய ்கவிஞர்கள

1. கு்ைரரி ்க்தி  கரூர்
2. கு.க்தி்ர்ன் ்திருச்ி
3. ரமக்கல் ரரஜ்
4. ந் க்திரவன் ந்ன்ரன
5. மருததுவர் ்்தவி ்கரரவ
6. ெரரை ெரஸகி
7. ்தம்ெலகமம் கவி்தர
8. ந்ல்வரரெர சு்தரகரன் இலஙரக
9. கவியன்ென் கலரம்
10. மரல்தி ்திரு ்தஞர்
11. மர ெரலசுந்தரம்  மதுரர
12. கணமணி கணணன் ந்ன்ரன
13. லலி்தர ெவின்
14. ்திரும்தி ந் ந்தய்்வந்திரமூர்த்தி இலஙரக
15. ஓசூர் மணி்மகரல
16. ்தனரரஜ் ெரபெணன்  ்கரரவ
17. நெ ்தி சுகுமரர்  ்திருச்ி
18. ்க்வ்தரஸ சு்சீந்திரம்
19. ெ.முருகன்்யரகசீஸவரர் 
20. இரர நவஙகைர்லம் கரூர்
21. ந்ெர ்விரிமுதது
22. ெரணடிசந்ல்வி கருபெ்ரமி ்கரரவ
23. சு.்யர.முத்தமிழ்சந்ல்வி  ெத்தம்
24. ந்ணெக நெக்தசீ்ன்
25. மு வர ெரலரெி
10



26. ்கர ெரலசுபரமணியன் ்தஞர்
27. ம ெழனிச்ரமி
28. மு.இர்ியர்ெகம்
29. கமலர நெயெரலன்
30. முரனவர்   நெயர உ்தயர, இலஙரக
31. ெ.இரர.இரர்குமரரன் ்கரரவ.
32. வ. ெழனி, புதுச்்ரி
33. ்தகடூர் ்தமிழ்முருகன்.
34. இரர.ந்ல்வ ெரணடியன் புத்தரம்பூர்
35. கணணன் ெைரரென் நெஙகளூரு
36. ்தரரழ ெ இைவழகன் மணபெரர்ற
37. ்கரெரல்  ்த்தியமஙகலம்
38. ெிர்றம்தி ெசீல்மகம் நெணணரைம்
39. ெரர்தி கரு.இைஞந்ழியன் அ்றந்தரஙகி
40. ஈச்ிலம்ெறறு ம்திெரல்ிஙகம்
41. மதுரர குமரன்
42. கிணணியர்பீனர இலஙரக
43. ந்தன்்றல்கவி ெட்டுக்கரட்ரை
44. இரர்்கரெரல் கவிநெஞ்ன் ந்ன்ரன 
45. வீரர ெரலச்ந்திரன் ்திருச்ி 
46. கந்தெர்தன் மஸகட்
47. ந்ௌ.ெரகெர்தன்  இரரமெர்தபுரம்
48. மரரி. வ்ந்த குமரர்  ்திருச்ி.
49. கவிஞர் ந்கவரன் மதுரர
50. ஆ முரு்கஸவரி
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51. மரலினி நகன்னடி இலஙரக
52. புட்ெர கி்றிட்டி கனைர
53. இரர.கவி்தர ்திணடுககல்
54. ந்தன்ெரரத ்தமிழன்ென்
55. ெரல கரர்த்தி்கயன்
56. ஔரவ
57. வர ்ணமுகம் ெட்டீசசுரம்
58. ்ெர்திெரசு முனியபென் ந்ன்ரன
59. இரர. ்வணு்கரெரலகிருஷணன். ்கரரவ
60. ்்ந்தன்குடிச ந்ந்தமிழரழன் புதுக்கரட்ரை.
61. ரர.்ரகர ரரெகுமரர்
62. கு.மலர்ந்ல்வி
63. ்தி.இரரெெிரெர ்்தனி
64. ெவரனி நரகு 
65. ெர.்.கணணன்
66. இரர.ம்தன்கரெரலன், ்தர்மபுரி
67. ம்கசுவரி முருரகயர
68. மு.இநர.முதது ெட்டுக்கரட்ரை
69. நெ..வ்ந்தி இலஙரக 
70. முருகன் ஊர்ககரவல் ந்ன்ரன 
71. ்தஙக.ெரன்பீட்ைர்  ெரரையங்கரட்ரை
72. க.்தஙக்வலு கிருஷணகிரி
73. ்கரவிந்தம்மரள் இரத்தினம் குடியரத்தம்
74. கசீத்தர ெரமரனந்தன்
75. ம்கஸவரி கிருஷண்ரமி
12



76. சுெ கல்யரணம் ்ெரரவூரணி
77. ்்ி முதது, கருமரததூர், மதுரர.
78. ்த.புவ்னசுவரி  கிருஷணகிரி
79. முதது ெரம்ிவம்
80. சு ெசுஙகிைி ்திருநெல்்வலி
81. ந் ெிர்றம்தி மதுரர
82. ்தமிழ் நெஞ்ம் அமின் ெிரரன்சு
83. இரர இரத்தினகுமரர்
84. ந்ல்லமுதது நெரிய்ரமி
85. நெர.முததுரரககு கரரரககுடி
86. ்ிவம் முதது
87. ்தம்ெிததுரர குணத்திலகம் இலஙரக
88. ரவர வ்சீகரன்  யரழ்பெரணம்
89. சுெ ்ரவி ்திருவிரைமருதூர்
90. ந்ந்தமிழ் இலஙரக.
91. ்கர.அருசசுனன்
92. புஷெகலர ரவீர்தன்
93. உமர நெம்புெர்தன்
94. ஆர் குண்்கரன்
95. நெரன் இரையகுமரர்
96. நெக்தரம்ெரள் ரரெசீவன்
97. வள்ைல் இரரமமூர்த்தி
98. ெ.மணிமர்றன்
99. லீலர ்லரகெர்தன் ஆரணி
100. எம் ஆர் நெயந்தி ்தஞ்ரவூர்
101. இரரம ்வல்முருகன் வலஙரகமரன்
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என்றும் வாழும் பாரதியார் 15

1

வஞ்சத்தில் வீழ்ந்திடட மாந்்தர ்தம்்ம

       வாழ்விக்க வழிச்சால்லிப் பாடிச் ச்சன்ாய்

நஞ்சா்கப் பரவிநின் அடி்ம நீக்க

      நாள்்தாறும் விழிப்புணரவுப் பாக்கள ்தந்்தாய்

விஞசுபு்கழ்த் ்தமிழா்ே ்வயம் சவனறு

        விந்்்தபே புரிகின்ாய் இனறும் நீ்ய

சநஞ்சத்தில் ்வரமு்டத் திண்ம யா்ே

         சநருப்பா்கக ்கனன்சபருஞ சுட்ர வாழ்்க!

கு்்ளாரி்சகதி ்கரூர
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2

பாடடுக்்கார  ்கவிஞசனனப் பி்ந்்த ்ம்்த

     பாக்க்ளா்க எழுதிவிடடான எங்கும் பாரீர/

நாடடுககு  நல்ே்்த்ய ச்சய்ய வந்்தான

     நாடாளு சமனனமது சிறிதும் ச்காள்ளான/

்காடடிலுள்ள குயி்ேயு்ம பாடடில் ்வத்்தான

     ்கானம்்த இனி்மயா்க இயற்ச் ச்சய்்தான/

கூடடிலுள்ள மனி்தர்கள சவளி்ய வந்து

     கூடிட்வ ஒறறு்ம்ய ஓங்்க ்வத்்தான.../

கு.்கதி்ர்சன
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3

வஞ்சத்தில் ்தாழ்ந்திடட வறி்யார ்தம்்ம

வாழ்விக்க வழி்காடடிப் பாடிச் ச்சன்ாய்

நஞ்சா்கப் பரவிநின் வறு்ம நீங்்க

நறச்சய்தி நி்்ந்திடட பாடல் ்தந்்தாய்

விஞசு்தமிழ் சமாழியா்ே ஐயம் சவனறு

விந்்்தபே புரிகின்ாய் இனறும் நீ்ய

சநஞ்சத்தில் உரம்நி்்ந்்த திண்ம யா்ே

சநருப்பா்கக ்கனன்வீர பாரதி வாழ்்க!

்மக்்கல்ராஜ்



எண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்18

4

்்தசனடுத்துத்  ்தமிழ்வடித்்த பாக்கள பூணட 

்்த்ராடடி பாரதியாய் மணணில்  வந்்தான 

வாசனடுத்து வ்்ளத்திடு்மார  வாரத்்்த பூடடி 

வாளமு்னயின  கூசரன்வ  சமாழியில்  நின்ான 

ஊசனடுத்்த மானுடமும் வியந்து  நிற்க 

ஊறச்டுககும் ்கவியா்ே உே்்க சவன்ான 

்்காசனடுத்்த மனனசனனத் ்தமி்ழ சவறறிக 

்்காேமிடடு ஞானமிடட ்க்ேயாய்த்  ்தந்்தான 

ச்ச ்கதிரவன
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5

எணணிேடங் ்காப்பாடல் எழுதி ்வத்்த

      இன்தமிழர பாரதி்யப் பாட வாரீர

பண்களி்ே சி்ந்்தவராம் பாக்க ச்ளோம்

      பார்தத்தின விடு்த்ேக்காம் படித்துப் பாரீர

்கணணம்மா  ்கா்தே்ரக ்கருத்தில் ச்காணடு

      ்காவியங்்கள எழுதி்வத்்தால் மிக்க நனறு

சபணணியத்்்தப் ்பாறறியவர அவர்தா சனனறு

      சபரு்மயா்கச் ச்சால்லிடு்வாம் அது்வ நனறு

மருத்துவர ்்தவி
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6

பாழ்படட நாடடி்ன்ய வ்ளமாய்த் ்தந்்தாய்

      பகுத்்தாய்ந்து பண்ணாடு பாவும் ஈந்்தாய்

வாழ்கின் மாந்்தரககு விடியல் ்தந்்தாய்

      வருங்்காேம் சீரதூககிக ்கணணாய் ஈந்்தாய்

வீழ்கின் ்பாச்தல்ோம் விழு்தாய் நின்ாய்

      விழி்வணடும் பாடசடல்ோம்  நித்்தம் ச்சய்்தாய்

சூழ்கின் சூழ்ச்சிககும் சு்க்ம ்தந்்தாய்

      சு்வகூடடி ச்சால்லுககுள வித்்்த சநய்்தாய்

பா்்ள பால்கி
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7

்கனனசேனத்  ்தமிழினி்ே ்கவி்்த ்தந்்தாய்

      ்கான்கத்துக குயில்்க்்ளயும் ்கவரந்து ச்சன்ாய்

மினனசேன வாரத்்்த்க்ளால் முழக்கங் ச்காணடு 

      மி்்கயாம்சபண ணடி்ம்ய விேககி ்வத்்தாய்

்தனமூச்்்சத் ்தமிசழனறு ்தாங்கி நின்ாய்

      ்தரணியி்ே ்தமிழ்வாழத் துணிந்து சவன்ாய்

நனசனறியில் வாழ்ந்திட்வ நவின் நல்்ோய்

      நானிேமும் ்பாறறிடுமுன நாமம் வாழ்்க!

்தம்பே்கமம் ்கவி்தா.
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8

்கவி்்தயினால் ்கயவர்கள ்க்ேந்து ச்சல்ேக

      ்கச்சி்தமாய் வடித்திடட ்கவி்்த ்வந்்தன

புவிய்தனில் பேசமாழி்கள புரிந்து ச்காணடான

      புதுக்கவி்்த பே்தந்து பு்கழும் சபற்ான

நவிலுகின் வாரத்்்த்களில் நன்ம ்கணடான

      நங்்்கயரின ்கறபி்ன்ய நவினறு நின்ான

்தவிககின் ்தமிழுககுத் ்த்ே்ம ஏற்ான

      ்தரணியதில் ்த்ேசி்ந்்த ்கவிஞன ஆனான.

ச்சல்வராஜா சு்தா்கரன- வயலூரான
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சிந்துககுத் ்தந்்்தசயனப் பி்ந்்தாய் நீ்தான

      சிந்திக்க ்வத்்ததிலும் மு்தல்வன  ஆனாய்

வந்்தவசரல் ோம்நம்்ம ஆள்தல் ்கணடு

      வ்னந்திடட. நினபாக்கள சநருப்புக குணடு

நந்்தவன மா்கநம்்தாய் நாடு மா்

      நறுமணத்்்த  விடு்த்ேயில் நு்கர ்வத்்தாய்

சிந்துநதி யி்்சகூடடி நிே்வக ்காடடிச்

      சீரதிருத்்த ்கருத்து்களில் உ்ரத்்தாய் நீ்ய

   

்கவியனபன ்கோம்
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பாரதியார என்வுடன பாப்பா பாடடு!

      பசு்மயா்கப் புதுக்கவி்்த ப்டத்்த யாற்ல்!

      ஆரணமாய் அணிவகுத்்த அமுதின நூல்்கள 

ஆனந்்த சு்தந்திரத்்்த அ்டய ்வக்க 

      வாரணமாய் எடுத்து்ரத்்த வ்ளமாம் ச்சாற்கள!

வாணி்கத்்்தக ்்கப்பறறி வஞ்சம்  ச்சய்து 

      பார்தத்்்த ஆணடுவந்்த ப்்கவர சநஞ்்சப் 

      பணபடுத்திப் புதியபா்்த ப்டத்்தார வாழ்்க!

மாேதி திரு
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முணடாசு பாரதியின பாடல் எல்ோம்

      மூடடிடு்மார சநருப்பாகி உணர்வத் தூணடும்

உணடான பறறினி்ே ஒளியும் ்்தானறி

      ஊரநே்னக ்காத்திட்வ வீரம் ஊடடும்

்கணடிடா்த பாவே்னத் ்தமிழும் சபற்்

      ்கவி்்த்களின குவியோகிக ்களிப்்பக கூடடும்

உணடிடா்த வறியவரககும் உ்ரவாள ஏந்தும்

      உத்்தமனின ்சத்தியத்்தால் சவறறி கிடடும்.

மா.பாேசுந்்தரம்
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முணடாசும் முறுககியநல்  மீ்்ச ச்காண்ட

      அணடத்திற ்க்டயா்ள மான வனநீ

ச்காணடாடி வாழ்ந்்தச்தோம்   ்்த்சம் ஒன்்

      ச்காள்்கயி்ே ஒருநாளும் ச்தாய்ந்்த தில்்ே

துணடாடிச் ச்சல்ேவந்்த து்ரமா ருககுத்

      தூக்கத்்்தத் ச்தா்ேய்வத்்த ்கனவும் நீ்ய

்சணடா்ளர ்சதியாவும் முறிய டித்்்த

      ்சரித்திரத்தின மு்கவரியாய் நி்ேத்து விடடாய்

                    

‘்கணமணி’- ்கணணன
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நற்கவி்்த நமக்களித்்த நணபா அனபா 

      நல்ேச்தல்ோம் நானிேத்தில் வி்்தத்்தாய் வாழ்்க

சபாற்கரத்்தால் பு்னந்்தச்தல்ோம் பு்்தயல் என்பன 

      புவிய்தனில் பி்ந்்தசவங்்கள வர்ம வாழ்்க

்கற்வித்்்த ்கவியினி்ே ்தந்்தாய் நின்ாய் 

      ்கனிய்்தயும் ்கரு்ண்யயும் உண்டாம் வாழ்்க

நற்மிழின நறபு்தல்வா நானுன ்தா்சன 

      நிேம்களின இறுதிவ்ர ்கவி்ய வாழ்்க

ேலி்தா நவின
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துடித்ச்தழ்வ முழக்கசமனப் பாடல் பாடித்

      துயரம்்தத் து்டத்ச்தறிந்்த ்கவி்்த ்்காடி

பிடித்திட்வ ்தமிழன்ன பா்தம் நாடிப்

      பி்ந்்த்தற்்க அரத்்தசமோம் ்தந்்தான வாடி

மடிந்திடா்த ்கவியாறறில் மகிழ்ந்்தான கூடி

      மேரந்்தசவங்்கள சு்தந்திரத்்்த ்கனவில் ்்தடி

விடிவ்னத்தும் வி்்ளவ்தற்்க வி்்தத்்தான ஓடி

      விடிசவளளி அவனன்்ா வியப்பின ஆடி!

திருமதி ச்ச.ச்தய்்வந்திரமூரத்தி.
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எணணசமோம் உயரந்திட்வ எழுச்சி ்தந்்தான! 

      ஏற்மிகு வீறுட்ன எழுத்தில் சவன்ான! 

வணணமிகு பாக்களி்ே வலி்ம யீந்்தான! 

      வாழ்கின் நாள்களி்ோ வறு்ம ்கணடான!

மணணுேகில் மா்கவியாய் மாணபாய் நிறபான

      மாசில்ோக ்கவியவ்ன மனத்தில் ச்காள்வாம்!

சபண்மயி்னக கூத்்தாடிப் சபரு்ம ச்காணடான!

      சபருமி்தமாய்ப் பாரதி்யப் ்ப்் என்பாம்!

ஓசூர மணி்ம்க்ே
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பேசமாழி்கள ்கற்்தமிழ்ப் பாவ ேர்தான

      பாடடா்ே சு்தந்திரப்்பார ச்தாடுத்்த வர்தான

்கேங்்க்வத்துப் பரங்கிய்ரக ்கடிந்்த வர்தான

      ்கவி்்தவரி ்சாட்டசயனக ச்காணட வர்தான

சிே்காேம் வாழ்ந்்தாலும் சிங்்கத் ்்தாற்ம்

      சிரமுயரத்தி வாழ்வ்்தத்்தான ச்சானனா ்ரற்ம்

உேகினி்ே பாரதியார உயரம் நின்ார

      உயிருள்ள பாக்க்்ளத்்தான உேகுக கீந்்தார !

்தனராஜ் பாப்பணன ்்கா்வ
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்தாழ்வில்ோச் சிந்்த்னயில் ்தன்ன ்வத்்்த

      ்தாழ்வுற்ச் ்சமூ்கத்்்தப் பாரத்்தார நின்்

்தாழ்்மயி்ே நினறிடட சபண்கள ்கணடு  

      ்தாழு்டக்க விேங்்கறுக்க ்வணடும் என்ார

வாழ்சநறி்ய ்மம்படுத்தும் பாக்கள யாத்்தார

      வாழ்விய்ே மாறறிடவும் ஆக்கம் ்தந்்தார

வீழ்்சமூ்க உயரவுக்காய் அ்ழத்்தார ்மவி

      வீழ்சுயத்்்த ம்ந்திடடும் விளித்்தார கூவி

மருத்துவ்கவிஞர சப.தி.சுகுமார



எண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்32

18

்தாழ்வுறறுத்  ்தறிச்கடடுத் ்த்ளரந்து ்பான

      ்தமிழ்கத்்்தத் ்த்ேநிமிரத்்தக ்கவிஞன வந்்தான

பாழ்படட ்சமு்தாயம் எழுச்சி ்காணப்

      ்பந்்தமிழின  பாடடா்ே முடுககி விடடான

வாழ்வுற் சமாழியா்ே ்கவி்்த ்தந்து 

      ்வய்கத்்்த மனசவழுச்சிப் சப்வும் ச்சய்்தான

்காழ்ப்பினறி மா்கவி்ய வணக்கம் ச்சய்்வாம்

      ்க்கனசமோம் பாரதி்ய வணங்கும் நாளில்.

்கவிஞர ்்க்சவ ்தாஸ் சுசீந்திரம்
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ச்சந்்தமிழில் பனுவல்்கள சு்வக்கத் ்தந்்த

      சீற்மிகு பாரதியார ச்சய்்த ்வளவி 

ச்சாந்்தசமனப் பார்தத்்்தக சுருடடிக ச்காணட  

      சூழ்ச்சியி்ன ்வரறுக்கத் துணிந்்த வீரர             

அந்நியரின ஆடசியி்ன எதிரத்்த  ்பாரின

      அதி்சய்ம அ்னவ்ரயும் ்கவரந்்த ்மா்கம்

வந்்த்ன்ய யாம்வழங்கும் பரிசின வாய்்ம

      வாழிய்வ எனச்னறும் தூய உள்ளம் .

ப. முரு்கன ்யாகீஸ்வரர
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ஆழமான படிப்பில்்ே அடி்ம வாழ்வில்

      அவரவரின பி்ழப்சபான்் ்கணமுன நிற்க

ஓ்ே்க்்ள புரியாமல் பரணில் ்பாட்ட

      உ்தவா்தாம் அ்வசயனறு நதியில் விடடார

ஆேயங்்கள ்வதியர்கள ச்சால்்ேக ்்கடடு

      அவவப்்பா(து) எரி்தணலில் எறிந்தும் விடடார

சீேமிகு பாரதியின எளிய ச்சாற்கள

      சிந்்்தச்தாட படித்்த்த்னப் ்பாறறி நின்ார.

இரா.சவங்்கடா்சேம்.
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குணடுது்்ள ்கருவிச்காணடு வந்து நினறு

      குடிமக்கள உரி்மயது பறிககும் எணணம்

ச்காணட்வறறூர சவள்்ளயனின வரு்்க அனறு

      ்்காபக்க னலூடடியது பார திககு

மணடியிடு வார்கணடு சநஞசு சவந்து

      மானிடாமா னமில்்ே்யா உனககும் எங்்கள

மண்ணவந்்த வன்்கககுள அமுக்கப் பாரத்தும்

      மனம்சவந்தி டாநிற்ல் மு்்்யா என்ார

ச்சபா ்சவிரிமுத்து
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்கச்்்ச்கடடிச் சு்தந்திரமும் கி்டக்க நினறு

      ்க்ர்காணா ்ம்ட்களும் ்கணடான ்நறறு 

 துச்்சமா்க சவள்்ளய்னத் தூ்சாய்த் ்தடடித்

      துவ்ளாமல் குனச்ன்வ ்கவிஞன சவன்ான 

 அச்்சமில்்ே எனச்ய்்த ்கவி்்த அம்்பா

      அடங்்காது பாரதியின குரோய்க ்்கட்க

 இச்்ச்கமும் வாழ்ந்திட்வ  எடுத்துக கூறி

      இ்்ளப்பா்ச் ச்சன்து்வா இவனின  மூச்சு  

 பாணடிச்ச்சல்வி ்கருப்ப்சாமி ்்கா்வ
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பாடடி்ே்ய ்சா்த்ன்கள ப்டக்க  வந்்தான 

      பாரதியாம்  சபருங்்கவிஞன உேகில் ்்தானறி 

ஏடடி்ே்ய ்கவி்்த்களும் எழுதி ்வத்்தான 

      ஏழ்்மயான சூழலி்ே வாழ்ந்்த ்பாதும்

நாடடி்ே்ய நிேவுகின் நி்ே்ம ்கணடு

      நல்ே்்த்ய ச்சய்திடவும் துடித்்த ்ம்்த 

்காடடிலுள்ள  ப்்வ்களும் மகிழும் வணணம்

      ்கவி்்தயி்ே ்வத்்தவற்்ப் பாடிச்  ச்சன்ான 

சு.்யா.முத்்தமிழ்ச்ச்சல்வி, நத்்தம்
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எனறுமு்ள ச்சந்்தமிழுக ்்கற்ம் ்தந்்தான

      ஏற்மிக்க இ்ள்்சசயனனும் மணணின ் மந்்தன,

குனச்ன்வ நிமிரந்துநின்ான ்கவி்்த யாத்்்த

      கு்்வில்ோப் புது்ம்க்்ளத் ்தமிழில் ்தந்்்த,

சவனறிட்வ விடு்த்ே்ய அச்்சம் ்பாககி

      சவல்லுமுன்ன பாடி்வத்்தான சவறறிப் பளளு,

ச்தன்ோ்கப் புயோ்க வந்து ச்சன்

      ச்தனனவனாம் பாரதி்ய வாழ்த்து ்வா்ம.!

ச்சணப்க சஜ்கதீ்சன
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நூற்ாணடின இ்ணயற் ்கவிஞன நீ்ய

      நு்ழபுேத்்தால் ்ம்னாககி எரிந்்த தீ்ய

மாற்ாகித் ்தமிழுககு மகுடம் ச்சய்்தாய் 

      மானுடத்தின ்மன்மககுக ்கவி்்த சநய்்தாய் 

ஊற்ா்க ஊறிவரும் உணர்வத் ்தந்்தாய்

      உந்துவி்்ச அளிப்ப்தற்்க உேகில் வந்்தாய்

்காற்ா்க உனபாடடு ஒலிககும் எங்கும்

      ்காேத்்தால் அழியாது ்கதிராய்த் ்தங்கும்

மு. வா. பாோஜி 
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சநஞ்சத்தில் நி்்ந்திடட ்ந்சம் பாரீர 

      சநருப்ப்தனால் ்கவி்்த்க்்ளத் ்தந்்தார பாரீர 

வஞ்சத்தில் வாழ்ந்திடட மாந்்தர ்்தறறி 

      ்வயத்தில்  வாழ்ந்திடட ச்தய்வம் பாரீர 

ச்காஞ்சமினறிச் ச்சய்திடட உ்தவி பாரீர

      ச்காடுத்்த்தனால்  வாழ்ந்திடட சி்ப்்பப்  பாரீர 

விஞசிநிறகும் ்தமிழ்தனின வியப்்பப் பாரீர 

      வீரத்தின பாடல்்கள சி்ப்்பப் பாரீர 

்தஞ்்ச ்்கா பாேசுப்ரமணியன
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தீந்்தமி்ழப் பாவடிவில் ்கறறுத் ்்தரந்து

      திகச்கடடும் பு்கழ்சபறறுக ்கவிஞன ஆனாய்

்காந்்தம்்பால் ஈரககின் ச்சாற்கள ச்காணடு

      ்கருத்துட்ன வழிநடத்தும் ்கவி்கள ்தந்்தாய்

பாந்்தனா்க முனநினறு பாக்கள பாடி

      பாமரனின மனத்தீ்யத் தூணடி விடடாய்

மாந்்தர்கள மகிழ்ச்சி்யாடு வாழ்்தல் ்வணடி

      மாநிேத்தில் புரடசி்யவி ்்தத்்தாய் நீ்ய

ம. பழனிச்்சாமி
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்கணடமதில் ்கவிபடித்்த ்கணணன ்தா்ன

      ்கனனே்்த ்காதினி்ே ்கவியாய் வாரத்்தார!

எணணத்தில் ஏற்மு் எழுத்தில் ஏணி

      எழுதியவர அ்மத்்தா்ர எங்்கள ஞானி!

முணடாசு புேவனது முறுககு மீ்்ச

      மூவுே்்கக ்கடடிய்்தா சமாழியாய்க ச்காடட,

வணடமி்ழ வானம்ழயாய் வழங்்க வந்து

      வானபு்க்ழக ச்காணடவராம் வாழ்்க ! வாழ்்க!

குயில். மு. இரசியா ்ப்கம்



என்றும் வாழும் பாரதியார் 43

29

சபணணினத்தின விடு்த்ேக்காய் புது்ம ்கணடு

      சபரு்ம்த்ன மாந்்தரககுக ச்காடுத்்த வள்ளல்

எணணசமல்ோம் நாடடிற்காய் யீந்து வாழ்வில்

      ஏற்மிகு வல்ே்மயும் ்தந்து நாளும்

வணணமுறு வாழ்வு்த்ன வறு்ம ச்காணடு

      வாடடிநின் ்பாதினிலும் ்வங்்்க யாகி

விணணுயர வாழ்கின் விந்்்த ்யாடு

      விடு்த்ேககு வி்்தத்திடட வீறு மன்்ா

்கமோ சஜயபாேன
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்தனிமனி்தன உணவினறி ்தவிப்பான என்ால்

      ்தரணியழி என்ாய்நீ பசி்யத் ்தாங்கி!

்கனித்்தமிழின வ்ளத்திறகுக ்கவி்்த ்்சரத்்தாய் 

      ்கடு்க்ளவும் சபாருள்்சரா வறியன ஆனாய் 

இனித்்தசமாழி ்தமிசழன்் எடுத்துச் ச்சானனாய் 

      இேகுவா்க பேசமாழி்கள படித்்த   பின்ப 

பனிஇமயம் குமரிவ்ர பரந்்த ஆடசி

      பேமுட்ன பாரதிச்சய் ப்க்ோன ்பா்ே 

மு்னவர   சஜயா உ்தயா, யாழ்...இேங்்்க.



என்றும் வாழும் பாரதியார் 45

31

சபணசணனபாள யாசரனறு ்காடடி ்வத்்தாய்

      சபணணாளின பீசடல்ோம் பாடி ்வத்்தாய்

்கணசணனறு ஞாேத்தில் ்காண ்வத்்தாய்

      ்கானத்்தால் நல்ோ்்ள ஏறறி ்வத்்தாய்

எணணத்தில் எனச்னறும் ஊறறி ்வத்்தாய்

      ஏசடல்ோம் ஆளவா்்ளப் ்பாறறி ்வத்்தாய்

வணணத்தில் ்்சரககின் வாய்ப்்ப ்வத்்தாய்

      வானாளும் பா்வந்்்த எனறும் வாழ்்க....!

ந. இரா. இரா்சகுமாரன ்்கா்வ.
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பாடடினி்ே விடு்த்ே்ய பாடி ்வத்்தார

      பாசரங்கும் பாரதியார பு்க்ழ ஓங்கும்.

நாடடினி்ே தீணடா்ம நசுககி ்வத்்தார

      நல்ே்தமிழ் வ்ளரந்திட்வ மு்தன்ம நின்ார.

வீடடிலுள்ள சபண்க்்ளயும் படிக்கச் ச்சானனார.

      விருப்பமுடன பேபணி்கள ச்சய்ய ்வத்்தார.

ஏடடினி்ே பாஞ்சாலி ்சப்தம் பாடி

      எழுச்சிமிகு சிந்்த்ன்கள வி்்தக்கச் ச்சய்்தார.

வ. பழனி, புதுச்்்சரி
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தித்திககும் ்்தன்தமிழின அழியாச் ச்சாத்்்த

      ச்தவிடடா்த பாக்களுககு மூே வித்்்த

எத்திககும் பு்கழ்பரப்பும் ்கவி்்தக்்கா்வ

      எந்நாளும் உமககில்்ே மணணில் ்சா்வ

புத்திககுள சுரந்திடட அறிவாம் ஊற்்ப்

      புதுப்புதி்தாய்ப் ப்டத்்தா்ய நல்ே பாடடாய்

நித்தி்ரயில் இருககின் ்தமிழர ்தம்்ம

      நீவந்்தால் எழுப்பிடுவாய் மீணடும் வாராய். !

்த்கடூர ்தமிழ்முரு்கன.
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ச்சல்ேம்மாள ்கரம்பிடித்்்த சி்ந்்தான நாளும்,

      ச்சம்மாந்்்த ந்டபயின்ான எவரககும் முன்ன.

சபால்ோ்த வறு்மககு முடி்வத் ்தந்்தான.

      சபாருளுககு மயங்கிடாது பு்க்ழ ச்காணடான.

்கல்ோ்த மனி்த்னயும், ்கவியாய் ஆககிக 

      ்கற்கணடாய்க  ்கவிப்டக்க ் வத்்தான அனனான.

எல்்ோரும் வாருங்்கள இன்் நாமும்,

      எடடயத்்தான பு்கழ்பரப்ப இ்ண்வாம் ஒன்ாய்.

இரா. ச்சல்வ பாணடியன



என்றும் வாழும் பாரதியார் 49

35

பாரதியார வாழ்க்்கயி்ன பாரத்து நீயும்

      பாருக்்க உ்ரத்திடுவாய் பயத்்்த நீககி

ஊர்த்ன எழுப்பிடுவாய் ஊக்கம் ச்காண்ட

      உற்சா்கம் ச்காணடிடுவாய் உண்ம ச்சால்ே

்பர்த்ன ்்கடடா்ே சபரு்ம யன்்ா

      சபரும்துனபம்  பரங்கியனால் அவரின வாழ்வில்

்்தரடியாய்த் தி்கழ்ந்்தா்ர தினமும் நாடடில்

      ச்தனனாடும் வடநாடும் இ்ணத்்தார பாடடில்                                                                                                                                 

்கணணன நடராஜன
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பாடடி்னயும் பாரதியார  பாடடன ்தந்்தார

      பாங்குட்ன பார்தத்்தார ்பாற் வல்்ோன

நாடடுககு விடு்த்ேயின நாடடங் ச்காணடு

      நவ்கவி்்த நாச்ளல்ோம் நன்் ச்சானனான

வீடடுககு வீசடங்கும்  ்வட்்க சபாங்்க

      ்வல்விழியின பார்வயினன சவல்லும் முன்ப

நாடடுககு விடு்த்ேயும் சபற்்ா சமனறு

      நவின்ா்ன முணடாசுக ்கவிஞன ்தா்ன

பாவேர ்தா்ழ ந இ்ளவழ்கன, மணப்பா்்



என்றும் வாழும் பாரதியார் 51

37

எட்டயபு ரத்்தானநீ எழுத்தின ஊறறு

      எழுச்சிமிகு ்கவி்்தயி்ே வி்்தத்்தாய் வித்து

நடடு்வத்்த  சு்தந்திரத்தின உணர்வக ்கணடு

      நம்பிக்்க ச்காணட்்த்ய சவன்ாய் ச்கத்து

எடடா்த சபண்கல்வி கி்டக்க ்வணடி

      எழுதி்வத்துக  ்கணதி்ந்்தாய் கிடடா முத்து

விடடுத்்தான ச்சன்ா்ய வீரப் ்பச்சு 

      வி்்ளயாடும் பாப்பாப்பாட சடங்்கள ச்சாத்து. 

்்காபால்  ்சத்தியமங்்கேம்
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பாரதியார பு்கழ்்த்ன்ய பாடு ்வா்ம

      பயமினறி நனன்டயும் ்பாடு ்வா்ம!

தீரமுடன மட்ம்க்்ள தீ்ய சயன்்

      தீயவற்்ப் பாடடினி்ே ்சாடி னா்ர!

வீரமுடன தி்கழ்ந்திட்வ வி்்தத்்தார சநஞசில்

      சவறறிந்டப் ்பாடுகின்ார விழிப்்பா டின்்!

பாரினி்ே அடுப்பூதும் சபண்க ச்ளல்ோம் 

      பாங்குட்ன உயரந்்தன்ர புேவா வாழ்்க! 

நி்்மதி நீே்ம்கம், சபணணாடம்.
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பேநூறு பாடசடழுதிப் ப்டத்்தாய் நன்்!

      ்பந்்தமி்ழப் ்பாறறிநித்்தம் பாடி நின்ாய் 

உே்காளும் ்தமிழ்சமாழி்ய உயர ்வத்்தாய்

      ஒப்பில்ோத் ்தமிசழன்் உரக்கச் ச்சானனாய்

்த்ேவணங்்காக ்கவிஞனா்கத் ்தரணி சயங்கும்

      ்தனித்துநின் ்தமிழ்த்்தாயின ்தவப்பு  ்தல்வா 

சிே்காேம் வாழ்ந்்தாலும் ச்சப்பு கின்

      ச்சந்்தமிழாய்ப் பாரதி்ய ்்சரந்்தாய் வாழ்்க! 

பாரதி ்கரு.இ்ளஞச்சழியன
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நனிசி்ந்்த  நறபாக்கள ப்டத்்தாய் மணணில்

      நானிேமும்  சி்ப்பு்்வ  வியப்பாய் வாழ்ந்்தாய்

்கனிவினி்ே  இ்்சக்கவி்கள ்கனிவாய்த் ்தந்்தாய்

      ்காரமுகிோய்ச் ச்சாரிந்திடடாய் ்கனனித் ்தமி்ழ!

்தனிமனி்தப்  படடினி்ய  சவறுத்்தாய் நீயும்

      ்தரணியதில் ஒளிவி்ளக்காய்த் தினமும் நின்ாய்

்தனியா்கக ்கேங்்காது ்தமி்ழக ்காத்்தாய்!

      ்த்ளரா்தத்  ்த்ேம்க்ன வருவாய் மீணடும்!

ஈச்சிேம்பறறு மதிபாேசிங்்கம்
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பாரதி்ய நினபாக்கள ்வட்்க யூடடிப்

      பாருககுள சபாங்கும்வ எழுச்சித் தீயாய்!

்சாரதியின புயசேன்வ ஊறும் சிந்்்த

      ்சாத்திரங்்கள மாய்ந்திட்வ அசுரப் பற்்

்வரறுக்கப் பி்ந்்தவ்ன தீராக ச்காள்்க

      ்வளவித்தீ ்யறறியநீ மா்ாக குன்்

்பரரு்்ள உன்தா்க வணங்கிப் ்பாற்

      ்பராற் ே்னவருககும் ்தரு்க நன்்!

 மது்ர குமரன
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்கனனோன ்கவி்்தயா்ே ்கட்ம ச்சய்்தாய்.

      ்கற்கணடுச் ச்சாறச்காண்ட சபண்ம ்காத்்தாய்

மனச்ங்கும் ்சாதிம்த ்ப்தம் ்பாக்க,

      மாணபான பாடசடழுதி முழக்கம் ்பாடடாய்.

மினனுகின  ்் பசராளியாய் ் மன்ம ச்காணடாய்.

      ்மதினியில் இன்மிழின ்வந்்த னானாய்.

துனபங்்கள துரத்திட்வ துணிவும் ்தந்்்த,

      தூய்்மமிகு ்்தன்தமி்ழ வ்ளரத்்தாய் ்பாறறி

கிணணியா்சபீனா 
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சபண்களுக்காய்ப் பாடினா்ன முறுககு மீ்்ச

      பீடுந்ட இடடதுபார புதிய பார்வ

்கண்களி்ே புரடசிப்பூ பூக்கத் ்்தானறும்

      ்கடே்ளவுக ்கணககினறி அ்ேயாய்ப் சபாங்கும்

்கணணம்மா ச்சல்ேம்மா ்கவி்்த ்கண்ட

      ்களிப்பினி்ே ்தமிழிங்்்க ்்க்கள ்தடடும் 

மணணுள்ள வ்ரயிலு்ம பு்க்ழச் ச்சால்லும்

      விணசணடடும் நினசபய்ர எழுதிச் ச்சல்லும்

ச்தன்ல்்கவி - ்தமிழ்ச்சிடடு



எண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்58

44

பாரதியின  பாடட்னத்தும்  ்்கடடால்  ்பாதும்

      பரங்கியரின  அடககுமு்்  படிக்கத்  ்்தானறும்

்சாரதியாய்  அவனிருந்து  ்சாட்ட  ச்காணடு

      ்சவுக்கடி்பால்  குரல்ச்காடுத்்்த எழுச்சி  ்கணடான

பார்தத்தின  சு்தந்திரத்்்த  வாங்கும்  முன்ன

      பாடடியறறிப்  பரவ்சமாய்ப் பாட  ்வத்்தான

வீரத்தின  வித்்தா்க  வீறு  ச்காணடு

      சவறறியி்ன  மனம்எணணி  சவகுணடான  ்தானும்

இரா்ச்்காபால் ்கவிசநஞ்சன, ச்சன்ன 
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பணடி்தரின ்்க்களி்ே பாக்கள ச்தாறறிப் 

      பழங்்க்்த்கள ்பசிய்தாய்த் ்தமி்ழ வறறிக

ச்காணடிருந்்த ்வ்்ளயி்ே புதி்தாய் ஒறறிக

      ச்காடுத்்தா்ன பாமரனின சமாழி்யப் பறறி

விணசடழுந்்த பாரதியால் வி்்ளச்்ச ோச்சு

      வீணான வித்்த்கங்்கள ம்்்தல் ஆச்சு

்கணசடழுந்்த ்தமிழரினம் ்கவி்்த ்பாறறிக

      ்களித்்தது்வ வாழ்விய்ேப் பாடித் ்தா்ன.

 வீரா பாேச்்சந்திரன
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பாரதி்யப் பாடுங்்கால் மகிழ்ச்சி எல்்ே 

      பரவ்சத்்்தக ்கண்டாரக்்கா ஏது ச்தால்்ே?

பாரதிரக குரல்ச்காடுத்்த பாங்்்கச் ச்சால்ேப்

      பாக்களினால் மா்ேயது ச்தாடுத்்்தன சமல்ே 

யாரவராம் அறியா்்தார நாடடில் இல்்ே 

      யாமறிந்்த புேவரி்ே அவர்பால் இல்்ே 

்காரமது சநடியா்கப் பாடடில் துள்ளக

      ்கா்தாரக ்்கடடவரக்்கா  இனபம் ச்காள்்ள  

்கந்்தநா்தன மஸ்்கட
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எட்டயப்பு ரத்்தா்ன  எங்்கள ஆ்சான

      எம்சநஞசில் நி்ேத்திருககும் அனபு ்ந்சன

்கடடப்சபாம் மனவாழ்நி ேத்தின ்வந்்தன

      ்கவி்்தயா்ே மற்வ்ரக ்கவரந்்த மாந்்தன

்சடடங்்கள ்பாடடவ்ரச் ்சாடி நாளும்

      ்சமத்துவத்்்தச் ்சரி்சமமாய் வி்்தத்்த ்சான்்ான

எடடா்த ்கல்வியி்ன எடுத்து(ம்) ஓங்்க

      எல்்ோரககும்  ்தந்திடட ்காளி ்தா்சன.

்கவித்ச்தன்ல் ச்சௌ. நா்கநா்தன
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சபணணினத்்்தக ்காத்திடட சபரி்யான வாழ்்க

      பிரபஞ்சம் ்பாறறுகின் புய்ே வாழ்்க...

மணணுேகில்  இங்கின்்   ம்்ந்்த ்பாதும்

      மா்சற் உ்ளங்ச்காணட மனி்தன வாழ்்க...

்கணணியத்்்தக ்காத்திடட   ்கடவுள நீ்ய

      ்காசினி்யா உள்ளவ்ரக ்க்ேயாய் வாழ்்க...

உணணாமல் சபணணிறகும்  ஒளி்யத் ்தந்்த

      உயரவான குணங்ச்காண்டான வாழ்்க வாழ்்க...

மாரி. வ்சந்்த குமார  திருச்சி.
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இந்தியாவின விடு்த்ேக்்க எழுச்சி சபாங்கும்,

      எரிம்ேயாய்க ்கவி்்த்க்்ள ஈந்்த சிங்்கம்!

நிந்்்தமிகு ்சாதிம்த சநஞ்சக ்்கட்ட,

      நிரந்்தரமாய்ச் ்சாய்ப்ப்தற்்க நீணட ்சாட்ட!

சிந்துந்டத் ்்தன்கவி்்தச் சிந்தும் ்சந்்தம்,

      சிந்்்தசயோம் சபணணுரி்மச் ச்சந்தீ முந்தும்,

ச்சந்்தமிழுக கீடில்ோச் ச்சழு்ம சூழச் 

      சீர்கணட பாரதி்ய சி்ந்து வாழ்்க!

்கவிஞர ச்ச்கவான
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பாத்தி்த்்தால் வாழ்நிேத்தின பு்க்ழக கூடடிப் 

      பாமர்னப் பாடடினி்ே ஏறறி ்வத்்தாய் 

்சாத்திரத்்்தச் ்சாடிநீயும் ்்சறறில் விடடுச்

      ்சா்த்ன்கள பேபுரிய வாய்ப்பு நடடாய் 

்்காத்திர்ம சபரிச்தனறு ச்சால்்வார முன்ன  

      ்்காபங்ச்காண சடழுந்துவந்்த ்வந்்தன நீ்ய 

்காத்திட்வ ச்தய்வங்்கள ்காவல் நிற்கக

      ்கானத்தில் ்க்்தபடித்து வானம் மீடடாய் 

ஆ. முரு்்கசுவரி
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புதியசபாருள பாடடினி்ே ்தந்து நின்ான

      புது்மப்சபண ப்டத்திங்்்க ஏறறி ்வத்்தான

விதி்க்்ளயும் சவல்லுகின் வழி்கள ச்சானனான 

      வீரம்்த சநஞசினி்ே ஊடடி விடடான

்கதியிழந்்த மக்க்ளது ்கவ்ே ்பாக்கக

      ்கணண்ணயும் அ்ழத்திங்்்க ்கவி்்த யாத்்தான 

மதியிழந்்த அந்நிய்ர விரடடி நாடடில் 

      மங்்கா்த ்தமிழ்சமாழியின மகி்ம ்காத்்தான 

திருமதி மாலினி ச்கனடி இேங்்்க
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பாடடினா்ே ்வயத்்்தப் பு்கழ்ந்து பாடிப்

      பரவ்சமும் ்கணடவரும் பாரில் இல்்ே

நாடடினி்ே நல்ேவராய் வாழ்ந்்த ்காேம் 

      நல்ே்வ்கள ச்சய்்தவராய் யாரும் ்கா்ணாம்

்காடடமுள்ள வாரத்்்த்க்ளால் ்கவி்்த பாடிக

      ்கரவமுள்ள மனி்தனாகி எழுந்து நின்ார

தீடடிடட ்கவிவரி்கள திடமும் ்தந்து

      தீயவ்ர விரடடிட்வ தீயாம் என்ார

புடபா கிறிடடி  ்கனடா
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நதிய்னத்தும் இ்ணவது்வ நன்ாம் என்ார 

      நாதியற் மக்களுடன நடந்து ச்சன்ார 

உதிககின் உணரவு்க்்ளக ்கவி்்த ஆககி 

      ஊருககும் உ்ரத்திட்வ உறுதி ச்காணடார 

ச்காதிநி்ேககுச் ச்சன்ா்ர ச்காடு்ம ்கண்ட 

      கும்பினியர அடககுமு்் எதிரத்்தார அன்் 

எதிலுசமங்கும் இ்்யுரு்வப் சபாருத்திப் பாரத்்தார

      எதிர்காேம் ்கணககிடாமல் வாழ்ந்்தார வாழி!

இரா . ்கவி்தா, திணடுக்கல்
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எட்டய்ம ஈனச்டுத்்தாய் ்தமிழின யாப்்ப

      ஏடடினி்ே எழுதி்வத்்தாய் ்கவி்்தப் பாட்ட

படடிசயங்கும் ஒலிக்க்வத்்தாய் ்தமிழின ்காற்்

      பறறுட்ன பாடிவிடடாய் ்்த்சத் ்தா்ய

ச்தாடடிலி்ே எழுப்பிவிடடாய் ்வட்்கத் தீ்ய

      ்்தானறியிங்்்க சமாழிவ்ளரத்்தாய்  

    ச்தான்மத் ்தாயாய்

வடடமாகிக ்காத்துநின்ாய் ்தமிழர வாழ்்வ

      வணங்கிட்வ ்தமிழுணர்வக ச்காடுத்்தாய் நீ்ய!

ச்தனப்ரத் ்தமிழனபன 
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பாரககின் பாவேரில் உன்பால் இல்்ே 

      பாக்க்்ளத்்தான பு்னவதில் ஈடும் இல்்ே 

்்காரககின் வாரத்்்த்தனில் இனபம் ்்சரத்துக

      ச்காஞசுகின் ்தமிழமு்தம் ்தந்்தா ரில்்ே 

்்சாரகின் ்பாதுன்பால்  அமு்தம் ்தந்து 

      ்்சா்கத்்்த சவன்வ்ரா பாரில் இல்்ே

மார்தனனில் வீரமுடன பாட்டத் ்தந்்த

      மங்்கா்த பாரதி்ய வாழ்்க வாழ்்க

 

பாே ்காரத்தி்்கயன
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ஏடடினி்ே படித்்ததுணடு ்கவியுன வீரம்

      ஏ்ழ்களின துயர்பாக்கப் ப்டத்துத் ்தந்்த

பாடடினி்ே பாரதி்ய உன்ன விஞ்சப்

      பார்தத்தில் யாருமில்்ே இனறும் ்பாறறும்

நாடடினி்ே உன்பாே நானகு ்பர்கள

      நா்்ளயதில் மு்்ளத்திடடால் நேன்தான எனறும்

வீடடினி்ே உன்கருத்்்த நாளும் ்்கடடு 

      வீரமுடன வ்ளரந்திடணும் ்தமிழன பிள்்ள.!

ஒ்ள்வ.
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முணடாசுக ்கவிஞனா்கச் சுழனறு வந்்தாய் 

      முடிசூடா மனனனா்க வாழ்ந்்்த ச்சன்ாய்

மணணா்்ச ச்காண்டா்ரக ்கவியால் பாடி

      மங்்கா்த ்தமிழி்ன்ய ்தாயாய்ப் ்பாறறிப்

சபணணடி்மச் ்சமூ்கத்்்த விழிக்கச் ச்சய்்்த

      சபண்களுககு சவளிச்்சத்்்த  ஒளியாய்த் ்தந்்தாய்

்கணணிழந்்த மனி்தரா்க அடி்மப் பட்டார

      ்கணமூடிக கிடந்திட்வ விழிக்கச் ச்சய்்தாய்.

வா.்சணமு்கம் படடீச்சுரம்
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அடி்ம்த்ன அவிழ்த்ச்தறிய துடித்்த வீரன

      அமிழ்்தான ச்சந்்தமி்ழக ்காத்்த தீரன...!

துடிப்பா்க இ்ளம்வயதில் முதிரந்்த ்்சரன

      துவ்ளாமல் எதிரத்துநின் ்கவி்்த மனனன ...!

வடித்திடட ்கவி்்த்களும்  எனறும் சவல்லும்

      வாழா்த ்காேத்தில் வான்பால் நிறகும்!

ச்காடி்யறறும் நாள்களிலுன பு்க்ழப் பாடிக

      ச்காணடாடி மகிழ்ந்திடு்வாம் ஒன்ாய்க கூடி ...!

்பந்்தமிழ்ப்பாமணி ்ஜாதிபாஸ் முனியப்பன
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விடு்த்ேககுத் ்த்ேவசரோம் உ்ழத்்த நாளில்

      விடு்த்ே்ய மடடுமிவர எணண வில்்ே

அடுத்துவரும் ்காேத்தின வ்ளரச்சி பறறி

      அறிவுட்ன எணணிய்்த எழுத்தில் ்தந்்தார

எடுத்து்ரத்்தார எத்்த்ன்யா வ்ளரச்சி ்காணும்

      எதிர்காே நேமளிககும் வழி்கள எல்ோம்

படுத்திருந்்த பார்தத்்்த உயரத்்த ்வணடி

      பாரதியார எனகின் புேவர ்தா்ம

 இரா. ்வணு்்காபாேகிருஷணன. ்்கா்வ
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முணடாசுப் புேவன்பால் மூரக்கம் ச்காண்ட

      முத்்தழி்ழக ்்கயாணட மு்னவர உண்டா

பணபாடடுக கூறு்க்்ளப் பகுத்துப் பாரத்்்த

      பகுத்்தறி்வ மானிடரில் பதியம் ்பாடடார

மணசணங்கும் மட்மமாந்்தர மாற்ம் ்வணடி

      மரபு்த்ன உ்டத்திங்்்க புது்ம ்கணடார

சபணணினத்தின மாணபிற்காய்ப்்படி சநஞ்சர

      சபரும்மாற்ம் ்காணத்்தான புரடசி ச்சய்்தார. 

்்சந்்தனகுடிச் ச்சந்்தமிழாழன, புதுக்்காட்ட.
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ச்சந்்தமி்ழச் சிந்்த்னயில் ஏறறி  ்வத்்தாய்

      சி்ப்பான ச்சாற்க்ளா்ே சு்வயும் ்தந்்தாய்

எந்நி்ேயில் நின்ா்யா வழுவா ்நர்ம

      எனச்னறும் மா்ாமல் நி்ேத்து நின்ாய் 

பந்தியி்ே ச்தாந்தியி்ன நிரப்பும் ்்தாழா

      பகுத்்தறி்வக ்கறறிடுங்்கள ்சற்் என்ாய்

பந்்தமதில் நி்்ந்்தா்ய மீ்்ச ஒன்ால்

      பா்சம்்த  ஒளித்திடாது ்கா்தல் ச்காணடாய்.

ரா.்ர்கா ராஜகுமார
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பாடடினி்ே ்கருத்தி்ன்ய ச்தானிக்கச் ச்சய்்தான

      பககுவமாய்ப்  ப்தத்தி்ன்ய புகுத்தி ்வத்்தான

எடடுதி்்ச யாவிலு்ம பரவச் ச்சய்்தான

      எடடுமறி வினில்சபணணும் நி்க்ர  என்ான

படடங்்கள  சபறறுயர  ்வணடும்  என்ான 

      படடறி்வ  மதியினி்ே  ஏற்ச் ச்சானனான 

நடடு்வத்்த  பறறுணர்வ மூடடி  விடடான.

      நாடடுநேன ்காத்திட்ே நன்ம என்ான  

 கு. மேர ச்சல்வி. 
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பாரினி்ே பகுத்்தறி்வப் பரப்ப வந்்தாய்

      பார்பாறறும் வ்்கயினி்ே உயரந்து நின்ாய்

ஊரினி்ே உ்ங்கி்யா்ர எழுப்பி  விடடாய்

      ஊழல்்கள  ச்சய்்தவ்ர எதிரத்து சவன்ாய்

்வரினி்ே பழுத்்தபோ வாகி நாடடில்

      ்வரூனறிச் சி்ந்திட்வ வழி்கள ச்சய்்தாய்

மாரிசயனக ்கவிம்ழ்யப் சபாழிந்து ்வத்்தாய்

      மா்தர்கள வாழ்வினிலும் மாற்ம் ்தந்்தாய்!

தி. இராஜபிரபா ்்தனி
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சபணணடி்மத் ்தனசமாழியக ்கவி்்த பாடிப்

      சபருமுயரவு சபற்ா்ன நமது வீரன!

எணணத்தில் ்தாழ்வினறி எடுத்துச் ச்சால்லி

      ஏக்கத்்்தக ்கவி்்தயி்ே வி்்தத்துச் ச்சன்ான.

்கண்களி்ே ்்தானறுகின் ஒளி்யப் பாரககின

      ்கருத்துக்கள எளி்மயுடன பரந்து ச்சல்லும்.

பணபடட ்தமிழறிவின பககு வத்தில்

      பாரதியார பு்கசழங்கும் இனனும் ஓங்கும்!

பவானி சரகு
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்கவி்்த்களில் விழிப்புணரவுக ்கருத்்்த ஏத்திக

      ்க்்ளசயன்வ சவள்்ளய்னப் பறிக்க எணணி

ச்சவியினி்ே விழும்படியாய் உரக்கக கூறிச்

      ச்சந்்தமிழின எழுத்து்களில் புரடசி ச்சய்்தாய்

புவி்தனி்ே பார்தமும் மு்தோய் மினன

      புது்ம்க்்ளப் புகுத்திடட ்கவியும் நீ்ய

சிவி்்கயி்ே ஏறறிடு்வாம் சி்ப்பாய் வாழி

      சிந்்்தயி்ே நி்்த்திடு்வாம் நி்்வாய் வாழி

பா. ்ச. ்கணணன
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எடடயபு ரஎரி்தழல் நி்ேப்பாய் எனறும்

      ஏற்மிகு ்கவி்்தயா்ே வாழ்வாய் எனறும்

சுடசடரித்்தாய்க ்கதிரவனாய்ப் ப்்க்ய நீ்ய

      சுடரா்க எரிகின்ாய்த் ்தமிழால் நீ்ய

ச்காடடம்்த அழித்திடடாய்க ச்காடுவாள ்பாே

      ச்காடடடித்துக கூப்பிடடாய் இடி்யப் ்பாேக

்கடடில்ோத் ்தமிழா்ே ்கவி்்த ்தந்து

      ்க்டவிரித்்தாய் விடு்த்ேககுக ்கருத்்தாய் நீ்ய.

இரா. ம்தன்்காபாேன, ்தரமபுரி



என்றும் வாழும் பாரதியார் 81

67

வற்ா்த பிரவா்க வடிவாய்ச் ச்சாற்கள 

      வழிந்்்தாடும் பாரதியின ்கவி்்த எங்கும்

சபற்்ா்ம சபரும்்பற்்  எம்்தாய் நாடடின

      சபணணின்ம அவரு்டய சபரு்ம ்பாறறும்

்கற்்ா்ம பாரதியின உணரச்சி சபாங்கும்

      ்கருத்்தாழம் நி்்ந்திடட ்மன்மப் பாடல்

சிற்றிவு  ச்காண்டா்ரத்  தினமும் அனபாய்ச்

      சீரமிக்க ச்சாறறி்னால் சவல்லும்  கூரவாள

ம்்கசுவரி முரு்்கயா.
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உள்ளத்தில் உண்மசயான்  ் ் வணடும் என்ாய்

      உே்கத்தில் ்்த்சத்்்த ஓங்்கச் ச்சய்்தாய்

சவள்ளத்தில் உருண்டாடும் நீ்ரப் ்பாே

      வீருற்் ்கவி்்த்க்்ள இயறறி ்வத்்தாய்

பள்ளத்தில்  வீழ்ந்்்தாரின ஏற்ம் ்கணடாய்

      பார்தத்தில் ஒறறு்ம்யக ்காணச் ச்சய்்தாய்

உளளியதில் உயரவு்த்ன  எணணச் ச்சய்்்த

      உயரவுற் பாரதியின பு்க்ழ வாழ்்க

மு. இசர. முத்து  படடுக்்காட்ட
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்கவி்்த்களில் ்கருத்து்க்்ளக ்க்டந்து பாடிக

      ்கற்கா்த பாமருககும் ்கற்்க ஊடடி 

நவின்ா்ர  ்கவி்்த்க்்ள  நாவும் பூக்க 

      நாடடிறகும் சு்தந்திரத்்்த நல்கிச் ச்சன்ார

புவி்தனி்ே அடககுமு்் பு்்தத்்த மனனன  

      பு்கழ்சபறறு வாழ்ந்திங்்்க புது்ம ச்சய்்தார 

்கவி்்தயி்ே உணரவு்க்்ளக ்கான மாககிக

      ்காசினியில் மேரந்திடடார ்தமிழின தீயாய்!

சஜ வ்சந்தி  ப்்ள, இேங்்்க
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்்தனமு்தச் ச்சால்சேடுத்துத்ச்தளளு பணணில் 

      ச்தளித்திடடார தீரமிகு ்கவி்்த எங்கும்

்கானமுது ஊடடிவிட ்களளு ்்தாறகும்

      ்கனசனஞ்சம் ்க்ரந்திட்ட ்க்ளத்தில் நிறகும்

மானம்்த மீடடிட்வ மணணில் வந்்தார

      மேரகச்காத்தின மணம்்பாே வா்சம் ்தந்்தார

வானமுது சபாழியுமங்்்க வறு்ம ்்தாறகும்

      ்வயத்துப் சபணணினத்துப் சபரு்ம ஓங்கும் 

முரு்கன ஊரக்காவல், ச்சன்ன 
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ச்சந்்தமிழில் ச்சால்சேடுத்துச்ச்ச்கத்தில் நின்ாய்!

      ச்சந்்்தனாய் வாரத்ச்தடுத்துச் ச்சழு்ம என்ாய்!

ச்சந்்தனோய் வீசிடுவீர ச்சற்ம் என்ால்!

      ச்சங்்கதிராய் பாய்ந்திடுவீர ச்சறுநர முனனால்

்தந்திடு்வாம் ்தாய்த்்தமிழில் பாக்கள ஒனறு!

      ்தனனி்க்ர இல்ோ்த ்தமிழன என்்!

வந்திடுவீர மா்கவி்ய ்கவி்்த ச்காணடு

      வாழ்த்துகி்்ன பாரதி்ய வாழ்்க! வாழ்்க!

்தங்்க. ஜானபீடடர  பா்்ளயங்்்காட்ட
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பாரத்்தச்தல்ோம்  பாடடா்கப் பாடி ்வத்்தான

      பார்பாறறும் சபரும்பு்க்ழப் சபறறுச் ச்சன்ான

சீரமிகுந்்த  பாடல்்க்்ளச் சி்ப்பாய் யாத்துச்

      ்்சரத்து்வத்்த ச்சல்வங்்கள ச்சம்்மப் பாக்கள

ஆரத்ச்தழுந்து அ்னவரு்ம அறியும் வணணம்

      ஆரவமுடன அருந்்தமிழின அழ்்கப் ்பாறறிக

்கார்காே ்ம்கசமனக ்கவி்்த வாரத்துக

      ்காேசமல்ோம் வாழ்கின்  ்கவி்யப் ்பாறறு.

்க. ்தங்்க்வலு கிருஷணகிரி
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புது்வயி்ே பி்ந்திடட புே்மப் பித்்தன!

      புவிய்னத்தும் ஒனச்ன் ஒரு்மச் சித்்தன!

எதுவந்்த ்பாதுமவன அஞ்ச மாடடான!

      எம்னயு்ம ்கால்பிடித்துக ச்கஞ்ச மாடடான!

புதுவ்்கயில் பாடசடழுதிப்  புது்ம ்்சரத்்தான!

      புே்மயி்ன யாவருககும் சபாதுவில் ்வத்்தான! 

மதுவான ச்சால்ேழ்்க மணககும் பாடடால்

      மனங்்களி்ே புரடசிவி்்த தூவி விடடான!

்்காவிந்்தம்மாள இரத்தினம் 



எண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்88

74

பாடடினி்ே புரடசியி்னப் ப்டத்்த  வீரன

      பாமரரின அறிவுக்கண தி்ந்்த தீரன!

நாடடிடடான ்சமத்துவத்்்த  நாளும்  மூச்்சாய்

      நவமுட்ன  சு்தந்திரத்தின ் மன்ம ச்சானனான!

ஏடடினி்ே சபண்களு்ம ஏற்ங் ்காண

      எல்்ே்க்்ளக  ்த்கரத்ச்தறிந்்்த  முர்ச ் ்ந்்தான!

வாடடிநின்  வறு்மயி்ட வனப்்பச் ச்சால்லி

      வரோ்ாய்ப்  பாரதியும் வாழ்ந்்்த நின்ான!

கீத்்தா பரமானந்்தன 
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ச்சாககுகின் ச்சந்்தமிழில் பாக்கள பாடிச்

      ச்சாந்்தமானாய் நாடடிறகுச் ச்சாத்தும் நீ்ய!

துக்கத்்்தத் தூர்வத்்்த துளிரும் விட்ட

      தூய்்மயான சு்தந்திரத்தீ வ்ளரத்்தாய் தீயாய் !

சமாககு்களும் மேரந்திட்வ மாற்ம் ்தந்்தாய்

      ்மா்த்ேயும் ்கவி்்தயில் ்தந்்்த சவன்ாய்!

ச்சாக்கனு்ம உனநாவில் நின்் வித்்்த 

      ச்சய்்தா்னா பாரதி்ய ்தமிழின தீ்ய!

ம்்கஸ்வரி கிருஷண்சாமி
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சூழ்ந்திடட அடி்மயி்னத் தூர ஓடடும்

      சூடசுமத்்்த சநஞசினி்ே நி்ேக்க ்வத்்தான.

்தாழ்சவணணம் ்தவிரப்ப்த்னக ்கட்ம ச்காண்ட

      ்தந்திடடான சநருப்பான ்கவி்்த அன்்.

வீழ்ந்திடா்த சநஞசுரத்்தால் விண்ணத் ்தாணட

      வி்்தத்திடடான இ்்ளஞரிடம்  துணிச்்ச சேனறும்.

பாழ்படட சபணணினத்தின பாரில் ஏற்ம்

      படிப்சபானறில் இருப்ப்த்னப் புரிய ்வத்்தான.

சுப.்கல்யாணம்.
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புது்ம்க்்ளக ்கணடா்ன சிந்்்த தூணடிப்

      புத்துயி்ர மனத்தினி்ே துளிரக்கச் ச்சய்்தான

புது்மப்சபண நாடடினி்ே உயரத்திப் ்பாறறிப்

      புரடசி்க்்ளச் ச்சய்திடடான எங்்கள ்வந்்தன

பதுங்்காது ்நரச்காணட பார்வ  ்நாககும்

      பார்தத்தின  சு்தந்திர்ம மூச்்சாய்க ச்காணடான

முது்மயு்ம பாரத்திரா்த புேவன பாடடும்

      முறுக்்கறும் ச்சாற்களு்ம வீரம் ்பசும்.

்சசி முத்து, ்கருமாத்தூர, மது்ர.
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மண்ணாககி வ்ளரகின் வி்்த்யப் ்பாே

      மன்்தாடு ்வரபிடிககும் ்கவி்்த ச்சய்்தார

விண்ணாககி எரிகின் சுட்ரப் ்பாே

      விழி்யாடு விடு்த்ேத்தீ எரியச் ச்சய்்தார

நுண்ணாககி ்காடடுகின் ்காடசி ்பாேப்

      சபண்ணாடு ்்தரியத்்்தப் சபரு்கச் ச்சய்்தார

பணபடா்த ்க்ளரான மனங்்கள எல்ோம்

      பாடடா்ே ஏரபிடித்து உழவு ச்சய்்தார

்த. புவ்னசுவரி கிருடடிணகிரி
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பாடடுக்்கார  புேவசனனப்  பாரில் நின்்

      படடபாட டி்னயறியார பேரும் உண்ட

ஏடடினி்ே  எழுதிடட ்வட்்க ச்காண்ட

      எழுந்திடட சு்தந்திர்ம இயல்பாய் சவல்ே

வீடடினி்ே வி்்ளந்திடட வறு்ம ச்காண்ட

      விடியலுககு வித்திடடார  நி்ேயாய் நின்்

நாடடினி்ே நல்ேச்தாரு பாடடி ்்சத்து

      நேம்பேவும்  நல்கிடட  முத்்்த வாழி 

்கவிஞர முத்து. பரமசிவம்
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பாரதியார ்்த்சத்தின  பு்க்ழப் ்பாறறிப்

      பகதியி்ே ்சகதிசயன்் ஏறறி னா்ர

வீரத்்்த  வித்்தாககி மனத்தில் ச்காடடி

      விடு்த்ேயின பயிராககிக ச்காடுத்்தார  நாளும்

்்காரமிகு பரங்கிய்ர விரடடல் ஒன்்

      ச்காள்்கசயனக ச்காணடா்ர பாட்டக ்்கடட

பார்தத்தின பு்தல்வர்கள புயோய் மா்ப்

      பாடடா்ே புரடசி்த்ன ச்சய்்்த ்பானார!

சு. பசுங்கிளி. திருசநல்்வலி .
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்நரச்காணட பார்வசயோம் ்கவி்கள ்பசும்

      நிமிரந்்தந்ட ஓ்்சயினால் வீரம் ்்கடகும்

சீரச்காணட பாடடினி்ே ்்காரககும் ச்சாற்கள

      ச்சந்்தமிழில் ்்தனமதுரக ்கவி்கள சிந்தும்

்்சாரவு்களும் ்க்்ளந்துவிடும் புது்ம ஊடடும்

      ்்சாம்பலு்ம ஓடிவிடும்  பே்ம கூடும்

பார்பாறறும் பாரதியின பாடல் பாடிப்

      ்பந்்தமி்ழச் சு்வத்ச்தனறும்  மகிழ்வு  ச்காள்வாம்

ச்ச. நி்்மதி மது்ர.
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விடு்த்ேக்காய்க குரல்ச்காடுத்்தான ்கனோய் வீசி

      வீறுச்காணடு எழுந்்த்தம்மா விடியல் ்காேம்

படுகின் துயரங்்கள ்கணடான பாரில்

      பார்தத்்தாய் அந்நியரின பிடியில் சிக்கத்

்தடுத்்தனபார பாடல்்கள எழுச்சிக ச்காணடு

      ்தா்கங்்கள தீரா்த அஞ்சா சநஞ்சம்

அடுத்்தடுத்து எழுந்்தன்வ ்தமிழில் சபாங்கி

      ஆ்கா்கா!! பாடடுககுத் ்த்ேவன வாழி

்தமிழ்சநஞ்சம் அமின,  பிரானசு
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எழுத்தினி்ே அககினி்ய  ஏறறி ்வத்்தான

      எங்ச்கங்கும் ச்சந்்தமிழும்   பரவச் ச்சானனான

அழுந்தினிலும்  வறு்மயி்ே அடி்ம ்யாட

      அழகு்தமிழ்ப் பாடல்்கள  பாடிச் ச்சன்ான

ச்சழு்மமிகு சமாழி்கச்ளோம் அறிந்்த ்தா்ே

      ச்சந்்தமி்ழ சி்ப்புமிகு சமாழியாம் என்ான

விழுந்திடடும் ்வழம்தால் எங்்கள பாடடன

      வீழ்ந்திடாது வாழ்கி்ா்ன பாடடால் இனறும் 

இரா இரத்தினகுமார
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வாழ்நாளில் துயசரான்் வரமாய்க ச்காணடான 

      வறு்மயிலும் ச்சம்்மயுடன வாழ்ந்து மாணடான

்தாழ்வுணரச்சி கிஞசித்தும் அவனுக கில்்ே

      ்தமிழ்த்்தாயின பு்கழ்பாடிச் ச்சன் பிள்்ள

்தாழ்வுறறுத் ்தரம்்தாழ்ந்து கிடந்்தார அஞசி       

      ்தன்கவியால் வீரத்்்த வி்்தத்்தான சநஞசில்

ஏழ்்மயினால் எள்ள்ளவும் கு்ேயா ச்தனறும்     

      எரி்தணற்பால் பாடலினால் ச்காதித்து நின்ான

ச்சல்ேமுத்து சபரிய்சாமி
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இந்தியாவின விடு்த்ே்ய இ்தயம் ்்தககி

      இல்ோ்ம வறு்ம்ய இயல்பாய் ஏற்்

சிந்்த்னயால் ்பச்சினினால் சி்ந்்த ஆற்ல்

      ச்சம்்மமிகு எழுத்்தா்ே ்்ச்வ ச்சய்்தார

முந்்்தய்கா ேத்தினு்ட முடக்கம் ்பாககி

      மூச்ச்சல்ோம் சு்தந்திரத்்்த மு்னப்பாய்க ச்காணடு

்சந்தித்்தத் துனபத்்்தச் ்சற்் ்தளளிச்

      ்சாதித்்த பாரதியார வாழி வாழி 

சபா. முத்துராககு ்கா்ரககுடி
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எணணற்  நற்கவி்கள இயறறித் ்தந்்்த

      எம்சமாழிககுப் பாரதி்தான ஏற்ம் ச்சய்்தான

பணணி்வத்்தான புதுக்கவி்்த பழ்ம ்பாககிப்

      பார்தத்தின விடு்த்ேக்காய்ப் பாடல் ஆககிப்

சபணணடி்மத் ்தனம்நீங்்கக ்கவி்கள ச்சய்்்த

      புணணியவான சபண்களுககும் சபரு்ம ் ்சரத்்தான

எணணமதிற சு்தந்திர்ம என்் பாடி

      எழுச்சி்தந்்த மா்கவிஞன எம்முள வாழ்வான.

சிவம் முத்து.
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சவள்்ளயரின ஆடசியி்ன விரடட அனறு

      விடு்த்ே்ய ் வணடி்யநாம்  வீரம் ச்காண்டாம்.

்கள்ளமிோ ்வட்்கயுடன ்கயவர ்தம்்மக

      ்கடு்மயா்க எதிரப்ப்்த்ய ்கருத்திற ச்காண்டாம்.

ச்காள்்ளயராம் சவள்்ளய்ரக கூட்ட விட்ட

      கு்ேந்்்தா டும்  வ்்கயினி்ே குறி்கள ்வத்்்த

உள்ளத்தில் உறுதியி்ன ஊடடி வந்்த

      உத்்தமனார பாரதியின உயர்வச் ச்சால்்வாம்.

்தம்பித்து்ர குணத்திே்கம், இேங்்்க 
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இ்மப்சபாழுதுஞ ்்சாராமல் இருககும் வணணம்

      எமககு்ரத்து வழி்காடடி இருந்்த தீரர

ந்மப்சபாழுதுஞ சு்தந்திரத்்்த நாடச் ச்சய்யும்

      நல்ேபே விடு்த்ேப்பா நயந்து ்தந்்தார

்த்மப்சபாழுதுந் துயரங்்கள ்சந்தித் ்தாலும்

      ்தமிழ்ப்பறறில் உயரங்்கள ்தாணடி வந்்தார

அ்மப்சபாழுகும் புதுக்கவி்்த அறியத் ்தந்்த

      அழகு்தமிழ்ப் பாரதியார அவனி வாழ்்க!

்வர. வசீ்கரன
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இ்டவிரிந்்த ்சாதியத்்்த  ஒன்ாய்க கூடடி

      இயோ்ம சயனுமடி்ம ய்கற்ப் பாடி

ந்டச்சிந்தில் சு்தந்திரத்்்தத் தூணடி விட்ட

      நடவுச்சய்்தான விழிப்புணர்வ நாடடி ்வத்்தான

ப்டசயனுஞச்சால் சபணணுரி்ம ப்கரந்்்த வீரம்

      பயணிககு முணரவூடடிப் பா்ரா ்ரத்்தத்

்த்டயு்டத்்்த அந்நிய்ர ய்கே ்வக்கத்

      ்த்ளரந்திடா்த பாரதியார  நீதி வாழ்்க.

                        

சுப. ்சாவி.
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பாடடிறகுப் பாரதி்தான ்தமிழில் என்பன

      பாவேரும் ்பாறறுமவர ்தமிழன என்பன

மாடடிறகு அவன்தா்ன ஒருவன என்பன

      மாடசி்மயும் சி்ப்புமவன பாடடில் என்பன

ஏடடிறகு ்வறில்்ே அது்பா சேன்பன

      ஏடடியில்்ே ்பாடடியில்்ே அவனுக ச்கன்பன

வீடடிறகும் அவனபாடல் ்தனி்ய என்பன

      வீடடிவிடும் துனபங்்கள  அ்தனால் என்பன.

ச்சந்்தமிழ், இேங்்்க.
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மணணடி்ம நீங்கிட்வ ்வணடி நின்ான

      மாநிே்ம இ்்சந்திட்வ  மணக்க  விடடான

சபணணடி்ம விேகிட்வ புது்மப்  சபண்ணப்

      புவிய்தனில் பாரத்திட்வ  பதிய விடடான 

வணடமிழின  சபரு்ம்க்்ள  உேகில் ்்சரத்்தான 

      வ்ளத்திற்்கார ஈடில்்ே என்் ச்சானனான 

பணபடட  நி்ேயா்ே பணணும் பாடிப்

      பாரினி்ே  பாரதி்யா ம்ேயாய்  நின்ான. 

்்கா. அருச்சுணன
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்தங்்கசமனும் ்தமிழ்சமாழியின ்தன்ம ச்காணடான 

      ்தரணிசயங்கும் ்தமிழி்ன்ய உரத்துச் ச்சானனான

பங்்கமில்ோப்  பாடல்்கள உேகில் ்தந்து 

      பககுவமாய் பாமரரககும் புரிய ்வத்்தான 

மங்்கா்த பு்கழுட்ன மதிப்்பப் சபற்ான

      மாநிேத்தில் ஏற்முடன மகிழ்ந்்தார மக்கள

எங்்க்ளது ்தமிழினமும் எழுச்சி ச்காள்ள

      ஏற்ன்ர பாரதியின இனிய பாடல் 

புஷப்கோ ரவீர்தன
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்பாராடடக ்காேத்தில் ்தமிழாய் வாழ்ந்்த

      பாராடட வாரத்்்த்கள இல்ோ நணபன

சீராடட ம்ந்்தாலும் அவ்ன எனறும்

      சி்ப்புட்ன ச்சயல்படடான நாடடுக ்கா்க

ஊராரின நேத்தி்ன்ய மதியில் ்வத்்்த

      ஊர்பாற் எழுதினா்ன ்கவி்்த யா்க

ஏரா்ளம் ்கவிர்சத்்்தக  குடித்்த நாமும்

      ஏத்து்வா்ம பாரதி்ய சிந்்்த யா்ே

உமா சஜம்புநா்தன.
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்கணசணனறு ்காத்்்தநீ ்கவி்்த ச்சய்்தாய் 

      ்கணணிறகுப் ஒளியாகிக ்கரு்ண ச்சய்்தாய்

எணணா்க எழுத்்தா்க எனக்்க ச்சய்்தாய்

      எணணா்த துனபத்்்த  எனக்காய் ்கணடாய்

்கணணீரால் ்கேங்்காது  ்கனிவாய்வாழ்ந்்தாய்    

      ்கணணீ்ர வாழ்வாகி  ்கடந்்தாய் அனபாய்

உண்ம்த்ன  உனககுள்்ள உயிராய் ்வத்்தாய்

      உண்மசயான்் ்தவமாகி உேகில் வாழ்ந்்தாய்!

்கவிஞர ஆர குண்்ச்கரன.
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பாடடு்டத்்த பாரதிநாட டுட்ம ஆனார

      பாருககுப் பாரமில்ோப் பாக்கள ்தந்்தார

ஏடடு்டத்்த ்சந்்தங்்கள ்பாடடு ்டத்்தார

      ஏமாறறுப் ்பரவழி்யக ்காடடி நின்ார

பாடடா்ே மூடசமல்ோம் உ்டத்்தார சநஞசில்

      படடச்தோம் ்கவி்்தயாககி நமககுத் ்தந்்தார

வீடடு்ட்ம மீடடிடவும் ்வணடும் என்ார

      வீறறிருககும் ்கேங்்க்ரவி ்ளககும் ஆனார!

சபான. இ்்ளயகுமார
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விடு்த்ேத்தீ ்வணடியவன மனத்தில் வீரம்

      வீறுச்காணடு ்கவி்்த்க்்ள வி்்தத்துச் ச்சன்ான

படுதுயரம் ்கணடாலும் பாக்கள மூேம்

      பணபுட்ன இனபத்்்தக ்காடடிச் ச்சன்ான

துடிப்புட்ன ்கா்தசேனும் பயிரவ ்ளரத்்த

      தூமணியாய் வி்ளங்கியன்்ா வாழ்ந்து ச்சன்ான

படிக்கா்த பாமரரககும் புரியும் வணணம்

      ப்கடடில்ோப் பாக்கச்ளோம் ்தந்்தான வாழி 

சஜ்க்தாம்பாள ராஜீவன
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நாடடா்ம ச்சய்திட்வ பல்்ோர பாரில்

      நாசுக்காய்ப் ்பசிடுவார பல்்ேக  ்காடடி

வீடடிறகுப் சபாருட்கச்ளோம் ்்சரத்து  விடடு 

      வீதிசயங்கும் நாடடிற்்க உ்ழத்்்தன எனபார 

பாடடுக்கள ஆயிரத்தில் பாடி ்வத்தும்

      பாரதி்யா வீடடுககுச் ்்சரத்்தார அல்ேன

ஏடடிலுள்ள  பாக்களி்ே மக்கள ்பாற் 

      எனச்னறும் வாழ்கின் ஏந்்தல் வாழி !

வள்ளல் இராமமூரத்தி
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இனங்ச்காணட அடி்மநி்ே அ்கற் எணணி

      எழுச்சி்த்னத் ்்த்சத்தில் ்கவியால் ஏறறி

சினங்ச்காண்ட விடு்த்ேக்காய்ச் சி்்ககுச் ச்சன்ான

      சிந்தித்துச் ச்சயோற்ப் பாடம் ்தந்து

மனங்ச்காணட இனபத்்தால் உே்்கப் ்பாறறி

      மேர்கவி்்த ப்டத்துள்ளம் ச்காள்்ள ச்காணடான

்கனவு்க்்ள நனவாக்கப் பாடல் பாடி

      ்காசினியில் உயரந்்த்கவிச் ச்சம்மல் வாழி

ந. மணிமா்ன
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நறுங்்கவி்்த நாவி்்சத்்த ்சாட்ட நீவிர

      நற்மிழால் ்களிப்பினி்ே ்மன்ம ்தந்்்த!

குறுஞச்சய்தி பேவற்் உ்ரத்துக ்காத்துக!

      குற்மில்ோ உள்ளத்்தால் எழுச்சி ச்காண்ட!

அறுசு்வயில் அறபு்தமாய் வி்்தத்்தாய் சநஞசில்! 

      அறியா்ம இருளி்ன்ய துரத்திக ்காத்்தாய்! 

மறுபடியும் விடு்த்ேக்காய்க ்கவிஞன நீ்ய

      மறுபி்வி எடுத்துவாராய் பாக்க ்ளாக்க!

லீோ ்ோ்கநா்தன. ஆரணி
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பார்தத்்தாய் மிளிர்தறகுப் பாக்கள ்தந்்தாய் 

      பனிம்ேயின மீதுோவப் படி்கள ச்சய்்தாய்

்வரடியில் மு்்ளத்திருந்்த ்க்்ள்க ச்ளல்ோம்

      சவந்்தழிய ்வணடுசமன  விதி்கள ச்சானனாய்

பாரதிரப் சபணமக்கள பயிே ்வணடிப்

      பே்கவி்கள  நீசயழுதிப் படிக்க ்வத்்தாய் 

பாரதி்ய உனனால்்தான குயில்்க ளிங்்்க 

      ்பந்்தமிழில் இ்்சபாடிப் ப்ககு  ச்தங்கும்..!

எம் ஆர சஜயந்தி,  ்தஞ்சாவூர
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வாழ்கின் ்காேத்தில் மதித்்தார இல்்ே

      வயிறறுககுச் ்்சாறிடடுப் பாரத்்தார இல்்ே

ஏழ்்மயிலும் நி்ேமாறிச் ச்சன்ான இல்்ே

      எதுவந்்த ்பாதுமனம் ்கேங்்க வில்்ே

ஆழ்மனதில் சிறி்்தனும் கு்ேந்்தான இல்்ே

      அ்சநறி்ய விடடுவழி நடந்்தான இல்்ே

பாழ்படட பார்தத்்்த விடடான  இல்்ே

      பகுத்்தறிவு பா்்த்த்னத் ச்தா்ேத்்தான இல்்ே

இராம ்வல்முரு்கன  வேங்்்கமான
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படடினியால் துடிதுடித்்்த வாழ்ந்்த ்பாதும்

      பார்தத்்தாய் படடதுயர ம்வா துள்ளம்

விடட்கோக ்கவி்்த்க்்ள வீசிச் ச்சனறு

      விதிய்த்ன மாறறிட்வ வழி்கள ்கணடான

சிடடுககு ருவியா்கப் ப்ந்்்த ்பானான

      சிரம்தனில் ்தமி்ழறறிச் சி்ந்்்த ்பானான

படடிச்தாடடி யாவிலு்ம சு்தந்தி  ரத்்்தப்

      பாடியுணர வூடடிவிடட அர்சன வாழ்்க

இராம ்வல்முரு்கன  வேங்்்கமான.
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