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உாிைம ெசறி,
பதிபாசிாிய டா"ட ச.ெம#யப
விைல %. 6.50
-----------ேதனவி - 1
1. தமி
1.1 தேனாிலாத தமி

தேனாிலாத தமி& அைனேய-உைன வா&திேன
இன) தவி தா* எைனேய

தேனாிலாத.....

ைன ேதாறிய ம"க* தத) ேபசிய
ெமாழிேய! ெமாழிேய! ெமாழிேய!, எனேவ வா&,,

தேனாிலாத.....

ெதனவ ேசர ேசாழ ெசைமயிேல வள த
திேவ! திேவ, திேவ க& மி/ த
ம0 /மாித) பனிமைல ம12 வா& த
வா&ேவ! வா&ேவ வா&ேவ எனேவ வா&,,

தேனாிலாத.....

ஆாிய எதி "/ அைசயாம) வா4 எக*
அேப! அேப,அேப க& மி/ த
சீ ெப6 தமிேழ ெதவி1டாத தமி&ேத
ெச)வி! ெச)வி, ெச)வி எனேவ வா&,.

தேனாிலாத.....
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தத) ெச தமி& நாமைற ெசபிய
ேத! ேத, ேத க&மி/ த
,வா& கா12 தி"/ற* 8த8
ெபாழிேல! ெபாழிேல, ெபாழிேல எனேவ வா&,,

தேனாிலாத..... ( 15 )

----------

1.2 எைதேவ தவகிடதா?
தவகிடதா?

எைத ேவ9 தவ கிட தா#?
எதமி& தாேய-நீேய

எைதேவ9.....

என,யிேர, உட), ெபாேள நீ

எைதேவ9.....

கதித தமி&" க1டாய" க)வியா?
கைலமி/ தமி& விதார சகமா?
,ைற வி:ஞானமா? எலா
ெபா,வா"/த) உேதசமா?-ெசா) எைதேவ9.....
இமயதி) ேப வைர த ெச தமி ழேதா*
இ நிவைத நனிைல"/* ஆ"க ேவ92மா?
சமய சாதிக* அகல யாவ
சம எ0நிைல அைமய ேவ92மா?

எைதேவ9.....

----------

1.3 ெசதமி ெச!வ"

ெச)வ ெம6 ேபா6
ெச தமி& ெசா)ைல-நீ

ெச)வெம6.....

அ)ல< நீ/ பைகயா நீ/

ெச)வெம6.....
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ெவ)வ, ேவல)ல; ெச தமி& ஒேற
ந)ெலா 6ைமேச "/ நெனறி ேச "/
வ)லைம ேச "/ வா&ைவ>9 டா"/
வ9டமி& ைந தி) எ,நைம" கா"/?
தமிழ "/ மான தனி>யி ! யா
ெச)வெம6..... ( 35 )

தமிேழ யாதலா) வா&,ேவா நா?
------------

1.4 # ளி ஆ&ேவா"

,*ளி ஆ2ேவா-வாாீ
ப*? பா2ேவா

வ*?வ இர92 திவ-இ த
ைவய அள தைத எ9ணி எ9ணி நா

,*ளி ஆ2ேவா.....

'வ*' எ6 ெசா)வ, வ9ைமயா-அ த
வ9ைம பைடதவ வ*?வனா-மன
உ*ப2 கம தைலைம அ<வ)
ஒ6"/ வ*?வ எற, க92

,*ளி ஆ2ேவா.....

அைம@ச அைவயி தைலவ
அகற காA வலவ
தமி& ம"களி பைகவ-த
தைலயி) B"கி ஆ2 லவ

,*ளி ஆ2ேவா.....

வா0"/@ ெசகதி ஒ6-ன)
வ9ைம"/" காவிாி ஒ6-ந)ல
மானைத" காத வாழஎ9A மி த
ைவய," ெகா6 தி"/றள எ6
------------

,*ளி ஆ2ேவா..... ( 50 )
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1.5 விணப" ேக

வி9ணபேக* எ தமிழிைசேய-தாேய!
வி9ணபேக*!
வ9டமி& நா1)உ
மகநா வி2"/

வி9ணபேக*...

கறி2 என"/ ேக1/ தமிழ "/
ாியா ெத<கி)நா பா2த) ேவ92மா
த/ தமி& தனிேலா தமி&மக தமிழி)
தமி&நா1) பா2வைத மற திட ேவ92மா

வி9ணபேக*...

த"கேதா இைச"/ தமி&ஒ, வராதா
தமி4"/ த"கேதா இைசஒ, வராதா
இ"கால தமி&எற ேப@ேச Cடாதா
இனிேம) தமி&"/ைனய ஓ1ட ஓடாதா

வி9ணபேக*...

தமி&பா கறியாத தமிழின தா "ேக
வாெனா பணைத தவத காக
அைம த அதிகாாிக* ெச#> அடா@ ெசய)
அக< வ9ண ய<த) ேவ92

வி9ணபேக*...

தமிழ க* எ)லா உம"க* அேறா?
சேற அவ கைள ஒ6ைம ஆ"/வா#
இைமதி2 ேநரதி) தமிழி பைகவ
எ4 த Eைற" காறி) ,பா# பறபா
-----------1.6 என(

வத அ*ச!

கஎன"/ வ த அ:ச ல1ைடயி)
இ தைவ ப, வாிக*-அவறி)
இ தைவ F6 பிைழக*!

இனிைப இணிெப ெற4தி ைவதா

வி9ணபேக*...
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இ4ைப இ?ெப ெற4தி ைவதா
மைனஎ ெற4தமைண எறா அவ
மாெற6 ெசா)ல மாெதறா
/ன /ன எ6 /னைத@ ெசானா
ேகாைவ எபைத" ேகா ைவ எறா
கனிநிக தமிழறி வி)லாம)
கா1சிைய அவ காGி எறாேர
ப, Hைற பதி Hெற6
1கபி எபைத *"கபி எ6
ற எபைத  ர எ6
1ைய ேவ1ைய I ேவI எ6
இப" ெகபைத இலைம எ6
அேபா ெதபைத அேபா எ6
அழி ெபறிட எ4தி வி1டன

அைவக* வ த, பா1 ெசத,
ேச# பிற தா* எ த ெச)வ
கவ

," ெகா9டா) க92@ ெசானா

கா6ப1ட, க, திறா
எவைர க9J எப ெசானீ
எ6 தமிைழ" ெகா6 /ைலதவ
Kைவ>*ள எ12 தமி& படகளி
Bய தமி&எ4தாள எறா தைம.
--------1.7 தமிழ(

வ9ைமேச தமி&நா2
வ9ைமேச தமி&நா ெடக* நா2
வா&,ேவா அேபா2

வ9ைம ேச ...

தி9ைம யாகிய ேதா* Lர
திக* கெகா* ெப9க* வா4 நா2

வ9ண பாேய நட"/
ைவைக காவிாி ெப9ைண
த9ண6 ெதற) 8:ேசாைல

வ9ைம ேச ...
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சாகாத இப தைழகிற நா2

வ9ைம ேச ...

ச தன கம& ெபாதிைக
ச த பறைவக* பாட)
சி ,ேத ெபா/ ஆன த
வ9ைம ேச ...

ெச ெந) வய)க* சிற"கிற நா2

8ாி"/ தமி&" கவிைத
வா&வி0" கேத ஆவி
பா"ேக இப E&வி"/
வ9ைம ேச ...

பழநா2 வா&வி பயெசான நா2
-------------

1.8 நீயறியாேயா நிலேவ

நீயறியாேயா நிலேவ க)வா#
நிலமதி) யாேம வா& த ந)வா&ைவ

நீயறியாேயா.....

உழவினி லாவ, ெதாழினி லாவ,
ஒ/ைற இலாம) யா வா& த ததைன

நீயறியாேயா.....

கைலயினி லாவ, நிைலைமயி லாவ,
கவிைதயி லாவ, யாதா& த ,9ேடா

நீயறியாேயா.....

பைடயினி லாவ, கழினி லாவ,
நீயறியாேயா.....

க2கள வாவ, யா நிக எம"ேக?

உலெகா2 வாணிக ைறயினி ேல0
ஒசி6 தா& ேந

த ,9ேடா?

நீயறியாேயா.....

அறைற ேபா ைற அழகிய ஓவிய
அைனதி< யாேம சிற தி ததைன
------------

நீயறியாேயா..... ( 125 )
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1.9 தமிழக

இைழத தவ-

தமிழ க* ,பைத த4வினா ;
கடைமயி) வ4வினா ; ஆதலா),

தமிழ க*.....

தமி&ெநறி தைன இக& தா
பிறெநறி தைன மகி& தா
நமெரலா எ"ேக2 ெக0
நம"ெகன எ6 பைகவைர க& தா

தமிழ க*.....

ஒேற அலா) /லமி)ைல
ஒவ ன)லா) ெத#வமி)ைல
எறேதா தமிழாி ெசா)ைல
மற ததா) அ)லவா வ ததி ெதா)ைல

தமிழ க*.....

தமிைழ இக& தன எ6
ெசா)ல" ேக12வடேகா ெச6
தமி&திற கா1னா அ6
தைலவ எகிறா க* பைகவைன இ6

தமிழ க*..... ( 140 )

-----------

1.10 தமிநா/! ஐதா"பைட

உட<"/* உலேமா ஐ தாபைட
ஒழிபா# தமிழா ஒழிபா#!

உட<"/* உலேமா .....

கடைன ேபாெப தமிழ க* C1டதி)
கலக விைளப, ெபாறாைம அ,தா

ெமாழியி) உய

த, தமி&ெமாழிேய-ப92

த) நாகாிக பழ தமி& ம"கேள
பழியா ஒ4"க பழ தமி&" /ைமயா!

உட<"/* உலேமா .....
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உட<"/* உலேமா .....

பைக"கிட த த, உற"க அ,தா

அறெபா* இப எ#,த) வா&"ைக
அைமமத சாதி ஏப, தா&"ைக
மறதைம வழிவழி வ தஉ நா1ேல
மறைத மற த, மடைம அ,தா.

உட<"/* உலேமா .....

இைமஎப, பைகயற வா&ேவ-இ/
ம6ைம எப, மாயாெப கேழ
தைம ஆ? வடவ "/ைன தா&,ேவா
உட<"/* உலேமா .....

தைமவி1 ட,ேவஉ மறதி அ,தா
-------------

1.11 இனம!லடா அவ

இனம)லடா அவ; பைகவ-இனி>
ஏமாறேவ9டா தமிழா

இனம)லடா அவ.....

மனஒ6 ெசய)ஒ6 அேனா "/"-ெக1ட
வ:சக ைர"க9ட இடெம)லா தா"ேக!
தனியா9ட ெச தமி& தா#"/-நீ
தைலவ! நீ தைலவ வாளிைன B"/

இனம)லடா அவ.....

அ<வ)க* எ)லா மவ "கா?
அைம> பிைம> உன"கா?
ேகா<வி தி2நிைல நாி"கா?
Cேய ெகா:Kநிைல ேவைக "கா?

இனம)லடா அவ.....

-----------1.12 சாகிறா தமிழா!
தமிழா!

சாகிறா# தமிழா!
சாக@ெச# வாைன@ சாக@ெச# யாம)

சாகிறா# தமிழா.....
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ச<ைகக* இ)ைலேய எ6
தமி&அழி தி2ேத எ6
அ<வ)க* இைலேய எ6-ெக00
அைமயி) வா&வ, உ9டா எ6

சாகிறா# தமிழா.....

அயலவ ஆ*கிறா எ6-அதனா)
அ)ல)க* வ தன எ6
ய<வ தறிேய எ6-சிறி,
ைறயற அரசிய) வா# தேத எ6

சாகிறா# தமிழா...

உணவிைல உைடயிைல எ6-ந
உடைட வவிைல எ6
பிணியிைட ந ேத எ6-ெக:சி
பிறாிட அA/த) பழிேய எ6

சாகிறா# தமிழா...

க&பட வா&பவ தமிழ-எ6
ெபா,நல ாிவா தமிழ
மி/ப) ெகடய) வாைன@-ச6
வி2வ, ைறேயா அட)மிக உைடயா#

சாகிறா# தமிழா...

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

1.13 ஒ3(க" இலாதவ அவக

ஒ4"க இலாதவ அவ க*
ஒ4"க இலாதவ
/ழப விைளபவ /*ள" கதின
ெசழி"/ நா1 ஒ6ைம சிைதபவ

ஒேற ெத#வ எறா)-ஆயிர
உ*ளன உ*ளன எபா
ஒேற /ல எறா) உலகி)
ஒபதி னாயிர எபா
எ6 உ*ள, ெத#வ எறா)

ஒ4"க இலாதவ அவ க*...
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இற"/ பிற"/ ெத#வ எபா

ஒ4"க இலாதவ அவ க*...

உவ இ)லாத ெதறா)-உவ
உ92 பலபல எபா
ஒெபய இ)லாத ெதறா)-அவ
ஒபதினாயிர ெபய க ?ைரபா
ெதெவ)லா ஊெரலா நகெரலா L1
இளைற எ)லா ேகாயி) ேவ92ெமபா

ஒ4"க இலாதவ அவ க*...

எப6 இ)லாத ெதறா)-ெத#வ
ைவபா1 ேவ92 ெமபா
பழ உ92 எபா -ெத#வ
"கா< நீரா2 எபா
அபக* பி12க* ஆ2மா2 ேகாழி
ெகாபைர" க*? விபி2 எபா

ஒ4"க இலாதவ அவ க*...

பறி உ9A ெத#வ-மீைன
ப4"க உ9A ெத#வ
ஒ6 ேக1/ ெத#வ-த தா)
ஒ6 ந)/ ேத#வ
ெகாற பி*ைள"கறி /ழேவ92 ெத#வ
எற இைவஎலா நெறன@ ெசா)<வா

ஒ4"க இலாதவ அவ க*...

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

1.14 ெவ4றி(

வழி

ெவ)< வைக ேகளீ -நா1டாேர
ெவ)< வைக ேகளீ ...
எ)ைலயி) கா)ைவத ெபா)லா வட"கைர
இ)ைல திராவிட எற ,2"கைர

ெவ)<வைக ேகளீ ...

(ஒறி தாள இலா,)

ப)/4-பா&ெச#> உ1பைக> ேவ தைல"/
ெசா) /6 இ)லா, நா2
ெசா) யளினா வ*?வ இPவா6
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B#ைம ெச#யபட ேவ92 L2...
(ஒ6ளி-தாள உைடய,)

ப)வைக" க1சிக* C1" C1
பைக வள தன நீ1 நீ1
எ)லா" க1சி> ஒ6பட ேவ92
இதைன த ெச#ய ேவ92

ெவ)<வைக ேகளீ ...

(ஒ6ளி)

இராவண நா12"ேகா Lடண-ேபாேல
இரணிய9 நா12"/" ெகாய
பிரகலாதேபால, திராவிட நா12"/
ெபாிதாக உ*ளேதா ஐ தா பைட...
(ஒ6ளி)

அட"க ேவ92 அவ க* ,2"ைக
அ6"க ேவ92 ேதளி ெகா2"ைக
மடைம மதக* சாதி அைன,
மைற த கைத> மற"க ேவ92 ெவ)<வைக ேகளீ ...
(ஒறி)

ஆளவ தா ஒதமிழ ஆதனா) அவனா1சி
அழி> வைக ேத அைலவா
ேகாெள)லா H12வா /றக* சாறி2வா
ெகா)ைல ற, வ தா
(ஒ6ளி)

இ த-Hைள"/ ந)ல அதி @சி ம,வ
ேவைள"/ ேவைள ெச#, தி,வ
வா?"/ யாெதா ேவைல> இ)ைல
நாைள"/ தீ

தி2 நாப2 ெதா)ைல

ெவ)<வைக ேகளீ ...
---------------
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1.15 ெதாடபைட நைடதிற"

வி2தைலெச# நம, நா1ைட விைரவா#
ெக2தைல ெச#> வடவ ஆ1சி
ெபாபட@ெச# நட நட நட...

இ ப1டைர அவ "கா-ந)ல
எஃ/ ப1டைர அவ "கா
தி ப"க எ/ ெகாழி"/
ெசலவ ெம)லா அவ "கா நட...

வி2தைல ெச#...

Kக ெபா? அவ "கா-வ9
ெதாட வவா# அவ "கா
தக@ Kரக காி@ Kரக
Kர92 உாிைம அவ "கா நட...

வி2தைல ெச#...

ஞால க& வி:ஞான-ெதாழி)
நா அறி தவேர0-ஒ
கா< ெதாழி) நாேனற
இடெகா2ப, சிறி,மி)ைல

வி2தைல ெச#...

வா& க4 அவ "கா ெக1ட
வைச> பசி> நம"கா
தா& ெதா4 நம"கா ஒ
த"/ ெச"/ அவ க?"கா நட...

வி2தைல ெச#...

அவி பா#@ச) ேபாேல நட
அழிவட"கி ேமேல
ெதாிவ, வா'ேமைல நாைள@
ெச/12வ' ேவைல யா
-----------------

வி2தைல ெச#...
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2. காத!
2.1 வா3" மாத(

வா4 மா த "/ வாமைழ ேபாற,
மணாள வ ெதன"/ தவேதா இப!
ேதாழிேய அவாிறி நாப2 ெதா)ைல
ெசா)" கா1ட) இேலசி) இ)ைல.

சி6ெகா ெபபழ
தா/வ, ேபாேலஎ
சிறியஉயி ெபகாத)
தா/வ தாேல
மறதமிழ விைரவி)
வராவி) உட)
ம?"ெக6 றி>எ
ஆவிம9 ேமேல

பிற ெச#த தீைமைய
மற தி2த), மறதி
ெபறஇய லாதைத
மறப,, மறதி
இற , ேபாவாேள
யாேபாக ேவ92ேம
எபதி) மறதியா?
அ,எற இ6தி ( 20 )
--------------

2.2 இ5" அப வரவி!ைல

இ0 அப வரவி)ைல
ஏ மற தா ெசான ெசா)ைல?

இன அப .....

ெபாெனாளி Lசிய ெவ#யி) மைற த,
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இன அப .....

கன கேறெல6 மாைல பிற த,

க6 தைலB"கி அமா எற,
கா)விைர ேதபK ெதா4வதி ெசற,
நமா த ெசைக விள"ேக தி நிற,
ந)ல பறைவ உறக யற,

இன அப .....

L12 தைலவ கைட க1 வ தா
ெம)ைட யா வர ேவ6 மகி& தா
நா1J வி ,9க எ6 ெமாழி தா
ந)<ண 9டபி க9க* அய

இன அப .....

தா

எ9ண இனி"க நட தா
--------------------

2.3 எண" பா#( ெகாதா!

எ9ண இனி"க நட தா னா*!
இட விைள" கிறாேன!-இ நா*

எ9ண இனி"க.....

க9A" கினிய மல த த ெந:சி-பி
காைல" ெகா , *த த ைதேபா)

எ9ண இனி"க.....

ப9ெகா* ெபாறியிற"க வ9 ஏறி
பழய ந9ப பா) ெச)வதா#" Cறி,
உ9ைம> தமி& ஒ4"க மீறி
ஓனா பரைதபா) @K மாறி

எ9ண இனி"க.....

எபேயா அவ ேபாக12 எ6
இபேத இ)ைல எ0மன இ6
ைதெபாக) ேபாற அவெசா)ஒP ெவா6
தனிதமி& தனிதமி& இ6 எ6
---------------

எ9ண இனி"க..... ( 40 )

16

2.4 அ(க பா#( ெகாதா!

அ"க பா ,"ெகா9  தா)ேபா,-ெபா1
ட ெச#யா வி1டா<

அ"க.....

ெபாைவ Bதாம) ெபானி) ெச,"கிய
உவதாைன-
பத ெச தமி& பாயா2 அதாைன

அ"க.....

க)< உ/ ெவ#யி) கா2 தா9"
ைகெபா* ந)வழியி) ேதடேவ9
அ)ல)தைன எஉ*ளதி) மிக B9
அகறா எைன அைடதா தனி"C9)

அ"க.....

ஆளஉவ படதி) அைணக* இ)ைல
ஆைசேப@ ெசா6 ேபச இ)ைல
ேதாளி) பட கிற இபKெகா )ைல
ெதா12 பழகி2 க1டாய எ, இ)ைல

அ"க.....

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

2.5 வா வா இப இரேவ

விவா வா இப இரேவ
வவதா# உைரத அைம" காதலைன
விைரவிேல C1 வாவா நீ வா வா

இப இரேவ.....

ேபா#L& தேத ெபானான ெவ#யி) ேமகிேல
8"கா2ேபா) கம& த, ப:சைணஎ L1ேல
எ-வா& வானேதா வான மீதிேல
வ2விலாத ஒளி 4நில ேபாறவைன
ெநாயிேல C1 வா வா நீ வா வா

இப இரேவ.....

பா2 பறைவக? வா# ஓ# தி2 Bகிேய!
பா த க9A8, ேபான,ள ஏகிேய
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வாடாம) 8மாைல ேபா 4ேத
வயேவ த4 இைளய காைளதைன
ேநாயிேல C1 வா வா நீ வா வா

இப இரேவ.....

L1ேல விள"/ ஏறினா நகர ெப9கேள,
தா-வி காதல "/ வ ,ேம அவ க? க9கேள
ஊ1னா க* தமி& பா12ேபா <ணைவேய
ஒதி நா தனி," கிடபெதன ைற
ேநா"/ேள C1 வாவா நீ வா வா

இப இரேவ..... ( 70 )

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

2.6 மறப#ேடா?
மறப#ேடா?

மறப ,9ேடா நாத ெந:ச
மைகேய ஈெதன வ:ச

மறப,9ேடா.....

இறப ,9ேடா வ:சி நா0
ஏ பிாி தி2 காைற வா0?
சிற"/ காத) தன"/ ஊன
ெச#தாேன மாேன சேற0

மறப,9ேடா.....

8A ஆ1சி ைறயி) நிைனேவா
ேபாைர வி ேதாளி தினேவா
காA கா1சியி இப" கனேவா
காரண தாேவ ெறனேவா
ேபண< அ ேபா யனேவ
ெப9ணா* வா& ம9தா எனேவா

மறப,9ேடா.....

பா9 நா1ைட ஆ? காைள
பைட L ேடகிேய இP ேவைள
தீ9ட காிய த உைடவாைள
தீ9 யவி&த பி நாைற
B9 4 ேபாறி2 ெப9ணாைள
ெதா1டைணப ெத6 வி1டாேனா எேதாைள

மறப,9ேடா.....

18

ெதாிைவ யாளி உயிாி ேவரா#@
ெச த& மைன வா& தா சீரா#
பிாிவிலாத த ேவப தாரா#
பிாி தி1 டாேன மாேத பாரா#
இர பக< சாெவா2 ேபாரா#
(மறப,9ேடா.....)

இ ேத இ தா ம,ைரேய ஊரா#
--------------

2.7 #ப உல

வ,ப உலகி) ,"/நா அவைன
இப உலகி) எேபா, கா9ேப

,பஉலகி).....

வெச# கிறா எேபா, பாவி
வா அழி>ேத என ஆவி

,பஉலகி).....

திபைத தி6 B/வ ெதப,
சிெற6 "/ யா ெதறா)
அ ெச#வதி) ஆவ-<*ளவைள
அAக மா1ேட எகிறாேன

,பஉலகி).....

மற தி ேபாஎறா) எப >
மனதி) தைலகா12வா ஒPெவா ெநா>
பாற த நா*த) ெபறாதஒ இப
ெபறபா )ைலஉயி அறபா2மி)ைல !
-------------

2.8 படலபவ

பா" ெகா9ேட ஒவ-பா
படல" கிறா ெதவி)
படல" கிறான:
நா2 நல ெபற ேவ நா? த

,பஉலகி).....
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உட) ஒ" கி றா

(அவ) தா வள "க வி)ைல ஊ மய"க@
சைட வள "க வி)ைல
ேத2 ெபானபலவ ெதா9டென6
திைர விாி"க வி)ைல
C2 இ1டைரயி) ெப9களிட

ெகா:ச நிைல"க வி)ைல, அவ கைள"
ெக:ச நிைன"க வி)ைல
பா2க* ப1டா9-நா12"ேக
பய விைளதா9 ( பா" ெகா9ேட ஒவ..... )

ேதா? மைலேபாேல அதி)க
ேதா6 கதி ேபாேல
ஆள அழகன-அவஎ
ஆைச"க9 ணாளன
தா?வ தி)ைலஇனி-அவனிட
சாற எ காத) ேவைள ெபாதம-இேபாெத
L2 வர@ ெசா)ல ( பா" ெகா9ேட ஒவ..... ) ( 135 )
------------------

2.9 அதாேன ேவ&"

நீஅதாேன ேவ92-அவ
அனேபதா ேவ92

அைத மக; எ0ளைத பறிதஎ
அதாேன ேவ92

,@ சரபளி ப12 டைவக* ேவ9டா
H"/ கா, நைக Kம"க ேவ9டா
ப," காணி நில ேவ9டா
பாெலா2 ெந#தயி ேவ9டா
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ெமைத L2 ேவ9டா
ேவைல"காாி ேவ9டா

அைத ேவ9டா
மாம ேவ9டா
தமி&
கற எ

அதாேன ேவ92.....

தமிைழ பழித வட"ைக அட"கி ஆ9ட
த"கேதா /12வ ேனவாி0 அவ ேவ9டா
இைமய ெநறியி) தெகா நா1ய
ஏ த) வ ,ைக ஏ தி0 ேவ9டா
அைம திராவிட நா1ைட
ஆளவ தா0 ேவ9டா
சைமய) சாதி@
சழ"/ மடைம
தா9ேனா
மீ92 எற

அதாேன ேவ92.....

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

2.10 காத! வாவிேல

காத) வா&விேல மகி&ேதா
கவைல தவி

ேதா

காத) வா&விேல.....

மாத எ0 மல இைளய
ைம த எ0 வ92 கல த

காத) வா&விேல.....

ெதற) கா6 வா0
ேசர தமி4 ெபா?
அறி) ஆA ெப9A
அைணவதான இைணயிலாத

இளைம இர92! அழேக
இர92, ெந:ச இர92

காத) வா&விேல.....

21

அளவளா ேபாதி) ெபாழி>
அமி&த மைழயி) நைனவ தா

காத) வா&விேல.....

அைலயி) நீ தி ஓ2
அன ேபாற ஓட
நிைலஉய தி நைம" C1
நிைனைவஎ)லா இப ஆ"/

காத) வா&விேல.....

விாி த வா0 ஒளி>
Lைண> ந) இைச>
ாி திப ேபால நாேம
8ாிபாேல வாாி, த4

காத) வா&விேல.....

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

2.11 அவதா

ழைதைய 8மபா

அவதா /ழ ைதைய B"கி@ ெச)வா
அவ0 /ழ ைதயி அைனயா
அவ? ேச

, வழி நட"ைகயி)

அவதா.....

எவதா மைனவியான மடமா*-ஓ
இன) அைடய வி2வா?
அவத ேமலாைட கா,-விழிமீ
அபேம) ேச , நட , ெச)வா*

அவதா.....

அறநடதி இனப ந)/ அமி&,-த
அ)ல) தீ த)எ ெபா4,?
ற*ள ேசாைல"/மாைல ெச)வா*-தன,
ெபானான க9ணாள த0ட இனிேத
-------------------

அவதா.....
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3. #ய4ற மகளி
3.1 9டாத மலராேன
மலராேன

Eடாத மல ராேன
ேதாயாத ன லாேன, நா Eடாத மல ராேன.....

ஆடாத அர காேன
அபி)ைல எப தனா) Eடாத மல ராேன.....

தமிழற நா டாேன
தைலயற உட லாேன
கம&வற ெபாழி லாேன
காதலனி) லாததினா) Eடாத மல ராேன.....

மிழறாத யா ழாேன
ேவ9டாத /ழ லாேன
அைழ"காத வி தாேன
அழகனி)ைல ஆதனா) Eடாத மல ராேன.....

மைழெபற பயி ேபாேல
மதிெபற வா ேபாேல
அழ/6 வா& ேவேனா
அவந)/ இப6 Eடாத மல ராேன..... ( 15 )
----------------

3.2 #4ற மகளி

காதல "/ நா ேவபாேன
காண அ:Kேமா பாபாேன-நா
தீ,சிறி, ெச#தறிேய இ6
தீராபழிைய நாKம ேத

அ வா&ைவ மற தாேர-
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அறதி ேமைம இக& தாேர-இ த
,ப வா&"ைக என"ேகேனா-எ
,ைனவைர இனி அைடேவேனா

ஒ1" கிட த இர92*ளைத
ெவ1 பிாி"க ெச#தாேர...ந)ல
க1" கைப" கச தாேர-எைன"
ைகவி12 ேபாக இைச தாேர. ( 25 )
-------

3.3 #4ற மகளி

ெபற மக0"/ ெப9டா1 நா-எ6
அைத கதேவ இ)ைல-அேறா
ஆதனா) இ த ெதா)ைல

/ற ஒ6ேம ெச#யாத ேபா,
C தைல பறி இ4தா -அைத
/ற த*ளி மிதிதா

அைதயி ெதா)ைல நா ெபா6தா<
அவ ெபா6"கவா >-அைத
எ9ணினா) எெந:ச ஒ>

த ெகா2"க அதா எைன தா
கதி 9க92 ,"/-அைத
அதா எறா) என நட"/. ( 40 )
-------------

3.4 #ைணபிாித
#ைணபிாித ெபணா

அமீளா விைடெப6
வி12 மைற தீேரா அதாேன
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ஆளான நா*த)
அ மறவாத அதாேன

ேதாேளா2 நீகாத
ேதா? பிாி தேதா அதாேன

ேகளாத ெச தமி&
ேக1ப, ேபானேதா அதாேன

ஆன< பாட<
ஆழ ைத தேவா அதாேன

ஊட< ண த<
ஓ மைற தேவா அதாேன

ேதடாத ெச)வ
என"ெக6 நபிேன அதாேன

L2 /ைலயேவ
விள"/ அவிவேதா அதாேன ( 55 )
-------------------

3.5 ஆளனி!லாத ேவைளயி!

ஆளனி )லாத ேவைளயி) வ தீ
அ2"காத ெசா) அ2"/ கிறீ
தாள >மா ெசா)L நீL
சேற ெவளியி) ெச)L ஆளனி)லாத.....

ேதளா#" க2"/ ெசா)ைல> ெசானீ
ெச தமி&"ேக அதனா) ெக1ட ேப
மாளேந

தா<எ க-,ளி

மாறி2 எப, மிக த ஆளனி)லாத.....
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சமய சா# தன சாதி மைற தன
சாயா மடைமக* சா

தன ஆயி0

அைம> மாத "/ ெதா)ைல ெகா2தி2
ஆடவ ம12 ஒழிய வி)ைலேய! ஆளனி)லாத.....

தமிழ ெப9களி பைடஒ6 ேவ92
த"ைகக* உ*ளைத தித ேவ92
உமிய)ல மாத வல"ைக-தீய
உயிைர இ"/ உல"ைக-ஐயா! ஆளனி)லாத.....
----------------3.6. இறதா கணவ

இற தா கணவ அைற"ேக நீ>
இற தா# மகேள இற தாேய

பிற தி" கிறா# மீ92மி நா1)
பிற தி" கிறா அவ0ேமா L1)

மண ெசய, ெகா*வதி) ெவ6 ெபன? இ/
வா&வா/ வாழ ம6ெபன?

/ணெமா6 ெபா?*ளம12 இப, ேபால
மணத உயி*ள ம12 இ தாக ேவ92

ம6மண ாிவதா) வராெதா ேக2
ம6மணமிலாத ெப9 ெக2வ, C2

/ைறபா1ைட திைரேபா12 மைறதிட ேவ9டா
Cறிேன நீ இைத எ9ணிட ேவ92.
----------------
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4. #ைறபாட!க
4.1 வத" ெதாைல:" அேறா?
அேறா?
றி*சி திைணதிைண-1
{ தைலவி தைலவ0"/ உைரத, }

வத ெதாைல> அேறா? எைன
மண , ெகா9டா) இ த
வத ெதாைல> மேறா?

பல , ெபாேபா) ேவைக 8"க*
பாைரேம ெபா> பமைல நாடேன
வத ெதாைல> மேறா.....

ெகா*ைள" ககி) அ:ச இ,-மினி"
ெகா12 மைழதா மைலைய ெபா,
ெவ*ள அவிைய ,ைணயா# பி,-வா4
வில/ பறைவ அைனைத> ம,
,*?கிறநீ* வழிைய ,
ந*ளி*தனி) வ தைனேய இ த
வத ெதாைல> மேறா?.....

உள கார க* காண C2-இP
Sாி) நா#க? பலநட மா2
கிைளஞ க9டா) அவ ெந:ச வா2
கி12 அயலவ வா# வைச பா2
கள ண @சியா) பபல ேக2
க92 இP விளி) வ தைன இ த
வத ெதாைல> மேறா?.....
---------------
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4.2 ;கனா! வத ேநாயா"
றி*சிதிைண -2

[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)ய,]

கனா) வ த ேநாயா! உன"கி,
கனா) வ த ேநாயா!
கதி" கதி" க9ணான ெவபைன
உ/உ உடபி) வ த இ ேநா#
கனா) வ த ேநாயா! ...

ஏ,ெக1ட 8சாாி தைன
இ12 வ தா* எைனஈற அைன
ஓ த12 நிைறய" ெகா1னா* ெபாைன
உளறினா அைத வாகிய பிைன
கனா) வ த ேநாயா!

Kழசி" கா#களா கண"ெகா6 ேபா1டா
காரணக* ெசா)ல மா1டா
ெகா4த ஆ1ைட அ6, பைடதா)
ெகா2ைம தீெமறாஅ த" ேகா1டா!
கனா) வ த ேநாயா!
------------

4.3 இைசயாேயா ேதாழி்
றி*சிதிைணறி*சிதிைண-3
[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)ய,]

இைசயா ேயாேதாழி?-ெகா2
பசைல பட

த எக தைன

பா தி , அவனிட ெசா)ல இைசயா ேயா ேதாழி?

க*ளதா) வவா-இப

28

ெவ*ள ேத ெசாாிவா-எைன
எ*ளி தா திாிவா-ேபா#
இேற நீ காண இைசயா ேயா ேதாழி?

இெனா6 ெச#வா#-ேதாழி
எ தாயிட ேபா#-அவைன
மற) பா# எ
மனேநா# தணிபா# நீ இைசயா ேயா ேதாழி?

த9ணா

த /றி) ெச

தமி& பா2 அவி-எழி)
ப9 ணா

த நாட த

பய ெகா*வதேக நீ இைசயா ேயா ேதாழி? ( 40 )
-----------------

4.4 வவ# நலமா?
நலமா?
பாைலதிைணபாைலதிைண-1
[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)ய,]

அவவ, நலமா? எ0ட நீ வவ, நலமா?

மரெமலா தீபறி எாி> கான)நீ வவ, நலமா?

க, க, ந2/-கான)
காA க9A ந2/
ப"ைக" க)0 *ளி<-உ
ப:சான ெம)ல எப இய/? வவ, நலமா?

ேவ L& ,ய

த ேவகீ4-மிக

மி:K /ளிெரா2 மாCவா4
கா காலதிலா உைன மறேப?
க1டாய வேவ வராவி) இறேப வவ, நலமா?
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-----------

4.5 ேதத ாி(கயிபாைலதிைணபாைலதிைண-2
[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)ய,]

ேத# த ாி"கயி றாயிெற உ*ள!
ஏ# த யாைன இற ஒைன இ4"க
இ0 ஒ6 ம6ைன இ4"க தறியி)
ேத# த ாி"கயி6 ஆயிெற உ*ள

"ேசயிைழ வ ,வா ேபா ேபா"-ெபா*
ேதடவ தா#நீ இPவழி வா வா"
ஆயஇ ெகா*ைக இற இ4"க
அைடயா இன) அைடவத னாேல
ேத# த ாி"கயி றாயிெற உ*ள

வ:சி" ெகா நா வ வழி பா ,
வாயி) வவா* ேபா வா*உள ேவ ,
ெந:ச களி"க அவளிட ெச)வதா?
ெந2ெபா* ேதடஇPவழி@ ெச#வதா?
ேத# த ாி"கயி றாயிெற உ*ள

த ைத ேத1டைத உ92யி வா&பவ
சா/ம12 பிற கா) L&பவ
இ தவா ெற9ணி இபா/ ெச)வதா?
ஏ திைழ வ , இ)லேம மீ*வதா?
ேத# த ாி"கயி றாயிெற உ*ள
--------------
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4.6 <வின இப(

யி!க

பாைலதிைண
{ தைலவி சாறிய, }

Cவின இப" /யி)க*!
Cேனா பிாித) ேவ9டாெம6
Cவின இப" /யி)க*!

தாவிய ந)<யி தளி "க தளி "க
தணியா" காத) இனி"க இனி"க"
Cவின இப" /யி)க*!

இறி , நாைளேபா ெபா* ேத
இப ெவ6பவ ஒ இல பா
அற6 திதா/ Kைவைய நேற
எ2T எேறஇ ,ைரப, ேபா)
Cவின இப" /யி)க*!

ெபா* ேதட@ ெச)ேவ ெச)ேவ எ6
க<வா ,ைணவிய அபிைன" ெகா6!
வவ, மி)ைல /றிதநா* வா#பி)
வா#ைமயா இ,? எ6மா ேதாபில
Cவின இப" /யி)க*!
-----------4.7 தமிழிைச ேபாற இனிய ெசா!லா

தமிழிைச ேபாற இனிய ெசா)லாைள
அAகிட ேவ92! வி2! ேதைர!
இைம Hடாம) வவழி மீேத
விழிைவ திபா*! இ ேபாேத தமிழிைச ேபாற.....

எற பிாிவா) உயி , ,பா*
எத ேநர க9ணீ வபா*
க9ட இப இல"கிய பபா*-எ
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கபா  தா)தா மன"/ைற பா* தமிழிைச ேபாற.....

இைட@ ெச12" கார இ1ட பாைதேபா)
இPவழி ேம2ப*ள ஆத லா)
தைடயிறி ேதாி /திைர பற தா)
தமி&@ ெச)வி ,ய தீ "க > எனா) தமிழிைச ேபாற.....
------------4.8 கயஓ/டடா ேதைர
;!ைலதிைண

{ தைலவ ேத பாக0"/ உைரத,}
கய ஓ1டடா ேதைர-பாகேன கய ஓ1டடா!

ெகாெயலா )ைல அபின! ெபாேபா)
ெகாைற மல

தன ெம ேம)!

கடகட ெவேற இ, மினி எ4ேமா
கா கால ெதாடகிய, பா பா கய ஓ1டடா!.....

கா) விைர , /1ெயா2 ெப9மா
கள நிலதி) ெசறைத ஆ9மா
ஏ)வதா எ அபினா) மீ1க
ஏ/ அ,ேபாெல ,ைணவிைய" கா"க" கய ஓ1டடா!.....

எேபா, வவா எேபா, வவா
எறிரா பக) எதி பா "/ இபேத
ைக றைத இ6க த4வ தா
க9ணி0 மனதி< ஆவைல ைவேத கய ஓ1டடா!.....
-------------

4.9 ஏனதா இத ெபா
மத திைண
{ தைலவி தைலவ0"/ைரத, }
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ஏனதா இ த ெபா#?-அ த
பரைத இ)ல / த, ெம#, உன"
ேகனதா இ த ெபா#?

பாைன@ ேசா6"/ பதஒ ேசா6
அேதாஉ மா பி கலைவ@ ேச6!
நா09ட எ@சி ேலதா அவென6 மா,
நவிறைத" ேக1ேட ளித, கா,
ஏனதா இ த ெபா#?.....

கைள ெய2பவ பறிய வரா)மீ
க4வி ஆ# , /ழபி12 ைவ,நா
உளமகி& ,ற வரபா  தி"ைகயி)
உ9ைம ேக12 மிக வ திேன
ஏனதா இ த ெபா#?.....

C ஆைன அவளிப கதி உ
Cைட@ சைதயி<9டா /றிமணி" /தி?
வா0 தனிைல ம0த) மான
மானமிலா# இ/ வய தேத ஊன
ஏனதா இ த ெபா#?.....

க9டேத இ)ைல அவைள எறா#
கடைலேம லாைடயா) மைற" கிறா#
ப92நா Uக

த எலாமற" கிறா#

ப)கா1 ப:சைண அ@சார த தா#
ஏனதா இ த ெபா#?.....
---------
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4.10 அேதா வதா
வதா
ெநத!திைண
{ ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)ய, }

அேதா வ தா9-ந)ல
அழ/ மாபி*ைள நைம ேவ9 அேதா வ தா9.....

இ,வைரயி< பிாி தி தவ
நிதிதிர1 ஊ திாி தவ அேதா வ தா9.....

ைன மல க* அபி மல

,

ெபாைன ேபால ெபாைய@ ெசாாி ,
ேன தாழ தைர விைர ,
H2 கட) ெகா9டா2 ,ைறவ அேதா வ தா9.....

மைற , மைற , வ , ண வா
மண , ெச)ல இ6 நிைன தா
திற த வான சிாி"/ பக)
ெதவி) யா காA வ9ண அேதா வ தா9.....

கட) எறியந அெபா* தா
காண ெபேற மணமகி& ேத
உட) ெம ேத உள அய
ஒழி த, ,ய ! உயி ம தா# அேதா வ தா9.....
--------------

4.11 ?வா! அணிெசத இ!ல"
ெநத!திைண 2
{ ேதாழி> ெசவி> ெசா)ய, }

8வா) அணிெச#தஇ)ல-எெமா
நாவா) நவில) அைம அேறா?
பாவல ேபால@ ச/ வைளய)க*
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பா2 Uைள@சிய க9நிக கெந#த)
8வா) அணிெச#த இ)ல.....

காவ) பா ," கனவி) வ ,-எ
க9ெணா பாளிக9 ணீாி) நைன ,
ஆவ) கனிைய இ6 மண தநீ
அ6 மணவா ,ைறவேன எெந#த)
8வா) அணிெச#த இ)ல.....

ேநா"/வ* உவர வ தா) வா&வா*
ெநாெதா6 அனவ* இறபா* பிறபா*
ஆ"க ,ைறவேன இ6 மண தா#
அ6 மண திைல எக ெந#த)
8வா) அணிெச#த இ)ல..... ( 155 )
----------

4.12 விைரதன விைரதன
ெவ/சிதிைண

விைர தன விைர தன
ேவ*மறவ ெவ1சிEேய

ெபா தா பைகவ இட ேநா"கி
ெப கான இைட நீ"கி விைர தன விைர தன .....

ந)லைவ ெச#யா த நா12"/-மாறா
)< இடா பK மா12"/
வ)ல ஒற ஆ# தா பைகநிைல
வைள த, வி) ெந2 தைல விைர தன விைர தன .....

க4,பணி பாட" க தைல ஆ2
கறைவ ஆக* கவ

ேத

வி4 ேதா* மறவ மீ? வழியி)
விழா@ ெச#கிறன ெவறி வா&தி விைர தன விைர தன ..... ( 170 )
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------------

4.13 கரைத 9&@
கரைததிைண

கர ைத E2L மறவேர-பைக
கவ

த ஆனிைர மீ9டன எ6 கர ைத E2L .....

ெதாி , ெதாி , விைர , வ ,
ெசறி தீ மற"/ பழ:சீ ேதாற
விைர , ெகாய சா"கா2 திற
உயிைர> மீ1ேடா எேற ந6 கர ைத E2L .....

ெவ1சி ைன தவ அேதா அேதா அேதா
வி)வா* அ ெபாழிகேவ
க1சி இர92 ெந" க"கின
கழற தைலக*! கழறன வா*க* கர ைத E2L .....

ஒமக தனிநி றைசத ெந2வா*
ஒழி த, பைகவைன ஆயி0 பிறரா)
திமக /ட சாிதிட அ திமக
ெசதா தக& ைவதா வா&,க கர ைத E2L ..... ( 180 )
-------

4.14 மறேவத வ*சி 9னா
வ*சிதிைண

மறேவ த வ:சி Eனா-எக*
மறேவ த வ:சி Eனா
இளமா எெதன எ4 ெதக* மறேவ த வ:சி Eனா.....

Lரர சியப, மி/
ெவறி யாைன ழக
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ஆ

த வா? ஏ த பைட

ேமசின ேத கிளப மறேவ த வ:சி Eனா.....

நீ* /ைட விாி ெதழ-ஒளி
வா* உைற ெபய
ேதா?ய

ெதழ

த மறேவா க* சின

ேதாற ேவ கிளப மறேவ த வ:சி Eனா.....

ெவறி க9ட இைறவ-க&
வி*? நீ ?லகேம
அறேத பைகவ நா2!-மன
யா ெநா , ேபா/ மறேவ த வ:சி Eனா..... ( 195 )
----------

4.15 கா*சி 9னாேன
9னாேன
கா*சிதிைண

கா:சி Eனாேன-மன
கா:சி Eனாேன

கநக ேமெலா
பைகவ வதனா)

பயதி

திடெவா

,ழ கிடேவ

கா:சி E எ4 தா-மன
கா:சி E எ4 தா

மற"/ தனி)வா4
அறத/ ேபாாி

திறதவேர பைட
ெபற"கட L என"
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கா:சி E எ4 தா-மன
கா:சி E எ4 தா

ெவ66 பைகதைன
பககதி சா>
அழிேப, அ)ல,
பழிபைட ேவஎன"

கா:சி E எ4 தா-மன
கா:சி E எ4 தா

ஒ ெப மறவ
அயலவ தைலைய

இ,ெப6 வா என
அரெசதி தரேவ

கா:சி E எ4 தா-மன
கா:சி E எ4 தா

ெபநிதி ெப6வா#
ெபநிதி ெப6வா#

திற)மிக உைடேயா#
மறவா எனேவ

கா:சி E எ4 தா-மன
கா:சி E எ4 தா.
-------------
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4.16 கடெலா- வத# ேபால
கா*சிதிைண

{ காவ@ சி , }

கடெலா6 வ த, ேபாேல பைகவாி
பைடஒ6 வ த, க9டா-மன
கா:சிமல E" ெகா9டா-மி"க
அட<92 ேதாளினி) எதி @ ெச6 தா"/க
மறவேர எ6 வி9டா

பைட> பைகபைட> அ2ேபாாி) வி2 அ
பேவழ ,டைலV 2வி-அ/
பா@K /திமைல அவி-அ த
அைடவ: சியாச9ைட இட அ:சி டாைமயா)
'ெதாட க' எறா வாட கவி

ேதாளி)இல/ கா:சி யாள மறவ பைட
Eழ" /ைடவி2த பிேன-"கதி
ேமைல பறமைற> ேன-தீய
மாள@ெச# ேவ அறி மறவ "கா ளாேவன
எறன வ:சின எேன!

H?ச9 ைடந2வி) ஆளஒவ, பைக
யாள தைலைய ெவ1 ஏ தினா-அ/
ெமாத பைட"கடைல நீ தினா-மன
தாளி) அதைன இ12 மாளாத நிதிெப6
தாகா மகி&@சிக* மா தினா

ஒ பா) நிைலதி1ட ேத ேபா) உெபற
C ேவ) மற@ெசம) ெசதாைன-மைன
மா பா) அைணெதற அதா-எ
சா பா) இ ேத உ சாவா) இேதா எ6
சா# தா* உயி வில கதா
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ேபாாி2 C1ட /ைல தி2 ேநர,
ஒ மறவ ேதா* ெசழி,-பைக
ேவாி உ6தி யழி,-த
மா பி றதினி றாெபற 9ணிைட
ேவ)ைவ திற தா கிழி,

ேவ)L& , மா92 வி4 தவைன அவ
ேவ)விழி மைக அ2ேத-அ த
ேவைன" ைகயி) எ2ேத-த
ேகால" /ைலயினி) /தி"ெகா9டா) தைன"
ெகா9டவேனா2 ப2ேத

Hைல"/Hைல உலவி திற: ெச#,
வா#"/ பைடகைள ேநா"கி-யாைன
ேம)ழ /தற ேபா"கி-பைட
நா? ஒேரவழி ஏ6க எறன
நகழேலா உள ஊ"கி
--------------

4.17 9த# பைகபைட
ெநா சி திைண
{ எயி) காத) ெநா@சி }
{ லாவணி ெம12 }

E& த, பைகபைட E& த, E& தெத6
ெதாட மதி) கா"க ெநா@சி Eனா Eனா -ஆ
L& திட பைகேம) வாைள@ Kழறி@ சில
L& , ெபகைழ ேதனா ேதனா

ஆ தி2 ந , ெகா ஆ ேத அகழழி"க@
ேச

த உமிைஞ பைட சீ6ேம-ேவ)

பா# த, ெநா@சி பைட பா# த, பைக திறைத
ப:சா# பற"க, மீ6ேம
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அதி பைட ந2க" /திைர மற கா1
எகA ைகதிற கா12வா -ெநா@சி
அதிப அவ? ஆ?"ேகா ரா*/றிேத
அபற"க வி)) நா12வா நா12வா !
----------5. இய4ைக எழி!
5.1 நீலவான மீ#

நீலவான மீ, ேதா6
ேகால ெமன ெசா)ேவ ேதாழி நீலவான மீ,.....

ஞால ெம/ /ளி ஒளி>
ந)/ திக* அ/" க9ேட நீலவான மீ,.....

," /விய) இைற த ,9ேடா?
)ைல காேடா C1ட வ9ேடா?
த ,நிலா வி சிாி
னித தாரைக என ,ளிதேதா? நீலவான மீ,.....

அழ/ கா1 இயைக அைன
அ ெகா*ள@ ெச#தா* எைன
பழக பழக எக9 ைன
ப9A ,ைம எேன! எேன நீலவான மீ,.....( 10 )
----------------5.2 தைழத ேசாைல

தைழ த ேசாைல நிைற த மல க*
தமி&சா 2 வ92-ந)
அமி&தா கிய ெதற)-பாரா# தைழ த ேசாைல.....

அழகிய மயி)/யி) ஆ2 பா2
அ92 சி12க* C2 /ல
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எழிெலா2 தளிெரா2 பட ெகா )ைல
இப இப இப பாரா# தைழ த ேசாைல.....

தக தக1) ெவ*ளி" காK
சா

த ேமனி" கைலமா காத)

ெபாகி ேத ,ைணைய" C2
,ைம ,ைம ,ைம பாரா# தைழ த ேசாைல.....
-----------5.3 ேசாைல!
ேசாைல! ேசாைல!
ேசாைல! ேசாைல!
ேசாைல!

ேசாைல ேசாைல ேசாைல-இப
,#ப, தா எ ேவைல
மாைல த4வி ெதற) 4கி-அேதா
மல க* எ4தி வ9ண தீ12 ேசாைல ேசாைல ேசாைல.....

ஆ<ய

, நிழ) த அ த

ஆலயதி) மாமயி) ேதாைக
ேம)விாி, ேவ"ைக கா12!
விளாபழைத ப தா2 ம தி!-அேதா
கைள இழ"/ அழ/சாம தி ேசாைல ேசாைல ேசாைல.....

ெபா ேனாைட இெளா2 கல"/
ெபா4, ேநா"கி ெதா4தி2 அ)
தனிேல வ92 ப:Kர பா2
தமிழிைச உய ெவ6 ெசா)
தவைள இைர@ச) /யி<"/ ெதா)ைல
தவ, க92 சிாி"/ ெவ9)ைல ேசாைல ேசாைல ேசாைல.....
-----------------5.4

ளி ெகா& வத#

/ளி ெகா92 வ த, மாைல-ந6மண
ெகாழித, மணிமல @ ேசாைல-இனிதா /ளி ெகா92.....

ெவளிஎற ெப பட விாிபி)-இ@ேசாைல
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/ளி ெகா9ெட4திய இயைகயி சிாி /ளி ெகா92.....

களிெகா92 மயிலா2 மறி)-இனிதான
இைசெகா92 வ தி2 ெதற)
தளிெர)லா ெம/*ள ப@ைச-இ"கா1சி
தனி இயைக நம"கி1ட பி@ைச /ளி ெகா92.....

ப@ைச பK ெகாயி )ைல-ம)ைக
பா#@K மண," கீ)ைல
ம@K வைளதன ெபமர" கிைளக*
வாிைச விள"/க* அ/*ள மல க* /ளி ெகா92.....
-------------5.5 பா&" தாமைர ெபாைக

பா2 தாமைர ெபா#ைக-வ92
பா2 தாமைர ெபா#ைக
ப@சிைல ப12வி ாி, ,,ளி
பரபி வா#வ12@ சிாி,@ சிாி, பா2 தாமைர ெபா#ைக.....

இத4 ெதற< அைச>-இைச
இப மண பாைச>
திய ெசPவித& உ92 பி0
காிய ெந#த) 8வி ர92
க9ட ெப9கைள" கபழி"க எ9ண
ெகா92 திாி> /9டைரேபா) வ92 பா2 தாமைர ெபா#ைக.....

காைலயி பிாி த கணவ தன"/"
காதி ேதத மைன"/
மாைலவ எ6 ேத-ஒ
மைகேபா) அ)> C!
ேசெலா2 வாைளக* ,*ளி" கைரஉய
ேதC டழி"ைகயி) கான" க/யி) பா2 தாமைர ெபா#ைக.....
-------------
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5.6 வா த3B" மாமைல

வா த4 மாமைல பாரா#
நா த4 ஆரா வேத!

கா4, ஆபா வ அவி-பா
கய<"/ L& தி2 கி@சி" /வி வா த4 மாமைல.....

ஒளித4விய வ*ளி" ெகா>-மல
உைர வ92 சித6 ெபாெபா>
களி ெச#தி2 உல/"/ நமடமாேன-நைம"
காத) ெச#ய ைவத, ெம#தாேன! வா த4 மாமைல.....

உட) த4விட LK கா6-ந
உயி த4விட" கம4 மண
விடமனமிைல! க1 த4 இப
விடமன வமா? அப ேபாேல! வா த4 மாமைல.....
----------5.7 பளபளா!
பளபளா! பளபளா!
பளபளா!

பளபளா பளபளா
பளபளா எ6

ப@ைச தவைளக* /1ைட" கைரயினி)
த@K ப1டைர ேபாேல-அைவ
கதி" கிட த தாேல

தளபளா தளபளா
தளபளா எ6

தப1 ைடெகா1 "க வரா)க*
/1" /ரைவக* ,*?-,ணி
த க)ைல> த*?
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மளபளா மளபளா
மளபளா எ6

ம1ைட கிைளையஒ ," கா#கனி
ெகா1ைட பா"ெகா2 ெத/-கீேழ
வி1ெடறி> /ர/

ெசாளெசாளெசாளா
ெசாளெசாளா எ6

ெதா1 ேதைன> ெந1 8ெபா
த1" /ளவிக* ெகா12-ஒ
/1" /ரைக ம12
-----------6. உயேதா
6.1 வாதாத நாளி!ைல

வா&தாத நாளி)ைல ைவயக
மைறமைல அக* மறவா திெபய
வா&தாத நாளி)ைல ைவயக.....

ஆ& , கட) ெத2 பா ேபா)
அகற உல/ இல"கிய அைனதி<
L& , ெபா?9ைம விள"/ ஆறலா)
ெவ)ல யாத ந)லாசிாியைன
வா&தாத நாளி)ைல ைவயக.....

ெதனா2 சா

த /மாி ெபநில

திைரகட) மைறத உ9ைம@ ெச#தி"/
ெபாேன2 கா12 லவ "/ லவைன
ெபா4ெதலா தமி4" /ைழத தைலவைன
வா&தாத நாளி)ைல ைவயக.....

மைறெயன ப2வ, தமி&நா மைறF)
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மற மைறF) பிவ த /ைறF)
ைறயா# இைவக1/@ சா6கா1
ழ"க:ெச#த தமி& அறிஞைன
வா&தாத நாளி)ைல ைவயக.....

ஆாிய@ ெசாக* இ நா1) உற,,
அதமி&@ ெசாகளி உதவி ெபற,
வாாியண9 ஆயா# த உ9ைமைய
வழகிய தி"ைக சிவ த வ*ளைல
வா&தாத நாளி)ைல ைவயக.....
--------------6.2 ேதனவி தி.
தி.வி.
வி.க

ேதனவி தி.வி.க
ெச தமி& ேபK எ4, இப
ேதனவி தி.வி.க.....

கான) ந2வி) மல @ ேசாைலயாக"
காதா தமி&மண காணாத நாளி)
Cனி" கிட த தமிழ விழி"க
வா0ய திற தா) வழ/ அைன,
ேதனவி தி.வி.க.....

ெதளியா " ெகாைற ஒளிமைற விறி
ெதளி ப2, அவ "/*ள திறைம
,விேய 0பிற " கி ததி)ைல
இ"க ேபாவ, இ)ைல திதி"/
ேதனவி தி.வி.க.....

சைமய இ12@ சாதிய இயைகயி
அைமைவ> அழைக> ஆர 92
நைம> உ9 ணீ என ந)/ தமி&நைட
அமி&த6 கனிபிழி ஆற6 தமி&
ேதனவி தி.வி.க.....

46

வ*ளி க வா&"ைக" கைதயிைன
த*ளி எழி/ற மாைலவா ெனாளியி
ேவ*ள நீரா2 ேவ"ைக க9ேட
உ*ள 8ாி, ெக 6ைரத,
ேதனவி தி.வி.க.....

ெப9ணி ெபைமைய ெதாழிலாளி உாிைமைய"
க9ணான தமிழி கவினா

த உ9ைமைய

9ணான இ தி /, சி6ைமைய
எ9ணிய எ9ணதி) எ4 த தமிழைன,
ேதனவி தி.வி.க.....
-------------6.3 பைக ந&க ெசத பாரதி

பைகந2க@ ெச#த பாரதி பா1ைட நீ
பாரா12 மறவேன
நைக"கத"க நா)வைக@ சாதியா
ந@K பாைப நK"கிட@ ெசானா)
மி/திட ேவ92 ம0"ெகா*ைக எ6
Lறா ேபசி ெவளிவ பைக ந2க@ ெச#த பாரதி

பா பா உய ெவ6 பா1டாளி தா&ெவ6
ஏபா2 ெச#த F) இழி தF) எறா)
Cபா2 ேபா12 நா1ைன ஆயிர
Cறா"கி தாவாழ எ9ணி2 அ த
பைக ந2க@ ெச#த பாரதி.....

அைனவ சாிநிக அைனவ "/ எ)லா
அ6 ெதறி>க* 8Wைல எறா)
தனி ஒC1ட ஏமாறி வாழ@
சாதிர@ சழ"/" கா12 அ த
பைக ந2க@ ெச#த பாரதி.....

நா12"/ மறவைர ந)/ அைனமா
ைநய வி2வ, ந)லதா எறா)
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C1 பறைவேபா) உாிைம இழப,
/றமி)ைல எறா க* அ த
பைக ந2க@ ெச#த பாரதி.....

ப9ைடய தமி&நைட இைற"/ ேவ9டா
பல "/ ாிய பா2க* எறா)
ெநா9 நட"/ ப9த நைடதா
F<"/ ேவ92 எறா க* அ த
பைக ந2க@ ெச#த பாரதி.....
---------------6.4 நா/&(  ெதா&

நா12"/ ெதா92
நம"/ மகி&@சி
நட"க12 ேபா எறா
வா&க சிதபர ேப

ேக12"/ ெவ*ைளய நீ12"/ ,பா"கி
ேவ12"/ ெவ:சிைற L12"/ அ:சாம)
நா12"/ ெதா92.....

L12"/ L2 விள"ேகறினா எ/
வி2தைல உண @சி உ9டா"கினா
C12 ெதாழி)க? ஆ"க ேவைலக?
/றெம6 ெசான ெகாய "/ அ:சாம)
நா12"/ ெதா92.....

த9டா விைள@ச)க* தக@ Kரகக*
அ92 ெபநாேட எக* உைடைம எ6
த9ேடாரா ேபா1ட தமிழனவைனேய
தா&த யற த"ைகக1/ அ:சாம)
நா12"/ ெதா92.....

ஒேபா அய)நா1 2ைடைமக* எறா
உாிைம எவறி< எம" ெக6 ெசானா
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கப) க1 ஓ1னா ெவ*ைளய
ெச"கி4"க ைவதா அ த" ேக1<
நா12"/ ெதா92.....
----------6.5 பாிதிமா! கைலஞ

இ தF றா9) இவ பா பன
ெச தமி& ப6ைட யா க*
இ த Fறா9).....

 த பாவல பாரதி, மறவ
தமி& வ)லவ பாிதிமா கைலஞ
இ த Fறா9).....

நாடக தமி& இல"கண மைற தேத
நாடக தமி& இல"கிய மைற தேத
ஈ2ெச# ேவேனா எ6 ,தா
இயற ம12 சிசில ெகா2தா
இ த Fறா9).....

Eாியநா ராயண சாதிாி எற
B#ைம யறத ஆாிய ெபயைர
ஏ ெப6 தமிழா பாிதிமா கைலஞ
எ6 மாறிய நறமி& அறிஞ
இ த Fறா9).....

வாழிய பாிதிமா கைலஞ எ0ெபய
வாழிய அேனா வாாிய ெபக&
ஊழியெப யாி0 தசீ ெபயரா
உய தனி@ ெச தமி& அைனவா ழியேவ!
இ த Fறா9).....
------------------
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6.6 மேனாமணீய" 8தரனா

ஒ6 ெசானா* தமிழைன-எனிட
ஒ6 ெசானா* தமிழைன
அெறாநா* மாைல ேபாதினிேல
ஆ அறியாம) எ காதினிேல
ஒ6 ெசானா*.....

மற லவாி) ைககார-தமி&
மேனாம ணியெச#த K தர
பறிக* உ6மின ஆாிய உளெத6
பளீெர6 K தர ெசத ெதறா-இ த
ஒ6 ெசானா*.....

நா ெபற ம"களி) K தர சிற தவ
நறமி& கா"க தனல ,ற தவ
ேதேபாற தமிைழ வள "க பிற தவ
ெச தமி&" /ைழேத இற தவ-இ த
ஒ6 ெசானா*.....
-------------6.7 ஆ.
ஆ.ேக.
ேக. ச;க

நீதி,ைற அறிஞ ஆ ேக ச9க
நீணில தைலவாி) ஒவ நீதி,ைற அறிஞ.....

மதிதி2 வ9ண தமி&ெதா92 ெச#ேதா
மதியா ஆாிய வாைன" ெகா#ேதா நீதி,ைற அறிஞ.....

ைவய" கண"க பா) தகண" /ைரபா
ைகெயா ெச#வா ைவய" கண"க
ெச#வன தி த@ ெச#எ0 அறெதாி ேதா
தீ தமி& நா12"ேக அ ாி ேதா... நீதி,ைற அறிஞ.....

க)வி ெபா? ெச)வ ெபா?
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கடெலன ெபேறா உட< உயி
எ)லா "/ பயபட இனிதி) உைழேதா
எ6 வா&க அவக 4டேப நீதி,ைற அறிஞ.....
--------------6.8 பா.
பா. ேவ.
ேவ. மாணி(க நாய(க

ஒளியி தைம ெசகதி அ,ேபா)
ஒ4"க தைம தமிழக எேற
ெதளிவி ேதாபா ேவ மாணி"க நாய"க
அனவ ேப வா&க இ நி வேத!

வைரவி ,ைறயி) அ<வ) வ)லா
வ*?வ நிக த க)வி வ)லா
ைரயிலா அைவ ெப: ெசா)லா
ெபா#ய "/ அ:Kத) சிறி, இ)லா ஒளியி தைம.....

ஒளிவ வி0"கி வாிவ வி0"/
ஒஎ0 தமி&எ4 ேதத) எ6
வற Lள"க F)பல ெச#தா
மாணி"க நாய"க மாக& ஒகேவ ஒளியி தைம.....
--------------6.9 இைசலவ
இைசலவ இல( மண

இயைச வ)ல இல"/ மணைன
இனியத மிழக இழ , வ ,கா)
அய<ள பா பன அகமகி& தா க*
ஆதலா பைகவைர" கா6மி& ,நீ
தறிவாள "/" க)நா12 தமிழா!

பா4 கிணறி) ப,"கிய தமிழிைச
மீ? வைகைய ேமெகா9ட அறிஞ
வா&விழ தாென6 மகி& தா பா பன
ேகாைழ பைகவைர" கா6மி& ேதநீ
ஏழிைச வ)லா "ேக க)நா12 தமிழா!
-----------------
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6.10 < அழகிாி

அழகிாி ெபக& வா&க! ப/
தறிவி மணிவிள" காக திக& த
அழகிாி ெபக& வா&க!

வழிவி12 வில/க மடைமகேள, எைம
வாழவி12 ெவளிேய6 பா பாேன
வழிவி12 மைறகசி6 ெத#வகேள
ெவ6ேவ1 னிேவ9 டாஎற
அழகிாி ெபக& வா&க!

திராவிட நா2 திராவிட " கா/க
ஆாிப நா1) ஆாிய வா&க
ஒேர நா2தா இநா2 எேற
ஒ1டார ேபசினா) ெக12ேபா L எற
அழகிாி ெபக& வா&க!
---------------6.11 தியாக ராச

தியாக ராசனா) திராவிட விழித,
தீயவ அ:சின ெகா1டடா ரச
உ#யாத தமிழ க* உ# திட லானா
ஒ2"கின ஆாிய ெகா1டடா ரச

அவி த உளதி) உண  ெகா?தினா
ஆாிய ெவ?த, ெகா1டடா ரச
கவி& தேகடய இட"ைகயி) ஏறிட"
கதி நிமி

த, ெகா1டடா ரச

தீயகா கிரைச அேற சிாிதா
தியாக ராச ெகா1டடா ரச
Bயகா கிரெசன அ6 க& தவ
,பின இ6 ெகா1டடா ரச
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தமிழ இய)பி த/தி கா1
அமி&ைத ஊ1னா ெகா1டடா ரச
நமதடா இ திராவிட எ6
ந6ெசா னாென6 ெகா1டடா ரச

மாெப திராவிட இய"கா யிர"கா)
ம9டப க9ேடா ெகா1டடா ரச
காள இ த" க1டட தன"/"
கைட"கா) அவென6 ெகா1டடா ரச

ெபக& நா1 பட) மைற தா
ெபாி, வா&தி" ெகா1டடா ரச
அக& இைளய Lர@ சிாிபினி)
அவைன" க9ேடாெம6 ெகா1டடா ரச!
-----------6.12 சBதிர பாய

பா9ய ேப வா&கேவ-ச திர
பா9ய ேப வா&கேவ
ேவ9ய ெச)வ அAகி2 ேபா,
விலகிய ெச)வ வில/ ேபா,
மா9ட த"க ேநா# வ த ேபா,
ம1லா உட)நல வள

த ேபா,

யா92எ ேபா,Kய மாியாைத
இய"/ ேபண தய"க ெகா*ளா
பா9ய ேப வா&கேவ...

கயவ கதி உ ேபா,
கறவ க& , ேபK ேபா,
அயலவ E@சி வ<தி2 ேபா,
ஆாிய வணகி அைழதி1ட ேபா,
இய< ேபா, Kய மாியாைத
இய"/ ேபண தய"க ெகா*ளா
பா9ய ேப வா&கேவ...
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ேதாழ க* எ)லா ெதாைக ேவ92ம ேபா,
ெதாைகெபற ேதாழ பைககா12 ேபா,
தா&ற தைலேம) B"கி2 ேபா,
ஏ&ைமைய ெவ12 Kய மாியாைத
இய"/ ேபண தய"க ெகா*ளா
பா9ய ேப வா&கேவ...
---------6.13 பா#ைர ேதவ

இனி>ேமா தமி&@ சக கா9ேப
இ த தைட கைட@ சக ேபாலேவ
என"ெகான பா9 ,ைரேதவ ெசா)ைல
இPைவய அ நாளி) நபேவ இ)ைல
இனி>ேமா தமி&@சக.....

விய த, ைவய ெசறநா* சிலேவ
விாி த, ம,ைர தமி&@சக நிலேவ
அய

த தமிழாி ஆட< பாட<

அறிவி ெசய< மிளி

தன பலேவ

இனி>ேமா தமி&@சக.....

லவ வ/ H6 பைடதா
ைமயி மடைமயி எைப உைடதா
பலதமிழில"கிய மாK ,ைடதா
பா9 ,ைரேதவ க&ெகா எ2தா
இனி>ேமா தமி&@சக.....
-------------6.14 உமாமேக 8ர

வான விாிைவ" காAேபா ெத)லா-உமா
மேக@Kவர கெழ நிைனவி) வ
வான விாிைவ"காA.....

ஆனதமி"க) Xாி நி6விேனா-ம"க*
அபிேனா; அறதிேனா; ஆற அறிவிேனா
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வான விாிைவ"காA.....

ெபற அைனைய அனா# எ6வா#
ெபக அைழ"க ேநரேம யி)ைல
உறா உறவின " காக உைழ"க
ஒநா* ஒெநா இ தேத இ)ைல

'கறவ தமிழ ' எ0ேமா உய நிைல
காண ேவ9 இ)ல ,ற ,
6 காலைத தமி&ெதா9 டா"கிேனா
வா&க! தமி& னிவ திெபய
வான விாிைவ"காA..... ( 225 )
------------------6.15 பனீ ெச!வ

ஆாிய எற /ைறெகா*ளி பிண
அறி"/ அவ இைறநாளி தா)
ஆாிய எற.....

ேபாாிேல தமிழ "/ பனீ @ ெச)வ
ெபா,பைட தைலவ எத/ அ:சாதவ
ஆாிய எற.....

திராவிட தினி) திராவிட ெமாழிய)லா)
எ த ெமாழி> தாஒ காைல
எ2, ைவதி) உாிேப ேதாைல
வராேத இ திேய எ6த ேபா
வாெள2த பனீ @ ெச)வேப வா&க
ஆாிய எற.....

அ4,ெகா9  த நதமி ழைன
சிாிதா* எறா) அவதிற க9டதா)!
ெதா4, பிறர ெதாட

த தமிழ க*

Bய உண  ெகா9ட@ ெச#தவ
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பழ தமி& பனீ @ ெச)வேப வா&க!
ஆாிய எற.....
--------------6.16 அைம ச ;ைதய

அைம@ச ைதய ேப வா&க-அ நா*
அவ கா1யவழி மீ*கேவ
தமிழாி காபாள நலவழ"கறிஞ
தனல கதா தனைமந அ த
அைம@ச ைதய ேப .....

தமிழ த உைடைம இதமி& நா2!
தமிழ " /ாிைவ தமி&நிைல நலக*!
Kம"காத மா12"/ ெச)வதி) பகா?
எ6 ெசானவ ைதய அ த
அைம@ச ைதய ேப .....

'அதிகாாி கா)ந"/ பா பன தம"ேக
அ<வ)க*' எற நிைலைமைய ேபா"கி@
ச, ெகா9ட தமிழ வி4"கா2 ேநா"/
ச1டைத@ ெச#தா ைதய அ த
அைம@ச ைதய ேப .....
-------------7. ப!வைக
7.1 நீ ஏ @ணான பாைதயி!

நீ ஏ Lணான பாைதயி) ெசறா#?
எென:ேச உலகி)
நீ ஏ Lணான பாைதயி).....

ஓயா" கலகெமலா உற ந தா#
சீராத) எ நா*?
நீ ஏ Lணான பாைதயி).....
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Lழாேத மதெம0 ஒ தீைமமி/ பா&/ழியி)
ேபா# தீரேவ92 சாதி எ0ெமா
ெபா)லாத ேநா#! அறெநறியி ேலநட
நீ ஏ Lணான பாைதயி).....

நீ ஏ ேகாயி) உவ ெதா4தா#?
நீ ஏ உனதறி விைன இழ தா#?
நீ ஏ /ற* ெசானைத மற தா#?
நீ வாழ ேவ92 ெமனி) இைத"ேக*;
தீ> நீ நில ெவளி> கா6
கலக" ேகாயி) உவ கடள)ல
உண  தாகட ெள6 நா?
வா&, வா# மனேம வா&, வா#!
நீ ஏ Lணான பாைதயி).....
---------------7.2 அறிB ெக/டவ

அறி ெக1டவ பண பைடதா)
அA" /92 ெச#வா-ந)ல
ெநறி >ண

தவ பண பைடதா)

ெபா, ெதா92 ெச#வா !

/றி ெக1டவ பண பைடதா)
ெகா2 பைட ேச பா-ந)ல
நிைற மனதவ பண பைடதா)
ப2 ,ய தீ பா

கமனதா பண பைடதா)
கல கைத@ ேச பா-மிக
ந மனதா பண பைடதா)
உல கைத" காபா
தைம ெக1டவ பண பைடதா)
சாதிைய நயபா-ந)ல
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ெபா மனதா பண பைடதா)
நீதிைய மதிபா
னனி மறவ நீ
----------------7.3 ;னணி மறவ நீ !

அணி மறவ நீ
எ நா? வா&க!

ந/ Cனா திராவிட நா1ன
ந9ணினா க* ேதாழ க* L1ன
ப0 ன"/ பிற தநா* வா&,
பானா அபிைன@ ேச ,
ஆைச நீ"க@ சிற திட ேவ92 நீ
ஊ சிாி"/ ஐ தாபைட ெதா)ைல
ஒழி> ம12 ேனற இ)ைல னணி மறவ நீ

வ த வடெமாழி தமி4"/ தாயா-ந
வா&வி சீ தி வடவரா) வ ததா
இ த@ெசா) ெசான ெத த" கலவைட! எனி)
இகி"/ அேதஐ தாபைட
ஒ6 ப1டன திராவிட இ நா*
உண

, ேபாற ேவ9ய நனா*

இ6 சிசில த நல மி"க
ஏ2க* ெச> மிைடV6 தி, னணி மறவ நீ

ஆ9டதமி. தா ெகா9ட B"க
ஆாிய " ெகலா ந)லேதா ஆ"க
ேவ9@ ெச தமி& ேவாிைக ைவதா
விள/ தமி&F) உைலயி ெபா# ைவதா
கன) நா1ைட" கசபா"/ இ தி"
கா)க* ெவ1டபட ேவ92  தி
இன ஒ4"க இகைல தா#ெமாழி
எ9ணி டா "/" கா1டடா ந)வழி னனி மறவ நீ
--------------
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7.4 பிறதநா

இநா

பிற த நா* இ நா*-ேபெறலா
ெப6 நீ வா&க-பனா* (பிற த நா*)

சிற த நா1க* ஆயின ெசற நாெள)லா
ெச தமி& ெதா92நா* ஆக12 இனிெயலா-நீ (பிற த நா*)

ப1ேலா பாவாைட
க1" ெகா9 டாயா? ந6
பா)Uைர ேபாச1ைட
இ12" ெகா9 டாயா? ந6
ஒ12மா பழமிேத ஆபி* ஆர:சி
பி12மா ப9ணிய உ9Aவா# ெகா:சி-நீ (பிற த நா*)

அைனவ இேக உைனஒேற ஒ6
பாெடாறா இைலயா? ஆமா
கனிஒ6 ேதா<ாி,@ Kைளேயா2
கன) கல ததா# பாடமா பா2! நீ (பிற த நா*)

ெபாிய ெப9ணானா) ஆடவா ெசா)வா ஃஊ ஃஊ
அாிய தமி& பா ஆடேவ9டாமா? ஆமா
திேவா/ ெச தமி& பா9ய பா12@
ெசபிய வ9ணேம ஆ" கா12 நீ (பிற த நா*)
-------------7.5 அ வாB ெகாட நீவி

த ததான த ததான
த ததான த ததான தனதான

அ வா& ெகா9டநீவி
இப ஆர உ92 வா&க! தமி&வாழ
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அ:சிடா, ெதா92 சா க!
அ92தா&வ க6ேபாக ைனL க*

 வா& ய

தநா2

 தீைம ெவறநா2 தமி&நா2
ஞால ெம/ேமகி
வகவாணி க:ெச#நா2 பழதா2

எனேதா< ல

, வா

இ6நா  தவா6 மறவாதி
இ திேநா# ெகாண

திடா,

வகார அ9டாத வைகஆ#க

இ6ேபாம கி& ,பாாி)
எ6நீவி ந6வா&க க&ேமவி
இபேமஇ ைய தவா&வி)
எ:சிடா, வ ,வா&க தமி&நாேட !
-------------ேதனவி - II
8. திைணபாட!க
8.1 தமிழ பா/&

தமி4"காக-எ
தாயி0"காக

அைமயாாி பைடையஎ சினதா) எாிேப
அவராேல நாசாக ேநாி0 சிாிேப (தமி4"காக!)

தமி4"/ மகநா!-ஒ
தா&ைவ> அறிேய.

தைமஉய ெவ பா அவ பைகெபகி கடைல
தா"கி2ேவ அ)ல, இழேப எஉடைல (தமி4"காக!)
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அ:Kத) இ)ேல-நா
ஆாிய அ)ேல.

ெந:ச தமி& மரபி Lர ெதா/
ேந ேபாாி) கா9ேப சிறப)ல, இற. (தமி4"காக!)

ைப தமி& எ)ைல-தனி)
பைக"கிட மி)ைல

எ நா? ேதாலாத ெச தமிழ ேதா*
எ4 தா)தா B* அ)ல, தமி&தா# ஆ*வா*.
-------------8.2 காத! க"

க"/* இப, இனிைம!-எ
காத) கைப வி1ேபேனா தனிைம?

திவித& C12"/* ச "கைர - அவ*
தி12 விழி"ெகேம) அ"கைற!

மாைலயி மணிகைள Fேல தா/ - இ
மனகளி Kைமகைள" காதேல தா/.
ேசாைல மல க*எ)லா அவ*எழி) ஓ/
ேசா

, ேசா

,எ விழிகேளா ஏ/.

ஆ6த வழியிைன அறி திட) ேபாேல - அ
பா6தா எேம) வழி ததினாேல
ேப6ெபேற நா தமிழ@சியாேல - என
ேபK உல/த வியெமாழியாேல.

ம"க* ெபறாதவ மகி&விைன அழியா ,
மாதிைன ெபறாதவ வா&விைன ெதாியா ,
சி"கைல தீ ப, அவளி கடைம - அவ*
ேச

,வி1டா) ேவ9ேட* பிறஉைடைம!
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-------------------

8.3 கதைட ம#வ மைனயி! ஒதியி ேவ&ேகா !

இ"/ பி*ைளக* என"/ ேபா, அமா - எ
க"கதைவ Hவி2க* அமா, அமா!
(இ"/ பி*ைளக*)

ெபதவ மான என"கி)ைல - இனி
பி*ைளெப6 வ உடபி) இ)ைல.
வதி) ஏ, மீ, ஆவ, இ)ைல - அட/
ைவ, வாக H"/ தி/ இ)ைல
(இ"/ பி*ைளக*)

ம"க* ெதாைகெப"கதா) வ ப:ச - இ/
வ ப:சதா) ஒ4"க" ேகேட மி:K
த"ேகா இPவா6 ெசானா (எ) ெந:K
தா/வேதா அ* ாிL ெகா:ச.
(இ"/ பி*ைளக*)

தா#ெமாழிேம) அபிரா, நா1)
தனலமா அவரவ ேகா1பா1)
B#ைமேய இரா, ெந:K L1)
ெதாைக ெப"க ஏ இ த" ேக1)?
(இ"/ பி*ைளக*)

ேதாறி>*ள ம"க* நல யா - இ/
ேதாறாத ம"க* த த தா/!
ேதாறாைம இப எ6 ெசானா - மிக
,யரான த ஐயா.
(இ"/ பி*ைளக*)
-----------------
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8.4 மாறாத தைலவ
/றி:சி திைண

[தைலவி - ேதாழி"/" Cறிய,]

ெசானெசா) மாறாத தைலவ -அவ
ெதாைலயாக நிைலய" கினிய ! ேதாழீ
ேதாளிைன பிாியாத ,ைணவ !-அவ
B#ைம> வா#ைம> வா# தந) கணவ
(ெசானெசா))

இKைவ தாமைர ேத09ட ேதனீ
இனC ச தன மரதி வானீ*
நகிைள தாகிய ேதனைட ேதேபா)
ந)லவ ந1ெப6 ஊறி2 ஆ)ேபா),
(ெசானெசா))

உலகி/ நீ த) ஆவ, ேபாேல
உற"/ அவாிறி அைமயா, வா&ேவ,
விலகேவ ெபாறாதவ பிாிவ, ஏ,?
Lைணைய விர) பிாி தா) இைச பிற"கா,!
(ெசானெசா))

எெநறி பசைல"/ எ6ேம அ:Kவா ,
இன)தரா , எைனேய இபதி) ெகா:Kவா ;
அபறி ேவெறா6 உ9ைமயி) அறியா .
அவ பிாி தா எறா) ேவெறவ மி:Kவா ?
(ெசானெசா))
---------------------
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8.5 அபிைன நடபா
றி*சி திைண
[ேதாழி தைலவி"/" Cறிய,]

அைப அறி ேத, உ9ைம உண

ேத,

ஆைகயினா) தா எவா# திற ேத.
ஒ6ேக*, ந6ேக* அமைல நாட.
ஒபிலா விபினா) வ/ திய ஆள.
எ வா#@ ெசா)ைன நபினா) ந,
நபாவி1டா) என"ேக இ த வ?
நீேய எ9ணிபா ாி தி2 உ9ைம
ஆயேரா டா# ,பா ெதாி தி2 நைம.
அறிவா) ஆரா# , அறி த பிறேக
அளாத) ேவ92 அதா உறேவ.
ெபாிேயா ந1பிைன ஆ# , ெகா*வா க*,
ந1 ெகா9டபி ஆய மா1டா க*!
அைடயா "கவ அபரா# நடபா ,
ஆதலா) தைலL, அபிைன நடபா !
----------------8.6 நாகாிக"
றி*சி திைண

[ேதாழி ெமாழி]

ந9ப த ந:சிைன>
ந)லதா# ேவ129ப
நாகாிக மி"/ைடயா உலகி)-அ த
நாகாிக நீ>ைடயா# தைலவா!

ெப9கனியா* எற ேதாழி
பினிபினண ,ன"கிப
ேபள, பசிதீ "கவி)ைல-அைத
ெபபிைழ என எ9ணி) ெதா)ைல.
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ப9பா1ெட)ைல மீறலாமா?
பழகிவி12 மாறலாமா?
க9ேணா1ட ெகா9டவைள மணபா#-அவ*
க9A உயி நீய)லேவா அைணபா#!
---------------8.7 <த! மண"
றி*சி திைண

[,ைற - நல பாரா1ட)]

மல ெதா6 ம, உ9A
மணி ஒளி ேதவ9ேட
நல த ெமாழி ஒ6 ெசபிட ேவ92-நீ
ந2நிைல தவறாம) ஒபிட ேவ92!

பயி) ெதா6 பயி) ெதா6
காதைம பா/ய

த

மயிய) சாயனா* )ைல நைகயா*-ைத
மாணி"கதி) ைவ,யிைர" ெகா)< நைகயா*!

அைலயைலயா# ெநளி ,
கா கிைல அைம ெகா92
மைல812 மய"C12 C த) மணேபா)-ேவ6
மல களி) க9ட,9ேடா C த) மணேம?

ேதY6 மல களி)
திக1டாம) உ92 நீ
வாYறா# மண"கிற C த) ,றபா#-அட
வறாெதன" கிபத C த) மறபா#!
-------------
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8.8 பாலா/& ப&(ைக
மத திைண

[ேதாழி C6]

ஊடைல தீ திட ேவ9வ த
ஒ9டமி& வாணேன, ேக12வா#!
ஆடவ " ேகற அறிடேன, எ
அைம தைலவியி ேதா* மண ேதா

ஏடவி& ெவ9ணிற தாமைரேபா), நிலா
எ1 க பா "/ மாைலயிேல,
Cடதிேல Bய மல ப2"ைக ெகா9ட
/*ள வைட க1ேல,

ஏறி ப2தன, யாைனையேபா)
இ1ட ெபH@K வி1டப,
மீறிய அட பி*ைளயிைன த
ேமனித4வி ப2தி தா.

ஏறின* பி*ைளயி தாயவ?-த
இ@ைச" /க த தைலவைனேய
ஆறிய பானி) ஆைடையேபா)-அவ
அ ,கிைன த4வி"ெகா9டா*.
-------------8.9 எ-" ைகவிடாேத
பாைல திைண

[உட ேபா"கி) ேதாழி தைலவ/]

ெபேறா அறி தில உறா ெதாி தில
கறவேன இவைள" ெகா9டா#,
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க/) வர@ெசா) வி9டா#!

/ற ஈதானா< நறவ" காத/
நாதைட ஆவ, உ9டா?
நாைளநீ வா&பவ அேறா!

இ6 ேபா) எ6நீ அபினி) ெதபினி)
ந6 /ற*ேபால வா&க!
நறிைண பாட)ேபா) வா&க!

ஓகிய மா ெபழி) ஒளி> திேமனி
பா/ தளாி0 ைகவிடா#,
பைசய6 ேபா/ேமா ெம#விடா#?

C த) நைரதா< ெகா9டநி காதெசா)
ஏ திய ெப9ணிைன த* ைவேயா?
இ6ேபா) எ6நீ ெகா*ைவேய!
-------------8.10 தா: ள"
பாைல திைண

[ெசவிதா# ெமாழி]

காதலேனா2 ெசறா* விபி-அவ*
கள மணதி தா* அபி,
கணவேனா2 வவா* திபி! (காதலேனா2)

ேமா, உழவ ெக12 பைறெயா
ழ"கதி/ ஆ2 ப@ைசமயி)!
வா4 உய மைல ஓ/ கி)
வழிெய)லா ெப#ய12 /ளி

த மைழ! (காதலேனா2)

அறெநறி இ,ெவன அவ0ட ெசறா*
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அபிைன அ மனதினா) ெவறா*!
பிைறUத) சி6மி ெசற பாைலவன
ேபாிப ஆ"க12 மைழயி வள! (காதலேனா2)
-------------8.11 எைனேபா! அவD"
அவD" அழ/&"!
அழ/&"!
பாைல திைண

[மகைள பிாி த தாயி ெமாழி]

மகைள பிாி தஎ க9ணீ ேபா)
மகைள பிாி தா? சி , க9ணீ ! (மகைள)

யிட தபிய ெப9மா-ஆ9
மா/ர) கட ேச,

நெச> ெவப" கா2-மக*
நபிபி ெசறா* அேபா2! (மகைள)

,வ ெபா திய வி)ைல
ெபா திய ேதா*த4 ெகா)ைல!
ெப,ைபைய பிாி தஎ ெதா)ைல-அவ
ெபேறா? எ#,க எ)ைல! (மகைள)
-----------------8.12 அறி! நிைனB
பாைல திைண

[தைலவ நிைன ெமாழி]

பிாி த ேபா, ெதாி த, ெதாைல
தி ேபா, ெதாி திேல ெதாைக!
பிாி த காத) வழியிைன ெப"/
பிஉைன நிைனதா), வழிய, K/. (பிாி த ேபா,)
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சிற த ெபாைள ேதட எ9ணி,
ேசயிைழ உவிழிகளி) ேத"கிேன க9ணீ ,
பற ேத பற ேத பாைல நிலைத,
ப2ெதாைல வதனா) இழ ேத நலைத, (பிாி த ேபா,)

அழகிய நைகயினா# நிைனேத உைன
அ)ல) ப2திய ெந2வழி எைன,
உழ"ெக)ைல ெதாைலவா# ஆ"கி6 பிைன,
உ*ள அணி)நா வழிேயா ெதைன! (பிாி த ேபா,)
--------------8.13 கடைமக
வாைக திைண

[,ைற-Hதி )ைல]

என"/" கடைம ைம தைன ெபறேல-த ைத
தன"/" கடைம க)விைய தரேல! (என"/" கடைம)

அறிவி) வள

, ஆ9ைமயி) சிற ,

ெநறிப2 மக0"/ நீ*ேவ) தத) ெகா)லனி
கடைம! (என"/" கடைம)

உைழபா) உலேகா உ9ைமைய உண ,
தைழ6 நனில த ேதாத)தா மனனி
கடைம! (என"/" கடைம)

தா#நில தனி) பைக த6தைல நீ1)
ஓ#விறி வா*Lசி ேபா எ)ைல" ேகா1)
சா#, ப) யாைனகைள@ சம "கள ஏ1)
மாயா க& எ4த) எமக கடைம!
(என"/" கடைம)
----------------
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8.14 அவ

ெந*சி! இ விழ/&"

வாைக திைண

[,ைற-Hதி )ைல]

இவிழ12 இவ* ெந:சி)-மற"
/ மக* எபத/"
கய மன ெகா9டா*! (இ விழ12)

ேந6 னா* நட த
நிைறயாைன ேபாாி)
C6வ0" கிைரயி1டா-த ைத
ெகா2தீ தா க&"/யி ேநாி)! (இ விழ12)

ேந6நட த ெபேபா
நிைரயிைன மீ1ைகயி)-கணவ
மாறாைர மா*வி,
மா9டன வா1ைகயி), (இ விழ12)

இ6 ேபா ழ"க
இற" ேக1டா*-அடேட
நெற6 மயகி
அ மகைன அ0பிட ேவ1டா*! (இ விழ12)

ஆ2 பி*ைள"ேக
ஆைடைய உ2தி"-கைல ,
ேகாய தைல மயி "
/றெந# 8சி
ஒமக அறி ேவ6
ஒ மக இ)லா*-பைகவ
ெசக ெச)ெகன@
ெசPேவ) த தா*! (இ விழ12)
-------------
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8.15 இனி என ேவ&"
வாைக திைண

வாைக நம"/
தா&ெவலா அவ "ேக!

வ1ட ஆழி ேத க* அழி தன,
மாளா பைகபைட மா92 ெதாைல த,.
ம1லாக& ப1ட, மன,
மா# தா, எவா* ேதா# த, மா பி)!

ஆைனக* எ)லா 8ைனக* ஆயின,
அ வி)< கப த12க*,
நானில /ழிய பற"/ /திைரக*
நைதக* ஆயின! நைதக* ஆயின!

ெவ*ைள மாைல Lர" ககழ),
சிவ" க@ைச ேவ9 அணி தீ .
ெத*? மாதமி& மறவேர க9J
தீ

த, ேவைல இனிஎன ேவ92?

--------9. இதரபாட!க
9.1 ம. சிகாரேவல

சிகார ேவலைனேபா) சி தைன@ சிபி
எேக0 க9ட,9ேடா?
சிகார ேவலைனேபா)!

ெபாகிய சீ தித ெபா த, அவனா)
ெபா#ர1 டறியாைம ெபாசி த, அவனா)
சக ெதாழிலாள " கைம த, அவனா)
தமிழ "/ ெத9ண / த, அவனா)!
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ெசகதி ஒளிேபா) அறிவி) ெதளி தவ
திகளி ஒளிேபா) அபி) /ளிதவ!
(சிகார ேவலைனேபா))

நா2 வி2தைல ெபற, அவனா)
நாதிக" கதன) கனற, அவனா)
பா2ப2வா " /ாிைம உயி த, அவனா)
பழைமயி) ,ைம மல

த, அவனா)!

ஓ2 அவிையேபா) உ9ைமயி) ெதளி தவ
உ6தியி) எஃகி0"/ ஊ1ட அளிதவ!
(சிகார ேவலைனேபா))

Hல தனதிெபா* ாி த, அவனா)
,லக"கனா ைளத, அவனா)
ேகால ெபா,ைடைம கிைளத, அவனா)
Cன அறிவிய), அரசிய) அவனா)!
கட)வா ஆ&அகல" க)விைய" கறவ
க9ணா# உயிரா# தமிழ " /றவ!
(சிகார ேவலைனேபா))

ேதாழைம உண  ேதாறிய தவனா)
Bய தமான ெதாட

த, அவனா)

ஏழைம இலா" ெகா*ைக எ4 த, அவனா)
எ)ேலா "/ எ)லா எ6ண

த, அவனா)!

ேபா "/ண மி/ தந) ெசய) ேனா
ேபா,ைடைம" ேக/க அவ பினா!
(சிகார ேவலைனேபா))
--------------9.2 நானடா

இ)ைல எேப நானடா!-அ
தி)ைல க92தானடா!
ப)ேலா பண பறி,
பா2படாதா " களி"/
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க)) ெசபி) தீ1சித க*
ெசா)) ெசய) உ9ைம ெபா*
(இ)ைல எேப)

இ)ைல உ அ ெபா?"
ெகபைத மறபேதாடா?
க)ைல@ ெசைப" கா12த/
க1டண பறிபேதாடா? (இ)ைல எேப)

ப)ைல" கா12 ஏைழக
பா "க ெவ6பேதாடா!
பா)பக தீ1சித ஊ 
தாைய அ6பேதாடா? (இ)ைல எேப)

கா12சிைல கட*எனி)
காKவாக@ ெசா)<ேமாடா?
ைக>ைழ பிலாதவாி
ெபா#நடைத ெச)<ேமாடா?
ேத1ைட"கார ெசாக* பண
H1ைட தைன ெவ)<ேமாடா?
தீ1சிதரா ேதவ கைள
வா திேபதி ெகா)<ேமாடா? (இ)ைல எேப)

ெதா,ேநா# அக6 வைம
அ@ சிைல" கி தேதாடா?
ேதா*எ2த அரசினாி
ெசா)<"க:சி வா4ேமாடா?
ப,நா* விழா நி6த@
ெசபினா) ெபா6"/ேமாடா?
ப1டபக) ெகா*ைள"ெகேற
தி1ட ெச#த சிைலயிேல உயி (இ)ைல எேப)

த1டா மணி"ேகாைவ> ஓ
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காதானி 8மாைலக?
சி1டா நாதKரக? ஓ
ேசணிய ப12ைட அழ/
க1டா ேதா* கனா அ6
கா#@சி வா த திறைமய,
எ1டா ெபா* எ6ைர"/
1டா* தன தனி) உ9ைம (இ)ைல எேப)
---------9.3 இர&" ஒறா?
ஒறா?

ெச"/ பா12 சி12 பா12 ஒறா?-வட

ேசாி பா12 ெத/ பா12 ஒறா?
ெகா"/ பா12 /யி பா12 ஒறா-வட

ேகாைண பா12 /ழபாட2 ஒறா?
வி"/ பா12 Lரபா12 ஒறா-வட

ெவ1 பா12 ெதா1பா12 ஒறா?
ம"/ பா12 தமிழ பா12 ஒறா?-வட

மைடய பா1ைட நா பா2த) நறா?
பிணவைற> மணவைற> ஒறா?-வட

ேபயக தாயக ஒறா?
தண) ெமாழி> அணிதமி4 ஒறா?-வட

தா&மைற> தமி&மைற> ஒறா?
Uணபா12 தமி&ப9A ஒறா?-வட

Fக, தமி&" க, ஒறா?
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தணி ன< ெச தண< ஒறா?-வட

சழ"கிைள நா அைழப, நறா?
க)ைல ெதாழ) கட* ெதாழ) ஒறா?-வட

கழிெநறி> தமி& ெநறி> ஒறா?
)லணித) ேபா அணித) ஒறா?-வட

ைலெதாழி< கைலெதாழி< ஒறா?
ெகா)< ெதாழி<கா ெதாழி< ஒறா?-வட

ெகாைலேவ*ளி> தமி&ேவ*ளி> ஒறா?
ெசா) ெபா#> ந)வா#ைம> ஒறா?-வட
B"கி) ெதாக நாவிப) நறா?
-------------9.4 தீ#(க/&

வ6ைமயி) ெசைம வா#ேப@K
வ)லவ Kர92 பிைழேப@K!

ெபைமைய பி2கி2 வ6ைம,
ெபேப ஆறைல" ெக2தி2 சி6ைம!
அைம அைம அத0ட வா&த),
'ஆ9டவ' விதி எ)லா தா&த)!

தீைம" ெக)லா தீைம வ6ைம,
தீ ," க12வேத ம"க* ெபைம;
ஆைம எனவா&த) Lணான /6ைம
ஆ"/க ேத"/க ெபா* ெபா,ைடைம!
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உைடயவ இ)லா எபைத நீ"கி
உைழபிைன அைனவ "/ ெபா,ைம யா"கி
உைழ" ேகற ஊதிய ேத"கி
உலக நட,க ஓரா சா"கி.
(வ6ைமயி) ெசைம)
--------------9.5 க/டாய( க!வி

க9திற" காதேபா, வி2தைல வா&வி
கத திற தா) பய ஏ,?
எ9A எ4,மி க9என ெதாி ,
இதமி&" க1டாய" க)வியா) ம"களி
(க9 திற"காதேபா,...)

ம9Aளா " ெக)லா அழியாத ெச)வ
மனிய க)விேய ஆ/-நா
வ9டமி& நா1) க1டாய" க)வி
இ)ைலேய) உ*ள, ேபா/.
9ேண க)லா க9என ெதாி ,
க)தமி&" க1டாய" க)வியா) ம"களி
(க9 திற"காதேபா,...)

மதஎ0 *?த அடர தி"/
வழி"ெக)லா க)விேய விள"க-இ/
ம92 சாதி@ ச9ைட"/" காரண
மனிஇளா) வ K?"கா.
எத/ க)விேய ேவ என ெதாி ,
இ தமி&" க1டாய" க)வியா) ம"களி
(க9 திற"காதேபா,...)
-------------
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9.6 ம(க

உணB ெபறேவ&"

கலக,"ெக)லா பபாளிக* காரண

தலாளி எPவா6 ைள, வ தா அ9ேண?
தலாளிைய பபாளி ைள"க ைவதா தபி
மதியாளி பபாளி இர92 ஒறா அ9ேண?
மதியாளி பிற நலைத மதி வனா தபி
எதனாேல பபாளி இக&@சி>றா அ9ேண?
இழி தைன உய

தெத6 இயபி2வா தபி

பைதபைத"/ கலகெமலா யாராேல அ9ேண?
பபாளி யா)வ த பா4நிைல தபி.

பபாள எபவ யா பகரேவ92 அ9ேண?
பயா? அரசெனா பபாளி தபி
உடனி"/ அைம@செனா பபாளி தபி,
ஊ @ ச1ட அைமபவ0 பபாளி தபி,
கதாக" க,ைரேபா பபாளி தபி,
ைக@சர"ேக அற எனபா பபாளி தபி,
பபாளி ப2தி>*ள பாெடன அ9ேண?
பாாி<*ள ,பெம)லா ச1ட எறா தபி.

ம"க* சம எபத/@ ச1ட9ேடா அ9ேண?
மதமி"க ேவ92ெமற ச1ட92 தபி
த"கப வா& தி"க@ ச1ட9ேடா அ9ேண?
ச9ைடயி2 சாதிெவறி@ ச1ட92 தபி
ஒ"க எலா வா&வந/@ ச1ட9ேடா அ9ேண?
ஒாினேம வா&வத/@ ச1ட92 தபி
தி"கறா கா"/@ ச1ட9ேடா அ9ேண?
தீதிறா சா"ேக ச1ட92 தபி.
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த நா1ைட அய) நா1 தா# எறா ெசானா?
த நாேட பிறநாடா? ச1டமிேத எறா
த ெமாழிைய அந) ெமாழி> தா# எறா ெசானா?
த ெமாழிைய உலக ெமாழி; ச1டமிேத எறா
த இனைத பிற ெபாளா) காபதவ கதா?
த நல," காகபிற சாகேவ92 எறா
இனெல)லா பபாளி ஏபாடா அ9ேண!
ஏைழகைள ஏ#பவேன பபாளி தபி.

பபாளி ெகதி பாளி இப,9ேடா அ9ேண?
பபாளி எதி பாளி ெகா*ைகஒேற தபி
பபாளி உைழபாளி" ெகதிாி அேறா அ9ேண?
பபாளி" ெகதி பாளி அபதா தபி
அபாளி பபாளி க1கி>9ேடா அ9ேண?
அவேறா2 ஆ@சாாி க1சி ஓ6 தபி
பபாளி ெகா1டெமலா பறப,9ேடா அ9ேண?
பற"க"க ம"கெளலா உண @சிெபற ேவ92.
------------9.7 தாலா/&

ஆராேரா ஆராிேரா ஆராேரா ஆராிேரா
ஆராேரா ஆராிேரா ஆராேரா ஆராிேரா

வா இப திராவிடேன எ கேப!
ஆரா அேத ெவறி திராவிடாி

ஆாிய க* இேக அைவ"/ னேம
ேவாி12 வா& த ெவறி திராவிடாி

ேபர "/ ேபரேன பி*ைளயா# நீ க9Aற/!
ேசர அாிதா ெச)வேம க9Aற/!
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ெவ9டா மைரயி) விைளயா2 வ92ேபா)
க9தா ெபயரநீ என க,கிறா#?

ப9ைட திராவிடதி ப9 /ைல"க இனி
அ9ைட பைகவ நிைனபெர6 ஐயேமா?

ெதா92 விேபா ,ைட ந2ேகா எ நா?
ச9ைடயி12 ேதாறதி)ைல த"க திராவிட க*

எ9ைச> நறறி> அேறா? இனி"/கற
க9ேட, கனிேய, எக9மணிேய க9வளரா#.

தக உ"கி தக12 பமணிக*
எ/ அ4தி இயறியேதா ெதா1ேல

திக* திக& தெத0 ெவ9ப12 ெமைதயிேம
மகா உட) மல வா# மல க9மல,

ெசைக மல, சிாிபி எழி) மல,
தகா தைச தா2 த9ைட இ க9மல!

அக கழ/ ெச> ஆணழேக க9 வளரா#
எக* மரபி எழி) விள"ேக க9 வளரா#.
------------9.8 ெப ெப4ற பயைன ெப4ேற

அைனயி மகி&@சி

இ6தா உைன ெபறபய ெபேற
ந6 கறவ* உ மக* என"ேக1ட (இ6தா.....)

/றா ெபைம உைடய நிைறெமாழி
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ஒேற எறா) அ,எ தமி&ெமாழி
எேற பபல சா6க* கா1
ம6 மகிழைவ தாயாஎ க9ணா1 (இ6தா.....)

தமி&ெமாழி வா& தா) தமிழ வா&வா
தமி&ெமாழி L& தா) தமிழ L&வா
இைமபி) ெசயத"க ெச#ெக6 ெசா)
அமி&ைத ெபாழி தாயாேம எ ெச)வி, (இ6தா.....)

ஆள பிற தவ தமிழ எ றாயா
ஆ9ட வரலாைற நீக றாயா
ேதாளி) தமிழ "/ பலLர திப
,ளி "க@ ெச#தாயா எக1" கேப. (இ6தா.....)

Lர உைடய, ெச தமி& நா2
ேமைம >ைடய, தமிழ ப9 பா2
ேந ைமேயா வைற விள"கிைன எேற
நிக&த" ேக1ேட எ/ண" /ேற (இ6தா.....)
-------------9.9 ப8ேதா! ேபாத E

கன உைழ ெதாழிலாளி
கைடவிாிதா தலாளி,

மைடய எ6 உைனநிைனபா நிகாேத-உ
மா9ைழைப அவனிடதி) விகாேத!

ஒறிர92 உதவி ெச#வா
உட<ைழைப உறி:சி2வா
ெகாறழி, தாெகா4பா ேபாகாேத-ெபா*

ெகாைலகார ெதாழிEைளயி) ேவகாேத!

எ9ணெக1ட ெபாளாளி
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இழி"ெக)லா தலாளி
ெதா92றி:K )<வி ெவபாேத!-பK

ேதாைலேபா

த யவேன நபாேத!

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

9.10 ெபா( * சிற &

ெபா#"/" கா)ைல சிற/க* உ92-நா
கேற ெபாறாைம லவைன" க92!
ெபா#"/" கா)ைல சிற/க* உ92!

ஐேயா இவ0 ஒ தமி4"/ மகனா
அேயாதி இராம0"/" கிைடத Lடணனா!
ெபா#"/" கிைடததா உ1கா இ"ைக
ெபா#அவி& பா இனி ெபாறாைம@ சர"ைக!
ெபா#"/" கா)ைல சிற/க* உ92!

உ9ைம ெவளியா/ நா* ஓ6 உ92
உயிேரா "/மா ெபா# எ0 ம92?
க9ெக12 ேபா/ களவாளி ந92!
காைல" கதி2 ஆ"/க ,92!
ெபா#"/" கா)ைல சிற/க* உ92!

நா#த வாயிேல த த உ9டா
நபினாேன அதெகா 9ட!
ேநா#ேச# லவ தமி4"/ த9ட
F6ெபா# F6ெபா# தா/மா அ9ட!
------------9.11 தமிழாிட" எ!லா" உ&

ேக*வி : ெத கட) தி"/
ெதனா1) தமிழி"/
எகிறா ெம#தானா தமிழேர?-அ
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கின ஏ ேத09டா தமிழேர?

விைட : ெத கட) தி"/
ெத/மாி ஆ&தி"/
ெதனா1) எ)லா92 ேதாழேர-அைத
ெதாி , ெகா*ள ஆைசேவ92 ேதாழேர.

ேக*வி : னாளி இல"கியக*
இ நாளி இல"கியக*
ெதனா) உ*ளனேவா தமிழேர?-நீ
ெசPைவயா# விள"க ேவ92 தமிழேர?

விைட : ெபாேச ெதா) காபிய
றெபா? அகெபா?
தேனாிலா" /ற?-ேதாழேர-இைவ
சா

தப) லாயிரமா-ேதாழேர.

ேக*வி : னாளி) இல"கியக*
ெமாழி தீ க* இைவ எேற
இ நாளி இல"கியக*-தமிழேர-நீ
ஏெதா6 Cறவி)ைல தமிழேர?

விைட ; இ நாளி) ேதாறியைவ
எ9ணிற த இல"கியக*
இ0 அP விைளவி ஒ1ட-ேதாழேர-உ#
ெகா*ைகயினி) ஆைச ைவேத ேதாழேர.

விைட : ஒறா/ ம"க* நிைல
உண ெவாேற ெபறத"கதா
அேற உைரத இைவ-ேதாழேர-இைத
ஆ உைரயாத ேபா, ேதாழேர.

ேக*வி : நறான அ"கைத
நா12கிற இல"கியக*
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ஒேற0 தனி தமிழி)-தமிழேர-இ
/*ள,ேவா ெசா)2L -தமிழேர?

விைட : இ6நீ தனிதமி& ஒ
றிபதாக ஒகிறீ ,
/றிெலா /ர/ வ தா)-ேதாழேர-அ"
/ர/கேள /றா/ேமா-ேதாழேர.

ேக*வி ; L1னி) உ*ள ெபா*
ேவ6ப1டா) அ த ெபா*
ேவ6ெபா* எனாேர தமிழேர-அP
ேவ6ெபா* உெபாேளா தமிழேர.

விைட : L1ேல இ த ெபா*
ேவ6ப1டா) L12ாிைம
ேவறாகி ேபா#வி2ேம ேதாழேர-எ
L12ெபா* ேதடேமா ேதாழேர?

ேக*வி : C1ட" கட) நீாி உ*ேள
/மாிநா2 H&கி ெறறீ
நா12"கிதி) ெபைம என தமிழேர-இைத
நறாக வி*"க ேவ92 தமிேழேர?

வினட : பா1ைட அறியா உலகி)
பழ/மாி அறி ைவதா*
H1ைட>ட இ/வ ேதா -ேதாழேர-கட)
ைத@ ெசா) அைதமைறபா ேதாழேர.

ேக*வி : நா1ைட ஒ1" /மாிநா2
இ த ெதறா) தமிழ"/"
க1டஇதி) ெபைம உ9ேடா தமிழேர?-நா
காணிஇைத விள"க ேவ92 தமிழேர?
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விைட : கா1ைட ஒத உலகி) ஒளி
கா1ைவத /மாி நா1ைட"
கா1னா) எெபைம ேதாழேர-மிக"
காAவா எ பைகவ ேதாழேர.
-----------9.12 தமிழ(ெகா திநா

தமிழ "ெகா திநா*-அ,
ைததிக* த) நா*
சமய ,ைற அறேவ-உய
தமி& வா&, ெபநா*.

நைம ஒபா யாவ ?ந
தமி& ஒப, யா,?
கம& ெபாக* நனா*-,"
கதி க9ட ெபானா*!

ஏேரா12 இ ேதா*-ஒ
சீ ேபா6 திநா*!
ஆேரா2 உ9A ெந)
அ6வைட ெச# ெபநா*!

ேபாரா2 C வா*-பைக
ேபா"/வ ேதா ெபநா*!
ஊேரா2 உறேவா2
உள மகி4 திநா*.

மா2க? க6க?ம
வாழியேவ எ6
பா2கிற நனா*! ெகா9
டா2கிற ெபானா*!

L2ெத ெவ/ எழி
ேசாடைண விள/
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நீ2தமி& நா2-க&
நீ12கிற திநா*!
-------------

