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ேதன�விேதன�விேதன�விேதன�வி        ((((கவிைதக	 ெதா��கவிைதக	 ெதா��கவிைதக	 ெதா��கவிைதக	 ெதா��) ) ) )      

பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�பாேவ�த� பாரதிதாச�    

 

Source:Source:Source:Source:    

ேதன�வி 

பாேவ	த
 பாரதிதாச� 

மணிவாசக
 பதி�பக� 

55 ��க� ெத�, ெச�ைன -600 001 

�த�பதி�� 1991, �ச�ப
 11 

உாிைம ெசறி�, 

பதி�பாசிாிய
 டா"ட
 ச.ெம#ய�ப� 

விைல %. 6.50 

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

ேதன�வி ேதன�வி ேதன�வி ேதன�வி ----    1111    

1. 1. 1. 1. தமி�தமி�தமி�தமி�    

1.11.11.11.1    த�ேனாிலாத தமி�த�ேனாிலாத தமி�த�ேனாிலாத தமி�த�ேனாிலாத தமி�    

 

த�ேனாிலாத தமி& அ�ைனேய-உைன வா&�திேன� 

இ�ன) தவி
�தா* எ�ைனேய       த�ேனாிலாத..... 

 

��ைன� ேதா�றிய ம"க* �த��த) ேபசிய 

ெமாழிேய! ெமாழிேய! ெமாழிேய!, எனேவ வா&�,�,       த�ேனாிலாத..... 

 

ெத�னவ� ேசர� ேசாழ� ெச�ைமயிேல வள
�த 

தி�ேவ! தி�ேவ, தி�ேவ �க& மி/	த 

ம�0� /மாி�த) பனிமைல ம12� வா&	த 

வா&ேவ! வா&ேவ வா&ேவ எனேவ வா&�,�,       த�ேனாிலாத..... 

 

ஆாிய
 எதி
��"/� அைசயாம) வா4� எ�க* 

அ�ேப! அ�ேப,அ�ேப �க& மி/	த 

சீ
ெப6 ��தமிேழ ெதவி1டாத ��தமி&ேத 

ெச)வி! ெச)வி, ெச)வி எனேவ வா&�,�.       த�ேனாிலாத..... 
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�த��த) ெச	தமி& நா�மைற ெச�பிய 

��ேத! ��ேத, ��ேத �க&மி/	த 

�,வா&� கா1�2� தி�"/ற* 8�த8� 

ெபாழிேல! ெபாழிேல, ெபாழிேல எனேவ வா&�,�,       த�ேனாிலாத..... ( 15 ) 

---------- 

    

1.21.21.21.2    எைதேவ��� தவ�கிட�தா�எைதேவ��� தவ�கிட�தா�எைதேவ��� தவ�கிட�தா�எைதேவ��� தவ�கிட�தா�????    

 

எைத ேவ9�� தவ� கிட	தா#? 

எ�தமி&� தாேய-நீேய       எைதேவ9��..... 

 

என,யிேர, உட), ெபா�ேள நீ       எைதேவ9��..... 

 

கதித� தமி&" க1டாய" க)வியா? 

கைலமி/ ��தமி& வி�தார ச�கமா? 

�,�ைற வி:ஞானமா? எலா� 

ெபா,வா"/த) உ�ேதசமா?-ெசா) எைதேவ9��..... 

இமய�தி) ேப
வைர	த ெச	தமி ழ�ேதா* 

இ	நிவ�ைத ந�னிைல"/* ஆ"க ேவ92மா? 

சமய� சாதிக* அகல யாவ�� 

சம� எ0நிைல அைமய ேவ92மா?       எைதேவ9��..... 

---------- 

    

1.31.31.31.3    ெச�தமி�  ெச!வ"ெச�தமி�  ெச!வ"ெச�தமி�  ெச!வ"ெச�தமி�  ெச!வ"    

 

ெச)வ ெம�6 ேபா�6 

ெச	தமி& ெசா)ைல-நீ       ெச)வெம�6..... 

 

அ)ல<� நீ�/� பைகயா�� நீ�/�       ெச)வெம�6..... 
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ெவ)வ, ேவல)ல; ெச	தமி& ஒ�ேற 

ந)ெலா� 6ைமேச
"/� ந�ெனறி ேச
"/� 

வ)லைம ேச
"/� வா&ைவ>9 டா"/� 

வ9டமி& ைந	தி�) எ,ந�ைம" கா"/�? 

தமிழ
"/ மான� தனி>யி
! யா�� 

தமிேழ யாதலா) வா&�,ேவா� நா?�       ெச)வெம�6..... ( 35 ) 

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

 

1.41.41.41.4    #	ளி ஆ&ேவா"#	ளி ஆ&ேவா"#	ளி ஆ&ேவா"#	ளி ஆ&ேவா"    

 

,*ளி ஆ2ேவா�-வாாீ
 

ப*?� பா2ேவா� 

 

வ*?வ� இர92 தி�வ�-இ	த 

ைவய� அள	தைத எ9ணி எ9ணி நா�       ,*ளி ஆ2ேவா�..... 

 

'வ*' எ�6 ெசா)வ, வ9ைமயா�-அ	த 

வ9ைம பைட�தவ� வ*?வனா�-ம�ன
 

உ*ப2 க�ம� தைலைம அ<வ) 

ஒ�6"/ வ*?வ� எ�ற, க92       ,*ளி ஆ2ேவா�..... 

 

அைம@ச
 அைவயி� தைலவ� 

அக��ற� காA� வலவ� 

தமி& ம"களி� பைகவ��-த� 

தைலயி) B"கி ஆ2� �லவ�       ,*ளி ஆ2ேவா�..... 

 

வா0"/@ ெச�கதி
 ஒ�6-�ன) 

வ9ைம"/" காவிாி ஒ�6-ந)ல 

மான�ைத" கா�த வாழஎ9A மி	த 

ைவய�," ெகா�6 தி�"/றள எ�6       ,*ளி ஆ2ேவா�..... ( 50 ) 

------------ 
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1.51.51.51.5    வி�ண�ப" ேக	வி�ண�ப" ேக	வி�ண�ப" ேக	வி�ண�ப" ேக	    

 

வி9ண�ப�ேக* எ� தமிழிைசேய-தாேய! 

வி9ண�ப�ேக*! 

வ9டமி& நா1�)உ� 

மக�நா� வி2"/�       வி9ண�ப�ேக*... 

 

�க�றி2� என"/� ேக1/� தமிழ
"/� 

�ாியா� ெத<�கி)நா� பா2த) ேவ92மா� 

த/	தமி& த�னிேலா
 தமி&மக� தமிழி) 

தமி&நா1�) பா2வைத மற	திட ேவ92மா�       வி9ண�ப�ேக*... 

 

த"கேதா
 இைச"/� தமி&ஒ�, வராதா� 

தமி4"/� த"கேதா
 இைசஒ�, வராதா� 

இ"கால� தமி&எ�ற ேப@ேச Cடாதா� 

இனிேம) தமி&"/��ைனய ஓ1ட� ஓடாதா�       வி9ண�ப�ேக*... 

 

தமி&�பா� கறியாத தமிழின� தா
"ேக 

வாெனா�� பண�ைத� த�வத� காக 

அைம	த அதிகாாிக* ெச#>� அடா@ ெசய) 

அக<� வ9ண� �ய<த) ேவ92�       வி9ண�ப�ேக*... 

 

தமிழ
க* எ)லா� உ�ம"க* அ�ேறா? 

ச�ேற அவ
கைள ஒ�6ைம ஆ"/வா# 

இைம�தி2� ேநர�தி) தமிழி� பைகவ
 

எ4	த Eைற" கா�றி) ,��பா#� பற�பா
       வி9ண�ப�ேக*... 

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

1.61.61.61.6    என( வ�த அ*ச!என( வ�த அ*ச!என( வ�த அ*ச!என( வ�த அ*ச!    

 

கஎன"/ வ	த அ:ச ல1ைடயி) 

இ�	தைவ ப�, வாிக*-அவ�றி) 

இ�	தைவ F6 பிைழக*! 

 

இனி�ைப இணி�ெப� ெற4தி ைவ�தா
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இ4�ைப இ?�ெப� ெற4தி ைவ�தா
 

மைனஎ� ெற4தமைண எ�றா
 அவ
 

மா�ெற�6 ெசா)ல மா�ெத�றா
 

/ன� /ன� எ�6 /ன�ைத@ ெசா�னா
 

ேகாைவ எ�பைத" ேகா
ைவ எ�றா
 

கனிநிக
 தமிழறி வி)லாம) 

கா1சிைய அவ
 காGி எ�றாேர 

��ப�, H�ைற ��பதி H�ெற�6� 

�1க�பி எ�பைத �*"க�பி எ�6� 

���ற� எ�பைத �
��ர� எ�6� 

�1�ைய ேவ1�ைய �I� ேவI� எ�6� 

இ�ப�" ெக�பைத இலைம எ�6� 

அ�ேபா ெத�பைத அ�ேபா எ�6� 

அழி� ெப�றிட எ4தி வி1டன
 

 

அைவக* வ	த, பா1� ெச�த, 

ேச# பிற	தா* எ	த� ெச)வ� 

கவ
	," ெகா9டா) க92@ ெசா�னா� 

கா�6ப1ட, க��, தி�றா� 

எவைர க9J
 எ�ப� ெசா�னீ
 

எ�6 தமிைழ" ெகா�6 /ைல�தவ
 

Kைவ>*ள எ12� தமி&� பட�களி� 

Bய தமி&எ4�தாள
எ�றா
த�ைம. 

--------- 

1.71.71.71.7    தமிழ�(தமிழ�(தமிழ�(தமிழ�(    

 

வ9ைமேச
 தமி&நா2 

வ9ைமேச
 தமி&நா ெட�க* நா2 

வா&�,ேவா� அ�ேபா2       வ9ைம ேச
... 

 

தி9ைம யாகிய ேதா* Lர
 

தி�க* �க�ெகா* ெப9க* வா4� நா2       வ9ைம ேச
... 

 

வ9ண� பா�ேய நட"/� 

ைவைக காவிாி ெப9ைண 

த9ண6	 ெத�ற) 8:ேசாைல 
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சாகாத இ�ப� தைழகி�ற நா2       வ9ைம ேச
... 

 

ச	தன� கம& ெபாதிைக 

ச	த� பறைவக* பாட) 

சி	,ேத� ெபா�/� ஆன	த� 

ெச	ெந) வய)க* சிற"கி�ற நா2       வ9ைம ேச
... 

 

8ாி"/� தமி&" கவிைத 

வா&வி0" கேத ஆவி 

பா�"ேக இ�ப� E&வி"/� 

பழநா2 வா&வி� பய�ெசா�ன நா2       வ9ைம ேச
... 

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

 

1.81.81.81.8    நீயறியாேயா நிலேவநீயறியாேயா நிலேவநீயறியாேயா நிலேவநீயறியாேயா நிலேவ    

 

நீயறியாேயா நிலேவ �க)வா# 

நிலமதி) யாேம வா&	த ந)வா&ைவ       நீயறியாேயா..... 

 

உழவினி லாவ, ெதாழி�னி லாவ, 

ஒ�/ைற இலாம) யா� வா&	த ததைன       நீயறியாேயா..... 

 

கைலயினி லாவ, நிைலைமயி லாவ, 

கவிைதயி லாவ, யா�தா&	த ,9ேடா       நீயறியாேயா..... 

 

பைடயினி லாவ, �கழினி லாவ, 

க2கள வாவ, யா
நிக
 எம"ேக?       நீயறியாேயா..... 

 

உலெகா2 வாணிக �ைறயினி ேல0� 

ஒ�சி6 தா&� ேந
	த ,9ேடா?       நீயறியாேயா..... 

 

அற�ைற ேபா
�ைற அழகிய ஓவிய� 

அைன�தி<� யாேம சிற	தி�	 ததைன       நீயறியாேயா..... ( 125 ) 

------------ 
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1.91.91.91.9    தமிழ�க	 இைழ�த தவ-தமிழ�க	 இைழ�த தவ-தமிழ�க	 இைழ�த தவ-தமிழ�க	 இைழ�த தவ-    

 

தமிழ
க* ,�ப�ைத� த4வினா
; 

கடைமயி) வ4வினா
; ஆதலா),       தமிழ
க*..... 

 

தமி&ெநறி த�ைன இக&	தா
 

பிறெநறி த�ைன மகி&	தா
 

நமெரலா� எ"ேக2 ெக�0� 

நம"ெக�ன எ�6 பைகவைர� �க&	தா
       தமிழ
க*..... 

 

ஒ�ேற அலா) /லமி)ைல 

ஒ�வ ன)லா) ெத#வமி)ைல 

எ�றேதா
 தமிழாி� ெசா)ைல 

மற	ததா) அ)லவா வ	ததி� ெதா)ைல       தமிழ
க*..... 

 

தமிைழ இக&	தன
 எ�6 

ெசா)ல" ேக12வடேகா� ெச�6 

தமி&�திற� கா1�னா
 அ�6 

தைலவ� எ�கி�றா
க* பைகவைன இ�6       தமிழ
க*..... ( 140 ) 

----------- 

 

1.101.101.101.10    தமி�நா/�! ஐ�தா"பைடதமி�நா/�! ஐ�தா"பைடதமி�நா/�! ஐ�தா"பைடதமி�நா/�! ஐ�தா"பைட    

 

உட<"/* உல�ேமா
 ஐ	தா�பைட 

ஒழி�பா# தமிழா ஒழி�பா#!       உட<"/* உல�ேமா
..... 

 

கட�ைன� ேபா�ெப�	 தமிழ
க* C1ட�தி) 

கலக� விைள�ப, ெபாறாைம அ,தா�       உட<"/* உல�ேமா
..... 

 

ெமாழியி) உய
	த, தமி&ெமாழிேய-ப92 

�த) நாகாிக�� பழ	தமி& ம"கேள 

பழியா ஒ4"க� பழ	தமி&" /�ைமயா�! 
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பைக"கிட	 த	த,� உற"க� அ,தா�       உட<"/* உல�ேமா
..... 

 

அற�ெபா�* இ�ப� எ#,த) வா&"ைக 

அ�ைமமத� சாதி ஏ�ப,� தா&"ைக 

மற�த�ைம வழிவழி வ	தஉ� நா1�ேல 

ம�றைத மற	த, மடைம அ,தா�.       உட<"/* உல�ேமா
..... 

 

இ�ைமஎ�ப, பைகய�ற வா&ேவ-இ�/ 

ம6ைம எ�ப, மாயா�ெப�� �கேழ 

த�ைம ஆ?� வடவ
"/�ைன� தா&�,ேவா
 

த�ைமவி1 ட,ேவஉ� மறதி அ,தா�       உட<"/* உல�ேமா
..... 

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

 

1.111.111.111.11    இனம!லடா அவ�இனம!லடா அவ�இனம!லடா அவ�இனம!லடா அவ�    

 

இனம)லடா அவ�; பைகவ�-இனி>� 

ஏமாறேவ9டா� தமிழா       இனம)லடா அவ�..... 

 

மன�ஒ�6 ெசய)ஒ�6 அ�ேனா
"/"-ெ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? 

அ�ைம>� பி�ைம>� உன"கா? 

ேகா<வி�	 தி2�நிைல நாி"கா? 

C�ேய ெகா:Kநிைல ேவ�ைக� ��"கா?       இனம)லடா அவ�..... 

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

1.121.121.121.12    சாகி�றா� தமிழாசாகி�றா� தமிழாசாகி�றா� தமிழாசாகி�றா� தமிழா!!!!    

 

சாகி�றா# தமிழா! 

சாக@ெச# வாைன@ சாக@ெச# யாம)       சாகி�றா# தமிழா..... 
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ச<ைகக* இ)ைலேய எ�6� 

தமி&அழி	 தி2ேத எ�6� 

அ<வ)க* இைலேய எ�6�-ெக00 

அ�ைமயி) வா&வ, உ9டா எ�6�       சாகி�றா# தமிழா..... 

 

அயலவ� ஆ*கி�றா� எ�6�-அதனா) 

அ)ல)க* வ	தன எ�6� 

�ய<வ தறிேய� எ�6�-சிறி,� 

�ைறய�ற அரசிய) வா#	தேத எ�6�       சாகி�றா# தமிழா... 

 

உணவிைல உைடயிைல எ�6�-ந� 

உட�ைட வ�விைல எ�6� 

பிணியிைட ந�	ேத� எ�6�-ெக:சி� 

பிறாிட� அA/த) பழிேய எ�6�       சாகி�றா# தமிழா... 

 

�க&பட வா&பவ� தமிழ�-எ�6� 

ெபா,நல� �ாிவா� தமிழ� 

மி/ப)
 ெகட�ய) வாைன@-ச�6� 

வி2வ, �ைறேயா அட)மிக உைடயா#       சாகி�றா# தமிழா... 

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

 

1.131.131.131.13    ஒ3(க" இலாதவ� அவ�க	ஒ3(க" இலாதவ� அவ�க	ஒ3(க" இலாதவ� அவ�க	ஒ3(க" இலாதவ� அவ�க	    

 

ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க* 

ஒ4"க� இலாதவ
 

/ழ�ப� விைள�பவ
 /*ள" க��தின
 

ெசழி"/� நா1�� ஒ�6ைம சிைத�பவ
       ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க*... 

 

ஒ�ேற ெத#வ� எ�றா)-ஆயிர� 

உ*ளன உ*ளன எ�பா
 

ஒ�ேற /ல�� எ�றா) உலகி) 

ஒ�பதி னாயிர� எ�பா
 

எ�6� உ*ள, ெத#வ� எ�றா) 
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இற"/� பிற"/� ெத#வ� எ�பா
       ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க*... 

 

உ�வ� இ)லாத ெத�றா)-உ�வ� 

உ92 பல�பல எ�பா
 

ஒ�ெபய
 இ)லாத ெத�றா)-அவ
 

ஒ�பதினாயிர� ெபய
க ?ைர�பா
 

ெத�ெவ)லா� ஊெரலா� நகெரலா� L1�� 

இ�ளைற எ)லா� ேகாயி) ேவ92ெம�பா
       ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க*... 

 

எ�ப�6� இ)லாத ெத�றா)-ெத#வ� 

ைவ�பா1� ேவ92 ெம�பா
 

��பழ� உ9�2� எ�பா
-ெத#வ� 

�"கா<� நீரா2� எ�பா
 

அ�ப�க* பி12க* ஆ2மா2 ேகாழி 

ெகா�பைர" க*?� வி��பி2� எ�பா
       ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க*... 

 

ப�றி உ9A� ெத#வ�-மீைன� 

ப4"க உ9A� ெத#வ� 

ஒ�6 ேக1/� ெத#வ�-த	தா) 

ஒ�6 ந)/� ேத#வ� 

ெகா�ற பி*ைள"கறி /ழ��ேவ92� ெத#வ� 

எ�ற இைவஎலா� ந�ெறன@ ெசா)<வா
       ஒ4"க� இலாதவ
 அவ
க*... 

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

 

1.141.141.141.14    ெவ4றி( வழிெவ4றி( வழிெவ4றி( வழிெவ4றி( வழி    

 

ெவ)<� வைக ேகளீ
-நா1டாேர 

ெவ)<� வைக ேகளீ
... 

எ)ைலயி) கா)ைவ�த ெபா)லா வட"கைர 

இ)ைல திராவிட� எ�ற ,2"கைர       ெவ)<�வைக ேகளீ
... 

(ஒ�றி� தாள� இலா�,) 

 

ப)/4��-பா&ெச#>� உ1பைக>� ேவ	தைல"/� 

ெசா) /6��� இ)லா�, நா2 

ெசா)� ய�ளினா� வ*?வ� இPவா6 
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B#ைம ெச#ய�பட ேவ92� L2... 

(ஒ�6ளி-தாள� உைடய,) 

 

ப)வைக" க1சிக* C1�" C1�� 

பைக வள
�தன
 நீ1� நீ1� 

எ)லா" க1சி>� ஒ�6பட ேவ92� 

இதைன �த�� ெச#ய ேவ92�       ெவ)<�வைக ேகளீ
... 

(ஒ�6ளி) 

 

இராவண� நா12"ேகா
 Lடண�-ேபாேல 

இரணிய9 நா12"/" ெகா�ய 

பிரகலாத�ேபால, திராவிட நா12"/� 

ெபாிதாக உ*ளேதா
 ஐ	தா� பைட... 

(ஒ�6ளி) 

 

அட"க ேவ92� அவ
க* ,2"ைக 

அ6"க ேவ92� ேதளி� ெகா2"ைக 

மடைம மத�க* சாதி அைன�,� 

மைற	த கைத>� மற"க ேவ92� ெவ)<�வைக ேகளீ
... 

(ஒ�றி�) 

 

ஆளவ	தா� ஒ�தமிழ� ஆத�னா) அவனா1சி 

அழி>� வைக ேத� அைலவா
 

ேகாெள)லா� H1�2வா
 /�ற�க* சா�றி2வா
 

ெகா)ைல� �ற�, வ	தா
 

(ஒ�6ளி) 

 

இ	த-Hைள"/ ந)ல அதி
@சி ம��,வ� 

ேவைள"/ ேவைள ெச#, தி��,வ� 

வா?"/ யாெதா� ேவைல>� இ)ைல 

நாைள"/	 தீ
	தி2� நா�ப2� ெதா)ைல 

      ெவ)<�வைக ேகளீ
... 

--------------- 
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1.151.151.151.15    ெதா�ட�பைட நைட�திற"ெதா�ட�பைட நைட�திற"ெதா�ட�பைட நைட�திற"ெதா�ட�பைட நைட�திற"    

 

வி2தைலெச# நம, நா1ைட விைரவா# 

ெக2தைல ெச#>� வடவ
 ஆ1சி 

ெபா�பட@ெ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#... 

 

K�க� ெபா�?� அவ
"கா�-வ9�� 

ெதாட
 வ�வா# அவ
"கா� 

த�க@ Kர�க� காி@ Kர�க� 

Kர92� உாிைம அவ
"கா� நட...       வி2தைல ெச#... 

 

ஞால� �க& வி:ஞான�-ெதாழி) 

நா� அறி	தவேர0�-ஒ� 

கா<� ெதாழி�) நா��ேனற 

இட�ெகா2�ப, 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#... 

 

அ�வி� பா#@ச) ேபாேல நட 

அழிவட"கி� ேமேல 

ெதாிவ, வா'ேமைல நாைள@ 

ெச�/12வ�' ேவைல யா��       வி2தைல ெச#... 

----------------- 
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2. 2. 2. 2. காத!காத!காத!காத!    

2.12.12.12.1    வா3" மா�த�(வா3" மா�த�(வா3" மா�த�(வா3" மா�த�(    

 

வா4 மா	த
"/ வா�மைழ ேபா�ற, 

மணாள
வ	 ெதன"/� த�வேதா
 இ�ப�! 

ேதாழிேய அவாி�றி நா�ப2� ெதா)ைல 

ெசா)�" கா1ட) இேலசி) இ)ைல. 

 

சி6ெகா�� ெப��பழ� 

தா�/வ, ேபாேலஎ� 

சிறியஉயி
 ெப��காத) 

தா�/வ தாேல 

மற�தமிழ� விைரவி) 

வராவி�) உட�) 

ம?"ெக�6 �றி>�எ� 

ஆவிம9 ேமேல 

 

பிற
ெச#த தீைமைய 

மற	தி2த), மறதி 

ெபறஇய லாதைத 

மற�ப,�, மறதி 

இற	, ேபாவாேள 

யா�ேபாக ேவ92ேம 

எ�பதி) மறதியா? 

அ,எ�ற� இ6தி ( 20 ) 

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

 

2.22.22.22.2    இ�5" அ�ப� வரவி!ைலஇ�5" அ�ப� வரவி!ைலஇ�5" அ�ப� வரவி!ைலஇ�5" அ�ப� வரவி!ைல    

 

இ�0� அ�ப
 வரவி)ைல 

ஏ� மற	தா
 ெசா�ன ெசா)ைல?       இ�ன� அ�ப
..... 

 

ெபா�ெனாளி Lசிய ெவ#யி) மைற	த, 
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க�ன� கேறெல�6 மாைல பிற	த,       இ�ன� அ�ப
..... 

 

க�6 தைலB"கி அ�மா எ�ற, 

கா)விைர	 ேதபK ெதா4வ�தி� ெச�ற, 

ந�மா த
ெச�ைக விள"ேக	தி நி�ற, 

ந)ல பறைவ உற�க �ய�ற,       இ�ன� அ�ப
..... 

 

L12� தைலவ
 கைட க1� வ	தா
 

ெம)�ைட யா
வர ேவ�6 மகி&	தா
 

நா1J
 வி�	,9க எ�6 ெமாழி	தா
 

ந)<ண �9டபி� க9க* அய
	தா
       இ�ன� அ�ப
..... 

எ9ண� இனி"க நட	தா� 

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

 

2.32.32.32.3    எ�ண" பா��#( ெகா����தா!எ�ண" பா��#( ெகா����தா!எ�ண" பா��#( ெகா����தா!எ�ண" பா��#( ெகா����தா!    

 

எ9ண� இனி"க நட	தா� ��னா*! 

இட
விைள" கி�றாேன!-இ	நா*       எ9ண� இனி"க..... 

 

க9A" கினிய மல
த	த ெந�:சி-பி� 

காைல" ெகா	,� �*த	த ைத�ேபா)       எ9ண� இனி"க..... 

 

ப9ெகா* ெபாறியிற"க வ9� ஏறி� 

பழய ந9ப
பா) ெச)வதா#" Cறி, 

உ9ைம>� தமி& ஒ4"க�� மீறி 

ஓ�னா� பர�ைதபா) ��@K மாறி       எ9ண� இனி"க..... 

 

எ�ப�ேயா அவ� ேபாக12� எ�6� 

இ��பேத இ)ைல எ0மன� இ�6� 

ைத�ெபா�க) ேபா�ற அவ�ெசா)ஒP ெவா�6� 

தனி�தமி& தனி�தமி& இ�6� எ�6�       எ9ண� இனி"க..... ( 40 ) 

--------------- 
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2.42.42.42.4    அ�(க� பா��#( ெகா����தா!அ�(க� பா��#( ெகா����தா!அ�(க� பா��#( ெகா����தா!அ�(க� பா��#( ெகா����தா!    

 

அ�"க� பா
�,"ெகா9 ��	தா)ேபா,�-ெபா1 

ட�� ெச#யா வி1டா<�       அ�"க�..... 

 

ெபா�ைவ� Bதாம) ெபா�னி) ெச,"கிய 

உ�வ�தாைன-�� 

ப��த ெச	தமி& பா�யா2� அ�தாைன       அ�"க�..... 

 

க)<� உ�/� ெவ#யி) கா2 தா9�" 

ைக�ெபா�* ந)வழியி) ேதடேவ9� 

அ)ல)த�ைன எ�உ*ள�தி) மிக�� B9� 

அக�றா� எ�ைன அைட�தா� தனி"C9�)       அ�"க�..... 

 

ஆள�உ�வ� பட�தி) அைண�க* இ)ைல 

ஆைச�ேப@ ெசா�6� ேபச�� இ)ைல 

ேதாளி) பட
கி�ற இ�பK�ெகா� �)ைல 

ெதா12� பழகி2� க1டாய� எ,�� இ)ைல       அ�"க�..... 

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

 

2.52.52.52.5    வா வா இ�ப இரேவவா வா இ�ப இரேவவா வா இ�ப இரேவவா வா இ�ப இரேவ    

 

விவா வா இ�ப இரேவ 

வ�வதா# உைர�த அ�ைம" காதலைன 

விைரவிேல C1� வாவா நீ வா வா       இ�ப இரேவ..... 

 

ேபா#L&	தேத ெபா�னான ெவ#யி) ேம�கிேல 

8"கா2ேபா) கம&	த, ப:சைணஎ� L1�ேல 

எ�-வா& வானேதா
 வான மீதிேல 

வ2விலாத ஒளி �4நில� ேபா�றவைன 

ெநா�யிேல C1� வா வா நீ வா வா       இ�ப இரேவ..... 

 

பா2� பறைவக?� வா# ஓ#	தி2� B�கிேய! 

பா
�த க9A�8�,� ேபான,ள� ஏ�கிேய 
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வாடாம) 8மாைல ேபா �4�ேத 

வ�யேவ த4�� இைளய காைளதைன 

ேநா�யிேல C1� வா வா நீ வா வா       இ�ப இரேவ..... 

 

L1�ேல விள"/� ஏ�றினா
 நகர� ெப9கேள, 

தா�-வி���� காதல
"/ வ�	,ேம அவ
க? க9கேள 

ஊ1�னா
க* தமி&� பா12�ேபா <ணைவேய 

ஒ��தி நா� தனி�," கிட�பெத�ன �ைற 

ேநா�"/ேள C1� வாவா நீ வா வா       இ�ப இரேவ..... ( 70 ) 

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

 

2.62.62.62.6    மற�ப#�ேடாமற�ப#�ேடாமற�ப#�ேடாமற�ப#�ேடா????    

 

மற�ப ,9ேடா நாத� ெந:ச� 

ம�ைகேய ஈெத�ன வ:ச�       மற�ப,9ேடா..... 

 

இற�ப ,9ேடா வ:சி நா0� 

ஏ� பிாி	தி2� கா�ைற வா0�? 

சிற"/� காத) தன"/� ஊன� 

ெச#தாேன மாேன ச�ேற0�       மற�ப,9ேடா..... 

 

8A� ஆ1சி �ைறயி) நிைனேவா 

ேபாைர வி���� ேதாளி� தினேவா 

காA� கா1சியி� இ�ப" கனேவா 

காரண	 தா�ேவ ெற�னேவா 

ேபண<� அ��� ேபா யனேவ 

ெப9ணா* வா&� ம9தா� எனேவா       மற�ப,9ேடா..... 

 

பா9� நா1ைட ஆ?� காைள 

பைட L ேடகிேய இP ேவைள 

தீ9ட� காிய த� உைடவாைள 

தீ9� யவி&�த பி�� நாைற 

B9�� �4� ேபா�றி2� ெப9ணாைள 

ெதா1டைண�ப ெத�6 வி1டாேனா எ�ேதாைள       மற�ப,9ேடா..... 
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ெதாிைவ யாளி� உயிாி� ேவரா#@ 

ெச	த�& ம�ைன வா&	தா� சீரா# 

பிாிவிலாத த� ேவ�ப	 தாரா#� 

பிாி	தி1 டாேன மாேத பாரா# 

இர�� பக<� சாெவா2 ேபாரா# 

இ�	ேத� இ�	தா� ம,ைரேய ஊரா#       (மற�ப,9ேடா.....) 

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

 

2.72.72.72.7    #�ப உல#�ப உல#�ப உல#�ப உல    

 

வ,�ப உலகி) ,�"/�நா� அவைன 

இ�ப உலகி) எ�ேபா, கா9ேப�       ,�பஉலகி)..... 

 

வ��ெச# கி�றா� எ�ேபா,� பாவி 

வா� அழி>ேத எ�ன�� ஆவி       ,�பஉலகி)..... 

 

தி�பைத� தி�6 B�/வ ெத�ப, 

சி�ெற6� �"/� ��யா ெத�றா) 

அ�� ெச#வதி) ஆவ-<*ளவைள 

அAக மா1ேட� எ�கி�றாேன       ,�பஉலகி)..... 

 

மற	தி�� ேபா�எ�றா) எ�ப� ��>� 

மனதி) தைலகா12வா� ஒPெவா� ெநா�>� 

பாற	த நா*�த) ெபறாதஒ
 இ�ப� 

ெப�றபா �)ைலஉயி
 அ�றபா2மி)ைல !       ,�பஉலகி)..... 

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

 

2.82.82.82.8    படல��பவ�படல��பவ�படல��பவ�படல��பவ�    

 

பா�" ெகா9ேட ஒ�வ�-பா
 

படல�" கி�றா� ெத�வி) 

படல�" கி�றான: 

நா2 நல� ெபற ேவ நா?	த� 
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உட) ஒ�" கி� றா� 

 

(அவ�) தா� வள
"க வி)ைல ஊ
 மய"க@ 

சைட வள
"க வி)ைல 

ேத2� ெபா�ன�பலவ� ெதா9டென�6 

திைர விாி"க வி)ைல 

C2� இ�1டைரயி) ெப9களிட� 

 

ெகா:ச நிைல"க வி)ைல, அவ
கைள" 

ெக:ச நிைன"க வி)ைல 

பா2க* ப1டா9�-நா12"ேக 

பய� விைள�தா9� ( பா�" ெகா9ேட ஒ�வ�..... ) 

 

ேதா?� மைலேபாேல அதி)�க� 

ேதா�6� கதி
 ேபாேல 

ஆள� அழகன�-அவ�எ� 

ஆைச"க9 ணாளன� 

தா?வ தி)ைலஇனி-அவனிட� 

சா�ற� எ� காத) ேவைள ெபா��தம�-இ�ேபாெத� 

L2 வர@ ெசா)ல� ( பா�" ெகா9ேட ஒ�வ�..... ) ( 135 ) 

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

 

2.92.92.92.9    அ�தாேன ேவ�&"அ�தாேன ேவ�&"அ�தாேன ேவ�&"அ�தாேன ேவ�&"    

 

நீஅ�தாேன ேவ92�-அவ� 

அனேபதா� ேவ92� 

 

அ�ைத மக�; எ�0ள�ைத� பறி�தஎ� 

அ�தாேன ேவ92� 

 

��,@ சர�பளி ப12� �டைவக* ேவ9டா� 

H"/� கா,� நைக Kம"க�� ேவ9டா� 

ப�," காணி நில� ேவ9டா� 

பாெலா2 ெந#தயி
 ேவ9டா� 
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ெம�ைத L2 ேவ9டா� 

ேவைல"காாி ேவ9டா� 

 

அ�ைத ேவ9டா� 

மாம� ேவ9டா� 

��தமி& 

க�ற எ�       அ�தாேன ேவ92�..... 

 

தமிைழ பழி�த வட"ைக அட"கி ஆ9ட 

த"கேதா
 /12வ ேனவாி0� அவ� ேவ9டா� 

இைமய ெந�றியி) த�ெகா� நா1�ய 

ஏ	த) வ	,ைக ஏ	தி0� ேவ9டா� 

அைம திராவிட நா1ைட 

ஆளவ	 தா0� ேவ9டா� 

சைமய) சாதி@ 

சழ"/ மடைம 

தா9�ேனா� 

மீ92� எ�ற�       அ�தாேன ேவ92�..... 

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

 

2.102.102.102.10    காத! வா�விேலகாத! வா�விேலகாத! வா�விேலகாத! வா�விேல    

 

காத) வா&விேல மகி&ேதா� 

கவைல தவி
	ேதா�       காத) வா&விேல..... 

 

மாத
 எ�0� மல�� இைளய 

ைம	த
 எ�0� வ92� கல	த       காத) வா&விேல..... 

 

ெத�ற) கா�6� வா0� 

ேசர� தமி4� ெபா�?� 

அ�றி) ஆA� ெப9A� 

அைணவதான இைணயிலாத       காத) வா&விேல..... 

 

இளைம இர92�! அழேக 

இர92�, ெந:ச� இர92� 
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அளவளா�� ேபாதி) ெபாழி>� 

அமி&த மைழயி) நைனவ தா�       காத) வா&விேல..... 

 

அைலயி) நீ	தி ஓ2� 

அ�ன� ேபா�ற ஓட� 

நிைலஉய
�தி ந�ைம" C1� 

நிைனைவஎ)லா� இ�ப� ஆ"/�       காத) வா&விேல..... 

 

விாி	த வா0� ஒளி>� 

Lைண>� ந) இைச>� 

�ாி	தி�ப� ேபால நாேம 

8ாி�பாேல வாாி, த4��       காத) வா&விேல..... 

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

 

2.112.112.112.11    அவ�தா� ழ�ைதைய  8ம�பா�அவ�தா� ழ�ைதைய  8ம�பா�அவ�தா� ழ�ைதைய  8ம�பா�அவ�தா� ழ�ைதைய  8ம�பா�    

 

அவ�தா� /ழ	ைதைய� B"கி@ ெச)வா� 

அவ0� /ழ	ைதயி� அ�ைனயா� 

அவ?� ேச
	, வழி நட"ைகயி)       அவ�தா�..... 

 

எவ�தா� மைனவியான மடமா*-ஓ
 

இ�ன) அைடய வி2வா�? 

அவ�த� ேமலாைட கா�,-விழிமீ� 

அ�ப�ேம) ேச
�, நட	, ெச)வா*       அவ�தா�..... 

 

அற�நட�தி இனப� ந)/� அமி&,-த� 

அ)ல) தீ
த)எ� ெபா4,? 

�ற�*ள ேசாைல"/மாைல ெச)வா*-தன, 

ெபா�னான க9ணாள� த�0ட� இனிேத       அவ�தா�..... 

------------------- 
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3. 3. 3. 3. #ய�4ற மகளி�#ய�4ற மகளி�#ய�4ற மகளி�#ய�4ற மகளி�    

3.13.13.13.1    9டாத மலரா9டாத மலரா9டாத மலரா9டாத மலராேன�ேன�ேன�ேன�    

 

Eடாத மல ராேன� 

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

 

ஆடாத அர� காேன� 

அ�பி)ைல எ�ப தனா) Eடாத மல ராேன�..... 

 

தமிழ�ற நா டாேன� 

தைலய�ற உட லாேன� 

கம&வ�ற ெபாழி லாேன� 

காதலனி) லாததினா) Eடாத மல ராேன�..... 

 

மிழ�றாத யா ழாேன� 

ேவ9டாத /ழ லாேன� 

அைழ"காத வி�	 தாேன� 

அழகனி)ைல ஆத�னா) Eடாத மல ராேன�..... 

 

மைழெப�ற பயி
 ேபாேல 

மதிெப�ற வா� ேபாேல 

அழ/�6 வா& ேவேனா 

அவ�ந)/� இ�ப��6 Eடாத மல ராேன�..... ( 15 ) 

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

 

3.23.23.23.2    #��4ற மகளி�#��4ற மகளி�#��4ற மகளி�#��4ற மகளி�    

 

காதல
"/ நா� ேவ�பாேன� 

காண அ:Kேமா
 பா�பாேன�-நா� 

தீ,சிறி,� ெச#தறிேய� இ�6 

தீரா�பழிைய நா�Kம	ேத� 

 

அ�� வா&ைவ மற	தாேர- 
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அற�தி� ேம�ைம இக&	தாேர-இ	த� 

,�ப வா&"ைக என"ேகேனா-எ� 

,ைனவைர இனி அைடேவேனா 

 

ஒ1�" கிட	த இர92*ள�ைத 

ெவ1�� பிாி"க�� ெச#தாேர...ந)ல 

க1�" க��ைப" கச	தாேர-எ�ைன" 

ைகவி12� ேபாக�� இைச	தாேர. ( 25 ) 

------- 

 

3.33.33.33.3    #��4ற மகளி�#��4ற மகளி�#��4ற மகளி�#��4ற மகளி�    

 

ெப�ற மக0"/� ெப9டா1� நா�-எ�6� 

அ�ைத க�தேவ இ)ைல-அ�ேறா 

ஆத�னா) இ	த� ெதா)ைல 

 

/�ற� ஒ�6ேம ெச#யாத ேபா,� 

C	தைல� ப�றி இ4�தா
-அ�ைத 

/��ற� த*ளி மிதி�தா
 

 

அ�ைதயி� ெதா)ைல நா� ெபா6�தா<� 

அவ�� ெபா6"கவா ��>�-அைத 

எ9ணினா) எ�ெந:ச� ஒ�>� 

 

��த� ெகா2"க அ�தா� எைன� தா�� 

�க�தி� �9க92 ,�"/�-அ�ைத 

அ��தா
 எ�றா) எ�ன நட"/�. ( 40 ) 

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

 

3.43.43.43.4    #ைண#ைண#ைண#ைணபிாி�த ெப�ணா	பிாி�த ெப�ணா	பிாி�த ெப�ணா	பிாி�த ெப�ணா	    

 

அமீளா விைடெப�6 

வி12 மைற	தீேரா அ�தாேன 
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ஆளான நா*�த) 

அ�� மறவாத அ�தாேன 

 

ேதாேளா2 நீ�காத 

ேதா?� பிாி	தேதா அ�தாேன 

 

ேகளாத ெச	தமி& 

ேக1ப,� ேபானேதா அ�தாேன 

 

ஆன<� பாட<� 

ஆழ� �ைத	தேவா அ�தாேன 

 

ஊட<� �ண
த<� 

ஓ� மைற	தேவா அ�தாேன 

 

ேதடாத ெச)வ� 

என"ெக�6 ந�பிேன� அ�தாேன 

 

L2 /ைலயேவ 

விள"/� அவிவேதா அ�தாேன ( 55 ) 

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

 

3.53.53.53.5    ஆளனி!லாத ேவைளயி!ஆளனி!லாத ேவைளயி!ஆளனி!லாத ேவைளயி!ஆளனி!லாத ேவைளயி!    

 

ஆளனி )லாத ேவைளயி) வ	தீ
 

அ2"காத ெசா) அ2"/ கி�றீ
 

தாள ��>மா ெசா)L
 நீL
 

ச�ேற ெவளியி) ெச)L
 ஆளனி)லாத..... 

 

ேதளா#" க2"/� ெசா)ைல>� ெசா�னீ
 

ெச	தமி&"ேக அதனா) ெக1ட ேப
 

மாளேந
	 தா<�எ� க���-,ளி 

மாறி2� எ�ப, மிக�� த�� ஆளனி)லாத..... 
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சமய� சா#	தன சாதி மைற	தன 

சாயா மடைமக* சா		தன ஆயி0� 

அைம>� மாத
"/� ெதா)ைல ெகா2�தி2� 

ஆடவ
 ம12� ஒழிய வி)ைலேய! ஆளனி)லாத..... 

 

தமிழ� ெப9களி� பைடஒ�6 ேவ92� 

த"ைகக* உ*ள�ைத� தி��த ேவ92� 

உமிய)ல மாத
 வல"ைக-தீய
 

உயிைர இ�"/� உல"ைக-ஐயா! ஆளனி)லாத..... 

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

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. இற�தா� கணவ�இற�தா� கணவ�இற�தா� கணவ�இற�தா� கணவ�    

 

இற	தா
 கணவ
 அ�ைற"ேக நீ>� 

இற	தா# மகேள இற	தாேய 

 

பிற	தி�" கி�றா# மீ92மி	 நா1�) 

பிற	தி�" கி�றா� அவ0ேமா
 L1�) 

 

மண� ெசய, ெகா*வதி) ெவ6� ெப�ன? இ�/ 

வா&வா�/ வாழ ம6�ெப�ன? 

 

/ணெமா�6 ெபா�?*ளம12� இ��ப, ேபால 

மண�த� உயி�*ள ம12� இ�	தாக ேவ92� 

 

ம6மண� �ாிவதா) வராெதா� ேக2� 

ம6மணமிலாத ெப9 ெக2வ, C2� 

 

/ைறபா1ைட� திைரேபா12 மைற�திட ேவ9டா� 

Cறிேன� நீ இைத எ9ணிட ேவ92�. 

---------------- 
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4. 4. 4. 4. #ைற�பாட!க	#ைற�பாட!க	#ைற�பாட!க	#ைற�பாட!க	    

4.14.14.14.1    வ��த" ெதாைல:" அ�ேறாவ��த" ெதாைல:" அ�ேறாவ��த" ெதாைல:" அ�ேறாவ��த" ெதாைல:" அ�ேறா????    

றி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைண----1111    

{ தைலவி தைலவ0"/ உைர�த, } 

 

வ��த� ெதாைல>� அ�ேறா? எ�ைன 

மண	, ெகா9டா) இ	த 

வ��த� ெதாைல> ம�ேறா? 

 

பல	, ெபா�ேபா) ேவ�ைக� 8"க* 

பாைரேம� ெபா�>� ப�மைல நாடேன 

வ��த� ெதாைல> ம�ேறா..... 

 

ெகா*ைள" க��கி) அ:ச இ��,-மி�னி" 

ெகா12 மைழதா� மைலைய� ெபா��, 

ெவ*ள அ�விைய� ,ைணயா#� பி��,-வா4� 

வில�/ பறைவ அைன�ைத>� ம��,� 

,*?கி�றநீ* வழிைய ���, 

ந*ளி�*தனி) வ	தைனேய இ	த 

வ��த� ெதாைல> ம�ேறா?..... 

 

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) ப�பல ேக2� 

க92� இP வி�ளி) வ	தைன இ	த 

வ��த� ெதாைல> ம�ேறா?..... 

--------------- 
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4.24.24.24.2    ;�கனா! வ�த ேநாயா";�கனா! வ�த ேநாயா";�கனா! வ�த ேநாயா";�கனா! வ�த ேநாயா"    

றி*சி�திைண றி*சி�திைண றி*சி�திைண றி*சி�திைண ----2222    

 

[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)�ய,] 

 

��கனா) வ	த ேநாயா�! உன"கி, 

��கனா) வ	த ேநாயா�! 

க�தி" க�தி" க9ணான ெவ�பைன 

உ�/�உ� உட�பி) வ	த இ	ேநா# 

��கனா) வ	த ேநாயா�! ... 

 

ஏ,�ெக1ட 8சாாி த�ைன 

இ12 வ	தா* எைனஈ�ற அ�ைன 

ஓ
 த12 நிைறய" ெகா1�னா* ெபா�ைன 

உளறினா� அைத வா�கிய பி�ைன 

��கனா) வ	த ேநாயா�! 

 

Kழ�சி" கா#களா� கண"ெகா�6 ேபா1டா� 

காரண�க* ெசா)ல�� மா1டா� 

ெகா4�த ஆ1ைட அ6�,� பைட�தா) 

ெகா2ைம தீ�ெம�றா�அ	த" ேகா1டா�! 

��கனா) வ	த ேநாயா�! 

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

 

4.34.34.34.3    இைசயாேயா ேதாழி்இைசயாேயா ேதாழி்இைசயாேயா ேதாழி்இைசயாேயா ேதாழி்    

றி*சி�திைணறி*சி�திைணறி*சி�திைணறி*சி�திைண----3333    

[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)�ய,] 

 

இைசயா ேயாேதாழி?-ெகா2� 

பசைல பட
	த எ��க� தைன� 

பா
�தி�	,� அவனிட� ெசா)ல இைசயா ேயா ேதாழி? 

 

க*ள�தா) வ�வா�-இ�ப� 
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ெவ*ள� ேத� ெசாாிவா�-எைன 

எ*ளி� தா� திாிவா�-ேபா# 

இ�ேற நீ காண இைசயா ேயா ேதாழி? 

 

இ�ெனா�6� ெச#வா#-ேதாழி 

எ� தாயிட� ேபா#-அவைன 

ம�ற) ���பா# எ� 

மனேநா# தணி�பா# நீ இைசயா ேயா ேதாழி? 

 

த9ணா
	த /�றி) ெச	 

தமி& பா2� அ�வி-எழி) 

ப9 ணா
	த நாட� த�� 

பய� ெகா*வத�ேக நீ இைசயா ேயா ேதாழி? ( 40 ) 

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

 

4.44.44.44.4    வ�வ# நலமாவ�வ# நலமாவ�வ# நலமாவ�வ# நலமா????    

பாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைண----1111    

[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)�ய,] 

 

அவ�வ, நலமா? எ�0ட� நீ வ�வ, நலமா? 

 

மரெமலா� தீ�ப�றி எாி>� கான�)நீ வ�வ, நலமா? 

 

க�,� க��,� ந2�/�-கான) 

காA� க9A� ந2�/� 

ப�"ைக" க)�0� �*ளி<�-உ� 

ப:சான ெம)ல� எ�ப� இய�/�? வ�வ, நலமா? 

 

ேவ
L&	 ,ய
	த ேவ��கீ4�-மிக 

மி:K /ளிெரா2 மா�C�வா4� 

கா
கால�திலா உ�ைன மற�ேப�? 

க1டாய� வ�ேவ� வராவி�) இற�ேப� வ�வ, நலமா? 
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----------- 

 

4.54.54.54.5    ேத��த �ாி(கயி-ேத��த �ாி(கயி-ேத��த �ாி(கயி-ேத��த �ாி(கயி-    

பாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைண----2222    

[ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)�ய,] 

 

ேத#	த �ாி"கயி றாயி�ெற� உ*ள�! 

ஏ#	த யாைன இ��ற� ஒ��ைன இ4"க 

இ�0� ஒ�6 ம6�ைன இ4"க� தறியி) 

ேத#	த �ாி"கயி6 ஆயி�ெற� உ*ள� 

 

"ேசயிைழ வ�	,வா� ேபா ேபா"-ெபா�* 

ேதடவ	 தா#நீ இPவழி வா வா" 

ஆயஇ� ெகா*ைக இ��ற� இ4"க 

அைடயா இ�ன) அைடவத னாேல 

ேத#	த �ாி"கயி றாயி�ெற� உ*ள� 

 

வ:சி" ெகா� நா� வ�� வழி பா
�, 

வாயி�) வ�வா* ேபா வா*உள� ேவ
�, 

ெந:ச� களி"க அவளிட� ெச)வதா? 

ெந2�ெபா�* ேதடஇPவழி@ ெச#வதா? 

ேத#	த �ாி"கயி றாயி�ெற� உ*ள� 

 

த	ைத ேத1ட�ைத உ92யி
 வா&பவ� 

சா/ம12� பிற
 கா�) L&பவ� 

இ	தவா ெற9ணி இ�பா�/ ெச)வதா? 

ஏ	திைழ வ�	,� இ)லேம மீ*வதா? 

ேத#	த �ாி"கயி றாயி�ெற� உ*ள� 

-------------- 
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4.64.64.64.6    <வின இ�ப( யி!க	<வின இ�ப( யி!க	<வின இ�ப( யி!க	<வின இ�ப( யி!க	    

பாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைணபாைல�திைண    

{ தைலவி சா�றிய, } 

 

Cவின இ�ப" /யி)க*! 

C�ேனா
 பிாித) ேவ9டாெம�6 

Cவின இ�ப" /யி)க*! 

 

தாவிய ந)<யி
 தளி
"க� தளி
"க� 

தணியா" காத) இனி"க இனி"க" 

Cவின இ�ப" /யி)க*! 

 

இ�றி�	, நாைளேபா� ெபா�* ேத� 

இ�ப� ெவ6�பவ� ஒ
இல� பா� 

அ�ற�6 �திதா/� Kைவைய ந�ேற 

எ2�T
 எ�ேறஇ�� ,ைர�ப, ேபா) 

Cவின இ�ப" /யி)க*! 

 

ெபா�* ேதட@ ெச)ேவ� ெச)ேவ� எ�6 

�க<வா
 ,ைணவிய
 அ�பிைன" ெகா�6! 

வ�வ, மி)ைல /றி�தநா* வா#�பி) 

வா#ைமயா இ,? எ�6மா	 ேதா�பில 

Cவின இ�ப" /யி)க*! 

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

4.74.74.74.7    தமிழிைச ேபா�ற இனிய ெசா!லா	தமிழிைச ேபா�ற இனிய ெசா!லா	தமிழிைச ேபா�ற இனிய ெசா!லா	தமிழிைச ேபா�ற இனிய ெசா!லா	    

 

தமிழிைச ேபா�ற இனிய ெசா)லாைள 

அAகிட ேவ92�! வி2! ேதைர! 

இைம Hடாம) வ��வழி மீேத 

விழிைவ� தி��பா*! இ� ேபாேத தமிழிைச ேபா�ற..... 

 

எ�ற� பிாிவா) உயி
,� ,��பா* 

எ�த ேநர�� க9ணீ
 வ��பா* 

��க9ட இ�ப இல"கிய� ப��பா*-எ� 
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�க�பா
� தா)தா� மன"/ைற ���பா* தமிழிைச ேபா�ற..... 

 

இைட@ ெச12" கார� இ1ட பாைதேபா) 

இPவழி ேம2ப*ள� ஆத லா) 

தைடயி�றி� ேதாி� /திைர பற	தா) 

தமி&@ ெச)வி ,ய
தீ
"க ��>� எ�னா) தமிழிைச ேபா�ற..... 

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

4.84.84.84.8    க�யஓ/டடா ேதைரக�யஓ/டடா ேதைரக�யஓ/டடா ேதைரக�யஓ/டடா ேதைர    

;!ைல�திைண;!ைல�திைண;!ைல�திைண;!ைல�திைண    

 

{ தைலவ� ேத
�பாக0"/ உைர�த,} 

க�ய ஓ1டடா ேதைர�-பாகேன க�ய ஓ1டடா! 

 

ெகா�ெயலா� �)ைல அ��பின! ெபா�ேபா) 

ெகா�ைற மல
	தன ெம� ேம)! 

கடகட ெவ�ேற இ��, மி�னி எ4ேமா
 

கா
கால� ெதாட�கிய, பா
 பா
 க�ய ஓ1டடா!..... 

 

கா) விைர	, /1�ெயா2 ெப9மா� 

கள
 நில�தி) ெச�றைத ஆ9மா� 

ஏ)வதா எ� அ�பினா) மீ1க 

ஏ/� அ,ேபாெல� ,ைணவிைய" கா"க" க�ய ஓ1டடா!..... 

 

எ�ேபா, வ�வா� எ�ேபா, வ�வா� 

எ�றிரா� பக) எதி
பா
"/� இ�ப�ேத� 

ைக� �ற�ைத இ6க� த4வ� தா� 

க9ணி0� மன�தி<� ஆவைல ைவ�ேத� க�ய ஓ1டடா!..... 

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

 

4.94.94.94.9    ஏன�தா� இ�த� ெபா�ஏன�தா� இ�த� ெபா�ஏன�தா� இ�த� ெபா�ஏன�தா� இ�த� ெபா�    

ம�த� திைணம�த� திைணம�த� திைணம�த� திைண    

{ தைலவி தைலவ0"/ைர�த, } 
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ஏன�தா� இ	த� ெபா#?-அ	த� 

பர�ைத இ)ல� �/	த, ெம#, உன" 

ேகன�தா� இ	த� ெபா#? 

 

பாைன@ ேசா�6"/� பத�ஒ� ேசா6 

அேதாஉ� மா
பி� கலைவ@ ேச6! 

நா09ட எ@சி ேலதா� அவென�6 மா,� 

நவி�றைத" ேக1ேட� �ளி�த, கா,� 

ஏன�தா� இ	த� ெபா#?..... 

 

கைள ெய2�பவ
 ப�றிய வரா)மீ� 

க4வி ஆ#	, /ழ�பி12 ைவ�,நா� 

உளமகி&	 ,�ற� வர�பா
� தி�"ைகயி) 

உ9ைம ேக12 மிக�� வ�	திேன� 

ஏன�தா� இ	த� ெபா#?..... 

 

C� ஆ�ைன அவளி�ப� க�தி உ� 

Cைட@ சைதயி<9டா /�றிமணி" /�தி? 

வா�0� த�னிைல ம�0த) மான� 

மானமிலா# இ�/ வய	தேத ஊன� 

ஏன�தா� இ	த� ெபா#?..... 

 

க9டேத இ)ைல அவைள எ�றா# 

கடைலேம லாைடயா) மைற" கி�றா# 

ப92நா� Uக
	த எலாமற" கி�றா# 

ப)கா1�� ப:சைண அ@சார� த	தா# 

ஏன�தா� இ	த� ெபா#?..... 

--------- 
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4.104.104.104.10    அேதா வ�அேதா வ�அேதா வ�அேதா வ�தா��தா��தா��தா��    

ெந�த!திைணெந�த!திைணெந�த!திைணெந�த!திைண    

{ ேதாழி தைலவ0"/@ ெசா)�ய, } 

 

அேதா வ	தா9�-ந)ல 

அழ/ மா�பி*ைள ந�ைம ேவ9� அேதா வ	தா9�..... 

 

இ,வைரயி<� பிாி	தி�	தவ� 

நிதிதிர1� ஊ
திாி	தவ� அேதா வ	தா9�..... 

 

��ைன மல
க* அ��பி மல
	, 

ெபா�ைன� ேபால� ெபா�ைய@ ெசாாி	, 

��ேன தாழ� �தைர விைர	, 

H2� கட) ெகா9டா2� ,ைறவ� அேதா வ	தா9�..... 

 

மைற	, மைற	, வ	, �ண
வா� 

மண	, ெச)ல இ�6 நிைன	தா� 

திற	த வான� சிாி"/� பக�) 

ெத�வி) யா�� காA� வ9ண� அேதா வ	தா9�..... 

 

கட�) எறியந அ��ெபா�* தா� 

காண� ெப�ேற மணமகி&	 ேத� 

உட) ெம�	ேத� உள� அய
	 

ஒழி	த, ,ய
! உயி
 ம�	தா# அேதா வ	தா9�..... 

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

 

4.114.114.114.11    ?வா! அணிெச�த இ!ல"?வா! அணிெச�த இ!ல"?வா! அணிெச�த இ!ல"?வா! அணிெச�த இ!ல"    

ெந�த!திைண ெந�த!திைண ெந�த!திைண ெந�த!திைண 2222    

{ ேதாழி>� ெசவி�>� ெசா)�ய, } 

 

8வா) அணிெச#தஇ)ல�-எ�ெமா� 

நாவா) நவில) அ�ைம அ�ேறா? 

பாவல
 ேபால@ ச�/ வைளய)க* 
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பா2� Uைள@சிய
 க9நிக
 க�ெந#த) 

8வா) அணிெச#த இ)ல�..... 

 

காவ) பா
�," கனவி) வ	,�-எ� 

க9ெணா� பாளி�க9 ணீாி) நைன	,� 

ஆவ) கனிைய இ�6 மண	தநீ 

அ�6 மணவா ,ைறவேன எ�ெந#த) 

8வா) அணிெச#த இ)ல�..... 

 

ேநா"/வ* உ�வர� வ	தா) வா&வா* 

ெநா�ெதா6� அ�னவ* இற�பா* பிற�பா* 

ஆ"க� ,ைறவேன இ�6 மண	தா# 

அ�6 மண	திைல எ�க� ெந#த) 

8வா) அணிெச#த இ)ல�..... ( 155 ) 

---------- 

 

4.124.124.124.12    விைர�தன� விைர�தன�விைர�தன� விைர�தன�விைர�தன� விைர�தன�விைர�தன� விைர�தன�    

ெவ/சி�திைணெவ/சி�திைணெவ/சி�திைணெவ/சி�திைண    

 

விைர	தன
 விைர	தன
 

ேவ*மறவ
 ெவ1சிE�ேய 

 

ெபா�	தா� பைகவ
 இட� ேநா"கி� 

ெப�� கான� இைட நீ"கி விைர	தன
 விைர	தன
..... 

 

ந)லைவ ெச#யா� த� நா12"/-மா�றா� 

�)<� இடா� பK மா12"/ 

வ)ல ஒ�ற� ஆ#	தா� பைகநிைல 

வைள	த, வி)�� ெந2	தைல விைர	தன
 விைர	தன
..... 

 

க4�,பணி பாட" க�	தைல ஆ2� 

கறைவ ஆ�க* கவ
	ேத 

வி4� ேதா* மறவ
 மீ?� வழியி) 

விழா@ ெச#கி�றன
 ெவ�றி வா&�தி விைர	தன
 விைர	தன
..... ( 170 ) 
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------------ 

 

4.134.134.134.13    கர�ைத 9&@�கர�ைத 9&@�கர�ைத 9&@�கர�ைத 9&@�    

கர�ைத�திைணகர�ைத�திைணகர�ைத�திைணகர�ைத�திைண    

 

கர	ைத E2L
 மறவேர-பைக 

கவ
	த ஆனிைர மீ9டன எ�6 கர	ைத E2L
..... 

 

ெதாி	, ெதாி	, விைர	, வ	, 

ெசறி	தீ
 மற"/�� பழ:சீ
 ேதா�ற 

விைர	, ெகா�ய சா"கா2 தி�ற 

உயிைர>� மீ1ேடா� எ�ேற ந�6 கர	ைத E2L
..... 

 

ெவ1சி �ைன	தவ
 அேதா அேதா அேதா 

வி)வா* அ�� ெபாழிகேவ 

க1சி இர92 ெந���" க"கின 

கழ�ற தைலக*! கழ�றன வா*க* கர	ைத E2L
..... 

 

ஒ�மக� தனிநி� றைச�த ெந2வா* 

ஒழி	த, பைகவைன ஆயி0� பிறரா) 

தி�மக� /ட
 சாி�திட அ� தி�மக� 

ெச�தா� த��க& ைவ�தா� வா&�,க கர	ைத E2L
..... ( 180 ) 

------- 

 

4.144.144.144.14    மறேவ�த� வ*சி 9�னா�மறேவ�த� வ*சி 9�னா�மறேவ�த� வ*சி 9�னா�மறேவ�த� வ*சி 9�னா�    

வ*சி�திைணவ*சி�திைணவ*சி�திைணவ*சி�திைண    

 

மறேவ	த� வ:சி E�னா�-எ�க* 

மறேவ	த� வ:சி E�னா� 

இளமா எ�ெதன எ4	ெத�க* மறேவ	த� வ:சி E�னா�..... 

 

Lர�ர சிய�ப, மி/ 

ெவ�றி யாைன �ழ�க 
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ஆ
	த வா?� ஏ	த பைட 

ேம�சின	 ேத கிள�ப மறேவ	த� வ:சி E�னா�..... 

 

நீ* /ைட விாி	ெதழ-ஒளி 

வா* உைற ெபய
	ெதழ 

ேதா?ய
	த மறேவா
க* சின� 

ேதா�ற ேவ கிள�ப மறேவ	த� வ:சி E�னா�..... 

 

ெவ�றி க9ட இைறவ�-�க& 

வி*?� நீ ?லகேம 

அ�றேத பைகவ
 நா2!-மன� 

யா�� ெநா	, ேபா/� மறேவ	த� வ:சி E�னா�..... ( 195 ) 

---------- 

 

4.154.154.154.15    கா*சி 9கா*சி 9கா*சி 9கா*சி 9�னாேன�னாேன�னாேன�னாேன    

கா*சி�திைணகா*சி�திைணகா*சி�திைணகா*சி�திைண    

 

கா:சி E�னாேன-ம�ன� 

கா:சி E�னாேன 

 

க�நக
 ேமெலா� 

பைகவ� வதனா) 

 

ப�யதி
	 திடெவா� 

,��ழ� கிடேவ 

 

கா:சி E� எ4	தா�-ம�ன� 

கா:சி E� எ4	தா� 

 

மற"/� தனி)வா4� 

அற�த/ ேபாாி� 

 

திற�தவேர பைட 

ெபற"கட L
என" 
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கா:சி E� எ4	தா�-ம�ன� 

கா:சி E� எ4	தா� 

 

ெவ6��6 பைகதைன� 

பக�கதி
 சா>�� 

அழி�ேப�, அ)ல, 

பழி�பைட ேவ�என" 

 

கா:சி E� எ4	தா�-ம�ன� 

கா:சி E� எ4	தா� 

 

ஒ� ெப� மறவ� 

அயலவ� தைலைய 

 

இ,ெப6 வா	என 

அரெசதி
 தரேவ 

 

கா:சி E� எ4	தா�-ம�ன� 

கா:சி E� எ4	தா� 

 

ெப�நிதி ெப6வா# 

ெப�நிதி ெப6வா# 

 

திற)மிக உைடேயா# 

மறவா எனேவ 

 

கா:சி E� எ4	தா�-ம�ன� 

கா:சி E� எ4	தா�. 

------------- 
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4.164.164.164.16    கடெலா�- வ�த# ேபாலகடெலா�- வ�த# ேபாலகடெலா�- வ�த# ேபாலகடெலா�- வ�த# ேபால    

கா*சி�திைணகா*சி�திைணகா*சி�திைணகா*சி�திைண    

 

{ காவ�@ சி	, } 

 

கடெலா�6 வ	த, ேபாேல பைகவாி� 

பைடஒ�6 வ	த, க9டா�-ம�ன� 

கா:சிமல
 E�" ெகா9டா�-மி"க 

அட<92 ேதாளினி) எதி
@ ெச�6 தா"/க 

மறவேர எ�6 வி9டா� 

 

பைட>� பைக�பைட>� அ2ேபாாி) வி2� அ�� 

ப�ேவழ� ,டைலV 2�வி-அ�/� 

பா@K� /�திமைல அ�வி-அ	த 

அைடவ: சியா�ச9ைட இட அ:சி டாைமயா) 

'ெதாட
க' எ�றா� வாட க�வி 

 

ேதாளி)இல/ கா:சி யாள� மறவ
பைட 

Eழ" /ைடவி2�த பி�ேன-"கதி
 

ேமைல� பற�மைற>� ��ேன-தீய� 

மாள@ெச# ேவ� அ�றி ம�றவ
"கா ளாேவன 

எ�றன� வ:சின� எ�ேன! 

 

H?�ச9 ைடந2வி) ஆள�ஒ�வ�, பைக 

யாள� தைலைய ெவ1� ஏ	தினா�-அ�/ 

ெமா�த பைட"கடைல நீ	தினா�-ம�ன� 

தாளி) அதைன இ12 மாளாத நிதிெப�6� 

தா�கா மகி&@சிக* மா	தினா� 

 

ஒ
பா) நிைல�தி1ட ேத
ேபா) உ��ெப�ற 

C
ேவ) மற@ெச�ம) ெச�தாைன-மைன 

மா
பா) அைண�ெத�ற� அ�தா�-எ� 

சா
பா) இ�	ேத� உ� சாவா) இேதா எ�6 

சா#	தா* உயி
வில க�தா� 



39 

 

 

ேபாாி2 C1ட� /ைல	தி2 ேநர�,� 

ஒ
மறவ� ேதா* ெசழி�,�-பைக 

ேவாி� உ6தி யழி�,�-த� 

மா
பி� �ற�தினி� றா�ெப�ற �9ணிைட 

ேவ)ைவ� திற	தா� கிழி�, 

 

ேவ)L&	, மா92 வி4	தவைன அவ� 

ேவ)விழி ம�ைக அ2�ேத-அ	த 

ேவ�ைன" ைகயி) எ2�ேத-த� 

ேகால" /ைலயினி) /�தி"ெகா9டா) தைன" 

ெகா9டவேனா2 ப2�ேத 

 

Hைல"/Hைல உலவி� திற: ெச#, 

வா#"/� பைடகைள ேநா"கி-யாைன 

ேம)�ழ� /�தற ேபா"கி�-பைட 

நா?� ஒேரவழி ஏ6க எ�றன� 

ந�கழேலா� உள� ஊ"கி 

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

 

4.174.174.174.17    9��த# பைக�பைட9��த# பைக�பைட9��த# பைக�பைட9��த# பைக�பைட    

ெநா சி� திைணெநா சி� திைணெநா சி� திைணெநா சி� திைண    

{ எயி) கா�த) ெநா@சி } 

{ லாவணி ெம12 } 

 

E&	த, பைக�பைட E&	த, E&	தெத�6 

ெதாட
மதி) கா"க ெநா@சி E�னா
 E�னா
-ஆ� 

L&	திட� பைகேம) வாைள@ Kழ�றி@ சில
 

L&	, ெப���கைழ� ேத�னா
 ேத�னா
 

 

ஆ
�தி2� ந	,� ெகா��� ஆ
�ேத அகழழி"க@ 

ேச
	த உமிைஞ� பைட சீ6ேம-ேவ) 

பா#	த, ெநா@சி� பைட பா#	த, பைக� திற�ைத� 

ப:சா#� பற"க��, மீ6ேம 
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அதி�� பைட ந2�க" /திைர மற�� கா1� 

எ�கA� ைக�திற�� கா12வா
-ெநா@சி 

அதி��ப� அவ?� ஆ?"ேகா ரா*/றி�ேத 

அ��பற"க வி)�) நா12வா
 நா12வா
! 

----------- 

5. 5. 5. 5. இய4ைக எழி!இய4ைக எழி!இய4ைக எழி!இய4ைக எழி!    

5.15.15.15.1    நீலவான மீ#நீலவான மீ#நீலவான மீ#நீலவான மீ#    

 

நீலவான மீ, ேதா�6� 

ேகால ெம�ன ெசா)ேவ� ேதாழி நீலவான மீ,..... 

 

ஞால ெம�/� /ளி�� ஒளி>� 

ந)/� தி�க* அ�/" க9ேட� நீலவான மீ,..... 

 

��," /விய) இைற	த ,9ேடா? 

�)ைல காேடா C1ட வ9ேடா? 

��த� �,நிலா வி� சிாி��� 

�னித� தாரைக என� ,ளி�தேதா? நீலவான மீ,..... 

 

அழ/ கா1� இய�ைக அ�ைன 

அ�� ெகா*ள@ ெச#தா* எ�ைன 

பழக� பழக எ�க9 ��ைன� 

ப9A� �,ைம எ�ேன! எ�ேன நீலவான மீ,.....( 10 ) 

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

5.25.25.25.2    தைழ�த ேசாைலதைழ�த ேசாைலதைழ�த ேசாைலதைழ�த ேசாைல    

 

தைழ	த ேசாைல நிைற	த மல
க* 

தமி&சா �2� வ92-ந) 

அமி&தா கிய ெத�ற)-பாரா# தைழ	த ேசாைல..... 

 

அழகிய மயி)/யி) ஆ2� பா2� 

அ92� சி12க* C2� /ல�� 
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எழிெலா2 தளிெரா2 பட
ெகா� �)ைல 

இ�ப� இ�ப� இ�ப� பாரா# தைழ	த ேசாைல..... 

 

த�க� தக1�) ெவ*ளி" காK 

சா
	த ேமனி" கைலமா� காத) 

ெபா�கி� ேத�� ,ைணைய" C2� 

�,ைம �,ைம �,ைம பாரா# தைழ	த ேசாைல..... 

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

5.35.35.35.3    ேசாைலேசாைலேசாைலேசாைல! ! ! ! ேசாைலேசாைலேசாைலேசாைல! ! ! ! ேசாைலேசாைலேசாைலேசாைல!!!!    

 

ேசாைல ேசாைல ேசாைல-இ�ப� 

,#�ப, தா� எ� ேவைல 

மாைல த4வி� ெத�ற) �4கி-அேதா 

மல
க* எ4தி வ9ண� தீ12� ேசாைல ேசாைல ேசாைல..... 

 

ஆ<ய
	, நிழ) த�� அ	த 

ஆலய�தி) மாமயி) ேதாைக 

ேம)விாி�, ேவ�"ைக கா12�! 

விளா�பழ�ைத� ப	தா2� ம	தி!-அேதா 

கைள இழ"/� அழ/சாம	தி ேசாைல ேசாைல ேசாைல..... 

 

ெபா� ேனாைட இ�ெளா2 கல"/� 

ெபா4, ேநா"கி� ெதா4தி2� அ)� 

த�னிேல வ92 ப:Kர� பா2� 

தமிழிைச உய
ெவ�6 ெசா)� 

தவைள இைர@ச) /யி<"/� ெதா)ைல 

த�வ, க92 சிாி"/� ெவ9�)ைல ேசாைல ேசாைல ேசாைல..... 

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

5.45.45.45.4    ளி� ெகா�& வ�த#ளி� ெகா�& வ�த#ளி� ெகா�& வ�த#ளி� ெகா�& வ�த#    

 

/ளி
 ெகா92 வ	த, மாைல-ந6மண� 

ெகாழி�த, மணிமல
@ ேசாைல-இனிதா� /ளி
 ெகா92..... 

 

ெவளிஎ�ற ெப�� பட விாி�பி)-இ@ேசாைல 
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/ளி
ெகா9ெட4திய இய�ைகயி� சிாி�� /ளி
 ெகா92..... 

 

களிெகா92 மயிலா2� ம�றி)-இனிதான 

இைசெகா92 வ	தி2� ெத�ற) 

தளிெர)லா� ெம�/*ள ப@ைச-இ"கா1சி 

தனி இய�ைக நம"கி1ட பி@ைச /ளி
 ெகா92..... 

 

ப@ைச� பK� ெகா�யி� �)ைல-ம)�ைக 

பா#@K� மண�," கீ�)ைல 

ம@K வைள�தன ெப�மர" கிைளக* 

வாிைச விள"/க* அ�/*ள மல
க* /ளி
 ெகா92..... 

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

5.55.55.55.5    பா&" தாமைர� ெபா�ைகபா&" தாமைர� ெபா�ைகபா&" தாமைர� ெபா�ைகபா&" தாமைர� ெபா�ைக    

 

பா2� தாமைர� ெபா#ைக-வ92 

பா2� தாமைர� ெபா#ைக 

ப@சிைல� ப12வி ாி�,�� ,�,ளி 

பர�பி வா#வ12@ சிாி�,@ சிாி�,� பா2� தாமைர� ெபா#ைக..... 

 

இத4� ெத�ற<� அைச>�-இைச 

இ�ப�� மண�� பாைச>� 

�திய ெசPவித& உ92 பி�0� 

காிய ெந#த) 8வி�� ர92 

க9ட ெப9கைள" க�பழி"க எ9ண� 

ெகா92 திாி>� /9டைர�ேபா) வ92 பா2� தாமைர� ெபா#ைக..... 

 

காைலயி� பிாி	த கணவ� தன"/" 

கா�தி�	 ேதத� மைன"/ 

மாைலவ�� எ�6 ேத���-ஒ� 

ம�ைகேபா) அ)�>� C���! 

ேசெலா2 வாைளக* ,*ளி" கைரஉய
 

ேத�C டழி"ைகயி) கான" க��/யி) பா2� தாமைர� ெபா#ைக..... 

------------- 
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5.65.65.65.6    வா� த3B" மாமைலவா� த3B" மாமைலவா� த3B" மாமைலவா� த3B" மாமைல    

 

வா� த4�� மாமைல பாரா# 

நா� த4�� ஆரா வ�ேத! 

 

கா��4,� ஆ��பா� வ�� அ�வி-பா
 

கய<"/ L&	தி2� கி@சி�" /�வி வா� த4�� மாமைல..... 

 

ஒளித4விய வ*ளி" ெகா�>�-மல
 

உைர வ92 சித6� ெபா�ெபா�>� 

களி ெச#தி2� உல/"/ ந�மடமாேன-நைம" 

காத) ெச#ய ைவ�த, ெம#தாேன! வா� த4�� மாமைல..... 

 

உட) த4விட LK� கா�6�-ந� 

உயி
 த4விட" கம4� மண�� 

விடமனமிைல! க1�� த4�� இ�ப� 

விடமன� வ�மா? அ�ப�� ேபாேல! வா� த4�� மாமைல..... 

----------- 

5.75.75.75.7    பளபளாபளபளாபளபளாபளபளா! ! ! ! பளபளாபளபளாபளபளாபளபளா!!!!    

 

பளபளா பளபளா 

பளபளா எ�6 

 

ப@ைச� தவைளக* /1ைட" கைரயினி) 

த@K� ப1டைர ேபாேல-அைவ 

க�தி" கிட	த தாேல 

 

தளபளா தளபளா 

தளபளா எ�6 

 

த�ப1 ைடெகா1 �"க� வரா)க* 

/1�" /ரைவக* ,*?�-,ணி 

த��� க)ைல>� த*?� 
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மளபளா மளபளா 

மளபளா எ�6 

 

ம1ைட கிைளையஒ ��," கா#கனி 

ெகா1ைட� பா"ெகா2 ெத�/-கீேழ 

வி1ெடறி>� /ர�/ 

 

ெசாளெசாளெசாளா 

ெசாளெசாளா எ�6 

 

ெதா1�� ேதைன>� ெந1�� 8�ெபா� 

த1�" /ளவிக* ெகா12�-ஒ� 

/1�" /ர�ைக ம12� 

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

6. 6. 6. 6. உய��ேதா�உய��ேதா�உய��ேதா�உய��ேதா�    

6.16.16.16.1    வா��தாத நாளி!ைலவா��தாத நாளி!ைலவா��தாத நாளி!ைலவா��தாத நாளி!ைல    

 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக� 

மைறமைல அ�க* மறவா� தி��ெபய
 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக�..... 

 

ஆ&	, கட�) ��ெத2� பா
ேபா) 

அக�ற உல/ இல"கிய� அைன�தி<� 

L&	, ெபா�?9ைம விள"/� ஆ�றலா) 

ெவ)ல ��யாத ந)லாசிாியைன 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக�..... 

 

ெத�னா2 சா
	த /மாி� ெப�நில� 

திைரகட) மைற�த உ9ைம@ ெச#தி"/� 

ெபா�ேன2 கா12� �லவ
"/� �லவைன� 

ெபா4ெதலா� தமி4" /ைழ�த தைலவைன 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக�..... 

 

மைறெயன� ப2வ, தமி&நா� மைறF) 
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ம�ற மைறF) பி�வ	த /ைறF) 

�ைறயா# இைவக1/@ சா�6கா1� 

�ழ"க:ெச#த ��தமி& அறிஞைன 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக�..... 

 

ஆாிய@ ெசா�க* இ	நா1�) உ�ற,�, 

அ�தமி&@ ெசா�களி� உதவி ெப�ற,� 

வாாியண9 ஆயா#	த உ9ைமைய 

வழ�கிய தி�"ைக சிவ	த வ*ளைல 

வா&�தாத நாளி)ைல ைவயக�..... 

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

6.26.26.26.2    ேதன�வி தி�ேதன�வி தி�ேதன�வி தி�ேதன�வி தி�....விவிவிவி....கககக    

 

ேதன�வி தி�.வி.க 

ெச	தமி&� ேபK� எ4,� இ�ப� 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 

 

கான) ந2வி) மல
@ ேசாைலயாக" 

கா�தா
 தமி&மண� காணாத நாளி) 

Cனி" கிட	த தமிழ
 விழி"க 

வா0ய
 திற	தா) வழ�/� அைன�,� 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 

 

ெதளியா
" ெகா�ைற ஒளிமைற வி�றி� 

ெதளி� ப2�,� அவ
"/*ள திறைம 

,விேய 0�பிற
" கி�	ததி)ைல 

இ�"க� ேபாவ,� இ)ைல தி�தி"/� 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 

 

சைமய� இ12@ சா�திய இய�ைகயி� 

அைமைவ>� அழைக>� ஆர �92 

நைம>� உ9 ணீ
என ந)/� தமி&நைட 

அமி&த�6 கனிபிழி ஆற�6 ��தமி&� 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 
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வ*ளி ��க� வா&"ைக" கைதயிைன� 

த*ளி எழி�/�ற� மாைலவா ெனாளியி� 

ேவ*ள நீரா2� ேவ�"ைக க9ேட 

உ*ள� 8ாி�, ��ெக� 6ைர�த, 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 

 

ெப9ணி� ெப�ைமைய� ெதாழிலாளி உாிைமைய" 

க9ணான தமிழி� கவினா
	த உ9ைமைய� 

�9ணான இ	தி �/�,� சி6ைமைய 

எ9ணிய எ9ண�தி) எ4	த தமிழைன�,� 

ேதன�வி தி�.வி.க..... 

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

6.36.36.36.3    பைக ந&�க  ெச�த பாரதிபைக ந&�க  ெச�த பாரதிபைக ந&�க  ெச�த பாரதிபைக ந&�க  ெச�த பாரதி    

 

பைகந2�க@ ெச#த பாரதி பா1ைட நீ 

பாரா12 மறவேன 

நைக"க�த"க நா)வைக@ சாதியா� 

ந@K� பா�ைப நK"கிட@ ெசா�னா) 

மி/�திட ேவ92� ம0"ெகா*ைக எ�6 

Lறா��� ேபசி ெவளிவ�� பைக ந2�க@ ெச#த பாரதி 

 

பா
�பா� உய
ெவ�6� பா1டாளி தா&ெவ�6� 

ஏ�பா2 ெச#த F) இழி	தF) எ�றா) 

C�பா2 ேபா12 நா1�ைன ஆயிர� 

Cறா"கி� தா�வாழ எ9ணி2� அ	த� 

பைக ந2�க@ ெச#த பாரதி..... 

 

அைனவ�� சாிநிக
 அைனவ
"/� எ)லா� 

அ6� ெதறி>�க* 8Wைல எ�றா) 

தனி ஒ�C1ட� ஏமா�றி வாழ@ 

சா�திர@ சழ"/" கா1�2� அ	த� 

பைக ந2�க@ ெச#த பாரதி..... 

 

நா12"/ மறவைர ந)/� அ�ைனமா
 

ைநய வி2வ, ந)லதா எ�றா) 
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C1�� பறைவேபா) உாிைம இழ�ப,� 

/�றமி)ைல எ�றா
க* அ	த� 

பைக ந2�க@ ெச#த பாரதி..... 

 

ப9ைடய தமி&நைட இ�ைற"/ ேவ9டா� 

பல
"/� �ாிய� பா2�க* எ�றா) 

ெநா9� நட"/� ப9�த
 நைடதா� 

F<"/ ேவ92� எ�றா
க* அ	த� 

பைக ந2�க@ ெச#த பாரதி..... 

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

6.46.46.46.4    நா/&(� ெதா�&நா/&(� ெதா�&நா/&(� ெதா�&நா/&(� ெதா�&    

 

நா12"/� ெதா92 

நம"/ மகி&@சி 

நட"க12� ேபா
 எ�றா� 

வா&க சித�பர� ேப
 

 

ேக12"/� ெவ*ைளய
 நீ12"/� ,�பா"கி 

ேவ12"/� ெவ:சிைற L12"/� அ:சாம) 

நா12"/� ெதா92..... 

 

L12"/ L2 விள"ேக�றினா� எ�/� 

வி2தைல உண
@சி உ9டா"கினா� 

C12� ெதாழி)க?� ஆ"க ேவைலக?� 

/�றெம�6 ெசா�ன ெகா�ய
"/� அ:சாம) 

நா12"/� ெதா92..... 

 

த9டா விைள@ச)க* த�க@ Kர�க�க* 

அ92� ெப�நாேட எ�க* உைடைம எ�6 

த9ேடாரா� ேபா1ட தமிழனவைனேய 

தா&�த �ய�ற த"ைகக1/ அ:சாம) 

நா12"/� ெதா92..... 

 

ஒ�ேபா� அய)நா1 2ைடைமக* எ�றா� 

உாிைம எவ�றி<� எம" ெக�6 ெசா�னா� 
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க�ப) க1� ஓ1�னா� ெவ*ைளய
 

ெச"கி4"க ைவ�தா
 அ	த" ேக1�<� 

நா12"/� ெதா92..... 

----------- 

6.56.56.56.5    பாிதிமா! கைலஞ�பாிதிமா! கைலஞ�பாிதிமா! கைலஞ�பாிதிமா! கைலஞ�    

 

இ	தF� றா9�) இ�வ
 பா
�பன
 

ெச	தமி&� ப�6ைட யா
க* 

இ	த F�றா9�)..... 

 

�	த பாவல� பாரதி, ம�றவ� 

��தமி& வ)லவ� பாிதிமா� கைலஞ� 

இ	த F�றா9�)..... 

 

நாடக� தமி& இல"கண� மைற	தேத 

நாடக� தமி& இல"கிய� மைற	தேத 

ஈ2ெச# ேவேனா எ�6 ,��தா� 

இய�ற ம12� சி�சில ெகா2�தா� 

இ	த F�றா9�)..... 

 

Eாியநா ராயண சா�திாி எ�ற 

B#ைம ய�றத� ஆாிய� ெபயைர 

ஏ
ெப6 தமிழா� பாிதிமா� கைலஞ� 

எ�6 மா�றிய ந�றமி& அறிஞ� 

இ	த F�றா9�)..... 

 

வாழிய பாிதிமா� கைலஞ� எ0�ெபய
 

வாழிய அ�ேனா� வாாிய ெப���க& 

ஊழியெப யாி0� த�சீ
 ெபயரா 

உய
தனி@ ெச	தமி& அ�ைனவா ழியேவ! 

இ	த F�றா9�)..... 

------------------ 
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6.66.66.66.6    மேனா�மணீய" 8�தரனா�மேனா�மணீய" 8�தரனா�மேனா�மணீய" 8�தரனா�மேனா�மணீய" 8�தரனா�    

 

ஒ�6 ெசா�னா* தமிழ�ைன-எ�னிட� 

ஒ�6 ெசா�னா* தமிழ�ைன 

அ�ெறா�நா* மாைல� ேபாதினிேல 

ஆ�� அறியாம) எ� காதினிேல 

ஒ�6 ெசா�னா*..... 

 

ம�ற� �லவாி) ைககார�-தமி& 

மேனா�ம ணிய�ெச#த K	தர� 

ப�றிக* உ6மின ஆாிய� உளெத�6 

பளீெர�6 K	தர� ெச�த ெத�றா�-இ	த 

ஒ�6 ெசா�னா*..... 

 

நா� ெப�ற ம"களி) K	தர� சிற	தவ� 

ந�றமி& கா"க� த�னல� ,ற	தவ� 

ேத�ேபா�ற தமிைழ வள
"க� பிற	தவ� 

ெச	தமி&" /ைழ�ேத இற	தவ�-இ	த 

ஒ�6 ெசா�னா*..... 

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

6.76.76.76.7    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�....ேகேகேகேக. . . . ச�;க�ச�;க�ச�;க�ச�;க�    

 

நீதி�,ைற அறிஞ� ஆ
ேக ச9�க� 

நீணில� தைலவாி) ஒ�வ� நீதி�,ைற அறிஞ�..... 

 

மதி�தி2� வ9ண� தமி&�ெதா92 ெச#ேதா� 

மதியா ஆாிய
 வா�ைன" ெகா#ேதா� நீதி�,ைற அறிஞ�..... 

 

ைவய" கண"க
பா) த�கண" /ைர�பா� 

ைகெயா� ெச#வா
 ைவய" கண"க
 

ெச#வன தி�	த@ ெச#எ0� அற�ெதாி	ேதா� 

தீ	தமி& நா12"ேக அ�� �ாி	ேதா�... நீதி�,ைற அறிஞ�..... 

 

க)வி� ெபா�?� ெச)வ� ெபா�?� 
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கடெலன� ெப�ேறா� உட<� உயி�� 

எ)லா
"/� பய�பட இனிதி) உைழ�ேதா� 

எ�6� வா&க அவ��க 4ட�ேப நீதி�,ைற அறிஞ�..... 

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

6.86.86.86.8    பாபாபாபா. . . . ேவேவேவேவ. . . . மாணி(க நாய(க�மாணி(க நாய(க�மாணி(க நாய(க�மாணி(க நாய(க�    

 

ஒளியி� �த�ைம ெச�கதி
 அ,ேபா) 

ஒ4"க �த�ைம தமிழக� எ�ேற 

ெதளிவி� ேதா�பா ேவ மாணி"க நாய"க� 

அ�னவ� ேப
வா&க இ	நி வ�ேத! 

 

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� �த�ைம..... 

 

ஒளிவ� வி0"கி� வாிவ� வி0"/� 

ஒ�எ0� தமி&எ4� ேத�த) எ�6 

வ��ற Lள"க F)பல ெச#தா� 

மாணி"க நாய"க� மா��க& ஒ�கேவ ஒளியி� �த�ைம..... 

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

6.96.96.96.9    இைச�இைச�இைச�இைச��லவ� இல(மண��லவ� இல(மண��லவ� இல(மண��லவ� இல(மண�    

 

இய�ைச வ)ல இல"/ மணைன 

இனியத மிழக� இழ	, வ�	 ,�கா) 

அய<ள பா
�பன
 அகமகி&	 தா
க* 

ஆதலா� பைகவைர" கா�6மி&	,நீ 

�தறிவாள
"/" க)நா12 தமிழா! 

 

பா4� கிண�றி) ப,"கிய தமிழிைச 

மீ?� வைகைய ேம�ெகா9ட அறிஞ� 

வா&விழ	 தாென�6 மகி&	தா
 பா
�பன
 

ேகாைழ� பைகவைர" கா�6மி&	 ேதநீ 

ஏழிைச வ)லா
"ேக க)நா12 தமிழா! 

----------------- 
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6.106.106.106.10    < அழகிாி< அழகிாி< அழகிாி< அழகிாி    

 

அழகிாி ெப���க& வா&க! ப/� 

தறிவி� மணிவிள" காக� திக&	த 

அழகிாி ெப���க& வா&க! 

 

வழிவி12 வில/க மடைமகேள, எைம 

வாழவி12 ெவளிேய6 பா
�பாேன 

வழிவி12 மைறகசி6 ெத#வ�கேள 

ெவ�6ேவ1 �னிேவ9 டா�எ�ற 

அழகிாி ெப���க& வா&க! 

 

திராவிட நா2 திராவிட
" கா/க 

ஆாிப
 நா1�) ஆாிய
 வா&க 

ஒேர நா2தா� இ�நா2� எ�ேற 

ஒ1டார� ேபசினா) ெக12�ேபா L
எ�ற 

அழகிாி ெப���க& வா&க! 

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

6.116.116.116.11    தியாக ராச�தியாக ராச�தியாக ராச�தியாக ராச�    

 

தியாக ராசனா) திராவிட� விழி�த, 

தீயவ
 அ:சின
 ெகா1டடா �ரச� 

உ#யாத தமிழ
க* உ#	திட லானா
 

ஒ2"கின
 ஆாிய
 ெகா1டடா �ரச� 

 

அவி	த உள�தி) உண
� ெகா?�தினா� 

ஆாிய� ெவ?�த, ெகா1டடா �ரச� 

கவி&	தேகடய� இட"ைகயி) ஏறிட" 

க�தி நிமி
	த, ெகா1டடா �ரச� 

 

தீயகா� கிரைச அ�ேற சிாி�தா� 

தியாக ராச� ெகா1டடா �ரச� 

Bயகா� கிரெசன அ�6 �க&	தவ
 

,�பின
 இ�6 ெகா1டடா �ரச� 
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தமிழ
 இய)பி� த/தி கா1� 

அமி&ைத ஊ1�னா� ெகா1டடா �ரச� 

நமதடா இ� திராவிட� எ�6 

ந�6ெசா� னாென�6 ெகா1டடா �ரச� 

 

மா�ெப�	 திராவிட இய"கா யிர"கா) 

ம9டப� க9ேடா� ெகா1டடா �ரச� 

கா��ள இ	த" க1டட� தன"/" 

கைட"கா) அவென�6 ெகா1டடா �ரச� 

 

ெப���க& நா1�� ப��ட) மைற	தா� 

ெபாி,� வா&�தி" ெகா1டடா �ரச� 

அ���க& இைளய
 Lர@ சிாி�பினி) 

அவைன" க9ேடாெம�6 ெகா1டடா �ரச�! 

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

6.126.126.126.12    சB�திர பா��ய�சB�திர பா��ய�சB�திர பா��ய�சB�திர பா��ய�    

 

பா9�ய� ேப
 வா&கேவ-ச�	திர 

பா9�ய� ேப
 வா&கேவ 

ேவ9�ய ெச)வ� அAகி2� ேபா,� 

விலகிய ெச)வ� வில/� ேபா,� 

மா9�ட� த"க ேநா# வ	த ேபா,� 

ம1�லா உட)நல� வள
	த ேபா,� 

யா92�எ� ேபா,�Kய மாியாைத 

இய"/� ேபண� தய"க� ெகா*ளா� 

பா9�ய� ேப
 வா&கேவ... 

 

கயவ
 க�தி உ��� ேபா,� 

க�றவ
 �க&	, ேபK� ேபா,� 

அயலவ
 E@சி வ<�தி2� ேபா,� 

ஆாிய
 வண�கி அைழ�தி1ட ேபா,� 

இய<��� ேபா,� Kய மாியாைத 

இய"/� ேபண� தய"க� ெகா*ளா� 

பா9�ய� ேப
 வா&கேவ... 
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ேதாழ
க* எ)லா� ெதாைக ேவ92ம ேபா,� 

ெதாைகெப�ற ேதாழ
 பைககா12� ேபா,� 

தா&�ற� தைலேம) B"கி2� ேபா,� 

ஏ&ைமைய ெவ�12� Kய மாியாைத 

இய"/� ேபண� தய"க� ெகா*ளா� 

பா9�ய� ேப
 வா&கேவ... 

---------- 

6.136.136.136.13    பா���#ைர� ேதவ�பா���#ைர� ேதவ�பா���#ைர� ேதவ�பா���#ைர� ேதவ�    

 

இனி>ேமா
 தமி&@ ச�க� கா9ேப� 

இ�	த �த�ைட கைட@ ச�க� ேபாலேவ 

என"ெகா�ன பா9�� ,ைர�ேதவ� ெசா)ைல 

இPைவய� அ	நாளி) ந�பேவ இ)ைல 

இனி>ேமா
 தமி&@ச�க�..... 

 

விய	த, ைவய� ெச�றநா* சிலேவ 

விாி	த, ம,ைர� தமி&@ச�க நிலேவ 

அய
	த தமிழாி� ஆட<� பாட<� 

அறிவி� ெசய<� மிளி
	தன பலேவ 

இனி>ேமா
தமி&@ச�க�..... 

 

�லவ
 வ/�� H�6 பைட�தா� 

��ைமயி� மடைமயி� எ�ைப உைட�தா� 

பலதமிழில"கிய மாK ,ைட�தா� 

பா9�� ,ைர�ேதவ� �க&ெகா� எ2�தா� 

இனி>ேமா
தமி&@ச�க�..... 

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

6.146.146.146.14    உமாமேக 8ர�உமாமேக 8ர�உமாமேக 8ர�உமாமேக 8ர�    

 

வான விாிைவ" காA�ேபா ெத)லா�-உமா 

மேக@Kவர� �கெழ� நிைனவி) வ�� 

வான விாிைவ"காA�..... 

 

ஆனதமி"க) Xாி நி6விேனா�-ம"க* 

அ�பிேனா�; அற�திேனா�; ஆ�ற அறிவிேனா� 
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வான விாிைவ"காA�..... 

 

ெப�ற அ�ைனைய அ�னா# எ�6வா# 

ெப�க அைழ"க�� ேநரேம யி)ைல 

உ�றா
 உறவின
" காக உைழ"க 

ஒ�நா* ஒ�ெநா� இ�	தேத இ)ைல 

 

'க�றவ
 தமிழ
' எ�0ேமா
 உய
நிைல 

காண ேவ9� இ)ல	 ,ற	, 

��6� கால�ைத� தமி&�ெதா9 டா"கிேனா� 

வா&க! தமி& �னிவ� தி��ெபய
 

வான விாிைவ"காA�..... ( 225 ) 

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

6.156.156.156.15    ப�னீ� ெச!வ�ப�னீ� ெச!வ�ப�னீ� ெச!வ�ப�னீ� ெச!வ�    

 

ஆாிய� எ�ற /ைறெகா*ளி� பிண�� 

அ�றி�"/� அவ� இ�ைறநாளி�	தா) 

ஆாிய� எ�ற..... 

 

ேபாாிேல தமிழ
"/� ப�னீ
@ ெச)வ� 

ெபா,�பைட� தைலவ� எத�/� அ:சாதவ� 

ஆாிய� எ�ற..... 

 

திராவிட� தினி) திராவிட ெமாழிய)லா) 

எ	த ெமாழி>� தா�ஒ� காைல 

எ2�, ைவ�தி�) உாி�ேப� ேதாைல 

வராேத இ	திேய எ�6த� ேபா
 

வாெள2�த ப�னீ
@ ெச)வ�ேப
 வா&க 

ஆாிய� எ�ற..... 

 

அ4,ெகா9 ��	த ந�தமி ழ�ைன 

சிாி�தா* எ�றா) அவ�திற� க9டதா)! 

ெதா4, பிறர� ெதாட
	த தமிழ
க* 

Bய உண
� ெகா9�ட@ ெச#தவ� 
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பழ	தமி&� ப�னீ
@ ெச)வ�ேப
 வா&க! 

ஆாிய� எ�ற..... 

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

6.166.166.166.16    அைம ச� ;�ைதயஅைம ச� ;�ைதயஅைம ச� ;�ைதயஅைம ச� ;�ைதய    

 

அைம@ச� ��ைதய� ேப
 வா&க-அ	நா* 

அவ� கா1�யவழி மீ*கேவ 

தமிழாி� கா�பாள� நலவழ"கறிஞ� 

த�னல� க�தா� தனைமந� அ	த 

அைம@ச� ��ைதய� ேப
..... 

 

தமிழ
த� உைடைம இ�தமி& நா2! 

தமிழ
" /ாிைவ தமி&நிைல நல�க*! 

Kம"காத மா12"/ ெச)வ�தி) ப�கா? 

எ�6 ெசா�னவ� ��ைதய� அ	த 

அைம@ச� ��ைதய� ேப
..... 

 

'அதிகாாி கா)ந"/� பா
�பன
 தம"ேக 

அ<வ)க*' எ�ற நிைலைமைய� ேபா"கி@ 

ச,
ெகா9ட தமிழ
 வி4"கா2 ேநா"/� 

ச1ட�ைத@ ெச#தா� ��ைதய� அ	த 

அைம@ச� ��ைதய� ேப
..... 

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

7. 7. 7. 7. ப!வைகப!வைகப!வைகப!வைக    

7.17.17.17.1    நீ ஏ� @ணான பாைதயி!நீ ஏ� @ணான பாைதயி!நீ ஏ� @ணான பாைதயி!நீ ஏ� @ணான பாைதயி!    

 

நீ ஏ� Lணான பாைதயி) ெச�றா#? 

எ�ென:ே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) உ�வ	 ெதா4தா#? 

நீ ஏ� உனதறி விைன இழ	தா#? 

நீ ஏ� /ற* ெசா�னைத மற	தா#? 

நீ வாழ ேவ92 ெமனி) இைத"ேக*; 

தீ>� நீ�� நில�� ெவளி>� கா�6� 

கலக" ேகாயி) உ�வ� கட�ள)ல 

உண
� தா�கட� ெள�6 நா?� 

வா&�, வா# மனேம வா&�, வா#! 

நீ ஏ� Lணான பாைதயி)..... 

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

7.27.27.27.2    அறிB ெக/டவ�அறிB ெக/டவ�அறிB ெக/டவ�அறிB ெக/டவ�    

 

அறி� ெக1டவ� பண� பைட�தா) 

அA" /92 ெச#வா�-ந)ல 

ெநறி >ண
	தவ� பண� பைட�தா) 

ெபா,� ெதா92 ெச#வா� ! 

 

/றி ெக1டவ� பண� பைட�தா) 

ெகா2� பைட ேச
�பா�-ந)ல 

நிைற மன�தவ� பண� பைட�தா) 

ப2	 ,ய
 தீ
�பா� 

 

க�மன�தா� பண� பைட�தா) 

கல க�ைத@ ேச
�பா�-மிக 

ந� மன�தா� பண� பைட�தா) 

உல க�ைத" கா�பா� 

த�ைம ெக1டவ� பண� பைட�தா) 

சாதிைய நய�பா�-ந)ல 
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ெபா� மன�தா� பண� பைட�தா) 

நீதிைய மதி�பா� 

��னனி மறவ� நீ 

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

7.37.37.37.3    ;�னணி;�னணி;�னணி;�னணி    மறவ� நீ மறவ� நீ மறவ� நீ மறவ� நீ !!!!    

 

��அணி மறவ� நீ 

எ	நா?� வா&க! 

 

ந�/ C�னா
 திராவிட நா1�ன
 

ந9ணினா
க* ேதாழ
க* L1�ன
 

ப�0 �ன"/� பிற	தநா* வா&�,� 

பா�னா
 அ�பிைன@ ேச
�, 

ஆைச நீ"க@ சிற	திட ேவ92� நீ 

ஊ
சிாி"/� ஐ	தா�பைட� ெதா)ைல 

ஒழி> ம12� ��ேன�ற� இ)ைல ��னணி மறவ� நீ 

 

வ	த வடெமாழி தமி4"/� தாயா�-ந� 

வா&வி� சீ
�தி வடவரா) வ	ததா� 

இ	த@ெசா) ெசா�ன ெத	த" கலவைட! எனி) 

இ�கி�"/� அேதஐ	 தா�பைட 

ஒ�6 ப1டன
 திராவிட
 இ	நா* 

உண
	, ேபா�ற ேவ9�ய ந�னா* 

இ�6 சி�சில 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& ேவாி�ைக ைவ�தா
 

விள�/ தமி&F) உைலயி� ெபா# ைவ�தா
 

க�ன) நா1ைட" கச�பா"/� இ	தி" 

கா)க* ெவ1ட�பட ேவ92� �	தி 

இன ஒ4"க� இ�கைல தா#ெமாழி 

எ9ணி டா
"/" கா1டடா ந)வழி ��னனி மறவ� நீ 

-------------- 
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7.47.47.47.4    பிற�தநா	 இ�நா	பிற�தநா	 இ�நா	பிற�தநா	 இ�நா	பிற�தநா	 இ�நா	    

 

பிற	த நா* இ	நா*-ேபெறலா� 

ெப�6 நீ வா&க-ப�னா* (பிற	த நா*) 

 

சிற	த நா1க* ஆயின ெச�ற நாெள)லா� 

ெச	தமி&� ெதா92நா* ஆக12� இனிெயலா�-நீ (பிற	த நா*) 

 

ப1�ேலா
 பாவாைட 

க1�" ெகா9 டாயா? ந�6 

பா)Uைர ேபா�ச1ைட 

இ12" ெகா9 டாயா? ந�6 

ஒ12மா� பழமிேத ஆ�பி* ஆர:சி 

பி12மா� ப9ணிய� உ9Aவா# ெகா:சி-நீ (பிற	த நா*) 

 

அைனவ�� இ�ேக உைனஒ�ேற ஒ�6 

பாெடா�றா
 இைலயா? ஆமா� 

கனிஒ�6 ேதா<ாி�,@ Kைளேயா2 

க�ன) கல	ததா#� பாட�மா பா2! நீ (பிற	த நா*) 

 

ெபாிய ெப9ணானா) ஆடவா ெசா)வா
 ஃஊ ஃஊ� 

அாிய தமி&� பா� ஆடேவ9டாமா? ஆமா� 

தி�ேவா�/ ெச	தமி&� பா9�ய� பா12@ 

ெச�பிய வ9ணேம ஆ�" கா12 நீ (பிற	த நா*) 

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

7.57.57.57.5    அ�� வா�B ெகா�ட நீவி�அ�� வா�B ெகா�ட நீவி�அ�� வா�B ெகா�ட நீவி�அ�� வா�B ெகா�ட நீவி�    

 

த	ததான த	ததான 

த	ததான த	ததான தனதான 

 

அ�� வா&� ெகா9டநீவி
 

இ�ப� ஆர உ92 வா&க! தமி&வாழ 
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அ:சிடா, ெதா92 சா
க! 

அ92தா&வ க�6ேபாக �ைனL
க* 

 

��� வா&� ய
	தநா2 

��� தீைம ெவ�றநா2 தமி&நா2 

���ஞால ெம�/ேமகி 

வ�கவாணி க:ெச#நா2 பழதா2 

 

என�ேதா< ல
	, வா� 

இ�6நா� �	தவா6 மறவாதி
 

இ	திேநா# ெகாண
	திடா, 

வ��கார
 அ9�டாத வைகஆ#க 

 

இ�6ேபா�ம கி&	,பாாி) 

எ�6நீவி
 ந�6வா&க �க&ேமவி 

இ�பேமஇ ைய	தவா&வி) 

எ:சிடா, வ	,வா&க தமி&நாேட ! 

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

ேதன�வி ேதன�வி ேதன�வி ேதன�வி ----    IIIIIIII    

8. 8. 8. 8. திைண�பாட!க	திைண�பாட!க	திைண�பாட!க	திைண�பாட!க	    

8.18.18.18.1    தமிழ� பா/&தமிழ� பா/&தமிழ� பா/&தமிழ� பா/&    

 

தமி4"காக-எ� 

தாயி0"காக 

 

அைமயாாி� பைடையஎ� சின�தா) எாி�ேப� 

அவராேல நா�சாக ேநாி0� சிாி�ேப� (தமி4"காக!) 

 

தமி4"/ மக�நா�!-ஒ� 

தா&ைவ>� அறிேய�. 

 

தைமஉய
ெவ� பா
 அவ
 பைக�ெப�கி கடைல� 

தா"கி2ேவ� அ)ல, இழ�ேப� எ�உடைல (தமி4"காக!) 
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அ:Kத) இ)ேல�-நா� 

ஆாிய� அ)ேல�. 

 

ெந:ச� தமி& மரபி� Lர� ெதா/�� 

ேந
ேபாாி) கா9ேப� சிற�ப)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*. 

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

8.28.28.28.2    காத! க�"�காத! க�"�காத! க�"�காத! க�"�    

 

க���"/* இ��ப, இனிைம!-எ� 

காத) க��ைப வி1���ேபேனா தனிைம? 

 

தி�வித& C12"/* ச
"கைர - அவ* 

தி�12 விழி"ெக�ேம) அ"கைற! 

 

மாைலயி� மணிகைள Fேல தா�/� - இ� 

மன�களி� Kைமகைள" காதேல தா�/�. 

ேசாைல மல
க*எ)லா� அவ*எழி) ஓ�/� 

ேசா
	, ேசா
	,எ� விழிகேளா ஏ�/�. 

 

ஆ6த� வழியிைன அறி	திட) ேபாேல - அ� 

பா6தா� எ�ேம) வழி	ததினாேல 

ேப6ெப�ேற� நா� தமிழ@சியாேல - என� 

ேபK� உல/த� விய�ெமாழியாேல. 

 

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

 

8.38.38.38.3    க��தைட ம��#வ மைனயி! ஒ��தியி� ேவ�&ேகா	க��தைட ம��#வ மைனயி! ஒ��தியி� ேவ�&ேகா	க��தைட ம��#வ மைனயி! ஒ��தியி� ேவ�&ேகா	க��தைட ம��#வ மைனயி! ஒ��தியி� ேவ�&ேகா	!!!!    

 

இ�"/� பி*ைளக* என"/� ேபா,� அ�மா - எ� 

க�"கதைவ H�வி2�க* அ�மா, அ�மா! 

(இ�"/� பி*ைளக*) 

 

ெப��தவ� மான� என"கி)ைல - இனி� 

பி*ைளெப6� வ��� உட�பி) இ)ைல. 

வ��தி) ஏ,� மீ,� ஆவ,� இ)ைல - அட/ 

ைவ�, வா�க H"/� தி�/� இ)ைல 

(இ�"/� பி*ைளக*) 

 

ம"க* ெதாைகெப�"க�தா) வ�� ப:ச� - இ�/ 

வ�� ப:ச�தா) ஒ4"க" ேகேட மி:K� 

த"ேகா
 இPவா6 ெசா�னா
(எ�) ெந:K� 

தா�/வேதா அ�* �ாிL
 ெகா:ச�. 

(இ�"/� பி*ைளக*) 

 

தா#ெமாழிேம) அ�பிரா, நா1�) 

த�னலமா� அவரவ
 ேகா1பா1�) 

B#ைமேய இரா, ெந:K L1�) 

ெதாைக� ெப�"க� ஏ� இ	த" ேக1�)? 

(இ�"/� பி*ைளக*) 

 

ேதா�றி>*ள ம"க* நல� யா�� - இ�/� 

ேதா�றாத ம"க* த	த தா/�! 

ேதா�றாைம இ�ப� எ�6 ெசா�னா
 - மிக� 

,யரான ��த
 ஐயா��. 

(இ�"/� பி*ைளக*) 

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



62 

 

 

8.48.48.48.4    மாறாத தைலவ�மாறாத தைலவ�மாறாத தைலவ�மாறாத தைலவ�    

/றி:சி� திைண 

 

[தைலவி - ேதாழி"/" Cறிய,] 

 

ெசா�னெசா) மாறாத தைலவ
-அவ
 

ெதாைலயாக நிைலய��" கினிய
! ேதாழீ 

ேதாளிைன� பிாியாத ,ைணவ
!-அவ
 

B#ைம>� வா#ைம>� வா#	தந) கணவ
 

(ெசா�னெசா)) 

 

இ�Kைவ� தாமைர ேத09ட ேதனீ 

இன�C� ச	தன மர�தி� வானீ* 

ந�கிைள தா�கிய ேதனைட� ேத�ேபா) 

ந)லவ
 ந1ெப�6� ஊ�றி2� ஆ)ேபா), 

(ெசா�னெசா)) 

 

உலகி�/ நீ
�த) ஆவ, ேபாேல 

உற�"/ அவாி�றி அைமயா, வா&ேவ, 

விலகேவ ெபாறாதவ
 பிாிவ,� ஏ,? 

Lைணைய விர) பிாி	தா) இைச பிற"கா,! 

(ெசா�னெசா)) 

 

எ�ெந�றி� பசைல"/ எ�6ேம அ:Kவா
, 

இ�ன)தரா
, எைனேய இ�ப�தி) ெகா:Kவா
; 

அ�ப�றி ேவெறா�6� உ9ைமயி) அறியா
. 

அவ
 பிாி	தா
 எ�றா) ேவெறவ
 மி:Kவா
? 

(ெசா�னெசா)) 

--------------------- 
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8.58.58.58.5    அ�பிைன நட�பா�அ�பிைன நட�பா�அ�பிைன நட�பா�அ�பிைன நட�பா�    

றி*சி� திைண றி*சி� திைண றி*சி� திைண றி*சி� திைண     

[ேதாழி தைலவி"/" Cறிய,] 

 

அ�ைப அறி	ேத�, உ9ைம உண
	ேத�, 

ஆைகயினா) தா� எ�வா# திற	ேத�. 

ஒ�6ேக*, ந�6ேக* அ�மைல நாட�. 

ஒ�பிலா வி��பினா) வ/	திய ஆள�. 

எ� வா#@ ெசா)�ைன ந�பினா) ந��, 

ந�பாவி1டா) என"ேக� இ	த வ��? 

நீேய எ9ணி�பா
 �ாி	தி2� உ9ைம 

ஆயேரா டா#	,பா
 ெதாி	தி2� ந�ைம. 

அறிவா) ஆரா#	, அறி	த பிறேக 

அளா�த) ேவ92� அ��தா� உறேவ. 

ெபாிேயா
 ந1பிைன ஆ#	, ெகா*வா
க*, 

ந1� ெகா9டபி� ஆய மா1டா
க*! 

அ��ைடயா
"கவ
 அ�பரா# நட�பா
, 

ஆதலா) தைலL, அ�பிைன நட�பா
! 

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

8.68.68.68.6    நாகாிக"நாகாிக"நாகாிக"நாகாிக"    

றி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைண    

 

[ேதாழி ெமாழி] 

 

ந9ப
 த�� ந:சிைன>� 

ந)ல�தா# ேவ129ப
 

நாகாிக� மி"/ைடயா
 உலகி)-அ	த 

நாகாிக� நீ>ைடயா# தைலவா! 

 

ெப9கனியா* எ�ற� ேதாழி 

பி�னி�பினண	 ,ன"கி�ப� 

ேப�ள�,� பசிதீ
"கவி)ைல-அைத� 

ெப��பிைழ என எ9ணி) ெதா)ைல. 
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ப9பா1ெட)ைல மீறலாமா? 

பழகிவி12 மாறலாமா? 

க9ேணா1ட� ெகா9டவைள மண�பா#-அவ* 

க9A� உயி�� நீய)லேவா அைண�பா#! 

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

8.78.78.78.7    <�த! மண"<�த! மண"<�த! மண"<�த! மண"    

றி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைணறி*சி� திைண    

 

[,ைற - நல� பாரா1ட)] 

 

மல
ெதா6� ம, உ9A� 

மணி ஒளி� ேத�வ9ேட 

நல	த� ெமாழி ஒ�6 ெச�பிட ேவ92�-நீ 

ந2நிைல தவறாம) ஒ�பிட ேவ92�! 

 

பயி) ெதா6� பயி) ெதா6� 

காத�ைம பா�/ய
	த 

மயி�ய) சாய�னா* �)ைல நைகயா*-��ைத 

மாணி"க�தி) ைவ�,யிைர" ெகா)<� நைகயா*! 

 

அைலயைலயா# ெநளி	, 

கா
 �கிைல அ�ைம ெகா92 

மைல�812� மய"C12� C	த) மண�ேபா)-ேவ6 

மல
களி) க9ட,9ேடா C	த) மணேம? 

 

ேதY�6 மல
களி) 

திக1டாம) உ9�2� நீ 

வாY�றா# மண"கி�ற C	த) ,ற�பா#-அட 

வ�றாெதன" கி�ப�த�� C	த) மற�பா#! 

------------- 
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8.88.88.88.8    பாலா/&� ப&(ைகபாலா/&� ப&(ைகபாலா/&� ப&(ைகபாலா/&� ப&(ைக    

ம�த� ம�த� ம�த� ம�த� திைணதிைணதிைணதிைண    

 

[ேதாழி C�6] 

 

ஊடைல� தீ
�திட ேவ9�வ	த 

ஒ9டமி& வாணேன, ேக1�2வா#! 

ஆடவ
" ேக�ற அறி�டேன, எ� 

அ�ைம� தைலவியி� ேதா* மண	ேதா� 

 

ஏடவி& ெவ9ணிற� தாமைரேபா), நிலா 

எ1� �க� பா
"/� மாைலயிேல, 

Cட�திேல Bய மல
�ப2"ைக ெகா9ட 

/*ள வ��ைட க1��ேல, 

 

ஏறி� ப2�தன�, யாைனைய�ேபா) 

இ1ட ெப�H@K வி1டப�, 

மீறிய அ��ட� பி*ைளயிைன� த� 

ேமனித4வி� ப2�தி�	தா�. 

 

ஏறின* பி*ைளயி� தாயவ?�-த� 

இ@ைச" /க	த தைலவைனேய 

ஆறிய பா�னி) ஆைடைய�ேபா)-அவ� 

அ�� �,கிைன� த4வி"ெகா9டா*. 

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

8.98.98.98.9    எ�-" ைகவிடாேதஎ�-" ைகவிடாேதஎ�-" ைகவிடாேதஎ�-" ைகவிடாேத    

பாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைண    

 

[உட� ேபா"கி) ேதாழி தைலவ�/] 

 

ெப�ேறா
 அறி	தில
 உ�றா
 ெதாி	தில
 

க�றவேன இவைள" ெகா9டா#, 
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க�/�) வர@ெசா)� வி9டா#! 

 

/�ற� ஈதானா<� ந�றவ" காத�/ 

நா�தைட ஆவ,� உ9டா? 

நாைளநீ
 வா&பவ
 அ�ேறா! 

 

இ�6 ேபா) எ�6�நீ
 அ�பினி) ெத�பினி) 

ந�6 /ற*ேபால வா&க! 

ந�றிைண� பாட)ேபா) வா&க! 

 

ஓ�கிய மா
ெபழி) ஒளி>� தி�ேமனி 

பா�/ தளாி0� ைகவிடா#, 

பைசய�6� ேபா/ேமா ெம#விடா#? 

 

C	த) நைர�தா<� ெகா9டநி� காத�ெசா) 

ஏ	திய ெப9ணிைன� த* ைவேயா? 

இ�6ேபா) எ�6�நீ ெகா*ைவேய! 

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

8.108.108.108.10    தா:	ள"தா:	ள"தா:	ள"தா:	ள"    

பாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைண    

 

[ெசவி��தா# ெமாழி] 

 

காதலேனா2 ெச�றா* வி��பி-அவ* 

கள� மண�தி�	தா* அ��பி, 

கணவேனா2 வ�வா* தி��பி! (காதலேனா2) 

 

ேமா,� உழவ
ெக12� பைறெயா� 

�ழ"க�தி�/ ஆ�2� ப@ைசமயி)! 

வா4� உய
மைல ஓ�/� �கி) 

வழிெய)லா� ெப#ய12� /ளி
	த மைழ! (காதலேனா2) 

 

அறெநறி இ,ெவன அவ0ட� ெச�றா* 
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அ�பிைன அ�� மன�தினா) ெவ�றா*! 

பிைறUத) சி6மி ெச�ற பாைலவன� 

ேபாி�ப� ஆ"க12� மைழயி� வள�! (காதலேனா2) 

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

8.118.118.118.11    எ�ைன�ேபா! அவஎ�ைன�ேபா! அவஎ�ைன�ேபா! அவஎ�ைன�ேபா! அவD" அழ/&"D" அழ/&"D" அழ/&"D" அழ/&"!!!!    

பாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைண    

 

[மகைள� பிாி	த தாயி� ெமாழி] 

 

மகைள� பிாி	தஎ� க9ணீ
 ேபா) 

மகைள� பிாி	தா?� சி	, க9ணீ
! (மகைள�) 

 

��யிட� த�பிய ெப9மா�-ஆ9 

மா�/ர) �க�ட� ேச��, 

 

ந�ெச>� ெவ�ப" கா2-மக* 

ந�பி�பி� ெச�றா* அ�ேபா2! (மகைள�) 

 

�,வ� ெபா�	திய வி)ைல� 

ெபா�	திய ேதா*த4�� ெகா��)ைல! 

ெப,�ைபைய� பிாி	தஎ� ெதா)ைல-அவ� 

ெப�ேறா?� எ#,க எ)ைல! (மகைள�) 

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

8.128.128.128.12    அ�றி! நிைனBஅ�றி! நிைனBஅ�றி! நிைனBஅ�றி! நிைனB    

பாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைணபாைல� திைண    

 

[தைலவ� நிைன� ெமாழி] 

 

பிாி	த ேபா, ெதாி	த, ெதாைல� 

தி���� ேபா, ெதாி	திேல� ெதாைக�! 

பிாி	த காத) வழியிைன� ெப�"/� 

பி�உைன நிைன�தா), வழிய, K��/�. (பிாி	த ேபா,) 
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சிற	த ெபா�ைள� ேத�ட எ9ணி, 

ேசயிைழ உ�விழிகளி) ேத"கிேன� க9ணீ
, 

பற	ேத� பற	ேத� பாைல நில�ைத, 

ப2ெதாைல வதனா) இழ	ேத� நல�ைத, (பிாி	த ேபா,) 

 

அழகிய நைகயினா# நிைன�ேத� உ�ைன 

அ)ல) ப2�திய ெந2வழி எ�ைன, 

உழ"ெக)ைல� ெதாைலவா# ஆ"கி�6� பி�ைன, 

உ*ள�� அணி)நா� வழிேயா ெத�ைன! (பிாி	த ேபா,) 

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

8.138.138.138.13    கடைமக	கடைமக	கடைமக	கடைமக	    

வாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைண    

 

[,ைற-Hதி� �)ைல] 

 

என"/" கடைம ைம	தைன� ெபறேல-த	ைத 

தன"/" கடைம க)விைய� தரேல! (என"/" கடைம) 

 

அறிவி) வள
	,� ஆ9ைமயி) சிற	,� 

ெநறி�ப2� மக0"/ நீ*ேவ) த�த) ெகா)லனி� 

கடைம! (என"/" கடைம) 

 

உைழ�பா) உலேகா��� உ9ைமைய உண
�,� 

தைழ��6� ந�னில� த	ேதா��த)தா� ம�னனி� 

கடைம! (என"/" கடைம) 

 

தா#நில� தனி) பைக த6தைல நீ1�) 

ஓ#வி�றி வா*Lசி ேபா
எ)ைல" ேகா1�) 

சா#�, ப) யாைனகைள@ சம
"கள ஏ1�) 

மாயா� �க& எ4த) எ�மக� கடைம! 

(என"/" கடைம) 

---------------- 
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8.148.148.148.14    அவ	 ெந*சி! இ� விழ/&"அவ	 ெந*சி! இ� விழ/&"அவ	 ெந*சி! இ� விழ/&"அவ	 ெந*சி! இ� விழ/&"    

வாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைண    

 

[,ைற-Hதி� �)ைல] 

 

இ�விழ12� இவ* ெந:சி)-மற" 

/� மக* எ�பத�/" 

க�ய மன� ெகா9டா*! (இ� விழ12�) 

 

ேந�6 ��னா* நட	த 

நிைறயாைன� ேபாாி) 

C�6வ0" கிைரயி1டா�-த	ைத 

ெகா2�தீ	தா� �க&"/யி
 ேநாி)! (இ� விழ12�) 

 

ேந�6நட	த ெப��ேபா
 

நிைரயிைன மீ1ைகயி)-கணவ� 

மா�றாைர மா*வி�, 

மா9டன� வா1ைகயி), (இ� விழ12�) 

 

இ�6� ேபா
 �ழ"க� 

இ��ற" ேக1டா*-அடேட 

ந�ெற�6 மய�கி 

அ�� மகைன அ0�பிட ேவ1டா*! (இ� விழ12�) 

 

ஆ�2� பி*ைள"ேக 

ஆைடைய உ2�தி"-கைல	, 

ேகா�ய தைல மயி
" 

/�றெந# 8சி 

ஒ�மக� அ�றி ேவ6 

ஒ� மக� இ)லா*-பைகவ
 

ெச��க� ெச)ெகன@ 

ெசPேவ) த	தா*! (இ� விழ12�) 

------------- 
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8.158.158.158.15    இனி எ�ன ேவ�&"இனி எ�ன ேவ�&"இனி எ�ன ேவ�&"இனி எ�ன ேவ�&"    

வாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைணவாைக� திைண    

 

வாைக நம"/� 

தா&ெவலா� அவ
"ேக! 

 

வ1ட ஆழி� ேத
க* அழி	தன, 

மாளா� பைக�பைட மா92 ெதாைல	த,. 

ம1�லா��க& ப1ட�, ம�ன�, 

மா#	தா�, எ�வா* ேதா#	த, மா
பி)! 

 

ஆைனக* எ)லா� 8ைனக* ஆயின, 

அ��� வி)<� க�ப	 த12க*, 

நானில� /ழிய� பற"/� /திைரக* 

ந�ைதக* ஆயின! ந�ைதக* ஆயின! 

 

ெவ*ைள மாைல Lர" க��கழ), 

சிவ��" க@ைச ேவ9� அணி	தீ
. 

ெத*? மா�தமி& மறவேர க9J
 

தீ
	த, ேவைல இனிஎ�ன ேவ92�? 

--------- 

9. 9. 9. 9. இதர�பாட!க	இதர�பாட!க	இதர�பாட!க	இதர�பாட!க	    

9.19.19.19.1    மமமம. . . . சி�காரேவல�சி�காரேவல�சி�காரேவல�சி�காரேவல�    

 

சி�கார ேவலைன�ேபா) சி	தைன@ சி�பி 

எ�ேக0� க9ட,9ேடா? 

சி�கார ேவலைன�ேபா)! 

 

ெபா�கிய சீ
தி��த� ெபா�	த,� அவனா) 

ெபா#�ர1 டறியாைம ெபாசி	த,� அவனா) 

ச�க� ெதாழிலாள
" கைம	த,� அவனா) 

தமிழ
"/� ��ெத9ண� �/	த,� அவனா)! 
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ெச�கதி
 ஒளிேபா) அறிவி) ெதளி	தவ� 

தி�களி� ஒளிேபா) அ�பி) /ளி�தவ�! 

(சி�கார ேவலைன�ேபா)) 

 

நா2 வி2தைல ெப�ற,� அவனா) 

நா�திக" க��தன) கன�ற,� அவனா) 

பா2ப2வா
" /ாிைம உயி
�த,� அவனா) 

பழைமயி) �,ைம மல
	த,� அவனா)! 

ஓ2� அ�விைய�ேபா) உ9ைமயி) ெதளி	தவ� 

உ6தியி) எஃகி0"/� ஊ1ட� அளி�தவ�! 

(சி�கார ேவலைன�ேபா)) 

 

Hல தன�தி�ெபா�* �ாி	த,� அவனா) 

�,�லக"கனா �ைள�த,� அவனா) 

ேகால� ெபா,�ைடைம கிைள�த,� அவனா) 

C�ன அறிவிய), அரசிய) அவனா)! 

கட)வா� ஆ&அகல" க)விைய" க�றவ� 

க9ணா# உயிரா#� தமிழ
" /�றவ�! 

(சி�கார ேவலைன�ேபா)) 

 

ேதாழைம உண
� ேதா�றிய தவனா) 

Bய த�மான� ெதாட
	த,� அவனா) 

ஏழைம இலா" ெகா*ைக எ4	த,� அவனா) 

எ)ேலா
"/� எ)லா� எ�6ண
	த,� அவனா)! 

ேபா
"/ண� மி/	தந) ெசய) ��ேனா� 

ேபா,�ைடைம" ேக/க அவ� பி�னா�! 

(சி�கார ேவலைன�ேபா)) 

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

9.29.29.29.2    நானடாநானடாநானடாநானடா    

 

இ)ைல எ�ேப� நானடா!-அ� 

தி)ைல க92தானடா! 

ப)ேலா
 பண� பறி�,� 

பா2படாதா
" களி"/� 



72 

 

க)�) ெச�பி) தீ1சித
க* 

ெசா)�) ெசய�) உ9ைம� ெபா�* 

(இ)ைல எ�ேப�) 

 

இ)ைல உ� அ� ெபா�?" 

ெக�பைத மற�பேதாடா? 

க)ைல@ ெச�ைப" கா12த�/� 

க1டண� பறி�பேதாடா? (இ)ைல எ�ேப�) 

 

ப)ைல" கா12� ஏைழ�க� 

பா
"க�� ெவ6�பேதாடா! 

பா)ப�க� தீ1சித
 ஊ
� 

தா�ைய அ6�பேதாடா? (இ)ைல எ�ேப�) 

 

கா12�சிைல கட�*எனி) 

காKவா�க@ ெசா)<ேமாடா? 

ைக>ைழ� பிலாதவாி� 

ெபா#நட�ைத ெச)<ேமாடா? 

ேத1ைட"கார
 ெசா�க* பண 

H1ைட த�ைன ெவ)<ேமாடா? 

தீ1சிதரா� ேதவ
கைள 

வா	திேபதி ெகா)<ேமாடா? (இ)ைல எ�ேப�) 

 

ெதா�,ேநா# அக�6� வ�ைம 

அ@ சிைல" கி�	தேதாடா? 

ேதா*எ2�த அரசினாி� 

ெசா)<"க:சி வா4ேமாடா? 

ப�,நா* விழா நி6�த@ 

ெச�பினா) ெபா6"/ேமாடா? 

ப1ட�பக) ெகா*ைள"ெக�ேற 

தி1ட� ெச#த சிைலயிேல உயி
 (இ)ைல எ�ேப�) 

 

த1டா� மணி"ேகாைவ>� ஓ
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கா�தானி 8மாைலக?� 

சி1டா நாதKர�க?� ஓ
 

ேசணிய� ப12ைட அழ/� 

க1டா� ேதா* க�னா� அ�6 

கா#@சி வா
�த திறைமய,� 

எ1டா� ெபா�* எ�6ைர"/� 

�1டா* தன� த�னி) உ9ைம (இ)ைல எ�ேப�) 

---------- 

9.39.39.39.3    இர�&" ஒ�றாஇர�&" ஒ�றாஇர�&" ஒ�றாஇர�&" ஒ�றா????    

 

ெச"/� பா12� சி12� பா12� ஒ�றா?-வட 

 

ேசாி� பா12� ெத�/� பா12� ஒ�றா? 

ெகா"/� பா12� /யி�� பா12� ஒ�றா-வட 

 

ேகாைண� பா12� /ழ�பாட2� ஒ�றா? 

வி"/� பா12� Lர�பா12� ஒ�றா-வட 

 

ெவ1�� பா12� ெதா1��பா12� ஒ�றா? 

ம"/� பா12� தமிழ� பா12 ஒ�றா?-வட 

 

மைடய� பா1ைட நா� பா2த) ந�றா? 

பிணவைற>� மணவைற>� ஒ�றா?-வட 

 

ேபயக�� தாயக�� ஒ�றா? 

தண) ெமாழி>� அணிதமி4� ஒ�றா?-வட 

 

தா&மைற>� தமி&மைற>� ஒ�றா? 

Uண�பா12� தமி&�ப9A� ஒ�றா?-வட 

 

F�க��,� தமி&" க��,� ஒ�றா? 



74 

 

தணி �ன<� ெச	தண<� ஒ�றா?-வட 

 

சழ"கிைள நா� அைழ�ப,�� ந�றா? 

க)ைல� ெதாழ) கட�* ெதாழ) ஒ�றா?-வட 

 

கழிெநறி>� தமி& ெநறி>� ஒ�றா? 

�)லணித) ேபா
 அணித) ஒ�றா?-வட 

 

�ைலெதாழி<� கைல�ெதாழி<� ஒ�றா? 

ெகா)<� ெதாழி<�கா��� ெதாழி<� ஒ�றா?-வட 

 

ெகாைலேவ*ளி>� தமி&ேவ*ளி>� ஒ�றா? 

ெசா)�� ெபா#>� ந)வா#ைம>� ஒ�றா?-வட 

B"கி) ெதா�க நா�வி��ப) ந�றா? 

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

9.49.49.49.4    தீ��#(க/&தீ��#(க/&தீ��#(க/&தீ��#(க/&    

 

வ6ைமயி) ெச�ைம வா#�ேப@K 

வ)லவ
 Kர9�2� பிைழேப@K! 

 

ெப�ைமைய� பி2�கி2� வ6ைம, 

ெப��ேப
 ஆ�றைல" ெக2�தி2� சி6ைம! 

அ�ைம அ�ைம அத0ட� வா&த), 

'ஆ9டவ�' விதி எ)லா� தா&த)! 

 

தீைம" ெக)லா� தீைம வ6ைம, 

தீ
�," க12வேத ம"க* ெப�ைம; 

ஆைம எனவா&த) Lணான /6ைம 

ஆ"/க ேத"/க ெபா�* ெபா,�ைடைம! 
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உைடயவ� இ)லா� எ�பைத நீ"கி 

உைழ�பிைன அைனவ
"/� ெபா,ைம யா"கி 

உைழ��" ேக�ற ஊதிய� ேத"கி 

உலக� நட�,க ஓரா சா"கி. 

(வ6ைமயி) ெச�ைம) 

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

9.59.59.59.5            க/டாய( க!விக/டாய( க!விக/டாய( க!விக/டாய( க!வி    

 

க9திற" காதேபா, வி2தைல வா&வி� 

கத� திற	தா) பய� ஏ,? 

எ9A� எ4�,மி� க9என� ெதாி	,� 

இ�தமி&" க1டாய" க)வியா) ம"களி� 

(க9 திற"காதேபா,...) 

 

ம9Aளா
" ெக)லா� அழியாத ெச)வ� 

ம�னிய 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,...) 

 

மத�எ0� �*?��த
 அடர	தி�"/� 

வழி"ெக)லா� க)விேய விள"க�-இ�/ 

ம9�2� சாதி@ ச9ைட"/" காரண� 

மனிஇ�ளா) வ�� K?"கா�. 

எத�/� க)விேய ேவ
என� ெதாி	,� 

இ� தமி&" க1டாய" க)வியா) ம"களி� 

(க9 திற"காதேபா,...) 

------------- 
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9.69.69.69.6    ம(க	 உண�B ெபறேவ�&"ம(க	 உண�B ெபறேவ�&"ம(க	 உண�B ெபறேவ�&"ம(க	 உண�B ெபறேவ�&"    

 

கலக�,"ெக)லா� ப��பாளிக* காரண� 

 

�தலாளி எPவா6 �ைள�, வ	தா� அ9ேண? 

�தலாளிைய� ப��பாளி �ைள"க ைவ�தா� த�பி 

மதியாளி ப��பாளி இர92� ஒ�றா அ9ேண? 

மதியாளி பிற
 நல�ைத மதி�� வனா� த�பி 

எதனாேல ப��பாளி இக&@சி>�றா� அ9ேண? 

இழி	தைன உய
	தெத�6� இய�பி2வா� த�பி 

பைதபைத"/� கலகெமலா� யாராேல அ9ேண? 

ப��பாளி யா)வ	த பா4�நிைல த�பி. 

 

ப��பாள
 எ�பவ
 யா
 பகரேவ92� அ9ேண? 

ப�யா?� அரசெனா� ப��பாளி த�பி 

உடனி�"/� அைம@செனா� ப��பாளி த�பி, 

ஊ
@ ச1ட� அைம�பவ0� ப��பாளி த�பி, 

க�தாக" க��,ைர�ேபா� ப��பாளி த�பி, 

ைக@சர"ேக அற� எனபா� ப��பாளி த�பி, 

ப��பாளி ப2�தி>*ள பாெட�ன அ9ேண? 

பாாி<*ள ,�பெம)லா� ச1ட� எ�றா� த�பி. 

 

ம"க* சம� எ�பத�/@ ச1ட�9ேடா அ9ேண? 

மதமி�"க ேவ92ெம�ற ச1ட�92 த�பி 

த"கப� வா&	தி�"க@ ச1ட�9ேடா அ9ேண? 

ச9ைடயி2� சாதிெவறி@ ச1ட�92 த�பி 

ஒ"க எலா� வா&வந�/@ ச1ட�9ேடா அ9ேண? 

ஒாினேம வா&வத�/@ ச1ட�92 த�பி 

தி"க�றா
 கா��"/@ ச1ட�9ேடா அ9ேண? 

தீதி�றா
 சா�"ேக ச1ட�92 த�பி. 
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த� நா1ைட அய) நா1�� தா# எ�றா ெசா�னா�? 

த� நாேட பிறநாடா�? ச1டமிேத எ�றா� 

த� ெமாழிைய அந) ெமாழி>� தா# எ�றா ெசா�னா�? 

த� ெமாழிைய உலக ெமாழி; ச1டமிேத எ�றா� 

த� இன�ைத� பிற
ெபா�ளா) கா�பதவ� க��தா? 

த� நல�," காக�பிற
 சாகேவ92� எ�றா� 

இ�னெல)லா� ப��பாளி ஏ�பாடா அ9ேண! 

ஏைழகைள ஏ#�பவேன ப��பாளி த�பி. 

 

ப��பாளி ெகதி
�பாளி இ��ப,9ேடா அ9ேண? 

ப��பாளி எதி
�பாளி ெகா*ைகஒ�ேற த�பி 

ப��பாளி உைழ�பாளி" ெகதிாி அ�ேறா அ9ேண? 

ப��பாளி" ெகதி
�பாளி அ�ப�தா� த�பி 

அ��பாளி ப��பாளி க1கி>9ேடா அ9ேண? 

அவ�ேறா2� ஆ@சாாி க1சி ஓ�6 த�பி 

ப��பாளி ெகா1டெமலா� பற�ப,9ேடா அ9ேண? 

பற"க�"க ம"கெளலா� உண
@சிெபற ேவ92�. 

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

9.79.79.79.7    தாலா/&தாலா/&தாலா/&தாலா/&    

 

ஆராேரா ஆராிேரா ஆராேரா ஆராிேரா 

ஆராேரா ஆராிேரா ஆராேரா ஆராிேரா 

 

வா�� இ�ப� திராவிடேன எ� க��ேப! 

ஆரா அ�ேத ெவ�றி� திராவிடாி� 

 

ஆாிய
க* இ�ேக அ�ைவ"/ ��னேம 

ேவாி12 வா&	த ெவ�றி� திராவிடாி� 

 

ேபர
"/� ேபரேன பி*ைளயா# நீ க9Aற�/! 

ேசர அாிதா� ெச)வேம க9Aற�/! 
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ெவ9டா மைரயி) விைளயா2� வ92ேபா) 

க9தா� ெபயரநீ எ�ன க�,கி�றா#? 

 

ப9ைட� திராவிட�தி� ப9� /ைல"க இனி 

அ9ைட� பைகவ
 நிைன�பெர6� ஐயேமா? 

 

ெதா92 வி��ேபா� ,ைட ந2�ேகா� எ	நா?� 

ச9ைடயி12� ேதா�றதி)ைல த"க திராவிட
க* 

 

எ9�ைச>� ந�றறி>� அ�ேறா? இனி"/�கற 

க9ேட, கனிேய, எ�க9மணிேய க9வளரா#. 

 

த�க� உ�"கி� தக�12� ப�மணிக* 

எ�/� அ4�தி இய�றியேதா
 ெதா1��ேல 

 

தி�க* திக&	தெத0� ெவ9ப12 ெம�ைதயி�ேம 

ம�கா உட) மல�� வா# மல�� க9மல��, 

 

ெச�ைக மல��, சிாி�பி� எழி) மல��, 

த�கா தைச	தா2� த9ைட இ� க9மல��! 

 

அ�க� கழ/ ெச>� ஆணழேக க9 வளரா# 

எ�க* மரபி� எழி) விள"ேக க9 வளரா#. 

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

9.89.89.89.8    ெப� ெப4ற� பயைன� ெப4ேற�ெப� ெப4ற� பயைன� ெப4ேற�ெப� ெப4ற� பயைன� ெப4ேற�ெப� ெப4ற� பயைன� ெப4ேற�    

 

அ�ைனயி� மகி&@சி 

 

இ�6தா� உைன� ெப�றபய� ெப�ேற� 

ந�6 க�றவ* உ� மக* என"ேக1ட (இ�6தா�.....) 

 

/�றா� ெப�ைம உைடய நிைறெமாழி 
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ஒ�ேற எ�றா) அ,எ� தமி&ெமாழி 

எ�ேற ப�பல சா�6க* கா1� 

ம�6 மகிழைவ� தாயா�எ� க9ணா1� (இ�6தா�.....) 

 

தமி&ெமாழி வா&	தா) தமிழ
 வா&வா
 

தமி&ெமாழி L&	தா) தமிழ
 L&வா
 

இைம�பி) ெசய�த"க ெச#ெக�6 ெசா)� 

அமி&ைத� ெபாழி	தாயாேம எ� ெச)வி, (இ�6தா�.....) 

 

ஆள� பிற	தவ
 தமிழ
எ� றாயா� 

ஆ9ட வரலா�ைற நீ�க� றாயா� 

ேதாளி) தமிழ
"/� பலLர� தி��ப� 

,ளி
"க@ ெச#தாயா� எ�க1�" க��ேப. (இ�6தா�.....) 

 

Lர� உைடய, ெச	தமி& நா2 

ேம�ைம >ைடய, தமிழ
ப9 பா2 

ேந
ைமேயா �வ�ைற விள"கிைன எ�ேற 

நிக&�த" ேக1ேட� எ�/ண" /�ேற (இ�6தா�.....) 

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

9.99.99.99.9    ப8�ேதா! ேபா��த �Eப8�ேதா! ேபா��த �Eப8�ேதா! ேபா��த �Eப8�ேதா! ேபா��த �E    

 

க�ன உைழ��� ெதாழிலாளி 

கைடவிாி�தா� �தலாளி, 

 

மைடய� எ�6 உைனநிைன�பா� நி�காேத-உ� 

மா9�ைழ�ைப அவனிட�தி) வி�காேத! 

 

ஒ�றிர92 உதவி ெச#வா� 

உட<ைழ�ைப உறி:சி2வா� 

ெகா�றழி�,� தா�ெகா4�பா� ேபாகாேத-ெபா�* 

 

ெகாைலகார� ெதாழி�Eைளயி) ேவகாேத! 

 

எ9ண�ெக1ட ெபா�ளாளி 
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இழி�"ெக)லா� �தலாளி 

ெதா92றி:K� �)<�வி ெவ�பாேத!-பK� 

 

ேதாைல�ேபா
	த ��யவேன ந�பாேத! 

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

 

9.109.109.109.10    ெபா�(* சிற�&ெபா�(* சிற�&ெபா�(* சிற�&ெபா�(* சிற�&    

 

ெபா#"/" கா�)ைல சிற/க* உ92-நா� 

�க�ேற� ெபாறாைம� �லவைன" க92! 

ெபா#"/" கா�)ைல சிற/க* உ92! 

 

ஐேயா இவ0� ஒ
 தமி4"/ மகனா� 

அேயா�தி இராம0"/" கிைட�த Lடணனா�! 

ெபா#"/" கிைட�ததா� உ1கா�� இ�"ைக 

ெபா#அவி&� பா� இனி ெபாறாைம@ சர"ைக! 

ெபா#"/" கா�)ைல சிற/க* உ92! 

 

உ9ைம ெவளியா/� நா* ஓ�6� உ92 

உயிேரா ��"/மா ெபா# எ0� ம92? 

க9ெக12 ேபா/�� களவாளி ந92! 

காைல" க��தி2� ஆ"/க ,92! 

ெபா#"/" கா�)ைல சிற/க* உ92! 

 

நா#த� வாயிேல த	த� உ9டா� 

ந�பினாேன அத�ெகா� �9ட�! 

ேநா#ேச# �லவ
 தமி4"/� த9ட� 

F6ெபா# F6ெபா# தா�/மா அ9ட�! 

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

9.119.119.119.11    தமிழாிட" எ!லா" உ�&தமிழாிட" எ!லா" உ�&தமிழாிட" எ!லா" உ�&தமிழாிட" எ!லா" உ�&    

 

ேக*வி : ெத� கட�) ��தி�"/� 

ெத�னா1�) தமிழி�"/� 

எ�கி�றா
 ெம#தானா தமிழேர?-அ� 
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கி�ன� ஏ ேத0�9டா தமிழேர? 

 

விைட : ெத� கட�) ��தி�"/� 

ெத�/மாி ஆ&�தி�"/� 

ெத�னா1�) எ)லா�92 ேதாழேர-அைத� 

ெதாி	, ெகா*ள ஆைசேவ92� ேதாழேர. 

 

ேக*வி : ��னாளி� இல"கிய�க* 

இ	நாளி� இல"கிய�க* 

ெத�னா�) உ*ளனேவா தமிழேர?-நீ
 

ெசPைவயா# விள"க ேவ92� தமிழேர? 

 

விைட : ெபா�ேச
ெதா) கா�பிய�� 

�ற�ெபா�?� அக�ெபா�?� 

த�ேனாிலா" /ற?�-ேதாழேர-இைவ 

சா
	தப) லாயிரமா�-ேதாழேர. 

 

ேக*வி : ��னாளி) இல"கிய�க* 

ெமாழி	தீ
க* இைவ எ�ேற 

இ	நாளி� இல"கிய�க*-தமிழேர-நீ 

ஏெதா�6� Cறவி)ைல தமிழேர? 

 

விைட ; இ	நாளி) ேதா�றியைவ 

எ9ணிற	த இல"கிய�க* 

இ�0� அP விைளவி� ஒ1ட�-ேதாழேர-உ# 

ெகா*ைகயினி) ஆைச ைவ�ேத� ேதாழேர. 

 

விைட : ஒ�றா/� ம"க* நிைல 

உண
ெவா�ேற ெபற�த"கதா� 

அ�ேற உைர�த இைவ-ேதாழேர-இைத 

ஆ�� உைரயாத ேபா, ேதாழேர. 

 

ேக*வி : ந�றான அ"க��ைத 

நா12கி�ற இல"கிய�க* 
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ஒ�ேற0� தனி� தமிழி)-தமிழேர-இ� 

/*ள,ேவா ெசா)�2L
-தமிழேர? 

 

விைட : இ�6நீ
 தனி�தமி& ஒ� 

றி��பதாக ஒ��கி�றீ
, 

/�றிெலா� /ர�/ வ	தா)-ேதாழேர-அ" 

/ர�/கேள /�றா/ேமா-ேதாழேர. 

 

ேக*வி ; L1�னி) உ*ள ெபா�* 

ேவ6ப1டா) அ	த� ெபா�* 

ேவ6ெபா�* எ�னாேர தமிழேர-அP 

ேவ6ெபா�* உ�ெபா�ேளா தமிழேர. 

 

விைட : L1�ேல இ�	த ெபா�* 

ேவ6ப1டா) L12ாிைம 

ேவறாகி� ேபா#வி2ேம ேதாழேர-எ� 

L12�ெபா�* ேதடேமா ேதாழேர? 

 

ேக*வி : C1ட" கட) நீாி� உ*ேள 

/மாிநா2 H&கி� ெற�றீ
 

நா12"கிதி) ெப�ைம எ�ன தமிழேர-இைத 

ந�றாக வி*"க ேவ92� தமிேழேர? 

 

வினட : பா1ைட அறியா உலகி) 

பழ�/மாி அறி� ைவ�தா* 

H1ைட>ட� இ�/வ	ேதா
-ேதாழேர-கட) 

��ைத@ ெசா)� அைதமைற�பா
 ேதாழேர. 

 

ேக*வி : நா1ைட ஒ1�" /மாிநா2� 

இ�	த ெத�றா) தமிழ�"/" 

க1டஇதி) ெப�ைம உ9ேடா தமிழேர?-நா� 

காணிஇைத விள"க ேவ92� தமிழேர? 
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விைட : கா1ைட ஒ�த உலகி) ஒளி 

கா1�ைவ�த /மாி நா1ைட" 

கா1�னா) எ�ெப�ைம ேதாழேர-மிக" 

காAவா
 எ� பைகவ
 ேதாழேர. 

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

9.129.129.129.12    தமிழ�(ெகா� தி�நாதமிழ�(ெகா� தி�நாதமிழ�(ெகா� தி�நாதமிழ�(ெகா� தி�நா				    

 

தமிழ
"ெகா� தி�நா*-அ, 

ைத�தி�க* �த) நா* 

சமய� ,ைற அறேவ-உய
 

தமி& வா&�,� ெப�நா*. 

 

நைம ஒ�பா
 யாவ
?ந� 

தமி& ஒ�ப,� யா,? 

கம& ெபா�க* ந�னா*-�," 

கதி
 க9ட ெபா�னா*! 

 

ஏேரா12� இ� ேதா*-ஒ� 

சீ
 ேபா�6� தி�நா*! 

ஆேரா2� உ9A� ெந) 

அ6வைட ெச# ெப�நா*! 

 

ேபாரா2� C
 வா*-பைக 

ேபா"/வ ேதா
 ெப�நா*! 

ஊேரா2� உறேவா2� 

உள மகி4� தி�நா*. 

 

மா2க?� க�6க?ம 

வாழியேவ எ�6 

பா2கி�ற ந�னா*! ெகா9 

டா2கி�ற ெபா�னா*! 

 

L2ெத� ெவ�/� எழி� 

ேசாடைண விள�/� 



84 

 

நீ2தமி& நா2-�க& 

நீ12கி�ற தி�நா*! 

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


