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��ைல�கா� 

பாேவ�த� பாரதிதாச� 

�த� பதி�� ேம 1993, விைல �. 7.50 

மணிவாசக� பதி�பக�, 

55 ��கி� ெத�, ெச�ைன 600001 

ேபராசிாிய� �ைனவ� ச. ெம!ய�பனா� மணிவிழா ஆ$� ெவளி&� 

பாேவ�த� பாரதிதாச� (1891 -1964) 

---- 

 

ெச'ைமயான வளமான (ய தமி) மரபிைன பாேவ�த� உ�வா�கினா�. 

ெப�ைமமி+ தமி) மரபி� ேபா�,�+-�+� �,மல�க. பலவா+�. 

 

தமி) உண�/சி0�, தமி)� ப12� ெப��ெக��+� தமிழிய�க$ட தைலமகனா� 

பாேவ�த�. தமிழி� ப��க நல�கைள அவைர�ேபால பா6யவ� இவ�. தமிைழ 

வழிப��ெத!வமாகி வழிபட தமி) அ6யா� தி��89ட�ைத உ�வா�கினா�. 

,ைறேதா�� தமி'�+� �,ைம ேச��க ஆ1ற�மி+ இைளஞ� அணிைய 

உ�வா�கிய ெப�ைம பாேவ�தைரேய சா��. அவ� கால�, இத)க. அவைர� 

�ற�கணி�தா-� தமி) அறிஞ�க<�, �லவ�க<�, ேப/சாள�க<� ேமைடக. 

ேதா2� பாேவ�தாி� பாட�கைள �ழ�க� ெச!தன�. ெவ.ள� ேபா� பரவி12 

பாேவ�த� பாட�க.. பாேவ�த�� ெப�ைம ெப1றா�. பாட�கைள� பர�பிய வ�� 

ெப�ைம ெப1றன�. சி1=�க. ேப��க. பாேவ�தாி� பாட�க<�+� தவ� 

கிட�தன. நவ�ப� 1991-இ� பாேவ�த� பா9�/ ெச�வ� நா9�ைடைம 

யா�க�ப9ட,. தமிழ� உ.ள�க.ேதா2� இ�ல�க. ேதா2� பாேவ�த� பாட�க. 

ெச�2 ேசர மணிவாசக� பதி�பக� ெப�� தி9ட� வ+�, பிைழய1றா அழகிய 

ெச�பதி��களாக மிக� +ைற�த விைலயி� ெவளியி9� ெமாழி�+� பாேவ�த��+� 

ெப�ைம ேச��கிற,. 

------------ 
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��ைல�கா� ��ைல�கா� ��ைல�கா� ��ைல�கா� ----    உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

1. இய1ைக� ப+தி 5. நைக/>ைவ� ப+தி 

2. தமிழக�ப+தி 6. சி2வ� ப+தி 

3. உலக சமாதான� 7. ெபா�க1 பா9�க. 

4. காத1 ப+தி  

----------- 

1. 1. 1. 1. இய�ைக� ப�திஇய�ைக� ப�திஇய�ைக� ப�திஇய�ைக� ப�தி    

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. அதிகாைலஅதிகாைலஅதிகாைலஅதிகாைல    

 

ெகா�ேகா ேகாேகா என இனிைமயி� 

        +ர� மி+�திட� 8வ� -- ெசவி� 

        +ளி�த�� அதிகாைல எ�பைத� 

        +றி�தி�� மணி/ ேசவ�! 5 

 

தி�கா��தி�� இ�. விலகி�� 

        சி2 பறைவக. 8@� -- ந�ல 

        திைர�கட� மிைச எ'�தி�� �ன� 

        ெச'� கதிெராளி (@�! 10 

 

த�ேகா� க$ணி�, ெதளி0ளமதி1 

        த+ �,ைமக. உதி�+� -- ந�ல 

        தமி)� கவிைதக. உ'பவ� ெசா�ல 

        எ�,க. சதி மிதி�+�! 15 

 

ெச�கா�வா� தி+ தி� கி2 

        கீ/ெசன வ�B ச�த� -- ந�ல 

        ேசாியி� ,ைண ேகாாி அ�+ள 

        ஊ� �'ைம0� க�,�. 20 

 

க$மாமல� விாி�தி��, ெப$க. 

        கர�, கத@க. திற�+� -- மிக� 

        க��,டனவ� ��றி� விள�க� 



4 

 

        கா� சில�ெபா� பற�+�! 25 

 

உ$ணா ,$� ,யி� கிட�தி�� 

        உயி� நிக��த +ழ�ைத -- விைர� 

        ேதா6� தன, பாட�ப6�க 

        உவைக ெகா$6�� த�ைத. 

 

வி$ேணறி�� பகலவ� கதி�! 

        விள�+2� திைச �கேம! -- த+ 

        விைன ெதாட�+, கி�கி�ெவன விாி மனித ச�கேம! 

--------- 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. அ�தி� ேபாதி� கதிஅ�தி� ேபாதி� கதிஅ�தி� ேபாதி� கதிஅ�தி� ேபாதி� கதி!!!!    

 

அ�தி0� ேம1கி� மைற�தா. -- அவ. 

        ஆைடெயD� க�வான�; 

எ�த� திைசயி-� கா1றி� -- பற� 

        ேதறி�� கா9சி0� க$E�! 

சி�திய ��, வட�தா� -- ஒளி 

        ேச��தி� ந9ச�திர�க.! 

சி�ைதயி1 ேகாப� அைட�தா. -- அ�தி 

        சி��க� இ�+� தி��பா.. 

 

பா�� கட1ெப� ேவ�த� -- த� 

        ப�கி� இ��தன ேனD�, 

நா�� உள�தினி� ேவ2 -- தனி 

        ந�ைகைய எ$ணிடலானா�. 

ஏ� தி��பி� ப6�தா� -- அ�தி 

        எ�ப6 ஒ��வ. க$E�! 

ஆ6 நட�, வ�தி9டா. -- அேதா 

        அ�தியி� ேந� ச�கள�தி! 

 

க�ன�க2�த ந18�த� -- அ�தி 

        க9டவிழ. நட�தாேள! 

ெச�னி �ைன�த கிாீட� -- மணி 
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        சி�திட ஓ6வி9டாேள! 

க�னி0ள� ெவ2�தாேள -- கட1 

        காதல� ேபா�கிைன எ$ணி 

எ�ன உைர�பிD� ேகளா. -- அ�தி 

        இ��க� கீ)�திைச கா9டா.! 

 

ஏ6 ஒளி�க�தாேள! அ�தி 

        எ�ைன மற�தைன எ�ேற 

ேகா6�ைற அைழ�தி9டா� -- உள� 

        ெகா�தளி� �12 �ர$டா. 

வா6ய அ�தி நட�த -- அ�த 

        மா��க�திேல விழி ேபா�கி�, 

Iடழி�தா� அ�த ேநர� -- ஒ� ெப$வ�, பி��ற� நி�றா.. 

 

வ�தி�� ேசாதி நிலாைவ� -- கட� 

        வாாி அைண�தன� க$E�! 

அ�தி பிாி�ததினாேல -- கட� 

        ஆக� இ�$ட,; பி�ைன 

வி�ைத நிலாவர� ெப1றா� -- கட� 

        ேமனிெயலா� ஒளிெப1றா�! 

சி�ைதைய அ.<, க$E�! -- அ�+/ 

        சீத� கட� மதி/ ேச��ைக! 

------- 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. நிலா பா��நிலா பா��நிலா பா��நிலா பா��    

 

நிலேவ நிலேவ, எ�ெக�+� ேபானா!? 

உலக� �12� உலவ� ேபாேன�. 

 

உலாவ� எத1+ விலாச� தீபேம? 

கா��, மைல0� மனித�� காண. 

 

கா$ப ெதத1+ களி�+� Jேவ? 

Kாிய ெவ�ப� நீ�கி� +ளிர, 
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+ளி�/சி எத1+ ெவளி/ச� ெபா�ேள? 

ெச!0� ெதாழி�1 சி�த� களி�க, 

 

சி�த� களி�க/ ெச!வ ெதத1+? 

நி�த�� நா9ைட நிைலயி� உய��த. 

 

நா9ைட உய��,� நா9ட� எத1+? 

L9ைட/ >ர$�� அ6ைம வில�க. 

 

அ6ைம வில�+� அ,தா� எத1+? 

ெகா�ைம தவி��,� +ல�ைத� கா�க. 

 

+ல�ைத� கா�+� +றிதா� எத1+? 

நில�,/ ச$ைடைய/ சா�தியி� நி2�த. 

 

சா�தி ஆ�+� அ,தா� எத1ேகா? 

ஏ!�தி�� உயிெரலா� இ�பமா! இ��க. 

 

பத�தனி� இ�ப வா)@தா� எத1ேகா? 

>த�தர �6வி� >கநிைல காணேவ! 

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

1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. ேசாைலேசாைலேசாைலேசாைல    

 

விைரமல�� ேத�வ$ ெட�லா� 

        Lைணைய மிழ1ற, ஆ�ேக 

மர�ெகா�தி� �9க. தாள� 

        வைகப�� திட�, தடாக� 

கைரயினி� அைலகர�க. 

        கவி� மி�த�க� ஆ��ப�, 

க��+யி� பாட� ேதாைக� 
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        கணிைக நி�றா�� ேசாைல! 

 

வானவி� ஏ�த� க$� 

        மா�தளி� ெம! சிவ�க� 

ேதD�,� மல�� +ல�க. 

        ெச�மக ர�த� (வ, 

ஆந�த� ெத�ற� ெம�ல 

        ஆலவ9ட� பி6�க 

வானவி� மைறய, மாைல 

        ம��ைக சிாி�+� ேசாைல! 

 

ெந��0� க�+� ஆ-� 

        ெந��கிைள� கர� வைள�,/ 

ெசா�-க இர$6 ெலா�2 

        ெதா96'�தி�ேவா� எ�ன, 

ந�ல மா,ள� ந��+�; 

        ந2விளா ந��+�; ெகா!யா 

வ�� எ� மா�ேபா ெகா!யா� 

        கனிெயன வ'�,� ேசாைல! 

 

மாணி�க அலகி1 ெகாB>� 

        மரகத� கி.ைள� 89ட� 

ஆணி� ெபா� Mசலாட, 

        அணி�கிைள அைச�+� ெத�ற�! 

(ணி9ட ப/ைச� ப�த� 

        K)கிைள மBச�தி�ேம� 

ஆெணா� ெப$சி96�ப� 

        ெமா9� ெமா$ட��,� ேசாைல! 

பறிபடா� ப>��1 Jமி 

        ப9�� ைத�தி9ட ெப96 

திற�த அ� ெப96 ெய�+� 

        ேச� பனி வயிர� +�ைப! 

அைறமணி� +�ைப ெய�லா� 

        அ��கனி� ஒளி� ெப��க�! 

பறிபடா� �1க. க$ைண� 
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        பறி�திட/ சிற�+� ேசாைல! 

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

1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. �வ�டாவி� ��ட� ெகாைல�வ�டாவி� ��ட� ெகாைல�வ�டாவி� ��ட� ெகாைல�வ�டாவி� ��ட� ெகாைல    

 

எ�த நிமிஷ�தி-� -- சாத� 

        ஏ1பட� காரண�க. 

ஐ�, லஷ� உளவா� -- இதி� 

        ஐய�ற ேவ$டா�. 

இ�த உலக�திேல -- ''நீ 

        இ��த�'' எ�பெத�லா� 

வ�த விப�,ைனேய -- ெகாBச� 

        மற�த காரண�தா�! 

 

வான�� ம$ணக�� -- உ$�; 

        ம�தியி� நீ யி��தா!. 

வானிைட� ேகா6வைக -- ''நிைல 

        மா1ற�'' நிக)வ,$டா�. 

ஆனஇ� ம$ணக�ேத -- பதி 

        னாயிர� உ1பாத�! 

பாைன ெவ6�ைகயிேல -- அதி1 

        ப��ைக த��வேதா! 

 

நாைளய காைலயிேல -- இ�த 

        ஞால� உைடவெதனி�, 

ேவைள அறி�ததைன -- நீ 

        வில�க� சா�தியேமா? 

ஆளழி�+� விப�ேதா -- �� 

        னறி�ைக ெச!வதி�ைல 

(ளிப�� �விதா� -- இய1ைக 

        >$�விர� அைச�தா�! 

 

மானிட� மானிடைர� -- ெகா�-� 

வ�பிைன மானிட�க. 

ஆனப6 �ய�றா� -- பைக 



9 

 

அ�தைன0� வில+�. 

மானிட� ெகா�றி�வா� -- எனி� 

ம�த மனிதைன�தா�! 

மானிட� மானிடனி� -- உயி� 

மா!�ப,� மி�க�ைம! 

 

த�ல +வ9டாவி� -- உ� ந�ல உறவின�க. 

இ�ல� ெத��க<ட� -- அவ� 

இ�ைல என�ேக9ேடா�. 

ெசா�ல� ,6�+தடா -- உட�! 

(ய வடநா9டா� 

அ�ல1 ெப�Bசாவி� -- வயி1றி� 

அக�ப9டைற� ப9டா�. 

 

ஆ+� ஐ�ப�தாறா -- யிர� 

அ�� மனித�கைள� 

Jக�ப உ1பாத� -- ம$ணி1 

ேபா9� வைத�த,வா�! 

ேசாக� �ல��மடா -- இ�த� 

ெதா�ைல/ ெசய�க$டா� 

ஊக�தி� இ�ேகார� -- ேதா�றி 

உ.ள� அ2�+தடா! 

 

மாட� இ6�தனவா�! அைவ 

ம$ணி1 �ைத�தனவா�! 

ஆ�� தைரேயா�� -- ெம�ைத 

அ��ெகா6�தனவா�! 

8ட�, ம�கெளலா� -- எழி1 

ெகாBசி� பழ�ேபாேல, 

வாட ந>�கின ரா� -- ர�த 

வாைட எ��த,வா�! 

 

ெப1ற +ழ�ைதகைள� -- தின� 

ேபணவ�� தா!மா�, 

சி1ெற2��� க6�ேக -- அ'� 

திPய அ��ைடயா�! 
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ெவ1றி� +வ9டாைவ -- இய1ைக 

ேவர2�+� சமய� 

ெப1ற பி.ைள ,6��� -- பி.ைள 

ேபQ� அ�ைன ,6���, 

 

எ$ண/ சகி�கவி�ைல! -- நக� 

எ�+� >�காடா�! 

க$டவ� ெச�தி��பா� -- இ�த� 

Rட நிRSரெமலா�! 

அ$ைட அய���பா� -- அவ� 

அ�பினி1 ெச�தி��பா�! 

எ$6ைச ேக96��+� -- இைத! 

ஏ�க� அைட�தி��+� 

 

இ�றிரேவ நம, -- நிைலைம 

ஏ,ெகா� எ�ெற$Q� 

தி�2ப��+ �ன� -- உயி� 

தீ��என ந��+�! 

ந�2 �விவா)@ -- மிக 

ந�2 மிகந�2! 

ெம�2 வி'�+� ''��� -- ெப�வா!'' 

ேமதினி எ�2 ெபா�.; 

 

த�பிஉன� +ைர�ேப� -- நீ 

சBசல� ெகா.<கி�றா!! 

ெவ��கி�றா! உள�தா� -- இ�த 

ேவதைன/ ெச!தியினா�! 

அ�� ெதா��காம� -- கா 

லா9பைட ஏவாம�, 

+�ப�1 சா+� வைக -- இய1ைக 

ேகா6வைக �ாி0�! 

 

Jக�ப ேலாக�திேல -- தீ0� 

�ன-� வா)�வியி�, 

ேவ+� எாிமைலக. -- ந�ல 
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ேவ9ைடயி�� �வியி� 

ேநா+�ப6 ேதா�றி� -- ெகா�-� 

ேநா!க. ஒ�ேகா6 

ஆ+மி� Jமியிேல -- நீ 

அ��2 வா)�ைக0ற 

 

மன மி��தாேலா -- ஒ� ம��,ன� களி�ேப� 

தினமி� ேவைள -- அைத� 

தி�2வர ேவ$��. 

எைன ெவ2�காேத -- ம�� 

தி�னெதன/ ெசா�ேவ� 

திைனயள ேவD� -- அைத/ 

சீெய�2 ஒ,�காேத! 

 

சாவ, நி/சயமா� -- நா� 

சாவ, நி/சயமா� 

சாவ, நி/சயமா� -- எ�ற 

ச�திய வா��ைதயிைன� 

8@த�பி 8@! -- இ�த� 

+வலய� ேக9க� 

8@க லT�ைற! -- உ� 

ெகா/ைச மன�ெதளி0�! 

 

அ�த� ெதளிவினிேல -- உன� 

கா$ைம உதி�,வி��! 

ெசா�த உலகினிேல -- எ�2� 

ெதா�ைல விைளவி�,வ�� 

எ�த மனிதைன0� -- நீ 

ஏறி� கல�கி�வா!! 

ச�தத� இ�ப�திேல -- �வி 

சா�� வைக�ாிவா!! 

 

ம�க<� கி�+ைழ�பா! -- இ�+ 

வா)�தி�� நா9கெள�லா�, 

த�கன ெச!வெத1ேக -- மன� 

ச��த� வி9ெடாழி�பா!! 
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அ�கினி ம�தியி-� -- நீ 

அB>த� நீ�கீ�வா!! 

��க மனிதெர�லா� -- ஒ1ைற� 

ேபாக�ைற உைழ�பா!! 

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

2. 2. 2. 2. தமிழக�ப�திதமிழக�ப�திதமிழக�ப�திதமிழக�ப�தி    

2.12.12.12.1    தமி"#ெதா$�தமி"#ெதா$�தமி"#ெதா$�தமி"#ெதா$�    

 

இய1ைக அ�ைன அ�ளிய இ� தமி)! 

அய�ெமாழி ேவ$டா ஆ� எழி� ேச� தமி) 

நிைறதமி)! இ�நா. ெந�நில� �',� 

+ைறவில ெத�2+றி�+� தனி�தமி)! 

தமிழ� வா)வி� தனி�ெப�ைம�+� 

அைம�த சா�றா� அ�,ேந� ெச�தமி)! 

அ�த நாளி� அறி@சா� �லவ� 

எ�நா. ேதா�றியேதா எD� பழ�தமி)! 

 

தமி)நா� பல�பல த��ப�� இ�ன�� 

அைம�,�, அQ@� அைசயா� ெப��தமி) 

தமிைழ அழி�த� தமிழைர அழி�பெத�2 -- 

இைமயா, �ய�ற அயலவ� எதிாி�, 

இறவா, நி1+� ஏ1ற� தமிழ� 

ெப�நிைல எ$Qக தமி)�ெப� ம�கேள! 

அ�B ெச�வ�க. அ�2 ெதாட�கி 

இ�2 வைர�+� ஈ�, வ�,.ள 

ெபா�றா ஆதர@ -- அ�ேறா காரண�? 

அய�ெமாழி எ�லா� அ$ைடயி�, க$ெணதி� 

விய�+ �ைறயி� ேம�ைம ெப1றன; 

எ�ன �ய1சி! எ�தைன ஆ�வ�! 

இ�ன வ$ண� இ��ைகயி�, ந�மவ� 

தமிழிட� கா9�� தய@ ேபா,மா? 

தமி)�தா! Jைச ேபா,மா? சா12க! 

"தமிழ� ெபா�ெள�லா� தமி'�+� த�தார 
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"தமிைழ 0ய��தின� தா�ய� @1றார 

எ�ற ெசா� நா96னா�, இறவா ந1�க) 

ந�2 வா!�தி�� எ�ற ந��கேமா? 

தமிழி� ெதா$� தாி�திர வயி12�+ -- 

அமி)த� அ�ேறா அ$ண�மாேர? 

 

ஆவன தமி'�+ ஆ12த� சிறிேத 

ஈவ, சிறிேத இ�ப ெமாழி�+! 

வ��த/ ேசதி இஃெதா�2 ம9�மா? 

ஒ�வ� ஒ�2 தமி) நல� உ�னி 

இய1ற �� வ�தி6�, இைடW2 ப1பல 

இய1ற ��வ�வைத எ�ன எ�ப,! 

ேச��, ெதா$டா12த� சிற�பா? அ�றி� 

கா!�,�, �Q�,� கச�,� கலக� 

 

ெச!,� திாித� சிற�பா? ெச��க! 

+.ள ெநBசின� ெகா�ைம ெச!வைத� 

ெத.ளிய ெநBசின� தீ��,�, தமிழி� 

அ�பிலா� தமிழைர அ�பி� ேதா!�,�, 

ெத�பா ெல'�த தீ�தமி)/ >டைர 

வானிைட எ'ேமா� வ$ண/ >டரா!/ 

ெச!0�� வ�க தமிழேர, 

உ!ய ந�மவ��கி�+ உ2,ைண அஃேத! 

---------- 

2.22.22.22.2....    நம% நாடக�நம% நாடக�நம% நாடக�நம% நாடக�, , , , சினிமாசினிமாசினிமாசினிமா    

 

சீாியந1 ெகா.ைகயிைன எ��,� கா9ட/ 

சினிமா�க. நாடக�க. நட�த ேவ$�� 

ேகாாி�ைக பண� ஒ�ேற எ�2 ெசா�னா� 

ெகா�ைம இைதவிட ேவேற எ�ன ேவ$��? 

பாராத கா9சிெயலா� பா��ப த1+� 
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பழைமயிைன நீ�கி நல� ேச��ப த1+� 

ஆரா!�, ேமனா9டா� நாடக�க. 

அைம�கி�றா� ��ேன1ற� அைடகி�றா�க.. 

 

ஒ�நா96� ேவாி-.ள தீைம நீ�கி 

உ9�ற�தி� ��ெதாளிைய/ ேச��ப த1+�, 

ெப�நா9க. �ய�றா-� �6யா ஒ�ைற� 

பி6�த பி6யி� �6�,� தீ��பத1+�, 

ெப�ேநா�க� ெப� வா)@ 89� த1+�, 

பிறநா9டா� நாடக�க. ெச!வா�! எ�ற� 

தி�நா96� பயன1ற நாடக�க. 

சினிமா�க. தமிழ�கைள� பி�ேன� த.<�! 

 

தமி)நா96� நாடக�தா� ச�பா தி�ேபா� 

தமி)�பாைஷயி� பைகவ�; ெகா.ைக ய1ேறா�; 

இமயமைல யPவள@ >யந ல�தா�; 

இத� அதகி� சிறிேதD� அறியா ம�க.! 

"தைம�கா�க! பிற�நல�� கா�க" எ�D� 

சகஜ+ண ேமD�$டா? இ�ைல இ�த 

அமானிக.பா� சினிமா�க. நாடக�க. 

அ6ைம012� கிட�+ம9�� ந�ைம இ�ைல. 

��ேனறற� ேகா�கி�ற இ1ைற நாளி� 

"Yளிெசய� தா�காத ந�லத�ைக 

த�ேன' பி.ைளகைள� கிண1றி� ேபா9ட 

சாித�ைத கா9�கி�றா� சிணிமா�கார�! 

இ�நிைலயி� நாடக�தி� தமிேழா, "காைத 

இ�ைகயா� Y6� ெகாள எ�2 ெசா�-�. 

ெத�னா96� நிைல நிைன�தா� வ��,� உ.ள�! 

ெச�தமிழி� நிைலநிைன�தா� உள� ெவ6�+�! 

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

 

2.32.32.32.3    ந�வா"&ந�வா"&ந�வா"&ந�வா"&    

[மாமயிேலறி நீ வா மகாDபாவா எ�ற ெம9�] 
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ப�லவி 

ேநாயிைன� ேபா! அழி�பா! 

Zறா$� வா)வா!! 

 

சரண� 

ஆயந� ெனBசி� ேவ$��ந� Lர� 

ேதய�தி� ேதக�தி� ேவ$��>கா தார� (ேநா) 

 

அ>�த�� இ�9�� �ற�,� ந� லக�,� 

அக12க நீ தமிழா ஆந�த� உைன ந�,� (ேநா) 

 

வா)�ைகயி� ந�ேவ வரஎ$Q� சாைவ 

ேபா�கிட ேநா!களி� அ>�த�தி� "தீ" ைவ! 

 

அய� வினி� ெதாட�� ,யெரD� ேசதி 

அறி@லகினி� இ�ைல; ஏறடா அத� மீதி�! (ேநா) 

--------- 

2.4  2.4  2.4  2.4  ந�ல ���ப� ஒ( ப�கைல� கழக�ந�ல ���ப� ஒ( ப�கைல� கழக�ந�ல ���ப� ஒ( ப�கைல� கழக�ந�ல ���ப� ஒ( ப�கைல� கழக�    

 

காைல விழி�ெத'�தா. ைக�மலரா� க$,ைட�தா. 

ேகால மல�கம'� 8�த� தி��தினா., 

 

கா�தி �க�க'வி� ைகவிள�ைக ஏ1றி, மி+ 

சா�த உைரேபசி� பி.ைளகைள� தாென'�பி, 

 

Lைண எ��தா.! விைள�தா. அ�த�ைத! 

ஆணழக� த� நாத� அPவ�த� ேக9ெட'�தா� 

 

காத1 கணவ�, கனிய��� பி.ைளக. 

ேசாதி� தமி)�கவிைத >�திெயா� கல�க� 

பா6னா�! பா6� பனி�காைல� ேபா,�+/ 
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K6அைழ�க/, >ட�� கிழ�கினிேல 

ெச�ைம ஒளியி1 சிாி�,� தைலநிமி��தா�! 

 

அ�ைம +6�தன�ைத ஆ<� அரசியிவ. 

பி.ைளகைள� 896�ேபா! Iட�தி ேலயைம�,� 

 

ப.ளி�+ ேவ$6யந1 பாட�க. ெசா��வி9�, 

ந�ல கைத0ைர�, ஞால� ப,ைமகைள/ 

 

ெசா�� மகி)வி�தா., ேதாய�� நாத� �த� 

எ�லா�� இ�ப உண@$டா�. ம�கெளலா� 

 

க�வி/சாைல ெச�ல� க9�� உைட�ெபா�தெல�லா� 

இ�ல� கிழ�தி எழி� ைதய1 காாியா!� 

 

ைத�,�ததி்வி9டா.; தன, கணவனிட� 

அ�தின�தி� ஆன பல ஆேலாசைன ேபசி 

 

நாத� ெவளி/ெச�ல ந�ைக இனிதி��த 

ேபாதி�, ெவளிW�� �ற�தி ���, த� 

 

L9��+ வ�த வி��தாளி, Lதியிேல 

ேபா96��த க� த��க� ெபா�ெத�2 L)�ததனா� 

 

ம$ைட 0ைட�,வ�தா�; வBசி இர�க�தா� 

அ$ைடயிேல க96� அதி�வள��தி ந1சிகி/ைச 

 

த�கப6 �ாி�தா.. த� நாத� L�வ�தா�. 

ஒ�க இ��தா�. உட-� நலமா/> 

 

ந�ல>காதார� நா6/ சைம�தி��த 
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ப�-ண@� இ9டா.! பக� கண�+�தா� எ'தி/ 

 

சி�திர�தி� ம�க. தி��த� படெம'தி 

ைவ�தி��த Zைல மணவாள ேனா6��, 

 

வாசி�தா.. ந�ல வ6வழக� ேப/ச�ைத 

ஆசி�தா., இ�ப� அைட�தா.. சிறிதய��தா.. 

 

ப�க�, L9�� ப�வத�தா. தா� வ�, 

ெசா�க� தி�விழா/ ேசாபி�தைத/ ெசா��, 

 

வ�ேவா� நா� ேபா! வ�ேவா�; மாைல தி��பி 

வ�ேவா� எ�றா.! இ�த வா��ைதகைள� ேக9ட 

 

இ�ல� கிழ�தியவ. >�மா இ��,வி9டா.; 

ந�ல விழாைவ� த� நாவா� ம2�பாளா? 

 

வ�த வி��தாளி ப�வத�தி� வா��ைத�+� 

த�த பதி� இ,வா�:- "ைதயலேர ேக<�க.! 

 

ச�கீத ேகாகில�ைத� -- தா@� கிைளயினி�2 

அ�+ விழா@� கைழ�தா� வ�வ,$ேடா? 

 

ம�க<�+ வா�திெயன வா!�த ம��ெகா'�ைத� 

க�+� அன�� கச�க அைழ�Iேரா? 

 

ைதய1 ெறாழி� அ�ன� தாமைர�J ைவமற�, 

ெவ!யி1 >ர�திைடேய L)�த அைழ�Iேரா? 

 

L9�� கண�ெக',� வி�தக�ைத அPவிழவி� 

ேபா9�� +ைல�க� ெபறாைம உம�காேமா? 
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காவிய�க. க12� கவிெச!, ந�ல ந�ல, 

ஓவிய�க. தீ9�� உய��லைம� ேதவியிைன 

 

வ��� கி'�க வசமாேமா ெசா���L�? 

அ�ைமமீ�, ந�ல அறி@� தி�@�2� 

 

சீமா96த�ைன�, தி�விள�ைக� க�விெய�D� 

மாேம96� L1றி��+� ம�ைக� கரசிதைன/ 

 

ெசா�த�கணவDட� ேச!க. ெதாட�பறேவ 

எ�தநிமிஷ�� பிாித� ஏ1றத�ல எ�2ைர�ேப�. 

 

நி�மலமா� க�வி நிைற�தா. இ��த+6 

ச�வகலா சாைல என�த+ேம! அPவ�ைம 

 

ஊைமஎன இ��தா. உ�க. அைழ���ேக! 

தீைம �ாியாதீ�' எ�2 ெதாிவி�தா�! 

 

இ�ல� கிழ�தி எதிாி��த ம�ைகதைன 

��ைல மல��த சிாி�த �க�கா96, 

 

ேதாழி, விழா@� கைழ�தா! அ,ேவ$டா�; 

வாழி உலெக�றா. வா!�,. 

---------- 

2.2.2.2.5555....        தழிழ) எ+,சிதழிழ) எ+,சிதழிழ) எ+,சிதழிழ) எ+,சி!!!!    

 

உய�தமி) உய�நைட உய�தனி Lர� 

இ�கிைவ தமிழாி� உைடைம! 

அய�@க. தீ��தன �,ைமயி� உலைக 

ஆ)வ, தமிழ�க. கடைம! 

�ய�நிக� பைகைம0� ேவேரா� மா<� 

தமிழ�க. சமாிைட� �+�தா�! 
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ெவயி��க� >ளி�தா� அகில� ,ாளா� 

ேம�ைமைய �ழ�+க �ரேச! 

 

பழைமயி� இ�+ள அ��2 காத1 

பயD2� அக�ெபா�. கா�ேபா�! 

அழகிய தமி)நைட யா1�தி யனவா!! 

ஆயிர� கைலZ� ேச��ேபா�! 

அ'திட ஒ�வ�ம1 ெறா�வைன ேம!�+� 

அத�ம� அைன�ைத0� மா!�ேபா�! 

�',ல க� பய� உலகின� சம�ெபற 

அ�பினி� மனிதைர� ேதா!�ேபா�! 

 

�ழ�+க எ�கQ� �ழ�+க �ரேச 

�ழ�+க தமிழ�க. ெப�ைம! 

வழ�கி�� அ�ைகய� வா<ய� ேதாளின� 

வா!ைமயி� வா)பவ� தமிழ�! 

எ��,ள Lர� தமிழாி� Y/சி� 

எ'�த, வாெமன �ழ�ேக! 

அ'�,த� இ�ைல உல+.ள வைர�+� 

அ��� தமிழ�க. வா)@! 

 

மணி�6 மறவ�க. �',ண� ேமேலா� 

மாெப�� கவிஞ�க. 89ட�, 

அணி�6 காத� மகளி�க. 89ட�, 

ஆவ, தமிழ�க. ஈ9ட�! 

பணி+த� இ�ைல அB>த� இ�ைல 

பா!�தி�� ஒ12ைம யாேல! 

தணியா� காத� நிைறவா மி�ப� 

தமிழ��+ இ��வி ேமேல! 

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

 

 

3. 3. 3. 3. உலக சமாதான�உலக சமாதான�உலக சமாதான�உலக சமாதான�    

3.13.13.13.1    உலக� ெபா%,ேசைனஉலக� ெபா%,ேசைனஉலக� ெபா%,ேசைனஉலக� ெபா%,ேசைன    
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பைட நட�த� 

 

நானில�தி� ேமனிைல�+/ 

ேசைன 896ேனா�! -- ெபா,/ 

ேசைன 896ேனா� -- ெவறி 

நா!க. ஒ�க� ேபா�ெதா��+� 

ஈன� ஓ96ேனா�! -- ெக9ட 

ஈன� ஓ96ேனா�. 

 

ேதனைட�+. ஈ�க. ஒ�ப� 

Jதல�திேனா�! -- இ�த� 

Jதல�திேனா� -- அவ� 

சீவன�தி1 ேபத� ைவ�,� 

பா)ப��தினா�! -- ,Rட� 

பா)ப��தினா�. 

 

ஆன,Rட� தீயத�ைம 

சாக6�+� நா. -- �12� 

சாக6�+� நா. -- இ, 

வா+� எ�2 தீவிர�தி� 

வாெள��+� ேதா.! -- 8� 

வாெள��+� ேதா.! 

 

ேமனிைல�க$ மாநில�ைத 

ஏ12வி�Iேர -- விைர� 

ேத12வி�Iேர -- நீ� 

ேம� நட�பி�! ேம� நட�பி�!! 

ேம� நட�பிேர!!! -- உட� 

ேம� நட�Iேர 

--------- 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. உலக ��ேன�ற�உலக ��ேன�ற�உலக ��ேன�ற�உலக ��ேன�ற�    

 

உலகேம உய�வைடவா!! 

உ.ளவ�� ெக�லா� நீேய தா!! 
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நல� த�� சம�வ� 

நா�த� மக�வ� 

ந$Qவா! >த�தர�வ�! (உலக) 

கலகேம�? ச$ைடகேள�? 

க��ெதலா� ேபத� ெகா.வேத�? 

கல� ெச�-� பாைதயி� 

காாி�. ெவளி�+� 

க�விேய >ட� விள�+! (உலக) 

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

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ெகாைட வா"கெகாைட வா"கெகாைட வா"கெகாைட வா"க!!!!    

எ�காள� +யி� 

 

ெவ$பா 

நி�றெச� கா�த9J ேநாி1ைக ேய�தெந�� 

ெகா�ைறமல�� ெபா�ைன� ெகா9�கிறா. -- எ�ேற 

அைட+யி�க. எ�காள� ஆ��தனேவ ம$ணி1 

ெகாைடவா)க எ�2 +றி�,. 235 

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

4. 4. 4. 4. காத� ப�திகாத� ப�திகாத� ப�திகாத� ப�தி    

4.14.14.14.1    க$ட%� காத�க$ட%� காத�க$ட%� காத�க$ட%� காத�    

(வ$ண�) 

 

\மதி இவளா�? உலகிைட 

மானிடமதிேலதிவ.? 

ஒ� ேச�ைணயிைன ேநாி�விழி 

ேகாகனகவி ேநாதஅதர� 

மாமதிநிக� ஓாிள�க� 

வாD2மைழ தானி�. +ழ� 

வா)ம,ரகரக� ஊதி�மல� 

K6ய�6 ேயா6வளி� 

ம�தக ெமா�த தன�ெதா� சி�தமி 

னி�திட நி1ப, மி�க@� அ1�த�! 

மல�வா! திற�ெதா� வா��ைத ெசா�லாேளா? 
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ேதா!ம,மல� மாைலையநிக� 

ஆகியஒ� ேதகவனிைத 

தீவிரநட� ஆ6யமயி 

ேலஎ Dெமா� சாய�ெனா� 

மாச2கைல மாெனனம�. 

வாளவ.நைட ேயா அனநைட 

வா'லகினி ேலஇவள� 

ளால தி>க ேமெப�கி��! 

        ைவ�தி� ��த� த�ைதெய ��கம 

        2�திட� ெம�தவ ��தெம ன�+2� 

ம,ேவாைடையெமா$�ணவா�+ ந�காேளா? 

 

மாமயெலD� ஓ� அன�ைட 

ேய என,ள� ேநாயைடவைத 

மாதிவளறி யா. இைத எவ� 

ேபாயவளிட ேம �க-வ�? 

ஆ�. அவ. த� வாயிதழ� ேத இ,ததி மா அ@ஷத�! 

ஆவி0மவ ேள உைடைமக 

ளாதி0மவ ேள0லகினி�! 

அ1�த சி�திர சி1ப கைல�ெகாாி 

ல�கிய� ைவ�தசி ல��மி +�தி�� 

அழகாகிய வBசிெய� L9ைட ந$ணாேளா? 

 

கா�2தமி) நாெடDெமா� 

தா02�க ேழா! இனிெதன 

நாவல�க< ேம,திநித� 

ஓதி�தமிேழா நவநிதி 

ேயா! �'நில ேவா! கதிரவ 

ேனா! கவிைதயி ேலவ�>ைவ 

ேயா! இ,கன ேவா�,0க 

ேமா! வ6வழ ேக வ6ரச� 

        ம�க. உயி��+2 ந1பத� இ�ப6 

        ைவ�த ெதன/ ெசால வி9ட> க�கட�! 

மனேம இD�ெபா2 L)/சி ெகா.ளாேத! 
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------- 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. க$ட%� காத�க$ட%� காத�க$ட%� காத�க$ட%� காத�    

(அடாணா இராக�. அடதாள�.) 

 

ப�லவி 

களி�பி� ஆ�� கான மயிேலா 

காதா�� ப$ பா�� +யிேலா? (களி�) 

 

அDப�லவி 

,ளி�+� ம, மலாி� ேதக� 

>க� த�� இவ. அளி�+� ேபாக�! (களி�) 

 

சரண� 

பளி�+ேமனி க$� மன�த� 

தளி�+,ட� ெகா�பளி�+ேத! 

ஒளி�+ேத இ� �கவிலாச� 

உள�தி� ேமாக� ெதளி�+ேத 

வள��கா ெதழி� வள��த �ப� 

ைவய� விள�க ஏ12� தீப�! (களி�) 

 

கைல�,� கைல�, வைர�த சி�திரேமா 

கவிD2� விழி ேவேலா! 

ஒ��ெகலா� உயி� த�� இவ. ெமாழி 

இனி��/ ேச��தி9ட பாேலா! 

தைல�ேக2ேத ெகா$ட ேமாக� 

தகி�+ேத இெத�ன ேவக�! (களி�) 

---------- 

4.34.34.34.3    நாணி�க$ 1ைத#த�நாணி�க$ 1ைத#த�நாணி�க$ 1ைத#த�நாணி�க$ 1ைத#த�!!!!    

 

தைலவ� 812. 

        இராக�; கமா] 

 

(ஏனி�த�ப6 மன� கல�கலானீ� ம�னா எ�ற 
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ெம961 சிறி, ேபத�) 

 

தாமைர�க�திைன� தளி��கர� மைற�தத6 -- இள�ைதயேல! 

Jம, வ��தி�� �,வ$�ேபா� மன� 

�'�+த6 மயிேல, வழ�+� தமி)�+யிேல! (தாமைர) 

 

விழிமல� மைற�ததி� கழிமய� ஆ+த6 -- இள�ைதயேல! 

பிழி�த அ�தமைத� பிைச�த கனிரச�ைத 

வி'�, �சி�,வி6� ஒழி�, வி�ெமனேத (தாமைர) 

 

நாண�ப�வதி�+ நாணயமி�ைலய6 -- இள�ைதயேல 

காண�ப�� நிலைவ� கர�ெபா�தி வி�வதி� 

ஆணழக� சகி�த� அ�ைம அ�ைமய6! (தாமைர) 

 

மல��ெகா6 வில�க6 மதி�க� மைற�தகர� -- 

        இள�ைதயேல! 

இல�+� தவ2த6 எ��க� உ��க� 

இைண�திைண� தி'�தி'�தைண� தைண� த�தளி! 

        (தாமைர) 

----------- 

4.44.44.44.4    தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ�, , , , தைலவி த�த 2க� நிைன#%(க�தைலவி த�த 2க� நிைன#%(க�தைலவி த�த 2க� நிைன#%(க�தைலவி த�த 2க� நிைன#%(க�    

(]��காரலகாி எ�ற ெம9�) 

 

ப�லவி 

 

ெச�ேதேனா தமிேழா அவ<தவிய >க� (ெச�) 

 

அDப�லவி 

��ேதா� நா. தாேன வ�ெததி� 

+ளி� ேசாைலயி� �' நிலவினி� 

ெகா$ட காத� மிகவாகி/ சி^ெரன� 

        [சி9டா ]வர�தி1+] 
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ேகா-கனகவி த)+விய �கேம என 

ெதா��க மிைச0ற, மல�ட� எனெதா� 

�ளகெம! தனி-ற இ�வெரா�வ ராக ஆவெலா� 

ெகாBசி�த�த வBசி ��த� 

ெகாBச�தினி� ெநBச�ைதவி9� 

நிமிஷ�� அைர நிமிஷ�� 

வில+த� அ�ைம விைரவினி� அவ.பிாி 

விைனமன, ெபா2�தி�வ, >க� 

ெவ2�ப,வா+� மல�/ (ெச�) 

 

சரண� 

>�தரா�கி அ�த� +ழ�ேபா� ெமாழியா. 

>+ணாலய� அ�னவ.! 

எ�த வனிைத அவேளா� இைணெபற வ�வா.? 

க�த� களப உடலா.! அதிேசாபித 

க$ய மான அதி �$யவதி >நிதி! (ெச�) 

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

5. 5. 5. 5. நைக,2ைவ� ப�திநைக,2ைவ� ப�திநைக,2ைவ� ப�திநைக,2ைவ� ப�தி    

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. பற��� மிள�பற��� மிள�பற��� மிள�பற��� மிள�!!!!    

 

Jமியி� மிள+ �.ேபா� பற�+மா? 

�,ைவ மிளேகா �.ளா!� பற�+�! 

 

சீ��,/ ேசாியி� ெதாி�த L� 

ெச�ேற� ெச�றமாத� கைடசியி�! 

 

8ட� நிைறய� ெகா96யி��த 

ெகா9ைட மிளைக� 896வார 

 

எ$ணிேன�, L9டா� இ�ைல யாதலா�! 

எ'�, ,ைட�ப� எ��, நா96ேன� 

 

Jமியி� மிள+ �.ேபா1 பற�+மா? 
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�,ைவ மிள+ �.ளா!� பற�தேத! 

 

என�+� ஆ0. எ$ப, �6�ததா�; 

இ�த அதிசய� எ�+� க$6ேல�! 

 

Jமியி� ,ைட�ப� ேபா9� நி�ேற�; 

ேபான மிள+ Jமியி� வ�த,! 

 

89ட� ேபாேன� 89டமா!� பற�த,! 

89டா� ேபா, Jமியி� +�,�! 

 

L9��காாி வ�, 

பா9டா!�பா6னா. "ஈ"� ப��,வைதேய 

----------- 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. பழய நிைன�1பழய நிைன�1பழய நிைன�1பழய நிைன�1    

 

ேந1றவ� ேசவகனா� -- இ�2 

நீ�கிவ� தி9டா$6! 

ஏ1ற� இைற�திடேவ -- உ/சி 

ஏறி மிதி�தா$6! 

 

ேச12 நில�தினிேல -- ஒ� 

சி�னBசி2 +2�ப� 

 

ேதா1றி மணிய6�தா� -- அ�த� 

ெதா�ைல மணி ஓைச. 

 

பைழய ேசவகனி� -- காதி1 

ப9ட,� வ$6 எ�ேற 

 

பழய ஞாபக�தி� -- ெச�-� 

பாைத +றி�பத1+ 
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�',� ைக(�க -- அவ� 

��கரண� ேபா9� 

 

வி'�, வி9டா$6! -- அவ� 

Lணி� கிண1றினிேல! 

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

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. ெகா2ெகா2ெகா2ெகா2! ! ! ! உஷா)உஷா)உஷா)உஷா)!!!!!!!!    

(+�மி ெம9�) 

 

+�பேகாண�தி1+� ேபாகேவQ� -- அ�+� 

+�ப�1 ேச��, நட�க ேவQ� 

ச�பள Lர� பி6�கேவQ� -- அ�+/ 

சா@�+� அBசாத த�ைம ேவQ� 

+�ப-� Lர�� ஏ,�ெக�I�? -- ந�ல 

+�பேகாண�தினி� எ�ன எ�I�? 

அ�� பி6�த ெகா>� 89ட� -- அ�ேக 

ஆ9கைள அ�ப6ேய �ர9��! 

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

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. ெச�ைனயி� 4�� வசதிெச�ைனயி� 4�� வசதிெச�ைனயி� 4�� வசதிெச�ைனயி� 4�� வசதி    

 

ஒ� வர� ேதைவ! உத@L� ஐயா! 

தி�வர�க� ெப�மா. நீேர! 

 

ெச�ைனயி� உ�க. சிற�த நாம� 

ெதாியாதவ�க. ஒ�வ�மி�ைல! 

 

பி/ைச எ��,� பி/ைச எ��,நா� 

ெப1ற ெபா�ளி� மி/ச� பி6�,� 

 

ேத� ேபா9 �$ண� திைனயி� ஒ�ப6 

ேசகாி�ேத�! ஆைகயா� அதைன 

 

L96� ைவ�, ெவளியி1 ெச�2 
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வி6ய வ�, எ��,�ெகா.கிேற�. 

 

L9�� கார� ேக9�� ,6�தா� 

"பா9�� பா�� பராபர வ],ேவ! 

 

ப6�திைன� கிடமி��தா�, 

+6�தன� ,�கிட� ெகா��தி��ேபேன!!" 

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

5.5. 5.5. 5.5. 5.5. ஏ�ற� பா��ஏ�ற� பா��ஏ�ற� பா��ஏ�ற� பா��    

 

ஆழஉ'த�பி அ�தைன0� ெபா�னா�! 

அ�தைன0� ெபா�னா� ��த��, ெந�லா� 

 

ெச96மக. வ�தா. சிாி�,வி9�� ேபானா.! 

சிாி�,வி9�� ேபானா. சி2�கி ,��பானா.! 

 

ஆ12 மண�ேபாேல அ.ளி அ.ளி� ேபா9டா. 

அ�தைன0� ெபா�னா� அ��மன�தா$6! 

 

கீ12 �ைட�தாேள கிளியல+ வாயா. 

ேந12/ சி2+96 இ�2 ெபாிசானா.! 

 

ேதா9ட� ெகா�,� Lர� ெதா�தர@ ெச!தா� 

ெதா�தர@� +.ேள ேதாழி>க� க$டா.! 

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

5.6. 5.6. 5.6. 5.6. அ�மாைன ஏச�அ�மாைன ஏச�அ�மாைன ஏச�அ�மாைன ஏச�    

(எ�லா�� ேபானா� ேபாேல எ�ற ெம9�) 

 

ம�ைத எ�ைமகளி� 

வள��தி��த காெர�ைம 

இ�தவித� ேசாம� க96 

மா�பி.ைளயா! இ�+ வ�தீ� மாமா -- எ�க. 

இ�ப மயிைல நீ� மண�கலாமா? 
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ஆ�ைத விழி எ�ப,� 

அ�மிேபா�ற Y�ெக�ப,�! 

ஓ�தி �,ெக�ப,� 

உம�கைம�, கிட�பெத�ன? மாமா -- எ�க. 

ஓவிய�ைத நீ� மண�கலாமா? 

 

ேகாடா�� ப� திற�, 

+-�க� +-�க நைக�ைகயிேல 

காேட ந��கி�ேம 

க9ைட ெவ9ட� 8�ெம�2! மாமா -- எ�க. 

வாசமலைர நீ� மண�கலாமா? 

 

ெவ.ளா�ப� ேபா-த� 

ெவ<�தி��+� ேவ6�ைகயி� 

ெசா.ெளா'கி� பா!வ,தா� 

ெசா+> மிக@� ெசா+> ெசா+> மாமா -- எ�க. 

>�தாிைய நீ� மண�கலாமா? 

 

ஆைன�+� காதி�ைலயா� 

அளி�ப,$ேடா நீ� இரவ�! 

8��,கி� உ/சியிேல 

ெகா�+�க'�, �ைள�தெத�ன? மாமா -- எ�க. 

ெகாB>கிளிைய நீ� மண�கலாமா? 

 

எ9டா. எ��க ஒ$ணா 

இ���� I�பா! ேபா-ட�� 

ெகா9டா��ளி� கா�களா� 

+.ளவா�,� ேபா� நட�I� மாமா -- எ�க. 

ேகாகில�ைத நீ� மண�கலாமா? 

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

 

5.7. 5.7. 5.7. 5.7. அ$ணிைய ஏச�அ$ணிைய ஏச�அ$ணிைய ஏச�அ$ணிைய ஏச�    
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(க�தாழ� பழேம உைனந�திேன� தினேம எ�ற ெம9�) 

 

அ$ணி வ�தா�க. -- எ�க. 

அ$ணா@�காக -- ந�ல (அ$ணி) 

 

க$ணால� ப$ணியா/>! 

க'�தி� தா� க96யா/சி! 

பி$ணா�+/ ேசைல பிழிய� 

ெபாிய+ள�� ேசறா!� ேபா/>! (அ$ணி) 

 

எ96� பி6�திடலா� 

இர$ட�+ல� ஜைட _னிதா� 

ப96 ெவ.ளா9� வாைல� 

ேபால ேமேல பா��+�ப6! (அ$ணி) 

 

ந�ைத�ப� ெசா9ைட Y�+ 

நாவ1பழ ேமனியிேல 

க�தாைழ நா1ற� எ�க. க'�ைத ெந96� த.ளி�ேத! (அ$ணி) 

 

அ'�+/ >ம�, ெச�-� 

அழ+ ெவ.ைள �க�+திைர 

வ'�கா, நட�ப,ேபா� 

வா!�தநைட எ�னெசா�ேவ�? (அ$ணி) 

 

ேகா�ேபா� இ���� ெகா� 

ேகால ஒ96யாண� ெச!ய� 

ேப�க9� வா�க ேவ$�� 

பிாி�,� தக9ைட எ��கேவQ�! (அ$ணி) 

 

ப�+வமாய� ேப>�ேபா, 

பா!�,வ�� +ர�ஒ�தா�, 

ெச�கா�� ச�கீதேம 

ெசவியி�வ�, ,ைள�தி�ேத! (அ$ணி) 

----------- 
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6. 6. 6. 6. சி6வ) ப�திசி6வ) ப�திசி6வ) ப�திசி6வ) ப�தி    

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. க�விக�விக�விக�வி    

 

{ மகாவதி +ண மதா ேவகமா! எ�ற -- ெம9� } 

{ த�ைத தனயD� +ைர�த� } 

க�வியி� மி�கதா�  ெச�வெமா�2 இ�ைலேய 

க$மணி ேகளடா  நீ எ�ற� ெசா�ைலேய! 

ெச�வ� பிற�+� நா�  த�தி6� தீ��தி�� 

க�வி த��ெதா2�  மிக/ ேச��தி�� 

 

க�வி0.ளவேர!  க$Q.ளா� எ�னலா� 

க�வியி�லாதவ� க$  �$ெண�ேற ப�னலா� 

க�வி மி+�தி6�  கழி�தி�� கடைம! 

க1ப,ேவ உ� �த1 கடைம 

 

இளைமயி1 க�ெலன  இைச�+� ஒளைவயா� 

இ�ப� க��ைத நீ  சி�தி�பா! ெசPைவயா! 

இளைம கழி�தி6�  ஏ2ேமா க�விதா�? 

இ�ெபா'ேத உ$  இனி�தி�� ேத� 

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

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. பி�ைள�� நீதிபி�ைள�� நீதிபி�ைள�� நீதிபி�ைள�� நீதி    

{ ஆன�த� களி�� ெம9� } 

 

ேசா�பி� கிட�ப, தீைம -- ந�ல 

ெதா$� ெசயா, கிட�பவ� ஆைம! 

ேத�பி அ'� பி.ைளேபாேல -- பிற� 

தீைமைய அBசி நட�பவ� ஊைம 

 

�,ைமயிேல விைர�ேதா� -- ஒ�2 

ேபானவழி/ ெச�-� ம�ைதயி� ஆ�! 

எதி-� நிச�திைன� ேத� -- ெபா! 

எவ� ெசா�ன ேபாதி-� நீ த.ளி�ேபா� 
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ேதக�திேல வ� ேவ12 -- உ� 

சி�த�திேல வ�� அ/ச�ைத மா12 

ஊக�திேல ெசய� ஆ12 -- தின� 

உ�ன�ைம� தமி) அ�ைனைய� ேபா12 

 

பசிவ�த ேபா,ண @$Q -- நீ! 

பா6�� பா96னி ேல >ைவ ந$Q! 

வசி�தி�� நா96ைன எ$Q -- மிக 

வறிய��கா� உபகரண�க. ப$Q ( 30 ) 

 

ெபா!0ைர� ேபா� பய�காளி -- பிற� 

Jமி >ர$6� ேவா� ெப�/சாளி 

ைவயக ம�க. எ�ேலா�� -- நல� 

வா!�திட எ$ணி�ேவா� அறிவாளி 

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

6.3. 6.3. 6.3. 6.3. வ6ைமயி� ெச�ைமவ6ைமயி� ெச�ைமவ6ைமயி� ெச�ைமவ6ைமயி� ெச�ைம    

{ தா! -- மக. ச�பாஷைண } 

சகானா ஆதி ( 35 ) 

 

மக. ெசா�-கிறா.: 

 அ�மா எ� கா,�ெகா� ேதா� -- நீ 

 அவசிய� வா�கி வ�, ேபா�! 

  இ��க �6யா, -- நா� 

 ெசா�� வி9ேட� உன�கி�ேபா,! (அ�) 

 

தா! ெசா�-கிறா.: 

 கா,�+� க�ம� அழ க�2 -- நா� 

 கழ2வைத� கவனி ந�2 

 நீத� ெமாழிைய ெவ+ பணிவா! -- நித� 

 நீ ேக9� வ�, காதி� அணிவா! (கா) 

 

மக. ேம-� ெசா�-கிறா.: 

 ைக� கிர$� வைளய� Lத� -- நீ 
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 கட�ப9�� ேபா966D� ேபா,�! 

 ப�கிெய� ெற�ைன ெய� ேலா�� -- எ� 

 பாடசாைலயி1 ெசா�ல ேந��! (ைக�) 

 

தா! ெசா�-� சமாதான�: 

 வாரா வி��, வ�த கைளயி� -- அவ� 

 மகிழ உபசாி�த� வைளய�! 

 ஆராவ�ேத மதி ,ல�+ -- ெப$ேண 

 அவ� ெசா�வ,� ைகக9+ வில�+! (வாரா) 

 

பி�D� மக.: 

 ஆபரண�க. இ�ைல யானா� -- எ�ைன 

 ஆ� மதி�ப� ெத�வி� ேபானா� 

 ேகாபேமா அ�மா இைத/ ெசா�னா� -- எ� 

 +ைற தவி��க �60� உ�னா� (ஆப) (55) 

 

அத1+� தா!: 

 க1ப, ெப$க <� கா பரண� -- ெகா��� 

 க�ைவ�த, நைக தீராத ரண�! 

 க1ற ெப$கைள இ�த நா� -- த� 

 க$ணி� ஒ1றி�ெகா.<� அ� ேபா�! (க1) (60) 

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

6.4. 6.4. 6.4. 6.4. மாணவ(�� எ+,சிமாணவ(�� எ+,சிமாணவ(�� எ+,சிமாணவ(�� எ+,சி    

{ க�யாண� ெச!,�ேகா எ�ற ெம9� } 

 

நி1ைகயி� நிமி��, நி�! -- ந 

ட�பதி� மகி)/சி ெகா.! 

ச1ேற தின�ேதா2� விைளயா�. 

ப1பல பா9�� பா6ட� பழ+! -- நீ 

பணிவாக� ேப>த� உன�கழ+! (நி1) 

 

க1பதி� �த�ைம ெகா. 

கா$பைத� ெதாி�, ெகா. 

எ�ெபா',� ெம!0ைர�க அBசாேத! 
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>1றி� திாி�தி�� ,Rட�! சிேநகித� 

ெதா�ைல எ�பதிெல�னச�ேதக�? நீ (நி1) (75) 

 

சி�திர� பயி�2 வா 

ேத� ேபா�ற கைத ெசா� 

��ைத�ேபாேல ,ைவ�த உைடயணிவா! 

��தக� உன�+� Jஷண� அ�லேவா? 

ேபா�க6�காேத இைத நா� ெசா�லேவா -- நீ (நி1) (80) 

 

ப�திாி ைகப6 நீ 

பல@� அறி�, ெகா. 

ஒ�,� பிற��+ நல� உ$டா�+! 

நி�த�� இ�த� ேதச� த�ைன 

நிைன�,� ெபா,� பணிெச! 

அவ<ன�+ அ�ைன (நி1) (85) 

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

6.5. 6.5. 6.5. 6.5. ந�8ன9 ேச)த�ந�8ன9 ேச)த�ந�8ன9 ேச)த�ந�8ன9 ேச)த�    

{ பTமி��கேவQ� ம�னேன எ�ற-ெம9� } 

 

ேசாிட� அறி�,ேச� எ�நா<� -- ைம�தா 

தீயைர அQகி61 பழி Y<�! 

சீாிய ஒ'�க� சிற�தZ1 பழ�க� 

ஆாிட� உ.ளேதா அ�னவாிடேம -- சிேனக� 

ஆ+த� அ�லேவாடா உ� கடைம! (90) 

 

ம$ணி�+ண� அ�+.ள நீ��+$� -- ைம�தா 

மாைலயி� மல�மண� நா��+$�. 

தி$ண� ப�றி ெயா�� 

ேச��த க�2� ெக��! 

க$ெச!த பாவ� தீய� தைம�கா$ட� -- ைம�தா 

ைகெச!த �$ய� ந�லா� அ6 தீ$ட� (100) 

 

ச�தியிேல ,Rட� சகவாச� -- பிராமண 
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ச�கட� உண� இ�த உபேதச�. 

தைடயிதி� ஏ, 

தா! என� ேகா,? 

>�ெந�� பானவாி� +ண� ெதாி�, -- ைம�தா 

>��ர�தின� ெசா�-� அ�த��,! (ேசாிட�) (105) 

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

6.6. 6.6. 6.6. 6.6. வழி நட#த�வழி நட#த�வழி நட#த�வழி நட#த�    

{ ெச�ற கனி பறி�,�ெகா$� எ�ற-ெம9� } 

 

மர�க. அட��தி��+� கா� -- க� 

வானி� உய��த மைல ேம� -- த�மி� 

பிாி�, பிாி�, ெச�-� வாியா! -- நா� 

பிாிய�,ட� நட�ேபா� விைரவா! 

ெப�� +ர�� பா9�� 

ேப/>� விைளயா9�� -- ந�ைம 

விைரவி� அPவிட� ெகா$� 89��! (110) 

 

இளைம த�னி� வ�ைம ேச��ேபா� -- நா� 

எதி-� ைதாிய�ைத� கா�ேபா� -- நா� 

அளவி�லாத நா. வாழ -- உட� 

அழ+� உ2தி0 �$டாக, 

ஆைச ெகா$� நட�ேபா� 

அ/சமைத� ெதாைல�ேபா� -- ந� 

ேநச� பல�� மன�களி�ேபா�. (மர�க.) 

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

7. 7. 7. 7. ெபா:க� பா��க�ெபா:க� பா��க�ெபா:க� பா��க�ெபா:க� பா��க�    

7.17.17.17.1    ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ((((அ6சீ) வி(#த�அ6சீ) வி(#த�அ6சீ) வி(#த�அ6சீ) வி(#த�))))    

 

ைத�தி�க. �த� நா. எ�றா�! 

தமிழ�க. தி�நா. எ�றா�! 

��த� தாக வ�த 

ெபா�க� நா. எ�றா�� கி�றா�! 

ைக�திற ஓவி ய�க. 

கா9�க L96� எ�றா�! 
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��தமி) எ'க எ�றா�! 

�ழ�+க இைசக. எ�றா�! 

 

ெகாண�கேவ �திய ெச�ெந� 

+�றாக எ�றா� ! ெப$க. 

அணிக., ெபா� னாைட யா@� 

அழகாக� +வி�க எ�றா� ! 

மணமல� கலைவ ெகா$� 

மைலஎன� +வி�க எ�றா� 

கQவக� க���� ேதD� 

க6தினி1 ெகாண�க எ�றா� ! 

 

எ'�தாள� ெபா�க� வா)�ேத 

எ',க ஏ96� எ�றா� ! 

பழ/>ைம வ�க எ�றா� ! 

ப96ய� எ'தி/ ெச�2 

வழ�க�,� கைட/ச ர�+ 

வா�கிவ� தி�க எ�றா� ! 

�'�+ைல வாைழ மாவி� 

ேதாரண� �6�க எ�றா� ! 

 

எ'�த, கீ)�க ட�ேம� 

இள�கதி�, Yைச� த�க� 

ெபாழி�த,! வி$Q� ம$Q� 

ெபா��த, தமிழ� நா�! 

வழி�த, ெபா�க� ெபா�கி! 

வா)�தின� பாிதி த�ைன� 

தைழ�த, ெநBசி� இ�ப�, 

தமிழ�க. ெபா�க� உ$டா�, 

 

வாழிய ெபா�க� ந�னா. 

வாழிய திராவி ட�தா�! 

வாழிய �,ைம Z1க.? வாழிய தமி)� கைலக.! 

Kழிய மணி� கி�க.! 

,ல�+க ந�ெச! யா$�� 
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ஆ)கட� மிைச எ'�த 

அழகிய பாிதி வா)க 

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

7.27.27.27.2    ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ெபா:க� வா"#% ((((அகவ�அகவ�அகவ�அகவ�))))    

 

ெபா�னா!� Jவா!� ெபா��த ஞாயிேற. 

உ$Q� விழிக. உவ�+�ஓ வியேம, 

��ைன�+ ��ன� �ைள�தY ெதாளிேய, 

இ�நா. ம9�� இளைமமா றாம� 

�தி, �திெதன� ேபா12� பாிதிேய, 

இ�நா. �,ைமயி1 �,ைம இய1றினா!. ! 

 

காைல மலெர��,� க9டழ+ ெகா96� 

ேகால� கதி�க. +-�க, நீல� 

கட�மிைச எ'�த கதிாி� ெச�வேன, 

ஆட�வா ழியநி� அழ+ வாழிய! 

��த� �திய ��தாிசி ஆ!�, 

தி�தி� +�பா� ெச�ைமயி� அளாவ 

அலாி/ ெசPவித) அவி)�தன ேபால 

இலெகாி அ��பி� ஏ1றிய பாைன, 

ெபா�கிட�, "ெபா�கேலா, ெபா�கெல� றா��ேத 

 

�ைரதீ� ெவ�ல�, ���ப� ேபா�ற 

ஏல�, ப���/ ேசல�, ந2ெந! 

ந�2 ேச��,� +�ெறன இற�கி� 

ேத�ெப!,, ��கனி ேச��, வி��,ட� 

ஒ�க-� ம�க<� உாிைமயி� உ9கா�� 

தி�.நீ�கி எ'ந� எ'/சி வா)�தி 

அ�.ேத� +ழவ� வா)�தி அ�தமி) 

வா)விைன வா)�தி வா)�தி 

Y)+வ� இ�ப�, �',$� ந�ேற! 

----------------- 
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7.37.37.37.3    திராவிட நா��� ெபா:க� வா"#%திராவிட நா��� ெபா:க� வா"#%திராவிட நா��� ெபா:க� வா"#%திராவிட நா��� ெபா:க� வா"#%    

(எ$சீ� வி��த�) 

 

அக�தியD� கா�பிய�� ேதா�2 ��ன�! 

அாியதமி)� தைல�கழக� ேதா�2 ��ன�! 

மி+�தகட� +மாியிைன மைற�+ ��ன�! 

வி$Qய��த பனிமைலதா� நிமி���ன�� 

ப+�தறிவி� ,ைணயாேல அரசிய1றி� 

ப�கைலயி� ஒளியாேல உலக� கா�,� 

திக)பைழய தமிழகேம, இைடநா. த�னி� 

திராவிடநா� என�ேபா12� எ�ற� அ�னா!, 

 

ப�த�2; Zற�2; ப�M ற�2; 

      ப�லாயி ர�தா$டா!� தமிழ� வா)வி� 

��தா$�, ைத��த�நா., ெபா�க�ந�னா., 

      ேபா1றிவிழா� ெகா$டா6 உ�ந ல�ைத/ 

ெச�தவைர மற�தா-� மறவா வ$ண� 

      ெச!தமிழா� வானிெல�லா� ெச,�கிைவ�ேதா�! 

ப�தைரமா1 2�த�க� ஒளிமா!� தா-� 

      ப12ள�தி� உ�பழBசீ� ம�கி1றி�ைல. 

 

ெத-�+மைல யாள�க� னடெம� கி�றா� 

      சிாி�கி�றா! அ�னா!நி� ம�க. ேபா�ைக! 

நல�ெக9�� ேபானதி�ைல, அதனா ெல�ன? 

      நா�+ெபய� இ9டா-� ெபா�. ஒ�ற�ேறா? 

கல�கைரயி� விள�+�+ ம2ேப� இ9டா� 

      கைரகாண� தவ2வேரா மீகாம�க.? 

இல�+தி� ேவ, ைவய� ெச!த அ�னா! 

      எ�லாாி� ேபரா-� உன�ெக� வா)�ேத! 

 

தமிழகேம, திராவிடேம, ைத��த� நா. 

      தனி-�ைன வாயார வா)�,கி�ேற�. 
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அழி)தான பா1ெபா�க� ஆர உ$ேட 

      அைதஒ�+� தமிழாேல வா)�, கி�ேற�; 

எைமஒ�பா� எவ�.ளா�? எ�ைம ெவ�வா� 

      இ�நில�தி� பிற�ததி�ைல; பிற�ப தி�ைல. 

இைம�ேபா,� பழிெகா$� வா)�த தி�ைல 

      எD� உண�வா� வா),கி�ேற�; வா!�ேப/ச�ல. 

 

அ�ெறா�நா. வட�ல�ைத� +9� வ�ேபா! 

      அழி�+�ன� த�L96� இைலயி �9ட 

இ�ப�,� ெபா�க-$டா�. அைத�ேபா ல�தா� 

      இ�2$ேட�; அ�2�ைன வா)�தி னா�ேபா� 

ந�2�ைன வா)�,கி�ேற� எைன� ெப1ேறாேய 

      ந�-ாிைம உ�Y/சி� அக�ற தி�ைல 

ெபா�ேனஎ� ெப�வா)ேவ அ�பி� ைவ�ேப 

      ��தா$� வா)�,ைர�ேத� ந�2வா)க. 

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

7.47.47.47.4    ெபா:க� ெபா:கி�றாெபா:க� ெபா:கி�றாெபா:க� ெபா:கி�றாெபா:க� ெபா:கி�றா    

(க�ெவ$பா) 

 

உல+நல�காண உழவ� விைத�,� 

இல+ மணி�கதி� ஏற�-ெபா�ேதா. 

கவிழ� கதிர6�,/ ேச��தி9ட ெச�ெந� 

+வி�, நிமி��தா�! +ளியி�-அவி)�த 

கதி�/ெச�வ� தாD� கட�ேம� நிமி��தா�! 

"இ,ேக. உழவேன, இ�த-�,ைவய� 

தா9சிஉன� கா+க, எ�2 கதிரவ� 

மா9சி0ட� வா)�தி மகி)கி�றா�-ேக9ட 

உழவ�. 'நிைறநாளி� ெச�வேன உ�ற� 

எழி�வா)க." எ�Dேமா� வா��ைத ெமாழிகி�றா�. 

 

,!ய உட��தா� ேசா�வேத இ�லாம� 

ைவயக� வா)�திட வா'� அ�-ெம!0 ழவ�, 

ெபா�னி� �,�பாிதி வா)�தி0ள� Jாி�,/ 
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ெச�ெந�ெகா$ 6�ல�ேத ேச��தி9டா�-எ�ேன! 

உய�ெந�ைல� தீ9�� உல�ைக�பா ட�க.! 

அயி�விழிமாத� அ���ய��த பாைன�-ெபயலான 

பாேலா� ��தாிசி ேமெல'�, பா6 வர 

ஏல�க1 க$�ெந! இ9டப6 -- ேம-� 

த'வி� ேத� ப�னீ� >ைள�கனி யா@� 

இைழய இைழய�, தமிழா� -- அழ+றேவ 

ெபா�கேலா ெபா�க� என ஆ��தா��+/ ெச�க���� 

த�க�ேந� மBச. விைள/ச-� -- எ�கQ� 

மாவிைல� தா�� ம�ய�, +��தி ைலைய� 

தாவி விாி�தி9ட ைதயல�க.-ஆவெலா�� 

அ.ளிவ9 6�தி9ட ெபா�க� அமி)த�ைத� 

பி.ைளக., ேபர�, ெப�மா�க.-உ. அ�பா� 

அ�ைனமா� எ�ேலா�� ஆரஉ$டா�க.! 

 

ஒ�L� ேபால� ெத�L �க<�, 

ெத�L �க.ேபால� ெத�னா9 6��கி�ற 

Lெட�லா� இ�ப விைளயா9டா�, L96-.ள 

மா�க� 2�ெக�லா� மா/சிற�பா�! ேசா6�பா�! 

ம�காத ெச�தமிழீ� வாாீ� _� L96�பா� 

ெபா�கி1றா? வா)க ெபா��,. ! 

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

7.57.57.57.5    ெபா�னா� ெவ�கேவெபா�னா� ெவ�கேவெபா�னா� ெவ�கேவெபா�னா� ெவ�கேவ    

(எ$சீ� வி��த�) 

 

உ$டாயா நீெபா�க�? L961பா� ெபா�கி1றா? 

      உ9கார�பா உ9கா�! உ12�ேக.! இ�ேகா� 

ப$தைழ�, வ�வ,ேக.! ந�றா!�ேக.! உ�ற� 

        பழநா9டா� உ.ள�தி� ஒ�அ,தா� த�பி! 

ப$�ெதா9�� திராவிட�தி� வடெவ�ைல எ�2 

      பக��,ய��த வி�திய�தி� இ��ற�தி-.ள 

எ$ தவி��தா� எ�லா��, ''எ�க.திராவிட�தா� 

      எ�2வி� தைலயைட0�'' எ�கி�றா� அ�ேறா! 
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பனியி�ைல; +ளிாி�ைல; இ�.கிழி�,� ெகா$� 

      பகலவ�தா� தைலகா9ட� ப�கா96 வா)�தி 

இனியி�ைல மடைமஎன ஆ��தாேய த�பி 

      இ�! பா�இ ேதாஅறி@� க$ணா6 J$பா!! 

�ைன�+மாி வி�திய�தி� இைட�பா�+ வா'� 

      ��தமிழ� எ�லா��, இ�திரா விட�தா� 

இனிய6ைம� தைளய2�, வி�தைலேய ெகா.ள 

      ஏ1றெசய� ெச!கி�றா� ெதாிகி�ற, அ�ேறா! 

 

ைத�தி�க. �த�நாளி� தி�விழா, எ�ற� 

      தனிைமயிைன நீ�கி�, திராவிட ெர�லா�� 

எ�தா-� ஒ�ெறா�2 கா9612� க$டா!! 

      இன�,நிைன ெவ�லா�உ� மன�தளேவ அ�ேறா? 

��,நிைற கீ)�கட�, ேம1கட�, ெத1ேக+மாி 

      ��வட�கி� வி�தியமா� ேம@திரா விட�க. 

ஒ�தி�த நா96ன, வி�தைல�ேக எ�2� 

      உைழ�கி�றா� நில�+-�க! உ1றறிநீ த�பி! 

 

எ�நா� பிாிெகன� பணிெச!கி� றா!நீ 

      எதி��ேபாD� அைத�தாேன ெச!கி�றா� த�பி! 

ெபா�னா� திராவிடமா� எ�கி�றா! அஃ, 

      ��நாெட� 2ைர�பாD� ெபா�னாெட� ேபாேன! 

ெத�னா961 கிள�/சியிைன/ ெச!கி�றா! நீதா� 

      சிாி�தப6 நி1பாD� அைத�தா�ெச! கி�றா� 

இ�னதைன நீ0ணர மா9டாயா த�பி? 

      இனிெவ1றி� ெகா6ேய1ற� ஒ�2தா� பா�கி! 

 

மடைமஎன ஒ�2$�! வா!ெபாி,! ைகயி� 

      வா.ஒ�2 ைவ�தி��+� சிைறL9� வாயி1 

ப6மீ, நி1+�! ப� லா1ப�ைல ெம�-� 

      பா�எ�2 8/ச���! ேபா� நி2�த� ெகB>�! 

விேட�எ�2 ேம1ெச�வா!! வி�தைலைய/ ெச!வா! 

      Lறி9�� பா0�உ� உட1+�தி யா�உ� 
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கடைமெச!வா!! அ�மடைம தைலகவி)�, ேபா+�. 

      க$Y6 யி��தி9டா� ம$Y�� உ�ைன! 

 

உ�நா9ைட மீ9கநீ உயி�நீ�க� ெப1றா� 

      உயி�நீ�க/ ெச!தாD� உ�நா9ைட மீ9ேடா�! 

ெத�னா961 பிற�தாயா? இ�ைலயா? நீஇ� 

      தி�நா96� மறவனா? இ�ைலயா? Lர� 

க�நா96� க�நா96� காலெமலா� +�தி� 

      கடேல�� கடலாக� �க)நா96 னா�இ� 

ெபா�னா� ெவ�கேவ ெபா�கேலா ெபா�க�! 

      �தியதிரா விட� வா)க ெபா�கேலா ெபா�க�! 

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

7.67.67.67.6    ைதைதைதைத#தி( நாேள மகி",சி ெகா$�வா#தி( நாேள மகி",சி ெகா$�வா#தி( நாேள மகி",சி ெகா$�வா#தி( நாேள மகி",சி ெகா$�வா    

(எ$சீ� வி��த�) 

 

அாிசி�ைல விறகி�ைல கறியி�ைல ந�ல 

      அரசி�லா� காரண�தா� இPவள@ ெதா�ைல! 

வாிைசெயா� வா)�தா�க. தமி)நா9� ம�க.! 

      ம�னவ�க. அ�நாளி� �ைறெச!த தாேல! 

பாிசி� ெப2� தமி)��லவ� அ�நாளி� வா)�தா� 

      ைப�தமி)வா)� த,வா)�த தி�ெபாிய ைவய� 

வ�வா!நீ ைத�ெபா�க� தி�நாேள வாவா! 

      வ2ைமஅற� ,�பமற மகி)/சி ெகா$� வாவா? 

 

ெவ9டெவளி வான�ைத மாணி�க� ஆ�+� 

      ெச�க��� நா96னிேல ெவ�லமி�ைல; வா)ைவ 

எ96�கா! ஆ�கிவி9டா� ஆளவ�தா�! மான� 

      இ��பதா!/ ெசா�கி�றா� அறிவ1ற ேப/ேச! 

எ9�கி�ற பா�ெக�லா� தமிழ��க) அ�றி 

      இ�லாைம எ�Dெமா� ேப/சி��த தி�ைல 

ம9ட1ற ெச�வேம ''ைத�ெபா�க� நாேள'' 

      வ2ைமயற�, ,�பமற நீ வ�தா! வாவா! 

 

தமி) இக)�தா� க�>ம�+� ப6ெச!த இ�த� 
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      தமி) நா96� தமிழ��ேகா� ஆதர@� இ�ைல; 

தமிழறியா� ஆ<கி�றா� அதனா�� ெதா�ைல, 

      தமி)அறி�தா� ஆ9சியிைன� க$டா� அ�நாளி�! 

கம)கி�றக�� ,$டா இ�நாளி�? இ�2 

      க$+ழி�த ஆளவ�தா�, வடநா96� அ6யா�! 

அமி)ேதவா! ைத�ெபா�க� தி�நாேள வாவா, 

      அகமகி)/சி ெகா$�வா எ�லா��+� இ�ேக! 

 

ஏ�த9டா ,',', பய�விைள�+� உழவ� 

      எழி�நா96� �க�தினிேல அழகி�ைல, நா9ைட 

ஓ�த9டா!� த96�ேபா!� தா�வாழ எ$Q� 

      ஆளவ�தா� ெச!ைகயினா� உ1றதி�த� ெதா�ைல 

ேபா� த9�� �ரெசா��க� தமி)நா96� இ�நா. 

      ெபா,�ெதா$� ெவ�கேவ ெவ�கேவ எ�2 

மா�த96 வ�தா!நீ ைத�ெபா�க� நாேள 

      வ2ைமயற� ,�பமற மகி)/சிெகா$� வாவா! 

 

இ�9கட-� ஒளி�கடேல! �,�பாிதி, �க�ைத 

      எதி�கா96 ஆயிர�ெச� கதி��ைகக. நீ96 

அ�9ெப��கா� வ�கி�றா! ஆ$��ேகா� நாேள! 

      அ�ைனேய தமிழெர�லா� உ�ன�ைம ம�க.! 

பிாி�கி�றா� எ�ைமெய�லா� யா�பிாிய மா9ேடா�! 

      பிைழெச!தா� யா�சிறி,� பிைழெச!ய மா9ேடா�! 

உ��ப9ேடா� உ�வரவா�! ெபா�கேலா ெபா�க�! 

      உய�வா)@ நிைலநி1க! வாழியநீ வாழி.! 

----------- 

7.77.77.77.7    ெபா:கேலா ெபா:க�ெபா:கேலா ெபா:க�ெபா:கேலா ெபா:க�ெபா:கேலா ெபா:க�    

(வ$ண�) 

 

த�நாந த�த -- 9 த�த�த� தானா -- 1 

 

ெபா�கேலா ெபா�க� 

ெபா�கேலா ெபா�க� 
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எ�2பா ��க. 

ம�றிலா ��க. 

எ�க.நா ெட�க. 

அ��நா ெட�2 

ந�2பா ��க. 

ெபா�கியா ��க. 

ெபா�கேலா ெபா�க� 

ெபா�கி12� பாேல! 

 

த�கேம த�க� 

ம$�நீ ெர�+� 

இ�+�வா ென�+� 

ந�2கா Q�க. 

மிBசியா ��க. 

சி�,பா ��க. 

ெபா�கேலா ெபா�க� 

ெபா�கி12� பாேல! 

 

எ�+� ஆத�, 

ல�தபா -�க 

��பிேனா ��க 

ல�,ேம ெபா�க 

ைந�தவா +�ப 

ழ�க. ேத D�க 

ல�,வா D�க 

மகி)�தவா 2$ட 

ெபா�கேலா ெபா�க� 

ெபா�கி12� பாேல! 

 

இ�+நா மி�2 

க$டேப ாி�ப� 

எ�2ேம ெகா$6 

ல�+ேவா� ந�, பி 

ற�தநா ��, கி ட�த சீ ��ெபா 

��தேவ ந�2 

��ைதேயா� க$ட 
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ெபா�கேலா ெபா�க� 

ெபா�கி12� பாேல! 

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

ெபா:க� வா"#%� �விய�ெபா:க� வா"#%� �விய�ெபா:க� வா"#%� �விய�ெபா:க� வா"#%� �விய�    

7.87.87.87.8    வா"க தமிழ) தி(நா�வா"க தமிழ) தி(நா�வா"க தமிழ) தி(நா�வா"க தமிழ) தி(நா�    

(வ$ண�) 

 

தனனத�த த�த�தன�த தனதானா 

தனனத�த த�த�தன�த தனதானா 

தனனத�த த�த�தன�த தனதானா தனதானா 

 

தைளயவி)�, ெச�க/சி வ�த மல� ேபாேல 

தமி)நிலBசி ற�க�� ர�த இைறேபாேல 

தைலசிற�த ��ைத/ ெசாாி�த அைலேமேல கதி� காணீ�! 

 

தவ)+ழ�ைத ெகா96�� ாி�த நைகதாேனா! 

அழ+ம�ைக ெந1றி� கி��த ஒளிதாேனா! 

தகதெக�2 ெபா1ற9ெட'�த வைகயாேதா அறிLேரா? 

 

இைளயெச� கதி��+�பாி�, ெதா'வாேர 

இ,விெத�க. ைத�+/சிற�த �த�நாேள 

எனவிைள�த ெந1+�தி எ�+� மகி)வாேர மடவாேர! 

 

இைலமா�+ ��,�க.ெத�+ க�காேல 

எழி-2�ெச ழி��1எ�க. தமி)நாேட 

இைசஎ'�, தி�ெக9���,� அதMேட மகி)ேவாேட! 

 

வளமி+�� ல�தி1றிாி�, வ�மாேட 

வைகெயா��க ல�தி1கற�, த�பாேலா 

டாிசி0�> ைவ��� க��� பிழிசாேறாேடா டனலாேல! 

 

இனி,ெபா�க ைவ�,�கம)�த ெபா6ேயாேட 

ம�ெவா��ப ���/ெசாாி�த க6ேதேனா 

அளவந�றி ற�கி��தி��,� இளவாைழ இைலேமேல! 



46 

 

 

உளவி��தி ன��+� பகி��, பாிவாேல 

உடனி��, ண�ெப1 றைட�த >ைவயாேல 

உளமகி)�த ைத/ச1 றிய�ப �6யாேத ஒ�நாவா�! 

 

உழவர�� ைழ�பி1 பிற�த ப�வா)ேவ 

தைழக ந�ெற ைம�ெப1� வ�ததமி)தாேன 

தைழக எ�க. ெவ1றி�+க�த ெப�நாேள தி�நாேள! 

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

7.97.97.97.9    உழவ) தி(நா�உழவ) தி(நா�உழவ) தி(நா�உழவ) தி(நா�    

 

உழேவதைல எ�2ண��த தமிழ� 

விழாேவ இ�ெபா�க� விழாவா+�! காணீ� 

�ழ@ �ழ�கி12� �,ெந� அ2�, 

வழ�+� உழவ�ேதா. வா)�,கி�றாேர! 

 

உ',$� வா)வாேர வா)வா�ம1 ெற�லா� 

ெதா',$� பி�ெச�பவ� எ�ற ெசா��1 

ப',$ேடா? காணீ� பழ�தமிழ� ''நா�க. 

உழவேர'' எ�2விழ ஒ�பி மகி)�தாேர! 

 

உ!ேயாேமா ெச�கதிேர நீ�பனி ஒ96வ�த 

ைதேய �த1றி�க. ைத��தேல ஆ$��த� 

ைகேய ,ைணயா+� ைக�ெதாழிேல ஆ�கெம�2 

ெச!ய த��ெச�ெந� ேசயிைழயா� +1றினேர! 

 

ேதாி'���, ெச�ெப���� அ�லவிழா! அ�னெவ�லா� 

ஓாி'��ேநா! -- ெபா,வி� உ.ளவிைழேவ விழா! 

ஏெர'��� ��த�, �,/ெச�வ� இ9ட பா� 

பாரைழ�க� ெபா�க1 பய� மண�கைவ�தனேர! 

 

அழகி� பாிதி உயி�; அP உயிைர 

�',� நி2�,� அமி),தா� ��, 
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மைழ! உல+தா!! வள���� பாேல பய�! ெந! 

ஒ'க உ$டா� ெபா�க� எ�லா�� ஒ�றிேய! 

 

ஆைட எ�லா� அ�நா. ம6�� விாி�தைவக.! 

ஓைட என� பா-�, உய� +�றாிசி0� 

வாைடெந!0� ெபா�கி வழியேவ ெபா�க�9ட 

நா�தா� ெகா$ட நனிமகி)/சி ெச�பாிேத! 

 

இக)/சி அQகா திைலயி� அமி)ைத� 

�க)/சி ெசா��� ��,��+ ெந!ெயா'கஉ$ட 

மகி)/சிேய இ�நா. ேபால எ�நா<� ம�க 

மிக/சீ ாியதமி'� ேம�ைம012 வாழியேவ! 

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

7.107.107.107.10    ெபா:க� நாளி� அவ)ெபா:க� நாளி� அவ)ெபா:க� நாளி� அவ)ெபா:க� நாளி� அவ)    

(சி�, க$ணிக.) 

 

ெச�கதி� எ'�தத6 

எ�+� ஒளி ஆனத6 

ெபா�க�தி� நாள6ேய எ�ன�� ேதாழி -- அேதா 

ெபா�னாிவா. ஏ�திவி9டா� எ�ன��ேதாழி 

 

ெத�கி�இள� பாைளைய� ேபா� 

ெச�ெந�அ2� தா� உழவ� 

அ�+�கள� ெகா$ட6�தா� எ�ன�� ேதாழி -- அவ� 

ச�க� தமி) பா6�பா6 எ�ன��ேதாழி. 

 

க9ட6�ேத ெந�லள�ேத 

க9ைட வ$6 ஏ12கி�றா� 

ெதா9டளி�தா� ைத��,ெந� எ�ன�� ேதாழி -- அவ� 

ேதாைள ைவய� வா)�தி1ற6 எ�ன��ேதாழி. 

 

ெகா9� �ழ� ேகா� ெந�ைல� 

+12கி�ற மாத ெர�லா� 

ப9�ைட இ'�,� க96 
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எ�ன�� ேதாழி -- பா�� 

பா9ெட�லா� ெவ�லம6 

எ�ன��ேதாழி. 

 

��தமி) �ழ�கம6 

எ�கQ� இைச� க�வி 

��தாிசி பா�� இ9டா� 

எ�ன�� ேதாழி -- ெவ�ல� 

க960ட� ெந!0மி9டா� 

எ�ன�� ேதாழி. 

 

தி�தி�+�ேத D�பலா@� 

ெசPவாைழ0� மா�பழ�� 

ஒ�,� கல�,$டா ர6 

எ�ன�� ேதாழி -- அவ� 

ஒ�க-� ம�க< மாக 

எ�ன�� ேதாழி. 

 

எ�கQ� மகி)/சிய6 

எPவிட�,� ஆட� பாட� 

ெபா�கேலா ெபா�க� எ�றா� 

எ�ன�� ேதாழி. 

ெபா�கி1ற6 எ�+மி�ப� 

எ�ன�� ேதாழி. 

 

தி�களி, ைதய6ேய 

ெச�தமிழ ாி�தி�நா. 

இ�கி, ேபா� எ�ைற�+ேம 

எ�ன�� ேதாழி 

இ�ப� நிைலெகா.ள ேவ$�� 

எ�ன�� ேதாழி. 

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

7.117.117.117.11    த:க� கதி) வா"கத:க� கதி) வா"கத:க� கதி) வா"கத:க� கதி) வா"க    

(சி�, க$ணிக.) 

 



49 

 

 

க�+�ப ற�தத6 எ�+� ெவ<�தத6 

த�கெவ!யி� க$ட,கி ழ�கிேல -- ந� 

ைகயி� பய�ெகா��க� ைத0� பிற�தத6 

காெட�+� க�ன�ப ழ�+ைல -- ந�ல 

கள�ேதா2� விைள�தெந� அள�தன� உழவ� 

க�+�ப ற�தத6 எ�+� ெவ<�தத6 

த�கெவ!யி� க$ட,கி ழ�கிேல 

 

க9டாக ஏ�ழவ� 

ப9டாள� கிள�பி1ேற -- கட 

கடெவன/ சக�க. கட�தன ெத�ைவ! (க�) 

 

எ�+�� ,ெந�ல6 எ�+�உ ல�ைகெயா� 

ம�ைகய�க. ெச�தமிழி� பா6னா� -- ந�ல 

தி�க. கிட�த,ேபா� எ�+� அாிசிய6 

தீ�பா�� இ9டதைன Y6னா� -- மி+ 

தி�தி�பிறிெகா தி�த அ�த ��,�கட� ெபா� கி1ற6 

எ�+�� ,ெந�ல6 எ�+�உ ல�ைகெயா� 

ம�ைகய�க. ெச�தமிழி� பா6னா�! 

 

ெத�னா ெட�லா� ெபா�க� 

ெபா�னா! விைள�த,ேவ பல 

ெத�வி-� தமிழி-� க�விக. த�மிைச (க�) 

 

அ�க�+ வ�தி��வி ��,�க ல�தப6 

அ���சி ற�தப6 உ$டன� -- நைம 

அ$�� பைகவ2ைம க$� ந��+�ப6 

யான மனமகி)/சி ெகா$டன� -- அவ� 

ஆ�வ,� பா�வ,� அர�கினி1 ெற�பா�ேக 

அ�க�+ வ�தி��வி ��,�க ல�தப6 

அ���சிற�தப6 உ$டன� 

 

ெத�+ க�+ வாைழ 

சிற�பிைன/ ெச!தன இளB 

சி2வ�க. சி2மிய� ெநறிேதா2� மகி'வ�! (க�) 
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ம�கா மகி)/சியாேல மா�க�2 க'வி� 

ெபா�க�வி ��தளி�த அ�பிேல -- அைவ 

அ�+ மி�+� ஓட�ெகா�+மல� மாைல 

ஆ6� +-�+� அைவ ெகா�பிேல இ�2 

வா!�த மகி)/சிஎ� 2� வா!�தப6ேய யி��க 

ம�கா மகி)/சியாேல மா�க�2 க'வி� 

ெபா�க�வி ��தளி�த அ�பிேல ந� 

 

வளநா96� ெச�தமிேழ 

வா)கேவ வா)கேவ மி+ 

மனநல ெமா�தமி ழ�க. நல�றேவ! (க�) 

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

7.127.127.127.12    1% நாளி� 1% வா"&1% நாளி� 1% வா"&1% நாளி� 1% வா"&1% நாளி� 1% வா"&    

(சி�, க$ணிக.) 

 

பக1ெபா'தி1 ெபா�க1 �,� 

பாைன வா�கி வ�ைகயி ேல 

நைக�தப6 எ�ைன அவ� பா��தா� -- நா� 

நாண�தினா� உ.ளெம�லா� ேவ��ேத�. 

 

�கமறியா� ெப$ �க�தி� 

��,நைக வ�, ெமா!�தா� 

மகளிெர�லா� எ�ன நிைன�பா�க.? -- எ� 

மனநிைலயி� ஐய�� ெகா$டா�க.. 

 

ேசவ� 8வ� -- கீ)�கட�� 

ெச�பாிதி ேதா�ற -- அ�த 

நாவ1+ள நீெர��க/ ெச�ேற� -- அவ� 

ந�தி�நா. இ�ற�லேவா எ�றா�. 

 

காவ-$� ப1பல ேப� 

காண-$� காைளயி� ேம� -- 

ஆவ-$� கா96�ெகா.ளவி�ைல -- அவ� 
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அக� �+�தா� அ,ம9��தா� ெதா�ைல. 

 

நா96 ெல�+� ெபா�க� வா)�, 

நட�பெதலா� ைத� தி�நா. 

L96னி�நா� ெபா�க-$Q� ேவைள -- அதி� 

ெவ�லமா! விைள�தா� அ�தக காைள. 

 

ேதா9ட�திேலா� ஊBச�9�� 

ேதாைகயேரா பா�ைகயி� 

பா96னி�ஓ� ெச�தமி'� ஆனா� -- அ�த� 

ப$ணிெல�லா� ந��ைசயா! ஆனா�. 

 

ஆட�-� பாட�-� 

அ�னவேன எ�நிைனவி� 

ேகாைடமைழ ேபா1 +ளிர/ ெச!தா� -- எ� 

ெகா.ைகயிேல காத�ைன� ெப!தா�. 

 

ஆ6யபி� L� வ�� 

அPவி�$ட ேதா�பினிேல 

ஓ6வ�ேத க96��த� த�தா� -- அ, 

ெபா�க� தி�நா.அளி�த ெச�ேத�. 

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

7.137.137.137.13    அ�ப) வ(நா�அ�ப) வ(நா�அ�ப) வ(நா�அ�ப) வ(நா�    

(அ2சீ� வி��த�) 

 

ெபா�க� நா. வ�க! கீ)�பா� 

�,�கதி� எ'க வா)க! 

இ� ெகைன� தனிவி ��ேத 

ஏகினா� வ�வா ர�ேறா? 

அ�ைகயி1 ெப96 (�கி 

ஆளிட� Y9ைட த�, 

ெப�க`�� ெத��க ட�, 

ெப� வ$6 நிைலய� ேச�வா�! 
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ைதவிழா வ�க! கீ)�பா� 

�,�கதி� தளி��க! வா)க! 

ெம! இ�ேக உய� அ� ெக�ேற 

ெச�றவ� மீ.வா� அ�ேறா? 

உ! எ�2 சீ)�ைக கா9ட 

உ9கா��த ப6எ� அ�ப� 

ைதயைல எ$ண, ெம�ல� 

தவ)�தி�� �ைக�த� வ$6! 

 

தமிழ� நா. வ�க! கீ)�பா� 

�,�கதி� தைழக! வா)க! 

அமி) (ற�த'@� ேதாளா� 

அக�றன� வ�வா ர�ேறா? 

>ைம 'எாிமைல' ஒ� ற�+� 

ெதாட�மைல இ'�த ெத�ன 

இைம�பி1ப� க�(ாி� வ$6 

இ/சி/ ெச�ேறா6 நி1+�! 

 

ைத� ெபா�க� வ�க! கீ)�பா� 

தனி� கதி� எ'க! வா)க! 

ஒ�பிலா அ�ப� எ�ற� 

உயி�கா� கவ�வா ர�ேறா? 

இ� ப�க�வ��அP வ$6 

எதி��ப�க� ஓ�� கா� 

உ9ப�க� பா��தா� வ$6 

ஓ��! ஓடா, கா�! 

 

உழவ� நா. வ�க; கீ)�பா� 

ஒளி/ெச�வ� எ'க! வா)க! 

வழ�காம� ெச�றா� இ�ப� 

வழ�கிட வ�வா ர�ேறா? 

�ழ�கிேய நி1+� வ$6 

�2� ேகாம� ெபா6 ஆரBசி� 

பழ�வி1பா� -- ெச!தி�தா.தா� 
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பசிதீ��+� அ�தா D�ேக! 

 

பா1ெபா�க� வ�க! கீ)�பா� 

பகலவ� எ'க! வா)க! 

ேவ1றா. ேபா� ெச�றா� அ�� 

விள�காக வ�வா ர�ேறா? 

ேந1ேறறி இ��பா�! இPa� 

நிைலய�ைத அைடவா� இ�2 

Z1ைற�, 8�யா9க. 

_ைழவா�க. 8� எ�ேற! 

 

ெப��ெபா�க� வ�க! கீ)�பா� 

�,�கதி� பிற�க! வா)க! 

இ��� ெநBச�தா� ெச�றா� 

இ��றவ�வா ர�ேறா! 

தி��பிய ப�க ெம�லா� 

ெதாி�தவ� கா$பா�! அ�தா� 

பதி�,க9 டண/சீ9 E�, 

பி��ற �க�பி� நி1பா�. 

தி�விழா வ�க! கீ)�பா� 

ெச�கதி� எ'க! வா)க! 

உ�மைழ� ,ைறவா� எ�ற� 

உள�J�க வ�வா� அ�ேறா? 

ெத�ெவ�லா� வ$6 நி1+� 

ந�லதா!� ெதாி�, ச�த� 

ஒ� �பா! ேபசி, Y9ைட 

0ட�எறி அம�வா� அ�தா�! 

 

ெபா�விழா வ�க! கீ)�பா� 

�,�கதி� எ'க! வா)க! 

அ�பிலா� ேபா1 பிற�தா� 

ஆ�வ�தா� வ�வா ர�ேறா? 

��ேனா�கி வா எ�பா� வ$ 

6�கார�! ��நக� �தா� 

பி�ேனா�கி� +திைர ேபா+� 
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பிைழ ெச!தா� ெநBச� ேபாேல! 

இனி�+�நா. வ�க! கீழ�பா� 

இள�கதி� எ'க! வா)க! 

தனியா�கி/ ெச�றா� உ.ள� 

தவி� �திட வ�வா� அ�ேறா? 

�ைனய� ெபா�க1 ��தாைட 

வா�கிட� ேபாவா� அ�பி� 

நைனய�தா� ேவ$�� எ�ேப� 

ந�மாைல வ�ததாேல! 

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

7.147.147.147.14    வாழிய ெச�தமி"வாழிய ெச�தமி"வாழிய ெச�தமி"வாழிய ெச�தமி"    

(எ$சீ� வி��த�) 

 

சிாி�தப6 �ற�ப9டா�! அவ� 

சிாி�தனேவ மலெர�லா�! ேசாைலெய�ல�! 

ஒ��த� அவ�! அ�ற� 2�திய�! இ�நா. 

உவைகத�� ைத�ெபா�க� நாைள/ ெச!தா�! 

 

விாி�தப6 �ற�ப9டா� ஒளிைய; வா)ைவ 

விைள�தப6 எ'�தி9டா� கட�� ேமேல! 

ெத��ேதா2� தமிழ�விழா விைள�கவ�த 

சீராைன வா)�திநா� நீராேடாேமா! 

 

வாென�லா� ஒளியா�கி ைவய� ,.ள 

மைலெய�லா� கடெல�லா� வய�க ெள�லா� 

காென�லா� Yேவ�த� வழியி� வ�ந 

க��ேபாாி� இட�ெபயரா� தமி)ம�க. 

ஊென�லா� உ.ள�தி� உ.ள ெம�லா� 

ஒளியா�கி உய��தாைன வா)�தி வா)�தி� 

ேதென�லா� வ$�$� யா)மி ழ12� 

ெச�தா மைர�+ள�தி� நீராேடாேமா. 

 

(அ2சீ� வி��த�) 
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ெச�கதி� வா)�தி மாத� 

ெச'��ன லா� கி�றா�! 

அ�ேகா�பா� ந�ெச!/ ெச�வ� 

அ2வைட ெச!த 6�, 

வ�காள� ேகாணியி9� 

மைலநிக� மா6ைண�க� 

ெபா�க�நா. வா)க எ�2 

�ற�ப�� �,ெந�வ$6. 

 

இ��ற� 8ட� த�னி� 

இற�கிய Yைட ெகா96 

அ��ட� ெபா�க1 ெக�ேற 

அள�தி�� மணாள� ேதா.க.! 

ம�D�ேதா. வா)�தி அ.<� 

ம�ைகமா� மல�/ெச� ைகக.! 

ெத�பா�+ பா� கி�றா� 

ெந1+12� ேசயிைழ மா�! 

 

(பஃெறாைட ெவ$பா) 

 

வி�திய�தி� ெத�பா� 

விாி்�� கட� �ழ�+� 

��ைத� தமிழ� 

�,நா டணிநக�க., 

சி1=�, ெத��க., 

திக)இ�ல� ேதா2ேம 

+1றிய ,�ைப�J� 

ேபா� அாிசி ெகா$டம9�� 

ஆ�பய�த பா�� 

அமி)தாக� ெபா�கிவர� 

J�பய�வா! மாத�க. 

ெபா�கேலா ெபா�கெல�2 

ெவ�ல� ந2ெந! 

விைர�ெபா6ேயா 696ற�கி 

ந�லேத� ��பழ�க. 
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ந�கி, வி��ேதா�� 

உ.ள� மகிழ� தா� 

அ.`ர உ$பவ�, 

வாழிய� எ�க. 

வளநா9�/ ெச�தமிழ�! 

வாழிய ெச�தமி)' எ�றா�! 

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

7.157.157.157.15    ெச:கதி) வா"ெச:கதி) வா"ெச:கதி) வா"ெச:கதி) வா"கககக    

 

ெபா�க1 �,நா. �கமல��தி� ெபா�னான 

ெச�கதி�/ ெச�வ�திைரகட�� ேமெல'�தா�; 

எ�க9+� ��,யி�� ந�கி� ெப�வா)@ 

த�க� �ாி�த தைகைமயிைன வா)�,வேம! 

 

Y� பனிவில�கி ெமா!�த +ளி�வில�கி 

நா� நிைன�தஎலா� ந�+ ெதாழி1ப��தி� 

ேதாடவி)�,/ ெச�பாிதி ெபா�ெவ!யி�(@ கி�றா� 

L�ம� ெபா�க� விழா�பா6 வா)�,வேம! 

 

ேச1றி1ெச� தாமைரேபா� ெச�கதி��க ��கட�� 

ேதா1றBெச! தா�எ�க. ேதாைகய�க. நீரா6 

மா12�ெபா� னாைட ம6�� விாி�,��ேத 

ஊ1றியபா1 ெபா�க� உவ�,வ�, வா)�,வேம! 

 

அ���� இளநைகயா� அ�க�ேக ெச�ெந�, 

க���, கனிவாைழ, ேத�ெந!, தயி�பா� 

த��பய�ேம1 ெபா�+� ைத�ெபா�க� உ$ண 

வ��பாிதி நா�பா6 வாயார வா)�,வேம! 

 

காெட�லா�, நா�நக�, Lெட�லா�, L9�ேம� 

ஓெட�லா� ெபா�னா�கி ஆ�க�ேம� உ1றகதி�, 

ஆட�னா� பாட�னா� ஆ��த ெப�� ெபா�க� 

ேகாட� மகி)/சியினா� 86நா� வா)�,வேம! 
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----------- 

7.167.167.167.16    வ(வா< கதிேரவ(வா< கதிேரவ(வா< கதிேரவ(வா< கதிேர    

 

வ�வா! வ�வா! கதிேர -- ைத'� 

மதிேய ஒளிேய வ�வா! 

தி�ேவ உண�ேவ வ�வா! -- எ� 

ெசய�� ெதளிேவ வ�வா! 

இ�<� பனி0� +ளி�� -- பல 

இட�� ெதாடரா வைகேய 

�ாிவா! >டேர வ�வா! -- எ� 

ெபா�க1 �,நா. வ�வா!! 

 

விலகா� பாசி� ெபா!ைக -- மிைச 

விாி0� ெச�தாமைர ேபா� 

அைலேச� நீல�கட� ேம� -- கதி� 

அவி'� பகேல வ�வா! 

கைலயி� �தேல வ�வா! -- எ� 

க$ணி$ மணிேய வ�வா! 

மைல0� கா�� ெத�@� -- ஒளி 

ம�வ� �ாிவா! வ�வா!! 

 

காவிாி ஆ12� த$ணீ� -- எ� 

கழனிக. ேதா2� பா!/சி 

ஆவ�� நா9ைட� பா6 -- ந� 

அைட@2� எ�தா� உ'ேத 

(விய விைத0� கா�ேதா� -- வய� 

>1றி-� ேவ� அைம�ேத! 

ஆவன ெச!ேதா� மைடநீ� -- வ6 

வா�கி� ேத�கி0� வ�ேதா�! 

 

ஆழ� கிட� ெக��ேத -- நிைற 

வாக� த$ணீ� ேத�கி 

வாைழ, க���, ந9ேடா� -- கா� 

ைவ�ேத சார� ெச!ேதா� 

தாழ� �ைக�த மBச9 -- பயி� 
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தைழய� தைழய� கா�ேதா�! 

வா)வி� பயைன� ேகாாி -- உ� 

வரைவ ேநா�கி யி��ேதா�! 

 

வ�வா! வ�வா! >டேர -- பனி 

மா1றி� ேதா�றிய மணிேய 

�ைரதீ� வா)வி� பயேன -- யா� 

�,ெந� அ2வைட ெத!ேதா� 

க��� ெவ96 ேச��ேதா� -- ெச� 

கனிேயா� வாைழ சா!�ேதா� 

தி���� இட� எ�ெக�+� -- ந� 

தி�ேவ �ாிவா! வ�வா!! 

 

எ�ைம� க$ேபா� நாவ1 -- கனி, 

இல�ைத. மா,ைள, ெகா!யா, 

ெப���திாியி� ப���� -- ேத� 

பிழி@� யா$�� ெகாழி0�! 

ம�வி� ெதா'�,� மல�� -- மண� 

ம�வ� தி�ேவ வ�வா! 

வ�வா! ெவயிேல அழேக -- எ� 

வா)�,� +ாிேயா! வ�வா!! 

 

�,ெந� லாிசியிேனா� -- பா� 

ெபா�க� ெபா�கிட எ�+� 

அதி�வைள ம�ைகமா�க. -- த� 

அ��� ேதD� கல�, 

�திரா வ'�ைக இளநீ� -- நனி 

�1ற1 கைழயி� சா2� 

உதி�மா ,ைளயி� ��,� -- த� 

,வ�க உல�க நி�றா�! 

ெபா� வ$ண��� ,��+ -- ெந! 

�ற�ைக ஒ'க�, ெபா�க� 

இ�ப� ெபா2மா 2$ேபா� -- எ� 

இனிதா� ெபா'ேத வ�வா! 

ெசா�ேனா� ெபா�க� வா)�ேத -- எ� 

(!ைம� தமிழா� நா�க. 
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ெத� பா�கைட�த ெச�வ� -- எ� 

திராவிட� வாழிய ந�ேற! 

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

7.177.177.177.17    ெபா:க� விழாவி� சி6வ) சி6மிய)ெபா:க� விழாவி� சி6வ) சி6மிய)ெபா:க� விழாவி� சி6வ) சி6மிய)ெபா:க� விழாவி� சி6வ) சி6மிய)    

 

ெபா�Mச� 

 

ெபா�Mச� எ�ேலா�� ஆ�வேம -- ந�ல 

ெபா�க1 �,நாைள� பா�ேவாேம 

ெத�னா� வாழிஎ� றா�வேம -- ந�ல 

ெச�பாிதி வாழிஎ� றா�வேம! (ெபா) 

 

க�னட� ெத-�+மைல யாள� ,<வ� -- ந�ல 

க�ன�நிக� ெச�தமி'� ஒ�ெற�ேற 

ம�னிய திராவிட�க. எ�ேலா�� -- பிற� 

வ�தைச�க ஒ$ணாத +�ெற�ேற! (ெபா) 

 

ச�தன� ெபாதிைகமைல எ�க. உைடைம -- ெவ$ 

ச�ெகறி0� ெத�+மாி எ�க. உைடைம 

வ�தைச�க ஒ$ணாத மறவ� நில� -- ந�ல 

வ�க�வைர எ�க.நில� வாழிய எ�ேற! (ெபா) 

 

��ெத��+� Y�2கட� ந9டந�வி� -- ந�ல 

Y�ைலம� த�+றிBசி ெந!த� கிட�ேத 

ெம�தநல� ெச!தி�� திராவிடநில� -- ந�+ 

ெவ�கெவ�க ெவ�கெவ�க ெவ�கஎனேவ! (ெபா) 

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

7.187.187.187.18    ப�தாட�ப�தாட�ப�தாட�ப�தாட�    

(எ���) 

 

[ ெபா�க� தி�நாளி� J��ைன ப�தா6/ 

ெச�கதி� வா)�தி�ேவா� -- நா� 

ெச�கதி� வா)�தி�ேவா�. (ெபா) 
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(உடென���) 

த�கெவயி� ஒளித�னி� +ளி�ேபா� -- ெச� 

தமிழி�பா6 உ.ள� களி�ேபா� (ெபா) ] 

 

(அ6க.) 

அ�க�+� பாடக<� அ�க�+ ந��ைச0� 

அ.`ற/ ெசா�-கி�ற ேபா, -- இ� 

ெக�+� ந2��ைக0�, Jவி�கலைவ0� 

ஏறி� கம'� வி$ மீ, 

ச�ைக அைலெயறி0� த$கட� நா96ேல 

தா�தா� தா� எ�ேற நா��+தி�ேத. (ெபா) 

 

வி9ெடறி�த J�ப�, சி9டா!� பற�த,க$ 

எ9டாத உயர�தி� ெச�ேற -- ந� 

ப9டாைட பற�க� 8�த� பற�க�1 

ப9�� பி6�ேபா� அைதந�ேற. 

க9டாணி ��,நைக ம�ைகயேர ைக�ப�, 

க9�� தள��வைக வி9ட6�ேபா� ெதாட��,. (ெபா) 

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

7.197.197.197.19    ெபா:க� விைளயா��ெபா:க� விைளயா��ெபா:க� விைளயா��ெபா:க� விைளயா��    

 

ைத0� பிற�த, ந�றா� -- நா� 

ைதைத ைதஎ�றா� கி�ேறா� 

ைவஇ�+� ெபா�கைல எ�ேறா� -- நா� 

வாயார அ.ளி உ$கி�ேறா�. 

 

ெந!யி� மித�கி�ற ெபா�க� -- பா� 

நிைறய வா��த �,� ெபா�க� 

ெச!யி� விைள�த ��தாிசி -- ந2� 

ேதனா! இ��கி�ற ெபா�க�. 

 

��திாி� ப���மி9ட ெபா�க� -- ெகா6 

��திாி� பழ�களி9ட ெபா�க� 

சி�தாம� ைகயி� அ.<�ேபாேத -- வா! 
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தி�தி�+� ச��கைர� ெபா�க�. 

 

இ�த ம9��தானா ேசதி? -- பா� 

இPவள@ ெச�க��� மீதி. 

��தி இதி� நீ0� ஒ�பாதி -- எ� 

ெமா!�தி��+� எ2�பிைன ஊதி. 

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

7.207.207.207.20    ெபா� ெகா=��� ெபா:க� வா"#%ெபா� ெகா=��� ெபா:க� வா"#%ெபா� ெகா=��� ெபா:க� வா"#%ெபா� ெகா=��� ெபா:க� வா"#%    

(எ���) 

திராவிட நா9� மணி�ெகா6�ேக நா� 

ெப�� ெபா�க� வா)�,ைர�ேபா� (தி) 

ெபா� ெகா6�+� ெபா�க� வா)�, 

 

(எ���) 

திராவிட நா9� மணி�ெகா6�ேக நா� 

ெப�� ெபா�க� வா)�,ைர�ேபா� (தி) 

 

(உடென���) 

க��கி� க��கட� பர�பினி� மாணி�க� 

பாிதி �'வ9ட� ஒளிெச!த� ேபா�ற (தி) 

 

(அ6க.) 

தி�@� தி�@� அாிய ெசய�க<� ஓ�+க 

திராவிட நா96னி� எ�+�! 

அ�விைய� ேபா-� அறிஞாி� உ.ள� 

அழகிய Z�பல ந�க! 

திைரகட� Y�ெறா� வ�க வட�ெக�ைல 

ேச�� திராவிடநா� ெசழி� ேதா�க. (தி) 

 

ெபா�க1 �,நாைள� ேதா1றி எ'�த 

ெபா�ெவயி� வாழிய ந�ேற! 

ெத�+, க'+, ெச�க���� விைளக! ந� 

ெச!0� வள� ெகாழி�க எ�2� 

எ�க. வி�தைல ம2�பவ� ஒழிக 
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இ�ப� திராவிட� வாழிய ந�ேற! (தி) 

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

7.217.217.217.21    ெபா:க� பா��ெபா:க� பா��ெபா:க� பா��ெபா:க� பா��    

 

ெபா�ேனா, ெபா� ஏடவி)�த 

Jேவா "எ'�தகதிர 

ெத�னா� Jாி�த, ேதாழி -- இ�. 

ெச�ேற மைற�த ெத�ன ேதாழி? 

 

இ�னாத ஆ9சி எனி� 

வாழா, வாழிய நா� 

ெத�னா9� வி�தைல ேதாழா -- �,/ 

ெச�பாிதி Jாி�த, ேதாழா. 

 

ைத�ெபா�க� இ�ப� 

த��ெபா�க� உ$டாட� 

ெபா1ப�த� வாேனா� ேதாழி -- கதி� 

ேபா�� விய�ெப�ன ேதாழி? 

 

��பா�+� ஆழாழி 

��வி� திய� +�றி� 

இ�பா�+ ந� ஆ9சி� ேதாழா -- கதி� 

இ9டா� விழா� ப�த� ேதாழா. 

 

ெச�ெந� அ6�த,@� 

ெச�க��� ெவ96ய,� 

ெபா�ன� கதி� விைள@ ேதாழி -- பா� 

ெபா�கிவ�� ெபா�கெல�ன ேதாழி? 

 

த�ன� நீ�கி! ந�ல 

ைத� ெபா�க� இ9ேட வ�� 

ெத�பா�+ பா�வதி� ேதாழா -- இ�2 

ேச��தி�ப� எ!தி�வ� ேதாழா. 
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Y�பனி� பைகயி� 

Y9ட2�,� கீ)�கட�� 

பா6 எ'�பாிதி ேதாழி! -- அ�த� 

பா9��+� ெபா�ெள�ன ேதாழி? 

 

8� திற�திட@� 

ெகாB> தமி)� கிளிக. 

கா� பழ�ப'�க� ேதாழா -- மிக� 

'கி$ணா யி��க' எ�D� ேதாழா! 

 

ஆவி� ந2�பா�, ெந! 

யாழி0. ��தாிசி 

(@� ப��ேபல� ேதாழி -- ெவ�ல� 

ேதா!�த >ைவ� ெபா�கெல�ன ேதாழி? 

 

நாவல� தீவினிேல 

ந�க�வி ந�ஒ'�க� 

ேதைவசிற�த ெவ�2 ேதாழி -- ந�+ 

ெச��வ, ைத�ெபா�க� ேதாழா! 

 

ேதேனா� ��கனிக. 

ெத�னா9�� ப$ணிய�க. 

ஏேனா6 ெபா�க-ட� ேதாழி -- >ைவ 

ஏ1றி _க�தா�க. ேதாழி? 

 

மீேனா� வி� ��0� 

ேம@ ெகா6 Yவரசி� 

ேமனா. >ைவ0ணாி� ேதாழா -- நைம 

வி9��பிாி�தி�ேமா ேதாழா 

 

எ�லா��+� ந�லாைட 

எ�லா��+ேம ேபா�க� 

இ�லாைமேய இ�ைல ேதாழி -- எனி� 

எ�ைற�+� வா!�+ேமா ேதாழி? 
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ெபா�லாத ஆ9சியிைன� 

ேபா�கி� திராவிடாி� 

ெச�வா�கி� இ1ைறநிைல -- ேதாழா 

ேதயா, ெச!தி�ேவா� ேதாழா. 

 

எ�+� மகி)�தா6 

இ�ப� தமி) பா6 

ம�ைகய� ஆடவ� ேதாழி -- இ�ப 

வா)வி1 ெபா��தன� எ� ேதாழி? 

 

அ�க�+� ெபா�Mச� 

அ�க�+� க/ேசாி 

ெபா�கேலா ெபா�க� எ�ேதாழா -- பா1 

ெபா�க� நா� வா)க எ�ேதாழா! 

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

7.227.227.227.22    திராவிட� ெபா:க� வா"#%திராவிட� ெபா:க� வா"#%திராவிட� ெபா:க� வா"#%திராவிட� ெபா:க� வா"#%    

(எ'சீ� வி��த�) 

 

ெபா�+12� பா� இனி, 

+ைழ�த, ��தாிசி 

��,��+ெந! �ற�ைக ஓ'க� 

த�க�ைத� (@ கதி� 

வா)�திேய பா1 ெபா�க� 

ைத�தி� நாளி� உற@ட� உ$I� 

இ�கி�த நா.ேபால 

எ�2� திராவிட� 

இட�க. நீ�கி வி�தைலஎ!தி 

வ�க�ைத ��கடைல 

மறவ�ேதா. கா�திட 

வ�தி�� �க)�+ல� மகி)�, வாழியேவ! 

---------------  
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7.237.237.237.23        திராவிட) மீ�சிதிராவிட) மீ�சிதிராவிட) மீ�சிதிராவிட) மீ�சி    

(எ'சீ� வி��த�) 

 

ஒ�2ந� உ.ள�; ஒ�2ந� மகி)/சி; 

ஒ�2நா� உ$டதீ� ெபா�க�; 

ஒ�2நா� அைனவ��; ஒ�2ந� உற@� 

உண��தன� ெபா�க� ந� னாளி�! 

 

இ�2ேபா� எ�2� இ�ப� ஓ�கி�க! 

இ�ப� திராவிட நா9ைட 

ந�2நா� மீ9க உ2திேம1 ெகா.ேவா�! 

நனிவா)க திராவிட நாேட! 

 

ஐ�தா�பைட அழிக 

 

அமி)ெத�2 ைத�ெபா�க� உ$ேடா�இ� நாேள 

தமிெழ�2 ேபா�ெதா��ேபா� தாவி -- நைம ந��பா� 

உ.ள பைகவர�ல�; உ9பைகேய ஆ� எ�ேற 

உ.<க வா)க உய��,. 

--------- 

7.247.247.247.24    வாழிய ெபா:க� ந�றி(நாவாழிய ெபா:க� ந�றி(நாவாழிய ெபா:க� ந�றி(நாவாழிய ெபா:க� ந�றி(நா    

(எ'சீ� வி��த�) 

 

வாழிய வாழிய திராவிட ம�கேள! 

வாழிய ெபா�க�ந1 றி�நா.! 

வாழிய தமிழா� திராவிட ந�ெமாழி! 

வாழிய திராவிட� உாிைம! 

ஏழிய� நர�பி� யா'ந� �ைச0� 

எ�னேவ தைலவிய� தைலவ� 

K'2 காத�இ�ப� திைய�த 

(யவா) ேவா�+க ந�ேற. 
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வா)�, 

(ெவ$பா) 

ெவ�க தமிழ�! மிகஓ�க ெச�தமி)தா�! 

ெவ�க தமிழ� வி�தைல! -- ப�க 

தமிழ� அறேம! தனி�,ய�க யா$�� 

தமிழ�ந� வா)@ தைழ�,. 

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

 


