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பாரதிதாச� எ
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திய பாரதிதாச� எ
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""""கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�""""    

((((சில�பதிகார� கணகியி� கைதசில�பதிகார� கணகியி� கைதசில�பதிகார� கணகியி� கைதசில�பதிகார� கணகியி� கைத))))    

 

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

1. பதிக� (இய	 1 - இய	 3) 

2. 
கா� கா�ட� (இய	 4 - இய	-30) 

3. ம�ைர கா�ட� (இய	 31 - இய	 - 62) 

4. வ�சி கா�ட� (இய	 63 - இய	 - 95 

----------- 

கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�கணகி �ர�சி� கா�பிய�    

1. 1. 1. 1. பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�    

இய� இய� இய� இய� 1111    

 

மைலநா�� ெந�ேவ��� ற!தி� ேவ"ைக 

மரநிழ$	 க�ணகித� வ&� நி�' 

கலகெலன க�ணீரா	 அ+வி ெச,� 

�றவ�களி� மனம�.� கைரய/ ெச,தா�! 

'ெகாைலெச,ய0 ப�டா�எ� கணவ� க�2� 

�3றெமா�'� ெச,தறியா�; ��ற! ேதாேர! 

இைலஉலகி	 ப+.ட	தா� எனி5� அ�ேனா� 

எ�5�ளத!� உ�ளி+!த	 கா67ேரா'! 

 

'8ைலேதா�றி 83றா8� ெதா��/ ெச�றா� 

8ைறயி	லா ளிட�கிட&தா�, இ'தி யா,எ� 

தைலவாயி $3க�ேட� தாவ லாேன�; 

த�வ'ைம 9றினா�, எ�ெச, ேவ�நா�! 

கைல/ெச	வி மாதவியி� 8!த� வா"க 

ைக0ெபா+�ேக� டா�ேபா:� எ�ேற எ�ணி 

நல�ெப,த எ�சில�
 தரஇைச&ேத�' 

'நாமி+வ� இ�
3' வா;ேவா�' எ�றா�. 
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ம�ைரயிேல வாணிகேம 
ாிேவா�; நீ<� 

வாராேயா என அைழக விைர&� ெச�ேற� 

இத�பி�ன� எ�காத	 ேநா,ம+&ைத 

இ+��டா, க�டவ� நா�; வாேழ� எ�றா�! 

எதிேர'� இள"ெகா= தா� ெகா>ெகா� ப3ேற 

விழ&தைத<� இற&தைத<� க�� ண�&ேத 

அதி�&தஉள! ேதாராகி க�ணீ� ம	க 

அற�ெச,� 
ற�ெச�றா� ��றவாண�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 2222    

 

��ற!� �றவெரலா� ைகக� 90பி 

ேகாமா�நி� திற	வா;க! ெச"ேகா	 வா;க! 

எ�ைற�� தமி;வா;க எ�' வா;!த 

'எ	?+� நல�சார வா;கி�றீேரா ? 

இ�'"க� 8க!திெலா+ 
�ைம எ�ன 

எ�றெச" ���வ�பா	 ��ற வாண� 

'ஒ�'�ேட ஒ�'�ேட உல�ெக	லா� 

உண�வளி0ப ெதா�'�ெடன' 'ைரக லானா�, 

 

ஆட:3ற ெப�க��! ேதா3'0 ேபான 

அழகான ப/ைசமயி	 எதிாி3 க�ட 

கா�ெப3' தீயி	வி>� ேவ��� ற!தி	 

க�ணகிதா� ேகாவலைன உ�ள! ேத&தி 

7�ெப3ற ைதம�ன� தி+8� ைவ!ேதா� 

ெம,�ைமஇ� ெவ�'ைரக உய�க +!தி	 

ஈ�ப�� உ�ள!தானாகிம�ன� 

இ�58ள வரலா3ைற அறிய/ ெச�றா� 

 

அCவா' ��டவ�ெச�றிடஇள"ேகா 

அ=களிட! ��ெசா	ல ��ற வாண� 

ெசCைவ<' �ணவாயி3 ேகா�ட� ேநாகி/ 
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சீDாி	 உ�ளவ�க� அைனவ ேரா�� 

ெப,வைளயி� ேகாவலனி� ெச,தி ஏ&தி0 

ேப+ள!தி3 ெப'�ெச,தி ஆவ	 ஏ&தி 

எCவா' மைலய+வி ெச:�? அCவாேற 

ஈரமைல/ சார	கட&ேதகினா�க� 

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

இய� இய� இய� இய� 3333    

 

��ற!� �றவெரலா� வழிந ட&� 

�ணவாயி3 ேகா�ட!ைத/ ேச�&� - இள"ேகா 

எ�'ைர�� அ=களிட� ெந�ேவ� ��றி	 

இர���ள� ஒ�றிெலா�' இைண&த வ�ண� 

ெச�றனேவ! ேகாவலைன ஏ&�� ெந�ச/ 

ேசயிைழயா� க�ணகிைய0 ெப3ற தான 

நா�றான 7��லக� இ�' ெப3ற 

ந3
கைழ 8�ெப3றதி	ைல எ�றா�. 

 

அ&ேநர� ெச"��� வ�பா3 ெச�ேற 

அ=களிட� வ&தி+&த சா!த னா+� 

8�நிக;&த க�ணகியி� ெச,தி ெய	லா� 

8¬யாக ேக�வி<3ற ப=ேய ெசா	ல 

இ&நிக;ைவ கா0பியமா, இய3ற ேவாநா�? 

எனேகா�டா� அ=களா�! "ந�' ந�' 

8&நா� ப3றியதா� அ�8=�� 

8>!த�தி Fமெக�றா�" சா!தனா+� 

 


ல0ெபாியா� சா!தனா� இ+&� ேக�டா� 


ைரதீ�!த அ=களா� உைர!தா�! அ&த/ 

சில0பதிகா ர0ப+G	 எைன அைழ!�! 

தனி!தமிழி	 சிலபா�டா	 அ=க� உ�ள� 

கல0ப3ற பH0பாேல யாக மக� 

கவி&��ண! த+கஎன/ ெசா�ன தாேல 

ெசால0
�&ேத� எ� தமிழ� இ+&� ேக�பா� 

Iயதமி;/ HைவH�� வா;வா� ந�ேற! 

--------------- 
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2. 2. 2. 2. �கா� காட��கா� காட��கா� காட��கா� காட�    

இய� இய� இய� இய� 4444    

 

வர�ப3ற ெச	வ!தா� வா,ைம மிகா� 

மாசா!� வா�உைர0பா� "ெபாிJ�! எ�ற� 

தி+மகனா� ேகாவல3� மாநா, க�த� 

ெச	வியா� க�ணகிைய ெகா�0ப த3�0 

ெப+மன� ெகா�கி�றா� மக�ம ண&தா	 

ெப+ைமஎ� கி�ேற�நா� ஆத லாேல 

தி+மண!ைத 8=!�ைவ0K�" எ�' ெசா	ல/ 

ேச&தனா� எ>&தி+&� ெச0ப:3றா�. 

 

ெச&தமி;நா� மைற8ைற<� ெச!த ேதேயா? 

ெச�ம:ள� ம"க¬<ள� ஒ�' ப�டா	 

அ&நிைலதா� மணெம�பா� அதைன வி�ேட 

அ0ப�மா� ஒ0
வதா	 ஆவ ெத�ன? 

த&ைததர0 ப��ெபா+ளா ம"ைக ந	லா�? 

த�வத�ேற த�வத�ேற எ�' ெசா�னா� 

வ&தி+&த ஆாிய5� ந�ந�"கி 

வா,திற&� தமி;�ைலக! ெதாட"கலானா� 

 

சா�8�வி வாஹ!ைத நட!தி க�ணா	 

தாிசிக ேவ6ெம�' நா,க� ெசா�னா� 

ஆகாகா எ�ேற�நா� ஆாிய�க� 

அ0ப�மா� உட�ப�டா� விவாஹ� ெச,வா�. 

ஆகா� !ரமிள�ேக இCவி வாஹ�! 

ஆணதிணா� எைண அைள!தா� நா6� வ&ேத�! 

ேபாகாேயா எ�'ைர!தா� ேபாகி� ேறேண 


�னாக ேவ�டா�எ� உட�ைப எ�றா� 

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

 

  



6 

 

இய� இய� இய� இய� 5555    

 

க�ணகிஎ� ெறா+ெப�ைண மண0பா, எ�ேறன, 

க�டைளைய எ�மக5� ஒ0பி னா�இC 

வ�ணா&தா� தி+மண!ைத 8=!� ைவ0ேபா� 

ஆாியேன ஆத$னா	 அவைன ைவ!ேத�, 

க�ணி+�� ேபாேதநா� காண ேவ��� 

காைள<ட� பாைவயிைன மணவ ைற�� 

எ�ணநிைறேவ3றிைவ0Kெரன�� பி�டா�! 

மாசா!� வா�ெசா	ைல ஏ3றா� ஊரா�! 

 

ஆயி5ம/ ேச&தனா� எ>&தி +&தா� 

அ!தைன<� ஆாியமா, இ+கேவ�டா� 

தீயவிைள .�டா�� ஆத லாேல 

ெச&தமிழா	 அைவய!தா	 வா;&த ல�றி 

நாைய0ேபா	 �ைர0பதனா	 ந�பா	 ேவ�டா�! 

நாிைய0ேபா	 ஊைளயிட	 ந�பா	 ேவ�டா�! 

நீெய�ன ெசா	:கி�றா, எ�' ேக�க 

நி�றி+&த ஆாிய5� நிக;!தலானா�. 

 

ம&!ர"க� ஆாிய!தா	 ெச,ய ேவ��� 

ம��8�ள சட"�கN� அ0ப =!தா� 

பி&திஅ&த வIவரைர ஒ�' ேச�க0 

ெபாியெதா+ சட"��ேட! ம&!ர 8�ேட 

அ&தஎலா� ெச,ய!தா� ேவ��� ஆனா	 

ெப+�பா:� அக�=�ேவ� 9$ ம��� 

எ&தம��� ��க5ேமா ��கேவ5� 

எ�'ைர!தா� எ	லா+� சிாி0பி	 ஆ;&தா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 6666    

 

ேசா=!த யாைனயி�ேம3 ெபா�ன� பாாி 

Iகிஅதி	 மாநா,க� பாகி ய!ைத 
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ஈ=	மா சா!�வா� இள"க ளி3ைற 

இைழயா:� ப�டா:� Oக ளா:� 

P=<ட	 Pடாத இ+8க"க� 

8!�நிலா ெபா3Hடேர எனவிள"க 

நா=நக� வல�
ாி&தா� ப	$ய"க� 

நா3றிைச<� அமி;ெத�' பா,/H வி!தா� 

 

ஆ=ெகா� ேடெச�றா� அழ� மாத� 

அைச&�ெகா� =+&த�ேவ மக� ெவ�ள�! 

பா=ெகா� ேடெச�றா� பழ&த மி;0ப�! 

பற&தனேவ 
$ெகா=க� வான ளாவி0 

K�ைடய ஓரறிஞ� இ"� கா6� 

ெப+"க3
 க�ணகிதா� ேகாவல�தா� 

நா�ைடJ�! இ&நாேள மண"கா�பா�க� 

ந�மண!ைத வா;!திடேவ வ+7ெர�பா�! 

 

மணி�விய	 மீதிெலா+ மல�8க!தி	 

வ&�வ&� வ>கிவி>� இர�� க�க� 

அணி!தி+&� பா�!தவ�க� 'அ�
ள"க� 

அைண&�வ+� நிைலஇ�வா�' எனவி ய0பா�! 

பணி!தி=5� பணிவ	லா� இய3ற ஒ�ணா0 

பாைவஒ�'� 7ர�ஒ�'� ெப�மா0 பி�ைள! 

மணகி�றா� வாழியேவ எ�பா� க�ேடா�; 

மணமக� நக�H3றி இ	ல� ேச�&தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 7777    

 

மண� நட�� மணி7�� ப	$ய!தா	 

மண8ரசா	 Oமைழயா	 வா�வ ைர�� 

இைண&த ெப+� ப&தாினா	 8!�! ெதா"க	 

இனியந'� O!ெதா"க	 க8� வாைழ 

அைண&ததனா	 நக�ந�வி	 அழகி� காேட 

அைணவாாி� க�கவ�&ேத மன�கவ�&ேத 

இைணய3ற தாயி3'! நா�� மக�, 
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ஏ&திைழமா ேரா�வர! ெதாட"கினா�க�! 

 

மாசா!� வாேனா� மைன<� ம3'� 

மாநா,க ேனா�த� மைன<� ஆக! 

ேதH3ற மண7�=� வாயி	 8�ேன 

ெத+ேநாகி வ+வாாி� வர. ேநாகி0 

Oச3� ந'&ேத,.� Oண! தா+� 

ேபாட3� ந'�H+N� வண"க ைக<� 

ேபச3�/ ெச&தமி>� 83ப�!தி0 

பி�பாரா�; நி�றி+&தா� அ�பா�&தாரா,! 

 

ெத+மைறய! ெதௗ¤!தி+&த பH"ேகாைர0
	 

ேசவ=<� Oவ=<� ேம	வ+"கா	 

சரசெர5�! Oவ=க� சில�
 பா��! 

த!��ெபா3 �!�விள கா�இ ைளஞ� 

விைர&ேதாட மா�பணிக� கணக ெண�5�! 

ெவ'ெவளியி	 ெப+�
ன	 மணிெவ� ள�ேபா	 

அாிைவ<ட� அழக�என நா�� மக� 

அைனவ+ேம மண7�ைட அைடகி�றா�க�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 8888    

 

அ�பரசி ஆணழ� க�ன	 ெபா�ன� 

ஆ�மயி	 அறிவழக� அ�ன� ந	லா� 

ெத�னழ� தமிழ0ப� 8!� 8	ைல 

ேத�ெமாழியா� மறவ�மணி தி"க� ெச	வ� 

ெபா�ேனாைட ெபா�ன0ப� கி�ைள ேசர� 


!த8� தமிழரH த"க� ேசாழ� 

இ�ப!ேத� இளவழக� ஒளைவ ேவ&த� 

இ+"ேகாேவ� வயேவ"ைக எ	$ ந	$, 

 

தி+விள� மதியழக� நில. ெச"ேகா	 

ேதன+வி அ+ள0ப� ேதாைக பாாி 
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ம+ெகா>&� ெபா�வ�ண� அ	$ வ�ள	 

ம	$ைக மாவளவ� காேவாி சி"க� 

க+�
ெப+& தைக8!த0 ப&த	 ேச&த� 

கய3க�ணி கா!த8!� 7ாி ம�ன� 

8+கா!தா� 
கேழ&தி ேதனி மான� 

8!த�மா தமி;வாண� தாயா� ேவல� 

 

அழக�ைம ஆளவ&தா� ேவனி	 ெத�ற	 

ஆர8� தமிழ!ெதா�ட� இல&ைத ெபா�ேவ	 

மைழ8!� ம�ன�ம�ன� த!ைத எ�= 

மணிய�ைம ெபா�8=ேத னா' ெத�ன� 

ெமாழியரசி இள&திைரய� 
�ைன ந�ன� 

8!�நைக மாவரH 8த$ேயாைர 

அைழ!தா�க� வ+ெக�ேற நல�ெச, தா�க� 

அணிஅணியா, அைனவ+ேம உ�ெச�றா�க� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 9999    

 

வாழியேவ மணமக� எ�' சா�ேறா� 

வா;!தியபி� வா;வரசி மா+� ம3'� 

வா;வி:ய� ெபாிேயா+� அமளி ேநாகி 

ேகாவலைன க�ணகிைய வ+க எ�றா� 

நாழிைகயி� அைரகா$3 8கா3 ப"�� 

ந�ெச�பா� ப�சைணகா வரம'0பா�? 

யா;ஒ�'� இைசஒ�'� அமளி ஏற 

எ	லா+� வா;!�ைர!�! தி+�பலானா�? 

 

தி+&��ட மணமக� இ+வ ேரா�� 

ேச�&��ட நா��மக� ேத,. Oசி 

வ+&��ட அைடகாயி� H+ைள ெம�' 

வா,நிைற!� 8க8ய�!தி இத;வி� ளாம	 

வி+&��ட சிற0பிைன<� விாிகலானா� 

வி>�எ/சி	 க�டவ�க� சிாிகலானா� 

0ம+&��ேட� வி+&��கி ேல�நா� எ�ேறா� 
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மைலவாைழ ம���G '�ேட� எ�றா� 

 

கறிவைக<� ப�ணிய!� வைக<� ந	ல 

கனிவைக<� எ�நாைவ கவ�&த தாேல 

நிைறPைக0 பி=கநா� உ�� வி�ேட� 

நிைலக�ைம எ�'மதி அழக� ெசா�னா� 

நிைறவயி' �ைறவத3� நீ��+�ைப 

நீஉ�ேள ெச:!ெத�' ெத�ற	 ெசா	ல/ 

சி'�+�
 ெச	லஇட� இ+&தா	 வ�=	 

ேத�பாைக வி�=ேர� எ�றா� அ�ேனா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 10101010    

 

கைட!ெத+வி	 ந�!ெத+வி	 கா�=	 ேம�=	 

கா	நைடயா	 ஊ�திகளா	 ெச	ேவா� யா+� 

பைட!தி�ட உண.கைள0 
கழலானா� 

பா"ெக	லா� 
�0பா"ெக�பா�ஒ+!த� 

 

வைடயினிேல ெந,ஒ>கி3 ெற�றா� தி�ண� 

ெந,யினிேல வைடஒ>கி3ெற�றா� ேவ"ைக! 

�ட!தள. 8கனியா எ�றா� 8!த�! 

��டா�ேத னாஅத3ேக எ�றா� எ�=! 

 

இ&நா�� வி+&�8ைற மாற ேவ��� 

இ"��ேடா� 7���� எ�!�/ ெச�' 

பி�னாN� ைவ!��ேபா� எ�ப தி	ைல! 

ேபராைச ெகா�=Cவா'ைர!தா� ெபா�ன�! 

பி�னாளி	 பிற�7� ெச	க எ�' 

ெபாிய�ண� ெசா	லேவ ெபா�ன�, "ஏடா! 

இ&நா�=	 எவ�7�=	 
!�+கி	 

இைலேசா', கறிெய	லா� மித��" எ�றா�! 

 

அவைரகா, உ0
ெந, க�� ேத"கா, 
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ஐ�ெபா+ைள 9�ட8தி	 அறியலாேன� 

அவ3ேறா� ம3ெறா�'� உ�� ேபா:�! 

 

எனி5மத� ேபரறிேய� எ�றா� ஆ�டா�! 

அைவஐ&தி� 9�ட!தா	 ம3ெறா�'�டா�; 

அத� ெபய�தா� உயி�/Hைவஎ�'ைர!தா� ேதவ� 

எைவஎைவேயா ேபHவா� அவ3றிெல	லா� 

இ�வி+&ைத0 
கழாத எ>!ேத இ	ைல! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 11111111    

 

8கி	 த>.� எ>நிைலமாட!� க�=	 

8>நில. 8க!தாைள அழக� தா�த� 

அக�த>வி/ சிற0
'"கா	 சாளர!தா	 

அைச&�வ+� ந'&ெத�ற	 இனிைம வா�க 

மகி;&தவரா, காத	மிக0 ப�டாராகி 

மாட!தி� நிலா83'� வ&� ேச�&தா� 

தைகசிாி!தா� நாண83றி +&தா� ம"ைக! 

தட"ைகக� நீ�=னா� அவ3றி	 சா,&தா�! 

 

த>.�உட3 9�ட!தி	 தனிைம காணா� 

தைமஇழ&தா�; இ�ப!தி� எ	ைல க�டா�! 

8>நிலைவ! த�இட� ைகயா	 ஏ&தி 

Pடவ+� Hாி�ழைல விலகி ஆள�, 

அழ�ேகா� இலகண8� நீேயா க�ேண! 

அ�
ெசய வா,&தஇல கியேமா! எ�ற� 

அழ	நீ�� �ளி�நிழேல இ�ப0 பாவா,! 

அைன!��ெப3ேற5�ைன0 ெப3றதாேல! 

 

எ�வா;வி	 நிைறஅமி;ேத நிைன�� ேதா'� 

இனி0பவேள! வா,திற&� ேபH& ேதா'� 

ெத�தமிழி� ந'�சாறா,! தி!தி0 ேபாேள! 

தீ��ெதா'� ஐ�
ல5� இ�பி	 ஆ;!�� 
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ெபா�ேன! ந� 8!ேத! எ� Oேவ! எ�பா�! 


திெதா�' பைழதாக ேம:�, ேம:� 

இ�ப!தி	 ஆ;&தி�வா� மீ�வா� பி�5� 

இ�ப!தி	 ஆ;&தி�வா� ேகாவல�தா�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 12121212    

 

பா�ெடா�' ேக��0ேபா எ�' ெசா	$0 

பாைவயிைன அைழ!தி�ட ேகாவல3� 

9�ெடா�' வி+&தின��0 ப�6 கி�ேற� 

9வாதீ� எ�'ைர!தா�. அ=எ� பா�ைட 

ேக�ட$5�, வி+&தின�� 9��/ ெச,த	 

இனியேதா கிள!ெத�றா� ேகாவல�தா�! 

பா���� ந�காத	 9�= 5�� 

பாக3கா, 9��8ைற இனிேத எ�றா� 

 

G3'� ேம3ப�ேடா� பக	வி+&தா, 

ேநா�வா� மனமகிழ வ+ைக த&தா� 

ஆ3'ந� ஆ3றிஅவ� அம�வத3�� 

ஆட3�� உத.த3�� பா�த3�� 

கா3'�� கா�சி�� வைக
ாி&� 

கல&��ண வாாீேரா எனஅைழக/ 

ேசா3'�� சா3'�� கறி�� எ�ண! 

I,ைம�� தா,ைம�� விய&தா�, உ�டா�! 

 

சா0பி�டா� கம;ேத,. நிறக0 Oசி 

க�மல�!ேத� மைழநைன&ேத அைடகா, ெம�ேற 

வா,0
�0 ப3பல.� ேக�� நா�� 

வள�ேபசி/ ெச&தமி;G	 இ�ப& �,!� 

மா0ப�� ெம!ைதயி:� சா,&தி+க 

வ,0
3ற க�=வி:� அைம&தா� த�மி	 

90பி�டா� ஒ+8திேயா� கா	ேநா, எ�ேற 

�'ேகா= க�ணகிதா� கா	பி=!தா�! 

--------------- 
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இய� இய� இய� இய� 13131313    

 

கா	பி=!த க�ணகியி� ைக0பி=!ேத, 

க�ணகி� மாமியவ� ேகாவல�தா, 

ேதா	பி=!�� விைத8திரா0 பய3ற" காைய! 

�வ��8ைற எவ�க3றா,? தாU�=�ட 

பா	பி=!த கைறமாறா இதழினாேள! 

பா"க=நி� மைனயற&தா� மகி;/சி எ�றா�! 

ேச	பி=!� ைவ!தைனய விழிவியக! 

தி�கி�டா� க�ணகிதா� பற&தா� ஓ�பா	 

 

அ!தா�F� அ�மாஎ� அ+ைம மாமி! 

அேதாகா�K�! வி+&��ட மகளி� த�மி	 

8!ெதா�ைற/ சி0பிமைற!த�ேபா	 ந�� 

8கா� 8கமைறக அம�&�� டாேர! 

அ!தைகேயா� இ!தைகேயா� எனகா� கி	ேலா� 

அைறயினி�' கா	வ$யா� எ�றனழக 

எ!தாேயா எ�ப�ேமா எ�' ெச�ேற� 

இ+காைல! ெதா�ேட�எ� இ+ைக ெதா�டா� 

 

எ�ேறக�ணகி9ற அேதேநர!தி	 

எதி�வ&தா� ேகாவலனி� அ�ைன தா5�! 

ெச�'வண" கின�இ+வ� அ�பா	 அ�ளி! 

ெத�னக!�0 ப�பா��0 ெபா�வி ளைக 

��றி$�2�! ந�றாக வா;க நீ7� 

ெகா��வ&ேத� ப	ெபா+�க� ெகா�க ெகா�க 

எ�'ைர!தா�! அ"கி+வ� எதிாி3 க�டா� 

இ+Gவ�=களி	 ப	ெபா+�க�! 

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

இய� இய� இய� இய� 14141414 

காவிாி0O� ப�=ன!தி� க�6� கா�� 

கைலெவறிதா� தைலேகற நிைல� ைல&� 

மீவிாி!த வைள.�� மணிேம ைட�� 
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ந�வினிேல மி�னேலா ெகா=ேயா சா�ேறா� 

பாவிாி!த இலகணேமா �ழேலா யாேழா 

ைப&தமிேழா ந�னிலேவா யாேதா எ�' 

நாவிாிக மாதவிதா� ஆ�கி�றா� 

நானிலேம மகி;/சி9!தாட ஆட ! 

 

8ழவிேனா� 8ழவி�ேம	 ஒ3'� ைக<� 

ெமா,�ழலா� அைட.ெபற மிதி�� கா:� 

வழிஒ!தி +�மி� 9�&� காணி� 

ைவய!� ெகா+
�ைம ஆ�� எ�' 

பிைழபா�� வடவ�கN� ேபச லானா�! 

பிறநா�=� அறிஞெரலா� பி3ைற நாN� 

அழகி+&த தமி;நா�=� ஆட3 பா"ைக 

அறிவெதனி	 அ+ைமேய என0
க�றா�. 

 

க+விழிக� கைடேயா= விர$� காத3 

க+!�ைர!�/ ெசCவிதழி	 மி�ன க�ேடா� 

இ+ேதாN� சி3றிைட<� அ=!த O0ப& 

ெதழி	மா�பி� ேம3�:"�� 
�ைம காணா� 

இ+&தப= வல�
ாிதா� இ+க ேமேல 

இட�வலமா, ஒ+நில. மிதக க�ேடா� 

H+�பி+&� பா�மல�0 பி�ன3 பா�
 

�=யிைடைய/ H3'வ� கா6கி	லா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 15151515    

 

இய$ைசநா டகP�'� இ&தா எ�ேற 

இC.ல� க��ேக� �ண�&� வக 

கய	விழியா	 மல�வாயா	 Hவ= காலா	 

க=தீ&த திற�அாி� நா�இ த�8� 

�யி	ேக�ேடா� கிளிஅறி&ேதா� மயிைல0 பா�!ேதா�! 

93'�பா� ��9!�� ஒ+"� காேணா� 

அயலா�பா	 க�டெவலா� H�ைட கா,க� 

அாிவையா	 ெப3ற�ேத� வாைழ யா��! 
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இCவா' 
க;&தானா, ம�ன� ம�ன� 

இ&தா= எ�க�ேண ப/ைச மாைல 

ெசCவிதி�நீ தைலேகா$ ஆக! ேம:� 

ேதட+�ெபா� ஆயிர!ெத� �க ழ�ேச 

எCவா'� விைலெப'�எ� றா�அ ளி!தா� 

இ+&தவ�க� எ	லா+� மகி;&தா ராகி 

அCவள.� த��த��எ�'ைர!தா� ஆ"ேக 

ம3றவ+� த��பாிசி	 அைட&� வ&தா�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 16161616    

 

கைடஓ= ெநா=மீN� க�ெண�ன க�ேணா! 

கா0பிய!தி� ெபா+�8=�� விரெல�ன விரேலா! 

�ைடஅர"க மி�னிெநளி இைடஎ�ன இைடேயா! 

I�டாத மணிவிளகி� ஒளி0பிழ�
 கா3றா	 

அைடவெதன அைட.ெப'� உடெல�ன உடேலா! 

ஆ=ெகா���பா= ெகா��மி+& தவைள 

விைடெகா�!�0 பாிசளி!� ந�ேவ&த� ேவ&த� 

விைர&த50பினா� அவN� ெச	:கி�றா� அ&ேதா! 

என9றி மன�ெச	ல க�கெளலா� ெச	ல 

இ�ப!ைத விடா�ப3'� இய3ைகஉயி� ெச	ல 

இட�ெதாடர/ ெச	கி�ற மாதவியி ேனாேட, 

எ	லா+� ெச	ல:3றா� ஆயிர"க� அ�னா� 

இனியேத� இதழினிேல ஒ+"ேகா= ெமா,��! 

இர�டாயி ர"க�க� ச�ணீல! ேதனி	 

உனெகனெக� ேறஓ= ெமா,�� மி� மக� 

ஒ+கடேல; மாதவிதா� ந�வி	ஒ+ 
�ளி! 

 

அவ�8�கி� பி�னி+&த ஓ� ஆ� க>!ைத 

அ6கிஅவ� மல�8க!ைத உ3'0பா� கி�றா� 

�வNகி�ற பி�ன$ைன! ெதா�கி�றா� ஒ+வ� 

Hட�0ெபா�ேனா மி�னேலா எ�'டைல ஒ+வ� 

கவைல<ட� பா�!தப= நடகி�றா� ம3'� 
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கர!�'!�� காதலா	 வ�சியவ� 8�ைக 

அ.ெக�' ெதா��நகி/ Hைவகி�றா� ஒ+வ� 

அவ� ஆைட ேம3பறக/ ேசாைலஎ�றா� ஒ+வ� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 17171717    

 

நகரமக� ெந+க!தி	 மாத வி� 

ந$.வரா தி+கேவ ப	ேலா� ேச�&� 

த�ெந�"ைக ேகா!�மா வ�ட� ஆகி! 

ைதய$ைன ந�வினிேல நட!தி/ ெச�றா� 

திக;த+ேமா� தைன/V;&த ஆட வ�க� 

8கவாிைச ேம3றன� விழிெச:!�� 

ேவைளெயா+ காைளத� ெந�ைச! ெதா�டா�! 

 

காவல+� கட�ேக��� ெச	வ� பி�ைள; 

க�டழக�; க�ணகிைய மண&த ெச�ம	; 

பாவல+� ெபா+� ேக��� தமி;வ	 லாள� 

பலேரா� மாதவியி� ஆட	 கா6� 

ஆவ$னா	 அ"�வ&ேதா� ெவளியி3 ெச�ற 

அ�னாளி� பி�ெச�றா� கைடக� பி/ைச 

ஈவாளா எனகிட&தா� ஈ&தா�; ஏ3றா� 

இர���ள! திற0
விழா இ�வா� எ�க. 

 

க�ைணக� மன!ைதமன� க�ன� ைவ�� 

கைத8=&� ேபான.ட� ம"ைக சா�பி	 

ந�ணிஒ+ 9னிதா� ''ஒ�' ேக�K�! 

ந�ம�ன� உவ&தளி!த ந�மா ைலேக 

உ�ணைசயா	 ஆயிர!ெத� கழ�H தக&ேதா� 

ஓவிய!ைத மாதவிைய0 ெப'க'' எ�றா�! 

ஒ�6த:� அவ�ேதாளி	 மாைல ேபா�டா�; 

உவ0ேபா� ேகாவல�ெபா� ஈ&தா� ைகயி	! 

 

ஓ�கி�றா� ஓ�கி�றா� இ+வ� தா8�! 
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உடனி+&த 9�ட!தா� ஏமா& தா�க�! 

வா�கி�றா� அவ�களிேல சி	ேலா�! சி	ேலா� 

மகி;கி�றா� அCவி+வ� மகி;/சி க��, 

பா�கி�றா� சி	ேலா�அ0 பாைவயா��� 

ைப&தமி;/ ெச�ம:�� ெபா+!த� எ�ேற! 

ஓ�கி�றா�; மாதவியி� 7��9�=� 

உ�ளைட&தா� மாதவிேகாவல�அ�றி	க�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 18181818    

 

உ�
�&� 9ட!தி� ந�வி	 நி�ேற 

ஒ�ேடா=யி� 8க�பா�!தா�; 7�ைட0 பா�!தா� 

H�=னா� ப�சைணயி� அைறைய! அ�ேனா� 

எ�=னா� ப�சைணைய! உட�ப ற&தா�! 

இ+ெப+கி� ஒ+ெவ�ள0 
னேல யானா� 

க�=க +�ப=எ ன!ெதா ட"�� 

கவிகிைடயி	 8க!தி	8க� கவி;க லானா� 

 


�!ேதனி	 ஊறைவ!த கனி< த�ைட0 


க	எ�றா� க�ணகிைய மற&ேத ேபானா�! 

எதி�0பா+� ந�பா+� இலாத தான 

இ�பஉல கி�ெவ�ேற அவ�ேதா� சா,&தா� 

இத3�!தா� நா�பிற&ேத� இCைவ ய!தி	 

எ�பா�ேபா	 தWஉமா�ைப விடாதி +&தா� 

8த3ெறாட"�� 8!தமைழ கைடசி Uழி 

8=<ம��� 8=யா� ேபா:� அ"ேக! 

 

ைக&ெநா=ைய ஓாிலக� ெபா�னா3 ேபாகி 

ைக0ெபா+ைள0 ேபாகிவ+� நாளி	 அ�ேனா� 

த�அைறயி� ப�சைணயி	 அவளி� ேதாளி	 

சா,&தப= பலகணியா	 ெத+வி3 ெச�ற 

சி�னவைன க�=�டா�; ேகாவ ல�தா�, 

தி�கி�டா�; உடலதி�/சி உண�&த ம"ைக 
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எ�னஎ�றா�; எ�ேபா�றா� �ைணவி இ�றி 

எCவா' தனி!��உயி� வா;&தா�?- எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 19191919    

 

காத3பா� ேடய�றி0 பிறபா� =	ைல 

க�=$ேல உ�பத�றி இற"க	 இ	ைல 

ேமாத	வர காரணேம இ+&த தி	ைல 

8!�நைக இத>�� மைற&த தி	ைல 

ஈத$	ைல ஏ3ற$	ைல இ�ப0 ெபா,ைக 

இற"கிேனா� கைரேய'� நிைன0ேப இ	ைல 

ஈதி	ைல எ�பதி	ைல ேகாவ ல3ேக 

இவளி+&தா� மாதவிேக அவனி+&தா� 

 

அ&நாளி	 மாதவிநி லா83 ற!தி	 

அ�பனிட� இ�பேம Fக�த	 ேபால 

ப�மகளி� மணாள�ேதா� ஒ�"� வா�க�! 

பாைவக� ணகிம��� ெகா>ந னி�றி! 

த�பா3ெபா" கைலஇழ&த உழவ ைன0ேபா	 

தள�.3றா� ப�சைணயி3 
ரள :3றா� 

இ�க�ணி	 ைமஎ>தா� ெபா��� ைவயா� 

இ+�ட�ழ	 ெந,யணி<� இ�றி/ ேசா�வா� 

 

ம"கல!தி� அணிய�றி அணிம ற&தா� 

வழக!தா	 ெச,கி�ற ஒ0ப ைனக� 

ம"ைகதா� ெச,தறியா� ெச&த மி;தா� 

மா0
லவ� இழ0பி�உய� விழ!த	 ேபாேல 

எ"�8�ளா� த�மி3க� ணகிேய எ�ன 

இைணபிாி&� சீர3றா� பலரா னா�க� 

தி"க�ஒ�ேற �ளி�ெகா��� அழ� ெகா��� 

சில�க	ல	 சில��நல� ெசய	விய0ேப. 

-------------- 
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இய� இய� இய� இய� 20202020    

 

Oவிாி&� வாென"�� ேத�வி ாி&� 

ெபா�விாி&தா3 ேபா:ந'� ெபா=வி ாி&த 

காவிாித	 ேபாெல"�� விாித லாேல 

காவிாிஆ ெற�றா�க�; அத�ெதா ட�பா	 

காவிாி0O� ப�=ன�எ� ேற8� நாளி	 

கவிவிாி<� நாவிேனா� நகைர/ ெசா�னா�; 

PவிாிG3 றமி;ேவ&த� Pவ+�N� 

8&�
க; மாவளவ� அத3� ம�ன� 

 

காைள� நாெள�ணி கா!தி +�� 

காத$ேபா	, இனி0பான பதநீ�! ெத�ன� 

பாைள� கா!தி+�� ஊரா� ேபா	,அ0 

ப�=ன!� வா;கி�ற மக� யா+� 

ேவைள� ேவைளஇேதா வ&த ெத�' 

விள�
ெமா+ காவிாிவி ழாெந +"க 

நாைளேக எ�'மகி; ெகா�டா�, காைல 

ந�0பக	; இரா0ேபா� நக�&த பி�ேன, 

 

பழாமர!தி3 ப>!தஒ+ மா�ப ழ�ேபா	 

பாசிபட� �ள!தி ெலா+ தாம ைரேபா	 

8ழாக�ணி	 ைக<3ற ெவௗவ�0ேபா	 

ெமா,!தக+" �ழ3கிைடயி	 மக�8க�ேபா	 

எழாஉள!�� மகி;/சிஎழ இ+ளி� நா0ப� 

எ>&தஇள ஞாயி3றி� ஒளியி	 யா��� 

விழா0ெப+நா�; காவிாிந3 றி+நா� எ�' 

ேவ&�8ரசாைனயி�ேம	 அைற&தா� 7ர� 

--------- 

 

இய� இய� இய� இய� 21212121    

 

காவிாிO� ப�=ன!தி� ம+X�0 பாக� 
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கட3கைரைய ஒ�=யேதா� ப�தி யா�� 

மாவிாி<� ம�ன�பிற� வா;ெத +க�, 

ப�=ன0பா க0ப�தி இவ3றி� ேம�ைம 

யாவாிய� பிடவ	லா� 
லவ� ேவ&த� 

இள"ேகாதா� இய�பினா� அைவெகா� ேடநா� 

ஆவ$னா3 சிலெசா	ேவ� 8>�� ேவ�=� 

அவ+�ளா� நீவி+�ளீ� க�� ெகா�க 

 

அரபிய+� கிேரக�கN�, வாணி க�ெச, 

அய	நா�� மா&த�கN� கல&� ைவ�� 

ெத+வாிைச க�கவ+�! வ�ண� H�ண� 

ெச�சா&� மல�பல.� 9றி வி3ேபா� 

திாிகி�ற ெத+கெளலா� சிற��! ஈ�� 

திக;ப��/ சா$ய�க� நைகக ைடக� 

வி+�
க� னா�த�டா� த/ச� ெகா	ல� 

விள"�9 லகைடக� த�தி கா���, 

 

ஏழிைச<� வ>வா	 �ழ:� யா>� 

இைசகி�ற பாண�கN� சிற0பி� வா;&தா� 

வா;விைனேய இ�
'!�� கைலஞ� வா;&தா� 

வளமிக அ�ம+X�0 பாக& த�னி	! 

மா;க	இலா� ப�=ன0பா க!தி	 உ��; 

ம�ன�ெத+! அறிஞ�ெத+! ம+&த� 9!த� 

நாழிைகக ணக� நா3 பைடவ	லா+� 

நா3
ற!�� �ைறவி�றி/ V;&தி+&தா�. 

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

இய� இய� இய� இய� 22222222 

ந�ம+X�0 பாக�ப� =ன0பா க!தி� 

ந�வினிேல வள�மர"க� கா	க ளாக 

க�மி�க க�=யேதா� நாள" கா= 

கா	நைடயா, க��வர ஓரா� டா��! 

இ�ேற'� சர�யர� ெபாதிைக ��ற� 

இற�மதி/ சரெக	லா� யாைன ��ற�! 

ெபா�வர. ெசலெவ>�� கணக�� ஓைல 

ெபா>ெத	லா� த&தபன& ேதா0ேப ெமா�ைட! 



21 

 

 

நாவா,க� வரெவ�ணி வாணி க!தா� 

நாவா,க� வராதவரா,! தைற8 க!தி3 

ேபாவா,எ� ெறா+வ�பி� ஒ+வ ராக0 

ேபாவாாி� 9�ட!ைத 8!த மி;வா, 

8ழ"�கட	 எ>&தெதன ெமாழிவா ரானா�! 

ஈவா,!ேத னா	நைன�� ெவ	ல! ைத0ேபா,! 

இ	ைலஎ�ப தி	ைலஎ�5� நாள"கா=! 

 

ெபா�னாைட ஆயிர8� ப�னி ற!�0 

Oவாைட ஆயிர8� நாேடா '�ேபா,! 

த�ைமயினி	 வ�=களி	 ஏ3றி மீ�வா� 

தைல0பாைக வாிைசஒ+ க	$� நீள�! 

பி�ேனா�� மிள�வ�= அத�பி� ஓ�� 

ெப+�சீர க!�வ�= அத�பி� ஒ�� 

ெத�னக!�/ சரேக3றி இலக� வ�= 

ேச�&தவ�= பி�9�ட� ஊர ைட��! 

நா�=:�ள ஆடவ+� மகளி� தா8� 

நல"ெகாழி�� காவிாிைய வா;!தி! த�ேதா� 

நீ�=! ,தா, என!த>வி அ�பா	 P;கி 

நிைலெபய+� மைலக�ேபா	 நிலாக ேளேபா	 

7�=:3ேற உைடமா3றி அணிக� O�� 

ேவ&தைன0ேபா, மனமார வா;!தி0 பி�ன� 

ேக�டா:� நாX'� ப�ணிய"க� 

கிைட0பாிய அ0ப"க� ெவ�ெண,0 பி�ேட; 

 

ேத"�ழ	ந3 ெபாாிவிள"கா, பலாமா வாைழ 

ேத�பா	ெந,, ந'�பா�, 8தி�&தி, லாத 

தீ"கிலவா� வ>ைகஇள நீ�ப +0
/ 

ேச�ைகயினா	 ெபா"கியேதா� ஓவ0 ெபா"க	 

யா"கி+&�� ெகாண�&தி�ட கா,க றிேக 

இ"கி+�� தமிழர�றி0 பிற�கா ணாத 

பா"கி:' ப/ச=க� �ழ�
 9��0 

ப	வைகயி� வ3ற	க� வ'வேலா�� 
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ெவ�ப�� �+!திைலக� மிகவிாி!ேத 

வி+&தினைர ைகேய&தி அைழ!த ைழ!� 

க�ப�டா	 ஒளிெதறி�� ைகவைளக� 

கவிபா�� எழி	மடவா� இடஉ வ&� 


�ப��/ சாவஅ�H� ஆாிய�க� 


கா�எ�5� O�
கா� அரைச வா;!தி 

உ�கேவ எனஇ�வா� இ�=� ேட"க 

உ�டா�க� ஒCெவா�றி� Hைவ<ண�&ேத 

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

 

இய� இய� இய� இய� 23232323    

 

நா�=:�ள ஆடவ+� மகளி� தா8� 

நல"ெகாழி�� காவிாிைய வா;!தி! த�ேதா� 

நீ�=!' தா, என!த>வி அ�பா	 P;கி 

நிைலெபய+� மைலக�ேபா	 நிலாக ேளேபா	 

7�=:3ேற உைடமா3றி அணிக� O�� 

ேவா&தைன0ேபா, மனமார வா;!தி0 பி�ன� 

ேக�டா:� நாX'� ப�ணி ய"க� 

கிைட0பாிய அ0ப"க� ெவ�ெண,0 பி�ேட; 

 

ேத"�ழ	ந3 ெபாாிவிள"கா, பலாமா வாைழ 

ேத�பா	ெந,, ந'�பா�,8தி�&தி, லாத 

தீ"கிலவா� வழிைகஇள நீ�ப +0
/ 

ேச�ைகயினா	 ெபா"கியேதா�&தி�ட கா,கறிேக 

யா"கி+&�� ெகாண�&தி�ட கா,க றிேக 

இ"கி+�� தமிழர�றி0 பிற�கா ணாத 

பா"கி:' ப/ச=க� �ழ�
 9��0 

ப	வைகயி� வ3ற	க� வ'வ ேலா�� 

 

ெவ�ப�� �+!திைலக� மிகவி ாி!ேத 

வி+&தினைர ைகேயா&நி அைழ!த ைழ!� 

க�ப�டா	 ஒளிெதறி�� ைவவ ைளக� 

கவிபா�� எழி	மடவா� இடஉ வ&� 


�ப��/ சாவஅ�H� ஆசி ய�க� 
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கா�எ�5� O�
கா� அரைச வா;!தி 

உ�கெவ எனஇ+வா� இ�=� ேட"க. 

உ�டா�க� ஒCெவா�றி� Hைவ< ண�&ேத. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 24242424    

 

இறவாத 
க>ைடய பைட8 த	வ� 

யாைனேம	 �திைரேம	 ேத�ேம	 ஏறி 

8ைறயாக0 பைடெதாடர நகைர/ H3ற 

8�வி��0 பி�ேனா� காலா� 9�ட� 

உைரகழ3றி! Iகியவா� மி�5� வ�ண� 

ஊ�வியக/ ெச�றா�க�! ேசாைல ேதா'� 

பிைறFதலா� ெபா�Yச	 ஆட:3றா� 

ெப+�ப&� காைளய+� அ=!தா� ஒ�பால 

 

சா�ம��� ச�ைடயி�� ேசவ3 ேகாழி 

தைல<ைட<� வைரேமா�� ஆ�-ெகா�� 

ேபாகி�றா� ச�ைடேக! ேபா�8 =!�0 

ேபா&தெதன ேகெவ3றி எ�றா� ஓ�ஆ�; 

ஏ�8யி� ஏ"காம	 ேமேம எ�ேற 

இய�
கி�ற ஆ�ைடயா� ேதா3ேற� எ�றா� 

ஏெக�7�.ேதா	விெவ3றி உமேக க�2� 

இைவஇ�5� கா�கிலஎ�றா�ஒ� 7ர� 

 

இைமேநர� ஒழிவி�றி ெவளியி	 ஆ= 

இ+&தவாி3 சில�, 7� வ&த ேபாதி	 

எைமமற&த ேத� எ�' மைனமா� சி	ேலா� 

எாி.3றா�! காதலாி� இ+ேதா� ெப3ேற 

தைமமற&தா� மாதவிைய0 ேபாேல சி	ேலா� 

த�அ�ப� ேகாவலைன0 பிாி&தி +&த 

அைம.�ள க3
'க� ணகி�� ப!தி� 

அ=7;&� கிட&தி�டா� விழாநா� உ�N�! 

------------- 
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இய� இய� இய� இய� 25252525    

 

இ&நாேள நிைறநிலா எ�' நா�டா� 

எ	லா+� கடலாட/ ெச	ல :3றா�! 

அ&நாளி� கடலா�� கா�சி காண 

அழ�ைடய மாதவி<� அவைள வி�ேட 

எ&நாN� பிாியாத ெச�ம	 தா5� 

எழிலான ஊ�தியினி	 ஏறி காைல 

8�னான ேபாதினிேல கட3கைரேபா, 

8>�மண3 பர0பினிேல 
�ைன நீழ	; 

 

அ=வைள!த திைரகிைடயி	 இ�ட க�=	 

அம�&தா�க� அ"கத�பி� ேதாழி ைகயி	 

ெந=தி+&த யா;அதைன ம"ைக வா"கி 

ேந�ெச,ேத இைசஎ>0பி/ ெசவியி� ஓ�&ேத 

8=வாகி ேகாவல�பா	 நீ�ட, அ�ேனா�, 

8�ன"ைக ஏ&திேய த�ன க!தி� 

வ=வாக0 பா�வ� ெதாடக� ெச,தா� 

மாதவி<� வ+�பா�=	 ெசவிைய/ சா,!தா� 

 

ஆாியைர அறெவ�' வட� நா�ைட 

அ=0ப�!தி க"ைகயிைன அக0ப �!தி/ 

சீாியெச" ேகா3ேசாழ� 
ண�&தி� டா:� 

தி+வா+� காவிாிநீ வ+&தா,! வாழி! 

ஆாிய!� க"ைகதைன0 
ண�&தி�டா:� 

அக�ேநாவா தி+&த��ற� க3ேப எ�' 

ேதாிேன� காவிாிேய வாழி! - எ�ேற 

ேதென�' ெச&தமிைழ0 பாட:3றா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 26262626    

 

இCவா' பா=ய� ேக�டா�; அ�ேனா� 

எ�ண&தா� ேவெறா+!தி ேமல ெத�ேற 



25 

 

ஒCவா� மன�ெகாதி!�� உவ&தா� ேபால 

ஒளிவிழியா� மாதவிதா� யாைழ வா"கி 

"கCவியேத� மல�மைழேய ெபாழி<� ேசாைல 

காவிாிேய Oவாைட அைசய/ ெச�றா, 

ெசCவிதி�வா ழியநீதா� ெச	வ ெத�ன? 

ெச�ம:ேக உள�பைத!தா, வாழி!" எ�றா� ! 

 

நா�ஒ�' பா=ேன� அவN� அஃேத 

நவிலாம	 ேவெறா�' நவில லானா� 

தா�எ�ைன ம'!தஒ+ �றி0
 கா�=! 

தனிகி�றா� எ�'ேகா வல�நி ைன&� 

மீனவிழி ேம	இைண!த ைகவி லகி 

விைர&� ெச�றா� ஏவல�க� V;&� ெச	ல! 

ஆனதினா	 மாதவி<� வ�= ஏறி 

அக�றா�தா� ெப3றெச	வ� அக�றாளாகி, 

 

அவ�வ+&த இவ� அைட&தா�, அறமற&தா�! 

அறமற&தா� அறிவிழ!த	 விய0ேப அ�'! 

Fவ�றெமாழி க+!தறியா� அவ�! இவ�தா� 

Fவ:வைத/ ெசCைவ<ற Fவ�றா னி	ைல; 

அவ5&தா� அவN&தா� இைழ!த தீைம 

அழ�தமி; அ�ைனேக ஆயி3ெற�றா	 

எவ�ெசா	வா� இவ�ந�ேற வா;வா� எ�ேற? 

இ�தமி;/ெச& தமி;0
லவ� வா;க ந�ேற! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 27272727    

 

இளேவனி	 வ&தெத�' �யி:� 9வ 

ஏகியஓ� மாதவித� ேம�மாட!தி� 

ஒளிநிலா 83ற!தி	 யாெழ �!தா�; 

ஒ+ப�ணா3 �ரெல�!தா�; பிறிதி	 7;&தா� 

கிளி0ெப�ணா� ம3ெறா�'� ெதா�டா� ெக�டா� 
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"ேகளாேயா ேதாழிேய எ�ற� எ�ண� 

�ளியி	ைல எ�னிட!தி	 ெபா'ெகாணாத 

��ப!தி3 
ரNகி�ேற� ஆத லாேல; 

 

அவ�காண! தி+8க�ஒ� ெற>� கி�ேற� 

அளிகி�ேற� உ�னிட!தி	! அவ�பா	 ேச�!ேத 

நவி	எ�நிைல; ைகேயா� ெகாண�க எ�' 

ந3றாைழ ெவ�ேள�=	 எ>� த3ேக 

கவினா�பி! திைகய+�ேப ஆணியாக 

க=ேதெச� ப�சியிேல ேதா,!ெத�!�! 

�வாிதழி	 எழிலாட வ+"க+!ைத/ 

ெசா	$ெக� ேடம"ைக எ>� கி�றா�; 

 

'இளேவனி	 8ைறயறியா இைளய ம�ன�; 

இளமதி<� காலமறி யாத ைபய	 

எளிேயைன அவ�வ+!த	 
திய தாேமா 

இைதநீவி� அறி&த+�க' இதைன! ேதாழி 

களிேயா� ைகேய3' ெவளியி3 ெச�றா�; 

ைகயிர�டா3 க�ெபா!தி ெம,� =க 

அளியாேரா அைட&தவைர ஆடவ�க� 

அ�பிைலேயா என0ப�சைணேம	 7;&தா�; 

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

 

இய� இய� இய� இய� 28282828    

 

ெச"கதி� ேபா, மைற&தி�ட மாைல0 ேபாதி	 

ேதவ&தி எ�5ெமா+ பா�0ப ன!தி 

ம"ைகஎழி3 க�ணகிைய இ&நா� உ�ற� 

மனகவைல ய�தீர! தி"க� ��ட� 

ெபா"�கதி� ��டெம5� இ+ெபா, ைக�� 

ேபா,!ெத,வ� ெதா>�நீ P;க ேவ��� 

இ"கிதைன/ ெச,கஎ�றா�; க�ணகிேக 

இ�ன$�ேம	 ம3'ேமா� இ�ன	 ேச�!தா�. 
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ெத,வெமன	 நல�ெச,<� எ�கி� றா,நீ? 

ெத,வ!ைத! ெதாழேவ��� எ�கி� றா,நீ! 

ெத,வெமன நீெசா	:� ெபா+�எ" ேகேயா 

திைரமைறவி	 இ+0பெதன/ ெசா	: கி�றா, 

ெம,ைவ!த தமி;�களி� ஒ>க லா3ைற 

மிக/சிறி�� அறிகிலா, ஆாி ய�த� 

ெபா,ைவ!த வா;ைகயிைன ந�ேற எ�' 


N�வா� 
Nக	லா� ஏ�� காணா,! 

 

ெச&தமி;/ ெச	வியாி� ஓ>க லா3றி	 

ெத,வ!ைத நீக�ட ��� ேபா:�! 

8&�நா� 8த	இ&த நா�வ ைர�� 

ெமா,�ழலா� தமெக	லா� எ	லா மாகி 

வ&ேதா�க� வ+கி�ேறா� வ+வா� யாவ�? 

வா;த&ைத தாயர	ல� கணவ� ஆவா�! 

ெநா&��ள நிைலக��� தீெயா>க� 

Fைழ0ப��ேடா எ�5ள!தி	 இCவாெற�றா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 29292929    

 

ேகாண	மன0 பா�0பன!தி ேபாத	 க�டா�; 

ேகாவல5� தைலவாயி	 
�த	 க�டா�; 

வா6தலா� க�ணகிதா�! எதிாி	 ஓ= 

"வ+கேவ எ� அ!தான எ�ற ைழ!தா�! 

ஆணழக� "மாதவியி� வைலயி	 7;&ேத� 

அாியெபா+� அ!தைன<� ேதா3ேறன எ�றா�; 

"ஆணி8!� நைகவா"க0 பணமி	லாம	 

அ	ல:3றா� ேபா:ம என நிைன!தா� ம"ைக 

 

நைககா�= இ+சில�பா� நைக<� கா�= 

ந�'ெகா�க எனநீ�ட ேகாவ ல�தா� 



28 

 

"தைக<ைடயா, இ/சில�ைப 8தலா ெகா�ேட 

தமி;வள�!த ம�ைரேபா, வாணிக!தி	 

மி�ெபா+ைள! ேதடலா� வ+க நீ<� 

விைரவாக" எ�'ைர!தா�; ந�ேற எ�' 

ெதாைகயான மகி;/சியிைன ெந�ச& த�னி3 

Hம&தப= அ�பெனா� ெச	ல லானா�. 

 

கதி�எ>&� வி=ய$ைன/ ெச,<� ேபாதி	 

காத$� ம"ைகய�க� க�வி ழி!ேத 

எதி+3ற கணவ�தைம! ெதா>த வ�ண� 

எ>�ேபாதி	 ஊ�ேகாழி 9.� ேபாதி	 

8திராத சி3ற=க� விடா� ப3ற 

8�நட&தா� ேகாவலேன! இ+வ� தா5� 

அதி�காவி ாி�வட கைரயி Yேட 

ஆனேம	 திைசயிெலா+ காத� ேச�&தா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 30303030    

 

நட&ததி	ைல இ!ெதாைல. நட&தா� ேமனி 

ந$&ததி	ைல இCவா' ந$&தா�; "அ!தா� 

அைட&ததி	ைல மாம�ைர அணி!ேதா" எ�றா� 

"ஆம எ�றா� ேகாவல5� நைக
ாி&ேத! 

கட&தா�க� சி'ெதாைல. உைற<� ப�ளி 

அ=கேள மாம�ைர ெச	ல ேவ��� 

அ+Nகேவ ந�ெனறிதா� என0 பணி&தா�. 

 

அ+க5' சைமய!� க.&தி அ�ைம 

அவ�க�� வா;!�ைர!�, யா5� அ"ேக 

ெபாியா�பா	 அறி.ைரக� ேக�க ேவ��� 

பிைழதீ�!த அறிவைனநா� ஏ!தேவ��� 

வ+கி�ேற� எ�'ெசா	ல மகி;/சி ெகா�டா� 

வழிேயா� Pவ+ேம ேம3க� ேநாகி 

ம+மல�0O" காவய	க� வள"க� க�� 
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மகி;வி	ந$ மற&� ெச�றா� நாேளா� காத� 

 

ெச	:ைகயி	 தமி;/சா�ேறா� த�ைம க�டா� 

ெச�ைமெநறி இ�னெதன ேக�� வ&தா�: 

அ	ல$லா அ+கைன<� ஏ&தி நி�றா�; 

அ"கி+&ேத ஓட!தா	 ஆ' தா�= 

ந	லெதா+ ெத�கைரயி3 O�ெபாழி3க� 

ந$தீ�&தா�! தீேயாரா	 ந�ண:3ற 

ெபா	லா"ெக	லா�தவி�&தா� உைறU� ேச�&தா�; 

ெபா>தி+&� ைவகைறயி	 ெத�பா	 ெச�றா�. 

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

3. 3. 3. 3. ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�    

இய� இய� இய� இய� 31313131    

 

ெத�திைசேநா கி்/ெச�ேறா� வளநீ�0 ப�ைண 

திக;ெபா,ைக V;&தஓ� மல�0O" காவி	 

ந�றி+&தா�! அ0ேபாதி	 ஒ+பா�0 பா�தா� 

ந�ண:3றா� ஊ�யா� வ&த ெச,தி 

எ�னஎ�ற ேகாவல3ேக �டம ைலநா� 

=�மா"கா ெட�5P� உைடேய� இ"ேக 

ந�றான தி+வர"க� ேவ"க ட�கா� 

கி�றஓ� நைசயாேல வ&ேத� எ�ன; 

 

ம�ைர� வழிேக�டா� ேகாவ ல�தா� 

ம3றி&த ெந�வழிைய கட&� ெச�' 

8�ெகா��பா \� அைட&தா	 அ"�! ேதா�'� 

Pவழியி	 வல0பக வழிேய ெச�றா	 

மதிெத�ன� சி'��ற� ேதா�'� அஃ� 

வல&த�ளி/ ெச	:7� இட0ப க!தி� 

அத�ஏக! தி+மா	�� ற!ைத கா�K� 

அ"��ேடா� பில�; அத�க� P�' ெபா,ைக; 

 

8த3ெபா,ைக P;கினா	 ஐ&தி ர!ைத 

8>�ண�7� ம3ெறா�றா	 பழ�பி ற0
� 
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அத�பி�ன தா	வி+�
� ேப'� கா�K�; 

அCவழிேய ம�ைர�/ ெச	ல	 ந�றா�. 

இ�வ�றி ந�வி:ள வழிேய ெச�றா	 

இட�உ�டா� எ�'ைர!� நைகவி ைள!தா� 

மதி<ைடய ேகாவல5� நைக!தா னாகி 

வ>!�வா� பா�0பன5� விழி!தா னானா�. 

 

ப=வதனா	 ெபா,ைகயிேல ஐ&தி ர!ைத0 

ப=!தநிைல வ&தி�ேமா! ஆாி ய!ைத0 

ப=0பதனா	 ஆவெத�ன? பழ�பி ற0
0 

ப�ெபா,ேயா உ�ைமேயா 8=வா� க�டா�? 

8=வி	 ஒ�றா	 வி+�
வ� கிைட� ெம�றா	 

8>0ெபா,ைய ந�
வா� உ�ளா� ேபா:�! 

நட0பா�0பா� ஆாிய!ைத0 பிற�உ� ள!தி	! 

நா�நட0ேபா� ந�வழிேய எ�றா�. ஆ"ேக. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 32323232    

 

ேவ��வ�ஓ� �மாி� ேகால� ெச,� 

விழாநட!�� அதைனேய 8க&தி +0பி 

நீ��விழி க�ணகிதா� பா�!த வ�ண� 

ேநயெனா�� க.&திெயா�� நடகலானா� 

வா�ட8' ெபாதிைகயினி3 ேதா�றி! ெத�ன� 

ம�ைரயினி	 வள�ெத�ற	 7ச, ம3'� 

ஊ���ளி� வானில. பகைல/ ெச,ய 

ஒ>கமிலா0 பா�0பன�வா; 
ற!ேத ேச�&தா�. 

 

க.&தியிைன க�ணகிைய காைல ஓ�பா	 

கா0பான ேவ$V; ந	இட!தி	 

உவ&தி+0K� எ�'ைர!� நீ�நி ைலதா� 

உ�ளஇட� ேத=ேய ெந=� ெச�றா�; 

"அவ�தனி!த மாதவிேய இ&ேந ர!தி	 

அ	லெல�ன உ3றைனேயா" எ�5� ஓ�ெசா	 



31 

 

வணி+&� வ&தெதன ேகாவல�தா� 

எ�ணினா� ஓ�பா�0ைப க�ணி3 க�டா�. 

 

ஏ�ைர!தா, அத�ெபா+�தா� எ�ன எ�ேற 

எதி�வ&த பா�0பனைன ேகாவ ல�தா�, 

ஒெத�ன "மாசா!� வா5� அ�ேனா� 

உயிரைனயா� தா5மவ� உறவி ேனா+� 

ேபாெத	லா� ��பெம5� கட:� ப��0 


றமீள வைகயி�றி "ேகாவல�தா� 

யா�3றா�! எ"��ளான என ைவய!�� 

எ0
ற!�� ேதடவி�டார எ�' ெசா�னா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 33333333    

 

8� அதைன 9றிேனா� பி�5� "ஐயா 

ெமா,�ழலா� மாதவிதா� எைனஅ ைழ!ேத 

த�எ>!�! தி+8க!� எ�பா	 த&� 

'த+கஎ� ேகாவலைன! ேத=' எ�றா� 

ெசா�னெமாழி ெகா���ைம க�� ெகா�ேட� 

Iேயாேர என!த&தா�! ேகாவல�தா� 

ம�ன�ச	 திற�"கா	, ம�ண>!தி	 

மாதவியி� ேமனிமண� ம+வ லானா� 

 

ெப3றவ�க� த�8யிைர0 பிாி&� ேபாக0 

ெப3றவ�க� ஆனா�க�; ம3'8�ள 

உ3றவ�க� தா�ெப3ற ெச	வ� ஏக	 

உ3றவ�க� ஆனா�க�; நா�=:�ள 

க3றவ�க� எ	லா+� அ>� பாட 

க3றவ�க� ஆனா�க�; �ற. ெகா�ட 

ந3றவ�க� உைம!�றக ஆ3' கி	லா� 

ந"ைக<ட� ெச�றீேர எைன0பி ாி&�! 

 

Vழ:3ற ேகாவல�தா� அ"� வ&� 
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Vழ:3ற பாண+ட� மகி;விேனா�� 

யாழிைச!ேத ம�ைரதா� எ"ேக எ�ன 

இ�ம�ைர! ெத�றேல அஃத� ைம!ேத 

வா;கஎ�றா�; Pவ+ேம வழிகட&�, 

ைவையயிைன0 
ைணமர!தா	 கட&ேத ஆ3றி� 

7;
ன$� ெத�கைரைய ேமவி ஆ"ேக 

விாிம�ைர மதி3
ற!ேதா� ேசாி 
கா�. 

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

3. 3. 3. 3. ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�ம�ைர� காட�    

இய� இய� இய� இய� 34343434    

 


கி+&த 
ற�ேசாி/ சா�பி	 உ�ள 

O�ெபாழி$	 வளவய$	 
�ளி ன"க� 

ஒகேவ எ>&தா�0ப ைவக ைறக� 

ஊ�/சா&த ெபா,ைக!தா மைரஅ +�பி� 

மிகனவா� இத;விாி!த இளஞா யி3றி� 

ெம�கதிாி� ெபா�ெனாளிேபா, இ�ன	 காணா 

மகளிைன! �யிெல>0ப, 8ரசா	 ச"கா	 

ம�ைரெப3ற ம"கல� இC.லக� ெப3றா�! 

 

ம�ைரநக�0 பா"�க�� மக� வா;வி� 

வைகக�� வ+ேவ�இ" கி+க எ�' 

8தி�அ�
 ம"ைகயா	, அ=க ளி�பா	 

ெமாழி&தானா,/ ெசா	:கி�ற ேகாவ ல�தா� 

மதிக:'� மற&�ைறயி� விள"கி�ற 

ம�னவனி� ேகாயிைல<� அைம/ச� ஒ3ற� 

பதிபல.� அவ�வ+வா� ேபாவா� ெந�ச0 

பா"கிைன<� க��ேம3 ெகா�� ெச�றா� 

 

மா�அக!�! தமி;0
லவ� ேபர ைவக� 

வா�எ��� மாட"க� ம$ெத +க� 

வாணிக!� நிைலய"க� அறம� ற"க� 

மா�எ��� விழிமாத� ஆ�� O"கா 

O�அக!�0 O� அ�தா� க	வி எ�' 


ைடஎ��� கழக"க� க�டா� ேம:� 
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கா�அக!தா� ெதாழி	பல.� காண/ ெச�றா� 

க�டவ�க� ேகாவலைன0 பி�ெதாட�&தா�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 35353535    

 

இ�ெவ�ன? எனேக�பா� ேகாவல�தா�! 

இ�னெதன விள�வா� ஆயிர�ேப�! 


திெத�ன இ�5�எனி	 ஆயிர� ேப�; 

ேபா� வழினய கா��த3ேக 8�நட0பா�. 

எ�ேவ5� அவ� ெசா�னா	 ெசா	இ+&த 

இனிதான உள"ெகா�� மகிழா நி3பா�; 

ம�ஓ�� பகெமலா� 9�ட மான 

வ�ேடா= ெகா�=+&த	 விய0ேப அ�றா�! 

V;&தி+&த ந	ேலாாி3 சி	ேலா� ேக�க! 

Iயமன� வ+&தாைம க+தி! தா�8� 

வா;&தி+&த வரலா3'/ H+க� ெசா	$ 

ம3'&தா� கா6வன க�ேட, அ�சி 

7;&தணேரா ேசாியிேல த"கி <�ளா� 

விைர&�நா� ெச�றிட!தா� ேவ�� ெம�ேற 

ஆ;&��ள எ�ண!� மக� த�பா	 

அறிவி!� ெநறிப3றி! தனிேய ெச�றா�! 

 

வி=&�வி��8� அக�' ெவ"க தி�ேபா, 

வி>&தபி�5� வரவிைலேய!; எ�க� ணீ�தா� 

வ=&�வி�� எ5"க+!ேதா! �ைணபி ாி&�� 

வா;&தி+0ேப� எ5"க+!ேதா! எனஉயி�தா� 

8=&�வி� ேமாஎ�5� நிைல யைட&� 

ெமா,�ழ$� மல�சிதற ஐேயா எ�ற 

ஒ=&�வி>� O"ெகா=ைய! தா"கி நி�றா� 

உ�ள!�� க�ணகிைய! தா"�� ெச�ம	. 

---------------- 
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இய� இய� இய� இய� 36363636    

 

ஊ�ஏகி0 
ற�ேசாி மீ�ட ெச�ம	 

உய�ம�ைர/ சிற0பிைன<� பா�= ம�ன� 

சீ�மிக ெவ3றிைய<� க.&தி யி�பா	 

ெச0
ைகயி	 தைல/ெச"கா ன!� வா;ேவா�; 

ஓ�பா�0பா� மாடல�தா� �மாி ஆ= 

உட�மீ�ேவா� க.&தியிைன கா6 த3� 

ேந�வ&தா�. ேகாவல5� வ+க எ�றா� 

ெந�ச!� மிகமகி;/சி ெகா�டா� பா�0பா� 

 

வரேவ3றா� ேகாவலைன மாட ல�தா� 

வ�ைமயி:� த�ைமயி:� நிகாி லாதீ�! 

ம+மல�!தா� மா�பனீ� நீவி� இ&த 

மாணிக ெகா>&ேதா� வ&த ெத�ன 

உைரகஎன ேகாவல�தா� ஐயா இ"ேக 

உ3றெதா�' ெபாித�ேற வரவி +�� 

ஒ+ெபாிய தீ"��� ேபா:�! எ�ண 

உளந�"�� கனெவா�' க�ேட� எ�றா�. 

 

அ=க�தா� அ�ேக�� 9' கி�றா� 

''அற"காணா0 பா�0பன�க� ஊ�&த ஊாி	 

�=
�&தீ� அ/ச!தி	 �=
 �&தீ� 

ெகா�நிைனேவ கனவா�� ஆத லாேல 

ெநா=யி	இC விட�வி�� ம�ைர ெச	க'' 

Fவல இ�! ேகாவல5� ந�ேற எ�றா�. 

அ=களிட� மாதாிவ& தா�அ&ேநர�! 

அ�னவ�ஓ� ஆய�மக�; 8திேயா�; ந	லா�! 

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

இய� இய� இய� இய� 37373737    

 

ெகா�ைமயிலா வா;ைகயிைன உைடயா� ஆ0பா	 

ெக�டளி�� �=<ைடயா�;8தியா�; ந	ல� 

ந�நிைலயா� மாதாிபா	 அ�
 மிக 
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ந"ைகயிைன இ+!தலா� என க.&தி 

அ=க�தா� உைர!த.ட� ேகாவ ல�தா� 

அ�னா,எ� க�ணகியா� மைனவி தா�நி� 

அைடகலேம என.ைர!� மைனயா� ைகைய 

அவ�ைகயி	 பி=!தளி!� க�ணீ� வா�!தா�! 

 

கனெவ�ணி ெந�ச!தி	 கலக� ைவ!�� 

க�களிேல அ+விைவ!��, V;&தி +&த 

அைனேவாாி� ந�வி�மா தாிதா� ஏ&�� 

அ"ைகயினா3 ெச"ைகதா� ப3ற0 ப��� 

8ன�மற&� பி�நிைன&� வ&�, கா�டா 

8க�கா�=/ சாவாைள வாழ ைவ!த 

இனியவைன இனி0பிாித	 உ�� ேபா:� 

எ�ெற�ணி க�ணகிதா� ஏ"க:3றா�; 

 

ஏ"கினா� ேக"கினா� ேகாவ ல�தா�! 

ஏ"கினா� அ"கி+&த மக� யா+�! 

தீ"க3றா� தீ"க3றா� இ�ன வ�ண� 

சி'ைமயினி	 ஆ;கி�ற நிைலைய எ�ணி 

ஆ"கி+&த �ற&தாN� அ>தி+&தா� 

'அ=கேள வணக�' எ�றா� ெச�ம	! ம"ைக 

நீ"கினிேரா என!ெதா>தா�! நடக:3றா� 

ேநய&� மாதாியிேனா� ேநேர, 

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

 

இய� இய� இய� இய� 38383838    

 

மாதிாியி� இ	ல!தி3 ேச�&தா� ஆக 

மாத�இய3 '�பணிைய நா� நா� எ�' 

மாதாி&� கா,கறிைய/ சைமய	 83'� 

மாதாிைவ ெசய3காிய என8 =!ேத 

ஓதாிய �ண8ைடய ேகாவ ல3ேக 

உணவி�� ெவ3றிைலபா கீ&� நி3க, 

காத$ைய ேகாவல�தா� ேக�ட தான 
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கா3சில�பி ர�=ெலா�' கழ3றி! த&தா�. 

 

க�ணகிேய எ�ேனா� கா�= ெல	லா� 

கா	ேநாவ நட&ததைன எ�ெப3 ேறா�க� 

எ�ணிேய எ�ன�ய� எ,தி னாேரா! 

யா5�உன கிைழ!த�ய� சிறிய த�'! 

ப�ணாிய ெபா3பாவா,! நா�H ம&த 

ப>தக3ற வ&தவேள அ>த	 ேவ�டா� 

ந�ணி�ேவ� விைரவாக இதைன வி3ேற 

ந	லவேள என/ெச�ம	 ெசா	$/ ெசா�றா�. 

கல�பா=/ சரேக3றி அய$	 வி3��! 

கல�பா=/ சரேக3றி நா� மீN�! 

இல�பா= வ&ேதா�ேக இ	ைல எ�னா�! 

இன�பா�� 
லவ�ேக எ	லா� எ�ேபா�! 

நல�பா�� ெச	வெமலா� கட	ேபா3 ெகா�ட 

நா���0 பா�ப� வாாி� ைம&த� 

சில�ெபா�றி� விைலபாட/ ெசா	:� கா�சி 

சி'ைம� க�ணா= எ�றா� க�ேடா�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 39393939    

 

நில�பிாி!� நாலானா3 ேபா:�, த�ைம 

நீ�பிாி&� P�றானா3 ேபா:�, ஒ�ைம0 

ெபால�பிாி&� ப	அணிக� ஆகி; வ�ண0 

O.ட�ெப	 லா��:"க0 ெப3ற ம�னி 


ல�பிாியா மணவாள� ப�ச ைணக� 


ன+"கா	 ப��'!�� எ�', O�ட 

சில�பிர�ைட <�கழ3றி அணி&தி+&த 

தி+0ப�ளி0 ெப�டக!தி� மீ� ைவ!தா�! 

 

மண�ேவ��� நாெமா�றி வாழேவ���; 

மன�ைவ0பா, எனேக�ட வ�சி த�ைன0 

பண�ேவ��� எனேக�டா� க+"ைக எ�பா� 
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ப�ளியினி	 �யிெல>0
� ேபாதி	 க�ட 

வண�சிற&த சில�பிர�=	 ஒ�ெற �!� 

வ&�க+" ைகயிட!ேத வ�சி நீ�ட 

இண"கிஎ� க�ணா�= உ�ைன ம�னி 

எ�!தாயா எனேக�டா	 இ	ைல எ�க. 

 

இ�5"ேக� வ�சிேய இக� ள!ைத 

இ�மியள .ைர!தா:� ந�இ ர�� 

8�ன"ைக கா	க�=! தீயி	 இ�ேட 

8>�ட�
� ெபாாி!ெத�!�! ெத+வி	 எ"�� 

'இ&ந"ைக! இ�ைம&த�! கா�K�'' எ�பா�. 

எ�'ைர!தா�! ''ெச!தா:� ெசா	ேல�'' எ�றா� 

''ந�மண&தா� எ�ெற�றா� 'இ/சில�
 

நம�'தி யான.ட� நட��'' எ�றா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 40404040    

 

ந�ேகா0ெப +�ெப�=� சில�ெப"ெக�ன 

நானறிேய� நானறிேய� எ�' ேகாயி	 

த"�வா� தனி!தனிேய ெசா	ல0 பி�ன�! 

தய"கிநி�ற வ�சியிைன ேக�டேபாதி	 

''எ"க�மண� 8=0பத3�� காேச இ	ைல 

எ�க+"ைக மா0பிைள�� ேவைல இ	ைல! 

உ"க�சில�ெப"களிட� இ+&தி+&தா	 

உடேனஎ� மண8=<� அ�ேறா'' எ�றா� 

 

ஆகாம	 இ+�மா மண&தா�? - எ�ேற 

அ!த8ற/ ெசா	$வி�ேட� எ�றா� வ�சி! 

''ஏேக= எ�ெபயைர ஏ�இ >!தா,! 

இைலமைறக கா�ைப<�நீ கா�ட லாமா? 

நீ9றி னா,நீ�= நீ�= ேக�ேட 

நி'!திெகா� டா�அவ�த� ேப/ைச எ�றா, 
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காகாஎ� பைதநி'!தி ெகா�ட காைக 

க+!ைதெய	லா� �0பறிய/ ெச:!தி3றா��! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 41414141    

 

ஐய0பா� எ�மீ� ெகா�ள ைவ!தா, 

அரச�வி�� உளவறிேவா� உளவ றி&தா	 

ைவய0பா சில�
தைன எ�பா�; ைவ!தா	 

வ&திட0பா வ�சிைய<� அைழ!� ெகா�� 

ைநய0ேபா ட0பட0பா தைலைய! ��டா, 

ந'கி0ேபா ட0பட0பா எ�பா� எ�றா� 

ெச,ய0ேபா, நலெமா�ைற! தீைய0 ேபா,நீ 

தி+=வ&தா, வ�சிஎ�றா� வ+&தி நி�றா� 

 

மடைமயினா	 இ/ெசயைல/ ெச,ேதா� எ�றா� 

மக�நைம மதியாேர எ�' ைந&தா� 

உைடைமயிைன உைடயவ�பா	 ேச�!ேத எ�ைம 

ஒ�'�ெச, யாதீ�க� எ�ேபா� எ�றா� 

மடமெடன ேவநட&தா� சில�ெப �!தா� 

ம3'மைத ேநாகினா� மா�பி	 ைவ!ேத 

மி=ேபா�� ெச	லேம எ�' 9றி 

மீ��மைத இ+&தஇட� த�னி	 ைவ!தா� 

 

மிக0ெபாி� நமெக	லா� இ/சி ல�
 

ேவ&த��/ சி'�+�ேப ஆத லாேல 

அக!தியமா,! ேத=டா� எனநி ைன0பா� 

அரசியா� தி+வ=யி� ம"க ல!ைத0 

ப�!�ணரா0 பாவியிைன! ேத� த3�0 

ப!தாயிர� ேபைர0 ேபா7� எ�' 

தக!தெகன �தி!தி�வா� ேவ&த� ப	ைல! 

தடதெடன க=!தி�வா� எனநிைன0பா� 

------------- 
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இய� இய� இய� இய� 42424242    

 

7�ைட<�வ& தாராய 9�� எ�ேற 

ேவல"கா� =3சில�ைப0 
ைத!� ைவ!தா� 

கா�ைட<� ஆ, வாெர�' சில�ைப! ேதா�= 

க=ேதா= இ�கா�=	 
ைத!� ைவ!தா�. 

நா�=:�ள எவ�கைள<� உள. கா6� 

நா�ட!தா� எ�ெற�ணி ந�க� ெகா�வா� 

ேதா�ட!� ேவைலயினி	 எ�=0 பா�0பா� 

ெதாைலேநாகி! ெத+�ற�=	 நி3�� ேபாதி	 

 

அ!ெத+வி	 ஆயிர�ேப� ந�வி3ெச	:� 

ஆணழக� ஒ+சில�
� ைக< மாக 

இ!ெத+வி	 இ�ெகா�7� உ�ளீ� ெகா	ேலா 

எழி3சில�ேபா சில�ெப�' 9ற ேக�ட 

ந!ைதவிழி க+"ைகயா� ஓ= ஐயா 

ந�அரசி யா�ெகா�' ேவ���; நீ7� 

ைவ!தி+�� சில�பி5ட� இ&த ேகாவி	 

வாயி$ேல நி�றி+0K� எ�' ெசா�னா� 

 

யா�நீவி� எனேக�ட ேகாவ ல3ேக 

யா�இ&த அரசைவயி� பழ�ெபா3 ெகா	ல�; 

ேப�க+"கைள; இ&நா�=� ம�னி யா�தா� 

பி�5ெமா+ ெபா3சில�
 ேதைவ எ�' 

ேந�எ�பா	 ெசா	$ைவ!தா� அதனா ல�ேறா 

நீவி�இைத ைவ!தி+0K� எ�' ெசா�ேன� 

ஓ�ெநா=யி	 இ�ெசா	$ மீNகி�ேற� 

உைர!தவிைல ெப'கீ�எ�' விைர&� ெச�றா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 43434343    

 

ெவ0
�� மா3றளி!ேத�; �ளி�ைம கா��� 

ேம:�� மா3றளி!ேத� ேவ&ேத, அ�ைன 
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எ,0
�! தீ�வி	ைல எ�ன எ�ேற� 

இ0
க ேநா,மனேநா, எ�ற� ேதாழி 

ெச0
�� இளநீ��� ெகா"ைக ஒ�� 

ேச:�� ேவ:�� க�க� ஒ�� 

உ0
�� �0
�� இத;க� ஒ�� 

ஊ3'�� சா3'�� ெசா3க� ஒ�� 

 

எ�'ைர!த எ�உைடயா� எவ�பா	 க�டா�? 

யானி+க அவளிட!தி	 இவ�ேக� நா�ட�? 

எ�றிCவா' உைர!த>தா� ேத3ற! ேதறா� 

எைன!த�ளி அைறகதவி� தா>� இ�டா�, 

அ�றி	களி	 ஒ�ற"ேக ஒ�றி"ேகயா? 

ஆ+யி+� ேப+ட:� பிாிவ ��டா 

இ�'தா� கா�கி�ேற� 
�ைம எ�ேற 

எழி	ேவ&த� ேவ&தனிட� ேதாழி ெச�னா�. 

பா�ெடா�' பா=ேன� அைவக� இ�'! 

பா"கி+&தா� த�மிெலா+ பாவா ண�தா� 

ேக�ெடா�' ந�ெற�' விைரவி3 ெச�' 

கிளிஒ�' ெமாழியா�பா	 கிள!த லானா� 

ேபா�ெடா�' ெகா�றாேள எ�ைன ம�னி! 


	ெலா�' மைலயாக/ ெச,கி�றாேள. 

ஊ�ெடா�' க�'�தா, தைனம ற�� 

உண�ெவா�' ேபாி�ப� மறவாெத�றா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 44444444    

 

பா�=ய�ெந ��ெசழிய� ேதாழி யி�பா	 

இCவா' பக�&ேத� இ+ைக நீ"கி 

ஆ�=ய�ற ெப+"ேகாயி	 ம�னி ெகா�ட 

ஊட$ைன அக3'த3�/ ெச	:� ேபாதி	 

ஆ�டவேர F�ேகாயி	 ஒ+சி ல�ைப! 

தி+=யவ� அ=ேயனி� �=$	 உ�ளா� 

ஈ��ளேத அ�=:� அ/சில�
� 

இ+கி�ற ெத�'ைர!தா� க+"ைக! தீய� 
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அ�'ேபா, இ�'வ+� கா3சி ல�
� 

அவ�ஊட	 ெந+0பைணக ஏ3ற தா�� 

எ�'ேபா, ெகா�ேடத� எதிாி	 வாளா	 

ஏவ	ெச<� காவலைர ேநாகி ''ஆைள 

ெகா�ற&த/ சில�
தைன ெகாண�7� எ�றான. 

ேகாவலைன ேநாகிய&த காவலாள� 

பி�ெதாடர 8�நட&தா� க+"ைக! தீய� 

ெப+மகி;/சி உ�ஊர ைகக� 7சி. 

 

ேகாவலைன அ6கினா�; க+"ைக! தீய� 

ேகாமானி� ஏவலா	 சில�
 கா6� 

ஆவ$னால இவ�வ&தா� கா���; எ�ேற 

அ�
ைரேபா	 வ�
ைரைய அைம!� ெசா�னா� 

காவலேரா ''ேகாவலனி� 8க!தி3 க�ள� 

காணவி	ைல ேயஎ�' க+தி/ ெசா�னா� 

தாவ:3ற ஊரா+� க+"ைகயானி� 

தைலவா"�� எ3பா�=� நிைலயறி&தா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 45454545    

 

8க!திெலா+ ந	ல�றி ேதா�றி3' எ�றா	 

8>!தி+ட� தனி!திறைம அ�தா�. அ�ேனா� 

அக!திெலா+ தீய�றி உண�த	ேவ��ம 

அ�வ�ேறா ைகயி:�ள கா3சி ல�
! 

மி�!திCவா 'ைர!தஉைர ேக�ேடா ெர	லா� 

ேமேலா�ேம3 பழிHம!�� Gேலா எ�றா� 

ப�!�ணரா0 பாவிஒ+ காவ ல�தா� 

ப�ெட�' ேகாவலைன ெவ�=/ சா,!தான 

 

ந�"�கி�றா� ெகாைலக�� ம�ைர PI� 

நல"கெள	லா� ெகாைல<�� ேபான ெத�ேற; 

ஒ�"�கி�றா� நாண!தி	 உட�பி� ெச&நீ� 
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ஊ� ஆறா, ஓ�வ� க�டா�; ப	ேலா� 

அ�"க�அ0 பாவிகைள க+"ைக யாைன 

ஜயேகா எ�றா�க�! ம3'� ஓ� ஆ� 

வி�"க�எைன0 பழிதீ�0ேப� எ�றா� த�ைன 

விடாதி+&த ப	ேலாைர ேநாகி ஆ"ேக. 

 

வ	லா� வ�!தெத	லா� வா,கா	 ேபா:ம 

வா,ைமயிைன ெகா�றிட.� வ	லா� ேபா:�! 

ந	லா�தா� எ�றி+&ேதா� ேவ&த� த�ைன! 

நாணாதா� ந�.நிைல ேகா6 த3ேக! 

ெதா	லா�ைம இழ&தாைன ம�ைர அ�ைன 

Hம0பாேளா பழிP�ைட Hம0பா ேளாதா�! 

இ	லா�தா� ேகாவலேன எனி5� அ�ேனா� 

இ+0பா�தா� இ	லா�சி ெதாைல!த பி�5� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 46464646    

 

ம�ற!�0 
லவெரலா� வ&� க�� 

மன&�=!தா� ம�னவ�சீ� மைற&த ெத�றா�! 

��ற!� வா;மக� ெந,த	 மக� 

�ளி�8	ைல0 ெப+மக� மனனமா ேரா� 

ஒ�ெறா!�0 ெபா�ெந�&ேத� சா,& �ைட&த 

ஒ+��ப கா�சிக�� தமிழ க&தா� 

ெத�ற3�� ெச&தமி;�� தாயா,, இ&த/ 

சி'ெசய3�� ம=ேய&த	 உ�ேடா எ�றா�. 

 

அ�ெப�ற நீ�0பா,/சி அற�வ ள�!ேத 

அவ5ய�&தா� இவ�தா;&தா� எ�பதான 

��பி�றி! தமி;/சா�ேறா� பலைர0 ெப3'! 

ெதா	:ல�� ஒ>கெநறி பயி3' வி!�! 

ெத�ெப�றா	 ெத�னா�=� 7ர� எ�'� 

திற�எ�றா	 அற0ேபாாி� திறேம எ�'� 

இ�ெப�றா	 இைவஎ�'� அ+ளி/ ெச,<� 

எழி	நா�=	 ப�ெகாைலயா எ�றா� ந	ேலா� 
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இழ&த�ேவ இC.லேகா� மாணி க!ைத! 

இழ&த�ேவ இ&நா� ெப3ற சீ�!தி; 

பழ&தமிழ� பலேரா�� பைக!தா ராகி0 

ப	கா:� பலேரா�� ேபசி ைநவா� 

�ழ&ைதகN� ேகாவலனி� உட	ெவ� ��ட 

ெகா�"கனேவ கா6வா� ஆனா� எ�றா	 

8ழ"�வன 8�8ரசா அ�றி ஆ�சி 

8=கஎ5� ெப+8ழகா எ�றா� சா�ேறா� 

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

 

இய� இய� இய� இய� 47474747    

 

மாதாிதா� ைவையநீ� ஆட/ ெச�றா� 

ம�ைரயினி� ற"�வ&த மாெதா +!தி 

தீதறியா� ேகாவலனா�, நா�� ம�னி 

சில�
தைன! தி+=யதா,த தீேயா� ஏேதா 

ஓதிய� ேக�டரச� ெகா	வி! தானா� 

ஊெர	லா� இ��றி!த இரக� ேக��� 

காெத	லா� இர"�வன எ�றா	 நா�உ� 

கல"�வதி	 விய0
�ேடா எ�' ெசா�னா� 

 

ெவ���ட ேகாவலைன கா6 த3�� 

விைளெவ�ன எ�பதைன அறிவ த3�� 

எ���� திைரெய�றா	 அ"க" ��ளா� 

எ	லா+� வ&�3றா� கடைல0 ேபா	வா� 

தி���டா� ம�னவேன 9�ட மக� 

ெச0பியைவ அகட$� இைர/ச	 ேபா:� 

8���ேட� நா�மக� ெந+க! தாேல! 

8றி.�ேட� உள�ேசதி ேக�ேட எ�றா� 

 

த�ணீாி	 P;�8ன� இதைன ேக�ட 

ைதயலா� மாதிாிதா� அ>ைக ெச,த 

க�ணீாி	 P;கினா� விைர&தா� இ	ல�! 

க�ணகிக� டா� அவைள நீரா ட3�� 
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எ�ணீேரா? எ� உ3றீ�? யா� ேக�2� 

எ�5ைடயா� ஏ�3றா�? அ�மா எ�ற� 

உ�ணீ�ைம நலமி	ைல உழ:கி�ேற� 

உைர0பிெர�றா� ேம3ேபH� ஆ3ற	 அ3றா�; 

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

 

இய� இய� இய� இய� 48484848    

 

ைக/சில�
 ம�னியவ� சில�ேப எ�'� 

க�ள�ெச, தா�அதைன எ�'� ெசா�ன 

ெபா,/ெசா	ைல ந�பிேய ம�ன� ''ெகா�' 

ேபாட/ெசா� னா�ெச�ம	 த�ைன'' எ�ேற 

அ/ெச>நீ�0 ெபா,ைகக� ம�ைர வா;வா� 

அறிவி!தா�, நீராேட�; உ�பா	 வ&ேத�; 

இ/ேசதி நா5ைரகலாயி3ெற�ேற 

எதி�7;&தா� மீ�,மாதாி<� 7;&தா� 

 

ஆஐேயா என7;&த க�ண கி0ேப� 

ஆ�மயி	 ேதாைகநிக� �ழ	 விாி&ேத 

சாவாஎ� அ�
�? வா;வா� வாழ 

தமி;கா!தா� வழிவ&�� அற!ைத ெகா�ேறா� 

ேகாவா? அெகா�"கால�? ேகா!த ெசா	லா	 

ெகாைலெச,ய/ ெசா�னாேன? �3ற 8�ேடா? 

ஓவாேன? கா3ேற! ெச" கதிேர! ெசா	7� 

ஒ�'�ேடா நீ7� அறியாத ெச,தி? 

 

ஆ�ஆ�ஆ� அவ�ஓழிவா� நா�� தீ<� 

அற�திற�பா எ�அ�ைப ெகா�றா� வா;. 

ேபா�ஆ�ஆ� ெபா,ஏ3பா� ஆ�சி அ3'0 

ேபா�ஆ�ஆ� தமி;0பழ"� =!த ைலேகா� 

Iமணிைய0 பழிமாH �ைட0ேப� எ�' 

மாதாிஐ ையஇ+&தா� இட� உைர!ேத 
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Oமணிைக 8க!தைற&� ம"ைக ேபானா� 


ற&தி+&தா� ெசயல3' நி�றி+&தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 49494949    

 

ெச�சில�ேப ஒ�ேறா= ர�� க�ணி� 

8&நீ�ேபா, நானிலேம ெசறிய, க�ேடா� 

அ�Hவா� ஆ'பா�! ெத>வைக!தா, 

எ�2ைக! ெதா��வள� திைசக� ப!�� 

ப�சா�� ெவ�சின!� Fத	ெநறி0பி� 

பற��எாி ெயா�ம�ைர! ெத+க� ேதா'� 

ந�Hபா� =ய3க8� மகளி�காக 

நா�காணீ� ெகாைல<�ேடா� மைனயா� எ�றா� ! 

 

எ�சில�ேப எ�!�வ&த� அ�ைம மாேர 

எவ�சில�
� நமறிேயா� அ�ைம மாேர 

எ�சில�ைப! த�சில�ெப� 'ைரக ேக�ேடா� 

இ+��டா, ெவ��வி!தா� �ைணைய! ம�ன� 


�ெசயலா	 இCஅைமதி <லக� எ�ற 

Oஒ�றி	 இத;ஒ�' ேபாயி3 ற�ேறா! 

ெத�னா�� வா;வரசி எதி�பா�கி�ற 

தி+ெவ	லா� ேவேரா� சா,&த த�ேறா? 

 

ப�னாN� பர!ைதயிட� வா;&ேதா�;ெச	வ� 

பறிெகா�!ேதா� எ� அைட&ெத� சில�பி	 ஒ�ைற 

இ&நாளி	 வி3றி"�0 பிைழக வ&ேதா� 

இன!தி:ய� தமி;0பழ"� =0பி ற&ேதா�; 

எ�வா;ைவ இனி!�ல�� ெபா�வி ளைக 

இ+��டா, கா6வேதா� இட8� காேண�, 

எ�னா8� க�ணகிைய எவ+� V;&தா� 

யா�ப�ேடா� நீப�ட ��ப� எ�றா�. 

-------------- 
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இய� இய� இய� இய� 50505050    

 

க�ணகிைய அைழ!ேதகி உட	 கிட&த 

கா�சியிைன கா��த3� ெந+"�� ேபாதி	 


�ந��அ0 ெபா�5ைடைல/ V;&தி+&த 

ெபா"�கட	 மகளிேலா� 
லவ� நி�' 

ம�ணக!தி� தமிழரச� பா�= ய�தா� 

மதிேகட�;ெகா�"ேகால�; எ�' கா��� 

தி�ணக!தா� எவ5�ளா� எ�ப ெத�ணி/ 

ெச!தா,நீ எ�றா�ம3ெறா+வ� ெசா	வா�. 

 

பாதி<ட	 க�ணகி�� ம3'� உ�ற� 

பாதி<ட	 மாதவி�� ஆனா, எ�றா	 

சாதிஒழி0 பா�ஒ+வ� ேவ�� ெம�' 

தவ"கிட�� தமிழக!தி� �ைறத வி�க 

ஏ�டல� எ�ெதா�� எCவா ',த	? 

இனிதான தமி;0ப�பா�யிேர எ�ேபா, 

தீதறியா,! ம�ன5ைன ெகா�றா�! உ�ற� 

சாகாத 
க>ட�பா3 சீரழி&தா� 

 

இCவா' ெப+மக� பலவாறாக 

இற&தவ5 கிர"க:3றா� அறெநறிேக 

ஒCவாத ம�னவைன0 பழி!த	 ெச,தா� 

''ஒ�"கி�க! வழிவி�க'' எ�ப தா�ஓ� 

ெசCெவா$யி� ந�வினி�' தி+&� க3
/ 

ேச	விழிதா� கா��ழ	தா� எ�' கா��� 

அCவிைளய க�ணகிதா� ேகாவல�த� 

அழ�ட$� ேம	வி>&� 
ரள:3றா� . 

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

 

இய� இய� இய� இய� 51515151    

 

எ�ெச,ேவ� எ��ைணேய? வா;ைக த�னி	 

ஏ��டா� எனகினிேம	? இ&நில!தி	 
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ெபா�ெசயலா� ெபா+�ெசயலா� சாத :3'0 

ேபானஉைன நா�இனி<� பைட!த	 உ�ேடா!? 

ம�ெச,த இெகாைல!தீ�0 
� 8�ேன 

மா�டஒ+ மாசிலைன மீ��� ஆக	 

ஒ�'ம��� 8=யாேத எ�ப ெத�ணி 

இ+0பாேன	 ஓவிய!ைத இழேவ� எ�றா�. 

8க�கா�பா� அவ�காண 8க"காணாதா�; 

8க�க�� 8க"க�� 8க!ைத ஒ3றி 

அக�க�ட �ய�0ெப+ேக க�ணீராக 

அக�,க�டம, 8க�, ேதா�க� த>வி கா$� 

நக�க�ட கா	க�� ைகக� க��, 

ந��3' விரலா$ க�� 7;&தா� 

நக�க�� ெசா�னகனத ஆழி ெசா�ன 

நட&தகைத எ�ணிஎ�ணி அலறலாளா�. 

 

இ�னநட& தனெவ�' ெசா	?� ேபா:�! 

ஏ�ெகா�றா� எ�பைத<� விளகீ� ேபா:�! 

க�னமி�டா� ெகாள!தக ெகா=ய தீ�0பி� 

காரண!ைத நானறிய/ ெசா	?� ேபா:�! 

ம�னவைன க��நா� ந�� =� 

வா,!தபழி தீ�0ேப�எ� ெற�ணீ� ேபா:�! 

எ�'ைர!த க�ணகிைய ேநாகி ஆ"ேக 

இ+&தவ�க� நிக;&தவ3ைற உைரகலானா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 52525252    

 

அ�ைமJ� உ�ஒ+கா3 சில�ைப ஊாி 

னக!�விைல கா6ைகயி	 க+"ைக எ�ேபா� 

ந�அரசி இCவாெறா� ெறன� ேவ��� 

நா�ெகன/ ெசா�னதா,/ ெசா	$ இ&த/ 

ெச�ம$ைன! த�னி	ல! ெததி�!த ேகாயி	 

ெத+0பக� இ+0பி�என/ ெசா	$ ஓ= 

அ�ம�ன� இட�, தி+��0 ேபான தான 
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அ+�சில�
� ைக<�ஆ, உளா�ஆ� எ�றா�. 

 

அ0பாவி அ�ேக�ேட ஆரா யாம	 

அவ3ெகா�' சில�
ெகா�� வ+க எ�றா� 

இ0பா	அ க+"ைகய� காவ லாள� 

வ&தா�க� காவல+�, ''�றிந� றானா� 

எ0ப=நா� ெகா	:ேவா�'' எனஇ+&தா�. 

க+"ைகயா� ''இவ�தி+ட� திறைம மிகா� 

த0பா� ெகா	க'' எ�றா� நா"க N&தா� 

சாிய	ல எனம'!ேதா� அேதேநர!தி	; 

 

காவலாி	 ஒ+8ரட� வாளா3 ெகா�றா� 

க+"ைகய� யாவ�எனி	, ம�னியாாி� 

ேகாவி$ேல அவ�சில�ைப! தி+= வ&த 

ெகா�வ�சி மண&�ெகாள ெக�ச0 ப�ேடா�; 

ஆவ$னா	 க+"ைகய� அைதம ைற!தா�. 

அ/ச!தா	 இ/சில�ைப அ�தா� எ�றா� 

யா.�இைவ எனேக�டாள இற&தவ�தா� 

எ>&�வ& �ைர!தைவஎ�ெற�ணி/ ெச�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 53535353    

 

பா�=யென ��ெசழிய� மைனவி யி�பா	 

பாிேவா� வ+ைகத&தா�; நா�� மக� 

ஈ�=னா� எ"க6ேம ந�ைம0 ப3றி 

இழி.ைர!தா� எ�'நா� ேக�வி <3ேற�; 

ஆ��நா� இ�டெத�' ெசா	:� தீ�0
� 

அறேகேட ஆயி3றா� ெகாைல<� டாேனா� 

மா�
ைடயா�; �3றமிலா� எ�ெற	ேலா+� 

வ+&�கி�றா� எ�பைத<� <ண�&ேத� எ�றா�. 
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ெகாைல<�ேடா� மைனவிஒ+ க3பி� மிகா� 

9'கி�றா� இCவா'! ம"ைக உ�ள� 

அைல<�டா	 ந�நிைலைம எ�ன ஆ��? 

அற�பிைழ!தா யா�வா;&தா�? எ�ற� உ�ள� 

நிைலகல"க லாயி3ேற? அ/ச� எ�ற 

ெந+0பிெலா+ 
>வாேன�; நா�டா� 9�ட� 


$வாயி	 ந�வா;. மாேன ஆனா3 

ேபா:ெமா+ மன!ேதா3ற� உைடேய� எ�றா�. 

 

ேகாமக�தா� இCவா' 9'�ேபா� 

ேகா=மக� 9=வர உட� நட&த 

மாமயிலா� ைகயிெலா+ சில�பி ேனா�� 

ம=!தஇத; எ�!தFத	 விழியி ேனா�� 

ெவ�மன!தி	 ேனா��, எ��=யி� சீ�!தி 

7;!திேனா�; எ��ைணைய 7;!தி ேனானி� 

தீைம<' ேகாயிெல"ேக? எ�' ேக�டா� 

ெச�றவ�க� ஓ=வர 8�விைர&தா�! 

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

 

இய� இய� இய� இய� 54545454    

 

சி"க�H ம&தி+�� இ+ைக யி�ேம	 

ேச�&தி+�� ெந��ெசழிய� கைடகா0 ேபாைன 

அ"கைழ!�0 ெப+மக� 9�ட! ேதா�� 

அவ�வ+வா�; 
கேக�பா�; எ�னி ட�வா 

ெபா"கிவ+� கட3க�ேச	 தண: க�ேச	 


க	எ�பா	 இ��ஆைண தவறிடாேத 

அ"ேகெச	 எ�'ெசா�னா� கைடகா0பாள� 

அ0ப=ேய அ0ப=ேய எ�றா� ெச�றா� 

 

ெப+மக� பி�னி+க 8�ேன வ&� 

''பிைழெச,தா� கைடகா�� காவ ேலாேய! 

ஒ+சில�
� ைக<மா, ஒ+!தி வ&தா� 
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உயி�ேபா�றா� தைனஇழ&த ஒ+!தி வ&தா� 

உைரேபா,நீ எ�'க� ணகிஉைரக 

ஒ=னா� ''ஒ+!திம��� வ+க உ�ேள 

உைரேபா,நீ'' எனம�ன� உைரக ேக�ேட 

ஓ=வ&தா�, க�ணகி�� மகN�� 

 

ெதா>ெத>&� ''தாேயஎ� தாேய நீ7� 

ஒ+வ�ம��� உ�ெச	க ம�ன� ஆைண; 

எ>&த+�க! நா�டவேர ம�ன� ஆைண; 

எ�வி+0ப�ேபா	 நட!த	 ந�ேறா எ�றா�. 

ெதா>தாைன ைகயைம!� மக� த�ைம! 

ெதா>�ைக க�ணகிதா� தனிய ளாக0 

ப>�ைடயா� பா�=யனி� அைவயி� நா0ப� 

ப>தி	லா க3
ைடயா� ெச�' நி�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 55555555    

 

எ�னநீ ெசா	வெதன ம�ன� ேக�டா� 

எ�சில�ைப விைல9றி இ"�3 ேறாைன 

எ�னநீ� ெகா�றெதன ம"ைக ேக�டா�. 

இட�விைள�� க�வைனநா� ெகா	வி! ேத�,ம3 

ெற�னஎ� ெச"ேகா	தா� ெச,ய! தக 

ெத�'ைர!தா� ம�ன�தா�! ம"ைக ந	லா� 

எ�னநீ� ஆரா,&தீ� சில�ைப0 ப3றி? 

எ�னF� ெச"ேகா	தா� எ�' 9றி, 

 

க�வைனநீ� க�2ேரா, வி3க வ&ேதா� 

ைக/சில�ைப ஆ,&தீேரா மாசி லாேதா� 

வி�வதைன!�� ேக�2ேரா ஒ+தீ ேயா�தா� 

வி�டதைன ஆயாம	 ெகா	7� எ�' 

வி�வ�.� தகெதன எ�ணி�2ேரா? 



51 

 

விைள.�ைம காணீேரா? வா;ைக இ�ப� 

ெகா�வாN� ெகா�ளாம	 ெச,தீ�! எ�ைன 

ெகா�டாைன ெகா�றீேர! எ�' 9றி; 

 

உ�சில�ைப ெகாண�வி0K� எ�சி ல�
� 

உ�ளதிேதா! எ�'ைரக ம�ன வ�தா� 

ெவ�சில�ைப ெகாண�வி!� 8�ேன ைவ!தா�. 

ேவ&தேர உ�சில�பி� பர	க� எ�ன 

அ�சாம	 ெச	கஎ�' ம"ைக ேக�க 

'எ�சில�பி� பர	8!ேத 'எ�றா� ம�ன� 

வ�சமிலா க�ணகிதா� 'எ�சில�பி� 

மாணிக� பா�க0ேபா கி�றீ�' எ�றா�, 

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

 

இய� இய� இய� இய� 56565656    

 

எைன0பிாி&தா, எ��ைணவ� ைகயி3ெச�றா, 

இ�ம�ைர! ெத+வினிேல உலவி வ&தா, 

உைன0பிாி&த எ��ைணயி� உயிைர0 ேபாக 

ஊரா�ேவா� அர�மைனயி	 இ+&தா, எ�ற� 

மன0
யைல எ>0பினா, ம�ன� ம�ன� 

மா�சியிேல வ�ெவா�'� ேதா�ற/ ெச,தா, 

இனிதான எ�சில�ேப வாவா எ�றா� 

ஏ&தலவ� 8க�ேநாகி 9ற:3றா�. 

 

உ�சில�ெப� றீ�இதைன எ�சி ல�ேப 

எ�'ைர!ேத அைதஎ�!தா� உைட!தா� ேபா�ேட 

ெச�சில�பி� மாணிக� சிதறி ம�ன� 

விழிெகதிாி	 உ+கா�=/ ெச�' 7ழ 

F�சில�ேப ெகாண�கஎன ெகா��ைடக 

F'"காத ெவ�8!�� சிதற0 பி�5� 

ெகா�Hகிளி ைக/சில�
� ேபா��ைட!� 

���மாணிக"க� க�2� எ�றா�! 
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அ�க�டா� பா�=ய�தா� மன�பிள&தா�; 

"ஐயேகா ஐயேகா தீய� ெசா	லா	 

இ�ெச,ேத� உயி�பறி!ேத� நாேன க�வ�; 

யா��ணி&த ேகாவலேனா க�வ� அ	ல�; 

8தியெவலா� த�மி5ேமா� 8தியெத�5� 

8�னான ெத�னா�=� வழிவ&ேத,ம� 

பைதகா�� 8ைறபிைழ!ேதன எ�றா� 7;&தா�. 

பைதகாம	 �=காம	 இற&�ய�&தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 57575757    

 

பா�=யென ��ெசழிய� இற&தா� எ�றா	 

பா�=யனி� உயி�ேபா�றா� இ+0ப ��ேடா? 

ஈ�=ேனா� இர"கிடேவ தா5� ஆ"ேக 

இற&தி�டா�! 'ந!த�ேபா3 ேக�� ம3'� 

ஆ��ளதா� சாகா�� வி!த க�க	 

லாலாி�' வ�Nவனா� அ+N� இ/ெசா	 

கா�=ெரன எ�!�கா�டானா� ேபா:�, 

காத	வா; விய	கா�=/ ெச�றா� ேபா:�.! 

 

மாணிக0 பர$�� ெபா�5� ம3'� 

மணியி��0 பணியி�ட பாணி க�டா�; 

ஆணி0ெபா� ேனஎ�5� ெவ�க ல!தி� 

அழகான சில�பி��0 பா�= ய�தா� 

ேகாணி�ட ெநறிெவ�'� அ�ேனா� அ�பி� 

ேகாமா�= உய�ெவ�'� அைவ அக�ேற 

ஏணி�ட வாயி$னி�ற0
 ற!ேத 

எ�எ�ற ெப+மக� கட	அ ைட&தா�. 

 

எ�ந	லா� க�வன	ல� யாேன க�வ� 

எ�'ைர!தா� உயி�பிாி&தா� ம�ன� அ�
 

ம�னி<&தா� உயி�பிாி&தா� எனி5� எ�ற� 
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மணவாள� உயி�ெப3' வ+த	 உ�ேடா? 

ம�னிற&தா� ஆனா:� அவ� வழக� 

ம3றரசி� �ைறேதா'� ப=தலாேல 

இ�ன$ைன/ ெச,யாேதா அ+ைம மகா� 

எCவா' வா>7� இனிேம	 இ"ேக? 

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

 

இய� இய� இய� இய� 58585858    

 

அரசனவ� ெபா�/ெசா!ைத இழகவி	ைல 

அரசனவ� த�ெபா+ைள இழ&தி+&தா�; 

அரசனவ� அ&நிைலயி	 அரச� அ	ல�; 

அரசனவ� வழகாளி; தனியா�! எ�றா	 

ஒ+தனியா� த�வழைக! தாேன த�பா	 

உைர!�ெகா� வ��தீ�0
� தாேன 9றி 

அ+&�ைணைய ெகா	:வ�� 8ைறேயா? தீய 

அரச�விைள யா�ெட	லா� ச�ட� தாேனா? 

 

அைம/ச�க� அைவய!தா� பைட!த ைலவ� 

அரச5ேக ஆ�கெள�றா	 அற�எ� னா��? 

அைம/ச�கைள அைவயினைர பைடேம ேலாைர 

ஆதாி0ப ��பணமா? அவ�ைக காசா? 

அைம/ச�களா	 அைவயினரா	 பைடேம ேலாரா	 

அழி.ேக �ைணேபாக 8=<� எ�றா	 

அைம/ச�ஏ�? அைவயின�ஏ�? பைடேம ேலா�ஏ�? 

அரசேனா� ெபா'கி!தி�ப�வா ேநாக�! ? 

 

சைமய0ப3 ேறாதீய சாதி0 ப3ேறா 

த&நல0ப3 ேறாம3'� எ&த0 ப3'� 

உமியள.� இ	லாத தமிழ/சா� ேறா�க� 

உதவிய� ச�ட�! அதி	 உ�ள வாேற 

அைம<�வைக ஓெர>!�� தவறா வாேற 
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ஆ�சியிைன நட!�ேவா� அரச�; ஐேயா 

தமிேயனி� அ+&�ைணைய ெகா�' ேபா�டா� 

ச�ட�எ"ேக? ச�டெநறி நி�ற ெத"ேக? 

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

 

இய� இய� இய� இய� 59595959    

 

அரசன� விைளயா�ேட ச�ட மானா	 

அ/ச�ட ேமநா�ைட ஆN மானா	 

அரசனவ� அதிகார� பரவ	 ஆனா	 

அ&ேதாஅ& ேதாஎ�ற� அ�
 மிக 

 

ெப+மகா� எ��ைணவ� ப�ட தி"ேக 

ெபறேவ���! அவர�
 மைனவி மாேர! 

இ+கி�றீ� எ�ேபா:� ம"கல!ைத 

இழ0Kேரா? காத$�ப�! இழக லாேமா!? 

 

எ�நிைலைய0 பா+"க�! எ�� ைணதா� 

இழக0ெப3 ேற� இனிநா� ெப'வெத�ன? 

ெபா�ெனன�� ஒ+ேகடா க>!த ணி&த 

Oமாைல ஒ+ேகடா எனக ைள&தா�; 

மி�ென�ேம	 வி�ெடறி&தா�! ேம:� எ�ன 

விைள&தி�ேமா எனமக� ஆஆ எ�றா� 

எ�இளைம ஏ�எ�றா� விாி&த 9&த	 

இ>!தி>!�0 
,!�0
,! ேதஎ றி&தாள 

 

அ�மாஎ� அ�மாஎ� அ�மா எ�ேற 

அ"ைகஏ& தி0ப	லா	 ெக�H வாைர 

இ�மிஅவ� க+தவி	ைல எ�க� ணாள� 

வல�ைகயா	 8த	ஏ&�� இட� ெகா"ைக 

வி�ம	ஏ� எனஅதைன0 
,!ெத றி&தா�; 

7'ெகா�ட மக�எலா� ம�ைர தா�ஏ�? 

ெவ�ைமேச� அர�மைனஏ�? பைடஏ� 7ேட�? 
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அைம/சக!தி� ேதைவஏ� எ�ெற >&தார 

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

 

இய� இய� இய� இய� 60606060    

 

அற�ெகா�ற பாவி�! �ைணயி +&த 

அைம/சனா� 7=	ைல அவ+� தீ�&தா� 

திற"கா��� மறவாி	னல பைட7 =	ைல; 

சிறி�/சி �=மியிேனா� எவ+ மி	ைல 

உற"கினா� ேபா$+0பா� எ�பதி	ைல 

ஒ+��ற/ சா�பலா, காண0 ப�டா� 

8ற�ெசவிக� 8த	யா.� இறக க�டா� 

8�னி�ற க�ணகி
 ர�சி கார�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 61616161    

 

"இ+ேவமா, இ&நகாி3 
�&ேதா� அ&ேதா! 

ஏக:3ேற� இைதவி��! தனிய� ஆக! 

திாிகி�ேற�; வ�சிேக ெச	ேவ�; அ�ப� 

தி+0
கழி	 என��இட� ேத= ெகா�ேவ�! 

எாி<�ட ம�ைரயிேல வாயி	 இ	ைல. 

எ�5ைடயா� தைன/ேசர வழி< மி	ைல 

ெப+மகி;/சி உலவாத நா�=	 யா+� 

பிற&தா:� இற&தா:� ெப+ைம இ	ைல. 

 

பிற&தவ�க� இற��வைர ெப'வ ெத	லா� 

ெப+&��ப� எ�றா:� ப�� ெதா�ேட 

சிற&ெதா+வ3 ெகா+!திஒ+! திெகா +!த� 

எனவா>� ெத�னா��! தமிழ� யா+� 

பிற;&தறியா அற�அ�
 வா,ைம ெகா�� 

ேப+லகி	 வா;வா"� வா;வா ராயி� 

பிற&தவ�க� ெப+&��ப� அைடயா�; அ�ேனா� 

பி�ைளகN� ��பேம ெபறமா�டா�க�. 
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உல�ெதாட" கியநாளா,! தமிழ க!தி	 

உ+0ெப3ற ஒ>கலா 'க�தா� ந�ேற 

நிைலெபறலா	 ஒ>கெமன	 இ�வா� எ�ேற 

நீணில!� மா&தெர	லா� ேம3ெகா� டா�க� 

இல�மிC ெவா>க&தா� உயிாி� ேமலா, 

எ�ணிேய ஓ�பி�க எ�றா� ேதவ�: 

எ$யானா� ஒ>க!தா	 
$க� ஆவ� 

எளியா+� வ$யாரா	 இற0பதி	ைல" 

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

 

இய� இய� இய� இய� 62626262    

 

ம�ைரயிேல தீPN� 8�ேப தீய 

ம�னவனி� ம�ைரேய� எ�ற க�றா�. 

இ�ந�ேற எ�றாரா,/ ேசர நா�ைட 

எ,தினா� மகளி�சில� மக� சி	ேலா�; 

எ�நா�? தீதா�சி இ�ைமயாேல 

அ�நாேட எ�'சில� ேச�&தா�; சி	ேலா� 

மிதி!தகிைள பி=!தகிைள அ3றா� ஆகி 

7;&தா�க� விலகிவா; ஆாிய�பா	; 

 

��ேறறி வா;&திடலா� எ�' ெச�ேறா� 

�'கினிேல தி+�பினா� தீெயா >க� 

ஒ�ேற'� நாகாிவ� எ�' க�ேட! 

ஓ�டா' கா�டாேற எனி5� சி	ேலா�; 

ெச�ேறறி �=!தன8� ெச,ய லானா�. 

ெச&தமிழ� ேச+மிட� காேடா ேமேடா 

ந�ேற'� எ�றா�க� ேபா:� ெச�றா�; 

நாேடா'� ந�'ைழ0பா� ந�ேற கா�பா�; 

 

தாயக!ைத வி�டகல எ�ணா� சி	ேலா�, 

தாயக!தி	 P�தண:� ந�ேற எ�' 
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தீயக!தி3 
�&தா�க�! தாய க&தா� 

ெத�னா� ெபா�னெட� ேறா�தீ! த0பி0 

ேபாயைட&தா� ேசாணா� ேசர நா� 


ற�ேபா�� மைலநா� யா��� ந�ேற 

Iயாைன! �ற&திட�! �யாி	 P;கி! 

ேதாைகயவ� எ�ஆனா� கா�ேபா� இ"ேக! 

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

4. 4. 4. 4. வ சி� காட�வ சி� காட�வ சி� காட�வ சி� காட�    

இய� இய� இய� இய� 63636363    

 

ெக�ைடவிழி ஊ3'நீ� ஆேற ஆக 

கிளி0ேப/H� அ>த>ேத ஒ$இ ழக! 

ெதா�ைடயினி	 நீ�வ3ற கா	க �க/ 

H�ெவயி:� ப��ழி<� ெவ�ள நீ+� 

க�ைடேயா எனகதறி கதறி! தா�= 

கைள0ேபா�� இைள0ேபா�� ேசர நா�=	 

அ�ைடெந� ேவ���றி� ேவ"ைக நீழ	 

அ=நி�றா�; ��ற!I� வ+த	 க�டா�. 

 

ெந�ச!ேத வழி&�வ+� ��ப/ ெச,தி 

ெந=�ைர!தா�; நி�றி+&தா� 7;&தி ற&தா� 

ந�ெசா!த ந�க!ைத ந�னீ� ஒ!த 

இரக!ைத ந�ணிேனா� ஆகி! ெத�ன� 

வ�ச!ைத ேவ�மாேளா=+&த ேசர 

ம�னவனா� ெச"���வ�பா	 ெசா�னா� 

ெகா�ச!ைத அ>தப= ேக�ட ம�ன� 

ெகா�ளாத ஆவ:3றா� பிற.� ேக�க 

 

ெதா�ம�ைர ஆசிாிய� சா!த னா�தா� 

ேதா�றெலா� 73றி+&தா� அறிேவா� எ�' 

8�னைட&த பிறெவ	லா� 9றி நி�றா�; 

8=தாழா ���வ5� 8=தா;& தா�!அ� 

ம�னியவ� வாடாத 8க�வா �3றா�; 

மனமிர"கி னா�இ+வ� க�ணீ� வி�டா�! 
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அ�
ைடயா, உ�மன!தி3 ப�ட ெத�ன 

அறிவி0பா, எனேக�டா� ���வ�தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 64646464    

 

தனி!தி+&தா� தைலவனய	 வா;நா ெள	லா� 

த�ைன!தா� கா!�ெகா� டா�அ த�பி� 

இனிகவ&ேத இ	லாைம ெசா	$ ேக�டா� 

எழி3சில�ைப! அளி!ேதத� அ�
 மாறா 

மன!ேதா� மாம�ைர ெச�ேற வா,!த 

மா0பழி/ ெசா	 தீ�!�மண&தா�சீ� கா!தா�; 

அைன!�ல�� 
க;தமிழ� �=/சீ� கா!தா�; 

அ	லெல�ணா�; அவனிற&தா� எனஇற&தா�. 

 

ஒ+நாN� ெபற!தக இ�ப வா;.� 

ெப3றறியா0 ெபா3பாைவ த�ம ணாள� 

ஒ+நாளி	 ப�ெகாைல�� ளாக! ��ப� 

உ�றா�எ� றா:�, அவ�ெப3ற தீ/ெசா	 

வ+நாN� நி	லாம	 விைர&� ெச�' 

வழகி��0 பா�=யைன/ சில�பா	 ெவ�ற 

தி+நானள வா;!தாம	 இ+&த நா�தா� 

சி'நாேள எனி5� அ�தீயநாேள 

 

83க�ட நாளிெல	லா� அாி� ெச,த 

ெமா,�ழலா� உ+ெவ>தி இய3'� த/H 

க3க�� ெப3ற�ேவ க3பா� எ�' 

கட	க�ட �மாிநா =ய�
� உ�ைம 

பி3க�ேடா� க�ணகியி� அாிய ெச,ைக 

பிைழக�ட பிறநா�� மகளி� காண! 

ெத3க�ைட வ�சியிேல வ�சியாளி� 

தி+.+வ க	நா�ட	 ந�ேற எ�றா�. 

---------------- 
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இய� இய� இய� இய� 65656565    

 

மி=யி>!� க�=/சா கா�=	 த�ளி 

வி	$>!� க�=!த� திற!தா	 ம3ற 

�=யி>!� க�=!I, ஆ�சி கா�ட 

ெகா=யி>!� க�=யெத� னவைன/ சீறி 

ம=யி>!� க�=!த� மா�பி� க/H 

வாாி>!� க�=யக� ணகிசீ� வா;!�� 

ப=யி>!� க�=�ேவ� உலைக எ�றா� 

பைனயி>!� க�=யO&தார� ேசர� 

 

இ	ஒ�' வா;வி�ப� அளியா� ெசா	$� 

எ>!ெதா�' த�ளாத இைளய ெப�ணா� 

ெவ	ஒ�' மா�ஒ�' பா�= ய�பா	 

விைலெகா�' ேபாகாம3 ெறா+சி ல�பி	 

எ	ஒ�' மாணிக� காண கா�= 

இ>ெகா�' கா!தா�� க3பி� தா,� 

க	ஒ�' நா�ெட5�உ� ெசா	ஒC ெவா�றி� 

கா	ஒ�' ேகா=ெப'� கழிெவா�றி	ைல 

 

ெத�ளிைவ!த தமிழினிேல ந3க +!ைத! 

தி+!திைவ!த ெசா	லாேள ெபா�னா லாகி0 


�ளிைவ!த பH&ேதாைக மயிேல! நீதா� 


க;&�ைர!த க�ணகிைய மறேவ�; எ�' 

ெவ�ளிைவ!த ேத�0ப=யி3 கா	ைவ! ேதத� 

ேவ�மாைள வா6தைல இ�ன மி;ைத 

அ�ளிைவ!�/ ெச:!ெத�றா� ேகாயி$�8� 

அைண!�ைவ!த ப=ெபா�ைன இறகி ைவ!தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 66666666    

 

இள"ேகாேவ� மா�தா5� அைம/சனான 

எழி	வி	லவ�ேகாைத சா!தனா+� 
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விள"ேகாவ மணிம�றி	 தனிஇ+&ேத 

ெம�ேகாவ ல�வா,ைம காக! ெத�ன� 

உள"ெகா�ள வழ�ைர!�/ சில�பா	 ெவ�ற 

உலக!� மாத�மணி ஆ�அவ�ேக 

வள"ேகாயி3 ேபரரH "க	ேல க3
 

வரலா' ேபH�வைக உ+வ� நா�ட; 

 

எ�ணி8=! ேதாெம�' ���வ�தா� 

இய�பி8=! தா�ேக�ட மக� ேமேலா� 

க�ணி8=! ேத�வ�� வ�ண� பாட 

கவி!த8= ம�னவா, வா;க! நீவி� 

ப�ணி8=! ேதாெம�ற 8=ைவ வா;!தி0 

பா=8=! ேதா�எ�' பதி	8=!ேத 

ம�ணி8=! ேதெப3ற மணி/சி ல�பி�. 

வ�சிெயா� வ�சிதா� வா;க எ�றா� 

 

"ஒ+பாதி ஆடவ�க� வா;கி� றா�ம3 

ெறா+பாதி மாத�கN� வா;கி� றா�இC 

வி+பாதி <�வா>�, இ&த நா�=	 

இ+�மைன யி�கணவ� இ+வ� த�8� 

ஒ+பாதி நா�எ�' மைனவி ெசா	வா� 

ஒ+பாதி நா�எ�பா� கணவ� எ�றா	 

ஒ+பாதி ெப3ற�ய� பிறபாதி�� 

உ�ெட�ேபா�; க�ணகிபா	 க�ேடாம எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 67676767    

 

ெகா�டவ�த� ைக0பி�ைள பா$	 லாத 

�ைறதா"க 8=யாம	 ெச!தா� எ�றா	 

ெகா�டவ�த� மா�ப=!�! தைலவிாி!� 

9!தா= பா�ெடா�' நீள0 பா= 

அ�ைடஅய	 மாத�கைள வரேவ3 '!த� 

அ	ல	விாி! தி+0பா�பா	 இ	லா0 பி�ைள 
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ெதா�ைடவற�� ஒழியைவ0பா�; மனஇ +�ட 

ேதாைகய� க�ணகிஓ� Hட�விளேக! 

 

தைனஅயலா� ெந+"காம	 தைனம ண&தா� 

தைன!தீைம ெந+"காம	 த��=/சீ� 

தைனெக�0பா� ெந+"காம	 8ய	வா� ெந�ச� 

தைன/ேசா�. ெந+"காம	 கா0பா� இ	லா�! 


ைனஆைட அணி�வ�� 9!�0 பா�க0 

ேபாவ�ேம கடைமஎன எ�6 கி�ற 

மனக0ப	 �ய�கடைல! தா�=/ ேசர 

ம"ைகஓ+ கல"கைரவிளக ம�ேறா! 

 

இற&தா5�தவிஎன	 இ+&த ேபாதி	 

இ+&தெபா� �ைறநீக	 ஆ��; அ�றி 

இற&தானி� உட:�! ேத+� தா+� 

ஏ3பா� ெச,வ�.� ேவறிட!தி	 

சிற&தா�எ� ெற�6வ�� அ"ேக அ�ேனா� 

சீரைடய இ"��ள பா�0பன�� 

8ற"கா6� அாிசி8த	 ெச+0
 ஈறாக 

8=தா;!� ெகா�0ப�.� மடைம எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 68686868    

 

ேசாணா�=3 பிற&�பி� பா�= நா�=	 

ேதாைகதா� ப�டெத	லா� ெசா	: வா�ேபா	 

ேச6�ள ந�அ+ைம வ�சி நா�ைட/ 

ேச�&தா�இ0 பாெர	லா� ெச	:� க3
 

வா6தலா� தி+.+வ� அைம0ப த3� 

வா,0பான க	எ"ேக எ�0பெத�' 

கா6"கா	 இைமய!� க	ேல எ�' 

க��ைவ!ேதா� காரண�உ�டத3�� எ�றா�. 

 

''ெத3�மைல க	ைல0ேபா	 8தி�/சி யி	ைல 
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வட�மைல யி3கா6� க	$	! ஆனா	 

ெத3�மைல ந�8டைம அதைன கா0ேபா� 

ெச&தமிழ� நைமயிக>� பைகவ� அ	ல�; 

ெத3�ைடய தமிழிக;&த வடக� த�பா	 

திற"கா�= ெகா�N"க	 சிற0பி3 ெற�றா�''. 

ம3'8�ேளா� ப	யாைன இைடயா� ��� 

வா	�ைழ�� வாி0
$ேய ெவ	க எ�றா�. 

 

ஆ"கி+�� தமி;/சா�ேறா� ஈ"� வ&தா�. 

ஆாிய�க� தமி;பழி!தா� எ�' ெசா�னா�. 

தீ"��ளா� கனகெனா� விசய� எ�றார 

'ெச&தமிழ� திற"கா�டா தி+&ேதா மானா	 

ஆ"கி+�� தமி;/சா�ேறா� ெந�ச� எ�ஆ� 

அைன!�லகி	 தமிழ�சீ� எ�ஆ�' எ�றா� 

'யா"��ளா� தமி;பழி!தா� ஆ"�/ ெச�ேற 

அழி!�ய�க' எ�றா�அ"கி+&ேதா� யா+�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 69696969    

 

இCவா' ���வ�தா� ெப+மக�பா	 

இய�பிேனா�, த�ன+ைம 8தலைம/ச� 

ெவCேவ$3 க�ைவ!தா	 ெதCவ� அ�H� 

வி	லவ�ேகா ைதத�ைன ேநாகி "எ�ண� 

எCவா' ேம	நட0ப ெத�ன" எ�றா� 

யா��பல வா;கநி� ெகா3ற� எ�ேற 

அCவைம/ச� கா�8கிலா, க�க� மி�ன 

�ர$=!�/ ெசா�மாாி ெபாழிவானா"ேக. 

 

''வாெள�!� வாி0
$யா� கயலா� F�பா	 

மா'ப�டா�; ெகா"க�ெச" கள!தி	 வ&தா�; 

ேதாெள�!த எ�0பினிேல ேதா	வி க�டா�. 

ெதா�!ெத�!ேத இ+ெகா=<� F�பா	 த&த 
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நா�எ�!த ஓ�ட!ைத! திைசக� எ��� 

ந�ெற�!� 9'வன. ெகா"க ண�க� 

ேகாெள�!த க$"க�, மற க+நாட�க� 

ெகா��ப"க ள�,க"க� க�=ய�க�, 

 

ஆாிய�க Nட� தமிழ� ைககல�� 

அ0ேபாாி	 F�மாிய யாைன ேவ�ைட 

ேநாி+&� நா�அ�' க�ேட�; இ�'� 

ெந�சர"கி	 காணாத ேநர மி	ைல! 

ஊாி+&� பா�!�வர எ�ேகா மா�= 

உட�ெச�ற வி3ெகா=கீ; உைமஎ தி�!த 

ஆாிய!� ம�ன�ேதா� அ'த	 க�டா� 

ஆயிர�ேதா� பற&தவிட� கா6கி	லா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 70707070    

 

அ!தைகJ� கட	V;&த இ&நி ல!ைத 

அ&தமி;நா டா�வதா� இ&த ெகா�ைக 

எ!த�தி எவ+ைடயா� இைதஎ தி�க? 

எ&நில!� ந	லா+� எ,த! தக 

ெம,!த�தி யா�க3
 விளக அ�ேறா 

வி	ெல�!தீ� இமய!� க	ெல�க! 

ைவ!ெத>�7� அ�ச	 உ"க� ெகா�ைக 

வட
ல!� ம�ன�� வ+ைக ஏ3க, 

 

இ&நா�=	 இ��றி!�0 பைற8 ழக� 

எழ0
ாி7�; ப�னா�=� ஒ3ற� யா+� 

த�நா�=3 கறிவிக கடைம0 ப�டா�! 

தமி;எ>க 7ரமிலா வட� ேநாகி! 

அ&நா�டா� நைமஎதி�க எ�6வாேர	 

அவ+�� நைமயறி&த P!ேதா +�� 

ெத�னா�=� பழ7ர� அ�'� இ�'� 

எ�'ேம உணெட''�றா� எ�!த ேதாளா� 



64 

 

 

ம�ட3ற மகி;/சிெகா�ட ம�ன� "எ"ேக 

மா7ர� எ"ேகநா3 பைட!த ைலவ�? 

ப�ட!� யாைனஎ"ேக? ஆகஆக 

பைறயைறவி0 Kர எ�றா� நா�= ெல"�� 

'���வனா� ந�ம�ன� வா;க நாN� 

ேகாைதஉ+ க	ெகாணர வட�/ ெச	வா� 

வ�ட!� ம�னெரலா� திைறெகாண�க 

வரேவ3க'' எ�'பைற 8ழக� ேக�டா�. 

----------- 

 

இய� இய� இய� இய� 71717171    

 

த&த!தன த&த!தன தான தான 

த&த!தன த&த!தன தான தான 

 

வ�சிகிைற ெச"���வ� வா;க! வா;க! 

ம�ெபா3ெகா= தி"க��ைடவா;க! வா;க! 

மி�சி/ெச:� ெவ"க�பைட வா;க! வா;க! 

ெந�ெசாக8 ழ"க0பைற வா;க! வா;க! 

நி�ெறகளி ச"க!தி+ வா;க! வா;க! 

��ச!த� ெவ"க�பைக 7;க! வி;க! 

வ�சி0பைட ெவ�றி0ப= வா;க ேநேர. 

 

தனதனதன தனதனதன த!த! த!தா 

தனதனதன தனதனதன த!த! த!தா 

வழி�ழிெபற நிலெநளி.ற எ��! திேக 

ம$ெபா=எழ மிைசஇ+�ெபற ஒ��0 ப�ேட 

விழிஎாிதர மடமடஎன 83ப� �!ேதா� 

வி�பைடஎறி பைடெதா�பைட எ�ட! ெதா�ேட 

ஒழிவ�பைக ஒழிவ�பைக த�� ெக�ேட 

உ'வ�
க; எமதிைறஎன ெவ3றி/ ெசா3ேக 

ெமாழிஎனஒ+ தமிழ�க�பைட 83ப� �!தீ 

8�கியெதன விைரவ�வட ெவ3
 க3ேக. 
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ஆ=நட& தனபாிக�; அணியா ைனக� 

அைச&�நட& தன,ேத�க� கலக ெல�' 

பா=நட& தனேத�க� கலக ெல�' 

பைடெதாட"கி! ேத�0பைடயி� கைடவ ைர�� 

ஓ=!தா� பா�0பெதன எ�ணி ேனா�க� 

ஓ�கி�றா� ஓ�கி�றா� காணா� இ�5�! 

ஓ=ெகா�ேடஇ+கி�றா�க� எ�றா	 

பைடநீள� நீலமைல வைர�� உ�டா�. 

----------- 

 

இய� இய� இய� இய� 72727272    

 

க�டதி+� நீலமைல0 
ற!ேத தாைன 

க��பக$	 பா=7 =ற"க ம�ன� 

அ�ைடயிேனா +ட�இ+ைக 73றி +&தா�; 

அவி;!�விட0 ப�டன,ேத�0 பாிக� எ	லா�. 

வி�ெதா��ேபா� யாைனN� க+�
 வாைழ 

விளா7;!தி0 பலா0பழ!ேதா ��� லாவ! 

தி�=றேலா� நீரா= உைடக� மா3றி! 

ெத"கிளநீ� 8திராவ>ைக உ�டா�. 

 

அரசெரா� ேபா�மறவ� எவ+ மாக 

அ=யாி&த நர�பக3றி �+! திைலக� 

வாிைசயினி	 இ��/ேசா றி�� ெந,யா 

ற�பா,/சி கறிவைகக� ப�ணி ய"க� 

பாிமாறி/ Hைவநீ+� அ+கி	 ைவக0 

பா�அ"ேக பாாி:�ேளா� இ"ேக எ�ன 

இ+வாிைச Pவாயிர"ேகா	 நீள� 

இ+&��டா� எ>வ�என எ�டவி	ைல. 

 

வயிெறா�' தனி0ெப�= யா,இ+&தா	 

வ&தஎலா� வர.ைவ!�! ேதாளி	 Iகி 

உயிர/ச� இ	லாம	 ெச	லலாெம�' 



66 

 

உைர!தவைன ம3ெறா+வ� ேநாகி அ�ேண 

�ய�எ�ப ெதா�றி	ைல எ�றி+&தா	 

ெதா�^' வைடஒ�'� ப�ணா எ�றா�. 

அய	நி�றா� ைக0ப3றி நி�றா� ஓ�ஆ� 

அயலாைன! Iகிவி�� 7;&தா� ஓ�ஆள 

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

 

இய� இய� இய� இய� 73737373    

 

�டேகாமா� உணவ+&தி அைம/ச� யா+� 

ெகா�டாட 73றி+�� ேபாதி	, ஐயா 

வடகி+&� வ&��ளா� கா�பத3� 

வரவிடேவா? எ�ெறா+வ� வண"கி ேக�க, 

மடகிைவ!� ஆரா,க எ�' ம�ன� 

வாெய�க! "தமி;ேபH� �றேவா� ''எ�' 

ந��3ேற அவ�ெசா	ல ேவ&த� ேவ&�� 

ந��3றா� ஓ=னா� வண"கி நி�றான. 

 

''பா��ற&�� தமி;�றவா! �ற7� எ�ற� 

ப=மீதி	 அ=வா;க'' எ�றைழ!�/ 

சீ�
ாி&� நி�றப= எ�பா	 எ�ன 

தி+வ+ேளா எனேக�க "ம�ன� ம�னா 

ஆ�வ+&தா� அ"கி+�� தமிழ� ெகா�ட 

அ	ல	ெசா	லேக�டா	? க3ேகா� எ�ணா! 

ேத�பாிகா லா�யைன ேசர/ ெச�' 

ெசய	8=0K�! தமிழ�களி� �ைற<� ேக�K�! 

 

ஒ�ற�' பல�ைறக� உ�� நீவி� 

உய�தமிழ� யாவ��� கா�சி த&� 

ந�ெறா�' ெச,7ெர	, ந�றாம எ�றா� 

நைகஒ�' 
ாி&தரச�கரச� அ&த0 

ப�றி<�டா� க�காண! தமிழ� க��0 

பாிெவா�' கா��வ� கடைம எ�றா� 

எ�ெற�'� வாழியேவ ேவ&ேத எ�ேற 
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இ+�'' எ�' ெச�றா�க� �ற&த ேமேலா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 74747474    

 

வ�ெகா"க� ஆட	க��� திைறக� ெப3'� 

ம�ன�தா� விர	அைசக 7ர� சி	ேலா� 

க�டன�ேபா,0 பைறயைற&தா� ச"ெக� !தா� 

கண�ஒ�றி	 வாிைச<ற நா3ப ைடக� 

உ�ெட�றா� ேபா	நி�றா�. ம�ன� ம�ன� 

ஒ+ேதாி	 ஏறினா� ஏ' ெக�றா� 

ப��8த	 ெகா��தமி; மறவ� பா�� 

பைட0பா�=	 நைடேபா�டா� 7ர� யா+�. 

 

தனத!த! தனதானா தான த&தா 

தனத!த! தனதானா தான த&தா 

தமிழ��0 பைகயாேனா� வா;வ ெத"ேக? 

தைலய3' �வியாேதா ஊ� ச"ேக! 

எைமந&தி0 பிைழயாதா� ேபாவ ெத"ேக,? 

இட+3' ெக�வாேர ஊ� ச"ேக! 

�மிெழா!�! திாிேவாேர வா;.� ஒ�ேறா? 

ெப+ெவ3றி �ைடயாேர ேசர� அ�ேறா? 

தமி;ெவ3றி! தி+நாேள வா;க எ�ேற 

திைசஎ�ட0 ப=மீேத ஊ� ச"ேக.! 

 

க"ைகயா3 ைறகட&தா� ந�ப� ஆன 

க�னயG3 'வ�ெகாண�&த ஓட ேமறி 

அ"��ள பைகநா�=3 
�&� ந�ேற 

அைம!தஒ+ பாசைறயி	 இனிதி+&தா� 

த"கிய� ேக�டா�க�; ஆாிய��! 

தைலவரா� கனகவிச ய�க�, ம�ன� 

'இ"கி+&த! தமிழ�களி� ஆ3ற	 கா�ேபா�' 

எ�றாரா� தமிழரH� 'ந�ெற�றானா'�. 
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--------------- 

 

இய� இய� இய� இய� 75757575    

 

ஆாியநா� டரச�களி� பைட7 ர�க� 

கனகவிச ய�பைடேயா ெடா�' ேச�&� 

ேபாாி�வா� திைரகடேல ேபா�றா�. ச"�� 

ேபா�0பைற<� 8ழ"கினா� 8ழக� ேக�ேட 

ஆாியரா? தமிழ�களா? ைவய க!ைத 

ஆNேவா� யா�எ�றா� ப�னா� டா+�? 

ேசர�பைட 
கக�டா� ேதாினி�ேற 

சி"கெமா�' 
கக�டா� பைக0பைட��! 

 

அவ�வாN� தமி;மறவ� எ�!த வாN� 

அவ�7/H� தமி;மறவ� விைர&த 7/H� 

தவெறா�'� 7;&ததைல G'� ஆக/ 

சா,�+தி மித0பனவா� பிணம ைலக�! 

இவ� எ"ேக ஓ�கி�றா� 9�ட! ேதாேட 

என!ெதாட�வா� வி	ேல&� தமிழ� ஓ�பா	; 

'அவ�கனக� அவ�விசய�' எ�பா� ஓ�பா	! 

அைரநாளி	 தமி;ெவ3றி! தி+நா� க�டா�. 

 

ஓைர�பா� இ+ம�ன� உ+வ� மா3றி 

ஒளி&தவ+� சைட8=க� ஒ�= ேனா+� 

9ர�பா	 Pக�கீறி அ�மா பி/ைச 

ெகா�0Kெரன! திாி&ேதா+� ஆனாரம�ன� 

ேநர&த கனகவிசய�க� க�= 

நி'!த0ப�டா�ப	ேலா� �ர!த0 ப�டா� 

''ஆர"ேக வி	லவ�ேகாைத க3ெகா�க! 

க"ைகநீ ரா��விழா 8=க'' எ�றா�. 

--------------- 
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இய� இய� இய� இய� 76767676    

 

கனகைன<� விசயைன<� க	Hமக 

ைகேயா� 9�=ேய தமிழ 7ர� 

அைனவெரா�� இமயமைல தைனஅைட&தா� 

அறிவைம/ச� வி	லவ� ேகாைததா� அ"� 

விைன8=!ேத அவ�தைலயி	 க	ைல ஏ3றி 

7ரைர<� உதவி� க"ைக ஆ�=0 


ைனவி	:� ெபா3கய:� 
$<� வானி� 

O�எ�ன நீ�ெகா=க� மி�ைன/ ெச,ய; 

 

ச"ெகா$க0 பைற8ழ"க ஆட	 பாட	 

கைத<ைரக0 பாியாைன ேத�கா லா�க� 

ெபா"�கட	 நட&தெதன0 
கல ைவய0 


க;Hம&த வி	லவ�ேகா ைதத� ேனா�� 

எ"��ேளா +�காண க3H ம&ேத 

எ�ெச,ேவா� எனகனக விசய� 9ற 

அ"க"� நி�'வ+� ஊ�வல!தி	 

''ஆாிய�ேதா3 ற�,தமிேழ ெவ�றெத'�பா�! 

 

பாசைறயி	 ���வ�தா� வடகி	 வா>� 

ைப&தமி;0 ெபாிேயாைர வரேவ3 '0பி� 

ேபHைகயி	 தமி;ெநறியி� ெப3றி 9றி0 

பிற�ேபாகி� சி'ைமயிைன எ�!� கா�= 

7Hதைல வி>�ேபா�� தமிழ� நா� 

ெவ	கதமி; எனேவ��� என. ண�!தி 

ஆைச<ட� வ+கி�ற ஊ�வல!ைத 

அ+ேகா= வரேவ3' வா;க எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 77777777    

 

வ�சி� வரவி	ைல எ�ம ணாள�! 

ம"ைக� 8க�கா�ட எ�ண வி	ைல 
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க�சி� வழியி	லா� ேதN" ெகா�ட 

கல"�ைகயி	 கட�கார� வ&தா3 ேபா	எ� 

ெந�H� ெந+0பாக வ&த வ�ட 

நில.�! த0
வ�� எளிேதா ேதாழி? 

ப�H� நிகரான எ�உ ட�
 

ப3றி3ேற என!�=!தா� இள"ேகா ேவ�மா�. 

 

மாைலதா� ஏ�அ50
� ெத�ற3 கா3ைற? 

ம	$ைகதா� ஏ�அ50
� ந'ம ண!ைத? 

ேசாைலதா� ஏ�அ50
� �யி$� ப�ைண? 

ெதா	கட	தா� ஏ�அ50
� ெப+8 ழைக? 

ஓைலதா� வ+கி�ேற� எென� அ�ப� 

ஒ�'தா� வரவி�டா	 அைவ நட!�� 

ேவைலதா� ெச	:வ�� உ�ேடா ேதாழி 

விள�பாேயா எனஅ>தா� இள"ேகா ேவ�மா�. 

 

ம�6� ந�மணிக� ேவ���; ைவய 

மகளி�� க3ெபா>க� ேவ���; கா6� 

வி�6� ெவ�ணில. ேவ���; வா>� 

7�=3�/ Hட�விள� ேவ���; ந	ல 

ப�6� P�'தமி; ேவ���; நீ�V; 

பா+� ந	ேலா�க� ேவ���; எ�ற� 

க�6� க�ணாள� ேசர� ேதா�ற	 

க�டாய� ேவ��ெம�றா� இள"ேகா ேவ�மா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 78787878    

 

யா�வ&� ேக�டா:� இ	ைல எ�னா 

இைசவ&த �=வ&த ெப�ேண இ&த 

ஊ�வ&�� ெத+ெவ	லா� தி+�பி வ&�� 

ஊ�வல!ைத 8=!�வ+� க�ெணா0 பாாி� 
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ேத�வ&த தாஎ�' பா�ேபா,; வ&தா	 

தி+�பிவ&� ெசா	ேல= எ�றா	, எ�ற� 

நீ�வ&த க��ைட!� நி3கி� றாேய 

ெந�Hவ&ததாஎ�றா� இள"ேகா ேவ�மா�. 

 

வாராத ேநரெமலா� ��ப ேநர� 

வாராேய க�ணா�= எ�ற� ேதாைள/ 

ேசராத ேநரெம	லா� உயிாி 5�ேள 

தீராத ேநாெயா�' தி+�� ேநர� 

பாராேயா அ�னவைர வழிேம3 ெச�'? 

ப3றி!தா� வாராேயா ப3றி லாைர? 

ஆராயா தி+&தாேய எ�நி ைலதா� 

அழி.நிைல எ�'ைர!தா� இள"ேகா ேவ�மா�. 

 

மிக0Oைவ பா=யதா	 9�=	 ஓ= 

ெம	$எைன ெகா	வ�8� க+!தா எ�ேற 


க0Oைவ நிக�ைகக� நீ��� ேபாதி	 


�நிலைவ 8கி�மைற!த ெதன0பி� நி�' 

8க0Oைவ இ+ைக0Oவா	மைற!ேத 

8&�
க; ���வ�தா� 'நா�யா�' எ�றா�. 

அக0Oவி	 73றி+0பா� எ�றா� ேவ�மா�. 

அ	$0O இத;8!த� ஐ&� ைவ!தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 79797979    

 

O�
கா� Oைவ�0 
கெழ�க0 

ேபானீேர பி�னட&த ெத�ன எ�' 

பா�
கா� சைட�ழ$ ேக�டா� ஆ"ேக 

பைட/ெசய:� நட0ெபைவ<� விாி!� ைர!� 

ேவ�
தா ரா!தி
ைன தமி;ேவ& த��� 

வி3Hம&த பைகவ�தா� க3H ம&� 

தா�
கா� எனி5�அவ� 
�&த ெச,தி 

சா3'ெகன ஆ�வி�ேட� எ�றா� ம�ன�. 
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K�'க� ணகிேகாவ ல�த& ைதமா� 

ெப+�சிற0
! �றவைட&தா�! இ+வ� தா,மா� 

நீ�மகி; சிற0
லைக/ ேச�&தி� டாரா� 

ெந=ய8=/ ேசாழனவ� ஆ�சி ந�றா� 

மாடலேன இCவா' ெசா�னா� எ�றா� 

''வாழியேவ ந�சீ�!தி வ+க ேவநீ� 

ஆ=�7� அ8��K�'' எ�' ம�னி 

அைழ!தி�டா� ம�னவ5� ந�ேற எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 80808080    

 

அரசிய	மா ம�ற!தி	 ���வ�தா� 

அம�&தி+க நீல�8த	 ெம,கா0 பாள� 

வர:3றா�; வா;!�ைர!�/ ெசா	ல :3றா�; 

ம�னவேர பா�=ய�பா	 ேசாழ னா�பா	 

வாிைச<ற வடநா��/ ெசல.�, க	ைல 

ம�னரா� கனகவிசய�Hம&� 

வ+மா' 
ாி&த�.� ெசா�ேனா� ேக�ட 

ம�ன�அவ� ெசா�ன.ைர ந�ற� ெற�றா�. 

 

எ�மிட!தி	 ேதா3றவைர மீ��� ேபா+� 

இ>!த�ேவ சி'ைமயா� ேசர ேவ&த� 

த�மிட!�� அவ� ேதா3றா� எனி	 விய0ேபா! 

தைலமைறய0 
ற"கா�= ஓ= ேனாைர/ 

H�மா� தைலைவ!�க 	ைல ஏ3றி/ 

Hம&�வர/ ெச,த�.� ெப+ைம தாேனா? 

ந�மிட!தி	 கனகவிசய�க� எ�ற 

நா,��= கைத<ைரக ேவ�டா� எ�றா�. 

 

ெம,கா0பா� இ�ெசா	ல ேக�ட ேவ&த� 

''மீ�ெகா=யா� 
$ெகா=ய� ெபாறாைம ெகா�டா�; 

�,யவேர வ'ைமெபற/ ெச,த ஆ�சி 
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��காக ேகாவலைன ெகா�ற ஆ�சி 

ெச,தவ�க�, க�ணகி�� ேகாவல3�� 

ெசய!தக ெச,தஎைன இக;&தாெர�றா	 

ெவ,யவ�� ெவ,யவேர 
க;/சி பாட 

ேவ��� ேபா:�காணீ�'' எ�' ெசா�னா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 81818181    

 

க	$னி	அ க�ணகிைய க3பி� தாைய 

க�6'த	 ேவ��நா�! க3ற/ ச�பா	 

ெசா	$�க! விைர&�பணி 8=க/ ெச,க! 

�,தான க	நா�� விழாநா� த�ைன 

எ	லா��� ெதாிவிக வ+வா� ெக	லா� 

எ	லா8� 8�ேன3பா டாகி ைவக; 

வி	லவேன கனகவிசய�க� த�ைம 

விைரவினிேல வரவைழக எ�றா� ம�ன�. 

 

''வ&�நி�ற இ+வைர<� ேவ&த� ேநாகி 

மைலஇ+&த இடெம	லா� கட:� ஆ��. 

ெபா&�நி�ற இடெம	லா� மைல<� ஆ�ம 

ெபாழி	நி�ற இடெம	லா� பாைல யா��; 

ெவ&�நி�ற இடெம	லா� நக+� ஆ��. 

விாி&�நி�ற இட�H+"க	 ஆ��; ஆனா	 

ெச&தமிழி� உ�ைமநிைல எ&த நாN� 

சிறிேத5� மாறா� நிைனவி	 ைவக. 

 

ேதவெர�'� உவ0ெப�'� ஆ� ெவ��� 

சி'ெசயைல! தமிழெர	லா� ெவ'கி� றா�க�. 

ஆவ:3ேற ஒ+மகைள0 பல�ம ண!த	 

அற�எ�5� தீயாைர உமி;கி� றா�க�. 

யாவ+ேம பிற0பினிேல நிக�எ� பாைர 

எதி�0பாைர! தமிழெரலா� எதி�கி�றா�கள 

காவாத ெகாைலஞ5�� க>வா, ேபH� 
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கயவ�கைள க>ேவ3ற/ ெசா	வா�'' எ�றான 

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

 

இய� இய� இய� இய� 82828282    

 

தி+=!தா� வா;&தி�த	 ேவ��� எ�றா	 

ெச!�!தா� 
க;கா0ேப� எ�' ெசா	ேவா�. 

இ+�தீ�&த பழ&தமிழ�!. ஆாி ய�தா� 

இடெர�றா	 தி+�வ�� ந�ேற எ�ேபா�; 

�+டகல வடகெரலா� ம+&��� அணாம	 

�கெலன! தமிழ�கைள �ைர!த	 ந�ேறா! 

�க�தீ�க எ�'நா� பணி!த தாக/ 

ெசா	:கேபா, தி+&தாஉ� இன!த வ�ேக. 

 

அ+&தமி;நா� மைறக�� மைறக� 2�க� 

அற�ெபா+ளி� ப�7� கா6 கி	?�! 

ெச&தமிழ� �ைணமைறக� ெச,�� த&தா� 

சிறிேத5� ஒ>கெநறி க�2� இ	?� 

எ&தமிைழ எ�ம+ைம இலகி ய!ைத 

ஈடழி!ேத எ�ம�ைன நா�ைட0 ப3றி 

�&தி<�ண! தி�டமி�2� அத�8� உ"க� 

�திகாைல கா!�ெகா� 7�க� எ�றா�. 

 


ற"கா�= ஓ=டேவ பலநா� =�க� 


$கைள<� எ$கேள ஆகி எ"க� 

திற"கா�= ஆNவேதா� அற8� கா�=! 

தி+�பிேனா� அ	லா	எ� ெகா=ைய அ"ேக 

நிற"கா�ட/ ெச,ேதாமா? மக� ெச	வ 

நிழ	கா�ட ஒ�"கிய�� உ�டா? தீய 

�'"கா�� நாிகேள ெச	க'' எ�றா� 

��பி��0 ேபானா�க� ஆாிய�க�. 

--------------------- 
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இய� இய� இய� இய� 83838383    

 

உலாவ&�� உ3றாைர க�� வ&�� 

க�ணகிேக இய3'கி�ற உ+வ�, ேகாயி	 

எலா8=ய0 பணி8=<� ஊக� த&�� 

இ	வ&ேத இ�ன=சி	 8=!�� ந	ல 

பலாவாைழ மாஆன 8க னி�� 

படாததா� ெபாியHைவ ேவ�மா� த�ைன 

விலாஅைணய அைண!தப= நிலா83ற!தி	 

விடாகாத3 ெசா3ெபாழிைவ நடா!ெத�றா�ம� 

 

''ெவ�ணில. ேபசிெகா� ேடஇ +��, 

விாிவான� ேபசாம	 இ+��, ேம:� 

ெவ�ணில. உ�ள�
 நிைற&தத�' 

விாிவாேன அ�
ைடயதா��'' எ�றாள 

''உ�ணிைற&த காத$ேல ஆ6� ெப�6� 

ஒ�ேறயா�'' எனேவ&த� உைர!தான ''இ	ைல 

ெப�6�ள� நிைறகாத3 ேபைழ'' எ�' 

பிள&தபாைள/சிாி0
காாி ெசா�னாள 

 

ேபாி�ப! �ைறயினிேல காத $�0 

ேப/சி	ைல எ�'ைர0பா� ந�'! ெப�ேண, 

பாாினிேல இ�பெமன	 ஆட வ�பா	 

பாைவய+� பாைவய�ஆ டவ�த� பா:� 

ஆ+வெதா� ேறதானா? எ�' ேக�டா�. 

ஐ&த�� மாளிைகயி னி�' கீேழ 

பா�ைவயிைன0 ேபாகவி�ட இள"ேகா ேவ�மா� 

ப/ைசமயி	 இவெளா+!தி யா�யா� எ�றா� 

-------------------- 
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இய� இய� இய� இய� 84848484    

 

ேவ�மாN� ���வ5� உ+ம ைற!ேத 

விைர&�ெச:� அCெவா+!தி ைய!ெதா ட�&தா�; 

I�மாN� ேவைலஒ+ 
ற!ேத! ஓவ/ 

Hவ�எ>�
� ம3ெறா+பா	! ேகாயி	 த�ைன 

கா�பாாி� உள�பறி0ப தா�ேம3 க�� 

க3ற/ச� இ�கனைவ உ�ைம ஆ�� 

ேவ�மாN� ���வ5� அவ3ைற! தா�= 

வி�ளாிதா� ஒ+வி�தி உ�ேள ெச�றார 

 

க�ணகி� க	:+வ� அைம0பா� அ"ேக 

காைலேபா�, ந�0பக	ேபா�, மாைல <�ேபா�, 

எ�ண!ைத மீ�கவி	ைல; க�6� ைக<� 

எ�!ததி	ைல ேவ'
ற�! மைனவி யான 

வ�ணமயி	 எதி�வ&தா� பா�க வி	ைல; 

வா,0பா��� ேக�கவி	ைல, ஆடலானா� 

உ�ணி�ற உயிாி+!�� உண�வி	லாம	 

ஒழி&த��ேடா எனமீ��� ஆ� கி�றா�; 

 

ப�ண=�� 8ழவ=�� தக தாக0 

ப/ைசமயி	 ஆ=ெகா� ேடஇ +க 

வி�ண=�� மைழகைசயா ��ற� ேபால 

விழிதி+0பா க3ற/ச� பணிேய ஆனா� 

க�ண=!தா� ப/ைசமயி	 8க�அ =!� 

க�ண=!�!� ெகா�=+&தா� க	ற/ச�தா� 

ம�ண=!�0 ேபாயி3ேறா காத	 எ�றா�; 

மனம=!�0 ேபாயி3' கைலதா� எ�றா�, 

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

இய� இய� இய� இய� 85858585    

 

அைலமன� காத$�ப� தைன!த� ளாேத! 

அCவி�ப� மற0ப��ேடா எ�றா� ம�ைஞ! 
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கைலஇ�ப� ஒ�'தா� கைலஞ� கி�ப� 

கவிஇ�ப� கவிஞ5ேக ஆனா3 ேபாேல? 

தைலவ5ேம தைலவி<ேம பிாி<� ேபா� 

காத$�ப� அவ�தவி�&�� வா;த	 9�� 

கைல<ெமா+ கைலஞ5ேமா பிாித	 இ	ைல. 

கைலஞ�வா; நாெள	லா� இ�ப நாேள! 

 

கைலஞ5� மைனவிேதா� ஓ,. ெம!ைத! 

ைககாத இ�பமி&த க+"க	 எ�' 

தைல�னி&தா� சி3'ளிைய எ�!தா� க	$� 

ைதய:�த� க�6மா,0 பணிெதா ட�&தா� 

வைல7H� விழியாேள எ�ேக� வி� 

ம'ெமாழி<� இ�தானா எ�றா�. ம�னி 

மைலேபச ைவகி�றா� க	த/சச�தா� 

வ&�நிைல யறி&தெதன கி�ப� எ�றா�. 

 

க3ற/H கைலஞேன வா;க உ�ற� 

ைக!திற!ைத விைரவினிேல 8=!� ைவக 

ம3ற&த0 ெப+"ேகாயி	 பணி<� தீ�க 

ம�னிஇவ� 8=&�வ+� கைலகா ண3ேக 

உ3றேதா� ஆைசயிைன எ�ன ெசா	ேவ� 

உயி�வா;&தா� எனி	இ&த க�ண கி� 

க3கா6� விழா8=க வா;&தா� எ�' 

காவல�ெச� னா�அரசிேயா� ெச�றான 

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

 

இய� இய� இய� இய� 86868686    

 

நா��� 8ரசைற&தா� உல� ெக	லா� 

ந	ேலாைல ெச	லவி�டா� மகளி� க3பி� 

கா��� க�ணகியி� க	நா�ெட�றா�; 

க�டவ+� ேக�டவ+� நம� வ�சி 

நா��� வரஇ�ேற கிள�பி னா�-உ� 

நா�டா+� ஆய!த� ஆகி� றா�க� 

7���7 =&த மகி;/சி0 ேப/சா� 
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விைளயா��0 பா���க�ணகியி� பா�ேட.! 

 

அய	நா�� ம�னவ+� பிற� வ&தா	 

அைமவத3�� ஆ�த3�� பா� த3�� 

�யி	வத3�� �ளி0பத3�� ெவயி	ப டாம	 

H3'த3�� ம3ெறத3�� த�தி யான 

இயலைம&த க+விகN� ெபா+N� ெச,தா� 

இ	ைலெயன/ ெசா	லாம	 எ	லா� ைவ!தா� 

வயெல	லா� வழிநாளி	 
!� +ேக 

வர0ெப	லா� 
!�+கி� மிடாவி ளி�ேப. 

 

ெச"கதி+� ேவ'வழி ெச	ல ேவ��� 

ெச	லாகா	 ேசா3'மைல இ=�� ம3'� 

இ"��ள ெப+"�ள!� நீ�இ ைற!ேத 

எ�ம+"�� கைரெய�!�! தயிைர! ேதகி! 

த"கமைல மாெட	லா� த+�பா	 ேதக! 

தட"கடைல இட"ேக�க ேவ�� ம�ேறா 

ெச"��� வ�பா$C வா' ெசா�னா� 

ெசய	�ைறயி� ேமேலா�க� இ�5� ெசா	வா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 87878787    

 

கா,கறிக� ேதா�ட"க� G' ேபா�� 

கம;ஏல� 8த$யன ஐ&� 7� 

வா,ப�8� �ட	இனி�� க+�பி� க�= 

வ�=ஐ யாயிரேம 8�ஏ3 பா�. 

ேவ,பிள&த ெப+ம!� விைள!த ெவ�ெண, 

ெவ3பள.! ந	ெல�ெண, �ட�இ லக�! 

ேநா,தீ�&த இள&ேத"கா, உாி0பா� ஓ�பா	 

G'வ�= கா!தி+�� ம�ைட ஏ3ற. 

 

ப+0ெப	லா� இ+0பாகி மாஇ =!�0 

ைபயாகி ெந	ெலலா� அாிசி ஆகி, 

வி+0பாக வி+&தினைர க��� ஈ�!� 
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7ணாகி டா�ெவயி3 கா,/ச லாகி 

ெந+0பாகி டா�N!த� பய3ைற எ	லா� 

ெந=யா�� ெபா�வ+வ	 ஆகி!, தாளி0 


ாி!தான எ	லா8� I,ைம யாகி 

உய�&தபா கியமாகி ைவ!தா� எ�றா�. 

 

�ளி0பா�� ந'�ெபா=கள. I"� த3�� 

�=0பத3�� Hைவநீேர நீ�� த3�� 

விளி0பா�ேக இேதாவ&ேத� எ�பத3�� 

ெவ&நீேர ேக�பா��! த+வ த3�� 

ெவN!தாைட தரேக�டா	 ெவN0ப த3�� 

விய�ெவ�றா	 அயராம	 விசி' த3�� 

ஒளி0பி�றி ஒ+வ+ேகா� ஆ�வி >கா� 

ஒ0ப&த� ெச,ய0ப���ளா� எ�றா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 88888888    

 

ேம	ேநா�� கீ;!திைசயா� ேகாவி	 ஒ�றி� 

ெவளிகத. திற&திட.� பாிதி ேதா�'�! 

ஆனஇைம கத.திற& திட.� க�க� 

அைனேவா��� ெவளி!ேதா�'�! ேசா�ேவ எ�ற 

ஊனெந�"க கத.திற& திட.� யா��� 

உண�.ேதா� '�!ேதா�ற உலேகா� வா;!த 

வா5ய�&த க�ணகியி� ெபாிய ேகாயி	 

மணிகத. திற&திட.� க3
! ேதா�'�. 

 

திற	ேவ&த� ���வ�அ0 ெபாிய ேகாயி	 

தி+கத. திறகைவ!� ேகளீ� ேகளீ� 

பிற�ெந�H 
கா�;
கா� ெப3ற ெச	வ� 

பிைழஒ�'� அறியாைன! தா�வா; .ேக 

உறவாைன0 பழி9றி ெகா�ேறா� நா�ேடா� 

ஒ+
ர�சி! தீயிவி�டா�: ஊ�உ ட�ைப 

அறநீகி க3பினா3 
கழைட&தா� 

அவ�இவேள உலகீேர கா�மி� எ�றான 
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வாழியேவ க�ணகியி� சீ�!தி எ�' 

வா;!தினா� நா�டா+� வ&ேதா� யா+� 

ஆழிV; உலக!� மகளி� ெக	லா� 

அக8ைடயா� ேப�கா!த	 அறமா� எ�5� 

வா>ெநறி கா�=னா� க3பி� அ�ைன,! 

வாழியேவ எனவா;!தி நி�றா� ேவ�மா�; 

வாழியேவ தமி;எ�றா�! மகி;&தாராகி 

மல�மாாி இைசமாாி ெப,தி+&தா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 89898989    

 

மாதாி<� ஐைய<� ேதவ&தி தா5� 

ம3றவ+� க�ணகிைய! ேத=! ேத= 

ஈதறிேவா� எ�றவாி� வா,/ெசா	 ேக�ேட 

இ"�வ&ேதா� ம�னவேர ம�னி யாேர! 

ஏ�3ேறா� யா�ெபாேறா� எ�ேற ஓ= 

எதி�நி�ற க�ணகியி� அ=யி	 7;&� 

தீ�3றா, எ�றைல&ேதா� எனி5� அ�னா, 

தி+.3றா, 
கழான உ+வ� உ3றா,! 

 

எ�ற>தா� தி+8க�பா�! ேத"கி ஏ"கி! 

எழி	ம�ன� அ�னவ�பா	 பல.� ேக�ேட 

ந�றான ேகாவலனி� 9!தி யான 

ந"ைகநிைல ஏெத�றா�. அவ�க� "ேவ&ேத 

8�தாைன ேகாவல�� விாி!த த�றி 

8கெமா�'� அறியாத மாத விேக 

ஒ�றான மக�மணிேம கைல<� ெந�ச� 

ஒ�றானா� �றவி	த� இளைம ெப,தா�. 

 

எனேக�ட ம�னவ5� விய0
3 றானா, 

எதிாி:' க�ணகிைய ேநாகி நி�றா�; 


ைனதார� இல"ைகேகா� கயவா ெக�பா� 
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O�8=ஆ ாியேவ&த� �டக ெகா"க� 

மன8ய�மா னலேவ&த� வண"கி வா;!தி 

வ�சிய�� வா;வளிக வ&த அ�னா, 

இனிதாக எ�நக��� எ>&த+�க 

என/ெசா	$! தி+8க!தி	 விழிைவ!தா�க�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 90909090    

 

நி�றி+&த ேகால!ைத0 ப	ேலா� தா8� 

ெந�ேநர� பா�!தப= இ+&தா�; ெந�ச� 

ஒ�ெறா�'� ேக�டதைன0 ெப3' மீN� 

உதவம'! தா�எ�ப ெதா�' மி	ைல. 

இ�ெறா�ைற நாமளி!தா	 நாைள ெகா�ைற 

எமகளி0பா� எ5�மடைம எழேவ இ	ைல. 

��'த+� அ+விேபா	 அழ� ெவ�ள� 

ெகாழி0பனவா� உ'0
க� யா.� ஆ"ேக. 

 

ேபசிெகா�ேடயி+�� இர�=த;க�! 

Kாி�� ெகா�=+�� அ+ைள க�க�! 

7சிெகா� ேடயி+�� ஒளிைய ெந3றி! 

விைள!�ெக� ேடயி+�� நைகம கி;ைவ! 

9சிெகா� ேடயி+�� மகளி�ெகா	லா� 

ெகா�!� ெகா�ேடயி+�� 
+வ� 7ர�! 

ஏசிெகா�ேடயி+�� ஆாிய�ேக 

இய�
வ� தமிழற!ைத 8>ைம! ேதா3ற�. 

 

வி	லவ�ேகா ைதத�பா	 ஆ�சி ந	கி 

ேவ�மாேளா ="கி+&� மக� ெதா�ைட0 


	:கஎ� ற+ளினா� அ�ைன எ�' 


�ேகாயி	 மைனவி<ட� வா;&தா� ம�ன� 

ெச	:8� ம�னனிட� இைளய ஐைய 

8தலாேனா� ெச0பினா� எ"க� அ�ைன 

ந	லக!தி	 �ைணயி+0ேப� எ�றா� எ�' 

நட&தா�க� ஊ�ேநாகி மகி;/சி ேயாேட! 
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------------ 

 

இய� இய� இய� இய� 91919191    

 

வ�சியிேல ஒ+ப=வ� உலக மக� 

மன!திெலலா� ஒ>கவர லா' ைவ!த 

எ�சிற&த தமி;ேவ&ேத வா;க நீவி�! 

எ�நா�� க3பரசி அ=யி	 வாழ! 

த�சிற&த �ைணேவ��� இதைன/ ெச,த 

தைலசிற&த கைலவ	ேலா� க3ற/ ச�தா� 

வ�சியிைன அ"க"� ைவ0பா�! நீவி� 

வா;&தீ�ேபா	 யாெம	லா� வா;ேவா� எ�ேற 

 

சீாில"ைக கயவா� ெச0பி நி�றா�; 

சீாியேத அஃெத�றா� உடனி+&ேதா�. 

பாாில"� ���வ5� ந�ேற ம3றி0 

ப=வ!தா	 நீவி�உ3ற ெத�ன எ�றா�; 

ஆாில"ைக ேக�
க	 எ�ேற� அ�ைன 

அ�செல�ற த�வலைக Iகி நி�றா�; 

ேநாில"� நி�றி+&ேதா� ெந�சி	 வ&தா� 

நீ_ழி வா;கஎன வா,மல�&தா�; 

 

எ�'பல கயவா� ெசா	ல ம3'� 

இ+&தி�ட ஆாிய5� க	த/ சா�தா� 

அ�ைனயினா� ெந�ச!ைத! த�ெந� சாகி 

அத�பி�ன� அவளழைக க	$	 ேதகி! 

தி�58�ேன HைவU��� ேத�� ழ	ேபா	 

தி+�
8�ேன அறிX�= அழைக கா��� 

இ&நில!� ெகா+ப=வ� ஆகி0 ப�ேட 

இ+&ததமி; கைல�8= கவி!தா� எ�றா�. 

------------- 
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இய� இய� இய� இய� 92929292    

 

வ&தாாி� மனமலாி3 ேபானா ேள5� 

வ�சியிைன வ�சியா ளாயி +&தா�; 

இ&தா+� என7ெட லா�அ ைழக 

ஏ�கா6� எ�'�நா�டா+� ெச�றா�. 

8&தாநா� காண=!த சி�ன பி�ைள 

89��! ெத+விெலா+ 7�=னி�' 

ெச&தாைழ தா�ெப3' 7� ேச�&தா� 

ெசவிடைன0ேபா, வழிேக��/ சிாி!தா� ஓ�ஆ� 

 

த"கஇட� த&தானி� த"ைக ெகா�டா� 

த"ைகக� 90பிவிைட ேக��� ேபாதி	 

இ"ைகயா மண�நடக ேவ��� எ�ன 

இ+கி�ேறா� எனஉைர!�0 ேபா�� ேபாதி	 

எ"ைகயா ேபாகி�றீ� எ�' ேக�க 

ஏ"ைகயா எ"க�மண� ஆ"ெக�றா�க� 

த"ைகயா ஒ0பினா�, எ�றா� த"ைக 

த"ைகயா என/ெச�றா� த"காளாகி. 

 

க+Xாி� ஒ+8திேயா� வி+&தி3 ெப3ற 

கனிவாைழ! தா�பலா/ Hைளக� ம3'� 

ஒ+G' ெகா,யாமா 80ப! ைத&�� 

ஒ�றாக க�=, அைத0 ேபர� ெக�ேற 

இ+ைகயா	 I�வா� 8=ய வி	ைல; 

இ+கவி��0 ேபாகமன� வர. மி	ைல; 

ெப+"�ர"� ப!�வ&� வி>"கி! தீ�!�� 

பி�5�உ�ேடா எனேக��� கிழ�ர"ைக 

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

 

இய� இய� இய� இய� 93939393    

 

க�ணி	விழா ேநரமி	ைல உ+வ�! வா;!� 

காதி	விழா ேநரமி	ைல நா�க ட&�� 
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எ�ணி	விழா காணவ&ேதா� த�ஊ� ேநாகி 

ஏ�வா� ப�னாN� வா,தி ற&� 

க�ணகியி� 
க;வா;க எ�' ெசா	ல 

காதார ேக��ேக� ட"கி +&த 

வ�கிைளயி3 பறைவகN� அைதேய ெசா	:�. 

வா�ப+&�� ெச&தமிழா� ேதைன/ சி&��. 

 

பாைன8த3 ெச,கி�ற �லால� தா8� 

ப�ணிய"க� ெச,கி�ற இ	ேலா� தா8� 

யாைன8த3 ெச,கி�ற விைனவ	லா+� 

இ+�
8த	 வா�0பட!� க�னா� தா8� 

ேதைன8த	 சிறிெத�!ேத இத;க� ெச,�� 

சிாி0
8த3 ெச,�பி� P�� கா�� 

மாைனநிக� தி+விழி<� ெச,� க3
 

மணிெச,� பி�ெதா�ட பணிெச,வா�க�. 

 

உழ.ெதாழி	 வாணிகேம த/H க	வி 

உய�வைரேவ எ5�ஆறி� வைகயி� வா>� 

பழ"�=யா� தமிழெர	லா� இ	ல& ேதா'� 

பக	ேதா'� இர.ெதா'� கா6 கி�ற 

ஒ>கலா 'க�த�மி3 சிற0பி ெல	லா� 

ஒ�ெடா=யா� க�ணகிேய வ&� நி3பா�! 

மைழெத�ற	 ெப��ழ&ைத தமி;நல!ைத 

வாUறி அடடாக�ணகிதா� எ�பா�. 

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

 

இய� இய� இய� இய� 94949494    

 

ெச&தமி;நா� மைறமைறக, ைவய� ேக�டா	 

சிாி0பேதா� ஆாியநா� மைறைய/ ெச,ேதா�, 

த&ததி+ வ�Nவ�G	 மைறக நா�� 

சாதிெசா	:� ம5Gைல/ ெச,ேதா�. ம3'� 

எ&G:� தமி;Gேல என	ம ைறக 

இழிGலா3 கல0பட!ைத/ ெச,ேதா�; இ&த 

க	Gைல க�ணகிைய மைறக இ&நா� 
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கா6�G	 எ�எ�றா� ஆாிய�க�. 

 

"தமி;ஒ>க ேவ�இ+�� வைரதமி;/சீ� 

தட"கிைள<� அ=மர8� இ+��. இ&நா� 

தமி;ஒ>க ேவரழி&தா	 தமிழ� வா;. 

தைலகவி>ம எ5�8ய3சி ைக9�"கா	 

அைம.ைடய ெந��ெசழிய� நா�� சாதி 

அற�எ�றா�; நா�ேடா�� அழிய/ ெச,தா�; 

தமிழரசி க�ணகிைய! ெதாைல0பெத&நா� 

தமி39= ஆாிய�இCவா' ைர!தா�. 

 

ெச�பி:�, க	$:� ம�ச� சாணி, 

ேச3றி:� எவனைம�� உ+வி 5�� 

ந�ெபாிேயா� ஆாிய�க� மைறைய ெகா�ேட 

ந	:யி�ஏ3'த	ேவ��� எ�ற ச�ட� 

ெபா,�ைமஎ� றாகிேய க�ண கி�� 

ெபா$.றேவ உயிரைம!தா� தமிழ! த/ச� 

ந�ெபா,ைம க3ேகா�ைட Iளாயி3' 

நாைளநிைல எ�எ�றா� ஆாிய�க� 

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

இய� இய� இய� இய� 95959595    

 

வாயழிக� ணகிக3
! ைவய ெம	லா�! 

வாழியெச& தமி;மா�
! தமிழ க&தா� 

வாழிய!வா ழியதமிழ�! யா��� ந�' 

வா>கி�ற தமிழெரலா� தமிழ� ஆ�சி 

ஆ;கட	V; தமி;நில!தி	 நிலவ/ ெச,த	 

அற�எ�' திற"கா��� ேதா�க� ெவ	க 

வாழியேவ 
$, கய	 வி	 ஒ+"கிய�ற 

மணிெகா=தா�! வா;கஅற� வா;க ந�ேற! 

 

கணகி �ர�சி� கா�பிய� !"றி"$கணகி �ர�சி� கா�பிய� !"றி"$கணகி �ர�சி� கா�பிய� !"றி"$கணகி �ர�சி� கா�பிய� !"றி"$    

------xxxx------- 


