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Source:Source:Source:Source:    

சாமிநாத �பதி ப
� 

“�வ�யிய�� பதி�பிய��” ப�ட� ேப�றி�காக� 

ெச�ைன� ப�கைல கழக"தி�# அளி க�ெப&� பதி�ேப' 

பதி�பாள( ௧. விஜயரா+ 

ெநறியாள( : ,ைனவ( ய. மணிக.ட�, உதவி� ேபராசிாிய( 

தமி0 இல கிய"2ைற, ெச�ைன� ப�கைல  கழக� 

2011 

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

“�வ�யிய�� பதி�பிய��” ப�டய� சா�றித3 காக� 

ெச�ைன� ப�கைல  கழக"தி�# அளி க�ெப&� பதி�ேப'. எ. : 43011070 

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

ெநறியாள� சா�றித�ெநறியாள� சா�றித�ெநறியாள� சா�றித�ெநறியாள� சா�றித�    

,ைனவ( ய. மணிக.ட� உதவி� ேபராசிாிய( 

தமி0 இல கிய"2ைற, ெச�ைன� ப�கைல கழக�, ெச�ைன - 600005 

 

ெச�ைன� ப�கைல கழக, �வ�யிய� ம�&� பதி�பிய� ப�ட� ேப�றி�காக 

2010-2011ஆ� க�வியா.�� “சாமிநாத �பதி ப
�” எ6� தைல�பி� 

உ7வா க�ப�'
ள இ�பதிேப' எ�6ைடய ேம�பா(ைவயி� கீ0 ,2கைல 

மாணவ( க. விஜயரா+ ெசா9த ,ய�சியி� உ7வா க� ப�'
ள2 எ�& 

சா�றளி கிேற�. 

 

நா
: 2011       ெநறியாள(, 

இட�: ெச�ைன - 5.       (ய. மணிக.ட�) 

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

பதி�பாள� உ�திெமாழிபதி�பாள� உ�திெமாழிபதி�பாள� உ�திெமாழிபதி�பாள� உ�திெமாழி    

க.விஜயரா+ 

தமி0 இல கிய"2ைற ெச�ைன� ப�கைல கழக� ெச�ைன 600 005. 
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எ�6� ப�ட� �வ�யிய�� பதி�பிய�� ேப�றி�காக�, ெச�ைன� 

ப�கைல கழக தமி0 இல கிய"2ைற # அளி க�ெப&�, “சாமிநாத �பதி ப
�” 

எ�6� தைல�பி� இ�பதி�ேப', என2 ெசா9த ,ய�சியி� உ7வான2 எ�&�, 

அ2 இத�# ,�: ேவ& எ9த� ப�டய"தி�#� அளி க� ெபறவி�ைல எ�&� 

உ&தி அளி கிேற�. 

       பதி�பாள( (க.விஜயரா+) 

நா
: 2011 

இட�: ெச�ைன-5. 

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

ந�றி�ைரந�றி�ைரந�றி�ைரந�றி�ைர    

�வ�யியைல ப�டய�ப��பாக ைவ"2
ள ெச�ைன� ப�கைல  கழக"தி�#�, 

,2கைலயி� �வ� ப�றிய :ாிதைல;� மாணவ(க
 ெபறேவ.'� எ�& 

மாணவ(கைள ஊ க�ப'"2� தமிழில கிய"2ைற" தைலவ( ேபரா. =. அர� 

அவ(க� #� ந�றிைய ெதாிவி"2  ெகா
கிேற�. 

 

�வ�ைய� பதி�பி க அைன"2 நிைலகளி�� ெநறியா
ைக ெச>த ேபரா ய. 

மணிக.ட� அவ(க� #�, வ#�: எ'"த விாி?ைரயாள(க
 ,ைனவ( சி. 

இள@ேகா, ,ைனவ( லதா அவ(க� #� எ� ந�றிைய" ெதாிவி"2  

ெகா
கிேற�. �வ�ைய" த92தவிய கீ0"திைச �வ� Aலக"தா�#� எ� ந�றி. 

 

எ�6ைடய வா0வி� அ கைற ெச�"தி ப� க ைவ"2  ெகா.�7 #� எ� தா> 

இ9திராணி ம�&� சேகாதாி க.மீனா இ7வ7 #�, ந.ப(க� #� எ� ந�றிைய 

உாி"தா க கடைம�ப�'
ேள�. 

 

கணி�ெபாறி அ�� ெச>த ந.ப7 #�, :"தக உ7வா க� ெச>த அ�சக"தா7 #� 

எ� மனமா(9த ந�றி. 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

ெச�ைன� ப�கைல  கழக"தி� உ
ள கீ0"திைச �வ� Aலக"திB792 தா
�வ� 

(எ..TR874) "சாமிநாத �பதி ப
�” எ�ப2 நா� பதி�பி க எ'"2  ெகா.ட 

A�. 
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“=றா�சி ம@கல�” எ�6� ஊாி� வா3� சாமிநாத பி
ைள எ�பவைர பா�'ைட" 

தைலவனாக  ெகா.' பாட�ப�ட இ9Aலான2, த�பாபி
ைள எ�பவாி� 

மகனான ��ப>யாபி
ைள எ�பவரா� இய�ற�ப�ட2. 

 

சாமிநாத பி
ைள எ�ற ப.ைண காராி� சிற�:, அவாி� நா�' வள� 

ேபா�றவ�ைற;�, ப
ள(களி� இய�ைப;� இ9A� விள #கிற2. 

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

வா� !வா� !வா� !வா� !    

 

பா(�"தி'9 தி7ல�ம� ப�ேபா�&தி� =ரமன@ 

      காசீ("தி ெகா.�ல@ .......... பனி மல�காம� 

வா(�"தி' ,ைலயின( ேமாகனவ� ேவ�#கன7
 

      ெப7ேயாகன மகாெப...... ,த?தியா கனவ3"2வி 

தா(�"த�9 தர#ணசீ ல�சகேலா� #மன:7 

      ம6கால� த7சாமி னாெத9திர �பால� 

கா(�"த,� மத�:ைனேநச( கைலவான( க�#த? 

      ,லாச�கனி யா�கரேம9 தியஅரச�  க�பக92ைனேய. 

 

த�னர9 திலகிய மதி, க"தா� 

      ம.ணா(92 ேசா�ப� ?க92 க"தா� 

த.டாமைற மல�றி7 வரச� தைள # 

      Cலரச� க.ணாயிர" திைறயவ� ேபா�@ 

க.ணா(9த ெசா�Bைச வ2நா�@ கார 

      கா"தவ�ல வென�ற ேச9த�கனி ஏதிகர9த� 

எ�னார� பணி9ேத� றியேபாச� எ�னா@ 

      காமிய�& விலாச� எ@ேகா�சாமி னாத#ேபர� 

ேமBைச #� ப�னிைச ேக ெப.ணா( 2தி 

      ேவணிய( பாணிய( பிைரசி"த( விைன 

,�"தவ( ந�"தவ( ெப�மா� சிவகாமி 

      த�பா� வள(பிE ஞக� &ைணேய. 

 

மதிGகி உ"தம #ணதீர� 

      மகேம& ெவா�றி' :யபார� 
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வானரதி காரன"தி பா�ெந> 

      2ய"தி' கனிவாயி� தாியாைர 

ெவ�றிக
 :ாிHய� த7சாமினா 

      ெத9திர சகாய�தைள #� ப�னிைச ேக 

2திசா�& த.மல7ைர ேவத� 

      2திவா>"த 7�தவிய பாக�2ட( 

�"தி'2ள வணினாத� ெசா�ைமவ(Hத� 

      பதிேபா�& ந�னயமி# ேநமி� 

பைடகா"தி' கா............ மாமி 

      பனிபா�Iட �ய(கி7Jண சாமிபாதமல(2ைணேய. 

 

" தப�ளி " தப�ளி " தப�ளி " தப�ளி வ#ைகவ#ைகவ#ைகவ#ைக    

 

அ�:ய மாேனா@# :ய"த.ணலா னார7ேள 

ந�பிய மாலாEசா மினாத,கிைல� பணி9ேத 

ெச�பவ ளேமாயிலேவா ெசKவாெய� றா>92 

ெஜக,� :க0=றா�சி ம@ைகC"த ப
ளி ேதா�றினேள. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

அE�க� ேபால ெகாEசியேப� 

      சா@கE சனEL0 அEச��� 

மாய9 ேதளி� ேச(�92கி 

      �ைட; மயி� விளி கைட;� 

 

மிEசி ;தி"தி 'தடமைல 

ேபா�ெநE சி�ம" தேத3#ட 

,ைலேம� மி க மணி"தாவ 

      டமைல யைம # ழBைசய 

 

கEச மில@கி யபதெம�ல 

      அEசி நட9த" திரசெவ�ல  

க�� ெயன தனிரச@கா� 

      � க� பணி��...... 
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மEசி னEL09 தில#=றா� 

சிம@ைக நக�கி ைச9தி'�ப. 

      ைணம� னன ேக" தமனமகி0 

      C"த ப
ளி வ9தனேள. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

வ(ணமயி� ேபா�� தரதிேபா�9 2திேச(' 

க�னிய69 தாைள கைர நகாி� ப
ளிய&� 

சி�னஇைட 2வழசி" திர,ைல  ேகாடைசய 

அ�னெமன  கா,க(ெகா. டாைசெசா�ன வ9தாேள. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

வாசமி# ........... சவா2 மகா 

      :6#@ கமகமகம ெவ�வன மணிேமகைல 

ம7@கி� கமதாதி விலகேத �ல.........�� 

      ெசௗ◌ாமர கதமணிவட� ���தி7  கனிவாயி�த� 

ெம�ல� ேபசிெச@ ைகைய=சி ேநச.............. 

      ைபேயா@க ஆைசெபா79 தாடவ ேர@க 

 

நீலநிற #ழ�வ#� ெப'"2ேந( ெபற,�"2 

      �சியம7 சைளநிர9 2ல@க� ேபா(மதெவ
 

தனிமன@ கல@க :
�ய( தட,ய( 

      தாைள  கைர� ப
ளி வ9தனேள. 

 

வி# த'வி# த'வி# த'வி# த'    

 

ம7 கமழ சி9தாமணிG( ெபாிய 

      தி7வ� ;த?வ( # மார� 

த7 #ல? காதல"தான சாமி 

      நாேத9திர ேவ�தைன  ெகா.டா� 

ெப7 கமி7� ப.ைணதன  காO"தியா> 

      வ9தப
 ள�பிறபல ேமா@# 

தி7 #ல? =றா�சி ம@ைக 
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      நக(#'�ப� வ9ததிரE ெசா�ேவாேம. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ெமா>"தி'@ க7@ெகா.ைட ,�"2 

      ேம�மீைச ந�றா> ,7 கி  

க.ைட;7 மாB& கி  க�� 

      சி"திர வ(ண�ேசாமைன ெவ�"2ேம 

இைடயி� ேச("2� ெச.'ேபாலெல392 

      த�ெகா.' லாவிேய 2"திய� 

ெப7 #� நா�சி,"த� வளவி�சாறா> 

      ேசா�:ட� #�"2ம"த 2�பிேபாலேவ 

அJ"திரேவ
 சாமினாெத9திர :"திமா� 

      ெத�கைர நா��ல7�:க
 ேச7� 

ப.ைண  #'�ப� வ9தா�. 

 

சாமிநாெத9 திரசி@கார ேநமவா� ெப7�:கைழ" 

      தா�ப�யா( க
ெநEசி� தா�ப�� ேப� 

தாமனா9த� பாபி
ைளைய �மியி� வண@கா( 

      ேமனிகள�பா ேசாெவ�&
  ேகா�கைள� பா�சேவ� 

ேகாமனா( :க0ம7த னா>க9தைன" 2தியா  

      ெகா'@ேகா� ம�னெர��ைப ெகா'@ேகா� ெச>ேவ� 

நாமேம =றா�சி ம@ைகநகாி� ப.ைணதைழ க 

      நல�ெப&� ப.ைண� ப
ளனாேண யா.ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

கா�#ல? தி�:ய மா�சாமினா ெத9திரதிட 

தீ�கனமகி0 ப.ைண சிற கவ7� ப�னிய(க
 

பா�#ளினி தா� ............ பாகெமன வா>திற92 

மா�கமதா> த@க
வர� ,ைறக
 ெசா�வாேர. 

 

த#த#த#த#    

 

ம�6� =றா�சிம@ைக த�னிெல�னா� டவ(தா� 
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      வ92 ,கி�"தE ெச>தஅ9த நாளி� 

க�னல ெசாிவயB� ெபா�ெனாி '�ேப( 

      த�பா>  க.'சர' க�� ெகா.டா ென�ைன� 

ெசா�ன ெமாழிகட9த ஒ�னலா( த�ைம 

      ெவ�ன2�� ப
ள6 # C"த#� ப
ளினா�. 

த�னயE ெச7ளா சாமினாத மகீப� 

      ப.ைண நட"2� ெபாிய ப
ளினாேன யா.ேட. 

 

ந@காம ேத6சாமி னாத#ேபர� ப
ள 

      நா�ெகா.' ப
ள'ைம யானெகா. ேடனா
 

சி@கார மாகஎ9த� ெகா@ைக  #ட"ைத� 

      பா("2 த��ேயமகி092 தாBக��னா ென�ைன 

2@கமி#� ெபா7ைளத@#@ #னபா�  கைற" 

      2ைர�:
 �லா?9 தாைள கைர� ப
ளினா� 

ப@கயE ேச(=றா�சி ம@ைகநகாி� ப.ைண� 

      ப
ள� தன #�சி� ன�ப
ளினா னா.ேட. 

 

ேதா�றமி7 வலா(களா� ற�பறி" ெதாி;E 

      ��ற�ேபா� ெசயிலனா�& ,�&� பா(�ேப� 

I�ற9 ெதா.Q"தியா 7�நா� திைரயி� 

      வா
ேவா@ கி #� க�'� ேபால 

நா�ைற,� க�'ேவ� நி�ெறாளிேமனி யா #� 

      ேசா�ைற இ�ேட�ஆ. டவ(நிைலநா�'�ேபால 

நா�ைறேம� நா�'ேவ� பா�றிர.ட வசன�பக( 

      சாமினாத சி@க�ப.ைண  கிய�?த@#� ப�னினா�.ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ெத�'வள காத:�லாெத� கட�க�பா ேலக" 

தா�'வள" ெத�ெறனெசா� சாமினாெத9திர� வரபி� 

வா�'வள� ெபா7 கள�ப
ளி ய(க
வா> மல(92 

நா�'வளE ெசா�Bமணி நா&க...ேதா�றினேர. 

 

நா()வள'நா()வள'நா()வள'நா()வள'    

 

வானC�& மைழெப>2 கா�#� 
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      வயB�சாB மணி,"ைத� ேச( #9 

தாளமீ> வெர�&நத ெப�#9 

      தாளேம> வாத�கB தீ( #� 

ேமனிலாமணி மாட"2
 ேளா�# 

      மிKெவ.ைம க.'மி7�:ன லா�#E 

ேசைனகாவல� மா�சாமினாத வசீற� 

      ெத�கைர நாெட@க
 நாேட. 

 

க�னிவாைழ� ப3"தைத நா'@ 

      கவி #,� ன@க7ம9 தியாேம 

ம�னிேயஅ  னியி�ைக ேபா'� 

      வயெல�லா� பி�ம2�:ன ேலா'� 

மி�6�வான மைழ"2ளி சா'� 

      விபர"தா� ெந�விைள92ற நீ'9 

2�னலா( பணிமா�சாமினாத ச,க� 

      வா0வளநா' எ@க
 நாேட. 

 

கEச��"த தட"தன@ கா�' 

      ெம>க�னி மாதாதட"தனE கா�' 

வEசமார� ,ைலகைள ேத'� 

      மாதார7 ,ைலகைள ேத'E 

ெசEச�பா?� ப�ன" தி7 #9 

      தா
C"தி ன�ப�ன" தி7 #� 

அEசலா( பனிமா�சாமினாத அ2ல� 

      ெத�கைர நாெட@க
 நாேட. 

 

அ9தனE ச கர@கைள ேந7மன� 

      ெப.ணார ச கர@கைள ேந7� 

அEசல9தன9 த"ைதேம� வைள #� 

      மந�ச9 தன9த"ைத ேம�வைள # 

க9தர@ க�ச"த9தி  #ேம?� 

      ,க9தா@ க�ச"த9தி  #ேம?� 

அய92தா7 நிக(சாமிநாத அ2ல� 

      வா0வள நாெட@க
 நாேட. 

 

வானர9 த"ைதெயா��ய Lத"தி� 
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      வானர9 த"ைதெய�& #தி #� 

பானமா விரச கனி  ேகற?� 

      பானமா விரச கனி ேயா'�. 

ேமனைககEசி பாதமி�னா( சி"திர 

      ேமனைக கEசி ேவ(ைவ ெஜாB #9 

தானிவார.ண சாமினாேத9திர தயா� 

      ெத�கைர நாெட@க
 நாேட. 

 

ம�6மாதைன  ெகா.டல� சா'� 

      வ&"தGக@ க@ைகெகா.ட� சகர'9 

2�&மிEசி; மEசைள� ேச7@ 

      LதமிEசி; மEசைள� ேச7@ 

க�னிமாட@ க
ெந�B வ9தாேம 

      நா�கவிலா7@ க�ென�B வ9தா7� 

அ�னதா7� நிக7�நிக( சாமினாதஅ2ல� 

      வா0வள நாெட@க
 நாேட. 

 

ேசாைலேதா&@ க7@#யி� பா'@ 

      �க"தினா� ப�9ேதாைக நி�றா'� 

மாைலேதா&� வச9தைன" ேத'� 

      மாத(மீதி� மல(கைள சா'@ 

காைலேதா&� மணாளைர  I'@ 

      க7"தினா�@ க.மல( L'� 

ஞாலேம3� :க0சாமிநாத நேர9திர� 

      ெத�கைர நாெட@க
 நாேட. 

 

காரெம� ப2ேசைல ெய3"2  

      கள@க ெள�பதிரா  கதிரா#� 

ஓரெம� பதி7�பதி� ேகா' 

      ந�ேலா�ட ெம�ப2ய(9த பல=' 

ேசாரெம� ப2வாBயி� தீ("த� 

      பி���� ெய�ப2மாத( சிர"தி� 

ேகாரவர� பாிமா�சாமி னாத#ேபர� 

      வா0வள நாெட@க
 நாேட. 

 

=ச க.ட2 ெத�மைல" ெத�ற� 
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      =@க க.ட2 ெம�Bய( ெகா@ைக 

ேயச க.ட2 ம�மத� த�ைன 

      இைறய க.ட ேத3�:ன� ெவ
ள�. 

ேபச க.ட2 ம@கள வா("ைத 

பிர�ட  க.ட2ெந> பலகார� 

ராச�ேகநிக( மா�சாமினாத நேர9திர� 

      ெத�கைர நாெட@க
 நாேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

த.யா� மதி,க"தா� சாமிநாேத9 திரேவ
 

எ�யா( :க0நா� ெல�ேல7@ ெகா.டாட 

வி�பாய9 தில#ெபாழி� மீேதமிக மகி092 

ப�பார #யி�Iட?� பா.ைமதைன� ெசா�ேவாேம. 

 

த#த#த#த#    

 

ெபா�னர சில(த:ாி வி கிேன�பர( 

      பாத�ேபா�றி மகி092 ேத�றிேய 

Iவா>#யிேல நைரயCல( விவள( 

      சித�பேர�வர( ஞான நடராச ர7
சிற க  

Iவா>#யிேல இ9நிலெம�லா� பர?ம க
 

      கி7Jணசாமி பதமிறEசி மகி09ேத�றிேய 

Iவா>#யிேல க�னிகாமா�சி ெவ@க 

மைலநாயகி ப"திரகாளி அ7ேளா@கேவ 

Iவா>#யிேல ெபா7ைள9தி  கணபாBள&� 

      ம9தராயர7
 :க092நித மகி092ேம. 

Iவா>#யிேல க7ைணதரவள( ப7"தி கா�' 

      நா�சியா(பாத கமலமல(தைன" 2தி"2  

Iாவ>#யிேல தி7?லவி வளம7தமைல 

      அ>யாத� கார தி7வ7�9 தைழ"ேதா@க 

Iவா>#யிேல அ7�த?� =றா�சி ம@ைக 

      யி�வ
ளிய7ய� அ.ணாவிதைன� ேபா�றி 

Iவா>#யிேல ெபாியதி7வ� ;த?2ைர 

      சாமினாேதமதிர� பிரபல"ைத� :க0ந2ேம. 

Iவா>#யிேல தாியலாசி@ ேக&2ைர� 
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      சாமினாேத9திர ,கிலத�கிைள ெய�லா9 தைழ க 

Iவா>#யிேல வ7ைசெப7 க@ைக #ல 

      Sமா�சாமிேனேத9 திரம�னவைன வா0"திேய 

Iவா>#யிேல பாிசனெம�லா9 2தி #E 

      சாமினாேத9திர ,கி�ப.ைணக ெள�லா9 தைழ க 

Iவா>#யிேல ம�6மைற ேயா(க
 

      #�நாறணாசாாி ,கி�ேவ.ைம ;ட�வா0கேவ 

Iவா>#யிேல அ�னத7 ெவ�னவ9த 

      அ.ணய6� ெரா��யாசாாிய7� வா0கேவ 

Iவா>#யிேல ந�னல,E ேச(மணிய 

      மாரய6� ெவ@கி�டா@கய6� வா0கேவ 

Iவா>#யிேல 2�6:க0 2ைரராய� 

      ெவ@கி�ட ரமண>ய��க� ெப7கிவா0கேவ 

Iவா>#யிேல அனவரத  கBயாண� 

      கநரசய6� நீதிபதிக�லாசாாி வா0கேவ 

Iவா>#யிேல ெசா�ெமாழி த�பாத,கி� 

      கி7Jணேப9திர நிதி;E��பராய79 தைழ க 

Iவா>#யிேல மன2மகிழேவ ெபா>ய&� 

      #�பய6� வாிைச;ட� வா0கேவ 

Iவா>#யிேல தனபதிைய நிகரான 

      சாமினாேத9திர ,கி�ெசௗபா கிய� ெப7கேவ 

Iவா>#யிேல ெகா�ைறநகராதி ப�#மார( 

      ர�றினேவணாட ேகாேவ9த� தைழ கேவ 

Iவா>#யிேல ேசா�றமிளவ ேலா�#த?E 

      சாமினாேத9திர ,கி�2"திய ,றவா0கேவ 

Iவா>#யிேல க�றதமிழி எ@க
 

      ,"தேன9திர Gகிக�:கைழ வா0"திேய 

Iவா>#யிேல ெவ�றி�:ைன,7கய விேபகிெய@க
 

      ஆ.�ய�ப வி�விைசய� வள9ேதற  

Iவா>#யிேல தவசி,கி� தா6த? 

      ,"தேன9திர தீர�தரணியி� வா0கேவ. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

தானக(ண ென�னவ9த சாமினா ேத9திர 

திடமா�பக� =றா�சிம@ைக நக�ப
ள ெர�லா� 

நானிெம� லா9தைழ க ந�லமைழ ெப>யவ�ேற 
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ஆைன,க� �ைச,த� யாவ7 #E ெச>வாேர. 

 

த#த#த#த#    

 

ைவய�:க0 மைழெப>;� ப�யா> ெத>வ 

      பகவாைன ேநா கி�ெபா@ க�மிகேவ ெச>;� 

ெம>ய( வி ேன� வர( #� ெச>;� 

      பணிவிைட க
விடைல கடைலஅவ �டேன 

ைவ;� வா3Eசித� பேரச( நா�@ 

      க7ைணதர வா>�:ட� மகி092 ,7 கா�: 

நட"2� நீ��=றா�சி ம@ைக யா6@ 

      கி7Jணசா மி #நிைன"2 சமாராதிைன தனி"2 

ெச>;@ ெகா�ைற நகாி�வள( ெத�னி(� 

      பாம( ெகா.டாட அபிேஷக@க.' நட"2� 

ந�றமி ேனா(2தி  #�நீல நகாி� 

      காளிநாய கி க�ப2 ெபா�ேபாதேவ ெகா'�. 

:க3 ெம@க
 வடப"திகாளி ய�ம� 

      வா>"தி'� பட@க.ணி ெந�றியா> ெச>வா(. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

தா2:ைன தி�:ய" தா�சாமினா ேத9திர 

திடமாதவ� வா
=றா�சி ம@ைகநக( ப
ளெர�லா� 

நீதி:ைன காளிய�ம� ெந9த�பட@ க.ணி #  

கா2சின  ேக�'  கடா க
 பி��பாேர. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

த.ணா(,க� பிரதாப�பிரமி� ப.ணாி க.ண� தன #ேம 

      ச9தன"2ட� பாைல ெகா'"2 க9தெபா32 வி9ைதயா> 

ெப.ணா( ,ரத@களி நாயகி க. ணாயிர"தி� 

      க7ைணயா� ெப7#�ெபாிய பழனியா.�  க7கிெலா7வ� 

பாிச69 H.'�ப� னியா.�;� :க0ேவ.'� 

      ப�னியா.� ;Eெசா��� ெபா7�ைபெவ� �@க7�ப� 

வி72:ைன ,"தி7
ள #ழ9ைதேவல� க7�ப  

      #'�ப6@ க�பக� ெப7மணE சா�ெசா�� 
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பவரான ெபாிய=ர6@ கதி"தேவல� பிரம&மைட  

      கல6@# மான=ர6� பா(:க3�ப. ணா�க7�ப� 

பர�ராம� மாட6�பதி :க0சிவனா. � #'�ப� 

      பக79 தாைளநகாிேல சீ(சிற9தி' மனEசான 

வ�னிய� ெச��சி�ன ணEசா&ட� ெச�லா7� 

      ப
ளெர�லா 7@I�"தி79 தினா(:க0 ெபா79தினா(. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

மி கவி2 ர( #நிக( ெம>:க0 மிக�ெப7# 

ச கிரபதி ச கிரதர சாமினாேத9 திர�ேம> க 

சி ெகன ,ழ ேமா' ெச�ப3 மிக�ெப7 

#ைக களி ெரன�பக' க�ட" தணீ9தாேர. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ம�ற�ேச( மல(L� ப
ளறெவ� றிவறி 

      நி�றா� ெவ#வளமா>� ச"த #ழ Uதிேய 

ம��லாேம ள@ெகா��னா� ந�றியா> நிைலநா� 

      மனெதா�& ேபா��ப. ணா�வ92 நட9தா� 

பக�ட9தா� ெவ#திட9 தாென�& 2ட9தா� 

      க�றிடா மேலேபசி னா�ெச�ெபா� #�&ேபால 

ெவ
ைள=சி னா�க�ைச க��னா�:ய9 தி��னா� 

      ெம
ளகா� ைவ"தா� மீைசேம� ைவ"ேதா� 

2�&ேசா மைனஎ'"தா� உன ெக�& ேவல� 

      ைகெகா'" தா�திடE ெசா�னா�பய� சி�னா&� 

ெம
ளசிாி" தா�பி�&E சதிாி�'ஒ7வ7  ெகா7வ( 

      ெவ�றி ேசாB மிக"தாேன க��னாேன. 

 

வி# த'வி# த'வி# த'வி# த'    

 

ப7�மத  க7ணிேயர� பா@காிய ெகா�'� 

      பக'பி�" தா�நி�ற ப
ள( யா?� 

ெப7ைமெபா 79தியகாளி யா�டEெச>த பிரபல"தா� 

      க7ைண ெவ
ள� ெப7 க ேமா@கி 

27வ ெனனவ7 சாமினாத ேயா கிய� 
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      �க�ெப7 கிவள(நா� ��ேசா�: I(92 

க7,க� வா6லகெம@ #�பட(9 ேதம�@ 

      காU�& மைழ #ாி ைய க. க.டாேர. 

 

த#த#த#த#    

 

வ�டமதி ெயா��� பாிவ�ட@ I&2 

      நீலவ(ண மணிெய�ன மைழமி�னி ேய&2 

,�ைடெகா. 'க�ெட&�: ென�� ேலா'2 

      நா�ேமாக மாயிேனக ெபா�ம.'க� பா'2 

ெதா�டபைன ய�றி� #ற�வி�' ெமா> கி2 

      கடல9ேதா> மதி�ேம;E சி�பிவா> திற #2 

அJடதிைச ேயா(:க 3Eசாமி னாதேவ
 

      மி�ைன க� �ெப&�ப
 எெர�லர@#�: ெச>=ேர. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

காற79தி� �ய"தா� சாமினா ேத9திர 

ெவ
ளேரா7@ ைகெகாைட ேபாெலனைச;@ ெகா.டாட 

சீரா7மா� ெபா7ைள ெத
ள,தா> ெவ
ள 

,(�ேபரா7� வானமைழ ெப>ய" ெதாட@கியேத. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

இ9திர த7ைவநிக7E சாமினா ேத9திர� 

      ெகா'"த அ,ெகா�பா> எ39த ேமக 

Cவாிநீைர ;.Vச� க3"2 # வைமயா> 

      அ9தர"தினி ெல392ைப9த மிளக7ணா மனாக 

மணிைய�ேபால அ'"2மி� ன�ெகா.� வ�,� 

      ,ரசமா�ப ெதைகெகா. டதி(9 2ேம 

சி9ைதமகிழ ெதா.Q" தியா& சீற"தி 

      எ.திைச G�ற�ேபால சிற9த�தல நிைற92 

பா"ததிைச ெய�லா� மைழ கா� நி�ேற 

      :9திமகி092 சிவெப7மா� த�:லைம  #த?� 

ெபா7ைள�ேபா� ெபா�Wதி கிாி#ளிர� சின92 

      :2ைமயா> மைழ ெபாழி9ேத. 
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க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ெசா கைர மீனா�பிைகைய� ேசா�:டேனதா� 2கி #E 

ச கைர ெந(ேபா�றெசE ேசா�சாமினா ேத9திர� 

� கைர யாமெகா'" தி"ெதாைக2ய றா�&வேதா 

அ கைர யாயி கைர  க.டEசி ெமB9தாேள. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ெவ'க9தா மட@#சீ( தன # வ'க9தா மட@கேவ 

      #�பாைன  #ட9தா@கி  #�வற #� பாைன #ட� ேபாகிேய 

கவ�� ெவ@ைக  #ல"ைத; மி க2வ�� ெவ@ைக 

      #ல"ைத;E சா7�ெப7ைம நாக,மதி U7�ெப7ைம நாக,�E 

கவள #E சா ேகா�ைட;� ேவடாகவ ள #Eசா  I�ைட;@ 

      கதி"தி'� ப7�ப�றி யிர@கி உதி"தி'� ப7�ப�றி;� 

நவேம>  க9தைர� பணி92ேம சிற92வைம  க9தைர 

      பணி92ேம நாைலவன"தி� :7கேவெவ
 ள�பாைலவன"தி� :#9தேத. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ெகா�டமி�ட 2�டாி�ட ெகா"தள"தி ர�ைடஎ�� 

ம�டர�:ைட" ேத2("தம  கைரேச7" 2ள கி 

அJடதி கினி� சின"தத�' ைக களி� &யா"த 

ச�டமி�டெசா� பிரசி"த சாமினா ேத9திரேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ேச7�பாைல வன@கேளாி ேர7�பாைல வன"திேலறி 

      ெச���ேவைல ேவைரெய�& பி�ெசா��� ேவைலேவைர;� 

பா7மறவா� ைம;மதி�சா7� மறவா�ைப;� ப7"த,ைட க 

      Hைர;மதி� வ&"த,. டக"2ைர;E சா7@கான" 

ேதறைல ெகா.' மீ&@கான" ேதறைல�சா�ேய ப
ள� 

      நிற�பிேய சளி�சாமிேய ெவ
ள� பர�பிேய 

ேந7�ப"திர காளிபத"தி லார�ப"திர9 Hவிேயநிைல 
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      வன@கட9 ேதறிநி�றCைல வன9தனி� சா(9தேத. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

மைழ #ழB யிவ
 #ன2 மய�ெப7கிேய மய #,ற 

விைள #மத� மல�பகளி வி' கமன 2ைன க7தி 

அைழ"2வர வி'"த�றா னல�#வைள ெகா'"த7
ெச> 

தைழ"த:க0 ெசனி"த,கி� சாமினா ேத9திரேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

சா',�ைல ய@காைவ;� :க
 

      I'ம�ைல ;@காைவ;9 த7ெவன� 

ெபா792 வைர;மதி �7ெவன� 

      ெபா792 வைர;� நா'�ஆ�'� 

ப��;@ #ளிC' மா�'�ப�;� 

      ந�' ெம7  காைள;@ கய( 

க�'ம&  காள;ை◌� ஆ'E 

      சாைம  காைவ;� தின�ஆ'E. 

சாைம காைவ;� ஆய(நா�'� மயிைர;� 

      அவ(தாயா ரா�'9 தயிைர;� 

நீ'@ைக  #79த�ைய ;9தளி( 

      ேகாஷ@ ைக #79 த�ைய;� 

ேக7,க9த� பத"தி� ேச"2 

      சா7 ம79 ேதா>9ேத. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

அ@கச� சின9ேத39 தட9ேத;E சா@க�த@# 

ெகா@ைகயி� :றEெச�@ #ண�ெதாி9 2ள9தய@கி 

ம@ைகயி@ கிய9த29த� வ�:ய� ெபா79தெவ�& 

ச@கான பத�:க09த சாமினா ேத9திரேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    
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நி�ற ம7த@கேள மிக�ெச�ற ம7த�ெபா@#ேவ 

      நீ�'� ப�ன"ைத; மதி�I�'� பளன"ைத;E 

ெச�& I'ம"தவைள;� ப
ளிய�& ேபா'ம"தவைள;E 

      ேச7மி9 திரன.ைட;� மிக�சா7�9 திர.ைட;9 

2�& ப
ளிய(பாைன;E ெசல"த�& 2
ளியமீைன;9 

      2ல@கி'@ க7�:க�ைட;� வயBல@கி'� க7�:க�ைட;� 

ம�றிேல மிக�சிதறிேய ெவ
ளெமா�றில( ெத'"2தாிேய 

      வா>"த ெசயநிலEசா(92 ெம9தஆ("தெந> தB�சா>"ேத. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

=ரத9திஎாி ெவ�றிமீறி அEசலா( :ாி9தேபாாி� 

நி�&டாசிெய�& ேபா(:ாி9த Lர(ம.ைட ெசாாித.'. 

=ளெவ�றி L�ந�கி ாீ�ெய�& சார� 

எ@#ேம 2ல@# சாமினா ேத9திரேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

பா;� ெந>தைல I�ேய பய9ேதா'@ ைகைதைய 

      சா�ேயபக7 ,�பழ ெகா�ைட; மைலநிக7,� பழ ெகா�ைட;� 

ஆ;� பாவாச"ைத;� கறிசா;� பிராசன"ைத;� 

      மா>9திட ராம�2Eச,9 தமி0 கீ>9திடா க�ெநEச,� 

சா;,வ� ெகா
ப@க,@ கைரஆ;E �வ�ெகா
 

      வ@க,E சா(9தநானில� ெபா7ெள�லா9 நிைற�
ளி 

த
ளி" 2
ளிேயேதா;� வ7ண�பத"ைத� ேபா�றி 

      �ர9தி'� ெவ
ள�பா92ேம 2ல@#�ெபா7ைள� ப7கிவா(. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ம2ரமிE� வசனம@ைக மய�மி#92� அ7கி�வ92 

விதிெவ�9 தவனB� ேற92ெமBவ ெத9தவைக 

வி3�:வ2 நிச9தன, மள9தட7 விய�::ாி 

மகி092 ச2(ெபா79 2விதரென�ற சாமி னாேத9திரேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    
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ெகா��B79த ேதைன;மைல  கா��B79 தயாைன;@ 

      ெகா�ய,
ளியE 2ைர;மதி� ெந�ய2க
ளி ய9Hைர;� 

L�' க�ைட;� பா�;9தயி( ���கைட;E ஜா�;� 

      அைலவ�றி79த மாைன;�ப
ளி கலச"தி ேநதமீைன; 

ேமா��2ைள யா@க,9தின ேமா�'�வைழய வ@க, 

      ,ழ@#ைம9 திைன�ெபா7ைளலா@ ெகா.',9தி ,9தி;9திேய 

��'�:க0 ேச(வ7ணராச�#� ெபா@கேமெப79 திைறைய�ேபா� 

      ெபா7ைளமான திெப7கிவா( :2ைமபா7� ப
ளீேர. 

 

களி*கைரகளி*கைரகளி*கைரகளி*கைர    

 

ேதாய�:#9த தாராேவ ேசாத�:#9த தாறாேவ 

      ேசா�ேபெப7# மன"தினேம 2யர�ெப7# மன"தினேம 

ேநய,க9த தனி கடேல நிைன9தா�மத69 தனி கடேல 

      ெந�யவான" தவைளகேள நில@கணட2ம" தவைளகேள 

ஆ;Eசல7� ெபா79ேதேன யா6� வறக� ெபா79ேதேன 

      அ&@கா7 க9தஅ�பரேம அன@க�வி'"த அ�பரேம 

சா;�வாாி ந' காேர தாயாவைச #� ந' காேர 

      சாமினாத2ைர ெய�ெகதனா� வர�ெச>2ைர ெயன ேக. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ெசEசிைல  #ரைவேகளி&� சாிசீரா�ெந� 'டலாறாமீ� 

      திமி@கல� ப792மி@கிலE சிைன"ேதளி Iளி�சீளி;� 

பEசிைல� பறைவயEசிைல # #ரைவப�னா க சB;.ண?� 

      ப7 #Eசாைள தி7 ைகவாைள பா@#ெப7 விலா@#மீ� 

#EசாIைக மீ�க�டா ேகா வEசிI�டமி' விறா�'ட� 

      ேகாளாமசாி ெச�கக�ல.� ேகாலா6� வ.ணவாலா6� 

மEசின ெக�"தி க7மணிேபா�' வாலமீென� லா9தாவேவ 

      வாயி"தெபா7ைள கடB�:#9த வளைமபா7� ப
ளீேர. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

�ெவ7E ெச�வ�:க
 சாமினாேத9திர ேதேவ9திர� 
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வள79 ெத�கைரந� னாேபா@க ஆ'வறவ9 

த9தியா� ெபா7ைணயா�& ெவ
ள@ காேவாி 

க.டத� பி�க�ப� ெகா.' வ9தாேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

சி9தியநைட;� பழ@க9த�ைட; Cளிகீாிேபா� ,க"தினி� 

      ேசா&� யி7Eச92 ேபா>,றி9 தைக;E 

சி9திய C #� ப7Eச��ேபா� தைல;மா@கா> ேகா��ேபா� 

      ப���ெவ9 தய@க'# ேபா�பதி9த க.க�� 

:2ேமனி ேபால,2#� வ.றான தாளிவய7E 

      ச9தத� :க09தி' =றா�சிம@ைக G(த�னி� 

தா&மா&9 தா�ப.ைண  காறனா( வ9தா(. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

2"தியமி# ேயாக"2ைர சாமினாேத9 திரக&"த� 

மகி0கி�ற ப.ைணகார வ9தேந( மதி� 

#"2Cைல தா�#�@க ெகாE�#ழ� ேபா�ேபசி 

,92நைக� ப
ளிய(க
 ,�:வ92 க.டாேர. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

#�பி'ேறா ,�ைம  #�பி' கிேறா� 

      ெவ
ைள  ெகா # CEசி�ப. ைணயா.ேட 

#�பி'கி ேறா�ெச�: நாாி"த� பிராேன 

      #�பி'கிேறா ென�டெச#ட ேதH(தா. டவேர 

#�பி'கி ேறா�ச�: க�&�ப. ைணயா.ேட 

      #�பி'கிேறா ெம�'�ச� ைன கிடா� ப.ைணயா.ேட 

#�பி'கிேறா� ந�பிேனாைர  கா #Eசாமி னாதசீதர� 

      ப.ைணந� பினாேரஉ�ைம நா@க
#� பி'கிேறா�. 

: 

வ92 நி�றப
 ளிகைளவா7 ெம�பா( 

      சி�னமா� எ@ேகெய�& விைளயா�  ெகா
வரா� 

பி9திேய அறியா
 வா("ைத வி9ைதஎ�பா( 
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      இ9த� பிரமி;E�"த ,3�ேபைச எ�பா( 

ெசா9தமா> கற�பிவ( ச92ெசா� வரா� 

      ெவ#Lாி ேகாப காாி சி�னமாாி ெய�பா( 

ந92ெசா� ல க�னிைய வைள92 ெகா
வா( 

      ,#�சண ைண கிடா�ேபா�ற நைட�ப.ைண  காரனா(. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

உ.டா'� �@#வைளவாயி" தமனிமா� ப�மல( 

த.டாமைர ,க"தா� சாமினாேத9 திரேவ
 

க.டாதாி9த ப.ைண  காரனா(,� :வ92 

ெகா.டா�� ப
ளிய(க
 ெகா.டல�" தா�னேர. 

 

த#த#த#த#    

 

வன #ட� ேபாேலதிர.ட தன #ட9 தாேனக.' 

      மய க,� ேபாேலநயி9ேத உம #� எ�ேமேல 

நிைன கிறீேர இெத�லா� மன # ராதேம 

      வ92மி�ல� நி�ெலனநீதி ெத�லாEெசா� ல?மாகாேத 

 

ெபா>ைய�L� �ேயசிாி"ேத ைகைய  கா�'நீ( 

      நி"த�ேபாதி  #�வா("ைத நயி9ேதசாதி  கா#ேமா 

ைமய�ெகா. Vேராைநய9ேத ைசய� க.Vேரா 

      சி�னமா� ெய�றீேர யவைள"ேத� வ9தீேரா 

 

2
ளி� ேப�றீ( நயி9ேதப
ளி  காைசேயா 

      பி�69Hர நி�றீேர தனி"2�ேசர வ9தீேரா 

த
ளி� ேபாறீேரதன" ைத கி
ளி� பாாீேரா 

      பி�6Eசாைட ெசா�னீேர ;ைம"தா�ேத� வ9ேதாேம. 

 

ேநமிநீதி ேம2தி #E சாமினாதேவள� ைமநி"த� 

      மகிழேவ சிற9த க("தேன ேக�@ 

காமிஎ� றீேர;ைம" தா�சாமி ெய�ேறாேம 

      மி கக. ைண கா�'ாீ ாி?ெத�ேன ப.ைண காரேர. 
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க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

பா("த?ட� இ7வைகேய ப
ளிய(க
 ெம
ளநி�& 

வா("ைதெசா� னேபாேதமகி092 ப.ைண  கார�ெவ# 

ேந"தியி2 ேந"திெய�& நி�&ெசா�வ த�&Cைல  

ேகா"தமணி �ணைசய #�மிய�" தா�னேர. 

 

த#த#த#த#    

 

ஆதிெபா7 ெளனவா0காளி நாயகிய�ம� 

ெபா�பாத� தைன" 2தி"ேத 

ேசாதி�பிைர Xத�ப
ளிய( ெம
ள?9 

2
ளிேய #�மிய�" தனேர. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ச�ட:க0 சாமிேனாேத9 திரேவ�ெச> ய�ப.ைண 

கிJடமி#� ப
ளிய(க ேனகியபி� C"தப
ளி 

2�டென�ற ப
ள� 2� #ெம�  #EL2@ 

க�ேடேன வ9தப.ைண  காரனிட� ெசா�வாேர. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

உ
ளகாாிய� ப
ள� ைவ"த2ள?  ேகா�� 

      கள?  #9தாேன க�னினா ென�& 

2
ளி;ைற" த2@க( தேன;@க
 சி"தமறி;@ 

      #
ளிக. ணிைய�:
ளி #றி"2  #லவிேபேனற 

சலைகெகா'" தா�2
ளிேய எ�ைன" த
ளி 

      ,'கக" 2ட கிறா� தட #@ காணா.ேட. 

 

நி"தேம ;ற�ைவ"த வய� # நீ( 

      க�டா தி�ைற  ேக�க��� ேபாறா� 

ெம"த ேவைலயி� தாமா> வா> கா� 

      ெவ��னா� அத�  ெக��;� பாரா� 

சி"திர  காB� ப"2�சலைக ெந� 
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      ெச�பமா> ெச�� ய�ப6  கீ>9தா� 

:"தி தா62ம
 ள"திைண யி�ைல� 

      ெபா7 # ேமரைவ"தி 7 #@ காணா.ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

C"தப
ளி ெசா�ன,ைற நிசெம�ேற ெய392 

கா"திர@ ெகா.ேடா@# ப.ைணமன� ெவ#.ேட 

பதா"ெதா7 மி"ேதயிைனய ப
ளிைய� சீறி�சின"2 

2("தென�ற ப
ளென@க
 ெசா�ெலன?E ெசா�வேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

அ�ெபா7ைள நதியி� ெவ
ள� ஏறி 

      I�டாி" தி.ைண�ெப7கி� பிைணயி�ெகா.' மீறி 

ெத�பி வ7ெத�& ெமா7 காேல ெசா�ல ேக�' 

      சீ கிரE ெச�றா� :B க. ேமேல 

ெம�:க0 ச@கிB  க7�ப� தாேன 

      ப
ளைணயி� அவைன கா" த7
வ தாிேயேன 

பா�பி� வாயி"ேதைர ய2ேபாேல ெயன #� 

      உ
ள� பத7ேத எ�னெச> ேவணா.ேட. 

 

பாி92 நா�ேசா& ெகா.' ேந"2 

      உ�:"2ைர பாைளய"2� ெப7�பாைத கா"2 

வ7"தி வ9தப
ள( ெசா��� =ேண 

      இ�&வ7 வாென�றா ாி�ன�வர  காேணேண 

தி7ம@கள ெவ@கமைல யாயிகாளி ய�ம� 

      தி7வ7
 எ�ப� ேயாெவ�& அாிேய 

ம79தி� விஷ@கல9த நிைலேபாேல என # 

      மதிமய@ #ேதஎ�ன ெச>ேவ� ஆ.ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

வா>"த தாைள கைரயி� வ9தப
ளி ெசா�னெமாழி 

ேந"தி யி2ெவ�ேற நிக092ப.ைண  காரனவ� 
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பா"தி7 க.ேகாப,� &ப�க�"2 ைக"த�யா� 

ேச("த�� ேபென�& மனEசீறி எ39தாேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ப
ளென@க� ப
ளி�பய� ப.Yறா ெய�னக
ளி 

      அைனகா�க� ேபான2நிஜேம அைணகா�க� ேபான2வசேம 

2
ளின மா'ேமேல ெபாதி�ம # ெம�ப2ேபாேல 

      அ9த" 2' க�வைர� ெசா��Cைல 2� #றா9 

த
ளிநி�� வயைல க. பாியாேனஅ9த�பயைல  

      க.�னி னாேன#�ைட மா"தில�  #,�ேன 

ெம�லவர� ெசா�வாய� ெசா�ேன�தய?  காாிஅ9த� 

      ெசயைல"தா னறியாேம அ9த"தாைள  கைரயிலா'ேம. 

 

ெம9த�த� க.டா�பய� பய"ேதா' #தி"2� ேப�ரேத2 

      ஊசிெகா�லா ெத7வி� வி�லா2 உ
�  #
ேள 

கிழ #ேம�#E ெசா�B  ெகா.டாேல வ7 ேக ேக #� 

      உதி"த ெபா32� ேபா7ேமாெயன  #.ேணாேட வழ காேமா. 

 

ப79த� க.டா� #ர@கா'� 

      ப
ள� தன #ேம� ைக;.' 

மிதி�சா'ேற� த�ெகா.' வா� ைக� 

      ெசா�ல�ேபா#� வைகெய�லா� வ�� 

C'�நா # வைள #றி ெய�ன 

      2
ளியி@ேக வர�ெசா�� வாய�ப
ளி 

 

வி# த'வி# த'வி# த'வி# த'    

 

வ7ம7த மைலநாதா ப"ைத� ேபா�றி 

      வள(சாமி னாேத9திர� வளEேச( ப.ைண� 

ப7வமி#� ப
ளிதைன� சின #� ேபா2 

      ப கவழி ��றிவர� ப.ைண  கார� 

த7ணமறி யா�ப
ள னாேர வா7E 

      ச�பா?  ேக����" த7ண9 தாேன 

எ7விைரேய� றின@கெள@ேக ெசா�வா ெய�& 

      எ'"2ைர க ப
ள�மகி09 திய�: வாேன. 
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சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ேக3@ ேக3ெம� னா3ேமைன மி க 

      ேமவிேய ெசா�B� ெசாBக�னி ேம"தீர� 

நா�ேம ப.ைண யா�# நயினா�# 

      நா�� B�லாத ெகா��;. டா7�ேச 

வாைளேநா  கியாமானில� பண� ைவ"2 

      வா@#� நில"தி� உ32தார விடாமேல 

நா�� பயிேர� &9த9 திர� 

      நீரளி=( ப.ைண யா.ேட. 

 

ேக�@கா� ச�பா ெந�ைல  கட�2ைர 

      ேக��� பா( க  க.��ட மதா#� 

நா�ேம ,"2ெவ
ைள மணியEெச> 

      நாரணா சாாியா( ெசவி  கா�� 

வா3@ேகா 2�ைப ய.ண>ய� கBயாண 

      வாச� ேதா&� வைகவைக யா�� 

நீ�ேமா ராைன  ெகா�பைர  ெகா�பண( 

      சா�ேனா( நி�றா( பா(ககவா7@ காணா.ேட. 

 

நா���ேம?E ெச9தாைழ இKZ( 

நடராச( ேவ.டெமன" த
ளிேபா�டா( 

ேத��னா� மிள#ெச� �ய�ப� 

      ெச��யா( கைட ேகெச� �.டா�� 

I��'�ப� ைனய�ச� மி காளி 

      த�ேகாயி� க�டைள�ப� யா�� 

மீ�'ேமார� பாணமில@ைக யி�=தி 

      எ�லா� விைள;@ காணா.ேட. 

 

த@#ேமா( நாராயண� கி7Jணசாமி 

      எ�ப2தா� றSேரா ப@கேம2 

:�#ச�பா?� ப
ளியா.� மக
வசமா�� 

      ெச@#7ைக சி9தாமணி யா
வா( 

தி7நகாி ெயன�ெசா�B  ெகா
வா( 

      ெபா@கேமவி வ
ளாள� தரணி 
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ச9தன வாசB� காY� 

      :க3,"த� �ம� காணா.ேட. 

 

வா>9தசாமி னாேத9திர� ப.ைண # 

      வளமதாக உள?மா ெட@ேக 

கா>92ல? ெச@காைள ,�=ர� 

      கதி"2ேமப� �தி"ததறி =ர� 

மா>9தேதா
 ெவ
ைள கைள ய� க� 

      ப கேமற� ப7ேமாைழ யா�� 

ஆ>9தெகா� பைன='க
 ேதா&� 

      வரவரக
 ைவ"த( சி"தா.ேட. 

 

வ�லேத( பத கா"தா &ெம@க
 

      காமா�சி ேகாயி�,� ம.�ப' # 

ெவ��E ெச�மைர கா ைளைய,�ன� 

      விலாத� ெகா.'மீ.ட தறி=ேர 

,ைலகா ைள;@க. ெகா.டL�டா� 

      ,ட@கிேய பி�ஒ2@கின 2.' 

அ�B காைள ;��மிையவி� டதாிகி 

      =ரெர� ேபா(ப.ைண யா.ேட. 

 

ஆனேதா( கிைட காத தாைழ க.' 

      வ9தா7 மி�ைலய2 நிச9தாேன 

ேபானேதா( சி�ன காைள ம�சாவி 

      ெபா7�ட� வா2பிர�' க�.ேடா 

வானம9திர  காைளத�ேமனி வ�?.ேடா 

      மைற9த தறி=ர தானEெசேர 

ஒ�ைற ெகா� ப&,"2 �சாாி 

      �ைசைய" தா@#� காணா.ேட. 

 

எ2காY�பி� ெறா.�ைய  காத 

      ெம'"2�ெபா� யியவறீ Sேரா 

ேகாதிலாத இ7�:  ெகா�  

      காைளக
 I�ட@க
 ேபா�ேடா� 

சாதியான வசிய(க
 தற ெகாைல" 

      தா@க�கா ெமனதா�ைவ" 2 ெகா.டா( 
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L2ேபா�ெசா� கிறீாினினா ென�ன 

      ெசா��ேவ� மயனப. ைணயா.ேட. 

 

வி# த'வி# த'வி# த'வி# த'    

 

எ�ெச�ேவ ென�றப
ள� திைனேய பா("2 

      ெய392ப. ைண கார& ெமா�றிய� பிடாம� 

ந�&ந�& மா�சாமி னாத ேயா கிய� 

      நல#ெப&� ப.ைணவய� ந�ல தாளி 

வி�&ர�ைவ" திடேவY� மிைடயா� பா�ெச� 

      ேறகி;�ந� லா'ப�� எ'"2 வாெவ� 

ெற�&தலா> ெசா�ல ேக� 'மகி09 ேதப
 

      ளேனா�னா
 த�த��ழ� றியா� னாேன. 

 

த#த#த#த#    

 

இ�ெபா3தி ேலகிய9த யிைடயாப�� யா'ெகா.' 

ெச�ப,ட� வ7வனறி� சி கா@ காணா.ேட. 

 

தின,ம9த  கிைடெயா�� சி&ைமக.' ெப7ைம;ட� 

மனமகி092 மதியEெச�றா� வ7ேவ� காணா.ேட 

 

இன,டேன கன,லவி யி@#வ9த இைடய7 # 

மனமகி092 மதிகெவ# மதிெச> =ரா.ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

க�'டேன ப
ள� க�கிஉைற" தெமாழி 

ச�ட,றேவ மகி092 தாலெம�லா@ ெகா.டா� 

இJடமதா யா'ப�� எ�லா@ெகா.ேட கியி�சி� 

ப��தனி� வானிைடய( ப.:டேன ேதா�றினேர. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    
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ப�ைச�பா வைள9த?ட� ல ெகா�ைச தா�மீக 

      =ச�ப�& கடகா�H கி ��றிெம
ள நட92 

த�ச2ணி ;&மாைல  #���ேபா� ேச("தி"தைல 

      அைச"2� ெபாியப��� பKவைரைய  கா�� 

அ��டேன த�G�றி ெம�சிெந�றி நாமமி�' 

      அ'"2வ92 ப
ள6ட� வ92ேபசி 

யி�சிநக( தனி�வள92 உ�சிதெம� லா�பைட"த 

      இைடயாவ ாின"2டேன அட?ட� வ9தனேர. 

 

உ�ப( ேகானா�ைட மன� ந�பிேய 

      ,�ெறா7வ Wைரவி�'� ெபா�ெச>தி ஆராிய( 

#'�பாச� : ெகா.' ம2வ�: ேகா நிச9தாேனா 

      தவ"திெபா7  கா�H கி  கிட #@ கா.#'�பா 

நா'மி�ைல ='மி�ைல ச9தி7ேதா7@ #�யா�� 

      சி9திம # வ92 வி�;ேமா #'�பா. 

 

பா9தமா ெகாணா�ைட வ79தாம� ,�னெமா7 

      பா�:கர9 தி7 #ெம�ற அ�ய�ேலா #'�பா 

ெபா79திய விறேகாணா�ைட தி79தாம ல�னாளி� 

      ெபா�6ல@ க.டெச>தி விைனேமா #'�பா 

இ79தேப7  ேகாணா�ைட ஒ7நாளிேல 7��ம க 

      எ�&சி�ன  க�னியைர ேயவின� #'�பா 

தி792ெம@ க
சாமிேனாேத9 திர,கி� ப.ைணவய� 

      ெச>விைள;� ெம�&லகE ெச�:ேம #'�பா. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ப��ைவ க� ேபானா�,� ப��ைவ"த தாக?Eேசாற" 

த��ைவ"த ப
ள6ட� த��ைவ"தா ேலநிமி7@ 

#��ைவ"தீ ேரயவ&@ #��ைவ"தா ென�றெசா�ைல 

ந��ைவ"2 C"தப
ளி னா�,ைர யா�டாேள. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

அ'ைமைய யா�� நயினாைர  ெகா'ைமைய  ேக� 

      மிைடயாதா னா�ைட க.டாேனவ� வயி�ேகா�ைட க.டாேன 
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#�யி79 தி79ேதேன யிைளயா
ெசா� ப�யி79தாேள ேசா�& # 

      #'�ப2 மி�ைலேய அவளாைச வி'�ப29 ெதா�ைலேய 

ெபா�வி' வாேனெந� ெலா7ப� ெதா'வாேன... 

      நா� ெசா��� �றாய�பி�� பா� அ� க� சாறய@ #��பா� 

2� ெகா.'� ேபசிஅவைன  ைக"த� ெகா.' =சி 

      ப�"2ட� ேச( கிடமிதி" தா�காாிய நEசி #ர� காணா�ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ேகா'ைவ"த C"தப
ளி Iறிநட9தா� ன"தி� 

ேப'ைவ"த ப
ள�பிாீ தி;டேன கீ("தி 

நா'ைவ"த மா�சாமினா ேத9திர� ப.ைணவயைல 

ஆ'ைவ"த ேசதித@க ளா.ைட;ட� ெசா�வாேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

2ல@#� ெபாியந�B காணி;E ��ப>ய� 

      காணிேதா� &�ெப7மா
 ேகாயி� காணி 

ஆ�ற� வய��யில@ கிவள7� :ளிய� 

      வய�� நாவல�; மிJட� ெப7#@ 

#�ட  #ள,@க�ைட ெவ��;�பல� ெபா79தி 

      அதி7 வ.�வய� மEச
 காணி;� 

�வாவ�;E ேசா0வய�� ெவலா@ காணி;� 

      பல�ெப7#E சிவனா� ப�டார,9 ேதாணி  

காணி;� பச�ெற� லா�ப�� ைவ"தேத 

      ெவ# தி�ட@ காணா�ேட. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

பாாிர.' ைவ"தப
ள� ப.�நிச ெம�&மதி 

காாிர.' வா("ைத  கடவாமேல விைர92 

ேபாிர.' ப
ளாமி�"2 வரேவ ேகா'ேபா> 

Iறிர.' கால #மற  #�ைட ய�"தாேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    
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ப
ளைன;@ #�ைடதனி� ேபா�டாென�ற ெச>தி 

      ப.:டேன இைளய ப
ளி ேக�டா
 

த
ளாிய 2யர ,�&  ெகா.டா
 

      சீ கிர" தி�தாேனா� வ9தவைன  க.டா
. 

வ
ள ,ைலமீ2 க.ணீ( வ�"தா
 

      C"தப
ளி வEசிைன யாெத�&ப� ைல க�"தா
 

ெம
ள வ92 ப
ளனிட9 2ைர�பா
 

      உன #வ9த விைனயமறி9 திலெனன  ைகெநறி�பா
. 

 

ெகா.ட ெதா7கண வென�& மிைலய 

      ச கள"தி Iறினா
 தி களெபா> ;�:ைலேய 

க.டவ(க
 வி.'ெசா� வா(ேகா� ெசா�னா�@ 

      ைக�:.Y  #.ேடா ெப7@ க.ணா� 

ப.'ைம  ெகா.டம ப.ைண கார� C"த 

      ப
ளி ப�ச,ற நட # மதி2ர� 

ம.டல" திலறி ேயனி� ேப�� 

      தைல,ைறயி� வாறாத #ைறவற ?மா��. 

 

#�ைட தனில� க வ9தார ெமதி(92 

      நி�& Iறினா� ெதாி;� விபகாரம@ 

க�'ட 6ன2 பைரெய�லா� ெவKெவ.பா 

      =�  க�ேசாி  ேகய�பாB� ெசா�ேவ� 

ந�டைண ெச>தானிள� ப@க.ேபா நம2#�ற� 

      நா�ேப( ெசா��E சா�சி ;.ேடா 

த�� ைவ"திடா ைதேயைண யி'�பா 

      எ@க
 2ைர�சாமி னாேத9திர ப.ைண #'�பா. 

 

அைமயாத ,தைலக�"தாேல க�நீ க 

      அ�வய"ைத தட?வ2 ேபாேல 

நைமேவ.�� ெசா��ப� ;.�ர கி 

      நம2ப.ைண நயினா(ெசா�ப� சிைறையநீ கி 

இைமயாம� விழி"தி7 நீக.ேண 

      உ�=��B� ெபா32வ7வ ன�ெப.ேண. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    
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தா2ெகா.ட தி�:யேம சா(9தப.ைண  காரனிட@ 

ேகா2ெகா.ட #.டனிக
 வறிமன தாராம� 

வா2ெகா.ட ப
ளிைய� மன"தி�ேபா ெட�&மகா 

L2ெகா.ட C"தப
ளி ேசா&ெகா.' வ9தாேள. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

க.ட?ட� தாிெகா.' கவி09தீ( #'�பனாேர 

      யா7க.ணீ( 2�பம�ெற. ண,.டாசீ( #'�பானாேர 

ெப.�ைளயா
 ைவ"2 ெகா.ட ெப7 க  #'�பனாேர 

      வா("ைத ேபசெவ�றா� த@...ேகாச� ேலரெவ&@ 

#'�பனாேர ெய�#" ெத>வெம9 நாைள #,.' 

      #'�பனாேர பி�6ேமரவி� ேடணிையமார ைவ"தீேர 

#'�பனாேர பாைன #
ளி ைனயாைள  க.டா�@ 

      #'�பனாேர கனபா கிய ,ேமேலசிறா  கிய,.டா��. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ெசா9தமதா> C"தப
ளி ெசா�னெமாழி ய"தைன;� 

வி9ைதயதா> ேக�டப
ள� ெம
ளமணி நாவைச"ேத� 

ைப9தா�ே◌ேய :Eெசா�ப� நட�ேப� ைகயினா� 

ெல9தைனயிK ேவைனக.பா ெர�&க92 ெசா�வாேன 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ெச>தெத�லா@ #�றம� C"தப
ளி ;9த�சி"த 

      ைவ"தி�� C"தப
ளி அ>ெய>ேயா ெய�னேசவன� 

C"தப
ளி.....யா.டவ�#� ெசா�லேவணா 

      C"தப
ளி #ஷ9ேதக ெம�லேன7த� C"தப
ளி 

எ.ைண� சி ெகன ல�சி கேவY C"தப
ளி 

      ஆகE சிேனக ம�ேலா C"தப
ளி 

ெதாியாத ெம>விேராத@ ெகா.டா> C"தப
ளி 

 

அ�பி� லாதவ�: ெச>தா> C"தப
ளி 
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      உ�ைன யா�மண வாளன�ேலா C"தப
ளி 

2�ப ,9த� த�பம� C"தப
ளி 

      இ�ன29த மி�டா� ேவகம�ேலா C"தப
ளி. 

 

எ�னிட"தி� ெசா�னதினா� ப.ைண  #'�ப( 

      காாியெம�ப� வச�ப'@ கா.ப.ைண  #'�ப( 

க�னி�சி� ன�ெபா�னி  ெக�றா�ப. ைண #'�ப( 

ப.ைண கா� ற�&சார ,.'ப.ைண  #'�ப(... 

 

அ9த ல.�வ92 க.டா� C"தப
ளி 

      �பாகE ெசா�ேன� C"தப
ளி 

ெசா9த ெம�றிைச9 திடாம� C"தப
ளி 

      நீதா� Hரநி�க  காாியேமா C"தப
ளி. 

 

ப.ைண  #'�பா 7�ைட ெவ��ட 

      ெயனக� டைளேயா ப.ைண  #'�பா 

H.�ெயன பால I. 'ைர"தா> ப.ைண #'�பா. 

      ெச>திெசா�ல எ9தவ� லைமேயா ப.ைண #'�பா. 

 

எKவித ,EெசK விதமா> C"தப
ளி 

      ேவனிஏ�றி ய�:� சா�ற�ேயா C"தப
ளி 

பKவிய@ ெகா.ெடாK வி�ெசா�ேவ� ப.ைண #'�பா- 

      ெத>வ�பா� #.ந�ைம  கா கேவY� ப.ைண #'�பா. 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா....    

 

எ�&ம"த C"தப
ளி யி�ப,ர  Iறிய�பா� 

ெச�&நீ  கி�சிைற வி'வி�ேப ெனனேவ 

ம�&லக ெம�லாமறிய ம�ன6ட வா("ைதயினா� 

அ�றிைச92 த@க
ப. ைணயா.ட�ைன  க.டாேன. 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

ஆ.டவேன எ�ைன ஆ.டவேன ப.ைணநாயேன 

      என காதர ேவ;9த� பாதம�லாறி� நாயேன 
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I.ெம� பா>மனம,.' வ9ேத� ப.ைணநாயேன 

      ெச>த#�ற ெம�லாமன2 2�&�ேபா&� ப.ைணநாயேன 

ெச>யாத#� ற@க
ெம> யாக�ெச> தா��நாயேன 

      த@க
சி" த�ெபா7"த�: ைவ"திடேவY ெம�னாயேன 

ைகயார  க.டகவிE சகி�[ேர நாயேன 

      ப
ள� காவBனா� வி�ெலௗ9தா� ப.ைணநாயேன. 

 

வ�"தி'@ க
ைள;@ #�"தி'� நாயேன 

      :"திம� ெடா�&ெசா� வ2தி�டமேலா ப.ைணநாயேன 

2�"2ம� ெசா�ேன�#�" தி7மா"தி யா�நாயேன 

      மிக�ெசா�னதி னா�மனவி�ன ,.ேடாப� ைணநாயேன 

H@கிய ெகா@ைக #" தா@க�ய� ேலானாயேன 

      பி
ைள"ெதா���#�மி கி��யதாய� ேலனாயேனா 

நீ@கிாியா" 2ய(தா@# வேனாப.ைண நாயேன 

      ப
ளனிட"2� வா�மவைல" தன�கா. ப.ைணநாயேன. 

 

வா>"2ெத� ேறயைனேய" தEெச>தா( நி�&நாயேன 

      த.ணீ(மா� வழியாக ெவளிவ9த ெத�னாயேன 

ஒ"தவா� ேன( க�ட C9தமி�டா� ப.ைணநாயேன 

      ப
ளனி�லா மேல73� வ�லா7.ேடா ப.ைணநாயேன. 

 

அ�பஉைன ேவY,த� பிைணநான�ேலா நாயேன 

      ேம�ம கைர ேய2தாைள  கைர�ப
ளி # நாயேன 

#�ப>யா பEசா@க� ெச�பெம�றா ாி�&நாயேன 

      ப
ள #� ைடையெவ��ேய வி��டேவY ெம�னாயேர. 

 

வி# த'வி# த'வி# த'வி# த'    

 

ம.டல"ேதா( :க
சாமினாத ேயா கிய� மனமகிள 

      ப.ைண கார� மகி�சி I(92 

ப.'வ9த C"தப
ளி ெமாளித�பாம� ப7மா  

      #�ைடைய நீ கிப
ள� த�பா� 

வ.�தEேச( ெமாளி;ைர"2 சாத��சி ெவ#மான@ 

      ெகா' # ம9தப# மான"தா� 

க.'ெவ� றின@க
 வினVெத� லா�ைகவச 

      ,.டா�� ெத�& க7தினாேன. 
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க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

ெவ�றி:ைன வி"2வைக ேம?�ெப7@ க?.ட� 

X�றெமாளி ெசா�னப
ள 2�ைமக.' வ�ைமயதா� 

ந�ற:க
 ேச(சாமி னாதேவைள" 2தி"2 

ம�&,ள ெவ�றின, மா��யவ� ெசா�வேன. 

 

த#+த#+த#+த#+    

 

ெவ
ைள�சிவ ைல க7மைர ய�படைல  ெகா�ப� 

      ேமகவிறைன பைன@காாி ...... ெவ�வால� 

#
ைளமணி� �த�,"2 நிற"தா� ெபாியேமாைன 

      #�ைட  ெகா�ப� I'ெகா�ப� 2ைளவாய� 

2
�@கபா ட�:�ைல ெய
��� நிற"தா� 

      பி�"ெதா'" தா�க' கா> ெவ
ைளெதா3� :#9தா� 

ப�ைனநிற" தானி9த வித"தி�. டாயிரேம 

      ப.ைண  #ள? மா'�பா ாீர.ேட 

 

ந�ல�ப ேவைளயி� நாேனாி��'� ப
ள( 

      ந�ைமயாக வினாத�ைன நா�&� பாயேவ 

வ�லைமேச( பிரமி�ப. Q�கைள ந.பக� 

      வா>"த ப
ளியா.� ேந"தி யதாய 

ெசா��� ப7ச�மக� ப
ளியா.� க7�ப� 

      2ல@#� பழனியா.� நல@ ெகா.'ேம 

#�லமல னா�L�� ெச�வ�ெப7 #�ப
ள( 

      I�ட,ட� மா�ைட ேய7��� ;3தா(. 

 

��'� Xக"ைத காைளெம��ைம யா�சி�பி 

      :Bேபா� எ�92 மீறி�ேபா#� ேபா2  

வா�டமி�லா ம�ப.ைண  #'�ப� சின92��றி 

      வ�டமி�' காைளத�ைன கி�� மிகேவ 

I��� பி� கெவ# தா��ைமயாக  காைள 

      ெகா�பி னாேல,�கி� சி�:� ேபாதிேல 

தீ�'�:க
 ேச(ப
ள� மீ�'மன9 தள92 

      இய@கி மிக?� மதிமய@ கினாேன 



35 

 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

க
ள,ற ேவஎ72 ைக கட@ காம�பாய� 

ப
ள�மதி ேசா(9தநிைல பா("2ம9த C"தப
ளி 

ெம
ளவ7� ேபா2விள@# தாைள  கைரயி� 

#
ளிசி� ன�ப
ளி மிக I�வா நா�னேன 

 

சி%!சி%!சி%!சி%!    

 

காராைனதைன� பா>92 பி�"தாயி�& 

      ப�@க�& பா>9தத�# மன92�"தா> 

வாராதவ7ைச வாலா�ேச =மன #� 

      வ�வான பிலேனா�� ேபா�ேச 

பாரம�ன  களி"த வி79ேதாதாைள  

      கைர�ப
ளி சி�ன #
ளி யி�டம79ேதா 

சா7ய@#� ெய�92ெக
ளா ெய@க
2ைர� 

      சாமினாேத9 திர�ப. ைண�ப
ளா 

 

வBய:B தைன� பி�"2 ெகா�வா> 

      ெய72#"த மதிமய@கி =
வெத�ன ெசா�வா> 

கBகால மகிைம ெச>த வாேதா?7 

      C"த க
ளிய9 த�ப
ளி ெச>தLேதா 

நBயா ம7ல�9 தி7 கேவY� வள( 

      காளிநாயகி த�கி&ைப ெய�& ேதா6� 

ெசா� வா>ைம ெதாி92மன@ ெகா
ளா> 

      க@ைக #ல"2ைர சாமினாத� ப.ைண�ப
ளா 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

இKவா& ப
ளிய(க ேள@#மிகேவ யிய�:E 

ெசKவாய ,(த7E ெசவியி�Xைள ேதா�ேம 

அKவா("ைத கா2 க? ஷத�ேபாேல ெய�92 

ெவKவா>� :Bேபால மிக�சீறி நி�றாேன 
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த#+த#+த#+த#+    

 

ம�றவ( ேபா�றிய ராம�சாமி னாதம�மத 

      ேவ
தன2 ப.ைண வய�க
 ேதா&� 

நா�ைறெய� லா�நடேவY ெம�ேற ப
ள� 

      நயினா�#� ெசா�B ம�ைறநாளி� தாேன 

ேதா�&மியல� ப
ளெர�லா ெம7# ெகா.ேட 

      ��ப>ய� காணிவய� க
ேதா&� நீ(வி� 

ேட�றிய7 சா&ளவி� ந&ெதாளி களா கி 

      ெய�ேலா7� நட�ப7வ ெமன� ெசா�வாேர 

 

ந)ைக,சி%!ந)ைக,சி%!ந)ைக,சி%!ந)ைக,சி%!    

 

கா( கால ெவ
ள,� வா> கா� நிற�பவ9ததினா� 

நீ( க காேலா� ���நி�ற ப
ள(ெச� றத�பி� 

பா( க காலா� நட92 ப
ளிய(க
 நா�&ந'9 

தீ( க கா� க
ெய கE ெச�ல  காேல7ேத 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

சீரார வாாியதி7 வ�நேர9 திரன7
 

தாரார மணி�:ய" தா�சாமினா ேத9திரேவ�
 

ளரா7� ப.ைணவய ெல�லா�விைள9 2ெத�ேற 

காரார ,கிர"த க தி7ெகா.' வ9தாேன 

 

க&�பாக&�பாக&�பாக&�பா    

 

க@ைகயா ேவ
மாலசாமி னாத,கிேல தைன க� 

ப@ைகயE ேச(ப.ைண� ப
ள� பல�ெப7 க 

ெபா@# மி#ெச�வ� ெபா79திவள( =றா�சி 

ம@ைகநக( ெச��,ற ம@கலEெசா� ேவ�றாேன 

 

ம-கள'ம-கள'ம-கள'ம-கள'    

 

ம@களா ம@கள� \தர6 # ம@களாம@கள� 
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ெபா@#ேபாத6 # :க
விேனாத6 # 

த@#நீத6 #� சாமினாத6 # ம@களா ம@கள�! 

ேநச6 #� ச(வேச6 #� �த�சீசன #� 

பவEச6 #� சா"திவாசன #� ெசகதீச6 # 

கயிலாச6 #� ெசயம@களா ம@கள�! 

சீல6 # அ6Iல6 # வள(ஞால6 #" 

த.ைட  கால6 # நாமேலால6 # 

வ
ளிவி�ல6 # உைமபால6 # வ� 

ேவல6 # ெசயம@களா ம@கள�! 

நீத6 # அ>வ(Hத6 # ந�விேனாத6 # 

சதேவத6 # வி�BLத6 # மி�ெசய 

பாத6 # :.ணிய ேபாத6 #� 

சாமினாத6 #� ெசய ம@கள�! 

சீதா/*0 ம-கள' ம-கள'சீதா/*0 ம-கள' ம-கள'சீதா/*0 ம-கள' ம-கள'சீதா/*0 ம-கள' ம-கள'....    

    

சாமிநாத �பதி ப�� 12�'சாமிநாத �பதி ப�� 12�'சாமிநாத �பதி ப�� 12�'சாமிநாத �பதி ப�� 12�'    

----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------    

 


