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எ� உைரஎ� உைரஎ� உைரஎ� உைர    

 

இய�ைகேய எழிேலாவிய	! அவ�'. சில இ/ 012 க3+ேதாவிய	 கல/த 

ெசா2ேலாவிய	 ஆ#க� ப�4.ளன! இைவ உயிேராவிய	 ஆக�4	! இ7ேவ எ� 

அவா! 

 

கவிைதகைள நா� வா8ெமாழியாக� ப9#க உட2 தள�/7	 உ.ள	 தளரா7 

உவைகேயா4 ஒ3 நா. ேக�4, ம'நா:	 ேக�4 மன	 $ளி�/7 தம7 'ேவ�ைக' 

ைய+ ெதாிவி+த தமி;� ெபாியா� தி3 வி.க. அவ�க�$, இ/0<#$) சிற��ைர த/ 

7	, எ�ைன� பலவா' ஊ#கி?	 பணியா�ற+ @ 9 வ3	 தமி;+ தா+தா தி3. 

�லவ� மயிைல சிவ �+7 அவ�க�$	 எ� உளமா�/த ந�றி எ�'	 உாியதா$	 

 

இ/0ைல ெவளியி�4தவிய தமி; உர	 ெப�ற இைள ஞ�, மல� நிைலய 

உாிைமயாள� தி3.ந.பழநிய�ப�#$ எ� ந�றி! 

 

�7ைவ 

1-1-54        வாணிதாச� 

--------------- 
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என� ேவ�ைகஎன� ேவ�ைகஎன� ேவ�ைகஎன� ேவ�ைக    

 

வி+7வா� வாணிதாச� பா#களி2 சில எ� ��னிைலயி2 ப9#க�ப�டன. அைவ, 

கா7#$	 க3+7#$	 வி3/தாயின. தமி; நல	 ேபAத2 ேவ 4 ெம�ப7 

ஆசிாிய� உ.ள# கிட#ைக. அவ�த	 தாளா ைம ெவ2க! 

 

ேதாழ� வாணிதாச3#$� பிரBC ெமாழி� �லைம ?	 உ 4 எ�' அறிகிேற�. 

தமி; நா�9� ஒ3ைம�பா�4#$ அ	ெமாழி� �லைம?	 7ைண ெச8த2 ஒ3தைல. 

 

இ/நாளி2 �7 உலக	 �கி;+7 வ3த2 க D4. அத�$+ ேதாழ� எE+ேதாவிய	 

7ைண ேபா$	 எ�' ந	�கிேற�; உ'தியாக ந	�கிேற�. 

 

தி3. வாணிதாச� ஒ3 ெப3	 உலக# கவிஞ� ஆத2 ேவ 4	 எ�ப7 என7 

ேவ�ைக. �திய� ேவ�ைக இைளஞ� ஊ#க+ைத நிைறேவ�'த2 இய2� 

வாணிதாச� வா;க! 

 

இவர7 @ய தீ/ தமி; வள�க! 

 

ெச�ைன 

15-7-52        தி3.வி.க. 

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

தமி� நா��� தா��தமி� நா��� தா��தமி� நா��� தா��தமி� நா��� தா��    

 

காணாத ஒ�றிைன# காA	ேபா7	, ேகளாத ஒ�றிைன# ேக�$	ேபா7	, 

நிைனயாத ஒ�றிைன நிைன#க வா8�� ேந3	ேபா7	 ந	 உ.ள+தி2 ந	ைம 

அறியாமேலேய ேதா�'வ7 கவிைத. 

 

யா�பில#கண	 க�') ெசா2லழகிைன?	 ெபா3ள� கிைன?	 இைடயிைடேய 

அைம+7� �ைனவேத கவிைத யாகா7. த�ைன மற/த நிைலயிேல உ.ள+தி13/7 

ஊறி எE/7 பா வ9வாக அைமவேத கவிைதயா$	. இ�ப+ைத ம�4	 Gக�/7 

அத� ேப�றிைன� பா வ9வி2 அைம+7 மகி;பவ� கவிஞனாகா�. கவிஞH.ள	 

ஒ3 சிற/த ஞானியி� உ.ள+திH	 உய�/த த�ைம வா8/த7. கவிஞ� 

இ�ப+ைத?	 7�ப+ைத?	 D�/7 நிைன/7 அIவிர 4 த�ைமகைள?	 

அைவகளி� வ9வாகேவ இ3/7 நம#$ விள#கி# கா�4வா�. 

 

உலக+ைத+ தி3+7வ7 ம�4	 கவிைதயி� ெசய ல�'.ஓ� ஓவிய� த�  
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7கி1ைகயினா2 அாிய பட+திைன+ தீ�9 ம#க:#$ மகி;)சிைய ஊ�4வ7 

ேபா�' ஒ3 சிற/த கவிஞ� த� சிற/த பாட2களா2 ம#க:#$� 

ெப3மகி;)சியிைன விைளவி#கி�றா�. பட+தி2 எEதி# கா�4வதிH	 எ ணி� 

பா�#க) ெச8?	 கவிஞனி� திறைமேய சால) சிற/ததாக விளK$கி�ற7. 

 

ஒ3 கவிஞ� ேப3	 �கE	 ெப�றி3#$	ேபா7 அேத. கால+தி2 ம�ெறா3 கவிஞ� 

ேப3	 �கE	 ெப�' விளKக இயலா7 என எ Aவ7 தவ'. சKக கால+திேல 

ஒேர சமய+தி2 பல கவிஞ�க. இ3/7 பல�பல வைகயிேல ம#க:#$+ த	 அாிய 

பா#களா2 மகி;)சிைய ஊ�9யி3# கிறா�க.. ேஷ#,பிய� எ�H	 ஆKகில# 

கவிஞைன� பாரா�4கி�றவ�க. மி2ட�, ெட�னிச�, ெஷ21 �த1ய 

கவிஞ�கைள� பாரா�ட+தா� ெச8கிறா�க.. ம#களி� உ.ள+ைத# கவ3	 

வைகயி2 �7 �ைறயி2 பாட+ 7வKகிய பாரதியா� பாடைல# க 4 ம�ற� 

�லவ�கெள2லா	 பாடாம2 இ3/7 விடவி2ைல. பாரதியாாிH	 சிற/த கவிஞ�க. 

இ/த# கால+திேல ேதா�றி வ3கிறா�கெள�றா2 அ7 ந	ப+தகாத ஒ3 

ெச8திய�'. பாரதியாாி� மாணவரா8 பாரதியாராேலேய பாரா�ட�ெப�ற 

பாரதிதாசாி� �7ைம� பாட2கைள� பாரா�டாம2 இ3#க எவரா2 இய<	? 

'7�பா#கி வயி�றி2 MரKகி பிற/த7' எ�H	 உலக வழ#$#$ ஏ�ப) சில)சில 

ப$திகளி2 நம7 பாரதி தாச� பாரதியாாிH	 விBசி மிளி�கி�றா�. அIவித	 அவ� 

திக;வ7 பாரதியா3#$� ெப3ைமேய ய�றி இE#காகா7. அேத த�ைமயி2 ந	 

நா�9ேல ம�ெறா3 �லவ� வாணிதாச� எ�H	 �ைனெபய3ட� ெநBைச-ய.:	 

அழகிய பாட2களா2 அாிய க3+7#கைள+ திறைமயாக அைம+7� பா9 

வ3கி�றா� எ�பைத+ தமி; நா�9<.ள அறிஞ�க:. ெப3	பாேலா� 

அறி/தி3#கி�றன�. 

 

வாணிதாசனா� பாரதிதாசாி� அ9)Cவைட� பி� ப�றியவ� ஆதலா2, அவ3#$ 

வ3	 �க; எ2லா	 பாரதிதாசைரேய சா3	. பாரதியா�, பாரதிதாச�, வாணிதாச� 

ஆகிய இ/த Oவ3	 O�' விதமான த�ைமயி2 கவி �ைன/தி3#கி�றன�. 

பாரதியா� அ/த# கால+7#$ ஏ�ப இ/திய ம#களி� Cத/தர உண�)சியிைன+ த�9 

எE��	 வைகயி2 பா9னா�. பாரதிதாசாி� பாட2க. ெப3	பா<	 சீ�தி3+த 

ேநா#$ைடயன. வாணிதாசனா� அவ�கேளா இ/த இ3வாிH	 விBசிய வைகயி2 

உலக நிக;)சிக., இய�ைக+ ேதா�றKக. �த1ய பலவ�ைற?	 உ.Pர 

நிைன/7 பா�+7 உள�3கி� பா9 வ3கி�றா�. இவாிட	 பிற �லவ�க:#$+ 

ேதா�றாத �+த	 �திய க3+7#கைள எ2லா	 நிர	ப# காணலா	. 

 

'எழிேலாவிய	' எ�H	 பாட12 கதிரவனி� காைல+ ேதா�ற+ைத, ெதா4வான 

மதி<#க�பா2 ேதா�றி4	 அழைக# காண ந4வினி2 7ைள+த ச/ேதா?' எ�' 

ெசா2<வ7 பிற� யா3	 எ ணி� பா�#காத ஒ3 �+தழேக யா$	. விளா மர+தி2 
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ஒளி+7 A	 அணிேலா கி.ைள ஒளி O#ைக மிளகா8 எ�' களி+7 ண� 

பா?	' எ�H	 ஓவிய	 சி�னB சி' $ழ/ைதகளி� உ.ள+திைன?	 கவர) 

ெச8கி�ற7. அ/திவான+ ேதா�ற+திைன) ெச2< ட $ைட#$ உவமி�ப7 

மிகQ	 ெபா3+ த	. ெகா�ைற) ெச9யி� கா8கைள# $ரKகி� வா<#$ 

உவமி#கி�றா�. கிழவியி� �7கிைன# ெகா�ைட �/திாி �7$' எ�கிறா�. 

இIவித	 பல�பல �7 உவைமகைள இவாிட	 நா	 காணலா	. 

 

இவ3ைடய பாட2க. ப9�ேபா3.ள+ைத மகிழ) ெச8?	 பாட2 ம�4	 அ�'. 

அவ�கைள� பல �ைற சி/தி#க) ெச87 அவ�க. உ.ள+திேல �திய 

க3+7#கைள?	 எழ) ெச8?	 பாட2களாகேவ அைவ திக;கி�றன. 'விைள வய2 

ெபா�ட2 எ�ற ேவ�'ைம க3தா7 எ�'	 அளி+7யி� ஓ	�கி�றா8'- 

'பழ#க+தா2 உய�Q தா;Q! பைட�பினா2 அ2ல த	பி!'- 'உைழ�பவ�#$ உய�Q 

ஏ� இ2ைல'- 'விழி��+ ேதைவ உணவ�ேறா உய�Q தா;வி� ஆணி ேவ�' - 

எ�பன. ேபா�ற அ9களி2 ஆ;/த அாிய சமத3ம# க3+7#க. நிர	பி வழிகி�றன. 

 

இவ3ைடய பாட2கைள உலக� ெப3K கவிஞ3. ஒ3வரான இரR/திரநாத தாD� 

அவ�களி� பாட2க:#$) சமமாக# Dறலா	. தா	 க ட கா�சிகைள) சிறி7	 

வEவாம2 பட	 பி9+7# கா�4வ7 ேபா�' எளிய ெசா�கைள# ெகா 4 ெபா3. 

ஆழ+ேதா4 அைம+தி3�ப7 இவ3ைடய அறிவி� திறைமயிைன?	 பி�கால+ேத 

இவ� அைடய+ த#க அழியா� ெப3	 �கழி� சிற� பிைன?	 நம#$ விள#கி# 

கா�4கி�ற7. ‘உ�பிய வயி�ைற+ @#கி ஒ3 ைபய� ஓ9 வ/தா�. ச�பிய பனK 

ெகா�ைடேயா? தைலேயா ? எ�' ஐயK ெகா ேட�' எ�' ஓ� ஏைழ) சி'வைன 

மிக அழகாக� பட	 பி9+7# கா�4கி�றா�. கிழவி த� எEவைக� ப3வ+ைத?	 

எ ணி� பா�#கி�ற அழ$ எ2ேலா3.ள+ைத?	 ெகா.ைள ெகா.ள) 

ெச8கி�ற7. 

 

ேம2 நா�9ேல ேஜ	, ஆ�ட�ச� எ�H	 அறிஞ� சி�னB சி' 

$ழ/ைதக:#காக� ெபா8# கைதக. க�9யி3#கி�றா�. அவ� 'விள#$+ @ ', 

'ெச2லா# காC', ைம#D4' ேபா�ற எைத?	 கைத#$ அKகமாக ைவ+7# 

ெகா 4	 அழகாக# கைத �ைன/7 அதி2 பல அாிய நீதிகைள?	 

�$+தியி3#கி�றா�. வாணிதாசனா� பாட2க:	 அ/த+ த�ைமைய) 

ேச�/தைவேய யா$	. இவ� எைத?	 வ3ணி+7� பா4வா�. உய�/த மாளிைக, 

இ9/த வி4, தைழ+த மர	, உதி�/த V, ஆ', மைல, C4 கா4 �த1ய யாQ	 பல 

�திய க3+7#கேளா4 இவ3ைடய பா�92 திக;கி�றன. மிக அழகிய 

ேதா�ற+ேதா4 விளKகி ஆட2 பாட2களி2 ஈ4ப�4 �9வி2 வா9 வதKகி நில+தி2 

R;/7 கிட#$	 ஒ3 Vவிைன� ப+7� பாட2களா2 இவ� சிற�பி+7� 
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பா4கி�றா�. அ7 ம#களி� வா;#ைகைய எ ணி� பா��பத�$	, த	ைம+ தா	 

தி3+தி# ெகா.வத�$	 ஒ3 சிற/த எ4+7#கா�டாக விளK$கிற7. 'வா;வினி2 

இ�ப 7�ப	 ம1/தி�ட ேபா7	 ேமேலா� தா;/ திடா�' எ�H	 அாிய க3+திைன 

அ/த 'வா9ய மல'ாி� Oல	 நம#$ உண�+7கி�றா�. இளைம� ப3வ	 கழி/தா2 

மீ 4	 அ�ப3வ இ�ப	 நம#$# கி�டா7 எ�பைத உ3#கிய ெந8ைய 

ெவ ெண8 உ3 ைட ஆ#க2 உ ேடா? C3Kகிேய R;/த Vவி2 ம7 மீ 4	 

7ளி�+த 7 ேடா?' எ�H	 வினா#கைள+ ெதா4+7 ந	ைம) சி/தி#க 

ைவ#கி�றா�. C4கா�ைட# க 4 அKேக இ3/த ந4க� களி2 ஒ�' 

சிற�பாகQ	, ம�ெறா�' எளிய த�ைமயி<	 இலK$வைத# க 4, ம#களி� 

நிைலைம#$ ஏ�ப� �ைத $ழி இ3#க# க ேட�. �EKகிேன�. உய�Q தா;Q 

இதி<மா?' எ�ப7 அவ3ைடய சமத3	 ேநா#க நிைலயிைன நம#$ எ4+7# 

கா�4கி�ற7. 

 

ந	 வாணிதாசனா� ஒ3 சாதாரண கவிஞ� அ2ல�. ஊ� மற/7 உயி� மற/7 

நிைன/7 நிைன/7 ெதளி/த அாிய க3+ 7#கைள+ தம#$+ ேதா�றிய-

ேபாெத2லா	 அைவகைள அ�ப9ேய $றி+7 ைவ#$	 ஓ� இய�ைக# கவிஞ�; கவி 

�ைனவத�காகேவ பிற/தவ�. இவ3ைடய பாட2க. எ� '	 அழியாம2 நிைல+7 

நி�$	 த�ைம வா8/தைவ. இவ� சீ#கிர+திேல உலக# கவிஞ3. ஒ3வராக+ 

திகழ#D9ய வா8�பிைன� ெப�றி3#கி�றா�. இவ3ைடய பாட2க. ெபா3ளாழ	 

உைடயன. ெசா�க. எளிைமயாக+ ேதா� றிH	 பல உய�/த க3+7#கைள+ 

தாKகி நி�கி�றன. தமிEலக	 இவ3ைடய பாடைல� பய� ப4+தி#ெகா.:த2 

ேவ 4	. இ/த# கால+தி�$	 எ/த# கால+தி�$	 ேதைவயான ெச8திக. எ2லா	 

இவ3ைடய எழிேலா விய+தி2 அைம/7 கிட#கி�றன. இவ3ைடய பாட2க:. ஓ� 

அ9யிைன� பல ப#கKகளாக விாி+7 எEதலா	. அ+ தைகய ெபா3� ெசறிQ 

இவ3ைடய பாட2களிேல காண� ப4கி�றன. 

 

அ�ப� வாணிதாசைர நா� Cமா� ப+தா 4களாக அறிேவ�. அவ3ைடய அாிய 

பாட2கைள உலக	 மதி#கி�ற7 எ�பத�$ அறி$றியாக அவ3#$+ தமி; நா4 ஒ3 

ெபா�கிழி உதவ ேவ 4	 எ�ப7 எ� ஆைச. ந	 தமி; நா�9�$� பாரதிதாச3	 

வாணிதாச3	 இ3 க மணிகளாக இ3/7 இ#கால+7#$ ேவ 9ய வைகயி2 

பா�9� Oலமாக) ெச87 வ3	 ெதா 4 ெபாி7	 பாரா�ட+த#க7. 

வாணிதாசனா� ேம�ேம<	 இ+தைகய அாிய 02கைள+ தமி;நா�4#$ உதவி+ 

த	�ைடய ஆசிாிய3#$	 த	 ெப�ேறா�#$	 தமிழ�க�$	 எ�'	 அழியா� 

ெப3ைமைய+ த3வாராக! இவ�த	 பாட2க. தாD� பாட2கைள� ேபா�' பல 

ெமாழிகளி<	 ெமாழிெபய�#க� ப4வனவாக! மடைமயி2 7யி<	 ம#க. 

விழிகைள+ திற/7 பா�+7� �+த	 �7 வா;Q ெப�' வாழ ந	 தமி; நா�4+ 

தாDராகிய 
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வாணிதாசனா� ப2லா 4 ப2லா 4 வா;வாராக! 

 

25-12-53 } 

ெச�ைன-1.        மயிைல சிவ �+7 

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

உ�ைறஉ�ைறஉ�ைறஉ�ைற    

 1. எழிேலாவிய	 9. விள#$ 

 2. ஞாயி' 10. V/ெதா�9 

 3. மைல 11. 02 

 4. �கி2 12. கிழவி-1 

 5. கா4 13. கிழவி -2 

 6. கட2 14. வா9ய மல� 

 7. ேசாி 15. க2லைற 

 8. நிலா . 

----------- 

1. 1. 1. 1. எழிேலாவிய"எழிேலாவிய"எழிேலாவிய"எழிேலாவிய"    

1 

சி�4க. இைச#$	; வான 

      இ3ளினி2 ெதளிQ பா?	; 

ெமா�4க. Gகர வ 4 

      ��பி�னா8� ேபா�9 ேபா4	; 

க�9ைன# $ைல#$	 கீ;வா�; 

      ைவகைற# $ளி�/த கா�'� 

ப�4ட2 மகிE	 காைல 

      ஓவிய	 பா�! பா� ! த	பி ! 

 

2 

ெதா4வான மதி<# க�பா2 

      ேதா�றி4	 அழைக# காண 

ந4வினி2 7ைள+த ச/ேதா, 

      அக டேமா, ந4வி ள#ேகா 

கட1ைட எE/த காைல# 

      கதிரவ� ? கதிாி� R)C� 
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ப4மிட ெம2லா	 ெபா� !ெபா�! 

      பா�எழி ேலாவி ய+ைத ! 

 

3 

பCவைர) Cவ�ேம2 தாவி� 

      ப9/தி�ட ெகா ட2 வான 

விC	பினி2 எE/த தீயி� 

      ெம��ைக ! எ3ைம ! பாைற ! 

திைசெயலா	 அழகி� R)C! 

      ெச9ெயலா	 �.ளி� பா�டா	! 

இைசயிH# ேக�ப# க21� 

      இ4#கி2பா8 அ3வி ஆ�#$	 ! 

 

4 

ஆயிர	 வ ண	 கா�4	 

      அ9வான �கி2க. ஓ9� 

பா8கதி� ஒளிம ைற#$	 ! 

      பலமைல $�ைற) C�றி� 

ேபா8விE	 ஓைட ேபால+ 

      ேதா�றி4	; �7ெவ. ள+தி2 

மா8கதி� ெச#க� வான	 

      எழிேலாவி ய	பா� த	பி! 

 

5 

களிமயி2 அகQ	; �.ளி# 

      க3K$யி2 பா�9 ைச#$	; 

விளி+தி4	 7ைணபிாி/த 

      �.ளின	; விளாம ர+தி2 

ஒளி+7 A	 அணிேலா, கி.ைள 

      ஒளிO#ைக மிளகா ெய�' 

களி+7 ண� பா?	; கா�92 

      கா எழி2 ஓவி ய+ைத ! 

 

6 

வழிெயலா	 ெத�ைன ��ைன! 

      மண2ேம4! ெநா)சி# கா4! 
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கழிெயலா	 பாசி� ேபா�ைவ ! 

      க ெணலா	 ெந8த2! ஆ�') 

Cழிெயலா	 உ�பி� ேத#க	! 

      7ைறெயலா	 கவி)சி நா�ற	! 

எழிேலாவி ய+ைத# கா�4	 

      ெந8த1� இய�ைக# கா�சி ! 

 

7 

ெநா)சிேச� ேவ1 ஓர	 

      பல0' ெபா+த2 ஏ�ற 

$)சிக. ! $)சி மீேதா 

      Cைர#ெகா9# $4#ைக# கா8க. 

உ)சியி2 கிட#$	! R�9� 

      ஓரேம ெபாE7 ேபா#கா	! 

அ)சேம வா;Q! ேசாி 

      அ�ெபழி2 ஓவி ய	ேம ! 

 

8 

அ/தியி2 ஒIெவா� றாக 

      வான+ைத அைட/த மீ�க. 

சி/ைதைய அ.:	 ! வான	 

      ெச2< ட $ைடேபா2 ேதா�'	 

வ/த7 நிலேவ! இ�ப	 

      வ/தேத! உயி�ெம8 மீ7 

சி/திய ஒளி தீ� டாத 

      ஓவிய) ெச	ைம காணீ� ! 

 

9 

��நைர D/த2! ெகா�ைட 

      �/திாி �7$ ! க க. 

சி�னமா ெவ7	ப2! ெபா#ைக) 

      சிாி��வா8 க3	�) ெசா+ைத ! 

மி�ன2ேச� கா�கா ல+7 

      ெவ மதி �க+தி� ேதா�ற	 ! 

எ�ென�ேப� கிழவி கா�4	 

      எழி�கா�சி சிாி��+ தாேன ! 

 

10 
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ஆ9ய ெகா9க. ேதா'	 

      அழகிய V#க.! Vைவ+ 

ேத9ய வ 9� பா�ேடா 

      ெச/தமி;! மலைர# ெகா8ய 

நா9ய மKைக ந2லா. 

      �Eநிலா! கா/த. நீ�9 

வா9ய மல�க  டBC	 

      வாடாத மலைர� பாாீ�! 

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

2. 2. 2. 2. ஞாயி$ஞாயி$ஞாயி$ஞாயி$    

1 

ெபா�ெனாளி R)ேச! வான� 

      �ைதயேல! இ3 ட நா�9� 

ெபா�ெனாளி விள#ேக! Oைச� 

      �டமி�ட க�9� ெபா�ேன! 

ெபா�ெனாளி X�ேற ! ம#க. 

      �7வா;ேவ ! சிாி�ேப! வ�றா� 

ெபா�ெனாளி ய�ேத! V+த 

      ஞாயிேற! வாரா8! வாரா8! 

 

2 

ஒளி#ெகலா	 உயி�நீ ! வாE	 

      உயி�#ெகலா	 உயி�நீ ! RC	 

வளி#ெகலா	 உயி�நீ! ம#க. 

      வா;வி�$	 உயி� நீ ஆவா8 ! 

களி�ெபா3. நீேய! வான# 

      க3�ெபா3. நீேய! இ�ப	 

7ளி�+திட அழைக X�4	 

      ஞாயிேற! Cட�#ேகா மாேன! 

 

3 

உ3ெவாளி மKகி+ திKக. 

      உ�வழி ேநா#கி ேநா#கி# 

க3கி4	 நிைலைய# காண 

      அ21?	 கலK$	! ம�'� 

வ3ைகைய உைர#க ெநா)சி 

      மண#கா�'	 ெவ:+த வாH	 

இ3#ைகயி2, $யி<	 சி�4	 
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      ஏ7#$� வரைவ� பா4	? 

 

4 

பனி+திைர வில#கி ெம2ல� 

      பா�+தைன; சிாி+தா8; நா�92 

பனி இ2ைல; $ளி3	 இ2ைல; 

      படாி3. ேபா�ைவ இ2ைல; 

இனிைமயி2 உயி�க. யாQ	 

      எE/தன; ம#க. ெநBசி2 

தனிெயா3 இ�ப	 ேச�+தா8; 

      தைழ#கா�4# கழ$ ேச�+தா8! 

 

5 

மடைமயி2 7யி<	 ம#க. 

      விழிகைள+ திற/தா8; �2ைல# 

ெகா9கைள) சிாி#க) ெச8தா8; 

      $ள	$�ைட# கழ$ ேச�+தா8; 

இைடயி2வா; தாம ைர)ெசI 

      வித;கா�9 அைழ+தா8; ஈ/தா8; 

தைட? ேடா உன#கி/ நா�92? 

      ஞாயிேற! தமிேழ ! வாழி! 

 

6 

வ 4க. யாைழ மீ�ட, 

      வாி#$யி2 ப ணி ைச#க, 

அ ைடயி2 க212 பா?	 

      அ3வியி� �ழவி# ேக�ப# 

ெகா ைடைய# $<#கி) ேசவ2 

      $ர1ைச+ தாள	 ேச�#க# 

ெகா ட2Y; வான ரKகி2 

      நீயா4	 D+ெத� ெசா2ேவ�? 

 

7 
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தாமைர� பC/த� 9�ேம2 

      உ3.கி�ற த ணீ� �+ைத 

ஆ	! உ�ற� ஒளி#ைக நீ�9 

      அ	ெபானா8) ெச8தா8; V+த 

மாமர+ தளிாி2, வாைழ 

      ம�ைடயி� சாிவி2 உ�ற� 

@மணி நிற+ைத ஏ�றி) 

      ெசா#கிட) ெச8தி� டாேய! 

 

8 

ெபா�ெனாளி மைழைய+ ேதா��� 

      �தெரலா	 இைற+தா8; ஆKேக 

உ�ெனாளி# காக ஏK$	 

      உயி�#ெகலா	 ஊ#க	 ேச�+தா8; 

ெச/ெநைல� ெபா�ென2 லா#கி) 

      சி'�21� Gனிசி ாி+தா8; 

எ�ென�ேப� ஒளியி� ஊ�ேற ! 

      நீ இ�ேற2 உலக	 உ ேடா? 

 

9 

கா�றினி2 ெநளி?	 ப�4) 

      ேசைலயா8# கட�ப ர�ைப 

மா�'வா8; மைலயி� உ)சி 

      ெச/தீைய வள��பா8; தKக) 

ேச�றினி2, $3தி யா�றி2 

      Cழ2கி�ற திகிாி ெயா+த 

ேதா�ற+ைத அடடா! எ�ன 

      ெசா2<ேவ�! ெசா2< ேவேன !! 

 

10 

திKக:	, வானி2 அ.ளி+ 

      ெதளி+தி�ட மணியா	 மீH	 

ெசKகதி�) ெச2வ ேன ! உ� 

      எKெகK$	 உன7 ெசKேகா2 ! 

ெப3	பைட# D�ட/ தாேனா 
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      எ/நா4	 உன7 நாடா	! 

அKெகலா	 தமிழ ர�ன+ 

      த/நா�ைட மற/தா 3 ேடா? 

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

3. 3. 3. 3. மைலமைலமைலமைல    

1 

ஆைடேயா பCைம# காடா	! 

      அ3விேயா எ4+த மா�பி� 

Y9ய மாைல! நா�ற/ 

      ேதா8$ழ2 ப9?	 ேமக	! 

ஈ9லா# $றிBசி க க. ! 

      இத;உ)சி அைட+ேத னா$	! 

ேத9ய மைல�ெப  ணாளி� 

      தி3�க	 பாரா8 த	பி ! 

 

2 

க2ெலறி/ ேதா�4K காவ� 

      க�னியி� $ரைல# ேக�4) 

ெச2லா7 கிளிக. தKக. 

      இனெம�ேற �ன+7 மீ:	 ! 

ெம21ய2 ெதா ைட ேநாக+ 

      திைன��ன	 ெவ'#$	; ேசா3	! 

அ2லைல, மைலேய! க 4	 

      அைசயாம2 இ3#கி� றாேய! 

 

3 

�தி�பலா+ @#கி ம/தி 

      �ழவா�#$/ ெதா	ப� ெப ணி� 

�7#$ர2 கா�4	; $�9 

      �ைடYE	; க4வ� சார2 

அதி�/திட# க+7	; ஓ9# 

      கைழஏறி ஆ4K D+ேத ! 

எதி�ஒ1 ேக�4 மா�க. 

      இ3ெசவி @#கி அBC	 ! 
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4 

நாைரயி� காைல ெவ�9 

      ந'#கிய மணி?	, V+த 

ேகாைர?	, நாியி� ப2<	 

      ேகா+தணி $றிBசி� ெப க. 

சார12 தைழ+த ஆ1� 

      R;ேதறி ஊச2 ஆட� 

பா�+ேதK$	 ம/தி; நீ ட 

      பாைறேம2 ேதாைக ஆ4	 ! 

 

5 

Vவிைன# ெகா87 நி�ற 

      � �தாி2 பா�+7) 

சாேவாைல அH�ப, வி2ைல+ 

      தாKகினா� ேவட�! ‘அ	ைப. 

ஏவாேத! அ/த� Vைவ 

      எதி�R�4� Vைவ !” எ�' 

Dவினா. $ரைல# ேக�4	, 

      மைலேய ! நீ சிாி+தி டாேயா? 

 

6 

அ9மைல# $ள+தி2 O;கி 

      அ21ைய) சிைத�பா. பா�+7� 

'பி9! பி9!' எ�' ேவைல 

      ஓKகினா� ேவட� ! பி�ேன 

இ9 இ9 என)சி ாி+ேத 

      $றமக. ஒ3+தி அIேவ2 

ம9+திட, மைலேய ! க 4	 

      வா8O9 இ3#கி� றாேய ! 

 

7 

மைலதவ; கா�பா�+ தாைள 

      'மயி2! மயி2!" எ�' Dவி) 

சிைலயிைன வைள+தா� ேவட� ! 

      திைன $+7	 ேவ�4 வ)சி, 
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`மைலநா�4 மKைக அ/த 

      'மயி2! மயி2 இ2ைல!' எ�றா. ! 

மைலேய, ேக.! உ�ேபா2 ேவட� 

      மைலயானா�! சிாி+தி டாேயா? 

 

8 

வா�ெதா4 மைலயி� உ)சி 

      இ3	�)ச2 லைடைய� ேபா�ற 

ேத�D�ைட) சிைத+தா� ேவட� 

      கAOKகி� ப9யா2 ஏறி ! 

வா�தவ; மதிேயா ? ெசா/த 

      மைனயாளி� �கேமா? எ�' 

ேதனைட க ட ேவட� 

      திைக+தி�டா�! ெதளிQ  டா#ேக! 

 

9 

ம#க�ேக வாைன எ�'	 

      மட#கிநீ அH�பி ைவ+தா8! 

ம#க�ேக ஓைட ஆ' 

      வ�றாத அ3வி த/தா8! 

இ#கால+ தமிழ� ப ைட 

      இய2பிைன மற/தா ெர�ற 

7#க+தா2, மைலேய ! ஒ�'	 

      ெசா2லா	 13#கி� றாேயா? 

 

10 

அரணாக இ3/7 வ.ள2 

      அரசைர வள�+தா8! ம�'	 

அரணாகி எதி�+7 வ/த 

      பைகயிைன அழி+தா8 ! ெச+த 

அரணிலா ெமாழிேம2 ஆைச 

      தமிழ�க. அைட/த தாேல 

அரணிைன இழ/தா� எ�ற 

      கவைலயி2 அE/தி னாேயா? 

---------- 
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4. 4. 4. 4. %கி�%கி�%கி�%கி�    

1 

மைலயிைட� பிற/தா8; �2ைல� 

      Vவிைட வள�/தா8; ந�ெச8 

தைலயிைட� �ண�/தா8; த ெண� 

      கட1ைட �+த	 ஈ/தா8; 

ெகாைலயிைட மி$	ெவ	 பாைல 

      மண1ைட# $ளி3	 ேச�+தா8! 

அைலகட2 �கிேல ! உ�ேபா2 

      அரேசா)ச வ2லா� யாேர ? 

 

2 

ெத�ற<# $யி�நீ ! �2ைல) 

      சி'ெகா9# $யி�நீ! வான 

ம�றிேல திகE	 திKக. 

      ஞாயி'# $யி�நீ ! ம#க. 

ஒ�றிய வா;Q	 நீேய! 

      உாி�ெபா3. நீேய ! இ�ப	 

$�றிடா வள�	 நீேய ! 

      $9#$யி� நீேய! வாழி ! 

 

3 

மKைகய�# கழ$ ெச8?	 

      வா�$ழ2 மாH	 எ�ேற 

இK$ள �லவ ெர2லா	 

      இய	�வ�; �கி1� V#க. 

தK$ேமா? எ3ைம# ெகா	�) 

      சைடகைள# காண� ேபாேமா? 

ெபாKகிய ந'ெந8 Vசி 

      ஊசிக. �ைனத2 உ ேடா? 

 

4 

@#கிய Dடா ர+7+ 

      7ணிகளி� கிழிச2 வான	 

ேத#கிய ெவ � கி2க. ! 
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      அ/தியி2 ெச/தீ# காடா	! 

ேநா#கடா! கீ;வா� தKக# 

      கா�டா'! G � கி2க. 

ஆ#கிய அழைக# காண 

      ஆயிர	 க க. ேவ 4	! 

 

5 

உ3#கிய ெபா� எK ெகKேகா 

      ஓ9�பா8 வைத�ேபா2 நீ ட 

க3#க12 மி�ன2! ெவ.ளி+ 

      த�9னி2 கதி�க. ��9� 

ெப3#கி4	 ஒளியி� R)ேச 

      ெபய2வான	! ெதா4வா� 

மி�ன2 க3#க12 நட�ேபா� 

      அ உ நட�ேபா� ைகவா; 

மி�விள# ெகாளிேபா2 ேதா�'	 ! 

 

6 

ெதாைலவினி2 நீ.பா ல+ேத 

      ெதாட�/ேதா4	 வ 9 ேபால, 

பலக�4# ேகா�பி 9/7 

      R;கி�ற பா�ைம ேபால, 

மைலயிைன� பிள#க ைவ+த 

      ெவ9கைள� ேபால வானி2 

அைல�� 4 �கி1� D�ட	 

      ஆ��பா�ட	 ெச8?	 த	பி ! 

 

7 

ஆைலயி� �ைகைய� ேபா2 

      அ9வான+ ெதE/7 தாQ	; 

ேகாலவா� மைற#$	; மKகி# 

      $�றி4	; $�றி2 ேமா7	 

Y2ெகா ட �கி1� D�ட	! 

      ெப87பி� ேசா�/த ேபாேதா 

மா\�4	 கடேலா ர+7 

      மண2ெவளி� பர�பா8+ ேதா�'	 ! 
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8 

கா��பைட �ழ#$	 வானி2 ! 

      கா��பைட �ழ#$	 ஆ�றி2 ! 

ஏ��பைட உழவ� ேபால 

      ஏ���ைட உழவ� ஆ��பா�! 

ேபா��பைட+ தைலவ� ெச/ெந� 

      ேபா��பைட+ தைலவ ெர2லா	 

ஆ�பைட+ தி�டா�? த	பி ! 

      கா��கி2 அமி;த	 ஆேம! 

 

9 

வழK$ேவா� ெபா7வா னா<	 

      வாK$ேவா� சமமா8 வாKக# 

கிழ#கைத ேபசி ஏ8�ேபா� 

      ெக4#கி�றா�; இ/த நா�92 

பழ#க+தா2 உய�Q தா;Q; 

      பைட�பினா2 அ2ல த	பி ! 

�ழ#$ேவா	 எK$	 வள+ைத 

      �ட#$ேவா� �ட#கி நாேம ! 

 

10 

விைளவய2 ெபா�ட2 எ�ற 

      ேவ�'ைம க3தா ெத�'	 

அளி+7யி� ஓ	� கி�றா8! 

      அ�ைனேய! �கிேல ! வாழி! 

விைளவிைன ம#க ெள2லா	 

      ெபா7வாக+ 78#$	 ேம�ைம 

�ைள+தி92 தமிழ� நா�92 

      ைள+தி4	 இ�ப வா;ேவ! 

---------- 

5. 5. 5. 5. கா�கா�கா�கா�    

1 

$ள+திைன+ தா 9 ேம�கி2 

      D�பி4 ெதாைலவி <.ள 

கள+திைன# க ேட�; அK$	 
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      அைமதிைய# க ேட� இ2ைல ! 

வள+திைன� ெப3#$	 $�' 

      மைல)சார ல3கி2 எ�ற� 

உள+திைன# கவ�/த கா�ைட# 

      க ேட� நா� ! உவைக ெகா ேட� ! 

 

2 

���த� ெந3Bசி; க.ளி 

      ��னர  ஒ�ைற� பா�ைட 

உ��$	 வாயி2; @ க. 

      உய�மர	; அதனி2 ேதா�'	 

ெகா+7�V கா�றி லா4	 

      ெகா9களா	; ெவ8ேயா� திKக. 

உ��க ெவா ணா+ @ய 

      மரகத# ேகா�ைட காேட! 

 

3 

சீ;#ைகைய அ9+த 9+ேத 

      அைழ+த7 மBச� சி�4! 

ேநா#கின க க.; ேகா�4 

      Gனிெயலா	 �.ளி� D4 ! 

கா#ைகக. த+த	 D 92 

      கா2ைவ+த $யிைல) ேச�/7 

தா#கின ! இன�ேபா� க ேட� ! 

      தமிழக ��னா. க ேட� !! 

 

4 

�தாிைன வில#கி உ.ேள 

      �$/தன�; �$/த தி�ப	 ! 

எதிாினி2 V+த ெகா�ைற, 

      கட	�, ேவ2, இல/ைத, ஆ)சா 

$திைரக. V�டா� V/ேத� ! 

      $ளி�மண� V#க. வாாி 

உதி�+தி2லா. ஆள� ேநா#$	 

      உய�ெம+ைத ச3$ ெம+ைத! 
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5 

�தைலயி� உட2வ  ண	ேபா2 

      �தி�மர� ப�ைட ! க.ளி� 

�தெரலா	 பிர ைட� ேபா�ைவ ! 

      �ைரேயா9) ெசறி+த ஆ1� 

�த1ைன அாி#$	 ெச2ேலா 

      �Eவர காிசி ! தாK$	 

மதைலக. விE7! ெக	� 

      மரகத	 ேகாைவ) ெசKகா8 ! 

 

6 

ெபா�மணி# ேகாைவ ெகா�ைற� 

      VKெகா+தா	 ! அ#ெகா+ தி�கீ; 

��னீ 4 ெதாK$	 கா8க. 

      $ரKகி�வா2! $ம�9 ��ன� 

ெபா�ெச8?	 ெகா2ல� ஊதாK 

      $ழெலனி2 ெபா3/7	!கா�4� 

ப�மல� ெமா8#$	 வ ேடா 

      க3நாவ� பழேம த	பி! 

 

7 

தைழெயலா	 உதி�+த ெமா�ைட+ 

      தனிமர	 அ3கி2 எ�ைன 

அைழ+த7; ெச�ேற�: "சி�]�, 

      அணிநக�, மாட	, Dட	 

தைழ+திட) ெச8ேதா	 ெச+7	! 

      தடKகட2, கா�ெற தி�+ேதா	! 

'உைழ�பவ�# $ய�ேவ� இ2ைல?'' 

      எ�றேத! விழி��+ ேதைவ! 

 

8 

கAOKகி2 $3+7� ேபா�ைவ 

      கா7க. உய�+தி ஆ மா� 

பிைண?ட2 ேத8#$	! நீ ட 

      ெப3	��ைற# கர9 ேதா 4	! 
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Gண1ைன Gக�/த பா	� 

      பாைறேம2 �ர:	 எK$	 ! 

இைணயிலா அழகி� ேத#க	 

      இ�றமி; அழ$# காேட ! 

 

9 

ெபய2க 4 சின/த யாைன 

      பிளிறி4	 ஓ�பா2; ேதாைக 

மயிலா4	 ஓ�பா2 ! �.ளி 

      மாK$யி2 பா4	 ஓ�பா2! 

�ய2க.ளி இைலயா	 காைத 

      ��@#கி� பா?	 ஓ�பா2! 

வய2ெவளி மணி�� றா#க. 

      வா;+ெதா1 அH��	 ஓ�பா2 ! 

 

10 

கிைட+தேபா 7 4, ேசா' 

      கிைட#காத ேபா7 ேசாKகி 

ந4+ெத3 வாE	 ஏைழ 

      ம#க.ேபா2 நா:	 வான	 

ெகா4+தேபா 7 4 ெவ8யி2 

      ெகா:+7	ேபா ேத�') ேசாKகி 

அ4+தவ�# $தவி ெச8ேத 

      அழிேவ�'# கிட#$	 காேட! 

---------- 

6. 6. 6. 6. கட�கட�கட�கட�    

1 

ஊ3#$# கிழ#ேக உ.ள 

      மண2ேம�4+ ெத�ைன, ��ைன 

ேவாிைன அைல#$	 நீல 

      விாிகட2! விைளயா� 9�$� 

ேபாாி4	 சி'வ� ேபால� 

      �ர 94	 அைலயி� D�ட	! 

வா�$ழ2 ெநளிவா	 நீல 

      மறிகட2 பர�ேப த	பி! 

 



22 

 

2 

ந�னீ�ைம உ.ளா8 ! நா�92 

      உயிரழி+ தட#கி# கா+7 

��னீ�ைம அைடவா8! நா�4 

      �தி�ெபா3. ந�ெச8 ��ெச8 

உ�னீ�ைம ஆ$	! எ/த 

      உயி3�� பைட�ேப யா$	 ! 

��னீ�ைம உைடயா8 எ�ேறா 

      �/நீெர� 'ைர+தா� ம#க. ? 

 

3 

அ#கைர உலகி� ேகக 

      அைம/த நீ. பா�ைட தாேனா ? 

மி#கேவ விாி/த நீல� 

      பாைலேயா ? பவள	 �+ைத 

ஒ#கேவ நிைற+7 ைவ+த 

      ஒளி�ன2 காவ� காேடா? 

எ#களி+ 7ய�/7 பா?	 

      அைலதமி; இைசேயா? த	பி! 

 

4 

வழி�பறி க.வ� ேபால 

      நாவாயி2 வ/த ம#க. 

கழிெபா3., கடேல! யாQ	 

      பறி+தைன ! சி2ேலா� வாழ 

வழியிைன வி�4� ப ட 

      மா�றிைன வள�+தா8! சீறி 

அழி+தா<	 அழி�பா8! இ�ப	 

      அளி+தா<	 அளி�பா8 ேபா<	! 

 

5 

ெதா4வாH	 கட<	 ஒ�றி+ 

      ேதாேளா4 ேதாைள� பி�H	! 

ெந4�பினி2 உ3$	 ெபா�னா	 

      நிமி�இள	 பாிதி ! ெகா2ல� 

அ4�பா$	 கட1� ம�ட	! 
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      அைலெயலா	 ஒளி�பிழ	பா	! 

ப9�ப9 வான	 கா�4	 

      பக�4#ேகா� அளேவ இ2ைல ! 

 

6 

நா�9ைன ஓ	� கி�றா8! 

      ேகாைடயா2 ந1?	 ம#க. 

ேக�9ைன நீ#$ கி�றா8! 

      கிைளெபா3. உ.ளா8! �+7# 

ேகா�ைடைய� பவழ# கா�ைட# 

      ெகா 4.ளா8! எனிH	, உ�ற� 

வா�ட/தா� யாேதா? இ�H	 

      உறKகாம2 அைலகி� றாேய! 

 

7 

அைல#ைகக. வைளைய� ேபா#க 

      ஆ;க ணீ� �+த	 சி/த+ 

தைலவிாி ேகால மாக+ 

      தடKகைர �ர: கி�றா8! 

உைலஎறி கா�ைற� ேபால 

      உயி�#கி�றா8 ! இ�ப வா;ைவ 

அைல+தவ� உ ேடா? காத2 

      அறிைவேயா? கட�ெப  ணாேள ! 

 

8 

வ ெடா+த கழிநீ ல+ைத 

      மல�#ைகயி ேல/தி வ/7, 

வ டல	 பாைவ Y�9 

      மண�பர� ேபா9 யா4	 

ந 4க., ெந8த2 த/த 

      ந2ல3 மட)சி றா�க. 

க 4மா உன7 ெநBசி� 

      க4/7ய� நீKக வி2ைல? 

 

9 
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வரQ�பா�+ தி3/7 ேக.வ� 

      வரவி2ைல எ�றா2 ெப க. 

உ3$வா�; ேசா�வா�; ஏேதா 

      உ'�வா� உ.:# $.ேள; 

பிாிவிைன விழிநீ� கா�ட� 

      ேபசிடா�! ஆனா2, நீேயா 

கைரயினி2 அைல#ைக நீ�9# 

      கலகKக. ெச8கி� றாேய ! 

 

10 

மKைகயி� ப�க. ேபா�ற 

      மண�கைர� ��ைன ெமா�4 

சKகீ�ற �+த ேமா4 

      கல/தி4	! கிைளயி2 கா#ைக 

எK$ேம காணா இ�ப	 

      உ�னிைல த3த லாேல 

கK$12 உறK$	! உ�ற� 

      க கேள� உறKக வி2ைல? 

-------- 

7. 7. 7. 7. ேசாிேசாிேசாிேசாி    

1 

வய1ைன) C�றி� பா�+7+ 

      தி3	பிேன�; வைள/த வா8#கா2 

அய<.ள ேசாி ம�4	 

      அைழ+7வ/ ெத�ைன வி�4� 

ெபய2தK$	 ஏாி ேநா#கி� 

      பிாி/த7; ேசாி க ேட� ! 

அயலவ�# $ைழ+7+ ேத8/த 

      அ3/தமி; ம#க. க ேட� ! 

 

2 

நா�9ைன#, கைலைய, நா�4 

      ம#கைள, அரைச, வா;ைவ, 

ஊ�9ேய வள�#$	 ேதாைள 

      உைழ�பிைன# க ேட� ! அ�ேனா� 
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பா�9னா2 ெகாE#$	 ெச2வ� 

      க4$.ள� ப ைப) ேசாி 

கா�9�' ! $9ைச� ெபா+த2 

      கா�9�ேற அரசீ ன+ைத ! 

 

3 

ஓ4க. சா/த ைர#க 

      ஒ3�ற	 கிட#$	 ! வார 

ஆ4க. ேவ1 ேயார	 

      அைசேபா4	; ேம?	! ந+ைத 

ஓ4க. $	ப லாக 

      ஒ3�ற	 கிட#$	 ! ேவ' 

ேத4த� $ணQ � ேடா 

      பண#கார+ தி3ட� நா�92? 

 

4 

இ9/7பா ழான ேகாயி2 

      இ3#கி�ற சிைலக. ேபால 

9Cவ� ம3Kகி2 ஓ�ேச8 

      @Kகி4	; இ3#$	 ஒ�'; 

ம9�பி9+ திE#$	 ஒ�'; 

      வயி�றிைன# கா�4	 ஒ�'; 

ெகா4என# ேக�4+ தாயி� 

      �'யி� வாK$	 ஒ�ேற ! 

 

5 

ெச2< 4 மைழ?	 கா�'	 

      ேச�/7 ட $9ைச ��ன� 

�2< ட வயைல� பா�#க� 

      ேபானானி� உணQ# காக 

எ2< ட இரா2ேபா2 நீ ட 

      இ3ைகயா2 உல#ைக ப�றி) 

ெச2< ட நிலா� க+தா. 

      ெந2$+7	 ெச	ைம பாாீ�! 

 

6 
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அ4�பினி2 �ளி#கா# Dேழ 

      ெகாதி+தி4	; அE	பி. ைள#$+ 

74�பிைன+ @#கி# கா�9+ 

      ேத�'வா.; இட7 ைகயி� 

ம4�பினி2 தைலைய ைவ+7 

      வயிெறா�9+ @K$	 ஆள� 

ெந4�பினி2 உைழ+த ேதாளி2 

      ெநBச�	 க A	 ேச��பா. ! 

 

7 

உ�பிய வயி�ைற+ @#கி 

      ஒ3ைபய� ஓ9 வ/தா�; 

ச�பிய பனKெகா� ைடேயா? 

      தைலேயா ? எ� ைறயK ெகா ேட�! 

$�பனா ேத4 கி�றீ�?' 

      எ�றன�; $'	பா8, 'உ�ற� 

அ�பைன!' எ�ேற�; ேத	பி 

      அEதன� அ�ப� இ2லா� ! 

 

8 

Dனாி வா�ைக# ெகா 4 

      $'#கி�டா. ஒ3+தி; எ�ைன 

"ஏ�சாமி ? எ�ன சாமி? 

      எ7ேவ 4	?' எ�றா.; 'ேசாி 

வா�க ட பயி�ேபா2 வாழ 

      வழிேவ 4	!' எ�ேற�; ெகா	�+ 

ேத�க டா. எனிH	 எ�ெசா2 

      ெசவி#ெகா.ள வி2ைல த	பி ! 

 

9 

க4ெவயி2, கா�வா� Y;/த 

      ந.ளி3., @ற2, கா�'� 

ப4ெவயி2 என�பா ரா7 

      ம�றவ� பயH# காக 
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இ4ெவயி2 ேபா< ைழ#$	 

      ேசாிவா; ஏைழ ம#க. 

ெகா4ெவயி2 $ளி�ம ைழ#$# 

      $/திட# $9ைச உ ேடா? 

 

10 

உணவிைன+ தி39 உ ேடா� 

      உய�/தன� தமிழ க+தி2! 

உணவிைன விைள�ேபா�# ெக2லா	 

      உணவிைல; உய�ேவ� இ2ைல ? 

உணவ�ேறா உய�Q தா;வி� 

      ஆணிேவ� ? ஏ8�ேபா� வா;/தா�! 

உணவிைன உைழ�ைப யா�#$	 

      ெபா7வா#க உய3	 வா;ேவ! 

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

8. 8. 8. 8. நிலாநிலாநிலாநிலா    

1 

இைடயிைட �+7+ ைத+த 

      இ3ளாைட ேபா�+த வாைன# 

கைட#கணி+ தி3#$B சி�ன 

      அாிவாைள# க ேட� ேம�கி2 ! 

நட/7வா த	பி எ�' 

      பிைறமதி அைழ#க, ைந/ேத 

ஒ4Kகிய என7 ெநBச	 

      விழி#காலா2 நக�/த தாKேக ! 

 

2 

அாிவாேள, அாிைவ யாளி� 

      அழகிய ெந�றி ! ஓK$ 

காியாைன# ேகா4, Rர� 

      ைக�ப4	 உைடவா., ெம2ல 

உ3மாறி மKைக ந2லா. 

      ஒளி�க மாயி�(') ! இ/த+ 

தி3ெவலா	 அறிஞ� க ேட 

      திKக.எ� 'ைர+தா� ேபா<	 
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3 

க2\ாி மணி#$ ��ன� 

      ெவளியினி2 கா+தி 3#$	 

ெச2வKக. தமிழ� த/த 

      தி3நா�4 மணிக. ேபால 

வ213. $ைல#$	 உ�ற� 

      வழிபா�+7 மீனி னKக. 

ந2வர ேவ�ப ளி#$	! 

      ந�றமி; நிலேவ ! வாழி ! 

 

4 

உய�Qதா; ெவ A	 ம#க. 

      உ3�ெபறா�! உ�னி� க ேட�! 

அய�/தி4 ேபா7	, இ�ப 

      அைலயிைட� ப�ட ேபா;7	 

அய�Qதா; வ�' நீ?� 

      ஒளி�பாைல ஊ�4 கி�றா8! 

அயலவ� உய�Q� ேப)ைச 

      அட#$த2 உன7 ேநா#கா	 

 

5 

ேசவேலா சிறக 9+7# 

      Dவிட) சி�4� பாட� 

Vவின	 ேத9 வ 4 

      �7யாைழ மீ�ட+ 7.ளி+ 

தாவிேய கிழ#கி2 ெவ.ளி 

      தைலநீ�ட உன7 ெநBசி2 

ேமவிய 7யர ெம�ன? 

      ஏ��க	 ெவ:+7 நி�றா8? 

 

6 

கட�ெப ைண� பிாி/7 ெச2<	 

      கவைலேயா ? க வி ழி+7 

நட/ததா2 உ�ற ேசா�ேவா? 

      ந�றமி; மKைக R�4# 
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கைடதிற� ெபா1ைய# ேக�ட 

      கல#கேமா? ேவ�' நா�ைட 

அைடகி�ற ெநBசி2 உ�ற 

      அதி�)சிேயா? நிலேவ! ெசா2வா8! 

 

7 

வானிைட ஒளி�பி ழ	பி� 

      வ�டேமா? ெவ.ளி+ த�ேடா? 

பாைன ேமா� மித#$	 ெவ ெண8� 

      ப�றேலா? சி'வ� ப/ேதா ? 

மானேம உயிரா8 வா;/த 

      Rர�ைக� பாிைச தாேனா 

ேதனைட நிலேவ! உ�ைன 

      ேவெற�ன ெச�� வாேர? 

 

8 

திKகளி2 ஒ3நா :�ற� 

      தி3�க	 சிாி#$	 ! ம�'	 

தKகிய நா�க. ேதா'	 

      த �க	 அளவி2 ேத?	 ! 

இK$ளா� அைட?	 இ�ப 

      7�ப+ைத எ4+7# கா�4	 

மKகாத அற0 லானா8! 

      மாச�ற மணிேய! வாழி! 

 

9 

�க+திைன மைற+7 ெவ.ைள 

      �#கா9� டைச/7 ம#க. 

அக+திைன# கைட#க  ேநா#கா2 

      பறி+தி4	 அாிைவ ேபா2நீ 

�க+திைர V 9� டா<	 

      உ��க	 இ�ப O�4	! 

அக+7ய� நீ#கி நீKகா 

      அழகிய நிலேவ! வாழி! 
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10 

�+ெதாளி RC	 ந2ல 

      �Eநிலா அ�ேத! நா:	 

க+தி4K கட<	 வாH	 

      க�9யK D'	! நா�92 

எ+7ைண# காத ல�#ேகா 

      இ�ெபா4 7�ப	 த/தா8! 

ப+ைத/7 நாளி2 ம#க. 

      உ�D+7	 பா�#கி� றாேர ! 

-------- 

9. 9. 9. 9. விள()விள()விள()விள()    

1 

தீKகைள# க 4, ம#க. 

      தீ#க 4, ச#கி க 4 

கK$ைல� ேபா#க உ�ைன# 

      ைக#ெகா டா�! $ைகைய நீKகி+ 

தKகிய இட+7	, சி�]� 

      சைம+தி�ட ேபா7	 நீ?� 

மKகிய ஒளியா2 வா;ைவ 

      விள#கினா8! விள#ேக! வாழி! 

 

2 

ப/தமா8, அக2வி ள#கா8� 

      ப படா மKைக ெநBசி2 

வ/தி�ட காம	 ேபா�ற 

      ம $ட விள#$ மானா8? 

எ/தநா. உ�ைன ய�றி 

      இ3.திைர கிழி#க# D4	 ? 

�/ைதய� அறிேவ! ம#க. 

      ��பா�ட� ெசா+ேத ! வாழி ! 

 

3 

எ ெணைய ? டா8 சி�னா. ! 

      எாி��ைக ? டா8 சி�னா.! 

க பறி மி�H  9�ேறா 

      களி#கி�றா8! கால	 ேபால 
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வ ண+தி2, உ3வி2 மா�ற	 

      ஏ�றைன! ஆனா2, ம#க. 

எ ண+தி2, ெசய12 மா�ற	 

      எனி2, சீறி எதி�#கி� றாேர ! 

 

4 

$ண	க2வி ஒE#க	 மி#க 

      $ல#ெகா9 யாைள ம#க. 

மைனவிள# ெக�பா�! அ/த 

      மா��க; உன#$	 உ ேட! 

மணவிைன �9+7 ைவ�பா8! 

      மாநக�# ெகாளி?	 ேச��பா8! 

7ைணேபாவா8 இ3ளி2! ம�'	 

      @Kகா7 விழி�பா8 நீேய! 

 

5 

ெகா	பிைன# கைட/7 ெச8த 

      $ளி�நிைற க�92 மீ7 

வ	பள/ தி3�பா� காத2 

      மணம#க.! அவ�க. ேப)ைச# 

க	மலா8 எாி/7 ேக�4# 

      காேதாேட ைவ+தி 3�பா8! 

இ	மி?	 ெவளிவி டா8நீ! 

      ஈத�ேறா ேமேலா� ெச8ைக? 

 

6 

த�ன3	 $ழவி ேமனி 

      தடவி�பி� �7கி2 த�9 

அ�ைனக  அய3	 ! க க. 

      அயராத $ழவி காைல 

��@#கி) ச��	; உ�ைன 

      �ைற+தி4	; சிாி#$	 ; ேபC	! 

உ�னிட	 $ழவி# ேக�ற 

      உைரயாட2 உ 4 ேபா<	! 
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7 

$ழவி#$# காவ2; ெப�ற 

      $ல#ெகா9 யா�$# காவ2; 

அழ$ேப %�#$# காவ2; 

      அணிமாட	 Dட	 காவ2; 

இழிவழி $�ைட பா�ைட 

      எKெகK$	 காவ2! காவ2! 

வEவிலா விள#ேக! உ�ேபா2 

      கடைமைய மறவா� யாேர! 

 

8 

பணமிலா� இ3�ேபா� எ�ற 

      ப ெபலா	 நம7 நா�92 

அAேவH மி2ைல! பி�ன� 

      அAகி�ேற அயலா� D�டா2! 

பணமிலா ஏைழ R�92 

      அவ�ப4	 பா4� பாேட! 

பண	நிைற R�92 நீேயா 

      பலQ3� ெப'கி� றாேய ! 

 

9 

இ9கைர� பர�பி2 ேம�92 

      எE/7ேம ேலாKகி நி�' 

ெகா4Kகட2 வா;ேவா�# ெக2லா	 

      $றி�ேபாைல இரவி2 த/தா8; 

க4வி3. உ�னா2 எK$	 

      கழி/ததா	; ஆனா2 ம#க. 

ெந4வி3. நீ#கி வி�டா2 

      நீெய�ன $ைற/தா ேபாவா8? 

 

10 

உ�னிட	 பலநாளா8நா� 

      உைரயாட நிைன+ேத�; இ�ேற 

எ�னிட	 தனி+தா8; இ/தா 

      இைத#ேக.நீ: ேதைவ# ேக�ப� 
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ெபா�ெபா3. உைழ�ைப ம#க. 

      ெபா7வா#கி# ெகா டா2 வா;#ைக# 

கி�னேல இ2ைல; மா�றா� 

      தைலயிட வழிேய இ2ைல ! 

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

10. 10. 10. 10. *+ெதா�-*+ெதா�-*+ெதா�-*+ெதா�-    

1 

க ண� தளி�பா.; இ2லா# 

      கவைலைய மைனவி தீ��பா.; 

ம ணிைன� பிைச/7 வாாி+ 

      திகிாியி2 ைவ+7) C�றி� 

ப ணிைச+ தி4வா� ச�9 

      பாைனெச8 ெதாழிலா�; அ�ேனா� 

எ ண+தி2 அ3	பி, ெதா�9 

      எE)சியி2 ேதா�'	 ெதா�9! 

 

2 

வள�/தைன வானி2 ஊ'	 

      பாிதியி� ஒளிைய மா/தி ! 

வளமிலா Oைச+ தKக	 

      வா9�பி� ஒளி�த2 ேபால 

இளைமைய+ தா 9# காைள 

      எழி2ெப�றா8 தீயி2 O;கி ! 

கள+திைட வ/தா8! ம#க. 

      க கைள� பறி+தா8 ! வாழி! 

 

3 

R�9�$+ தைலவி உ�ைன 

      வி3	பினா.; ெகா 4 ேபானா. ! 

R�9ேல தனி+த மKைக 

      உ�மீ7 $ளி�/த க க. 

கா�9னா.; உயி�ேபா2 உ�ைன# 

      க3தினா.; மாடB ேச�+தா.; 

ஊ�9னா. உணைவ; ந�னீ� 

      உ பி+தா.; வள�/தா8 நீேய! 
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4 

ெதா�9யி2 ந�ட �2ைல 

      7ளி�+த7!நா�க. ெச2ல 

எ�9ேய இைலக. வி�4+ 

      தைழ+த7! ப�க. ேபா�ற 

ெமா�4#க. ஒIெவா� றாக 

      �தி�/தன ! ஒIேவா� நா:	 

ெகா�9�') சிாி�ைப �2ைல 

      V/ெதா�9# ெகாEநH#ேக! 

 

5 

உ3 ட7 ெதா�9 ஓ�நா. 

      மா4ரா8/ தக�ற தாேல ! 

ப3Qட2 எK$	 ஓ�ைட! 

      பா�ைவ#$+ ெதா�9 ��ேபா2 

இ3/த7 ! வள�/த �2ைல 

      இைலெயலா	 வாட, R�டா� 

ம3/தா$	 எ3Q	 நீ3	 

      மல�+ெதா�9# D�9 னாேர! 

 

6 

ெதா�9யி2 வா�+த நீேரா 

      மைழ#$�பி� 73	� சி/7	 

ெசா�4#க. ேபாேல ெசா�9+ 

      ெதாைல/த7! ம#க� கி�ப	 

ெகா�9ய ெதா�9 ஓ�ைட! 

      அத�$ைற உண�வா� யாேர? 

ெதா�4�பா�# காேத த	பி! 

      C#$0 றாகி� ேபாேம! 

 

7 

ம�9லா மண+ைத வாாி 

      ம#க:#$ களி+த �2ைல, 

க�ெட7 மி�றி+ ெத�ற� 

      கா�ெறா4 கல/த �2ைல 

ப�டேத ! இைலக. எ2லா	 
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      பE+தேத! ெதா�9 ஓ�ைட ! 

ெதா�4�பா�# காேத த	பி! 

      C#$0 றாகி� ேபாேம! 

 

8 

க�னிய� மன+ைத, வ 4# 

      க கைள# கவ�/த ெதா�9, 

மி�னிைட� ெப க. Yட 

      மி$மல� த/த ெதா�9, 

த�னிைல, அ/ேதா ! ஓ�ைட! 

      ெதா�4�பா�# காேத த	பி! 

உ�விர2 ப�டா2 C#$ 

      0றாகி உைட/7 ேபாேம! 

 

9 

நீ டநா. ம#க� கி�ப	 

      ெகா4+திட நிைன+த ெதா�9, 

நீ டநா. நிைல+7 வாழ 

      நிைன+தி�ட ெதா�9, ெச�ற 

ஆ மக� தைலவி எ ண 

      அறி`#$	 ெதா�9 ஓ�ைட! 

தீ டாேத த	பி ! 0' 

      C#காக) சிதறி� ேபாேம! 

 

10 

உ டவ� மகி;)சி ெகா ேட 

      உதவினா�# கி�ப	 மீ'	 ! 

வ 9ன	 V/ேத� உ 4 

      மகி;வைத# க ட ெதா�9 

ப ைடய நிைலயி பா�#க+ 

      ேதா�றிH	 ஓ�ைட ! ைகைய# 

ெகா 4ேபா காேத த	பி! 

      @ளாக ெநா'Kகி� ேபாேம ! 

---------- 
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11. 11. 11. 11. ��������    

1 

நில	வளி தீநீ� வான	 

      நிலவிய உலகி2 உ.ள 

பலெபா3. ெபா3ளி� ஆ#க	 

      ெபாறியினா2 ப$+தா ரா8/7 

வில#$த2 வில#கி ம#க. 

      வில#காத ேம�ைம ஒ�ேற 

உலகிH# களி+த ஆ�ேறா� 

      உ.ளேம உய�0 லா$	! 

 

2 

க3+தினி2 பிற/7, ம#க. 

      காதினி2 தவ;/7, தாளி# 

$3+தினி2 வள�/7, ேதா12, 

      $�றினி2 7.ளி யா9 

அ3Kகைல அ.ளி அ.ளி 

      அளி#கி�ற வ.ள லாகி 

வி3/@�4 கி�றா8 இ�' 

      ெவ.ைள+தா. ேகா�ைட# $.ேள! 

 

3 

மைல, கட2, ம3த	, �2ைல, 

      பாைல?	 மாறி மாறி 

நிைல$ைல/ தி9H	, ம#க. 

      ெநறி, ெசய2 ேவறா னா<	, 

தைல�ைற கட/ைத/ தா' 

      தைல�ைற ெச�றி� டா<	 

கைல�தி� ஆ�ேறா� ஆ;/த 

      க3+702 அழிவ 7 ேடா? 

 

4 

நா�9ைன, ம#க. ெநBசி� 

      ந1விைன, அ9ைம வா;ைவ+ 

தீ�94	; அறிைவ+ தீ�4	; 
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      ேத�Cைவ# காத2, Rர	 

ஊ�94	; நா�ைட# கா#$	; 

      ஒ ெபா3. ெப3#$	; எ/த 

ஈ�9?	 அரC	 0ைல 

      எதி�+7�பி� மீ ட தி2ைல ! 

 

5 

அறியாத உலகி� ெக2லா	 

      அைழ+7�ேபா8, அறிய ெவா ணா 

ெநறிெயலா	 விள#கி, ம#க. 

      நிைன�பினி2 �7ைம ேத#கி, 

$றி#ேகாளி2 வா;வி2 ஏ;ைம# 

      ெகா4ைமயி2 ஊ#கி, ேம�ைம 

ெநறிெசல+ @ 4	 ேதாழ� 

      ந�aலா	 ! நீ4 வா;க! 

 

6 

ேவ 4	ேபா த3கி2 வ/7, 

      ேவ டாத ேபாத டKகி, 

யா 4ேம ம#க. வாழ 

      யாைவ?	 விள#கி, உ.ள	 

@ 9ேய அவ�க. வா;வி� 

      @8ைமேய இ�ப மாக� 

V 9�ட ேமேலா� ெச2வ	 

      ெபா�aலா	! வா;க த	பி ! 

 

7 

அ9+தறி `�டா ெத�'	, 

      அ��ட� பாி/7 வ/7 

ம9�பி9+ திE+7 ேவ டா 

      மனKக 4	 ெபா'+தி 3/7 

ெகா4ெவன# ேக�$	 ேபா7 

      �னியா7 $ளி�ைம கா�9 

எ4ெவன# ெகா4#$	 ஆசா� 

      02களா	! இைவேபா2 உ ேடா? 
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8 

வாயிலா தி3/7	 இ�ப	 

      வ�றா7 ேபசி� ேபசி+ 

தாயிைன� ேபால ம#க. 

      த/நல	 ஒ�ேற ேபணி 

ேவயிள	 க�னி� ெப ணா. 

      ெம�னைக கா�9, எ�'	 

ஆ?ண� வளி#$	 0ைல 

      அைடயாதா� அைடயா� இ�ப	! 

 

9 

அைட+தன� சிைறயி2; ேசா�/7 

      விE	வைர அ9+7� பா�+தா�; 

ெகா4+தன� நBைச; ஊாி2 

      $9ெசய வி�டா ாி2ைல; 

த4+தன�; தீயி2 இ�டா�; 

      த டைன ெவளியி� ேடா�#$# 

ெகா4+தன�; எனிH	 01� 

      ெகா.ைகக. அழி/த தி2ைல! 

 

10 

R�9ைன+ 7ல#$	; ெநBசி2 

      Rர+ைத வள�#$	; மா�றா� 

ேகா�ைடைய+ @.@ ளா#$	; 

      ெகாைலஞைர ந2ேலா� ஆ#$	; 

நா�9ைன, நா�92 வாE	 

      ம#கைள, அரைச+ @ 9 

ஆ�9H	 ஆ�4	.;இ�ப	 

      அளி+த<	 அளி#$	 0ேல! 

---------- 
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12. 12. 12. 12. கிழவிகிழவிகிழவிகிழவி----1111    

1 

��றிய க3�ப	 Vவா	 

      தைலமயி�! �7ைம கா�4	 

ெந�றியி� C3#க	 ��ெச8 

      நில/ேதா�'	 பைட)சா லா$	 ! 

வ�றிய க�ன	 கா8/த 

      மாKகனி! $ழி/த க க. 

��றிய பிர�பK காயி� 

      �Eநீல மBச. கா�4	 ! 

 

2 

சKெகKேக ? ேகாைவ எKேக? 

      தைழOKகி2 ெத�ைன 

ெதாKகிய $ைலயி2 வா8+த 

      இளநீாி� ேதா�ற	 எKேக? 

கK$ைல# கிழி#$	 மி�ன2, 

      கா�மயி2, வாைழ, அ	� 

தKகிய ெப�9 எ�ற 

      தனி+தமி; உவைம எKேக? 

 

3 

ேபைத 

சிைலெசய# ெகா2ல� ேத4	 

      இ3	பா$	 க க. ! வா8)ெசா2 

மைலயைட� பிழியா+ ேதனா	; 

      வளராத க3	பா	 த�ைம ! 

இைலசில வி�4� V#க. 

      இ�டறி யாத ெகா	பா	! 

நிலெவாளி பாய� பாலா8# 

      $9+திட நிைன#$	 ேபைத ! 

 

4 

ெகா�ைட?	 மண�	 ேதH	 

      $ளி�மல� அ3	�	 ெமா�4	 

ெச�டாக+ த�னி2 ெகா 4 
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      ேபைதயா8+ திக;/த நாைள# 

ெகா�டாவி வி�4# $/தி 

      எ Aவா. கிழவி! Dைன+ 

ெதா�ெடா3 சி'வ� கி.ளி) 

      சிாி+திட+ 79�பா. அ/ேதா ! 

 

5 

ெப7	ைப 

தா?ட� ேச�/7 நீ/7	 

      தட#கய2, காைள மா�பி2 

பா8/தறி யாத க க. ! 

      ப3மல� நைக !ப 3+தி# 

கா8கேள மா�� ! ெசBெசா2 

      கல�பிலா� பாலா	! இ�ப 

வாயித; ேகால) ெசKகா8! 

      ெப7	ைபயி� வ ண	 ஆேம! 

 

6 

ெப3வாாி யான ம#க. 

      ேப)சினி2 இ)ைச ெகா.வா. ! 

ெத3வா�#$	 திைக�ைப X�9) 

      சிாி+ேதா9 ஆ9 நி�பா.! 

உ3வா$	 சி�ப	, வ ண	 

      நிைறQறா� ெப7	ைப ! நா�9� 

வ3Kகால வா;Q� பாைத 

      வழிகா�ட� பா�#கி� றாேள ! 

 

7 

எ ண+தி2 ஆைச ேதா�ற, 

      இதழினி2 79��� பாய�, 

ெப ைமயி� அழைக ேமனி 

      ெப�றி�ட ெப7	ைப நாைள 

எ Aவா. கிழவி! ப�க. 

      இ2லாத வாைய# கா�9� 

ப பா9) சிாி#$	 ெசா/த� 

      ேபரைர� பா��பா. அ/ேதா! 
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8 

மKைக 

அ/தியி2 வான	 கா�4	 

      அழ$ேபா2, த�ைன# கா ேபா� 

�/திைய மய#$	 இ�ப� 

      �7ைமயா.! வா�ைக Rர� 

சி/ைதைய அாி#$	 ேநாைய+ 

      தீ�+தி4	 விழியா. ! இ�ப	 

சி/தி4	 நிலேவ மKைக 

      சிாி�பா$	! ப�க. �+ேத! 

 

9 

தாமைர ெமா�ேட மா��! 

      தட/ேதாேளா பCைம OKகி2! 

மாமர+ தளிாி2 வ 4 

      சி/திய தா7 ேபா�+த 

காம�ெச8 ேமனி! D/த2 

      காரா$	 ! இைடேயா வ21 ! 

காம02 விாிQ# ேக�ற 

      க3+7ைர விள#க	 மKைக! 

 

10 

மKகிய விள#$ ��� 

      வா;/தைத நிைன+த2 ேபால 

மKைகயா8# காவ2 R�92 

      வா;/தி�ட ேபா7 ெநBசி2 

தKகிய காத2 எ ண	 

      தைலகா�ட உ.:# $.ேள 

ெபாK$வா. கிழவி! R�4� 

      �7�ெப ைண� பா��பா. அ/ேதா! 

--------- 

13. 13. 13. 13. கிழவிகிழவிகிழவிகிழவி----2222    

1 

மட/ைத 

ெகாைல�தி� க க. ! ெந�றி 

      $ைறமதி ! நாசி எ�V! 

தைலமயி�) ெசறிQ நீல+ 
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      தடKகட2 அைலக. ! ெநBைச 

அைல+தி4 மா�� ப/தா	! 

      அைச/தா4	 இைடேயா ஈயா� 

தைல�ைற யாக வாயி2 

      தKகிய 'இ2ைல') ெசா2லா	! 

 

2 

ெப கைள ெவ'+தா�, R�ைட+ 

      7ற/தவ�, ெபாியா� ெநBசி2 

த ைமைய) ேச�#$	 வா�க  

      மட/ைதயி� ெசா�க. ! தாவி 

உ 9ட ேம�ேம2 ெச	ைம 

      ஒளிெப'	 உத4! ேகாைட 

வி ணன2 மா�'/ ேதா�பா	 

      மட/ைதயி� ெம3$# க�ன	 ! 

 

3 

மட/ைதயா8 இ3/த கால	 

      மன+தினி2 �ர�சி ெச8ய# 

கிட/தன. கிழவி R�92 

      கிழி/தபா8 கிட�ப ைத�ேபா2 ! 

7474� பான ேபர� 

      கிழவியி� ெதாைடேம2 $/த 

அடKகிய மன+தி2 மீ 4	 

      ஆயிர	 இற#ைக ேதா�'	! 

 

4 

அாிைவ 

ெகாைல#கட2 $ளி+த க ணி� 

      R)C#D� வாளி� R)C! 

அைலயைல யாக ெநBசி2 

      அ�பிைன� ெப3#$	 ேப)C! 

மைலGனி மா��! ேகாைவ 

      இத;கேளா வ9+த ேதனா	! 

கைலவிள# கா$	 கா ேபா� 

      க கவ� அாிைவ ேதா�ற	! 
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5 

அாிைவயா	 கால/ த�னி2 

      அக�றி�ட இரQ	, ெநBசி2 

உ3வான தி�ட	, ேகா�ைட 

      உ�Hவா. கிழவி ! R�4+ 

ெத3+தி ைண இைண/த சி�ைட# 

      கிளிகைள� பா��பா.; ெநBச	 

உ3$வா.; உயி��பா.; ஒIவா(7) 

      ஏேதேதா உள' வாேள ! 

 

6 

ெதாிைவ 

மEKகிய ேவலா	 க க.! 

      வா8)ெசா2ேலா இைடயி2 வ/7 

Gைழ/தி�ட மா�றா� ெகா.ைக+ 

      7ைணயினா2 யா+த 0லா	! 

வEவE� பழி/த க�ன	 

      வா9ய சா/7! மா�� 

பழ/@K$	 ெவௗவா2! ேமனி 

      பE�ேப'	 இைலயா	 த	பி ! 

 

7 

ெதாிைவயா	 ேபா;7 ெச�ற 

      ஆளைன நிைன+த ெநBச	 

ெத3வினி2 �Eதி ஆ4	 

      சி'வைர� பா�+7 மா'	 

ெப3ைமைய# கிழவி த�H. 

      எ Aவா.; ேபர� பி.ைள 

வ3	ேபா7	 மீ:	 ேபா7	 

      மனBேசா�வா.; வா4 வாேள ! 

 

8 

ேபாிள	 ெப  

ேபாாிட உதவா ேவலா	 

      ெபா1விலா# க க.! ேகாைட# 

காரா$	 D/த2! மா�ேபா 
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      ஒ�4மாK கனிக ளா$	 ! 

நீாிலா ஓைட க�ன	! 

      நிழ2இலா+ ேதா�ேப வாயா	! 

பா�ைவ#$ ெவ'�ைப X�4	 

      ேபாிள	 ெப ணி� பா�ைவ 1 

 

9 

ேபாிள	 ெப ணா8 வாE	 

      நா�கைள எ ணி எ ணி) 

ேசா3வா. கிழவி; ேபர� 

      ெசா.ெளாE வாைய# கா�9, 

ேநாிலா �7$ கா�9, 

      ைகத�9) சிாி�பா�; நீ ட 

Dர	� பா8/தா� ேபால# 

      கிழவி?	 79�பா. அ/ேதா! 

 

10 

உ3#கிய ெந8ைய ெவ ெண8 

      உ3 ைடயா8 ஆ#க2 உ ேடா? 

C3Kகிேய R;/த Vவி2 

      ம7மீ 4	 7ளி��ப 7 ேடா? 

வ3வ7 � ேடா ெச�ற 

      வாணா�க. ? ெநBசி2 7�ப	 

ெப3கி4	 எ ண, ேபச 

      என)ெசா21+ ேத�றா8 த	பி ! 

----------- 

14. 14. 14. 14. வா-ய மல�வா-ய மல�வா-ய மல�வா-ய மல�    

1 

ேசாைலயி2 V+தா8! க 4 

      ெசா#கினா� வள�+தா ெர2லா	 ! 

ேவ1#$. இ3/த ேபா7	 

      விழி#$நீ வி3/ேத யானா8! 

ேகாலBெச8 மலேர ! உ.ள# 

      $ளி�ைமேய ! உன7 வா;Q 

மாைலயி� அளேவ! வாE	 
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      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல? 

 

2 

காைலயி2 வ/7� R�டா� 

      களி�ேபா4 பா��பா� ! R�4 

ேவைலயி2 மன	ேபா னா<	 

      உ�மீ7 விழி�ேப உ டா	! 

ேசாைலயி� அழேக ! ெநBசி2 

      7ளி�+தி4	 இ�ப ஊ�ேற ! 

மாைலயி2 உதி�/தா8! உ�ைன 

      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல ? 

 

3 

க�னியி� $ழ12 தKகி# 

      களிநட	 �ாி/தா8! அ/த# 

க�னியி� D/த2 நாற# 

      க9மண/ த/தா8! ைகேவ2 

மி�ெச8# $றிைய) ேச�/த 

      விாிமா�ப� கE+தி 3/தா8! 

உ�னிைல, உதி�/த Vேவ! 

      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல? 

 

4 

ேத9வ/ தைண/த �.ளி) 

      சி'வ 9� எழிைல# க ேடா, 

பா9ய பா�ைட# ேக�ேடா 

      உ�ைனநீ ெகா4+தா8 ெகா.ைள? 

ஆ9னா8 கா�றி2; இ�ப 

      அைசவினி2 திைள+தா8; ேசா�/தா8; 

வா9நீ உதி�/தா8! உ�ைன 

      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல ? 

 

5 

த�னிைல உணரா�, ம#க. 

      த	நிைல உணரா� எ�'	! 
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உ�னித; மKைக ந2லா� 

      ெசIவித;! ஒளிேச� ப�க. 

ெபா�ேமனி ெமா�4� V#க.! 

      பசைலேயா Vவி� தாதா	! 

உ�னிைல, உதி�/த Vேவ ! 

      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல ? 

 

6 

வள�+தவ� களி#க ம#கி 

      வா94 மலேர! உ�ைன 

வள�+தவ�, ஓ9 வ/தா� 

      வா?ைர) ேச�றி2 R;/தா�! 

உள+தினி2 எைத?	 @#கி 

      உண�வி�4� பா�#$	 ெச8ைக 

இைள+ததா2 ம#க. வா;Q 

      இைள+தேத! உண�Q ேதைவ ! 

 

7 

கசKகிய மலேர! உ�ைன# 

      க ட7	 இ/த நா�92 

கசKகிய மல�க. சி/7	 

      க ணீெர� க �� ேதா�'	! 

கசKகிய ெததனா2 எ�' 

      க3+@�றி� பாரா ம#க. 

கசKகிேய வா;த ல�றி# 

      களி�ேபா4 வா;த < ேடா? 

 

8 

காைளயி� $'	ைப, ஊட� 

      க�னியி� O)ைச ஒIேவா� 

ேவைள?	 ேக�4# ேக�4 

      ேவதைன ெகா டா8! ஊைர 

ஆ:ேவா�, அடKகி வா;ேவா� 

      அ+தைன ேப�#$	 இ�ப	 

Oளேவ பகி�/தா8! உ�ேபா2 

      ��ேபா#$ ம#க� $ ேடா ? 
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9 

வா;வினி2 இ�ப 7�ப	 

      ம1/தி�ட ேபா7	 ேமேலா� 

தா;/திடா�; கடைம ஒ�ேற 

      தைலெயன) ெச8வா�! நீ?	 

Y;/தி4	 ந�ைம தீைம 

      த�னிேல ேதா8/7 நா:	 

வா;/தைன ! உன7 ேபா#ைக 

      ம#கேள� நிைன�ப தி2ைல? 

 

10 

வ 9ன	 ேபால+ த+த	 

      மகி;ெவா�ேற க37	 ம#க. 

ச ைட#$ வ/தி� டா<	 

      தயKகிேட�; எE7 ேவ�நா�! 

அ ைடய� த	ேபா2 இ�ப	 

      அைட/திட உலைக மா�றா) 

ச 9க. அழிய ேவ 4	! 

      தமி;நா4 தைழ#$	 அ�ேற ! 

---------- 

15. 15. 15. 15. க�லைறக�லைறக�லைறக�லைற    

1 

நகர+தி� இைர)ச2 ேக�4 

      ந1Q�ேற�; மன+ைத மா�ற 

நகர+ைத# கட/7 ெத�ேக 

      நட/தன�; இ3 ட ேதா�பி2 

�$/ெதா3 பா�ைட க ேட�; 

      கா2வி�ட வழிேய ேபாேன�; 

அக+ெதE 7�ப	 மா�'	 

      க2லைற க ேட� அKேக ! 

 

2 

மதி1ைட இற/த ஒIேவா� 

      ம#களி� நிைலைம# ேக�ப� 
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�ைத$ழி இ3#க# க ேட�; 

      �EKகிேன�! ேம<K கீE	 

இதி<மா? �ட#கி வா;ேவா� 

      இ2ைலேய2, ம#க. யா3	 

�தியேவா� இைண�பி2 எ�'	 

      �1�ேபா+தா8 வா;/தி டாேரா 

 

3 

த�ன3	 ெமாழியா	 இ�ப+ 

      தமிழிைன) சா8#க வ/த 

��ெமாழி இ/தி க 4 

      �1ெயன) சீறி நா�9� 

ந�னிைல# $யிைர c/த 

      நடராச� தால �+ைத 

இ�ன�	 எE�பி# கா�4	 

      க2லைற; எE)சி X�4	! 

 

4 

மைலத3 வளH	, கா�4 

      மர/த3 வளH	,ந�ெச8 

�ல/த3 வளH	, ெந8த� 

      ெபா3.க:	 ெப�' வா;/ேதா� 

வைல�ப�ட மானா8 இ�' 

      வடவ3# க9ைம யான 

நிைலயிைன# ெகாதி#$	 ெநBைச# 

      க2லைற ேநாி2 ெசா2<	! 

 

5 

ேபைதைம இைடயி2 வ/7 

      பிாிவிைன ெச8த தாேல 

காதைல வள�+7) சாதி# 

      க�9னி2 ேத8/த ெப க. 

ஊ7ைல யானா� ! அ�ேனா�# 

      $'7ைண யான இ�ப) 

சாதைல+ தமிழ�# கி�'	 

      க2லைற இ9+7# கா�4	 ! 
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6 

சாைலயி2, $ள+தி2, ேதா�பி2, 

      இ9/தி�ட R�4) ச/தி2, 

மா\�9# ெகா.ைள ெகா ட 

      தைலவனி� விாி/த மா�ைப, 

01ைட ெநBைச, அ�ேனா� 

      ெநா9�பிைன� பிாி+த சாவி� 

ேவைலைய ம#க� ெக�'	 

      க2லைற விள#கி# D'	! 

 

7 

பாய12 ஓணா� ேபால+ 

      தைலயிைன+ @#கி� பா�+7 

வாயிைன) ச�பி# கா�9 

      மல�நைக பி.ைள கா�ட+ 

தாயிைன� பிாி+த சாவி� 

      ெகா4ைமைய, வBச/ த�ைன 

வாயி12 வ3ேவா�# ெக2லா	 

      க2லைற விள#கி# D'	! 

 

8 

வாைடயா2 தீ8/த ெமா�4 

      மலரா7 மல�த2 ேபால 

ஓைடயி2, கடேலா ர+தி2 

      உரமி�4 வள�+த காத2 

Dடா7 ம#கி வா;/ேதா�, 

      $'#கி�4� பிாி+ேதா� ப ைப 

ஏ4ேபா2 ம#க� ெக�'	 

      க2லைற எ4+7# கா�4	 ! 

 

9 

ப9�ப9 யாக நா�92 

      ப9/தி�ட மடைம ஆ�சி# 

ெகா4ைமைய எதி�+ேதா�, ந2ல 
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      ெகா.ைகைய விைத+ேதா� சாவி� 

அ4பசி# காேள ஆனா�; 

      ஆனா<	, அ�ேனா� ெதா ைட 

�9+தி4	 கால	 எ�ேற 

      க2லைற �A� A#$	 ! 

 

10 

அழிவிலா� ெப302 ெச8தா�; 

      அ3Kகைல வள�+தா�, நா�92 

பழியிைன) Cம/தா�, ெம�ைம� 

      ப)சிளK $ழவி, ெக ைட 

விழியின�, காைள, O+ேதா�, 

      கழிய�பா2 அைமதி கா�4	 

ேமலவ�, வ/ேதா�# ெக2லா	 

      க2லைற ! கட/தா� உ ேடா? 

-------xxxxx-------- 


