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���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

ெபா�க� பாி	' எ�+, இ./0 தனியாக எ2த�ப%ட ஒ� /ல�5; அ6வ�ேபா7 

எ�னா0 எ2த�ப%�, ெபா�கைல ஒ%8� பல இத9களி:, ெவளி வ.த பா!களி� 

ெதா;�பா;,. இவ�ைற< ேத8 எ�<7 /லாக ெவளியி%ட அ�பக 

ெவளி�%டா�!; எ� ந�றி. 

 

       வாணிதாச�. 

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

ெபா�க� நாளி� உ�கைள� கா�கிேறா�.ெபா�க� நாளி� உ�கைள� கா�கிேறா�.ெபா�க� நாளி� உ�கைள� கா�கிேறா�.ெபா�க� நாளி� உ�கைள� கா�கிேறா�.    

 

நா�க$ தமிழ� த, தி�நாளி0 கவிஞ� வாணிதாசனி� ெபா�க� பாி	ட� 

உ�கைள! கா@கிேறா,. எ�க$ �த0 �ய�சி!;< தா�க$ அளி!;, அ��, 

ஆதரA, அ�<த�<7< த�கைள! காண வாB�பளி!;, எ�5 ந,�கிேறா,. 

 

இதைன ந��ைறயி0 அ�சி%� கால< தி0 உதவிய க'(ாி அ�சக உாிைமயாள� 

தி�. R. தயாநிதி அவ�கC!; மன�வ.த ந�றி உாி<தா;க. 

 

 அ�பக ெவளி�%டா�. 

------------ 
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உ�ைறஉ�ைறஉ�ைறஉ�ைற    

1. ைத< தி�க$ வா9க! 24. உள<ேதா� வா9ேவா, உய�.7 

2. வா9<தாB த,பி ! 25. உய�.7 வா9ேவா,! 

3. �<ெதாளி எ�;,! 26. கிழ!கி0 வ.தா�! 

4. வாெய�;, வா9<7�பாேவ! 27. ப�ைச வி�.7! 

5. கதி� வா9<7ேவா,! 28. E<த7 வா9A! 

6. ெபா�ைன வா9<7ேவா,! 29.இ0ைல இட�! 

7. அல�.ததடா �7� பாிதி 30. நிலமட.ைத காண வ.தா�! 

8. எ2�சி� பா%� ! 31. 	ைவ<தன� தமிைழ ! 

9. வா9<தின� ெபா�க0! 32. பா�ெபா�க0 வா9க! 

10. வா9<7ேவா, ெபா�க0! 33. ஆ$வெமன� ெசா0! 

11. வா9<7ேவா, வா ! 34.ஊ�!; வழ�கினா�! 

12. கGசி!; வழிH@ேடா? 35. அ<தைனH, இ�ப,! 

13. இ�ப, த.த ைத! 36. ெபா�;தடா இ�ப,! 

14. எ�ெக�;, ெபா�ெனாளி ! 37. ெசB.ந�றி மறவாதா�! 

15. வ,மி�! வா9<7வ,! 38. ப�கி�ேவா,! 

16. வா அ@ேண,வா ! 39. நிைற.த7ேவ இ�ப,! 

17. அல�.த7 ெபா�கதி�! 40. இ0ைல! இ0ைல ! இ0ைல ! 

18. க@டன, களி�பிைனேய ! 41. நா, பணிேயா, ! 

19. வாழிய ெபா�	ட�! 42. தமி9!கதி� வா9க! 

20. வா9<7ேவா, வாாீ�! 43. ெபா�கதி� வா9க! 

21. பாிதி த�G ெச0வ,! 44. இள�கதி� E<த7! 

22. ேதா�றியேத! 45. ஒளி�	ட� வா9க ! 

23. �7< ைத வ.த7! 46. எ�;, மகி9�சி! 

---------- 

1. 1. 1. 1. ைத� தி�க வா�க!ைத� தி�க வா�க!ைத� தி�க வா�க!ைத� தி�க வா�க!    

 

இள�கதி� ெதா�வா ன<ேத 

      எ2.த7! வா9க! ம!க$ 

உளெமலா,, உட0 ெம0லா, 

      உவைகயி� ஆ%சி! ேம%�! 

களெமலா,. ெச.ெந0! ெபாBைக! 
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      கைரெயலா, அைல� ழ!க, ! 

வளெமலா, ெப�!கி இ�5 

      வ.த ைத< தி�க$ வா9க!  1 

 

�<ெதாளி வி@ணி0 எ�;, 

      �;.த7! �;.த தி�ப,! 

ெகா<ெதலா, காBக$! J%�! 

      Kைரயி� ேம:, காBக$! 

எ<திைச எதி��ப% டா:, 

      பழ!கா�! E�சி ாி�ேப! 

�<தா@8� �த0நா$ இ�ப� 

      ெபா�னாைள வா9<தாB த,பி!  2 

 

கா�த.த அாிசி ஆ�பா0 

      கைழத.த க%8 ஏல, 

நீெரா� வழி.7 பாைன 

      ெந�கி:, ெபா�க0 ெபா�க! 

ஊாினி0 இ0ல, ேதா5, 

      `ெபா�கேலா ெபா�க0' ஓைச 

ஆ��பினி0, அ%டா! உ$ள, 

      அைடகி�ற மகி9�சி எ�ேன!  3 

 

நாெடலா, இ�ப,! வ@ண 

      ந5மல� E!க� ப�ைச! 

காெடலா, இ�ப,! ஆ�ற� 

      கைரெயலா, இ�ப,! ெகா0ைல 

ேமெடலா, இ�ப,! வான 

      ெவளிெயலா, இ�ப,! ெப@க$ 

ஆட:, ப@M, ேக%க 

      இ�ப<ைத அைடH, Jேட!  4 

 

வழ�கின� வாிைச; வா9<7! 

      தமிழ�க$ ஒ�றாB! K8, 

அழி.ததாB எ@M, இ�ப< 

      தமிழக, அைடேவா,' எ�ேற 

�ழ�கின�! பைக�� ல<தா� 
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      �க, ேசா�.தா�! ஆ@ேடா� ��னா$ 

இழ.தைத மீ@�, ெப�ேற 

      இ�ப<தி0 திைள!க நீேட!  5 

--------- 

2. 2. 2. 2. வா��தா! த�பி!வா��தா! த�பி!வா��தா! த�பி!வா��தா! த�பி!    

 

ெபா�கதி� ெதா�வா ன<ேத 

      E<த7! த�க< த%�! 

நி�;ேமா எதி�<7 வ.த 

      நீ$பைக? மல��சி க@ேடா,! 

ெந�கதி� ப2<த ெத�;,! 

ப2<தேத இ�ப, ெநGசி0! 

ந�ெப�! கைட.ேதா,! ெபா�க0 

      ந�னாைள வா9<தாB த,பி!  1 

 

Jெட0லா, �7ைம! ம!க$ 

      ேமெலலா, �7�ெபா� னாைட! 

காெடலா, E!க$! ஆ�ற� 

      கைரெயலா, �$ளி� பா%டா, 

காெவலா, இ�ப,! ெபா<த� 

      ;8ைசயி +$C, இ�ப,! 

நாெடலா, ெசழி!க வ.த 

      ந�ெபா�க0 வா9<தாB த,பி!  2 

 

`ெபா�கேலா ெபா�க0` ஓைச 

      எ2.த7! ெபா�க0 வா9க! 

ம�ைகய� இ0ல. ேதா5, 

      வ.தவ� ேபாேனா�! ெக0லா, 

ெபா�கைல� பகி�.தளி<தா�! 

      Eாி<தா�! மகி9�சி! K<ேத! 

சி�கேம! சிாி<7 வ.த 

      ெச�கதி� வா9<தாB த,பி!  3 

---------- 
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3. 3. 3. 3. "�ெதாளி எ�$�!"�ெதாளி எ�$�!"�ெதாளி எ�$�!"�ெதாளி எ�$�!    

 

ெகா�,பனி ஊைத (ற0 

      ;ளிெரலா, ஓ�!கி நி�5 

ெதா�வானி0 ஒளியி� ெச0வ� 

      ேதா�றினா�; வா9க! ெபா�க0 

இ�ேமாைச இ0ல. ேதா5, 

      எ2.த7; ந�ெசB ��ெசB 

ெந�வான, கா� ேம� 

      நீ�நிைல எ�;, ெபா�னா,!  1 

 

ெகா<ெதலா, E�சி ாி��! 

      ெகா8ெயலா, வ@8� பா%டா,! 

�<ெதாளி எ�;,; ேதா��� 

      �தெரலா, விைளவி� ேத!க,! 

எ<திைச எதி��ப% டா:, 

      �7��ன0; ப	ைம! கா�! 

�<தமி9 தளி!;, இ�ப� 

      ெபா�கதி� வா9<தாB த,பி!  2 

 

�தி�கைழ க8!;, J%� 

      �திராத க�,�� பி$ைள! 

�7��ன0 அாிசி ஆ�பா0 

      ெபா8Hட� ெவ0ல, ேச�<7! 

ெகாதி<தி�, ெபா�க0; வா9க! 

      ஒ6ெவா� ;8ைச H$C, 

�7�ெபா�க0: மகி9�சி� ெபா�க0; 

      தமி9�ெபா�க0! வா9க! வா9க!  3 

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

4. 4. 4. 4. வாெய�$� வா��%&பாேவ!வாெய�$� வா��%&பாேவ!வாெய�$� வா��%&பாேவ!வாெய�$� வா��%&பாேவ!    

 

வ@Oத நீ$கழியி0, 

      தாைழயிேல Eமண!க, 

      மறிக ட0ேம0 

வ@Oதா< தாமைர�E 
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      ெபா�னிதைழ மல�<தியேத! 

      வா9க! வா9க! 

க@ேடாடா தி�.தி�ேமா, 

      தமி9மகேன! வ.தபைக 

           வாைட! கா�5,? 

ெகா@ேடா, நா, ெப�மகி9�சி ! 

      �<தா@ைட! ைக!ெகா@ேடா,! 

         வள<ைத! ெகா@ேடா,!  1 

 

ெகா0ைலயிேல வாைழபலா 

      மா�கனிக$ ;:�;,! நீ$ 

      க��ப ைழ!;,! 

ெந0லாிேயா வ.தகதி� 

      நிற�க@� தைலதா9<7,! 

      ஊேரா ர<7! 

க0ல�வி �ழவா�!;,! 

      காெட0லா E�சிாி!;,! 

      ;யி0க$ பா�,! 

இ0ல<தி0 �7�ெபா�க0! 

    ைத�ெபா�க0! எ2.தகதி� 

      வா9<7� ெபா�க0!  2 

 

வி@ெண�;, �<ெதாளியா,! 

      ெவளிெய�;, ந0லழ;! 

          தாய க<தி� 

க@ெண�;, ெபா�கெலாP! 

      ைகெய�;, கM!க�,�! 

         க�னி� ெப@க$ 

ப@ெண�;, தமி9�ழ!க,! 

      ம�ெற�;, தமி9!K<7! 

         ெவ�றி� பா%�! 

ம@ெண�;, ெப�வள�ப,! 

      வாெய�;, எ2.தகதி� 

         வா9<7� பாேவ!  3 

------------------ 
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5. 5. 5. 5. கதி' வா��%ேவா�!கதி' வா��%ேவா�!கதி' வா��%ேவா�!கதி' வா��%ேவா�!    

 

வாென0லா, ஒளிெபா�க, 

மைலெய0லா, இைசெபா�க, 

      மைலயி� சார� 

காென0லா, ஒPெபா�க!, 

      கா%டா�றி0 நீ�ெபா�க! 

      கா%�� E!க$ 

ேதென0லா, கா0ெபா�க�, 

      ெச2ம�த, வள,ெபா�க< 

      தி@ேதா$ Jர� 

ஊென0லா, களிெபா�க! 

கீ9வானி0 உய�.த கதி� 

      வா9<7 ேவாேம!  1 

 

காெட0லா, E<தி�!க!, 

      கனிமர�க$ ப2<தி�!க!, 

      க�,� E!க, 

மாெட0லா, ெகா2<தி�!க, 

      வயெல0லா, விைள.தி�!க, 

      வயைல� சா�.த 

Jெட0லா, களி<தி�!க, 

      ேவ0விழியா� கனிவாயி� 

      ெபா�க ேலாைச 

நாெட0லா, E<தி�!க 

      வ.தைத ந�னாைள 

      வா9<7 ேவாேம!  2 

----------- 

6. 6. 6. 6. ெபா�ைன வா��%ேவா�!ெபா�ைன வா��%ேவா�!ெபா�ைன வா��%ேவா�!ெபா�ைன வா��%ேவா�!    

 

வயெல�;, கதி�சாய, 

    மரெம�;, ;ைலசாய 

      வ�றா� ெபாBைக 

அயெல�;, நீ�சாய! 
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      கய0சாய!, ;ைலசாB, 

      அழ;! K.த� 

ெபய0சாய, இைடசாய. 

      நைடசாய, விழிசாய�, 

      ேப�	, சாய 

மயQ%8 வ�Rைச� 

      ைப,ெபா�ைன வாயா�- 

      வா9<7 ேவாேம!  1 

 

கீ9<திைசயி0 அைலெயா7�க!, 

    கிைளெச8யி� Eெவா7�க! 

    கி$ைள ெகாGச 

ேம<திைசயி0 இ�ெளா7�க, 

      விாிவானி� ;ளிெரா7�க, 

      ெவBய வாைட 

நா<திைசயி� ேபாெயா7�க, 

    ந5மலாி0 வ@ெடா7�க, 

      நா%�� ெப@க$ 

வா9<திைசயி0 நாெணா7�க 

      வ�Rைச� ைப,ெபா�ைன 

      வா9<7 ேவாேம!  2 

 

ம@ெண0லா, ேத�மண!க, 

      வாெய0லா, ெநBமண!க, 

      வைள!ைக! க�னி! 

க@ெண0லா, களிமண!க! 

      காைளயாி� ேதா$ மண!க!, 

      க�,�� பி$ைள� 

ப@ெண0லா, தமி9மண!க� 

பாெர0லா, பா0மண!க� 

      ைப,ெபா� J�சா, 

வி@ெண0லா, ஒளிமண!க 

      ேமெல2.த ெச�கதிைர 

      வா9<7 ேவாேம!  3 
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கா%8ைடயி0 ஒPெபா�க! 

    காPைடயி0 நீ�ெபா�க!, 

      கவி�ேச� �%க$ 

K%8ைடயி0 இைசெபா�க! 

      ;ளி�காவி0 மண,ெபா�க< 

      தமிழ� நா%� 

J%8ைடயி� பா0ெபா�க, 

      ெவளிெய�;, ஒளிெபா�க, 

      J%�� ெப@க$ 

பா%8ைடயி0 தமி9ெபா�க 

      வ�Rைச� ைப,ெபா�ைன 

      வா9<7 ேவாேம!  4 

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

7. 7. 7. 7. அல'+ததடா "%&பாிதி!அல'+ததடா "%&பாிதி!அல'+ததடா "%&பாிதி!அல'+ததடா "%&பாிதி!    

 

வி@ெண2.7 ெவ�@ேடா8 

    ெமBசிP�!க இ8யி8<7 

      மி�ன0 மி�னி! 

க@கவ�, மைலH�சி 

      காரா�, மைழ!கால, 

      கட.7 தா@8� 

ப@ெண2��, ஓைடயிேல 

    பலE!க$ ேத�பிP�ற� 

      ைப,ெபா� ேத!கி 

வி@ெண2.தா� விாிவானி0 

      ைத�த0நா$ ெச�கதிேரா�! 

      வா9க வா9க!  1 

 

பைகS9.த �ல<திைடயி0 

அக�ப%�< த<தளி!;, 

      பைடைய� ேபால� 

�ைகS9.த ெவளியினிேல 

      �தாி�!க, ஊாி�!க� 

      ெபாPA@ டா!கி< 

ெதாைகS9.த தமி9ம!க$ 

      வைகS9.7 வா9.தி�!க< 

      ெதா�வா� மீ7 
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நைகS9.7 கீ9<திைசயி0 

      எ2.தி�.தா� ந�பாிதி! 

      வா9க! வா9க!  2 

 

மைல!கா%�� சாரPேல 

      வ�றாத ேத�ெப�!கி, 

      மைலயி� சார0 

இைல!கா%�< ேதா�பினிேல 

      Eமல�<தி, எழி0ெப�!கி, 

      இ�ப வாைழ! 

;ைல!கா%�! ெகா0ைலயிேல 

      ;யி0பாட! ;ர0ெகா�<7�, 

      ெச,ம@ பாைல 

அைல!கா%�� ெப��கட0ேம0 

      அல�.ததடா �7�பாிதி! 

      வா9க! வா9க!  3 

 

நீ��ழ!க!, கா�ழ!க, 

      ெந0ல5!;, வய0�ழ!க 

      நீ@ட மாட 

ஊ��ழ!க, மா�ழ!க, 

      மைல�ழ!க, உைல�ழ!க, 

      ஊாி0 உ$ள 

ஏ��ழ!க�, பைற�ழ!க, 

      இைச�ழ!க<, தமி9�ழ!க 

      எ2.7 வானி0 

பா��ழ!க< ெதா�வானி0 

      ைத �த0நா$ இேதாவ.தா�! 

      பாிதி வா9க!  4 

------------ 
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8. 8. 8. 8. எ-.சி& பா01!எ-.சி& பா01!எ-.சி& பா01!எ-.சி& பா01!    

 

கா��கி0 தவ2, கீ9வா� 

      E<த7 த�க! க%8! 

நீ�நிைல ந�ெசB ��ெசB 

      ெந�கி:, ெபா�; ெபா�; ெபா�னா,! 

ஊெரலா, மகி9�சி� ெபா�க0! 

      உளெமலா, எ2�சி� பா%�! 

சீ�நம! களி!க வ.த 

      ெச�கதி� வா9<தாB த,பி!  1 

 

தளிெரலா, ைப,ெபா� தா7! 

      தைழெயலா, இ�%�� ப�ைச ! 

ெவளிெயலா, கிளியி� K�ச0! 

      Jெடலா, அழகி� ேத!க,/ 

;ளி�பசி ஊைத (ற0 

      ;ைற.தேத; நிைற.த தி�ப,! 

களி�E%ட வ.த �<த, 

      �7!கதி� வா9<தாB த,பி!  2 

 

களெமலா, ைவ!ேகா� ;�ற, ! 

      காெடலா, �$ளி� பா%�! 

;ளெமலா, பாசி� ேபா�ைவ! 

      ;�ெறலா, E!க$! ம!க$ 

உளெமலா, மகி9�சி� ெபா�க0! 

      ஊெரலா, இைச� ழ!க,! 

வளெமலா, ெப�!கி இ�5 

      வ.தைத வா9<தாB த,பி!  3 

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

9. 9. 9. 9. வா��தின' ெபா�க�!வா��தின' ெபா�க�!வா��தின' ெபா�க�!வா��தின' ெபா�க�!    

 

நீ$ மைல உ�சி ;�5க$ சார0 

      நிலவிய மைழ;ளி� ஓ%8< 

ேதாளிைன! ;:!கி வ.த7 பாிதி! 

      ;ளி�மைல! ;ற<திய� ெசா.த 

ஆளைன! க@ட அறிைவய� ேபால 
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      ஆ8ன�; மயிPன, ஆ�, 

ேகாளாி! ;றவ� ேதனைட பிழி.7 

      ெகா�<தன�; வா9<தின� ெபா�க0!  1 

 

க@ Uைழ யாத கா�க$ ஓைட 

      க�கிய �%�த� E!க 

வி@ணிைட இ�5 வ.த7 பாிதி! 

      ேவB;ழ0 இைச<தன� ஆய�! 

ெவ@ெணைய! கைடH, ஆB�சிய� K.த0 

      ெமBெயலா, �7ெம� ேக5, 

ப@ெணா� ெபா�க0 பாளித, ெநBேமா� 

      பகி�.தன�; வா9<தின� ெபா�க0!  2 

 

இ�$மைழ ேபா!கி, எாிகதி� ேத!கி 

      மல�மிைச எ2.த7 பாிதி! 

அ�,�க$ அல�.தன! அ��ெபலா, ெபா�க0! 

      ஆட:, பாட:, ேக%;,! 

க�,�க$ ஒ8<7! க�5க$ அ8<7! 

      களி<தி�, சி5வாி� க@ணி0 

ெப�கி�, இ�ப,! ெபா�கேலா ெபா�க0! 

      பிற�நிைல Kறிட� ேபாேமா?  3 

 

அைலகட0 ேதாB.த இ�%பைக ஓ%8 

      அழ;வா� எ2.த7 பாிதி! 

இைலயட� ��ைன தாைழH, ெத�;, 

      இ8கைர� ெப�மண0 ேம�, 

வைலயட� ��றி0 சி5;8 ெநBத0 

      ம�ைகய� நீ$விழி எ�;, 

விைலயிட ெவா@ணா எ2�சியி� K<தா,! 

      ெவளிெயலா, ெபா�கP� வா9<ேத!  4 

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

10. 10. 10. 10. வா��%ேவா� ெபா�க� !வா��%ேவா� ெபா�க� !வா��%ேவா� ெபா�க� !வா��%ேவா� ெபா�க� !    

 

ம@ணிைட விாி.த வானிைட� S9.த 

      மைழ;ளி� வாைடைய J9<தி 

வி@ணிைட எ2.த �7!கதி� க@ேடா,! 
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      ெவளிெயலா, விைளவிைன! க@ேடா,! 

ப@ணிைட! கல.த தமி9�	ைவ ேபால 

      மன<திைட� பர.தேத இ�ப,! 

க@ணிைட மகி9�சி, க�<திைட< ெதளிA 

      க@டன,! வா9<7ேவா, ெபா�க0! 

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

11. 11. 11. 11. வா��%ேவா� வா!வா��%ேவா� வா!வா��%ேவா� வா!வா��%ேவா� வா!    

 

களவிைள<7 ந�ெசB! கதி�விைள<7 ந,வா9வி� 

பாவிைள<7 வ.த7ேவ ைத�ெபா�க0-நாவிைள!க� 

ெச.தமிழா0 நா,பா8! கீ9வா� �7�பாிதி 

வ.தைத வா9<7ேவா, வா!        1 

 

ெவ@டா மைரேபா0 விாிவானி0 ைத�த0நா$ 

க@ேடா,; �7�பாிதி க@ேடாேம!- �@�, 

பசி!ெகா�ைம ஓ%8� பழ; தமிழி� 

இைசவள��ேபா, வாநீ எ2.7!        2 

 

ஊனி0, உயிாி0, உலக� ெப�ெவளியி0 

வாெனாளிைய� ேச�<தா� �7�பாிதி !- மாேன ! 

வடவ�! க8ைமயாB வாேழா,! திர@� 

வி�ப�ேவா,! வாநீ விைர.7!        3 

 

	�றி யி�.த பைகேயா%8! கீ9வானி0 

ெவ�றி வல,வ.தா� ெவBேயா+,!- ெப�ற 

தி�நா%ைட, வா9வியைல< தாயக<ைத மீ%ேட 

வ�ேவா,! விைர.ெத2.7 வா!        4 

-------------- 
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12. 12. 12. 12. க2சி�$ வழி4�ேடாக2சி�$ வழி4�ேடாக2சி�$ வழி4�ேடாக2சி�$ வழி4�ேடா????    

 

உழவ�: 

மைழH, ;ைற.த7! வான, ெவC<த7! 

வ.த7 �<தா@� ெப@ேண! - ைத<தி�க$ 

வ.த7 வ.த7 க@ேண! 

 

உழ<தி 

வான, ெவC<ெத�ன? மைழH, ;ைற.ெத�ன? 

வ5ைம ;ைற.தேதா ம�சா�? - பசி 

வா%ட, ;ைற.தேதா ம�சா�? 

 

உழவ�: 

க�ன0 �தி�.த7! ெத�ைன ப2<த7! 

கதிெராளி வ.த7 ெப@ேண! 

�7! கதிெராளி வ.த7 ெப@ேன! 

 

உழ<தி 

க�ன0 �தி�.ெத�ன? ெத�ைன ப2<ெத�ன? 

க%ட< 7ணிH@ேடா ம�சா�?- ெநாB! 

கGசி!; வழிH@ேடா ம�சா�? 

 

உழவ�: 

;%ைடH, E<த7 ! ெகா8ெச8 E<தன! 

;ரெல�;, ேக%;7 ெப@ேண ! - ெபா�க� 

;ரெல�;, ேக%;7 ெப@ேண! 

 

உழ<தி: 

;%ைடH, E<ெத�ன? ;ரெல�;, ேக%ெப�ன? 

;.த! ;8ைசH@ேடா ம�சா�? --நா, 

;8ெசB இட�@ேடா ம�சா�? 

 

உழவ�: 

ந�ெசB விைள.த7! ��ெசB விைள.த7! 

நா,தமி9� ெபா�கைல! க@ேடா,! -ெப@ேண! 
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நா,தமி9� ெபா�கைல உ@ேடா,! 

 

உழ<தி; 

ந�ெசB விைள.ெத�ன? ��ெசB விைள.ெத�ன ? 

நாெம�5, உைழ�பவ� தாேம? - விைளைவ 

ந,மா@ைட அ5�பவ� தாேம! 

 

உழவ�: 

ஆ@டவ� பைட�ப8 ! அத�ெக�ன ெசBவ7 

அ2தா:, தீராேத க@ேண! நி<த, 

அ2தா:, தீராேத க@ேண! 

 

உழ<தி : 

ஆ@டவ� பைட�ப0ல! 'கீ'@டவ� பைட�ப0ல 

ஆகாதா� பைட�ப7 ம�சா�! -�ைன.தா0! 

ேபாகா தி�!;ேமா ம�சா� ! 

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

13. 13. 13. 13. இ�ப� த+த ைத!இ�ப� த+த ைத!இ�ப� த+த ைத!இ�ப� த+த ைத!    

 

மறிகட0ேம� �7�பாிதி 

வ.தைத� பா� ேதாழி!-இ�ப, 

த.தைத� பா� ேதாழி! 

 

ெபாறிவ@� E��தாி� 

�7�பா%ைட� பாட� 

E<த மல� ெகா,பி�.ேத 

ெத�ற:ட� ஆட! 

 

நீரைலக$ கைர�ழ!க 

வான, மைழ இழ!க 

நிற�ேசவ0 ெகா!காி!;, 

வ.தைத அைழ!க! 

 

ஊெர0லா, �7� ெபா�க0! 

உைலயினிேல ைத� ெபா�கல! 

உ@டா�, க�னிய�க$ 
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நடமா�, தி�க$ ! 

 

ைகெய0லா, கM! க�,�! 

வாயி0 �0ைல அ�,�! 

க�னியாி� நீ$��வ, 

ெதாட�.7 ெச0:, எ5,�! 

 

ெமBெய0லா, �7மகி9�சி 

ெவளியி� ;ளி� J9�சி 

நாமைடேவா, ெப�மகி9�சி 

J9.தகதி� வா9<தி! 

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

14. 14. 14. 14. எ�ெக�$� ெபா�ெனாளி!எ�ெக�$� ெபா�ெனாளி!எ�ெக�$� ெபா�ெனாளி!எ�ெக�$� ெபா�ெனாளி!    

 

அவ$: 

ெச�கதி� வ.த7! 

;�;ம� ெபா%��ேபா0 

எ�ெக�;, ெபா�ெனாளி அ<தா�!-- ைத< 

தி�கC, வ.தேத அ<தா�! 

 

அவ� : 

நீ� நிைல E<த7! ! 

ெந0வய0 காB<த7! 

ஊெர0ல, ெபா�கேலா ெபா�க0! - நா, 

உ@� மகி9ேவா, பா�ெபா�க0! 

 

அவ$: 

;�ற, மண!;7 

ெத�ற0 அ8!;7! 

ம�கதி� வா9<7ேவா, அ<தா�!-ஊ� 

ம��கிைட ஆ�ேவா, அ<தா�! 

 

அவ�: 

அ��கதி�, ைத!கதி� 

அல�.த7 வி@ணிைட! 

வ��கதி� வா9<7ேவா, ��ன� ! - ;�ற 

ம��கிைட ஆ�ேவா, பி�ன�! 
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அவ$ : 

களிவ@ 8ைச!;ேத! 

கா%டா றைழ!;ேத! 

ஒளி��ன0 ஆ�ேவா, அ<தா�!- ெபா�க� 

களி�பினி� பா�ேவா, அ<தா� ! 

 

அவ�: 

ெத�னவ� ைத�ெபா�க 

��ன� நா, வா9<7ேவா,! 

க�ன� 	ைவக@ட பி�ேன - வாB! 

காPைட ஆ�ேவா, க@ேண! 

 

அவ$ : 

மா�பி$ைள மா�@ண 

மா�;யி0 KA7! 

ேதா��� ப2<தேத அ<தா�! ெகாBயா< 

ேதா��� ப2<தேத அ<தா�! 

 

அவ�: 

ைகெயா� ைகேகா<7< 

ைத�ெபா�க0 வா9<7ேவா,! 

ெநB�ெபா�க0 உ@டபி� ெப@ேண!-நா, 

ெகாBயா� பழ�@ேபா, க@ேண! 

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

15. 15. 15. 15. வ�மி� வா��%வ�!வ�மி� வா��%வ�!வ�மி� வா��%வ�!வ�மி� வா��%வ�!    

 

ம@� ெபா�ெனாளி வாாி இைற<7ேம 

வ@� Rசிடா வா�ெவளி� ெபாBைகயி� 

ெகா@ட0 ேமெல2, K,பிடா� ெபா�மல� 

க@� வா9<7வ, வா9<7வ, வ,மிேன        1 

 

ெச.ெந0 நீ$வய0 தீG	ைவ வாைழH, 

க�ன0 மாபலா! கா@பவ� யாைரH, 

'தி�ன வா'ெவன� ெச�பிட� ெச�கதி� 

இ.நா$ வ.தைத! வா9<7வ, வ,மிேன!        2 



19 

 

 

ஓைட பா8ட ஒ@மயி0 ஆ8ட! 

கா� வா�மைல எ�;, களிெயழ 

வாைட ஓ%8ேய வ.த பாிதிைய! 

K8 வா9<7வ, வா9<7வ, வ,மிேன!        3 

 

நீாி0 R9கிநி மி�.தி� க�னிய� 

K�வி ழிகைள! ;%ைட மலெரன! 

காாி வ@8ன, ெமாB!கவ ��கதி� 

ஊாி� க@டன, வா9<7வ, வ,மிேன!        4. 

 

ேகாைத S8ய ேகாைதந0 வா9<ெதாP 

ஓைத 'ெபா�கேலா ெபா�க 'ெல� 5ய�.7ேம 

காைத இ�ப! களி�பின0 ஆ9<7மா0! 

வாைத தீ�.தைத வா9<7வ, வ,மிேன!        5 

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

16. 16. 16. 16. வா அ�ேண வா!வா அ�ேண வா!வா அ�ேண வா!வா அ�ேண வா!    

 

க@ணா, சிைலேயா8! காைத< 7ைள<7வர� 

ப@ேணா (�) இைழHேம பாதமல�!-ெப@ணா$ந, 

ெபா�கைல வா9<7, �7ைமயிைன! காண நீ 

இ�ெக2.7 வாஅ@ேண வா!        1 

 

ந�ெசB ப2!கந� காப2!க� ெச�கதிேரா� 

��ெசB ப2!க� �ற�ப%டா�!- இ�ெசா0 

தமிழா0 கதி�வா9<தி< ைதவா9<தி� ெபா�க0 

அமி97@ேபா, வாஅ@ேண வா!        2 

 

சி�ன! க�,� கM!க�,ைம< 7@டா!கி< 

தி�+, கதி�வா9<7, தாேயா� - ெபா�னான 

ெச,பாிதி வா9<தி<ைத< தீ,ெபா�க0 உ@டா!;, 

ந,ெபா�க0 வாஅ@ேண வா!        3 

 

நீல! கட:, ெந�வா+, ெபா�னா!கி! 

ேகால, �;.தா� ;ளி�பாிதி! - ஏலேவ 
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�<த, �7�ெபா�க0 ைத�ெபா�க0 உ@டா8 

இ<தி�க$ ேபாP�� ேபா,!        4 

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

17. 17. 17. 17. அல'+த% ெபா�கதி' !அல'+த% ெபா�கதி' !அல'+த% ெபா�கதி' !அல'+த% ெபா�கதி' !    

 

அைலகட0 மீ7 பனி<திைர வில!கி 

      அல�.த7 ெபா�கதி�! வாழி! 

உலகினி0, ஊனி0, ஊனிைட உயிாி0 

      உவைகயி� மி;திைய! க@ேடா,! 

கலகல� ேபா� ெபா�கேலா ெபா�க0!' 

      கல.த7 வி@ணிைட எ�;,! 

மலரணி ெப@க$, க�னிய�,காைள 

      வா9<ெதாP ேயா�ந, வா9<ேத!        1 

 

உழவைன வா9<தி, ஒளி!கதி� வா9<தி, 

      உயிாின,, கா��கி0 வா9<தி� 

பழகிய அ�ைன< தமி9ெமாழி வா9<தி� 

      ைப.தமி9 நா%8ைன வா9<தி, 

அழகிய தாBமா� இைணHட� ஆட, 

      அ�விக$, வ@�க$ பாட 

ஒ2கிய ெபா�க0 ெநBயிைன� 	ைவ!;, 

      ஓ@சிறா� வா9<ெதா� வா9<ேத !        2 

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

18. 18. 18. 18. க�டன� களி&பிைனேய!க�டன� களி&பிைனேய!க�டன� களி&பிைனேய!க�டன� களி&பிைனேய!    

 

/%8� க@டன,! க@டன, 

      ெபா�	ட�! வாழிய!ந, 

J%8� க@டன, விைளெவலா,! 

      வயPைட ந0:ழவ� 

பா%8� க@டன, ப@ணிைச! 

      ேதா$வP! இளGசிறா�வாB� 

பா%8� க@டன, ைத�த� 

      ெபா�கP� பாெலா2!ேக!        1 
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வி@ணி� க@டன, ெபா�	ட�! 

      வாழிய! விாிகட0S9 

ம@ணி� க@டன, ெச2ைமH, 

      வளைமH,! வா��ன0பாB 

ப@ணி� க@டன, பாைவய� 

      தீ.தமி9! ந�றமிழ� 

க@ணி� க@டன, ைத�த� 

      ெபா�கP� களி�பிைனேய!        2 

 

கா%8� க@டன, ெச8ெகா8 

      எ�;ேம மல�!K%ட, 

ேம%8� க@டன, ைப,�த� 

      ேமெல0லா, ஒளிJ�	 ! 

K%8� க@டன, ;�வியி� 

      பாட:, தாB�ப�5,! 

ஏ%8� க@டன, ைத�த� 

      ெபா�கP� ந0வா9<ேத!        3 

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

19. 19. 19. 19. வாழிய ெபா�8ட' ! !வாழிய ெபா�8ட' ! !வாழிய ெபா�8ட' ! !வாழிய ெபா�8ட' ! !    

 

வானி0 வ.த7! வ.த7 

      ெபா�	ட�! வாழிய! ந, 

ஊனி0 வ.த7 ந0:யி�! 

      வ.த7 நீளி�ப,! 

கானி0 வ.த7 �%�த� 

      ைப�ெகா8 Eநா�ற,! 

ேதனி0 வ.த7 வ@8ன,; 

      ெச.தமி9 இைச��ேற!        1 

 

பாிதி E<திட� E<த7 

      �0ைலH, நீ$ ;�5,! 

ம�த, E<திட� E<த7 

      ம�ைகய� விழிநீல, 

	�தி E<திட� E<த7 

      வாெய0லா, ந�ெபா�க0! 

ெபாி7 E<த7; E<த7 

      நாெட0லா, ந0வா9<ேத !        2 
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ெப�,E� E<த7 E<த7 

      ெபா�க:, ஊ+டP�! 

க�,� E<த7 ! E<த7 

      ெச.ெந:,! கா�;ழP0 

அ�,� E<த7 ! E<த7 

      ெச6வித9! அ�� ந0லா$ 

வி�,� ேதாளினி0 தாமைர 

      E<த7! ெப�, மகி9ேவ!        3 

 

வி@ணி0 வ.த7ெபா�	ட�! 

      வ.த7 ைத<தி�நா$! 

ம@ணி0 வ.த7 மாபலா 

      வாைழH, தீ�க�,�,! 

க@ணி0 வ.த7 �<ெதாளி! 

      வ.த7 ெப�, ெபா�க0! 

ம@ணி0 வ.த7 ம�ைகய� 

      சில,ெபாP வா9<திைசேய    4 

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

20. 20. 20. 20. வா��%ேவா� வாாீ'!வா��%ேவா� வாாீ'!வா��%ேவா� வாாீ'!வா��%ேவா� வாாீ'!    

 

கீ9!கட0 நீல வா�நிற, ெபா�னாB!, 

      கிள�.ெத2 அைலகட0 ெபா�னாB�, 

S9.தி� சி�X� மரGெச8 ெபா�னாB 

      மா�றிேய ேதா�றினா� பாிதி1 

ஆ9.தந0 லறிA,, வளைமH,, ப@�,, 

      அறெநறி வா9!ைகH, ெப�ேற 

வா9.தவ� வாழ வ.த7 ெபா�க0! 

      வ.தைத வா9<7ேவா, வாாீ�!        1 

 

ந�ெசயி� ெச.ெந0, ��ெசயி� க�,�, 

      ந�கனி எ�கM, ப2!க, 

மி�ெசB! ;ைழக$, விழிேவ0 பாய, 

      ெம0Pய� சில,ெபாP ஆ��ப, 

இ�ெசய� சி5வ� க�,பிைன< (!கி 
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      எ2.ெத2. தா8ட �ைனய 

ெபா�ெசய� பாிதி ைத�த0 வ.தா�! 

      ெபா�கைல வா9<7ேவா, வாாீ�!        2 

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

21. 21. 21. 21. பாிதி த:2 ெச�வ�!பாிதி த:2 ெச�வ�!பாிதி த:2 ெச�வ�!பாிதி த:2 ெச�வ�!    

 

நீாி0, நில<தி0, நிழ�காவி0, E,�தாி0, 

ஊாி0, உடP0, உட:யிாி0, - கா�வானி�        1 

 

ெபா�ெசBதா� கீ9வா� �7�பாிதி ! ைத<தி�க$ 

ெபா�ெசBH, ��ெசBH$; ந�ெசBH$ ! - மி�ேன!        2 

 

க�,�,, ;ைலவாைழ! காH, ப2!க, 

அ�,�, மல�.த(7) அல�.த - ெப�Gசிாி�ைப!        3 

 

கா%8, உன7 விழி கா%8 உட:யிைர 

வா%8 வைத!க மகி9.ேத�நா�!- ஈ%�,        4 

 

ெப�Gெச0வ, யா� த.தா�? ேகேள�! பாிதி 

த�Gெச0வ, ! இ0ைலெயன� ெசா0ேவா�-ஒ�வ�        5 

 

உளேர0, அைழ<7வா! ஒ�றவ� ந,ைம 

அளறி0 அ�!கிய ெச0வ�:- கள�கானா (7)        6 

 

ஏB<7� பிைழ!;, இழி;ண<ேதா� ஆவேர! 

தீB<7� ெபா	!;ேவா,! தீைமைய - மாB<7 நா,?        7 

 

ெவ�றி �ரச, �ழ!;ேவா, - வி@ெண2.த 

ெபா�கதி� வா9<தி� �7�ெபா�க0 - 	�றி        8 

 

இ��ேபா� அைனவ�!;, ஈேவா,! மகி9.ேத 

தி�நா%ைட மீ%க< திர@� - ெப�,பைடயாB        9 
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வ�J�! வ�J� தமி9!;ல<7 ம�ைகயேர! 

ெத�வி0 தமி9வா9<7 ேவா,!        10 

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

22. 22. 22. 22. ேதா�றியேத!ேதா�றியேத!ேதா�றியேத!ேதா�றியேத!    

 

ேதைன� ெபாழி.தா� �7�பாிதி! 

      ைத<தி�க$ வாழியேவ! 

ஊனி0, எ:,பி0,உயிாி0, 

      உலக<(7) உயிாின<தி0, 

வானி� ெப�,ெபா�க0!'ெபா�கேலா 

      ெபா�க0' மகி9�சிெயாP 

Kன0 நிமி�<தி நைமெயலா, 

      வா9வி!க< ேதா�றியேத!        1 

 

ெபா�னா!கி! கீ9!கடைல, ந,நா%ைட ந0வா9ைவ� 

ெபா�னா!கி வ.தா� �7�பாிதி! மி�ேன ! 

ெத�ெவ0லா, ெபா�கேலா ெபா�கலா,!வா9<தி 

வ�ேவா,; வள,ெப5 ேவா,!        2 

 

வாென�;, ெபா�மைழயா,! வ.த7பா� �7�பாிதி! 

ேதென�;G ெச�க�,�! தீ.தமிழா! - ஊனிைடயி0 

வ.த7ேவ நீளி�ப,! வ.த7ேவ ந,ெபா�க0! 

வ.தைத வா9<7வ ேம!        3 

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

23. 23. 23. 23. "%� ைத வ+த%!"%� ைத வ+த%!"%� ைத வ+த%!"%� ைத வ+த%!    

 

கீ9<திைச! கிள�<ெத2 பாிதி க@டன,! 

வா9<தின, வ.தைத! ம!க$ வா9<தின,! 

ஆ9கட0 ஒPெயா� ெபா�க0 ஆ��ெபாP 

S9.திட, இ�ப�, வா9A, S9.தேத!        1 

 

பாாினி0 வி@ணிைட� பாிதி க@டன,! 

ஊாினி0, ஊாிைட உ$ள J%8னி0, 
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நீாினி0, நீாிைட நிலA E!களி0, 

ஏாினி0, ஊ+ட0 எ�;, இ�பேம!        2 

 

வாைடைய ஓ%8ேய வ.த ைத�த0 

ஆட:, பாட:, அய�, க�னிய� 

ஏடவி9 க@மல� க@� காைளய� 

ேத8ய ெபா�கP� ெச.ேத� எ�பேர!        3 

 

ெபா�ெனாளி க@டன,! �7<ைத வ.த7! 

ெத�னவ� வாெயலா, ெபா�க0 வா9<ெதாP! 

மி�ெனாளி வாBெமாழி� 	ைவேய மி!ெகன! 

க�னைல! க8�பவ� கவிைத யா�பேர!        4 

 

ெச�க�, ெபா8<7M, பி$ைள� ெச6வித9 

ெச�க�, பா ெமன� ெச��, ேசயிைழ 

7�கவி ழிெமாழி 7B!;, ேக$வ�, 

'ெபா�கைல� ேபா�றவ� �த0வ�' எ�பேர !        5 

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

24. 24. 24. 24. உள�ெதா1 வா�ேவா� உய'+%!உள�ெதா1 வா�ேவா� உய'+%!உள�ெதா1 வா�ேவா� உய'+%!உள�ெதா1 வா�ேவா� உய'+%!    

 

எ2.த7 ெச�கதி� ! எ�கM, ெபா�!ெபா�! 

உ2பைட� ெபா�கைல! க@ேடா,!- ெச2.ேத� 

ெப�!கா;, ம!க$வாB� ேப�	!        1 

 

ெதா�வா� பாிதி எ2.த7! ெபா�!ெபா�! 

அடாி�$ அ�றேத! வாழி!- பட�, 

உள<ெதா� வா9ேவா, உய�.7!        2 

 

பிற.த7 ெபா�கதி� ! கீ9<திைச ெபா�!ெபா�! 

பிற.தேத ந0P�ப வா9A - நிைற.த 

பய�7B<7 வா9ேவா, பகி�.7!        3 

 

பிற.த7 ைப,ெபா�! பிற.த7 ைதநா$! 

நிைற.த7 ந,ம�, இ0ல, - மைற.த 

பழ,�க9� ப@பைட ேவா,!        4 
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வ.த7 ைதநா$! மP.தன ெபா�ெபா�$! 

வ.தேத ஊ+ட0 நீளி�ப,!-ெசா.த 

ெமாழிநா� வா9<7 ேம!        5 

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

25. 25. 25. 25. உய'+% வா�ேவா�!உய'+% வா�ேவா�!உய'+% வா�ேவா�!உய'+% வா�ேவா�!    

 

ேச:Gெச. தாமைரH, ேம�றிைசயி� கா<தி�!க 

நீலவா� E<7 நிமி�.தெதாளி !-ேகால 

இள,பாிதி த.தைத எ0ேலா�, ப�கா!கி 

உளெமா�பி வா9ேவா, உய�.7 !        1 

 

இ<தி�க$ ைத<தி�க$! இ�பாிதி ெபா�பாிதி! 

�<தா@� வ.தைத� ேபா�5ேவா,! - எ<திைசH, 

தாயக<தி� ேம�ைம, தமிழி� சிற�ேபா�க 

ஓயா 7ைழ<7ய� ேவா,!        2 

 

இ.நாேடா உ�னாடா,! இ�ெபா�க0 ைத�ெபா�க0! 

ெபா�னா, பாிதி �7�பாிதி! -ெத�னவேன ! 

வா9.த இன,நீ ! மற.தாேயா ? இ�5ன7 

தா9.தநிைல ச�ேற நிைன !        3 

 

வி@ைண, ெவளிைய, விாிகடைல, ேம�பர�ைப, 

ம@ைண�ெபா� ஆ!கி வ�,பாிதி!- ப@ணா� 

தமிழீ�! �7�பாிதி த.தைத< ேத!கா(7) 

அைமய அைமHேம நா�!        4 

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

26. 26. 26. 26. கிழ�கி� வ+தா�!கிழ�கி� வ+தா�!கிழ�கி� வ+தா�!கிழ�கி� வ+தா�!    

 

ெத�னா%� மாமணிேய! 

      திராவிடேன! இள,�Pேய! 

      சி5<ைத ஏேற! 

உ�னா%ைட< திராவிட<ைத 

      ஒ�பி0லா< தமி9நா%ைட< 

      தாய க<ைத< 
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தி�னவ.த பைக ெநா5!கி 

      இ�$கிழி<7� ெச�கதிேரா� 

      கிழ!கி0 வ.தா�! 

எ�ென�ேப�! ெபா�! ெபா�! ெபா�! 

      இள,பாிதி வா9க! தமி9� 

      ெபா�க0 வா9க!        1 

 

இ�5வ.த �திய க0வி 

      �தலைம�ச� ைக�சர!;; 

      விைளைவ! க@டா�; 

ெபா�றாத ெசயP7வா, 

      பைடபல<தா� �வியா%சி 

      நிைல<த 7@ேடா? 

இ�5 தமி9< ைத�ெபா�க0; 

      திராவிடாி� தனி<தி�நா$! 

      இ�க� னாளி0 

ந�றி0லா< தி%ட�க$ 

      எ7வாி+, நாெமதி��ேபா,; 

      உ5தி ெகா$ேள!        2 

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

27. 27. 27. 27. ப.ைச வி:+%!ப.ைச வி:+%!ப.ைச வி:+%!ப.ைச வி:+%!    

 

ெகா.தளி!;, நீல! ;ளி� கட0ேம� ெச�கதிேரா� 

வ.தா�; நலேம தரவ.தா�! - ெச.ேத� 

ெகாழி!;, மல�!கா�; ெகா0ைலயி:, ெச.ெந0; 

விழி!ெக�;, ப�ைச வி�.7!        1 

 

ம@ணி� �7மல��சி, வானி� �7மல��சி, 

க@ணி� �7மல��சி க@ேடாேம!- வி@ணி0 

எ2.தா� �7�பாிதி! 'ெபா�கேலா ெபா�க0' 

எ2.த7 வா�பர�பி ேல!        2 

 

நீெர0லா, E!க$; நிலெம0லா, ெச�க�,பா, ! 

ஊெர0லா, �<தாிசி� பா�ெபா�க0 !- சீ�த2A, 
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அ�ைக மகளி� அக�;ளிர! கீ9வானி� 

ெச�கதிேரா� வ.தா� சிாி<7!        3 

 

;ளிெரா�!கி R�பனி! ெகா%ட, ஒ�!கி 

அளிெசBதா� ெச�கதிேரா�! வா9க!- களிவ@� 

தா 7@ 8ைசபா�, ஆள� தி�<ேதாளி0 

மா7@ 8ைசபா� வா$!        4 

 

ெச�க�,ைப ம!க%ேக இ0ல� ெச2�க�,� 

ப�கி% டளி<தா$ பாிேவா�;-- ெபா�க0 

இைலஇ%டா$ எ0லா�!;,; இ%டா$ இைச<ேத�; 

தைல�பாிதி வா9<தினா ேள!        5 

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

28. 28. 28. 28. ;�த% வா�<!;�த% வா�<!;�த% வா�<!;�த% வா�<!    

 

ெபா7விட, இ0ல, வய0ெவளி 

      ேதா��� �ற�கெள0லா, 

இ7நா$ வைரயி0 இ�.த 

      பைகயா, ;ளிாி�%8� 

�7ைக ஒ8<7 �ழ!;, 

      கடP� வி	,பினி�5 

�7மல� ெபா�மல� ெபா�றா 

      மைரமல� E<த7ேவ!        1 

 

E<த7 ெந�கதி�! E<த7 

      வா9A! �தாிெல�;, 

E<த7 க@ேடா, தமிழ� 

      தி�நா$ தமிழக<தி0! 

E<த7 நீ�நிைல ! E<த7 

      ெபா�க0! நல,பலA, 

E<த7! வா9க! �7�ெபா�க0 

      வாழிய! வாழியேவ!        2 

 

ெவ@ெண0 அாிசி �7��ன0 

      ஆ�பா0 மண�ெபா8க$ 

உ@ண< ெதவி%டா உய�கைழ 
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      ெவ0ல, உட� கல.ேத 

எ@ண, இனி!க இனி!க 

      எ2.தந� ெபா�ேலாைச 

வி@ணி0 அதிர, அதி�, 

      தமி9�ெப@8� ெம�சில,ேப!        3 

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

29. 29. 29. 29. இ�ைல இட'!இ�ைல இட'!இ�ைல இட'!இ�ைல இட'!    

 

இ�ப, ெபாPக! இட�நPக! ந,வா9வி0 

அ�� ெபாPக! அற,மPக! -- 7�பெம0லா, 

நீ�கி�5! வா9A ெப�கி�5! ெச�கதிேரா� 

ஈ�ெக2.தா�! இ0ைல! இட�!        1 

 

இ�$திைரைய நீ!கி எ2.தா� பாிதி! 

இ�$மன<தி0 நீ!க�� ேன�ற, - ெபா�ைள� 

ெபா7ெசB திராவிடேன! ெபா�க0ந� னாளி0 

இ7வ�ேறா உ�கடைம யா,!        2 

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

30. 30. 30. 30. நிலமட+ைத காண வ+தா� !நிலமட+ைத காண வ+தா� !நிலமட+ைத காண வ+தா� !நிலமட+ைத காண வ+தா� !    

 

ெபா�5கைள வா�சி.த� �$ளின�க$ பாட� 

�தரா8! கிைள தாவி< தவ9.7வ�, ெத�ற0 

ெந�கழனி இைடE<த ெச�க�,� வாைழ 

நி�5வர ேவ�பளி!;,; இைசமீ%�, வ@�; 

 

ெபா��ைடய �7�ெப@ணி� ���5வ0 ேபால� 

E<தி�!;, நீேராைட; �ழவா�!;, ஆ5; 

க�பரசி நிலமட.ைத காணவ.தா� ெவBேயா�! 

க��;ளி�, பனி��ைகH, இனியி0ைல! வாழி! 

------------ 
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31. 31. 31. 31. 8ைவ�தன' தமிைழ !8ைவ�தன' தமிைழ !8ைவ�தன' தமிைழ !8ைவ�தன' தமிைழ !    

 

ெபா�ெனாளி Jசி< த�ெனழி0 கா%8� 

�ற�ப%டா� பாிதி! ெபா�கேலா ெபா�க0! 

ப	.தைழ! காெட0லா, வி	,பி� ேபெரழி0! 

வ@ண மாமல� க@ணா� சிாி<த7! 

ம7மய! ேகறிய நாவ0 வ@�        5 

 

ெம0Pைச K%8 ந0Pயா9 இைச<த7! 

�$ளிைண இ�ப ெவ$ள<தி0 திைள<த7! 

மா!க ெள0லா, ேநா!;ேவ றி�றி< 

7ைணHட0 வ�8 இைண.தி�.தனேவ! 

அ�,��ப� சி5வ� க�,ைப� 	ைவ<தன� !        10 

 

க�னிய� விழிH,, காைளயி� ேதாC, 

ஒ�ேறா ெடா�5 கல.7ற வா8ன! 

தமிழி� 	ைவயா, ெபா�க0 அமி9ைத� 

	ைவ<தன� யாவ�,! 	ைவ<தன� தமிைழ! 

ஆ8ன�! இைண.ேத பா8ன�!        15 

 

வா9<தின� ெபா�கைல! வா9கந, ெபா�கேல! 

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

32. 32. 32. 32. பா�ெபா�க� வா�க !பா�ெபா�க� வா�க !பா�ெபா�க� வா�க !பா�ெபா�க� வா�க !    

 

ெபா�;, அைலகடP0 ெபா�ெபா�க< தீவள�<7< 

த�க� பாிதி தைலநிமி�.தா�! இ0லெமலா, 

ெபா�;தடா இ�ப,! �7�பாைன� ப�சாிசி� 

ெபா�கேலா ெபா�க0! ெப�,ெபா�க0! வாழியேவ!        1 

 

ஓைட இைச!க உய�.7 நைககா%8< 

ேதாடவி9!;, தாமைரயி� ேதா$த2A, ெச�கதிைர 

மா�2த ந�ெசB வள,ெப�!;, ெபா�கதிைர 

நா8இ�, ந�ெபா�க0 ந�னாC, வாழியேவ!        2 

 

;%ைட ;ளGெச8க$ க�ன� ;ைலவாைழ 
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ம%ைட விாிெத�ைன மா�பாிதி ெச�கதிைர 

இ%�ெம� கி%8�ப, இ%�வர! க�னிய�க$: 

ப%��<தி� பா0ெகாாிH, ைத�ெபா�க0 வாழியேவ!        3 

 

ஒ�!;, ;ளி�பனிைய, ஊ�நிலA, ைமயி�%ைட 

ஓ�!கினா� ஒ@பாிதி!வா9A, உய�.த7ேவ! 

ந�வி0லா ந�ைகய�க$ ந�றமிழா, ேதZ� 

இ�,ெபா�க0, இ�ப< தமி9�ெபா�க0 வாழியேவ!        4 

 

அ�,� மிளமீைச ஆள� அக�;ளிர 

அ�,� நைககா%8� ெபா�க0 அ�(%8! 

க�,� க�,ெபா8<ேத க@ணீைர� சி.7மிள� 

க�,பி� களி!;, ெப�,ெபா�க0 வாழியேவ!        5 

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

33. 33. 33. 33. ஆவெமன. ெசா�ேல!ஆவெமன. ெசா�ேல!ஆவெமன. ெசா�ேல!ஆவெமன. ெசா�ேல!    

 

ெபா�+ைலைய! கீ9வானி0 இள,பாிதி! ெகா0ல� 

      �ல�காைல R8வி%டா�! பனி�ேபா�ைவ நீ!கி< 

த�+டP� அழெக0லா, நீ��பர�பி0 வான, 

      சாிபா�<7! ெகா@8�!;,; E�சிாி!;, ெபாBைக; 

மி�னிைடயா� விழிவ@� க$ெவறியி� பா�,; 

      ேமனித�, நா�ற<ைத ெநா�சி�E J	, 

ந�னாளி0 ந�ெபா�க0 தி�நாளி0, த,பி! 

      திராவிட<ைத< திராவிடேர ஆ$ள ெமன� ெசா0ேல!        1 

 

ேதாB.தி�!;, ந�ப	ைம வய�கா%80; E<த 

      ெச�க�,�< ேதா%டேமா மண0ேமடாB< ேதா�5, 

ேமB.தி�!;, ப	மா�: கிழ!காைள காத0 

      ெவறி�%�,; ெபா5!காத இள�காைள பாH,; 

சாB.தி�!;, கிைளயி�.7 ;ழQ7, ைபய�; 

      தைனமற.7 �$ளிைச!;, ந�ெபா�க0 நாளி0, 

ேதB.தி�!;, ந,மின<தி� நிைலHய�<த<, த,பி! 

      திராவிட<ைத< திராவிடேர ஆ$வ'ெமன� ெசா0ேல!        2 
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க@ணி%ட ெச�க�,பி� ேம�ேறாைல நீ!கி! 

      க<7கி�ற சி5பி$ைள! களி<7நைக கா%8� 

ப@ணி%ட ெச6வாய� ம�திநல� ெப@க$ 

      பாேலா� ;�;ம�E ஏல<ைத� ேச�<7 

வி@ணி%ட ப�சாிசி �7�பாைன� ெபா�க0 

      வி�.(%8< தமி[%�, ந�ெபா�க0 நாளி0, 

ம@ணி%ட வளெம0லா, ெபா7வா!கி<, த,பி ! 

      "திராவிட<ைத< திராவிடேர ஆ$வ 'ெமன� ெசா0ேல!        3 

 

க�Xைண� பிள!கி�ற ேதாCைடய காைள 

      கா��ழ!க, ெசBகி�ற ஏ�த2வ! க@� 

சி�Xாி� ந�வி�!;, ம�ற<தி� சி�X�< 

      தி�கெள0லா, கைட!க@ணா� சிாி<7நைக கா%�,! 

ெச�றா�, மற,வா9<7, ெச.தமிைழ! ேக%�� 

      ெசவி;ளி�, கிழவ�களி� ேதாCய�, த,பி! 

ந�றமிழ� தி�நாளி0, ைத�ெபா�க0 நாளி0 

      ‘திராவிட<ைத< திராவிடேர ஆ$வெமன� ெசா0ேல!        4 

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

34. 34. 34. 34. வா�க திராவிட�!வா�க திராவிட�!வா�க திராவிட�!வா�க திராவிட�!    

 

Sழிய ந�ைம ; பைகைம ெதாைலக! அைல�ழ!;, 

ஆழிS9 க�னி< தமி9ெமாழி வா9க! அற,வள�க! 

வாழிய ெபா�கதி�! வாழிய அ@ணா! மற<தமிழ� 

வாழிய! வாழிய தாயக,! வா9க திராவிடேம! 

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

35. 35. 35. 35. ஊ:�$ வழ�கினா'!ஊ:�$ வழ�கினா'!ஊ:�$ வழ�கினா'!ஊ:�$ வழ�கினா'!    

 

ைத பி ற.த7 ! ைதபி ற.த7! 

ைமவிழி� ெப@க$ மலைர< ேத8! 

ெகாBதா�; ெகா@� வ.7 ;வி<தா�; 

மாவிைல க%8னா� வாயி� ப8!;; 

தி@ைண ெம2கினா� ; ெத�விள! ேக�றினா�;        5 

 

அ��கவி ேபா�ற க�,� ைவ<தா�; 
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அ�!க�! காக மGச$ ைவ<தா�; 

�திய பாைனயி� �7ெந0 அாிசி 

இ%டா� ; ெவ0ல! க%8H, இ%டா�! 

ெபா�கி�5� பாைன! ெபா�கேலா ெபா�க0!        10 

 

தி�க$ �க<தா�, ச�;! க2<தா�, 

சி�க< தமிழ�, த�க! ;ழவிக$ 

பைடய0 இ%டா�! பாிதி வா9<தினா�; 

தமிைழ வா9<தினா� ; 'தமி9நா%ைட நாேம 

அைமதியாB அைடேவா,: ஆ$ேவா,' எ�றா�;        15 

 

உ@டா�: களி<தா�: ஊ�!; 

வழ�கினா� ெபா�கைல! வா9<தினாேர! 17 

----------- 

36. 36. 36. 36. அ�தைன4� இ�ப� !அ�தைன4� இ�ப� !அ�தைன4� இ�ப� !அ�தைன4� இ�ப� !    

 

கீ9!கட0ேம0 ெதா�வானி0 த�க<தா, பாள, 

      இ�$ திைரைய� பனி;ளிைர! கிழி<7வ.த ைதபா�! 

வா9வளி!;, ெபா�ெனாளிவா� E<ததடா! வா9க! 

      வ5ைமயிைல; அறியாைம இனி�சிறி7 மி0ைல! 

ஆ9கட:, நில�பர��, கா�மைல ந�ெசB 

      அ<தைனH, இ�பமய,! அ<தைனH, ெபா�னா,! 

S9.7வ.த இடெர0லா, தமிழக<தி0 இ�ேற 

      	!;�	! கான7வா, ! ைத�ெபா�க0 வா9க! 

----------- 

37. 37. 37. 37. ெபா�$தடா இ�ப�ெபா�$தடா இ�ப�ெபா�$தடா இ�ப�ெபா�$தடா இ�ப�!!!!    

 

உலகி�ைள! கிழி<7வ.7 கீ9<திைசயி0 ெவBேயா� 

      உய�கி�றா�! எ�ெசா0ேவ�! ெபா�;தடா இ�ப,! 

பலகைலயி0 ��ேனறி� பழ.தமிழ� வா9ைவ 

      ந,ம!க$ ப�றிவி%டா�; இனியி0ைல 7�ப,! 

கலகல�பி� ேசாைலகC, வய0ெவளிH, கா�, 

      ைககா%8 யைழ�பைத�பா�! உள,;ளி�, ெபா�க$ 

பல;ரP0 எ2.ெத2.7 வா�பர�பி0 �%�,! 
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      ப;<7@� வா9.தி�ேவா,! பிற�!கீ9வா ேழாேம! 

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

38. 38. 38. 38. ெச!+ந�றி மறவாதா'!ெச!+ந�றி மறவாதா'!ெச!+ந�றி மறவாதா'!ெச!+ந�றி மறவாதா'!    

 

நீ�!ேகாமா� �கிேலவி ெந�பயிைர! கா<7 

      ெநG	�!;, பசி�பிணிைய ேயா%8வி%டா� நா%80! 

கா��கிைல! கிழி<ெதறி.தா� கீ9<திைசயி� பாிதி ! 

      கPயாண� �7�ெப@ேபா0 நைக�க<தி� ெசா%ட 

ஊாி:$ள ;ளி�ந�!க, ஓ%8வி%டா� ஒளியா0! 

      உடெல0லா, இளவPைம ெப�5வி%ட தி�ேற! 

பா�மீ7 ெசB.ந�றி மறவாதா� தமிழ�! 

      பல�ெம�ச� ெசா0வத0ல; உ@ைமயி7 த,பி !        1 

 

ெபா!ைக!; ம@Eசி� �7ெம�; மி%டா�; 

      �7ைமெசBதா�; மGசளினா� ெபா%8%டா� கதவி0; 

எ!களி�பி0 தமி9�ெப@க$ த<தம7 J%80 

      இைலவிாி<7 விள!ேக�றி! ெகா<7மGச$ ைவ<தா�; 

மி!க	ைவ! க�,�ைவ<தா�: Eசனி!காB� ப<ைத 

      விைள.தச,பா ெந0லாிசி �7�பாைன� ெபா�க0 

ப!க<தி0 எ�<7ைவ<தா�! ந�றிநிைற H$ள, ! 

      ப0;ரP0 ெபா�கி�5� ெபா�கேலா ெபா�க0        2 

 

Jெட0லா, �ைடSழ ம.ைதெவளி ெச�5 

      Jர�ட� எ�தட!கி மீ@�வ.த ஆ@க$ 

மாெட0லா, ெபா�கல�5 ;ளி�பா%8 நி5<தி 

      மல�S%8! ெகா,பி0நணிக$ E%8 

ஓடவி%� மகி9கி�றா�! இ7தாேன Jர,? 

      ஊ�ம!க$ நல,ேக%க< 'த%சைண'க$ எத�;? 

K%���$ 	த.தர<ைத! ேகா�வைத! க@�, 

      ;<7!க0 லாB<தமிழ� வா9கி�றா� ஏேனா?        3 

--------------- 
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39. 39. 39. 39. ப�கி1ேவா�!ப�கி1ேவா�!ப�கி1ேவா�!ப�கி1ேவா�!    

 

த�க<திேல வா�<ெத�<த 

த%ைட�ேபாேல ெச,பாிதி 

இ�ெக2.தா�! வா9கதமி9� ெபா�க0!- நம!; 

இ�றலேவா வ.த7ைத< தி�க$!        1 

 

க�;ைல! கிழி<ெதறி.7 

கா�;ளிைர ெவ%8 J9<தி 

எ�;, ஒளி பாB�	கி�றா�; ெபா�ேன!-வள� 

இ�பமி�ப, இ�பமி�ப, எ�ேன!        2 

 

ெச�க�,� ெவ%8வ.7 

ெசBயி0ெந0 ல5<7வ.7 

ெபா�கி�ேவா, �<த,�7� ெபா�க0!- நா, 

யாவ�!;, ப�கி�ேவா, ெபா�க0!        3 

 

ம�ைகய�, க�னிய�, 

வாB;ளிர< தமி9பா8 

ம�கல விழாெவ��ேபா,; வாாீ� ! - தமி9� 

ெபா�க:@� ஆ8�ேவா,; ேசாீ� !        4 

 

ச�ெக�<7 ஊதி�ேவா,! 

தமி9�ரச, ஆ�<தி�ேவா,! 

சி�க<தமி9� ெப@கள8 நாேம - இ�5 

திராவிட<ைத நீ�வா9<7 ேவாேம!        5 

----------- 

40. 40. 40. 40. இ�ைல! இ�ைல! இ�ைல!இ�ைல! இ�ைல! இ�ைல!இ�ைல! இ�ைல! இ�ைல!இ�ைல! இ�ைல! இ�ைல!    

 

கீ9<திைசயி0 ெதா�வானி0 

      ைமயி�%ைட ெவBேயா� 

கிழி<7வ.த ைத!க@ேடா,; 

      �<தா@ைட! க@ேடா,! 

தா9.தி�!;, �தெரலா, 

      இைண.தி�!;G சி%� 
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தைரெய0லா, Eவிாி��: 

      மரெம�;, பா%டா,! 

S9.தி�.த பைகெய0லா, 

      ெதாைல.த7வா, இ�ேற! 

ேதா�ெப0லா, பழ!;ைலக$ 

      வயெல0லா, ெச.ெந0! 

தா9வி0ைல ; பசியி0ைல; 

      பைக!ெகா�ைம இ0ைல! 

தமி9�பாிதி தைலநிமி�.தா�; 

      வாழியேவ ெபா�க0!        1 

 

ஒளி�பர�பி� ெச�கதிேரா� 

      த�க<தா, பாள, 

உயி�<ெத2.தா�; ஊ+டP0 

      உய�.த7ேவ இ�ப,! 

ெவளிெயலா, ப	�கா�; 

      ேவPெயலா, காBக$; 

E�E<த ெம�க�,� 

      நீ�நிைலேபா0 ேதா�5,; 

தளிெர0லா, E.தா7; 

      ;ளெம0லா, E!க$; 

தா9;8ைச சிற�ெப0லா, 

      சி%8� ஆ�� பா%ட,; 

;ளிெரா�!கி R�பனி! 

      ;ைறெயா�!கி வ.த 

ந,ெபா�க0 �7�ெபா�க0 

      தமி9�ெபா�க0 வா9க!        2 

 

��றாத மா7ைளயி� 

      விைதெயா<த ச,பா 

�ைளயறியா� ப�சாிசி 

      கைழத.த ெவ0ல, 

��ேறார நீளா�5� 

      �ன0K%8 ஆ�பா0 

�7�பாைன உைலேய�ற� 

      ெபா�கிவ�, ெபா�க0 
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ந�றமிழ� �7�ெபா�க0 

      தமி9�ெபா�க0 வா9க! 

நPெவ0லா, பற.த7வா,; 

      பர.த7ேவ இ�ப,! 

ெப�ேறா, நா, �<தா@ைட; 

      வளெம0லா, ெப�ேறா,! 

ெப�மகி9�சி ஊெர�;,; 

      Jெட�;, வா9<ேத!        3 

----------- 

41. 41. 41. 41. நா� பணிேயா�!நா� பணிேயா�!நா� பணிேயா�!நா� பணிேயா�!    

 

U,நா%ைட< தாBநா%ைட< திராவிட<ைத இ.நா$ 

      நP<7வ.த வடகா�ைற� பைக!;ளிைர J9<தி 

அ,ெபா�னா, �7�பாிதி அேதாவ.தா�; வா9க! 

      அடேலேற! ெகா0�Pேய! திராவிடேன! த,பி 

ந,நா� ந,மதடா! நைமயாள எ@M, 

      நாேடா8 வடவ�!; நா,பணிய மா%ேடா,! 

	,மாநா, இ��ப7ேவா! திராவிட<ைத மீ%க< 

      78<ெத2ேவா,; கதி�வா9<தி< ேதா$;:!; ேவாேம! 

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

42. 42. 42. 42. தமி��கதி' வா�க!தமி��கதி' வா�க!தமி��கதி' வா�க!தமி��கதி' வா�க!    

 

அைலகட0 மீ7 பனி<திைர கிழி<ேத 

      அழெகாளி எ2.த7 கீ9வா�! 

தைல!கதி� வா9க! தமி9!கதி� வா9க! 

      தைழ<திட� ெசBகதி� வா9க! 

மைலயிைட� ப�ைச! மர<திைட! K�! 

      வயPைட அ5வைட� பா%டா,! 

உைலயிைட� ெபா�க0! ஊாிைட! K<7! 

      வாயிைட� ெபா�கP� வா9<ேத! 

--------- 

43. 43. 43. 43. ெபா�கதி' வா�க!ெபா�கதி' வா�க!ெபா�கதி' வா�க!ெபா�கதி' வா�க!    

 

(�ற0 மைழைய! ;ளிைர� 

      பனிைய< ெதாட�.7 வ.த 
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கா�றா;, வாைடைய� பைகைய 

      ெநா5!கி! க��கட0ேம0 

மா�றா�! ெகாளிைய< த�ெம�க$ 

      அ@ணாவி� வாHைரேபா0 

ேபா�ற எ2.த7 கீ9!கட0 

      ெபா�கதி�; வாழியேவ!        1 

 

ெச.ெந0 விைள<7< தி�.திய 

      ��ெசB ெவளியிெல�;, 

க�ன0 விைள<7! கனிமல� 

      சி.தி< திராவிட<தி� 

இ�ன0 கைள.7 கீ9!கட0 

      ேபா�கதி� ; எ�கள@ணா 

ெசா�னய, ேபால வள�ப, 

      மி;.தி�5 ேதா�றியேத!        2 

 

ெசBயி� விைளைவ� ப	�கா� 

      சிாி�ைப அைழ<7வ.த 

ைதயி� �த0 நா$ திராவிட� 

      ெபா�னா$; தனி<தி�நா$! 

ைவய< தி�ைள யக�5, 

      அறிஞ� அ@ ணா<7ைரேபா0 

ைமைய! கிழி<த7 கீ9!கட0 

      ெபா�கதி� வாழியேவ!        3 

---------- 

44. 44. 44. 44. இள�கதி' ;�த%!இள�கதி' ;�த%!இள�கதி' ;�த%!இள�கதி' ;�த%!    

 

ெபா�ேன� ெதா�வா� இள�கதி� 

      E<த7! E<தைத�பா�! 

த�ேன ாிலாத தனி<தமி9 

      வா9<ெதாP ெபா�கேலாைச 

��ேன எ2.த7! J%80, 

      ெவளியி0 இைச �ழ!க, 

பி�ேன எழ, எ2, ம!களி� 

      ெநGசி0 ெப�மகி9ேவ!        1 
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க�ன� 	ைவமி; க%8யா, 

      ெவ0ல! கல�பிேனா� 

ெச.ெந� 	ைவமி; ப�ைச 

      அாிசி ெதாி.ெத�<ேத 

பி�ன� சைடயா� இற!கிய 

      ெபா�க� ெப�G	ைவைய 

மி�ன விைடயா� அளி!க 

      விய.தன� காைளயேர!        2 

 

ேத8னா� வ.தா�; ;8ைசயி0 

      ;.தி< தமிழக<ைத� 

பா8னா� ேக%டா� ; பாிதிைய 

      வா9<தினா�; பா%8ைசயி0 

ஆ8னா�; ெபா�க0 அ�.தினா� ; 

      க�னி அ�.தமிைழ� 

சா8னா� சீறி< தமி9ெமாழி 

      கா!க எ2.தனேர!        3 

----------- 

45. 45. 45. 45. ஒளி.8ட' வா�க!ஒளி.8ட' வா�க!ஒளி.8ட' வா�க!ஒளி.8ட' வா�க!    

 

எ2.த7 பாிதி! கீ9!கட0 வான, 

      இ�%�த� நீ$கழி யாA, 

இழி.த7 ைப,ெபா� 1 ஒளி�	ட� வா9க! 

      அ�;ள திராவிட� இ0P0 

வழி.த7 ெபா�க0 வாழிய எ�5,! 

      மலர8! க�னிய� ெநGசி0 

அ2.திய மகி9�சி; 'ெபா�கேலா ெபா�க0! 

      அளவிட! K�த :@ேடா?        1 

 

வயPைட� ெச.ெந0; வழிெயலா, E!க$: 

      மதகிைட� �7��ன0 ஓைச; 

ெபயPைட ப%ட கைழெயலா, கM!க$; 

      பி�னிய K.தP0 �0ைல ; 

அயPைட< ேதா��! கிைளெயலா, கனிக$; 
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      அாிைவய� ைகெயலா, க�,� ; 

மயPைட� ப%ட காைளய� ெநGசி0 

      வா9<ெதாP வாழிய ெபா�க0!        2 

 

ெபா�ெனன எ�;, மைல�ெபாதி ச,பா 

      Eசணி மாபலா வாைழ 

ம�னிய இ0ல,; வாழிய ெபா�க0! 

      ம�ைகய� உள<தினி0 இ�5 

ெத�னவ�; ஆ,; நா,!திராவிட�; அGசா� 

      சிற��ைட ம!களா,! எ�ற 

பி�னிய நிைன�� வள�.த7; வா9க! 

      பிறிதினி அைடவ7 நாேட!        3 

 

உழவாி� ேதாளி0, உள<தினி� ெபா�க0! 

      ஊ��ெபா7 ம�றினி0 காைள 

�ழ!ெகாP ேக%� வ.த7 K%ட,! 

      ெவ�றியி� நீ$�ர சா�!;,! 

இழ.தைத நாேம அைட.தன,: வா9க! 

      இ�றேலா ந,ம�, ெபா�க0! 

கிழவ�, காைள ஆகின�;பா%8� 

      சிறி�ெபாP ேத�	ைவ யாேம!        4 

--------- 

நிைற+த%ேவ இ�ப�!நிைற+த%ேவ இ�ப�!நிைற+த%ேவ இ�ப�!நிைற+த%ேவ இ�ப�!    

 

ெபா�மல�, ெபா�றா மைரமல�, ந,வா9வி� 

ந�மல� E<த7; ெவ�றி நமதா,! 

விாி.த மல�!கா� நீ�நிைல ேம�, 

பர.த7கா@ த�க� பாிதி! ;ளிேரா 

விைற.த7 ெம0ல� �ற�கா%8! வா9வி0 

நிைற.த7வா, இ�ப,! ெந�நா$ பைகேயா 

;ைற.த7; யாA, ;ைற.த7; வா9க! 

;ளி��ன0 ஓைட ெகா8�த� ேதா�� 

வள�.த7 ெச�கதி�; வாழிய! வாழிய! 

ைவயெமலா, ெபா�கேலா ெபா�க0 தமிைச<ேத� 
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ெமBயி0 உயிாி0 �;.7 மி;.7 

      விாி.த7; வா9க நிைல<7! 

..... 

..... 

ெதாட��சி காண�படவி0ைல 

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

46. 46. 46. 46. எ�$� மகி�.சி!எ�$� மகி�.சி!எ�$� மகி�.சி!எ�$� மகி�.சி!    

... 

ஆர,பம காண� படவி0ைல 

.... 

இ�னிைச� பா%�! தமிழி� 

      �ழ!க,! இள.தமிழ� 

��வ�, எ.த� பைகH, 

      (ளாக �றி.த7ேவ!        3 

 

J%80 மகி9�சி ! ெவளியி0 

      மகி9�சி! விைள.தவய� 

கா%80 மகி9�சி ! கைடயி0 

      மகி9�சி தி�விடமா, 

நா%80 மகி9�சி ! இ7நா$ 

      வைரயி0 உைழ<தவ�க$ 

பா%80 மகி9�சி ! மகி9�சி 

      பழைம அக�றதாேல!        4 

 

ந�னா$! திராவிட� ெபா�னா$! 

      �7நா$ இ<ைத �த0நா$ 

உ�ன�, நா%ைட உயிரா,தாB 

      நா%ைட< திராவிட<ைத 

இ�ேற அைடேவா,! எ2வாB 

      தமிழ�! இள�கதி�ேபாB 

��ேன �ைள<த பைகைய� 

      ெபா8யாB ெநா5!;நீேய!        5 

 

-----xxxxx----- 


