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ெதா�வான� 

கவிஞ� வாணிதாச� 

திராவிட� பதி�பக� 

P. B. No. 18., ேவ�� (வ.ஆ.) 

�த� பதி�� : பி�பிரவாி, 1952 

உாிைம திராவிட� பதி�பக�தா� !! 

விைல %. 0-12-0 

Vinodan Press, 38, Jonos St, G. T. Madras. 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர    

 

ெதா�வான� -�ல& !'ப'ட(; 

��(ண�வளி�ப(; ஒளி+� அளி+� 

இ�ப�� நிைற�ப(; விாி0த(! 

இ� ெதா�வான�......? 

இ1 2ட� !� 34�ேகா5 ேதாழ�க7 யா. ��(,�லவ� அழ!ேவல� ஆவ�! 

 

�(ைவ        வண க� 

12--3-52        வாணிதாச�. 

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

பைட��பைட��பைட��பைட��    

 

கவிஞ� வாணிதாசாி� இ�னிைச1 ெச5வ� ெதா�வான�! ெசா�க'��, 

ச0த1 சிற��� ெபா90( விள:!� இைச ஊ�< ெதா�வான�! 

யா� ெப�ற இ�ப� ெப<க இ= ைலயக�� என  க�தி 

ைவயக�தி� �� இ� ெதா�வான�ைத� பைட கி�ேறா�. 

 

 திராவிட� பதி�பக�தா�. 

-------------- 
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ெதா�வான� (கவிைத� ெதா���)ெதா�வான� (கவிைத� ெதா���)ெதா�வான� (கவிைத� ெதா���)ெதா�வான� (கவிைத� ெதா���)    

 

I. I. I. I. இய�ைக :இய�ைக :இய�ைக :இய�ைக :    

1. 1. 1. 1. ெதா�வான�ெதா�வான�ெதா�வான�ெதா�வான�    

ராக� பியா        தாள� ஆதி 

 

எ��� 

ெதா�வா� அழேக அழ!! 

வி?ய5 த0த 

ெதா�வா� அழேக அழ! 

 

ேம5 எ��� 

ெந�மர1 சாைலயி5 �7ளிைச மீ'?��! 

நீரைல கைரேமாதி �ழெவா9 B'?��! 

 

அைமதி 

மாவி� ப20தளி�க7 பனி�(ளி 3வி�� ! 

மல�க7 பர�பி உயி�கைள  Bவி�� ! 

Dவி� ம(Eக�0( ெபாறிவ4� பா?�� ! 

�த�க7 தைல அைச�(� ��சிாி� D'?��! 

Bவி1 சிறக?�( வாி1ேசவ5 எF�பி�� ! 

ெகா�ைம இ�ளகல ஒளிஎ:!� தாவி��! 

-------- 

2. 2. 2. 2. காைல அழ காைல அழ காைல அழ காைல அழ     

ராக� -சாேவாி       தாள� - ஆதி 

 

எ��� 

காைல அழைக1 ச�<  க4டாேல - மன  

கவைல பற0ேதா�� த�னாேல ! 

 

ேம5 எ��� 

ேவ9� �(மல� மி!மண� Gசி��! 

ெம5யாH வி�0திைன� ேத�வ4� த0தி��! 

 

அைமதி 

B'? 9�0( சி�ன  !�விக7 பா?��! 
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!தி�(  !தி�( ெவ7ளி கீHவானி5 தாவி��! 

G'?&7 ேசவேலா வி?யைல வாH�தி��! 

ெம5ல இ�7நFவ  கீH�திைச ெவI�தி��! 

 

ெதா�வானி5 ெச=வ4ண� ெதா'? உ�4?��! 

ேதா�� வய5கெள:!� ெபா�மைழ 3றி�� 

கடைம மற0திடா� பாிதிேயா கீHவானி5 

கரகர ெவன12�றி1 சி<நைக D�தி��/ 

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

3. 3. 3. 3. ஓைடஓைடஓைடஓைட    

ராக� - ப0(வராளி       - %பக� 

 

எ��� 

ஓைட ஆட உ7ள� 34�ேத !- க595 

உ�4� தவH0( ெநளி0( பா+�. 

 

ேம5 எ��� 

பாட இ0த ஓைட எ0த� 

      ப7ளி ெச�< பயி�ற ேதா?! 

ஏ� ேபாதா இத�கவி  கா� 

      ஈ� ெசNய� ேபாரா ேரா?! 

 

அைமதி 

ந�ெசN ��ெசN  !ணைவ O'? 

நா'� ம க7 வ<ைம ேயா'?  

ெகாPசி  !லவி  கைரைய வா'?  

!ளி�0த �59� கி�ப� B'? 

ெநPசி5 ஈர� இ5லா� நாண 

நீIைழ�ைப  ெகாைடைய  கா'?1 

ெசPெசா5 மாத� வ7ைள� பா'?� 

சீ�  ேக�ப �ழைவ மீ'��. 

---------- 

4. 4. 4. 4. வ!"#கார�வ!"#கார�வ!"#கார�வ!"#கார�    

கானடா -- ஆதி 

 

எ��� 

ேநர�ைத Gணாக நீ'டாேத!- மாேட! 
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ேநாிைழ வழிபா� !� Gேடா ெந�03ர�! 

 

ேம5 எ��� 

ஓர�தி5 நி�ெற�ைன ஓயாம5 பா��தி��பா7! 

ஒ=ெவா� நாழி+ெம� உைரயி5 திைள�தி��பா7! 

 

அைமதி 

க5கி விகடனிட� 2�ற நைடயி(ேவா? 

க5லா� கவிைத ெபா�7 இ5லா நைடயி(ேவா? 

க5 ஆைம ஓ'டேமா? காெர�ைம நைடேயா? 

ெம5ல நட கி�றாேய! Gேடா ெதாைலவி� ேக! 

 

க�ப� நைடேவ4டா� ! ேச கிழா� நைடேவ4டா�! 

காPசி க1சிய�ப� த�பிரா� கைடேவ4டா�! 

ெகா��� தமிH�ேத�மி! ச:க நைடேபா5 

ெகா5ேல< பாரதி தாச� நைடேபாேட! 

----------- 

5. 5. 5. 5. உழவ�உழவ�உழவ�உழவ�    

பியா  -- ஆதி 

 

எ��� 

உாியவ� நில�( ! உழவ�! - உ4ைம 

ெதாி0தபி� மைற�பவ� தி�ட�! 

 

ேம5 எ��� 

விாி0த மன�பா:கா5 உலகி�ேக உைழ�( 

விாிகதி� ெகா4�ப5 உயி�ேபா�<வா�எ�<�? 

 

அைமதி 

உFவா� உலக�தா�  காணி ! நாI� 

உF(4� வாHவத� ெகா�பி5ைல த�பி! 

பFதி�றி� பா�ப'�ைழ�பாN! 

எ:!� பட�0தி�� ஆாிய� �5Q�வி அழி�பாN! 

------------- 
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6. 6. 6. 6. வி!மீ�வி!மீ�வி!மீ�வி!மீ�    

நாராயணி -- ஆதி 

 

எ��� 

அ0தி மய கி5வா� சி0திய ஒளி க�க7 

அைழ !� வைகெய� ெசா5ேவ� ேதாழா!- க4சிமி'? 

அைழ !� வைகெய� ெசா5ேவ� ேதாழா! 

 

ேம5 எ��� 

ெசா0த� உாிைமேயா� ெதாைலவி5 இ�0தைழ !� 

இ0த விழிக7 இ�ப� த0த விழிக7தாேமா? 

அைமதி 

 

வி4ணி5 அரேசா12� ெவ4ணிலவி� ெசா�ேதா? 

ெவNய5 உழவ� காைல Gசிய ந5வி�ேதா? 

க4கவ� வி4மீ�க7 கைழத0த ஒளி��ேதா? 

கட5வள� பவள  ெகா?யி� மணி ெகா�ேதா? 

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

7. 7. 7. 7. பிைறமதிபிைறமதிபிைறமதிபிைறமதி    

கமாR -- %பக� 

 

எ��� 

ெபா�னாிவா7 வி4ணி5 ேதா�<ேத! அ0தி� 

ேபா( த0த பிைற மதியா�! 

 

ேம5 எ��� 

�� மைற�( S?யி'ட 

மி� விள ைக� ேபாேல வானி5 ! 

 

அைமதி 

ஓ?0த யாைன� த0த� ேபாேல! 

உ7�ைத0த த'ைட� ேபாேல! 

இைடயி5 க'�� ஒ'? யாண� 

அவிH�ெத��( ைவ�தா� ேபாேல! 
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இ���1 சா9� ப'ட� ேபாேல ! 

இர4� ெகா�பி� ெபா��த� ேபாேல! 

அறி0த பர:கி  கீ�ைற� ேபாேல! 

அழ!� ெப4ணி� ெந�றி ேபாேல! 

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

8. 8. 8. 8. நிலேவ வாழி!நிலேவ வாழி!நிலேவ வாழி!நிலேவ வாழி!    

கா�ேபாதி -- ஆதி 

 

எ��� 

நீல� திைரகட5 ேமேலஎF�ெவ4 

ணிலேவ ! நீ வாழியேவ! 

 

ேம5 எ��� 

பாைல நிைற�( ைவ�தாN 

பர0த கட5ெவளியி5! 

ப2 ெவ7ளி� பாNவிாி�(� 

ப�க அைழ கி�றாேயா? 

 

அைமதி 

நா'?5 ெபா�7 �ட !� நாிகைள� ேபால�றி 

ந5ெலாளி விழியினா5 ெம5ல நைக கா'? 

வா'�� (யரேமா'? மன�தி9� ப�ைத  B'? 

வ7ளைல� ேபாெல�<� அ7ளி அ7ளி வழ:!�. 

--------- 

9. 9. 9. 9. ெவ!ணில(ெவ!ணில(ெவ!ணில(ெவ!ணில(    

Dபாள� -- %பக� 

 

எ��� 

நீல வாைன  ேகால� ெசNதேத! - ெவ4 

ணிலT இ�ப� பாைல வா��தேத! 

 

ேம5 எ��� 

கால� மா�<� க��ைத� ேபால  

கவியி� உ'ெபா�7 ெபா��த� ேபால? 

 

அைமதி 
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ம�4ட ம களி� அறிைவ  ெகாI�(� 

ெத�4ட ேமலவ� ெச0தமிH� ேபாேல 

இ�4ட ேமக� திைட �!0ேத 

உ�4� ெச5Q� ெவ7ளி� த'� 

 

உய�T தாHT இ�றி ம க7 

ைடைம ெபா(வாN அைட0( வாழ� 

(யர� நீ !� இ�ப நிலைவ� 

ேதா��� (ரT எ:!� ேச��ேத. 

----------- 

II. II. II. II. தமி):தமி):தமி):தமி):    

10. 10. 10. 10. *ய தமி)*ய தமி)*ய தமி)*ய தமி)    

ச:கராபரண� --ஆதி 

 

எ��� 

ேதா�றிய நா7�த5 ெதாட�0( வழ:கி�� 

3ய தமிH ெமாழிேய! 

 

ேம5 எ��� 

ஆ�ற மைற விள கி 

அ�� ெநறி ெப� கி 

அக12ைவ �ற12ைவ 

மி!�த தமிH ெமாழிேய! 

 

அைமதி 

எ�தைனேயா ெமாழிக7 

இைடயிைடேய கல0(� 

எழி5 நல� !�றாம5 

இ� கி�றாN ��ேபாேல ! 

��தி இ5லா� உ�ைன� 

�ற: காண நிைன கி�றா�! 

�9 நிக� தமிழாி� 

வ9T4ேட ! கல:காேத! 

------------- 
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11. 11. 11. 11. ஓ� க ஓ� கேவ!ஓ� க ஓ� கேவ!ஓ� க ஓ� கேவ!ஓ� க ஓ� கேவ!    

ம�திமாவதி -- ஆதி 

 

எ��� 

ஓ:!க! ஓ:!கேவ! தமிH 

உலேகாேட உய�வாக நிைலெப�< நீUழி 

 

ேம5 எ��� 

ஏ:கி ெம9+� ஏைழ பா'டாளி உழவ�க7 

இ�ன5 கைள0( வாHைவ ந�னிைல யா !� - தமிH 

 

அைமதி 

தாHT உய�Tஎ&� சாதி+� நீ கி1 

சPசல மி5லாத வாHைவ� ெபா(வா கி 

ஏைழ எளியவ� இ5லாத தமிHநா'ைட 

இ�< சைம�ேபா�/ ெவ'? GH�(ேவா� தமிH ேக'ைட! 

---------- 

12. 12. 12. 12. மா.தமி)மா.தமி)மா.தமி)மா.தமி)    

சாேவாி -- திாி�ைட 

 

எ��� 

எ0த ெமாழியானாQ� ெசா0த ெமாழிேபா Qன  

கி�ப� த�வ(4ேடா? த�பி! 

 

ேம5 எ��� 

த0ைத தாN அறியாத த� !  !ழவி வாயி5 

வ0( தவF� அ�மா" மா�தமிH அ5லேவா ? 

 

அைமதி 

சாைல  கிளிெமாழியி5 ஓைல� படபட�பி5 

தவH0( ெநளி0( பா+� அ�வி �W�W�பி5 

நீல  கடலைலயி5 ேகால  !யி9ைசயி5 

நிைன�(�பா� ந0தமிH அைன�திQ� ேக'!தடா 

 

வ0தவ� ஆாிய� தமிழா5 ெசழி�தா�! 

ம க7 மன�மய கி� தமிைழ�பி� அழி�தா�! 
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ெநா0தவ� தமிழ� ச�ேறக4 விழி�தா� 1 

X5கா'? ஏN�தவ� ஆ0ைதேபா5 விழி�தா� 

--------- 

13. 13. 13. 13. இ�ன� தமி/# !ேடாஇ�ன� தமி/# !ேடாஇ�ன� தமி/# !ேடாஇ�ன� தமி/# !ேடா????    

ச4�க�பிாியா -- ஆதி 

 

எ��� 

க�னி� தமிHவள��த ெத�னவ� நா'?னி5 

இ�ன5 தமிF !4ேடா?- த�பி! 

 

ேம5 எ��� 

ெத�னில:ைக �த5 ேவ:கட� ஈறாக1 

சி0ைத  கினிைம ந5!� த0ைததாN ெமாழியான 

 

அைமதி 

நPசா� ஆாிய� கல க - நைமயழி க 

ந�ந� ேவ (� க ெமாழிக7 பைடஎ� க 

அPசி ஆ:கில� ப? க - (�பா கி க4� 

அட:கி ஒ�:கி  கிட க 

பிPசா� உாிைம கிைட க- ஆளவ0ேதா�. 

பி�(�பி?�ேத இ0தி ெச�த ெமாழி திணி க 

வPசக� YH1சி அழி க - மற�தமிழ� 

வாHைவ  ெகா��(� தமிH வாHைவ நிைல க1ெசNதா�. 

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

    

14. 14. 14. 14. வா)ேவேனாவா)ேவேனாவா)ேவேனாவா)ேவேனா????    

ேதா? -- ஆதி 

 

எ��� 

உ�ைன மற0(நா� வாHேவேனா? 

எ� உயி� !யி� ஆகிய ெச0தமிேழ - அ�ேத! 

 

ேம5 எ��� 

அ�ைனைய மற0தாQ� அ�பைன மற0தாQ� 

அ�� மைனவி ம க7 அைண�ைப மற0தாQ� 
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அைமதி 

ெச0ெந5 விைளவினிQ� தீயிQ� கா�றிQ� 

உ�ைனய5லா5ேவ< பிாிெதா�ைற  காWகிேல� ! 

ம�ன� ம? தவH0( வா7 Eனி G�றி�0( 

வ7Iவ� ெதாைக�பாட5 உ7ெளாளியாN நிைற0த 

தமிேழ! - அணிேய! 

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

III. III. III. III. காத� :காத� :காத� :காத� :    

15. 15. 15. 15. நாண ெமத�ேகாநாண ெமத�ேகாநாண ெமத�ேகாநாண ெமத�ேகா????    

ஆன0தைபரவி -- ஆதி 

 

எ��� 

நாண ெமத�ேகா? விழிேய! - மைல 

நா'�� தைலவ� ேதா7 பா��(  களி�தி� க 

 

ேம5 எ��� 

காண நில0ேதாNகி�றாN ! காணா காி5 பா� கி�றாN! 

க7ள� தன�ன ேக ெசா59� த0தவராேர! 

 

அைமதி 

மைலெய�<0 ேதாெள�<� அறியாத மய கேமா? 

வள�காத5 ெப� க�தா5 ஏ�ப'ட !ழ�பேமா? 

சிைலபாN1ச Eனிேத+� எ�கிற தய கேமா? 

க�டைன  க4ட ேச5க7 மைறகி�ற விள கேமா? 

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

16. 16. 16. 16. 1றேயா1றேயா1றேயா1றேயா????    

உேசனி -- %பக� 

 

எ��� 

கிளிேய! Bறாேயா?- ப1ைச  

கிளிேய! Bறாேயா? 

 

ேம5 எ��� 

அளிெசNத ேசர� அ�ப� ெபயைர  

கிளிேய ! Bறாேயா? 
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அைமதி 

வளிதவH இமய மாமைல வைரயி5 

மற�தமிH நா'?� திற�திைன ந'டா�; 

ஒளி�தன� வடவ� : உய�0தன� தமிழ� 

ஒ4ெடா? எ�மன� ெகா4ேடா?� ேபானா�! 

ேதா7க4ட ம�ன� வா7க4ட ம�ன� 

ேதாரண� ெகா��தன�: 3மணி நிைற�தன� 

SI� பைக��9  !'�வ� எ�ேற 

S'�வாN ெசவி கி�ப�!ஊ'�ேவ� பா5பழ�/ 

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

17. 17. 17. 17. வர2 ெசா�ல"!வர2 ெசா�ல"!வர2 ெசா�ல"!வர2 ெசா�ல"!    

ச4�க�பிாியா -- ஆதி 

 

எ��� 

க4டா5 வர1ெசா5ல?!-மாைல 

க4டா5 வர1ெசா5ல? 

 

ேம5 எ��� 

க'டழக� ெநPைச� ெதா'�� 

பறி�த க7வைன  

 

அைமதி 

ெகா4ட5 தவF� மைல� ேதாளா� - ெபாNைக 

D�(  !Q:! மைர� தாளா� - பைக 

க4டா5 உயி� வா:!� வாளா� -- தமிH  

க�றவ� B'ட�ைத மீளா�! 

 

ம0தி தFT� மைலேயார� - பக5 

ம:கி இ�7வ�� ேநர� 

வ0தா5 இழி0தி�� எ�மன� பார� 

வPசிேய! ெசா5ல?! அவ�மன� ஈர�/ 

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

18. 18. 18. 18. நாைள# கட.தலாேமாநாைள# கட.தலாேமாநாைள# கட.தலாேமாநாைள# கட.தலாேமா????    

ேமாகன� -- ஆதி 

 

எ��� 
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நாைள  கட�தலாேமா?- மைல 

நா'�� தைலவேன! நாைள கட�தலாேமா? 

 

ேம5 எ��� 

வாைளைய� ேபா�ற ��ைக� தைலவியி� 

வைளக7 கழ�றன: க4ெணாளி அ�ற(? 

 

அைமதி 

��ைன உறவிைன அ�ைன உண�0தன7 ; 

ெத�ைன !ள கைர ெச5லாேத எ�றன7; 

க�ன� கழனி ேகா காவQ� S4ட(; 

மி�ன5 இ�7 எ�ேற�; ெம59ய5 ேசா�0த( ! 

 

ெகா7ளி க4 �9ஏ< உ�மி�� சார5 

B12 க5 இ�7வழி ெப��பா�பி� சீற5 

உ7ள�ைத வா'�ேத தி�மண� ஒ�ேற 

ஒ4ெடா? உயி�வாழ ஏ�ற ம�0ேத! 

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

19. 19. 19. 19.  ைறதீ5#க �ைனவா6 ! ைறதீ5#க �ைனவா6 ! ைறதீ5#க �ைனவா6 ! ைறதீ5#க �ைனவா6 !    

ய(!லகா�ேபாதி -- சாN�� 

 

எ��� 

!யிேல! உன ெக�ற� !ைறைய உைர கி�ேற�! 

!ைற தீ� க �ைனவாN! �7ளி  - 

 

ேம5 எ��� 

கய5விழி நி�றஎ� காவல� நா'?� 

அயQ7ள ேதா�பினி5 அணி !ர5 மீ'�� 

 

அைமதி 

வ4ேடா1சி வ0ெத� ம�:கைண0தா� அ�< 

மாட� �றா1 2'?  கா'?னா� நி�< 

ெகா4ைட  !ய��5ைல� Dமாைல ஒ�< 

ெகா��தா� உயி�பறி�தா� வி��தா� கல:க இ�< 
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ேதா��� (ரT ஓைட 3மல�1 ேசாைல 

ெதா�தி விF� அணி5க7 பாN0தி�� சாைல 

கா�தி�0ெத� க4க7 ேசா�0தன மாைல 

காத Qைடயவ� !� பிாி(4ேடா ேவைல. 

---------- 

20. 20. 20. 20. உைர.தாேயா ேதாழி !உைர.தாேயா ேதாழி !உைர.தாேயா ேதாழி !உைர.தாேயா ேதாழி !    

சாேவாி -- திாி�ைட 

 

எ��� 

உைர�தாேயா? ேதாழி ! அவைர க4� நீ 

உைர�தாேயா? ேதாழி! 

 

ேம5 எ��� 

!ைர !� நாN ெத�வினி5 !ளி�நிலா வான�தி5 

!றி  ெக:ேக வ�வ( ந�றாேயா ப க�தி5 

 

அைமதி 

தாைழ வில க எ4ணி5 தாNவிழி Sடா( 

தைலவைன இனி காண இரவினி5 ஆகா( 

ேபைழ எைன அைண !� அ�ைனைக ேசாரா( 

பிாிT� (ய� ெபா< க இனிெய�னா5 ஆ�றா( 

 

வி?ய வி?ய க4ைண இைமகேளா Sடா( 

ேவல� ெவறியாட இட0தர  Bடா( 

க?மல� ெகாNயாேவா நீ�ெமா4� ேபாகேவா 

க�னியா� வ�வ( ெச5லேவ ெச5லா( 

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

21. 21. 21. 21. �ைறேயா ேதாழி�ைறேயா ேதாழி�ைறேயா ேதாழி�ைறேயா ேதாழி????    

கா�பி -- ஆதி 

 

எ��� 

இ�ப� ேச��த நிலேவா - இ�< 

(�ப� ேச� !ேத? ேதாழி! 

 

ேம5 எ��� 

அ�ப� இ5ைல : தனி�தா7 ஓ�ைக 
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பா��ேபா� எ�ற ஆணவேமா தி:கI ேக. 

 

அைமதி 

வ4ண� D க7 ெகா4ைட Y'? 

வாாி� 3 கி அைண�த ஆள� 

க4ைண  க4ணா5 க=வி ஈ��(  

களி�ைப� த0( களி�த ஆள� 

எ4ணி5 மா2 வள�த5 ேதNத5 

5ைல உ�ற� �க�தி� ெக�றா�. 

உ4ைம தாேன! அவைன வி'ெட� 

உடைல� தீN�த5 �ைறேயா ேதாழி! 

 

நிலT� ஒளி+� ேபால எ�<� 

நீ+� நா&� எ�ற ஆள� 

நிலவி� கி5ைல !ளி�ைம உ�ற� 

�க�தி5 நிலT� !ளி�ைம எ�றா�. 

நிலவி� !ளி�ைம பக95 எ:ேக? 

நிைல�தி� !� உ4ைமதாேன 

தைலவ� அ�ேறா !�றவாளி? 

தளிைர� தீN�த5 �ைறேயா ேதாழி? 

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

22. 22. 22. 22. இ��� தி7�பாதேத� இ��� தி7�பாதேத� இ��� தி7�பாதேத� இ��� தி7�பாதேத� ????    

பிலகாி -- ஆதி 

 

எ��� 

இ�&� தி��பாத ேத�?- ேதாழி 

ெபா�னீ'? வர1ெச�ற எ�&யி�  காதல� 

 

ேம5 எ��� 

மி�னQ� ேமக�� எ�&யி� வா'�ேத ! 

ேவ9 பட��5ைலேயா ேவதைன O'�ேத ! 

 

அைமதி 

வ�வா� வ�வா ெர�< வழிேம5 விழிைவ�( 

வா? வத:க உயி� ஓடாத ஓடாேன�! 

ெபா�ைள வி���� ந5ேலா� ேபா !� மா றி�� ேபாQ�! 

Dைவேய கா�கால� ஓ? வ�! த0ேதா 
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ெச0தீ1 2ட�G2� அ0தி மய கினி5 

ேசவ5 பிாி0த ெப'ைட Bவைல  ேகளாேரா ! 

ப0தி ப0தியாN  ெகா ! வானி5 பற !ேத ! 

பாைவேய!கா�கால� வ0த( வ0தேத! 

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

23. 23. 23. 23. ெசா�வாேயாெசா�வாேயாெசா�வாேயாெசா�வாேயா    

க5யாணி -- ஜ�ைப 

 

எ��� 

எ�ேபா( வ�வாெர� றி�ேபா( ெசா5வாேயா? 

எ�னி�ப� ப2:கிளிேய | 

 

ேம5 எ��� 

த�பாN நீ உைர�தாQ� தமிழானா5 ெபா<�ேப�நா�! 

த�ைதேய! என(7ள� தி�தி க ஒ�வா��ைத 

 

அைமதி 

மைழயி�றி� பயிாி5ைல! மணியி�றி விழியி5ைல ! 

மனமி�றி1 ெசயQ� இ5ைல! 

உழவி�றி வளமி5ைல! உ�பி�றி1 2ைவயி5ைல ! 

உயிாி�றி உட95ைல ! உறவி�றி வாHவி5ைல ! 

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

24. 24. 24. 24. ெபா8.திட#1�ெபா8.திட#1�ெபா8.திட#1�ெபா8.திட#1�ேமாேமாேமாேமா????    

வராளி -- ஜ�ைப 

 

எ��� 

பிாிைவ� ெபா<�திட  B�ேமா-உ7ள� 

பி�னி  கல0தபி� வாHவிேல. 

 

ேம5 எ��� 

திாிைய வில க எாி+ேமா-சி�ன 

!�( விள !தா� ேதாழிேய. 

 

அைமதி 

ெபா�னைல பாNெச க� வான�தி5 - கதி� 
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ஓ?� �!0தி�� ேநர�தி5 

க�ன�ைத  கி7I( ெத�றேல - இ�ப  

காதல� ேம5 எ4ண� ஓ�ேத. 

 

ேகாவல� வாN!ழ5 ஓைசயா5 - ப2  

B'ட� தி��பி�� ஆைசயா5 

காவி நிற�பட� அ0திைய -காண  

காதல� ேம5எ4ண� ஓ�ேத. 

 

B� தி��பி�� �7ளின� - அ0தி� 

Dைவ  !<கி�� �7ளின� 

ஏடவிH அ59ைய  காணேவ - இ�ப  

காதல� ேம5எ4ண� ஓ�ேத. 

 

வாைன இ�7ெம5ல� தாTேத - அைல 

வ0( கைரைய� தFTேத 

Bன� பிைறEத� ேறாழிேய - இ�ப  

காதல� ேம5 எ4ண� ஓ�ேத. 

----------- 

25. 25. 25. 25. ேச5#க மா9டாயாேச5#க மா9டாயாேச5#க மா9டாயாேச5#க மா9டாயா????    

ேத[ -- ஆதி 

 

(7ளி ேயா�� �7ளி மாேன ! 

(ைணைய வி'�1 ெச5லாயா? - உ� 

(ைணைய வி'�1 ெச5லாயா? 

உ7ள� ெவ�ப உற க� நீ:க 

உ� !ைல0ேத�; Bறாயா?- நா� 

உ� !ைல0ேத�; Bறாயா -- 

 

அ�வி யா?  !�ற� பா? 

அைண�பி5 வாH0த நாேனா - அ�ப� 

அைண�பி5 வாH0த நாேன- 

இ�4ட வான� ஆேன� அ0ேதா! 

எ��(  Bறமா'டாயா?- ெச�< 

எ��(  Bறமா'டாயா?- 
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�5ைல D க வ�ேவ� எ�< 

ெசா59� ேபான அ�ப� - அ�< 

ெசா59� ேபான அ�ப� 

க5Qைட !� மா�ைப எ4ணி  

கல:!வைத  Bறாயா ? - நா� 

கல:!வைத  Bறாயா? 

 

பிாி+� எ�&யி� நிைல�தி� க� 

ேப1ைச  ேக'க ேவ4�� - அ�ப� 

ேப1ைச  ேக'க ேவ4�� 

விைரவி5 ெச�< பிாி0தேதாைள 

மீ'�1 ேச� க மா'டாயா?-நீ 

மீ'�1 ேச� க மா'டாயா? 

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

26. 26. 26. 26. உயி5 தறி# ேமாஉயி5 தறி# ேமாஉயி5 தறி# ேமாஉயி5 தறி# ேமா????    

ேதா? -- ஆதி 

 

எ��� 

பா�� க�:!யிேல - உ� 

பா'?னா5 எ�மன 

வா'ட� ெப�! த0ேதா! 

 

ேம5 எ��� 

ேகா? வண கP ெசா5ேவா� 

!ர9னி  கா'டாேத 

 

அைமதி 

ேதா'ட�( �5ைலயி� ேம5 நா'டேமா ெச5லவி5ைல. 

3ய தமிH பாட வா+� இைசயவி5ைல. 

ஈ'�� ெபா�7 ேவெற�ன நான�றி இ� !ேமா? 

எ�&யி� அவாி�ேற5 ஒ�ெநா? தறி !ேமா? 

 

!�< மைலவழியி5 ெகா?ெகா�ைப� பாராேரா? 

!<0தா7 வர!  ெகா5ைல கிளி B1ச5 ேகளாேரா? 

ெச�ற திைசயி5 இைண ஒ�ைற� பிாி0( க�(� 
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ெச:க4 க�ட� க4ேட இ:கவ� மீளாேரா? 

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

IV. IV. IV. IV. நா� :நா� :நா� :நா� :    

27. 27. 27. 27. வா)க திராவிட�!வா)க திராவிட�!வா)க திராவிட�!வா)க திராவிட�!    

பியா! -- ஆதி 

 

எ��� 

வாHக திராவிட� - வாHக திராவிட� 

எ�< வண:கி�ேவா� - தைல தாH�தி 

நி�< வண:கி�ேவா�. 

 

ேம5 எ��� 

ேகாைழக ள5ல நா� - ேகாளாி ேபா�றவ� 

ெகா���9 கய5வி5ைல இமய�தி5 ெபாறி�தவ� 

 

அைமதி 

ச0திர !�த&� ச��திர !�த&� 

தட0ேதா7 அேசாக&� அ ப�� பாப�� 

வ0தறியாத ந� ெசா0த� திராவிட�தி5 

வாHவேதா வடவ�கீH !F� பைக அழி�ேபா�. 

 

க�(: கட95 ப4� ��ைத  !ளி�த நா� 

காவிாி பா5 ெப4ைண ெச0ெந5விைள�த நா� 

ஒ�( ! ம�தள� ேபாேல வடவ�கீH 

உயி� வாH0( கிட�பேதா மான� உய�வ5லேவா? 

----------- 

28. 28. 28. 28. வா)க வா)கேவ!வா)க வா)கேவ!வா)க வா)கேவ!வா)க வா)கேவ!    

ேமாகன� -- ஆதி 

 

எ��� 

வாHக வாHகேவ - திராவிடநா� 

வாHக வாHகேவ! 

 

ேம5 எ��� 

ஆHகட5 இ��ற� வி0த� !மாி 

அணிெசN+� எ:க7 அ�ைனயி� நா� 
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அைமதி 

த0தி எறி0( Gர1 சி0(க7 பா?� 

தமிழறி ம�ற�� Bட�� ஓ? 

எ0த� திைச+� ெவ�றிேய ேத? 

இ�ப�தி5 திைள�தி'ட த0ைதய� நா� 

 

வடமைல திாி�( மணி�? ெநறி�( 

மான�� �கF� உயிெரன மதி�( 

கடலைல கிழி�(  கடார�ைத அழி�(  

க�னி� தமிHவள��த ��ேனா�நா� 

 

காத5 வள��(  கடைம மதி�(  

கா�த� வளெமலா� ஒ�றாN� �சி�( 

ேநாத5 சிறி(மி�றி வாHைவ1 2ைவ�( 

E4ணறிேவ சிற0த க4ணாN வள��த நா� 

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

29. 29. 29. 29. பாாீ5!பாாீ5!பாாீ5!பாாீ5!    

மPஞாி -- ஆதி 

 

எ��� 

ஆ�: ெகா?யிைன� பாாீ�!- வா&ய�0( 

ஆ�: ெகா?யிைன� பாாீ�! 

 

ேம5 எ��� 

வா�0 திராவிட� வாHைவ வளமா க 

மா�தமிH� ப4பிைன Gர�ைத இ:!  கா க 

 

அைமதி 

வடமைல சாவக� சி:கள� ப�மா 

வாேள0தி திராவிட� ேதா7வ9 ந'டா� 

கடைம மற0தா� வடவ�கீH� ப'டா� 

க��3'? அ�னவ� இ�'ேடா'ட வானி5 

 

ஆாிய� ஏ�றன� தமிைழ ைக வி'டன� 

அ5ல5 பலT� ப'� ெச5வ நிைல ெக'டன� 

ேநாிய ந5வாHவா� திராவிட� ப4ைப 
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நிைன\'? நீலவா� தனி5 தாவி� பற0தி:ேக 

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

30. 30. 30. 30. உயிராக நிைன மகேன !உயிராக நிைன மகேன !உயிராக நிைன மகேன !உயிராக நிைன மகேன !    

Y9னி -- திாி�ைட 

 

எ��� 

உயிராக நிைன மகேன! - திராவிட�ைத 

உயிராக நிைன மகேன! 

 

ேம5 எ��� 

அயராம5 உைழ�(நீ அறிைவ� ெப� கி நாI� 

 

அைமதி 

வ�றாத ஆ<க7 மைலப� ெச5வ:க7 

ெப�றி�0(� நீேய� நி�கிறாN ைகேய0தி 

ெகா�ைகைய அறியாேயா ேகாேல0த� ெதாியாேயா 

எ�!� தய:!கி�றாN எF0தி� சி<�ைதேய! 

 

கா�� வயQ� உைன ைக ேய0தி அைழ !ேத 

ைகக'? வடவாி� கா5பா��( நி�பேதா 

நாேடா உன(ெசா�( நாி ெக�ன அரசா'சி 

நலமா� திராவிட�ைத வளமா கி வாழலா� ! 

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

31. 31. 31. 31. சி:தி.;� பா5.தாயா சி:தி.;� பா5.தாயா சி:தி.;� பா5.தாயா சி:தி.;� பா5.தாயா ????    

கா�பி -- ஆதி 

 

எ��� 

ெச0தமிH நா� உ�றாN நா� 

சி0தி�(� பா��தாயா?- தமிழா! 

 

ேம5 எ��� 

வ0தவ� ஆள வண:கி  ெகா��தாN: 

வPசக� ந�பய� (N க வி��தாN; 

ெநா0தைன; தமிழ� ெபயைர  ெக��தாN; 

Eைழ�ல ம�றைன: பிறX5 எ��தாN. 
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அைமதி 

மைல+� வயQ� �னQ� நிைற0த 

மற�தமிH நா'?னிேல ம க7 

இைலேய �சி இ:கிைலேய அ0ேதா 

&ெமா9 ேக'!தடா எ:!�; 

 

ெகாைலவா7 எ�உ� மைல�ேதா7 !Q ! 

ெகா�ைமக7 சாN0தி�ேம நா'?5; 

தைலயா� இ�பணி தாNநா�னேத 

தய:காேத தமிழா ச�<�. 

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

32. 32. 32. 32. அ7: தமி) நா";ேவா அ7: தமி) நா";ேவா அ7: தமி) நா";ேவா அ7: தமி) நா";ேவா ????    

ஹி0ேதாள� -- ஆதி 

 

எ��� 

அ�0தமிH நா?(ேவா?- பசி� 

(�ப� அறியாம5 இ�ப�தி5 வாH0தி'ட 

 

ேம5 எ��� 

வி�0( �ற�தி� க ம�0(� தனி�ேத உ4ணா� 

தி�0திய ம க7 ப5ேலா� ெப�0திர ளாN வாH0த 

 

அைமதி 

பா?வ0ேதா�  !�ற பாிசிலாN� த�ன�� 

நா�� மைலவய5 கா�� வழ:கிேனா� 

ஓேட0தி� திாிவேதா? உ<�த Q கிைலேயா? 

B?  !ைற�? க  !தி�ெதF வாயடா! 

 

கா�ைம எதி��( நா'?5 !ைறைய �?�தவ� 

ெகா5�9 ேபா5பைக இ5லா ெதாழி�தவ� 

மடைம இ�'!ழியி5 வாNS?  கிட�பேதா? 

மற�தமிH சி<�ைதேய ! �ற�ப� �ற�ப� 

----------- 
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33. 33. 33. 33. எ�ன இ�ைலஎ�ன இ�ைலஎ�ன இ�ைலஎ�ன இ�ைல????    

ைபரவி -- ஆதி 

 

எ��� 

எ�ன இ:கி5ைலயடா? - தனி�தாள 

எ�ன இ:கி5ைலயடா? 

 

ேம5 எ��� 

உ�ன�� திராவிட� ��னவ� ெசா�ேத 

இ�&� தய கேம� ெத�னா'�1 சி:கேம! 

 

அைமதி 

ெபா�&� மணி+� ெச0ெந5 ந�ெச+� உன !4ேட! 

ெபா:!: கட5 மைலக7 இய�ைக அரணாN  ெகா4ேட 

உ�ன�� திராவிட� உ7ள( ெதா�< ெதா'ேட! 

ஊராள� ெதாியாேயா-ேபா��ைற அறியாேயா? 

 

ஆ க� ெபா�7கI4ேட! அறிஞ� பல� �4ேட! 

அைலகட5 தா4?1 ெச�< ெபா�ைளவிைள�பா�4ேட! 

கா !� க4ேபா�றவ� ெதாழிலாள� B'ட �4ேட! 

கவி�ெப< திராவிட� அைம+� எF1சிெகா7ேள? 

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

V. V. V. V. இய#க�:இய#க�:இய#க�:இய#க�:    

34. 34. 34. 34. ஆ"# கா9� பா�பா!ஆ"# கா9� பா�பா!ஆ"# கா9� பா�பா!ஆ"# கா9� பா�பா!    

ராகமா9ைக -- ஆதி 

 

பா? இழி+� அ�வி  ேக�ப 

ஆ? கா'� பா�பா - ச�< 

ஆ?  கா'� பா�பா- 

காைட நாண அ:! மி:!� 

ஓ?  கா'� பா�பா - ச�< 

ஓ?  கா'� பா�பா. 

 

ந�ெசN ��ெசN உF( ம க7 

ந9ைவ� தீ��த உழவ� - நா'� 

ந9ைவ� தீ��த உழவ�- 
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பPைச யான நிைலைம மாற 

வPச ைனைய ஓ'� - ெபா�7 �ட !� 

ெநPசி� கறிைவ O'�. 

 

மறவ� ேபால வாைள ஏ0தி 

நைடநட0( கா'� - ெவ�றி 

நைட நட0( கா'�. 

ெநறிைய மீறா� தமிழ� வாH0த 

ெநறிைய� பா?  கா'� - அற 

ெநறி +ண�ைவ O'ேட 1 

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

35. 35. 35. 35. தமி) நா9�� ெப!கதமி) நா9�� ெப!கதமி) நா9�� ெப!கதமி) நா9�� ெப!க    

சி0( ைபரவி -- ஆதி 

 

எ��� 

கா�க4� ஆ�� ேதாைக மயி5 - எ�ற� 

க�னி� தமிHநா'�� ெப4க7 - இ�ப  

க�னி� தமிHநா'�� ெப4க7. 

 

ேம5 எ��� 

ஆாிய� YH0ததா5 அறிவிழ0தா� -ஆ4க7 

அ?ைம ! ஆ'ப'�� தாH0தா�. 

 

அைமதி 

Gர� வள��தவ� ெவ�றி ெகா��தவ� 

ேவ5 விழியா� தமிH� ெப4க7 ெநPசி5 

ஈர� வள��தவ� இ�ப: ெகா��தவ� 

ஏ0திைழ யா� தமிH� ெப4க7 - ந� 

தீ0தமிH நா'?�ேகா க4க7. 

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

36. 36. 36. 36. மற:திட ேவ!டா�!மற:திட ேவ!டா�!மற:திட ேவ!டா�!மற:திட ேவ!டா�!    

ெசP2�'? -- %பக� 

 

க9யாண மாகாத ெப4ேண- ெசா5ேவ� 

க��ேதா� ேக'� நட0தி�வாய? க4ேண! 

 

�9நிக� ஆளைன� ேத� - ெப�ேறா� 
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�!0திைட வ0தா5 ஒ�பாேத சா� 

ம90த சர க5ல ெப4க7 - நா'?� 

வாHவி�!� வள�தி�!� அவ�கேள க4க7! 

 

G�� வயQ� ெபா�I� ெநPசி5 

SI� உண�விைன மா�<ேமா நாI� 

ேகா? இ�0தாQ� காத5 இ5லா  

!? ெசNவதா5 வ0( தீ�ேம ேநாத5! 

 

உ�நிைல உ�&த5 நீேய! ெச�ேறா� 

உறவின� அ5ல? எதி�கால� தாேய! 

அ�ைனயி� காத5 விைளேவ நா'?� 

அரணா!� தி�வா!� மற0திட ேவ4டா�! 

----------- 

37. 37. 37. 37. கா!ேபேனாகா!ேபேனாகா!ேபேனாகா!ேபேனா????    

வாசRபதி -- ஆதி 

 

எ��� 

Gர�தாNகைள ேநாி5 கா4ேபேனா - எ�ன�� நா'� 

Gர�தாNகைள ேநாி5 கா4ேபேனா? 

 

ேம5 எ��� 

ேபா� கள� ேநா கி� ேபாெவன வி��(� 

��னைக D�த D:!ழ5 ந5லா�. 

 

அைமதி 

காெரன �ரச� ஒ9�தைத  ேக'டா7 

கணவைன ��னா7 கள�திைர யி'டா7 

வாாினா7 மக�தைல வாடைக ெகா��தா7 

மற�தமிH வ9ைமைய  கா'ெடன வி��தா7. 

 

�ற�( கி'டதாN� �க�றிட  ேக'டா7 

D4�ைல அ<�திட வாளிைன� ெதா'டா7 

நிைறபிண  !விய95 த�மக� ேத? 

ேநர? ப'டைத  க4� மகிH0தா7. 

----------- 
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38. 38. 38. 38. இ�ப. திராவிடேன!இ�ப. திராவிடேன!இ�ப. திராவிடேன!இ�ப. திராவிடேன!    

இராகமா9ைக -- %பக� 

 

இ�ப� திராவிடேன - மகேன 

எ�ன�� நா'டவேன. 

உ�ைன மற0( வி'டாN - அதனா5 

உ�னிைல தாH0ததடா! 

 

ெசP2�'? 

ெபாN+� �ைன0(ைர+� - நிைற0த 

��^5 �ராணமடா! 

ெமNெயன ந�பியதா5 - சாதிம� 

ேவ�<ைம YH0ததடா! 

 

��னாகவராளி 

காதைல� ேபா��திற�ைத - இய�ைக  

கா'சி� ெப�வள�ைத 

ஓதி உண�0தி�வாN - இைவேய 

உ�தமிH X5களடா? 

 

வச0தா 

ஒ�றாN� ெதாழி5 �ாி0தாN - �ட காம5 

உ4� களி�தி�0தாN 

இ�ேற� பசி ெகா�ைம - என1ச�ேற 

எ4ணி நிைன�த (4டா 

 

ப0(வராளி 

நீல கட5 தா4? மகேன 

நீெபா�7 வி�< வ0தாN 

நீல கட5 தா4?- �ரச� 

நீெகா'? வாH0 தி�0தாN. 

 

ேமாகன� 

!�ைற� பிள0த ேதா7க7 - வா�ெதா� 

ேகா'ைட சைம�த ைகக7 

இ�ெற:ேக ேபானதடா - அ0ேதா 

எ4ணி நிைன�த (4டா? 
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!றிPசி 

வட கி5 இமயமைல - உன ! 

வண:கி� பணி0த (4ேடா? 

அட கி� பிறநா'டா� - உ�ைன 

ஆள� ெபா<� பாேயா? 

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

39. 39. 39. 39. கடைம மறவாேத!கடைம மறவாேத!கடைம மறவாேத!கடைம மறவாேத!    

சி�ேம0திரம�திம� -- ஆதி 

 

எ��� 

கடைம மறவாேத-உ� 

க�னி� தமிழ� !�ற இ�ன5 கைளயேவ4��. 

 

ேம5 எ��� 

உைடைம ெபா(வா கி உைழ�ைப� பகி�0தாேல 

உய�வி5ைல தாHவி5ைல அயராேத அPசாேத. 

 

அைமதி 

ஏைழ பண கார� ஈச� வி��ப� எ�றா5 

எN�பேத அ5லாம5 ஏேத&� ெபா�I4ேடா? 

ழ விைள !� வா� ெத�றQ  கி:!4ேடா? 

!<கிய மன�பா�ைம ெகா?யவ�  க�I4ேடா? 

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

40. 40. 40. 40. எ/:தி7 ேதாழா!எ/:தி7 ேதாழா!எ/:தி7 ேதாழா!எ/:தி7 ேதாழா!    

அடானா -- %பக� 

 

எ��� 

எF0( விைற�( நி5ேதாழா - ப2� 

இ���1 சிைலேபால மா�ைப� �ைட�( 

 

ேம5 எ��� 

அழி0தேதா ப4ைடய� Gர� - உ�ற� 

அதர�தி �றிய தாN�ைல1 சார�. 
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அைமதி 

Sட� பழ க�ைத� த7I -உ� 

Sைதய� வாHவினி5 இைவ+4ேடா வி7I? 

நா� நம( பா'ட� ெசா�தா� - அைத 

நா� தனி�தாIேவா� விைலயிலா ��தா�! 

 

எ�<� தனி�தர சா4டா� - ��ேனா� 

இல:ைக கடார� வடநா� ெவ�றா� 

இ�<நா� எ0நிைல யாேனா�- சி:க 

ஏேற! �ற�ப� நா� மீ'ேபா� நா'ைட. 

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

41. 41. 41. 41. கனவ�ல!கனவ�ல!கனவ�ல!கனவ�ல!    

இ0ேதாள� -- ஆதி 

 

எ��� 

வாளிைன எ��_�- ேபா� 

வாளிைன எ��_�! 

 

ேம5 எ��� 

காைளகேள அPேச5 கா4ேபா� திராவிட�ைத? 

 

அைமதி 

ப4� திராவிட� வடவாி� கீேழ 

பணி0( கிட0த (4ேடா? பக�G� நீேர 

ச4ைட� �9 ெயா�தீ�! ஏேனா இ�&� தய க�? 

சைம�ேபா� திராவிட�ைத 

இைமேபால தைன  கா�ேபா�. 

 

கட5 பிற  ேகா'?னா� திராவிட� அ�ேறா! 

கPசி ! வழிய�றா� திராவிட� இ�ேறா! 

வடமைல திாி�தன� திராவிட� அ�ேறா! 

வாNெபா�தி வாHகிறா� திராவிட� இ�ேறா! 

 

உைடைம ெபா(1ெசN( திராவிட நா'ைட 

உ�வா க� 3ளா!� பண கார S'ைட! 

கடைம மறவாதீ� திராவிட நா'`�! 
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கனவ5ல அைடேவா� நா�! இன� ஒ�றாN1 ேசாீ�! 

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

42. 42. 42. 42. �ற�ப�!�ற�ப�!�ற�ப�!�ற�ப�!    

ெபெரளி -- ஆதி 

 

எ���. 

ெபாF( �ல�0த(? ெபா�கதி� ேதா�றி�<? 

�9நிக� திராவிட� ேதாழேன! �ற�ப�! 

 

ேம5 எ��� 

ெதாF( வண:கிய இ�'கால� ெதாைல0த(! 

ேதாைள  !Q கி� பைக GH0தி�� வாேள0தி 

 

அைமதி 

ஆ4� களி�த இன� அ?ைமயி5 வாHவேதா? 

அ4?� பிைழ க வ0ேதா� அரசாள வி�வேதா? 

ஈ4�7ள யாைவ+� திராவிட� ேதாழேன! 

எ5ேலா� !� ெபா(வா கி ந5வாHT வாHேவா� நா�! 

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

43. 43. 43. 43. ேப>த� ?)2சி!ேப>த� ?)2சி!ேப>த� ?)2சி!ேப>த� ?)2சி!    

ச4�க�பிாியா -- ஆதி 

 

எ��� 

தாH0தவ� உய�0தவ� ேப2த5 GH1சி! 

தமிழனி� ந5வாHைவ  !ைல�த தி0த1 YH1சி! 

 

ேம5 எ��� 

ஆH0( நிைன�தி?5 ெதாழி5 �ைற ய�றி 

அவரவ�  ெக�ன உய�Tக7 த�பி! 

 

அைமதி 

பிற�பினி5 உயிெரலா� ஒ�த( த�பி 

பிாி�தாள� பைகவ�க7 ெசNதைத நீ ந�பி 

அறெமன ஏ�றைன அழி0தைன ெவ�பி 

அ5ல5 சிறி( மி�றி ந5வாHT அைட0திட 

அறிைவ வள��(�ெபா�7 ெபா(வா கி வாHத�பி! 
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------------------- 

44. 44. 44. 44. �ய� ேவக��ய� ேவக��ய� ேவக��ய� ேவக�    

அடாணா -- ஆதி 

 

எ��� 

�ய5 ேவக� எ:!� G2த�மா! 

�ர'சி� திராவிட ��ேன�ற� ெதா4டா5! 

 

ேம5 எ��� 

பய0( நய0( வ0ேதா� பதவிைய ஏ�றா� 

ப4ைட� திராவிட� YH1சிவா +�றா�. 

 

அைமதி 

நானில� YH0த ந�றி� நா'ைட 

நானினி1 2�மா ந9வைத  காேண� 

ேபணி வள�தேத ெப�றந� றாேய! 

ெப<ேவ� திராவிட� எ�&யி� நாேட! 

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

45. 45. 45. 45. ேவ�8ைம கா9�ேதாேவ�8ைம கா9�ேதாேவ�8ைம கா9�ேதாேவ�8ைம கா9�ேதா????    

ேதவகா0தாாி -- ஆதி 

 

எ��� 

ேவ�<ைம ஏ( கடா?-நம !7 

 

ேம5 எ��� 

3�றி� பழி�தி�வா� ெதாைல நா'?5 உ7ளவ� 

ேதா�றிய �ைற ஒ�ேற ஊ�றி நிைன�(�பா�. 

 

அைமதி 

மரெம�ன ெகா? எ�ன ெச?எ�ன மலெர�ன 

வயெல�ன �7ெள�ன ேவ�<ைம கா'�ேதா 

கா�ெற�ன கடெல�ன காெர�ன கதிெர�ன 

ேவ�<ைம கா'�ேதா - விாிமன� ப4� ெகா7! 

----------------- 
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46. 46. 46. 46. ேபா;மடா!ேபா;மடா!ேபா;மடா!ேபா;மடா!    

ேதா? -- சா� 

 

எ��� 

எ5லா� சிவ� ெசய5 எ�ேற கவைலயி�றி 

இ�0த( ேபா(மடா - 

 

ேம5 எ��� 

ப5ேவ< சாதிக7 பண கார� ஏைழக7 

ெதா5ைலைய நீ கேல ந5லற வழியா!�! 

 

அைமதி 

க5ல? த0தாQ� ெசா5ல? த0தாQ� 

காவ5 சிைறயி5 த7ளி1 சாவ அ?�தாQ� 

இ5லா� இ��பவ� இ5லாத தமிH நா'ைட 

அ5லேவா ெபறேவ4�� ெகா5லேற! எF0தி�! 

 

பPசைண த0தாQ� நPைச  ெகா��தாQ� 

ெகPசி உ� கால? தPச� �!0தாQ� 

அPசாேத கல:காேத பPைசைய� தி��பி� பா�! 

ெநPைச உ� !� ஏைழ நிைல மா�ற எF0தி�! 

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

47. 47. 47. 47. ஊதாேயாஊதாேயாஊதாேயாஊதாேயா????    

கா�பி -- ஆதி 

 

எ��� 

விழி�ெதழ ஊதாேயா? ச:ேக! 

விழி� ெதழ ஊதாேயா-? 

 

ேம5 எ��� 

ெகாF�த �தலாளி ெகா�ைமயா5 நாேடா<� 

கF�( ந2:!4� கதறி�� ெதாழிலாளி 

 

அைமதி 

கா'ைட� தி��தி  கழனி வைள�(  

க�மைழ !ளிாினா5 ேமனி இைள�( 
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வா'�� பசிேநாN மாளெந5 விைள�( 

வழ:கி ந90(பி� �F:!� உழவனி:! -- 

 

வர�ேபாக மைலகா'�� பா'ைடக7 ெவ' 

வா�தவH மாட�� Bட�� க'? 

Bனாிவா7 ேவ5 ம4 பாைன ச'? 

ெகா� !� ெதாழிலாளி வாHவேதா வயிெறா'? -- 

 

வளமா க உைழ�தி'ட ெதாழிலாளி  கீ� 

வழ:கி�< வ<ைம+� தாHைம+� நா�! 

உள� உட5 (? !ேத அவ�ப�� பா�! 

உற:!� �9விழி�தா5 நாிகI ேக ேக�! 

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

48. 48. 48. 48. அழக�லேவ!அழக�லேவ!அழக�லேவ!அழக�லேவ!    

க�நாடக ேதவகா0தாாி -- ஆதி 

 

எ��� 

எ�ப?� பா?னேரா அ?யா� 

அ�ப?� பா�த5 அழக5லேவ -- �லவா 

 

ேம5 எ��� 

க��� !ளி�மைழயி5 ைகயினா5 ெமNேபா��(  

கPசி யி5லா( வா�� பPைசகைள� பாடா(. 

 

அைமதி 

!�ப&� 2�ப&� !0த  !?ைச யி�றி 

இ�ெப�� ம4Wலகி5 எ�<� உைழ�( வாட� 

ெதா�ைப தடவி உ4ட ேசா< ெசாி க நாI� 

உ�ைப  !? !� ெச5வ� ஊ� எN�த5 பாடா( -- 

 

ஏ�ற�� தாHT� எ�மா� ெசயேல எ�< 

ேபா�றி�� ஏைழமன மா�ற� அைட0திட 

ஆ�ைற மட கி வய5 ேச�ைற விைள�தவ� 

ேசா�ைற� தி��� ெச5வ� B�ைற விைள கிடா(- 

 

கா'ைடயழி�( மைல�பா'ைட1 சைம�தவ� 

G'ைட உ�வா கி  ேகா'ைட விைள�தவ� 
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பா'ைட விைள கிட ேக'ைட� தவி��திட 

நா'?னி5 உ� தமிH� பா'?ைன� பாடாம5- 

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

49. 49. 49. 49. வி7�ப�ெகாவா6!வி7�ப�ெகாவா6!வி7�ப�ெகாவா6!வி7�ப�ெகாவா6!    

த�பா� -- சா� 

 

எ��� 

வி4ணாைச மற0( நீ ெப4ணாைச+ட� வாழ 

வி��ப: ெகா7வாN மனேம!- அEதினேம. 

 

ேம5 எ��� 

உ4ண  ெகா��( நாI� ஊ !வ(� ெப4ைமேய! 

உயி�ட5 ஈ0தவ7 ந�ம�� அ�ைனேய! 

 

அைமதி 

பாவிக7 ெப4கைள� பழி�தன� 3�றின� 

ப�<  ெகா4டா5 நாச� உ�றி�� எ�றன� 

ஆவ(� ெப4ைமயா5 அழிவ(� ெப4ைமயா5 

அறிைவ� ெப� கி� ெப4க7 இழிவிைன நீ கிட 

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

50. 50. 50. 50. தமி) பா9டா!தமி) பா9டா!தமி) பா9டா!தமி) பா9டா!    

கமாR -- ஆதி 

 

எ��� 

அறி\'ட� தமிH பாடடா - ம க7 

அறியாைம தைன ஓ'டடா! 

 

ேம5 எ��� 

ெநறிவி'� ெநறிமாறினா� - தமிழ� 

நிைலெக'� மன� மாறினா�. 

 

அைமதி 

கா'ைட� தி��தி வய5 கழனிைய  க4டவ� 

கPசி ! வழிய�<� பPைசயாN வாHவேதா ? 

ேகா'ைடைய� த0தவ� G'� ! வழிய�<  

!'?1 2வ� அ�கி5 !?�தன� ெசNவேதா? 
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தாHT� உய�T மி�றி1 சாியாக வாH0தவ� 

சாதி சமய ேம�<� தட0ேதாைள இழ0தன�; 

Bைழ1 சில� ஒளி !� ெகா�ைம ஒழி0திட 

!7ள நாி  B'ட� இ5லா தழி0திட 

 

வாHவா:! வாH0தவ� வடமைல திாி�தவ� 

மைறவி5 தமிHஇகழ மணி�? ெநறி�தவ� 

ேகாைழகளாகின� ெகா�ைமகேள�றன� 

!�ைற� பிள !� ேதாைள இ�ேற உ�வா !�. 

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

51. 51. 51. 51. க!ெண�ன க!ேணாக!ெண�ன க!ேணாக!ெண�ன க!ேணாக!ெண�ன க!ேணா????    

ெசௗரா['ர� -- ஜ�ைப 

 

எ��� 

க4ெண�ன க4ேணா?- வ'�  
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