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� ���ேகா	ைட சம�தான� 

தி��ேகாக�ண� ெபாியநாயகி பி�ைள� தமி� 

���ேகா	ைட அரச� க !ாி� தமிழாசிாிய� 

கவிராஜ ப%&த, நா. கனகராஜ'யரா  இய)ற+ெப), 

பலவா./& சிவேநச0ெச வ� உய�தி�வாள� 

ராம. /ம. 2. /மர+ப ெச	&யா� அவ�களி. ெபா�3தவியா  

���ேகா	ைட �. R. ஜகதீச.. அவ�களி. 

கமலா பதி+பக�தி  அ0சி	5 ெவளியிட+ ெப)ற�, 

1942. 

விைல       10 அணா 

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

�க ைர�க ைர�க ைர�க ைர....    

 

 மாசி  6ைண7� மாைல மதிய8� 

 62 ெத.ற9� 6:கிள ேவனி9� 

 ;2 வ%டைற ெபா'ைக7� ேபா.றேத 

 ஈச. எ>ைத இைணய& நீழேல. 

 

 விறகி) 

றீயின. பா?) ப5ெந'ேபா  

 மைறய 

நி.,ள. மாமணி0 ேசாதியா. 

 உற@ 

ேகா ந	 5ண�@ கயி)றினா  

 8,க 

வா:கி� கைடய8. னி)/ேம. 

        -

தி�நா@�கரச� ேதவார�. 

 



அ.�� அறி@� இ.�� எ., மைறக� 8ழ:/� பர�ெபா�ைள 'ஆண ல. 

ெப%ண ல. அ லா அ?ய ல.’ எ., ெம'ய.ப� விள�/வ� தமி� ம�க� 

அறி>த உ%ைமேய, ''அ�ைமேயய+பா ெவா+பிலா மணிேய அ.பினி  

விைள>தவார8ேத," என@�, “அ+பனீய�ைம7 ய%ணBநீ," என@�, ‘தாயான 

ெச வ.' என@� வா�/ மனமிற>த வ�ளைல வC��வ� தமிழ� மரபா/�. பிறபல 

ெநறிப)றிய ம�கெள ேலா�� இைறவைன ஆ%பா  எ.ற எ ைலயி  அட�க 

வி���வ� உ%ைமேய. அவ. பா , திைண, இட�, கால� எ.ற எ ைலகைள� 

கட>தவ. எ.ப� தமி� ம�க� ந.கறி>��ள உ%ைமயா�. தமிழக� எ:/� 

அ��வ�ள  அம�வத)ெகன+ பல ெப�:ேகாயி க� அைம>�ள. சிவபரD2டைர 

நா5� அ.ப� /ழா:க3�/ உாிய ேகாயி க� ஆயிர�ெத	5 எ.ப�. ;வ� 

8த?க� ேதவார� அ�ளி0 ெச'த கால�ேத இைவ விள:கின எ.ப�. தி�மா  

எ.ற நாமEப�தா  இைறவைன வழிப5� அ.ப� /ழா���/ F)ெற	5� 

தி�+பதிக� உள எ.ப�. ஆ�வா�க� அ�ளிய பிரப>த:கைள+ ெப)ற இைவ 

இைறவ. அ�� விள�க� விள�/வன ஆ/� என@� உைர+ப�. இ>த இ� 

வ/+பி9� அட:காத சிவாலய:க� பல@� தி�மா  ேகாயி க� பல@�, 8�க. 

ேகாயி க� பல@�, பிறபல ேதவாலய:க3� ந� நாெட:/� இ>தாளி  உ�ளன. 

அவ),	 சில �ராண� ெப)றனவாக@� உ�ளன. வடெமாழியி) �ராண� இ�+ப� 

தல:களி. ெப�ைம�/ உ,�ைணயா/� எ., க�திய அ.ப�க� 

ெப��பா.ைமயான தி��தல:க3�/ வடெமாழி+ �ராண:கேள கா%பாராயின�. 

சில தி�+பதிக3�/� ெத.ெமாழி+ �ராண:க3� ேதா.றி7�ளன. இ:ஙன� 

�ராண:கைள+ ெபறாேதயி�>�� ப லாயிர� கண�கான ம�க� அ.ேபா5 

ேபா)றி வண:கி அவரவ� நிைன�த யாவைக+ ேப,கைள7� எ'த@ாிய 

நிைல�கள:களாக அைம>த பல தல:க� இ.,� ந� நா	&  உ%5. இைவ சில 

��+ பிரப>த:கைள+ ெப), விள�க8,வ�� உ%5. 

 

தி�வர:க�தி) ேபர.� H%&�>த பி�ைள+ ெப�மா� ஐய:கா� எ.ற திJவிய 

கவிஞ��, தி�வ�ைணயி) ேபர.� H%&�>த எ ல+ப நாவல� எ.ற �லவ� 

ெப�மாB� இய)றிய பல சி, பிரப>த:க� உ%5. தி�+�க�0ெச வ� 

அ�ணகிாியா� அ8தமய வா�கி. அ�ைமைய� தமி�ேப2� /ழவிக3� அறி7�. 

ப	&ன�த&க�, தா7மானவ�, இராம?:க2வாமிக� 8த?ய ெபாிேயா� அ�ளிய 

ெச'7	 ெச வ:க� ப�தி+ ெப�ெநறி�/ இைடயிைடயி	ட L%டா 

விள�க:களாக உத@கி.றன. ந ேலா� ெச.ற ெதறிைய+ பி.ேனா�� பி.ப)ற 

8ய வ� இய ேப எ.பதைன0 ெச.ற நா.ைக>� F)றா%5களாக� 



தமிழக�தி  எC>த பல அ>தாதி, கல�பக�, L�, உலா, ேகாைவ 8த?ய பிரப>த 

வைகக� ந./ விள�/கி.றன. 

 

இ>நாைளய அறிஞ� பல� 'பிரப>த:க� இய),வ�� இைறவைன வC��வ�� 

பைழய 8ைற; உ%ைம+ �லைம இ�+பி. அ� ��+�� ெநறிகளி  Mைழ>� - 

��+ �� நல.கைள விள�கி ெமாழியி. ஆ)றைல வள��க ேவ%5�,' எ.ப�. 

இஃ� உ%ைமேய எ.பைத ந./ உண�>�, ��� கவிைத7லகி  ம/ட� H%ட 

தி�. 2+பிரமணிய பாரதியா� ��ைம வழிகளி) ச>த:கைள+ பைட���ெகா%5 

பல ��+ ெபா��கைள+ ப)றி� கவிைதக� �ைன>தன�. 

 

�தி��ைற�/ அ&ேகா?ைவ�த அ+�லவ� கவிைதகளி) ெப��பாலன பைழய 

ெநறி�/ அரணாக நி)பன எ., ஒ�வ� Pற� �ணி>தா , நவ7க0 ெச வ�க� 

நைகயாதிரா�. அவ� நைக+பி9� உ%ைம அ�ேவ எ., �ணி>� Pறலா�. 

ேவதா>த+ பா	5�க�, க%ண. பா	5�க�, ேதவி கீத:க� 8த?யைவ பைழய 

ெநறிைய+ ��@�வ�தி  விள�/வன, பாDசா? சபத8� �வசாிைத7� பழைமைய 

மைற�த ��ைம 8ைறெபா�>தியைம>தன. தி�+ப�ளிெயC0சி, தி��தசா:க�, 

நவர�தின மாைல, ேதா�திர+ பாட க� எ.பைவ 8Cவ�� பைழய ெநறிையேய 

பி.ப)றி அைம>தன. பிற பா	5�க� ��ைம விள�க வ>தைவ எ., Pறலா�. 

இ:ஙன� P,வதா  பாரதியா� ��ைம மண���/ ஒ� /ைற7� விைள>� 

விடா�, பழைமைய 8)றி9� ெவ,�� ஒ��கி நிமி�>� தனி�� நி)/� ஆ)ற  

��ைம�/ இ ைலெய.பேத விள:/�. பழைம7� ��ைம7� வல�கர8� 

இட�கர8� ேபால இைண>ேதயி�+ப� உலக இய � எ.பைத உயி�வைக 

ஒJெவா.றி9� கா%கிேறா�. அ:ஙனேம உயி�0ச�தி7�ள கவிைத0ெச வ8� 

இ�ைம7� ெபா�>த அைமவேதயா/� எ.பைத அறிஞ� ஏ),�ெகா�வ�. இ>த 

உ%ைமைய உ�ள�தி)ெகா%5 ெச'7	 ெச வ�தி)றிைள�க வி���ேவா� 

த�தம�/ எJெவ��ைறயி  மி�க 2ைவ ேதா.,ேமா அJவ��ைறயிேல 8ய)சி 

�ாி>� பய.ெபற நிைன+பேத அைடவா/�. 

 

ேமாைன எ�ைக 8த?ய 8	5�க	ைடக� வள�: கவிைத�/� தைடவிைள�/� 

எ.ப� மைலயாளிக� க��� ஆ/�. பாரதியா� ��ைம�கவிைத ஒJெவா.றி9� 

ேமாைன எ�ைகக� 8��8�தாக அைம>தி�+பைத, அவ)ைற அBபவி��+ 

பா5ேவா� அறியாதி��க இயலா�. ஆாிய ெமாழி�/� அத. இனமாகிய 

பிறெமாழிக3�/� இ.றியைமயாத ெச'7ள:க� எ., க�த+ெபறாத ேமாைன 



எ�ைககேள தமி�0ெச'7ளி. தனி0சிற+ைப விள�/வன. இவ)றி. ெப�ைமைய 

மதியா� தமிC�/ இைவ ேவ%டா எ., உைர�க� �ணிேவா� தமி�மகளி. உயி� 

நிைலைய அறி>� தம� க��ைத மா)றி�ெகா�ள ேவ%5�. ச:க0ெச'7ளி  இ>த 

நியதிக� இ ைலேய எ.பா��/, அவ)றி. நைட7� பி)கால0ெச'7� நைட7� 

ெவJேவறாக இ�+ப�� இவ)றி. ேபா�ேக மாறியி�+ப��, ேநா�கேம ெவJேவ, 

வைகயா' அைம>தி�+ப�ேம சிற>த காரண:களாக எ5���கா	ட�த�கனவா�. 

 

இனி ஒ� சில� "தமி� ெமாழியி. வள�0சி�/ இ> நாளி  ேவ%5வ� 

உைரநைடேய; ெச'7�, அள@ கட>� வள�>� வி	ட�; இனி அத. வள�0சிைய 

ஒ5�கி உைர நைடைய+ ெப��க ேவ%5�,'' எ., P,வ� உ%5. தமி�ெமாழி 

Hரண வள�0சி ெப), உலக�திைன ஆ%ட பல F)றா%5களி. பிற/ 

வள�0சி7� இய�க8� ெப)ற ெமாழிகைள எ5���ெகா�ேவா�. அவ),� 

ஒ.ேறB� இ., ''எம� வள�0சி�/ உைரநைடெயா.ேற ேபா��; ெச'7� நைட 

ேவ%டா,” எ., P,வ� உ%டா? Pற நிைன+ப�� இைலேய. அ:ஙன� இ��க, 

இ��ைற�/� ேபாதியவள@ ஆ)ற  ெப)றி��/� ந� அ8த� தமி�ெமாழி ஒ� 

�ைறேய வள�வ� சா9�, ம)ெறா� �ைற அ�/க எ., நிைன+ப� 

அறி@ைடைமயி.பா)ப5மா? அய நா5களி  ஒ� நாளி  Fறாயிர�கண�கி  

�)றீச  ேபா  எC>த உைரநைட F க� எ லா� நீ%ட வா�@ பைட�� 

உ�ளனவா? ந� நா	&  இ>த F)றா%&ேல எ��ைண உைரநைட F க� 

எC>தன? இவ),� எ��ைணய இர%டா� பதி+ேப ெபறா� மைற>தன? இ>த� 

கண�ைக எவேரB� ச),+ ெபா,ைமயா' எ5��+ பா�+ப� உ%டா? ஒ�8ைற 

Fறாயிர� கண�கி  விைலயாகிய ��தக:க� பிற/ ேத5வார),+ ெபா�+ ��தக 

சாைலகளி. ;ைல85�/களி  உற:கி�கிட+ப� உ%ைமயBபவ� அ.ேறா? 

ஆத?. ஒ� F  நிைலயான �க�ெப,த)/ அத. உ�3ைற காரணமா/ேமய.றி 

நைட காரண� ஆகா� எ.ப� ெவளி+பைட, ெச'7ளாயிB� உைரநைடயாயிB� 

அதைன ஆ�கிேயா. உ%ைம+ �லைம பைட�தவனா' இ�+பி., அ� எ.,� 

அழி@றா�. சில �லவ� ப லாயிர� கண�கிேல ெச'7� ெச'�� �க�ெபறா� 

மைற>த�%5. ஒ., இர%5 ெச'7� இய)றிய �லவ� சில� அழியா+ �கேழா5 

விள:/வ�8%5 இத)/� காரண� Pற@� ேவ%5ேமா? அவரவ� 

வா'ெமாழிேய காரண�ைத விள�கிவி5�. ெச'7	 ெச வ� ஒ� நா	&. உ%ைம+ 

ெப�ைமைய விள�/� க�வியாதலா , அத. வள�0சியி  ஒJெவா� மகB� 

ஊ�க� ெகா�ள  ேவ%5�. 



 

��ைம ெநறியிேல பல ெச'7	க� வள�த)/ாிய இ>நாளிேல பழைம ெநறிப)றிய 

சில ெச'7	க� ஆ:கா:/ ேதா.,த9� நலேம. ம ?ைக 8 ைல சாதி சாம>தி 

8த?ய மல�கைளேய அணி>� பழகிய தமிழ+ ெப%மணிக� இ>நாளி  

ேராஜாமலாி9� கனகா�பர மலாி9� மன�ைத0 ெச9�தி� த� நா	5+ பைழய 

மல�கைள மற>� வ�கி.றனராயிB� கத�ப� எ.ற ெபயேராேடB� சில 

சமய:களி  அவ)ைற7� அணிய வி���கி.றன�. அ:ஙனேம ��ைம� 

கவிைதகளி  உள� �/�திய தமி� ம�க� பழைம 8ைற ப)றி வ�� 

பிரப>த:கைள7� அவ)றி  உ�ள 2ைவைய அறி7� ேநா�க�ேதா5 பயி., 

மகி�வ�. 

 

இ�8ைறயாேல, த	சிண ேகாக�ண� எ., கா>த�தா) �கழ+ெப)ற�� பழைம 

ெபா?>த �ராண� உைடய�� ���ேகா	ைட� தமி� ம.ன� /ல���/ வழிப5 

ெத'வமாகிய ெபாியநாயகிைய7� ேகாக.னநாதைன7� த.னக� 

ெகா%ட�மாகிய தி��ேகாக�ண� எ.ற தி��தல�ைத+ ப)றி 8.� இய.ற சில 

பிரப>த:க� 8�த மிழி9� உளவாதலா  ந.னாவல� ெச.ற அ0ெச>ெநறி ப)றிேய 

அ��ெவ�ள� ெபாழி7� தி�விழி7� அ.பைரயா3� கழ.மல�: ெகா%ட '� 

பிரஹத�பிைக' எ.ற ெபாியநாயகியி. �தி7�வமாக அைம>த இ+பி�ைள� தமி� 

தமிCலகி) �/கி.ற�. 

 

பி�ைள� தமி� இல�கண� ந./ண�>த ெபாிேயா�க� ம?>த தமிழக�ேத 

தனி�தமிழரசி  இ0ெச'7ைள இய)றி அ.ைன�/ அ�+பண� ெச'யாத �ணி@ 

ெகா%ட�, மைற ெமாழிகைளேய மல�களாக�ெகா%5 அ�0சி�/� தி�வ&யி  

ம%ணி  விC>த மல�க3� �/த)/ இட� ெப,� உாிைமைய ேநா�கிேயயா/�. 

"/)றேம ெதாிவா� /,மா 8னிெசா)ற பாவிB� ஓ� /ைற ெசா வரா ” எ.ப� 

உ%ைமேய யாயிB�, "பி�த� ெசா.ன@� ேபைதய� ெசா.ன@� ப�தா 

ெசா.ன@� ப.ன+ ெப,பேவா" எ.ற க�ப� கவி 8ழ:/வைத உலக� அறி7�. 

 

ஆ.ேறா� ெச'7	களா9� க. ம�க� வா'ெமாழிகளா 9� ேக	5� ேக	5+ 

பழகியி��/� தமி� ம�க3�/ இ+ெபாிய நாயகி பி�ைள� தமிழி. ேதா)ற� 

மிைகயாக� ேதா.றா�. 

 

பிரப>த:க� பலவைகயாமாயிB� அவ),� அ>தாதி, பி�ைள�தமி�, கல�பக�, 

உலா, ேகாைவ எ.ற வைககேள மி/தியாக வழ�கி  உ�ளன. பிரப>த வைககைள 



ெய லா� த� நா�தின@ தீர ந./ பா&ய மகாவி��வா. மீனாUி2>தர� 

பி�ைளயவ�க� ஆ%பா) பி�ைள�தமி�, ெப%பா) பி�ைள�தமி� எ.ற 

இ�வைக�/� பல அைம���ளா�க�. அவ�க� ைவ�த வழிப)றி 

இ>F)றா%&9� சில� இ+பிரப>த� இய)றி7ள�. இவ)ைறெய லா� 

ஆதிேயாட>தமாக+ பயி., இ.�,ேவா� மி/தியா' இ லாத இ>நாளி , 

ஆழ�தி9� அகல�தி9� நா	ட� இ.றி0 ெசா ல5�கா  அைவைய ெவ�	5� 

�லைமயி  ம�%ட பல� மி�க இ>நாளி  தமி� ம�க� ஆதரைவ நா& இ0ெச'7� 

ெவளி வ�கி.ற�. 

 

இ0ெச'7ளி) ப.V, /ைறக� இ��கலா�. இல�கண ெநறி+ பிற�0சி 

இ��கலா�. ஆயிB� ெத'வ� தி�வ�� ெப,� க��� 8.னா	 �லவ��/ 

இ�>தவளவி  எ	5ைண7� /ைறவி ைலெய.பேத ஆ�கிேயா. வண�க�ேதா5 

ெதாிவி��� ெகா�வதா�. ெத'வ�ைத எ>த உ�வ�தா  நிைன>�, எ�கால�தி , 

எ>நா	& , யா� பரவினா9� அ��வ� எ.பேத அத. இய பா�. க%ணB� 

கீைதயி  ‘எ.ப�த. அழி@,வான ல.' எ., பிரதிDைஞ ெச'தா.. 

க மஷமி�க சி�த8� பாவ�திரவிய�தா  வாC� வா��ைகைய7� த�கன தகாதன 

அறியா+ ேபதைம7� உ�ள மா>த��/ இ� க?7க�தி  நாம ச:கீ��தனேம 

கதியா/� எ.ப� ஒ� வடெமாழி0 ெச'7ளி. க��தா�. இ�ேபா.ற பல ந) 

க����கைள ஆ.ேறா� ெச'7	களா9� ந.ம�க� வா'ெமாழிகளா9� ேக	5� 

ேக	5+ பழகியி��/� தமி� ம�க3�/ இ+ெபாியநாயகி பி�ைள�தமிழி. 

ேதா)ற� மிைகயாக� ேதா.றா�. 

 

ெச'7� ெச'7� �ைறயி  8+ப� ஆ%5களாக+ பயி)சி ெப)றைமயா9�, பல 

ந ?ைச+ �லவ�கள� அ��ெபா�	 ேபைழகளிேல �/>� �/>� ெசா 9� 

ெபா�3� கவ�� திற� பைட��%ைமயா9�, இைறவன�� ஒ.ேற 

�ைணெயன� ெகா%5 ெதா%ைடமா. நா	&  உ�திேயாக பதவி வகி�தி��/� 

உாிைமயா9� தமி��தி�+பணி �ாிவா� இன��� எJவழிபாேலB� கல>� 

ெகா�ள  ேவ%5� என உ�ள�தி  எC>த ஆ�வ�தா9�, கட?ைடயி  

விC>தாைர7� கா�த�3� க�ைணவ ?ெயன அ+ெப�மா	&யி. �க� ேக	ட 

ெசயலா9� வா�@�கட?  6�>� தவி�/� ஒJெவா� உயிைர7� தன� 

கழ)�ைணயா) கைரேய),� நாயகி அவேள என உண�>த உ,தியா9� 

இ+பி�ைள�தமிைழ அவ� தி�வ& மலாி) சம�+பி�கி.ேற.. இ0 ெச'7� 

இய., இர%டா%5க� ஆகி7� அ02�வ� ெகா5�� உலகி)/த@� அமய� 

இ+ெபாCேத அைமவதாயி),. 



 

தமி� மகளி. தவ+ேபறாக� ேதா.றி அ��பணி�ாி>� தமி� ம�கைள� தம�/+ 

பலவழியா9� கட+பா5ைடயராக0 ெச'� இ�மதி8. சிவபத� �/>த 8�ெப�� 

�லவ� மகாமேகாபா�தியாய உ. ேவ. சாமிநாைதயரவ�க� பா�ைவ�/ இ0ெச'7� 

அB+ப+ ெப)றி�>த�. அவ�க� அ��?+ ப�வ�திேல சில தி��த:க� 

ெதாிவி�தா�க�. அவ�க� வி��பியவா, தி��த:க� எ லா� 8ைறேய அைம�க+ 

ெப)றன. அவ�க� என� ேவ%5 ேகா	கிைய>� ஒ� சா���கவி ெச'� 

அB+பியி�>தா�க�. அதைன இ+��தக� அ02�/ வ��ேபா� உபேயாகி��� 

ெகா�ளலா� எ., எ%ணி என� தமி�+ ��தகசாைலயி  ைவ�தி�>ேத.. 

இைறவ. தி�வ��, தமி��தா' �ல�ப, அ+�லவ� ெப�மாைன 

அைழ���ெகா%ட� ேபா., சா���கவிைய7� மைற�� வி	ட�. பல8ைற 

ேத&7� அக+படவி ைல. ஆகேவ இ0ெச'ய3�/ இனி எவாிட8� 

சிற+�+பாயிரேமா சா���கவிேயா ேக	பதி ைல எ.ற 8&ேபா5 இ+ெபாC� 

ெவளியிட+ ெப,கிற�. 

 

இ+ பிரப>த� நிைறேவறிய பிற/, 'க�ப� பி�ைள� தமி�, தி�வ�3வ� பி�ைள� 

தமி�, ந�மா�வா� பி�ைள� தமி�, ச:கர� பி�ைள�தமி�, 8��மாாி பி�ைள�தமி� 

எ.ற பி�ைள�தமி�+ பிரப>த:க3� சதாசிவ+பிர�ேம>திர விஜய� எ.ற ஒ� 

காவிய8� நிைறேவறின. க�ப� பி�ைள�தமி� காைர�/&� க�ப� கழக�தி  

அறிஞ� பல� 8.னிைலயி  வி�ரம ஆ%5 ப:/னி மாத�தி  நிக�>த க�ப� 

விழாவி9� நா	டரச. ேகா	ைடயி  நிக�>த க�ப� விழாவி9� அர:ேகறிய� 

க�ப� கழக�தா� அதைன அ0சி5வதாக� Pறி ைவ�தி��கி.றன�. ந�மா�வா� 

பி�ைள�தமி� தி�வ ?�ேகணி� தமி�0 ச:க�தா� அ0சிட ஏ),�ெகா%டதா  

அவ�களிட� உ�ள�. ச:கர� பி�ைள� தமி� � காDசி காமேகா& Xடாதிபதிக� 

தி� 8.�, நீடாம:கல���/ அ5�த HவV�� தி��தல�தி  சி�திரபாB ச:கர 

ஜய>திய., அர:ேகறிய�. சதாசிவ+ பிர�ேம>திர விஜய� எ.ற காவிய�தி. 

இர%டாயிர� ெச'7	க3� ெநEாி  உ�ள சதாசிவ+பிர�ம அதிYடான�தி  

அர:ேகறின. உபநிடத0 ெச'73� இ�காவிய8� இ>நாளி  ெநE��தல�தி  

ேயாக சமாதியி. ெபா�	5 எC>த�ளியி��/� ஐ�ெமாழி+ �லைம பைட�த 

ேவதா>த ேகசாி � பிரணவான>த சிவ+பிர�ேம>திர�வாமிக� தி�8.� படன� 

ெச'ய+ ெப),+ பரம அB�கிரக���/+ பா�திர� ஆயின. “வி�வ> ம%டல�தி. 

பாிேதாஷ� ெப,மள@� கவி�/+ பிரேயாக விDஞான� சா�வாக� ேதா.றா�" 

எ.ப� மகாகவி காளிதாச. க��தா�. அJ@%ைமைய ந./ அறி>�, 

இ0ெச'7	கைள0 சமய� வா'�தேபாெத லா� பல ெபாிேயா� 8. ப&��� 

கா	&7ேள.. இைறவ. தி�வ�ளா  இைவயைன��� த�க ஆதர@ ெப), 



விைரவி  ெவளிவ>� தமிCல/�/+ பய.படேவ%5� எ.ப� என� ேவணவா 

ஆ/�. 

 

ச:க�தா , தமிழ8த� ஊ	&, அளிேயைன� தமி�+ பணி�/ ஆளா�கிைவ�த 

ம�ைர� தமி�0 ச:க�தா� ேப�தவிைய உலக� அறிய ெவளியி5வேத யா. 

அவ�க	/ இய),� சி, ைக�மா, ஆ/�. தமி�மயமா' விள:கிய தி�. ெபா. 

பா%&��ைர� ேதவரவ�க� �தாபி�த தமி�0 ச:க8� ேச�பதி ெச>தமி�� 

கலாசாைல7� இ லாதி�+பி. என�/� தமி��/� ெதாட�� ேதா.,த)/ இட� 

இ ைல. ஆ:கில� க வியி. ேமாக� வள�� நாளிேல எ.ைன� தமி�+பயி)சி�/ 

ஊ�கிய என� /லதனமாகிய வ,ைம�/� ஒ� ெப�வண�க� உாியதா/�. இ., 

எ:க� /ல�தி  நா வ� தமி�+ பயி)சி ெப)றவரா' இ�+பிB� ெதாட:கிய 

நாளி  8.னி.ற தனி+ெப�ைம என�ேக7ாியதா/�. இ>த உாிைமைய ஒ.,�/� 

ப)றாத சிறிேய)/� த>த தமி�� ெத'வ�தி. தி�வ�ைள எ.,� மறேவ.. 

 

இனி இ0ெச'7� அ0ேசறிய வரலா, சிறி� உைர�க+ப5�. ஒJெவா� ெபா�3� 

விைலேயறி நி)/� இ+ெப�� ேபா��கால�தி  காகித�தி. விைல நா3�/ நா� 

ஏ,வ� ந./ அறி>��, ெப�நகர:களி  எ.ன விைல ெகா5��� காகித� 

வா:/வேத அாிதாக� ேதா.,� நிைலைமயி , இைறவி தி�வ�ேள இ+பிரப>த� 

ெவளிவ�வத)/ ஒ� �ைணைய� த>த�. ெச'>ந.றிைய நாவார+ ேபா)றி உலக� 

அறியைவ�த  ந.றி ெப)றவ��/� பிற��/� ந.ைம விைள�/� �%ணிய 

ைக:காிய� ஆதலா , இJ@தவி ெச'தா� ெப�ைமைய0 சிறி� உைர�க� 

�ணிகி.ேற.. 

 

நா	5�ேகா	ைட நகர�தா� உலக நல� க�தி+ பலவைக� த�ம:க� இய),வதி) 

பயி., பயி., �க� �ைன>த �%ணிய மரபின� எ.ப� தமிழக� ந./ அறி>த 

உ%ைமயா�. ஆ2ர மயமாக நிக�>� வ�� இ>நாைள+ ேபா�� கிள�0சியா  

இ�மரபினாி) பல� த� ெச வ�தி) ெப�� ப/திைய இழ>த� ப�திாிைக ப&+ேபா� 

எவ�� அறி>தேத. ெச வ� காைலயி  அ�� ெப�>த�ம:க� ெச'த இ�/ல�தா� 

இ.,� த�� ேநா�கேம7ைடயரா' இ�+ப� இனி7� விைரவிேல இவ�க� 

8.னிைலைம ெப,த)/ ஏ)ற அறி/றியா/�. ஆட�பர�தி)ெக.ேற த�ம� 

ெச'வா� பல� உ%5, உ�ள உண�0சி L%டலா , ஏைழக3�/ இர:கி� த�ம� 

ெச'வா� மிக0சிலேர. ஆயிர� ெச வ� வி�>�%Z� பிர�வி. மாளிைக வாயி?  

கDசி�/� கத,கி.ற ஏைழகைள� �ர�திேயா	ட நா'க� பல இ�+ப� 

உ%ைமேய. இ>த ஆரவார� வி��பாம  த�ம:க� �ாி>�வ�� பர�பைரயி) 

பிற>த ெபா�� வணிக� �க�, ெத.னா	&9� பிறநா5களி9� ஆச>திரா��க� 



நிக�கி.ற ஆலய த�ம� வி�தியாதான� அ.னதான�, த%ணீ�+ப>த� 8த?ய 

த�ம:களா  எ.,� நி., நில@�. 

 

�க��ேக உட�ெப5�த ெபா��வணிக� மரபி  பலவா./&யி  ெந5நாளாக 

நிைல�த /ல� ஒ., உ%5. வயிரவ.ேகாயி) பி�ைளயா� வ/+பி)/ாிைமH%ட 

இ�/ல�தா�� உய�தி�, ராம. /. 2+பிரமணிய. ெச	&யா� எ.ற ெச வ��/� 

தி�மதி வ�ளிய�ைமயா0சி எ.ற ெச வி�/�. தவ+�த வராக� ேதா.றிய 

தி�வாள�, ராம. /ம.2. /மர+ப ெச	&யா� எ.ற ெச வ0சீமா. இ+பிரப>த� 

அ0சி	5 ெவளியி5� 8C+ெபா,+�� ஏ),�ெகா%டா�. இவர� அ.ைனயா� 

/.றா� /&யி  தி�வாசக மட� அைம�� அBதின8� அ&யா�க3�/ 

அ.னதான� ெச'�வ�� சிவேநச0 ெச வ� சிவா0ெச	&யா� எ.ற பழனிய+ப 

ெச	&யா��/� ேகானாப	5 க)பக விநாயக கலாசாைலைய+ ப லா%5 ந./ 

நட�திய மகாேதவா எ.ற 8�க+ப ெச	&யா��/� உட.பிற>த தம�ைகயா� ஆவ�. 

இவர� த>ைதயா�� இ�/ல�தா�� பலவா./&யி  தி�வாசக பாடசாைல 

/மரகணபதி ேகாயி , தி��/ள�, ந>தவன� 8த?ய சிவத�ம:களி  ஈ5ப	5�ள 

ெப�:/ணமணிக� ஆவ�. 8�ெமாழி�காDசி ;�ைர ந வழி எ.ற நீதிF களி. 

பதி+� ஒ., இவ� த>ைதயாரா  த�ம ெவளி[டாக� க)பக விநாயக 

கலாசாைலயி. ;ல� ெவளி யாகிய�. 

 

ஆ%&  இைளஞேரயாயிB� அற@�ள�தி) ெபாியாராகிய இவ� சிவ�ராண� 

தி�வகவைல மாணி�கவாசக� /�Hைச ெவளி[டாக� த�மமாக ெவளியி	5+ 

பல��/� உதவின�. பிரேதாடவிள�க� எ.B� வசன F9� இவ� உதவியா  

சிவேநச0 ெச வ� ெவளி[டாக+ பேராபகாரமாக ெவளிவ>��ள�. ைசவசி�தா>த 

சமாஜ�தா� தி�வாசக+பதி+��/ உாிய ெபா�3தவிைய 8.பணமாக இவேர 

மன8வ>� ெச'��ளா�. /.றா�/&ைய0 ேச�>த ச%8கநாத�ர�தி  ஷ%8க 

வி�தியாசாைல� த�ம�ைத7� ந./ நட�தி நி�வகி�� வ�கி.றா�. தி�ைவயா, 

அரச� க !ாியிேல பயி9� தமி� மாணவ�� ஒ�வB�/ ேவ%&ய எJவைக 

7தவி7� இவ� ெச'�வ�கி.றா�. /.றா�/& மைலய&வார�தி  தி� ந>தா 

விள�/� த�ம� ஒ., ெச'��ளா�. தம� அ.ைனயா� ெபயரா  அமராவதி �L� 

மகளி� இ ல���/+ ெபா�3தவி ெச'தி��கிறா�. ேகானாப	5 நகர�தி  

ெகா+�ைடய�ம. தி��ேகாயி  8. உ�ள வைளவி  மி.சார விள�/ 

விள:க�த�க ெபா�3தவிைய மன8வ>� �ாி>�ள�. இ:ஙன� பலவைக� 

த�ம:களி9� இள ைமயிேலேய ஈ5ப	5 இ.B� எJெவ� த�ம:கைள 

எ:ெக:/ எவ�ெபா�	5 இய)றலா� எ.ற எ%ணேம உைடயாரா' இ��/� 

இ0ெச வ� தி��ேகாக�ண� ெபாியநாயகியி. Hரண அB�ரக���/+ பா�திர� 

ஆ/� வ%ண� இ�த�ம�ைத7� ஏ),�ெகா%ட� தமி� ம�க� ேபேறயா/�. 



இவ�� இவ� /ல8� ந வா�@ ெப�கி நீ\ழி வாழ இைறவி தி�வ�� ந /க என 

அவ� தி��கழ கைள மனமார இைறD2கி.ேற.. 

 

ெச'யாம) ெச'த @தவி�/ ைவயக8� 

வானக8மா)றலாி�. (வ�3வ�) 

 

���ேகா	ைட, )        நா. கனகராஜ'ய�, 

சி�திரபாB, ஆனி.)        தமிழாசிாிய�. 

22-6-42. ) 

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

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�....    

    

விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�விநாயக வண�க�    

1. ெபா��மண� ெபா?7� கவிமல� ெதா5��+ 

      �ைரதவி� உள�தினா  நிைன7� 

�லவ�த: க��தி  விள:ெகாளி யாகி+ 

      Hரண வான>த மயமா� 

அ��மத� ெபாழி7� கய8க+ ெப�மா. 

      அ,8க. வ�ளிைய மண�க 

அைட>த�� ெபாிய களி)றர சா/� 

      அமலேனா ாி�கழ  பணிவா� 

ெத��வள� கனி7� ��ைவய� ேகாமா. 

      தி�8& யணிெச7: கழலா� 

ேதவ�க� ேத& யறிவ�� ெப�ைம0 

      சிவபரD 2டாிட� ெபா?வா� 

ம��மல: கழ)றி ய&யேன Bள��� 

      வ>த�� ேகாகன� திைறவி 

வ%ைமசா  ெபாிய நாயகி �கழா' 

      வ�பி�ைள� தமி�தைழ� திடேவ. 

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

சி"சபாநாத#சி"சபாநாத#சி"சபாநாத#சி"சபாநாத#....    

2. 8னிவ� ;வா யிரவ�� 2ர�� 

      8ைற8ைற வண:கிேய� ெத5�க 

8C8த) றைலைம தனெதB 8%ைம 



      ;வைக 7லக8 8ணர� 

தனிவ� ெம'�ைம யான>த மயமா� 

      த��வ� விள�கிய ந	ட� 

தமனிய+ ெபா�வி) /னி�த�� P�த. 

      தா%மல� 8&மிைச+ �ைனவா�. 

பனிப5 வைரயி) பிற>தேத ய.றி+ 

      ப�தியி. வைலயினி) ப	5+ 

ப)பல தல��� ேகாயி ெகா% ட�3� 

      பரவச� க�ைணH% ெச வி 

இனியைப> தமிழி. தைலைமH ணிைறவி 

      எழி வள� ெபாியநா யகியி. 

இைணமல�� கழ க	 கிைச>தெச> தமிழி. 

      இண��ெதாைட ந./வா� ெகனேவ. 

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

வி$ேவ$வர#வி$ேவ$வர#வி$ேவ$வர#வி$ேவ$வர#....    

3. 8�திைய ய�3� நகர:க� த�8� 

      8த.ைமெகா� தி��தல மாகி 

8ழ:/, க:ைக ெப��ெக5� ெதாC/ 

      8ைறைமெகா� காசிய� பதியி) 

சி�திைய விைழ7� ேயாகிய� எவ��/� 

      ெதளி@ற� கா	சித> த�ளி� 

தி���த ? லா+ ெப��ெபய� வா�@ 

      ெசக�திேல ய��ெச7� ெப�மா. 

 

ச�திய @�வ ெமன�தைன யைடேவா� 

      தாரக பிரமந. /ணர� 

த>த�� வி2வ நாதனா> தைலவ. 

      சரண:க� ைகெதாCஉ+ �க�வா� 

ப�திைய 7ண�ேவா� மன�தட� தல�>த 

      பாததா மைரெகா�ேகா க.ன+ 

பா�+பதி ெபாியநாயகி �கைழ+ 

      பரவிய தமி�தைழ� திடேவ. 

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

சிவன
யா�சிவன
யா�சிவன
யா�சிவன
யா�....    

4. த:/ல மற>� த>நிைல மற>� 

      தம�/ள த�ம8 மற>� 



த�ைமேய சிவ�தி. தி�+பணி� ெகனேவ 

      தைகைமயா) ெகா5�தி5 ெபாிய� 

ச:கர ன�ளி) றனயைன யாிய� 

      தார�ைத� ைகயளி� தகல� 

த>நிைல விரத ப:க ேநரா� 

      ச�திய வா�/ைர� தைமய 

ம:கள வா�@ பரசிவ ன&யா� 

      மனமகி� பணிெயன� �ணிய 

வ லவ ெரனேவ 7லக:க� �கC� 

      மாதவ� அ&8& �ைனவா� 

ெபா:கிய வள:க� பCநிய தமிழ+ 

      ��ைவய� தைலவைன யா%ட 

�%ணிய0 ெச வி ெபாியநா யகியி. 

      ெபால.கழ) கணி�ைன> திடேவ. 

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

ந%&ைச' (லவ�ந%&ைச' (லவ�ந%&ைச' (லவ�ந%&ைச' (லவ�....    

5. இல�கண ைம>�> தைம+பணி> திைறDசி 

      யிய.ற/) ேறவ க� �ாிய 

இய)றமி�� �ைற7 மிைச�தமி�� ெதாைட7� 

      இைறயவ. �க�விாி� திட)ேக 

கல�கேவ ெபா�>த வி.,ந. கி�>� 

      நாைளேய யழி>தி5 மனி�த� 

நலமிலா0 சிற+�+ �ைனவ� க�தா 

      ந ?ைச+ �லவைர+ பணிவா� 

அல�கணி ணிைன>� நிைன78. ப&ய� 

      அக��/> தவரவ� ேவ	ட 

அளவக  வா�@ விழி�கைட ேநா�கா  

      அ��ெச7� ேகாகன� ெத'வ� 

வில�க, மிைறவ னா)றேல 7�வா' 

      விள:கிய ெபாியநா யகியா� 

விமைலயி. கழ?) �ைன>தி5 கவிைத 

      வியBல கதினிைல ெபறேவ. 

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

அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�....    

6. நா)கவி� �ைற7� 8ைற8ைற யறி>த 

      ந ?ய) �லவ�ெசா  �கேழ 



நய>�த. ெசவியி ேன)ற�� �ாி7� 

      நாயகி ேகாகன� திைறவி 

பா)ப5 ெபா�ளி. றிறMனி� �ணரா+ 

      ப0சிள: /ழவியா ம&ேய. 

பாடைல யணி7> தி�வ�	 ெபா?வா) 

      பரவச 8ற0ெசவி சா'+பா� 

ேவ)பைட+ ெப�மா. ெச'யவா' மல�>த 

      விாி>தநா. மைறெயB மழைல 

வி�+�ட. ேக	5 மகி�வ� ேபா.ேற 

      விழலேன. �.ெசா9D 2ைவ�க 

ஏ)/ெம� ெபாிய நாயகி ய.ைன 

      யி.ன�� வ%ைம[ த.ேற 

எளிய�� ெகளிைம வ?ய�� க�ைம 

      யிைய�, மிைறவியா மவேள. 

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

,,,,%%%%    

1. 1. 1. 1. கா'(' ப�வ�கா'(' ப�வ�கா'(' ப�வ�கா'(' ப�வ�....    

தி�மா%தி�மா%தி�மா%தி�மா%....    

7. தி�நா. மைறயி. சிர�தம�>த 

      தி�+ெபா) கழ க� வ�>த8>ைத 

ெசழி�/� �ன பா ய8ைனயிைட0 

      சி,வ� காண� காளிய.ற. 

ெப�மா  கழல� தி�நடன� 

      ேபணி யினிய /ழ?ைச��+ 

ெப��பா ரத+ேபா�� கள�தினிைட+ 

      ேபசவாிய ெபா��ேப2� 

தி�மா  கழ க� நா+�க�>� 

      சி>ைத யார� �தி�ாிவா� 

தி��ேகா கன��0 சிவெப�மா. 

      ேதவ ேதவ னிட�தம�� 

ெப�மா விைறவி ய��கனி>� 

      பிற:/ விழியா ள&யவ�க� 

ேபZ 8�வ ெமலா8ைடய 

      ெப�நா யகிைய� கா�கெவ.ேற.        1 

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

சிவபிரா#சிவபிரா#சிவபிரா#சிவபிரா#....    



8. க:ைக யட:/ சடாடவியி) 

      கதி�ெகா� பிைற7� பணி7மன: 

கல>� ெபா�>தி 7றவாட� 

      க�ைண பC�த பரD2டாி. 

ச:ைக ய,�� மைற+ெப�F  

      சா)ற வாிய தி�@�ைவ� 

தகேவ 7ள�தி  நி,�தியவ. 

      சரண கமல� பணிகி)பா� 

த:ைக ெயனேவ பேயாததிவா� 

      தைலவ Bாிைம ெகா%டாட� 

த�க. இமய மைலயரய. 

      தனைய ெயனேவ பாி>தைழ+ப 

ம:ைக 7�ேவா டைட>�பர 

      ம:கள� ைதமண> த�3� 

மன:ெகா� ெபாிய நாயகிைய 

      வ%ைம நல�தா) கா�கெவ.ேற.        2 

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

விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�....    

9. ெப�/, �னைல� கரக�தி னட�கி+ 

      பிைற8&+ ெபா�ைளேய நிைன>� 

பிற:கிய வள:க� ெபா?தமி ழக�தி) 

      ேப0சற நட>�, 8னிவ. 

அ�கைட> தவ.ைக� கரக�ைத வா:கி 

      ய��ெவ�ள ெமன+பர> ேதாட 

ஆ��ைன 8&ம. னவ�/ல� ெகா&யா� 

      ஆெறன @லகி9� /த@� 

க�ைணயி. 8கிைல0 ெச'யமா ணி�க� 

      கா>திெகா� காியிைன+ பணிவா� 

கட?B� ெபாிதா> தமி��கைல வள��/� 

      கடைமெகா� ��ைவம. னவைன 

அ���ைன ய&ைம ெயன�ெகா3 8ாிைம 

      அ�மைற� தைலவிேகா க.ன� 

தம�>த� ளிைறவி ெபாியநா யகிைய 

      அ.ெபா5 கா�த�� ெகனேவ.        3 

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

��க'பிரா#��க'பிரா#��க'பிரா#��க'பிரா#....    



10. இ��கி. மைற>த ெவா�ெபா�ைள 

      எளிய வாிய ெச�ெபா�ைள 

இ�ெவ. ,ணர @ல/யி�க	 

      கிைச�/� கட�H% 5ளவிைறவ. 

ெச��கி. ம?>த வ@ண�/ல� 

      ேதவ�� கிய),> தீைமெயலா� 

ெச'ேயா. கதி�8. பனிநிக�+ப� 

      தீ'>ேத ெயாழிப+ �ாியயிேலா. 

ெபா�+பி. 8&யி  விைளயா5 

      �லைம+ ெப�மா. கழ பணிவா� 

�வி7� வி%Z� பிறவ%ட+ 

      ெபா�3 8ைறேய [.,மி.B� 

வி�+பி. விள:/ க.னி7� 

      விள:க+ ெபா?>த ெப�மா	& 

வி%ேனா� பர@� ேகாக.ன 

      விமல. �ைணைய� கா�கெவ.ேற.        4 

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

நா#�க#நா#�க#நா#�க#நா#�க#....    

11. ஒ?7�வ+ பிரணவ�தி. உ	ெபா�ெள. 

      றறிவ�கண� உணர வ>த 

உைரயிற>த ெபா��ெதாி�/� மைற�கட?  

      உாிைமயினா  உ%ைம காZ� 

ெம?வி பணி 7ைடயவென. ற��க.ற 

      மரபறி>� விாி>த ஞால� 

விள:/யி�க� பைட�த�3� பரமெனன� 

      கைல�கிைறவி வி��பி ேய)ற 

தைலவெனன @ல/ெசா9> திைச8கைன 

      மனநிைன>� தணித  ெச'வா� 

தமி��கிைறைம தனி7ாிைம தன�ெகனேவ 

      தா://& தன�/� தாயா� 

நிைலைமெப, ேகாக.ன� தல�திைறவி 

      ய&ய�ள� நிைற>த ெச வி 

நிகமமறி> �ைர+பாிய வ�	ெபாிய 

      நாயகிதா� நிைல�த) ெக.ேற.        5 

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

இ.திர#இ.திர#இ.திர#இ.திர#....    



12. ஐ>த� நி., நிைன>த வணDெசய 

      ஆளம ராவதியா. 

அ@ண /லாசனி 8கி?ைன ]�த�� 

      அமர/ லாதிபதி 

ெச>தி� நாயக னிளவ ெலன+ெப, 

      தி�@, பிறவி7ளா. 

ெசய9, ேவ�வியி னவிகளி Bாிைம 

      ெசறி>தவ ைன+பணிவா� 

சி>தைன �ாிபவ� ெநDசக ேமவிய 

      தி�வ�� நிைறயிைறவி 

சிவைன மண>�ல /யி�க� �ர>த�� 

      ேதவி �ராதனிதா� 

வ>தைன ெச'தி5 8ாிைம ெயன�க�� 

      வ%ெப� நாயகிைய 

வDசமி  ��ைவயி  ம.னவ� தாயிைன 

      வ.ெபா5 ேபா),றேவ.        6 

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

தி�மக�தி�மக�தி�மக�தி�மக�....    

13. உயி�க� வள�>திட @ல/ ம?>திட 

      @ள8ற வ��தைலவி 

உவைம கட>�, ெமழி9, நலமைம 

      உ�@ள ெச�மலரா� 

பயி�க� கிள�>திட மைழக� ெபாழி>த�� 

      ப%ணவ னிளவெலB� 

ப%ைடய ெத'வத ெநDசிைட ம�@, 

      பரவிய தா�பணிவா� 

ெசயி�க� நிைற>�ள @ளB மைட>த�� 

      ேதவ�க� ேதவிசிைவ 

தி�வள� ேகாகன நாயகி ��ைவய� 

      ேசவக ேம7ைடயா� 

அயி�க� ம?>�ள கடெலB மாைடைய 

      அணிநில மாமகளி. 

அ.�, ம�கைள யி.ெபா5 கா�த�� 

      அமைலைய ய��ெகனேவ.        7 

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

கைலமக�கைலமக�கைலமக�கைலமக�....    



14. அறி@த�: கைலகெளலா� 

      தன��வா' அைம>தி�>�� 

அறிெபா�ைள நா5வ�ேபா  

      ஏடைம7� அணிகர�த� 

ெநறிெப�/ மிைச��ைறயி. 

      8&�ண� நிமைலெயன  

ெநகி�வ,ந  ?ைசெபாழி7� 

      6ைணயினா  நி,வியவ� 

ெசறி@ைடய பர�ெபா�ைள 

      7ல/ணர� ெதளி@,�க� 

தி�விள:/ ப&கமணி� 

      தி��ேகாைவ ேய>�ம.ைன 

நறியமல�� கழ?ைணக� 

      நா&மன� தட�தைட+பா� 

ந��மவ�� க��ெபாிய 

      நாயகிைய� கா�கெவ.ேற.        8 

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

/��ைக/��ைக/��ைக/��ைக....    

 

15. அமர/ல� வாழ அ@ண/ல மாள 

      அ���ாி7 ஞான பைரயாகி 

அ&யவ�க� ேத& நிைன78� ேமவி 

      அகில@ல கா3 மைனயா/� 

சமரவய 6ர ெநறிநில@ ேதவி 

      சரமசர� 6, ெபறநா3� 

தைகைமத� ^? யிைறவிமயி டாாி 

      சரணமல� நா& யைடேவாேம 

இமயவைர வா�@ ெபறெவழி ெகா� ேமைன 

      இதயமகி� Lய மகளாகி 

எளிதி வ� வாைள ெவளிய@� வாைள 

      இனியதமி ேழா� �லேவா�க� 

சமயமறி வாைள மனமறிகி லாத 

      ச�வனிட ேம@ ெபாியாைள 

தமிழாிைற தாைய ய��ெகCமிவாC 

      தைலைமநிைல நீ5 நிைனவாேன.        9 



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

ச�த மாத�ச�த மாத�ச�த மாத�ச�த மாத�....    

 

16. அ.ன _�தி யம�>த�� ெப%மணி 

      ஆட ேல)றிைன ]�>த வண:/H% 

அணிெகா� ேககய வாகன ம:ைகேய 

      அாிய 6யர சா%5 நட��வா� 

ம.ன நீடாி ேயறம� மா�சீ� 

      மாம த�த யி ராவத ;�பவ� 

வ?ய ேப'கைள ]�/வ ளாெமC 

      மாத ரா�கழ  வா��தி வண:/வா�. 

ெசா.ன வ%ண நல:க ள�ளிேய 

      ^�>த வ.பைர� கா�த�� நாயகி 

Lய மாதவ� நா.மைற ேயாதின� 

      ேதா�தி ரDெசய 8.வ� நாரணி 

த.ன 8�பிாி யா� தமிழிைற 

      தான த.ம> தைழ�/ மன��ைற 

ச:கர+ ெப�மா. ெப� நாயகி 

      தா�க� வா�@ற நா5 நிைன+பிேன.       10 

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

�'ப�/ ��ேகா
 ேதவ��'ப�/ ��ேகா
 ேதவ��'ப�/ ��ேகா
 ேதவ��'ப�/ ��ேகா
 ேதவ�....    

 

17. ேசாதி�த F க��க  ெசா 9� கட:காிய 

      L'ைம+ பவி�திைரந  வா'ைம0 சிற+�ைடய� 

�.ப�� மி.ப�� ெமா.,)ற ெநD2ைடய 

      ெசா)ெச வ� நா	ட�� ைவ�தி	ட ேசாதி7� 

வாதி�த வாதிய�க� காணாிய மாையெயன 

      வா�@�ள ேதவைதெய� மாைல� ெக5�த�ள 

வ>�)ற ெச விதமி� ம.ன��/ ந ல.ைன 

      வைரய)ற �க�ெப)ற வ�ள) பிரா	&சிைவ 

சாதி�த த)ெச'ைக ெயா., மறியாத@யி� 

      த��க�தி. மீறியேவா� சா>த�ைத ெப'தவ�� 

தா'ைம� தி��தைலவி ேகாக.ன� வாழிைறவி 

      தாைள� த/>தெநறி வாழ+ �ாி>த��வ� 

ஆதி�த� ப.னி�வ� பதிேனா� ��திர�க� 



      ஆ7�ேவதி யாி�வ� நா?�வ 2�கெளB� 

அ.னா�க� தைலைமெப, 8+ப�� 8�ேகா& 

      யாக@ல க��கC ேதவ� த� தைலவேர.        11 

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

2. 2. 2. 2. ெச0கீைர'ப�வ�ெச0கீைர'ப�வ�ெச0கீைர'ப�வ�ெச0கீைர'ப�வ�....    

 

18. ஏவ�� ப�கிலா0 ெசவிய8த Mக�@,ந  

      ஏ)ற�ைத நா&நி.ேற� 

இைறவென� பரசிவ� �ாிைமெயன விமவா. 

      இய)றிய தவ��தி�ேத 

பாவ�� �க�ெப�/ ேமைனதன கலச�வ� 

      பால8த 8%5வள�ேவா' 

பனிவைர0 சிகரமிைச விைளயா& மகி�கி.ற 

      ப0ைச ப2:/ழவிேய 

தாவ,> தவெநறிய� தைல]., தா%மல�க� 

      த�ைமெயழி லா'8ட�கி� 

தைலநிமி�� ெதா�கர� தளிாிைன ெய5�ெதா�ைக 

      தைரயி.மீ L.றிைவ�ேத 

ேதவ�� ெபறலாிய சீர8த ெமாCகேவ 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள 

ெத.றி�� ேகாக.ன� வா�ெபாிய நாயகீ 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள.        1 

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

 

19. எC�த) காியதா� கிளவி�க Z,ெம'�ைம 

      ஈெதன ெவ5��ைர�/� 

இனியபணி H%ட�3� ேவ)பைட0 ெசJேவைள 

      ெய>ைதவ� ெக.ெற5�ேத 

ெகC8ந) 2ைவமழைல ெமாழிகமத லாெயன� 

      ேக	5மகி� ெவ'�ம.ேன 

கிாிையயிேனா &0ைசேய ஞானமா ச�தியா� 

      கிள�@,� ேதவேதவி 

ெதாC�ைன+ பரவிேய தாெம%Z ேப,ற� 

      ெதா%டாின� வ>தைண>ேத 

ெசா)ெச வ� ந /வா' ந /வா' எ.னேவ 



      ேசா�விலா ேதாதிநி)/� 

ெசCைமமி/ ��ைவநா டா%ட�3 மரசிேய 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள 

ெத.றி�� ேகாக.ன� வா�ெபாிய நாயகீ 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள.        2 

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

 

20. ெபா�ளிைன யட�/�ெநறி � லாத ெசா 9%5 

      ெபா��க�ெச  9�திற�தா) 

�லைம�/ வள�ெவ ைல நி,வியம� ெசா 9%5 

      �லவ� ம�%5நி)க 

இ�ளிைன யைட>த ெசா)ெபா�3%5 ச�தியா  

      இ.னைவெயலா� விள�/� 

இைறவிநீ ெயன@.ைன 7�ளமல� ஏ)றிநி. 

      ேற�திநி)பா� இைமயவ� 

அ�ளிைன+ � /பர ெத'வேம ய&யேர� 

      ஆன>த ெவ ைலயறிய 

அ�மைற0 சிர8ைற7 ெம'+ெபா�ைள ேயாதிய�� 

      அ.ைனேய தமிழேவ>த. 

ெத��வள� ��ைவயர 2ாிைமH ணரசிேய 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள 

ெத.றி�� ேகாக.ன� வா�ெபாிய நாயகீ 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள        3 

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

 

21. இ>திர� தைலவெனா5 கன?7� வா7@� 

      இ,மா>த ெநDச�நி.ேற 

எதி�வ>த @�வ�யா ெத.னந. கறிகிலா� 

      எளிய�. சி, ���பா  

த>திர� தைலைமெப, மைறயிB	 ெபா�ளறி@ 

      சார8ய  கி.றநாளி  

த��வ0 ெச�ெபா�ைள யி)ெற. ,ைர�கவ� 

      ச:காீ ையமவதிேய 

ம>திர� ெத'வெமன மாதவ�க� ெதளிகி.ற 

      மா�திாி �ர2>தாி 



வ�ள.ைம 7�ெவ5� ேதா:கிவள� ெச விேய 

      வா�ைக� கட>தபைரேய 

ெச>திற� தமிழிைறவி ��ைவநக ராளிேய 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள 

ெத.றி�� ேகாக.ன� வா�ெபாிய நாயகீ 

      ெச:கீைர யா&ய�ேள.       4 

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

ேவ, 

22. ெபா)கிாி வி ?யி. ெம'ெயா� பாதி 

      ெபா�>திய ெம'7�ேவ 

�%ணிய வ.ப�த ெநDசக மாமல� 

      ெபாழி7 ம��ெதளிேவ 

க)/& ம:ைகய� ேவ%&ய வா�@க� 

      ந / தி��க@ாீ 

காவல� நாவிB ெநDசிB நி., 

      நல>திக� ேசெயாளிேய 

க)பக நா&ய� உ�ள நிைற>த�� 

      க�ைணயி. வாாிதிேய 

காி8க. ேவலவ ெனBமி� மதைலய� 

      கனிெவா5 தCவைனேய 

சி)பைர ேகாகன ச:கர ன�பிைக 

      ெச:ேகா ெச:கீைர 

ெத.றமி� நா5ைட யா'ெப� நாயகி 

      ெச:ேகா ெச:கீைர.        5 

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

 

23. ச��சி� ெத.னேவ யான>த ெம.னேவ 

      சா)றிய 8�ைம7மா' 

ச0சிதா ன>த ெவா�ைம 7மாகிய 

      ச:கர. ெம'�தைலவி 

2�த சிவ�தின தான>த தா%டவ� 

      ெசா ல, Lெவளியி  

Lய விழியிைண க%5 களி�த�� 

      ேசாதிேய ஞானநிதீ 

அ��வி த+ெபா�� ெம'�/� ேவாத 



      வ�ளிய நாவிைறவி 

ஆரண நாட� ெச'யவ ேளசிைவ 

      யாகிய சா2வதீ 

சி�� விள:கிய ேகாகன நாயகி 

      ெச:ேகா ெச:கீைர 

ெத.றமி� நா5ைட யா'ெப� நாயகி 

      ெச:ேகா ெச:கீைர.        6 

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

ேவ,. 

 

24. அ>தர விைமயவ� வ>� வண:க@� 

      அ.பா  ந.றா3� 

அ:கண ன��ெபற 8>திய சி>ைதய� 

      அ.ேற வ>தாேர 

2>தர விமவதி ெய., �க�>தவ� 

      ெதா%ேட ெகா%டாேய 

2�பநி 2�பைர ய.,வ தDெச'� 

      �.ேப வி%டாேய 

ச>திர னிைணய, 2>தர வதனிேய 

      ச>ேதா க�ேபசா 

ச:காி ய��ெபாழி ம:கள சிைவ7ைர 

      த>தா ெள>தாேய 

ெச>தி� கைலமக� வ>தைன ெப,பவ� 

      ெச:ேகா ெச:கீைர 

ெத.றமி� உாிைமெகா� ெதா%ைடய� இைறவிேய 

      ெச:ேகா ெச:கீைர.       7 

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

 

25. வி%டல 8னிவர� ம%&ன� நினதிைச 

      வி%டா� க%டாேய 

விDசிய வ@ணைர ய%ட� நி ன�ளினி  

      ெவ.றா� நி.றாேர 

க%&ைக ெபா&யணி ெய%/ண னிட8, 

      க�ேப� ெம.ேறாளீ 

க:ைகயி. வளர, ைம>தைர 8�கேன 



      க>தா ெவ.றாேய 

ம%டல விைனவ? வி%&ட நிைனவைர 

      வ>தா ெள>தாேய 

வDசக� உளமிைச நி.றைன ெயBமவ� 

      வ�ேப ந.ேகா�வா' 

தி%&ற  அரசின� வ>தைன ெப,பவ� 

      ெச:ேகா ெச:கீைர 

ெத.றமி� உாிைமெகா� ெதா%ைடய� இைறவிேய 

      ெச:ேகா ெச:கீைர.        8 

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

ேவ,. 

 

26. ஒளிெப, ஞாயி, நிக�8& யாட 

      உவ+பா  Mதலாட 

உைரய, ��வ8� விழிக3 மாட 

      உதி�ேத /மிழாட 

ெதளி@, 8�திைன ெவ9நைக யாட0 

      சிறியித ழிைணயாட 

சிவன�� மைற@, மகல8 மாட� 

      தி�வள� கரமாட 

எளிவ� ம&யவ� நிைனகழ லாட 

      எ5�ேத எதிராட 

இைணய, மழைலக� நாவைச வாட 

      இைச�ேத 8கமாட 

அளிவ� க�ைணயி B�@ைட ய�பிைக 

      யா5க ெச:கீைர 

அ8�ற� தமிழிைற ய&ைமெகா� ச:காி 

      யா5க ெச:கீைர.       9 

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

 

27. தி�மைற நாறிய கழ?ைண யாட0 

      ெச>தி� கைலமகளா� 

ேதவிய� ஒ+பைன ெச'/ழ லாட0 

      ெச>தமி� ேக	டளவி  

உ�கிய ெநDச 8வ+�ட னாட 



      @யி��ெதாைக ேவ	ைக7,� 

உாிைமைய ந கிய விழியிைண யாட 

      ஒளி�கதி� ேபாெலாளி�� 

தி�Mத  ேம வ� 2	&7 மாட� 

      ெத'விக F க�ெசா9� 

ெச�ெபா�� கா	&ய ��வ8 மாட� 

      தி�8க� ெவய�வாட 

அாி�/ பாி�ர வ�பிைக ப%ெபற 

      வா5க ெச:கீைர 

அ8�ற� தமிழிைற ய&ைமெகா� ச:காி 

      யா5க ெச:கீைர.        10 

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

3. 3. 3. 3. தால' ப�வ�தால' ப�வ�தால' ப�வ�தால' ப�வ�....    

 

28. அ��ேகா தய�தி. ஒளிெபா�>தி 

      யத.க ணைம>த ெவ�ைமயி.றி 

அணிெகா� தி:க 3தய�தி. 

      அழ/ ெபா�>தி ம,வக., 

த��ேகா ட&ைம தி��கழ)ேக 

      த�ைம யளி��+ பிறெத'வ� 

தைலயா  வண:கா+ ெப�>தவ�ேதா� 

      தவ�தி) பC�த தனி+பழேம 

இ��ேகா ?ட@� இBமறியா 

      இைறவி தி��ேகா கன8ைடயா. 

இட�ேத யம�>� பலேகா& 

      ெயC>த @லக� பைட�/ம.ேன 

ெப��ேகா ெடாC/ ெவ�ளா, 

      ேபZ மரசீ தாேலேலா 

பிற+�� இற+�� ஒழி�த�3� 

      ெப�நா யகிேய தாேலேலா.        1 

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

 

29. உ%ேட 7லக� அற@�வ� 

      உைடயா' நி.ன தி�வ�ளா  

உாிைம 7ளேத தவ8னேத 



      உய�@ 8ளேத நல8ளேத 

த%ேட ெனாC/ கமலநிக� 

      தா	ேபா �ைடய ெப�மா	` 

தமிைழ+ �ர�/> தனி�கடைம 

      தா:/> ெதா%ைட ம.ன�/ல� 

ப%ேட ய&ைம H%ட�ளி+ 

      பா?� �வ�/� பராபைரேய 

பாட) /�/� உள8ைடயா' 

      பழநா. மைறெசா  ேகாகன�தா. 

ெப%ேட தமிழ� ெப�>தைல6 

      பிைறேய� Mதலா' தாேலேலா 

பிற+�� இற+�� ஒழி�த�3� 

      ெப�நாயகிேய தாேலேலா.        2 

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

ேவ,. 

 

30. மைறக� ெதளி�த�� ெபா�ைள 7ண�>திட 

      வ>த ெப�>தவ�க� 

ம@ன ெநறி+ெப, சிவம தைட>திட 

      வ%ைம விள://� 

இைறவ னிைன�தன எைவ7� நிக���ற 

      எ.ற�� எ�மைனேய 

எCத@ ேமாத@ ெம%ண@ மாியேதா� 

      எழி வள� ெம'7�ேவ 

/ைறக� பல+பல நிைற@, சீவ�க� 

      ேகாத, வா�@ெபற� 

/வைள நிக�+�, க�ைண விழி�தி5 

      ேகாமள விழியிைணயா' 

பிைறைய மிைல0சிய சைடயின. நாயகி 

      ெப%மணி தாேலேலா 

ெப�ைமெகா� நாயகி தி�வள� ேகாகன 

      பி&ேய தாேலேலா.        3 

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

 

31. ப%ைடய நா.மைற நா& 7ண��திய 



      ப%�, ெம'+ெபா�ளா� 

பழைமயி னியெலா5 ��ைமயி னிய ெகா� 

      பர�ெபா� ளி.,ைணேய 

எ%&ைச நாவல� பா&ய சீ��தி 

      பிைய�, ெதா%ைடய�ேகா. 

எ:/ல ெத'வ ெமன0ெசா? ேய�த9� 

      இ.ப�� Hரணிேய 

க%டன வா�@க� யாைவ7 ம&யவ� 

      க��8 ேனய�ளி� 

கா�த�� ேகாகன நாயக னாகிய 

      க�ைணயி B�வ8ளா. 

ெப%ெடன ம.பைத தாெயன நி.ற�� 

      ெப%மணி தாேலேலா 

ெப�ைமெகா� நாயகி தி�வள� ேகாகன 

      பி&ேய தாேலேலா.        4 

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

ேவ,. 

 

32. உல/க� யா@� ஒ5:கிய நாளினி  

      உ�ளத B�3�வா' 

உ�தம ைவ>ெதாழி  ந	ட மி5Dசிவ 

      ேனா5ள ெப%Z�ேவ 

வலமிட மாகி யம�>தைன ெய.னி9� 

      வ�ள? னி�தநட� 

ம�க� நல�ெப, ேநா�ெகா5 காணிய 

      வ>த ெப�>தைலவி 

அலகில வாகிய ெம'>ெநறி ெச.,பி 

      னா'>�ண� மாமைறயி. 

அ>த8 மாதி7 ெம:/ நிைற>ெதாளி� 

      அறி@ெம யி.��ேவ 

தைலைம ெகா3Dசிைவ ேகாகன நாயகி 

      தாேலா தாேலேலா 

த%டமி� ம.ன� /&+ெப� நாயகி 

      தாேலா தாேலேலா.        5 

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



 

33. ப)பல ேகா&க ளா8ல க:க� 

      பைட�� வள��தி&B� 

பா.ைமயி. ேவ),ைம யி.றி விள:கிய 

      ப0ைச யிள:/ழ6 

க)பைன ெய ைல கட>� நிைற>ெதாளி� 

      காதல� காத?ேய 

காரண காாிய� யா@ ெமன+ெப, 

      காிச, ெம'�ெதளிேவ 

அ)ப8 ெம'>ெநறி ெச 9ண� வ)றவ� 

      அாியப  ேப,8ற 

ஆ%ட�� Hரணி நாரணி ய.�� 

      வாகிய ெத'வதேம 

ச)பத ேகாகன சி)பத நாயகி 

      தாேலா தாேலேலா 

த%டமி� ம.ன� /&+ெப� நாயகி 

      தாேலா தாேலேலா.        6 

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

ேவ,. 

 

34. அDச? க%டன� ந.�ல 

      ேவா�நீ பாவாேல 

அ.�� /�பாி 2%ெட. 

      Fலா ேலா�வாேர 

சDசல சி>ைதயி. வ>தம� 

      ேசாதீ ேதேவசீ 

ச:காி ய�பிைக ெய%/ண. 

      வாமா� தாேய நீ 

அDசெல BDெசாைல எ.க�� 

      சீேரா டா�வாேய 

அ�ெபானி ன��ய� ெவ.ெறாளி� 

      தாளா' ேகளாேய 

தDசந ல>த� ச:காி 

      தாேலா தாேலேலா. 

த%டமி� க.க�� அ�பிைக 



      தாேலா தாேலேலா.        7 

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

 

35. அ%ட�க� த>�ய� வி%டன� 

      ேமவா� வா�வாேரா 

அ.ப�க� வ>தைண கி.றன� 

      வா�ேவ ேமவாேரா 

வ%&ன ெமா.றிய ெகா.ைறய� 

      பாேல ேச�Hவா' 

வ�பல� ெபா:கிய />தள 

      மாேன மாறாேத 

ெதா%ட� நிைன>தன வ.ெபா5 

      ^�வா' பாவா'மா 

2�ப நி2�பைர ெவ.ற�� 

      ^a மாேத6 

த%ைட யணி>த�� ச:காி 

      தாேலா தாேலேலா 

த%டமி� ந.க�� அ�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.        8 

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

 

ேவ,. 

 

36. ெவளிய ேமனிைய ச:காி தாேலா தாேலேலா 

விமல நாயகி 2>தாி தாேலா தாேலேலா 

அளிய� வா�@ற நி.றைன தாேலா தாேலேலா 

அாிய நா.மைற க%டவ� தாேலா தாேலேலா 

ெதளிவி ேனா�ள� வ>தவ� தாேலா தாேலேலா 

ெதளிகி லாாிட� அ.�ைள தாேலா தாேலேலா 

பிளி, மாகாி ெகா%டைன தாேலா தாேலேலா 

ெபாிய நாயகி ய�பிைக தாேலா தாேலேலா.        9 

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

 

37. நிைற7� வா�வ�� அ:கணி தாேலா தாேலேலா 



நிகில ேலாக8� நி.றவ� தாேலா தாேலேலா 

/ைறவி  பாட க� ெகா%டவ� தாேலா தாேலேலா 

/ைர7� நீ�கழ  ஒ.றின� தாேலா தாேலேலா 

மைறக� ஆ'கழ ல��ைய தாேலா தாேலேலா 

மக.ைம ேமவிய க>தைன தாேலா தாேலேலா 

பிைறைய வா�வ�� அ.பைன தாேலா தாேலேலா 

ெபாிய நாயகி ய�பிைக தாேலா தாேலேலா.        10 

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

4. 4. 4. 4. ச'பாணி'ப�வ�ச'பாணி'ப�வ�ச'பாணி'ப�வ�ச'பாணி'ப�வ�....    

 

38. உள8ற� ெதளிவத) காியதவ 8ய கி.ற 

      உ�தம�� மி�க ெப�ைம 

உ�ளெப� வ�ளல�க� ஞானிய�க� 

      வா�@ெப, ;லவாத �க�ெபா�>�� 

வளமிக+ ெப,தமி�� தி�நா	& னணிெகC8 

      மா%�ைட+ ��ைவ நா	&  

வ%டமி�� கைலவள�� தி58ாிைம H%ட/& 

      ம.னவ� வண:/ மிைற6 

இளவிர) றளி�ைட+ பதநிைன� த&யவ�க� 

      எ%ண� நிைறேவற ெவ.ேற 

எJவைகய வா�ைவ7� தர@ாிய க�ைணவிழி 

      எ:கZ மல�>� ேநா�க� 

தளவெமா� தல�கி.ற விர.மல� பாணியா) 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள 

தமி�வள�� வ ?ேய ெபாியநா யகிய�ைம 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள.        1 

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

 

39. ெச'வத) /ாியவிைன தவி�வத) /ாியவிைன 

      ெச�ைம ெநறி ேயா�கிலா� 

சி>ைதயி னிைன>தவழி ைய>�ெவ� ெபாறிக3� 

      ெசலவி	ட சி)றறிவிேனா� 

ைநவத) /ாியநிைல வா��ைகயிைட நZ/த9 

      நDெசன ந5:கி நி.ேற 

காைளவ� தீவிைனைய ெய:ஙன� ேவ,ெமன 



      ஞான� ெபறாதி ர:கி 

உ'வத) ெகளியெநறி ய��ெவ�ள ெமாC/மி. 

      ஒ�விழி� காளா வெத. 

ேறா�கிலா� அ�தைகய� ெசவிேக	க 8�ைமயா 

      8லக@ யி�யா @மறிய0 

ைசவந) ேபற�ள வ லெவா� பாணியா) 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள.      

தமி� வள�� வ ?ேய ெபாியநா யகிய�ைம 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள.        2 

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

 

40. ெப�ைம�/ மைடகி.ற சி,ைம�/ மவரவ�க� 

      ேபZெநறி ெச.றறி>த 

ெப	பினா  8ைறெநறியி Bாியபய ென'தேவ 

      பிற�வ�> தாதிய),� 

க�மேம க	டைள� க ெல., ெம'+�லவ� 

      க	5ைர� தி5வ�%ேட 

க�ம:க� த�ெமாடைவ த�கி.ற பயBேம 

      க	ேடா டழி>தகலேவ 

அ�ைம7, ஞான�ைத யைடய8ய 9கெவ.ன 

      அைறகி.ற F98%ேட 

அ.�ெநறி ெயா.றிேன ெயJவைக+ ேப,8ள 

      வாதலா ல�ப)றிேய 

த�மமற வாதறி@ ெநறிநி)க வ��ேதவி 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள 

தமி�வள�� வ ?ேய ெபாியநா யகிய�ைம 

      ச+பாணி ெகா	&ய�ேள.        2 

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

 

41. அ8ைத+ ப�/த  க�திய வமர�க� 

      அாி/ைற ெசா லாேம 

அ�ளி) �ாிபணி யி�ெவன வ�விட� 

      அரன�� ெகா லாேம 

கைமயி) பயி @, க�ைண+ பதியணி 

      களனி� ைகயாேன 



க�தி� தC@� க5விட நி,விய 

      களநிக� /ழ மாேன 

இமய� கிாியிைட ெயழி9ற வள�@,� 

      இளைமய பி&யானா' 

இதய� தைட@ற நிைனபவ� விைனகைள 

      எளிதினி  ெவ வாேள 

/மர� /ழவிைய மகி�ெவா5 தC@ைம 

      ெகா	5க ச+பாணி 

/லனி) பைழயவ� ��ைவய� இைறவிேய 

      ெகா	5க ச+பாணி.        3 

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

 

42. மைறைய+ பயி பவ� தமி�ெமாழி பயி பவ� 

      மன8ற @றவா& 

மதிைய� த/ெநறி 7லகின� பயBற 

      வள�வ� ெச7மா, 

கைறைய+ ெப,கள. 8னிவர� அறிெபா�� 

      கைரவ� �ணிநாத. 

க�ைண� தி�@� @ைடயவ ன��ெநறி 

      காிசற நிைலயா/� 

8ைறைய+ ெப,தமி� இைறைமெகா� ��ைவயி  

      8னிவர� நிைனேவ,� 

8Cெம'� தவமய @�@ள பரசிைவ 

      8தம�� விழிமாேன 

/ைறைய+ �க பவ� உளமல� நிைறபவ. 

      ெகா	5க ச+பாணி 

/லனி) பைழயவ� ��ைவய� இைறவிேய 

      ெகா	5க ச+பாணி.        5 

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

ேவ, 

 

43. அ�பின� வி ?ன� ேவ?ன� வாளின� 

      ஆகிய 6ரெரலா� 

அDச? ெச'தன� ெவ)றிைய ந கிைன 

      ஆ%ட�� தாெயனேவ 



ெச�ெபா�� நா&ய ந.கவி வாண�க� 

      ேசவ� ேகாமகனா� 

தி+பிய ெம'ய�� ெப)ற�� ெக.னேவ 

      சி>ைத நிைன>தனேர 

உ�ப�� வ.ெபா5 க%டக� த�ைமெவ 

      !)ற� விைழ>தனேர 

ஒ+பைன ய), விள:கிய ெச விேய 

      ஒ�த தளி�த�ளி� 

ெகா�ப ாிள:/யி  ப%பயி  ெம.ெமாழி 

      ெகா	5க ச+பாணி 

ேகாகன ந)பதி வா�ெப� நாயகி 

      ெகா	5க ச+பாணி.        6 

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

 

44. அ&யவ� ெநDசக மாரண ேமநிக� 

      ஆலய மா/ெமனா 

அ�ளின ைட>த�� பத7க ள:ெகா3� 

      அ�பிைக ச:காிேய 

ப&யவ� ெச'யவ� நாமக� எ.பவ� 

      ப%5 பணி>தனரா+ 

பர@த  �ாிய@� அ���ாி க@ாிேய 

      ைப>தமி� நா5ைடயா' 

ெந&யவ ன.�, த:ைகெய B�ெபய� 

      நி.ற ெப�>தைல6 

நீ�நிைற மாகட  ^ழலகியா ைவ7� 

      நி�திய வி.ப8ற� 

ெகா&ெகா� த&�திைன ய&ைமெகா� M%ணிைட 

      ெகா	5க ச+பாணி 

ேகாகன ந)பதி வா�ெப� நாயகி 

      ெகா	5க ச+பாணி.       7 

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

ேவ,. 

 

45. எ.,8ள ெத.றமிைழ 8னியக� தியBணர 

      ஏ)ற/� வாகவ>ேத 



இல�கண ெநறி��ைறக� எைவ7ந. க��ெச7� 

      இய)றமி�+ �லவனா/� 

ம.றினட மி5நி.ற சிவபரD 2டாின� 

      வாம�தி னம�ேதவிேய 

வா�ெக ைல மனெவ ைல 6றிநி. ெறாளி�கி.ற 

      வ�ள) ெப��பிரா	` 

த.,ைணவ ைன>ெதாழி9 ந./நிைற ேவறவ� 

      ச�திேய ப�திநிதிேய 

சா�திர� ெதா/தி7ைற சாரேம ேகா�திர� 

      தைலமீ� வள�/ழவிேய 

/.றைனய விைனய,� த.ப� நலெம'தேவ 

      ெகா	&ய�� ச+பாணிேய 

/&ய&ைம ��ைவயைர 2ைடயெப� நாயகி 

      ெகா	&ய�� ச+பாணிேய.        8 

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

 

46. �க?ய� பதியினி) பானிைன> தCதெவா� 

      �%ணிய0 ெச வB�/+ 

ேபாத பாிHரண நல:கனி> ெதாCகேவ 

      ெபா.னினா� வ�ள�திேல 

மிகவிைழ> த,8கB 8%ணா 8ைல+பய� 

      ேவ	டள@ த>த�ளிேய 

ேவதெநறி ைசவெநறி ேயா:கவ�� �ாிகி.ற 

      விமைலேய யிமயவ a 

தக@க% ட&ய�நிைன ேபெறலா� ெபாழிகி.ற 

      த%ணளிெகா� க	கைடயினா' 

சமய:க� ெதாட�கி.ற 8&வி.க ணிைறகி.ற 

      சா2வத வான>தேம 

/கமதைல மழைலேக	 5�/சி, ெசவியினா' 

      ெகா	&ய�� ச+பாணிேய 

/&ய&ைம ��ைவயைர சைடயெப� நாயகி 

      ெகா	&ய�� ச+பாணிேய.        9 

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

ேவ,. 

 



47. இண�, Hவா  வள8, காேவ 

      எ	5வ ெகா+பாேன 

இைமயவ� நாேட ெயனவ� சீ�சா  

      இ�ெகா5 ந)சா? 

மண8ற ேநேர வள��� நாேட 

      ைவ�த�� ெம'�தாேய 

மதிம? நாவா  நிலமகி� �ேயா� 

      ம	5 மல��ேகாைவ 

பணம? ேதாளீ நினத�� நாடா 

      ப)ெறா5 மி	டாேர 

ப@ாிெகா� தாளா. இட8, ேத6 

      ப0சிள ைம+ேபேட 

/ணநிைற ஏேலா� உளமல� ேசாதீ 

      ெகா	5க ச+பாணி 

/ளி� தமி� நா` ��ைவய� வா�ேவ 

      ெகா	5க ச+பாணி.        10 

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

5. 5. 5. 5. ��த'ப�வ���த'ப�வ���த'ப�வ���த'ப�வ�....    

 

48. அடல@ண� /லமழிய வயி?ெனா5 மயி?வ�� 

      அணிெகC8 /மரமதைல 

அ�மைறயி னினியெபா�� ெதளி@ெபற ெமாழிமழைல 

      அ�ளிெனா5 ெசவியினைடயா 

படவரல� அ,வ�த� பயெமாC/ 8கமலாி  

      மகி�விெனா5 8�தம��வா' 

மதியணி7 8&7ைடய பரசிவ8 மன8�க 

      ம&யி வ� காியி.8கவ. 

மைடெயாC/ கர88க மல�நிைற 2வ5பட 

      வா'நிைறய 8�தம�3� 

மதிMத? யிமயவைர யர2மவ. மைனமக3� 

      வரநிைனய வ�/ழவிேய 

கட@ள�க� தைலைமநிைல நிைலைமெபற வ��ெச வி 

      கனிவாயி. 8�தம�ேள 

கனிதமிழி னர2பணி ெபாியநா யகிய�ைம 

      கனிவாயி. 8�தம�ேள.        1 



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

 

49. ெவDெசய ெகா ள@ண/ல மா%ெடாழிய வமர/ல� 

      6டா� வா�@ெப�க 

ேவதெமாழி ய.னெமன ேவா�தி� மா வி�த 

      ேவ>ெதெனா5 பா)கடைலேய 

மD2ப& ம>தர8� வா2கி7� 8ைறைமயினி  

      ம��கைட கயிறாகேவ 

வானவ�� வDசமி/ தானவ� மJ@ழி 

      மதி�திட9 ேமெலC�பி 

நD2வர வ�க%5 மதனவிைன ைகவி	5 

      நா)�ற8 மவேராடேவ 

நாயக� ெத'வ�ைத நDச8% ண0ெச'� 

      ந.8�த மீ>த�3வா' 

கDசமல� வDசிய�க� அDச?ெச' பதவ ? 

      கனிவாயி. 8�தம�ேள 

கனிதமிழி னர2பணி ெபாியநா யகிய�ைம 

      கனிவாயி. 8�தம�ேள.        2 

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

 

50. ெச�ைம0 ெசறி@ க�ைமெயா5 

      சிற>த ெவ%ைம யிைவகளா  

தி�மா மகேளபர சிைவேய 

      திைசமா 8கனா� தைலவிெயன 

8�ைம� /ண:க� �ாி>ததவ� 

      8ைறேய விள:க ெவளிவ�வா' 

8ைறயா ெலா�ைம� தைலைமயினா  

      8Cெம' 7�@� H%5ைளேய 

அ�ைம� கிைணயா 8ற@ளேதா 

      அகில @ல/ ம.ைனெயன 

அ�ளா  உாிய பணிH%ட 

      அைனேய கயிைல யிைறய�3� 

8�ைம� தமிழி Bாிைமெகா3 

      8த 6 த�க 8�தேம 

8ழ:/ மைறேத� ேகாக.ன 



      8த வி த�க 8�தேம.        3 

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

 

51. கனி7 8ள�தா) சிவ�/றி�/� 

      காதா) �னலா	 5த �ாி>� 

க�ைண ெபாழி7 மதன�ேக 

      காவ  �ாி>� பணிH%ட 

இனிய /ண��� கபிைலெச7� 

      எழிலா� வழிபா ேட)ற�ளி 

இைறைம சா.ற பதமதB� 

      கிையபா ல�3: ேகாகன�தா. 

தனிைம தவி��க வ�மிைறவி 

      தமிைழ+ �ர�/� ��ைவயிைற 

தைலமீ ெதாளி� 8&ெயனேவ 

      சரண மலைர யளி��வ+பா' 

8னிவ� வழிபா 5வ>த�3� 

      8த 6 த�க 8�தேம 

8ழ:/ மைறேத� ேகாக.ன 

      8த 6 த�க 8�தேம.        4 

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

 

52. ச:கர+ ெபய�ைடய ம:கள+ ெபா�ளிெனா5 

      ச%8க0 ெச வ8டேன 

சDசல� �யரகல வ.பைர+ பாிவிெனா5 

      தDச�ைவ� த��தைலவிேய 

ெபா:கைல� ததிபயெமா ட.,வி	 �லவர2 

      ெபா:/ெவD சினமைடயேவ 

ெபா:க�) றி5கிாியி.8. �றீஇ0 சி,வயி, 

      ெபா:கைவ� த��காியமா  

த:ைகயி� பிறவிெப, வDசியி) சிறியவிைட 

      த%ண8த ெமா�தெமாழியா' 

த%ைடயி) ெபா?@த� ெம.கழ) றி�மல�க� 

      த%டமி�� க�3மிைற6 

சி:கந) பாியிவ� ம:கள� தைலவி7ைம 

      ெச�பவள 8�தம�ேள 



ெச>தமி�� /ாிைமயின� ெதா%ைடய�த மிைறவிேய 

      ெச�பவள 8�தம�ேள.        5 

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

 

53. வி%பட� க8கி.வ� 8�த�ைத விைழகிேல� 

      ேவழ�தி. 8�த� விைழேய� 

ெவ%ச:க மீ.றக9 8�த�ைத நா&ேட� 

      மீBத@ 8�த� ேவ%ேட� 

ப%பயி, ம:ைகய�க� ெம.கள� ெதளிதி.வ� 

      ப%�ைடய 8�த� நிைனேய� 

பC�த/ைல தா:/ெப� வாைழயி. 8�த8� 

      ைபDசா? 8�� மZேக� 

அ%ட��ல நி.றதி� கி.ற8கி  8�த8� 

      அ&யேர� ேதட  �ணிேய� 

அைவெயலா� பவள�தி. விைளவேவா @லக�ைத 

      யா	ெகா�ள வ?7�ளேவா 

தி%க�ம ப>தமற வ.ப�ள நி.றசிைவ 

      ெச�பவள 8�தம�ேள 

ெச>தமி�� /ாிைமயின� ெதா%ைடய�த மிைறவிேய 

      ெச�பவள 8�தம�ேள.        6 

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

 

54. தC@ மிைறவ� /ைழய மகிC 

      சகைள த�க 8�தேம 

தவனி. 8தி� 8னிவ� க�� 

      ச�ைர த�க 8�தேம 

இCெம. ெமாழியி. மழைல ெமாழி7� 

      இைறவி த�க 8�தேம 

இமய வைரய. மகிழ வள�� 

      இனிைய த�க 8�தேம 

ெகாCைம ெசCைம தC@ ��ைவ 

      /மாி த�க 8�தேம 

/&ெயாட&ைம யரைச 7ைடய 

      /மாி த�க 8�தேம 

8Cெம' அ�ளி. உ�வ8ைடய 



      8த வி த�க 8�தேம 

8திய தமிழி. உாிைம ம�@ 

      8த வி த�க 8�தேம.       7 

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

 

55. நிைற7 8ரக பணிக� �ைன7� 

      நிமைல த�க 8�தேம 

நிைன7 ம&ய� நிைனவ த�3� 

      நிமைல த�க 8�தேம 

அைற7 மைறக� அறிய வாிய 

      அமைல த�க 8�தேம 

அ8� ப�/ மமர� பணி7� 

      அமைல த�க 8�தேம 

தைற7� வி�த �ல/ மறிவி  

      தைலவி த�க 8�தேம 

8ைறைம தC@ ��ைவ யரய� 

      8த வி த�க 8�தேம 

8திய தமிழி. உாிைம ம�@ 

      8த வி த�க 8�தேம.        8 

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

 

56. வி�விைன 8&மிைச யணிபவ னிைமயவ� 

      ெம'+ப5 த��வேம 

ெவளி7ற வறிவ� க�திய தி�@ள� 

      வி0ைசயி B),ணரா 

ம�மல� �ைன8& மகபதி 8னெமா� 

      வ	டம தி�தி�மா 

வதன8 மிரணிய பணியணி 7�வ8� 

      ைவ��வ /�தைனேய 

க�ெமன மைற@, ெபா�ள� சிவெமB� 

      க	5ைர யி	ட�ளா  

கட@ள� ெப,�க� அ��பவ னவெனன  

      க)ப விாி�தைனேய 

8�தமி� இய?ைச பயி பவ� தவபல. 

      8�த மளி�த�ேள 



8C8த  இடமம� ��ைவய� /லநிதி 

      8�த மளி�த�ேள.        9 

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

 

57. மைறக3 மி�விைல யி�விைல ெயனெமாழி 

      ைவ+ெபB ெம'+ெபா�ளா� 

மதியணி சைட8& யிைறயவ னிட�வ� 

      வ0ைசயி  த��வேம 

இைறைம7 8ைறைம7 ெமCைம7 நினகழ  

      இ0ைசெகா� சி�த8ேம 

எளிதினி. வ�ெமன நிைனபவ �ளெரனி  

      எ+ப& ெயா+பிடலா� 

கைறவ� மலரணி தளிெயன @ைடயவ� 

      க)றி� @)றிடேவ 

நல8ற விழிய�� ெபாழிசிைவ க�ைணயி. 

      ந�த� வள��த��வா' 

8ைற�க  மைற8& நடமி5 கழ?ைன 

      8�த மளி�த�ேள 

8C8த ?டமம� ��ைவய� /லநிதி 

      8�த மளி�த�ேள.        10 

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

6. 6. 6. 6. வாராைன' ப�வ�வாராைன' ப�வ�வாராைன' ப�வ�வாராைன' ப�வ�....    

 

58. �ற+பிெனறி 7ல/�/ ந./ெதாி வி�கவ� 

      �யமா தவ/ரவரா� 

ெசா)ெச வ மா%டச: கர8னிவ� மன8ற� 

      ெதாCததிாி �ர2>தாி 

சிற+ெபBD ெசா ?னா) �லவ��க  6	5ெநறி 

      ெச வெமன வ&ய��ேக 

தி�மி/: க�ைணயா ல��கி.ற ேதவிேய 

      சிகரவிம கிாியி.மகேள 

உற+ெப,� ேப,தைன 7ண�வத) கறிவிலா 

      �ழ9ேவ 8�ளமலாி  

உலவிநட மி5கி.ற ேசாதி7� வாகிேய 

      உ�ளிய ெவலா8ம�ளி+ 



பிற+ைப7� இற+ைப7� ேபா�கவ�� விழிந / 

      ெபாியநா யகிவ�கேவ 

பிைற8&� ேகாக.ன நாதைன மண��ண� 

      ெபாியநா யகிவ�கேவ.       1 

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

 

59. ெபா.ைனய�� Hமிய�� மாணி�க� வயிரெமா5 

      ��டராக8 ம�ளவா' 

�>திைய+ ேபாி.ப ெம'த0ெச' மழைலத� 

      ��திர+ ேபற�3வா' 

அ.ைனேய ெயனநி., ேவ%5பவ� பல�ளா� 

      ஆயிB� ேதவேதவி 

அ��ெவ�ள மா/நி. றிறமறி> தவரவ�� 

      காவன@� ந./ண�>ேத 

நி.ைனேய த>த��க நி.ன&ய� ேபெற.B 

      நிைனவினா  நி.,பணிவா� 

நீணில> தனி9�ள பலேகா& ம�க3� 

      நிமைலேய ெய��ைணயேரா 

பி.ைனெயா5 ெசா)ெசா ? 8&தாC மிைணய&ெகா� 

      ெபாியநாயகி வ�கேவ 

பிைற8&� ேகாக.ன நாதைன மண��ண� 

      ெபாிய நாயகி வ�கேவ.        2 

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

      ேவ, 

60. �திைய+ �ாி7 ம&ய�மன0 

      ேசாதீ வ�க இய?ைசயா) 

2ைவேச� தமிைழ+ �ர>த�3� 

      �ைணேய வ�க வழிவிலதா� 

நிதிைய+ ெபாழி7� விழியிைணெகா� 

      நிமேல வ�க நிைறமன�தி  

நிைறவா' விள:/� பரம2க 

      நிலேம வ�க நிைன>தவ��/� 

கதிைய� த�வா. விைட]�தி 

      க%ேண வ�க விமய�வள� 

காிணீ வ�க கைரயிற>த 



      க:ேக வ�க கைலநிைற7� 

மதிைப+ �ற:ெகா� வதனவ ? 

      வ�க ெபாிய நாயகிேய 

வளைம� தமிழ ரர2ெப, 

      வா�ேவ வ�க வ�கேவ.        3 

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

 

61. அ�ள) பழன நிைற��ைவ 

      யரசீ வ�க வமரெரலா� 

அ 9� பக9� மல�ெசாாி7� 

      அ&யா' வ�க அ&யவ�க� 

உ�ள�தகளி ெயாளிவிள�கா� 

      உ�ேவ வ�க @�வமிலா 

ஒ.ேற வ�க வ�வ�வ� 

      உைடய ெப�மா. �ைணவ�க 

க�ள� கச5 நிைனய@ண� 

      க��ைத� ெக5+பா' வ�கெவைம� 

கா�/� ெபா,+ேப தனெதன�ெகா� 

      கட@� தி��ேகா கன8ைடய 

வ�ள)ெப�மா. உள��/>தா' 

      வ�க ெபாிய நாயகிேய 

வளைம� தமிழ ரர2ெப, 

      வா�ேவ வ�க வ�கேவ.        4 

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

ேவ, 

 

62. அமாி ெவளிய @�வ 8ைடய 

      அமைல வ�க வ�கேவ 

அமர� மன8� மனித �ள8� 

      அல�� உ�வ� வ�கேவ 

சமாி ச�வ சிவைன ம�@ 

      த�ணி வ�க வ�கேவ 

சர8 மசர மய8� நில@ 

      சலச வதைன வ�கேவ 

பமாி 8ர9 /ழ? �திைய 



      பைழைய வ�க வ�கேவ 

பரம னடன 8ைறைம 7ண� 

      பாிைச வ�க வ�கேவ 

/மாி க@ாி யிமய சயில 

      /ழவி வ�க வ�கேவ 

/ல@ தமிழி Bாிைம தC@ 

      /&யி னிைறவி வ�கேவ.        5 

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

 

63. மைறயி  மைற7 8�வ 8ைடய 

      மலாி. வதைன வ�கேவ 

மக.ைம காி7 8�/ மைமய 

      வள� மரசி வ�கேவ 

சிைறயி  ெந&ய பக9 மிைனத  

      சிைதய வ��ைவ வ�கேவ 

சிகர விமய வைரயி. வள� 

      சிறிய /ழவி வ�கேவ 

�ைறயி. ம?7 மாிய பBவ  

      ��வ ெவளிைய வ�கேவ 

2ர�க� பிரம� அறிய வ��ெச' 

      2வைண வ�க வ�கேவ 

/ைறவி  தவ8 ெநறி7 8ைடய 

      /ைகயி. நில@ வ�கேவ 

/ல@தமிழி Bாிைம தC@ 

      /&யி னிைறவி வ�கேவ.        6 

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

 

64. உலக @யி�க� நிைன7 8�வ 

      8ைடய ெபாிைய வ�கேவ 

உயி� 8ள8 8ாிைம தC@� 

      உைமயி. வ�க வ�கேவ 

கலக மி5வ ெபாறிக� ஒ�ைம 

      க�வ வ��ைவ வ�கேவ 

கட@� உட?  ம�@ பசிய 

      க�ைண யமைல வ�கேவ 



விலக வாிய ெசய க 3ைடய 

      விமைல வ�க வ�கேவ 

வி�த� தைலவி ��ைவ யர2 

      விைழ7 ெமாளிைய வ�கேவ 

மலாி. மகளி� பணி7 8�ைவ 

      வ�க வ�க வ�கேவ.       

மகிைம நிைற7 மரபினிைறவி 

      வ�க வ�க வ�கேவ.        7 

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

 

65. இளைம ெயழி ெகா� 8�க மதைல 

      இனிைம யறிைவ வ�கேவ 

இைமக� அைசவி  அமர� பணி7� 

      இைறவி வ�க வ�கேவ 

பளகி  மைறக� பரச வாிய 

      பைழய தைலவி வ�கேவ 

பரம பிரம நிைலைம 7ண� 

      பரைம வ�க வ�கேவ 

/ளனி  நிைற@ களனி  ம?@ 

      /ல@ ெசயைல வ�கேவ 

/சல� வினவி ப&ய� நிைன@ 

      /ளிர வ�ைவ வ�கேவ 

வளைம தC@ ��ைவ யர2 

      மனனி னிைற@ வ�கேவ 

மகிைம நிைற7 மரபி னிைறவி 

      வ�க வ�க வ�கேவ.       8 

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

ேவ, 

 

66. எதியி) ெபாியா ன�>தவ�ைத 

      இ�நீ �லக மறி>�'ய 

இளைம+ ப�வ� தனிைம ெகா3� 

      இைற6 வ�க �லவ��க  

�தியி) �/>� கணி+பாிய 

      ேசாதி 7�வா' விள:கிநி.ற 



ெசா ? ென ைல கட>தெப�> 

      �ைணேய வ�க /ைறவZகா 

நிதியி) ெச9�� க���ைடயா� 

      நிைனேய ய�வா நிைறவறி>� 

நிைலயா� ெப��ேப றைடயவ�� 

      நிமேல வ�க M%Zண�வி. 

மதியி) ெபாியா� மனநிைன>� 

      வண:/� தைலவி வ�கேவ 

வள�ேகா க.ன மைலயி வ� 

      மயிேல வ�க வ�கேவ.        9 

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

 

67. க லா லம�>� நா வ��/� 

      க�த) காிய ெபா��ம@ன� 

க)பா  விள�/� பர�ெபா�ளி. 

      க�ைண 7�ேவ வ�கதமி�0 

ெசா லா ல&ேய 8ைரயிற>த 

      L'ைம+ ெபா�ளா நிைன>��கி� 

�ய�நீ: /த9� க��ெபாழி7� 

      �ாிய நிைறேவ வ�கெவைம+ 

ெபா லா விைனக� ெதாடரா� 

      �ைரதீ� ஞான விள�க�ளி+ 

ெபா:/ம ய�கவி�� ேபா�கி+ 

      �ர+பா' வ�க ஞானதவ� 

வ லா� �கC� தமிழாிைற 

      மன�ேத மல�>தா' வ�கேவ 

வள�ேகா க.ன மைலயி வ� 

      மயிேல வ�க வ�கேவ.        10 

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

7. 7. 7. 7. அ�(&' ப�வ�அ�(&' ப�வ�அ�(&' ப�வ�அ�(&' ப�வ�....    

 

68. கட ெபா:க விாிகி.ற கதி�க3ைள யாதலா) 

      காசினி7� வி%Zமகிழ� 

கைரய)ற த%ெணாளிைய ய.ெபாCக 6சிவ� 

      கடைமH% 5ைளயாதலா  



மிட ெபா:/ ம@ணாின� 6�>ெதாழிய வமரகண� 

      ெவ)றிெபற வ8த8த@� 

விைன�ாிதி யாதலா  நிைன7ெம� ெப�மா	& 

      ேமதைகைம 7ளத.ெனா5� 

நடந./ பயிலாட  �ாிய@ாி யவென., 

      ந 9ள: ெகா%டைழ�தா� 

ஞால8ள பிறெர'த லாியவி+ ேப,நிைன 

      நZ/வ� நி.றவ:கா% 

அட ெகா%ட சி:கவா கனிெபாிய நாயகிெயா 

      ட��a யாடவாேவ 

அரவி>த வ ?பணி க?யாண வ ?ெயா5 

      ம��a யாடவாேவ.        1 

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

 

69. அDச?� �ள8�/ ம.ப�நிைற வா�@ெபற 

      வ�3ெமா� தைலவன�ளா  

அரவிெனா5 விைளயா& யிதழிமண ம?கி.ற 

      வணிசைட�கா	& ெனாளி�வா' 

ெசDசவி� தி�@டல ெமா�பாதி நிறமா, 

      ெசய �ாி> தர2HZ� 

ேதவி7ல க.ைனதன த�/வ� த/தி7ள 

      சி,வெனன நிைனநிைனதலா  

மDசிைட� தவ�/ழவி யாதலா  மைல8&யி  

      மகி�வி.வ� திற8ைடைமயா  

மல��கர மைச��ைன மதி�த� கைழ�தன� 

      மைல�ெகா� /ல�ெகாC>� 

அDெசC� ��வ.மகி� வDசிய�� கிைறவிெயா5 

      ம��a யாடவாேவ 

அரவி>த வ ?பணி க?யாண வ ?ெயா5 

      ம��a யாடவாேவ.        2 

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

 

70. மகபதி7 ம:கிய� பகவB� வா7@� 

      வ>ெததிாி னி.ற@�வி. 

வைகைமயறி யா�ள மய:/கா ைலயிலவ�8. 



      வ>த�ளி ெய:/நிைற7� 

பகவன� ளறிகிa� ேபா�ெவ.ற பி.பவ. 

      ப%பிைன மற>�நி.றீ� 

பா�நீ ெரன@%ைம ந.ேற விள�கிய�� 

      பரம/� வாகிநி.றா. 

தக@ைடய பிற�பல ாி��கேவ நிைனெய.ைன 

      த%ணளியி னாலைழ�தா� 

சா�திர� ெத ைலகைள மீறி7ய� ேகா�திர� 

      தனையேகா க.ன8ைடயா� 

அகமகிழ 8னிவ��க� வ/ளவன வ ?ெயா5 

      ம��a யாடவாேவ 

அரவி>த வ ?பணி க?யாண வ ?ெயா5 

      ம��a யாடவாேவ.        3 

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

 

71. வி%டனி) சிலகால 8C@�வ 8ைடையயா' 

      ெவ�ளிய நிலா+ெபாழிதிேய 

விதியினா) சிலநா�க� ேத'>�மா'> தழிதிேய 

      ேமக:க� /Cமிவ�ேம  

ம%டல� �யி�க�விழி காணாத வா,�வ 

      மைற7ெமா� சி,ைம7ைளேய 

வள�விலா� ேத'விலா� க	&ளைம ெயழி9�வி. 

      வ ?யிவ� கழ க��ைணயா  

எ.டவ� தைலவ�க3 ெம%ணாிய ெப�வா�வி 

      ென'தெலளி தா8ண�திேய 

இ.ன�ளி னானி.ைன ெயா�ெபா�	 டாெய%ணி 

      [:/வ� ெகனவைழ�தா� 

அ%ட�� காிய�சிவ ெதா%ட�� ெகளியெளா5� 

      அ��a யாடவாேவ 

அாியநா. மைறபர@ ெபாியநா யகியிBட 

      ன��? யாடவாேவ.        4 

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

 

72. உைரெசலா @ய�நிைலயி னிய பினைம ெயாளிதிகC 

      8�வ8ள ெபாியளிவ�கா% 



உததிநீ� ப�கிவ� காியகா� வாி.மைற7� 

      ஒ�பாிதி 7த@ெமாளியா  

தைரயிேனா� மனம�ள வி%ணி.வ� சி,ைம7ைள 

      த%ணில@ ெபாழி7மதிேய 

தாரகா கணமிைடயி  வ�கிநீ யரமகளி� 

      தைரயி.மக� மலாி.மக3� 

வைரயிலா வ��க�தி வழிபா5 �ாியேவ 

      வ�க�ைண வ ?யிவேள 

வா�ெவலா> தரவ ல ேதவிநிைன ய�ளினா  

      வ�கெவ. றா�ெதா%ைடமா. 

அர2தா� பணியவ�� உாிைமH ணிைறவிெயா5 

      ம��a யாடவாேவ 

அாியநா. மைறபர@ ெபாியநா யகியிெனா5 

      ம��a யாடவாேவ.        5 

      -------- 

73. /ைறக�பல @ைடயநின திழிதக@ 8ல/ைடய 

      ேகாமா	& தக@மறிவா' 

/ளிர8த கிரண8ள ெப�மித8ள: ெகா%5 

      ெகாைடம / தா%மலாிேல 

நிைற@ெப, 8�ளெமா5 பணிவ� �ணி>தைடதி 

      நிகில@ல க:க�காZ� 

நில@த� ேமனியின� அ8தமைழ ெபாழிதEஉ� 

      நிைலயி.ப விழிக3ைடயா� 

நைறகமC மல�க�பல வாயிர ெம5�தறிவ� 

      நா3�வழி ப	ெடாCகேவ 

ந வா�@ ந /தா	 டாமைரய� வாெவ., 

      ந)கர மைச�தைழ�தா� 

அைற8ரெசா டர2�ாி ெதா%ைடய�த மிைறவிெயா5 

      ம��a யாடவாேவ 

அாியநா. மைறபர@ ெபாியநா யகியிெனா5 

      ம��a யாடவாேவ.        6 

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

 

74. த.ெப�ைம தானறிகி லாதெவா� த.ைமயா� 

      த%கழ லைட>தவளேவ 



தைலவனா� ெவDசின� தாளாகி நி)பிB� 

      தளி��கர� தபயம��வா� 

8.�நி. மைனவிய�+ ெப)றெவா� 8னி8னிவி. 

      ;@ல/ ேளா�மிகழ 

8ைள�ெதC> தைனவா	5 கயேநாயி. வ��ய� 

      ெமாழி>த&ைம ெயன@'யலா� 

ம.பைதய� பலபிற+ பைடெகா&ய விைனகைள7 

      ம:கள� தீ��த8ைடயா� 

வ/ளவன� வாழவ� ெப�மா	& நி.ைனயிவ% 

      வ�ெக., நாவைச�தா� 

ம.பர@ ெதா%ைடய�க� /&தா:கி ெயா5மாட 

      வ�கவ� �?வ�கேவ 

மணம?7 மழகிெயா5 /ணநிைறய விைளயாட 

      வ�கவ� �?வ�கேவ.       7 

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

 

75. த/ெநறியி லாியதவ 8ய ெபாிய கபில8னி 

      தன�/ைற ெசா)றவளேவ 

த���வர ெமனவ�3 க?யாண வ ?யி� 

      சரணமைட ேப,ெப,வா' 

�/வெதளி ெதனெவ%ணி நி.றைன ெயனி)க&ய 

      �.கணைட சி,ைம 7,வா' 

�லைமநல மாியதவ ெமா.றிலா0 சிறிையநீ 

      ேபாதH ரைணதி�8ேன 

மி/ெப�ைம 7ைடயபல ேதவ�க3 8னிவ�க3� 

      6�>�பணி கா	சிகாணா' 

விைரவி வ� ெகனநி.ைன விமைலய�� Pரேவ 

      ேமதைகைம ெய'திநி.றா' 

வ/ளவன 8ைறயிைறவி மனமகிழ விைளயாட 

      வ�கவ� �?வ�கேவ 

மணம?7 மழகிெயா5 /ணநிைறய விைளயாட 

      வ�சவ� �?வ�கேவ.        8 

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

ேவ, 

 



76. உ�வா 7�ள� த�வா ய�ளா  

      ஒளிமய மா'வ�வா� 

ஒழியா ெம'�ைம+ ெப�வா� வ�ள) 

      /ாியா� மைறயறியா� 

ம�வா� 8�ைம+ �ரேம ெபா&யா 

      வ�மா நைக7ைடயா� 

மதிேய நி.ைன0 சரணா கதியா  

      மகி�வா ன��விைழவா� 

க�வா ெய'த+ ெப,வா� வறேவ 

      க&ேத விைனக&வா� 

கைமயா� வ�ள) ெப�மா னிட�வா� 

      க�ணா வ ?யிவ� 

வ�வா ெய.ன+ ெப,வ� ெமளிேதா 

      வாவ� �?வாேவ 

வள�ேகா க.ன� திைறவியி ன�ேக 

      வாவ� �?வாேவ.        9 

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

 

77. அ�ேள ெபா?ய+ ெப,8� @ைடெய� 

      மைனெசய  சிறிதறியா' 

அளேவ யறிய+ ெபறலாி ெதனவ� 

      மாழியி னிைடவ�வா� 

இ�ேள ம?ய� திாிவ� �ாி7நி. 

      இழிைவ மற>தைனேயா 

எைமயா ளிைறவி விழி�கைட ெச�ைம 

      யிைய>த ெதன+ெபறிேன 

ெபா�ேள 7ைடயன வலகின பதவிக� 

      ேபா/ மிைம+ெபாCேத 

�ாிவ� ெதளிதி ெயன+ெபறி. விைரெவா5 

      ேபா>திவ� பதமலாி  

ம�ேள தவி�@, ேசைவ �ாி>திட 

      வாவ� �?வாேவ 

வள�ேகா க.ன� திைறவியி ன�ேக 

      வாவ� �?வாேவ.        10 

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



8. 8. 8. 8. அ�மாைன' ப�வ�அ�மாைன' ப�வ�அ�மாைன' ப�வ�அ�மாைன' ப�வ�....    

 

78. தமரா/ 8ாிைமயிைன ேமைன�/ 8.னெமா� 

      த�க. மைன வி�/ம��வா' 

ச:கர0 ெச வ�ைத ெய'தவ� ெச விேய 

      ச�8க. ேறவி7டேன 

அமராவ தி�தைலவ னிளவெலன வ�க%ண. 

      அ.�ைட� ேதவிவ>தா� 

அழ//& ெகா%ட பைரெபா.னினா  8�தினா  

      அணிவயிர மரகத�தா  

/மேரச னி.னிளD ெச வனிற ெமா�/ம� 

      /ைறவிலா0 ெச�மணியினா  

ேகாேமத க�தினா  அ�மைனக� அJவி�வ� 

      ெகா%5வ> தா�க�அ.ேன 

அமேரச� பணியவ� ெபாியநா யகிய�ைம 

      அ�மாைன யா&ய�ேள 

அழியாத வழ/ைடய க?யாண 2>தாீ 

      அ�மாைன யா&ய�ேள.        1 

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

 

79. 8&யா ?ைறDசிநி. விழிேநா�க ெம'தேவ 

      ெமா'�� ளாரரமக ளி�தா� 

8+ப�� 8�ேகா& ேதவ�: /Cமியி. 

      8கமதி யகா>தி 8.ேன 

வி&யாத மாையயி�� வி&7ெமன ெவ%ணிேய 

      ேவ%5த  �ாி>� நி.றா� 

ெம ?யல� ேதாழிய�க� 8.வ>� கனகமணி 

      மிளி�ம� மைனக� த>தா� 

ெந&ேயாைன ய%ணென. ,ாிைமயினிB ைடயெப% 

      ேணயெமா 5ைகசிவ+ப 

நிழ பாவ ெவழிலாக ெவவ�மன8 மகிழேவ 

      ெநறியறி> �ாிய8 ைறயா  

அ&யா�க� /ைறதவிர வ��ெபாிய நாயகி 

      அ�மாைன யா& ய�ேள 

அழியாத வழ/ைடய க?யாண 2>தாீ 



      அ�மாைன யா& ய�ேள.        2 

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

 

80. 8மலெம. ற&யவைர யZக8ய  பைகயிைனய 

      ேமாதிய &ேயாெடா ழி�/� 

8ைறைம7ள ெத'வேம நவமணி /யி)றிய 

      8C+ெபா. னினாத ன�ேத 

கமலவ  ?யாி�வ� த�ெமதி ரம�>�8க 

      கயிரவ� ெதாளி7� விழியா� 

கயெலாளி7� 8�த�ெவ  ப ெலாளி7 மிரணிய� 

      கா>தி7� விC>ெதா ளிரேவ 

விமலவ: ைகயிென5� த�மைனக� ேப,ெபற 

      வி%Z ம%Z� களி�க 

ெவ�ளிமைல வ�ளறி� @�ளமகி� ெகா�ளேவ 

      வினயவ &யா� மகிழேவ 

அமலேகா கனநாத னிட�வாC� நாயகி 

      அ�மாைன யா& ய�ேள 

அழியாத வழ/ைடய க?யாண 2>தாீ 

      அ�மாைன யா& ய�ேள.        3 

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

 

81. சிகரேம ெபா.னைம7 மிமயவைர வள�ெமா� 

      ெச வேம ேம�வி லா. 

ேதவிேய ெய%ணி பல ேகா&7ல க:க�வ� 

      சி,வயி) ,+ெப%மணி 

மகரேம ெயறிகி.ற கட?.விைள 8�த8� 

      மைலயி.வ� மாணி�க8� 

வ�ள) பிரா	&நி. ைக�மலாி  நி.ெறாளிர 

      வா'>ததவ ெம.ைனெகா ேலா 

பகரேவ யியலாத விைணவிழியி ெனாளி�கிரண 

      ப>திபா'> தைவசிற+ப+ 

பாைவய�க 3ளமகிC ம�மைனயி னி.ன�/ 

      பா'>�வ� கா	சிகாணா' 

அகரேமா 5கரேம மகரமா மிைறவிேய 

      அ�மாைன யா&ய�ேள 



அழியாத வழ/ைடய க?யாண 2>தாீ 

      அ�மாைன யா&ய�ேள.       4 

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

ேவ, 

 

82. ேபற�� ெத'வத நீெயன ந./ண� 

      ெப	�ைட ய.ெபெரலா� 

ெப%ணர ராகிய வ.ைனநி. ேசவ& 

      ேப2வ� பா5வேர 

மாறைட ய@ண� நி.ன�� ேவ ெகா5 

      வ�தைடைம> த.8.ேன 

வா'திற வா�ம ட:கிவி C>தன� 

      ம)றைவ ெய.ெசா9ேவா� 

நீறணி ெந)றிைய யரவணி ைகயிைன 

      நி.மைல ெபா.மயமா' 

நி.8க ெவழி 8ன� நி)க@� ெவ�/,� 

      நிைலெப, 8�மணியா  

ஆறணி ேவணிய� கா8, ம�பிைக 

      ஆ5க வ�மைனேய 

ஆரண ேமாத� காரணி ச:காி 

      ஆ5க வ�மைனேய.        5 

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

 

83. ேத2ற 8.�ாி ெம'�தவ வா�ெவB� 

      ெச'ைக விள:கிடேவ 

ெச�மணி ெவ%மணி ப2மணி ய�மைன 

      ெசJவியி. வ>�ளேவ 

ஈசைன ேயா�பகி� ேநச8 ட.ெகா3� 

      எ�மைன ;@ல/� 

எ'த� ேப)றிைன ெய'�ற ேவலவ. 

      ஏறிய மயி?ெனா5� 

ேபசற ந.கைம மழைலக� ந.ெச? 

      ெப)றைன 7%மகி�வா' 

பி.ைன7 சாமக 3>ெதாC ம.ைனேய 

      பிைறெதா5 மாடநிைற 



ஆச, ேகாகன நாயகி 2>தாி 

      ஆ5க வ�மைனேய.       

ஆரண ேமாத� நாரணி ச:காி 

      ஆ5க வ�மைனேய.        6 

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

 

84. இ.�� வாகிய ச:காி க:ைகயி. 

      இ.�ன  ந.ெசவியா  

எ�ெப� மா.8& மீதபி ேடக� 

      இய)றிய ெவ%கபிைல 

�.�ற 8.வ� ேவ:ைக7 நி.ன�� 

      ெசா)றறி �ைணெயனேவ 

Lயந. மாதவ� ஓத@ ண�>�ள 

      ெசா)பய ன.கறிேவா� 

வ.�, ம�மைன ெம.கர ந.மல� 

      வ>தன க.றிடேவ 

வDசமி ல.ப�த ெநDசக மா&ய 

      மைரமல� ெவ கழa 

அ.�ைட யா�மன நி.ற�� ெபா.ெகா& 

      ஆ5க வ�மைனேய 

ஆரண ேமாத� நாரணி ச:காி 

      ஆ5க வ�மைனேய.        7 

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

ேவ, 

 

85. இைணேய ெயைத7 நிைன�காிய 

      இைறயா ெமா�வ னிடபெமB� 

ஏ),� ெகா&யா. இதழிமல� 

      ஏ,8& யா.தி� நீ)றா. 

�ைணேய �ைணவ. வா'+பிற>த 

      ெசா லாD 2�தி யறிவாியா' 

ேதா.றி மைற7 8லக�ேதா� 

      �யர மறியா வா�@ெபற+ 

பிைணேய நி)/� ெப�மா	` 

      பி&�த சிறிய வ�மைனக� 



ேப)ைற+ ெபறேவ யமர��/+ 

      Xைழ விைள�த வ@ணாின� 

கிைணேய கற:க மா'�த�3� 

      கிளியா 5கெபா. ன�மைனேய 

கிாிவா� ெப�மா னிடமம�� 

      கிளியா 5கெபா. ன�மைனேய.        8 

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

 

86. தளேவ �ற:கா% ெவ%ணைகயி. 

      சாைய ப&ய ெவ%ணிறமா'� 

தைமேய நிகரா� விழியிெனாளி 

      சார @டேன க�நிறமா' 

அளேவ யறியா @லக:க� 

      அைன�� மா%ட ைக�மலாி  

அைடேவ �க9� ெச>நிறமா' 

      அைம>த 8�ைம� ேதா)ற8, 

வளேமெப,ந  ல�மைனக� 

      மனேம மகிழ ெவ5�த�ளி 

வ?ய வ@ண மரெபா5:க 

      வான வமர /ல�வளர� 

கிள�ேவ) பைடயா BைரமகிC� 

      கிளியா 5கெபா. ன�மைனேய 

கிாிவா� ெப�மா னிடமம�� 

      கிளியா 5கெபா. ன�மைனேய.       9 

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

 

87. அைடயா மைறக� கழ.மலாி. 

      அ�ைம யறி>� �றநி)ப 

அ�ளா  மகிC� அ&ய�கண� 

      அமய மறி>ேத யக��/த 

விைடயா. இட�ைத உாிைமயினா  

      ேவ%5� பிரா	& தி��ேகாயி  

விமல0 ெச வ ம�ெப,த  

      விைழவா�� /ாிய ேபற�ளி 

சைடயா  விள:/ ��ைவய�ேகா. 



      நா	டம ைன�� ந கிநி)பா' 

ஞான @�ேவ ஞானிய��/� 

      நாவி. ெச வ� பைட�தவ��/� 

கிைடயா ெக5வா� @டன�3� 

      கிளியா5கெபா. ன�மைனேய 

கிாிவா� ெப�மா னிடமம�� 

      கிளியா5கெபா. ன�மைனேய.        10 

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

9. 9. 9. 9. நீராட" ப�வ�நீராட" ப�வ�நீராட" ப�வ�நீராட" ப�வ�....    

 

88. விாிகி.ற வான@ல ெக:/ந. ேகா&ேய 

      வி%ணவைர யி.ப;	& 

ெவ�ளிவைர யம�கி.ற வ�ள சைட யாரணிய� 

      6�>�பனி மைலயி.வ>ேத 

இாிகி.ற திாிபதைக ம>தாகினி+ �னெலா 

      &னியசான வி7மாகி 

எழி ெபா:/ காளி>தி வாணிெயா &ண:கிேய 

      யி�நில� தவ�கெள லா� 

விாிகி.ற பாவம� கழலேவ நா&வ� 

      விமலபகி ரதிநதி�ேக 

விைரயேவ ெச.,த. க.றிைன நிைன>�ம& 

      மி�கபா  ெபாழியமீ3� 

காிய@ட  தா:/�% ணிய@�வ கபிைலத� 

      க:ைகநீ ரா&ய�ேள 

க:காள� ப:கி9ைற ம:ைகேய கபிைலத� 

      க:ைக நீரா&ய�ேள.        1 

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

 

89. பாிதி/ல� வ��க�0 சகரம. னவ. 8.� 

      பாிமக மிய),நிைனவா. 

பாிகினா ,7தரா மதைலயைர நில�வைள 

      பா'பாி+ பி.ேபா�கேவ 

நி�த�பைக யி>திர. கபில8னி ேயா/�ாி 

      நீ�தவ0 சாைலயி.க% 

ெநறியறிய வியலா� சாகர� மய:கேவ 



      நிைன>�பாி யிைனமைற�க 

அரச/ல� வ�ைம>த� யாதல> ேத&ேய 

      அாிய8னி சாபேம)க 

அவ�சா�ப ராயநிைல க%5பி. மரபி.வ�� 

      அறிவனா� பகிரத.றா. 

காி7ாிைவ ேபா��த8த  அ&ெதாCஉ+ பரவவ� 

      க:ைகநீ ரா&ய�ேள 

க:காள� ப:கி9ைற ம:ைகேய கபிைலத� 

      க:ைகநீ ரா&ய�ேள.        2 

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

 

90. பானிைன> ேதா5� �னி)றிள: க.ைற7� 

      பாரா� பகிரதி�ேக 

பக9ற நட>�ெச. றாிய�ன  ெசவியிைட+ 

      பாிவிெனா ெட5��வ>ேத 

கானந5 6)றி�> தாியதவ 8ய 8னிவ� 

      கபில�வழி பா5வ�/� 

க%Zத) ெப�மாைன யி.பநீ ரா	டேவ 

      க�தாியபணி H%டதா� 

ஆனின� ெம'ய.� ேசாதி�க ேவ:ைக7� 

      வ%ணலா� ெகா%ெட'தேவ 

ஆவிைய� த�வதா' வா�களி� தா.ேமனி 

      யா	&மீ� காைலய�தா. 

கானிதழி யா��/தவ வா�/சி, 2ைனயி.வ� 

      க:ைகநீ ரா&ய�ேள 

க:காள� ப:கி9ைற ம:ைகேய கபிைலத� 

      க:ைகநீ ரா&ய�ேள.        3 

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

ேவ,. 

 

91. �தி�க  நாவின� மன8ைற நாயக� 

      ெசா ?ய நா.மைறேய 

��வி7 மறிகல தாெயாளி� தா%மல� 

      /&ய ெச.னியினா� 

மதிெதளி ேசாதிைய மதி8க வாாிைய 



      மகெவB� ேவ வலவ. 

வ?நிைற தீயைர ெயா�ெநா& சா5ந  

      வள8ற வ�ளைனேய 

�தியெதா ��ெவா5 ெப�கிய தி�நதி 

      �/வ� ��ைவயிேன 

�லைம7� வளைம7 8த@வ ததனிைட 

      ெபா?@, விழ@ைடயா' 

மதிெதா5 ேகாகன வைர7ைற நாயகி 

      வரநதி யா5கேவ 

வ/ள வன��ைற ச:காி க:ைகயி. 

      வளநீ ரா5கேவ.        4 

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

 

92. அைறகழ ல&யினி  8யலக ெனளி@ற 

      ஆ&ய ச:கரனா� 

அைர7ட 9ாிைமயி னைடத� நாயகி 

      அ8�ற� தமி�வளேம 

நிைறத� ��ைவயி னரச�க� /&யிைன 

      நிைல7ற வா%ட��வா' 

நிகில சராசர மைடய வள�>திட 

      நில@,� வயி,ைடயா' 

ெபாைறெநறி ேமவிய கபில� மமர�� 

      �விமக� தி�மக3� 

�ைரதவி� வா�@, நிைனெவா5 Hசைன 

      �ாிய @வ>த��வா' 

மைற�க� ேகாகன விைறயவ னாயகி 

      வரநதி யா5கேவ! 

வ/ள வன��ைற ச:காி க:ைகயி. 

      வளநீ ரா5கேவ.        5 

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

ேவ, 

 

93. அமல� காிேயா. மைன�தைலைம 

      அைம>த தி�@ நிலமக3� 

அ8த� தி�நா	 &ய மற>ேத 



      அவனி மகளி� தைமநிக�+ப 

8மல� /ைறயா 9ள�திெலC� 

      8ைறேக 5ைடய பிண�/றேவ 

8த வ ன��ெப) றி�வழிேய 

      85/பா வெமாழி மிெனன 

விமல� தைலவ ன�ளவ. 

      வி�+பி) கிண:கி வ/ளவன� 

விைர>ேத �/>� தவ��ாி>தா� 

      விCம� தீ�>தா ரவரா	ட 

விமல+ பி&ேய நின�/ாிய 

      ெவ�ள+ �ன?னா 5கேவ 

வி�த�� காியா' ெவ�ளா)றி. 

      ெவ�ள+ �ன?னா 5கேவ.        6 

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

 

94. அய. ேவத:க� பயி.ேறாதி 

      அ�ைள நா& யைட>��ளா. 

அாிய தவ�H% கபில8னி 

      அல� மிைல7 ெம5��வ>தா� 

கய.மீ. ெவ.ற விழியா	& 

      கட@	 ெப�மா. மைனயா	& 

க�ைண� தமிழ� ேகாமா	& 

      கைலக� கட>த ெப�மா	& 

ெசய.மா ணமர� மகளிெரா5 

      தி�மா மக3� கைலமக3� 

திகC� ��ைம+ �னலா	&0 

      சிற+�0 ெச'ய நிைற>��ளா� 

விய.ேகா க.ன வைரமயிேல 

      ெவ�ளா றித.க ணா5கேவ 

வி�த�� காியா' ெவ�ளா)றி. 

      ெவ�ள+ �ன?. ஆ5கேவ.        7 

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

ேவ, 

 

95. ;த%ட ேகா&கைள ய�மைனகழ: ெக.ன 



      8ைற8ைறயி னா5பைரேய 

8�ைமயா� கிள�கி.ற ெவா�ைம+ பர�ெபா�� 

      8C@டல மைரயா�கினா' 

காத%ட ேவா5விழி ெபாழிக�ைண மைழயினா  

      காசினி7� வான@ல/� 

கா�த�ள நி.றெப� நாயகி �?ெதாட� 

      கபிைலத� க:ைகநீாி  

ேகாத%ட பாணி7ர ேம@தி� ம:ைகெயா5 

      ேகாகனக� வாCமைறேயா. 

/ளி�நாவி 9ைறம:ைக ைசவல நிக��/மி. 

      P>த ேகா தா	டநி.றா� 

ேவத%ட ேம�கிாி யா�கி.ற ேதவி�� 

      ெவ�ள நீரா&ய�ேள 

வி�ளாிய ேகாக.ன வ�ள?ட� வாC8ைம 

      ெவ�ளநீ ரா&ய�ேள.        8 

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

 

96. அாிபிரம� த.ெனா5 ெபா�>தேவ 8�கவ5 

      மாெயா�ைம கா	5ெமா�வ. 

அ�மைறக� ெதளிவாிய தி�@�வ 8ைடயபர 

      மான>த தா%டவ�தா. 

காி7ாிைவ �?7ாிைவ மா.மCெவா டரவமணி 

      க:காள னாயபரம. 

க%ணிைண �ைத��லக 8ககால மி�ளேவ 

      காசினியி. வ>�8ைனனா� 

அாியெசய ெலனவறிஞ� �க98+ ப�திர% 

      டற:கைள வள��தெச 6 

அமலெனா5 ைத�தி:க� அ8த நீ ரா	ட8ற  

      அ&ய�தவ வா�@க%டா' 

விாி�வன ேகா&கைள 7ாிைமயி னளி�தபைர 

      ெவ�ளநீ ரா&ய�ேள 

வி�ளாிய ேகாக.ன வ�ள?ட� வாC8ைம 

      ெவ�ளநீ ரா&ய�ேள.        9 

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

 



97. வ�ளல�க� ைகெபாழி7� நிதிேபால மைழத>� 

      வ%டமி�+ ��ைவ நா	ைட 

வ%ைமெகறி த%ைமநல 8%ைமெயா5 தி%ைமவள� 

      வா'+பவர சா%டதைல6 

உ�ள8ற வழிப\உ ம&யவ�க� ேவ%5�வா� 

      @வ+�ட னளி�/8ைமேய 

உயிெரலா� வள��வட விைலவயி) றா'ம�க� 

      ஒ�ேகா& வ>�நி.றா� 

த�ளாிய�� Mைரெயா 5.க�ைண ேபாலேவ 

      தா.ெப�/ ெவ�ளா)றினி  

சா>தெநறி க%டதவ 8னிவ�மன மகிழேவ 

      ைத+Hச ந.னாளிேல 

ெவ�ளி7 ெமC>தள� ஞாயி, பிற�/8ன� 

      ெவ�ளநீ ரா&ய�ேள 

வி�ளாிய ேகாக.ன வ�ள?ட� வாC8ைம 

      ெவ�ளநீ ரா&ய�ேள.        10 

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

10. 10. 10. 10. ெபா#2ச"ெபா#2ச"ெபா#2ச"ெபா#2ச"    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    

 

98. வி%ணவ� மரமகளி� த�மின8 நி.ன�ைள 

      ேவ%&ெயதி� வ>�நி)பா� 

விDைசய ாிய�க� கி.னர�க� கி���டெரா5 

      மி�கசா ரண�� வ>தா� 

ம%ணவ� மினியதமி� ம.னெரா5 பலேகா& 

      வ>�நி. றா�கள.ேன 

வ�ளல�% மி�கசிவ B�ள8ண� ெச விேய 

      மாணி�க� வயிர8�த� 

எ%ணாிய விைல7ாிய மரகதெமா டாியமணி 

      ஏ)றவைக நா)றிவி	ேட 

எழி வள� காவ வ/ ெபா.னா னிய.றில/� 

      இைணய)ற _ச?.க% 

�%னிய�க� க%ணவ�� ெபாியநா யகிய�ைம 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள 

ெபா.னசல வி ?ேகா க.னனிட 8ைறவ ? 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள.        1 



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

 

99. ம.றினிைட ைய>ெதாழி9 ந.ெகாளிர ந	டமி5� 

      வ�ள)/ வா'�தெப%ேண 

மைறக�ெதளி வாிய@� அைடயசிைவ ெயன8னிவ� 

      மன8ற வறி>தவிைற6 

/.றினிைட விைளயா5 /மரெனB மதைலைய� 

      ெகாDசிமகி� த�பிரா	` 

/ளி�வ/ள வனமதனி  வள�ெமழி  ெகC8சி, 

      ேகாயி?ைட வ>ததாேய 

ச.றைம7 நவமணிெகா� ம%டப� திைடநி., 

      காமக3� மலாி.மக3� 

நவிலாிய க)�ைட ய�>ததி �ேலாமைச7� 

      நா)�ற8� நி.றா	டேவ 

�.றைலய � வாைய ெவ.றவிைண விழிய.ைன 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள 

ெபா.னசல வி ?ேகா க.னனிட 8ைறவ ? 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள.        2 

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

 

100. ம:களந  வா�வ�ள வ>த�ன  க%ட�ளி 

      மா8னிவ� ேபா)றநி.றா' 

வாசநிைற மகிழமல� நிலெமலாD சி>திம? 

      வ/ளவன வாலய�ேத 

ஐ:காB ம,8கB ம.பிBட. விைளயாட 

      ஆனிள:க. ,�ைவ�தா' 

அ%ட�க3 மைடவாிய த%டமிழி ன8த�ைத 

      அ&ய��க�� ெச'�ளா' 

த:கமய ேம�கிாி வ>த� நிக��/ெமா� 

      சா��நத ம%டப�ேத 

ச�தாி& ப�தினிய� ெதா	டைச7 8ச?) 

      ச:கரெனா ட.�/லவி+ 

ெபா:கிவள� ெதா%ைடய�த மரப&ைம H%டசிைவ 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள 

ெபா.னசல வி ?ேகா க.னனிட 8ைறவ ? 



      ெபா.Vச லா&ய�ேள.        3 

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

 

101. 8�த�ெப, ெத'விக0 ெச வேம ய.ெபாC/ 

      ;வ� ேதவார விைசைய 

8ைறயினா) ேக	ட�ளி வாத_ ர&க�தி� 

      ெமாழிக3� ெசவியிேன)றா' 

ப�த�பல� /Cமிநி. றறி@�வ மா/கி. 

      ப%பைமய ம)ைறய&யா� 

பா&7� />தி�+ பாட9 மிைச�தாிய 

      பழமைற0 சாம�ைத7� 

2�தவிைச மயமான பிறவினிய பாட9� 

      ெசா ?நி. றா�கள.ேன 

2வண�தி. மயமாகி 7வமி�க வியலாத 

      ேசாதிநிைற ]ச?.க% 

��த8த மைனயதமி� உாிைமெகா3 ம.ைனேய 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள 

ெபா.னசல வி ?ேகா க.னனிட 8ைறவ ? 

      ெபா.Vச லா&ய�ேள.        4 

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

 

102. அாிக�ப% பா5மல� ேகாடாB ேகா&யா' 

      அல�மகி ழரணிய�ேத 

அணிகயிைல யி�ெவ., நினெகாCந னா&வ� 

      ம�வைர /ைட>தேகாயி  

உாிைமெகா3 ம.ைனேய யாியதவ 8ய கி.ற 

      உ�தம�க� ெநDசி நி.றா' 

உய�வற @ய�>தவிர ணியகிாியி னிகெர.ன 

      உ�ளதி� ம%டப�ேத 

பதிக� மைனவிய�� மைறயவ� மட>ைதய�� 

      ந.றவட மா	&நி)க 

சB/மவ� நிைனவி.வ� நலெமலா நிைறேவற 

      நாவல� ெபா.Vச?  

அ�மைறக� ��விநி. றைடவாிய பதவ ? 

      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல 



அழிவி  ம:களவ ? எழி ெகா� 2>தரவ ? 

      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல.        5 

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

 

103. வ.�ெநறி யிய �ைடய ேவட�/ல நாகெனா5 

      மயிலைனய த�ைத�ாி7� 

வளமி�க ெம'�தவ+ ேபறாக @லகி.க% 

      வ>ததி%ண� /ழமக. 

ந.�நிைற 7�ள�தி. மா%பதைன ேவத8ண� 

      ஞான ேகாசாி7மறிய 

ந:ைகநீ க%5ள மய:கேவ ெய�பிரா. 

      ந விழிக� ெச>நீ�தர+ 

�.�லைன ெவ.றதவ 8னிவாிB மி�கவ+ 

      �%ணிய. க%ைணய+பி+ 

�டவி�க� க%ண+ப னாயகைத பா&ேய 

      �லம:ைக யா	5கி.றா� 

அ.�ைடய மல�மக�ெச' ந.பணி7 வ>த@ைம 

      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல 

அழிவி ம: களவ ? ெயழி ெகா� 2>தரவ ? 

      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல.        6 

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

 

104. ஆடக சிேலா0சய� வி ெல., ெகா%5லக 

      ம��ெபா:க வா%ட8ைறயா  

அ.�ைடய� ெகா%டாட வ�பர 8வ>�ைற7 

      மமர�கண நி.றாடேவ 

காடக� �ைறகாளி த.றிறைம கா	5� 

      க���ட ெனதி��தாடேவ 

காணாிய கா	சிெயன 8னிவாி� ேவா�மன� 

      க%ெணா5ம ல�>�நி)க 

ஏடக�தறிவாிய ெம'+ெபா�� விள�கிேய 

      எ5�தபத� ஊ.,பதெம. 

றி�கழ9 ம�பிைகநி. ன�கினி  நி,�திேய 

      ெய�ைமயா% ட�ளெவனேவ 

ஆ&7ல கா�பரம ேனாடம�� நாயகீ 



      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல 

அழிவி  ம:கள வ ? ெயழி ெகா� 2>தரவ ? 

      ஆ&ய�� ெபா.Vசேல.        7 

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

ேவ, 

 

105. பDசன ெம ல& விDைசய� ம:ைகய� 

      பா&ன� நி.றனேர 

பாைவய� ேதவம ட>ைதய� ஆ&ன� 

      ப%ெபா டைட>தனேர 

ெசDெசா?. விDசிய நாமக� வ>தன� 

      தி�மக� வ>தனேள 

தி�மி/ மி>திர ப�தினி ெய'தின� 

      ேசைவ7 வ>தனேள 

வDசிய� மாதவ ப.னிய� வ>� 

      வண:க நிைற>தனேர 

ம%டல ம:ைகய� ம%டப ெம:/� 

      வள�>� ெசறி>தனேர 

அDசவி க%டவ� ெநD2, ம�பிைக 

      ஆ5க ெபா.Vச  

ஆரண நா&ய ேகாகன நாயகி 

      ஆ5க ெபா.Vச .        8 

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

 

106. ெபா.�ைன வி ெலா5 திாி�ர 8.� 

      �ைக�கந ைக�தபிரா. 

�%ணிய ேமயத னDசய ன., 

      �ாி>த தவ���கா 

மி.ெபா� ேமனிைய நி.ெனா5 நாெயா5� 

      ேவட ெனன+�/தா 

மி�க ெகா5Dெசய  ��கெதா� ப.றிைய 

      6��திய வJவளேவ 

த.ெப� வ.ைம மதி�த தனDசய. 

      த.ெனா5 ம)ெபா�ேத 

த/திெகா� பா2ப த>த� நாயக. 



      ச�திவி ள�/ைமேய 

அ.பைர யா�விழி யா'ெப� நாயகி 

      ஆ5க ெபா.Vச  

ஆரண நா&ய ேகாகன நாயகி 

      ஆ5க ெபா.Vச .        9 

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

 

107. பா%&ய ம.னவ ன	ட மிைழ�தி  

      ப%களி ம.றிைடேய 

ப வைக யாBந &�தன ேனா'>� 

      பத:கைள மா),ெகனா 

ேவ%&ய ெவ ைலயி  ம�ைரயி  இ�கழ  

      ேவ),ைம ேதா)றிநட� 

விDைசயி னா&ய த�ெப� மானிட� 

      ேமவிய ெம'�தைலவி 

H%5ள வணிகளி. ந ெலாளி விDசிய 

      ெபா.மணி ம.றிைடேய 

Hமக� நாமக� இ>திைர யாதிய� 

      ெபா.வட மா	5தலா  

ஆ%ட�� ெத'வத ச:கர 2>தாி 

      ஆ5க ெபா.Vச  

ஆரண நா&ய ேகாகன நாயகி 

      ஆ5க ெபா.Vச .        10 

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

வா��/வா��/வா��/வா��/....    

 

108. மைறயவ� வாழிய ம.னவ� வாழிய 

      வணிக�� வாழியேவ 

ம%மக� ம�க3� வாழிய @ழெவB 

      மாதவ� வாழியேவ 

/ைறவ, ெம'�ைம 7ண��திய ைவதிக 

      ெகா�ைகக� வாழியேவ 

ேகாத, மாதவ ேநா.ப, 8னிவர� 

      P&ன� வாழியேவ 

நிைற@, ெச வ8 8லகின� ந.ைம7 



      நிலவவ ற��ாி7� 

நீ��க� வா�@, ��ைவய� ேபெறB 

      நி�பதி வாழியேவ 

கைறம? க%டைன நா&ய ெதா%&ன� 

      கண8ற வாழியேவ 

காரணி நாரணி ேகாகன நாயகி 

      கழ. மல� வாழியேவ. 

 

---------xxx---------- 


