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பல வி��வா	க� இய�றிய  "ப	னி� சதக� திரா��" 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

----------- 

நாராயணபாரதியா% இய�றிய ேகாவி/த சதக$. 

இஃ� மகாவி�வா	 கா1சீ,ர$ - இராமசாமி நா�� அவ%களா� 

பா%ைவயிட!ெப�ற�. 

மதரா+ ாி!ப	 அ3சிய/திரசாைல, 

87, த$,ெச�4 5தி, ெச	ைன. 

[2-வ� பதி!,],  1917, விைல ைப. 9 

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

6ராமஜய$. 

கா��கா��கா��கா��    

க�டைள�க �!ைறக"க�டைள�க �!ைறக"க�டைள�க �!ைறக"க�டைள�க �!ைறக"....    

மாேவழ�9!பிடவ/தா�லகவழ'க3ெசா�ெல	 

பாேவறயா�ன'ேகா%சதக1ெசால!பாரதிெய	 

நாேவறவா:��கி	ேற�ைன'கா�த�ணா	.க�;$ 

ேகாேவச'ரா�தேனய3 தாந/தேகாவி/தேன. 

 

#$#$#$#$....    

 

ப%�கரச வி��தா� &%�&' ேசதமி$ைலப%�கரச வி��தா� &%�&' ேசதமி$ைலப%�கரச வி��தா� &%�&' ேசதமி$ைலப%�கரச வி��தா� &%�&' ேசதமி$ைல....    

ெச4'ெகா�ேவ�ைக;4ெகா�டகாெடன�ேதச�திேல 

அ4'ெகா�தீ$,ெச<வாைர��ர/தரசாளவி/த! 

ப4'ெகா�ம	ன��டானா=>�பயிாி�ம' 



;4'ெகா�ேசத.�ேடாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (1) 

 

ெகா�%+� ேற" ெகா�டாவி�டா� பி"ைள�,'சிெகா�%+� ேற" ெகா�டாவி�டா� பி"ைள�,'சிெகா�%+� ேற" ெகா�டாவி�டா� பி"ைள�,'சிெகா�%+� ேற" ெகா�டாவி�டா� பி"ைள�,'சி....    

க�டா�ைமேவ/த%ெபா?ைமெப�ணாதவ	க�ணர4 

ப�டால�லாம�வண�கா%விட.�படாம� $மா� 

ெதா�டால�பி�ைள!@3சிெய	பா%.� ?'ெகனேவ 

ெகா�டாம�ேறெள	பேசாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (2) 

 

�-ணிேல ேகா �ட! ேபால�-ணிேல ேகா �ட! ேபால�-ணிேல ேகா �ட! ேபால�-ணிேல ேகா �ட! ேபால....    

பாA�டதாகியநீ%ேபா�கல/�பக��க�வி 

BA�டேக�வி';�ளாவ%ந�ேலாாி�B?தர$ 

ேமA�ட,�திெசா	னா=�கயவ%';ெவ/த,�ணி� 

ேகாA�டவாேறா';ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (3) 

 

.ழ�க�% ேப	�கிற ப�றி�&� ெகா0�க�% வி�ட! ேபால.ழ�க�% ேப	�கிற ப�றி�&� ெகா0�க�% வி�ட! ேபால.ழ�க�% ேப	�கிற ப�றி�&� ெகா0�க�% வி�ட! ேபால.ழ�க�% ேப	�கிற ப�றி�&� ெகா0�க�% வி�ட! ேபால....    

க>'க�4ேய�றி��காெசா	றிைலெயன'ைகவிாி�ேத, 

ம>'க�4ேய/தவ�லாைர��ேயாக�தி�ம	ன%ைவ�த�, 

.>'க�4ேப%��'கிழ�;�C$ப	றியி	D1சியிேல, 

ெகா>'க�4வி�டத	ேறாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.              (4) 

 

கால�!�&� த�க ேகால�கால�!�&� த�க ேகால�கால�!�&� த�க ேகால�கால�!�&� த�க ேகால�....    

நீல�கவ%விட!பா$ைப!பிடாரனியமி'கேவ 

ஆல�கர/ தி�ெடA�ட	வா>மரச%'க1சி' 

கால�க�திவAயாெரளியைர'கா�கில� 

9லைர!ேபாA�!பார3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (5) 

 

&�%�கரண� ேபா�டா12 ெகா��கிற தாி!&�%�கரண� ேபா�டா12 ெகா��கிற தாி!&�%�கரண� ேபா�டா12 ெகா��கிற தாி!&�%�கரண� ேபா�டா12 ெகா��கிற தாி!....    

த�!பா%,Aைய�$பா$ைப�$வா<க�4�தா�கி'ைகயா� 

எ�!பா%ம>ைவ�த�ணீ%ேமனட!பெரவ�ெம<3ச 

அ�!பா%சைபயினிG�ெற�ட4'க$ப�தா�வ%ெபா	 

ெகா�!பாராிய%க�டாய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (6) 

 

 



அய� கண�& ஆ�அய� கண�& ஆ�அய� கண�& ஆ�அய� கண�& ஆ��&� த�பா!�&� த�பா!�&� த�பா!�&� த�பா!....    

ஆA'கவா:/��4�/தா=$யா%';மய	 வ;�த 

ேசாA'கண'கி	ப4த!,ேமாெதா>வா%';.�தி 

பாA';$ெவ�ளிமைலயா	பிர$ப4ப��!பி�4	 

9A';ம� ம/தான3  தாந/தேகாவி/தேன.              (7) 

 

ெகா��தா	 &ைறவரா!ெகா��தா	 &ைறவரா!ெகா��தா	 &ைறவரா!ெகா��தா	 &ைறவரா!....    

எ��தா=D?மிைற�தா=D?மிைடந�ேவ 

ம��தா�மறிப�ேமாமண�ேகணி�த�ணீர�ேபா� 

அ��தாைரவா:வி'க'க�வி��டானவா	,டேன 

ெகா��தா�;ைறவ� ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (8) 

 

&ள�!�& மைழ &�தாணிேபா� ெப56மா&ள�!�& மைழ &�தாணிேபா� ெப56மா&ள�!�& மைழ &�தாணிேபா� ெப56மா&ள�!�& மைழ &�தாணிேபா� ெப56மா????    

எ/தாெயன3ெச	றிர!பவ%'கீபவெச�ளளH 

த/தா=$ேபா�மிகழெவா�ணாெத�;1ச1சாி�� 

வ/தா%ப�;�;ள��';!ெப<�மைழ��ளிக� 

;/தாணிேபா�ெப<�ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (9) 

 

ேகாடா � கா�� &ல�!� கீன�ேகாடா � கா�� &ல�!� கீன�ேகாடா � கா�� &ல�!� கீன�ேகாடா � கா�� &ல�!� கீன�....    

Iடா%;ல�தினிலாகாதபி�ைளத�ெப�ெற��ேதா% 

வாடா�வாட';லநாசமா'கி�ம�ற�தா	 

தாடா�ைமயாள%ைக';�ளா<�த�';ல1சாயெவ��$ 

ேகாடாA'கா$ப�லேவாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (10) 

 

அைர� கா8�&�ேபான க�� ஆயிர2 ெகா��தா1� வரா!அைர� கா8�&�ேபான க�� ஆயிர2 ெகா��தா1� வரா!அைர� கா8�&�ேபான க�� ஆயிர2 ெகா��தா1� வரா!அைர� கா8�&�ேபான க�� ஆயிர2 ெகா��தா1� வரா!....    

எ��தா=$பி3ைசய.�ந	ேறயி�ைலயாகி=யி% 

வி��தா=$வாசிந�பி�லா%மைனயி�வி�/ெதன!ேபா< 

அ��தாவேததைர'கா ';!ேபானக�பாயிர$ெபா	 

ெகா��தா=/தா	வ�ேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.           (11) 

 

ெபா$லா� &ண�!�& ந$ல ம��!-ேடாெபா$லா� &ண�!�& ந$ல ம��!-ேடாெபா$லா� &ண�!�& ந$ல ம��!-ேடாெபா$லா� &ண�!�& ந$ல ம��!-ேடா????    

உண�த'கந	ம�/தா�பிணிேபாெம	?லகி=�ேளா% 

பண��';'ெகா��பாிகாி!பா%விட$ பா</�ெச�த 

பிண��';$ ப3சிைல��� ,�ேலா%';!பிற';$ெபா�லா' 



;ண��';ந	ம�/ேதத3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (12) 

 

கவி ெகா-டா	�&2 கீ	�தி கைல�பா	�&2 கீ	�தியாகவி ெகா-டா	�&2 கீ	�தி கைல�பா	�&2 கீ	�தியாகவி ெகா-டா	�&2 கீ	�தி கைல�பா	�&2 கீ	�தியாகவி ெகா-டா	�&2 கீ	�தி கைல�பா	�&2 கீ	�தியா????    

மைல!பா�;? .னிேபா=$ ,லவ%வ4�ததமி:, 

விைல!பா�ப��தி�ெகா�வா%';��கீ%�திவித�ைடெச<�, 

கைல!பா%';$ேபா<ெகா�டநா<கைள!ேபா%ப�ைல'கா�4நி	?, 

;ைல!பா%';�கீ%�தி��ேடாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.      (13) 

 

ெவ�னா�%ேம� ச�னத� வ�தா$ விழ�! விழ�! &�பிட ேவ-��ெவ�னா�%ேம� ச�னத� வ�தா$ விழ�! விழ�! &�பிட ேவ-��ெவ�னா�%ேம� ச�னத� வ�தா$ விழ�! விழ�! &�பிட ேவ-��ெவ�னா�%ேம� ச�னத� வ�தா$ விழ�! விழ�! &�பிட ேவ-��....    

எ�ளா�$வாணிய%ெச'க4���4�மீனெர	? 

வி�ளாரவ%';!பவிஷுவ/தானித$ேவைல ெச<ய� 

த�ளாத4!ப�$ ெவ�ளா�4 ேம�ச	ன த�;$பி� 

ெகா�ளாம�ேபாவ��ேடாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.      (14) 

 

ெக��பாைர� ெத5வ2 ெக��&�ெக��பாைர� ெத5வ2 ெக��&�ெக��பாைர� ெத5வ2 ெக��&�ெக��பாைர� ெத5வ2 ெக��&�, , , , ெகா��பாைர� த��கலாகா!ெகா��பாைர� த��கலாகா!ெகா��பாைர� த��கலாகா!ெகா��பாைர� த��கலாகா!....    

உ�!பா�� பா%தைம! ேபானிைன யாெதா� வ	 பிைழ!ைப', 

ெக�!பாைர� ெத<வ� ெக�';ெம	 ேறெசா�ல' ேக�4�/�$, 

வி�!பார	 ேற,�ல% �%';ண .�?$ விதரண�தா%, 

ெகா�!பா% தைம�த�! பார3  தாந/த ேகாவி/தேன.             (15) 

 

ேதா�ட�! நாி 9�ட�திேல வரா!ேதா�ட�! நாி 9�ட�திேல வரா!ேதா�ட�! நாி 9�ட�திேல வரா!ேதா�ட�! நாி 9�ட�திேல வரா!....    

நா�ட$பண�தி�ைவ';�க�ளேலாப% ந	னாவல%க� 

ஈ�ட/தைன'க��கி��வேராவிைரேத4மைன� 

ேதா�ட$,;நாிய1சாமென1ச/�ணி/�ச/ைத' 

9�ட/தனி�வ�ேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (16) 

 

நா5வாைல� &ண�ெக��க ஆராலா&�நா5வாைல� &ண�ெக��க ஆராலா&�நா5வாைல� &ண�ெக��க ஆராலா&�நா5வாைல� &ண�ெக��க ஆராலா&�????    

இண'காதிரா%வ�A�$ெபா4/தா�ைவ�தி�தைல�$ 

வண'காதிரா%வி	னிமி%/தெத	றா�,�ல%மா?ப�$ 

பிண'கா%த�!பவ%நா<வாைலநீள!பி4�தி>��' 

;ண'காெர�'கவ�லார3 தாந/தேகாவி/தேன.              (17) 



 

&ள�ப% நீாிைற�தா� கட�ப"ள� நிர��மா&ள�ப% நீாிைற�தா� கட�ப"ள� நிர��மா&ள�ப% நீாிைற�தா� கட�ப"ள� நிர��மா&ள�ப% நீாிைற�தா� கட�ப"ள� நிர��மா????    

இைற.ைறேயைழ';4கைளேநாவ3ெச<ேதப $ெபா	 

அைறயி�$ெபா'கச/தானிர$பாதரச%'கிய�ேபா 

நிைறகட�ெக	ன;ைறேவா;ள!ப4 நீாிைற��' 

;ைறவற3ெச<பவரார3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (18 ) 

 

எ�தீ�றெத�;� ெகா�டாயி� க�ெட�பவ�-�எ�தீ�றெத�;� ெகா�டாயி� க�ெட�பவ�-�எ�தீ�றெத�;� ெகா�டாயி� க�ெட�பவ�-�எ�தீ�றெத�;� ெகா�டாயி� க�ெட�பவ�-�....    

கி�4ெயா�வ	 றைல';ளிர�ன�கிைள�தெத	றா� 

ெவ�4ெவளிெச<யேவCெம	ேறவி�$பா%ெபாிேயா% 

எ�4ைனமா�திர$,�தியி�லாெர�தி	றெத	றா� 

ெகா�4=�க��ெம	பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (19) 

 

.�! &ல�தா	 ெப�ைம�ப��.�! &ல�தா	 ெப�ைம�ப��.�! &ல�தா	 ெப�ைம�ப��.�! &ல�தா	 ெப�ைம�ப��, , , , <ட	 &ல�தா� ெப�ைம�படா	<ட	 &ல�தா� ெப�ைம�படா	<ட	 &ல�தா� ெப�ைம�படா	<ட	 &ல�தா� ெப�ைம�படா	....    

சல�தா�விைளகி	றசி!பியி	வா<.�ைத�த�;ல/தா	 

ெசால�தாெனவ�மிகழா%வி�$பி� ெதா;�தணிவா% 

அல�தாமதவறி5ன% ெசனனமதாகியந� 

;ல�தா�ெப�ைமெபறார3 தாந/தேகாவி/தேன.              (20) 

 

நாைய� &ளி�பா�% ந�=�%$ ைவ�த! ேபாலா�நாைய� &ளி�பா�% ந�=�%$ ைவ�த! ேபாலா�நாைய� &ளி�பா�% ந�=�%$ ைவ�த! ேபாலா�நாைய� &ளி�பா�% ந�=�%$ ைவ�த! ேபாலா�....    

களி!பா�?ைரகளறி5னைர'ைக!பி4��3ெச�வ$ 

அளி!பாெரனி�பி	னைக'கிடமாெம	?மாவதி�ைல 

ெவளி!பா�றிாிகி	றநாயானைதந�5��';�ேள 

;ளி!பா�4ைவ�தெதா!பாம3  தாந/தேகாளி/தேன.             (21) 

 

ஆ-% ைகயி$ அக�ப�ட &ர2கா5 அைலவா	ஆ-% ைகயி$ அக�ப�ட &ர2கா5 அைலவா	ஆ-% ைகயி$ அக�ப�ட &ர2கா5 அைலவா	ஆ-% ைகயி$ அக�ப�ட &ர2கா5 அைலவா	....    

வர�காதA';/தவ .ைடேயா%வ�கணெமவ%';$ 

உர�காCந	ைமெபறலா�கயவ�ட	 கல/தா� 

அர�கா1சைபயி�சைடயா�4ைகயிலக!ப�டேதா% 

;ர�காயைலவ%க�டாய3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (22 ) 

 

வ��� !ைர�தன�தாைர� &�பிட� த&ேமாவ��� !ைர�தன�தாைர� &�பிட� த&ேமாவ��� !ைர�தன�தாைர� &�பிட� த&ேமாவ��� !ைர�தன�தாைர� &�பிட� த&ேமா????    

 



ெச$பி�ேமனி��'ெகா�டெத<வ�ைத�ெத�டமி�� 

ந$பிடேவ��$ பத$ ெபறலா ந$பிேனா%';தவா 

வ$பி�$ேலாப��ைர�தன!ேப<கைள ம		ெர	? 

;$பிடH/த;ேமாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.              (23) 

 

&�வி�9�ைட� ேகாலாேல &ைல�பா	களா&�வி�9�ைட� ேகாலாேல &ைல�பா	களா&�வி�9�ைட� ேகாலாேல &ைல�பா	களா&�வி�9�ைட� ேகாலாேல &ைல�பா	களா????    

ேசா�ைட!,ைன/�ர�ேவ�ைடயா�/�ைரகட�க� 

நா�ைட!,ர!ப�ஞாய�ெக�!ப�ஞாயம	ேற 

5��';ண$பியைட'கல3சி��ெவ�.�ைடயி�$ 

9�ைட';ைல!ப%கேளாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.          (24) 

 

ெபாெபாெபாெபா�னி� &ட�!�&� ெபா�%��� பா	�கேவ-�மா�னி� &ட�!�&� ெபா�%��� பா	�கேவ-�மா�னி� &ட�!�&� ெபா�%��� பா	�கேவ-�மா�னி� &ட�!�&� ெபா�%��� பா	�கேவ-�மா????    

சட��'கழெக	ப%தா	க�றக�வித;ம த�லா� 

இட�த'க@ஷண/தானணியாவி4ேல வேரா 

,ட���பட�த�க'க�4��'கி!,�'கியெபா� 

;ட��';!ெபா�டழேகன3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (25) 

 

ப%யா"வா	 நீதித�பிப%யா"வா	 நீதித�பிப%யா"வா	 நீதித�பிப%யா"வா	 நீதித�பி� &%யாாி��பா	 தவலய�தி$� &%யாாி��பா	 தவலய�தி$� &%யாாி��பா	 தவலய�தி$� &%யாாி��பா	 தவலய�தி$????    

ப4யாOம	ன%ம�நீதித!,$ப4 நட/தா� 

வி4யா�நா�மைழெபாழியா�விைளH;	?$ 

ெபா4யா$ப $ ,	ென�!ெபழ'கா�ம!@மிதனி� 

;4யாாி�'கவ�லார3  தாந/தேகாவி/தேன.              (26) 

 

ேகா>�கழ& ெச2ேகா$ேகா>�கழ& ெச2ேகா$ேகா>�கழ& ெச2ேகா$ேகா>�கழ& ெச2ேகா$    

பாH'கழ;ெபா�� ைவெசா� ைவ ப	மல%!@� 

காH'கழ;மயி=�;யி=�க�டா<கமல! 

@H'கழ;மண./தி�H$,வி,ர';$ 

ேகாH'கழ;ெச�ேகால3  தாந/தேகாவி/தேன.              (27 ) 

 

க���ப�டா1� ேமாதிர�ைகயா� க���பட ேவ-��க���ப�டா1� ேமாதிர�ைகயா� க���பட ேவ-��க���ப�டா1� ேமாதிர�ைகயா� க���பட ேவ-��க���ப�டா1� ேமாதிர�ைகயா� க���பட ேவ-��....    

ம��!படாதவ Pமாரேசாகவனமழி��', 

க��!ப�டாாி/�ரசி�த	ைகயா�க%�த	காாிய�தா�, 

.��!ப�டா=1 ெசய�ெகா�வராகி�ெபா	ேமாதிர'ைக' 



;��!ப�டா�;ைறேவாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (28) 

 

தி�&விசய2 ெகா"பவ+�&� ெசயாபெசயகால� ெதாியா!தி�&விசய2 ெகா"பவ+�&� ெசயாபெசயகால� ெதாியா!தி�&விசய2 ெகா"பவ+�&� ெசயாபெசயகால� ெதாியா!தி�&விசய2 ெகா"பவ+�&� ெசயாபெசயகால� ெதாியா!....    

இய�,ட	றி';விசய�ெகா� ேவ/தெர	றா=$ப<' 

ெசய$ வ��கால/ெதாிபவரா% தி�வ/திற.$ 

,யெபல.	னி	றேவாவி'ரமாதி�த	 ேபா%ெபார!ேபா 

;யவ	ைகயா	ம4/தான3  தான/தேகாவி/தேன.              (29) 

 

பாைல� �க��வா" பா�கிய�ைத6� �க��வாேளாபாைல� �க��வா" பா�கிய�ைத6� �க��வாேளாபாைல� �க��வா" பா�கிய�ைத6� �க��வாேளாபாைல� �க��வா" பா�கிய�ைத6� �க��வாேளா????    

சA'க'கண'ெக	னதா	ெப�றபி�ைள';�தா<.ைல!பா� 

ஒA'க'கனி/தழR�4வள%!ப�பி	G:விைனயா� 

பA';�ப4ல	ைனெய	ெச<வ�பா'கிய$ பாலைடயி� 

;='கி!,க��வேளாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.              (30) 

 

எ$ைல பா?ப�டா1� ெகா$ைல� கடைமவிடா	எ$ைல பா?ப�டா1� ெகா$ைல� கடைமவிடா	எ$ைல பா?ப�டா1� ெகா$ைல� கடைமவிடா	எ$ைல பா?ப�டா1� ெகா$ைல� கடைமவிடா	....    

ெசா�ைல!,ர���ெகா��ேகா	மணிய�த%ேதாஷெம�ணா% 

க�ல�ப��தி';4கைள ேநாவ'கண'ெக>தி 

எ�ைல';ளாநில! பா:ப4�$ பி4�ேத�>த 

ெகா�ைல'கடைமவிடார3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (31) 

 

க�பேலறி� ப�ட கட� ெகா�ைட #�ேற வி%6� க�பேலறி� ப�ட கட� ெகா�ைட #�ேற வி%6� க�பேலறி� ப�ட கட� ெகா�ைட #�ேற வி%6� க�பேலறி� ப�ட கட� ெகா�ைட #�ேற வி%6� ????    

இ��ேநா�?!பிற/தா�ெச�வ.�?மிடாதவிதி 

ப��B�?'கி�/ேத�ைழ�தா=$பவிெஷ<�ேமா 

வி��ேநா';�க!பேலா4�ேமவி4யாமைளயி� 

ெகா�ைடB�ேறாவி4�ம3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (32) 

 

மா+� ெகா� �"ளி ேயறினாெல�ன &ைற�தாெல�னமா+� ெகா� �"ளி ேயறினாெல�ன &ைற�தாெல�னமா+� ெகா� �"ளி ேயறினாெல�ன &ைற�தாெல�னமா+� ெகா� �"ளி ேயறினாெல�ன &ைற�தாெல�ன????    

நிைற/ேதவ��க!பலாயிர/த$மினி	ேறா%க!ப� தா	, 

மைற/ேததிைகத!பி� றா:ெவ	ெற�ணா%வ%�தக%க�வன�, 

�ைற/ேதவள%,�ளிமா�';ட$பினிேலா%,�ளி 

;ைற/ேதத�லா	மி;/ேதத3 தாந/தேகா வி/தேன.             (33) 

க2கா நதியி$ .ழகினா1� கா�ைக அ�ன� ஆமாக2கா நதியி$ .ழகினா1� கா�ைக அ�ன� ஆமாக2கா நதியி$ .ழகினா1� கா�ைக அ�ன� ஆமாக2கா நதியி$ .ழகினா1� கா�ைக அ�ன� ஆமா????    



ஒளி�தா=/�%';ண$ேபாேமா;�Hபேதசம/�ர$ 

அளி�தா=$,�ல%ந�ேலாராவேராெச	ற��த���' 

களி�தாயிர/தர�காக.>கி'க�காநதியி� 

;ளி�தா=ம	னெமாSவாத3 தாந/த ேகாவி/தேன.             (34) 

 

ெகா$ைல பாழானா1� &�வி�கிைர ப@சமாெகா$ைல பாழானா1� &�வி�கிைர ப@சமாெகா$ைல பாழானா1� &�வி�கிைர ப@சமாெகா$ைல பாழானா1� &�வி�கிைர ப@சமா????    

த�வி�பனம	ன%ைகயிைள�தாெல	ன த$ைமந$பி 

ம�வி�திாி�1சன�க� பசிெகா��வா�டெம<தா% 

ப�வ';றி!பி	றி3சாவிப�டா=$பயி%'ெகா�ைலயி� 

;�வி'கிைரப1சேமாவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (35 ) 

 

இரா>�தைன� த"ளின &திைர தழி6� பறி�த!ேபாலஇரா>�தைன� த"ளின &திைர தழி6� பறி�த!ேபாலஇரா>�தைன� த"ளின &திைர தழி6� பறி�த!ேபாலஇரா>�தைன� த"ளின &திைர தழி6� பறி�த!ேபால....    

ெமாழியி	ப4 நடவாட	கணவைன ேமாச1ெச<� 

பழி�1 ம';$ப4 ெச<தன$ப!பட%விசிக$ 

ெபாழி�1சமாிைடராH�தைன� த�ளி!ேபா�ட வ$ 

;ழி�$பறி�தெதா!பாம3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (36) 

 

ெகா%�&� கா5 கனமாெகா%�&� கா5 கனமாெகா%�&� கா5 கனமாெகா%�&� கா5 கனமா????    

அ4�த.T�4வள%�தி�/தா<த	னகெமAவா< 

மி4�தி4�$ெப�றபி�ைளகைள'ைகவிடநிைனயா� 

ெபா4�ெத>$பி1  திரளா�$பார$ ெபா?';$பட% 

ெகா4'ெக	னகா<கன ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.               (37) 

 

ெந��� சிறிெத�; <�றைனயி$ .%யலாமாெந��� சிறிெத�; <�றைனயி$ .%யலாமாெந��� சிறிெத�; <�றைனயி$ .%யலாமாெந��� சிறிெத�; <�றைனயி$ .%யலாமா????    

த�டாரணி�$மரசிள$பாலக% த$ைமெயதி% 

க�டாAைளயெர	ெற�ணெவா�ணா� க�டாெரவ�$ 

அ�டாெந�!ைப3சிறிெத	? .	றாைனயி	 .4/� 

ெகா�டால� க��காண3 தாந/தேகாவி/தேன              (38) 

 

மீ� &@8�& நீ'8� பழ�கேவ-�மாமீ� &@8�& நீ'8� பழ�கேவ-�மாமீ� &@8�& நீ'8� பழ�கேவ-�மாமீ� &@8�& நீ'8� பழ�கேவ-�மா????    

பி1 !ப�வ.ைலவிைல!ெப�க�ெப?$ெபா��கா 

வ1சி';$ வி�ைத;லவி�ைததாேனவ�மவ%'; 

வி1 ';ள!,னனீ3 !பழ';வி�தாெரவ%மீ	 



;1 ';�த�;ண�காண3 தாந/தேகாவி/தேன.              (39) 

 

நீ@ச வறியாதவைன ஆறிழ�!� ெகா-�ேபா�நீ@ச வறியாதவைன ஆறிழ�!� ெகா-�ேபா�நீ@ச வறியாதவைன ஆறிழ�!� ெகா-�ேபா�நீ@ச வறியாதவைன ஆறிழ�!� ெகா-�ேபா�....    

வி�ேபா%.க�தி� நைக!பாெரன3 �த5ர%ச�ைட 

இ�ேபாெதாளி��!பிைழயாமலா�ைமயிலா%மதிெக� 

ட�ேபாாினி�,கினீ1சறியா	றைனயாறி>��' 

ெகா�ேபானவாெறா';ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.               (40) 

 

.�ற நைன�தா	�&� &ளிாி$ைல.�ற நைன�தா	�&� &ளிாி$ைல.�ற நைன�தா	�&� &ளிாி$ைல.�ற நைன�தா	�&� &ளிாி$ைல....    

தளிேரயைனய ெம<!ெப�U%கணவ	றைனயிக:/� 

ெவளிேய ,ற!ப��'க�பழி/தா�பி	ைன ெவ�கெம	ைன 

நளிேரத�$,னேறா</�ட$ெப�;நைன/தவ%';' 

;ளிேரத!பாெல	பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (41) 

 

#�;� கி��பல	� ைக�பதி� சாவி$ைல #�;� கி��தா1�#�;� கி��பல	� ைக�பதி� சாவி$ைல #�;� கி��தா1�#�;� கி��பல	� ைக�பதி� சாவி$ைல #�;� கி��தா1�#�;� கி��பல	� ைக�பதி� சாவி$ைல #�;� கி��தா1�    9�;� கீைர9�;� கீைர9�;� கீைர9�;� கீைர    

ேசா�?'கட	 ெகா�4�';1சாீர/ெதாைல�நி�லா 

தா�?!,னA�;மிழிைய! ேபாெல	ற>�கிெல	னா$ 

B�?'கி�!பவ%'ைக$பதி�சாவி�ைல B�?'க!பா� 

9�?'கிைரெய	பேரய3  தா/தேகாவி/தேன.              (42) 

 

ந�றி ெச5த கீாிைய� ெகா�ற பழ2 கைதேபாந�றி ெச5த கீாிைய� ெகா�ற பழ2 கைதேபாந�றி ெச5த கீாிைய� ெகா�ற பழ2 கைதேபாந�றி ெச5த கீாிைய� ெகா�ற பழ2 கைதேபா$$$$....    

ந	றி ெச<தாெர	றறியாம�றீ�;நம';3 ெச<தா 

ெர	?ெச�'கெவா�ணா� ;ழ/ைதயிள/தைசைய� 

தி	ெறதி%வ/த� கீாிெய	ற/தண	ேறவி .	னா� 

ெகா	றபழ�கைதயாம3  தாந/தேகாவி/தேன.              (43) 

 

கைரயா� ��றி$ அரவ2 &%ெகா-ட!ேபா$கைரயா� ��றி$ அரவ2 &%ெகா-ட!ேபா$கைரயா� ��றி$ அரவ2 &%ெகா-ட!ேபா$கைரயா� ��றி$ அரவ2 &%ெகா-ட!ேபா$    

அ4ெகா� டள/தி��' ேகா�ைட யா�ெச<ெத	 னா�ைமயி�லா%, 

ெக4ெகா�ட ேவ/த%ைக' ெகா�வா ரவைர!பி	 கி�டெவா�டா%, 

ப4ெகா�ட ம�ணி� கைரயா னி�$ ,�றி� பா$,வ/�, 

;4ெகா� 4�!ப� வாம3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (44) 

 

ப�றி�&�%� ெகா�ச�திேய�ப�றி�&�%� ெகா�ச�திேய�ப�றி�&�%� ெகா�ச�திேய�ப�றி�&�%� ெகா�ச�திேய�????    



ெத�4!பறி'கி	ற ேவசிய% 5�4�றிாி/தைல� 

ம�4';';லாம�'காசாரேம	ெற<வவ/தைனேய	 

ப�4'ெகா��கிய4ப� D%'க�$ப	றியி�ட 

;�4'ெகா�ச/திேயன3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (45) 

 

அ�ப��&� பவிஷவ�தா$ அ	�தரா�திாியி12 &ைடபி%�க' ெசா$அ�ப��&� பவிஷவ�தா$ அ	�தரா�திாியி12 &ைடபி%�க' ெசா$அ�ப��&� பவிஷவ�தா$ அ	�தரா�திாியி12 &ைடபி%�க' ெசா$அ�ப��&� பவிஷவ�தா$ அ	�தரா�திாியி12 &ைடபி%�க' ெசா$வா	வா	வா	வா	....    

நைடக�; .	ன�ெகாைடக�ற ேப%';நட'ைகவ/தா� 

,ைட��ெறவ�/� தி'கவண�கி!,க: ெப?வா% 

அைடய�ப�';!பவிஷுவ/தால%�தரா�ாியி�� 

;ைடைய! பி4ெய	ப%காண3  தாந/தேகாவி/தேன.             (46) 

 

பிடாாிைய� ெப-�ைவ�!� ெகா-டவ� ேபய�பிடாாிைய� ெப-�ைவ�!� ெகா-டவ� ேபய�பிடாாிைய� ெப-�ைவ�!� ெகா-டவ� ேபய�பிடாாிைய� ெப-�ைவ�!� ெகா-டவ� ேபய�....    

க�ட�'ேக�றவளா';லமா�ஷி'க�பினளா� 

ெத�டைன'க1சிநட!பவளாமண1 ெச<வத�லா� 

பி�ட ./��ட.ேந%/ேதபிடாாிைய!ெப��ைவ��' 

ெகா�டவ	 ேபபன	 ேறாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.              (47) 

 

ெகா0மீதி ெகா"B� &%' ெச$வேம ெச$வ�ெகா0மீதி ெகா"B� &%' ெச$வேம ெச$வ�ெகா0மீதி ெகா"B� &%' ெச$வேம ெச$வ�ெகா0மீதி ெகா"B� &%' ெச$வேம ெச$வ�....    

ெபா43ெச�வ$ யாசக3ெச�வ$ ெகா�ைம! ெபா��ெச�வேமா%, 

ெநா43ெச�வ மீதA� லா3ெச�வ$ வி�ெச�வ B�?';ேம, 

மி43ெச�வ மி	றி3  கசீவி யா'ெகா> மீதிெகா�O$, 

;43ெச�வ ேமெச�வ� காண3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (48) 

 

கச�கி .காலாகா!கச�கி .காலாகா!கச�கி .காலாகா!கச�கி .காலாகா!....    

வ�டான�ெம�ள!@மண�ெகா�O$வைகய�ேபா� 

ெப�டாைச��ளவ%காமச$ேபாக$ ெப?வத�லா� 

க�டாதரவி	மலெர��ேதகச'கி$.க%/� 

ெகா�டா	 மண/த� ேமாவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (49) 

 

தாேன கனியாத கா5 த% ெகா-ட%�தா� கனியா!தாேன கனியாத கா5 த% ெகா-ட%�தா� கனியா!தாேன கனியாத கா5 த% ெகா-ட%�தா� கனியா!தாேன கனியாத கா5 த% ெகா-ட%�தா� கனியா!....    

அ�4ன%'கீபவ%தாேமாத�வத�லா திர!ேபா% 

ெத�டைன'காக' ெகா�!ப��ேடாெச>�கா<மர�தி� 

க�44�றாேனகனியாத .	கனிய�த4ைக' 



ெகா�ட4�தா�கனியாத3 தாந/தேகாவி/தேன.              (50) 

 

கிளிைய வள	�!� ,ைனைகயி� ெகா��பா�-டாகிளிைய வள	�!� ,ைனைகயி� ெகா��பா�-டாகிளிைய வள	�!� ,ைனைகயி� ெகா��பா�-டாகிளிைய வள	�!� ,ைனைகயி� ெகா��பா�-டா????    

வி�!பா% பிைழ';$ வழியின�ேலார	றி ேவ?பட' 

ெக�!பா%வச1ெச<வேரா ந$பிேனாைர'கிளி!பி�ைளைய 

எ�!பா%ைகயாரவள%!பத�லாெல�4! @ைனைகயி� 

ெகா�!பா�லகி=�ேடாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (51) 

 

எ5தவனி��க அ�ைப ேநாகலாமாஎ5தவனி��க அ�ைப ேநாகலாமாஎ5தவனி��க அ�ைப ேநாகலாமாஎ5தவனி��க அ�ைப ேநாகலாமா????    

உ�டான;�ற1சகியாம�ேவ/த��தாரமி�டா�, 

தி�டாட�ெத�டைனெச<வா%';';�ற./ெத�ட.ேமா, 

அ�டாம� வி�பி4�ெத<ேதானி�'க'க�ட$ைபெநா/�, 

ெகா�டாலSவ$ ெப	ெச�ம3 தாந/தேகாவி/தேன.              (52) 

 

ஒ� ��திர+� &���திரனாகா�ஒ� ��திர+� &���திரனாகா�ஒ� ��திர+� &���திரனாகா�ஒ� ��திர+� &���திரனாகா�....    

வ�,�ரவா1ைசயி�ெற<வ�ைத வா:�தி வண�கிவர/ 

த�,�ரைன! ெபறி�காவ4க�4�த	றா<த/ைதைய 

ஒ�,�ரேன�1 ம/த��ேடாHலக$ ,கழ' 

;�,�ரேன  ம/தான3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (53) 

 

ெகா�காி�பா	�கா ெசா	�க� தீயி$ &தி�பவ	� க$லேவா ெசா	�க�ெகா�காி�பா	�கா ெசா	�க� தீயி$ &தி�பவ	� க$லேவா ெசா	�க�ெகா�காி�பா	�கா ெசா	�க� தீயி$ &தி�பவ	� க$லேவா ெசா	�க�ெகா�காி�பா	�கா ெசா	�க� தீயி$ &தி�பவ	� க$லேவா ெசா	�க�....    

கதி!பா ைட���;திைர�$ யாைன�� கா�பல.$, 

மதி!பா Aக� �த 5ர%';3 ெசா%'க$ வ�வ� ேபா�, 

�தி!பா%';� ெகா'காி! பா%'; .� ேடா �ணி/ ேதெந�!பி�, 

;தி!பா ெளா��தி'க	 ேறாவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (54) 

 

பர�ைத�&� ெகா��&� பணய�ைத� &%� ெப- வா2கி� &ல2ெக�வாளாபர�ைத�&� ெகா��&� பணய�ைத� &%� ெப- வா2கி� &ல2ெக�வாளாபர�ைத�&� ெகா��&� பணய�ைத� &%� ெப- வா2கி� &ல2ெக�வாளாபர�ைத�&� ெகா��&� பணய�ைத� &%� ெப- வா2கி� &ல2ெக�வாளா????    

மி4யி�ெகா�ைம'கிர!பத�லா�;லேம	ைம;	ற! 

ப4யி�ப $ெபா	றாி�ெகா�வேராபாிவா� ெபாிேயா% 

ெகா4ய பர�ைதய%';' ெகா�';$ பணய�ெகாெள	றா� 

;4யி�ெப� வா�;வேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (55) 



 

ெகா�2ேகா$ அரச	�க?� &%யி��கலாகா!ெகா�2ேகா$ அரச	�க?� &%யி��கலாகா!ெகா�2ேகா$ அரச	�க?� &%யி��கலாகா!ெகா�2ேகா$ அரச	�க?� &%யி��கலாகா!....    

திற.1ெச�ேகா=.ளம	ன% நா�4�சி/தா;ல/ தீ%/ 

�றH�;4சதெம	றி�!பா%பயிாி���ப%கா� 

அறH� ெகா�ைம ெச�ம	ன%சீைம';�ளாமி�!,' 

;றவ	;4யி�!ேபய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (56) 

 

ந$லவ	 க-ணி�ப�ட நாகழ@ சாகா!ந$லவ	 க-ணி�ப�ட நாகழ@ சாகா!ந$லவ	 க-ணி�ப�ட நாகழ@ சாகா!ந$லவ	 க-ணி�ப�ட நாகழ@ சாகா!....    

ப�லா�விட�க';தாக/ திைக��! பய/ெதா��கி 

ந�லா% க�காணவ/தா =�ெகா�லா% க�ணலா%வாி�$ 

ெபா�லாதவாிவெர	னா% மன$ ெபா?�ேதயவைர' 

ெகா�லாம�றா�;வ%காண3 தாந/தேகாவி/தேன.              (57) 

 

�ைலய+�& வா�& 8�தி6� ஆைன6மி$ைல�ைலய+�& வா�& 8�தி6� ஆைன6மி$ைல�ைலய+�& வா�& 8�தி6� ஆைன6மி$ைல�ைலய+�& வா�& 8�தி6� ஆைன6மி$ைல....    

ெச�வா<! ப�$பைன ேய�ெட> தாமைற3 ெச$ ெமாழி ேபா�, 

ெசா�வா% ெசா ன$ப� த;வத� லாம� ெசா�ைல!,ர��$, 

வ�வா<! ,ைலய%ெசா ன$,வ ேரா நித மா� தி	ன', 

ெகா�வா%'ெகா ராைண�� ேடாவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (58) 

 

பள2கா�%  ��! ெகா-� பாைல�&%�தா1� க"ெள�பா	க"பள2கா�%  ��! ெகா-� பாைல�&%�தா1� க"ெள�பா	க"பள2கா�%  ��! ெகா-� பாைல�&%�தா1� க"ெள�பா	க"பள2கா�%  ��! ெகா-� பாைல�&%�தா1� க"ெள�பா	க"....    

மி4�தா=ெம�த!பசி�தா=ந�லவ% ேமைர த!பி ேபா<' 

வ4�தாயிர/தர�க�;4!பா%மைனவாச� ,கா% 

ப4�தா%க�க�ளிற';$பன�கா�4னி�பா� ெகா�� 

;4�தா=�க�ெள	பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (59) 

 

ப�சி பசி�தா1� எ�%�கனிைய� தி�ன!ப�சி பசி�தா1� எ�%�கனிைய� தி�ன!ப�சி பசி�தா1� எ�%�கனிைய� தி�ன!ப�சி பசி�தா1� எ�%�கனிைய� தி�ன!. . . . ெகா"ளி ெகா-� தைல ெசாறி�! ெகா"ளி ெகா-� தைல ெசாறி�! ெகா"ளி ெகா-� தைல ெசாறி�! ெகா"ளி ெகா-� தைல ெசாறி�! 

ெகா"ளா	ெகா"ளா	ெகா"ளா	ெகா"ளா	....    

ெத�ளார .த'கட�கைரெய�43ெச>�கனிைய! 

,�ளான �பசி 9%/தா=ேம,சியா �க�டா< 

த�ளா� ெகா�ளிெகா�ேட தினெவ	? தைல ெசாறி/� 

ெகா�ளாெரவ�1ெசா	ேனன3  தாந/தேகாவி/தேன.              (60) 

 

,வி�&2 கைடயிேல �$1 வி�ப!ேபால,வி�&2 கைடயிேல �$1 வி�ப!ேபால,வி�&2 கைடயிேல �$1 வி�ப!ேபால,வி�&2 கைடயிேல �$1 வி�ப!ேபால    



ேதறியமா�Vய .�ேளா% ெப�ைமசி?ைம!பட 

மாறிய5னவி��தி';�ளா< க	? வா:வெர	றா�. 

5றிய@மல%வி�;�கைடயி� ,�வி�கவிைல 

9றியவாெறா'; ேமய3  தாந/தேகாவி/தேன.              (61) 

 

த2&ம@ 8ம�த க0ைத மணமறியா!த2&ம@ 8ம�த க0ைத மணமறியா!த2&ம@ 8ம�த க0ைத மணமறியா!த2&ம@ 8ம�த க0ைத மணமறியா!....    

தம�திெனாளி ெச<�$ ெபா�@ஷண�கடைல3 ைமயா<3 

 ம�த=மாத%'கழேகாகணவ�ெறாழாதி�/தா� 

கம�தி�ெபாதி3 ைமயா<3 ம/தாெல	க>ைத��;� 

;ம�தி	மண�ெகா�Oேமாவ3  தாந/தேகாவி/தேன.             (62) 

 

ெப�மா" நிைன�தா$ வா?> &ைறவாெப�மா" நிைன�தா$ வா?> &ைறவாெப�மா" நிைன�தா$ வா?> &ைறவாெப�மா" நிைன�தா$ வா?> &ைறவா? ? ? ? பிரமா நிைன�தா$ ஆ68 &ைறவாபிரமா நிைன�தா$ ஆ68 &ைறவாபிரமா நிைன�தா$ ஆ68 &ைறவாபிரமா நிைன�தா$ ஆ68 &ைறவா????    

நிைறயாயரச	றயH ெச<தா�கA நீ�கியிள$ 

பிைறயாவள%/� நிர$, ந�வா:H பிாிய!ப�� 

,ைறயா� விள�;$ பி%$மாநிைன/தா�வ%�தி';$ வய� 

;ைறயாெதன3ெசா�வேரய3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (63) 

 

த�மின� த�ைம� தா2&�த�மின� த�ைம� தா2&�த�மின� த�ைம� தா2&�த�மின� த�ைம� தா2&�. . . . .ைல சாி�தா$ வயி; தா2&�.ைல சாி�தா$ வயி; தா2&�.ைல சாி�தா$ வயி; தா2&�.ைல சாி�தா$ வயி; தா2&�....    

த$மினமானவ%ைகயிைள�ேதசரெண	றைட/தா� 

வ$மிென	றாதாி'க�த;/த�ளவழ'க�லேவ 

வி$.ெம	 ெகா�ைகசாி/ேதவயி�றி�விழிய� தா� 

;$ெமன3ெசா�=வேரய3  தாந/தேகாவி/தேன.              (64) 

 

க0ைத�& விாிக�%னதினாேல &திைரயாமாக0ைத�& விாிக�%னதினாேல &திைரயாமாக0ைத�& விாிக�%னதினாேல &திைரயாமாக0ைத�& விாிக�%னதினாேல &திைரயாமா????    

சதிெச<� நீAைய!ெப�ெண	? ெகா�ளி� தன� ெக� மதிய 

�வாமவ�ேம�;ைறயி�லைவயாளிவி�டா� 

கதிெபறேவநடவாவிாி க���க>ைதையந� 

;திைரெய	ேற�ற�ெகா�ளார3 தாந/தேகாவி/தேன.              (65) 

 

ஏ	 பி%�தவ� எ�ன ெச5வா� பாைன பி%�தவ" பா�கிய�ஏ	 பி%�தவ� எ�ன ெச5வா� பாைன பி%�தவ" பா�கிய�ஏ	 பி%�தவ� எ�ன ெச5வா� பாைன பி%�தவ" பா�கிய�ஏ	 பி%�தவ� எ�ன ெச5வா� பாைன பி%�தவ" பா�கிய�....    

ெப�ட;மி�லவ�வ/த.;%�த$ ெப�;1ெச�வ$ 

உ�டவ�வா>மைனயிெல/தாO .�'ைக ெபா�@� 

ப�டமிைலெயனி�பாைனபி4�தவ� பா'கியேம% 

ெகா�டவென	ன ெச<வான3 தாந/தேகாவி/தேன.              (66) 



 

உ��� ேபானா1� ேபாக��� ைகையவி�டா� ேபா!�உ��� ேபானா1� ேபாக��� ைகையவி�டா� ேபா!�உ��� ேபானா1� ேபாக��� ைகையவி�டா� ேபா!�உ��� ேபானா1� ேபாக��� ைகையவி�டா� ேபா!�....    

அ�$பழிகாரைன ெவ�டாம� ம	னி�த�!பிவி�டா� 

ெதா�$பழிேபசவழ';.�ேடாெதாட%/ேதபி4�த 

உ�$ப� ேபாயி�$ ேபாக���ைகவிெட	?�ைம ெசா�ேவா% 

ெகா�$ பழி ேய	 ம!பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (67) 

 

க��� �சிெய�; ேவேராேடா பி�2கலாகா!க��� �சிெய�; ேவேராேடா பி�2கலாகா!க��� �சிெய�; ேவேராேடா பி�2கலாகா!க��� �சிெய�; ேவேராேடா பி�2கலாகா!....    

வ�ளெலன�த�/தாதாெவ	ேற தின$வ/�வ/� 

க�ளமன�தி�ெபா��ேக�ெகாணா� க�டா< திரளா 

��ள க�$, தி�தி!ெபனேவ�டேனபி��கி' 

ெகா�ள நிைன!ப%கேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (68 ) 

 

அழி�த ந�தவன�திேல அ8வ ேம5�ெத�ன கழைத ேம5�ெத�னஅழி�த ந�தவன�திேல அ8வ ேம5�ெத�ன கழைத ேம5�ெத�னஅழி�த ந�தவன�திேல அ8வ ேம5�ெத�ன கழைத ேம5�ெத�னஅழி�த ந�தவன�திேல அ8வ ேம5�ெத�ன கழைத ேம5�ெத�ன????    

விதி .ைற நீதி ெச�ேகா� ெகட�ேதசெமA/தைலய 

மதிலர� ெச<தெலவ%'காகந/தவனமழி/தா� 

எதிெரதிேரா4'க>ைதக� ேமயிெல	ேன�ற/த�$ 

;திைரக� ேம</தி4ெல	ன3 தாந/தேகாவி/தேன.              (69) 

 

ஆ� ெகா0�கிற! இைடய+�& லாப�ஆ� ெகா0�கிற! இைடய+�& லாப�ஆ� ெகா0�கிற! இைடய+�& லாப�ஆ� ெகா0�கிற! இைடய+�& லாப�....    

ெசழி�தி�1ெச�விபிற/தக$ ேபா<�தி�$பாைமயினா� 

க>�தி� தாAைகயா�க�4ேனா	பலகா=$ வ/ேத பாகா�. 

அைழ�திட'9�4விடாேரAைடய�'கா� ந	றா<' 

ெகா>�தAலாபம	ேறாவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (70) 

 

ப�றியி� பி�ேபான ப8�க�;� மல� தி�+�ப�றியி� பி�ேபான ப8�க�;� மல� தி�+�ப�றியி� பி�ேபான ப8�க�;� மல� தி�+�ப�றியி� பி�ேபான ப8�க�;� மல� தி�+�....    

ப	றி�ட�றவாக!பழகி�$பா�ப வி	 

க	? மல�ைத!,சி';ெம	பார'கைதய�ேபால 

ெச	? றவா4'கயவ%பி	ேன திாி/தாலறிH 

;	?$வைச'கிடமாம3  தாந/தேகாவி/தேன.              (71) 

 

ெகா"ைள�&� ேபாெகா"ைள�&� ேபாெகா"ைள�&� ேபாெகா"ைள�&� ேபானா12 9�டாகா!னா12 9�டாகா!னா12 9�டாகா!னா12 9�டாகா!....    

ேத�டாள% த$மி3ைசயா<�ேத�வ% ெபா��ேத�$வழி 

கா�டாெரவ%';$பி	 வி�ல�கமா;ெமன'கதH 



@�டாத ெபா'கச5�4னி� ெகா�ைள';! ேபா<!,கி�$ 

9�டா;ேமாெவ	பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (72) 

 

ஆைன க�ட' ச2கி  தாேன ெய��!� ெகா��&�ஆைன க�ட' ச2கி  தாேன ெய��!� ெகா��&�ஆைன க�ட' ச2கி  தாேன ெய��!� ெகா��&�ஆைன க�ட' ச2கி  தாேன ெய��!� ெகா��&�....    

ெதா��தி�D:விைனேபாகாெதவ%';/ெதாட�.�?$ 

இ�'க� வ�ம� த	னா� வ��;�றெம	ப% த	ைன� 

த����த	காAAடநிகள/தைன�தாென���' 

ெகா��தி�$யாைனக�டாய3  தாந/தேகாவி/தேன.             (73) 

 

தள�ைத� கல�தள�ைத� கல�தள�ைத� கல�தள�ைத� கல�கி� ப��!� கிைரயி�ட!ேபா$கி� ப��!� கிைரயி�ட!ேபா$கி� ப��!� கிைரயி�ட!ேபா$கி� ப��!� கிைரயி�ட!ேபா$....    

தள�ைத'க�ட1சி';?ம	ன%க!ப/தர'ெகா�வ% ேபா%', 

கள���படவவ% சீைமைய ேவ/த%ைக'ெகா� டழி�த�, 

விள%�தி�டமீ	கைள'காக$ப�/�வி�/�ணேவ, 

;ள�ைத'கல'கிய தாம3  தாந/தேகாவி/தேன.              (74) 

 

ேதா�%ேபா 1ைழ�கேவேதா�%ேபா 1ைழ�கேவேதா�%ேபா 1ைழ�கேவேதா�%ேபா 1ைழ�கேவ-�� !ைரேபா� 8கி�கேவ-��-�� !ைரேபா� 8கி�கேவ-��-�� !ைரேபா� 8கி�கேவ-��-�� !ைரேபா� 8கி�கேவ-��....    

ேதா�4ைய! ேபா=ைழ!பா% ெபா�ேட43 கி!பத�லா� 

@�4யைற';�,ைத��ைவ�தா�,சியாெரவ%'ேகா 

க�4ட�ேத	பல@வினி� ெச	? ெச	றீெய���' 

9�4யிழ!ப� வாம3 தாந/தேகாவி/தேன.              (75) 

 

!2கன� பி"ைள�& ஊரா	 !2கன� பி"ைள�& ஊரா	 !2கன� பி"ைள�& ஊரா	 !2கன� பி"ைள�& ஊரா	 ��தி ெசா$வா	��தி ெசா$வா	��தி ெசா$வா	��தி ெசா$வா	....    

ச�சனரா�றH�றாைர! ேபணி�தவ�திய�பா< 

ந�சனன�கெள��தாைரெம3 வ%நாணமி�லா� 

��சன!பி�ைளக�9ரா% ெசா�வா% ,�திெய	?ல ேகா% 

;�சித1ெசா�வ%ெம<ேயய3  தாந/தேகாவி/தேன.              (76) 

 

வயி�ைற� Gறி� கா�%னா1� மேக�திரசால� எ�பா	வயி�ைற� Gறி� கா�%னா1� மேக�திரசால� எ�பா	வயி�ைற� Gறி� கா�%னா1� மேக�திரசால� எ�பா	வயி�ைற� Gறி� கா�%னா1� மேக�திரசால� எ�பா	....    

ேதறியெந1சி�பாி �தென	? ெதளி/தி4�$ 

மாறியவ	க�ண��ைம ெகா�ளாெரா�வ	வயி�ைற! 

Iறி.	 கா�4�மாேக/திரசால!பிரைமெய	ேற 

9றியைல!ப%க� காண3  தாந/தேகாவி/தேன.              (77) 

 



ேகாழி 9�பி�� வி%ேகாழி 9�பி�� வி%ேகாழி 9�பி�� வி%ேகாழி 9�பி�� வி%கிறெபா0! த�க$ தைர�தா வி%6�கிறெபா0! த�க$ தைர�தா வி%6�கிறெபா0! த�க$ தைர�தா வி%6�கிறெபா0! த�க$ தைர�தா வி%6�????    

நிைர�ேதானியி�ட திைர!பா�4	 ேமA�டநி�ைரெகாO/ 

தைர�ேதாைகய%வ/ெத>!,/தபன	 சமயமறி/ 

திைர�ேதாெவன';' கிட�9!பிடாமAரவிைடநா< 

;ைர�ேதா வி4�ெம	பார3 தாந/தேகாவி/தேன.              (78) 

 

உயர உயா� பற�தா1� ஊ	�&உயர உயா� பற�தா1� ஊ	�&உயர உயா� பற�தா1� ஊ	�&உயர உயா� பற�தா1� ஊ	�&�வி ப��தாகா!�வி ப��தாகா!�வி ப��தாகா!�வி ப��தாகா!    

த�ைவெயா!பாைம/த�ெவ	பேராH�த$ ,�ஷ	 

உ�ைவெயா!பா��தமராவேரா;ணெமா!பத�லா� 

க�விெயா!பா�யா!பற/தா=�க�ட�'9%' 

;�விெயா!பாெம	பேராவ3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (79) 

 

ஐ2காத� ேபானா1� அக�ைப விைல அைர�கா8தா�ஐ2காத� ேபானா1� அக�ைப விைல அைர�கா8தா�ஐ2காத� ேபானா1� அக�ைப விைல அைர�கா8தா�ஐ2காத� ேபானா1� அக�ைப விைல அைர�கா8தா�....    

ஐ�காத$ ேபா�மக!ைபவிைலயைர'காெச	ப%கா� 

எ�காகி=$ பணமி��'ெகா�ளாரறி5ன% ெச	றா� 

சி�காரமான ெபா�@ஷணமாைட தியாக$ ெபறா% 

ெகா�கா% �ள ப�தேனய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (80) 

 

மைழ�&� த-ணீ	 ெமா-� வா	�பவ	 ஆ	 மைழ�&� த-ணீ	 ெமா-� வா	�பவ	 ஆ	 மைழ�&� த-ணீ	 ெமா-� வா	�பவ	 ஆ	 மைழ�&� த-ணீ	 ெமா-� வா	�பவ	 ஆ	 ????    

மைழ';� த�ணீ%ெமா��வா%!பவராாி/தைவயக� ேதா%, 

பிைழ'க! ெபாழிவ� த�;ண�கா�ெப?$ ேப� றி�'கா<, 

அைழ'க'கேச/திர	 Dலெம	ற	ற தின	பி �ள$, 

;ைழ'க'கராவாி/தாய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (81) 

 

நாிவா$ ப�றி நதி கட�கலாகா!நாிவா$ ப�றி நதி கட�கலாகா!நாிவா$ ப�றி நதி கட�கலாகா!நாிவா$ ப�றி நதி கட�கலாகா!....    

தி�டாட ெவ��$ ப�கள�தி�ெசய�ெகா�O$ வA 

க�டாெலதி%நி�ப%9ள!பைடைய'ைக'ெகா�� ,கா% 

அ�டாத ெவ�ள�திேலாட�ெகாளாமல� நாிவா� 

ெகா�டா? தா��வேராவ3 தாந/தேகாவி/தேன              (82) 

 

&%யி��கிற =�%ேல ெகா"ளி ைவ�தா�ேபால&%யி��கிற =�%ேல ெகா"ளி ைவ�தா�ேபால&%யி��கிற =�%ேல ெகா"ளி ைவ�தா�ேபால&%யி��கிற =�%ேல ெகா"ளி ைவ�தா�ேபால....    

ந�ளி��ேபாதி�விள'கி�டதாந�லவாி�/தா� 

ெத�ளியசீ%ெப?$ 5��'கழெக	ப%தீ$ப%வ/தா� 



த�ளிவிடாம�;4ைவ��'ெகா�ளி�றமதிற!பி� 

ெகா�ளிைவ��'ெகா�டதாம3  தாந/தேகாவி/தேன.              (83) 

 

தைலவ� நி�க� த-� நி�&�தைலவ� நி�க� த-� நி�&�தைலவ� நி�க� த-� நி�&�தைலவ� நி�க� த-� நி�&�. . . . தைலவ� மய2க' ச	வ� மய2&�தைலவ� மய2க' ச	வ� மய2&�தைலவ� மய2க' ச	வ� மய2&�தைலவ� மய2க' ச	வ� மய2&�....    

ெபார'க�திக�4'ெகா�ேட�ைரயானவ	 ேபா%.க�தி� 

வர'ெகா'காி�ெத>1ேசைனய1சா� வ�$ விசய$ 

அர'க%'கிராமெனதி%நி�கல�ைகயழி�தத	? 

;ர';! பைடய�லேவாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.              (84) 

 

&ழ�ைத6� ெத5வழ2 ெகா-டா%ன இட�திேல&ழ�ைத6� ெத5வழ2 ெகா-டா%ன இட�திேல&ழ�ைத6� ெத5வழ2 ெகா-டா%ன இட�திேல&ழ�ைத6� ெத5வழ2 ெகா-டா%ன இட�திேல....    

அ�டாெரவ��;ண5ன% ெச�வ%களாயி�/�$ 

க�டாதரவினைழ�தா� வ�வ%காிசினம 

��டா<';ழ/ைத�/ெத<வ.தி�த.றH ெச<� 

ெகா�டாட.	னி�;ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (85) 

 

ேகாண�ெகா�ேபறி ெய�ன &திைரேயறிெய�னேகாண�ெகா�ேபறி ெய�ன &திைரேயறிெய�னேகாண�ெகா�ேபறி ெய�ன &திைரேயறிெய�னேகாண�ெகா�ேபறி ெய�ன &திைரேயறிெய�ன,,,,    

=ண	�&2 கீ	�தி�&� ெம�த>� Iர�=ண	�&2 கீ	�தி�&� ெம�த>� Iர�=ண	�&2 கீ	�தி�&� ெம�த>� Iர�=ண	�&2 கீ	�தி�&� ெம�த>� Iர�....    

@ண�த;$ ,க:!@ஷண�ெகா�ள! ெபா�Oதவா 

5ண%';�கீ%�தி';ெம�தH/Tரமி;1 ெச�வரா<' 

காண�ைத�� C�; திைரயிேலறி�கவி';ல$ ேபா� 

ேகாண'ெகா$ேபறிெல	னாம3  தாந/தேகாவி/தேன.              (86) 

 

ப�றி�&�% ப��த யாைன�&�%யாமா ப�றி�&�% ப��த யாைன�&�%யாமா ப�றி�&�% ப��த யாைன�&�%யாமா ப�றி�&�% ப��த யாைன�&�%யாமா ????    

ெவ1சர';!ைப ெதா��ெத<யேவ ெவ�றிராகவ	ைக3 

ெச1சர��'கிைணயாெம	பேராவி�டதீனிதி	? 

ச1சாி';$ ப	றி';�4கடாமத�தாைரெபா�;$ 

;1சர'க	?'ெகாSவாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (87) 

 

த�ைன� ெகா$லவ�த ப8ைவ� தா� ெகா�ற� பாவமி$ைலத�ைன� ெகா$லவ�த ப8ைவ� தா� ெகா�ற� பாவமி$ைலத�ைன� ெகா$லவ�த ப8ைவ� தா� ெகா�ற� பாவமி$ைலத�ைன� ெகா$லவ�த ப8ைவ� தா� ெகா�ற� பாவமி$ைல....    

ஆறியெவ1சின�தீ.ள3ெச<யினரச% ெகா�வா% 

ேதறியெந1ச	றைன'ெகா�லவ/தசின!ப ைவ 

மாறிட'ெகா	றி4�பாவமிைலெய	 ?ைவயக�ேதா% 

9றிய வா%�ைத ெபா<ேயாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.              (88) 



 

ெச�பால%�த கா82 ெகாடா	ெச�பால%�த கா82 ெகாடா	ெச�பால%�த கா82 ெகாடா	ெச�பால%�த கா82 ெகாடா	....    

வ$பாவைச'கவி B? ெசா	னா=$ ைவதா=ெம�ணா% 

த$பா�ெசா�Aவழிவி�வா%கடன!,ைலய% 

ெச$பாக4�தி��கா �ெகாடா% ெச<யேரா; திைர' 

ெகா$பாகி=� ெகா�!பார3 தாந/தேகாவி/தேன.              (89) 

 

ெபா�B� ேபாகழ2 9டவராெபா�B� ேபாகழ2 9டவராெபா�B� ேபாகழ2 9டவராெபா�B� ேபாகழ2 9டவரா....    

Xடவராதி�டெபா�@ஷண�க�ைரெயன'ெகா� 

டாடவரா�ச�ர�கேசைன�மா�ைம�$ ேபா$ 

ஓடவராெதமTத%வ/தா=�ள ெரா'க./த	 

9டவராெத	ெற�ணார3  தாந/த ேகாவி/தேன.              (90) 

 

இய$பா5 மணமி$லாத ச�தன�க�ைட யிைழ�தா12 &ைழ�தா1 மண�கா!இய$பா5 மணமி$லாத ச�தன�க�ைட யிைழ�தா12 &ைழ�தா1 மண�கா!இய$பா5 மணமி$லாத ச�தன�க�ைட யிைழ�தா12 &ைழ�தா1 மண�கா!இய$பா5 மணமி$லாத ச�தன�க�ைட யிைழ�தா12 &ைழ�தா1 மண�கா!....    

அைழ�தாயிர/தர$ ,�தி ெசா	னாலட�காதவ$ப% 

தைழ�தா=ெம	னவ% ெக�டா=ெம	க/தம�ற;� 

4ைழ�தாயிர/தர1சாைணயி� �றிெய��� ந	னீ%' 

;ைழ�தா=$ வாச/தராத3 தாந/தேகாவி/தேன.              (91) 

 

9%யி��! &லாவவா	 =�%$ ஓ%6-K2 90மீனிேத9%யி��! &லாவவா	 =�%$ ஓ%6-K2 90மீனிேத9%யி��! &லாவவா	 =�%$ ஓ%6-K2 90மீனிேத9%யி��! &லாவவா	 =�%$ ஓ%6-K2 90மீனிேத....    

Xழா�வ�4ன1ெச�பக!@ைவ�ெதாடா�ெவ?$ 

பாழானந�த�ெத�'கீ	ற@மண$ப�றி!,�=$ 

தாழா�ந�பி�றHெகா�டாட�த'கா%மைனயி� 

9ழாகி=மினிேதய3 தாந/தேகாவி/தேன.              (92) 

 

ஆயிர� ப8�களி ெலா�ப8 >ைத�!� ெகா-டா$ எ�னஆயிர� ப8�களி ெலா�ப8 >ைத�!� ெகா-டா$ எ�னஆயிர� ப8�களி ெலா�ப8 >ைத�!� ெகா-டா$ எ�னஆயிர� ப8�களி ெலா�ப8 >ைத�!� ெகா-டா$ எ�ன????    

த�டாத��ெச�/தாதா'களிெலா��த	 ம?�த� 

க�டால�ெகா��தா:வ�லேவகAயாAர!ேபா%' 

;�டானபா�கற';$ப வாயிர�ெதா	?ைத��' 

ெகா�டா�;ைறெய	பேராவ3  தாந/தேகாவி/தேன.               (93) 

 

இற�தவ� பி"ைள இ��தவ னைட�கல�இற�தவ� பி"ைள இ��தவ னைட�கல�இற�தவ� பி"ைள இ��தவ னைட�கல�இற�தவ� பி"ைள இ��தவ னைட�கல�    

இைட!பட3ெச�தவ	 பி�ைள ந	றாகவி�/தவ	ைக 

அைட'கலெம	 ?லக1ெசா=ேமய� ேபா�றமிேய	 



மிைட!பட!பா%�தி�/தா�ற;ேமாப ேம<�தவ/தா� 

;ைட';வேட/திைனேயய3  தாந/தேகாவி/தேன.               (94) 

 

க��� கச�ப! வா5�&�ற�க��� கச�ப! வா5�&�ற�க��� கச�ப! வா5�&�ற�க��� கச�ப! வா5�&�ற�....    

வண�கா�	பாத�க�வா:�தா�	னாம�க�வா:� திாி�த$, 

இண�காரறிவ�ற,�ல%ந�ேலா%த$மிய�ைக;	றா%, 

கண�காC�க�4'க�$,தி	பா%';'கச!ப� வா<' , 

;ண�கா�க�$பெத	னார3  தாந/தேகாவி/தேன .               (95) 

 

நட�தா	�& நாெட2&ழற>நட�தா	�& நாெட2&ழற>நட�தா	�& நாெட2&ழற>நட�தா	�& நாெட2&ழற>, , , , கிட�தா	�&கிட�தா	�&கிட�தா	�&கிட�தா	�&� பாேய6ற>� பாேய6ற>� பாேய6ற>� பாேய6ற>....    

நட/தா%';நாெட�; ந�=றவா;நைடெயாழி/� 

கிட/தா%';!பாய=றவ	றிெய	ென	? ேக�பவரா% 

இட/தாெவன';	பதேமகதிசி�றிைட3சிய%பா� 

;ட/தாவிய.;/தாவ3 தாந/தேகாவி/தேன .     (96) 

 

க��� தி�ன� 9  ெகா��பா	களாக��� தி�ன� 9  ெகா��பா	களாக��� தி�ன� 9  ெகா��பா	களாக��� தி�ன� 9  ெகா��பா	களா????    

வாAைய' ெகா	?  'ாீவைன!ப�ட�தி� ைவ�� ./நீ% 

ேவA கட/தில�ைக 5�ணைனவிள�கைவ�தா< 

காAைய ேம<���ள பா� ;4�தா< ந�க�$, தி	ன' 

9A ெகா�!பவரார3 தாந/தேகாவி/தேன.       (97) 

 

வ$லா	 இைள�தா$ வ�திைள�பா; ெம�; ெசா$லாதிரா	க" 8�வ$லா	 இைள�தா$ வ�திைள�பா; ெம�; ெசா$லாதிரா	க" 8�வ$லா	 இைள�தா$ வ�திைள�பா; ெம�; ெசா$லாதிரா	க" 8�வ$லா	 இைள�தா$ வ�திைள�பா; ெம�; ெசா$லாதிரா	க" 8�த =ர	க"த =ர	க"த =ர	க"த =ர	க"....    

வ�லாரம% ெச<�ைகயிைள�தாலவ%வ$மிெனன3 

ெசா�லா திராாிைள!பா?ெம	பா% �த5ர%பைட 

எ�லாமிழ/�நிரா�தனா<நி	றராவணைன' 

ெகா�லா� வி�டைனேயய3  தாந/தேகாவி/தேன.    (98) 

 

வ@சக	�ேக�தைன வா@ைசயா5 நட�கி+� ெந@சக�த�னி$ ேநச2 ெகா"ளாவ@சக	�ேக�தைன வா@ைசயா5 நட�கி+� ெந@சக�த�னி$ ேநச2 ெகா"ளாவ@சக	�ேக�தைன வா@ைசயா5 நட�கி+� ெந@சக�த�னி$ ேநச2 ெகா"ளாவ@சக	�ேக�தைன வா@ைசயா5 நட�கி+� ெந@சக�த�னி$ ேநச2 ெகா"ளா				....    

ெந1சாரவ1சக%'ெக�தைன ெச<யி�ேநச�ெகா�ளா% 

அ1சாய	 ெம	;யி	 .�ைடைய� த	 .�ைடயாெம	ெற�ணி 

எ1சாதைடகிட/��க��காகமிக�விைள'க' 

;1சாகி!@�;யிலாம3 தாந/த ேகாவி/தேன.    (99) 



 

ம@சன�ேத%மல	ேத%6�ைனவண2க�ெப�ேற�ம@சன�ேத%மல	ேத%6�ைனவண2க�ெப�ேற�ம@சன�ேத%மல	ேத%6�ைனவண2க�ெப�ேற�ம@சன�ேத%மல	ேத%6�ைனவண2க�ெப�ேற�    

ெந1சக/த	னினிைன'க!ெப�ேறனிைனயாவி4�$ 

அ1சல	ெற	னHன'ேகபரமடலாழிெகா�� 

;1சர�கா�தவேனய3  தாந/தேகாவி/தேன .     (100) 

 

ேதேனெய�ெமாழிமானா%கலவியி�ேச%/�றி�$ 

தாேனெயன';	பத/த�வாய	?சானகி'கா 

மாேனெயனவ/தமாாீச	ேம�ெசலவாளிெதா�ட 

ேகாேனச'ரா�தேனய3 தாந/த ேகாவி/தேன.         (101) 

 

./த3ெசனன�தி�யா	ெச<த@ைச.ய�சியி�ேகா 

வி/த3சதக$வி�ண!ப1ெச<ேதென	விைன ெதாைல�ேத	 

இ/த3ெசனன�தி�?	ப!படாமA�/திடைவ 

;/த!பதவிெப�ேறன3  தாந/தேகாவி/தேன.       (102) 

 

ேகாவி�தசதக� .�றி�;ேகாவி�தசதக� .�றி�;ேகாவி�தசதக� .�றி�;ேகாவி�தசதக� .�றி�;....    

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


