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1. தமி+ 
 
1. தமி+ வா+�8 
தமிேழ வா+க! தாேய வா+க! 
அமி+ேத வா+க! அ�ேப வா+க! 
கமழ$ கமழ$ கனி?த கனிேய 
அைம?த வா+வி� அழேக வா+க! 
 
ேசர ேசாழ பா@Aய ெர5லா� 
ஆர வள��த ஆேய வா+க! 
ஊC� ேபC� ெத:யா தவC� 
பாேரா� அறியD ெசEதாE வா+க! 
 
சீ:ய அறG� சிற?த வா+0� 
ஆC� அைடH� அறிைவ� ெபாழி?தாE; 
வ Jர� த?தாE ேம�ைம வK�தாE 
ஈர ெநNேச இ�ப� எ�றாE. 
 
Kம: நா�A5 P$கிய ெகாAைய 
இமய� தைலேம5 ஏறD ெசEதாE. 
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தமிைழ� தனி�த �கழி5 ந�டாE 
தமிழி� பைகவ� ெநNைசD ��டாE. 
 
G�தமி+ அ�மா! G�தமி+ அ�மா! 
த�8வ உண�ைவ Gதலி5 த?தாE; 
எ�தைன இல$கிய�, இல$கண� ைவ�தாE 
G�8$ கடேல! பவழ$ ெகாAேய! 
 
எ9�ேத ேபDேச இயேல வா+க! 
இைழ�த Kயிேல இைசேய வா+க! 
தைழ�த மயிேல S�ேத வா+க! 
ஒ9$க வா+வி� உயிேர வா+க! 
 
(இைழ�த - மணி பதி�த) 
 
தமிேழ ஆதி� தாேய வா+க! 
தமிழ�$ ெக5ல� உயிேர வா+க! 
தமி+ நா�7$K� பிற நா�7$K� 
அமி+தாE அைம?த அ�மா வா+க! 
 
ஊ:5 தமிழ� மா�ைப� த�A� 
பா:5 தமிழ� நாேன எ�U� 
சீைர� த?த தமிேழ வா+க! 
ஓரா உலகி� ஒளிேய வா+க! 
 
(ஓரா - அறி0 நிர�பாத 
ஒளிேய - அறிேவ) 
 
2. G�தமி+ 
பA��� ேபD�� இய-றமி+! 
பா7� பா�ேட இைச�தமி+! 
நA��� S�8� ேச�?தேத 
நாடக� தமி+ எ�பா�க . 
GA$K� W�;� G�தமிேழ! 
G�தமி+ எ�ப8 ��தGேத! 
GA�த வ@ண� ந� தமிேழ 
G�தமி+ எ�ேற ெசா5வா�க . 
 
3. Wேவ?த� 
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ேசர ேவ?த� தமி+ ேவ?த�! 
சிற?த ேசாழ� தமி+ ேவ?த�! 
பாேரா� எ5லா� �க+கி�ற 
பா@Aய ேவ?த� தமி+ ேவ?த�! 
ேநேர தமிைழ$ கா�தேர! 
நJ@ட நா�ைட ஆ@டாேர! 
வ Jர� தாேல �கெழ5லா� 
விைள�த இவேர Wேவ?த�. 
 
4. தமி+ெமாழி-தமி+நா7 
நா�ேப �ெமாழி தமி+ ெமாழி! 
நாெம5லாC� தமிழ�க ! 
மா� பழ� அடடா! மா� பழ� 
வாE$ கினி$K� தமி+ ெமாழி! 
தJ�பா5 ெச?ேத� தமி+ ெமாழி! 
ெசXக C�ேப தமி+ ெமாழி! 
நா�ேப �ெமாழி தமி+ ெமாழி! 
நாெம5லாC� தமிழ�க ! 
 
நா�ேப �ெமாழி தமி+ ெமாழி! 
நம8 நா7 தமி+ நா7! 
கா�பி5 மண$K� ம5லிைக 
காதி5 மண$K� தமி+ ெமாழி! 
ேவ�பா நNசா தமி+ெமாழி? 
விC�பி$ க-ப8 தமி+ ெமாழி! 
நா�ேப �ெமாழி தமி+ ெமாழி! 
நம8 நா7 தமி+ நா7! 
 
5. க�டாய$ க5வி 
ப�றி எத-K� ெதCவி5 வ?த8? 
பா�ைடயி Z ள கழிைவ உ@ண. 
எ�ன கழி0 ெதCவி5 இC$K�? 
இC$K� பி ைளக  ெவௗ◌ி$ கிC?தன�. 
 
எ�ன காரண� அ�பAD ெசEய? 
இC$K� ெப-ேறா� ஒ9$க ம-ேறா�. 
சி�ன நட�ைத எ�பA� ெதாைலH�? 
சிற?த அறி0 ெபCக ேவ@7�. 
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அறிைவ எ�பA அைடய GAH�? 
அைனவ� தாG� பA$க ேவ@7�. 
நிைறய எவC� பA�ப ெத�பA? 
நJள Gய� றா5 GAH�. 
 
Kைறக  தJர Gய5வ ெத�பA? 
S�ட ம$க  கிள�Dசி ேவ@7�. 
கைறக  ேபாகா திC�ப ெத�ன? 
க�டாய$ க5வி கி�டாைம தா�. 
 
6. தமிழ� 
ந5Zயி�, உட��, ெச?தமி+ W�;� 
நா� நா� நா�! 
க5வியி5 எ�ைன ெவ5ல நிைன�ப8� 
ஏ� ஏ� ஏ�? 
 
ப5Zயி� கா$K� எ@ண� என$K@7 
பா� பா� பா�! 
ெச5வ�திேல எ�ைன ெவ5ல நிைன�பவ� 
யா� யா� யா�? 
 
ெசா5Zட5 உ ள� ஞால? தாXK� 
P@ P@ P@! 
�5ல�க  எ�ைன ெவ5ல நிைன�ப8 
வ J@ வ J@ வ J@! 
 
ெதா5Zல K$K ள அ5ல5அ ;�பெத� 
ேதா  ேதா  ேதா ! 
வ5லவ� எ�ைன ெவ5ல நிைன�பவ� 
P  P  P ! 
 
7. தமி+நா7 ஒ�;ப7க! 
தமி+நா ேட!எ� தாEநா ேட!நJ 
தமிைழD ேச��தாE எXக  உயி:5 
அமி+ைதD ேச��தாE எXக  வா+வி5 
தமி+நா ேடநJ வா+க! வா+க! 
 
G�தமி+ அ�னாE! G98� நாXக  
ஒ�8 வா+?தா5 உன$K� ந5ல8 
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ெச�8$ கிட$K� எம$K� ந5ல8 
G�தமி+ அ�னாE வா+க! வா+க! 
 
Kம: ெதாடXகி இமய� வைர$K� 
அைம?த உ�ற� அள0� Kைற?த8. 
தமிழ� ேம�ைம� தரG� Kைற?த8 
தமிழி� ேம�ைம� தரG� Kைற?த8. 
 
வா+வி- �8ைம மலர$ க@ேடா�! 
தாழா� தைலGைற தைழயD ெசEH� 
வாைழ$ க�;க  வளர$ க@ேடா�. 
வா+க அ�னாE வா+க! வா+க! 
 
8. தமி+தா� நJயா? 
தமிழ� ெப@ேண தமிழ� ெப@ேண 
தமி+ப A�தாயா? 
 
தமி+ப A�ேத� தமி+ப A�ேத� 
தமிழ� ெப@ நாேன. 
 
தமிழ� ெப@ேண தமிழ� ெப@ேண 
தமிைழ ஏ� பA�தா்? 
 
தமி+ "பA�ேத� " அைத உ@ண�தா� 
தமி+ப A�ேத� நா�. 
 
(தமி+ "பA�ேத�" எ�றா5, தமிழான8 ஒC பA 
அள0 ள ேத� ேபா5 இனி�ப8 எ�ப8 ெபாC ) 
 
அமி+ைத� த?தா5 தமிைழ� த ளி 
அைத நJ உ@பாயா? 
 
அமி+8� தமி9$ கதிக இனி�பா? 
அ8வா எைனவ ள�$K�? 
 
தமி+தா� நJேயா? நJதா� தமிேழா? 
தமிழ� ெப@ேண ெசா5! 
 
தமிைழ H�பா� எ�ைன H�பா� 
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ேவ-;ைம ேய இ5ைல! 
 
9. வாெனாலி 
வாெனாலி எ5லா� ேதெனாலி ஆ$K� 
ெச?தமி+� பா�ைட$ ேக�7$ ேக�7 
நாU� மகி+ேவ� நா7� மகி9� 
நானில� எ5லா� ந�றாE மகி9�! 
 
ஏ�ஒலி ெசEதா� ெச?தமி+ நா�A5 
இ�ெனாC ெமாழியி5 அைம?த பா�ைட? 
நாU� அழவா? நா7� அழவா? 
நம8 நா�A5 அத-ெக�ன ேவைல? 
 
ெதZXK நா�A5 ெதZXK ேவ@7�. 
ெச?தமி+ நா�A5 அத-ெக�ன ேவைல? 
ெதZXK நா�A5 ெச?தமி+� பா�ைடD 
ேச��ப8@டா? இ5லேவ இ5ைல! 
 
விலXK பறைவ ெச?தமி+ நா�A5 
விC�பி$ ேக�ப8� ெச?தமி+� பா�ைட! 
KZXK� அC��� ெச?தமி+ நா�A5 
Kளி�?த ெச?தமி+ ேக�7 மலC�! 
 
2. இய-ைக 
 
1. மைழ$ கால� 
வானி C@ட8 மி�ன5 வ Jசி-; 
மடமடெவன இA�8 - பயி� 
வள��த8 மைழ பிA�8. 
 
ஆன8 Kளி� ேபான8 ெவ�ப� 
அXK�இX K�ெபC ெவ ள� - அட 
அதிZ� மீ�க  8 '�. 
 
`ைன �வ:� ெபா?தி5 ஒ7XK� 
ெபாA$ KCவிக  ந7XK�-வ@ண� 
`$களி5 ஈ$க  அடXK�. 
 
சீன� க�பளி$ K5லாE மா�AD 
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சிவ�� சா5ைவ ேபா��தா� - அவ� 
ெதCவி5 ேவA$ைக பா��தா�! 
 
2. மைழ 
வான�தி ேலபிற?த மைழேய வா! - இ?த 
ைவய�ைத வாழைவ$க மைழேய வா! 
சீனி$கC�� தர மைழேய வா! - ந5ல 
ெச?ெந5 ெசழி�பா$க மைழேய வா! 
கான5 தணி$க ந5ல மைழேய வா! - ந5ல 
கா7 ெசழி$க ைவ$க மைழேய வா! 
ஆன கிண;Kள� ஏ:எ5லா� - நJ 
அழKப 7�தந5ல மைழேய வா! 
 
3. ேகாைட 
�@A$ ெகா@ேட இC$K� கடZ� 
��7$ ெகா@ேட இC$K� உடZ� 
ம@A$ ெகா@ேட இC$K� அய�ேவ 
வழி?8 ெகா@ேட இC$K� விய�ைவ 
ெநா@A$ ெகா@ேட இC$K� மா7� 
ெநா$K� ெவயிலா5 உCK�இ லாட� 
அ@A$ ெகா@ேட இC$K� a7� 
அ98 ெகா@ேட தி:H� ஆ7�. 
 
ெகா�Aய சCK ெபா:�த அ�பள�! 
ெகாதி$K� மணைல மிதி�தா5 ெகா��ள�! 
ெதா�Aயி5 ஊ-றிய த@ணJ� ெவ?நJ�! 
ேசாைல மல�?த மலC� உலC�. 
க�A லைறH�உ ெரா�A அ7�ேப! 
கழ-றி எறி?தா� உ7�த உ7�ேப! 
K�ைட வற@ட8 ெதா�ட8 ��ட8; 
ேகாைட மிக0� ெக�ட8 ெக�ட8! 
 
4. Kள� 
KA$K� த@ணJ�$ Kளேம! - எ� 
Kட�ைத நிர��� Kளேம! 
பA�8ைறயி5 எXK� - ஒC 
பாசி யி5லா$ Kளேம! 
 
8A�8 மீ�க  நJ◌ீ:5 - 8 ளி� 
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8ைறயி5 ஆ7X Kளேம! 
எ7�8$ ெகா@ேடா� த@ணJ� - ேபாE 
இனிH� வCேவா� Kளேம! 
 
5. K�ைட 
சி�னN சி; K�ைட - அதி5 
ஊ;? ெத�ைன ம�ைட! - அேதா 
க�னX க:ய அ�ைட! - எதி� 
காH� எC G�ைட! - அேதா 
இ�ன� ேசாள� த�ைட! - அ?த 
எCைம$ ெகா�� ெந�ைட - அேதா 
பி�னா5 எC8 ெமா�ைட - நா� 
ேபசவாப க�ைட? 
 
(பக�7 - அழK) 
 
6. தாமைர$ Kள� 
G9தழK தாமைர$ Kள�! 
எ9த வCமா ஓவிய� �லவ�$K�?  
G9தழK தாமைர$ Kள�! 
 
அ9� உலைக உவைகயி- ேச��ப8 
அழK சி:� தைத ஒ�ப8! 
எ9?த ெசXகதி� 'ஏ�'எ�; ைகநJ�ட 
ேத�ெகா@7 ெச?தாமைர வி:?த8. 
G9தழK தாமைர$ Kள�! 
 
ெச��� தXகG� உC$கி ெமCகி�ட8 
இத+ ஒcெவா�;� ஒளிெப-ற8. 
அ�� மதைல Gகெமன மல�?த8 
Kதைல வ@7 வாE ெமாழி?த8. 
G9தழK தாமைர$ Kள�! 
 
(மதைல - Kழ?ைத 
Kதைல - மழைலD ெசா5) 
 
மித$K� பாசிைலேம5 G�8 மித$K� 
ந�விழி மகி+Dசியி5 Kதி$K� 
ெகாதி$K� ெசXகதி� ேம-கி5 நட?த8 
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S�பி7� தாைமைரயி� Gக� அேதா. 
G9தழK தாமைர$ Kள�! 
 
7. ஏ: 
மா: வ?தா5 நJைர� ேத$K� ஏ: - அ8 
வயZ$ ெக5லா� நJ� ெகா7$K� ஏ:. 
ஊ:5 உ ள மா7 KA$K� ஏ: - அX 
K ளவC� த@ணJ� ெமா '� ஏ:. 
ஏ:$கைர எ5லா� பைன, ெத�ைன - அத� 
இைடயிைடேய அல: ந5ல ��ைன. 
சா�?தவ�க  என$K� த?தா� ெதா�ைன - பனN 
சா-ைற ஊ-றி$ KA$கD ெசா�னா� எ�ைன. 
 
8. ஆ; 
ேம-கிC?8 கிழ$K ேநா$கி 
விைர?8 வ?தாE ஆேற! 
விதவித�`, ெபC�ெப CXகிைள 
அA�8 வ?தாE ஆேற! 
ேத-ற வ?தாE எXக  ஊC� 
சிற$க வ?தாE ஆேற! 
ெசழி$க உXக  ந�ெசE எ�; 
Gழ$கி வ?தாE ஆேற! 
ேந-றிC?த வற�சி எலா� 
நJ$க வ?தாE ஆேற! 
ெநௗ◌ி?8 ெநௗ◌ி?8 ெவ ளி அைல 
பர�பி வ?தாE ஆேற! 
கா-ேறா7� மண�ேதா7� 
கல?8 வ?தாE ஆேற! 
க@7மகிழ$ ெக@ைடவிழி 
கா�A வ?தாE ஆேற! 
 
9. கட-கைர 
கடைலD �@ட5 வி-கி�றா� - அவ� 
கடேலார�தி5 நி-கி�றா�. 
கடைலD �@ட5 வா எ�ேற� - �8$ 
கா� ெகா7�8� தா எ�ேற�. 
கடைலD �@ட5 ெகா7� தாேர - அவ� 
ைகயி5 Sைடைய எ7�தாேர! 
கடைலD �@ட5 வி-கி�றா� - பி�U� 
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கடேலார�தி5 நி-கி�றா�. 
 
10. கட5 
G�8$ கடேல வா+க! - இைச 
GழXK� கடேல வா+க! 
த�8� அைலக  கைரைய - வ?8 
தா0� கடேல வா+க! 
ெம�த$ க�ப5 ேதாணி - ேம5 
மித$K� கடேல வா+க! 
ஒ�8� பறைவக  பாA - மீ� 
உ@e� கடேல வா+க! 
 
வ@ண� பாA� ெபாழிH� - ந5ல 
மைழH� உ�னா5 அ�ேறா! 
த@ெண� ;வC� கா-ைற - நJ 
த?தாE கடேல வா+க! 
க@e$ கடXக வி5ைல - நா� 
காe� ேபா8� பர��! 
ம@ணி- ெப:தா� கடேல - நJ 
வா+க! வா+க! வா+க! 
 
நJல$ கடேல வா+க! - ஒளி 
ெநௗ◌ிH� கடேல வா+க! 
மாைல� ேபாதி5 கடேல - வC� 
ம$க� கி�ப� தCவாE. 
காைல� ேபாதி5 கதிேரா� - தைல 
கா�7� கடேல வா+க! 
ஏேல ேலா�ப@ ணாேல - வைல 
இ9�பா� பா7� கடேல! 
 
11. வய5 
மல� மண$K� ெத�ற5 கா-றி5 
மாம� வய- ேச-றி5 
சலசல என ஏைர ஓ�A� 
தமி+ பாAனா� நJ�A! 
மைலக  ேபால இர@7 காைள 
மா7க  அ?த ேவைள 
தைலநிமி�?8 பா�7$ ேக�7� 
தா0� ஆ�ட� ேபா�7! 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
12 . ேசாைல 
பDைசமணி� ப?தல5ல "ேசாைல" - ப�� 
ப�7ெம�ைத அ5ல�5த ைரதா�! 
ெநாDசிDெசA� பா�பாைவ அைண�8� - தC� 
f;தர� G5ைல$ெகாA G�8! 
மDசிவ J�ைட விடஉயர� ெத�ைன - மிக 
மண�வ J�� அXேக ஒC ��ைன! 
உDசி$கிைள ேம-KயிZ� பா7� - பா� 
ஒC�ற�தி5 பDைசமயி5 ஆ7�. 
 
மணி$Kள�தி5 ெச?தாமைர� `$க -அXK 
வைகவைகயாED சி?8பா7� ஈ$க ! 
தணி$கGA யாவிய�ைவக90�-ந5ல 
ச?தன�8� ெத�ற5 வ?8 த90�! 
இைண$கிைளக  மர$கிைளயி5 ெகாN��-மிக 
இA$K� பலா மர�தி- பிN��! 
பிணிேபாK� மைற?8ேபாK� 8�ப�-இ� 
ெபCNேசாைல அளி�பெதலா� இ�ப�! 
 
(க90� ெத�ற5 என இையH�. 
க90த5-நJ$Kத5) 
 
13. ேதா�ட� 
மாமரG� இC$K�-ந5ல 
வாைழமர� இC$K�. 
`மரXக  ெசAக -ந5ல 
�டைல அவைர$ ெகாAக , 
சீைமமண-ற$ காளி-ந5ல 
ெச�மா8ைள இC$K�. 
ஆமண$K� இC$K� - ேக  
அத� ேப�தா� ேதா�ட�. 
 
14. ேதா�� 
எ5லா� மாமரXக - அதி5 
எXK� மாமரXக ; 
இ5ைல ம-ற மரXக  
இ8தா� மா? ேதா��. 
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எ5லா� ெத�ைன மரXக - அதி5 
எXK� ெத�ைன மரXக ; 
இ5ைல ம-ற மரXக  
இ8 ெத�ன? ேதா��. 
 
எ5லா� கGக மரXக - அதி5 
எXK� கGக மரXக ; 
இ5ைல ம-ற மரXக  
இ8 கGக? ேதா��. 
 
எ5லா� �ளிய மரXக - அதி5 
எXK� �ளிய மரXக ; 
இ5ைல ம-ற மரXக  
இ8 �ளிய? ேதா��. 
 
15. மைல 
அ@ணா?8 பா��தாZ� மைலேய!-உ� 
அAதா� ெத:H�எ� க@ணி5. 
ம@ேமேல உ�கா�?த மைலேய!-ெந7 
வான�தி5 இC$K�உ� தைலேய! 
எ@ணாயி ர�மரXக  இC$K� - அ?த 
இைலபள பளெவ�; சி:$K�. 
ப@ணாயிர� ேக�K� காதி5-அXK� 
ப5ேலாC� பா7கி�ற ேபாதி5. 
 
வ-றா அCவிதC� மைலேய!-இXK 
வா+ேவா�$K நல� ெசEH� மைலேய! 
சி-றாைட க�A�பல ெப@க -`D 
ெச@டாA$ ெகா@AC$K� மைலேய! 
ப-றா$ Kைற நJ$க$ KரXK-த� 
ப5லா5 பலா�பழ�ைத$ கிழி$K�-ந5ல 
ெத-K� தமி+பாA� ெப@க -ெபC? 
திைன��ன� கா$கி�ற மைலேய! 
 
16. வி@மீ� 
மி�னாத வானி5 
மி�Uகி�ற மீ�க  
சி�ன சி�ன வயிர� 
ெதௗ◌ி�தG� 8$க  
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��ைனயி� அC�� 
`$காத G5ைல 
எ�ன அழ காக 
இC?தன மீ�க ! 
 
17. கதிரவ� 
தXக� த�ேட வாவா! - ஒC 
தனி�த அழேக வாவா! 
ெபாXK� �டேர வாவா!-ப�� 
ெபா�னி� ஒளிேய வாவா! 
எXK� இC�பாE வாவா!- நJ 
எவ�$K� உறேவ வாவா! 
சிXக� பிடைர�ேபால-பிட� 
சிலி��த கதிேர வாவா! 
 
கடலி� ேமேல ேதா�றி-நJ 
காைல� ெபா9ைதD ெசEவாE. 
ந7வா ன�தி5 நி�; - நJ 
ந@பக5 த�ைனD ெசEவாE. 
ெகாAேம5 G5ைலம ண$K� - ந5 
Kளி�?த ெத�ற5 வ J�� 
பAநJ மாைல� ேபாைத�-பி� 
ப:வாED ெசEவாE வா+க. 
 
18. நில0 
ெசா$க ெவ ளி� த�7 - மிக� 
Pய ெவ@ைணE� பி�7! 
ெத-க�தியா� ��7-ந5ல 
ேதXகாE� பாZ� வி�7 
ைவ$கD ெசா�ன ேதாைச-அ8 
வயிர வ�ட ேமைச! 
ப$க மீ�க  பலேவ-ஒC 
ப�ட� தர� நிலேவ. 
 
19. நில0 
வ�ட நிலேவ! 
வாடா� `ேவ! 
ச�Aநி லாேவ! 
தாமைர� `ேவ! 
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ெதா�A� பாேல! 
ேசா-;� திரேள! 
எ�Aஇ C?தாE 
இனியவி C?தாE. 
 
ெவ ளி� த�ேட! 
வி@e$ கரேச! 
பி ைள Gகேம! 
ேப�? தமிேழ! 
உ ள$ களி�ேப! 
உலக விள$ேக! 
அ ளி� �:?தாE 
அழK விC?ேத. 
 
20. நில0 
ப ளிைய வி�7 வ?ேதனா? 
ப�ட� பகZ� மXகினதா? 
உ ேள வ J�A5 gைழ?ேதனா? 
உ ள �வAைய ைவ�ேதனா? 
பி ைளக  எ5லா� வ?தாரா? 
ெப:ய ெதCவி5 ேச�?ேதாமா? 
ெவ ளி நிலா0� வ?தேத! 
விைளயா 7�பA ெசா�னேத! 
 
ஓA� ெதா�ேடா� ஓ� ஆைள! 
ஒளிH� ஆ�ட� ஆAேனா�! 
பாA நட?ேதா� எ5ேலாC�! 
பDைச$ ெகாA$K நJ�வி�ேடா�! 
ேதA$ க ள ைன�பிA� ேதா�! 
சி�டாE� பற?ேதா� வ J�7$ேக! 
ஆடD ெசEத8 ெவ@ணிலா 
அழைகD ெசEத8 ெவ@ணிலா. 
 
21. நில0 
வான� Pரா� வ?தா�-அவ� 
ம�தா� ைப�ேபா5 நி�றா�. 
மீU$ ெக5லா� ெசா�னா�-ேம5 
மிU$க ேவ@7� எ�றா�. 
நாU� அவைர பா��ேத� - அவ� 
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தாG� எ�ைன� பா��தா�. 
ஏேனா வ?8 Kலவா�? - கீ+ 
இறXK வாரா நிலவா�? 
 
22 . ெவ@ணிலா 
அ5லி மல�?த8 ெவ@ணிலாேவ!-ந5ல 
அழK ெசEத8 நJ வ?ததா5. 
ெகா5ைல Kளி�?த8 ெவ@ணிலாேவ!-ெகா7X 
ேகாைட தணி?த8 நJ வ?ததா5. 
சி5ெல� றிC?த8 ெவ@ணிலாேவ!-எ� 
ெச?தமி+ நா7 நJ வ?ததா5. 
ெதா5ைல தணி?த8 ெவ@ணிலாேவ!-உட5 
a7 தணி?த8 நJ வ?ததா5. 
 
ஒளி பிற?த8 ெவ@ணிலாேவ!-ந5ல 
உ ள� பிற?த8 நJ வ?ததா5. 
களி பிற?த8 ெவ@ணிலாேவ!-G$ 
கைல பிற?த8 நJ வ?ததா5. 
எளிைம ேபான8 ெவ@ணிலாேவ!-ெநNசி5 
இ�ப� பிற?த8 நJ வ?ததா5. 
ெநௗ◌ிH� கடZ� ெவ@ணிலாேவ!-அைல 
நJள GழXகி-; நJ வ?ததா5. 
 
23. W�றா� பிைற 
G5ைல$ கா�A� அைடசலி5 - ஒC 
G5ைல யC�� ெத:?தேத. 
வி5ேலதா� W� றா�பிைற-அ8 
வி@ணி5 அேதாதா� ெத:?தேத. 
ெசா5லிD ெசா5லி$ கா�Aேன� 
ெதாைலயி5 விரைல நJ�Aேன�. 
இ5ைல இ5ைல எ�றாேர-பி� 
இேதா இேதா எ� ;ைர�தாேர. 
 
24. அவ� வ?தா5 உன$ெக�ன? 
அழகிய நில0 வ?தா ெல�ன? 
அ8தா� க@7 சி:�தா ெல�ன? 
பழகிட எ@ணி� பா��தா ெல�ன? 
பா5ேபா5 ேமனி இC?தா ெல�ன? 
G98� KளிைரD ெசEதா ெல�ன? 
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G�8D �டைர� ெபாழி?தா ெல�ன? 
ஒ9K� ேதனித+� தாமைர� ெப@ேண 
உ�Gக� S�ப$ காரண� எ�ன?  
 
25. Gகிைல$ கிழி�த நிலா 
பக5 இC@ட8 க@ இC@ட8 
பழகிய எ�ைன� ெத:யவி5ைல கிளி$ேக-உட� 
பளபள ெவ�; வ?த8 நிலா விள$ேக! 
 
பகைல� ேபால இரவிC?த8 
பா��த ெத5லா� ந�K�:?த8 க@ணி5-உட� 
நிலைவ வ?8 Gகி5 மைற�த8 வி@ணி5! 
 
Gக�8$K Gக� ெத:யவி5ைல 
WைலG7$K� �:யவி5ைல பி�ேப-அ?த 
Gகிைல$ கிழி�8 நில0 வ?த8 G�ேப! 
 
(G�ேப-க@G�ேப) 
 
தக� தகஎ�; ெவௗ◌ிDச� வ?த8 
தக� தக� தக� தக� தகெவன ஆA-யா� 
மகி+?ேதாேம சXக� தமி+ பாA! 
 
26. நில0 
வி5லA�த பN� 
வி�ெடறி?த த�7 
G5ைலமல�$ Kவிய5 
G�ெதாளியி� வ�ட� 
ந5வயிர வி5ைல 
நானில விள$K 
ெம5ல இXK வாராE! 
ெவ@ணிலாேவ ேநராE! 
 
வ J-றிC$K� அ�ன� 
ெவ ளி�தா மைர�` 
ஊ-றிய ப�� பா5 
உ@ண ைவ�த ேசா; 
ஆ-; ந7� ப:ச5 
அழKைவ�த ேத$க� 
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மா-றமி5ைல வாராE! 
வானிலேவ ேநராE! 
 
27. ெகாEயா�` 
ெகா5ைல யிேல ெகாEயா�`-அ8 
ெகா@ ைடயிேல ைவயா� ` 
ந5ல ெவ ைள� தாமைர -அ8 
ந�றாE மல�?த தாமைர  
க5ைல யிேல ேதXகாE�பா5-அ8 
காண இனி$K� க�A�பா5 
எ5லா� எ�ற� க@ணிலா!-மிக 
எழிைல� த?த8 ெவ@ணிலா! 
 
(க5ைல - ெதா�ைன) 
 
28. சி-h� 
சி�ன� ப ளி ஒ�;@7 
ெப:ய ேகாயி5 பல உ@7. 
ந�ெசE ��ெசE நா-�றG� 
நட0� உழ0� இைசபா7� 
ெத�ைனH� பைனH� பலமரG� 
ெசAH� ெகாAH� அழK தC� 
ந�ன J� வாE$கா5 ஏ:Kள� 
நல� ெகாழி�ப8 சி-hரா�. 
 
மD� வ J7 ஏெழ�7 
மாA வ J7 நாைல?8 
KD� வ J�7 வாயி5க  
Kனி?8 ேபாக� பல0@7 
தD�� ப�டைற ஒ�;@7 
த�டா� ப�டைர ஒ�;@7 
அD�� திர�7� கCமா:� 
ப�டைற உ@7 சி-h:5. 
 
கா$கா ஒC�ற� கா கா கா 
KCவி ஒC�ற� கீ கீ கீ 
ேமE$K� ஆ7 ேம ேம ேம 
மி�U� ேகாழி ேகா ேகா ேகா 
பா$K� `ைன மீ மீ மீ 
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ப�X க�;� மா மா மா 
ஆ$K� இ?த$ கDேச: 
அXகX K@7 சி-h:5. 
 
க��� திைனH� ேக+வரK� 
க�A� தயிC� ச�பா0� 
ெகா�பி- ப9�த ெகாEயா மா 
Kைலயி- ப9�த வாைழHட� 
ெவ��� யாைன� தைலேபால 
ேவ:- ப9�த ந5லபலா 
ந�பி� ெபறலா� சி-h:5 
நாH� Kதிைர ேபாலிC$K�. 
 
29. ேபC� 
நி-க வC� �ைக வ@A 
நிைலய� உ ள ேபi�! 
வி-க� த$க விைளைவ எ5லா� 
ெவௗ◌ியி5 ஏ-;� ேபi�! 
க-க� த$க ப ளி$Sட� 
கDசித மாE நட$K�. 
உ-;� பா�$க$ ேகாயி5 - ம�7� 
ஊ:- பாதி இC$K�! 
 
ப�8� ெதC$க  மிதிவ@Aக  
பவனி வC� எXK�. 
G�8 ெ◌ ைளD �வ�வ J�A� 
G�னா5 ெபாறியியXகி! 
க�8� இ:� க�ைடவ@A 
கைடD சர$ைக ஏ-றி 
ஒ�8 நகைர ேநா$கி ஓ7� 
உ j ைரஏ மா-றி! 
 
(ெபாறியியXகி-கா�) 
 
ெச�7� தன� இ5ைல பல 
ேதைவ ய-ற உைடக . 
ப�டண� ேபாகா தவ�க  
பழXகால�8 ம$க . 
க�7 ட�� வ-றி� ேபாக$ 
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ைகயி5 ெவ@� C�7� 
ெப�Aேயா7� உலவ ேவ@7� 
இத� ேப�தா� ேபi�. 
 
30. ப�டண� 
ப5கைல$ கழக� 
உய�நிைல� ப ளி 
ெச5வD சி;வ� 
ெச5Z� ப ளிக  
ந5ல f5க  
பA$க� பA�பக� 
எ5லா� இC$K� 
அைமதி இரா8! 
 
பா�ைட நிைறய� 
பலவைக வ@Aக  
கா�7$ SDச5 
கடGடா Gழ$க� 
ேக�டா5 காேத 
ெக�7� ேபாK� 
ஈ�ட ஆைலக  
இCப8 S0�. 
 
Pய ஆைட�  
ேதாைக மாC� 
ஆய உண�வி� 
ஆடவ� தாG� 
ஓயா 8ைழ$K� 
பல8ைற ம$க'� 
ேதய வழிக  
ெச5வா� வCவா�. 
 
ெவ ளி மைலH� 
தXக மைலHமாE 
உ ள வ J7க  
வானி5 உயC� 
அ '� அழKைட 
அZவ5 நிைலய� 
ெகா ளா வணிக� 
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ெகா@ட8 ப�டண�! 
 
நாடக சாைலக , 
ந-பட$ கா�சிக  
ஆட5 பாட5 
அைமH� அைவக  
ஈAலா� �லவ� 
ேபD�ம� றXக , 
கா7க  ேசாைலக  
கவி?த8 ப�டண�. 
 
31. `DெசA 
மா7 KA$K� ெதா�A அ5ல 
ம@ நிைற?த ெதா�A! 
வாA மர� ெதா�A அ5ல 
ம@ணா- ெசEத ெதா�A! 
ேவA$ ைகயாE� ெதா�A யிேல 
விைதகைள நா� ந�ேட�; 
ஆA� பாA$ காைல மாைல 
அ�பாE� த@ணJ� வி�ேட�. 
 
ஒC மாத� ெச�ற 0ட� 
நிற நிறமாE அC�பி 
விைர வாக� `�த `$க  
ெப:ய ெப:ய `$க  
கC நJலD சா ம?தி 
ெவ@ணிறD சா ம?தி 
வரK நிற� சிவ�� நிற� 
மண�ைத அ ளி வ J��. 
 
32 . G$கனி 
K@7பலா Kைலவாைழ 
ம@7�ைவ மா�பழXக  
ெகா@டW�;� "G$கனி"யா� 
உ@7 மகி+வ� தமிழ�! 
 
33. வாைழ 
மைலவாைழ ெசcவாைழ 
வXகாளவா ைழபா�! 
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வள�?தந5ல ேபய�வாைழ 
பDைசவாைழ பா�பா�! 
பலவாைழ மரXக'@7 
பழ�ப9�ப 8@7. 
பலவாைழ� பழXக'ேம 
இனி$K�க- க@7. 
 
Kைலெகா7$K� வாைழமர� 
இனி$K�பழ� ெகா7$K�. 
மலிவாக வாைழ$கDைச 
வாைழ�த@7 ெகா7$K�. 
கைலயாம5 வாைழ�`0� 
கறிசைம$க$ ெகா7$K�. 
 
34. ெத�ைன 
ெத�ைனமர� க@ேட�-பல 
ேதXகாE$Kைல க@ேட�. 
ெத�ைன ஓைல நJ�7-அதி5 
பி�Uவா�க  கீ-;. 
ெத�ன�பாைளD சா;-மி$க� 
தி�தி$K?ேத னா;. 
ெத�ைனமர� பிள?8-ெச-றி 
வாைர ெசEவாE அள?8. 
 
இள?ேதXகா யி�ேப�- ந5ல 
இளநJ�$காE எ�பா�. 
இள?ேதXகாE G-;�-அதி5 
இC?த நJC� வ-;�. 
பிள?த ேதXகாE த�ைன-ந5ல 
ெச$கி5 ஆ�Aய பி�ைன 
ெதௗ◌ி?த எ@ெணE எ7�பா�-ந5ல 
ேதXகாE எ@ெணE அத� ேப�. 
 
3. அறி0  
 
1. ேந�பட ஒ9K 
தைரயிேல உ�கார ேவ@டா�-ஒC 
த7$Kமா இ5ைலஉ� வ J�A5? 
க:யாகி� ேபாKG� ச�ைட-நJ 

RangaRakes tamilnavarasam.com



க@ட இட�திேல �ர@டா5. 
ச:யான வழியி5 நட�பாE-நJ 
த@ண J:5 ஆட$S டா8. 
எ:?தி7� ெநC��G� னாேல-ேக  
எ�க@ேண உன$ெக�ன ேவைல? 
 
2. ேந�பட ஒ9K 
�@ணா��$ க�Aைய ந;$காேத-ந5ல 
�வ:Z� கதவிZ� கி;$காேத. 
க@ணாA எ7�தா5 ெம8வாEைவ-அ8 
ைகதவறி வி�டா5 உைடவ8ெமE. 
ப@ேணா7 பாடநJ Sசாேத-உ� 
ப ளியி5 எவைரH� ஏசாேத. 
ம@,ஓ7,ஆணி, 8ணி கA$காேத-ேக  
ம-றவ� ெபாCைள நJ எ7$காேத. 
 
3. ேந�பட ஒ9K 
க@ட இட�திேல 8�பாேத! 
காலிேல ேச-ைற அ�பாேத! 
8@7 8ணிகைள$ கிழி$காேத! 
87$காE எவைரH� பழி$காேத! 
ப@ட�எ ைதH�பா ழா$காேத! 
பாைல�த ைலயிேல வா�$காேத! 
ெநா@Aைய$ க@7 சி:$காேத! 
ெநாளெநாள� பழ�ைத உ:$காேத. 
 
4. ேந�பட ஒ9K 
எ9திG A�தபி� உ�பல�ப�-அைத 
எ7�8�ைப யி5ைவ� ப8�லப�. 
�9தியி5 எறிவ8 ச:யி5ைல-இனி� 
�திதாE வாXகி7 வ8ெதா5ைல. 
அழகாE இC?தி 7� உ��வA-அைத 
அ9$கா காம5 எ7�8�பA. 
வழவழ� பான உ�இறK-அ8 
ம@ணி5 வி9?தா5 ெக7�பிறK. 
 
(இறK- ேபனா) 
 
5. ேந�பட ஒ9K 
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நாைய அA�தா5 அ8 கA$K� 
ந5ல`ைன எலிபிA$K�. 
தாைய� பி:யா ம5ெச5Z�-எ� 
தXக$ ேகாழி$ KNெச5லா�. 
ஓயா ம-பா 7�KCவி-ேம5 
உயர� பற?8 வC� கா$ைக 
ஆயா க@டா5 ேசாறி7வா�-பிற� 
அA�ப8 க@டா5 சீறி7வா�. 
 
6. ேந�பட ஒ9K 
ப7$ைகவி� ெட9?தா5 
பாையD �C�7-நJ 
பாைனயிேல பாைல$ க@டா5 
நாைய ெவC�7-�வ� 
இ7$கினிேல ேதைள$ க@டா5 
ெகா7$ைக ந�$K-நJ 
இC�டைறயி5 ேபாKG�ேன 
விள$கிைன ஏ-;. 
 
மடா� எ�; ெவAெவA�தா5 
வாE திற?8 நி5 -நJ 
மைழவC� G� காயைவ�த 
வ-றைல எ7� பாE. 
ெகாAயவ�க  தா$க வ?தா5 
தAயிைன� P$K-ெவ;� 
ேகாைழகைள ஏைழகைள 
வாழைவ�பாE நJ. 
 
7. ேந�பட ஒ9K 
அைலகடலி� த@ணJ:ேல ஆட$ Sடா8-நJ 
அXK� இXK� த@ணJ:ேல ஓட$ Sடா8. 
தைலேமேல ம@ைண அ ளி$ ேபாட$ Sடா8-ந5ல 
தாEத7�தா5 மல�?த Gக� வாட$ Sடா8. 
 
ஆழ$கட5 ேமேலக�ப5 அழகாயிC$K�-பா� 
அXேக ேதாணி மித�ப80� அழகாயிC$K�. 
ஏைழம$க  இ9�த வைலயி5 மீனாயிC$K�-அவ� 
இ9$K� ேபா8 பா7�பா�7� ேதனாயிC$K�. 
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கட5 த@ணJ� அதிகசிZ சிZ�பாயிC$K�-அைத$ 
ைகயா5 அ ளி வாயி5ைவ�தா5 உ�பாயிC$K�. 
கடகெட�ேற அைல�ர'� கைரக டவா8-அ?த$ 
கா-றினிேல Kளி:C$K� �9$க� இரா8. 
 
8. ேந�பட ஒ9K 
கட�வாXக$ Sடா8 த�பி-மிக$ 
கC�தாED ெசலவிட ேவ@7�. 
உட�பிைன$ கா�பா-ற ேவ@7�-நJ 
உணவினி5 ந5Zணைவ உ@பாE. 
உைட?திட$ Sடா8 ெநNச�-நJ 
உ@ைம$K� பா7ப7� ேபாதி5! 
அைட?தைத$ கா�பா-ற ேவ@7�-நJ 
அய5ெபாC  பறி$கஎ@ணாேத. 
 
9. இய5பலாதன ெசேய5 
அ9WNசி எ�; ெசா5வா� 
அ98 ெகா@ேட இC?தா5; 
க9ைதேய எ�; ெசா5வா� 
க�தி$ ெகா@ேட இC?தா5; 
எ9தாம5 நJயி C?தா5 
இட$K� தன� எ�பா�; 
ெகா9�8$ K;�� ெசEதாேலா 
ெகா9�த தன� எ�பா�. 
 
ப ளி ெச5லா வி�டாேலா 
பழி�8� ேப� வா�க . 
8 ளி� ெபாCைள உைட�தாேலா 
87$K� தன� எ�பா�. 
அ ளி அ:சி தி�றாேலா 
அறிவி5 ைலயா எ�பா�. 
ெகா ளி அCகி- ேபானாேலா 
KரXகா நJ எ�பா�. 
 
10. ைநவன நeேக5 
இ�ன8 ேவ@7� எ�;ேக  
எத-K� அ9வ8 ச:யி5ைல. 
ெசா�ன8 ேக�டா5 மகி+வா�க ; 
ெதா5ைல ெகா7�தா5 இக+வா�க . 
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அ�ைன த?ைத ந5லவ�க  
அ�ைப உ�ேம5 ைவ�தவ�க . 
எ�ன ேக�டா Z�தCவா� 
இ�ன8 ேவ@7� எ�;ேக ! 
 
Kளி$க அைழ�தா5 உடேனேபா 
ெகா�ட� ெசEவ8 ச:யி5ைல. 
விள$ைக எ7�தா5 த7�பா�க  
வ J@ ஒ�டார� ப@ணாேத. 
ெவௗ◌ி$K வ?தா5 உ ேளேபா 
ெவௗ◌ியி5 ேபாவ8 ச:யி5ைல. 
கிளி$KD ெசா5வ8 ேபா-ெசா5வா� 
ெக�7� ேபாக வாெசா5வா�? 
 
11. ஏமாறாேத 
ஆரN�� பழ�ைதH� த�பி-நJ 
ஆராE?8 பா��தபி� வாXK. 
நJ��@A இC$க0� S7�-அ8 
நிைறய� �ளி$க0� S7�. 
ஓ�ஒ�ைற உ@7பா� �பி-உன$K 
உக?தெத� றா5 அைத வாXK. 
பாெரXK� ஏமா-; ேவைல-மிக� 
பரவி$கி ட$கிற8 த�பி! 
 
அ9கிய பழ�ைதH� த�பி-அவ� 
அ�ைற$K� ப9�தெத� ;ைர�பா�. 
�9$க  இC�ப8@7 த�பி-உ  
`Dசி இC�ப8@7 த�பி. 
ெகா9�த பலா�பழ�தி U ேள-ெவ;� 
ேகா8 நிைற?திC$K� த�பி. 
அ9�தினா Z�ெத: யா8-அைத 
அ;�8$ கா�டD ெசா5 த�பி. 
 
ெநEயி- ெகா9�ைபD ேச��திC�பா�-அைத 
ேந:5 காEDசி�பா� த�பி. 
8Eய பய;களி5 எ5லா�-க5 
8ணி$ைக மிக0� ேச��பா�க . 
ைமய-ற ெவ@ெணெய� ;ைர�பா�-அதி5 
மாைவ$ கல�பா�க  த�பி. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஐய�பட ேவ@7� இவ-றி5-மிக 
ஆராE?8 பா��தபி� வாXK. 
 
வK�8 வK�8D ெசா5 வா�க -அத� 
வயண�ைத ஆராய ேவ@7�. 
பK�தறி வழியாD ெசா�தா�-அைத� 
பாழா$க$ Sடா8 த�பி. 
நைக�திட எைதH�ெசE யாேத-மிக 
ந5ெலா9$ க�ேவ@7� த�பி. 
தக�தக� �கழிைன� ேத7-நJ 
தமிழ:� வழியினி5 வ?தாE. 
 
12 . கள0 
S+நிைற?த K@டா�-அைத$ 
K�ப� க@7 ெகா@டா�. 
ஏ+ Kவைள ெமா@டா�-மிக 
இ�பமாக உ@டா�. 
வாைழ� ேதா�ட G�8-G� 
வ?8 நாZ ைவ�8 
a+?த நிழலி5 ப7�தா� - அவ� 
பசியி5 ெநN� 8A�தா�. 
 
13. வ J@ ேவைல 
மாமர�தி� கிைளயி ெலாC 
மாXகாE ெதாXக$ க@ேட�; 
மாXகாயி�ேம5 க5ைல வி�ேட� 
ம@ைட உைட ப�ேட�. 
 
`மர�தி5 ஏறி ஒC 
`�பறி$க� ேபாேன�; 
`�பறி$க� தா0ைகயி5 
ெபா�ெத�;விழ லாேன�. 
 
ஊைமைய�ேபா5 இC?த நாைய 
உைத$க$ காைல எ7�ேத�; 
உயர� P$கிய வல8காைல$ 
கA�8 வி�ட8 மாைல. 
 
தJைமயான ெசEைககைளD 
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ெசEய0XS டா8; 
ெசEேவா:ட� எ�ேபா8� 
ேசர0�S டா8. 
 
14. ஏமா-றாேத 
கைட$காரேர கைட$காரேர 
க-க@7 ேவ@7� எ�றா�; 
கைட$கார� உ ேள ெச�றா� 
க7ைக அ ளி மைற�தா�. 
 
கைட$காரேர கைட$காரேர 
க-`ர� ேவ@7� எ�றா�; 
கைட$கார� உ ேள ெச�றா� 
மிளைக அ ளி மைற�தா�. 
 
கைட$காரேர கைட$காரேர 
ெவ5ல� ேவ@7� எ�றா�; 
கைட$கார� உ ேள ெச�றவ� 
கAய� திC�பி� பா��தா�. 
 
கைடயி5 ம5லி அ '� K�ப� 
ைகேயா 7பிA ப�டா�; 
க7கள0 களவாட5 
மைலயள0 K-ற�! 
 
15. மறதி ெக7தி 
க@ணாA� ெப�Aயி5 ஊசியிC$K�-அ$ 
க@ணாA� ெப�Aயி5 அைத எ7�தா5 
எ@ண�பA ேவைல GA?த உட� 
எ7�த இட�திேல ஊசிைய ைவ. 
 
எ@ெணE இC$K� இC�டைறயி5-அ?த 
எ@ெணைய அXகிC?ேத எ7�தா5 
எ@ெணE இ�7� தைலவா:$ ெகா@டபி� 
எ7�த இட�திேல ��Aையைவ. 
 
க@ணாA� ெப�Aயி5 ஊசி க@டா� 
க@ண�ப� அ?த ஊசி எ7�தா�; 
எ@ண�பA ேவைல GA?தபி�-அவ� 
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எXேகா ைவ�தா� அclசிைய. 
 
எ@ெணE இC$K� இC�டைறயி5-அ?த 
எ@ெணைய$ க@ண�பேன எ7�தா�; 
எ@ெணE இ�7� தைலவா:$ ெகா@டபி� 
எXேகேயா ��Aைய ைவ�8வி�டா�. 
 
க@ணாA� ெப�Aயி5 ஊசி இC�பதாE$ 
க@ண�ப� ம;நா  தடவி� பா��தா�; 
க@ணாA� ெப�Aயி5 ஊசிேய இ5ைல 
ைகயிேல ேதெளா�; ெகா�Aவி�ட8! 
 
எ@ெணE இC?த இC�டைற$K -அ?த 
எ@ெணைய� ேதA7� க@ண�பைன� 
பி@ணா$K� தி�U� ெபCDசாளி-மிக� 
�@ணா$கி வி�ட8 ைகவிரைல! 
 
16. ேநாE 
மC�8வ� தCவா� மC?8 
மகி+Dசி யாக அC?8. 
வC�த� ப7த5 ஆKேமா 
வ?த ேநாEதா� ேபாKமா? 
திC�த மாக நட�பாE 
தJ@7மா ெசா5 ஒC ேநாE? 
கC�தாE நட�ேபா� வா+வா� 
கC�தி5 லாதவ� வ J+வா�. 
 
17. எ@ 
ேவலா எவ�$K� தைல ஒ�; 
ெமEயாE எவ�$K� க@ இர@7 
aல� தி�Gைன ேயா W�; 
87$K நாயி� கா5 நா�K 
ேவலா உ�ைக விர5 ஐ?8 
மி�U� வ@A� கா5 ஆ; 
ேவலா ஒCைக விர Z$K 
ேமேல இர@7 விர5 ஏ9. 
 
சில?தி$ ெக5லா� கா5 எ�ேட 
சி;ைக விரZ� நா5 விரZ� 
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கல?தா5 அத�ேப� ஒ�ப8 
கா@பாE இCைக விர5 ப�ேத 
பலபல எ�ேற உதி�?த ` 
ப�8� ஒ�;� பதிெனா�; 
பலபல எ�ேற உதி�?த ` 
ப�8� இர@7� பனிர@7. 
 
ப�8� W�;� பதி�W�; 
ப�8� நா�K� பதினா�K 
ப�8� ஐ?8� பதிைன?8 
ப�8� ஆ;� பதினா; 
ப�8� ஏ9� பதிேன9 
ப�8� எ�7� பதிென�7 
ப�8� ஒ�ப8� ப�ெதா�ப8 
ப�8� ப�8� இCபேத. 
 
18. வார� 
வாரGத5 நா  ஞாயி; 
மXகா ம;நா  திXக  
ேசர$ ெகௗ0� ெசcவாE 
ேச�?8 வCமா� ஓ� �த� 
பாராE அத�பி� வியாழ� 
பளிDெச� றA$K� ெவ ளி 
ேந:5 ம;நா  ஓ�சனி 
நிைற?த வார நா  ஏழா�. 
 
19. திXக  பனிர@7 
சி�திைரைவ காசிஆனி ஆA ஆவணி 
�ர�டாசி ஐ�பசிகா�� திைகமா�கழி 
ஒ�8வC� ைதமாசி பXKனிஎ5லா�-இைவ 
ஓரா@A� பனிர@7 திXகளி� ெபய�. 
 
ெகா�8$ ெகா�தாE� பாவிC$K� சி�திைரயிேல 
S0�Kயி5 மைழ ெபEH� கா��திைகயிேல 
ெம�த$Kளி ராயிC$K� மா�கழியிேல-மிக 
ெவ�ப$கதி� கா�சிதC� ைத�பிற�பிேல. 
 
20. திைச 
கதி� Gைள�ப8 கிழ$K-அத� 
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எதி� இC�ப8 ேம-K 
Gதி� இைமய� வட$K-அத� 
எதி� Kம: ெத-K. 
 
21. நிற� 
வான� நJல� 
ம5லிைக ெவ@ைம 
ஆைன க;�ேப 
அல: சிவ�ேப 
ஏ� இதி5 ஐய�? 
இைலதா� பDைச 
ேத�மா அைர$K� 
திைனதா� மNச . 
 
22 . கிழைம 
ஞாயி;தா� ஒ�;-பி� 
ந5ல திXக  இர@7 
வாயி- ெசcவாE W�;-பி� 
வ?த �த� நா�K 
PEவி யாழ� ஐ?8-பி� 
ேதா�;� ெவ ளி ஆ; 
சாH�சனி ஏ9-இைத� 
தவறாம- S;. 
 
23. விC?8 
விC?8 வCவ8 க@டா5-மிக 
விC�பி எதி� ெகா@ டைழநJ. 
இC$க இC$ைக கா�A-அதி5 
இC$க ேவ@A$ ெகா வாE. 
அC?தD �ைவநJ� தCவாE-நJ 
அைடகாE� த�7� ைவ�பாE. 
ப:?8 சிலசில ேபசி�-பி� 
பசிைய நJ$க Gய5வாE. 
 
Kளி$க� தனியைற கா�7-அதி5 
K�ைட ேவ�A மா�7. 
Kளி��� ெதா�Aயி� அ@ைட-ஒC 
Kளி��$ க�AH� ைவ�பாE. 
Kளி�த பி�க@ணாA-ந5 
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எ@ெணE சீ��ைவ ேதA. 
அளி�பாE கறிH� ேசா;�-மிக 
அ�பாE மிளகி� சா;�. 
 
(அைடகாE� த�7 - ெவ-றிைல பா$K� த�7 
Kளி��$ க�A - ேசா�) 
 
24. உயி� எ9�8$க  
அணிZ$K� ஆ�7$K� Gதெல9�ேத அ ஆ 
இைல$K� ஈ$க'$K� Gதெல9�ேத இ ஈ 
உரZ$K� ஊசி$K� Gதெல9�ேத உ ஊ 
எலி$K� ஏணி$K� Gதெல9�ேத எ ஏ 
ஐவC$KD ச:யான Gதெல9�ேத ஐ தா� 
ஒ�டக� ஓணாU$K Gதெல9�ேத ஒ ஓ 
ஒளைவயா� Gதெல9�ேத ஒளவாK� பாராE. 
 
25. ெமEெய9�8$க  
ெச$K$K ந7ெவ9�ேத $ 
சXK$K ந7ெவ9�ேத X 
உDசி$K ந7ெவ9�ேத D 
பN�$K ந7ெவ9�ேத N 
த�7$K ந7ெவ9�ேத � 
க@e$K� பி�ென9�ேத @ 
சி�தி$K ந7ெவ9�ேத � 
ப?8$K ந7ெவ9�ேத ? 
சீ��$K ந7ெவ9�ேத � 
பா��$K ந7ெவ9�ேத � 
நாE எ�றா5 பி�ென9�ேத E 
ேத� எ�றா5 பி�ென9�ேத � 
ேவ5 எ�றா5 பி�ென9�ேத 5 
ெசcைவ எ�றா5 ந7ெவ9�ேத c 
யா+ எ�றா5 பி�ென9�ேத + 
�்ளி எ�றா5 ந7ெவ9�ேத   
ஏ-றெம�றா5 பி�ென9�ேத - 
மா� எ�றா5 பி�ென9�ேத �. 
 
26. உயி�ெமE 
$ ேமேல அகர� ஏற 
இர@7� மாறி$ க ஆK� 
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$ ேமேல ஆ ஏற 
இர@7� மாறி$ கா ஆK� 
$ ேமேல இகர� ஏற 
இர@7� மாறி$ கி ஆK� 
$ ேமேல ஈ ஏற 
இர@7� மாறி$ கீ ஆK� 
$ ேமேல உகர� ஏற 
இர@7� மாறி$ K ஆK� 
$ ேமேல ஊ ஏற 
இர@7� மாறி$ S ஆK� 
$ ேமேல எ ஏற 
இர@7� மாறி$ ெக ஆK� 
$ ேமேல ஏ ஏற 
இர@7� மாறி$ ேக ஆK� 
$ ேமேல ஐ ஏற 
இர@7� மாறி$ ைக ஆK� 
$ ேமேல ஒ ஏற 
இர@7� மாறி$ ெகா ஆK� 
$ ேமேல ஓ ஏற 
இர@7� மாறி$ ேகா ஆK� 
$ ேமேல ஒள ஏற 
இர@7� மாறி$ ெகௗ ஆK�. 
 
4. ஊ�தி  
 
1. வ@Aக  
ெப:ய க�ைட வ@A-அத� 
பி�னா ேலவி5 வ@A! 
GCக� ெமா�ைட வ@A-பி�U� 
Gனிய� S@7 வ@A! 
க:ய னி�ைக வ@A-அ8 
காைள மா�7 வ@A. 
ெத:H� Kதிைர வ@A- அேதா 
சீன� இ9�� வ@A. 
 
உ ளி C�ப வ�க -எ?த 
ஊC$ K�ேபா கி�றா�? 
உ ளிC$K� ப@ட�-எ?த 
ஊைரD ேசர ேவ@7�? 
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பி ைள� ேதா�ட� தி-ேக-ேக  
பிA$க ேவ@7� ஓ�ட�; 
வ ளி திC மணேம-ஒC 
மணிேந ர�தி5 8வ$க�. 
 
2. இர�ைட மா�7 வ@A 
எXக  வ@A மா7-ேக  
இர@7 ெவ ைள மா7. 
தXக வ@Aயி5 `�A-ந5ல 
தCம� ெச�றா� ஓ�A. 
எXேக வ@A ேபாK�?-அ8 
இ:ச� பாைளய� ேபாK�. 
அXேக எ�ன ேவைல?-எனி5 
ஆட5 பாட5 மாைல! 
 
3. Kதிைர வ@A 
ஓ7� ந�றாE ஒC Kதிைர 
உைத$K� கA$K� ஒCKதிைர. 
ஓைடயி5 த '� வ@Aையேய 
உயிைர வாXK� ஒCKதிைர. 
ேசா7 தவ;� ஒCKதிைர 
��மா ப7$K� ஒCKதிைர. 
வாட� பி�ேனா ேடத '� 
வாலா5 அA$K� ஒCKதிைர. 
 
(ேசா7 8 �வ7) 
 
ந5ல Kதிைர `�AயதாE 
ந5ல ஆேள ஓ�7வதாE 
எ5லா வ@AH� இC$Kமா? 
இC?தா5 உலக� சி:$Kமா? 
ெபா5லாX ெக5லா� ேநCமா? 
ேபா$கி5 Wைல வாCமா? 
ந5ல Kதிைர வ@Aயிேல 
நா�உ� கா�?தா5 நலிவி5ைல. 
 
4. மா�7 வ@A 
கலகல�த8 வ@A- அ?த$ 
காைளமா7� ெநா@A. 
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ெபாலெபால�த8 Sைர-ம�கி� 
ெபாAையD சி?8� ஆைர 
வலிய அத�7� சீன� - அ?த 
வ@A$ கார� Sன� 
Kைலந 7Xகிட உ ேள-வ?8 
K?தி யவ'� ெநா ைள. 
 
ஏ:$ கைர ேமேல-அைத 
இ9�8� ேபான தாேல 
ஆைர ஓAய பாC�-அ� 
பAேய உ�காC� 
பாC� எC8� �ரள-ஏ:� 
ப ள�திேல உCள 
ஊ:5 யாC� இ5ைல-அவ� 
உதி��தன� பல ப5ைல! 
 
5. ஒ-ைறமா�7 வ@A 
ஒ-ைற மா7 க�A-அேதா 
ஓAன8 வ@A 
ஒ-ைறமா�7 வ@A-அ8 
உய�?த S�7 வ@A. 
ஒ-ைறமா�7 வ@A-தனி5 
உ ேள சில� K?திD 
சி-hC$K� ேபானா�-அவ� 
திC�பி நாைள வCவா�. 
 
6. ம$க  இயXகி (பm) 
ம$க  ஏ;� இயXK வ@A 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
ம$க  அதிேல நிைற?திC�பா� 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
ம$க  இைடயி5 ஏறி$ ெகா வா� 
வழிேய ேபாK�-த� 
வழிேய மீ'�. 
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ம$க  இைடயி5 இறXKவா�க  
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
வ@A ேயா�A �$கா� பிA$க 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
வ@A$ கண$க� ேம-பா�ைவயி5 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
வ@A ெக�டா5 த ளிவி�டா5 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
வ@Aயிேல வசதி உ@7 
வழிேய ேபாK�-பி� 
வழிேய மீ'�. 
 
7. ெபாறிமிதி வ@A (ேமா�டா� ைச$கி )  
ெபாறிமிதி வ@A 
படபட எ�; 
ேபாவைத� பாCXக . 
 
K;கிய இட�தி5 
ஒCவ� உ�கா�?8 
ேபாவைத� பாCXக . 
 
பிைறேபா5 வைளபிA 
இCGைன பிA�8� 
ேபாவைத� பாCXக . 
 
ெபாறிேம5 நிைனெவா7 
மிதிேம5 காெலா7 
ேபாவைத� பாCXக . 
 
ெபாறிதா� இ9$கD 
�$கா� திC�ப� 
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ேபாவைத� பாCXக . 
 
ெபாறிப9 தான8 
�$கா� உைட?த8 
வி9வைத� பாCXக . 
 
ெநறிதவ றி�டா� 
நிைன0 மற?தா� 
வி9வைத� பாCXக . 
 
Gைறேய கCவிக  
G-;� ெக�டன 
வி9வைத� பாCXக . 
 
8. மிதிவ@A (ைச$கி ) 
மிதிவ@Aயி5 ேபாகி�றா� க?தசாமி-க7 
ெவEயிலிேல நJ?8கி�றா� க?தசாமி. 
மிதிவ@Aயி5 ேபாவத-ேக க?தசாமி-அ?த 
மிதிவ@Aயி5 ேபாகி�றா� க?தசாமி. 
மிதிவ@Aயி5 ேபாக�த$க ேவைலேயயி5ைல-அ?த 
ெவEயிலிேல நJ?8கி�றா� க?தசாமி. 
மிதிவ@AH� க5லி5ப�7 வ J+?8வி�டதா5-அவ� 
மிதிவ@Aேம5 வ J+?8வி�டா� க?தசாமி. 
 
9. சர$ேக-;� ெபாறிஇயXகி (லா:) 
சர$ேக-;� ெபாறிஇயXகி பா�பா�! 
தடதெட�ேற ஓ7வைத� பா�பா�! 
சர$ெக5லா� ச�த�8$ேக ஏ-;வா� 
தடதெட�ேற ஓ7வைத� பா�பா�! 
சர$K$ேக உைடயவ:� வ J�A5 
சர$Kகைள இற$Kகி�றா� பா�பா�! 
சர$ேக-றி� ேபானத-ேக ச�த� 
தCகி�றா� எ@ணிஎ@ணி� பா�பா�. 
 
10. ப:ச5 
ஆ-றி5 ப:ச5 அழகாE ஓ7� 
அ$கைர இC?8� இ$கைர ேசC�. 
ேந-;� ப:சலி5 ப�8� ேப�க  
நி�றிC?தா� உ�கா�?திC?தா�. 
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கா-ைற� ேபால$ கைரைய ேநா$கி$ 
ைகயி- ;7�ைப இC�ற� வலி$க 
ஊ-;$ ேகாலா5 ஒCவ� உ?த 
ஒCநா ழிைகயி5 அ$கைர ேச�?த8. 
 
ப:ச5 ஓ�7� W�; ேபC� 
ப:சலி5 விழி�பாE இC$க ேவ@7�. 
கிCகிC ெவ�ேற ஆ-; ெவ ள� 
கிழ$ைக ேநா$கி இ9�8� ேபாEவி7�. 
ஒCகா5 அ?த வ�ட� ப:சைல 
உC�Aவி�7� ேபாக$ S7�; 
ப:ச5 ஓ�7� W�; ேபC� 
ப:சலி5 விழி�பாE இC$க ேவ@7�. 
 
11. க�ப5 
சிXக� `:� க�ப5-அ8 
சி�டாE� பற$K� க�ப5. 
எXக  ஊ:லிC?ேத-அX 
ெக�7 நாளி5 ேசC�. 
தXகி யிC$க அைறH�-அதி5 
சா�பிட ந5ல அைறH� 
அXK� இXK� ச�$கைர-மிக 
அ7$க இடG� உ@7. 
 
க�ப5 ஓ�7� அறிஞ�-அவ� 
ைகயா�க  பல� உ@7. 
க�ப5 ேமேல நி�றா5-ெபCX 
கடலி� அழK ெத:H�. 
எ�ப$க�திZ� த@ணJ�-அைத 
எ7�8$ KZ$K� கா-;� 
த��வ ழிDெச5லாம5-அைத� 
த7�ப8 தா�திைச கா�A. 
 
12 . �ைகவ@A 
இ9�பி வ@A இ9�ேதா7� 
இCப8 ெப�Aக  இைண?ேதா7� 
வழியி5 ஓ7� மரவ�ைட 
மாதி: ஓ7� �ைகவி�ேட! 
இ9�பி வ@Aைய ஓ�7பவ� 
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இர@7 W�; ைகயா�க  
விழி�ேபா AC$க� தா� ேவ@7� 
இ5லா வி�டா5 பழி ேநC�. 
 
(இ9�பி வ@A - இNசி�) 
 
இைண?த ெப�A வ@Aகளி5 
இC�பா� அவ�ேப� க@காணி. 
மணிேயா 7�ச: வைகேயா7� 
வ@A �ற�பட லா�எ�; 
அைணயாE� பDைச$ ெகாA அைச�பா�; 
அழி0$KD ெசXெகாA அைச�பா�. 
அைண?8 ேபாK� ந5வா+ேவ 
அறி0� விழி��� Kைறவானா5! 
 
(க@காணி - கா�7) 
 
13. �ைகவ@A ேபான8 
�ைகவ@A வC�ேநர� ஆனேத! 
ெபா�7ைவ$க என$K மற?8 ேபானேத! 
 
நைக எXேக என� பைத�தா  
நாராயண� ெப-ற ெப@ணா ! 
தகதகஎ� றா7 கி�றா  
ச:ைகD ேசைல தட0கி�றா . 
Gக�தி� எதி:5 இC$K� ெப�Aைய 
G�னைறயி5 ேத7கி�றா ; 
மிகமிகமிக� பரபர�பாE 
ேவைல$கா: யிட� ெசா5வா : 
 
"�ைகவ@A வC� ேநர� ஆனேத! 
ெபா�7ைவ$க ன$K மற?8 ேபானேத!" 
 
Sசா எXேக சீசா எXேக? 
KXKமD சிமி+ ேபான ெதXேக? 
ேதாைச எXேக ேந-றிA�த 
PெளXேக P$ெகXேக? 
ேமைசயிேல பணெமXேக? 
ெவ ளி� ெப�Aயி- சீ�ெபXேக? 
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ஆைச வ@A ஓைசHட� 
அ7�த நிைலய� ேபான பி��� 
 
"�ைகவ@A வC� ேநர� ஆனேத 
ெபா�7ைவ$க என$K மற?8 ேபானேத!" 
 
14. வாo�தி 
வான ஊ�தி வான ஊ�தி  
எXேக ேபாகி�றாE?-நா� 
வாA$ைகயாE� ேபாவேத இ 
லXைக மாநக�. 
 
பாைன ஒ�; K;$கி5 க@டா5 
எ�ன ெசEKவாE?-"அட 
பாைன ஏ8 ச�A ஏ8 
வான ெவௗ◌ியிேல!" 
 
ஆைன ஒ�; K;$கி5 வ?தா5 
எ�ன ெசEKவாE?-"அட 
ஆைன ஏ8 `ைன ஏ8 
வான ெவௗ◌ியிேல!" 
 
கானZ$ேக இைள�பாற 
எXேக தXKவாE?-"நா� 
ேபான0ட� கீழிறXகி� 
ெபா98 ேபா$Kேவ�." 
 
எ�தைனேப� இC$கி�றா�க  
வானl�திேய?-"ஆ� 
இCப8ேப� இC$கி�றா�க  
எ� வயி-றிேல." 
 
ெம�தஉயர� ேதயிC?8 
விழி?தி7வாேயா?-"எ� 
ேம5 இC$K� ெபாறிெக�டா5 
வி9?தி7ேவேன." 
 
ெமாE�8��ய5 வ?8 வி�டா5 
எ�ன ெசEKவாE?-"அ?த 
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ெமாE�த �ய5 தா@7வ8 
ஓ�7வா� திற�!" 
 
15. மி�னா-ற5 
மி�னா-ற5 ஆ$K� நிைலய�-அ8 
மிகமிக� ெப:ய8 பாராE! 
சி�ன பல க�பிக  வழியாE-அ8 
ெசZ�தி7� மி�னா-ற5 ஒளிைய! 
எ� வ J�A5 எ:H� விள$K� 
எ� ஊ:5 எ:H� விள$K� 
மி�னா-ற லா5எ:H� அ?த 
மி�னா-ற5 வராவிA5 அவிH�! 
 
எ�வ J�A5 ஒcேவா� விள$K� 
எ:வ8 மி�னா-ற லாேல. 
எ�வ J�7D �வ:ேலா� ெப�A 
இC$K�அ� ெப�Aயி5 Gைளக  
ஒ�றிைன� தா+�தினா5 எ:H� 
உடேன அ9�தினா5 அவிH�! 
G�விள$ கி�வசதி Kைறேவ 
மி�விள$ கி�வசதி மிKதி. 
 
5. ெதாழி5  
 
1. Kயவ� 
தைரேயா7 தைரயாED 
�ழZ� உCைள! 
அதிேல Kயவ� 
ெசEவா� ெபாCைள! 
 
கரகர ெவ�; 
�ழZ� அத�ேம5 
களிம@ ைவ�8� 
பிA�பா� விரலா5! 
 
விைரவி5 ச�A 
பாைனக  GAH�; 
விள$K� உழ$K� 
ெதா�AH� GAH�. 
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�C$காED ெசEத 
பாைன ச�A 
aைள ேபா�7D 
ெசEவா� ெக�A. 
 
உ:�த மா�பழ� 
ேதாைல� ேபாேல 
உC$க  ம@ணா- 
ெசEH� ேவைல 
 
இC$K� ேவைல 
எதிZ� ெப:ேத! 
இ�பA� ெசEத5 
எவ�$K� அ:ேத! 
 
சி:�ப 8@7 
ம@ பா@ட�ைதD 
சி;ைம எ�; 
நிைன�ப 8@7. 
 
ெபC�த ந�ைம 
ம@பா@ட�தா5 
சைமய5 ெசE8 
சா�பி7 வதனா5! 
 
2. த�டா� 
ேதாA ைழ�பா� த�டா�-�8� 
ெதாXக5 ெசEவா� த�டா�; 
ஆA அைச$K� ைக$K-ந5ல 
அழK வைளய5 ெசEவா�. 
ேபாட� ேபாட ஆைச-தC� 
�திய சXகிலி ெசEவா�; 
ஓைட�தா மைரேபா5-தைல 
உDசி வி5ைல ெசEவா�. 
 
தXக நைக ெசEவா�-அவ� 
ெவ ளி நைக ெசEவா�; 
வXகி ந5ல மாைல-ெக�� 
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வயிர� ைவ�8D ெசEவா�. 
எXக  ஒ�A யாண�-அைத 
இ�U� திC�த ேவe�; 
எXK� �கழ� ப�டா�-ந5ல 
இைழ�� ேவைல� த�டா�. 
 
3. ெகா�தனா� 
கைட$கா5 எ7�8$ க5ைல அ7$கி 
இைடயிைடD ேச-ைற இ�7� பர�பி 
ெநாAயி5 லாம5 fைல� பிA�8 
மAவி5லாம5 ம�ட� பா��8� 
தைரயி5 ெதாடXகினா� �வைர G�� 
ெப:ய தாக வள�?த8 பி��. 
ெதCவி5 வ J7க  ெகா�தனா� ேவைல 
ெதC0� ஊC� ெகா�தனா� ேவைல. 
 
4. கCமா� 
கடமட எ�; ப�டைற அதிர$ 
கCமா� ேவைல ெசEவா�. 
KடG� K@டாU� K@7� ெக@AH� 
Sசா தவைல ெசEவா�. 
ெந7வA த�7� நிறமாED ெச��� 
நJ@ட விள$K� ெசEவா�. 
ஒAயாD ெச�பா5 பி�தைள யாேல 
உய�?த ெபாC க  ெசEவா�! 
 
5. தDச� 
மர�ைதD ெச-;வா� 
மர�ைத அ;�பா� 
மர�தி5 ெப�A ெசEவா�. 
 
சர�ைதD ெசEவா� 
ச�ன5 ெசEவா� 
சாE0நா- காலிH� ெசEவா�. 
 
அர�ைத எ7�பா� 
வா  அரா0வா� 
அலைக� தJ�A GA�பா�. 
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8ர�ப ண�ைதD 
�ழ-றி� பா��பா� 
P$கி மர�ைத� 8ைள�பா�. 
 
பாC� ெசEவா� 
பAH� ெசEவா� 
ேதC� ெசEவா� தDச�. 
 
ஏC� ெசEவா� 
ஏ-ற� ெசEவா� 
யாC� விC��� தDச�. 
 
ஊC$ ெக5லா� 
உலK$ ெக5லா� 
உயிராகிய ெதாழி5 தD�. 
 
சீC$ ெக5லா� 
சிற��$ெக5லா� 
ெச�ைமயி5 உ:யவ� தDச�. 
 
6. ெகா5ல� 
நில�ைத ெவ�A எ7�பா�-அதி5 
நிைறய இC��� Pேள 
கல?திC$K� அைதேய-பி� 
காEDசி$ காEDசி வா��பா�. 
வZ�த க�பி வா��பா�-அதி5 
வZ�த தக7� வா��பா� 
ெமZ$K வைளய� வா��பா�-மிK 
மி7$K வைளய� வா��பா�. 
 
ஆணி வைகக  ெசEவா�-அதி5 
அரXக  எ5லா� ெசEவா� 
ஏணி வைகக  ெசEவா�-அதி5 
ஏ:� GைனH� ெசEவா�. 
ேதாணி P$K� கCவி-க�ப5 
P$K� கCவி ெசEவா� 
வாண5 ச�A வ@A-ெபC 
வான ஊ�தி ெசEவா�. 
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இC�ேப இ5லா வி�டா5-இX 
ெக�ன ேவைல நட$K�? 
கC�� ெவ�7� ெகா7வா -ெபCX 
கா7 ெவ�7� க�தி 
திC�� கி�ற ப$க�-எXK� 
ெத:H� ெபாC க  எ5லா� 
இC�� ெகா@ட ெபாC க -அைவ 
விC�ப� த$க ெபாC க . 
 
இC�� ேவைல ெசEேவா�-அவ� 
எ5லா� "ெகா5ல�" ஆவா�. 
இC?8 ேவைல ெசEH�-அவ� 
இடேம "உைல$Sட�" 
திC?திய ெத� றா5ஊ�-அவ� 
ெசEத ெதா@டா ேலதா�! 
வC?தி� ெதாழி5 ெசEவா�-அவ� 
வா+க வா+க வா+க! 
 
7. இைல ைத�த5 
ேவைல யி5லா ேநர� 
வ J�A5 உ ேளா� யாC�  
ஆலிைலைய� ைத�பா� 
அைத$ கைடயி5 வி-பா�. 
Wைல யிேல K?தி 
இC�பவ ேளா� ம?தி 
ேவைல ெசEH� ெப@க  
வ J�A� இC க@க . 
 
8. Sைட Gற� க�7கி�ற Kற�தி 
Sேட ெமாேற க�டலிேய எ�; 
Kளறி$ ெகா@7 வCவா -அ?த$ 
Kற�தி யிட� Sைட Gற� 
ெகா7�8$ க�டD ெசா5ேவா�. 
 
Sைட களி5 WXகி- Sைட 
கசXK, பிர�பX Sைட-அைவ 
S�7 வி�டா5 க�7 வி�டா5 
ெகா7�8� திC�தD ெசா5ேவா�. 
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மா7 தவி7 தி�UX Sைட 
ம-ற இைற Sைட 
மா0 சலி$K� ச5லைடக  
வ�ட� த�7� உ@7. 
 
பா7 ப�7 வாXகி ைவ�த 
Sைட Gற� எ5லா� 
பாணி ெகடா திC$க ேவ@7� 
சாணி ெம9க ேவ@7�. 
 
9. Kைட ப98 பா��பவ� 
மைழ$K� Kைட ேவ@7�-ந5ல 
ெவEயி Z$K� ேவ@7�-Kைட 
ஒ9$கிC?தா5 உைட?தி C?தா5 
எ�ன ெசEய ேவ@7�? 
 
அைழ$க ேவ@7� உடேன-Kைட 
ப98 பா�$K� அவைர. 
கிழி?த 8ணிைய மா-றா வி�டா5 
ேக�ப8 தா� எவைர? 
 
கிழி?த 8ணிைய� �8$K-க�பி$ 
கீ5 உைட?தா5 ெபாC�8. 
வழியி5 ேபாவா� Sவி$ ெகா@ேட 
வரவைழ�8� திC�8. 
 
கழி உைட?தா5 மா-;-தA  
கழ� றிC?தா5 மா�7. 
ப9தி5 லாம5 அ9$கி5 லாம5 
அைத நJகா� பா-;. 
 
10. சாைண பிA$கவி5ைலயா? 
சாைண பிA$க வி5ைலயா? 
சாைண பிA$க வி5ைலயா? 
சரசர எ�; ெபா: பற$கD 
சாைண பிA$க வி5ைலயா? 
 
வ JணாE$ கிட$க வி7வதா? 
வ JணாE$ கிட$க வி7வதா? 
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வ Jர வா'� S� ம9Xகி 
வ JணாE$ கிட$க வி7வதா? 
 
ஆணி ெக�7� ேபானதா? 
அ:ய GAய வி5ைலயா? 
அ:H� க�தி அ:வா  மைண 
ஆணி ெக�7� ேபானதா? 
 
ஏணி ைவ�த சாைண$கல 
எ7�8$ ெகா@7 ேபாகி�றா�. 
இ�7$ ெகா@7 வ?8 நJXக  
சாைண பிA$க வி5ைலயா? 
 
11. ெப�A `�7D சாவி 
`�7$KD சாவி ேபாட வி5ைலயா? 
வ J�7$K� `�7� ைத$க வி5ைலயா? 
ேக�7$ ெகா@ேட ேபாகி�றா� இ�பAேய! 
நா�7$K ந5லஓ� பா�டாளி அவ�! 
 
கதவி� `�ைட$ கழ-றி� பா��தா�; 
அைத அராவி� ப98 பா��தா�. 
�திய சாவி காணாம- ேபானதா5 
அத-K� ஒ�; ெசE8 ெகா7�தா�. 
 
நாZ பண� ேவ@7� Sலி எ�றா�. 
நாZ பண� இ?தா Sலி எ�ேறா�. 
ேவைல GA?த8� ெப�A எ7�தா� 
ேமZ� அ�பAேய Sவி நட?தா�. 
 
12 . வைட ேதாைச 
அ@ைட வ J�7 நைடயி5  
அழகாED ��ட வைடயி5 
8@டாE இர@7 வாXகி� 
ேதாைச நாZ வாXகி$ 
K@டா U$K  ைவ�8$ 
ெகா7�ேப� காைச எ7�8. 
அ@ைட வ J�டா� உதவி 
அடட! மிக0� ெப:8. 
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13. எ@ெணE 
எ ைள ந�றாE$ க9வி 
எ7�8 ெவயிலி5 8ழவி 
அ ளி� �ைட�8D ெச$கி5 
ஆ�A எ@ெணE எ7�பா�. 
ெத ள� ெதௗ◌ி?த எ@ெணE$ேக 
ேச�?த தி�பி பி@ணா$ேக 
உ ள எ@ெணE வ J�7$K! 
பி@ணா$ ெக5லா� மா�7$K! 
 
14. அ�பள� 
ச�பள� ேபா�7$ K?தி அ�மா 
அ�பள� ேபா�டா� ��மா ��மா. 
ெகா�பள� காண� ெபா:� ெத7�தா� 
ெகா�மாள� ேபா�7� தி�ன$ ெகா7�தா�. 
ஒ�பைன யாக உ'�த மாைவ 
உC�A உC�A ைவ�ப8 ேதைவ 
அ�பள மைணயி5 எ@ெணE தடவி 
அதி5 உC�ட உC'� Kழவி. 
 
6. உயி�க   
 
1. உயி�க  
பிள0 ப�ட Kள��ைடய8 மா7! 
பிள0 படா$ Kள��ைடய8 Kதிைர! 
Gைள$K� இCெகா� �ைடய8 மா7! 
G98ேம ெகா�பி5 லாத8 Kதிைர! 
 
பளபெள�; G�ைடயி7� பறைவ! 
ப�7� ேபால$ K�Aேபா7� விலXK! 
ெவௗ◌ியி5 வரா$ கா8ைடய8 பறைவ! 
ெவௗ◌ியி5 நJ@ட கா8ைடய8 விலXK! 
 
நJ� நிைலயி5 வா+?திC$K� Gதைல 
நJளD�றா, திமிXகிலXக  எ5லா� 
நJ�நிைலயி5 K�Aேபா7� விலXK. 
நிைற மீ�க  G�ைடஇ7� நJ:5. 
 
நJ:Zேம பா� பிC�ப8@7 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நில�திZ� பா� பிC�ப8@7. 
ஊ:Z ள பா�ேபா7� நJ:5 
உ ள பா��� இ7வ8@7 G�ைட. 
 
2. உயி�க  
காகா எ�; க�8� கா$கா 
ேகா ேகா எ�; S0� ேகாழி. 
 
வ வ  எ�; Kைர$K� நாEதா� 
உ j� ப�றி உ� உ� எ�U�. 
 
K$S எ�; S0� Kயி5தா� 
த$த$ தாஎன ஆ7� மயி5தா�. 
 
க;K; எ�; ெகாN�� �றாேவ 
கி;கீ� எ�; �-;� ெச$K. 
 
தளபள எ�; ெகாதி$K� ேசா; 
மளமளா எ�; வCேம மைழதா�. 
 
தடதடா எ�ேற இA$K� இAதா� 
கடபடா எ�; கத;� கடேல. 
 
அ�மா எ�ேற அைழ$K� கறைவ 
8�8� எ�; 8�Gவ� ம$க . 
 
ஒEஒE எ�ேற ஊ8� வ@ேட 
ைஞைஞ எ�; நவிZ� `ைன. 
 
அ$க$ காஎன அைழ$K� கிளிக  
ெத-K� தமி+தா� யாழி� 8ளிக . 
 
3. நாE வள��த5 
நாH� ந5ல நாEதா�அ8 
ந�றி H ள நாEதா� 
வாH� PEைம இ5ைல-அ8 
வ வ  எ�; Kைர$K�. 
பாயி5 கழி0 கழி$K�-அ8 
ப5லா5 ேவ�Aைய$ கிழி$K� 
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நாE வள��பைத வி�7-மிக 
நலமைட?தா� கி�7. 
 
4. ப�� பய� 
ப�ேவ கற$K� பாைல-அ?த 
பாைல� 8ைவ�தா5 தயிரா�. 
விைசயாE� தயிைர$ கைட?தா5-ந5ல 
ெவ@ெணH� ேமாC� கிைட$K�. 
கச$கா ெவ@ெணைய$ காEDசி-மண� 
கம9� ெநEைய எ7�பா�. 
ப�வி� பா5தயி� ெவ@ெணE-ேமா� 
ப�ெநE எ5லா� உணேவ. 
 
5. வ@7 
பாA$ ெகா@ேட பற$K� வ@7! 
பற?8$ ெகா@ேட பா7� வ@7! 
ேதA$ெகா@ேட தி:H� வ@7! 
ேதைன$ KA$க� பற$K� வ@7! 
சாA$ K ேள gைழவ8 ேபா5 
தாமைரயி5 gைழH� வ@7! 
மாA$ K ேள விC?8 ேபால 
மல:5 ேதைன உ@e� வ@7! 
 
தXக� ெபாAயி5 ஆ7� வ@7! 
சXக� தமிைழ� பா7� வ@7! 
ெசXK� தாக� பற$K� வ@7! 
ெச?P� எXK� சித;� வ@7! 
எXK� மண�ைத� பரவD ெசEH� 
இனிய ெதா@7 �:H� வ@7! 
மXKவ தி5ைல வ@7� ேதU� 
மணG� பா�7� அ?த$ Kள�தி5! 
 
6. பறைவக  
மாட�தி5 தXKவ8 மாட� �றா-ந5ல 
மர�தினி5 தXKவ8 மணி��றா. 
Sட�தி5 உலவி7� சி�7$ KCவி-ஏ: 
Kள�தி5 G9கிவC� ப�7D சிரவி. 
S7 8லXக ைவ$K� ெகாN�� கிளி-வ J�7$ 
ெகா5ைலயி5 கா$ைககCX ெகா�டா��ளி. 
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ஆட� பிற?தெதாC ேசாைலமயி5-ப@ 
பாட� பிற?தெதாC நJல$ Kயி5! 
 
க:ய பட�வி:$K� வா�ேகாழி-அதி 
காைல இைச�தி7� ேத� ேகாழி. 
கைரயிZ� நJ:Z� உ ள வா�8-நா� 
க@டா5 சி:��வC� K ள வா�8. 
ஒCெவ@ தாழ�` 0$K-நிக� 
உைர�திட� த$கெதாC ெவ@ெகா$ேக. 
ெதCவிZ� வ J�AZ� கா�AZமாE-அைவ 
தி:?தி7� பலபல அழகழ காE. 
 
7. சிDசிலி 
ேந:5 சிDசிலி பற$K�-Kள 
நJ:5 மீ� சிற$K�. 
நJ:5 மீைன வி9Xகி�-பி� 
ேந:5 சிDசிலி பற$K�. 
ஈH� வ?8 ேமH�-அைத 
மாய� ப5லி பாH� 
வாயி� ஈர� காH�-G�ஓ� 
ஈH� வ?8 ேமH�. 
 
(சிDசிலி - மீ� ெகா�தி) 
 
8. ேகாழி வைள��த5 
ப@ைணயிேல ேகாழி-மிக� 
ப:?8 வள�$க ேவ@7� 
தி@ைணயிேல ேகாழி-வ?8 
தி:?தாZ� ஓ�7. 
 
க@e$K� பிA$கா8-அ8 
கழி$K� கழிைவ$ க@டா5-அ8 
ம@e� K�ைபH� சீE$K�-எXK� 
ம�ட� Pசி ஆ$K�. 
 
9. கிளி வள��த5 
பDைச கிளிைய வள��8 வ?தா� 
பழXக  எ5லா� ெகா7�8 வ?தா�; 
KDசி$ S�ைட� திற?8 வி�டா� 
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S�A5 அைட$க மற?8 வி�டா�. 
 
நD�� `ைன பிA�8� தி�ற8 
நாH� அXேக Kைர�8 நி�ற8; 
பிDைச G�8 ப�டா� ெதா5ைல 
பிறK கிளிக  வள��ப தி5ைல. 
 
10. சி�7$ KCவி 
ெக�A$ காரD 
சி�7$ KCவி 
ெந�ைட� 8ைட�ப$ 
க�ைட உCவி� 
ப�7D ேசைல 
இைழையD ேச��8� 
ெகா�Aய பNசி5 
ெகாNச� ேகா�8� 
எ�டாD �வைர 
ஒ�Aய வாைரயி� 
G�7 G7$கி� 
ந�ட ந7வி5 
க�Aய S�A5 
G�ைடH� இ�ட8 
ஒ�A$ கா�8$ 
KN�� ெபாறி�த8! 
 
11. கா$ைக 
ஓயாத   
நா$கா! 
 
ஓE?திC�பாE   
கா$கா! 
 
வாயி5 எ�ன   
பா$கா? 
 
வாைழ$ கDைச   
W$கா! 
 
ஆயாைவ�த   
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த�ைட 
 
அதிலி C$K�   
பி�ைட 
 
நJப@ணாேத   
ச�ைட 
 
நிைன$காேத   
திC�ைட. 
 
 
 
 
12 . ஆ�ட� �றா 
ஆ7� �றா-பா�  
ஆ7� �றா-த� 
அழK சிறKவி:� 
தா7� �றா. 
 
ேவA$ைக பா�-ந5ல 
ேவA$ைக பா�-G�8 
ெவ ைள �ா$ கா�7� 
ேவA$ைக பா�. 
 
ேதடாD ெச5வ�-அ8 
ேதடாD ெச5வ�-அத� 
சி�ன$ காZ� மி�அடK� 
ேதடாD ெச5வ�. 
 
ேமைட� �றா-மணி 
ேமைட� �றா-பட� 
வி:�8$ களி�தா7� 
ேமைட� �றா! 
 
13. எலி�ெபாறி 
எலி�ெபாறியி5 ேபாளி-அைத 
இ9�த8 ெபCD சாளி. 
எலி� ெபாறியி� கத0-தா� 
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சா-றி$ ெகா@ட8 பிறK. 
 
ஒளி?த8 பா� உ ேள-அ8 
வர� பா��த8 ெவௗ◌ிேய. 
வலிய$ ேகாணியி5 பிA�தா�-அைத 
மா@7 ேபாக அA�தா�. 
 
14. ேவ�பமர�தி-K$ KA$Sலி 
வ J�7$ ெகா5ைலயி5 ஒC கா$கா 
ேவ�ப மர�தி5 த� W$கா5 
S�ைட$ க�A� தJ��த0ட� 
K�ப� அைதேய பா��த0ட� 
S�ைட$ கைல$க ேவ@Aனா� 
KAைய$ ெக7$க� P@Aனா� 
வ J�7$ கார� சீறினா� 
ேவ@டா� எ�; Sறினா�. 
 
அ:தாE G�ைட இ�ட8 
அ��ற� KN� ெபாறி�த8 
ெப:தாE$ KN� பற?த8 
பிற?த இட�ைத மற?த8. 
�C$காE$ $S�ைட$ கைல�தா�க  
� ளிக  பN�க  எ7�தா�க  
ச:யாE f; iபாயி� 
தா'� க@7 மகி+?தா�க ! 
 
7. தாலா�7� 8யிெல9���  
 
1. தாலா�7 (ஆ@) 
யாைன$ க�ேற PXK-நJ 
யா8� ெப-றாE PXK! 
ேதேன தமிேழ PXK-எ� 
ெசXK�7 வேன PXK! 
வானவ ர�பா நJேய-மிக 
வைள�8� பா�$கி� றாேய. 
ஆனஉ� விழிைய ைவ�ேத-உ� 
அழகிய இைமயா5 சா�8. 
 
2. தாலா�7 (ெப@) 
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ப�7� பா�பா PXK!-நJ 
பாZ� KA�தாE PXK! 
ெமா�A5 மண$K� G5ைல!-எ� 
G�ேத எ�ன ெதா5ைல? 
சி�டாE ஆA� பற?தாE-உ� 
சி:�பா5 எXK� நிைற?தாE. 
பி�7� தCேவ� PXK!-எ� 
ெப@ேண க@ேண PXK! 
 
3. தாலா�7 (ெபா8) 
ெதா�Aலி5 ஆ7� கிளிேய!-எ� 
Pய தமிழி� ஒளிேய! 
க�A$கC�ேப PXK!-G$ 
கனியி� சாேற PXK! 
த�A- பாZ� ேசா;�-நா� 
த?ேத ேனநா  ேதா;�; 
��ட� ப�8ட� வCேவ�-நJ 
PXகி எ9?தா5 தCேவ�. 
 
4. ப ளி எ9Dசி (ெப@) 
இ�ன? P$கமா? பா�பா 
இ�ன? P$கமா? 
ெபா�ைன� ேபால ெவEயிZ� வ?த8 
`�த `0� நிற�K ைற?த8. 
உ�னா5 ேதாைச ஆறி� ேபானேத! 
ஒ9Xெக5 லாேம மாறி� ேபானேத! 
இ�ன? P$கமா? பா�பா 
இ�ன? P$கமா? 
காைல$ கடைன GA$க ேவ@7�. 
கAய$ ெகாNச� பA$க ேவ@7�. 
நJல$ S?த5 வார ேவ@7�. 
நிைன�த8 ேபா5 உ7�த ேவ@7�. 
இ�ன? P$கமா? பா�பா 
இ�ன? P$கமா? 
ேநர� ேதா7 ேபாகி�றா� 
நிைறய� ெப@க  ெதCவி5 பா�! 
கா:ய�தி5 க@ணாயிC! 
ைககார� ெப@ணாயிC! 
இ�ன? P$கமா? பா�பா 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இ�ன? P$கமா? 
 
5. ைக வ Jச5 
ைகவ J ச�மா ைகவ J�! 
கடைல வாXகலா� ைகவ J�! 
ெநE உC@ைட ைகவ J�! 
நிைறய வாXகலா� ைகவ J�! 
ெபாEயா ெசா5ேவ� ைகவ J�! 
ேபாளி வாXகலா� ைகவ J�! 
ெவEயி5 ேபாK� ைகவ J�! 
ெவௗ◌ியி5 ேபாகலா� ைகவ J�! 
 
6. த�டாXகி 
த�டாXகி   
த�டாXகி  
 
தைலேமேல   
தாழ�`  
 
ப�டாேல   
ச�ைட  
 
பNசாேல   
ச5லட�  
 
ெச�டாக   
அணி?8  
 
சீராக   
G?தி  
 
த�7நJ   
த�7  
 
த�டாXகி   
த�டாXகி.  
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7. ப ளி எ9Dசி (ஆ@) 
இ�ன? PXK த�பி!-நJ�A 
இ9�த இC��$ க�பி! 
 
சி�ன$ Kள�தி5 ம�ைட ேபால 
ெச-றி� ேபா�ட க�ைட ேபால� 
த�ைன மற?8 தைலய ைணேம5 
ஓ�A$ ெகா@ட அ�ைடேபால 
 
இ�ன? PXK த�பி!-நJ�A 
இ9�த இC�� க�பி! 
 
எ9?த ெவEயிைல எ@ண ேவ@டா� 
எ�ைனD ச�ைட ப@ண ேவ@டா� 
பழ?த மி+�ேத� KA$க ேவ@டா� 
ப ளி� பA�ைப GA$க ேவ@டா� 
 
இ�ன? PXK த�பி!-நJ�A 
இழ�த இC��$ க�பி! 
 
8. சி:��  
 
1. மி�விள$K நி�ற8 
சா�பி7� ேபா8 விள$K நி�ற8 
ச�A� ெபா:யைல� `ைன தி�ற8. 
S�பிட$ேக�ட அ�மாவ C�ேபா8 
ெகா�பினி5 ேமாத$ கா8கி ழி?த8. 
கா�ைப$ கழ-றினா� ஐேயா எ�; 
கதறினா� த�பி ெதCவி5 நி�;. 
ேகா�ைப உைட?த8 பாைன உC@ட8 
ெகா�டா� �ளிஎலி ேமேல� ர@ட8! 
 
அைறவி�7 வ?த அ�பாவி� ப5ைல 
அ$கா தைலஉைட� தி�ட8 ெதா5ைல. 
KைறநJ$க வ?த எ� Sனி� பா�A 
K?தாணி ேம5உC@ டா தைல மா�A. 
உைறவி�7 நJXகிய க�திைய� ேபாேல 
ஒளிமி�விள$KG� ேபா5வ?த தாேல 
நிைறவ J�A5 எ5லா�G க�திZ� மகி+Dசி 
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நிைற?த8 நிைற?த8 பற?தேத இக+Dசி. 
 
2. ெநC��$KDசி� ெப�A 
ெநC��$ KDசி� ெப�A-அதி5 
ெநC��$ KDசிைய� த�A 
இC$K�விழ5 த�A-ேம5 
எறி?தா� ஒC ம�A. 
 
இC$K�விழ5 த�A-ப-றி 
எ:?தனா5 ெதா�A 
இர�ைட�`ைன$ K�A-எ5லா� 
எ:ய எ�ன அ�A? 
 
(ெதா�A - மர�ெதா�A) 
 
3. சி:�த ெபா�ைமக  
அ�மா G;$KD �7� ேபாேத 
அழக� ஒ�ைற� ெத:யாம5 
ைகேம5 ைவ�8 மைறவினி5 
கA� திC?தா� அைறயினிேல. 
��மா இC?த அவ� அ$கா 
��டதி5 ஒ�ைற மிK �C$கா 
ைக�ேம5 ைவ�ேத எ7�ேதாA 
அேதஅைற �K?தா  இட?ேதA. 
 
ெசா5லா ேதஎ� றா� அழக� 
ெசா5லா ேதஎ� றா  அ$கா. 
தி5Z G5Z$ கார�க  
தி�; GA�8 வி�ட0ட� 
எ5லா G;$ைக H���ேட 
எ7�8 வ?த� மா ைவ�தா�. 
ெகா5ெல�; சி:�தன� இC ெபா�ைம 
ெகா�ட மறி?தா� அவ� அ�மா. 
 
4. ெபCமா  மா7 
தவிடா ேவ@7�? 
�C� �C� �C� �C� 
தைல அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
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அவலா ேவ@7�? 
�C� �C� �C� �C� 
தைலைய அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
 
�வரா ேவ@7�? 
�C� �C� �C� �C� 
8ர�தி வ?த8 
ெபCமா  மா7- 
 
8வைர ேவ@7மா? 
�C� �C� �C� �C� 
தைலைய அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
 
ச5லி ேவ@7மா? 
�C� �C� �C� �C� 
தைலைய அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
 
ெவ5ல� ேவ@7மா? 
�C� �C� �C� �C� 
தைலைய அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
 
�5லா ேவ@7�? 
�C� �C� �C� �C� 
தைலைய அைச�த8 
ெபCமா  மா7- 
 
ப5லா$K ேவ@7மா? 
�C� �C� �C� �C� 
பாய வ?த8 
ெபCமா  மா7- 
 
மா�பிைள ேபால� 
�திய ேவ�A 
ேக�பாயா நJ? 
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�C� �C� �C� �C� 
 
கீேழ Kனி?த8 
ெபCமா  மா7- 
ேசா�ப ளாXகியா? 
�C� �C� �C� �C� 
 
8ர�தி வ?த8 
ெபCமா  மா7- 
பா�பா ேபா�7$ 
கிழி�த ச�ைட 
 
ேக�பாயா நJ? 
�C� �C� �C� �C� 
தைல அைச�த8 
ெபCமா  மா7! 
 
5. K7K7�ைபககார� 
K7K7 K7K7 K7K7 K7K7! 
ந5ல கால� பிற$K� K7K7 
எ5லா நலG� ஏ-ப7� K7K7 
ெபா5லாX ெக5லா� ேபான8 K7K7 
ெதா5ைல ெகா7�தவ� ெதாைல?தா� K7K7! 
 
K7K7 K7K7 K7K7 K7K7! 
காணி விைளDச5 காe� K7K7 
ேதாணியி5 சர$K 8ைறயி5 K7K7 
மாணி$க� ேபா5 வா+வ J� K7K7 
நாணி� ெதாைலவ� எதி:க  K7K7! 
 
K7K7 K7K7 K7K7 K7K7! 
கிழி?த ச�ைட ெகா7�ப�ீ K7K7 
Kழ?ைத பிற$K� K@டாE$ K7K7 
பழNசி- றாைட ேபா7வ J� K7K7 
தைழ?8 தைழ?8 வா+வ J� K7K7 
K7K7 K7K7 K7K7 K7K7! 
 
9. சி;கைத� பா�7  
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1. சி;கைத� பா�7 
பா5கற?தா� G�த� - அ?த� 
பாைல அXேக ைவ�தா�. 
Wைலயிேல தாேன - ஒC 
G9�திC�7� `ைன 
பாைலெய5லா� ெந�A-அ?த� 
பா-ெச�ைப உC�A$ 
ேகாெல7�த ைக�ேம5- அ8 
Kதி�ேதறி7� �வ�ேம5. 
 
2. கா$ைக எ;�� 
எCைம$ ெகா�பி5 ஒCகா$கா 
ஏறி$ ெகா@டதா�. 
எ;�ைப அ8 Sவி� ெபCைம 
கா�AD சி:�ததா�. 
 
எCைம$ காதி5 அ?த எ;�� 
�K?8 ெகா@டதா�. 
எCைம கா8 வலியா5 த� 
தைலைய அைச�ததா�. 
 
இC?த கா$கா விைரவாக� 
பற?8 வி�டதா�. 
எ;�பதைன$ க@7 வி9?8 
வி9?8 சி:�ததா�. 
 
ெபCைம ேபசி� தி:?தி7வா� 
அ8 ச:யி5ைல. 
பி�னா5 சி;ைம யைடய$ S7� 
அ8 ெபC? ெதா5ைல. 
 
3. ஏ+ைம 
ெத�ன? ேதா��$ K ேள-அதி5 
சிறிய KAைச$ K ேள 
ஒ�ற5 லஇர@ ட5ல-மிக 
ஒ9XகாE ஏ9 பி ைள. 
அ�ைன ேயாேநா யாளி-ந5 
அ�ப� ெதாழி லாளி; 
இ�ைற$ ெக5லா� ெதா5ைல-அவ� 
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எவC� சா�பிட ைவ5ைல. 
 
ேவைல கிைட$க வி5ைல-த� 
வ J�A5 அ:சிH� இ5ைல; 
பாZ$ க9�ஓ� பி ைள-ந5ல 
பC$ைக$ க9�ஓ� பி ைள. 
ஓைல$ KAைசயி5 எXK�-வாE  
ஓயா அ9ைக ெபாXK�; 
காைல கிைட�த8 ேவைல-பி� 
க@டா� Sைழ மாைல. 
 
4. ந5ல பா�A 
சி�னN சிறிய தXைக 
ெதCவி5 ேபான gXைக 
அ�ைனயிட� ேக�டா  
அ�ைன ம;�8� தJ��தா . 
 
சி�னN சிறிய தXைக 
ெதCவி5 ஓA gXைக 
எ�னிட�தி5 வாவா 
எ�; Sவி அைழ�தா . 
 
எ�AD ெச�ற பா�A 
கி�டD �ம?8 வ?தா� 
ெபா�7� ேவ@டா� gXேக 
ேபாேபா எ�றா  தXைக. 
 
எ�டD ெச�ற எ�ைன 
இத-கா அைழ�தாE எ�; 
ெகா�A$ ெகா@ேட ேபானா� 
KZXK� சி:�ைப� பா�A. 
 
5. KரXகா�A 
ேகாைல ைவ�8$ Kதிைர ஏ;� KரXK-ந5ல 
K5லா� ேபா�7 வி5லாE வைளH� KரXK. 
தாலி க�Aய ெப@ணாE வC� KரXK-த� 
தைல கீழாE ேம5 �ழZ� KரXK. 
நJலD ச�ைட ேபா�7 வC� KரXK -அ8 
நிைறய$ கா� ேக�7 வC� KரXK. 
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ேசாலிவி�7$ K?திவி7� KரXK -அவ� 
ேகா5எ7�தா5 பி�U� ஆ7� KரXK! 
 
6. பா�பா�A 
ப�7D ச�ைட$ கார�-ஒC 
பா�பா�A வ?தா�. 
ெப�Aைய� திற?தா�-அவ� 
ெப:ய மKA எ7�தா�. 
ப�A மா�7� தா��-த� 
படெம7�த8 பா��; 
எ�A$கா� ெகா7�ேத� -பா�ைப� 
ெப�A$K ேள அைட�தா�. 
 
(தா�� - கயி;) 
 
7. ைநவன நeேக5 
க@ண� தி@ண� எ�ேற 
அ@ண� த�பி இCவ�! 
தி@ண� ஏணி ஏறிD 
சி�ன� பரணி5 உ ள 
உ@e� ப@ட� எ7�ேத 
உ@7 ேவைல GA�ேத 
எ@ணி$ கீேழ இறXக 
ஏணி பா��தா� இ5ைல. 
 
தி@ண�மன� நலி?தா�; 
அ@ண� அXேக ஒளி?தா�. 
தி@ண� அ@ேண எ�றா�. 
க@ண� மைற?8 நி�றா�. 
க@ெணதி� வ?தா� அ�மா 
தி@ண� அ9தா� ��மா. 
அ@ண� க@7 சி:�தா� 
அ�மா க@7 Gைற�தா�. 
 
8. `த� 
`த� `த� `த�-அேதா 
ேபாவ8 பா� `த�. 
`த� எ�றா5 `த�-அ8 
�8ைமயான `த�. 
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காத மிC?8 வ?தா�- அவ� 
ைகயா- ெசEத `த�. 
ேதா8 ப�ட ெகா�ைப$-ெகா@7 
ெதாK�8$ க�Aய ெதா�ைப. 
 
மாA$ Kேம5 உயர�-அ8 
மைல ையவிட உ�ப5. 
ஆA வC� `த�-உ  
ஆளிC�ப தாேல. 
ஓA வC� `த� -ஆ  
உ  இC�பதாேல. 
ேவA$ைகயாE நட$K�-அ8 
ேவெறாCவ� காலா5. 
 
ேகாழி G�ைட$ க@க -ெபCX 
K?தாணிேபா5 க9�ேத 
ஏ9Gழ� ைகக -ஓ� 
எCG�ைட ேபா5 கா8 
Sைழம�ைட W$K-நJ  
ெகா5q;ேபா5 நா$K 
ேபா+ெதலா� இவ-றா5-இXK 
`Dசி கா�7� `த�. 
 
SடாED ெசEத `த�-அ?த$ 
S�A- �K?த ஒCவ� 
மாடாED �ம$K� `த�-அவ� 
வ?தா5 வC� `த�.  
ஆட ஆ7� `த�-அவ� 
ஆ�A ைவ$K� `த�. 
ேசாA�த ஓ� ெபா�ைம-வ?8 
ெதா7வ 8@டா ந�ைம. 
 
9. ெக�ட ெபா�ன� 
ஆ�A வி�ட ஏைணயி5 
அழK$ Kழ?ைத PXைகயி5 
பா�7� பாA$ கதைவேய 
படபட எ�; KZ$கினா�. 
ேபா�7 ைட�தா� ெப�Aைய 
ெபா�த லி�டா� ச�Aைய. 
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நJ�7$கழி P$கிேய 
நி�றA�தா� தகர�ைத. 
 
ஆ�A வி�ட ஏைணயி5 
அழK$ Kழ?ைத அலறிேய 
நJ�A நJ�A அ9தேத  
நிைறய$ க@ணJ� வA�தேத. 
ேக�7 வ?தா� அ�மா0� 
கிள�பி வ?தா� அ�பா0�. 
ேபா�ட ஓைச யா� எ�றா� 
ெபா�ன ைன�தா� சீ எ�றா�. 
 
வா+க! 
தமி+ ெமாழி வா+க! 
தமிழ� வா+க! 
நம8 தாE நா7 
ந-றமி+ நா7! 
தமிழ:� கைலக  
தமிழ�நா க:க� 
தமிழ� ப@ பா7 
தைழ?8வா ழியேவ! 
 
G-;�. 
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