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1. தமிழ்
1. தமிழ் வாழ்த்து
தமிேழ வாழ்க! தாேய வாழ்க!
அமிழ்ேத வாழ்க! அன்ேப வாழ்க!
கமழக் கமழக் கனிந்த கனிேய
அைமந்த வாழ்வின் அழேக வாழ்க!
ேசர ேசாழ பாண்டிய ெரல்லாம்
ஆர வள த்த ஆேய வாழ்க!
ஊரும் ேபரும் ெதrயா தவரும்
பாேரா

அறியச் ெசய்தாய் வாழ்க!

சீrய அறமும் சிறந்த வாழ்வும்
ஆரும் அைடயும் அறிைவப் ெபாழிந்தாய்;
வரம்
J
தந்தாய் ேமன்ைம வகுத்தாய்
ஈர ெநஞ்ேச இன்பம் என்றாய்.
குமr நாட்டில் தூக்கிய ெகாடிைய
இமயத் தைலேமல் ஏறச் ெசய்தாய்.
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தமிைழத் தனித்த புகழில் நட்டாய்
தமிழின் பைகவ

ெநஞ்ைசச் சுட்டாய்.

முத்தமிழ் அம்மா! முத்தமிழ் அம்மா!
தத்துவ உண ைவ முதலில் தந்தாய்;
எத்தைன இலக்கியம், இலக்கணம் ைவத்தாய்
முத்துக் கடேல! பவழக் ெகாடிேய!
எழுத்ேத ேபச்ேச இயேல வாழ்க!
இைழத்த குயிேல இைசேய வாழ்க!
தைழத்த மயிேல கூத்ேத வாழ்க!
ஒழுக்க வாழ்வின் உயிேர வாழ்க!
(இைழத்த - மணி பதித்த)
தமிேழ ஆதித் தாேய வாழ்க!
தமிழ க் ெகல்லம் உயிேர வாழ்க!
தமிழ் நாட்டுக்கும் பிற நாட்டுக்கும்
அமிழ்தாய் அைமந்த அம்மா வாழ்க!
ஊrல் தமிழன் மா ைபத் தட்டிப்
பாrல் தமிழன் நாேன என்னும்
சீைரத் தந்த தமிேழ வாழ்க!
ஓரா உலகின் ஒளிேய வாழ்க!
(ஓரா - அறிவு நிரம்பாத
ஒளிேய - அறிேவ)
2. முத்தமிழ்
படிப்பும் ேபச்சும் இயற்றமிழ்!
பாடும் பாட்ேட இைசத்தமிழ்!
நடிப்பும் கூத்தும் ேச ந்தேத
நாடகத் தமிழ் என்பா கள்.
முடிக்கும் மூன்றும் முத்தமிேழ!
முத்தமிழ் என்பது புத்தமுேத!
முடித்த வண்ணம் நம் தமிேழ
முத்தமிழ் என்ேற ெசால்வா கள்.
3. மூேவந்த
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ேசர ேவந்த
சிறந்த ேசாழ
பாேரா

தமிழ் ேவந்த !
தமிழ் ேவந்த !

எல்லாம் புகழ்கின்ற

பாண்டிய ேவந்த

தமிழ் ேவந்த !

ேநேர தமிைழக் காத்தேர!
நJண்ட நாட்ைட ஆண்டாேர!
வரத்
J
தாேல புகெழல்லாம்
விைளத்த இவேர மூேவந்த .
4. தமிழ்ெமாழி-தமிழ்நாடு
நாம்ேப சுெமாழி தமிழ் ெமாழி!
நாெமல்லாரும் தமிழ கள்!
மாம் பழம் அடடா! மாம் பழம்
வாய்க் கினிக்கும் தமிழ் ெமாழி!
தJம்பால் ெசந்ேதன் தமிழ் ெமாழி!
ெசங்க ரும்ேப தமிழ் ெமாழி!
நாம்ேப சுெமாழி தமிழ் ெமாழி!
நாெமல்லாரும் தமிழ கள்!
நாம்ேப சுெமாழி தமிழ் ெமாழி!
நமது நாடு தமிழ் நாடு!
காம்பில் மணக்கும் மல்லிைக
காதில் மணக்கும் தமிழ் ெமாழி!
ேவம்பா நஞ்சா தமிழ்ெமாழி?
விரும்பிக் கற்பது தமிழ் ெமாழி!
நாம்ேப சுெமாழி தமிழ் ெமாழி!
நமது நாடு தமிழ் நாடு!
5. கட்டாயக் கல்வி
பன்றி எதற்குத் ெதருவில் வந்தது?
பாட்ைடயி லுள்ள கழிைவ உண்ண.
என்ன கழிவு ெதருவில் இருக்கும்?
இருக்கும் பிள்ைளகள் ெவௗ◌ிக் கிருந்தன .
என்ன காரணம் அப்படிச் ெசய்ய?
இருக்கும் ெபற்ேறா

ஒழுக்க மற்ேறா .

சின்ன நடத்ைத எப்படித் ெதாைலயும்?
சிறந்த அறிவு ெபருக ேவண்டும்.
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அறிைவ எப்படி அைடய முடியும்?
அைனவ

தாமும் படிக்க ேவண்டும்.

நிைறய எவரும் படிப்ப ெதப்படி?
நJள முயன் றால் முடியும்.
குைறகள் தJர முயல்வ ெதப்படி?
கூட்ட மக்கள் கிள ச்சி ேவண்டும்.
கைறகள் ேபாகா திருப்ப ெதன்ன?
கட்டாயக் கல்வி கிட்டாைம தான்.
6. தமிழன்
நல்லுயி , உடம்பு, ெசந்தமிழ் மூன்றும்
நான் நான் நான்!
கல்வியில் என்ைன ெவல்ல நிைனப்பதும்
ஏன் ஏன் ஏன்?
பல்லுயி
பா

பா

காக்கும் எண்ணம் எனக்குண்டு
பா !

ெசல்வத்திேல என்ைன ெவல்ல நிைனப்பவன்
யா

யா

யா ?

ெசால்லுடல் உள்ளம் ஞாலந் தாங்கும்
தூண் தூண் தூண்!
புல்ல கள் என்ைன ெவல்ல நிைனப்பது
வண்
J
வண்
J
வண்!
J
ெதால்லுல குக்குள்ள அல்லல்அ றுப்பெதன்
ேதாள் ேதாள் ேதாள்!
வல்லவன் என்ைன ெவல்ல நிைனப்பவன்
தூள் தூள் தூள்!
7. தமிழ்நாடு ஒன்றுபடுக!
தமிழ்நா ேட!என் தாய்நா ேட!நJ
தமிைழச் ேச த்தாய் எங்கள் உயிrல்
அமிழ்ைதச் ேச த்தாய் எங்கள் வாழ்வில்
தமிழ்நா ேடநJ வாழ்க! வாழ்க!
முத்தமிழ் அன்னாய்! முழுதும் நாங்கள்
ஒத்து வாழ்ந்தால் உனக்கும் நல்லது
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ெசத்துக் கிடக்கும் எமக்கும் நல்லது
முத்தமிழ் அன்னாய் வாழ்க! வாழ்க!
குமr ெதாடங்கி இமயம் வைரக்கும்
அைமந்த உன்றன் அளவும் குைறந்தது.
தமிழ

ேமன்ைமத் தரமும் குைறந்தது

தமிழின் ேமன்ைமத் தரமும் குைறந்தது.
வாழ்விற் புதுைம மலரக் கண்ேடாம்!
தாழாத் தைலமுைற தைழயச் ெசய்யும்
வாைழக் கன்றுகள் வளரக் கண்ேடாம்.
வாழ்க அன்னாய் வாழ்க! வாழ்க!
8. தமிழ்தான் நJயா?
தமிழப் ெபண்ேண தமிழப் ெபண்ேண
தமிழ்ப டித்தாயா?
தமிழ்ப டித்ேதன் தமிழ்ப டித்ேதன்
தமிழப் ெபண் நாேன.
தமிழப் ெபண்ேண தமிழப் ெபண்ேண
தமிைழ ஏன் படித்தா்?
தமிழ் "படித்ேதன் " அைத உண்ணத்தான்
தமிழ்ப டித்ேதன் நான்.
(தமிழ் "படித்ேதன்" என்றால், தமிழானது ஒரு படி
அளவுள்ள ேதன் ேபால் இனிப்பது என்பது ெபாருள்)
அமிழ்ைதத் தந்தால் தமிைழத் தள்ளி
அைத நJ உண்பாயா?
அமிழ்தும் தமிழுக் கதிக இனிப்பா?
அதுவா எைனவ ள க்கும்?
தமிழ்தான் நJேயா? நJதான் தமிேழா?
தமிழப் ெபண்ேண ெசால்!
தமிைழ யும்பா

RangaRakes

என்ைன யும்பா

tamilnavarasam.com

ேவற்றுைம ேய இல்ைல!
9. வாெனாலி
வாெனாலி எல்லாம் ேதெனாலி ஆக்கும்
ெசந்தமிழ்ப் பாட்ைடக் ேகட்டுக் ேகட்டு
நானும் மகிழ்ேவன் நாடும் மகிழும்
நானிலம் எல்லாம் நன்றாய் மகிழும்!
ஏன்ஒலி ெசய்தா

ெசந்தமிழ் நாட்டில்

இன்ெனாரு ெமாழியில் அைமந்த பாட்ைட?
நானும் அழவா? நாடும் அழவா?
நமது நாட்டில் அதற்ெகன்ன ேவைல?
ெதலுங்கு நாட்டில் ெதலுங்கு ேவண்டும்.
ெசந்தமிழ் நாட்டில் அதற்ெகன்ன ேவைல?
ெதலுங்கு நாட்டில் ெசந்தமிழ்ப் பாட்ைடச்
ேச ப்பதுண்டா? இல்லேவ இல்ைல!
விலங்கு பறைவ ெசந்தமிழ் நாட்டில்
விரும்பிக் ேகட்பதும் ெசந்தமிழ்ப் பாட்ைட!
குலுங்கும் அரும்பும் ெசந்தமிழ் நாட்டில்
குளி ந்த ெசந்தமிழ் ேகட்டு மலரும்!
2. இயற்ைக
1. மைழக் காலம்
வானி ருண்டது மின்னல் வசிற்று
J
மடமடெவன இடித்து - பயி
வள த்தது மைழ பிடித்து.
ஆனது குளி

ேபானது ெவப்பம்

அங்கும்இங் கும்ெபரு ெவள்ளம் - அட
அதிலும் மீ ன்கள் துள்ளும்.
பூைன சுவrன் ெபாந்தில் ஒடுங்கும்
ெபாடிக் குருவிகள் நடுங்கும்-வண்ணப்
பூக்களில் ஈக்கள் அடங்கும்.
சீனன் கம்பளிக் குல்லாய் மாட்டிச்
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சிவப்பு சால்ைவ ேபா த்தான் - அவன்
ெதருவில் ேவடிக்ைக பா த்தான்!
2. மைழ
வானத்தி ேலபிறந்த மைழேய வா! - இந்த
ைவயத்ைத வாழைவக்க மைழேய வா!
சீனிக்கரும்பு தர மைழேய வா! - நல்ல
ெசந்ெநல் ெசழிப்பாக்க மைழேய வா!
கானல் தணிக்க நல்ல மைழேய வா! - நல்ல
காடு ெசழிக்க ைவக்க மைழேய வா!
ஆன கிணறுகுளம் ஏrஎல்லாம் - நJ
அழகுப டுத்தநல்ல மைழேய வா!
3. ேகாைட
சுண்டிக் ெகாண்ேட இருக்கும் கடலும்
சுட்டுக் ெகாண்ேட இருக்கும் உடலும்
மண்டிக் ெகாண்ேட இருக்கும் அய ேவ
வழிந்து ெகாண்ேட இருக்கும் விய ைவ
ெநாண்டிக் ெகாண்ேட இருக்கும் மாடும்
ெநாக்கும் ெவயிலால் உருகும்இ லாடம்
அண்டிக் ெகாண்ேட இருக்கும் சூடும்
அழுது ெகாண்ேட திrயும் ஆடும்.
ெகாட்டிய சருகு ெபாrத்த அப்பளம்!
ெகாதிக்கும் மணைல மிதித்தால் ெகாப்புளம்!
ெதாட்டியில் ஊற்றிய தண்ண J

ெவந்நJ !

ேசாைல மல ந்த மலரும் உலரும்.
கட்டி லைறயும்உ ெராட்டி அடுப்ேப!
கழற்றி எறிந்தா

உடுத்த உடுப்ேப!

குட்ைட வறண்டது ெதாட்டது சுட்டது;
ேகாைட மிகவும் ெகட்டது ெகட்டது!
4. குளம்
குடிக்கும் தண்ண J க் குளேம! - என்
குடத்ைத நிரப்பும் குளேம!
படித்துைறயில் எங்கும் - ஒரு
பாசி யில்லாக் குளேம!
துடித்து மீ ன்கள் நJ◌ீrல் - துள்ளித்
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துைறயில் ஆடுங் குளேம!
எடுத்துக் ெகாண்ேடாம் தண்ண J

- ேபாய்

இனியும் வருேவாம் குளேம!
5. குட்ைட
சின்னஞ் சிறு குட்ைட - அதில்
ஊறுந் ெதன்ைன மட்ைட! - அேதா
கன்னங் கrய அட்ைட! - எதி
காயும் எரு முட்ைட! - அேதா
இன்னம் ேசாளத் தட்ைட! - அந்த
எருைமக் ெகாம்பு ெநட்ைட - அேதா
பின்னால் எருது ெமாட்ைட - நான்
ேபசவாப கட்ைட?
(பகட்டு - அழகு)
6. தாமைரக் குளம்
முழுதழகு தாமைரக் குளம்!
எழுத வருமா ஓவியப் புலவ க்கும்?
முழுதழகு தாமைரக் குளம்!
அழும் உலைக உவைகயிற் ேச ப்பது
அழகு சிrத் தைத ஒப்பது!
எழுந்த ெசங்கதி

'ஏன்'என்று ைகநJட்ட

ேதன்ெகாண்டு ெசந்தாமைர விrந்தது.
முழுதழகு தாமைரக் குளம்!
ெசம்பும் தங்கமும் உருக்கி ெமருகிட்டது
இதழ் ஒவ்ெவான்றும் ஒளிெபற்றது.
அன்பு மதைல முகெமன மல ந்தது
குதைல வண்டு வாய் ெமாழிந்தது.
முழுதழகு தாமைரக் குளம்!
(மதைல - குழந்ைத
குதைல - மழைலச் ெசால்)
மிதக்கும் பாசிைலேமல் முத்து மிதக்கும்
நம்விழி மகிழ்ச்சியில் குதிக்கும்
ெகாதிக்கும் ெசங்கதி
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கூம்பிடும் தாைமைரயின் முகம் அேதா.
முழுதழகு தாமைரக் குளம்!
7. ஏr
மாr வந்தால் நJைரத் ேதக்கும் ஏr - அது
வயலுக் ெகல்லாம் நJ

ெகாடுக்கும் ஏr.

ஊrல் உள்ள மாடு குடிக்கும் ஏr - அங்
குள்ளவரும் தண்ண J

ெமாள்ளும் ஏr.

ஏrக்கைர எல்லாம் பைன, ெதன்ைன - அதன்
இைடயிைடேய அலr நல்ல புன்ைன.
சா ந்தவ கள் எனக்குத் தந்தா

ெதான்ைன - பனஞ்

சாற்ைற ஊற்றிக் குடிக்கச் ெசான்னா

என்ைன.

8. ஆறு
ேமற்கிருந்து கிழக்கு ேநாக்கி
விைரந்து வந்தாய் ஆேற!
விதவிதப்பூ, ெபரும்ெப ருங்கிைள
அடித்து வந்தாய் ஆேற!
ேதற்ற வந்தாய் எங்கள் ஊரும்
சிறக்க வந்தாய் ஆேற!
ெசழிக்க உங்கள் நன்ெசய் என்று
முழக்கி வந்தாய் ஆேற!
ேநற்றிருந்த வறட்சி எலாம்
நJக்க வந்தாய் ஆேற!
ெநௗ◌ிந்து ெநௗ◌ிந்து ெவள்ளி அைல
பரப்பி வந்தாய் ஆேற!
காற்ேறாடும் மணத்ேதாடும்
கலந்து வந்தாய் ஆேற!
கண்டுமகிழக் ெகண்ைடவிழி
காட்டி வந்தாய் ஆேற!
9. கடற்கைர
கடைலச் சுண்டல் விற்கின்றா

- அவ

கடேலாரத்தில் நிற்கின்றா .
கடைலச் சுண்டல் வா என்ேறன் - புதுக்
காசு ெகாடுத்துத் தா என்ேறன்.
கடைலச் சுண்டல் ெகாடுத் தாேர - அவ
ைகயில் கூைடைய எடுத்தாேர!
கடைலச் சுண்டல் விற்கின்றா
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கடேலாரத்தில் நிற்கின்றா .
10. கடல்
முத்துக் கடேல வாழ்க! - இைச
முழங்கும் கடேல வாழ்க!
தத்தும் அைலகள் கைரைய - வந்து
தாவும் கடேல வாழ்க!
ெமத்தக் கப்பல் ேதாணி - ேமல்
மிதக்கும் கடேல வாழ்க!
ஒத்துப் பறைவகள் பாடி - மீ ன்
உண்ணும் கடேல வாழ்க!
வண்ணம் பாடிப் ெபாழியும் - நல்ல
மைழயும் உன்னால் அன்ேறா!
தண்ெணன் றுவரும் காற்ைற - நJ
தந்தாய் கடேல வாழ்க!
கண்ணுக் கடங்க வில்ைல - நான்
காணும் ேபாதுன் பரப்பு!
மண்ணிற் ெபrதாம் கடேல - நJ
வாழ்க! வாழ்க! வாழ்க!
நJலக் கடேல வாழ்க! - ஒளி
ெநௗ◌ியும் கடேல வாழ்க!
மாைலப் ேபாதில் கடேல - வரும்
மக்கட் கின்பம் தருவாய்.
காைலப் ேபாதில் கதிேரான் - தைல
காட்டும் கடேல வாழ்க!
ஏேல ேலாப்பண் ணாேல - வைல
இழுப்பா

பாடும் கடேல!

11. வயல்
மல

மணக்கும் ெதன்றல் காற்றில்

மாமன் வயற் ேசற்றில்
சலசல என ஏைர ஓட்டித்
தமிழ் பாடினான் நJட்டி!
மைலகள் ேபால இரண்டு காைள
மாடுகள் அந்த ேவைள
தைலநிமி ந்து பாட்டுக் ேகட்டுத்
தாவும் ஆட்டம் ேபாட்டு!
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12 . ேசாைல
பச்ைசமணிப் பந்தலல்ல "ேசாைல" - பசும்
பட்டுெமத்ைத அல்லபுல்த ைரதான்!
ெநாச்சிச்ெசடிப் பாப்பாைவ அைணத்துத் - தரும்
நூறுதரம் முல்ைலக்ெகாடி முத்து!
மச்சிவட்ைட
J
விடஉயரம் ெதன்ைன - மிக
மணம்வசும்
J
அங்ேக ஒரு புன்ைன!
உச்சிக்கிைள ேமற்குயிலும் பாடும் - பா
ஒருபுறத்தில் பச்ைசமயில் ஆடும்.
மணிக்குளத்தில் ெசந்தாமைரப் பூக்கள்-அங்கு
வைகவைகயாய்ச் சிந்துபாடும் ஈக்கள்!
தணிக்கமுடி யாவிய ைவகழுவும்-நல்ல
சந்தனத்துத் ெதன்றல் வந்து தழுவும்!
இைணக்கிைளகள் மரக்கிைளயில் ெகாஞ்சும்-மிக
இடிக்கும் பலா மரத்திற் பிஞ்சும்!
பிணிேபாகும் மைறந்துேபாகும் துன்பம்-இப்
ெபருஞ்ேசாைல அளிப்பெதலாம் இன்பம்!
(கழுவும் ெதன்றல் என இையயும்.
கழுவுதல்-நJக்குதல்)
13. ேதாட்டம்
மாமரமும் இருக்கும்-நல்ல
வாைழமரம் இருக்கும்.
பூமரங்கள் ெசடிகள்-நல்ல
புடைல அவைரக் ெகாடிகள்,
சீைமமணற்றக் காளி-நல்ல
ெசம்மாதுைள இருக்கும்.
ஆமணக்கும் இருக்கும் - ேகள்
அதன் ேப தான் ேதாட்டம்.
14. ேதாப்பு
எல்லாம் மாமரங்கள்- அதில்
எங்கும் மாமரங்கள்;
இல்ைல மற்ற மரங்கள்
இதுதான் மாந் ேதாப்பு.
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எல்லாம் ெதன்ைன மரங்கள்- அதில்
எங்கும் ெதன்ைன மரங்கள்;
இல்ைல மற்ற மரங்கள்
இது ெதன்னந் ேதாப்பு.
எல்லாம் கமுக மரங்கள்- அதில்
எங்கும் கமுக மரங்கள்;
இல்ைல மற்ற மரங்கள்
இது கமுகந் ேதாப்பு.
எல்லாம் புளிய மரங்கள்- அதில்
எங்கும் புளிய மரங்கள்;
இல்ைல மற்ற மரங்கள்
இது புளியந் ேதாப்பு.
15. மைல
அண்ணாந்து பா த்தாலும் மைலேய!-உன்
அடிதான் ெதrயும்என் கண்ணில்.
மண்ேமேல உட்கா ந்த மைலேய!-ெநடு
வானத்தில் இருக்கும்உன் தைலேய!
எண்ணாயி ரம்மரங்கள் இருக்கும் - அந்த
இைலபள பளெவன்று சிrக்கும்.
பண்ணாயிரம் ேகட்கும் காதில்-அங்குப்
பல்ேலாரும் பாடுகின்ற ேபாதில்.
வற்றா அருவிதரும் மைலேய!-இங்கு
வாழ்ேவா க்கு நலம் ெசய்யும் மைலேய!
சிற்றாைட கட்டிப்பல ெபண்கள்-பூச்
ெசண்டாடிக் ெகாண்டிருக்கும் மைலேய!
பற்றாக் குைற நJக்கக் குரங்கு-தன்
பல்லால் பலாப்பழத்ைதக் கிழிக்கும்-நல்ல
ெதற்குத் தமிழ்பாடிப் ெபண்கள்-ெபருந்
திைனப்புனம் காக்கின்ற மைலேய!
16. விண்மீ ன்
மின்னாத வானில்
மின்னுகின்ற மீ ன்கள்
சின்ன சின்ன வயிரம்
ெதௗ◌ித்தமுத் துக்கள்
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புன்ைனயின் அரும்பு
பூக்காத முல்ைல
என்ன அழ காக
இருந்தன மீ ன்கள்!
17. கதிரவன்
தங்கத் தட்ேட வாவா! - ஒரு
தனித்த அழேக வாவா!
ெபாங்கும் சுடேர வாவா!-பசும்
ெபான்னின் ஒளிேய வாவா!
எங்கும் இருப்பாய் வாவா!- நJ
எவ க்கும் உறேவ வாவா!
சிங்கப் பிடைரப்ேபால-பிட
சிலி த்த கதிேர வாவா!
கடலின் ேமேல ேதான்றி-நJ
காைலப் ெபாழுைதச் ெசய்வாய்.
நடுவா னத்தில் நின்று - நJ
நண்பகல் தன்ைனச் ெசய்வாய்.
ெகாடிேமல் முல்ைலம ணக்கும் - நல்
குளி ந்த ெதன்றல் வசும்
J
படிநJ மாைலப் ேபாைதப்-பின்
பrவாய்ச் ெசய்வாய் வாழ்க.
18. நிலவு
ெசாக்க ெவள்ளித் தட்டு - மிகத்
தூய ெவண்ைணய்ப் பிட்டு!
ெதற்கத்தியா

சுட்டு-நல்ல

ேதங்காய்ப் பாலும் விட்டு
ைவக்கச் ெசான்ன ேதாைச-அது
வயிர வட்ட ேமைச!
பக்க மீ ன்கள் பலேவ-ஒரு
பட்டத் தரசு நிலேவ.
19. நிலவு
வட்ட நிலேவ!
வாடாப் பூேவ!
சட்டிநி லாேவ!
தாமைரப் பூேவ!
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ெதாட்டிப் பாேல!
ேசாற்றுத் திரேள!
எட்டிஇ ருந்தாய்
இனியவி ருந்தாய்.
ெவள்ளித் தட்ேட!
விண்ணுக் கரேச!
பிள்ைள முகேம!
ேபசுந் தமிேழ!
உள்ளக் களிப்ேப!
உலக விளக்ேக!
அள்ளிப் புrந்தாய்
அழகு விருந்ேத.
20. நிலவு
பள்ளிைய விட்டு வந்ேதனா?
பட்டப் பகலும் மங்கினதா?
உள்ேள வட்டில்
J
நுைழந்ேதனா?
உள்ள சுவடிைய ைவத்ேதனா?
பிள்ைளகள் எல்லாம் வந்தாரா?
ெபrய ெதருவில் ேச ந்ேதாமா?
ெவள்ளி நிலாவும் வந்தேத!
விைளயா டும்படி ெசான்னேத!
ஓடித் ெதாட்ேடாம் ஓ

ஆைள!

ஒளியும் ஆட்டம் ஆடிேனாம்!
பாடி நடந்ேதாம் எல்ேலாரும்!
பச்ைசக் ெகாடிக்கு நJ விட்ேடாம்!
ேதடிக் கள்ள ைனப்பிடித் ேதாம்!
சிட்டாய்ப் பறந்ேதாம் வட்டுக்ேக!
J
ஆடச் ெசய்தது ெவண்ணிலா
அழைகச் ெசய்தது ெவண்ணிலா.
21. நிலவு
வானத் தூரா

வந்தா -அவ

மத்தாப் ைபப்ேபால் நின்றா .
மீ னுக் ெகல்லாம் ெசான்னா -ேமல்
மினுக்க ேவண்டும் என்றா .
நானும் அவைர பா த்ேதன் - அவ
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தாமும் என்ைனப் பா த்தா .
ஏேனா வந்து குலவா ? - கீ ழ்
இறங்கு வாரா நிலவா ?
22 . ெவண்ணிலா
அல்லி மல ந்தது ெவண்ணிலாேவ!-நல்ல
அழகு ெசய்தது நJ வந்ததால்.
ெகால்ைல குளி ந்தது ெவண்ணிலாேவ!-ெகாடுங்
ேகாைட தணிந்தது நJ வந்ததால்.
சில்ெலன் றிருந்தது ெவண்ணிலாேவ!-எம்
ெசந்தமிழ் நாடு நJ வந்ததால்.
ெதால்ைல தணிந்தது ெவண்ணிலாேவ!-உடல்
சூடு தணிந்தது நJ வந்ததால்.
ஒளி பிறந்தது ெவண்ணிலாேவ!-நல்ல
உள்ளம் பிறந்தது நJ வந்ததால்.
களி பிறந்தது ெவண்ணிலாேவ!-முக்
கைல பிறந்தது நJ வந்ததால்.
எளிைம ேபானது ெவண்ணிலாேவ!-ெநஞ்சில்
இன்பம் பிறந்தது நJ வந்ததால்.
ெநௗ◌ியும் கடலும் ெவண்ணிலாேவ!-அைல
நJள முழங்கிற்று நJ வந்ததால்.
23. மூன்றாம் பிைற
முல்ைலக் காட்டின் அைடசலில் - ஒரு
முல்ைல யரும்பு ெதrந்தேத.
வில்ேலதான் மூன் றாம்பிைற-அது
விண்ணில் அேதாதான் ெதrந்தேத.
ெசால்லிச் ெசால்லிக் காட்டிேனன்
ெதாைலயில் விரைல நJட்டிேனன்.
இல்ைல இல்ைல என்றாேர-பின்
இேதா இேதா என் றுைரத்தாேர.
24. அவன் வந்தால் உனக்ெகன்ன?
அழகிய நிலவு வந்தா ெலன்ன?
அதுதான் கண்டு சிrத்தா ெலன்ன?
பழகிட எண்ணிப் பா த்தா ெலன்ன?
பால்ேபால் ேமனி இருந்தா ெலன்ன?
முழுதும் குளிைரச் ெசய்தா ெலன்ன?
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முத்துச் சுடைரப் ெபாழிந்தா ெலன்ன?
ஒழுகும் ேதனிதழ்த் தாமைரப் ெபண்ேண
உன்முகம் கூம்பக் காரணம் என்ன?
25. முகிைலக் கிழித்த நிலா
பகல் இருண்டது கண் இருண்டது
பழகிய என்ைனத் ெதrயவில்ைல கிளிக்ேக-உடன்
பளபள ெவன்று வந்தது நிலா விளக்ேக!
பகைலப் ேபால இரவிருந்தது
பா த்த ெதல்லாம் நன்குபுrந்தது கண்ணில்-உடன்
நிலைவ வந்து முகில் மைறத்தது விண்ணில்!
முகத்துக்கு முகம் ெதrயவில்ைல
மூைலமுடுக்குப் புrயவில்ைல பின்ேப-அந்த
முகிைலக் கிழித்து நிலவு வந்தது முன்ேப!
(முன்ேப-கண்முன்ேப)
தகத் தகஎன்று ெவௗ◌ிச்சம் வந்தது
தகத் தகத் தகத் தகத் தகெவன ஆடி-யாம்
மகிழ்ந்ேதாேம சங்கத் தமிழ் பாடி!
26. நிலவு
வில்லடித்த பஞ்சு
விட்ெடறிந்த தட்டு
முல்ைலமல க் குவியல்
முத்ெதாளியின் வட்டம்
நல்வயிர வில்ைல
நானில விளக்கு
ெமல்ல இங்கு வாராய்!
ெவண்ணிலாேவ ேநராய்!
வற்றிருக்கும்
J
அன்னம்
ெவள்ளித்தா மைரப்பூ
ஊற்றிய பசும் பால்
உண்ண ைவத்த ேசாறு
ஆற்று நடுப் பrசல்
அழகுைவத்த ேதக்கம்
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மாற்றமில்ைல வாராய்!
வானிலேவ ேநராய்!
27. ெகாய்யாப்பூ
ெகால்ைல யிேல ெகாய்யாப்பூ-அது
ெகாண் ைடயிேல ைவயாப் பூ
நல்ல ெவள்ைளத் தாமைர -அது
நன்றாய் மல ந்த தாமைர
கல்ைல யிேல ேதங்காய்ப்பால்-அது
காண இனிக்கும் கட்டிப்பால்
எல்லாம் என்றன் கண்ணிலா!-மிக
எழிைலத் தந்தது ெவண்ணிலா!
(கல்ைல - ெதான்ைன)
28. சிற்றூ
சின்னப் பள்ளி ஒன்றுண்டு
ெபrய ேகாயில் பல உண்டு.
நன்ெசய் புன்ெசய் நாற்புறமும்
நடவும் உழவும் இைசபாடும்
ெதன்ைனயும் பைனயும் பலமரமும்
ெசடியும் ெகாடியும் அழகு தரும்
நன்ன J

வாய்க்கால் ஏrகுளம்

நலம் ெகாழிப்பது சிற்றூராம்.
மச்சு வடு
J ஏெழட்டு
மாடி வடு
J நாைலந்து
குச்சு வட்டு
J
வாயில்கள்
குனிந்து ேபாகப் பலவுண்டு
தச்சுப் பட்டைற ஒன்றுண்டு
தட்டா

பட்டைர ஒன்றுண்டு

அச்சுத் திரட்டும் கருமாrன்
பட்டைற உண்டு சிற்றூrல்.
காக்கா ஒருபுறம் கா கா கா
குருவி ஒருபுறம் கீ கீ கீ
ேமய்க்கும் ஆடு ேம ேம ேம
மின்னும் ேகாழி ேகா ேகா ேகா
பாக்கும் பூைன மீ மீ மீ
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பசுங் கன்றும் மா மா மா
ஆக்கும் இந்தக் கச்ேசr
அங்கங் குண்டு சிற்றூrல்.
கம்பும் திைனயும் ேகழ்வரகும்
கட்டித் தயிரும் சம்பாவும்
ெகாம்பிற் பழுத்த ெகாய்யா மா
குைலயிற் பழுத்த வாைழயுடன்
ெவம்பும் யாைனத் தைலேபால
ேவrற் பழுத்த நல்லபலா
நம்பிப் ெபறலாம் சிற்றூrல்
நாயும் குதிைர ேபாலிருக்கும்.
29. ேபரு
நிற்க வரும் புைக வண்டி
நிைலயம் உள்ள ேபரூ !
விற்கத் தக்க விைளைவ எல்லாம்
ெவௗ◌ியில் ஏற்றும் ேபரூ !
கற்கத் தக்க பள்ளிக்கூடம்
கச்சித மாய் நடக்கும்.
உற்றுப் பா க்கக் ேகாயில் - மட்டும்
ஊrற் பாதி இருக்கும்!
பத்துத் ெதருக்கள் மிதிவண்டிகள்
பவனி வரும் எங்கும்.
முத்து ெ◌ள்ைளச் சுவ வட்டின்
J
முன்னால் ெபாறியியங்கி!
கத்தும் இrசு கட்ைடவண்டி
கைடச் சரக்ைக ஏற்றி
ஒத்து நகைர ேநாக்கி ஓடும்
உள்ளூ ைரஏ மாற்றி!
(ெபாறியியங்கி-கா )
ெசட்டுத் தனம் இல்ைல பல
ேதைவ யற்ற உைடகள்.
பட்டணம் ேபாகா தவ கள்
பழங்காலத்து மக்கள்.
கட்டு டம்பு வற்றிப் ேபாகக்
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ைகயில் ெவண்சு ருட்டுப்
ெபட்டிேயாடும் உலவ ேவண்டும்
இதன் ேப தான் ேபரூ .
30. பட்டணம்
பல்கைலக் கழகம்
உய நிைலப் பள்ளி
ெசல்வச் சிறுவ
ெசல்லும் பள்ளிகள்
நல்ல நூல்கள்
படிக்கப் படிப்பகம்
எல்லாம் இருக்கும்
அைமதி இராது!
பாட்ைட நிைறயப்
பலவைக வண்டிகள்
காட்டுக் கூச்சல்
கடமுடா முழக்கம்
ேகட்டால் காேத
ெகட்டுப் ேபாகும்
ஈட்ட ஆைலகள்
இருபது கூவும்.
தூய ஆைடத்
ேதாைக மாரும்
ஆய உண வின்
ஆடவ

தாமும்

ஓயா துைழக்கும்
பலதுைற மக்களும்
ேதய வழிகள்
ெசல்வா

வருவா .

ெவள்ளி மைலயும்
தங்க மைலயுமாய்
உள்ள வடுகள்
J
வானில் உயரும்
அள்ளும் அழகுைட
அலுவல் நிைலயம்
ெகாள்ளா வணிகம்
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ெகாண்டது பட்டணம்!
நாடக சாைலகள்,
நற்படக் காட்சிகள்
ஆடல் பாடல்
அைமயும் அைவகள்
ஈடிலாப் புலவ
ேபச்சுமன் றங்கள்,
காடுகள் ேசாைலகள்
கவிந்தது பட்டணம்.
31. பூச்ெசடி
மாடு குடிக்கும் ெதாட்டி அல்ல
மண் நிைறந்த ெதாட்டி!
வாடி மரத் ெதாட்டி அல்ல
மண்ணாற் ெசய்த ெதாட்டி!
ேவடிக் ைகயாய்த் ெதாட்டி யிேல
விைதகைள நான் நட்ேடன்;
ஆடிப் பாடிக் காைல மாைல
அன்பாய்த் தண்ண J

விட்ேடன்.

ஒரு மாதம் ெசன்ற வுடன்
நிற நிறமாய் அரும்பி
விைர வாகப் பூத்த பூக்கள்
ெபrய ெபrய பூக்கள்
கரு நJலச் சா மந்தி
ெவண்ணிறச் சா மந்தி
வரகு நிறம் சிவப்பு நிறம்
மணத்ைத அள்ளி வசும்.
J
32 . முக்கனி
குண்டுபலா குைலவாைழ
மண்டுசுைவ மாம்பழங்கள்
ெகாண்டமூன்றும் "முக்கனி"யாம்
உண்டு மகிழ்வ

தமிழ !

33. வாைழ
மைலவாைழ ெசவ்வாைழ
வங்காளவா ைழபா !
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வள ந்தநல்ல ேபயன்வாைழ
பச்ைசவாைழ பா பா !
பலவாைழ மரங்களுண்டு
பழம்பழுப்ப துண்டு.
பலவாைழப் பழங்களுேம
இனிக்கும்கற் கண்டு.
குைலெகாடுக்கும் வாைழமரம்
இனிக்கும்பழம் ெகாடுக்கும்.
மலிவாக வாைழக்கச்ைச
வாைழத்தண்டு ெகாடுக்கும்.
கைலயாமல் வாைழப்பூவும்
கறிசைமக்கக் ெகாடுக்கும்.
34. ெதன்ைன
ெதன்ைனமரம் கண்ேடன்-பல
ேதங்காய்க்குைல கண்ேடன்.
ெதன்ைன ஓைல நJட்டு-அதில்
பின்னுவா கள் கீ ற்று.
ெதன்னம்பாைளச் சாறு-மிக்கத்
தித்திக்குந்ேத னாறு.
ெதன்ைனமரம் பிளந்து-ெசற்றி
வாைர ெசய்வாய் அளந்து.
இளந்ேதங்கா யின்ேப - நல்ல
இளநJ க்காய் என்பா .
இளந்ேதங்காய் முற்றும்-அதில்
இருந்த நJரும் வற்றும்.
பிளந்த ேதங்காய் தன்ைன-நல்ல
ெசக்கில் ஆட்டிய பின்ைன
ெதௗ◌ிந்த எண்ெணய் எடுப்பா -நல்ல
ேதங்காய் எண்ெணய் அதன் ேப .
3. அறிவு
1. ேந பட ஒழுகு
தைரயிேல உட்கார ேவண்டாம்-ஒரு
தடுக்குமா இல்ைலஉன் வட்டில்?
J
கrயாகிப் ேபாகுமுன் சட்ைட-நJ
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கண்ட இடத்திேல புரண்டால்.
சrயான வழியில் நடப்பாய்-நJ
தண்ணrல்
J
ஆடக்கூ டாது.
எrந்திடும் ெநருப்புமுன் னாேல-ேகள்
என்கண்ேண உனக்ெகன்ன ேவைல?
2. ேந பட ஒழுகு
சுண்ணாம்புக் கட்டிைய நறுக்காேத-நல்ல
சுவrலும் கதவிலும் கிறுக்காேத.
கண்ணாடி எடுத்தால் ெமதுவாய்ைவ-அது
ைகதவறி விட்டால் உைடவதுெமய்.
பண்ேணாடு பாடநJ கூசாேத-உன்
பள்ளியில் எவைரயும் ஏசாேத.
மண்,ஓடு,ஆணி, துணி கடிக்காேத-ேகள்
மற்றவ

ெபாருைள நJ எடுக்காேத.

3. ேந பட ஒழுகு
கண்ட இடத்திேல துப்பாேத!
காலிேல ேசற்ைற அப்பாேத!
துண்டு துணிகைளக் கிழிக்காேத!
துடுக்காய் எவைரயும் பழிக்காேத!
பண்டம்எ ைதயும்பா ழாக்காேத!
பாைலத்த ைலயிேல வா க்காேத!
ெநாண்டிையக் கண்டு சிrக்காேத!
ெநாளெநாளப் பழத்ைத உrக்காேத.
4. ேந பட ஒழுகு
எழுதிமு டித்தபின் உன்பலப்பம்-அைத
எடுத்துப்ைப யில்ைவப் பதுசுலபம்.
புழுதியில் எறிவது சrயில்ைல-இனிப்
புதிதாய் வாங்கிடு வதுெதால்ைல.
அழகாய் இருந்தி டும் உன்சுவடி-அைத
அழுக்கா காமல் எடுத்துப்படி.
வழவழப் பான உன்இறகு-அது
மண்ணில் விழுந்தால் ெகடும்பிறகு.
(இறகு- ேபனா)
5. ேந பட ஒழுகு
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நாைய அடித்தால் அது கடிக்கும்
நல்லபூைன எலிபிடிக்கும்.
தாையப் பிrயா மல்ெசல்லும்-என்
தங்கக் ேகாழிக் குஞ்ெசல்லாம்.
ஓயா மற்பா டும்குருவி-ேமல்
உயரம் பறந்து வரும் காக்ைக
ஆயா கண்டால் ேசாறிடுவா -பிற
அடிப்பது கண்டால் சீறிடுவா .
6. ேந பட ஒழுகு
படுக்ைகவிட் ெடழுந்தால்
பாையச் சுருட்டு-நJ
பாைனயிேல பாைலக் கண்டால்
நாைய ெவருட்டு-சுவ
இடுக்கினிேல ேதைளக் கண்டால்
ெகாடுக்ைக நசுக்கு-நJ
இருட்டைறயில் ேபாகுமுன்ேன
விளக்கிைன ஏற்று.
மடா

என்று ெவடிெவடித்தால்

வாய் திறந்து நில் -நJ
மைழவரும் முன் காயைவத்த
வற்றைல எடுப் பாய்.
ெகாடியவ கள் தாக்க வந்தால்
தடியிைனத் தூக்கு-ெவறும்
ேகாைழகைள ஏைழகைள
வாழைவப்பாய் நJ.
7. ேந பட ஒழுகு
அைலகடலின் தண்ண Jrேல ஆடக் கூடாது-நJ
அங்கும் இங்கும் தண்ணrேல
J
ஓடக் கூடாது.
தைலேமேல மண்ைண அள்ளிக் ேபாடக் கூடாது-நல்ல
தாய்தடுத்தால் மல ந்த முகம் வாடக் கூடாது.
ஆழக்கடல் ேமேலகப்பல் அழகாயிருக்கும்-பா
அங்ேக ேதாணி மிதப்பதுவும் அழகாயிருக்கும்.
ஏைழமக்கள் இழுத்த வைலயில் மீ னாயிருக்கும்-அவ
இழுக்கும் ேபாது பாடும்பாட்டுத் ேதனாயிருக்கும்.
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கடல் தண்ண J

அதிகசிலு சிலுப்பாயிருக்கும்-அைதக்

ைகயால் அள்ளி வாயில்ைவத்தால் உப்பாயிருக்கும்.
கடகெடன்ேற அைலபுரளும் கைரக டவாது-அந்தக்
காற்றினிேல குளிrருக்கும் புழுக்கம் இராது.
8. ேந பட ஒழுகு
கடன்வாங்கக் கூடாது தம்பி-மிகக்
கருத்தாய்ச் ெசலவிட ேவண்டும்.
உடம்பிைனக் காப்பாற்ற ேவண்டும்-நJ
உணவினில் நல்லுணைவ உண்பாய்.
உைடந்திடக் கூடாது ெநஞ்சம்-நJ
உண்ைமக்குப் பாடுபடும் ேபாதில்!
அைடந்தைதக் காப்பாற்ற ேவண்டும்-நJ
அயல்ெபாருள் பறிக்கஎண்ணாேத.
9. இயல்பலாதன ெசேயல்
அழுமூஞ்சி என்று ெசால்வா
அழுது ெகாண்ேட இருந்தால்;
கழுைதேய என்று ெசால்வா
கத்திக் ெகாண்ேட இருந்தால்;
எழுதாமல் நJயி ருந்தால்
இடக்குத் தனம் என்பா ;
ெகாழுத்துக் குறும்பு ெசய்தாேலா
ெகாழுத்த தனம் என்பா .
பள்ளி ெசல்லா விட்டாேலா
பழித்துப் ேபசு வா கள்.
துள்ளிப் ெபாருைள உைடத்தாேலா
துடுக்குத் தனம் என்பா .
அள்ளி அrசி தின்றாேலா
அறிவில் ைலயா என்பா .
ெகாள்ளி அருகிற் ேபானாேலா
குரங்கா நJ என்பா .
10. ைநவன நணுேகல்
இன்னது ேவண்டும் என்றுேகள்
எதற்கும் அழுவது சrயில்ைல.
ெசான்னது ேகட்டால் மகிழ்வா கள்;
ெதால்ைல ெகாடுத்தால் இகழ்வா கள்.
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அன்ைன தந்ைத நல்லவ கள்
அன்ைப உன்ேமல் ைவத்தவ கள்.
என்ன ேகட்டா லும்தருவா
இன்னது ேவண்டும் என்றுேகள்!
குளிக்க அைழத்தால் உடேனேபா
ெகாட்டம் ெசய்வது சrயில்ைல.
விளக்ைக எடுத்தால் தடுப்பா கள்
வண்
J
ஒட்டாரம் பண்ணாேத.
ெவௗ◌ிக்கு வந்தால் உள்ேளேபா
ெவௗ◌ியில் ேபாவது சrயில்ைல.
கிளிக்குச் ெசால்வது ேபாற்ெசால்வா
ெகட்டுப் ேபாக வாெசால்வா ?
11. ஏமாறாேத
ஆரஞ்சுப் பழத்ைதயும் தம்பி-நJ
ஆராய்ந்து பா த்தபின் வாங்கு.
நJ சுண்டி இருக்கவும் கூடும்-அது
நிைறயப் புளிக்கவும் கூடும்.
ஓ ஒன்ைற உண்டுபா

ம்பி-உனக்கு

உகந்தெதன் றால் அைத வாங்கு.
பாெரங்கும் ஏமாற்று ேவைல-மிகப்
பரவிக்கி டக்கிறது தம்பி!
அழுகிய பழத்ைதயும் தம்பி-அவ
அன்ைறக்குப் பழுத்தெதன் றுைரப்பா .
புழுக்கள் இருப்பதுண்டு தம்பி-உள்
பூச்சி இருப்பதுண்டு தம்பி.
ெகாழுத்த பலாப்பழத்தி னுள்ேள-ெவறும்
ேகாது நிைறந்திருக்கும் தம்பி.
அழுத்தினா லும்ெதr யாது-அைத
அறுத்துக் காட்டச் ெசால் தம்பி.
ெநய்யிற் ெகாழுப்ைபச் ேச த்திருப்பா -அைத
ேநrல் காய்ச்சிப்பா

தம்பி.

துய்ய பயறுகளில் எல்லாம்-கல்
துணிக்ைக மிகவும் ேச ப்பா கள்.
ைமயற்ற ெவண்ெணெயன் றுைரப்பா -அதில்
மாைவக் கலப்பா கள் தம்பி.
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ஐயப்பட ேவண்டும் இவற்றில்-மிக
ஆராய்ந்து பா த்தபின் வாங்கு.
வகுத்து வகுத்துச் ெசால் வா கள்-அதன்
வயணத்ைத ஆராய ேவண்டும்.
பகுத்தறி வழியாச் ெசாத்தாம்-அைதப்
பாழாக்கக் கூடாது தம்பி.
நைகத்திட எைதயும்ெசய் யாேத-மிக
நல்ெலாழுக் கம்ேவண்டும் தம்பி.
தகத்தகப் புகழிைனத் ேதடு-நJ
தமிழrன் வழியினில் வந்தாய்.
12 . களவு
கூழ்நிைறந்த குண்டான்-அைதக்
குப்பன் கண்டு ெகாண்டான்.
ஏழ் குவைள ெமாண்டான்-மிக
இன்பமாக உண்டான்.
வாைழத் ேதாட்ட முத்து-முன்
வந்து நாலு ைவத்து
சூழ்ந்த நிழலில் படுத்தான் - அவன்
பசியில் ெநஞ்சு துடித்தான்.
13. வண்
J
ேவைல
மாமரத்தின் கிைளயி ெலாரு
மாங்காய் ெதாங்கக் கண்ேடன்;
மாங்காயின்ேமல் கல்ைல விட்ேடன்
மண்ைட உைட பட்ேடன்.
பூமரத்தில் ஏறி ஒரு
பூப்பறிக்கப் ேபாேனன்;
பூப்பறிக்கத் தாவுைகயில்
ெபாத்ெதன்றுவிழ லாேனன்.
ஊைமையப்ேபால் இருந்த நாைய
உைதக்கக் காைல எடுத்ேதன்;
உயரத் தூக்கிய வலதுகாைலக்
கடித்து விட்டது மாைல.
தJைமயான ெசய்ைககைளச்
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ெசய்யவுங்கூ டாது;
ெசய்ேவாrடம் எப்ேபாதும்
ேசரவும்கூ டாது.
14. ஏமாற்றாேத
கைடக்காரேர கைடக்காரேர
கற்கண்டு ேவண்டும் என்றான்;
கைடக்கார

உள்ேள ெசன்றா

கடுைக அள்ளி மைறத்தான்.
கைடக்காரேர கைடக்காரேர
கற்பூரம் ேவண்டும் என்றான்;
கைடக்கார

உள்ேள ெசன்றா

மிளைக அள்ளி மைறத்தான்.
கைடக்காரேர கைடக்காரேர
ெவல்லம் ேவண்டும் என்றான்;
கைடக்கார

உள்ேள ெசன்றவ

கடியத் திரும்பிப் பா த்தா .
கைடயில் மல்லி அள்ளும் குப்பன்
ைகேயா டுபிடி பட்டான்;
கடுகளவு களவாடல்
மைலயளவு குற்றம்!
15. மறதி ெகடுதி
கண்ணாடிப் ெபட்டியில் ஊசியிருக்கும்-அக்
கண்ணாடிப் ெபட்டியில் அைத எடுத்தால்
எண்ணப்படி ேவைல முடிந்த உடன்
எடுத்த இடத்திேல ஊசிைய ைவ.
எண்ெணய் இருக்கும் இருட்டைறயில்-அந்த
எண்ெணைய அங்கிருந்ேத எடுத்தால்
எண்ெணய் இட்டுத் தைலவாrக் ெகாண்டபின்
எடுத்த இடத்திேல புட்டிையைவ.
கண்ணாடிப் ெபட்டியில் ஊசி கண்டான்
கண்ணப்பன் அந்த ஊசி எடுத்தான்;
எண்ணப்படி ேவைல முடிந்தபின்-அவன்
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எங்ேகா ைவத்தான் அவ்வூசிைய.
எண்ெணய் இருக்கும் இருட்டைறயில்-அந்த
எண்ெணையக் கண்ணப்பேன எடுத்தான்;
எண்ெணய் இட்டுத் தைலவாrக் ெகாண்டபின்
எங்ேகேயா புட்டிைய ைவத்துவிட்டான்.
கண்ணாடிப் ெபட்டியில் ஊசி இருப்பதாய்க்
கண்ணப்பன் மறுநாள் தடவிப் பா த்தான்;
கண்ணாடிப் ெபட்டியில் ஊசிேய இல்ைல
ைகயிேல ேதெளான்று ெகாட்டிவிட்டது!
எண்ெணய் இருந்த இருட்டைறக்குள்-அந்த
எண்ெணையத் ேதடிடும் கண்ணப்பைனப்
பிண்ணாக்குத் தின்னும் ெபருச்சாளி-மிகப்
புண்ணாக்கி விட்டது ைகவிரைல!
16. ேநாய்
மருத்துவ

தருவா

மருந்து

மகிழ்ச்சி யாக அருந்து.
வருத்தப் படுதல் ஆகுேமா
வந்த ேநாய்தான் ேபாகுமா?
திருத்த மாக நடப்பாய்
தJண்டுமா ெசால் ஒரு ேநாய்?
கருத்தாய் நடப்ேபா
கருத்தில் லாதவ

வாழ்வா

வழ்வா
J
.

17. எண்
ேவலா எவ க்கும் தைல ஒன்று
ெமய்யாய் எவ க்கும் கண் இரண்டு
சூலத் தின்முைன ேயா மூன்று
துடுக்கு நாயின் கால் நான்கு
ேவலா உன்ைக விரல் ஐந்து
மின்னும் வண்டின் கால் ஆறு
ேவலா ஒருைக விர லுக்கு
ேமேல இரண்டு விரல் ஏழு.
சிலந்திக் ெகல்லாம் கால் எட்ேட
சிறுைக விரலும் நால் விரலும்
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கலந்தால் அதன்ேப

ஒன்பது

காண்பாய் இருைக விரல் பத்ேத
பலபல என்ேற உதி ந்த பூ
பத்தும் ஒன்றும் பதிெனான்று
பலபல என்ேற உதி ந்த பூ
பத்தும் இரண்டும் பனிரண்டு.
பத்தும் மூன்றும் பதின்மூன்று
பத்தும் நான்கும் பதினான்கு
பத்தும் ஐந்தும் பதிைனந்து
பத்தும் ஆறும் பதினாறு
பத்தும் ஏழும் பதிேனழு
பத்தும் எட்டும் பதிெனட்டு
பத்தும் ஒன்பதும் பத்ெதான்பது
பத்தும் பத்தும் இருபேத.
18. வாரம்
வாரமுதல் நாள் ஞாயிறு
மங்கா மறுநாள் திங்கள்
ேசரக் ெகௗவும் ெசவ்வாய்
ேச ந்து வருமாம் ஓ

புதன்

பாராய் அதன்பின் வியாழன்
பளிச்ெசன் றடிக்கும் ெவள்ளி
ேநrல் மறுநாள் ஓ சனி
நிைறந்த வார நாள் ஏழாம்.
19. திங்கள் பனிரண்டு
சித்திைரைவ காசிஆனி ஆடி ஆவணி
புரட்டாசி ஐப்பசிகா த் திைகமா கழி
ஒத்துவரும் ைதமாசி பங்குனிஎல்லாம்-இைவ
ஓராண்டின் பனிரண்டு திங்களின் ெபய .
ெகாத்துக் ெகாத்தாய்ப் பாவிருக்கும் சித்திைரயிேல
கூவும்குயில் மைழ ெபய்யும் கா த்திைகயிேல
ெமத்தக்குளி ராயிருக்கும் மா கழியிேல-மிக
ெவப்பக்கதி

காட்சிதரும் ைதப்பிறப்பிேல.

20. திைச
கதி
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எதி
முதி
எதி

இருப்பது ேமற்கு
இைமயம் வடக்கு-அதன்
குமr ெதற்கு.

21. நிறம்
வானம் நJலம்
மல்லிைக ெவண்ைம
ஆைன கறுப்ேப
அலr சிவப்ேப
ஏன் இதில் ஐயம்?
இைலதான் பச்ைச
ேதன்மா அைரக்கும்
திைனதான் மஞ்சள்.
22 . கிழைம
ஞாயிறுதான் ஒன்று-பின்
நல்ல திங்கள் இரண்டு
வாயிற் ெசவ்வாய் மூன்று-பின்
வந்த புதன் நான்கு
தூய்வி யாழன் ஐந்து-பின்
ேதான்றும் ெவள்ளி ஆறு
சாயும்சனி ஏழு-இைதத்
தவறாமற் கூறு.
23. விருந்து
விருந்து வருவது கண்டால்-மிக
விரும்பி எதி

ெகாண் டைழநJ.

இருக்க இருக்ைக காட்டி-அதில்
இருக்க ேவண்டிக் ெகாள்வாய்.
அருந்தச் சுைவநJ

தருவாய்-நJ

அைடகாய்த் தட்டும் ைவப்பாய்.
பrந்து சிலசில ேபசிப்-பின்
பசிைய நJக்க முயல்வாய்.
குளிக்கத் தனியைற காட்டு-அதில்
குட்ைட ேவட்டி மாட்டு.
குளிப்புத் ெதாட்டியின் அண்ைட-ஒரு
குளிப்புக் கட்டியும் ைவப்பாய்.
குளித்த பின்கண்ணாடி-நல்
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எண்ெணய் சீப்புைவ ேதடி.
அளிப்பாய் கறியும் ேசாறும்-மிக
அன்பாய் மிளகின் சாறும்.
(அைடகாய்த் தட்டு - ெவற்றிைல பாக்குத் தட்டு
குளிப்புக் கட்டி - ேசாப்)
24. உயி

எழுத்துக்கள்

அணிலுக்கும் ஆட்டுக்கும் முதெலழுத்ேத அ ஆ
இைலக்கும் ஈக்களுக்கும் முதெலழுத்ேத இ ஈ
உரலுக்கும் ஊசிக்கும் முதெலழுத்ேத உ ஊ
எலிக்கும் ஏணிக்கும் முதெலழுத்ேத எ ஏ
ஐவருக்குச் சrயான முதெலழுத்ேத ஐ தான்
ஒட்டகம் ஓணானுக்கு முதெலழுத்ேத ஒ ஓ
ஒளைவயா

முதெலழுத்ேத ஒளவாகும் பாராய்.

25. ெமய்ெயழுத்துக்கள்
ெசக்குக்கு நடுெவழுத்ேத க்
சங்குக்கு நடுெவழுத்ேத ங்
உச்சிக்கு நடுெவழுத்ேத ச்
பஞ்சுக்கு நடுெவழுத்ேத ஞ்
தட்டுக்கு நடுெவழுத்ேத ட்
கண்ணுக்குப் பின்ெனழுத்ேத ண்
சித்திக்கு நடுெவழுத்ேத த்
பந்துக்கு நடுெவழுத்ேத ந்
சீப்புக்கு நடுெவழுத்ேத ப்
பாம்புக்கு நடுெவழுத்ேத ம்
நாய் என்றால் பின்ெனழுத்ேத ய்
ேத

என்றால் பின்ெனழுத்ேத

ேவல் என்றால் பின்ெனழுத்ேத ல்
ெசவ்ைவ என்றால் நடுெவழுத்ேத வ்
யாழ் என்றால் பின்ெனழுத்ேத ழ்
பு்ளி என்றால் நடுெவழுத்ேத ள்
ஏற்றெமன்றால் பின்ெனழுத்ேத ற்
மான் என்றால் பின்ெனழுத்ேத ன்.
26. உயி ெமய்
க் ேமேல அகரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் க ஆகும்
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க் ேமேல ஆ ஏற
இரண்டும் மாறிக் கா ஆகும்
க் ேமேல இகரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் கி ஆகும்
க் ேமேல ஈ ஏற
இரண்டும் மாறிக் கீ ஆகும்
க் ேமேல உகரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் கு ஆகும்
க் ேமேல ஊ ஏற
இரண்டும் மாறிக் கூ ஆகும்
க் ேமேல எ ஏற
இரண்டும் மாறிக் ெக ஆகும்
க் ேமேல ஏ ஏற
இரண்டும் மாறிக் ேக ஆகும்
க் ேமேல ஐ ஏற
இரண்டும் மாறிக் ைக ஆகும்
க் ேமேல ஒ ஏற
இரண்டும் மாறிக் ெகா ஆகும்
க் ேமேல ஓ ஏற
இரண்டும் மாறிக் ேகா ஆகும்
க் ேமேல ஒள ஏற
இரண்டும் மாறிக் ெகௗ ஆகும்.
4. ஊ தி
1. வண்டிகள்
ெபrய கட்ைட வண்டி-அதன்
பின்னா ேலவில் வண்டி!
முருகன் ெமாட்ைட வண்டி-பின்னும்
முனியன் கூண்டு வண்டி!
கrய னின்ைக வண்டி-அது
காைள மாட்டு வண்டி.
ெதrயும் குதிைர வண்டி- அேதா
சீனன் இழுப்பு வண்டி.
உள்ளி ருப்ப வ கள்-எந்த
ஊருக் குப்ேபா கின்றா ?
உள்ளிருக்கும் பண்டம்-எந்த
ஊைரச் ேசர ேவண்டும்?
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பிள்ைளத் ேதாட்டத் திற்ேக-ேகள்
பிடிக்க ேவண்டும் ஓட்டம்;
வள்ளி திரு மணேம-ஒரு
மணிேந ரத்தில் துவக்கம்.
2. இரட்ைட மாட்டு வண்டி
எங்கள் வண்டி மாடு-ேகள்
இரண்டு ெவள்ைள மாடு.
தங்க வண்டியில் பூட்டி-நல்ல
தருமன் ெசன்றான் ஓட்டி.
எங்ேக வண்டி ேபாகும்?-அது
இrசன் பாைளயம் ேபாகும்.
அங்ேக என்ன ேவைல?-எனில்
ஆடல் பாடல் மாைல!
3. குதிைர வண்டி
ஓடும் நன்றாய் ஒரு குதிைர
உைதக்கும் கடிக்கும் ஒருகுதிைர.
ஓைடயில் தள்ளும் வண்டிையேய
உயிைர வாங்கும் ஒருகுதிைர.
ேசாடு தவறும் ஒருகுதிைர
சும்மா படுக்கும் ஒருகுதிைர.
வாடப் பின்ேனா ேடதள்ளும்
வாலால் அடிக்கும் ஒருகுதிைர.
(ேசாடு து சுவடு)
நல்ல குதிைர பூட்டியதாய்
நல்ல ஆேள ஓட்டுவதாய்
எல்லா வண்டியும் இருக்குமா?
இருந்தால் உலகம் சிrக்குமா?
ெபால்லாங் ெகல்லாம் ேநருமா?
ேபாக்கில் மூைல வாருமா?
நல்ல குதிைர வண்டியிேல
நாம்உட் கா ந்தால் நலிவில்ைல.
4. மாட்டு வண்டி
கலகலத்தது வண்டி- அந்தக்
காைளமாடும் ெநாண்டி.
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ெபாலெபாலத்தது கூைர-மட்கிப்
ெபாடிையச் சிந்தும் ஆைர
வலிய அதட்டும் சீனன் - அந்த
வண்டிக் காரன் கூனன்
குைலந டுங்கிட உள்ேள-வந்து
குந்தி யவளும் ெநாள்ைள.
ஏrக் கைர ேமேல-அைத
இழுத்துப் ேபான தாேல
ஆைர ஓடிய பாரும்-அப்
படிேய உட்காரும்
பாரும் எருதும் புரள-ஏrப்
பள்ளத்திேல உருள
ஊrல் யாரும் இல்ைல-அவ
உதி த்தன

பல பல்ைல!

5. ஒற்ைறமாட்டு வண்டி
ஒற்ைற மாடு கட்டி-அேதா
ஓடினது வண்டி
ஒற்ைறமாட்டு வண்டி-அது
உய ந்த கூட்டு வண்டி.
ஒற்ைறமாட்டு வண்டி-தனில்
உள்ேள சில

குந்திச்

சிற்றூருக்குப் ேபானா -அவ
திரும்பி நாைள வருவா .
6. மக்கள் இயங்கி (பஸ்)
மக்கள் ஏறும் இயங்கு வண்டி
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
மக்கள் அதிேல நிைறந்திருப்பா
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
மக்கள் இைடயில் ஏறிக் ெகாள்வா
வழிேய ேபாகும்-தன்
வழிேய மீ ளும்.
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மக்கள் இைடயில் இறங்குவா கள்
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
வண்டி ேயாட்டி சுக்கான் பிடிக்க
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
வண்டிக் கணக்க

ேமற்பா ைவயில்

வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
வண்டி ெகட்டால் தள்ளிவிட்டால்
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
வண்டியிேல வசதி உண்டு
வழிேய ேபாகும்-பின்
வழிேய மீ ளும்.
7. ெபாறிமிதி வண்டி (ேமாட்டா

ைசக்கிள்)

ெபாறிமிதி வண்டி
படபட என்று
ேபாவைதப் பாருங்கள்.
குறுகிய இடத்தில்
ஒருவ

உட்கா ந்து

ேபாவைதப் பாருங்கள்.
பிைறேபால் வைளபிடி
இருமுைன பிடித்துப்
ேபாவைதப் பாருங்கள்.
ெபாறிேமல் நிைனெவாடு
மிதிேமல் காெலாடு
ேபாவைதப் பாருங்கள்.
ெபாறிதான் இழுக்கச்
சுக்கான் திருப்பப்
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ேபாவைதப் பாருங்கள்.
ெபாறிபழு தானது
சுக்கான் உைடந்தது
விழுவைதப் பாருங்கள்.
ெநறிதவ றிட்டா
நிைனவு மறந்தா
விழுவைதப் பாருங்கள்.
முைறேய கருவிகள்
முற்றும் ெகட்டன
விழுவைதப் பாருங்கள்.
8. மிதிவண்டி (ைசக்கிள்)
மிதிவண்டியில் ேபாகின்றா
ெவய்யிலிேல நJந்துகின்றா

கந்தசாமி-கடு
கந்தசாமி.

மிதிவண்டியில் ேபாவதற்ேக கந்தசாமி-அந்த
மிதிவண்டியில் ேபாகின்றா

கந்தசாமி.

மிதிவண்டியில் ேபாகத்தக்க ேவைலேயயில்ைல-அந்த
ெவய்யிலிேல நJந்துகின்றா

கந்தசாமி.

மிதிவண்டியும் கல்லில்பட்டு வழ்ந்துவிட்டதால்-அவ
J
மிதிவண்டிேமல் வழ்ந்துவிட்டா
J

கந்தசாமி.

9. சரக்ேகற்றும் ெபாறிஇயங்கி (லாr)
சரக்ேகற்றும் ெபாறிஇயங்கி பா பா !
தடதெடன்ேற ஓடுவைதப் பா பா !
சரக்ெகல்லாம் சத்தத்துக்ேக ஏற்றுவா
தடதெடன்ேற ஓடுவைதப் பா பா !
சரக்குக்ேக உைடயவrன் வட்டில்
J
சரக்குகைள இறக்குகின்றா

பா பா !

சரக்ேகற்றிப் ேபானதற்ேக சத்தம்
தருகின்றா

எண்ணிஎண்ணிப் பா பா .

10. பrசல்
ஆற்றில் பrசல் அழகாய் ஓடும்
அக்கைர இருந்தும் இக்கைர ேசரும்.
ேநற்றுப் பrசலில் பத்துப் ேப கள்
நின்றிருந்தா
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காற்ைறப் ேபாலக் கைரைய ேநாக்கிக்
ைகயிற் றுடுப்ைப இருபுறம் வலிக்க
ஊற்றுக் ேகாலால் ஒருவன் உந்த
ஒருநா ழிைகயில் அக்கைர ேச ந்தது.
பrசல் ஓட்டும் மூன்று ேபரும்
பrசலில் விழிப்பாய் இருக்க ேவண்டும்.
கிருகிரு ெவன்ேற ஆற்று ெவள்ளம்
கிழக்ைக ேநாக்கி இழுத்துப் ேபாய்விடும்.
ஒருகால் அந்த வட்டப் பrசைல
உருட்டிவிட்டுப் ேபாகக் கூடும்;
பrசல் ஓட்டும் மூன்று ேபரும்
பrசலில் விழிப்பாய் இருக்க ேவண்டும்.
11. கப்பல்
சிங்கப் பூrன் கப்பல்-அது
சிட்டாய்ப் பறக்கும் கப்பல்.
எங்கள் ஊrலிருந்ேத-அங்
ெகட்டு நாளில் ேசரும்.
தங்கி யிருக்க அைறயும்-அதில்
சாப்பிட நல்ல அைறயும்
அங்கும் இங்கும் ச க்கைர-மிக
அடுக்க இடமும் உண்டு.
கப்பல் ஓட்டும் அறிஞ -அவ
ைகயாட்கள் பல

உண்டு.

கப்பல் ேமேல நின்றால்-ெபருங்
கடலின் அழகு ெதrயும்.
எப்பக்கத்திலும் தண்ண J -அைத
எடுத்துக் குலுக்கும் காற்றுத்
தப்புவ ழிச்ெசல்லாமல்-அைதத்
தடுப்பது தான்திைச காட்டி.
12 . புைகவண்டி
இழுப்பி வண்டி இழுத்ேதாடும்
இருபது ெபட்டிகள் இைணந்ேதாடும்
வழியில் ஓடும் மரவட்ைட
மாதிr ஓடும் புைகவிட்ேட!
இழுப்பி வண்டிைய ஓட்டுபவ
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இரண்டு மூன்று ைகயாட்கள்
விழிப்ேபா டிருக்கத் தான் ேவண்டும்
இல்லா விட்டால் பழி ேநரும்.
(இழுப்பி வண்டி - இஞ்சின்)
இைணந்த ெபட்டி வண்டிகளில்
இருப்பா

அவ ேப

கண்காணி.

மணிேயா டும்சr வைகேயாடும்
வண்டி புறப்பட லாம்என்று
அைணயாய்ப் பச்ைசக் ெகாடி அைசப்பா ;
அழிவுக்குச் ெசங்ெகாடி அைசப்பா .
அைணந்து ேபாகும் நல்வாழ்ேவ
அறிவும் விழிப்பும் குைறவானால்!
(கண்காணி - கா டு)
13. புைகவண்டி ேபானது
புைகவண்டி வரும்ேநரம் ஆனேத!
ெபாட்டுைவக்க எனக்கு மறந்து ேபானேத!
நைக எங்ேக எனப் பைதத்தாள்
நாராயணன் ெபற்ற ெபண்ணாள்!
தகதகஎன் றாடு கின்றாள்
சrைகச் ேசைல தடவுகின்றாள்.
முகத்தின் எதிrல் இருக்கும் ெபட்டிைய
முன்னைறயில் ேதடுகின்றாள்;
மிகமிகமிகப் பரபரப்பாய்
ேவைலக்காr யிடம் ெசால்வாள்:
"புைகவண்டி வரும் ேநரம் ஆனேத!
ெபாட்டுைவக்க னக்கு மறந்து ேபானேத!"
கூசா எங்ேக சீசா எங்ேக?
குங்குமச் சிமிழ் ேபான ெதங்ேக?
ேதாைச எங்ேக ேநற்றிடித்த
தூெளங்ேக தூக்ெகங்ேக?
ேமைசயிேல பணெமங்ேக?
ெவள்ளிப் ெபட்டியிற் சீப்ெபங்ேக?
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ஆைச வண்டி ஓைசயுடன்
அடுத்த நிைலயம் ேபான பின்பும்
"புைகவண்டி வரும் ேநரம் ஆனேத
ெபாட்டுைவக்க எனக்கு மறந்து ேபானேத!"
14. வானூ தி
வான ஊ தி வான ஊ தி
எங்ேக ேபாகின்றாய்?-நான்
வாடிக்ைகயாய்ப் ேபாவேத இ
லங்ைக மாநக .
பாைன ஒன்று குறுக்கில் கண்டால்
என்ன ெசய்குவாய்?-"அட
பாைன ஏது சட்டி ஏது
வான ெவௗ◌ியிேல!"
ஆைன ஒன்று குறுக்கில் வந்தால்
என்ன ெசய்குவாய்?-"அட
ஆைன ஏது பூைன ஏது
வான ெவௗ◌ியிேல!"
கானலுக்ேக இைளப்பாற
எங்ேக தங்குவாய்?-"நான்
ேபானவுடன் கீ ழிறங்கிப்
ெபாழுது ேபாக்குேவன்."
எத்தைனேப

இருக்கின்றா கள்

வானவூ திேய?-"ஆம்
இருபதுேப

இருக்கின்றா கள்

என் வயிற்றிேல."
ெமத்தஉயரத் ேதயிருந்து
விழிந்திடுவாேயா?-"என்
ேமல் இருக்கும் ெபாறிெகட்டால்
விழுந்திடுேவேன."
ெமாய்த்துப்புயல் வந்து விட்டால்
என்ன ெசய்குவாய்?-"அந்த
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ெமாய்த்த புயல் தாண்டுவது
ஓட்டுவா

திறம்!"

15. மின்னாற்றல்
மின்னாற்றல் ஆக்கும் நிைலயம்-அது
மிகமிகப் ெபrயது பாராய்!
சின்ன பல கம்பிகள் வழியாய்-அது
ெசலுத்திடும் மின்னாற்றல் ஒளிைய!
என் வட்டில்
J
எrயும் விளக்கும்
என் ஊrல் எrயும் விளக்கும்
மின்னாற்ற லால்எrயும் அந்த
மின்னாற்றல் வராவிடில் அவியும்!
என்வட்டில்
J
ஒவ்ேவா

விளக்கும்

எrவது மின்னாற்ற லாேல.
என்வட்டுச்
J
சுவrேலா

ெபட்டி

இருக்கும்அப் ெபட்டியில் முைளகள்
ஒன்றிைனத் தாழ்த்தினால் எrயும்
உடேன அழுத்தினால் அவியும்!
முன்விளக் கின்வசதி குைறேவ
மின்விளக் கின்வசதி மிகுதி.
5. ெதாழில்
1. குயவ
தைரேயாடு தைரயாய்ச்
சுழலும் உருைள!
அதிேல குயவ
ெசய்வா

ெபாருைள!

கரகர ெவன்று
சுழலும் அதன்ேமல்
களிமண் ைவத்துப்
பிடிப்பா

விரலால்!

விைரவில் சட்டி
பாைனகள் முடியும்;
விளக்கும் உழக்கும்
ெதாட்டியும் முடியும்.
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சுருக்காய்ச் ெசய்த
பாைன சட்டி
சூைள ேபாட்டுச்
ெசய்வா

ெகட்டி.

உrத்த மாம்பழத்
ேதாைலப் ேபாேல
உருக்கள் மண்ணாற்
ெசய்யும் ேவைல
இருக்கும் ேவைல
எதிலும் ெபrேத!
இப்படித் ெசய்தல்
எவ க்கும் அrேத!
சிrப்ப துண்டு
மண் பாண்டத்ைதச்
சிறுைம என்று
நிைனப்ப துண்டு.
ெபருத்த நன்ைம
மண்பாண்டத்தால்
சைமயல் ெசய்து
சாப்பிடு வதனால்!
2. தட்டா
ேதாடி ைழப்பா

தட்டா -புதுத்

ெதாங்கல் ெசய்வா

தட்டா ;

ஆடி அைசக்கும் ைகக்கு-நல்ல
அழகு வைளயல் ெசய்வா .
ேபாடப் ேபாட ஆைச-தரும்
புதிய சங்கிலி ெசய்வா ;
ஓைடத்தா மைரேபால்-தைல
உச்சி வில்ைல ெசய்வா .
தங்க நைக ெசய்வா -அவ
ெவள்ளி நைக ெசய்வா ;
வங்கி நல்ல மாைல-ெகம்பு
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வயிரம் ைவத்துச் ெசய்வா .
எங்கள் ஒட்டி யாணம்-அைத
இன்னும் திருத்த ேவணும்;
எங்கும் புகழப் பட்டா -நல்ல
இைழப்பு ேவைலத் தட்டா .
3. ெகாத்தனா
கைடக்கால் எடுத்துக் கல்ைல அடுக்கி
இைடயிைடச் ேசற்ைற இட்டுப் பரப்பி
ெநாடியில் லாமல் நூைலப் பிடித்து
மடிவில்லாமல் மட்டம் பா த்துத்
தைரயில் ெதாடங்கினா

சுவைர முன்பு

ெபrய தாக வள ந்தது பின்பு.
ெதருவில் வடுகள்
J
ெகாத்தனா
ெதருவும் ஊரும் ெகாத்தனா

ேவைல
ேவைல.

4. கருமா
கடமட என்று பட்டைற அதிரக்
கருமா

ேவைல ெசய்வா .

குடமும் குண்டானும் குண்டும் ெகண்டியும்
கூசா தவைல ெசய்வா .
ெநடுவடி தட்டும் நிறமாய்ச் ெசம்பும்
நJண்ட விளக்கும் ெசய்வா .
ஒடியாச் ெசம்பால் பித்தைள யாேல
உய ந்த ெபாருள்கள் ெசய்வா !
5. தச்ச
மரத்ைதச் ெசற்றுவா
மரத்ைத அறுப்பா
மரத்தில் ெபட்டி ெசய்வா .
சரத்ைதச் ெசய்வா
சன்னல் ெசய்வா
சாய்வுநாற் காலியும் ெசய்வா .
அரத்ைத எடுப்பா
வாள் அராவுவா
அலைகத் தJட்டி முடிப்பா .
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துரப்ப ணத்ைதச்
சுழற்றிப் பா ப்பா
தூக்கி மரத்ைதத் துைளப்பா .
பாரும் ெசய்வா
படியும் ெசய்வா
ேதரும் ெசய்வா

தச்ச .

ஏரும் ெசய்வா
ஏற்றம் ெசய்வா
யாரும் விரும்பும் தச்ச .
ஊருக் ெகல்லாம்
உலகுக் ெகல்லாம்
உயிராகிய ெதாழில் தச்சு.
சீருக் ெகல்லாம்
சிறப்புக்ெகல்லாம்
ெசம்ைமயில் உrயவ

தச்ச .

6. ெகால்ல
நிலத்ைத ெவட்டி எடுப்பா -அதில்
நிைறய இரும்புத் தூேள
கலந்திருக்கும் அைதேய-பின்
காய்ச்சிக் காய்ச்சி வா ப்பா .
வலுத்த கம்பி வா ப்பா -அதில்
வலுத்த தகடும் வா ப்பா
ெமலுக்கு வைளயம் வா ப்பா -மிகு
மிடுக்கு வைளயம் வா ப்பா .
ஆணி வைககள் ெசய்வா -அதில்
அரங்கள் எல்லாம் ெசய்வா
ஏணி வைககள் ெசய்வா -அதில்
ஏrன் முைனயும் ெசய்வா .
ேதாணி தூக்கும் கருவி-கப்பல்
தூக்கும் கருவி ெசய்வா
வாணல் சட்டி வண்டி-ெபரு
வான ஊ தி ெசய்வா .
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இரும்ேப இல்லா விட்டால்-இங்
ெகன்ன ேவைல நடக்கும்?
கரும்பு ெவட்டும் ெகாடுவாள்-ெபருங்
காடு ெவட்டும் கத்தி
திரும்பு கின்ற பக்கம்-எங்கும்
ெதrயும் ெபாருள்கள் எல்லாம்
இரும்பு ெகாண்ட ெபாருள்கள்-அைவ
விரும்பத் தக்க ெபாருள்கள்.
இரும்பு ேவைல ெசய்ேவா -அவ
எல்லாம் "ெகால்ல " ஆவா .
இருந்து ேவைல ெசய்யும்-அவ
இடேம "உைலக்கூடம்"
திருந்திய ெதன் றால்ஊ -அவ
ெசய்த ெதாண்டா ேலதான்!
வருந்தித் ெதாழில் ெசய்வா -அவ
வாழ்க வாழ்க வாழ்க!
7. இைல ைதத்தல்
ேவைல யில்லா ேநரம்
வட்டில்
J
உள்ேளா

யாரும்

ஆலிைலையத் ைதப்பா
அைதக் கைடயில் விற்பா .
மூைல யிேல குந்தி
இருப்பவ ேளா

மந்தி

ேவைல ெசய்யும் ெபண்கள்
வட்டின்
J
இரு கண்கள்.
8. கூைட முறம் கட்டுகின்ற குறத்தி
கூேட ெமாேற கட்டலிேய என்று
குளறிக் ெகாண்டு வருவாள்-அந்தக்
குறத்தி யிடம் கூைட முறம்
ெகாடுத்துக் கட்டச் ெசால்ேவாம்.
கூைட களில் மூங்கிற் கூைட
கசங்கு, பிரப்பங் கூைட-அைவ
கூட்டு விட்டால் கட்டு விட்டால்
ெகாடுத்துத் திருத்தச் ெசால்ேவாம்.
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மாடு தவிடு தின்னுங் கூைட
மற்ற இைற கூைட
மாவு சலிக்கும் சல்லைடகள்
வட்டத் தட்டும் உண்டு.
பாடு பட்டு வாங்கி ைவத்த
கூைட முறம் எல்லாம்
பாணி ெகடா திருக்க ேவண்டும்
சாணி ெமழுக ேவண்டும்.
9. குைட பழுது பா ப்பவ
மைழக்கும் குைட ேவண்டும்-நல்ல
ெவய்யி லுக்கும் ேவண்டும்-குைட
ஒழுக்கிருந்தால் உைடந்தி ருந்தால்
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
அைழக்க ேவண்டும் உடேன-குைட
பழுது பா க்கும் அவைர.
கிழிந்த துணிைய மாற்றா விட்டால்
ேகட்பது தான் எவைர?
கிழிந்த துணிையப் புதுக்கு-கம்பிக்
கீ ல் உைடந்தால் ெபாருத்து.
வழியில் ேபாவா

கூவிக் ெகாண்ேட

வரவைழத்துத் திருத்து.
கழி உைடந்தால் மாற்று-தடி
கழன் றிருந்தால் மாட்டு.
பழுதில் லாமல் அழுக்கில் லாமல்
அைத நJகாப் பாற்று.
10. சாைண பிடிக்கவில்ைலயா?
சாைண பிடிக்க வில்ைலயா?
சாைண பிடிக்க வில்ைலயா?
சரசர என்று ெபாr பறக்கச்
சாைண பிடிக்க வில்ைலயா?
வணாய்க்
J
கிடக்க விடுவதா?
வணாய்க்
J
கிடக்க விடுவதா?
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வரJ வாளும் கூ

மழுங்கி

வணாய்க்
J
கிடக்க விடுவதா?
ஆணி ெகட்டுப் ேபானதா?
அrய முடிய வில்ைலயா?
அrயும் கத்தி அrவாள் மைண
ஆணி ெகட்டுப் ேபானதா?
ஏணி ைவத்த சாைணக்கல
எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாகின்றா .
இட்டுக் ெகாண்டு வந்து நJங்கள்
சாைண பிடிக்க வில்ைலயா?
11. ெபட்டி பூட்டுச் சாவி
பூட்டுக்குச் சாவி ேபாட வில்ைலயா?
வட்டுக்குப்
J
பூட்டுத் ைதக்க வில்ைலயா?
ேகட்டுக் ெகாண்ேட ேபாகின்றா
நாட்டுக்கு நல்லஓ

இப்படிேய!

பாட்டாளி அவ !

கதவின் பூட்ைடக் கழற்றிப் பா த்தா ;
அைத அராவிப் பழுது பா த்தா .
புதிய சாவி காணாமற் ேபானதால்
அதற்கும் ஒன்று ெசய்து ெகாடுத்தா .
நாலு பணம் ேவண்டும் கூலி என்றா .
நாலு பணம் இந்தா கூலி என்ேறாம்.
ேவைல முடிந்ததும் ெபட்டி எடுத்தா
ேமலும் அப்படிேய கூவி நடந்தா .
12 . வைட ேதாைச
அண்ைட வட்டு
J
நைடயில்
அழகாய்ச் சுட்ட வைடயில்
துண்டாய் இரண்டு வாங்கித்
ேதாைச நாலு வாங்கிக்
குண்டா னுக்குள் ைவத்துக்
ெகாடுப்ேபன் காைச எடுத்து.
அண்ைட வட்டா
J

உதவி

அடட! மிகவும் ெபrது.
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13. எண்ெணய்
எள்ைள நன்றாய்க் கழுவி
எடுத்து ெவயிலில் துழவி
அள்ளிப் புைடத்துச் ெசக்கில்
ஆட்டி எண்ெணய் எடுப்பா .
ெதள்ளத் ெதௗ◌ிந்த எண்ெணய்க்ேக
ேச ந்த திப்பி பிண்ணாக்ேக
உள்ள எண்ெணய் வட்டுக்கு!
J
பிண்ணாக் ெகல்லாம் மாட்டுக்கு!
14. அப்பளம்
சப்பளம் ேபாட்டுக் குந்தி அம்மா
அப்பளம் ேபாட்டா

சும்மா சும்மா.

ெகாப்பளம் காணப் ெபாrத் ெதடுத்தா
ெகாம்மாளம் ேபாட்டுத் தின்னக் ெகாடுத்தா .
ஒப்பைன யாக உளுத்த மாைவ
உருட்டி உருட்டி ைவப்பது ேதைவ
அப்பள மைணயில் எண்ெணய் தடவி
அதில் உருட்ட உருளும் குழவி.
6. உயி கள்
1. உயி கள்
பிளவு பட்ட குளம்புைடயது மாடு!
பிளவு படாக் குளம்புைடயது குதிைர!
முைளக்கும் இருெகாம் புைடயது மாடு!
முழுதுேம ெகாம்பில் லாதது குதிைர!
பளபெளன்று முட்ைடயிடும் பறைவ!
பட்டுப் ேபாலக் குட்டிேபாடும் விலங்கு!
ெவௗ◌ியில் வராக் காதுைடயது பறைவ!
ெவௗ◌ியில் நJண்ட காதுைடயது விலங்கு!
நJ

நிைலயில் வாழ்ந்திருக்கும் முதைல

நJளச்சுறா, திமிங்கிலங்கள் எல்லாம்
நJ நிைலயில் குட்டிேபாடும் விலங்கு.
நிைற மீ ன்கள் முட்ைடஇடும் நJrல்.
நJrலுேம பாம் பிருப்பதுண்டு
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நிலத்திலும் பாம் பிருப்பதுண்டு.
ஊrலுள்ள பாம்ேபாடும் நJrல்
உள்ள பாம்பும் இடுவதுண்டு முட்ைட.
2. உயி கள்
காகா என்று கத்தும் காக்கா
ேகா ேகா என்று கூவும் ேகாழி.
வள்வள் என்று குைரக்கும் நாய்தான்
உள்ளூ

பன்றி உ

உ

என்னும்.

குக்கூ என்று கூவும் குயில்தான்
தக்தக் தாஎன ஆடும் மயில்தான்.
கறுகுறு என்று ெகாஞ்சும் புறாேவ
கிறுகீ

என்று சுற்றும் ெசக்கு.

தளபள என்று ெகாதிக்கும் ேசாறு
மளமளா என்று வருேம மைழதான்.
தடதடா என்ேற இடிக்கும் இடிதான்
கடபடா என்று கதறும் கடேல.
அம்மா என்ேற அைழக்கும் கறைவ
தும்தும் என்று தும்முவ

மக்கள்.

ஒய்ஒய் என்ேற ஊதும் வண்ேட
ைஞைஞ என்று நவிலும் பூைன.
அக்கக் காஎன அைழக்கும் கிளிகள்
ெதற்குத் தமிழ்தான் யாழின் துளிகள்.
3. நாய் வள த்தல்
நாயும் நல்ல நாய்தான்அது
நன்றி யுள்ள நாய்தான்
வாயும் தூய்ைம இல்ைல-அது
வள்வள் என்று குைரக்கும்.
பாயில் கழிவு கழிக்கும்-அது
பல்லால் ேவட்டிையக் கிழிக்கும்
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நாய் வள ப்பைத விட்டு-மிக
நலமைடந்தான் கிட்டு.
4. பசுப் பயன்
பசுேவ கறக்கும் பாைல-அந்த
பாைலத் துைவத்தால் தயிராம்.
விைசயாய்த் தயிைரக் கைடந்தால்-நல்ல
ெவண்ெணயும் ேமாரும் கிைடக்கும்.
கசக்கா ெவண்ெணையக் காய்ச்சி-மணம்
கமழும் ெநய்ைய எடுப்பா .
பசுவின் பால்தயி

ெவண்ெணய்-ேமா

பசுெநய் எல்லாம் உணேவ.
5. வண்டு
பாடிக் ெகாண்ேட பறக்கும் வண்டு!
பறந்துக் ெகாண்ேட பாடும் வண்டு!
ேதடிக்ெகாண்ேட திrயும் வண்டு!
ேதைனக் குடிக்கப் பறக்கும் வண்டு!
சாடிக் குள்ேள நுைழவது ேபால்
தாமைரயில் நுைழயும் வண்டு!
மாடிக் குள்ேள விருந்து ேபால
மலrல் ேதைன உண்ணும் வண்டு!
தங்கப் ெபாடியில் ஆடும் வண்டு!
சங்கத் தமிைழப் பாடும் வண்டு!
ெசங்குத் தாகப் பறக்கும் வண்டு!
ெசந்தூ

எங்கும் சிதறும் வண்டு!

எங்கும் மணத்ைதப் பரவச் ெசய்யும்
இனிய ெதாண்டு புrயும் வண்டு!
மங்குவ தில்ைல வண்டும் ேதனும்
மணமும் பாட்டும் அந்தக் குளத்தில்!
6. பறைவகள்
மாடத்தில் தங்குவது மாடப் புறா-நல்ல
மரத்தினில் தங்குவது மணிப்புறா.
கூடத்தில் உலவிடும் சிட்டுக் குருவி-ஏr
குளத்தில் முழுகிவரும் பட்டுச் சிரவி.
கூடு துலங்க ைவக்கும் ெகாஞ்சும் கிளி-வட்டுக்
J
ெகால்ைலயில் காக்ைககருங் ெகாட்டாப்புளி.
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ஆடப் பிறந்தெதாரு ேசாைலமயில்-பண்
பாடப் பிறந்தெதாரு நJலக் குயில்!
கrய படம்விrக்கும் வான்ேகாழி-அதி
காைல இைசத்திடும் ேதன் ேகாழி.
கைரயிலும் நJrலும் உள்ள வாத்து-நாம்
கண்டால் சிrப்புவரும் குள்ள வாத்து.
ஒருெவண் தாழம்பூ வுக்கு-நிக
உைரத்திடத் தக்கெதாரு ெவண்ெகாக்ேக.
ெதருவிலும் வட்டிலும்
J
காட்டிலுமாய்-அைவ
திrந்திடும் பலபல அழகழ காய்.
7. சிச்சிலி
ேநrல் சிச்சிலி பறக்கும்-குள
நJrல் மீ ன் சிறக்கும்.
நJrல் மீ ைன விழுங்கிப்-பின்
ேநrல் சிச்சிலி பறக்கும்.
ஈயும் வந்து ேமயும்-அைத
மாயப் பல்லி பாயும்
வாயின் ஈரம் காயும்-முன்ஓ
ஈயும் வந்து ேமயும்.
(சிச்சிலி - மீ ன் ெகாத்தி)
8. ேகாழி வைள த்தல்
பண்ைணயிேல ேகாழி-மிகப்
பrந்து வள க்க ேவண்டும்
திண்ைணயிேல ேகாழி-வந்து
திrந்தாலும் ஓட்டு.
கண்ணுக்கும் பிடிக்காது-அது
கழிக்கும் கழிைவக் கண்டால்-அது
மண்ணும் குப்ைபயும் சீய்க்கும்-எங்கும்
மட்டத் தூசி ஆக்கும்.
9. கிளி வள த்தல்
பச்ைச கிளிைய வள த்து வந்தான்
பழங்கள் எல்லாம் ெகாடுத்து வந்தான்;
குச்சிக் கூட்ைடத் திறந்து விட்டான்
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கூட்டில் அைடக்க மறந்து விட்டான்.
நச்சுப் பூைன பிடித்துத் தின்றது
நாயும் அங்ேக குைரத்து நின்றது;
பிச்ைச முத்து பட்டான் ெதால்ைல
பிறகு கிளிகள் வள ப்ப தில்ைல.
10. சிட்டுக் குருவி
ெகட்டிக் காரச்
சிட்டுக் குருவி
ெநட்ைடத் துைடப்பக்
கட்ைட உருவிப்
பட்டுச் ேசைல
இைழையச் ேச த்தும்
ெகாட்டிய பஞ்சில்
ெகாஞ்சம் ேகாத்தும்
எட்டாச் சுவைர
ஒட்டிய வாைரயின்
முட்டு முடுக்கின்
நட்ட நடுவில்
கட்டிய கூட்டில்
முட்ைடயும் இட்டது
ஒட்டிக் காத்துக்
குஞ்சும் ெபாறித்தது!
11. காக்ைக
ஓயாத
நாக்கா!
ஓய்ந்திருப்பாய்
காக்கா!
வாயில் என்ன
பாக்கா?
வாைழக் கச்ைச
மூக்கா!
ஆயாைவத்த
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தட்ைட
அதிலி ருக்கும்
பிட்ைட
நJபண்ணாேத
சட்ைட
நிைனக்காேத
திருட்ைட.

12 . ஆட்டப் புறா
ஆடும் புறா-பா
ஆடும் புறா-தன்
அழகு சிறகுவிrத்
தாடும் புறா.
ேவடிக்ைக பா -நல்ல
ேவடிக்ைக பா -முத்து
ெவள்ைள புாக் காட்டும்
ேவடிக்ைக பா .
ேதடாச் ெசல்வம்-அது
ேதடாச் ெசல்வம்-அதன்
சின்னக் காலும் மின்அடகும்
ேதடாச் ெசல்வம்.
ேமைடப் புறா-மணி
ேமைடப் புறா-படம்
விrத்துக் களித்தாடும்
ேமைடப் புறா!
13. எலிப்ெபாறி
எலிப்ெபாறியில் ேபாளி-அைத
இழுத்தது ெபருச் சாளி.
எலிப் ெபாறியின் கதவு-தான்
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சாற்றிக் ெகாண்டது பிறகு.
ஒளிந்தது பா

உள்ேள-அது

வரப் பா த்தது ெவௗ◌ிேய.
வலியக் ேகாணியில் பிடித்தா -அைத
மாண்டு ேபாக அடித்தா .
14. ேவப்பமரத்திற்குக் குடிக்கூலி
வட்டுக்
J
ெகால்ைலயில் ஒரு காக்கா
ேவப்ப மரத்தில் தன் மூக்கால்
கூட்ைடக் கட்டித் தJ த்தவுடன்
குப்பன் அைதேய பா த்தவுடன்
கூட்ைடக் கைலக்க ேவண்டினான்
குடிையக் ெகடுக்கத் தூண்டினான்
வட்டுக்
J
கார

சீறினா

ேவண்டாம் என்று கூறினா .
அrதாய் முட்ைட இட்டது
அப்புறம் குஞ்சு ெபாறித்தது
ெபrதாய்க் குஞ்சு பறந்தது
பிறந்த இடத்ைத மறந்தது.
சுருக்காய்க் க்கூட்ைடக் கைலத்தா கள்
சுள்ளிகள் பஞ்சுகள் எடுத்தா கள்
சrயாய் நூறு ரூபாயின்
தாளும் கண்டு மகிழ்ந்தா கள்!
7. தாலாட்டும் துயிெலழுப்பும்
1. தாலாட்டு (ஆண்)
யாைனக் கன்ேற தூங்கு-நJ
யாதும் ெபற்றாய் தூங்கு!
ேதேன தமிேழ தூங்கு-என்
ெசங்குட்டு வேன தூங்கு!
வானவ ரம்பா நJேய-மிக
வைளத்துப் பா க்கின் றாேய.
ஆனஉன் விழிைய ைவத்ேத-உன்
அழகிய இைமயால் சாத்து.
2. தாலாட்டு (ெபண்)
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பட்டுப் பாப்பா தூங்கு!-நJ
பாலும் குடித்தாய் தூங்கு!
ெமாட்டில் மணக்கும் முல்ைல!-என்
முத்ேத என்ன ெதால்ைல?
சிட்டாய் ஆடிப் பறந்தாய்-உன்
சிrப்பால் எங்கும் நிைறந்தாய்.
பிட்டும் தருேவன் தூங்கு!-என்
ெபண்ேண கண்ேண தூங்கு!
3. தாலாட்டு (ெபாது)
ெதாட்டிலில் ஆடும் கிளிேய!-என்
தூய தமிழின் ஒளிேய!
கட்டிக்கரும்ேப தூங்கு!-முக்
கனியின் சாேற தூங்கு!
தட்டிற் பாலும் ேசாறும்-நான்
தந்ேத ேனநாள் ேதாறும்;
சுட்டப் பத்துடன் வருேவன்-நJ
தூங்கி எழுந்தால் தருேவன்.
4. பள்ளி எழுச்சி (ெபண்)
இன்னந் தூக்கமா? பாப்பா
இன்னந் தூக்கமா?
ெபான்ைனப் ேபால ெவய்யிலும் வந்தது
பூத்த பூவும் நிறம்கு ைறந்தது.
உன்னால் ேதாைச ஆறிப் ேபானேத!
ஒழுங்ெகல் லாேம மாறிப் ேபானேத!
இன்னந் தூக்கமா? பாப்பா
இன்னந் தூக்கமா?
காைலக் கடைன முடிக்க ேவண்டும்.
கடியக் ெகாஞ்சம் படிக்க ேவண்டும்.
நJலக் கூந்தல் வார ேவண்டும்.
நிைனத்தது ேபால் உடுத்த ேவண்டும்.
இன்னந் தூக்கமா? பாப்பா
இன்னந் தூக்கமா?
ேநரத் ேதாடு ேபாகின்றா
நிைறயப் ெபண்கள் ெதருவில் பா !
காrயத்தில் கண்ணாயிரு!
ைககாரப் ெபண்ணாயிரு!
இன்னந் தூக்கமா? பாப்பா
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இன்னந் தூக்கமா?
5. ைக வசல்
J
ைகவ J சம்மா ைகவசு!
J
கடைல வாங்கலாம் ைகவசு!
J
ெநய் உருண்ைட ைகவசு!
J
நிைறய வாங்கலாம் ைகவசு!
J
ெபாய்யா ெசால்ேவன் ைகவசு!
J
ேபாளி வாங்கலாம் ைகவசு!
J
ெவய்யில் ேபாகும் ைகவசு!
J
ெவௗ◌ியில் ேபாகலாம் ைகவசு!
J
6. தட்டாங்கி
தட்டாங்கி
தட்டாங்கி
தைலேமேல
தாழம்பூ
பட்டாேல
சட்ைட
பஞ்சாேல
சல்லடம்
ெசட்டாக
அணிந்து
சீராக
முந்தி
தட்டுநJ
தட்டு
தட்டாங்கி
தட்டாங்கி.
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7. பள்ளி எழுச்சி (ஆண்)
இன்னந் தூங்கு தம்பி!-நJட்டி
இழுத்த இரும்புக் கம்பி!
சின்னக் குளத்தில் மட்ைட ேபால
ெசற்றிப் ேபாட்ட கட்ைட ேபாலத்
தன்ைன மறந்து தைலய ைணேமல்
ஓட்டிக் ெகாண்ட அட்ைடேபால
இன்னந் தூங்கு தம்பி!-நJட்டி
இழுத்த இரும்பு கம்பி!
எழுந்த ெவய்யிைல எண்ண ேவண்டாம்
என்ைனச் சட்ைட பண்ண ேவண்டாம்
பழந்த மிழ்த்ேதன் குடிக்க ேவண்டாம்
பள்ளிப் படிப்ைப முடிக்க ேவண்டாம்
இன்னந் தூங்கு தம்பி!-நJட்டி
இழத்த இரும்புக் கம்பி!
8. சிrப்பு
1. மின்விளக்கு நின்றது
சாப்பிடும் ேபாது விளக்கு நின்றது
சட்டிப் ெபாrயைலப் பூைன தின்றது.
கூப்பிடக்ேகட்ட அம்மாவ ரும்ேபாது
ெகாம்பினில் ேமாதக் காதுகி ழிந்தது.
காப்ைபக் கழற்றினான் ஐேயா என்று
கதறினான் தம்பி ெதருவில் நின்று.
ேகாப்ைப உைடந்தது பாைன உருண்டது
ெகாட்டாப் புளிஎலி ேமேலபு ரண்டது!
அைறவிட்டு வந்த அப்பாவின் பல்ைல
அக்கா தைலஉைடத் திட்டது ெதால்ைல.
குைறநJக்க வந்த என் கூனிப் பாட்டி
குந்தாணி ேமல்உருண் டாள்தைல மாட்டி.
உைறவிட்டு நJங்கிய கத்திையப் ேபாேல
ஒளிமின்விளக்குமுன் ேபால்வந்த தாேல
நிைறவட்டில்
J
எல்லா மு கத்திலும் மகிழ்ச்சி
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நிைறந்தது நிைறந்தது பறந்தேத இகழ்ச்சி.
2. ெநருப்புக்குச்சிப் ெபட்டி
ெநருப்புக் குச்சிப் ெபட்டி-அதில்
ெநருப்புக் குச்சிையத் தட்டி
இருக்கும்விழல் தட்டி-ேமல்
எறிந்தான் ஒரு மட்டி.
இருக்கும்விழல் தட்டி-பற்றி
எrந்தனால் ெதாட்டி
இரட்ைடப்பூைனக் குட்டி-எல்லாம்
எrய என்ன அட்டி?
(ெதாட்டி - மரத்ெதாட்டி)
3. சிrத்த ெபாம்ைமகள்
அம்மா முறுக்குச் சுடும் ேபாேத
அழகன் ஒன்ைறத் ெதrயாமல்
ைகேமல் ைவத்து மைறவினில்
கடித் திருந்தான் அைறயினிேல.
சும்மா இருந்த அவன் அக்கா
சுட்டதில் ஒன்ைற மிகு சுருக்கா
ைகம்ேமல் ைவத்ேத எடுத்ேதாடி
அேதஅைற புகுந்தாள் இடந்ேதடி.
ெசால்லா ேதஎன் றான் அழகன்
ெசால்லா ேதஎன் றாள் அக்கா.
தில்லு முல்லுக் கார கள்
தின்று முடித்து விட்டவுடன்
எல்லா முறுக்ைக யும்சுட்ேட
எடுத்து வந்தம் மா ைவத்தா .
ெகால்ெலன்று சிrத்தன
ெகாட்ட மறிந்தா

அவ

இரு ெபாம்ைம
அம்மா.

4. ெபருமாள் மாடு
தவிடா ேவண்டும்?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைல அைசத்தது
ெபருமாள் மாடு-
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அவலா ேவண்டும்?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைலைய அைசத்தது
ெபருமாள் மாடுசுவரா ேவண்டும்?
புரும் புரும் புரும் புரும்
துரத்தி வந்தது
ெபருமாள் மாடுதுவைர ேவண்டுமா?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைலைய அைசத்தது
ெபருமாள் மாடுசல்லி ேவண்டுமா?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைலைய அைசத்தது
ெபருமாள் மாடுெவல்லம் ேவண்டுமா?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைலைய அைசத்தது
ெபருமாள் மாடுபுல்லா ேவண்டும்?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைலைய அைசத்தது
ெபருமாள் மாடுபல்லாக்கு ேவண்டுமா?
புரும் புரும் புரும் புரும்
பாய வந்தது
ெபருமாள் மாடுமாப்பிைள ேபாலப்
புதிய ேவட்டி
ேகட்பாயா நJ?
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புரும் புரும் புரும் புரும்
கீ ேழ குனிந்தது
ெபருமாள் மாடுேசாப்ப ளாங்கியா?
புரும் புரும் புரும் புரும்
துரத்தி வந்தது
ெபருமாள் மாடுபாப்பா ேபாட்டுக்
கிழித்த சட்ைட
ேகட்பாயா நJ?
புரும் புரும் புரும் புரும்
தைல அைசத்தது
ெபருமாள் மாடு!
5. குடுகுடுப்ைபககாரன்
குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு!
நல்ல காலம் பிறக்கும் குடுகுடு
எல்லா நலமும் ஏற்படும் குடுகுடு
ெபால்லாங் ெகல்லாம் ேபானது குடுகுடு
ெதால்ைல ெகாடுத்தவ

ெதாைலந்தா

குடுகுடு!

குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு!
காணி விைளச்சல் காணும் குடுகுடு
ேதாணியில் சரக்கு துைறயில் குடுகுடு
மாணிக்கம் ேபால் வாழ்வ J குடுகுடு
நாணித் ெதாைலவ

எதிrகள் குடுகுடு!

குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு!
கிழிந்த சட்ைட ெகாடுப்பீ

குடுகுடு

குழந்ைத பிறக்கும் குண்டாய்க் குடுகுடு
பழஞ்சிற் றாைட ேபாடுவ J குடுகுடு
தைழந்து தைழந்து வாழ்வ J குடுகுடு
குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு!
9. சிறுகைதப் பாட்டு
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1. சிறுகைதப் பாட்டு
பால்கறந்தான் முத்தன் - அந்தப்
பாைல அங்ேக ைவத்தான்.
மூைலயிேல தாேன - ஒரு
முழுத்திருட்டுப் பூைன
பாைலெயல்லாம் ெநட்டி-அந்தப்
பாற்ெசம்ைப உருட்டிக்
ேகாெலடுத்த ைகம்ேமல்- அது
குதித்ேதறிடும் சுவ ேமல்.
2. காக்ைக எறும்பு
எருைமக் ெகாம்பில் ஒருகாக்கா
ஏறிக் ெகாண்டதாம்.
எறும்ைப அது கூவிப் ெபருைம
காட்டிச் சிrத்ததாம்.
எருைமக் காதில் அந்த எறும்பு
புகுந்து ெகாண்டதாம்.
எருைம காது வலியால் தன்
தைலைய அைசத்ததாம்.
இருந்த காக்கா விைரவாகப்
பறந்து விட்டதாம்.
எறும்பதைனக் கண்டு விழுந்து
விழுந்து சிrத்ததாம்.
ெபருைம ேபசித் திrந்திடுவா
அது சrயில்ைல.
பின்னால் சிறுைம யைடயக் கூடும்
அது ெபருந் ெதால்ைல.
3. ஏழ்ைம
ெதன்னந் ேதாப்புக் குள்ேள-அதில்
சிறிய குடிைசக் குள்ேள
ஒன்றல் லஇரண் டல்ல-மிக
ஒழுங்காய் ஏழு பிள்ைள.
அன்ைன ேயாேநா யாளி-நல்
அப்பன் ெதாழி லாளி;
இன்ைறக் ெகல்லாம் ெதால்ைல-அவ

RangaRakes

tamilnavarasam.com

எவரும் சாப்பிட ைவல்ைல.
ேவைல கிைடக்க வில்ைல-தம்
வட்டில்
J
அrசியும் இல்ைல;
பாலுக் கழும்ஓ

பிள்ைள-நல்ல

பருக்ைகக் கழும்ஓ

பிள்ைள.

ஓைலக் குடிைசயில் எங்கும்-வாய்
ஓயா அழுைக ெபாங்கும்;
காைல கிைடத்தது ேவைல-பின்
கண்டா

கூைழ மாைல.

4. நல்ல பாட்டி
சின்னஞ் சிறிய தங்ைக
ெதருவில் ேபான நுங்ைக
அன்ைனயிடம் ேகட்டாள்
அன்ைன மறுத்துத் தJ த்தாள்.
சின்னஞ் சிறிய தங்ைக
ெதருவில் ஓடி நுங்ைக
என்னிடத்தில் வாவா
என்று கூவி அைழத்தாள்.
எட்டிச் ெசன்ற பாட்டி
கிட்டச் சுமந்து வந்தா
ெபாட்டும் ேவண்டாம் நுங்ேக
ேபாேபா என்றாள் தங்ைக.
எட்டச் ெசன்ற என்ைன
இதற்கா அைழத்தாய் என்று
ெகாட்டிக் ெகாண்ேட ேபானா
குலுங்கும் சிrப்ைபப் பாட்டி.
5. குரங்காட்டி
ேகாைல ைவத்துக் குதிைர ஏறும் குரங்கு-நல்ல
குல்லாப் ேபாட்டு வில்லாய் வைளயும் குரங்கு.
தாலி கட்டிய ெபண்ணாய் வரும் குரங்கு-தன்
தைல கீ ழாய் ேமல் சுழலும் குரங்கு.
நJலச் சட்ைட ேபாட்டு வரும் குரங்கு -அது
நிைறயக் காசு ேகட்டு வரும் குரங்கு.
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ேசாலிவிட்டுக் குந்திவிடும் குரங்கு -அவன்
ேகால்எடுத்தால் பின்னும் ஆடும் குரங்கு!
6. பாம்பாட்டி
பட்டுச் சட்ைடக் காரன்-ஒரு
பாம்பாட்டி வந்தான்.
ெபட்டிையத் திறந்தான்-அவன்
ெபrய மகுடி எடுத்தான்.
பட்டி மாட்டுத் தாம்பு-தன்
படெமடுத்தது பாம்பு;
எட்டிக்காசு ெகாடுத்ேதன் -பாம்ைபப்
ெபட்டிக்குள்ேள அைடத்தான்.
(தாம்பு - கயிறு)
7. ைநவன நணுேகல்
கண்ணன் திண்ணன் என்ேற
அண்ணன் தம்பி இருவ !
திண்ணன் ஏணி ஏறிச்
சின்னப் பரணில் உள்ள
உண்ணும் பண்டம் எடுத்ேத
உண்டு ேவைல முடித்ேத
எண்ணிக் கீ ேழ இறங்க
ஏணி பா த்தான் இல்ைல.
திண்ணன்மனம் நலிந்தான்;
அண்ணன் அங்ேக ஒளிந்தான்.
திண்ணன் அண்ேண என்றான்.
கண்ணன் மைறந்து நின்றான்.
கண்ெணதி

வந்தா

அம்மா

திண்ணன் அழுதான் சும்மா.
அண்ணன் கண்டு சிrத்தான்
அம்மா கண்டு முைறத்தா .
8. பூதம்
பூதம் பூதம் பூதம்-அேதா
ேபாவது பா

பூதம்.

பூதம் என்றால் பூதம்-அது
புதுைமயான பூதம்.
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காத மிருந்து வந்தா - அவ
ைகயாற் ெசய்த பூதம்.
ேதாது பட்ட ெகாம்ைபக்-ெகாண்டு
ெதாகுத்துக் கட்டிய ெதாம்ைப.
மாடிக் குேமல் உயரம்-அது
மைல ையவிட உப்பல்.
ஆடி வரும் பூதம்-உள்
ஆளிருப்ப தாேல.
ஓடி வரும் பூதம் -ஆள்
உள் இருப்பதாேல.
ேவடிக்ைகயாய் நடக்கும்-அது
ேவெறாருவன் காலால்.
ேகாழி முட்ைடக் கண்கள்-ெபருங்
குந்தாணிேபால் கழுத்ேத
ஏழுமுழம் ைககள்-ஓ
எருமுட்ைட ேபால் காது
கூைழமட்ைட மூக்கு-நJள்
ெகால்லூறுேபால் நாக்கு
ேபாழ்ெதலாம் இவற்றால்-இங்கு
பூச்சி காட்டும் பூதம்.
கூடாய்ச் ெசய்த பூதம்-அந்தக்
கூட்டிற் புகுந்த ஒருவன்
மாடாய்ச் சுமக்கும் பூதம்-அவன்
வந்தால் வரும் பூதம்.
ஆட ஆடும் பூதம்-அவன்
ஆட்டி ைவக்கும் பூதம்.
ேசாடித்த ஓ

ெபாம்ைம-வந்து

ெதாடுவ துண்டா நம்ைம.
9. ெகட்ட ெபான்னன்
ஆட்டி விட்ட ஏைணயில்
அழகுக் குழந்ைத தூங்ைகயில்
பாட்டுப் பாடிக் கதைவேய
படபட என்று குலுக்கினான்.
ேபாட்டு ைடத்தான் ெபட்டிைய
ெபாத்த லிட்டான் சட்டிைய.
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நJட்டுக்கழி தூக்கிேய
நின்றடித்தான் தகரத்ைத.
ஆட்டி விட்ட ஏைணயில்
அழகுக் குழந்ைத அலறிேய
நJட்டி நJட்டி அழுதேத
நிைறயக் கண்ண J
ேகட்டு வந்தா

வடித்தேத.

அம்மாவும்

கிளம்பி வந்தா

அப்பாவும்.

ேபாட்ட ஓைச யா

என்றா

ெபான்ன ைனத்தான் சீ என்றா .
வாழ்க!
தமிழ் ெமாழி வாழ்க!
தமிழ

வாழ்க!

நமது தாய் நாடு
நற்றமிழ் நாடு!
தமிழrன் கைலகள்
தமிழ நா கrகம்
தமிழ

பண் பாடு

தைழந்துவா ழியேவ!
முற்றும்.
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