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வாசக நᾶப᾽கேள! எனᾐ ᾙத᾿ ᾗᾷதகᾷதிιᾁᾰ கிைடᾷத மிகᾺெபாிய வரேவιைபᾜΆ,
வாசக᾽களிᾹ பிᾹᾕடᾱகைளᾜΆ மனதிιெகாᾶᾌ, ப᾿ேவᾠ ᾒᾎᾰகᾱகᾦடᾹ ெவளிவᾞΆ
இᾷᾑாிைகᾲ சிதற᾿ எனᾐ இரᾶடாவᾐ கவிைத ᾓ᾿.
ᾑாிைகயி᾿ இᾞᾸᾐ சிதறி விᾨΆ ஒῂெவாᾞ ைமᾷᾐளிᾰᾁΆ மனதிιகினிய கவிைதகளாக வᾊவΆ
ெகாᾌᾷᾐ῀ேளᾹ. இᾺᾗᾷதகᾷதிᾹ ஒῂெவாᾞ கவிைதᾜΆ ஒῂெவாᾞ மனிதனிᾹ உண᾽ᾫகளிᾹ
பிரதிபᾢᾺபாᾼ இனிைமᾜΆ எளிைமᾜΆ இைணᾸததாᾼ, அைமᾰகᾺெபιᾠ῀ளᾐ. சᾙதாயᾺ
பா᾽ைவ, இᾹபΆ, ᾐᾹபΆ, ஏᾰகΆ, காத᾿, நᾗ மιᾠΆ உறᾫ எᾹᾔΆ ப᾿ேவᾠ
உெபாᾞ῀களி᾿ ஒῂெவாᾞவாிᾹ எதி᾽பா᾽ᾺைபᾜΆ ᾘ᾽ᾷதி ெசᾼவதாᾼ அைமᾸᾐ῀ளᾐ.
வா῁விᾹ எதா᾽ᾷதᾱகைள வᾢைமேயாᾌΆ எளிைமேயாᾌΆ வாிைசᾺபᾌᾷதியிᾞᾰᾁΆ எனᾐ
கவிைதக῀, நிᾲசயΆ கவிைதᾺ பிாிய᾽களான உᾱகளிᾹ மனதி᾿ கவிைத மீதான காதைல
ஆழᾺபᾌᾷᾐΆ என நΆᾗகிேறᾹ.
தாᾼᾷ தமிᾨᾰᾁΆ தமிழ᾽ᾰᾁΆ நிகாிலாᾷ ெதாᾶடாιறிவᾞΆ Freetamilebooks.com நᾶப᾽க῀
ஒῂெவாᾞவᾞᾰᾁΆ, இΆமிᾹᾕᾤᾰᾁ உதவிய அᾹᾗᾲ சேகாதர᾽ ெலனிᾹ ᾁᾞசாமி
அவ᾽கᾦᾰᾁΆ, ஏைனய வாசக நᾶப᾽கᾦᾰᾁΆ எனᾐ மனமா᾽Ᾰத நᾹறிகேளாᾌ இᾸத
இΆமிᾹᾕᾢைன உாிᾷதாᾰᾁகிேறᾹ.
வாசக᾽க῀ தᾱகளிᾹ விம᾽சனᾱகைள gandhiyameenal@gmail.com எᾹற மிᾹனᾴச᾿
ᾙகவாிᾰᾁΆ, 90036 44672 எᾹற எனᾐ ைகᾺேபசியிᾹ WhatsApp எᾶணிιᾁΆ ெதாிவிᾰᾁமாᾠ
அᾹᾗᾰ கடைளயிᾌகிேறᾹ.
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தᾸைத எᾹᾔΆ ஓ᾽ பᾸதΆ

தாᾼைமᾰᾁ ேந᾽ நிக᾽ ெசாᾸதΆ!
உயிைரᾺ பாலாᾼ தᾞபவ῀ அᾹைன
தᾹைன யாᾫமாᾼᾷ தᾞபவ᾽ தᾸைத!
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பயி᾽ ெதாᾌΆ மா᾽ மீᾐΆ
உயி᾽ ெகாᾶட நΆ உடைல
வாᾹ ெதாட வள᾽Ὰபவேர!
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கᾶகளி᾿ நீ᾽ வᾸᾐ நிᾹᾠΆ
நΆ இῃடᾱக῀ யாᾫΆ ஏιᾠ
நΆைம இமயΆ ஏιறிᾌΆ தᾸைத!
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உயி᾽ ெகாᾶட உட᾿ ேபால
மல᾽ கᾶட ெசᾊ ேபால
நΆைமᾰ கᾶᾌ மகி῁வாேர!
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பல ᾗᾐᾷ ᾐணிகைள வாᾱகிᾷ தᾸᾐ
கῃடᾱகைளᾷ தனᾰᾁ῀ேள ᾗைதᾷᾐவிᾌ
நΆ(ைம) இῃடΆேபால வள᾽Ὰபவ᾽ தᾸைத!
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விய᾽ைவயிᾹ ᾐைணேயாᾌ

பி῀ைளயிᾹ நிைனேவாᾌ
உைழᾷேத ேதᾼவாேர!
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அவ᾽ ெசᾼவதி᾿ அளᾫΆ இ᾿ைல
நΆ வா῁ெவᾔΆ மரᾷதிᾹ கீேழ
ஆணி ேவெரன நிιபவ᾽ தᾸைத!
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தᾸைதயிᾹ தியாகΆ ேவ᾽விᾌேம!
தாᾹ பᾌΆ கῃடᾱக῀ ஆயிரேம
ெசாᾌΆ கᾶணீᾞΆ அைதᾰ கᾶᾌ அᾨதிᾌேம!
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தᾹ தியாகᾷைத ெவளியி᾿ ெசா᾿வᾐ இ᾿ைல!
பᾷᾐ மாதΆ ᾆமᾺபᾐ அᾹைன
நΆ வா῁ைவ நிᾷதΆ மனதி᾿ ᾆமᾺபவ᾽ தᾸைத!
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ேபாடா தΆபி ேபாடா

ெபாᾼயாᾼ வாழாேத!
பாΆைப ைகயி᾿ பிᾊᾷᾐᾰெகாᾶᾌ
பΆபரΆ ᾆᾷதாேத!
eG%pπl
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நீ᾽ என எᾶணாேத!
பனᾱக῀ைளᾰ ᾁᾊᾷᾐவிᾌ
பா᾿ எனᾲ ெசா᾿லாேத!
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நீ ெதாிᾸᾐெகா῀ளᾎΆ!
ஊ᾽ பகட வா῁வைத
நீ ஒᾐᾰகிᾷத῀ளᾎΆ!
6
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உᾶைம ெசᾷᾐᾺேபாᾁேம!
நிஜᾷதிேல நீᾜΆ ெவᾹறா᾿
ஊேர ேபாιᾠேம!
 06 e
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வாழ கᾷᾐᾰெகா῀ளᾎΆ!
ேதா᾿வி வᾸதா᾿ ᾑᾰகி எறிᾸᾐ
ேபாகᾰ ஒᾷᾐᾰெகா῀ளᾎΆ!
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ெபாᾼயாᾼ வாழாேத!

உᾶைமைய ெபாᾼயா᾿ ேபா᾽ᾷதினாᾤΆ
உᾶைம சாகாேத!
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ேந᾽ வᾸᾐ நிᾹேறᾹ - எᾹைன

ெநᾞᾺபாᾼ எாிᾷதாᾼ!
உயி᾽தரᾷ ᾐணிᾸேதᾹ - நீ
உதறிேய த῀ளினாᾼ!

உᾹைனேய நிைனᾷேதᾹ - எᾹைனᾺ

பா᾽ைவயா᾿ ெவᾠᾷதாᾼ!
கனவிேல மிதᾸேதᾹ – ஏᾹ
கᾶணீைர விைதᾷதாᾼ!

இனி ெபாᾨᾐΆ உᾹ நிைனேவ - தினΆ

கᾶகளி᾿ உᾹ கனேவ!
எᾹனிடΆ தினᾙΆ ேபᾆவாᾼ - எᾹ
கவிைதயி᾿ வாிகளாᾼ!
m u χp pm – e

கᾶகளி᾿ ᾐளிகளாᾼ!
இனி உᾹ நிைனேவாᾌ வா῁கிேறᾹ – எᾹைனᾰ
கனேவாᾌ கலᾰகிேறᾹ!
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வா வா ஆᾶேட
ᾗᾐ ெபாழிᾫιற ᾗᾷதாᾶேட!
உᾹ ᾗனிதᾷதா᾿ எᾹᾔ῀ பᾊᾸத
கைற ᾐைடᾺபாᾼ!
க᾿ᾤΆ ᾙ῀ᾦΆ நிைறᾸதாᾤΆ
கῃடᾱக῀ எᾹᾙᾹ கிடᾸதாᾤΆ
திᾶணிய உ῀ளமதா᾿
திடமான நைட ெகாᾶᾌ
விதி எᾹற ெசா᾿ வில(ள)ᾰகி
ᾪரநைட நாᾹ ேபாட
கனெவ᾿லாΆ நிைனவாக
இனிய ஆᾶடாக நீ வாராᾼ!
இᾹᾠΆ எᾹᾠΆ
எ᾿லா வளᾙΆ தாராᾼ!
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ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாΆ
ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாΆ
ᾗᾐ ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாேம!
4 ke Q;

ந᾿ல ᾗᾷதிெகாᾶᾌ
ᾗᾐ ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாேம!
a>r  0>;

தᾹைனேய மாᾼᾷதிᾌΆ
ேநாᾼதைனᾰ ெகா᾿ேவாேம!
uE-rbl u 23m

உயாிய திறைன
உலகிιᾁ ெசா᾿ேவாேம!
67
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கιபைன வா῁ைவ
கைளᾸᾐ எறிேவாேம!

m u1pπ 6>4

உலைகᾺ பᾊᾷᾐ
உய᾽ைவᾺ ெபᾠேவாேம!
;D> r>4

தயிாியΆ ᾁᾊᾷᾐ
தᾹனΆபிᾰைக ெகா῀ேவாேம!
b* a]>4

இனிைமைய ᾗᾁᾷதி
தரணிைய ஆ῀ேவாேம!
F>m ey7 m

ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாΆ
ᾗᾐ ᾜᾷதΆ ெசᾼேவாேம!
4 u 3 e4k3

ஒιைற விரᾢ᾿ ᾆழιறி
உலைக ெவ᾿ேவாேம!
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ெகாᾊய மைழ - நΆைம
எᾺபᾊᾲ ேச᾽ᾷதேதா!
ஒᾊய இைமᾜ῀ேள - அᾊ
உᾹ படΆ ஓᾌேத!
செடன மாறிேனᾹ - அதᾹ
காரணΆ ேதᾊேனᾹ!
விர᾿ விடᾐΆ வாᾊேனᾹ - அவ῀
நீெயனᾺ பாᾊேனᾹ!
மனΆ பெடனᾺ பதᾠேத - உᾹ
பா᾽ைவயா᾿ மிரᾦேத!
உயி᾽ ெமாெடன மலᾞேத - உᾹ
வாசΆ ᾪᾆேத!
உᾹ பாதᾲ ᾆவைடேய - எᾹ
கா᾿கᾦΆ பιᾠேத!
உᾹ ᾚᾲெசᾹைன உரசினா᾿ - உயி᾽
உᾞகிட ᾐᾊᾰᾁேத!
எᾱேக வᾸதாᾼ ெசா᾿லᾊ - ஏᾹ
அᾞகி᾿ நிᾹறாᾼ ᾂறᾊ!
மைழ விடᾐΆ ெசᾹறவ῀ நீயᾊ - எᾹ
மனைத திᾞᾊயᾐ ஏனᾊ!
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உண᾽வி᾿ உைறᾸᾐ உயிாி᾿ கலᾸᾐ
அᾹபி᾿ மல᾽Ᾰᾐ அழகாᾼ வள᾽Ᾰᾐ
ᾑᾼைமயி᾿ தவ῁Ᾰᾐ ᾐᾹபΆ அழிᾷᾐ
ᾐணிவி᾿ எᾨᾸᾐ ᾐேராகΆ அழிᾷᾐ
மனிதΆ அறிᾸᾐ ெநறியாᾼ வா῁Ᾰᾐ
ெதᾹறᾢ᾿ தவ῁Ᾰᾐ திᾱகளி᾿ ᾁளி᾽Ᾰᾐ
ேவιᾠைம மᾠᾷᾐ ஒιᾠைம ஏιᾠ
ஆணவΆ அகιறி அᾹைபᾺ ெபாழிᾸᾐ
பᾶைபᾺ பகி᾽Ᾰᾐ பாிைவᾰ காᾊ
விழியி᾿ மல᾽Ᾰᾐ விர᾿க῀ ேகா᾽ᾷᾐ
விதிைய ெவᾹᾠ ேவதமாᾼ வா῁வேத
எᾱக῀ நᾗ!
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ந᾿ல ந᾿ல மᾶகளிேல
மரபᾎ விைதக῀!
மனித வா῁ைவ மாιறᾺேபாᾁΆ
மரணᾰ ᾁழிக῀!
6Dl %m 6e*

வாᾱகி விைதᾷதாᾼ!
நிலΆ விைலᾰᾁᾺ ேபாᾁΆேபாᾐ
உᾶைம அறிவாᾼ!
e*? um ake tR

நிலᾷைதᾰ ெகᾌᾷதாᾼ!
இயιைக ெபாᾼᾷᾐᾺ ேபாᾁΆேபாᾐ
ᾁழΆபிᾷ தவிᾺபாᾼ!
fχke  %n a

பயிாி᾿ ெதளிᾷதாᾼ!
ᾘᾲசிᾜΆ உᾶணᾷ தᾁதியιற
உணைவ உᾶபாᾼ!
%el

m e*

வாᾱகிᾰ ᾁவிᾷதாᾼ!
வா῁ᾰைக அழிᾸᾐ ேபாᾁΆேபாᾐ
வயிιைறᾺ பிᾊᾺபாᾼ!
i*? µ * g]>4

ெசயιைகயாᾼ சிாிᾷதாᾼ!

நாைள விைளநிலᾷைத விதைவயாᾰகி
விைலᾰᾁᾰ ெகாᾌᾺபாᾼ!
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ஒᾞ நிமிடΆ ேவᾶᾌΆ - இᾸத
உலைக இரசிᾰக
ஒῂெவாᾞ நிமிடமாᾼ - பல
நிமிடᾱக῀ ேவᾶᾌΆ!
பᾆΆ ᾗ῀ெவளியி᾿ பᾌᾷᾐறᾱᾁΆ - பᾲைசᾺ
ᾗᾨவாக ேவᾶᾌΆ!
உைழᾺபினா᾿ உᾞவான - ேதᾹᾂᾊ᾿
ஓ᾽ᾐளி ஆத᾿ ேவᾶᾌΆ!
கைளᾺபினா᾿ வᾞேவா᾽ᾰᾁ - நᾹனீராᾼ
தாகΆ தணிᾰக ேவᾶடΆ!
வாᾹ ெபாழிᾜΆ மைழயி᾿ – ஓ᾽
ᾐளியாᾼ விழ ேவᾶᾌΆ!
கட᾿ ேபᾆΆ ெமாழியிᾔ῀ - ஓ᾽
அைல ஆத᾿ ேவᾶᾌΆ!
ᾘᾰகளிᾹ ᾂடᾷதி᾿ - ᾘவாᾼ
வாசΆ ᾪச ேவᾶᾌΆ!
o% .;m 7Qm – in

உலைக ரசிᾰக
ஒῂெவாᾞ நிமிடமாᾼ - நாᾦΆ
பல நிமிடᾱக῀ ேவᾶᾌΆ!

10

 ?&m G
G

வா῁ᾰைக எᾹᾔΆ ஓ᾽ வιᾠΆ நதி
அதி᾿ வாழᾷ ᾐᾊᾺபᾐ மனிதᾹ விதி
யாᾫΆ மாையெயன அறியா மதி
உᾹைன அᾊைமயாᾰᾁேம எ᾿லாΆ சதி!
e
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தினΆ ᾗகᾨᾰᾁ ஏᾱகிேய சாᾁமடா
ெமᾼᾜΆ ெபாᾼயாᾼ மாᾠமடா
தினΆ வா῁ᾰைக ேபாᾢயாᾼ ேபாᾁமடா!
 m   G& eT m

தைனᾷ தவிர பிற᾽ கᾶᾌ சிாிᾷதிᾌமாΆ
பிற᾽ பாᾌΆ ᾐதிᾰகாக ஏᾱகிᾌமாΆ
ᾐதிபாட மறᾸᾐவிடா᾿ ெபாᾱகிᾌமாΆ!
j%kK u 7m ey r

உ῀ ᾪᾊιᾁ῀ உᾶைமைய மறᾸதிᾌவா᾽
ேபᾞᾰᾁᾺ ெபᾞைமயாᾼ வா῁Ᾰதிᾌவா᾽
பிற᾽ வா῁வி᾿ தா῁ᾫ கᾶᾌ இக῁Ᾰதிᾌவா᾽!
 aTM

 t; 6%p m %m

l

yp

தᾹ தவைற மைறᾰᾁΆ எᾶணΆ வᾞΆ
பிற᾽ தவᾠ ேநாᾰᾁΆ ᾗᾷதி வᾞΆ
விசயமιᾠ விம᾽சிᾰᾁΆ விᾷைத வᾞΆ!
rp 47

பாைலᾜΆ க᾿ᾤடᾹ ேச᾽Ὰபᾐேவா

உᾶைமையᾲ ெசா᾿பவ᾽ யா᾽ எவேரா
அவைரᾜΆ இவᾞடᾹ ேச᾽Ὰபᾐேவா!
. -l

 0e en47

மனΆ நிைலᾰகᾺ ெபாᾼபலᾲ ெசா᾿ᾤேம
உᾶைம ᾙᾹவᾸᾐ நிιபிᾔΆ
அைத மᾠᾷᾐ ᾗறΆ த῀ᾦேம!
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எᾹைனᾲ சᾞெகன நிைனᾷத
மரேம ேக῀!
சᾞகானேபாᾐΆ
உᾹ கா᾿களி᾿ உரமாகிᾺேபாேவᾹ!
e e-e  .>

மலேர ேக῀!
ெதᾹறலாᾼ தவ῁Ᾰᾐ
மைழயிைனᾷ தᾞேவᾹ!

e> e .>

ᾑᾼைமேய ேக῀!
உᾹைன மாᾆக῀ அᾶடாᾐ
மைறᾷᾐ நிιேபᾹ!

e eG%pe  .>

நீேர ேக῀!
உᾹனா᾿ இறᾸதாᾤΆ
ᾆகமாᾼ இறᾺேபᾹ!

u-k KRk .kKm

மலேர ேக῀!
எᾹ உயிைரᾰ ெகாᾌᾰக
உனᾰᾁ῀ வᾞேவᾹ!
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காத᾿ வᾸᾐ எᾹைனᾰ ெகா῀ள
கவிைத எᾨதிேனᾹ!
ெசாᾌΆ கᾶணீᾞΆ எᾹைன ᾙட
உᾞகிᾰ கைரகிேறᾹ!
k*k Q e l e&

ᾐணிᾸᾐ இறᾱகிேனᾹ!
எᾹ சிறᾁ எாிᾸᾐ கᾞகிᾺேபாக
எᾹᾔ῀ அᾨகிேறᾹ!
 * e,m u 37

மயᾱகி விᾨகிேறᾹ!
காலΆ வᾸᾐ கைதக῀ ெசா᾿ல
எᾹைன உண᾽கிேறᾹ!
7G?&p f>p fp7

இᾹᾠ வாᾊேனᾹ!
ெநᾴசி᾿ அவைன ைவᾷᾐᾰெகாᾶᾌ
தினΆ மᾹறாᾊேனᾹ!
e G 7 a2Km i2Km

ேதᾊ அைலகிேறᾹ!
எᾹனி᾿ வாᾨΆ அவைன எᾶணி
எᾹைன மறᾰகிேறᾹ!
en QNl lr χ*

எᾹைன வᾊᾰகிேறᾹ!

வாᾊ வதᾱᾁΆ ᾙᾹேன
வாசΆ தᾞகிேறᾹ!
G  ;n4 7

Km µ7

எᾹைனᾰ காண வா!
எᾹ உயி᾽ பிாிᾸᾐ ேபாᾁΆ ᾙᾹேன
எᾹைன ஏιக வா!
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உᾹைனᾷ ெதாᾌறவாᾌΆ
உᾹ ேதாழி விர᾿களாᾼ - நாᾹ
இᾞᾰகᾰ ᾂடாேதா!
u 6]7*  uχ u  m

பா᾽ைவᾰ கதி᾽களாᾼ - நாᾹ
பரவᾰᾂடாேதா!
u  r7

 t  m

பாசி மணிகளாᾼ - நாᾹ
பιறᾰᾂடாேதா!
u mn

tR u  m

மல᾽ கᾶணியாᾼ - நாᾹ
மாறᾰᾂடாேதா!
u

2Dk e ǌχ u  m

ெகாᾨᾆ மணிகளாᾼ - நாᾹ
மயᾱகᾰᾂடாேதா!
u i07l Am

ேதனீ᾽ᾷ ᾐளிகளாᾼ - நாᾹ
ᾐளி᾽ᾰகᾰᾂடாேதா!
u uDm  kKm

உயி᾽ ᾚᾲசாᾼ - நாᾹ
உᾞகᾰᾂடாேதா!
u e



m uPm

பாத அணிகளாᾼ - நாᾹ
பιறᾰᾂடாேதா!
u 7b GkKm

நᾹனீ᾽ᾷ ᾐளிகளாᾼ - நாᾹ
நᾨவᾰᾂடாேதா!
m l µm

rkKm

கᾶணாᾊயாᾼ - நாᾹ
இரசிᾰகᾰ ᾂடாேதா!

Q i-l *23 .?Km

கᾞ ைமயாᾼ - நாᾹ
கைரயᾰᾂடாேதா!
u u;7

 u  m

உைடயாக - நாᾹ
ஆத᾿ᾂடாேதா!

e uD>4 u

உயிேராᾌ உயிராக - நாᾹ
உᾞமாறᾰᾂடாேதா!

14

 *k
*k7 p

ஒᾹᾔ ஒᾹனாᾲ
ெசா᾿லᾺேபாேறᾹ
ந᾿லாᾰ ேகᾌᾰேகா!
நᾶபா!
உ῀ளைத நாᾔΆ
ெசா᾿லᾺேபாேறᾹ
காதில ேபாᾌᾰேகா!
காலΆ காᾌΆ
காசிெய᾿லாΆ
உᾶைம இ᾿ைலயடா!
அᾐ
கᾶᾙᾹ எாிᾜΆ
கιᾘர
ேசாதி ஆᾁமடா!
கᾞᾺᾗ சிகᾺᾗ
நிறᾷைதᾷ ேதᾌΆ
கᾶைண நΆபாேத!
பிᾹேன
காைல வாᾞΆ
மனᾆᾂட
சில ெபᾶைண நΆபாேத!
ஒᾹᾔΆ ெதாியாத

ெபᾶெணன
ஊேர ெசா᾿ᾤமடா!
அவ῀
ஓரᾰகᾶணா᾿
பா᾽ᾷதᾐேம
மனᾆ ᾐ῀ᾦமடா!
ெபᾷத ெசாᾸதΆ
இரᾷத ெசாᾸதΆ
மறᾸᾐேபாᾁமடா!
அதி᾿
மᾷத ெசாᾸதΆ
பாதியிேல
கழᾹᾠ ேபாᾁமடா!
காதᾢதாᾹ ேதவைதயா
கᾶணி᾿
ெதாிவா῀!
உᾹேம᾿
காத᾿ ைவᾷத
தாேயா
ேபயாᾼᾷ ெதாிவா῀!
ெமாᾷத உலகΆ
மறᾸᾐ
காத᾿ பிᾷதி᾿ அைலவாᾼ!
காத᾿
ெமாᾷᾐ ெமாᾷெதன
ெமாᾷதின பிᾹேன

உᾹைன உணᾞவாᾼ!
காதெலᾹᾠ
காதி᾿ ேகடா᾿
மனᾆ த῀ளாᾌΆ!
இ Ᾰத
வயதி᾿
காத᾿ ேபாைத
ெகாᾴசிᾷ தாலாᾌΆ!
ஒᾞ நிமிடΆ நிᾹᾔ
சிᾸதிᾷதாேல
உலகΆ ᾗாிᾜமடா!
நᾶபா
உᾹைன ெவ᾿ல
யாᾞΆ இ᾿ைல
உ῀ளைதᾰ ேகளடா!
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ெம᾿ᾢனᾺ ேபரழகி!
சிவᾸத இத῁ சிாிᾺபழகி!
ைமயிᾞᾌᾰ கᾶணழகி!
மயி᾿ேதாைக இைமயழகி!
கனி சிவᾸத கᾹனᾷதழகி!
வானவி᾿ ᾗᾞவ அழகி!
கᾶமயᾰᾁΆ ெநιறியழகி!
ெசᾸதாமைர நிறᾷதழகி!
ᾚᾰᾁᾷதிᾺ ெபᾶணழகி!
ᾚᾊᾷதிறᾰᾁΆ இைமயழகி!
ᾗῃபராகᾰ கᾨᾷதழகி!
ᾁைறயாத ᾁணᾷதழகி!
மைறயாத மனᾷதழகி!
நிமிராத ᾙகᾷதழகி!
கவிபாᾌΆ இதழழகி!
வைளᾸத இைடயழகி!
கா᾽ᾙகி᾿ ᾂᾸதலழகி!
மணிᾰெகாᾤᾆᾰ காலழகி!
மᾱகல மᾴசளாᾼ
பிᾴசான விரலழகி!
ேதᾹவாசᾷ ேதாலழகி!
நானான அவ῀ அழகி!

ᾘவித῁ வாசᾷதழகி!
ᾘᾱᾁயி᾿ ᾁரலழகி!
ᾘமக῀ அவேள அழகி!
நீேய எᾹ ேபரழகி!
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கனேவாᾌ பிறᾸத ᾁழᾸைதக῀
அைலேயாᾌ மிதᾸத
அவல நா῀!
ெவளி᾽வானᾷதிᾹ கᾞᾺᾗ விᾊயலா᾿
நΆ மᾰக῀
கதறிய நா῀!
χpm u1pm QNl n4

அைலக῀ ᾚகாாி ராகΆ
இைசᾷத நா῀!

P 4 Tkp t

உᾺᾗ மண᾿ நாசி நிᾹᾠ
மயᾰகிய நா῀!

 u M µm 7R

ஓலᾰ ᾁர᾿க῀
அைலᾸத நா῀!

;l QR a * 

கடι கைரைய
அாிᾷத நா῀!
u;*?

u;7

சடலமாᾼ மிதᾸத
சᾱகட நா῀!
i
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7

உறவிழᾸᾐ உயி᾽
உᾞகிய நா῀!
7 nm Qo l

மᾶ நைனᾸᾐ
கசிᾸத நா῀!

u<6T u;-T

உιறᾐைணᾜமிᾹறி
உயி᾽ பிாிᾸத நா῀!
a

rn al!  rEm

ேராஜா இத῁கᾦΆ
ெநாᾸᾐ ெநாகி῁Ᾰத நா῀!

;l> - a7 >  Q;> l

அழியாᾲ ᾆவடாᾼ
உயி᾽ வைதᾰᾁΆ நா῀!
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நாகளிᾹ இறᾺபினி᾿
ᾆவᾌகளாᾼᾺ பிறᾸᾐ
ெசᾐᾰகிய கιகளி᾿
ᾁᾞதியாᾼ வᾊᾸதன᾽!
7-l O03

ெவயிᾢேல ெதாைலᾸᾐ
ᾗᾨதியிᾹ நᾌவிேல
இரᾷதமாᾼᾺ ᾗைதᾸதன᾽!
7?&r Utχ* l

ேவரᾠᾸᾐ சாᾼᾸᾐ
ெவ῀ைளய᾽ ெவறிᾰᾁᾰ
கιபிைன இழᾸதன᾽!
G m 4 n4

ெகா῀ைகᾰ ெகாᾊ பிᾊᾷᾐ
உயி᾽ ைமயாᾼᾰ கசிய
வரலாறாᾼ வᾊᾫιறன᾽!
em i1n4

சிைற இᾞளி᾿ தவிᾷᾐ
பசிையᾷ ெதாைலᾰக
ᾪரᾷைத ᾞசிᾷதன᾽!
P l!l

ᾁᾞதியாᾼᾰ ெகாᾊ

ேதாடாᾰக῀ ᾐைளᾰக
மா᾽ைப விாிᾷதன᾽!
u .&>

உயிைரᾰ ெகாᾌᾷᾐ
நΆ உண᾽வி᾿ கலᾸᾐ
உயி᾽ வா῁கிᾹறன᾽!
7m  1

ெவ῀ைளயைர ேவரᾠᾷத
பாசΆ மறவாம᾿
தினΆ ேபாιᾠேவாேம!
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இைமகளிᾹ இைணவினி᾿ - பிறᾸதᾐ
ெமᾼ இᾞ῀!
இᾞளிᾔ῀ ெமᾐவாᾼ - மல᾽Ᾰதᾐ
எᾹனவ῀ நிைனᾫக῀!
நிைனவினா᾿ கᾶணீராᾼᾰ - கைரᾸதᾐ
எᾹமன வᾢக῀!
ெதாியாம᾿ ெசᾼத காதலா᾿ - மᾞᾸேத
இ᾿லாத மரணᾱக῀!
ெநாᾊேபாᾼ வᾞΆெநாᾊ யாவிᾤΆ - அᾊேம᾿
அᾊவாᾱகி ᾪ῁ᾸேதᾹ!
கᾞைணயιற ெபᾶணா᾿ - தினΆ
கவைலᾜιᾠᾺ ேபாேனᾹ!
தᾹைனேய அவ῀ நிைனᾺபதா᾿ - நாᾹ
எᾹைனேய ெவᾠᾰகிேறᾹ!
அவ῀ நிைனவேய ᾆமᾺபதா᾿ - நாᾹ
சிாிᾰகᾫΆ மறᾰகிேறᾹ!
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இᾞ இதயᾱக῀ இதமாᾼ ேபᾆΆ
இᾞ இைமகᾦΆ இதமாᾼ உரᾆΆ!
பல கனᾫக῀ தினΆ வᾸᾐ திᾶᾎΆ
ᾗᾐ நிைனᾫக῀ ஏேதா பᾶᾎΆ!
ᾆᾌ விரᾤடᾹ விர᾿ வᾸᾐ ேகாᾐΆ
இᾞ விழிᾜடᾹ விழிக῀ ேமாᾐΆ!
ᾗᾐ மைழ வᾸᾐ இதயΆ நைனய
பல ᾆகΆ வᾸᾐ ெநᾴசΆ நிைறᾜΆ!
 ?Tbl a %m  m

பல கவிைதக῀ ெகாᾴசிᾺ ேபᾆΆ!
உயி᾽ககாதைலᾲ ெசா᾿லᾺ ேபானா᾿
எᾹ உதᾊனி᾿ வா᾽ᾷைதக῀ மைறᾜΆ!
a χTpπbl 46 7Gm

அவᾹ பா᾽ைவயி᾿ பலவித பாசΆ!
அவᾹ அᾞகினி᾿ ெநᾞᾱகிᾌΆ ேபாᾐ
எᾹ உண᾽விᾔ῀ ேவ᾽விᾌΆ ᾆவாசΆ!
a o% i k3*k   

எᾹைனᾰ கவிைத வாிகளி᾿ நிைறᾷதவᾹ!
அவᾹ ஓ᾽ அழகிய ஓவியᾹ
எᾹைன விழிகளா᾿ வைரபவᾹ!
u-%kK u-r n ib*

மனதிιᾁ῀ ேவ᾽ விட ᾗதியவᾹ!

எᾹ காத᾿ ெசᾊயினி᾿ மலராᾼ
எᾹ இதயᾷதி᾿ ᾘᾷதᾰ காதலᾹ!
ib i;e i;T> 4Rk

ᾗᾐ உண᾽ᾫக῀ உரசிᾷ தவிᾰக
பல கவிைதயி᾿ அவைன விைதᾰக
காதைல ெசா᾿ேவᾹ தᾹைன மறᾰக!
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கᾶணீ᾿ நீ᾽ வரᾰ கலᾱகாேத – மனேம
நாைள காலΆ மாᾠΆ கலᾱகாேத!
ேதா᾿விக῀ கᾶᾌ ᾐவளாேத – மனேம
நாைள ᾐᾹபᾱக῀ விலᾁΆ மறவாேத!
6k  0l

6  7 – 7

நாைள விᾶைண ஆளலாΆ தளராேத!
ேசாகΆ நிைலய᾿ல ᾁழΆபாேத – மனேம
நாைள ேசாைல வா῁வாᾁΆ ேசாராேத!
வᾠைமயி᾿ ெவᾸᾐ மᾊயாேத – மனேம
நாைள யாᾫΆ வளΆெபᾠΆ வᾞᾸதாேத!
ெகாᾌைமக῀ கᾶᾌ ᾁனியாேத – மனேம
நாைள ெகாதிᾷᾐ எழᾷ தயᾱகாேத!

u&* l ?K uOt – 7

நாைள உலகிιᾁ யாெரன நீ காᾌ!
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சாிேயா தவேறா தினΆ
ஏᾱகி நாᾹ தவிᾰகிேறᾹ!
அவ῀ சிாிᾷதிᾌΆ ேபாதினி᾿
மிᾹன᾿ உயி᾽ ெதாᾌவதாᾼ உண᾽கிேறᾹ!
a ove % a6'm

உயிைர நாᾹ ெகாᾌᾰகிேறᾹ!
அவ῀ இத῁ ெநᾢᾜΆ எᾲசிலா᾿
எᾹனித῁ இனிᾺபதாᾼ மயᾱகிேனᾹ!
a 6l G7 eA47

சிᾰகிᾷ தவிᾰகᾷ ᾐᾊᾰகிேறᾹ!
அவ῀ சிᾸதிᾰᾁΆ ெநாᾊவᾞைகயி᾿
ேபனாவாᾼ ᾙᾷதமிடᾷ தவிᾰகிேறᾹ!
a i;7

y

m G;-bl

எᾹைன நாேன ெதாைலᾰகிேறᾹ!
அவ῀ பாதΆ மீᾐ ᾙᾷதமிᾌ
பாசΆ காடᾷ ᾐᾊᾰகிேறᾹ!

a uD2 !l m>4

உறᾱகிடேவ நிைனᾰகிேறᾹ!
அவ῀ கᾹனΆ பιᾠΆ
நாைள எᾶணிᾰ கனவிேல மிதᾰகிேறᾹ!
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மைழ வᾞΆ ேநரΆ
மனதிιᾁ῀ மகி῁சிக῀ ᾑᾠΆ
இᾞ விழிகளிᾹ ஓரΆ
ெம᾿லᾰ ᾁைறᾸதிᾌΆ ஈரΆ!
e2Km e !l pPm

ᾁளி᾽ திᾱகளிᾹ வாசΆ
உயி᾽ வᾞᾊᾌΆ காιறி᾿
ெகாᾴᾆΆ ᾘᾰகளிᾹ ேநசΆ!
M el

மனᾲ சிைறவிᾌ மாᾠΆ
சிᾠ சிறᾁக῀ விாிᾷᾐ
உய᾽ வானிேல பறᾰᾁΆ!
 eREm 4p

ᾗᾐᾷ ᾐᾊᾺபினி᾿ ஆᾌΆ
கᾞ ேமகᾱக῀ வᾸᾐ
தᾱக῀ வா῁ᾷதிைனᾷ ᾑᾫΆ!
u-r ?Tm 1-l

உயி᾽ ஏιறிᾌΆ மைழேய
ᾗᾐ ெபாழிவிைனᾷ தரேவ
ᾘமி விைரᾸதிᾌ தாேய!
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ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக!
e ǌm 
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கᾶைண ᾚᾊேனᾹ
திறᾰக ᾙᾊயேல!
ᾁரᾱேக திறᾰக ᾙᾊயேல!
ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚனி᾿ ஒᾹᾔ எᾱேக!
காைத ᾚᾊேனᾹ
திறᾰக ᾙᾊயேல!
ᾁரᾱேக திறᾰக ᾙᾊயேல!
ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚனி᾿ ஒᾹᾔ எᾱேக!
வாைய ᾚᾊேனᾹ
திறᾰக ᾙᾊயேல!
ᾁரᾱேக திறᾰக ᾙᾌயேல!
ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚனி᾿ ஒᾹᾔ எᾱேக!
P e,m K2K 7

ஆடΆ தாᾱகேல!

m

அᾸத மனைதᾺ பிᾊᾷᾐ இᾨᾷᾐᾰ கட
ஆᾦΆ யாᾞΆ இ᾿ைல!
ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚனி᾿ ஒᾹᾔ எᾱேக!
Q< ORk   OR

வாைய ᾚடவா!
உ῀ேள காலᾷேதாᾌ ேவசமிᾌΆ
மனைத மாιறவா!
ᾚᾔ ᾁரᾱᾁ எᾱேக
அᾸத ᾚனி᾿ ஒᾹᾔ எᾱேக!
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கᾶ இைமᾰᾁΆ ெநாᾊயி᾿
எᾹைனᾰ கடᾸᾐ ெசᾹற ᾗயேல!
ெநᾴசிᾞᾰᾁΆ வைரயி᾿
ெபாᾹ நிைனவளᾰᾁΆ சிைலேய!
G;n4n

 el

m

நதிகளாᾼ மாறியᾐ!
கடᾸᾐவᾸத திைசக῀ எ᾿லாΆ
கட᾿களாᾼᾲ ᾇ῁Ᾰதᾐ!
l n u µA* l

வாᾹநிலᾫΆ மறᾸதᾐ ேபானᾐ!
உᾹ இத῁ ᾆைவ கᾶடதாேல - எᾹ
இத῁வழி ச᾽ᾰகைரᾜΆ ᾆைவ இழᾸதᾐ!
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சிதறிய எΆ சிᾸதைனைய
சிாிᾷத ᾙகᾷேதாᾌ ᾒக᾽Ᾰதவேள!
எᾹைனᾺ ெபιெறᾌᾰகாᾐ
ெநᾴசி᾿ ᾆமᾸத அᾹைனேய!
கசிᾜΆ நிைனᾫகைளᾰ கவிைதயாᾰக
கᾶ ைம தᾸதவேள!
ேதாழியாக இᾞᾸᾐ
ேதாழᾹ மனΆ ெவᾹறவேள!
 Am 

m * Mm

உᾹனா᾿ வளΆ ெபᾠΆ!
எᾹᾠΆ அைனயா அக᾿விளᾰகாᾼ
அழியாத ெச᾿வமாவாᾼ!
K *  K<m e Q;

ᾐைணேயாᾌ நீ வா῁வாᾼ!
நலமான ெநᾴேசாᾌ
நாιதிைசᾜΆ ᾗக῁ ஆ῀வாᾼ!
.    07  u  ;

நᾶபᾹ நாᾹ வா῁ᾷᾐகிேறᾹ!
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மனேம மனேம தயᾱகாேத
மயᾰகΆ ெகாᾶᾌ ᾪழாேத
வᾠைம ெபாித᾿ல வᾞᾸதாேத
வா῁ைவᾰ ெகாᾹᾠ ᾗைதᾰகேத!
 0k Q; l b* 7

ஏιறΆ கᾶடா᾿ ᾁதியாேத
எவைரᾜΆ எளிெதன எᾶணாேத
எᾹᾠΆ தᾹனிைல மறவாேத!
b* eQN> *2 7

தᾷᾐவΆ பிறᾰᾁΆ தᾌᾰகாேத
பைகைய வள᾽ᾷᾐ ஒᾐᾱகாேத
இறᾸதா᾿ உறᾫ கிைடᾰகாேத!
47 m Q 4D 7

ᾐᾹபᾷைத ேமᾤΆ இᾨᾰகாேத
மாιறΆ வᾞΆ மᾠᾰகாேத
மைலᾜΆ ெபாᾊயாᾁΆ மᾞளாேத!
<7  0e 

7

பைடᾷதவᾹ ᾐைணைய மறவாேத
நிைனᾷதைத ெவ᾿வாᾼ தளராேத
நிᾲசயΆ விᾊᾜΆ கலᾱகாேத!
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காதேலாᾌ பா᾽ᾰைகயி᾿
அவ῀ கᾶகளி᾿ காᾸதΆ
உᾶடாᾁΆ!
கனிᾫடᾹ ேபைசயி᾿
அவ῀ கᾞவிழிக῀ ஓரᾷதி᾿
பாᾥᾠΆ!
மᾴச῀ மாைலயி᾿
அவ῀ கᾶகளிᾹ ெவᾶதிைரயி᾿
ெசᾸநிறΆ ᾪᾆΆ!
காைலᾲ ேசாΆப᾿ ᾙறிᾰகயி᾿
அவ῀ கᾶக῀ மயᾰகᾷதி᾿
த῀ளாᾌΆ!
இைமக῀ ᾚᾊᾷ திறᾰைகயி᾿
அவ῀ விழிக῀ உயிᾞᾰᾁ῀
மிᾹனலாᾼᾺ பாᾜΆ!
இᾺபᾊேய ெதாட᾽Ᾰᾐ ெசᾹறா᾿
அவளா᾿ எᾹ கᾶக῀
எᾹன ஆᾁΆ!
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பிறᾸத ᾪᾊᾤΆ இᾹபΆ இ᾿ைல - தாேய
ᾗᾁᾸத ᾪᾊᾤΆ இᾹபΆ இ᾿ைல!
நீ உைழᾷᾐ உைழᾷᾐ உடΆᾗ இைழᾷᾐΆ - ஒᾞேவைள
உணᾫᾰᾁΆ வழி இ᾿ைல!
ஒᾞேவைள உணᾫ கிைடᾷதாᾤΆ - அைத
இᾞேவைளயாᾰகி எனᾰᾁᾷ தᾸதாᾼ!
ᾙᾨதாᾼ நீᾜΆ விரதΆ இᾞᾸᾐ - எᾹைன
ᾙᾨ மனிதனாᾼ ஆᾰக வᾸதாᾼ!
சாமிᾹனா சாமி எᾹ தகᾺபᾹசாமி
தினΆ கῃடᾺபேட எᾹன வள᾽ᾷத சாமி!
ᾘமிᾜΆ ெபாிதாᾼ ேதாணவி᾿ைல
அவ᾽ மா᾽பி᾿ தைல சாᾜΆ ேநரᾷதிேல!
காιறிᾤΆ மைழயிᾤΆ வள᾽Ᾰத மரமாᾼ
கῃடᾙΆ நῃடᾙΆ கடᾸᾐ நிᾹᾠ
ேசιறிேல காைல தினΆ ைவᾷᾐ
எᾹைனᾺ ப῀ளியி᾿ ேச᾽ᾷᾐ மகி῁Ᾰத தᾸைத!
மானᾙΆ மனிதᾙΆ ேபானதி᾿ைல
எᾹᾠΆ மனᾆΆ உடᾴᾆ ேபானதி᾿ைல!
எᾹைனᾰᾁΆ எᾹᾠΆ ᾁைறᾫΆ இ᾿ைல
அவᾱக மகᾹேமல ைவᾷத நΆபிᾰைகயிேல!
க᾽ணᾔΆ உறᾫ எᾹ அᾶணᾔᾰᾁ
அவ᾽ தΆபியாᾼ பிறᾸதேத எᾹ சிறᾺᾗ!

நாᾹ கιறᾐ எ᾿லாΆ அவாிடேம
எᾹ ைகயினி᾿ எᾹᾠΆ அவ᾽ ᾙகேம!
எᾺபᾊ நாᾔΆ வள᾽Ᾰᾐ மரமாேனᾹ
எᾹ நரΆபினி᾿ இᾷதைன ேபᾞΆ உரΆதாேன!
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எாிமைலெயன ெவᾊᾷதாᾼ
எதிாி பிறᾺᾗ அᾠᾷதாᾼ!
வி᾿தைனᾰ ைகயி᾿ எᾌᾷதாᾼ
நாᾌ விளᾱᾁ ᾗக῁ பைடᾷதாᾼ!
நதிகைள கயிெரனᾰ கடᾸதாᾼ
விய᾽ைவᾷᾐளி தினΆ விᾌᾷதாᾼ!
மைலகைளᾰ மᾌெவனᾰ கடᾸதாᾼ
நீதிைய ெநᾴசினி᾿ நிைறᾷதாᾼ!
பᾊனிᾰ கᾌᾸதவΆ ᾗாிᾸதாᾼ
காᾌΆ ேமᾌΆ கடᾸதாᾼ!
காத᾿ நிைலகைளᾷ ᾐறᾸதாᾼ
உறᾱக மᾠᾷᾐ விழிᾷதாᾼ!
மதᾷதிᾹ ேவιᾠைம மறᾸதாᾼ
ᾐ᾽ᾁணᾷைதᾷ ᾐரᾷதி அᾊᾷதாᾼ!
ெவயிᾤᾰᾁΆ ெவᾺபΆ ெகாᾌᾷதாᾼ
வா῀ எᾌᾷᾐ வᾹமΆ அᾠᾷதாᾼ!
விᾶைணᾰ கᾶணா᾿ ᾐைழᾷதாᾼ
ெசா᾿ᾢ᾿ உᾠதி பைடᾷதாᾼ!
ேசாகΆ நிைனᾰக மறᾸதாᾼ
மகி῁ᾲசிைய மனதிேல மைறᾷதாᾼ!
கசᾺைபᾜΆ இனிᾺபாᾼ உᾶடாᾼ
கᾌΆ இழᾺைபᾜΆ சகிᾷᾐᾰெகாᾶடாᾼ!

இதயᾷதி᾿ ெவᾊᾁᾶடாᾼ ெவᾊᾷதாᾼ
உயி᾽ᾚᾲசினி᾿ எᾱகைளᾰ காᾷதாᾼ!
இராᾎவᾺ ேபா᾽ ெதாᾌᾷதாᾼ
ெநறிைய ᾙைறயாᾼ ஏιறாᾼ!
உயிைரᾰ ெகாᾌᾷᾐᾰ காᾷதாᾼ
உ῀ளᾺ பᾶᾗ பைடᾷதாᾼ!
இᾷதைன ெசᾼதிᾱᾁ எᾹன பலᾹ
இரᾰகᾷைத இழᾸத மனிதாிᾹபா᾿!
வா῁ᾰைக மயᾰகᾷதி᾿ விᾨᾸத மனிதனிவᾹ
தினΆ இரᾰகᾷைத ெகாᾹᾠ ᾗைதᾰகிᾹறாᾹ!
உᾹ உறᾰகᾷைத
ᾐரᾷதி அᾊᾷᾐவிᾌ!
இரᾰகமιேறா᾽ உறᾰகᾷைதᾰ
காᾰகᾷ ᾐᾊᾰகிᾹறாᾼ!
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அவ῀
உதᾊ᾿ உறᾱᾁΆ வாிகளிேல - நாᾹ
உயி᾽ உᾞகி நிᾹேறேன!
a

இத῁க῀ தᾞΆ ᾇᾊைன – எᾹ
இதயᾷ ᾐᾊᾺபி᾿ கᾶேடேன!
a

ᾗᾹனைகயா᾿ எᾹைனᾲ சாᾼᾰக – நாᾹ
ᾗᾐ ᾘவாᾼ ᾘᾷேதேன!
a

கᾶக῀ திறᾸᾐ பா᾽ᾰகயி᾿ – நாᾹ
காைல காιறாᾼ கைளᾸேதேன!
a

கᾹனᾰ ᾁழியா᾿ சாᾼᾰக – நாᾹ
எᾹ உயிைரᾷ தᾸேதேன!
a

ெபᾶைமயினா᾿ எᾹைன ெவ᾿ல – நாᾹ
தினΆ ேதாιᾠᾺ ேபாேனேன!
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காιறினி᾿ இᾷதைன மணேமா – இᾐ
ᾘவிᾹ ᾙᾷதᾰ ᾁணேமா!
வானி᾿ எᾷதைன நிறேமா – அᾐ
வானவி᾿ᾢᾹ இடேமா!
கடᾢனி᾿ இᾷதைன ெநளிேவா – இᾐ
அைலகளிᾹ நீᾲச᾿ ᾁளேமா!
நிலᾫᾰᾁ῀ எᾷதைன ᾁளிேர – அᾐ
நிைனைவᾷ ᾑᾶᾌΆ மலேரா!
மரᾱகளி᾿ இᾷதைன இைலேயா – இᾐ
மᾶணிᾹ சிாிᾺᾗᾷ ᾐளிேயா!
ெகாᾊகளி᾿ எᾷதைன மலேரா – அᾐ
ெகாᾴᾆΆ ெபᾶணிᾹ சைடேயா!
மைழயி᾿ இᾷதைன ᾐளிேயா – இᾐ
மனைத மயᾰᾁΆ ெமாழிேயா!
ெவயிᾢ᾿ எᾷதைன இதேமா - அᾐ
இதயᾷதி᾿ எᾨகிᾹற ᾆகேமா!
எனᾰᾁ῀ இᾷதைன ᾁணேமா – இᾐ
இயιைக தᾸத மனேமா!
உலகᾷதி᾿ எᾷதைன ெபாழிேவா – அᾐ
உᾶைமையᾲ ெசா᾿ᾢᾌΆ பணிேவா!
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அᾴசி அᾴசி அடᾱᾁவேதா – நᾶபா
அ᾽ᾷதΆ இᾹறி வா῁வேதா!
ெநᾴசி᾿ ᾪரΆ ேவᾶடாேமா – நᾶபா
ெநᾞᾺபாᾼ இᾞᾰக ேவᾶடாேமா!
அᾊைமக῀ ேபால வா῁வேதா – நᾶபா
ஆᾌ மாடாᾼ அைலவேதா!
அᾊைம அᾠᾰக ேவᾶடாேமா – நᾶபா
அறிைவ வள᾽ᾰக ேவᾶடாேமா!
ᾐᾹபΆ கᾶᾌ ேசா᾽வேதா – நᾶபா
ᾐயரΆ ெகாᾶᾌ சாவேதா!
இᾹபΆ காண ேவᾶடாேமா – நᾶபா
இமயΆ ஏற ேவᾶடாேமா!
உᾹைன மைறᾷᾐ வா῁வேதா – நᾶபா
உᾹᾔ῀ உᾹைனᾺ ᾗைதᾺபேதா!
உᾹᾔ῀ உᾠதி ேவᾶடாேமா – நᾶபா
உலகΆ காண ேவᾶடாேமா!
தயᾱகிᾷ தயᾱகிᾲ சாவேதா – நᾶபா
தᾁதி சாக வா῁வேதா!
தயᾰகΆ தக᾽ᾰக ேவᾶடாேமா – நᾶபா
தᾁதிையᾰ காட ேவᾶடாேமா!
உᾶைமையᾰ ெகாᾹᾠ எாிᾺபேதா – நᾶபா
ெவιᾠ உடைலேய ᾆமᾺபேதா!

ᾗᾐ உதயமாத᾿ ேவᾶடாேமா – நᾶபா
உலகΆ ேபாιற ேவᾶடாேமா!
ேதா᾿வி கᾶᾌ ᾐவ῀வேதா – நᾶபா
ேசா᾽ᾫ ெகாᾶᾌ தா῁வேதா!
வா῁ைவ ெவ᾿ல ேவᾶடாேமா – நᾶபா
ᾗᾐ வாசΆ ᾪசேவᾶடாேமா!
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அவ῀ நடᾰᾁΆ நைடயினிேல
பிᾹ இᾌᾺபிᾹ கீ῁ இறᾱகிᾺ
ᾗᾐ ஜதிக῀ தாளமிᾌΆ – அவ῀
சைடைய நாᾹ பாடவா!
இைம ᾚᾊᾷ திறᾰகயிேல
இᾞ விழிக῀ நᾌவினிேல
பல கவிைத எᾨதᾲ ெசா᾿ᾤΆ – அவ῀
கᾞவிழிைய நாᾹ பாடவா!
இத῁ விாிᾸத சிாிᾺபினிேல
உயி᾽ ᾁᾊᾰᾁΆ உதᾊைடேய
ெசாᾢᾷᾐ ஒளி ᾂᾌΆ – அவ῀
பιகைள நாᾹ பாடவா!
நளின நைடயினிேல
மᾶணி᾿ ெநளிᾜΆ விர᾿களிேல
மிᾹனி ᾙகΆ காᾌΆ – அவ῀
நகᾷைத நாᾹ பாடவா!
பிைற ெநιறி ஓரᾷதிேல
பιறᾰ கீ῁ சாᾜΆ
கᾞᾱᾂᾸத᾿ ᾙᾷதᾷதிேல – அவ῀
அᾹைப நாᾹ பாடவா!
வட ᾙகᾷதினிேல
சிறிᾺபி᾿ பιறி நடனமிᾌΆ

கᾹனᾰ ᾁழி நᾌேவ – அவ῀
காதைல நாᾹ பாடவா!
அவ῀ ேபᾆΆ ேபᾲசினிேல
மயᾱகிᾷ தவ῁Ᾰᾐ வᾞΆ
தாᾼᾷ தமி῁ வா᾽ᾷைதயா᾿ – அவ῀
அழைக நாᾹ பாடவா!
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இᾞ மனᾙΆ இைணகிᾹற ேவைளயிேல
ெதாட᾽ இᾹபΆ பிறᾰகᾌேம!
ᾗᾐ உலகΆ காᾎΆ திᾞமணᾷதா᾿
ᾗᾐ உதயΆ மலரᾌேம!
ெசாᾸத பᾸதΆ ᾇ῁Ᾰᾐ நிιக
ᾐயரΆ விலகᾌேம!
மணᾺபᾸத᾿ தᾸத மகி῁சி
எᾹᾠΆ மைனயி᾿ தᾱகᾌேம!
ᾁணᾷதி᾿ தᾐΆᾗΆ ெபᾶைமயா᾿
இ᾿லΆ நிைறயᾌேம!
ஒᾨᾰகΆ தவறா ஆᾶைமயா᾿
தினΆ உலகΆ வா῁ᾷதᾌேம!
கைளயாம᾿ காத᾿ கᾌᾶᾌ
இᾞ மனᾙΆ தளிரᾌேம!
ᾁைறயாத ெச᾿வΆ ᾁவிᾸதிᾞᾰக
ᾁᾌΆபΆ சிறᾰகᾌேம!
மைறயாத மகி῁சியா᾿ மனΆ ᾁளிர
மைன மᾱகலΆ ᾇடᾌேம!
நிைரவான ஆᾜளி᾿ நலΆ ெபறேவ
நᾶப᾽க῀ எᾱக῀ வா῁ᾷᾐᾺ பழிᾰகᾌேம!
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ஊ᾽ ஊராᾼ அைலᾸேதᾹ
உயிைரᾰ ெகாᾌᾷᾐ உைழᾷேதᾹ!
கா᾿ வயிιᾠ உணேவாᾌ
காைச எᾶணிᾲ ேச᾽ᾷேதᾹ!
ேகடெத᾿லாΆ வாᾱகிᾰ ெகாᾌᾷᾐ
அᾹᾗ மகைள வள᾽ᾷேதᾹ!
எᾹ ஆைசெய᾿லΆ அடᾰகிᾰ ெகாᾶᾌ
அவ῀ ஆைசயிேல விைதᾷேதᾹ!
சிᾠகᾲ சிᾠக பணᾷைத ேச᾽ᾷᾐ
சிறᾸத ப῀ளியி᾿ ேச᾽ᾷேதᾹ!
சிாிᾰக மலᾞΆ ᾙகᾷைதᾺ பா᾽ᾷᾐ
எᾹ ᾐᾹபᾱகைள ெதாைலᾷேதᾹ!
இரᾫΆ பகᾤΆ மா᾽பி᾿ ᾆமᾸᾐ
அவ῀ இதயᾷᾐᾊᾺைப ரசிᾷேதᾹ!
ெபாᾨᾐΆ ᾙᾨᾐΆ அவᾦᾰகாக
நாᾹ ᾗᾨவாகᾷ ᾐᾊᾷேதᾹ!
எᾹ வா῁ைவ உᾞᾰகி
அவ῀ வா῁ைவ சிιபமாᾰக நிைனᾷேதᾹ!
ந᾿ல க᾿ᾥாியி᾿ ேச᾽ᾷᾐவிᾌ
காைச அ῀ளி இைறᾷேதᾹ!
எᾹ பி῀ைள ந᾿ல பி῀ைளெயᾹᾠ
ஊேர ெசா᾿ᾢᾷ திாிᾸேதᾹ!

எᾹ உ῀ளΆ கிழிᾸᾐ எாிᾸᾐேபாக
அவ῀ ஊைரᾲ ᾆιறᾺ பா᾽ᾷேதᾹ!
நாᾹ கῃடபட காைச எ᾿லாΆ
அவ῀ காதᾢேல அழிᾷதா῀!
தாᾹ இῃடᾺபட ஒᾞᾷதேனாᾌ
இῃடᾷᾐᾰᾁ அைலᾸதா῀!
ஊேர எᾹைன ஏᾼᾰᾁΆேபாᾐΆ
எᾹ பி῀ைளᾰகாக வா῁ᾸேதᾹ!
எᾹ பி῀ைளேய ஏᾼᾰᾁΆேபாᾐ
யாᾞᾰகாக வா῁ேவᾹ!
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காைள மாᾌ ெரᾶைட ᾘᾊᾰகிᾌ
கΆைப எᾌᾷᾐ ஓᾊᾰகிᾌ
ᾪᾌ விᾌᾺ ேபான மᾲசாᾹ
எᾺேபாᾐ வᾞவாேரா?
%2D*m µt; 7 & e

கΆமாᾼ மீᾹ ᾁழΆᾗ வᾲᾆ
காதேலாᾌ காᾷதிᾞᾰேகᾹ
எᾺேபாᾐ வᾞவாேரா?

 m 7m ;kKm  

காᾷதால ேபான மᾲசாᾹ
இᾸத கᾞவாᾲசி ஞாபகᾷைத
ெநᾴசி᾿ ைவᾷᾐ இᾞᾺபாேரா?
p n4 7%m µ7

ேவைடᾰᾁ ஏᾐΆ ேபாᾼவிᾌ
ெவ῀ளாைம காᾷᾐவிᾌ
விᾊᾴᾆ வᾞவாேரா?
 t l! f>%k7

காவ᾿ இᾹறி நாᾹ இᾞᾰேகᾹ
ேசιᾠ எᾞைம மிதிᾰᾁΆ ᾙᾹேன
ேசதி தᾞவாேரா?
ǌχ G   m µ7

வாசΆ அᾷᾐᾺ ேபாᾁΆ ᾙᾹேன

23

ேநசΆ ெகாᾶட எᾸதᾹ மᾲசாᾹ
ெநᾞᾱக ெநᾴைசᾷ தᾞவாேரா?
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தமிழகΆ தமிழகΆ
இᾐதாᾹ எᾱக῀ தமிழகΆ!
தரணி ஆᾦΆ தமிழகΆ
பல த᾽மᾱக῀ ெசᾼᾜΆ தமிழகΆ!
அகᾙΆ ᾗறᾙΆ எᾌᾷᾐ உைறᾷᾐ
அறிவா᾿ ெவ᾿ᾤΆ தமிழகΆ!
உலகΆ யாᾫΆ உய᾽Ᾰᾐ நிᾹᾠ
உய᾽ ெநறிையᾲ ெசா᾿ᾤΆ தமிழகΆ!
பழைம எᾹᾠΆ மாறாம᾿
ᾗᾐைம ஏιᾁΆ தமிழகΆ!
பᾶபி᾿ ெசாᾌΆ ᾁைறயாᾐ
பாசΆ காᾌΆ தமிழகΆ!
இரᾫΆ பகᾤΆ வா῁ᾷதிᾲ ெச᾿ᾤΆ
இᾹபΆ நிைறᾸத தமிழகΆ!
இைளய இரᾷதΆ ᾆᾷதΆ எᾹᾠ
நிᾷதΆ ெசா᾿ᾤΆ தமிழகΆ!
வானி᾿ மிᾹன᾿ ேவேராட
பᾞவ மைழயி᾿ நைனᾜΆ தமிழகΆ!
ேதெனᾌᾷᾐ திடᾺபᾌᾷதி
ெசᾐᾰகிய ேதகΆ ெகாᾶட தமிழகΆ!
கலாᾲசாரΆ பᾶபாᾌ சீ᾽ெகடா
பல கைலக῀ காᾰᾁΆ தமிழகΆ!

காᾼᾸத வயிேறாᾌ உயி᾽கᾶடா᾿
கᾶ கனிᾸᾐ உ(ணவ)(யிர)ளிᾰᾁΆ தமிழகΆ!
தமிᾨᾰᾁ வᾴசகΆ ெசᾼேதாᾞᾰᾁΆ
வா῁ைவᾷ தᾞவேத தமிழகΆ!
ᾐᾹபΆ ᾐதிᾰᾁΆ ᾐேராகிகᾦᾰᾁΆ
இᾹபேம ேபாதிᾰᾁΆ தமிழகΆ!
தமிழகΆ தமிழகΆ
இᾐ தாᾹ எᾱக῀ தமிழகΆ!
உலகிιேக ஒளிைய ஏιறி
உயி᾽ ெகாᾌᾰᾁΆ எᾱக῀ தமிழகΆ!
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ெதᾞேவாரΆ எᾱக῀ வா῁ᾰைக – அᾞேக
ெதᾞநாᾼக῀ கைலᾰᾁΆ ᾁᾺைப!
ᾚடாத உணᾫᾰᾂடΆ – ᾚைலயி᾿
ᾚᾰைகᾷ ᾐைளᾰᾁΆ ᾁᾺைபᾷெதாᾊ!
யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
காேதாரΆ வᾶᾊக῀ சᾷதΆ – எᾱக῀
காலᾞேக இரயிᾤΆ கᾷᾐΆ!
ெதᾞவிளᾰகிᾹ கீேழ ᾑᾰகΆ – நாᾱக῀
ᾪᾊ᾿லா ஏைழᾰ ᾂடΆ!
யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
நீராᾌΆ எᾱக῀ ᾂடΆ – எதிாி᾿
நீ᾽ நிைறᾸத சாᾰகைட ஓᾌΆ!
அᾨᾰகான கᾌΆ ᾐணி – தினΆ
ᾗᾨதிேமேல எᾱக῀ பணி!
யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
அைலயாத இடᾙΆ இ᾿ைல - நாᾱக῀
அᾊவாᾱகா ெபாᾨᾐΆ இ᾿ைல!
பசியாற உணᾫΆ இ᾿ைல - நாᾱக῀
பணΆ ேககா ஆᾦΆ இ᾿ைல!

யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
ᾪதி இரவினிேல எᾱக῀ ேச᾽ᾰைக – ெவᾠΆ
ெவட ெவளியி᾿ பி῀ைளயிᾹ வா῁ᾰைக!
பᾊனியா᾿ ᾁழᾸைத ᾐᾊᾰᾁΆ – ெவᾠΆ
பᾷேத நாகளி᾿ உயிைர இழᾰᾁΆ!
யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
எ᾿ேலாᾞᾰᾁΆ கடᾫ῀ ஒᾹᾠ – எᾱக῀
தைலவிதிேயா ேவᾠ ஒᾹᾠ!
மᾶணி᾿ பிறᾸதேத பாவΆ – நாᾱக῀
வா῁வேத சாபΆ!
யா᾽ ெசᾼத பாவΆ – ெபᾶேண
நாΆ ெசᾼத பாவΆ!
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ஏேதா ெசᾼகிறா῀ - இᾞ
விழிகளா᾿ எᾹைனᾰ ெகா῀கிறா῀!
இᾐ உயி᾽ᾰ காதலா - இ᾿ைல
ெவᾠΆ சாதலா!
சிறிᾺபினி᾿ சாᾼᾰகிறா῀ - எᾹைன
சிᾢ᾽ᾰக ைவᾷᾐ உயி᾽ ேககிறா῀!
ெவகᾷதி᾿ ேவ᾽ᾰகிறா῀ - ெவ῀ைள
மனைத காᾊேய மாᾼᾰகிறா῀!
தளி᾽ நைடயினா᾿ தாᾰகினா῀ - எᾹைன
தடΆ மாιறிேய ஈ᾽ᾰகிறா῀!
தாவனி விசிᾠΆ காιறினா᾿ - எᾹைனᾰ
காதᾢேல த῀ளிᾺ ேபாகிறா῀!
பாசᾷைத அ῀ளி ᾪசினா῀ - எᾹைனᾺ
பாைலᾺ ேபாலேவ மாιறினா῀!
ேநசᾷைத ெநᾴசிேல ஏᾸதினா῀ - எᾹனி᾿
அவைளேய ஊιறினா῀!
எᾹ ᾆவாசᾷதிேல ᾒைழகிறா῀ - எᾹைன
தினΆ வாசிᾷேத ெச᾿கிறா῀!
ᾗᾐ ᾘவாசΆ தᾞகிறா῀ - எᾹனி᾿
தினΆ ᾘ ᾘᾰகᾲ ெசᾼகிறா῀!
இᾐ உயி᾽ᾰ காதலா - இ᾿ைல
ெவᾠΆ சாதலா!

உயி᾽ᾷ ேதடலா - இ᾿ைல
உயி᾽ᾰ காத᾿ ஊடலா!
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ெச᾿லᾰ ᾁழᾸைதயிᾹ
சிᾹனᾲ சிாிᾺபினி᾿
உ῀ளΆ மல᾽Ᾰதிᾌேம!
அᾹᾗᾰ ᾁழᾸைதைய
அ῀ளி அைணᾺபᾐ
அᾹைன ெபᾠΆ ᾆகேம!
பிᾴᾆ விர᾿க῀
கᾹனΆ உரசிட
ெநᾴசΆ உᾞகிᾌேம!
பி῀ைள வயிιைறᾺ
பாᾢ᾿ நிரᾺபிட
உ῀ளΆ ᾐᾊᾷதிᾌேம!
வᾶணᾷ ᾐணிகளி᾿
பி῀ைள தவ῁Ᾰதிட
இ᾿லΆ ெசழிᾷதிᾌேம!
ᾗᾐ இᾹபΆ வᾸᾐ
தினΆ ெகாᾴசிᾷ தᾨவிட
பல பᾸதΆ பிறᾰகᾌேம!
ெகாᾴᾆΆ சிᾎᾱகளி᾿
உ῀ளΆ ᾁளி᾽Ᾰதிட
இ᾿லΆ நிைறᾸதிᾌேம!
ெகாᾌΆ ெச᾿வᾷதி᾿

ᾁலΆ தைழᾷதிட
இᾹபΆ ெபாழியᾌேம!
ெம᾿ல எᾨᾸᾐ
த῀ளாᾊ நடᾰைகயி᾿
ᾐᾹபΆ ெதாைலᾸதிᾌேம!
ெம᾿ல இரசிᾷᾐ
நᾹறாᾼ வள᾽Ὰபᾐ
அᾹைன ெபᾠΆ தவேம!
ெகாᾌΆ இᾹபΆ
ெசாᾌΆ ᾁைறயாம᾿
இ᾿லΆ சிறᾰகᾌேம!
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வா῁ேவ வா῁ேவ ேபாகாேத
வᾠைமயி᾿ த῀ளிᾺ ேபாகாேத!
நிலேவ நிலேவ நீᾱகாேத
நிΆமதி எாிᾷᾐ நீᾱகாேத!
மலேர மலேர சிாிᾰகாேத
மகி῁ᾲசிையᾺ பறிᾷᾐ சிாிᾰகாேத!
கᾶேண கᾶேண திறᾰகாேத
கῃடᾱகளி᾿ மீᾶᾌΆ விளிᾰகாேத!
வᾠைமயி᾿ பிறᾸᾐ வா῁கிᾹேறᾹ
தனிைமயி᾿ கிடᾸᾐ சாகிᾹேறᾹ!
எளிைமயாᾼ வா῁Ᾰᾐ பா᾽ᾰகிᾹேறᾹ
எᾢயாᾼ எᾱᾁΆ அைலகிᾹேறᾹ!
சில சிᾸதைனேயாᾌ கலᾰகிᾹேறᾹ
கᾶணீ᾽ சிᾸதி வᾊᾰகிᾹேறᾹ!
வᾠைமைய நாᾔΆ ெவᾠᾰகிᾹேறᾹ
மᾶணி᾿ வாழᾷ ᾐᾊᾰகிᾹேறᾹ!
கடᾫேள கடᾫேள நீᾜΆ எᾱேக
உᾹ விழிகளி᾿ கᾞைண ஒளிᾜΆ எᾱேக!
உᾹைன நΆᾗΆ நாᾔΆ இᾱேக
நாᾹ வா῁ைவᾰ காᾶபᾐ எᾱேக எᾱேக!
வா῁ேவ வா῁ேவ ேபாகாேத
எᾹைன வᾠைமயி᾿ த῀ளிᾺ ேபாகாேத!

உயிேர உயிேர உᾞகாேத
உலகΆ மாᾠΆ வᾞᾸதாேத!
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எᾹ உயிேராᾌ உறவாᾊ
உ῀ளம᾽Ᾰத ᾗயேல!
கனவாக நீ வᾸᾐ
உறᾰகΆ திᾞᾊᾲ ெச᾿வாயா!
எᾹ ெமௗனᾷதி᾿ நிைனவாக
நைடேபாᾌΆ அழேக!
உᾹ நிைனேவாᾌ வᾢயாக
வᾸெதᾹைன வாᾌவாயா!
நீ எᾹன காத᾿ நாᾊᾹ
இளவரசிேயா!
எᾹ கᾶக῀ எᾹன
ேபா᾽ᾰகளேமா!
காதெலᾹᾔΆ அΆெபᾼதாᾼ
கᾞ விழிᾷதிைர கிழிᾷதாᾼ!
இதயᾲ ᾆவாிᾊᾷதாᾼ
ஏᾹ எᾹ உயி᾽ வைதᾷதாᾼ!
எᾹ உறᾰகΆ பறிᾷᾐ
உறᾱᾁΆ உயிேர!
இரᾰகமιற காதᾢ᾿
இᾷதைன ᾆகமா!
உᾹ ஆசியிᾹ கீ῁
எᾹ இதயᾰேகாைட!

காதெலᾹᾔΆ சிைறயிᾔ῀
ைகதிேயா நாᾹ!
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மலேராᾌ வᾶᾌ எᾹன ேபᾆேதா
மனதிιᾁ῀ ஏேதா ᾁைடᾜேத!
 ?7
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கவிைதக῀ ெபாᾱகி எᾨேத!
;l[4 a

e 77

கைரமீᾐ ᾁழᾺபᾷதி᾿ ᾗரᾨேத!
e-7

 K%kKk 7

7

சιᾠ விலகிேய நிᾷதΆ வᾞᾌேத!
Q7<  1ke

மᾶமீᾐ ᾙᾷதᾱக῀ ெபாழிᾜேத!

7
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வᾞடᾷதி᾿ எᾹனாᾦΆ அைலᾜேத!

e l > 7m Z χ!rkK7

தைன மறᾸᾐ மரᾱக῀ ஆᾌேத!

le-l A e eyF7

ᾗᾐ வா῁ைவᾰ கᾶடதாᾼ ெநளிᾜேத!
ᾘமிᾰᾁ எᾹன மகி῁ᾲசிேயா - இᾺபᾊ
இயιைகᾺ ᾗᾹனைகையᾺ ெபாழிᾜேத!
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தᾹைன ெவ᾿ல யாᾞΆ இ᾿ைல
எᾹᾔΆ எᾶணΆ ேவᾶடாΆ!
தᾹைன விட தா῁ᾸேதாᾹ இ᾿ைல
எனᾷ தா῁Ᾰᾐ ᾪழ ேவᾶடாΆ!
உᾸதᾹ ெவιறி உனᾰᾁᾷ ெதாிᾜΆ
உᾹைமைய மறᾰகேவᾶடாΆ!
உᾹைன நீேய அறிᾸᾐவிடா᾿
ேதா᾿வி இ᾿ைல ேசாகΆ ேவᾶடாΆ.
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அவ῀ சிாிᾺபி᾿
சி᾿லைர நடனமிᾌΆ!
அவ῀ ேகாபᾷதா᾿
கடᾤΆ வιᾠΆ!
அவைள வᾞணிᾰகᾷ
தமிᾨΆ ᾘாிᾰᾁΆ!
அவ῀ ெபᾶைமயி᾿
ெமᾹைமக῀ ேதாᾹᾠΆ!
அவ῀ ᾁணᾷதா᾿
ᾁழᾸைதᾜΆ மயᾱᾁΆ!
அவ῀ பᾶபினி᾿
பாசᾱக῀ ெபாழிᾜΆ!
அவ῀ அᾹபினா᾿
அகிலேம உைறᾜΆ!
அவ῀ உறவினா᾿ மᾌேம
எᾹ வா῁ᾫ உயி᾽ெபᾠΆ!
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ேசாᾠேபாட நிலᾷைத ெவᾊ
ᾪᾌ கᾌவா᾽!
நாைள
ேசாறி᾿லாம᾿ சாᾁΆேபாᾐ
ᾆவாி᾿ ᾙᾌவா᾽!
வᾶᾊ வாகனΆ நிறய வாᾱகி
வாசᾢ᾿ நிᾠᾷᾐவா᾽!
நாைள
வாᾸதி வᾞΆ உணைவ உᾶᾌ
வா῁ைவᾰ கழிᾺபா᾽!
ஏைழ வயிιறி᾿ அᾊᾷதᾰ காைச
எᾶணிᾰ ᾁவிᾺபா᾽!
நாைள
ஏᾨ எᾌ ஏᾰக᾽ வாᾱகி விιᾠ
கணᾰைக ᾙᾊᾺபா᾽!
வாᾼ நிைறயᾺ ெபாᾼையᾲ ெசா᾿ᾢ
உᾶைமைய மைறᾺபா᾽!
நாைள
வாᾼᾰகாிசி ேபாᾌவிᾌ
வாᾼகிழியᾲ சிாிᾺபா᾽!
இலசΆ வᾞΆ ேகாᾊ வᾞΆ
அ῀ளி விᾌவா᾽!

நாைள
விைளநிலᾷைத விைல நிலமாᾼ
மாιறி அைமᾺபா᾽!
வாயி᾿ பல விᾷைத ைவᾷᾐ
வைளᾷᾐᾺ ேபாᾌவா᾽!
நாைள
ஏைழ வா῁ைவ அழிᾷᾐ மைறᾷᾐ
மᾶணி᾿ ᾗைதᾺபா᾽!
ஏைழைய ஏᾼᾷᾐ ஏணி வாᾱகி
உயர ஏᾠவா᾽!
நாைள
எைதᾷ திᾶபᾐ எனᾷ ெதறியாம᾿
மᾶைணᾷ திᾹᾔவா᾽!
நΆைமᾜΆ ெகாᾹᾠ தᾹைனᾜΆ ெகாᾹᾠ
நாசமாᾼ ேபாவா᾽!
நாைள
நாᾌ அழிᾸᾐ ேபாᾁΆ ᾙᾹேன
யா᾽ தᾌᾺபா᾽!
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அவ῀
எᾹ ᾙகΆ சᾢᾰக
உயி᾽ இறᾰகிேறᾹ!
a

விழி கᾶடா᾿
மீᾶᾌΆ பிறᾰகிேறᾹ!
a

எᾹ உயி᾽ கலᾰக
உட᾿ சிᾢ᾽ᾰகிேறᾹ!
a

எᾹைன ெவᾠᾷதா᾿
எᾹைனேய சபிᾰகிேறᾹ!
a

எᾶணி எᾶணிᾷ
தᾶடைன நாேன ஏιகிேறᾹ!
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க῀ளᾰ காᾸத விழிகளா᾿ – எᾹைனᾰ
ெகா῀ைள ெசᾼᾐ ேபானாேள!
மிᾹன᾿ பா᾽ைவ கᾶகளா᾿ – எᾹ
உயிைரᾰ ᾁᾊᾰகᾺ பறிᾷதாேள!
தவᾦΆ கᾹனᾰᾁழிக῀ ஓரᾷதி᾿ – எᾹ
மனைத இᾨᾷᾐ மைறᾷதாேள!
கவிைதக῀ ெசா᾿ᾤΆ இத῁களா᾿ – எᾹ
இதயΆ ᾐᾊᾰகᾲ ெசᾼதாேள!
ெபாᾹ மᾴச῀ மிᾹᾔΆ ேமனியா᾿ – எᾹைன
மயᾰகΆ ெகா῀ளᾲ ெசᾼதாேள!
ᾘᾰக῀ மிளிᾞΆ ᾗᾹனைகயா᾿ – எᾹைனᾺ
ᾗதிதாᾼ மாιறிᾲ ெசᾹறாேள!
காத᾿ எᾹற ெசா᾿ எறிᾸᾐ – எᾹைனᾰ
கவிஞᾹ ஆᾰகிᾲ ெசᾹறாேள!
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அவ῀ எனᾰகானவ῀ தாᾹ - ஆனா᾿
இᾸத ெஜᾹமᾷதி᾿ இ᾿ைல!
அவ῀ எᾹேனாᾌ தாᾹ வா῁கிறா῀ - ஆனா᾿
எᾹ அᾞகி᾿ இ᾿ைல!
அவ῀ எனᾰᾁ῀ தாᾹ இᾞᾰகிறா῀ - ஆனா᾿
நாᾹ எனᾰᾁ῀ இ᾿ைல!
அவ῀ தினΆ எᾹைனᾰ காண வᾞகிறா῀ - ஆனா᾿
நாᾹ விழிᾷதிᾞᾺபᾐ இ᾿ைல!
அவ῀ தினΆ எᾹ கவிைதகளி᾿ ேபᾆகிறா῀ - ஆனா᾿
எவᾞᾰᾁΆ அᾐ ᾗறிவதி᾿ைல!
அவ῀ தினΆ எᾹ நிைனᾫகளி᾿ சிாிᾰகிறா῀ - ஆனா᾿
அᾐ எᾹ கᾶணீாி᾿ ெதாிவதி᾿ைல!
அவ῀ தாᾹ எᾹ வா῁ᾰைக - ஆனா᾿
நாᾹ இᾺேபாᾐ வாழவி᾿ைல!
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கᾶணீாி᾿ மிதᾰᾁΆ கᾶக῀
கைலᾸᾐேபான கனᾫக῀
உைடᾸᾐேபான இதயΆ
உᾠதி இழᾸத ேதகΆ
இைவதாᾹ - நீ
எனᾰகாக விᾌᾲ ெசᾹற
அைடயாளᾱக῀!
. 
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நிΆமதியιற நிமிடᾱக῀
நிரᾸதரமான ரணᾱக῀
நிைலயιற மாιறᾱக῀
இைவதாᾹ - நீ
எனᾰகாக ெகாᾌᾷᾐᾲ ெசᾹற
பாிᾆக῀!
-l
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பழகிᾺேபான ேசாகΆ
ᾐைண இ᾿லாத மகி῁சி
ᾐைணேசர வᾞΆ மரணΆ
இைவதாᾹ - நீ
எᾹனிடΆ எதி᾽பா᾽ᾰᾁΆ
விசயᾱக῀!
i*  l e&

அறியாத நாᾹ
இைவதாᾹ விைடெயᾹᾠ
ெதறிᾸத நீ
இரᾶைடᾜΆ இைனᾷᾐ - இைடயி᾿
அᾠᾸதᾐ தாᾹ
நΆ காத᾿!
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ஆசிாிய᾽ கா.பாலபாரதி. இராமநாதᾗரΆ மாவடΆ பாரᾕ᾽ கிராமᾷதி᾿ திᾞ.க.காᾸதி –
திᾞமதி.கா.மீனா῀ தΆபதியாிᾹ இைளய ᾗத᾿வனாக 28-11-1990 – இ᾿ பிறᾸதவ᾽ . இவ᾽ தனᾐ
உய᾽நிைலᾰ க᾿விைய உᾺᾘ᾽ அரᾆ உய᾽நிைலᾺ ப῀ளியிᾤΆ, ேம᾿நிைலᾰ க᾿விைய இராஜ
சிᾱக மᾱகலΆ அரᾆ ஆᾶக῀ ேம᾿நிைலᾺ ப῀ளியிᾤΆ இளᾱகைல ஆᾱகிலΆ காைரᾰᾁᾊ
அழகᾺபா அரᾆ கைலᾰ க᾿ᾥாியி᾿ பயிᾹற இவ᾽ தιேபாᾐ ᾙᾐகைல ஆᾱகிலᾙΆ பயிᾹᾠ
வᾞகிறா᾽. ேமᾤΆ க᾿வியிய᾿ இளவ᾿(B.Ed.,) படᾙΆ ெபιறவ᾽. தமி῁ மீᾐΆ தமி῁
இலᾰகியᾱக῀ மீᾐΆ தாᾹ ெகாᾶட பιைறᾷ தனᾐ எᾶணᾲ சாளரᾱக῀ வழிேய சᾙதாயᾷதிᾹ
மீதான அவரᾐ பா᾽ைவையᾰ கவிைத, கᾌைரக῀ வழி ெவளியிட ᾙயιசிᾺபவ᾽. சᾚக
அᾰகைறᾜடᾹ தᾹைன ஒᾞ பைடᾺபாளியாக உᾞவாᾰகி வᾞΆ இவ᾽ வளᾞΆ இளΆ
எᾨᾷதாள᾽களி᾿ ஒᾞவராகᾷ திக῁கிறா᾽.
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