
ழுத்து பத்ில் ன் கிதகளுக்கு அபித்ிட்ட  
கருத்துக்கள் சின, உங்கள் தார்தக்கு 

 

Mageswari Periasamy 
              .                   .      
                             .                   
                                                
                 ..          . 

ாகூர் கி 

    ...  
 
                        
                                    
                     .  
 
                          ....  
                   ...  
                                           
        .....  
 
             ....  

 

C. SHANTHI  

தடங்களப ளத்த அருளாக கிளகளப ீட்டி ிடுகிநரீ்கள். 
அசத்துகிநரீ். ம்ம்ம். அசத்தும். அசத்தும். 

Shyamala Rajasekar  

555 -து தளடப்பு ததன!  
தடத்ாதன தாடம் ததாிக்கும் தானர் தணிகுார் 
அர்களுக்கு தாாட்டுக்கள் !! 

http://eluthu.com/nanbarkal/C._SHANTHI.html
http://eluthu.com/nanbarkal/Shyamala_Rajasekar.html


ாளக  

உடனிற்கும் ணிற்கும் அிக சம்ந்ம் உண்டு.  
ணம் ஆதாக்கிாய் இருந்ால் இர்களபப்ததால் ாகிமம் 
உறுிாய் இருக்கனாம்.  
 

எரு தடத்ளககாண்டு சமூகத்ிற்கு தளாண கருத்ள 
கிளாய் தளடப்தது ங்கபின் ணித்தும். 

Santhosh Kumar   

அருள அருள ா..!  
உங்கபின் சமூக சிந்ளணில் இந் தளடப்பும் எரு ள கீரிடம். 

myimamdeen  

புது புது கருக்களப ளத்து கிள தளடக்கும் ிநன் அகாக 
உள்பது . ன்று அய்ா . 

 

 

 

ாகூர் கி  

அருளாண திவு  

எவ்காரு ரிகளும்  

சூப்ததா சூப்தர் 

 

ஈஸ்ன் ாஜாி  

திநர்க்காக துடிக்கும் உங்கள் இம், இன்னும் நடுாள் இங்க 
வண்டும் சார், அருதாண ததடப்பு. 

Mageswari Periasamy   

ங்கபின் ார்த்ளகபில் ஊடுருவும் எவ்காரு அர்த்மும் ணிளண 
துளபக்கின்நது. க்கங்களும் றுளமம் உடன்திநப்புகள். ழுா 
ீர்ப்புகள். ங்கபின் திிளண கருத்ிட க்கு ார்த்ளகள் 
சப்தடில்ளன ண்தத, @தணிகுார். 

http://eluthu.com/nanbarkal/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%88.html
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ஈஸ்ன் ாஜாி    

உர்ச்சிகாண கித சார், அருத… உங்கள் சபக அக்கதந 
கண்டு ிக்கிவநன். 

கின் சானன்  

உங்கள் ிழ் அருிில் தணந்வன் கிழ்ந்வன் . 
வகாதடக்வகற்ந குபிர் ீாட்டல் . தம் உிர் வசாதன தணி 
தனாத் ிழ் ிரி வாட்டம் தணி ! ---ிரித்நழுி படிக்கவும் . 
ன்நி தணி குார் ---அன்புடன்,கின் சானன்  

காபிப்தன் வசக்கில்  

ன்நி தணிகுார்! ளமத தர் ளநப் கதாருளுடன் கூடி 
ார்த்ளகபால் ப்தடி ஊக்குிப்தது ன்தளத் பத்ில் 
கற்றுக்ககாடுக்கும் தனருள் ீங்கள் முன்ளாணர்-ானும் 
கற்றுக்ககாண்டிருக்கின்தநன்-ஆணால் இன்னும் தநில்ளன 
ன்ததுான் உண்ள.  

 

குரிப்ததன் 

தாத..!  
உண்ளள கசால்ன தண்டும் ன்நால்..உங்கபின் தன திவுகளப 
தடிக்கும் ததாதுான் இந்ாள்.....அந்ாள்... ன்று ிளணவுக்கு 
ருகிநது..!  
 

ிணத்ள ிளணக்களக்கும் உங்கள் திவுக்கு ாழ்த்துக்கள்..! 

பருக பூதி 

ண்ங்கதப ாழ்க்ளகள உருாக்கும் ...! இில் ண்ங்களுக்கு 
முக்கி தங்குண்டு ...! உர்ந்து தடிப்தர்களுக்கு ங்கள் கிள 
அருள ..! ாழ்த்துக்கள் ... 

Santhosh Kumar1111 

உண்ளில் ீங்கள் கசதுக்கும் ரிகள் ாவும் த்தும் சிளனகள். 
ிப்தட்டு தின்தற்ந தண்டும். 
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GURUVARULKAVI 

1.காத இது கதாய்டா-ன்று சித்ர் தாடல்கபின் ண் கரு 
ததால் அளந் காடக்கம் அருள அள காடர்ந்து ரும் 
ரிில் "டா" ன்று சித்ர் தாடல் ததான ருதும் அருள  

2.னர் - முள் உள ிக அருள அய்ா  

3.ஆளட துி உள கசால்னிிட்டு ாய்ள சூதுாது 
கசால்லுது சித்ர் தாிில் காம்த அருள அய்ா தடிக்க ா 
இணிக்கிநது..  
4.ஆினா உள்பாகும் உநக்கமும்  

ககாஞ்சமும் ழுாது, தடித்து கற்று ககாண்தடன்..  
5.தட்டாளடத -கள்பாிில்/ அகாக உள கசால்னிட்டு 
தின் ன் கருத்ள உள ததாதன அளப்தது ஞாணான்கபின் 
தாணி கர்கிநது  

6.ஆநநிவு ககாண்டதண -ல்ன தம்..அய்ா  

7.கால் ாகத்ள ீர்க்க ிளபமம் cool drinks கிளகள் முன்ணால் 
த்து ாகத்ள ீர்க்க உி இபீர் அய்ா உங்கள் தாடல்......  
8.த்து ாகமுடதார் தடித்து அருள ன்று உங்களப தாட்ட 
தண்டி கிள........ 

saro 

ல்தனாரும் என்தந  

ன்தது ன்தந !  
தண்ததாடு கசான்ணாய் தணி  
தாசத்ில் ீத ல்ன கணி !  
தசில்ன உள்பத்ிற்கு  

ததாடுகிதநன் சனாம் ! சனாம் !  

Dhanaraj 

தணிகுார்  

கிளகபில்  

உண்ளகள்  

ஊநிக் ககாண்டிருக்கின்நண ! 

Shyamala Rajasekar 

http://eluthu.com/nanbarkal/GURUVARULKAVI.html
http://eluthu.com/nanbarkal/saro.html
http://eluthu.com/nanbarkal/Dhanaraj.html
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தூய்ளாண ணிணிதன  

ாய்ளத கபிப்தடும் !  
சுத்ில்னா ணிணிதன  

சூதுாதுத சூழ்ந்ிருக்கும் !  
 

அற்பு ரிகள் !! 

vidhya 

த்து ரிகள்...  
அனுத ரிகள்....  
முத்ாக.... அருள ா.......! 

C. SHANTHI 

தூய்ளாண ணிணிதன  

ாய்ளத கபிப்தடும் !  
சுத்ில்னா ணிணிதன  

சூதுாதுத சூழ்ந்ிருக்கும் !  
 

அருள அருளாண ரிகள். ணளத் காட்ட ரிகள். சரிாகச் 
கசான்ணரீ்கள். 

 

 

Santhosh Kumar1111 

ன் கண்த தட்டுிடும் ததானிருக்தக... அருள ா. அருள.. 
த்து முத்த.. ிழ் அமுத..... ங்குகிதநன். 

kppayya 

தளடப்தாபிகள் ல்னாம் கிஞர்கதப  

சிக்கத் கரிந்தண டிக்கத் கரிந்ன். 

குரிப்ததன் 

ான் எத்து ககாள்கிதநன்..!  
ஆணால் சிறு ிருத்தும்..!  
ான்ான் சிறுன் (ளதன்)  

http://eluthu.com/nanbarkal/vidhya.html
http://eluthu.com/nanbarkal/C._SHANTHI.html
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ீங்கள் சிற்தி அல்ன....சிப்தி..!  
அவ்ப்ததாது முத்துக்களப உிர்ப்தால்..! 

 

காபிப்தன் வசக்கில் 

ன்று ன்று தணிகுார்! புக் கிளில்னாிடினும் 
புதுக்கிள டிாது முற்சி கசய்மங்கள்- 

உங்கபால் முடிமம்!--- 

Shyamala Rajasekar 

சிற்திபம் கிஞனும் என்வந !  
கிபசின் கிதபம் ன்வந !! 

Dhanaraj 

ிநந் ணில்  

ஊநி கிள  

சிநந் கிள ! 

Shyamala Rajasekar 

திரிந் ண்ததபம் ாழ்த்ி ழுி கித உள்பம் நாட்டது. 

 

UmaMaheswari Kannan 

உங்கதப புரிந்து நகாள்பால் திரிந் ண்தத ீங்கள் நால்  

ிதணத்து நகாண்டிருக்கிநரீ் ..உண்தில் ீங்கள் சிநந் ண்தர்ான் 
...ாழ்த்ி உள்பது ாழ்க ....ாழ்த்துக்கள் வாதவ ! 

Santhosh Kumar1111 

ான் ழு ிதணத் கரு இது.. ப்தடி ா ன் ணத ீங்கள் 
அநிந்ரீ்கள்.. உண்த உண்த.. சத்ிாண கித இது..! 

கருப்புத் ின் 

ணபருக்கும் ார்த்தகபால் உருகிது, உருகா சின ணங்கபால். 
ார்த்தபள் ாழும் ணத ார்த்த ி ாழ்த்துகிவநன் 
அன்தவ 
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குரிப்ததன் 

உங்கபின் இந் திவு உள்பத்த நாட்ட ரிகள் ன்நால் அது 
ிதக இல்தன..!  
வறு என்றும் ன்ணால் நசால்ன படிில்தன வாவ..! 

athinada 

திரிந் ண்தரும் தசர்ந்து ா ிளணக்கும் உங்கள் ாழ்ிலும் 
கதாங்கட்டும் இன்தத ன்றும். 

saro 

ட்புக்கதன கற்பு !  
க்கு வண்டும் நதாறுப்பு !  
ம்திக்தகத்ாவண கக்கு !  
ம்தாதுவதாணால் க்கு !  
அநிாதில் ந் திரிவு  

அகலுவதாது அதக்க வசரும் !  
திரிபம் ட்ததபம் ாழ்த்தும் வாா  

திரிம் நகாண்வட உன்ணம் வணா ??  

ிரிந் னரில் ண்டுந்து வசரும்  

புரிந் உள்பங்கபில் ட்பு ன்றும் ாழும் !  
ன்று . 

Shyamala Rajasekar 

கத்ாண தி நசினிர் தி ...!!  
ாிருக்காக ான்வதாடு ததடத் கித அருத !!  
ம் ாழ்த்தும் உரித்ாகட்டும் ...!! 

 

Digital Saravanan 

னர்ந் பகங்நகாண்ட நசினித  

னர்கள் தூி ாழ்த்ிடவ  

அய்ா தணி குாருடவண  

அர்ி ாபம் டந்ிடுவாம். 

kirupa ganesh 
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நதண்கள் கிதகளுக்கு உங்களுக்கு ஈடு இத ாரும் 
கிதடாது பித னித…. 

Santhosh Kumar1111 

ஏிம் சித்து  

ஏிதண தடித்வன்  

கிதத சித்து  

கிஞத தடித்வன்.  
சித்து தடித் உடன்  

உர்ந்வன்  

கிதின் உிர்  

ஏித்ில் .........  
உிவாட்டாய்....!  
 

ிக அருத ா..! சீதத்ி உங்கள் ததடப்புகதப காட்டிலும் 
ன்தண ஆாக சிக்க தத் ததடப்பு இது. . அருத...! 
உம்ம்ம்ா...! உங்களுக்கு..! 

 

 

 

 

myimamdeen 

இந் ஏித்த ப்வதாது தந்ீர்கள்  

ாபம் வதாது எரு பதந ணி ிடுதகாது  

ாருங்கள் பனில் ாவண கருத்ிட்டால் ிக்க கிழ்வன் .  
ஏிம் ணத ... ஆஹ்ஹா ....  
கி ஏிம் ஏஹ்வஹா ....  
அருத ... 

jayarajarethinam 

தந்ிட்ட சித்ிம் ிிகபில் .....ிிகபில் ழுத்ாணது  

ங்கள் ரிகபில் ….. 

புதுத ஆணந்ம் அருத! 

http://eluthu.com/nanbarkal/Santhosh_Kumar1111.html
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UmaMaheswari Kannan 

ஏிபம் காிபம் அகு வாதவ ................ 

jayarajarethinam 

ில் ிகு ாசிகு ண் னர் ....ரிகள் அதணத்தும் 

vidhya 

எரு ஏிம்  

உிர் நதற்வநழுந்து.......  
ங்கள் கிால்..........!  
 

ிக அகு ா........! 

 

Punitha Velanganni 

ஆஹா அதணத்தும் சதணாண ரிகள்...  
அருத அருத அய்ா! 

Shyamala Rajasekar 

தடத்ிற்வகற்த கி புதணில்  

தணிக்கு ிகர் தணிவ ...!!  
திாம் !! 

a.lawrence 

உள்பத்ில் புதுதகள் திநக்கட்டும் !  
உள்பங்கள் புது உனகம் ததடக்கட்டும் . இந் ல்ன உள்பம் 
ீடூி ாட்டும் . நஜதிக்கிவநாம் ாழ்த் ில்தனவ !!!! 

Kppayya 

ட்டித ட்டும்த ட்டிப்திடி  

ஈட்டித இன்நத கட்டிப்திடி !  

நதான்ழுத்து ! 

கிஞர் கி கண்ி 

http://eluthu.com/nanbarkal/UmaMaheswari_Kannan.html
http://eluthu.com/nanbarkal/jayarajarethinam.html
http://eluthu.com/nanbarkal/Shyamala_Rajasekar.html
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உன்ணிடம் உிர் இருக்கு வதாாடு  

உன்ணிடத்ிவன ிநத நகாண்டாடு  

உன் நதரும்ன்தவ ிணின் தண்தாடு  

அன்ததபம் திதபம் ஆபள்பழுதும் நகாண்டாடு ...  
 

உள்பத்ில் புதுதகள் திநக்கட்டும் !  
உள்பங்கள் புது உனகம் ததடக்கட்டும்  

 

உன்ணில் உதகவ ஊற்நாகட்டும்  

உன்ாணில் இன்தவ நதாிட்டும் !  
 

அருத ... ாழ்த்துக்கள்  

vellurraja 

உற்சாகம் கதப கட்டும்  

உங்கள் கி ிக்நகட்டும் எனிக்கட்டும்.... அருத அய்ா 

Dhanaraj 

உர்ந்ிடும் ண்வ நதாங்கட்டும்  

உத்ில் நசன்நாலும் ிதனக்கட்டும் !  
 

ணக்கு ிகவும் திடித்  ரிகள் .. சரீி தட  

ன்நி ண்தவ 

Rathinamoorthi kavithaikal 

றுக்கி ார்த்தகள்... சுருக்கி ரிகள்...  

கிதக்கு அகு வசர்க்கின்நண. 

Myimamdeen 

ஆஹ்ஹா !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
ன்ண எரு அகு ிழ்  

ண்ரீில் டக்க த்ணிக்கிநது  

இல்தன டந்து நகாண்டது  

ஏதச அர்த்ம் நசான்ணது ....  
ட்டித ட்டும்த ட்டிப்திடி  

http://eluthu.com/nanbarkal/vellurraja.html
http://eluthu.com/nanbarkal/Dhanaraj.html


ஈட்டித இன்நத கட்டிப்திடி "  
 

ன்ண அருதாண ரிகள்  

நக்க படிா னாற்நில் ஏர் டாகிநது ...  

காபிப்தன் வசக்கில் 

தணிக்குார்  

ல்ன கருத்து பி தட;  

ணில் திபம்தடி அதந் பள்ப கித-சந்வகவ 
இல்தன 

Dr.V.K.Kanniappan 

ிிப்புர்வுக் கித!  
அருதாண கருத்துகள். 

 

kppayya 

சிதன வண்டும் சவகாா --உன்  

சரித்ிம் ற்கணவ தாடிிட்வடன்--ஆணாலும்  

சாாணம் ான் ஆகில்தன.  
சம் ரும் ஆகட்டும் தார்க்கனாம்.  

 
 

jayarajarethinam 

கண்கபின் ிருிா ண்னர் கூட்டம் ண்தரின் ரிகபால் 
அனங்கரிக்கிநது அருத 

இாஜ்குார் Ycantu 

சித்து சித்து  

ங்களுக்கும் சிக்க  

ாய்ப்பு ந்தக்கு ன்நி தன ா ..  
 

கி தடம் அருத ா 

UmaMaheswari Kannan 
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திள்தபாரும் திம்ச்சாரிான்  

ீங்களும் திம்ச்சாரிான்  

கன்ணிகள் பதநிட்டது திள்தபாரிடா  

இல்தன உம்ிடா .................? 

myimamdeen 

அப்ப்தப்தா !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
அி அி ச்சி ார்த்தகள்  

நஸ்ட் நாடும் ரிகள்  

அகினுள்ளும் எரு அகு ... 

ாதக 

தடம் தார்த்து கித டிக்க ீங்கள்.  
தடம் சித்து கித சிக்க ாங்கள்! 

vellurraja 

அய்ா தடம் தார்த்து கித ழுதுணஙீ்கபா அல்னது தடம் 
திடிச்சு கித ழுதுணஙீ்கபா... ஹா ஹா நசாக்குது வதாங்க. 

Rathinamoorthi kavithaikal 

அநிவுதத டுத்துச் நசான்ண ிம் அருத தணிகுார் சார் 

 

Myimamdeen 

ஆங்கத்ின் அனசல் அருத  

கித தட உங்கபின் ணிச் சிநப்தத  

டுத்வாதுகிநது ிக்க அருத . 

n deivasigamani 

ித்நரிா உள்பங்களுக்கு  

ிதடத் நரிவும்  

ிதடத் நரிா உள்பங்களுக்கு  

ித் நரிவும்  

http://eluthu.com/nanbarkal/myimamdeen.html
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உங்கள் ததடப்பு ..  
அருத தணி குார் அர்கவப .. 

இாஜ்குார் Ycantu 

அருத அருத  

உர்த புரிந்து ...  
ணீம் வடி நசன்நாலும்  

ழுால் இருக்க வண்டும் ..  
தாசம் அநி வதாண ததடப்பு ..  
ததடப்பு சிநப்பு ா 

UmaMaheswari Kannan 

கடிங்கள் சுகாண தரிாற்நங்கள்  

உள்பத உள்பதடி ம்த  

உதக்க தத் தூதுன் ...  

உண்தில் ீங்கள் நகாடுத்து தத்ர்ான் ............ 

myimamdeen 

ணத நகி தத்து  

ிக அருதாண திவு ... 

Jayarajarethinam 

ண்ம் ழுத்துக்கபிலும் ங்கள் ரிகபால் அனங்கரிக்கிநது 

Myimamdeen 

அருதாண நாதட அதப்பு  

600 ஆது அந்ில்னா கி  
ிக்க ஆாகவ ந்து  

இன்னும் தன கா வண்டும் .  
 

ான் நகாஞ்சம் ாம் .  
ாத்ிலும் கிதின் ித்ிப்பு அருத .  
ாழ்த்துக்கள் 

http://eluthu.com/nanbarkal/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D__Ycantu.html


UmaMaheswari Kannan 

உங்கள் ணஉறுிபம் ீிபம் உங்கதப சுறுசுறுப்தாக்கி 
தல்னாிம் கிகதப புதணச் நசய்பம் ....ாழ்த்துக்கள் 
வாதவ ........... 

ThayaJ217 

அறுநூளத் ாண்டிில் ிக்க கிழ்ச்சி ண்தத 

KS.Kalai 

ஆறுகடல் ாண்டி ீங்கள்....  
ாது கடலும்..ாண்ட ா கடலும் ாண்டுங்கள் சார் !  
ாழ்த்துகள் ! 
 

அஹது அனி 

தன ஆிங்களப கடந்தும்  

தாிணம் தளடக்க ாழ்த்துக்கள் ! 

Shyamala Rajasekar 

ஆாம் இல்னால்  

ஆறுசம் அடித்ிட்டாய் !  
ஆாம் ிகன்நாய்  

ஆறுதன ழுத்துபகன்நாய்  

ஆாம் கருால் - கிில்  

ஆிக்கம் கசலுத்துகின்நாய் !  
ஆறுதளடதான் ததர்ககாண்டாய்  

ஆணாலும் அணில்ளனன்தாய் !  
ஆமள் உனகிலுள்பபவும்  

ஆதாக்கிாய் ாழ்ந்ிடுாய் !  
ஆறுநூறு காட்டுிட்டாய்  

ஆிங்கள்ஆறு தளடத்ிடுாய் !  
 

ஆர்முடன் ட்புட்டம்  

ஆாய் அளத்ாய் !  
ஆம் எருதுபிமின்நி  



ஆணாய் ளபந்ாய் !  
ஆசிகள் ழுத்துபம் சார்தில்  

ஆணந்ாய் ாி ! ாி !  

Saro 

ஆறு நூளநா காட்டாய் ! ங்கள்  

அகத்ில் அல்னா சம் அடித்ாய் !  
ஆறு நூறு ஆிாய்  

ஆற்நல் ககாண்டு ஏடி  

அருந்ிழுக்கு காண்டு ீமம்  

ஆற்நிடத ாழ்த்துகின்தநாம் !  

sankaran ayya 

MAN OF THE MATCH AND HUNDRED SIXER AWARD TO PAZHANI KUMAR  

ஆறு நூவந ாழ்க  

ஆாிாய் பர்க  

ஆநாய்ப் நதருகி  
வணாய் ிரிக  

ழுத்வட்டிணில் ிதநக  

ன் ணப்தட்டினில்  

ன்றும் உதநக  

தாக்கபின் தபிர்  

வசாதனவ தணிவ ,  

ாழ்க ாழ்க ாழ்க  

.......அன்புடன் , கின் சானன் 

சித்ா 

ஆறு சம் அடித்ிருக்கும் சவகார் ிதில் சத்ில் 
சடிக்க ாழ்த்துக்கள். 

C. SHANTHI 

ததடப்புகள் ஆிம் நாடும் ாள் ிதில்.  
அறுநூற்றுக் கித நாடும் சவகாருக்கு இணி 
ாழ்த்துக்கள்.  



ந கண்ன் 

ங்கள் கிப் தாதிணில் றீுநகாண்டு டந்ிட ாழ்க ன்று 
ங்குகின்வநன் ா..!! 

T. Joseph Julius 

ஆறுநூறும் ஆிாக ாழ்த்துக்கள் ! 

 

 


