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6நாயக7 பாடகஐ கரதைன ஆைன கதைன
ஐ(> கர தைன ஆைன= க தைன
இ(< இள4ைற ேபாD எGறைன
ந(< மகதைன ஞான/ ெகா2(<ைன3
5(<G ைவ > அ" ேபா:Aேறேன

< aல7

கணப எட கல வைன
கணப<
கணப<
கணப<
கணப<

எட/
எட/
எட/
எட/

கல, வ6ைன
காலq ைகெதா2
க ம மாதலா
க ம ைலேய

-< aல7

பா ெதேத! பா ப"#$
பாD
நாD
>க/
சக

ெதேதq பா, ப 35ைவ
கல(>ன/, நாத ேவ ேகாலsெச9
க+=க > )ம.ேயt ெயன/,S
த a:(தா

-ஒளைவயா7

வா%டா நல மன %டா
வா/,டா நல மன=டா மாமலராேநா/,டா ேமKuடகா>-?/ெகா;
>3பா7 < ேமK >4/ைகயா பாத
த3பாம சா7வா7 தம/,.

ஒளைவயா7

நாயகேன ெவ)ைனைய ேவர*க
ேவர*க வலா
6நாயகேன ெவF6ைனைய ேவர:/க வலா
6நாயகேன ேவ!ைக த. 63பா-6நாயகேன
6., ம., நாதqமா தைமGனா
க. ப. கK(>.

ேவழ

க

ேவழ=க > 6நாயகைன ெதாழ
வா , > வ 
ெவ-ைள/ ெகாப 6நாயகைன ெதாழ
>- ஓ; ெதாட7(த 6ைனகேள
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நாயக, 
மகள > நாயகேன மணா' =தLைறவா!
ெபா,தன வGேறாேன ெபா5ைடய ர <னேன
சகரனா7 த மதலா9 சகட ைதS சக+/,
எக-,ல 6"6ள/ேக எCம.ேய கணப<ேய!
அ3ப=ட ெபா+கடைல அவDடேன அ கதL
ஒ34லா ேமாதக= ஒ மனதா9 ஒ356 >
எ3ெபா2> வணAடேவ எைமயாள ேவ;ெமன
அ3பனவ ம"யம  அ !கKேய கணப<ேய!
4-ைளயா+ ,!;டேன 4ைழt/, உ/AG!;
எ-ளள  சLயாத எமன ைத உம/கா/A
ெத-யனா9 ெதவத, ேததC ேபா:Aேறா
உ-யைத உ-ளப" உக(த3பா9 கணப<ேய
இெற; த இ3ப. இK ெதாட  எ3ப.
நம.ேய ச=கனா7 தqடேன tஎ2(>
எப.ைய உப.யா9 எ; தா; எைம/கா/க
ெபாவG:/ கணப<ேய ேபாெயன3 ேபா:Aேறா!

->7ைக E த7
உ-ளம< நலwட ஓ,5க வளwட
ெவ-ளெமன3 ெபா -wட ெவய> ைகwட
உ-' A யா=தலா9 உன"G ெதடK!ேடா
ெவ-ெள /, 6நாயகேன ேவ;நல( தா ைமயா
கா<ெர; =றேபால க.ர; க;,ம.
ஊ<ைவ த ெப வG: உq வ யாைன ஐயா
ஏ<ட  வாராம எ(நா' கா3பவேன
ஆ<Eவ பாலகேன அ -ெபாC கணப<ேய
அ3ப=; ெபா+கடைல அவD=; zK;
=3பழ= ேதqடேன ேமாதக >3 பைடயD;
த3பாம எ; த=ைற ச+யா/A த பவேன
எ3ேபா> எம/க ள எ2(>வ  கணப<ேய.

Uயனா ேச கெச!"
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-.ைளயா,
-.ைளயா, வணக
4-ைளயா7 4-ைளயா7 ெப ைம வா9(த 4-ைளயா7
4-ைளயா7 4-ைளயா7 அ ைள த  4-ைளயா7
ஆறகைர ஓர <ேல அரசமர > BழLேல
{ /, 4-ைளயா7 6ைனக- |7/, 4-ைளயா7
ஆ:=க ேவலவK அணனான 4-ைளயா7
ேந  >ப யாைவ |7 > ைவ/, 4-ைளயா7
மsசேல ெச9<"q ம.னாேல ெச9<"q
அsெச2 > ம(<ர ைத ெநsE நா!; 4-ைளயா7
அவெபா+ கடைல அ+E ெகா2/க!ைட
கவைலG உ}வா7 கைணa" ),வா7.
கLக < 6(ைதைய/ காண ேவ" அq<ன
எLG U> ஏேய இVட ேபால ~:வா7.

வளமான வா01 த"வா2.
த"வா2.
E(ைதG உைற(<!ட EைகG
நாயக z7, லய E <ேய
6(ைதபல 5+(<; 6 தக tெயன
6ய(>தா ேபா Bேறா
ப/த+ மன<Kச/<ைய த(<;
= தான உன> வ"வ
= தேபா =ைன35ட சK<G
{!ட=2=த கட - tேய.
உைட <!ட ேதகாG Eத!ட பாக
ேபா|ைமக- உைடைத9யா
எ; <!ட ப.ேம ஏற=ட நட <ட
B த உதய ேவ;
வா"ய மனக' ஆலய
வ(த4 மாய மாயெமன
ேத"ய ெசவ= ேகா"யா9 ,6(<!ட
ெப ைமதா எனஎன?
உைமயவ- ைம(தேன உனத ேவ"ேய உளமாற3பா;Aேறா
எைம/கா > அ -5+ய இைம3ெபா2<
வ(<;வா9 தாமதேம>
Aேயா ேச/ சாைலG =க34K
அம7(<!ட கபக a7 < tேய.
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வாவா, வா(<டேவஉ வாச
வ(<!ேடா வளமான வா த வா9
ஆலய ~:ேவா7 கா+ய ைகwட
BSசய t வ வா9
ேதா- ெகா; அவ7க ,ைறகைள
tேம =D கைள(ெதவா9
ேவெகா; உைன/காண 5ன7?ச
நாேல அபான த4 வ வா
பா7ேபா: உ5கைழ3பா"ட
எம/, t = தான தத வா9.
நேலா7 நலெபற  நைம ெப Aட 
ஆைன=க அ - ேவ;ேம
எேலா  அ5டேனஅைம<யா9 வா(<ட
t அ AK வ(<ட3பா
வாயாற3 பா";ேவா உளமாற வணA;ேவா
6ைனய:/க வ(>6;
ேநாயற வா டேன ேசா7வற மனைத
த(ெதைம கா <ட3பா.

லய 4 நாயக,
ெநs~ க ேவ"ேய
Bலபட Eர ெதா!;
ேவ;ேவா7 ெநsசெமலா
ஐகர ேதா:வா
ஆைன=க கா!;வா
ஆன(தமாக வ(>
ெகாs~த ெமாCGேல
,ைற|7/க ேவ;ெமன
,4!; ப.ைச தா
சகர ெபறமக
ச/<யவ- =தபால
ச7வ= கா >Bபா
Eக3?7 நக+ேல
z76ள, நகர தா7
Eற34, >ைண5+(தா9
எ,ல நாயகா
ஏைழ3 பகாளேன
எCலரேச கா/க ேவ;
17
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மைக Eவகா
மணா' ஈசq
மகனாக ஈற ேபா>
எ, t =தெத9வ
எேலா7/, =த கட எக- ,ைற |7/க ேவ;
லய E < ஆலய ைத
வல வ(> வண,ேவா7
பய6!;3 ேபா,த3பா
காைல மாைல
காவL/க ~:ேவா7
கடபல ேகா"ய3பா
ஆலய ~ேய
ஆைன=க உைனேய
அப7க- ேவ;Aேறா
ேவைளG> ஆடவா
ேவழ=க நாயகா
6ைன|7 >/ கா/க ேவ;.

-Eக3?7 நகர தா7 ெதாட7 ,2

4க#5, லய4 கணப
கணப<ேய எகEக3?7 லயE
கணப<ேய எகEக3?7 லயE

கணப<ேய
< கணப<ேய!
கணப<ேய
< கணப<ேய!

கணப<ேய எகEக3?7 லயE
கவைலகைள |7
வரக-பல த(த

கணப<ேய
< கணப<ேய
த ' கணப<ேய
' கணப<ேய

aக வாகன3 ெப மாேன
= தான a
வ ெகாடவேன
ேதன=த தழா <ன=ைனேய
வணA மAேவா ஆைன=கேன
zனைர கவ7(<!ட உனாலய
இனக- |7 <;ேமா7 ைகலாய
உஆலய வலவ  அைனவ /,
உன ளா வாெவ: இKதா,
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ஆலய Eேத ஆனாD
உ5க EைகG ஓAB,
உசன<G உைடப; ேதகா
உஅ5த ச/<G 5கபா;
EைகG ைத3?ச < 6ழாைவ
>வAைவ > t மAவா9
காவ"3 4-ைளக- அைனவ /,
<ட=பல= t அ -வா9
ேவ=க ெகாட ேவலவq
உ< வ" ேபா3 5ற3ப;வா
ெவ- இரத < Uதம7(>
அழகா Eைகைய வலவ வா
உன - ெப: உவைகட
இரத >ட காவ"க- பவKவ 
காபவ7 கக' பK >6;
ப/<G அவ7ெம9 EL7 >6;
<ன= க ைணயா >Gெழ2(ேதா
எ<D =தL உைன ெதா2ேதா
உன ளாேல தா உய7(ேதா
உ5க பா" தா-ப.(ேதா

ெவ. இராகவ, பாகேன+, 2009.

ெதா
ெதா கணப
ெதா(</ கணப< வா வா வா
வ(ேத ஒ வர தா தா தா
க(தK அணா வா வா வா
கK ட ஒ வர தா தா தா
பாைன வG:ட வா வா வா
ப.(ேத ஒ வர தா தா தா
,-ள/ ,-ளேன வா வா வா
,; வGறேன வா வா வா
ஆைன =க >ட வா வா வா
அவEய ஒ வர தா தா தா
எலா அ(த கணப<ேய
எF வர ேக!ேப ெத+யாதா
நலவ எq ஒ ெபயைர
நா ெபறேவ வர தா தா தா

(ெதா(<)

(ெதா(<)

(ெதா(<)
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கணப ஜய ஜய
E(< தவ7/க - கணப<
z+ய யாைன/ கேற
அ5ைட அமரைர/ கா3பா9
ஆ6 >ைணேய கணப<
இைடS சைட=" இைறவா
ஈச த(த - மகேன
உKய க ம ="3பா9
ஊ7நவ ச(< உக(தா9
எெப மாேன இைறவா
ஏ2,ல( ெதாழ Bறா9
ஐயா/ கணப< ந4ேய
ஒைற ம 35ைட 6 தகா
ஓAய யாைன/ கேற
ஒள6யலா அ ேள
அஃகர வ > ஆனவா
கணப< எ6ைன கைளவா9
ங3ேபா ம2ெவா ேற(<ேய
சகர மகேன ச>ரா
ஞய ந4னா7 பாலா"ய
இடப; 6/Aன 6நாயகா
இணAய 4-ைளக- தைலவா
த >வ மைறெத+ 6 தகா
நென 6/Aன 6நாயகா
ப-G Dைறத  4-ளா9
ம:- ளா; ம.ேய
இயAய ஞான/,ேற
அரவ/ AA. ஆ73பா9
இலக/ ெகாெபா ேற(<ேய
வsசைன பல ( |73பா9
அழAய ஆைன/ கேற
இளமத யாைன =க தா9
இர,ப< 6/Aன 6நாயகா
அன(த ேலாடா<G அ"ெதாழ

ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
ஜய ஜய
வ ேள.

-ஒளைவயா7

ஓ கேணச
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ

கேணச
கேணச
கேணச
கேணச

ஓ கேணச
பாமா
ஓ கேணச
ர்மா
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ெஜய
ெஜய
ெஜய
ெஜய
c
c
c
c

கேணச
கேணச
கேணச
கேணச

கேணச
கேணச
கேணச
கேணச

ெஜய கேணச
பாமா
ெஜய கேணச
ர்மா

c கேணச
பாமா
c கேணச
ர்மா

ெஜய கேணச பாமா
c கேணச ர்மா
c கேணச ர்மா
ெஜய கேணச பாமா

நாயக, அகவ
zத/ களபS ெச(தா மைர3?
பாதS Eல5 பலஇைச3 பாட3
ெபா அைர ஞாq ?(>A லாைட
வன ம A வள7(தழ ெக3ப3,
ேபைழ வG:, ெப பார/ ேகா;,
ேவழ =க=, 6ள,E( )ர=,
அs~ கர=, அ,ச பாச=,
ெநsE ,"ெகாட tல ேமK,
நாற வா நாL 5ய=,
a: க}, =மதS ~வ;,
இர; ெச6, இல,ெபா ="
<ரட =35+M <கெழா மா75
ெசாபத கட(த >+ய ெம9 ஞான
அ5த Bற கபக/ கேற!
=3பழ uக  aக வாகன!
இ3ெபா2 ெதைன யா!ெகா-ள ேவ"
தாயா9 என/, தாென2( த 
மாயா3 4ற6 மய/க ம: ேத,
< (<ய =தஐ( ெத2 >( ெதவா93
ெபா (தேவ வ(ெத உள(தK 5,(>,
, வ" வாA/ ,வலய( தK
< வ" ைவ > <றஇ> ெபா -என
வாடா வைகதா மA(ெதன/ க /,
ேகாடாத தா ெகா;6ைன கைள(ேத
21

www.bhajanai.com

உவ!டா உபேதச 5க!" எெச6G
ெத6!டாத ஞான ெதைவ கா!"
ஐ5ல தைன அட/, =பாய
இ5: க ைணG இKெதன/ க /,
க 6க ெளா;, க
<ைன ய6
< 6ைன தைன அ: < - க"(>,
தலெமா நா,( த(ெதன/ க ,
மலெமா a மய/க அ: ேத,
ஒப> வாG ஒ ம( <ர தா
ஐ5ல/ கதைவ அைட3ப> கா!"
ஆறா தார த,ச Bைல!
ேபறா B: <3 ேபS~ைர ய: ேத,
இைட4 கைலG எ2 த 6 >/,
கைடG ~2=ைன/ கபால= கா!",
a:ம டல < =!"ய ).
நாெற2 பா4 நா6 உண7 </,
,டL யதK w"ய அசைப
6ெட2 ம(<ர ெவ3பட உைர >
aலா தார > aெட2 கனைல/
காலா எ235 க
த 6 ேத
அ=த Bைல ஆ< த இய/க=
,=த சகாய ,ண ைத w
இைடSச/ கர < ஈெர!; Bைல
உடச/ கர < உ:3ைப கா!"S,
ச=க )ல=s ச>7=கS /க=
எ=க மாக இKெதன/ க 3,
5+ய!ட காய 5ல3பட என/,
ெத+ெய!; Bைல ெத+சன3 ப; </,
க
<K கபால வாG கா!",
இ
< = < இKெதன/ க ,
எைன அ6 ெதன/க - ெச9>,
=ைன 6ைனG =தைல/ கைள(ேத,
வா/, மன= இலா மேனாலய
ேத/Aேய எற E(ைத ெத6 >,
இ ெவ Gர" ெகாட ெமன
அ -த  ஆன(த த2 <, எ ெச6G
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எைல இலா ஆன( தம ,
தல கைள(ேத, அ -வC கா!"S,
ச த < q-ேள சதாEவ கா!"S,
E த < q-ேள EவLக கா!",
அ}6 க}வா9 அ3பாD/ க3பாலா9/
க}= Bற க 5-ேள கா!",
ேவட= t  6ளக B: </,
w;ெம9 ெதாட7 ,ழா >ட w!"
அsச/ கர < அ ெபா - தைன
ெநsச/ கர < Bைலய 6 > ,
த >வ Bைலைய த(ெதைன ஆட
6 தக 6நாயக, 6ைரகழ சரேண.

நாயக, கவச.
கவச.
வள7 Eைகைய3 பராபரமா9 வய,
6நாயக7 கா/க வா9 த ெசK
அள படா அ<க ச (தரேதக
மேகா கட7 தா அம7(> கா/க
6ளரற ெநைய எ: 6ளAய
காEப7 கா/க 5 வ தைம
தள76 மேகாதர7 கா/க
தட6Cக- பால ச(<ரனா7 கா/க.
க6 வள  அதர கச=க7 கா/க
கால கண/ Aட7 கா/க
ந6E 5க A+ைச ~த7 கா/க
நKவா/ைக 6நாயக7 தா கா/க
அ67 நைக > =க7 கா/க
அ-எC ெசsெச6 பாசபா. கா/க
த67தD இளெகா" ேபா வள7ம.
நாEையS E < தா7 த7 கா/க.
காம ? =க( தைன/ கேணச7
நK கா/க கள கேணச7 கா/க
வாம உ: இ ேதா' வய, க(த
?7வ ச7தா மA(> கா/க
ஏம=: ம.=ைல 6/Aன 6நாயக கா/க
இதய( தைன ேதா அகD கணநாத7 கா/க
அக!"ைன >லேக ரப7 கா/க
ப/க இரைட தராதர7 கா/க
4 !ட ைத3 பாவ t/,
6/Aனகர கா/க 6ளALக
6யாள ?டண7 தா கா/க
த/க ,9ய தைன வ/Aர>ட7 கா/க
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சகன ைத அல உ/க கணப கா/க
ஊ ைவ மகளa7 < உவ(> கா/க
தா =ழ(தா- மகா5 < கா/க
இ பத ஏகத(த7 கா/க
வாகரA3 4ர34ரசாதன7 கா/க
=ைகைய வண,வா7 ேநா9
ஆதரSெச9 ஆசா?ரக7 கா/க
6ரப>ம அ த7 கா/க
ேதAள  நகக- 6நாயக7 கா/க
Aழ/AK 5 |ச7 கா/க
அ/KG E |ச7 கா/க
உமா 5 <ர7 ெத<ைச கா/க
/க B <G கேணச7 கா/க
6/Aன வ7 தன7 ேமெகq( </கதK கா/க
வா6 கச க7ண கா/க
<க உ|Eத/க B<ப கா/க
வடAழ/A ஈச ந(தனேர கா/க
ஏகத(த7 பக=2> கா/க
இர6q ச(< இரட மா!;
ஓைகG 6/AனA > கா/க
இரா/கால ?த உ ேவதாள
ேமாAKேப9 இைவயா< உG7 <ற தா
வ (>ய  ="6லாத ேவக=: 4. பல 
6ல/,3 பாசா,ச7 தா 6ைர(> கா/க
ம<ஞான தவ(தான ஒ
5க,ல வசர =:
ப<வான தன தாKய Aரக
மைன6 ைம(த7 பGந! பா</
க<யா  கல(> ச7வாத7 கா/க
காம7 ப
<ர7 =னான
6<யா  ~றெமலா மேரச7
எsஞா: 6 4/ கா/க
ெவ z6த க4ல7 கா/க
க+யா< எலா 6கட7 கா/க
எ இFவா: இதைன =/கால=
ஓ<ட uபா இைடெறா:
ஒ:றா =Kவ7கா- அகாயா7 ஒ வ7 ஓ<னாD
அ: ஆகவ7 ேதக 4.யற வS
Eரேதக மாA மq
6நாயக7 கவச =:
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கேணச சரண
கேணச சரண சரண கேணச!
கேணச!
கேணச சரண சரண கேணச
க<ெயன அ -வா9 சரண கேணசா
க ைணG வ"ேவ சரண கேணசா
ச/<G ைம(தா சரண கேணசா
சாதா , ேவ சரண கேணசா
=தவq tேய சரண கேணசா
=Kெதா2 ேதவா சரண கேணசா
a தவ tேய சரண கேணசா
aக வாகன சரண கேணசா
அக(ைதைய அC <; சரண கேணசா
அ4 உைற(<; சரண கேணசா
கஜ=க Bேய சரண கேணசா
அ"யா7/ க -வா9 சரண கேணசா
ஐ(> கர ேதாேன சரண கேணசா
ேவழ =க ேதாேன சரண கேணசா
பா7வ< பாலகேன சரண கேணசா
ப/த / க -வா9 சரண கேணசா

ஆைன

க ச:

4-ைளயாேர 4-ைளயாேர 4-ைளயாேர 4-ைளயாேர
4-ைளயாேர 4-ைளயாேர 4-ைளயாேர 4-ைளயாேர
ஆைன =க சK< அ> ெகா;/, Bம<
வா6இK நம/,வ  நலேநரதா
வள7SEேயா; வ(> ேச  வச(த கால தா
கபகமா9 { 3பா ைக Bைறய ெபா - த வா
அ5த ைத அவKட < வ(> பா
t ஆைன=க ேபைர எ(தநா' w:
ஆவ.G ச>7 <GK ஐகரைன3பா7 >6!டா
? லA ெசவெமலா வ(> ேச 
அ(த 4-ைளயா7 அ - இ (தா ஒ: w;
4-ைளயா7ப!" வ(தா ெப ைமெயலா நம/, வ 
நலெதா தகவ வ  நாைளேயதா
நம/, நல யா  வ  அ; த ேவைளதா
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;ரகணப
6னாயகா 6னாயகா {ர கணபேத 6னாயகா
6னாயகா 6னாயகா {ர கணபேத 6னாயகா
மகள அ -வா9 6னாயகா! மASEைய த வா9 6னாயகா!
எ,ல கா/, 6னாயகா! ஏறக- த வா9 6னாயகா
மைலேம < SEG 6னாயகா! கைலவள த வா9 6னாயகா!
கபக a7 < 6னாயகா! ெபாபத ப.(ேதா 6னாயகா
aக வாஹன 6னாயகா! ேமாதக ஹ தா 6னாயகா!
யாமள க7ணா 6னாயகா! 6ள4த  ரா 6னாயகா!
வாமன பா 6னாயகா! மேகவர 5 ரா 6னாயகா!
6/ன 6னாயக 6னாயகா - உ பாத நமேத 6னாயகா!

சகல கலாவL மாைல
(,மர, பரசாக-)

கணப ராஜா!
ராஜா!
?ைஜ ெச9> உைன ெதா2ேவா கணப< ராஜா
5E+3பா9 t வ வா9 கணப< ராஜா
காலெமலா உைன ெதா2ேவா கணப< ராஜா
க ைணட t வ வா9 கணப< ராஜா
கபக ேபா க ைண ெச9 கணப< ராஜா
கவைலெயலா கைள(ெத கணப< ராஜா
க(தq/, = 4ற(த கணப< ராஜா
கLக < கம.ேய கணப< ராஜா
கைலயைன > கட/, கணப< ராஜா
கறவ7/, க3ப ' கணப< ராஜா
நாேவத3 ெபா ளான கணப< ராஜா
நாத 4(> கலா|< கணப< ராஜா
ேவழ =க நாயகேன கணப< ராஜா
6ைனகெளலா |73பவேன கணப< ராஜா
ஓகார3 ெபா ளா t கணப< ராஜா
ஓ ச/< 6நாயகேன கணப< ராஜா
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Eவ பாடகநல ேச, ந=>வர,
ந(|வரா
ந(|வரா எக- ந(|வரா,
ந(|வரா, ந(|வரா எக- ந(|வரா
Eவனாைர எைற/, ~ம/, ந(<
ேச6 த ப/த7கைள/ கா/, ந(<
கவைலகைள எ(நா' ேபா/, ந(<
கGைலGேல நட5+ கK(த ந(<
ப-யைற3 ப/க < இ /, ந(<
பா7வ<G ெசாேக!; E+/, ந(<
நலெதா ரகEய ைத/ கா/, ந(<
நா-ேதா: த+ ,/, ந(<
ெசக 5 உண மாைல அ. ந(<
Eவq/ேக உ:>ைணயா9 6ள, ந(<
மகளக- அைன ைதேம ெகா;/, ந(<
மKத7க >ய7ேபா/க வ(த ந(<
அ க5 மாைலைய அ. ந(<
அ+யெதா 6வேம ஏற ந(<
வ கால நலமாக ைவ/, ந(<
வண,Aேறா எைம/கா/க வ க ந(<
4ரேதாஷ கால < ேப~ ந(<
ேபர ைள மா(த /, வழ, ந(<
வரலா: பைட >வ  வல ந(<
வ:ைமGைன எ(நா' அக: ந(<
ெக!டகனா அ தைன மா: ந(<
7 <ட ,லகா/, இKய ந(<
ெவவ  வா93ப/க உத  ந(<
6<Gைன தா மா6ட 6ைள ந(<
ேவ(த நக7 ெந9GKேல ,/, ந(<
6ய/கைவ/, தsசா73 ெப+ய ந(<
ேச7(த < 35 w+ேல சா9(த ந(<
ெச6சா9 > அ -ெகா;/, ெசவ ந(<
,4!ட ப/த7 >ய7 t/, ந(<
,ட ,டமா9 அ4ேஷக பா7 த ந(<
ெபா ெபா ைள வழAடேவ வ(த ந(<
5க6/க எ இல வ க ந(<
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ைவயநாத, வணக
நமEவாய நமEவாய நமEவாய ம(<ர
நா6q/,
q/, உக(தநாம நமEவாய ம(<ர
நா6
ஐ(ெத2 > Eவெப மா ஆ!Eெச9 டமா
ஆெற2 > சரவணq கா!Eந, மாடமா
ைந(>வா2 ம/க'/, ேநா9ெநா"ைய3 ேபா/Aட
நம (ைத/ ெகா;/கவ(த tலகட ம(<ர
ைவ <யரா93 ப.5+(> ைவயக ைத/ கா/கேவ
வG <ய நாதனாக வ(>< தா சகர
ைப <ய= பாதக= இ,வ(> ேச மா
பKேபால 6லகைவ/, பரமEவ ம(<ர
த(ைததா தனயேனா; வா2Aற {">
ச(தன= ப  கமகம/, நா">
6(ைதேயா; 6யா<ெயலா ேவகமாக ஓடேவ
ெவேவல >ைணG /, {ரேசக7 ம(<ர
5- /, ேவெரன 5Kத, ?யா
?தநாத கணக'/, கK கா!; சாயா
வ-ெத9வாைனேயா; வரெகா;/, = கைன
வள7 ெத; > நம/க த அைமய3ப ம(<ர.
நமைதய நாயAயா- நாKல ைத/ கா/கேவ
நைகயைர தைகயரா93 ேப.க3 ேபாட
த=ைடய ,,ம= < Sசா(> ம}ேம
ச(B<G வழ,Aற ~(தேரச7 ம(<ர
பாலKைன3 ேபாமA பாலாபா- மAழேவ
ேவலனவ ேகால, zல= >/ ,மரனா9
ஞாலU> ஞான=ட அ9யன" பேய
ம/க-,ைற |7/கவ(த ெசா/கநாத7 ம(<ர

அ".? நடராஜ, பக
ஓ நமSEவாய ஓ ஓ நமSEவாய
ஓ நமSEவாய ஓ ஓ நமSEவாய
அ, இ, எ,மா9 அைம(த ேதவேதவேன!
ஆ<யா9 அநா<யா9S சைம(த ேஜா< பேன!
மகளக- யா  ந, அ4ைக மணாளேன
ைம(த ெச9 ?ைஜG மA(த -நேடேசன!
எ(த இல ஆGq இ (த இ Eதபர
எ; த ட ஆலய ெதா; த wைர ேகா5ர
ெச(தSெசா ம(<ர < (> அேப ஆகம
Eவ(தபாத பகய உவ(த - நேடசேன!
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மேல எ; த கா எ மைனGD எ; >ைவ
மன<ேல Bைன த நைம 6ைர6ேல =" >ைவ
எ: |ைம அ}Aடாம ஈசேன த; > ைவ
ஏ > அப7,26 எைனS ேச7 >ைவ நேடசேன!
ஆபய(த ஐ(<ேனா; பா பழ பsசா7த
ஆைலவா9/ க 5 ெத, ேத ~க(த ச(தன
tபய(த யாைவ Bன/க ேத ஈசேன!
ேந7 <யா9 அைன > ஆ" வா >வா9 நேடசேன!
அ!டநாக ?ஷண அ/க வல அலேன
ஆைன மா E: ைத ேவ!ைட ஆடவல அலேன
இ!ட மாைல ஆைடேயா; ெதா!;ைவ த ச(தன
எ: நகவல வல ெகாட - நேடசேன!
6Lனா அ"/கேவா {~க ெபா:/கேவா?
< த ேபா>ைக 4ரைப ேமD நா எ;/கேவா?
நல 4-ைள எைன ஆ' நாதq t அலேவா?
நா' நா பைட த ெசாD ?  ெகா-நேடசேன
ஆடt எ; ததா9 அ(தவ7 இய5வா7
அல அல எ தைலேம ட எ: ெசாAேற
ஈ"லாத ெத9வ t இட35ற எ; தகா
எ(த ேநா/A எ: ெசால வ(த - நேடசேன!
ம2ெவ; (>) எைத 6ள/க ம:ேதா: ஓ"னா9?
ம<ெய; த Eர இ /க ம தனா9 ஏ ஆ"னா9?
க2ெத; > நடன ஆ; கா!" என ேத"னா9
ைகG நா எ; த )ப ெகா-'வா9 நேடசேன!
எ; த )ப ஆ<யா  ஏற - மேகசேன!
இ: நா பைட த யா  உ}வா9 சேபசேன!
த; த பைட 6ைனயக தா,வா9 ச7ேவசேன!
சரண உைனய ஏ>? தா,வா9 நேடசேன!
வாC tபைட/, ெத9வ மலரைண அம7(ததா!
வ, த/, ெத9வ wட அரவைண Aட(ததா!
ஊCேதா: ஐ(ெதாC உவ(> ெச9 ஈசேன! ஓ9(>
செற ெநsசைண/ க சா9(> ெகா- நேடசேன!
ஓ நமSEவாய ஓ Eவாய நமபேன!
ஓ> ஐ(> சைபG ஆ; பாதேன சதேன
வாயா9 தைல த Eவகா காத ேநசேன
மாலாத க ைண t வழ,வா9 நேடசேன

-அ !க6 ,. ெச. ராமசா
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@ ைவயநாத, பக
ஓ நமSEவாய ஓ ஓ நமSEவாய
ஓ நமSEவாய ஓ ஓ நமSEவாய
உைனய ேவ:ெத9வ உ-ள எண 6ைலேய
ஓைசெகாட தCனாேல பா;ேவ உ 4-ைளேய
அைன, 4-ைள மழைலGேல அக ,ைழத ேபாலேவ
அ.ய ேவ; என> ெசாD ஆ< ைவ <யநாதேன.
ேதசெம, ேகாGக- <ற(> ைவ த வாGகேத; அப7 யா7/, இப ேகா"ந, a7 <க?ைசெகா-' ேதவ7க- யாைவ B ேகாலேம
ேபா: எைன வா6ேல= ேன:ைவ ய நாதேன
ஓ> நாD ேவத= உலா <க-, ஞாG:,
உக(த க(தேவ-, சடா உைம அ4 ராமq
பாத?ைச ெச9யேவ பல ெகா; த ஈசேன
பா<ெகாட ைதயேலா; வாC ைவ ய நாதேன
ஆலகால நsைச t அ7தமா9 அ (<னா9
அ" >ைவ த பG இைறSE 6 4னா9
பால நs~ ேதடேவா? பேவ!ைட ஆடேவா?
பைட தபா ~ைவ த - பரா  ைவ ய நாதேன.
வாத, 4 த, Eேல!;ம வைக/, M: ேநா9/,ண
மKதராE அAலாத 5<ய ேநா9 <ன, <ன
ேவதைன வள7(தத ெவறேதா ம
>வ?
ேமD என w:ேவ? க பா , ைவ ய நாதேன
ஆ7ேவத ஆAல அைம(த E தைவ <ய
ஆனேவ: வைகGD அேனகமான ப <ய!
பா ேநா ேபானேதா? பL > நைம ஆனேதா?
பா6ேய எ w!ட ேதா; பா  ைவ ய நாதேன.
அ,, ஓ"என? அகல6ைல ேநா9கேள
ஆ" என? பா" என? 6லக6ைல ேப9கேள
மைகபாக tG /க எ, ெசேவா ேச9கேள?
மனரA அ -வழ, வாC ைவ யநாதேன.
க.லாத , ட /, கெகா;/, ஈசேன
கா இலாத =டவ /,/ கா ெகா;/, ேபாஜேன
எ.லாத ேநாG w!ட இடலாம ஓடேவ,
எqேள எ2(த -வா9 அண ைவ ய நாதேன.
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E(ைதG இ (த ேநா9 ெசயகளா 6ைள(த ேநா9
<~/,-, ேதா, நர(5), எD5, , <G ெச(த ேநா9
எ(த ேநா ேபா/,வா9 எ<7வராம ஆ/,வா9
இைச(தக(த 5+Gேல அம7(த ைவ யநாதேன.
நாம, ப ேபதமற ஞான ேஜா< a7 <ேய
நா' உைன அ5ெச9> பா;Aேற வா <ேய
சாமேவத தேன சடா ேபா: பாதேன
தsச, தsச, தsச எைன தா, ைவ ய நாதேன.

4வAக
அரஹர அரஹர அரஹர Lக
EவEவ EவEவ EவEவ Lக
க ைணG வ"ேவ ைகலாச Lக
காEK கா/, 6~வ Lக
< 3பர , பர,ற Lக
< வா ைன/காவL ஜ5Lக
ஆட 5+(த wடLக
அைப3 ெபாC ஆ!ெகாட Lக
பாடL Eற(த ம |ச Lக
ப/</ கடL < {ச Lக
ெவ ந, ெசயெகாட Lக
6ணவ7 ேபா: வளெரா Lக
கறவ7 ஏ: ஐM: Lக
க. ஒயா காள < Lக
~யபா9 வ(த தாேதா Lக
ெசா7/க ந, ேதEக Lக
பயனா நயனா ப~ப< Lக
பாைலய நா!" சவர Lக
5-7 வா2 ைவ <ய Lக
ெபா, மகள சகர Lக
உ-ள உைற(த ?சலா7 Lக
உய7(த மGைல/ கபாL Lக
மா7/கட கா த அ=|ச Lக
மாேதவ {ரேசகர Lக
ஆ7 >3 ேபா: காவர Lக
ஆ ைட/ ேகா6L ேஜா<Lக
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அரஹர 4வேன ஆCகேவ
ஆ;க நடன ஆ;கேவ அரஹர Eவேன ஆ;கேவ
ஆ;க நடன ஆ;கேவ அரஹர Eவேன ஆ;கேவ
Eவைக லாசா பரேமசா
<+5ர எ+ த நடராசா
பவபய ேபா/, பரேமசா
பKமைல ஆ' ச7ேவசா

(ஆ;க)

அ ெகா; >ைப மலராட
அ.ம. மாைலக- தானாட
ெப A; கைக தைலயாட
4ைறம< ய>  உடனாட

(ஆ;க)

ல உ;/ைக ~ழறாட
2 கணக- உடனாட
ஆல ," ேதா ஆ;கேவ
அ"யா7 மAழ ஆ;கேவ

(ஆ;க)

ஆலவா யரேச ெசா/ேகசா
அவKைய/ கா/, பரேமசா
ஆலகா!" ஆ";வா9
அரஹர Eவேன ஆ;கேவ

(ஆ;க)

< /கட + கடசா
<ைலய ப<G நடராஜா
< =ைல மாEலா ம.சா
< நட ஆ;க ஆ;கேவ

(ஆ;க)

மGைல/ கபாL ஈவரேன
ம>ைரG ஆ"ய ஆ!டெமன
கGைலG ஆ"ய ஆ!டெமன
காமா ஆ;க ஆ;கேவ

(ஆ;க)

-ேசாைல. இராமSச(<ர

ஹர ஹர 4வ 4வ

ஹர ஹர Eவ Eவ அபலவாணா அபலவாணா
ெபானபலவாணா
Eவாய நம ஓ Eவாய நம ஓ
Eவாய நம ஓ நமEவாய!
Eவ Eவ Eவ Eவ Eதபர நாதா
எகைள ஆ!ெகா-ள இ, t வாவா
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ஓ நமEவாய Eவாய நம ஓ
Eவாய நமஓ நமEவாய
Eவ Eவ Eவ Eவ சபாபேத
Eவகா ~(தர உமாபேத
ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாேதவா
பா7வ< ரமணா சதாEவா
நடராஜ எேலா /, நலவேன
நலெதலா ெச9ய வலவேன
ஓ நம Eவாய Eவாய நம ஓ
Eவாய நம ஓ நமEவாய!
எம ெராப ெபாலாதவ 6டமா!டா
அவ சாபEவ ப/த எறா ெதாடமா!டா
Eவாய நம ஓ Eவாய நம ஓ
Eவாய நம ஓ நமEவாய
(ஹர ஹர)

-ரேதாஷ#
-ரேதாஷ#பாEC
Eவாய நம ஓ Eவாய நமஹ!
நமஹ! Eவாய நம ஓ நமSEவாய!
நமSEவாய!
ெஜய ெஜய சகர ஹர ஹர சகர!
ஹர ஹர சகர ெஜய ெஜய சகர!
ஆ"யபாதா அபலவாணா!
w"ேய பா"ேனா 4ைழ ெபா:3பாேய!
அsெச2 < அம7(த ~(தேரசா!
ெநsE Bைற(< 3பாேய ெசா/ேகசா!
~(தர7/, ேதாழனான ~(தேரசா!
சப(த /, த(ைதயானா9ெசா/ேகசா!
ம ~ம(> wL ெகாட ~(தேரசா!
ெப ~ம(> ெப ைம ெகாடா9 ெசா/ேகசா!
ேதா;ைடய ெச6ேயாேன ~(தேரசா!
)ய ெவர.(தவேன ெசா/ேகசா!
ந+ைய ப+யா/Aய ~(தேரசா!
நாைர/, = < ெகா; த ெசா/ேகசா!
ம.வாசக < ஒயானா9 ~(தேரசா!
ேதவார ேதா; இைண(<!ட ெசா/ேகசா!
கால காEநாதா பாமா!
6சாலா!E சAத 6வநாத ர/மா!
ஆலால ~(தர Uனா!E ~(தர!
கயாண ~(தர கடபவன ~(தர!
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நடராஜா நடராஜா ந7 தன ~(தர நடராஜா!
Eவராஜா Eவராஜா Eவகா நாதா Eவராஜா!
என3 பனலவா எ தாமலவா!
ெபான3பனலவா ெபானபல தவா!

-அ !க6 ,.ெச.இராமசா,

மாFகவாசக, அ"ய "வாசக
<
<
<
<

வ
வ
வ
வ






ஞானS
ஞான(
ஞான3
ஞான/

~காநட ெபட <F6யமா(
< வாசக ைர ேச7 <டேவ
பைர34" த(த Eவ/கறா(
கணப< தா-=" ேச7 <னேன.

உலெகலா உண7( ேதாத க+யவ
Bல லா6ய t7மL ேவ.ய
அலA ேசா<ய அபல தா;வா
மல7E லப" வா < வண,ேவா.

-ெப+ய 5ராண

வராண ெவபா
ெதாைல இ 4ற6S 2 தைள t/A
அல அ: > ஆன(த ஆ/Aயேத-எைல
ம வா ெநய/, வாத7 எேகா
< வாசக எq ேத.
நமSEவாய வாக! நாததா- வாக!
இைம3ெபா2> எெநsE tகாதா தா- வாக!
ேகாகC ஆட , ம.த தா- வாக!
ஆகம ஆAB: அ.3பா தா- வாக!
ஏக அேநக இைறவ அ"வாக!

5

ேவக ெகா; >ஆட ேவ(த அ"ெவக!
4ற3ப:/, 4sஞக த ெப9கழக- ெவக!
5ற தா7/,S ேசேயாத ?கழக- ெவக!
கர,6வா7 உ-மA2 ேகாகழக- ெவக!
Eர,6வா7 ஓ,6/, zேரா கழெவக!

10

ஈச அ"ேபா! எ(ைத அ"ேபா!
ேதச அ"ேபா! Eவேச வ"ேபா!
ேநய ேத Bற Bமல அ"ேபா!
மாய3 4ற3ப:/, மன அ"ேபா!
zரா7 ெப (>ைறந ேதவ அ"ேபா!

15
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ஆராத இப அ ' மைலேபா!
Eவ அவ எE(ைத- Bற அதனா
அவஅ ளாேல அவ தா- வணAS
E(ைத மAழS Eவ5ராண தைன
=(ைத 6ைன=2> ஓய உைர3பயா

20

க}தலா தக ைண/ ககா!ட வ(ெத9<
எ}த, எ!டா எCஆ7 கழஇைறsE,
6Bைற(> மBைற(> /கா9 6ளெகாயா9
எஇற(> எைல இலாதாேன! Bெப sz7
ெபாலா 6ைனேய 5க2மா: ஒறேய!

25

5ஆA3 ?டாA3 52வா9 மரஆA3
ப6 க ஆA3 பறைவயா93 பாபாA/
கலா9 மKதரா93 ேபயா9/ கணகளா9
வஅ~ர7 ஆA =Kவரா9 ேதவரா9S
ெசலாஅ Bறஇ தாவர சகம >-

30

எலா3 4ற35 4ற(> இைள ேத, எெப மா!
ெம9ேயஉ ெபா அ"க- க": {;ேற;
உ9யஎ உ-ள >- ஓகாரமா9 Bற
ெம9யா! 6மலா! 6ைட3பாகா! ேவதகஐயா! என ஓA ஆ(தகற u.யேன!

35

ெவ9யா9, த.யா9, இயமான னா6மலா!
ெபா9யாGன எலா ேபா9அகல வ(த ,
ெம9sஞான ஆA 7Aற ெம9S~டேர!
எsஞான இலாேத இப3 ெப மாேன!
அsஞான தைன அக6/, நலேவ!

40

ஆ/க அள இ:< இலா9! அைன >ல,
ஆ/,வா9 கா3பா9 அC3பா9 அ - த வா9!
ேபா/,வா9 எைன3 5,63பா9 Bெதா24
நாற < ேந+யா9! ேசயா9 ந.யாேன!
மாற மனகCய Bற மைறேயாேன!

45

கற(தபா கனெலா; ெந9கல(தா ேபாலS
Eற(> அ"யா7 E(தைன- ேதஊ B:
4ற(த 4ற35 அ:/, எக- ெப மா!
Bறக- ஓ7 ஐ(> உைடயா9! 6ேணா7க- ஏ த
மைற(< (தா9 எெப மா! வ6ைனேய தைன

50

மைற(<ட a"ய மாய இ ைள
அறபாவ எq அ கGறா க!"3
5ற(ேதா ேபா7 >எ, 52அ2/, a"
மலேசா  ஒப> வாG ,"ைல
மக3 5ல ஐ(> வsசைனையS ெச9ய

55
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6ல, மன தா 6மலா! உன/,/
கல(த அபாA/ கE(>உ- உ ,
நலதா இலாத Eேய, நA
Bல(தேம வ(த  t-கழக- கா!",
நாG கைடயா9/ Aட(த அ"ேய,

60

தாG Eற(த தயாஆன த >வேன!
மாசற ேசா< மல7(த மல7S~டேர!
ேதசேன! ேதஆ7 அ=ேத! Eவ5ரேன!
பாசமா ப:அ: >3 பா+/, ஆ+யேன!
ேநச அ -5+(> ெநsE வsசக ெகட3

65

ேபரா> Bற ெப க ைண3 ேபராேற!
ஆரா அ=ேத! அள இலா3 ெபமாேன!
ஓராதா7 உ-ள > ஒ/, ஒயாேன!
tரா9 உ /Aஎ ஆ Gரா9 Bறாேன!
இப= >ப= இலாேன, உ-ளாேன!

70

அப /, அபேன! யாைவமா9 அைலமா9
ேசா<யேன, >இ ேள! ேதாறா3 ெப ைமயேன!
ஆ<யேன! அ(த ந;வாA அலாேன!
ஈ7 >எைன ஆ!ெகாட எ(ைத ெப மாேன!
w7 தெம9s ஞான தா ெகா;ண7வா7 தக
<

75

ேநா/க+ய ேநா/ேக! u}/க+ய u}ண7ேவ!
ேபா/, வர  5ண7  இலா3 5.யேன!
கா/,எ காவலேன! காப+ய ேபெராேய!
ஆ:இப ெவ-ளேம! அ தா! /கா9 Bற
ேதாறS ~ட7ஒயா9S ெசாலாத u}ண7வா9

80

மாறமா ைவயக < ெவFேவேற வ(தவா
ேதறேன! ேதற ெதேவ! எ E(தைனஊறான உஆ7 அ=ேத, உைடயாேன!
ேவ: 6கார 6ட/, உட4 உ- Aட3ப
ஆேற எஐயா! அரேன! ஓ எெற:

85

ேபா3 5க(> இ (> ெபா9ெக!; ெம9யானா7
U!; இ, வ(> 6ைன34ற6 சாரேம,
க-ள3 5ல/,ரைப/ க!;அC/க வலாேன!
ந-இ  ந!ட பG:ஆ; நாதேன!
<ைல- w தேன! ெதபா" நா!டாேன!

90

அல 4ற6 அ:3பாேன! ஓ எ:
ெசால, அ+யாைனS ெசாL < வ"/S
ெசாLய பா!" ெபா -உண7(> ெசாDவா7,
ெசவ7 Eவ5ர < உ-ளா7; Eவ அ"/3
பேலா  ஏ த3 ப.(>.

95
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"ஞான சபத, அ"ய
ேகாள" "#பக
< ஞானசப(த  < நா /கரச  < மைற/ கா!" ேவதாரய
எ2(த  இ (தன7. பா" நா!" ைசவ இைள >S சமண
தைழ < (த கால. மைகய7/கரEயா7 மன வ (< ஞானசப(த3
ெப மாைன பா" நா!;/, எ2(த 'ப" அைழ35 அq34னா7.
சப(த  பா" நா; 5ற3ப!ட ேபா> நா' ேகா' நறாக
இைல எறா7 < நா /கரச7. Eவைனேய E(தைன ெச9 நைம
நா' ேகா' என ெச9? யா  அவ பாரமேறா?
அ"யா7கைள நவ/Aரக ேதாஷக- அ}கா> எ:w இ/ேகாள:
< 3ப<க ைத3 பா"னா7 சப(த7. நவ/Aரக தா "/க3ப!ேடா7
இ3ப<க ைத3 ப/<ட பாராயண ெச9தா Aரகேதாஷ t,.
நைம ெப ,.
ேவ: ேதாபக 6ட=ட கட க
நல {ைன தட6
மாச: <க- கைக ="ேம அ.(> எ
உளேம 5,(> அதனா
ஞாG: <க- ெசFவா9 5த 6யாழ
ெவ- சK பா4ர;=டேன
ஆச:நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

1

எெபா; ெகாேபா; ஆைம இைவ மா74லக
எ ேத ஏைழடேன
ெபா ெபா< ம தமாைல 5ன " வ(> எ
உளேம 5,(த அதனா
ஒபேதா; ஒேறா; ஏ2 ப<ென!ேடா;
ஆ: உடனாய நா-க- அைவதா
அெபா; நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

2

உ வள7 பவளேமK ஒtற.(>
உைமேயா; ெவ-ைள 6ைடேம
= கல7 ெகாைற <க- ="ேம அ.(>
எஉளேம 5,(த அதனா
< மக- கைலய> ஊ7< ெசயமா> ? <ைச
ெத9வமான பல 
அ -ெந நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

3

ம< uத மைகேயா; வடபா இ (>
மைறேயா> எக- பரம
ந<ெயா; ெகாைற மாைல ="ேம
37
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அ.(ெத உளேம 5,(த அதனா
ெகா<: கால அA நமெனா; )த7 ெகா;
ேநா9களான பல 
அ<,ண நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

4

நs~ அ. கட எ(ைத மடவாதேனா; 6ைடேய: நக- பரம
>sE - வK ெகாைற ="ேம
அ.(ெத எ உளேம
5,(த அதனா ெவsEன அ ணேரா;
உ " q ைகயான ?தமைவ
அsE; நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

5

வா-வ+ அதள தாைட வ+ேகாவண த7
மடவா- தேனா; உடனா9
நா-மல7 வK ெகாைற ந< " வ(ெத
உளேம 5,(த அதனா
ேகாள+ உ2ைவேயா; ெகாைலயாைன ேகழ
ெகா;நாகேமா; கர"
ஆள+ நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

6

ெச34ள=ைல நமைக ஒ பாகமாக
6ைடேய: ெசவனைடவா7
ஒ34ளம< அ35 ="ேம அ.(ெத
உளேம 5,(த அதனா
ெவ3ேபா; ,  வாத ைகயான 4 >
6ைனயான வ(> நLயா
அ3ப" நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

7

ேவ-பட 6C ெச9> அ: 6ைடேம
இ (> மடவா- தேனா; உடனா9
வாம< வK ெகாைற மல7 " வ(ெத
உளேம 5,(த அதனா
ஏ கட  இலைக அைரய தேனா;
இடரான வ(> நLயா
ஆகட நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.
பல பல ேவடமா, பர நா+ பாக ப~ேவ:
எக- பரம
சலமகேளா; எ /, ="ேம அ.(ெத
உளேம 5,(த அதனா
38
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மல7ைசேயாq மாD மைறேயா; ேதவ7
வ காலமான பல 
அைலகட ேம நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

9

ெகா தல7 ,ழLேயா; 6ைசய7/, ந,
,ணமாய ேவட6A7த
ம த= ம< நாக ="ேம அ.(ெத
உளேம 5,(த அதனா
5 தெரா; அமைண வா< அC6/, அன
< t: ெசைம <டேம
அ த, நல நல அைவ நல நல
அ"யா7 அவ7/, கேவ.

10

ேதனம7 ெபாCெகா- ஆைல6ைள
ெச(ெந >K வள7ெசெபா எ, <கழ
நா=க ஆ<யாய 4ரமா5ர > மைறஞான
ஞான =Kவ
தாq: ேகா' நா' அ"யாைர வ(>
நLயாத வண உைரெச9
ஆன ெசாமாைல ேயா> அ"யா7க- வாK
அரசா-வா7 ஆைண நமேத!

11

நடராஜ# ப
மணா< ?தெமா; 6ணா< அட t
மைற நாA அ"=" t
ம< t ர6 t 5னD t அனD t
மடல இரேட2 t
ெப} t ஆ} t பDG7/,G  t
4ற  t ெயா வ tேய
ேபதா<ேபத t பாதா< ேகச t
ெபறதா9 த(ைத tேய
ெபாq t ெபா ' t இ ' t ஒ t
ேபா</க வ(த , t
5கெழாணா Aரகக- ஒப> t
G(த 5வனக- ெபறவq t
எண+ய வேகா"கைள ஈற அ3பேன
எ ,ைறக- யா7/,ைர3ேப?
ஈசேன Eவகா ேநசேன!
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
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மானாட ம2வாட ம<யாட 5னலாட
மைக Eவகா யாட
மாலாட Mலாட மைறயாட <ைறயாட
மைறத(த 4ரமனாட
ேகானாட வாKல, w!டெமலாமாட
,sசர =க தனாட
,டல ரடாட தைட 5L ைடயாட
,ழ(ைத = ேகசனாட
ஞானசப(தேரா; இ(<ரா< ப<ென!; =K
அ!ட பாலக மாட
நைர >ைப அ காட ந(< வாகனமாட
நா!"ய3 ெபகளாட
6ைனேயாட உைன3பாட எைனநா" இ>ேவைள
6ைர(ேதா" ஆ" வ வா9
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
கடெலற 56U< அைலெயற உ /ெகா;
கனெவற வாைவ ந4
காெறற aவாைச மா தS ~ழLேல
க!;; B த B த
உடெலற ,4/, உணெவற இைரேத"
ஓயாமLர பகD
உ; உ; உற,வைத/ கடேத யலா>
ஒ பயq அைட(<ேலைன
தடெமற "கைரG ப(தபாசகெளq
தாவர 4னL!;
தாெய: ேசெய: tெய: நாென:
தேயைன இFவணமா9
தைடெய: கைடB: ஏென: ேகளா>
இ 3ப>ன/கழகா,மா?
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
ப5Kயமல ைவ3பல மாரண
தபன வEயமல
பாதாள வsசன பரகாய3 4ரேவச
ம>வல சாலமல
அ5,;க- 6லக ெமாC ம(<ரமல
ஆகாய ,ைகயல
அேபா; ெச9Aற வாதேமா"களல
அயேமாகன=மல
,ப=K மSச=K ச!ட=K 4ரம+
ெகாகண7 5L3பா.
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ேகார/க7 வ-'வ7 ேபாக=KGவெரலா
w; வG <ய=மல
எமன உன"6!; அகலா> BைலBக
ஏ> 5கல வ வா9
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
ெநா(>வ(ேத ென: ஆGர ெசாL
Bெச6G ம(த=ேடா!
u!பெநயயாத 4-ைளைய3 ெபற4
ேநா/காத த(ைதேடா!
ச(தத= தsசெமற"ைய3 4" த4
தளராத ெநsச=ேடா!
த(<=க அ:=க இ 4-ைளGைலேயா
த(ைத t மல;தாேனா!
6(ைத ஜால= உKட /,ேத
6ைனெயா: அAேலேன
ேவத= சா ர= உைனேய 5க2ேத
ேவ"/ைக இ>வலேவா
இ(த ல, ஈேர2 ஏன தா9 ெசாD
இKைன 6;வ<ைல
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
வCக; உன"ைய ><யாத ேபா<D
வாsைசGலாத ேபா>
வாலாயமா9/ ேகாG ~றாத ேபா<D
வsசேம ெச9தேபா>
ெமாCெயன ெமாகைனGலாமேல பா"q
a7/கேன =கடாAq
ேமாசேம ெச9Gq ேதசேம தவq
=2 காேய ஆGq
பC என/கலேவ தா9த(ைத/கலேவா
பா73பவ7க- பCயா7கேளா
பாரய மைன6/,3 பா<ட(த t
பால எைன/ கா/ெகாணாேதா
எC ெப+ய அடக- அ;/கா9 அைம த t
எ ,ைறக- |7 த ெப+ேதா
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
அைனத(ைதய7 எைன ஈறதக2வேனா
அ6லாததக2வேனா
அலாம நா=க தைனேய ேநாவேனா
ஆைச a:/க2வேனா
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=4ற3ெப6ைன ெச9ேதெனற2வேனா
எ aட உற /க2வேனா
=4ற34 6ைனவ(> a'ெமற2வேனா
= < வ ெம:ண7வேனா
தைனெநா(த2வேனா உைன ெநா(த2வேனா
தவெமன எற2வேனா
ைதயலா7/க2வேனா ெம9தன/க2வேனா
த+ <ர தைச/க2வேனா
இனெமன3 4ற6வ ேமா ெவற2வேனா
எலா=ைர/க வ வா9
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
காயா= மரU> ?4s ச: தேனா
கKய7க- பCெகாடேனா
கடென: ெபா -ப ேத வGெற+ தேனா
AைளவCG =-!டேனா
தாயா ட 4ற6/ெகன6ைன ெச9தேனா
த(தெபா ைல ெயறேனா
தாென: ெக76 > ெகாைலகள ெச9தேனா
தவEகைள ஏEேனேனா
வாயார3 ெபா9ெசாL {ெபா - ப தேனா
வாணைர3 பC <!டேனா
வட ேபாேல 4றைரS ேச7/கா த" தேனா
வ(த4 எ ெச9தேனா
ஈயாத ேலா4 எேற ெபயெர; தேனா
எலா= ெபா: த 'வா9
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
தாயா+ (ெதன த(ைத (ெதன
த4ற6ற ேகா"
தனமைல ,6 ெதன கனெபயெர; ெதன
தார.ையயா;ெமன
ேசய7க- இ (ெதன , வாய <+(ெதன
zஷ7க- இ (>ெமன
E >பல கெறன B த= 6ரதகெச9ெதன ந<கெளலா
ஓயா> aAq என பய எமேனாைல
ஒைன தைட ெச9ேமா!
உத ேமா இ>ெவலா உபாய க <ேய
உ(தK பாத 4" ேத
யா7U> உமன (தாD= கைட/
கபா7ைவய> ேபா>ேம
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ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!
இன= ெசாலேவா உமன கேலா
இ ேபா ெப பாைறேயா
இ ெச6 ம(தேமா பா7ைவ அ(தேமா
இ> உன/கழ, தாேனா
எெனன ேமாகேமா இ>என ேகாபேமா
இ>ேவ உெச9ைக தாேனா
இ 4-ைளதாபேமா யா7U> ேகாபேமா
ஆனாD நா 6;வேனா
உைன 6!ெடெக, ெசறாD வாவேனா
உைனய; > ெக;வேனா
ஏைழ எ =ைற!" ,றெமன w:t
=35ர எ+ த ஐயா
எ ,றமாGq உ ,றமாGq
இKய - அ/க Bைனவா9
ஈசேன Eவகா ேநசேன
எைனற <ைலவா நடராஜேன!

வHறா 4வன". Jைட
JைடC
வ க வ க ைவ
வள த  வாைவ
வ க வ க ைவ
வள த  வாைவ
(ஆ;க ஊsச ஆ;க

வ க வ க ைவ |சா
உனத - ேவ" பா;Aேறா
வ க வ க ெசா/ேகசா
வளத  வாைவ த(<;.
4ரமா ேத6 சரவ<
< மா ெல் இ(<ரq
நாரத7 ேதவ7க- =Kவ7க'
ஒறா9/ w" வண,Aறா7.
உலக உG7/,3 ப"அள/,
ஒ34லா இைறவ Eவைனேம
நலமா9 வா(> உய7(<டேவ
நா= ேச7(ேத வணA;ேவா.
உலக ம/க- வா(<டேவ
எ, த7ம ெசC <டேவ
ஆலகால 6ஷ உ;
ந7 தன ஆ" அ 'Aறா7,
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ந(<G ெகா5க- இர"ைடேய
சகர ஆ!ட ைத க";ேவா
ச(த< நறா9 ெப A6;
ெசவக- அைன > ேச7(>6;
எேலா7 மன= EவKடேம
அவ Bைனவாேல உ ,Aேறா
பேலா7 ேபா: ந(<ேதவா
EவைனS ~ம(> வ(<;க.
ெநG கைண உைடயவைன
ெப}/, இட35ற ெகா; தவைன
பட ேவ; நெநsச
4ற(த பயq அ>வலேவா.
நறா9 கா!E கடவ7கநாயமா7 அ:ப > aவ ேம
ஒறா9 மனைத ,6 <;ேவா
Eவன> கா!E Aைட >6;
அடக- அைன ைத இய/,பவ
அ}ைவ ஆ!" அைச/Aறா
கட < 6ஷ ைத ஒ>/Aயவ
க; மA(<ட அைழ/Aேறா,
,ண தா 6 35 ெவ:3பற
ைவ <ய நாதா >ைணG 3பா9
மனெமq < SE றபல <
~ட76; ~ட76; ேஜா<யேன
கண3ப7 க} த(>6!டா7
அைமயா7 தைலயா நட(>வ(தா7
ெதாட  4-ைள/க த(தா7
அபா அைனவ  ெஜG > Bறா7.
=: >ற(த =Kவ7க'
ப Bற> EவKடேம
ச: நா= Bைன <;ேவா
வறா Eவன - Aைட >6;.
சப(த7 அ3ப7 ~(தர 
மா./க வாசக7 நாவ ேம
உGரா9 aSசா9 க 3ெபா ளா9
வணA மA(த> EவKடேம.
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அ}6 க வா9 இ /Aறா9
அதனா எ, உனதா!E
எ, எலா Eவமயேம
Eவமய எேபா பயைலேய.
அவரவ7 ேவ"; வரகைள
6ைர6 EவKட ெபறேவ"
தவ தா Bைன > உ ,வதா
ச;<G ெகாண7{7 ந(<ேதவா.

4வ4வ அரகர ேசகர Aக

அரகர EவEவ ஆன(த Lக EவEவ அரகர ேசகர Lக
அரகர EவEவ ஆன(த Lக EவEவ அரகர ேசகர Lக
ககைள/ கட(த பரெபா - Lக
ேயாE/க இயலா ஆ< ய Lக
Eகர < வள  உைறபK Lக
z7வள7 சா/ைகS ேசகர Lக
ஆCG ந;ேவ அழAய Lக
அரக ராம வணAய Lக
ஏC உலக= ெதா2<; Lக
இராேமவர தK இலA; Lக
ஆ"ய பாத ேம6ய Lக
ஆன(த தாடவ ஆ"ய Lக
ேத" அ"=" ெத+யா Lக
< வணாமைல உைறAற Lக
4றவா3 5ைட3 ேப7 Lக
ெப வர அ ' ஆ7 Lக
உGரா9 எq- உைற(<; Lக
உைமயவ- உடqைறS ேசகர Lக
< =" பர(> வர த  Lக
< ைவ யாற< <க(<; Lக
ச>7மைற ேபா: சகர Lக
சா/ைக {ர ேசகர Lக
இர6D பகLD >ைணவ  Lக
ஏகாபர எq ெபய ைட Lக
கன6D Bைன6D நல த  Lக
காsEய ப<G 6ளA; Lக
ஆைன/கா உைற ஆடவ Lக
ஆறா93 ெப , tரைம Lக
அபல தரசா9 ஆ-Aற Lக
ஆலகா!"K அ -Eவ Lக
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உைமயவ- மன=ைறS ேசகர Lக
உலக Eவ என உண7 <; Lக
தழக =2வ> ஒ த  Lக
தsைச34ரக |வர Lக
கைக/ கைரைற மகள Lக
காE கயா6K ேபE; Lக
சக > ம>ைரS ~(தர Lக
சா/ைக {ர ேசகர Lக
அவனாEGேல ஆகம Lக
அ !கைட + அ7தமா9 Lக
அைணயா ஒயா9 வCவ  Lக
அரகர {ர ேசகர Lக

பாட : ைவர

ெசாகநாத, பக
ஓ நமEவாய ஓ!
ஓ! ஓ நமEவாய!
நமEவாய!
ஓ நமEவாய ஓ
ஓ!! ஓ நமEவாய
நமEவாய!!
கLெச9த யாைன/,/ க 5 தைனய தவா
க 56ைல எ; தவைன ககளாேல எ தவா
அலப; அப7வா6 ஆன(தேம அ ளவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
ந+கெளலா ப+களாக நாடக 5+(தவா
நாைரய> =/<காண நல5+(த நாயகா
அ+அயா < வ"ைய அ"யவ7/, கா!டவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
வ(<த(த 4!;/ேக வ (<மைணS ~ம(தவா
வாதர7 பாடேக!; =>A5ைண/ ெகாடவா
எ(தநா' உைனெயq ஏைழ/க - ெச9யவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
த2வாழ ேவ"ேய தைலG6ற, ~ம(தவா
தைலGகைக ம<" கGைலமைல அம7(தவா
அதஅ(த அமர7ெகா-ள ஆலகால உடவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
அ/KG இ!ட ஏ; அC(<டாம கா தவா
அைலகளா; ைவைகGD அவைற/கைர ேச7 தவா
=/<த  =தவெனன ம>ைரநக7 அம7(தவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன

46

www.bhajanai.com

ஆதக- ஏ> 5றக-a: எ தவா
ஆணவேமெகாட 4ரம தைலGெலா: ப+ தவா
காமான மனகைள கKெமன மாறவா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
பா7 தேனா; ேபா!"G!;3 பேவ!ைட ஆ"னா9
பா"யK ெசாைல/ேக!;/ காக-மா ஆ"னா9
ஆ7 ெத2(த அைலக-ேபால அ5கா!ட ஓ"வா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன
வKமர Aண:wட வ(>சா!E wனா9
வsEய7க- சாப|ர வைளயதைனS !"னா9
கKய7க- மாைலட க ைணேயா; இ,வா
அகயக. ேபா: ஆலவா9S ெசா/ேகசேன

ஊ!" ெம9ய3ப, காைர,".

>வ,ணாக,Kண ைபரவ, அKடக

ைவரவ
ைவரவ ேதவா ைவரவேதவா வளம> த(<;வா9
ைவரவ ேதவா ைவரவேதவா ெஜயம> அ ;வா9
தன(த  வGரவ தளர" ப.(<"
தள7 க- |7(> 6;
மன(<ற( தவபத மல+!; வா <"
மA க- வ(>6;
Eன(த67 தைனG Eமய3 5னைக
E(ைதG ஏறவேன
தன/Aைல ; யா ேம எபா
தனமைழ ெப9<;வா
வா6K வள(தர ைவயக நட(தா
வா+ேய வழA;வா
தா க- |7(<ட தள7 க- மைற(<ட
தாெனன வ(<;வா
கா35க- |7 தா கானக Bறா
காவலா9 வ(<;வா
தன/Aைல ; யா ேம எபா
தனமைழ ெப9<;வா
=2Bல வதK =ைறெயா; ?ைஜக=" <ட அ ;வா
உ2தவ 6ைத3பா உடைமக- கா3பா
உய7 றS ெச9<;வா
=2மல7 தாமைர மாைலைய ெஜ4 >
="GK ";வா
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
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நாமைற ஓ>வா7 ந;6K இ 3பா
நா=க நாெனபா
ேதKK பழ ைதS ேச7 தவ E3பா
ேதைவக- Bைற(<;வா
வாமைழ எனேவ வளகைள3 ெபாCவா
வா(<ட வா <;வா
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
?தக- யா  தன/,-ேள ைவ3பா
?ரணக- நா எபா
நாதக- ஒL/, நாவைக ம.கைள
நா.K ?!";வா
காதக- கட(> க!"; மாய
யாைவ ேபா/A;வா
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
ெபாCக மண3பா ?ைசக- ஏபா
ெபா,ட ஏ(<;வா
கழக தைட ைகக ம.ய.
கனகனா9 இ (<;வா
Bழத  கபக Bைன <ட ெபாC(<;
Bமல நாெனபா
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
ச>7=க ஆனவ தைலGைன/ ெகா9தா
ச ெதா; E தானா
5த+K பாைப தைலGK ைவ தா
5.ய ெச9ெயறா
பத+ைன/ ,6 > ெச4ைன எ+ தா
ப~ெபா இ>ெவறா
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
ெஜய ெஜய வ;க நாதேன சரண
வ(த - ெச9<;வா9
ெஜய ெஜய ேஷ <ர பாலேன சரண
ெஜயகைள த(<;வா9
ெஜய ெஜய வGரவா ெசக5க ேதவா
ெசவக- த(<;வா9
தன/Aைல ;யா ேம ெயபா
தனமைழ ெப9<;வா
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@ J"Kண கவச

அகர =தேல அCயா3 ெபா ேள
ஆய7 ,லேம ேநய7 கரேம
இக= பர= இைண இடேம
ஈத மரபா இதய தவேம
உலக/ ,ைடேய உG+ கைலேய
ஊ> ,ழD- ேவத3 ெபா ேள
எ+ கனL ெத+ 5னேல
ஏைழ மன< வா2 அ ேள

ஐய |7/, அ / க<ேர
ஐவ7 >ைணேய அ5S Eைலேய
ஒேய 6Cேய உGேர வCேய
ஓ; ந<G பா; அைலேய
அFஅF லைக ஆ/, Bைலேய
அ"ேய சரண சரண சரண!
அறேம அறேம அறேம அறேம
<றேம <றேம <றேம <றேம
தவேம தவேம தவேம தவேம
வரேம வரேம வரேம வரேம
ேவத 6ைள 6 ேத 6ைளேவ
நாத ெபாC நலேம Bலேம
ஓ> ெபா2ேத உடேன வ வா9
உ-ள ேக!, ெவ-ள த வா9
அயா/ கவைல அ<க அ<க
அ -வா9 அ -வா9 கவச கவச!
ெபா9யா ெமாCேய ெபா, Bலேவ
?/ ,ைடG காவ ெபா ேள
பா7 த ப. பாத கா/க
பாsச சKய ப/தைன/ கா/க
aட7க- தைம ேமாகன கா/க
=- மலரா9 =ைள ேதா கா/க
வா; உGைர மனவ கா/க
ேத; 6Cைய < மா கா/க
ேகL3 ெபா ைள/ A Vண கா/க
க7 ந<ைய/ கண கா/க
>ப எெறா ~ைமைய |7/க
)ேயா வ க! >ைணேய த க!
மாத7 க5 மடவா7 ேநா5
மாேயா கா/க மைலேபா வ க!
தAட/ தAட தAட தகெவன
தப; >ப தெகட ஓட
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<Aட <Aட <Aட <Aட
<ைசவ கவைல பைசஇல தாக!
> வ > வ > வ > 6ட
ெதாைலயா3 ெபா ேள அைலயா9 வ க!
BVகா ம < Bைறேவா வ க
க7மச( யாச/ களேம வ க
ஞான ேயாக ந,வ வ க
நேலா7 வா6 நலேம Bைறக!
அ"ேய >யர அ<க அ<க
அ -வா9 அ -வா9 கவச கவச
ெபா, ேவD 5ணா/ கா>
ெபா (> >யர ெபா"ப; மா:
தா, தைலவ தாமைர/ கண
தா 62(ேத சரண சரண
ம> தனேன மKத சரண
இ  ேகசா இயலா சரண!
தா சா+ய A Vணா சரண
ேவதா சா+ய ேவ(ேத சரண
ேதவA ைம(தா Eேய சரண
யேசாத ,மரா அ"ேய சரண
உைன 6!ெடா உற க ைல
எைன 6!ெடா இKயவ Kைல
நைம 6!ெடா நப7க ைல
நைமG உேபா நாயக Kைல!
எெக ேகநா இ (<; ேபா>
அக ேகt அ -ெசய வ க
ேகாசைல ஈற ,மரா வ க
ேகாைதG மாைல ெகாடவ வ க
ர,வ ச < நாயக வ க
ய>வ ச < யாதவ வ க
ம>வ ெவற மாதவ வ க
மைல/," ெகாட மாலவ வ க!
< 3ப< யா' < மா வ க
< வர க >3 ெப மா- வ க
இராவண ெகா;ைம |7 தா9; >ப
`இரா`வண எம/, இன - 5+க
கச ெகா;ைம கைள(ேதா9 வ க
காலைன ெவல/ ைகவL த க
ெநG < ம ெநsE ைவர
கா< ,டல ைகG 6ெலா;.
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தைட/ காL சலைக ,Dக
அைடG வ(> அ ேள 5+க
ெகௗரவ7 தைம கள < ெவறா9
ெகௗரவ கா/க/ கணா வ க
பா7 த மAழ3 பாட ெசானா9
ப" தவ மAழ3 பரேம வ க
a: ,ணக- =ைறயா9/ wய
சாேறா பாத தா6 யைண ேத.
E/ெகன உைனS ேச7 >3 4" ேத
ப/ெகன உ(த பாத பேன
ெகா/ெகன B: ,ைவ < (ேத
அ/கண வ(தா9 அ"G 62(ேத
இ/கண எைன ஏக 6டாம
த/கவ ேனt தய ட அ -க!
கலா93 ேபானவ- கால" ப!;
ெபணா9 ஆன> 4ைழேய அ:!
உனா தாேன உலக இய/க
கணK லாம கடவா ஏ>?
கணK லாம கட ' ைல
கணK லாம க6ைத ைல
கணK லாம கால= ைல
கணK லா6" காேற இைல
எ தைன 4ற6 எ தைன 4ற6
அ தைன 4ற6 அ"ேய ெகாடா!
ச <ய நாத தா-கைள மறேவ
த >வ/ கண தK=க மறேவ
உைன ந4 உைனேய ேச7(தா
4ற6க ைல tேபEய ேபS~
உலA ேபா> ஒ =ைற aS~
உKட ேச7 > உவ" வா/,
இேக நாக- இ /, வைரG
ச, =ழ, த7ம Bைல/க!
4-ைளக- வா/ைக 4ைழயா காம
மைனயவ- வா/ைக மா5 ெகடாம
இைல எெறா நா லாம
இq எq ஆைச வராம
ெதாைல எப> > லாம
ெதா: ேநா9க- ப 6டாம
=>ைம >யர a; 6டாம
ப;/ைகG 62(> ப+த6/ காம
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E(தைன ெக!; <றைம ெக!;
B(தைன ெப: tA 6டாம
எ: ப<னா ளைம வழ,
இ3ப. ெதாடர அ5த கா!;
தளரா ேமKG ச/<ைய/ w!;
தா9ேபா L (> சாத ஊ!;
வா(தா இ3ப" வாவ> நெறன
ஊரா7/ ெகைன உதாரண கா!;!
உலA ஒ வ உ தம இவெனன
உG7க- ேபE; ஒ Bைல w!;
Eயவ7 ெப+யவ7 வயவ7 ெசவ7
ச+ச+ ச+ெயன தைலைய அைச/க
ெபாLெபாL ெபாLெயன3 5க26ளக
மளமள மளெவன மைனG - tக
கலகல கலெவன/ கா~க- ேசர
தளதள தளெவன த7ம தைழ/க
வரவர வரவர வா935க- வா9/க
ர,ப< ப~ப< நைமக- அ -க
ஜயா சரண சரண சரண
அ"ேய வா6 tேய கவச
கவச கவச கவச கவச
வ(த> வா6 மனவ கவச
கவச கவச கவச கவச
வா/ைக எ: ேகா5ர/ கலச
அ+ஓ அ+ஓ அ+ஓ அ+ஓ
அவேன >ைணெயன அேவா அேவா
அ+ஓ அ+ஓ அ+ஓ அ+ஓ
அவKட எைத த ேவா த ேவா
ெஜயெஜய ராமா ெஜயெஜய A Vணா
ெஜயெஜய ெஜயெஜய ெஜயெஜய ெஜயெஜய
ெஜயெஜய ெஜயெஜய ெஜயெஜய ெஜயெஜய!

க6யர~ கணதாச.

க%ண-றக மாEடானா

,ழ(ைதயாக U; கண
கண
 4ற/கமா!டானா
5லா,ழ ஊ< நைம மய/க மா!டானா
மழைலயாக3 ேபE நைம மயகS ெச9வானா
ெசபவளவாயா = த ஒ: ெகா;/கமா!டானா
மா;, க: கா!" ஓ!" ேம9/கமா!டானா - அவ
{;க உெவெணைய < டமா!டானா
எைன அவ ேதாழனாக ஏகமா!டானா - அ(த
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ெவெணG நா ப, ேபா!; <ன மா!ேடனா
மைலG ஏ ,ைடயாக 4"/கமா!டானா - ந
தைலG அ(த மைல 6ழாம த;/க மா!டானா
மாய கா!" கால கா!" மயகS ெச9வானா
ஜாைட கா!" ந மனைத ெகா-ைள ெகா-வானா
ைதைய தா < ப வ(> உைற/கமா!டானா - அ(த
பாைதG நா நலவரா9 நட/கமா!ேடாமா

அ  {ர3பா காைர/,"

ஆசகர, அ"ய கால ைபரவாKடக
ைபரவாய ைபரவாய ைபரவாய ம(<ர
பாவ ேபா/A நலம ' ைபரவாய ம(<ர
ேதவராஜ ேஸFயமான பாவனா/ பகஜ
Fயாள ய/ஞ  ர இ(> ேஸகர / பாகர
நாரநா< ேயாA3 (தா வ(<த <கபர
காEகா5 ரா<நாத காலைபரவ பேஜ
பாqேகா" பாவர பவா3< தாரக பர
tலகட U3¡தா7 த தாயக +ேலாசன
காலகாலம 5ஜாமத ஸூய ம்ர
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
ஸூல டக பாச தட பா.மா< காரண
Sயாம காயமா< ேதவமர Bராமயம
ம 6/ரம 3ர5 6E ர தாடவ3+ய
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
ப/< =/< தாயக 3ரஸத சா 6/ரஹ
ப/த வ ஸல <ர ஸமத ேலாக 6/ரஹ
B/வண மேனா/ஜ ேஹம AA வஸ க"
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
த7ம ேஸ> பாலக வத7ம மா7/க நாஸக
க7ம பாஸ ேமாசக ஸூஸாமாதாயக 65
வ7ண வ7ண ேகசஸ பாஸ ேஸா4தாக B7மல
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
ர னபா>க7 3ரபா4ராம பாத /மக
B யம 6|யVட ைதவ Bரsஜன
ம
த7ப நாசன கராள த!ர ?ஷண
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
அ!டஹாச 4னப ம ஜாடேகாச ஸ(B<
V" பாத நVடபாப ஜால உ/ர சாஸந
அVட¡ < தாயக கபால மாLகாதர
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
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?தஸக நாயக 6ஸாலA7 < தாயக
காEவா¡ ேலாக 5ய பா ேஸாதக 65
t< மா7/க ேகா6(த 5ராதன ஜக ப<
காEகா5ரா< நாத காலைபரவ பேஜ
காலைபரவாVடக பட(<ேய மேனாஹர
ஞான =/< ஸாதக 6E ர5ய வ7 தன
ேசாக ேமாஹ ேலாப ைதய ேகாப தாப நாசன
ேத 3ரயா(< காலைபரவா/+ ஸ(Bத
வ

@ ஆLசேநய, "#பக
வாவாவா அqமாேன வளக- த வா9 அqமாேன
வாவாவா அqமாேன
அqமாேன வளக- த வா9 அqமாேன
உ-ள உ க, 6Cெச க, உடல எ, கபரவ,
வ-ள நாம ெஜப தாேல வC க7 >ெப க
ெமல இ (த ெப மாேன! ேவ" <ன= ெதா2ேவேன!
அ- வழA என>,ைற அைன த |ரா9 அqமாேன!
ெபா 5லq ேபானப"3 ேபா, 6ல,S சா<Gேல
தயா தைல காq/ேக தனய ஆனா9 ேம 6ேல!
ெந Bைல தவறாம Bறா9! யா7பா அ>கறா9?
அேய உேபா ஒ வைனேய அ -வா9 ஐயா அqமாேன!
ப"க ேபாD பாேபாD பரமா, உன> Bற 6ள,!
ெவ"ேபா, ேகாைட இ"ேபா 6 உன> ,ர =ழ,!
அ"-பா தள அதேழ! அ.மா ="ேயா 6ேமேல!
வ"வா9/ கா!E த வாேன! வண/க வண/க அqமாேன!
ஆ- வள 
பா, ேநா,
ேகாG என>
ேதய த2 

உனாேல ! அழ, வL  உனாேல !
பபைக பற(> ேபா, உனாேல !
ெநsசகமா ! w: க6ைத ம(<ரமா !
5கேழாேன ! E த இரகா9 அqமாேன !

அைன அ ளா இF லA அCயா < /, ெப+யதப !
மன அ ளா அF லA மலேரா Bகரா93 4ரமபத !
தைன ந5 அ"யா7/, தைலைம த த உன> ,ண !
எைன ஆ' பகவாேன ! இேற அ -வா9 அqமாேன !
ெஜமS சKயா, அ!டம < z: சKயா, கடகனா
வமS சKயா tSச=ட வ/ரS சKயா உைனயைட(ேதா !
கமS சKG பைக6ல/, கல, ,"ைய BைலB: > !
ெபாைன3 ெபாC ைகேயாேன ! ேபா ேபா அqமாேன !
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இழ(த ெபா ைள ம:ப" எ9த ைவ3பா9; பா¢வாேல
உழ7(த காத தப<க- ஒ: ேசர உத6;வா9 !
அC(த எைத 5<தாக ஆ/A த வா9 நவா/ைக !
6ைழ(> நா' ப.ேவேன ! ெவக ெவக அqமாேன !
இைணயா < (த இதயக- இைண வண அைணக!"
>ைணயா9 வ(த ேதா- ெதா!; ! ~ைமைய வாக/ ைகt!; !
ம.வா ெகா; பைகக!; ! வ
த ேபா/க நலமா/, !
கண= 4யா(>) என>," கா3பா9 tேய அqமாேன !

அ !க6 ,.ெச. இராமசா

அ".த" ஆLசேநய,
ஆsசேநயேன!
ஆsசேநயேன! ஆsசேநயேன!
ஆsசேநயேன!
ஆsசைனதைனயேன ! ஆsசேநயேன !
ராமநாம பா;Aற ஆsசேநயேன !
ராம)தனாக வ(த ஆsசேநயேன! - c
ராம)தனாக வ(த ஆsசேநயேன!
சsz6ைய ெகாண7(த ஆsசேநயேன!
Eரsz6யா9 வா2 ஆsசேநயேன! - எq
Eரsz6யா9 வா2 ஆsசேநயேன!
வானர {ரேன ஆsசேநயேன !
வா,மாரேன ஆsசேநயேன ! - எகவா,மாரேன ஆsசேநயேன !
அேயா < நாததாச ஆsசேநயேன!
அைட/கல த(த -வா9 ஆsசேநயேன! - எம/,
அைட/கல த(த -வா9 ஆsசேநயேன!
ராம ராம, ராம ஆsசேநயேன!
ராமzத, zத ராம ஆsசேநயேன! - c
ராமzத, zத ராம ஆsசேநயேன!
ஏைழ3ப காளேன ஆsசேநயேன!
ஏற பலத(த -வா9 ஆsசேநயேன ! - வா6
ஏற பலத(த -வா9 ஆsசேநயேன!
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ெப மா- பாடக-.
பாடக-.
"மா வணக

ஆ<ேசஷா அன(தசயனா!
அன(தசயனா! cBவாசா c ெவகேடசா
ைவ,ட நாதா ைவேதA3+யா
ஏ2மைல வாசா எக ேநசா
ேவ}6ேலாலா 6ஜயேகாபாலா
tலேமக வணா கா7ேமக கணா
காக ந7 தனா கமய A Vணா
ேகாமள வாயனா , வார3பனா
cராம ச(<ர a7 <ைய3 பா;
|6ைன யகலவ < வ" ேத;
பாவக- ேபா/க பஜைனக- ெச9ேவா
பா7 த சார<G பாத ப.ேவா
< 3ப< மைலG < =க கா!;
< ேவகட தா < வ - ெப:ேவா
cெரகநாத ப- ெகா" /,
cெரக ெசறவ < வ" ப.ேவா

"#ப மைலேம இ"#பவ
< 3ப< மைலேம இ 3பவேன எக-|ராத 6ைனகைள |73பவேன.
|73பவேன.
c Bவாஸா ேகா6(தாேகா6(தாஹேரc ெவகேடசா ைவ,(தா
ஏ2 மைலேம இ 3பவேன
எலா 6ைனக' |73பவேன
பா;ெரகா ேகா6(தா-ஹேர
பரம தயாளா ைவ,(தா
உளெமq ேகா6L வE3பவேன
உலேகாைர வாழைவ/க வ(தவேன
ெவகடரமணா ேகா6(தா-ஹேர
சகட ஹரணா ைவ,(தா
< 3ப< மைலேம இ 3பவேன - எக|ராத 6ைனகைள |73பவேன
ச, ச/கரா ேகா6(தா-ஹேர
சாரகதாரா ேகா6(தா
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ஏ2 மைலேம இ 3பவேன
எலா 6ைனக' |73பவேன
ப/த வ ஸல ேகா6(தா-ஹேர
பாரத3+ய ேகா6(தா
உளெமq ேகா6L வE3பவேன
உலேகாைர வாழைவ/க வ(தவேன
ப~பால A Vண ேகா6(தா-ஹேர
பாப6ேமாசன ேகா6(தா
அல7ேமDநாதா ேகா6(தா-ஹேர
ஆப பா(தவா ேகா6(தா
< 3ப< வாசா ேகா6(தா-ஹேர
< மைல வாசா ேகா6(தா

ெரகா ெரகா ஓNவா
ஏ... ெரகா ெரகா ஓ"வா பா;ரகா ஓ"வா
பட+ 5ரவா2 பா;ரக சாேய
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா
பாகடL U<K பாபைணG )Aேய
பா7 =2> ப"யள/, பா;ரக சாேய
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா! (ஏ... ரகா)
மகா5ர தாG /க மைலேமேல tG /க
ஏ2மைல நாதேன எக-zK வாசேன
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா (ஏ... ரகா)
எ,t <ள  எேலா ேம வாழ 
ப >அவ தாரமா9 பா75கழ வ(தவா
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா (ஏ... ரகா)
ச,ச/கர ெகா;வா தாயாைர w!"வா
க,ர/ காணவா கா7ேமக சாேய
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா (ஏ... ரகா)
ச7வேலாக நாயகா சகரK ைம >னா
பாரள(த ேதவேன பற(>வாரா9 சாேய
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா (ஏ... ரகா)
காவ"யா மாமனா கால"யா வாமைன
aவ"யா9 ஆடவா எபாவ"G ஆ"ேய
t... எகைள/ கா/கேவ ஓேடா"வா (ஏ... ரகா)

ேசாைல இராமSச(<ர.
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ஐய3ப பாடகபகவா சரண,
சரண, பகவ சரண

பகவா சரண பகவ< சரண சரண சரண ஐய3பா
பகவ< சரண பகவா சரண சரண சரண ஐய3பா
அக= ,ரேவ அைழ <;ேவாேம
சரண சரண ஐய3பா
பகD இர  உ நாமேம
சரண சரண ஐய3பா
க+மைல வாசா பாப6னாசா
சரண சரண ஐய3பா
க
<K வ வா9 க ைணைய3 ெபாCவா9
சரண சரண ஐய3பா
மE சஹாரா மதகஜ வாகனா
சரண சரண ஐய3பா
~,ண 6லாசா ~(தர பா
சரண சரண ஐய3பா
ஆ:வாரேம ேநா4 (ேதா
ேபரழகா உைன/ காண வ(ேதா
பா அ4ேஷக உன/க3பா
பாலைன/ கைட/க பார3பா
= <ைர ேதகா9 உன/க3பா
< </, நாம என/க3பா
க?ர |ப உன/க3பா-உ
ெபாபத மல7க- என/க3பா
ேதவ பாத ேத6 பாத
ேசவ" சரண ஐய3பா
நா6K த வா9 தம3பா
ேதைவ உ < 3பாதம3பா
ெந9ய4ேஷக உன/க3பா-உ
<Fய த+சன எம/க3பா
ைதGK வ ேவா ஐய3பா-அ ெச9ய3பா மன ைவய3பா
பகவா சரண பகவ< சரண
பகவாேன பகவ<ேய
ேதவேன ேத6ேய
வா சரண ஐய3பா சரண
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ேதCJற க%கP.
ேத;Aற கக'/,- ஓ"வ  ~வா
< 6ள/A ஒGKேல ,"G /, ~வா
வா;Aற ஏைழக வ:ைம |7/, ~வா
வsசலா நலவ7/, அ - 5+ ~வா
ஐய3ப ~வா அ -5+ ~வா
கணq t கணப< t க(தq tேய-எககாவ ெத9வ பரமEவ 6V}  tேய
அடெமலா கா த ' ச/< tேய-எேம
அ5 ைவ > ந< வைர/, ஓ"வ(தாேய
ஐய3பா ~வா இq அ -5+ ~வா
(ேத;)
த(ைத; அைன; எ(த மைனGேல-ஒ
த4 ம!; 4ற/க ேவ; உ(த வ"6ேல
அ5ெகா; த(ைத/கவெச9 ப.Gேல-நாகஆ;ேதா: வ(> Bேபா உ(த BழLேல
ஐய3ப ~வா இq அ -5+ ~வா
(ேத;)

கணதாச ேதவராஜ

ஐய பவ: வ"த
சரண ஐய3பா ~வா சரண ஐய3பா
சரண ஐய3பா ~வா சரண ஐய3பா
பவK வாரா+ேக ~வா சரண ஐய3பா
வாவ7 ~வா wட வாரா7 சரண ஐய3பா
காவல7க- wட வாரா7 சரண ஐய3பா
ஆவேலா; w34;ேவா சரண ஐய3பா
அ5 6D ைகGேல(< ~வா வ Aறா7
எெப மா >- >- ஆ"வ Aறா7
>பெமலா |7 <டேவ பவK வ Aறா7
இபெமா; ,4;ேவா சரண ஐய3பா
த(ைத தாமான ~வா பவK வ Aறா7
ேவ<ய7 சைப ந;ேவ ~வா வ Aறா7
?த3பைடக'டேன ஐய வ Aறா7
இ த ண கா <;வா9 சரண ஐய3பா
கடகடெவன ேப+=ழக ~வா
ெகா!; வா <ய =ழAடேவ
மாட சைடய ெபா ள இ
ஓ"வாரா7 பவK வாரா7 சரண

பவK வ Aறா7
ஐய வ Aறா7
ள சரண ஐய3பா!
ஐய3பா
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னேபா ஒ6ளக சரண ஐய3பா
ெபாqேமK க"டேவ சரண ஐய3பா
தKSEல5 சலைட ~வா ஐய3பா
கணகணெவன சலைக ,Dக பவK வ Aறா7
4-ைள/,ைறயா உ-ள ெநா(> வ (> ப/தைர
உ-ளரA க ைண கா!" பா  ஐய3பா
வ-ளெல: ெபய7 6ள, எக- ஐய3பா
அ- அ- ஏA;வா9 ெசவ/,6யைல
க;4.G ெகா;ைமGனா வ (> அபைர
ெநா"3ெபா2< 4.யக கா த - அ9யா
சரண ஐய3பா ~வா சரண ஐய3பா
சரண ஐய3பா ~வா சரண ஐய3பா

வQநைட 4
சாேய
ஐய3ேபா
ப-/க!;
சப+மைல/,
க?ரேஜா<
~வா/ேக
பகவாேன
பகவ<ேய
ேதவேன
ேத6ேய
ஐய3ப பாத
சா பாத
பாதபலதா
ேதகபலதா
6லா {ரேன
{ரம. கடேன
பகவா சரண
பகவ< சரண
ேதவ சரண
ேத6 சரண
தாA 6ட3பா
ஏ(< 6ட3பா
)/A 6ட3பா
ஏற க"ன
கD =-'
காD/, ெம ைத
ெந9 அ4ேஷக
~வா/ேக

ஐய3ேபா
சாேய
சப+மைல/,
ப-/க!;
~வா/ேக
க?ரேஜா<
பகவ<ேய
பகவாேன
ேத6ேய
ேதவேன
சா பாத
ஐய3ப பாத
ேதகபலதா
பாதபலதா
{ரம. கடேன
6லா {ரேன
பகவ< சரண
பகவா சரண
ேத6 சரண
ேதவ சரண
ஏ(< 6ட3பா
தாA 6ட3பா
ஏற க"ன
)/A 6ட3பா
காD/, ெம ைத
கD =-'
~வா/ேக
ெந9 அ4ேஷக
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ஹRவராஸன >வா? Tவேமாஹன
சரண ஐய3பா வா சரண ஐய3பா
சரண ஐய3பா வா சரண ஐய3பா
ஹ+வராஸன வா 6Sவேமாஹன
ஹ+த|Sவர ஆரா ய பா>க.
அ+6ம7 தன வா B ய ந7 தன
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
சரண7 தன வா ச/தமானஸ,
பரணேலாDப வா ந7 தனானஸ.
அ ண பாஸுர வா ?த நாயக
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
3ரணய ஸ யக வா 3ராண நாயக
3ரணத கபக வா ஸூ3ரபாsEத.
3ரணவ ம(<ர வா 7 தன3+ய
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
>ரக வாஹன வா ஸு(தரானன,
வரகதாத வா ேவத வ7.த.
, / பாகர வா 7 தன3+ய
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
<+ 5வனா7SEத வா ேதவதா மக
+நயன 3ர5 வா <Fய ேதEக.
+தS ?¤த வா E(<த3ரத
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
பவபயா பஹ வா பா காவஹ
5வன ேமாஹன வா ?< ?ஷனண.
தவள வாஹன வா <Fய வாரண
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
கள > த ஸூ(தரானன
களப ேகாமள வா கா ர ேமாஹன.
களபேகஸ வா வா¤ வாஹன
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
S+த ஜன3+ய வா E(<த3ரத
S < 6?ஷண வா ஸா> வன.
S < மேனாஹர வா தலாலஸ
ஹ+ஹரா மஜ வா ேதவ மாSரேய.
சரண ஐய3பா வா சரண ஐய3பா
சரண ஐய3பா வா சரண ஐய3பா.
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அ2ய அ". உ%C எ* பய இைல
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
அ9ய அ - உ; எ: பயைல
ேபாேவா சப+மைல
அ(த ஆ<Eவ ைம(த ஐய3ப எ:
ப/தைர/ கா3பவேன
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
அ2ைதG aA கD எ; >
கL;,: வ(ேத
கL;, கLைன3 ேபா!;
அ(தக+மைல ஏ வ(ேத
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ெபானபல < ைத மாத <
ேஜா<யா9/ கா!E த(தா9
எக- எண பL த>
மன= Bைற(த> ம.கட3 ெப மாேள
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ஐய3பா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ப(தள நா!; இராஜ,மாரா
பsசA+ வாசா
ச(தன ைவ > வ(தன ெச9ேதா
சப+மைல வாசா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
ஐய3பா சரண ஐய3பா
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அம பாடகஅ-ைக அழ தRசன
ஓ ச/<
ச/<!! ஓ ச/<
ச/<!! ஓ ச/<
ச/<!! ஓ!
ஓ!
ஓ ச/<!
ச/<! ஓ ச/<!
ச/<! ஓ ச/<!
ச/<! ஓ!
க 6ேல <
ைடய நலவா ள7தம>
கKவான ந!5 ேவ;
கா~பண ஆைசக ேவEயைர3 ேபாலா"/
கறவாத 5 < ேவ;
அ 'ைடய ெப+யவ7க- ஆEேவ; ெநsE
அகலாத அ5 ேவ;
ஆதர6 லாதவ+ நலவைர3 பா7 > நா
ஆதார மாக ேவ;
ம 'ைடய மாேபாD மைக ஒ ேத6எ
மைனயா!"யாக ேவ;
மானெமq ஒேல மாறாத ,ைவ >
வா/ைகைய/ கா/க ேவ;
இ ளகல ஒ{~ இைறவன> ேத6ேய
இைவேசர ேவ; எைனேய!
இKயெதா ம>ைரநக7 அர~{  /Aற
இைளய Uனா!E உைமேய!

1

ஆகடL ேபா!டாD அ/AKG L!டாD
அCயாத ேமK ேவ;
அ;ேநா9க- பலw" உடU> ெதா; தாD
அலறாத ெநsச ேவ;
ஊ6ைனக- ஒறாA உG7வாைத ெச9தாD
ஒE(> இதக-, ேவ;
உSச < Bறப" ேழ 62(தாD
உைலயாத <றைம ேவ;
பாவC Gேல)A3 பEேயா " (தாD
ப/<G உ:< ேவ;
பயமாக ேதா:வைத நயமாக மா:Aற
பலமான அ ேவ;
வெதலா tெயற >. தா ேத6ேய
ெசா/கK அ5 மைனேய!
ெதாம>ைர நக /,3 பலா; பா";
)ய Uனா!E உைமேய
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=னா ெசறைத3 4னா Bைன/Aற
aடைம |7/க வ வா9
aதஞ7 ெசாேக!; ேபதைமமாறாத
=ைறேக; t/க வ வா9
ெபானான கால ைத பாெச9> )காம
5கமாைல !ட வ வா9
ெபா9ய7க- ந;6D நலேத Bைன/Aற
5 <ைய ெகா; வ வா9
மனா< மனq ம"G!ேட எைன
வணA; ெப ைம ய -வா9
மைல U> BறாD அவமான ஆணவ
மடாம கா/க வ வா9
ெதனா; வடநா; ஒ ேக ப.Aற
ெசFவமைல ராஜ மகேள
< ம>ைர நகரா' த ம>ைர ரா.ேய
ெத9வ Uனா!E உைமேய.

3

ஆ;Aற பபர ஆட B: தாம
ஆ;வ> உ ெச9ைகேய
அs~Aற ெநsச= ஆ7ப+ ேதB:
அரேசாSச உ ெச9 ைகேய
பா;Aற பாவல பலாGர பாட
பா;வ> B ெச9ைகேய
பல/A ஏ:வ> ெசவா/, U:வ>
பரமா ம B ெச9ைகேய
w;Aற w!ட < மாைல ம+யாைதகw;வ> உ ெச9ைகேய
,றகைள t/A ~றக- ஓறாA
ெகாs~வ> உ ெச9ைகேய
ேகா; ந<மாகடL ெகா-ைளகைள கா!";
ேகாமகK அ5 மGேல
ெகாறவ7க- ஆட < /wட நக7 ரா.ேய
ேகாைத Uனா!E உைமேய!
கலாக மரமாக கா9 தவ7 தைம
கKயாக மா: அ ேள
க(த உைடக!" அமா எபா7 வா6ேல
கடலாக ெபா, அ ேள

64

4

www.bhajanai.com

ெசாேலா; ெபா ேளா; ~ைவேயா; 6ைளயாடS
~கமாக வ(த தேழ
ெதாைடU> , நாத தைன ைவ|Sவரq/,
~டராகக B/, அ=ேத
கலா7/, கறா7/, காணா7/, கடா7/,
கைரேயற ந, கைலேய
கயாண இலாத கK3 ெப கைர/
கால < t/, Eைலேய
எலா7/, எேலா= எ3ேபா> த Aற
ஏகாபர ேத6ேய
எCெபாC காsEநக7 அர~ 5+ ரா.ேய
ஏ< காமா!E உைமேய!

5

மைழ/கால ,7கால வ கால Bககால
வ+ேபா! டq35 அழேக
ம<ெய: B<ெய: ச<ெய: ப<ெய:
மட த(> w!; மலேர
அைழ தாD ெவ: தாD அ" தாD அைண தாD
அறாட உத  கKேய
அைல(தாD த6 தாD அம7(தாD ப; தாD
அ காக B, >ைணேய
அழ/wட வCயற 4-ைள/,3 பா¥!"
அற(த(த ெத9வ Bைலேய
அ"யா7/, அ"யாைர Eயா7/, Eயாைர
அைண/Aற அ5 Bைலேய
இைழAற உ-ள ைத என/, அ/Aற
ஏகாபர ேத6ேய
எC ெபாC காsEநக7 அர~5+ ரா.ேய
ஏ< காமா!E உைமேய!
{!;/,- நைகைவ > ?!"6!டா அ,
ெவGேல t BAறா9
6ள/Aேல ெந9G 6=வா7 க=5
6ள/கேம t ைவ/Aறா9
கா!"ேல 6!டாD கக!" 6 ைதேபா
ைகத(> t கா/Aறா9
காணாத 4-ைளைய ேத"னா tவ(>
க ைணேயாெடைன3 பா7/Aறா9
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w!"ேல இ!டாD ,G=!ைட தைன/ கா >
,sசாக t ஆAறா9
,CGேல எ:5/, ேகா!"ேல யாைன/,
ெகா-ைகைய t ெசாAறா9
ஏ!"ேல ப" தாD எ3ேபா> இK/Aற
ஏகாபர ேத6ேய
எCெபாC காsEநக7 அர~5+ ரா.ேய
ஏ< காமா!Eேய உைமேய!

7

ஊைம/,ழ(ைத/, B மக ேவெகா;
ஓ ெம: எ2த6ைலேயா
உழAற பாடவ7 பாரத3 ேபா /,
உ அண உதவ6ைலேயா
காமைன கணாD <+5ர E+3பாD
கணவேன எ+/க 6ைலேயா
கா!"D ேம!"D கைரGD B 4-ைள
கவைலக- |7/க6ைலேயா
சாம < உநாத Eவq/, எைன3ப
ச+யாக ெசால6ைலேயா
ச+கமெவேற பா" பா7/Aேற t இq
சதமாக 6ைலேயா
எம ெந காம எ வா கா/Aற
ஏகாபர ேத6ேய
எCெபாC காsEநக7 அர~5+ ரா.ேய
ஏ< காமா!Eேய உைமேய!
tராைட ெந9?E 5 தாைடக- க!"
ேந7வ(த கKயெரலா
Bழக; >ைண க; மகேவா; ெபா - க;
Bைலயான வா மைடவா7
ேபாரா"3 ேபாரா"3 பல>ப ெபேறா7க5கழா7(த அைம<ய ைடவா7
5ணாA மரண ைத3 கணாக Bைன3ேபா7க5>வா தா=மைடவா7
வாராத ப"ேய வ(ேதா7க- எேலா 
வளமான ெசவமைடவா7
வயதான =<ேயா  ெஜயேத6 உைன/கான
மாறாத இளைமய ைடவா7
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எராள7 ,ரேலா; எC நடன ;Aற
இKய நடராஜ >ைணேய
இத=ைடய ெபாKந< கைர5ர' <ைலநக7
இப Eவகா உைமேய!

9

த(ைதஎ ேறநாத தாளக- ேபா;வா
த ைதக- ஓ"வ வா7
தரதரெவேற மன தா6/ ,</ைகG
த வா7க- ப/க வ வா7
< ைதஎ ேறவ-ள ஆ; தள <
< </, ெமாCேப~வா7
<க|எ ேறேதவ < ப/ ,<3பேன
|ேயா7க- ஓ"6;வா7
6 ைதக- பலக: Eசைப ஈசq
6ைடேய: ேபா> உைன
6!; 6டாமD உைன 4"/Aறா
6டலாேமா t எைன
ந ைத நடமாட/ கா)/A நடன;
நடராச ெகாட >ைணேய
ந<ெப , <ைலநக7 அர~5+ ரா.ேய
நைகEவ கா உைமேய!

10

க 6ேல நா )A கால கC/ைகG
காறாக வ(தவ- t
ைகGேல 4-ைளயா9 ைபய/Aட/ைகG
கK(த பாலானவ- t
உ 6ேல ெப+தாA3 ப-/, ெசைகG
உட வ(த க6 t
உற6ேல ஒறாA < மண நட/ைகG
ஒமாைல ஆனவ- t
< ேவா; 4-ைள எமைனG 4ற/ைகG
z7 த(த ஆ!E t
ேதசக- யா6D ெதாCெச9யS ெசைகG
ெசவமா9 Bறவ- t
, வான ,மரK அவான அைனேய
ேகால நடராச >ைணேய
ேகா6Lைட அ(தண7க- w"வ  <ைலG
ெகாs~ Eவகா உைமேய!
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ப!டாைட க!" உைன3பா7/Aற ேவைளG
ப <Kைய நா பா7/Aேற
பல/A எt ஊ7=2> ெசைகG
ைபர6ைய நா பா7/Aேற
எ!டாத ேந7ந;6 உைன ைவ/ைகG
இதைழ நா காAேற
எெக, ேபாGq எ தைன நா காAq
அெகலா உைன/ காAேற
ெதா!டா7/, தாயாக ெதாட7வா /,S ேசயாக
ேதாைக t ஆனெதன
ேசாழ,ல ஆ'வைர பலகால t அ,
>ைணயா9 இ (தெதன
ெகா!டாத ேமளக- ெகா!;Aற w தா"
ேகால நடராச >ைணேய
ெகா"வள  <ைலநக7 ந;6ெலா < /ேகாG
ெகாட Eவகா உைமேய!

12

ஆைசட ஒ M:பாடDன/ க.6 த
அ4ராம ப!ட /,
அமாவாைச யற(தBல வரS ெச9தாேய
அ>ேபா> ப/த /,
தாE எனS ெசானாD தைகைம Bைலமாறாத
தக மG மாத6/,
தக இட த(தாேய தKற ெகாடாேய
சா!EG> காதD/,
?~வ> ெவ: ?}வ> <லகெமன
?ைசெச9 ெபக'/,3
ேபான4ற3 ெபறாD வ(த4ற3 ெபறாD
5க த(தா9 கக'/,
ேத~ல  ேசாழ7க கால =த இ: வைர
ெத9வBைல ெபற Eைலேய
< =க= ,,ம= ஒ ேசர ஓ{~
< /கட7 அ4ராேய!
கா6+3? ப!"ன > வா.கைர தாலா!"
கா த> உ கக ைலேயா
கL /, ேசாைலக உ- (> ,லமாத7
காவத  ெத9வைலேயா
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ேகாவலைன/ wடLேல ெகாற ட கணAG
w!"q- t ெசல6ைலேயா
ெகாறவைர3 ப <Kைய3 பா73பணைர 6!;6!;
மறவைர/ ெகால 6ைலேயா
ஆவல7/, நலத ப"யள(> த(>6!;
பாட t ெபற <ைலேயா
பாேலா; ச(தன= ப+சாக ைவ தவ7/,
பாைவ t காவLைலேயா
?6+ய வ;வர B=க ைத3 பா7 த ட
?ைச ெச9ய ைவ த மGேல
ேபாத62 < /கட7 ேதவ7நக ராகவ(த
ெபாேமK அ4ராேய!

14

< மக' கைலமக' அைலமக' உ-ள இட
< /கட7 சகமலேவா
Eவெப மா < மாD 4ரமா  வ(த இட
< /ேகா6 ேமைடயலேவா
ப வ=ய7 ெபகேளா; பலெபற தா9மா 
பா73ப> உவ"வமலேவா
பா6க' வ(த ட 5.ய7க- ஆ,ட
பாைவ உ ேசாைலயலேவா
ஒ 4ற6 ம:4ற6 எ24ற6 வ(தாD
உைனேய ப.ய அ -வா9
உலகெமைன அயாத 5லாA/Aட(தாD
உ மன =ைள/க அ -வா9
அ -வளர ம - அகல ஆ</க ெச9Aற
அ7த கேடச(தா >ைணேய
அழ, < /கட+ பழ, த உைரயா;
அ5 மG அ4ராேய!
ஏ2லக ="!ட க6ராஜ Eகெமன
எைன மாற ேவ; tேய
எ<ெரா வ7 இலா> 5>ைமகைள நா ெச9ய
ஏற=ற ேவ; தாேய
வா2வைர நலமாக மேறா7, >ைணயாக
வா6/க ேவ; tேய
வ(தாD ேபானாD வாடாம உ-ள ைத
வளமா/க ேவ; தாேய
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{2வ> உ பாத 6ள,வ> ேவதெமன
6<ைவ/க ேவ; tேய
6ைளயா!; 4-ைளஎைன வCகா!" அைழ ேத
6ைன|7/க ேவ; தாேய
2ெமா ேசாைலGைட அ=|ச7 பாக <
>ைணயாக B, மGேல
ேசாைல < /கட+ ஆ<உைம வ"வாகS
~ட7{~ அ4ராேய!

16

காலமக- 6ைளயா; tலம./ கடU>
கைக ந< ேச  ேபா>
கெண<+ உ 4-ைள உேனா; ேசராம
க+ Bபேத>
ஆலமர Bழலாக ஆதர த(தாD
அலD: என> வா
அமா  < வ"ைய அைட(தாேல அைம< வ 
அ; தெதா 4ற6 ஏ>
மாலவK தைக/, வானக= மணக=
மல7 ?/, ேசாைலயலேவா
வரேவ; உன>மட தரேவ; உக ைண
வானக லாத Bலேவ
ேகால, 6~ேவச காEநக7 தKேல
ெகாடா; அ5 மGேல
,ைடயள காண/ ெகாைடயள(> ெகா;வா
ேகாைத 6சாலா!E உைமேய!
ஆ தா' ச(B<ைய அயாத 4-ைளநா
ஆனாD க6ைத ெசாேன
ஆ"வ  கைகG aகாத கா/ைக நா
ஆனாD ேப:ெபேற
கா தாD மகள/ ைகேயா; =க ைத
கபைனG கா}Aேற
க!டாய உன ைள3 ெபேறநா வாAேற
கால < அ, வ ேவ
ேச7 தா' அைனேய ேச9 ெச9த பாவ ைத
E> t ம</க ேவடா
Eறைவ ஆசாK ேபர கா3ப> 
ேத6 t மற(த ஒறா
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? தாமைர3ேபா ெபா,Eன நாக ைத3
5+(தவ கல(த மGேல
5கெப , காEநக7 தக ைடய ேத6ேய
?ைவ 6சாலா!E உைமேய!

18

மாKட ெப+த: ?G 4ற(த நா
ம<ெக!;S ெசான>;
ம.ேல 52?SE தைன6ட ஈனமா9
வா/ைகைய3 பா7 த>;
ஊ}ட மேக!க உG7தைன t ேக!;
ஊடா" Bப >;
ஓA வள7மரக' பா5ட வாவைத
உள ெநா(> பா73ப>;
நாKட7ப!ட4 மாKட3 4ற6ைய
நலலா3 4ற6 எ:
நறாக/ காAேற மறா" BAேற
நாடாேதாெசா7/க ெம:
ேதKட ெமாCவாA 6~ேவச ம"Gேல
E(<; அ5 மGேல
E:wடப!" வைர ம:4ற6 எ; தாெய
ெத9வ 6சாலா!E உைமேய!

19

உ-ள நா- வைரGேல நைம |ைம
நெறேற எ} வரதா
உறேவா; பைகைய இரேவா; பகைல
ஒ  >3 பா7/க வர தா
ெவ-ளேபா ெசவ= வ:ைம சமெம:
6ைளயா; வா/ைக வர தா
6<ெய: வLயேத ம<ெய: Eயேத
6ைன |7 > நல >ைண தா
ப-ள ேபா இகைழ மைலேபா 5கைழ
ப(தா; {ர Bைலதா
எ, பEைய பல~ைவ உணைவ
பதறாம ெகா-ள வர தா
அ-G; ைகGD அ7 த சாம <D
அ - ெச9 அ5 மGேல
அற=ைடய வ.க7 ,ல Eைலைவ த ேத6ேய
அழ, 6சாலா!E உைமேய!

20
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ைதயநாயJ பாமாைல
எ-'3? a/, எC,வைளய ?/ககஇயபான அழ, வ"வ
இKய =க தாமைர இ ெச6க- ெச(தாைழ
இைற6Bற நல பவள
க- /, ேராஜா3?/ கனக- அLG
கைட(தேதா7 இர; காகைகக' 6ரக' கனகாபர மL
கபக3 ?6 ேதா-க5- /, ேவ7 ?ைவஅகெமலா
?/களா9 மல7(< /க
? ட ெகாட ைன வ7. >3 பாமாைல
?மாைலேயா; த(ேத
வலவ- B அ ளாேல வ  >யைர ேபா/Aெயா
வரத(> கா/க வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.

1

பா ேக!; அ2தேதா7 4-ைள/,S z7காC3
ப" >ைறG பா ெகா; தா9
பSைச ெவைல>34/ க6காள ேமக ைத3
பா!டரச ஆ/A ைவ தா9
ேவேக!ட 4-ைள/,S ெச()+ சம7ெச9ய
6 3ப=ட ேவ ெகா; தா9
6ைளயா; ஏழைரS சKேயா; Aரகக6லA; வC அைம தா9
Mேக!ட ஞான < M:க6 பா;ெமைன
ேநா/A t எ> ெகா; தா9
ெநா"3ெபா2< எவா6 ப"3ப"யா9 >யரகuைழவத, ஏ 6; தா9
வாவரE இK என> வ கால ெசவகவ  கால ஆ/க வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.
தா ெவ: ேக!ட ட ெகா;3பதனா தாqைன
``தா9'' எ: ெசாLைவ தா7
தைலமக' ச(B<G கைலமக அ ளாேல
த பா" வரக- ெபறா7
72
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ேச9ஒ: எ<+Kேல கத:வ> ேக!காம
ெச6a" Bக லாேமா?
E:4ைழக- இ (தாD மK > அ -கா!;
ேத6யவ- tய லேவா
ஆயகைல அ தைன அ(தவைன ேநா9ெநா"கஅ}க6ட =ைறயா,ேமா
அ+யெதா ெசவ ைத உ+யமக ஏகாம
அq<ன= வாட லாேமா?
வாெவன ேவகமா9 வ(ெதன> >ய7|7 >
மASEGைன/ ெகா;/க வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.

3

தகBக7 ,ண ேதா; ைத+ய= த Aற
தS ெச6 ேபா ேபா
தர.Gேல 5ககாண வரம/, ~(த+யா
தாமைர3 ?மா> ேபா
மைகய7/, மாைலக' மனவ7/, ேவைலக'
மA(த/, அரE ேபா
மாதரE உணா மைலஅழ, Eவகா
மைக Uனா!E ேபா
ெபாA வ  >யர ைத3 ெபா"யா/க வ  அன
?ர. கயா. ேபா
ேயாக=ட வா த  ?ெகா"யா 6சாலா!E
5Kத உமாேத6 ேபா
மகளக- அ தைன எகள> {;வர
மாதரE w!" வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.
மைலேபாற ெசவ ைத ,6 > ைவ < (> நா
மறவ7/, உதவ ேவ;
மழைலG ,ண ேதா; =>ைமGD இளைமயா9
மAேவா; வாழ ேவ;.
கைலதவ2 ேமைடெயலா ?மாைல அ.(> நா
ெகௗரவ ெபற  ேவ;.
க6பா; என>,ர ேக!ட ட ெத9வெமலா
கா!E த(> அ ளேவ;.
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Bைலயான 5கத(> உறா  மறா 
ேநE/, உற
ேவ;.
t என> >ைணயாA நா ெசD பாைத/,
ேந7 வCக- கா!டேவ;
வைளயா; கர தழA பைக ெவ: எ(நா'
ம:/காம கா/க வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.

5

E:வய< உெப ைம ெத+(< (தா உைனS
ேச6 > மA(< 3ேப!
ெத+யாம ெச9த 4ைழ அ தைன மK/க
ேத" வ(த 2< 3ேப!
5+யாம எ; த இ34ற6தK மைகய+
ேபாக ைத அள(< (ேத!
ெபாேனா; ெபேனா; வ ப ேபா>ெமன3
5+யாம வா(< (ேத!
< நா உ ெப ைம ெத+(த> ெதாட7(>நா
ெசFவாG 6ரத ைவ ேத!
< </, அ -தைன E </க வரேவ"
Eகார3 பா!" ைச ேத!
ப வ < நாெச9த பாவ ைத மK >3
பாைவ t கா/க வ வா9 - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய!
< /க2/ ,ற < க2,/, ம<ய <
<ன(ேதா: ேசா: உ;!
< நாளா ெபாகL ந(<ெயq மா!;/,
< </, ெபாக உ;!
வ ஷ < ஒ நா வைடேயா; அன ைத
ைவரவ  காப >;!
வள7Aற 5:/,- ஒAற பா5/,
வா7/Aற பாD =;!
அ7SE > வCப!; அைனேய உைனெய}
அ"ேயq/ ெகன உ;!
அ: <ன அள(தப" எைற/, நட(<டேவ
அ -5+ய ேவ; அமா!
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மர ைவ த tதாேன த  6டேவ;
மற(<ட =ைறயா,ேமா - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய!
வள காண ைவ/, உைமேய!

7

க2ைதெயq 4ற6ைய எ; தாேலா BSசய
க2 <ேல ெபா< G /,!
காைளமாடாகேவ 4ற(<" BSசய
கழKG கா இ /,!
ப2தான 4ற6யா நாயாக3 4ற(தாேலா
பகLர 6C/க ேவ;!
பறைவயா93 4ற(தாD மரக உSEG
ப<யக- ேபாட ேவ;!
அ2தாD ெதா2தாD அைனேய உைனய
யாெரன/, த வா7க-?
ஆற ெகாடேதா7 மKதனா9 எைன t
அAல < பைட த 4னா
வCகா!ட ம:3ப> Bயாயமா? எ 6CG
வ"(> t7 ஓடலாமா? - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.

8

5லாA3 ?டாA3 52வாA இ (தாேலா
5ல4ேய |ர ேவ;!
ெபானாக அ.Aற மKதனா93 4ற(தநா
5>க காண ேவ;!
கலாA BAற ெத9வ t இைலெயன/
கா!"ட 6ைர(> வ க
கனதன tத(> காEKG 5கத(>
காவலா9 B: அ -க!
=-ளாக மலராக ேமா<; வா/ைகG
=: நா ந4 வ(ேத!
ேமாதக3 4+யK தாயான உKட
=ைற; ெச9 Aேற!
பல/, ப+வார பா7 <; ராஜாக
பவKைய என/, அ -க - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய!
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எவ /, எ>ேவ; எபைத அ(த t
ஏ!;3 பா7/க 6ைல!
இ கர w34 ச(B<G B, நா
எ>ேக!; மாற6ைல!
Eவ5+G வாAற Eகார த(தேதா7
ெச(த க6ைத aல!
z7ெகாட ப<கக- ப ைத ேக!;t
Eரம ைத அகற ேவ;!
கவைல/, ம (தா, கட ேள உைனந4
காலக- ேபா/A 6!ேட!
கா3பாற ேவ"ய> உெபா:3 பலா>
காEKG யா7 ெபா:35!
மகேக!; தா9எ>  ம:3ப< =ைறGைல
மனரA வ(> அ -க! - அமா
ைவ |வர ேகா6 வள7 ைதய நாயAேய
வள காண ைவ/, உைமேய.

10

க6ஞ7 Eவ5+ Eகார

உைமயவ. பாமாைல
அடக- ஏCேனா ேட2 அ3 பாDமா9
ஆன எ ஞான ேதவா!
அ:,ட >ைப ஆ < ெகாைற
அ.ெச9 அழ, மா7பா
எ"ைச ந;கேவ இைறவனா7 ேத+ அS(~)
இடS ெச9த {ரா
இல, 5க =Kெசால உல,5க பாரத
எ2<; க6ைத ேநசா!
தைடெயா; AA. சதைக ெகாsசேவ
ச(தைட ெகா-' பாதா!
சரவண அ:=க மணமக ஆகேவ
தண 5+(த ஈசா
ெத"ைர 2லA ேத6ராேஜவ+G
ெத9வமா/ க ைண பாட
E தைச ," ெகாட த >வ 6நாயகா
< வ - த(> tகா!
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E()ர, ,,ம, ெசFவான, அFவான
<கழ வ க<+ உதய
ேத~ , மா./க, < ஏ: கமல அS
ெசகமல அs~ பவழ
ம(தார மைழ நா வ  இ(தர ேகாப அF
வ§  மைலG நறவ
மாமத, ெச, < ேபாமல  மா>ள
மா>ள Eத: = த
ெச(|G வண என ேவெசாD() ேமK
ெச3ப+ய அழ, வ" 
Eகா தன <D Eவனா7 மன <D
z7 ெகா"ல, எKq
எ(தா9B ேப7 ெசாD ஏைழேய அ6D
எெற: <கழ அ -வா9!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

1

ேதறாத க6எKq மாறாத காதலா
< =5 சா:Aேற!
E(ைத அ} ஒFெவா: ேத6 உனேத ஆகS
ெச9ய த பா;Aேற!
ஆறாத >ய /, அகலாத கவைல/,
ஆைர நா ெநா(> ெகா-ேவ
அயா> 4ைழ ெச9> ச+யாக வைதப!ட
அவல ைத எ, ெசாேவ
tறாக ேவB த7 5ரa: ெசற உைன
ெநsசார3 ேபா:Aேற
ெந6Cயா என> ,ற மைல ெபா"யாக
Bன ைள ேவ;Aேற!
ஈேற> இலாத இபவ"வாக எ
இதயதள U> ஒ7வா9!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய
zரா7 ெப (>ைறG Eவேயாக நாயA
Eவகா <ைல ம
ெத,ம+ பகவ< < வாைன/கா6K
<க2 அAலாேடவ+
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காரா7 ம<கSE காமா!E, அகய
க. ெச(த ம>ைரG
கைகவள நா;ைடய நைக 6சாலா!E
காவ காள ம.
தாரா7Eவ ேதா' த2 6ைழபவசமய5ர அதK மா+
த!டாம கட+ ப!ட /க - ெச9த
ைதய அ4ராமவL
ஏரா7 மைழ/க. எண+ய Bேகால
யா  எைம ஆள வலேவா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

3

மாதவ, zதர ம>தன >ளE
மாைல மா7ப ேகசவ
ைவ,(த, அS~த, மைலேமD அைலேமD
வாAற மைறநாயக
தாத6 மல7/w(த ஜானAமணவாள
சனா7 தண ேதவேதவ
சாரக, நாரண, தாேமாதர ேகாைத
தைலவ, ஆவா7க- ேநச
ேம<K அள(த<+ 6/(A)ரம, < மக6ைழAற ப>மநாப
ேவ: ேவறான ெபய7 M:M றா96+
ேமகவண தைகேய!
ஈெதன வைர(> யா ஓ>த க+யB
இைசபாட ெமாCேய> கா
இைற6ைனஎைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய.
aவ7/, ேதவ7/, யாவ7/, ேமலான
=த6, =/க. ேபா
=ைறயாக ெதா2ேவா7/, >ைணயாA வCகா!;
= தSெச6 ேபா
நா /, ெநs~/, நலத((>) இK/Aற
நாதா(த ச/< ேபா
நா எ: எனெத: நLயாத Bைலேச7/,
ஞான3 ?ேகாைத ேபா
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பா /, ? /, பாத ெபய7 த '
பா"மாேத6 ேபா
ப.வா7த >யேரா; 4.யா  ெபா"யா/,
பரமக யா. ேபா
ஏவ ெகா;ல, பல காவெச9, அைனB
இைணய"க- ேபா, ேபா
இைற6 எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

5

ெபாq tநாேத; ெபா ' t 5க2 t
ேபாகக- யா  tேய
5ற= t அக= t 56ெய, நா கா}
ெபாL t ேபாத tேய
=q t ந;  t ="  t ="6லா
=2ைம t ஞான tேய
=>ைம t இளைம t ேமாக t தாக t
ேமான t கான tேய
மqt தா என> வாெவ: வள எ:
மன= A Bறெதலா
வsசேமா? என>ய7 ெகாsசேமா? இFவா:
மற3ப>  ஒ ெநsசேமா
இq t ச: இரகா< (<"
எqG7 இK s~ேமா?
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயைல வா2 உைமேய
ஆGர இதெகாட தாமைர மல+ேல
அழகாக { 3பா9
அ,ச பாச க 5 6 ஐகைண
அைகG ஏ 3பா9
ேவG ,ழ =ழ {ைணநாத வர
ேம ைச ேக!" 3பா9
6றLய7 நட5+ய ேவ: ேவறான கைல
6(ைதக- நய(< 3பா9
ஞாG: =த 4ரம நாராயண >< <ட 
ஞால=2 தா" 3பா9
நா"வ  அப7/,/ ேகா"நல த(>லA
நL6/ கா < 3பா9
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ஈெயன இர(>ைன ேவட  ேவ;ேமா
எைன t ஆத+3பா9
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

7

மா+யா9 ேம+யா9 =கம> ந4/க ள
வ(த ஒ மாச/<யா9
மனவா/ Aற(த< வ ளா9 மதக- ேதா:
வாAற ெத9வ tேய
ஓ+ட ஒ ,ண ஒ Bைல ஒ
வ
ஒ ெபய7 ஒ 6கப
ஒ:லாத ப" ஒFெவா: தானாA
உண7வ+ய 4ரம tேய
ஆ+ய <ரா6ட ஆAல zனெமன
அைமAற ெமாCக- tேய
ஆெம: இைலெயன அ:<ட வா< >
அைடவ+ய எைல tேய
யாெரன ெசானாD யா உைன ஒ நா'
ஐற <ைல தாேய
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

8

>GெலD ேவைளG ~ைவt7 அ (>ைகG
>ைறt7 ப"(ெத2ைகG
ெதா2ைகG பலப. 5+ைகG இபெமா;
>பக- எ<7வ ைகG
வGராற உ}ைகG மாதரா7 ேதா!5ற
மன= A உG7ேதா9 ைகG
ம/க- ெம9 |;ைகG மாறாத காதெலா;
வடS ~ைவ ஆ9ைகG
அயெலவ  அயாம அைனைன வCப;
ஆைசமக நாKைலயா
ஆைசமக த Aற வாசமல7 மாைலகஅ தைன ேதKைலயா?
இயDவைர பா" எ; த/காம t
இ 3பெதா பCGைலயா?
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய
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காைற3 பைட தவ- tெயற ேபா<D
கவ+க- {~Aேறா
கனDஉ வ"ெவKD க?ர |பககம)ப கா!;Aேறா
ஆைற கடைல அ யB ேமK/,
அ4ேடக t7~ ம(ேதா
அA ெகனா>ெவ எ,=ள t உைறய
ஆகா, ேகாG ெச9ேதா
ேபாற+ய Bவ"ைவ3 ெபாKD கLD
?E > வா >Aேறா
56U> t த(த ெபா ள ேவெறாைற3
ேபா9 ேத" எ, ெப:ேவா
ஏற ள ேவ; என இதய ைத எ அைப
இைணமல7 தா ைவ ேதா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

10

எனக6 பா"னா உ மன> மா:ேமா
எU> க ைண வ ேமா
எவ7aல அ}Aனா யா ெச9 6ண3ப
எதாக Bைறேவ:ேமா
ெசானப" ேகளாம >ய7 ெச9 எமன
)9ைமெபற வC=ேடா?
ேசா< > வா!;வ> ேபா>ெமன உKட
ெசாDபவ7 யா ைலேயா?
Eனமல7 எறாD ேத> ~ம(> தவ
ெச9>வ  மலரலேவா?
ெச35வ> 4ைழப"q ெச6Gப தரவல
ேச9மழைல ெமாCயலேவா?
இனப" தா ெபற 4-ைள>ய7 எ9>ைகG
இளகாத தா=ேடா?
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய
ெநG t த(த ,,ம இ /ைகG
ெநsEK மய/க ைல
ேநரான E(ைதேயா; ேபாராட வ(த4
Bைன6K ,ழ3ப ைல

81

11

www.bhajanai.com

=:=ைன ந4ேய =ைறேயா; ேமெகா-'
=யEG தய/க ைல
ேமாகவயமாக உைன தாக=ட பா"வ 
= த சL3ப<ைல
உறபைக யாெரKD உ >ைண Aைட த4
ஓ9 ற Bைன3ப<ைல
உலகேமா ேர2ேம எ<ராக BறாD
உைமைய மைற3ப<ைல
இற<K அSச இட7 கவைல ேநா9பைககஇனக- இைல இைல
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய

12

ஓெமq ம(<ர >! ெபா - ஆAற
c இராஜ ராேஜவ+
ஊCெதா: ஊCெதா: உய7 அற கா/Aற
c இராஜ ராேஜவ+
நாம= உ வ= பலவாA உலகா'
c இராஜ ராேஜவ+
ஞான= இSைச A+ைய தானான
c இராஜ ராேஜவ+
ேசம= இப= E < உத6;
c இராஜ ராேஜவ+
c ச/ர Bைலய < Eவச/< வ"வான
c இராஜ ராேஜவ+
யா=எ க6 யா  உ அைட/கல
c இராஜ ராேஜவ+
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய
ெபாLகஇF ைவயக ெபாLக ெந; வானக
ேபாெயாCக >யரெமலா
5<யெசா 5<யெபா - 5<ய ~ைவ 5<யஇைச
5லர!; உலகெமலா
மLகவள வள7கநல வாகேவ நலற
மய/கக- யா |7க!
மகல மைட(ைதய7 மைனயற நKதைழக
மடைமக- {க! {க!!
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கLெக;க எெக, க ைண அரேசாS~க
கயைமக- Bல5 ைதக!
கைலமக- 6ள/கமா9 < மக- ெப /கமா9/
காலக- அ=தா,க
இலபா(;) ஒலாம யாவ7/, யா இK
எ9தt ஆைணத க
இைற6எைன ஆட  இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய.

14

ேதவா< ேத6B ெத9வமா/ க ைணயா
|ராத ேநா9க- | 
ெசவ= ெசவா/, ெச =ைனG ெவ
z7Bைல ேப: ேச 
? லA Bைலயான 5கெப , அ6ஒ
5<ய ஒதா 4ற/,
? ஆ- இட >ைண 5 <ர7 ப~/க- எq
ெபாL வ  உG7 தைழ/,
பாவக- ஏைமக- பழ6ைனக- எq இைவகபKேபா அக:t,
ப <ெயா; ெசாவா7/,S E <க- ைகw;
பா+ ைச அைம< ஓ,
யா  கட(தேப +பBைல A!;என
இைசபா" வா > Aேறா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜவ+
இமயமைல வா2 உைமேய.
ேநா/, <ைசேதா: M5ர தா-க'
Mேபார ஓE(த இைட
ெநா"ேதா: ெநா"ேதா: 5<தான எC ெகா-'
uவல+ ய< ேமK,
வா7/, ,ம/கS~ மா75 அமா74K
வாடாதமல7 மாைல
வGரெமா; நவம. வய,ம கல நா}
மண {~ இKய ெபாL 
கா/, கரக' அ,ச பாச
க 5 6 மல7க- ஐ(>,
கKவாG aரD க ைணெபாC 6Cக'
கனகம. ஒ ="
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ஈ7/, ~ட7=க= இ 6C க3ைப
எெக, காண அ -வா9!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய.

16

பKத, Bல ேபா பா ேபா ப,ேபா
ப!ெடா Bைற(த வ"வ
ப"கம. மாைல ஏ; த+ > யா
பGற ' நா, கர=
5Kதக- யா  ெபா
த ெவடாமைர3
?ேம 6ள, பத=
ெபா2ெதலா எ} எ ப2ெதலா ேபா/Aந
5லைம தரேவ; அமா!
கKத(> மல7 த(> க6த(> ெதா2ேவார/,/
கத(> கா/, அரேச!
கைலஞான மகெளற Bைலயான 5க ெகாட
க ைணமயமான ெபா ேள!
இKத, தைடG யாபாட t ேக!க
இதய கK(த -வா9
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய.

16

வான= ? மாq மாறாத
வா9ைம வ"வான ேத6
வCபா; ெச9பவ7 ,ைறபா; |7 <ப
வா த  ஆ< ேத6
ேதqமா9 அ=>மா9S E த <ேல B:
< < <K/, ேத6
ேச+ மா7ைப இ wறாகேவ ெச9
<+ல ஏ(>() ேத6
கான= Eப= கைலமல7 பல3பல 
கா./ைக ெகா-' ேத6
கபைன ஒ3பைன கால ஒ a:
கட(தஎ ேதவேத6
ஈனெமாறடாத ஞானமாேத6 உைன
எ ெசாL வா >ேவா யா!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமல வா2 உைமேய!
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வரபற ஆற வர3ெபற படைன
ம: அவ ெபற மகைன
மா:ெகா- 6டகைன மடப; 6~/(A)ரைன,
ம>ைகட, மGடைன
உரெபற ~பைன, B~பைன, நரகைன
உ<ரச மர4ைன
ஒC6லாS சடைன, =டைன, இர.யைன
உண7வற த/க தைன
Eரப > ெபறவைன ேதேர மாேவS
ெசற எ ெவ மGேல!
ேச6/, அ"யாைர வா6/, ஆைசயா
ெசேகா 4" த அழேக!
இ 56 5ர(த -, ெப ெபய7, மட(ைத உைன
எ ெசாL ேபா: ேவாயா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

18

4ைறயா7 சைட4 த, 4sஞக, சகர
4றவாத யா/ைக உைடேயா,
ேபராGர ெகாட ெப நாவல Eவ
4ரம மயாத மைறேயா
கைறயா7 க2 <ன, க}த, கயக.
காதல, கைக, நாட,
காள < நாத, கபாL, ககாதர,
கGைலேயா, மைகபாக,
Eைறயா7 5னைலS Eறபல <ன
<+யபக, <யாகராச,
<+5ர எ+ தவ, , பர, ஈசஎனS
ெச35எ அ3பனான
இைறேயாq t எ இலக- ேதா:
எ2(த ள ேவ; அமா!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
மாLK கபாLK மேனாம. ந(<K
வK மடல வாEK
மானவ< ேயாAK மனா|த நாயA
வாAKமன ேமாAK
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LK ~வாEK ~மகL ~(த+
>ைண6 <+5ர~(த+
ேசா<S ெசா4. ~தாK அமEK
~ப <~ர ம7 <K
சாLK சனா<K த . கயா. Eவ
சக+சா ேகE
சாப6 கலாவ< த மவ7 த.ஜனK
சா=" ேதவேத6
ஏலவா7 ,ழLஎன எண+ய ெபய7?}
ஈவ+ ேபா ேபா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

20

மாச/< ெகளமா+ மாதA காகா
மேனாம. 5வேன~வ+
வாரA இ( ரா. வGர6ஜய ைவண6
மேகS வ+கா யாயK
ேபச+ய அ4ரா 4ரமா. காய +
4ைற" = >மா+
ெப+யநாயA ,ம+ அ+யாநா+ ர. ெகளா¢
ெபக ெகா tL
ேத~ க ~(த+ப வாKகா7 < ைகவா.
+யபA Eவசக+
<+L காமா!E Eமவா கKGட
Eரேம: க" கா
ஈசமைன யா!"எ ெப மா!" Uனா!E
இைணயா"க- ேபா ேபா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
ெகா"ேய: ேத7கைட/ ெகா9ைள ெவ5ர6
,sசர உல வாச
,=தவா9 மாத  அ=தவா9 பாண 
w"வ  அழ, வாச
க"ேய: மsசேளா; ,,ம ச(தன
க6மண Bைற(த வாச
க-ளெமாலாத உ-ள=ைட யா7/ெகலா
கத க- <ற(த வாச
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வ"ேவ: < மக- மணாளேனா; வானவ7
ம.ெகாட ="க- ப"ய
மகாத நவம.க- எெக, Eதற ஒ
மயமா9 6ள, வாச
இ"ேய: =ரெசாL எ2வாச அைனt
எ2( த ' ேகாG வாச
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

22

எைனயா' அைன B இ பாதகமலகஇர6 ேபா ஒ {~மா!
எ<ரான த/கைன இர.யைன எSசைன
எ+ேய =ைற கா/,மா
தைனநா' மறவாம Bைனவா7த ,ரேக!;
தாழா(>) எ2(ேதா;மா!
தைலமாைல " ஒ ெகாைலவா' ஏ(<ேய
சகர நடமா;மா!
6ைனேயா; பைக4.க- ேவதைன த67/Aற
ெம9யான >ைணயா,மா
ேவD/, ேமலான ெவ3 பதக!,
ேவேற> Bகரா,மா?
இைண என எ2த+ய 5க2ைடய Bனத"கஏைழேய க -ெச9 கடா9
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
நா- எ: ேகா- எ: நாக- அsேசா, அ(த
நமைன ஏவ ெகா-ேவா!
நாடா' அரச7/, ஈடாக ேமலாக
ஞால=2தாள வேலா!
வா- ஒ: க}ைடய மைக ந லா!க
மைறயா7/(,) அ"ைம ெச9ேயா
வ:ைம ெகா;ைம மடைம அகலேவ
மாச/< ேப7ெசாDேவா
தா-ஒ: ெதாடைர தா, பராச/<
தம/க- நாக- எனேவ
த:கைம ,றாத ெப ம/க- w!ட <
சா  நா- எ(த நாேளா?
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யா 6ைடேம ஊ7<யா9 அடகயா  பர(த -வா9
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய.

24

க?ர ேசா<G கமலால ய <K
கGலாய மைல U<K
க(த வ7 Aனர7 கணநாத7 E த7கக; ெதாழ Bற ெபா ேள
ெவ?: கைகைய 6வ=ட ஆ <ைய
ெவ-ெள / ைக > ைபைய
ைடெகாைற பா4ேனா; 4ைற;வா பA
ேம6 தைழ த எCேல
மேபா7 >.(த மாGட தைலU>
மைனேபாற ஏ: <றேல
மா:ப; ர7 ,ல t: படேமத(>
வாைகமல7 ; அ ேள
எ3ெபா2> ேமெலD இளஞாGேற எகஏழைம த67 த அரேச
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

25

சரவணா, ச=கா, ச/<வ" ேவலா
சடானா மG வாகனா
த.காSசலா அ ணA+காதலா ெச(
தS ~ைவ ப2 த அழகா!
, பரா க(தா ,கா கா7 <ேகயா
,ற <மணவாள = கா
,4; அ"யவ7 ெவ(>ய7 கைளAற
ெகாறைவ ெபற ,மரா
க <வ  யா6ைன உ:<ெபற ேவந,
க ைணமய மான தைலவா!
களெகாட {ர நல(த(> காெவ
கடப மல7மா7பா என
இ ேபா> ெதா2ேவா7/, இKேபா> என
ஈேவாq/(,) அைன t கா!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
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அ"யா7 மன3ெபாCL 6ைளயா; அனேம
ஆ<E வமைல மா74ேல
அைச ப~ெகா"ேய! அகம5ராணகஅைடவ+யெதா; வானேம!
ெகா"ேயா7 உG7 ப , ,Lசேம அ ண7த
ேகா!ைடG 62(த கனேல!
,ல மாத7 மsசேளா; ,,ம கா/Aற
ேகாமள ெத9வ மலேர!
கடவா பாவ/கட கட/கவ ேதா.ேய
காம க;sE ன ைத/
கா9Aற ப <ேய ேநா9 சா /கவைலககைளAற அ ம (ேத!
இைட"லா> த  மைழ ேமகேம! எ
இல/கா வ(>)உ பாதேம!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

27

தேழq அள3ப  தகட ம>ைர
தைல6t அ=தவா/கா
சகர வணAய Eவான(த ெசள(த7ய
த >வS ெச6 t!
Eைமயைர ேம 6 ,ம+=ைன அைலக
z7? த ைபெகா" t!
ெச ெவ: 5க ெகாட =கைவEவ கைக=த
ேதசக- ஆ-பவேன t!
சமயக- யா6D அைமAற உைம t
சமா7/க வ-ள தா9t
கப+மைல காSUர cைசல காE எq
தல ேதா: வாபவ- t
இைமேயா  =Kவ  இல/Aய 5லேவா 
ஏ >மல ர"க- வாC!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
மைறM பைட தவ- மைல)ளட தவ-,
மகாேம 6லா9 வைள தவ-,
ம.யாC வCதர/ கைண தா 6; தவ-,
வலெகாட ,Lச த+ தவ-,
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4ைறேபா எGனா 56/ கா த தவ-,
ெப , கபால/ கர <னேப~ இவ7 எ2வ  ஆைணவC ேமவ t!
ேபராEய: <ற <னா-!
>ைறேச7 த/ கைல வடM மைற ெதாைக
>< ெசால ஞால 5ர3பவ-!
>ைணt எனS சர 5,ேவா7 >ய7மைல
)-ெச9ய ெந;ேவ ெகா;3பவஇைறேயq தாqமா9 =ைறகா/, அைன t
ஏ~ப கSE தல <னாஇைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

28

மன/கவைல |7/, ம (ெத: ெசாDேவ
வGறார உ}வத,
வ" த ேசாெறேப ம: நா ப கேவ
வா9 தேத வா+ எேப
Eன/க(:) என <+5லகைள அட/Aேய
ெத !; அ,ச t எேப
ெச 6ைனகா!" | எேப, E(ைதயா
ேத7ெகாட ஆ. எேப
தன/,வைம இலாத தைல6 உைன ேயஎ:
தசஎ ேப க ைணயா
தார. வ, தப+ ?ர. உன/ெகன>
த(> வா < Bேப
என/AK ேசாதைனக- ஏ? உலAல7 உைனய
எவெரைன/ கா/க வலா7
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
Bைனயாத ெநs~ Bைன(> Bநாம
Bக < அயாத நா 
ேந7வ(> காணாத க} B z7கைள
ேநயsெச9யாத ெச6
மைனவா ெசவ வழ, உைன நா'
வணA ெதாழாத ைக
மாqட  வானவ  ழவ  BேகாG
வல ெச9Aலாத காD

90

29

www.bhajanai.com

Bைனயாத ெபா2> உைனSE தைச ைவ <லாS
E: வா  ெப (>யர=,
ேத7(ெதன/ ேக4ரம ஈ(தன நாq உ
ேசவக 5+வ ெத(நா-?
எைனயா' அைனேய உைனய இF லA
எவெரைன அய வலா7!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

30

அைடயா ெந;கத  அsேச எனS ெசாD
அைமAற ச(Bதான!
அ"யா  வானவ7 அரைபய7 =Kவ 
அைனAற ச(Bதான
ெபா"ேய: < ேமK 5Kத  tமா9
ெபாLAற ச(Bதான
ேபாெயவ7 கட தைல ஈெய: Bலாத
5கந, ச(Bதான
=டவ7/,/ காத(> , ட7, கத(>
aைக/, ெமாCக- த(>
=ைமமல அ:6 >S ெசைம நல உண76 >
= <த  ச(Bதான!
இட7யா  ேபா/, எCச(B தான B
இைசெகாட ச(Bதான
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
கனL 4ழபாக க<ரவ ஒயாக/
கா7ேமக வான 6லா9
கைறேய> இலாத Bைனவான <களா9/
கா!Eத  ஆ< ச/<
Bைனயா  அ+தாள அqபவ3 ெபா ளாக
Bைலயக- ஆ: ஏ
tகாத ேப+ப மாேகால பலெகா;
Bகரற aல ச/<
அனலா9 >G: 4 அ : ேமெல2((>)
ஆன(த =க; ேம6
அCயாைம த  அ=த மைழயா9S ~ைவ த '
அரவான ேயாக ச/<,
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இK> 56 இK>வா இKயேத மKதவா( )
இKய B >ைணவா9/,ேம
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

32

அைனB அ னா அலாம ஐயன
அகஒ ெபற அ+> கா!
அ+யெதாC மைறயவ 4ரமைன வா6/,
ஆதார ~ < tகா
மq 5க அவதார ஒபேதா ெடைன
மாேயா தன/க >
வ
>பைக அ ணைர அC த ' Bன> ைக
வண வ2 த+>கா
ெபாKல, < வதன ெபாC/க ைண ெவ-ள <
ெபா கய இர"ேனா;
5ைர|7 த ெசபவழ Bைரேச7(த ெவ= த
?கமல மல மாக
எ இதய ட > ஏற இைறவா9 எK
எ: அ"யா7/ெகையகா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

33

ெகாற

த/கப ,ற மைற/கt
ெகா!"/ Aழ,6றா9
w:தழ7 ஏ!"ைன t+D ெந 34D
,ைலயாம கா > Bறா9
ெவ

த/கான ேமகெமன {ணைன
ேமைதயா9 tஆ/ Aனா9!
ெம9ஞாK ெசாறைழ ெம94/க வான <
ெவ.ல ேதா:6 தா9
ஒ

தல6!; வ-ளலா7 பE|ர
ஓேடா"S ேசா: த(தா9
உ தம/ க6யரச , பர =5t
ஒE(த நைடப Gறா9
இைற/ ெக தேழா; ச:6ைளயா" t
இன - 5+ய வ வா9
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
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எெனன கன க- எெனன காதகஎ தைன இைச3பாடகஇர பக பாராம இைமE> aடாம
எ234ய மன/ேகா!ைடகஅைனேயா; த(ைதெயன அ5 மைனம/க- என
ஆதர த  ~றகஆGர ேநயக- அைடவ+ய ெசவகஆய4ற வா BைலகெபாKந< ஓ!ட < ெபாA எ2 ,Cக5ர' அைல நாடககெபா9ைமக- Bலாம ேபாெயாC மாயகெபா ளற w/,ரகஇனவைக எணாம 4னLட ஆைசயா
எெனன மன{/ ககஇைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

35

அபான ெநsசக- அலா அCவ>
அைனt அயாதாேதா?
அசட  கசட  அச <ய3 ேபய 
ஆ!E ெபேற வாவேதா?
ெபானான உலக ைத3 ேபா7ெவ 5லெவ
5E <ட  tபா73பேதா!
ேபாகாத வCேபா93 5ல4அ2 மKத ,ல
ெபாC ெபறவC Gைலேயா?
தனல= வsசக= தர.மக- உG7Bைல
தக7 த t சம< ேதா?
சகார நடமா" ெவெகா;ைமசா9/க இ>
ச+யான ெபா2<ைலேயா?
எனவ  ஆனா உம ன கைலயா(>)
இ 3பத ெபா - எனேவா?
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
ல= வா' ~வ  ேவைளG
>7/ைகயா9 மா:வா9 t!
>3பா/A ரA ேதா!டா/க- ஆA
ைசேபா ேம வா9 t!
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zல= ஞால= ேதச= வா றS
ெச =ைறG ஏ:வா9 t!
< வ" இர"D பைகவ7 ெச , <யா
ெசபs~ ?~ வா9t!
கால= 6<க' க!;6; ேநர
கறகாக ஆ;வா9 t!
காணாத ேநாயாA3 ேபாராA மரணமா9/
கயைமசா;வா9 t!
ஏலவ7 ,ழLேல வாைகமல7 "ேய
எ<+G ஆ'வா9 t!
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

37

ேமK ஆைட 6Cக' Eவ(தப"
{ரமா காேய வா!
ேம பைக யா6ைன சா மக- நா6
6 (தா/, Lேய வா!
தாெனன Bைன >வ  ஆணவ தைன;
ச<ரா; மா+ேய வா
த மெந தவறாத பரதBல காவDற
சகரா ேத6ேய வா
ஆன<K ஆக!; அற ம!; வாழ!;
ஆகார tL ேய வா!
அைம<வ" a;ெமK அC வC <ற(> t
ஆ<மக மாG ேயவா
ஈனனெவலா ெதன3 56 உண7 <ட
எ2(> வா 6ைர(> வா! வா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!
அலாத ெசய5+ ெபாலாத மKத7கஅC ஒ கால= வ 
அர/கமன உைடயவ+ ஆ</க ெவயா!ட
அடக ஒ ேநர வ 
ெசாலாD BைனவாD >ய7ெச9> <+பவ7
>" >G7 இழ/க ேந 
>ைறேதா: >ைறேதா: =ைறt, கயவ7/,
)/, மர ஒ: ேதா:
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ெவலாத சாேறா7க ேவதைனக- |  ஒ
ெவநா- 6ைர6 வ 
ேமேலா  Mேலா  {ேறாA நைமயா'
ெம9sஞான உல, ேதா:
எலா  வா ெப: அ(நா- எ தவெமலா
ஈேட: இKய நாளா
இைற6எைன ஆட ' இராஜராேஜ~வ+
இமயமைல வா2 உைமேய!

39

ஆரா9(> ெசாேத" ஆமா6 தாப ைத
அ6/க =யDAேற
ஆனாD =2ைம அ6/, <றK
அபைலயா9/ கத:Aேற
z7ேதா: அ"ேதா: ேத6B < பதS
EலெபாL 6 5Aேற
ெத9வேம உ ,ரD ேச  எq ஆைசயா
ெச(த =ழ,Aேற
வாராத >பக- வ(தாD உைனய
ைவ35B< ேவ: காேண
வா9= த ஒேறq t வழகாம
வ (>த ெபா:/க மா!ேட

40

க"ள @ பரநாT4யா, பக.
பக.
E <ர 6தான=ட < ம< ேகா5ர,
ேத6 t நாட6ைல!
ெச94ைழ யாெதKD உ9<த வா9 அS
Eேதq ேகாபைல!
ப/<ெயா; Bபாத பா;ேவ! பா;ேவ!
ப/கவா, வா, அைனேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

1

ெப A3 5ற3ப!ட ந<G அைல தாலா!ட3
ெப!"G வ(த ெபேண!
ேப7ெகாட கமாG ஊ7வ(> ெகாடாட3
4ைற " Bற ெபாேன!
ப Aவ  t  எ பE|7/, ேசா: உ
ப+ வலேவா அைனேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!
95
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எக- ,ல கா/, ஈவ+ அலேவா!
எனைம t யலேவா!
எ>நா 6ைழ(தாD இ(தா! என த 
ஈடற தாயலேவா?
ப,KG ெசFவாG ெபாகேலா; 5ர6
பைட3ேபா உன/ கைனேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

3

ெகா!"/ ,< தா; , ,ரைவ
ேகாைதேய உன>ேயாக!
,<ைரக- வ+ைச வKைதக- க6ைத
w: சஹரநாம!
ப!;3 பாவாைட மல7ெமா!;3 ?வாைடG
ப+மள கம அைனேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

4

?/க!; கரக < 4=க கா!;வா9
5ைகG பைக ேபா/,வா9!
ெபாக!; பG+ேல ம.க!ட நறாக3
ெபாL க!ட 6ைள வா/,வா9!
பா/க!; நா6னா பாவா9 உைன/க!ட3
பா"ேன நல ஆ/,வா9!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

5

மாதா உைன3ேபா: ைம(த7க- ைவரம.
ம,டப< ெசவநாத7!
வ வா7த பE|ர ஒ வா9 ெகா; தாD
ம.ேல அவ7 ,ேபர7!
பாதார 6(தேம ப:ேவ! ப:ேவ!
பரம கயான B<ேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!
= > = தான த aவாத ெச(த
ெமா9 ,ழ உன> தேழ!
ெமா, ெமா,ெவன வ;க- ெமா9/, மண த,
a" இலாத Eேழ!
96
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ப <Kக- காவலா9 ~ வ  உ த
பாலக என/, அ ேள!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

7

அனா9 எ ெவக- அ தைன உqைடய
அ ளா Aைட த ெவ!
அ<கார ெசவக- மைனமாத7 ம/க'
அ"ேய 5+(த ப/<!
ப<னா: ேப:க- த  ேதவ ேத6ேய!
பைடதாA வ க ~!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

8

மsசெளா; ,,ம மகல! மகல!
வணமல7 மாைல |ப!
வா: பானக! ம>ர மேனாகர!
ம.க- ,D, நாத!
பsச= ேநா வரா> ப+பாL3பா9!
பேன உன> பாத!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

9

< வா/, ச/<ேய! |ராதவ6ைன
|7/, மகா ச/<ேய!
ேதக < வா/A எ E த < வK
<க2 பரா ச/<ேய!
பரேயாக Eவஞான ச/<ேய! ச/<ேய!
பா;ேவ உ ெவேய!
ப, க ,ள மகவள7 ச/<ேய
பரநாSE ேத6 உைமேய!

10

அ !க6 ,,ெச.இராமசா.

கரதமைல எ! பரநாT4 தாேய!
தாேய!
க ,ள ேத6ேய உைன3பாட எ(தq/,/
க-ளலா ெநsச ேவ;
கால= u5க மறவா> Bைன/Aற
கKவான உ-ள ேவ;
< ெவா; 5கெழா; நாவாழ உ(தK
< வ - என/, ேவ;
|ராத ேநாெயலா |7 <; ச/<ேய
<னெமைம ேநா/க ேவ;
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கர(தமைல எqெபய+ க ,ள வ(<!ட
பரநாSE எq தாேய
கர <K ஏ(<!ட |ெவ!" 6ள/Aைன/
கK(>t ஏ: Bறா9
6 தார மடப ப/த /, வழAt
6ளா+மா7 {; ேக!டா9
6ரதாமா9 இ (தவ7 ெகாண7(<; 6ளா+ேய
6 3பமா9 இ /,ெதறா9

2

ஆ;/, ஒ =ைற < 6ழா/ ெகாடாட
ஆைசயா9 இ /, ெதறா7
ஈரா;/ ெகா =ைற எைனெய./ ெகாடா;
இ>ேபா> என/, எறா9
ஈர ைட க!"ேய வ ேவாைர/ காணேவ
இபமா9 இ /, ெதறா9
இள(ேதகா9 உைட ததைன ெவ:வாG <பைதேய
இKைமயா9 ேவ" Bறா9

3

உெபயைரS ெசானவ7க- ஒ நா' ,ைறயாம
உய7வாக வா(> Bபா7
ந4யவ7 இலக நா-ேத: வ(< (>
நலமாக வாழ ைவ3பா9
எமைன Eற/க  எCேலா; 6ளக 
இதமாக எைம ஆ-வா9
அ4ைகேய பராநாSE எறாேல ஓ"வ(>
அழகான வா7 ைத ெசாDவா9.

4

,ழ(ைதக- மைனGேல ெகாsEேய வள7(<ட/
ேகா"யா9 நைம அ -வா9
,ைறவற ெசவக- ,வலய ேபாறேவ
wய ம<ைய த வா9
அழேகா; அேவா; அவ7வா Eற/கேவ
அபான ஆE த வா9
அளேவா; வள7(த4 < மண நட தேவ
அபா9 tஉதவ வ வா9
மsச'ட ,,ம ேவ"ேய Bைன/Aேற
மகளமா9 அ- த வா9
தsசெம: உைனயைட(த தகைமBைல Eற/கேவ
தர.G வாழைவ3பா9
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6s~Aற மன/கவைல 6லAட ேவ;Aேற
6ைர6K |7 > ைவ3பா9
அs~Aற ெநsேசா; அ"ப.(> ேக!Aேற
t ஆதாரமாக வ வா9

6

ச <ய < ேத6ேய இ தைரG நாவாழ
இKய>ைண யாக வ வா9
உ தமனா9 எெற: வா(<டேவ tெயன/,
உற>ைன யாக வ வா9
இ தைரG ம!; எெக, ெசறாD
இKய5க ழாக வ வா9
6 ைதக- பலக: {ரனா9 6ளAட
ேவ"ய வர கள -வா9

7

கானக வா(தாD ,லைவெயாL ேக!ட>ேம
கலகெலன ஓ" வ வா9
ேதனான ெமாCபா"S Eற3பாக ,Gட
ேத6என/ க ள ேவ;
தானாைன ெகா!"ேய த+E/க வ ேவா7/,
தன(தைன அ/க ேவ;
<ன=ைன Bைன3ேபா7/,3 பணமாக tG (>
பலமான வா த வா9

8

பல/A ஏt ப!டண வ ைகG
பா7 >வர ம/க ேவ;
மதைலக- 4வர மA(>t வ ைகG
மைனகைள/ காண ேவ;
பான/க t7ேமா ப Aஉைன Bன/ைகG
ப/க >ைண யாக வரேவ;
~டD மாகா ~ைவ >உைன பா7/ைகG
t~(தர மாக ேவ;

9

ெதாCதைனS ெச9ேவா7/, ெதாடராக வ(< (>
ேசாரா> வாழ ைவ3பா9
அCயாத உ-ள ைத அைனவ /, tய >
அகலா> B: கா3பா9
ெசC3பான வயந;6 E+3பாக tG (>
zராக வாழைவ3பா9
ெபாCவதைன எ<7ேநா/, ெபானான கால ைத3
ெபாLேவா; w!; 63பா9

10

5லவ7 சா(தா - க6ம., கல
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நல த" நாT4யா, அம.
அம.
நா!ட, ேத6யா நாKல ேபா;
நாSEயா7 அைம தாேய
கா!;/, ந;6ேல நாSE எq ெபய+ேல
ேதா!ட அைம tேய
ஊ7ம/க- யாவ /, எ<K அ ட
எ2( த ளேவ" உைனேய
ஏற, நகர தா7 எேலா  ஒறாக
ஊ /,- ேகா6அைம தா7
இைளயேதா7 நாSEயா9 கப@+ வா(<;
இைனயற அைன தாேய
இபக- அைன ைத எகள> {;வைர
ெகா;வ  அைன tேய!
ந4 கால"ேய சரணெமன பேனா
Bதெமைன/ கா > அ -வா9
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
அேபா; அைனவ  உைனேய ேவ"ேனா
அைட/கல த(> அ -வா9
பேபா; 4-ைளக- ப+ேவா; பா"ேனா
பா,ட வாழ ைவ3பா9
வா6K வளெபற உபத பேனா
வளமயா  த(> அ -வா9
தயவாக தாைன மறவாம எ.ேனா
தாயாக அ - 5+,வா9
பலக6 ெபறாD பனா!" வா(தாD
பல உைன3 ேபாற அேறா!
அைன அ -ேவ" அq<ன வணAேனா
அAலேம உன> அேறா!
ஊ /, காவலா9 உல,/ேக அைனயா9
உ-ள < உைற(> 6!டா9
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
E <ைர <க ப >நா- < 6ழா
Eற35ட நட < வ வா7
ஊ7ம/க- அைனவ  ஒறாக/ w"ேய
உன" பா" வ வா7
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ெகாடா" மA(<; 4-ைளக- வா6
நைமக- அ ' தாேய
ெகா"ேய கா34!; =தலா < நா
ேகடய ஏt வ வா9
இைளஞ7,2 நட <; இரடா < நா
தக தாமைரG ெஜாL3பா9
இதய < ,"ெகாட எகள> அைனேய
இ=க கா!" அ -வா9
மல7க ம <G மைக =ககடா
மன<, அைம< யேறா!
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
=ைறயாக ெதா2ேவாைர =B: கா <;
= தான ச/< tேய
aறா நாளதK அன < Uேத
மAேவா;/ கா/க வ வா9
ைவரமா9 ெஜாL <; நாகா < நாைள
ைவரவ ேகா6 நட <ட
காமேதq ஏt < உலா வ மழைக
காண/க ேகா" ேவ;!
4-ைளயா7 ப!"யா7 ெப ைமயா9 நட <;
ஐ(தா < நாேல
Eகாரமாகேவ Eக < ஏt
ெஜக=9ய கா!E த வா9
aறா

ஏேழா; < நா!க- இைவகைள
இD3ைப/ ,"யா7 நட <ட
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!

அ"யவ+ >யர ைத ெநா"Gேல கைள(<;
அபான அைன tேய
ஆறா < நா +ஷப < ஏேய
ஆதரவா9 B: கா3பா9
எCலான அைனேய அபாக எைனேய
ஏறக- த(> கா3பா9
ஏழா நாள< ெவ-3 5ர6G
ஏt கா > அ -வா9
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எ!டா < நா நகர ைத3 பா7 <ட
ேத+ t ஏவ வா9
ஊ7ம/க- அைனவ  ேத7 வட4"/கேவ
அழகாக பவK வ வா9
ஒபதா நாேல ேத7 தட காணt
யாைனG ஏ வ வா9
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
EைகG வாAற நாSEயா75ர ம/கEற3பாக ஒ:w"
ெச9<; < நாளா ப <ேல
பல/, ?6ேல ஏவ வா9
ஊைரேய கா/Aற உ த உைனேய
ஊsசL ஆட ைவ3ேபா!
பாவக- ேபா/கேவ பாைவேய உைனஎ.
பா,ட ஏ(< வ ேவா!
மsசேளா; ,,ம ேவ"ேயBேபா7/,
மகள த பவ- t!
தsசெமன உபத ந4ேய வ(ேதா7/,
தாயாக வ பவ- t!
நேலா7 நலெபற  நைமக- ெப Aட 
நலமைன > த(> அ -வா9
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
>யரக- >ைட <; இKயவ- tெய:
<டமாக ந4ேன தாேய
Eகரக- அைட(<ட Eற(தவC இ>ெவ:
z/Aர ெசாD வாேய
க மக- 6ல/Aட கண3ெபா2< வ(<;
க ைண வ"வான தாேய
த மக- தைழ <ட ெநேயா; வா(<ட
தவறா> என/, அ -வாேய!
ெசவக- த(>ேம Eரமக- கைள(>ேம
ச(த<க- கா/, ேத6!
நைமக- அைன >ேம எக!/, நA;
நாKல ேபா: ேத6
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இலக- 5,(>ேம இனக- கைள(>ேம
இபக- அ ' ேத6!
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
ெபானைக அ.(>ேம 5னைக 5+(>ேம
56யாள வ(த ேத6
எமன மாறேவ இ=க ஆகேவ
அ - த  ச/<tேய!
உடநல யா ேம உ:<யா9 ஆகேவ
உடK (> அ ' ேத6!
ெதாCவள எ:ேம Eற3ேபா; இ (<ட
>ைண 5+ ச/<tேய!
ெபா - வள யா ேம பமடகாகேவ
ெப /A; கயா.ேய!
ேவ; வர அ தைன Bைன த ட
ேவகமா9 த(<; ச/<tேய!
ந,ண யா ேம எ,ண ஆகேவ
நல - 5+ ேத6!
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
தழாேல க6ெசாL வாயாற உைனேய
<ன(ேதா: ெதா2> வ(ேதா
தவேற> ெச9தாD தா9ேபால ெபா: >t
அ"ேயைன எ: கா3பா9
மன/கவைல யா6ைன ெநா"3ெபா2<
t/A6; அபான அைன tேய
மனதார உைனேய =2ைமயா9 ந4ேனா
=B: கா/க வா வா
உைமக- உண7 <ட எ2(த ' அைனேய
உன" ப Bேறா
இபமா9 வாவதைன எக!/, நAட
இ3ெபா2ேத இ, வா வா
எக-,ல Eற/க  ஏறக- காண 
எைற/, அ ' தாேய
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!
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ேத"ேனா ேத"ேனா உன" ேத"ேனா
<னெமைம கா/க ேவ;
பா"ேனா பா"ேனா உ5க பா"ேனா
பாமாைலt ஏக ேவ;
ேபாேனா ேபாேனா உைனேய ேபாேனா
ப/க>ைண ஆக ேவ;
ேவ"ேனா ேவ"ேனா உன - ேவ"ேனா
ேவ; வரம/க ேவ;
பேனா பேனா உபத பேனா
ப5ட வாழ ேவ;
நா"ேனா நா"ேனா உன" நா"ேனா
நைமக- அைடய ேவ;
நா6கர~ எநா6ேல tவ(> அம7(>
நல - 5+ய ேவ;!
ந4ேனா7 வா/ைகG நைமேய 6ைள <;
நாSEயா7 அைம தாேய!

ேச.~.6.அழ. < நா6கர~, நாSEயா5ர, 14-04-2011

நாT4யா, அம 
மா./க ேத+Kேல
மAேவா; வல வ 
நாSE/, - பாத
கா./ைக ெசD <
ஆSEக- ேவ;ேவா அவஅ - ஆE/,!
E <ைர ேத+Kேல
E+3ேபா; t வ ைகGேல
B <ைர மற(> ேபா,
பா அ (> 4-ைள/,
எ >ைறGD எம/க= <ைர ப</க t
= B: உதவ ேவ;!
நா6K/க3பா" ?மண/கS"
ெவ/ ெகா" பற/க
~றெமலா Eற/க
நலேமா; வளேமா; வாழ
நாSEயாரமைன நா'
நா ><3ேபாேம!

உைமயா- நடராஜ, ெகாSE இல, நாSEயா5ர.
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VனாE4யம பாமாைல
, 6 6 ைதைய/ கறவ ெநsEேல
,"ெகா-ள அைம< Gைலேய
,ைழBற ைகGD வைளAற ெம9GD
,ணகாண ஒ வ +ைலேய
இ ெவ: ெசாலாம இ 3பைத த(தாD
எவ7பாD ந Gலேய
இட>க ஓ7ெசாD வல> க ஓ7ெசாD
எ; >ைர/ Aற உலA
ம ெவா: லாத வாவைக அயாத
மKதைன பைட த Eைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

1

ேச7Aற ெபா -கைள ெசைமயா9 எ(நா'
கா/க  <றைம இைலேய
ெஜG/Aற க!EG uைழAற 6 ைதைய
ேத ேமா7 அ ைலேய
ேப7வ(த ேவைளG ேபைரேய 6ைலயாக3
ேபச  ெத+ய6ைலேய
4" தைக ந2வேவ 6ள/ெகெண9 ?~வா7
ெப+தாக வா2 உலA
வா7Aற ெபா<ைக வள7/Aற ைவைக
வளபாட வா2 Eைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

2

தாEG மா74D த ெகாட ேதாD
த25தா Sச மா,
சயாE ைபGD சாவட ெம9GD
சாபதா Uத மா,
பாச > ெநsED பழ/க > ந!4D
ப;பா; ேகா" யா,
பேலா7/, நலவ ெபாலாதவ எq
பழபாட வா2 =லA
மாசற ெபாெனா; ைவர= ம.க'
மா7பாட வா2 Eைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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ேகா=!" கர ேதா7 ேகா=!" அஙேன
ேகா=!" 4-ைள மாடா
ெகா"ய பாபதனேய வள7 தவ 4-ைள
ெகா"ய பாபதK மாடா
நா9 க!"/ கா தவ 4-ைள அFவண
நா9க" ப!; மாடா
நா ம!; எஙன மா-வென ெற}<
ந ெகாறா7 ைகய
வா9=!; க-ேல ேச9=!; வணேம
தா =!; மன ன ேக
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

4

நா/Aனா ஊைரேய நா!" <ர!;வா
நா/,/, ெவ த(>
நாடக/ காரK ேவட < Bறவ
ந"35/, ெவ த(>
)/Aனா ேமெல2 ஓ!ைட >
</,
)/க < ெவ த(>
)யவ7 வா/ைகG ேதா6ேம ேதா6ேய
ெதா; > ைவ/Aற கைலேய!
வா/Aலா ெசவேம! மனலா ெத9வேம
வ"வான மsச- Bலேவ!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

5

=>Aேல கைவ/க =யலாத இைறவேனா
=க <ேல கைண ைவ தா
=கபா7/க 6 பா> பைகயான மKதேனா
=>ைகேய பா7 > Bறா
ச<கார7 ைகGேல பLயாக அs~வா
த7ம ைத ேவ" Bறா
த7ம < ேதவேனா தைன 4றைர
ச<கார7 ைகG ைவ தா
ம<ையேய 6<Gனா மா9/Aற ெசா/கைன
ம"Gேல ைவ த மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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இ மன3 ேபய  க-'; கவரா;
இைற=ைற 4ைழ த அர~
ஏ9/Aற ெநsச= SE
இ ைகG ஒ(த வா'
க  ! க-வ  க"3பைத/ க" த4
க /, பா7/, ந+
கால < வ(தைத ஞால < வ(ததா9
கணா" ,-ளம<
வைரG வா2ேமா7 உலA எைன
வைசகாண 6!ட மGேல
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

7

6ைளயா!;3 4-ைள ப/க3 பலாமர
ேவ+ ப2 தைத3 ேபால
6 4னா7 சைம/Aற 6த <ேல ேகாCக{!"K வள7வைத3 ேபால
வைளயளா7 ைக/ெக: வார < =2தாக
வள7Aற ைர ேபா
வ வா7க- உணேவ உண ட எைன
ைவ த தலாம உலA
வள7ெகாட ெசவ ைத ெப!"G மைறவாக
ைவ தேத எ:ைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

8

ெச34னா Eைலெச 6ைனஞ  ெம>வாகS
ெச34ேல பா< ெகா-வா7
ெச4னா நைகெச ெகால  மைறவாக
ேசதார பா< ெகா-வா7
த34னா எைழயா7 உடLேல பண/கார7
சைதெவ!" உ; பா73பா7
த மக7 தா/க' த மகா+ ய <ேல
தக-கா +யக- பா73பா7
ைவ35ய7 Bல <ேல வளரேவ ெத+யாத
மர ைத பைட த மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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தாெபற ெசவைன ஏ ெபேறா எ:
தா தாய: மா; ேபானாத(ைத இ34-ைள உ 3படா> எ:தா
தணLேல ெவ(> ேபானா
ஊெபறயாqேமா7 உG7ெகா-ள ைவ தவ
உயர <ேல ஒ(> ெகாடா
உ<ர < அ}6ேல தழைன ம!;ேம
உறவாக வ(> Bறாவாெபற ேப ேபா யாெபற தCேல
வாAேற வண மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

10

?7வ < ெச9தேதா இ(நா ெச9தேதா
5.ய ம!; Sச
ெபா ளாக வ(தேதா அ ளாக வ(தேதா
5கழார உ; ெகாsச
ஆ7வ < ேச7(தேதா அqபவ ஈ(தேதா
அ6q/ Aைல பsச
அைம<G லாதவ >G ெகா; ேதறேவ
ஆடவ 6+ த மsச
வள7Aற க6G ேவெறா: ைலேய
ைவைகG ? த மலேர!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

11

=!டா-க- பல7w" =" ெச9தாேல
=2தான ஜனநாயக
=தலா ம"Gேல =!டா-க- ஆ"னா
=2தான பணநாயக
ப!டாள அதனேய ப >/ ெகாேடா"னா
பலமான ஆ< ப <ய
பா+ேல இa: ச/கர ேபாவர3
பா7Aற கக'/,
வ!டாட ேதா:ேம அலா> ேந7 ெசD
வCேதாற மா7/க இைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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க <யா தைலைய zவலா, மர <ேல
கைலவண ெச9> 6டலா
கன ெகா; நா!ைடேய எ+/கலா
6ள/Aேல க வாக ஒர 6டலா
5 <யா வாழ  ைவ/கலா: நலவ7
5கைழ மா9 > 6டலா
ெபா - ம!; ேச ேம நைம |ைம
ெபா ளா நட < 6டலா
ம தள ேபாL< ச <ய ப;பா!ைட
மா:ேமா7 ச/< Gைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

13

< டq அரகரா EவEவா எ:தா
< t ?~ Aறா
z!டா; மKதq ெத9வ < ேப7
ெசாLS z!ைட 5ர!;Aறா
=ரடq அ+வா கா+ய பா7 த4
=தவைன வண, Aறா
=Sச(< மைக =/கா; t/ைகG
= கைன/ w Aறாவ ;வா7 ைக/ெகலா வைளAற ெத9வ எ
வா/ைகைய/ கா/க 6ைலேய!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

14

ெபா9ய3ப சைபGேல ைககா!" Bபேன
ெபா ள3ப >ைண Aைட/,
ெபா ள3ப aலேம தா" பா73பேன
5கழ3ப Bைல Aைட/,
ெம9ய3ப தைனேய ந4ேன அவஎைன
{ண3ப ஆ/A 6!டா
6ைனய3ப தqடேன 6<ய3ப எபவ
{!;/ேக வ(> 6!டா
ைமய35 க.னா அ3பைன அைமt
வாA/ ெகா- வண மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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>4/ைக ேபான4 யாைனைய3 ?ைன
>ர <; தைமேய ேபா
>.6லா/ ேகாைழையS E:வq ைகெகா!"S
Aற அவலேம ேபா
ந4/ைக ேபானவ வா/ைக கால <
நL : என அsE
ந;காத ெநsெசா; ெதாட7Aேற வ Aற
நாைள எகால எேற
வ5/, ெசா/கைன வைளயா; ைகக
வைள/Aற வண மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

16

t+ேல வாAற Uக' ந ைத
Bல <ேல சாவெதன?
Bல <ேல வாAற மKதq  க=
t+ேல சாவெதன?
z லா3 ேப வாS Eற35லா/ ெகாடா 
E:ைமG அCவ ெதன?
ேச+ட அயாம ேச7(தேதா? இைலேய
E:ம<3 ேபா/A னாேல?
மா75லாs ேசைலG மன=லா மாைலைய
மA லா 6!ட மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

17

அ7Sசைன3 ?/க' க2t73 5ற <ேல
அC : {வெதன?
அழ, மாைகக' 4ள ; ெவ"35;
அவலமா9 Bபெதன?
க7SசைனS Eம= ைகக!" வா9 ெபா <
க ேநா/A வாவெதன?
க7ம {ர7க' மா{ர7களா9
க7ம ைத மற(தெதன?
வ7மலா ெநsE ேக-6ைய ப<லாக
வள7/க வா மsச- மGேல
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!
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ெபா9யான
5கைழ
5கெழq
5 <ெயௗ

கபைன3 ேபா/Aேல ேபானவ
இழ3ப >;
ேபாைதG உைமைய மைற3பவ
இழ3ப >;

ெம9யான ஞாK 6<6!ட காேல
6ைலயாA3 ேபாவ>;
6வரேம இலாம கால < ேபா/Aேல
{ண7க- வாவ >;
ைமயா  க.னா ைம(த7/,S ச+யான
வCகா!; வsE மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

19

கா;ெசேற ெகாட மைன6ைய ேதாறவ
கா, த எற கைத
கா;ெச லாமேல கள <ேல ேதாறவ
கனா ெவற கைத
{;க ேட4ற மைன6ைய ேச7(தவ
ேமK35 ெகாட கைத
ெவ ேதா6 ேதவ7/, உெடற
ேவத ைதS ெசால 6ைலேயா!
மா;ெவறா ெலன, மKதெவறா ெலன
வ6ைன ெவ மGேல!
மல7ெகாட w(தைல ெதறதா லா!";
ம>ைர Uனா!E உைமேய!

ெகாHறைவ (ெகாலN)
ெகாலN)
நலைதS ெசாெல: நலேத ெச9ெய:
நயபடS ெசாD தாேய
நS~ எண ெகாேட இSைசயா9 அைலவாைர
ந~/A; அைன tேய
ெபாலாத ெசயLைன ெபா"3ெபா"யா/A;
ெபா ~ட7 |பtேய
5க2ைடய வா6,3 ெபா=" !"ேய
? )6 வா >வாேய
கலாத மா(த+ கைர t/A;
க வண அைனtேய
கேறா+ ெநsச < கலகைர 6ள/கான
கா6யS ~ட  tேய
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6லாக ேவலாக 6ைன|7/, ம (தாக
6ளA; ச/< tேய
ேவ"; நவர 6ைரவாக த(<;
ெவ!;ைட காைமேய!

மகலநாயJ ஒப ேகாZA
வsEEவ காமவL வாடா மல7மைக
வள74-ைள யா7ப! "Gேல
மா )+ ெப+யநாயA மா>Eவ 5ர(ேத6
வள7இர./ ேகாG தKேல
மsசள. ஆ ைடயா- மல7ர/,"யதK
வள7ேவல ,"கா மா
மாGD3ைப/ ,"ேயா; ேநம < ெசௗ(<ர
நாயAயா9 ஒ  மலேர
ெகாs~ெமC இைளயாற ,"B ய கயா.
,வலய கா/,( தைல6
w;ெமC வGரவ ேகாGலம7 வ" ைடயா,லமாத7 ேபா: இைற6
6s~5க நகர தா7 6யெனாப> ேகாGL
ெகாsEவ  ச/< மGேல
அsெச2 > நாயகK ெநsைச6! டகலாத
அன?ர. உைமேய!

ேதவேகா!ைட Uயனா ேச கெச!"

இைறய, வணக
கைலயாத க6 ,ைறயாத வய> ஓ7
கப;வாராத ந!5
கறாத வளைம ,றாத இளைம
க24. Gலாத உடD
சLயாத மன= அ5 அகலாத மைன6
தவறாத ச(தான=
தாழாத 7 < மாறாத வா7 ைத
தைடக- வாராத ெகாைட
ெதாைலயாத B<ய= ேகாணாத ேகாD ஒ
>பலாத வா 
>9யB பாத < அ5 உத63 ெப+ய
ெதாடெரா; w!; கடா9
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அைலயாC அ+>GD மாயன> தைகேய
ஆ<கட+ வாேவ
அ=|ச7 ஒ பாக அகலாத ~கபா.
அ -வாேய அ4ராேய

-அ4ரா அைம3 ப<க (அ4ரா ப!ட7)

எ,வ" இனக. எ: மைறட
21 அம பாமாைல
1. cராஜ ராேஜவ+
ராேஜவ+ - ெபக7
ச(தன ,,ம ஜFவா> < t
தவ(<; ச/< வ"ேவ
தக=க ஒGேல தர.ைய வா6/,
தாய=த அ5 வ"ேவ
ெசகKS E+34ேல ெசFவான ெபாCAற
ெசபவள = > வ"ேவ
ெசக<7 ஒw!" Eகார3 5க;
ெச3ப+ய அழ, வ"ேவ
க(தைன/ கணப<ைய த(>ேம வா6 த
கக; கK வ"ேவ
காைற மைழைய க<ரவ ஒைய
கல(> த  இயைக வ"ேவ
E(தைனS ேசாைலG ெதறலா9 உல6;
ெத9வ ஒ Eப வ"ேவ
Eவனா+ >ைணயான ராஜராேஜவா¢
cச/< அைம ைமேய!
2. காமா!Eயம - காsE5ர
= >ம. மடப ெர <னS Eமாசன
=ழA; ம. ஓைசேய
=3ெப  ச/<யா <+ல ஏ(<;
= > நைகெபற தாேய
ப >6ர !"ய பவளம. ேமா<ர
பாடக தைட ெகாD~
பSைசட tல= 5Vபராக <D
ப< <!ட தாLயழ,
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= > a/, < =2ைவர/கமD
7Aற ஒ!"யாண
= >ம. மாைலட =/<த  ைகக
=/கK/ க 5 6D
E த < எ:ேம ச/<யா9 6ளA;
ேத6யவள- அ -மா!Eேய
ெச(த பா"; E(ைதG வா(<;
ேத6ைம காமா!Eேய
3. 6சாலா!E அம - காE
ஆ<Eவ உடU> பா<ட ெப!ட
அழகான அைன உைமேய!
ஆற ேச7 ச/<யா9 அAல ைத/ கா3பத,
அ ளாA வ(த < ேவ!
ேவதைனக- |7/Aற ேவ6Cேய அ -கா!"
ெவGைன/ கா!;வாேய!
ெவெகா;ைம த./Aற கைகந< |ர <
6ைளயா; அைன tேய!
மாதவக- ெச9Aற மா=Kவ7 பலேப7கவாAற 5Kத காE
மாறக- ெச9Aற |7 தக- 6ைளயா"
மண/Aற இKய காE
ேசாதைனக- வ ேபா> ேவதைனைய t/,Aற
ேசாைலயா 6சாலா!Eேய
ெசா(தெமன வ(>Bத உன"ைய ெதா2ேவா7/,
>ைணtேய 6சாலா!Eேய!
4. Uனா!E அம - ம>ைர
Uெகா" பற/கேவ ேம<K Eற/கேவ
7Aற மாம>ைரேய
ேமகBறS ெசா/க7 Uனா!E கயாண
ேமைமயா9 நட/,தேக!
ேதெசா!; E <ைரG < 6ழா நட/,ேத
</ெக!; ம/க- ெவ-ள
ெத6!டாத ெமாCேப~ Eகார/ Aேயா;
E+/Aற தாG உ-ள
வா=!; ேகா5ர= வC(ேதா; ைவைக
ைவய ேத வாழைவ/,
வா(<; தSசக வ-'வ ,றேளா;
வா6ைன உயரைவ/,
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ேகானா!E ெச9Aற Uனா!E பவK வர/
ெகாs~ெமC தகரதேம
ேகா"3ேப7 ெநG ,,ம ஆAய ேகாைத Uனா!E ைமேய!
5. அAலாேடவ+
அAலாேடவ+ - < அைன/காவ
மைலயரE மாதரE மகாத 5கழரE
மாதவ >3 ேபரரEேய
மா./க ேதேர மAவாக3 பவKவ 
மகல தாயரEேய
கைலயரE கயலரE கKவான ெமாCயரE
கக;S ெசாலரEேய
கா6ய த ெநsE க ைணயா Bைலத(>
க/Aற ?வரEேய
Eைலயாக BறாD zரான வா த 
ெசைமேச7 எCலரEேய
ெசFவான ெபாCAற Eகார அ -= >
ேத6யவ- அ ளரEேய
Bைலயான வா /, tகாத ஒ!;
ெநயான தாயரEேய
B த= E த < B:ேம அ !;
t;5க உலகரEேய!
6. Eவகா அம - Eதபர
ஆ!டக- ஆ"ேய அAல ைத ஆ";
ஆன(தவL tேய
அழகான நா!"ய = <ைர Mெற!;
அைம <!ட Eவகாேய
பா!டரக ெகா; பாவல7 நா-ேதா:
பாமாைல ேகா" த வா7
பாமாைல பா"ேய ?மாைல பல ட
ப/த7க- நா" வ வா7
ேகா!டக- மடப ேகா5ர ந(<
w தK 5கபா;ேத
w தqட ச/< ஆ"; ஆ!ட <
ெகா;ைமக- அC(ேதா;ேத
வா!டக- ேபா/Aட வ(<; அைனேய
வLயவ- Eவகாேய
வரேவ"/ கரw35 வயவ7 வா6ைன
வளமா/, ேத6 உைமேய!
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7. ெகா35ைடயம
ெகா35ைடயம - காைர/,"
மsச- =க தழ, ம <Gேல ெபா!டழ,
மகள த வதேறா
மா./க a/, < = >3 4லா/,ேம
மA!; அலகாரேம
அsசன |!"ய அ56 6Cக
அAலேம அட/க மேறா
அழகான கா<K ஆ"; ,டல
அைலகட = > வைகேயா
தsசெமன வ(தவைர தாA; ைகக
தவ(<; தக வைளய
தகெமன ெநsEேல ெகாsE; மாைலகதாயவ ெபா,6யகெகாsE; உத!"ேல w"; 5னைக
ேகா"/, ேகா" ெப:ேம
,ைறயாத வா6ைன Bைறவாக த(<;
ெகா35ைடயைம உைமேய!
8. கா(<ம< அம - ெநைல
=ைலட மLைக = தார அ.?!"
="; அைனtேய
ேமாகன3 5னைக ? <; இதக
= த E(>வாேய
கைல கKயா/, கக; ெமாCத(த
ககட ெத9வ tேய
கடைல மைலைய கால <Aைண ெசான
கா6யS ேசாைல tேய
எைலேய இலாத ெநைலயா ப<GK
ஏய |ப tேய
எ,ேம இ - t/A இKயந அ !;
ஈசK ப< tேய
ெதாைலக- மைற(<ட ெதா;-ள மல7(<ட
)யவர அ 'வாேய
>4/ைக கணப< ேதாைகமG = கqட
ேதா; கா(<ம<ேய!
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9. அ4ரா அம - < /கட7
/கட7
ஆC உலக ைத அபாேல கா <;
அைனேய அ - நாயA
அ=தான கட+ ப!ட /க - ெச9த
அைமேய 5க நாயA
ேவழ மா9 ஒ 4-ைள ேவேலா; ம:4-ைள
ேமைமயா9 ெபற தாேய
6ைன|7/, ,,ம மsச 6ளA;
ேவ-6ேய ேகாைத tேய
ஏCைச நாத ைத எ234ேய மA(<;
இைணயற இைச வLேய
எ,ேம மகல ெபாAேய தAட
இயA; ச/< tேய
வாCெயன அேபா; வா <; ெசாலா;
வா(<; த நாயA
வள w!; க 56 வழA; கா!Eேய
வ-ள t அ4ராேய!
10. க மா+
மா+ அம - < ேவகா;
?/கா!" மண பர34 5க/ கா!" { /,
ெபானார அைனமா+
5கழான <+ல 5வன ைத வா6/,
ெபா5ைடய ேத6மா+
ேவகா!" வா(< (> ேவதைனக- |7/Aற
ெவ,ைட = >மா+
6 ைத பல ெச9>ேம E > 6ைளயா";
ெவ நைக கடமா+
சா/கா!;S E(ைதகைள சாக" > இப ைத
த Aற ெபாK மா+
ச/< தைன உடா/, ச/<யவ- எ: மன
சா:Aற அைனமா+
ஆ/கக- பலw!" ஆறக- பல!"
அ5 த  ச/<மா+
அழகான ேவகா!" ~டராக வாAற
அைன க மா+ ைமேய!
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11. மா+
மா+யம - சமய5ர
இமய < 4ற(தாD இதய < வாAற
இைணயற தாய=ேத
இலாைம இலாம எேலா  வா(<ட
எ2(த ' அ ள=ேத
சமய < வ  இன தக7 <; அைனேய
சமய5ர மா+யமா
சsசல tAடS ெசs~ட7 கா!";
ச/<ேய ேத6யமா
உைமயவ ம:
வா9 உலக ைத/ கா/Aற
ஓகாரவL tேய
உ அ  4-ைளக- உய7ேவா; வா(<ட
உறவC ெசாDவாேய
அைம(<!ட வா/ைக ச/கரமா9S ~ட
ஆ:த ெச35வாேய
ஆ:த wேய மா:த த Aற
அைமேய மா+ைமேய!
12. >7/ைக அம - Eவகைக
EகாரS Eறாைட Eக35 Bற3ப!டாைட
ேத6யவ- < /கா!Eேய
EவகைகS E©+ zரான அலகார
ெத6!டாத ககா!Eேய
மகாத 5க2/, மல7Aற வா /,
மாயவ அரசா!Eேய
ம 6; |6ைன மா9(>ேம மைற(<ட
மாதவ அ ளா!Eேய
கைகG , <!; கா6+G ெபா!"!ட
கா6ய3 5கழா!Eேய
கKய7 மணமாைல கK(>ேம !";
க ைண மைழ ெபாகா!Eேய
மகள =ழ/கக- தAேய ஒL <;
மைகG எCலா!Eேய
மல7Aற 5கழார எ:ேம த(<;
மாேத6 >7/ைகைமேய!

118

www.bhajanai.com

13. கபகாபா- - மGைல
< </, < /ேகாG Eகார3 ெபாேகாG
Eற/Aற மGைலேர
< t:3 பாமாைல <னபா" அ<காைல
ெச35வ7 EவK ேபேர
= >ஒL ைவர6C =2Bல = <ஒ
= கேவ- த  5னைக
=தLைற/ கணப<G ேமாகன ></ைகேயா
=2 ெவ த  ெபானைவ
ச <G < /கா!E ச+ <ர3 5க மா!E
சா; அ5தகதக உட அகம< தவAற Eகார
த த(த ெபாபதகஎ <ைச/, மைறயாக ஏைழய+ இைறயாக
இ 3பவ- கபகாபாஎேலா  எலா= எ:ேம ெபட
எC w!; அைமேமேய!
14. அலேமD மைக - < Sசா@7
மாலவ மைல{!" ம.Sச,3 ?பாள
மல7Aற ~3ரபாத
மைகயவ- அலேமD தக6ர U!";
ம>ரெமாC {ைணநாத
ேகால6C இர"D ெகாsE; அ -மண
ேகாமக- த  zதன
ேகாமக மாதவK ,7ெகாட < மா75
ேகாைதG அழகாசன
zலெகா சக= Eற/Aற ச/கர=
< மகைள Bத பா;ேம
ெசF ட மாதரE E(தைதெகா-ள நாவரE
< வ"ைய மன நா;ேத
கால ைத ெவட/ க ைணவC பல கா!"/
கா/Aற அைன tேய
கா7=A வணK ககவ7 நாயA
க3?!; மைகயவேள!
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15. ைதய நாயA - ைவ |வர ேகா6
ெகாsE; ெநவள ெகாC <; பவள
,6 <; ெகாைட நாயA
ெகா;ைம, ேநா9|ர ேகால, < Sசா(>
ெகா; த ' 5கநாயA
வsEயவ- ?வரE ைவ |ச >ைணயரE
வறாத கைக ந<ேய
வா"; ப/த7/, பா"; E த7/,
வCகா!; சக B<ேய
ெநsசமல7 ேகாGL tத(த 'ஓச/<'
t 5க ஓகாரேம
tகாத அ5/, பாகான த2/,
ெந!; அலகாரேம
தsசெமன உவாச தகவ  4-ைள/,
த Aற அ - ஞானேம
தக=க கா!" தர.ைய கா <;
தா9ச/< ைதய உைமேய!
16. பகவ< அம
ைவர=" Aடக- வான ைத = தட
வsEயவ- ஆ!E ெச9வாவ!ட; = >6C ெபா!"!ட =க <K
வடா; கா!E த வாெமா9,ழL ெமாCயரE = த/ கைலயரE
=Kவ+ ேவதமானாaல/கனலாA ="யாத =தலாA
=ழA; நாதமானாநாயA நா=A நK ந(<K
நலw!; ெபய7 ;வாந6Aற உ-ள < நலவ7 இல <
நய=ட வர நா;வாமாயவ உலகேம ம(<ர <லகேம
மகல தகமGேல
ம/க ,ைறகைள |7 <; பாைவேய
பகவ< அைம ைமேய!
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17. < ெவ7 வ" ைடயம
ச(தன, ,,ம சFவா> < t+
தவ(<; ச/< வ"ேவ!
தக=க ஒGேல தர.ைய வா6/,
தாய=த அ5 வ"ேவ!
ெசகKSE+34ேல ெசFவான ெபாCAற
ெசபவள = > வ"ேவ!
ெசக<7 ஒ w!" Eகார3 5க;
ெச3ப+ய அழ, வ"ேவ!
க(தைன/ கணப<ைய த(>ேம வா6 த
கக; கK வ"ேவ!
காைற மைழைய க<ரவ ஒைய
கல(> த  இயைக வ"ேவ!
E(தைனS ேசாைலG ெதறலா9 உல6;
ெத9வ ெவா Eபவ"ேவ!
Eவனா+ >ைணயாக < ெவ7 வா2
வ" ைடயைம உைமேய!
18. ெப+யபாைளய
ெப+யபாைளய பவாK அம
உ-ள < ஆைசைய ஒ3பற ஓைசயா9
ஒL <; ஓகா+ேய!
உலக < ஆைணைய உ</Aற அ ளாக
ஒ7Aற ஓகா+ேய!
ப-ள < 6ழாம பாவக- ெச9யாம
பபா/, Eகா+ேய!
பாச=ட க ைணைய பாகாக ,ைழ >ேம
பE|7/, அலகா+ேய!
ெகா-ைளக- ெகா;ைமக- இலாத வா மைழ
ெகா; <; ன ஒேய!
ெகாsE; ,ழ(ைதக- ேகா+; வரகைள/
ெகா;/Aற அைன6Cேய!
ெவ-ைளய பாைளய ேவ34ைல ஆலய
ெவ,வாக3 ெபறதாேய!
6ைன|7/, ேசாைலயா ெப+ய நபாைளய
{; பவாKைமேய!
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19. அ -, = >மா+
>மா+யம - காைர/,"
கக; தS ேசாைல காைரய ப<யா'
க =A = >மா+!
காறாA கனலாA க ைணG ஊறாA/
கா/Aற E >மா+!
அ5த ேவ34ைலக- ஆ"; சன<G
அம7Aற அழ,மா+!
ஆGரமா9/ க வாA அ -E(> உ வாA
ஆ-Aற உல,மா+!
நபாைள ம>/,ட நலபா; பா,ட
நைன(தா; Eனமா+!
நா-ேதா: உ{; நா;வா7 அ - wட
நலகா/, அைனமா+!
ெபாகர > = <ைர 56Gைன/ கா <;
?,ழL ெபாKமா+!
ெபாெனா அலகார 5கெகாட ஒகார
?} தா9 அைமைமேய.
20. அ -, = தாளம - காைர/,"
6 >/, 6 தாக ேவத < ெசா தாக
6ளA; = > =கேம !
ெவக- பல ேகா" ேவ;ேவா7 உைனநா"
6ைன|7/, ச/< அகேம !
ச <ய3 ெபாகL த7ம < க!"L
தவ(<; தக Bலேவ !
தர./, <+ல ச/<க- aைற
த Aற தாG கரேம !
E <ைர3பாைவேய ெசF ைட3 ?ைசேய
Eகார3 5: வ"ேவ !
Eக < ஏவ  ேத6G < /ேகால
E(தைன ஊ: வ"ேவ!
= >நைக ?!"ய ேமாகன ரதேம:
=/கK அ=த மைலேய !
=ைறயாக வண,ேவா7 ,ைறயா  |7(<;
= தாளைமைமேய !
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21. அ -, <+5ர~(த+
5ர~(த+ - < வா7
6+சைட ேவ(தK ேவ6C நாயA
ேவத < நாதமான6}/, ம}/, 6+Aற 5கழாA
ெவG தமானாஅ+< மாேயாK அழ,, தைகேய
அAல < தாமானாஆன(த தாடவ ஆ"; ஈசK
அ4நய3 பாைவயானாெப+<q ெப+தான ெபமாK பாலாேவ
ெப ைம, c ச/கர
4-ைள/, ஞான3பா ேப.ேய 5க!";
ேபர5 தக/கர
<+5ர~(த+ <+ல ெசள(த+
< /கர நைம/கா/,ேம
< வ" தாமைரG ெசவக- ெபாCAற
<+ல அைமைமேய!

"மக. அ". ேவ%ட
கா;ெவ!"3 ேபா!;/ க"ய Bல(<
<
{;க!"/ ெகா" /, ேவ-வ.க7-{;க!,
அைற/, வ(த எக- அமா இல/,ேய
எைற/, tகா < !
BேமDமாைண,
Bமக
ேமDமாைண,
Bமா/
தேமDமாைண, தேமDமாைண தவமாவ.கS
EனsE:வ7 ெத+யாத காைளய7 எெசGq
4q ெபா: < 3பாேய ெப+ய இல/,ேய!
tகா> Bமகq ெந"ய < மாD
பாகாக அ:வ(த பாகடேபா-ேதகாம
நறாக tG (> நா' வளெப /A
எைற/, tகா < !

ெகா2ந

-பா;வா7 = த3ப ெச!"யா7

அKடலE]? வ"ைக# பக

வ வாேய ெல!~ேய வ(த -வாேய!
-வாேய!
உைன வாயாற3 பா;Aேறா வர த வாேய!
வாேய!
எ!;வைக ெல!~யா ஏராளமான ெசவ
ெகா!;வைக நான(ேத ேகாலமG லானவேள!
ெவட நா வாழ ேவ} ஆ< ல!~ேய!
வ!டமல7 U< (> வ வா9 இ>சமய
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E(தைன/,S ெச6சா9 > z/Aரெம Kலவ(>
உ(தன - த(< (தா உலகெமைன3 பாரா!;!
வ(தம7(> உறவா" வரக- பல த வதேக
ச(தான ல!~ேய தா வ வா9 இ>சமய
யாைனG 5ற=B, ஆரணேக உைன ெதா2தா
கா}ெமா ேபாகெமலா காEKG Aைட/,ெமபா7!
ேதK /, க6ைர ேத ேத7(த கஜ ல!~ேய
வாK /, BலவாA வ வா9 இ>சமய
அறாட வா/ைகGK அqப6/, >பெமலா
உறன - ெப:6!டா ஓ;வ> உைமயேறா!
இேறா; >ய76லக இKய தன ல!~ேய
மறா"/ ேக!Aேற வ வா9 இ>சமய
எக-பE |73பத, இKயவய அ தைன
தகBற/ க<ராA தைழ >S E+3பவேள!
ப,ெப: வா/ைகGைன3 பா7தாய ல!~ேய
மகளமா9 எKல வ வா9 இ>சமய
க:நா 5கழைட(> காEKG எ(நா'
ெவGேம ெவெபற ேவ}ெம: ேக!Aேற
ப:ைவ ேத உKட < பா76ஜய ல!~ேய
வறாத அ !கடேல வ வா9 இ>சமய
ெநsE கவைலெயலா Bழேபா ெதாட7(ததனா
தsசெமன உைனயைட(ேத தாமைரேம Bபவேள
அsசா> வரெகா;/, அழ,மகா ல!~ேய!
வsசலா ெதன/க ள வ வா9 இ>சமய
ஏ26த ெல!~க- எKல வ(தாD
2Aற பைகயC/, )யவ' tதாேன!
வா2 வCகா!"டேவ வா{ர ல!~ேய!
மாைலG!;3 ேபா:Aேற வ வா9 இ>சமய.

-க6ஞ7 Eவ5+. Eகார

க ^வாரண அKடக
ெஜய ெஜய ேத6 ெஜய ெஜய ேத6 >7/கா ேத6 சரண
ெஜய ெஜய ேத6 ெஜய ெஜய ேத6 >7/கா ேத6 சரண
கனக >7/கா ேத6 சரண
மகள 4. ம<ய. LK
மமத பா.யேள;
சகட t/AடS ச;<G வ(<;
சக+ ெசள(த+ேய;
124

www.bhajanai.com

ககண பா.ய கK=க கடந
கபக காKேய;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
காq: மலெரன/ க<7ஒ கா!"/
கா <ட வ(<;வா-;
தாq: தவஒ தாெரா ம<ெயா
தாAேய {E;வா-;
மாq: 6Cயா மாதவ7 ெமாCயாமாைலக- ";வா-;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
சக+ ெசள(த+ ச>7=க ேபாடS
சைபGK வ(தவேள;
ெபாக+ மா6K ெபான" ைவ >3
ெபா (<ட வ(தவேள;
எ,ல தைழ <ட எCவ" டேன
எ2(தந >7/ைகயேள;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
தணதண த(தண த6ெலா =ழAட
தம. t வ வா9;
கணகண ககண க<7ஒ {Eட/
கம. t வ வா9;
பணபண பபண பைறெயாL w6ட3
பம. t வ வா9;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
பsச ைபர6 ப7வத 5 <+
பsசந பா.யேள;
ெகாsE; ,மரைன/ ,ண, ேவழைன/
ெகா; தந ,ம+யேள;
சகட |7 <டS சமர> ெச9தந
ச/<ெயq மாேய;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
எ.ய ப"t ய ட வ வா9
எ,ல ேத6யேள;
ப.ய ெசயL பலன> நலமா93
பAட அ ;வா9;
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கணெணா யதனா க ைணேய கா!"/
கவைலக- |73பவேள;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
இட7த

ெதாைல இKேம இைல
ெய:t ெசாL;வா9;
~ட7த அ=ேத ~ <க- wS
~கம> த(<;வா9;
பட7த இ  ப+<யா9 வ(>
பழ6ைன ஓ!";வா9;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;
ெஜயெஜய பாலா சா= வ+
ெஜயெஜய cேத6;
ெஜயெஜய >7/கா cபர ேமவ+
ெஜயெஜய cேத6;
ெஜயெஜய ெஜய(< மகள கா
ெஜயெஜய cேத6;
ெஜயெஜய சக+ ெகள+ A பாக+
>/க Bவார. காமா;

பNயள நாயJ (மGைல கபகாபா-)
கபகாபா-)

கபகேம!
கபகேம! கபகேம!
கபகேம! கக;3 ெப!டகேம!
ெப!டகேம!
ெத3ப=ட ேதேரா; Eவஞான ~(தரேம!
~(தரேம!
கண4ரா ேசாத+ேய! கபாL காதLேய!
பணள(த க6க'/,3 ப"யள/, நாயAேய!
ஆ"வ  ேவைளGேல! அழ,மG ேபாலாவா9!
சா"வ  அ~ரq/ேகா ச=க-ைக ேவலாவா9!
அ-ைவ த சாபைல ஆரணகா9 t ெச9வா9!
5-ைவ தா சப(த 5>/ேகால tத(தா9!
tG /, இட <Kேல Bம</,3 பsசைல
ேபாG /, சைபகேல 5கெவ ெகாsசைல!
அ4ைகேய! கபகேம! ஆத+3பா9! ஆத+3பா9!
ெசெபாq நவம. ேச9என/, tஅ3பா9!
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சர>வ 
அமா கைலவா.கைலவா.-என/, அ -வா9 மகரா.!
மகரா.!
Eமாசனமா9Eமாசனமா9-எ( நா6Kேல ேத6,
ேத6, வ வா9t!
வா9t!
ேவத =த ஆனா-4ரம
6 ைத ெதாC ஆனா! அவ
காத இளAேய-எ:
ைகெதா2ேவ உைனேய!
ெவ-ைள மல7ேமேல-அன
{ (தா ேபாேல,
ெம-ள எ2(த -வா9-அமா
ேவ; வர த வா9!
ஏ> ப" >6!ேட! ெப+தா9
என =" >6!ேட?-உ
பாத 4" >6!ேட-அதனா
பாட வ" >6!ேட!
?  உன/காக-ேத;
ெபாq உன/காக!
w  என/காக-அ -வா9
ேகா"/கண/காக!
அ  >">"3பா9-அமா
அ=த த வ"3பா9!
க ைண மைட<ற3பா9-அமா
க6ைத3 பG7 வள73பா9!

-அ !க6 ,.ெச.இராமசா, எ.ஏ., Eவகைக

உலகாP மகாச
ராேஜவ+ராேஜவ+-அமாஅமா-பரேமவ+.
பரேமவ+. 5வேனவ+5வேனவ+-அமாஅமா-ஜக|வ+
cச/ர ட < ராேஜவ+
Eவச/< ப < பரேமவ+
ஓச/< ஓச/< 5வேனவ+
உலகா' மாச/< ஜக|வ+!
அ ளாள7 ெநsசக- Eமாசன
அ:ப > நா,கைல ெவசாமர
ஒ நா, ேவதக- ச7 தன
ஓகாரநாத அமாஉ தாடவ!
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? /, ெபா!;/, >ைணயானவெபாமsச- ,,ம < Bைலயானவேச6/, ெபக'/, தாயானவ< மாகய எq வாவானவ-!
,ளேபால ெந9 6ள/ேக:ேவா
,ப < 4ப < ,"ேய:ேவா
வளயா  தரேவ" மல7) ேவா
மகரா. tெய: க6பா;ேவா!
|ப < ,"ெகாட ராேஜவ+
<லக < =ககா!; ராேஜவ+
ஆப < ஓ"வ  ராேஜவ+
அ -ெச9ய ேவ; அமா tேயக<!

அ !க6 ,.ெச.இராமசா

எநாP கா#பாயமா

cச/ர வாEK EமாசK
Eவச/< 4. கயா.t
ஓச/< cராஜ ராேஜவ+
உபாத சரணைட(ேத மேகவ+
இ ைககளா ெதா; த ?மாைலகஇதய <னா ெதா; த பாமாைலகஅ -ெபா, |பக- ஏபாயமா
அ"ேயைன எ(நா' கா3பாயமா!

அமாஎ இல < அ"ெய; >வா
அழகான ெவெகாற/ ,ைட4" >வா
~மாt வரலாேமா பைக=" >வா
>யரக- யா6q/, 6ைடெகா; >வா!
ெச(தா மைர3 ?6 cேத6யா
Eக < ஏவ(தா மாகாயா
ெவதா மைர3?6 மகரா.யா
6ேணா; மணா' கைலவா.யா!
|7 தக- அ தைன கமலாலய
|ப ெத+(தஇட அ ணாசல
வா9 த சைபக-எலா ெபானபல
மாதா பராச/< tஎபல!
தா9t மனைவ தா தகவ 
தKவC/, >ைணயாகS Eகவ 
ேச9{!" கயாண ேமளவ 
< நா!ைட அரசா' ேயாகவ !

-அ !க6 ,.ெச.இராமசா
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அபா. 
அமா ம>ைர Uனா
அ -வா9 காsE காமா
அபா9 எைனேய ஆத+ >
அல கைள(ேத கா3பா:
அைன ேத6 பராச/<
எைன பைட த> உச/<
வாைவ த(> வளத(>
வா/ைக/ கடL கைரேய:
<ைலS Eதபர3 ப <Kேய
ெநைலG வா(<; உ தேய
< வ" மல+ைன ெதா2<;ேவ
< வ - 5+(ெதைன/ கா3பா:
ஓகார3 ெபா ' tதாேன
உலக எப> tதாேன
கா} இயைக/ கா!Eக'
கா: மைழ tதாேன
அமா தாேய உைனேவ"
அ2<; எைன தாலா!"
அ5ட ஞான3 பா¥!"
அக < இ ைள3 ேபா/A;வா9
உ-ள/ ேகாG உேகாG
உG  aS~ உவ"வ
ேபS~ ெசயD உெசயேல
ெப க!; உ ேபர ேள.

-ெல. ேசா=. ேதவேகா!ைட

இல? வணக
ஓ ச/<
ச/<!! ஓ ச/<!
/<! ஓ ச/<!
ச/<! ஓ!
ஓ!
ஓ ச/<!
ச/<!! ஓ!
ச/<! ஓ ச/<!
ச/<! ஓ ச/<
ஓ!
ெச(தாமைர மல+ <கAறவcரக நாதேனா; மAAறவச(தான ெசளபா/Aய த Aறவத!டாம ஓேடா" வ Aறவவறா> பா வழ, ப~வானவம"U> உறவா; E~வானவகறா7/, கலா7/, உGரானவக ேபா, இடெம, பGரானவ129
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நெச9 5ெச9 தானானவநவதாய3 5ல எ, மானானவெபா ெச9 ேவளாள7 கரமானவ56ேயாைர வா6/, வரமானவ-

-,.ெச.ராமசா, Eவகைக

ைதய நாயJ 
ைதயநாயA அமா ைதயநாயA
ைதயநாயAயA-எ:
தாயாக இ 3பவேள ைதயநாயA
ைதயநாயA அமா ைதயநாயA-எ:
தாயாக இ 3பவேள ைதயநாயA
ஊ7 உலக கா3பவேள ைதயநாயA
உ பாத சரணைட(ேத ைதயநாயA
,,ம < ஒ{~ ைதயநாயA-= >/
,மரq/ேக தாமானா9 ைதயநாயA
ைவ <ய < Eகரமா ைதயநாயA
ைவ <யனாதq/ேக >ைணமானா9 ைதயநாயA
தக= > மடப < ைதயநாயA- எ:
Eகார/ ெகாD6 /, ைதயநாயA
ெபாAவ  காேவ+ேபா ைதயநாயA
த,தைட t/A;வா- ைதயநாயA
கா!;வC ஆனாD ைதயநாயA
கK டேன >ைணவ வா- ைதயநாயA
க-ள7பய ஆனாD ைதயநாயA
கலகேவ 6டமா!டா- ைதயநாயA
மண="/க/ ேக!;/ ெகாடா ைதயநாயA
மகளமா9 =" > ைவ3பா- ைதயநாயA
மழைலS ெசவ ேவ;ெமறா ைதயநாயA
மASEட த(<;வா- ைதயநாயA
மா;மைன {;~: ைதயநாயA t
மன>ைவ தா வள  அமா ைதயநாயA
கா;கைர ேதா35வய ைதயநாயA
உகப!டா ெபா6ைள ைதயநாயA
அமா எேற உைன அைழ தா ைதயநாயA
ஆ:தேல 4ற/,தமா ைதயநாயA
தாேய எ:உைன அைழ தா ைதயநாயA
ேநா9 ெநா"க- t,தமா ைதயநாயA
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ேப:ெபறS ெச9தவேள ைதயநாயA-எக4-ைளகைள/ கா/கேவ; ைதயநாயA
ெதாைல
எலா
t/கேவ; ைதயநாயA-வாழ
கா!டேவ; ைதயநாயA
க? நைடநட(> ைதயநாயA-உைன
காணேவ வ Aேற ைதயநாயA
ெத5; மன<Kேல ைதயநாயA <Fய
ெத+சனேம தரேவ; ைதயநாயA
ெச9 ெதாC Eற/க ேவ; ைதயநாயA
ெசவ வள ெப கேவ; ைதயநாயA
ஆ:M: ஆகேவ; ைதயநாயA-அ<
ஆன(தேம ெபாகேவ; ைதயநாயA
செகாL =ழகேவ; ைதயநாயA-எ
ச(த< Eற/கேவ; ைதயநாயA
மகளேம ெபாகேவ; ைதயநாயA-எ:
மASEட வாழேவ; ைதயநாயA
அமா எேற உைன அைழ > ைதயநாயA
அ"ப.(ேத உ(த4-ைள ைதயநாயA
என,ைற என/AKேம ைதயநாயA
என/, >ைண tஇ /க ைதயநாயA

அகயHக%F
அகயHக%F பாமாைல
பாமாைல

அகயகK அமா மகளS ெச6
அகயகK அமா மகளS ெச6
தகரத ஏ வ  மகளS ெச6-த
சக ைவ த ம>ைரGேல அகயக.
எA (> Bைன தாD அ, வ வா9-அமா
எ3ெபா2> எ நா6 ெபாA எ2வா9.
ேசாைலGேல ஆ"வ  tலமGேல-எ,
ெசா/க தக ?E வ  மாைல ெவGேல
பாைலGேல ஓ"வ  வந<ேய-எ
பாடLேல ஏவ  ஞான ஒேய.
?6 (த இட wட கமகம/,-ப~
ெபாK (த இட wட பளபள/,
t இ /, இட என> மன இைலயா-அ>
ெம ேக  வண இேக <ன ெசாலவா.
பா7ைவGேல கா3பா: Uேபாேல - அ<க
பாரமமா t தா, )ேபாேல
ேவ7ைவைய >ைட > 6;தா9 ேபாேல -எ
{!" வ(> 6ைளயா; ேச9 ேபாேல.
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உைற`, @ ெவகா அம
wைர தா ேவடா>,
ெகாD { /, தாேய!
w34!ட ,ரD/, வ(>
,ைற |73பவ- tேய!
{E; கபா7ைவG
{(<; பைகெயலா.
ெவ/கா உஅ ளா,
6ைள(<; நைமெயலா.
எDSசபழ தK
ஏைவ/, 6ள/AKேல
~டராக t இ 3பா9,
இட7|7/, காேய!
Eவெப மா zற தா,
மணமா+ ெபாC(தைத,
Eனெகாட உ/Aர தா
<னவ(த ெவ/ைகைய
தாயாA சா(த=ட வ(<,,
தU> தாA/ெகா;
உைறைர/ ,76 த
உ தம நகாேய!
மன< உ-ளேவ;தைல
மனெமா எ2<6!டா,
காAத < உ-ளைத/
கா+ய < ெசயலா/, காேய!
உலக ைத ஆ-Aற
ஒேரச/< எ: tேய!
உ-ள < கபடமைத ஒC3பாேய
உைற+ ," ெகாட காேய!
ஆணவ 5ற=>A!ேடா"ட
ஆரவார அடA3ேபாக
ேபர ளா9 வரத(>
ெபய7 6ளகைவ/, காேய!

Eத.அ ணாசல.
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தைய $Rேத எைன வாழைவ#பா2
உறைவ மற(தாD உணைவ மற(தாD உைன நா
நா
மற3ப<ைல.
மற3ப<ைல.
கன6D tேய Bைன6D tேய க ைண ெச9வாேய ஞான/
ஞான/
எ உட உG7யா  உனதலவா
நா உலAK வாவ> ெசயலலவா
க. வC(ேதா; t7>ைட > எைன/
கா த - ெச9வ> கடனலவா

(உறைவ)

ேவதைனேயா இq |ர6ைல அமா
ேவெறா வC ெத+ய6ைல
தரேவா ெடைன கா த -வா9 அமா
அ -5+(ேத ெயைன ஆத+3பா9

(உறைவ)

4s~மன எ(த ேபைதமன உைன3
4+ய Bைன/காத ெவ-ைளமன
தsசெமேற நா உைன அைட(ேத
தைய5+(ேத எைன வாழைவ3பா9

(உறைவ)

ேதவேகா!ைட ெல.ேசா=.

காலெமலா நம
நம ைணயானவ.
ஒ ேகா" ச(<ரK ஒயானவஉலகா' ஞானா வ"வானவக வா/A உ வா/A நைம/கா3பவகாலெமலா நம/, >ைணயானவநாத <ேல கல(த இைசயானவநாெனற மமைத/, எ<ரானவேவத <ேல 6ள, ெபா ளானவேவதைன |7/,ந ம (தானவ-.

(ஒ )

,ைறயா> அ -வழ, , வானவ,லகா > நலகா/, < வானவஓெமற ம(<ர < ெபா ளானவஊனாA உடலாA உGரானவ-.

(ஒ )

?வாA/ காயாA/ கKயானவெபா, அ !கடL வ"வானவேசயா/A எைனெய; >S zரா!;வாE(ைதெயலா ,ர தாலா!;வா-.

(ஒ )

ெல.ேசா=, ேதவெகா!ைட
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காL4 காமாE4
காsE காமா!E ம>ைர Uனா!E
காE 6சாலா!E
க ணா4ைகேய த ண இ>ேவ
தைய 5+வா9 அமா
உ அ - எ: Bைல ெபற ேவ;
t வ வாயமா
ெபா ெபா - யா  வள ெபற ேவ;
வா <;வா9 அமா
ஏ எ: ேக!; எ பE |7/,
அைன t யமா
B =க கேட எ =க மலரா9
மல7(த> தானமா
மகள வழA; மAைமைய/ கேட
உ < / கர <Kேல
எ, வ வா9 எqG7 tேய
எக- ,லேத6
பG7க உ-ள ப~ைமைய/ கேட
பரேமவ+ tேய
உG7க உ-ள உன - உைம
உலக மகா ச/<
சர உைன அைட(ேத சக+ தாேய
ச/< ேத6 tேய
அர என/ கா3பா9 அ AK வ வா9
அAலாேடவ+ேய

மாR
அமா = >மா+ - எகஅழ, = >மா+
ஆன(தமா9 { 3பாஅைன = >மா+
எ, Bைற(< 3பாஎக- = >மா+
ஏைமைய3 ேபா/A;வாஅைன = >மா+
இப ைத த(<;வாஎக- = >மா+
ஈைக-ள தாயவளா
அைன = >மா+
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ேவ34ைல/ கா+யவஎக- = >மா+
ேவ; வர த(<;வாஅைன = >மா+
மsச- =க தழA
எக- = >மா+
மகாத ேஜா<யவஅைன = >மா+
சமய5ர இ 3பவளா
எக- = >மா+
,ண Bைற(த தாயவளா
அைன = >மா+

மைத அF" தாேய
,,ம ைத அ.(< /, தாேய
எக- ,ைற கைள t/க வ வாேய
மsசைள ெகா" /, தாேய
இ, மகளமா9 வ(<;வா9 tேய
ைக ஏ(< வண,Aேறா தாேய
எக- கவைல எலா ேபா/A;வா9 tேய
மன= A3 பா;Aேறா தாேய - இ,
மனளA வ(<;வா9 tேய
பா" ேத" ஓ" வ(ேதா தாேய - உ
< வ ைள/ கா!";வா9 tேய

அ-ைக அழ தRசன - "கடa,
ேத6ேய
ேத6ேய

அ4ரா
அ4ரா

<
<

வ
வ

-

5+வா9
5+வா9

Eவகா
Eவகா

க=, பலா  வாைழ ெநD கழKகளா, கைட+
அ7தகேடச7 அ AK B: அழ, ெகாC/க அ -ேம 
உைமயவ- ேத6 ஒ6; க. உ<ரBற > மகரா.
இளைமெயா பா< க ைண வண, இளAய ச/< அ4ரா!
வ.க ,ல >/ ேகாவல வ(> வணA 62(த> அவ ேகா6
த.ைக ,ல > மாத6 அன கைலக- பGற> அவ ேகா6
த.ைகG வா2 ,மரைன3 ெபற தாெயன வ(த மகரா.
அ. அ. யாக அழ, ெசாL/, அ5த ச/< அ4ரா!
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தைழ எ; >/ க6ைத ெதா; > தைலய" யாக3 ப(தா"
அ=த மைழ ேத ப!ட7 ெகா; தா7 அவள> ேப+ அ(தா<
,=த =க > ேகாமள வL ,:நைக E(> மகரா.
மமைத ய: > மKதைன/ கா/, ம(<ர ச/< அ4ரா!
காத கE(> ப/< , >/ கா6+ பா நகர தா7
ேகா< எ; > ேகா6 பைட > ேகா" நல ைத அ<ைவ தா7
நாத ெமாC ேத நாயAயாக ஞாG: பC/, மகரா.
ேவத =ைர/, ச/< ெயலா /கவ- ச/< அ4ரா!
,,ம ந<G aA எ2(த ேகாைவ Bற > ெபாேமK
சகமமா, மைகய7/ ெகலா த >வ ெசாD 6sஞாK
ெகாைக =க < அ7த கேடச ெகாsE; காத மகரா.
ெசக<7 கா!; வண=க >S E <ர ச/< அ4ரா!
ெபாK வற; ேபாGq wட3 ?G ேழ tேரா;
மKய ேசாழ மடலெம, மைகG க ைண ேவேரா;
ெபாKற மா75 ?ெவன =க= ? தவ- கைட7 மகரா.
கKG அழ, மைறயா < /, ககவ7 ச/< அ4ரா!
ஆ தா-எq ெச!"க-ெசாD அவைள ெசாD ஒ ெசாேல
கா தா- இ(த காEK எலா காவ 6ைள > ெச(ெநேல
? தா- அ4 ெபாL(தா- இப3 ேபாைதG B, மகரா.
பா7 தா ேபா> பரவச மா, பாரத ச/< அ4ரா!
எ3ப" ேநா/, ேநா/AD அனா- எ: இளைம ப<னா:
ெசாப" தாேன உலைக இைறவ ~ம(> Bப> வரலா:
உ3ெபா; ச7/கைர எ> ைவ தாD ஒறா9 கா!; மகரா.
=3பழமாக மா75 =க= aடவ- ச/< அ4ரா!
வL/ ெகா" வாG கK வண/ கலைவ 6Cேயா;
கைல/ கKயா9 கKயS ெச9 காத ெப A ந<ேயா;
அL த; காக ெள; > அ -தர ஓ; மகரா.
ெசாL ெசாL ><3பா7/ ெகலா ெசா7/கS ச/< அ4ரா!
கணA எq ெத9வ வ(> கால"ெதா!ட ஒ ெத9வ
6ணவ ெரலா ேத" யைட(> {; Bர35 ஓ7 ெசவ
எ. உறA/ காைல 6C தா இப த வா- மகரா.
<ண அவைள/ கடா ெவ <ட=- ச/< அ4ரா!

க6யர~ கணதாச.
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க"மாR அம பாட.
பாட.

க?ர நாயAேய ! கனகவL,
கா மகமாG க மா+யமா,
ெபாேகா6 ெகாட Eவகாயமா,
?6 (த வL ெத9வாைனயமா,
6ேகால ேவதவL 6சாலா!E,
6Cேகால மாம>ைர Uனா!E,
ெசாேகா6 நானைம ேத இ, தாேய,
~டராக வா63பா9 எைன tேய
(க?ர நாயAேய)
5வன =2> ஆ'Aற 5வேனவ+,
5ரெம+ ேதா 5ற /, பரேமவ+,
நவ நவமா9 வ"வா, மேஹவ+,
ந4னவ7 ைக6ள/ேக ச7ேவவ+,
கவைலகைள |7 >6; காவ+,
கா+  |S~டேர ேஜா|வ+,
உவமான3 பரெபா ேள ஜக|வ+,
உன"ைமS Eேயைன t ஆத+

(க?ர நாயAேய)

உKட < ெசாலாம ேவ: எ(த
உற6ட < =ைறG;ேவ தாேய ! எ(த
அைனயவ- tG /க உலA மற,
அKயைர ெகsE;த =ைறேயா அமா,
கைர >ைட > 6ட ஓ"வாமா,
கா < /க ைவ <;த ச+ேயா அமா,
Eனவ ,ர ேக!; =க < 35,
E+ தப" எைன <ன வCயq35
(க?ர நாயAேய)
க.ர; உq ேவ காண ேவ;,
காLர; உன"ேய நாடேவ;,
பணைம/, நா உனேய பாட ேவ;,
ப/<ேயா; ைக உைனேய wட ேவ;,
எணெமலா உ Bைனேவ ஆக ேவ;,
இ 3பெதலா உqைடயதாக ேவ;,
மணள/, சமய5ர மா+யமா,
ம/க'ைடய ,ைறகைள | மமா
(க?ர நாயAேய)
ெநGேல ,,மேம Bைறய ேவ;,
ெநsE உ < நாம வCய ேவ;,
கறெதலா ேம ேமD ெப க ேவ;,
க6ைதGேல உ நாம வாழ ேவ;,
~றெமலா t;C வாழ ேவ;,
ேஜா<Gேல tG (> ஆள ேவ;,
மறெதலா நாqன/,S ெசாலாமா?
ம"U> 4-ைள எைன த-ளலாமா?
( க?ர நாயAேய)
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அைன/, உபகார ெச9வ>ேடா?
அ - ெச9ய இ(ேநர ஆவ>ேடா?
க}/, இைமG காவDேடா?
க:/, ப~6 ெசா(த=ேடா?
=ைன/, 4ைன/, பா73ப>ேடா?
=2ைம/, t எ(த அைனயேறா?
எைண/, 6ள/,/, ேபத=ேடா?
எைற/, நா உ(த 4-ைளயேறா? ( க?ர நாயAேய)
அ5/ேக நான"ைம ஆக ேவ;,
அ /ேக எ கா> ேக!க ேவ;,
வ5/ேக ேபாகாம இ /க ேவ;,
வsச ைத எ ெநsச அ:/க ேவ;,
ப5/ேக உG7 வாழ ஆைச ேவ;,
ப+ /ேக நாென: ப.ய ேவ;,
எ ப/க இைவெயலா இ /க ேவ;,
எேனா; tெய: வாழ ேவ;
(க?ர நாயAேய)
,4டேவா ைகGர; ேபாத6ைல,
w34டேவா நாெவாறா ="ய6ைல,
ந4டேவா ெம9யதK ச/<Gைல,
நட(<டேவா காLரடா ஆக6ைல,
ெசபவள வாயழA உெயCேலா!
Eன இ கக'/,- அடக6ைல,
அபள 6Cயாேள உைன எ:!
அ"ப. ஆைச/ேகா7 அள ைல
(க?ர நாயAேய)
காறாA கனலாA கடலாAனா9,
க வாA உGராA உடலாAனா9,
ேநறாA இறாA நாளாAனா9,
BலமாA பGராA உணவாAனா9,
ேதாறாD ெஜG தாD வாவாAனா9,
ெதா2தாD அ2தாD வ"வாAனா9,
ேபாறாத நாைல தாேய உைன,
ெபா ேளா; 5கேழா; ைவ3பா9 எைன.
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நவரன மாைல
மாதா
மாதா
மாதா
மாதா

ெஜய
ெஜய
ெஜய
ெஜய

ஓ
ஓ
ஓ
ஓ

லLதா4ைகேய
லLதா4ைகேய
லLதா4ைகேய
லLதா4ைகேய

ஆ/, ெதாC ஐ(தற ஆற நல
?/, நைகயா- 5வேனவ+ பா
ேச7/, நவர <னமாைலGைன/
கா/, கணநாயக வாரணேம
1. ைவர
க: ெதயா7 காேட க<யா9
க a" ெந; கனவான தவ
ெப: ெதயா7 Bைல எK அவ
ெப , 4ைழேய ேபச த,ேமா
ப: வGர3 பைட வா- வGர3
பைகவ7/, எமனாக எ; தவேள
வறாத அ !~ைனேய வ வா9
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
2. tல
aல/கனேல சரண சரண
="யா =தேல சரண சரண
ேகால/Aேய சரண சரண
,றாத ஒ/,ைவேய சரண
tல < ேமKGேல Bைனவா9
Bைனவ: எேய Bேற அ -வா9
வாைல/,ம+ வ வா9 வ வா9
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
3. = >
= ேதவ  = ெதாC ஆடேவ
=K: அ ' =த6 சரண
6 ேத 6ைளேவ சரண சரண
ேவதா(த BவாEKேய சரண
த ேதய நா தனய தா9 t
சாகாத வர தரேவ வ வா9
ம ேத: த </Aைண வாவைடேய
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
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4. பவள
அ(< மயAய வான 6தான
அைன நட ெச9 ஆன(த ேமைட
E(ைத Bரபவள ெபாC பாேரா7
ேத ெபாCலா இ> ெச9தவ- யாேரா
எ(ைத இட > மன > இ 3பாஎ}பவ7/, அ - எண ,(தாம(<ர ேவத மய3 ெபா - ஆனாமாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
5. மா./க
காண/ Aைடயா/ க<யானவேள
க த/ Aைடயா/ கைலயானவேள
?ண/ Aைடயா3 ெபாLவானவேள
5ைனய/ Aைடயா3 5>ைம தவேள
நா. < நாம= B ><
ந6லாதவைர நாடாதவேள
மா./க ஒ/க<ேர வ வா9
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
6.ேகாேமதக
6.ேகாேமதக
? ேம6ய நா 5+ ெசயகெபாறா> பய ,றா வர=
| ேம இ"q ெஜய ச/< என
<டமா9 அ"ேய ெமாC <ற=
ேகாேமதகேம ,7 வா Bலேவ
,ழவா9ெமாCேய வ வா9 த வா9
மாேம 6ேல வள7 ேகாAலேம
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
7.ப>மராக
7.ப>மராக
ரsசK ந(<K அக. ப>ம
ராக 6காஸ 6யா4K அபா
சsசல ேராக Bவார. வா.
சாப6 ச( ரகலாத+ ரா.
அsசன ேமK அல/ த ?ர.
அ த ெசா4K B ய கயா.
மs~ள ேம E க BவாEK
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
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8.ைவ§+ய
8.ைவ§+ய
வைல ஒ த 6ைன கைல ஒ த மன
ம ள3 பைற ஆ7 ஒL ஒ த 6தா
Bைலய: எேய ="ய த,ேமா
Bகள >களாக வர த வா9
அைலவ: அைசவ: அu?< ெப:
அ"யா7 =" வா ைவ§+யேம
மைலய >வச மகேள வ வா9
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
Mபய
எவ7 எ <ன= இைசவா9 லLதா
நவர <னமாைல ந6;வா7
அவ7 அ5த ச/< எலா அைடவா7
Eவர <னமா9 <கவா7 அவேர
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய
மாதா ெஜய ஓ லLதா4ைகேய

அைன அைன அைனேய
ச/< ச/< ச/< எK சsசலக- t,மா
ச/< ச/<
ச/< ச/< எK ெநsE இப ெபா,மா
கா}Aற இடெமலா கல(>B, ேத6ேய!
க >Aற ேவைளவ(> ைகெகா;/, ச/<ேய!
ேப} உைன அயாைர நா;ேவ உ 4-ைளேய?
ேபைத எைன இ(தேவைள ஆத+3பா9 அைனேய!
அ(<ச(< க6ைதபா" அ7Sசைனக- ெச9Aேற!
ஆலயக- ேதா: உைன அ"ப.(> BAேற!
எ(தநா' உைன நா மற(த<ைல இைலேய!
என> ேநா9 அைன >ேபா/க மன>ைவ3பா9 அைனேய!
மsசேளா; ,,ம மல7(த5Vப ச(தன
வச<-ள ம!"நா வழA; Bேவதன
ெநs~க(> ெகா-'வா9! Bக(த,ற த-'வா9!
Bைனேய சர5,(ேத எைனயா' அைனேய!
ச/<ச/< ச/< எK சsசலக- t,மா!
ச/<ச/< ச/< எK ெநsE இப ெபா,மா!
ச/<ச/< ச/< எேற ப/<ெச9ேத உைனேய!
தாக ேவ; எைனேய; எ தகமான அைனேய!
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இைலஇைல எற ெசாைல இைலயாக ஆ/,வா9!
ஈறம/க- கணவ7~ற ேமைமெகா-ள ேநா/,வா9!
அல இ உைனநா அக ,ைழ(> ெசாலேவ
அைம< இப ேத/,வா9 எ அைன அைன அைனேய!

அ !க6 ,.ெச.இராமசா,எ.ஏ.,

ச எறா இப
ச/< ச/<
ச/< ச/< எK சsசலக- t,மா
ச/< ச/< ச/< எK ெநsE இப ெபா,மா
,,ம < t , > ,வலய ைத ஆ-Aறா9
ச(தன < அலக+ தா சா(த=ட பா7/Aறா9
பாD ேதq ெகா;வ(> <ன <ன= த Aேறா
பாச >ட அரவைன > பாடைவ3பா9 அைனேய!
மல7க- )6 உைன3 ேபா மன= A ேவ"ேனா
ம. 5: உ-ள இட ேத"3பாைல ஊேனா
ககேல t7 வCய கால ெமலா பா"ேனா
க ைண ெகாsச கா!" t ைக ெகா;3பா9 அைனேய!
ேத"வ  ஆ"Gேல w2 ைவ >3 பைட/Aேறா
ஆ"வ  ேத+2 > < 6ழாைவ ="/Aேறா
ஓ"வ(> உKட < ,ைறக- எலா ெசாAேறா
நா"வ  எகைள கா த -வா9 அைனேய!
பா ,டக- எ; > வ(> பாதக ேச7/Aேறா
~; ெந 34 நட(>வ(> உைன நாக- பா7/Aேறா!
ப  இளt  ,ட ,டமா9 த Aேறா
பாச >ட அரவைண > வாழைவ3பா9 அைனேய!
எDSச பழ ேகா7 > மாைல உன/, த Aேறா
பா<3 பழ < 34 நாக- ெந9 6ள/, ைவ/Aேறா
ேவ34ைல க!"ைவ > 6:3ப=ட அைழ/Aேறா
ேவ: க< இைல இைல ஆத+3பா9 அைனேய!
ல ைதேய ைக34" > பைக அ/க ஓ"வா
உ;/ைகGேல ஒL எ234 உலைக ஆள ஆ"வா
எ(த <ைச ேநா/AனாD t இ 3ப>ைமேய
காைள எ(த பாட ேக!; அ -5+வா9 அைனேய!

ேகா!ைட7 காைள நாராயண
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மாRயம 

மா+யா
மா+யா தா தாேய மா+யா தாதா-நல
மகளக- த பவேள மா+யா தா
மா+யா தா தாேய மா+யா தா-நல
மகளக- த பவேள மா+யா தா
ச/<க/ ெகாடவேள மா+யா தா-எக
சமய5ர தவேள மா+ய தா
சா<மத ேபதைல மா+யா தா -உ
சன<G ஓ7,லேம மா+யா தா
மா6ள/, ஏைவ/க மா+யா தா-இ(த
ம/கைளேய கா >B, மா+யா தா
|Sச!" ைகGஏ(< மா+யா தா-நாக
|< > உைன/காேபா மா+யா தா
அல, , < ேத7இ2 > மா+யா தா-நாக
ஆைன(தேம ெகா";ேவா மா+யா தா
மsசLேல tரா" மா+யா தா-இ(த
ம/க-நல கா3பவேள மா+யா தா
ேவ34ைலG ~கத(> மா+யா தா-மன
ேவதைனக- |7 >ைவ/, மா+யா தா
தsசா7 தKலம7(த மா+யா தா-எக
இனெலலா |7 >ைவ/, மா+யா தா
ெகாைன+ ?Sசா!; மா+யா தா-எக
,லெமலா கா த ' மா+யா தா
ேகா!ைடGேல ,"G /, மா+யா தா-தாேய
ேகா"(ல( த(த ' மா+யா தா(ெசFவா9)
ேப!ைடGேல ,"இ /, மா+யா தா-நாக
ேக!டவர த(த ' மா+யா தா
ராயவர 5க= > மா+யா தா-மன
மாையஎலா ேபா/Aைவ/, மா+யா தா
ச(தன தா w34;ேவா மா+யா தா-எக
ச(த<க- வளரேவ} மா+யா தா
ேவகா!" ேகாGெகாட மா+யா தா-நாக
ேவ;வர த(த ' மா+யா தா
பா!"Kேல மன,7(> மா+யா தா-இ(த
ப/த7கைள/ கா/கேவ@ மா+யா தா
பனா+ அமனான மா+யா தா-எம
பயமைன > ேபா/A ைவ/, மா+யா தா
ப/<ட உைன3பK(ேத மா+யா தா-நாக
பா";ேவா கா <;வா9 மா+யா தா
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வள=டேன நலsேச7/, எக- ஆ தா--5க
வயநாSE அமனான மா+யா தா
ம> எ; >3 5கெசாேவா மா+யா தா-உ(த
ம/க-எைம/ கா/கேவ} மா+யா தா

அ ைசமK அ .~34ரம.ய ேநம தாப!"

வN1ைடயமா
வ க வ க வ க வ க வ" ைடயமா
ைடயமா-வர
த க த க த க த க வ" ைடயமாைடயமா-அமா வ" ைடயமா
ஈவர இதய < t எC ஓ6யேம!
அழைகS ெசா!; அ ைளS ெசா!; அ ேளா6யேம
மாைலG க மய/,Aற மண/, ேராஜா t!
மASE ெபாக அைனவைர வாழைவ3பா9 t
(வ க வ க)
ெசா > ~க த பவேள ெசா7ணா4ேக!
ெசா/க நாத தைன/ கவ7(த Uனா4ேக
ேசாைல தK தவ(> வ  இள(ெதற t!
ேசாறா> ெசா(த எைம/ கா3பாேய t

(வ க வ க)

ஐ=கனா =/கண ஈசKட t!
அடA 6!ட அழ, என அ7 த நா+ேய
ஐகரைன அ:=கைன அைழ தா நல!
ஆGரமா ேகா"ம/க- எைம பா

(வ க வ க)

ஊன ஊைம , ; ெச6; எலா ேநாேம!
உ(த நாம உைற3பதனா ஓ"3 ேபா,ேம
அைன ச/< உலக ைத t கா > BAறா9!
அD பகD உைன எ. பாட ைவ/Aறா9 (வ க வ க)
தைடG வர த வா9 தைய5+(ேதா7/,!
க6பா" BAேற கா!E அ 'வா9
ஓகார ச/<ேய உ ஓர 6CGேல!
ஒ =ைற t ேநா/க நாq சர5,(ேதேன

(வ க வ க)

கனகதாரா >ேதார.
>ேதார.
நலேத நட/க ேவ; நலேத
நலேத நட/க ேவ;
அலைவ எலா tA நலேத நட/க ேவ;
மாலவ மா74 B, மகல/ கமலS ெச6
மரகத மல+ ெமா9/, மா./கS ~ 5 ேபாறா9
tலமா ேமகேபால BAற < மா உ(த
ேநய தா ெம9EL7 > Bக+லாS ெசவ ெகாடா;
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மாலவ U> ைவ த மாய3ெபா 6CGரைட
மா>t எKட < ைவ தைன எறா- நாq
காலமா கடL உ(த க ைணயா ெசவ ெப:
க.ைற வா ெகா-ேவ கைவ3பா9 கமல தாேய

1

tலமா மலைர3 பா7 > BைலGலா(>) அைல வ;
Bப> பற3ப >ேபா9 B6C மய/க ெகா;
ேகாலமா7 ெந;மா வண/ ,7=க தைன/ க;,
ெகாsE;, 4ற, நா} ேகாைதயா7 ,ண < B:!
ஏலமா7 ,ழL அ(த இ 6C E> ேநர
எவச < 5 மாG ஏAய கால ெச:
ஆலமா மரக- ேபால அC6லாS ெசவ ெகா;
அ"யவ வா காேப அ -ெச9வா9 கமல தாேய !

2

ந," 4ற(த ெபக- நாயக தைன3 பா7 தாD
நாண தா =க5ைத > நாLேலா7 பாக பா73பா7!
பபல Bைன தேபா> பா</க <ற(>a"
பரபைர3 ெப ைம கா3பா7 ! பாகட அ=ேத t
அ5த 6Cகளாேல அS~த =,(த ேமK
அ3ப"/ காப>; ஆன(த ெகா-வ>; !
இ3ெபா2(>) அ(த/ கைண எKட < 35 தாேய !
இ ைம ெசC > வாழ இக <K அ -வா9 tேய !

3

ம>எq ெபய+ வா(த மனலா அர/க தைன
மாெப  ேபா+ ெவற மாலவ மா74 லா;
அ<சய tலமாைல அனB 6Cக- க;
அணD கால(ேதா: ஆன(த ெகா-வ>; !
ப>மேந7 =க <னாேள! ப>ம < உைற ெச6!
பாகட மய/, கைண ப<யஉேம பா9(த கைண
ேப7 ெத; ெதேம ைவ தா 4ைழ3பயா அ -ெச9வாேய,
ேபர - ஒ ேகெகாட 4ைழGலா/ கமல தாேய !
4
ைகடப அர/க தைன க"(தB கணவ மா75
கா7=A என ேதா க ைணt7 ெபாC காைல
ைமதவ மா74 {~ மய/,: ன ஒ:!
மய,வா < மா; 4ன7 மAவB 6Cதா ென:!
ெச9தவ3 4 , வசS ேசெயன3 4ற(> எக< ெவன வள7(த நகா9! <ன=யா வண, கணா9!
ெகா9ெத; 6Cைய எேம ெகா;வ( த -ெச9 வாேய
ெகாறவ7 ப.க- ெச9 ேகாலமா7 கமல தாேய !
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ேபா+K அர/க7w!ட 5றகட ெந"ேயா தைன
ேபா+/ , < G3 5றகாண >" > வ(த
மாரைன ஊ/,6 த வாெள> கமல நகா9 ?
மைகG 6Cகளேறா ! மாலவ தைன ெவற
ேத+ய மார உைன ேதெரன/ ெகாடதாேல
< மைல ேவக ேடச <ற <ைன ெவறா அேறா!
w+ய 6Cயா9 உற ,:6C தைன எபா
ெகா;வ( தாயா உ9ேவ ெகா; த - கமல தாேய !

6

ம(<ர உைற தா ேபா> மலர" ெதா2தா ேபா>
மா(த /(,) அ -ேவ எ: மல7மக- Bைன தா ேபா>
இ(<ர பத6 w;; இக <D பரெகா டா;;
இைணய: ெசவ ேகா" இல < ந;6 ேச 
ச(<ரவதK கக- சாைடG பா7 தா ேபா>
தா96C3 ப!ட கD தர.G தகமா, !
எ(தேவா7 பத6 ேவேட! எயq/(க,) அ - ெச9வாேய!
இக <K ெசவ த(> இய/,வா9 கமல தாேய!

7

எ தைன ேப7/,/ A!; இைறய - ஆமசா(< ?
இகெமq கடL {(> எவ74ைழ தா7க- t(< ?
த >வ3 ப"ேய யா  தைல=ைற வCேய A!; !
தவெமq =யEயாேல பவ6ைன த.(> ேபா, !
அ தைன =யE என அணமா ேத6 க.
அ -மைழ வ(தா ேபா> அக5ற =/< யா, !
இ தைன ெசான 4q இqமா தய/க தாேய !
இல ைதS ெசவ மா/A இன - 5+வா9 தாேய !

8

t ட ேமக/கக- BழDட க+ய w(த
ேந7ெகாட மா(த7{!" Bைலெகாட ெசவ3 ப(த!
z7ெகாட அ=தSெச6 Eெலற கா:3 பா9(தா
ேச7Aற ேமக த7 Eத:; பா9வைத3 ேபா
ேவ7ெகாட பாவேமq 6ைனெகாட பாவேமq
ேவ9ெகாட ேதானா9 உ 6Cகடா |7(> ேபா,!
ேத7ெகாேட 5ர6 இைல; ெசவமா 5ர6யாேல
< வ - ெச9வா9 tேய ேத3ெப  கமல தாேய !
ஆ/கD அC த கா த அ -Bைற இைறவ ச/<!
அனவ ேதா tேய அைன >மா9 6ள, ச/< !
ஆ/கL வா.யாவா9; அ தL < வா9 Bபா9!
அC/Aற ேவைள வ(தா அ(த >7/ைக யாவா9!
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|/ெகாட கர > நாத < 3பரா ச/< யாக
<+5ர ஏ2ேலாக < வ - 5+(> Bபா9!
வா/,ய7 கமலS ெச6 வாைடt, ெதற tேய !
வளெமன இர3ேபா7/ெகலா வ(த - 5+Aறாேய!

10

ேவத < 6ைளேவ ேபா ! 6ைன3பய 6ைள3பா9 ேபா !
zத தா மைரேய ேபா ! ெசைமேச7 அழேக ேபா !
ேகாைத3ப 5ைடயா9 ேபா ! ,7(தமா மைழேய ேபா !
ஓ7த >வ < B, உைமயவ- வ"ேவ ேபா !
பாத
நாத
பாத
மாத

ைத/ கமல தாக3 பDG7 கா3பா9 ேபா !
> ெந"ேயா ெகாட நைக t ேபா ! ேபா !
< Eரைச ைவ >3 ப.Aேற ேபா ! ேபா !
< ஒ நா- wட மற(<டா9 ேபா ! ேபா !

11

அறல7 கமல ேபாற அழAய வதK ேபா !
அைலகட அ=தமாக அவத+ ெத2(தா9 ேபா !
,டா அ=த ேதா; wடேவ 4ற(தா9 ேபா !
,7(தமா ம<G ேனா; ," வ(த உறேவ ேபா !
மற > ேவகேடச மனகவ7 மலேர ேபா !
மாயவ மா74 B: மGெலனS E+3பா9 ேபா !
எைற/, tகாதாக இ /Aற < ேவ ேபா !
எயவ வண,Aேற இன - ேபா ! ேபா !

12

தாமைர மல+ B, தரன < ேவ ேபா !
தாமைர வதன ெகாட தகமா ம.ேய ேபா !
தாமைர கர < ஏ(< தவெமன Bபா9 ேபா !
தாமைர/ கண கா/, தர.ைய/ கா3பா9 ேபா !
தாமைர ேபாேல வ(த தவ=K ேதவ7/ெகலா
தாமைர/ ைகக- கா!" தையெச < ேவ ேபா !
தாமைர/ கணா ெசவ த(த - 5+வா9 ேபா !
தா-, மைற, நாேனா வா7 ைத; த7மேம ேபா ! ேபா !

13

ெபெணன3 4ற(தா ேயq ெப <ற ெகாடா9 ேபா!
4 ,வ ச < வ(த ;ைட வதன ேபா!
தண ேவக ட தா த26; Aேய ேபா!
த >t7/ ,ள < ஆ; த .ேய ல்U ேபா!
E <ர/ ெகா"ேய ேபா! ெசம. நைகேய ேபா!
cதர < 3பா தக- ேசைவெச9 ,Gேல ேபா!
ப <K3 ெப"7 தைம3 பா7ைவG ைவ3பா9 ேபா!
ப/த /(,) அ -வா9 ேபா! ப.(தன ேபா! ேபா!
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ககைள3 ப/, கா!E க6(தB வ"வ ேபா!
கமல3? வதன ேபா! கமலமா 6Cக- ேபா!
ம.D 6} ேளா7/, மகல Bைற3பா9 ேபா!
மடல இய/க <ேக ம(<ர() ஆனா9 ேபா!
6ணவ7 வண, ேத6 6(ைதG aல ேபா!
6+மல7 கண ேதவ 6 4; நைகேய ேபா!
எ.ய ப"ேய உைன ஏ <ேன ேபா! ேபா!
இைசபட வாழ ைவ3பா9 இல/, ேபா! ேபா!

15

ைமவC/ ,வைள/ கணா9 வைரGலா < ேவ ேபா !
வானவ7 மேணா7/ ெகலா வண/கமா9 Bறா9 ேபா !
ெம9வC ெச6வா9 நாE 6ைழ(<; இப ேபா !
6+ தேம 5லq/ ெகலா 6ளகாத ெபா ேள ேபா !
ைகBைற ெசவ யா  கைட/கணா அ -வா9 ேபா !
கா/ைகைய அரச னா/, ைகமல7 உைடயா9 ேபா !
ெச9த| 6ைனைய எலா |7/Aற ெந 3ேப ேபா !
E:ைமைய3 ெப ைம யா/, < 3பத ேபா ! ேபா !

16

ேமாகன >ைணேய ேபா ! =2Bல வ"ேவ ேபா !
a ல கக- ேத; =தெப  ெபா ேள ேபா !
ேதக ேத ஒைய ைவ த ெசம./ ,ேற ேபா !
|ராத ஆைச/ ,-ேள < ெவன Bபா9 ேபா !
ஓ7கண ெதா2தா wட ஓ"வ( த3பா9 ேபா !
ஊ7(தமா ேமக வண உவ35றS E+3பா9 ேபா !
தா-க ப.(ேத னமா தண - த வா9 ேபா !
தைல=த பாத ம!; தாAேற ேபா ! ேபா !

17

கப!டா மன> பா; கா7,ழ அைலேய ேபா!
காதள ேவா; கணா காEK அள(தா9 ேபா!
ெவப!டா அழைக a; 6ய த, Eைலேய ேபா!
ெவமL ைக3? மாைல 6ைளயா; ேதாC ேபா!
பப!டா7 இலா தா7த ப/,வ அவா9 ேபா!
ப.3பவ7 இதய >-ேள பா~ர ப"3பா9 ேபா!
6=!; ஞான ெபற ேவதநா யAேய ேபா!
ேவG ேதா ச/< 6+ த - ேபா! ேபா!
மடல <ைசக- ேதா: மதக+ ,டக- ஏ(<
மைக/, நரா!ட கைகt7 ,ட < மா(<
தடல/ w(த ஊற ச7வம களt ரா!"
தாமைர3 ?6 ேமேலா7 தாமைர3 ?ைவS !"
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ம"ய )9ைம தா9/, ம:ேமா7 )ைம நA
ம:6லா3 பA ேமK மாசற >லகS ெச9
அடமா ெந"ேயா ேத{, அைலகட அரச ெபேண!
அ+>G ெகா-' காைல அ"யவ வண,Aேற!

19

?6K உைற ?ேவ! ெபாKைட உைற ெபாேன!
?ைஜ/ேக உ+ேயா ?ைஜ 5+Aற காத ெச{!
ஏ ேமா7 உலக >-ேள இைமேயா ஒ வ ேனதா
இவqைன இற(> Bக இ>ெவா Bயாய ேபா>!
தா t7/ கடைல ேபால தண - அைலக- ெபா,
ச(<ர3 4ைற3? க. ச:t < 43 பா7 தா
ேம6ய வ:ைம |73பா9; ெமLைட3 ?ேகாதா9, B
K; 6Cக- காண 6ைழ(தேன ேபா! ேபா!

20

=356 ஈற தாேய, ேமாகனS E+34 ெச6!
a6ர ெடாறா9 வ(த 4ரம < ெமா தமாக
அ5த கா!" B, அழAய EபS ேசா<
ஆன(த ெத9வமாதா அ ெபற அைன ேப+
இ3ெபா2> ைர த பாட எவெர,பா "னாD
இ356 உளநா- ம!; இப= அ  ேச ;
நெப  ேப: A!;! நKைல வள ; எ:
நா!;/ேக ஒ வ ராக நாளவ7 உய7வா7 உைம!

உைமயவ. வணக
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர ஆ< பராச/< உைமயவேள
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர ஆ< பராச/< உைமயவேள
ெசக<7 ஒ7Eவ கைகயா zைமG எகைள/
கா <; வாG இ>
ச+ <ர ேபE; தK35க தாAய
சா/ைக நக ைற/ ேகாG இ>
காலக- கட(> ேசகர உைமெயா;
க ைணைய3 ெபாC ? இ>
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
வ(தவ7 ேபாவ> ேபானவ7 வ வ>
வா/ைக நைட=ைற நாமேவா
த(ைதய7 வCGK =(ைதய7 ஆGர
வ(> வணAய தா9அேவா
அைன உைமயவ- ஆடவ ேசகர
அ"மல7 <ன= ெதா2<;ேவா
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
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ஆைன/கா6D ஆ 7/ேகாGD
ஆ"ய <ைல அ<சயேம
அணாமைலய> அழAய காsE
எ.ய ெபா2ேத நல த ேம
ெவபா3 5லவைர ேவ(தைர மா(தைர
தபா ஈ7 <; தா9 உைமேய
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
வ:ைமG ெப ைம வள7SEG ப.ைவ
த வ> எக- தா9 அ ேள .
ெப:வ> த வ> ெப+யதா9 எ:
அ -பவ- எக- அ4ைகேய
, ,ல வாச= ,ழ(ைதக- ேநச=
ெப Aட உத6; ேபர ேள
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
ஆடவ ேசகர பா"ய நா"<
ேவ; வர<ன த(<;வா
அைன உைமயவ- ெபாைன ெபா ைள
அD <; வைரG ெகா; <;வாஅ -மைழ ெபாCவ< அைன ஐயq
ஒ வைர ஒ வ7 sE;வா7
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
எேகா இ /Aேறா எதேகா உைழ/Aேறா
எைலG ஒ நா- w;Aேறா
<கைளS EரEK தாAய ேசகர
< வ" மல7கைள3 பா;Aேறா
எக அைனைய ரகK தைகைய/
கக இ
</ கர ,63ேபா
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
நா எq ேவ!ைக நமெதq வா/ைக
மாqட3 4ற34K மரண வைர
நல பல 6ைழவ> ~கக இைழவ>
நா"G >"35 உ-ள வைர
ஆ <ர ேகாப ஆைசக- இைவகஅடAட ெதா2ேவா உைமயவைள
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
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நல> அல> நற> |ய>
ெசாL/ ெகா;3ப< வ வ<ைல
நாடகவா6< ேவடக- ஏ:நா
ந"/Aேறா எபைத உண7வ<ைல
ெசான< ேக!ட< உைமைய ெத(>
~யமா9S ெசயபட ெத+வ<ைல
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
ெவறவ7 ேதாப> ேதாறவ7 ெவவ>
இைறய வா6K எதா,
ெவக- எ: BSசய எ:
த >வ ேப~த தவறா,
இ: ேந: இKேம எ:
இைற6ைய ெதா2வேத நலமா,
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள
அைன த(ைத உன" மல7 தK
பென;கால வா(<ட 
அ ைம/ ,ழ(ைதக- ெப  ெபா - ~க=ட
ஆ' Mறா9 அைம(<ட 
கெண<7 ெத9வ எqG7 தாைய/
க6மல7 )6 வண,Aேற
அரகர சகர ெஜயெஜய ேசகர
ஆ< பராச/< உைமயவேள

பாட : ைவர

@ சாரதா ேத பக
ச/< ச/< ச/< எK சsசலக- t,மா
ச/< ச/< ச/< எK ெநsE இப ெபா,மா
ஆ<யா9 அநா<யா9 அைம(தேதவ ேத6ேய!
பா<யான ஈசேனா; ?யா' ச/<ேய!
ஓ< யா7 அைழ தேபா> ஓ; அ4 அைனேய!
ேஜா<ப சாரைத, B பாதவாC வாCேய!
ஞானவா. tஎன நய(>மாைல !;ேவ!
ேதqவான <
மா9 ெத(>)ப கா!;ேவ!
ஊனேமா!; >7/ைகயா9 உவ(>|ப ஏ:ேவ!
ஆனச/< aவரா9 அைண(>வாC வாCேய!
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ெசக 5 ?கைண, ெசா(த பாச, அ,ச
அைகதக - அ+யைண அம7(தஞான ேஜா<ேய!
<க-, கைக, a:க <கழவ(த ேத6ேய!
மகலக- யாைவ வழAவாC வாCேய!
ஆபெலற ?6ேல அம7(>B பேம!
பா4U< அைலGேல ப; >B ேகாலேம!
சாப?E மைலGேல தK < (த zலேம!
ஆெபா -க- யா மான அைமச/< வாCேய!
அழ,ெபா, வதன=, அகறம7(த நயன=,
த26வா. <
 வ(> தைலவண, சரண=,
ெதா2>பா; எ,ல >லகவ(த ேத6ேய!
ப2<லா வளக-த(> ப+ ெச9> வாCேய!
ெதா!டஎ(தS ெசயைல ெதாட7(>t நட >வா9!
வ!டமா9 அைண(>t வ பைக >ர >வா9!
ம!"லா அ -~ர(> வா >மகா ரா.ேய!
த!"லாத வா த(> சாரைதt வாCேய!
ேயாக, யாக அAேல! உபாசைனக- 5+Aேல!
ஈைக, <யாக, ப/<, ெதா; இயற  Bைன(<ேல!
ேமாகமான பாடல aடேன> த Aேல!
நாகவL, எைன நல5+(> வாCேய!
தானலா தன/,ேவ: ேந+லாத த >வ!
வானU ~ட7க- ஐ(> ?தமா மக >வ!
ஞானவா. < மட(ைத ழவ(த E <ர!
ேதனள க6ைதெகா; சாரைதt வாCேய!
tஎ அைன அலேவா? Bன/,இq ெசாலேவா?
தா9எ இல வாழேவ: தய ேத"S ெசலேவா?
மாயைல ேபா>, ேபா> வா, எகக- அலவா?
ஆ-, ெசவ, க6, ஞான அைம<த(> வாCேய!
=ைல, மL, ெசபக, = /க6(த தாமைர அல அல அல எெசா ெநL@; ேச7கைள!
கD, =-', 5Dமா9/ கல(>வ(> {Eேன இலேம சாரைத, இைவ5ைன(> வாCேய!

அ !க6 ,.ெச, இராமசா
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ஆபராச அமா அ".வா2 தாேய b

ஆ<பராச/< அமா அ -வா9 தாேய t
ேத6பராச/< உைன ேத" சர அைட ேதா
அமா ேத" சர அைட ேதா
காsEGேல t காமா!E, காEGேல t 6சாலா!E
ம>ைரGேல t Uனா!E, காsசன5+G ஞானா!E
ஆைன=கK அைனயமா, அ:=கq உ 4-ைளயமா
~டைலநாதK பா<யமா, ~டைலGேல =2 ேஜா<யமா
எைல இலா ெதாைலக', <ைல வ(தா |7(>6;
எைல கா ச/<ய", <ைல கா வா"யமா
கா!; |G காயமா, {!; |G |பமமா
ஏ ெதா2ேவா7 யாவைர, ேபா/கா3பா9 ச/<ய"
ேவ34ைலG t மா+ய", க ேவ34ைலG ந வாசம"
6 4ன /, அனம", ெந Aனவ7/, ெசா(தம"

ெபக7 ெல. ேசாம~(தர, ேதவேகா!ைட

ஆலயைத ]Hவதா அ".JைடமN
ஆலய ைத ~வ(தா அ -Aைட/,ம"
அமாஉ கபா7 தா ெபா -Aைட/,ம"
ஆலய ைத ~வ(தா அ -Aைட/,ம"
அமாஉ கபா7 தா ெபா -Aைட/,ம"
|ராத 6ைனகெளலா |7 >ைவ3பவேள
மாறாத மன >யைர மாைவ3பவேள
ஏ2லைக ஆ'Aற ஈவ+தாேய
எக-,ல வாழைவ/, ெத9வ= tேய
ேதவா< ேத6உைன ேத"வ Aேறா
< வ ைள ேவ;ெம: ேக!க வ Aேறா
?யாக உ ெவ; > ெபா
< 3பவேள
ெபா,கடைல ஆைடயாக உ; < 3பவேள
ச(<ரq +யq உK ககசக+உ ஆபரண நா,ேவதகஅ7 தனா+யாG (> அ - 5+பவேள
அ"வ  ப/த /, வாவ3பவேள
cச/ர டம< { 3பவேள
Eவெப மா ச/<யாக வ"ெவ; தவேள

ெபக7 ெல. ேசாம~(தர, ேதவேகா!ைட
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உெனQ ேகால
ேகால,, எ:" க%F,
க%F, எ*
ெதRCேமா
ெதRCேமா
உெனC ேகால, எK க., எ: ெத+(<;ேமா
உ மல73பாத, எ தைலU<, எ: ப<(<;ேமா
அமா எ: ப<(<;ேமா
அைன உன ளா, எைன மற(>, இ (<; நா-வ ேமா
ெபாைன ெபா ைள, ?G வாைவ,
ெவ: <; நா-வ ேமா அமா ெவ: <; நா-வ ேமா
ஆைச எq, ேப9தைன 6ர!", அ -தர வ வாயா
அைலகட ேபாேல, அைலெம வா6, அைம<ைய
அமா அைம<ைய த வாயா

த வாயா

உைலGKL!ட, ெம2கா9 நாq, உ A த6/Aேற
உன - ேவ", ஒFெவா நா', பா" ></Aேற
அமா பா" ></Aேற
ஊ  ேப , உற  ேவேட, உன - ேவ;Aேற
உலAKL /,, கால வைர/,, உ>ைண ேவ;Aேற
அமா உ>ைண ேவ;Aேற

ெபக7 ெல. ேசாம~(தர, ேதவேகா!ைட

உறைவ மறதா,
மறதா, உணைவ மறதா,
மறதா,
உறைவ மற(தாD, உணைவ மற(தாD,
உைன நா மற3ப<ைல
கன6D tேய, Bைன6D tேய,
க ைண ெச9வாேய ஞானா!E
எqட,உG7 யா  உனதலவா,
நா உலAK வாவ> ெசயலலவா
க.வC(ேதா; t7>ைட > எைன,
கா த - ெச9வ> கடனலவா
ேவதைனேயா இq |ர6ைல,
அமா ேவெறா வC ெத+ய6ைல
ஆதரேவாெடைன கா த -வா9 அமா,
அ -5+(ேத எைன ஆத+3பா9
4s~மன எ(த ேபைதமன,
உைன34+யBைன/காத ெவ-ைள மன
தsசெமேற நாஉைனயைட(ேத அமா,
தைய5+(ேத எைன வாழைவ3பா9

ெபக7 ெல. ேசாம~(தர, ேதவேகா!ைட
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காைரN ெகா#$ைடய நாயJ அம
அைனெயன ம>ைரG அ ளா!E ெச9Aற
ஆலவா9 அழA tேய
ஆைனட Eல(</, அ -=/< நAய
ஆைன/கா அரE tேய
கKெயன ,ம+G க;(தவ 5+Aற
கKயா ,ம+ tேய
கப5க பா"ேய காைரநக7 வள7Aற
கKெயq த2 tேய
எவா Eற/கேவ எ>ேவ; எபைத
இKத ' தா tேய
இ (தாD E:4-ைள ஏ/க=ட அைழ/Aேற
எைன/ கா/க ேவ; தாேய
ெகாைறட E:ம<ைய w(தல. ஈசK
,ைறயாத பாக tேய
,றாத வா6ைன எ(நா' வழA;
ெகா35ைட யைம உைமேய !
பகLேல க<ராக இர6ேல ம<யாக3
பவKவ  ேஜா< tேய
பகலவ =னாேல பKயைத3 ேபாலேவ
பாவக- t/, வாேய
அகLேல ஒயாக அ;34ேல ெந 3பாக
ஒ7Aற ஆற tேய
அAல < எ:ேம அன? ர.யாA
அ பE ேபா/, வாேய
Bக க- யா ேம BSசய ெச9>ேம
Bல <K நட > வாேய
tகாத >யைர ஓகார ஒLGனா
ஓ!"; ச/< tேய
<க2ேமா7 ம<" < நடன 5+Aற
<ைல நடராஜ >ைணேய
,றாத வா6ைன எ(நா' வழA;
ெகா35ைட யைம உைமேய !
{(தாD ,றால த 6ைய3 ேபாலேவ
5கேழா; {ழ ேவ;
{ர=ட ேபாரா" U;ேம வாைகG
ெவட Uள ேவ;
தா(தாD என>=" தான> < வ"
தா-கேல பட  ேவ;
தர.Gேல ேவெறா வ7 தா-கைள நாடாத
தமான வா ேவ;
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வா(தாD தா(தாD வா9ைமேய ேபE;
வரெமா: அ ள ேவ;
வா9ைமெயq படேக வறாத 4ற6ெயq
கடLைன/ கட/க ேவ;
(தேவா7 >ப ைதS ல தா t/A;
~(தரK அ5 மைனேய
,றாத வா6ைன எ(நா' வழA;
ெகா35ைட யைம உைமேய !
ஆைசெயq கடLேல அைலயா> எமனைத
அைனt கா/க ேவ;
அளேவா; ெசவக- Bைறவாக த(>ேம
ஆைசைய t/க ேவ;
ஓைசG3 ேபEேய ஒ M: ெசா(தகஉ வாக உதவ ேவ;
ஒ வ ேம ெபாலா, ெசாலாத நேலானா9
உலAKேல வாழ ேவ;
பாசெமq மலமக3 ப~வான எைன
ப<ேயா; ேச7/க ேவ;
பைன 6!ேடநா பறற இைறவன"
பட  அ ள ேவ;
w~ெமா ம<"/ w தா; ஈசK
,ைறயாத பாக tேய
,றாத வா6ைன எ(நா' வழA;
ெகா35ைட யைம உைமேய !
அ(தெமா; ஆ< இலாத பரமனவ
அகலாத பாக மானா9
அைலயாC தKேல அ>GD மாயனவ
அ5ைட தைக யானா9
க(தெனா; கணப<ைய/ காEKG த(>ேம
க ைண, தா மானா9
காயான மன ைத கKயாக மா;
கபக த
மானா9
ம(ைதGேல ஆடாA ம 'ேமா7 E(ைதைய
மா; ச/< ஆனா9
மKதெரா; ேதவ /, ம:=-ள யாவ /,
ஆ<ெயq ேத6 யானா9
ெசா(தெமன M:ேப7 ~ேய இ (தாD
~கமான உற மானா9
,றாத வா6ைன எ(நா' வழA;
ெகா35ைட யைம உைமேய !
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4*வய ெபானழJ அம
ம.ேல ஏ7ெகா; மKத7க- உ2ேபா>
மா./க =க கா!"னா9
ம<ெக!ட மAஷைன வதெச9 ேத6ெயன
ம7 தK வ" வாAனா9
க.ேல tேரா; கதய2 4-ைள/,/
கKேவா; பாD! "னா9
காணாத >பக- கைர5ர; வ(தாD
ககளா அைத ஓ!"னா9
த+ <+G!; |ப ைத ஏனா
தயேவா; ஓ E(<னா9
தர.Gேல மKத7,ல தைழ <K> வா2த,
தா9ைமட வC கா!"னா9
ெபா அ- த(தா7/, ?மாைல இ!டா7/,
ெபா>வாக அ - நAனா9
ெபா ேளா; 5கந, E:வய நாயAேய
ெபானழA அைம உைமேய!

காைரN

மாR அம

ெபாAவ  கா6+யா9 ?க ைண தைனேய
ெபாCAற = > மா+
?மா+ ெபாC(தாேபா 5கமா+ எவா6
ெப9Aற = > மா+
எA (> அைழ தாD எமன/ ேகா6Lேல
எ2(த ' = > மா+
ஏைழக வா/ைகG இபக- வழAேய
எCw!; = > மா+
சகடக- அ தைன ெசாLய2 ப/த7/,S
சா(<த  = > மா+
சன</, பா,டக- ஆGரமா93 பவKவர
சா(த=: = > மா+
ெவெகா;ைம அைமேநா9 ேவ34ைலயா t/Aேய
6ைன|7/, = > மா+
வள7காைர = >நக7 வாAற ச/<ேய
அ -= > மா+ உைமேய !

காைரN

தாள அம

அ பாக மன <ேல =ைள <; ஆைசகமலராக மாற ேவ;
அறாட ேபாரா; ஏைழக- வா6ேல
அBயாய |ர ேவ;
க 4ேல )G!;/ ேகா6ைல வலவ 
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கம.க- வாழ ேவ;
கக;3 ெபாகைல கKேவா; பைட/Aற
கKய7/, மாைல ேவ;
வ Aற நாெளலா வளமான நாளாக
வா6ைன ஆ/க ேவ;
வ"வான ேமைடG வளமாக தானம7(>
வ
தக- ேபா/க ேவ;
< நாளா ைவகாE <க ெவ-G
< 6ழா/ கா} உைனேய
=2தாக ந4ேய மனதார ேவ"ேன
= தாள அைம உைமேய !

இராJய ஏகம

Eறாைட இைட; <S E:,ழ(ைத ைகெய; >S
Eகார மாக Bறா9
z+ளைம <றேவ" < =5 Bறா7/,S
ெசவக- வழ, Aறா9
வறாத ெவ-ளெமன வ Aற >ய+KD
வாழவC கா!; Aறா9
வ(>ன> அ"ெதா2> வா <ேய Bறா+
வா6 ஒw!; Aறா9
ப:டேன பாSேசா: ப-ளய இ;ேவா7/,3
ப+ டேன அ ' Aறா9
பாகாக உைனேவ; ப/த / க -5+ய
ராAய3 ப<G Bறா9
=றான ஏவ4L Kயக- யாைவ
=K( ேதா!; க 3ப டேன
=ேனா" ச3பா. உறகா3 5ேயா;
உைறAற ஏக மேன !

ெந2வாச உலக நாயJ அம

அs~=க ேதா:ைகG ஆ:த கரt!"
அைன=க கா!; வாேய
அைனெயன tமா ஆதர இலா7/,
அ ள=த ஊ!; வாேய
ெகsEய2 ப/த /,/ ேக!டவர அ தைன
ேக!டப" வழ, வாேய
ேக-6/,3 ப<லாA வா /,3 ெபா ளாA
7 <ட 6ள, வாேய
மsசள. மைகய+ மாகய தKேல
மகளமா9 த, வாேய
ம/கள; அவ7வா6 மா;மைன ெசவகமASEட ந, வாேய
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ெநsசெமq ேகா6Lேல ெந9வாச/ ,ழேலா;
Bைறவாக அம7(த தாேய
ெந9வாச எqப<G ெம9வாச ெச9லக
நாயAேய ச/< உைமேய !

ேவலN வயநாT4 அம

பெறா: இலா7/ேக {ட - பரமனவ
பாகமா9 அம7(த தாேய
ப/க < EவK ெமா த < ச/<ெயன
தKயா!E 5+A றாேய
~-ள ஏª  ம>ேவா; ேத+2/க
~(தரமா9 6ள, வாேய
ேசாகைல இKெய: ~கம!; ெசா(தெமன
நவரக- வழ, வாேய
கறவ7க- க6பாட மறவ7க- ><பாட
க35டேன மல  தாேய
கைரெயலா t யர காெடலா ெநDயர
க ைணமைழ ெபாCவா9 tேய
ெவU> ெவGைன ேவ;ேவா7 ெபடேவ
ேவல," அம7(த தாேய
வய2 ேகா6Lேல வாெவq பG7வள7/,
வயநாSE அைம உைமேய

சா ,கா
,கா பரேம>வR

ம(<ர= த(<ர= ம (>மா9 ஆAேய
ம/கைள/ கா/, தாேய
மன ைதேய மாைலயா9 !;வா7 வா/ைகைய
மASEயா9 ஆ/, வாேய
ப(தயமா9 ஓ"; பாச, உலAேல
ப+ேவா; அ ' வாேய
ப+ேவா; பாதமல7 ப.வா+ ெநsEKேல
பாச=ட அம வாேய
க(தq/, கLக வரதq/, ந;6ேல
க35ட Bற தாேய
க ைணட க ட பாைளய தKேல
ேகா6 ெகாட ' வாேய
ச(த<க- வாழேவ ச(தத= வணA;
சகலைர கா/க ேவ"
ச,டேன ச/கர சட/கர ஏ(<;
சா(< >7/கா பரேமவ+ேய
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இராJய
இராJய அகாள பரேம>வR

அ+ேயா; 4ரமq அயாத Eவனா 
அணா மைல யாAனா7
அணா மைலGைன அழகாக வலவ(>
அவ7பாக t யாAனா9
6+சைட ேவ(தைன ம<யாத த!சK
ேவ-6ைய )ளா/ Aனா9
6}ைற ேதவ7/, ம}ைற மா(த7/,
வாவ - தா9 ஆAனா9
ப+ேய: க 3பண ப"வாச அ A (>
பாரா' < வாAனா9
ப"ேய வ(>ன> பாத ப.ேவா+
பாவக- தா ேபா/Aனா9
<+5ற தைனேய E+3பாேல ெபா"ெச9த
|ரK அ5 மைனேய
Eைகநக7 ேம6ய அகாள ஈவ+
அைனேய ச/< உைமேய

நாயJேய நாயJேய
நாயJேய

நாயAேய நாயAேய சகரனா7 நாயAேய
நாயAேய நாயAேய நலம ' தாtேய
எெக, Bைற( < /,
இைறய - ச/< தைனேய
சகவள7 தழாேல அமா அமா - நா
சாடேவ அ -5+வா9 அமா அமா
இமய < கGைல தK
ஈவரK பாகமாA
உைமயவளா9 இ 3பவேள அமா அமா - இ(த
உலகைன > கா3பவேள அமா அமா
கைகந< பா ஊரா
காEநக7 எq ேபரா
மைக6சா லா!Eெய: அமா அமா - t
மாKட+ பாவ |73பா9 அமா அமா
அ <=த எ:5 ஈறா9
அ தைன/, மA( த/,
4 த /, 4SைசG!; அமா அமா - அன
?ர.யா9 இ 3பவேள அமா அமா
எCெகாs~ காsE நக+
ஏகாபர7 >ைணயா9 அ ைள3
ெபாCபவேள காமா!E அமா அமா - 56G
ேயாகெமலா அ3பவேள அமா அமா
160

www.bhajanai.com

அ ேளா; ~யபா9 ேதா
ஆ<பரா ச/< எேற
ம வ )7 ேகாG ெகாடா9 அமா அமா - ம/கமய/கக- ேபா/A;வா9 அமா அமா
Eதபரமா <ைல ம
நடமா; ஈச ன A
Eவகாஎ: B: அமா அமா - <ன
z7ெப /, நாயAேய அமா அமா
அைம ைதய நாயAயா9
அ - ைவ <ய நாத ட
இைமேநா9 |7/,ட அமா அமா - அ(த
5- /, ேவேர அமா அமா
ப!ட /, Bலைவ/ கா!"
ப/த /, < வ" கா!;
க!டழ, அ4ராயா9 அமா அமா - < /
கைட+ வாபவேள அமா அமா
பக?ைச பரம தன/,
பக!டாக <ன நட >
அAலாட ஈவ+ேய அமா அமா - <
ஆைன/கா அம7(தவேள அமா அமா
கண5ர சமய 5ர
காளேமக ேபா: 5ர
அைனமா+ அ -மைழயா அமா அமா - உலA
அைன >G  தைழ <;ேம அமா அமா
பா!டரச கப ),
நா!டரச ேகா!ைட தKேல
கணா தா எqெபய+ அமா அமா - t
கெணா வழ,வாேய அமா அமா
எ3ப"நா இ (த ேபா>
எமன/ ேகா6 தK
ெகா35ைடய நாயAயா9 அமா அமா - எ(த
,லகா/க ேதா;வா9 அமா அமா
ெபானழA எq ெபய+
5கேழா; E:வய தK
த+ 6ள/ெக+ த அமா அமா - உ
தயவாேல வா(<;ேவா அமா அமா
வயழ/ ேகா6 ெகா;
வயநாSE யம எ:
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ஏª  ேத+2/க அமா அமா - ேத+
எCேகால கா!;Aறா9 அமா அமா
=/ேகா" ேதவ7க- ேபாற
ெசா/கனவ ைக தல ப
மண/ேகால ெகாடவேள அமா அமா - ம>ைர
மணா' Uனா!E அமா அமா
=/கடD ஒறா9/ wட
a/, < 6ள/க கா!ட
அ/கைரயா9 Bல ைத/கா/, அமா அமா - எககKயா ,ம+ தாேய அமா அமா
ஏகா(த நாயAயா9
எCலாக/ ெகா¥7 வா2
aகா4ைக தாயவேள அமா அமா - t
=/<நல த பவேள அமா அமா
ஆGரமா9 நாம ெகா;
ஆகாேக ேகா6க;
தாெயனேவ க ைணெச9 அமா அமா - உ(த
தா-ப.(ேத வண,Aேறா அமா அமா

சமய$ர அம
ஓ ஓ ச/< ஓச/< ஓ ஓ ச/< ஓச/<
ஓ ஓ ச/< ஓச/< ஓ ஓ ச/< ஓச/<
கா6+ ந<G கைரGKேல
கண 5ர > நக+Kேல
ஆGர கரக- தாெகாேட
அப7 >யர கைளபவேள
அழ, ="Gைன/ ெகா; <;வா7
அக ேபா!;3 5ர!";வா7
6ள, <+யா மா6ள/,
ேவதைன |ர ஏ;வா7
அ/K ெபா, |Sச!"
அைகG தாA )/A;வா7
ெகா/AG பறைவ/ காவ"யா9
ெதாAேய வல= வ(<;வா7
எ தைன எ தைன 4ரா7 தைனகஏ/க |7 <ட ேதா <ரகஅ தைன அவ- ேக!";வாஅபய/ கரமைத t!";வா162
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ேகா+/ைக தைன மனெகா;
ேகா6 வாச வ(தவைர
வா+ேய அைன > மா+யவவளக- ெகாC/கS ெச9<;வாேநா9க- ெநா"க- |7 <;வாெநா(தவ7 மன ைத ேத7 <;வாபா க ைண ெவ-ள தா
பயக- யா  ேபா/A;வாஇப >ப எ>வ+q
எலா அவ க ைணெயன
அ5ட ஏபவ7 மன <Kேல
அைன ேதாS E+ <;வாஇமய 4ற(த பா7வ<
இல/, சரவ< யாவ ேம
சமய5ர >/ ேகா6 வ(>
சகல நலq அ <;வ7
நா' ேகா' நL(ேதா7/,
நல - வழ, வாசLேல
நா' ெபா2> < நாேள
நாயA அைப3 ெப நாேள

ஆபராச
ேம ம வ )+ எகமா ஆ<பராச/< - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
ேம ம வ )+ எகமா ஆ<பராச/< - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
பாேபா ெபாAவ  உ(த க ைண <ற தாேல
ஆேபா ,லதைழ/க அமா அ ைள3 ெபாCவாேய
காsE நக7தKேல எகமா காமா!E தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
அsேச எனSெசாD உ(த அபய/கரகேல
தsச எனஅைட(ேதா அமா தய ட கா3பாேய
< ேவகா!"Kேல எகமா ேத6 க மா+ - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
அ ைம தாயாA இேக அ53 பG7வள7/,
ெப ைம ெகாடவேள அமா ேப./ கா3பாேய
ைவ |வர ேகா6Lேல அமா ைதய நாயAேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேந
E தா7த எq அ -ேம6ய |7 தமதா
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E த ெதேவாேம அமா E(ைத ,7ேவாேம
ம>ைரயப<G எகமா Uனா!E தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
க<ைர/ கட ட அேக கைர பKேபால
எ<7வ  6ைனகைள(> அமா ஏைழைய/ கா3பாேய
சமய5ர <Kேல எகமா மா+யம தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
அபய அபயெம: உ(த அ"மல7 ெதா2ேதாைர
சமய < கா <;வா9 அமா சsசல ேபா/A;வா9
காைர/,"தKேல எகமா ெகா35ைட நாயAேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
பாைற ெநsச < ஊ: பாவ t/A அேக
zைர/ெகா;3பவேள அமா ெசவ அ3பவேள
= >3ப!"ன < எகமா = >மா+ தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
6 தA உபாத நாக- ேவ" ெதா2Aேறா
ச <ய நாயAேய அமா சக+ சாப6ேய
E:வய நக7தKேல எகமா ெபானழA தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
வ வா9 tெய: நாக- வாசL ேகால!ேடா
< வா9 tவ(> அமா < வ - த வாேய
ெகா, < நா!" எகமா ேகாKயம தாேய - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
எ, Bைற(தவேள எக- இலதாவ(>
மகல அ -வாேய அமா மASEைய த வாேய
¥7 நக7தKேல எகமா ~(தர மாகா - நா
உைன மற(தாD t எைன மற/காேத
ேவD மGDெகாட அ(தேவலவ தாைனேய
நா' வணA;ேவா அமா நலக- 5+வாேய
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= க பாடக-
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ஆ* க ]வா? "த
ஆ:=க= பKர; ைக ேவD
அலகார ஆபரண ம.(த மா75
< =க= ெவ  5ைன(த ெம9
ெஜகெமலா 5கபைட தா9 ~34ரமயா
= காசர வணபவேன கா7 < ேகயா
=/கணனா7 5 <ரேன உ/ர ேவலா
இ வ ேம உைன3ப.(ேதா பழBேவலா
இ>சமய அ"யாைர ர!E3 பாேய
மGேல 6ைளயா; ~34ரமயா
வ"ேவலா உபாத ந4 ேனேன
உG+ழ(> அப7 < யா, ேவைள
உெசயலா இ>சமய உGைர/ கா தா9
தயவாக இKேமD உGைர/ கா >
ச=கேன அ"யா7த >யர |73பா9
ைவேபாக மானமைல பழB ேவலா
வரம > உG7கா > ர!E3 பாேய
வ (>ம"யா7 உGைர/ கா/, ெத9வ
ைவயக < ேவெறா வ+ைல ெய:
அ(>நா உைன3 ப.(ேத ~34ர மயா
ஆத+ > 4ராணபய | ைமயா
<+(தைல(> அ:a: <களாகS
EைறGL (> தைள3?; Eனமாேன
பற(>வ  மGேல: பழB ேவலா
பபாக உG7கா > ர!E3 பாேய
ெப ேவைக 5L4" த ப~ைவ3 ேபால
4>7 கலA மனதள7(> 5ல4ேனாேம
இ வ ேம உைன/wவS ெச6 ேகளாேதா
இ>சமய தாமதமா G /க லாேமா
, வாA த(ைத தா9 tேயயாA
,மேரசா 4ராணபய( | ைமயா
= ேகசா இ>சமய பழB ேவலா
=வ(> உG7கா > ர!E3 பாேய
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பா4வா9 E/Aயேதா7 ேதைர ேபால
பைதபைத > வா;Aேறா பால7நாகேத4ேய 5ல5Aேறா >யர மாA
ெதனவேன உெச6/, ேகளா ேதாதா
நா56G உைனந4 மA( < (ேத
நாேயq/, அபாய வரBயாய ேமாதா
சாபEவ 5 <ரேன பழB ேவலா
சமய> உG7கா > ர!E3 பாேய
வைலGலக3ப!ட உGர> ேபா மய, Aேறாேம
வ"ேவலா இ>சமய >யர |73பா9
ெகாைலகள பாதகக- ெபா9G (த ெதலா
ெகா;பCக- வsசைன 4L Kயெமலா
ெதாைலயாத E:4.ேநா9 வ6ைன கெளலா
>ற > ைமயா மGேல: ~34ரம.யா
மைலGDைற வாசேன பழB ேவலா
வரம > உG7கா > ர!E3பாேய
நாகம> ெக டைன/கடைல(தா ேபால
நாபய(> அைல> பா9 அைலAேறேன
தாகம> | ைமயா த6/, ேவைள
ச=கேன இ>சமய அ"ேயq/,
ேமகம> பG7/,த6 ெச9தா7 ேபால
ேவலவேன 4ராணபய( | ைமயா
ேவக=ட வரேவ} பழB ேவலா
6ைன|7 > உG7கா > ர!E3பாேய
?ைனைகG E/Aயேதா7 Aைய3 ேபால
5ல5Aேறா 4ராணபய க மாA
நான"ைம உைனந4 G /, ேவைள
நாயகேன பாரா=கமா9 இ /க லாேமா
மாற வ-யைம ெத9வயாைன
மணவாளா சரவணேன க ைண ெச9வா9
கானமG வாகனேன பழB ேவலா
கட ேள உG7கா > ர!E3பாேய
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)"லக3ப!ட உGர> ேபா >"/Aேறேன
~34ரம.யா இ>சமய அ"ேயq/,
ேவ;வர ெகா;3பத,3 பா7 > tேய
ேவெறா வ+ைலெய: ந4ேனேன
U;வ  6ைன|7 > >யர |73பா9
ேவலவேன ரசகார ேவலா
ஆடவேன உைன3ப.(ேதா பழB ேவலா
அ"யா7க- உG7கா > ர!E3 பாேய
நs~ப!; 6ஷேம மய, மா3ேபா
ந;ந;A A;A ெட: பய(> நாகதsசெமேற உைன3ப.(ேதா த.ைக வாசா
ச, ேவ 4ராணபய( | ைமயா
பsசகைனS Eைற6; > தைலைய வாA
ப+க+ > உK தா- பதேம த(>
வsசைனக- ெச9யாம பழB ேவலா
வரம > உG7கா > ர!E3பாேய
அ <=கேன =/கணq/, இைளய ேவலா
அ:=கேன த.ைகGேல அம7(த வாசா
6 <ற < ேபசாத aட நாq
ேவலவேன Bன ளா க6ைய3 ேபால
ப >ேம ப<கமா93 பா"S ெசாேன
எU< 4ைழக-மன ெபா: ேத யா-வா9
ச <யமா9 உைன3ப.(ேதா எக- அ9யா
ச=கேன அ"யாைர ர!E3 பாேய
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அவனா4# ப

வறாத ெபா9ைக வளநா; க;
மைலேமL (த ,மரா
உறா7 என/, ஒ ேப ைல
உைமயா- தன/,மகேன
= தாைடத(> அ"ேயைன யா'
= ேகச எறனரேச!
6 தார மாக மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!

ஆலால =ேடா மகனாA வ(>
அ"யா7 தம/, உத6
பா¥ர() உ; கKவா9 <ற(>
பயனs ெச2 ைத மறேவ
மாலான வ- தைனநா" வ(>
வ"வாA Bற ,மரா!
ேமலான ெவ மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
< வாச ேதா: அ -ேவ தேமாத
Eவனs ெச2 ைதமறேவ
= ேகசெர: அயா7 தம/,
=தலாA Bற,மரா
, நாத ~வா ,றமா> நாத7
,மேரச(7) எற ெபா ேள!
மறவாம ெவ மGU<ேல
வரேம} ெமறன ேக!
உ<ர( <ர; பKர D;
உ வாச ேத"வ =
த<ேபா ெல2(த < ேமK நாத7
கைட{; த(> ம -வா9
=<ரs Eற(த வய{: ெசைக
வ"ேவ எ; த,மரா!
ய<ரா9 நட(> மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
மணா; Uச மகனாைர (த
மைல{; த(> ம -வா9
வ§ர பா வய¥+ ெசைக
வ"ேவ எ; த,மரா!
நறாக வ(> அ"ேயைன யா;
ந{; த(த,கேன!
ெகாடா" ெவ மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
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tலs Eற(த ,றமா> வ-
Bபாக ைவ த,மரா
காலென2(> ெவ,?ைச ெச9>
கG:ெம; > வ =
ேவD 4" > அ"யா7 தம/,
{ரா< {ர டேன
சால3 ப+(> மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
தைலக!ட ML Bழேபால B:
த;மா ெநா(> அ"ேய
Bைலெக!; யாq 56U< B:
ெந;aS ெசய 6<ேயா
அைலெதா!ட ெசைக வ"ேவ கடபா
அ"ேயைன ஆ'= கா!
மைலேய ேம மGU <ேல
வரேவ }ெமறன ேக!
வ;; ?6 ம>+ பா
வய¥+ ெசைக வ"ேவ
கெடா: ெசாL <+வா7க- வாச
கடென: ேக!க6<ேயா?
வ§: ?6Lத ேம  வ-
ெத9வா ைன/,க(த ேவலா
நெற: ெசாL மGU <ேல
வரேவ }ெமற ன ேக!
6ட)த ேரா" வ  ேபா> உைம
ெவ,வாக ந4ேனேன
,றமா> வ-Gடமாக ைவ >
மGேல வ(த,மரா
<டமாகS ேசாைல மைலU <வா2
< மா தம/ ,ம கா!
வடமா னபழB வ"ேவ நாதா
வர ேவ} ெமறன ேக!
ஓகார ச/< உைமபா ," >
உபேதச =ைர தபரேன!
?கா வன < இத ேம  வ-
5ஜU < (த,கேன
ஆகார ர7 பைட{; ேசார
வ"ேவ 6; த ?பா
பாகான ெவ மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
170

www.bhajanai.com

ஆறா: மா: வயதான ேபா>
அ"ேய Bைன தப"யா
ேவேற> E(ைத Bைனயாம D(த
ஆசாரசகம -வா9
அ~ேரச7 ேபால யம)த ெரைன
ெதா!ேடாட க!ட வ =
மாறா> ேதாைக மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
ைகயார உைன ெதா2ேத த மன>
கபேட> ச:மேய
அ9யா உன/, ஆளா, ேபா>
அ"யா7 தம/, எேய
ெபா9யான காய அறேவ ஒ;க
உG7ெகா; ேபாகவ =
ைவயா யாக மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!
ஏேத> ெஜம ெம; ேதேனா =(<
G(த3 4ற34லேய
மாதா4 தாt மாய தன/,
ம கா ,ற <க ணவா
காேதா; கைண G ளாக a"
உG7ெகா; ேபாகவ =
வாதா" B: மGU <ேல
வரேவ} ெமறன ேக!

ெவ.மைல கத, ளக
அரqைடய ெநG அ:ெபாக ளாகேவ
ஆகார மா< தா9
அட ந;Aடேவ சட மா த A;Aெடன
அAல 5வனக- ~
அறெபா - 6ளகேவ உைமயவ- கர <K
ஆ:=க னா< தா9
அபான கா7 <ைக பால7த உடவா
அ2,ெபற வ(த பாலா
சரவண3 ெபா9ைகG பல6த ைல
சரச உலாச ,மரா
தர. 5க ெம9யேன தாமைர இைலGK
சரவணேன >G ெகாடவா
{ரெசக நாதேன ஞான34ர காசேன
வ(<; க(த ேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
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தக=" A+கடக ெசKG ெசாL/கேவ
ெசைகவ" வான>ைரேய
Eகார ேவ=த பKர டாத
ெசவேன தாA Bறா9
அகம< ெவ  ச(தன/ கதப=
அ.ப! டாைட ஒ
அழகான மா74K ேமாகன3 பத/க=
அ 5மண மாைலடேன
ெசகடக தைடம. AA.S சதைக
ெச6கள. ,டலகெசபவள வாயேன எக-,ல ெத9வேம
ெச(தா மைர3பாதேன
ேவைகமைல கைக தாAவ  காேகயா
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
zKக க;ட அவெபா+ கடைல
ேதபாD =/கKக'
zரான ெகா"=(<+ ஆரs~/ கKக'
<ரா!ைச இளt ட
இK3பான எDSச மா>ள 6ளகK
இபரச ெகாளsE3பழ=
இன=ைல மLைக ெசபக சாம(<
எவேராஜா ப ட
மாBல ></கேவ 5q, சFவா>ட
ம
 ம /ெகா2(>
அ4ேஷக ெச9யேவ |ப) பக'ட
மனமAழ ேவேபா:ேவ
இKயவ" ேவலேன கLகால ஒடேவ
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
4ரணவ ேவத < ெபா -wற ெத+யாத
4ரமைனS EைறGைவ தா9
பரமq/ ,பேதச Eவஞான a7 <ேய
பாராள வ(தஅரேச
=ைறகள> தவறாத சகல ேலாகக'
= ெதாC 5+(த ேதவா
=Kவ7க- ேதவ7க- க; தயAட
=S~டரா9 Bறேதவா
ரைனS Eைத/கேவ இ(<ர =தலான
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ேதவ7க- =ைறwறேவ
சார< ஆகேவ மா தேத7 ெகா;
ெசAறா7 = ைகயq
{ர ப!டக' ெநG >லகேவ
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
கனேப+ைக நாத~ர ச, ேசக"
கனகவா <ய =ழக
ைகGைலமைல 6!;t ேதவ7பைட ழேவ
க<7ேவ எ; > வ(>
மனேவக ரதேம {ர7பைட ழேவ
மேக(<ர அம7(தவாசா
மாயா 6தாரக ரப ம =த
மாேவலா சக+ தா9
வனமGL க7 தேன ெதணாa7 < எ
வ:ைமைய |7/கவ வா9
வLயாைர வா!"ேய எயாைர ர/க
வரேவ} ,கேநசேன
வானவ+ட7 கைள(தவா இ(<ர ="ேய
ைவ <; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
அைனயா- ,ைற|ர ந(தவன கா/கேவ
ஆ:=க கா தLக
ஆன=த ம(<ர மைலயாளS Eனாைன
அ"ைமயா9/ ெகாடLக
உைனேய யா6ட க<ெயா: ைலேய
உ தகட கார{ரா
உ-ள5 ெகா;தா உ(தன> இைண அ"ைய
ஒ ேபா> மறேவஅ9யா
>னவG ேம A+ ெச(<நக7 எ!;/,"
ெசKமைல ேம = கா
~/Aல= சV"<< ஐ3பE <க
ரச கார= கா
6ண< ப"த7 க"க<7 காமேன
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
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ேசாைலA ேவ6Cயா- வ- பகாளேன
>- மGேல: = கா
>Vட+ட E/Aநா த6 <; ேவைளG
>ைண5+ய வா = கா
அைலகட 5வன மாகK/ Aைச(>வல
அைரெநா"G வ(த= கா
அ9ய 4டா+ெயா; ,பபைட யாவைர
அட/A வசமா'= கா
கால( >லA வரேமல=க வாசகா
tல மGேல: = கா
ஒளைவயா7/ க -5+ய ேகாைவகைள ேம9 >t
நாவமர ஏ:= கா
வாைலமக zலேன த.காசல 6!;t
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
அ56ய7 ெகாடா; ஆ"3 படாரேன
அsஞான |7 தா'வா9
அ <=க q/Aைளய ச/<ேவலா தா
அ~ரைர3 ெபா"ெச9தவா
இப >பகளா இற35 4ற35ேம
எ(நா' மாவ ,ேத
இK4ற3 4லாம ேப+ப {டைடய
ெம9sஞான தா = கா
ெச5L ைகயேன ேதவா< ேதவேன
ெசகமா' மG{ரேன
z7ேம  சரவைணG மSசமா <+(<;
ேதவ7க சாப|7 தா9
ெவ5Kத வள7நா; < ேவ7 ேம6ய
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
எ <ைசேயா7க' உைனேய 5க வாேர
எ, Bைற(த ெபா ேள
ஈரா: ைகயேன பK 6Cயேன
ஏைழப காள{ரா
E >6ைள யா;வா9 = >L ைகயேன
ெசSைசவாகனா வ ,வா9
சடார ம(<ர இ a: அரா
சத {ைணயழகா
ப/<ட <னகால க;கள Bைனேவா7/,3
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பாலவ" ேவலவ வா
4 தனவ 5 <ரா ச3த சகாரேன
5லவ ைன3 ேபா:= கா
வா <ய =ழகேவ ைகGைலமைல 6!;t
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
ேபG ள கா!ேட+ சடா=K இராத7
?த3 4சா~க'ேம
ேபத=: சா=" சAL/ க 3பq
பாதகமா9 எைனர!ட
தயவாக உெபயைர ச=கா ெவடS
சா!ைடயா ஓ!"6;வா9
தபன மாரண வEய=த 4L
Kய ைவ தேபைர
|யவ ேவரற Eவ~3ர ம.யேன
ரமGேல வ(>
ல தா , <ேய Uளாத நரAK
ெசலேவ த-;வா9
வா9ேவக மாகேவ ேசவெகா" பற/கேவ
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
=(< =தலாகேவ தாரகைன/ ெகாறவா
a7 <ேய கா7 <ேகயா
=ெச9த 6ைனGனா வ:ைமய> ெகா;ேம
ேமKய> வா;ைதயா
க(தேன காணாம கைட(த தG7ேபாலேவ
கலAநா B,ேவைள
காலைன உைத தவ ,ழ(ைத வ"ேவலேன
கா!Eஅ/க வ வா9
ெவ(தண ேமKயா9 ~(தர a7 </,
ேவடப மானேதவா
ெவ ற.(>ேம
ராஷ மாைலேயா;
ேவDடேன Bற= கா
ேவதா(த த4ரா கடபவன 6!;t
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
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ேதபாD ச7/கைரKய ~ைவ கKரசேம
ெத6!டாத ெச2க ேப
ெதனா; ேம ,ண சா< மா./கேம
ெத-ள=தமான < ேவ
அ5 க ெகா"ய ேநா9 6ஷக"க- |7/கt
அ ம (தான ம.ேய
அ9ேவல காq- அம7(தவ ைம(தேன
அ s~டரான ம.ேய
நம.ேய ெபாம.ேய என>க க ம.ேய
ஞானம. ெத9வம.ேய
நவம.ேய தவம.ேய , ம.ேய ைசவம.
நயனEவ ~3ரம.ேய
65 வ தடம. {ரப!டா. >ைர
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
மாதா6 கரமதா த" த ேசேம
ம கேவ வ(>B,
மர/கல தAேய காக பற(தாD
Uள  வ(> ேச 
காதமல7 ெம9யேன பல>ைறக- ெசறாD
கைரேயற வCGைலேய
க(தா கடபேன ெசா(தமா9 எ(தைன/
க ைணட ஆளவ வா9
சதெம: உைனநா ந4ேன அ3பேன
சsசல |7/கவ வா9
சப(தரா9 வ(> வா>க- 5+(>ேம
சமணைர ெதாைல தேதவா
ேவதக- ேபா; க6/ கழகேம
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
த(ைததா9/ கபேன க(தமைல {!; t
ெதபழK வ(த,மரா
<ைன3 5ன <ேல ,றவ-ைய மண(<ட
ேத<ைன மா டவா
ந(< =த ேதவ  நாரத7 47மா<
நாதைன3 ப.(>ேபாவா7
நாத= த= ப+மள வாச=
ந:மல  மண{~ேம
?(தட ேசாைல |7 த/ ,ளக'
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பா7/கெவ, ககா!E
5.ய ெப கேவ பாவ பற/க 
5லா,ழ ஊ>வா7
ேவ(த, ேவ(தேன ந(த ேகா6(தேன
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
E <ர/ ேகா5ர= தக/ கலசக'
Eகார/ ெகாDேமைட
~:ம< ேகா!ைட மாட wடக'
ெதபழK மைலU<K
E த7க- = <ெபற ைவ த ,மேரசேன
ர <னம. |பெவாேய
ெசவ, நாதேன ~வாமைல ச=கா
Eவாலய= Bற= கா
ேதா <ர ெச9Aேற நவர ம/கேவ
ேதாைகமG ேலவ வா9
ெதாட7க- 6ைன|7/, ேசாைலமைல நாயகா
ெதடK;ேவ ச=கா
ெவ ேவலாதா 6ராLமைல 6!;t
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
= கைன3 ப.(<; இ;பq/ காகேவ
=?ைச தான தா9
aவாைச 6!;ேம = கைன Bைனயேவ
=/<தா த ,வா7
பா லA ப,K உ <ர நட/,ேத
பழK/, இைணGைலேய
ப/த7க- காவ"க- பாலா7த ெகா;ேம
பலேகா" வ Aறா7கபாெரா2, பsசா அ7தேம உAq
பாவ பற(ேதா;ேம
பளபெளன ஒ{ச3 5ர6ேம லம7(>t
பE34.ைய |7/கவ வா9
6 >டேன <ைலநக7 நடனப< ேசயேன
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
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< மாL ம கேன , நாத a7 <ேய
ெசFேவ- த+ த= கா
ேதவ7க- EைறU!ட ர சகாரேன
ெதடாத பா.ேய
ெபா:ைமட Bைனேவா7/,3 ெபா ளத6 ழ 6த 
ெப ள, = ைதயேன
ேபாதக மா=K/, தஞான உபேதசேன
ேசா< மயமானேதவா
வ 4.க- tகேவ ம (ெதா: ைலேய
ெவ: தா = கா
ேவலவ7/ Aைணயாக ேவெறா வ வ+ைலேய
ேவைக மரமானேதவா
{ர7பைட >ைணவ7க- ல!ச > ஒப>ேம
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
வானவ7க ள=தேம அமணைர வைத <ட
ம," ,ழ¥>= கா
வ-/ Aைச(>t த-ளாத Aழவனா9
வைளயL; ெச!"மகனா9
ஜனன=த காலவைர ெச9<; பாவக|7 >ேம வரம/க
சSEதா ன(தேன ச=கா என/,t
சாSசபத6 த வா9
என>G7 4+= Bைன த;மா;
உைனேய Bைன/கமா!ேட
எ,ைறக- உ(தKட அ3ேபா> ெசாவைத
இ3ேபாேத ெசாLைவ ேத
உன>க பா7ைவதர த ண> எைனநா"
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.
அழகான காவ"க ளான(த மாகேவ
ஆ"வ ,ேத உச(B<
அ கட காவ"க- அல,க- ?!"ேய
ஆேவச ெகா;வ க
அழ,மG நடனட வ-ெத9 வாைனட
அ Aவா ~34ரமயா
அq<ன= மன<q- உைன ><ய வCயயா
அசடைன ஆ'= கா
க2,மைல Eவெகா"ய எயவ 5ல5வ>
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க(தேன உெச6ேகளாேதா
க<7ேவ எ/,ற ெம தைன இ 34q
E தைவ = த9யேன
ேவழ=கq/ Aைளய வால,ம ேரசேன
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள
அலD ெதாைல வ6ைனக- |7 >ேம
ஆத+ ெதைனயா'வா9
அ ணா சல <K அணாமைல/ க<ப
அன/A றபாலா
நேலா7க- Bைன6K நடன; = கேன
ந~க ம/கவ வா9
நாqைன ந4ேன சSEதா ன(தேன
நேகாண ம.மா7பேன
சலாபS ெச(தC 6லாள ெசா4ைழ
எலா ெபா: த 'வா9
ேச6Cயா ேவடSE < /ேகாைவ கKவாயாெத9வாைன Eேராம.க'
வலக<7 ேவDடேன ெசெபா மGேலேய
வ(<; க(தேவேள
ெவ-மைல ேவ= கா 6ைன|7 > ர3பா9
ேவலாத/ கட ேள.

ெச ஆ%டவ தRசன மJைம
{<~/ 5ற= கடD கேட
6தார/ ெகா"மர= மேக கேட
ஆ<ெயq aலமைத அ, கேட
அ"ேயq ெச(<நக7 வலமா9 வ(ேத
t<5க ேகா5ரேம 5ர < கேட
BSசயமா9 உனதழைக/ காண ேவ"
ஆ<ெயq கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
ம(தாைர 4SE=ைல வன= கேட
மணேம!; ,வ!டழ, மைல கேட
வ(தவ7ேநா9 4.|7/, வள= கேட
வ (>Aற அ"யா7/, வரUய/ கேட
E(தா நவம.6ள/, ஒ கேட
< Sெச( )ரா<பைன/ காணெவ:
அ(தரமா9/ கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சனகட - ெபேறேன!
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நாCநல Aண:தைன நாq கேட
நைமெபற |7 தம> ஆ"/ெகாேட
வாCெசாD மைறேயா7க- தைன/ கேட
மடப=( < ம<Ds ெச()  கேட
ேகாCெயqs ேசவமG தைன/கேட
,மரK தாைணைய/ காண ெவ:
ஆCெயq கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
a:~ > மடப=s ~3 பா7 ேத
=னாேல {ரப ர தைன/ கேட
நாqேம மைல/,ட ெப மா- கேட
நலவ- சன< 4ற, கேட
ேதqட பால4ேஷக ெச9ய/ கேட
Eவனா7 த பாலகைன/ காணேவ"
ஆனெதா கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
ஆ:=க நGனா7 தனழ, கேட
அவ ைடய ச=க6 லாச கேட
w:ம" யா7க- 6ைன |7/க/ கேட
,: வ ேவவாA Bக/ கேட
ேவ:6ைன ய}காம L /க/ கேட
ேவலவனா7 தபத ைத/ காண ெவ:
ஆ:தலா9 கடகைரG வ(>Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
மகளேச7 ெத9வாைன தைன கேட
மதக+ வாசLேல வர  கேட
பகயsேச7 பK ைக ேவD கேட
பைத/க= > சர3பக- தைன/ கேட
தகமய/ ேகா5ர < |ப கேட
சகரனா7 பாலகைன/ காண ேவ"
அகசகமான கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
மாE மாத < {< ~ <வர  கேட
மKத7/ெகலா மட <லன வழக/ கேட
ேதE/கா9 ச3பர < சாய கேட
<ன(<ன= ?Sசரக- )வ/ கேட
வாசைனயா ெப+ேயா7க- தைன/ கேட
வ-ட கணவைன நா காணெவ:
ஆைசயா9 கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
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மாEமக ரதேம வர  கேட
மKதெரலா w"வட 4"/க/ கேட
ேதE/கா9 ச3பர < சாய கேட
< வ ' ?Sசரக- ெதாக/ கேட
t<5க ச=க6 லாச கேட
BSசமா9 உனதழைக/ காண ேவ"
ஆ<ெயq கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன!
கsசமல7 தாைணைய நாq கேட
க<7ேவDs ல== ைகG கேட
ெசsசம<7 ேவ<ய7ச ப > கேட
<ன(<ன= ச(தனா4 ேஷக கேட
வsசெமq மாயமைத t/க/ கேட
மனதய (தைன நா காண ேவ"
அsசெலq கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன
ெசக <D-ேளா பாத ப.ய/ கேட
<ன(<ன= மைறேயா7க- ></க/ கேட
~க <ேலநா ன"ேயK /க/ கேட
>யரெமலா =பாத ெசல/ கேட
மக <ேல ரத <ேல வ மழ, கேட
மனதய உனதழைக/ காண ேவ"
அக <யமா9/ கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன
வணமG வாகன < வர  கேட
மைறேயா7க- <ன=மன 5E/க/ கேட
<ண=ட வ-மைன தைன கேட
<ன(<ன= ப-யைற ேசர/ கேட
Aனர7த ?7{ைண =ழக/ கேட
Aேலசெமலா |7(> உைன/ காண ேவ"
அனேபா கடகைரG வ(> Bேற
அ<ப ெத+சன கட - ெபேறேன

வாவா

"கா

ைகயகல ெநs~; ஆனா உ-ேள
கடலள ஆைசெபா, இ (தேபா>
ஐ5லq =ைறேயா; அட/A ைவ ேத
அq<ன= உBைனேவ ேபா/கா >
ைபயநைட ேபா!; ைன/ காண நாகபழ,த3 பா!"ைச > வ(ேதா எகெச9தவ: பல ; இ (தேபா>
z7ேவலா எம/க ள ஓ" வாவா.
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ஆ;மGேல 6ைளயா; உ(த
அழ,, ~வாமைல அேக வ(தா
கா;நடமா; Eவ ஐய |7/க/
காேதா; ேபE Bபா9 எேற நாக'
வா;ெமக- உ-ள < ஏ/க tக
வள7Eைகப< ேநா/A நட(ேத வ(ேதா
ேகா"; எ,ற இ (தேபா>
, நாதா எம/க ள ஓ" வாவா.
எ(நா' உன ைம 5கேழ ெசாL
இைசேயா; கடபா; {டா உ(த
ெச()+ வ(>=ைறG!டா எகE:,ரக- ெச6ேகளாெதேற நாகெநs~Bைற >பெமலா t/க ேவ"
ெந;நைடயா9 Eைகைய ேநா/A வ(ேதா
தsச=ற எக-4ைழ t/A இேற
தேவலா எம/க ள ஒ" வாவா.
பர,ற மணேமைட ஆனதாேல
பலேவைல உன/A /, அ, வ(>
~ரகெமq எக'-ள >-ேள உ-ள
>யர ைதS ெசானா அதைன/ ேக!;
இரAட வரமா!டா9 எேற நாக'
எCEைகப< ேநா/A நட(> வ(ேதா
ெப (தவ: பலெச9ேதா ஆனேபா>
ெப மாேன எம/க ள ஓ" வாவா.
=KஞாK வ-ெயC wற/ேக!;
a தாைள3 பர, தKேய 6!;
மனேபால வ-ட த.ைக/ ,
மA(< /, அ(ேநர t எகமன >யர ேக!ட ள வாராெயேற
வCநைடயா9 Eைகைய ேநா/A வ(ேதா
கண/கற எக-,ற ெபா: >/கா ேத
க<7ேவலா எம/க ள ஒ" வாவா.
நலமா; ேதவாைன வ-ேயா;
நாெளலா மA(தாட உ-ள {டா
பலகK மணமல  ? >S E(>
பழ=<  ேசாைலய, வ(> எகபலகவைல ெசாLயழ/wடாெதேற
Eைகைய ேநா/A நைட3 ேபா!; வ(ேதா
பலதவ: நாக- ெச9ேதா ஆனேபா>
பழெபா ேள எம/க ள ஒ" வாவா.
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க:வ(> ம"=!" க > ேபா>
கK(<ரA ~ர/Aற ப~ைவ3ேபால
உன"ேய க<ெய: ெகாட எகஉள >யர |7 த ள ேவ; ஐயா.
இனDற நாக'ேம உைன/ காண
எCEைகப< ேநா/A நட(ேத வ(ேதா
எதவ: எலா= ெபா: >/ கா ேத
எCேவலா எம/க ள ஒ" வாவா.
ஒ கKைய கணப< ெபறதாேல
உடேகாப ெகாடவேன பழBேவலா
ெப (>யர <னெப A வ(த ேபா>
4றெவா: எணா> நாக' உ(த
< வ"ேய சரணெமன3 ப/ெகாேடா
Eயவ / க -5+(> கா/க ேவ}
இ மாத7 5றமா; தக ேவலா
ஏ:மG Uேத/ கா/க வாவா.

< ைவயா: U.ேச கs ெச!"
(1977 ப<34L (> எ; த>)

@ ]#ரம%ய ஸ#தக

ேவலேன ச/< மகேன!
மகேன! ேவலேன ச/< மகேன!
மகேன!
க(தேன! கடபேன! க
<K உைற(<;
க ைண வ"வான ,கேன!
ககேளா பKர" (<"q ஏைழைய/
கா/க ஒ க}ைலேயா!
E(தைன =2வ> Eத+டா வண=
ெசமல73 பாதகேள
சர எ: ெகா;ைனS ச(தத பா"ேன
ெச6க 6ழ6ைலேயா
வ(தைன ெச9>ைன வா <ேய நாெளலா
வணA; E:வ எைன
வாழேவ ைவ3ப> ேவலேன உன/, ஒ
6ைளயா!;S ெச9ைக யேறா!
வ(ெதைன இ/கண வLயவ(ேத
அ ள ேவ"ேய ப.(> Bேற
வளமான <
த.G வ(> Bத
வாAற ேவலேன! ச/< மகேன!
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எ தைன 6தக எ அ3பேன!
உைனயா! எ3ப"3 பா"னாD
எ தைன இடக எஐயேன!
உைனயா! எ3ப" ேநா/AனாD
எ தைனேப7 ெசாL எ ,ைறக- யா ேம
எ; > நா கதனாD
ஏலாம இqேம எைனேய ேசா< >
எ- நைகயா;Aறா9!
உ தம உைனேய ஓ7 >ைண எ: நா
உ:<யா9 ப Bேற
உடேன உமGU> ஓேடா" வ(ெதன>
உ:6ைனக- யா  கைளவா9
4 தK ைம(தேன! ப/<யா 4த:3
4 தைன ஆட - வா9!
ெப ைமெபாL ெச()+ 5கேசர ஒ7Aற
பாலேன ச/< மகேன!

(ேவலேன)

க<யாக உபத க
<K ெகா; நா
கதேய அ2Aற>
ெகா;ைமயா வ:ைமG ,ைம(> நா
உன ைள/ w6ேய ெதா2Aற>
ப<யான உ ெச6க- பKர"ெலாDேம
ப<யாம இ 3பேதேனா
ப;>யர இKேமD பட="யாத3பேன
பா7 த - 5+,வாேய!
6<யான ெதைனக வா!"ேய வைத <ட 
ேவெறா: ெச9வதேய
6Cக t7 ெப க {(>நா கத:வைத
ேவ"/ைக பா73பதழேகா
><பா" உைனேய ெதா2Aற எ>ய7
>ைட3ப> கடைமயேறா!
)9ைமேச7 பழBதK தKயாக தவெகாட
)யேன! ச/<மகேன!

(ேவலேன)

மாயவ ம கேன! மாகா ைம(தேன!
மன <K எ: வ<
மாயா ெசா4. மைலயரச மக'மா9
மாச/< ேவ ெகாடவா
)யவ உைனயா <ன=ேம பா"
<
ள இரக 6ைலேயா!
><3ப< 4ைழேய>  34q தயவாக3
ெபா
த - த-டாேத!
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tெயைன த-"q நாqன> பாதேம
ந4ேன நா' ஐயா!
ெநsச= உ Aேய tராக 6Cக
நாெளலா ஓட நாq
ஐயேன உன"க- அைட/கல ெமறைட(<!ேட
ஆட  ெச9,வாேய!
அழகான ஏரக த> அம ெமா , ேவ! எ
அைனயா ச/< மகேன!
(ேவலேன)
பாரதK 4ற(<!;3 பலகVட தாப!;3
பா6ேய க  ெநா(ேத
பா7 த - 5+,வா9! பா7வ<G ைம(தேன
பாலேன! க ைண ெச9வா9!
ேபெர>  ேவ"ேல! 5க ேவேட
உபாத3 5கெலாேற ேபா>ம3பா!
ேபைத நா ப;(>யைர 5+(> t
அ - 5+(> பாெரலா வாழைவ3பா9
ஆெர> ெசாL"q அ தைன உன"G
அ73ப. தைம< ெகா-ேவ
ஆதர tய யா ெமன/ Aைலெயன
அேற நா க;ெகாேட
ஊரதK உைற(தாD உ-ள <
எ:ேம உைன நா E/கைவ ேத
உய7வான பழ=<7 ேசாைலதK உைறAற
ஒ வேன ச/< மகேன!

(ேவலேன)

அVடமா E <க' அ" பாதேம
அைடபவ7/க ள 6ைலேயா!
அ5தக- பலவாக அq<ன= உன ளா
அAல < அைமவ <ைலேயா?
கVடேம Bைற(<!ட க7ம6ைனயாெமq
கடLேல த-6!டா9!
கட/,ெமா ேதா.யா9/ கா!E த(ெதைன/
கா3ப> கடைம ஐயா!
>Vடனா ரைன >; >டா/Aேய
ேதவ7க- >ய7|7 தவா!
ெதா6ைனக- (ெதைன ெதாைல ெச9யாமேல
த; ெதைன தாA Bபா9!
இVடமா9 உைன எ இதய < எ:ேம
ஏறன எைன ஏபா9!
இல,5க பர, இ மாத7 இைண(>ைற
இபேன! ச/< மகேன!
(ேவலேன)
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எ தைன ெஜமக- எ; ேதேனா ெத+யா>
இ3? தK ஐயா
இKேய> ெஜம= இFேவைழ/ Aைலெயன
இரAt அ ள ேவ;
=/<t தரேவ" =2வ>ேம உைன நா
=/காD ந4 வாேவ
=4q ெத+யா>! aவாைச ஒC > நா
="6K உைனS ேசரேவ
அ தேன! அ !பத அ"ேன! அ"யைன
ஆட - ெச9, வாேய!
அ5ட எைன t அரவைண <கபர
இர"D வாழ ைவ3பா9
4 தனா எேயK 4தறலா3 பqவ
பா; உ ப/த7 எலா
பா+ேல z7ெப:3 பலா; வா(<டேவ
ேபாேன! ச/< மகேன!

4ைக

"க பாமைல

ஒ கா Bைன தாD இ கா Eலப<ர
ஓேடா" வ  ஐயேன
ஓரா: பைட{; ேபாதாம ஏழாக
எq-ள ேச7(> 6!டா9.
க வா9 5,(த நா-=தலா9 இ(நா-வைர
க
<ேல கல(> 6!டா9.
காதலா உ ெப ைம ஓ>ேவ இK
எ<7கால=ன> வசேம
வ வா9 ெதாCேத" வ(தவ7 மல7மாைல
வ+ைசெபற ைவ த ெபா ேள
வ(த இட Bைலயான ெசா(த இட
ஆ/Aய வ-ளேல aல=தேல
வ வா9 எ2(த  த வா9எ6ண3ப
ெச6 ஏற - = கேன
Eக3?7 நக+ேல ,"ெகாட ெத9வேம
ெதடாத/ கட ேள!
கா ேநா, எகள> ேம ேநா,
எ:தா கா;மைல t/Aனாேயா
க
தா9 உைன3ேபா: <
தன வ.க+
க6 ேகாG தAனாேயா
ேவேநா/A வ-G ேமேநா/க ெகாடt
ேவLேல 6(ைத ெச9>
Uனா!E ெசா/க ட தானா!E ெச9யேவ
ேமைமயா9 இ, வ(>
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பாபழ ேதqட ப  ெகா;ேம
tரா!; ப/த /,3
ப+வாக3 பலேகா" வரதர3 பா,ட
பால ெதடாதெனன
ேசேநா, கKயா- < 3பர,ேல
ெத9வாைன கா < /க
Eக3?7 நக+ேல ,"ெகாட ெத9வேம
ெதடாத/ கட ேள!
அ3பேன உைனநா காண வ ேவெநsEKேல
அ5மல7 ெகா; வ ேவ
அ>ேவ; இ>ேவ; எனஉைன ஒ ேபா>
அல ெச9யா> ெதா2ேவ
த3பாம உைனேய ஏ >ேவ தயா=த
எ:ைனS சா Bேப
ெதடாத தாK தா-மல7 சதெமன
தsசமா93 ப Bேப.
எ3ேபா> உைனேய ந5ேவ வ5ஏ
ஏ> ெச9தாD அகேல
எைன < வ"/ கபனா9 எ:ேம
எ}வா9 ேவ: 5கேல
ெச9யாதேமKைல E(ைத யா7தனவ.க7
<
-ள ெகாட ,மரரா
Eக3?7 நக+ேல ,"ெகாட ெத9வேம
ெதடாத/ கட ேள.
ஆ:3 பைடேக!; அ: ந/ரைன
அ sEைற <ற(> 6!டா9
அ ணA+ நா6ேல அழ, தழாகt
அ!டமா E < த(தா9
ேபயDய7 ஒளைவ3 4ரா!"ட 6ைளயாட
4-ைளயா9/ கKக- த(தா9.
ெபா9யாத கான <ேல ெபா9யாெமாC3 5லவ
ேபதைம t/A 6!டா9
சா:/க6 மாைலத w த7/, அ:t
தக ம.மாைல த(தா9
சாஉ அ ளாேல வ(தெதா ஊைமைய
சகலகைல உணர ைவ தா9
ேதஎைம ஆ!ெகா-' ெத9வேம எU>
<
-ள இறA அ ளா9
Eக3?7 நக+ேல ,"ெகாட ெத9வேம
ெதடாத/ கட ேள.
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க ணாகர/ கட - எனேவத ேபா;
க(தேன உைம ைம(தேன
க6க/ கட ேள ககட ேதவேன
க ைண =கஅர 6(தேன
அ ணA+ பா6ேல நட; பாதேன
ஆன(த ச தேன
ஆதார ஆq ேமலான த >வ
அ<|தேன , நாதேன
சரணெமன வ(தவ7 மரணபய ேபா/A;
Aரண/ கலாப மGலா9
த ண> எைமயாள வ கெவன3 ேபாேனா
சாt தA அ -வா9
<ரணெமன யாைவ உத உபதமல7
<டமாக3ப Bேறா
Eக3?7 நக+ேல ,"ெகாட ெத9வேம
ெதடாத/ கட ேள.

-< ம< சரவ< இராமனாத

4ைக @ த%டாdதபாF
Eைக நகரா' cதட பா.ேய
Eரதா < வணA Bேறா
E/கைல |7 <; Eகார ேவலேன
உைனேய ேவ" Bேறா.
கடகட(> வ(ேதாைர கா <; ெத9வேம
கவைலைய3 ேபா/க வ க
க<ெய: உைனேய வணA; ப/தைர
கா <ட 6ைர(> வ க!
அைனயா9 த(ைதயா9 அைன >மா9 BAற
ஆ:=க ேவல tேய
அ"வ  ேநா9கைள அ"யவ+ >யர ைத
அq<ன= t/, வாேய!
உைனய ேவெறா வ +ைலஎ: உண7(தஎ
உண76ைன/ கா த -க
உைம3 பரெபா ேள உலக ைத/ கா/Aற
உய7 தடபா. >ைணேய!
தர.G உ< த நா-=த உைனய
ேவேறா வ7 அ(த> இைல!
தடாத அ ெத9வக- ேவைல
எேற வா(> வ(ேத!
அயாத ப வ < ெத+யாம ெச9த
தவ:க' உ ெசயேல!
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அ(த ப வ < அ ெதயாம
அைல(த> உ ெசயேல!
5+யாத 4ற34K 5+(த> ேபாலேவ
ந" த> உ ெசயேல!
இ 3ப> இற3ப> 4ற3ப> நட3ப>
பரெபா - உ அ ேள!
உன - எ:நா அ(த 4ன7
எனா நட3ப> ஏ>!
உன"ைம எைனேய ஆ!ெகா; கா <;வா9
உய7 தடாதபா. >ைணேய
பாெரலா வாழ  பா6க- மாற 
பரமேன அ - 5+வா9!
ஆைசக- அைன >ேம அ"ேயா; அC(<ட
ஆ:=கேன அ - 5+வா9!
ஆ:பைட {;க- அ5டேன ெகாடவா
அAல ைத கா > அ -வா9!
நேலா7க- வாழ  |ேயா7க- < (த 
நல வC கா!";வா9!
அபான ெப+யவ7க- ெசC3பாக வா(<ட
ெசவேன வC வ,3பா9!
அேபா; பேபா; அAல < வாழேவ
ஆ:=கேன அ - த வா9!
அேபா; ப.(<; அப+ வா/ைகG
~க அைன > வழA;வா9!
Eரதா < வணA; அ"யவைர கா <;வா9
உய7 தடாதபா. >ைணேய
<ைரகட தா"ேய <ர6ய ேதடேவ
</ெக!; ெசற ேபா>!
ஏைழ3 பகாளேன எ,ல நாயகா
உைனேய ெதா2> Bேறா!
ஓெமற ம(<ர ைத ஓயாம ெச4 >ேம
உன"ைய3 ப.(> Bேறா!
ஓகார3 ெபா ளாக ஓரா: =கெகாட
ஒ3பற ேதவ உைன!
வாயார பா"ேய மனதார வணAேய
வளேவ" வணA Bேறா!
வறாத அ !கடேல வளமான வா/ைகGைன
வழAடேவ எ2(> வ வா9!
காவ" தா,ேவா7 ேக!டைத ஈ(<;
க ைண வ"வான ெபா ேள!
Eைக நக7தKேல Eற3பாக { /,
உய7 தடாதபா. >ைணேய
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பலக6 கறாD பலநா; ெசறாD
மன உைன மற(த<ைல!
ேபாைதக- தைல/ேக ேபைதயா9 அைல(தாD
உைன Bைனயாம இ (த<ைல!
இப= >ப= வா/ைகGைன (தாD
வணகாம இ (த> இைல!
Eப ேப+ப எ: ~கமைன >
வா9 தாD ெதாழாம இ (த<ைல!
எ தைன ேசாதைனக- எ தைன இனகஎைனவா!" வைத த ேபா>!
எ நபனா >ைணவனா இைறவனா
= கைன அைழ/காம இ (த<ைல!
இ /Aற ேபா<D இற/Aற ேபா<D
என ேக இ /க ேவ;!
நபனா9 >ைணG (> நவCக- கா!";வா9
உய7 தடாதபா. >ைணேய.
அழ, காவ"க- தாAேய அ"யவ7
உைனேய ேத" வ வா7!
ஆ. ெச 35ட அ"ேம அ"ைவ >
உைனேய Bைன > வ வா7!
அகெமலா உBைனவா அகெமலா >">"/க
உைனேய ேவ" வ வா7!
ேவ"வ  அ"யவ+ 6 3ப ைத Bைறேவற
அழ,மG ஏ வாவா!
இய(<ரமா9 ~ழ; இF லக வா/ைகG
இSைசைய |7/க வாவா
இSசக < அ"யவ7 அqப6/, இனைல/
க;மன இரக 6ைலயா
யா+ட =ைறG;ேவா எஙன ெதா2<;ேவா
ஏ:மG ஏ வாவா
ஏ:மG ஏவ(ேத எகைள/ கா <;வா9
உய7 தடாதபா. >ைணேய
ைத3?ச நாயகா தர.5க ஐயேன
தழாேல பா; Aேறா
தளராத மன ேதா; அ;ேநா9க- அடாத
வா/ைகGைன த(> அ -வா9
6<யாேல ம<Gழ(> ெச9த பாவகைள
மK ேத ஏ: அ 'வா9
அ"வ(த பயமைன > ஆ:=கா எட
அ"ேயா; 6லக ேவ;
அேபா; உைனேய அq<ன= ப.(>
நா உன - ெபற ேவ;
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அறாட ஆைசக E/A த6யாம
அைனவ /, உதவ ேவ;
அபான மைன6ேயா; பபான 4-ைளகேளா;
Eற3பாக வாழ ேவ;
ேவ;வர அ தைன ம:/காம தரேவ;
உய7 தடாதபா. >ைணேய
ேவலாக Bறவ ேவ;வர த பவ
Eைக நக7 தடபா.
வCவCயா9 வண,பவ7 வா/ைகGைன வளமா/A;வா
Eைக நக7 தடபா.
அ"ப.(> வணA6!டா அேபா; w34!டா
ஓேடா" வ(> Bபா
அயராம அவ நாம பா" ><3ேபாைர
அq<ன= கா > Bபா
ஆ:=கேன க<ெய: அவ < வ"ப6!டா
அலக- இைல அ3பா
அS~: > ேநா9க' பய=: > இனக'
அ"ேயா; 6ல, அ3பா
மாEலா மன ேதா; மனவ = கைன
வண,பவ7 உய7 காப7
எலா வளக' ஏற=ற த(<;வா
உய7 தடாதபா. >ைணேய

ெல. ச/< ,மா7

றN மர
மறா" ஈறமக ,ற/," = க
மைலU> BAறாேன
மறா" நாமவைன/ ெகாடா" வCப!டா
ம"U> Bபா தாேன
Bறா" வணA;ேவா Bத அவைன ெதா2<;ேவா
tA6; >யர ெமலா
tலமG ஏவ  பாலகைன >< <;ேவா
Bத நம> வா/ைக எலா
,றா" வ  ேவலா ,ற/," பாலா
,ழ(ைத வ"ேவலா வா! வா!
,ைறெயலா ேபா/A Bத ேகா5ரமா9 வளகெளலா
,ைறயாம த க வா! வா!
இேறா" வ Aேறா இ மாத7 5ைடழ
எ2(ேதா" 6ைர(> வ வா9
இேறா; >யெரலா எைம6!; அக:6ட
இ 6Cயா வரக- த வா9

-க6ஞ7 மா. கண3ப
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த%F மைலேய!
மைலேய!
அைலகடD/க3பாேல மைலநா!" அைம(< /,
அழகான த. மைலேய!
அைலபா மன <ைடேய Eலேநர >< தாD
அ -வாேன த. மைலேய!
6ைலேபாட ="யாத மைலயள வளெகாட
4னா, நக7 த. மைலைய
தைலயாட மனமாட தபா" ><3ேபா7/,
தைலயாய ெசவ வ ேம!
கல ஏ3 4னா,நக7 கடா7 தைமெயலா
கா3பா: த. மைலேய!
நலத(> Bலத(> அ - த(> ெபா - த(>
பாL3பா த. மைலேய!
மைலநா!" அம7(தவைன மன{!" கடவ7/,
மGேல: த. மைலயா
கைலயாத ெப வா  Bைலயான ~கவா 
க=ேன ெகா; த வா!

-க6ஞ7 மா. கண3ப

ெபா*ைம எைல உ%ேட
E:வய> =தெகாேட < Sெச()7 = கைன நா
<ன(ேதா: வணA வ(ேத
இ 6Cக- <ற(த ட பழBமைல ஆ"ைய நா
இதய < வணA வ(ேத
ெபா: மனேம ெபா: அ(த அ:=க < அ ளாேல
ேபாெயாC >ப எ:
ெபா: ேதேன! ெபா: ேதேன! ெபாபழB ஆடவேன
ெபா:ைம/, எைல உேட
ஒ ப<D wறாம அ - எம/, தாராம
ஓ"னா எனெச9ய
ஓயாம நட/Aேற தாயான ெப மாேன
வCகா!; நாq உ9ய
உற6ன  உைனய உத த, ஒ வ+ைல
ஓ"வா! பழB ேவலா!
ஓேடா" t வ(> உபாத ெதா2ேவாைர
உ963பா9 ,ழ(ைத ேவலா!

க6ஞ7 மா. கண3ப
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மைலேம1

"க

>ன கGலாய A+ ேம A+ க(தமைல
ேதாைகமைல கGைல மைலயா
ேசாைலமைல ேம6ய 6ராL மைல மKய
~வா மைலs Eற(த
ெசKமைல ேவ'7 கடப வனேம வய
< வ ைணG ேகா5ர=
< வா6ன," பரA+ <
த.
Eவாலய < ேவரக
இKல ம</,( < Sெச(< =தலான
எண3 படாத ேகா"
எ தல= B க ைண ைவ > 6ைளயாட 6த
எ தைன ெயனS ெசாDேவ
தைன BகெராFவாத பK ைக ேவலவேன
சரச ேகாபால ம கா
ச>7 மைறகேள த(த பரம, வா9வ(த
சரவண பவா ன(தேன!

ச% கா வ"க வ"க
சரவைணG ேல4ற( தா:=க வ"வான
ச=கா வ க வ க!
த7/க; ரைன </கேவ 6!டெதா
~வாேய வ க வ க!
அரவைணG மாம க ,மர, பரெனகஆ:=கா ஓ"வ க!
அைலகடL மகரU ஓ" 6ைளயா"ய
அமர7ப< வ க வ க!
க வைணG நச>ரேம B: நடன;
கணப< >ைணவ வ க!
க"ய எணாGர சமணைர வைத <;
க(தேன ஓ" வ க!
ம வைணG ெபணாட உலகம> கா/Aற
வ"ேவ இல, கர=
வாலவய தான> வாமG ஏநட
மா"வ = ேகசேன!
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சரவண

"க

தர.தK அ:ப > அ:ேகா" |7 த=
சரவ ண >- அட/க
சா:ேமா7 எ2ேகா" ம(<ர க'=
சடா ர >- அட/க
6ரத, நவேகா" E த7க' உன>~ப
{ண தK அட/க
ேமலான ேதவால யக'உ ஆ:பைட
{!" K,- அட/க
இர6=த =3ப> =/ேகா" ேதவ =
இதய/ கமல தட/க
ஈேர2 5வன=த அடக- பல உ
இட <K அட/க ஐயா
வ+ைச, ப/தஜன ப+பால னாேமாக
வ- ,sச+ மணாளா
வனசமல7 அயமதைன அ -சரச ேகாபால
ம கச ரவண = கேன

ஆ*பைட ;டம,த ஆ* க
ெச()+ 6ைளயா"S Eற35/க- பலெச9>
E(</கைவ த = கா!
ப(தக- ேபா/Aெய பாவக- t/,வா9
பழBவா இKய ,மரா!
அ(த வா/ைகG அலக- ேபா/A;
அழக7மைல யா'= கா
உ(தன" பா;த, எ(தமன ேமைடயம7
< மா தன/, ம கா
கGலாய வாச மA கயாண/ ேகால
< 3பர,ற < வா2 ,கேன!
உG /, aலமா ஓெமற ெபா 'ைர த
உேகால ~வாமைலG
ஒGலாக ேவெகா; உக ைண 6Cயாேல
உலகா' த.ைக ேயாேன!
மGேல வ வா9t ம/க- நலேசர
மைலேதா: ஆ;ெமCேல!
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த%டாdதபாF ைணேய
ஆைன=க த4ேய அ4ைக பாலேன
அ"யாைர/ கா/, பாலா!
ஆ:=க ேவலேன அAல ைத கா/கேவ
அவKதK உ< த ேதவா!
ேதவ7/, ேதவேன ெத9வாைன மணவாளா
ேத"வ(> உைன3 ப.(ேதா!
ப.(தவ7 >யர ைத பற(>வ  மGேல
பாL/, ேதவ உைன
மனதார3 பா;ேவா7 மைனGK எ2(த 
மA(தாட ைவ/, ெபா ேள!
Eைக நக7தKேல Eற3பாக { /,
தடா தபா. >ைணேய!
Eக3?7 நக7தKேல ெசைமட நகர தா7
Eற35டேன ேபா வ(தா7!
zரான < 3ப.க- Eகாரமா9S ெச9>
Eரதா < வணA Bறா7!
வணA; அ"யா7/, வளக- பலத Aற
வ-ளேல எ,ல ெத9வேம!
ேசாதைனக- வ(தாD ேவதைனக- ெதாட7(தாD
ேவ 6;/, க6ய=தேம!
உள= A3 பா;ேவா7 உளெமலா எ2(த 
உய7(ேதாக ைவ/, அரேச!
Eைக நக7தKேல Eற3பாக { /,
தடா தபா. >ைணேய!

ெல. ச/<,மா7

த%டாdததாைன ெகா%டாC மனேம
ஆேலால பா;,ற வ-யைம க2 <
அ.யார இ!ட ெப மா
ஆகாய ?Gைட tரா6ேபா வ"6
ஆதாரமான ெப மா
ேமலாள7 ழாள7 ேபதக- இலா>
ெம9யாள வ(த ெப மா
னாA இ"யாA மைழயாA/ காறாA
6ைளவாA Bற ெப மா
ேகாலால ?+வள7ேகா தடபா. இவ
ேகா6 ெகாடா; மனேம
wேற> வாரா> ெகா;ேநா ேசரா>
,ைறயாத வா ,ேம!
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'ஓ'எற E:=!ைட உ-{; அவ{;
உ{; அ(த இடேம
ஓைச/, ம.; ?ைச/, மண=;
உவா க(த வசேம
நாெமற ஆகார நமெதற எ/காள
நடவா> ேவலKடேம
நட/க!; பா73ேபா ெம /க!; உஉ-ள
நல யா  {;வ ேம
ேகாமன வாAற ேகாலால?7 ெச()ெகா"க!" ஆள 6;ேம
ெகாடா; ெகாடா; தடாத தாைன/
,ைறயாத ெசவ ,ேம!

-க6யர~ கணதாச

ெதபரற

ேவலாவா க(தாவா ,மரா வாவா
ெமsஞான3 ெபா ேளவா Uனா- ஈற
பாலாவா என> கL >ப |ர
பKர; கணதனா பா7/க வாவா
ேசலா; நயனவ- பகா வாவா
< மா த ம காவா ேசவலா9 வாவா
ஆலால உட கட 5தவா வாவா
அரகரா ெதபர ,ைறயா ேபா
வடா; மல7ேசாைல உனதானா
வ-யைம ெயைனற தாமானாதடாத உன> ைகG ேவDமானா
ெத9வாைன ெயைன ஈற தாமானாெகாடா; மா>,ற வ- தைன
ேகாலமண !"ைவ த ,ழ(ைத யா"
படார t மானா எைன/ கா 
பSைசமG வாகனேர பாத ேபா.
ஈரா: கா<ேல நாெசான ெமாCெயலா
ெய-ளள  ேக!க6ைலேயா
இ/கL க <ேல பபல A+Gேல
ெயெனன 5>ைமெச9தா9
பா லA ெப+யெம9s ஞானப "தா (த
பK க .ைலேயாெசா
பாைவய7க- ேமாகமா9 அ ணA+ ெச(த
பா!;ேம Bைன றவா
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|ரேன ெபாகடக ம.ம. மா7பேன
ேதவ7ப. ெபாபாதேன
ெச!" மகேன தக/ க!" ம.ேய G(த
த(<ர ெச9யலாமா
|ர ெவா9யாரா ெச()ரா சகரா
ேசவ ெகா"/க<பா
ேதவ7Eைற U!;s ெசவாஎ < =க
பா7 த - ெதபர A+ேவலேன!

கவைலைய =, கட1.
ஆ7 ஆ7 இ /Aq எ கவைல மா:வ>
ஆ:=க/ கட - எ:
அவK=த ஐப > அ:காத ேதச=
அயாதவ  உேடா
ஈரா:ைகயேன இ a: ="யேன
இKயகK வா9 அழகேன
எ!; எ!; அ:ப > நாலான ேதாளேன
ஏக கண ேபாகமான
கா7 ஆ: ேமKக+=கq/, இைளயேன
க2காசல ஆ:=கேன
கறஉறேன E த3ர E தேன
க(த3ப ஆ< ேதேவ
தா7 ஆ: ஐயேன >9யேன ஐயேன
ச+ச+ வரேவ}ேம
தர.தK மG U< 6ைளயா" வ Aற
ச=க/ ,மர , ேவ
எ தைன க6ய=த பா" ேத"
இரகாத வா: ஏ>
ஏைழ/, இர,வ> சரவண3 ெப மாஇ /Aறா7 எ: உைர
E த7 =த வா/Aய wய> ெபா9ேயா
Eவ ~34ரம.ய நாதா
ெதெபா<ைக மா=K/, உபேதச அ:t
ெச34ய> யா அ,ேவ.
= தேன =தவேன ="யேன அ"ேயைன
=K: கா/க வாவா
=S~ட /, உ+ய < நாதேன ேவதேன
=35ரா< அப7 , ேவ
ச3த+மாதவா தாதவா தவா
தநா; வா/, =தேல
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தர.தK மG U< 6ைளயா" வ Aற
ச=க/ ,மர , ேவ.
ஈரா: கா<ேல யாெசான ெமாCGேல
எ-ளள  ேக!க 6ைலேயா
இ/கLக <ேல பபல A+Gேல
எெனன 5>ைம ெச9தா9
பாரதK ெப+ய ெம9ஞான ப"தா
பK க.ைலேயா
பாைவய7க- ேமாகமா9 அ ணA+ ெச(த
பா!"ேம Bைன றவா
|ரேன ெபாகடக அ. அ.மா7பேன
ேதவ7ப. ெபாபாதேன
ெச!"மகேன தக/க!"ம.ேய இ(த
த(<ர ெச9யலாமா
<ராெக ரா ஒ9யாரா ெச()ரா ெசs
ேசவ ெகா"/க<பா
ெசெபா அபல zலச=க அ -பாட
ெத பரA+ ேவலேன.

காRேபா வள,ேவா
அ-/ ெகா;3ப< வலைம ெபறவ
அ3ப பழKய3ப - <ன
அSச த673பவ ஆ:த ெசாபவ
அ3ப பழKய3ப
க-ள கபட இலாதவ7 தட
காவL B 3பா - அ,
காநைட யா9வ  மாKட ஜா<ைய/
க;க < 3பா.
>-வ  வ"ேவD/, ேமெலா
ேஜா<3 4ழ5=ேடா? - அ(த
~3ைபய ேபாெலா அ5த ெத9வ ைத
ெசால ெமாC=ேடா!
ெவ-=க பKெரைட கட4
ேவெறா ெசா7/க=ேடா? - ஆ"
ேவஷ <லாGq {ர <லாGq
ேவலைன ெவவ>ேடா!
E த7 வணAய ேசவ ெகா"ேயாைனS
ேச7(> வணA;ேவா - அ(த
E/கLலாGq ெச(<LலாGq
ெச: கK(> Bேபா!
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ப/த /ெக: <ற(< /, ெத
பழKைய/ க;ெகா-ேவா - அ,
பாலா4ேஷக= ேதனா4ேஷக=
ெச9> ப.(<;ேவா!
ெச!" = க எq ெபய7ெபறவ
தடாத மலேவா - அ(த
E <ர வ- சாைடG மெறா
ெச!" மகளலேவா!
ெகா!"/ ெகா;3பவ ேகா6ைல3 பா7 <ட
ேகாஷ !ேடா";ேவா - =-'
, த!;ேம கD த!ட!;ேம வL
ெகாsச= க;ெகா-ேளா!
ஆ: அ:ப> ஆனஇ ப>
ஆ"நட(> ெசேவா-Eல
ஆன(த3 பாடக- ேவலைன3 பாட!;
அ5ட ஊ7(> ெசேவா!
ஊ:க- ேநர!; உைமயவ- ைம(தைன
உSச < ைவ < 3ேபா - ைகG
உ-ளைத அனவ ேகா6D/ேக த(>
Sச < வா(< 3 ேபா!
ேவல ,மர = க < Sெச(<
ேவ!;வ க(தq/, - இ
காக- நட/Aற நைடGK தாqய7
கK Bைற(< /,!
கால வC6; கSEதமா9 ெச:
காகேல 62ேவா - அவ
காகேல 6ழ/காக- நட/க!;
கா6+ேபா வள7ேவா!

ஆ* க ஓNவ"க!
ஓNவ"க!
ஆைன=க வாைம அq<ன ந4ேன
ஐகர ஓ"வ க
ஆ:=க ~வாG ேப+K கைதபாட
அ5டேன ஓ" வ க
ச>ரமைன 4ரமq அனவாகன ேம
சரவ<ட வ க வ க
பரமq பா7வ< Eவபகவா ேமய
ப5ட வ க வ க
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ேச6சயன < ெரக  அலேமD மைக
z/Aர வ க வ க
தசரத7 5 <ர7 ப+ராம7 ெலVமண7
zைதட வ க வ க
ெக ட வாகனேம: ராதா
A Vணq வ க
Eக வாகனேம: Eகள
6ன < வ க வ

/ம.ட
வ க
நாSEயமq
க!

Eக5ண+ வா ேச க a7 <ேய
z/Aர வ க வ க
அேகேய ,"G /, எக- ெபா ேதவைத
அ AK வ க வ க
ெச,!ைடயனா  ேச க3ெப மாq எ
=னேம வ க வ க
அணq த4 அழகான 5ர6ஏேய
ய(<ரக வ க வ க
ெசா/கநாத7 வா2Aற ேசாைன/க 3ப 
ஐயனா  வ க வ க
க-SE கா க 3பேனா; =ேனா"
wடேவ வ க வ க
ம(ைதGேல ,"G /, எகமா+ வ க வ க
E(ைதGேல { /, Eவெசா/க 
>ைணட வ க வ க
ெமா!ைட அமq =டக/ கK
ைகேகா7 > ஆ" வ க வ க
ேகா!ைடயமq ெகா35ைட அமq
wடேவ வ க வ க
வலைகG ,"G /, பாைடக!"
மா+ வ க வ க
சலைக ஒL ேக!கேவ ச(தனமா+
ச;<G வ க வ க
கைணேய கா/Aற கணா தாதா வ க வ க
5VபS z6ைகG U<K 6ள,
அபா' மா+ அ AK வ க வ க
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அ/Aன பான ைத அ<ரேவ ெபா" ெச9 அைன
காமா!E வ க வ க
அVட</AD-ள >Vடைர அத ெச9
அகா அம வ க வ க
=3ப > =/ேகா" ேதவ7க- =Kவ7கஎ =னேம வ க வ க
நாப ெதானாGர +க' =Kவ 
நடன3 ெபணா" வ க வ க
எமத7மராஜq எ > ேமேலேய
எ =னேம வ க
ஆைன வாகன அம  ஐயனா , =Kவ 
ஆ"ேய வ க வ க!
இ தைன ேப7க' இ, வ(< /ைகG ஏேனா
ஆ:=க வரேவGைல
எேகேயா ஞாபக எF6ட < E(ைதேயா
எேம மனதாபேமாதா
நாைல(> வ டமா9 B <ைர இைலேய
நாதைன3 பா7/க ேவ"
அன 5E/கைல த7 ,"/கைல
ந~க ெபறேவGைல
வ Aறா7 வ Aறா7 வ Aறா7 வ Aறா7
வணமGேலேய க(த
ச, நாதக' எேகேயா ேக!,ேத
ச=க வ வதாக
காLK ெவடய கலகலெவன தைட
கனகம. ச த ேதா;
கா6ைட ய.(> கவச ,டல ம.(>
கான மGேல க(த
கடபெனா காவ" இ;பெனா காவ"
காணாத ல!ச ேகா"
கடவ7க- பாட  ைகெகா!" ஆட 
க(தேவ Bறாட 
கடபவன ைத அத ெச9த ஐயேன
க<7 ெகா; > t
கடகெடன மGேல வ- ெத9வாைனட
வ வா9 க<7காமேவ = கேன
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அ"ப;> அ"ப;> ேமலதாளக' ஆ:=க வ வதாக
இ"ப;> இ"ப;> ம தள ேப+ைக
எமேலாக A;A;க மG வ > மG வ >மன ஆ ைட
வாகன <;<;/க
ேவவ > ேவ வ > {ரகடாம.
6}லக ந;ந;க
அ<7ேவ!; ரA அ~ரேவ 62,>
அமரேலாக A;A;க
< தாமைர ச,நாத ச த= ெபாC>
Eவேலாக ந;ந;க
4சா~க- 4.க' ேபரCெவேறா;>
ரA ச த ேக!;
ேவதாள ேபதாள ?த= ஆ;>
ேவ!;ைட ேவாைச ேக!;
கத:Aேற பத:Aேற ஓல!ட2Aேற
க(தேன க <ற(>
கடகெடன மGேல வ- ெத9வாைனட
வ ,வா9 க<7காம ேவ= கேன
ஈச மAெபா<ைக =K/,
மாA
ஈரா: ைகGK ேவDேம(<
பாச=ட மGேல அ~ரைரெவ: பபான
அம ைட >யர |7 > க6 நாெசால
ேதEனா7 க<7காம ேவலவ7 U< |7/க=-ள
மாEலா பரsேசா< ஒைற/ ெகாப
மலர"ைய அq<ன= வண,Aேறேன.

5லவ7க(ததாச

த?ழாேல அைழத1ட தா1 பாலா
தழாேல அைழ த ட தா  பாலா
தக BறSெசக<7 ேபா q ேவலா
அ): ஆ:=க அைம(த ேகாேவ
அ?: மன(ேதா: மல  ?ேவ
உª: உ ெபயைரSெசாL ெசாL
உ-' A வ Aேறா 6ைனைய |7/க
E2/,- ,,ம ேபா பழKய3பா
E(ைத/,- =க கா!" E+3பாய3பா
6ைலவாE ேபாDய7(த மைலக- ேதா:
6ைனவாE ,ைற(ெதாCய 6ள, ேவலா
அைல{~ < Sெச()7/கடைல3 ேபால
ஆGர MறாGரமா9 அப7 w"
202

www.bhajanai.com

மைலவா2 உைன/காண நைடைய/ ெகாேடா
மனவாைழ அெபq கKையS E(த/
கைலவா2 பழB மைல ஆ"ய3பா
க<கா!" மனகேல கKவா9 அ3பா
z7ேதா: Eற(> வ  த2/,-ேள
<ன(ேதா: ,3பதனா Eவ(த ேவலா
கா7ேதாய வள7(> வ  மைலG ேமேல
கண(ேதா: வாவதனா ெபாC ைகயா
t யர மல7Aற ?ைவ3 ேபால
ெநs~யர மல7பவேன உைன/ காண
ஊ7 w" வ Aேறா பழBய3பா
உள(ேத" காபா6 ஒ7வா9 அ3பா
வCெந;க3 பலகார த(> Bபா7
வாயா7 உ 5கேழ பா" Bபா7
ஒ ெபறேவ உன ைள ேபாL K /,
உ  இளt  உத6 Bபா7
கெப A உன"யா7 ெசD கா!E
கL |7/, உ இKய கா!E எபா7
வC நட3பா7 எேலா  பழB ய3பா
வCநட/க ம(ேதா: மல7வா9 அ3பா
= க3பா ேவல3பா பழKய3பா
= தழா ைவதாD உவ(> ெநsச
ப க3பா த Aற பாட எலா
ப5ைடயா7 Eற(ேதாக பா73பாய3பா
= க3பா க(த3பா உG /,-ேள
உGர3பா என 6ள, ஒ34ல3பா
< க3பா ேவேரா; 6ைனைய எ:
ேச63பா7 E(ைதGேல <கவாய3பா
க<7கா!; பSைச Bற/ கழKெயலா
ககா!; உ மGL ேதாைக கா!;
=<7கா!; த ,ைலயா வைள(த ெதைன
=னவண, உன"யா7 =<7SE கா!;
5<7கா!; உலக < அேப ஆடா
52 டD உன  5Kத கா!;
,<கா!; tர 6 மைலG வாவா9
,ைற t/, உன  ,/கS ெச9வா9
பாலான ெவ ப" ேபா>
பழமான உ ேமK பகா9 ேதா:
ேமலான ச(தன < 6ள, ேபா>
6+க<ேரா =கsEவ(> ெவ!A3ேபாவா
காலான தாமைரG பாD ேதq
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கைர5ர; BைகGேல கடD( ேதா,
ேவலா உ ேபரழைக3 பழB/ ,
6ைர(>ண வ Aேறா 6 (> ைவ3பா9
தா9 4+(த ,ழ(ைத/, தாேய ஆவா9!
தாழ(த =டவq/, காேல ஆவா9!
வாGழ(த ஊைம/, வாேய ஆவா9!
வைகGழ(த ஏைழக வA ஆவா9!
ேநாற உடD/, ம (ேத ஆவா9
ெநா(த2தா =(< வ  க(த ேவேள!
ேச9காண வ Aற தாைய3 ேபால
<ைசேநா/A வ Aேறா <ன= கா3பா9
வ"ேவலா எனாத வா வாேயா?
மGேல: உைன/காணா/ க} கேணா?
ப"ேய வாராத காD காேலா?
பபாள ெபய7 ேகளா/ கா> காேதா?
அ"மலைர வணகாத ைக ைகேயா?
அ - மண ைத uகராத a/, a/ேகா?
ப"U> மாKடரா9 வா9 த ேதாற
பய ெபறேவ அ - ெகா;3பா9 பழB ய3பா
ேவெல; த உன ைம3 ெபயெர; தா
6ைனெய; த இ34ற6 நைடெய;/,
பாெல; த உ=க ைத3 பா7 < (தா
பEெய; த அப G7 பெப;/,
வாெல; த உமGL வன3ைப
வனெம; > வா/ைகGேல வைம மய,
காெல; தா < மகேன பழBய3பா
ைகெய; > வ ேவாைர/ கா3பாய3பா

=ைனவ7 அர. Eகாரவ"ேவல, கட@7

ெசeR வாf

"கா!
"கா!

வடா; ,ழமாத7 கடா; மGU<
வ(தா' Aற ,மரா!
வகாள/ கடU< தகாவ =ைறகா/,
Eகார வ"ேவ லவா!
படார எனவாA3 பழKG மைலஏ3
பாL/க வ(த = கா!
பபா' Bைலw"3 பலா; BைனவாA
ப. ெச9ேதா பழK ேவலா
தடா தெகா; தேன+ அ ளா7வ
த(தா' கா7 < ேகயா!
த(தான தனதான ச(தக- தேழாைச
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த(தாள ஓ" வா வா!
ெசடா; மா< வ7 zரா"/ கைலw!டS
ெச()+ வா2 = கா
E+ தாD Eன(தாD ேச7(தாD 4+(தாD
ெசைமயா9/ கா/க வா வா!

-க6ஞ7 அ . நாக3ப, உ.E:வய.

ெகாCமP,

"க பக
பக

? ேம

ச=க 6லாச= Uரா:
5 வ= Aட="
ெபா!;uத Dகனக ,டல= அ மா+
ெபாC ஈரா: 6C
வா9ேம ெசபவள வா9ம(த காச=
மாைலய. க2 >
வா,ேக ர= ஈரா:5ய =ைக
வ"ேவD அபயகர=
தாேம ெமsேஞாப {தம. மா75
சா ><
த+ய=
தாமைர3 பாத=( தயேன காண3ர
சனமா9/ கா!E த வா9
ேகாேம  (<ர =தலமர7 ெதாழவ ண7
ேகாqG7 ," ததளவா9
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
வள7த

< 3பர ,:< ேவரக
வய¥7 < /,ட(ைத
மார A+,: ேதாறாட ேசாைலமைல
வள7 ~3ரம.9 ேப7
கள(ைதய ணாசல 6ராLமைல ேதாைகமைல
க<7காம ைவயா5+
கைகந< பா9 பழB ெச()7 <
த.ைக
க¥7 6பா!E z7
அள(<; காவ'7 ேவகட ெச,ளs()
(அ)ைம(தேப ரா<யா
அ5த தலேம நாயகா தசமய
அ5ைவ ெதைனயா'வா9
,ள(த கணாq/, ெமsஞான ேதEகா
w6; காலாதா
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
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சரவணபவா கனகமG வாகனா அ~ர
சகார ேகாலாகலா
தகேர: காகயா பரம, நாயகா
ச=கா கா7 <ேகயா
அரவைண =ரா+ ம கா ேகா" +ய3ர
காசவ - வாசாலகா
யாைன=கq/Aைளய ேவலாதா ெத9வ
யாைன 5ண7 ~3ரம.யா
4ரணவச டா!சர மகா ம(தர த(<ர
3ராதாபா ,ற < கணவா
ெபணரE கK< Lெந; tLைம
ெபற5 <ர6சாகா
,ரவைண Bபாத ேசைவத( ெதைனயா!
ெகா-'க<7 காமநாதா
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
ச(தன 6 !ச= கபக 6 !ச=
தக3ர காசமான
ச(தான தா
 ம(தார= ெத9வ
தா
 பா+சாத
~(தர 6 !ச= சபக 6 !ச=
ேசா< சா3ரா.
தமர =பலா வாைழமர =/கK
>ல,வட வாெலனS ெசா
ைப(த 6 !ச= ,,ம 6 !ச=
பா7 <ப 6 !சவைக
பா<+ 6 !ச= ெமா!;ைட 6 !சமா3
பா+3ர E <யாA/
ெகா(தம7 6 !ச Bழ வ(>6ைள யா;ன>
ேகால ைத ெயன ெசாேவ
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
ந/கன

ளாவ(> மனேவக ரதேம
நாவா9 =க தா க
நவSர வாகA =கவqட ேனேமக
நாதனா பாq ேகாப
எ/கL; aவாG ர5தவ7 ம(<+கஏழாGர > நாவ7
எ<ேர: Eக=க ச<ர ~ேர(
<ர பைட தைலவ7 =தேலா7
</கதல /கவ அ~ரெரா; ைரS
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ெசG > நட மா;மGேம
ேதவ7 Eைற U!கேவேய வ BமAைம
ெச35த ெகதா,ேமா
,/,ட6 ேநாதேன (ஆ) யா:=க கர
ேகாதட பா.ம கா
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
ஆடா> E > 6ைளயாடலா </, 6ச
ய ெச9> ெவெபறலா
ஆ~க6 ம>ரக6 E ரக6 தாரக6
யான(த மா93 பாடலா
ஈடா லாத ேதவைர யைழ >ட
இ ைப ெபானா/ கலா
இ( ர சால >ட மேய( ரசா லக-ெச9
ெத,3ர E <ெபறலா
தாடா  க < வா9க!" ேவ!ைடG
த(<ரக' 5+யலா
தாழாத இைவெயலா அ9யB ன - ெப:(
தைம/, Bகரா,ேமா?
ேகாடாq ேகா"மq வ(த" ப.(<;
ேகாதக ~ய4ரகாசா?
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
ச5 / ,பேதச ைவ தா9 அs
சப(த a7 <யாAS
சமண7கைள ெவக26 L!டவா ! B <ய
த >3வ3ர காசமாக
ந4னவ7 அ5ெகாட அவரவ7 Bைன தவர
நAேய யா<+ தா9
ந/ர ேதவ7Eைற U!டா9 Eைற/,ேள
நா=க தவைனைவ தா9
உப / ,தய ெச9தா9 ,ற <பா
ஓ,ெசF ேவைகமரமா9
உற  னா9அ ண A+நாத7 ெச(த
உக(தா9 உள < (>
,ப=K வனதன/ க - ெச9தா9 BமAைம
w:த ெகதா,ேமா?
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
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E <ம< D(< 3 பாதேம ெக<ெய:
E(</, அப /,S
ெசவ= டாசகல க6 டா5வன
ேதச3ர E <டா
B <ய ச7= டா இல/ ,க ைண
Bல  கடா!ச=டா
Bக+ பலெல!சச> ரகபல =டா
ெந;sசம+ ெவ டா
5 ரச( தான= டாசகல பா/Aய3
ேபாக ேபா/Aய =டா
5 < டாநல = < டா=ன>
5கCைன ைர/கலாேமா
ெகா த"ைம ,"ய"ைம யா=2> எைனயா!
ெகாட க<7 காமேவலா
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
பாரமா9 உபாத ேசைவெச அபைர3
பாவ( ெதாட7(<டா>
பsசகL நாடா> கேண: நாேவ:
பsசபா வ(ெதாடா>
ேசாரசா ர/A+ைய சாமாK ய34L
>!ட கெதாடா>
ெசாபன= மாதா பணா> ெபா6ட(
ெதாடரா> ?த அகD
wரான வ4.க- ேநரா> BமAைம
w:த ெகதா,ேமா
,/,ட 6ேநாதனாs சமர=க ெகர
ேகாலவ" ேவலாதா !
ேகாரரண {ர ெசய tர வ"யா7/,த
,ல ெத9வ ெமsஞானேம
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன
ைகGலாச நாத7B <யகL யா.பத
க ணா கடா!ச=டா
கவாச னா!"ளE ேம ெப ம )7
க</,நக ர3ரதாப
ெசயலா <ண3ப வ.க அ ளா வ(>
ெச த ெவ-ைளய3ப
ெசைமேச7 த ரா நாதம< Aத
ெசவவா பழKய3ப
தையேம ~3ரம. யாெவ: w34டS
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ச(தான பா/யநAS
ச(தாக =ெகா; > எ ேதச கால=
தகா த ெத9வ tேய
,Gw ேசாைலமைல ெச()7 < 3பர
,Dைற க டபா
ேகாகனக வா65ைட ெகா; ம'7ேம
,மர, பர= கேன

சFவா> 5லவ7 இயய

4கார மாைல
வாேனா, ெதபழK வள7(ேதா, மனவேன
ேதேனா, ெச(தழா <னேமாக ெதடK!ேடா
மாேனா, மாத ட மGேல  வானவேன
வாேனா, ெசக<ேர வ வா9 இ>சமய,
ைகG பழேம(</ க
< உைனேய(<
ெம9யாக வCப;வா7 ேமலா/, ேவலவேன
ெவ9GD/, 6+Bழேல 6ைனt/, மாம (ேத
ைவயா 5+நாடா வ வா9 இ>சமய,
மsசா; மைலேதா: மGேல: ேவலவேன
ெநsசா; கவைல எலா t|7/க ேவ;ைமயா
தsசெமன வ(தவைர தாெயனேவ ஆத+/க
வsEய+ நாயகேம வ வா9 இ>சமய,
காைள

த6ேசா: க}தலா கம.ேய
பாைளS E+3பழகா பழKமைல ஆடவேன
ஆைள அள/காம அைப அள(த>டேன
வாைள5ர- வாயா வ வா9 இ>சமய,
அ3பா என/w6 அைழ3ப>  இ356G
த3ேபாயா w: த2 கச3ப>ேவா
ஒ3பா  இலாத ஓகார ேவலவேன
~3ைபயா மGேல ேதா;வா9 இ>சமய,
=ைல மல7ேபாற = >E+3பழகா
எைல வ ேவா+ இட7 |7/, ேவலவேன
கலான வமன= கKயா/A ைவ3ப<ேல
வலவேன வ"ேவலா வ வா9 இ>சமய,
ெத-' த2/, <ைன35ன < AபGD
வ- மGD/, வசமாA 6!டவேன
அ-3 பா"வ  அ"யவ+ "|7/,
வ-ள மன தரேச வ வா9 இ>சமய,
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வாேன: க5ைடய மாதரE ெத9வாைன
wேன: ெந/ேக ,ைழ(> , ேவலவேன
ேதேன  ெச(தழா ெதடK; ெம9ய"யா7
வாேனற ைவ3பவேன வ வா9 இ>சமய,
மைக Eவகா ைம(தா வா7(ெதா2,
கைக வள7சைடயா கம.ேய வ"ேவலா
அக ,ைழ(> A அ"பர  அெபெரq
வக/ கடந;ேவ வ வா9 இ>சமய,
என = கா எ2(>வர தாமதேம
ெசான தC ~ைவ,ைறேவா ெசானவq
Eனவேனா வ- <ைசமா 6!டாேளா
மனவேன ,"கா/க வ வா9 இ>சமய,
பெணா2, ெச(தழா பா"வ  உன"யா7
கெணா2க Bபைத க;மன இரகைலேயா
என4ைழ நாqைடேய எ3ப"நா w34;ேவ
வணமG வாகனேன வ வா9 இ>சமய,
ஐயா < /,மரா அ"ேய கத:வ>
ெபா9ேயா நாqைர/, 5க2 இகழாேமா
ெச9யான E(ைதGேல ெசC ேதா, தாமைரேய
ைவயா 5+/கரேச வ வா9 இ>சமய,
க(தா என/கத: க6உன/, ேக!கைலேயா
ச(ைதGேல நா9ேபால த"ேய அைலவ>ேவா
E(தாம.ேய ெசவ/களsEயேம
வ(த ள தாமதேம வ வா9 இ>சமய,
அsE தைல ,K(> அ"ைம3ேபா வா9 5ைத >
ெகsE அைழ தா ேகளாேதா உெச6/,
வsEய+ கவைலG மானாA 6!டாேயா
மs~ல மைலநாடா வ வா9 இ>சமய,
பாடாத பா!ெடலா பா" அைழ தாD
ஆடா< 3ப>ேவா அ ' வறட>ேவா
வாடா ம /ெகா2(ேத மைல3பழK ேவலவேன
வாடா என அைழ ேத வ வா9 இ>சமய,
ேகாவண > எC,D, ,ழ(ைதவ" ேவலவேன
காவண ேபா Bழெகா;/, க ைணவ" வானவேன
?வன < >-வ  5-மG வாகனேன
வா9மண/க/ w Aேற வ வா9 இ>சமய,
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|ராேநா9 |7 த ' ெதபழK ம
>வேன
wறாம ,ைற|7/, ,3ப(த மனவேன
ஓரா: =ககா!" ஓகார உ /கா!"
வாரா < 3ப>ேவா வ வா9 இ>சமய,
கலா3 4ைழகைள கறவ7க- கறப"
Bலா3 4ைழகைள ெநs~ A உெபயைரS
ெசாலா3 4ைழகைள ேசா<வ" வானவேன
இலா3 4ைழயா/க வ வா9 இ>சமய,
எலா >ைறGKD ஏமா: 5ைன~ !;
ெபாலாத ரைன3ேபா 5,(>வ  இ(நா
ெபாலா  மன(< (<3 5 <Gேல ெத ெபற
வலாேன ேவெல; > வ வா9 இ>சமய,
ெசாலாேல மாைலG!; >ைனய"G ெதடK!;
நலா  நா!டா  வCெந;க ஒLம!;
கலா9 இ 3ப>ேவா கவைலகைள |7 த ள
வலா9 < /,மரா வ வா9 இ>சமய,
தகBற ேவலவேன தழ (> பாலகேன
Eகார வ"ேவலவK ெச(தைழ/ ேக!;ைவ/க
இ,வர ேவ;ெமன எலா  ேவ;Aேறா
மைகய+ காதலேன வ வா9 இ>சமய,

அர.Eகாரவ"ேவல.

ெத%டாdதபாF பாமாைல
கா35

z ல ( ெதபழK ெதடா தபா.3
ேப ல  மாைலதைன3 4ரபsச <பாட3
பா ல  ேம தK பாரத ைத ேந7வைர(த
கா ல ( ெதா(</ கணப<தா- கா3பாேம

1

ப<க
ைவயா 5+நா!" வள7(<;ெம ைனயq/,
ஐயாG ரsசரண ம"ப.(> ெதடK!ேட
ெம9யான ேதEகேன ேவலா தபைட த
ைவயா 5+/கேரச வ வாG> சமய

2

ஆறா: M©: அVடமக லs(த
{ரா EவA+G ேவலா தSசா
ரா< பைடெவற ~3ைபயா இ3ேபா>
வாரா < 3பெதன வ வாG> சமய.

3
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தsசெமேற Bபத < சரண
ெநsE கவைலெயலா
அsசெல: வ(தவ7/, ஆதர
மsச+ மணவாளா வ வா

5,(த எ(த
t|7/க ேவ}ைமயா
ெசாD3ேபா
G>சமய.

4

மைக நக+தK மைறேயா> ேவ<யரா9
அகசைன/ கா9(த அரனா7 < மகேன
சகரநா ராயண7 ெசாச=கேன க(ைதயா
மைகவ- பகாளா வ வா G>சமய.

5

ஏதா = கா இர/கைல ேயாஉன/,
நாதா qைர3ப> நெச6G ேக!Aைலேயா
சா7(ேதா; வா6 தடாக= ைவயா5+G
மா(ேதா35 6!; வ வா G>சமய.

6

ெஜகேம யள(த அ - < மா ம ேகாேன
அகேம
,ைதயா ஆ:த, t இரகா9
,கேன = ைகயா ,ழ(ைதைய ேத"இ3ேபா
மகேன ெயனஓ" வ வா G>சமய.

7

Eனவய ெத(தன> E(ைத ெமLவத,
என 6<3பயேனா ஏதய மா!ேடேகஉைனேய யா>< > உபத ேமப.ய
வணமG ேலேய வ வா G>சமய.

8

|ராத ேநா9கைள |7 >ேம ஆளா/A
மாறாத ெசவ=: வரெமன/, tய 
ஓரா: =க,ர உ தர t ெகா;/க
வாராேயா க(தா வ வா G>சமய.

9

மா7/கடq/ காகவள7(த ெசா/கLக7 =ேன
பா7/,- < 3ப.ைய பாைமயா9S ெச9வத,
ஆ7/,6ைர(ேதா ெமனேவ அsசL!; ெசாLைவ த
மா7/கெமன க(தா வ வா G>சமய.

10

கன த < 3 ப.ைய/க!" ைவ தேப7 தம/,
Bைன தப" ேயதா Bைறேவற ேவ;ைமயா
இன தா7 நைக ெதைன ஏளனக- ெச9யாம
மன >ய ர(|7/க வ வா G>சமய.

11

உக(த < 3ப.ைய உடா/A எ(நா's
ெஜக(தK வாசமா9S ெச35த, t இரகா9
த,(தவ~ரா<கைள த!டCய/ ைகேவலா
வ,(>6!ட க(தா வ வா G>சமய.

12
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நா; நக+ழ(த ராஜா/க- ேபாலேவதா
வா;வ >ன/கழேகா மன> ரகைலேயா
ேபைடமG வ-ட ேப ற மGேல
வாைட ய>>லக வ வா G>சமய.

13

சா<s சமயெம: தாKைன >3 பாராம
t<ெபற ெநsEKேல t இ (> ெகாடாட
ஏ>ம ேயெனன/, இFேவைள ேயய ள
வா>ெச9ய ேவடா வ வா G>சமய.

14

ப வகால
க
த மகஅ

15

< ெல.3 பாராம யாெச9த
ம 6ைனயகல/ கன த< / ேகாG ெச9ேத
தாேனாகS சாt A ைபெச9ய
-Eவ A+= கா வ வா G>சமய.

கலா< /, கசடெனன/ கடாD
நலா தர ெசாL ர!E/க ேவ}ைமயா
எலா  ெகாடாட எKட < ல5ைவ >
வலாளா இ3ேபா> வ வா G>சமய.

16

அ"யா7 6ைனயக: ஆ:=க ெத9வேமேகஅ"ேயq உம/க"ைம ஆAேன A ைப ெச9வா9
>"யா9 மGேலS ர7கைளS சஹ+ த
வ"ேவ கர/,மரா வ வா G>சமய.

17

உSEதமா யாq உம/ேக அபயெமேற
இ/கணேம ெயKட < இ3ேபா> ேமஎ<ரா9
பSைசமG ேலவ(> ப/தெனைன ர!E த வSEர ேவலாதேன வ வா G>சமய.

18

Eக=க அ~ர Eர{ழ =னா
ெசைகG ேவ6!டேசவ ெகா"ேயாேன
மைகய  ேமாA/க மG{ரா உ(தன>
மகளெத9 வாைனட வ வா G>சமய.

19

பாலச= <ரs வயDs EவA+யா9
பாலqைன ெத+E/க3 பரக<ைய தா ைமயா
aலெமன யாைனெசால =தைலையS சக+ த
மாலவ7 ம ேகாேன வ வா G>சமய.

20

அட7ெதா2s ெசா/க /, ைம(தரா9 வ(>< த
ெகாட = கா என> ,ல=2> உன"ைம
ெச; =ைலவ- ெத9வாைன/ ,க(தக(தா
மடலக- ெமSச வ வாG>சமய.

21
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ஞாலம< எ(நா' ந4ேன qபாத
ஓலெமேற ென=ேன ஓ"வ(தா லாகாேதா
பாலெனன/ ,A ைப பாL/க ைவயக <
வாைலய - க(தா வ வா G>சமய.

22

ெசா/கLக7 Uனா!E ~(தர7/, =பாக
/க < 3ப.ைய 6த6தமா9 யாநட த
ப/க >ைணG (> பாலெனைன ேயகா/க
ைம/க வ-பகாளா வ வா G>சமய.

23

, =K/, t, வா9 ,வலய < எ(நா'
த மெந தவறாS ச=கேன இ3ேபா>s
E:ைம ெச9 4.ையS Eதற" > ேவ6; ேத
வ:ைமெயலா( |7/க வ வா G>சமய.

24

கா35டேன ஐைய(ெதq கயBைற பாடக'
ஏப; < BேறயாஇS சமயமாைல த
ேந75ைன(ேத ென4ைழைய t ெபா: ேத G3ேபா>
மா35ெச9ய ேவ}K வ வா G>சமய.

25

வ"ைக# ப

கா35
தக < கா35 தரள ம./கா35
ெபா, கட= >3 கா3ெபற - இ,-ள
எ தைன கா35 எைன/காவா ஆதLனா
= த9ய கா3ேப =த
ப<க
{; 6ளAடேவ ெவ/ ெகா"ெபறேவ
நா; நலெபறேவ நா' வளெபறேவ
பா; தேக!;3 ப/த /, அ -5+ய
ஆ; மGேல அ9யா வ வாேய!
எ, >ைணG எ3ெபா2> வா;Aேற
அ, இ,மாக அைல(ேத ேத;Aேற
ெபா, த ேக!, ெபாபழB ஆடவேன
தக மGேல தக வ வாேய!
எ தைனநா- எ<7பா7 ேதா ஏஇq வர6ைல!
E த < உைன தாேன <ன(ேதா: E த+ ேதா
ப-ள < Aட/,எக- பாவ ைத3 ேபா/Aடேவ
ெவ- மGேல 6ைர(> வ வாேய!
ஏல w Aறா7 எெபயைர உற6ன7கஓல இ;வ> உெச6G உைர/கைலேயா?
ஆல உடவK அழ, < /,மரா!
tல மGேல t(< வ வாேய!
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ஏ:மG ஏ6ைன மா:பட அ -ெபாC
ஆ: =கஅ ேவ:=க கட<ைல
அSச ைத t/A அ"யவ7/, வா தர3
பSைச மGேல3 பற(> வ வாேய!
வ- மGலவ வா!ட ைத |7 தவேன!
க-ளலா/ கKய7க- கயாண ஆகாம
உ-ள வ (< உ /,ைல(தா7 >ய7t/க3
5- மGேல3 5ற3ப!; வ வாேய!
நாைக3 ப!"ன < நwர பா9SEB,
வாைக/ க3பேல வள7வ.க ெச9,ல <
பாக Bைல ெபறேவ பழBமைல ேவலவேன!
ேதாைக மGேல ெதாட7(> வ வாேய!
தடா தபா. தைனநாக- ,ேறவ(>
க; மனமA(> க7 அ4ேஷக ெச9>
ெகாடா; =ேப க(தா உைனவணக/
ெகாைட மGேல இேக வ வாேய!
நா' ஒFெவாறா9 நட/Aற> உலAெல(த
ஆ' உதவ6ைல அSச அகல6ைல
ேவலவேன! எவா6 ெவகைள 6ைரவாக/
ேகால மGேல/ ெகா;/க வ வாேய!
Bல

=க=ைடயா9! tகாம எவா6
உல  >யர ைத ஒ ெநா"G மா6ட
பழ, தழாேல பா3பா"/ w34!ேடா
அழ, மGேல அ9யா வ வாேய!

க6ஞ7 மா. கண3ப

வ"ைக# ப
மைலமா< மகனாA மGேல 6ைளயா"
மைல{; ெகாட ,மரா
ம<; ெப மாK வள7கா< உபேதச
வளேமா; ெசான , ேவ
அைலபா ெச()+ அரசா' Eகார
அலகார மான < ேவ
அ~ேரச7 தைலzவ அ.ேதவ7 >ைணேபான
அ< ப ெவ யேவ
Bைலயான தழாேல Bதபா" ெதா2ேவா7/,
Bைறேவா; த க நலேம
Bபாத எ(நா' BைனவாA ><3ேபாைர
tகா/க ேவ}( <னேம
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உைலவாG உணவாA உலேகா+ பEயா:
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம
மறா;s Eவனா+ மலரான 6Czற
வ"ேவா; எ(த ,மரா
மைலேதா: பைட{; மைனகா/க இ மாத7
மGேல ஆ; அரேச
கறா" வ ேபா> கறவாத ப~ேவ>
கா தாள ேநர >ேவ
கணாேல இ ேளா!"/ க
ேதா; அ !"/
கKேவா; ெச9க நலேம
நறான தபா; நேலா+ மைனேதா:
நல()வ ஏ:மGேல
நறாG ேவேல(> நேலாேன ,மேரசா
நடமா; ஆ:=கேம
ஒறான ெபேறா+ உளமா; எCலான
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம
ஆகார உட அ.ேசவ மGலா/A
அ (த ~3ரம.ேய
அபான ேதவாைன அழகான ,றமா<
அகமா' இப ஒேய
வாகா6 ஒLேயா; வC3பாைத நைடேபா!;
வ ேவாைர¨ கா/க Bதேம
வைகயான இைறெயற மAேவா; உைன ேத"
வரேக!, ேகா" மனேம
|ேக> அயாத zரான அ"யாைரS
Eற(ேதாகS ெச9த தேழ
< ேவைல/ ைகேய(<S Eலபாட மGேல
ெசகமாள வ(த எCேல
ஓகார3 ெபா ேள> உைமற < வான
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம
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கGலாயS Eவனா+ கேதாஉ வான
க<7ேவலா தக வ"ேவ
கK(த நாரதq கலக ைத வள7 தாேன
காEKேயா7 அ(த கைதேய
வGேறா, கணப< வாயா"3 ெபறானா
வளமான மா6 கKேய
வ"வாக3 56~ tேயா" வ ேபா>
வா9a" Bறா Eவேன
மGேலா; ேவேலா; மாகKேய tேவ"
வேகாப உ-ள < ேவ
மன(ேத; பழமான மைலேய உைடமா
வ"ேவா; Bற ,மரா
ஒGேலாேட எ(நா' உலகா' எCலான
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம
ெதwட நகரா' < Uனா- உைன ேத"
< {< ~ வ வாz7காE தாயாரா Eற3பான சாலா!E
<ன நா" ேத" வ வாமறான <ைலGேல மாதாவா Eவகா
மனவா" Bறா- கேவ
மAவான ஐயா: வாவான த மாபாமன(ேத; உற =கேம
,ேற/ கKேத; ,கேநசா வரேவ}
,ணேமா, தாG இடேம
,ைறயாத அேபா; w7ேவD த வாளா
,ணமா 6;க Eனேம
உேமK ெபானா, உைமநா; எCலான
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம.
வாேனா+ =ைற; தைன/ேக!;S ச+யான
வCwற வ(த ,மரா
வர7 தைலவாA வாேனா+ ="ேயற
வ"ேவைல ஏ(> = கா
ேத@: ?மாைல < மா74 அைச(தாட
< t: ?~ அழேக
ேதவ,ல3 ப+சான ேதவாைன தைனேய:
< வா த(த எCேல
217

www.bhajanai.com

தாேன: மGலாட தKேவD தானாட
தw: aல =தேல
தளராத ம<ேயா; ச+யாத B<w!"
தரேவ} ேகா" நலேம
ஊேனா; உGராA உண7வாA உலகா'
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம.
அைடயாத < {< அழகான BேகாG
அைதநா; எற மனேம
அ4ேஷக பரா அலகார ெவறா
அ<ப உற எCேல
கடலா' கலமா, கனவான எவா
கைரேயற/ கா!; வCேய
க ?: இK3பாக கச3?: ேவபா,
க<7ேவலா க(த வ"ேவ
மைடU: 5னேபால மனநா' அைலபா
ம<வாணா கா/க எைனேய
மன ): பயேபா/A மாளாத >யேரா!ட
மGேல வ க >ைரேய
உைடமா/ ேகாேல(< உ மா Bறா;
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம
ெபா9யான எவா 56U> உழறா;
5கழான ெத9வ tேய
5+யாத எேயாq ெபாலா, ெச9தாD
ெபா: தாள ேவ; இKேத
ெம9யான அ ேற தமான இளகாேற
U!டா' க(த வ"ேவ
ேமலான எCேலாேன Uனா மகனான
ெம9sஞான மான ெபா ேள.
அsஞான க3ேப~ அயாத 5ல7/,
அ!ட வ(த ,மரா
அ"ேயK ,லகா/க அ;கால தைனேயா!"
அைண தாள வ(த = கா
ஒ9யார மGேல: உைமGற எCலான
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம.
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Bைனகா/க3 பபா"S Eறகா;5 -ேளாட/
ெச9வாளா வ- எCேல
< வ- எCதைன <+ேலாக =Kwற
<ைன/கா; நா; அழேக
6ைனேய> வாராம ெவய> ைகwட
ேவழ=க ெச9தா வCேய
ெவதா"/ AழமாA ெவ:ேகாைல/ ைகெய:
6ைளயா!", இைல இைணேய
<ைனமாைவ கமா(<S ெச6யாற இைசேக!;S
zரா" வ(த < ேவ
z7யாைன தைன/கா!"/ ,றமாைத மணs"S
Eற3ேபா; ெகாs~ ,மரா
உைனநா" வ ேகா" உG7கா > நலU
உபாத ெமைம இதேம
உவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம.
6ணாA BலவாA ெவGலாA மைழயாA
6 ேதா; ஆ; அழேக
6<யாA ம<யாA 6 (தாA ம (தாA
6ைனேயாட ைவ த ,மரா
மணாA ந<யாA 6ைதயாA3 பGராA
வளwடS ெச9 அரேச
மைலயாA/ கடலாA மலராA மணமாA
வ"வாA Bற = கா
ெபணாA ஆணாA3 4ற3பாA இற3பா,
ெப வா உற வசேம
ேபSசாAS ெசயலாA aSசாA உGராA3
4ைழ3ேபா/,s ெச()7 வளேம
ஒறாA3 பலவாA ஒ ேகா" Mறா,
உபாத ெமைம இதேம
உறவா;( ேதவாைன ,றமா> உடனாக
ஓேடா" வ க Bதேம.
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4ைக நக,

"கேன வ"க
வ"க

E/கைல |7/Aற Eைகநக7 = கேன
z/Aர வ க வ க!
எ/கைல/, மனனா எதைலவ = கேன
எ2(ேதா" வ க வ க!
இVடமா9 வண,ேவா7, இலற ெசC <ட
இ மாத75ைடழ வ க வ க!
கVடெமன வ(தவ+ கதறைல B: <ட
கண3ெபா2< வ க வ க!
நா!ட=ட நகர தா7 ஏறபல க"ட
ஏ:மGேல வ க வ க!
பா!ட=ைத த ேவா+ பா7ைவG Bட
பற(ேதா" வ க வ க!
6Ctரா வண,ேவா7, ேவதைனைய |7 <ட
ெவ-ரதேம வ க வ க!
வCவCயா9 வசக- வள7(ேதாAேய வா(<ட
வ"ேவேல(< வ க வ க!

இல வா

"கா

கட தா" வ ேவா+ கைர
>ைட/Aற க<7காமேன வ க! வ க!!
தைடகைள தக7 ெத(> ைத+ய
த Aற தகBற ேவலவேன வ க! வ க!!
பK 6C ெகா; பாவ ைத3 ெபா"யா/,
பழBயப<யேன வ க! வ க!!
க+ aA கால"G Aட3ேபாைர/
கா3பாறேவ வ க! வ க!!
Bறா" வண,ேவா7 Bக< t/Aட
B த= வ க! வ க!!
மறா"3 பா;ேவா7 மன/கவைல ேபா/Aட
மGேல வ க! வ க!!
ஏவகைள இைடB: < இனகைள/
கைளAற ஈரா:ைகயேன வ க! வ க!!
எைல/,/ காவலா9 எ இல >3
4-ைளயா9 இ3ேபாேத வ க! வ க!!
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மரதா%ட ஆ%டவா

மர தாட ஆடவா மனரA அ ள3பா
மரமாக Bறவா மர தாட ஆடவா
உ-ள உ க ேவ"ேய உைன ேத" வ Aேறா
மரமாக Bறவா மர தாட ஆடவா
அ"ப.(> வணகேவ அேபா; வ Aேறா
அைனவைர கா <;வா9 ஆ:=க ேவலவா
பழKGேல ஆ"யா9 Bறவq tய3பா
பாெரலா ேகா6 ெகாட பரெபா ' tய3பா
மர தாட ஆடவா மன= A3 பா;Aேறா
மA(> எைம/ கா <;வா9, வள எலா அ ;வா9
க(த எ: ெசாDவா7 கடப எ: ெசாDவா7
ேவல எ: ெசாDவா7 = க எ: ெசாDவா7
6த6தமா9 நாமக ேபா உைன வண,வா7
ககட ெத9வ t க <ற(> பார3பா.
மரமாக BறாD ேவலாக BறாD
தKயாக இ (தாD தப<யா9 இ (தாD
தர.ைய தைழ/க ைவ/, தK3ெப  ெத9வேம
தர. 5க வா/ைகைய த(த -வா9 ேவலவா

ெல. ச/< ,மா7

ேவ ேவ வNேவ ேவதாத வNேவ
ேவ ேவ வ"ேவ ேவதா(த வ"ேவ
நாதா(த ="ேம நாமைறக- ேபா: ேவ
ேத6யவ- த(த ேவ ேதவ7 aவ7 ேபா: ேவ
,ழ(ைத/ ,மாரேவ ,: ேதா:மா; ேவ
பாலகK ைகேவ பாவ6ைன |7/, ேவ
க(த க<7ேவ கவைலகைள3 ேபா/, ேவ
ேவ ேவ ெவேவ ேதவ7Eைற U!ட ேவ
வா+ வழ, ேவ வ-ள ,ண ெகாட ேவ
ஆ;ப+ேவ ஆபரண த+ த ேவ
அழக = க ேவ அ-ய- த(த ேவ
q க<7ேவ ச=க ச>7ேவ
சகடக- |7/, ேவ ச
சகார ேவ
= >/,மார ேவ =K: கா/, ேவ
வாேனா7 ெதா2த ேவ ஞான அ ' ேவ
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எEடN T]

ேவ = கா ேவ ேவேவ-= கா
ேவ = கா ேவ ேவ
எ!ட"/ ,S~/,-ேள-= கா
எ3ப" நாK 3ேப?
ெகா!" =ழ/,Aறா9!-= கா
,4ட tவ வா9.
ேசா: >
<ய3பா-= கா
ெசா/க தகைல!
கா: ஓ"6!டா-= கா
க!ைட 62(>6;.
ஓ!ைட/ ,"ைசய3பா!-= கா
ஒப> வாசல3பா!
ேவ!ைட ஆ;Aேற-= கா
ேவதைன |ர6ைல!
பா!ைட3 பா;Aேற-= கா
ப/</, tவ வா9!
ேகா!ைட ெகா தளக--= கா
ெகா"க!"3 பற/,த3பா!
ஊ ைத ேதகம3பா-= கா
உ-ள < ேவகம3பா!
பா > நட(<டேவ-= கா
பாைதைய/ கா!";வா9!
க}/, ைமெய2<-= கா
க
>/,3 ெபா9ெய2<
வண/ கலைவGேல-= கா
வC தவடேவா?
ெசாD/,- ஓ"வ(>-= கா
!சம ஆனவேன!
கD/,- கா(தம9யா!-= கா
க!;/,- Bபவேன!
காவ"ஆடGேல-= கா
கால" ஆ;த9யா!
?வ" மண/,த9யா!-= கா
5.ய A!;த9யா!

க6ஞ7 E. எ. நாSEய3ப
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காவN#பாEC

காவ"யா காவ" க(தேவல காவ"
கெகா-ளா/ கா!Eத  கடபq/,/ காவ"
ேவ= க நாம <ேல
6த6தமா9/ காவ"
ெவேவல காவ"
{ரேவல காவ"
Eகார ேவலq/,
EனS Eன/ காவ"
வணமG ேதாைகேயா;
ஆ"வ  காவ"
பழBமைல பாலq/,
பா,ட தா காவ"
ெதபழB ேவலq/,
ேத ,ட தா காவ"
~வாநாத ேவலq/,S
ச(தன தா காவ"
பால~34ரம.யq/,
பsசா7த/ காவ"
ஆ:=க ேவலq/,
அழ,மG காவ"
வண வண/ காவ"
ெவேவல காவ"
மர நாதq/,
மSச தா காவ"
,ற/," ,மரq/,
,ைற6லாத காவ"
ப/தெரலா ெகாடா;
காவ"யா காவ"
பாமாைல பா"ஆ"
நா"வ  காவ"
கெகா-ளா/ கா!E த 
க(தேவல காவ"
காவ"யா காவ"
காணேவ; கேகா"
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கத# பலகார

ேவேவ = கா ேவ= காகா-வ"
ேவேவ = கா ேவ= கா
ேவேவ = கா ேவ= காகா-வ"
ேவேவ = கா ேவ= கா
ஆ"ேம ஆைசயா9 ஓைடGேல-நல
ஆகார ேச > wைடGேல
ப/<யா பEெவ ேபாைதGேல-இ(த
பலகார ேபா>ேமா பாைதGேல
க(தK ?=க மா
ைட-அவ
கால" தைடேயா =:/,வைட
ைகக ககண ேத,ழலா-எகக(தேன ெந9வC அ<ரசமா.
தாமைர =ககேளா ெதAளt7-நைம
தாA; ைககேளா ெசக பா
க(தK கா6ர ேதகதL-அவ
ைக6ர யா ேம zK!டா9.
ச!"G ெவ(தைத <பவேர-க(த
சV"G வ(தைத உபதேக
எ!ட"G நால" ேபா;கேள-ேவேவ
எேறாA எேலா  பா;கேள.

எக. ல Nளேக

சரஹணபவேனசரஹணபவேன சரஹணபவேனச=கேன
சரஹணபவேனசரஹணபவேன
சரஹணபவேனசரஹணபவேன சரஹணபவேனச=கேன
< மக- கைலமக- மைலமக- வ"ேவ
< 3பர , வ"ேவலா
< மா நா=க பரமEவமானா9
< Bைற வா6 க<7ேவலா!
ெப ைமG வ"ேவெப (தவ த.ேய
ெப மா = கா = ேகசா
சரஹணபவேன! சக+மகேன!!
ச, ஜயஜய ச=கேன!!!
ெச(< கைரGK சம+!; ெவறா9
ெச(த மகேன வ"ேவலா!
6(ைதக- ெச9தா96+ தத(தா9
6ணவ7 6ள/ேக க<7ேவலா!
க(தேன கடபேனக ைண ெச9,கேன
எ(ைதேய எக- = ேகசா!
சரஹணபவேன சக+மகேன!!
ச, ஜயஜய ச=கேன!!!
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ஆ6ன,"GK ஆ"யா9 Bறா9
ஆன(த மயேன வ"ேவலா
w6;ேகாC/ ெகா"ைடேயாேன
w7தவ ெதாேய க<7ேவலா!
தா6ய >யைர த" ெகா;தா/A
தாெயன/ கா தா9 = ேகசா!
சரஹணபவேன! சக+மகேன!
ச, ஜயஜய ச=கேன!!
ஏரக வ(தா9 ஏCைச ம.ேய
ஏகேனயானா9 வ"ேவலா!
தாரக Eகைன தாெனq ரைன
தா/A t ெவறா9 க<7ேவலா!
தாரக3ெபா ேள! தா7=கவ"ேவ!
தாபக-|7 த = ேகசா!
சரஹணபவேன! சக+மகேன!
ச, ஜயஜய ச=கேன!!
,:ேதாரா"ய ,மரேன!,கேன
,ைறகைள |7 த - வ"ேவலா!
எ:ேம உன"எக} ப.(<ட
என/க - ெச9வா9 க<7ேவலா!
ந: t ெசாவா9 நைமயா9 வ வா9
நல(த நாயகா = ேகசா!
சரஹணபவேன சக+மகேன
ச, ஜயஜய ச=கேன!!!
பழ=<7S ேசாைல மைலைறேவாேன
ப"த7ப"த வ"ேவலா!
,ழ4; உ-ள/கவைலக- |7 >/
,ைற6ைல எறா9 க<7ேவலா!
பழ6ைன இைலபயெம> இைல
ப/கL Bறா9 = ேகசா!
சரஹணபவேன சக+மகேன
ச, ஜயஜயச=கேன!!
பபல தலகபெபா; இ (தா9
பைகG - |7 த வ"ேவலா!
கபவ7 உ-ளகK(<ட இK தா9
கம. கKெமாC/ க<7ேவலா!!
அ5தேதவா அ AK வாவா
அ:=க அ<சய = ேகசா!
சரஹணபவேன சக+மகேன
ச, ஜயஜய ச=கேன!!!
ஜய ஜய = கா ,ககாேகயா
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ஜய ஜய பாலா வ"ேவலா
ஜய ஜய = கா ~3ரமயா
ஜய ஜய க(தா க<7ேவலா!
ஜய ஜய = கா Eவன !,மரா
ஜய ஜயமகள = ேகசா!
சரஹணபவேன சக+மகேன
ச, ஜயஜய ச=கேன!!!

>7/ைகSE த7

ஆCக ஊLச ஆCகேவ
ஆ;க
அ9யா
ஆ;க
அ9யா

ஊsச ஆ;கேவ
= கா ஆ;கேவ
ஊsச ஆ;கேவ
= கா ஆ;கேவ

ஆC3 ப;/ைக ெகாேடாK
அ ைம ம கா ஆ;கேவ
ஊC தா" BபாK
உ தமS ெசவா ஆ;கேவ
வா2 மKத7 யாவ /,
வC/, >ைணயா ேவலவேன
ஆ' கவைல ஓ"டேவ
ஆ;க ஊsச ஆ;கேவ
ஆடக3 ெபானா ஊsசL!;
அத, வGர/ கG:!;
w"; அ"யா7 ஆ!"டேவ
,மரா ஊsச ஆ;கேவ
பா;க- ,ைற(ேத மா(தெரலா
பபா9 வா(> உய7(<டேவ
வா"; பG7க- வள ெபறேவ
ஆ;க ஊsச ஆ;கேவ
=ேன 4ேன ெசறாD
aைளG ஒ B;ேம
எேன வா/ைக எறாD
எலா உைனS ~யேத
,றா/ ,"யா9 எைமகா/,
,ற/ ,"G ேவலவேன
கேண ம.ேய க<7ேவலா
க6னா7 ஊsச ஆ;கேவ
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6ணவ7 ெச6 ெத9வாைன
ேவடவ7 மகளா வ-ட
மணக ~: மGேல
ேமத, ேசவ ெகா"யாட
ெகா"; காத உண7ேவா;
கK(த ெநsச )sசLேல
அ5ட ஏ இKதம7(ேத
ஆ;க ஊsச ஆ;கேவ
மைண3 4ள(> ெப ேப!"
மாெப  அ 'ைட வ" டேன
ெப. நலா7 இ வ ட
ெப மG ஏ வ(தவேன
கேண ெத+யா/ கா!"ைடேய
கலA த6/, எக'/ேக
உனா வC ெத+(>யர
ஆ;க ஊsச ஆ;கேவ
ஆற" ெந"தா உ
டேன
அ"யா7ப/< உ:ேவற
ேபர - ெகாடா9 ெப ேபடா
4-ைளக- நL6ைன3 ேபா/Aடேவ
zர" வணAட வ(>-ேளா
ெசவா அ ைள த(<;வா9
ஆ+ - 6லA ஒெபறேவ
ஆ;க ஊsச ஆ;கேவ!

ெம9ய3ப, காைர/,"

வர ேவ%C வர ேவ%C
வரேவ; வரேவ; ெச(< வ"ேவலாவ"ேவலா-வர
தரேவ; தரேவ; ெச(< வ"ேவலா
தாக+ய >ப வ(தா ெச(< வ"ேவலா-t
தாயாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
ஏAய2 ேபா> ேதற ெச(< வ"ேவலா-t
எ(ைதயாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா!
வ Aற ேநா9 |7/க ெச(<வ"ேவலா-t
ம (தாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
அ 6ைனைய |73பத,S ெச(< வ"ேவலா-t
ஆ-6ைனயா9 வரேவ; ெச(< வ"ேவலா!
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மய, வயதைட கால ெச(< வ"ேவலா-t
மகவாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
தய,Bைல வ(தேநர ெச(< வ"ேவலா-எ
த4யாக வரேவ; ெச(<வ"ேவலா!
அவலவ  ேநரக; ெச(< வ"ேவலா-எ
அணனாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
தவ2=-ள/ க
ைதSெசால ெச(< வ"ேவலா-t
தழாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா.
வான பா7/, உழவ /,S ெச(< வ"ேவலா-t
மைழயாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
நானைட |ககல ெச(< வ"ேவலா-எ
நபனாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
அயாைம (தேபா> ெச(< வ"ேவலா-t
அவாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
ெநயா  ="ேபா> ெச(< வ"ேவலா
tேயதா வரேவ; ெச(< வ"ேவலா!
கடேலா" மய,வா7/, ெச(< வ"ேவலா-t
கலமாக வரேவ; ெச(< வ"ேவலா
உடவா; ஏைழவாழ ெச(< வ"ேவலா-t
உ:>ைணயா9 வரேவ; ெச(< வ"ேவலா!

4னT 4ன காவN
EனS Eன/ காவ" ெச(< நாத காவ"
வண வண/ காவ" வ-நாத காவ"
அ, இ, காவ" அழ, ேவல காவ"
இ, அ, காவ" ஏர க தா காவ"
ஆ!ட ஆ; காவ" ஆ"ய3ப காவ"
பா!;3 பா; காவ" பழB ய3ப காவ"
=q 4q காவ" = க ேவல காவ"
க} மன= காவ" க(த ேவல காவ"
இர <னேவ காவ" இப a!; காவ"
பழB மைல/ காவ" பsச( |7/, காவ"
ெசK மைல/ காவ" ேசவ ெகா"ேயா காவ"
த7 மைல/ காவ" தாக |7/, காவ"
பாD பழ= காவ" பsசா7த/ காவ"
ேவD மGD காவ" 6ைனக- |7/, காவ"
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அ#ப பழ^ அ#பனடா

சரண சரண சரணம9யாசரணம9யா-சா சரண சரண சரணம9யா
சரணம9யா!
யா!
சரண சரண சரணம9யா
சரணம9யா-சா சரண சரண சரணம9யா!
சரணம9யா!
அ3ப பழB அ3பனடா-அவ
அ  ெப  <ர6ய/ க3பலடா
அ5த கா!; தைலவனடா-அவ
அ5/,3 ப.ெச9 இைறவனடா!
காேபா நாஅவ பைட{;-த4
காவL மற(> நைடேபா;
கடா நம/Aைல ஒ ேக;-t
காவ" எ; > நடமா;!
வ.க7 ,ல >/, தாயாவா-அவ
வைள6K ஓ"; ேசயாவா!
க6ஞ7க- பா!;/, வாயாவா-எ,
க;பைக கடாD |யாவா!
ஆ"/,3 பார" சா >ப"-நா
ஆ"ட3 பழKG |7 தம"
ேவ"; வர த  |பம"-இ<
ேவதைனேய இைல லாபம"
பழK/,3 ேபாவ< ~க அ<க-அவ
பா7ைவG Bப< ,ணம<க
62(> வணAனா வயத<க-அ(த
{ர த வா பணம<க.
ெச!"ம/க- இ(த3 ?Gேல-பல
ெத9வ >/ க த> ேகா"யமா
க!"ய ேகாGக- ஆGரேம-அ<
க(தK ேகாGக- யாைவேம
= க3ப Kலாத ஊ ைல-ஒ
= த3ப Kலாத {;ைல
பழKய3ப K வசைல-எகபரபைர/ கவK அசைல
காநைட3 பயண < ஓ"வ(ேதா-உ
க ைண/, தாqைன ேத"வ(ேதா
ேவெலைம/ கா/க!; ேவலவேன-உ
6Cஎைம/ கா/க!; நாயகேன.

க6யர~ கணதாச
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த%h, மைலயா
க(தq/, ேவ ேவ ெச()7 ேவலq/, ேவ ேவ
க(தq/, ேவ ேவ ெச()7 ேவலq/, ேவ ேவ
>- 6ைளயா; Eன3 4-ைள=க மற(>
ெவ- 6ைளயா; மேலயா zைம தைனயைடய
நாைகப!"ன >/ கடL நwர பா9SE B,
ெச!"/ க3பD/, >ைணயா ெச(<லாடவேன
ெச(< ஆடவேன!
ஆடவேன! ஐயா!
ஐயா! ெச(< ஆடவேன!
ஆடவேன!
ெச(< ஆடவேன!
ஆடவேன! ஐயா!
ஐயா! ெச(< ஆடவேன!
ஆடவேன!
க3ப ஏ:ைகG =தL கட =க ெத+
கக tேரா; B, மைன6=க ெத+
அைன=க ெத+ அ534-ைள=க ெத+
அ(த=ககைடS ெச()7 க(த =க ெத+
ெச(< வ"ேவலா ஐயா ெச(< வ"ேவலா
வ(த6ைன |7/, எக- ெச(< வ"ேவலா!
வ"ேவலா!
4னா, >ைற=க ைத/ க3பD 4" > 6!டைதயா
க3ப அ"GKேல w!ட க"டவ(< /,
த73 ?மைலG B, த7மைலயாேன; எகெப; 4-ைளகைள/ கா/, ெப+ய மைலயாேன
த7 மைலயாேன ெநsE தாக |73பாேன
கக t7வCய நா= ைககைள/
ைககைள/ ,63ேபாேம
,63ேபாேம
ைத3?ச நாKேல அவq தகரதேம
நகர ைத3 பா7/க ேத+ நக7(> வ(<;வா
பா7/, டெமலா தழ7 ப/<=க ெத+
காவ" ஆ"வ  zன7கால" ெத+
க(தq/, ேவேவ ெச()7 ேவலq/,
ேவலq/, ேவ ேவ
கடைல தா" எ;/,
எ;/, எக- காவ"/, ேவ ேவ
க(தq/, ேவ ேவ க(த காவ"/,
காவ"/, ேவ ேவ
க(தq/, ேவ ேவ க(த காவ"/, ேவ ேவ

க6ஞ7 மா. கண3ப

அைழகECமா அைழகECமா!
அைழகECமா!அைழ/க!;மா சா அைழ/க!;மா!
அைழ/க!;மா!-அ(த
ஆ:=க ேவலவைன அைழ/க!;மா!
அைழ/க!;மா!
ஆ:பைட {!ேடாைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!ஆைன=க த4ைய
அைழ/க!;மா!
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இKய வ"ேவலவைன அைழ/க!;மா!
சா அைழ/க!;மா!அ(த இ;பாதைன
அைழ/க!;மா!
ஈரா: ைகயைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!ஈசqைம பாலகைன
அைழ/க!;மா!
உ-ளகவ7 க-வைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!உலாச ,மரைன
அைழ/க!;மா!

அ(த

அ(த

அ(த

ஊைம/,பேதE ேதாைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!அ(த
ஊனெமலா அC3ேபாைன
அைழ/க!;மா!
எ!;/," ேவலவைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!எ, Bைற இைறவைன
அைழ/க!;மா!
ஏ:மG வாகனைன அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!ஏைழ3பகாளைன
அைழ/க!;மா

அ(த

அ(த

ஐகர}/Aைளயவைன அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!அ(த
அப7க- ேநயைன
அைழ/க!;மா!
ஒ34லா ம.ைய அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!ஒ9யார நாதைன
அைழ/க!;மா!

அ(த

ஓகார3 ெபா ேளாைன அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!அ(த
ஓ எற ம(<ர ைத
அைழ/க!;மா!
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ஒளைவ/, உபேதE ேதாைன அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!அ(த
ஆ6ன,"ேயாைன
அைழ/க!;மா!
ககட ெத9வ ைத அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!அ(த
க ைண/ கடைல
அைழ/க!;மா!
Eகார ேவலவைன அைழ/க!;மா!-சா
அைழ/க!;மா!Eவ, நாதைன
அைழ/க!;மா!
ப/த7க- அைனவ  அைழ/க!;மா!சா அைழ/க!;மா!பழBய ப<ேயாைன
அைழ/க!;மா!

அ(த

அ(த

4கார ேவ!
ேவ!
அலகார ெச9<!ட மGD -நம
= கK ைகGேல Eகார ேவD!
ேவD/, இ;ேவாேம ?ைச - பாைத
U<K வ(<; ப/<ெயq ஆைச!
ம.ேயாைச ேக!ேபாேம மைலG - அேக
மைலயா" Bபாேன அலகார BைலG!
ேவவCேய பாவC கா!E - நம
= கனவ 6ைன|7/க ஓ"வ  மா!E!
சரவணK ஆ:=க ேதாற - நல
சகார ெச9ேதாK 5Kத < மாற!
த(ைத/, ேவத ைதS ெசானா-வ-
தன/காக மரமாAS ேசாைலGேல Bறா!
ஒ =க ைத3 பழBGேல பா73ேபா-அ(த
< =க < ?மல+ ேவதைனைய |73ேபா!
<ைன!"3 பE |7 தா- வ- - = க
<ன(ேதா: பE|7/க வ வாேள >-
அ"வாைழ/ கறாA வாேவா - நம
,"வாழ/ ,மரK பாத ைதS சா7ேவா!
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மZ
மG வ(> ஆ;> மைலேமேல
,G வ(> பா;> Eைலேபாேல
ேவ வ(> q> கெண<ேர - எ
ேவலைன/ காேணேனா எென<ேர?
எென<ேர?
< 35க பா"ேய ைகெதா2ேத
க 35க- t/Aட ெம9ெதா2ேத
6 35ட ேவ"ேய பா;Aேற
6ராLமைல ேநா/A ஓ;Aேற.
ேசாைலG வ(தா ,ைற|  -அ(த
~(தர3 5னைக Bைறவா,
மாைலG மயAேய வா;Aேற
ைமயL உைனேய ேத;Aேற.
வ-/, வா9 த வ"வழகா!
அ-டஆ6 >"/,த3பா
ெசாLS ெசாL என பய?
BD BD எகெண<ேர!

ஓ

அழ. ெர <ன ேதவேகா!ைட

"கா ஓ ஓ

ஓ = கா ஓ = கா ஓ = கா ஓ ஓ
ஓ = கா ஓ = கா ஓ = கா ஓ ஓ
ேத6ைய மண(த இட பரA+யா ேதச
அ> ேதவ ைகலாச - அ,
Eற/,ைதயா மா74Kேல ெசபக < வாச
க(தனவ ெவற இட கடபா; ேதச
அ> க ைண/ ைகலாச -அ,
கம2ைதயா மா74Kேல கடபமல7 வாச
பழ >/காக3 ேபா!"G!ட> ெதபழK ேதச
அ> ப/த7 ைகலாச-அ,
பக!;த9யா மா74Kேல பா+ஜாத வாச
ஆசானா9 வ(த இட ~வாமைல ேதச
அ> அ / ைகலாச-அ,
அ"/,த9யா மா74Kேல அLமல7 வாச
,: ேதாரா;வ> ,மரன> ேதச
அ> ேகா"/ ைகலாச-அ,
ெகாs~த9யா மா74Kேல ,sEமல7 வாச
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பவ: வ" பழ^ ேவல

அேராகரா அேராகரா ஆ:=க ~வா
அேராகரா அேராகரா ஆ:=க ~வா
தக ேத7 பவKவ  பழBGேல
தமண தவ(> வ  பழBGேல
எ, < 35க மண/, பழKGேல
எ3ெபா2> < நாளா பழBGேல

(1)

காவ"க- ேகா"வ  பழBGேல
கனகமG ஆ"வ  பழBGேல
ேசவல> w6B, பழBGேல
E த7 தவ ேம6 B, பழBGேல

(2)

க?ர மண {~ பழBGேல
கடேபா < /w!ட பழBGேல
அ5தக- அ<கம9யா பழBGேல
அப7 மன க3பெதலா பழBGேல

(3)

E(ைதய> EL7/,மமா பழBGேல
ெச3ப+ய இபமமா பழBGேல
க(தனவ ஆ!Eயமா பழBGேல
காண+ய கா!Eயமா பழBGேல

(4)

எேனாC ேப] சா?நாதா
ஈசேனா; ேபEய> ேபா>ேம
எேனா; ேப~சா நாதேன
ஆைசேயா; தெழ; >3 பா"ேன
ஐயாஉ < வ"ைய நா"ேன
கz: ெபா3 4ற(தவா
கமல < அ: t தவ(தவா
த+ சன/,3 4"/,ேம
சரவண >3 ெபா9ைக6!; எ2(>வா
கடேலார Bபவேன ச=கா
கட tரா உட அ+/, அலவா
நடமா; மGேல இ,வா
நல மன/ ேகாGD; தகவா
,ற <ேல கயாண ஆனதா
,வலய ைத tமற தா Bயாயமா
,ற ைத 6!"றA ஓ"வா
ெகாs~ த இைசேக!; ஆ"வா
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பKர; ககளா;( ெத9வேம
எைன ம!; காணமன இைலேயா
உைன 6!; யாைர இK ந5ேவ
ச=கேன எqடேன வ5ஏ
ஒர; 6Cேயq <ற(<;
ஓர6C3 பா7ைவேயq 5+(<;
எ:=ைன ந4Bேற வரெகா;
ஏற=ட யா வாழ வரெகா;.

U. ேச கsெச!"

 மாH $ வா01 த"க
ேவலாட மGலாட ேவலாட மGலாட
6ைனேபா/A எைமயாள வ க!
க!
6< மா3 5> வா த க - = கா
6ைர(ேதா" எைம/ கா/க வ க
Eேயq உ4-ைள
உ{!" ெகா"=ைல
அ"ேயq/ க - கா!E த க - <ன
அGேவD மGேலா; வ க
6" காைல ஜப ேவைள
வ"ேவைல ெதா2 ேவைல
ம" t/A மனதாள வ க _ = கா
மGேலா; ேவேலா; வ க
உலகா' தைலவா t
உனதா!E தKமா!E
ேதவாைன ,றமா>wட _ = கா
< / கா!E தரேவ; பாட
< Sெச()7 பர,ற
ெதபழB ேசாைலமைல
<
த.ைக ~வாமைல , ேவ = கா
ெசFேவேள Eகார உ ேவ
மகாத ஒ{~
ம<ேபாD =கமாேனா9
எேகq உ ேபாற கா!E _ = கா
இKேமD அைமயாேத மா!E
இடேர> வாரா>
எனt wறா>
இKேமD 6டமா!ேட உைனேய _ = கா
இK நாq ேபாவெதேக தKேய
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தகேதR வாவா

ேவேவ ேவேவ ேவ= கா ேவ
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவ
ஆ"3பா" உைன தாேன ேத"வாேராேம
அேராகரா எ: ெசாL3 பா"வாேராேம
ேத" வ(ேதா7 வா/ைகGேல நலெகா; <;
தடபா. ெத9வேம தக ேத+ வா வா
பா75க2 பழKமைல ஆடவேன வா
பர,ற3 ேபரழேக ேவெல; > வா
z7 ேம  சரவைணG தவ(தவேன வா
Eகார ேவலவேன தக ேத+ வா வா!
வணமG ெகாடவேன வா வா வா
வ"வழேக < = ேக ஓேடா" வா
எணெமலா Bைற(தவேன வா வா வா
எC Bலேவ தக ேத+ ஏt வா வா!
4ரணவ < ெபா - உைர >3 ெப ைமெகாடவா
<றைம, ர7பைட ெவ: வ(தவா
அ ணA+ பா!"Kேல அகமA(தவா
அபெரலா மA(<டேவ தக ேத+ வா வா!
ஆ:=க ஆAவ(த ேவலவேன வா
அப -ள ேகாG கா} ஆன(தேன வா
w: 6ைன |7 >ைவ/க ேவெல; >வா
,ற கட தடபா. தக ேத+ வா வா!
காவ"/, வC >ைணயா9 ேவைல த(த வா
கடபேனா; இ;பைன காவ த(த வா
ஆ"வ  காவ"ைய/ காணேவடாமா?
அழ,=க கா!" இேக E+ > மAழ வா வா
ஆ"வ  காவ"/,- ேச7(>வ பவ
அழ,=க கா!" அேக E+ > Bபவ
அ ளா" உ 6Kேல கா!E த பவ
அவேரா; தKைமGேல ேபE3 ேபE மAபவ!
,!ைடய9யா ,; ப <ேல ெசா(த ெகாடவ
,4!ேடா7 நலகா/க3 4ர ெப;3பவ
4ர ெப; > ஆ;Aற ேபரழேக வா
ெப ைம ெசாேனா தடபா. தக ேத+ வா வா!
உன ளா வாவ<ேல ெப ைம ெகா-Aேறா
உவாச வ வ<ேல ~க= காAேறா
எணெமலா Bைற(தவேன எC = ேக வா
வணமG 6!"றA தக ேத+ வா வா!
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பழ >/காக சைடேபா!;3 பழKெசற வா
ஒளைவ3 பாடD/ேக பழ= த(> ஊதS ெசான வா
அ- த  வ-ளேல எ ெச(<லாடவா
ஆன(தமா9 ேவ 4" > தக ேத+ வா வா!
உனழைக/ காபதேக ஓ" வ Aேறா
உன ைள3 ெப வதேக ேத" வ Aேறா
வணமG ஏவ  வ"வழேக வா
அைன த(த ேவDடேன தக ேத+ வா வா!
அைனயவ- Uனா!E வா < மAAறாஅ3ப ம>ைரS ெசா/ேகச ெப ைம ெகா-Aறா7
ேதவ7மக- ெத9வயாைன ெமலS E+/Aறா<ைன35ன > வ- மG ,DA/,DAS E+/Aறா-

அ#பா எறா

"க#பா

அ3பா எறா = க3பா அ9யா எறா ேவல9யா
அமா எறா ச=க அ தைன உ=க
எனேப ெசாL உைன/ w34!ட ேபா>
எமன= இK3பெதன Bைன <!ட ேநர
ெச(த2 ேபா>மா
ேத <ைனமா ேவ}மா
கணாDைன/ காப<ேல ேபரான(தேம
காஅழ, ஒ:ம!; க
< ேம ேம
கK த ேபா>மா
காவ" ேவ}மா
ேவஅழைக3 பா73பவ7க- ேவதைனமா:
6Cஅழ, 6ைனய: >, சாதைனw:
பா!; ம!; ேபா>மா
பாபழ= ேவ}மா
மGலா!ட ம/க'/, ஒேர ெகாடா!ட
ம,டம. ஒயழேகா எ: ெகாடா!ட
பா!; ம!; ேபா>மா
பsசா7த ேவ}மா
ேசவெகா" அைசவ<ேலா7 EகாரS Eற35-அ>
ெஜக <ைனேய எ2346; ேச<G 4ற35
பா!; ம!; ேபா>மா
ப ன/, ேவ}மா
வல>5ற
இட>5ற
ஒயழேக
ஓ"வாரா9

வ-யைம +யனாேம
ேதவயாைன ச(<ரனாேம
ேவல9யா
= க9யா
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எதைன அலகார
எ தைன அலகார = த = கq/,
எ தைன அலகார
ச/<G 4-ைள சரவண = >/,
எ தைன அலகார
E த ேபா: Eவனா7 4-ைள/,
எ தைன அலகார
,ழ(ைத அலகார ேகா"3 5னைக
w; அலகார
மழைல அலகார மைகய7 தாலா!"
மA2 அலகார
E:வ அலகார Eவq/, ம(<ர
ெச35 அலகார
,மர அலகார ேகாைதய7 இ வ7
ெகாs~ அலகார
ேவல அலகார ேவ ெகா; ரைன
{ > அலகார
ேவட அலகார ேவ6C வ-ைய
6 5 அலகார
6
த அலகார 6னாயக7 >ைணG
ெவ அலகார
அரச அலகார அைன >S ெசவ=
அ/, அலகார
ஆ" அலகார ஆைசைய t/Aய
அழ, அலகார
ச(தன அலகார சகல3 5கைழ
த(<; அலகார
< t: அலகார |6ைன ேபா/A;
<F6ய அலகார
மல7க- அலகார மகள த Aற
மASE அலகார
< மண அலகார ேத6ய7 இ வ7
< 3?!; அலகார
நப7க- அைனவ  நட > பஜைனG
எ தைன அலகார
நா; {; ேபா: நல
க(த7 அலகார

,ற- இல/,வ, காைர/,"
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கத தாலாEC
ஆராேரா ஆ+ரேரா ஆராேரா ஆ+ரேரா
ஆராேரா ஆ+ரேரா ஆராேரா ஆ+ரேரா
தாயரE பா7வ<யா- தர6ைலேயா பாDெம:
தகமக அழலாேமா ச=கேன க}ற,(ஆராேரா)
ஓ9யார3 பா,டக- ஒ ேகா" தாென; >
ெம9யப7க- வ வா7க- U6Cேய க}ற,(ஆராேரா)
ஆ"6ைள யா;த, அழ,3 ெபா ைலெய:
அழலாேமா ேவலவேன ஆர=ேத க}ற,(ஆராேரா)
ஆGரமா காவ"க- ஆ"வ  w"வ 
ஆன(தமா9 ஆ"டலா அழக=ேத க}ற,(ஆராேரா)
மாபழ ைத அணq/, மாயவq த(ததனா
மGேல வலவ(த மாம கா க}ற,(ஆராேரா)
ேதெகா!; அ4ேஷக ெசகதL3 பழSசா:
ேச7(>Bத , <டலா ெசFேவேள க}ற,(ஆராேரா)
வsE/ ெகா" வ-யைம வாsைச/A ெத9வாைன
வ(<;வா7 ெகாsE;வா7 வ"ேவலா க}ற,(ஆராேரா)
ெகாsE6ைள யா;த, மsச-=க ைலெய:
ேகாமகேன அழலாேமா ,மரேவேள க}ற,(ஆராேரா)
ஏ:மG ஏ:த, எ, 6ைளயா;த,
ஏAேயt அழலாேமா எCலரேச க}ற,(ஆராேரா)
ஆ:பைட {" /, அழ,மG M /,
ஆ"டலா பா"டலா ஆ:=கா க}ற,(ஆராேரா)

க6ஞ7 ,ற- இல/,வ

அJலேலாக நாயகைன# பாCக.
அேராகரா அேராகரா ெசாDகெசாDக-அ(த
அAலேலாக நாயகைன3 பா;க

< வள  பழK ஆ" வ(தாேன-அவ
</ெகலா 5க பர34 Bறாேன
ேவைல ம!; ைகGேல(< வாராேன-நம
6ைனக- எலா கைளெய;/க ேபாராேன
>;34லாம பட, நலா ேபா,மா-ந
>யரெமலா >;35 ேபால ஆ,மா
>பெம: நட(<!ேடா )யவேன கா <;-நா
>ைணG 3ேப எ: ெசாL எ மனைத ேத <;
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காவ"ைய ேதா ஏ(< வாேராேம-எககவைலெயலா |7 > ைவ3பா9 ஐயாேவ
ஜா<மத ேபதைல சம >வ தா பா;>
ஐகரq/ Aைளயவைன உலகெமலா 5க2>
ஆகடL கெட; த = >தா-ஐயா
அைனவ /, t நல ெசா >தா
ஆடவைன3 பா7 <!ேடா ஆ:தைல ெசாL6!டா
அைனவ /, அவ கா!E அ5தமா9 த(<;வா
கட@7 சா ஆ" வராக-நம
க<7ேவல 5கைழ நலா ெசாவாக
ெசா(தெமலா மற/க} ப(தெமலா >ற/க}
ஐயா உ 5கைழ நா எெற: பாடq

பழ:மைல காவN
ேவ = கா ேவ = கா ேவ ேவ
ேவ = கா ேவ = கா ேவ ேவ
,ற/,"GKேல காவ" அ(த/
w7ேவலா ,மரq/,/ காவ"
ேகா"/கைர காவ" w7ேவலா காவ"
,லா; ,மரq/, ,ைற6லாத காவ"
ஆ"/A
<ைகG காவ" எகஅ9யq/, ைத3?ச/ காவ"
ஆ"வ  காவ" அழ, மG காவ"
அேராகரா பா!;/ெக: ஆ"வ  காவ"
பழKமைல ேமேல காவ" அ(த
பsசா7த3 4+யq/, காவ"
பா!;/, ஆ"வ  காவ" ப+ , >வ  காவ"
பsச ைத |7/,(த ச=கK காவ"
tட மைலேயார காவ" அ(த
tலமG சா/, காவ"
ச(தன < காவ" ச7/கைரG காவ"
சகடக- |7/,(த ச=கK காவ"
எ!;/," = கq/, காவ" <ன
எ, Bைற அழகq/, காவ"
ஏவ  காவ" ஏற த  காவ"
எக- ,ல = கq/, எெற: காவ"
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ஓகார பq/, காவ" அ(த
ஓ உைர த அ9யq/, காவ"
ஒ9யார/ காவ" ஒGலான காவ"
அ"வ(த அைனவைர ஆளைவ/, காவ"

Eத. சப(த

மZேல மZேல b ஆC

மGேல மGேல t ஆ;
மGேல மGேல t ஆ;-எகமனவ 5கைழ t பா;
மGேல மGேல Bறா;
மனவ = கைன மறா;
ெதனவ மA(<ட t பா;
ேசவெகா"ட ேச7(தா;!
ெச(த த நா பாட
ச(தன/ காவ" தானாட
இ(<ர ெகாD6 Uனாட
த(தன தாளக- ேச7(தாட
கD மர= கK(தாட
கா6+ ெவ-ள 5ரேடாட
உ-' 5ர= ஒறாக
5- மGேல Bறா;!
>5 நாரத7 வ(தாட
>வாரைக கண ,ழ¥த
பபா9 ேவலவ கல(தாட
பைட {டாD Bறா;

தகS சர3ப ?டவைன
த.ைக மாமைல ஆடவைன
<கைள அ.(ேதா < மகைன
<ன= ேபா Bறா;!
கைலமக- நா6 கK(தாட
Bலமக- தைரG 5ரடாட
அைலமக- அS~த qடனாட
மைலமக- சரவண 6ைளயாட
சரவண3 ெபா9ைகG நானாட
ச=க ந<GK அவனாட
ைவயா5+G tயாட
வ வா சரவண 6ைளயாட
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,Gக- பா; ,ரேலாைச
ேகா,ல A Vண ,ழேலாைச
பஜைன பா; ப ஓைச
பழB/ ேகாG ம.ேயாைச
பாடைல3 ப" தா பலq;
ப"3பைத/ ேக!டா நல=;
<ன= ப" தா ெசவ=;
பழB = கK அ ';

-எ. இராஜெல், காைர/,".

ல%ட வNேவல

சரண சரண
சரண =
சரண சரண
சரண சரண =
சரண சரண

ைகயா - சா
= ைகயா
ைகயா - சா
= ைகயா

மைல/," ேவல இ: கடதா"னா-லட
மாநக+ வ(> ,"ேயனா
Eைலவ"வாக வ(> வர நAனா-தழ7
< வ - ெகா-வத, >ைணயாAனா
எA (> அவைன மற3ப<ைல-தழ7
ஏ: < 6ள/, அைணவ<ைல-ெபா,
த ம ெவ-ள ,ைறவ<ைல-தழ7
5க2 ெபா ' எ: அCவ<ைல
நாக+க வள7(த ேமAKேல-,மர
நாயக ேகா6 கடா7 ஆைசGேல
ேதக உைழ3ைப Eல7 உவ(> த(தா7-Eல7
<ர6ய த(த>ட தைம த(தா7
ஆ:பைட {; எ: அைழ > வ(ேதா-ஒ
அ5த {!ைட இேக பைட >6!ேடா
ஏ2பைட {; எ: ெதாட7(> ெசேவா-லட
எ24ய ேகா6ைல ேச7 >/ெகா-ேவா
இலைக = கq/ேகா7 க<7காம-ெபா இல, மேலEயா6 பலAராம
>லA; லடq/, ெதாட7(> வ(தா-எக~வாநாத அ ைளS ~ர/க வ(தா
அ ணA+ ஒ நா- வைர(> ைவ தா7-அவ7
அ"S~வ!" பலேப7 எ2<ைவ தா7-க ைண
= க தைன ஏ ைவ தா7-க6ஞ7
கணதாச இதைன3 பா" ைவ தா7
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நல த" நாயக
ெதபழK ஆலய ேதவேதவ ேகா5ர
அபழக ச(B<G ைவேபாக - அவ
அ"யா7க- ெகாடா; ைத3?ச
ஆெற2 > ம(<ர அகெமலா ச(தன
tெற; >3 ?Eவ  < /w!ட - அத
ெநsசம< ஆ"வ  ச<ரா!ட
ஆலவ!ட ேதாரண அனதான பானக
காெல; > ைவ/க ைவ/க உபசார - இ>
க(தேவல தடபா. த ேயாக
ேவ= க ேசவ" ேவ"வ  காவ"
பா,டக- ப  அ4ேஷக வண3
ப!டாைட நவர ன அலகார
க?ர |பமா ககவ  பமா
தபரனா9 Bபவேன நெத9வமா - அ(த
சரவணைன3 பா;வேத ேப+பமா
பழKமைல வாசேன பsசா7த ேநசேன
அழ,மG வாகன < வ வாய3பா எகஅலகைள3 ேபா/A நல த வாய3பா
ஆ:பைட {;க- அழ,மைல நா;கஏ:மG ஏ:பவ அரசாகமா அவ
இைசபா" ஆ;பவ7 5கேழா,மா
ேதவயாைன < மண ேதவ7த  zதன
பாவாண ந/ர அ !க6மற =த
பைட{; ம>ைரGேல < 3பர,ற
வ"ேவைல {~வா வாைகமல7 ;வா
அ"யா7க- 5லேவா7க- ெநsE வாபவ அவ
அைலயா; கடேலார ெச(< ஆடவ
தடாத ஏ(>வா ஜபமாைல தா,வா
ெகாடா; க6மாைல அ";வா எC
w தா; பழBGேல ,"ேய:வா
Eவஞான ~(தர ெச6ேயா; ம(<ர
உபேதச/ , நாத சாநாத அவ
உலகா' ச/< Eவ காபால
அ"வார மாமனா மைலேமேல ம கனா
இைடGKேல ர,ராம உற6ன7ேசைன அ>
எெப மா 6ைளயா; பழ=<7Sேசாைல
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வ-மைல வடமைல ம தமைல Eவமைல
ெகாLமைல ெபா<ைகமைல பபலமைலக- ஐயா
,மரமைல த.ைக மைல கபகS~ைனகத7மைல = கேன ைத34A ,மரேன
கண4ரா ம மகேன க<7காமேன ஏ2
கடதா" லடKேல Eவபாலேன
ேபா>ம9யா ேசாதைன ெபா:/க6ைல ேவதைன
ஆத+ >/ கா3பாற தாமதேமேனா எ
அல6ைன ேநா9உன/,S சமததாேனா
ஆ:=க ேவலேன அழ,மG {ரேன
ஏ:=க tத வா9 பழB மைலGேல இK
எ3ேபா> >ைணவ வா9 என> வCGேல
ைவ |ச ைம(தேன வய¥+ க(தேன
ைத3?ச காணவ(ேதா தடபாKt
தகரத ஏறேவ; எக-சா
அ ணA+ ேதாழேன அ"யவ7சகாயேன
சரண உைன அ இைல ச=கநாதா >ைண
த(>மைன ம/க-~ற எ,ல tகா

அ !க6 ,. ெச. இராமசா

ஆ*பைட ;டழகா
ஆ:பைட {டழகா = கா
ஆன(தேன மா= கா –
அழ,மG ஆ"வரS ேசவெகா" =ேன வர
இq வர தாமதேம - = கா
இq வர தாமத ஏ?
ஏ:மG ஏவ(ேத - = கா
எக- ,ைற |73பவேன
(ேவ ேவ)
w:6ைன |7 > ைவ/க/ ேகாலமG ஏ t
இq வர தாமதேம
(= கா)
,ற/," ேவலவேன - = கா
,ைறகெளலா |73பவேன
(ேவ ேவ)
,ற 6!; t இறA தsசெமேறா7 தாவகற
இqவர தாமதேம
(= கா)
எ!;/," ேவலவேன - = கா
எக- ,ல கா3பவேன
(ேவ ேவ)
ெச!" மக ஆனவேன ெசக<7 ேவ t எ; >
இq வர தாமதேம
(= கா)
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ெச()+ வாபவேன - = கா
ெசவ நல த பவேன
(ேவ ேவ)
எக- ,ைற |7 <டேவ தகரத Uதம7(>
இq வர தாமதேம
(= கா)
பழKமைல3 ேபரரேச - = கா
பாெரலா ஆ-பவேன
ப/த7 ,ைற |7 <டேவ பSைசமG Uதம7(>
இq வர தாமதேம
(= கா)
Eகார ேவலவேன - = கா
E/கெலலா |73பவேன
(ேவ ேவ)
தகமன ெகாடவேன தாவக வா தர
இq வர தாமதேம
(= கா)
பK ைக நாயகேன - = கா
ப/க >ைண வ பவேன
(ேவ ேவ)
ப/க மா< /கS ெசா/க தகேவெல; >
இq வர தாமதேம
(= கா)
காவ"க- ஆ!ட <ேல - = கா
கவைலெயலா |73பவேன
(ேவ ேவ)
ேசவ"க- சரணெமன ஆவDட கா < /ேகா
இq வர தாமதேம
(= கா)
ெசா(த=ட நானைழ/க - = கா
க(தவ" ேவலவேன
(ேவ ேவ)
தகரத ெகாடவேன எக- ,ல கா3பவேன
இq வர தாமதேம
(= கா)
ெகாs~ த பாட ேக!, - = கா
,ழ(ைத வ"ேவலவேன
(ேவ ேவ)
தsசெமேற தா- ப.(ேதா பsச 4. ேபா/Aடேவ
இq வர தாமதேம
(= கா)
ெசான த/ ,ைறளேதா - = கா
ெசானெதலா ேக!கைலேயா
(ேவ ேவ)
அைன த(த ேவ எ; > அழ, மG Uதம7(>
இq வர தாமதேம
(= கா)
அைலயா; ெச()+ேல = கா B:
6ைளயா; ெசவ மகேன
(ேவ ேவ)
Bைலயான ெசவ( த(> வளமான வா தர
வரேவ} எ(தன ேக
(= கா வரேவ} எ(தன ேக)
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@ பழ^யா%டவ, "#பக
ேவ = கா,
கா,, ேவ= கா
கா,, ேவ ேவ
கா, ேவ = கா
ேவ = கா
கா,, ேவ = கா,
கா, ேவ= கா,
கா, ேவ ேவ
ேமாதக Bேவதன: =க உ வாகன:
=ரக- ேபா ெச6 தல: வர ெகா;/, ஐகர:
ேபாதக: கஜானன: 5ராணஞான வாரண:
ேபா ேபா உபத கா/கேவ; எ,ல!
ேவ4" த ைகGேல, ெசேகா4" > Bறவா!
ேவ"வ(த யாைவ 6ைர(த/, மனவா!
கா4" ேத: எமன/ கல/க நா உைர/கவா?
க<ற/க ேவ; ேவ; ெதபழB ஆடவா!
என> ப/க tG /க எA (> பைகவ !
நாK (த மைனந;க எF6த >ய7வ ?
மன> ெநா(> ெநா(> வ(த ைம(தைன t தாகவா
வாCவாC ெதபழB/ ேகா6 ெகாட ஆடவா!
ஆ<நா ரைன அC தெத9வ tெயK
அ; >வ  பைகெயலா =" த>ைம தா எK
ேமா< B, எபைக ="/கேவ எ; >வா
= கேன ெத பழBெகாட அழகேன எ ஆடவா!
பKர; ைக தல < பளபள/, ஆத
பா9(> ெசல >">"/, பSைசமG வாகன!
இன ெச9 பைக="/க இq என தாமத?
எைனயா' மனனான ெதபழB ஆடவா!
ஈசேன உ மைன6ேப  ேதவேசைன எAறா7!
இெனா
< 6CGர; ஈ!"ெய: ெசாAறா7!
வாச ெச9 இடெமலா= பாசைறக- அலவா?
ைம(தேன எ பைக="3பா9 ெதபழB ஆடவா!
எ4ராேன ஒப>ேப7 த4மாைர ந4ேன!
என> காவ இவ7க- எ: க6ைத பா"S ெசாAேற!
ந4னாைர/ கா/கேவ: நாத ஏ> ச=கா?
ந6ெலாணா3 பைக="3பா9 ெதபழB ஆடவா!
ஆ:பைட {" /க ேவ:பைட ஏனடா?
அC/ெகாணாத ேகா!ைடB சட/கரக- தாமடா!
மாலாத கவசமா9 வ  ~ழ: ேவலடா!
வ6ைன பைக="3பா9 ெதபழB ஆடவா!
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ஆரவாரமா9 எ2 அக3பைக: 5ற3பைக
அெயாணாத ம( ரய( ர த( ரமா9 வ  பைக:
ேவ76; ,ல3பைக 6ைன3பைக Aரக3பைக
ேவ:ப பைக ="3பா9 ேவ- பழB ஆடவா!
எ(த ேவைள யானேபா> க(தேவைள3 பா;ேவ!
இ(த ேவைள உைனய எ(த ஆைளநா;ேவ!
வ(தேவைள நல ேவைள வாைக ெகாட ேவலவா
வபைக ஒC த -வா9 ெதபழB ஆடவா

அ !க6 ,.ெச.இராமசா

@ ெசலா%டவ, பக
ேப7பைட த க(தேன! 4ராபைட த ெசவேன
7பைட த ஆணவ ைத )-பைட த {ரேன!
z7பைட த ெச(த <னபைட/க அ 'வா9
w7பைட த ேவலவேன! ,லா ெச(<நாதேன!

1

ஆ:ேகாணS ச/கர; அைம(த ஆ: அ!சர;
ஆ:வாச த >வ; அைவகட(த அ5த
ஆ:, ஆ:, ஆ:, ஆ:, ஆ:, ஆ: பேன
ஆ:தாயா7 பாலேன! க பா  ெச(< நாதேன! 2
அக,ைழ(த சகர 5யகமாைல பா"னா
5,(த ஏவ- காசேநா9 அக:நைம எ9<னா
இகபர இர"D நலத  மேகசேன!
~க(த க(த 5Vபேம உவ(த ெச< நாதேன!

3

ஆ<நாத மைற <ற அ(<ேல அ(<ேல;
காதலான ெச(த/ க
ைத உண7(<ேல;
ேபைதநா <ன<ன 4தறD த.(<ேல;
ஈ>t ெபா: த - இைச(த ெச(< நாதேன!

4

aைகபா இரAேய =ழகைவ த ேதவேன!
தாெகாணா வG: ேநா9 தK தச/< பாலேன!
ஏA, ஏA, ஏA, ஏA எ9<ேன எ ஈசேன!
|ெகலா 6ல/,வா9 Eற(தெச(< நாதேன!

5

ெதாைலெச9 ேநா9 இைல; >ய7பைக 6ைன இைல;
அல ெச9 |யச/< அ!டம >S சK இைல;
இைலஇைல எ:?~ இைலGt லாமேல
ெசவேம> இைலேய <க(தெச(< நாதேன! 6
ேவ:ேவ: ம(<ரக- ஆெற2 தட/கமா;
மா:ேதவ ேத6ய7B வ"6ேல அட/கமா;
w:ப > ஆ:மான ேப:ந, ஈசேன!
ேத: எைன ஆத+/க வா ெச(< நாதேன!
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ெதா!ட ெதா!ட இடெமலா >ல, Aற ேஜா<ேய!
=!ட=!ட ம"Gேல =க(த/, ேதqேவ!
எ!டஎ!ட Bபெதன ஏைழக-ப காளேன!
A!ட A!ட வா  எைன ஆ' ெச(< நாதேன!

8

மாரைன தA த எ(ைத ைம(தனான க(தேன!
ரைன/ AC >வாைக ;ெவ ேவலேன!
ேசாரைண, எைனவ
> >!டைன ெதாைல/க t
{ரேவ எ; தேவ; ேவ; ெச(<நாதேன!

9

அsEநா ந;, ேபா< அழ,ேவ எ; >வா
வsசமா அக3பைக 5ற3பைக ம" >வா!
சsசலக- ேபா/Aவா! எ ெநsE இப ேத/Aவா!
தsசெம: ேசடவ((>) இைறs~ ெச(<நாதேன!

10

ஆCவா9 இ (தவா! அ (தவா ஆடவா!
காCவா93 4ற(> ஞான காணேம ெபாC(தவா!
வாC! தாயா7 ழேவ; வரெமலா வழகவா!
ஊCநாத ?சைன உவ(த ெச(< நாதேன!

11

-அ !க6 ,.ெச. இராமசா

ஆ*பைட ;C
<
வ

த. = க நம/, வC >ைண வ வா
த ைத3 ேபா/க நல வCகைள த வா

<
த. = க நம/, வC >ைண வ வா
வ
த ைத3 ேபா/க நல வCகைள த வா
5- மGேல/ ,றவ- மGேலா;
>- >- ,<3பா ந ெதாைலகைள அC3பா
?மைலகேல Eற(த> சா மைல அ9யா
சா மைல ேமேல , சா இ /காரா
கா!; அபாேல நா ேக!, வர த வா
ேக!டப" த வா நா Bைன தப" வ வா
எ: வ
அைன
உைன
எ: வ

வாேனா பர , வ"ேவல
வGKேல நாq Eன உ ெவ; >
Bைன ேதேன t எைன Bைன3பாேயா
வாேயா எற >ப த673பாேயா

அs~ வய<Kேல எற 4s~/ கர <Kேல
ெச()7 கடேலாரா வ(> zரைல ெதா!ேடேன
அ(த =க பா  ெச()7 ஆ:=கசா
எற >ய7ேபா/க3 t வCெகாsச கா
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பழ=<7 ேசாைலGேல ஒ நா- அ(< மாைலGேல
க(த3 பழப/க நாq =(< வCநட(ேத
க(த3 பழத(> எ(த அ53பழ ேக!டா
E(ைத3 பழஎ; > நாq ெசD < {டைட(ேத
இர ேநர <ேல பழB மைலG U<Kேல
எ தைன எ தைன வண 6ள/,க- கைண3ப/,த"
எண Bைறத" = க ஏற 5+யத"
அ: இ: எ: பழB ஆ" =க ெத+

க6ஞ7 மா. கண3ப
<

ைன =, கத

த. மைலேம இ 3பவேன
3பவேன-எக|ராத 6ைனகைள |73பவேன
க(தா கடபா ேவ= கா கா7 < ேகயா ேவ= கா
<
த. ேநா/A வ Aேறா-உ(த
< வ" காண வ Aேறா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
பழBைய ேநா/A ெசAேறா-அவ
பாத ைத/ காண  ெசAேறா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
ப,K உ <ர < நா-உன/,
பாலா 4ேஷக ெச9யவாேரா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
பாதக- ேதய நட(>வாேரா-உ(த
பாத ைத/ காண ஓ"வாேரா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
காவ" தாA/ காக;/க-உ(த
கால" ேநா/A நட(>வாேரா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
,:க- ேதா: ,"G 3பா-அவைன/
,4ட/ ,4ட அ -5+வா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
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ஆ6ன ,"வா அழகனவ-இ(த3
பா6ைய/ கா > அ -5+வா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
வ ட >/ ெகா =ைற உைன ேத"-எகவ:ைமைய |7/க நட(>வாேரா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா
கா} ப/த7 அைனவைர-அவ
ேப./ கா > அ -5+வா
க(தா கடபா ேவ= கா
கா7 < ேகயா ேவ= கா

;ரேவ ெவHேவ
~!ட< tெற; > ெதா!டைகG ேவேல; >
ேதாைகமG Uதம7(த ~(தர-அ(த/
க!டழ, ெகாடெதா க(தவ" ேவலவைனS
சா:வ> ஆெற2 > ம(<ர
ஆெற2 > ம(<ர ைத த(தெதா ~(தர ைத
அ(<பக E(தைனெச9 ெநsசேம-அ(த
ஆெற2(> ம(<ர ைத யாெர; > ஓ<னாD
ஆ:=க வ(>B, =னேம
க(தன"ேய Bைன(> சக த மாைலெகா;
வ(தைன ெச9ேவா7க- மன ஆ:ேம-பர
,:வள7 ,கேனா; தAவரேவ நம/,ெபாAவ  ெசவ ப<னா:ேம

ஆ%N
ஆ%N உைடZ அரச
ப/க மா< /கS ெசா/கெவ- ேவெல; >3
பSைசமG உSEவ  ேவலேன!-உற
பsச"ைய ெநsச2 <3 பா,ட ைத ேதாெள; தா
அsEக/ ெகsE;வா காலேன
பழBமைல Uதம7(> பா!ட=ைத ேவ!ட (<3
பா லைக கா த ' க(தேன!-உற
பாவ" ?=க ைத நா-="ய3 பா7 < (தா
ேவ=" > ைவ >6; ப(தேம
ஆ:பைட ேவலq ஏ:மG Uெத2(தா
w:ம" யா76ைனக- மா:ேம-அ(த
ஆ:=க ேவலவைன ஆ"ைட ெகாடவைன3
பழBமைல U>வ(> பா ேம
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ஆ"ைட ெகா" (> அரசமன ெகாடவைன
அ"ய> ெநா"6; >பேம-அவ
ஆெற2 > ம(<ர < ஓெர2 ைத ஓ<"q
பாரைன > ெப:ய  இபேம

டா/ட7 அர. Eகாரவ"ேவல

ெகாL]த?0# பாமைல

ெகாs~த3 பாமைல/, ெநsசெமq ?மைல/,
ேகாலமG ஏவ  ேவலவ-அ(த3
4s~மன ேவலவைனS சsசல |7aலவைன3
ேப~வ> ஆெற2 > ம(<ர
ெவ-ளெமன3 பா"வ  ேவலவைன நா"வ 
ெவ, மா(தர> w!டேம-<ன
க-ளலா உ-ளெமலா ெம-ள ெம-ள ஓ"வர/
காநைடG 5-மG ஆ!டேம
சாைலGேல ),வ> காைலGேல தா,வ>
ச=கq/ ேகறெதா காவ"-ந
ேவைலெயலா 6!;6!;/ காைலபகமாைல ெயலா
{ரநைட ேபா;வ> ேசவ"
ப-ளயக- ேபா;வ> ப(தயமா9 ஓ;வ>
பாலq/,3 ேபா!டெதா பாலேம-<ன
>-வ  ேவெல; >3 5-மG வாகq/,
ேதாD+ய/ கா நட/, zலேம
தா,வ> ),வ> தாெள; >3 ேபா;வ>
த(<ன ேதா ேபா;Aற தாளேம-<ன
ச,=க பா;வ> Eக=க ஓ;வ>
ச=கq/ ேகற ெதா ேமளேம
ஆ"ெயன உ-ளவq )"Lேல வ(<;வா
ஆ:=க சாGைன3பா;-அவ
க"/க<7காம=ட அ"யவ7 உ-ளெமலா
கா < 3பா ஆ:பைட {;
சாமைல பழKமைல சா7(தெதா த.ைகமைல
ச=க6 லாசெமன/ w:-இ(த
?Gேல உ-ளவ7க- சாெயன3 ேபாBத
?~வ> ஆ:=க t:
பா+ வள Uவர3 ப/தெரலா w" வர
பழ=<  ேசாைலைய t பா;-<ன
ஊவ  ப/<Gேல ஏவ  ச/<Gனா
உய7 அழக7மைலGைனேய நா;

ெபாAC/ க6ஞ7 காE c அ . ேசா
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ஆெறf மரமா2 ஆனவ
=
ம
E
ச

>ம. மடப > ெம தனேவ ?6+ >
<Gேல { /, மனவ-அவ
>6ைள யா!"Kேல ேச7(தவ7க- ெவெபற
<யமா9/ ைகெகா;/, மனவ

மனவK மாமைலG மா=Kவ7 ழவர
ம(<ரக- ேபா:Aற aலவ-அ(த
ம(<ர > aலமைத த(<ரமா9 த(ைதய7/,
ம(<+ >S ெசாLைவ த ேவலவ
ேவெல; > {:ெகா; {ண7க' ஓடெவ:
ெவக; 6=Aற ேதா-கேள-அ(த
ேவலவைன ேவ"Bத ெவக; வாழெவ:
ேவகமாக3 ேபா,த9யா காகேள
காக;/க tநட(த காரண ைத/ க;க
கா+யமா9/ ைகGைனேய கா!;வா-அ(த
பாெகா;/க3 பா9(>வ  பாச, தாGைன3ேபா
பா7ைவGனா பாவகைள ஓ!;வா
ஓ!;Aற ஓைசGேல ஓெமற பாைஷGேல
ஒ!;ெமா த மாயடA3 ேபாS~>-அைத/
கா!;Aற பாவைனG கா!Eத  க(தைனேய
காக;/க/ க;வர லாS~>
க;வ(த கா!EGைன/ க(தனவ மா!Eதைன/
காணவ(த கக, ேகா"ேய-நா
ெகா;வ(த ேகா!ைடெயலா ேகாலமG வாகKட
ெகா!"ைவ >/ ,4;ேவா நா"ேய
நா"வ  நம'/, நலக<தா ெகா;/க
Bறப" தடபா. Bகேவ-Bத
பா"வ  ப/த7க' பா6ைச/க நாவைச/க
பால+ட ைப(தைழ/ ககேவ
கறவ  மறவ  உறவ  ஓ>வ>
க(தனவ ஆெற2 > ம(<ர-க<
அறவ  அெபா2க ஆ:=க ேப ெசால
அ தைன அ- த  ~(தர
~(தர > நாயகைன ம(<ர > மாம.ையS
ெசாலGK வா7 ைதக'ைலேய-<
ம(<ர > மாம.ைய மா= க நம.ைய
ம"GடS சகட= இைலேய
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ஆெற2 > ம(<ர ைத M:தர ெசானவ7/,
ஆ:=க ேந+வ(> ேதா:ேம-அவ
ஈெர2 >3 ேப ைர/க ஈ;வ  ெதாைலக'
இைலெய: இ=க= ேதா:ேம
aெற2 > aலமைத = தC ேகாலமைத
=3ெபா2> wவர ெவேய-தைல
ேதாெற2 > ேநசம> தா"6; ேவ"யைவ
ேத"வ(> ேச  நைமS ~ேய
{:பைட ெகா;அவ {ண7கைள { <6!;
ெவெயா; வ(தம7(த ேவலேன-அவ
ஆ:பைட {;கைள நா"வர நைமத 
ஆ<ச/< ெபெற; த பாலேன
பாலக  பாைவய  பா=க >3 ேபைதய 
பா"வ(> ேபா:வ> உ=க நாகஆலவ!ட ஆ;வ> அ(<ச(< வா;வ>
ஆகாெதன ேவ;Aேறா ச=க
= >ம. ர <னக- ==க35S ெசபவள
மடப >/ கடG ேத6ேய-உட
ெகா >ம. நாமெமா; ேகாலமG ேவDேமா;
கடவைன நா";ேவா ேம6ேய.

ேசாைல இராமSச(<ர, ப-ள )7

கா%ேபா அவ ேசவN – (]Eட" ெமEC)
ெமEC)
எக- ,ைற |7 <டேவ எ(நா' கா!Eத 
Eைகநக7 தடபா. ெத9வேம - எ:
மகாத 5க2டேன மாறாத ெசவ வ(>
சக/க உ(த அ - ேவ;ேம.
ேவ;ெமன ேக!ட ட ேக!டவர அ தைன
த(>6; உைன Bத ேபா:ேவா - <ன
ச(த, ெச(தC ச7/கைர ேத கல(>
உ(த 5க எ:ேம ேபா:ேவா.
ேபா:Aற எக- >ய7 ேவேரா; அ: >6!;
ெவகைள அ- த  வ-ளேல - உைன3
பறவ  ப/த7 w!ட பா"வ  பா!"Kேல
ஏப; ெநsEKேல >-ளேல.
>- வ  ம/க- ெநsE ஆன(த ைத
அ- <ன த(>6; உ(தன> அ5த - Bத
ேவDடேன B: எைம/கா > 6; உ(தைனேய
உ-' A ேவ;ேவா உ ெபாபத.
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ெபாபத < அ5த ைத ேபா உைன3பா"S
~வ  எகள> பா,ட - எைம
ஏவ  உ(தன> ஆலய < வாசLேல
=Dேம அபர> காதட
காதட ைத பாைதGேல ேவகமாக 6!; 6!;
ேவலq/, த(<;ேவா காவ" - அ(த
பாலகைன பா7/க ேவ" கா க;/க ஓ"வ(>
ஆலய < காேபா அவ ேசவ".
ேசவ"ைய காணவ(த எகள> ச(த<ைய வாழைவ/,
Eைகநக7 தடபா. ெத9வேம - எககவைலகைள3 ேபா/A Bத ஆ:தைல த(>6ட
உ(தன> பா7ைவ ம!; ேவ;ேம.

அழ, ~(தர, நாSEயா5ர.

ஒZலாEட

க(தq/, ேவ
ேவ ேவ
= கq/, ேவ ேவ
க(தq/, ேவ ேவ
= கq/, ேவ ேவ
பSைச மG வாகன
பSைச வ- ேமாகன
கSைச க!" ஆ;க" ஒGலா!ட
காமா ஆ;க" மGலா!ட

(க(தq/,)

ேதவயாைன கணரE
ேதேவ(<ர ெபணரE
? மக ம மகேள ஒGலா!ட
5.ய தவzல மGலா!ட

(க(தq/,)

பSசமைல பவளமைல
இSைச மைல பழBமைல
இபமைல எம> Bைல ஒGலா!ட
ஏகேபாக த+சனமா மGலா!ட

(க(தq/,)

தக35- அகம>
தா6 தா6 ஆ;ம>
எகள> = கq/, ஒGலா!ட
எைலயற ேபரழேக மGலா!ட

(க(தq/,)

ெகாைட ,D,த"
w6ேய ஆ;த"
மடலேம மய,த" ஒGலா!ட
மாலவq மய,Aற மGலா!ட

(க(தq/,)
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= > நைக ேமாக நைக
4 >நைக ெப+யநைக
E >களா ெச(<லவ ஒGலா!ட
Eகார ேவலq/, மGலா!ட

(க(தq/,)

,DAS E+/,(த/
,ழ(ைத ஏ B:
அDகாம ஆ;த9யா ஒGலா!ட
ஆன(த கா!Eயமா மGலா!ட

(க(தq/,)

சலைக ,D,தமா
சத பா;தமா
நDகா9 ஒL/,தமா ஒGலா!ட
நாயகK ேபர ேள மGலா!ட

(க(தq/,)

உட5/,- ஆ;வ>
உGராக/ w;வ>
கடபK ேபர ேள ஒGலா!ட
க(தK ேபரழேக மGலா!ட

(க(தq/,)

6ராLமைல பழBமைல
6 5Aற ஆ:பைட
ெவட ஆ;Aற ஒGலா!ட
ேவ;வர த(<;ேம மGலா!ட

(க(தq/,)

ப7 மண/,த9யா
க7 ெப ,த9யா
எ(ேநர tவ வா9 ஒGலா!ட
எைலGலா3 ேபரழேக மGலா!ட

(க(தq/,)

E(>கேளா ெச()ேரா
=(>கேள ப/த7கேள
வ(>வ(> ஆ;Aறா ஒGலா!ட
வரதரேவ w;Aற மGலா!ட

(க(தq/,)

த(தன தா பா;Aறா
தாள!;/ w;Aறா
க(தனவ ஆ;Aறா ஒGலா!ட
கபைனைய பா;கேள மGலா!ட

(க(தq/,)
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பாலமார பாவல, ேதாழ
ேவ = கா ேவ = கா ேவ = கா ேவ
ேவ = கா ேவ = கா ேவ = கா ேவ
ேவ = கா ேவ = கா ேவ = கா ேவ
ேவ = கா மா3பழK ேவ = கா ேவ
பழKமைல ேமேல ஒ
பால ,மார
பால,மார = க
பாவல7 ேதாழ
அழ, மG ேமேலவ 
ஆன(த ப
ஆன(தப அவ
தாெனக- ஈச
(ேவ = கா)
,ட,டமா93 பா,/,
பாலக அவேன -ஒ
,ற <3ெபைண >ர <Sெசற
வாLப அவேன
இடவலமா9 மாமா
ேவDட நைமேய - <ன
இர பக பா>கா/,
காவல அவேன

(ேவ = கா)

?அள(த ைகக'/,3
ெபாைன அள3பா
ெபானள(> த(தவ7/,3
5கைழ வள73பா
நானள(த அள3ைபெயலா
நா' சA3பா -அ>
ேதனள(த க6ைத எ:
E(ைத க3பா

(ேவ = கா)

"கா உைன அைழJேற
ேவேவ
ேவேவ
ேவேவ
ேவேவ

=
=
=
=

கா
கா
கா
கா

= கா உைன அைழ/Aேற
= த பா" ></Aேற
ம கா உைன அைழ/Aேற
மைறக- பா" ></Aேற

ேவ=
ேவ=
ேவ=
ேவ=

கா
கா
கா
கா

(ேவ ேவ)
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க(தா உைன அைழ/Aேற
கவச பா" ></Aேற
மனா உைன அைழ/Aேற
ம(<ர பா" ></Aேற

(ேவ ேவ)

ேவலா உைன அைழ/Aேற
6
த பா" ></Aேற
மாலா உைன அைழ/Aேற
மGைல3 பா" ></Aேற

(ேவ ேவ)

ச=கா உைன அைழ/Aேற
சரண பா" ></Aேற
க. ம.ைய அைழ/Aேற
கா6ய பா" ></Aேற

(ேவ ேவ)

,ற- இல/,வ, காைர/,".

ேவேவ

ஆ; மGD வாகன தா
ஆ:=க= ேமாகன தா
பா!; w > அவேவத
பா" ெதா2ேவா அவபாத

"கா

(ேவ ேவ)

காD ைக நைடேபா;
க(த = க பைடw;
நா' ெபா2> அவ நாம
நாயக {ேட க<7 காம

(ேவ ேவ)

ஆ} ெப} ெப  w!ட
அவைன/ காண வ w!ட
ஊq உG  ஓரா:
உைம3 ெபா ேள < t:

(ேவ ேவ)

கD மல  ஒறா,
க(த ேகா6 ஒறா,
உ-' 5ற= தவமயேம
உைமயா- ெசவ Eவமயேம

(ேவ ேவ)

அD பகD ெந9வாச
அ"யா7 ேபா: ைத3?ச
ெசாD ெபா ' 6ைளயா;
ெசா7/க பழB மைலயா,

(ேவ ேவ)

ேவD மGD >ைணயா,
6ைனக- |7/, ம (தா,
பாD பழ= உணவா,
பழB மைலேய உGரா,.

(ேவ ேவ)
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எQ

"க

Eைக நக+ { /,
cதட பா.G < நாம
E(ைத மAழ3 ேபா;வா7
Eற35க- யா  ெப;வா7!

(ேவ ேவ)

ைத3?ச நாளா < நா
தைலவK ேகா6 ேத"வ 
தKக+லா ெப  w!ட
தடK!ேட <ன வணA;ேம!

(ேவ ேவ)

zன  காவ" )/A;வா7
Eகார < 35க பா";வா7
ேசவெகா" ேயாபத ப.வா7
ேச7(ேத B: வணA;வா7!

(ேவ ேவ)

பா,ட காவ" பலவா,
பா73பவ7 க., 6 (தா,!
பாலக ெபயைர3 ேபா<ன
பா+K நல=ட வா(<;வா7!

(ேவ ேவ)

தகரத <வல வ வா
தAடவள க-தா த வா
தர.G நைமக- தாநட/க
தயகாம அவ வ(<;வா!

(ேவ ேவ)

ேவழ=க த4 ேவலவைன
ேவ; வரதர ப.(<;வா7!
ேவைள தவறாம வ(<;வா7
ேவைல வணA வCப;வா7!

(ேவ ேவ)

ஏழா பைடயா9 { /,
எக- எCேல = ேகசா
எ.ய ெசயக- w"டேவ
எம/க - 5+(> கா3பாேய!

(ேவ ேவ)

ேதவேகா!ைட, U.Uனா!E ~(தர

வா வா

"கா வNேவலா

,ற/,"G அம7(தவேன
,ைறகைள எலா |73பவேன
,றா/,"யா9 எைம ஆ/A
,மரா வ(ெதைம/ கா3பாேய

(ேவ ேவ)
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வ- ெத9வயாைனட
த.ைகமைலG அம7(தவேன
>-வ(<; எக'/,
>ைணயா9 வ(> t இ 3பாேய

(ேவ ேவ)

ரைன அC > Eன த.(>
ெச()7/ கடகைர அம7(தவேன
ஷV" கவச ப"3பவ7/,
சகல ெசள பா/Aய அ -பவேன

(ேவ ேவ)

பழ <, பழKG அம7(தவேன
பழ=<7 ேசாைலைய ஆ-பவேன
பா" வ(<; எக'/,
ப/க >ைணயா9 இ 3பவேன

(ேவ ேவ)

த(ைத/, 4ரணவ ெசானவேன
தக3ப சா ஆனவேன
~வா மைலG வாபவேன
~வா நாதேன அ -வாேய

(ேவ ேவ)

< மண/ ேகால < இ 3பவேன
< 3பர,K வாபவேன
< மால வK ம ேகாேன
z/Aர வ(ெதைம/ கா3பாேய

(ேவ ேவ)

எ!;/,"G இ 3பவேன
எக- ,ைறகைள |73பவேன
ப!" ெதா!"G அம7(தவ7/,
ப/க < அம7(> அ -பவேன

(ேவ ேவ)

E/க நக+ வாபவேன
Eகாரமாக இ 3பவேன
E/A த6 <; எகைளேய
z/Aர வ(ேத கா3பாேய

(ேவ ேவ)

தK > பழKG இ 3பவேன
பK த சைடயq/Aைளயவேன
(உைன) Bைன > வ(<; எக'/,
அைன > த(ேத அ -வாேய

(ேவ ேவ)

ேகா!ைட7 Eத. சப(த

ஆ* பைட
ெச()7 கடலைல ஓர <ேல
Eவனா7 பால Bடேவ!
க(தா எேற க6 பாட;
கவைல சேற | ைத9யா!

"கா

(ேவ ேவ)
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பாலா <ன= ,/Aற
பழ=<7 ேசாைல = கைன
நா' வணA வCப!டா
நாத த வா பண நம/ேக!

(ேவ ேவ)

< மண/ ேகால < { /,
< 3பர ,ற = கைன
< t!; வணA வ(தா
|ரா 6ைன | ைம9யா!

(ேவ ேவ)

த(ைத/, ம(<ர ெசானதனா
தன/ெகன ஓ+ட ெபறவேன
ம(<ர ெசாL உைனவணக
மன < வLைம w;ைத9யா!

(ேவ ேவ)

தக ரத < பவK வ 
த.ைக மைல = கைன
ெசா(த w!" வCப!டா
ெசா7/க வா  Aைட/,ைம9யா!

(ேவ ேவ)

,ழ(ைத வ" ேவலவனா9
,ற )+ ெகாD 6 /,
பழK மைல = கைன
பாத ேபா வணA;ேவா!

(ேவ ேவ)

6.ஆ7.பழKய3ப

த%h, மைல ஆ%டவேன
த7 மைல ஆடவேன
த7ம தைழ/கS ெச9பவேன.
ெநsE தாக |7(<டேவ
உைன ேத" வ Aேறா.

(ேவ ேவ)

காவ" தாA வ Aேறா
கா நைடயாக வ Aேறா.
த7 மைலG இ 3பவேன
உ < வ - த(>கா <;க.

(ேவ ேவ)

உலக =2> உேகாG
< 3ப. ெச9> வCப!ேடா.
உ-ள/ேகாG உ ேகாG
உனைன Bன ேத வCப!ேடா.

(ேவ ேவ)

உ-ள ெத6ைன ெபடேவ
உ-ள ?/க ெச9<;வா9.
உலக கா/, பரெபா ேள
த7 மைல ஆடவேன.

(ேவ ேவ)
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உலக =2> வா2Aற
உன - ெபற ப/த7க'
உைன காண வ Aறா7
உ5க பா" பர Aறா7.

(ேவ ேவ)

உ-ள உ A ேவ;Aறா7
காவ"தாA ஆ;Aறா7.
உலக தைழ > உய7 றேவ
எ2வா9 த7 மைலயாேன.

(ேவ ேவ)

வா6 ேசாதைன எ தைனேயா
வ: >ேநா9க- எ தைனேயா.
வா!; பயக- எ தைனேயா
ஆைச ேப9க- எ தைனேயா.

(ேவ ேவ)

எ தைன எ தைன இனல3பா
ஒ எைல/,!ப!ட வா/ைகGK.
அ தைன இனD அக:6ட
உ < வ - த(>கா <;க.

(ேவ ேவ)

த7 மைல ஆடவேன
< வ" ப.(> வண,Aேறா.
மன < மா~க- கைள(<ட3பா
மASEக- ெபாக ெச9<ட3பா

(ேவ ேவ)

நாKல ேபா: நலவரா9
< 3ப.க- ெச9> வா(<டேவ
உன - ஈ(> கா <;க
த7 மைல ஆடவேன.

(ேவ ேவ)

ெல.ச/<,மா7."சப7 2006.

"தFைக

"க

வ வா9 = கா வ(<;க
வ- மணாளா வ(<;க
உ வா9 அ வா9 த.ைகGேல
உGரா9 அம7(ேதா9 வ(<;க
ேவD மGD 6ைளயாட
ெவGD மைழ மைலயாட3
பாD ேதq Eைலயாட3
பத= இத2 க6பாட

(வ வா9)

மாைல மா74 அைச(தாட
மைற 5க2 இைச(தாட
வாைல/,ம+ அ காட
வள  களப மா7பாட

(வ வா9)
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தைட ெசகழ த6லாக
த2 மைற இைசயாக/
ெகைட க 6C நடமாட/
ேக!, ப/த7க- மனமாட

(வ வா9)

எேகா வா2 ப/தெரலா
எ; தா7 காவ" = <ைரகமகா3 5கC <
த.ைக
மைலேம அம7(ேத அ -5+வா9!

(வ வா9)

ெதாறா©7 w"வர
ெதாட7க- நா" ஆ"வர
எ@ ேறா" Mெற!;
இைச த மாைல பா"வர

(வ வா9)

பாL ,டக- ப
பSைச/காவ" ச(தனகவா2 = கா உன"G
வண, ப,K உ <ர <

(வ வா9)

‘காE, c'' அ . ேசாம~(தர

வள" த?ேழ 4வபாலா
வாவா = கா வ"ேவலா
வள  தேழ Eவபாலா
க ைண ெபாC க<7ேவலா - எைன/
கா/, >ைணயா9 வ வாேய

(ேவ ேவ)

ச/</ கனலா9 உ வாA
சரவண3 ெபா9ைக மலராA/
கா7 <ைக ெபக- தாலா!ட/
க ைண வ"வா9 வள7(தவேன

(ேவ ேவ)

தக ரதக- ெகாடவேன
தர. 5க2 ஆடவேன
சரவணபவ ஓ ம(<ர <
சகல= அட/A ஆ-பவேன

(ேவ ேவ)

பsசா7த ப
பாDட ேதqட < t:
ச(தன மண/, உ(தேமK
V=கநாதா உ5க ெசாD

(ேவ ேவ)

காநைட வ ேவா7 ஒ ப/க
காவ" ~ம3ேபா7 ம:ப/க
இ;மப காவ இ3ப/க
கடப காவ எ3ப/க

(ேவ ேவ)
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அைன த(த ேவல; >
அ~ர7 ,ல ைத அC ெதாC >
ேசவைல மGைல உKடமாக
ெஜகேம 5கழ/ ெகாடவ tேய

(ேவ ேவ)

ேதவ7 aவ7 EைறU!;
ெத9வாைன கர 4" >
< 3பர,ற < மண/ேகால
<ன= கா!E த பவ tேய

(ேவ ேவ)

பழ=<7S ேசாைல
பா7 தவ7 மய,
வ5/கார வ-3
வைள/கர பய

(ேவ ேவ)

மரமாA3
AழமாA
ெப.
ெப மாtேய

வ-யைம சைடய3ப7
வழAய நல மடப <
அ- த(<; வ-ள = க
ஆ;Aறா7 ெபா ஊsச

(ேவ ேவ)

ெசமட ப!" ஊsசLேல
Eன ,ழ(ைத வ"ேவல
வண3 ?/க- ெதா!; த2வ
வ"ேவDட ஆ;Aறா

(ேவ ேவ)

ெசமட ப!" ஊsசLேல
ெஜகேம 5க2 உனழைக
கடா ேபா> கவைல| 
கVட எலா ஓ"3ேபா,

(ேவ ேவ)

அண மைல அகA(ேத
அ3பா = கா உன/ெகேற
ெச9> ைவ த ெவ-ஊsச
5- மGலா9 ஆ;த9யா

(ேவ ேவ)

மழைலS E+35 அழேகா;
மாதா த(த ேவேலா;
அழAய ஊsச ஆ"மA(<;
ஆன(த கா!E/, ஈேட இைல

(ேவ ேவ)

அ9யா எேற ெப ைமட
அ"யவ7 வண, அ ளா"
அ- த(<; < t¯
அ3பா உ=க கேடாேம

(ேவ ேவ)
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காவ" ஆ"; அழAKேல
கல(> B: E+3பவேன
< வ" சரண சரணெமேற
<ன= ப.ேவ நல(த வாேய

(ேவ ேவ)

ச(த தC நாபாட
V=க நாதா வ(<;வா9
வ(ெத இல தAG (ேத
வளக- எலா த வாய3பா

(ேவ ேவ)

ெச9 ெதாCக- Eற(<டேவ
Eற35ட வளக- ெப Aடேவ
ெதா!ட ெதாCL ந!ட வராம
ெதாட7(> லாப த வாய3பா

(ேவ ேவ)

ஆ"; காவ" அழAKேல
அ5த கா!; ேவலவேன
ஆ;மGD அ5த ேவD
உqட காண வ(<; = கா

(ேவ ேவ)

அன தான ெச9<;ேவா
அ3பா உைன3 5க(<;ேவா
பைண எலா ெசவ ெகாC/க
பழ t அ3பா வ வாேய

(ேவ ேவ)

அ3பா = கா எேபாேம
ஆன(த = கா எேபாேம
எ3ெபா2> எப/க இ (>
எலா நல= த வா9ய3பா

(ேவ ேவ)

தக ேத+ பவKவ 
ஷ=க நாத < =க ைத/
கடா ேபா> கவைல| 
கVட எலா ஓ"3ேபா,

(ேவ ேவ)

அ ைசம. அ .~34ரம.ய, ேநம தாப!"

நாைள வ"வைத யாரவா,?
யாரவா,?
நாைள வ வைர யாரவா7?
நேற ெச9ேவா இைற/ேக;
ேகாைள ந4 இ 3பாேரா
,கேன உைன ெதா2ேவா7கேவைள நல ேவைளெயன
ேவைல ெச9ேவா வா க-;
ேதாைள வLைம ஆ/Aநல
வாைவ த வா9 ெச()ரா;
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வாேவ எக- வளெராேய;
வண < மG வாகனேன;
{(தவ எ2(ேத உனாேல;
ெவைய ேநா/A ஓ;Aேற;
aAய க3ப Aள4ய>;
aகா <Kேம ஒ நா';
ஆந ல
ேதன=ைத
அ தா9 என/ேக ெச()ரா;
அ தா9 என/ேக ஆன(த;
ஆற ெப Aய த9யாேவ;
ஒ நல= ெபாAயேத;
உைன மற(தா வாேவ>?
ஒ  மைற  இலாத
உைம வாேவ ேவ;மடா
ெத6 ெதேவ இபமடா
<ன= இேக ெச()ரா;
<ன= <ன= உ5கேழ
< வா9 மண/க3 பா;Aேற;
மன= உடD அதனாேல
மAவா9 இ /க/ கா}Aேற
கன  நன  ெம93ப;ேம
க(தா உஅ - என/A /க
Bைன6 உG+ t இ /க
Bத= ஒேய ெச()ரா;
Bத= ஒG பாடலடா
ெநsE இKைமG ஆடலடா
இத(த  ச(தன/ ேகால=க
இெனா w!"/ கேடேன;
~த(<ரS செகா =ழAடேவ
~(தர வ வைத3 பா க-;
6த(த ேகா" இபெமq
6ைள(<ட ைவ தா7 ெச()ரா;
6ைளேவா அCேவா அேயநா
{ேண ெபா2ைத/ கC/காம
இளைம தவ2 உஅழA
எைன/ ெகா; <ட 6 5Aேற;
அள3ப  க ைண3 ெப கடேல
அCயா க6ைத tயானா9
ஒவள7 6ள/ேக ?ரணேம
உனா உய7(ேத ெச()ரா;
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உனா வள7(த E:வ நா
உைன3 பா"/ க/Aேற
மேன எ(த உG7/,Gேர
மன ேத ஒL <; மாம.ேய;
ெபாேன = ேத ர <னேம
ேபா3 ேபா3 5க(தாD
எனா ="யாத3 பா 
எCைல/ wடS ெச()ரா;
எCைல/ wடS ெசாேத"
எேக ேபாேவ ஐயாேவ
ெமாC/ேகா7 அரேச எ தேழ
= கா = கா ேபரேவ
அCயா/ க6ைத tயானா9
அேப அ ேள உைன/கான
6Cக- இர; ேபாதாேத
ேவ; ஆGர ெச()ரா
ேவ; ேவ; t ேவ;
ேவD மGD வரேவ;
tட ெபா2<K ேப+ப
ெந;க த(தா ஆகாேதா?
யா; உஅ - ேவ;ெமன
பா; பா!ெடா ேக!பாேயா?
U; U; ேக!டாD
<க!டா இைசேய ெச()ரா
<க!டா ெதன/, <க!டாேத
< Sெச( )7t7 <க!டாேத
அக >- ெபா, கL3பதைன
ெசானா யா /, 6ளகாேத
=க ைத3 பா க- ெப Bலவர;
=2> பா க- < உலகா
இக= பர= எ>ெவறா
இ>ேவ எேப ெச()ரா

மZேம சாE4 பழ:மைல
மாபழ ேக!ட> இ 4-ைள - அைத
ம<யா ெவற> =த4-ைள
மைலேம Bற> ம:4-ைள
மGDேம சா!E பழKமைல
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~3ப ெசானா ம(<ர ைத - அைத
ெசா/க ேக!டா தைல,K(>
இ356 மய,> கா!Eக;
இத, சா!E ~வாமைல
|யவ ரைன/ ெகாறவேன
ெச()7/ கடLைன/ ெகாடவேன
மாயவ ம கேன = ைகயேன
மலெரா: சா!E zரைலேய
ெச(த பாைவ ெத9வாைன
ெசக<7 ேவலK ைக4" தாைப(த வா <; மண/கா!E - < 3
பர,ற < < /கா!E
ேகாைதய7 இ வ7 அ A /க
,மரq மைலேம ெகாD6 /க
மாமq அபா9 வா <ைச/க
மகல/ கா!E ேசாைல மைல

சா2தாC

"கா சா2தாC

சா9(தா; = கா சா9(தா;
ச(தன/ ,டேம சா9(தா;
ேகால மGேல சா9(தா;
ெகாs~ 5றாேவ சா9(தா;
ெநG 4ற(த B <லேம
t+K வள7(த E <ரேம
~S ~ வ Aேறா
~(தர Bலேவ சா9(தா;
கா7 <ைக3 ெபக- பா¥!ட
கK தழா தாலா!ட
7 < க  ெகாடவேன
E <ைர Bலேவ சா9(தா;
4ரணவ3 ெபா ைள அ(தவேன
4ரமைன <
> ேபரேவ
சரவண3 ெபா9ைக வாபவேன
ச=க Eவேன சா9(தா;
த(ைத/, ம(<ர ெசானவேன
தாயா9 அைப3 ெபாCபவேன
ம(<ர3 ெபா ேள மரகதேம
ம"ேம ஏ சா9(தா;
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அண வGேறா ெப+தா,
அவேன கKைய உண!;
4னா உன/, உத6;வா
ெபாேன ம.ேய சா9(தா;
ெவெண9 த வா மாமqேம
ேவைல த வா- அைனேம
பைப த வா அ3பqேம
பாட த ேவா நாக'ேம
E!ேட Eேழ = க9யா
ெச()7 வா2 க(த9யா
எ!;/ ,"யா9 ேவல9யா
ஏரக >ைரேய சா9(தா;
அ5 ப5 வள7(<ட 
ஆணவ ெபா9 tAட 
இப உலக < Bைல <ட 
இைட/கC = கா சா9(தா;

றNZ
ெசாலS ெசால நா6K/,
ெசா/, கக- t7>/,
கD கK(> க6பைட/,
கா; ேம; கமகம/,
அD பகD ஓ>Aேற
அ9யா உைன3 பா;Aேற
ெகாD கவைல கைளேவாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
ேவ: கட - Bைன(தேய
ேவ: ேகா6 ப.(தேய
ேவ: க6 பGறேய
ேவD மGD மற(தேய
ேத எைன ெதயாேயா?
E> க ைண 5+யாேயா?
w: அ"யா7 >ைணேவாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
ேதq பாD ந<ேயா;
Eத: ேதகா9 மைலயா,
wq B7(> ,<ேபா;
, ; ெச6; ,ைற| 
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வாq ம} ><பா;
வ வா7 பைட 6ைனமா:
ேகாq தானா9 வள7ேவாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
ம > ?ப ேப7ெசாD
மைலG 6ள, E <ரேம
க த இK/, கபகேம
கால கட(த த >வேம
'வ < வ <' என வழக
ம.வா9 <ற(த ெப!டகேம
, <S ெச? 5ைனேவாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
பகC/ w த க6ைதக
பாதS சதைக ப< தாயா
5க2 பாப அ"யவபா
5- மGேம ,< தாயா
ெநA2 எ= w தாட
Bைனயா ெதேக ஒ(தாயா
,கேன < மா ம ேகாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
வட¥ ரா7/,/ கணா"
வ-ள உன> =ககா!;
கடேபா க6 கSEய3ப7
க6 ஏ;ைக நலகா!;
அ"ேய மனேமா ேப9கா!;
அ>எ( நா-உ தா-கா!;?
,டt7 ஆ; ,மேராேன
,ற/,"G = ேகாேன!
இC காம ஓ6யமா9
இைசயா9, கைதயா9 6ைலயா,
பC ெவ அரEயலா93
பா7எ க}ேம அைலேமா>
அC உலைக/ காவாேயா?
அ < (த வாராேயா
ெகாCெச( தC இைறேவாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
>.ேவா =>A தா/,வதா
~கேமா < " ேத/,வதா
உணேவா நsE ஊயதா
உ-' 5ற= நாயதா
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அ}  பண= ஆதமா
அAல எ: வ2வாதா
,ணேம 6ைழ அழேகாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
< மா =கக- ஓரா:
< /க < /ைக ஈரா:
இ மா த  எ கL|ர
ஏ: மGD ேசவDமா9S
ெச மா உைக/, ேவேலா;
ேசரா9 தைட/ காேலா;
, மா ம.G ,ைடேயாேன
,ற/,"G = ேகாேன!
உSE ,ர உட,ர
உ , அ"யா7 கெப க
பSைச மGD ேவேலா;
ப7 ஆ; ெப மாேன
அSச அக எைனஉ
ஆளா9/ ெகாட தைலேவாேன
ெகாSைச த2 அ.வாேயா
,ற/,"G = ேகாேன

பழ:மைல நட ெசேவா
= கா = கா ேவ= கா
= கா = கா ேவ= கா
நல தS ெசா ெல; > நா' பா;
ந தைலவ = கைனேய நா" ஓ;
வல க<7 ேவலவq வ- ேயா;
வ(> நல த(த -வா வாைக ேயா;

(= கா)

அs~ வைக/ கKெய; > அ=> ெச9ேவா
ஆ:=க ேமKGேல ெதா2> ெப9ேவா
ெகாs~ ெமC ,மரq/, ?/க- ெகா9ேவா
w:தS ெசாெல; > பா/க- ெந9ேவா

(= கா)

தணா  பழB மைல நட(> ெசேவா
சாைல வC >பெமலா கட(> ெசேவா
கணான = கைனேய ெகாsE மAேவா
க ைண மைழ ெபாCகெவன/ ெகாsE/ ேக!ேபா

(= கா)

கல2 < தார+ > ேதாD( ேத
காLர; ெகா3ப > க3 ேபா,
ெவல ெமq க(தனவ ேபைர/ wவ
ேவதைனக- |7(> நைட ேவகw;.

(= கா)
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க(தைனேய ெசா(தெமன எ} ேபா>
கவைலெயq கடல>  வ3 ேபா,
E(தைனG ெத வ  ெசவs ேச 
ெச =ைனG பைகயC(> ெவ w;.

(= கா)

அணq/, யாைனெயq மா:தைல
அ3பq/, கைகெயq மா:தைல
ச=கனா க(தq/, மா:தைல
த(த -வா எ(தq/, மா:தைல.

(= கா)

U. ேச க ெச!"

ெச வள, கத
கத
ச(த, ெச(தC மாைல ெதா; ேத
ெச(< வள7 க(தKட )>6; ேத
அ(த, ,கெநsE இட 4" ேத
ஆ:=க ேபரழைக3 பட 4" ேத

(= கா)

வணமG வாகன < ேவ = க
வ- ெத9வயாைனட மா ம க
ெதனக < வா2Aற Eைலயழக
எனக < கா!Eத(தா கைல அழக

(= கா)

ெவ: ெநGேல பளபள/க
ெவ.ல ககேல EDED/க
ப  மா74Kேல கமகம/க
பா7வ<G பால வ(தா மன க/க

(= கா)

ஓரா: =க கேட உள மA(ேத
ஈரா: 6C கேட எைன மற(ேத
zராள உ /கேட ெசயLழ(ேத
ெச(தாமைர3 பத < சரணைட(ேத

(= கா)

= கா என அைழ ேத =:வ கேட
,மரா என அைழ ேத ,'ைம ெகாேட
க(தா என அைழ ேதகK(> Bறா
கடபா என அைழ ேதக ைண ெகாடா

(= கா)

பழB பர,ற < Sெச()7
பழ=<7 ேசாைலட ~வா மைல
அழAய <
த.ைக ம தமைல
ஆலயக- யாைவ கா!;6 தா

(= கா)

அ. ம தகாE
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தக ரத
தகரத ஒ: இ, அைச(> வரS
ெச(< வள7 க(தqேம ெகாD6 /க
நைக மல7 ெத9வாைன வ-ட
நா வண, < /ேகால கா}கேள

(= கா)

ேதவெரலா w" B: வட 4"/க
ெதபழB வல வ  தகரதமா
தகரத Uதம7(> ெகாD6 /,
தடபா. ெத9வேம சரணம9யா

(= கா)

ப  ச(தன= பா,டமா
பsசா7த 6?< அ4ேஷக
ெகாs~ த பாலq/,3 பழBGேல
ேகா"/கக- ேவ;ம9யா காபதேக

(= கா)

காவ"க- உைன ேத" ஆ"வ 
காநைடயா9 ப/த7 w!ட ேகா"வ 
ேசவ"ேய சரணெமன வாபவ7/ேக
ெசவநல த(த ' க(தேவேள

(= கா)

ெகா/கர/ேகா ேசவ ஒ: w6வர
ேகாலமG B: நடமா" வர
~3ைபயா நான"ைம பா"வர
ெசா/க மகt அதைன/ ேக!;வர

(= கா)

4ைக

"க 4ற#$

ேவ; வர த வ<வலவனா
தடாதபா. எக-மனவனா
கட ட காத ெகா-'உ அழைக
க"டேவ நாக- Aள4வ(ேதா

(= கா)

மாத(ேதா: கா7 <ைகஉ < நாபாைதGேல ப/த7 w!டw" B,
ேமளக மகள இைசடேன
ஆலய ைதS ~ேய tவ வா9

(= கா)

தகரத ஏேய ஒGலாக
5ன7?ச நாளதK5ற3ப;வா9
ேபா; ப/தைர/ காணt
~ட ரதேமAள4;வா9

(= கா)

அண அவ ஆலய <ஆர4 >
அைன அவ- வாசLேல ஆEெப:
மன அவ நக7வலவ மழைக
காண கக- ேகா"ேவ;ம3பா

(= கா)
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ேவல ெசD பாைதGேலஇட7 வராம
சாைல ெசD வாகனக-மா6ட
காவல7க- Eற35டபாைத தரேவ
க(த ெசD ேபரழைககா}கேள

(= கா)

ச!ட <!ட ேபா:AறEைக நக+
வ!ட!; ~ வ க(தேவேள
ஆ!ட >ட காவ"க- ஆ"வரேவ
பா!"ைச > உைம நாபா"வ ேவா

(= கா)

ைத3?ச நாள> வ(>6!டா
பாச >ட ம/க- w!டெப /ெக;/,
பைடேபாற அப7க உைழ3பாேல
தைடG அனதானநட(<;ேம

(= கா)

ெசாெல; > உைனேயபா";ேவா
காக; > உைனேயகாணவ ேவா
ேவைளG> ேவல= கவ(<;வா9
ேவெல; > எ: எைமகா <;வா9

(= கா)

அழ, ~(தர, நாSEயா5ர

ஒ*?ைல எ* ^ைனேத!
^ைனேத!
கD/,-ேள ஒ:ைல என 6 (ேத
உ-'/,-ேள ேதைர எ: க;6ய(ேத
அ, உ; ஈர எ: இ: உண7(ேத
அ4 (தா எ, உ; எ: ெத+(ேத

(= கா)

இைல, இைல, இைல எ: பகேற
எலா கD ெச5 எ: ெசாL இக(ேத
ெவெண9 பாD/,-ேள எ: க; 6ய(ேத
ேவலா! உைன/ கா} வC இ: அ(ேத (= கா)
எேக எேக எேக எ: ேக!; <+(ேத
இலா இட எ, ெச: ேத" அைல(ேத
அ, இ, எ, உ-ள உைம அ(ேத
இேக உைன/ க; ேபாற எ. நட(ேத (= கா)
ஆ; ேதா: கா7 <ைகG மாைல அ.(ேத
ஆ:=க உைன எ.3பா" மA(ேத
ேவ" வ  அப ட w" நட(ேத
ெவ9G பK எண6ைல தாA ெதாட7(ேத(= கா)
ெநs~:<ைய அள/க t Bைன தாேயா
ேந:வைர ேசா< > t =" தாேயா
தsசெம: வ(த 45 த6/க 6!டா9
சன<G =5 B: 5லப 6!டா9
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ேசாதைனைய3 ேபைத மன உணர6ைல
>ப ைதேய கட உ-ள ெபா:/க6ைல
t >ைண எேற நட > உ:<Gைல
ெநsச தள7(ேத Bைலைம அய6ைல

(= கா)

ப"3ப"யாக எைன உய7 <6!டா9
ைபய3ைபயேவ இ ைள அக 6!டா9
ெவ"/கைசயாத கD மனைத எலா
ெவGப!ட ெந9 ெயனேவ உ க ைவ தா9

(= கா)

பக கனைவ/wட3 பL/க ைவ தா9
ப!ட மர= தைழ >S ெசC/க ைவ தா9
அக 6ள/கா9 இ (த எைன எ; தா9
அணாமைல 6ள/கா9 <கழ 6!டா9

(= கா)

Bைன தைத எலாேம நட < ைவ தா9
tட >ப ெதாட7கைத ="ய ைவ தா9
இைணய" தாமைரG 62(> 6!ேட
இ: உைன ஏேதா ெகாsச உண7(>6!ேட (= கா)
உ(தன - இனெத: உண7 < 6!டா9
உ-ள >- ேகா6 ஒ: அைம/க ைவ தா9
~(தர ேவேலா; அேக எ2(த -வா9
ேதாைக மG வாகனேன சரண க(தா

(= கா)

எலா %C
அ5 ெசயS ச/<ெயq அைன;
ஆல=ட கடெனq த(ைத;
த வG: சாயவ  அண q;
சாரக பா.ெயq மாம q;

(= கா)

ஆடக < ெச9தெதா ேத =;
அழ, , ேதாரணக- யா =;
ஆ"வர ேதாைக மG தாq=;
ஆ<ச/< த(தெதா ேவD=;

(= கா)

க!"யக- w6 வரS ேசவ D;
கடபqட இ;பqேம காவD;
க!" வ  காவ"க- ஆடD;
கற(த ப~ பா,டக- wட ;

(= கா)

பா75க2 ஆ:பைட {; உ;
ப!டாைட ஆபரண ேகா";
மா74Kேல கட3ப மல7 மாைல;
ம.Gைன ெசsசதைக காLD;

(= கா)
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வ-மG ெத9வாைன ெகாsசD;
மைலவண எெக, மsச=;
உ-' A அ"யவ7க- ெகsசD;
உைனெய: மறவாத ெநs~=;

(= கா)

ேசவ ெகா" ெகாடவ" ேவலq/,
ேதைவயான யா =; எ: ெசாD
ேச கK க6ெய; >3 பா" வ வா7
Eகார ேவலன - நா' ெப:வா7

(= கா)

-U. ேச கs ெச!"

4ைகநக,

"கா

Eைகநக7 = கா Eைகநக7 = கா
z/Aர வ வாேய
Eைகநக7 = கா Eைகநக7 = கா
ெசவவள த வாேய
தகரத ஏேய ைத3?ச நாேல
Eைகைய வல வ வா
காவ"க- தாAேய காேநாக வ ேவாைர
கால= கா > Bபா
5ன7?ச நாேல காவ" ?ைச
ெபாL டேன நட <;ேவா
லயE < ஆலய < ஆ:=க அணைன
வணAேய 5ற3ப; ேவா
EைகG அைனைய ெசௗ 4+!° மா+ைய
வணAேய ஆE ெப:
த7ம தைழ <ட |< நட/Aற
ஆலய ைத வல வ ேவா
zன  6ய(<ட Eகார ேவலK
Eற35கைள3 பா! "ைச3ேபா
Eைகநக7 வாAற cதடா தபா.
ெப ைமகைள ெசாL Bேபா.
ஆ"வ  காவ"G அவq ைவ கட(த
அழகான Eைக 6ய/,!
இ(<ய வAG இKயவ7 பல7w"
இைடGK வணA Bப7.
டா/ேரா; ஆலய ைத ெந Aட ெந Aட
மன<K அ - 4ற/,
தகரத U<K த/கட - = கைன/
கட> இ - 6ல,
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நலக- தைழ ேதாக நைமகைளS ெச9Aற
நகர தா74 ெதாடர
நயமாக உய7(< /, 6ய3பான க!டடகநா5ற= எ2(> Bக
6ேணா  மேணா  ேபாBத வணA;
தடபா .G ெப ைமGைன
6ய த, ைத3?ச நாK காபத,
ககேளா ேகா" ேவ;
அ5ட அவன ைள ேவ"ேய வ(<;ேவா7
அகெமலா மA(> B,
ெசவ ப<னா: ெசC35ட நவா 
ச <யமா9 வ(> ேச 
Eைகநக7 வாAற தடபா. ெத9வ <
< 3பாத ப.(<;ேவா
zரான நவா  Eற3பான ெப வா 
z/Aரேம ெப: உய7ேவா.

ெல. ச/<,மா7, ேதவேகா!ைட

4ைக

"க வ"ைக

பவK வ Aறா7 ~வா பவK வ Aறா7
தகரத Uதம7(> பவK வ Aறா7.
Aறா7.
ஆைன=க த4யவ7 பவKவ Aறா7
அAல ைத கா த ள பவKவ Aறா7
அ4ைக பால அவ பவKவ Aறா7
அ"யவைர கா <டேவ பவKவ Aறா7.
ைத3?ச நாKேல பவKவ Aறா7
தர.ைய வாழைவ/க பவKவ Aறா7
காவ"க- ஆ"வர பவKவ Aறா7
கவைலகைள3 ேபா/Aடேவ பவKவ Aறா7.
ேதவ7/, ேதவ அவ பவK வ Aறா7
ேத"வ  ப/த7,ைற |7/க வ Aறா7
ஆ"வ  காவ"/,- ஆ(> வ Aறா7
அ"ப.(> Bேபாைர வா த வ Aறா7.
2Aற >பயா  >ர த வ Aறா7
ர7 பைட ேவ7 அ:/க ~ வ Aறா7
ேவD வா9 B: நைம கா/க வ Aறா7
ேவ;வர ெகா;3பத, 6ைர(> வ Aறா7.
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கட கட(> வ(ேதாைர கா/க வ Aறா7
கால =2> வCநட த ஓ"வ Aறா7
வ"ேவல = க இ, வ(> BAறா7
வளத(> கா <டேவ பவK வ Aறா7.
Eைக நக7 =2வைத ~ வ Aறா7
Eகார/ காவ"G ஆ"வ Aறா7
தடபா. ெத9வ: ேத+ வ Aறா7
ெதடK!ேடா7 அைப ெமSE கா/க வ Aறா7.
தகமG வாகன < தவ(> வ Aறா7
த(<ன ேதா தாளேக!; தா6 வ Aறா7
அழகான காவ"G ஆ" வ Aறா7
ஆன(தமா9 பா,ட < அம7(> வ Aறா7.
பா"வ  ப/தைர/ க பா7/க வ Aறா7
பா75க2 வா/ைக தர பற(> வ Aறா7
அவKெயலா அவ5கைழ நாபாடேவ.
அள6லா வரகெளலா அ > BAறா.

ெல. ச/<,மா7

கதேவைல வண
க(த ேவைல வண,
ந கவைலெயலா ேபா/க
க(தேவைல வண,
ந கவைலஎலா
கவைலஎலா ேபா/க
நா' ெபா2> |ப ஏ க(த ேவைல வண,
நைம யா  {;ேச  ப/<ைய t 6 5
4ற35 எப> ஒ =ைற அ>
ேவடா நம/, ம:=ைற
(2)
இ /, வைரG = க Bைன6
வாவ< Bம< உடா,
நா வாவ< Bம< உடா,
க(தேவைல வண,
ந கவைலஎலா ேபா/க
உைம அ5 ெகாட ெநsE வா2Aற ெத9வ
உ-ள உ A அ2பவ7 தம/, உத Aற ெத9வ
க ைண ெபா, ஒ =க
அ> க(த ,மர < =க
(2)
இ /, வைரG = க Bைன6
வாவ< Bம< உடா,
நா வாவ< Bம< உடா,
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<ன க(தேவைல வண,
ந கவைலஎலா ேபா/க
பாத ேநாக பயண ேபாக பழKய3ப வ வா
6<ைய மா 6ைனக- அக 5<ய வா த வா
ஆெற2 > ம(<ர
அைதS ெசானா ~க த 
(2)
இ /, வைரG = க Bைன6
வாவ< Bம< உடா,
நா வாவ< Bம< உடா,
<ன க(தேவைல வண,
ந கவைலஎலா ேபா/க
நம க(தேவைல வண,
ந கவைலஎலா ேபா/க

பைட;EC ேவல
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவேவ-ெவ
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவ
ஆ:=க ேவலவா அழ,=க கா!"வா
ஆன(தமா9 ஓ"வா அ - ெகா;/க இ,வா
ஆ:பைட நாயகா அழ,மG வாகனா
பா ைடய ப/தைர பா>கா/க t வா
பாதெமலா ேநா,> பழB=க கா}=
பாைதவC ேவலவா பா7 >வர tவா
வ-யைம ெபெணா
< வ(தா- உ(த நாயA
ெத9வாைன ேத6ேயா ேத"Bறா- {!"ேல
ஏெனாெசறா9 ேவலவா எ,ெசறா9 ேவலவா
ேத"வ  ப/த7,ைற ஓ"வ(> கா/கவா
காவ"க- ஆ"வர/ க(தமG ஆ;>
பாவ"க- பா"வ(> பாைதவC கட/,>
ேகா"/ேகா" ப/த7க- w"வ(த யா <ைர
நா"t ஓ"வ(> நலேம த(த 'வா9

வாஸ கா4 எ.எ. அழக3ப
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4ைகநக, வா0Jற 4கார ேவலவா
Eைகநக7 வாAற Eகார ேவலவா
E/கெலலா |7 >வா ெசவநல ெப க வா
ெச!"ம/க- நாகெலலா ெச(தழா அைழ/Aேறா
ெசைமேச7 வா/ைகGைன வழAடேவ இ, வா
அப7 எலா ேநா4 (> உைன காண வ Aேறா
அ"யவைர கா <டேவ அ5டேன இ, வா
ேவழ=க ேசாதரேன ேவ வ"வா9 Bறவா
ேவ;வர நகவா வளெமலா அ ள வா
அேராகரா =ழ/க இேக 6ைண 4ள/,>
அழ, காவ"க- ஆன(தமா9 ஆ" வ ,>
உ5கைழ பாடபாட உ-ளெமலா உ ,>
உன ைள ேவ" ேவ" 4-ைளமன ஏ,>
ப/<யாேல மனேக >->- ஆ;>
பரவச தா ெம9EL7 > க. t7 ெப ,>
உனழைக கட ட உ-ளெத ெப ,>
உநாம ெசால ெசால உய7 தானா9 வ ,>.

ெல.ச/<,மா7. ேதவேகா!ைட, ஜனவ+ 2008.

4ைகநக, ேவலவா 4கெலலா =,கவா
Eைகநக7 ேவலவா E/கெலலா |7/கவா
ச <யமா9 tவா ச(த<க- கா/கவா
டா/ேரா; நாயகா தடாதபா. வா
தழாேல அைழ த ட தா6 t ஓ"வா
அைனத(த ேவெல; > எ: எைம கா/கவா
அழ,மG ஏேய அ5தமா9 இ,வா
ெச!"ம/க- நாகெளலா ெச!;ெச!டா9 வ Aேறா
ெசைமயான வா தர ெச(<நாத ஓ"வா
லயE < ஆலய < ச7/கைரைய/ க!"ேனா
நயமான காவ"க- நகர தா7 ஏ(<ேனா
ெசௗ 3+!° அைனG ஆEெப: வ Aேறா
ெசௗபா/ய வா ெபற உைன தாேன ந4ேனா
வ Aேறா வ Aேறா டா/ேரா; வ Aேறா
ெப:Aேறா ெப:Aேறா உன ைள ெப:Aேறா
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காவ"க- ஆ!ட காண கானமG ஏவா
கெகா-ளா கா!EG> க"டேவ இ,வா
உைன6!; ேவ:யாைர இ(தேவைள ேத;ேவா
உ+ைமேயா; உைன தாேன எ: நாக- நா;ேவா

அழ, ~(தர, நாSEயா5ர, 2012

ேதனா அ-ேஷக
ேதனா அ4ேஷக நா ெச9த< பலனாேலா
தானாக பாமாைல உ Uேத பா;Aேற
வானா< ேதவ7க' பல வர ெபற =Kவ7க'
வ(ேத பழKGேல உைன வணAேய வCப;வா7
>4/ைகயா த4யா9 t ெபா9ைகG அவத+ தா9
உைன ந4ேய ஓ"வ(ேத ஆ:=க ேவலவேன
மாKடரா9 4ற(> ம(த ம<யா அைல(த எைன
வ(ேத ைகெகா; > சமா7/க ைத த(த -வா9
ேத7ஒ: ெச9<;ேவ அ< |பக- ஏ ைவ3ேப
ெபா9ைக ஆKேல அைத பா,ட அq34 ைவ3ேப.
ஊ உட மைற(தாD எஉG7 உ(த பாத வைர
வா5க ெகாடவேன இ(த வரகைள த(த -வா9

ெவ. ஊLச
ஆ;த9யா ஆ;த9யா
அழகாக ஆ;த9யா
உ-ளெமலா நா;Aற
ஓ= க ஆ;Aற
ெத-ள=தS ச(த3பா!;
ெதபழK ேவ(த பா!;
ச/<மக சரவண <
ச=கK ெபா=கேம
ப/</கட ஓைசஒL
பா75க2 ேவலஒ
ெசபைடG ப!"5க
Eகார ேவல ஆ;
எ!;</, 5கமண/,
ஏCைசG கைலமண/,
ெச!"மக 5கபா;
ெசவமக வரநா;
சைடய3ப7 மடப <

ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
ெவ-
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சsசல ைத3 ேபா/,Aற
நைட3பயண இட7t/,
நாதமG அணாமைல

ெவ- ஊsச
ெவ- ஊsச
ெவ- ஊsச

"தF

"க

= க9யா = க9யா = >/,மர tய9யா!
tய9யா!
tய9யா!!
= க9யா = க9யா = >/,மர tய9யா
<
த. மைலG அ
தமா9 B:
< 35க ேக!, வ"ேவலா
ஒ
த  இைல உத6-இைல
உபத ஒேற >ைணயா,
ெவ: தவ7 ேகா" ெச
தவ7 ேகா"
6ைள த> என ெத+யா>
ெபா: த> tேய ம: த> tேய
ெபாபத த(> கா3பாேய!
ெநsEK ைவ த ச(தன தாேல
ெந 3ெபq ேநா9க- t/காேயா!
தsசமா9 வ(> தா-ப. Aேறா
தய க- ெச9ய தாமதேமா;
பsச= ேநா பKெயன t/A3
பா,ட காவ" ஏறவேன!
அsEட 6ைல அ:=க கா!"
ஆத+ <டt வரேவ}
நவம. {ர7 (<ட B,
நாயகேன t அ -வாேய!
தவெமன வ(த வ- ெத9வ
யாைனட t வரேவ}
உவ7 Bலெமலா 6ைள(<; வண
உரெமன =:வ ெச9 ேவாேன!
தவ:க- ேகா" ெச9<; ேபா>
த.ைகG B: கா3பாேய!
அ:=க மான மரகத அ.ைய
அழ,ட மா74 அ.ேவாேன
ெப த மான ஒ < மா7/க
4ரணவ எற ெப மாேன!
அ ம.க;/ைக < ம. ேவ9(த
அ பவ ள/கா சைபGKேல
இ ம. ேயா; கா!Eக- த(ேத
எ2ைம கா/, வ"ேவலா!
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ப,K உ <ர < நா- எலா
ப/த7க- ெநsE பாலாவா9
ச,க- ஊ< சமரச ஓ<
சா <ர எலா tயாவா9
தAட tேய த Bழ ஆவா9
த.ைகG எ2(த ெப மாேன!
ெபாA; க7 அ4னா உைன3
ேபா; Aேறா கா3பாேய!

ெபாAC/ க6ஞ7 காE c அ . ேசா

ெசலா%டவா
ெச(< லாடவா!
லாடவா! < Sெச()7 ஆடவா!
ஆடவா!
உ(த ெபய+
ெபய+ E(ைதைவ >S ச(த பாடவா?
பாடவா?
ஐயா ச(த பாடவா?
பாடவா?
Eனவய< அைன ெசானா- உைன ெத+(ேத நா
த(ைதேயா; ெச()7வ(> உைன/கேட நா
அ: ெதா!; இ: வைரG உைன மற(ேதனா?
க(தா t எ:வ(> க ைண கா!;வா9?
ஐயா க ைண கா!;வா9!
எ} எ2 > க,=னா உைன/கேறேன
அைன ெபயைர அ=ேப உைன அ(ேதேன
இ:wட உற க ைண இைலேய = கா!
எ:வ(> எைன/ கா3பா9 ெச()7வா = கா!
ஐயா ெச()7வா = கா!
காைல/ கைண <ற(த உடேன க(தா எேபேன!
ேவைல =" > >GDேபா> ேவலா எேபேன
ஏைழ எைன/ கா/கt எ: வ வாேயா?
அ(த நாைள இேற த வா9 ெச()7 வா= கா!
ஐயா ெச()7 வா = கா!

-மா. கண3ப

ேதவனவ காE4
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவ
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவ
பழK எறெசா என/, வம(<ர-அைத3
பாட3பாட என/, வ  ெவ; <ற
அழ,= க ஆட ' அழ, மாமைல
அவKதK அதAைணயா9 ஏ> மாமைல
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ஞான <, ேமான <, 6ள/க பழKG
நா;நல அ தைன Aைட/, பழKG
ேதன=த அ4ேஷக ெத9வ3 பழKG
ேதவனவ கா!Eயேதா <ன= பழKG
< 35கC =ழ/கெமலா ேம  பழKG
ேதவ நாம ெசாL/ ,G w  பழKG
6 35டேன ெதா2தவ7/ேகா ெவ பழKG
6ள, ெந t:மண/, ேவ(த பழKG

ெஜய ஷ% க
ெஜய< ஷ=க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
ெஜய< ஷ=க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
பரம ெத9வத-ப~ப< அq/ரஹ
ப<த பாவன-ப+பால cகர
சரணதாரக-ேதவ ேதவ நாயக
Eவ~த,க ெஜயெஜய< ஷ=க
ஹ+ஹ ராய-கன ஹார M5ர
ஹ வாதச-ஹர ஹரப ரா பர
EரVடானன-ெஜய ெச(< லா<ப
Eவ~த,க-ெஜயெஜய< ஷ=க
ஆப பா(தவ-அனாத ர!சக
அபய 6த-/ பான(த Eவ
|பத+சன-ெஜய ெஜயம ேனாகர
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
கஜஸ ேகாதர-கL கஷஹத
க6க லாதர-சகடஹ ர~க
ெஜய ல3தர-ச/< EAத ர3ர5
Eவ~த,க-ெஜயெஜய< ஷ=க
சரவேனா பவ-ஷடார65
தார கா(தக-ஸ7வ ஸ
ஸஹர
+ேலாக காரஸ -~zலமகள
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
,/, ட வஜ-, ,ம< வாகர
,மார வாரஸ-,
வ ?ரஸ
< ஜ ய~ப-|ர |ர சபரம
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
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ஆ: மா=க-எைன ஆ' ?=க
அs~ ெநsசக-< வ"அைட/கல
z: பாதக-மG ேசவ லா9வ 
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
எ(ைத உபத-அ இைல ேயசத
இைசப ைட தன-உைன ஏ < Bறன
E(ைத உவச-எ ெசயக- உவச
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய<ஷ=க
பவ ைக/கல-பல பவ ைகநல
பவ ைக <ற-பல பவ ைக தல
Eத 3பத-த(> ேச63 ேப<ன
Eவ~த,க-ெஜயெஜய< ஷ=க
மைல 4ள(தேவ-கடவGற ள(தேவ
மAைம ெகாடேவ-அற வாழ Bறேவ
EைலஎCைகேவ-வாக< அ !ைகேவ
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய<ஷ=க
ெவக ,sச+-ெவக ேவட7மsச+
ெவக?="-ெவக ெவக ேசவ"
ெசக>யெரலா-வ(> ேச7க நலெமலா
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க
ெஜயஷ டானன-ெஜயெஜய5 யாசல
ெஜயப தா5ய-ெஜய ெஜயஷ டார
ெஜய3ர பாகர-ெஜய ெஜய/ பாகர
Eவ~த,க-ெஜய ெஜய< ஷ=க.

பனா* ேப*
ேப* ெசவ தா தா
க(தேன உைன நா கன6D மறவாத
காரண க; ெகாேட
கா <; ெத9வேம
ெத9வேம t ெய: உ:<யா9/
க; தா இ, வ(ேத
வணமG ஏ; வ- மணவாளேன
மாறாத அ5 ெகாேட
மைல U< வாAற எக- ,லெத9வேம
வ(ெதன/ க - ெச9,வா9
த(ைத தாமா9 உைனேய எ.ேய
தளராத ப/< ெகாேட
தனயைன/ கா <ட உய76ைன த(<ட
தாமத ஏ ெசாDவா9
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பK ககளா பா7 > t எKட
பாசா, ெச9யலாமா
பழKமைல வாAற எக- ,லெத9வேம
ப/த7/ க - ெம9யேன
அ ணA+3 பா!"ைன அகமA(ேத ேக!; t
அவq/, அ - 5+(தா9
ஆைச ேமாக= அ}காம எைன
ஆத+ த - ெச9,வா9
மகாத உ-ள= மாறாத ெகா-ைக
வா9 <ட ேவ" Bேற
மைலயா"யாAய எக- ,லெத9வேம
மனமAழ வர ேவ;ேம
அெறா: இெறா: அq<ன ேபEேய
ஆைள3 ேபா/Aடாம
அவKG மா(த7க- நவா ெபட
ஆEைய நா" வ(ேத
பேணா; இைசபா; நகர தா7க- உைன
பாடாத நா' உேடா?
பர, வாAற எக- ,ல ெத9வேம
ப<னா:, ேப: ெசவ தா.

நவரன ேஜா
ச <ய ேஜா< ெத+ைதயா
B <ய வா மல ைதயா
பழB மைலதா ெத+ைதயா
ப(தபாச ெமலா மைறைதயா
மைறைதயா
கா7 <ைக மாத 6ரதெகாேட
காைல மாைல ?ைஜG!ேட
ைத < நா மைல அைட(ேத
ைத3?ச < எைன மற(ேத!
ேவL >ைணேயா; ெசைகGேல
ேவதைன எலா t,ைதயா
காவ" wட3 ேபாைகGேல
கவைலக- எலா மைறைதயா
ஓர" ஈர"யா9 நட(ேத
ஓFெவா ரா9 கட(> வ(ேத
காவ"தாA நட(> வ(ேத
< வ"காண ேத" வ(ேத
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மாமைல ஏ3 ேபாைகGேல
மன< இப ேதா:ைதயா
உ3பா: பால ைத கட/ைகGேல
உ-ள() எலா மA2ைதயா
ெச()ரா உ வ"வழைக
ெச(தC நா பா"வ(ேத
ஊsசL t ஆடGேல
உ-ள உவச ஆ,ைதயா
இ;ப ,ள ைத தாைடGேல
ப/< எைலைய தா;ைதயா
கா7 <ைக ,ழ(ைதைய3 பா7/ைகGேல
E(ைதG ெசா7/க ேதா:ைதயா
அறqைடய ெநGK உ< தவேன
அ ைள ெபா ைள அ -பவேன
தக ரத < வ பவேன
த(ைத தா ஆனவேன!

ேதவேகா!ைட அ .ெம9ய3ப

"ைகயா
பாE பட7(த மைல = ைகயா
ப,K ேத7 ஓ; மைல = ைகயா
ஊE பட7(த மைல = ைகயா
உ
<ரா கா9/, மைல = ைகயா
மைல/,- மைல ந;ேவ = ைகயா
மைலயாள ேதசம3பா = ைகயா
மைலயாள ேதச 6!; = ைகயா
மGேல வ வாG3ேபா = ைகயா
அ(த மைல/,ய7(த மைல = ைகயா
ஆ, பழB மைல = ைகயா
எ(த மைலைய/ க; = ைகயா
ஏ:ேவ ச(B< = = ைகயா
ஏறாம மைல தKேல = ைகயா
ஏ B: த த/க = ைகயா
பாராம ைகெகா;3பா9 = ைகயா
பழBமைல ேவலவேன = ைகயா
ேவெல; > கSைச க!" = ைகயா
6த6தமா9 மGேல = ைகயா
ேகாலா கல >டேன = ைகயா
,ழ(ைத வ"ேவலவேன = ைகயா
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உSEG சைடG /க = ைகயா
உ-ளைக ேவL /க = ைகயா
ெநG t /க = ைகயா
B தம9யா ச,நாத = ைகயா
ேதர3பா ைத3?ச =
ேதச தா7 ெகாடாட
இ;ப ஒ 5றமா
இ 5ற= காவ"யா

ைகயா
= ைகயா
= ைகயா
= ைகயா

ஆகா!; ேதச <ேல =
ஆ: ல!ச காவ"க- =
ெதனா!; zைமGேல =
ேதசெம, காவ"க- =

ைகயா
ைகயா
ைகயா
ைகயா

கடப வனக; = ைகயா
கா!Eதர வ வாG3ேபா = ைகயா
பா6நா எ:ெசாL = ைகயா
பாராம L /Aறாேயா = ைகயா
பழB நா வ Aேறேன = ைகயா
பா7 >வர த(<;வா9 = ைகயா

ேராஜா#5 மணெத*
ேராஜா3? மண/,ெத: ராஜா /, வாAவ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
மLைக3? மண/,ெத: மனq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
சபA3? மண/,ெத: ஷ=கq/, வாAவ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
4SE3? மண/,ெத: 4-ைள/, நா வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
=ைல3? மண/,ெத: = கq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
தாமைர3? மண/,ெத: தக >/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
,sE3? மண/,ெத: ,மரq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
6?< மண/,ெத: ேவலq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
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ச(தன மண/,ெத: ஷ=கq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
,,ம மண/,ெத: ,மரq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
ப  சFவா> பாலq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
Eகார ச!ைட ஒ: zமாq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ இ /, அழAைன தா என ெசாேவ
ைவர/Aட ஒ: வ-ளD/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ ெஜாL/, அ<சய ைத என ெசாேவ
மண/, மல7கெளலா மனq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ மண/, அ<சய ைத என ெசாேவ
இK/, பழகெளலா இைறவq/, வாA வ(ேத
அைத6ட அவ இK/, அ<சய ைத என ெசாேவ

இைச ெதாட7 ~ப.~ப.நாராயண

வ%ண மZேல வ"க
ேவ ேவ ேவ ேவ
ேவ ேவ ேவ
ஆ:பைட {;ெகாட ஆ:=க ேவலா
அைனEவ காெபற ச/<உைம பாலா
அ5மG ேலt எ: வ வாேயா
பா;ம" யா7ெமாCG பாச, பாலா
பெண; > மாைலG!; பா;Aேறா வாவா
பSைசமG ேலt எ:வ வாேயா
மாடமைன மாB< ேவ;வ> இைல
மனவேன tE+ தா வா6ேல> ெதாைல
மாமGL U<ேல எ: வ வாேயா
மா:ப; வா எைன மா:வேத zலா
ம(தம< மாையt/, மா3பழB ேவலா
5-மG ேல t எ:வ வாேயா
மாமGL Uதம7(> மா Bல ைத/ கா/க
மனவேன வ(த -வா9 ெதாைலகைள3 ேபா/க
வ-ெத9வ யாைனட எ:வ வாேயா
{ரேவைல tெய; > {E6ைள யா;
6ணவைர/ கா த> ேபா )யஅ4 ேனா;
வணமG ேலt எ:வ வாேயா
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பமைலயா

ப >மைலGேல>மைலGேல-= க பவK வ Aறா
காண வா க-க--க(த கா!E த Aறா
ெகா!; ேமள=-அ<7
ேவ!; ச த= zன7
க > ேகாஷ=-நம
கா< 62,ேத
பாட ஆGர
பா; ப/த7 ஆGர
w; w!டேம
ேபா; ேகாஷ ேக!,ேத
ேகாலால?+-ப/த7
w!ட ேச ேத-ைத
?ச நாேல-அவ
த+சன காேபா
ேவ , <ேய
பா ,ட தாAேய
zன7 வ Aறா7-நா
ேச7(> ெசேவா
தக ேத+ேல-= க
பவK வ Aறா
த.ைக மைலGேல-அவ
த+சன காேபா
த.மைல யாைன
4னா, நக+ேல
ந4 வாAறா7-அேக
நா; ெசC/,ேத
ெச!" = கைன-நா
Eக3?+ேல
க; மAேவா-நம
கவைல மற3ேபா
பழK மைலGேல-அவ
படாரமானா
பாத யா <ைர-வ 
ப/தைர/ கா3பா

க ணாலய பழ. இராமநாத
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4ைத இரகாேதா?
இரகாேதா? ேச வழகாேதா?
வழகாேதா?
E:வா 5+G = கா உன>
E(ைத இரகாேதா?-நல
ேச< வழகாேதா?-t
ெப:வா9 தைழ! த வா9 அ ைள!
ேபர, ச+Gைலேயா?-என>
ெப மா tஇைலேயா?
வா9ேப சாத ஊைம உன>
வாசL ேபEயதா!-க6ைத
வண பா"யதா!-இ(தS
ேச9ேப Eவ  ேபSE = கா,
Eைலயா9 ஆGைனேயா?-ஊைமS
ெச6டா93 ேபாGைனேயா?
ேவலா நட(த கைதஉ கைதஅ>
6(ைத கைதயா,!-உலக
6ய(> ><பா;!-இ:
காலா நட(த கைதஎ கைதஅ>
க7/ கைதயா,!-உலக
க; நைகயா;!
எ தைன எ தைன தாய7 வG
ஏைழ Aட(ேதேனா?- = கா
இ, 4ற(ேதேனா?-நா
எ தைன எ தைன மாத7 ~க <
இதய க ேதேனா?-இட7
எ9< >" ேதேனா?

ஆkல
ஆ<aல = கா, = கா
ஆ"யான = கா
உ ><க- பா" வ(ேத
எ(த ,ைறக- |7/க வ வா9
உ ேவD ஆட ேவ;, = கா
மGD ஆட ேவ;
t ஆட ேவ;, = கா
நாq ஆட ேவ;.
எ த(ைத ஆக ேவ;. tேய
தா ஆக ேவ;
உ 4-ைளயாக ேவ;, = கா
உலக வாழ ேவ;.
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ஆ* க ேபR ஆனத க#$
ஆ;மG ஏ6ைள யா; ேவலவ
ஆன(த/ க34தைனS ேச கq பாட
ஆைன=க நாயகேன கா35-எ:
அ.தழா9 வ(<;வா அ"ேயைன/ கா >

1

பழ,த த(தவனா ேவல-ஒளைவ3
பா!"/,/ கKத(> பாடைவ த பால
அழ,, =ககேளா7 ஆ:-அ<
அ -E(> 6Cகேளா-ஆேறா; ஆ:

2

அ3பSE ஆ தா' ெசான-ேதவ
யாைனெயq ெபணவைள மண(தானா =ன
ஒ34லா நாரதq ெமல-வ(>
ஓ6யமா9 வ-ெயC எறவq ெசால

3

ஆ;மG வாகன= ஓட-மன
அரக < வ-யைம ேமாகக ஆட
ேவட!; <ைன/கா; ெசறா-ேவல
ேவழ=க >ைணேயா; வ- மணெகாடா.

4

ெத9வாைன ேதவ ட மா>-சைட
ெச9யாத உளெகாட ெத9{கS சா>
ெந9வாச/ ,ழலா; வ--எ:
ேந /, ேந7B: வழ/கா; க-

5

ெத9வாைன தா9{; ேபாக-ேவல
ெதபர ,றக: த.ைகமைல ேபாக
ெகா9யாத மல7ேமK வ--எக,மேரச வரவாேல மA(தாேள >-

6

இப=ட ேவலவைன/ ெகாsE-நல
இKயெமாC பலேபE இழ(தாேள வsE
,றம  நாயகq ெநA(>-வ-/
,றமகேள ேவ;வ> ேகெளறா மA(>

7

இ3ேபா> ேக!டாேல ஆS~ இ(த
எCேவல 4னா மற3பாK3 ேபS~
இ3ப"ேய வ-யவ- எ. ேவல
எCமா74 இ கர தா மா9மால ப.

8

எ3ேபா> இA /க ேவ}-t 
எேனாேட இமைலG ,"G /க ேவ}
அ3ப3ப3 பர,ற ேபாக-பாவ
யாைனத அண,மன/ Aேலசம> tக

9
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எறவ' ேவலKட ெசால-இைத
ஏேக!ேடா எெற. ேவலவq ெமல
ந:t ந6றெமாC மாேன-நா!;
நட3ைப அqச+ > நட/ேகா} நாேன

10

4னாேல ேயாE3ேபா வா"-எ:
4" தவK ைகத!" வ-யவ- ஓ"
=னாேல வ(தவ- U<-ேமாக
க/ெகா7 எ ேபS~ ஏ:ேமா  கா<

11

நாடதK நட3பைத/ w =ன
ந6றெமாC மற3பெதன ஞாயம> மா
காடதK ெசானெமாC என-இ:
ைக34" த 4னாேல நட3ப>  என

12

சைட/, நாேபாக மா!ேட-வ(த
சைடGைனS ச <யமா9 நா6ட  மா!ேட
கEவ/க ஆ <ர= ஏற-வ-
க(தKட இFவா: க <க/ wற

13

ஓகார ச/<ெபற பால உ-
உ வான ேகாபெமா; ெசாDவா ேவல
ஆகார அ<கமா93 ேபாSேசா-உைன
அ"/காத நாqன/, இள/கமா93 ேபாSேசா

14

<ைனேயா; Aழைகேய <: கா!"
<+(தகைத மற(தாேயா வ- t G:
உைன நாq மண(ததா தாேன-இ:
உைனேம என"யா7 ேபா:Aறா7 தாயா9

15

கவ{E Bற>  மா-இேற
கேணt அம7வ>  தகரத ஏ
நவம. ப!டாைட த(> உைன
நறாக நட <னாD ெபா:=வேத ெவ(>

16

மாயா7 ஏS~ன/, இைல-நா <
மாெர: உன/Aேக எவ ேம இைல
ஓ6யேம உைமகைள மற(>-t
உளராேத உ7 < ஓ;ேம பற(>

17

கணவைன( <!டாேத ெபேண-உ(த
கசடான ,ற35 < மாறைலயா இq
உன/ெகன ,ைறG /, வ- ெநsE
ஊ:Aற ஆ <ர ைத உதt த-'

18
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எெறக- ேவலவq wற-வ-
இ 6CG கனலாட/ ேகாபம> zற
என,ைற எறவேர ேக' நாq
இய4;ேவ அ>ேக!; ஆ <ரேம a'

19

கானக < Bறெயைன ேத"-அ:
கா6ைட/ Aழவனாக வ(|ேர நா"
ேதெனா த <ைனமாைவ வாA-4ன7
<ைனத(த எைனைடய மன>க ஏA

20

தாகம" ெபேண எ¯7-t(
த வாேயா நான (த ஒ ,வைள த7
தைர/ ," த4 t -எைனS
சLயாம பா7 த>ேம ச=கேர w:

21

ேமாகம" உU< எ¯7-t
=ைறயாக எைனமண/க வரேவ} எ¯7
ேவழம> >ர தேவ தாேன-அ:
6<வச தா மாைலGடS சம< ேத நாேன

22

,றSசா< எெறைன ஏ~-உக,லபS ெசாேவேன ேக'3 ேபா>
,றமக' இFவா: ெமாC(>-ேவலவ
,லப/ க6பாட >.(தாேள =ைன(>

23

w தா" <+பவனா த(ைத-Eவq/,/
wெட+ ~;கா!" U>தா E(ைத
ஆ தாேளா மைலநா!;/ w-அவ
அவதார வ"வேம ஆகார/ கா

24

அமானா மா9மால/ கண-,/,
அண,க ேசைலகைள < ;வ< மன
அ3பா63 4-ைளயா7உ அண-அவ
அழ,/,/ Aைட/கைலேயா எ,ெமா ெப}

25

யாைன=க வயெசன w:-இq
அவq/ேக மணமாக 6ைலெயன/ w:
பாைனேபா வGற>  ெகா;-ஆ:3
ப"யம7(> ெபகைளேய பா73ப>ேம இq

26

உம/,த6 ெச9>ேம அ:-எைன
உ+ைமயா tரைடய அ ய> க;
நம/,ேம உத வா7 எேற-ம/கந4ேய ></Aறா7 அவர"G =ேன

27
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ைக34" த நா-ெதா!; t -எqட
கைடக. எேகq வ(த>ேடா w:
ைவவா7க- ~ற தா7 எேற-நா'
ெத9வாைன ேயா;t7 ~:வ> என?

28

{!;/,3 பய(தவ7 எறா எைன
ேவலவேர tெரத, மண(|ேரா அ:
கா!;/ேக ேபாேவாேம வாக-,றவ7
கைலயாத அேபா; நைமயாத+3 பாக

29

இைளயவK மனேநாகS ெச9த-கணவ7
இ (ததா9/ கைதwட இைலேய ஐயா
6ைளயா!;3 4-ைளயா t -ெவ
ேவலவேர இA (> என/Aப( தா 

30

ெப+யவைள ேத"t7 ேபாக-நாq
ேபைதயல உைமயq34 ைவ/க இைச வாக
ெப+யவளா ெத9வாைன இK3ேபா-வ-3
ெபயாq இK343 ேபானவேளா கச3ேபா

31

a தா ேப+t7 ேமாக-எ:
க/ெகா; <+(தாேல என/,வ  ேகாப
கா < /ேக காதDட நாq-எைன/
கடாேல tெரா>A3 ேபாவ>ேம கா}

32

எ:,ற வ-பல வாக-ஏE
இய4ட/ ேக!;ேம ேவல76ைர வாக
த=>, ெத+யா> தன/,-வ-
சறைம< ெகாடாேல 5+ம" உன/,

33

5ைனயாத ஓ6யேம மாேன-உைன3
5க(தாேல எ(நா6 ஊ:sெச( ேதேன
Bைனயாத ேநரைல உைன-உன/,
Bக+ைல எவ ேம ெபா9Gைல உைம

34

ைதமாத < நா ?ச-நம
தSெச!" நகர தா7 நைடபGD மாச
ெம9யான ப/<ேயா; எைன-நா'
ேவ"ேய பழB/, வ வாேர ஒறா9

35

w!டமா9 நட(>வாரா7 இ:-ெநsE
,ைறயாத ப/<ய> எU< ெகா;
நா!ட=ட நகர தா7w"-,ைற
நக+ (> வாராேர ெதபழB ஓ"

36
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,ற/ ,"G (> ெதாடA - ேவைல/
,4!; ப/<ெயா; tர.(> நட(>
இற/ க6ைதயா பா" - எைன
இைசெயq மலராேல எCலாகS "

37

எக,ைற |7 <டேவ ேவ} - நா!"
எேலா  நலேமா; வா(<டேவ ேவ}
தகரத ஏவர ேவ} - எகசகடக- |7(<ட அ -5+ய ேவ}

38

எறெப  ,ரல>  வ- - உ(த
எCலான ெச6யதK ேக!கைலேயா >-
ந:நா ேபா9வாேர =ேன - நம
ெத9வாைன ேயா; t வரேவ} 4ேன

39

ேபா9வாேர 6ைடதா" கேண - வ-
ேபா,= E+/ேகா} E <ரேம ெபாேன
வா9மலரS E+/ேகா} வ- - எ:
வ"ேவல ெகாsசேவ ? தாேள >-

40

4-ைளய> கத:வ> க; - ஏ>
ேபசாம இ /Aற தாெய, உேடா
வ-நா மைன6தா உம/, - ஆனா
வ Aற ப/தெரலா 4-ைளகளா என/,

41

ஆ9மG Uேத இேற - ~வா
அ"யாைர/ கா த ள 6ைர{ேர நேற
ேபா9வா  ேவலவேர எ: - வ-
5=:வ ? ததா ேவலqேம ந:

42

ேபா9வாேர எனழ, வ- - எ:
ெபாமG Uேத அம7(தாேன >-
ேச9ேத" வ Aற ,: - அ>
< வா6ன ,"ெயq பழB மைல/ ,:

43

ேகாவண < BAற ஆ" - அவைன
,ைறயாத ப/<ெயா; மன தாேல ேவ"
காவ"க- ஆ"வ  ேகா" - ம/ககாநைடயா9 வ(<;வா7 க(தைனேய பா"

44

நட(>வ  அ"யவ7க- >ப - |7 >
நலேமா; த வாேன ,மேரச இப
நலமைல பழBமைல B: - எ,
நல?/கS ெச9வானா ேவலென ெற:

45
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நகர தா7 பலகால வாC - எ:
நமக<7 ேவலவK அ ேளா; வாC
அக மG வாகன= வாC எகஆ:=க ெத9வாைன வ-ேம வாC

46

ேசவDட மGDேம வாC - எகெசFேவ ைகேவD Eற(>ேம வாC
ேச கs ெச!"யா ெசான - இ(தS
ெச(தC க6ய>  எ(நா' வாC!

47

U. ேச க ெச!"

நைமZ

Nத கலக –

(ஆன(த க35 ெம!;)

நாத(த நாத(த நாநா,
நாநா, த(த
நாத(த நாத(த நாத(த நாநா
Eவq/, அழகான ,;ப - ெபேறா7/,
4-ைளக'/, எ3ெபா2> இப.
நாரத  ஓ7நா வ(தா7 - wடேவ
ஒைற3பழ ைத ெகா", த(தா7.
நல த  பழ> எறா7 - இதனா
பபல நைமக- வ தாேன எறா7.
Eவqேம மASEGேல <ைள தா7 - ந
,;ப <, இதனா நைமெய: Bைன தா7.
அ9யாேவ ெகாsச ெபா:க- - நா
ெசாவைத =2தாக இ3பேவ ேக'க-.
ஒைற3பழ> எறா7 - இைத
ஒ வேர உப> =ைறெய: ெசானா7.
Eவ மன< வ(தேத ,ழ3ப - இர;
4-ைளக யா /, யா+ேக இள3ப.
நாரத7 வ(தாேல கலக - நம
,;ப >/, வ(தேத ேசாதைன/கால.
4-ைளக'/, ேபா!"ைய ைவ3ேபா - இ<
எவ7 ெவ: வ Aறா7 எ:தா பா73ேபா.
உலக ைத a: =ைற ~ - யா+,
வ வாேரா அவ /, தா ெவ.
= கq மG U< ஏ - உலக ைத
~ வர ெசறாேர தா6.
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அ3பா6 4-ைளயா7 =C தா7 - எLU<
ஏேய நக7வத/, =யறா7.
எLேம நக வதா9/காேணா - எ3ப" தா
ேபா!"Gேல ெவ ெபற3ேபாேறா.
தா9த(ைத தாேன எ உலக - அவ7கைள
~ நா வ(தாேல ேபா>.
Eவqேம உளமA(> ேபானா7 - 4+ய=ட
4-ளயா /,3 பழ ைத த(தா7.
4-ைளயா7 ேபா!"Gேல ெவறா7 - மAவாக
பழ ைத உ;தா க தா7.
= கq < 4ேய வ(தா7 - நட(தைத
ேக!; ேகாப க/ ெகாடா7.
இ3ப" ெச9வதா Bயாய - = க
ெநsEேல ேந7(தேத மாறாத காய.
இைளயவ எபதா தாேன - இ3ப"
ெச9|ேர எேலா  எைன.
தா9த(ைத அணைன மற(தா - உறெவ:
உ-ளவ7 அைனவைர >ற(தா.
?"னா ஆ"G ேகால - அவ
பழB மைல ேத" ெசற> ேவக.
அ:=த இ:வைர = கா - ப/த /,
ேவ;வர த பவ tதாேன ம கா.
கலக= நைமGேல ="(> - நா
ப"3பத/, நல பாடக- த(>.
அதனாேல 4-ைளகேள ேக' - தா9 த(ைத
ேபானா ெவேய ேச .

அழ, ~(தர, நாSEயா5ர, 2009

ஹர ஹர ]#ரம%ய
~3ரமய ~3ரமய
ஷ=கநாதா ~3ரமய
~3ரமய ~3ரமய
சப+Aசா ~3ரமய
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ஹர ஹர ஹர ஹர ~3ரமய
Eவ Eவ Eவ Eவ ~3ரமய
ஹர ஹர Eவ Eவ ~3ரமய
Eவ Eவ ஹர ஹர ~3ரமய
,ஹ சரவண பவ ~3ரமய
, சரவண பவ ~3ரமய
Eவ Eவ Eவ Eவ ~3ரமய
ஹர ஹர ஹர ஹர ~3ரமய
Eவ சரவண பவ ~3ரமய
Eவ சரவண பவ ~3ரமய

-னா த%h, மைலயா
ேவ ேவ = கா – ேவ ேவ = கா
ேவ ேவ = கா – ேவைலயா
ெச(த நா!;3 ப/த7 காண
ெத பழK3ப< ைத3?ச
ச(த தழ7 zன7 காண
த7 மைலG ைத3?ச!
க(தா எேற ெச()7 தழ7
காவ" ஏ(< ஆ;Aறா7
ச(த ேதா; மேலய7 zன7
த7 மைலG ஆ;Aறா7!
1
பாட3 பாட3 பா!;/ ,-ேள
பரம வ(ேத ஆ;Aறா
ஆ; அ"யா7 காL ெகாsச
அவேன சதைக ஆAறா
w; w!ட கடைல3 ேபாேல
,மர தைன ெதா2Aற>
ெகாs~ = க க ைண ேக!;/
,ழ(ைத ெநsச அ2Aற>!

2

அைன த(ைத ந>ைணயல
அவேன எ: >ைணயாவா
கK தC பாட3 பாட/
க(த க ைண/ கடலானா
தைன3 பா; அ"யா7/ காக
த7 மைலயா BAறா
மq பழK ெச()7/ கா!E
மேலய7 காண த Aறா!

3
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நா!" க; த7 மைலயா
நய ைத உைர ேதா7 ேபரைவG
பா!" ம!; த7 மைலைய3
பா7 ேத வ(> பா;Aேற
ஆ!ட எலா அட, =னா
அவைன/ காண த வாேனா?
பா!;/ ,-ேள வண தC
பா7 த> ேபா> எபாேனா?

4

இ(த3 4ற6 காணா 6!டா
இKெயா 4ற6 எ; <;ேவ
வ(> 4ற(> ேந+ த7
மைலயா தைன த+E3ேப
அ(த3 4ற6 A!டா 6!டா
அ; த 4ற6 ெப;ேவ
ெவ(ேத ேபானா அத4 wட
ேவல தைன 6டமா!ேட!

5

த7 மைலG ஆட வேன
தC உைன3 பா;Aேறா
க7 தைன அற மா/
கழL ேச7/க ேவ;Aேறா
ம. இ: பல >ப
வ
த நாக- வா;Aேறா
எண >-ேள t வ(ேத
எைம/ கா/க ேவ;Aேறா!

6

ெபாAC/ க6ஞ7 ெசா.ெசா.U.~(தர

ஆனத ததாேர

"க

ஆ:=க தாேல = கேன ஆன(த த(தாேர
அsசேவடா நாK /ைகG எ: ெசானாேர
Eகார ேவலவ
EனsE: பாலனவ
E(<Gைன/ கவ7(>6!டா - இ3ேபா>
எ E(ைதGைன/ கவ7(>6!டா இ3ேபா>

(ஆ:)

,ற/," பாலனவ
,ைறகைன |7 <;வா
,4!; நாமAேவா - எெற:
அவைன/ ,4!; நா மAேவா எெற:

(ஆ:)

<ன <ன= ></Aேற
உ < வ"ைய Bைன/Aேற
அவKGேல அவq/Aைண தாேன>-இ(த
அவKGேல அவq/Aைண தாேன>

(ஆ:)
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,: ேதா  ஆ";வா
,ல எ: கா <;ேவ
எ: நைம ெச9G
|ைம வராெதறாேர

(ஆ:)

அைனG கன கெளலா
Eதறாம தவறாம
Eகார ேவலனவ
z/Aரேம நனவா/A;வா

(ஆ:)

கண. மா./க, காைர/,"

* ேதா* ஆC மர
,: ேதா: ஆ; ,மரேன ,லெமலா கா3பா9 க(தேன
க(தேன
ஆ<பராச/< ைம(தேன-எகஆன(த ஈசK ேநசேன
வா; ப/த7,ைற |7/கேவ
வரம/க ேவ} ேவலேன.

(,:)

பாெரலா ஆ' அரசேன-எகபாவக- ேபா/க} பாலேன
பsச 4. |7/கேவ உைனேய
பாத ப.(<!ேடா ந4ேய

(,:)

காவ" ஆ!ட < ரEகேன
கவைலெயலா ேபா/க} க(தேன
காபவ7 மன <ைன எ:ேம
கா(தமா9 இ2/Aற ேவ(தேன

(,:)

ேதவா< ேதவ ேதவேன
ேதவ ேசைனG தைலவேன
ேத4 அ2 எகைள
ேதற வ வா9 ேதவேன

(,:)

ஆ:=க ெகாட அழகேன
அழகான தத(த தைலவேன
தழாேல அைழ/Aேறா உைமேய
ஆத+ > கா3பா9 எைமேய

(,:)

ெவ-3பண < ெகாட ஆைசயா
கடகட(> ேவைல/, வ(ேதாேம
4+வா ,;ப த6/,ேத
உன ளா ஒ: ேச7 <;வா9

(,:)

கண. மா./க, காைர/,"
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மர!ைடய
மர!ைடய ேவ இ
,:ேதா7 ஆ"வ  ,மரqைடய ேவDஇ>
w"வ  ப/த7க ,ைற|7/, ேவDஇ>
,:ேதா7 ஆ"வ  ,மரqைடய ேவDஇ>
w"வ  ப/த7க ,ைற|7/, ேவDஇ>
மர வாகனK மரகத ேவDஇ>
ம தமைல ஆடவK மக தான ேவDஇ>
கா7ேபால ெபாCAற கா7 <ேகய ேவDஇ>
w: அ"யா7க- 6ைன|7/கவ  ேவDஇ>
சகடக- |7/கவ  ச=கK ேவDஇ>
தடைனக- அக6; தடபா. ேவDஇ>
,ற/ ,"தKேல ,"G /, ேவDஇ>
மற 6ளகவ  மனqட ேவDஇ>
பழBமைல ேநா/A3 பற(>வ  ேவDஇ>
கழBGேல Bேபா+ க>ைட/, ேவDஇ>
ஊsசLேல ஆ"வ  ஓகார ேவDஇ>
மாsேசாைல வா2Aற மனqட ேவDஇ>
அைடயாள கா!"B, அழகான ேவDஇ>
கைடயா. இலாம கைரேச7/, ேவDஇ>
ைவயா5+ேயார வ(>B, ேவDஇ>
வாவா, வாழ ைவ/, வ"ேவல ேவDஇ>
எ!;/," நக7/, எ2(த ' ேவDஇ>
க!"வ  காவ"G கா!Eத  ேவDஇ>
E/க நக7தKேல E+ >வா2 ேவDஇ>
எ/கைல/, மனனான நதைலவ ேவDஇ>
அ"வ(த ேப /ெகலா அபயம/, ேவDஇ>
க" க<7காம ேதா கKவான ேவDஇ>.(,:ேதா7)

,ம. க . ராம. ெசா/கLக ெச!"யா7

மலR -ற மலR வள,தவ
மல+ 4ற(> மல+ வள7(தவ மனவ = கன"
அவ மல7=க கட < நாளாக
மனேம உ ,த" – எ மனேம உ ,த"
கா7 <ைக ைம(த க > தவ(>
கமல மல+Kேல - த
ம"G = க தவ(த<னாேல
மல /, ெப ைமய" - தாமைர
மல /, ெப ைமய".
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கா(தமா9 நைம கவ7(<; ககக(த மல7கள"
நைம கா/, = க ைகக- வாடா
கமலமல7கள" - வாடா
கமலமல7கள".

(மல+)

பKர டா;/, ஒ =ைற மல 
பா+ ,sEமல7
அ(த பK ைகய = க எபைத
பக  அழ,மல7 - ைககபக  அழ,மல7.

(மல+)

? தந மல+ அழAய மல7ேபா
5Kத அவ E+35 - அ(த
5வன ைத எலா இ2/, அ>ேவ
அ4வைல 6+35 - அ>ேவ
அ4வைல 6+35.

(மல+)

பலமல+ ஒறா9 மல7(த> ேபால
பரம மக அழ, - அவ
பாதமல+ ப/த மல7தைன
பைட <ட <ன பழ, - t
பைட <ட <ன பழ,.

(மல+)

ேவதைன =,#பா2 ேவலவேன
அ5 மன/ ேகாGLேல அ9யா உைன நாq ைவ ேத
ஆ:=க ேவலவேன அ -தரேவ வ(<;வா9 !
எ தைனேயா 4ற6 ெப: இன க நாq ெபேற
இனL வா தர இ>த ண வ(<;வா9 !
tG /,ட ேத" நாq வர ெத+ய6ைல
tலமG Uதம7(> tேக வ(<;வா9 !
பாரா' உ(தq/, நாq ஒ பாரைல
பா7வ<G < /,மரா பால எைன/ கா <;வா9 !
பா ,ட ைத3 பா7 தவ7க- பாவெமலா பற(ேதா;
பழKSசா உைன ெதா2 ப/த7க மன , .
காவ"ைய/ கடவ7க- ககேல t7ெப ,
க(தா உ < 35கC காலெமலா வா2Aேறா
ேவத3 ெபா - உைர தவேன ேவழ =க ேசாதரேன
ேவக=ட t வ(> பாலெனைன/ கா <;வா9.

ேதவேகா!ைட ெல.ேசா=.
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4ைக "கா வ"வா2 இசமய
அ5மன ெகாடவேன ஆைன=க ேசாதரேன
இனக- கைளAற ஈ"லா ெப மாேன!
உளமாற3 பா;Aேற ஊெரலா ெமSEடேவ
எ,லநாயகேன அ -தரேவ வ(<;வா9!
காவ"க- ஏபவேன க ைண-ள ெகாடவேன
கடகட(> வ(ேதாைர காலெமலா கா3பவேன
க6பா" மAAேற கவைலெயலா |7 <டேவ
க(தவ"ேவலவேன கன3ெபா2< வ(<;வா9!
பா7வ<G பாலகேன பரமEவ 5 <ரேன
பாவெமலா |ர/Aற பK ைக ேவலவேன
பKைச >3 பா;Aேற பாலெனன/, அ டேவ
பாரா'நாயகேன பற(> வ(<;வா9!
தக ேத+ வ பவேன தாயான மனவேன
தர.ெயலா கா/Aற ெதபழK ஆடவேன
தாள!;அைழ/Aேற தாவககா <டேவ
தாமதேம> இ>த ண வ(<;வா9!
ேவD வா9 இ 3பவேன ேவதைனக- |73பவேன
ேவ; வரத Aற வ-ள,ணபைட தவேன
ேவக >டக6ைர ேத 6Ctைர >ைட3பதேக
வணமGேல 6ைர(> வ(<;வா9!
EைகG வாபவேன Eகார ேவலவேன
ெசவநல த(>6; Eவமகேன ச=கேன
ச(த <ேல உைனைவ ேத சகடக- t/Aடேவ
Eைக= கா tேக வ(<;வா9!

அழ, < நா6கர~.

பழ:மைல ேமேல
பழKமைல ேமேல,
ேமேல, ஓ7 அழ,S E <ர !
பாட3பாட ெநsச
ெநsச <ேல பரவ சவ  !
பழKமைல ேமேல, ஓ7 அழ,S E <ர !
பாட3பாட ெசsச <ேல பரவ சவ  !
,ழ(ைதயாக/ கா!E த கK(த த >வ !
ெகா-ைளெகா-ைள யா9வழ, அ53 ெப!டக !
தா=;; த(ைத;; ேகாப எனேவா ?
சசார இ வ ;; தாப எனேவா ?
ேதச எ, ெசவ=;; 4-ைளக- உ;,
Eவனா" ஆனெதன w:க இ: !
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ப!டாைட எக'/, பல3பல த(தா9 !
பகவாேன ஒ =ழ < ேகாவண ெகாடா9 !
க!டான கனதனக- வாகன இ /க,
க(தா, t < t:/ கா3ெபா; Bறா9 !
ச/<ேவ 6; த ரசஹார a7 <,
தடாத எ; த<ேல என9யா 7 < ?
அ தைன >ற(தவ7/ேக ஆன(த எேற
ஆ"யாக Bறாேயா, அ9யேன இேக !
உலகெமலா 5க2Aற உெனC ேதாற !
ஓத ஓத வா/ைகGேல உடா, ஏற !
அைலபா ேபைதமன உKட தsச !
அ<ேல t 6ைளயா;<ன <ன ெகாsச !
அ9யா, t ெம9யான ஆன(த >ற6 !
அ"ேயேனா ஊsசலா; ஆைசG 4ற6 !
ெத9வ ஞான =Kவ7/, t ேதேனா; அ 6 !
Eத: >G ஆட!;ேம
EனsE: , 6 - இ(தS EனsE: , 6 !

அ !க6 ,.ெச.இராமசா.

தான

மரா

= தான = >/ ,மரா
= ைகயா வா வா
E தா; ெசவ/,மரா
E(ைத
E(ைத மAழ வா வா
வ- மணாளா வ"ேவலழகா
ேவைல9யா வா வா
க(தா கடபா க<7 வ"ேவலா
க(ைதயா வா வா
t ஆ; அழைக/ க;
ேவலா" வ ,ைத9யா
ேவலா; அழைக/ க;
மGலா" வ ,த9யா
மGலா; அழைக/ க;
மனமா" வ ,ைதயா
மனமா; அழைக/ க;
ம/க- w!ட ெப ,ைதயா
பரா ,/க ைவ >
ப!டாைட உ;/க ைவ >
ச(தன தா சா(ெத; >
அகெமலா ?E ைவ >
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t ?E <லக இ!;
ெநsச < உைன ைவ >
அ: ? த மலரா உைன
அ7SE3ேப வ வாய3பா

அரகேராகரா
அரகேராகரா ~வா அரகேராகரா
அரகேராகரா ~வா அரகேராகரா
அரகேராகரா ~வா அரகேராகரா
அரகேராகரா ~வா அரகேராகரா
பழKமைல ஆடவேர அரகேராகரா
பால ~3ரமயேன அரகேராகரா
,ற/ ," ,மரேன அரகேராகரா
,மர , பரேன அரகேராகரா
ஆ:=க ேவலவேன அரகேராகரா
ஆ:பைட {;ைடயா9 அரகேராகரா
எ!;/," ேவலவேன அரகேராகரா
ஏ:மG வாகனேன அரகேராகரா
ம தமைல ஆடவேர அரகேராகரா
மைலயா" சாேய அரகேராகரா
< Sெச()7 = கq/, அரகேராகரா
< 3 பர,றq/, அரகேராகரா
பSைச மG வாகனேன அரகேராகரா
பழ=<7S ேசாைலேயாேன அரகேராகரா
~வா மைல நாதேன அரகேராகரா
6ராL மைல ேவலேன அரகேராகரா
ச/< வ"ேவலq/, அரகேராகரா
ச=க நாதq/, அரகேராகரா
ேசாைல மைல Aழவq/, அரகேராகரா
ெசா,~கார = கq/, அரகேராகரா
ேவெல; த ேவ(தq/, அரகேராகரா
6ள, வ- கா(தq/, அரகேராகரா
க<7காம ேவலq/, அரகேராகரா
கா ய a7 </, அரகேராகரா
<
த. ேவலq/, அரகேராகரா
வ- மணாளq/, அரகேராகரா
த7 மைல ெசமD/, அரகேராகரா
பK ைக ேவலq/, அரகேராகரா
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தக3ப ~வா ஆனவேன அரகேராகரா
த(ைத தா tதான3பா அரகேராகரா
ச/< உைம பாலq/, அரகேராகரா
ச <யமா ேவலq/, அரகேராகரா
பாேல;/, ெநsசq/, அரகேராகரா
பா75க2 மனq/,/ அரகேராகரா

தக # பழ:ய#ப
Eகார EைகGேல
zமானா பழKய3ப
ெச!"யா7க- ெகா; வ(த
ெசவ = >3 பழKய3ப
ைத3?ச க; வ 
தக = > பழKய3ப
தர.ெயலா 5க மண/,
தKைகமைல வாசனவ
மா+யம ?ைசட
மாமK >ைண ெகா;
ம/கெளலா )/A;வா7
மG ேதாைக/ காவ"கநவர <ன நைகய.(>
நவரா <+ < நா
நவரசமா9 கா!E த 
நல = > பழKய3ப
க3பLேல பயண ெச9>
கட கட(> இ, வ(>
க(தனா9 அ - A;/,
க!"= >3 பழKய3ப
ெவ-ரத 6ைர(>வர
ேவDேம ெதாடர(> வர
6த6தமா9/ காவ"கேவகமா9 வ ,த3பா
பா,டக- ஆGரமா
பரவசமா9 ெபாA வர
காவ"க- ேகா"யமா
கெகா-ளா கா!Eயமா
Uன!E அ A /க
ேசாமqேம >ைணG /க
இ;மபqேம அ; < /க - எ;3பாக
கா!Eத  ெசவ= > பழKய3ப
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க(தனவ அ ளேவ"
கவைலட வ ேவா7/,
த;டேன அ - ெகா;/,
ெதடபா. ெத9வம3பா
டாேரா;/ ேகாGைலேய
நா"வ  ப/த /,
நல அைன > நA;வா
நல = > பழKய3ப.

நா. ேதா* வா

"கா வா!
வா!

வா = கா வா = கா வா = கா வா வா
ெவ-/Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா! உன/,,
ெவ-ரத வாA தாேர வா = கா வா!
சK/Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா!உன/,,
ச(தன தா அ4ேஷக வா = கா வா!
ஞாG:/Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா! உன/,,
ஞான3பழ வாA தாேர வா = கா வா!
<க!Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா!உன/,,
< tறா அ4ேஷக வா = கா வா!
ெசFவா9/Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா! உன/,,
ேசவD மGD வாA தாேர வா = கா வா!
5தAழைம ?ைஜGேல வா = கா வா! உன/,,
5Vப தா அலகார வா = கா வா!
6யாழ/Aழைம ?ைஜGேல வா = கா வா! உன/,,
ேவ"யைத வாA தாேர வா = கா வா!

6.ஆ7.பழKய3ப

ெதபழ: ஆ%டவ.
ஆ%டவ.
ெதபழK ஆடவைண ேத"வ(ேதாேம - எககம.யா ஆடவைன க;ெகாேடாேம
ெதபழK ஆடவைண ேத"வ(ேதாேம - எககம.யா ஆடவைன க;ெகாேடாேம
ெச!"நா!; காவ"க- ெசD தவ(ேதாேம - எகப!" ெதா!" அ தைன பைட > வ(ேதாேம
க!" வ(த காைள அேராகரா ெசாDேத - அ(த
மா!; வ" Eவா Eவா ெசாDேத.
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ப; < /க ெகா; வ(த சா/, பா;ேத - எகபழK மைல ஆடவK ேநா/, நா;ேத
உ; < வ(த ஒைற ஆைட ஓக+/,ேத - எகஉSE =த பாத வைர உG7 க/,ேத
அனதான மட <K ஐயாGர ேபேர - எகஅ9யா கட@ சா அ - =க பாேர
வண வண காவ"க- வ+ைசக- பாேர -இேக
வ" > ேபா; அனதான ?ைஜக- பாேர.
ெச!" = க3ப =க ெஜாL/,> பாேர - இேக
ெச!; ெச!டா9 வ(> மன க/,> பாேர
அ!"Gைல ஆ:காD ச /ைகG ேமேல - எகஆ:=க ேவலவK ஆ!ட <னாேல
ேமள தாள நாத~ர ேம =ழ/கேம - ~
ேம6 உ-ேளா7 அேராகரா  =ழ/கேம
தாளேமா; ஆ;Aற சாயா!டேம - எகத = க நாம <ேல பா; w!டேம
வர ெகா;/, சா காL வ(> 62Aறா7 - இ(த
ைவயா5+ நாதன" வ(> ெதா2Aறா7
கரகேல t:ெப: பல 6ைளAறா7 - இ(த
கழK ெகாs~ பழK மைல/, ,ல தைழ/Aறா7

பரெபா"ளா2 ஆனவேன

அேராகரா அேராகரா அரகேராகரா
அேராகரா அேராகரா அரகேராகரா
எ, Bைற(தவேன அரகேராகரா.
பரெபா ளா9 ஆனவேன அரகேராகரா.
பா7வ<G ைம(தேன அரகேராகரா.
பரமEவ 5 <ரேன அரகேராகரா.
ஒ ைக =க த4ேய அரகேராகரா.
ஓகார நாயகேன அரகேராகரா.
வ- மணாளேன அரகேராகரா.
ெத9வாைனைய மண 5+(தவேன அரகேராகரா.
பழK மைல ஆடவேன அரகேராகரா
பாவகைள ஓ!";வா9 அரகேராகரா
,ற,"G இ 3பவேன அரகேராகரா
,ைறக- எலா |7 >ைவ3பா9 அரகேராகரா
EைகG { 3பவேன அரகேராகரா.
E/க எலா |7 >ைவ3பா9 அரகேராகரா.
ஆ:பைட {!ேடாேன அரகேராகரா.
ஆ:தைல அ >;வா9 அரகேராகரா.
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காவ"க- ஏ(<வாேரா அரகேராகரா.
கவைலகைள |7 >ைவ3பா9 அரகேராகரா.
ப.ைச > பா"வேறா அரகேராகரா
ெப;4-ைளகைள கா <;வா9 அரகேராகரா
அேக பா இேக பா அரகேராகரா.
=ேன பா 4ேன பா அரகேராகரா.
எேக பா7 தா' உ(த < 35கைழேய
பா" வ7ேறா அரகேராகரா.

அழ, < நா6கர~, நாSEயா5ர

4க#5, த%டபாF வ"கேவ

Eக3?7
E(ைத
Eக3?7
E(ைத

தடபா. வ கேவ - எகஎற ேகாGD/,- வ கேவ
தடபா. வ கேவ - எகஎற ேகாGD/,- வ கேவ

Eக3?7 தடபா. வ கேவ - எகE(ைத எற ேகாGD/,- வ கேவ!
மகலக- ேகா"நக வ கேவ - அைன
வ-ெத9வ யாைனேயா; வ கேவ!
கால"G ெதா;ெச9ய/ w"ேனா - நல
க(தரq ?<Gைன3 பா"ேனா
ேவெல; த 4-ைளைன ேத"ேனா - எ:
ெவத  பாதமல7 நா"ேனா!
கைகGேல ஆ:=க கா!"னா9 - அைன
ைககேல ஒ வ"வ கா!"னா9
EைகGேல ேவ=க ைத/ கா!"னா9 - எக|6ைனக- யா6ைன ஓ!"னா9!
ெவ- ேத7 ஏவ  ேவலேன - =5
6ேணா7க- EைறU!ட பாலேன
உ-ள ேத7 கா < /க லா,ேமா - t
ஓ"வர தாமதேம ஐயேன
லயE < கணப<ைய ேவ"ேனா - உைன
நா"வர யாவைர )"ேனா
தயவாக ேக!Aேறா ேத"வா - எகதேக!; தைலயைச/க ஓ"வா
ஆ;Aற காவ"க- )/Aேனா - இK
ஆடாம ெநsைசன/, ஆ/Aேனா
பா"3பா"3 பா"3பா"3 ேபாேனா - த3
பா!;/ காைச3ப;பவேன ஓ"வா
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அ.ய.யா9/ ெகா;6க வ(தவ7 - =ன7
ஆ"வ" வாகஉைன/ கடன7
மண=" >/ ,;ப ேதா; வாAேறா - இ:
வ-மண வாளனாக ஓ"வா
ந4உ(த < 35கைழ3 பா;ேவா - எகநாயகேன ேவ:யாைர நா;ேவா
,4!ட ைகக'/,- இபமா9 - வ(>
,"G /, ேவ= கா வ கேவ
கள மண க5மண கடவா - அ(த/
கKய7ேம காதக/ ெகாடவா
வள,(த Eக3?7 காணேவ - உ(த
வ- ெத9வ யாைனயைர w!"வா
ைத3?ச/ காவ"க- காணவா - எகத3பா!ைடS ெச6,ர/ ேக!கவா
ைக34"/,- E/A6!டா9 க(தேன - உ(த
கா4" ேதா tதாஎ ெசா(தேம
காக;/க ஓ"வ(ேதா பாைரயா - எகக(தா! உெநsெமன பாைறயா?
பாெகா;/க தா9ம:/க லா,ேமா - இ(த3
பா+L(த3 4-ைளஎ,3 ேபா,ேமா
சா7(தவைர/ கா3பா: சாேய - உ(த
தா-மல+ ~:<(த3 ?ேய
ேச7(< /க ேவ;ெமப <Sைசேய - எகெசவெமலா tெகா; த3 4Sைசேய

ெசாேலா6ய7, 6+ ைர 6 தக7,
< ம(<ரS ெசாம., நற நாவல7,
< /கGைல ம., ெபாAC/ க6ஞ7
ெசா.ெசா.U.~(தர, 1-1-2008

அ$ அ"P
அ"P ேவ "கா
= கா = கா ேவ= கா
அ5 அ ' ேவ= கா
= கா = கா ேவ= கா
அ5 அ ' ேவ= கா
6ைனக- |7/, ேவ= கா - அைன >
வளக' த வா9 ேவ= கா
EைகG இ /, ேவ= கா
E/கைல |7/, ேவ= கா
ெவைய த(<; ேவ= கா - நல
க6ைய த வா9 ேவ= கா
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உற க- த(த ேவ= கா
உலக கா/, ேவ= கா
உைம3 ெபா ேள ேவ= கா - எைம
கா > அ -வா9 ேவ= கா

6/ேனV = ைதயா (எ) Uனா!E ~(தர ச/<,மா7, ஜனவ+ 2008.

4ைக ேவலேன - எக. பாலேன
க ைணமன ெகாட எக- Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
எக-பாலேன.
ஆ"வாேராேம உைன ேத" பா"வாேராேம
காநாைடயா9 உன"ைய/ காணவாேராேம
க ைணமன ெகாட எக- Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
காவ"ைய ேதாKேல ஏ(<வ Aேறா
க(தாஉ கால"ைய நா"வ Aேறா
ேவவ"வா9 கா!Eத  Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
பழKGேல ஆ"யா9 Bபவேன
பsச4. அ தைன |73பவேன
தகமG ஏவ  Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
பர, ெத9வாைனைய மண(தவேன
வளெமலா வா/ைகG த பவேன
காவ"க- க;மA Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
ெச()+ ரைன ெவறவேன
ேசாதைனக- அைன ைத கைளபவேன
கடேநா/A அம7(< /, Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
பழ=<  ேசாைலGK வ-கணவேன
பாவெமலா ேபா/,Aற பர(தாமேன
பா லைக கா/Aற Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
~வாமைலG , வ"வா9 இ 3பவேன
ஓெமற ம(<ர ைத த(தவேன
ஓகார3 ெபா ளான Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
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த.ைகGK க;வ(ேதா மண/ேகாலேம
தகட - உைனநாக- பா"வ(ேதாேம
உன ளா உய7Aேறா Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.
Eைகநக7 { /, எகள9யேன
ெசவநல த(ெதைம கா/,ேவலேன
Eரதா < வண,Aேறா Eைகேவலேன
அ -5+ய ேவ;ம9யா எக-பாலேன.

ெல!~மண ச/<,மா7. ஜனவ+ 2008.

கத! ந மாைல !
க(தq/, நெசால வா7 ைதைல - Eைக
க(தன - ெப:வ>தா வா/ைகG எைல - = கா !
ேமைம, மாKட3 4ற6 த(தா9
ேமலான ெபேறா7க- உGெரன/ ெகா; தா9
உற>ைண உட4ற(ேதா7 ேச7 > ைவ >
உ தமேன யாவளர உற க- ெகா; தா9 - = கா !

[க(தq/,]

உGெர2 > ெம9ெய2 > அய ைவ தாேய
6sஞான= ெமsஞான= 5+ய ைவ தாேய
ஆறபல அ தாD ேபாதா ெத:
ஓ6யேம ந,ணக- பபல த(தா9 - = கா !

[க(தq/,]

வDவான வா/ைக >ைண வர= ெகா; தா9
அழகான 4-ைளவர அ5ட ெகா; தா9
நேலாைர நபராக நேற ெகா; >
நலவேன யாமAழ உற க- வள7 தா9 - = கா !

[க(தq/,]

நலப" இFவாவ/ைக இKேத ெதாடர
நாயகேன உ(தன - எ: ேவ;
< 3ப.க- ெதா;க- பபல ெச9ய
< மகேன Eவமகேன அ / கா3பா9 - = கா !

[க(தq/,]

க-ளமற எணக- உ-ள ெகா;
கபடமற வா7 ைதக- நா6 ஏ
பபான நெசயக- அq<ன ெச9ய
பகவாேன பரெபா ேள பலேம அ -வா9 - = கா !

[க(தq/,]

EைகGேல { /, அழ, ேவலேன
E(ைதGேல ெகாD6:/, எக- பாலேன
உ-ளெமலா உவைகெபாA உைன3 ேபாட
உய7(ேதாேன அ !கடேல வரேம அ -வா9- = கா !

[க(தq/,]

இைள.சரவண, 28-01-2009.
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மாமைலேய மாமைலேய
மாமைலேய மாமைலேய
மாமைலேய ெத பழB மாமைலேய
மாமைலேய மாமைலேய ெத பழB மாமைலேய
ஞான ெச(த மைல நேலா7க- நா;மைல
தான Eற/,மைல த ம,(ேதா, மைல
ேமான < =Kவ7 =:தவ ெச9த மைல
|ன7/ க 'மைல ெதபழB மாமைலேய
நா!" Eற(த மைல நாKல= ேபா:மைல
பா!" Eற(த < 35க பா"3 பர மைல
{!ைட/ ெகா;/,மைல ெம9ஞான ந,மைல
ேத!ைட/ ெகா;/,மைல ெதபழB மாமைலேய
ஒ
அ
ப
<

மா கKெபறேவ உலகெமலா ~வ(>
மா தவ/ேகால ?" /, ஆ"மைல
மா மதக+க- பEயகைழ உ;மA
வா 6ன,"யா ெதபழB மாமைலேய

zைதGைன ேத"வ(த cராம )த+ன
பாைதGைன தாமற(> பE/,ண ேத;ைகG
மா> வ- தா5,(த மாம க {ட(>
ேபா> வைர உ;மA ெபாபழB மாமைலேய
எ(தா tயலேவா என/,ற >யரைன >
அ(தார. GKேல யா+ட < ேபாைர3ேப
க(தா என/கத கE(> A ேவ;பவ7/,
இ(தா 4"வரெம ¯மைல பழBமைல
ச(தன மண/,மைல ஜFவா> கம2மைல
ெச(த3 பா=ழ/க </ெக!; எ!;மைல
க(த வ7 வ(<Kய கான இைச/,மைல
E(ைத/AKய மைல ெதபழB மாமைலேய
ேபரா' மாவ.க3 4-ைளக' ெப+ேயா 
ஏராள மானவ7க- இ (ெதாைல )ர நட(>
zராக/ காவ"க- ெசD த நல 'மைல
ேபரா7 பழBய3ப 4ற(த தமைலேய
இ;ப எ;/,மைல இனெலலா |7/,மைல
கடப இ /,மைல க ைணமைழ ெப9மைல
தட5ரளா வா/ைகGைன தனவ.க7/(> மன
<டபடேவ ைவ/,மைல ெதபழB மாமைலேய
{ெடலா ப/<மன {<ெயலா ப/<மன
காெடலா ப/<மன கழKெயலா ப/<மன
நாெடலா ப/<மன நா"வ ேவா7கபாெடலா t/AG - பாL/, பழBமைல
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அணாமைல/ க6ஞ அ -காவ"S E(ைத
பேணா; பாட பல7 காவ"யாட
தனா7 தடக ைண தா5+(> வாவ3பா
கணா +ர;ைடய க6பழB ேவலவேன

பழ:மைல பாதயாைர
ேவ = கா ேவ = கா ேவ = கா ேவ
ேவ = கா ேவ = கா ேவ = கா ேவ
ஒ} ெர; a} நாD அs~ ஆ:க
ஓ = க ம(<ரக- வ(> பா;க
க} ெரைட/ கா/, இைம ேபால/ கா/Aறா
க(த நைம/ ைக6டாம பா>கா/Aறா
ேசவமG ேவD வ(தா E/க | ேம
ெச(தC பா!;3 பாடS Eரம ேபா,ேம
ஆவேலா; ெப} ஆ} ஆ"3 பா;க
ஆ:பைட {;க' ேபா93 பா க
பாத ேதய3 பாத ேதய3 பாதயா <ைர
பழB மைல = கq/, ேகா" யா <ைர
மாத ேதா: கா7 <ைகG பஜைன ெச9Aேறா
மாE மக3 ?ைச ஐ(> நா- Eற/Aேறா
ெகா; வ(தெதன இ(த/ ,வலய <ேல ?
ேகா"3 பண ேச7(>ெமன ,4டாமேல
ெப; 4-ைள ேபர ேப < வச எலாேம
ேப./ கா/, = க நாமேபச வா2ேம
ப/<ேயா; பழB மைல3 பாதயா <ைர
பஜைனேயா; 6ரத கா தா பழB ஆடவ
ச/<ெயலா த(<;வா சரண ேபா;க
சரவண. சடா!சர ைத ெநsE சா:க
ேவைல ேக!, 4-ைளக!, ேவைல த Aறா
6த6தமா9 அைனவ /, உத6 ெச9Aறா
மாைல ேக!, அைனவ /, மண ="/Aறா
மா= க பதப.(தா மா7/க கா!;றா
4-ைள இலா3 ேப7க'/, 4-ைள த Aறா
ேபச வாரா ம/க'/, ேபS~ த Aறா
ெகா-ைள இப த  = க 6யா< |7/Aறா
,;ப எலா வாவத, அ - ~ர/Aறா

- காE c அ . ேசாம~(தர
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பழ^ ஆ%டவ, பவ: வ"Jறா, தகேதR:ேல
தகேதR:ேல,
தகேதR:ேல, தகேதR:ேல
ெமா!ைட ேபா!ட ப/த7 w!ட,
< 35க பா; அப7 w!ட
ேதா காவ" ஆ; அழ,,
தைலG பா ,ட ேபா; நடன
உடலா ~: அப7 w!ட,
காணேவ"ேய இரத < ஏேய
ேவேவ = கா ெவேவ = கா
எேற ப/த7க- ேச7(ேத ெசால
வா வா = கா வ"ேவ அழகா,
எேற நா= ேச7(ேத அைழ/க
ைகக- இர; ேச7 >/ ,4ட,
காண ேவ"ேய இரத < ஏேய
5Vப/ காவ" ப7 காவ"
பறைவ/ காவ" அ/AK/ காவ"
மSச/ காவ" மறய காவ",
~: காவ" சழD காவ"
ெச!"/ காவ" ச7/கைர/ காவ" ,
காண ேவ"ேய இரத < ஏேய
,ட ,டமாக பாக- ேசர,
ப7 அேக மண/க மண/க
அைர த ச(தன வாசைன wட,
< t7 அேக ேச7(ேத இ /க
அைன > அவேமெசா(த 4னேர,
அ ள ேவ"ேய இரத < ஏேய!
ேதq ெந9 வாைழ3 பழ=,
கக; ச7/கைர ேபSச பழ
ேபா!ேட 4ைச(த பsசா அ7த,
அடா Bைறய வCய வCய
அவq/, தரேவ ப/த7க- ஏக,
E/க ேவ"ேய இரத < ஏேய
ெசவக- ேவ" வரக- ேக!க,
ேநா9க- |ர வCைய/ ேக!க
,(ைத ேவ" வர= ேக!க,
Bம< ேவ" ெநsச ேக!க
எலா ேவ; எேற ேக!க,
ெகா;/க ேவ"ேய இரத < ஏேய

315

www.bhajanai.com

அ ணA+G < 35க ஒL/க
கணதாசK த2 =ழக
ெச!"/ க6க- ெச34; ெமாCகேச7(ேத நா, ேவத= ஒL/க
காைள நாq பாடக- பாட,
ேக!க ேவ"ேய இரத < ஏேய

அ ைச ம. - காைள Eத. நாராயண, ேகா!ைட7

சரண

"ைகயா

சரண = ைகயா சா சரண = ைகயா
சரண = ைகயா சா சரண = ைகயா
<ைல நாயக 6C3 4-ைளயானவ
வல ேவலவ க நல காவல
வ- நாயக நைம வா > தாயவ
வ-ள ஆனவ வர வா+ த பவ
ஆ< யானவ அ ! ேசா< யானவ
ேவத மானவ ,ற மா> ேமாகன
|> த;3பவ நலs ெச9> ெகா;3பவ
t< யானவ / ேந7ைமயானவ
6< மானவ அத 6ைள மானவ
5< மானவ ஐ 5லq மானவ
ம< மானவ ர6/ க< மானவ
க< மானவ ெப  கட - ஆனவ
ஊq மானவ எ உG மானவ
உ-ள ஆனவ எ2 உண7 மானவ
நா  ஆனவ ெசா நய= ஆனவ
நாE யானவ எ ~வாச மானவ
க(த ேவலவ அ - E(> பாலக
ெசா(த மானவ எ ~ற மானவ
ப(த மானவ க3 பாச மானவ
6(ைத யானவ ெவ, 6வர மானவ
தா மானவ எ த(ைத யானவ
ேச மானவ ,லS ெசவ மானவ
அண னானவ த  ஆE யானவ
தைம யானவ ஒ த4 யானவ
மைன6 யானவ க இப மானவ
உைம யானவ ெவ, உ+ைம யானவ
வண ேவலவ எ வழ/A லா;வா
எண ேபாலேவ ெஜய ப. ஆ'வா
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ெச(< ஆடவ ெச(|G aடவ
எ(த ேவைள ~க த(ேத ஆ-பவ
ெச!" ேச க த ெகா!; பா6ேல
ெதா!" ஆ"ேய ~க த(> ஆ-பவ

< ைவயா: U. ேச க ெச!"

ஆனத ஆனதேம
ஆன(த ஆன(தேம = கா ஆன(த ஆன(தேம
= கா ஆன(த ஆன(தேம = கா ஆன(த ஆன(தேம
அலகார மடப < ம.ேயாைச ேக!,>
ஆன(த ஆன(தேம
அ(த ம.ேயாைச ேக!ட> மG ஒ: ஆ;>
ஆன(த ஆன(தேம
மGலா!ட காணேவ வ"ேவல வ Aறா
ஆன(த ஆன(தேம
அ(த வ"ேவல >ைணேயா; வாAற நம/ெக:
ஆன(த ஆன(தேம
அைலயா; ெச()+ 6ைளயா" Bப>
ஆன(த ஆன(தேம
t அ5த பழKG ேகா¥ Bப>
ஆன(த ஆன(தேம
பழ=<ேசாைலG மரமாA Bற>
ஆன(த ஆன(தேம
t பர, ெத9வாைன கரப Bப>
ஆன(த ஆன(தேம
~வாமைல உலக3ப ேதாேல அம7(த>
ஆன(த ஆன(தேம
~(தர <
த.ைக < மண/ ேகால=
ஆன(த ஆன(தேம
ெசமைட3ப!"G 5<யேதா7 மடப
ஆன(த ஆன(தேம
அ, Eகார ஊsசL உைனேய காப>
ஆன(த ஆன(தேம
வடா; மல7Sேசாைல கடாD உன/,ேம
ஆன(த ஆன(தேம
அ, வ"ேவD மGDேம ஆ"ட/ க"ட
ஆன(த ஆன(தேம
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கட@7 சாயா" ைகப!ட < t:
ஆன(த ஆன(தேம
அ> வ(த6ைன ேபா/,ேத வ-ளேல உெப ைம
ஆன(த ஆன(தேம
ஆ"வ  காவ"G அழ,=க ெத+வ>
ஆன(த ஆன(தேம
அ(த ஆ"வ  காவ"/, ேவD ஒ >ைணயா,
ஆன(த ஆன(தேம
ஊsசL ஆ"; உ அழ, க"ட
ஆன(த ஆன(தேம
அ(த ஒ9யார E+34ேல எைன நா மற3ப>
ஆன(த ஆன(தேம
பாலா: ேதனா: பழKமைல ஓ;>
ஆன(த ஆன(தேம
அ, பsசா த ,யL உைன காப>
ஆன(த ஆன(தேம
ெதபழK மைலU> தகரத பவKவர
ஆன(த ஆன(தேம
அ< Eகார ேவDட உைனேய காப>
ஆன(த ஆன(தேம
ஆ:கா ச /ைகG அ9யா உ ஆ!டகஆன(த ஆன(தேம
நா M: வயதானாD ஓ"வர மா!ேடேனா
ஆன(த ஆன(தேம
ேகாடான ேகா" ம/க- ேத"ேய வ Aறா7
ஆன(த ஆன(தேம
நம ெகாைட வ-ள = கq/, அேராகரா எறா
ஆன(த ஆன(தேம
ெவேவ = கq/, அேராகரா ,
ெதடபா. ெத9வ >/, அேராகரா,
அேராகரா,
அ- த  ேவலq/, அேராகரா ,
Eைக வ"ேவலq/, அேராகரா , எ:
ேகாடான ேகா" ம/க- ேத"ேய வ Aறா7
ஆன(த ஆன(தேம
நம ெகாைட வ-ள = கq/, அேராகரா எறா
ஆன(த ஆன(தேம

அ ைசம. ேநம தாப!" அ .~34ரம.ய.
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4க#5R ெத%டபாF 4R ^HJறா,
ேவ ேவ ேவ ேவ ேவ= கா ேவ
ேவ= கா ேவ= கா ேவ= கா ேவ

Eக3?+ ெதடபா. E+ > BAறா7
ெசவவள த(> நைம கா > வ Aறா7
அ-த  வ-ளலான ெச(<லாடவ7
அைலகடைல தா" இேக வ(> B: மAAறா7
Eக3?+ ேகாG ெகாட ெதடபா.ேய
ெசவ நல த(த ' ெதடபா.ேய
எைலGலா ேபரழேக ெதடபா.ேய
தா-ப.(> வண,Aேறா கா <;வா9 ேவலவா
வ- ெத9வயாைனட மைல 6!;ேம
வ(>6!டா7 ெதடபா. Eக3? /ேக
ெகாடா" மA(<;ேவா ெதடபா.ைய
அழ, ேத+ ஏ ேபா;ேவா எ: எ3ேபா> நா
ெச!"= க ெதடபா. ேத+ வ Aறா7
ெசவ~க த(<டேவ ேந+ வ Aறா7
Eைகவள7
Eைகவள7 ெதடபா. E+ > வ Aறா7
Eகாரேவ 4" > பவK வ(> மAAறா7
பா75க2 பழKமைல ேத7(ெத; தவா
பsசா7த ,யLேல <ைள > மAபவா
ேபா வள  ெச!"ம/க- ,ல தைழ/கேவ
கடகட(> Eக3?+ ேகாG ெகாட மனவா
,ழ(ைதேபால ,ற <ேல E+ > Bபவ
மழைலெய: மA(> ெசானா ,DA E+3பவ
ெச!"மக tதான3பா எ: ெசானாேல
Eகார E+35டேன வ(ேத கா!E த பவ
காவ"க- ஆ"வ  அழைக ரE3பவ
அ(த காவ"/,- வ(> =க கா!" E+3பவ
ேசவ"ேய சரணெமன வணA
வணA வா(<;
இ(த ெச!"ம/க- ,லதைழ/க ேவ4" > Bபவ
பா,டக- காவ"க- ேச7(ேத வ(<ட
ப/தெரலா அேராகரா எேற =ழAட
Eக3?+ Bற ' ெதடபா.
அழ, Eகார ேத+ வ(> க; க; மAAறா7
ஊsசLேல ஆ;Aற ேபரழேக வா
உன"யா7 மA(<டேவ ேவ4" > வா
தsசெம: உைன3ப.(ேதா Eைகயா' மனவா
Eகாரேவ 4" > ேந+ t வா வா
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பழேக!; சைடேபா!; பழK வ(தவா
அேக ப/த7 ேபாற ேகா¥ B, ஆடவா
கடD தா" Eக3?+ ேகாG ெகாடவா
எக- கVட கவைல |7 <டேவ t ேந+ வா வா
,ற எலா ேகாG ெகாட ெதடபா.
வ(தம7(தா Eக3?+ வளக- ெப கேவ
ேபா நா= வணA;ேவா எ: எ3ேபா>
அவ ேக!டெதலா த(<;வா நா= மAழேவ"ேய
வ!" ெதாC ெச9யவ(த எக'/ேகதா
வளேமா; ேவைலவா93ைப த(தவ tேய
ெச!"ம/க- ,ல கா/, Eைக ேவைல9யா
உ ேசவ"ேய சரணம9யா சரண சரண = ைக9யா

அ ைசம. ேநம தாப!" அ .~34ரம.ய.

ப%டாரமா ப%டார
படாரமா படார பழKமைல படார
படாரமா படார பழKமைல படார
Eன Eன படார E+ > மA2 படார
வணமG ஏவ  வ"வழ,3 படார
கK த பா!"Kேல கK(> , படார
காவ"க- ஆ!ட <ேல மயAவ  படார
காவ"/, =ேன வ(> காவலா, படார
காலெமலா >ைணG /க ஆ" மA2 படார
அைன த(த ேவDடேன ஆ" வ  படார
அழ,மG Uதம7(> பவKவ  படார
,ழ(ைதயா9 இ3பழKGேல ,DA E+/, படார
,4!ேடா7 நல கா/க எ, வ  படார
வ-Gட Aழவனா9 வ5 ெச9த படார
ரா<ர7 ,ல ேவர: த படார
பழ >/காக சைட ேபா!ட பால= க3 படார
பா7வ<யா- த(த ச/< ேவெல; த படார
Eகார ெபா@sச ஆ;Aற படார
ெசவநல த(த ' ெச() படார
ெச()+ வா-வழA ெஜககா த படார
ேத"வ(ேதா7 வா/ைகGேல வள ெகா;/, படார
ெந/க. 4ற(>வ(த ெவேவD3 படார
ெவகைள த(த ' ச/<ேவD3 படார
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தக ேத+ பவKவ  த ம>ைர படார
தர. எ, ேகாG ெகாட ெதடபா. படார
அனதான ெச9யSெச9ய அகமA2 படார
பைணெயலா வளரSெச9 பழKமைல படார
4ரபா!ட ஆ;Aற ேபரழ, படார
ஆ:கா ச /ைகGேல ஆ" மA2 படார
ெதறெலன ஆ" வ  ெதபழK படார
ேத"வ(ேத நல ெகா;/, ெதடபா. படார
ேவெல; > ஆ" வ  ேவD34-ைள படார
ேவ; வர த(த ' ஞான34-ைள படார
Eகார ேவதாA E+ > மA2 படார
வணமG Uதம7(> உலகா' படார
ஆ"வ  காவ"/, அழ,ேவைல >ைணயா/A
ஆன(தமா9 w!"SெசD பழKமைல படார

(2)

அ ைசம. ேநம தாப!" அ .~34ரம.ய.

பTைச மZ வாகனேன 4வ
பSைச மG வாகனேன Eவ
பால ~34ரம.யேன வா - இ,
இSைச இலா உேம ைவ ேத
எ-ளள ஐயைல (பSைசமG)
ெகாs~ ெமாCயானாD - உைன/
ெகாsE/ ெகாsE3 பா";ேவ - இ,
ச7Sைச எலா மைற(தத3பா - எ,
சா(த Bைற(தத3பா (பSைசமG)
ெவ-ளம> ப-ள(தKேல பா
தைம ேபால உ-ள(தKேல - t
ெம-ள ெம-ள 5,(> 6!டா9 எ(த
க-ளெமலா கைர(தத3பா (பSைசமG)
ெநsசம< ேகா6 அைம ேத அ<
ேந7ைம எq |ப ைவ ேத - t
ெசsEல5 ெகாsEட வா ம கா
ேசவ ெகா" மG {ரா (பSைசமG)
ஆ:பைட {;ைடயவா என/,
ஆ:தைல த ( ேதவா - t
ஏ:மG ஏவ வா9 - ம கா
எ, tைற(தவேன-

(பSைசமG)
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அைலகட ஓர <ேல எகஅபான ச=கேன - t
அைலயா மன( த(தா9 - உன/,
அன(த ேகா" நமகார -

(பSைசமG)

kறா பைட;C
பைடநட/,> பைடநட/,> வ(> பா கக-aறா
பைட{!ைட3 பா7/க3 ேபா,> B: பா க
பைடநட/,> பைடநட/,> வ(> பா க-aறா
பைட{!ைட3 பா7/க3 ேபா,> B: பா க
கமா9/கைர வர34Kேல க+G !"ேல
க!ெட:5 ேபாவ+ைச ஊ7(> ெசDேத
ைக6ள/, ெவSச ம!; ைசைக கா!;ேத
கா:ேவக நைடநட(> பைடக- ெசDேத
ெகா!;பK ,7காைற 5ற/க./,ேத
ெகா"யெவ9G மைழைய/ wட எ<ர"/,ேத
எ!;வைர வ+ைசயாக தைலக- ெத+ேத-இத,
எ(த நா!; ரா}வ= ஈ; இைலேய
ப!"Kைய3 பEைய/ wட3 பா7/க6ைலேய-இ,
ப!டாள < 6<க'/, மா: இைலேய
E!;3 ேபால Eறக" > ெசD 6 ைதேய-அைதS
ெச35த, ெச(தC வா7 ைத இைலேய
க!டா(தைரG ப;/க/wட ேநர இைலேய
கால/க.த ெகாsசwட த3ப6ைலேய
E!;3ெப"7 =<யவ7க- Eன3 4-ைளகzனநா!; ரா}வ < wட இைலேய
கா;மைல வனா(<ர கட(> ெசDேத-அைத/
கால.க- இலாத காக- ெசாDேத
ஓ;வ> நட3ப>மா9S ெசD பைட/,
உ; த/wட மா: >. ைகG இைலேய
வழ/கமான பைடெய;35 எ<+ நா!"ேல
வைகவைகயா93 பைடய.க- ேச7(> ெசDேத
பழ/கமான எயம/க- பைடெய;34ேல
பG7 6ைள(தா ேபா> ஏைழ3 பsச | ேம
பைடடேன வழ/கமாக தளப< வ வா7-இ,
பழBGேல தளப<யா9 { /Aறா7
பா!;3பா" அைழ தாேலா ஓ" வ Aறா7
ப/கபலமா9 எ3ேபா> wட வ Aறா7
=3பைட/,S z ைடேயா a: Bற <ேல
= கபைடS z ைடேயா கா6 ஒ: தா
எ3பைட/, 6த6தமா9 ஆத இ /,
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எC இைறவ ஆதேமா ேவDமGD தா
காய ேநா9/, தடவ வCG ம (>க- இைல
தளப<G ம (> < t ஒ:தா
இதைன3ேபால அ<சய நா பா7 த<க - எ,
பா7 < (தா அதைன/ ெகாsச என/,S ெசாDக

ஆைர தSெசவ

கதசா?ேய எக. ெசாதசா?ேய
க(தசாேய
க(தநாதேன
க(தசாேய
க(தநாதேன

எகஎகஎகஎக-

ெசா(தசாேய
ெசா(தநாதேன
ெசா(தசாேய
ெசா(தநாதேன

காப!"G இவ7 க(தசாயா
கLக <ேல ககட ெத9வமா
கவைலெயலாேம ேபா/, ெத9வமா
க(தசாயா ந ெசா(தசாயா
மனா<மன7 இேக ம"G;Aறா7
மU<Kேல தைலைவ >3 ப.Aறா7
உைம ெசாDேவ பல நைம ெசாDேவ
உக- கனெவலா இேக நல Bைனவா,
பSைசமG Uதம7(த பாலகதாேன
ந இSைசெயலா |73பத, இ,வ(தாேன
ச/<த(த ேவெல; த தகமகனா
காப!" ேகா6 ெகாட க(தசாயா
பழ >/காக மைல ெசற பாலகதாேன
ஞான3பழமாA மைலேமேல ேகா6 ெகாடாேன
மைலேமேல ேகா6 ெகாட பழKSசாேய
காப!" ேகா6 ெகாட க(தசாயா

அ#ப! ]#ப!
அ3ப ெபற 4-ைள ஒ35 ஏ> இைல
~3பெனற ேபைர ெசாL ெசாL3பா;.

(அவ)

அமா ெகா; த ேவD அர/க /ேக ஆ'!
நம நா!; = , நாத ேக!; உ ,

(அ3ப)

ஆ:=க அழ, அ"ெய; >3 பழ,
பா பா பழB ப க3 ப க இளB

(அ3ப)

ேவத ப" த 4-ைள ேவ: ஏ> இைல
ேவ 4" த 4-ைள ேவ; வர ெகா-ைள

(அ3ப)
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க ைண மன தக க. அ - ெபா,
E:வ இ(த ேவல E(தைன த(த பால (அ3ப)
5கC ஆ; ,மர 56G w; அமர
Eவ= நா; 6மல E <ர = >/ கமல

(அ3ப)

வச(தராக பா" வ ேவா உைன ேத"
வச(த ? >/ ,Dக வரக- த  = கா

(அ3ப)

காவ"S E(> பா; க ைண மன w;
பாவ" ேக!; மய, பாத க; வண,

(அ3ப)

ேத+ ஏ வ வா ெத-' த த வா
பா+ = க ெத9வ பா"3 பா" உ9ேவா

(அ9ய)

நல ேநர
த(தன தா த(தன தா தாள ேபா;க
சகரெப த 5-ைளெய3ப
5-ைளெய3ப < ராகபா;க
த(தன தா த(தன தா தாள ேபா;க
சகரெப த 5-ைளெய3ப < ராகபா;க
ெபாற(தைதயா நலேநர எ2(> பா க,
ேபா9வரலா, பழKமைல நட(> வா க!
நட(தெதலா நட(தைதயா மற(>ேபா;க!
நட/க3ேபாற கா+ய ைத Bைன > வா2க
ேசவw6 அைழ/,>க <ற(> பா க!
Eகார ேவல 5க உண7(> பா;க!
காவெச9 = க மைல அ A தாqக - அ(த/
கட -ெபய7 ெசாலSெசாL உ A ஆ;க!
ஆ} ெப} w!டw" பா!;3பா;க-வர
ஆ:=கS சாGட ேக!; வா,க
ேவ}=(த கா!Eஎ: ெசாL3ேபா;க-அவ
ேவ:வா7 ைத ெசாலவ(தா த-3ேபா;க!
அேராகரா ெசாவத, ெதாA3ேபா;க - வ 
அ~ர3பய ெகா!ட ெமலா அடA3ேபா,க!
ேமாதவ(த >பெமலா =டA3ேபா,க -ஓ
ேமாதக தா த4பல 6ளA3 ேபா,க!
த(தன தா த(தன தா தாள ேபா;க
சகரெப த 5-ைளெய3ப < ராக பா;க
க(தq/, ெநsEq/,- ேகாலேபா;க
க.வ  tைர/ெகா; பால ேபா;க

{ர. ெம9ய3ப
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4*வா$R# பக

கா 
Eவனா+ 4-ைள கணநாத வ-ள
< 3பாத =(< ெதா2>
56யாள/ ,ற( தKலா; ேவல
5கபாட நல தைழS
~ைவேயா; த(> BைறவாகS ெச9ய
>ைணயாக ேவ; எனேவ
க6பா" ேவ"/ கE(ேத > Aேற
கணநாத எ: >ைணேய!

ப க
கலாத ேப7/, க6பா; ஆற
கடேபால த(> 6;வா
ெவலாத ேகாைழ ெவ,{ரனாக
6<மா ைவ > 6;வா
BலாதS ெசவ Bைலயாக இL
BதwடS ெச9> 6;வா
ெசவா/, {; zேரா; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
என/காக இல இைலேயஎ: ஏக
எC{; ஐய த வா
பண/கார எ: பரேதE எ:
பா7 தாள எ. அயா
தைன/கான வ(> தபா; அப7
>ைணயாக எ: வ வா
<ைன/கா!; வ- தைனநா; வ-ள
E:வா5+/ ,மரேன!
ெநேலா; வாைழ Bைறேவா; 2
Bலேமா, நல ப<யா
6ேல(> ராம7 ைவேதA பால7
ெவறா" Bற இடமா
ெபாலாத ர 5றேமா!" ேவல
ெபா2ேதா; த, இடமா
ெசவா/, {; zேரா; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!

325

www.bhajanai.com

தவ ஓ,த(ைத ெச6ேயா; ேபES
ச>7ேவத ெசாL 6டேவ
Eவசா t ெதசா மைலG
< {; ெகா-ள 6ைலேயா
56வா2 யாq 5>{; ஒ
5கேவ} நல ,"ேய
Eவபால ேதவ ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
எ!டாத வாேனா7 எCலான {!"
எ/காள இ!;3 5,(>
ெகா!டா; ர7 ,லநாச ஆக/
w7ேவைல ெதா!ட ,மர
த!டாம ேதவ7 த{; தK
தா ஆள 6!ட ,கனா
ெச!டா9 என/, ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
ரா< ர )ளாA3 ேபாக
~கேம ேதவ7 மA(>
காரா w(த ெத9வாைனதைன/
கயாணs ெச9> த வா7
ஏரா  ேவல இவா/ைக கா}
இKயபர ,ற எCலா
zரா9 என/, ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
ஒ யாைன ேபாற கணநாத வ-ள
ஒ3ேபா; அ: உதவ
,றமா> தைன மணமாைல "/
ெகாடா; இப Bைன6
த ேம நல த.காசல <
தK{; ெகாட ,கனா
Eேய என/, ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
Eறகாட வாK பற(தா; 5-'
E:w; க!" வள 
,யா93 பண ைத/ ெகா-ளா> 6!ட
அயாத 4-ைள எைன
உறேவா  எ: ஒ3ேபா; காண
உடேனா" வ(> அ 
Eேய என/, ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
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ஏராளS ெசவ இ (தாD எலா
எலா7/, வா93ப <ைலேய
பாரா' க(த பா7 தாேல A!;
பாேரா, உைம Bைலேய
ஊரா  ேபா: ேபேரா; வாழ
உடேனா" வ(> அ 
zரான இல ேதாதா9 அ -வா
E:வா5+/ ,மரேன!
ெம9ேபச வா6 6ைளயா> >ப
6<w: உைம இ>ேவ
ெபா9ேபES ெசவ 5கேழா; யா 
56வா(த ெத: இைலேய
ைகயாற ேவல காேத"3 பற/
க6னா; இப Bைலேய
ெத9வாைன நாத ஒ {; ஈவா
E:வா5+/ ,மரேன!
இ3பாட ப > எ3ேபா> பாட
எ(நா' இப ,ேம
ெச3பாத ேபா> த3ேப> இைல
ெச6யாற/ ேக!4 நலேம
த3பா> ேத; தரமான {;
தனதாக வ(> 6;ேம
அ3பா6 4-ைள அழேகச வ-ள
அவனாE உ; Bதேம!

Uயனா ேச க ெச!"

கத ேபாEட கண

க(த ேபா!ட கண/, ெத+ய6ைல நம/,
ேவல ேபா!ட கண/, 6த6தமா9 இ /,
ஒ: ஒ: இர;
ஓ எ2 > இர;
இர; இர; நா,
இKய ேவத நா,
a:
= க
நா,
நம/,

a: ஆ:
=க= ஆ:
நா, எ!;
<ைசக- எ!;

ஐ(> ஐ(> ப >
அவ அ ெப  ெசா >
~3ப ேபா!ட கண/A
த35 ஏ>ைல
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கண/,3ப" நட(தா
4ண/, ஏ>ைல
என/, அவq ெசானா
உன/, நாq ெசாேன.

க6ஞ7 ,ற- இல/,வ

வா"க.!
வா"க.! பாCக.!
பாCக.!
வா க- ேதாழ7கேள tக- பா;க- பாடகேள
வா க- ேதாழ7கேள tக- பா;க- பாடகேள
இர  பகD பா; பாட
< = கபாட-க
எ<ேர ெத+ கா!Eக- எலா
ஈச 6ைளயாட!
வர  ெசல  பா7 த> ேபா>
வா க- ேதாழ7கேள!-5>
மலைர )63 பா;க-, tக= க பாடகேள!
வா க- ேதாழ7கேள-tகபா;க- பாடகேள!
>- <+ ப-3 ப வ
)ர ேபாயாS~-அ(த
>;/,3 ேபS~, அ"/, w >,
ெதாைல(த காசாS~!
அD பகD ெகாD கவைல
ஆGர வ(தாS~-அவைன
அ"ய உடேன ெநsEK ெகாsச
அைம< உடாS~!
வா க- ேதாழ7கேள!-tகபா;க- பாடகேள!
மாைல அ.(த ேவைளG ேல5>
வLைம ேச7Aற>-ந
வLக' ெநsE ALக' wட
மைற(> ேபாAற>!
பாைலS ெசா+(> ேவைல வண,
பரபைர வாAற>-<ன
பா"ய பா!; {Eய z!;,
பLத ஆAற>!
வா க- ேதாழ7கேள-tகபா;க- பாடகேள!
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அ<D இ<D அைலேமா தாம
அவைன ந5கஅqபவ எலா அவன - எேற
ஆ:த ெகா-'க-!
ப<D அவேன ேக-6 அவேன
ப/,வ அைடக--tகபழ=<7 ேசாைல மைல= ேகச
பாத ப.க-!
வா க- ேதாழ7கேள-tகபா;க- பாடகேள!

ேபராE+ய7 அ !க6 ,.ெச. இராமசா. எ.ஏ.

வ"வா2 வ"வா2 வNேவலா

வ வா9 வ வா9 வ"ேவலா
வ- மணாளா வ"ேவலா
நலமா நலமா வ"ேவலா
நைட தா ~கமா வ"ேவலா

(வ வா9)

ஆ;க- ேதா: தவறாம
ஐயா உைன மறவாம
ேவ" உKட வ பவ7/,
ேவ"யெதலா த வாேய

(வ வா9)

காக- நட(<ட ம: தாD
கைள3பா ெநsச >" தாD
= கா எ:ைன அைழ3பவ7/,
வ வா9 மGDட >ைணயாக

(வ வா9)

ேவைக மரமா9 Bறவேன
ேவத யா  கறவேன
ேதK ,/, ெத-ள=ேத
ேதவா ஊsச ஆ;கேவ

(வ வா9)

ேதEக ேதா ~ம(>வர
ெத5ட ெபக- ெதாட7(> வர
ஆGர ப/த7க- ந!(> வர
ஐயா = கா கா!E தர

(வ வா9)

கேட = கK காLர;
க} ேதா' 3Kர;
ேவD மGD தாq;
ெவ =கக- ஆ:;

(வ வா9)

வா6 ஆGர 6த=;
வ வ> ேபாவ> பல ;
E(ைதG ஆGர Bைன ;
ெசயL கா!"ட t உ;

(வ வா9)
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ேவD மGD >ைண;
ெவ ெபற உ அ ';
நா' Bைன <; மன=;
நLயா வரத7 t உ;

(வ வா9)

ெபாq ெபா ' ேவடாம
எ.ய ெதலா த பவேன
க. ம.யா9 ஒ7பவேன
த7 மைல வா ேவலவேன

(வ வா9)

தைன தாேன மற(தாD
தாக பEதா எ; தாD
உைன மறவா வர(த வா9
க(தா = கா க<7ேவலா

(வ வா9)

அ !ெப  ேஜா< tய3பா
அ4 ஊேற ேதன3பா
ச;<G வ(ெதைன ஆள3பா
சைடய மகேன ேவல3பா

(வ வா9)

ெவ; பைட{; ஆ:;
6ைரவா9 ெசட மGD;
பழ=<7 ேசாைல அ<ெலா:
பழBG Bபா9 ேவெகா;

(வ வா9)

தா tேய வ"ேவலா
த(ைத tேய க<7ேவலா
ேச நாேன ெசவாஎ
E(ைதG ஊsச ஆ;கேவ

(வ வா9)

ேசர காவ" ேகா" வ 
ெத 6K ஆGர ஆ"வ 
ேதேபா இK <ட3 பா"வ 
ேதவா உைனேய நா" வ 

(வ வா9)

த <; மGL வ
ச/< உைமயவ- <
இ 3பா9 பழKG
< 3ப< மைலயா

(வ வா9)

பவேன
மகேன
இ 3பவேன
ம மகேன

ஐயா பழKG tரா"
ெபா9யா ம.G உைன ேத"
ெம9யா9 ><3ேப க6பா"
ெபா9யா வரம - எைனநா"

(வ வா9)
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அல |73ப> இர; =க
அ ைள3 ெபாCவ> இர; =க
ஆன(த அ3ப> இர; =க
அ4 வ"வ ஆ:=க

(வ வா9)

ஆைசG 6ைளவ> ெபா9ய3பா
அைன > tேய ெம9ய3பா
அ"ைமG பாமன ைவய3பா
அ5ட க ைண ெச9ய3பா

(வ வா9)

ேபா> ேசாதைன ேவடா வா
ேபாக+ ெபா/Aஷப/ கKேய வா
ெபா>நட3 5.ய மகேன வா
ெபா9ைகG ? த மலேர வா

(வ வா9)

ேமைலS Eவ5+ ேவலவேன
ேவழ =க >/ Aைளயவேன
w  ேசவ/ ெகா"ேயாேன
,மரா ஊsச ஆ;கேவ

(வ வா9)

தsச tேய வ"ேவலா
த.ைக/கரேச வ"ேவலா
ெகாs~ சதைக ஓைசட
ெநsE ஊsச ஆ;கேவ

(வ வா9)

,ற எ தைன ெச9தாD
,மரா tேய ெபா: த -வா9
க ைண/கடேல உனத"ைம
கLக வரதா க<7ேவலா

(வ வா9)

க6 ெசவ= த வா9 t
கவைலக- யா  |73பா9 t
மா./க இயய க6ைதGைன
கா./ைகயாகேவ ஏ;வா9

(வ வா9)

"க எற ெசாA.ள மJைம அேத
அேத
= க எற ெசாLD-ள மAைம அ(ேத
க ைண-ள ெகாட அவைன எ: மறேவ நா எ: மறேவ
க வைறG =த =தL அவைன அ(ேத
அைனவC அவ 5கைழ நா' உண7(ேத
த/கட - = க எ: ேக!; வள7(ேத
அவன ைள3 ெபற ேவ" <ன= =யேற
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அழக அவ உ 6Kேல மன= மய,
ஆ:பைட {; ெசறா உைம 6ள,
அ5தமா9 அலகார அழ, ெஜாL/,
= தழா ேபா:ைகG உ-ள இK/,

(= க)

பைகயC > |ைமகைள அகல ைவ தவ
அ~ர7கைள/ கைளெய;/க ேவ எ; தவ
இடரக கா > B, மG வாகன
E/கL வாழைவ/, Eகார ேவல

(= க)

ப/த7க பாச <ேல மன க3பவ
வளமைன > த(> வா6 உயரைவ3பவ
அபயெம: ,ரெகா; தா ஓ" வ பவ
யா /க பயேம? எ: கா > Bபவ

(= க)

கா7 <ைக/, சV"/, 6ரத ஏபவ
யா <ைர/, காவ"/, காவ Bபவ
6சாக ைத3?ச உ <ர என
6த6தமா9 6ழா/கா} அழ, ேவலவ

(= க)

ேந7வCG ெசறா அவைன ெந க="
அ4 வC அவைன <ன அ}க="
நெலண ெகாடா அவைன அய="
காலெமலா அவ >ைணைய உணர="

(= க)

அவ Bைன6 வா2வ< ஆன(தெகா-ேவா
அவ பாட பா;வ< பரவசெகா-ேவா
அ - ேவ" <ன=மவ கால" ெதா2ேவா
வ-ள அவ த வர தா வா6 உய7ேவா

(= க)

ெவ.இராகவ, 12 ஜனவ+, 2011.

வதா ேவல ைளயாட
வ(தா ேவல 6ைளயாட
ேவD மGD உடனாட
வ(தா ேவல 6ைளயாட
ேவD மGD உடனாட
ேவL உ 6 இ 3பவனா
ேவதைன எலா கைளபவனா
வா+ வா+ த வதனா
வ-ள = க ஆனவனா

(வ(தா)

Eைக நக+ வாபவனா
E(ைத =2வ> Bைற(தவனா
ெசவ வளக- த பவனா
ெச!" மகனா9 <கபவனா

(வ(தா)
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காவ" 4-ைளக- யாவைர
கால= கா/, க(தனவ
ேசவ" ந4 வ ேவா+
ச(த< கா/, ேவலவனா

(வ(தா)

பைட{; ஆ: ெகாடவனா
ப/த+ ,ைறைய |73பவனா
எழா பைடயா EைகGேல
ெதடாத ஏ(< Bபவனா

(வ(தா)

காவ" ேதா-க ஆ"வர
பா,ட அ AK பவKவர
க(த 5கைழ3 பா"வர
வ(தா ேவல 6ைளயாட

(வ(தா)

அபா நா= w";ேவா
அவன - ேவ" வணA;ேவா
பஜைனக- ெச9> மA(<;ேவா
அவ 5கபா"3 ப.(<;ேவா

(வ(தா)

அழ, < நா6கர~, நாSEயா75ர, ஜனவ+, 2011.

பழ:மைல பNேய*
ப"ேயர3பா ப"ேய: பழKமைலயத ப"ேய:
ப"3ப"யாக tேய: பல ப"யாக =ேன:
ஒ ப"ேயட = க அவ
உய7ப"G நைம ஏ;வா
ம:ப" ம:ப" மைலேயற
மைல/,ப" நைம மா;வா
B த=ேம < 35கைழ3 ப"
Bைல த உ:<ைய ெகாடப"
உ தம அ"யா7 ெசறப"
உ-ள < = கைன Bைன தப"
அக ைத/ ெக;/, ஆைச3ப"
அதைன =தL வா6ப"
5கைழ/ ெகா; ேத கா/,ப"
5.ய பழKG < 3ப"
ச7/கைரகாவ" எ; தப"
ச=க < வ - ெதா2தப"
ச(த< ம:ப" தைழ/,ப"
சரவண பாடக- <ன=ப"
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ேவலைன Bைன3ேபா7 எண3ப"
ேவ;வெதலா நலப"
வா6 வச(த வ(தப"
ப.  பத6 வ(தப"
ெச9 ெதாCக- Eற/,ப"
E(ைதG = க இ (தப"
த வா அ ைள நலப"
ெபேற வாேவா ெசாLப"
வ-/ கணவ அ ப"
வாடாமல7 பG7 தைழ/,ப"
அ- த(<; வ-ளப"
அAெலெமலா அ -பழK3ப"

ேவ%C ைனZைல மZ%C பய?ைல
ேவD;
ேவD; 6ைனGைல மGD; பயைல
,கq; ,ைறGைல மனேம
க(தq; கவைலGைல மனேம
tலகட ெந/ க. ெந 35 வ"வாக
B த7 ,ல ைத அC த B7மல - = க

ேதா

6Cகெளா பKர; உைடயவேன எ: ெசாL
6Cகேல t7 ெப /A Bேற - = கா
உலகெமq கட தKேல உட எq ஓடம>
உன"/ கைர அைடய அ 'வா9 - = கா
ஓயா> ஒCயா> உ நாம ெசாபவ7/,
உய7 க<தா த(<;வா - = கா
க ைணேய வ"வமான க(தசா ெத9வேம உ
கழல"ைய/ கா!" எைன ஆ'வா9 - க(தேன
ெநGேல tற.(> ெநயாக உைன Bைன >
பேன உ-ளம< உன" - = கா
ெநsச ம< வsச B7 மலேன Bன"ைய
தsசெமன ெநsசம< எ.ேன - = கா
ஆ:பைட {!"Kேல ஆ:=க ேவலவேன
ஆத+ > எைன ஆ' ஐயேன - = கா
வ"ேவலா எ: <ன வா >Aற அ"யவ7/,
ெகா"ய 6ைன |7 <;வா பா ேம - = கா
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"தலைத மறக

Ndமா!
Ndமா!

பழKமைல/, நா வராம இ /க ="மா - உ
பாவ" < =க ைத மற/க ="மா!
="மா! மற/க ="மா!
="மா!
ஆ;ேதா: ஆ;ேதா: பழK வ Aேற - எ
ஆடவேன உனத ைள ேவ" வ Aேற
ெத9வயாைன வ-ட tவ வாயா - உைன
ேத"வ  எக'/, அ -த வாயா!
காவ"ைய/ கட ட ப/< ெப ,> - எ
காவL, ேம வL பற(> ெசD>
க!"வ  காவ"G { 3பவேன - அைத
~ம(> வ  ேதா-க'/, >ைண இ 3பவேன!
ெவட என> வா நைடெபற ேவ} - நா
ேவ; வர த(> எைன/ கா <ட ேவ;
அனதானமட <Kேல ெகாD 6 3பவேன! - அேக
ஆ:காD ச /ைகGேல ஆ"Bபவேன!
அ ளா" வ"6Kேல ேந+ வ(<;வா9 - உ
அ"யவ7/, ெபா ெபா ைள அ- த(<;வா9
தகரத ஏ இேக tவ வாயா - ெபற
தா9ேபால எக'/, >ைண இ 3பாயா

அ ைசம., ெல. ேசா=, ெபக7.

ெசவ

மர.
மர.

= >/,மரா = >/,மரா = >/,மரா வா வா வா
ெசவ/,மரா ெசவ/,மரா ெசவ அ- தா தா தா
5-7 வா2 = கைன மன< எ./ ெகா-'கெபாq த வா ெபா ' த வா அ-/ ெகா-'க5- மGேலா வ- மணாள 5கைழ3 பா;கவ-/ கணவ அ- த வா வாA/ ெகா-'ககா!;3 பாைத வ"க- க!" காநைட ேபா;ககா!;வா பாைத க(த வா6 கவைலைய த-'கெச()7 க(த zரைல வாG E+3பைத3 பா கஇ()7 க(த இப த வா ஏ:/ ெகா-'கச/<G ைம(த ச=க நாதைன அ7Sசைன ெச9கைவ <ய ெசவ வளமா9 த வைத வாA/ ெகா-'கE <ைர மாத ெபள7ண Bலவா9 E+3பைத3 பா கப தைர மா: தக அவைன ப/ ெகா-'க-

அ  {ர3ப, காைர/,",
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ெசவமக -றக ேவ%C பழ:யா%டவா
பழKயாடவா = கா பழKயாடவா - இ(த3
பாெரலா ஆ-பவேன பழKயாடவா
,ற/," ேவலவேன பழKயாடவா - எக,லெமலா கா3பவேன பழKயாடவா
ெகாs~த3 பாட ேக!, பழKயாடவா - எக,ழ(ைதவ" ேவலவேன பழKயாடவா
தsசெமேற தா-ப.(ேத பழKயாடவா - t
ெகாsசகைண <ற(>பாேர பழKயாடவா
= தான = தலேவா பழKயாடவா - ெசவ
= >/,மர ெத9வேம எ பழKயாடவா
ச/<ேவைல3 ெபறவேர பழKயாடவா - ஒ
ச(த<ைய த(தாெலன பழKயாடவா
பழKமைல3 ேபரரேச பழKயாடவா - இ(த3
ப/த7,ைற |73பவேர பழKயாடவா
பாலெதடபா.ேய எ பழKயாடவா - Eவ
பால வ(> 4ற/கேவ} பழKயாடவா
ஷ=கமா9 ஒ{E3 பழKயாடவா - மனS
சsசலக- |73பவேர பழKயாடவா
,:ேதா7 ஆ"வ  பழKயாடவா - நல
,மரவ(> 4ற/கேவ} பழKயாடவா
மGேல 6ைளயா"3 பழKயாடவா - எகமன/,ைறைய |73பவேர பழKயாடவா
மகளக- ெப Aவர3 பழKயாடவா - நல
மகவ(> 4ற/கேவ} பழKயாடவா
ேசவெகா" ெகாடவேர பழKயாடவா - வள7
Eகார ேவலவேர பழKயாடவா
ெச(<வள7 ஆடவேர பழKயாடவா - ஒ
ெசவமக 4ற/கேவ} பழKயாடவா
தகரத ஏவ  பழKயாடவா - 5க
ெதடபா. ெத9வேம எ பழKயாடவா
ஆ;மG ஏவ  பழKயாடவா - ஒ
அ ைமமக 4ற/கேவ} பழKயாடவா
காவ"G Bறா"3 பழKயாடவா - மன/
கவைலெயலா |73பவேர பழKயாடவா
< வ"ேய சரணெமன3 பழKயாடவா - உைன
<னெதா2ேவ மகத வா9 பழKயாடவா
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வய¥+ வாபவேர பழKயாடவா - எக>யரெமலா |73பவேர பழKயாடவா
வ"வழேக ேபரழேக பழKயாடவா - நல
வரத -வா9 மக4ற/க பழKயாடவா

அ ைசம. ேநம தாப!" அ .~34ரம.ய.

எ%Fட எ%Fட ஆனத
சாேய = ைகயா
சாேய சரண = ைகயா

எனெதன எனெதன எ தைனேயா
பல எணக- ேதா மைற(<"q
உனெதன யாைவ உண7ைகGேல
தா உைமG Bம< உடா,
Eனமைத t/A இKைமைய ந,
ச/<G ைம(தா = ேகசா!
மன<K உைன B த= ைவ >
எ.ட எ.ட ஆன(த
அ(த= ஆ< யாைவ மான
உைன வ(தைட(<ட மKத7,ல
ெசா(த= ப(த= யாைவ t/A
>ற(<ட ேவ; எq=லக
எ(தன >ற க- அ தைன3 ேப 
உ(த வ"ேவ எபதைன
E(ைதG ைவ தா z ட ஊ:
எணக- எலா ஆன(த
+ய னாக வலவ  tேயா
?G உG7க'/ காதார
பா+K நாேனா பK > பல ஒறா9 வாவ> Eலகால
ெப த ேதாேட ஒ6ட 7வ>
ேபர - 5+ேவா9 உனாேல
உ Aேய ஒ நா- மைற(ேத ேபாவ>
உனா எப< ஆன(த
கறைவ ெயலா கண/AK
ைவ தா E:ைக மணள ெவனவா,
=D உணரா உைமக- ம!;
எ. அடகா ஏராள
உறைத ைவ > உைனேய ந4
பயமைத t/A வாAேற
மறைவ/ ெகலா t>ைண
எபைத மன<K ைவ தா ஆன(த
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காரண ேமபல நான யாம
எமன >-t ைவ <!டா9
கா+ய மாக கடைமக- பல 
என/ேக எ: 6< <!டா9
?ரண பலைன நக( ேதt
காரண ைவ <; 6ைளயா!"
ேந+; =" க- தைனBைன யாம
கடெச9 < 3ப< ஆன(த
நாப+ மாண ெவGK நாேனா
Mலா9 ஓ; ஒ ேகா;
பா73பவ7 பா7ைவG நைம |ைம
ெத+வ> ெவலா உபா;
கா3பவ tேய அC3பவ tேய
எெசய ெலலா tேயதா
ேதாப> ெவவ> உைனேய ேச7(<;
எபைத Bைன/ைகG ஆன(த

ெல. ~34ரம.ய, ேதவேகா!ைட. ஜனவ+ 2012.

க% எேர வ"வாயா கட1ேள

க(தq/, அேராகரா - = கq/, அேராகரா
க(தன/, அேராகரா க(ைதயா = கq/, அேராகரா = ைகயா

பழKGேல சயாச - பர, கயாண
5+யLேய உகண/, = ைகயா 56GறA எ தC உ ைகயா
பழKமைல அ"வார - பா;Aேறா 5> ராக
அழ,மG ேவலவேன க(ைதயா அ ைள அ- தர} இ, வ(ைதயா
ம த மைல பழK மைல - மGலா; ~வாமைல
த.ைக மைல நாயகேன ேவைல9யா த ேக!க இ: நல நாைள9யா
ஆC/கைர நாCS~ைன - அC(த> பா7 ர3 பைட
அைலயா; ெச()+ ,மைர9யா 6ைளயா" ெவெகாட சமைர9யா
E/கLேல Eகார - ெசா/க ைவ/, அலகார
ப/க ேத6ட ேவலவா
பளபள/, ப+<Gைன3 ேபாலவா
,ற/," ஆ:=க - ெகா"யவ7/, ேவ:=க
எைற/, வணA;ேவா ச=க
எ<+க' ெப:வாேர ெம=க
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வடபழK வ"ேவல - வC நட > Eவபால
அq<ன= ெதா2<;ேவா ஆ"ேய
அற ெபா - இபெமலா ேவ"ேய
தக3பq/ேக , வானா9 த= க3 ெப மானா9
மன/கவைல |7/, மG வாகனா
மா< வ7 மய,Aற ேமாகனா
ெசைனGேல க(த ~வா EைகGேல தடபா.
கணஎ<ேர வ வாயா கட ேள
கா <;வா9 உன> மG EறAேல
ப >மைல = >/,மா7 ப/த7கைள ர!E/Aறா7
ச/< உைம பாலகேன சரவணா
சாபEவ ைம(தq/, அரஹரா

பாட : ைவர

எக. ;EN ஒ"வ b
ேவலா ேவலா வ"ேவலா
ேவ; வரக- த வா9 t
க(தா கடபா க<7ேவலா
தழா அைழ ேதா வ வா9 t
Eைக நக+ ேவலவேன
ேவL ேதாய அழக t
நகர தா+ காவலேன
= த ேபா: =தவ t

(ேவலா)

ைத3?ச நா' வ(>6!டா
நா' ெபா2> Bைன6 t
பா,ட காவ" யா <ைரG
w!"S ெசD பாட t

(ேவலா)

அ:பைட {!" ,"ெகா;
அAல கா/, நாயக t
அ5 Bைற(த ெநsச ைத
அq<ன ப"/, வாசக t

(ேவலா)

அயா3 4ைழக- அ தைன
அபா9 <
> அைன t
ெத+(ேத ெச9 தவ:கைள
த!"/ ேக!, த(ைத t

(ேவலா)

~வாச <ண  த ண <
உGைர Bர35 கா: t
உைம Bைற(த உ-ள <
உ</, உய7(த எண t

(ேவலா)
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கவைலக- ைத/, வLயதைன
கைள(<; ெநsச <ற= t
க7 ெபா, 6Cயதைன
>ைட <; அ5/ கர= t

(ேவலா)

வா/ைக ஓ!ட >வைகGேல
ேவக ெகா;/, ச/< t
ஓ"/ கைள > BைகGேல
தாக த./, த7 t

(ேவலா)

மைலெயன மய/, ப.Gைன
பKெயன/ கைரயS ெச9பவ t
தKயா9 த6/, கனகேல
>ைணயா9 B, ேதாழ t

(ேவலா)

E(ைத மய, ம. >G
ெஜாL/, அ S ~ட  t
வா6 ேதா6 த2 ைகG
அqபவ வ"6 ஞான t

(ேவலா)

E/கக- 5யலா9S z:ைகG
ெதைவ/ w!; ெதற t
</, ெதாைல(> த6/ைகGேல
<ைசைய/ கா!; ெவSச t

(ேவலா)

எக- {!" ஒ வ t
எேலா /, தைலவ t
எலா த(த வ-ள t
எ,ல கா/, கட - t

(ேவலா)

ெவ.−ராகவ, 12.12.2012

ஞானமைல
ஞானமைல
tயா' ஞானமைல வ"வானவா
ெநsச < ,"ெகா; அரசாளவா
அரசாளவா - 2
கைலயான உனழ, க6யா,ேம
கKவான 5E+35 கல(தா;ேம
Eைலயான உவ"வ Eற3பா,ேம
E(</க E(</க அ - w:ேம
5க2/, 5கSE/, அ ளானவா
5.ய உைன/ கடா அைத wறவா
Eவச/< உேனா; இைண காணவா
அவச/< உம¨G அைத/ wறவா
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உ-ளக- ெசC ேதாக உைன ேத;ேம
உைன3பா; நா6,S ~கமா,ேம
அைனG அபாக தாலா!;ேம
அைத/ ேக!; எெநsச பாலா,ேம
ேநாGலா வா/ைக/, >ைண யானவா
ெநா"3 ெபா2< 6ைன|7/, ம (தானவா
வ"வான ெத9வாைன இடமானவா
வலமாக வ-/, வளமானவா
ெசவக- ெசவா/, Eற(ேதா,ேம
Eற3பான வா/ைக/, வC w:ேம
>பக- நைம6!; 6ைர( ேதா;ேம
>ைணயாக உைன/ கடா நலமா,ேம

க(த அ - ஆ7.{. இராமநாத

மைலயா%N

ஆ6ன ,"Gேலா7 ஆ" - ந
ஆ6G ேம6ேய ,"G 3 பா"
?6ைன3 ேபாமன ேவ" - ந
5 <ைய B த= பா7 < 3 பா"

ெநsEேல மாEைன3 ேபா/, - அ(தS
ச=க காவ" ேதாேல )/,
காய ைத3 4ற /ேக ஆ/, - நைம/
கா3ப> = கK ச <ய வா/,
தCனா = கைன3 பா; - அ(தS
சகர 4-ைளைய நா"ேய ஓ;
பாைதக- =-Bைர கா; - ெத
பழBைய/ கடவ7 அைடவ> {;
4-ைள ,!" ப(த - ெத9வ3
4-ைளயா = கேன 4+யாத ெசா(த
மLைக3 ?ெவன ெநsச - எ:
வா9 <ட மைலயா" பாதேம தsச

டா/ட7. அர. Eகார வ"ேவல கட@7

அைன
ைன bேய

ேவலேலா; மGேலா; வ வாய3பா!
வாய3பா!
ேவதைனக- |7 > நல த வாய3பா!
வாய3பா!
உ}ேபா> tதாேன ~ைவைய த Aறா9
உற,ேபா> = க9யா கனவா9 வ Aறா9
எ}ேபா> tதாேன இதய ஆAறா9
எ2>ேபா> = க9யா க6ைத ஆAறா9
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உைழ/, ேபா> tதாேன உ<ர ஆAறா9
ஓ96KD = க9யா ெதற ஆAறா9
கைள/, ேபா> tதாேன வLைம த Aறா9
கடைமGைன Bைன!ட க<ேரா ஆAறா9
ப-Gேல ப"/ைகGேல பாட ஆAறா9
ப-யைற ப;/ைகGேல வா த Aறா9
>-வ  ப வ <ேல ெதாட ஆAறா9
ேதா6வ  ேநர <ேல >ைணவ ஆAறா9
வ.க <D = க9யா க.த ஆAறா9
வ:ைமGD எ அ9யா ெபா:ைம த Aறா9
>.6q/, = க9யா ேவைல த Aறா9
ேதாழைம/, tதாேன ேநச த Aறா9
ேசயா9 நா தவ/ைகGேல தாயா9 வ Aறா9
ெச(தைழ3 ப"/ைகGேல த(ைத ஆAறா9
பா t+ = க9யா ,7SE த Aறா9
பா;ேபா> tதா ராக ஆAறா9!
கா!"Kேல = க9யா ச(தன ஆனா9
கடLKேல ந= >, பவள= ஆனா9
நா!"Kேல tதாேன ந4/ைக ஆனா9
நேலா7க- வா6Kேல எலா= ஆனா9!

5>வய {ர3ப - வா{

நாHபெதEC l,கQ ெநNலNயா4Rய "த
கா றெதபர ,றம< 6ைளயா;
க ைணயா ன(த, ேவ
காரணம தானப+ ?ரண/ பாகரா
கடவண q/,ம கா
கமல த வ(தவய ைனSEைறG ைவ தவா
கமபழK யப<யேன
கயெலா த 6Cமா ெதq,ற3 ெப}/,/
காேவைக மரமானவா
க<யான ெபா<ைகவைர தKDைற  "/,
கைலேய யப"தா
ககா தர ெச6G ஓகார 4ரணவ
க4 த சாநாதா
கன6 L/க ைம ைம >னா சமணைர/
க2=ைனG 6!ட ,மரா
கணா Gரெபற அம7ேகா q/,வ 
கLயக யெத9வேம
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z ற BமAைம ெதடK!ட "யவ7கெச356 ண3பம>ேகாெச96ைன ெகாடதா க 6D வாAய
ெச > வ(த4
E~ெவ: =ைல; ப<னா: வய<K
ெச(த/ கைலப" >
ெசகU< ெம9sஞான ெத9வேம றைன
ேத"வ( ேதன; >
ேதqற தாமைரS சரவண3 ெபா9ைகதK
|7 தம>தா னா"
Eகார மாகளவ7 A+ையவல மாவ(>
E(ைதG >யரெமலா
ெச34 ேகளா < 3பேத ேனா ன>
E(ைதG Lர/கைலேயா
<ரமாக ற(ைத மா7கட q/காக
Eரsz6 ெகா;/க 6ைலேயா
ஏ ற பK 5ய தேன ெத(<ன
ெச9ெதைன ேய/Aறாேயா
இ>ெவன கLக/ ெகா;ைமேயா ைனய
Gனெமா ெத9வ=ேடா
ஏதாG qsச ரகாத ெநsசேமா
எU< என வாதா
இப, ,ப=ைல மைகய+ட(தK
Lணகேவ ைவ தBைனவா
ஈரா: கா>/, ேளைழநா ெசானெமாC
எ-ளள  ேக!க 6ைலேயா
எ"ைச மடபA ரட= =றன
லா Bைல B,ேமா
இைடைட Bக(<" L /ைக =பசார
ேமவரா ADs ெசாவேரா
ஏைழ/ Aர,= ேகசென :ைனேய
இF லெக லாsெசாDேத
ேம ற 5ய~ர மா7ைப ெதாைள <ட
ேவெதா!ட ரணரேண
6 தா கடபா அ <=க q/Aைளயா
6 தாக ச/<5தவா
ேவைல/, ேளமகர Uனாக வ(த:
6ைளயா" Bறபரேன
6(ைதட ேனைசவம(<ர 6ளகேவ
6?<ய. சப(தேன
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ேம<KG ஆதார உற ய பாதார
ெம9ய ேவைலேய
ேவ"ய வர(த(> ெதாடைர/ கா த ள
ேவைளG> நலசமய
ெவ-'ைர < 35க அ ணA+ மAழேவ
6ைளயா; மGவாகனா
6sச=K ேவா7க-ெதா2 மsசெல ற -5+
ேவலா த/கட ேள.

ஆ*பைட ;ECமாைல
ஆறா7 பைட{!" அம7(<; எ அ9யq/,
MறாGரசரண ெநா"3ெபா2< ெதடK!ேட
காரா7 ,ழDைடயா- காவ- ெத9வாைன
மாரா உக(தவேன! வ வா9 இ>சமய.
பாரா' மா= கா! பர, ேவலவேன!
zரா' நாயகேம! ேச5ர' தாயகேம!
ேபரா' 6ணவேன! ெத9வாைன மனவேன!
வாராம Bபேதேனா? வ வா9 இ>சமய.
உ3பைல ெச()+ உற< S ~3ைபயா!
ஒ3ெப>  இலாத ஒடC நறைலவா!
க3பD/,S ெச()+ கம.ேய! தாமதேம?
எ3ப9யா t வ வா9? எ2வா9 இ>சமய.
மாபழ < ஒறாேல மா7த!" =னா
ேத4C ெதபழK ேத7(ெத; த ேவலவேன
காெப; த ?மைழ கெற; த பாமைழ
ேவெப; >3 ேபான>ேவா? 6ைரவா9 இ>சமய.
அ3பq/, ேதா-U< அ5தமா9 அறம7(த
~3ைபயா! ஓகாரS ேசா<வ" வானவேன!
ெச35ெமாC ஆGர < ெச(தழா ஏரக <
ஒ34லா ஒ=ைர/க உ<3பா9 இ>சமய.
ெவெப; த 7 அC/க ேவெல; த ேவலவேன
அ5தேம! ேதவேசனா ப<யா க(த9யா!
ெபாபாதக- Eவ3ேபற ேபாெர; த Eனத.ய
நற.ைக மாமைலயா9! நட3பா9 இ>சமய.
Eலபா: ெகாsEவரS ெச(த2 sEவர3
பழ(), ேசாைலமைல3 பாலகேன! t7Bல தா
நல(), க-ளழக7 நயனக- பா7 < /க
வள(), மாமைலயா9! வ வா9 இ>சமய.
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அ:பைட {;த(த அ9யாேவ! உன"/,S
ேச:வC தா வC ேச7(>வ(த பாைலவC
M:வC காநட(> ேநா5தவ ேமஇ (>
| வC கா!டவ(> (உ)<3பா9 இ>சமய!
எ
E
க
6

தைனநா- கா < (ேத ஏ:மைல ? < /,
>6ைள யா"வ  ெசவா! < /,மரா!
>,ர ேக!கைலேயா? கைட/கக- பா7/கைலேயா?
>6ைள வானவேன! 6ைரவா9 இ>சமய!

ஏறாத மாமைலக- ஏவர ஆGரமா9
ஊரா7க- w"வர உனதமா9 ேவலவேன!
tராக tெபாC(> B7மலமா ெநsச த
{றாக வாவ/க 6ைரவா9 இ>சமய.
ைகG ஒ a!ைடட காக;/க வ(தவ7/,
ெம9G ஒ a!ைடபண ேமலா/க வ(தவேன!
ைதG ஒ ெபாகD/, தைடGலா ேவலவேன
ெந9G Bத ெபாகLட ெநAவா9 இ>சமய.
ஏெட; த 4-ைளெயலா எெகேகா ேபாகாம
நாெட; >3 ேபாடேவ நலவ" ேவலவேன!
wெட; >3 ேபானமன ெகாடா"/ க6ெபற3
பாெட; த ேவலவேன கபா73பா9 இ>சமய.
ச/கரக- ~றாம ச <ய= =றாம
எ/கண= ஒ >ைழயா ைமG  aAவ 
>/ககர ேபாெயாCய ெதாCலா =ேனற
=/கண 5 <ரேன! =A3பா9 இ>சமய.
ேதா3பாA எக'/, ெதா:ெதா!; வ(தவேன
சா3பா; பாைதGேல ச+பா< த(தவேன!
?3ேபா!; ெதடK!ேடா 5-மG வாகனேன!
கா3பாற ேவ;ம9யா ைகெகா;3பா9 இ>சமய!
ஆளான ெபகெளலா அ5மண மாைலGைன/
ேகளாம ேக!;வ(தா7 Aைளயான ேவலவேன
)ளாக ஏைமGைன )/Aஎ ேவகா!"
ஆளா/க வ(<;வா9 அ9யா இ> சமய.
பா/Aயமா9/ கறவ  ப!டக- ெபறவ 
நா/AKேல ெகாடா" நா"வ  ேவைளGைன!
z/Aர < tெகா; >S zதனக- ேக!காம
ஆ/Aடேவ வ(<;வா9 அ9யா! இ>சமய.
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எ
=
எ
6

ெதாCைலS ெச9பவ  ஏமா(> ேபாகாம
தழா கா >வ  = ைக9யா ேவலவேன!
தைனேயா ேப7வாழ ஈ(தவ7க- ேநாகாம
தார மா9 த வா9! 6ைரவா9 இ>சமய.

ஆராேரா பா"வர அs~கமா9/ கவள 
zரா7 தவ35தவா! E த இரகைலேயா
நாரா9 இ (தவ7க- நமலரா9 ஆAவ(ேதா
வாரா < 3ப>ேவா? வ வா9 இ>சமய.
காடான பாைதெயலா காக;/க வ(தெதலா
ேமடான மாமைலG ேம6உ-ள ேவலவேன
டார ஈரைல ேசா:<ன ேநரைல
வாடா < 3பதேக வ வா9 இ>சமய.
ெநsசார ப/<Gனா B தB த பா;Aேறா
4s~மன பாலக7/,3 ேபEவ  ேவலவேன!
தsசா7 t7வளேம! தாலா!;3 பாவளேம!
ெசsசாL ஆனவேன! ேச7வா9 இ>சமய.
காறாA வ(த5ய காலெனன மாய>
ேநறாA3 ேபானகைத tமற(> ேபான>ேவா?
ஆறாத ம/கெளலா ஆ7வ=ட ஓAவர
ஊறாA வ(தவேன! உ<3பா9 இ>சமய.
w"வ  ெசவக- ேகா"பண ஆனாD
நா"வ ேவா7க'/, நலப. ெச9யாம
ஆ"வ  ஈைகGலா7 அ <மன ? <டேவ
பா"வ  ேவலவேன! பா73பா9 இ>சமய.
ேகாGD/,- வா(தாD ேகா!ைடGேல வா(தாD
தாGq/,/ கெறனேவ தா6வ  ேவலவேன!
நாGq/, ழாக நா;<ன ேபாகாம
ேசGq/க -ெகா;/கS ேச7வா9 இ>சமய.
த
E
ம
5

த/, உ-ளக- தாமண/க3 பா"ய>
த < ஏறைலேயா? ெதபழK ேவலவேன!
>தG7 ேபாDைட(தா மனெமன மாமைலயா?
>Gைர த(<;வா9 5ர3பா9 இ>சமய.

தாமத= ஆவ>ேவா? த+E/க வ(தவ7/,S
ேசம=ற வ(<;வா9 ேசவ ெகா"யழகா!
ேசாம~(த ரபா!" ெசா/ேகச 5 <ரேன!
நாமண/க3 பா;Aேறா நட3பா9 இ>சமய.

- அ -ெந

ெதாட7 'காEc' அ . ேசாம~(தர
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பழ: பயண.
பயண.

சாேய = ைகயா
சாேய சரண = ைகயா.
ைகயா.
=(Mறாடா9 = கைன ேத"
ெப} ஆ} 4-ைள w"
க}/ AKய கட ைள3 பா"
ந} பயண நைமேய ஆக
பழB/ கட - பாத ப.ய/
கழK வர35 கமா9/ கைர
BழD காணா ெந;க பாைத
தழைல தா, தா-க- கா3பா9
4s~/ கD ெப பK/ கா:
ெகாsச wட/ ெகா;ைம ெச9யாம
பsச ேநா9க- பைக அ}காம
நs~ இ நைடவC கா3பா9
,ற ,ைறக- ,ழ(ைதக- ெச9தா
=: >ற(த = கா ேவலா
ச: அதைனS ச!ைட ெச9யாம
ெவ அ ேத ேவலா கா3பா9
வாைட/ கா: வCநைடS ேசா7 
ேகாைட ெவGD ெகா!; பK
ைட 4. 4சா~ < !;
ேசாைட ெச9யாம ~க அ -வாேய.
ஏ+/கைரG ஏ இறA
தா+ சாைல தட வCயாக
ஊ+ ெபா!டL உறA எ2(>
பா+ பழB3 பயண Eற3ப
வ"க- க!" வC நைடயாக
ெப"  4-ைள ெப+ய மாக
அ" ெந A ஆ"களாக
உ" மற(த யா <ைர ஓக
ேதா a!ைட ெதாA; மா:
தா ஊ/க தைழ <; மா:
ேமL ேபா!ட =த >.ேயா;
நா ஏ2 நைட ெவல
M:3ப > ைமக- ெநா"G
கா:3 ேபால/ கல(<;மா:
சா: சரண சசல t/A/
wைற ெவல ,மரா கா3பா9
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எெண9 காணா ஈர ="யாக
மேண ேதா9(த மலர" யாக3
பேண பா; பஜைன கேளா;
தKக +லா3 பயண Eற/க
,ற/ ,"G w!ட w"
நறா93 ப/த7 நாபதாGர ேப7
ஒேற உடD உ-ள= மாக
ெசேற பழB3 பயண Eற/க
அரமைன3 ெபாக கLக3 ைபயா
கரக t: கட@7 சா
பரபைர யாக3 பழB3 பயண
வரக- த(> வா <; வாேய
,ற/ ,"G =த நா-w"
ம >ப!"G ம:நா- தA
ச= <ர3 ப!"G சேற )A
ேவலா ப!"G >Gைல 6ர!"
ெசமைட ஊ+ Eேத தA
சமத மாகS ச <ர3 ப!"
நமவ7 பழB3 பயண ஏநாஇைமG பயைன இKேத அ ள!
காவ" )/, காநைட3 பயண
?வ" பா; 5Kத3 பயண
ேசவ" ச: Eவ(<டாவா:
பாவ" பா; பயண Eற/க
நட3ேபா7 பEயா நLயா வா:
தட < t  உண  த(>
கட3ேபா7 E(ைத க <;மா:
<ட ைத அ  ேதவா கா3பா9
ப-ளய இ!; ேவLைன3 பா"
5-ன ேபால3 பய.க- w"
ெவ- =ைள த ேவைலG உ;
>- நட/, பயண Eற/க
பாைதG சேற பாத தள7(தா
வாைதக- |7/, t: வழA
ேபாைதக- ெநsச3 ப.கைள t/A
ேமைதகளா/A ேமைமக- ெச9வா9
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பழKைய ேநா/A3 பயணமதாA/
,ழ(ைத ேவல சன< வணA
பழB ஆடவ7 பாத ேபா:
பழB3 பயண பயனா9 ="ய

றN பக
கா35
இப ெப:வ+ைச ெபா -ஞா னெப:வ7
ம5கழ ம/க'ட மK;வ7 அ5டேன
ேதாைகய" ையகரறா- ேதா த+3ேபா ெரsஞா:
வாைகட t;C வா(>.
ேவ:
அ3பேன த(<=க தரேச வாவா
ஆ<ய(த லாத மயேம வாவா
ஒ34லா ெதா(< வG :ைடயா வாவா
உைமயரனா ஈெற; த ெவாேய வாவா
=3பழ(ேத அவகடைல ேமாத க(தா
=2>=ட ேமாகன= தாேம வாவா
~34ரம.ய ~வாடK3ேபா வ(>
)யமல +ைணய"ேய >ைணெச9 வாேய.
?ர. பராச/< ேத6 அைம த 
5தவேன ெபா<ைக மைலவா
5கல+ய ,:=K/, = த உைர <;
5லவேன 5லவ7ேகாேன
கார. கைரகட /, உபேதசம>
க > ெம9ஞான , ேவ
கக- ஈரா:ைடய க7 தேன ~ தேன
க+ய வடா7 கட3ப
தார. மா7பேன தெகா; ந/ர7
த>ய7 த67 > அ -ெச9
ச < வ"ேவ கர > அ. = ைகயேன
தைனய7 த(> அ -5+,வா9!
ேகார, ரசகார Eகாரேன
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
க(தா Eலபா கரக- ஈரா:ைடய
காேகயா கா7 <ேகயா
க ைண த =கா ,கா ச=கா 6சாகா
ேவ அ.(த ,ழகா
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ம(தாAK/, இKய ைம(தா மரA+
வாசா உய7(த ேதாைக
மGேல: ேசவகா அGேபாD இ நயன
மா> ெத9வாைன/ கணவா
ெச(தாமைற ெத+ைவ ேக-வயq
>< ெச9 <Fய சரணாகர 6(தா
zலாைம அப7 அqwலா என/,
நE:வ7 த(> அ -5+,வா9
ெகா(தா7 கட3ப மல7 மாைலஅ. மா7பேன
,ற வ- மணவாளேன
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
அமராவ< தைலவஆன = ைகயேன
ஆ< பK ைகயேன
ஆ:=கேன உமாேத6 மகேன
அரவைணS ெசவனா7 ம கேன!
சமரா"ய ரப ம =த அ~ரைரS
சகாரேம ெச9தவா
தார. வண, ப+?ரணா காரணா
சரவணபவா கடபா!
எமராஜq/, அsசாம எ<7வா7 ைதகஇயபவா அ> த(<;
எ(ைதேய ச(த<க- த(>ன> தாைன/
ேகவ ெகாட -5+,வா9!
,மரா ,sE/, இைறவேன ,ரவேன
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
பாகைனய AெமாC ெத9வ ,sச+ மா>
பாகேன வாகேனெபா
பகய தயைன = Eைறைவ த ,மர
, பரேன பரsேஜா<ேய!
நாகாகமான நவ{ர7/, =னவா
நாக =கவ 4னவா!
நலமான அ ணA+ யாைனயா! ெகாட,
நாதேன ேவத=தேல!
மாகனக வைர=த ,: ேதாராட 5+
மGவாகன/ கட ேள
வரதேன ,கேன ச=கேன என/,
நைம(த7 த(> அ - 5+,வா9!
ேகாகனக மா> மணவாள மA ம கேன ,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால ,ைறமா நக7ேவலேன.
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தsசெமன அ4qட வ(தைட ெம9யப7
தைம ஆத+ த - ெச9
ச=கா சதேகா" 7ய3ரகாசேன
ச(தரவதனS ~(தரா!
கsசமல7 வா2=க ஒ நாD இ நாD
க} உள ேவதq/,
காம, கான தன/,=ய7 ைம >னா
கலச =னவ ,4;
ெசsசரண பேக க7 தேன ~ தேன
ெசவS Eக" மைலவா
ேதவா< ேதவேன எறq/, அ ைடய
E:வ7 த(த - 5+,வா9!
,sசர =தAைளய பSைசமG வாகனா
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
6டல <K ேம =3ப > =/ேகா"
6ணவ  =Kேவா7க'
ெவ-ைள வாரணU< ஏ:,L சாதq
6sைசய: அளேகசq
மடல தவ  t- பாதல தவ ="
மன  6ளக நனாமைற மைறேயாq அ5L ஆ< தேனா;
மதனq ேப9 =ைல3பா
உடவS ~தq மல7 )6 <ன ப.
உபய சரணார 6(தா
உைனேய ந4ேன எறq/,S E:வ7
உத6ேய அ - 5+,வா9!
ெகாட ஒ <; க ,ழ M இைட=-ள
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
="யா: உைட/ ,மர, பரா ச>7 ேவத
=தவேன க ணாB<ேய
=மத ெபாC ேவழ=கவ தன/Aைளய
= ேகசேன பரைவ
ப"யா7 வண, ெபா பாதார6(தேன
பட அர6 ேமநட/,
பSைசமா ம கேன ெந/,ெந/ , Aேய
ப/<டேன ><ெச9
அ"யா7 உள <K ,"ெகா" /,
எனத3பேன ஒ34லாத
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ஐயேன >9யேன அ ைடய E:வ7
த(த -5+,வா9! ேசவல
ெகா"யா கட3ப மல7 மாைலய. மா7பேன
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
~(தர Bைற(<ல, க(தேவேள பால
~3ரமய/ கட ேள!
>+ய வ"ேவ அ+யெப+ய ெபா ேள
பரsேஜா<ேய ேகா<லாத
ம(<ரA+/, Bக7 பK 5ய தேன
மார A+வாசேன!
மாEலா ம.ேய ,க ைண ெவ-ளேம
வள7 ேசவல ெகா"யேன!
அ(தர >ைறயா இற,மா ம கேன
அAல =2> ></,
ஆ<ேய ேஜா<ேய அ ைடய E:வ7
த(த -5+, வா9! மsெசq
ெகா(தளக= பவளவா ேவ6C
உள,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
வபனாAய ரப மெனா; Eக=க
வLய>ய பாqேகாப
வsச/ர உsச=த அ~ர7 தைமெயலா
வ"ேவLனா ம" >
உபரானவ7க- EைறU!; இ(<ரq/,
உய7(த ம.=" த+ >
ஓத+ய வானா; ,"ேய ைவ தஐய
உலாச ,வாசேன
ெசபவள வாயேன! அப7க- சகாயேன!
ேத;த க+யெபா ேள!
ேதவா< ேதவேன! எறq/, அ ைடய
E:வ7த(த - 5+,வா9!
,ப=Kவ7/ அ - 5+(த ,மேரசேன
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.
< ேவ உய7(த நவரச, ேதேன
ெத6!டாத ெத-ள=தேம!
< </, ம>ர =/கKேய க ேப
Eற(த = ேத ர னேம!
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அ ேவ 6ளA வள7 அ+ய
ேவ நல
கடவ" ேவல3பேன!
ஆ<ந; ="வாA எ,Bைற ேஜா<ேய
அப7ேவ"ய த/,
த ேவ Eக"மைல தK { /Aற
சாேய = <6 ேத!
ச=கா சரவணபவா கடபா E:வ7
த(த ' வா9! Eவாய
, ேவ மரவா கனஅAல நாயகா
,றவ- மணவாளேன!
ெகாைற "ய ேகால ம:ளா;வ7 பால
,ைறமா நக7ேவலேன.

பாலைன#ேபா ேதா*Jறா2 பழ^ேவலா
பாலைன3ேபா ேதா:Aறா9 பழBேவலா
t
 படாரேபா Bபேதேனா பழBேவலா
t
ேவைலேய(> கரகேல பழBேவலா
wட ேவ:,SE இ 3பெதன பழBேவலா
wடவ  மGDெமேக பழBேவலா
உ(த ேகாப <னா ஓ"யேதா பழBேவலா
ேத"34" > வ(<;ேவ பழBேவலா
t |(தழா ேபE;வா9 பழBேவலா
உலக=2> ~னாD பழBேவலா
அ9யா உன/,பழ Aைட/க6ைல பழBேவலா
அ(தேகாப <னா tெமக- பழBேவலா
ஆ" ேவட ?;ெகாடா9 பழBேவலா
அ3பா உைன <!"னாேரா பழBேவலா
உ(த அணவ5 ெச9தனேரா பழBேவலா
எ3ெபா2> {;ெசவா9 பழBேவலா
6ைட எக'/, ெசாL;வா9 பழBேவலா
உ"யL பண /, பழBேவலா
நல உைடக-ைத > அ.(தாெலன பழBேவலா
>;க!" Bபேதேனா பழBேவலா
ப!; >.க-வாA ைத <டலா பழBேவலா
அைன உமாேத6யா  பழBேவலா
உன/, அழகழகா9 அலக+3பா7 பழBேவலா
~மாஏேனா ெசல எ: பழBேவலா
ெமா!ைட t அ" >/ெகாடா9 பழBேவலா
உைன/காணவ  ப/தெரலா பழBேவலா
?}Aறா7 ெமா!ைடதைன உைன3ேபாேல
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ஏேனாஇ(த ேகாலெமலா பழBேவலா
t இறA/ேழ வ(<;வா9 பழBேவலா
பழKமைல ஆடவேன பழBேவலா
உ(த ப/த7கைள கா <;வா9 பழBேவலா
பா,டக- ெகா;வ(> பழBேவலா
உ(த பாதமல7 ேச7 <;ேவா பழBேவலா
காவ"க- ெகா;வ(> பழBேவலா
உ(த கால"G ேச7 <;ேவா பழBேவலா
ஒ தய" பாைதெயலா பழBேவலா
நாக உைன3பா7/க நட(>வேறா பழBேவலா
கD=-' காL, த பழBேவலா
உ(த க ைணேவ" நட(>வேறா பழBேவலா
கD=-' காL, த பழBேவலா
உ(த காவ"ைய ~ம(>வாேறா பழBேவலா
பழKமைல ஆடவேன பழBேவலா
உ(த ப/த7கைள கா <;வா9 பழBேவலா

ெபக7 ெல. ேசாம~(தர, ேதவேகா!ைட

அ#பா அ#பா

"க#பா

அ3பா அ3பா = க3பா
அண த4க- நாம3பா
~3பா ~3பா ேவல3பா ெசாவைத/ ெகாsச ேகள3பா
ேசவ" சரண ேவ;ெமன
காவ" தாA வ Aேறா
ேசவD மGD உடK /க
ேச7(> இேக ஆட3பா
zன  காவ" ஏ(<வர
Eைக நகேர 6ய(>Bக
சாமர {E3 பா;Aேறா
செகாL =ழக ஆட3பா
ெவ-/ Aழைம 6ள/ேக
ெவ- (இ)ரத < உைனேய
ேவ; அைன ைத த Aேறா
6ைர(> எைம3 பார3பா
கா7 <ைக வ(தா உைன/காண
காக- ேநாக வ Aேறா
காவ" எ; > வ Aேறா
கவைல |ர ஆட3பா
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5ன7?ச நா இரதேம
?ைஜ ெச9> வ ேவா7/,
5- மGL Uேத
5னைக நா' E(த3பா
நகர தா7 எலா w"G,
நா' உைன3 பா"வர
ேவD 4" > ஆட3பா
ேவ!ைக தKய ஆட3பா
சV"G 6ரத ஏAேறா
ச=க/ கவச ப"/Aேறா
ச(தன/ காவ" எ;/Aேறா
சகட |7(<ட ஆட3பா
பால  காவ" ஏ(<வர3
ப7/ காவ" எ; >வர3
பா!;3 பா" ஆ;Aேறா
பாவ ேபா/க அ ள3பா

{ர.பழBய3ப, ேதவேகா!ைட.2012
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க 3ப7 பாடகசJA க"#ப,
சALந க 3ப t சா7(<!ட ெபா ' t
சடார ம(<ர= tேய
சகல  ></Aற ேதவா< ேதவ t
சா4ரா. வாசq tேய
எெக, அைழ தாD ஏைழG வாசL
எ2(ேதா" வ பவq tேய
இதய < இ 3ேபா t இர த < கல3ேபா t
இர பக கா3பவq tேய
,,ம Eற/க  ,"ெயலா வாழ 
,ல கா/, எ ெத9வ tேய
,:t ,ள= t ேகாலாகலq t
,றாவள3 ெபா ' tேய
பகா w"ட பைட35க- ெகாடா"ட
ப.யார3 4+யq tேய
<ென!;3 ப"யா' ப/த+ காவலா-t
பாைத ெயலா >ைண/, வாவா
வாளாட ேவலாட வள7 ெகாைட தானாட
ைவைகயா- >-யாட
வள7(ேதா, 5ஜமாட வGரமா நைகயாட
வள7(<!ட பG7க- ஆட
காலாட ம.யாட க w(த தானாட
கSைசெயலா 4Kஆட
கணாட3 ெபணாட கயவ7பய(தாட
க Uைச =:/A ஆட
ேகாலாட/ ,ணமாட ,< ேதா" வ Aற
, <ெயலா ஓ"ஆட
,<ைரGேம வ  ெகா-ைள அழகைன
,4; கரக- ஆட
பாலாட ேமK பழமாட/கா.
ப!டய/ ெகாD~ மாட
ப<ென!;3 ப"யா' ப/த+ காவலா-t
பாைதெயலா >ைண/, வாவா
கா7வள7 ைவரவேகாGஅம7 =34L/
க 3ப ட த நக+ேல
க ைண தவச3பா. ெநா" ப<ென!டா9/
க >ப" நக 35
z7வள7 Eன/ க 3ப டஆ!Eெகா356
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ேதேவ மAL/கா+
<க அைட/கா தா- னs ெச!"
கா ேசர= ஆட5+வா9
ஏ7வள7ப.யார பாேசா: இனைவ
ஏ(<3பைட > Bேறா.
இப ள ைவரவ ேகாG சா7தனவ.க7
ஈ"3ப.(> Bேறா.
ேப7வள7 ,லெத9வ ைவரவq tமா93
ெப+>கா3பா அ ேள.
4ற, வ9ய/கைர இ (> ெவப+ஏ:
ெப+ய க 3பண~வா >ைரேய.

க6யர~ கணதாச

இராJய
இராJய க"#ப,
அழகான ராAய/ ேகாGD- ,"ெகா;
அரசாள வ(த க 3ப
அ"ய"G வாைழேபா என> ,லேகா <ர
அ தைன கா/, க 3ப
ேமலாள7 ழாள7 ேபதக- இலா>
ெம9யாள வ(த க 3ப
=ேனா" ச3பா. இ வைர ெகா"(த
உலகாள வ(த க 3ப
5யமர த"Gவள7 ெப+ய க 3பணKவ
ேகா6 ெகாடா; மனேம
5.ய |7 த= 5Gைல ெப!டா
5கேழா; வா வ ேம
க+யெப Uைச ைகGெலா அ+வா'
க 35Bற3 ப!; உைடயா
காLK சலைகட காண/ கwசேவ
,<ைரேம ஏ வ வா
ஏவ4L Kய எவ7ெச9ய வ(தாD
இயலா> க 3பKடேம
எ>வ(தாD ேபானாD க 3பண க ைணயா
எலா நலமா,ேம
க 3பண வாAற ராAய3ப< எ:
ைகலாச ேபா இ /,
ெகாடா; ெகாடா; ெப+ய க 3பணைன
,ைறயாத ெசவ ,ேம.

ெல.ேசா=, ேதவேகா!ைட
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க"#ப, 
=டா~/ க!;; =2வல ெவ!;;
=<7(த 4ர5 =;
=ைறகாவ ெசவதேக ச3பா. தqடேன
=ேனா" யாq =;
ெகாடா; ப/த ; ேகாCAடா3 பL;
,ைறயாத பைடய D;
ெகா;ைமக- அC த ள/ ெகா;வா' அ+வா'
, |!" தாq =;
கடாAS ேசைலெயா7 ஏகா தா ரா/கைம
கK , அ ' =;
கண3ேபா> >Gலாத உறகா3 5;
>ைணEன/ க 3ப q;
ெகாடா"3 ேபா:வா7 ,ைறெயலா |ரேவ
,லகா > B, அரேச
,ைற6லா ராAய < =ைறகா/, ேபரரேச
ெப+யக 3 பண >ைரேய
அ ளா; ராAய/ க 3ப+வ7 ஓAேய
அரசா' ேகா6 வாச
ஆதர த(த ' மா< வ7 ரா/கைம
ஏகா தா அம  வாச
இ ளா; ேபயqட இரா/கத3 4சா~கைள
எ<ரட/A B: > வாச
ஏவDட 4Lய இன4ற ேமா"கைள3
ேபாெவனேவ 6ர!; வாச
இ ேபரா ச3பா. =ேனா" யாென:
=ைறகாவ 5+ வாச
இர பக எ3ேபா> உறகா3 5ெயq
6 ம> வள  வாச
< வாச ேத"வர ெப வா 5கந,
க 3பண ேகா6 வாச
E:ேபா> Bைன தாD ெப ேப: தான -வா
ெப+யக 3பண >ைரேய.

ேதவேகா!ைட U. ேச கெச!"
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க"#ப, வாரா,
வாரார9யா வாரா
க 3ப+ேக வாரா
வாரார9யா வாரா
க 3ப+ேக வாரா
அ- ="Sச ெகாைடய3பா
அழ,-Uைச >-'த3பா
வல ேவ!"3 ப!;டேன
வாரா7 ஐயா ராசா3ேபாேல

(வாரார9யா வாரா ...)

ஆ'யர அ+வாளா
அ>/ேக த கரமா
காLேல =-'S ெச 3பா
க 3பq/ேக தKSEற3பா

(வாரார9யா வாரா ...)

{Sச+வா- ைகGD;
ேவகமான ,<ைர;
~வ  பைகயC/கS
~/,மா( த"=;

(வாரார9யா வாரா ...)

இ;34ேல சலைக;
இ"=ழ/கS E+35=;
வா/Aேல வLைம;
வறாத க ைண;

(வாரார9யா வாரா ...)

ைகGேல ச /,=;
கனகம.S சலைக;
பாகடL ப-ெகாட
பர(தாம நாம=;

(வாரார9யா வாரா ...)

ச(தன=; ஜFவா>;
சா4ரா. வாச=;
சபA ேராஜா=ைல
மண/,த3பா இேக இ3ேபா

(வாரார9யா வாரா ...)

க6ஞ7 ஏ.ஆ7.~3ைபயா, ேநம தாப!"

ேனாN க"#ப, !
!
கா/, ெத9வேமெத9வேம-எக- க 3ப ெத9வேமெத9வேம-நாகேநா/, இட ெமலா உ(த {ர ேதாறேம
அ-S ெசா Aய-மல7
அழ,/ ெகாைட-வள7
>-' Uைச-உ(த
எCைல/ w!;ேத

(எக- கா/,)
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பைகயC <;-Eற(த
பர(த ேதா-க'-நல
க
த ேமK-உ(த
வLைம கா!;ேத

(எக- கா/,)

கா; {ெடலா-உ(த
காவL உ;-உய7
ப" ப<ென!;-உ(த
பா7ைவG D;

(எக- கா/,)

ஜா< மLைக-உய7
சா(> ஜFவா>-மண/,
சா4 ரா.-உ(த
வரைவ/ w:ேத

(எக- கா/,)

சாய ேவ!"-உய7
ஜ+ைக3 ப!;ேம-உ(த
ேமK அழAேல-தவ(>
KS ெசாL/,ேத

(எக- கா/,)

ெவ-ைள/ ,<ைர-உய7
{Sச+ வா'-நல
தைட AA. =ழக
இ, வா ேம

(எக- கா/,)

கழறா ";-அழ,S
~/, மா(த"-எ; >
6ைளயா"ேய-ஐயா
ஓ" வா ேம

(எக- கா/,)

ெக!" ேமளேம-ெகா!"
உைன யைழ/கேவ-இ(த
ெச!" ம/களா-நாகேச7(> வணA;

(எக- கா/,)

க6ஞ7 ஏ.ஆ7.~3ைபயா, ேநம தாப!"

அ2ய வாரா,,
வாரா,, க"#ப, வாரா,
அ9ய வாரா7 ெம9ய வாரா7வாரா7-அழக7
ேகாG மைல இறA/ க 3ப7 வாரா7வாரா7-எக- க 3ப7 வாரா7.
வாரா7.
வலேவ!"3 ப!;; < வ+ைசம. Mல.(>
அண வாரா7-ஆகாய/ க 3ப7 வாரா7

(அ9ய)

{Sச+வா- ைகGேல(< ேவகமான ,<ைரஏ
வ-ள வாரா7-ஆவ"/ க 3ப7 வாரா7

(அ9ய)

?Sெசா+ பா7ைவட 5க6+/, ேசைவட
மன வாரா7-ெதா!"ய/ க 3ப7 வாரா7
(அ9ய)
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=:/,Uைச >" < /க =(<வ  அ"ெய; >
அ9ய வாரா7-ைவய/ க 3ப7 வாரா7
(அ9ய)
சா4ரா. வாச <ேல ஜFவா>3 ெபா!"!;
ெசவ7 வாரா7-ேசாைண/ க 3ப7 வாரா7

(அ9ய)

ெசகைரG ேமேலB: ெசவெமலா த(>B:
=ேன வாரா7-=ேனா"/ க 3ப7 வாரா7
(அ9ய)

அ ைசம. கட@7 ஓ. ப. ெரகநாத

ேகாEைட க"#ப, ?!
?!
,ய" த/ ,ய",ய"-அ(த/
ேகா!ைட/ க 3பைர/ ,ய"!
,ய"!
ந4ட/ கா/,
கா/, ெத9வம"!
ெத9வம"!-அ>
நல - த(> வா >ம"!
>ம"!
< 35 )+ேல க 3பர"-அவ7
< </க வ  {ரர"!
உ வ ெப+ய க 3பர"-அவ7
உ-ள இK/, ெவ-ளம"!
ெவ-ைள/ ,<ைரG க 3பர"-அவ7
{ர 6ைள/, ெத9வம"!
அ-ள/ ,ைறயா/ க ைணய"-அவ7
அ"ன ேப / க -வார"!
~/,மா( த" ெவ!ட வா--அவ7
~:/கா9 எ; > நைடநட(>
அ/AமரS ெசய அC3பார"!-அவ7
அட ,DகS E+3பார"!
, |!" ல ெகாடா"-அவ7
,< > < > ஓேடா"!
ஏ </, |3ெபா பரபர/க-அவ7
எ/காள ;வா7 56 Eற/க!
வானெவ3 ெபா!ட அவ7{;!-நா
வா <ேய Bேறா பபா;!
கான ைச >/ ெகா!;க"-அ(த
க 3பைர/ காண =(>க"!
ேசம ,<ைரக- E <ரமா-ந
ேசம நலக' ப <ரமா
நாம ேபாட/ ,ய"-அ(த
நாத தைலவைன ந4ய"!
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இ !; t/Aய இதய <ேல-அவ7
எைல கா!;வா7 உதய <ேல!
< !; ேவைலக- |9(<டேவ-அவ7
|3ெபா பற/க 6C <;வா7
ைமG!ட க 35 < ேமK-அவ7
மன!ட ெபா:35 அ -ஞாK!
ெபா9G!ட ெநsE அKயரா-அவ7
5கC!ட வா6 கKயரா
ேகா!ைட/ க 3பேர ,லெத9வ-அவ7
ேவ!ைட ஆ"ட வ (ெத9வ
ேச!ைட ேபா/, ெப (ெத9வ-அவ7
கா!ைட/ கல/, க (ெத9வ!
சAL/ க 3ப  உடவ வா7-அவ7
ச(ேதாஷ எணக- தா த வா7!
ெபாAட அ ' 5கத வா7-அவ7
ேபாட/ கா <; ெத9வமமா!
,,ம/ காைய/ w34;ேவா-அவ,ைற|7/க வ வா- வா <;ேவா!
பகலா அவ- பா7ைவGேல-பாவ
பற(ேதாட காேபா அ Kேல!
ல எ; தவ- மாகா!-அவ~(தரS E(> பா;க"!
ஞால கா3பவ- காயமா!-அவஞான கா3பவ- வாCயமா!
ெச/கS Eவ(த ேசைலக!"-கா
ெச()ர3 ெபா!; ெநG!;
ப/க < வ(> கா <;வா--ப/<3
பா!;/,- E(தா93? <;வா-!

E. எ. நாSEய3ப

"நகைர காC
காC "#ப
"#பe, க"#ப%ண

அகற ெப ெந அளவான ைகக
அ+வா' அ"4ர5
அ >டேன உய75 வ அபான w76Cகஅழகான தைல3 பாைக
<டமான ேதா-க' <
<ய ெப Uைச
<ைக35: வண ெகாேட
< நகைர வலவ(> <ன(ேதா: கா <; எ
< 35 )7 க 3பணேன!
ெதப,< ம/க- உ < நாம ேபாேய
<ன(ேதா: வா2Aறா7
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அவ7உ-ள ேநாகாம அலக- ெதாைல ேதt
அழகான வா த வா9
</ெக!; <ைசநா, < ம/க- ெப உ-ள
<ன= உைன/கான வ ேத
இ/ெக!; இைட: இKவா6 இலாம
எெற: கா > அ -வா9!
நலவ7க- நலெபற  |யவ7க- < (<ட 
நல வC கா!;வாேய
வல< ேகா!ைட/,- வாவா, வாபவேன
க 3பண ~வா >ைணேய!

U. Uனா!E ~(தர, ேதவேகா!ைட

ெசmைர

ேனாN க"#ப,
க"#ப,

ெசைர எAற Eகார E©+
z7 ெகா"ல, ேதவா!
எ,ல கா/க  இனக- |7/க 
ெவ5ர6 ஏவா! வா!
ஆ;ட ேசவD ெபாகD ைவ >ேம
ஆடா; ?ைச ைவ3ேபா
;ட தர.G ெப வா ெபட
ேபர ைள t தா! தா!

ைகGெலா அ+வா' கன த ெப Uைச
கட> ந;க ைவ/,!
ெபா9ைம |ைம ேபாெயாC(தq<ன
வா9ைமேய =5 B,!
= ஓ"வ 6ைன |73பதா தா உைன
=ேனா" க 3பெனறா7!
=ேனா" க 3பேன! = வ(> ப.Aேறா!
உத - த(> கா3பா9!

பனத ைட க"#ப,
ஆறாவய 6!; இர;க ெதாைல6ேல
zராக { /,,
அபான பன(த=ைட/ க 3பண அ ைளேய
அறாட நா" Bேபா.
மாறாத ெசவவள மகாத நல
மைழேபால ெபாC(> வ வா!
ேமலான அவ நாம ெம9யாக ><3 ேபா7/,
ேமைம ேயா7 ேகா" த வா!
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wரான வாேளா; ேதாதான அ+வா'
ெகாடவ பன(த =ைடயா,
,ழ(ைதக- ெப+யவ7 சகல+ நல ைத
கா3பவ பன(த =ைடயா
|ராத 6ைனகைள ஓ+ கனக ெதாைல <;
அ(த ெத9வ
அவைன ெதா2Aற ேப /, ெத6!டாத
இபக- த(<;வா இைல ஐய!

U. வGரவ, ேதவேகா!ைட

சJA க"#ப
சAL/ க 3பேன சா4ரா. வாசேன
சகமா' எ ஐயேன
அழகான ெகாைட அகட ெப ெந
அ<ப மான வ"வ
ம< ேபாற =க= மாைலக- அ.மா75
மல7(த உ பா7ைவ யழ,
>;/கான Uைச எ;3பான ேதா-க'
>"/Aற வா ஒ
க 35Bற/ கSைச காL சலைக
க ைண ெபாCAற <ற=
கணேன மாயேன கா7=க வணேன
கடவ7 ெம9 EL7/,
ஊதா+யாA பல ஊெரலா ~
உைன நா மற/க6ைல
ைகெயலா ேநாகேவ க;ைமயா9 ப.ெச9>
கவைல6! டகல 6ைல
நாெடலா ~ நா மாடாக உைழ >ேம
நைமய> ேசர 6ைல
ெநsசார உைன நாேநE > வாAேற
B க ைண A!ட6ைல
,லெத9வ ெம:ைன/ ெகாடா" மA(தாD
,ைறகள> மைறய 6ைல
ெபாலாத ஆைசயா 5+யாத கவைலயா
ேபைத நா வா; Aேற
எ/கால= உைன ஏேய ெதா2Aற
ஏைழ/ AரA அ -வா9
ேகாடாq ேகா"4ைழ ெச9Gq t எைன
ெகாடாத+/க ேவ}
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வ:ைமய< வாடாம வsசமன இலாம
வாழவC ெசால ேவ}
அ5/, எ:ெமைன அ"ப.ய ைவ > t
ஆ!ெகா; அ ள ேவ}
அ<கார க; நா அsசாம வா(>
அ கழ ேசர ேவ}
4-ைள நா உ(தன> பாதார 6(தமைத
4+ய=ட வணக ேவ}
என> ,ல =2வ> உனத"ைம ஆன4
இரகா< / கலாேமா
கவைலையS ெசாDெம கைர3 பா7 >
t கலா G / கலாேமா
கா த ' ெத9வ= க ைணGலா 6"
க< என ஆ, ம9யா
தsசெம: உைன ந4 வ(தவ7 தம/
ெகலா தைய 5+ய ேவ}ைமயா
க 3பா எ:ைன/ கரw34 அைழ
<!டா கா/க வர ேவ}ம9யா!

"#ப
"#பe, க"#ப%ண
க"#ப%ண
ேசைவக- ெச9ேவாைர z7Eற/க ைவ <;
Eகாரமான க 3ப
ேதைவமாநக7 வா2 ெதாட7க- தவறா>
ெதடKட வ(த க 3ப
அகறெப ெந அ+வா' ைகமா9
ஆளேவ வ(த எகஅழகான < 35 )7 க 3பண சாைய
அ Aேல வ(> ப.{7
4-ைளவர ேவ;ேவா7 ெப பண ேத;ேவா7
ெபட இ, வா7
எைல/,/ காவலா9 ஏவD/ ெக<+யா9
இ 3பவைன இ, பா7
த-ளா" ஓ9(த4 தா தாவா9 ஆன4
த+E/க வா935 ைல
=-ளான வா6ேல நறாக வாழேவ
="வைர வணA வ ேவா.

-U. வGரவ, ேதவேகா!ைட
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ெபRய க"#ப%ணசா? அ".ேவEட
zரா  ெச(தழா <ன(ேதா: மாைலக!"
{ரா< {ரா! ெப+ய க 3பணேன!
பாேரா7 ப.(ேத > பாதமல+ !;Aேற
|ராத ேநா9|ர < வ ைள தா ம9யா!
Uைச அழைக ேமேவ!" ஒ3பைனைய
வாசமல7 மா7பழைக வாக+வா- ேந7 <Gைன
ஓைச தழாேல உ-' A ெதடK!ேட
வாசD/,/ காவலனா9 வ(த ள ேவ;ம9யா!
4ற(த ,ல ைத3 ேப.வ  உன"ைய
மற(த 4ைழைய மK ேத உமகைன/
கர(த2வ ேவ;ெமன/ கரா க6ெய2<3
பற(>வ  நாேயைன3 பா7 த ள ேவ;ம9யா!
அயாம 4ைழெச9தா ஆ!"ைவ >3 பா7/காேத!
ெத+யாம 4ைழெச9தா Eயவைர வ
தாேத!
5+யாம 4ைழெச9தா 5 <ரைர அைல/காேத!
ப+ேமேல வ(த 3 பா>கா/க ேவ;ம9யா!
4ட அ3பவேன! ெப+ய க 3பணேன!
மைட ெப
த ட மற(த4ைழ ெப 4ைழதா
சைடெயன/ க தாேத! ச(B</, வ(த"ேய
வடழா பா;Aேற வா/க ள ேவ;ம9யா!
ெவ-ைள/ ,<ைரGேல ெவ!ட+வா- ேதாேள(<
>-வ(> >ைணG /, ேதா-ெப
த க 3பணேன!
ெவ-/Aழைமக 6ள/ேக வண,Aேறா
4-ைளகைள/ கா3பாற3 ெப+யவேன 5ற3ப;க!
அ(< ச(<க அ"யவ  ,s~க'
ெநா(> வ (தாம ேநா9ெநா"க- காணாம
=(<வ(> கா3பா: = >/ க 3பணேன!
ெச(தழா வண,Aேறா < வ ைள தா ம9யா.
வ!ட வCைடய வCம/, 4சா~கைள
ெவ!"6; வா'ைடயா9! 6ைர(>வர ெவ-ைளBற
ெந!ைட3 ப+ைடயா9 ெந;Uைச அழ,ைடயா9!
ம!ட62 மா75ைடயா9! மைனகா/க ேவ;ம9யா!
த3ேப> ெச9தாD தா9ேபா ெபா: <;வா9
=3ேபா> உன"ைய = தழா வா >Aேறா
அ3பா! க 3ப9யா! அைண >வ  நாயகேம!
எ3ேபா> அ A 3பா9; எக-," கா த -வா9!
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க=ேன ேதா/ கா3பா: க 3ப9யா!
பணாேல தடK!;3 பாத ைத3 ேபா:Aேறா
6ெபாC மைழேபால ெவGD/,/ ,ைடேபால/
கணாேல அ -ெபாC(> கா3பாற ேவ;ம9யா!

டா/ட7 அர. Eகாரவ"ேவல

க"#ப, அைழ#$
க 3பா க 3பா க 3ப9யா கவைலைய
க 3பா க 3பா க 3ப9யா கவைலைய
க 3பா உைன அைழ/Aேற
கா6ய பா" ></Aேற
க. ம.ைய அைழ/Aேற
கால= உைன ></Aேற

|73பா9 க 3ப9யா
|73பா9 க 3ப9யா

(க 3பா)

ேகா!ைட/ க 3பைர அைழ/Aேற
ெகா;ைமக- அCய ></Aேற
ேவ!ைட ெசைகG அைழ/Aேற
ெவைய த(<ட ></Aேற

(க 3பா)

சAL/ க 3பைர அைழ/Aேற
சகட |7 <ட ></Aேற
ச(த< தைழ/க அைழ/Aேற
சரண பா" ></Aேற

(க 3பா)

கா யமைன அைழ/Aேற
க6ைதக- பா" ></Aேற
கரக- w34 அைழ/Aேற
கவைலக- |7 <ட ></Aேற

(க 3பா)

Eன/ க 3பைர அைழ/Aேற
E:ைமக- |ர ></Aேற
Eகார/ க 3பைர அைழ/Aேற
Eற35கைள தர ></Aேற

(க 3பா)

= >/ க 3பைர அைழ/Aேற
= த பா" ></Aேற
=34L ெகா; > அைழ/Aேற
=ைறயா9 உைன ></Aேற

(க 3பா)

அபா உைன அைழ/Aேற
அைம<ைய த(<ட ></Aேற
மனதாஉைன அைழ/Aேற
மகளக- தர ></Aேற

(க 3பா)

U. Uனா!E ~(தர, ேதவேகா!ைட.
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வதா க"#ப ைளயாட
வ(தா க
வா ஏ
வ(தா க
வா ஏ

3ப 6ைளயாட
Bறாட
3ப 6ைளயாட
Bறாட

வா' ேவD 6ைளயாட
வா ஏ Bறாட
~/, மா(த" ~ழறாட
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
காL சலைக கலகல/க
ைகG வா' பளபள/க
=:/, Uைச >">"/க
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
பாD ேசா: கமகம/க
ப-ைளய இேக ெஜாLெஜாL/க
4-ைளக- நாக- ெகாடாட
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
ச(தன/ க 3ப தானாட
சAL/ க 3ப உடனாட
ப<ென!டா ப" க 3பqேம
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
=ேனா"ேம ஓ"வர
ெநா"ேம இேக ஆ"வர
ப<ென!டா ப" க 3பqேம
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
ெகார!" எq ஓ7 ஆலயமா
w" இ 3பவ சாதாவா
தைக அேக அ A /க
தர.ைய கா/க வ(தவனா.

க6ஞ7 அ  {ர3பா, ம>ைர

வதா க"#ப ைளயாட
மண/, 5ைகG மைற(< 3பா
மணக- ேதா: Bைற(< 3பா
~ண/க இ நாமைழ/க
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
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கனக- மைற/, Uைசட
காL சலைக ஓைசட
வண/ ,<ைர Uேத
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
ஓAய ைகG வா /க
ஒL/, சலைக காL /க
ராAய எq ப<GKேல
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
Eன/ க 3ப7 =ேனா"
ஏகம உறகா3 5ேயா;
அகா ளமq அ A /க
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
ப-ளய நாக- ேபா!;ைவ ேதா
பாD ேசா: w!"ைவ ேதா
உ-ள உ க3 பா!"ைச ேதா
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
இர  பகD >ைணG /க
ஏைழக- எக- மைனG /க
>ரக U> தாேன
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
4L Kய பய(ேதாட
4-ைளக- நாக- மA(தாட
>-ேய வ(<; ப+ேய
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
பாதக- ேதய நாநட(ேதா
ப"வாசLேல தவ Aட(ேதா
ேசதக- இ நைம/கா/க
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
பா!; பஜைன ஒL <டேவ
ப7 நா= ெத <டேவ
சா!ைட 4ர5 ைகெய; >
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
அ(ேத நா= ெச9த4ைழ
அயா மDேம நட(த4ைழ
அ தைன நா ெசாLயழ
வ(தா க 3ப 6ைளயாட
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எRேல ேதா வ"வா2.
வ"வா2.
கா7 வள  ேமKயா9 க 3பண சாேய
க<வள  ,<ைரG ைகவள  வா'ட
க எ<+ ேதா வ க
ேத7 வள  ேகா6லா9 <ைச வள  5கழேன
ெத+(தவைர நலேத ெச9>வ  எகைள
ேத"ேய ஓ" வ க
மா7வள  மாைலயா9 மைன வள  ெத9வேம
மைடவள  ெவ-ளமா9 மைழ ெபாC ேமகமா9
மைலGைன ேநா/A வ க
z7வள  காLேல ேச7<; சதைககெசககண ெசககணS ெச6பட =ழகேவ
ெத 6ேல ஓ" வ க
தா7 வள  ெம9யேன த வள  ஐ9யேன
தைடட AAK த <ன ேதா எனேவ
ச <ய =ழக வ க
ேப7வள  {ரேன 5க வள  க 3பேன
5ைக வள  )ப= ?வள  ?ைச
5+(>ேம எ2(> வ க
ஏ7வள  அழகேன எக- ,ல ெத9வேம
எ34ைழ ெச9Gq அ34ைழ t/கேவ
எ<+ேல ேதா வ வா9.

க"#ப
க"#ப, வார#பாEC
வார#பாEC.
ஆய என அ:வ(த ஆபாC ந(த மைன
மாய எq யேசாைத மகனா9 வள7(ேதாேன
ேநய=ட B பாத t7Bல ேதா7 ெகாடாட
ஞாGற: t வ {7 நல க 3ைபயாேவ
Eைகநக7 அகா ேத6 < வாசD/,
>க என அ: வ(த ~வாதள நாயகேம
எக'ட3 பA இ (> ச(தான அ ள
<கள: t வ {7 <Fய க 3ைபயாேவ
ெபா9வா/,ைர > 4" தா; ேப9க-தைன
ைகவா'/Aைர ெகா;/, காயா5 ேமகவ7ணா
ெம9வா/கா9 ெசவ 6ள, ச(தான அ ள
ெசFவா9/, t வ {7 ெசவ க 3ைபயாேவ
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பதகமல தாப. ப/த7 தம/,+ய
~கம ள ேவ;ம9யா ~வாதள நாயகேம
பதன=ட எக'/, ப/<=/< த(த ள
5தன: t வ {7 5.ய க 3ைபயாேவ
ேப9க'ட 4L 4" தா; ய ைத
ஆயெனன3 ேபா9>ர < அsசாம t கா3பா9
)யமைற3 ெபா  ~ <ெமாC t அ ள
6யாழன: t வ {7 ேவைள க 3ைபயாேவ
>-ய மாKடைர ெதாட7(தா; ேப9க-தைன
அ-ெந மG74" > அs~மர தா. ைத >
5- படா tர.(> 5 ர பா/Aய அ ள
ெவ-ய: t வ {7 {ர க 3ைபயாேவ
=Kவ7 தேபாதன7க- =K: ேபாெச9ய
கKவா9 வர ெகா;/, காயா5 ேமகவ7ணா
தKவC/, t >ைணயா9 தாவ(ெதைம/ கா/க
சKவார t வ {7 ~வா க 3ைபயாேவ

இ"க"#ப%ண சா?ேய
தாராளமாகேவ உ(த ெபாேகா6ைல
தைடG வலமதாA
தா-6ைனக- >< ெச9> ேபா
அ4ேஷக= சா4ரா. )ப!;
ஏராளமாகேவ க?ர |ப=
எ;/Aற |ப ஒ
இல, மல7 அ7Sசைன 5ைஜகெச9>ேம எ3ேபா> ஏ Bேப.
காராண ,ல6ள/ AராமLேக(<ல
க > ெமாC தவ+டாம
கா த - ெச9<; வா < அணாமைல
க6ஞ ஈைர(> க6யா
வாராத ெசவ= வ(<ட அ -ெச9
வைலய ப<G ேம 
மைலU< அ9யனா7 ச(B<G
எ(நா' வா க 3பணசாேய
க 3பேன >ைணெய: இ 3பவ7கெநsEK காணாத கா!E கா}
க ைண ேச ப<ைய ேநா/A வ ேவா7க=ைற கலAேய பா9(ேதா";
ம 3படா ேமKயா9 உபத ேச6/க
மன < ஒ >ய7 |7(<;.
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வா வ  Bqைடய ெகாD=க
காணேவ ைம(தெனா; ெசவ=டா
க!டா+ 6 அ5 ைகGK ப(த=
கலகலெவன ஓைசஅ< 
காL!ட தைட ேந+வ  கSைச
கனமான ெதாக அழ,
வ!ட; ெநG க)+ ெபா!;ட
மா74 பைத/கமாட
வ ட ஒ நாேல ெப ?ைஜ
தKேல வ ,வா9 க+யவணா
இ!ட=ட ஆE+ய 6
தமா9
இய4ேன எCலா7(த க+ய ம.ேய
ஏக உலாசேன ெகார!"தK
வாAற இ க 3பண சாேய.

க"#ப எக. தக#ப

வா க 3பா வா க 3பா வா க 3பா வா வா
வாெள; > ேதா'ய7 < வா க 3பா வா வா
க 35 Bற3 ப!;/க!; க 3ப எக- தக3ப
கால"G நா 62(தா ேகா" வர ெகா;3ப
க 6CG ஒர/ க 3ப எக- தக3ப
காணவ  அ"யவ7க- கவைல >ய7 >ைட3ப
காLர" சலைகட க 3ப எக- தக3ப
வாசLD வள6q' ஆ" ஆ"/ க3ப
எ<ைச கெபா த இராAய >/ க 3ப
ஏவ 4L Kய ைத ஏ<ன <3ப
ேத"வ(> நாெதா2தா < 3ப ) / க 3ப
|ைம பைக கவைலகைள <ன <ன= ஒC3ப
ேகா"ம/க- ேத"வ  ெகார!"வா2 க 3ப
ெகாடா; 4-ைளக ,;ப <ேல ஒ
த
ெகாடாட ெகாடாட ெகார!"வா2 க 3ப
ேகா6ெலன ந மன< ," தனேம இ 3ப
ெவ5ர6 Uேத எ தக3ப க 3ப
க.ைம/, ேநர <ேல என A வ வ
ஆCGேல )க!" அம7(< /, க 3ப
வாC <ன வாC என வா த இேக வ வ
வாசLேல வ(>இ: பாச ேதா; க 3ப
ேபE;வா நகவைல 4.கைள |73ப
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க"#ப, க மாைல
அ -மைழ ேமகேம அைணGலா ேவகேம
ஆைமG கரேம
அலAலா உயரேம ஆகார உ வேம
ஐ9ய3ப அவதாரேம
க வண ேதகேம கன த, நயனேம
காண தா க w~ேம
கைலயாத யவனேம கணKஅசேம
க 3பேன தK ெத9வேம
ெச ெவற {ரேம ெசயயா  ேவகேம
ேசவக Eற3பசேம
ெசLD ெசாLD ெசயLD உG+D
ெஜய ஒேற <ன த,ேம
, ெத9வ வ+ைசG ஒ ெத9வ tெயன
ெகாடா"3 ேபா:Aேறா
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
ஊெரலா இ /Aறா9 உG7ேதா: வE/Aறா9
உலைக t ர!E/Aறா9
உைன நா" வ ேவா+ 6ைன யா  ேபா/Aேய
<ன(ேதா: t கா/Aறா9
பாெரலா 7Aறா9 ப+<யா9 ஒ7Aறா9
ப<ென!;3 ப"க- உைடயா9
ப"ேய வ(<; அ"யாைர/ கா/கேவ
ப+ேய 6ைர(> வ வா9
யா7வாG Aட(ெத: இCவான வாெவா:
எைன அடா> கா3பா9
எCலா7(த {ரேன ராAய க 3பேன
எெற: wட வ வா9
w7வா' ேவேலா; ேகாட+ ஏ(<ேய
ெகா;ைமக- அC > 6;வா9
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
ேநர> நேநர Bைன/Aேறா
இ(ேநர ேந+ t வ க வ க
t- Bல= ஆ கடD (த
இ3 ?G Bம<ேய எ: த க
ஆரெமன 6!டெமன அAல >
வ!ட< அைனவ7/, அ A வ க
அைனேயா; த(ைதGைன அ5 மைன
ம/க- தைம அறாட கா > அ -க
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{ர> {ரெமன ெவ5ர6 ஏேய
ெவக- அ ள வ க
ெவsEன= வபைக சsசல= ேசராத
ெவேம ெவ அ -க
wற இK வா7 ைதGைல ேவ: ஏ> மா7/கைல
,ைறயா  |7 > 6;க
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
)7வா+/ ,ள <K tேர =" த4
>ழா6னா Aைட3பெதன
>< பா"3 பா"ேய ம<வாண7 ேமைமகெதாைல(> தா ேபானெதன
ேப7வா+/ ெகா-வ> ெப வா+S ெசவ=
4ற6ைய தா" வ மா
ெப 4ைழக- ெகா; பCக- ேபைதைம
இைவெயலா ெப ைமைய3 ேபச வ மா
ேபா7வா' ேகடய 5 தாைட த+ >
t 5ர6 ேம ஏ: க 3பா
ெபாலாேதா7 ெகா"ேயா7க- ெபா9யைர அC >
t 5வனைத/ கா > 6ட3பா
w7வா Uேத/ ,< தா; க 3பேன
ெகாடா"3 ேபா:Aேறா
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
ெபறவ7க- ேமைமெபற ெப+யவ7க- ெமSEவர
4-ைள நா வாழ ேவ;
ெபறக+ய 4-ைளெயன ெபறவ  மறவ 
ெப ைமக- ேபச ேவ;
கறவ7க- சைபGD மறவ7க- எ<+D
கர Bைல/க ேவ;
கால > வர4 ஞால < நெபய7
க6ைதயா9 வாழ ேவ;
உறவ7க- உ+யவ7க- உத6ெயன வ பவ7கஉய7(<ட உைழ/க ேவ;
ஒ நா' உலராத அ+தான மலராக
ஒ=க அ ள ேவ;
ெகாறவ  ெகாடா; ,ைற6லா ேமைமக,;ப < Bைல/க ேவ;
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
6ர!"; >யர= ேவதைன வ
6லAேய ஓட ேவ;

த=
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6ைளயா!;3 ேபாலேவ எைன வா!;
கவைலக- ேவகமா9 மைறய ேவ;
<ர!"ய பாவக- |ைமக- இைவெயலா
|/Aைர ஆக ேவ;
ெத9வேம க 3பேன |ெதா: எைனஇK
|டாம கா/க ேவ;
அர!" யா7 வ(தாD அர/க7 ேப9
எறாD அடAேய ேபாகேவ;
ஆ</க ஆணவ அஹகார இைவஎலா
அC(>தா ேபாக ேவ;
ெகார!"யா எறாேல ெகா; 4L Kய
,4!; ஓட ேவ; .
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
ெகாடா"3 ேபா:வா7 ,ைறw ):வா7
w: தா 5+ய ேவ;
wடாத ெசயகைள நாடா> எைனேய
,ழ(ைத ேபா கா/க ேவ;
ெவறாD ேதாறாD 6ைள6ைன எ<7ெகா-'
{ர 6ேவக ேவ;
ெவ:ைம தKைம வ:ைம இKஎைம
ெவ: > தா ஓட ேவ;
நறான வா6> நா வா(த வாெவன
நலவ7 வா த ேவ;
நாைள/, இைற/, நட3பைவ எலா=
நலேத ஆக ேவ;
,றாத வLைம ,ைறயாத வளைம ெகா; >
t அ ள ேவ;
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
ஒறான கணப< உைன3பா;
த ெமாC ஓ"t ேக!க வ க
உ தம 6யாசைன3 ேபாலஎைன
எ.ேய உத வா9 க6ைத எ2த
மறா; ேசகர மைலயரE உைமயவம/கைள/ கா/க வ க
மGேல: ேவலவ7 வ-ெத9 வாைன
மAேவா; இ, வ க
அறாட வா6ேல நறாக வாழேவ
ஐ9ய3ப ~வா வ க
ஆCG U<ேல பா4ேம >Gெகா'
அரக cேத6 வ க
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ெகாடா" ></Aேறா ,ர w6 அைழ/Aேறா
ெகார!" வா க 35 வ க
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
காLர; ஓ;ேம க.ர; ேத;ேம
க 3பா உ தல ேநா/Aேய
கா7ேமக ேபாலேவ ேபா7ேவக ெகா;t
கா/Aறா9 பய t/Aேய
பாLர; ேப ேம பாடவள ெப ,ேம
பாைதக- ெத
ப;ேம
ப;(>யர ெகா;4.க- பாவக- இைவெயலா
பற(ெதாCய 6" வ ேம
நாLர; <ைசேம ந பா!" இைசேம
நல {; ேத" வ ேம
நலைவக- அலைவக- நSசர
ேப9 பைகக- ந;Aேய ஓ" {;ேம
ேகார; ஏ2ேம ,4!; வண,ேம
ெகார!"/ேக ஓ" வ ேம
,ல கா/, தக3பேன ெகார!" வா க 3பேன
,ழ(ைதக- வண,Aேறா
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< 35க
நாயக, "#$க0
ைக தல BைறகK அ3பெமா டவெபா+
க34ய க+=க ...... அ"ேப./
க; அ"யவ7 5 <G உைறபவ
கபக என6ைன ...... க"ேத,
ம த= ம<ய= ைவ <; அரமக
மெபா <ர-5ய ...... மதயாைன
ம தள வGறைன உ த 5தவைன
ம!ட6 மல7ெகா; ...... ப.ேவேன
= த அைட6ைன =ப; A+தK
=பட எ2<ய ...... =தேவாேன
=35ர எ+ெச9த அSEவ உைறரத
அSச> ெபா"ெச9த ...... அ<|ரா
அ >ய ர>ெகா; ~34ர ம.ப;
அ35ன மதKைட ...... இபமாA
அ/,ற மக'ட அSE: = கைன
அ/கண மணம - ...... ெப மாேள.

பழ:
நாத 6(>க லா| நேமா நம
ேவத ம( ர ெசாபாநேமாநம
ஞான ப"த சாU நேமா நம ெவ,ேகா"
நாம ச5,மாரா நேமாநம
ேபாக அ(த+ பாலா நேமாநம
நாக ப(த மரா நேமாநம பரர7
ேசத தட6 ேநாதா நேமாநம
த AA. பாதா நேமாநம
|ர ச3ரம {ரா நேமாநம A+ராஜ
|ப மகள ேஜா| நேமாநம
)ய அபல லா நேமாநம
ேதவ ,sச+ பாகா நேமாநம அ -தாரா9
ஈத Dபல ேகாலா ல?ைஜ
ஓதDகண ஆசா ரt<
ஈர =, z7பாத ேசைவ மறவாத
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ஏத ல5த காேவ +யா6ைள
ேசாழ மடல Uேத மேனாகர
ராஜ ெக4ர நாடா 'நாயக வய¥ரா
ஆத ர4G லா ராேதாழைம
ேச7த ெகாடவேராேட =னாK
ஆட ெவப+ Uேத மாகG ைலGேலA
ஆ< ய(த லாவா ~பா"ய
ேசர7 ெகா,ைவ கா7 நனாட<
ஆ6ன," வாவான ேதவ7க- ெப மாேன

"#$க0
= ைத த ப < < நைக
அ </Aைற ச <S சரவண
= </ெகா 6 </ , பர

எனேவா>

=/க!பர ம,S ~ <G
=ப!ட> க4 < வ 
=3ப >a வ7/க தமர 

அ"ேபண3

ப > தைல த த/ கைணெதா;
ஒைற/A+ ம ைத3 ெபா ெதா
ப!ட3பக வ!ட <க+G

இரவாக3

ப தAர த ைத/ கட6ய
பSைச35ய ெமSச த,ெபா ப!ச >ட ர!E த 'வ

ெதா நாேள

< < ெதய ஒ த3 ப+5ர
B7 த3பத ைவ >3பGர6
</ெகா/கந "/க/ க2ெவா; க2தாட
</,3ப+ அ!ட3 பGரவ7
ெதா/, ெதா, ெதா/, ெதா,ெதா,
E ர3ப +/, <+கட
எனேவாத/
ெகா >3பைற ெகா!ட/ களைச
,/,/,, ,/,/ ,,,,
, <35ைத 5/,3 4"ெயன =>wைக
ெகா!5ெற2 ந!ப ற ணைர
ெவ!"3 பLG!;/ ,லA+
, >3பட ஒ >3 ெபாரவல

ெப மாேன
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"Tெசe,
6றமார ஐ(> மல7வா E(த
தவாைட கவாK 6(>
,றவாண7 , உைறேபைத ெகாட
ெகா"தான >ப
,7 மாைலG கஅ.மாைல த(>
,ைற|ர வ(>
மமா உக(த இைறேயா மA(>
வCபா; த(த
மைலேம E(த அைலேவைல அsச
வ"ேவ எ த
அவா அ(>உ இ தா- Bைறs~
ம"யா7 இைடsச
அழகான ெசெபா மGேம அம7(>
அைல வா க(த

ெவGகாய
அய|ர
,:காேயா
ம<யானா
அ<|ரா
கைளேவாேன
ெப மாேன

4*வா$R
வரேவ; = கா வரேவ;
ஆ; மGD டனா" வரேவ;
அட7 ப< ," ஏற
மட ~ர7 உ மாற
அட7 மன மA
Uற அ ளாேல

(= கா)

அ(த+ெயா; உடனா;
சகரq மA wற
அ9கரq உைமயா' மAவாக

(வரேவ;)

மடல= =Kேவா 
ம"ைசG உளேப 
மsEனq மயனா  எ<7காண

(= கா)

மைகட அ+கா}
இப=ற மAwற
ைம(தq மGD
உடனா" வரேவ}

(வரேவ;)

5ட+க 6Cயாள
அட7மக- மணவாள
5 < Bைற அவாள உய7ேதாளா

(= கா)

ெபா, கடDட ஆக
6;வைர இகசா;
ெபாபர க<7{~ வ"ேவலா

(வரேவ;)
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தடரள ம.மா75
ெசெபா எC ெச ப
த தC , ேநய = ேகசா

(= கா)

ச(தத= அ"யா7கE(ைதய> ,"யான
த E:ைவ
தK ேம ெப மாேள

(வரேவ;)

"தFைக
ேவ ேவ ேவ = காகா-ெவ
ேவ ேவ ேவ = கா
Bைலயாத ச= <ரமான
ச=சார >ைற/க. aA
Bசமான ெதன3பல ேபEயத@ேட
ெந;நா' =ைழ35ன தாA
ெப+ேயா7கைட/கார வாA
Bைன வாBன" ெதாC ேப.><யாம
தைலயான ட4.
பவேநாG னைல3பல ேபE
சலமான பG <ய மாAத;மா
த6யாம 4ற3ைப நா"
ய>ேவைர ய: >ைன ேயா<
தைலU< 4ைழ <ட ேவ<ன  தாரா9
கLயாண ~ப <ரனாக
,றமா> தன/,6 ேநாத
க6னா 5ய <Dலா66ைளயா"/
கKw =ைன >ைண ேத;
ம"ேயைன ~க3பட ேவைல
கடனா, >/கன மா,= ேகாேன
பலகாD =ைன ெதா2 ேவா7க
மறவாம < 35க w
ப" U> >< >ட வாழஅ ேவேள
ம<யான <
த. ேம
Eவேலாக ெமன3ப+ ேவ:
பவேராக ைவ <ய நாதெப மாேள
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"#பரற
ச(தத ப(த
சsசல >sE
க(த எெற: உ:
க;ெகா; இ5:
ந(<G ெகாைப3
சகர பA
ெச(<ல க"/
ெதபர,

ெதாடராேல
<+யாேத
உைனநா'
இ;ேவேனா
5ண7ேவாேன
Eைவபாலா
க<7ேவலா
ெப மாேள

பம$R
= > நவ ர <னம.
ப/< Bைற ச/< இட
ெமா9 த A+ = < த

என ஓ>

=/க இைறவ7/, அ ைவ த = க/ கட =3ப> வ7/க அ~ர7

அ"ேப.

ப > ="த >
வைக உற
கைண 6!ட
அ+ப,னைன ெவெபற

ரத ஊ 

பSைச Bைற
=:=ற அSசமற
ைவ த ெபா ப/த7 மன>ற Eவ

அ -வாேய

< த< < த<
</,,, </,,,
ெத9 தெதன ெத9 தெதன

ெதனனான

</,ெவன ம தள இட/ைக >"
த தத, எSச+/ைக எSச+/ைக

என ஆ;

அ தqைட ஒ த நட B +5வன <
நவ E <ய - ச/<ய -

5+ பாலா

அப6ைட தபம> =: Bைல
ெப:வளர கனக ப ம5+

ெப மாேள
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பழ , ேசாைல
ேவ ேவ = கா ெவேவ = கா
வாவா = கா வ"ேவ அழகா
வா<ைன அட7(த ேவ6Cய7 தகமாயம> ஒC(>
ெதேயேன
மாமல7க- ெகா; மாைலக- 5ைன(>
மாபத அ.(>
ப.ேயேன
ஆ<ெயா; அ(தமாAய நலகஆ:=க எ:
ெத+ேயேன
ஆனதK ம( ர பBைல ெகாட அ>
ஆ;மG எப>
அேயேன
நாதெமா; 6(> வான உட ெகா;
நாKல அைல(>
<+ேவேன
நாக அ.Aற நாத Bைல க;
நா" அ< B:
ெதா2ேகேன
ேசா< உண7Aற வா Eவ எேற
சாக அ> த(>
எைனஆ-வா9
ர7 ,ல ெவ: வாைகெயா; ெச:
ேசாைல மைல Bற
ெப மாேள

"தFைக
Eன தவ7 ="/,
பைக தவ7 ,"/,
ெச, தவ7 உG7/, EனமாகS
E+3பவ7 தம/,
பC3பவ7 தம/,
< 35க ெந 35 எ: அேவா யா
Bைன த> அ/,
மன ைத உ /,
BE/க வ:/, 4றவாம
ெந 3ைப எ+/,
ெபா 3ைப இ"/,
Bைற35க உைர/, ெசய தாரா9
தன தன
தன
(
< <
< <(
த, த,
த, த( தன ேப+
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த;! ;;
;;! உெடன
>" =ழ/க
தள >ட அட/, ெகா;ர7
Eன ைத உட
சக+ த மைல=:
E+ ெத+ ெகா' > க<7ேவலா
<ைன/A+ ,ற3ெப
தன <K ~A > எ
<
த. இ /, ெப மாேள

பழ:யபZ ெப"மாேள
< =" ஆ: இ மடமாத7 < வ" ேச  வ"ேவலா
< 3பர, ேதவ7ேகா மகைள < மண ெகாட மணவாளா
6 35ட பா; < 35க ேக!; 6ைர6K ஓ" வ வாேய
பK=" <க2 ைப(த தவ2 பழKயப<G ெப மாேள
zரைல வாயா ெச()7/கைரG ரைன ெவற வ"ேவலா
tரைல ேபால ெநsசைல ேமாத ேந7வC w: , நாதா
தாரைல மா7பா ஷ=கநாதா தழைனU< தவவானா
பK=" <க2 ைப(த தவ2 பழKயப<G ெப மாேள
Aழ=<7 ம(< Aைளட <+ பழ=<7ேசாைல வ"ேவலா
உள=<7 அேப உ9வைக எேற உண7வைக கா!; = ேகசா
பழ6ைன மா பவ6ைன t/க ப/தைர ேநா/A வ வாேய
பK=" <க2 ைப(த தவ2 பழKயப<G ெப மாேள

383

www.bhajanai.com

க(த7 சV" கவச
கா35 ேந+ைச ெவபா
><3ேபா7/, வ6ைனேபா >பேபா ெநsE
ப<3ேபா7/,S ெசவ பL >/ க< ேதா,
BVைட ைகw; Bமலர - க(த7
சV" கவச( தைன.

,ற- ெவபா
அமர+ட7 |ர அமர5+(த ,மரன" ெநsேச ,
Bைலம"ல ஆE+ய3பா
சV"ைய ேநா/கS சரவண பவனா7
EVட /, த s ெசக<7 ேவேலா
பாத இர" பம.S சதைக
த பாட/ AA. யாட
ைமய நடனsெச9 மG வாகனனா7
ைகGேவ லாஎைன/ கா/கெவ: வ(>
வரவர ேவலா தனா7 வ க
வ க வ க மGேலா வ க
இ(<ர =தலா எ<ைச ேபாற
ம(<ர வ"ேவ வ க வ க
வாசவ ம கா வ க வ க
ேநச/ ,றமக- Bைனேவா வ க
ஆ:=க பைட த ஐயா வ க
t; ேவலவ B த= வ க
EரA+ ேவலவ z/Aர வ க
சரவண பவனா7 ச;<G வ க
ரவண பவச ரரரர ரரரர ரரர
+வண பவச ++++ ++++ +++
6ணபவ சரவண {ரா நேமா நம
Bபவ சரவண BறBற Bெறன
வசர வணபவ வ க வ க
அ~ர7 ,"ெக; த ஐயா வ க
எைன யா' இைளேயா ைகG
பKரடாத பாசா ,ச=
பர(த 6Cக- பKர"லக
6ைர(ெதைன/ கா/க ேவேலா வ க
ஐ AL அைட ட ெசௗ 
உ9ெயா ெசௗ  உGைர AL
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ALs ெசௗ  Aெரா ஐ
Bைலெபெற = B த= ஒ 
ச=க ¯ தKெயா ெயாF 
,டL யாEவ ,க <ன வ க
ஆ:=க= அ.=" ஆ:
t; ெந tட 5 வ=
பK க} பவளS ெசFவா
நென ெநG நவம.S ~!"
ஈரா: ெச6G இல, ,டல=
ஆ <5ய தழAய மா74
ப? ஷண= பத/க= த+ >
நம. ?ட நவர <ன மாைல
=35+ MD = த.மா75
ெச3பழ ,ைடய < வG: (<
>வட ம A ~டெரா3 ப!;
நவர ன ப< த நz ரா 
இ ெதாைட யழ, இைண=ழ( தா'
< வ" யதK EலெபாL =ழக
ெசககண ெசககண ெசககண ெசகண
ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாகன
நகநக நகநக நகநக நகன
",,ண ",", ",,ண ",ண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
++++ ++++ ++++ +++
;;;; ;;;; ;;;; ;;;
ட,ட, ",", ட, ",,
6(> 6(> மGேலா 6(>
=(> =(> = கேவ- =(>
எறைன யா' ஏரகS ெசவ
ைம(த ேவ; வரமA(> த 
லாலா லாலா லாலா ேவஷ=
லா லா லா 6ேநாதென:
உ < வ"ைய உ:<ெயெற}
எதைல ைவ > இைணய" கா/க
எqG7/, Gரா இைறவ கா/க
பK 6Cயா பாலைன/ கா/க
அ"ேய வதன அழ, ேவ கா/க
ெபா"5ைன ெநைய3 5Kதேவ கா/க
க<7ேவ இர; க.ைன/ கா/க
6< ெச6 இர; ேவலவ7 கா/க
நாEகர; நேவ கா/க
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ேபEய வா9தைன3 ெப ேவ கா/க
=3ப < ப =ைனேவ கா/க
ெச34ய நாைவS ெசFேவ கா/க
கன ர; க<7ேவ கா/க
எKள க2 ைத இKயேவ கா/க
மா7ைப இர ன வ"ேவ கா/க
ேச+ள =ைலமா7 < ேவ கா/க
வ"ேவ L ேதா- வளெபற/ கா/க
4ட+க ர; ெப ேவ கா/க
அழ,ட =>ைக அ -ேவ கா/க
ப2ப< னா: ப ேவ கா/க
ெவேவ வGைற 6ளகேவ கா/க
Eைட யழ,றS ெசFேவ கா/க
நாணா கGைற நேவ கா/க
ஆெப ,கைள அGேவ கா/க
4!ட ர; ெப ேவ கா/க
வ!ட/ ,த ைத வேவ கா/க
பைன ெதாைட Gர; ப ேவ கா/க
கைண/கா =ழ(தா- க<7ேவ கா/க
ஐ6ர அ"Gைன அ -ேவ கா/க
ைகக ர; க ைணேவ கா/க
=ைக Gர; =ரேவ கா/க
4ைக Gர; 4னவ  /க
நா6 சரவ< ந: ைணயாக
நா4/ கமல நேவ கா/க
=3பா நா"ைய =ைனேவ கா/க
எ3ெபா2 >எைன எ<7ேவ கா/க
அ"ேய வசன அைச ள ேநர
க;கேவ வ(> கனகேவ கா/க
வ பக தK வSEரேவ கா/க
அைரG - தK அைனயேவ கா/க
ஏம < சாம < எ<7ேவ கா/க
தாமத t/AS ச>7ேவ கா/க
கா/க கா/க கனகேவ கா/க
ேநா/க ேநா/க ெநா"G ேநா/க
தா/க தா/க தைடயற தா/க
பா7/க பா7/க பாவ ெபா"பட
4L Kய ெப பைக அகல
வல ?த வலா!"க3 ேப9கஅல ப; > அடகா =K
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4-ைளக- <q 5ழ/கைட =K
ெகா-வா93 ேப9க' ,றைள3 ேப9க'
ெபகைள ெதாட  4ரம ரா!சத 
அ"யைன/ கடா அல/ கலAட
இ+E கா!ேட இ >ப ேசைன
எLq இ !"D எ<7ப; அண 
கன?ைச ெகா-' காேயாட ைனவ 
6!டா கார  ,பல ேப9க'
த"ய/ கார  சடா ள7க'
எெபய7 ெசால  இ"62( ேதா"ட
ஆைன அ"GK அ  பாைவக'
?ைன மG  4-ைளக- எ5
நக= மG  t-=" மைட
பாைவக 'டேன பலகல ச >ட
மைனG 5ைத த வsசைன தைன
ஒ!"ய ெச /, ஒ!"ய பாைவ
கா~ பண= கா ட ேசா:
ஓ> மsசன= ஒ வC3 ேபா/,
அ"யைன/ கடா அைல(> ,ைல(<ட
மாறா7 வsசக7 வ(> வணAட
கால) தாெளைன/ கடா கலAட
அsE ந;Aட அர; 5ர"ட
வா96! டல ம<ெக! ேடாட
ப"GK =!ட3 பாச/ கGறா
க!;ட அக கதட/ க!;
க!" உ !; காைக =ய
க!; க!; கதட/ க!;
=!; =!; 6Cக- 4>Aட
ெச/, ெச/, ெச< ெச<லாக
ெசா/, ெசா/, 73பைகS ெசா/,
, > , > w7வ" ேவலா
ப: ப: பகலவ தணெல+
தணெல+ தணெல+ தணல> வாக
6;6; ேவைல ெவ ட> ேவாட3
5L ந+ 5ன+ நா
எL கர" இK ெதாட7(ேதாட
ேத' பா5 ெச9யா ?ரா
க"6ட 6ஷக- க" > யரக
ஏய 6ஷக- எ<K இறக
ஒ35s ~'/, ஒ தைல ேநா
வாதs சG <ய வL353 4 த
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,ைலசய ,ம ெசா/,S Eர,
,ைடSச Eல(< ,ட63 4+<
ப/க3 4ளைவ பட7ெதாைட வாைழ
க;வ ப;வ ைக தா- Eல(<
ப, தரைண ப அைர யா35
எலா3 4. எறைன/ கடா
Bலா ேதாட tெயன/ க -வா9
ஈேர உலக= என/, றவாக
ஆ} ெப} அைனவ  என/கா
மணாள ரச  மA(> றவாக 
உைன ></க உ< நாம
சரவண பவேன ைசெயா பவேன!
<+5ர பவேன! <கெழா பவேன!
ப+5ர பவேன! பவெமா பவேன!
அ+< ம கா! அமரா வ<ைய/
கா > ேதவ7க- க;sEைற 6; தா9
க(தா ,கேன க<7ேவ லவேன
கா7 <ைக ைம(தா கடபா கடபைன
இ;பைன யC த இKயேவ = கா
த.கா சலேன சகர 5தவா
க<7கா ம >ைற க<7ேவ = கா
பழB3 ப<வா பால ,மாரா!
ஆ6ன ,"வா அழAய ேவலா!
ெச(<மா மைல: ெசகவ ராயா!
சமரா 5+வா ச=க தரேச!
காரா7 ,ழலா- கைலமக- நறா9
எநா இ /க யாqைன3 பாட
எைன ெதாட7(< /, எ(ைத = கைன3
பா"ேன ஆ"ேன பரவச மாக
ஆ"ேன நா"ேன ஆ6ன ?<ைய
ேநச=ட யா ெநG அ.ய3
பாச 6ைனக- பற> tA
உபத ெபறேவ உ ன ளாக
அ5ட இர!E அன=s ெசான=
ெம தெம தாக ேவலா தனா7
E <ெபற "ேய Eற35ட வாக!
வாக! வாக! மGேலா வாக!
வாக! வாக! வ"ேவ வாக!
வாக! வாக! மைல/, வாக!
வாக! வாக! மைல/,ற மக'ட!
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வாக! வாக! வாரண >வச
வாக வாகஎ வ:ைமக- tக
எ தைன ,ைறக- எ தைன 4ைழகஎ தைன ய"ேய எ தைன ெசGq
ெபறவt , ெபா:3ப >கட
ெபறவ- ,றமக- ெபறவ ளாேம
4-ைள ெயற பா93 4+யம >
ைம(தென U> மனமA( த 
தsசெம ற"யா7 தைழ <ட அ -ெச9
க(த7 சV" கவச 6 4ய
பால ேதவ ராய பக7(தைத/
காைலG மாைலG க
>ட நா'
ஆசார >ட அக( >ல/A
ேநச=ட ஒ Bைனவ> வாA/
க(த7 சV" கவச இதைனS
E(ைத கலகா> <யாK3 பவ7கஒ நா- =3ப தா : / ெகா;
ஓ<ேய ெச4 > உக(> tற.ய
அVட</ ,-ேளா7 அடகD வசமா9
<ைசமன ெரம7 ெசயல> அ 'வ7
மாறல ெரலா வ(> வண,வ7
நவேகா- மA(> நைம ய <;
நவமத ெனன  நெலC ெப:வ7
எ(த நா'U ெர!டா9 வாவ7
க(த7ைக ேவலா கவச த"ைய
வCயா9/ காண ெம9யா9 6ள,
6Cயா காண ெவ "; ேப9கெபாலாத வைர3 ெபா"3 ெபா"யா/,
நேலா7 Bைன6 நடன 5+
ச7வ ச > சகா ர த"
அ(ெதன >-ள அVட ல!~க
{ர ல!~/, 6 ( >ணவாகS
ரப மாைவ >. தைக யதனா
இ 3ப ேதவ7/ ,வ(த= த த
, பர பழB/ ,K L /,
Eன/ ,ழ(ைத ேசவ" ேபா
எைன த; தா!ெகாள எறன >-ள
ேம6ய வ" : ேவலவா ேபா
ேதவ7க- ேசனா ப<ேய ேபா
,றமக- மனமA ேகாேவ ேபா
<ற, <F6ய ேதகா ேபா
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இ;பா தேன இ;பா ேபா
கடபா ேபா க(தா ேபா
ெவ!E 5ைன ேவேள ேபா
உய7A+ கனக சைப/ேகா ரரேச
மGநட ;ேவா9 மலர" சரண
சரண சரண சரவண பவஓ
சரண சரண ச=கா சரண

108 ேபா
ேபா
ேபா ேபா.
ேபா.
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ

அ3பா ேபா
அரேன ேபா
அழகா ேபா
உ ேவ ேபா
அபயா ேபா
அ<கா ேபா³ி
ஆ:பைடேயா9 ேபா
ஆ:=க தரேச ேபா
ஆ< ேபா
அனா< ேபா
இSைச ேபா
A+ைய ேபா
இைறவா ேபா
இைளேயா9 ேபா
ஈசா ேபா
ேநசா ேபா
உ தமா ேபா
உGேர ேபா
உண7ேவ ேபா
உைமபாலா ேபா
எேயா9 ேபா
எ,ணா ேபா
ஏகா ேபா
அேனகா ேபா
ஒLேய ேபா
~டெராேய ேபா
க(தா ேபா
கடபா ேபா
க ணாa7 <ேய ேபா
க<7ேவலா ேபா
காவலா ேபா
390

www.bhajanai.com

ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ

கா7 <ேகயா ேபா
,கேன ேபா
,மரா ேபா
,ரவா ேபா
,:ேதா7 Bேறா9 ேபா
சரவணா ேபா
ச=கா ேபா
ச7வேலாகா ேபா
ச <யzலா ேபா
E!டேன ேபா
Eவ/,மரா ேபா
Eவ/ெகா2(ேத ேபா
E < ேபா
= < ேபா
ரா ேபா
{ரா ேபா
~3பரம.யா ேபா
ெச(தழா ேபா
ெசகவராயா ேபா
ேசவலா ேபா
ேசனாப<ேய ேபா
ஞானப"தா ேபா
)ேயா9 ேபா
>ைரேய ேபா
ந;வா ேபா
நேலா9 ேபா
நாதா ேபா
ேபாதா ேபா
நாவலா ேபா
பாவலா ேபா
B <யா ேபா
Bமலா ேபா
ெபாேன ேபா
5லவா ேபா
?ரணா ேபா
மனா ேபா
மGேலா9 ேபா
மைறேய ேபா
மன/ேகாலா ேபா
மாEலா9 ேபா
மாம கா ேபா
= கா ேபா
=தவா ேபா
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ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
ஓ

= ைத9யா ேபா
aவ7/, ேமேலா9 ேபா
வரதா ேபா
6ரதா ேபா
6ேவகா ேபா
6 தகா ேபா
6சாகா ேபா
க<ேய ேபா
6ேணா7 ெதா2 6மலா ேபா
,sச+ மணாளா ேபா
பர, பரமா ேபா
ரைன மா9 ேதா9 ேபா
ெச(< ெசFேவலா ேபா
ஆ"யா9 Bேறா9 ேபா
ஆ6ன ,"ேயா9 ேபா
ஏரக3 ெப மா ேபா
எ4ரா , ேவ ேபா
வ- மணாளா ேபா
வள7 த.ேகசா ேபா
ேசாைலG ெசவா ேபா
~கெமலா த வா9 ேபா
ஒ2/க அ -வா9 ேபா
உட நல த வா9 ேபா
ெச /Aைன அ:3பா9 ேபா
Eன காம த673பா9 ேபா
அவா6ைன அC3பா9 ேபா
அற ெபா - த வா9 ேபா
4ற3ைப ஒC3பா9 ேபா
ெப வா அ -வா9 ேபா
ேசவD மGD ேபா
அைன ெத9வாைன ேபா
அ ைம தா9 வ- ேபா
அைன > tேய ேபா
அ -வா9 ெதடபா. ெத9வேம ேபா ேபா.
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க!"ய
எTசRைக
z7வள க<7 மாமைல ேம6ய
ெச(தC வாசா
ெச(தC வாசா - இ(த3
பா ல க < அ"யவ7 ேபா; பால,மேரசா!
வானவ7 தானவ7 மா=K ேவா7ெதா2
வாமG வாகனேன
வாமG வாகனேன - ெதா(<
யாைன=கq/ Aைளய பராபரமாAய ேவலவேன!
பSைச மரகத ேமK: வாைல
பா7வ< பாலகேன
பா7வ< பாலகேன - >9ய
நSசர 6>G ராம ம மகனாAய ேவலவேன!
அ~ர7க- ேதக <7 <ெரன
அ: 6ழ தாேன
அ: 6ழ தாேன -அ<{ர=-ள
ெவ ேவ6! ெட(தேவா7 ஆ: =க தாேன!
க(தா கடபா ,கா ஞான ச=கா
காலாத3 ெபா ேள!
காலாத3 ெபா ேள! - உைனவ(> ப.(த
அ"யவ7/, வர த(<; ெம93ெபா ேள!

கENய
சட 4ரசட {தட aதடேகா
தடபா./, ம க
த < தாள ேமாெடா > Bறா"ய
சதாEவ ெபற = க
தட Bைற(<; அட  =Kவ 
தா- வணAய ேவலவ
சாேலாக சாUப சா ப சாSய
சகல ேமா!ச அ<கார க7 த
அேகாெத3ப"ெயறா
ஐகரAைளய ஆ:மா =கவ
ஈவ+ 5தவ ஈரா: 5ய ேதா
வ- ெத9வாைன மனமA ெகா2ந
ேசவ ெகா"ேயா EAவா கன ேதா
க ணா கடா {!ச.ய அலகார
உ தட மடகர,
மதன ேமாகன வzகர,
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பsச பாண அவதார,
அVட ஐவ+ய சபன,
Vட B/ர EVடப+ பால,
ம( ரமகா மா./க ம,டாலகார,
அAலாட ேகா" 4ரமாட நாயக,
ஆப பா(தவ அனாைதர!சக
அன(தேகா" அடக' இ M: இ ப > நாD 5வனக'
ச3தசாகரs ழா Bற ஈேர2ப<னாD ேலாக=
கா/, ேவைலேய ைக/ெகா; ஏகச/ரா< ப <யs ெசD <
ஒ3பற ~(தரவ!ட/ ,ைடG BழL (த ள3 ெபற
Eவ~34ரம.ய/ கட - அனதான =த
பபல தானக- ெச9> இைறய <ன
Eக3?7 வா அைனவைர
அ - 5+(ேதாெம: ஆ-Aேறாெம:
|7 த3 4ரசாத < t: ெகா; >3
பாைவயராட பLய =ழக, நாவல7 ேபாற ந6 >டேன,
,வலய 5க2 Eைகயப<G 6ணளேவாக
எ.லா வ.க7 ெபாKனா ெச9த 5Kத மடப <
நவர <ன= நKெபற இைழ த,
தம> ர <ன Eமாசன/ ெகாD6,
இேதா எ2(த  வ Aறா7,
ெவ,பரா/ எSச+/ைக

ெபRய கENய
~ தசா!,ய, ப+?ரண,
சSEதான(த, B!கள,
Bமல, Bராமய,
சகள, காலகட
<+ேந ர ககாதர,
ச(<ரட, இடபாடராAய,
c மகாேதவ5 <ர7 அAலாடேகா",
4ரமாடநாயA, சக+
வைரராஜ5 <+, c அ4ைகதனய7,
3ரணவ ெசாப கஜானன,
ஏகத(த, அ,சபாச,
கரடதட6கட, 6நாயகசேகாதர7,
கபடநாடக,  ரதா+,
மாேயாம க7, வ-மேனா கர7,
மரவாகன7, ேதவேசனா<ப<,
ெத9வாைனேநய7, , =KேதEக7,
,/,ட >வஜ7, ககா5 <ர7,
கா7 <ேகய7, ~வாநாத7,
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சடாஷர=தவ7, பரசமயெகௗ+,
பா+ட(தைலவ7, கLகவரத7,
க ைண34ரவாக7, சக தைலவ7,
த2/Aைறவ7, ஆ:மா=க தவ7,
ஆ தட5ய7, பK 6Cய7,
பாதா5 ய த7, கடப.ேதாள7
க<ைரயப<ய7, ெச(<Aைறவ7,
ெச9ேவபைடய7, ஆ6ன,"ய7
அ~ர,லா(தக7 ந¥7வாச7
நாமைறநாத7, ர Eக
தாரக =தLய {ரைர தமெதா
ேவலாற"(ேதா7 ப/தவ ஸல7
பரமதயாளராAய, c Eவ~34ரம.ய/கட -,
வ7ணமயமா9 அைம/க3ெபற, தம>
இர <ன Eமாசன < { (த 
தைம வ(></, தாச7க'/,
தம> ெம9யப7களாAய
நகர தாைர/ ெகா;
அன/ ெகா"க!" அனதான =தLய
தானக' =3ப <ர டறக'
,ைற6 நடா34 > 6?<|7 த3
4ரசாதக' ஈ(த  ெம9ய"யா7
தம> < நாமகைள/ w ஆன(த தாடவ
ெச9>வர  பல6த ேமளதாள
வா <யக- ஒL/க  தம>
< /கயாண மடப <,
இேதா எ2(த  வ Aறா7
ெவ, பரா/! எSச+/ைக!!
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வா >
ச=க/ கட - ேபா சரவண >< ேதா9 ேபா
கம. = கா ேபா கா7 <ைக பாலா ேபா
தமல7/ கட3ப மாைல தாAய ேதாளா ேபா
6ம< வதன வ- ேவலவா ேபா ேபா
ஆ தட(ேதா- வாக அ:=க வாக ெவைப/
w:ெச9 தKேவ வாக ,/,ட வாக ெசேவஏயமsைஞ வாக யாைனத அண, வாக
மாலாவ- வாக வாக z7 அ"யா7 எலா.

எலா வள ேதா; எ: நலெபறேவ
வலா9 < மகேள வ(<;க - ெசாலாேல
பா"3 பர Aேறா
Aேறா பாேபா எமைனG
w" வ வா9 ,ைழ(>.
,ைழ(>.
கா;ெவ!"3 ேபா!;/ க"ய Bல(<
<
{;க!"/ ெகா" /, ேவ-வ.க7ேவ-வ.க7-{;க!,
அைற/, வ(த எக- அமா இல/,ேய
எைற/, tகா < !
எண  கைலக- வாC
இைறவ நாஎன வாC
உ.ைற ச/< ட
ஓெமq ஒLG வாC
க.ைற ம.ேய யான
க மைற3 ெபா ேள வாC
எ"ைர உலக ெமலா
6;ைன வாC வாC!
வா =A வழா> ெப9க
மLவள ~ர/க மன
ேகா =ைற அர~ ெச9க
,ைற 6லா> உG7க- வாக
நா மைற அறக- ஓக
நறவ ேவ-6 மக
ேமைம ெகா- ைசவ t<
6ள,க உலக எலா.
வாC நகர தா7 வ-ளைம /ேகா7கஊC பல  உய7(< /க ஆC
இ தல < ேகாG இயேனா7 வாCயேவ
எ தல= ேபாற இK>

< = க A பான(த வா+ய7
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அ(> அயாமD
ெத+(> ெத+யாமD
ெச9த சகல ,றகைள
ெபா: > கா > இர!E >
அ - 5+ய ேவ;

ஓ
ேவலாக Bபவனா
ேவதைனக- |73பவனா
வறாத அ !கடலா9
வளமைன > த பவனா
வண,பவ7 வா/ைகGK
வC >ைணயா9 வ பவனா
சகடக- |73பவனா
ெசளபா/Aய த பவனா
ச=கேன க<ெய:
ச <யமா9 வC ப!டா
ந ச(த<க- வாழைவ3பா
எக-

ைகநக ெதடபா !
ெவ ேவ = கq/, - அேராகரா
லய E < 6நாயகq/, - அேராகரா
Eக3?7 cெதடாதபா./, - அேராகரா
காைல ெதா2தாD க(தா உ ைகGL /,
ேவைல ெதா2தாD ேவக26/ காத2 
பாைல ெதா2தாD பா9(> வ  உமGL
வாைல
ெதா2தாD வா

=ைனவ7- அர.Eகாரவ"ேவல.

ப
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