>ரண+ க6ேடா இ& >மிய!ேலவர,
காரண இைலய4 தபா?
காரண இைலய4.
ேபா+கால ந@+கந

>ரண க6ேடா ,

சா+கால இைலய4 தபா?
சா+கால இைலய4.
ெச %& ப!ற,கிற ேதைவ

%தி&ேபா ,

 திதா இைலய4 தபா?
 திதா இைலய4.
வA% தrசன மா=சியா?, க6ேடா ,,
கAதிச 9 இைலய4 தபா?
கAதிச 9 இைலய4.
ப ற ற வ %ைவ& ப றற, க6ேடா ,,
 ற+க இைலய4 தபா?
 ற+க இைலய4.
கா=சியா கா=சி கட1த ப!ரம ைத
B=சியா?& பா &பாய4 தபா?
B=சியா?& பா &பாய4.
ெவ=டெவள, ெவ9பாழா? நிறைத
இ=டமா?& பா &பாய4 தபா?
இ=டமா?& பா &பாய4.
எ+ நிைற1ேத இ',கிற ேசாதிைய
அ+க % பா &பாய4 தபா?
அ+க % பா &பாய4.
அ6ட %, க&பா அகற Cடrைன&
ப!6ட % பா &பாய4 தபா?
ப!6ட % பா &பாய4.
ஆவ!

%ைணயா ஆராவ அத ைத
ேசவ! %, ெகாவாய4 தபா?
ேசவ! %, ெகாவாய4.

த@6டா வ!ள,கிைன

ெத?வ, ெகாD1திைன

மா6டாE ேபா றிவா? தபா?
மா6டாE ேபா றிவா?.
அ6ட ப!6ட ஆ,கிய ேதவைன
ெத6டன= ஏ த4ேய தபா?
ெத6டன= ஏ த4ேய.

வ!1ைத பராபர வ தி இைணய4
சி1ைதய! ெகாவாய4 தபா?
சி1ைதய! ெகாவாய4.
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வ!6ெணாள யாக வ!ள+ ப!ரமேம
க6ெணாள ஆம4 தபா?
க6ெணாள ஆம4.
ப தி ச றிலாத பாமர பாவ!,
 திச 9 இைலய4 தபா?
 திச 9 இைலய4.
எலா& ெபா';, ேமலான எேதைவ
ெசாலாம

ெசாவாய4 தபா?

ெசாலாம

ெசாவாய4.

எ1த உய! , இைரத' ஈசைன
ச1தத வா3 த4ேயா தபா?
ச1தத வா3 த4ேயா.
காண,கிைடயாத க பா1த கப ைத
நாணாம ஏ த4ேய தபா?
நாணம

ஏ த4ேய.

அGவா? பஅ6டமா? ஆனசி ேசாதிைய
%ண!வா?ந@ ேபா ற4ேயா தபா?
%ண!வா?ந@ ேபா ற4ேயா.
மாண!,க, றி  மாச ற ேசாதி,,
காண!,ைக நமனேம தபா?
காண!,ைக நமனேம.
ேதவ'H சி த'1 ேத தவ
Iவ' ஆவார4 தபா?
Iவ' ஆவார4.
ச தாகி சி தாகி

தாபர ச+கமா?

வ! தா வ %வ4 தபா?
வ! தா வ %வ4.
உ'வாகி அ'வாகி ஒளயாகி ெவளயாகி
தி'வாகி நிற% கா6 தபா?
தி'வாகி நிற% கா6.
ந@' ெந'&5 ெந+கா 9 வான
பா'மா? நிறைத, கா6 தபா?
பா'மா? நிறைத, கா6.
5வன எலா+ கண&ேபாேத அழி திட
சிவனாேல ஆம4 தபா?
சிவனாேல ஆம4.
அவ அைசயாவ!4 அGஅைச யா%எற
5வன தி உ6ைமய4 தபா?
5வன தி உ6ைமய4.
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காரண சி ெத9 காrய ச ெத9
ஆரணH ெசாEம4 தபா?
ஆரணH ெசாEம4.
காரண ென9 காrய ப!ென91
தாரண! ெசாEம4 தபா?
தாரண! ெசாEம4.
ஆதிசக % எ9 அநாதி மக

ெத9

ேமதின J9ம4 தபா?
ேமதின J9ம4.
ஐ1% ெதாழி  உrேயா அநாதிைய
ம1திர ேபா 9ம4 தபா?
ம1திர ேபா 9ம4.
யாைன தைலயா? எ95 கைட யா?&ப
ேசைனைய

த1தான4 தபா?

ேசைனைய

த1தான4.

ம6ணள வ!=டாE வ %& ெப'ைம,ேக
எ6ணள7 வ!ைலய4 தபா?
எ6ணள7 வ!ைலய4.
ஆதிL அ1த ஆன ஒ'வேன
ேசாதியா? நிறான4 தபா?
ேசாதியா? நிறான4.
சீவ 5 திL சி த த1தவ
ேதவ அவனாம4 தபா?
ேதவ அவனாம4.
ச த Cய5 Cண ச>ரண
ச திய உளான4 தபா?
ச திய உளான4.
எ+ வ!யாபக ஈைக வ!ேவ+க
ெபா+கமா? உளான4 தபா?
ெபா+கமா? உளான4.
த@ ,க ஆகாய ெதrயாத தைமேபா
பா ,க& படாதான4 தபா?
பா ,க&படா தான4.
ஆ %ம1 தைன அNபமா எ6ண!னா?
J த அOவா9 அலேவா தபா?
J த அOவா9 அலேவா.
அ6ட ைத

ேதவ அள,க எ6 Gேபாேத

அ6ட உ6 டாய! ற4 தபா?
அ6ட உ6 டாய! ற4.
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வான  றாக வள 1தி சின+க
தா அவ

ெச?தார4 தபா?

தா அவ

ெச?தார4.

ஒ9 இலாெவள, ேளப ல6ட ைத
நிறிட ெச?தான4 தபா?
நிறிட ெச?தான4.
க'வ! களலாம

காGப அ6ட+க

உ'7ற ெச?தான4 தபா?
உ'7ற ெச?தான4.
எலா உய! க; எ1த உலக
வலாைன& ேபா 9ம4 தபா?
வலாைன& ேபா 9ம4.
எ9 அழியாைம எ+ நிைறவாகி
நிற% ப!ரமம4 தபா?
நிற% ப!ரமம4.
க6ட ைத ஆகிற காவல

ேபா ேசாதி

அ6ட ைத ஆகிறேத தபா?
அ6ட ைத ஆகிறேத.
அ6ட உ6 டா ஆக அநாதியா?,
க6ட% ப!ரமம4 தபா?
க6ட% ப!ரமம4.
எ1த உய!

க= எ1த உலகி 

அ1தமா? நிறான4 தபா?
அ1தமா? நிறா4ன.
தண!வான 5 தியா தாG அறியாேதா
அGேவ இைலய4 தபா?
அGேவ இைலய4.
I9 ெதாழிலிைன I

திெச? யாவ!4

ேதாறா% உலகம4 தபா?
ேதாறா% உலகம4.
சீரான ேதவ சிற&ப!ைன ெசாலேவ
யாரேல யாம4? தபா?
யாரேல யாம4?
எலா , ேமலான ஏகைன& ப றிய
வலா ,  திய4 தபா?
வலா ,  திய4.
ப றற நிறாைன& ப றற& ப றிட,
க றா ,  திய4 தபா?
க றா ,  திய4.
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ப1த ைத வ!=ெடாள

ப1த ைத& ப றினா

ச1தத  திய4 தபா?
ச1தத  திய4.
ஆைமேபா ஐ1% அட,கி

திrகிற

ஊைம,  திய4 தபா?
ஊைம,  திய4.
ம1தி மன ைத வய&ப

தி=டா ,

வ1ெத?%  திய4 தபா?
வ1ெத?%  திய4.
அ1த, கரண அட+க அட,கினா
ெசா1த ப!ரமம4 தபா?
ெசா1த ப!ரமம4.
தா? சrயான த பர சா 1தி4
வா?, பதவ!ய4 தபா?
வா?, பதவ!ய4.
C த ப!ரம ைத

ெதா1தெம9 ஓ=4னா

சி தி,  திய4 தபா?
சி தி,  திய4.
கைற வ!டா%ெச க றாைவ&ேபா வ ைத
ஒறினா  திய4 தபா?
ஒறினா  திய4.
ைக,கன ேபாலேவ காச9 ப!ரம தி
ெசா,கினா  திய4 தபா?
ெசா,கினா  திய4.
நி திய வ %ைவ ந@+கா% நா4னா
 திதா சி தி,ேம தபா?
 திதா சி திேம.
ேபச' நா ற ெப' உடE,
வாசைன ஏ%,க4 தபா?
வாசைன ஏ%,க4.
% க1த மா?மல ேசா' உடE,
ந க1த ேம%,க4 தபா?
ந க1த ேம%,க4.
ந@C, க7ச% ந@+கா ெம?, மHச
>C தா ஏ%,க4 தபா?
>C தா ஏ%,க4.
ேசைல மி,க% ெசெபா மி,க%
ேமைல மி,காம4 தபா?
ேமைல மி,காம4.
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பRவாச ளவ பRறE உட5,&
>வாச ேம%,க4 தபா?
>வாச ேம%,க4.
ேபாரா=டH ெச?% 5D த 7டப! 
ந@ரா=ட ஏ%,க4 தபா?
ந@ரா=ட ஏ%,க4.
சீL நிண1 திர6ட உடப!ைன
ஆLவ ஏ%,க4 தபா?
ஆLவ ஏ%,க4.
காக கD கள %6G ேமன,
வாகன ஏ%,க4 தபா?
வாகன ஏ%,க4.
ேகாவண

ேதாேட ெகா; % உடE,&

>வைண ஏ%,க4 தபா?
>வைண ஏ%,க4.
ெநவைர ேபாலேவ ந@6ட கனதன
நவாக வ1தத4 தபா?
நவாக வ1தத4.
ைகயா அைழ&ப% ேபா உன% க6
ைமயா அைழ&பெதன தபா?
ைமயா அைழ&பெதன.
தி 1த Cகா=4 ைலைய ஒ தப
உதி 1% கிட,ம4 தபா?
உதி 1% கிட,ம4.
கழ9 கிளெமாழி காலH ெசறால%
ளறி அழிLம4 தபா?
ளறி அழிLம4.
வள 1% 9,கா? வயதி எD1த தன
தள 1% வ!D1திேம தபா?
தள 1% வ!D1திேம.
ெபா',கிறி ேமனய! >r % எD1த ேதா
C',க வ!D1திேம தபா?
C',க வ!D1திேம.
ெகாைள யாக, ெகாD ேத எD1த க6
ெநாைளய தா?வ!ேம தபா?
ெநாைளய தா?வ!ேம.
மHC ேபாலாகி வள 1தி J1தE
பHCேபா ஆகிேம தபா?
பHCேபா ஆகிேம.
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ெபானாேல ெச?யா4 ேபாற உகன+க
ப!னாேல ஒ=4வ! தபா?
ப!னாேல ஒ=4வ!.
நலா? உ அ+க ந நிம 1தாE
வ!லா?&ப! Jனவ! தபா?
வ!லா?&ப! Jனவ!.
1தி நட,கிற ெமா?5சி னாைளய!
1தி இ',க ெச?L தபா?
1தி இ',க ெச?L.
ப!ற,ேபா% உ ற ெப'ைமைய& ேபாலேவ
இற,ேபா% எ?%வ! தபா?
இற,ேபா% எ?%வ!.
ேகாப ெபாறாைம ெகாHெசா வேகாளைவ
பாப %, ஏ%வ4 தபா?
பாப %, ஏ%வ4.
கள+க= காம ெகாைலக கபட+க
பள தி

த;ம4 தபா?

பள தி

த;ம4.

ெபா'ளாைச Lளஇ& >மிய! உேளா',
இ'ளா நரகம4 தபா?
இ'ளா நரகம4.
க 5ள மாைத, கல,க நிைன,கி
வ 5ள பாவம4 தபா?
வ 5ள பாவம4.
தாழாம உ தம

தைம இக3வ%

கீ ழா நரகம4 தபா?
கீ ழா நரகம4.
C த ப!ரம ைத

ேதா திர ெச?யா ,

நி த நரகம4 தபா?
நி த நரகம4.
எ&பா' ேபா 9 இைறைய நிைனயா ,
த&பா நரகம4 தபா?
த&பா நரகம4.
பாழாக& >ைசக ப6G மைடய ,ேக
ஏழா நரகம4 தபா?
ஏழா நரகம4.
காய எ

தாதி க

தைர எ6ணா ,

த@யா நரகம4 தபா?
த@யா நரகம4.
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அேபா ந ப தி ஆதிேம ைவயா ,
%பா நரகம4 தபா?
%பா நரகம4?
ெச+காவ! >6 ெத'வ! அைலேவா ,
எ+கா நவழிேய தபா?
எ+கா நவழிேய.
மா திைர, ேகாெகா6 மாrசH ெச?வா ,
சா திர ஏ%,க4 தபா?
சா திர ஏ%,க4?
ெவ6ண @9 >சிேய வதிய!
@
வ1ேதா ,&
ெப6ணாைச ஏ%,க4 தபா?
ெப6ணாைச ஏ%,க4?
ஒ&ப!லா

ேதவைன உள தி ைவ ேதா ,,

க&பைற ஏ%,க4 தபா?
க&பைற ஏ%,க4?
சாேறா

என ெசாலி

த %வ ேத 1ேதா ,

மாேதா ஏ%,க4 தபா?
மாேதா ஏ%,க4.
நா4 மன திைன நாதபா ைவ ேதா ,
தா4சைட ஏேனா தபா?
தா4சைட ஏேனா?
நாத  உறவாகி ந தவ சா 1ேதா ,&
பாத, ற6ேடா தபா?
பாத, ற6ேடா?
தபநிைல க6டாதி தவழி ப=ேடா ,
ெசபமாைல ஏ%,க4 தபா?
ெசபமாைல ஏ%,க4?
ப+ெகா ப+கிலா& பா3ெவள க6ேடா ,
ல+ேகா ேட%,க4 தபா?
ல+ேகா ேட%,க4?
ேத4ய ெசெபா ெச தேபா %ேனா
நா4 வ'வ%6ேடா? தபா?
நா4 வ'வ%6ேடா?
ேபாேபா% ேத ெபா'ள அGேவ
சாேபா% தாவ'ேமா? தபா?
சாேபா% தாவ'ேமா?
காசின றாL ைகவச மாய!
Tேச ப!வ'ேமா? தபா?
Tேச ப!வ'ேமா?
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உ றா

உறவ!ன ஊரா

ப!ற1தவ

ெப றா %ைண யாவேரா? தபா?
ெப றா %ைண யாவேரா?
ெம?&பண! ெகாளாத ேமதின மா1த ,&
ெபா?&பண! ஏ%,க4? தபா?
ெபா?&பண! ஏ%,க4?
வ!6ணாைச தைன வ!'பாத ம,க=
ம6ணாைச ஏ%,க4? தபா?
ம6ணாைச ஏ%,க4?
ேசைனக >1ேத

திர6ட ம திர

யாைனL நிலாத4! தபா?
யாைனL நிலாத4!
ெச+ேகா ெசE திய ெசவ ஓ கால
த+கா% அழிLம4! தபா?
த+கா% அழிLம4!
Jட+க மாட+க ேகா5ர மா5ர
Jடேவ வாராத4! பா?
Jடேவ வாராத4!
நவ!ைன த@வ!ைன நா4& 5r1ேதா பா
ெசவ நிசயேம தபா?
ெசவன நிசயேம.
ெச?தவ ெச?ெகாைல ெச?த ம தெனா
எ?த வ'வனேவ தபா?
எ?த வ'வனேவ.
 தி அள தி I

திைய& ேபா றிெசய

ப திL ப!வ'ேம தபா?
ப திL ப!வ'ேம.
இைச& ப!ற&ப!ைன எ?வ!, எற%
நிசய மாம4 தபா?
நிசய மாம4.
வலைம யாகேவ வாHைச ஒழி தி=டா
நல %றவாம4 தபா?
நல %றவாம4.
ஆைச அ9 ேதா ,ேக ஆன1த உ6ெடற
ஓைசைய, ேக=4ைலேயா? தபா?
ஓைசைய, ேக=4ைலேயா?
ேத,கிய ஆைசைய சீெய9 ஒ9 ேதாேர
பா,கிய வாகள4 தபா?
பா,கிய வாகள4.
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இப+க எ?திட வ!ைச உறாதா ,
%ப+க உ6டாம4 தபா?
%ப+க உ6டாம4.
%றவ!க ஆளாைச %ற1% வ!வேர
ப!றவ!க இைலய4 தபா?
ப!றவ!க இைலய4.
ெகாலா வ!ரத ள பசி ந@,த
நல வ!ரதம4 தபா?
நல வ!ரதம4.
தவநிைல ஒறைன சாராத மா1த க
அவநிைல யாவார4 தபா?
அவநிைல யாவார4.
தவமைத எ1நா;H சாதி,க வலா ,
சிவம% ைகவசேம தபா?
சிவம% ைகவசேம.
காமைன ெவ9 க1தவH ெச?ேவா ,
ஏம பய&பவா தபா?
ஏம பய&பவா.
ேயாக1 தாேவ64 உ9திெகா ேயாகி,
ேமாக1தா இைலய4 தபா?
ேமாக1தா இைலய4.
கால+க க6 க41த %றேவா ,,
ேகால+க உ6டாம4 தபா?
ேகால+க உ6டாம4.
ஐ5ல ெவேற அைன % %ற1ேதா க
ச5ைவ, கா6பார4 தபா?
ச5ைவ, கா6பார4.
ெபா?ைம ெவ9 தி= ெம?ைய வ!'ப!ேனா
ெம?யவ

ஆவார4 தபா?

ெம?யவ

ஆவார4.

யா என ெத இ'வைக& ப ற ேறா
வானவ ஆவான4 தபா?
வானவ ஆவான4.
அக5ற ஆனப

ற றெம?H ஞான,

நப!ற&5 இைலய4 தபா?
நப!ற&5 இைலய4.
ப றறி %ப ப ற9 இப
 றாக எ?%ம4 தபா?
 றாக எ?%ம4.

12

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெபா?Hஞான ந@,கிேய >ரண சா த 
ெம?Hஞான ேவ6ம4 தபா?
ெம?Hஞான ேவ6ம4.
ப!றவ!ைய ந@,கிட& ேபrப ேநா,கிய
அறி7 ெபrதாம4 தபா?
அறி7 ெபrதாம4.
த %வமாகேவ ச %&ெபா' க6டா
த %வ ஞானம4 தபா?
த %வ ஞானம4.
அ6ட ைத, க6டைத ஆ,கிேனா உ6ெட9
க6ட% அறிவாம4 தபா?
க6ட% அறிவாம4.
, ற ந@,கயE ெம?H ஞானேம
த,கெம?H ஞானம4 தபா?
த,கெம?H ஞானம4.
ேபாத இெத9ெம?& ேபாதநிைல காண
ேபாதம% ஆம4 தபா?
ேபாதம% ஆம4.
ஆ6சாதி ெப6சாதி யா இ'சாதி
வ6சாதி
@
ம றெவலா தபா?
வ6சாதி
@
ம றெவலா.
பா &பா க ேமெல9 பைறய க கீ ெழ9
த@ &பாக ெசாவெதன? தபா?
த@ &பாக ெசாவெதன?
பா &பாைர, க

த

பைறயைர& ேபாலேவ

த@ &பா?& பைட தார4 தபா?
த@ &பா?& பைட தார4.
ப பல சாதியா?& பாr

ப த%

க பைன ஆம4 தபா?
க பைன ஆம4.
C=4H சாதி&ேப

க=ெசா லலாம

ெதா=4 வ தலேவ தபா?
ெதா=4 வ தலேவ.
ஆதி பர&ப!ரம ஆ, ம,காைலய!
சாதிக இைலய4 தபா?
சாதிக இைலய4.
சாதிேவ9 எேற தரப!r& ேபா',
ேசாதிேவ றாம4 தபா?
ேசாதிேவ றாம4.
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ந@திமாெனேற ெநறியா? இ'&பாேன
சாதிமா னாவா4 தபா?
சாதிமா னாவா4.
சாதி ஒறிைல சமய ஒறிைல எ9
ஓதி உண 1 தறிவா? தபா?
ஓதி உண 1 தறிவா?.
த5 தி ெத?வமா? சா றிய சா வாக
55 தி ஆம4 தபா?
55 தி ஆம4.
கலிைன ெசப!ைன, க=ைடைய, ப!ட
5லறி வாம4 தபா?
5லறி வாம4.
அ6ட ைத, க6 அநாதிய! எபவ
ெகா6ட க' தவேம தபா?
ெகா6ட க' தவேம.
ெப6ண!ப  தியா?& ேபCபா டா6மத
க6ண!ைம ஆம4 தபா?
க6ண!ைம ஆம4.
Brய ெத?மா? C=H சமய1தா
காrய அலவ4 தபா?
காrய அலவ4.
மனெத?வ எ9 மகி31% ெகா6டா4ய
இனமதி ஈனம4 தபா?
இனமதி ஈனம4.
ப பல மா ,க பக 1தி ேவத+க
க பைன ஆம4 தபா?
க பைன ஆம4.
ந@6ட ர+ைக ெந4ய ப'1திைன
ேவ6ட& பயவ'ேமா? தபா?
ேவ6ட& பயவ'ேமா?
ெம? ேதவ ஒெற9 ேவ6டாத பமத
ெபா? ேதைவ& ேபா 9ம4 தபா?
ெபா? ேதைவ& ேபா 9ம4.
நா ப % ,ேகாண நா எD ெதலா
ேம ப றி, க6டறி ந@ தபா?
ேம ப றி, க6டறி ந@.
ச=ேகாண % உள1த ச6க அ,கர
உ=ேகாண % உளறி ந@ தபா?
உ=ேகாண % உளறி ந@.
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ஐ1ெதD % ஐ1தைற, கா 1தி அOவாேற
சி1ைதL க6டறி ந@ தபா?
சி1ைதL க6டறி ந@.
ஆறா9 கார 9ேம ேச 1தி4
வறான
@
&பாம4 தபா?
வறான
@
&பாம4.
வ!1ெதா நாத வ!ள+க

%ல+கினா

வ1த% வாதம4 தபா?
வ1த% வாதம4.
அ&ப!ைன, ெகா6ட1த உ&ப!ைன, க=4னா
&> ஆம4 தபா?
&> ஆம4.
உள, க'வ!ேய உ6ைம வாத அறி,
ெகாள, கிைடயாத4 தபா?
ெகாள, கிைடயாத4.
ெப6ணாேல வாத ப!ற&பேத அலாம
ம6ணாேல இைலய4 தபா?
ம6ணாேல இைலய4.
ஐ1% சர,ெகா வ!1%நா த ேசr
ெவ1தி ேலாகம4 தபா?
ெவ1தி ேலாகம4.
&ப!ண! தைன அறியாத Iட க
எ&ப!ண! த@ &பார4 தபா?
எ&ப!ண! த@ &பார4.
எ=ெட= க=4 இ',ேம

த@ய!ன

வ!=ேடா ேநா?க எலா தபா?
வ!=ேடா ேநா?க எலா.
நா4 ஒ'ப% நகா? அறி1தி4
ஓ4வ! ப!ண!ேய தபா?
ஓவ! ப!ண!ேய.
ச தவைக தா% தைன அறி1தவ
C த வய! தியேன தபா?
C த வய! தியேன.
வாL ஒ'ப % வா? த நிைலக6ேடா
ஆL அறிவான4 தபா?
ஆL அறிவான4.
ஆL ேவத&ப4 அவ!3த 4 தி4
மாL வ!யாதிய4 தபா?
மாL வ!யாதிப4.
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ெபா பா1த &>ைவ& ேபாத ெபாசி தவ
க பா1த வா3வார4 தபா?
க பா1த வா3வார4.
ேவவாத &>ைவ ேவ64 உ6 டா பாr
சாவாம வா3வார4 தபா?
சாவாம வா3வார4.
வ!1% வ!டா கேள ெவ4ய Cடைலய!
ெவ1% வ!டா கள4 தபா?
ெவ1% வ!டா கள4.
ெதாைல சடவ!= C=ட சடெகா6ேடா
எைலய! வா3வார4 தபா?
எைலய! வா3வார4.
ேதா ைபைய ந@,கிந

ேசாதி&ைப ெகா6டவ

ேம ைபநH C6பார4 தபா?
ேம ைபநH C6பார4.
மா றிைன ஏ ற வய+ெந4 ேயா கேள
J றிைன ெவவார4 தபா?
J றிைன ெவவார4.
ேகாய! பலேத4, ப!=ட தாஉன,
ஏL பல வ'ேமா? தபா?
ஏL பல வ'ேமா?
சி த

தலேபால

ெத?வ இ',கிற

C த

தல+க;6ேடா? தபா?

C த

தல+க;6ேடா?

ெம? தல % இலாத ெம?&ெபா' ஆனவ
ெபா? தல

ெத?வ %6ேடா? தபா?

ெபா? தல

ெத?வ %6ேடா?

சி ப க க=1 தி',ேகாய! உளாக
த பர வா3வ%6ேடா? தபா?
த பர வா3வ%6ேடா?
தனா உ6டாசி=4 தனாேல சி=4 த
5ேகாய! உளவயா ? தபா?
5ேகாய! உளவயா ?
அபான ப த

அக,ேகாய! க

த ேக

இபான ேகாய!ல4 தபா?
இபான ேகாய!ல4.
த வ!ள+கிய ச5ைவ, காணா%
ம தல ெத?வெத? தபா?
ம தல ெத?வெத?
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இ'1த இட தி இ'1ேத அறியாம
வ'1தி

திrவெதேனா? தபா?

வ'1தி

திrவெதேனா?

காசி ராேமCர கா ேநாவ ெசறாE
ஈசைன, காGைவேயா? தபா?
ஈசைன, காGைவேயா?
>வதி நா; ெபா'1தி

திrய!

ேதவைன, காGைவேயா? தபா?
ேதவைன, காGைவேயா?
உள+கா ெவெளEபாக உலாவ!
வளைல, காGைவேயா? தபா?
வளைல, காGைவேயா?
ேபாrன ஊசி ெபா9,க

%ண!தேபா

ஆrய ேததேல தபா?
ஆrய ேததேல.
சாதைன யாேல தன&பதH ேசரா ,
ேவதைன யாம4 தபா?
ேவதைன யாம4.
ேவதைன ந@+கி வ!டா% ெதாட 1 ேதாேர
நாதைன, காGவ கா6 தபா?
நாதைன, காGவ கா6.
நா4 வழ,க அறி1% ெசறி1தவ
ந@ெடாள காGவேர தபா?
ந@ெடாள காGவேர.
மV ளா வ!யாதிய! ேமேமE ெநா1தா ,
நாேள% ேகாேளத4 தபா?
நாேள% ேகாேளத4.
த@=டா உட5 திற+ெகா64',ைகய!
த@=ெட9 ெசாவெதைன? தபா?
த@=ெட9 ெசாவெதைன?
ெச தப! சா&பைற ெச தா , ேசவ! தா
ச த அறிவார4 தபா?
ச த அறிவார4.
த1ைததா? ெச?வ!ைன ச1ததி, ஆெமபா
சி1ைத ெதௗ¤1திலேர தபா?
சி1ைத ெதௗ¤1திலேர.
ப!ைளக ெச?தம ெப ேறா , உ9ெமறா
ெவளறி வாம4 தபா?
ெவளறி வாம4.
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ப1தவ!ைன, ஈடா4& பாr

ப!ற1ேதா ,

ெசா1தம% இைலய4 தபா?
ெசா1தம% இைலய4.
பா &பா

சட+ பலன9 பாrேல

த@ &பாக எ6ண!வா? தபா?
த@ &பாக எ6ண!வா?.
அ1தண , ஆைவ அள ேதா க ஆவ!,
ெசா1தேமா  திய4 தபா?
ெசா1தேமா  திய4.
ேவதிய

க=4ய வணான
@
ேவத ைத

ேசாதி %

தள4ேயா தபா?

ேசாதி %

தள4ேயா.

தபாவ ந@,காத தமய

ம றவ

வபாவ ந@,வேரா? தபா?
வபாவ ந@,வேரா?
ேவவ!ய! ஆ=4ைன ேவவெச?% உ6ேபா ,
மV வழி இைலய4 தபா?
மV வழி இைலய4.
ேவத 5ராண வ!ள+கிய சா திர
ேபாதைன ஆம4 தபா?
ேபாதைன ஆம4.
யாகாதி கம+க யா7 சட+க
ஆகாத ெச?ைகய4 தபா?
ஆகாத ெச?ைகய4.
சா 9 சண+க ச1தியா வ1தன
ேபா 9 அறிவனேம
@
தபா?
ேபா 9 அறிவனேம.
@
ஆனேதா

நா எற ஆகாத நா எற

ஞானஇ லாைமய4 தபா?
ஞானஇ லாைமய4.
அHசன எற% தறியாம ஏ?,த
வHசைன ஆம4 தபா?
வHசைன ஆம4.
மாய வ! ைத பல மாநில தி ெச?ைக
த@ய ெதாழி லாம4 தபா?
த@ய ெதாழி லாம4.
க'ைவ அழி %, க ம ெதாழி ெச?த
தி'ைவ அழி,ம4 தபா?
தி'ைவ அழி,ம4.
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மாரணH ெச?%ப மா1தைர, ெகாவ%
Bரண ஆ,ம4 தபா?
Bரண ஆ,ம4.
ெபா?யான ேசாதிட

ெபா?ெமாழி யா7ேம

ெவ?ய மய,கம4 தபா?
ெவ?ய மய,கம4.
ெம?,றி க6 வ!ள+க அறியா ,&
ெபா?,றி ேய%,க4 தபா?
ெபா?,றி ேய%,க4.
நாயா=ட மா? நைக %ழ Iட ,&
ேபயா=ட ேம%,க4 தபா?
ேபயா=ட ேம%,க4.
ம1திர Iல வ தறி யாதா ,
த1திர ஏ%,க4 தபா?
த1திர ஏ%,க4.
வாதெமேற ெபா?ைய வாய!

5ைட&ேபா ,

ேசத மிகவ'ேம தபா?
ேவத மிகவ'ேம.
ெவ=ட ெவளதைன ெம?ெய றி'&ேபா ,
ப=டய ேம%,க4 தபா?
ப=டய ேம%,க4.
ெம?&ெபா' க6 வ!ள+ ெம?Hஞான,
க ப+க ேள%,க4 தபா?
க ப+க ேள%,க4.
காணாம

க6 க' ேதா 4'&பா ,

வணாைச
@
ேய%,க4 தபா?
வணாைச
@
ேய%,க4.
வHசக ம 9 வழிதைன, க6ேடா ,
சHசல ேம%,க4 தபா?
சHசல ேம%,க4.
ஆதார மான அ44 க6ேடா ,
வாதா=ட ேம%,க4 தபா?
வாதா=ட ேம%,க4.
நி திைர ெக= நிைனேவா 4'&ேபா ,
 திைர ேய%,க4 தபா?
 திைர ேய%,க4.
த1திர மான தல1தன நி ேபா ,
ம1திர ேம%,க4 தபா?
ம1திர ேம%,க4.
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ச தியமான தவ தி லி'&ேபா ,
உ திய ேம%,க4 தபா?
உ திய ேம%,க4.
நா=ட ைத& ப றி நவைண ேச ேவா ,
வா=ட+க ேள%,க4 தபா?
வா=ட+க ேள%,க4.
 தமி3 க 9 ய+ெம?H ஞான,
ச த+க ேள%,க4 தபா?
ச த+க ேள%,க4.
உசி, ேம ெச9 உய ெவள க6ேடா',
இசி&ப!+ ேக%,க4 தபா?
இசி&ப!+ ேக%,க4.
ேவகாம ெவ1% ெவளெயாள க6ேடா ,
ேமாகா1த ேம%,க4 தபா?
ேமாகா1த ேம%,க4.
சாகாம

றா64 தனவழி ேபாவா ,

ஏகா1த ேம%,க4 தபா?
ஏகா1த ேம%,க4.
அ1தர1 தன லைச1தா  த ,
த1திர ேம%,க4 தபா?
த1திர ேம%,க4.
ஆன1த ெபா+கி அறிேவா 4'&ேபா ,
ஞான1தா ேன%,க4 தபா?
ஞான1தா ேன%,க4.
சி திர, J=ட ைத

தின1தின+ கா6ேபா ,&

ப திர ேம%,க4 தபா?
ப திர ேம%,க4.
,ேகாண1 தன ைள தெம?H ஞான,
ச=ேகாண ேம%,க4 தபா?
ச=ேகாண ேம%,க4.
அ=டதி, ெகலா அைச1தா நாத ,
ந=டைண ேய%,க4 தபா?
ந=டைண ேய%,க4.
 திெப

9ள ய+ெம?H ஞான,&

ப திய ேம%,க4 தபா?
ப திய ேம%,க4.
அலைல ந@,கி அறிேவா 4'&பா ,&
பலா, ேக%,க4 தபா?
பலா, ேக%,க4.
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அ=டா+கேயாக அறி1தெம?H ஞான,
=டா+க ேம%,க4 தபா?
=டா+க ேம%,க4.
ேவக அட,கி வ!ள+ெம?H ஞான,
ேயாக1தா ேன%,க4 தபா?
ேயாக1தா ேன%,க4.
மா தாைன ெவ9 மைலேம லி'&ேபா ,&
> தான ேம%,க4 தபா?
> தான ேம%,க4.
ெச தாமைர& ேபால

திrLெம?H ஞான,,

ைக தாள ேம%,க4 தபா?
ைக தாள ேம%,க4.
க6டாைர ேநா,கி, க' ேதா 4'&ேபா ,,
ெகா6டா=ட ேம%,க4 தபா?
ெகா6டா=ட ேம%,க4.
காலைன ெவற க' தறி வாள ,,
ேகால+க ேள%,க4 தபா?
ேகால+க ேள%,க4.
ெவ6காய 6 மிள6 C,6
உ6காய ேம%,க4 தபா?
உ6காய ேம%,க4.
மா+கா?&பா E6 மைலேம லி'&ேபா ,
ேத+கா?&பா ேல%,க4 தபா?
ேத+கா?&பா ேல%,க4.
ப=டணH C றி& பகேல திrவா ,
=டா, ேக%,க4 தபா?
=டா, ேக%,க4.
தாவார மிைல தன,ெகா' வ4ைல
@
ேதவார ேம%,க4 தபா?
ேதவார ேம%,க4.
தைன யறி1% தைலவைன ேச 1ேதா ,
ப!னாைச ேய%,க4 தபா?
ப!னாைச ேய%,க4.
ப தா71 தா பதிேயா 4'&ேபா ,
உ தார ேம%,க4 தபா?
உ தார ேம%,க4.

 9
ஓ நமசிவாய
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