பா பா
பாட

சி த
க

ெதள0% ெதள0%ெதள0 தா
சீ பாத* க2
ஆ

ெதள0 தா

பாேப ெதள0தா

பாேப - சிவ
பாேப

பாேப - சிவ

அய"ைன+ க2ேடாெம றா

ந3

பாேப.

பத நம+ெக>D ெசா0த ெமேற

நி திய ெமேற ெபrய  தி ெயேற
பா

ப

 ேபா%மாதி பாத நிைன0ேத

பன& பன& பரவ"நி றா

பாேப.

ெபானெலாள ேபாலெவ* Eரணமதா4&
Eவ" மண ேபால த* ெபா!1ைடயதா4
ம பல உய" கள

மன& ெபா'0%

வளல வண*கி நி றா

பாேப.

எளெல2ெண4 ேபால=ய" ெர* நிைற0த
ஈச பதவாசமல

எ2ண" ெய2ண"ேய

உளப அ1ப தி ஓ*கி நி!கேவ
ஒ

*கிய ட*கி ெதௗ¤0 தா

பாேப.

அ2டப"2ட0 த0த ெவ*க ஆதிேதவைன
அகலாம ேமலநிைன0 த1ட பண"0%
எ2திைசI 1க<0திட ஏ தி ேய திேய
ஏகமன மாகநா யா

பாேப.

ேசாதிமய மானபr K த வL%ைவ
ெதாMதM தல!றி! ெதா0ேதா0ேதா ெமனேவ
ந3திதவ றாவழிய"

நி> நிைலயா4

நிைன0% நிைன0%'கி யா

பாேப.

அ'வாI உ'வாI அ0தியாI
அ0தமாI ஒளயாI ஆகமமாI
தி'வாI* 'வாI சீவனாI
ெசறி0தவL %ைவ&ேபா!றி யா

பாேப.

K+கா ஒ2ணாதபா< Nன ய0தைன9
Nசமதி யாலறி0% ேதாஷ மறேவ
எப"
எ

ேதாெம றான0த மாக&ைப

% வ"r %நி றா

பாேப.

எP=ய"' எP=ல ஈ> 1றபா4
இ'0% தி'வ"ைளயா ெட4திI ப"ன
அP=ய"' அP=ல ஆகிIநிற
ஆன0த ெவள*க2 டா

RangaRakes
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சா!>ட

ெபா'ளாவ" த த மாகேவ

தான வா*கி நிற ெவ*க ச! 'வ"ைன&
ேபா!றி மன வா++காய 7> ெபா'0த&
1க 0% 1க<0%நி றாடா4 பாேப.
ெபா4மத*க ேபாதைனெச4 ெபா4+ '+கைள&
1 திெசா

லி நெனறிய"! ேபாக வ"

+

ெம4மத0தா இன ெத> ேமவ வ"ள1
ெம4+'வ" பத ேபா!றி ஆடா4பாேப.
ேவத&ெபா'ளன ெத> ேவத* கட0த
ெம4&ெபா'ைள+க2

மன ேமவ"வ"ளப"&

ேபாத&ெபா' இனெத> ேபாதைன ெச4I
Eரணச! 'தாக2 டாடா4 பாேப.
உள*ைகய"! கனேபால உள ெபா'ைள
உ2ைமIட காடவ

ல உ2ைம+ 'ைவ+

களமன0 தைன தள+ க2

ெகா2டபா4+

Kள %+ கள %நி றாடா4 பாேப.
அ*ைகய"!க2 ணாேபால ஆதி வL%ைவ
அறிவ"+ எ*கAய" ரான 'ைவ9
ச*ைகயற9ச0தத0 தா<0% பண"0ேத
தமனய& படெம

தாடா4 பாேப.

காயநிைல யழிைகைய+ க2

ெகா2

ப"

க!1நிைல Iள!ெகா2 ெட+கால வாM
Qயநிைல க2டபr K த+ 'வ"
%ைணய ெதாM%நி றாடா4 பாேப.
;

வ"

+ ;

'வ" வ

பாI* ெகாைக Iைடய

லபெமவ

;ற வ

லவ

வ 3 ெப> வைகையெம ேம8* கா



ெம4+'ைவ& பண"0%நி றாடா4 பாேப.
அடதி+ அ2டெவள யான வ"ட
அட+கிய ளைகேயா டா வ"ைரவா4
வடமி

வலவ' வ

ல 'வ"

மலர தDசெம றாடா4 பாேப.
க!பகால*க ட0தாதி க

தா ேவா

*

கடமழி யா%வாM* காரண+'
ெபா!பதேம தDசெம> ேபா!>த

ெச4%

Eரண9 சி0ைதேயா டாடா4 பாேப.
வ9சிர தி! ேகா பM% வா4+ மாய"
வ

8ட1+ ேகா

ைற வா4 தி டா%

ெம9சகட ள ெவ*க ேவத 'வ"
ெம

ல %தி %நி றாடா4பாேப.
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நாத  ேமலி'+ நாக& பாேப
ந9K&ைபைய ைவ தி'+ ந

ல பாேப

பாதல தி! 1 ைபெகா பாேப
பா&பா நி>வ"ைள யா

பாேப.

வைள1 ேபாேததைல வா* பாேப
ம2டலமி

ட

வைள வ2ண& பாேப

தைள+கDசி நிறி
தைலெய

 ச திய& பாேப

ேதவ"ைளயா

பாேப.

!றம!ற சிவ++ 2டல மானா4
;>0தி' மாலி++ ைடI யானா4
க!ைற+ழ
கரவாம

பா வதி+* க*கண மானா4

உள*கள

தா

பாேப.

ம2டல ைத

தா*மிக வ

மாய+& ப

+ைக+ வ2ண& பாயானா4

க2டபைட ந

லைம ெகா2டா4

*கிட+ காசிI ெப!றா4

க2ேணெசவ" யாக+ெகா2டா4 ஆ
ச0திரைன9 Nrயைன

தாவ"

பாேப.

த32னா4

ச*கர+ காபரண0 தாமாகினா4
ம0திர தி! கட*கினா4 ம2டல மிடா4
வைள0% வைள0%நி றா
எ

நாக0 தைம+ைகயா ெல

இ0திரனா
க
க

பாேப.
ேதயா

ேவா

உலக ைத இ*ேக கா

ேவா

+கட* காதபாைப+ க வ"

ேவா

வ"ஷ

தைன+க+கி யா

பாேப.

ஆதிேசட ஆய"கிெம ம*ைகய" னாேல
ஆவ"

ேவாெம*க ஆ+கிைன+ேள

ந3திேயாட*கிேய நிறிட9 ெச4ேவா
நிறநிைல தவறாம

ஆ

பாேப.

Qைண9சி> %'பாக ேதாறிட9 ெச4ேவா
%'ைப& ெப'0Qணாக

ேதா!ற9 ெச4ேவா

ஆைணெப2R ெப2ைண யாR மாக9 4ேவா
ஆரவாr
எ

ெததிரா4நி றா

மைல கைள&ப0தா4 எ

ஏMகட ைலI*
ம

பாேப.
ெத றிேவா

ேத&ப மி

ேவா

&படா மணைலI மதி தி

மகாராஜ 1ந3 நி றா
ம2டல! >*ைகயா
வான ைதI வ"

ேவா

பாேப.

மைற % வ"

லாக வைள % வ"

ெதா2ட'+9 NனயD ெசா

ேவா
ேவா

லி+ கா

ேவா

ேதாற8+ 1 நி றாடா4 பாேப.
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72ெடrI அ+கின+ 7<கிவ'ேவா
0ந3' இ'&ப" 79ச ட+ேவா
தா2வ' வ1லிைய

தா+கி வ"

தா ேவ0த 1ந3 நி றா

ேவா

பாேப.

ெச&பrய 7>லD ெசெபா னா+ேவா
ெச*கதிைர

த2கதிரா49 ெச4% வ"

இ&ெபrய உலக ைத இ
எ*க வ

ல ப*க2

ேவா

லாம! ெச4ேவா

ந3 யா

ேவதெச4த சி'Tகேபா

பாேப.
ேவ>ெச4ேவா

ேவதைனI ெம*க கீ ேழ ேமவ9 ெச4ேவா
நாதட சமமாக நா*கA வா<ேவா
நா*க ெச4I ெச4ைகய"ெத றா

பாேப.

அ>ப % நா8கைல யா= மறி0ேதா
அத!ேம ெலா'கைல யான தறி0ேதா
ம>ப!>9 ச!>மி

லா மன ைடேயா

மனேன யாசாென றா

பாேப.

சி>1லி யாைனயாள சி*க தலா49
சி!ற++ !ேறவ

ெச4ய9 ெசா

8ேவா

வ>ெப'*
3
கட=ைள எ*கAடேன
வ"ைளயாட9 ெச4ேவாெம றா

பாேப.

வாKகிைய ஒ'ப+க மனநி> தி
மக தான ப%மைன ம>ப+க ைவ ேத
ேதKல= த+கைன

தறி+கி! ேச

%9

ெச4யப% மைன+ெகா சி த னாேர.
அன0தைன ெயா'ப+க மாக நி> தி
அதப+க* ளகைன ய2ட9 ேச

%+

கன*ெகா2ட கா +ேகாடக காண+ கா
க

*

Dச*க பாலைன தா சி த னாேர.

அடதி+D ச+கர* களாக+ கீ றி
அ+ேகாண நிைலகள ல+கரD ேச

%

திடட ம0திர ைத9 ெசப" % நி
சி த0த

மாறாத3

8

சி த னாேர.

அடதி+D ச+கர*க ளைம % வ"ேடா
அPவவ!றி! ச+கர*க ளைம % வ"ேடா
எ

நாக மி'+கிற இட தி

இனெயன ெச4வெசா
ந

வ"ேடா

8 சி த னாேர.

வாக ஆதிேசட றைனநா



நா தி+ ம0திr த ந3> Q=
க

வ"ஷ* க+கேவய+ கெச வ"கைள+

ைகய"ெல

தா

*க சி த னாேர.
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நா
ந

நக

வ 3 மா

ந!ெபா' ெள

லா

வ வ'ெபாM% நா வ'ேமா

;

ேபான ப" பவ!றா! ெகாபய ெனேனா

; த பத* றி %நி றாடா4 பாேப.
யாைனேசைன ேத &பr யா= மண"யா4
யமவ' ேபா%%ைண யாேமா அறிவா4
ஞானDச!> மி

லாத நா4க &1 தி

நாவ' பந3நி றா

பாேப.

மாண"+கமா மண" வா வலய
மா ப"!ெறா* பத+க*க2 ம!> பண"க
ஆண"& ெபா

தாரம ெபா அ0தகடக

அழிவானெபா'ெளனநி றாடா4 பாேப.
மாட;டமாளைகக வ2ண ம2டப
மதி

N<0த அர2மைன ம!> ளைவ

;டவாரா ெவறவ0த+ ெகாைக யறி0ேதா
லவாம

ெவ>&பாெர றாடா4 பாேப.

மைலேபாற ெசெபா!ைவ ைவ தி '&பவ
மறலிதா வ'ைகய"
அைலயாம

வாr9 ெச

வேரா

அக திைன அ த பா

ைவ ேதா

அழியாெர ேறந3 %ண"0 தாடா4 பாேப.
பDசைணI EவைணI பாய 8ெவ>
பா<K

காடதிேல பய ெப>ேமா

மDச மண ேபா4K

நா>மண*க

வ'ெம> ெதள0%நி றாடா4பாேப.
+கனID ச +கைரI ேமாத க*கA
தி Kைவ& ப2ட*கA 0தி I2டவா4
மி+க=ய"

ேபானப"1 ம2ைண வ"M*க

ெம4யாக+ க2ேடாெம றாடா4 பாேப.
வ2ண&ப

 வாசைனI வா4 த ேகால

வ2கவ"ைக ஆலவட ம!>D சின
தி2ணட யம1ரD ெச

8* கால தி

ேசரவர மாடாெவ றாடா4 பாேப.
ம+கெப2

K!றம' ம+க ம!றவ

மாAேபா% ;டவவ

மாவ தி

த+க=ல கைன ைதI0 த0த க
தாவ" தாவ"

ைலேய
தைன

%தி %நி றாடா4 பாேப.

கானைலமா ந3ெரனேவ க2

ெச

காசினவா< வ"ைன7ட

கள&பா

க2

ல

ேபா

ேமனைலக2 டா க வணா4
3
வ1
3
ேபசிடா
ெம4யபத நா

வாெர றாடா4 பாேப.
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ெவய"

க2ட மDசேபாற மாத ரழைக

வ"'ப"ேய ேம
ஒய"
உட

க2ேட இல=கா
ேபானா

ெச2

ஓ

ேதா

* கிளேபா

வாெர றாடா4 பாேப.

ைல வ2

சி த&பா
2

வ"M0% ேம= மா0த

வ"ழி ெகா2ட ேதாைகைய9

வ"M*கிேய சீெய> ஒ> ேதா

க ெட'ைம ேய>* ;!>& ப'0ைத+

ெகா>தி> வ"ேடாெம றாடா4 பாேப.
வடைல ெய>மிக வ!>0 ேதாைல
மகேம' எ>வைம ைவ %+ ;>வா
ெகடநா!ற ளேயான+ ேகண"ய"
ெக

வ<0ேதா
3

வெரேற ந3%ண"0 தாடா4 பாேப.

மலDெசாr க2ைணவ வாA+ ெகா&பாக
வ'ண" %9 ெசா

வா மதி வைம ய"

லாதா

'நல ேபKகிற ;ைகமா0த க
ப"+ேக இைரயாவெர றாடா4 பாேப.
சி+நா>* ;0தைல9 ெசMைம ேமகமா49
ெச&1வா க ெகா*ைகதைன9 ெச&1+ ெகா&பதா4
ெந+ெந+ 'கி&ெப2ைண ெநDசி

நிைன&பா

நிமலைன நிைனயாெர றாடா4 பாேப.
நாறிவ' எ9சி

தைன ந

ல ெத>

ந2RDசள நாசிதைன ந! மிெழ>
;>வா க 1 திய"

லா+ ;ைக மா0த

ேகானைலைய யறியாெர றாடா4 பாேப.
மய"ெல>* ய"ெல> மாண"+க ெம>
மாேனெய> ேதேனெய> வான ெத>
ஒய"லான வனமய"! ெகா தவ ெள>
ஓதாம! க0%வ" றாடா4 பாேப.
மின!ெகா ெய>Dேசாதி வ"ள+ ெக>
ெம

லிெய> வ

லிெய> ேமனைக ெய>

கன!க ெய>Dசீன+ க!க2 ெட>
கழறாம! க0ேதாெம றாடா4 பாேப.
Eைவெய> பாைவெய> ெபாேன ெய>
E0தி'ேவ எ>ெமற ெபா+கிஷ ெம>
ேகாைவெய>* ேகாைதெய>* ேகாகில ெம>
;றாம

%ற0ேதாநாெம றாடா4 பாேப.

மல+ட மU தினேல மDச E9ெச>
ம

1M+ ;ேம

வ2ண

ேதாெல>

சல+ழி+ ேளநா!றD சா 0த ேசெற>
தானறி0% தளேனாெம றாடா4 பாேப.
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ஊ ைத+ ழிதனேல ம2ைண எ
உதிர& 1னலினேல உ2ைட ேச
வா4 தய வனா
வறேகா

ேத
ேத

ப2R பா2ட

+ மாகாெத றாடா4 பாேப.

இ'வ ம2 ேச

திட ஒ'வ

ப2ண

ஈைர0% மாதமா4 ைவ த Nைள
அ'ைமயா ய"'&ப" ம0த9 Nைள
அைர+காK+ காகாெத றாடா4 பாேப.
பrயாச ேபாலேவ க த பா1
பலேபரறியேவ ெம த வ*கி&
3
பrயார ெமா'மா% பா

த ேபா%

ைபேயாேட கழறெத றாடா4 பாேப.
சீIமல Dெசறி ெச0 ந3' நிணD
ேச 0தி

% நா!றைட+ டம% உைட0தா

நாIநr Iெபrய ேபI* கM
நமெதேற திெம றாடா4 பாேப.
ந3rெலM ந3 +மிழி நிைலெக ட
நி

லா%ட

ந3*கிவ"

ேபால

 நி9சய ெமேற

பாr! பல உய" கைள& பைட த வறைன&
ப!றேவந3 ப!றி ெதாட 0 தாடா4 பாேப.
நா>மU ைன& பலதர ந

ல த2ணரா
3

நாA*கM வ"மத நா!ற ேபாேமா
;>ட

பலநதி யா+ ெகா2டதா

ெகா2ட மல ந3*காெத றாடா4 பாேப.
கா4 தமர ம%மி+க க

ல&ப



கமவ"ைன ெகா2டகாய க2டைன ெப>
வா4 ததவ ைடயவ

வா<பவ ெரேற

வ % தி' வெதாM தாடா4 பாேப.
ேபசrய நவவாய"! பW!ற

%' தி

ெப'*கா!> 10ததா! ேப9K2 டா9ேச
ஈசனைல அறியா'+ கி0த

%' தி

எrம2ண"! கிைரெம றாடா4 பாேப.
மர&பாைவ ேபால ெவா' ம2R'9 ெச4%
வளமான சீவெனD N திர மா
திைர+ள '0தைச&ேபா த3 0த ெபாMேத
ேதகவ"M ெம>ெதள0 தாடா4 பாேப.
தசநா தசவாI ச த தா%
சா 0தமர+ க&பல% த தி வ"Mேம
இைசவான க&பலிைன ஏக ெவள தி
எ0நாA ஓட %ண"0 தாடா4 பாேப.
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தாமைரய" னைலய"னேல த2ண 3 த*காத
தைமேபால9 சக தாைச தள வ"ெட*
Qமண"யா வ"ள*கிய ேசாதி பத ைத
ெதாM% ெதாM%ெதாM தாடா4பாேப.
கள* ெகாைல காமமாதி க2 த ெவ
கட> % வ"

ஞான+ க2ைண

லா

திற0%

ெதௗளதான ெவடெவள சி!ெசா Xப ைத
ேத 0%பா
ெசா

%9 சி0ைதெதௗ¤0 தாடா4 பாேப.

81ள யபழ தி ேனா

K!ற தி'0 தா8மவ
நி

ேபாலேவ

ெதா0த* கள!>

8மன ேமந3பர நிம ல திேல

நி>ைணதா ெவ>பாெழ றாடா4 பாேப.
ேச!றி

திrப"ைள&E9சி ேச!ைற ந3+க

ேதச ேதா ெடா %வா<வா

ேபா

ெச4ைக க2டப"

சா!>பர ெவளதைன9 சா' வழிேய
தானட+க ேவRெம றாடா4 பாேப.
எ2ெண40 த2ண 3 +0 ெதா0தமி
எ&ேபா% இ&1வ"ய" ெல4த ேவ2

லா வா>ேபா


க2R++ க2ணான ெவாளக2

ெகாளேவ

கட> % வா<0திடநி றாடா4 பாேப.
க+கிவ"ட ேசா>கறி க0த 7ல*க
க2கA+ K தமான காசி ேபாலேவ
சி+கி+ெகா2ட சக திைன9 சீெய ெறா> %9
சீ பாத* காண ெதள0 தாடா4 பாேப. 75
ேகாபெம மதயாைன ெகா2ட மத ைத
; ெகாI தி அ*ச தா! ெகா> வ"ேடா*கா2
த3பெமD சி!ெசாXப ெச4ய ெபா'ைள9
ேச 0%ற= ெகா2ேடாெம றாடா4 பாேப.
நி தியெம மைலய"

நி> ெகா2ேடாயா

நிைன தபேய  % நிமல மாேனா
ச தியமா4 எ*க கட0தானழி யாேத
ச0தத வா<ேவாெம றாடா4 பாேப.
மனெம* திைரைய வாகன மா+கி
மதிெய *கவாள வாய"! E9
சினெமD சீனேம! சீரா ேயறி
ெதளவ"டD சவாrவ" டாடா4 பாேப.
ஆைசெயD ெச'&ப"ேம

அைம ைவ ேத

ஆ*கார காைட அறேவ மிதி ேத
காைசெய0 % ண தி! கனைல+ ெகாA தி+
காலாகால* கட0ேதாெம றாடா4 பாேப.
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காலென* ெகாதான க

ப ைகையநா

க!பெம வாளனாேல க0% வ"ேடா
தாலமதி! ப"ற&ப"ைன

தா கட0ேதா

த!பர* க2ேடாெம றாடா4 பாேப.
ேதன

வ<0த
3
ஈைய&ேபால9 சி0ைத ைல0%

திைகயாம! சி!ெசாXப ெதrச ைனக2
வான! பற0 திட9Nத வாம ண"த3 0%
வாய"!ேபா ேடகந3நி றாடா4 பாேப.
Q+கியந! பாத*க2ேட ேசாதிI க2ேட
K தெவள+ ேளெயா' ; தைன+ க2ேட
தா+கிய சிரசிேம

ைவ த பாத

ச!'வ" பாதெம றாடா4 பாேப.
ஆல& ெபா0தினேல வா<0த பாேப
அரச& ெபா0திேல 10% ெகா2டா4
வால தனேல பா

%& பா

%

வா*கிேய Q*கிநி றாடா4 பாேப.
நா8 ெத'வ"னேல நா8 கப
ந

ெத' வ"னேலேயா ெபா+ கப

ேபா8 வ"ள*ெபா+ கப தி +ேக
Eமாைல Nநி றாடா4 பாேப.
ஆழிெபய 0 தா8ேம' மேடயைலI
அேயா

ெபய 0தா8 மறி+ கால

ஊழிெபய 0% தா8மதி I2ைம& ப+ேக
உ>தி ெபயரா%நி றாடா4 பாேப.
வாIவ"ைன இைரயாக வா*கி உ2ேட
வ'+ ந3rைன வாI ம

ேத

ேதIப"ைற ள கா40% ெவட ெவளய"
திைக&பற9 ேச 0%நி றாடா4 பாேப.
மாசி

கதி வைளய"ேல ம2டல மிேட

மதியான ெப'பட மடைல வ"r ேத
ஆசி
அ

பரா பரமான ஆதி பாத ைத
த

ேத%தி

தாடா4 பாேப.

கா

மைல நதிபதி காசி தலா4+

கா

க

+க ஓ&பல காணலாேமா

வ 3 ெப> வழிநிைல ேமவ"+ெகாளேவ
ேவதா0த

%ைறய"ன றாடா4 பாேப.

எளள= அபக தி

இ

லா தா  தி

எ4%வ% ெதா

இ

ைல ெயனேவ

8லகி

கள&1ல கட> %+ கால காலைன+
க2

ெதாMேதகள

தாடா4 பாேப.
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Nrயைன+ க2டபன Qர ேவாட

ேபா

ெசா0தப0தD சி0தபr K த தல தி
ஆrயைன+ க2

தr சி ேத ய1ட

அகலாம! ப!றி

ெதாட 0 தாடா4 பாேப.

கா0தவலி ய"'1ேபா

காசி

மன ைத+

காசியான வL%=ட கல+க9ேச

%9

சா0தட ேதா2I தா1 ேபால9
சலியாம! ெதாட 0% நி றாடா4 பாேப.
உளய"ட க!சிைலய"

உ2ேடா உண 9சி

உலக தி 7ட கA+ 2ேடா உண 9சி
1ளய"ட ெசப"!!ற ேபாேமா அDஞான
ேபாகா% 7ட'+ெக றாடா4 பாேப.
திரளான ேபாr[சி ேதட

ேபா

சி+கா% ேதசாசார ேதசிக

தமா

அ'ளான 7ல' ைவய

 தி

ெசயலா

ஆன0த* ெகா2ேடாெம றாடா4 பாேப.
ஏ

9Kைர+ கா4கறி+கி* ெக4தி டா%ேபா

எ2ைசதி r0%*கதி ெய4த லிைலேய
நா

+ெகா' ேகாய"!க நாA Eசி ேத

நாதபாத* காணா கெள றாடா4 பாேப.
தைனயறி0 ெதாMவா

தைன மைற&பா

தைனயறி யாதவேர தைன+ கா

வா

ப"ைனெயா' கட=ைள& ேபண நிைனயா
ேபெராளைய& ேபRவாெர றாடா4 பாேப.
பாலி!Kைவ ேபா8ெம* பா40த ெவாளைய&
ப!>&ெபா ப!றைவ த பாைம ேபாேல
காலி!KM ைனநி> க2

ெகா2

கள %+ கள %நி றாடா4 பாேப.
ேத+ெக

ேத ஓ

வான

ேதகப0த ெகா2டனமி

ேதைன உ2டப"
ேதச வா<வ"ைன

ஓ+காளெம ெற2ண"மி ேமாைக Iடன 3
உள0 ெதள0%நி றாடா4 பாேப.
ச% ேவத ஆ>வைக சாLதி ரபல
த0திர 1ராண*கைல சா!> மாகம
வ"தவ"த மானவான ேவ> 
வணான
3


கA

கேளெய றாடா4 பாேப.

சமயேபத பலவான சாதி ேபத*க
சக ேதா +ேக ய

லா%ச! சா%+ கA+ேகா

சிமய தி ேலறினேப
சி த சி

சி த மா>ேமா

தா0த0ேத 0 தாடா4 பாேப.
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Eைசெச4த தாேலK த ேபாத வ'ேமா
EமிவலD ெச4ததனா! 12ண"ய 2ேடா
ஆைசய!ற கால திேல ஆதி வL%ைவ
அைடயலா ெம>%ண"0 தாடா4 பாேப.
7லேவர றி0%ெகா2டா
பாகேவ க2

7> லக

நி ய  தி ேசரலா

சாலேவர றி0ததாேல தாபய 2ேடா
சக ைத&ெபா4 ெய>ெதௗ¤0 தாடா4 பாேப.
சக தனாதி ெயறிடா% தான னாதியா
சைம0தெத >ைர&பா க ச ைத யறியா
மக %வ நிைலக!ப வைம ய
ம!> வைம ய"

லா%

ைலேயெய றாடா4 பாேப.

ஆய"ர ெத த<வ
3
லம 0த சி த
அ2டெம
காயமி

லா நிைற0தி

லா ேதா*கிவள

 அ!1த9 சி த
காரண9 சி த

க2Rெளாள யாய"னாென றாடா4 பாேப.
நா!ப %+ ேகாணநிைல நா&ப ணதாக
நா

ம+க ர9ெசாXப நாய கதைன

ேம!ப
ெம

தி+ ெகா2டால0த ேம8 லெகலா

ல+

ெதா2ேடயாெம றாடா4 பாேப.

க2டவ க ஒ'+கா8 வ"2 டா கேள
வ"2டவ க ஒ'+கா8 க2 டா கேள
ெகா2டேகால ளவ க ேகானைல காணா
; தா+;

தாேயந3 யாடா4 பாேப.

ஆ>கைல+ 9K+ேள ஆ
அய

வ3

ெமா'வ

ேபாேன அர2ேகா லி+ெகாA

ேவ>படா

அவறைன மU ட லrேத

ேமவ"ேன வ"டா%ெகா2 டாடா4 பாேப.
எ2ணrய 12ண"ய*க எ

லாD ெச4%ெம

ஏகன ெநDசமதி ெல2ணா வ"ேல
ப2ணrய தவ&பய ப தி ய"
பா<ப

ைலேய!

ெம>%ண"0 தாடா4 பாேப.

எP=லD ெசா0தமதா4 எ4% பயென
எ*களாதி பதா1ய எ2ணா+ காைலய"
இP=லக வா<=தா மிேற அ>ெம>
எ2ண"+க

த அநிைன0 தாடா4 பாேப.

மண+ேகால* ெகா2

மிக மனம கி<0%ேம

ம+கமைன K!ற ேதா
ப"ண+ேகால* க2

மய*கி நிறா4

ப"0 %றவா வ"டா

ப"ற&1+ேக %ைணயாெம றாடா4 பாேப.

13

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ப"ற&ைபI இற&ைபI அ> % வ"டயா
ெப'ம'0 ெதா> ெசா
திற&1ட மன&E
திற0தி

ேவ ெப1ட ேகளா4

D சி0ைத+ கத=

 வைகயறி0 தாடா4 பாேப.

இற0தவ

ஐவரவ

இட மானவ

எ4%அவ rற0தாெர ெற
மற0தவ

ல வா +Dெசா

ஒ'வெரேற ம2ண"ன 8ேளா

வைகயறி0 திடேவநி றாடா4 பாேப.
எ2சீ

வ"' த

ஆகார தலிேல பாப தாக
ஆன0த வயலிேல பட வ"r ேத
ஊகார தலிேல ெயா ெதா

*கி

ஓ வகார தி னாைவ ந39
சீகார* கிட0தேதா

ம0திர

சி த&ப" டாரனா

ைத9

ேபாதD ெச4ய

மாகார& ப"ற&ைபI ேவர > %
மாயப0த* கட0ேதாெம றாடா4 பாேப.
த0திரD ெசா

8வா

தனம0தி ரDெசா

தைம யறிவா
8வா

ெபா'ைள யறியா

ம0திரD ெசப"&பா க வட வ
3
மதிலிைன9 K!>வா

வாய"

அ0தரD ெச>ேம ேவ ப"
அ'ெள ஞான தா
இ0த ம'0திைன
இன&ப"ற& ப"

காணா .

*கி
உ2ைட ேச

ேத

திபW ராகி
ைலெய றாடா4 பாேப.

களம2ண" னாெலா' க&ப

ேச

ேத

கனமான பா4மர* காண நா
அள1ல0 தைனேய K+கா னா+கி
அறிெவ மாதார9 சீன Q+கி
ெவளெய வட ேத Iள ட+கி
ேவதா0த+ கடலிைன ெவ
ெதௗ¤=> ஞானயா ேரா

ல ேவா

* க&ப

சீ பாதD ேச 0தெத றாடா4 பாேப.
உள %+ ேள Iணர ேவ2



உA 1றைபI மறிய ேவ2
ெமௗள+ கனைல ெயM&ப ேவ2
வதி&
3
1னலிேல ெச8 த ேவ2
கள& 1லைன+ க0% வ"





+

க2R+ 7+ேம! காண நி>
ெதௗA பரDேசாதி தைன

ேத9

சீ பாத க2ேடாெம றாடா4 பாேப.
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ஓ*கார+ கப தி உ9சி ேமேல
உA 1றைபI மறியேவ2



ஆ*கார+ ேகாப ைத ய> % வ"ேட
ஆன0த ெவள ைத
சா*கால மி

ேத+கி+ ெகா2ேட

லாம! தாR ேவாேட

சடதிட மா49ேச 0% சா0த மாக
Q*காம

Q*கிேய Kக மைட0%

ெதா0ேதா ெதா0ேதாெம றாடா4 பாேப.
வ"ரக+ ட திேல பாப ைட&ேபா
ேவதா0த ெவளய"ேல வ"ேட யா
காரண*க ைள&ப"
கால+ க

*கி இைரெகா

ெவளநி றா

%ரக0 தனேலறி

ெதா

ேவா

&ேபா

வ"&ேபா

8ல ெக*

K!றிவல வ0% நி ய Nச* க2
உைரய!ற ம0திரD ெசா



லி மU ேடா

ஒ'நா ெப!ேறாெம றாடா4 பாேப.
காய+ ட திேல நிற பாைப+
க'ைண+ கடலிேல திய*க வ"
ேநய9 KMைன ந3

பா49சி

நி யமான வL%ைவ நிைல+க நா
மாய& ெப'ெவள தன ேலறி
மாச!ற ெபா'ளைன வா4+க
ஆய

ேத

%ைறகட0 த&பா! பாழி

ஆன0தD ேச 0ேதாெம றாடா4 பாேப.
7ல

தல திேல நிற க' ைத

!>D KMைன தன [ேட
ேமல

தல திேல வ"0% வட

ேவைல வழிய"ேல ேமவ" வாM
பால

தி' தா4+ க'ைண யதனா

பரகதி ஞானெசா Xபமாகி
ஆல9 சயன % மா8ட னேற
ஆன0தD ேச 0ேதாெம றாடா4 பாேப.
1லைன0% வதிய"
3

ைவயாள பாI

1ரவ" ெயமனைத ஒ'ைம& ப

தி

மல10த =லக* கட0த தாேல
ம' பாத தி னைலைய நா
தலைம0% Eேலாக* கட0த தாேல
ச0திர ம2டல* கட0த தா
அலம0% Eேலாக+ கடைல ந3+கி
ஆன0த மாகிநி றாடா4 பாேப.

15

RangaRakes

tamilnavarasam.com

'ெவ ஆசான 'ெவ

%+

றியான ஞான0%& பா+கியா+கி
அ'ெள அ'ைளேய உ2ைட யா+கி
ஆன0த மாகேவ அைத+க ட0ேத
ம'ெள மாத மன ெநறிைய

ெதா

வா*காம ெலr0திட ெநைட ய"
ப'வைள+ ேளேய பட ெதேற
ப!றாைன& ப!றிநி றாடா4 பாேப.
கனா ைகய"ேல காம றி&ேபா
க'மா ைலய"ேல த3ைய 7
ெசானா

ேவா

தைலய"ேல ெபாைன யா+ேவா

க'தி ய'க

வ" ஒ&பD ெச4ேவா

மினா க பாச ைத வ"ேட ெயr&ேபா
ெம4&ெபா' றிக2

வ"'&ைப யைடேவா

பனாேத பனாேத Kமா வ"'0%
பராபரD ேச 0ேதாெம றாடா4 பாேப.
சாதி& ப"rவ"னேல த3ைய 7

ேவா

ச0ைத ெவளய"னேல ேகாைல நா
வதி&
3
ப"rவ"னேல வ"ைளயா 

ேவா

ேவா

ேவ2டாத மைனய"ன 8ற= ெச4ேவா
ேசாதி

%லாவ"ேய Q*கி வ"

ேவா

Kகமான ெப2ைணேய Kகி தி '&ேபா
ஆதி& ப" ம க ஐ0% ேப'
அறியா க இைதெய றாடா4 பாேப.
ெநெடM

ததனேல நிைலப"  %

ந3*கா ெவM திேல வாைல >+கி
வ"டP ெவM திேல படவ" r %
வ"2ண" வழிய"ேல ேமவ" யா&
பட ெவM ைதI பதி0தி '&ேபா
பனர2 டாெமM தின! பன+ ;
திடட ெனம+க' ேதசிக னா த
சீ பாதD ேச 0ேதாெம றாடா4 பாேப.
ஊசி %ைள+ ட தின! பாைப யைட&ேபா
உலெகலாD K!றி Iலாவ"வ'ேவா
மாKள ப"றவ"ைய மற0தி '&ேபா
மனெமா த ெவளய"ேல வ"ேட யா
மாK& 1லகைள இைரெகா
மன!ற உ9சிய"ேலறி யா

ேவா

&ேபா
ேவா

ேபK ெமM ைதI வ"M*கி வ"

ேவா

ப"ற&ப"ற& ப!ேறாெம றாடா4 பாேப.
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ஆண"+ ட திேல பாப ைட&ேபா
அ+கின+ ேகாைடேம ேலறி& பா &ேபா
மாண"+க

Qண"ேம

வ"ேட யா

ேவா

மனவா++ காய ைத ய"ைரெகா
நாண"+ கய"!ைறI அ> % வ"

&ேபா

ேவா

நமன!ற நாதபத நாேய நி!ேபா
ஏண"& பவழிக2 ேடறி வ"

ேவா

யா'மிைத அறியாெர றாடா4 பாேப.
வட+* கிழ+மாக ைல ய"ைழ&ேபா
ம!>D Kழலிேல பா= E

ேவா

நட+ வழிய"னேல I2ைடேச &ேபா
நடவா வழிய"னேல 1டைவ ெந4ேவா
ட++ கைரய"னேல ேகாைல& ேபா
ெகா4தைத எ*ேம வ"!> வ"

ேவா

ேவா

அட+கிேய ேயக %ேள ைவ+க= வ

ேலா

ஆதிபத* க2ேடாெம றாடா4 பாேப.
N திர+ ட திேல பாைப யைட&ேபா
KMைன+ ேளேயா Kகி தி '&ேபா
பா திர* ெகா2
ப ெத

ேம பலிய" ர&ேபா

7> பகட 0ேதா

ஊ ைத9 சடல திைன& 1டேம ய"
உளவ ெனம+ந
பா

ேவா

8>தி ெசா

ல&

%ைர ய"தெம4 பலி+க ெவ2ண"&
பதன பதனெம றாடா4 பாேப.

மPவ+ ட திேல பாப ைட&ேபா
மண"வட வாசிைய வாr I2ேடா
வPவ+ ட*கைள

தள வ"

ேவா

வ+கிர ெசா &பன0 தா2 வ"
பPவ ெவளய"ேல வ"ேட வா
பDச க'வ"ைய& பலிெகா

ேவா
ேவா

&ேபா

சிP=' வாகிேய நிேறா ெமேற
சீ பாத* க2

ெதள0 தாடா4 பாேப.

!>

ஓ நம9சிவாய
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