
ஆன�த� ஆன�த� ஆன�தேம  
ஆன�த� ஆன�த� ஆன�தேம  
பரமான�த� ஆன�த� ஆன�தேம  
 
� ராம� மணமக� ஆனாேர  
ந�ம ஜானகி மணமக� ஆனாேள  
வ�தவ���� பா��தவ���� ஆன�த�  
சீைத��� ராம��� ஆன�த�  
நா� ெச�த  ஜா பல"�  
இ�$ பலி�தத�மா - ஆன�த�  
 

 
ெகள) க*யாண ைவேபாகேம  
வி-�த�  
-----------  
ே.ம/க� ேகா) வினாயகைன� 0தி�0  
ஷ/கரைன2� ெகள)ைய2� வ�ணி�0  
�ராமைன2� ஜானகிைய2� வ�ணி�0  
 
ப*லவி  
--------  
ெகள) க*யாண ைவேபாகேம  
ல3மி க*யாண ைவேபாகேம (2)  
 
சரண�  
--------  
வ6ேதவ தவ பாலா  
அ6ர �ல காலா  
சசிவதன 8பிணி  
ச�யபாம ேலாலா - ெகள) க*யாண  
 
ெகா�ேதாட வாைழ மர�  
ெகா;< வ�0 நி$�தி  
ேகா=>ைடய ப�த?��  
ேம* க@< க@A - ெகள) க*யாண  
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மாைல சா��தினா�  

மாைல சா��தினா� ேகாைத  
மாைல மாCறினா�  
மாலைட�0 மதிலர/க�  
மாைல அவ�த� மா�பிேல  
 
ைமயலா� ைதயலா�  
மாமல� கர�தினா* - மாைல சா��தினா�  
 
ர/கராஜைன அ�ப� த/க� ேநசைன  
ஆைச Eறி  6ர�க�  
ேபசி மி�க வாF�திட  
அ�>ட� இ�பமா�  
ஆ;டா� கர�தினா*  
 
மாைல சா��தினா� ேகாைத  
மாைல மாCறினா�,   - மாைல சா��தினா�  

க�IJச*
  

க�IJச* ஆA இ-�தா�  
மனமகிF�தா�  
க�IJச* ஆA இ-�தா�  
காJசன மாைல மனமகிF�தா�  
க�IJச* ஆA இ-�தா�  
 
ெபா�IJசலி*  )�0  ஷன/க� த)�0  
ஈLவரனா)ட�தி* ஆைசக� ெரா�ப ைவ�0  
க�IJச* ஆA இ-�தா� ...  
 
உ�த ெபCற �மா) நி�ய ச�வால/கா)  
ப�த�க� பாப சமா) ப�ம "க ஒ�யா)  
க�IJச* ஆA இ-�தா� ...  
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அைச�0 ச/கிலியாA உச�0 ஊ�வசி பாட  
இைச�0 தாள/க� ேபாட மீனா.ி ப)யா� ெகா;டாட  
 
க�IJச* ஆA இ-�தா�  
காJசன மாைல மனமகிF�தா� - க�IJச*  

 ர�ன ஊJச*
  

ர�ன ஊJசலி* ஆAனா� ப�மா6தைன பாAனா�  
"�0 சர/க� �?/கிட ர�ன மாைல அைச�திட  
6Cறி?� சகிக� விள/கிட ெம�தQ� ம0ரா�பிேக - ர�ன  
 
மதி"க� ம�தகாசமா� ம�னனிட�தி* ேநசமா�  
பாLகர� >கF =ரகாசமா� பரேதவைத உ*லாசமா� - ர�ன  
 

ஆA� ஊJச*
  

வி�ைத நிைற ெச�பவள கா*க� நா@A  
விள/�� உய� மரகத�தா* ெகா</ைக=  @A  
அ�த"�ள நவர�ன ஊJச* மீேத  
அபிமட� வ�சைல2� ஆA� ஊJச*  
ஆA� ஊJச*  
 
இ�திைர2� சசி2� ஒ- வட� ெதா@டா@ட  
ச��ரேசகர� உைம2� ஒ-வட� ெதா@டா@ட  
0�>- நாரத-� வ Sைண மீ@ட  
�ர/க நாத-ட� ஆA� ஊJச*  
ஆA� ஊJச*  
 

 லாலி  

த�தி "க�கிைளய க�த��� லாலி  
ச0� மைற Tல��� ேமய��� லாலி  
 
ஆA ர 0தி�த ஆ;டா� ந� ேகாைத  
அணியர/க-ட� ஊJச* ஆAனா� இ=ேபாேத  
லாலி...  
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பாலாேல கா* அல�பி ப@டாேல 0ைட�0  
மணி ேத/கா� ைகயி* ெகா<�0  
மJச� நS� 6ழC$  
லாலி...  
 
  
 

நல/கிட வா-� ராஜா  

நல/கிட வா-� ராஜா நாணய� உ�ள 0ைரேய  
"�திைழ�த ப�தலிேல ர�ன ேகாபமா@A-��  
வ�த ஜன� கா�தி-�க வா-� அ�யா நல/கிடேவ - நல/கிட  
 
ப@< ஜாம காளெம�ைத ப�தலிேல வி)�தி-��  
நா? விதவா�ய/கV� நாக)கமா� ஒலி�க - நல/கிட  
 
எ�த ஊ- எ�த ேதச� எ/கி-�0 இ/� வ�தS�  
ேமாகன >ர� தனிேல ேமாகினிைய� காண வ�ேத� - நல/கிட  

 நல/கி<கிறா� மீனேலாசனி  

நல/கி<கிறா� மீனேலாசனி  
நாத-ட� EA  
நல/கி<கிறா� மீனேலாசனி  
 
நாரத-� வ�0 கான/கைள பாட  
நானாவித தாள/க� ேபாட - நல/கி<கிறா�  
 
ெசா�ண தா�பாள�ைத ேஜாதியா* எ<�0  
6�தேரச� ைகயி* ெகா<�0  
 பதி பாத�தி* விX�0  
>Yப மாைலகைள அ�>ட� சா��தி - நல/கி<கிறா�  
 
ெசா�ண ப�ன S� ெசா�ைப ேஜாதியா* எ<�தா�  
6�தேரச� ேமேல ெதளி�தா�  
வாசைன க�த� ப)மள�  சினா�  
வண/கி சாமர� வ Sசினா� - நல/கி<கிறா�  
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ேபாஜன� ெச�ய வா-/ேகா  

ேபாஜன� ெச�ய வா-/ேகா ராஜ  
ேபாஜன� ெச�ய வா-/ேகா  
 
மீனா.ி 6��ேரச க*யாண ம;டப�தி*  
ேபாஜன� ெச�ய வா-/ேகா  
 
சி�ரமான நவ சி�ரமா�  
க*யாண ம;டப�தி*  
வித விதமாகேவ வாைழக� க@A  
ெவ@A ேவ� ெகாX�0 ேதாரண/கV�  
மா@Aய Eட"� பவள Lத�ப"�  
ப[ைச மரகத/க� தளகதி ெச�கV�  
"�0 "�தாகேவ \னி வாைழகV�  
ப6�ெபா�னா* ெச�த பJச பா�ர/கV�  
ப�ன S� ஜல�0ட� உ�திரணி2ேம  
"�0 "�தாகேவ "�ேன ெதளி�க - ேபாஜன�  
 
"�T��தி சகல ேதவ�கV� Eட  
அ�ன�பா�வதி ஆதிபராச�தி  
அ-�ததி இ��ராணி அக*யா ெகளச*யா  
�ெரளபதி சீதா தாரா ம;ேடாத)  
இ�திரேதவி ர�ைப திேலா�தைம  
க�த�வ ப�தினி கி�னர ேதவி  
அYடதி� பால�க� பா�யாVடேன  
ச�வ மஹா"னி )ஷிப�னிகV�  
ப�தA�தாC ேபா* ப@<க� க@A  
ெக^ைஜ ெம@<க� க*? க*?ெவன  
ப6�ெபா� த@Aேல பாயச/க� எ<�0  
ப)�0 ப)�0 ப)மா)ட வ�தா� - ேபாஜன�  
 

 
�ராமா ெஜய ெஜய  

�ராமா ெஜய ெஜய  
சீத�மா மேனாகர  
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கா-;ய ஜலேத  
க-ணாநிேத ெஜய ெஜய  
 
தி*ைலயி* வன� தனிேல  
ராம� வ�த நாைளயிேல  
ராமேராட ேசைனெய*லா�  
ராமைர ெகா;டாட  
 
ச/� ச�ர� த)�0 ெகா;<  
தைச� ைகயி* பிA�0� ெகா;<  
ேகாத;ட� தைன= பிA�0 ராம�  
ேகாலாகலமா� இ-�தா�  
 
ஜனகேராட மைனயி* வ�0  
சீைத2ைடய வி*ைல "றி�0  
ஜானகிைய மாைலயி@டா�  
ஜனக� அர;மைனதனிேல  
 
�ராமா ெஜய ெஜய  
சீத�மா மேனாகர  
கா-;ய ஜலேத  
க-ணாநிேத ெஜய ெஜய  

ம�மத�� மாைலயி@டாேய  

ம�மத�� மாைலயி@டாேய  
மாேத ம�மத�� மாைலயி@டாேய  
அA மாேத ம�மத�� மாைலயி@டாேய  
ஜ�ம� அதி* 6கி�0 நSராA - ம�மத��  
 
ம�மத�� மாைலயி@<  
மாைலதைன ைகபிA�0  
கனகேநா�> ேநாCற0ேபா*  
கிைட�த0 பா�யமA - ம�மத��  
 
ெச�தாைழ ஓைடயிேல  
ம�தாைர  �த0ேபா*  
இ�திரேனா ச�திரேனா  
6�தரேனா இவ�தானA - ம�மத��  
 

RangaRakes tamilnavarasam.com


