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வ யிய! பதி பிய! ப"டய ேப$றி$காக
ெசைன பகைலகழகதி$ அளிக ெப& பதி ேப'
எ): 53010623
-----------

ெநறியாள சாறித

*. அர, ேபராசிாிய ம$& ைறதைலவ,
தமி இலகியைற,

ெசைன பகைலகழக, ெசைன - 600 005.
"வாைலமி" எ+ தைல பிலான ஓைல- வைய- 'வ யிய! பதி பிய!'
எ+ ப"டய ேப$றி$காக இர.மரேவ அவக. எ ேம$பாைவயி
பதி பிதா எ& இ பதி / இவத தனி 0ய$சியி உ2வான எ&
சாறளிகிேற.
ெநறியாள,

(*. அர )

நா. : 31-07-2007 இட : ெசைன - 5.

-----------

பதி பாள உதிெமாழி
இர. மரேவ
தமி இலகியைற,

ெசைன பகைலகழக, ெசைன - 600 005.
'வாைலமி' எ+ ப"டய ேப$றி$காக ெசைன பகைலகழகதி$

அளிக ெப& பதி ேப' எ ெசா4த 0ய$சியி உ2வான எ&
உ&தியளிகிேற.
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நா. : 31-07-2007

பதி பாள,

இட : ெசைன - 5.

இர.மரேவ

----------

நறிைர
நா இ ப"டய ப

ைப ேம$ெகா.வத$ களமாக அைம4த ெசைன

பகைல கழகதி$, தமி இலகியைற அத தைலவ2 எ

ெநறியாள2மான *.அர அவக5 எ நறியிைன ெதாிவி
ெகா.கிேற.

இ பதி / ேதைவயான 6கைள வழ7கிய ெசைன பகைல கழகதி
உ.ள அரசின கீதிைச 6லக ம$& ஆரா:-சி ைற;மான ைமய
6லகதி$ வ கைள பாகா வ2 அத ஊழியக5 என
நறியிைன ெதாிவி ெகா.கிேற.
இ பதி ைப ேம$ெகா.5 காலக"டதி எேனா' இ24 என ேதைவயான
உதவிகைள ெச:த ேதவரா= ம$& சதீ> ஆகிேயா2 எ நறியிைன
ெதாிவி ெகா.கிேற.
எைன உயதி ெகா) 2 என. 'பதா2 நறிைய ெதாிவி
ெகா.கிேற.

-----------

இர. மரேவ

உ ளடக
1 நறி;ைர

2. பதி /ைர

3. 6 - வாைலமி

-------------

#$ைர

4. பாட 0த$றி /

5. ைண6$ப" ய

பதி ைர

ைசைக ெமாழி; ஒA வ வ0 இைண4 எB4 வ வ மாறிய நா
அைனவ2 அறி4த ஒேறயா. ெப20ய$சியி விைளவாக எB 0ைறயிைன
மக. த7க. க2திைன பிற2 ெதாிவிக ேவ) எBதி ைவக ெதாட7கிய
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கால. அவக. எB- சாதன7களாக பய ப'தியைவக. கெவ"'க.,

ெச ேப'க., நாணய7க. பைன ஓைலக. மர ப"ைடக. ேபாறவ$ைற

பயப'தின. இவ$றி பைனேயாைலகளி எBதிய ஓைல-வ எ&
இறளC ெப2மளவி நைட0ைறயி இ24 வ2வ இத சிற ைப
நண.

இதைகய வ கைள பதி பிதத காரணமாகேவ உ. ேவ. சா. இறளC தமி

மகளிைடேய ெசவா ெப$& திககிறா. இவைர தமிமக. ''தமிதாதா"
எ& D&மளவி$ ெபயைர; /கைழ; ெப$&த4 வ கேள எறா அ
மிைகயாகா. வ பதி பி 0ேனா யாக உ.ேவ.சா. தாேமாதரபி.ைள
ேபாேறாக. றி பிடதகவக. ஆவாக.. இவகளி வ
பதி / பணி
இறளC நிைன ெப2ைமபடD ய.
பி பாடக
ைககைள ெகா" ஆடவதைன மி எ& Bமி எற ெசாA24 மி
எற ெசா பிற4தி2க ேவ)'. ேம! மாள எற ெசா!
திதா'த எற ெபா25 மாளமி"' ஆ'வதைன மி எனC
றி பி'கிறன.
மிைய ப%றி &க
அகநாE& மிைய "ெகா பி" எ&
சீவகசி4தாமனியி மிைய ெகாைம எ&
மி எற ெசாலா"சி ம$ற 6களி இட ெப$றி2 பைத காண 0 கிற.
அறிஞகளி )%றி மி
. ச)0க4தர எ+ அறிஞ ைககைள ெகா" , ெப)க. ஆ' ஆ"டேம

மி எற ெபா2.ப' எகிறா.

ேசாமைலவி க2 ப மி நடன ஏ$றவா& ைகெகா" ;
பா"' பா ; நடனமா'வ ெகாமா: எ& இ-ெசாAA24 மி எற
ெசா ஏ$ப"ட எ& D&கிறா.
கி. வா. ஜக4நாத மிைய நனனா, ெகா"'த என றிபி'கிறா.
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ஆ& இராமநாத அவக. மிைய த" யா7ெகா"'த, ெகா)டா

ெகா"'த என- " கா"'கிறா.
வாைல மி

இவகளி க2கைள ேநாக மியி ேவ& ெபயகளாக ெகா பி, ெகாைம,

ெகாமா:, ெகாமி, நனனாெகா"'த, த" யா7ெகா"'த, ெகா)டா
ெகா"'த என அறிய 0 கிற.
வாைல மியி சிற க
ஆசிாிய ெபய ெதாியவிைல இ46Aைன ற
6A ெதாடகதி உ.ள றி பிடதக.

மட ெவளியி"'.ள என

நிைலயாைமைய அ பைடயாக ெகா)' ெப)ணி சிற ைப உலகறியெச:வத$ தம ெச:தA 0கியவைத உணதி; அத Iல
இைறவைன அைடதைல; D&கிறா.
வாைல மியி நிைலயாைம க*+,க
உ&திய$ற வாவிைன ெதாிவிக வாைல மியி Dற ப"'.ள க2க.
பகபலமா: நி$ப சி4தித$ாிய.
ஊைத- ச லெம& எ)ணாேத இ

உ பி"ட பா)டெம ெற)ணாேத - 23

நா$ற * உடைல ெகா) 2 மனிதைன உ பி"ட பா)டெமேற
றி பி'கிறா.
"ஒப வாச ேகா"ைட ;)' அதி
உ.ேள நிைலகார அJேபரா”

எ& மனித உடைல ைள;.ள பா)ட எகிறா.
;தகா லவ4 தா பி தா நா0
ெசத சவம வா ைல ெப)ேண.
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உயி   எம நைம தீ) வி"டா நா பிணமாகதா க2த ப'கிேறா
எபைத நணகிறா.
வாைல மியி ெப-க

ெப இட

வாைலமியான ெப)ணி உயCேக ெப2பா'ப"' ேபகிற.

ெப2பாலான பாடக. 'வாைல ெப)ேண ' 'மிய 7க ' எற ெசா$கைள
ெகா)ேட 0 கிற.

'சரKவதி தி ெகா)ேட வாைல மி ஆரபமாகிற. இ ெப)ைண

0தைமயாக ைவ ெதாட7க ப"'.ள. ெப)ணி உயC க2திேய தா
எப இத Iல ெவளி ப'கிற. ெப)L அறிCைர D& ேநாகி!

அைம4.ள மிகC பாரா"'ாிய ஒறா.
க$/.ள மாத லவா கநிைர

க$ைப பழிதவ ேரதாக"

45

க$ைப பழிதவ தாநிைலைய அைடவ உ&தி எ& D&கிறன.
மனிதனி வாைகயி ெப)ணி ப7 எதைகய 0கியவ ெப&கிற
எபதைன மிக அழகாக
மாதவா: வ4 அ0த த4தா.
மைனயா" யா:வ4 க7ெகா'தா
ஆதரவாகியத7 ைகயா னா நம

ஆைச ெகாB4தி; மாமியானா. - 64
ேம!,

ெப)Lமி லாமேல ஆLமி ைல இ

ேபணி பார வா ைல ெப)ேண. -71

ெப)தா ஆL அ பைட ஆதாரமாக விள7பவ. எபைத- " 
கா"'கிறா.
ெகா)டா"டமான தக ப ெபா:ேய 0ைல
ெகா'த தா; நிசமாேம -79

எற பாடA Iல தாயி 0கியவைத உணகிறா..

7

இMவா& ெப)க5 உயC த2 விதமாக தம பாடகளி ெப)கைள பதிC
ெச:தி2 ப மிகC றி பிடதகெதாறா. ெப) வி'தைலகாக ேபாரா'
மக5கான 0னா யாக வைல மியி ஆசிாியைர றி பிடலா.
த*ம ெச.த
அைனவ2 பிற உதCதைல ேநாகமாக ெகா) 2க ேவ)'

எகிறா. மைனவி எபவ. *'வைர உறC எ&, பி.ைள மயான
கா' வைர வ2வாக. எ& நா ெச:கிற தான தம7க.தா
இ&திவைர உட வ4 ெசாகைத அளி.
ெப)டா" ம4ைத ம"' வ2வா.
ெப$பி. ைளமயாவி கனா ம"'
ெத)டா" 'த2ம ந'விேல வ4
பரகதி தா ெகா' ம பா - 81

எகிறா.
நா ெச:; தான த2ம7கைள உடேன ெச:ய ேவ)' எபதைன,
சீகிர த2ம ெச:ய ேவ)' ெகாJச
தி2 பணி க. 0 க ேவ)' - 82

ேம!, நாைள எ& ெசால லாகாேத எ&
நாமைற ேவத 0ழ7த

- 85

எனC ஆசிாிய றி பி'கிறா.
வாைலமியி இடெப& ெத:வ7க.
அ)ணாமைலதீப உ+.ேள - 111
தி2கைடN2 IதA7ேகச2 - 112

சிதபரதா)டவ உ+.ேள - 113

வடமைலயி வாB ெவ7கேடச+ - 115
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ெடம
இMவைகயான ெத:வ7க. வாைல மியி இடெப$&.ள மிகC
பாரா"'ாிய.
யா பைமதிக
யா பைமதிக. இடெப& பாடக5, ஓாி2 பாடகளி சீக., ைற4,

மி4 வ2கிற பாடக5,

பாட எ)க.: 8, 15, 17, 24, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 60, 61, 64, 65, 66,
67, 69, 80, 83, 99, 101, 104, 106, 107, 113.

வாைலமியி இடெப$&.ளன எபைத இ4த பதியி " 
கா" ;.ேளா.
எ0+,1 சிகக
நவிஐய –

ஐJெசாைல - 15

ஐJெசBதா - 11

ஐ4எB.ேள - 17

இ4த வைகயான எBக. பாட! ஏ$றா$ேபா மா$ற ப"'.ள.
வாைல பய
வாைலமிைய ப

ேபா2 ஏ$ப' நைமகளாக,

ஆய ெகா' பா. நீரழிC0த
க)ட ம$ற வியாதி எலா
பசா பற4தி' பிA வினா வ வதி
வாைல ெப) ேபைர- ெசானா - 104
ேம!,
ச2 வ4தா! த.ளிைவ பா. வாைல

காலைன ;4தா+ைத பா." 108
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நீ)ட ஆ;ைள த2வ, வியாதி எலா தீ4 ேபாத!, எமபயைத

நீத! வாைலமிைய ப

எனலா.

பதா!, பா'வதா ஏ$' பயகளா

#23ைர
வாைலமியி இடெப$&.ள ெசா$க5, ெசா$ெபா2.க5,

அைனவ2 எளிதி /ாி; வ)ணேம இடெப$&.ளதா! ெப)களி
0ேன$றதி$ உக4த க2கைள D&வேதா' அைனவ2 வி2/
பாடலாகC வாைலமி திகB எ&, ப

பவ மனைத எளிதி

ப$றிெகா.5 தைம ெகா)ட எ& Dறலா.
---------------

சர4வதி ,தி

வாைல மி

சித கேளேபா$றி வாைல ெப) ணாம4த
சதியிேம$ மிபா" 'ைறக
ததிமி ேதாெமன ஆ' சரKவதி
பதினி ெபா$பாத கா ேபாேம.
கவிநிைற வாைல ெப) காதAெய ேறாகிற
ெசவியிேம$ மிதைன ெச /த$ - நவிஜய
நாதனி2ெசா ேவதனJ ேபாதன மிJ
ஆனகJச பாத வJசெநJ சினி ைவ ேபா
சதி சடாதாி வாைலெப) ணாம4த
உதமிேம$ மிபா" 'ைரக
விைதக. ஒ$ைறெகா பாவைல
சிதி வினாயக கா ேபாேம.

1

2

எ7 நிைற4தவ. வாைல ெப) ணாநி&
ந7கயி ேம$மி பா'த$
க7ைக யணிசிவ ச/வா ச$2
ப7கய ெபா$பாத கா ேபாேமா.
ஞான ெப) ணாம2தி ேஜாதி ெப) ணாமாதி
வாைல ெப) ேம$மி பா'த$

3

10

மாைன ெப) ணாகிய வ.ளி கிைச4தி'
மாம2 ேகசைன கா ேபாேம.

ெப) ணாராஜ பா) ெப) ணாவாைல
அபிைக ேம$ மிபா'த$
கா) ப னாபணி P)டவ ைவ4த

4

ஆ)

ஆ)டவ ெபா$பாத கா ேபாேம.

அ4திாி 4திாி வாைல ெப) ணாம4த
அபிைக ேம$மி பா'த$
சி4ைதயி 04தநவி4 ைதயா: வ4தி'
ந4தீச ெபா$பாத கா ேபாேம.

திைலயி 0ைலயி எைல;. ளா ய
வலவ. வாைல ெப) மீதினிேல
சலாப மி தமிB பாடவ2

ெதாைல விைனேபா வாைல ெப)ேண.

மாதா பிதாDட இலாம ேலெவளி
ம)Lவி) L உ)' ப)ேவென&
ேபைதெப) L0த வாைலெப) ணா எ&
P4தா ளி4/வி அடகேம.

ேவத0 Pத 0)டா னC
நாத0 கீத0) டானC ெவளி
ெவளிஞான சாKதிர 0)டான Cவழி

நா ெசால ேகள வா ைல ெப)ேண

04த ெஜக7க.உ) டான Cவழி
ெத:வ0 ேதவ0) டானC
வி4ைதயா: வாைல ;)டா னC

விளக பார வா ைல ெப)ேண

அாி 04தின தMெவBதா பி+
அாி. நிற ஐJெசBதா
காி 04தின தJெசBதா வாசி
பாி. நிற ஐJெசBதா

5

6

7

8

9
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11
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ஆதியி மJெசB தானா வாைல ெப)
ஐJெதB ெம& ேபானா.
நாதியி Eைம ெயBதிவ. தானல
ஞான வைகயாவா. தானானா.

உைமெயB ேத;ட லா- ம$&
ஓெம றெழேத ;யிரா-
ஆமி4ெத Bைத யறி4 ெகா)'
விைளயா

மி ய ;7க

ெசகபைட தமJ ெசBதா பி+
சிவபைட தமJ ெசBதா
;க0 4த மJ ெசBதா பி+
உ&பன மான மJெசBதா

சாKதிர பாதா! ஓதா+ ெமன
ேவத தா+ேம பாதி24 தா!ெமன
Qதிர பாதேலா ஆக ேவ+

ைம4ெசா ைலஅறி4த ேலகாண ேவ+.

காண கி"டா எ"டா வJசில
காாிய மிைலஎ ேறநிைனதா
காணா7 காணலா மJெசB தாசில
காாி 0)'தியா னெச:தா.

அய+ ைம4 எB. ேளஅாி
அய+ ைம4 எB.ேள
ஆய+ ைம4 எB. ேள இ4த

வாைல ;ைம4 எB.ேள.

மJெசB தான எ"ெடBதா பி+
மபேதா Dர4தா னா-
ெநJெசB தாேல நிைனயா மல4த
நிசெதாி ;ேமாவாைல ெப)ேண.

எய எயகி அJெசB அைத
எ"
பி ெகா. ெர)ெடBைத
ேநாகி ெகா.வாசிைய ேமலாகி வாதி
நிைலைய பார வா ைல ெப)ேண.
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13

14

15

16

17

18

19
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சிதபா- சகா4 தானாி வாாி4த
சீைமயி !.ளெப ாிேயாக.
சிதபா- சகா ெமறா லத$.

ெத:வைத யேலா அறியேவL

மன &தி; இலா மவழி
மா&த ெசாA என ெச:வா.
மன &தி; ைவகேவL பி+

வாைல கி2ைப; 0)டாகேவ L

இனிெவளி யினிெசா லாேத எழி
தீ ப"' தி4தவாி வழிேக
கனிெமாழி- சிேயவா 27க ெகாJச7
க2ைவ- ெசாேவ ேக57க

ஊைத- ச லெம& எ)ணா ேதஇ
உ பி"ட பா)டெம ெற)ணாேத
பாத ேப2 ஊைத இ ைலஇைத
பாேகா உ4த+ட !.ேள

உ-சி ேநேர ;)ணாC ேமநித
ைவத விள எாி;த
அ-. விள வாைலய அவியாம
எாி; வாைல ெப)ேண

எாி; அ&*" அதி எ)ைண
இைல அமித4 த)ணி;மிைல
ெதாி; ேபாக வழி;மிைல பாைத
சி சிவா ைல ெப)ேண

சிலெபாA ெயன ேகம ெமத
சி.ள பாைத 'கம
வல/ாி- ச7க Iம ேமேல

வாசிைய பார வா ைல ெப)ேண

வாசி பழக மறியேவ Lம&
ம)டல *'க. க"டேவL
நாசி வழி)' ேயாக0 வாசி;

20

21

22

23

24

25

26
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நா"டைத பார வா ைல ெப)ேண
0-ட ரான விள .ேள
Iல ம)டல வாசி வழகதிேல
எ-ட ராகி ய4த டவாைல

இவ.விட ேவறிைலவா ைல ெப)ேண

Qடாம வாைல இ2கிற பாி
த சிவ+. ளானC
*டாம வாசி பழகைத பா2நாேம
*' காணலாவா ைல ெப)ேண

ேம*' க)டவ. பாணிய வி)ணி
விளகி நிைர4தவ. வாணிய
தா:*' க)டவ. ஞானி ய பாி

கா)  ெகா)டவ ப"டாணிய

அதியி ேலநா பதியி ேலமன
பதியி ேலந' மதியிேல
ெநதியி ேலசதா சிவெம& ெசாேன

தனிைமைய பார வா ைல ெப)ேண

அBதிேல ெசாலJ ெசBதிேல நா+
வBதிேன ஞான பழதிேல
கBதி ேலமேய சபா+ உ)'
க)' பா வா ைல ெப)ேண.

அJசிேல மJசிேல வJசிய ேரநித
ெகாJசிவி ைளயா' வJசியேர
ெநJசிேல 2திர Qழி 2 பா

ேந2ட னாம வா ைல ெப)ேண

ெதா4தியி ேலந' ப4தியிேல சி4ைத யிேல
04தி உ4த+ட ேநதியி
வி>LC4 தானி2 பாாிைத உ)ைமயா:
பார

வாைல ெப)ேண

ஆலதி ேலஇ4த ஞாலதி ேலவ2

27

28

29

30

31

32

33

34
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காலதி ேலஅ+D லதிேல
Iலதிேல பி2ம+ தானி24 வாசி

0'றா பி)ட பி கிறா

ேத&)' அJசா& ஆணி ;)'அதி
ேதவ2 0)'ச7 கீத0)'
ஆ&)' பார வாைலெத: வமதி

அடக தான வா ைல ெப)ேண

ஒப வாச ேகா"ைட ;)' அதி
உ.ேள நிைலகார அJேபரா
அ/ட ேனபாிகா ரக. ஆ&ேப

அடக தான வா ைல ெப)ேண

இ4த விததிேல திேரகதி ேலெத:வ
இ2ைகயி /தி கறிைகயினா
ச4ேதாஷ வாைலைய பாரா மமனித
சார ேதத வா ைல ெப)ேண

நகார தி> / ஆன தினா
ந'வாள7 காநய மா-
உகார 0-சிர சா- இைத

உ$& பார வா ைல ெப)ேண

வகார மான ஓைசயா- அ4த
மகார மான ெக$பமா-
சிகார மானமா: ைகயா- இைத

ெதாி4 பார வா ைல ெப)ேண

ஓெம & அSர4 தா+0) 'அத$
உைமெயB மி2 த
நாமி4 ெதBைத யறி4 ெகா)ேடா
விைளயா

பார வா ைல ெப)ேண

க"டாத காைளைய க"டேவ Lஅைத
ெவ"டேவL வாசி ேயா"டேவL
எ"டாத ெகாைப வைளகேவ +காய

எ)ைண கி2வா ைல ெப)ேண

35

36

37

38

39

40

41

42
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இ24த மாகமா: தானி24 வாசி
ஏகாம ேலதாகா கேவL
திாி4 ஓயைல4 ெவ4 திேரக

இற4 ேபா-ேதவா ைல ெப)ேண

Pத மலராேல ைமJ 0)'அதி
Pவிலா பிJம ேனக0)'
Iத மகனாேல வாC 0)'ம$ற
I& ேபராேல இழிC)'

க$/.ள மாத லவா கநிைர
க$ைப பழிதவ ேரதாக
சி$பாைன ேபா$றி மி ய 2
த$பாைன ேபா$றி மிய

அJசிேய ெர)' அழி4த திைல
அJசாாி ேலநா5 ஒழி4ததிைல
பிJசிேல Pவிேல Jவ அ

ேபணி ேபாடலாவா ைல ெப)ேண

ைகயிலா "ைடய க" கி" டாஇ2
காAலா ெந"ைடய 0" கி"டா
இலா ேதென' )'வி" ேட அ
இனிதி ைலவாைல ெப)ேண.

ேம!7 ேகா"ைட ஆதரவா: நறா:
விள7 க)ணEபா ைதயிேல
கா! 2வபல வி"டதி னாஅத$
நைடய

வாைல ெப)ேண

ெதா)ைட;. 0ேகாண ேகா"ைட யிேலஅதி
ெதா4தி ெகா மரநா" ைடயிேல
ச)ைட ெச:ெகா)' ஓ ேபா னாேகா"ைட
ெவ4 தணலா- வாைல ெப)ேண

ஆைச வைல. அக ப" ட*'
அ பேவ ெவ4 அழி4 தி"ட
பாச வைலவ4 0 "ட வாைல

43

44

45

46

47

48

49

16

பாதைத ேபா$ற வா ைல ெப)ேண
அன மி2 ம)ட பதி
விைளயா திாி; ஆ)/A;
இன மி2 ெகாJகிளி சதினி
அைதெயா"

பி  I&கிளி

ேதா பிேல மா7யி D பி' ேத/
மா பி.ைள மாவ4 சா பிடC
ஏ: இ ப மJசா& ஆ4ைத
இ24 0ழி பா27க

மீ+ மி2 ஊரணி யிஅைத
ேம: திாி;7க. சாவ
ேத+மி 2ேப னாயிேல ;னதி

க"'தி ைலேயவா ைல ெப)ேண

காக மி2 ேதா பி ேலதா
கவசவ A2 ேதபிேததா
பாக ெவTர மிைல யிJசன

பாதா ெதாி;ேமவா ைல ெப)ேண

பி ளதி ேலஅ பலமா
ல2 ஊாிேல ேச&ேமஅ4த
ெத/ இைடயி"' பாைத களா:வ4

ேச4தா ரா:பாவா ைல ெப)ேண

ப)'ேம அைழகிற &.ேள ெர)'
ெகா)ைட யி24 பக"'த
க) 24 ம4த காகா; மJ
கB ெகாற பா27க .

ஆதி ேலஅJ 0த ைலய
/திேல ெர)' கா ய
D$றன I& 2டன பாச

ெகா)' பி றாவா ைல ெப)ேண

0"ைட இ'ேத &பறைவ "ைட

50

51

52

53

54

55

56

57
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ேமாச ப)L ெதா2பறைவ
வ"ட மி"டாஊ கனியி ெர)'

மானி &தவி வாைல ெப)ேண

அ"டமான வ"ட ெபா"டAேல ெர)'
அமாA நி$ ேதேமேல
தி"டமா: வ4 அ தி ைலதிேரக

ெச4தண ஆேதவா ைல ெப)ேண.

0ேகாண வ"ட கிண$& .ேள
Iலம) டலவாசி பழகதிேல
அேகாண வ"ட- சகரதி வாைல

அம4தி2 கிறா.வா ைல ெப)ேண

இர)' காலா ேகா/ரமா ெந'நாளா
இ24 அழி4 ேபா
க)டேபா ேகா/ர மி2 வாைல

காணC ஒ"டா. நிைனகC ெமா"டா.

அJ Pதைத ;)'ப)ணி D"
ஆ& தாரைத ;)'ப)ணி
ெகாJச ெப)ணாைச ைய;)' ப)ணிவாைல
D"'றா. காலைன மா"'றா.

காலைன காலா! ைததவளா வாைல
ஆலகால விஷஉ) டவளா
மாளா ெசகைத பைடதவளா மி4த

மானிட ேகா"ைட இ தவளா

மாதவா: வ4 அ0த த4தா.
மைனயா" யா:வ4 க7ெகா'தா
ஆதர வாகியத7 ைகயா னாநம
ஆைச ெகாB4தி; மாமியானா.

சிாி ெமல /றெமாி தா.வாைல
ெச7கா"' ெச" ைய தா+ைததா.
ஒ2தி தனியாகேவ Qரத ைனெவ&

ஒ$ைறயா: கJசவைன ெகா&வி"டா.

58

59

60
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62

63

64

65
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இ ப யி ேலா இவ. ெதாழிலா இ4த
ஈணா மல  ெகா'J QAைம
ப'7க னியேக 57க
வய வாைல திாிQA

கதி ெபாிேதா உைரெபாி ேதாஇவ.
க)L ெபாிேதா இவ. ெபாிேதா
சதி ெபாிேதா சிவ ெபாிேதா நீதா

ச$ேற ெசால வா ைல ெப)ேண

அன ெபாிதலா த)ணீ ெபாிதிைல
அ ப வாைல ெபாிதானா.
ெபாL ெபாிதிைல ெவ.ளி ெபாிதிைல
ெபா:யா ெசா!ேர ேகள

மாமிஷ மானா. எ!/ உ)'
சைதவா7கி ஓ' கழ&வி'
ஆமிஷ மி ப சதி ெயேற
விைளயா  மிய

;7க .

ப)' 0ைள ப அரசிேய ஆனா!
வி)'உமி ேபானா விைளயா
க)' ெகா)' 0னைவெசா னா.இ

உ)ேடாஇ ைலேயாவா ைல ெப)ேண.

ம)Lமி லாமேல வி)Lமிைல ெகாJச
வாசமி லாமேலP Cஇைல
ெப)Lமி லாமேல ஆLமி ைலஇ
ேபணி பார

வா ைல ெப)ேண

ந4த வனதிேல ேஜாதி ;)'நில
காதேப 2ெந !உ)'
வி4ைதயா: வாைலைய Pஜிக 0னா.

வி"ட ைரேவL வாைல ெப)ேண

வாைலைய Pசிக சித ரான
வாைல ெகாதாைச யா: சினகதரானா
ேவைலைய பாதேலா DA ைவதா

66

67

68

69

70

71

72
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இ4தவித ெதாி;ேமாவா ைல ெப)ேண
வாைல ேமலான ெத:வமிைல மான
கா பேச ைலேம !இைல
பா! ேமலான பாய மிைல

வாைல மி மி ேமலான பாடAைல

நா"டைத க)டா அழியலா அ4த
நாலா& வாச கடகலா
P"ைட கதைவ தி&கலா இ

ெபா:யல ெம:ய வா ைல ெப)ேண

ஆL ெப)L D யதி னாபி.ைள
ஆ-ெதேற நீ2 ேபகிறீ
ெப)L ஆL D ய தேல

ேபத ம$ெறா2வி தா-வா ைல ெப)ேண

இைண கி2 ப ெபா:யல ேவ*'
எவாைக எபெபா: யலேவ
அ)ைண ெகBதிய ப 0 ; வாைல

ஆதாைள ேபா$ற வா ைல ெப)ேண

*ணாைச ெகா)' திாியா ேதஇ
ெம:யல ெபா:வாC ெபா:D'
காணாத வாைலைய க)'ெகா)டா கா"சி
காணலா ம7காய மாளலா

ெப)டா" யாவ ெபா:யல ேவ&
ெப$ற பி.ைள களாவ ெபா:யலேவ
ெகா)டா"ட மானதக பெபா: ேயா0ைல
ெகா'த தா; நிசமாேம.

தா; ெப)டா" ;தா சாிேய
தமய தாேன இ2வ2 தாெதா'
கா; ப 0 சாியாேமா உ4த

க2ைத பாெகா. வாைல ெப)ேண

ெப)டா"

ம4ைத ம"' வ2வா.

73

74

75

76

77

78

79

80
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ெப$றபி.ைள ைளமயாவி கனாம"'
ெத)டா" 'த2ம ந'விேல வ4
பரகதி தா ெகா' ம பா

பாகிய 0மக. ேபாகிய0 ராஜ
ேயாகிய0 வ4 தானகல
சீகிர த2ம ெச:யேவ)' ெகாJச
தி2 பணி க.0 க ேவ)'

தி2 பணி க. 0 ேத ... ெச
சாகாத ேபராேல எ&
அ2"ெபாA4 தி'ேவ ததிேல

அறி4 ெசானாேள வாைல ெப)ேண

ெமைத தனிேல ப'தி24 நா0
ெமAய2 டசிாி ேபா
;தகா லவ4 தாபி தா நா0
ெசத சவம வா ைல ெப)ேண

ஏைழ பனாதிக. இைலஎ றாஅவ
இ24தா எனெகா'க ேவ)'
நாைள எ&ெசால லாகாேத எ&
நாமைற ேவத 0ழ7த

தJசெம ேறாைர ெக'காேத யா
வJசைன ெச:ய நிைனயாேத
பJச பனாதி ய காேத ேம!
பாவ ைலக 0 யாேத

க)ட ேக"ட ெசாலாேதக)ணி
காணாத உதிர வி.ளாேத
ெப)டா"  $ற ெசாலாேத

ெப$றபி. ைள இள ப ெகா'காேத

யாைர ேவதிய ைரசில
சில/லவ ஞான ெபாிேயாைர
மCனமா கCைவ யாேத அவ

81

82

83

84

85

86

87

சிவன

மன ேநாகC ெபா:யாேத

88
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வ  கழிCக. ெசாலாேத க$/
ம7ைகய ேமமனைவ யாேத
ப க வாசிைய பா ெகா)' வாைல

பாதைத ேபா$ற வா ைல ெப)ேண

D ய ெபா:க. ெசாலாேத ெபாலா
ைலக ளCெச: யாேத
ஆ ய பாைப அ யா ேதஇ
அறிC தான வா ைல ெப)ேண

காாிய னாகி! *ாிய ேபசC
காணா ெதறஅைவ ெசானாேள
பாாினி வ/க. ெச:யா ேத/ளி
பழேபா உதி4 வி'4தாேன

ராஜா க.பைக ெச:யா ேதந'
கா"' /A0 நிலாேத
சாதி ர7க5 ெசாலாேத மா:ைக

ேதவ யா. தின ப)ணாேத

த* 'இ2 கஅச* 'ெசலாேத
தாயா தக பைன ைவயாேத
உ*" '.ேள Nக மி2ைகயி

ஓ  திாி;0ய வாைல ெப)ேண

சாதி ேபத ெசா!கிறீ ெத:வ
தாென& ஓஉட ேபத0)டா
ஓதிய பாலதி ெலாறா கிஅதி
உ$பதி ெந: தயி ேமாறா-

பாேலா' 0)' Pைன; 0)'ேம
காணC கா)பதிைல ேம அ4த
ஆைசைய த.ளிவி"' மனதி ேவ) ய
Pைசைய- ெச:தி '7க.

ேகாழி ஆ&கா எ& ெசாேன
Dளி I&கா ெல&ெசாேன
Dளி ெர)ெடB ெத& ெசாேன

89

90

91

92

93

94

95
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0Bபா ைன வாயி ைலஎ& ெசாேன
ஆ"' ெர)' காெல& ெசாேன
ஆைன பாைன நி$ேம
மா"' காAைல எ& ெசாேன

கைதவைகைய- ெசால வா ைல ெப)ேண

ேகாயி! மா' பாி4தவ +7களாி
D ேம:க ெதாி4தவ+
வாயி லாதிைர க)டவ+ மா"'

வைகெதாி ;ேமாவா ைல ெப)ேண

இதைன சாதிர தாப ேதா
ெசதா ெலறல கேதாக.
சிாி பா ெச ேபா: Dடகல7 கேவ)'
அவ.ேத வக5ட ேனேசர ேவ)'

உ$ற ெசானா அ$ற ெபா24
உ)ேடா உலகதி அைவ ெசானா
அ$ற ெபா24 உ$ற ெசானா
அவேன 2வ வா ைல ெப)ேண

Pரண நி$ நிைலயறி யாெவ
ெபா:ெசாவா ேகா ம4 திர ெசாவா
காரண 2 அவ+ மலவிைன
காாிய 2ெபா2 ளறி பா.

எலா மறி4தவ எ& ெசாA
இ4தPமி யிஏB ஞானிெய&
உலா ஸமாக அவ பிைழக
இவஓ

திாி;$றா வாைல ெப)ேண

ஆதி வாைல ெபாிதானா ! அவ.
அகா. ெபாிேதா சிவெபாிேதா
ஆதி வாைல ெபாிதான ! அவ.
நாயக அல சிவ ெபாி

ஆய ெகா' பா. நீரழி C0த

96

97

98

99

100

101

102

103
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க)ட ம$ற வியாதி எலா
பசா பற4தி' பிAவி னாவ வதி

வாைல ெப) ேபைர- ெசானா

நிதிைர தனி! *$றி2 பா ள4த
ேநரதி! வாைல 0னி2 பா.
ச2 வ4தா! த.ளிைவ பா.வாைல
காலைன ;4தா +ைத பா.

பலா யிர7ேகா ய)ட0த
பதினா /வனI தி0த
எலா4 தாய பைடதவளா வாைல

எ.5 எ)ெணைய ேபா நிறவளா

ேதச /க4தி' வாைல மிதமி
ெச:ய என உபேதச ெச:தா.
ேநசவா *ரெப2 மா2 சாமி

நிபாத ேபா$றிெகா) டா'7க

ஆ& /ைட/க *'கைட Qதிர
அJெசB வைக யறி4
D&0யேவ ேவ4திர னாவ.ள

ெகாதவ வாைக ெகா) டா'7க

ஆ'7க. ெப)' க.எ ேலா2
அபான ெகா7கண ெசானதமி
பா'7க. சிதக. எேலா2 வாைல

பாதைத ேபா$றிெகா) டா'7க

சிதக. வாழி சிவ வாழி
0னிேதவ க.வா ழிாிஷி வாழி
பதக. வாழி பதவாழி 2பாரதி
வாைல ெப)வா ழியேத.

அ)ணா மைல தீப காணேவL ெம&
அ4த4த மா4தக. ேபாவாக.
அ)ணா மைலதீப உ+. ேளஅைத
அக)ட பா நீ மிய

104

105

106

107

108

109

110

111
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தி2க ைடN IதA7 ேகசனா
ெதாிசிக ேபாகேவL ெமபா
தி2கைட N2 IதA7 ேகச2

112

ெதாிசி காணநீ மிய

சிதபர நடன பாக ேவL
சீறாக எேலா2 ேபாகேவL
சிதபர தா)டவ உ+. ேளஅைத
ேசவி மிய

113

;7க

ஒ2காைல Tகிேய உ+ .ேள
வ2த)ட தா)டவ ஆ'கிறா
தி2 பாத க)' ேசவி ெகா)டா
சிதபர ேபாவாேன மிய .

114

வடமைல எ& ெசாAஎ ேலாைர;
ைவயகதி மா4த ேபாவாக.
வடமைலயி வாB ெவ7கேட ச+
-------------

வள4 நி$றா மிய .

115

பாட #த றி  அகராதி (பாட எ-)
எ-)
அJசிேல மJசிேல 33

அJ Pதைத 62

அJசிேல ெர)' 46

அ"டமான வ"ட 59

அ4திாி 4திாி 6

அய+ ைம4 17

அ)ணாமைல தீப 111

அதியிேல நா 31

அாி 04தின 11

அBதிேல ெசால 32

ஆைச வைல. 50

ஆ"' ெர)' 97

அன ெபாிதலா 68

அனமி2 51

ஆ'7க. ெப)' 109

ஆ)

ஆதிவாைல 103

ஆய ெகா' பா. 104

ஆL ெப)L 76

ஆதிேல அJ 57

ஆ&பைட /க 108

ெப)ணா 5

ஆதிய மJெசBத 12
ஆலதிேல இ4த 35

25

இ)ைணகி2 ப 77

இதைன சாதிர 99

இர)' காலா 61

இ24த மாகமா: 43

உ-சி ேநேர 24

உைமெயBேத 13

இ4த விததிேல 38

இனிெவளியினி 22

உ$ற ெசானா 100

எ7 நிைற4தவ. 3
எாி; அ&*" 

ஏைழ பனாதிக. 85

25

ஒப வாச 37

க"டாத காைளைய 42
கதி ெபாிேதா 67

க$/.ள மாத 45

காண கி"டா 16

காலைன காலா!ைத 63

D ய ெபா:க. 90

ேகாயி! மா' 98
சதி சடாதாி

2

சாKதிர பாதா! 15

சிதபரநடன 113
சிாி ெமல 65
சிவன யாைர 88

ெசக பைடத 14

இ ப யேலா இவ. 66

ஊைத- ச லெம& 23
எய எய 19
எலாமறி4தவ. 102

ஒ2காைல Tகிேய 114
ஓெமற அSர4 41

க)ட ேக"ட 87

கவி நிைற வாைலெப) 1

காகமி2

54

காாியனாகி! 91

பி ளதி 55

ைகயிலா "ைடய 47
ேகாழி ஆ&கா 96

சாதி ேபத

94

சிதக. வாழி 110

சிதபா- சகா4 20

சிலெபாAெயன 26

Qடாம வாைல 29

ஞான ெப)ணாம2தி 4
தJசெமேறாைர 86

த*' இ2க 83

தி2 பணிக. 0 ேத 83

திைலயி 0ைலயி 7

தா; ெப)டா" ; 80

ேதச /க4தி' 107

தி2கைடN 112

ேத&)' அJசா& 36

26

ெதா)ைட;. 0ேகாண 49

ெதா4தியிேல ந' 34

/ 39

ந4த வனதிேல 72

ேதா பிேல மா7யி 52
நகார தி>

நா"டைத க)டா 75

நிதிைர தனி! 115

ப)' 0ைள ப 70

ப)'ேம அைழகிற 58

பாேலா'0)' 95

Pத மலராேல 44

பலாயிர7ேகா

106

பாகிய0மக. 82

Pரண நி$ 101

ெப)டா"

மJெசBதான 18

ம)Lமிலாமேல 71

ெப)டா" யாவ 79

ம4ைத 81

மன&தி; 21

மாதா பிதா Dட 8

மீ+மி2 53

0-டரான 28

04த ெஜக7க. 10

ெமைத தனிேல 84

மாதாவா: வ4 64
0ேகாண வ"ட 60

ேம*' க)டவ. 30
ராஜாக. பைக 92
வகாரமான

40

வ  கழிCக. 89

வாைல ேமலான 74

*ணாைச ெகா)' 78
-----------

மாமிஷமானா. 69

0"ைட இ' 58

ேம!7ேகா"ைட 48

வடமைல எ& 115
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