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தி�வ���ேகணி �மார�தி ேவத�மா� எ�தியதி�வ���ேகணி �மார�தி ேவத�மா� எ�தியதி�வ���ேகணி �மார�தி ேவத�மா� எ�தியதி�வ���ேகணி �மார�தி ேவத�மா� எ�திய    

உஷா க�யாண���மிஉஷா க�யாண���மிஉஷா க�யாண���மிஉஷா க�யாண���மி    

 

Source: 

�மேத ராமா�ஜாய நம: 

உஷா க�யாண���மி 

தி�வ���ேகணி அ�பைன�ய�கா� 

�மார தி ேவத�மாளா� இய#ற�ப%டைத 

�ர�க�மாளா� ெவளியிட�ப%( கா�பிைர%( ாிஜி)ட� ெச�ய�ப%ட+. 

தி�,சி : ல.மிவிலாஸ அ,சா01� அ,சிட�ப%ட+. 

1925. 

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

உ  -  �மேத ராமா�ஜாய நம: 

உஷா க�யாண�உஷா க�யாண�உஷா க�யாண�உஷா க�யாண�....    

 

1. 1. 1. 1. ஸர�வதி �ேதா�திர�ஸர�வதி �ேதா�திர�ஸர�வதி �ேதா�திர�ஸர�வதி �ேதா�திர�    

இராக� - மஜதாாி ெம%( 

 

ப�லவி. 

1. கைலவாணி க�யாணி க�ைண ெச�வா� 

சரண�. 

அைலகட�� அம�2+ +யி3� 

அன2தசயன4 அ�5க ம�கி 

ஆதாி�பா� அ�மணி நீ ஆதாி�பா� அ�மணி       கைல 

 

2. நா38க4 த4 நாவினி� வா1 

நாராயண4 ேம� ந�ல வி)வா1 

நாவி� வ�வா� நாயகீ நீ நாவி� வ�வா� நாயகீ       கைல 

 

3. பாண4 மக9 த4 பா�கான கைதைய 

பா�தனி� :ட பா�கிய� த�வா� 

ப�த சீேல பாஹிமா� ஓ ப�தசீேல பாஹிமா�       கைல 

-------------- 
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இராக�இராக�இராக�இராக�----    2222    வ� நாத பி�� கலாதி ெம!"வ� நாத பி�� கலாதி ெம!"வ� நாத பி�� கலாதி ெம!"வ� நாத பி�� கலாதி ெம!"....    

 

1. ெத4னர�க நக�நாதா நேமா நேமா 

ம4=� ப�த��கதி >த நேமா நேமா 

ெபா4னிம தி +யி� நீதா நேமா நேமா 5க?வாக 

 

2. இ.வா� �ல@ஜா நேமா நேமா 

பAிவாகன ெஜகதீசா நேமா நேமா 

வAெல.மி அதி ேநசா நேமா நேமா வ�வாேய 

 

3. உபயகாேவாி வாஸா நேமா நேமா 

அபயமீ2த�B� Cசா நேமா நேமா 

சபல� ேபா�கிய�9 ேநசா நேமா நேமா சதிராக 

 

4. தி�பாணநா� பரD� பாதா நேமா நேமா 

காணவ2த�B� ேவதா நேமா நேமா 

ேபE� ேபைத�க�9 ேபாதா நேமா நேமா ெப�மாேள 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 3333    வ� ேமாஹன�வ� ேமாஹன�வ� ேமாஹன�வ� ேமாஹன�....    

ப�லவி நா,சியா� )+தி. 

 

1. F2தாிேய உ2தைனேய ெஸா2தமாக வ2தைட2ேத4. 

சரண�. 

 

2. ப2த விைனைய ேபா�கி இ2த Aண தி� கா�� 

ந2தேகாபால=ட நாயகியான திGய (ஸு2தாி) 

 

3. அ�யான� IJ அைலK� அJேயைன 

ஸு�யான� த2+ ஸுகி�க வர� அ�9வா�       ஸு 
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4. பாண4 மக9 சாித� பா�தனிேல உைர�க 

பாைவேய ெச�கமல @ைவேய நீ அ�9வா�       ஸு 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 4444----வ� வ� வ� வ� --------    ((((மகமதிய% �ல�தி� மாணி�கமா& உதி�தெம!"மகமதிய% �ல�தி� மாணி�கமா& உதி�தெம!"மகமதிய% �ல�தி� மாணி�கமா& உதி�தெம!"மகமதிய% �ல�தி� மாணி�கமா& உதி�தெம!"))))    

கைத ஆர�ப�. 

 

1. ேசாணித5ாி தனி� பாண4 எ4ெறா� அஸுர4 

ஆணவ8ட4 இ�2தா4 அரF த4ைன 

ேபணி மிகD� 5ாி2தா4. 

 

2. ச�கரைன �றி + ப�கமி�லாம� தவ� 

இ�கித8டேன ெச�தா4 அர4 இர�கிய 

ம�களமா� வர� ெப�தா4. 

 

3. சிரமதி� ைவ த@D� சரகி�லாமேல கா�ேப4 

ெபாMைமKட4 நடெவ4றா4 பாண4 மகி?2+ 

தீர8ட4 நகர� ெச4றா4. 

 

4. வாச� தனிேல நி4M ேநசமா� காவ� கா�ேப4 

:சமி4னிேய ேபாெவ4றா4 அஸுரன�ேபா 

ஆைசயா� நகர� ெச4றா4. 

 

5. பி4ெனா� நா9 அஸுர4 ம4னி ச�கர @ைஜ 

உ4னிதமாக ெச�யேவ சிவ4 மகி?2+ 

ந4றா� நடன� ெச�யேவ. 

 

6. அ2தேவைள தனிேல F2தாியா� உைஷK� 

ச2திரேசகர4 பாத ைத பாிDடேன 

வ2தி + வா� ைத ெசா�3வா9 

-------- 
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பாணாஸுர( சிவைன��ாி�� தப+ ப,-கிற�பாணாஸுர( சிவைன��ாி�� தப+ ப,-கிற�பாணாஸுர( சிவைன��ாி�� தப+ ப,-கிற�பாணாஸுர( சிவைன��ாி�� தப+ ப,-கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 5555    வ� +ரர/க வரதா ெம!"வ� +ரர/க வரதா ெம!"வ� +ரர/க வரதா ெம!"வ� +ரர/க வரதா ெம!"....    

    

ப�லவி. 

1. ஹர ச�ேபா ச�கரா சரண� சரணேம 

அதி ய4பா� ஹாிைய யி4ப8டேன 

ெக�0ர +தி ெச�ேவாேன       (ஹர) 

 

அ=ப�லவி. 

2 5ரதகனா வரஸு�ண வனஜ 5 திர பாலன 

க�காெஜட தரா ஹாிதீன தய பரப�த நாயகி 

நி திய நிர2தரா அ�மைற +தி அரகரா சதி 

த�வதினி ேம� ரAகா       (ஹர) 

 

சரண�: 

3. எ2த=ைடய சி2ைதயதைன 82தி ேபா��வா� 

உ2த=ைடய வJைவேபா� பதித2+ ஆ��வா� 

Fரா� அரா� ஸுராதிய�க9 ஹராஹராஹர எ4 

றி(� அமலேனச,சி ேதவிநாதேன 

நீK� வ�வா� அ�9 த�வா� அமலேன 

அ4பா� பதிதைன அJேய4 மீதினி� மனமிர� 

கிேய ஆன2தமைத த2திடா�       (ஹர) 

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

 

சிவனிட� உைஷ வர� ேக!கிற�சிவனிட� உைஷ வர� ேக!கிற�சிவனிட� உைஷ வர� ேக!கிற�சிவனிட� உைஷ வர� ேக!கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 6666----வ� வ� வ� வ� ஆேவ2 பாேவ3 ெம!"ஆேவ2 பாேவ3 ெம!"ஆேவ2 பாேவ3 ெம!"ஆேவ2 பாேவ3 ெம!"....    

    

ப�லவி. 

1. இ2தவித� உைஷK� ேக%க அ�ேபா 

ச2திரேசகர=� பா��க       இ2த 

 

அ=ப�லவி. 

எ2த4 வJைவ சி2ைத ெகாN( F2தாி நீ பாராேத 

உ2த4 சி2ைத கவ�2தி(ேமா� F2தர4 இனி 
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இ2த இரவி� ேசைவ த2தி(�.       (இ2த) 

 

சரண�. 

2. எ2தைன�பாராேத நீK� த2ைத�� ஸமான� நா4 

அ2த ந2த 8�2த=ட ேபர4 அதி ெசா2த8ட4 

வ�வ� தீர4       (இ2த) 

 

3 ஆவ3டேன :வி உைஷையேமவி சிவ=� ெசா�லேவ 

ெவ� ஆன2தமா� கிரக� ெச�லேவ 

ெம ைதமீதி� சயநி தா9 ெம�லேவ      (இ2த) 

--------- 

 

உைஷ ெசா4பன� கா,உைஷ ெசா4பன� கா,உைஷ ெசா4பன� கா,உைஷ ெசா4பன� கா,கிற�கிற�கிற�கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 7777----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�....    

வ2தேவைள இ+ ெம%(. 

 

1. ப + நாழிைக அ+ ெச4ற உட4 உைஷ 

நி திைர ந4றாக வ2+டாம� 

சி தம+ கல�கி உ தமி ேயாஜி தா9. 

 

2. ேசாணித� எ4ற நக�தனிேல நா8� 

பாண4 ஸுைதயாக வ2+ உதி ேதா� 

ேவணபJேய அதிகார� ெச��ேறா�. 

 

3. சி2ைத�� இைச2தேதா� ம4னவ4 

வா��பேந� சிற�5டேன மகி?ெவ�திடலா� 

வி2ைதயதாகேவ :J விைளயாடலா�. 

 

4. எ4M உைஷயவ9 ஏ�கிதள�2+ேம 

ஏகா2தமா� நி திைர ெச�ய3ேம 

கNண4 த4 ேபர=� கனவினி� வ2+ேம 
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5. இ4பமதாக ம�வி உைஷதைன 

ஏ���பJ�கி மைற2+வி%ட 

+4பமைத�கN( ேதாழி ஸகியாம� 

 

6. பாைவேய உ2தைன ப�க�ப( தின 

பா� தீப4 யாெர4M நானறிய 

@ைவேய நீK� ெபாM + உைர�பா� 

எ4M ேபா#றி உைஷ த4ைன ேக%க3#றா9. 

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

 

உைஷ ெசா4பன�ைத ஸகியிட� ெசா�3கிற�உைஷ ெசா4பன�ைத ஸகியிட� ெசா�3கிற�உைஷ ெசா4பன�ைத ஸகியிட� ெசா�3கிற�உைஷ ெசா4பன�ைத ஸகியிட� ெசா�3கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 8888----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�....    

ஆ. ஆ. இ+ எ4ன ெம%(. 

 

1. ஆ எ4 உைஷேய அ459ள சகிேய 

அதிசய� எ4 ெசா�வா� சகிேய 

ஓ ஓ இ+ உ4 உ4னித வJைவ 

ஓ�2+ேம ெசா�வா� நீ சகிேய 

 

2. மாைலக9 வாJ மன+ கல��� 

வைகயைத ெசா�வா� ஏ ஸகிேய 

ஆைல க��பி4 ெமாழியரசீ நீ 

அறி2தைத ெசா�வா� ஏ உைஷேய. 

 

3. சிவ2த அதர� ேமனி ெவB + 

சீ��ைலைவ ெசா�வா� ஸகிேய 

எவ4 தா4 இ�பJ ெச�+ மகி?வா� 

ஏகி நா4 ெசா�வா� நீ உைஷேய 

 

4. அ ைத ஒளி�காம� ெசா4னா� எ4னிட� 

அஷண� ெகாN( வேர4 ஸகிேய 

8 தி ெநாளி ேபா� ப�லழகி நீ 

ெசா)த சி தமா� இ�2திடலா� 
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5. ேதாழியா� சி திரேரைகK� ேக%க 

ஆழி�ைகயாேல 8க� IJ 

வாழி எ4M அவைள வா? தி மன� 

தா?Dபடாமேல ெசா�ல3#றா9. 

---------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 9999----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�    

அ�ைம உ�ள காத�ேய ெம!"அ�ைம உ�ள காத�ேய ெம!"அ�ைம உ�ள காத�ேய ெம!"அ�ைம உ�ள காத�ேய ெம!"....    

 

1. எ4ன நா4 ெசா��(ேவ4 

எ2த=ைடய ஸகிேய 

உ4னீத வJவழைக உைர�க 

எ4னா� தரமா. 

 

2. ம2தஹாஸ மதி8க8� 

ெச2தாமைர ேந திர8� 

இ2திர நீலகா திர8� 

F2தரமா� 5�ஷனவ�. 

 

3. 8�ைலேபா� ப�லழ�� 

ேமாகன பா�ைவ அழ�� 

எ�ைல இ�லாFக ைத த�� 

இ2திர4 ேபா� விள��கிறா�. 

 

4. கNடஸர� பத�க�கB� 

ெகNட தி� 0தா�பர8� 

வNெடாR��� ேபா� 5�வ� 

மNடல� ேபா� விள��கிறா�. 

 

5. கா திர� ஒ4னா� கல2+ 

வா� ைத ம+ர� உைர + 

ரா திாி பிாியா தி�2+ 
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பா� தி(84 மைற2+வி%டா�. 

 

6. கNE�� இனியவ� த4ைன 

காAிKட4 காணாவி%டா� 

உNேண4 உடைம @ேண4 

உற�கம+D� ெகா9ேள4. 

 

7. அ4னநைட சி ரேரகா 

ம4னைன ெகாN( வ�வா எ4M 

க4னிைக உைஷKைர�க 

உ4னியவ9 ெச�ய3#றா9 

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

 

ேதாழி பட� எ�தி உைஷயிட� கா,பி�கிற�ேதாழி பட� எ�தி உைஷயிட� கா,பி�கிற�ேதாழி பட� எ�தி உைஷயிட� கா,பி�கிற�ேதாழி பட� எ�தி உைஷயிட� கா,பி�கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 10101010----வ� க!ட� ஆ4ாியா ெம!"வ� க!ட� ஆ4ாியா ெம!"வ� க!ட� ஆ4ாியா ெம!"வ� க!ட� ஆ4ாியா ெம!",,,,    

 

1 ேதாழியா� உைஷெசா4ன ெமாழி த4ைன 

>�ைமயா� சி திரேரைகK� 

வாழி எ4M அவ9 த4ைன மிக 

வா? திேய ஒ� வா� ைத ெசா�வ9. 

 

2. அகமதி� பய� ெகா9ளாேத நீK� 

Fக�ப(வா� இ�ேபாேத 

மி�� ேதவாஸுர ராஜவ��க ைத 

வ� + எRதிேய த�கிேற4 பா� 

 

3. ஆயிர� மாைய ெதாிK� என�� 

ேசயிைழேய பய� ேவNடா� 

காK� Sாிய� ச2திர� சாAியா� உ4 

நாயகைன ெகாN( வ�ேவ4 எ4றா9. 

 

4. ம2திாி ��பாNட4 ெபNணாக 

வ2+ பிற2தேத ெம�யானா� 
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இ2த காாிய� ெச�யாவி%டா� உன� 

க2தர�க ஸகி ஆ�ேவேனா 

 

5. ேதவைதகைள தா4 எRதிேய 

ேதவி உைஷKட ைக ெகா(�க 

ஆவி கவ�� எ4னாத4 இவ� அ4M 

ேமவி இ4ன8� எRதா� எ4றா9 

---------- 

 

11111111----வ� க!ட� �மரபிஜானா ெம!"வ� க!ட� �மரபிஜானா ெம!"வ� க!ட� �மரபிஜானா ெம!"வ� க!ட� �மரபிஜானா ெம!"....    

 

1. அஸுர�க9 8Rவ+� வாிைசயா� எRதி 

அதிசயமாக அ�ெபாRேத ெகா( தா9 

நFரமா� இவ� எ4 நாயக� அ4M 

நாயகி ேம� எRதா� எ4றா9. 

 

2. இ2த தரணி த4னி� உைரK� 

ம4னைர எ�லா� F2தரமா� விரவா� 

ச2ேதாஷமாக எRதிKடேன 

வ2+ அரசி ைக ெகா( தா9. 

 

3. அ�ப பல8� அ�பவய+� உடயவ� 

இவ� எ4 நாயக� அ4MேபாJ 

க�பகத� +வாரைக கNண4 

வ�சமதைன எRதா� எ4னா 

 

4. வஸுேதவ� த4ைன வைகKட4 எRதி 

வாTைசயதாக வ��யிட� ெகா(�க 

இைசK� இவ� த4வ�சமதைன 

இ4ன8� ேம� எRதா� எ4னா. 

 

5. ேகா�ல� ெசழி�க �ாி�5ட4 வ2த 

ேகாவி2த4 பலராம4 தைனேய எRதி 
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ேவகமதாக ெம�� இட தி� 

வி)வாஸ8டேன ெகா( தா9. 

 

6. கN(ேம அ2த Uபமதைன 

க� தினி� ெதாி2+ களி�5டேன மகி?2+ 

5NடாீகாA4 வ�சமதைன 

@ைவேய ேம� எRதா� எ4னா 

 

7. உ தம �ர Kம4ன பகவா4 

F த ெஸாUப� ப�திKட4 எRதி 

சி திரேரைக அன ஸகிK� 

ெம தேவ அ3 + ஓ�2+ நி4றா9. 

 

8. இ�� இவ� தாேனா எ4M பிரமி + 

ஏ�கி தவி + V�தயமதி� ெதளி2+ 

ம�ைக ஸகிேய ம4மத வ�ஸ� 

மகி?2+ ேம� எRதா� எ4னா. 

 

9. அனி� த I� திைய தனி�பட� எRதி 

+ணி உட4 ஆக வனிைத ைகயி� ெகா(�க 

கனி உடனாக க4னிைக உைஷK� 

களி�5ட4 கNகளி� ஒ தி�ெகாNடா9 

----------- 

 

அ9��தைன உைஷயிட� சி�திரேரைக ெகா,"வ�� ேச%4பி�கிற�அ9��தைன உைஷயிட� சி�திரேரைக ெகா,"வ�� ேச%4பி�கிற�அ9��தைன உைஷயிட� சி�திரேரைக ெகா,"வ�� ேச%4பி�கிற�அ9��தைன உைஷயிட� சி�திரேரைக ெகா,"வ�� ேச%4பி�கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 12121212————� க!ட� பாைளவா& காவ: சி��� க!ட� பாைளவா& காவ: சி��� க!ட� பாைளவா& காவ: சி��� க!ட� பாைளவா& காவ: சி��....    

 

1. இ2த விதமாக உைஷ சி2ைத மகி?வைத அ2த 

F2தாி சி திர ேரைகK� பா� தன9 

அ�ேபா F2தரைன ெகாN(வர ஏ� தன9. 

 

2. ேவக8டேன நட2+ ேவண வழிக9 கட2+ 

ேமாக8ட4 +வாரைகைய கNடன9 
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அதி� ஏக மனதா� +யர� விNடன9. 

 

3. காவ� ெச�K� ேசவகைர கNட உடேன மய�கி 

ஆவ3ட4 அ�5ர� நட2தன9 

அ�ேக ேஸைவ ெச�+ ஆன2த� அைட2தன9. 

 

4. ேமாகன Uப +டேன ேமானமா� நி திைர ெச�K� 

நாகசயன4 ேபரைன பா� தன9 

ஸகி ேசாக� ேபாக த4மனதி� ஓ�2தன9 

 

5. கN( அனி� த4 த4ைன அNட ஒNணா ஆன2தமா� 

ெதாN( ெச�K� மாைய த4ைன ஏவிேய 

இவைன ெகாN( ெச�வா� 

ேசாணித� எ4M ஏவிேய. 

 

6. க%J�4 கா3�� நா3�%J @த�கைள ேயவி 

அ%J ெச�யாமேல >�கி ெச�லேவ 

உைஷ கி%J ஆ,சாிய +ட4 ெசா�லேவ. 

---------- 

 

அ9��தைன உைஷ எ�4;கிற�அ9��தைன உைஷ எ�4;கிற�அ9��தைன உைஷ எ�4;கிற�அ9��தைன உைஷ எ�4;கிற�....    

13131313----வ� க!ட� இராக� பாரா& ெப, மயிேலவ� க!ட� இராக� பாரா& ெப, மயிேலவ� க!ட� இராக� பாரா& ெப, மயிேலவ� க!ட� இராக� பாரா& ெப, மயிேல    

 

1. நி திைர த4னி� கNட நிமலனிவ� தானJ 

ேநாிைழயா� ஸகிேய 

உ தமனிவ� த4ைன ஒ� ெநாJ த4னி� ெகாN( 

ஓJ வ2தா� ஸகிேய உன�� எ4ன நா4 ெச�தி(ேவ4 

 

2. கNணி4 மணி இவேர எ4ைன மன�கவ�2தா� 

காAிKடநாகேவ 

உ4ைன�ேபா� எவ� தா4 பNEவா� உபகார� 

ஓேகா ஓ ஸகிேய உன�� எ4ன நா4 ெச�தி(ேவ4 
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3. Wர5�ஷைர நா4 ேகாாி எதிாி� நி4M 

ேநேர எR�பலாேமா 

சீறி எR2தி�2+ மீறிேய ேகாப� ெகாNடா� 

நாாி நா4 எ4ன ெச�ேவ4 ஸகிேய நா4 

எ4ன நா4 ெச�தி(ேவ4 

 

4. இ2த வJவழைக எதி�நி4M பா��கெவ4றா� 

இ2திர4 கN ேபா�ேமா 

உ2தநாேல கிைட தா� எ2த=�� ம4னவ4 

உ தமிேய ஸகிேய உன�� எ4ன நா4 ெச�தி(ேவ4 

 

4. எ4M உைஷ பய2+ ஏகா2தமா� மைற2+ 

ஏ�கிேய நி��ைகயிேல 

ம4ன4 அனி� த=� மகி?2+ நி திைர ெதளி2+, 

மய�கிேய ேயாசைன ெச�தா4 அ�ேபா 

மய�கிேய ேயாசைன ெச�தா4. 

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

 

அ9��த9�� உைஷ ேத2த� ெசா�3கிற�அ9��த9�� உைஷ ேத2த� ெசா�3கிற�அ9��த9�� உைஷ ேத2த� ெசா�3கிற�அ9��த9�� உைஷ ேத2த� ெசா�3கிற�....    

14141414    வ� க!ட� இராக� இவ% ஆேரா ஒ� தீர%வ� க!ட� இராக� இவ% ஆேரா ஒ� தீர%வ� க!ட� இராக� இவ% ஆேரா ஒ� தீர%வ� க!ட� இராக� இவ% ஆேரா ஒ� தீர%....    

 

1. இ+ எ4ன மாய� அறிேயேந நா4 

இ2த இட� ஏெத4M ெதாிேயேன. 

 

2. +வாரைக த4னி� நா4 +யி4ேறேன 

இ�ேபா யா� அரNமைனயிேலா இ�2ேதேன. 

 

3. ஆ� ெச�த மாயேமா ஜகதீசா 

எ2த4 ேந� த4னி� வா�ம +வாரகாவாஸா 

 

4. எ4M அனி� த=� ஏ�கி நி#க உைஷ 

84னி� வ2+ ெசா�வா9 ேமாக8ட4 
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-------------- 

 

15151515வ� க!ட� இராக� ஆ�>கவ: ேவலவேனவ� க!ட� இராக� ஆ�>கவ: ேவலவேனவ� க!ட� இராக� ஆ�>கவ: ேவலவேனவ� க!ட� இராக� ஆ�>கவ: ேவலவேன....    

 

1. ம4னனி� த4 மனம+ கல�கி 

வாJேய நி#கயிேல அ�ேபா 

ம�ைக உஷாேதவி ச�ைகKடனாக 

மலரJ பணி2+ைர�ப9. 

 

2. கனவினி� கN(�ைம காத� மிகவைட2+ 

கல�கி நி4ேறனJயா9 அைத 

க4னி சி ரேரைக உ4னி ெதாி2+ ெகாN( 

க�திேய தா=ைர தா9. 

 

3. யாராயி�2தா3� அாிைவ ஸகிேய உன�க�ேபாேத 

ெகாN(வேர4 நீK� ஆயாஸமி�லாம� அ45ட4 

ந�பிேய ஆறியி��பா� எ4றா9. 

 

4. ேதவாஸுர ராஜ மனிதவ��க�கைள 

சிற�5டேன எRதி அ2த 

பாைவ சி ரேரைக பாிDடனாகேவ நா4 

பா� திடேவ ெகா( தா9. 

 

5. பா� +�8டUப ைத பாபியான அJேய4 

பதறி கல�கி நி4ேற4 அைத 

பா� + ஸகி ெரா�ப ேவ� + விைரDட4 

பாிவாK�ைம �ண�2தா9. 

 

6. அJயா9 ெச�தபிைழ ஆராயம� நீ�� 

ஆந2தமா� ெபாM�0� எ4M 

அ�கினி� நி4Mேம அ#5தமாகேவ 

ஆதரவாKைர  தா9. 
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7. ஆ�� ெகதிய த அJேய4 தைன நீ�� 

ஆதாி�பா� எ4னேவ அவ9 

ேகா��பJ ைமய� மீறி அனி� த4 

ெகாNடாJேய யி�2தா4. 

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

 

அ9��தைன உைஷ �ேதா�திர� ப,-கிற�அ9��தைன உைஷ �ேதா�திர� ப,-கிற�அ9��தைன உைஷ �ேதா�திர� ப,-கிற�அ9��தைன உைஷ �ேதா�திர� ப,-கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 16161616----வ� க!ட� ேகா: மேனாஜ ஸமான ெம!"வ� க!ட� ேகா: மேனாஜ ஸமான ெம!"வ� க!ட� ேகா: மேனாஜ ஸமான ெம!"வ� க!ட� ேகா: மேனாஜ ஸமான ெம!"    

 

1. ேகாJ ம4மத ஸமான �ப4 கNண4 

ேகாலகல89ள ேபர4 

 

2. ேமJயா� உைஷைய ேஜாJயா�� :Jேய 

ேமதாவியாயி���� அ2த 

ேம4ைமதைன யறி2தா� (ேகா) 

 

3. காவ� கா தி(� ேஸவக� கN(ேம 

க� தினி� பயமைட2+ அதைன 

காவலனிட8ைர�பா� (ேகா) 

 

4. ம4னேன நா�கB� வTசைன ய4னியி� 

ம�ைகைய கா + வ2ேதா� மகி?வா� 

ச�ைகய4றியி�2ேதா� (ேகா) 

 

5. அ4னிய4 யாைரேயா அ4பா� ம�விேய 

ஆன2தமாயி��கா9 அதைன 

உ4னிேய பா� +வி%ேடா� (ேகா) 

 

6. ெக��பமா� சி4ன ைத ஒ�பதாி +ேம 

உ பா தமாவி���� உைஷைய 

த�பாம� பா� +வி%ேடா� (ேகா) 

 



16 

 

7. எ�க9 ேம� த�பித� யி�லாம� ெச�பிேனா� 

எ4M ேஸவக�ைர�க பாண=� 

ெபா�கிேய ேகாப� பிற�க (ேகா) 

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

 

ேசவக%க� பாணனிட� ேகா� ெசா�3கிற�ேசவக%க� பாணனிட� ேகா� ெசா�3கிற�ேசவக%க� பாணனிட� ேகா� ெசா�3கிற�ேசவக%க� பாணனிட� ேகா� ெசா�3கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 17171717----வ� க!ட� க�ள�கி�?ண( ெம!"வ� க!ட� க�ள�கி�?ண( ெம!"வ� க!ட� க�ள�கி�?ண( ெம!"வ� க!ட� க�ள�கி�?ண( ெம!"....    

 

1. >த� ெசா4ன ெமாழி த4ைன அதி 

>�ைமKட4 ேக%( 84ேன எ4ன 

பாதகெம4றவ4 பி4ேன 

பதறி ேகாப8ட4 ெச4றா4. 

 

2. ெச4M உைஷ த4ைன�பா� + அ2த 

த�பதிைய�கN( ேவ� + ெரா�ப 

க4னி மனதினி� கா + அதி 

க(ைமKட4 ேகாப� ெகாNடா4 

 

3. ஆரடா எ4 ம�ைக த4ைன அதி 

அட8ட4 ேச�2தவ4 84ேன 

பாரடா எ4 பல� த4ைன எ4M 

பதறிவி�ைல ைகயி� எ( தா4. 

 

4. ஆணவமாயனி� த4 ேமேல 

பாணமைழ தைன ெபாழிய அைத 

காண உைஷ மனமழிய அ�ேபா 

கNணீ� ஆறா�நி4M வழிய. 

5. சNைட க(ைமயா� நட�க அைத 

கN( ேதவ�கB� திைக�க அ�ேபா 

ெகாNட�வNண4 ேபர4 மைல�க பாண4 

ெகாN( நாகபாச� வாி�க 

 

6 த2ைத ெச�த Sைத�பா� + உைஷ 
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தாளாமேல மன� ேவ� + பாண4 

வி2ைதயான8க� பா� + அதி 

விைனய8ட4 ெகTசி ெசா�வாள. 

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

 

உைஷ தக4பனாாிட� ெக@சி ேக!கிற�உைஷ தக4பனாாிட� ெக@சி ேக!கிற�உைஷ தக4பனாாிட� ெக@சி ேக!கிற�உைஷ தக4பனாாிட� ெக@சி ேக!கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 18181818----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�    

அழியாம����� அ?டா/ர� எ(ற ெம!"அழியாம����� அ?டா/ர� எ(ற ெம!"அழியாம����� அ?டா/ர� எ(ற ெம!"அழியாம����� அ?டா/ர� எ(ற ெம!"    

 

1. த2ைதேய எ4 ேம� சி2ைதயிர�கி 

ெஸா2த8ட4 கா�� எ4 

சி2ைத கவ�� F2திரனிவ� நாக 

ப2தமைத தீ��. 

 

2. மாய�காாி உ4மாய�களாெல4ைன . 

மய�கா+ ேபாJ உ4 

ேநய8ைடய க9ள=ட4 உ4ைன 

ெநTசிJ�ேப4 :J. 

 

3. அJயா9 மீதி� அ�9 5ாி2+ 

ஆதாி�0� எ4ன அதி 

ெகாJேயா4 மீறிேய ேகாப8டேன 

ெகாதி ெதா� வா� ைத ெசா�வா4. 

 

5. ெப தவ� த4ைன ெபாிெத4M மதியா 

ெபாியநீ� நீேய ஒ� 

பி தைன :J பிாி2திேடென4M 

ேபயா� உளறினாேய. 

 

6. இ2தவிதமா� த2ைதKட4 உைஷ 

வ2+ வா+ ெச�K� ேபா+ 

அ2த ைமய� அஸுர4 அரNமைன 

அதிேவகமாக ெச4றா4. 
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-------- 

பாண( கAகாதரனிட� B�த���� அைழ�கிற�பாண( கAகாதரனிட� B�த���� அைழ�கிற�பாண( கAகாதரனிட� B�த���� அைழ�கிற�பாண( கAகாதரனிட� B�த���� அைழ�கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 19191919----வ� க!ட� பாலாபிேஷக� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பாலாபிேஷக� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பாலாபிேஷக� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பாலாபிேஷக� எ(ற ெம!"....    

 

1. காைலயி� பாணெனR2தி�2+ அ2த 

க�கா தரைன மிகபணி2+ 

ேவைலயி�லாமேல இ���+ ேதாெள�லா� 

Wரேன ேபா��� வா�ெம4றா4. 

 

2. பாண4 ெமாழி த4ைன ேக%( சிவ=� 

பக�வன�ேபா+ பா��டனாக 

Wணாக எ4ைன நீ விளியாேத பாணா 

விைரவினி� வ��வ4 Wரெனா�வ4 

 

3. எ4M ெசா4ன ெமாழி இனி+ட4 ேக%( 

ஏ�க8ட4 பாண4 ஈசைன ேக%ப4 

எ4=ைடய பைகயாளி எ�ேபா+ வ�வ4 

இ4பமா� ெசா�ெல4றா4 ஏகா2தமாக 

 

4. வாச� ெகாJய+ யM2+ேம விழ 

வ2தி(� பைகயாளி வைகKடென4ன 

ஈச=ைர திட ஏ#M மகி?2+ 

எ�ேபா ஸமயெம4றி�2தா4 பாண=� 

 

5. இ2தவிதமா யி�2தி(� 84னி� 

ந2த8�2த4  வாரைக த4னி� 

ைம2தைன� காணாம� வ�2தி(�ேபா+ 

வி2ைதயா� நாரத� ெச4றார�ேபா+. 

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

 

நாரத% �வாரைக��4 ேபா& கி�?ணனிட� ே/ம� விசாாி�கிற�நாரத% �வாரைக��4 ேபா& கி�?ணனிட� ே/ம� விசாாி�கிற�நாரத% �வாரைக��4 ேபா& கி�?ணனிட� ே/ம� விசாாி�கிற�நாரத% �வாரைக��4 ேபா& கி�?ணனிட� ே/ம� விசாாி�கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 20202020    வ� க!ட� வ�தன மிக த�தன� எ(ற ெம!"வ� க!ட� வ�தன மிக த�தன� எ(ற ெம!"வ� க!ட� வ�தன மிக த�தன� எ(ற ெம!"வ� க!ட� வ�தன மிக த�தன� எ(ற ெம!"....    
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1. நாரத� ைகயி� WைணKடேன 

நாJ  வாரைக ெச4றிட 

நாராயண நாம� த4ைன 

பாராயண� ெச�திட 

 

2. கN( கNண4 மா8னித4ைன 

கN �ளிரேவ ேநா�கினா� 

விN( +யைர மனமதினிேல 

மி�க ஆன2த� ேத�கினா�. 

 

3. மா8னி கNண4 மல�வதன ைத 

மகி?Dட4 மிக ேநா�கிேய 

ேAமமா உ2த4  வாரைக த4னி� 

ெச�வேன எ4M ேக%கேவ 

 

4. வாஸவ4 மிக @ைஜெச�K� 

ஈசனா� ாிஷிேகசனா� 

ேகசவ4 மிக மன+வாJ 

கிேலச8டேன ெசா�3வ�. 

 

5. எ2த=ைடய ெஸா2தேபர4 

எ��� ேதJ காேணேன 

சி2ைத மிகேவ கல��ைத�ேயா 

ெச�வெதா4M� ேதாேணேன 

 

6. எ4M கNண4 ெசா�ல 8னிK� 

இ4ப8டேன ெசா�3வ� 

ம4னேன உ2த4 ேபர4 மகி?வா� 

மானில� தனி� ேAம�தா4. 

 

7. ேசாணிதெம4M ெசா�3நகைர 

Fக8டனவ� நNணிேய 

பாண4 மகைள பாிDடனாக 

அைண + YைலபNணிேய 
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8. இ�2தி(� காAியதைன 

அறி2+ அ2த Wர=� 

வ�2+� நாகபாசமதனா� 

வகி2தி%டா=2த4 ேபரைன. 

 

9. எ4M ெசா4ன 8னிவசன ைத 

ஏ + அ2த கNண=� 

ெச4ற 8னிவ� பி4னட2தன� 

ெச2தாமைர� கNண=�. 

-------- 

 

க,ண( ேசாணித;ாி�� ச,ைட�� ;ற4ப"கிற�க,ண( ேசாணித;ாி�� ச,ைட�� ;ற4ப"கிற�க,ண( ேசாணித;ாி�� ச,ைட�� ;ற4ப"கிற�க,ண( ேசாணித;ாி�� ச,ைட�� ;ற4ப"கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 21212121----வ� க!ட� அ�பிகா உ�த( மக( �க(வ� க!ட� அ�பிகா உ�த( மக( �க(வ� க!ட� அ�பிகா உ�த( மக( �க(வ� க!ட� அ�பிகா உ�த( மக( �க(    

கNண4 விைரவாெயR2தன� 

காAியா� ேசாணித� ெச4றன�. 

 

1. ம4னனனி� தைன மகி?Dட4 மீ%க எNணி 

மனமதி� தா4 நிைன2+ ம4ன=� நட2தன� (கN) 

 

2. ெச4M ேசாணித� த4னி� சீ�ட4 பா��காமேல 

�4னித4 ேபர=� �ைர2திடேவ கNடன� (கN) 

 

3. பாச�தனா� பிைண + கிேலசி த ேபர4தைன- 

:சமி4றிவி( + ேகசவ4 மகி?2தன� (கN) 

 

4. கNட2தேகார� தைன கNண4 மன� கல�கி 

விN(ேகாபமதைன வி�வைள +நி4றன�. (கN) 

 

5. வி�ேலாைச ேக%( பாண4 ேமனி மிகந(�கி 

விைரவி� த=ெஸ( + ேவக8ட4 வ2தன4 (கN) 

---------- 
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க,ண9� பாண9� B�த� ெச&கிற�க,ண9� பாண9� B�த� ெச&கிற�க,ண9� பாண9� B�த� ெச&கிற�க,ண9� பாண9� B�த� ெச&கிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 22222222----வ� க!ட� ஆதி சித�பர�ேத ெம!"வ� க!ட� ஆதி சித�பர�ேத ெம!"வ� க!ட� ஆதி சித�பர�ேத ெம!"வ� க!ட� ஆதி சித�பர�ேத ெம!"....    

 

1. வி�லைத தாென( + பாணனதி 

ேவக8ட4 வரேவ 

ந�லெத4M கNண=� அ�ேபா+ 

நாJ த=ெஸ( தா�. 

 

2. பாண4 சாீரமதி� கNண4 ெவ� 

பரபர�5டேன 

பாணமைழயதைன பயமி4னி 

பர�கேவ ெபாழி2தா�. 

 

3. கN( மனமதனி� அஸுர=� 

க(ைமயா� ேகாப�ெகாN( 

விN(வா� கNண4 மீதி� பாணமைத 

ேவணபJ ெபாழி2தா4 

 

4. K தமதைன�கNட ேதவெர�லா� 

உ9ள திேல ந(�கி 

சி தம+ கல�கி அவ�கB� 

சிதறிேய ஓட3#றா�. 

 

5. @தகண�கெள�லா� பய2+ேம 

@ாி�ெப�லாமட�கி 

நாதனான சிவனNைடயி� வ2+ 

ந(�கிேய ெசா�3கிறா�. 

 

6. உ தமேன உன�� எ�க9 மீதி� 

சி தமிர�க�ேயா 

வி தகேன எ�கைள காராவி%டா� 

ேவMயா� கா தி(வா�. 
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7. எ4M @தகண�க9 8தலாக 

ெச4M ச�5விட தி� 

�4னி 8ைரயிடேவ ச�கரM� 

�ாியழியாம� நி4றா4. 

 

8. எ4னா� 8Jயாத�பா கNண =ட4 

எதி� + ேபா� பNணிடேவ 

ந4றாக த�பிேயா(� வழிதைன 

நா=ேம பா� தி(ேவ4. 

 

9. எ4M சிவ=ைர + பாண4 தைன 

ஏகா2தமாகவி%( 

ெச4M த4 ேசைனகைள� :%J ெகாN( 

சிதறிேய ஓJ வி%டா4. 

-------- 

இராக� இராக� இராக� இராக� 23232323    க!ட� எ(ன: நா( ெபCற மAைக ெம!"க!ட� எ(ன: நா( ெபCற மAைக ெம!"க!ட� எ(ன: நா( ெபCற மAைக ெம!"க!ட� எ(ன: நா( ெபCற மAைக ெம!"    

கி�?ண9ட( ச,ைடயி� பாண( ேதா��4ேபாகிற�கி�?ண9ட( ச,ைடயி� பாண( ேதா��4ேபாகிற�கி�?ண9ட( ச,ைடயி� பாண( ேதா��4ேபாகிற�கி�?ண9ட( ச,ைடயி� பாண( ேதா��4ேபாகிற�    

 

1. சNைட ெச�+ பாண4 சைள + ைகக9 வ� + 

மிக அ3 + அவ4 சாீரமெத�லா� விM + 

நி��க ச(திதனி� நாராயண அ)திரமைத 

தாவிேய கNண=� வி( தா� 

பாண4 சா��பJயாக ெநாி தா� 

 

2. இ2த வி2ைததைனபா� + மிகேவ� + 

மன� கா� + பாண4 ெசா2தமா� தா�வரேவ� + 

அ�ேபா+ அ2தமா� ஆைடதைன அவி? + நி� 

வாண8ட4 அ,Fத=�ெகதி� நி4றா9 

கNண4 ெல,ைசKட4 தி��பி நி4றா� 

 

3. அ2த ஸமய தி� பாண4 ெரா�பWண4 க(� 

ேகாண4 அதிவிைரDட4 ஓJனா4 நாணா 
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அ2த அ��5த ைத கN( கNண4 அதிசய� 

ெகாN( வNண4 அ4னிK த� தைன நி� தி 

மMநா9 பNணினா� சNைடைய வ� தி 

---------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 24242424    க!ட� காைலயி� க,ண( ெம!"க!ட� காைலயி� க,ண( ெம!"க!ட� காைலயி� க,ண( ெம!"க!ட� காைலயி� க,ண( ெம!"    

க,ண( ச�கர�தாDவாைர அைழ�� பாண( ைககைள ேசதி�கக,ண( ச�கர�தாDவாைர அைழ�� பாண( ைககைள ேசதி�கக,ண( ச�கர�தாDவாைர அைழ�� பாண( ைககைள ேசதி�கக,ண( ச�கர�தாDவாைர அைழ�� பாண( ைககைள ேசதி�க    

 

1. K த�பNணி பாண4 சைள + 

ஓ�2+ேம ைகக9 தா4 வ� + 

ெம த,ரம +ட4 5 திகல�கிேய 

சி திர� ேபா� அ3 ேதா2+ நி4றா4 

 

2. பா� +ேம கNண=4 பாண4 தைன 

பதறிேய மிகD� ேகாப�ெகாN( 

ேவ� +ேம ச�கர� த4ைன விளி + 

விைரவினி� ெசா�வா� ேசதிதைன 

 

3. பாண=ைட கரமாயிர8� 

பதறிேய @மியி� விழ, ெச�வா� 

ேபணிேய ெரN( ைககைள ம%(� 

பிாிய8ட4 ைவ + வ�வா� எ4றா� 

 

4. அ�ப ெத�வமதைன ெதாRேதா� 

அடயாள�காண ேவEெம4M 

க�பைனKடனவ4 ைககளிரNைடK� 

க� +டேன வி%( வா�ெம4றா� 

 

5. எ2தைன ேஸவி�க ேவEெம4றா� 

எர�க ஒNணா+ ைககெள4M 

வி2ைதKடனவ4 ைககளிரNைடK� 

ேவJ�ைகயாகேவ நிM + ெம4றா� 
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6. ெசா4ன ெமாழி த4ைன ேக%(ம�ேபா 

உ4னிதச�கர தா?வா=� 

ெச4M பாண=ட ைகக9 சஹ)ர8� 

சீ�கிரமாகேவ +ணி + வி%டா� 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 25252525    வ� க!ட� ெதா!" தா� க!:ன நாளா& ெம!"வ� க!ட� ெதா!" தா� க!:ன நாளா& ெம!"வ� க!ட� ெதா!" தா� க!:ன நாளா& ெம!"வ� க!ட� ெதா!" தா� க!:ன நாளா& ெம!"....    

பாண( க,ணைண சரணாகதி அைடகிற�பாண( க,ணைண சரணாகதி அைடகிற�பாண( க,ணைண சரணாகதி அைடகிற�பாண( க,ணைண சரணாகதி அைடகிற�    

 

1. பாண4 ைககெள�லா� WழகN( 

பதறிேய கNணனJதாழ 

ேபணி அவைன அ=�ரஹி தா� அவ4 

ேவணபJ கNணைன +தி தா4 

 

2. உ2த4 மஹிைமத4ைன அறியாம� 

இ2தவிதமா� +4பமைட2ேத4 

ந2த ன�ைம தி�மகேள நாேய4 

உ2தனJமலைர பணி2ேத4 

 

3. எ4M பாண=ைர�க மகி?2+ கNண4 

யி4பமதா� அ�9 5ாி2தா� சிவ4 

க4னிமனமதிேல கல�கி கNண4 

வNண அJபணி2+ ெசா�வா4 

----------  

இராக� இராக� இராக� இராக� 26262626----க!ட� >�கணஸதாசிவ% ெம!"க!ட� >�கணஸதாசிவ% ெம!"க!ட� >�கணஸதாசிவ% ெம!"க!ட� >�கணஸதாசிவ% ெம!"    

 

ம�கள �ணாலயா வ2தைட2ேத4 ஆள�யா 

ம4மதைன ெப#ெற( த மஹா= பாவேன 

மலரJ தைன பணியேவ மனமகி?Dட4 மதிைய 

அ�ளி மன மலமைத ேபா��வா� வா வா 

காவாய தா தா வTசேன4 உ4 தTசேம 

ெம த மிJய4 சி த�கJய4 அJேய=ட 

ெல( தலா�, அ தேன உ2த4 சி தமிர�கி 
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பி தேன எ4ைனயாBவா� (ம�கள�) 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 27272727    வ� ;�ளி�களபமயி� ெம!"வ� ;�ளி�களபமயி� ெம!"வ� ;�ளி�களபமயி� ெம!"வ� ;�ளி�களபமயி� ெம!"    

 

1. கNணேன உ2தனJ த4ைன நா4 

நNணி பணி2தி%ேட4 84ேன எ2த4 

கவைலதைன வி( + அவலமதியழி + 

கா�பா� விைன தீ��பா� 

 

2. பாணாSர=�� நா4 த2த வர� 

பR+ ேபாகாமேல 82த நீK� 

பரம கி�ைபKடேன பாண4 �ராண பிைA 

த�வா� அ�9 5ாிவா� 

 

3. வாச� தனிேல நி4M நாேன அதி 

ேநசமா� காவ� கா ேத4 அ2த 

வைகயத#ேகயிர�கி மிகD� க�ைண 

ெபா�கி வ�வா� ��ைப த�வா�. 

 

4. சீாிய4 ெச�த பிைழ ெவM + நீK� 

சீாிடாம� மன� ெபா� + அ�9 

சி2ைத�கிைச2தவேன 

ந2த4 தி�மகேன ேதவா எ4ைன காவா� 

 

5. இ2த வித� ச�கர4 +தி + கNண4 

இைணயJ தைன மன� பதி + பாண4 

இ�கர�க9 அளி + யி4ப8ட=ட4 களி + 

இ�2தா� எ�லா� ெதாி2தா�. 

----------- 

க,க,க,க,ண9� பாண9� சிேநக� ஆனா%க�ண9� பாண9� சிேநக� ஆனா%க�ண9� பாண9� சிேநக� ஆனா%க�ண9� பாண9� சிேநக� ஆனா%க�    

இராக� இராக� இராக� இராக� 28282828----க!ட� அ�மEன�தி�E� ஞாமமாக!ட� அ�மEன�தி�E� ஞாமமாக!ட� அ�மEன�தி�E� ஞாமமாக!ட� அ�மEன�தி�E� ஞாமமா????    

எ�லவ�� ஏகமன தானா� (அ2த) 
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எழி3ைடய கNண4 மீதி� 

இ4ப8ட4 )ேனக� ெகாN(. (எ) 

 

1. சNட தைன தாதாென� தி ஸ�லாபமா� மிகD� 

ெகாNட�வNண4 �ைர கழ�� ெதNடனி%( 

பாண=ட4 (எ�) 

 

2. ச�கர=� ம�களமா� ப�கய�கNணனJைய 

+�க8ட4 தா4 பணி2+ ச�ைக தீ�ெம4M. (எ�) 

 

3. உ2த=ைட Wரதைன நி2ைத 

வி2ைத ெச�யலாமலJ ேய4 

யி2த வித� வர� �( + 

ெதா2தரD ப%ேடென4M, 

 

4. வNண8ட4 பாணன�ேபா 

கNணனJைய�பணி2+ 

திNண89ள க4னிைகைய 

தி�மண8� ெச�+ த2+ இ2+ (எ�) 

----------- 

 

உைஷ��� அ9��த9��� க�யாண� ஆகிற�உைஷ��� அ9��த9��� க�யாண� ஆகிற�உைஷ��� அ9��த9��� க�யாண� ஆகிற�உைஷ��� அ9��த9��� க�யாண� ஆகிற�....    

இராக� இராக� இராக� இராக� 29292929வ� க!ட� இராம( Gத9க மா�திவ� க!ட� இராம( Gத9க மா�திவ� க!ட� இராம( Gத9க மா�திவ� க!ட� இராம( Gத9க மா�தி    

மாைல தாி + மன� மகி?2தி%டா� அ2த 

மா�4 ேபர4 மிக ேவதிகழி2தி%டா� (மா) 

 

1. ஆ�னிைல +யி4ற நீல வ�ண4 ேபர4 

ேகாலகிளி உைஷைய சீல8ட4 மண2+ (மா) 

 

2. ஊTச�மீதி� ைவ + ஆJேய (ெவ�) 

உ�லாஸமா� ம�ைகய� பாJேய 

கTசமல� கNண=� க� தி� மகி?D ெகாN( 

க4னிைக உைஷத4ைனகN( மன�களி�க (மா) 
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3. பாண4 மனமகி?D ெகாN(ேம (அ2த) 

ம�ைக உைஷயழைக கN(ேம 

Wணா� நினD ெகாN( ேவNJேனா� சNைட 

எ4M ெவM + மன+ த4ைன 

ெபாM + க�யாண� ெச�+ (மாைல) 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 30303030----வ� க!ட� ஊ@ச� ைபரவிவ� க!ட� ஊ@ச� ைபரவிவ� க!ட� ஊ@ச� ைபரவிவ� க!ட� ஊ@ச� ைபரவி    

 

. ெச�பவள கா�நிைர2த ப2த� நீழ� 

ேதவி உைஷேயா(டேன சிர�பதாக 

அ45ைடய அனி� த4 ஆJய ஊTச� 

அ#5தமா� ப தினிேயாடாJ [Tச� 

 

2. ஆபரண ேசாைப யதிகா2தி மி4ன 

ஆந2தமா� கNணபிரா4 அ�கி� ம4ன 

ேசாபிதமா யனி� த4 ஆJ [Tச� 

ேகாதிK9ள ேதவிKட4 ஆJ [Tச� 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 31313131----வ� க!ட� லா�வ� க!ட� லா�வ� க!ட� லா�வ� க!ட� லா�....    

 

1. லா� ெஜகதீசனா� லா� கமேலச4 

லா� ஸ�வேலாக சரNய=ைட ேபர4 லா� 

 

2. ேதவிKைஷKட4 :J சிற�5டேன நாJ 

ஆவ3ட4 மTசமதி� ஆந2தமாயாJ லா� 

---------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 32323232    வ� க!ட� Iராமாவ� க!ட� Iராமாவ� க!ட� Iராமாவ� க!ட� Iராமா....    
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1. கNண=ைடய ேபரேன நீ� காAிK9ள ப2த�ேல 

உ4னதமா� வ2தி(W� உக2+ம�� நல�கி(ேர4. 

 

2. வNண89ள மTச9தைன மலரJயி� @சி(ேவ4 

திNண8ட4 அம�2தி(W� சீ�டேன நல�கி(ேர4. 

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

 

33333333----வ� க!ட� இராக� ப��வராளிவ� க!ட� இராக� ப��வராளிவ� க!ட� இராக� ப��வராளிவ� க!ட� இராக� ப��வராளி....    

 

1. நல�கிட வா�� )வாமி ராஜேகாபால4 ேபரேன 

அல�காரமாயி��� ஆந2தமNடப தி� (நல) 

 

2. வாஸைன பாிமள�க9 ேநச8ட4 ெகாN(வ2ேத4 

ஆைசKடேன தயவா� ேகசவ4 த4 ேபரேன நீ� (நல) 

---------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 34343434    வ� க!ட� கா�கேவ வ�வாேய எ(ற ெம!"வ� க!ட� கா�கேவ வ�வாேய எ(ற ெம!"வ� க!ட� கா�கேவ வ�வாேய எ(ற ெம!"வ� க!ட� கா�கேவ வ�வாேய எ(ற ெம!"    

 

ெக2தமகி?2+ @Fேர4 கNண4 ேபரேன 

ம2தரகிாிகா� F2திரF�மார� (க) 

இ2திைர மா�ப4 ேபரேன ஏகா2தமாக (க) 

-------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 35353535    வ� க!ட� பஜஎதிராஜ� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பஜஎதிராஜ� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பஜஎதிராஜ� எ(ற ெம!"வ� க!ட� பஜஎதிராஜ� எ(ற ெம!"....    

5\பமணிய வ�W� @ேதவி �ராேணச4 

அ#5 தமா�ேபரேன ஆந2த8டனாக (5) 

க\ட�ப(� +ேராபைதயி4 

இ\ட8ட4 மான� கா� த 

அ\டாAர�ெபா�B�� அ�ைம தி�மகேன (5\ப) 

---------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 36363636----வ� க!ட� ஸால�யாலேச ேசBனா எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸால�யாலேச ேசBனா எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸால�யாலேச ேசBனா எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸால�யாலேச ேசBனா எ(ற ெம!"....    
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1. WFகிற9 பாாீ� ேவகமாகேவ உைஷK� 

வாஸுேதவ4 ேபர=�� கிேலசமி�லாமேல அ�ேபா (WF) 

3. ெவ%Jேவ� விசிாித4னா� ேவJ�ைகயாகேவ உைஷ 

அ%Jயி�லாமேல மிக ஆன2தமாக அ�ேபா+ (WF) 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 37373737    வ� க!ட� ஸ�த ஸகிதகிணபதி எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸ�த ஸகிதகிணபதி எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸ�த ஸகிதகிணபதி எ(ற ெம!"வ� க!ட� ஸ�த ஸகிதகிணபதி எ(ற ெம!"....    

    

கNணாJ கா%(ரா9 காமெஜனக4 8க +�ெகதிேர (கN) 

மி4னைல நிக� த உைஷK� ந4னாக எதிாி� நி4M (கN) 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 38383838----வ� க!ட� தயி% கைட�தாேள ெம!"வ� க!ட� தயி% கைட�தாேள ெம!"வ� க!ட� தயி% கைட�தாேள ெம!"வ� க!ட� தயி% கைட�தாேள ெம!"    

    

�ைடபிJ தாேள உைஷ த�க, �ைடபிJ தாேள 

�ைடபிJ�கேவ கவாி Wசேவ 

ெகாNடா(8னிவ� கN( மகிழேவ 

ெகாNட�வNண=ைடய ேகாலமா� ேபர=� 

ெகாNடாடேவ உைஷ ேகாலாகலமாக (�ைட) 

--------- 

 

39393939----வ�க!ட�வ�க!ட�வ�க!ட�வ�க!ட�. . . . ப�திய�ப�திய�ப�திய�ப�திய�    

    

கNண=ைடய ேபரேன க�ைணK9ளWரேன 

கா திடேவEமி�ேபா கNணி4 மணிேய 

விNணவ�க9 ேபா#றி(� விைனய�ணசீலேன 

ேவNJKைமபணி2தி%ேட4 விைர2+கா�� 

உNணாம� உற�காம� உ�ைமேய தா4 நிைன2+ 

உ�கி(� அJயாைள உக2+ பா�� 

 

8(�. 

கNE�கினியேதா� காமெஜனகா 

எNண#காியேதா� ஏ த8ைடயா� 
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நNணி பணி2தி%ேட4 நயமதாக 

நா4 த�� தா�@ல� வா��Wேர. 

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

 

40404040----வ� க!ட� ெப, நலA� வாரா& ��மணி ேதவிவ� க!ட� ெப, நலA� வாரா& ��மணி ேதவிவ� க!ட� ெப, நலA� வாரா& ��மணி ேதவிவ� க!ட� ெப, நலA� வாரா& ��மணி ேதவி....    

 

1. அழகிய ெபNமயிேல ஆந2தமாக 

பழகிேய நாமி�வ�மா� அழகா� நல�கி(ேவா� 

 

2. சி�காரமNடப தி� சீரா� நா� அம�2+, 

ப�கஜ�ேபா� 8கமழகி, பா�கா�, நல�கி(ேவா� 

----------- 

 

41414141    வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�    

 

1. நல�கிடேவ வ�வா� நாகாீகமா� மயிேல 

அல�கார� ெச�+ ெகாN( அ45விN( 

ஆந2தமாக அம�2+ (நல�கிட) 

 

2. ேசாணித5ாியதைன Fக8டனா3� அரச4 

காணேவ நல�கி(ேவா� காAியாக 

தாAியி�லாம� �யிேல (நல�கிட) 

----------- 

 

42424242----வ� க!ட� ெப,ப�திய�வ� க!ட� ெப,ப�திய�வ� க!ட� ெப,ப�திய�வ� க!ட� ெப,ப�திய�    

    

ேசாணித5ாிதனி� Sரனா� விள�கி(� 

Fக8ைடய பாண=�� ெஸா2த 5 ாி 

 வாரைக தனி�வாR� F2திர கNணனா� 

>�ைமK9ள ேபர=�� ெஸா2த மி ாி. 
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8(�� 

நாணி ெவ� ேயாஜைனக9 ெச�யேவNடா� 

நயமான எ4னிட� ெல]ைஜேவNடா� 

பாணி த4னி� நா4 த�� தா�@ல ைத 

பாிDட4 வா��வா� பாைவ உைஷேய. 

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

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 43434343----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�. . . . ப��ப��ப��ப��....    

 

1. ப2+கைள நாமJ�ேபா� பாலேகாபால4 

வி2ைதK9ள ேபரேன நீ� விைரDட4 வ�W�, 

 

2. ெப�ைமK9ள ேநசேர நா� ெப�ைமKடனாக 

ந�லவ�ண ப2ெத( + நகர ெச�தி(ேவா�. 

 

3. நக�� ப2+ விலகிடாம� ஒR��ட4 ேபாகேவ 

ேமகவ�ண4 ேபரேன நா� ெம+வா� உ�%(ேவா�. 

 

4. உ�%Jய ப2ேதாJ�ேபாகாம� உ9ள�ைகேல2தி 

5ர%J தி��பி நக� தி(ேவா� ெப�ைமயாகேவ 

--------- 

 

44444444    வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�. . . . இராக� கதE திற�கிற பா!"இராக� கதE திற�கிற பா!"இராக� கதE திற�கிற பா!"இராக� கதE திற�கிற பா!"    

 

1. க4னிைகேய உைஷேய காத�மிக அைட2ேதன. 

உ4னி யிதவசன� ெசா�3வா� நீK� 

ம4னி எ4=ைடய காத� ெவ�3வா�. 

 

2. காதலைடயா வி%டா� கனவினி� உைமகN( 

கல�கி(ேவேனா நா4 )வாமி யி�ேபா 

மல�கி(ேவனா நா4 )வாமி. 
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3. மல�கேவNடா� மயிேல மா��க� ெசா�ேவ=ன�� 

மTசமீதி� வ2தி��பா� கNேணயி�ேபா 

ம4ன4 பாண4 ெப த கNேண. 

 

4. ம4ன4 பாண4 ெச�த வTசைனைய ெபாM தா� 

மJமீதி� வ2தி(ேவ4 )வாமி தீ�� 

மM + உைர�க ேவNடா� )வாமி 

 

5 எ4M உைஷKைர�க ஏ + அனி� த=� 

இனியதாக ெபாM ேத4 எ4றா4 அ�ேபா 

கனிவா� மகி?2தி�வ� ெச4றா4. 

----------- 

 

இராக� இராக� இராக� இராக� 45454545----வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�வ� க!ட�    

ப�த%க� பணி�தி"� பழனிமைல ேவலவா ெம!"ப�த%க� பணி�தி"� பழனிமைல ேவலவா ெம!"ப�த%க� பணி�தி"� பழனிமைல ேவலவா ெம!"ப�த%க� பணி�தி"� பழனிமைல ேவலவா ெம!"....    

மAகள�மAகள�மAகள�மAகள�....    

 

1. ம�கள� ெஜயம�கள� Fபம�கள�கைள பா(ேவா�. 

எ�கBைடய கNண4 5கைழ எ��� ெசா�� ஆ(ேவா� 

எ�க9 விைனக9 ம�கியழிய நானில தி� நா(ேவா� 

+�க8ைடய ப�கய�கNண4 >�ைமயJைய ேத(ேவா� 

 

2. காE� ேதவ�க9 மகிழ க4னிைக உைஷ தைன 

ைகபிJ த Wர=�� க�யாண�க9 பா(ேவா� 

பாண=ைடய கரமதைன ப�கமாயM தி(� 

பாிDைடய ஆழிதன�� ப�லாN(க9 பா(ேவா�, 

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

 

46 க%ட� இராக� நீலா�5ாி 

 

1. உ4ைனய�லா ெலன�� உ தா� ஒ�வ� உNேடா 

ேயாஜைன ெச�+ பா�� ெர�கா ெர�கா 
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84ைன விைனயென4M ம4னேன த9ளிவி%டா� 

பி4ைனயா� கா� தி(வா� ெர�கா ெர�கா. 

 

2. ஆவி ஐ2+ ஒ(�கி அ�கமிக தள�2+ 

ஐவ� வ� திR�க ெர�கா ெர�கா 

பாவியாென4ன ெச�ேவ4 பNE� விதமறிேய4 

ப�தவ ஸலேன �ெர�கா ெர�கா. 

 

3. ேமவிநம4றம�க9 தாவியிR���ேபா+ 

ெம�யேன உ2த4 நாம� ெர�கா ெர�கா 

:வியைழ�க :F� ெகாNட�வNணேன அ�ேபா 

ேகாாி ேஸைவ த�வா� ெர�கா ெர�கா 

 

4. எ4ைன யி2த@மியி� யினிைவ த� நீதிKNேடா 

ஈசேன கா�� ெசா4ேன4 ெர�கா ெர�கா 

84னவிைன த4னாேல 8�கிநி4ன+ ேபா�� 

I��கேன4 84ேன வா�� ெர�கா ெர�கா 

 

5. ஆவி ஐ2+� உ9ெளா(�கி அறிவ+ கல�கி 

அைல2தி(� யாெனா� வன2ேதா அவனிதனி� 

பாவிப(� பா(ன�கி தி�Dள ஸ�மதேமா 

இ+ த�ேமா இ+8ைறேயா இ+ த�ம� தாேனா 

 

6. ஆவ3ட4 அJயா� அ��பிைழகNடறியா 

அணிெபாழி லர�க நகர�பா 

ேமDவ�விைன +யரமினி ெபாM�கமா%ேட4 

ெம�யேன விைரவடன�9வா�. 

 

Fப� Fப�! Fப�. 

உஷா க�யாண� >CறிC2உஷா க�யாண� >CறிC2உஷா க�யாண� >CறிC2உஷா க�யாண� >CறிC2....    

 


