
ைகத்தல நிைறகனி  (வய ர)் 

 

ைகத்தல நிைறகனி யப்பெமா டவல்ெபாரி 
     கப் ய கரி க ...... ன ேபணிக் 
 
கற்  ம யவர ் த்  ைறபவ 

     கற்பக ெமன ைன ...... க ேத ம் 
 
மத்த  ம ய ம் ைவத்  மரன்மகன் 

     மற்ெபா  ரள் ய ...... மதயாைன 
 
மத்தள வ றைன உத்த  தல்வைன 

     மட்ட ழ் மலரெ்கா  ...... பணிேவேன 
 

த்த  ழைட ைன ற்ப  ரிதனில் 

     ற்பட எ ய ...... தல்ேவாேன 
 

ப் ர ெமரிெசய்த அச் வ ைறரதம் 

     அசச்  ெபா ெசய்த ...... அ ரா 
 
அத் ய ர ெகா  ப் ர மணிப ம் 

     அப் ன மதனிைட ...... இபமா  
 
அக் ற மக ட னச்  கைன 

     அக்கண மணம ள் ...... ெப மாேள. 

 

  



சந்ததம் பந்த 

 

சந்ததம் பந்தத் ...... ெதாடராேல 

     சஞ்சலந் ஞ் த ்...... ரியாேத 
 
கந்தெனன் ெறன் ற் ...... ைனநா ம் 

     கண் ெகாண் டன் ற் ...... ேவேனா 
 
தந் ன் ெகாம்ைபப் ...... ணரே்வாேன 

     சங்கரன் பங் ற் ...... ைவபாலா 
 
ெசந் லங் கண் க் ...... க ரே்வலா 

     ெதன்பரங் ன் ற் ...... ெப மாேள. 

  



ேசமக் ேகாமள  ( செ்சந் ர)் 

 

ேசமக் ேகாமள பாதத் தாமைர 

     ேசரத்ற் ேகா ம ...... நந்தேவதா 
 

தத் ேதய  ேராதத் ேத ண 

     லத் ேத க ...... அன் றாேத 
 
காமக் ேராத  ேலாபப் த  

     காரத் ேதய  ...... ன்றமாயா 
 
காயத் ேதப  பாசத் ேத லர ்

     கா ற் ேற ம ...... ெதன்ெகாேலாதான் 
 
ேந ச ் ெரா  ேம த ் ெளழ 

     நீளக் காள  ...... யங்ககால 
 
நீலக் ரபீக லாபத் ேதர்  

     நீபச ்ேசவக ...... ெசந் ல்வாழ்ேவ 
 
ஓமத் வ  வாரக்ட ் ர் வ 

     ேலாகத் ேதத  ...... மங்ைகபாலா 
 
ேயாகத் தா ப ேதசத் ேத க 

     ைமத் ேதவரக்ள் ...... தம் ராேன. 

 

  



தண் ேத ண்ேட  ( செ்சந் ர)் 

தண்ேட ண்ேட வண்டார ்வஞ்ேசர ்

     தண்டார ்மஞ் க் ...... ழல்மானார ்
 
தம்பா லன்பார ்ெநஞ்ேச ெகாண்ேட 

     சம்பா வஞ்ெசாற் ...... ற நாேயன் 
 
மண்ேடா யந்  ெமன்கால் ண்ேடாய் 

     வண்கா யம்ெபாய்க் ...... ல்ேவறாய் 
 
வன்கா னம்ேபா யண்டா ன்ேப 

     வந்ேத நின்ெபாற் ...... கழல்தாராய் 
 
ெகாண்டா ம்ேபர ்ெகாண்டா ஞ் ர ்

     ெகான்றாய் ெவன் க் ...... மேரசா 
 
ெகாங்கார ்வண்டார ்பண்பா ஞ் ர ்

     ன்றா மன்றற் ...... ரிேயாேன 
 
கண்டா ம்பா ண்டா யண்டார ்

     கண்டா கந்தப் ...... யேவேள 
 
கந்தா ைமந்தா ரந்ேதாள் ைமந்தா 

     கந்தா ெசந் ற் ...... ெப மாேள. 

 

  



அவனிதனிேல  (பழநி) 

 

அவனிதனி ேல  றந்  மதைலெயன ேவத வழ்ந்  

     அழ ெபற ேவந டந்  ...... இைளேஞானாய் 
 
அ மழைல ேய  ந்  தைலெமா  ேய  கன்  

     அ தம தாய்வ ளரந்்  ...... ப னாறாய் 
 

வகைலக ளாக மங்கள் க மைற ேயா  மன்பர ்

     வ க ேளநி ைனந்  ...... யாமல் 
 
ெதரிைவயரக் ளாைச ஞ்  ெவ கவைல யா  ழன்  

     ரி ம  ேயைன ன்ற ...... ன ேசராய் 
 
ம ன ப ேதச சம்  ம ய  ேவணி ம்ைப 

     மணி ன் த ணிந்த ...... மகேதவர ்
 
மனம ழ ேவய ைணந்  ஒ றம தாக வந்த 

     மைலமகள்  மார ங்க ...... வ ேவலா 
 
பவனிவர ேவ  கந்  ம ன் ைச ேய  கழ்ந்  

     ப ய ர ேவந டந்த ...... கழல் ரா 
 
பரமபத ேமெச ந்த கெனன ேவ  கந்  

     பழநிமைல ேமல மரந்்த ...... ெப மாேள.  



ஒ வைர ஒ வர ் (பழநி) 

ஒ வைர ெயா வர ்ேத  ய லர ்மத  சாரர ்

     ஒ ண வ  றாத ...... ெபா யாளர ்
 
உடல  சதெம னா  கள ெபாய் ெகாைலக ளா  

     உறநம னர ல் ழ்வ ...... ர ேபாய் ன் 
 
வ ெமா  வ வ ேம  ைன கட  ளா  

     மைறவரி னைனய ேகால ...... ம வாக 
 
ம ய பரம ஞான வக  ெப க நீ  

     வ ற அ ளி பாத ...... ம ள்வாேய 
 

ரி ர ெமரிய ேவழ ைலமத ெனரிய ரல் 

      ய ள்ெமய்ஞ் ஞான ...... நாதன் 
 

சரஸ் வ ம ேய  வரி வர ்தைலவ ேராத 

     நட ம  நாத ...... ன ள்பாலா 
 

ரரப்  யய  மா  ைற ட அ ரர ்ேகா  

     கெளழ ெமய்ஞ் ஞான ...... அ ேலாேன 
 

க ற மகள்ம ணாள ெனனமைற பல  ேமா  

     ெதாழ  பழநி ேம  ...... ெப மாேள. 

 

  



ஓ  வா   ( ெவ ற் க்ைக) 

ஓ  வா ய தாரகப் ரமத ்

     ெதா வைகத் ேதாற்றத் மர ெபய்  

          ஒன்றா ெயான்  வரிற் ேறான்  வா தா ைன 
 
இ றப் பாளரி ெனா வ னா ைன 

     ஓராச ்ெசய்ைக  னி ைம ன் ன்னாள் 
 
நான் கன்  இைமப் னிற் ெபயரத்்  

          வ ம் ேபாந்  இ தாள் ேவண்ட 

               ஒ ைற த்தைன 
 
ஒ ெநா  யதனில் இ ைற ம ன் 

     ந்நீ த்த நானிலம் அஞ்ச நீவலஞ் ெசய்தைன 
 
நால்வைக ம ப் ன் ம்மதத் ெச  

     ஒ ைகப் ெபா ப்பன் மகைள ேவடட்ைன 
 
ஒ வைக வ னி வைகத் தா ய 

     ம்மதன் தனக்  த்ேதா னா  

          நால்வாய் கத்ேதான் ஐந் ைகக் கட ள் 

               அ  க் ைளேயா னா ைன 
 
ஐந்ெத த ்ததனில் நான்மைற ணரத்்  

     க்கட ் டரிைன இ ைன ம ந் க் 

          ெகா  வா ைன 
 
ஒ நாள் உைம  ைலப்பா ல ந்  

     த்த ழ் ரகன் நாற்க  ராஜன் 

          ஐம் லக் ழவன் அ க னிவெனன 

               எ ல்த  மழ டன் க மலத் த்தைன 
 
அ ன் பயந்தைன ஐந்த  ேவந்தன் 

     நான்மைறத் ேதாற்றத்  த்தைலச ்ெசஞ் ட ்

          டன்  லங் ரி ள வாக ஒ ேவல் த்தைன 
 
கா ரி வடகைர ேம ய ரி இ ந்த 

     ஆெற த ்தந்தணர ்அ ைண ேபாற்ற 

          ஏரகத் ைறவ ெனன இ ந்தைனேய. 



பா  ம ந   ( வா மைல) 

 

பா  ம ந  ேபா  மணிசைட 

     நாத ர ளிய ...... மேரசா 
 
பா  கனிெமா  மா  றமகள் 

     பாதம் வ ய ...... மணவாளா 
 
கா  ெமா  காக றஅ ள் 

     மாய னரி  ...... ம ேகாேன 
 
கால ெனைனய  காம ன  

     கா ல் வ பட ...... அ ள்வாேய 
 
ஆ  யயெனா  ேதவர ் ர ல 

     கா ம் வைக  ...... ைற ளா 
 
ஆ  ம னி ேல  யமரரக்ள் 

     ழ வரவ  ...... ைளேயாேன 
 

த கவளர ்ேசாைல ம  

     வா  மைலதனி ...... ைறேவாேன 
 

ர டலற வாரி வ ட 

     ேவைல டவல ...... ெப மாேள. 

 

  



இ ம  ேராக  ( த்தணிைக) 

 

இ ம  ேராக யலகன் வாத 

     ெமரி ண நா  ...... டேமநீ 
 
ரி  டாத தைலவ  ேசாைக 

     ெய கள மாைல ...... ைவேயாேட 
 
ெப வ  ைள ெயரி ைல ைல 

     ெப வ  ேவ  ...... ளேநாய்கள் 
 

ற கள் ேதா  ெமைனந  யாத 

     ப ன தாள்கள் ...... அ ள்வாேய 
 
வ ெமா  ேகா  ய ரரப் தா  

     ம யஅ ேநக ...... இைசபா  
 
வ ெமா  கால வ ரவ ராட 

     வ டர ்ேவைல ...... ேவாேன 
 
த நிழல்  ைற  ர்  

     த  மா ன் ...... மணவாளா 
 
சல ைட  ன னில்  

     தணிமைல ேம  ...... ெப மாேள.  



உைடயவரக்ள் ஏவர ் ( த்தணிைக) 

 

உைடயவரக் ேளவ ெரவரக்ெளன நா  

     ளம ழ ஆ  ...... க பா  
 
உம கழ் ேம  ரியள  மான 

     ெதன ர  மான ...... ெமா ேப  
 
நைடபழ  ள வ யவரக்ள் நாைள 

     நட ெமன வா  ...... கம்ேவறாய் 
 
ந ன ேம  ன ணெவாளி  

     நளினஇ  பாத ...... ம ள்வாேய 
 

ைடெகா  பாகர ் மலர் ரி லர ்

     ர ்தரப்ர ேயாகர ்...... நிலேவாேட 
 

ள   ைள ந தைலெயா டா  

     டவர   ...... ம பாரச ்
 
சைட ைறவர ்காண உைமம ழ ஞான 

     தளர ்நைட  டா ன் ...... வ ேவாேன 
 
தவமல  நீல மலர் ைனய நா  

     தணிமைல  லா  ...... ெப மாேள. 

 

 

  



ல ள தாயர ் (பழ ரச்ே்சாைல) 

 

ல ள தாயர ்தந்ைத மா மைன யான ைமந்தர ்

     ேச ெபா  ளாைச ெநஞ்  ...... த மா த ்
 

ைம  மாைய ெகாண்  வாழ் சத மா  ெதன்  

     ேத ன  ேபாக என்  ...... ெத ேட 
 
வாலவய தான ெகாங்ைக ேம த லான ங்கள் 

     மாதரம்ய ேலா  ந்ைத ...... ெம யாமல் 
 
வா ம ல்  வந்  தாளிைணகள் தா  ெமன்றன் 

     மாய ைன ர அன்  ...... ரிவாேய 
 
ேசலவள நாட னங்கள் ஆரவயல்  ஞ்  

     ேசணில  தாவ ெசம்ெபான் ...... மணிேமைட 
 
ேச மம ேரசர ்தங்க ரிெதன வாழ்  கந்த 

     ர  ைர ெவன்ற ...... றல் ரா 
 
ஆல ட ேம  கண்டர ்ேகால ட னீ  மன்  

     ளாடல் ரி சர ்தந்ைத ...... களி ர 
 
ஆனெமா  ேயப கரந்்  ேசாைலமைல ேம  கந்த 

     ஆ த லாக வந்த ...... ெப மாேள. 

 

  



ஐங்கரைன  (ெகாங்கண ரி) 

ஐங்கரைன ெயாத்தமன ைமம் லம கற் வள 

     ரந் பக லற்றநிைன ...... வ ள்வாேய 
 
அம் த னக் ள்வளர ்ெசந்த ழ்வ த் ைன 

     அன்ெபா  க்கமன ...... ம ள்வாேய 
 
தங் யத வத் ணர்  தந்த ைம த் ெபற 

     சந் ரெவ ளிக் வ  ...... ய ள்வாேய 
 
தண் ைகக னப்ப  எண் ைசம க்கவளர ்

     சம்ப்ரம  தத் டென ...... ய ள்வாேய 
 
மங்ைகயர்  கத்ைதெவ  இங் தெம ற்றமன 

     ன்றைனநி ைனத்தைமய ...... அ ள்வாேய 
 
மண்ட க ரப்பக ம் வந்த ப ரடை்ச ரி 
     வந்தைணய த் ைன ...... ய ள்வாேய 
 
ெகாங் ர ்ெபற் வளர ்ெதன்கைர  லப்பர ள் 

     ெகாண் உட ற்றெபா  ...... ள ள்வாேய 
 

ஞ்சர  கற் ைளய கந்தெனன ெவற் ெப  

     ெகாங்கண  ரிக் ள்வளர ்...... ெப மாேள. 

 

  



கனகசைப ேம ம்  ( தம்பரம்) 

 

கனகசைப ேம  ெமன  நாத 

     க ைண  ேகசப் ...... ெப மாள்காண் 
 
கனகநிற ேவத னபய ட ேமா  

     கரகமல ேசா ப் ...... ெப மாள்காண் 
 

ன ம  யாைர ம ைள யா  

     ர ரச ேமாகப் ...... ெப மாள்காண் 
 

நிவர ்ேதவ ர ண ரி நாதர ்

     மலசர ேசா ப் ...... ெப மாள்காண் 
 
சன மண வாளன் ம கெனன ேவத 

     சதம ழ்  மாரப் ...... ெப மாள்காண் 
 
சரண வ கா  ரண ல காரி 
     த க நாமப் ...... ெப மாள்காண் 
 
இனி வன ேம  ம ரத் ற மாெதா 

     யல்பர  காதற் ...... ெப மாள்காண் 
 

  



 

நாத ந்   (பழநி) 

நாத ந் க லா  நேமாநம 

     ேவத மந்த்ரெசா பா நேமாநம 

          ஞான பண் த ஸா  நேமாநம ...... ெவ ேகா  
 
நாம சம்  மாரா நேமாநம 

     ேபாக அந்தரி பாலா நேமாநம 

          நாக பந்தம ரா நேமாநம ...... பர ரர ்
 
ேசத தண்ட  ேநாதா நேமாநம 

     த ண் ணி பாதா நேமாநம 

          ர சம்ப்ரம ரா நேமாநம ...... ரிராஜ 
 

ப மங்கள ேஜா  நேமாநம 

     ய அம்பல லா நேமாநம 

          ேதவ ஞ்சரி பாகா நேமாநம ...... அ ள்தாராய் 
 
ஈத ம்பல ேகாலா ல ைஜ ம் 

     ஓத ங் ண ஆசா ரநீ ம் 

          ஈர ங்  ரப்ா தேசைவ  ...... மறவாத 
 
ஏழ்த லம் கழ் காேவ ரியால் ைள 

     ேசாழ மண்டல ேத மேநாகர 

          ராஜ ெகம் ர நாடா நாயக ...... வய ரா 
 
ஆத ரம்ப  லா  ரரே்தாழைம 

     ேசரத்ல் ெகாண்டவ ேராேட னாளினில் 

          ஆடல் ெவம்பரி ேத மாக  ...... ைல ேல  
 
ஆ  யந்த  லாவா பா ய 

     ேசரர ்ெகாங் ைவ கா ர ்நனாட ல் 

          ஆ  னன்  வாழ்வா னேதவரக்ள் ...... ெப மாேள. 

 

ப மங்கள ேஜா  நேமாநம 

     ய அம்பல லா நேமாநம 

          ேதவ ஞ்சரி பாகா நேமாநம ...... அ ள்தாராய் 


