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ப்

ரமணிய பார

ன்ன வா
ப் ரமணிய பார (Subramania Bhara , சம் பர் 11, 1882 –
ெசப் டம் பர் 11, 1921) ஒ க ஞர், எ த்தாளர், பத் ரிக்ைகயா ரியர்,
தைலப் ேபாராட்ட ரர் மற் ம் ச க ர்
த்தவா ஆவார்.
இவைரப் பார யார் என் ம் மகாக என் ம் அைழக் ன்றனர்.
பார , த ழ் க் க ைத
ம் உைரநைட
ம் றப் பான லைம
ெகாண் , ந னத் த ழ் க் க ைதக்
ன்ேனா யாகத் கழ் ந்தார்.
த ழ் , த ழர் நலன், இந் ய
தைல, ெபண்
தைல, சா
ம ப் , பல் ேவ சமயங் கள்
த் க ைதக ம் கட் ைரக ம்
எ
ள் ளார். தம் எ த் கள்
லமாக மக்கள் மன ல்
தைல
உணர்ைவ ஊட் யவர். எட்டப் ப நாயக்கர் மன்னர் இவ ைடய
க த் றைன ெமச் , கைலமகள் எனப் ெபா ள் ப ம் பார என்ற
பட்டம் வழங் னார்.
பார , இந் ய வரலாற் ன்
ப் பங் கள் நிைறந்த காலகட்டத் ல்
வாழ் ந்தவர். பால கங் காதர லகர், உ. ேவ. சா நாைதயர், வ. உ.
தம் பரம் ள் ைள, மகான் அர ந்தர் த ேயார் இவரின்
சமகாலத்ைதய மனிதர்கள் ஆவர். இவர் ேவகானந்தரின்
மாண யான சேகாதரி நிேவ ைதைய தம
வாகக் க
னார்.

ெபண்

ரிைமப் ேபாராளி

ெபண்ண ைம
மட் ம் ேப ம் இத்
நாட் ல்
மண்ண ைம
தல்
யற் ெகாம் ேப எனப் ெபண்
ரிைமைய
ஏத் னார். "ேபாற் ேபாற் ேயாரா ரம் ேபாற் நின்
ெபான்ன க் ப் பல் லா ரம் ேபாற் கான்" என்ற பார ெபண்ைம
வாழ் கெவனக்
த்
ேவாமடா என்றார். ெபண்களின்
கல் ய
க்காகச் சட்டங் கைளச் ெசய் ட ம் கன கண்ட பார ,

சாதம் பைடக்க மட் மல் லா ெதய் வச் சா
த
பைடத்தவர்கள் என் கண்டார்.
க ைத எ
பவன் க
உைடேயான்,
வாழ் க்ைகேய க

யன்

.க

பைடக்க

ம் ெபண்கள்

ைதேய வாழ் க்ைகயாக

ைதயாகச் ெசய் ேதான், அவேன க
- பார

நமக் த் ெதா ல் க
ேசாரா
த்தல்

ைத, நாட் ற்
- பார

.
உைழத்தல் , இைமப் ெபா

ம்

.

தம் தாய் ெமா த
ன்
அள கடந்த அன் ெகாண்டவர்.
பன்ெமா ப் லைமெபற் ற பாவலரான இவர் "யாம ந்த
ெமா களிேல த ழ் ெமா ேபால் இனிதாவ ெதங் ம் காேணாம் "
எனக் க
ைனந்தார். சமற்
தம் , வங் காளம் , இந் , ரான் யம் ,
ஆங் லத் ல் தனிப் லைம ெபற் றவர். அம் ெமா களின்
தனிச் றப்
க்க பைடப் கைளத் த ழ் ெமா யாக்கம் ெசய் தவர்.
பழந்த ழ் க் கா யங் களின்
தனி ஈ பா ெகாண்டவர்.
அழ யல் உணர் ம் தத் வ ந்தைனக ம் ஒ ங் ேக ெகாண்டவர்
என் அ யப் ப
ன்றார். ேத யக் க என்ற ைற
ம் உல
த
ய ந்தைனகைள அழ ய ட ம் உண்ைம ட ம்
க ன்ற னா ம் , இவர் உல ன் றந்த க ஞர்க டன்
ஒப் டப் ப ம் றப் ெபற் றவர் என் ம் , அண்ைமக்காலத் த
ன்
தன்னிகரற் ற க ேய என் ம் பலர் க
ன்றனர்.

ேத ச் ேசா நிதந் ன்
பல ன் னஞ்
கைதகள் ேப
மனம் வா த் ன் ப க உழன்
றர் வாடப் பல ெசயல் கள் ெசய்
நைர
க் ழப்ப வம் எய்
ெகா ங் ற் க் ைர ெயனப் ன் மா ம்
பல ேவ க்ைக மனிதைரப் ேபாேல
நான் ழ் ேவ ெனன் நிைனத்தாேயா?
“

”

பாஞ் சா

சபதம்

இந் ய
தைலப் ேபாராட்டத்ைதேய பாரதப் ேபாராக ம் ,
பாஞ் சா ைய பாரத ேத யாக ம் உ வகப் ப த் மகாக
பைடத்த பைடப் தான் பாஞ் சா சபதம் . அழ ய இலக் ய
நயத்ைத ம் க அழகான க நயத்ைத ம் ெகாண்ட த
ன்
அ யாக் கா யமாகப் பார
ன் பாஞ் சா சபதம்
ளங்
ற .
பாஞ் சா சபதம்
யாசரின் பாரதத்ைத த
எ தப் ெபற் ற .
பாஞ் சா சபதம் இ பாகங் கள் உைடய . இ
ழ் ச ் ச்ச க்கம் ,
தாட்டச் ச க்கம் , அ ைமச் ச க்கம் ,
ரிதல் ச க்கம் , சபதச்
ச க்கம் என ஐந் ச க்கங் கைள ம் , 412 பாடல் கைள ம்
ெகாண்ட .

இத

யல் பணி ம்
ேபாராட்ட

ம்

தைலப்

பார யார், த ல் நவம் பர் 1904 தல் ஆகத் 1906 வைர
ேதச த் ரனில் உத ஆ ரியராகப் பணியாற் யேதா தம்
வாழ் நாளின் இ
ம் ஆகத் 1920 தல் ெசப் டம் பர் 1920 வைர
அவ் த ன் உத ஆ ரியராகப் பணியாற் மைறந்தார்.
சக்கரவர்த் னி என்ற மகளிர் மாத இத
ம் (ஆக. 1905 - ஆக. 1906),
இந் யா என்ற வார இத ல் (ேம 1905 - மார்.1906 / ெசப் . 1906,
ச்ேசரி:
10.19.1908 – 17. ேம 1910), ரிேயாதயம் (1910), கர்மேயா ( சம் பர் 1909–
1910), தர்மம் ( ப் .1910) என்ற இதழ் களி ம் பாலபாரத யங் இண் யா
என்ற ஆங் ல இத
ம் ஆ ரியராகப் பணியாற் னார். ஆங் ல
அரசால் தைட ெசய் யப் பட்ட பார
ன் "இந் யா" பத் ரிைக
ைவ ல் ெவளியான .

தைட ெசய் யப் பட்ட

த்தகங் கள்

பார யாரின் பாடல் கைள ரித்தானிய ஆட் க் ட்பட்
இந் யா ன் ஒ ப
யாக இ ந்த பர்மா மாகாண அர
தைடெசய் த . இதைனப் ன்பற் ெசன்ைன மாகாணத் ன் காவல்
ைற உத்தர
லம் பார யார் பாடல் கள் தைடெசய் யப் பட்
த்தகங் கள் ப
தல் ெசய் யப் பட்டன. இதற் எ ர்ப் ெதரி த்
ெசன்ைன மாகாணச் சட்ட அைவ ல்
ரிவான வாதம் 1928 ஆம்
ஆண்
அக்ேடாபர் 8, 9 ேத களில் நடந்த . ரர் சத் ய
ர்த்
உள் ளிட்ேடார் பங் ேகற் ற இந்த வாதத் ல் இலக் யம் சார்ந்த பல
க த் கள் ப வா ன.

ேத

யக் க

எட்டய ரத் ல் பார
றந்த
தற் ேபா
ர்ெசய் யப் பட் ெபா மக்கள் பார்ைவக்

த

ழக அரசால்
டப் பட் ள் ள .

தைலப் ேபாராட்டக் காலத் ல் ேத ய உணர் ள் ள பல் ேவ
க ைதகைளப் பைடத் மக்கைள ஒ ங் ைணத்த காரணத்தால்
பார ேத யக் க யாகப் ேபாற் றப் ப
றார். மண்
ம் இமயமைல
எங் கள் மைலேய... மாநில
ேபால்
ைலேய... இன்ன
நீ ர்க்கங் ைக ஆெறங் கள் ஆேற... இங் தன் மாண் ற் ெக ர் எ
ேவேற என் எ
யவர்.
தன் ைடய தாய் நாட்ைட நிைனத் ெப ைமெகாண்டேதா
மட் மன்
அதன் எ ர்காலம் எவ் வா
க்க ேவண் ம் என்ற
பார்ைவ ம் ெபற் றவர். "வந்ேதமாதரம் என்ேபாம் எங் கள் மாநிலத்
தாைய வணங்
ம் என்ேபாம் " என்றவர், பள் ளித்தலமைனத் ம்
ேகா ல் ெசய் ேவாம் என்றார். வங் கத் ல் ஓ வ ம் நீ ரின்
ைகயால் ைமயத் நா களில் ப ர்ெசய் ம் ந நீ ர் இைணப் த்
ட்டத்ைத
தைலக்
ன்ேப கன கண்டவர்.

க்க

ைதப்

லவன்

பாட் க்ெகா
லவன் பார பாடல் களின் இலக்கணக்
கட் க்கைளத் தகர்த்ெத ந்தவன். இவ க்
ன்பாகக்
க
ைனந்த க ஞர்கள் ெதால் காப் ய இலக்கணம்
ம்
வ வாமல் , ெபா ள் ெகாள் , யாப் , அணி என இலக்கணத் ல்
கட் ண்
கற் ேறார் மட் ம் கற் ற
ம் க ைதகைளேய
ைனந்தனர். இலக்கணச் சட்டங் கைளத் தகர்த்ெத ந்த பார ,
க்
க ைத எனப் கழப் ப ம் , பாமர ம் ேகட் ண ம் வசனக்
க ைதையத் த
க் த் தந்தவர்.
ள் ைளகள்
தல்
யவர்
வைர அைனவ க் ம் உத ம் ஒ அ
சார்ந்த
க்க ைத இவர்
ெதா ப் ல் இ க் ம் . அதற் ஒ
க றந்த உதாரணம் தான்
பாப் பா பாட் என்ற தைலப் ல் இவர் எ
ய க ைத.

ல் பாட்

பைடப் கள்

கண்ணன் பாட்
பாப் பா பாட்
யசரிைத (பார யார்)
ேத ய தங் கள்
பார அ பத்தா
ஞானப் பாடல் கள்
ேதாத் ரப் பாடல் கள்
தைலப் பாடல் கள்
நாயகர் நான்மணிமாைல
பார யார் பகவத் ைத (ேப ைர)
பதஞ் ச ேயாக த் ரம்
நவதந் ரக்கைதகள்
உத்தம வாழ் க்ைக தந் ரச்சங்
ந் தர்மம் (காந் உபேதசங் கள் )
ன்னஞ்
ளிேய
ஞான ரதம்
பகவத் ைத
சந் ரிைக ன் கைத
பாஞ் சா சபதம்
ய ஆத்
ெபான் வால் நரி
ஆ ல் ஒ பங்

ேத

ய

தங் கள் - பாரத
நா

1 வந்ேத மாதரம்
ேத ய

தங் கள் :

தா மானவர் ஆனந் தக் களிப்
ராகம் : நாதநாமக் ரிைய
தாளம் : ஆ
பல் ல

ெமட்

வந்ேத மாதரம் என்ேபாம் -எங் கள்
மாநிலத் தாைய வணங் தல் என்ேபாம் . (வந்ேத)
சரணங் கள்
1. ஜா மதங் கைளப் பாேராம் - உயர்
ஜன்மம் இத் ேதசத் ல் எய் ன ரா ன்
ேவ ய ரா
ம் ஒன்ேற- அன்
ேவ
லத் ன ரா
ம் ஒன்ேற
(வந்ேத)
2. ஈனப் பைறயர்க ேள ம் -அவர்
எம் டன் வாழ் ந் ங்
ப் பவர் அன்ேறா?
னத்த ராய்
வாேரா?- ற
ேதசத்தர் ேபாற் பல ங் ைழப் பாேரா?
(வந்ேத)
3. ஆ ரம் உண் ங் ஜா -எனில்
அன்னியர் வந்
கல் என்ன நீ ?-ஓர்
தா ன் வ ற் ல் றந்ேதார்-தம் ள்
சண்ைடெசய் தா ம் சேகாதரர் அன்ேறா?
(வந்ேத)
4. ஒன் பட்டால் உண்
வாழ் ேவ-நம் ல்
ஒற் ைம நீ ங் ல் அைனவர்க் ம் தாழ் ேவ
நன்
ேதர்ந் டல் ேவண் ம் -இந்த
ஞானம் வந்தாற் ன் நமக்ெக ேவண் ம் ?
(வந்ேத)
5. எப் பதம் வாய் த்
ேம ம் -நம் ல்
யாவர்க் ம் அந்த நிைலெபா வா ம்
ப் ப ேகா
ம் வாழ் ேவாம் ல்
ப் ப ேகா
ைம ம் ழ் ேவாம்

(வந்ேத)
6. ல் ல ைமத்ெதா ல் ேபணிப் -பண்
ேபா ன நாட்க க் னிமனம் நாணித்
ெதால் ைல இகழ் ச ் கள் ர- இந்தத்
ெதாண்
நிைலைமையத்
ெவன்
தள் ளி
(வந்ேத)

2 வந்ேத மாதரம்
தா மானவர் ஆனந் தக் களிப்
ராகம் :
ந் ஸ்தானி யாக்

ெமட்

தாளம் : ஆ
பல் ல
வந்ேத-மாதரம் -ஜய
வந்ேத மாதரம் (வந்ேத)
சரணங் கள்
1. ஜயஜய பாரத ஜயஜய பாரத
ஜயஜய பாரத ஜயஜய ஜயஜய (வந்ேத)
2. ஆரிய
ல் நாரிய ம் நர
ரிய ம் ெசா ம் ரிய வாசகம் (வந்ேத)
3. ெநாந்ேத ேபா
ம் ெவந்ேத மா
ம்
நந்ேத சத்தர்உ வந்ேத ெசால் வ (வந்ேத)
4. ஒன்றாய் நின் னி ெவன்றா
ர்
ெசன்றா
ம் வ
ன்றா ேதா வம் (வந்ேத)

3 நாட்

வணக்கம்

ராகம் -காம் ேபா

| தாளம் -ஆ

எந்ைத ம் தா ம் ம ழ் ந்
லா
இ ந்த ம் இந்நாேட-அதன்
ந்ைதயர் ஆ ரம் ஆண் கள் வாழ் ந்
ந்த ம் இந்நாேட-அவர்
ந்ைத ல் ஆ ரம் எண்ணம் வளர்ந்
றந்த ம் இந்நாேட-இைத
வந்தைன
மன ல் இ த் , என்
வா ற வாழ் த்ேதேனா-இைத
'வந்ேத மாதரம் , வந்ேத மாதரம் '
என்
வணங் ேகேனா?
இன்
ர் தந்ெதைம ஈன்
வளர்த் , அ ள்
ஈந்த ம் இந்நாேட- எங் கள்
அன்ைனயர் ேதான்
மழைலகள்
அ ந்த ம் இந்நாேட- அவர்
கன்னிய ரா நில னி லா க்
களித்த ம் இந்நாேட-தங் கள்
ெபான் டல் இன் ற நீ ர் ைள யா , இல்
ேபாந்த ம் இந்நாேட-இைத
'வந்ேத மாதரம் , வந்ேத மாதரம் '
என்
வணங் ேகேனா?
மங் ைகய ராயவர் இல் லறம் நன்
வளர்த்த ம் இந்நாேட-அவர்
தங் க மதைலகள் ஈன்ற
ட் த்
த
ய ந்நாேட-மக்கள்
ங் கம் உயர்ந் வளர்ெகனக் ேகா
ழ் ந்த ம் இந்நாேட- ன்னர்
அங் கவர் மாய அவ டற் ந் கள்
ஆர்ந்த ம் இந்நாேட-இைத

ல் கள்

'வந்ேத மாதரம் , வந்ேத மாதரம் '
என்
வணங் ேகேனா?

4 பாரத ேதசம்
ராகம் :

ன்னாகவராளி

பல் ல
பாரத ேதசெமன்
ெபயர் ெசால்
வார்ப்
பயங் ெகால்
வார் யர்ப் பைகெவல் வார்
சரணங் கள்
1. ெவள் ளிப் பனிமைல ன்
ல ேவாம் ;அ
ேமைலக் கடல்
ம் கப் பல்
ேவாம்
பள் ளித் தலமைனத் ம் ேகா ல் ெசய் ேவாம் ;எங் கள்
பாரத ேதசெமன்
ேதாள் ெகாட் ேவாம் . (பாரத)
2. ங் களத்
க்ேகார் பாலம் அைமப் ேபாம் ;
ேச ைவ ேம
த்
சைமப் ேபாம் ;
வங் கத் ல் ஓ வ ம் நீ ரின் ைக யால்
ைமயத் நா களில் ப ர்ெசய் ேவாம் . (பாரத)
3. ெவட் க் கனிகள் ெசய் தங் கம் த லாம்
ேவ பலெபா
ம் ைடந்ெத ப் ேபாம் ;
எட் த் ைசகளி ஞ் ெசன் ைவ ற் ேற
எண்
ம் ெபா ளைனத் ம் ெகாண் வ ேவாம் .
(பாரத)
4. த் க் ளிப் பெதா ெதன்கட ேல
ெமாய் த் வணிகர்பல நாட் னர்வந் ேத,
நத் நமக் னிய ெபா ள் ெகாணர்ந்
நம் ம ள் ேவண் வ ேமற் கைர ேல (பாரத)

5. ந் ந
ன்
ைச நில னிேல
ேசரநன் னாட் ளம் ெபண்க ட ேன
ந்தரத் ெத ங் னில் பாட் ைசத் த்
ேதாணிக ேளாட்
ைள யா வ ேவாம் (பாரத)
6. கங் ைக ந ப் றத் க் ேகா ைமப் பண் டம்
கா ரி ெவற் ைலக் மா ெகாள்
ேவாம் ;
ங் க மராட் யர்தம் க ைதெகாண்
ேசரத் த் தந்தங் கள் பரிசளிப் ேபாம் (பாரத)
7. கா நகர்ப் லவர் ேப ம் உைர தான்
காஞ்
ல் ேகட்பதற் ேகார் க
ெசய் ேவாம் ;
ராச த் தானத்
ரர்தமக்
நல் யற் கன்னடத் த் தங் கம் அளிப் ேபாம் (பாரத)
8. பட் னில் ஆைட ம் பஞ் ல் உைட ம்
பண்ணி மைலகெளன
ப் ேபாம் ;
கட் த் ர யங் கள் ெகாண்
வ வார்
கா னி வணிக க் அைவெகா ப் ேபாம் . (பாரத)
9. ஆ தம் ெசய் ேவாம் நல் ல கா தம் ேசய் ேவாம் ;
ஆைலகள் ைவப் ேபாம் கல் ச் சாைலகள் ைவப் ேபாம் ;
ஓ தல் ெசய் ேயாம் தைல சா தல் ெசய் ேயாம் ;
உண்ைமகள் ெசால் ேவாம் பல வண்ைமகள் ெசய் ேவாம் .
(பாரத)
10. ைடகள் ெசய் ேவாம் உ பைடகள் ெசய் ேவாம் ,
ேகாணிகள் ெசய் ேவாம் இ ம் பாணிகள் ெசய் ேவாம் ;
நைட ம் பறப்
ணர் வண் கள் ெசய் ேவாம் ;
ஞாலம் ந ங் கவ ம் கப் பல் கள் ெசய் ேவாம் . (பாரத)
11. மந் ரம் கற் ேபாம் ைனத் தந் ரம் கற் ேபாம் ;
வாைனயளப் ேபாம் கடல் ைனயளப் ேபாம் ;
சந் ரமண் டலத் யல் கண்
ெதளி ேவாம் ;
சந் ெத ப் ெப க் ம் சாத் ரம் கற் ேபாம் . (பாரத)

12. கா யம் ெசய் ேவாம் , நல் ல கா வளர்ப் ேபாம் ;
கைலவளர்ப் ேபாம் ெகால் ல ைலவளர்ப் ேபாம் ;
ஓ யம் ெசய் ேவாம் நல் ல ஊ கள் ெசய் ேவாம் ;
உலகத்ெதா லைனத்
வந் ெசய் ேவாம் . (பாரத)
13. சா இரண்ெடா ய ேவ ல் ைல'ெயன் ேற
த ழ் மகள் ெசால் யெசால் அ ழ் தெமன் ேபாம் ;
நீ ெந
னின்
றர்க் த ம்
ேநர்ைமயர் ேமலவர்; ழவர்மற் ேறார். (பாரத)

5 பாரத நா

ராகம் :

பல் ல
பா க் ள் ேள நல் ல நா
பாரத நா

ந்

ஸ்தானி ேதா

-எங் கள்

சரணங் கள்
1. ஞானத் ேலபர ேமானத் ேல-உயர்
மானத் ேலஅன்ன தானத் ேல
கானத் ேலஅ தாக நிைறந்த
க ைத ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க்
2. ரத் ேலபைட ரத் ேல-ெநஞ்
ஈரத் ேலஉப காரத் ேல
சாரத் ேல
சாத் ரங் கண்
த வ ேலஉயர் நா - இந்தப் (பா

ள் ேள)

ல்

க் ள் ேள)

3. நன்ைம ேலஉடல் வன்ைம ேல-ெசல் வப்
பன்ைம ேலமறத் தன்ைம ேல
ெபான்ம ெலாத்
மாதர்தம் கற் ன்
க னி ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க் ள் ேள)

4. ஆக்கத் ேலெதா ல் ஊக்கத் ேல- ய
க்கத் ேலஉயர் ேநாக்கத் ேல
காக்கத் றல் ெகாண்ட மல் லர்தம் ேசைனக்
கட னி ேலஉயர் நா -இந்தக் (பா க் ள் ேள)
5. வண்ைம ேலஉளத் ண்ைம ேல-மனத்
தண்ைம ேலம
ண்ைம ேல
உண்ைம ேலதவ றாத லவர்
உணர் ன ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க் ள் ேள)
6. யாகத் ேலதவ ேவகத் ேல-தனி
ேயாகத் ேலபல ேபாகத் ேல
ஆகத் ேல ெதய் வ பக் ெகாண்டார்தம்
அ ளினி ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க் ள் ேள)
7. ஆற் னி ேல ைன ற் னிேல-ெதன்றல்
காற் னி ேலமைலப் ேபற் னிேல
ஏற் னி ேலபயன் ஈந்
ம் கா
இனத் னி ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க் ள் ேள)
8. ேதாட்ட(த்) ேலமரக்
ட்டத் ேல-கனி
ஈட்டத் ேலப ர் ஊட்டத் ேல
ேதட்டத் ேலஅடங் காத நி
ன்
றப் னி ேலஉயர் நா -இந்தப் (பா க் ள் ேள)

6 எங் கள் நா

ராகம் :

பாளம்

மன் ம் இமய மைலெயங் கள் மைலேய
மாநில த ேபாற்
ைலேய!
இன்ன நீ ர்க்கங் ைக யாெறங் கள் யாேற
இங் தன் மாண் ற் ெக ெர ேவேற?

பன்ன ம் உபநிட
ெலங் கள்
ேல
பார் ைச ேயெதா
ல் இ ேபாேல?
ெபான்ெனாளிர் பாரத நாெடங் கள் நாேட
ேபாற் வம் இஃைத எமக் ைல ஈேட .............1
மாரத ரர் ம ந்தநன் னா
மா னி ேவார்பலர் வாழ் ந்தெபான் னா
நாரத கான நலந் கழ் நா
நல் லன யாைவ ம் நா
நா
ரண ஞானம் ெபா ந்தநன் னா
த்தர் ரான ள் ெபாங் ய நா
பாரத நா பழம் ெப நாேட
பா வம் இஃைத எமக் ைல நாேட ...........2
இன்னல் வந் ற்
ம் ேபாததற் கஞ் ேசாம்
ஏைழய ரா இனிமண்ணில் ஞ் ேசாம்
தன்னலம் ேபணி இ ெதா ல் ரிேயாம்
தாய் த்
நாெடனில் இனிக்ைகைய ரிேயாம்
கன்ன ம் ேத ம் கனி ம் இன் பா ம்
கத
ம் ெசந்ெந ம் நல் ம் எக் கா ம்
உன்னத ஆரிய நாெடங் கள் நாேட
ஒ வம் இஃைத எமக் ைல ஈேட ..........3

7 ஜயபாரதம்
றந் நின்ற ந்ைத ேயா
ேதயம்
ெவன் வள்
மறந்த ர்ந்த் நாடர் வந்
வா ெசான்ன ேபாழ்
ம்
இறந் மாண்
ர க்க

ஏழ் ைம ெகாண்ட ேபாழ்
ம்
அறந்த ர்க் லா நிற் ம்
அன்ைன ெவற் ெகாள் கேவ!
ேகா
ல் கள் ெசய்
ேதய வாணர்கள்
ேத ம் உண்ைம ெகாள் ள இங்
ேத வந்த நாளி ம்
மா ெகாண்
கல்
ேதய
வண்ணி ர்ந்த நாளி ம்
ஈ நிற் ம் உண்ைம ெயான்
இைறஞ் நிற் பவள் வாழ் கேவ!
ல் லர் வாழ்
ன்
ஓய
ர வா ம் மாயேவ
ெவல் ஞானம்
ஞ் ேயார்ெசய்
ெமய் ைம
ல் கள் ேதய ம்
ெசால் ம் இவ் வைனத் ம் ேவ
ழ நன்ைம ந்தர
வல் ல
ல் ெகடா காப் பள்
வா அன்ைன வா ேய!
ேதவ ண்
ம் நன்ம ந்
ேசர்ந்த ம் பம் என்ன ம்
ேம வார் கடற் கண் உள் ள
ெவள் ள நீ ைர ஒப் ப ம்
பாவ ெநஞ் ேனார் நிதம்
ப த்தல் ெசய் வ ரா
ம்
ஓ லாதெசல் வம் இன் ம்
ஓங் ம் அன்ைன வாழ் கேவ!
இதந்த ம் ெதா ல் கள் ெசய்
இ ம்
க் நல் னள்
பதந்தரற் ரிய வாய

பன்ம தங் கள் நாட் னள்
தம் ெப ம் பல் நா னர்க்
ேவெறா ண்ைம ேதாற் றேவ
தந் ரத் லாைச இன்
ேதாற் னாள் மன் வாழ் கேவ!
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தான தனந்தன தான தனந்தன
தானனத் தானா ேன.
ன்ைன இலங் ைக அரக்கர் அ ய
த்த ல் யா ைட ல் ? - எங் கள்
அன்ைன பயங் கரி பாரத ேத நல்
ஆரிய ராணி ன்
ல் .
இந் ர த்தன் இரண்
ண்டாக
எ த்த ல் யா ைடய ல் ? - எங் கள்
மந் ரத் ெதய் வம் பாரத ராணி,
வ ர தன் ைடய ல் .
ஒன்
பரம் ெபா ள் நாம் அதன் மக்கள்
உல ன்பக் ேகணி என்ேற - க
நன்
பல் ேவதம் வைரந்தைக பாரத
நாய தன்
க் ைக.
த்த மய வ் உலகம் உ
நம்
த்தத் ல் ஓங்
ட்டால் - ன்பம்
அத்தைன ம் ெவல் ல லாெமன்
ெசான்னெசால்
ஆரிய ராணி ன் ெசால் .
ச ந்தைல ெபற் றேதார்
தட்
ைளயா - நன்

ள் ைள

ங் கத்

ைனத்

உகந்தேதார் ள் ைள ன் பாரத ராணி
ஒளி றப் ெபற் ற ள் ைள.
காண் வம் ஏந் உல ைன ெவன்ற
கல் ெலாத்த ேதாள் எவர் ேதாள் ? - எம் ைம
ஆண்ட ள் ெசய் பவள் ெபற் வளர்ப்பவள்
ஆரிய ேத
ன் ேதாள் .
சா ம் ெபா
ல் இ ெச க் ண்டலம்
தந்த ெதவர் ெகாைடக்ைக? - ைவப்
பா ெமா
ற் லவர்கள் ேபாற்
ம்
பாரத ராணி ன் ைக.
ேபார்க்களத் ேதபர ஞானெமய் க் ைத
கன்ற ெதவ ைட வாய் ? - பைக
ர்க்கத் றந்த ேபரினள் பாரத
ேத மலர்
வாய் .
தந்ைத இனி றந் தான் அர சாட்
ம்
ைதயலர் தம் ற ம் - இனி
இந்த உல ல்
ம்
ேலன் என்ற
எம் அைன ெசய் த உள் ளம் .
அன்
வம் உல கத் யர் யாைவ
அன் னிற் ேபா ம் என்ேற - இங்
ன் ெமா ந் ல காண்டேதார்
ெமா எங் கள் அன்ைன ெமா .

ம்
த்தன்

ைல எரிந் ட ேவதப் ெபா ைள
ன ம் சனகன் ம - தன்
ம
னிற் ெகாண்டைத நின்
ப் ப
வல் ல நம் அன்ைன ம .
ெதய் கச் சா ந்தல ெம ம் நாடகம்
ெசய் த ெதவர் க ைத? - அயன்

ெசய் வ தைனத் ன்
ேத அ ட் க ைத.

ப் ணர் பாரத

9 எங் கள் தாய்
(காவ

ச்

ந்

ல் ஆ
கவ
ெமட் )

ேவலவேன என்ற

ெதான்
நிகழ் ந்த தைனத் ம் உணர்ந்
ழ் கைல வாணர்க ம் - இவள்
என்
றந்தவள் என் ண ராத
இயல் ன ளாம் எங் கள் தாய் .
யா ம் வ த்தற் கரிய ராயத்த
ளா
ேமயங் கள் தாய் - இந்தப்
பா ள் எந் நா ேமார் கன்னிைக என்னப்
ப ன்
வாள் எங் கள் தாய் .
ப் ப ேகா
க ைட யாள் உ ர்
ெமாய் ம் ற ெவான் ைடயாள் - இவள்
ெசப் ெமா ப ெனட் ைட யாள் எனிற்
ந்தைன ஒன் ைடயாள் .
நா னில் ேவத ைடயவள் ைக ல்
நலந் கழ் வா ைட யாள் - தைன
ேம னர்க் ன்ன ள் ெசய் பவள் யைர
ட்
ேதா ைடயாள் .
அ ப ேகா தடக்ைகக ளா ம்
அறங் கள் நடத் வள் தாய் - தைனச்
ெச வ நா வ பவ ைரத் கள்
ெசய்
டத் வள் தாய் .

ம் ெபாைற க் ைட யாள் ெப ம்
ண்ணிய ெநஞ் னள் தாய் - எனில்
ேதா ைழப் பார் ன் நின்
ங் காற் ெகா ந்
ர்க்ைக யைனயவள் தாய் .
கற் ைறச் சைடம ைவத்த ற ையக்
ைகெதா வாள் எங் கள் தாய் - ைக ல்
ஒற் ைறத்
ரிெகாண் ேட ல கா ம்
ஒ வைன ந்ெதா வாள் .
ேயாகத் ேலநிக ரற் றவள் உண்ைம ம்
ஒன்ெறன நன்ற வாள் - உயர்
ேபாகத் ேல ம் நிைறந்தவள் எண்ண ம்
ெபாற் ைவ தா ைடயாள் .
நல் லறம் நா ய மன்னைர வாழ் த்
நயம் ரி வாள் எங் கள் தாய் - அவர்
அல் லவ ரா ன் அவைர
ங் ப்
ஆனந்தக்
த்
வாள் .

ன்

ெவண்ைம வளரிம யாசலன் தந்த
றன்மக ளாம் எங் கள் தாய் - அவன்
ண்ைம மைற
ம் தான்மைற யாள் நித்தஞ்
வாள் எங் கள் தாய் .

10 ெவ

ெகாண்ட தாய்
ராகம் : ஆேபா

| தாளம் :

ேபயவள் காண் எங் கள் அன்ைன - ெப
த் ைடயாள் எங் கள் அன்ைன

பகம்
ம்

காய் தழல் ஏந் ய த்தன் - தைனக்
காத ப் பாள் எங் கள் அன்ைன. (ேபயவள் )
இன்னிைச யாம் இன்பக் கட ல் - எ ந்
எற் ம் அைலத் ரள் ெவள் ளம்
தன்னிைட
ழ் த் ைளப் பாள் - அங் த்
தா க்
ப் பாள் - எம் அன்ைன (ேபயவள் )
ஞ் ெசாற் க ைதயஞ் ேசாைல - தனில்
ெதய் க நன்மணம்
ம்
ேதஞ் ெசாரி மாமலர்
-ம
ேதக் ந ப் பாள் எம் அன்ைன. (ேபயவள் )
ேவதங் கள் பா வள் காணீர ் - உண்ைம
ேவல் ைக ற் பற் க்
ப் பாள்
ஓத ஞ் சாத் ரம் ேகா - உணர்ந்
ேதா
லெகங் ம்
ைதப் பாள் (ேபயவள் )
பாரதப் ேபாெரனில் எளிேதா? - றற்
பார்த்தன்ைக ல் ைட ஒளிர்வாள்
மாரதர் ேகா வந் தா ம் - கணம்
மாய் த் க்
ல் ைளப் பாள் (ேபயவள் )
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ப் பள் ளி எ

ெபா
லர்ந்த , யாம் ெசய் த தவத்தால் ,
ன்ைம
ட்கணம் ேபா ன யா ம் ,
எ ப ம் ெபாற் டர் எங் க
ம் பர
எ ந்
ளங் ய அ ெவ ம் இர ,
ெதா
ைன வாழ் த் வனங் தற் இங் உன்
ெதாண்டர்பல் லா ரர் ழ் ந் நிற் ன்ேறாம
ல் ன்றைன இன் ம் எம் தாேய

ச்

யப்

காண்! பள் ளி ெய

ந்த

ளாேய!

ள் ளினம் ஆர்த்தன! ஆர்த்தன ரசம் ,
ெபாங் ய எங் ஞ் தந் ர நாதம்
ெவள் ளிய சங் கம்
ழங் ன, ேகளாய் !
ெய லாம் அ
ற் றனர் மாதர்!
ெதள் ளிய அந்தணர் ேவத ம் நின்றன்
ர்த்
நாம ம் ஓ நிற் ன்றார்,
அள் ளிய ெதள் ள தன்ைன எம் அன்ைன!
ஆ
ேர! பள் ளி ெய ந்த ளாேய!
ப
ன் ேபெராளி வானிைடக் கண்ேடா ம் ,
பார் ைச நின்ெனாளி கா
தற் அளந்ேதாம் ,
க
நின் ேசவ அணிவதற் என்ேற
கனி
ெநஞ் சக மலர்ெகா வந்ேதாம்
கள் பயந்தைன! சாத் ரம் ேகா
ெசால் ல மாண் ன ஈன்றைன, அம் ேம!
நி தர்கள் ந க் றச் ல் கரத் ஏற் றாய் !
நிர்மைலேய! பள் ளி ெய ந்த ளாேய!
நின்ென ல்
ய ள் காண்பதற் எங் கள்
ெநஞ் சகத் ஆவைல நீ ய யாேயா?
ெபான்னைன யாய் ! ெவண் பனி
மயப்
ெபா ப் னன் ஈந்த ெப ந்தவப் ெபா ேள!
என்ன தவங் கள் ெசய் எத்தைன காலம்
ஏங் வம் நின்ன ட் ஏைழயம் யாேம?
இன்ன ம்
ேயல் இ நன்ேறா?
இன்
ேர? பள் ளி ெய ந்த ளாேய!
மதைலயர் எ ப் ப ம் தாய்
ல் வாேயா?
மாநிலம் ெபற் றவள் இஃ ண ராேயா?
தைல ெமா க் ரங் காெதா தாேயா?

ேகாமகேள! ெப ம் பாரதர்க் கரேச!
த
நின்ெமா ப ெனட் ம்
ேவண் ய வா உைனப் பா
ம் காணாய்
இத ற வந் எைம ஆண்ட ள் ெசய் வாய் !
ஈன்றவேள! பள் ளி ெய ந்த ளாேய!

12 பாரத மாதா நவரத்

ன மாைல

இப் பாடல் களில்
ைறேய ஒன்ப இரத் னங் களின்
ெபயர்கள் இயற் ைகப் ெபா ளிேல ம் ேலைடப்
ெபா ளிேல ம்
வழங் கப் பட்
க் ன்றன.
காப்
ரர் ப் பத் ரண்
ேகா
ைள த்த
பாரதமா தா ன் பதமலர்க்ேக - ரார்
நவரத்ன மாைல ங் நான்
ட்டக் காப் பாம்
வரத்தன ைமந்தன்
றம் .
ெவண்பா
ற க்க நல் வ ரச் ர் க ம் ேமனி
அற க்க ந்ைத அ
- றநலங் கள்
எண்ணற் றனெப வார் இந் யா என்ற நின்றன்
கண்ெணாத்த ேப ைரத்தக் கால் .
கட்டைள க

த்

ைற

காலன் எ ர்ப்ப ற் ைக ப் க்
ம் ட் க் கம் பன ற்
ேறா
ட்ேடா மைறந்ெதா
வான், பைக ெயான் ளேதா?
நீ லக் கடெலாத்fத ேகாலத்

ளாள் ன்
ேநத் ரத்தாள்
காலக் கட க்ேகாf பால ட்
டாள் அன்ைன காற் ப ேன.
எண் ர் க

ெந

லா

ரிய

த்தம்

அன்ைனேய அந்நாளில் அவனிக் ெகல் லாம்
ஆணி த் ப் ேபான்றமணிெமா க ளாேல
பன்னிநீ ேவதங் கள் , உபநிட தங் கள்
பர
கழ் ப் ராணங் கள் , இ கா சங் கள்
இன் ம் பல
ல் களிேல இைசத்த ஞானம்
என்ெனன்
கழ் ந் ைரப் ேபாம் அதைன இந்நாள் ?
ன்
ன்ற ேபெராளிகாண்! காலங் ெகான்ற
ந் காண்! கட
க்ேகார் ெவற் காேண.
ஆ

ரியப் பா

ெவற்
ன்! ெவண்சங்
ன்!
கற் றவ ராேல உல காப் ற் ற
உற் ற ங் ந்நாள் ! உல
க் ெகல் லாம்
இற் ைறநாள் வைர
ம் அற லா மறவர்
ற் றேம தம ம டமாக் ெகாண்ேடா ர்,
மற் ைற மனிதைர அ ைமப் ப த்தேல
ற் ய அ
ன்
ைறெயன்
எண்
வார்
பற் ைற அரசர் ப ப பைட டன்
ெசாற் ைற நீ
ெதா த் ைவத்
ந்தார்
இற் ைறநாள்
பாரி ள் ள பலநாட் னர்க் ம்
பாரத நா
ெந பழக்கல்
உற் ற ங் ந்நாள் உலெகலாம் கழ
இன்பவ ளம் ெச பண்பல ப ற் ம்
க ந் ரனா ய ர ந் ர நாதன்

ெசாற் ற ேகளீர!்
ைச ன்
மனிதர்க் ெகல் லாம் தைலப் ப மனிதன்
தர்மேம உ வமாம் ேமாஹன தாஸ்
கர்ம சந் ர காந் ெயன்
ைரத்தான்
அத்தைகக் காந் ைய அர யல் ெந
ேல
தைலவனாக் ெகாண்
ைசத் த மேம
அர ய லதனி ம் றஇய லைனத்
ம்
ெவற் த ெமன ேவதம் ெசான்னைத
ற் ம் ேபண ற் பட் நின்றார்
பாரத மக்கள் இதனால் பைடஞர் தம்
ெச க்ெகா ந் ல ல் அறந் றம் பாத
கற் ேறார் தைலப் படக் காண்ேபாம்
ைர
(ெவற்
ன்! ெவண்சங்
ன்! )
தர

ெகாச்சக் க

ேல

ப் பா

ஊ
ஓ

ேனா ெவற் ! ஒ
ேனா வாழ் தெ
் தா கள்
ேனா ேவதங் கள் ! ஓங்
ேனா! ஓங்
ேனா!
ம் ப லாச் ெசம் மணிமா ெந கண்ேடா ம்
ேவதைனகள் இனிேவண்டா,
தைலேயா ண்ணேம.
வஞ்

த்தம்

ண்ணங் காணீர!் பச்ைச
வண்ணன் பாதத் தாைண
எண்ணம் ெக தல் ேவண்டா!
ண்ணம்
தைல ண்ணம் .
க

ப் பா

த ைலெப
ர்வைர வாநீ ர்
ெவற் ெகாள் ர் என் ைரத் ெதங் ம்
ெக த ன் நந் தாய் த்
நாட் ன்
ளர்ச் தன்ைன வளர்ச் ெசய் ன்றான்?

த ம் ளி ம் உ ர்க் ல் ைல
ேசார்
ழ் ச ் கள் ெதாண்ட க் ல் ைல
எ
ேனாஅறப் ேபாரிைன என்றான்
எங் ேகா ேமதகம் ஏந் ய காந் !
அ

ர்

த்தம்

காந் ேசர் ப மராகக் க மலர் வாழ் ேத
ேபாந் நிற் ன்றாள் இன்
பாரதப் ெபான்னாெடங் ம்
மாந்தெரல் ேலா ம் ேசார்ைவ அச்சத்ைத மறந்
ட்டார்
காந் ெசாற் ேகட்டார், காண்பார்
தைல
கணத்
ள் ேள
எ

ர்க் க

ெந

லா

ரிய

த்தம்

கணெம
ெமன்றன் கண்
ன்ேன வ வாய்
பாரத ேத ேய கனல் கால்
இைணவ வால வாயமாஞ் ங் க
னில் ஏ
ற்
ந்ேத
ைணநிைன ேவண் ம் நாட் னர்க் ெகல் லாம்
யர்ெகட
தைல ய ளி
மணிநைக ரிந்
கழ்
க் ேகாலம்
கண் நான் ம ழ் ந்
மாேற.

13 பாரத ேத
தசாங் கம்
ேத
நாமம் (காம் ேபா

ன்

ய

த்

தங் கள் | பாரத நா

)

பச்ைச மணிக் ளிேய! பா ெயனக் ேகேயாகப்
ச்ைச ய ளியதாய் ேப ைரயாய் ! - இச்சகத் ல்

ரணமா ஞானப் கழ் ளக்ைக நாட்
பாரதமா ேத ெயனப் பா .
நா

த்த

(வசந் தா)

ேதனார் ெமா க் ள் ளாய் ேத ெயனக் கானந்த
மானாள் ெபான் னாட்ைட அ
ப் பாய் ! - வானா
ேபரிமய ெவற்
தல் ெபண் மரி ஈறா ம்
ஆரியநா ெடன்ேற அ .
நகர் (மணிரங்

)

இன்மழைலப் ைபங் ளிேய! எங் கள் உ ரானாள்
நன்ைம ற வா ம் நகெர ெகால் ? - ன்மயேம
நாெனன் ற ந்த நனிெபரிேயார்க் ன்ன
தாெனன்ற கா த் தலம் .
ஆ

(

ட்

)

வண்ணக் ளி! வந்ேத மாதரெமன் ேறா வைர
இன்னலறக் காப் பா ளியா ைரயாய் ! - நன்னர்ெசயத்
தான்ேபாம் வ ெயலாம் தன்மெமா ெபான் ைளக் ம்
வான்ேபாந்த கங் ைகெயன வாழ் த் .
மைல (கானடா)
ேசாைலப் ப ங் ளிேய! ெதான்மைறகள்
நான் ைடயாள்
வாைல வள ம் மைல றாய் ! - ஞாலத் ள்
ெவற் ெபான் ம் ஈ லதாய்
ண்ணில்
தாக்
ெபாற் ெபான்
ெவள் ைளப் ெபா ப் .
ஊர்

(தன்யா

)

ம் றப்
யர் ெசல் வ ேமா ெரண்ணற் றாள்
ஊ ம் ர உைரதத்தாய் ! ேதரின்
பரி ைச ர் வாளல் லள் பாரைனத் ம் அஞ் ம்
அரி ைசேய ஊர்வாள் அவள் .

ம்

பைட (

காரி)

க ைண
வானாள் காய் ந்ெத ங் காற் ள் ளாய்
ெச நைர ழ் த் ம் பைடெயன் ெசப் பாய் ! - ெபா பவர்
ேமல் தண்ணளியால் ழா ,
ன் தைகப் பரிதாம்
ண்ண
வான்
சம் ேத .
ர

ட்

(ெசஞ்

)

ஆைச மரகதேம! அன்ைன
ன்
ைட
ஓைச வளர் ரசம் ஓ வாய் ! - ேப கேவா
சத் யேம, ெசய் க த மேம என்ெறா ெசய்
த் த ம் ேவத ர .
தார் (

லகரி)

வாராய் இளஞ் கேம! வந் ப் பார்க் ெகன்
டர்
தாராள் ைன பணித் தார் றாய் ! - ேசராைர
ற் றாக்
நைகயால்
ற்
த் த் தாெனாளிர்வாள்
ெபாற் றா மைரத்தார் ைனந் .
ெகா

(ேகதாரம் )

ெகா ப் பவள வாய் க் ள் ளாய் ! த் ர ம் ங்
ம ப் பவளின் ெவல் ெகா தான் மற் ெறன்? அ ப் பணிவார்
நன்றாரத் யார் ந
றேவ
ெமாளி
ன்றா வ ரக் ெகா .

14 தா

ன் மணிக்ெகா

ம்

பாரீர ்

(பாரத நாட் க் ெகா
ைனப் கழ் தல் )
தா மானவர் ஆனந்தக் களிப் ெமட்

பல் ல

தா ன் மணிக்ெகா பாரீர!் - அைதத்
தாழ் ந் பணிந்
கழ் ந் ட வாரீர!்
சரணங் கள்
ஓங் வளர்ந்தேதார் கம் பம் - அதன்
உச்
ன் ேமல் வந்ேத மாதரம் என்ேற
பாங் ன் எ
த் க ம் - ெசய் ய
பட்ெடாளி
ப் பறந்த பாரீர!் (தா ன் )
பட் த்
ெலன லாேமா? - அ ல்
பாய் ந்
ழற் ம் ெப ம் யற் காற்
மட்
ந்த த் தா ம் - அைத
ம யாதவ்
ெகாள் மாணங் க்கப் படலம் (தா
இந் ரன் வச் ரம் ஓர்பால் - அ ல்
எங் கள்
க்கர் இளம் ைற ஓர்பால்
மந் ரம் ந
றத் ேதான் ம் - அதன்
மாண்ைப வ த் ட வல் லவன் யாேனா? (தா

ன் )

கம் பத் ன் ழ் நிற் றல் காணீர ் - எங் ம்
காண ம் ரர் ெப ந்
க்
ட்டம்
நம் பற் க் ரியர் அவ் ரர் - தங் கள்
நல்
ர் ஈந் ம் ெகா
ைனக் காப் பார். (தா
அணியணி யாயவர் நிற் ம் - இந்த
ஆரியக் காட் ேயார் ஆனந்தம் அன்ேறா?
பணிகள் ெபா ந் ய மார் ம் - றல்
ைபந்
ேவாங் ம் வ வ ம் காணீர!் (தா
ெசந்த ழ் நாட் ப் ெபா நர் - ெகா ந்
க்கண் மறவர்கள் ேசரன்றன் ரர்
ந்ைத ணிந்த ெத ங் கர் - தா ன்
ேசவ க் ேகபணி ெசய்
வர். (தா

ன் )

ன் )

ன் )

ன் )

கன்னடர் ஓட் ய ேரா - ேபாரில்
கால ம் அஞ் சக் கலக் ம் மராட்டர்,
ெபானகர்த் ேதவர்க ெளாப் ப - நிற் ம்
ெபாற் ைடயார் இந் ஸ் தானத் மல் லர் (தா
தலம்
ற்
ம் வைர ம் - அறப்
ேபார் றல் யா ம் ம ப்
ம் வைர ம்
மாதர்கள் கற் ள் ள வைர ம் - பாரில்
மைறவ ம் ர்த் ெகாள் ரஜ த்ர ரர் (தா

ன் )

ன் )

பஞ் ச நதத் ப் றந்ேதார் - ன்ைனப்
பார்த்தன்
தற் பலர் வாழ் ந்தநன் னாட்டார்,
ஞ் ம் ெபா
ம் தா ன் - பதத்
ெதாண்
நிைனந்
ம் வங் கத் ேனா ம் (தா

ன் )

ேசர்ந்தைதக் காப் ப காணீர!் அவர்
ந்ைத ன் ரம் நிரந்தரம் வாழ் க!
ேதர்ந்தவர் ேபாற் ம் பரத - நிலத்
ேத
வஜம் றப் ற வாழ் க! (தா ன் )

15 பாரத ஜனங் களின் தற் கால
நிைலைம
ெநாண்
ேத

ய

ச்

ந்

தங் கள் பாரத நா

ெநஞ் ெபா க்
ைலேய! - இந்த
நிைலெகட்ட மனிதைர நிைனந்
ட்டால் ,
அஞ் யஞ் ச் சாவார் - இவர்
அஞ் சாத ெபா ளில் ைல அவனி ேல
வஞ் சைனப் ேபய் கள் என்பார் - இந்த
மரத் ல் என்பார்; அந்தக் ளத் ல் என்பார்

ஞ்
யர்ப்ப

கட் ல் என்பார் - கத்
வார் எண்ணிப் பயப் ப வார். (ெநஞ்

)

மந் ர வா என்பார் - ெசான்ன
மாத் ரத் ேலமனக்
ப் பார்,
யந் ர னி யங் கள் - இன் ம்
எத்தைன ஆ ரம் இவர் யர்கள் !
தந்த ெபா ைளக் ெகாண்ேட - ஜனம்
தாங் வர் உலகத் ல் அரசெரல் லாம
அந்த அர யைல - இவர்
அஞ் த ேபெயன்ெறண்ணி ெநஞ் சம் அயர்வார்.
(ெநஞ் )
ப் பாையக் கண்
அஞ் வார் - ஊர்ச்
ேசவகன் வ தல் கண்
மனம் பைதப் பார்,
ப் பாக் ெகாண்
ஒ வன் - ெவ
ரத் ல் வரக்கண்
ட் ெலாளிவார்,
அப் பால் எவேனா ெசல் வான் - அவன்
ஆைடையக் கண் பயந் ெத ந் நிற் பார்,
எப் ேபா ம் ைககட் வார் - இவர்
யாரிடத் ம் ைனகள் ேபால் ஏங் நடப் பார். (ெநஞ்
ெநஞ் ெபா க்
ைலேய - இந்த
நிைலெகட்ட மனிதைர நிைனத்
ட்டால் ,
ெகாஞ் சேமா ரி ைனகள் ? - ஒ
ேகா என் றால் அ ெபரிதா ேமா?
ஐந் தைலப் பாம் ெபன் பான் - அப் பன்
ஆ தைல ெயன் மகன் ெசால்
ட்டால்
ெநஞ்
ரிந்
வார் - ன்
ெந நாள் இ வ ம் பைகத்
ப் பார். (ெநஞ்
சாத் ரங் கள் ஒன் ம் காணார் - ெபாய் ச்
சாத் ரப் ேபய் கள் ெசால் ம் வார்த்ைத நம்
ேகாத் ரம் ஒன்றா
ந்தா ம் - ஒ

)
ேய

)

ெகாள் ைக ற் ரிந்தவைனக் ைலத் கழ் வார்,
ேதாத் ரங் கள் ெசால்
அவர்தாம் - தைமச்
ெசய் ம் நீ சர்கைளப் பணிந்
வார,
ஆத் ரங் ெகாண்ேட இவன் ைசவன் - இவன்
அரிபக்தன் என் ெப ஞ் சண்ைட
வார். (ெநஞ்

)

ெநஞ் ெபா க்
ைலேய - இைத
நிைனந் நிைனந்
ம் ெவ க்
ைலேய,
கஞ்
ப் பதற் லார் - அதன்
காரணங் கள் இைவெயன் ம் அ
லார்
பஞ் சேமா பஞ் சம் என்ேற - நிதம்
பரித த்ேத உ ர்
த் த்
ஞ் ம
ன் றாேர - இவர்
யர்கைளத் ர்க்கேவார் வ
ைலேய. (ெநஞ் )
எண்ணிலா ேநா ைடயார் - இவர்
எ ந் நடப் பதற் ம் வ ைம லார்
கண்ணிலாக் ழந்ைத கள் ேபால் - றர்
காட் ய வ
ற் ெசன்
மாட் க் ெகாள் வார்,
நண்ணிய ெப ங் கைலகள் - பத்
நாலா ரங் ேகா நயந் நின்ற
ண்ணிய நாட் னிேல - இவர்
ெபா யற் ற லங் கள் ேபால வாழ் வார். (ெநஞ்
----

16 ேபா ன்ற பாரத
பாரத ம்
(ேபா

ம் வ

ன்ற பாரதத்ைதச் ச

த்தல் )

வ ைமயற் ற ேதாளினாய் ேபா ேபா ேபா
மார் ேலஒ ங் னாய் ேபா ேபா ேபா
ெபா
லா கத் னாய் ேபா ேபா ேபா

)

ன்ற

ெபா
ழந்த
னாய் ேபா ேபா ேபா
ஔங்
ழந்த ர னாய் ேபா ேபா ேபா
ஒளி ழந்த ேமனியாய் ேபா ேபா ேபா
த்த ெநஞ் னாய் ேபா ேபா ேபா
ழ் ைம ெயன் ம் ேவண் வாய் ேபா ேபா ேபா
இன்
பார தத் ைட நாய் ேபால
ஏற் ற ன்
வா வாய் ேபா ேபா ேபா
நன்
ல் அஞ் வாய் ேபா ேபா ேபா
நாணி லா ெகஞ் வாய் ேபா ேபா ேபா
ெசன்
ேபான ெபாய் ெயலாம் ெமய் யாகச்
ந்ைத ெகாண்
ேபாற் வாய் ேபா ேபா ேபா
ெவன்
நிற் ம் ெமய் ெயலாம் ெபாய் யாக
ம யங் ேநாக் வாய் ேபா ேபா ேபா
ேவ
ட்

ேவ பாைஷகள் கற் பாய் நீ
வார்த்ைத கற் லாய் ேபா ேபா ேபா
ல் கள் ேபாற் வாய் ெமய்
ம்
ெலாத் யல் லாய் ேபா ேபா ேபா
மா பட்ட வாதேம ஐந்
வா ல் நீ ள ஓ வாய் ேபா ேபா ேபா
ேச பட்ட நாற் ற ம்
ஞ் ேசர்
ய
கட் வாய் ேபா ேபா ேபா
ஜா
ெசால் வாய் ேபா ேபா ேபா
த ம ெமான்
யற் லாய் ேபா ேபா ேபா
நீ
ெசால் வாய் காெசான்
நீ ட் னால் வணங் வாய் ேபா ேபா ேபா
ெசய் வ தஞ் லாய் நின் ன்ேன
ைம நிற் ேலா வாய் ேபா ேபா ேபா
ேசா
க்க மணி ேல காலத்தால்
ழ் ந்த மா ேபான்றைன ேபா ேபா ேபா.
(வ

ன்ற பாரதத்ைத வாழ் த்தல் )

ஒளிப ைடத்த கண்ணினாய் வா வா வா
உ
ெகாண்ட ெநஞ் னாய் வா வா வா
களிப ைடத்த ெமா
னாய் வா வா வா
க ைம ெகாண்ட ேதாளினாய் வா வா வா
ெதளி ெபற் ற ம
னாய் வா வா வா
ைம கண்
ெபாங் வாய் வா வா வா
எளிைம கண்
இரங் வாய் வா வா வா
ஏ ேபால் நைட னாய் வா வா வா
ெமய் ம் ைம ெகாண்ட
ைலேய அன்ேபா
ேவதெமன்
ேபாற் வாய் வா வா வா
ெபாய் ம் ைம
ற லஞ் வாய் வா வா வா
ெபாய் ம் ைம
ல் க ெளற் வாய் வா வா வா
ெநாய் ம் ைம யற் ற ந்ைதயாய் வா வா வா
ேநாய் க ளற் ற உட னாய் வா வா வா
ெதய் வ சாபம் நீ ங் கேவ நங் கள் ர்த்
ேதச
ேதான் வாய் வா வா வா
இைளய பார தத் னாய் வா வா வா
எ ரிலா வலத் னாய் வா வா வா
ஒளி ழந்த நாட் ேல நின்ேற ம்
உதய ஞா ெறாப் பேவ வா வா வா
கைள ழந்த நாட் ேல ன்ேபாேல
கைல றக்க வந்தைன வா வா வா
ைள மாண்
யாைவ ம் பார்த்த ன்ேபால்
னால்
ளக் வாய் வா வா வா
ெவற் ெகாண்ட ைக னாய் வா வா வா
நயம் நின்ற நா னாய் வா வா வா
ற் நின்ற வ
னாய் வா வா வா
ைம ேசர் கத் னாய் வா வா வா
கற் ற ெலான்
ெபாய் க் லாய் வா வா வா
க
ய யற் வாய் வா வா வா

ஒற் ைமக்
ய் யேவ நாெடல் லாம்
ஒ ெப ஞ் ெசயல் ெசய் வாய் வா வா வா

17 பாரத ச
ராகம் :

தாயம்
யாக் | தாளம் :

ஸ்ர ஏகதாளம்

பல் ல
பாரத ச
பாரத ச
அ

தாயம் வாழ் கேவ! - வாழ் க வாழ் க!
தாயம் வாழ் கேவ! - ஜய ஜய ஜய (பாரத)

பல் ல

ப் ப ேகா ஜனங் களின் சங் கம்
ைமக் ம் ெபா உைடைம
ஒப் லாத ச தாயம்
உலகத் க்ெகா
ைம - வாழ் க! (பாரத)
சரணங் கள்
மனித ணைவ மனிதர் ப க் ம்
வழக்கம் இனி ண்ேடா ?
மனிதர் ேநாக மனிதர் பார்க் ம்
வாழ் க்ைக இனி ண்ேடா ? - லனில்
வாழ் க்ைக இனி ண்ேடா ? - நம் லந்த
வாழ் க்ைக இனி ண்ேடா ?
இனிய ெபா ல் கள் ெந ய வயல் கள்
எண்ண ம் ெப நா ,
கனி ம் ழங் ம் தானி யங் க ம்
கணக் ன் த் த நா - இ
கணக் ன் த் த நா - நித்த நித்தம்
கணக் ன் த் த நா - வாழ் க! (பாரத)
இனிெயா
ெசய் ேவாம் - அைத
எந்த நா ம் காப் ேபாம் ,

தனிெயா வ க்
ஜகத் ைன அ த்

ண ைல ெயனில்
ேவாம் - வாழ் க! (பாரத)

எல் லா உ ர்களி ம் நாேன இ க் ேறன்
என் ைரத்தான் கண்ண ெப மான்,
எல் லா ம் அமரநிைல எய் ம் நன்
ைறைய
இந் யா உல ற் களிக் ம் - ஆம்
இந் யா உல ற் களிக் ம் - ஆம் ஆம்
இந் யா உல ற் களிக் ம் - வாழ் க! (பாரத)
எல் லா
எல் லா
எல் லா
எல் லா
எல் லா
எல் லா

ம்
ம்
ம்
ம்
ம்
ம்

ஓர் லம் எல் லா ம் ஓரினம்
இந் ய மக்கள் ,
ஓர்நிைற எல் ேலா ம் ஓர் ைல
இந்நாட் மன்னர் - நாம்
இந்நாட் மன்னர் - ஆம்
இந்நாட் மன்னர் - வாழ் க! (பாரத)

18 ஜா ய

தம்

பங் ம் சந் ர சட்ேடா பாத் யாயர் எ
வந்ேத மாதரம் தத் ன் ெமா ெபயர்ப்

ய

இனிய நீ ர்ப் ெப க் ைன! இன்கனி வளத் ைன!
தனிந மலயத் தண்காற் றப் ைன!
ைபந்நிறப் பழனம் பர ய வ
ைன! (வந்ேத)
ெவண்ணிலாக் க ர்ம ழ்
ரித்
ம் இர ைன!
மலர் மணிப் த் கழ் மரன்பல ெச ந்தைன!
நைக ன்ெசாலார் ல ய மாண் ைன!
நல் ைவ இன்பம் , வரம் பல நல் ைவ!

ப் ப ேகா வாய் (நின்னிைச) ழங் க ம்
அ ப ேகா ேதா
யர்ந் னக் காற் ற ம்
றனிலாள் என் ைன யாவேன ெசப் வன்?
அ ந் ற ைடயாய் ! அ ளிைனப் ேபாற் !
ெபா ந்தலர் பைட றத் ெதா த்
ம் ெபாற்
(வந்ேத)

ைன!

நீ ேய த்ைத நீ ேய த மம் !
நீ ேய இதயம் நீ ேய ம மம் !
உடலகத்
க் ம் உ
மன் நீ ேய! (வந்ேத)
தடந்ேதா ளகலாச் சக் நீ அம் ேம!
த்தம் நீ ங் கா
பக்
ம் நீ ேய!
ஆலயந் ேதா ம் அணிெபற ளங் ம்
ெதய் க வ வ ம் ேத
ங் னேத! (வந்ேத)
ஒ ப பைடெகா ம் உைமயவள் நீ ேய!
கமலெமல்
தழ் களிற் களித்
ங் கமைலநீ !
த்ைத நன் க
ம் ெவண்மலர்த் ேத நீ ! (வந்ேத)
ேபாற் வான்ெசல் ! ைர ைல நிகரிைல!
இனிய நீ ர்ப்ப் ெப க் ைன, இன்கனி வளத் ைன
சாமள நிறத் ைன சரளமாந் தைக ைன!
இனிய ன்
வலாய் ! இலங் நல் லணி ைன!
தரித்ெதைமக் காப் பாய் , தாேய ேபாற் ! (வந்ேத)

19 ஜா ய

தம்
(

ய ெமா

ெபயர்ப் )

நளிர்மணி நீ ம் நயம் ப கனிக ம்
ளிர் ந் ெதன்ற ம் ெகா ம் ெபா ற் ப ைம ம்
வாய் ந் நன்
ல ைவ வா ய அன்ைன! (வந்ேத)

ெதண்ணில வதனிற்
ர்த்
ம் இர ம்
தண்ணியல்
ரிமலர் தாங் ய த க்க ம்
ன்னைக ஒளி ம் ேதெமா ப் ெபா
ம்
வாய் ந்தைன இன்ப ம் வரங் க ம் நல் ைவ. (வந்ேத)
ேகா ேகா
ரல் கள் ஒ க்க ம்
ேகா ேகா
யத் ைண ெகாற் றமார்
நீ
பல் பைட தாங்
ன் னிற் க ம் ,
ண்ைம ைறந்தைனஎ என்பெதன்?
ஆற் ற ன்
ந்தைன, அ ம் பதங்
ட் ைவ,
மாற் றலர் ெகாணர்ந்த வன்பைட ேயாட் ைவ. (வந்ேத)
அ
ம் நீ த மம் நீ , உள் ளம் நீ , அதனிைட
ம மம் நீ உடற் கண் வாழ் ந்
ம் உ ர் நீ
ேதாளிைட வன் நீ , ெநஞ் சகத் அன் நீ .
ஆலயந் ேதா ம் அணிெபற ளங் ம்
ெதய் வச் ைலெயலாம் , ேத , இங் னேத. (வந்ேத)
பத் ப் பைடெகா ம் பார்வ ேத
ம்
கமலத் கழ் களிற் களித்
ம் கமைல ம்
அ
ைன ய
ம் வாணி ம் அன்ைனநீ ! (வந்ேத)
நி ைறந்தைன, தன்னிக ெரான் ைல!
ர்ந்தைன, நீ ர்வளஞ் சார்ந்தைன
ம
ெசய் களின் நற் பயன் மல் ைவ
வளனின் வந்தேதார் ைபந்நிறம் வாய் ந்தைன
ெப
ன்ப ைடைய
நைக
ெபற் ெறா ளிர்ந்தைன பல் பணி ண்fடைண.
இ நி லத் வந் ெதம்
ர் தாங் ைவ,
எங் கள் தாய் நின் பாதங் கள் இைறஞ் வாம் ! (வந்ேத)

ேத ய தங் கள்
த ழ் நா
1 ெசந்த

ழ் நா

ெசந் த ழ் நாெட ம் ேபா னிேல - இன்பத்
ேதன் வந் பா
கா னிேல - எங் கள்
தந்ைதயர் நாெடன்ற ேபச் னிேல - ஒ
சக்
றக்
ச் னிேல (ெசந்த ழ் )
ேவதம் நிைறந்த த ழ் நா - உயர்
ரம் ெச ந்த த ழ் நா - நல் ல
காதல் ரி ம் அரம் ைபயர் ேபால் - இளங்
கன்னியர் ழ் ந்த த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
கா ரி ெதன்ெபண்ைண பாலா - த ழ்
கண்டேதார் ைவைய ெபா ைன ந - என
ேம ய யா பலேவாடத் ேமனி ெச த்த த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
த்த ழ் மா னி நீ ள் வைரேய - நின்
ெமாய் ம் றக் காக் ந் த ழ் நா - ெசல் வம்
எத்தைன ண்
ேத - அைவ
யா ம் பைடத்த த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
நீ லத் ைரக்கட ேலாரத் ேல - நின்
நித்தம் தவஞ் ெசய் மரிஎல் ைல -வட
மாலவன்
ன்றம் இவற் ைடேய - கழ்
மண் க் டக் ந் த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
கல்
றந்த த ழ் நா - கழ் க்
கம் பன்
றந்த த ழ் நா - நல் ல

பல் தமா ன சாத் ரத் ன் - மணம்
பாெரங் ம்
ந் த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
வள் வன் தன்ைன உல
க்ேக - தந்
வான் கழ் ெகாண்ட த ழ் நா - ெநஞ் ைச
அள் ம் லப் ப காரெமன்ேறார் - மணி
யாரம் பைடத்த த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
ங் களம் ட்பகம் சாவக - மா ய
பல
ஞ் ெசன்ேற - அங்
தங் கள்
க்ெகா
ன்ெகா
ம் - நின்
சால் றக் கண்டவர் தாய் நா (ெசந்த ழ் )
ண்ைண
க் ம் தைல மயம் - எ ம்
ெவற் ைப ய க் ம் ற ைடயார் - சமர்
பண்ணிக் க ங் கத்
ள் ெக த்தார் - த ழ் ப்
பார்த் வர் நின்ற த ழ் நா (ெசந்த ழ் )
ன
ரம் யவனரகம் - இன் ம்
ேதசம் பல ம் கழ்
க் - கைல
ஞானம் பைடத் ெதா ல் வாணிப
நன்
வளர்த்த த ழ் நா (ெசந்த
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ம் ழ் )

க

ழ் த்தாய்
தன் மக்கைள
ய சாத் ரம் ேவண் தல்
(தா மானவர் ஆனந்தக் களிப் ச் சந்தம் )

ஆ
வன் ெபற்
ட்டான் - என்ைன
அகத் யன் என்ேறார்
ேவ யன் கண்
ம ழ் ந்ேத - நிைற
ேம ம் இலக்கணஞ் ெசய் ெகா த்தான்.

ன்
லத்த ழ் மன்னர் - என்ைன
ண்டநல் லன்ேபா நித்தம் வளர்த்தார்,
ஆன்ற ெமா களி
ள் ேள - உயர்
ஆரியத் ற் நிகெரன வாழ் ந்ேதன்.
கள் ைள ம் ைய ம் ேசர்த் - நல் ல
காற் ைற ம் வான ெவளிைய ம் ேசர்த் த்
ெதள்
த ழ் ப் ல ேவார்கள் - பல
ஞ் ைவக் கா யம் ெசய் ெகா த்தார்.
சாத் ரங் கள் பல தந்தார் - இந்தத்
தாரணி ெயங் ம் கழ் ந் ட வாழ் ந்ேதன்
ேநத் ரங் ெகட்டவன் காலன் - தன் ன்
ேநர்ந்த தைனத் ம் ைடத்
ப் பான்.
நன்ெறன் ந் ெதன் ம் பாரான் - ன்
நா ம் ெபா ள் கள் அைனத்ைத ம் வாரிச்
ெசன்
ங் காட் ெவள் ளம் ேபால் - ைவயச்
ேசர்க்ைக யைனத்ைத ம் ெகான்
நடப் பான்.
கன்னிப் ப வத் ல் அந் நாள் - என்றன்
கா ல்
ந்த ைசெமா - ெயல் லாம்
என்ெனன்ன ேவா ெபய ண்
- ன்னர்
யா ம் அ
ற்
ந்தன கண் ர்!
தந்ைத அ ள் வ யா ம் - ன்
சான்ற லவர் தவ வ யா ம்
இந்தக் கணமட் ம் காலன் என்ைன
ஏ ட் ப் பார்க்க ம் அஞ்
ந்தான்.
இன்ெறா ெசால் ைனக் ேகட்ேடன் - இனி
ஏ ெசய் ேவன்? என தா
ர் மக்காள் !
ெகான் டல் ேபாெலா வார்த்ைத - இங்
றத் தகாதவன்
னன் கண் ர்!

த்தம்
ய கைலகள் - பஞ் ச
தச் ெசயல் களின்
ட்பங் கள்
ம,
ெமத்த வள
ேமற் ேக - அந்த
ேமன்ைமக் கைலகள் த
னில் இல் ைல.
ெசால் ல ம்
வ ல் ைல - அைவ
ெசால் ந் றைம த ழ் ெமா க் ல் ைல
ெமல் லத் த
னிச் சா ம் - அந்த
ேமற் ெமா கள்
ைச ேயாங் ம்
என்றந்தப் ேபைத உரத்தான் - ஆ!
இந்த வைசெயனக் ெகய் டலாேமா?
ெசன்
ர் எட் த் க் ம் - கைலச்
ெசல் வங் கள் யா ங் ெகாணர்ந் ங் ேசர்ப் ர்!
தந்ைத அ ள் வ யா ம் - இன்
சார்ந்த லவர் தவவ யா ம்
இந்தப் ெப ம் ப
ம் கழ்
ஏ ப்
ைச என் ம் இ ப் ேபன்.
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ழ்

யாம ந் த ெமா களிேல த ழ் ெமா
இனிதாவ எங் ம் காேணாம் ,
பாமரராய்
லங் களாய் , உலகைனத்
இகழ் ச ் ெசாலப் பான்ைம ெகட் ,
நாமம த ழெரனக் ெகாண்
இங்
வாழ் ந்
தல் நன்ேறா? ெசால் ர்!
ேதம ரத் த ேழாைச உலகெமலாம்
பர ம் வைக ெசய் தல் ேவண் ம் .
யாம ந்த லவரிேல கம் பைனப் ேபால் ,
வள் வர்ேபால் இளங் ேகா ைவப் ேபால் ,

ேபால்
ம்

தனில் யாங் க
ேம றந்த ல் ைல,
உண்ைம, ெவ ம் கழ் ச ்
ல் ைல,
ஊைமயராய் ச் ெச டர்களாய் க்
டர்களாய்
வாழ் ன்ேறாம் ஒ ெசாற் ேகளீர!்
ேசம ற ேவண் ெமனில் ெத ெவல் லாம்
த ழ்
ழக்கம் ெச க்கச் ெசய் ர்!
றநாட் நல் ல ஞர் சாத் ரங் கள்
த ழ் ெமா
ற் ெபயர்த்தல் ேவண் ம
இறவாத க ைடய
ல் கள்
த ழ் ெமா
ல் இயற் றல் ேவண் ம்
மைறவாக நமக் ள் ேள பழங் கைதகள்
ெசால் வ ேலார் ம ைம இல் ைல
றமான லைமெயனில் ெவளி நாட்ேடா ர்
அைதவணக்கஞ் ெசய் தல் ேவண் ம் .
உள் ளத் ல் உண்ைமெயாளி ண்டா ன்
வாக் னிேல ஒளி ண்டா ம்
ெவள் ளத் ன் ெப க்ைகப் ேபால் கைலப் ெப
க ப் ெப க் ம் ேம மா ன்
பள் ளத் ல் ழ் ந்
க் ம்
டெரல் லாம்
ெபற் ப் பத ெகாள் வார்,
ெதள் ற் ற த ழ
ன் ைவகண்டார்
இங் கமரர் றப் க் கண்டார்.
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ழ் ெமா

க்

வாழ் த்

தான தனத்தன தான தனத்தன தான தந்தா ேன
வாழ் க நிரந்தரம் வாழ் க த
வா ய வா ய ேவ!

ழ் ெமா

ம்

வான மளந்த தைனத் ம் அளந்
வண்ெமா வா ய ேவ!

ம்

ஏழ் கடல் ைவப்
ந் தன்மணம்
இைசெகாண்
வா ய ேவ!
எங் கள் த
என்ெறன்
ழ் க
லங்

ழ் ெமா ! எங் கள் த
ம் வா ய ேவ!

நீ ங் கத் த ழ் ெமா
க ைவயக ேம!

ெதால் ைல ைன த
டர்க த ழ் நா ேட!
வாழ் க த
வாழ் க த
வானம் அ
வளர்ெமா
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ழ் ெமா
ழ் ெமா

!

ஓங் கத்

ெதால் ைல யகன்

! வாழ் க த
ேய!

ந்த தைனத் ம் அ
வா ய ேவ!

ழச் சா

ழ் ெமா

ழ் ெமா

!

ந்

.

..........எனப் பல ேப இைறஞ் டப் ப வதாய் ,
நாட்பட நாட்பட நாற் ற ேச ம்
பா
ம் ைதந் பயன்நீ ர் இலதாய்
ேநாய் க் களமா அ ெக ம் ேநாக்கேமா?
ேய
ேய த ழச் சா ைய
என்ெசய நிைனத்தாய் எனக் ைர யாேயா?
சார்
க் ெகல் லாம் தகத்தக மா த்
தன்ைம ம் தன த ம ம் மாயா
என் ேமார் நிைலயா
ந் நின் அ ளால்
வாழ் ந்
ம் ெபா ேளா வ த்
வாேயா?

ேதாற் ற ம் றத் த் ெதா
ேம காத் மற்
உள்
த ம ம் உண்ைம ம் மா ச்
தவற் ற
ம் ெபா ள் களில் ேசர்ப்ைபேயா?
அ யாக் கடேலா? அணிமலர்த் தடேமா?
வா
ேனா? மாளிைக ளக்ேகா?
கற் பகத் த ேவா? காட் ைட மரேமா?
ேய த ழச் சா ைய எவ் வைக
த்தாய் என்பதன் ெமய் ெயனக் ணர்த்
ஏெனனில்
லப் ப காரச் ெசய் ைளக் க
ம்

வாய் .

க் ற
ம் ெதளி ம் ெபா ளின்
ஆழ ம்
ரி ம் அழ ம் க
ம்
எல் ைல ெயான்
ன்ைமஎ எ ம் ெபா ள் அதைனக்
கம் பன்
களாற் காட் ட ய ம்
யற் ையக் க
ம்
ன் நான் த ழச்
சா ைய அமரத் தன்ைம வாய் ந்த என்
உ
ெகாண்
ந்ேதன். ஒ ப னா ரம்
சனிவாய் ப் பட் ம் த ழச் சா தான்
உள் ைட ன்
உயர்த்
ெந கைளக்
கண்
என உள் ளம் கலங் டா
ந்ேதன்.
ஆப் ரிக் கத் க் காப் ரி நாட்
ம்
ெதன் ைன ய த்த
கள் பல
ம்
ப் பந் ன் ழ் ப் றத் ள் ள
பற் பல
ம் பர
வ் ெவளிய
த ழச் சா த
ைத ண் ம்
கா ைத ண் ம் க ற் ற
ண் ம்
வ ந்
ஞ் ெசய்
ம் மாய் ந்
ஞ் ெசய்
ம்
ெபண் ைர ேலச்சர் ரித் டல் ெபாறா
ெசத்
ஞ் ெசய்
ம் ப யாற் சாத ம்
ணிகளாற் சாத ம் ெப ந்ெதாைல ள் ளதம்

நாட் ைனப் ரிந்த ந
னார் சாத ம்
இஃெதலாம் ேகட் ம் என ளம் அ ந் ேலன்,
ெதய் வம் மறவார, ெச ங் கடன்
ைழயார்,
ஏ தான் ெச
ம் ஏ தான் வ ந்
ம் ,
இ
ல் ெப ைம ம் இன்ப ம் ெப வார்,
என்பெதன்
லத் ேவரகழ் ந்
த்தலால்
எனி ம்
இப் ெப ங் ெகாள் ைக இதயேமற் ெகாண்
கலங் டா
ந்த எைனக்கலக்
த் ம்
ெசய் ெயான் றதைனத் ெதளி றக் ேகட்பாய் .
ஊனமற் ெறைவ தாம் உ
ேம ெபா த்
வான ம் ெபாய் க் ன் ம ந்
ம் உல ேபால் ,
தான ம் தவ ந் தாழ் ந் டல் ெபா த்
ஞான ம் ெபாய் க்க ந க் ேமார் சா
சாத் ரங் கண்டாய் சா
ன் உயர்த்தலம் ,
சாத் ர ன்ேறற் சா
ல் ைல,
ெபாய் ம் ைமச் சாத் ரம்
ந்
ம் மக்கள்
ெபாய் ம் ைம யா ப்
ெவன ம வார்,
நால் வைகக் லத்தார் நண்
ேமார் சா
ல்
அ
த் தைலைம யாற்
ம் தைலவர் மற் வர் வ ப் பேத சாத் ரமா ம் இவர்தம்
உட ம் உள் ள ம் தன்வச லராய்
ெந
ைழத் கழ்
நிைலைம ல்
ெபரி ைல ன் ம் ம ந் தற் ண்
ெசய் ைக ஞ் ல ம் ன் ய ன்ன ம்
உய் வைகக் ரிய வ
ல உளவாம் .
மற் வர்
சாத் ரம் -- (அதாவ ம
ேல த
ய
ெகாள் ைக க த்
ளிர்ந்
ேநாக்கம் ) --

ம்

ஈங்
ல் கலக்க ெமய்
மா ன்
மற் றதன்
ன்னர் ம ந்ெதான்
இல் ைல
இந்நாள் எம த ழ் நாட் ைடேய
அ
த் தைலைம தமெதனக் ெகாண்டார்
தம் ேல இ வைக தைலபடக் கண்ேடன்,
ஒ சார்
ேமற் ைச வா ம் ெவண்ணிற மக்களின்
ெசய் ைக ம் நைட ம் னி ம் உைட ம்
ெகாள் ைக ம் மத ம்
க ம் நம் ைட
யவற்
ஞ் றந்தன, ஆத ன், அவற் ைற
ேம த
ழ்
நல் லால் ,
த ழச் சா தரணி
ரா
ெபாய் த் த ெவய் தல்
ெபனப் க ம்
நன்றடா! நன் ! நா னி ேமற் ைச
வ ெயலாந் த
வாழ் வம் எனிேலா
ஏ! ஏ! அஃ மக் ைசயா ெதன்பர்,
உ ர்த ேமற் ைச ெந கைள உவந் நீ ர்
த
டா வண்ணந் த த்
ம் ெப ந் தைட
பல அைவ நீ ங் ம் பான்ைமைய வல் ல
என்ற ள் ரிவர், இதன் ெபா ள் ைம
ம ந் கள் கற் ற ம த் வர் த ழச்
சா
ன் ேநாய் க் த் தைலயைசத் ேத னர்,
என்பேத யா ம் ; இஃெதா சார்பாம்
ன்ெனா சார் னர் ைவ கப் ெபயேரா
நம
தாைதயர் (நாற் ப ற் றாண் ன்)
ன்னி ந்தவேரா? ந் ற் றாண் ற்
அப் பால் வாழ் ந்தவர் ெகால் ேலா? ஆ ரம்
ஆண் ன்
ன்னவேரா, ஐயா ரேமா?
ப த்தேர நாெடலாம் பல் ய காலத்
தவேரா? ராண மாக் ய காலேமா?

ைசவேரா? ைவணவ சமயத் தாேரா?
இந் ரன் தாேன தனி தற் கட ள்
என் நம்
ன்ேனார் ஏந் ய ைவ கக்
காலத் தவேரா? க த் லா தவர்தாம்
எம
தாைதய ெரன்ப ங் ெகவர்ெகால் ?
நம
தாைதயர் நய றக் காட் ய
ஒ க்க ம் நைட ம் ரிைய ம் ெகாள் ைக
ஆங் கவர் காட் ய அவ் வப் ப ேய
த
ன் வாழ் த ழர்க் ண்
எனில் அ த வல் இயன் டா வண்ணம்
க தைட ரிவன் க
ன் வ ைய
ெவல் லலா காெதன ளிம்
ன் றனரால் ,
நாசங்
ம் எநாட் வ த் யர்
இவராம் . இங் வ்
தைலக் ெகாள் ளி ன்
இைடேய நம் மவர் எப் ப உய் வர்?
ேய!
ேய! த ழச் சா ைய
என்ெசயக் க
க் ன் றாயடா?
ேமேல நீ
ய நாசப் லவைர
நம் மவர் இகழ் ந் நன்ைம ம் அ
ம்
எத் ைசத் ெதனி ம் யாவேர காட்
ம்
மற் றைவ த
வாழ் ரா ன்,
அச்செமான்
இல் ைல! ஆரிய நாட் ன்
அ
ம் ெப ைம ம் - ... ...-

6 வா

ய ெசந்த
(ஆ

வா
வா

ழ் !

ரியப் பா)

ய ெசந்த ழ் ! வாழ் கநற் ற
ய பாரத மணித்
நா !

ழர்!

ம்

இன்ெறைம வ த் ம் இன்னல் கள் மாய் க!
நன்ைமவந் ெதய் க! ெதலாம் ந க
அறம் வளர்ந்
க! மறம் ம
க!
ஆரிய நாட் னர் ஆண்ைமேயா யற் ம்
ரிய யற் கள் றந்
க் ேகாங் க!
நந்ேத யத் னர் நாெடா ம் உயர்க!
வந்ேத மாதரம் ! வந்ேத மாதரம் !

தந்
1

தந்
(

ரப் ெப

ரம்
ைம

ல் ைல ெவளி ேல கலந்
ட்டாலவர்
ம்
ம் வ வாேரா? என் ம் வர்ணெமட்

ர தந் ரம் ேவண் நின்றார் ன்னர்
ேவெறான்
ெகாள் வாேரா? - என் ம்
ஆர
ண்
தற் காைசெகாண்டார் கள் ளில்
அ ைவச் ெச த் வா ேரா? ( ர)
க நல் லற ேம யன் ெயல் லாம் ெவ ம்
ெபாய் ெயன்
கண்டாேரல் - அவர்
இக
ம் ஈனத்ெதாண்
யற்
ம் வாழ் வதற்
இச்ைச ற்
ப் பா ேரா? ( ர)
றந்தவர் யாவ ம் இறப் ப
ெய
ெபற் ைய அ ந்தாேரல் - மானம்
றந்தரம் மறந் ம் ன் உ ர்ெகாண்
கெமன்
ம ப் பா ேரா? ( ர)
மா ட ஜன்மம் ெப வதற் கரிெத ம்
வாய் ைமைய உணர்ந்தாேரல் - அவர்

ம்
வாழ் வ

)

ஊ டல்
உடன்ப மா

ம் உண்ைம நிைலதவற
ளேதா? ( ர)

ண்ணி ர தைன ற்
ட் ெடவ ம் ேபாய்
ன் னி ெகாள் வாேரா?
கண்ணி ம் இனிய தந் ரம் ேபான ன்
ைக கட் ப் ைழப் பாேரா? ( ர)
மண்ணி ன் பங் கைள
ம் ச் தந் ரத் ன்
மாண் ைன ழப் பாேரா?
கண்ணிெரண் ம்
ற் ச் த் ரம் வாங் னால்
ைகெகாட் ச் ரியா ேரா? ( ர)
வந்ேத மாதரம் என்
வணங் ய
மாயத்ைத வணங் வாேரா?
வந்ேத மாதரம் ஒன்ேற தாரகம்
என்பைத மறப் பாேரா? ( ர)

2

தந்

ரப் ப
பார

யார் க

ன்

ர்
ைதகள் :

தந்

ரம்

தண்ணீர ் ட் ேடா வளர்த்ேதாம் ? சர்ேவசா! இப் ப
கண்ணீராற் காத்ேதாம் ; க கத்
ளேமா?
எண்ணெமலாம் ெநய் யாக எம்
வண்ண ளக் ஃ ம யத்

ைரக்

ரி
ள் வளர்ந்த
ளேமா?

ஓரா ர வ டம் ஓய் ந்
டந்த ன்னர்
வாரா ேபாலவந்த மாமணிையத் ேதாற் ேபாேமா?
தர்மேம ெவல் ேம ம் சான்ேறார்ெசால் ெபாய் யாேமா?
கர்ம ைள கள் யாம் கண்டெதலாம் ேபாதாேதா?

ேமேலார்கள் ெவஞ்
ேலார்கள் ெசக்க

ைற ல் ழ் ந்
டப் ப
ம்
ல் ேநாவ
ங் காண்
ைலேயா?

எண்ணற் ற நல் ேலார் இதயம்
கண்ணற் ற ேசய் ேபாற் கலங்

ங்
வ ங் காண்

ைலேயா?

மாதைர ம் மக்கைள ம் வன்கண்ைம யாற்
காத ைளஞர் க த்த தல் காணாேயா?

ரிந்

எந்தாய் ! நீ தந்த இயற் ெபா ெள லா ழந்
ெநாந்தார்க் நீ யன்
ேநாவ ப் பார் யா ளேரா?
இன்பச் தந் ரம் நின் இன்ன ளாற் ெபற் றதன்ேறா?
அன்பற் ற மாக்கள் அைதப் ப த்தாற் காவாேயா?
வான்மைழ
யா
னெமமக்

ல் ைலெயன்றால் வாழ்
ல் ைல ெயன்றால்

னெர

ண்ேடா ?எந்ைத
ெசய் ேவாேம?

ெநஞ் சகத்ேத ெபாய் ன்
ேநர்ந்தெதலாம் நீ த வாய்
வஞ் சகேமா எங் கள் மனத் ய் ைம காணாேயா?
ெபாய் க்ேகா உட ம் ெபா
ெபாய் க்ேகா ரா
லம் த்
நின்ெபா ட்
என்ெபா ட்
இன்
அன்

ேறாம் ?

நின்ன ளால் நின் ரிைமயாம் ேகட்டால் ,
நீ தான் இரங் கா
ப் ப ேவா?

தாய் இரக் ன்ேறா ேமா? ன்ேனார்
ெகா வாழ் ந்த அ ைமெயலாம் ஓராேயா?

நீ ம் அற ம் நிலத்
ஓ
னர் எங் க க்
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ம் வாட்
ப் ப ேம?

தந்

த்தல் ெமய் யானால்
வ் ஓர்வரம் நீ நல்
ேய.

ர தாகம்
ராகம் : கமாஸ் | தாளம் : ஆ

என்
தணி ம் இந்தச் தந் ர தாகம் ?
என்
ம
ம் எங் கள் அ ைம ன் ேமாகம் ?
என்ெறம தன்ைனைக லங் கள் ேபா ம் ?
என்ெறம ன்னல் கள் ர்ந் ெபாய் யா ம் ?
அன்ெறா பாரதம் ஆக்கவந் ேதாேன!
ஆரியர் வாழ் ைன ஆதரிப் ேபாேன!
ெவன்
த ந் ைண நின்ன ளன்ேறா?
ெமய் ய ேயாம் இன் ம் வா தல் நன்ேறா?
பஞ் ச ம் ேநா ம் நின் ெமய் ய யார்க்ேகா?
பாரினில் ேமன்ைமகள் ேவ னி யார்க்ேகா?
தஞ் ச மைடந்த ன் ைக டேலாேமா?
தா ந்தன்
ழந்ைதையத் தள் ளிடப் ேபாேமா?
அஞ் செலன் ற ள் ெச ங் கடைம ல் லாேயா?
ஆரிய! நீ ம் நின் அறம் மறந் தாேயா?
ெவஞ் ெசயல் அரக்கைர ட்
ேவாேனா!
ர காமணி! ஆரியர் ேகாேன!

4

தந்

ர ேத
பார

யார் க

ன்
ைதகள் :

இதந்த மைன ன் நீ ங்
இடர்
றப் பட் டா ம்
பதந்
இரண் ம் மா ப்
ப
ந்
ற் றா ம்
தந்த ேகா இன்னல்
ைளந்ெதைன அ த் ட் டா
தந் ர ேத ! நின்ைனத்
ெதா
டல் மறக் ேலேன.

ம்

தந்

ரம்

நின்ன ள் ெபற் லாதார்
நிகரிலாச் ெசல் வ ேர ம் ,
பன்ன ங் கல்
ேகள் ,
பைடத் யர்ந் ட்டா ேர ம் ,
ன்ன ம் எண்ணி லாத
ெப ைம ற் றந்தா ேர ம் ,
அன்னவர் வாழ் க்ைக பாழாம் ,
அணிகள் ேவய் ணத்ேதா ெடாப் பார்.
ேத ! நின்ெனாளி ெபறாத
ேதயேமார் ேதய மாேமா?
ஆ யங் ண்ேடா ? ெசம் ைம
அ
ண்ேடா ? ஆக்க ண்ேடா ?
கா ய
ல் கள் ஞானக்
கைலகள் ேவதங் க
ண்ேடா ?
பா ய ரன்ேறா நிந்தன்
பாலனம் பைடத் லாதார்?
ஒ வ ேநா ற் சாவார்,
ஊக்கெமான் ற ய மாட்டார்,
க
மாக்க ெளல் லாம்
இகழ் ந் டக் கைட ல் நிற் பார்
இ வ வாழ் க்ைக ேதரார்,
கன
ம் இன்பங் காணார்,
அ
ெப ைம நல் ம்
அன்ைன! நின் அ ள் ெபறாதார்.
ேவ
ேத
ஆ
ேம
தா

! நின்ன ள் ேத
ளந்த த்
ந்தம தன் ம் அளிப் பவர்
நிற் ப ெவஞ் ைற யா
ம்
ல் வா ல ெகன்னத் த வேத.

அம் ைம உன்றன் அ ைம ய
லார்
ெசம் ைம ெயன்
ெதாண் ைனச் ந் ப் பார்,
இம் ைம ன்பங் கள் எய் ெபான் மாடத்ைத
ெவம் ைம யார் ன் ைறெயனல் ேவண் ேம.
ேமற் ைசப் பல நாட் னர் ரத்தால்
ேபாற் நிைனப்
நிைல ெயய் னர்,
ற்
க்
ர் ேகா ெகா த் ம் நின்
ேபற் ைனப் ெப ேவெமனல் ேபணினர்.
அன்ைன தன்ைமெகாள் நின்ைன அ யேனன்
என்ன
இைசத் ட வல் லேன
ன்ன ற் ப் ெப ைம ழந் நின்
ன்ன மற் ற ேதயத் ல் ேதான் ேனன்.
ேபர றத் ைனப் ேப
தல் ேவ ேய!
ேசார வாழ் க்ைக, யர்
யா ய
கார க்கக் க த்
ேசா ேய!
ர க்க ேத! நிைன ேவண் ேவன்.

5

தைல
ராகம் :
தைல!

தைல!

லகரி

தைல

தைல!

பைறய க் ம் இங்
யர்
ைலய க் ம்
தைல
பரவ ேரா
றவ க் ம்
மறவ க் ம்
தைல!
றைம ெகாண்ட ைம யற் ற
ெதா ல் ரங் ந் யாவ ம்
ேதர்ந்த கல்
ஞானம் எய்
வாழ் வம் இந்த நாட் ேல. (

தைல)

ஏைழ ெயன் ம் அ ைமெயன் ம்
எவ ம் இல் ைல ஜா
ல் ,
இ
ெகாண்ட மனித ெரன்ப
இந் யா ல் இல் ைலேய
வா கல்
ெசல் வம் எய்
மனம ழ் ந்
ேய
மனிதர் யா ம் ஒ நிகர் கர்ச
மானமாக வாழ் வேம! (
தைல)
மாதர் தம் ைம இ
ெசய் ம்
மடைம ையக்ெகா
த் ேவாம்
ைவய வாழ் தன்னில் எந்த
வைக
ம் ந மக் ள் ேள
தாதர் என்ற நிைலைம மா
ஆண்க ேளா ெபண்க ம்
சரிநி கர்ச மான மாக
வாழ் வம் இந்த நாட் ேல. (
தைல)

6

தந்

ரப் பள்
(பள் ளர் களியாட்டம் )
ராகம் : வராளி | தாளம் :ஆ

பல் ல
ஆ ேவாேம - பள் ப் பா ேவாேம
ஆனந்த தந் ரம் அைடந்
ட்ேடா ெமன்

(ஆ

)

சரணங் கள்
பார்ப்பாைன ஐயெரன்ற கால ம் ேபாச்ேச - ெவள் ைளப்
பரங் ையத் ைரெயன்ற கால ம் ேபாச்ேச - ச்ைச
ஏற் பாைரப் பணி ன்ற கால ம் ேபாச்ேச - நம் ைம
ஏய் ப் ேபா க் ேகவல் ெசய் ம் கால ம் ேபாச்ேச (ஆ )

எங் ம் தந் ரம் என்பேத ேபச் - நாம்
எல் ேலா ம் சமெமன்ப உ
யாச்
சங் ெகாண்ேட ெவற் ஊ ேவாேம - இைதத்
தரணிக்ெகல் லாெம த் ஓ ேவாேம. (ஆ )
எல் ேலா ம் ஒன்ெறன் ம் காலம் வந்தேத - ெபாய் ம்
ஏமாற் ம் ெதாைல ன்ற காலம் வந்தேத - இனி
நல் ேலார் ெபரியெரன் ம் காலம் வந்தேத - ெகட்ட
நயவஞ் சக் கார க் நாசம் வந்தேத. (ஆ )
உழ க் ம் ெதா
க் ம் வந்தைன ெசய் ேவாம் ணில்
உண் களித்
ப் ேபாைர நிந்தைன ெசய் ேவாம் .
ழ க் நீ ர்பாய் ச் மாய மாட்ேடா ம் - ெவ ம்
ண க் உைழத் டலம் ஓய மாட்ேடா ம் . (ஆ )
நா
க் ம் நா நம என்ப த ந்ேதாம் - இ
நமக்ேக உரிைமயாம் என்ப த ந்ேதாம் - இந்தப்
ல் எவர்க் ம் இனி அ ைம ெசய் ேயாம் - பரி
ரண க் ேகய ைம ெசய் வாழ் ேவாம் . (ஆ )
------------------------------------------------

ஞானப் பாடல் கள்
1 அச்ச

ல் ைல
பண்டாரப் பாட்

அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய
இச்சகத் ெளாெரலாம் எ ர்த் நின்ற ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய
ச்சமாக எண்ணி நம் ைமத்
ெசய் த ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய
ச்ைச வாங் உண்
ம் வாழ் க்ைக ெபற்
ட்ட
ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய
இச்ைச ெகாண்ட ெபா ெளலாம் இழந்த ட்ட ேபா
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய.
கச்சணிந்த ெகாங் ைக மாதர் கண்கள்
ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய.
நச்ைச வா ேலெகாணர்ந் நண்ப ட் ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய.
பச்ைச னிையந்த ேவற் பைடகள் வந்த ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய.
உச்
வானி ந்
ன்ற ேபா
ம் ,
அச்ச ல் ைல அச்ச ல் ைல அச்செமன்ப ல் ைலேய.

2 ஜய ேபரிைக
ஜய ேபரிைக ெகாட்டடா!-ெகாட்டடா!
ஜய ேபரிைக ெகாட்டடா!
பயெம ம ேபய் தைன ய த்ேதாம் -ெபாய் ைமக்
பாம் ைமப் ளந்
ைரக்
த்ேதாம் ;
ய ல கைனத்ைத ம் அ ெதன க ம்
ேவத வாழ் ைனக் ைகப்
த்ேதாம் (ஜய ேபரிைக)
இர
ெனாளி ைடக் ளித்ேதாம் -ஒளி
இன்ன
ைனக்கண்
களித்ேதாம் ;

ம் ,

கர னில் வந்
ர்க்
காலன் ந ந ங் க

லத் ைன ய க் ம்
த்ேதாம் (ஜய ேபரிைக)

காக்ைக,
எங் கள் ஜா -நீ ள்
கட ம் ,மைல ம் எங் கள்
ட்டம் ;
ேநாக் ம் ைசெயலாம் நாமன்
ேவ ல் ைல
ேநாக்க ேநாக்கக்களி யாட்டம் . (ஜய ேபரிைக)

ட்

3

க்

ையப் ேபாேல
ஞானப் பாடல் கள்

பல் ல
ட்
ட்

தைல யா நிற் பா
ையப் ேபாேல

ந்தச்

சரணங் கள்
எட்
ைச ம் பறந்
ரி ைவ
ஏ யக் காற் ல்
ைரெவா நீ ந் ைவ
மட் ப் படாெதங் ம் ெகாட் க் டக்
வ்
வாெனாளி ெயன் ம் ம
ன் ைவ ண்
(
ெபட்ைட ேனா ன்பம் ேப க் களிப் ற்
ைட லாதேதார்
கட் க்ெகாண்
ட்ைடத ங் ஞ் ைசக் காத் ம ழ் ெவய்
ந்த ண ெகா த்தன் ெசய் ங் ( ட்

ட்

)

ற் றத் ேல ங் கழனி ெவளி
ம்
ன்கண்ட தானியம் தன்ைனக் ெகாணர்ந் ண்
மற் றப் ெபா
கைதெசால் த்
ங் ப் ன்
ைவகைற யா
ன் பா
ப் ற் . ( ட் )

4

தைல ேவண்

ம் .

)

ஞானப் பாடல் கள்
ராகம் : நாட்ைட
பல் ல
ேவண்

ம

எப் ேபா ம்

தைல அம் மா!

சரணங் கள்
ண்
ன்ப வாைட
ய் ய ேதன் கடல்
ழ நின்ற
லங் ேசா வானவர்
ஈண்
நம ேதாழ ரா எம் ெமா ட த ண்
நீ ண்ட ம ழ் ச ்
ண்
ைளய நிைனத்
மைனத் ம் உதவ (ேவண் ம )

கலவ
ன்ப

த் ரா தானவர்க் ெம வ ன் ேய,
ண்
மண்
ம் வந் பணிய ேமன்ைம ன் ேய,
ெபா த்த றநல் ேவத ேமார்ந் ெபாய் ைம ர
ெமய் ைம ேநர
வ த்த ம ய வ ைம ெயா ய ைவயம்
ம
வண்ைம ெபா ய
(ேவண் ம )
பண்ணில் இனிய பாடேலா பா ெமாளிெயலாம்
பாரில் எம் ைம உரிைம ெகாண்
பற் நிற் கேவ,
நண்ணி யமரர் ெவற்
ற நம ெபண்கள் அமரர்
ெகாள் ள
வண்ண னிய ேதவ மகளிர் ம வ நா ம் உவைக
(ேவண் ம )

5 ேவண்

ம் .

ஞானப் பாடல் கள் | பார

யார் க

ைதகள்

ள் ள

மன
ேவண் ம் .
வாக் னி ேல னிைம ேவண் ம் ;
நிைன நல் ல ேவண் ம் ,
ெந ங் ன ெபா ள் ைகப் பட ேவண்
கன ெமய் ப் பட ேவண் ம் ,
ைகவசமாவ
ைர ல் ேவண் ம் ;
தன ம் இன்ப ம் ேவண் ம் ,
தரணி ேல ெப ைம ேவண் ம்
கண்
றந் ட ேவண் ம் ,
காரியத்
ேவண் ம் .
ெபண்
தைல ேவண் ம் .
ெபரிய கட ள் காக்க ேவண் ம் ;
மண்பய ற ேவண் ம் ,
வாகன ங் ெதன்பட ேவண் ம் .
உண்ைம நின் ட ேவண் ம் .
ஓம் ஓம் ஓம் ஓம் .

ம் ;

6 ஆத்ம ஜயம்

ஞானப் பாடல் கள்

கண்ணில் ெதரி ம் ெபா ளிைனக் ைககள்
கவர்ந் ட மாட்டாேவா?-அட
மண்ணில் ெதரி
வானம் ,அ நம்
வசப் பட லாகாேதா?
எண்ணி ெயண்ணிப் பல நா
யன் ங்
ற் ேசார்ேவாேமா,
ண்ணி ம் மண்ணி ம் கண்ணி ம் எண்ணி
ேம பராசக் ேய!
என்ன வரங் கள் ,ெப ைமகள் ,ெவற் கள்
எத்தைன ேமன்ைமகேளா!

ம்

தன்ைன ெவன்றா லைவ யா ம் ெப வ
சத் ய மா ெமன்ேற
ன்ைன னிவர் உைரத்த மைறப் ெபா ள்
ற்
ணர்ந்த ன் ம்
தன்ைன ெவன்றா ம் றைம ெபறா ங்
தாழ் ற் நிற் ேபாேமா?

7 கால

க்

உைரத்தல்
ஞானப் பாடல் கள்

ராகம் -: சக்ரவாகம் | தாளம் : ஆ
பல் ல
காலா!உைன நான்
ல் ெலன ம க் ேறன்; என்தன்
கால ேக வாடா! சற் ேற உைன
க் ேறன்-அட (காலா)
சரணங் கள்
ேவலா த
ைன மன ற் ப க் ேறன்-நல் ல
ேவதாந்த ைரத்த ஞானியர் தைம ெயண்
த்
க் ேறன்-ஆ
லா ெவன் கத ய யாைனயையக் காக்கேவ-நின்தன்
தைலக் ேநர்ந்தைத மறந்தாேயா,ெகட்ட
டேன?
அட-(காலா)
ஆலால ண்டவன சரெணன் றமார்க்கண்டன்-தன
தா கவரப் ேபாய் நீ பட்ட பாட் ைன ய
ேவன்-இங்
நாலா ரம் காதம்
ட்டகல் !உைன
நாராயண னாகநின்
ன்ேன உ க்
‘ ேதச த் ரன்’ வ
ப் பாட் .

ஷஅ

க் ேறன்-ஹரி
ேறன்-அட (காலா)*

பந்தம் 1919-ல் ெவளி வந்த
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ராகம் -காம் ேபா தாளம் -ஆ உண்ைம ய
உன்ைனக் கணிப் பாேரா?
மாையேய!-மனத்
ண்ைம ள் ளாைர நீ ெசய் வ
ெமான் ண்ேடா!-மாையேய!
எத்தைன ேகா பைடெகாண்
வந்தா
மாையேய! நீ
த்தத் ெதளிெவ ந்
ன் ன்
நிற் பாேயா?-மாையேய!
என்ைனக் ெக ப் பதற் ெகண்ண
ெகட்ட மாையேய!-நான்
உன்ைனக் ெக ப் ப
ெயன்
ேற ணர் மாையேய!

ம்

ற் றாய்

சாகத் ணி ற் ச த் ர ெமம் மட்
மாையேய!-இந்தத்
ேதகம் ெபாய் ெயன் ணர் ரைர ெயன்
ெசய் வாய் மாையேய!
இ ைம ய ந்த ன் எங்
ப் பாய் ,அற் ப
மாையேய!-ெதளிந்
ெதா ைம கண்ேடார் ன்னம் ஓடா
நிற் ைபேயா?-மாையேய!
நீ த ம் இன்பத்ைத ேநெரன்
ெகாள் வேனா
மாையேய- ங் கம்
நாய் தரக் ெகாள் ேமா நல் லர

ந்தவர்

சாட் ைய-மாையேய!
என்னிச்ைச ெகாண் ைன ெயற்
ட
வல் ேலன் மாையேய!-இனி
உன்னிச்ைச ெகாண்ெடனக் ெகான் ம்
வரா காண்-மாையேய!
யார்க் ம்
யல் ேலன் யாெனன்ப
ேதார்ந்தனன் மாையேய!-உன்தன்
ேபார்க்கஞ் ேவேனா ெபா யாக் ேவன்
உன்ைன-மாையேய!

9 சங்
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ெசத்த ற
வேலாகம் ைவ ந்தம்
ேசர்ந் டலா ெமன்ேற எண்ணி
ப் பார்
த்த மனிதர்,அவர் ெசா ஞ் சாத் ரம்
ேப ைர யாெமன் ங்
ேதடா சங் கம் !
இத்தைர
னி ேல ந்த நாளினில்
இப் ெபா ேத க் ேசர்ந் ட நா ச்
த்த அ
நிைல ற் களிப் பவர்
யவ ராெமன் ங்
ேதடா சங் கம் !
ெபாய்
மாையையப் ெபாய் ெயனக் ெகாண்
லன்கைள ெவட் ப் றத் ல் எ ந்ேத
ஐ ற ன் க் களித்
ப் பாரவர்
ஆரிய ராெமன் ங்
ேதடா சங் கம் !
ைம
வாள்
யாைர ம் ெபான்ைன ம்
மண்ெணனக் ெகாண்
மயக்கற்
ந்தாேர,
ெசய்
காரியம் தாமன் ச் ெசய் வார்
த்தர்க ளாெமன் ங்
ேதடா சங் கம் !

,

10 அ

ேவ ெதய் வம்

ஞானப் பாடல் கள் | பார

யார் க

ைதகள்

கண்ணிகள்
ஆ ரந் ெதய் வங் கள் உண்ெடன்
ேத
அைல ம் அ
காள் !-பல்
லா ரம் ேவதம் அ ெவான்ேற ெதய் வ
டாெமனல் ேகளீேரா?

ண்

மாடைனக் காடைன ேவடைனப் ேபாற்
மயங் ம் ம
காள் !-எத
ம் நின் ேறாங் ம் அ ெவான்ேற ெதய் வெமன்
ேறா ய
ேரா?
த்த அ ேவ வெமன்
கள் ேகளீேரா?-பல
த்த மதங் களி ேலத மா
ெப ைம ய
ேரா?

ஞ்
ப்

ேவடம் பல் ேபா ெயார் உண்ைமக் ளெவன்
ேவதம் கன்
ேம-ஆங் ேகார்
ேவடத்ைத நீ ண்ைம ெயன் ெகாள் ெரன்றவ்
ேவத ம யாேத.
நாமம் பல் ேகா ெயார் உண்ைமக் ளெவன்
நான்மைற
ேம-ஆங் ேகார்
நாமத்ைத நீ ண்ைம ெயன் ெகாள் ெரன்றந்
நான்மைற கண் லேத.
ேபாந்த நிைலகள் பல ம் பராசக்
நிைலயாேம-உப

சாந்த நிைலேயேவதாந்த நிைலெயன்
சான்றவர் கண்டனேர.
கவைல றந் ங் வாழ் வ
ெடன்
காட் ம் மைறகெளல் லாம் -நீ ர்
அவைல நிைனந்
ெமல் தல் ேபா
அவங் கள் ரி ேரா?
உள் ள தைனத்
ம் உள் ெளாளி யா
ஒளிர்ந்
ம் ஆன்மாேவ-இங் ,
ெகாள் ளற் கரிய ரமெமன் ேறமைற
தல் ேகளீேரா?
ெமள் ளப் பலெதய் வம்
ட் வளர்ந்
ெவ ங் கைதகள் ேசர்த் ப் -பல
கள் ள மதங் கள் பரப் தற் ேகார்மைற
காட்ட ம் வல் ேரா?
ஒன்
ரம ள ண்ைம யஃ ன்
உணர்ெவ ம் ேவதெமலாம் -என் ம்
ஒன்
ரம ள ண்ைம யஃ ன்
உணர்ெவனக் ெகாள் வாேய.

ங்

11 பர

வ ெவள் ளம்

உள் ம் ற மாய் உள் ளெதலாந் தானா ம் .
ெவள் ளெமான் ண் டாமதைனத் ெதய் வெமன்பார்
ேவ யேர
கா
ேப

வன ெநஞ் ற் க
வன உட்க த்ைதப்
வன யா ம் றப் பதந்த ெவள் ளத்ேத

எல் ைல ரி வற் ற வாய் யாெத ேமார் பற் லதாய்
இல் ைல ளெதன் ற ஞர் என் ம் மய ெலய் வதாய் .
ெவட்டெவளி யாய
ெகாட்
லாய

வாய் ேவ பல சக் கைளக்
க்கள்
ட் ப் ரிப் ப வாய் .

லவ
க்களாய் ச் க் மமாய் ச க் மத் ற்
சால ேம நண்ணிதாய் த் தன்ைமெயலாந் தானா
தன்ைமெயான்
லாத வாய் த் தாேன ஒ ெபா ளாய் த்
தன்ைமபல ைடத்தாய் த் தான்பலவாய் நிற் ப ேவ.
எங்
தங்

ளான் யா ம் வலான் யா ம வாெனனேவ
பல மதத்ேதார் சாற் வ ம் இங் ைதேய

ேவண் ேவார் ேவட்ைகயாய் ேவட்பாராய் ேவட்பா க்
ண் ெபா ளாய் தைன ட் வதாய் நிற்
ேத.
காண்பார்தங் காட் யாய் க் காண்பாராய் க்
காண்ெபா ளாய்
மாண்பார்ந்
க் ம் ,வ த் ைரக்க ெவாண்ணாேத.
எல் லாந் தானா
ந்
ம் இஃத ய
வல் லார் லெரன்பர் வாய் ைமெயல் லாங் கண்டவேர.
மற்
பற்

தைனக் கண்டார் மலமற் றார் ன்பமற் றார்;
தைனக் ெகாண்டார் பயனைனத் ங் கண்டாேர.

இப் ெபா ைளக் கண்டார் இட க்ேகார் எல் ைலகண்டார்
எப் ெபா
ந் தாம் ெபற் ங் ன்பநிைல ெயய் வேர.
ேவண்
ண்

வ ெவலாம் ெப வார் ேவண்டா ெரதைன
ேயாரவைர செரனப் ேபாற் வேர.

மற்

ஒன் ேம ேவண்டா லகைனத் ம் ஆ வர்காண்;
என் ேம ப் ெபா ேளா ேடகாந்தத் ள் ளவேர.
ெவள் ளமடா தம்
ள் ள ைசத் தான

ம் யேபா ெதய் நின
த ற் றாய் ப் ெபா
மடா!

யாண்
ந்த இன்பெவள் ளம் என்
நின்
ழ் வதற் ேக
ேவண்
பாயம் க ெமளி தா மடா!
எண்ண
தண்ண

ள்

ட்டா ேலேபா ம் எண்
வேத இவ்
ைத ள் ேள த ம் பப் ரி மடா!

ன்பத்

எங் ம் நிைறந்
ந்த ஈசெவள் ள ெமன்னகத்ேத
ெபாங்
ன்ற ெதன்ெறண்ணிப் ேபாற் நின்றாற்
ேபா மடா
யா மாம் ஈசெவள் ளம் என் ள் நிரம் யெதன்
ேறா வேத ேபா மைத உள் வேத ேபா மடா!
கா
பா

த் ணிேவண்டா,கற் ைறச் சைட ேவண்டா;
த்தல் ேபா ம் பரமநிைல ெயய் தற் ேக.

சாத் ரங் கள் ேவண்டா ச மைறக ேள
ல் ைல;
ேதாத் ரங் ளில் ைல ளந் ெதாட் நின்றாற் ேபா மடா!
தவெமான்
ல் ைலெயா சாதைன
ல் ைலயடா!
வெமான்ேற ள் ளெதனச் ந்ைத ெசய் தாற் ேபா மடா!
சந்தத
வந்ெத

ெமங் ெமல் லாந் தானா நின் ற வம் ,
ேள பா ெதன்
வாய் ெசான்னாற் ேபா மடா!

நித்த
த்த

வ ெவள் ள ெமன் ள் ழ் ந் நிரம் ெதன் ள்
ைசக் ெகாள் ஞ் ரத்ைத ெயான்ேற ேபா மடா!

12 ெபாய் ேயா?ெமய் ேயா?
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நிற் ப ேவ,நடப் ப ேவ,பறப் ப ேவ,நீ ங் கெளல் லாம்
ெசாற் பனந் தாேனா?-பல ேதாற் ற மயக்கங் கேளா?
கற் ப ேவ,ேகட்ப ேவ,க
வேத,நீ ங் க ெளல் லாம்
அற் பமாையகேளா?-உம் ள் ஆழ் ந்த
ெபா ளில் ைலேயா?
வானகேம,இளெவ ேல,மரச்ெச ேவ,நீ ங் கெளல் லாம்
கான ன் நீ ேரா?-ெவ ங் காட் ப் ைழதாேனா?
ேபான ெதல் லாம் கன ைனப் ேபாற் ைதந்த ந்ேத
ேபானதனால்
நா ேமார் கனேவா?-இந்த ஞால ம் ெபாய் தாேனா?
கால ெமன்ேற ஒ நிைன ம் காட் ெயன்ேற
பலநிைன ம்
ேகால ம் ெபாய் கேளா?-அங் க் ணங் க ம்
ெபாய் கேளா?
ேசாைல ேல மரங் க ெளல் லாம் ேதான் வேதார்
ைத ெலன்றால் ,
ேசாைல ெபாய் யாேமா?-இைதச் ெசால் ெலா
ேசர்ப்பாேரா?
காண்பெவல் லாம் மைற ெமன்றால் மைறந்தெதல் லாம்
காண்ப மன்ேறா?
ண்ப ெபாய் ேல-நித்தம்
ெதாடர்ந்
ேமா?
காண்ப ேவ உ
கண்ேடாம் காண்பதல் லால்

உ
ல் ைல
காண்ப சக்

யாம் -இந்தக் காட்

நித்

யமாம் .

13 நான்
இரட்ைடக்

றள் ெசந்

ைற

வானில் பறக் ன்ற ள் ெளலாம் நான்,
மண்ணில் ரி ம்
லங் ெகலாம் நான்;
கானில் வள ம் மரெமலாம் நான்,
காற் ம் ன ம் கட ேம நான்
ண்ணில் ெதரி ன்ற ெனலாம் நான்,
ெவட்ட ெவளி ன்
ரிெவலாம் நான்;
மண்ணில் டக் ம்
ெவலாம் நான்,
வாரி
ள் உ ெரலாம் நான்,
கம் பனிைசத்த க ெயலாம் நான்,
கா கர் ட் ம் உரெவலாம் நான்;
இம் பர் யக் ன்ற மாட
டம்
எ ல் நகர் ேகா ரம் யா ேம நான்,
இன்னிைச மாதரிைச ேளன் நான்,
இன்பத் ரள் கள் அைனத் ேம நான்;
ன்னிைல மாந்தர்தம் ெபாய் ெயலாம் நான்,
ெபாைறய ந் ன்பப் ணர்ப்ெபலாம் நான்.
மந் ரங் ேகா இயக் ேவான் நான்,
இயங் ெபா ளின் இயல் ெபலாம் நான்;
தந் ரங் ேகா சைமத் ேளான் நான்.
சாத் ர ேவதங் கள் சாற் ேனான் நான்.
அண்டங் கள் யாைவ ம் ஆக் ேனான் நான்,
அைவ ைழயாேம ழற் ேவான் நான்,

கண்டல் சக் க் கணெமலாம் நான்
காரணமா க் க த் ேளான் நான்.
நாென ம் ெபாய் ைய நடத் ேவான் நான்,
ஞானச் டர்வானில் ெசல் ேவான் நான்;
ஆனெபா ள் கள் அைனத்
ம் ஒன்றாய்
அ வாய்
ளங்
தற் ேசா நான்.

14

த்தாந்தச் சா

ேகா

த்தாந்தச் சா
க்ேகா ல் வா
ப ெவாளி ண்டாம் ;-ெபண்ேண
த்தாந்த
ைத ங் காட் ட
ண்ட
ச் டராம் ;-ெபண்ேண!

ல்
ல்

உள் ளத் த க் ம் உட ற் ைறக ம்
ஓட்ட வ ஞ் டராம் ;-ெபண்ேண!
கள் ளத் தனங் கள் அைனத் ம் ெவளிப் படக்
காட்ட வ ஞ் டராம் ;-ெபண்ேண!
ேதான்
ர்கள் அைனத் ம் நன் ெறன்ப
ேதாற் ற
ஞ் டராம் ;-ெபண்ேண
ன்
வைகப் ப ம் கால நன்ெறன்பைத
ன்னரி ஞ் டராம் ;-ெபண்ேண!
பட் னந் தன்னி ம் பார்க்க நன்ெறன்பைதப்
பார்க்க ெவாளிச் டராம் ;-ெபண்ேண!
கட் மைன
ங் ேகா ல் நன்ெறன்பைதக்
காண ெவாளிர் டராம் ;-ெபண்ேண!

15 பக்

ராகம் :

லஹரி

பல் ல
பக்

னாேல-ெதய் வ-பக்

னாேல

சரணங் கள்
பக்
னாேல-இந்தப்
பாரினிெலய்
ம் ேமன்ைமகள் ேகள !
த்தந் ெதளி ம் ,-இங்
ெசய் ைக யைனத்
ம் ெசம் ைம றந்
த்ைதகள் ேச ம் ,-நல் ல
ர ற
ைடக் ம் -மனத் ைடத்
தத் வ ண்டாம் ,-ெநஞ் ற்
சஞ் சலம் நீ ங் உ
ளங் ம் . (பக்

ம் ,

னாேல)

காமப் சாைசக் க்
கால் ெகாண் ட த்
த் ட லா ம் ;இத்
தாமசப் ேபையக்-கண்
தாக் ம த் ட லா ம் ;எந் ேநர ம்
ைமைய எண்ணி-அஞ் ந்
ேதம் பற் சாைசத்
ெய ந் ெபாய் ந்
நாம ல் லாத-உண்ைம
நாமத் னா ங் நன்ைம ைளந்
ம் ,
(பக்
னாேல)
ஆைசையக் ெகால் ேவாம் ,- ைல
அச்சத்ைதக் ெகான்
ெபா க்
ேவாம் ,ெகட்டட
பாச ம ப் ேபாம் ,-இங்
பார்வ சக்
ளங் தல் கண்டைத
ேமாசஞ் ெசய் யாமல் -உண்ைம
ற்
ங் கண்
வணங் வணங் ேயார்
ஈசைனப் ேபாற் -இன்பம்
யாைவ
ண்
கழ் ெகாண்
வாழ் வம் ,
(பக்
னாேல)

ேசார் கள் ேபா ம் ,-ெபாய் ச்
கத் ைனத் தள் ளிச் கம் ெபற லா ம் ,நற்
பார்ைவகள் ேதான் ம் ,ப்
பாம் க த்த ஷமகன் ேறநல் ல
ேசர்ைவகள் ேச ம் ,-பல
ெசல் வங் கள் வந் ம ழ் ச ்
ைளந்
ம்
ர்ைவகள்
ம் ,பலபல இன்பங் கள் ேசர்ந்
(பக்
னாேல)

ம் ,

கல்
வள ம் ,-பல
காரி ங் ைக
ம் , ரிய ேமாங்
ம் ,
அல் ல ெலா
ம் -நல் ல
ஆண்ைம ண்டா ம் ,அ
ெதளிந்
ம் ,
ெசால் வெதல் லாம் -மைறச்
ெசால் ைனப் ேபாலப் பய ள தா ம் ெமய்
வல் லைம ேதான் ம் ,-ெதய் வ
வாழ் க்ைக ற் ேற ங் வாழ் ந் டலாம் ,உண்ைமப்
(பக்
னாேல)
ேசாம் ப ல
ம் -உடல்
ெசான்ன ப க் நடக் ம் ,
சற் ங்
ம் த ன் -நல் ல
ேகா ரம் ேபால நி ர்ந்த நிைலெப ம்
ம் கள் ேபா ம் -நல் ல
ேமன்ைம ண்டா ப் யங் கள் ப க் ம் ,ெபாய் ப்
பாம் ம
ம் -ெமய் ப்
பரம் ெவன்
நல் ல ெந க ண்டாய்
ம் .
(பக்
னாேல)
சந்த வா ம் ,-ெவ ஞ்
சஞ் சலங் ெகட் வ ைமகள் ேசர்ந்
ம்
இந்தப்
க்ேக-இங் ெகார்
ஈச ண்டா ன் அ க்ைக ட் ேட ன்தன்

கந்த மலர்த்தாள் - ைண;
காதல் மக வளர்ந் ட ேவண் ம் ,என்
ந்ைத ய ந்ேத-அ ள்
ெசய் ட ேவண் ம் ’ என்றால் அ ெளய்
(பக்
னாேல)

16 அம் மாக்கண்

ம்

பாட்

“ ட்ைடத் றப் ப ைகயாேல-நல் ல
மனந் றப் ப ம யாேல”
பாட்ைடத் றப் ப பண்ணாேல-இன்ப
ட்ைடத் றப் ப ெபண்ணாேல.
ஏட்ைடத் ைடப் ப ைகயாேல மன
ட்ைடத் ைடப் ப ெமய் யாேல,
ேவட்ைட ய ப் ப
ல் லாேல-அன் க்
ேகாட்ைட
ப் ப ெசால் லாேல.
காற் ைற யைடப் ப மனதாேல-இந்தக்
காயத்ைதக் காப் ப ெசய் ைகயாேல,
ேசாற் ைறப்
ப் ப வாயாேல-உ ர்
ணி
வ தாேயாேல. ( ட்ைடத்)

17 வண் க்காரன் பாட்
அண்ண

க்

ம் தம்

க்

ம் சம் பாஷைண

“காட் வ தனிேல-அண்ேண!
கள் ளர் பய
ந்தால் ?”-எங் கள்
ட் க் லெதய் வம் -தம்
ரம் ைம காக் மடா!”

“நி த் வண்
ெயன்ேற-கள் ளர்
ெந க் க் ேகட்ைக ேல?’-“எங் கள்
க த்த மாரி ன் ேபர்-ெசான்னால்
கால ம் அஞ் மடா!”.

18 கடைம அ

ேவாம்

கடைம ரிவா ரின்
வார்
என் ம் பண்ைடக் கைத ேபேணாம் ;
கடைம ய ேயாம் ெதா ல ேயாம் ;
கட்ெடன் பதைன ெவட்ெடன் ேபாம் ;
மடைம
ைம ன்பம் ெபாய்
வ த்தம் ேநா மற் ைவ ேபால்
கடைம நிைன ந் ெதாைலத் ங்
களி ற் ெறன் ம் வாழ் வேம.

19 அன்

ெசய் தல்

இந்தப்
தனில் வா மரங் க ம்
இன்ப ந மலர்ப் ஞ் ெச க்
ட்ட ம்
அந்த மரங் கைளச் ழ் ந்த ெகா க ம்
ஔடத
ைக ண்
ல் யாைவ ம்
எந்தத் ெதா ல் ெசய் வாழ் வன ேவா?
ேவ
மா டர் உழா
ம்
த் நடா
ம்
வரம் கட்டா
ம் அன் நீ ர் பாய் ச்சா
வா ல நீ ர்த ேமல் மண்
மரங் கள்
வைகவைகயா ெநற் கள் ற் கள் ம ந்
க்

ம்
மன்ேறா?

யாென தற் ம் அஞ்
ேலன்,மா டேர,நீ ர்
என்மதத்ைதக் ைகக்ெகாண்
ன்,பா படல் ேவண்டா;
ஊ டைல வ த்தா ர்; உண யற் ைக ெகா க் ம் ;
உங் க க் த் ெதா
ங் ேக அன் ெசய் தல் கண் ர்!
Bharathi Kavithaigal in Tamil

20 ெசன்ற

ளா

ெசன்ற னி ளா , ட ேர!நீ ர்
எப் ேபா ம் ெசன்றைதேய ந்ைத ெசய்
ெகான்ற க் ம் கவைலெய ம்
ல் ழ் ந்
ைமயா ர்!ெசன்றதைனக்
த்தல் ேவண்டாம்
இன்
தாய் ப் றந்ேதாம் என்
நீ ர்
எண்ணமைதத் ண்ண ற இைசத் க் ெகாண்
ன்
ைள யா
ன் ற்
ந் வாழ் ர்;
ைமெயலாம் அ ந் ேபாம் ,
ம் வாரா.

21 மனத்

ற்

க் கட்டைள

ேபயா ழ ஞ்
மனேம!
ேபணா ெயன்ெசால் இன்
தல்
நீ யா ஒன் ம் நாடாேத
நின தைலவன் யாேனகாண்;
தாயாம் சக் தாளினி ம்
த ம ெமனயான்
ப் ப
ம்
ஓயா ேதநின்
ைழத்
வாய்
உைரத்ேதன் அடங் உய்
யால் .

22 மனப் ெபண்
மனெம ம் ெபண்ேண!வா நீ ேகளாய் !
ஒன்ைறேய பற்
ச லா வாய்
அ த்தைத ேநாக் ய த்த த் ல வாய்
நன்ைறேய ெகாள் ெளனிற் ேசார்ந் ைக ந
வாய்
ட்
ெடன்றைத டா ேபாய்
வாய்
ெதாட்டைத ள ள ந் ெதா வாய்
ய காணிற் லன ந்
வாய்
ய
ம் வாய்
யைத அஞ் வாய் ;
அ க்க ம
ைன ம
ம் வண் ேபால்
பழைமயாம் ெபா ளிற் பரிந் ேபாய் ழ் வாய்
பழைமேய யன் ப் பார் ைச ேய ம்
ைம காேணாெமனப் ெபா
வாய் , ச் !
ணத் ைன
ம் ங் காக்ைகேய ேபால
அ
தல் ,சாதல் ,அஞ் தல்
த ய
இ ெபா ள் காணில்
ைரந்த ல் இைசவாய்
அங் ஙேன,
என்னிடத் ெதன் ம் மா த ல் லா
அன் ெகாண்
ப் பாய் , ஆ காத்
வாய் ,
கண்ணிேனார் கண்ணாய் , கா ன் காதாய் ப்
லன் லப் ப த் ம் லனா ெமன்ைன
உலக உ ைள ல் ஒட் ற வ ப் பாய்
இன்ெபலாந் த வாய் இன்பத் மயங் வாய் ,
இன்பேம நா ெயண் ணிலாப் ைழ ெசய் வாய் ,
இன்பங் காத் த் ன்பேம ய ப் பாய்
இன்பெமன் ெறண்ணித் ன்பத்
ழ் வாய் ,
தன்ைன ய யாய் , சகத்ெதலாந் ெதாைலப் பாய் ,
தன் ன் னிற் ந் தனிப் பபரம் ெபா ைளக்

காணேவ வ ந் வாய் காெணனிற் காணாய் ,
சகத் ன்
கைளத் தனித்தனி அ வாய் ,
ெபா நிைல அ யாய் ெபா ைள ம் காணாய் .
மனெம ம் ெபண்ேண! வா நீ ேகளாய் !
நின்ெனா வா ம் ெந
நன் க ந் ேடன்;
இத்தைன நாட்ேபால் இனி நின் னின்பேம
ம் வன்;நின்ைன ேமம் ப த் டேவ
யற் கள் ரிேவன்; த்
ந் ேத ேவன்;
உன்
ப் படாமல் என்
ப் பட்ட
வெம ம் ெபா ைளத் ன ம் ேபாற்
உன்தனக் ன்பம் ஓங் டச் ெசய் ேவன்.

23 பைகவ
பைகவ
பைகவ

க் க
க் க

க்க

ள் வாய்

ள் வாய் -நன்ெனஞ் ேச!
ள் வாய் !

ைக ந
னில்
ப் பைதப்
ற் கண்ேடாேம-நன்ெனஞ் ேச!
ற் கண்ேடாேம.
பைகந
னில் அன்
வானநம்
பரமன் வாழ் ன்றான்-நன்ெனஞ் ேச!
பரமன் வாழ் ன்றான். (பைகவ)
ப்
ேல நல் ல த்
ைளந்
ஞ்
ெசய் ய யாேயா?-நன்ெனஞ் ேச!
ப் ைப ேலமலர் ெகாஞ் ங் ரக்கத் க்
ெகா வளராேதா?-நன்ெனஞ் ேச! (பைகவ)
உள் ள நிைற ேலார் கள் ளம்
ந்
ல்
உள் ளம் நிைறவாேமா?-நன்ெனஞ் ேச

ெதள் ளிய ேதனிேலார்
நஞ் ைச ம்
ேசர்த்த ன் ேதனாேமா?-நன்ெனஞ் ேச! (பைகவ)
வாழ் ைவ நிைனத்த ன் தாழ் ைவ நிைனப் ப
வாழ் க் ேநராேமா?-நன்ெனஞ் ேச!
தாழ்
றர்க்ெகண்ணத் தான வா ெனன்ற
சா ரங் ேகளாேயா?-நன்ெனஞ் ேச! (பைகவ)
ேபா க் வந்தங் ெக ர்த்த க ரவர்
ேபாலவந் தா மவன்-நன்ெனஞ் ேச!
ேந க் க ச் னன் ேதரிற் கைசெகாண்
நின்ற ங் கண்ணனன்ேறா?-நன்ெனஞ் ேச! (பைகவ)
ன்ன வ ம்
தன்ைன ம அன்ெபா
ந்ைத ற் ேபாற்
வாய் -நன்ெனஞ் ேச!
அன்ைன பராசக் யவ்
வா னள்
அவைளக் ம்
வாய் -நன்ெனஞ் ேச! (பைகவ)

24 ெதளி
எல் லா மா க் கலந் நிைறந்த ன்
ஏைழைம ண்ேடாடா?-மனேம!
ெபால் லாப்
னிக் ெகால் ல நிைனத்த
த் மயக்க ண்ேடா?

ன்

உள் ள ெதலாேமார் உ ெரன்
ேதர்ந்த ன்
உள் ளங் ைலவ ண்ேடா?-மனேம!
ெவள் ள ெமனப் ெபா தண்ண ளாழ் ந்த ன்
ேவதைன ண்ேடாடா?
த் னியல் மதன்ெப ஞ் சக்
ன்
ெசய் ைக ந் ேதர்ந்
ட்டால் ,-மனேம!

எத்தைன ேகா
எண்ணஞ்

இடர்வந்
ண்ேடா?

ம்

ெசய் க ெசயல் கள் வத் ைட நின்ெறனத்
ேத
ைரத் தனேன;-மனேம!
ெபாய் க தாம லதன்வ நிற் பவர்
தல மஞ் வேரா?
ஆன்ம ெவாளிக்கடல்
ழ் த் ைளப் பவர்க
கச்ச ண்ேடாடா-மனேம?
ேதன்மைட ங்
றந்த கண்
ேதக் த் ரிவமடா!

25 கற் பைன

ர்

கற் பைன ெரன்ற நக ண்டாம் -அங்
கந்தர்வா ைளயா வராம்
ெசாப் பன நாெடன்ற டர்நா -அங்
ழ் நதவர் யாவர்க் ம் ேப வைக.
மைன
ெகாள் ைளப் ேபார்க்கப் பல் -இ
ஸ்பானியக் கட ல் யாத் ைர ேபாம்
ெவ
ற மாய் வார் பலார்கட ல் -நாம்
ள ம் நம் ர்
ம்
ன்ேன.
அந்நகர் தனிேலார் இளவரசன்-நம் ைம
அன்ெபா கண் ைர ெசய்
வான்;
மன்னவன்
த்த ட் ெட ப் டேவ-அவன்
மைன
ம் எ ந்தங் வந்
வாள் .
எக்கால ம் ெப ம ழ் ச ் -யங் ேக
எவ் வைகக் கவைல ம் ேபா
ல் ைல,

பக் வத் த ைல நீ ர்
ேபாம் -அங் ப்
ப ைமைகக் ண்ணத் ல் அளித் டேவ.
இன்ன
ற் க ேநரா ம் -நம் ைம
ேயாவான்
க்க வ மள ம் ,
நன்னக ரதனிைட வாழ் ந்
ேவாம் -நம் ைன
ந த்
ம் ேப யங் வாராேத.
ழந்ைதகள் வாழ் ந்
ம் பட்டணங் காண்-அங்
ேகால் பந் யா ற்
ண்டாம்
அழ ய ெபா
யர களாம் -அன்
அர ளங் மரிகள் ெபாம் ைமெயலாம் .
ெசந்ேதா ல ரைனக் ெகான் டேவ-அங்
ற ெகல் லாம் டர்மணிவாள் .
சந்ேதாஷத் டன் ெசங் கைல ம் -அட்ைடத்
தாைள ங் ெகாண்டங் மைனகட் ேவாம் .
கள் ளரவ் ட்
ட்
ந் டேவ-வ
காண்ப லாவைக ெசய்
ேவாம் -ஓ
ள் ைளப் ராயத்ைத இழந் ேர!-நீ ர்
ன் மந் நிைலெபற ேவண் ேரா?
ழந்ைதக ளாட்டத் ன் கனைவெயல் லாம் -அந்தக்
ேகாலநன் னாட் ைடக் காண் ேர!
இழந்தநல்
ன்பங் கள் ட் றலாம் -நீ ர்
ஏ
ர் கற் பைன நகரி க்ேக.

பல் வைகப் பாடல் கள்
ய ஆத்
பரம் ெபா
காப்

ள் வாழ் த்

ஆத்
. இளம் ைற யணிந்
ேமானத்
க் ம்
ெவண் ேமனியான்;
க நிறங் ெகாண் பாற் கடல் ைசக் டப் ேபான்;
மகம ந க் மைறய ள் ரிந்ேதான்;
ஏ
ன் தந்ைத எனப் பல மதத் னர்
உ வகத் தாேல உயர்ந் ண ரா
பலவைக யாகப் பர
ம் பரம் ெபா ள்
ஒன்ேற:அதனியல் ஒளி
ம் அ வாம் ;
அதனிைல கண்டார் அல் லைல அகற் னார்;
அதன ள் வாழ் த் அமரவாழ் எய் ேவாம் .

அச்சம் த ர்
ஆண்ைம தவேறல் .
இைளத்தல் இகழ் ச ்
ஈைக றன்
உட ைன உ
ெசய்
ஊண்
க
ம்
எண்
வ உயர்
ஏ ேபால் நட
ஐம் ெபா ஆட் க்ெகாள்
ஒற் ைம வ ைமயாம் .
ஓய் தல் ஒ .
ஓளடதம் ைற.
கற் ற ஒ
.
காலம் அ ேயல் .
ைளபல தாங் ேகல் .
ேழார்க் அஞ் ேசல் .
ன்ெறன நிமர்ந் நில் .

த் ெதா ல் ெசய் .
ெக ப் ப ேசார்
ேகட்
ம் ணிந் நில் .
ைகத்ெதா ல் ேபாற்
ெகா ைமைய எ ர்த் நில் .
ேகால் ைகக் ெகாண் வாழ்
கவ் யைத ேடல் .
சரித் ரச் ேதர்ச் ெகாள்
சாவதற் அஞ் ேசல்
ைதயா ெநஞ் ெகாள் .
ேவார்ச்
.
ைம
க் இைளத் ேடல் .
ரைரப் ேபாற்
ெசய் வ
ணிந் ெசய்
ேசர்க்ைக அ ேயல் .
ைசைக ல் ெபா
ணர்.
ெசால் வ ெதளிந் ெசால்
ேசா டந் தைள கழ் .
ெசௗரியம் தவேறல் .
ஞம ேபால் வாேழல் .
ஞா
ேபாற்
ஞிமெறன இன்
.
ெஞ ழ் வ அ ளின்.
ேஞயம் காத்தல் ெசய் .
தன்ைம இழேவல் .
தாழ் ந் நடேவல் .
ைன ெவன்
வாழ் .
ேயார்க் அஞ் ேசல் .
ன்பம் மறந்

ற் தல் ஒ .
ெதய் வம் நீ என்
ணர்.
ேதசத்ைதக் காத்தல் ெசய் .
ைதயைல உணர் ெசய் .
ெதான்ைமக் அஞ் ேசல் .
ேதால்
ல் கலங் ேகல் .
தவத் ைன நிதம் ரி.
நன்
க
.
நாெளலாம்
ைன ெசய் ;
நிைனப் ப
ம்
நீ
ல் ப ல் .
னியள ெசல் .
ைனப் ப த் ணர்.
ெநற்
க் ேடல் .
ேநர்படப் ேப .
ைநயப் ைட.
ெநாந்த சா ம் .
ேநாற் ப ைக ேடல் .
பணத் ைனப் ெப க் .
பாட் னில் அன் ெசய் .
ணத் ைனப் ேபாற் ேறல் .
ைழக் இடங் ெகாேடல் .
யன
ம் .
இழந் ேடல் .
ெபரி
ம் ெபரி ேகள் .
ேபய் க க் அஞ் ேசல் .
ெகாய் ைம இகழ் .
ேபார்த் ெதா ல் பழ .
மந் ரம் வ ைம.
மானம் ேபாற் .
ைம ல் அ ந் ேடல் .

மா உணர்ந் ெகாள் .
ைன ேல கத் நில் .
ப்
க் இடங் ெகாேடல் .
ெமல் லத் ெதரிந் ெசால் .
ேம ேபாற் .
ெமாய் ம் றத் தவஞ் ெசய் .
ேமானம் ேபாற் .
ெமௗட் யந் தைனக் ெகால் .
யவனர்ேபால்
யற் ெகாள் .
யாைர ம் ம த் வாழ் .
ெயௗவனம் காத்தல் ெசய் .
ரஸத் ேல ேதர்ச் ெகாள் .
ராஜஸம் ப ல் .
ரீ தவேறல் .
பல ெவன் ணர்.
பம் ெசம் ைம ெசய் .
ேரைக ல் கனி ெகால் .
ேராதனம் த ர்.
ெரௗத் ரம் பழ .
லவம் பல ெவள் ளமாம் .
லாகவம் யற் ெசய் .
ைல இவ் ல .
(உ)ேலாக
ல் கற் ணர்.
ெலௗ கம் ஆற் .
வ வைத ம ழ் ந் ண்.
வான
ற் ப ற் ெகாள் .
ைத ைனத் ெதரிந்
.
ரியம் ெப க்
ெவ ப் றப் ேப .
ேவதம்
ைம ெசய் .

ைவயத் தைலைம ெகாள் .
ெவௗ தல் நீ க் .

ெகாட்

ரேச க

ைத !

ெவற்
எட் த் க் ம் எட்டக் ெகாட்
ரேச!
ேவதம் என் ம் வாழ் க என்
ெகாட்
ரேச!
ெநற் ெயாற் ைறக் கண்ணேனாேட நிர்த்தனம்
ெசய் தாள்
நித்த சக் வாழ் க என்
ெகாட்
ரேச!
ஊ க் நல் ல ெசால் ேவன்-எனக்
ண்ைம ெதரிந்த ெசால் ேவன்;
க் ெகல் லாம்
தலா ம் -ஒ
ெதவ் ம் ைணெசய் ய ேவண் ம் .
ேவத ம ந்தவன் பாப் பான்,-பல
த்ைத ெதரிந்தவன் பார்ப்பான்,
நீ
நிைலதவ றாமல் -தண்ட
ேநமங் கள் ெசய் பவன் நாய் க்கன்.
பண்டங் கள்
ற் பவன் ெசட் - றர்
பட் னி ர்ப்பவன் ெசட் .
ெதாண்டெரன் ேறார்வ ப் ல் ைல,-ெதா
ேசாம் பைலப் ேபால் இ
ல் ைல.
நா வ ப் ம் இங் ெகான்ேற-இந்த
நான் னில் ஒன்
ைறந்தால் ,
ேவைல தவ ச் ைதந்ேத-ெசத்
ழ் ந்
ம் மானிடச் சா .
ஒற் ைறக்
ம் பந் தனிேல-ெபா ள்
ஓங் க வளர்ப்பவன் தந்ைத;

ல்

மற் ைறக் க மங் கள் ெசய் ேத-மைன
வாழ் ந் டச் ெசய் பவள் அன்ைன.
ஏவல் கள் ெசய் பவர் மக்கள் ;-இவ்
யாவ ம் ஓர் லம் அன்ேறா!
ேம அைனவ ம் ஒன்றாய் -நல் ல
நடத் தல் கண்ேடாம் .
சா ப் ரி க் ெசால் -அ ல்
தாழ் ெவன் ம் ேமெலன் ம் ெகாள் வார்.
நீ ப் ரி கள் ெசய் வார்-அங்
நித்த ம் சண்ைடகள் ெசய் வார்.
சா க் ெகா ைமகள் ேவண்டாம் ;-அன்
தன்னில் ெச த்
ம் ைவயம் ;
ஆதர ற் ங் வாழ் ேவாம் ;-ெதா ல்
ஆ ரம் மாண் றச் ெசய் ேவாம் .
ெபண்
க் ஞானத்ைத ைவத்தான்ேபணி வளர்த்
ம் ஈசன்;
மண்
க் ள் ேள ல டர் நல் ல
மாத ர ைவக் ெக த்தார்.
கண்கள் இரண் ல் ஒன்ைறக்- த்
காட் ெக த் ட லாேமா?
ெபண்க ள ைவ வளர்த்தால் -ைவயம்
ெபைதைம யற்
ங் காணீர.்
ெதய் வம் பலபல ெசால் ப் -பைகத்
ைய வளர்ப்பவர்
டர்;
உய் வதைனத்
ம் ஒன்றாய் -எங் ம்
ஓர்ெபா ளான ெதய் வம் .
ைனக் ம்
கைக வணங்

ம் பார்ப்பார்,-நித்தம்
ம்
க்கர்,

ேகா
ம்

ற்
ைவ ன்
ன்ேன-நின்
ம் ேய மதத்தார்:

யா ம் பணிந்
ம் ெதய் வம் -ெபா ள்
யா
ம் நின்
ம் ெதவ் ம் ,
பா க் ள் ேள ெதய் வம் ஒன் ;-இ ல்
பற் பல சண்ைடகள் ேவண்டாம் .
ெவள் ைள நிறத்ெதா
ைன-எங் கள்
ட் ல் வள
கண் ர்;
ள் ைளகள் ெபற் றதப் ைன;-அைவ
ேப க் ெகா நிற மா ம் .
சாம் பல் நிறெமா
சாந் நிறெமா
பாம் நிறெமா
பா ன் நிறெமா

ட் ;-க ஞ்
ட் ,
ட் ,-ெவள் ைளப்
ட் .

எந்த நிற
ந் தா ம் -அைவ
யா ம் ஒேரதர மன்ேறா?
இந்த நிறம்
ெதன் ம் -இஃ
ஏற் ற ெமன் ம் ெசால் லலாேமா?
வண்ணங் கள் ேவற் ைமப் பட்டால் -அ ல்
மா டர் ேவற் ைம ல் ைல,
எண்ணங் கள ெசய் ைகக ெளல் லாம் -இங்
யாவர்க் ம் ஒன்ெறனல் காணீர.்
நிகெரன்
ெகாட்
ரேச!-இந்த
நீ ணிலம் வாழ் பவ ெரல் லாம் ;
தகெரன்
ெகாட்
ரேச!-ெபாய் ைமச்
சா வ ப் ைன ெயல் லாம் .
அன்ெபன்
ெகாட்
ஆக்க ண் டாெமன்

ரேச-அ ல்
ெகாட் ;

ன்பங் கள் யா ம் ேபா ம் -ெவ
ப் ரி கள் ேபானால் .

ஞ்

அன்ெபன்
ெகாட்
ரேச!-மக்கள்
அத்தைன ேப ம் நிகராம் ;
இன்பங் கள் யா ம் ெப
ம் -இங்
யாவ ம் ஒன்ெறன்
ெகாண்டால் .
உடன் றந் தாக்ைளப் ேபால-இவ்
ல ல் மனிதெரல் லா ம் ;
இடம் ெபரி ண் ைவ யத் ல் -இ
ஏ க் ச் சண்ைடகள் ெசய் ர்?

ல்

மரத் னக நட்டவன் தண்ணீர-் நன்
வார்த்தைத ஓங் டச் ெசய் வான்;
ரத்ைத ைடய ெதய் வம் ,-இங்
ேசர்ந்த உணெவைல ல் ைல.
வ ற் க் ச் ெசா ண்
கண் ர்!-இங்
வா ம் மனிதெரல் ேலார்க் ம் ;
ப ற் உ
ண்
வாழ் ர்!- றர்
பங் ைகத்
தல் ேவண்டாம் .
உடன் றந் தவர்கைளப் ேபாேல-இவ்
ல னில் மனிதெரல் ேலா ம் ;
டங் ெகாண் டவர்ெம ந் ேதாைர-இங்
ன்
ைழத் ட லாேமா?
வ ைம ைடய ெதய் வம் ,-நம் ைம
வாழ் ந் டச் ெசய் வ ெதய் வம் ;
ெம
கண் டா ம் ழந்ைத-தன்ைன
ழ் த்
த் ட லாேமா?
தம் சற் ேறெம வானால் -அண்ணன்
தான ைமெகாள் ள லாேமா?

ெசம் க் ம் ெகாம் க் ம் அஞ்
ற் ற ைமப் பட லாேமா?

-மக்கள்

அன்ெபன்
ெகாட்
ரேச!-அ ல்
யார்க் ம்
தைல உண் ;
ன் மனிதர்க ெளல் லாம் கல்
ெபற் ப் பதம் ெபற் வாழ் வார்.
அ ைவ வளர்த் ட ேவண் ம் -மக்கள்
அத்தைன ேப க் ம் ஒன்றாய் ;
யாைர ேமம் படச் ெசய் தால் - ன்
ெதய் வம் எல் ேலாைர ம் வாழ் த் ம் .
பா க் ள் ேளசமத் தன்ைம-ெதாடர்
பற் ஞ் சேதாதரத் தன்ைம,
யா க் ம் ைமெசய் யா ெயங் ம்
தைல ெசய் ம் .
வ ற் க் ச் ேசா ட ேவண் ம் -இங்
வா ம் மனித க் ெகல் லாம் ;
ப ற் ப் பலகல்
தந் -இந்தப்
பாைர உயர்த் ட ேவண் ம் .
ஒன்ெறன்
ெகாட்
ரேச!-அன் ல்
ஓங் ெகன்
ெகாட்
ரேச!
நன்ெறன்
ெகாட்
ரேச!-இந்த
நானில மாந்த க் ெகல் லாம் .

பாப் பாப் பாட்
ஓ

ைளயா

ஓ
ைளயா பாப் பா!-நீ
ஓய் ந்
க்க லாகாக பாப் பா!

பாப் பா

ைளயா பாப் பா!-ஒ
ழந்ைதைய ைவயாேத பாப் பா!
ன்னஞ்
ேபாேல-நீ
ரிந் பறந் வா பாப் பா!
வன்னப் பறைவகைளக் கண் -நீ
மன ல் ம ழ் ச ் ெகாள்
பாப் பா!
ெகாத் த் ரி மந்தக் ேகா -அைதக்
ட்
ைளயா பாப் பா!
எத் த்
மந்தக் காக்காய் -அதற்
இரக்கப் படேவ
ம் பாப் பா!
பாைலப் ெபா ந் த ம் பாப் பா!-அந்தப்
ப
க நல் லத பாப் பா!
வாைலக் ைழத் வ ம் நாய் தான்-அ
மனிதர்க் ேதாழன பாப் பா!
வண்
இ க் ம் நல் ல
ைர,-ெநல்
வய ல் உ
வ ம் மா ,
அண் ப் ைழக் ம் நம் ைம,ஆ ,-இைவ
ஆதரிக்க ேவ
ம பாப் பா!
காைல எ ந்த டன் ப ப் - ன்
கனி ெகா க் ம் நல் ல பாட்
மாைல
ம்
ைளயாட் -என்
வழக்கப் ப த் க்ெகாள்
பாப் பா!
ெபாய் ெசால் லக்
டா பாப் பா!-என் ம்
றஞ் ெசால் ல லாகா பாப் பா!
ெதய் வம் நமக் த் ைண பாப் பா!-ஒ ன
ங் வர மாட்டா பாப் பா!
பாதகஞ் ெசய் பவைரக் கணடால் -நாம்
பயங் ெகாள் ள லாகா பாப் பா!

ேமா
கத்

த்
ல் உ ழ் ந்

பாப் பா!-அவர்
பாப் பா!

ன்பம் ெந ங் வந்த ேபா ம் -நாம்
ேசார்ந்
ட லாகா பாப் பா!
அன்
ந்தெதய் வ ண் - ன்பம்
அத்தைன ம் ேபாக்
ம் பாப் பா!
ேசாம் பல்
கக்ெக
பாப் பா!-தாய்
ெசான்ன ெசால் ைலத் தட்டாேத பாப் பா!
ேதம் ய ங் ழந்ைத ெநாண் ,-நீ
டங் ெகாண்
ேபாரா பாப் பா!
த ழ் த்
நா தன்ைனப் ெபற் ற-எங் கள்
தாெயன்
ம் ட பாப் பா!
அ ழ் ல் இனியத பாப் பா!-நம்
ஆன்ேறார்கள் ேதசம பாப் பா!
ெசால் ல் உயர் த ழ் ச ் ெசால் ேல!-அைதத்
ெதா
ப த் ட பாப் பா!
ெசல் வம் நிைறந்த
ந் ஸ்தானம் -அைதத்
ன ம் கழ் ந் ட பாப் பா!
வடக் ல்
வா ம்
டக் ம்
ழக்

இமயமைல பாப் பா!-ெதற் ல்
மரி ைன பாப் பா!
ெபரியகடல் கண்டாய் -இதன்
ம் ேமற்
ம் பாப் ப!

ேவத ைடய ந்த நா ,-நல் ல
ரர் றந்த ந்த நா ;
ேசத ல் லாத
ந் ஸ்தானம் -இைதத்
ெதய் வெமன்
ம் ட பாப் பா!
சா கள் இல் ைலய பாப் பா!- லத்
தாழ் ச ் உயர்ச் ெசால் லல் பாவம் ;

நீ
உயர்ந்த ம ,கல் -அன்
நிைற உைடயவர்கள் ேமேலார்.
உ ர்க ளிடத் ல் அன் ேவ
ம் ;-ெதய் வம்
உண்ைமெயன்
தான தல் ேவ
ம் ;
வ ர ைடயெநஞ் ேவ
ம் ;-இ
வா ம்
ைறைமய பாப் பா!

பார
க
1

யார் ச க
ைதகள்

ைமப் ெபண்

ேபாற் ேபாற் !ஓர் ஆ ரம் ேபாற் !நின்
ெபான்ன க் ப் பல் லா ரம் ேபாற் காண்!
ேசற் ேல
தாக ைளத்த ேதார்
ெசய் ய தாமைரத் ேதமலர் ேபாெலாளி
ேதாற் நின்றைன பாரத நாட் ேல;
ன்பம் நீ க் ம் தந் ர ேபரிைக
சாற் வந்தைன,மாதரேச!எங் கள்
சா ெசய் த தவப் பயன், வா நீ !
மாதர்க்

ண்

தந்

ரம் என்

நின்

வண்ம லர்த்
வா ன் ெமா ந்தெசால்
நாதந் தான நாரதர் ைணேயா?
நம் ரான் கண்ணன் ேவய் ங் ழ ன்பேமா?
ேவதம் ெபான்
க் கன்னிைக யா ேய
ேமன்ைம ெசய் ெதைமக் காத் டச் ெசாலவேதா?

சாதல்
த்தல் ெக க் ம் அ ழ் தேமா?
ைதயல் வாழ் கபல் லாண் ப் ல லாண் ங் ேக!
அ
ெகாண்ட மனித
ர்கைள
அ ைம யாக்க யல் பவர் த்தராம் ;
ெந கள் யா
ம் ேமம் பட் மானிடர்
ேநர்ைம ெகாண் யர் ேதவர்க ளாதற் ேக,
ய ெதாண் கள் ர்த்த ைமச்
ள்
ட் ப் ெபா க் ட ேவண் மாம் ;
ந ய ெபான்மலர் ெமன்
வா னால்
நங் ைக
ம் ந னங் கள் ேகட் ேரா!
ஆ
அ

ம் ெபண்
ம் நிகெரனக் ெகாள் வதால்
ேலாங் ,இவ் ைவயம் தைழக் மாம் ;
நல் லறத் ேதா ங் ப் ெபண்
ப்
ேபாந் நிற் ப தாய் வ சக் யாம் ;
நா
ம் அச்ச ம் நாட்கட் ேவண் மாம் ;
ஞான நல் லறம் ர தந் ரம்
ேப
நற் க ப் ெபண்ணின்
ணங் களாம் ;
ெபண்ைமத் ெதய் வத் ன் ேபச் க்கள் ேகட் ேரா!
நிலத் ன் தன்ைம ப ர்க் ள தா மாம் ;
நீ சத் ெதாண் ம் மடைம ம் ெகாண்டதாய்
தலத் ல் மாண் யர் மக்கைளப் ெபற் டல்
சால ேவயரி தாவெதார் ெசய் யாம் ;
லத் மாதர்க் க் கற் யல் பா மாம் ;
ெகா ைம ெசய் ம் அ ைவ ய த் மந்
நலத்ைதக் காக்க
ம் தல் ைமயாம் ;
நங் ைக
ம்
யப் க்கள் ேகட் ேரா!
ைமப் ெபண்ணிவள் ெசாற் க ம் ெசய் ைக
ெபாய் ைம ெகாண்ட க க் ப்
தன் ச்
ச ம ைறப் ப மாந்தர் இ ந்தநாள்
தன்னி ேலெபா வான வழக்கமாம் ;

ம்

ம ரத் ேதெமா மங் ைகய் உண்ைமேதர்
மாத வப் ெபரி ேயா ட ெனாப் ற் ேற
ைமக் காலத் ல் ேவதங் கள் ேப ய
ைறைம மா டக் ேக
ைளந்ததாம.
நி ர்ந்த நன்னைட ேநர்ெகாண்ட பார்ைவ
நிலத் ல் யார்க் ம் அஞ் சாத ெந க ம் ,
ர்ந்த ஞானச் ெச க் ம் இ ப் பதால்
ெசம் ைம மாதர் றம் வ ல் ைலயாம் ;
அ ழ் ந் ேபரி ளாம யாைம ல்
அவல ெமய் க் கைல ன்
வாழ் வைத
உ ழ் ந் தள் தல் ெபண்ணற மா மாம்
உதய கன்ன உைரப் ப ேகட் ேரா!

ம் ,

உலக வாழ் க்ைக ன்
ட்பங் கள் ேதர ம் ,
ஓ பற் பல
ல் வைக கற் க ம் ,
இல
ைட நாற் ைச நா கள்
யா ஞ் ெசன்
ைம ெகாணர்ந் ங் ேக
லக வா
த லார்நங் கள் பாரத
ேதச ேமாங் க உைழத் டல் ேவண் மாம் ;
ல
ட் ேலார் ெபாந் ல் வளர்வைத
ரப் ெபண்கள்
ைர ல் ஒ ப் பராம் .
சாத் ரங் கள் பலபல கற் பராம் ;
ச ரி யங் கள் பலபல ெசய் வராம் ;
த்த ெபாய் ைமகள் யா ம் அ ப் பராம் ;
டக் கட் க்கள் யா ந் தகர்ப்பராம் ;
காத் மானிடர் ெசய் ைக யைனத்ைத ம்
கட ளர்க் னி தாகச் சைமப் பராம் ;
ஏத் ஆண்மக்கள் ேபாற் ட வாழ் வராம் ;
இைளய நங் ைக ன் எண்ணங் கள் ேகட் ேரா;
ேபாற் ,ேபாற் !ஜயஜய ேபாற் !இப்
ைமப் ெபண்ெணாளி வா பல் லாண் ங் ேக!

மாற் ைவயம்
ைம றச்ெசய்
மனிதர் தம் ைம அமரர்க ளாக்கேவ
ஆற் றல் ெகாண்ட பராசக் யன்ைன,நல்
அ ளி னாெலா கன்னிைக யா ேய
ேதற் உண்ைமகள்
ட வந் ட்டாள்
ெசல் வம் யா
ம் ேமற் ெசல் வம் எய் ேனாம் .!

2 ெபண்கள் வாழ் க!
ெபண்ைம வாழ் ெகன்
த்
ேவாமடா!
ெபண்ைம ெவல் ெகன்
த்
ேவாமடா!
தண்ைம இன்பம் நற் ண்ணியஞ் ேசர்ந்தன
தா ன் ேப ம் ச ெயன்ற நாம ம் .
அன் வாழ் ெகன் றைம
ல் ஆ ேவாம் .
ஆைசக் காதைலக் ைகெகாட் வாழ் த் ேவாம் .
ன்பம் ர்வ ெபண்ைம னாலடா!
ரப் ள் ைளகள் தாெயன்
ம் ேபாற் ேவாம் .
வ ைம ேசர்ப்ப தாய் ைலப் பாலடா!
மானஞ் ேசர்க் ம் மைன
ன் வார்த்ைதகள்
க ய ப் ப ெபண்க ளறமடா!
ைககள் ேகார்த் க் களிப் ப நின் றா ேவாம் .
ெபண்ண றத் ன ஆண்மக்கள் ரந்தான்
ேப
மா ன்
றெகா தாழ் ல் ைல;
கண்ைணக் காக் ம் இரண் ைம ேபாலேவ
காத ன்பத்ைதக் காத்
ேவாமடா!
சக் ெயன்ற ம ைவ ண் ேபாமடா!
தாளங் ெகாட் த் ைசகள் அ ரேனவ,
ஒத் யல் வெதார் பாட் ம் ழல் க ம்
ஊர் யக்கக் க த் நின் றா ேவாம் .

உ ைரக் காக் ம் ,உ ரிைனச் ேசர்த்
உ ரி க்
ராய் இன்ப மா
ம் ;
உ ரி ம் இந்தப் ெபண்ைம இனிதடா!
ஊ ெகாம் கள் ,ஆ களிெகாண்ேட

ம் ;

‘ேபாற் தாய் ’ என்
ேதாள் ெகாட் யா
ர்
கழ் ச ்
ர் காதற் ளிகட்ேக,
ற் ரண்
மைலகைளச் சா ேவாம்
ண்ணி ைடப் ெபண் ெணா த் பணி ேல.
‘ேபாற் தாய் ’ என்
தாளங் கள் ெகாட்டடா!
‘ேபாற் தாய் என்
ெபாற் ழ
தடா!
காற் ேல யவ ண்ைண ஞ் சா ேவாம்
காதற் ெபண்கள் கைடக்கண் பணி ேல
அன்ன
ட் ய ெதய் வ மணிக்ைக ன்
ஆைண காட் ல் அனைல
ங் ேவாம் ;
கன்னத் ேத த்தம் ெகாண்
களிப்
ம்
ைகையத் தள் ம் ெபாற் ைககைளப் பா ேவாம் .

3 ெபண்கள்

தைலக்

ம்

காப்

ெபண்கள்
தைல ெபற் ற ம ழ் ச ் கள்
ேப க் களிப் ெபா நாம் பாடக்
கண்களி ேலெயாளி ேபால
ரில்
கலந்ெதாளிர் ெதய் வம் நற் காப் பாேம.
ம்

ய !த ழ் நா
ங் டக் ைகெகாட் க்
நம் ைமப்
த்த சா கள்
நன்ைம கண்ேடா ெமன்

ம்
ம் ய !
ேபா ன
ம் ய ! (

ம்

)

ஏட்ைட ம் ெபண்கள் ெதா வ
ைமெயன்
ெறண்ணி
ந்தவர் மாய் ந்
ட்டார்;
ட் க் ள் ேளெபண்ைணப் ட் ைவப் ேபாெமன்ற
ந்ைத மனிதர் தைலக ழ் ந்தார். ( ம் )
மாட்ைடய த் வசக் த் ெதா
னில்
மாட் ம் வழக்கத்ைதக் ெகாண்
வந்ேத,
ட் னில் எம் டங் காட்ட வந்தார்,அைத
ெவட்
ட் ேடாெமன்
ம் ய ! ( ம் )
நல் ல ைலெகாண்
நாைய ற் பார்,அந்த
நா டம் ேயாசைன ேகட்ப ண்ேடா?
ெகால் லத் ணி ன்
நம் ைம ம் அந்நிைல
ட் ைவத் தார்ப
ட்
ட்டார். ( ம் )
கற் நிைலெயன்
ெசால் ல வந்தார்,இ
கட் க் ம் அஃ ெபா
ல் ைவப் ேபாம் ;
வ் ற்
த் ப் ெபண்ைணக் கட் க் ெகா க் ம்
வழக்கத்ைதத் தள் ளி
த்
ேவாம் . ( ம் )
பட்டங் கள் ஆள் வ ம் சட்டங் கள் ெசய் வ ம்
பாரினில் ெபண்கள் நடத்தவந்ேதாம் ;
எட் ம
னில் ஆ
க் ங் ேகெபண்
இைளப் ல் ைல காெணன்
ம் ய ! ( ம்
ேவதம் பைடக்க ம் நீ கள் ெசய் ய ம்
ேவண்
வந்ேதா ெமன்
ம் ய !
சாதம் பைடக்க ம் ெசய்
ேவாம் ;ெதய் வச்
சா பைடக்க ம் ெசய்
ேவாம் . ( ம் )
காத ெலா வைனக் ைகப்
த்ேத,அவன்
காரியம் யா
ம் ைகெகா த் ,
மாத ரறங் கள் பழைமையக் காட்
ம்
மாட் ெபறச்ெசய் வாழ் வம ! ( ம் )

)

4 ெபண்

ைல

த ைலக் மகளிெரல் ேலா ம்
ேவட்ைக ெகாண்டனம் ; ெவல் வம் என்ேற
டம னத் ன் ம க் ண்ண
ேசர்ந் நாம் ர க் ைன ெசய் ேவாம் .
உைடய வள் சக் ஆண்ெபண் ணிரண்
ஒ நி கர்ெசய் ரிைம சைமத்தாள் ;
இைட ேலபட்ட ழ் நிைல கண் ர்,
இதற் நாெமா ப் பட்
ப் ேபாேமா?

ம்

றைம யால் இங் ேமனிைல ேசர்ேவாம் ;
ய பண்ைட இகழ் ச ் கள் ேதய் ப் ேபாம் ;
ைற லா
நிகர் நம் ைமக்
ெகாள் வ ராண்க ெளனிலவ ேரா ம்
ைம ரநந் தாய் த
நாட்ைடத்
ம் ப ெவல் வ ல் ேசர்ந் ங் ைழப் ேபாம் ;
அற
ந்த பண்ைட வழக்கம் ;
ஆ
க் ப் ெபண்
லங் ெக ம் அஃேத.
ம் நல் ெலாளி கா
நின்ேற,
ேம நாக ரிகம்
ெதான்ேற;
ெகா யர் நம் ைம அ ைமகள் என்ேற
ெகாண் , தாம்
தல் என்றன ரன்ேற?
அ ேயா டநத் வழக்கத்ைதக் ெகான்ேற,
அ
யா ம் ப ற்
ல் ெவன்ேற
கடைம ெசய் ர்நந் ேதசத்
ரக்
காரி ைகக்கணத் ர், ணி ற் ேற.

5 ெதா

ல்

இ ம் ைபக் காய் ச் உ க்
ேர!
யந் ரங் கள் வ த்
ேர!
க ம் ைபச் சா
ந்
ேர
கட ல்
ழ் நன்
த்ெத ப் ேர!
அ ம் ம் ேவர்ைவ உ ர்த் ப்
ேமல்
ஆ ரந்ெதா ல் ெசய்
ேர!
ெப ம் கழ் மக் ேக ைசக் ன்ேறன்
ரம ேதவன் கைல ங் நீ ேர!
மண்ெண த் க் டங் கள் ெசய் ேர!
மரத்ைத ெவட் மைனெசய்
ேர!
உண்ணக் காய் கனி தந்
ேர!
உ
நன்ெசய் ப் ப ரி
ேர!
எண்ெணய் பால் ெநய் ெகாணர்ந்
ேர!
இைழைய
ற் நல் லாைடெசய் ேர!
ண்ணி னின்ெறைம வானவர் காப் பார்!
ேம ப் பார் ைசக் காப் பவர் நீ ேர!
பாட் ம் ெசய்
ம் ேகாத்
ேர!
பரத நாட் யக்
த்
ேர!
காட் ம் ைவயப் ெபா ள் களின் உண்ைம
கண்
சாத் ரம் ேசர்த் ட ேர!
நாட் ேலயறம்
ட் ைவப் ேர!
நா ம் இன்பங் கள் ஊட் ைவப் ேர!
ேதட்ட ன்
ெய ர் கா
ம்
ெதய் வ மாக ளங்
ர் நீ ேர!

6 மறவன் பாட்

மண்ெவட் க்
ன லாச்ேச!-எங் கள்
வாள் வ
ம் ேவல் வ
ம் ேபாச்ேச!
ண்
ட் ச் ெசன்ற கர் ேபாச்ேச!இந்த
ேம னி ல் ெகட்டெபய ராச்ேச!
நாணில
ல் ெனா
ணி-நல் ல
நாத
சங் ெகா
ம் ேபணி,
ணில
ண்கைத ம் ெகாண் ,-நாங் கள்
ேபார்ெசய் த காலெமல் லாம் பண் .
கன்னங் கரிய
ள் ேநரம் - ல்
காற் ம் ெப மைழ ம் ேச ம் ;
ன்னக் கரிய ணி யாேல எங் கள்
ேதகெமல் லாம்
நரி ேபாேல,
ஏைழ ெயளியவர்கள் ட் ல் -இந்த
ஈன வ
ப ம் பாட் ல் ,
ேகாைழ ெய க ெளன்னேவ-ெபா ள்
ெகாண்
வந் ... ... ...
ன்னாளில் ஐயெரல் லாம் ேவதம் ஓ வார்
ன் மைழ ெபய் மடா மாதம் ;
இந்நாளி ேலெபாய் ைமப் பார்ப்பார்-இவர்
ஏ ெசய் ம் கா ெபறப் பார்ப்பார்!
ேபராைசக் காரனடா பார்ப்பான்-ஆனால்
ெபரிய ைர என்னி டல் ேவர்ப்பான்;
யாரானா ம் ெகா ைம... ... ...
ள் ைளக் ப்
லாம் என்பான்-நம் ைமப்
ச் ப் பணங் ெகாெடனத் ன்பான்;
ெகாள் ைகக் ேகெகன்.............
ெசால் லக் ெகா
ேசாற்

க்

க்ேகா வந்த

தடா ெநஞ் சம் -ெவ
ந்தப் பஞ் சம் ?

ஞ்

நா ம் ைழக் ம் இந்தப் - ைழப்
நாெளல் லாம் மற்
ேல உைழப் ;
பா ம் க நாய் ப் ேபா
க்-காரப்
பார்ப்பா க் ண்
ேல
.
ேசாரந் ெதா லாக் ெகாள் ேவாேமா?- ந்ைதச்
ரர் ெபயைர அ ப் ேபாேமா?
ர மறவர் நாமன்ேறா?-இந்த
ண்வாழ் க்ைக வாழ் வ னி நன்ேறா?

7 நாட்

க் கல்

ஆங் லத் ல் ர ந்
ெமா ெபயர்ப்

ரநாதர் எ

ய பாட

ன்

ளக் ேல ரி நன் சைமந்த
ேம
ர்இங்
க்ெகாண்
ேதாழேர!
களக்க ற் ற இ ள் கடந் ேத வார்
காைலச் ேசா க் க ரவன் ேகா ற் ேக;
ளக்க ற் ற ண்
னிடம் ெசல் வார்
ெதாைக ல் ேசர்ந் ட உம் ைம ம்
னார்;
களிப்
ஞ் ஒளி ைனப் பண்ெடா
காலம் நீ ர் ெசன்
ேத ய ல் ைலேயா?
அன்
ங் கள் ெகா
ைன த் ட்ேட
ஆைச ெயன்ற ண்
ன்ஒளிர் ெசய் தேத;
ன்
நள் ளி ள் மாைல மயக்கத்தால் ,
ேசாம் நீ ம் வ நைட ந் னீர;்
நின்ற ந்தன ங் கள்
ளக்ெகலாம் ;
நீ ங் கள் கண்ட கனாக்கெளல் லாம் இைச

ன்

த் க்
மாெறாத்

ேதான் ம் ;இராப் ட்கள்
ந்தன காண் ேரா?

இன்
ங்
ள்
ப்
ம்
ஏங்
ன்ற நரகத்
ர்கள் ேபால்
இன்
ங் வனத் ைட காற் த்தான்
ஓங் ம் ஓைத இ ந்
ம் ஆ
ம்
ன்ைனக் காலத் ன் நின்ெற ம் ேபெரா
ைற ைறபல ஊ
ன் ஊ ற் ேற
ன்ைன இங் வந் ெதய் ய ேபெரா
ேபால மந் ர ேவதத் ன் ேபெரா .
“இ ைள நீ க் ஒளி ைனக் காட் வாய் ,
இறப் ைப நீ க் , அ ர்தத்ைத ஊட் வாய் ”
அ
ம் இந்த மைறெயா வந் ங் ேக
ஆழ் ந்த
க்கத் ல் ழ் ந்
ப் ர்தைமத்
ெத
த்த ம் நீ ர்எ
ல் ேரா?
ய நாச உறக்கத் ல் ழ் ந்தநீ ர்
ம ைள நீ க் அ
ர் அ
ேரா?
வான்ஒ ளிக் மகாஅர்இ யாம் என்ேற.
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ய ேகாணங்

;
நல் லகாலம் வ
;நல் லகாலம் வ
சா கள் ேச
;சண்ைடகள் ெதாைல
ெசால் ல ,ெசால் ல ,சக் ,மாகாளீ!
ேவத ரந் தா க் நல் ல
ெசால் .
தரித்
ப ப்

ரம் ேபா
;ெசல் வம் வ
வள
;பாவம் ெதாைல

;
;

;
;

ப ச்சவன்
ம் பாவ ம் பண்ணினால்
ேபாவான்,ேபாவான்,ஐேயாெவன்
ேபாவான்.
ேவத ரத் ேல யாபாரம் ெப
;
ெதா ல் ெப
;ெதா லாளி வாழ் வான்;
சாத் ரம் வள
; த் ரம் ெதரி
;
யந் ரம் ெப
; தந் ரம் வள
;
மந் ர ெமல் லாம் வள
,வள
,
;
ெசால் ல ெசால் ல ,மைலயாள பகவ !
அந் ரி, ரி,சண் ைக
!
.
;
சா மார்க் ெகல் லாம் ைதரியம் வள
;
ெதாப் ைப
ங்
;
ப்
ைள
;
எட் லச்
ம் ஏ வள
;
பயந் ெதாைல
,பாவந் ெதாைல
,
சாத் ரம் வள
, சா
ைற
;
ேநத் ரம் றக்
,நியாயம் ெதரி
;
பைழய ப த் யம் ப ெலன்
ெதௗ
;
ரம் வ
,ேமன்ைம ைடக்
;
ெசால் ல சக் ,மைலயாள பகவ !
தர்மம் ெப
த,தர்மம் ெப
.

ன்

ல் ெவளி

h ps://TamilEbooks.Org
உங் கள் பைடப் கைள ம் இங்
ெவளி டலாம் அல் ல த
ன் பழய
த்தகங் கள் , சங் க இலக் யங் கைள
ன்
ல் வ
ல் ெவளி ட உங் களால்
ந்த உத ைய ெசய் யலாம் . ேம ம்
வரங் க க் : https://tamilebooks.org/our-project
ற்

க்கணக்கான த ழ்
ல் கைள
(இலக் யம் , வரலா , க ைதகள் , ராணம் ,
கைதகள் , கட் ைரகள் , தகவல் கள் , Etc.,) PDF,
ePub, Mobi (Kindle) வ
ல் ப
றக்க
https://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத
பார்ைவ ட ம் .
நன்
வாழ் க த

._/\_

ழ் ... வளர்க த

னம் .
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