


��ெவ�பாைவ
(��ெவ�பாைவ ���ப��ெய���� பாட�க�)

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

ஆ��� அ�த�� இ�லா அ��ெப��

ேசா�ைய யா�பாட� ேக�ேட�� வா�தட�க�

மாேத வள��ேயா வ�ெச�ேயா ��ெச�தா�

மாேதவ�வா�கழ�க� வா���யவா��ெதா�ேபா�

��வா�� ேக�ட�ேம ������ ெம��மற��

ேபாதா� அம���ேம� ���� �ர���ங�

ஏேத�� ஆகா� �ட�தா� எ�ேனஎ�ேன

ஈேத எ�ேதா� ப�ேசேலா ெர�பாவா�.
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பாச� பர�ேசா�� ெக�பா� இரா�பக�நா�
ேப��ேபா ெத�ேபா�� ேபாதா� அம��ேக

ேநச�� ைவ�தைனேயா ேந�ைழயா� ேந�ைழ��
�� இைவ�� �லேவா �ைளயா�

ஏ��ட� ஈேதா ��ேணா�க� ஏ��த���
�� மல��பாத� த�த�ள வ�த���

ேதச� �வேலாக� ��ைல��� ற�பல���
ஈசனா�� க�பா�யா� ஆேரேலா ெர�பாவா�.

��த�ன ெவ�ணைகயா� ��வ�ெத�ெர��ெத�
அ�த� ஆன�த� அ�தென� ற����
����க� ேப�வா� வ��� கைட �றவா�
ப��ைட�� ஈச� பழ அ��� பா��ைட��

��த�ேயா� ��ைம���தா�ெகா�டா�ெபா�லாேதா
எ�ேதா�� அ��ைடைம எ�ேலா� அ�ேயாேமா

��த� அழ�யா� பாடாேரா ந��வைன
இ�தைன�� ேவ��� எம�ேகேலா ெர�பாவா�
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ஒ��� �லநைகயா� இ�ன� �ல����ேறா
வ�ண� ��ெமா�யா� எ�லா�� வ�தாேரா

எ���ெகா ��ளவா ெசா��ேகா� அ�வள��
க�ைண� ���றவேம கால�ைத� ேபா�காேத
���� ெகா�ம��ைத ேவத ���ெபா�ைள�

க��� ��யாைன� பா�� க����ள�
உ�ெந�� ����க யா�மா�ேடா � �ேயவ�(�)
எ��� �ைற�� ��ேலேலா ெர�பாவா�.

==========================================

மால�யா நா��க�� காணா மைல�ைனநா�
ேபால�ேவா ெம���ள ெபா�க�க ேளேப��

பா�� ேத�வா�� ப�� கைட �றவா�
ஞாலேம ��ேண �றேவ அ�வ�யா�

ேகால�� ந�ைமஆ� ெகா�ட��� ேகாதா���
�ல�� பா�� �வேன �வேன எ�(�)
ஓல���� உணரா� உணரா�கா�
ஏல� �ழ� ப�ேசேலா ெர�பாவா�
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மாேன� ெந�னைல நாைளவ� ��கைள
நாேன எ���வ� எ�ற�� நாணாேம

ேபான �ைசபகரா� இ�ன� �ல����ேறா
வாேன �லேன �றேவ அ�வ�யா�

தாேனவ� ெத�ைம� தைலய��தா� ெகா�ட���
வா�வா� கழ�பா� வ�ேதா���� வா��றவா�

ஊேன உ�கா� உன�ேக உ�� எம���
ஏேனா���� த�ேகாைன� பாேடேலா ெர�பாவா�.

==========================================

அ�ேன இைவ�� �லேவா பல அமர�
உ�ன� க�யா� ஒ�வ� இ���ரா�

��ன�க� ேக�ப� �வென�ேற வா��ற�பா�
ெத�னாஎ� னா��ன� �ேச� ெம�ெகா�பா�

எ�னாைன எ�னைரய� இ�ன�ெத� ெற�ேலா��
ெசா�ேனா�ேக� ெவ�ேவறா��ன�����ேயா
வ�ென�ச� ேபைதய�ேபா� வாளா �ட��யா�

எ�ேன ���� ப�ேசேலா ெர�பாவா�.
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ேகா� �ல�ப� �ல��� ��ெக���
ஏ�� இய�ப இய���ெவ� ச�ெக���
ேக�� பர�ேசா� ேக�� பர�க�ைண

ேக�� ���ெபா��க� பா�ேனா� ேக��ைலேயா
வா�� ெத�ன உற�கேமா வா��றவா�

ஆ�யா� அ��ைடைம யாமா�� இ�வாேறா
ஊ� �த�வனா� ��ற ஒ�வைன

ஏைழப� காளைனேய பாேடேலா ெர�பவா�.

==========================================

��ைன� பழ�ெபா��� ��ைன� பழ�ெபா�ேள
��ைன� ��ைம��� ேப���ம� ெப��யேன
உ�ைன� �ரானாக� ெப�ற உ� �ர�ேயா�

உ�ன�யா� தா�ப�ேவா� ஆ�கவ��ேக பா�காேவா�
அ�னவேர எ�கணவ ராவா� அவ� உக��
ெசா�ன ப�ேச ெதா��பா�� ப�ெச�ேவா�
இ�ன வைகேய எம�ெக�ேகா� ந���ேய�
எ�ன �ைற� �ேலாேமேலா ெர�பாவா�.
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பாதாள� ஏ����� ெசா�க�� பாதமல�
ேபாதா� �ைன���� எ�லா� ெபா����ேவ

ேபைத ஒ�பா� ��ேம� ஒ�ற�ல�
ேவத�த� ��ேணா�� ம��� ���தா��

ஓதஉலவா ஒ�ேதாழ� ெதா�ட�ள�
ேகா�� �ல�தர�ற� ேகா���ணா� ��ைளகா�

ஏதவ�ஊ� ஏதவ�ேப� ஆ��றா� ஆரயலா�
ஏதவைன� பா�� ப�ேசேலா ெர�பாவா�.

==========================================

ெமா�யா� தட�ெபா�ைக ��� �ேகெர�ன�
ைகயா� �ைட�� �ைட�� உ� கழ�பா�

ஐயா வ�ய�ேயா� வா��ேதா�கா� ஆரழ�ேபா�
ெச�யாெவ� �றா� ெச�வா ��ம����

ைமயா� தட�க� மட�ைத மணவாளா
ஐயா� ஆ�ெகா� ட��� �ைளயா���

உ�வா�க� உ��� வைகெய�லா� உ��ெதா��ேதா�
எ�யாம� கா�பா� எைமேயேலா ெர�பாவா�.
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ஆ��த �ற�� �ய�ெகடநா� ஆ��தா��
���த�ந� ��ைல� ��ற�பல�ேத �யா��
��த� இ� வா�� �வலய�� எ�ேலா��

கா��� பைட��� கர��� �ைளயா�
வா��ைத�� ேப� வைள�ல�ப வா�கைலக�
ஆ��பரவ� ெச�ய அ��ழ�ேம� வ�டா��ப�
���க�� ெபா�ைக �ைட��ைடயா� ெபா�பாத�

ஏ�� இ���ைன� ராேடேலா ெர�பாவா�.

==========================================

ைப��வைள� கா�மலரா� ெச�கமல� ைப�ேபாதா�
அ�க� ���ன�தா� ���� அரவ�தா�
த�க� மல�க�� வா�வ�� சா�த�னா�
எ�க� �ரா���� எ�ேகா�� ேபா��ைச�த

ெபா�� ம��� �க�பா��� பா���ந�
ச�க� �ல�ப� �ல�� கல�தா��ப�

ெகா�ைகக� ெபா�க� �ைட�� �ன�ெபா�க�
ப�கய� ���ன�பா�� தாேடேலா ெர�பாவா�.
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காதா� �ைழயாட� ைப��� கலனாட�
ேகாைத �ழலாட வ��� �ழாமாட�
�த� �னலா�� ��ற� பல�பா�

ேவத� ெபா��பா� அ�ெபா�ளா மாபா��
ேசா� �ற�பா�� ��ெகா�ைற� தா�பா�

ஆ� �ற�பா� அ�தமா மாபா��
ேப��� ந�ைம வள��ெத��த ெப�வைளத�

பாத� �ற�பா� ஆேடேலா ெர�பாவா�.

==========================================

ஓெரா�கா� எ�ெப�மா� எ�ெற�ேற ந�ெப�மா�
�ெரா�கா� வாேயாவா� ��த� க��ர
�ெரா�கா� ஓவா ெந��தாைர க�ப��ப�

பாெரா�கா� வ�தைனயா� ��ேணாைர� தா� ப�யா�
ேபரைரய� ��ஙேன ��ெதா�வ ராமா��

ஆெரா�வ� இ�வ�ண� ஆ�ெகா��� ��தக�தா�
வா��வ� ���ைல�� வாயார நா�பா�

ஏ��வ� ���ன�பா�� தாேடேலா ெர�பாவா�.
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���� கடைல� ���� எ���ைடயா�
எ�ன� �க��ெத�ைம ஆ�ைடயா ���ைட��

���� ெபா��ெத� �ரா�� ��வ�ேம�
ெபா�ன� �ல��� �ல��� �����வ�

எ�ன� �ைல�ல� ந�த�ைம ஆ�ைடயா�
த��� ���லா எ�ேகாமா� அ�ப���

��� அவ�நம�� �� �ர��� இ�ன�ேள
எ�ன� ெபா�யா� மைழேயேலா ெர�பாவா�.

==========================================

ெச�க ணவ�பா� �ைச�க�பா� ேதவ�க�பா�
எ��� இலாதேதா� இ�ப�ந� பாலதா�

ெகா��� க���ழ� ந�த�ைம� ேகாதா��
இ��ந� இ�ல�க� ேதா�� எ��த���
ெச�கமல� ெபா�பாத� த�த��� ேசவகைன
அ�க� அரைச அ�ேயா�க� கார�ைத
ந�க� ெப�மாைன� பா� நல��கழ�

ப�கய� ���ன�பா�� தாேடேலா ெர�பாவா�.
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அ�ணா மைலயா� அ��கமல� ெச��ைற���
��ேணா� ���� ம��ெதாைக� ற�றா� ேபா�

க�ணா� இர� க��வ�� கா�கர�ப�
த�ணா� ஒ�ம���� தாரைகக� தாமகல�
ெப�ணா� ஆணா� அ�யா�� �ற�ெகா�ேச�
��ணா� ம�ணா� இ�தைன�� ேவறா��
க�ணா ர�த�மா� ��றா� கழ�பா��

ெப�ேண இ� ���ன�பா�� தாேடேலா ெர�பாவா�.

==========================================

உ�ைக�� ��ைள உன�ேக அைட�கலெம�(�)
அ�க� பழ�ெசா� �����எ� அ�ச�தா�

எ�க� ெப�மா� உன�ெகா� �ைர�ேபா� ேக�
எ�ெகா�ைக ��ன�ப ர�லா�ேதா� ேசர�க
எ�ைக உன�க�லா ெத�ப��� ெச�ய�க
க��� பகெல�க� ம�ெறா��� காண�க
இ��� ப�ேச எம�ெக�ேகா� ந���ேய�

எ�ெக�ெல� ஞா� ெறம�ேகேலா ெர�பாவா�.
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ேபா�� அ��க�� ஆ�யா� பாதமல�
ேபா�� அ��க�� அ�தமா� ெச�த��க�
ேபா��எ� லாஉ����� ேதா�றமா� ெபா�பாத�
ேபா��எ� லாஉ����� ேபாகமா� ��கழ�க�
ேபா��எ� லாஉ����� ஈறா� இைணய�க�
ேபா��மா� நா��க�� காணாத ��ட�க�

ேபா��யா� உ�யஆ� ெகா�ட��� ெபா�மல�க�
ேபா��யா� மா�க�� ராேடேலா ெர�பாவா�.

�����ற�பல�
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