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1. ெத3மா4#

பாடக
பாடக உளடக&

8. தாலா$

2. த4கர5தினேம!

9. சி6வ உலக3

4. ஆ9 ெப9 தக3

11. #3மி

3. ராசா5தி!

5. ெதாழிலாள பா$

6. கள பா$
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10. 8ல3ப

12. ெத;வ3
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3

மைலயவி (நாேடா

1. ெத&மா()
ெத&மா()

பாடக)
பாடக)

ெச3பிேல சிைலஎ<தி - மாமா

ெசவ5திேல நாபிறேத

வ3பிேலதா ைகெகா$5+ - மாமா
வா5ைத கிட3ஆேனேன!

க9

ெகா=383க9ேட - சாமி

ஒ9

#ள(3க9ேட - சாமி

1

க4#ள5+ மீ?4க9ேட
ஒயிலாைள காணைலேய!

2

ஏ<மைல கத பக3 - சாமி

இ,சிெவட ேபானபக3

க9சிவ+ வதெதன - சாமி
க$4ேகாப3 ஆனெதன?

3

C#5தி ெதா4கDேல - #
(E6 பFைசகG

ஆைள5தா பக$த

- #

(E6 பFைசகG.

4

சதன3 உர04கG - #

தைலவாசைல கா#4கG

மீஉர04 கGக

- #

ணாைச படாேயா .

5

ஆைச# மயிவள5+ - மாமா

அழ#ெகா ெகா9ைடேபா$F

ேசா3ேபறி பயG#நா - மாமா
ேசாறாக ஆளாேனேன!

6

4

ெவைளெவைள நிலாேவ - சாமி
ெவளிFசமான பாநிலாேவ

கள நிலாேவநீ - சாமி

ககDடா ஆகாேதா?

#3பேகாண3 ெரயிGவ9
# ெக$5த த,சாH

- #

த,சாH தாசி ெபா9I - #
தாையமற க Fசாள .

ெவ

7

8

ேபாட கா$#ேள - #

ெவறெகா க ேபாறெபா9ேண

கைடஉைன5 த$5திடாதா - #
கர 8D தாவிடாதா?

9

ஆ5திேல தைல(<கி - #

ஆயிர4கா ப$$5தி

ஊ5+ பக3 உகா+நீ - #
ேபா$ேகா

ெகா# பற#த

ெவ%றிைலைய.

10

- #

ேகாணவா;கா Cைலயிேல

பக5திேல உகா+நீ - எைன
பதறவி$ ேபானாேய .

11

கா 8 கலகெலன - #

ைகவைளய ெர9$3மின

C#5தி ேவேறமின - #
(க(4Kட மி?த .

வ9 *3 வ#த

12

- #

வடம+ைர ேடசனிேல

ததிேபா; ேப0த
த38ெச

- #

ெம5ைதயிேல.

13

5

காைளநல க6 8காைள - #
க9ணா

மயிைலகாைள

L$வFச ெவைளகாைள - #
05+த

ம5தியான3.

ஆ6சகர3 E6வ9

14

- #

அழகான ெரயிGவ9

மா$க9I இலாமதா - #
மாயமா5தா ஓ$த .

N5தமர3 Nகாத

15

- #

Nவிவ9$ ஏறாத

கனிவ+ ேசராவிடா - எ
காதைட 83 தீராத .

16

ெசகF சிவதி பா - #

ெச மக ேபாD பா

வாாி ( ,சி பா - #

வதி பா சைதகைட.

17

(டாயி ேத4#ழG - #

(6#ல$ Nதிவைட

தடாேம வா4கி5தாேர - #
த4கேமநீ வா;திறதா.

18

பாச3 பி #3த9ணி - #
பலேப எ$#3த9ணி

அ5ைதமக எ$#3த9ணி - #
அ5தைன*3 (5தலேவா?

நீ னகா மடகாமநீ - அ

ெந$(காைட எ$காமேல

கா னாேய கC,சிைய - அ

19

6

க4க<ைத C,சிேபாேல.

20

சகிDய 8ேளநா - #
சாதியிேல எளியசாதி

ச5தியமாF ெசாகிேறநா - உைன
எ ேபா+3 மறகமாேட.

21

பFைச 8ைடைவகாாி - அ3மா
பாதிாி$5 த9ணிகாாி

க9டா வரFெசாG4க - அ3மா
காரமைட ேடச?#.

22

க38ந லாவிைள,0 - #
கதிவி$3 நாைளயிேல

க3ைப5தின #3பலா5தா - #
கா$கிளி பற#த .

23

எலா வ9 யிேல - சாமி
எ+#3உத வா+வ3

எ8ச வ9 யிேல

24

ஏல(3 கிரா383வ3.

உ 8 பார3 ஏ5+3வ9

- #

உ பிDபாைளய3 ேபா#3வ9

உ 8நலா வி5+F09ணா* - உன#
ெகா 8Fெச,0 ேபா$ேவ9 .

----------

25

* வி%றெதறா,
கனியா #மாியிேல - #

க$4#மாி வ9ணா5திேய

#னி பழ3 தின ேபா; - #
#விநிற3 ஆனாேய .

26

7

ஆகா$ கார ெப9ேண - #
அழ#நைட நட#3ெபா9ேண

த,சாH ராசா)# - #

ெவ9சாமைர 0றாயா?

K

27

இதஇட3 - #

#3மாள3 ேபாடஇட3

வாைழ பழ3 திறஇட3 - #
பாழா; கிட#த .

28

நைடயிேல பவிளகி - #

நாணயமா; ேபாறெபா9ேண

இைடயிGன# வா.)வதா - #
எைனநீ மதி பாேயா ?

29

நலநல பிைலகாைள - மாமா
நயன(ள ெகா38காைள

ெகா38காைளைய வி5+டாG3 - நீ
#மாிெகாள ேபாறதிைல.

30

சைதயிேல மெகா<+ - #
சரசமா5தா வி%#த

ைகயிெலா கா03இைல - #

கடெகா$ பா ஆ3இைல.

31

ஆல3 வி<+ேபாேல - #

அத பிைள தைலமயிைர

ஆ=ஒ9I3 பாகாமதா - #
ஆ5+றாளா3 ஆ5+#ேள.

ெத%க5தி அ9ணமாேர - அ பா
திெநேவD5 த3பிமாேர

எ8ச வ9 ைய5தா - நீ4க

32

8

எதிகவர க9O4களா?
ெந5தி#F 0 க

33

- மாமா

ேநவிழி# ைமெய<தி

கள நைடநட#3 - அத

க)9ட பிைள எதஊ?

34

கா5தியிநா* க9ெட$5த - #
கனகமணி ர5தின5ைத

ேபா$5தா கழ ைவக - #
89ணிய3நீ ெச;தாஎன?

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

35

* கா5தி - கா5திைக.
ேபாறவேன ேபாறவேன - அேட
ெப4கP ேபாறவேன

மாயவைன5 ததவேன - ஒ

ம+ெசாD ேபாடாCடா.

36

கைடெயலா3 ெவ வி$ - அேட
காைடஉழ ேபாறவேன

க,சிகவைல தீதிடாG3 - உன#
காதைட 83 தீராதடா.

37

C#F சிவதெபா9ேண - அ

CIபண3 ேகடெபா9ேண

நா#F சிவதெபா9ேண - #
நாதா9

உ8ச.

38

வடவட பாைறயிேல - #
வரகாிசி தீைடயிேல

ஆெகா$5த சாயFசீைல - #
ஆலவட3 ேபா$த ?

39

9

ஆ4 ெகா$கவிைல - மFசா
அவிசாாிநா ேபாகவிைல

வபா$ ப$நா?3 - மFசா

வா4கிேன9டா சாயFசீைல.

40

சாயFசீைல ெரா3பFசிவ 8 - எைன
க9டாக #6,சிாி 8

#6,சிாி 83 ெகா9டாட(3 - எ
Kடவதா ெதாி*ம .

41

பா$# பாடறிேவ - #
பலபா$ நாஅறிேவ

எதி பா$ பாடாவிடா - நாைக
இ<5+ பி 5 த65தி$ேவ.

ம,ச 8ைடைவக

42

- #

மதிேலாரமா ேபாறெபா9ேண

ம,சவாைட ப$நா - #

மாேடாட)3 Kடைலேய.

43

Kைடேமேல KைடவF0 - அ

KடQ ேபாறெபா9ேண

Kைடவ+ அைர பணமா3 - உ
ெகா9ைட N காபணமா3.

44

த9ைட ெகாG0காாி - #
தாவார $காாி

ெகா9ைடயிேல N)ைவக - இ?3
ெகா,சநா= ேபாகI9 .

ஊரா உற4ைகயிேல - #

உ8ச R4ைகயிேல

சயாசி ேவச4ெகா9$ - #

45

10

சாம5திேல நாவேவ.

46

#டெம$5+ Kடவத - அ

ேகாலவண நீலவ9ேட

படெம$5த பா38ேபாேல - #
ப5+த

எமன0.

47

மைலேபால மாமரமா3 - மாமா
மாமர5தி ஒஊ,சலா3

மாயகிSணைன ேபாேலநீ*3 - மாமா
மாயஊ,ச ஆடIமா?

48

ெகா4க பறFசிநீ - #

#ல5+ெகலா3 கி.#ல3நீ

ச4#ேபா$3 ைகயினாேல - #

த9ணிதர பாகிறாேயா?

49

த9ணி*3 நாதேவ - இன3
தவி#3ேபா+ பாதேவ

Kட5+# வதாயானா - மாமா

#ளிதத9ணி Kட5தாேர.

50

பFைசமர5+ க யிேலதா - #
பா3பி#3 ேதளி#3

த$வாணி ெகா9ைடயிேல - #
த பாம Nவி#3.

ம,சி மண#த

- #

இ,சி மண#த

- #

51

மகராசி ெகா9ைடயிேல
இள4#மாி உேமேல.

+ைரேய +ைரமகேன - மாமா

52

11

+ைரேக%ற ேம ைபயா

நா%காD R#3ைபயா - உன#
நாகாிக3 மி,0தடா,

53

#4#ம ெபா$வF0 - #
ேகாைடவழி ேபாறவேள

#4#ம வாைடப$ - என#
Kடவர Kடைலேய.

54

உFசி மைலேமேல - #
ஊ#வி K$க

ஆைளக9$ க5+த

- #

அழ#ள அத#வி.

55

கனி வவாெள6 - #
க வFேச Kடார3

Kடார3 ெர9டாFேச

- #

#6ேகஒ மதிலாFச .

56

நாமிர9$ ேப,ேச+ - #
நலேஜா

யா;இக

நா3க ன Kடாரேம - #

நம# பைக இ<5+த .

57

ஓ$கிற த9ணியிேல - மீ
ஆ$த

பா$ேற9

ேகாைரயிேல

உேமேல - #

ப,சவண கிளிேயெபா9ேண.

58

ஓ$கிற த9ணியிேல - அ3மா

ஒெசா385 த9ணிெய$5+

பாத3 பணிதிடாG3 - அ3மா
ைபயவர ேபாறதிைல.

59

12

(க5திேல அ பமிைல* - அேட
(ன4ைக த

பமிைல

உட38 சி65தைபயா - அேட
உ9ண3ஏ9டா ெவ

-------

ேபF0?

60

* அ ப3 - அ3பிய மீைச. உ9ண3 - இன3.
ேரா$# அத பக3 - அவ
ஓ$$ #இ பா

ெக9ைடகா ெப5தவ

- #

எக9I# பி காத .

61

அாிசி அாிைகயிேல - #

ஆகஉைல ைவைகயிேல

ேசா63 வ ைகயிேல - #
ேசா+நீ வி<காேத .

62

க,சி கலய4ெகா9$ - #

ககாிவா ேதாளிவF0

பில6க ேபாறெபா9ேண - ஒ
பிைலமர3 காவேலா ?

63

ெகா பி$4கி எவிைத5+ - #

ெகா வழியா ேபாறெபா9ேண

மைழெப;+ இைலவி<தா - #
மற ேபேனா

வாைழய

வயிரம

ஏைழய

உஆைசைய?

64

உKத - #
பGகாவி

நாஉன# - #

இர4கைலயா உமன0?

65

13

KடQ ேம$ேமேல - #

Kைடம9 எ$#3ெபா9ேண

அைட க #ேதா

- உ

66

அழகான ேமனிெயலா3.

கான மயிேலஉைன - #

ைகவி$வ திைலெய6

மீனாசி ேகாயிDேல - #

ேவ ேபா$5 தா9 5தாேர.

67

க65தைபயா R9 %காரா - அேட
கறி#ெர9$ மீ?தாடா

சிவ5தெபா9ேண நீவதியினா - நா
சீைமெக9ைட ஒ9Iதாேர.

கைலெவ

68

(ைளெவ  - #

க%றாைழF ேசா5ைதெவ 

#5+கைட ெர9$ெவ

- #

ேகாடாD*3 ம<4கி ேபாFேச.

69

இ பத% கிடமிேகா - சாமி
இதிரேன உநா ேல

ப$ பத%# பாயிேகா - சாமி
பாதகேன உ ேல?

70

க ெம5ைத எலா3இ# - #
காபி க ஆஇ#

ேதாட5+# ெதா இ# - #
+ைணமா5திர3 இைலய

71

பG பண3ெப6ேம - சாமி

பகாவி*3 விைலெப6ேம

ெசாG3 விைலெப6ேம - சாமி
ெசாத#ள மாம?#.

72

14

ேகேடன

உைனநா - #

ெக,சிேனேன ெந,0லர

மாேடென6 ெசானாயானா - #
நா6ெகா9$ ெச5தி$ேவ.

73

த4க5+#5 த4க3இக - #
தனி5த4க3 நாஇக

பி5தைள5 த4க5+# - #
ணாைச ஏ9 படா;?

74

ேசா6ெகா9$ ேபாறவேள - #

ெசவ5தெபா9I சீதாலF0மி

கைரேமேல ஏ9 ேபானா;? - #
கா%63மணG3 0த

75

ம+ைர# ேநகிழேக - #

மாாிய3ம ெத ப#ள3

ெத ப#ள3 பாக ேபா; - எைன5
த பவி$ ேபானவேள.

76

படாக5திைய நாஎ$5+ - #5தி
பாைதேயார3 ேபாைகயிேல

கா$மிக சாதிெயலா3 - #
ைகெய$5+ #3பி$9 .

ெவ%றிைல இைலய

77

- #

ெவ63வாயா நாேபாேற9

ெகா$கஉன# மனசிதா - #
KDயா பி Fச? 8.

வ4காள நா$ெகாேக - அ
வனேமறி ேம*4ெகாேக

78

15

சி4கார விெல$5+ - நாஉ

சிறெகலா3 (றிகிேறபா.

79

ைவேகா +38ேபாேல - #

வயிரகைடF ெச#ேபாேல

சி5ர85ர ேதைர ேபாேல - #

05+றாளா3 சின ெபா9I.

80

CI ஜிG பாகாரா - அடா

(6கிவிட மீைசகாரா

தாழ3N ேவ காரா - மாமா

த4கி ேபானா ஆகாேதா?

81

ஈேரா$F சாயFேசைல - #
இப5+ நாG(ழ3

05+# ப5தேல9I - #

09$றாளா3 C,சிெயலா3.

82

ம,ச 8டைவகாாி - #

மா+ள3N Kைடகாாி

ம,ச 8டைவயிேல - #

மெகா<+ 0த .

83

தி9$க தி$ ெபா9ேண - #
திைசத பி ேபானவேள

N பறி5+ வி%க ேபா; - #
8சைனநீ ேதா%ைறய ?

84

ஆர நீ 8Gகாாி - #

அ6க38GF 04#காாி

04கிேலஒ LFச3வFச - #
0

ைபய நாதான .

85

16

காம5 தைலவD

- என#

மாய5 தைலவD

- #

க9சிவத தைலவD

ம+ேபா$3 நி%கைல .

86

சாதிேகா ழிையஅ F0 - #
சா6நலா கா;FசிவF0

நெல9ெண; Kடஊ5தி - #
நட5+றாளா3 ைகம+.

87

வ3ெபா63நா ப9ணைலேய - சாமி
வா#வாத3 ப9ணைலேய

இப3உ4க ேமDதா - சாமி
இைட,சஒ63 வதிடாேத.

88

ஆ-ப5திாி Cைலயிேல - #
ஆளட4#3 ேசாைலயிேல

காபி5த9ணிநீ தததாேல - #
கச#த

எவா;Nரா.

89

சதிரேர Lாியேர - சாமி

தம#ல ேதவகேள

இதிரைர பா5+5தாநா - சாமி

எ$5+Fெசாேவ ெத3மா4ைக5தா.

90

ெத3மா4# பா$ பா F - சாமி

ெத5ெதவா; ேபா;விடாG3

அபான வா5ைதெசாDF - சாமி
அைழக5தா?3 நாதியிைல.

91

ஆழ கைரயிேலதா - அ
அழகான க8ைத5+

நீள கைரயிேலதா - அ

நிற #3 வ9ணா5திேய.

92

17

கசக அ6ப+நா - அ

க,சிேபாட ( ப+நா

Rகிய க5 ெதா9U6நா - அ
ேதா;F0 ேபாட (E6நா.

93

வ வா வ வழகா - மாமா

வடமிட ெபாடழகா

சா;த நைடயழகா - மாமா

94

சதன ெபாடழகா.

உைனநா வி$வதிைல - மாமா
ஒ5த(க3 பா பதிைல

எனஎன நீதவா; - மாமா
எைனவF0 ஆதாிக?

95

அ5திமர மாேனேனநா - #

அ5தைன*3 பி,சாேனேன

ந5திவ3 ெபா9க=# - #
(5+Fசர3 நானாேனேன.

96

ேகாைட#ேள ெகா யி# - #
ெகா ையF0%றி பழமி#

சீைமயா=3 ராசா)# - #
சி4கெகா

க9 கி9

தானி#.

97

எனாேதடா - மாமா

க9 #நீ ேபாகாேதடா

(5+வி%#3 க9 யிேல - மாமா
(பழக3 ஆ3இைல.

இ இ 5+ மைழெப;ய - #

இ9டெவள3 திர9ேடாட

#ைடபி 5+ நாவாேற9

- #

98

18

#மாி ெபா9ேண எ<திர .
நாவ பழேமஅ

99

- #

நாN03 சதனேம

ஏல3 கிரா3ேப #

- உைன

எனெசாD K பி$ேவ?

100

K பிட ச5த5+# - பதி

#யிK)+9I நாஇேத

ெகா9டவ? ெதாியாமநா - மாமா
Kசாம ஓ யாரைலநா*.

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

101

*. ஓ வரவிைல நா.
Kடார வ9 யிேல - ைபயா
#யிலாைள5 RகிவF0

த விடடா வ9 ைய5தா - ைபயா
ச5திர3 ேபா; ப$ ேபா3.

வ9

102

அைல*தடா - ைபயா

வ9 ஓட5 ெதாியைலேயா

மாடைல+ ேபா#தடா - ைபயா
மதிெகட வ9 காரா.

103

க65த க65தஆ$

கேவல4கா; திறஆ$

ெம5த க65தஆ$

ேமமைலைய ேநா#த .

104

ஆ5ேதார3 ெகா காலா3

அ3ப3பா ெவ%றிைலயா3

ேபாடா சிவ#திைல

ெபாமயிேல உமயக3.

105

19

கான மயிேலஉைன

ைகவிடைல எ6ெசாD

ேவலவ ேகாயிDேல

ேவ ேபா$5 தா9 5தாேர.

106

சாைல கட+வா

சைத ேபைட தா9 வா

ஓைட கட+வா
ஓ

ேபாேவா3 ெர4K?#

107

ேந5+F சைமதபிைள

ெந;*3ேசா63 திறபிைள

பா5+கி$ ேபாறபிைள - உ
பவாிைச பக$த .

108

Cெகலா3 நீ9டபிைள

(னாேல ேபாறபிைள

நா#F சிவதபிைள
நாதா9

உ8ச.

109

பFைச பFைச ெகா5+மD
பகெலலா3 ர5னவD

நீலவண ெகா5+மD

நி%க$மா ேபாக$மா?

110

சி5தாைட வா4கி5தாேர
சினம

க 5தாேர

பா5+ ெபா6கி$4க

ப5தினிேய மதனியாேர.

ஆ5திேல ஊ5+ பா

அவேபாற ேந5திபா

(கா5+$ ெகா ைப பா

111

20

(காைட*3 ேச5+ பா.
த9ட

112

ேபாடபிைள

தாேன வளதபிைள

க  ெகா$கேல9I
( (

அ<கிறாேள.

113

எைடயா 8ர5திேல*3

எ$நா பாைவK5+

பாைவK5+ பாக ேபா;

ப04கிளிைய5 த பவிேட.

114

எைடயா 8ர5திேல*3

ந$வFச ெதனேதா 8

மகராச ெதனேதா பி

மயிவ+ ேம;தைட*3.

115

சிவகிாி ராசாந3ம

ெசல5 +ைரபா9 யா

எ4#38க. ெப%ற எ4க
இரக( ள+ைரேய.

116

கFேசாி வாசDேல

லச3ேப நி%ைகயிேல

க65தசாமி இலாேம

கைள*3 ெபாதவிைல.

117

கFேசாி க9டபிைள

ைகெய<5+ ேபாடபிைள

ேபாV0 க9டபிைள
ேபா+ம

உஉற).

வ9ட கிளிமாெட6

118

21

வா4கின+ அ,02பா

வட#5ேதாட Cைலெய6

கழ%6றாக ேவைலயிேல.

119

அறியாேம ஒவா5ைத

ெதாியாேம ெசானாG3

அைம ெதாிதவேர

ெபா6ைம ெபா6கேவI3.

120

ெவ ன ைகயிேல

தளி5த+ மெகா<+

ப+ மெகா<ைத

பாைதயிேல க9ேடன

121

பG வாிைசகேலா

படகைர ெந%றிகேலா

ெசாG உ6திகேலா - உ4கைளF

ெசாதெம6 எ9ணியிேத.

122

ஆைச உறவா#ேமா

ஆதர) ேசாறா#ேமா

வா;நிைறத பGகாவி

வயி%6 பசி தீ5தி$ேமா.

123

க,சி கலய4ெகா9$

கைரவழிேய ேபாறத4கா

ஓவா கலய4ெகா9$

உற)ெச;ய எதவித3?

124

சீைல எ$5+5தாேர

சிவ 8#றி ேபா$5தாேர

சாய(4 கா;Fசி5தாேர

சாமிபக3 ேபா;விடலா3.

125

22

ெவளி பி யாிவா

விடைல பிைள ைகயாிவா

ெசாD அ Fசாிவா

0ழ%6தடா ெநகதிைர.

126

சார$ வ9 காரா

சல4ைகேபாட மா$காரா

மாைட விரடாேதடா

நாதாேர ேக$கா0.

127

ெவளா$ ேம;கமாேட

ேவனிDேல நி%கமாேட

க3ப4கா$ காகFெசானா

காைடவி$ ேபாகமாேட.

128

ந5த5+ ேரா$வழி

நாேபாேற ஒ5ைதவழி

மினிடா3 NFசிேபாேல
(ேனவா

ெபாமயிேல.

129

ஆ$காரா மா$காரா

அைடமைழ# எ4கிதா;?

#63பக3 பிளி#ேள

#6கிகி$ நாஇேத.

130

ஆல மர3உற4க

அ மர5+ கிளிஉற4க

உம ேம நாஉற4க

உலக3 ெபா6கைலேய.

ெபாடDேல கிண6ெவ

ெபா6#காைள ெர9$3N

131

23

கா 8 ேபாட க65தமFசா

கமைலNட5 ெதாியைலேய.

132

ெபா$ேமேல ெபா$வF0

ெபாடDேல ேபாறசாமி

ெபாடDேல ெப;தமைழ - உ
ெபா$க ெப;யைலேய.

133

ஓைடயி9ணா நலஓைட

ஒளிதிக N,ேசாைல

த4க ெகா<த?#5

தைலபாக நலஓைட.

134

ச+ரகிாி மைலேயார3

சா;தி#3 தி#களி

தி#களி Nஎ$க5

திாிேத சிலகால3.

135

ஓணா (க5தழகி

ஒடவFச காதழகி

ஒடவFச கா+ெகலா3
இேடன

த4கநைக.

136

அாிசி கடவா4கி

அதிகைட மீவா4கி

ேபாயிF சைமகேவI3

ெபாலாத மFசா?#.

137

சதன(3 மத(5+3

சமாசார3 ேபைசயிேல

ம,சக9I மாயா9

ம9IகWவ ேபாடா9 .

138

24

ேபான வச5திேல
8ைகவ9

தா+ வச5திேல
தேதன

ப,ச5திேல

ெவளி2பா.

139

ெவைளெவைளF சீைலகாாி
ெவ#நா உற)காாி

ெவைளFசீைல ம4கினாG3
ேவ ைகதா ம4காத .

140

ெவ%றிைலைய ைகயிவF0

ெவ63பாைக நாகிவF0F

09ணா38 ஜாைடெசாD

05+றாஉ அ5ைதமக.

141

வாட5+ ெவ%றிைலைய

வா;நிைறத த3பல5ைத

ேபா$3 சிவகைலேய

89ணியேர எனெச;ேவ!

142

ெச3பிேல சிைலஎ<தி

சிவ5தபிைள ேபஎ<தி

வ3பிேல தாDக

வாழமன3 Kடைலேய!

143

வா.ைக பட Cகாைச

வைளயேபாட ேபராைச

ெகா9டவைன க9டாக
#டைல பி$4#த .

144

உ<காத மாேடநீ

உழவறியா காைளக9ேண

நடகாத மாேடநீ

நாணயமா5 தா6வா4#.

145

25

ஆல3 வி<+ேபாேல

அவேபா#3 ேரா$ பாைத

ஆல மர5ைத ேபாேல

அைலதைல+ வைளதி#.

146

க65தபிைள உஆைச

க<5தள) த9ணியிேல

சிவ5தபிைள ேபராைச

ெச5தாG3 மற பதிைல.

147

இ$ 8F சி65தவேள

எ#ண5+ ேக5தவேள

நைட*, சி65தவேள

நாவாேற உைன5ேத .

148

மைலம4கள ேதவிேய

மைல#4கீேழ சைடயா9 ேய

ெகா38Rகி ஐயனாேர

#ழைதேமேல வதிற4#.

149

Kத பைனேயார3

#ளிரான கானேலார3

ஏ+3 பலைகயிேல

இ+வத பகவதிேய!

150

ஏைல மைல*4க9ேட

ஏலமைல5 ேதாட4க9ேட

பாவி பய ப,ச3வ+

ப9ைண 8ர5 ேதாட4க9ேட.

நா$# நா$மட3

ந3மெர9$ ேஜா மட3

ேகா$# ேபா;விடாG3

151

26

ேகா சன3 ைகெய$#3.

152

மைலயிேல மாமரமா3

மாமனா #5தைகயா3

காெயறித #%ற5தாேல

க$4காவ கிைட5தத3மா.

153

ஏல பழ3எ$க

இத ஆ= ேவணா3சாமி

ெகா9ைட ேபாட ச9டாளிைய
ெகா9டா4கடா ெர9$ேப

154

க,சாைவ ெகா,ச3வF0
காகித5ைத ெரா3பவF0

உகா+ வி%கிறாரா3

அ பராணி ெச யா.

155

( யிேல K<கா;Fசி

C ைவ#3 ப9ைண 8ற3

அ9டாவிேல ேசாறாகி

அளிைவ#3 KடQ.

156

0கா4கGF சரைளேபாேல
0ாிFச கிழவவ+

#மாிகைள க9$கி$

ேகா+றானா3 மீைசகைள

157

அ5ைதமக ெதா5த பய
ஆளிேல*3 ம

பய

ேவ ெப9ெண; # கி பய
உைத5தா9

(+#ேமேல

வாைழய 5 ேதாட5திேல

158

27

வட# பா5த ேராைதயிேல

ேராைதயிேல நா இக

ேரா$வழி ஏ9 ேபாேற?

159

த9ணி க65திF0

தவைளFச5த3 ேக$F0

8ைள அ<திF0

89ணியேர ேவைலவி$.

160

நாழிஎ9ெண; ேதFசிடாG3

நயனெகா9ைட ேபா$டாG3

#Gகி நடதிடாG3

#மாியாக மாடா;நீேய.

161

ஒடஒடா Nேவ

உசகஇ#3 தாழ3Nேவ

க9IவD Nேவஉைன
க9$ெரா3ப நாளாF0.

162

#வY%6 கா ேலநா
KD# உ<ைகயிேல

பைட5த கட)ேபாேல

பற#த3மா ேமாடாவ9

163

#ள5+# அ4கி$நா

#திைர# க9ணிவFேச

#திைரப$3 க9ணியிேல

#ழைத பிைள படத3மா

164

ஆ5+# அ4கி$நா

ஆைன# க9ணிவFேச

ஆைனப$3 க9ணியிேல

அ5ைதமக ப$கிடா

165

28

ப5தி எ$ைகயிேல

பலநா=3 பா5தசாமி

ஒ5தி எ$ைகயிேல

ஓ வர Kடாேதா?

166

ெவைளெவைளF சீைலகாாி

ெவளாிகா; Kைடகாாி

ேகா3ைபமைல ெவளாிகா;
ெகா9$வா

தி?பா ேபா3.

167

க9டா4கிF சீைலகாாி

ைகெர9$3 வைளயகாாி

க9டா வரFெசாG4ேகா

ெர9டா3ந3ப5 ேதாட5+#.

168

ஆல3 வி<+ேபாேல

அத 8ைள தைலமயி

Rகி ( ,சிடாளா3

Rகண5தா4 K$ேபால

169

கானக காிசDேல

கைளெய$#3 ெபா9மயிேல

நீல க4#யிேல

நி%க$மா ேபாக$மா?

170

பா#5 +வ#த

பைழயஉற) ம4#த

ேபாடா சிவ#திைல

ெபாமயிேல உமயக3

கFேசாி க9டபிைள

ைகெய<5+ வFசபிைள

ேபாVைச க9டபிைள

171

29

ேபா+ம

172

உஉற)

க65தபிைள (ழி0 
கதைவஏ9

திற+ேபாடா;?

க65தநா; N+கி$
இ<5+த

ம9ெவ

அ பேசா%ைற.

173

ேதாளிவF0

ம9ெவட ேபாறவேன

ம9I5Rக நா?3வாேற
மனாஎைன K

ேபாடா.

174

ேரா$ம9ைண ெயலா3ெவட
ேராச5ேதாேட ேபாறவேன

பிகா0 Kடஇலாேம

பகாFLரா எ4ேகேபாறா;?

175

KDேவைல ெச;ற+#
K

ேபா#3 ேகா( ேய

Kடநீ வதாயி9ணா
ேகா

பண3 தாேரனடா.

176

த4க5திேல ZDெச;ய5

தடாகிேட ெகா$5ேதெபா?

ZDெச;ய மாடாேம

பிவா4கி5தா ேபானானடா.

177

நலC #5திெச;ய

நாY6 ெபாெகா$5ேத

ெபாைன*3 எ$5+கி$

ேபா;விடாேன ர4K?#.

பாதசர3 ெச;யFெசாD

178

30

ப5தாயிர3 ெபாெகா$5ேத

பாதசர3 ெச;யாமதா

பாவிமக ஓ டாேன.

179

த4க5+#5 த4க4ெகா$5+5

தனி5த4க(3 ேச5+ெகா$க

பி5தைள5 த4க5தாேல

ZDெர9டாF ெச;தைபயா!

180

அ<# எ$#3வ9ணா

ஆ5ேதார3 ேபா#3வ9ணா

உ$ 85 +ைவ#3வ9ணா
உ9ண3வர காேணாம .

181

வ9ணார ெபா9ெணா5தி

கி9ணார3 வாசிகிறைத

க9ணாேல பா5+நா?3

க9கல4கி நிேறன .

182

ஆ%ற4 கைரேயாரமா;

அழகாநல க8ைத5+

அ<ைகஅ 5 +கச#3

அளேகசவ9ணா வாறா9 .

183

கனார (காஅடா

கனஇ38 எனடாநீ

இேநர3 எனடாநீ
இ385த

ெச,சாFசாடா?

184

இ3ைபநீ காயவF0

சி6ச3ம யி ேலய F0

படாெர9 ைட*3( F0
கைடவ9

N டடா.

185

31

களகிள சாம5திேல

கத)ைட5+ 8#திடாேம

தனிஇ3பி ேலய F0

ததிடடா தா. பாெர9$.

186

#63ெபா9I, ெச;யாேதடா

இ3ப 5+ பிைழ#3ைபயா

இ38 #Gைமஒ9I

தி3ைபயிேல ெகா9டாடாநீ.

187

ெகா5+ேவைல கார ைபயா

ெகா5+ேவைல ெதாி*மாடா?

கGெகா5+ ேவைலயிைல
கடட ேவைலயடா இ+.

188

சாயகெல லா3பதி5+F
ச+ரமாநீ ம9I Nசி

Kட3ஒ9I K க 

Kைரேபா$5 தவாயாடா?

189

க9டவக சிாிகாேம

களிம9ணிேல கடாேதடா

இைசகG வாித பாேம

இ38ேபாேல கடI9டா.

190

அ வாிைச கGக=3

அ-திவார(3 (கிய9டா

ப க$க ைவ#3ேபா+
பாகாேதடா பரா#நீ.

க38 விைள+நலா

கதிவி$3 கால5திேல

191

32

கா$ெவ$ கிளிகெளலா3
க3ைபவ+ திறத .

192

காைட க<5த65+

க)தாாி பி5ெத$5+

ேகாழி #டெல$5+

K$றாளா3 ைக3ம+.

193

க6 பாிசிF ேசாறாகி

ப 8 #ழ38கா;Fசி

கி9ணியிேல ேபா$3(ேன
ைகவில4# வதி$Fசா3.

194

ேராேடார3 $காாி

ேராசா NF ேசைலகாாி

காேதார3 ெகா9ைடகாாி

ைகயைல பி ெக காாி.

195

#மிளியிேல C4கிெவ 
#வY%6 பால4க

பால5+ ேமD+

பத 5தா பாவிமக.

196

இ5தைன இைட,சDேல

இடைட,ச கானDேல

பாைற இைட,சDேல

பய(3ெரா3ப பி #த3மா.

197

கடகட உFசிேநர3

கர 8D பா*3ேநர3

ஏ5+மீ? ஏறாத3மா

எ4கப,ச3 தீராத3மா.

198

33

சைடேமேல சைடேபா$

சாிைகFசைட ேமேலேபா$5

ேதாடா ெவ எ$5+5

+ைரமாைர (ேனவி$.

199

0டாரா3 ேலாக+ைர

0ளிமைல கி$கி$4க

.......................
...............

200

ஆ%றிேல ெவள3வர

ஆ=(4க5 த9ணிவர

த9ணிவத ஆ%ேறார3

தானா மய4#ேறேன.

201

ஏல5 தைடையநீ

இணகமா கைளெய$

த$ பலாேவநீ

தடாேம பா5+ேகா .

202

கானDேல ெர9$மர3

கமிள# கா;#3மர3

தனாேல கா;#மர3

தமைட ஏல5ேதாட3.

203

ெபா யிேல பழ(3இைல

பழெம$க மன(3இைல

சாகிேல ேபாடFெசாDF

சவ$றாரா3 (தலாளி.

சிட3பாைற5 ேதாட5திேல

ேச+கைள ெவைடயிேல

அக<#ேள நி?கி$

204

34

205

அன5+த3மா ெகா3பாைன.
ச#ெவைள5 ேதாட5திேல
சகிDயா ேவைலயிேல

மா$கறி இலாேம

206

மய4#த3மா ேக ைபகளி.

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

2. த(கர*தினேம!
த(கர*தினேம!
2.1 திைனெகாைலயி
கா$ெவ  கெபா6கி

க38ேசாள3 திைனவிைத5+

காைலமாைல காைடகாக5 - த4கர5தினேம

க9விழி5 திதா4களா3 - ெபா?ர5தினேம.

1

அளிஅளி விைத5த

அழ#5திைன சாகாத

ெமாளெமாள விைத5த- த4கர5தினேம
ெமாத5திைன சாகாத

- ெபா?ர5தினேம.

2

க6 பாைன ஓ வர

களெரலா3 திைனவிைதக

ெவளாைன ஓ வர5 - த4கர5தினேம

ேவடெரலா3 திைனவிைதக - ெபா?ர5தினேம.

3

சினFசின ெவ%றிைலயா3
ேச$கைட மிடாயா3

மாக$ மDைக N - த4கர5தினேம
(உ) ெகா9ைடயிேல மண#த

- ெபா?ர5தினேம.

4

35

சாைலயிேல ெர9$மர3
சகா வFசமர3

ஓ4கி வளதமர3 - த4கர5தினேம

உனேக5த R#மர3 - ெபா?ர5தினேம.

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

5

பாடேபத3 : மாக$ மெகா<தா3.
5. சாைலயிேல ெநDமர3.

எேலா3 க$3ேவ

ஏைழேக%ற மGேவ

சதன4 க$3ேவ

- த4கர5தினேம

சாியான சாிைகேவ

- ெபா?ர5தினேம.

6

ஒ5த5தைல நாகவ+

ஒடகாைட அழிFசி$5ேத

ஆராைர காவைவ ேபா3 - த4கர5தினேம

அழகான திைன பயி# - ெபா?ர5தினேம.

7

ெத;வாைனைய காவைவ5தா
தீ,சி$ேம திைன பயி

வளிைய காவைவ5தா - த4கர5தினேம

வன5+ெகா ேசதமிைல - ெபா?ர5தினேம.

8

C5த9ண ெபா9சாதிைய

CIமாச3 காவைவ ேபா3

ஏைழய9ண ெபா9சாதிைய - த4கர5தினேம

ஏ<மாச3 காவைவ ேபா3 - ெபா?ர5தினேம.

9

சா;தி+ கிளிவிரடF

சா;மான(3 ெபானாேல

உகா+ கிளிவிரட5 - த4கர5தினேம

(காD*3 ெபானாேல - ெபா?ர5தினேம.

10

36

வடவட பாைறேத 

ெகா னாளா ம கதிைர

ேமாதிர காDனாேல - த4கர5தினேம

ெமாரெமார9I மிதி5தாவளி - ெபா?ர5தினேம.

11

பிDேல . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................

கGேல உரGெச,0 - த4கர5தினேம

கடமாெகா3 8லைகெச,0 - ெபா?ர5தினேம.

12

ெகாFசிமைல5 ேதென$5+
Kசாேம மா பிைச+

வாைழஇைல (ற(,ெச,0 - த4கர5தினேம

வாறாளா3 திைனமாைவ5தா - ெபா?ர5தினேம.

13

C5த9ண ெபா9சாதி#
CI பி ெகா$5தா

ஏைழய9ண ெபா9சாதி#5 - த4கர5தினேம
ஏ<பி

தாெகா$5தா - ெபா?ர5தினேம.

14

ந$அ9ண ெபா9சாதி#
நாGபி

தாெகா$5தா

தன#3த தாயா#3 - த4கர5தினேம
த#தப

தாஎ$5தா - ெபா?ர5தினேம.

15

ப9டார5+ ெகாபி *3

பFைசமா5 ேத?3ெகா$க

தின5தின இனி#ெதறா - த4கர5தினேம

இன(9ேடா திைனமாெவறா - ெபா?ர5தினேம.

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

2.2 பல கத&ப&

16

37

ஆ5திேல ேபா#த9ணி

அைடெச5ைத மித#த9ணி

நீ# #3 நலத9ணிைய5 - த4கர5தினேம
நா# 5தா ஆகாேதா

- ெபா?ர5தினேம.

1

வாைழ N வாைழ N

வாழாத ெபா9க=#

ைமேய+ ெபாேட+ - த4கர5தினேம
ம,ச #ளி ேபத

- ெபா?ர5தினேம.

2

ேகாடாD ெகா9ைடேபா$5 - த4கர5தினேம

ேகாயிG# ேபாறெப9ேண - ெபா?ர5தினேம.

ஆடாேத அதெகா9ைடைய5 - த4கர5தினேம

அ9ணமா பா பா4க - ெபா?ர5தினேம

3

ஆல மர5+கீேழ - த4கர5தினேம

அச+நீ R4ைகயிேல - ெபா?ர5தினேம

(தாணி5 +ணிெய$5+5 - த4கர5தினேம

(க+ைட5த நா=3ேபாF0 - ெபா?ர5தினேம

4

......

.......

ஆ5+# அத பக3 - த4கர5தினேம

ஆயிர3 Nவி# - ெபா?ர5தினேம.

பினG ேமாதிரேம - த4கர5தினேம

உைனவி$ பிாியமாேட - ெபா?ர5தினேம

5

6

ப$5தா பலநிைன) - த4கமாமாேவ

பாெயல3 க9ணீ - ெபா?மாமாேவ

உ9டா உறகமிைல - த4கமாமாேவ

உற4கினாG3 Rகமிைல - ெபா?மாமாேவ.

7
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ஜாதிகா; மைலேமேல - த4கர5தினேம
ஜாதி 8றா ேம*த

- ெபா?ர5தினேம

K பி$5 தீனிேபா$ - த4கர5தினேம

#தி#தி ஓ வ3 - ெபா?ர5தினேம

8

ேசாைல கிளிபி 5+5 - த4கர5தினேம

ெசாDFெசாD நாவள5ேத - ெபா?ர5தினேம

ேசாைல கிளிவ+தா - த4கர5தினேம
ெசாலாம ஓ

ேபாF0 - ெபா?ர5தினேம.

9

ஓ$கிற த9ணியிேல - த4கர5தினேம

உரசிவிேட - சதன5ைத - ெபா?ர5தினேம

சதன5ைத ந3பியேலா - த4கர5தினேம
ெவ9பிற பாேனன

- ெபா?ர5தினேம.

10

கா$ கிளிபி 5+5 - த4கர5தினேம

ைகயிேல நாவள5ேத - ெபா?ர5தினேம

கா$ கிளியினாேல - த4கர5தினேம
காணாேம ஓ

ேபாேன - ெபா?ர5தினேம.

11

ஓைட கர9டகமா3 - த4கர5தினேம

ஓைசயி$3 ெவ9கலமா3 - ெபா?ர5தினேம

ெவ9கல5ைத ந3பியேலா - த4கர5தினேம
விதிேமாச3 ேபாேனன

- ெபா?ர5தினேம.

12

எ4க +ைரவவா - த4கர5தினேம

என#Fச3 பளதவா - ெபா?ர5தினேம

கிளிK9$ ேமேலஏறி5 - த4கர5தினேம

கினார3 வாசி பா - ெபா?ர5தினேம.

13

வ9 யி# மா # - த4கர5தினேம

வய%கா$ உ<தி# - ெபா?ர5தினேம

எைம5 தயிாி# - த4கர5தினேம

ஏ9 ேபாேற ர4ேகா?# - ெபா?ர5தினேம.

14
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பைழயச3பா ெநDக - ெபா?ர5தினேம
ஏெழைம5 தயிாிக5 - த4கர5தினேம

ஏ9 ேபாேற ஏகா$# - ெபா?ர5தினேம

ஏ9 ேபாேற ஏகா$# - ெபா?ர5தினேம

க4காணி ெபா9டா

15

- த4கர5தினேம

கா0காாி யி9ணியிேத - ெபா?ர5தினேம

பFைசமைல5 ெதா4கDேல - த4கர5தினேம

ெமாFைசெகாைட வி%கிறாேள - ெபா?ர5தினேம

16

வ4காள3 சி4க N - த4கர5தினேம
வ#த

சீைமக ப - ெபா?ர5தினேம

சீைமக ப ேமேலஏறி5 - த4கர5தினேம

சீைமபாக ேபாேறஇ ேபா - ெபா?ர5தினேம

17

க=கைட ஓர5திேல - த4கர5தினேம

கறிகைட நம+கைட - ெபா?ர5தினேம

கறிவா4க வதபிைள - த4கர5தினேம

க65தபிைள ந3மபிைள - ெபா?ர5தினேம.

18

ஜாைடயிேல பாகிற+3 - த4கர5தினேம

ைச-நைட நடகிற+3 - ெபா?ர5தினேம.

ஓைடயிேல பாகிற+3 - த4கர5தினேம

உனேக%ற ேவைலதாேன - ெபா?ர5தினேம.

---------

19

19. ைச- - Size.
Nமண#+ ெகா9ைடயிேல - த4கர5தினேம
NைவவF0 ( ,0ேகா

- ெபா?ர5தினேம

சைத# ேபாயி9ணாG3 - த4கர5தினேம

பிைள# ேமாவா4கI3 - ெபா?ர5தினேம

20
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நீல வைளயேபா$5 - த4கர5தினேம

நிFசயமா வா ெப9ேண - ெபா?ர5தினேம

நி%க$மா ேபாக$மா - த4கர5தினேம

நி9ணாஉைன பாகலாமா - ெபா?ர5தினேம

21

நி9ணாG3 உபிாிய3 - த4கமாமாேவ

நி%கா *3 உபிாிய3 - ெபா?மாமாேவ

மாமேனாேட ேபFைசேக$5 - த4கமாமாேவ

மதிேமாச3 ேபாேனேன - ெபா?மாமாேவ.

த9ணி# ேபாைறயா

22

- த4கர5தினேம

தைல#னி,0 நட+வா

- ெபா?ர5தினேம

லாாிகார பயைலக9டா - த4கர5தினேம
தைலெய$5+ பாகாேத

- ெபா?ர5தினேம.

23

ெவைளகG க3மேபா$5 - த4கர5தினேம

ேவ ைகயா வதெபா9ேண - ெபா?ர5தினேம

உைனயா ெகா9$வத+ - த4கர5தினேம

உேமேல பிாிய3வFேச - ெபா?ர5தினேம

24

ஓ$ற ஓட5திேல - த4கர5தினேம
ஓைல ெப

கக5திேல - ெபா?ர5தினேம

ைகையஊணி கரண3ேபா$3 - த4கர5தினேம

காமாசி ெடா3ப பிைள - ெபா?ர5தினேம

25

ஊசிேபா$ #5தினகா+ - த4கர5தினேம

உலைகேபா$ ெந3பினகா+ - ெபா?ர5தினேம

காசி# நாேபானாG3 - த4கர5தினேம

காைத மறகமாேட - ெபா?ர5தினேம

கம ெதாைலயா+ - த4கர5தினேம உைன

கயாண3 ெச;யவிடா - ெபா?ர5தினேம

.................

26

27
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--------------3. ராசா*தி!
ராசா*தி!
3.1 திவிழா
ேரா$ எலா3 ெகா<5 தாைட

ெரா3பி கிட#+பா - ராசா5தி

ெரா3பி கிட#+பா.

1

நல க38 க$ கடா

நயமா வி#+பா - ராசா5தி

நயமா வி#+பா.

2

சகைர மிடா*3 ப பர மிடா*3

செதலா3 வி#+பா - ராசா5தி

செதலா3 வி#+பா.

3

கG க9$3 கடைல அவG3

கணகா; வி#+பா - ராசா5தி

கணகா; வி#+பா.

4

#3ப #3பலா; #ைட பிைளக
#6ேக ேபாறைத பா - ராசா5தி
#6ேக ேபாறைத பா.

5

ேந ேநரா; ெநைட பிைளக

நி6 பாறைத பா - ராசா5தி

நி6 பாறைத பா.
ெநா9

ெநா9

பிைள*3 ச9

பிைள*3

அ #+பா - ராசா5தி

6
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ெநா9
பா#

அ #+பா.

7

மறத பFைச பிைளக

பட3 வி$வ+பா - ராசா5தி
பட3 வி$வ+பா.

8

சார$ வ9 *3 ஜகா வ9 *3
சாியா நி#+பா - ராசா5தி

சாியா நி#+பா.

9

மG க$ற ைமன மாக

மா5தி மா5தி வாரா4க - ராசா5தி

மா5தி மா5தி வாரா4க.

10

பாைற மாதிாி பயிவா மாக

பா;Fச கா$றாபா - ராசா5தி

பா;Fச கா$றாபா.

11

கா0 கார3 காசிலா தவ3

பா;Fசைல பா#றா4க - ராசா5தி

பா;Fசைல பா#றா4க.

12

#ைட பயG3 ெநைட பயG3
#-தி ேபா$றாபா - ராசா5தி
#-தி ேபா$றாபா.

13

ெதாைடயிேல அ *3 ேதாளிேல ைக*3
+வக5+ கைடயாள3 - ராசா5தி

+வக5+ கைடயாள3.

ஒ5ைத ைகயிேல உட3ைப வைளF0
ஊ+றா பாஒ5த - ராசா5தி

14
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ஊ+றா பாஒ5த.

15

ேராச கார?3 மீைச கார?3

கா0# ேபா$றாபா - ச9ைடதா
கா0# ேபா$றாபா.

16

(கி(கி CF0 பி 5+

(+ைக பாகிறாபா - ராசா5தி

(+ைக பாகிறாபா.

17

க9ணி னாேல பா5தவ எலா3

ைகைய5 த$றா பா - ராசா5தி
ைகைய5 த$றா பா.

18

Z$ கா9பி5த Zர4கி வயிறவ

ெபைம ப9Iறா பா - ராசா5தி

ெபைம ப9Iறா பா.

19

ேநா$ ேநாடா ேஜாபிேல வF0

ேரா$ேல ேபாகிறாபா - ராசா5தி

ேரா$ேல ேபாகிறாபா.

20

ேதா5+ ேபானவ ஆ5திர5 ேதாேட

ெதா4ேகாட3 ஓ$றாபா - ராசா5தி
ெதா4ேகாட3 ஓ$றாபா.

----------

21

3.2 அவ ெபைம
த9ணி #ட5ைத5 தைலயி ைவ5+5
தாள3 ேபாடவேள - ராசா5தி

தாள3 ேபாடவேள.

1
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ேகாயிG# ேபாற வழியி ேமேல

#ள5ைத பா5தவேள - ராசா5தி

#ள5ைத பா5தவேள

2

Kடவத தாதி ெபா9I#

KD ெகா$5தவேள - ராசா5தி

KD ெகா$5தவேள.

3

த9ணி# வராத தாதி ெபா9I#5
த9டைன ெகா$5தவேள - ராசா5தி
த9டைன ெகா$5தவேள.

4

தைலசீ)கிற தாதி ெபா9I#5

தாவணி ெகா$5தவேள - ராசா5தி

தாவணி ெகா$5தவேள.

5

த9ைட ேபாட தாதி ெபா9I#5
த9ட

த9ட

ெகா$5தவேள - ராசா5தி

ெகா$5தவேள.

6

ேமG5 ேத;கிற தாதி ெபா9I#
ேமல$# ெகா$5தவேள - ராசா5தி

ேமல$ ெகா$5தவேள

---------

7

7. ேமல$ - ேமலாைட.
காG க<வற தாதி ெபா9I#

கா 8 ெகா$5தவேள - ராசா5தி
கா 8 ெகா$5தவேள.

N) ( கிற தாதி ெபா9I#

8
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Nமி ெகா$5தவேள - ராசா5தி

Nமி ெகா$5தவேள.

9

ெபா$ ைவகிற தாதி ெபா9I#
ப$ ெகா$5தவேள - ராசா5தி
ப$ ெகா$5தவேள.

10

ைமயி ைவகிற தாதி ெபா9I#
மா$ ெகா$5தவேள - ராசா5தி
மா$ ெகா$5தவேள.

11

அ,சன ைமகார5 தாதி ெபா9I#
ஆ$ ெகா$5தவேள - ராசா5தி

ஆ$ ெகா$5தவேள.

12

(ழ4காG5 த9ணி யிேல

(4கி #ளி5தவேள - ராசா5தி
(4கி #ளி5தவேள.

13

மதிர3 ததிர காாிெய லாைர*3
மான4 ெக$5தவேள - ராசா5தி
மான4 ெக$5தவேள.

14

மா%றா தாயி மாெர லாைர*3

மான4 ெக$5தவேள - ராசா5தி
மான4 ெக$5தவேள.

15

வ38 கார பயக ேமேல

வம3 வFசவேள - ராசா5தி
வம3 வFசவேள.

-----------
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3.3 ேகவி
K$ வி$ K$ பா;கிற

Kடாளி ெபா9ேண - ராசா5தி
Kடாளி ெபா9ேண

1

Kடா, ேசா6 ஆக ைலயா

Kடாளி ெபா9ேண - ராசா5தி
Kடாளி ெபா9ேண.

2

அ4கி$3 இ4கி$3 கG ெபா6கி
அ$ 8 Kடைலயா - ராசா5தி
அ$ 8 Kடைலயா?

3

ெகா5+ மD இைலைய பி$4கி
#ழ38 ைவகைலயா - ராசா5தி
#ழ38 ைவகைலயா?

4

அ3மியி ேலம,ச மிளகா; அைர5+
அG5+ ேபாகைலயா - ராசா5தி
அG5+ ேபாகைலயா?

5

ச பா ைனயிேல சைமய ெச;+

சD5+ள ேபாகைலயா - ராசா5தி

சD5+ள ேபாகைலயா?

6

வாைழ இைல*3 ஆல3 இைல*3

வா4க ேபாகைலயா - ராசா5தி
வா4க ேபாகைலயா?

க9 டா4கிF சீைல வா4க

கைட# ேபாகைலயா - ராசா5தி

7
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கைட# ேபாகைலயா?

8

ெவளிF சாிைக*3 த4கF சாிைக*3

விைல# வா4கைலயா - ராசா5தி

விைல# வா4கைலயா?

9

காசி ப$3 ேல,0 ப$3

கைடயி விகைலயா - ராசா5தி
கைடயி விகைலயா?

C#5தி ஒ

10

யாண3 (#

CI3 விகைலயா - ராசா5தி
CI3 விகைலயா?

11

கா+ ெகா க3ம வா4க

கைட# ேபாகைலயா - ராசா5தி

கைட# ேபாகைலயா?

12

சாைவ ஒ9I3 சர பளி ெர9$3
சாியா வா4கைலயா - ராசா5தி

சாியா வா4கைலயா?

13

ர5தின கG எலா3 பதிFச

ரவிைக வா4கைலயா - ராசா5தி

ரவிைக வா4கைலயா?

14

ம9ைடயி ேலைவக ெகா9ைட5திெகா9ைண
மற+ வைதயா3மா - ராசா5தி
மற+ வைதயா3மா?

கட கிட ப$ கSட படாேம

கைட# ேபா;வா3மா - ராசா5தி

15
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கைட# ேபா;வா3மா.

--------
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3.4 அர-மைனகாாி
ப லா# ேமேல ஏறி

பவனி ேபாறவேள - ராசா5தி

பவனி ேபாறவேள.

1

ஆைன ேமேல அ3பாாி வFச

அரம ைனகாாி - ராசா5தி

அரம ைனகாாி.

2

ேமG ெகலா3 ம,ச ேத;5+

ேமனி மி?கினவேள - ராசா5தி
ேமனி மி?கினவேள.

---------

3

பா-3. 3. ேமனாமி?கினவேள.
காGெகா மி,சி ேபா$

கா க<வினவேள - ராசா5தி

கா க<வினவேள.

4

ெகா0வ3 வF0 ப0ைவ ேபாேல

ெகா,சி நடதவேள - ராசா5தி
ெகா,சி நடதவேள.

5

தா; தக ப இலதவ #5

தம3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி
தம3 ெகா$5தவேள.

உதவி ஒ9I3 இலாதவ #

6
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உ 8 ெகா$5தவேள - ராசா5தி

உ 8 ெகா$5தவேள.

7

அகா த4கFசி இலாதவ #

அன3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி
அன3 ெகா$5தவேள.

8

சினF சின பிைள க=#F

ெசல3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி
ெசல3 ெகா$5தவேள.

9

ெபா9ெண றாG3 ஆெண றாG3

ெபா? ெகா$5தவேள - ராசா5தி
ெபா? ெகா$5தவேள.

10

க9 மணிைய ேபால இ4ேக

கால4 கழிFசவேள - ராசா5தி
கால4 கழிFசவேள.

11

க$ைம யான காவ காரைர

கல4க வFசவேள - ராசா5தி
கல4க வFசவேள.

12

படா க5தி*3 ேதாடா ெவ *3
பற#+ பா - ராசா5தி
பற#+ பா.

13

பளி4# கG ேமேல நடகிற

ப5தினி ெபா9ேண - ராசா5தி
ப5தினி ெபா9ேண.

ெம5ைத ேமேல ெகா5த ள(3

மி?மி ?#ேத - ராசா5தி

14
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மி?மி ?#ேத.
ேகாடா ேகா

15

ேதாழி எலா3

ேகாைட #ேளேய - ராசா5தி
ேகாைட #ேளேய.

16

வாடா மDைக5 ேதாட5 திேல
வ9

வ9

Zர4கி - ராசா5தி

Zர4கி.

17

ேகாைட #ேள டமா 9I
#9$ Zர4கி - ராசா5தி

#9$ Zர4கி.

18

ேகாைட ையF05தி கெபா 6கி
ேகா8ர4 க னவேள - ராசா5தி

ேகா8ர4 க னவேள.

19

ப$ 8டைவ க  கி$5

த9ணி# ேபானவேள - ராசா5தி
த9ணி# ேபானவேள.

20

த4க5 தாேல 8ைடைவ க F

ச9ைட# ேபானவேள - ராசா5தி

ச9ைட# ேபானவேள.

21

பட ண5+ தி ெயலா3

05த ேபானவேள - ராசா5தி
05த ேபானவேள.

ஆ$ வ3 மா$ வ3

ேகாடா ேகா ேய - ராசா5தி

22

51

ேகாடா ேகா ேய.

-----------
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3.5 ச.க
சD க$3 மG க$3

ச9ைட# காரணேம - ராசா5தி
ச9ைட# காரணேம.

1

அர9 மைன வாச (ேன

ஆயிர3 காைளகளா3 - ராசா5தி

ஆயிர3 காைளகளா3.

2

ஆஒ9 I# காைள ஒ9I

அ4ேக இ#+பா - ராசா5தி

அ4ேக இ#+பா.

3

காைள எலா3 சாய3 Nசி

க5தா; நி%#+பா - ராசா5தி

க5தா; நி%#+பா.

4

ர3ப3 ேபாேல ெகா38 எலா3

ஜ3பமா நி%#+பா - ராசா5தி
ஜ3பமா நி%#+பா.

5

ெகா3ைபF 0%றி ெகா383 ப$3

ெஜாD#+ அ4ேகபா - ராசா5தி

ெஜாD#+ அ4ேகபா.

6

சாைட க9$ காைள எலா3

ஓட பா#+பா - ராசா5தி

ஓட பா#+பா.

7

52

காைள# பிேன ஆ=க எலா3
சா$ றா4கநீபா - ராசா5தி

சா$ றா4கநீபா.

8

நி9I #5தி காைள எலா3

நிமி+ நி%#+பா - ராசா5தி

நிமி+ நி%#+பா.

9

க65த காைள*3 ெசவ5த காைள*3
கல+ நி%#+பா - ராசா5தி
கல+ நி%#+பா.

10

ெவைள காைள*3 மயிைல காைள*3
ெவ9$ நி%#+பா - ராசா5தி

ெவ9$ நி%#+பா.

11

வாG பக3 வைள,0 வைள,0
வறா4க வாDவ* - ராசா5தி
வறா4க வாDவ

--------

12

12. வாDவ - வாDப.
ஆ5திர3 8 F0 அ பரா ணிைய5தா

அலாகா;5 R#+பா - ராசா5தி

அலாகா;5 R#+பா.

13

மாைல ேபாட மா$ ஓ$+

மறிக ( யாேம - ராசா5தி
மறிக ( யாேம.

ெதா5த மா$3 வ5த மா$3

14

53

+வ9$ நி%#+பா - ராசா5தி

+வ9$ நி%#+பா.

15

உமா கைட*3 திமா #ைட*3
ஊறா 8$4#றாபா - ராசா5தி

ஊரா 8$4#றாபா.

------------
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4. ஆ- ெப- தக&
4.1 ெக0ச1& மி0ச1&
ஐE6 ைமக ட+

அ3மா உைன5 த,செம6

அல4ேகால ப$ வேத
ஆதாிக ேவI3 தாேய

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

1

ஆரடா நீப யேல

அநியா யமா அல 8றிேய

ேபாடாநீ ெசாலடா

ெபாிய ேபF0 ேபசாேதடா

வா+ ெச;யா தடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

2

அடா8 டா9I எைன

அநியாயமா ஏேப0றா;

அ5ைத மக?தா உைன

ஆவலாநா பாக வேத

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

3

54

அ5ைத மக? நீஎைன

அதிகாரமாF ெசாைனேயடா

உ4க ப உ4க3மா ஊெர+டா
ெவக4 ெகட ைபயாநீ

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

4

அ பேப ஆ6(க3

ஆ5தாேப ஆராய3மா

எேப ஏகா3பர3

எ4கஊ ஏகாட3மா

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

5

ெகாவிைன*3 ெகா$ பிைன*3
ெகா9$வத #ற பயேல

ெகா,ச4Kட ெந,ச,சாம
வ,சகமா; ேப0ைறேய

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;F ேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

6

க9ேணஎ க9மணிேய
கெந,0 காாிேய

ெசாேன எகாாி ய5ைதF
ெசாலா அ கிைறேய

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

7

ஏ9டாநீ இ4ேக வதா;

இர பிரத பைற பயேல

ேவ9டா3 உன#வ38

விைரவா ேபாயி$ ந38

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

8

55

வாணாைள ணாகாம

வ3பாகS ட படாம

ேபானா நலதடா பா

ெபா<+ வி<#(ேன

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

9

அ,0 வய0(த

அ3பா$ ப$நா?3

ஆயிர3 2பா ேச5ேத

அைம கிளிைய ெகாள

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

10

அ,0 வய0(த

அ3பா$ படா என

மி,சிநீ ேபசா ேதடா

ெந,ைச பிளதி$ேவ

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

11

ஆயிர3 2பாநீ ேச5தா

ஆ ெகன லாவமடா

ஆத பி க பாடா

அலா விடா ஆப5தடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

12

க9ேண?3 க9மணி?3

கிளிேய?3 8ளிேய?3

ெசான நாைக அ65+$ேவ
ெசாலாம ஓ டடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

13

56

எ#ல(3 உ#ல(3

எெசா5+3 உெசா5+3

ஏணி ைவ5தா எ$மாடா
எைம மா$ பயேல

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;F ேசரடா ேசரடா ஆ ஆ.

14

ஒ5தி# ஒமக9

உைனந3பி வதவ9

ெபா6ைம ெபா65தவ9
ேபாகவர ஏசாேத

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

15

ஆளிெலா அழக நா9

ஆயிர2பா ெசா5+ கார9

ெபாிய $ காராிஎலா3
ெபாியதைல நாதான

அனேம ெபான3மா

க9ணிர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

16

ெபாிய தைலயா இதாG3

சின5 தைலயா இதாG3

ெபாிசலடா என# ம$3
ேபா; பயேல ஓ

வா+ெச; யாேதடா

ேபாடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

17

அனேம ஏ ஏ.

18

(Fசதி ேரா$ பக3

CI#ழி நில(3 வா4கி

CI#ழி நில5ைத ெவட

CIE6 ஆபி Fேச

அனேம ெபான3மா

க9ணிர9$3 ேசாத
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(Fசதி ேரா

ேலநீ

(கா$ ேபாடா என

CIE6 ஆ= உைன

ெமாைட அ Fசா என

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

19

ெபைமநீ ப9ணாேத

ெபைம ேபF0 ேபசாேத

அைம #ைலகா ேத

அட காச, ெச;யாேத

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

20

ெபாேனநீ ேபசி னாG3

எைனநீ ஏசி னாG3

எைனநா மற ேப ேனா

பிேனநா ேபாேவ ேனா

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசத

அனேம ஏ ஏ.

21

நாயா நீயாரடா

03மா இ4ேக நி%காேதடா

சாம5திய3 காடா ேதடா

ஏமா+ ேபாேவ ேனாடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ

22

மறதா எனடா நீஎைன
மறகா

ேபானா என

எலா3என ெகா9I தா9டா
ஏமா%ற பாகா ேதடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

23
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மாேன மரகதேம

மயிேல இள4#யிேல

ேதேன திரவியேம

ேத வேத உைன நாேன

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

எ ப நா தி

அனேம ஏ ஏ.

24

னாG3

ஏளன3 ெச;ய பாகிறா;

ெசா%ப நீ ேபாகா விடாநா
ெச ப

ெகா$5தி $ேவ

வா+ெச; யாேதடா

ேசரடா ஆ ஆ.

25

ேசரடா ஆ ஆ.

26

வதவழி ேபா;F ேசரடா

மாியாைதயா; ேபா;விடடா

மான4 ெகட மட பயேல

ெத5ெதவா;5 திாித நாேய

தி3பி பா காேம ஓடடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ஆ5+# ேபான அ9ணமா
அமளி வ+ ெச;யாேம

அைமதி யா;நீ ேபா;விடடா

அ த பாம கிைட#மடா

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

27

அ9ணமா இ4ேக வ+

அமளிஏ+3 ெச;தாநா

அ5தாசமா உைன5 Rகி

ஆகாசமா; பறதி$ேவ

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

28
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அ5தாசமா எைன5 Rகி

ஆகாசமா பறதா யி9ணா

Nமி #ேள நா[ைழ+

8லா (ைள5தி$ேவ

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

29

Nமி#ேள நீ[ைழ+

8லா (ைளFைச யி9ணா

காரா3ப0 ேவச4ெகா9$

க3பி$ேவ அத 8ைல

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3 ேசாத

அனேம ஏ ஏ.

30

காரா3 ப0வா நீவ+

க3பினாG3 அத 8ைல

ஊ#வி ேவச4 ெகா9$
உயர பறதி$ேவ

வா+ெச; யாேதடா

வதவழி ேபா;Fேசரடா

ேசரடா ஆ ஆ.

31

ஊ#வி ேவச4 ெகா9$
உயர பறதியி9ணாF

ெச3ப+ ேவச4ெகா9$

ெசRகா5 Rகி$ேவ

அனேம ெபான3மா

க9ணி ர9$3ேசாத

ேவணாம

அனேம ஏ ஏ.

32

வா+3 வ383

ேசாராமேல நீ*3 நா?3

தாராளமா5 தாD க
வாழ லா9

வச ெமலா3

அனேம ெபான3மா

க9ணிர9$3 ேசாத

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

அனேம ஏ ஏ.

33
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4.2 வா*ைத ச-ைட
சாணிK ைடைய எ$5+ - #

சாணிவார ேபாற ெப9ேண

ச+ ெபாதிேல பார நீ - #

ப+ பதா கிட#3 சாணி.

1

மா$ேம;#3 மா$ காரா - ைபயா
$ டா;5 தி?3 ைபயா

ேபாடா ேசாDைய பா5+ கி$

ேகாளா ெறா9I3 ெசாலா ேதடா.

2

எைமF சாணி ையஎ $5+ - #
எ) தட ேபாறவேள

எ$5ெத றி,0 ேபசா ேத

- #

எைம மா$5 ெதா9ைட காாி.

3

அைத 8ன# ஏறி ேபாFேசா - ைபயா
அர(3 மி,சி ேபாFேசா

அட# ேற9டாஉ ஆணவ5ைத - ைபயா
அடகி ைவயடா உநாைக.

4

உ4க ப ேபாட ேசா%றிேலயா - #
உ4க3மா ேபாட ேசா%றிேலயா

அைத ெபன# ஏறி ேபாF0 - #
ஆணவ(3 மி,சி ேபாF0?

5

வா4கி # F0 பிைழ5தவேன - ைபயா
வழிைய பா5+ பிைழ5தவேன

C,சி 4கி ேபானவேன - ைபயா

(க5தி Gன# மீைச ேய9டா?

6

61

சாணிF ச யிேல ேசா6 தி? - #
சதன ெபா$3 வF0 கி$F

ச=# 8=கி? நட+ விடா - உைனF
சைட யார

ப9ண ேபாறா?

7

மான4ெகட மா$ காரா - அடா

மாியாைத ெகட பிFைச காரா

மயிைர பி F0 வைளF0 கி$ - உைன
மா%றாேல வா4கி வி$$ேவ.

8

தைலெதறிFச த$ வாணி - அ
தைலகீழா வி<காத

த$ேவ பைல ெயலா3 - #
த பிF0நீ ஓ விட .

9

ைபயா - அடா

ேபாடா ேபாடா ேப

ெபாழ பிலாத ெபாைட ைபயா

வா;எ னடா நா;# ேய - அடா
வ3பா;உைத வா4கா ேதடா.

10

ெபாைட ெபாைட யினி யினா - அ
ெபாைட சம5ைத காடIமா

வட கா$# வதி யினா - உைன
வட3 ேபாட ைவகி ேற9 .

11

உ4க ஆ5தா அகா கிட ேபா; - அடா
உச ம5ைத கா9பியடா

கா,ச மர5தி க

கைடபி;ய அ

உைன - அத

ச3 ர தாய3 ேபசாத

ேபனடா.

12

- ணாF

சைம,ச ெப9ேணா சகி DFசி

வ38 வளக ேவணாம

- #

வதவழி ேபா;Fேச ர .

13
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ச9ைட என சா

என - அடா

சாதி ெகட பைற பயேல

சகிDF சி9I ெசாலாேதடா - உைனF
ச+ சதா கிழிFசி$ேவ

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

14

4.3 க-ணா $& ம3சா4&
அன நைடயழகி

அல4கார நைகயழகி

பின சைடயழகி - எ ஆைசக9ணா
ெபற 8$

ேதபாக - எ ேநசக9ணா .

1

மதன வ வழகா

மாேமாகF ெசாலழகா

வண உவழகா - எ திலகமFசாேன

வரமாேட ேதபாக - எ4#லகமFசாேன.

2

வரமாேட இ9Iெசானா
வட ெபா$ வFசவேள

#ைறவான காரண5ைத - எ ஆைசக9ணா
Kசாம ெசாDட

- எ ேநசக9ணா .

3

(5+மாைல வா4கி5தாேர
ேமலான க3மதாேர

ப5தினி ேயஉன# - எ ஆைசக9ணா

பளி4ைக ேபால பவள தாேர - எேநசக9ணா .

4

ச3ம4கி எ9ெண; ேவI3

ைசனா ப$F சீைலேவI3

ப3பா;F ேசா 8ேவI3 - எ திலகமFசாேன

பயா-ேகா 8 ரா)ேகேவI3 - எ4#லகமFசாேன.

5
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Kன% கிழவி(9ைட

# ெக$#3 ல9 (9ைட

ணாைச ைவகாத

ாிய4க ேபசாத

- எ ஆைசக9ணா

- எேநசக9ணா .

6

கிழவி கிழவியி9I

ேகவலமா; ேப0றாேய

கிழவியாநா எைன பா - எ திலகமFசாேன

#ளவிஉைன ெகா டாேதா - எ#லகமFசாேன.

7

ெப9ேணஎ க9மணிேய

பிாிய(ள ெபாமணிேய

ெசாேனநா ேகDகாக - எ ஆைசக9ணா
ேகாவமா இகாத

- எ ேநசக9ணா .

8

ேராசா NF ெச9$ேவI3

ேராசா N ேவேறேவI3

ராசாராணி ேபாD+ - எதிலகமFசாேன நா3

ெர9$ேப3 ேபாகேவI3 - எ4#லகமFசாேன.

9

ேதேன இள4#யிேல

ெச4க3ேப சகைரேய

மாேன மரகதேம - எ ஆைசக9ணா

உ

மன3ேபால ெகா9$வேத - எேநசக9ணா .

10

மாமா மெகா<ேத

வாைழ இள4#5ேத

ஏமா%றி ெகா9$வத - எ திலகமFசாேன உ

இSட3ேபால வாேறஇனி - எ#லகமFசாேன.

மாமா9I K பி$கி$

மDைக N வF0கி$

ேகாயிG# ேபாறாேயா

- எ ஆைசக9ணா

11
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Kட நட+வா

- எ ேநசக9ணா .

12

ஆைச 8சேன

அல4கார3நா ெச;ேதேன

ேபசைலேய எகிேட - எ திலகமFசாேன

ேமாச3ப9ண பா5+ைடேய-எ#லகமFசாேன.

13

ேகாயிG# ேபானபிற#

ெகா9$வ+ தாேர9

- எ ஆைசக9ணா

சாமிவற ேநர9

நீ

தாமசி5தா ேமாச3ேபாF0-எ ேநசக9ணா .

14

த=# நைட#நா

த4கFச4கிD வா4கி5தாேற

#Gகி நட+வா

- எ ஆைசக9ணா

#நாத சநிதி# எ ேநசக9ணா .

15

Nகைட# (த(தேபா;

NFெச9$ வா4கேவI3

ேகாைட#ேள ேபாகேவI3 - எ திலகமFசாேன

ெகா9ைட#ேள ைவகேவI3-எ #லகமFசாேன.

16

வா4கிகி$ வேத9

வ,சக3 இலாமேல

ரா4கிஇனி ப9ணாேத
நட+வா

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

- எ ஆைசக9ணா

ெதாடதா%ேபாேல-எ ேநசக9ணா .

4.4 ஓ& ேஜா
03மா 03மா பா5+கி$F

ெசா#0நைட நட+கி$

க3மாெரா3ப கா கி$

17
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கணகா ேபா#3 க65தெப9ேண.

1

ஆ9I ெநனF0கி$

அ38$ ேபசவதா;

ேபெர$5த ேபாகிாியி
ெப9டா

நா?பா

2

அ9ைண#F ெசானெசாG

அ38ைட*3 மறதிைடேயா

க9ணா

உனாேல

கல4#ேற9

இதேவைள.

3

Cைட( F0 க கி$

ெமா5த2பா எ$5+கி$

ேரா$வழி ேபாறேபா+

8சபா5தா எனெசாேவ?

4

உ8ச வலவேனா

உ-தாதிேயா #-திகாரேனா

ஓட3 பி கலா9

ெர4ேகா க ப% #ேளஏறி.

5

எ5தைனேயா ேகா ஜன3

இ3ைச படா ெப9களாேல

ச5தியமா;F ெசாGேறநா

ப5தினிதா உ9ைமயிேல.

6

க5தியாேல ெவ னாG3

க9ட+9ட3 ஆகினாG3

ப5தினிேய உ ஆைசையF

ெச5தாG3 மறகமாேட.

க$ கக படவ

7
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எ

க9$டா எ8ச
உைதFசி$வா

எைன*3 உைன*3 ேச5+க .

--------

8

பா-3. 8. க9$டா ெசாத நாத.
க9I#5 ெதாியாேம

க3பிஜதி நீ $ேவா3

ெர4ேகா க பஏறி
கடைல5தா9

ேபாயி$ேவா3.

9

காாிய3 ஆ#ம$3

காைலநீ பி F0கி$

ாியமா; ேபசிவிடாநா
ணாஅைத ந38ேவனா?

10

ாியமா நாேபசைல

காாியமா5 தாேப0ேற

ேபெக$ ேபாறா பேல

ஒ9I3நா? ேபசவிைல.

11

எனதா நீெசானாG3

ஏமா+ ேபாகமாேட

ெபானான எ8ச

எனெச, சாஎன#

12

கல4காேத ைகவிடைல

காளிேகாயி (னாேல

க%Nர5ைத உன#(ேன

ைகேபா$ அைணFசி$ேவ.

உ%றா உற(ைறயா

ஊைரவி$ ஓ $வா

13
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ப%றா #ைற#எ

பெலலா3 உைடFசி$வா.

14

உ%றா உற(ைறயா

உைன#5த3 சாடமாடா

உ8ச நாஇக
உனேக9

அத பய3?

15

நாெட4#3 இ<5+கி$

ந3பிைகயா நட+கி$

பாதியிநீ விேடா னா

பாவிநா?3 எனெச;ேவ?

16

நாெடலா3 இ<5+கி$

நாைய ேபால5 திாியமாேட

நாஉன# நா$வா4க

பண(4Kட5 ததி$ேவ.

17

எ$ெம5ைத $ேவI3

எ9ப+ேவைல காரேவI3

தடாம ெசல)ப9ண5

தாராளமா பண(3ேவI3.

18

ஆ (த ேததியிேல

அ3மசநிதி ேகாயிDேல

ஆைணயி$ ெகா$கிேற9
அழகான மாமயிேல.

19

அ ப9ணா நாவேவ

எ பக3 K பிடாG3

ஆகாய க பDேல

ஏறிவரF ெசானாG3.

-----------

20
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20. அ ப9ணா - அ ேபாெதறா.
ந5திநீ வதியி9ணா

நாஉைன கா பா5+ேவ

ப5தினிேய உைனநா

நி5த(3 களிகFெச;ேவ.

21

இFைச கிைசதசி6

இப(ள த4கமாமா

இFசணேம 8ற படலா3

22

இ4கிலா+ ேதச5+#.

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

4.5 காைளமா
ெபா<+சா*3 ேநர5திேல

8Dஅைல*3 கா$#ேள

தைலசா,0 தவிகிைறேயா - த4கர5தினேம, உ

தைலவிதிையF ெசானாஎன - ெபா?ர5தினேம.

1

மாடைட*3 ேநர5திேல

காைளமாைட காணாமி?

மா%றாதாயி அ கவதா - த4கமாமாேவ, நா
ஓ வேத உடந$4க - ெபா?மாமாேவ.

2

ேகாைடமைழ ெப;*த

#ைலெயலா3 ந$4#த

Kசாமநீ எபிறேக - த4கர5தினேம, ஓ 
# ைச#ேள வதிட
க9ணழ#3 கடழ#3

க<5தழ#3 ெகா3பழ#3

- ெபா?ர5தினேம.

3
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ெபானான காைளமாைட5 - த4கமாமாேவ, நா

க9ணாேல க9டாேபா+3 - ெபா?மாமாேவ.

ேகா ேகா

4

காைளமா$

எகிேட இ#த

ேகாவமிலா ேமவா

- த4கர5தினேம, உன#

ெகா$கிேற அதிேலஒ? - ெபா?ர5தினேம.

5

உகாைள என5+#

ஊராகாைள என5+#

எகாைள எனகிதா - த4கமாமாேவ, அ+
எ ப)3 என#த)3 - ெபா?மாமாேவ.

என

6

மி,சி ேபாேற

ஏமா+ ேபாகமாேட

உைன ேபால ஆயிர3ேபைர5 - த4கர5தினேம

உலகெமலா3 பா5திேக - ெபா?ர5தினேம.

7

எகாைள இ4கிதா
எ

உைத5+ெகாG3

கிடவ+ ேபசாேதடா - ம

பயேல, உைன

ெகா9$ேபா#3 ெகாைளேநாயி - 0

பயேல.

8

உகாைள எனெச;*3

உசாமி எனெச;*3

உமாைட ெகா?$ேவ - த4கர5தினேம
ைகையF03மா சாத

- ெபா?ர5தினேம.

9

வ3பாநீ ேபசாேதடா

வா;Fசால3 ப9ணாதடா

ெகா3பாேல #5திெகாG3 - எகாைளபயேல
உபா$ தி9டாடதா - ஓ

ேபாடாபயேல.

10
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வாடாேபாடா9I ெசாலாேத
வாயாவதைத5 திடாேத

ேகடாநீ ெக$ ேபாேவ - ச9டாளFசி6கி
ஓ நீ ஒளியாேத

- பாழானசி6கி.

11

எ#ல5+5 ெத;வ4களா

எ4ெகாளி5+ நி%கிறீ4க

ஏைழ(க3 பா5திவைன - நாச3ப9I4கேள

காDேலநா #3பி$ேற - கா5+ெகா=4கேள.

12

உசாமி வதி$மா

ஒ9Iமிலாம ெச,சி$மா

நாதா9

உன#Fசாமி - ச9டாளFசி6கி

நலாநீ ெசாறைதேக - பாழானசி6கி.

13

சாமிகைள5 திடாேதடா

சா3பலா;நீ ேபாயி$ேவ

பாவிஉ க9அழி*3 - பாழா; ேபானவேன, உ
$3 எாி,0ேபா#3 - 38கார பயேல.

14

சாமிஎ4ேக Nத3எ4ேக

ேகாயிஎ4ேக #ள3எ4ேக

சாப5ைதநீ வF0ேகா

- வாயா மகேள, உைன

ச னிநா ெச;தி$ேவ - ச9டாளிமகேள.

15

ெத;வ4கேள எவ5த3

ெதாி,03 ஒழி,சீ4களா

ப5தினியா நாஇதா - பக3வதி$4க, இத

பாவி பய பழிையவா4க - பல4ெகா$5தி$4க.

க9ணா

க9மணிேய

க9ேடன

உதிற5ைத5 - த4கர5தினேம

க%8ளஎ ெபாமணிேய

16
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காைளமா$ நாதா9

- ெபா?ர5தினேம.

17

ேவடேவச3 ேபா$உைன

ேவIமி? ஏF0 பா5ேத

சாமிேபால நீயிக5 - த4கர5தினேம உைனF
சா-டா4கமா; பணிகிேற9

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

- ெபா?ர5தினேம.

18

4.6 தாசியி காத - வா) வாத&
மாமா நீ4க வா4க

ம4ைக #6தி தா4க

ஏமா 6வேமா நா4க

சாம5 திய3ேவ ணா4க.

1

பச மாக ஓ

பற+ வதி யா

நிFசய மாக நா9
இைல

ஒ ேப .

2

பண ேப; பி F சவேள

பிண3ேபா வா;திற பவேள.

பண3பி $4கிற வைர#3
பைல இளி பவேள.

3

ப+ உற(ைறயா Kட3
ப9I வா4க திட3

பFசி ைல*ைடய காட3
ைபய பி

பாேன ஓட3.

தாசி யி9I3 ேவசியி9I3
தாரா ளமாஇ ேபா+3

ேபசாதீ4க மாமா

4
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ேலசாவிட மாேட ஆமா.
ெம# நைகைய N

- உ

ெதவிேல வ9

- ஏ

- எ

ெமD0 ைகைய நீ
ஓ

5

திாிகிறா ய நா; # .

6

க$ைவேய சாயF சீைல அ
படானாG3 ெச

ேவைல - #

ெகடாG3 உ காதி ஓைல - #

தடா ைக ேவைல யாேல.
சி6பி ைளகைள K
சிாிF0 விரைல ஆ

- ெரா3பF

- ட3ப

வாிைச ெயலா3நீ கா F - 03மா
பறி ைபநீ 2பா; ேகா .
தி

7

8

எைன ஏ0கிற தாேல

ேதேன0க3 என உன#
ம எ மட5தன5 தாேல

மான4 ெகட+தா 0க3என#.

9

ெசாப ேய நாேபா; வாேற
ெசாைல மீற மாேட

கலான உ மனைச

கைரக என ெச;ேவ?

10

த9ணி*3 CI பிைழைய5

தயவா தாெபா6 கிறேத

எைன*3நீ மனிF சிடா
எ$ ேபா;வாேற.

மாமாநா உ4கைள வி$

11
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மைறய மன3 வரைல

காமாஎ க9மணி நீ4க
கேலா க

இ3ேபா?

12

இ+நா=3 எ $#
எத பயG3 வரேல

எதினாேல உ4க =#

எேம இத கவைல?

13

சைமத ெசWவா; கிழெம+
உ4க ேமேல நிைன)

சாமிநீ4க எேம இ ேபா
க9ட ெதன #ைற)?

14

$3 வாணா3 வாசG3 வாணா3
ெசா5+F 0க(3 வாணா3

ஏ$3 வாணா3 எ<5+ வாணா3
நாேன என# வாணா3.

நாத எைன5 ேத

15

வதா

நாேன அவ க ைம

நாமா5 திர3 இைல

உன#ள ெதலா3 அ ைம.

16

ேத$த
திFசிரா பளியி9 ணாேள

ேதேரா$ற தியி9 ணாேள

ேத வத பற ெப9 ணாைள - மயிேல
ெததி ெதாிய ைலேய.

#மதிர3 ேபாேல அவ

#ர காதிேல வி<#ேத

உகி அ<ைத ேய

- மயிேல

17
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உைனநா மற ேப ேனா .

18

மாேன மரகதேம

மயிேல இள4#யிேல

ேதேன உைன5 ேத

நாேன -

ெதவி அைலகி ேறேன.

19

உள ைதFெசா னாேளா

இலாத ைதFெசா னாேளா

ஒ9I ெதாியைலேய மயிேல

ஒளிைதேயா எைன மற+?

20

சி4கார ெப9க இ#3
ெததி அ+தாைனயா

ேத$கிற காரண3 என - ஐயா

ேத$3 ஆேப எனஐயா?

21

ஆ=ேப ெதாியா ைதயா

ஆைள பா5தா ெதாி*3 ஐயா

ஏழ$# ெம5ைத காாி - ஐயா

எனக3 8$5 தாெதாி*3.

22

அத மாதிாி ெப9I

அதா நி%கிறா பா4க

ஆகாச மாயி#3 - ஐயா

அழகான ஏழா3 ெம5ைதயிேல.

23

ஐயா தாணா காரேர

அ+தா நா ெசான $

ெம;யாநா உ4க=# - ஐயா

ேமலான வதன3 ெசாேற.

மாமா தய) ெச,0

24
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மகெம5ைத ேகறி ேபாயி

ேசமமா ேக$ வா4க - மாமா

ேசதிவ ெதன#F ெசாG4க.

25

அ பா மமகேன

அபான மமதேன

எ ப9I கா5திதா - எமக

இ பேவ உைன வரFெசானா.

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

26

4.7 6த
ேமா

ப9ணின அைம மாமா - எைன5

ேத வத காரண3 என - மாமா

ேகா நம- கார3 எ

#3பி$ உன#F ெசாத3.

1

ேமா ப9 ணாேம நீ4கஇதா - இனிேமலாவ+

$வாசG3 ெசா5+F0க(3 உன#F ெசாத3

கா$ கைர*3 ஆ$ மா$3
உனேக ெசாத3

2

(ேன நா ெசான மாதிாி

இ?3 E6 தர, ெசாGேற

எைன அ ைம யாநிைன4க
இனிேம லாவ+.

3

உ4கைள நிைனF0 நிைனF0
உ#Fேச எ மன0

ெசாத $ ேபால நீ4க

நிைனF0இ தாெசா#0.

ஓயாம தவ3ெச;+

4
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உகமா; ெப%ெற$5த

தாைய*3 தக பைன*3

மறேத உ4களாேல.

5

ஒ பி லாத எனெதலா3

உ4க=# ஒ பைட5ேத

த பாமேல நா எைன5

த5த, ெச;ேத த4க=#.

6

ஆகாஎ க9மணிேய

அ8ள க9மணிேய

ஓேகா நா பாவியாேன
மனி மனி மனி.

7

உ#ண3 ெதாியாேம

ஊைள யிேட நாைய ேபாேல

எ #ண3 ெகட +9I

உணேத உணேத இ ேபா.

8

ேவெறா ெப9ைண ேபாேல
ெவறிபி 5 தைலயாமேல

ேபைரகா பா%றிைனேய

ெபாேன ெபாேன ெபாேன.

9

ச4கதி அறியாேம

ச9டாள னானநா

ச9 5தன3 ப9ணி ேனேன

ெப9ேண ெப9ேண ெப9ேண.

10

தாசி யி9I3 ேவசி யி9I3

த பாநா ெசான ெசாைல5

தயவாநீ மனிகI3

தாேய தாேய தாேய.

11
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உ#ண5+ காகஎ

உயிைரேய த5த, ெச;ேவ

மா4கனிேய எெசா5+3 - நா?3
உனேக உனேக உனேக.

12

அ ப அ9ண மாக=3
அ3மா அகா மாக=3

+ பாேம + பினா4க எ

(க5திேல (க5திேல (க5திேல.

13

நாதா ெபாிய ம?ச ?9I
நிைனFேச நா

நாதா பண கார?9I

நிைனFேச க9மணி க9மணி.

14

உபண5தி ஒப4#3

எகிேட இைலேய

ஏமா+ ேபாேனக9மணி
க9மணி க9மணி.

15

ராசா)3 மதிாி*3

ராெவலா3 திாிதாG3

ராணி யான உகிட

நா$வா4க ேளாநா$.

இ ப

16

எலா3 இக

இத Cடனான நா

எ ப உ மனைசநா

கலகிேன கலகிேன கலகிேன?

உைன பா5த நா(தலா
ஒநா=3 சா பிடைல

உ(க3 எமனசி

17
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பதி,0Fேச பதி,0Fேச பதி,0Fேச.
03மாநா ெவ

18

ேபF03

ெவ63ேபF03 ேபசிேனேன

அ3மாஉ பாத3கதி

அ3மணி அ3மணி அ3மணி

19

மன0கிைசத ப0ேதேன
மாமா ேகாமாேன

க9ணிய மாந3ம

ெர9$ ேப3 இ ேபா3.

20

க3Zரமா இகலா3

காமா ேசாமா மாமா

உைனவிட ேவேறகதி

உலக5திேல இைல மாமா.

21

எைன ேபாேல உ4க =#

எ5தைனேயா ேப இ பா

உ9ைமயாநா ெசாGறைத

ஊகமா; ேக=4க மாமா.

22

அ ப F ெசாலாேத3மா

எ க9ேண ஆைச கிளிேய

அநியாயமா நா உைன
அவR6 ேபசினாG3.

23

அபாக நீ அைழ5+

ஆதாி கிைறேய க9ேண

ெபாமணிேய எ பாவ5ைத
ெபா65த தய)காக.

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

24
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4.8 ச-ைட ேப37
ஆலமர ேரா$வழி

அைலதைல+ ேபாறெப9ேண

சாைலவழி ஏ9 ேபாேற - ஏ த4கேம

சகா ேரா$வழி - அ ெபான3மா.

1

சாைம கதிர6க நா

சகா ேரா$வழி

மாம Kட ேபாேறனடா - ஏேலத4ைகயா
மைலய

வார5+# - அேடெபாைனயா.

2

சாைம கதிர6கநீ

சாம5திேல ஏ9 ேபாேற

சாைலவழி ேபயி#3 - ஏ த4கேம
சத

அட4கி ேபாFேச - அ ெபான3மா.

3

சாைலவழி ேபாைகயிேல

மாமKட என ேசாD

நாவதா ேபாதாேதா

- ஏ த4கேம

சாம5திேல சாிேசா யா - அ ெபான3மா.

4

சாைம கதிஅ6க - யா3

சாம5திேல ேபாவா4களா

சரச3நீ ப9ணாேதடா - ஏேலத4ைகயா

சனிய பி 5த ைபயா - அேடெபாைனயா.

5

மாமர5+ க யிேலதா

மாம நி9I பாகிறா

ஏமைகயி ேவபாடா - ஏேலத4ைகயா

ஏமஊ ெகைன அ? பி$வா - அேட ெபாைனயா.

சாைமகதி அ6கI3டா

6

80

சாதிெகட சகிDயா

ஏம ைகயி அக படாேத - ஏேலத4ைகயா

எேம ஒ9I3 #5த3 இைல - அேடெபாைனயா.

7

சாைமையநீ அ65தா என

Nமிைய ெபாளதா என

மாம என ெச;வான

- ஏ த4க3ேமா

ம9ைண கWவ ைவ ேபன

-

அேடெபான3மா.

8

ேபாடா ெபா ெகா0#

ெபா<ேதாேட ேச$

சாைமகா$ ெகவாகாேத - ஏேலத4ைகயா

சமராசியா ேபாகலா3டா - அேடெபாைனயா.

9

ெபரடாசி மாச5திேல

ெபாியகைட தியிேல

ேபாீFச3 பழதான
ெபாியப

- ஏ த4க3மா

ெர9$வா4கிேன -

அ ெபான3மா.

10

க5திாிகா; மா4கா*3

கனி,ச பழ4க=3 நா

க9ேடன

அ4ேகநா - ஏ த4க3மா

காசி+3 வா4கவிைல - அ ெபான3மா.

11

ெபாியகைட தியிேல

ேபாீFைச வா4ைகயிேல

ெபா6ைமஒ9I3 இலாத - ஏேல த4ைகயா
எைமகடா பா5ேத நா -

அேடெபாைனயா

12

நாபா5த எைமகடா

உஜாைட இதிFசடா

க,சா # Fச கடா - ஏேலத4ைகயா

ெந,0அ, சாதகடா - அேடெபாைனயா

13

81

கன4 கேறெல9Iதா

க4கடா பா5ேத ஒ9I

சினகைட தியிேல - ஏேலத4ைகயா
சீ 83 கா 83 வா4ைகயிேல -

அேடெபாைனயா.

14

உைனநா ஒச5தி ேபச

எைனநீ இறகி ேபச

உலக3 ெபா6#ேமா
ஒ5+ வாழIேம

- ஏ த4கேம

- அ ெபான3மா.

15

மர5த யி ேலநி%கிற

மாம இைத ேகடா9ணா

மான4ெக$ ேபா#மடா - ஏேலத4ைகயா
மாியாைதயா ேபாயிரடா -

அேடெபாைனயா.

16

(ேனநா ெசாேனன
இன3 என பய3

பிவா4கேவ மாேடன

- ஏ த4க3மா

எனவ தாG,சாி - அ ெபான3மா.

17

மாமமா5 திரமிைல

மாமியா4 Kடஇகா

மFசாமா ெர9$ேப - ஏேலத4ைகயா
மGக ேல ெக  கார -

அேடெபாைனயா.

18

மGக ேல அ)4க எைன
மடக(

யா+ ெபா9ேண

பிG கைட ேபாஅவைர - ஏ த4க3மா
பிாிைய க

இ<5தி$ேவ -

அ ெபான3மா.

பிGகைட ேபாஅவைர
பிாிையக

இ<5தி யி9ணா

Fசாிவா உதைலைய - ஏேலத4ைகயா

19

82

சி $9டா ேவக5திேல - அேட ெபாைனயா.

20

ஆணா பிறதிதா

ணா ேபா காெதபல3

காணாம% ேபாவா4க

- ஏ த4க3மா உ

க9I# (னா ேலேய -

ஏ ெபான3மா.

21

+=கிற மாெட ேபா+3

+ளி5 +ளி ெபாதி0ம#3

+ளாத டாமைடயா - ஏேலத4ைகயா
ெபாலாத வ4க அ)4க -

ெவ

அேடெபாைனயா

22

உ $

விதாவா ேபசைல

- ஏ த4க3மா

ேவைலகார நான

ெவளிேய வதா ெதாி*ம

-

ஏ ெபான3மா.

23

(ஒ கால5திேல
(னியா9

மகஒ5த

எனேமா ெசான5+# - ஏேலத4ைகயா

எமேலாக3 ேசதானடா - அேடெபாைனயா.

24

உ4க $ (4ைக கீைர

எ4க $ கி= கீைர

த4க3நீ தய4#ேற

- ஏ த4க3மா

ப4க3 ெச;ய பாகி ேற

-

அ ெபான3மா.

25

உைன ேபால (ரட ெனலா3
ஓ ஓ

ஒளிைகயிேல

எத Cைல யடாநீCடா - ஏேலத4ைகயா
ெசாத ேபFசா ேபசாேதடா -

எKட பிறத வ4க

அேடெபாைனயா.

26

83

ஏழாI ெர9$ ெபா9I

- ஏ த4க3மா

ப5+ ேபாிேல நாதா9

-

பயிவா ?# பிறத #

அ ெபான3மா.

27

எ4க அகா த4கFசிKட

எ ேபாதாவ ெதா5த

சகாத3 ேபசினாக - ஏேலத4ைகயா

ச9ைடவ மாவராதா - அேடெபாைனயா.

-------

28

28. சகாத3 - பாிகாச3.
இ385 தைலயKட

எத4கFசி அகா கிட

இ$38 ேபச நாேகடா - ஏ த4க3மா
இ$ ைப ஒ Fசி$ேவ -

அ ெபான3மா.

29

CI ெகா38 (ைளFசவ?3
சாIப5+ வளதவ?3

சாமானியமா எ4கிேட - ஏ த4க3மா
சம5+ ப9ண ( யாத

(3C5தி வதாKட
( Fசி$ேவ ெநா

க3மாப9ண ( யாத
ந3மபல3 ெதாியாத

-

அ ெபான3மா

30

ெபா<தி

- ஏ த4க3மா

- அ ெபான3மா.

31

அதகால5தி ேலஇத

அF0ண ம காம?3

எதCைல ய என# - ஏ த4க3மா
ச+ சதா கிழிFசி$ேவ

அள)# மி,சினாக

அ(த(3 ந,0 டா பா

அ ெபான3மா.

32

84

அள)# மி,சா ேதடா - ஏேலத4ைகயா
அலச

ப$ ேபாேவ - அேடெபாைனயா.

33

உனகி #3 ேராசதா

என#3 இ# (9Iநிைன

உன#ேம இ ேபனடா - ஏேலத4ைகயா

மன பா # காேதடா - அேடெபாைனயா.

34

ஒ5ைதயிேல இகிேற9I

ஒகாG3 நிைனகாேதடா

க5திகிைர யாகாேதடா - ஏேலத4ைகயா
அ5ைதமக வாறா4கடா -

அேடெபாைனயா.

35

அ5ைதமக வதா என

க5திெயலா3 வதா என

க5தி ாிகா; ேபாஅவைர - ஏ த4க3மா

05தமா அாி,சி$ேவ - அ ெபான3மா.

36

8ளியமர ெபா+ #ேள

8 Fச(கி உஉட3ைப

அ அ 9I அ

பா4கடா - ஏேலத4ைகயா

அநியாயமாF சாகாேதடா - அேடெபாைனயா.

37

ஆகாத காாிய5ைத

அ க நீ ேபசாேத

சாகாத வர3ெப5ேத9

- ஏ த4க3மா

ச9 5தன3 ப9ணாேத

- அ ெபான3மா.

38

ப5+5தைல ராவண?3

எ ப ேயா மா9டானடா

எ38டடா நீமைடயா - ஏேலத4ைகயா

வ385தன3 ப9ணாேதடா - அேடெபாைனயா.

39
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சீைதையF சிைறஎ$5த

ெச3ெபா? கிாீட5தா?3

ேபானவழி ெதாியைலடா - ஏேலத4ைகயா
ேபாகிாி5தன3 ப9ணாேதடா -

அேடெபாைனயா.

40

எபாண3 ராம பாண3

ஏ<லக3 ந$4#3 பாண3

ேபமானி பயைலஎலா3 - ஏ த4க3மா

ேபைர ெகா$#3பாண3 - அ ெபான3மா.

41

அDஅர சாணிகிேட

அF0ன ெச#Fெசலேல

அ ப எ பாண5+#( - ஏேலத4ைகயா

எ ப உ பாண3நி%#3 - அேடெபாைனயா.

42

எ5தைனேயா இைட ெபா9I4க

எைன பா5+ மய4கினா4க

ப5தினிேய நீமா5திர3 - ஏ த4க3மா

பாைற ெகா பா இகிைறேய -

அ ெபான3மா.

43

இைட ெப9ைண*3 எைன*3ஒ9I
எைடேபாட மட பயேல

+ைட பகைட அ ேவIமா - ஏேலத4ைகயா
ெதாடராேதடா ெதா ய பிசாேச -

அேடெபாைனயா.

44

சமாதான ேபF0
அ FசாG3 மிதிFசாG3

ஆ6K6 ேபாடாG3

ஆதாிக ேவIம

- ஏ த4க3மா

ஆ மிலா பாவி நா9

தாேய தம85திாி

தயவா;எைன மனிய

-

அ ெபான3மா.

45

86

வாயாேல ேபசினைத - ஏ த4க3மா
வைகைவகாம மனிய

-

அ ெபான3மா.

46

த9ணி*3 CIபிைழ

தயவா ெபா6#த பா

உைன*3 நாெபா65ேத - அ பாத4ைகயா

ஒ9I#3 அ,சாேதநீ - நலெபாைனயா.

47

பFைசமைலயி ேலயி#3

பFைசகிளி ேயநாஉைன

பா5+ெரா3ப நாளாFச3மா - எக9ண3மா

மா%65த4க5ைத5 தான3மா – க9I ெபான3மா.

48

ஆணா அழகநீ

அமத ஆளியநீ

ேதா=#5 ேதா=3நீ - எக9ைணயா, உைன5
ெதாடாG3 ேதாசமிைல - எெபாைனயா.

49

க9ேணநா உைனக9$
க5+ கிைசதிக

எனதவ, ெச;ேதேனா - எக9மணி
ெசானாG3 மன3ஆறாத

- ெபா?க9மணி.

50

தமயதிைய கடI9I
சனிபகவா படபா$

நா?தா பேடன3மா - ஆனாக9மணி

நலேநர3 வ+Fச3மா - ெபா?க9மணி.

51

கடI9ணா எ5தைனேயா
காவாDைய கடலா3நீ

க$5 தாD நாநட5த - க9I5த4கேம
காவாD ந3மைள ெந4#வானா -

க 5த4கேம

52

87

கயாண விமாிைச
ஊலக3 ேபாேலநா3

ஒ<4கான தாDக

உற(ைறயா Kடநா3 - க9I5த4கேம

ஊேகால3 ேபா;வரI3 - க 5த4கேம.

53

ேயாகியமா; ேப0ற எ

ேயாசைன*ள மFசாேன

பாகியதா நாெப%ேறேன - க9IமFசாேன
ப+சனெம லா38கழ - ெபா?மFசாேன.

54

ஆ$கிடா; நால F0

ஆயிர3ேபைர K பி$

அழகான வி+வF0 - க9I5த4கேம

ஆைசைய5 தீகIேம - க 5த4கேம.

55

ஏைழக=3 பாைழக=3

எ4கிதாG3 K பி$

வாைழஇைல ேபா$Fேசா6 - க9IமFசாேன

வாிைசயா ெகா$கIேம - ெபா?மFசாேன.

56

மாமமா மFசாமா

ம5தவ4க எலா#3

மாைலKட ேபாடIேம - க9I5த4கேம

மாியாைதக ெச;யIேம - க 5த4கேம.

57

அ9ண?#3 அகா=#3
அதிசய5 +ணிவா4கI3

த3பி#3 த4கFசி#3 - க9IமFசாேன

தாராளமா5 +ணிவா4கI3 - ெபா?மFசாேன.

ெகா$ (ழக5ேதாேட

ெகா9டா$3 வாிைசகைள

58

88

ெகா9$வத ேபெகலா3 - க9I5த4கேம
ெகா$கI3பதி சீவாிைச -

க 5த4கேம.

59

கDயாண5 +ணிமணிைய

காாிைகேய நீவா4கI3

ெதாியாத3 மாஎன# - க9I5த4கேம

சாியான வழி(ைறக - க 5த4கேம.

60

(K5தகாG ஊணற+3

ஊெவ%றிைல ைவகிற+3

(தேவைல9I ெசாவா4க - க9IமFசாேன
(ேனா எேலாேம - ெபா?மFசாேன.

61

ச3பத கார#F

சாியான பழ3பா#F

சட ப

ைவகIமா3 - க9IமFசாேன

திடவட, ெச;யIமா3 - ெபா?மFசாேன.

62

நா=ேததி நச5திர3

நலா பா5+ #றிF0வF0

நாக0ர காரைன*3 - க9IமFசாேன

நய+ அைழகIமா3 - ெபா?மFசாேன.

63

க9ேணஎ க9மணிேய

கDயாண5+# உ9ண3

எெனன ேவI3 அ3மணி - க9I5த4கேம

என#Fெசால I3விவர3 - க 5த4கேம.

64

Nமிஎ லா38க<3

8ேராகித காள? பி

ேசமலாப ேநர5ைத*3 - க9IமFசாேன

ெச3ைமயா அறி,0வரI3 - ெபா?மFசாேன.

65

89

 D#3 கிழ$கைட

ேவைலெயலா3 நட5ைதயிேல

நா D#3 மனிசெரலா3 - க9I5த4கேம
ந3ைம5ேத

வவா4களா3 - க 5த4கேம.

66

8ேராகித ெசாG ப

ெபா; பத ஒ9Iேபா$

ெபா6ைமயா உேளஉகா+ - க9IமFசாேன
அைமயா உFசாிகI3 - மதர4கைள.

67

தா3பாள5 த ேலதா

சாமான3 ைவகIேம

எெனன சாமான3I - க9IமFசாேன

இ பநா ெசாGேவேன - ெபா?மFசாேன.

68

மDைக N மெகா<+
ெநஅாிசி நலம,ச

தாDகயி 6படேவ - க9IமFசாேன

தாD*3 ைவகIேம - ெபா?மFசாேன.

69

ேத4கா; பழ(3ெகா,ச3

தா3பாள5 த ேலவF0

தா3Nல3 ேச5+வF0 - க9IமFசாேன

த3பதி# ெகா$கIேம - ெபா?மFசாேன.

70

வதவ4க எேலா#3
சதன(3 #4#ம(3

வைகவைகயா ெகா$கIேம - க9I5த4கேம
வாிைசக=3 ெகா$கIேம - க 5த4கேம.

71

நல ச#ன5திேல

நாடாெர லாமறிய

நா3ெர9$ ேபேம - க9I5த4கேம

ச3மண4கா ேபா$கார - க 5த4கேம.

72

90

Nசாாி#3 நம#3

ெபா+வா5 திைர*4க

சா-திர ஒ<4# ப

- க9I5த4கேம

சமாதான5 தாDகட - க 5த4கேம.

73

தா3தாமி9 ெணாபக3

தீ3தீமி9 ெணாபக3

நாலாபக (3(ழ4க - க9I5த4கேம

நா3நம- கார,ெசாேவா3 - க 5த4கேம.

74

ந3மெர9$ ேபேமேல*3

வதசின பிைளெயலா3

வாாிவாாி Nஇைறக - க9I5த4கேம

மாறிமாறி பா$ பாட - க 5த4கேம.

75

கDயாண பாட)4க

கனிவா;5தா ப ைகயிேல

க9எலா3 ந3ேமேலதா - க9I5த4கேம
கட)அ ளாேலதா - க 5த4கேம.

76

ஆலா5தி எ$க5தா?3

அ5ைதமா (வரேவ

காலா

ேபாேவா3நாம - க9I5த4கேம

கவைலயிலா மேபாேவா3 - க 5த4கேம.

77

உ அ9ணமா3 த3பிமா3

உ அகாமா3 த4ைகமா3

எைன பாி யாச3ப9ண- க9I5த4கேம

எதிகவ வா4கள3மா – க 5த4கேம.

மFசினமா எலா3ேச+

மாியாைதயா; கிடவ+

78

91

ம,ச த9ணி ஊ5ைதயிேல – க9I5த4கேம

ப,ைச ேபால நாபற ேப – க 5த4கேம.

79

ம,சத9ணி # பய+
ப,சா பற பவேர

ெகா,ச3 நி9I ேப04ேகா – எ அ5தாேன

கி,சி5+ேம ெவக3 இைலேய – ெபான5தாேன.

80

ேவ ேபானா தா என

சைடேபானா தா என

மFசா தய)ேவIேம – க9ணா5தாேன

ம,சத9ணி# பயமா#ேமா – ெபா அ5தாேன.

81

ேவ ேபானா பரவாயிைல

சைடேபானா பரவாயிைல

சாணிைய ந லாகைரF0 – எக9மணி

சைடேமேல ஊ5+வா4க – க9I ெபாமணி.

82

மைலேயறி ேபானாG3

மFசா தய)ேவணி,

மFசா தய) இலாவிடா – எ அ5தாேன

மனிச மதி பா4கேளா – ெபா அ5தாேன.

83

ெகா<தி மாகைள ப%றி*3

ேகாழிகா கைள ப%றி*3

ேகாளா6 ெசாD5தாேர - க9ண5தாேன

ெகா,ச3நி9I ேக$ ேபா4ேகா - ெபாஅ5தாேன.

84

சாகைட ையகிள63

காதிேகாழி ெர9ட 5+F

சா பி$ற ேநர5திேல - க9ேணஉ4க=#F

சாதிேகாழி காவேம - ெபாஅ5தாேன.

85

92

வாறைத பாைகயிேல

வ5த படாமநீ4க

க65தேகாழி காைல5தா - க9ண5தாேன
கா9பிகI3 ெகா<திமா# -

ெபாஅ5தாேன.

86

கா9பிக மறதி4க9ணா

சாமமி9ணா G3அ)4க

சாணிெய லா4கைரF0 - க9ண5தாேன

சைடெயலா3 ஊ5+வா4க - ெபான5தாேன.

87

ேவ9 யைவ
க9ேணஎ க9மணிேய

எனேவ I3உன#

க9ணாேல க9டெதலா3 - எக9மணி

கா9பி5தாநா வா4கி5தாேர - க9I ெபாமணி.

88

ஒ யாண3 ேவIமா

ப$5+ணி ேவIமா

எ$க க3மேவIமா - எக9மணி
ச$9Iநீ ெசாD5தீர3மா -

க9I ெபாமணி.

89

ர5னக நைக*3

(5+ பதக4க=3

ச5தி#5 த#தா ேபாேல - க9ண5தாேன

ப5திரமா5 தாவா4கI3 - ெபான5தாேன.

90

ெம5ைத$ ஒ9IேவI3

ேமலான ப$ைகேவI3

05தமா நா3இக - க9ண5தாேன

ெசா#சான உ$ 83ேவI3 - ெபான5தாேன.

91

93

$ேவைல ைய பாக

ேவைலகாாி ஒ5திேவI3

ெவளிேவைல *3பாக - க9ண5தாேன

ேவைலகார ேவேறேவI3 - ெபான5தாேன.

92

நாலா6 மாச5திேல

ந3ம$ கா=வ3

ேகாலா ேபாகIேம - க9ண5தாேன

#ழைத*3 ெப5ெத$க - ெபான5தாேன.

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

93

4.9 மாம அைழ*த
அைழ*த
ஆ%ேறார5+ $காாி - த4க3ைதயலாேள

- த4க3ைதயலாேள

ஆைனமைல வாறியா

நா%6நட ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள
நாகமைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

1

எ$வF0 ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள
ஏகா$ வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ப$ 8ைடைவகாாி - த4க3ைதயலாேள
ப$மைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

2

நல நைடயழகி - த4க3ைதயலாேள
நைடயா6 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

பில6க ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள
ZDேம$ வாறியா

த9ட

- ெபா?#யிலாேள.

3

ேபாடவேள - த4க3ைதயலாேள

த4கமைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ஒ யாண3 ேபாடவேள - த4க3ைதயலாேள
ஒ5ைத பாைற வாாியா

- ெபா?#யிலாேள.

4
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CIகC #5திகாாி - த4க3ைதயலாேள
CU வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ேதவேலாக3 ேபாD#3 - த4க3ைதயலாேள

- ெபா?#யிலாேள.

ேதவி#ள3 வாறியா

5

க4#ர4# நிைறதி#3 - த4க3 ைதயலாேள
க4#ள3 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ெசவ3 ெபாழி,சி#3 - த4க3ைதயலாேள
ெச9$வைர வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

6

சி$#வி யாயி#3 - த4க3ைதயலாேள
சி வைர வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

சிவேலாக3 ேபாD#3 - த4க3ைதயலாேள
சிவமைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

7

ஊசிC கழ#காாி - த4க3ைதயலாேள
ஊசிமைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

க9ண க ெக காாி - த4க3ைதயலாேள
கமைல# வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

8

ைதய விைட
ஆ=கட வதவேன - த4கமாமாேவ

ஆைனமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

நாெளலா3 ஆள ேபாற - த4கமாமாேவ

நாதமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

9

ஏF0மா$ பி கவாற - த4கமாமாேவ

ஏகா$ வரமாேட - ெபா?மாமாேவ

ப$கைர ேவ காரா - த4கமாமாேவ
ப$மைல வரமாேட நா -

நயமா5தா ேபசிவாற - த4கமாமாேவ

ெபா?மாமாேவ.

நைடயா6 வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

10
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பிைல5தன மா பிைழக5 த4கமாமாேவ

ZDேம$ வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

11

த4க5ைதநீ #மிFசிடாG3 - த4கமாமாேவ

த4கமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

ஒ;யார நைடநட#3 - த4கமாமாேவ

ஒ%ைற பாைற வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

12

(ன3ப வாிைசகாரா - த4கமாமாேவ

CU வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

ெத;வ4#

இதிடாG3 - த4கமாமாேவ

ேதவி#ள3 வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

13

க9உ9$ திர9 #3 - த4கமாமாேவ
க4#ள3 வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ

ெசலமா வள+வத - த4கமாமாேவ

ெச9$வைர வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

14

ல$ ெகா$5திடாG3 - த4கமாமாேவ

சி வைர வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

சிவ#

இதிடாG3 - த4கமாமாேவ

சிவமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

15

கா0பண3 ெகா$5திடாG3 - த4கமாமாேவ

ஊசிமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

க9Iகி9 ண கைலநா - த4கமாமாேவ

கமைல வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

மாம அைழ5த
அ,சணா KDகிைட#3 - த4க3ைதயலாேள
ஐயபா

வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ெச#Fெசகா5 தாெகா$#3 - த4க3ைதயலாேள

16
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ேசக(

வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

17

ரஸ#9$ ேபாேலஇ#3 - த4க3ைதயலாேள
- ெபா?#யிலாேள

கஜ( # வாறியா

க9டேநர3 க# க5 - த4க3ைதயலாேள

- ெபா?#யிலாேள.

க9 ேதச3 வாறியா

18

தா;ேபாேல பா+கா#3 - த4க3ைதயலாேள
தாய(

- ெபா?#யிலாேள

வாறியா

அறியாத பவ3நீ - த4க3ைதயலாேள

- ெபா?#யிலாேள.

ெபாியா6 வாறியா

19

நாெளலா3 பாGெபா4#3 - த4க3ைதயலாேள
பாலா6 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

தா;#5 தைல பிைளநீ - த4க3ைதயலாேள
தைலயா6 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

20

இ,சிநலா விைளதி#3 - த4க3ைதயலாேள
- ெபா?#யிலாேள

இ,சிகா$ வாறியா

ம,சநலா விைளதி#3 - த4க3ைதயலாேள
ம,சிமைல வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

21

#38#3பா ேகாழிேம*3 - த4க3ைதயலாேள
ேகாழிகான3 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

பா38ேபாேல ெநளிதி#3 - த4க3ைதயலாேள
பா3பனா6 வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

22

காெடலா3 கர ஓ$3 - த4க3ைதயலாேள
கர #ழி வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

வாைழய

- ெபா?#யிலாேள.

வாைழபலா மா4கா;இ#3 - த4க3ைதயலாேள
வாறியா

ஆயிரமா ஆைனேம*3 - த4க3ைதயலாேள

23
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ஆைனகட) வாறியா

- ெபா?#யிலாேள

ெபாிய+ைர # யி#3 - த4க3ைதயலாேள
ெபாியவைர வாறியா

- ெபா?#யிலாேள.

24

ைதய ம65த
அ,02பா; ெகா$5தாGதா - த4கமாமாேவ

வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

ஐயபா

ெசெகலா3 இ4ேகஇ# - த4கமாமாேவ
ேசக(

வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

25

ரஸ#9$ உ9$ேபா#3 த4கமாமாேவ

கஜ( # வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

க# Fசா மயக3வ3 - த4கமாமாேவ
க9 ேதச3 வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ.

26

தா;மைல ேபாDகா - த4கமாமாேவ
தாய(

வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ

அறியா பவ5திேல - த4கமாமாேவ

ெபாியா6 வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

27

பாGபழ3 ெகா$5திடாG3 - த4கமாமாேவ

பாலா6 வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ

தைல#5தைல நானிக5 - த4கமாமாேவ

தைலயா6 வரமாேடநா - ெபா?மாமாேவ.

28

இ,சிதிற #ர4#ேபாேல - த4கமாமாேவ

இ,சிகா$ வரமாேடநா ெபா?மாமாேவ

ம,சநா Nசமாேட - த4கமாமாேவ

ம,சிமைல வர)3மாேட - ெபா?மாமாேவ.

ேகாழிகறி தினமாேட - த4கமாமாேவ
ேகாழிகான3 வர)மாேடநா -

29
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ெபா?மாமாேவ

பா3ைப பா5தா பயமா;இ#3 - த4கமாமாேவ
பா3பனா6 வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ.

30

வாைழேமேல பிாிய3இைல - த4கமாமாேவ
வாைழய

வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ

ஆைன9ணாெத; வாைன#3பய3 - த4கமாமாேவ
ஆைனக$ வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ.

31

ெபாிய+ைர உனெகாச5தி - த4கமாமாேவ
ெபாியவைர வரமாேடநா -

ெபா?மாமாேவ.

.............................

32

மாம மீ9$3 அைழ5தல
ஆஒ9I# அ,02பா - த4க3ைதயலாேள
அவாஸு நாெகா$ ேப -

ெபா?#யிலாேள

அ,0மணி வ9 ேயறி5 - த4க3ைதயலாேள

அ4#ல #றிFசிேபாேவா3 - ெபா?#யிலாேள.

33

ெசாG3கைத ேக=ெப9ேண - த4க3ைதயலாேள
ெசாமீறி ேபாகாேத

- ெபா?#யிலாேள

வசேவைல ெச,சியினா - த4க3ைதயலாேள
வா4#வாய

ைகநிைறய - ெபா?#யிலாேள.

34

ெபர$கள3 ேபா;நீ - த4க3ைதயலாேள
ேபெகா$5தா ேபா+ம

- ெபா?#யிலாேள

அ,0ரா5த ெகா<ெத$5தா - த4க3ைதயலாேள
அ,சணா கிைட#ம

ஆ6நா= கா6ப

- ெபா?#யிலாேள.

- த4க3ைதயலாேள

35
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அாிசிதா?3 கிைட#ம

- ெபா?#யிலாேள

வார5+# 2வாஒ9I - த4க3ைதயலாேள
வா4#வாய

ெசல)#5தா - ெபா?#யிலாேள.

36

சீகிலாம ேவைலெச;தா - த4க3ைதயலாேள

சீைலேவேற இனா3கிைட#3 - ெபா?#யிலாேள

ெகா<திலாத கால5திேல - த4க3ைதயலாேள

கைளெய$5தா கா0ேவேற - ெபா?#யிலாேள.

37

கண#5தீ#3 கால5திேல - த4க3ைதயலாேள

க3பிளி இனா(3ேவேற - ெபா?#யிலாேள

பிைளெப63 கால5திேல - த4க3ைதயலாேள

பிைள2வா அ,0ேவேற - ெபா?#யிலாேள.

38

மைலஇற4கி ஊேபாக5 - த4க3ைதயலாேள

வழிFெசல) கா0ேவேற - ெபா?#யிலாேள

மாகழி இப5த,சிேல - த4க3ைதயலாேள

மகராசா கா0ேவேற - ெபா?#யிலாேள.

39

மாதவிடா; கால5திேல - த4க3ைதயலாேள

மகாராசா V)ேவேற - ெபா?#யிலாேள

கDயாண கால5திேல - த4க3ைதயலாேள

க9 ராசா கா0ேவேற - ெபா?#யிலாேள.

40

ைதய ம65த
ப9ைணேவைல நீெச,சா - த4கமாமாேவ

ப9ைணKD ேபா$5தாேர - ெபா?மாமாேவ

எடாத பழ5+#நீ - த4கமாமாேவ

ெகாடாவிஏ வி$ ேபாேற - ெபா?மாமாேவ.

ஏ$F 0ைரகா;வ+ - த4கமாமாேவ

கறி#த)மா நீெசாG - ெபா?மாமாேவ

வசேவைல ஒ9I3வாணா3 - த4கமாமாேவ

41
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வாரேவைல ஒ9I3வாணா3 - ெபா?மாமாேவ.

42

ெபர$ கள5+# ேபா;5 - த4கமாமாேவ

ெபர9ட<க பிாியமிைல - ெபா?மாமாேவ

க,சியிலா விடாதாேன - த4கமாமாேவ

அ,0ரா5த ெகா<+ேவI3 - ெபா?மாமாேவ.

43

அாிசிவாணா3 ப 8வாணா3 த4கமாமாேவ

அாிசி ப,ச3 என#இைல - ெபா?மாமாேவ
பிFைசகாாி இ9Iநீஎ9ணி5 - த4கமாமாேவ
பித%றாேத க9டப

- ெபா?மாமாேவ.

44

கா$கைர இ4ேகஇக5 - த4கமாமாேவ

காணாதசீைம ஏேபாக - ெபா?மாமாேவ

எ=கா$ கைளஎ$க5 - த4கமாமாேவ

எடா= என#ேவI3 - ெபா?மாமாேவ.

45

நலநிலா ெவளிFச5திேல - த4கமாமாேவ

நாப$ ேப கா%ேறாடமா - ெபா?மாமாேவ

கDயாண3 ப9I(தி5 - த4கமாமாேவ

கனி#ளி #ளி பாளா - ெபா?மாமாேவ.

46

மைல#(த ேபானாதாேன - த4கமாமாேவ

மைலஇற4கி ஊவரI3 - ெபா?மாமாேவ

ெபா;காG #திைரயிேல - த4கமாமாேவ

ெபா9Iேவச3 உன#Fசாி -ெபா?மாமாேவ.

47

உஅகாத4 கFசி#ேவI3 - த4கமாமாேவ

இ ப யா ெகா5தV) - ெபா?மாமாேவ

கDயாண3 ேவIமி9ணா - த4கமாமாேவ

கடழக இ4ேகஇகா -ெபா?மாமாேவ.

----------

48
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4.10 சைத வியாபார&
வியாபார& - காத. ேகட
மானாம+ைரF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

மெகா<+ வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
தா

ப5திF சைதயிேல - ஏல4கி

தாழ3N வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ேராேடார5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேராசா N வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ம9டப5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
#5தால5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

5

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

6

ேலேலா

Nலா4கிழ4# வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ெசWவா; ேபைடF சைதயிேல - ஏல4கி

ெசவதி N வா4கIேம - ஏல4கி

4

ேலேலா

ெகா9ைட5தி# வா4கIேம - ஏல4கி

Nல5RF சைதயிேல - ஏல4கி

3

ேலேலா

மDைக N வா4கIேம - ஏல4கி

ெசதாமைர வா4கIேம - ஏல4கி

2

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ெச #ள3 சைதயிேல - ஏல4கி

1

ேலேலா

ேலேலா

7
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என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ம,ச# ப3 சைதயிேல - ஏல4கி

மாைலெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ேவQF சைதயிேல - ஏல4கி

8

9

ேலேலா

ெவ ேவ வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ஆர பாைளய3 சைதயிேல - ஏல4கி
அரளி N) வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

வாணிய3பா F சைதயிேல - ஏல4கி

வாடாமDைக வா4கIேம - ஏல4கி

வாைழ N வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

12

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
C# ேபாிF சைதயிேல - ஏல4கி

13

ேலேலா

C#5தி*3 வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
C# ேபாிF சைதயிேல - ஏல4கி

14

ேலேலா

(4ைக N வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
காைரகா சைதயிேல - ஏல4கி

11

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
வடம+ைரF சைதயிேல - ஏல4கி

10

ேலேலா

க3மெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

15
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என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
பிலாYF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

பிலாெகா9I வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
காைர# F சைதயிேல - ஏல4கி

காத9ைட வா4கIேம - ஏல4கி

பாதரச3 வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ஒலவேகா$F சைதயிேல - ஏல4கி

ஒ யாண3 வா4கIேம - ஏல4கி

ைவைகயா%6 ஓர5திேல - ஏல4கி

ைகவைளய வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ேமாதிர4க வா4கIேம - ஏல4கி

21

ேலேலா

மயிமா *3 வா4கIேம - ஏல4கி

ேமாகைட பக5திேல - ஏல4கி

20

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
மயிலா ^F சைதயிேல - ஏல4கி

19

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

22

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா

ைவரக வா4கIேம ஏல4கி

18

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

வதவா F சைதயிேல ஏல4கி

17

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
பாவநாச3 சைதயிேல - ஏல4கி

16

ேலேலா

ேலேலா

23
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என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா
ச5திர ப F சைதயிேல - ஏல4கி
சர$ஒ9I வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ப$ேகாைடF ெச கிேட - ஏல4கி

பதக3ஒ9I வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

நா$ேகாைடF ெச கிேட - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ராவிேல கைட# ேபா; - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ரவிைக5+ணி வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ப3பா; கைட# ேபா; - ஏல4கி

பாவாைட வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

கைட# ேபா; - ஏல4கி

அாிசிப 8 வா4கIேம - ஏல4கி

29

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

30

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ஆ$ெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி

28

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

ஆடQF சைதயிேல - ஏல4கி

27

ேலேலா

காசி ப$ வா4கIேம - ஏல4கி

அலேமெச

26

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
கா0கைட தியிேல - ஏல4கி

25

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா

நாGநைக வா4கIேம - ஏல4கி

24

31
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என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ேகாய385RF சைதயிேல ஏல4கி

ேலேலா

ேகாழிெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ெந;^F சைதயிேல ஏல4கி

33

ேலேலா

ெந;ெகா,ச3 வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா
நலக6 ப ப யிேல - ஏல4கி

34

ேலேலா

நெல9ெண; வா4கIேம - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
காய4#ள5+F சைதயிேல - ஏல4கி
கா;கறி*3 வா4கIேம - ஏல4கி

35

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
க9 ெகா<38 ேதச3ேபா; - ஏல4கி

கைடFசாமா வா4கIேம - ஏல4கி

36

ேலேலா

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
நாகலா8ர3 நாக0ர3 - ஏல4கி

32

37

ேலேலா

நா3ஒ<4# ெச;யIேம - ஏல4கி

ேலேலா

நலநா எலா3பா5+ - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

நல(K5த3 ைவகI3 - ஏல4கி

ேலேலா

என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.
ஊநாெட லா3அறிய - ஏல4கி

ேலேலா

ஒ<4கா5தாD கடIேம - ஏல4கி

ேலேலா

38

39
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என ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.

40

காதல விைட
மானாம+ைரF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

மெகா<+ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இ?3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

41

ேக+ ேவI3 க9ேண.

தா$ப5திாிF சைதயிேல - ஏல4கி

தாழ3N வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

42

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ேராேடார5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேராசா N வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

43

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ம9டப5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

மDைக N வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

44

ேக+ ேவI3 க9ேண.

#5தால5+F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ெகா9ைட5தி# வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ெச #ள3 சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ெசதாமைர வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

45

46
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Nல5RF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

Nலா4கிழ4# வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

47

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ெசWவா; ேபைடF சைதயிேல - ஏல4கி

ெசவதி N) வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

48

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ம,ச# ப3 சைதயிேல - ஏல4கி

ம,சN) வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

49

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ேவQF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ெவ ேவ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

50

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ஆர பாைளய3 சைதயிேல - ஏல4கி
அரளி N) வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

51

ேக+ ேவI3 க9ேண.

வாணிய3பா F சைதயிேல - ஏல4கி
வாைழ N வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

52

ேக+ ேவI3 க9ேண.

வடம+ைரF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

வாடாமDைக வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா
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53

ேக+ ேவI3 க9ேண.
C# ேபாிF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

C#5தி*3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

54

ேக+ ேவI3 க9ேண.

C# ேபாிF சைதயிேல - ஏல4கி

(4க N வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

55

ேக+ ேவI3 க9ேண.

காைரகாGF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

க3மெர9$3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா
56

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ெபமாேகாயி சைதயிேல - ஏல4கி

ZDெர9$ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

57

ேக+ ேவI3 க9ேண.

பிலாYF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

பிலாெகா9I வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா

ேக+ ேவI3 க9ேண.

காைர# F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

காG5த9ைட வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

பாவநாச3 சைதயிேல - ஏல4கி

58

ேலேலா

59
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பாதரச3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

ஒலவேகா$F சைதயிேல - ஏல4கி

ஒ யாண3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண

ைவைகயா%6 ஓர5திேல - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

ேமாகைட பக5திேல - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

மயிலா ^F சைதயிேல - ஏல4கி

63

ேலேலா

வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

64

ேலேலா

ைவரகG வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

ச5திர ப F சைதயிேல - ஏல4கி

65

ேலேலா

சர$ஒ9I வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

62

ேலேலா

ேமாதிர4க வா4கி5தாேர - ஏல4கி

வதவாசிF சைதயிேல - ஏல4கி

61

ேலேலா

ைகவைளய வா4கி5தாேர - ஏல4க

மயிமா

60

66

110

ப$ேகாைடF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

பதக3ஒ9I வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா
67

ேக+ ேவI3 க9ேண.

நா$ேகாைடF ெச கிேட - ஏல4கி

நாGநைக வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

68

ேக+ ேவI3 க9ேண.

கா0கைட தியிேல - ஏல4கி

ேலேலா

காசி ப$ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

69

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ராவிேல கைட# ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

ரவிைக5+ணி வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா
70

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ப3பா; கைட# ேபா; - ஏல4கி

ேலேலா

பாவாைட*3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

71

ேக+ ேவI3 க9ேண.

அலேமெச

கைட# ேபா; - ஏல4கி

அாிசிப 8 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

ஆடQF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ஆ$ெர9$ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

72

111

73

ேக+ ேவI3 க9ேண.
ேகாய385RF சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ேகாழிெர9$ வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

74

ேக+ ேவI3 க9ேண.

ெந;^F சைதயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ெந;ெகா,ச3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

75

ேக+ ேவI3 க9ேண.

நலக ப3 ப யிேல - ஏல4கி

ேலேலா

நெல9ெண*3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா
76

ேக+ ேவI3 க9ேண

காய4#ள5+F சைதயிேல - ஏல4கி

கா;கறி*3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

77

ேக+ ேவI3 க9ேண.

க9 ெகா<38 ேதச3ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

கைடFசாமான3 வா4கி5தாேர - ஏல4கி

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன

ேலேலா

ேக+ ேவI3 க9ேண.

தாரா8ர3 ேபா;நா3 - ஏல4கி

ேலேலா

தா;பிைளைய K படலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

நாகலா8ர3 நாக0ர3 - ஏல4கி

ேலேலா

78

79

112

நா3ஒ<4# ெச;யலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

நலநா எலா3பா5+ - ஏல4கி

நல(K5த3 ைவகலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண

ஊநாெட லா3அறிய - ஏல4கி

80

81

ேலேலா

ஒ<4கா5தா D*4கடலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

இன3 என ேவI3 ெப9ேண - உன
ேக+ ேவI3 க9ேண.

------------
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5. ெதாழிலாள பா
5.1 7-ணா&8 )*9& பா
சி3பிசி3பிஐயா எ$5+லைக

சி%ெறG3ைப ேநா)ைதயா.

மனிமனி எ$5+லைக

மணிகெடலா3 ேநா)ைதயா.

கா5தாேல வதெப9க

கானDேல மா=ேறாேம.

வி யDேல வதெப9க

ெவ;யிDேல மா=ேறாேம.

வயி6ெரா3ப பசி#ைதயா

1

2

3

4

113

வ 5தக,சி பா5+வாேர.
#ைலைய பசி தா)ைதயா

K. பாைன பா5+வாேர.

வாைழமர3 ெவட ேபா;

வா;ேபாFேச ேகாடாD.

வா;ேபான ேகாடாDைய

ெகால$ ேச5+ ேபா4க

ெதனமர3 ெவட ேபா;5

ெதறிF0 ேபாFேச ேகாடாD.

ெதறிF0 ேபான ேகாடாDைய

ெகால$ ேச5+ ேபா4க.

5

6

7

8

9

10

5.2 ேவ:
அதஅாிவா இதஅாிவா ஏேலல#யிேலலேலா

உகிைவFச ககாிவா ஏேலல#யிேலலேலா

1

சாய3நல பி யாிவா -

ஏேலல#யிேலலேலா

சா*த3மா ெநG38G3 ஏேலல#யிேலலேலா

ெநG38G3 அ65த65+ ஏேலல#யிேலலேலா

ேநரான க$க

-

2
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ஏேலல#யிேலலேலா

3

க$க 5 Rைகயிேல ஏேலல#யிேலலேலா

க9$கிடா கா$கார ஏேலல#யிேலலேலா

4

மாைலநலா மய4கைலேய ஏேலல#யிேலலேலா

மDைக N வாடைலேய -

ஏேலல#யிேலலேலா

5

சினமைல ஓர5திேல - ஏேலல#யிேலலேலா
சீைலைய பறிெகா$5ேத

ஏேலல#யிேலலேலா

6

த4கமைல ஓர5திேல - ஏேலல#யிேலலேலா
தாDைய பறிெகா$5ேத ஏேலல#யிேலலேலா

7

ஊதவத நாத0ர3 - ஏேலல#யிேலலேலா
ஊைரவி$5 தா9டைலேய -

ஏேலல#யிேலலேலா

8

அ கவத ேமளகார - ஏேலல#யிேலலேலா
ஆ%ற4கைரைய5 தா9டைலேய -

ஏேலல#யிேலலேலா

9

பதநலா பிாிகைலேய ஏேலல#யிேலலேலா

பாதிமண3 ெகாளைலேய -

ஏேலல#யிேலலேலா

10
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பணியார3 0டச

- ஏேலல#யிேலலேலா

பாதிமண3 ெகாளைலேய -

ஏேலல#யிேலலேலா

11

ஆ6கா0#F ேசவவா4கி ஏேலல#யிேலலேலா

அ+#ெரா3ப கார3வF0 -

ஏேலல#யிேலலேலா

12

ெகா5தமD ப5தேல9I ஏேலல#யிேலலேலா

K)த3மா எேசவ -

13

ஏேலல#யிேலலேலா

கலாேல ராணி$ - ஏேலல#யிேலலேலா
க4கலாேல ராசா$ -

14

ஏேலல#யிேலலேலா

ெச4கலாேல ேசம$ ஏேலல#யிேலலேலா

ம9கலாேல மா$ெகாட3 ஏேலல#யிேலலேலா

15

ஆர,05 ேதாெபா6கி -

ஏேலல#யிேலலேலா

ஆ6லச3 ேதக

ஏல#யிேலலேலா

-

16

ேதேமேல ேபாறெப9ேண ஏல#யிேலலேலா

ேதவேலாக3 பா5+வா

ஏேலல#யிேலலேலா

-

17
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ெநைடயா வளதத3பி -

ஏேலல#யிேலலேலா

நீலேகா$ ேபாடத3பி ஏேலல#யிேலலேலா

18

ஆG#ேள இகிறிேய ஏேலல#யிேலலேலா

ஆைரவி$ K பி$ேவ -

ஏேலல#யிேலலேலா

-------

19

19. ஆ - Hall
கGகைள எறி,0பா5ேத ஏேலல#யிேலலேலா

கதைவ*3 திற+பா5ேத ஏேலல#யிேலலேலா

20

உறக3 ெபாி09Iதா ஏேலல#யிேலலேலா

உறைவநீ மற+ யா -

ஏேலல#யிேலலேலா

21

ஆ%65த9ணீ சலசல4க ஏேலல#யிேலலேலா

அவம யி நாஉற4க -

ஏேலல#யிேலலேலா

22

ேவDஒ ,சிFசி? - ஏேலல#யிேலலேலா
விறெகா க நீவா

-

ஏேலல#யிேலலேலா
க6#

காேணாெம6 -

ஏேலல#யிேலலேலா

23
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-

கயிெற$5+ நாவாேற9
ஏேலல#யிேலலேலா

24

ஏாி கைரேயார3 - ஏேலல#யிேலலேலா
எனேக5த நலைபய -

25

ஏேலல#யிேலலேலா

ஓ

மட#4க

- ஏேலல#யிேலலேலா

ஒ2வா; த டலா3 -

26

ஏேலல#யிேலலேலா

ஒக ப ஓ வர - ஏேலல#யிேலலேலா
ஒக பைல அைலய க -

27

ஏேலல#யிேலலேலா

க பவ+ கைரேசர - ஏேலல#யிேலலேலா
கலாேலதா ம9டபமா3 ஏேலல#யிேலலேலா

28

விலாேலதா ம9டபமா3 ஏேலல#யிேலலேலா

தி 8ற3 சநிதியா3 –

29

ஏேலல#யிேலலேலா
க பவ+ நி%ைகயிேல - ஏேலல#யிேலலேலா
கட)ைள5 ெதா<தா4க

ஏேலல#யிேலலேலா

ஒக$ C4கிெவ

-

30

- ஏேலல#யிேலலேலா

ஒசாைள இறகிேன9

ஏேலல#யிேலலேலா

-

31
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ஆவார3 Nவினாேல - ஏேலல#யிேலலேலா
தாவார3 இறகFெசாேன -

-----

32

ஏேலல#யிேலலேலா

5.3 9ைரமக வைக*
வைக*

* 09ணா38 #5+3 பா$.
- ஏல4கி

ேலேலா

ஒ9ெணா9ணா வத

- ஏல4கி

வத

வத

வ9 ெயலா3 வத

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ஓட3ஓடமா வ+

ேலேலா

ேலேலா

மடமட9I வத

- ஏல4கி

ேலேலா

தடதட9I வத

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

கி$கி$9I வத

- ஏல4கி

சடசட9I வத

தி$தி$9I வத

- ஏல4கி

8$8$9I வத

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

கடகட9I வத

- ஏல4கி

ேலேலா

படபட9I வத

- ஏல4கி

ேலேலா

கலகல9I வத

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

மட#திைர மா கி$ - ஏல4கி

ேலேலா

பேலபேல9I வத

மா,0மா,0 வத

- ஏல4கி

ேலேலா

1

2

3

4

5

6

7

8
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#ைட#திைர #திF0கி$ - ஏல4கி
K K

- ஏல4கி

வத

ேலேலா

ேலேலா

ெபாைட#திைர கைனF0கி$ - ஏல4கி
- ஏல4கி

8+8+9I வத

ேலேலா

த$#திைர தைலெதறிக - ஏல4கி
தா9 5தா9

ேலேலா

- ஏல4கி

வத

ேலேலா

ெரைட#திைர ெரா3பேஜாரா - ஏல4கி
- ஏல4கி

ெர9$ெர9டா வத

மா$வ9

வத

சார$வ9

ெபா வ9

- ஏல4கி

வத

- ஏல4கி

வத

கைடவ9

வத

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

ஒ5ைதவ9

வத

- ஏல4கி

ேலேலா

ஜகாவ9

வத

- ஏல4கி

ேலேலா

ஓ ஓ

- ஏல4கி

வத

ாிFசாவ9

ேமாடாவ9
லாாிவ9

ைசகிவ9

வத

வத

வத

சாமாவ9

ேலேலா

- ஏல4கி

வத

ேலேலா

- ஏல4கி

- ஏல4கி

- ஏல4கி

வத

ேலேலா

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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தா9 5தா9

- ஏல4கி

வத

ேலேலா

- ஏல4கி

ச5த3அ4ேக ேக#த

தாசிேவசி பா$றா4க - ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ஓைசெரா3ப ேக#த

ேலேலா

சிவ 85R= பற#த

- ஏல4கி

ேலேலா

க 85R= பற#த

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

சீகிர3சீகிர3 வத

சிடாசி டா9Iதாேன - ஏல4கி
- ஏல4கி

கா5தா பற+கி$ - ஏல4கி
கிடகிட வத

ேகாணிேகாணி நட#த

-

-

- ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ஏல4கி

# #திைர நிமி+கி$ - ஏல4கி
#திF0#திF0 ஓ$த

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

22

23

24

ேலேலா

- ஏல4கி

ெகா,சிெகா,சி நட#த

ேலேலா

ேலேலா

#திைரெயலா3 K கி$ - ஏல4கி
#3மாளதா ேபா$த

ேலேலா

ேலேலா

- ஏல4கி

20

21

ேலேலா

காெடலா3 க6 பா இ# - ஏல4கி

ேச+ேச+ வத

19

ேலேலா

25

26

27

ெபா9Iவ+ ெபா9Iவ+ ஏல4கி

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

ெபா?ேபாட வ9 யிேல -

28
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ெபா9ைண ெப5த தாயிவ+ - ஏல4கி

ேலேலா

ப$ ேபாட வ9 யிேல -

ஏல4கி

29

ேலேலா

வ9 யிேல வத+ைர - ஏல4கி

ேலேலா

எ4கஎலா #3(ைற -

ஏல4கி

எதிாிF0 பா5+ பா5+ - ஏல4கி
(தி(தி ேபாறான

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

ஆ=கைள பா5+ பா5+ - ஏல4கி
-

அமெலலா, ெச;யறா9

ேலேலா

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

தீனி தயாெச;ய - ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

தாேனஎலா3 ெச;*றா9

- ஏல4கி

ேலேலா

தி$தி$9I ஓ$ரா9

தயெவலா3 கா$றா9

-

ஏல4கி

ேதேமைச ேபாடFெசாD - ஏல4கி
-

தி 5தி F சா$றா9

ேலேலா

ஏல4கி

த9ணிெகா9டாரFெசாD - ஏல4கி
தைலெதறிக ஓ$றா9

- ஏல4கி

ெவநீ தயாெச;ய - ஏல4கி

ேவ#ேவ#9I ஓ$றா9

பாகிறா9

-

32

33

34

35

ேலேலா 36

ஏல4கி

எலா5ைத*3 ெச,0கி$ - ஏல4கி
எ எ

ேலேலா

31

ேலேலா

ேலேலா
-

ேலேலா

30

ேலேலா

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

37

38
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மFசாவர காணாமி9I - ஏல4கி
-

மய4கிமய4கி நி%கிறா9
ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

39

- ஏல4கி

ேத4கி5ேத4கி நி%கிறா9

ேலேலா

ஏ4கிஏ4கி நி%கிறா9

- ஏல4கி

ேலேலா.

(கி(கி பாகிறா9

- ஏல4கி

ேலேலா

-

(ழிF0 (ழிF0 பாகிறா9

#னி,0#னி,0 பாகிறா9

-

நிமி+நிமி+ பாகிறா9

-

ஏல4கி

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

-

- ஏல4கி

ேரா$ேமேல பாகிறா9

-

ேலேலா

ஏல4கி

-

- ஏல4கி

$வழி பாகிறா9

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

ேமா$ேமேல பாகிறா9

கா$வழி பாகிறா9

ஏல4கி

- ஏல4கி

தி9ைணேமேல பாகிறா9

பய+பய+ பாகிறா9

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

ெத5ெதவா; பாகிறா9

பரபர9I பாகிறா9

ேலேலா

ஏல4கி

- ஏல4கி

சா,0சா,0 பாகிறா9

ேலேலா.

41

42

-

4கி4கி பாகிறா9

ச+சதா பாகிறா9

ஏல4கி

- ஏல4கி

#தி#தி பாகிறா9

40

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

43

44

45

46

47

48
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பா5+கிேட இ#3ேபா+ ஏல4கி

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

-

மாமமக வ+டா9

49
- ஏல4கி

பைல பைல இளிகிறா9

-

கலேசாடா உைடகிறா9

ஏல4கி

- ஏல4கி

அேலாஅேலா எகிறா9

- ஏல4கி

Z5த9ணி # கிறா9

ஏல4கி

- ஏல4கி

பிராதி5த9ணி # கிறா9

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

சாராய5த9ணி # கிறா9

ேலேலா.

ேலேலா

-

ைகைய பி F0 #G#றா9

சா 85த9ணி # கிறா9

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா.

Z பா;5த9ணி # கிறா9

- ஏல4கி

ேலேலா

ெபாடண5ைத5 திறகிறா9

- ஏல4கி

ேலேலா

ேபாைத5த9ணி # கிறா9

8ைகயிைல ெபா

ேலேலா

0ெட$5+ # கிறா9
ஏல4கி

ேலேலா.

-

ேலேலா.

52

53

54

55

56
-

மா+ள3பழ5ைத ெகா$கிறா9

-

ேலேலா

ேலேலா.

51

-

வாைழ பழ5ைத ெகா$கிறா9
ஏல4கி

ஏல4கி

- ஏல4கி

# கிறா9

ேசா6ேபா$ ைவகிறா9
ஏல4கி

-

50
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ஏல4கி

57

ேலேலா.

சீதா பழ3 ெகா$கிறா9

சீைமஆ பி ைவகிறா9

- ஏல4கி

- ஏல4கி

பலா பழ5ைத ெகா$கிறா9
ஏல4கி

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

-

ெகா;யா பழ5ைத ெகா$கிறா9

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

59
-

ஆர,0 பழ5ைத ெகா$கிறா9
ஏல4கி

-

அனாசி பழ(3 ேசகிறா9

மா3பழ5ைத அ6கிறா9

சா3பிராணி ேபா$றா9

ஏல4கி

ேலேலா.

ேச$கைட மிடாய

- ஏல4கி
-

ஏல4கி

ேலேலா.

-

Nதில$ ெந;ஜிேலபி - ஏல4கி
Nரா)4 ெகா$கிறா9

தாராகறி பாயாச3 - ஏல4கி
ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா
62
ேலேலா

- ஏல4கி

த பாமேல ெகா$கிறா9

60.

61

- ஏல4கி

ேசமியா)3 ெகா$கிறா9

58

ேலேலா.

63

ேலேலா

ேலேலா.

-

64

ேகாழிகறி ேரா-$கறி - ஏல4கி
ேகாளாறா ெகா$கிறா9

-

ேலேலா
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ஏல4கி

65

ேலேலா.

ெபா யிேல ெரா யி# - ஏல4கி

- ஏல4கி

ெபா<+சாய ெகா$கிறா9

காரவைட ைகமாவைட - ஏல4கி

ேலேல
-

க5ேதாேட ெகா$கிறா9

ஏல4கி

மFசாைன K கி$ - - ஏல4கி
-

ம5ைத$ ேபாறா9

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

இ5தைன*3 ெச,0கி$ - ஏல4கி

எ5தாைட கா9பிகிறா -

ஏல4கி

ேலேலா.

ெம5ைத$ #ேளதாேன - ஏல4கி

ேலேலா

ெம5ைத$ #ேளேபா; - ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ெம+வாமFசா ேபாறான

ெம5ைதெயலா3 05தி பா5ேத -

ேசாபாெவலா3 ேபா # - ஏல4கி

நா%காD*3 ேபா # - ஏல4கி

ச(காள3 ப ல

- ஏல4கி

சனெலலா3 ப$ பி

-

அைற#ேள இகிற+ - ஏல4கி
ஆயிர3 விள##

- ஏல4கி

ப,0ெம5ைத பாகிறா9

பாக பாக பக$த

ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

- ஏல4கி

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

69

70

ேலேலா.

ேலேலா

67

68

ேலேலா.

ேலேலா

66

71

72

73

74

75
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Nேதாட5ைத பாகிறா9
ஏல4கி

ேலேலா

-

Nேலாகேம அ4கி# - ஏல4கி

ராசா  இகிறா ேபா - ஏல4கி
ேராசா N நி%#த

- ஏல4கி

- ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

மDைக N மெகா=+ - ஏல4கி
மர3மரமா நி%#த

ேலேலா

ேலேலா.

ெசவதி N), ெசதாமைர*3 - ஏல4கி
ெச4கனி*3 இ#த

76

ேலேலா.

- ஏல4கி

பா#5ேதா 8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி

பனேதா 8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ெதனேதா 8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ெதவிடாத வாைழ5ேதா பா3 - ஏல4கி

கா பி5ேதாட3 ஆயிரமா3 - ஏல4கி

க=கைட கணகிைலயா3 - ஏல4கி

எலா5ேதாட(3 அ4கி# - ஏல4கி
ஏல5ேதாட(3 Kடஇ# -

ேலேலா.

ேலேலா

சா 8கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ேலேலா

ஜ)ளிகைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ேலேலா

கா பிகைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

வைளயகைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

78

79

80

ேலேலா.
ேலேலா

77

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

81

82

83

84

85
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கா0கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

ேலேலா

தாசிகைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி

86

ேலேலா.

ேகா ெவைள கார4Kட - ஏல4கி

ேலேலா

ேல ேயாேட இகிறா4க - ஏல4கி

ேலேலா.

87

ேஜா ேபா$ ேபாறா4களா3 ஏல4கி

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

பா

பா

வாறா4களா3 -

ஆ=3 அ<#தா9

88

- ஏல4கி

ேலேலா

அவ நைட த=#5தா9

ேவ ேமேல ேகா$5தா9

- ஏல4கி

ேலேலா.

ஏல4கி

ேலேலா

-

- ஏல4கி

ேகா$#ேள ேநா$5தா9

வாயிேல 0$5தா9

- ஏல4கி

ேலேலா

C#க9 ணா தா9

- ஏல4கி

ேலேலா

வைகவைகயா வ9 தா9

(6கிவிட - மீைசதா9

- ஏல4கி

ஏல4கி

பா$கார தா9 அவ - ஏல4கி
பாட பாட ஆடலா9

ப$ பா வாைடதா9
பசமா5 தவா9

ெபா$5தா வணிதா9

- ஏல4கி

- ஏல4கி

- ஏல4கி

- ஏல4கி

85த3 8திசா பா5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.
ேலேலா

ேலேலா.

89

90

91

92

93

94

95
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ெபாேன உன#5தா9

- ஏல4கி

ெபா ெபா யா ெகா$ பா9
ப3பா; சீ தா9

- ஏல4கி

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

பலவிதமா ெகா$ பா9

த4கஒ

ேலேலா

யாண(3 - ஏல4கி

- ஏல4கி

ெர4ேகா ர5தினகG - ஏல4கி

ெரைடெரைடயா ெகா$ பா9

ெவளியாேல த9ைடெச,0 - ஏல4கி
-

வித3விதமா ெகா$ பா9

ைககா 8 கலகெலன - ஏல4கி
க9டப

ெகா$ பா9

-

உலக5திேல #ைறவிைலய

ஒ;யார நைடகாாி - - ஏல4கி

-- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

- ஏல4கி

உன#மி,சி எவ=3இைல -

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

ேலேலா

உைன ேபால ஆஇ பா - ஏல4கி

ெசா5தான ெசா5+காாி - ஏல4கி

ேலேலா

அ5தா உன#5தாேன - ஏல4கி

ேலேலா

ெசா#சா5தா நீஇ ேப - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

அலா5ைத*3 ெகா$5தி$வா - ஏல4கி

96

97

ேலேலா.

ேலேலா

தா4கி5தா4கி ெகா$ பா9

ேலேலா.

ேலேலா.

98

99

100

101

102

103

104

105
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எனதா இதாG3 - ஏல4கி

ேலேலா

எைனம$3 மற+டாேத -

ேலேலா. 106

ஏல4கி

_______

5.4. க ப ஏறினவ*
ஏறினவ*

* 09ணா38 #5+3 பா$
நா5தனா - ஏல4கி

சின #

ேலேலா

சிலைறைய மா5தினா - ஏல4கி

ராெவலா3 ேபசினா - ஏல4கி
ரயிGவ9

ஏறினா - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

8சKட ேகாவிF0கி$ - ஏல4கி

8ைளகைள K கி$ - ஏல4கி

ேலேலா

ேபாறாெர4ேகா சி4க N - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ெபாைழ 85தைழ 8 பாகற+# - ஏல4கி

மாமனா# ெகா9டாடமா3 - ஏல4கி
மாமியா=#4 ெகா9டாடமா3 ஏல4கி

ேலேலா

NமாேதவிையF சாகிவFச - ஏல4கி

கடகைர# ேபா;5தா?3 - ஏல4கி
க9டா4கிF சீைலவா4கி - ஏல4கி
க பDேல ஏறினாளா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

3

ேலேலா

ேலேலா.

5.5 கள ெப#3ப#3ப லா5தாைனயா - ஏல4கி

2

ேலேலா

ேலேலா

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

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா

8ச?#5 தி9டாடமா3 - ஏல4கி

க4காணி ெசாப தா - ஏல4கி

1

ேலேலா.

ேலேலா

4
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#சாலா5தா ேகால 5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

- ஏல4கி

ேலேலா

அகாஅ3மா மாெரலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

#3மி பா$4 Kட பா

03மாைட5 தைலயிைவ5+ - ஏல4கி

அாிவாைள5தா சாியாைவ5+ - ஏல4கி

அல4க?# பிேனேபா; - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ஆ=ெகா சாபி 5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

----------

1

2

3

4

4. அல4க - ேம-திாி
ம3மாாிய கதிர65+ - ஏல4கி

ேலேலா

மைலேபால #வி5+ைவ5+ -ஏல4கி

ேலேலா.

சாிவர5தா 8ாி(6கி - ஏல4கி

ேலேலா

கள4கம%ற அல4கிKட - ஏல4கி

ேலேலா

அாிகெடலா3 அ$கிகி$ - ஏல4கி

கள3வைர#3 ேபாவாகளா3 - ஏல4கி

#F0#ேள #63ப ைபய - ஏல4கி

அF0ெவல3 வி%கிறானா3 - ஏல4கி

கடைலயவG3 க ப *3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

கல+ேபா$ வி%கிறானா3 - ஏல4கி

க38க ேல எ638ஏறி - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

காலாேகால3 ப9Iத3மா - ஏல4கி

ேலேலா.

5

6

7

8

9

10
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கள3ேபாகிற வழியிேலதா - ஏல4கி

ேலேலா

கள ெபா9I கைடைய பா5தா - ஏல4கி

க$ெநைல கள5திேலேபா$ - ஏல4கி

ேலேலா

கைட# ேபாறா கள ெபா9I - ஏல4கி

ைகயிேலதா காசிலாேம - ஏல4கி

ேலேலா

கல4#றாளா3 கள ெபா9I - ஏல4கி

காப

ெநெகா$5+ - ஏல4கி

ேலேலா

கடைலஅவ வா4#றாளா3 - ஏல4கி

அைர ப

ெநெகா$5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ெநெகா$5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ெமாFைசெகாைட வா4#றாளா3 - ஏல4கி

மாகாணி ப

ெநெகா$5+ - ஏல4கி

ெநெகா$5+ - ஏல4கி

ேலேலா

க38ெர9$ வா4#றாளா3 - ஏல4கி

க<5+ெகா க#மணி - ஏல4கி

ேலேலா

கைடயிேலதா வா4#றாளா3 -ஏல4கி

ேசா ேசா யா காைளெயலா3 - ஏல4கி
Lட க ேபா#ைதயா - ஏல4கி

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

ேலேலா.

ேலேலா

ம,செகா,ச3 வா4#றாளா3 - ஏல4கி

ஒப

ேலேலா.

ேலேலா.

அF0ெவல3 வா4#றாளா3 - ஏல4கி

(காப

ேலேலா.

ேலேலா.

11

12

13

14

15

16

17

ேலேலா.

18

ேலேலா.

19

ேலேலா

ேலேலா.

20
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5.6 நில*ைத பா*த
சாைல கட+ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

சகா நில5ைத பா5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

1

அதநல நில5ைத பா5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

2

க%றாைழகாைட கட+ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

ஆ6 கட+ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

காிசகாைட க9ணாேலபா5+ - ஏல4கி

ஓைடெயலா3 தா9

ேபாயி - ஏல4கி

ேலேலா

ஒ9ணைர#ழி நில(3பா5+ - ஏல4கி

ம5தியான ேவைளயிேல - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

க$Fேசா5ைத அவி.5+ பா5+ - ஏல4கி

ஆ5ேதார3 உகா+தா - ஏல4கி
அழகான ஊ5+5ேதா9

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

கைள 85தீர5 த9ணீ# 5+ - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

கண# பிைள# கா04ெகா$5+ - ஏல4கி
காிசகாைட மாபி 5+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சகா#3 பண4ெகா$5+ - ஏல4கி

_______

5.7 நா=: நட#

3

4

5

6

ேலேலா.

காப ேசா5ைத கண# பா5+ - ஏல4கி

சதன5ேதவ வாராைனயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

7

8

9
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அர9மைனயா வாசDேல - ஏல4கி
அல4கவ+ நி%ைகயிேல -

ேலேலா

ஏல4கி

அரசமர5+5 ெதவிD+ - ஏல4கி

அ3ப+ேப வாறா4களா3 - ஏல4கி

கள5 ெதவிD+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

கணகிலாேம வாறா4களா3 - ஏல4கி

நாயகமா ெதவிD+ - ஏல4கி

நாY6ேப வாறா4களா3 - ஏல4கி

#ற5ெதவி D+தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ெகா,ச3ேப வாறா4களா3 - ஏல4கி

அகிரகார5 ெத)வழி - ஏல4கி
ஆ

பா

பா

வாறா4களா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

வாறா4களா3 - ஏல4கி

சைமதெப9க எலா4K

ேலேலா.

ேலேலா

அ4ேகெர9$ இ4ேகெர9$ - ஏல4கி
ஆ

ேலேலா.

- ஏல4கி

ச+வழி வாறா4களா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

மாரா 8 ேபாடெபா9I - ஏல4கி

ேலேலா

மைற,0மைற,0 வாறாபா - ஏல4கி

#ைட ெபா9க எலா4K

-

ஏல4கி

#னி+#னி+ வாறாபா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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வாடெவ%றிைல ேபா$கி$ -

ஏல4கி

வாறாபா வத4கினகிழவி - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ெகா<+ெவ%றிைல ேபா$கி$ - ஏல4கி
#மாி பிைள வாறாபா - ஏல4கி

ெகா9ைடயிேல N)3வF0 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

#மாி பிைள வாறாபா - ஏல4கி

ேலேலா.

க#மணி க கி$ - ஏல4கி

ேலேலா

அக3பக3 டாெரலா3 -

ஏல4கி

க5த பிைள வாறாபா - ஏல4கி

ேலேலா.
ேலேலா

அ$5த$5+ வாறா4களா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

#வி#ைடத ெகா;யா பழ3 - ஏல4கி

ேலேலா

ெகா9டாறாபா #மாி பிைள - ஏல4கி

ெவளாிகா; தி?கி$ - ஏல4கி

ேலேலா

ெவடைல பிைள வாறாபா - ஏல4கி

ெவ ெவடாயி ப9ணி - ஏல4கி

ேலேலா

ெவடைல பய வாறாபா - ஏல4கி

கா$# ேபாற+# - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

காவாD*3 வாறாபா - ஏல4கி

ேவைல# ேபாற+# - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ெவ63பயG3 வாறாபா - ஏல4கி

அன3மா=3 ெபான3மா=3 - ஏல4கி

ேலேலா.
ேலேலா

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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அல4ககிேட வாறா4களா3 - ஏல4கி
அG5தேமG காாிKட - ஏல4கி

ேலேலா

ஆலமர5 த9ைடயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

அ,சிஅ,சி வாறாபா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ஆ=பிைளைய ஆ$றாபா - ஏல4கி

ேலேலா.

#ளியாேமஇகிற ெபா9I4Kட - ஏல4கி
சDயாேம5தா வாறாபா -ஏல4கி

பFைசேமG காாிKட - ஏல4கி

க,சி கலய4ெகா9$ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

க5தாவாறா காளிய3மா - ஏல4கி

அனநைட நட+கி$ - ஏல4கி
அல4கி*3வாறா ஆ=Kட -

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

0 ப3மா=3 # ப3மா=3 - ஏல4கி
ெசா#0நைட நட+வாறா -

ேலேலா.

ேலேலா

ைபய ைபய வாறாபா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏல4கி

ஆ=ஒ9I #Fசிஒ9I - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ேதாளிேலவF0 வாறா4களா3 - ஏல4கி

#Fசிேயாேட ைவேகாபிாி - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

பசமா5தா ெகா9டாறா4க - ஏல4கி

அல4கவ+ அல4காரமா; - ஏல4கி
ஆ=Kட ேபாறான

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Lல3பா5+ காைலயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

L ைகயா K ேபாறா - ஏல4கி

வாாியிேல வதத9ணீ - ஏல4கி
வயG#ேள பா*த

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

வயG#ேள வதத9ணீ - ஏல4கி

நலநல ெபாதி# - ஏல4கி

ந9$க=3 Kட# - ஏல4கி

33

ேலேலா.

வர 8ேமேல வழிேதா$+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா

ேச%6#ேள இற4#றா4க - ஏல4கி

ேலேலா.

ஆ3பைள*3 ெபா3பைள*3 - ஏல4கி

ேலேலா

நா%ெறலா3 பி$4ைகயிேல - ஏல4கி

ேலேலா

ஆலா; பறகிறா4க - ஏல4கி

ேலேலா.

ந9$,ேச5+ பி கறா4க - ஏல4கி

( ,0வFச ( Fைசெயலா3 - ஏல4கி
(ழ4காDேல ேமாதிய

ேலேலா.

ேலேலா

பா - ஏல4கி

ேலேலா.

க$Fசின க$கெளலா3 - ஏல4கி

ேலேலா

பிாி5+ைவ5த கைட5தா?3 -

ேலேலா

கIகாDேல அ

பா4களா3 - ஏல4கி

பிாியிேலதா ெசாிசாக

ஏல4கி

- ஏல4கி

34

35

ேலேலா.

சீைலெயலா3 வாி,0கி$ - ஏல4கி

32

ேலேலா.

ேலேலா.

36

37

38

39

40

41
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ெபாியகைடF சாியாைவ5+ - ஏல4கி

ேலேலா

ெபைமயா5தா தைலயிைவ5+ - ஏல4கி

இ$ பிெலா ைக*3ைவ5+ - ஏல4கி

க9டா4கிF சீைலகாாி - ஏல4கி

03மா$ க வத - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

0# ைப காாிகேள - ஏல4கி
- ஏல4கி

க3மாநீ4க ப9ணாத

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ெந%றிேவைவ ெசா$Fெசாடா - ஏல4கி

ேலேலா

ஆெளா9I# அள+விேட - ஏல4கி

ேலேலா

நில5திேல விழேவIமா - ஏல4கி

ேலேலா.

அ3ப+ நிைற*தாேன - ஏல4கி

(<நிைர*3 ( காக

CI+$3 கிைடகாத

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

49. ( காக

ேலேலா.

- ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

44

45

ேலேலா.

- ஏல4கி

42

43

ேலேலா.

- ஏல4கி

கெடலா3 இற#4க

03மாநா வி$ேவேனா

ேலேலா

- ஏல4கி

அ$5தவய ேபாறா4க

ேலேலா.

ேலேலா.

46

47

48

49

- ( காவிடா.

ஐயா அல4கனாேர - ஏல4கி

ேலேலா

ஆதாிக ேவIைமயா - ஏல4கி

அ<த<+ 8ர9டாGேம - ஏல4கி

50

ேலேலா.

ேலேலா

அவதாைனயா ெபறI3பிைள - ஏல4கி

ேலேலா.

51
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பா<3பய வய%6#5தா - ஏல4கி

ேலேலா

பண3ஒ9Iதா ேவIைமயா - ஏல4கி

ஆஒ9I# ஆயிர3நா%6 - ஏல4கி

ேலேலா

அழகா5தா?3 ந$ேவாைமயா - ஏல4கி

காலமைழ கால5திேல - ஏல4கி

53

ேலேலா.

54

ேலேலா

- ஏல4கி

பா$ பா

ேலேலா

எ$ ேபாைமயா க5தாநா%ைற - ஏல4கி

திலால4கி

- ஏல4கி

பா$ பா

தி பி5தி பி ந$ேவாைமயா -

கள பாைட*3 கல+பா

ஏல4கி

நலமனசா ந$ேவாைமயா - ஏல4கி

ெத3மா4# பா$ பா

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

க3மாப9ணேவ மாேடாைமயா - ஏல4கி

வ9 கார பா$ பா

- ஏல4கி

காேநா#+ களிம9ணாேல - ஏல4கி

க9பாைரயா க4காணிேய - ஏல4கி

ைககாெலலா3 04கி ேபாF0 -

க,சி# க ேநரமாF0 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

வழிவிலக மாேடாைமயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ஏல4கி

52

ேலேலா.

க5தா;நா%6 ந$ேவாைமயா - ஏல4கி

ஏேலல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

55

56

57

58

59

60

61
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ஒசாI# ஒநா%65தா - ஏல4கி
ஓ ஓ

நேடாைமயா - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

(ழ4காவD எ$கஎ$க - ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

CI#ழி ( 5ேதாைமயா - ஏல4கி

( ேயாேட ( ெயா

ேலேலா.

(ககைள*3 ம4கி ேபாF0 - ஏல4கி

ம5தியான ேநரமாF0 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

மகமய4 க)மாF0 - ஏல4கி

ேலேலா

கைட# ேபாறா காளிய3மா - ஏல4கி

(#6ணிF ேசாள3ேவI3 - ஏல4கி

வ3பா$ பட+# - ஏல4கி

ேலேலா

வ65தபய64 KடேவI3 - ஏல4கி

_______

ேலேலா.

ேலேலா

ெமாளகா;வ%ற KடேவI3 - ஏல4கி

63

64

65

ேலேலா.

ைகயிெலா பண(3வா4கி - ஏல4கி

62

ேலேலா.

ேலேலா.

66

67

68

5.8 விைளத கதி
க3மா;5த9ணி ம3மாாியா - ஏல4கி
க<5தள) நி%ைகயிேல - ஏல4கி

காகா;க5+3 ேநர5திேல - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

கா$கார க3மா;ேபாவா - ஏல4கி

ேகாழிK பி$3 ேநர5திேல ஏல4கி

1

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

2
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ேகாணம38

----------

3, ம38

தாென$ பா -ஏல4கி

ேலேலா.

- ம9ெவ

மடமட9I மைடவழிேய - ஏல4கி

ேலேலா

ம9#ளிர5 த9ணீபாய - ஏல4கி

ேலேலா.

பFைசநா%6 பளபெளன - ஏல4கி

ேலேலா

பா*த3மா ஏாி5த9ணீ - ஏல4கி

ேலேலா.

சாGசாலா5 தா=வி$ - ஏல4கி

ேலேலா

கால5திேல கதிவா4கி - ஏல4கி

ேலேலா

நாGநாளா வளத3மா - ஏல4கி

க9#ளிர வளத3மா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

பாவி பய ப< 8நா%6 - ஏல4கி

ேலேலா

மணிேபால பாபி 5+ - ஏல4கி

ேலேலா

சாவியா5தா ேபாF0த3மா - ஏல4கி

ேலேலா.

மணிெயலா3 மய4#த3மா -ஏல4கி

வ<ைககீைர வய%கா ேல - ஏல4கி
வளத3மா கைளமாதிாி - ஏல4கி

#விக=3 சி6வி *3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

கதிேமேல க9Iைவ#3 - ஏல4கி

----------11. வி

3

ேலேலா.

- வி NFசி

திட கதிைர களவாடாேம - ஏல4கி

ேலேலா

4

5

6

7

8

9

10

11
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க5தாயி பா காவகார - ஏல4கி
சாம5திேல சாமகள - ஏல4கி

ேலேலா

ப,சா பற+டானா3 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

12

ேலேலா.

13

சாைகெகா9$ வாறான3மா - ஏல4கி

பாவி பய மாயகள - ஏல4கி

மான4ெகட மாயகள - ஏல4கி

ேலேலா

மைற,சிடானா3 ம5யான5திேல - ஏல4கி

கதிர6#4 கால5திேல - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

கன5தமைழ ெப;*த3மா - ஏல4கி

காெடD*3 ெடD*3 - ஏல4கி

ேலேலா

கா$ 8றா)3 $ 8றா)3 - ஏல4கி
கதிைரநல பதமா5தி?3 - ஏல4கி

சி%ெற6383 கெட6383 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

8%றிேச#3 8+ெநைல5தா - ஏல4கி
ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

பFைசெநைல பதமா;5தி?3 - ஏல4கி

-----------

17

18

ேலேலா.

ேலேலா

15

16

ேலேலா.

கதிைர ெபாதிேல ேச#த3மா - ஏல4கி

பFைசகிளி*3 ெவ$கிளி*3 -

14

ேலேலா.

ேலேலா.

19

20

5.9 ஆ ேதத
ெத5ெதவா5 ேத வாறா - ஏல4கி

ேலேலா.

தி9ைணதி9ைணயா5 தா9 வாறா - ஏல4கி

ேலேலா.

1
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சதிேலெபாதிேல சா,0பா5+ - ஏல4கி

சயிகிைன*3 ெச,0வாறா - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

---------

2

2. சயிகிைன - சமிைஞ; ைசைக.
(?#3பி?#3 பா5+ பா5+ - ஏல4கி
(I(I? ேபசிவாறா - ஏல4கி

ஆ= பி க ஏ<மணி# - ஏல4கி

ஆலா பற+வாறா - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

4

ேலேலா.

அ6 ப6க ஆ=ெகலா3 - ஏல4கி

3

ேலேலா

அ$வா03 ெகா$5+வாறா - ஏல4கி

--------

ேலேலா.

5

5. அ$வா0 - Advance.
ஆ=ெகா அாிவாதா?3 - ஏல4கி

ஆ6(ழ கயி6ெர9$3 - ஏல4கி

03மா$3 ேச5ெத$5+ - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

0606 பா; ேபாறா4களா3 - ஏல4கி

________

ேலேலா.

6

7

5.10 விறெகா )& ெபேவகாத ெவயிG#ேள - ஏதிலேலா ேலேலா

விறெகா க ேபாறெப9ேண - ஏதிலேலா ேலேலா.

காGன# ெபா0கைலேயா - ஏதிலேலா ேலேலா

க%றாைழ(= #5தைலேயா - ஏதிலேலா ேலேலா.

1

2
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காG ெபா0கினாG3 - ஏதிலேலா ேலேலா

க%றாைழ(= #5தினாG3 - ஏதிலேலா ேலேலா.

கால ெகா$ைமயாேல - ஏதிலேலா ேலேலா

கSட பட காலமாF0 - ஏதிலேலா ேலேலா.

க,சி கலய4ெகா9$ - ஏதிலேலா ேலேலா

கா$வழி ேபாறெப9ேண -ஏதிலேலா ேலேலா.

கஉன# #5தைலேயா - ஏதிலேலா ேலேலா

கல=5தி வதிடாேதா - ஏதிலேலா ேலேலா.

-----------

3

4

5

6

6. கல=5தி - கல<5தி எற ேநா;.
கஎன# #5திடாG3 -

ஏதிலேலா ேலேலா

கல=5தி வதிடாG3 - ஏதிலேலா ேலேலா.

விதிவச3ேபா லாகIேம - ஏதிலேலா ேலேலா

ெவயிDேல*3 நடகIேம - ஏதிலேலா ேலேலா.

ம5தியான ேவைளயிேல - ஏதிலேலா ேலேலா

வைள#G4க ேபாறெப9ேண - ஏதிலேலா ேலேலா.

க,சி # ைகயிேல - ஏதிலேலா ேலேலா

க 5+ெகாள எனெச;வா; - ஏதிலேலா ேலேலா.

க,சிக9$ # கிறேத - ஏதிலேலா சாமீ

கட)ெச;த 89ணியேம - ஏதிலேலா சாமீ.

க3ப4க,சி ேக%றா ேபால - ஏதிலேலா சாமீ

7

8

9

10

11
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காண5+ைவய அைரFசிேக - ஏதிலேலா சாமீ.
கSட பா$ ப$ ப$ - ஏதிலேலா ேலேலா

க<5ெதா யF 0ம#3ெப9ேண - ஏதிலேலா ேலேலா.

12

13

ஏ4ேகேபா; விறெகா 5+ ஏதிலேலா ேலேலா

எனெச;ய ேபாறா;ெப9ேண - ஏதிலேலா ேலேலா.

கா$#ேள விறெகா 5+ - ஏதிலேலா சாமி

$கைதF 0ம+வ+ -ஏதிலேலா சாமி.

கா2பா;# விற#வி%6 - ஏதிலேலா சாமி

க,சிக9$ # கIேம - ஏதிலேலா சாமி.

_________

14

15

16

5.11 எ()& ெந
கள5+#ேள காைலைவ5+ - ஏல4கி

கிழ$மா$3 மிதி#ைதயா - ஏல4கி
கிழக5திமா ெடலா4K

- ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

கீேழபா5+ மிதி#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேம%க5திமா ெடலா4Kட - ஏல4கி

ேலேலா

வடக5திமா ெடலா4Kட - ஏல4கி

ேலேலா

ெத%க5திமா ெடலா4Kட - ஏல4கி

ேலேலா

ேமேலபா5+ மிதி#ைதயா - ஏல4கி

வாாிவாாி மிதி#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

1

2

3

4
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திர 5திர

மிதி#ைதயா - ஏல4கி

நா ய #தைரேபால - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

நாGகாD மிதி#ைதயா - ஏல4கி
#ளிமா$3 8ளிமா$3 - ஏல4கி

ேலேலா

பாெகா$கிற ப0)4Kட - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ைபய ைபய மிதி#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா

பாமறத கிடாாிக63 - ஏல4கி

ேலேலா.

பர+பர+ மிதி#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா

பா;+பா;+ மிதி#ைதயா - ஏல4கி
எலாமா$3 ேச+தா?3 - ஏல4கி

காபட)3 கதிNரா - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா

ேலேலா

நலாஇ# பாக பாக - ஏல4கி

ேலேலா.

வயி%6 பசி மா$ெகலா3 -ஏல4கி

ேலேலா

ைவேகாேலாேட ேபா#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா

ஆ9பிைள#3 ெப9பிைள#3 -ஏல4கி

ஆ=ெகா மரகாெநG - ஏல4கி

10

12

ேலேலா.

ெநGேவேற ைவேகாேவேற - ஏல4கி

9

11

ேலேலா.

ேலேலா

கழGைதயா மணிமணியா - ஏல4கி

7

8

ேலேலா.

பG ேபாடாத காைளக63 - ஏல4கி

ஏகமா5தா மிதி#ைதயா - ஏல4கி

6

ேலேலா.

#திF0#திF0 மிதி#ைதயா - ஏல4கி

5

ேலேலா

ேலேலா.

13

14

15
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அல4கஅல4கி ெர9$ேப#3 - ஏல4கி

ஆ6மரகா ெநGKD - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

வ9 வ9 யா ெநG5தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

அர9மைன கள,சிய3பாக - ஏல4கி

ேலேலா

வ#ைதயா அர9மைன# - ஏல4கி

ஆயிர4க9 ேவIைமயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

8<4கெநG #5தி5தா?3 -ஏல4கி

8ைளக=# ேவ#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா.

ெவளிெசWவா ேவைளயிேல - ஏல4கி

ேவ#ைதயா கா;கறி*3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா

#=ைமெயலா3 நிைற#ைதயா - ஏல4கி
த 8ெநG3 தவ6ெநG3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

தாராளமா ெகட#ைதயா - ஏல4கி

ேலேலா.

Kன%கிழவி Kைட(ற5ைத - ஏல4கி

ேலேலா

KனிKனி ெகா9$ேபாறா - ஏல4கி
K

$# ேபாறா ேவ ைகயா5தா - ஏல4கி
ச+ெபாெதலா3 ெநGகிட# - ஏல4கி

சாகைடெயலா3 ெநGகிட# - ஏல4கி

18

19

21

22

ேலேலா.

ெபா6கி Kைடையெரா பி - ஏல4கி

17

20

ேலேலா.

#3ப#3பலா ெநG5தா?3 - ஏல4கி

16

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

23

24

25
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வயெலலா3 ெநGகிட# - ஏல4கி

ேலேலா

வழிெயலா3 ெநGகிட# - ஏல4கி

ேலேலா.

-----------

26

5.12 சதன*ேதவ ெபைம
எலா கா$தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

சதன3 கா$தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

எலா $தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

சதன3 $தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

ஏைழேக%ற கர$கா$ ஏல4கி

சாியான ப5திகா$ - ஏல4கி

ேலேலா

ஏைழேக%ற #F0$ - ஏல4கி

சாியான மF0$ - ஏல4கி

ஏைழேக%ற மGேவ

சதன3 க$3ேவ

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

எேலா3 ேபா$3சைட - ஏல4கி

ேலேலா
ேலேலா

ஏைழேக%ற நா$Fசைட - ஏல4கி

சதன3 ேபா$3சைட - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான ப$Fசைட - ஏல4கி

எலா தி$5தா?3 - ஏல4கி

1

2

3

4

ேலேலா

- ஏல4கி

- ஏல4கி

சாியான சாிைகேவ

ேலேலா

ேலேலா.

- ஏல4கி

எலா3 க$3ேவ

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

5

6

7

8
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ஏைழேக%ற ரா5தி$ - ஏல4கி
சதன3 தி$5தா?3 - ஏல4கி

ேலேலா

எலா3 தி?3ேசா6 - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான மாய5தி$ - ஏல4கி

ேலேலா.

சதன3 தி?3ேசா6 - ஏல4கி

ேலேலா

- ஏல4கி

ேலேலா

எலா3 ஏ63வ9

ஏைழேக%ற கைடவ9

சதன3 ஏ63வ9

- ஏல4கி

சாியான ஜகாவ9

10

ேலேலா.

ஏைழேக%ற ெபெநேசா6 -ஏல4கி

சாியான ச3பாFேசா6 - ஏல4கி

9

ேலேலா.

12

ேலேலா.

- ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

- ஏல4கி

எலா3 ெவ$3க5தி - ஏல4கி

ஏைழேக%ற ெமாைடக5தி - ஏல4கி

சதன3 ெவ$3க5தி - ஏல4கி

ஏைழேக%ற க65த ெபா9I -

சதன3 க$3ெபா9I - ஏல4கி

ேலேலா
ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான சிவ5தெபா9I - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற கெவளிமி,சி - ஏல4கி

15

16

ேலேலா.

எலா4 க$3ெபா9I - ஏல4கி

எலா3 ேபா$3மி,சி - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான படாக5தி - ஏல4கி

13

14

ேலேலா.

ேலேலா

11

ேலேலா.

17

18

19

149

சதன3 ேபா$3மி,சி - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான ெவளிமி,சி - ஏல4கி

20

ேலேலா.

எேலா3 ேபா$3ெவ%றிைல - ஏல4கி

ேலேலா

ஏைழேக%ற (ர$ெவ%றிைல - ஏல4கி

சதன3 ேபா$3ெவ%றிைல - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான ெகா<+ெவ%றிைல - ஏல4கி

எலா +ணி ெப *3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற Kைட ெப யா3 - ஏல4கி

சதன3 +ணி ெப தா - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான ேத# ெப யா3 - ஏல4கி

எலா3 ப$#4க  - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற கயி%6க  - ஏல4கி

சதன3 ப$#4க  - ஏல4கி

ேலேலா

எலா க<5திேலதா - ஏல4கி

ேலேலா

சதன3 க<5திேலதா - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான சதனக  - ஏல4கி

சாியான ெச3பக Nவா3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ஏைழேக%ற ெசவதி Nவா3 - ஏல4கி

எலா3 # கிற+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற க=5த9ணீ - ஏல4கி

ேலேலா.

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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சதன3 # கிற+ - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான சா 85த9ணீ - ஏல4கி

எலா3 சா பி$3இைல - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற ஆல3இைல - ஏல4கி

ேலேலா.

சதன3 சா பி$3 இைல - ஏல4கி

ேலேலா

எேலா3 ப$#3பாயி - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான வாைழஇைல - ஏல4கி

ேலேலா.

ஏைழேக%ற ேகாைர பாயி - ஏல4கி

சதன3 ப$#3பாயி - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான ஜ பாபாயி - ஏல4கி

ேலேலா.

எேலா3 ேபா$3ேமாதிர3 - ஏல4கி

ஏைழேக%ற ஈயேமாதிர3 - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

சதன3 ேபா$3ேமாதிர3 - ஏல4கி

ேலேலா

எலா3 ப9I3சவர3 - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான ைவரேமாதிர3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ஏைழேக%ற (கFசவர3 -ஏல4கி

சதன3 ப9I,சவர3 - ஏல4கி

சாியான தைலFசவர3 - ஏல4கி

எலா3 #ளிகிற+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற ஆ%65த9ணீ - ஏல4கி

சதன3 #ளிகிற+ - ஏல4கி

ேலேலா

ேலேலா.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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சாியான ஊ%65த9ணீ - ஏல4கி
எலா3 ேபா$3ச9ைட - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற வா;Fச9ைட -

ஏல4கி

சதன3 ேபா$3ச9ைட - ஏல4கி

ேலேலா

எலா3 ப #3இட3 - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான வா=Fச9ைட - ஏல4கி

ேலேலா.

ஏைழேக%ற பளிKட3 - ஏல4கி

சதன3 ப #3இட3 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற கிழ$ஆ$ - ஏல4கி

சதன3 தி$வ+ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான ெஜயிGKட3 - ஏல4கி

எலா3 தி$வ+ - ஏல4கி

ேலேலா

சாியான ெகா<5தஆ$ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

எலா Kடாளிக - ஏல4கி

ேலேலா

சதன3 Kடாளிக - ஏல4கி

ேலேலா

எலா3 # யி 8 - ஏல4கி

ேலேலா

ஏைழேக%ற ச(சாாிக - ஏல4கி

சாியான திGமாறிக - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

ஏைழேக%ற ப கா$ - ஏல4கி

சதன3 # யி 8 - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

சாியான கர$கா$ - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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எலா +ைட#ேளதா - ஏல4கி

ேலேலா

சதன3 +ைட#ேளதா - ஏல4கி

ேலேலா

ஏைழேக%ற சைதஎG3பா3 - ஏல4கி

சாியான நாிெகா38தா - ஏல4கி

எலா3 ேபாVெசறா - ஏல4கி

ேலேலா.

ேலேலா

ஏைழேக%ற ந$கதா - ஏல4கி

சதன5+# ேபாVெசறா - ஏல4கி
சாியான சகாதமா3 - ஏல4கி

--------

ேலேலா.

ேலேலா.
ேலேலா

ேலேலா.

51

52

53

54

54. சகாத3 - பாியாச3.

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

5.13 ர(ேகா வா>ைக
ப,ச3 பிைழக ர4ேகா ேபாேன
கைல பிளகFெசானா

கைல பிளக வைகெதாியாேம
ைகைய பிள+கிேட.

1

காளி சிைலைய கணகா வைர+தா
கDல கF ெசானா

கG 5 திர

அ ைகயிேல

காைல ஒ F0கிேட.

$# Cைல கல  கFெசானா
ெடலா3 கடFெசானா

 ேல #%ற4 #ைறயித தாேல

2

153

சினா சாைடயாேல.
ேகா ேகா

3

கG ெகா9டா ரFெசானா

#6#க அ கFெசானா

#6#க #ைடயா ேபானத னாேல
ெகா$5தாேன கன5திேல.

4

நிைல#ம தா4கிெய லாம கF ெசானா
நிைலயள ெவலா,ெசானா

ேநராஎ லா5ைத*3 பிளகா ததனாேல
நிமி5தினா #Fசியிேல.

5

Cலம ட5ைதக ேமேலைவ கFெசானா
(ைலவ வFெசானா

Cைலயி ேலெகா,ச3 ேகாணினத னாேல
C,சிேபாF ெசா#5திேல.

6

ெசாலா வர F ெசா#சா நடகிறா
பலாயி ரதFசதா

எலாக தFச?3 நலா ேப ைசயிேல
எனேக ன (+கிேல.

7

ேராைதஓ ைடயிேல காைதைவF 0ேகேட
ேராைத ேபாட ச5த5ைத

பாதிஓ ைடயிேல பாதக ப9டார3
பெக 6ைத5தாஎைன.

8

அG பாநா ேரா ேல அச+ R4ைகயிேல
சGகாரா அ4ேகவ+

த=காஎ ஊேபெர லாேம விசாாி5+
இ<5தா (+கிேல ெர9$.

---------

9. சGகா ஆ - சகா அதிகாாி

9
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ஆனி ( தா

மாச கைடசியி

ஆவ # ேபாேன நா

ஆ மா ச3அ

ைவகK டா+9I

அ ப5தா க9ேடேனநா.

ஆவ

10

டாட அைமயா5 தாேபசி

அைரெயலா3 பாகIமி?

திைரெயலா3 இ<5+ அைரெயலா3 ேசாதிF0
அ? பினா க பG#.

11

மாைலேபா$ மாைட ெபா4கைவF சா ேபாேல
ஆைளெய லா3K பி$

ஆ= ெகாஊசி அைமயா5 தாஏ5தி
அ? பினா க பG#.

12

ஆைண*3 ெபா9ைண*3 ஆ$மா$ ேபாேல
அ$கினா க பDேல

ஆவ

யிஏ< நா= இத0க3

அைம,0Fேச க பDேல.

13

ேபாேனா3அ3மா அ3மா ேபாேனா3அ3 மாஅ3மா
ெபா<+ வி *ம$3

#வி மைலயிேல #விைய க9ேடாேம
மநாேளா ஊக9ேடாேம.

14

அ,0நா =3ேபாF0 ஆ6நா =3ேபாF0
ெந,0 + கலாF0

ெகா,ச4 KடF0தி மதியிலா ேமேபாF0
ச,சல3 மி#+ேபாF0.

ேதயிைல ர ப ேதாட5+ #ஆ=
திர9$திர9$ ேபாF0

த$( ெடலாேதா ேமெல$5+ வF05

15
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16

த$5த$ மாறி ேபாF0.
பாெல$க ஆ= பாதிரா5 திாியிேல
பரத F ேசாடIேம

பாெலா9I ஆெளா9I

சாெலா9I ேகாெலா9I

பா5தாேவ

17

ைகதாேன.

கGைட ைகயிேல பெலலா3 ேபாFச3மா
கைளகா$ ேபாேனன3மா

கண# #ைற,சதா கைளகா$ ேம-திாி
க ைவ5 த 5தான3மா.

18

கைளெகா5ைத ேபா$$
#ழிெவட ேபா;நா

கணைக3 ப+( 5+

க= கைட#ேள கைளயா%ற ேபா;நா
கலய5ைத உைட5+ேடநா.

19

இ D ேதாைச இப+ பசண3

இ+Fேச கைட#ேள தா

ஒெவளிF சாகணா ஒ9I (<4கிேன
ம6ெவளி *3( Fேச.

20

காைடயா  ேல ஆ$ # ஒ9I
க5திகி

+Fச3மா

க= ேபா ைதயிேல க9I5 ெதாியாேம
க<5ைத5 திகிவிேட.

ஒ5ைதெவ ளிெப63 ஆ$#
ப5+ெவ ளிெகா$5+3

#நா

ப5தர+9 Iஅத பாதக காைடயா
ப5+ைத *4ெகா$5தா.

21

22
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மாகழி மாச3 இப5த, சாேததி
மகராச ேதாட5திேல

ேத திவிழா ெகா$ (ழெகன
ேச0 பிறததாேல.

-----------

23

23. ேச0 - ஏ0 கிறி-+.

---------

ேச0 பிறதா ேக0 +றதா
Z04 கிழிFசார3மா

க9டா4கிF சீைல*3 கல பா வாைட*3
கணகி அட4காத3மா.

------

24

24. கல - Colour.
8ைளெப% றாெவளி 8ைளெச5 தாெவளி
89ணிய ட4க+ைர

இைலெய னாேம ெகா$5தா தாிFசாG3
இSட3ேபா உைதெகா$ பா.

25

ரா5திாி ேவைல# ராFச3 பள3ேவேற
ராசாஎ ட4க+ைர

ேச5+ ெகா$5தாG3 ேசைடப9 Iவாேர
சின ெப9 ைணக9$டா.

26

காGFச ைடேபா$ ைகையஉ ேளவி$
க9ைணந லாFசிமி 

க4காணி மாைர5தா ைக#ேள தாேபா$
கா0 கைளயிைறF0.

கா$9I மிைல ேம$9I மிைல
$9I3 இைலய3மா

27
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க9ட இடெமலா3 க9டக9ட ெபா9ைண
ைகைய பி Fசி< பா. 28

ப,ச3 பிைழக ெர4ேகா? # ேபாயி
பேடன3 மாபாெடலா3

படபா ைடெயலா3 வி$Fெசா ேன?9ணா
பகவா? ேக%காத3மா.

29

(கி( கிCI நா=ெசா னாGேம
( யாத3 மாஎகைத

த பிF0 பிைழ5+ ஊவ+ ேசத+
த3பிரா 89ணியேம.

30

அ9ணமா ேரஎ4க அகாமா ேரநா?
அலச

படகைத

அ,0நா =ெசாD ெந,0ல திடாG3
ஆறாேத எ+யர3.

31

ஆயிர3 2பாயி ெகா$5திடா G3அத
அனாதி பயகா$#

அ ெய$ கமாேட ஆ மா ச5திேல
அ38$ ேபா+ம3மா.

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

32

5.14 மீனா& பா
அேனநேன நாேனநேன மீனா3ேபா
ஏ9 அ ப

நாேனநேன நாேனநேன இ ேபா (அேன)

உனாிவாஎ அாிவா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

உ#ைவ5த ககாிவா இ ேபா (அேன)

1

2
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சாய பி அாிவா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ச?த

ெநல3பிG இ ேபா (அேன)

அ6 ப65+ 8ாி(6கி மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

அன3ேபால க$க

இ ேபா (அேன)

Rகிவி$ ெகா5+காரா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ேதா 8கள3 ேபா;Fேசர இ ேபா (அேன)

8ல65+ 8ாி(6கி மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

அன3ேபால க$க

- இ ேபா (அேன)

வாாிவ+ ேபா$4க

மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

தாவிவ+ ேபா$4க

மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

வட ெபா$ கார?# இ ேபா (அேன)

சா;தெகா9ைட கார?# இ ேபா (அேன)
Rகிவ+ ேபா$4க

மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ேசா6ெபா4கி ஆ6த

மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ெதா4#ெகா9ைட கார?# இ ேபா (அேன)

த9ணிைவ5+ கா*த

இ ேபா (அேன)

வாேறென6 ேபானமன மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

இன3வர காணைலேய இ ேபா (அேன)

ெவளிநலா வி யேவI3 மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

வி யகால3 ஆகேவI3 இ ேபா (அேன)

வட ெபா$ ைவகாதடா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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வாசவழி வராேதடா இ ேபா (அேன)
வாழாத ெப9க=# மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

வா5ைதகட ைவகாேதடா இ ேபா (அேன)
சா;தெகா9ைட ேபாடாேதடா மீனா3ேபா -ஏ9 அ ப

சாைலவழி வராேதடா இ ேபா (அேன)

தாளாத ெப9ணாைள மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப
ச4க5திேல ைவகாேதடா இ ேபா (அேன)

ெதா4#ெகா9ைட ேபாடாேதடா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ஊவழி வராேதடா இ ேபா (அேன)

பிைழயாத ெப9ணா=# மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ெபாலா 8F ெசாலாேதடா இ ேபா (அேன)
ம9ைண நிரவிவி$ மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

மெகா<+ நா%6வF0 இ ேபா (அேன)
கிள5 ெதாியாம மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

கிளிகவ+ உரா,0த

இ ேபா (அேன)

கிழேக மைழெப;ய மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

கீைர அ6ைகயிேல இ ேபா (அேன)

பயைன நிைனைகயிேல மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ப$$5ேத ெபானாிவா இ ேபா (அேன)

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

22. ப$$5ேத - ப$விடேத.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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நா%6 நட)கால3 மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

நாவள#3 பயிகால3 இ ேபா (அேன)
ேவைலF சைமய5திேல மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ேவசிKட ேபசிகிடா4ேகா இ ேபா (அேன)
ப5தி யிைலபி$4கி மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

பFசாிசி ைமேச5+ இ ேபா (அேன)

சிவ5தபிைள ெந%றிகினா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

ேசதி$ேமா சா+ ெபா$ இ ேபா (அேன)

எலா3 ைவ#3ெபா$ மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

அத ெபா$ இத ெபா$ இ ேபா (அேன)

சரசகார ைவ#3ெபா$ மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

சாியான சா+ ெபா$ இ ேபா (அேன)

ெந,0 பகேபால மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

(ழிகெர9$3 கிளிகேபால இ ேபா (அேன)
ைமக9IF சாமியாேல மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

மா9 டாG3 #%றமிைல இ ேபா (அேன)
ேவ

இள4க6 பா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

எைனக9டா #6,சிாி பா இ ேபா (அேன)
#6,சிாி 8F சாமிKட மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

Kடவதா ஆகாேதா அ ேபா (அேன)

ந9$வ4# ம9எ$5+ மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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நாகபட3 உ9$ப9ணி இ ேபா (அேன)
ெப9$கைளF சிைறெய$க மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

பிறதா4ேகா சி4க3ேபால இ ேபா (அேன)
காைலF0%றி க3பிெவ

மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

க9ைணF0%றி5 R6R6 இ ேபா (அேன)

ேவ ப3N Nகாேதா மீனா3ேபா - ஏ9 அ ப

வி தா மலராேதா இ ேபா (அேன)

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

33

34

35

36

5.15 ஓட பா
#9டா%6 - ஏேலேலா பள5திேல ஐலசா

#6# பாைத - ஏேலேலா பா ேபாம
பள5திேல - ஏேலேலா பா ேபாம

பளியமாைர - ஏேலேலா பா ேபாம

ஐலசா.

- ஐலசா

- ஐலசா.

மா,ேசாைல*3 - ஏேலேலா N,ேசாைல*3 - ஐலசா

மைலயிேலதா - ஏேலேலா பா ேபாம

- ஐலசா.

வழிேமேல - ஏேலேலா வாைழ5ேதாட3 - ஐலசா
வைகவைகயா - ஏேலேலா பா ேபாம

- ஐலசா.

வழிெயலா3 - ஏேலேலா மைழெப;+ - ஐலசா
வ<#ம

- ஏேலேலா த=# ெப9ேண - ஐலசா.

கா$#ேள - ஏேலேலா காGைவக - ஐலசா
கர வழி - ஏேலேலா மறி#ம

- ஐலசா.

1

2

3

4

5

6
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மத3ெபாழித - ஏேலேலா மதயாைன - ஐலசா

அத3ப9ணி$3 - ஏேலேலா ஆைள பா5தா - ஐலசா.
ெவயில #3 - ஏேலேலா ேவைளயிேல - ஐலசா
விர$ம

- ஏேலேலா ேவ4ைக 8D - ஐலசா.

ேசாைல#ேள - ஏேலேலா ெசெதா தா ஐலசா

ெசாறியைவ#3 - ஏேலேலா சிற4#ேபாேல - ஐலசா.
ம+ேக%ற - ஏேலேலா மதிKட - ஐலசா

மர5+ேமேல - ஏேலேலா மைற,சி#3 - ஐலசா.
வைரயா$3 - ஏேலேலா மைரயா$3 - ஐலசா

வதைட*3 - ஏேலேலா வழிேமேலதா - ஐலசா.

வ9$க=3 - ஏேலேலா ந9$க=3 - ஐலசா

வதைட*3 - ஏேலேலா வழிேமேலதா - ஐலசா.
மைலேநர5திேல - ஏேலேலா மைல பா383 - ஐலசா

மர ெபாதிேல - ஏேலேலா மைறதி#3 - ஐலசா.

கா%ற #3 - ஏேலேலா ேநர5திேல - ஐலசா

க<ைத 8D*3 - ஏேலேலா வழிமறி#3 - ஐலசா.

ஊைளயி$3 - ஏேலேலா நாி*4Kட - ஐலசா

உயரவ+ - ஏேலேலா வழிமறி#3 - ஐலசா.

பக5திேல - ஏேலேலா பFைசஓதி - ஐலசா

ப+ப+4கி - ஏேலேலா பய(65+3 - ஐலசா.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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ஆ%6 பக3 - ஏேலேலா ஆைமKட - ஐலசா

அட பா#3 - ஏேலேலா அைசதிதா - ஐலசா.
நிைறத9ணியி - ஏேலேலா அைர5தவைள - ஐலசா

அட பா#3 - ஏேலேலா அசதிதா - ஐலசா.
நைடயா%6 - ஏேலேலா ெதா4கDேல - ஐலசா

ந3மேதாட3 - ஏேலேலா நட+வா

- ஐலசா.

கைளகா ேல - ஏேலேலா கண# பிைள - ஐலசா
க38வF0 - ஏேலேலா நி%கிறா9

- ஐலசா.

K.# 5+ - ஏேலேலா # ைசவி$ - ஐலசா

ேவைலெச;ய - ஏேலேலா ெவளிேயவா

- ஐலசா.

க4காணி# - ஏேலேலா ஏ%றா ேபாேல - ஐலசா

கண# பிைள - ஏேலேலா கைளயா ெகா$ பா - ஐலசா.
ஆெளா6# - ஏேலேலா ஆயிர3தைட - ஐலசா
அறா$ - ஏேலேலா அள+வி$வா - ஐலசா.

கைளயாெளா6 - ஏேலேலா கைளெகாெடா6 - ஐலசா

க4காணிதா - ஏேலேலா கணகா ெகா$ பா - ஐலசா.
#ர4#ேபால - ஏேலேலா ெகா4காணி*3 - ஐலசா

#ைட# பதிலா - ஏேலேலா ெகா$5தி$வா - ஐலசா.

மைழயானாG3 - ஏேலேலா கைளெய$கI3 - ஐலசா

கைளயானாG3 - ஏேலேலா வைளெத$கI3 - ஐலசா.
பா# கிற - ஏேலேலா பFைச பிைள - ஐலசா

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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பாGக<தாG3 - ஏேலேலா பறெத$கI3 - ஐலசா.
ெச ையF0%றி - ஏேலேலா பழமி#3 - ஐலசா

ெசெதா *3 - ஏேலேலா Kடஇ#3 - ஐலசா.
பழெம$கிற - ஏேலேலா கால5திேல - ஐலசா

பைழயKைட - ஏேலேலா தானி# - ஐலசா.

8+Kைட - ஏேலேலா ேகக ேபானா - ஐலசா

85திெகடவ - ஏேலேலா தி$வானா3 - ஐலசா.

சா$Kைட - ஏேலேலா ஓைடKைட - ஐலசா

ேபா$கிடI3 - ஏேலேலா ெபாடனியிேல - ஐலசா.
கைளெய$#3 - ஏேலேலா க9ணாராவி - ஐலசா

கைதெசானாG3 - ஏேலேலா தீராத3மா - ஐலசா.
பாடா5தா - ஏேலேலா ப கIேம - ஐலசா
பழெம$கிற - ஏேலேலா பாிதாப5ைத - ஐலசா.

கைளெய$5+3 - ஏேலேலா பழெம$5+3 - ஐலசா
கண# பிைள - ஏேலேலா க3பால

பா - ஐலசா.

ெபாியைரட - ஏேலேலா பிர3ெப$5+ - ஐலசா

ெபற ப$வா - ஏேலேலா பழகா$# - ஐலசா.

பழகா G3 - ஏேலேலா கைளகா G3 - ஐலசா

பறத

பா - ஏேலேலா பாவி பய - ஐலசா.

ெபற படI3 - ஏேலேலா ெபா<+சாய - ஐலசா

ெபர$கள3 - ஏேலேலா ேபெகா$க - ஐலசா.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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ஐ3ப+ேப - ேகேலேலா அைர ேப - ஐலசா
( ப+ேப - ேகேலேலா (< ேப - ஐலசா.

அைர ேபராேல - ஏேலேலா க4காணி# - ஐலசா
தைலகா0 - ஏேலேலா தவறி ேபாF0 - ஐலசா.

ேகால5ேதாேட - ஏேலேலா க4காணி*3 - ஐலசா

#திகிறாேன - ஏேலேலா KFசேபா$ - ஐலசா.

ஆ9கெப9க - ஏேலேலா அட4கGேம - ஐலசா

அவைன பா5+ - ஏேலேலா அர=ேம - ஐலசா.

ஒல3பி *3 - ஏேலேலா உைளFச *3 - ஐலசா

உைட5+விடா- ஏேலேலா (ர$ பய -ஐலசா.

சினகான - ஏேலேலா ேதாட5+# - ஐலசா
சிவ5தபிைள - ஏேலேலா ஓ விடா - ஐலசா.

க4#ள5+ - ஏேலேலா ேதாட5+# - ஐலசா

க65த#

- ஏேலேலா ஓ விடா - ஐலசா.

ப5+ பிைள - ஏேலேலா ெப%றவதா - ஐலசா

85தியா5தா - ஏேலேலா ெபா65+கிடா - ஐலசா.

சிவ5த#திைர - ஏேலேலா ேமேல ஏறி - ஐலசா

ெவ9ணீ+ைர - ஏேலேலா வாறாரா3 - ஐலசா.
லாடம Fச - ஏேலேலா நா ய#திைர - ஐலசா

வயG பக3 - ஏேலேலா வ#ைதயா - ஐலசா.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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க4காணிமா - ஏேலேலா எேலாைர*3 - ஐலசா

ைகயைல5+ - ஏேலேலா K பிடாரா3 - ஐலசா.
தைல ந$4க - ஏேலேலா #ைல ந$4க - ஐலசா

ைக ந$4க - ஏேலேலா கா ந$4க - ஐலசா.

க4காணிமா - ஏேலேலா க9ட)டேன - ஐலசா

ைகக 5தா - ஏேலேலா ைகெய$ பா - ஐலசா.
தம+ைர - ஏேலேலா தயவா5தா?3 - ஐலசா

க4காணிமா - ேகேலேலா கா0 ெகா$ பா - ஐலசா.
#ளிேக%ற - ஏேலேலா க3பிளி*3 - ஐலசா

ெகா$5தி$வா - ஏேலேலா தம+ைர - ஐலசா.

சீ#கார# - ஏேலேலா சீைமFசாராய3 - ஐலசா
சீசாவிேல - ஏேலேலா ததி$வா - ஐலசா.

கா$# ேபாகாத- ஏேலேலா கா;Fசகார# - ஐலசா
ெகா$5தி$வா - ஏேலேலா ெகா;னா5தா?3 - ஐலசா.

48

49

50

51

52

53

54

5.16 ேவ:
நாG த$ - ஏேலேலா ம9ெண$5+ - ஐலசா

நா ேபாேட - ஏேலேலா சாைல வழி - ஐலசா.
ெநைடெநைட - ஏேலேலா பனமரேம - ஐலசா
நீ இ ப

- ஏேலேலா ஏ வளதா; - ஐலசா.

காைலயிேல - ஏேலேலா வத ெப9க - ஐலசா
கானDேல - ஏேலேலா கா;கிேறாேம - ஐலசா.

1

2

3
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வி யDேல - ஏேலேலா வத ெப9க - ஐலசா

ெவ;யிDேல - ஏேலேலா ேவகிேறாேம - ஐலசா.
ம9ெவ காரா - ஏேலேலா மாயாவி - ஐலசா

ம9 ெவ வி$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.
பிகா0காரா - ஏேலேலா ெப3பாவி - ஐலசா

பிகா0வி$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.

ெகா5தனாேர - ஏேலேலா ெகா$3பாவி - ஐலசா

ெகா5ைதநி65தி - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.
(=காரா - ஏேலேலா (றிதகாலா - ஐலசா

(ைளவி$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.

தFச மா - ஏேலேலா ேவைல வி$ - ஐலசா

தனி வழியா - ஏேலேலா ேபாறா4கேள - ஐலசா.

ெகாலமா - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா

ெகா வழியா - ஏேலேலா ேபாறா4கேள - ஐலசா.

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

ஏ<மைல - ஏேலேலா ஏறி ேபா; - ஐலசா

ஏலமைல - ஏேலேலா ஏ64க

- ஐலசா.

சாைம#5தி - ஏேலேலா சா6 கா;Fசி - ஐலசா

நாெமலா3 - ஏேலேலா நடதிடலா3 - ஐலசா.

க$F ேசா%6 - ேகேலேலா க3ப4க,சி - ஐலசா

கடைல5+ைவய - ஏேலேலா கலதிடலா3 - ஐலசா.

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3
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கா$#ேள - ஏேலேலா கைட*மிைல - ஐலசா
கைடயிதா - ஏேலேலா க,சியிைல - ஐலசா.
வாற ேவைளேக - ஏேலேலா தாராளமா - ஐலசா
வா4கலா9

- ஏேலேலா சாமானேம - ஐலசா.

Cைட#ேள - ஏேலேலா ேக ைப மா)3 - ஐலசா
ேபா$ நலா - ஏேலேலா தா டலா3 - ஐலசா.
ேம$# - ஏேலேலா ேம மைலயி - ஐலசா

+$ மா5திர3 - ஏேலேலா தடKடா - ைதலசா.
ரயிட வ+ - ஏேலேலா லயி$ ேபா$ - ஐலசா
சயிட

-----------

பா - ஏேலேலா நயி ேலதா - ஐலசா.

4

5

6

7

8

8. Writer, Light, Sight, Night.
நாெளலா3 - ஏேலேலா நா%ப+ ைம - ஐலசா
நடகIேம - ஏேலேலா ந4ைகமாேர - ஐலசா.

கா$ேரா  - ஏேலேலா கா$ பறைவ - ஐலசா
Cைல(கிேல - ஏேலேலா (ள3பறி - ஐலசா.

ஆைனகா$3 - ஏேலேலா ச9ைடகா$3 - ஐலசா
அ4கி#+ - ஏேலேலா அ9ணமாேர - ஐலசா.
ேம$ பக3 - ஏேலேலா ெபா கைட - ஐலசா
த$5தடா - ஏேலேலா 0$வFசா - ஐலசா.
காரவைட - ஏேலேலா Nதில$3 - ஐலசா

9

10

11

12
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கனமாவா4கி - ஏேலேலா சா பிடலா3 - ஐலசா.
ஆ பகைட*3 - ஏேலேலா கா பிகைட*3 - ஐலசா

அக ப$மா3 - ஏேலேலா சா பிடலா3 - ஐலசா.
காசிலா

- ஏேலேலா க4காணிதா - ஐலசா

கண# பா5+ - ஏேலேலா ெகா$5தைட பா - ஐலசா.
க9ணிேலபா ேபா3 - ஏேலேலா கைளகாைட5தா - ஐலசா
காநைடேயா ஏேலேலா சாரமிைல - ஐலசா.
__________

13

14

15

16

6. கள பா
ேமைடேமேல நாவ+
ேபா
ஓ

அ

ெச;ேவேன - களெரலா3
ேபேன.

1

நாபிறத+ அதமாமைல

ஆப கடG - என#வ+

ஆயிர3 ெமடG - எதிராளி#5

ெதா4கி ேபா#3 #டG.

2

ேபாறேபாகிேல பிராதிசா பிேல

ேபா$கிேட ெர9$ ேபாV-கார

8Dகைளக9$ - ஓ

ேபாயிேட க=கைடF ச+.

3

க=வி%கிற க9ண பைன

கடாய3 உைத ேப - க= ஜா ைய

கைரF0நா #

ேப

க9ண ப?# எசமானா; இ ேப.

4
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க=கைட அ9ணாFசி

எகண# எனாF0?

ெவளி பண3 ஒ9ணாF0

வி ய%கால ேநரமாF0.

5

காைலயிேல எ<திF0

ைககாைலF 05த3ப9ணி

காப க= # காம இகிறவ
க<ைத#F சமான3.

-----------

6

மாேதா 8 #ேளேபாயி

மைலயாள3 எலா3ேபசி5

ெதனேதா 8 #ேளேபாயி
ெசதமி<3 நலா ேபசி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

1

எ . ஏ. பி. ஏ. ப 5+

எ ேபா+3 இ4கிVSேபசி

த பாேம தா; பாைஷ*3

சி பா;ேபாேல தாப 5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

2

ஆளிேல அழகானவ

ஆசார ேபாசனவ

ேதாக ப5தமன

ெதாைடஉ9$ திர9டமன

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

(6கிவிட மீைசேயாேட

3
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(ன3ப வாிைசேயாேட

மி?கிைவ5த க5திேயாேட

மி?4ைகயி ெவ கேளாேட
வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

4

தா;பிைள எலா3வி$5

தைட*3 Kடவி$5

தம5ைத மனசிைவ5+5

ைதய5ைத ைகயிபி 5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

5

எடாள ேதசெமலா3

எ$த3மா இதFேசதி

படாள5 திேல*3பாதி

ப+ப+4கி நி%ைகயிேல

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

6

ஆறாயிர3 8Dகர

அைடதி#3 கானDேல

அ3ச(ள சி3ம3ேபாேல

அ(ேலாடதா பா$ பா

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3. 7

ேமாடா பற#த

($ெகலா3 நி%#த

ேதாடா ேபா$ நீ ெகா9$
ெசா#0நைட நட+ெகா9$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

8
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ெசதைல 8Dகெளலா3

ஜ38D4க3 ேபைரேக$

வ3பிேலஏ மாளI(9I
வ9 யிேல ஏைறயிேல

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

9

அ5ைதமகைளF சைடப9ணாேம
அநிய ெப9கேமேல

ஆைசைவ5+ ேபானதாேல

ேமாச3ேபாக பாச5ேதாேட

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

10

ஏ$இ- ெபடெரலா3
எ எ

பாைகயிேல

எ F 0வாிேலறி

க ட5ைத Nரா5தா9

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

11

Cளிச9டாளி அத

(9ைடFசி ெப%றமக

காகா; நிற5+காாி

கா  ெகா$#3ரா5திாி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

12

காசிராஜா ேபெர$5த

காசிநாடா ஓ வர

கடழக ைம5+னைன

த பிேயாட க9ண 5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

13
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ேசா%6ைகயி ேசாடா5த

ZFைசைகயி பிF0வாவா3

மா%றிமா%றி சிெகா9$

மாைன ேபாேல +ளிெகா9$
வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

14

பைழயபன4 கா$நாி

சலசல 8 க,சாெத6

பழெமாழிதா ெசானா%ேபாேல
பய3ஒ63 ெந,சிலாேம

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

15

பணகார ெப9பிைளக

பழைமேபசி ேபாைகயிேல

பதனமா நைககெளலா3

பயமிலாேம பறி5+ெகா9$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

கைடவ9

16

ேமேலஏறி

கா$வழி ேபாைகயிேல

கSட3ஒ63 இலாமேல

எ$ ேபைர *3எதி5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

17

கா+நைக க<5+நைக

ைகநைக காGநைக

கணகிலாேம கழ%றிெகா9$
கா+கைள பிைண5+ N

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

18
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லசாதி பதிையஎலா3

லசிய3ஒ63 ப9ணாேம

ெவக ப$5தி*3 ப%றாேம
விர விர

அ 5+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

19

உயிைரைகயி ேலபி 5+
சா

ஓ னாேர பணகார
அவைர பி 5+

ச4கிDயி க ைவ5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

20

பணகாரைர பழி5+காட

பாவ பட வகைளK

பண5ைத*3 பறி5+ெகா9$
பதற பதற வி$வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

21

ேமெம5ைதேம ேலதாஏறி

ேமமா # ேளதாேபாயி

ேநரா;5+ பா கிையநீ

ேஜாரா; பண3 எலா3வா4கி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

22

ஆ6வயசி ேல*3சா)

E6வயசி ேல*3சா)

சா)# பய படாேம

சகா ேரா$வழி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

23
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ஆயிர2 பாையஅவ

அைரகாெச6 தாஎ9ணி

அளிஏைழ கிைற5+வி$

அனதான3 ெச;+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

24

பிGகார ெப9பிைள#

ேபைரFெசாD பிைழ5+க9I

நலநல நைககெளலா3

நலமனசா N வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

---------

25

25. பிைழ5+க9I - பிைழ5+ெகாெள6.
ெநல6க ேபானவைள

நி%கைவ5+ பாைதயிேல

ெசாக5த4க நைககெளலா3
ப#வமா; N வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

26

ைகெய$5த ேபெகலா3

ைகநிைறய பண4ெகா$5+

ைபகைள5 திறகFெசாD

ப%றாத+#3 ேபா$ெரா பி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

த4க3ெபா ெவளிெயலா3

த9ணி#F சமமா;எ9ணி5

தம5ைத மனசிஎ9ணி5

தானதம3 எலா3ப9ணி

27
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வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

28

உ=#ஓ ராைளவி$

உளெவலா3 அறி+ெகா9$

நலமாதிாி ேயேபாயி

ெசாலாேலகா ெசலா3வா4கி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

29

ஆ63இைல E63இைல

ஆ=3இைல ேப3இைல

தாேனதா மFசாேனாேட
தகப

அ F0கி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

30

கா$#ேள ஆ$ேபாக

ஆ ைடய பிேனேபாக

ஆ ேல ெகா<5தெதாைற5
ேதா #5 தம3ப9ணி

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

31

ைகஇலாத ஏைழக=#3

காஇலாத ஏைழக=#3

க9இலாத ஏைழக=#3

க,சிதம3 ெகா$5+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

பணகாரைன இைளகைவ5+

பாவ4கைள5 தைழகைவ5+

பக5திேல ேயஉகா+

32
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பசிகெளலா3 அம5திவி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

33

ப பிளி# ேரா$ேமேல

பட பக ேவைளயிேல

பேதாப-+ Z$கைள

பரக க ைவ5+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

------

34

34. Public Road.
ச இ-ெபட சைடைய
சத ஒ63 இலாேம

சலாபமா5 தாகழ%றி

உலாசமா ேபா$ெகா9$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

35

ரா5திாி ேவைளயிேல

கா5தித ேபாVைஸ

சா+ாிய மாக5தா?3

ச+சதாF சதிFசி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

36

#திைரேமேல ஏறிவர

#திைரகார ஓ வர

#6ேகநிற ேபாV-கார
#3பிெடா பக3நி%க

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

37
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ேஜ 8#ேள ைகையவி$F
சின ெப சைலஎ$5+

Z$ேநாைட *திற+

ேபா$வி$ ைகெய<5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

38

(Fசதி ேரா$ேமேல

C6ேபாV- பாராநி%க

(+# பக3 தி3பFெசாD
Cற

ெகா$5+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

39

(E6 ேபவைளக

(ள3பறி ேபாGG பி

C6ேபைர ப-ப3ப9ணி

(=ேவD ெயலாதா9

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

40

ராெவலா3 ேசவகக

ேரா+0%றி ேபாைகயிேல

சாைவமன சிநிைன5+F

ச5தமிலாேம ேபாகைவ5+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

41

உ0G பற+ேபாக

உ0Gகார உயர ேபாக

உFசி #$மிபறக

உைதஉைத9I உைத5+வி$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

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

42
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42. உ0 - Whistle.
நாடா சாதியிேல

நாயமான #$3ப5திேல

நலதா; #3பியிேல

நலநாளி ேலபிற+

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

------

43

43. #3பி - வயி6.
பிFைச எ$க)3இைல

ெப%ேறாைர பழிக)3இைல

ெம5த)3 ப 5+வி$

ேமைமயான ேவைலபாக

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

44

க9டெப9I3 ஆைச பட

ைகயைல5+5 தாK பிட

ைமயDேல தாமய4கF

ைசைகயிேல ேபச)4க

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

45

தமராசா வா பிற+

தம5திேல ேயவள+

த0க5ைத *3பாகாேம

ேம3பதவி ைய ெபறேவ

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

ராசாதி ராசெரலா3

ராகாFசி ெப9களாேல

46

180

நாசமா; ேபானா%ேபாேல

ேமாச3ேபாற +#5தாேன

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

ெநா9 ெநா9

47

நடதிடாG3

ச9 5தன3 ேபாகாமதா

த9டவாள5 ைத*4Kட5

தா9 கி$5 தWவி5தWவி
வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

48

எாித #ைலகஅமர

ஈர#ைலக #ளிர

ேபாV0 8Dகெளலா3

8க.+மகி.+ ேபF0 ேபச

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

49

மைலயாள பகவதிேய
மைறைதேயா

Nமிெயலா ேம8கழ

அதேநர3

Nமி#ேள தாமைறய

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

50

எனைக5 + பாகிேயா

எனப டாக5திேயா

எலாவ%ைற*3 எ$5+ெகா9$
எமேலாக3 ேபாவத%#

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

ைகவில4# கக படாேம

51
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காவில4# கக படாேம

ெம;மறக ைவ5+வி$

ைகையசி நட+ெகா9$

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

52

சிவேலாக3 ேபானாG4KடF

ெசம5+#3 ேபஇக

ெசக38க<3 ஜ38D4க3
ேபமா5தி ர3எ$க

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

53

மனாதி மனைன*3
ராதி ரைன*3

றா 8 காரைன*3

38கார ைன*3மடக

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

54

தா;பிைள அ<+வர

சாதவக பிெதாடர

மாய உலக3ேபாயி

மைறவா; # யிக

வாராெசாக5 த4க3 - ந3ம
நாடாஜ38 D4க3.

55

ஆழமான ஆ%ைறெயலா3

ஆைன8D கர ெயலா3

அ,சாமதா ந3பலா3

ஆனா பதினா6(ழF

சீைலகாாி ப5திர3 - அ பா
சீைலகாாி ப5திர3.

56
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ெவ%றிைல ம 5+ெகா$ பா

ெவ63ேபFெசலா3 ேப0வா

KடFசாகி ேறென?வா

Kதைல விாி5+ ேபா$

ஏமா+ ேமாச3ேபாகாேத - த3பி
ஏமா+ ேமாச3 ேபாகாேத.

_______
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6.2 கள பா
ததானம

ததானம

ததான #யிேல - மயிேல

ததான #யிேல - மயிேல

ததான #யிேல.

1

ததாெனகிற பா$ பா

வேத சைபயிேல - அ பாடா

வேத சைபயிேல - அ பாடா

வேத சைபயிேல.

2

ேகாைடெகா5தள3 ேமேலஏறி

Kசாேம ஓ $ேவ - அ பாடா

Kசாேம ஓ $ேவ - அ பாடா

Kசாேம ஓ $ேவ.

3

ெகா5தவா க9$ பி கவதா
காைல ெவ $ேவ

ைகைய ெவ $ேவ - Kடஒ

ைகைய ெவ $ேவ.

ப$5தி#3 ெப9கேமேல

பதமா ைகைவ ேப - அ பாடா

பதமா ைகைவ ேப - அ பாடா

4
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5

பதமா ைகைவ ேப.
பக5திேலஆ=3 க9$ெகா9டா
பா;+ ெவ$ேவ - அ பாடா

பா;+ ெவ$ேவ - அ பாடா

6

பா;+ ெவ$ேவ.
ெமரா0 ெஜயிDேலநா

ெமடG ெப%றவ9டா - அ பாடா

ெமடG ெப%றவ9டா - அ பாடா

7

ெமடG ெப%றவ9டா.

ேகாய385R ெஜயிDேலநா

ேகா ெப%றவ9டா - அ பாடா

ேகா ெப%றவ9டா - அ பாடா

8

ேகா ெப%றவ9டா.

---------

8. ேகா - Score.
6.3 திட பா
த9ைடசில38 சலசல4க

தாரா8ர3 த4ைக - நட+வா

மாமநா Kடவாேர

ம4ைக

ம5தியான ேவைளயிேல

மாமெச;த K5ைதெயலா3
தா

மாியாைதயா ேகைகயிேல

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

எ9ட 8ளி ேரா$வழி

இைடவாைழ கா$#ேள

தி9$(9$ ெச;தகைத

ெச3ைமயாநீ ேகைகயிேல

ேமேல.

1
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தா

ப5திாி சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேமேல.

2

அ3ப+க ளக=#

அதிகாாியா நாஇேத

அ3ப+3எ ைன பா5+டா
தா

அ பணி+ நி%கேவI3

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேமேல.

3

ேமேல.

4

ேமேல.

5

ேமேல.

6

ேமேல.

7

பாதி ேபைர ப$கைவ5ேத

பாதி ேபைர நி%கைவ5ேத

பக5திேல நாப+4கி
தா

பலேவைல*3 கா ேன9

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ஒKட3 சாணாசன3

ஒ;யார3ேபசி வைகயிதா

ஒேரபா;Fசலா பா;+நா
தா

ஒசதவைன பி Fேசன

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

அரவ4ேக$ அைரெநா யிேல
ஒளி5+ைவ5த ஆள3ப+3

அர9மைனF 0வேபாேல
தா

ஆணி5தரமா வைளதார

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

சத ஒ9 I,ெச;யாேம

சாணாசன3 எேலாேம

சகா# பயதா ேபாேல
தா

க 0 ெப6 நிறாகேள

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

த9ட

ேமல$எலா3

த பாே3ேபாட ெப9கஎலா3

185

தா385தி இலாமதா
தா

த5தளி5+ நிறார

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேமேல.

8

ேமேல.

9

ேமேல.

10

ேமேல.

11

ேமேல.

12

ேமேல.

13

நைகெயலா3 கழ%றFெசாேன
நாகாிக வா5ைதயாேல

ந$4#கிற ெப9கெளலா3
தா

நைகெயலா3 கழ%ைறயிேல

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

அச பிேலநா4க நி%#3ேபா+

அதிேலப5+ ஆ9பிைளக

அதர 5+5 தWவி ேபாயி
தா

அ பாதளி நிறார

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

எ அவ ைனவைளக

இைசவிலாம நி%ைகயிேல

ப,சா பறதவக
தா

அ,0ெகா ெறதி5தார

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ஆகாஎன அதிசய3

அபானஎ ம4ைகேய

அ 5தாபா ராமபாண3
தா

அ3ப+ேப3 அலமலக

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேவGகார ஏ<ேப

சில3பகார ெர9$ேப

ம9ைணகWவ வFசான
தா

கWவா4கG காரன

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

186

விைல வைள5தான

ேவGகார ஏ<ேப3

கைலைவ5 த 5தான
தா

களிம9I9ைட தீர)தா

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேமேல.

14

ேமேல.

15

ேமேல.

16

ேமேல.

17

ேமேல.

18

எ4களிேல எ$ ேப

எமேலாக3 ேபா;Fேசதார

த4கநைக ேபாடெப9க
தா

த பி5+ ஓ னாகள

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

#9$ ம+க

ெகாைள ெச;யலாFச

#9ெடா63 பDகேல
தா

ெர9$4ெக ேடா ேனாம

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

ேவGக383 கீGக383

பிF0வா=3 கிFசவா=3

ெவ ம+3 எலா3ேச+
தா

ெவ யா5தா ேபாயி$Fேச

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

க9ணாேல*3 பா5ததிைல

காதாேல*3 ேகடதிைல

க38கார ைகயிர9$3
தா

ப3பரமா ஆ னேத

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

உ$க38 ஒ9ணைர(ழ3
உ9$த

விர விர

உள4ைக#ேள

அ 5தான

ெவ #9$#3 பய படாம
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ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

தா

ேமேல.

19

ேமேல.

20

ேமேல.

21

ேவைடநல ேவைடெய6

ணாநா4க நிைன5+ ேபாக

ெவ #9ைட*3 பறிெகா$5+
தா

ெவ64ைகயா5தா ேபாேனாம

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

எ9ட 8ளி ேரா ேலநா

எ#5த பா படபாைட

எைற#3 மறகமாேட
தா

எைனேகD ப9ணாத

ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த

----------------6.4 ேவ:

பற4கிமைல பலாவர3

பறி ேம;Fசவேன - ேலாடா

K.# Fசவேன - +9$

Z

அ Fசவேன.

1

சீ 8வி%#3 ெசைனயிேல

பற#ேத கட - உலக5திேல

ஆறா3ந3ப திட - பாடவத

க9ெதாியா #ட.

2

கள பா$ க%6ெகா9$

கணகா வேதேன - கனேகாைல

ைகயி எ$5ேதேன - க ட5ைத
நாச3 ெச;ேதேன.

கனேகாைல ைகயிஎ$5தா

3
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க ட3 நாச3 - ெடDேபா

எேனா ேடேப03 - ேபாV0

எேமேல ேநசம.◌்

4

க5தி#5+ பாணாவதா
ைகேதத ேக

ேபேபான ர)

- ெசைனயிேல
- வதாG3

ெஜயி ேப கிேல .

5

வ9ணார ேபைடயி கி9ணார3வாசி#3
ப9டார ேகசவேல - எKட
பா$3 சWவாேல - மர5திேல
ெதா4#3 ெவௗவாேல.

6

த,சாH ேகாவித?#5

தைலேமேல ெச38 - ைகயிேல
அைரபாணா க38 - எதிராளி

பற#ேத #38.

7

மானாம+ைர மகராஜரா5திாி

ஒமணி ேதைட - எைனக9$
சிாி#+ Cைட வாெய$5+

ப

பேன பாைட.

8

ேபாடாேபா # வதவைன
ெபா3பர3 ேபாலா
சி4கெகா

- ெம5ைதேமேல

நா F - ெச;ய ேபாேற

ெசாியான ேகாS .

9

களென6 ெவளிேயவதா

(க5திேல க6 8 - ந3கிேட

ப9ணாேத (ைற 8 - ெதா4கி ேபா#3
அ,0பல3 +ற 8.

10
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(தி பிதி ேபசிைனெயறா

ஏ6ேவ ெரயிG - பினாேல

வ#ேத ெமயிG - ஓைசயி$

11

K)ேத #யிG.

அக ப$ெகா9ட திட

ெச4கா4 கைட5ெத) ேரா$ - நா

ெசேற தாசி$ ேக$

ெகாைல 8ற5திகன3 ேபா$

ஏறி #தி5தச5த3 ேக$

12

ஓ வ தாெனா ஏ$ - (ேனதளி
பினாேல ெர9$CI ேபா$

அழகான ச3மா-திாி ேகா$ - எைன
அ? பினா ஆ6மாச3 சீ$.

----------

13

7. )&ப&
7.1 கயாண பா
கDயாணேம ஒ கDயாணேம - மனசி
களி N63 கDயாணேம

சDயாத சேதாஷ கDயாணேம - ெரா3பF
சன4க K$3 கDயாணேம.

வச3மாச3 ேததிநா கிழைம - நல

8ச ெப9I#3 ெபா5தமாேம

ேகா சன3 வ+ பதDேல - நல

#ேவா$ ேச+ உகாதா4கேள. 2

வத Nகெளலா3 தாராளேம - பனீ

1
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சதன3 ேத4கா*3 தாராளேம

நாக0ர(3 8லா4#ழG3 - நல

ேமள(3 ெகா$3 பிள#+பா. 3

க ப ேமாடா கைடவ9 யிேல - சன3
#38#3பாக வாறா4கேள பா

மா பிைள ெபா9I#5 தாDக  - ெகா,ச3
பாG3 பழ(3 அவ=K .

_______

4

7.2 பாிகாச பா

[ெகா<தியா மா பிைளைய ேகDப9Iவ+.]

வா4க வா4க அ5தாேன

வணF சைட*3 ேபா$

ேத4கா5 தைல*3 வF05

ெதவிேல அைல,சவேர.

1

கDயாண3 இேல9I

கவைலயா இதீ4கேள

காDயா ேபா#(9I
கல4கிகி

தீ4கேள.

2

ஆ5திேல*3 #ள5திேல*3

வா;காஓ ர5திேல*3

கா5தி+ ெபா9Iகைள
கலகி மயகைலேயா?

3

பா5+ பா5+ அவ4கைள

பாியாச3 ப9ணைலேயா

ஊ5+ பக3 நீ4கேபாயி

உகா+ பாகைலேயா?

4
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ம9ைட வற9டவ#

மFசினிFசி மாகளாF0

ம9ெவ

பல#

மாமியா3 கிைடF0 ேபாF0.

5

89ணா#3 8ளிய3பி,03

மலாெகாைட*3 தினவ#

க9மணிஎ4க அகாகிட
கணகாF சா பா$மாF0.

6

கா ேலேபா; மா$ேமF0
க,சி# 5த அ5தா

க Dேல ெம5ைதேபா$

இ4ேகவ+ ப$கIேமா?

7

(பிற பி ேலெச,ச

ேமாசமான ேவைலகாக

இ பிற பிேல எ4கஅகா

இ ப 5 தவிகிறாேள.

8

அகாைள K கி$
வ%றாத சீெப%றா

நாகாிக3 அவகிைல

நா$ 8ற வழக5திேல.

9

ப38#ழா யி?ெசானா

வ3ெபா9I3 வாணா(?வா

ச3பத (?ெசானா

சாணி பத3 க $வா.

10

கFேசாி எ6ெசானா

பைறFேசாி எ6ெசாவா

ேமாடாகா எ6ெசானா
ஓட3 பி 5தி$வா.

11
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உ$ 8 ேபாட வ4கைளக9டா
அ$ ைபவி$ ேபாகமாடா

ப,0ெம5ைத எ6ெசானா
இ,சிதிற #ர4காவா.

12

ம,ச5திேல ப$கI9ணா
ப,ச3ஏ6+9Iவா

பாவிஎ4ேக ேபாேறஇ9ணா
சாவிஎ$க ஓ$வா.

மGேவ

13

க$4க9ணா

மGகட மாேட9Iவா

சிG5ேத4கா ேவI(9ணா

8Gகைட ெகா9$வவா.

14

சா பா$ ேவIமா9ணா

K பா$ ேபாட<வா

ப5+வைர எ9ணFெசானா
0%6(%63 பா5த<வா.

15

கா பி# 4க அ5தா?9ணா

க,சி5த9ணி ேபா+ெமபா

பாயாச3 ேவIமா9ணா

பாசாண3 ேவணா(9Iவா.

16

ஆகாச க பG9ணா

ஆேவச3 ேபா(ழி பா

சகர வ5தியி9ணாF
சகர5ைத உ

பா பா.

ஆ ப3ெகா,ச3 ேவIமா9ணா

அ பஊாி இேல9Iவா

ேகா ைபயிேல பாஇதா

17
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ேமா ப3நலா பி Fசி$வா.

18

ப3பா; ப$ ேவIமா9ணா
ப3பர5ைத ஆ

பா பா

#9ைட உ

பா பா.

#9டகG# ேபாகI9ணா

19

ேபனாஎ4ேக இ#+9ணா

ேபைன#5தி உடேனபா பா

85தக5ைத ப கFெசானா

ெபா எ$5+ உறி,சி$வா.

20

பணியார5ைத5 தினFெசானா

ெபா5தெலலா3 எ9ணி$வா

.......................

.......................

ஈரேவ

21

ையஎ$5+

இ$ பிேல இ6கிக

ஏாிையF 0%றிவ+

எைமமாைட ேமFசி$வா.

22

தாமைர #ள5+#ேள

தடாெல6 இற4கி ேபாயி

தாேம;கிற எைமகடாைவ5
தா%6க3பிேல #5தி$வா.

23

#F0  இதவைர

மF0 ேல வFச+#

மFசினிFசி எலாைர*3

மதி பிலாேம ேபசி$வா.

அைடமாதிாி இகிறவைர

24
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க Dேல ேபாட+#

க ைலவி

ற4கி ேபா;

ெகாட5திேல ப$5தி$வா.

25

அ5தா மறதி$4க

ஆ$ேம;கிற ேவைலெயலா3

85தியாஎ4க அகாைள

Nைசெந,0 பிைழFசி$4க.

_________

26

7.3 ெப-@) அறி#ைர
ஆகேவணா3 அாிகேவணா3 - 09ெடD ெப9ேண

அறிவிதா ேபா+ம

- 09ெடD ெப9ேண.

கா5திதவ ெப9டா ையF - 09ெடD ெப9ேண

ேந5+வதவ ெகா9$ேபானா - 09ெடD ெப9ேண.
அதனாேலதா பயமாஇ# - 09ெடD ெப9ேண

அக3பக3 ேபாகாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

க9ண கிற பயைலக9டா - 09ெடD ெப9ேண
க9ெண$5+ பாராேத

- 09ெடD ெப9ேண.

கைட# ேபாற பயைலக9டா - 09ெடD ெப9ேண
ைகயைல பைழகாத

- 09ெடD ெப9ேண.

காவாD பயைலக9டா - 09ெடD ெப9ேண
காலா கி$ நி%காத

- 09ெடD ெப9ேண.

ெந%றியிேல ெபா$ைவF0 - 09ெடD ெப9ேண
ெந4கிநி9I ேபசாத

- 09ெடD ெப9ேண.

1

2

3

4

5

6

7
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8வ5திேல ைமையவF0 - 09ெடD ெப9ேண
ெபா;ஒ9Iேம ெசாலாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

ேஜா யிேல மாடவF0 - 09ெடD ெப9ேண

ேஜா#நைட நடகாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

ெவ%றிைலபா# ேபா$கி$F - 09ெடDெப9ேண
ெவ63பயைல பாகாேத

-09ெடD ெப9ேண.

8ைகயிைலைய ேபா$கி$F - 09ெடD ெப9ேண

ெபா

பயைல பாகாத

- 09ெடD ெப9ேண

வாறவைன*3 ேபாறவைன*3 - 09ெடD ெப9ேண

வழிமறிF0 ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

சைத# ேபாற சன4கைளநீ - 09ெடD ெப9ேண

ஜாைட ேபF0 ேபசாத

- 09ெடD ெப9ேண.

சGகா ேரா ேலநீ – 09ெடD ெப9ேண
ச9ைடகி9ைட ேபாடாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

பக5+$ ெப9கைளF - 09ெடD ெப9ேண

பாிகாச3நீ ப9ணாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

இ$ 8F சி65தவேள - 09ெடD ெப9ேண
இ6மா 8நீ ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

ம9ைட ெப5தவேள - 09ெடD ெப9ேண

த9$(9$ ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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விாிFசெந%றி காாிேய - 09ெடD ெப9ேண

றா 8நீ ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

இ38ெந,0 பைட5த - 09ெடD ெப9ேண

#63ெபா9I3நீ ெச;யாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

மயி09$ நீ9$வளத - 09ெடD ெப9ேண

-09ெடD ெப9ேண.

மாியாைதெக$5 திாியாேத

கிளிC# காாிேய

- 09ெடD ெப9ேண

- 09ெடD ெப9ேண.

கிாி5+வ3 ப9ணாேத
உ உ

(ழி#3 - 09ெடD ெப9ேண

தி$5தன3 ப9ணாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

உதடழ# காாிேய

- 09ெடD ெப9ேண

பவாிைச காாிேய

- 09ெடD ெப9ேண

ஒ5தைர*3 ைவயாேத

பழிஇ<5+ ேபாடாேத
#64க<5+ காாிேய

- 09ெடD ெப9ேண.

- 09ெடD ெப9ேண.

- 09ெடD ெப9ேண

ேகா#9$ணி ெசாலாேத
ரதிமா காாிய

- 09ெடD ெப9ேண.

- 09ெடD ெப9ேண

ரா4கிேயா$ நி%காேத

- 09ெடD ெப9ேண.

வழியிேபாற வாDபைனF - 09ெடD ெப9ேண

வ3பாK பி$ ேபசாேத
ெசாலழகி நீதா9

- 09ெடD ெப9ேண.

- 09ெடD ெப9ேண

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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ேதா%கைவ ைப எலா ெப9ைண*3 - 09ெடD ெப9ேண.
அதனாேலநீ அள)#மி,சி - 09ெடD ெப9ேண

ஆ4கார3 பைடகாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

உநைட*3 ைகF03 - 09ெடD ெப9ேண
உச5தியி9I நிைனகாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

வி+3ம+3 CIநா - 09ெடD ெப9ேண
9Z%றெலலா3 Z%றாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

க<5திதாD இ#3ேபா+ - 09ெடD ெப9ேண

க9டவைன பாகாேத

-

09ெடD ெப9ேண.

ெகா9டவ உசிராயிைகயி - 09ெடD ெப9ேண

க9டவKட ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

ெகா9டவநலா பாைகயிேல - 09ெடD ெப9ேண

ெர9டக3நீ ெச;யாேத

கG9ணாG3 கணவன
8G9ணாG3 8சன

- 09ெடD ெப9ேண.

- 09ெடD ெப9ேண

- 09ெடD ெப9ேண.

நாய3 ப9ணினாG3 இைலயி9ணாG3 - 09ெடD ெப9ேண

நாெசாறைத ேக$ேகா

- 09ெடD ெப9ேண.

காைலயிேல எ=திாிF0F - 09ெடD ெப9ேண
வாசG#F சாணிேபா$ - 09ெடD ெப9ேண.

ச பாைன ெலா$ெலா0# - 09ெடD ெப9ேண
சகல5ைத*3 க<விைவ - 09ெடD ெப9ேண.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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ெச38பி5தைள பா5திர4கைளF - 09ெடD ெப9ேண
ெச3ைமயா விளகிைவ - 09ெடD ெப9ேண.

ெவளிெசWவா; கிழைமயிேல - 09ெடD ெப9ேண

$Nரா ெம<கI9

- 09ெடD ெப9ேண.

ஆ அமா வாைசயிேல - 09ெடD ெப9ேண

ஆ9டவைன #3பிடI3 - 09ெடD ெப9ேண.
கா$கைர $வாச - 09ெடD ெப9ேண

கவைலயாநீ கவனிகI3 - 09ெடD ெப9ேண.
கிழி,0ேபான கதைலKடF - 09ெடD ெப9ேண

எறி,சிடாேம ைதகI9

- 09ெடD ெப9ேண.

ெசலாத காைசKடF - 09ெடD ெப9ேண

ெசவமா நிைனF0ைவ - 09ெடD ெப9ேண.
ெலF0மி$ த4கI9ணா - 09ெடD ெப9ேண

எFசிைய  + பாத

- 09ெடD ெப9ேண.

கா5திைக தீபாவளியிேல - 09ெடD ெப9ேண
கட)ைளநீ #3பிடI3 - 09ெடD ெப9ேண.

Lட3சா3பி ராணிேபா$ - 09ெடD ெப9ேண

ெசாகநாதைர #3பிட

- 09ெடD ெப9ேண.

ைககாெலலா3 05த3ப9ணி - 09ெடD ெப9ேண

கதசாமிைய #3பிட

- 09ெடD ெப9ேண.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

199

மாாியா5தாைள*3 காளியா5தாைள*3 - 09ெடD ெப9ேண
- 09ெடD ெப9ேண.

மறதிடாேம #3பிட

மFசாெகா<த மாெகலா3 - 09ெடD ெப9ேண
மாியாைத ெகா$கI9

- 09ெடD ெப9ேண.

மாம மாமியா ெர9$ேபைர*3 - 09ெடD ெப9ேண

ேமைமயா நட5தI9

- 09ெடD ெப9ேண.

அ9ணத3பி மாைரநீ - 09ெடD ெப9ேண
அரவைணF0 பாகI9

- 09ெடD ெப9ேண.

அனியைர*3 அ$5தவைர*3 - 09ெடD ெப9ேண
அபா ஆதாிகI9

- 09ெடD ெப9ேண.

பிFைசெகா$க I3னாKடF - 09ெடD ெப9ேண

பசமா ெகா$கI9

- 09ெடD ெப9ேண.

ம,ச#ளிF0 ெகா9ைட NவF0F - 09ெடD ெப9ேண

மனிசைர மயகாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

பசபாத3 ஒ9I3இலாேம - 09ெடD ெப9ேண

ப#தாகார3 ெகா$கI9

- 09ெடD ெப9ேண.

ஏைழபாைழ ஏ+4ேகடா - 09ெடD ெப9ேண

எ$5ெதாி+ ேபசாேத

- 09ெடD ெப9ேண.

தம3 தைலகா#9

- 09ெடD ெப9ேண

தம3ெச,ச ேவடன

- 09ெடD ெப9ேண

தயைவைக விடாேத நீ - 09ெடD ெப9ேண.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
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தமராசா வா பிறதா - 09ெடD ெப9ேண.
ஆறிேல*3 சா)தா9

Eறிேல*3 சா)தா9

- 09ெடD ெப9ேண

- 09ெடD ெப9ேண.

அநியாயமா ஆ=கைளF - 09ெடD ெப9ேண
அ F0 விரடாேத நீ - 09ெடD ெப9ேண.

ஊராபிைளைய ஊ வள5தா - 09ெடD ெப9ேண

உபிைள தானா;வள3 - 09ெடD ெப9ேண.
காரா3ப0ைவ ேபாேலநீ - 09ெடD ெப9ேண
கட)=# உக+நட - 09ெடD ெப9ேண.

_______

59

60

61

62

63

7.4 மாமியா மமக ச-ைட
மாமியா : த Fசி6கி உட வைளயாத மடFசி6கி
கைடெபா6கி ெகடத6தைலF சி6கி.

ச க<வ5 ெதாியாத சாகசகார ம நாேய
எ

உைத ேப எ<திர

ஈனநாேய.

ெக  காாிய நீேக$ெகட சாதிநாேய
த$ேவ9

பைல த$வாணி ெப%றநாேய.

ஏறி ேபாFேசா ைபயெகா$5த ெகா< 8ன#
எ<திர

அ

மத3பி Fச ேதவ யா.

மதிேபால ஏ9 நீ இன3R4கி கி ேக

வேத9ணா பா5+க

வளெலலா3 இறகி$ேவ.

1

2

3

4

5
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#த#த பி F05தளி

#(#(? உைதFசி$ேவ

எதமாமி உைனக

மார Fசி கி  பா.

6

இதியாவி எ4ேகயானாG3

ேபா;ெகா,ச3 பா5+வா

ஏ9 எக5தாளமா பாகிறா;

ேதா9 $ேவ உக9ெர9ைட*3.

7

மமக : அ5ைதஎைன அ காேத
அ பணிேவ நாஉன#

ெம5தஎைன மிரடாேத

05த89ணிய3 உன#.

8

05தமான ேவைலெச;ேவ
க%6ெகா$ நீஎன#

ப5திரமா $ேவைல

பா5+Fெச;ேவ நாஉன#.
அ5ைத அ எ4க அ பKட ேவபிறத

அ5ைத அ ஒ (5த4Kட ெகா$கிேற9 .

9

10

அ5ைதஎைன ைவயாேத

அநியாயமா;5 திடாேத

#%ற3ஒ9I3 ெச;யைலேய

#திகி$ ஏஇேக?

11

ஒ5ைதயிேல நாஇேக

உதவிெகா5த Kடஇைல

உமக Kடஎைன
ஓ ஓ

அ கிறா.

12
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எனெச; ேவநா?

ஏ+ெச;ேவ அ5ைத

ெசானெசாைல எலா3

தடாமெச;ேவ அ5ைத.

13

மாமியா : எதி5+F03மா ேபசாேத
இ<5+ ேபா$ உைத ேப9

#திF0F03மா ஆடாேத

#3மா4#5+ ெகா$ ேப9
பைத#த

ைககாG பாதகிஇ ேபா பார

வைதகிேற9

பாஇ ேபா வாையஉட ேனC$ .

வாதாடா ேதஉLெதலா3நா பாகிேற

சாகாம ேலஉ சைதெயலா3 வ#தி$ேவ.

என திமிர இ+ எ4ேக ப Fைசஇ+

ெசானெசாெல லா3உன#F ேசாதிகைல யாக<ைத?

14

15

16

17

கன5ைத5 திகி$ேவ

க Fசி$ேவ உகாைத
தின5தீனி ேவIமா

தி ெப%ற # க<ேத.

18

ேத3பி5ேத3பி ஏ9

திணறிகி ட<கிறா;

ேசா3ேபறி நாேயநீ
03மாஏ9

அ<கிறா;?

மமக : அட#03மா உைன

அ5ைதயி9I பா5ேதன3மா
அட#03மா வாைய

19

203

அட#03மா ைகைய.

20

உனகி# +ைட பகைட
எனகி# பைழய(ற3

உனகி# தி$ைக

எனகி# (ர$ைக

21

பணெகா< ேபாஉன#
பாகிேற9

ஒைக

இணகமா ேபானாேபாF0

இலா

வண#ேவ9 .

22

ஏ9 எைன இ ப

ஏமா%ற பாகிேற

தைலநைரFச ெபFசாளி#5

தைலயிெகா38 (ைளFசி#.

23

எG38K$ கிழகிழவி#
எக5தாள மாயி#

இைல*3#ைழ*3 தினவ=#

எ$ 8(6# ெரா3பஇ#.

24

தைலசீவ5 ெதாியாதவ=#5
தைலகாணி ேவறி#

.......................

.....................

25

உ#ைலைய அ65தி$ேவ
#ர4ேக நாேயேபேய

உமயிைர அ65தி$ேவ

ேபாேபா Cேதவிேய.

மாமியா : ேசாறாக5 ெதாியாத

26
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ேசா3ேபறி ெப9I#

றா 8 ஏ+க

- களி

றா 8 ஏ+க ?

தாவார3 ெபக5 ெதாியாத ெப9I#

- களிNமாைல ஏ+க ?

Nமாைல ஏ+க

8சைனF சாமி9I பணியாத ெப9I#

– களி ெபாதாD ஏ+க ?

ெபாதாD ஏ+க

ெபதீனி ைய5தி9I3 ேபயான ெப9I#

- களி விதாளி ஏ+க ?

விதாளி ஏ+க

மாியாைத இலாமவா;ேப03 ெப9I#
மாமியா ஏ+க

– களி மாமியா ஏ+க ?

தா;ெசாைல ேககாத நாேடா  க<ைத#5
த4கநைக ஏ+க

– களி த4கநைக ஏ+க ?

அ9ண த3பிமாைரஅ<கவF சவ=#
அர9மைன ஏ+க

- களி அர9மைன ஏ+க ?

க6 8 ெபா$வF0 க9ண  கிறவ=#
8ச?3 ஏ+க

- களி 8ச?3 ஏ+க ?

27

28

29

30

31

32

33

34

மமக : 03மாவா யாடாேதெம5தF
ெசாேன9

அ5ைத

....................

....................
ந4#ப9 ணாத

நாைய ேபா #ைலகாத

35
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ந3ம

ெபாலாதஅ

நா$ 8ற5த .

36

உைன*3 உபிைளைய*3 ஒRணி ேலக
உலைகயா இ Fசி$ேவ ெதாி* மா ?

எைனநீ யா9I நிைனF0கி

கிேற

எ உைத ேப9 அ5ைத கடG ந5ைத.

37

38

ேதவ யா கிழFசி6கி
ேத3பிஏ9

அ<கிேற

நாதா9

இ ேபாமாமியா.

மாவி  கிறாயாஇைலயா

39

ெச#இனிF ெசலாத

ப#வமா பிைழF0ேகா

ெமாFைசெகாைட வா4கி5

தாேர9

ெகாாிF0ேகா .

40

Cைலயிேல உகார

(காைட ேபா$ேகா
பDலாத கிழ

படாணி ேவIமா ?

41

ஓைட பா; தாேர9
உகா

உபா ேல

ெபா5த தைலகாணி

தாேர9

ெபா65+ேகா ?

42

மாமியா : கைடய தின காலமாF0 - இத
#ைடFசி6கி# ேகDயாF0

ம Fசி6கியா மான3ேபாF0 - இத
ப

ெபா6கியா ப4கமாF0.

43
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த$வாணிபிைள#5 த4கமாF0

ஊசிாிக)3 காலமாF0 - எ4க
ேபபறக) ேநரமாF0

வ3ச5திஇலாத இ#ர4# - எ4கைள

இ3ைச ப$5+றா ெச4#ர4#.

44

மமக : #ர4##ர4#9I ெசானியினா - உ
ேகாடாDெகா9ைடைய அ65தி$ேவ

ேகDப9ணாத

ேசாDைய பார

கிழ#ர4ேக - உ
மட#ர4ேக.

45

மாமியாெகா$ைம# ஏ5தா ேபால - இத
மமகஇ பா9I நிைனFசியா ?

...........................

...........................

46

மாமியாஉைடF0டா ம9ச யா3 - ஆனா
மமக உைடF0டா

ெபாச யா3

அட# அ3மாஉ ஆ4கார5ைத - இனி

இ

ேப9 உைனஎ இSட3ேபாேல.

47

பG3இைலஉன#F

ெசாG3இைல - இ ேபா

பாசா4#ப9ணினா ேமாச3ேபாவா;

நா ய#திைரேபா ஆடாேத

நா$5த$9I ெதாி*மா ?

- நா

48

மாமியா : தாேயஎத4கேம தய)ெச;+எைன
ேபைய ேபாஆடாேத ெபாமணிேய

ெசானெசா ெலலா3நா ேககிேற9

ெசாகேலா க3ேபா;F ேசம$3.

49
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க9ேணஉைனஇனி5 திடமாேட
எைன*3 நீஇனி5 தி டாேத

..........................

.........................

மைழையந3பி ஏேலேலா ம9இக ஐலசா

ம9ைணந3பி ஏேலேலா மர3இக ஐலசா.

மர5ைதந3பி ஏேலேலா கிைளஇக ஐலசா

கிைளையந3பி ஏேலேலா இைலஇக ஐலசா.

இைலையந3பி ஏேலேலா Nவிக ஐலசா

Nைவந3பி ஏேலேலா பி,சிக ஐலசா.

பி,ைசந3பி ஏேலேலா காயிக ஐலசா

காையந3பி ஏேலேலா பழ3இக ஐலசா.

பழ5ைதந3பி ஏேலேலா எ மகஇக ஐலசா
மகைனந3பி ஏேலேலா நீஇக ஐலசா.

உைனந3பி ஏேலேலா நாஇக ஐலசா
எைனந3பி ஏேலேலா

எமைனந3பி ஏேலேலா

எமஇக ஐலசா.

கா க ஐலசா

காைடந3பி ஏேலேலா 8Dக ஐலசா.

50

51

52

53

54

55

56

57

மமக : அ=காேத அ5ைதஇனி
ஆதாி ேப உைனநா

.......................

......................

58
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க9மணி ேபாேலஇனி கா5+ வேவநா
ெபாமணி ேபாேலஉைன

ேபா%றி வேவநா.

59

மக=? எைனநிைனFசா
மகராசியா இ பா;

மாதா9I நாநிைனF0

மாியாைதயா; இ ேப.

60

ேவைலஒ9I3 ெச;யாேத

ெவ ஒ9I3 ெச;யாேத

காைலயிேல எ<திF0

ேவைலெயலா3 ெச;ேவநாேன.

61

ெவளிகிழைம #ளிக

ெவநீ5த9ணி *4ெகா$ ேப

வியாழ கிழைமயிேல

ெவ%றிைலம 5+ ெகா$ ேப.

62

ெசல பிைளைய ேபாேல
ெசழி பாக நீஇ பா;

இேல9I ெசாலமாேட

இனி பாநீ ேககிறைத.

63

எ=#ேள இ#3

எ9ெணைய ேபாேலநா3

எநா= ேமஇைண

பிாியாேம இ ேபாேம.
------------

64
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8. தாலா

8.1 ஆ அ *தா?
*தா?
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

1

ஆர 5தா நீஅ<க க9ேணஉைன
அ 5தவைரF ெசாDஅ<.

மாமஉைன அ 5தாேரா - க9ேணஉைன
மDைக NF ெச9டாேல?

வி3மிவி3மி அ<காேத - க9ேணநீ
ம?ைட மமகேள.

பா உைன அ 5தாேளா - க9ேணஉன#
பாஊ%63 ைகயாேல?

நீ உைன அ 5தாேளா - க9ேணஉன#
ெந;ஊ%63 ைகயாேல?

நல3மா ெகாைலயிேல - க9ேணஉ
8ளிமா ேம*த3மா.

8ளிமாைன பி 5+கட - க9ேணஉன#
பி கயி63 ெபானாேல.

R4காேத க9I# - க9ேணஉன#5
R4#ம,ச3 தாஇ#.

5
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ஓ4காத க9I# - க9ேணஉன#
ஊ,சKட5 தாஇ#.

10

அகா அ 5தாேளா - க9ேணஉ
அைமயான கன5திேல?

மFசா அ 5தாேனா - க9ேணஉ
ம,சேத;5த கன5திேல?

அ9ணஉைன அ 5தாேனா - க9ேணநீ
அ<கிறைத பா பத%#?

ஆ5தாஉைன அ 5தாேளா - க9ேணஉ
அழகான கன5திேல?

ேந5ெதலா3நீ எ4ேகேபானா; - க9ேணநீ
ெநவயைல பா5ைதயா ?

15

கா5திதா காவகார - க9ேணநீ
க9ைடயா

ெபாக9ணாேல

களெமலா3 கதிஇ# - க9ேணந3
காளிய3மா காவகா பா.

Cைட NFசி க FசிFேசா - க9ேணஉ
ேமனிெயலா3 ந$ந$4க?

ெத= NFசி க FசிFேசா - க9ேணஉ
ேதக3எலா3 ந$ந$4க?

ெம5ைதேமேல ெதா Dேல - எக9ேண
ெம+வாக ப$5தஉைன

20
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Nவிாி5த ெதா Dேல - க9ேணஉைன
NFசிவ+ க FசிFேசா?

#ைட#4கீேழ ப$5தஉைன - க9ேண
ெகா0#வ+ க FசிFேசா?

ப,சைணேம ப$5தஉைன க9ேண
பDபய (65திFேசா?

பFைசகிளி ப$கிளி - க9ேணநீ
பய படாேத பDெகலா3.

ப,சவண ப$கிளி - க9ேணநீ
ப$5+5R4# பயமிலாேம.

25

அைட க FசிFேசா - க9ேணநீ
அச+நலா5 R4ைகயிேல?

தாதி ெப9I K வர - க9ேணநீ
த4கஊ,ச ஆ வர

நாGமணி ேநர5திேல - க9ேணஉைன
நாகராச காவகா பா.

அ,சாேத கல4காேத - க9ேணஉைன
அர9மைனேய காவகா#3.

ப,0ெம5ைத ப$ெம5ைத க9ேணஉன#
பரமசிவ ெகா$5தெம5ைத.

மாமனா ெகா$5தெம5ைத - க9ேணஉன#

30
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மDைக NF ெச9$ெம5ைத.
அகா ெகா$5தெம5ைத - க9ேணஉன#
அழகான த4கெம5ைத.

ேமG வDகாேம - க9ேணநீ

ெம5ைதேமேல ப$5+ற4#.

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

33

8.2 மீ பா
அயQ #ள5திேலதா - க9ேண
அயிைரமீ? ஆயிரமா3.

அயிைரமீ பி க ேபா; - க9ேணஉ
அ பஇ ேபா வதிடாேர

அயிைரமீ?3 ஆரமீ?3 - க9ேண
அ38$தா3 அ ப?#.

வாைளமீ?3 வழைலமீ?3 - க9ண
விதவிதமா அ38$Fசா3.

அர9மைன# ஆயிரமா3 - க9ேணஉ
அ ப?# ஆயிரமா3.

ஆயிர(3 ெகா9$ேபா; - க9ண
அ பவி%6 $வர

அ9ைட$3 அ$5த$3 - க9ண
ஆFசாிய படாகளா3.

ெக9ைடமீ?3 ெக=5திமீ?3 - க9ண

5
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#ரைவமீ?3 பரைவமீ?3
எலாமீ?3 ஏழாயிர3 - க9ேணநா
ஆயிர5ைத பிாி5+வFேச

பிாி5தமீ? ஆயிர5திேல - க9ேணநா
பிாியமாக ஆெற$5ேத.

10

அயQ சைதயிேல - க9ேணநா
ஆ6மீைன வி%6 ேபாேட.

அைரFசவர ெகா9$ேபா; - க9ேணஅைத
அைரC யாF ெச;யFெசாேன.

அைரC ையஉ அைர# ேபா$ - க9ேணநா
அழ#பா5ேத ஆல5தியி$.

அ5ைதமா3 அ9ணிமா3 - க9ேண உ
அழைக பா5+ அர9டாகேள

அர9மைனயா ஓ வ+ - க9ேணஉைன
அதிசயமா பா5தாகேள.

ஆரா;Fசி மணிய 5+ - க9ேணஉைன
அயQராேர பா5தாகேள.

________

8.3 ேகாயி
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

ஆ # மா # - க9ேணஉன#

15
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அழகான  #.
அ5ைதய3மா  ேலதா - க9ேணஉன#
ஆளிய?3 தாஇகா.

ஆல3 வி<+ேபால - க9ேணநீ
அழகான மயிரழகி.

0 ரம9ய ேகாயிDேல - க9ேண
ெசா#சான ேதாி#.

5

ேமாள4க=3 தாள4க=3
(ழ4#த

ேகாயிDேல.

ஆ9பிைள*3 ெப9பிைள*3 - க9ேணஅ4ேக
ஆ$றா4க பா$றா4க.

தாசிக=3 ேவசிக=3 - க9ேணஅ4ேக
தாள3ேபா$ ஆ$றா4க.

பற5ெத தியிேல - க9ேணஅ4ேக
பறFசிK

நி%ைகயிேல.

இைட5ெத தியிேல - க9ேணஅ4ேக
இைடFசிK

நி%ைகயிேல.

வைல5ெத தியிேல - க9ேணஅ4ேக
வைலFசிK

நி%ைகயிேல.

ஊேகால3 வாறாரா3 - க9ேண
உச5தியான 0 பிரம9ய3.

பாவிக=3 ேகாவிக=3 - க9ேண
பறத F0 ஓ வரா4க.

10
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களக=3 பளக=3 - க9ேண
கலத F0 ஓ வரா4க.

கடலவைல கல+கி$ - க9ேண
கட)=# ெகா$கிறா4க.

15

க9மணிேய ெபாமணிேய - க9ேணநீ
க9ைடயா

காசிெயலா3?

NஇைறFசா Nசாாி - க9ேணந3
Nமிெகலா3 மைழெப;ய.

ெந;விள# ஏ5திவFசா - க9ேண
நிைறயந3ம நில3விைளய.

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

8.4 தைதயி பயண&
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

சைடேமேல சைடேபா$ - உ4க ப
சாிைகFசைட ேமேலேபா$5

தைலFசவர3 ப9ணிகி$ - உ4க ப
தைல பா)3 வF0கி$

ெநD# ப3 ேபாற5+# - உ4க ப
ெந%றியிேல ெபா$வF0

8+ேகாைட ேபாற+# - உ4க ப
8வெமலா3 ைமஎ<தி

5
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ேகாய385R ேபாற+# - உ4க ப
#ைடைகயி ேலபி 5+

பாத3ெர9$3 ேநாகாேம - உ4க ப
பாத#ற$3 ேபா$கி$

வ9ேடவ ண#யிேல - உ4க ப
வாரா வழிய? ப.

வ9 மா$ க இ ேபா - உ4க ப
வாரா வழிய? ப.

சார$ வ9 க

- உ4க ப

சல4ைகேபாட மா$க

10

சாதி பிராமணேபா - உ4க ப
சலாபமா உகா+

ேகாய385R ேபாறா - உ4க ப
ேகாழிK பி$3 ேநர5திேல.

பைகயாளி ப+4கிநி%க - உ4க ப
பாகாம ேபாைகயிேல

பற+பா;தா பைகயாளி - உ4க ப
ப3மினா பயமிலாேம.

படாக5தி ைசயிேல க9ேணஅவ
ப-பமானா பைகயாளி.

மா$ெர9$3 மிர9ேடாட - உ4க ப
மதயாைனேபா பிஓ

15
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மடகினா மா$கைள - க9ேண அவ
ம5தியான ேவைளயிேல.

_______

8.5 ேவைட
அ$ 8C

ஆண4கா;Fசி க9ேணநீ

அச+நலா5 R4ைகயிேல

ஆர 5தா நீஅ<க - க9ேணநீ

அ பகிேட ெசாDவி$

கானDேல நாண%8 - க9ேணஅத
கைலமா ஒ+4#38

பள பள பா பFைச 8 - க9ேணந3
ப0மாெடலா3 தி?38

கக? வள38 - க9ேணந3
காைளமா$ தி?38

ப04கிளிேய பா5ைதயா

- க9ேணந3

பரமசிவ ப$5த8G?

கர 8D ஆைனசி4க3 - க9ேணநீ
க9ைடயா

கானDேல?

கா$மா$3 ேகைளயா$3 - க9ேணநீ
காரா3ப0)3 க9ைடயா ?

ேதேனஎ திரவியேம - க9ேணநீ

5
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ெதவிடாத ெச4க3ேப
மாேன மரகதேம - க9ேணநீ
மகராச மமகேள.

10

விGெகா9$ ேவைட# ேபா; - க9ேணஅத
ேவடெரலா3 ெவலெவலக

ஈ ெகா9$ கா$# ேபா; - மகாராசா
மா னாரா3 எ$ 8D.

மா?மைர தாந$4க - மகாராசா
மதிரவா 0%றிடாரா3.

சி68D*3 க38D*3 - மகாராசா
சினபின3 ெச,0டாரா3.

(ள3பறி #ள3பறி - க9ேண
(I(I5த (ர$ பறி

கா$ பறி ேம$ பறி - மகாராசாைவ
க9ேடா Fசா3 கானDேல.

_______

8.6 அ:வைட
ஆராேரா ஆாிரேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

காிசகா$ 8<தியிேல - க9ேணநா
கதிர6க ேபாைகயிேல

க,சி கலய4ெகா9$ - க9ேணநா

15
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கள5+கிட ேபாைகயிேல
அாிவாைள5தா இ$ பிைவF0 - க9ேணநா
ஆ

பா

ேபாைகயிேல

ெவ%றிைல*3 ேபா$ைகைய - க9ேணநா
சிசி ேபாைகயிேல

5

0# ைபையF ெசாகிகி$ - க9ேணநா
0%றி(%றி பாைகயிேல

சாைமகதி அ6ைகயிேல - க9ேணநல
சாரமைழ ெப;தத .

க3ப4கதி அ6ைகயிேல - க9ேணநல
கன5தமைழ ெப;தத .

ெநGகதி அ6ைகயிேல - க9ேண அ4ேக
நலமைழ ெப;தத .

ேசாளகதி அ6ைகயிேல - க9ேணஅ4ேக
ேசாைனமாாி ெப;தத .

கதிெரலா3 க$கடா - க9ேணநா
க வFேச ைகவDக.

நாலாயிர3 சன5ேதாேட - க9ேணஅ4ேக
நா?3ேபாேன நா%6நட.

ஆ=# நாலாயிர3 - க9ேணநா

அ$கிவFேச அல4கிைய ேபா.

#வி5+வFச நா%ெறலா3 - க9ேணஆ
#3பDேல பறதிF0.

10
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பா5திக

நா%6நேட - க9ேணநா

பரமசிவ தயவாேல.

15

Nமாேதவி தயவாேல - க9ேணந3
Nமிெயலா3 விைள,சிF0.

ேசாழவதா காைளேசா

- க9ேணஇன3

பாைளய4ேகாைட காைளேசா

ெநQ ெநைடFேசா

கடQ கைடFேசா

- க9ேணஇன3

ச(5R காைளKட - க9ேணஅ4ேக
L ைகயாF Lட #3.

வடமா5தா வ#த3மா - க9ேணஅத
வ வழ# காைளெயலா3.

20

வ#த3மா ஒ9ெணா9ணா; - க9ேணஅத
வள5தியான காைளெயலா3.

#$#$? வ#த3மா - க9ேணஅத
#ைடயான காைளெயலா3.

ெகா,சIேமா அ3மாஉைன - க9ேணநீ
ப,சவண கிளிதாேனா?

ர5தினேம ப5தினிேய - க9ேணநீ
ப5தியான ரதிதாேனா?

__________

25
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8.7 உபேதச&
மாகழி மாச5திேலதா - க9ேணநீ
மகாராசாைவ பாைகயிேல

ைத ெபா4கG கால5திேல - க9ேணநீ
தயி,ேசா63 திைகயிேல

மாசிமாச கைடசியிேல - க9ேணநீ
மாம$ ேபாைகயிேல

ப4#னி மாச5திேல - க9ேணநீ

ப4#Fெசா5ைத வா4ைகயிேல

சி5திைரமாச5 +வக5திேல - க9ேணநீ
சீவாிைச வா4ைகயிேல

5

ைவகாசி மாச5திேல - க9ேணநீ

வயைலF0%றி பாைகயிேல

ஆனிமாச கைடசியிேல - க9ேணநீ
அ9ண$ ேபாைகயிேல

ஆ மாச3 ( *(ேன - க9ேணநீ
அ ெய$5+ ைவைகயிேல

அக-மா5தா ஆவணியி - க9ேணநீ
அர9மைன# ேபாைகயிேல

ெபரடாசி மாச5திேல - க9ேணநீ
ேப6கால5+ ேபாைகயிேல

ஐ பசி மாசெமலா3 - க9ேணநீ

10
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அ ப$ த4ைகயிேல
கா5திைக மாச5திG3 - க9ேணநீ
கட)=# ைகெயட .

தி4க கிழைமயிேலதா - க9ேணநீ
ேதபாக ேபாைகயிG3

ெசWவா; கிழைமயிேலதா - க9ேணநீ
ெசவதி N ைவைகயிG3

8தகிழைம வித3விதமா - க9ேணநீ
Nதில$5 திைகயிG3

வியாழெனலா3 ெவளிேயறாேம - க9ேணநீ
$#ேள இைகயிG3

ெவளியிேல விளேக%றி - க9ேணநீ
ைணF0தி ஏ%ைறயிG3

சனிகிழைம பண5ைதஎ9ணி - க9ேணநீ
சேதாசமா இைகயிG3

ஞாயி%6 கிழைமயிG3 - க9ேணநீ
ஞாயவழி நட+ேபா .

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

8.8 கத&ப&
மா4கா; எறிதக38 - க9ேண
ம9டபேம ேபா;வி<#3.

ேத4கா; எறிதக3ைப - க9ேணநீ

15
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தளிநட ெகா9டாேர.
பFைச இG ைபெவ  - க9ேண
பாவ ய5 ெதா க 5

ெதா G#3 கீழி#3 - க9ேண
+ைணயி#3 ச3மன0.

ேகாபாலைன K பி$4க - க9ேண
ேகாபாG# மாைலயிட.

5

ச4#ேபா ேலமினி - க9ேண
ச(5திர3ேபா காQணி

(5தி F0 மாெகாழி5+ - க9ேண
(%றெமலா3 ேகாலமி$

பFைசC4கி லச3ெவ  - க9ேண
பல(ள C4கிந$

(E6 C4கிெவ  - க9ேண
(தC4கி தாஎ$5+

நாY6 C4கிெவ  - க9ேண
நலC4கி தாஎ$5+

ஐE6 C4கிெவ  - க9ேண
அதC4கி தாஎ$5+

ேகா3ைபயிேல Kடார3 - உமாம
ெகா5+மD யாவார3

-------

12. யாவார3 - வியாபார3.

10
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ெகா5+மD வி%ற)ட - க9ேண
#வைளெச,0 வவா.

ம+ைரயிேல Kடார3 - உமாம
மDைக N யாவார3

மDைக N வி%ற)ட - உமாம
மாைலெச,0 வவா.

15

ைவைக ெபகிவரநீ - க9ேண
வாைளமீ +ளிவர5

+ளிவத மீ?ெகலா3 - உ4க ப
R9 வைள ேபாடா.

பFைசC4 கிெவ  - க9ேண
ப0C4கி நாாிF0

கா$ க3ேப - க9ேண

கIவிலாF ெச4க3ேப

ேவD க3ேப - க9ேண

விைலயிலா மாணிகேம

சா;+கண ெக<+வா - க9ேண
சம5+ள உதக ப.

#தி கணெக<+3 - க9ேண
ேகாபாலேனா உமாம?

வாைழவFேச க38வFேச - க9ேண
வாைழ#ேள ேதைனவFேச.

20
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ேதஎ$க ேபாைகயிேல - க9ேண
ேதனீவ+ ெகா F0.

CIத$ கறிெய$5+ - க9ேண
( யிேல ஆண4காFசி

எG38 வி<கேல9I - க9ேண
எ

உைதகிைறேயா?

#ழ38ன# ப5தேல9I - க9ேண
ேகாவ4Kட வதி$மா?

________

8.9 மாம பாி7
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

8.10

ெகா*9ம. யாவார&.
யாவார&.

ெகா5+மD வி%ற)ட - உ4கமாமா

ெகாG0ப9ணி ெகா9டாவா.

8.11 ேநா$& ம9&
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

இமKடF ச5திைலேயா - க9மணிேய
இ இ 5த ச5த5திேல?

25
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சாரமைழ ெப;*த3மா - க9மணிேய
சன4கெளலா3 ஓ$த3மா.

ெந,0Fசளி பி F0கி$ - க9ேணஉன#
நி%கKடF ச5திைலேயா?

ம9ைடயி

ெபா6கைலேயா - க9ேணஉன#

ம+ைர5+ ேபாட$மா?

5

ேகாேராசைன ெகா$க$மா - க9ேணஉன#
#மா5திைர ெகா$க$மா?

உட3ெபலா3 ேநா#த3மா - க9ேண உன#
ஒ5தட3நா ெகா$க$மா?

ஏல(3 இ,சிFசா63 - க9ேண உன#
எ$Fெசா$ ெகா$க$மா?

ம9ைடயி 5 ைதல4Kட - க9ேண உன#
மாமவா4கி வாரா.

ெதாதர) ெச;யாேமநீ - க9மணிேய
ெதா யிேல R4கிட3மா.

மய4காேத கல4காேத - க9ேணஉன#
மாாியா5தா 0க4ெகா$ பா

ைககாG க5+# - க9ேணஉன#
கைணஎ9ெண; வா4கி5தாேர.

மைலேபால வதாG3 - க9மணிேய
பனிேபால விலகி$3மா.

10
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அ3மாவாசி ேபாயி$F0 - க9ேணநீ
அ,சேவ9டா3 ஒ9I#ேம.

ஆயாசமா இ#த3மா - க9ேண காளி
ய3மா உைன கா பாள3மா.

15

பழனியா9டவ ேகாயிG# - க9ேணநா3
ப4#னிமாச3 ேபாகலாேம.

ேந5திகட ( ெய$ ைப - க9ேணநா3
நிைறேவ%றி வரலாம3மா.

வயி%6ைளFச மி,சி ேபா; - க9ேணஉன#
வயி%6வD வதிFசா?

ெவ%றிைல*3 உ 83வF0 - க9மணிேய
ெவ63வயி%றி தி?ட3மா.

#டேல%ற3 எறிடாG3 - க9ேணக6 பி
#டத$வா பய படாேத.

------------8.12

ஆராேரா ஆராேரா க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

க9ேண நவமணிேய - க9ேணநீ
கானDேல பிறதாேயா?

எனநா ெசாேவேனா - க9ேணநீ
இதிரேனா ெசாDவி$?

20
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ெகா ைவ5த (5ேத - க9ேணநீ
#வி5திைவ5த ர5தினேம

க

ப03ெபாேன - க9ேணநீ

க (5த3 ெகா$ பாேய.

5

சிாிய3மா சிாிFசி - க9ேணநீ
சி5திர N ெதா யிேல.

க38ரசேம - க9ேணநீ
கசகாத கக9ேட

ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆ6(க பிறதாேனா?

மா5+யத ெபாேன - க9ேணநீ
ம9டல5+ ராசாேவா?

N5த 8+ Nேவ - க9ேணஉ

ெபாகிச5ைத பா5தாேயா?

மாேன மெகா<ேத - க9ேணநீ
மலவிாித மDைக N

கா$ #யிேல - க9ேணநீ

க9ெட$5த பா$#யி.

8ைளகD தீகவத - க9ேணஎ
ெபாமாேன R4க3மா.

மாய மக=# - க9ேணநீ

மா பிைளயா; வதவேனா?

10
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தா;ெசாைல5 தடாேத - க9ேணநீ
தக ப ெசாைல5 தவறாேத.

15

சீைத# அதிபதிேயா - க9ேணநீ
சிைலேய+3 ர#பதிேயா?

ஒமா4கனி# - க9ேணநீ

உலகெமலா3 0%றிைனேயா?

ெபமா மமகேனா - க9ேணநீ

ெப9ரதி# மா பிைளேயா?

க 8F சிைலயாேனா - க9ேணநீ
கனிவளி நாயகேனா?

பரமசிவ ைனஅ 5த - க9ேணநீ
பா9 ய நீதாேனா?

ஆர 5+ நீஅ<தா; - க9ேணநீ
அ<தக9ணீ வ கிறேத.

ேபைரநீ ெசாDவி$ - க9ேண அவைன
ெபவில4# ேபா $ேவ.

அ5ைதஅ 5தாேளா - க9ேணநீ

அ<தக9ைண5 +ைட5தாேளா?

ெகா,ச3 ெபா65+ெகா - க9ேணநா
சதிரைன K பி$ேற.

பா

அ 5தாேளா - க9ேணஉன#

20
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பாஊ%63 ைகயாேல!

25

K பி$நா ேககடா - க9ேணநா
ெகா,ச3அவைள பாகடா?

மாமி அ 5தாேளா - க9ேணஉன#
ைமைவ#3 ைகயாேல?

த3பி அ 5தாேனா - க9ேணஉன#5
தயிஊ%63 ைகயாேல?

அகா அ 5தாேளா? - க9ேணஉ
அ3மாமா ைவதாகேளா?
38# ஏேத38றா; - க9ேணநீ
ணாக ஏேத38றா;?

30

ெபாிய3மா அ 5தாேளா - க9ேணஉைன
ெப%றவதா அ 5தாேளா?

அறியாேம ெச;தாG3 - க9ேணநீ
ஆகிேட*3 ெசாலாேத.

ெதா #ேள +ளி5+ளி - க9ேணஎ
+ைரேயநீ R4கிட3மா.

ஆல3 N ேபாேல - க9ேணநீ
அ5திமர N ேபாேல

ேத3பி அ<காேத - க9ேணஎைன5
தி கி$ இகாேத.

35
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வாடாத Nேவ - க9ேணநீ

வான5திேல தாராேவா?

ேதடாத திரவியேமா - க9ேணநீ

ெதவிடாத ெதளிேதாேனா?

ேகாைட அதிகாாி - க9ேணஉ
ெகா பற# தாகாச3.

ேகடெதலா3 நாதேவ - க9ேணநீ
ெக,சாேம ெகா,சிேக=.

ஆைனவி%#3 வ5தகனா3 - உமாம
ேசைனெகலா3 அதிகாாியா3.

40

சின9ண வதாேனா - க9ேணஉன#F
சினFசைட ெகா$5தாேனா?

ப$ஜ)ளிக=3 - க9ேணஉன#
பலவணF சைடக=3

ப$ 8டைவக=3 - க9ேணஉன#
க கிட ெகா$5தாேனா?

ெபானா எ<5தாணி*3 - க9ேணஉன#
மிேனாைல 8-தக(3.

கனாேர பினாெர9I - க9ேண
கவிகைள*3 ெகா$5தாேனா?

சின,சி6 விரG# - க9ேண
சிற பான ேமாதிர(3

45
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தன தனியாவ+

ததாேனா சின9ண?

வ,சிமா ைகேயதி - க9ேண
வைகவைகயா;5 தாலா 

ெகா,சி (ைலெகா$ பா - க9ேணநீ
ேகாணாம # F0க3மா.

வட கலச5திேல - க9ேணநீ
வா;நிர3ப பா# F0

வாகான ெதா யிேல - க9ேணநீ
வFசிர3ேபா R4கிட3மா.

_________
8.13 ஆ=: வணைண
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

ஆேறா$தா3 ஆேறா$தா3 - க9ேணந3
அD(

ேபா09$.

வி ய%கால ேநர5திேல - க9ேணந3
ம(

ேபா09$.

க,சி ெபா<+ ேநர5திேல - க9ேணந3
காளி(

ேபா09$.

ம5தியான ேநர5திேல - க9ேணந3

50
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மாாி(

ேபா09$.

5

ெபா<+சா*3 ேநர5திேல - க9ேணந3
ெபா3மி(

ேபா09$

மாடைட*3 ேநர5திேல - க9ேணந3
மதன(

ேபா09$.

விள#ைவ#3 ேநர5திேல - க9ேணந3
ாி(

ேபா09$.

ரா ெபா<+ ேநர5திேல - க9ேணெகட
ராகFசிசைட ேபா09$.

ந$Fசாம ேநர5திேல - க9ேணந3
நள( ேபா ேல09$.

10

#விக5+3 ேநர5திேல - க9ேணந3
# பி(

ேபா09$.

வி ெவளி ேநர5திேல - க9ேணந3
விரமாதி5 த( ேபா.

ெநளிெநளியா ஓ$த3மா - க9ேணஅத
நீலவண5 த9ணீெரலா3.

0ளி0ளியா ஓ$த3மா - க9ேணஅதF
05தமான ஆ%65த9ணீ.

8ரடாசி மாச5திேல - க9ேணெர3ப

8ர9ேடா$தா3 மைழ5த9ணீ3.

ஆ%றிDற4க ( யாேத - க9ேணஅத

15
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அைடமைழ கால5திேல.
அழகான பால3ஒ9I - க9ேணந3
ஆ%6ேமேல இ#த3மா.

ஆ$க=3 மா$க=3 - க9ேணஉ
அ3மா$ பிைளக=3

வாிைசவாிைசயா வ#த3மா - க9ேணநல
வண3ேபாட வ9 க=3.

பால5திேல பலவிதமா3 - க9ேணநீ
பய படாேத பா5தாG3.

20

காவாயிேல கனத9ணினா - க9ேணஅைத
கடகெர9$ க38ேபா+3.

ஓைடயிேல கனத9ணினா - க9ேணஅ+#
உ5தர3ஒ9I ெர9$ேபா+3.

சினஆ%ைற கடகIனா - க9ேணஅ+#F
சினமர பால3ேபா+3.

ெபாியா%ைற கடகIனா - க9ேணஅ+#
ெபாியமர3 ேபாதாத .

சகா க$3பால3 - க9ேணஅ+
சாியான இ38 பால3.

காவா;ெகலல3 க$3பால3 - க9ேணஅ+
கணகான கG பால3.

ெதா ேபாலF ெச;+ைவ5த - க9ேணஅத5
ெதா4#பால3 சகாபால3.

25
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பால5+# ஏ%றா ேபாேல - க9ேணஅ+#
ஓர5திைக பி F0வரா3.

மா$கைள #ளி பாட - க9ேணஅத
மைழகால3 வசதிஇைல.

ஆ%றிெவள3 அ 5+வர - க9ேணஉ
அ9ணKட அைலேமா+வா.

30

நாகாிக கார# - க9ேணஆ%றி
நலமாதிாி ேபாஇ#3.

------

31. ேபா - Boat.
#ைற ப

8 கார# - க9ேணநல

0ைர#$ைக தானி#3.

கா$ மிக5+#3 - க9ேணந3
$ மிக5+#3.

ைககாG# பல4ெகா$5+ - க9ேணநீF0
கட)க%6 ெகா$5தாரா3.

கணகிலாத மீக=#3 - க9மணிேய
கணகிலாத தவைள#ேம.

தாவரமா3 த9ணி#ேள - க9மணிேய
த9ணி பா38#4 Kட5தா.

ெவயில #3 ேநர5திேல - க9மணிேய
ெவளிவமா3 மீகெளலா3.

35
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நாைரக=3 ெகா#க=3 - க9மணிேய
நலநல #விக=3.

பற#மா3 த9ணி#ேமேல - க9மணிேய
பய3ெகா,ச4Kட இலாேம.

சின,சி6 மீைனெயலா3 - க9ேணஅ+
ெசRகா5 Rகி$மா3.

40

ெவயில #3 ேநரெமலா3 - க9ேணத9ணி
ெவளிேபாேல மி?ம .

# த9ணி*3 #ளித9ணி*3 - க9மணிேய
#ட3#டமா எ$ பா4களா3.

த9ணிெகா தீ$மிைல - க9ேணஅைத5
த$கஒ நாதியிைல.

பா பா?#3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய
பைறய?#3 பFைச5த9ணி.

காசி5தீ5த3 ஆட ேபானா - க9ேணஅ4ேக
கா9கிற+3 பFைச5த9ணி.

ப கா  பலசாதியா3 - க9மணிேய
பைறய(த பா பாவைர.

ேதா (த ெதா9ைடமாவைர - க9மணிேய
ெதா<த9ணி பFைச5த9ணி.

ச9ைடயி< #த9ணி*3 - க9மணிேய
சாதி#ேள பFைச5த9ணி.

ெத;வ3ேபாேல இ#த9ணி - க9மணிேய

45
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திட?#3 பFைச5த9ணி.
ஏைழபாைழ எலா#3 - க9மணிேய
இகிற+ பFைச5த9ணி.

50

எ9பத  கிண%றிேல*3 - க9மணிேய
இைறகிற+ பFைச5த9ணி.

மைலேமேல*3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய
#ழி#ேள*3 பFைச5த9ணி.

உயிெகா$ ப+3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய
உயிஎ$ ப+3 பFைச5த9ணி.

ஊ#ேள ஆ6ேபாக - க9ேண அ4ேக
ஊராெரலா3 #ளிக ேபாக5

ெதகைர*3 வடகைர*3 - க9மணிேய
திர9ேடா$தா3 ெபாியெவள3.

கைரேமேல ப

ப யா; - க9மணிேய

ககடட3 க யி#3.

வடேகா

Cைலயிேல - க9மணிேய

வடப5ரகாளி ேகாயிஒ9I.

ஆ9க=3 ெப9க=3 - க9மணிேய
அயQ ஆ=க=3

ப5ரகாளி ேகாயிG# - க9மணிேய
பயபதியா; ேபாவாகளா3.

ெத%க5திகா% ற ைகயிேல - க9மணிேய

55

238

தி3பி$ ேபாவாகளா3.
ெதேகா

60

Cைலயிேல - க9மணிேய

திவாழ5தா  #.

ராசாமக #ளி பத%# - க9மணிேய
நாGCைல க டமா3.

ப5+(ழ5+ ெகாவாிைச - க9மணிேய
ப கெளலா3 பளி4#கலா3.

பாத3ெர9$3 வDகாேம - க9மணிேய
தாதி ெப9க தா4கிவர

ெவயில 5+ ேவகாேம - க9ேணஅவ
ெவ9சாமைர சிவர.

65

அர9மைன#3 ஆ%ேறார5+#3 - க9மணிேய
-----

அ4க4ேக ெசதைலயநி%க

66. ெசதைலய - ேபாV-கார
ஆ=ெகா ெவ பி 5+ - க9மணிேய
அவஎேலா3 நி%ைகயிேல

ஆ=ெகா த பி 5+ - க9ேணஅவ
ஆஜரா5தா நி%ைகயிேல

அத பாைத ஊரா=க - க9மணிேய
அவசரமா; ேபாைகயிேல

அவசரமா ேபாறஆைள - க9ேணஅவ
அள)மீறி அமெச;ைகயிேல.

70
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வாறாளா3 ராசாமக - க9மணிேய
வணமயி நைடநட+.

ராசாமக வாறபாைத - க9மணிேய
பாச3வ< கிறா%ேபாேல.

பாதெமலா3 வ<#ம3மா - க9மணிேய
பளபெள? ெசாG#ம3மா.

ஒகைரயிேல ெதனேதா 8 - க9மணிேய
ம6கைரயி மாேதா 8.

ெதனேதா 8 #ேளஒ - க9மணிேய
சின# 0 இ#த3மா.

75

கி$#ேபா$ ேம;,ச# 0 - க9மணிேய
கி$கிெட9I ஆ$4# 0.

கி$கிெட9I ஆ னாG3 - க9ேணஅ+#
ெக Kைர ேபாடதாேல

மைழெப;தாG3 ஒ<காத3மா - க9ேணஅ+
இ வதாG3 இ யாத3மா.

இைள5+ ேபான ேநர5திேல - க9ேணஒ
இளநீெவ  ெகா$கலாேம.

கைள5+ ேபான ேநர5திேல - க9ேணமனித
கஇறகி #

பா4களா3.

ெதன3பிைள நடவ4க - க9ேணஅ+#5
தினேதா63 த9ணிஊ%றி

80
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8ைளைய ேபா ெபா5தி ெபா5தி - க9ேணநல
ெபா6ைமேயாேட வள பா4களா3.

இைடகிைடேய கைளெய$5+ - க9ேணஅைத
இைடவிடாேம பா பா4களா3.

படமைட எலா5ைத*3 - க9ேண அவ
பதமா5தா?3 தறி பா4களா3.

ஓைலெகலா3 கா0தானா3 - க9ேணஅத
பாைளெகலா3 கா0தானா3.

85

மைடெகலா3 கா0தானா3 - க9ேணெதன4
கைடெகலா3 கா0தானா3.

விட5+#3 கா0தானா3 - க9ேணெதன,
சட5+#3 கா0தானா3.

சி%65ேத4கா;#3 கா0தானா3 - க9ேணஅத
ெந%65ேத4கா;#3 கா0தானா3.

அ ெதாட4கி [னிவைர#3 - க9மணிேய
அலா5+#3 கா0தானா3.

மா4கா*3 ேத4கா*3 - க9மணிேய
மFசின மாம ேபாDகா3.

மா4கா;#3 ெகா<5தகா0 - க9மணிேய
ேத4கா;#3 ெகா<5தகா0.

ம5தியான ேவைளயிதா - க9ேணநல
மதி பி#3 ேதா 8ெகலா3

90

241

ெபா ெபா0#3 ேநரெமலா3 - க9ேணமனித
ேபாவா4களா3 மாேதா 8#.

கானDேல கா$மா4கா; - க9மணிேய
க9ைடயா

ெபாமயிேல?

இற4காத ேசா%ைறKட க9மணிேய
இறகி$மா3 அதமா4கா;.

எGமிFச3 ஊ6கா*3 - க9ேணநல
ெகா=மிFச3 ஊ6கா*3

நார5த4கா; ஊ6கா*3 - க9மணிேய
ஏற5தாழ ஒ9Iதாேன?

எ<திர3மா க6#

- க9ேணநீ

இைலேபா$F ேசா6தின.

அ பாவர ேநரமாF0 - க9ேணநீ
அ<காேம ேசா6தி?.

_________

8.14 ேதாட&
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

ஆ%ேறார3 ேதாட3ெவ

அதிேலநல பா5திக ,

- க9மணிேய

பா5திெகலா3 த9ணிபா;Fசி - க9மணிேய

95
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பதனமா5தா விைதவிைத5+,
க6நா%ைற ெகா9$வ+ - க9மணிேய
காேனார3 ந$வF0

ஆ$மா$ அழிகாேம - க9மணிேய
அைதF0%றி ேவDக

5

நா;நாிக அழிகாேம - க9மணிேய
நலா(= ேவDக

பறிகிறி [ைழயாேம - க9மணிேய
ப5திரமா ேவDக

இரா பகலா காவகாக - க9மணிேய
நாயகமாைர ைவ5ேதாம .

நலபழ3 நலபழ3 - க9மணிேய
நாெமலா3 தி?3பழ3.

பற+ேபாற #விெயலா3 - க9மணிேய
ப%றிநலா5 தி?3பழ3.

_________

8.15  க ன கைத
#F0$3 ப%றாேம - க9மணிேய
Kைற$3 ப%றாேம

சின$3 ப%றாேம - க9மணிேய
ம9I$3 ப%றாேம

இர9ட$#3 ப%றாேம - க9மணிேய

10
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ஏழ$# ெம5ைதகட
அ பாபட பாைட பா5தா - க9மணிேய
அ<ைகKட வெதன#.

காைலயிேல எ<திF0 - க9மணிேய
காைகெயலா3 க4ைகயிேல

5

C,சி(க3 எலா(ேம - க9மணிேய
(டக3ஒ9I3 இலாமேல

க<விF05த3 ப9ணிகி$ - க9மணிேய
கட)ைள*3 #38$$

க3மாெச3மா கிட ேபா; - க9மணிேய
கடட5ைத ப%றி ேபசி

ேபாயமா கிட ேபா; - க9மணிேய
ெபா<ெதலா3 பழைமேபசிF

ேசைவகார கிட ேபா; - க9மணிேய
சி%றாைள ப%றி ேபசி

மரகார கிட ேபா; - க9மணிேய
மரFச4கதி ெயலா3ேபசிF

சிவனா9

கிட ேபா; - க9மணிேய

ெச4கைல ப%றி ேபசிF

0 ரமணி கிட ேபா; - க9மணிேய
09ணா3ைப ப%றி ேபசி

மாயா9

கிட ேபா; - க9மணிேய

மணைல ப%றி ெயலா3ேபசி

10
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வயி%6 பசி எ$5ததாேல - க9மணிேய
வதார3மா $ேத .

15

அர9மைன# ேமேலகட - க9மணிேய
அகறகாG வFசார3மா.

எசG 8 ேபா$கி$ - க9மணிேய
எ$5தார3மா ெப5தேவைல.

ஏ<ெம5ைத கடI9I - க9மணிேய
இைற5தார3மா பண5ைதெயலா3.

பண5ைதநல பணெம6தா - க9மணிேய
பாகாேமதா இைற5தார3மா.

காைசநல காெச6தா - க9மணிேய
கனவிேல*3 நிைனகாேம

20

க9டைதய3மா ெசலவழிF0 - க9மணிேய
க னா ெம5ைத$.

ேபாயமா ெபா9I4Kட - க9மணிேய
ெபாளதா4கேள பாைறகைள.

வாண3ெவட ஆI3ெப9I3 - க9மணிேய
வதாகேள வாிைசயா5தா

பாைறக3 பாைறயாேல - க9மணிேய
பDகைலயா3 வாணேவைல.

ஜ3பக3பி ட3பமா5தா - க9மணிேய
ப3பர3ேபா பாைறைய5தா

25
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ெதாைளெதாைளயா எDவைளேபா - க9மணிேய
ெதாைளF0Fசா3 (ழ3(ழமா

கம+3 திாிெந 83 - க9மணிேய
கணகிலாேம ெகா9டா+தா

கமைத5 ெதாைள#ேளதா - க9மணிேய
கண# ேபால ெக 5+5தா

திாிய65+ மதிவF0 - க9மணிேய
தீெகா=5த5 திOெர9Iதா

படா9I ெவ FசிFசா3 - க9மணிேய
பாைறெயலா3 0#F0கா.

30

வாண3ேவைல ( ,சரா) - க9ேணஅ பா
வாணேவ ைக கா னா.

நச5திர3 நாஎலா3பா5+ - க9மணிேய
அ-திவார3 ேபாடா4களா3.

ேபாயமா எலா#3 - க9ேண அ பா
ேபா+மான பண4ெகா$5+

ராேவைல*3 ெச;யFெசாD - க9ேணஅ+#3
ஞாயமான பண4ெகா$5+

காத5திேல விள# ேபா$ - க9மணிேய
கணகாேவைல ( Fசாரா3.

ெசானப

சிவனா9 *3 - க9மணிேய

ெச4கெகா9$வ த$கினானா3.

35
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மைலேபாேல மணைல5தா?3 - க9மணிேய
மாயா9 *3 #வி5தானா3.

0606 பாF 0 பிரமணி*3 - க9மணிேய

09ணா3ெபலா3 ெகா9டாதானா3.

க ப *3 கன(ைட*3 - க9மணிேய
கலதா4களா3 சா+Kட.

#3மிெயன Kடெமன - க9மணிேய
#னி+நிமி+3 #5திகி$5

40

திலால பா$என - க9மணிேய
ெத3மா4# பா$என

கைள5தவக நி%ைகயிேல - க9ேணஅ பா
காபிKட ெகா$5தாரா3.

மரகார மரேவைலைய - க9ேணஒ9I3
மறகாமதா ( 5திடாரா3.

கணகிலாத ெகா5தமா3 - க9மணிேய
க9ெகாளாத சி%றாக=3

ேசைவகார Cல5தாேல - க9ேணஅவ
ெச4கேவைல +வைகயிேல

ஆட3என பாட3என - க9மணிேய
ேவ என ேவைலகார#!

கத)நிைல ைவைகயிேல - க9மணிேய
கடைல அவG3என

45
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ேத4கா;என பழ4கஎன - க9மணிேய
ெதவிெவ%றிைல பா#என!

அக-மா5திேல வதவ4க=#3 - க9மணிேய
அழகானN மாைலஎன

ெகா$என ேமள3என - க9மணிேய
ெகா9ைடயிேல N)3என

கத)க=3 சனக=3 - க9மணிேய

கணகாெகா5தமா வFசாகளா3.

சட4க=3 விட4க=3 - க9மணிேய
கடட5திேல கணகிைலயா3.

ஏ<மாச ெக$)வF0 - க9ேணநா3
ஏ<ெம5ைத ைட ( F0

அர9மைனயா அச+ேபாக - க9ேணஅ பா
அடகாச3 ப9ணினாேர.

_______

8.16 உற(கிட&மா!
உற(கிட&மா!
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா

0ைட 8ளியமர3 - க9மணிேய
Lதா$3 நதவன3

பரைட 8ளியமர3 - க9மணிேய
பதா$3 நதவன3.

50
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காகா*3 க5தக5த - க9ேணெர9$
கனிமா வாறா4க.

ெச3ேபா5+ க5தக5த - க9ேணெர9$
ேசவக வாறா4க.

5

ஆ%6மண ைல பர பி - க9ேணேசா6
ஆகிவிைள யாைடயிேல

ஆகிநீ வFசேசா%ைற - க9மணிேய
அழி5திடாேனா உமாம?

மாம ெபாதிஅளக - க9மணிேய
மFசினமா ேகாைடகட

க38க ேவ38க - க9மணிேய
க9டவக மன(க

இ38க ெப%ெற$5த - க9மணிேய
இதய5ைத ஆர 5தா?

அ5ைதமக வாசG# - க9மணிேய
நி5தநி5த3 ேபாகாேத.

பா3ப 5+ ேபா$வாக - க9மணிேய
பழிகார அ5ைதமக.

ேசா6 அ$ பிேலதா - க9மணிேய
ேசாைலகிளி ைகயிேலதா.

பாG3 அ$ பிேலதா - க9மணிேய
பாைலகிளி ைகயிேலதா.

10
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ஆ அ 5தாக - க9ேணஉைன
அரளி NF ெச9டாேல?

15

மFசினிFசி அ 5தாேளா - க9ேணஉைன
மDைக NF ெச9டாேல?

ஒFசா;5+ ப$5+நீ - க9மணிேய
உற4கிட3மா ெதா யிேல.

----------

8.17 தாயி கைத
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ
ஆாிரேரா ஆராேரா.

ஒ5திெகா மகபிறேத - க9ேணநா
ஒ9 யிேல உலக3வேத.

தக பவ+ தாரா8ர3 - க9ேணஎ
தா;வ+ தம8ாி.

அ9ண இைல த3பி இைல - க9ேண என#
அகா இைல த4ைக இைல.

ெபா?9ணாG3 ெபா? ேபாேல க9ேணஎைன

ெபா5தி ெபா5தி வள5தா4கேள.
காைலயிேல ஒ+ணியா3 - க9ேணஎன#
மாைலயிேல ம6+ணியா3.

கா;Fச#ளி ஆட ேபா; - க9ேணஎ

5
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தா;# பா வ%ற ேபா;5
தாராளமா; பாெகா$க - க9ேணஎன#
காரா3ப0 வா4கினாளா3.

+ணி5ெதா  ேவIமி9I - க9ேணஎன#
மணிக  வா4கினாளா3.

Z5+ணி கசக5தாதி - க9மணிேய
பா+ணி கசக5தாதி.

10

ெபா$ைவக ெர9$தாதி - க9மணிேய
சைடேபாட CIதாதி.

தா4கி5தா4கி5 R4ைகைவக - க9மணிேய
தாராட5 தாதிநாG.

பாQட5 தாதிநாG - க9மணிேய
ப0ேம;க5 தாதிநாG.

ராெவலா3 க9விழி5+ - க9மணிேய
காவகாக5 தாதிநாG

த9ணிஊ%ற5 தாதிநாG - க9மணிேய
தைலஉல5த5 தாதிநாG.

சிெக$க5 தாதிநாG - க9மணிேய
ெசல4ெகா,ச5 தாதிநாG.

ைகய(க5 தாதிநாG - க9மணிேய
காஅ(க5 தாதிநாG

#3மாள3ேபாட5 தாதிேவேற - க9மணிேய
#3மிய க5 தாதிேவேற.

15
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ெர6 அ<ைகயிேல - க9மணிேய
ேவ ைககாட5 தாதிேவேற.

ச5த3ேபா$ அ<ைகயிேல - க9மணிேய
சதிராட5 தாதிேவேற.

20

ெசல4ெகா,சி அ<ைகயிேல - க9மணிேய
சிாி 8காட5 தாதேவேற.

ப க ேல வி<திடாேம - க9ேணஎைன
பா+காக5 தாதிநாG.

பளி4கிேல வ<கிடாேம - க9மணிேய
பா+காக5 தாதிநாG.

ைககா பிசகிடாேம - க9மணிேய
க9டப

0=கிடாேம

ஊ+கி$5 திாிைகயிேல - க9மணிேய
உரேமேல ேமாதிடாேம.

பா# #3 ேநர5திேல - க9மணிேய
8ற4காைல பாேலறாேம

சினFசின பிைளKட - க9மணிேய
ேச+நா விைளயாைடயிேல

சீ# பிணி அ9 டாேம - க9மணிேய
ேசத3ஒ9I3 ஆகிடாேம

ஈெய638 க F0டாேம - க9மணிேய
எலா3பாக5 தாதிேவேற.

25
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மதைரக5 தாதிேவேற - க9மணிேய
ம+ேபாட5 தாதிேவேற.

30

தைலகாஎ ன(3வD5தா - க9மணிேய
ைதலேத;க5 தாதிேவேற.

ஊ,சகட5 தாதிேவேற - க9மணிேய
ஊ,சலாட5 தாதிேவேற.

எ9ெணயிேல ஒ5தட(3 - க9மணிேய
ெவநீாிேல ஒ5தட(3

இன3ேவேற ஒ5தட(3 - க9மணிேய
என#ெகா$க5 தாதிேவேற.

ெசவ5தி ேலபிறேத - க9மணிேய
ெசவ5தி ேலவளேத.

35

ஆ$என மா$என - க9மணிேய
கா$என $என

(5+என ர5ன3என - க9மணிேய
ெசா5+என ெக5+என

வைகவைகயா; நைககஎன - க9மணிேய
ஜைதஜைதயா; நைககஎன

சார$வ9 என - க9மணிேய
சல4ைகேபாட வ9 என

அ,0 வயசிேலநா - க9மணிேய
அாிசி5தாி ப Fேசன3மா.

40
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ப5+வய0 #ேளநா - க9மணிேய
ப

ெபலா3 ( Fேசன3மா.

பனிர9$ வயசிேலநா - க9மணிேய
பவமான கால5திேல

வாDப பிராய5திேல - க9மணிேய

வா.ைக பேட உ4க பா)#

வச3ப5 திவ+மாF0 - க9மணிேய
வாசைன#3 பிைளயிைல.

திைனமாைவ5 திாி5+ைவ5+ - க9மணிேய
திாி5தமாைவF சD5+ைவ5+F

45

சD5தமாைவ உ ைவ5+ - க9மணிேய
சD பிலாேம இனி 83ேபா$

8ைளயா#3 ெகா$5+ பா5ேத - க9மணிேய
Nசாாி#3 ெகா$5+ பா5ேத.

ஒபிைள# ப5+9ைட - க9மணிேய

ஊ பிைள#3 ெகா$5+ பா5ேத.

ேந5திகட நிைறேவ%றிேன - க9மணிேய
ெந;விள# ஏ%றிைவ5ேத.

தானெமலா3 ெச;+பா5ேத - க9மணிேய
தமெமலா3 ெச;+பா5ேத.

காசிதீ5த3 ெச;+பா5ேத - க9மணிேய
#%றால5தி #ளி5+ பா5ேத.

50
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ராேமFவர3 ேபா; பா5ேத - க9மணிேய
பாவநாச(3 ேபா; பா5ேத.

பழனிமைல ேமD#3 - க9மணிேய

பழனியா9ட வைன*3பா5ேத.

ெகா,சற5+# பிைளயிைல - க9மணிேய
ெகாளிைவக பிைளயிைல.

எனபாவ3 ெச;ேதேனாஅ3மா - க9மணிேய
ஏ+பாவ3 ெச;ேதேனாஅ3மா!

55

ெம<கிைவ5த $#ேள - க9மணிேய
விைளயாட பிைளஇைல.

K ைவ5த $#ேள - க9மணிேய
# ைபேபாட பிைளஇைல.

நிைற5+ைவ5த நிைற#ட5ைத - க9மணிேய
#ைற5+ைவக பிைளஇைல.

ஆகிைவ5த அ9டாFேசா%ைற - க9மணிேய
அளி5தின பிைளஇைல.

க6ேபாற வழியிேலநா - க9மணிேய
ககிண6 க ைவ5ேத.

மல ைக5 தமெம6 - க9மணிேய
மா$த9ணி # கைலேய!

மா$ேபாற வழிேமேலநா - க9மணிேய

மணிேபால ைவேகாேபா$ைவ5ேத.

60
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மல ைக5 தமெம6 - க9மணிேய
மா$ைவேகா தினைலேய!

ஆனிமாச3 வா4கிவிட - க9மணிேய
அழகான ப0)3மல$.

# ைபயிேல ேம;+வ3 - க9மணிேய
ேகாழிKட5 தாமல$.

65

மாமமFசா ஏசினா4க - க9மணிேய
ம%றவக ஏசினா4க.

அ9ணத3பி ஏசினா4க - க9மணிேய
அகாஅ5ைத ஏசினா4க.

மதனிெகா<தி ஏசினா4க - க9மணிேய
சதிநிைன5+ ேபசினா4க.

சி%ற ப டா4Kட - க9மணிேய
சிாிக)3 இடமாேனேன!

மைதயிேல ப$5+ற4#3 - க9மணிேய
மா$கெற லா3மல$.

ேவD பக3 ேம;+வ3 - க9மணிேய
ெவளாெட லா3மல$

காெடலா3 0%றிவ3 - க9மணிேய
கநா* தாமல.

எ(க5தி ேலவிழி5த - க9மணிேய
எதி5த$ ெப9மல .

70
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அ9ைடெட லா3மல$ - க9ேணஎைன
அ$5தவெர லா3மல$.

இ5தைன*3 மலடாயிக - க9மணிேய
எ5தைனபாவ3 நாெச;ேதேனா!

75

உ4க பா)3 நா?3ேச+ - க9மணிேய
உலகெமலா3 0%றி ேபாேனா3.

காெடன வனெமன - க9ேணநா4க
க9டப

அைலைகயிேல

கா$ாிஷி க9ைணC  - க9மணிேய
கட) தவ3 ெச;ைகயிேல

க9ேடாம3மா தவ(னிைய - க9ேணஅவ
காDேலதா வி<ேதா3அ3மா

தவ3( 5+ ஜப3( 5+ - க9மணிேய
ததார3மா மா4கனி*3.

மதிர(3 உFசாி5+ - க9மணிேய
மா4கனிைய5 ததார3மா.

வல38ாி*3 இட38ாி*3 - நா4க0%றி
வேதாம3மா (னிவபக3.

திநீைற*3 பனீைர*3 - எ4கேமேல
ெதளி5தார3மா (னிவதா?3.

தைலேமேல ைகையவF0 - க9மணிேய
ததார3மா ஆசீவாத3.

80
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சாியான கால5திேல - க9ேணஉைனF
சேதாசமா க9ேடா3அ3மா.

85

நீபிறத நா(தலா - க9ேணஎ
நிதைன*3 மாறி%ற3மா.

மல ெப%ற மல$வர3 - க9மணிேய
ம4கி%ற3மா அ6(த

சீ#ைலக பா5தவ4க - க9மணிேய
சீரழிதா எக9 (ேன.

ெவக ப$5த பா5தவ4க - க9மணிேய
ெவக ப$ ேபானார3மா.

வாயினாேல ைவதவக - க9மணிேய
வ5த ப$ ேபானார3மா.

90

ேபாகவி$ 8ற,ெசானவ - க9மணிேய
ேபானேபா#5 ெதாியைல3மா.

#0#09I ேபசினவ - க9மணிேய
#ைலெயாி,0 ேபானார3மா.

ேகDப9ணிF சிாி5தவக - க9மணிேய
ேகவலமா; ேபானார3மா.

பாியாச3ப9ணிF சிாி5தவக - க9மணிேய
பய5ேதாேட ேபானார3மா.

அர9டாகேள அ9ணத3பி - க9மணிேய
அகாத4ைக எேலாேம.

95
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ம6வா5ைதKட ேபசாமேல - க9மணிேய
மாமமாமி ேபானாகள3மா

மFசாெகா<த மதனிெகா<தி - க9மணிேய
மான4ெக$ ேபானார3மா

அ9ைட$3 அ$5த$3 - க9மணிேய
ஆFசாிய படார3மா

அ பா)3 நா?3ேச+ - க9மணிேய
ஆ9டவைர5 ெதா<ேதா3அ3மா!

________

8.18 ராாீ ராாீ
ராாீராாீ ராராேரா - ஏன;யா
ராாீ ராராேரா

வ9டாட ெர9டைசய வளிைக ேவலைசய
ராாீராாீ ராராேரா எக9ேண - ராாீராேரா

ராாி# ராாிெம5ைத சீராம# ப,0ெம5ைத

Rாி#5 Rாிெம5ைத சீராம# ப,0ெம5ைத
ச4#(ழ4#தா - சிவ - ச4கர ேகாயிDேல

சின3 (ழ4#தா ெசRரா ேகாயிDேல (ராாீ)
ஏஅ<ேத ஏஅ<ேத ஏல3N வா;ேநாக
வ38# அ<வாேளா - எ அ3மா வாெயலா3 ேதவ ய ( ராாீ)

----------

100

259

9. சி:வ உலக&
சாAதாத
சா;தா ட3மா சா;தா$
சாய கிளிேய சா;தா$

அன கிளிேய சா;தா$
ஆவார3 Nேவ சா;தா$

#5+ விளேக சா;தா$

ேகாயி 8றாேவ சா;தா$
மயிேல #யிேல சா;தா$

மாட 8றாேவ சா;தா$.
______

ைக 7த
ைக ச3மா ைக0

கைட# ேபாகலா3 ைக0
மிடா; வா4கலா3 ைக0

ெம+வா;5 தினலா3 ைக0
ெசாகா; வா4கலா3 ைக0

ெசா#சா; ேபாடலா3 ைக0.
_______

ேதா 7த
ேதா ச3மா ேதா0

0தர கிளிேய ேதா0

பFைச கிளிேய ேதா0

பவள ெகா ேய ேதா0

தி9ைணயி கீேழ தவ.+ விைளயா$3
ேதேன மணிேய ேதா0.
_________
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1

க-ணாB3சி
க9ணா3

க9ணா3 NFசாேர
கா+கா+ NFசாேர

எ5தைன (ைட இடா;?
CI (ைட.

CI (ைட* தி? 8$

ஒச3பா (ைட ெகா9$வா!

2

த5தகா 85தகா - தவைலF ேசா6

ெந%றிமா ெந4கமா - பFைசமர5திேல பதவைல கட

பறிவ+ சீராட - பைறயவ+ ெநG#5த
#9$மணி ேசாறாக - #விவ+ K பி$+.

__________

1

ப.0 ச)
ச# ச#

- ச ெவாலைக

#5 ெதாலைக

- #மர ெப9டா

பாளய5திேல வா.ைக பட

பழனி ெப9டா .

2

மா பிைள மா பிைள
ம9ணா4க

ேதா 8ேள

அைரகா0 ெவ%றிைல#

கதிெகட மா பிைள.

3

#5+லைக - ேகாD#9$

வFெச$ பா வாாிெகாவா

த ைபதாள3 - ஏதிஇறகி
ஏதின ைகயிேல ெசாகி.

4
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கவாைன கவ

கவ

கவ

பD, ச$#$. . . . . . . . . . .

பD, ச$#$ அ

5

பாேன?

பG ெர9$3 ேபாவாேன?

உ4க ப?#3 உ4காயி#3

ெர9$பண3 த9ட3 த9ட3 த9ட3.
RR நா;#

6

- ெதா ய5+ நா;#

வைளF0 ேபாடடா நா;#
இ<5+ ேபாடடா நா;#
நா;#

நா;#

நா;# !

7

கிகீ#4 க3ப தைட

கா0# ெர9$ தைட

கைண கிழ4கடா

வா4கி ேபாடடா வா4கி ேபாடடா.

8

அத #$ைக இத #$ைக

கDேல ேபாடா 0ைர #$ைக

0ைர#$ைக 0ைர#$ைக 0ைர#$ைக. . . . .

9

அத அாிசி இத அாிசி

ேந5+ #5தின க3பாிசி

க3பாிசி க3பாிசி க3பாிசி.

10

கைண கிழ4கடா வாைழ பழமடா

ேதாைல உாியடா ெதா9ைட# அைடயடா
அைடயடா அைடயடா அைடயடா!
கீF0 கீFசடா கீைர5 த9டடா

ந$ வFேச9டா ப$ ேபாFசடா

11
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ப$ ேபாFசடா ப$ ேபாFசடா.
ெகா5+ ெகா5+ ஈFச4கா;
ேகாடாD ஈFச4கா;

ம+ைர# ேபானாG3
வாடாத ஈFச4கா;

ஈFச4கா; ஈFச4கா;.

_______

கலா4கா; விைளயா$
1

ெகா#Fசி

ெகா#

C#F

சிலதி

ெரைட

நா#லா

சிலா#
வரண3

ஐய ப

ேசாைல

ஏ<#

K<

ஆ6(க

எ$#

ஒப+

ப5+

தாள3
(

க3பள3

பழ3 ெசா$.

1. கைட வFேச மர3 பிளேத
2. ஈாிர9ைட ேபாடடா

இக மாைட கடடா

ப5தி ெகாைடைய ைவயடா
ப,சேணசா

3. (க$ வாணிய ெசகாட

ெச#, ெச#3 ேசதாட
வாணிய வ+ வழகாட
வாணிFசி வ+ K5தாட.

4. நாைல ைவF0 நாெல$

நாராயண ேபெர$

ேபெர$5+ பிFைசெய$.
5. ஐவரளி ப0ம,ச

12
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அைரக அைரக ப5தா+
ப5தாத ம,ச ப0ம,ச.

6. ஆ#5தல3 #5தல3

அ$ 85 த9டல3 த9டல3
ேவ38 0டா ெவ9கல3.
7. ஏ< 85திர சகாய3

எ4க 85திர சகாய3

மா$ 85திர சகாய3 மகராஜி.
8. எ$3 ெபா$3

இடக9 ெபாைட

வலக9 ச பைட.

9. ஒப+நாி சி5திர5ைத

ேபர பிறத+
ேபாிடவா

ெபாியா5ைத.

10. ப5திரா சி5திரா ேகாலாட3

ப4#னி மாச3
ஆ

ெவளிகிழைம

அ3ம ெகா9டாட3.

11. நா?3வேத ந$கைட#

எ ேதாழிவதா; எ$5தகைட#
-------

த  அ ப3ெகாட

தவைல ச3பாெகாட
ஒ5ைத ைகயாெகாட
ஒசத மரகைட

#5தி #5தி5 தா3

ெபாடல4 க 5 தா3.
1. ஆைல ெபா6கி - ஆசார களி

Rக ெதளித - Rவாைட காாி

பா#மர5+ - பாவாைட காாி.

2. ாி இர9ெட$க 0 த9ெட$க

3
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மாதா ம9எ$க.

3. (ேகா$ ராவண - (5+F சரவண.

4. நா# நட+வர - நாேகதிர ெதாட+வர.

5. ஐவ அைர#3 ம,சள

ேதவ #ளி#3 த9ணீ.
6. ஆேகா ரளிவாைழ

அ9ண த3பி ெபவாைழ.

7. ஏழ9ண கா ேல - எ4கள9ண  ேல

ம,ச சர ேல.

ெபாைதெபாைத ெபா3பர3 ெச

ெகா# ேகாலாட3

சித3பர3

1. ெபா6கி ெபா6கி

ேபாறாளா3 த9ணிகி

த9ணி#ட3 தைலேமேல.
2. இள இாிFசிேகா

Nைவ பறிFசிேகா

ெபா யிேல வF0ேகா.

3. (ேகா$ தேகா$ பாக%கா;

(ளி லாத ஏலகா;

4. நாேக நட+ வரப

பா3ேப பட+ வர.

5. அ,0 களாகா; +3ைப N

அதிேல ஒ ஜன.

6. ஆK அ வாைழ

அ9ண த3பி ெபவாைழ.

7. ஏ< எ?3 கா ேல

எ4க அ9ண  ேல
ம,ச சர ேல.
8

1. கா9ேடனி K9$ - ம5ேதனி ம+ர3
ஒ9ேணனி உலக3.

2. ெர9ேடனி ாிஷப3.
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3. CI (5தாFச3 (5தாFச3

ேபவழி ெச4க பதிவிர5த3
ெபனாேர ேபா

ர5த ப$$5தி

ெர5த3ேபா பாவாைட சா5திர5த3.
4. நாலா4 ெகாைலயிேல
நாற பழ3ப<க

நா4கெளலா3 வா4கி5தின

ந$# ஜூரம க - எ4க3மா எைனைவய.
5. அ,03 ப,சா4க3.

6. ஆேறா பாலா6.

7. ஏேழா விளெகாிய.

8. எ$3 ெகாடார3.

9. உ5தர மலா6.

10. ப5த ேயா பாD
ெர5+ ெரறி+ளசி

விலார ெகாைல ர3ம சீேராேட

காய3 க3ேபாேட க5திாி (ேளாேட

அ$ ப F சார4க3 ஆ)ேன சி4க3

ேகாவிDேல D4க3 #3பிடலா3 த4க3.
_________

வினா விைட
ஓ ஓ

என ஓ$? ந9ேடா$.

என ந9$? பாந9$.
என பா? களி பா.
என களி? ச+ரகளி.
என ச+ர3? நா;Fச+ர3.
என நா;? ேவைடநா;.
என ேவைட? பறிேவைட.
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என பறி? ஊ பறி.
என ஊ? கீரY.
என கீைர? அைறகீைர.
என அைற? ெபானைற.
என ெபா? காகா; ெபா.
என காகா;? அ9ட4காகா;.
என அ9ட3? ேசா%ற9ட3.
என ேசா6? பழ,ேசா6.
என பழ3? வாைழ பழ3.
என வாைழ? கவாைழ.
என க? ந5ைதக.
என ந5ைத? #=5+ந5ைத.
என #ள3? ெபாிய#ள3.

2

ேவ ேவ

என ேவ? ெவ ேவ.

என ெவ ? பைனெவ .
என பைன? தாளி பைன.
என தாளி? விதாளி.
என வி+? மணவி+.
என மண3? Nமண3.
என N? மா3N.
என மா? அ3மா.

3

உேப என? - ேபாிகா;
உஊ என? - ஊ6கா;

உஜாதி என? - ஜாதிகா;.

ஆ-

ஆ-

4
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என ஆ9 ? - ெபானா9 .

என ெபா? - காகா; ெபா.

என காகா;? - அ9ட4காகா;.

என அ9ட3? - Nஅ9ட3.
என N? - பன3N.

என பைன? - தாளி பைன.
என தாளி? - நாகதாளி.

என நாக3? - 05தநாக3.

என 05த3? - $F05த3.
என $? - ஓ$$.

என ஓ$? - பாேலா$.

என பா? - நா; பா.

என நா;? - ேவைடநா;.

என ேவைட? - பறிேவைட.
என பறி? - ஊ பறி.

என ஊ? - கீைரஊ.

என கீைர? - அைறகீைர.
என அைற? - பளியைற.

என பளி? - மட பளி.

என மட3? - ஆ9 மட3.

என ஆ9 ? - ெபானா9 !

கீைர கீைர

என கீைர? - அைறகீைர

என அைற? - ெபா அைற.

என ெபா? - காகா; ெபா

என காகா;? - அ9ட4காகா;.

என அ9ட3? - பிர3மா9ட3.

என பிர3மா? - ச+(க பிர3மா.
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என ச+? - மா,ச+.
என மா? - ெநGமா.

என ெந? - ச3பாெந.

என ச3பா? - (5+Fச3பா.

என (5+? - ெகாைட(5+.

என ெகாைட? - (திாிெகாைட.

________

நிலா பா
நிலாநிலா வாவா

நிலாேம ஓ வா

மைலேமேல ஏறிவா

மDைக N ெகா9$வா!

எ எ

1

பா#3

வடவட நிலாேவ

+ளி5+ளிF சிாி#3

+3ைப N) நிலாேவ.

2

நிலாநிலா எ4ேகேபாறா;?

ம9எ$க ேபாேற.
ம9 என5+#?
ச பாைன ெச;ய

ச பாைன என5+#?

ேசாறாகி5 தின.

நிலாநிலா எ4ெக4ேகேபானா;?
களிம9I# ேபாேன.

களிம9 என5+#? $கட.

3
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$ என5+#? மா$கட.
மா$ என5+#? சாணிேபாட
சாணி என5+#? $ ெம<க
$ என5+#? பிைளெபற
பிைள என5+#?
எ9ெண;#ட5திேல ேபா$ பிைள
+ளி5+ளி விைளயாட.
__________

4

ேவ ைக பாக
க5தாிகா; திட ேபாேன

கைட5 ெதவிேல - அத

கைடகார க9$கி$
ேபாடா (+கிேல.

ஒ$ Z

ெபா6க ேபாேன

பஜா ேரா ேல - அ4ேக

ப%றைவக ெந 8ேகேட
பா

***

 ேல.

1

மணிஅ #+ மணிஅ #+
ம+ைரேகாைடயிேல

ர4கநாத ேபவிள4#+

ஆ$ ெகாடைகயிேல.

மிசிமிசி ெலா - மீ?கார (
அைரC
***

ேத4கா; - K$கறி மா4கா;

2

3
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சின#

நா5தனா சிலைரைய மா5+னா

ராெவலா3 ேபசினா ரயிGவ9

***

ஏறினா.

ஒ9ணைரக9I ேடாாியா ெசனபடண3 ேபாறியா

Nைன க9ணிநீ ெபாைழF0#ேவ.
***

4

5

ேஜாரான உ-கி ஜி?

ேஜாரா இ#+ ேபா$ேபா$

க=F சாராய3 வா4கி

கலத க ேமேல ேபாேற.

ேகாழிகறி ேரா-$ ேபா$

நாG ேள$F சா பிேடேன

மா$கறி ேரா-$ ேபா$

நாG ேள$F சா பிேடேன.

***

6

ந9$சி பி #ேள ெர9$

க9ெட$5ேத #9$ (5+

வாச(ள ேராஜா Nேவ

வாடாத வாடா Nேவ.
***

மைழ*3 வ#+ மா4கா*3 கா;#+

கிளி*3 வ#+ கி9ணார3 ெகா$+.
***

கடேலார5திேல க பபா
க பDேல ஆயாபா

7

8
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ஆயா ைகயிேல தைட பா

த$ேமேல பிைளைய பா
பிைளைகயி பழ5ைத பா
பழ5+#ேள NFசிபா

NFசி#ேள K9$பா

K9$#ேள கிளிைய பா
கிளிவாயிேல பழ5ைத பா
பழ5+#ேள NFசிபா

ஆயா)# இ$ ைபF0%றி ேபைன பா.
***

தைலகாணி - உ4க ப
களவாணி.

***

9

10

க=கைட அ9ணாFசி

எகண# எனாF0?

ெவளி பண3 ஒ9ணாF0

வி ய%கால ேநரமாF0.

***

ஆைரயா கைடயிேல ஏைனயா ேபசேல

ேபாைடயா ஒ9ணைர N ேபாட கிளாசிேல.

***

11

12

ஏ ஏ கிழவா ச9ைடகா வாேற?

வாைழ5த9ைட5 தி? பி$

வ38கா வாேற?

13
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***
ஐயாசாமி ெகா;யா பழ3

14

அ$ பிேல ேபாடா மி;யா மி;யா
***

#-திகார நானடா - அேடத (9டா

ெவ ேவைல ெச;யேவ9டா – அேடத
***

(9டா.

15

வாடெவ%றிைல வத4கெவ%றிைல
வா;# நலாைல

#வி#ைடத ெகா;யா பழ3
ெகா9ைட# நலாைல.

***

16

+ட பகைட Nைச -

அ+ேல ெகா,ச3 ஆைச

அ3மா 0ட பணியார3 -

அ பா ெகா9டாத க யார3

அ3மா ேபாட ேகால3 -

அ4கி$ ேபானா பால3.

***

17

$ேமேல ேகாழி#,சா3
கி;யா3 கி;யா3

ஆ%6ேமேல ெர9ெடாைதயா3

ைடயா3 ைடயா3.

***

சின உலைக #5+ #5+

ெபாிய உலைக சைத# ேபா.

18

19
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***
மைலேமேல #9$

மDைக NF ெச9$

உ4க ப வளகிற மீைச

உ4கா5தா 0ட ேதாைச.

***

20

பFைச5 தவைல பளபெள4க
பழனி மFசா மி?மி?4க

வாைழ5 த9ைட ெர9டாெவ

வைளய மைறய ெப9ணாவF0
சின5 த3பி#5 தாDக

ஆலா5தி கி9ண3 ேபாயி
ஆ%றிேல கிIக

ரா னேம ரதகிளிேய

09ணா3ேப Lாியேன.
***

21

ஆப5+# ஏ%றா ேபாேல
கர பி ததா4க

அ)4க=# ஏ%றா ேபாேல
இ)4க வதா4க

ராசாஉளைத நா

ெசால வேதேன.

***

22

உ$38 த$38

த5திD 85திD

மகா 0கா
பா பற4கி
ல$3 G$3

ஜீ ஜ!
***

23

274

ஓர

ெர9ட

ஒசத க9ணா

மாணிக3 ம5தள3
சிமிகி சி%றாைட

பா பார ெப9I#
ப5தினி கயாண3.

***

24

மாம $ கயாண3
மன0 #கத பாயாச3
ேசமியா விேலெச;த

சிவ 8F சகைர ல$

மாமியா ைகயிேல 0ட
மாிகி மா) 8$.
***

25

மகாராஜ ராஜ/

ம9ைடயிேல பிளா-திாி
ம+ைரயிேல ஆ-ப5திாி.
***

26

ஒ#ர4# மைலயிேல
ெதா4கினதா3 #வி

நாநலஒ ைடக

மி?கடாNFசி விள#வFேச.
***

ஏF0 8ேட கீF0 8ேட
ஏ<பண3 வா4கி 8ேட.

***

NN 8ளிய3N ெபா யிேல வFசா தாழ3N

27

28
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ஈFசி எGமிFசி பDெகா$5தா பDFசி.

***

29

ெவளி பிர3ெப$5+

விைளயாட ேபாேன

த4க பிர3ெப$5+5

30

தாDகட ேபாேன.
***

சிமிF சிமிFசா3 ெமாFைச ெகாைடயா3
03மா இகிற வளி கிழ4கா3

கார வைட Nதி ல$ ரா3 ரா3 ரா3

ஆ ேன - உைன - பா ேன.

சதிரேர Lாியேர சாதி பிராமணேர

இதிரைர ேநாகியேலா ரா3 ரா3 ரா3
ஆ ேன - உைன - பா ேன.
***
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அ9ண ெப9ேண ராமகா

அாிசி கார வதிடா

சின  ேல 8#+ேகா

சிG#5 தாள3 ேபா$ேகா

8ைட பிF05 தி?ேகா

32

8ச Kட ேபசிேகா!

________

10 . 8ல&ப
10.1 ஒ பாாி
ெகா5+மD N Nக - எைன ெப%ற அ3மா
ெகா ெகா யா கா;கா;க

ேகா(

ெப%றெப9I - எைன ெப%ற அ3மா

276

#ழைதயிேல அ6கிேறேன!

1

ெவ4காய3 N Nக - எைன ெப%ற அ3மா
வாிவாியா கா;காக

வாணிFசி ெப%றெப9I - எைன ெப%ற அ3மா
வயசிேல அ6கிேறேன!

2

ம+ைரயிேல Kடார3 - எைன ெப%ற அ3மா
மDைக N வியாபார3

மDைக N ேகக ேபானா - எைன ெப%ற அ3மா
மர5+ெகா9I ெகா$ பாேர!

3

சைதயிேல Kடார3 - எைன ெப%ற அ3மா
சாமதி N வியாபார3

சீைதேபா; Nேகடா - எைன ெப%ற அ3மா
ெச #ஒ9I ெகா$ பாேர!

4

மைலேமேல மா$ேம*3 - எைன ெப%ற அ3மா
மணி#ழா; ஊதிவ3

மணி#ழா;F ச5த4ேக$ - எைன ெப%ற அ3மா
ம4ைக 8ல38ேறேன!

5

ெச ேயார3 மா$ேம*3 - எைன ெப%ற அ3மா
சீைம#ழா; ஊதிவ3

சீைத 8ல38ற+ - எைன ெப%ற அ3மா
சீைமெகலா3 ேககைலேயா!

6

ப5+ ப)வா4கி - எைன ெப%ற அ3மா
ப5தா)# கா ப 5+

ப5R தடாவ+ - எைன ெப%ற அ3மா
ப5தாஎ4ேக9I ேகடாகேள.

ப5த$# ெம5ைதயிேல - எைன ெப%ற அ3மா

7
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ப

ப கிறா9I நாஇேத

ைப மறதிடாேரா - எைன ெப%ற அ3மா

பரேலாக3ேபா;F ேச+டாேரா?

8

எ$ ப)வா4கி - எைன ெப%ற அ3மா
எசமா?# கா ப 5+

எc5 தடாவ+ - எைன ெப%ற அ3மா
எசமாென4ேக9I ேகடா4கேள!

9

எட$# ெம5ைதயிேல - எைன ெப%ற அ3மா
எ<+றா9I நானிேத

எ<5ைத மற+டாேரா - எைன ெப%ற அ3மா
எமேலாக3ேபா;F ேச+டாேரா?

10

தைலவD# ெதறாேர - எைன ெப%ற அ3மா
தைலசா;+ ப$5தாேர

தனிFச ெரயிGவேம - எைன ெப%ற அ3மா
தனிம+ தாவேம!

11

நீல வைளயேபா$ - எைன ெப%ற அ3மா
ெநDகா; (க 8வF0

நீD*ைட வாசDேல - எைன ெப%ற அ3மா
ெந$நா= வாழைலேய!

12

பFைச வைளயேபா$ - எைன ெப%ற அ3மா
பாக%கா; (க 8வF0

பாவி*ைட வாசDேல - எைன ெப%ற அ3மா
பாதிநா வாழைலேய!

13

கைட 8ளியமர3 - எைன ெப%ற அ3மா
கக9$ கா;Fசமர3

கக9$ திேறாம3மா - எைன ெப%ற அ3மா
கைளேசா+ நி%கிேறாேம!

14
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ெமாைட 8ளியமர3 - எைன ெப%ற அ3மா
(டாயி கா;Fசமர3

(டாயி திேறாம3மா - எைன ெப%ற அ3மா
(க,ேசா+ நி%கிேறாேம!

15

0ைட 8ளியமர3 எைன ெப%ற அ3மா
Lதா$3 நதவன3

Lதா

$வதா - எைன ெப%ற அ3மா

Lாியேன ைகெய$#3.

16

பரைட 8ளியமர3 - எைன ெப%ற அ3மா
பதா$3 நதவன3

பதா

$வதா - எைன ெப%ற அ3மா

பரமசிவ ைகெய$ பா.

17

தைலெயலா3 நாசீவி - எைன ெப%ற அ3மா
தாழ3N வFசாG3

தைலயிேல ேபாடஎ<5+ - எைன ெப%ற அ3மா
தா;Kட அறியைலேய!

18

ம9ைடெயலா3 நாவகி+ - எைன ெப%ற அ3மா
மDைக N வFசாG3

ம9ைடயிேல ேபாடஎ<5+ - எைன ெப%ற அ3மா
மாதாKட அறியைலேய!

19

அFச ெம Dயச)# - எைன ெப%ற அ3மா
ஆைன(க (தாணி

அ9ணத3பி ேபாடேகா

அ5தைன*3 படாFேச!

(5த

- எைன ெப%ற அ3மா

ெமDயச)# - எைன ெப%ற அ3மா

#திைர(க (தாணி

C5தாவ+ ேபாடேகா

- எைன ெப%ற அ3மா

20
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(ழ4காG#3 எடைலேய?

21

தாDெச;த தடாKட - எைன ெப%ற அ3மா
தக$வF0F ெச;தாேன

தாD ெகா # பதிலா; - எைன ெப%ற அ3மா
Eைலேகா5+ ெகா$5தாேன!

22

எனதா ெச;ேவன3மா - எைன ெப%ற அ3மா
ஏ+தா ெச;ேவன3மா

ெபானான 8சஇ ேபா - எைன ெப%ற அ3மா
ேபாயிடாேர சிவேலாக3!

23

ஆரா5 +யர3இ ேபா - எைன ெப%ற அ3மா
ஆ6ேபாேல வ#த3மா

தீரா5 +யர3 இ ேபா - எைன ெப%ற அ3மா
திர9ேடா

வ#த3மா?

24

சதிர?3 எ4ேகேபானா - எைன ெப%ற அ3மா
இதிர?3 எ4ேகேபானா

Lாிய?3 எ4ேகேபானா - எைன ெப%ற அ3மா
Lரெரலா3 மைறைகயிேல?

___________

25

10. 2 8ல&ப
இ,சி இள3இ,சி - நீெப%ற

இதிர?3 சினவேன - இத

இ,சி(%றி5 ேதா பானாநீ

இற+ேபானா #%றமிைல.
பா# ப<5தபா# - நீெப%ற

பாலக?3 சினவேன - இத

பா#(%றி5 ேதா பானா - நீ

1
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பரேலாக3 ஏறலாேம!

2

ெபா? 8ளிய4ெகாைட - இைற#3
Nமியிலா$3 பலா4#ழி

#திவிைள யா$3ேபா+ - இைற#5

த4கரத3 ஏறலாமா?

3

ெபா? வரகாிசி - இைற#

ெபா<+இலாைம ேபாF0

த4க பFசாிசி - இைற#5
த4க ெபா<திைலயா?

4

வா;காிசி ெகா9$வர - இைற#
வழிெரா3ப RரமாF0

Rர5திேல விளெகாிய - இைற#F

Lறாவளி அைம,சிFேச!

5

எ$மைல கத பக3 - இைற#
இைள பாற ேபாறாளா3.

இளனிக9I கைள5திற+ - இைற#
ேமேலபா5+ ேபாறாளா3.

6

ப5+மைல கத பக3 - இைற#
பசியாற ேபாறாளா3.

பFசாிசிF ேசாறாகி இைற#
பசியா%ற ( யைலேய!

7

அைறகீைர சி6பா5திநா - இத
ஐயைடயேதவி

அ3ெப$#3 நாைளயிேல - எ4கைள
அைலயவி$ ேபாகலாமா?

(ளகா;கீைரF சி6பா5திநா - இத

8
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(தDயா ேதவி

ெமாெக$#3 நாைளயிேல - எ4கைள
ேமாச,ெச;+ ேபாகலாமா?

Kட5ைத இைற#க

9

- இ4ேக

#யிDர9$ எ<தைலேயா?

Kட3மா5 திர3இக - அத
#யிேபான மாய3என?

மாட5ைத இைற#க

10

- இ4ேக

மயிDர9$ எ<தைலேயா?

மாட3மா5 திர3இக - அத

மயிேபான மாய3என?

11

#ள5த4 கைரேயார3நா - ஒ

#யிேபால #தியிேத

#யிெல63 பாகாேம - ஒ

#9$ேபா$F 0$டாேன!

12

ஆ%ற4 கைரேயார3 - ஒ

அன3ேபா #தியிேத

அனெம63 பாகாேம - ஒ
அ3ைபைவF0 எ;தாேன!

13

Nமிையநா ந3பியேலா - ெர9$
8ைளகைள ெப%ெற$5ேத

Nமிசதி ப9ணி$Fேச - எ

8ைளெதா ைப வா Fேச!

14

மான5ைதநா ந3பியேலா - ெர9$
மகைளநா ெப%ெற$5ேத

மான3சதி தாப9Iேத - எ
மகெதா ைப வா$ேத!

15
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#வி சD5தெதறா - அ+

காத5+# காத3ேபா#3

ெபா9I சD5ேதெனறா - நா
எ4ேகதா ேபா;ஆ6ேவ!

16

காகா; சD5தெதறா - அ+
காத5+# காத3ேபா#3

ம4ைக சD5தெதறா - நா

எ4ேகதா ேபா;ஆ6ேவ!

17

மான3 சD5தெதறா - அ+
ம9ேமேல மைழஊ%63

ெபா9I சD5ேதெனறா - நா
எ4ேகதா ேபா;ஆ6ேவ!

18

சைமதெப9 சD5தெதறா - அவ
சாகைடRர தாேபாவா

ம4ைக சD5ேதெனறா - நா
எ4ேகதா ேபா;ஆ6ேவ?

__________

19

10.3 ஒ பாாி
காசி# ேபான+9$ - நா

ைகவிளைக5 ெதாட+9$

ைகவிளைக5 ெதாடபாவ3 - எ
கணவ?# படத3மா!

1

ம+ைர# ேபான+9$ - நா

மணிவிளைக5 ெதாட+9$

மணிவிளைக5 ெதாடபாவ3 - எ
மனவைன படத3மா!

2
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***
ெகா5+மD N N#3

ெகா ெகா யா கா;கா;#3

ேகாபால ெப%றெபா9I

#ழைதயிேல ெகாலலாமா?

1

(திாி பழ3ப<#3

(னா #ைலசா*3

(க5+# (னாேல
(9ைடெகா

ஆகலாமா?

2

க5திாி N N#3

கா0ேபால #ைலசா*3

க9I# (னாேல
க4ெகா

ஆகலாமா?

***

3

க9I 8ளியமர3
ைககா

ைககா

ஆலமர3 - நீ

வFசஇட3

கன5தெகா

ஆகைலேய!

1

ெபா? 8ளியமர3
ெபா;கா

ஆலமர3 - நீ

ெபாியெகா

ஆகைலேய!

ெபா;கா
***

வFசஇட3

2

தாைழ மைலஓர3

த4கியிக ேபானாG3

தாைழ(= #5+ற+

த4கியிக ( யைலேய!

1
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த4க மைலஓர3

த4கியிக ேபானாG3

த4க(= #5+ற+

த4கியிக ( யைலேய!

2

ெபா? மைலஓர3

ெபாைழ5திக ேபானாG3

ெபா?(= #5+ற+

ெபாைழ5திக ( யைலேய!

***

3

ேவDேம க%றாைழ

ெவ9கலேமா எதாD

வி ய%கால3 கழ%றலாேமா

ேவ9 யஜன3 பாகலாேமா!

1

கDேம க%றாைழ

க%Nரேமா எகாதD

காைலயிேல கழ%றலாேமா

கழறஜன3 பாகலாேமா!
***

2

கGேம கல$கி

கயிைலமைல ேபானாG3

கG3 ச6கிFேச

கயிைலமைல எடைலேய!

1

ஏணிேம ஏணிவF0

ய(ைனகைர ேபானாG3

ஏணி ச6கிFேச

ய(ைனகைர எடைலேய!

***

2
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அாிசிைய ம யிக

- நான

ஆ5திேல இற4கினாG3

அாிசி*3 நைனயைலேய - நீ4கவFச
ஆ5திர(3 தீரைலேய!

***

ெகாைள ம யிக

1

- நா

#ள5திேல இற4கினாG3

ெகா= நைனயைலேய - நீ4கவFச
ேகாப(3 தீரைலேய!

2

#ள5ைதF0%றி கெபா6கி
#திைர# லாட4க 

#திைர ெந,சி(=

#5+த3மா ேதகெமலா3.

1

ஆ%ைறF0%றி கெபா6கி
ஆைன# லாட4க

ஆைன ெந,சி(=

அ 8த3மா ேதகெமலா3.

***

2

ஊெர4#3 உேசைன - நீ
உேள பரேதசி

நாெட4#3 உேசைன - நீ
ந$ேவ பரேதசி.

1

0%றிநி6 மார க - உன#F
0%ற5தா ெம5தஉ9$

வைள5+நி6 மார க - உன#
வ4கிச5தா ெம5தஉ9$.

வதா அ<விைனேயா - உ

2
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வ4கிச5தா இலாம

ஊரா அ<விைனேயா - உ
உ%றவக இலாம!

3

உ%றா அறியாம - உன#

உடமரண3 வதெதன?

சாதிசன3 அறியாம - உன#F
சதிமரண3 வதெதன?

***

4

அதிபேடா ெச5தசவ3 - நீ4க
ஆகிஉ9$ வதியேளா?

ெபா<+பேடா ெச5தசவ3 - நீ4க
ெபா4கிஉ9$ வதியேளா?

1

ஊ3 இர9டாFேசா - உ4க=#
ஊேட கடலாFேசா

நா$3 இர9டாFேசா - உ4க=#
ந$ேவ கடலாFேசா?

2

அறிதி+3 வதியேளா

அறி)ெகட மானிடேர

ேக +3 வதியேளா

ேக$ெகட மானிடேர?

3

காக3 பறகவிைல - எ4க=#
க9டவக ெசாலவிைல

ேதக3 பறகவிைல - எ4க=#5
ெதாிதவக ெசாலவிைல.

ேக$வா; ேக$நா4க

ேகடறி+ வேதாேம

ஊவாைய ேக$நா4க

4

287

ஓ ஓ

5

வேதாேம!

சீவ இைகயிேல - நீஒ

சீெட<தி விடாயிைல

ஆவி பிாி*(தி - நீஒ

6

ஆள? பி விடாயிைல.

க5திாிகா; வி%றஇட5தி - ஒ
காைர^ரா ெசானான

Nசனிகா; வி%றஇட5தி - ஒ
85Rரா ெசானான .

7

அவி 8ல5திேலநா

ஆேளாைச ேக$வேத

#வி 8ல5திேலநா

8

#ரேலாைச ேக$வேத.

__________

11. )&மி
நனனா ெகாட)3 நாளாF0 - அ3மா
நாணயமான ஏாி# ேளதா

ஏாி# ேளஒ பட# ேபா#+
ஏேலல3 ெகாட

KDகாாி.

கG மைலேமேல கG

1

- அத

கG#3 கG#3 அைணேபா$

ம+ைர ேகா8ர3 ெதாிய க

- ந3ம

மனவ வாறைத பா4க .

இ38 நா%காD ேபா$கி$ - அவ
எ9ெண*3 ேதF05 தைல(<கி

எலா ேவைல*3 ( F0கி$ - அவ

2

288

எ ேபா வவா கFேசாி#?

3

வாறா ேபாறா எ6ெசாD - அவ

வாைழ யிைலயிேல ெபா4க வFசா

வதா ேபாேலதா வ+கி

+

ெவ9கல Kடார3 அ Fசாரா3.

8%6ம9ைண ெவ

4

ெபா4கைவ5+ - அவ

8ைள தவ5+# ேபாைகயிேல

8ைள*3 ெகா$ பா 89ணிய சாD
8ைன மரேமநீ தாசாசி.

5

வ9ணா த 8ற கGேமேல - அடா
வழி நடகிற ேசவகேர

சி5திைர மாச3 கDயாண3 - நா4க

ெசாDவி$ ேபாேனா3 படாள3.

6

ெகா9டவைன அ கிற ெப9$களா - உ4க
ெதா9ைட# எனா4க

க3மG

ெதா9ைட வD#F சாராய3 - அத5
ெதாைட வD# ெவநீ.

(5ேத (5ேதநீ #3மிய

7

-அ

ேமாகன (5ேதநீ #3மிய

க6 8 ெகா0வ5ைத5 தி பிவF 0க$3
க9ணா

(5ேதநீ #3மிய .

8

ஓடாேத ஓடாேத ெதாைள காதா - நீ

ஓட3 பி காேத இDக9ணா

மா$ எG3ைப எ$5+கி$ - நாஉ

மாெபG3ைப ெயலா3 த $ேவ.

ப5+ ெப9க=3 K கி$ - ந3ம

9
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படண3 ைமதான3 ேபாைகயிேல

பா5+கி

த பற பய ஒ5த

ப$( தாணிேம ஆைசைவ5தா.

10

ஊரா ஊரா ேதாட5திேல - அ4ேக
ஒ5த ேபாட+ ெவளாிகா;

கா0# ஒ9ெணா9I வி%கFெசாD - அவ
காயித3 ேபாடானா3 ேவைடகார.

11

ேவைடகா ரபண3 ெவளி பண3 - அ+
ேவ ைக பா#+ சின பண3

ெவளி பண5+# ஆைசவF0- அவ
ராயி வதா

ஆராயி.

12

ேத?3 உள5 திைனஉள - அத5

ேத4கா;5 த9ணீ3 அைலேமாத

மா4கா; கனி+ வி<#+பா - அத
மகராச க ன ேதாட5திேல.

13

இதநல நிலா ெவளிFச5திேல - அ3மா
எைனக லாேல அ Fசதார

அவதா9

ந3ம எலா#3 மாம

அ6 மா3பழ4 ெகா$5தவ.

14

ஆ%6 மணDேல ஊ%ெற$5+ - அ3மா
அ,சா6 மாசமாF ச9ைடெச;+

ேவ%6 (க ப$ வாறாேர - அ3மா
ெவளிச4 க4க

04க3மா.

15

நாக படண கட%கைரயி - ந3ம
நலேவ ளா4க9ணி5 தாயா

ஆவணிமாச3 பதிெனடா ேததியி

அ3மா 8+ைமைய பா4க3மா.

16

290

#Fசி*3 #Fசி*3 ெபானாேல - அத
ஆவார4 #Fசி*3 ெபானாேல

தி ப5 R ேதவமா தா)#5
தி(

Kட ெபானாேல.

17

8Dைய #5தி 8Dவா4கி - அத

8Dவாைய5 திற+ மிளகா யாி,0

ேசா

8D#5+3 ந3ம9ண மா#F

0= வவைத பா4க3மா.

18

அகாத4 கFசிக ஏ<ேப நா4க

ஆ#3 அட4காத ேவ4ைக 8D

ெவளி பிர3ைப5தா ைகயிேல பி 5தா
எ4ேக*3 பற#3 ேவ4ைக 8D.

19

பா# பைடயிேல ேசாறாகி - அத
பால5+ #ேமேல ெந;*கி5

ேதகிைலயிேல தீனிேபா $5தின5

ெதாைரமா எ ேபா வவா4கேளா?

20

ந$கா$ #ேள தீெயாிய - ந3ம
நாG +ைரமா3 தீனிதின

இவதா9

ம+ைர மீனாசி - சீைல

இ<5+ ேபா5 திகி$ வாறாள .

***

21

)&மி பா
பாடறி)3 ப

பறி)3 எ4க

பளிK ட5திேல உனறி)3

ஏடறி)3 எ<5தறி)3 த+

எ4கவா யிவத சர-வதிேய.

1
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தயி Kைடைய5 தைலயிேல ைவ5+5
த4கக3 பிFசீைல ப$$ ேபா3

தயிKைட த=3பினா G3எ4க
த4கக3 பிFசீைல ம4கா+.

2

ேமா Kைடைய5 தைலயிேல ைவ5+

(5+க3 பிFசீைல ப$$ ேபா3

ேமா Kைடத =3பினா G3எ4க
(5+Fசீ ைலக3பி ம4கா+.

3

#3மிய கிற ெப9$க ளாஒ

ேகாளா6 ெசாகிேற ேக=4க

அ3மிைய5 Rகி ம யிேல க

ஆழ கிண%றி இற4#4க .

ெநG விைளதைத பா4க

4

அ3மா

ெநGக சா;தைத பா4க

ேந%6 பிறதந3 ேபர பிைள#
மீைச (ைள5தைத பா4க .

5

ஆ%றிேல த9ணீ ஓடாதா - அ3மா
ஆரா #,0க ேமயாதா?

ேந%6 பிறத அ5ைத மக?#

ெந%றியிேல த9ணீ பாயாதா?

85த3 8+Fச

வா4#4க

6

- அ3மா

Nைச# (-தீ 8F ெச;*4க !

ந3ம மாமைன நல தன3ப9ணி
நல 2பாைய5 த$4க .

சி5திைர மாச5+ ெவ;யிDேல - எைன
வி$$ ேபானாேய ப5தாேவ!

7
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பிைள பிறக)3 பG (ைளக)3
ேபைவக வதாேயா ராசாேவ?

ஓ$றத9 ணீைர #6கா

8

- ஒ

மDைகF ெச ைய வளரைவ5+

K$ #G4க ரத4#G4க - அ3மா

Kட 8ற படா ெபா3மிய3மா.

9

மைலையF0% றிநல Kடார3 - அ4ேக
வ+ இற4#தா3 படாள3.

படாள5 ைதF0%றி யிகிற ஜன4க

படாள5 ைதெயலா3 வா.5தினாக.

10

அவG ெப5த+ ஆகா$ - நல
ெவல3 ெப5த+ ேவQ.

பண3ெப 5தநீ லகிாி# நீ4க
பர+ பாவாைட ேபா$4க .

11

வ+இW வள) ேநரமாF0 - அ3மா

வளி5தா ேயஉ4க வாசG#

காணிைக இதா ததி$4க நா4க

கைடதி ெயலா3 0%ற ேபாகேவI3.

12

அைரகாேசா அ3மா ஒகாேசா - அ3மா
அ+#5 தானா பய+கிேட

ெபாிய கைட# வதாெய றாஎ4க
தைலையF 0%றி பண3 எறிேவா3.

13

அைரெவ4 காய(3 சி6ெவ4 காய(3
அ$ பிேல ேபா$ ககவF0

தாளி5த ச ைய வழி5+ நகின

ெவக4ெக டCளி ெவளிேயவா.

14
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மாமர5 +ேமேல ஏறிகி$ - அ

ம,ச #ளிகிற சின5த4கா!

கா3பாி, 0வFச ெவ%றிைல #எலா3
களி பா# ெகா9$ வாறான .

15

ெவளி கிழைம ஒநா= - அ3மா

ெவைள 8றாேமேல சீனிக F

ெசாG கட4காத ந3ம9ண மா
ெசாகவ9

16

ேமேல ேகால3வாறா.

ெவ$ ப டாேச0 #5+3படா - அவ
ெவளி பிர3பா அ *3படா.

பாவிக =காக பா$ப டா - அவ

17

பாரF சிGைவைய5 ேதாளிைவ5தா.

வட ெபா $க=3 வF0கி$ - அத
வாணிய ெப9க=3 K கி$F

ெசாகவ9

ேமேல ேகால3வாறா

18

0 பிர மணிய சாமியா.

சாராய காரா சதிகாரா - அடா

சாராய3 வி%கிற ராமD4க3!

நீெகா$5 தபைடF சாராய3 - இ4ேக

19

நி5த(3 ச9ைடக வா4#த பா.

காகாF ேசாள3 க,ேசாள3 - எலா3
கல+ #5+ற நாைளயிேல

+ +

5தஎ +=மீ ைசகார

R4#றா பார3மா ெதா யிேல.

***

வளிய&ைம )&மி

20
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வா4க

வா4க

ேதாழி ெப9கா - வளி

மாமயி பாைட ப *4க .

கானD இத மாமயிேல - கத
க9ட கைதைய ப *4க .

1

ெபாமாெப% ெற$5த க9மணி வளிைய
க9டாக ேளகா$ ேவடக=3

இபமா; அவக எ$5தாக ைகயிேல
0தர வளி அ3மைன*தா.

2

ஆணிேபா கயி%ைற நலா (6கி
அழகான ெதா

ஒ9I, ெச;+

ேபணி வள5தாக ேகாணா (க5ேதாேட
ெபா?# பிறத க9மணிேய.

3

ெகா,சி #ழைதைய (5தமி $இன3
ெகா5+ெகா5 தாக நைக*3ேபா$

ப5தைர மா%6 ெபாைன ேபா ேலெரா3ப
ப5திர மா;வள5+ வதாக.

4

கா+#5 தி ப,0 தைகைவF0F - சின
காG# காலாழி ZDமா

க4கண3 ேவேற ைகயிேல N 

க9க ெர9$#3 ைமயிடாக.

5

ைக# கைணயாழி ேமாதிர(3 - ெபா
காக ெர9$#3 கா 8க=3

க9டெத லா3ேபா$ க9#ளி ர பா5+
கா பா%றி வதா காிசனமா;.

6

ம4ைக ெபாிய ம?சியாயி - மன3

#றாம கால4 கழிைகயிேல

மாாியா5 தாKட மனசிர4கி - மைழ

ம லாம ெபாழிய ைவ5தா.

7
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ெவளி (ைள5திட ஓர5திேல - திைன
விைதக நல நில3 பா5+

ெவ

பயிாி$ ேவDக

- அ4ேக

ேவடென லா4K  கா$ெச;தா.

8

கா$ விைத5+ பயிராகி5 - திைன
கதி வா4கி மணிபி 5+

கா$ெவ ளாைமைய பாக பாக - அவ
க9கஎ லாேம கல4கி ேபாF0.

9

அ9ணமா ெசாைல5 தடாம - வளி
ஆனத மாேவைல காாிேயாேட

தி9ைணேம ெல ேபா+3 உகா+ - நல
திைனமாைவ5 ேதேனாேட சா பி$வா.

10

கா$5 திைனவய காைகயிேல - வளி
கG4 கவI3ைக யிேலைவ5+

காகா; #விஎ லா+ர5த - ெம5த
க3Zர மாக கவெணறிதா.

11

ஆேலால3 ஆேலால3 எ6ெசாD - வளி
ேகாலா கலமாக கவெணறிதா.

கா ேல தவ,ெச;த நாரத (னிதா

க9ைண5 திற+இவ ைள பா5தா.

12

Nமி 8க<3 மேனாமணிேயா - இவ

Nேலாக ர3ைபேயா ெபாமகேளா?

Nமியி இவைள ேபா எவைள*3 பாகைல
காமி ரதி#F சாி#Fசாி.

ேபெரன ஊெரன ஆர3ம நீெசாG
ேபைதய ேரப04 ேகாைதயேர!

13
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Nமி பிரமிக ெப%ெற$5த - உ4க

தா;தக பேபைரF ெசாG4க3மா.

14

ெசாGேற ேகைளயா மா(னிேய - நா4க
ெசாG5 தவறா #றFசாதி

ெசாதகா ர3எைன ெப%றவ3 - அதF
ேசாியி ேலதாஎ ேபா+4# .

15

எ4க ப ேபவ+ ந3பிராச - ஆனா
எ4க3மா ேபவ+ ந4ைகய3மா

எேபைர எேலா3 வளிஎபா - ஆனா
உ4கேப ைரFச%ேற ெசாG4கேள.

16

நாெடலா3 8க.ெப%ற நாயகிேய - வளி
நாரத எேப ேக=4க3மா.

நாவ+ ேமேலாக3 Nேலாக3 எலா5ைத*3
ந$ந$4 கைவகF ச5தி#.

17

ேக=4க3 மாவளி ப04களி ேய உைன
காணக தசாமி கா5திகா.

ேகாடா? ேகா 5ேத வகெள லா3 - அவைர
ெகா9$ பணிவாேர த9டனி$.

18

ேவத (னிசிவ ஞான5தி ேலஎ6

ெம5த ெபாியவ னாமதி5ேத

நாதாாி நாைய ேபா நீஇ ேபா ெதனிட3
ந4# விகட(3 ப9ணவதா;.

19

கதைன K  கலதத னாஉன#
கன#ைற வா#ேமா, #றமகேள!

கபடமா நீஇ ேபா க9ட ப ேபசி

கதைன பழிகாேத க9மணிேய!

20
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ேவத5தி ேலசிற த(னி ேயஉற

வி5ைதக எனிட3 ெசலாேதடா!

ேபைதைய ேபாலநீ ேப;#ண5 ேதா

ேபா

ெப9ணான எைனஏ மா%ற வதா;.

21

எ4ேக பா5தாG3 உ4க #றFசாதி
ஏமா% றிகி$5 திாியைலயா?

த4க மயமான கதைன இ ேபாநீ
தா6மா றாகேவ ேப0றிேயா?

22

+=றமா$ ெபாதி0ம தகைத

எளள வாவ+ ேககைலேயா

களென 6எைன க9டப நீ*3

கக4 கைல ேபா ேபசாேத3மா.

23

ஆெசானா இ 85தி நாரத ேனநீ*3

ஆ9பிைள ைய ேபால ேப0ைறேய

அ9ணமா இ பேவ வதி4ேக உைனேய
ஆைட ேபா உாி பாக நாரதேன.

24

வால சரவண ேவல உனேக%ற

மா பிைள தாவளி நாயகிேய

ம4கிD ய3இ ப ேவஉன #மா
மாைல யிடநல ேவைளயி+.

25

ெம5த ப 5தச யாசிஎ றா; - இ ேபா
ச5த3ேபா டாேமநா 03மாேக.

ப5தினி எைன 85திமா றாடேவநீ
ப+4கி வதாயாடா பாதகேன?

ஆைன 8Dகர

எலா3 பய ப$3

அ9ணமா ஏ<ேப 3வவா.

அநியாய மாகநீ அவதி ப$வாேய

26
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அ 8ற3 எேமேல வ5த3 ேவ9டா3.

27

நல 0ப(K5த நாளிேல உைன
நாத சிவகிாி ேவல?ேம

ந3பிைக யாஉைன மாைலயி$3ேபா+
நாரத ேவ ைக பாக ேபாேற.

28

9ச3 பிரதாய3 ேபசாேத நாரதா

ேவேறேவ ைலஉன கிைலேயாடா

ேவசிெய6 நீஎைன ணாக நிைன5+
ேபச5 +ணிதாயா நாசகாலா?

29

எதவி த,ெசாD *3வளி ெப9I#F
ச3மத3 இைலஎ6 (னிதிைகF0

மத மனைச மயக ( யாேம

வான(3 Nமி*3 பா5+நிறா.

30

நாரத (னிவ நாயகி வளிைய

நய+ ேக$3 ( யாததா

ேவெறா ததிர3 ெச;யேவ ேயாசி5+

ேவடகா ைடவி$5 Rர ேபானா.

31

வளிைய ேபாெலா பட3வ ைர,0 - அத%#
வண NF 0கெள லா3Nசி

வைள5த9 ைட ேபால காெத<தி - அதி
வFசிர5 ெதா4க (ெக<தி

32

ெச9பக Nைவ ேபா Cெக<தி - அதி
சி4கார (#5தி தாென<தி

ெசவரா சா5திப G3எ<தி - பிேன
ெசகF ெசேவெல 6தெட<தி

க9ணகி ைய ேபாேல க9ெண<தி - அத

33
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காம ரதிக<5 +3ெம<தி

காைகஎ லா5ைத*3 ேச5ெத<தி - அதி
ெக9ைடமீ தாமைர Nெவ<தி

34

எலா வ%ைற*3 எ<தி( F0 - (னி
வளி யழைக*3 பா5தேபா+

எலா உலக(3 பைட5தநா தகத
எ4ெக6 ேத 5 திாிதாேன.

35

கா$ேம ெடலா3 கட+ேபா; கைடசி
கத $ேபா;F ேசதா(னி

கதைன க9 $ காDேல வி<+

ைகயிேல ெகா$5தா பட5ைத5தாேன.

36

கத ைகயிேல பட5ைதவா4 கிெகா9$

க9ணிர9 $3நறா;5 +ைட5+ பா5+

காம3மீ றி5தைல ேகறி பி5 + பி 5+
க D ேலகதறி வி<த<தா.

37

க9ேணெப9 ேணெபாேன வளி வளிெய6
ைகயிேல பட5ைத பி 5+ெகா9$

க9ைணF சிமிடாம காதேலா ேடபா5+
க9கல4 கிநிறா கததாேன.

க

பி 5+Fேசர மாடாேயா

38

- எ

காதைல க9$3 உகாேயா ?

க  க3ேப கனிேய மணிேய - எ

கவைலைய5 தீகமாடா ேயா நீ?

ெப9ெகா

39

ேயப0 த4கேம நீச%ேற

ேபசினா வா;(5த3 சிதி$ேமா?

எேம உனெகன ேகாப,ெசா க9மணி
ஏ4கி யிேகேன உேமேலநா.

40
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சி5த3 இர4கி உகமா டாேயா - நா

ெச5தாG3 உைன மறகமாேட

ச5திய மாஉைன பா+கா ேப - எைன
நிFசய மாந38 ேநசக9ேண.

41

வா;திற +ேப0 அ3மா ேள - இத

வ3ெபலா3 ெச;யாேத ெபாமாேன!

ேநாெயன #வ+ ெநா+ேபா னா - நா
நீதா காரண3 நீல#யிேல.

42

பி5+ பி 5த மனிதைன ேபாகத
இ ப

எ ப

ெயலா3 கைதேபசி

*3வளி ய3ைமைய5 ேத 

கடேவ I3ெம6 சபத,ெச;தா.

43

கத (ததார3 ெத;வா ைனய3மா

க9$ பி 5தா ச4கதி ெயலா3

வத )டேன நாரதைன பா5தவ

க9ட ப யா #ைட#ைடதா.

44

அைனெத; வாைனேய ேக=4க3 மாெகா,ச3
அ ேய ேமெலா #%ற3இைல

ஆகாச3 Nமி*3 பாதாள (3சாசி

அ3மணி வளிைய கா க9ேட.

45

ேதவெர லா3பணி *4கத சாமிைய5
ேத ேய நானி4ேக ஓ வேத

ேதவிவ ளிையக9ட ைத5தவிரநா

ேவெறா63 அவ#F ெசாலைலேய.

உ9ட $#நீ ெர9டக3 ெச;தாேய
ஓெக$ வா;பாவி நாரதேன!

உளாக நீ*தா இலாம இதா

46
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ஒ63 நடகாேத பாதகேன.

47

இ5தைன *,ெச;+ க5திாி நடவ

இேல9I எ4கிேட ெசாலவதா;

இைதநீ ஒகைத மாதிாி ெசானாG3

ஏமா+ ேபாேவேனா நாறநாேய?

48

ேகா#9 $ணிெசாD # ெயலா3 ெக$கிற
ெகாைலகார உைன ேபா யா(9ேடா

#றவளி ைய ேபாேல பட3ஒ6 வைர+
ெகா$கவி ைலேயாடா கத?#?

49

ெதா ைய ஆ 5 ெதாைடைய அ6கிற
85திைய5 தானடா நீகா9பி5தா;

ச5திய3 ேமேலநீ ச5திய3 ெச;தாG3

சேதக3 தீராெத ெந,ைசவி$.

50

ததிர மாஎற கதசா மி#5
ததவ நீதான டாபட5ைத

இ4கி தி ேபாேத ேபாகாவி டாநீ

ஈ#3நா; #3இைர யா5தா ேபாவா;.

51

ப,சைண ெம5ைதேம ப$5ேத உற4கின
கதைன5 ெத;வாைன *3பா5+

கதேர வளிைய கடI ெம6தா
இத மாதிாி உற4கிேற9ணா.

52

எைன விடவளி ெபாியவ ேளாபிேன

எதனாேல அவேமேல காதெகா9O

எ+# நீ4கேபா; பா5+வா4 கஆனா
எைன ப%றி கவைல ேவ9டா3.

தாக ெதளி+ மன4#ளி +கத

53
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த<வி(5 தமிடா ெத;வயாைனைய

ேதேனமா ேனெத;வ யாைனஉ (க5ைத5

ெதாிசி ேப தி4களி ெல6 ெசானா.

54

வளி யி#3 திைனகா$ #இ ேபா
வழிெத ாியைல நாரதேன!

எத வழியிநீ வதாேயா அதிேல
எைன*3 K

ேபா நாரதேன.

55

ேவடரா சேபாேல விG3அ3 83ைவ5+
ேவ( காதைலயி ( *3ைவ5+

ஆைனேம ேலநீ4க அ3பாாி *3ைவ5+
அ ைமைய ந3பிேய வா4கசாமி.

அ ப

56

ேயகத ேவடேகா ல4ெகா9$

ஆ6 (க5ைதெயா (கமாகி

அ3ைப*3 விைல*3 அைரயி ேலெசகி
ஆைனேம ஏறி5தா ேபானாேர.

57

கத?3 நாரத ?3வழி K ேய

கா$ மைலெயலா ேமகட+

க6#

திைன காைடகா5 +வத

க9மணி வளிைய க9டாகேள.

58

க9I# ேளநிற காம ரதிஉேம
காதெகா9 ேடன

மாமயிேல

க9ேண ப03ெபாேன இ ேபாெத ைனநீ*3
க

ஒ(5த3 தரமாைடேயா?

59

மாரவி டகைண மாைர பிள#+
மாேத உன# மன3இைலேயா

மமத ைன ேபாேல உைன5ேத

இ?3எ Kடநீ ஏேபசைல?

வேத

60
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ெசானெத லா3காதி ேககைல ேயாநீ

எைன*3 க9ணாேல பாகைலேயா

ெப9ேண க9ேணமன3 89ணா# +ெசாேன
ேபைர*3 ஊைர*3 ெசால3மணி.

61

வான3N மித9ணீ எலாவ% 6#3நா
வ,சிமா5 தா9டேபா ராசாவ

ேதேனநீ இ#3 மாமைல #3இன3
திைனகா$ #4Kட ராசாவ .

62

ஆைசகா ர?# ேராசமி ைலெய6
ேபசவ தாயாடா ேவ$வேன

ஆசார3 பாசார3 ஒ6ேம இலாத
நீசாஓ

ேபாடா எைனவி$.

63

வ38#F ச9ைட வளகமா ேடா3ஆனா
வதச9 ைட*3 விடேவ மாேடா3

வ38+3 8நீ ெச;ய பா5 தாயானா

அ38வ +ைன5 +ைள#மடா.

இ ப

ேபைசயி எ ப

64

ேயாேவட

எ4கி ேதாஇ4ேக வதாகேள

த 83 வழித3பி ராஉட ேனெச;+

தளாத கிழவைன ேபாலானா.

65

ெதா9U6 வய0 கிழவைன ேபாஉட
ெதா4கிேய க9க ப,சைட+

த$மாறி5 த$மாறி5 த ையைகயி ேலபி 5+5
ததிர மாகத தாள3ேபாடா.

ெகா ய ப,ைச ேபா ேலநைர5 + பG3
கி ேய வாெயFசி G3ஒ<க

ெதா யி இ#3 பிைளைய ேபாலவ

66
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த5தி#5 திவி< ெத<திதா.

67

ெச38D5 ேதாைல5 தைரயிேல விாி5+F
ெச3ெபா6 ைகயிேல *3பி 5+F

சிவனைட யாள(3 ெந%றியி ேலைவ5+F

சிவேயாகி ைய ேபாேல உகாதாேன.

68

ப<5த பழ3ேபாேல பாைதயி இத

ப9டார5 ைதஅ9ண மா3பா5+

பணிவா;கி ேடவ+ இனிைமயா )3ேபசி
பணிதாக ப9டார5 ைத5தாேன.

69

ஐயாேவ ப9டாரF சாமிநீ எ4கைள

ஆ9ட #லெத;வ3 ேபாDேக

அ ேம அ ைவ5+5 த$மாறி இட3மாறி
ஆ9டவ ேனஇ4ேக ஏநீவதா;?

70

ெசாகிேற ேக=4க ஐயாமா ேரநா
Rர வடபக3 ேபா; வாேற

ெதாைல பி 5தஇத பா<3 உலகிேல
நல 0க3இைல ஐயாமாேர.

71

உ4கைள ேயத,ச3 ெம6ந3 பிவேத

உலெகலா3 எனெகா த,சமிைல

உ4க= #உ9ைம ெயலா3நா ெசாGேவ
உ4கைள வி$ பிாியமாேட.

அ ப

ேயஉ4க ெசா%ப

இ ப

72

ெச;கிேறா3

ேயஎ4க Kடவா4க

த பாம ேலஎ4க த4கFசி வளி*3

அ பா? உ4கைள கா பா%6வா.

அ9ணமா ஆனத மாக ப9 டார5ைத

73
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அபான வளிகி டெகா9$ேபா;

அ3மா ந3#ல ெத;வ3ேபா இவைர

ஆதாிக ேவI? ெசானாக.

74

அ9ணமா ெசாைல5 தடாம ேலவளி
ஆதாி5 தாளத ப9டார5ைத

ஆ9 # ேவ9 ய ேத?3 பழ(3

திைனமா)3 ெகா9டா+ ைவ5தாேள.

75

ஐயாேவ ப9டார சாமிக ேளநா

அபாக ைவ5த பலகார5ைத5

தி6 பசிகைள ஆ6ைம யாஇன3

ேத?3பா Gத ேவ?ெசானா.

ஆ6 (கனான ஆ9

76

ப9 டார(3

அ4கி தபல காரெமலா3

அைமதியா )3ெம5த ெபைமயா )தி6
ஆசீவா த3ெச;தா வளிையேய.

இ ப

இ#3 ேபா+ திOெர6

அ ப

ேயசா;+ ஆவிேபா றா ேபாேல

எ ப

77

ேயாகைள வ+C

அர9$ மிர9$ 8ர9டா கத.

78

மாெவ6 ெசாDநீ ந,ைச5த தா;பாவி

மெத6 ெதாியாம நா?திேற

மாேதஎ ெதா9ைட வற=த

இ

ேபாேதஎ உயி3 ேபா#ம .

எ

79

பழேமாபா சாணேமா எனேமா

எகிட ெகா9டா+ ைவ5தாேயா

ஏைழ பரேதசி கி ப

*,ெச;+

எமேலாக3 ேசக)3 பா5தாய .

80
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த9ணீேவ Iெம6 தய4கின தா5தாேவ

த9ணீெகா9 டாேததா க5ைத5தீக5

தயவாநீ # Fசி$5 தாக5ைத5 தீ5தி$5
தா5தாஎ ைனவி$ நா$# ேபா.

81

நீெகா9 டாதத9ணீ எக9I பாைவ#
நீலமா5 ேதாI+ நீD ெப9ேண

சாI வயி%6# நீெகா$5 தமா)

82

சேதக தீரா+ ச9டாளிேய.

த9ணீாி ேலநா ந,0 கலேத9I
எ9ணிநீ ேபசாேத ப$பாவி

கனிநா உன# எனதீ ைமெச;ேத
ேகணியி இற4கி நீேய# .

83

வளி கிழவைன ேகணி# ெகா9$ேபா;
ெமளெம ளஇற கிேயவிடா

தளா 5 தளா 5 த9ணீ4 # 5+5
தாேனத9 ணீாிேல *3வி<தா.

84

தாேன வி<த+3 இலாம ேலவளி

நாயகி ையஅவ R63ெசா னா

ைகைய பி 5ெதைன5 Rக

பாவிநா

ைபய ைப யகைர ேசேவெனறா.

85

கதெசா னெசாைல எலா4ேக $வளி
காதிேல ெர9$ைக ைய*3 வF0

கணாகர அணாசலா #நாதேன வரமாைடயா
அைமயா வெதைன ஆதாினா.

கதைன பா5+ க$க$ பாகேவ

ைகெர9ைட *4காைத விெட$5+

கள4 கபடமா கா$# நீவத

86
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காரண3 கடாய3 கSடெமறா.

87

ெம5த ப 5தவ ேபாேலவ +எைன

ெம+வாஏ மா%றலா3 எ6 பா5ைதேயா

பி5+ பி 5த வைன ேபாேல நீஓட3

பி 5தாதா த 8வா; ேவ$வேன.

88

எடாத ேத?# ஏறாத ெநா9

ெகாடாவி விட கைதேபாேல

ஏ4கிஏ4 கிஇன3 எ(க5 ைத பா5+
ஏமா+ ேபாகாேத ேவ$வேன.

89

அ9ணமா 3இ ேபா அ383வி G4ெகா9$
அதாவ றா4கபா ேவ$வேன

அநியாய மாகநீ அழியாம பா5+ெகா
ஆகாச5 திஉைன சி$வா.

90

0%றிF0% றிவட3 ேபா$ ேபா $நீ
க5தி க<ைதேபா அைலயாேத

திடமா நாெசான ெசாைலநீ ேககா 5

ேதாழிைய வி$ைன அ கF ெச;ேவ.

---------

91. ேககா

91

- ேககாவிடா.

ெபாதிேல அக பட மதிைய ேபாGைனF
ச+ச தாக கிழி பா4கடா

நிதைன எேமேல ெசாலாேத ேவ$வா
மதமா இ4ேகநீ த4காேதடா.

92

ஏ+ பாியாச3 மி,0+ ேவடாஎ
ேசதி உன#5 ெதாியாதா

மா+எ ேமேலநீ ைமயெகா ளேவ9டா3
தீ+ வமடா திடமா5தா.

93
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ஆ#

ையெக$ கேவI ெமறி4ேக

ஆ9 ேவ ச3ேபா$ அைலேமா+றா;

ேபவழ4 கIெமறா ஊேபா;F ேசரடா
ெபாியேபF ெசலா3நீ ேபசாேம.

94

உைன பா5 தாேவட ராசேபா D#+
ஒ<4கி லாம இ4ேக வரலாமா

உன#3உ பல5+#3 பய ப$ ேவேனாநா
ஓ

ேபா டாதிைன காைடவி$.

95

பாதகி ேயபழி காாிேய உைனநா

பா5+F03 மாேபாேவ9 ணாநிைன5தா;

வா+ெச; யாேமநீ ேதாதாஎ ைனK

வதா உன#5தா சேதாச9 .

96

த3பிஅ9 ணமா அ38ெகா9 டாதாG3
தாதிமா எைன அ 5தாG3

ததிர மா;நா?3 த பிக வழி*3

த3பிரா தயவா; ெகா$5திகா.

97

கத?3 வளி*3 இத விதமாக

ைகFசர ச3ப9I3 ேவைளயிேல

கதைக *4காG3 #ைல*3 உதறேவ
கான #றவ3 வதாகேள.

98

ேவடைர பா5+ ெவலெவல5 +கத
ேவI9I ேவ4ைக மரமானா

ெவயிெலலா3 மைற+ வித3வித மா;கிைள
சிக9 Kச ப0ைமயானா.

இதேவ

ைகைய க9டேவ டெரலா3

த4ைகவ ளிஅ3மைன K பி$

எ4ேக*3 இலாத இதேவ4 ைகமர3

99
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எ ப

ய3மா (ைள5தெதறா.

100

திைனமா) திாிF0 கி  ேதஅ9ணா
ெதாியா+ ஒ9I3 மர5ைத ப%றி

விைனயாக ேவ4ைக*3 திைனகா $ந$ேவ
38# (ைள5தி கிறெதறா.

101

பய படா ேதமாேன வளிய3 மாஉன#
பரம கதேவ +ைணயி பா

பசமா இ ேபா+ பா4கி ெப9 ேணாேடநீ
பயமி லாேமஇ பFைசகிளி.

102

இ ப F ெசாDவி ட9ணமா கா ேல
த பின திைனகதி ைரெகா;ய

இ ப5தா நல சமய3? நிைன5+5
த பாேம ஓ வ தாேனகத.

103

ேவ4ைகயா நிற உமாறி வதத

ேவடைன வளி* தாபா5+

மாதிாி கைன ேபா மா6ேவ ச3ேபாட

மைடயா மானமிைல யா9Iெசானா.

104

உைன மறக ( யைல ேயமாேன

உனாேல க9I #றகமிைல

எநா= ேமநா3 0கமா யிகலா3
**

எைனைக விடாேத ெபாமயிேல.

----------

** இத%#ேம உள க9ணிக கிைடகவிைல.
-------

மாாிய&ம )&மி
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#3மி ய *4க ெப9$க ளாநீ4க
K ேய #3மி அ *4க

ந3ைம ஆ=3நல மாாி5 தாைய
நா  #3மி அ *4க .

1

மகமாயி5 தாேயஉ மகிைமைய அறித
மனிசக ஆேம இைலய

பகவதி காளி*3 காமாசி *3நீேய

பாவதி ேயஎைன கா பா%ற .

2

காணிைக எலா4 ெகா9$வ தாகேள
ஆயிர3 ேபக= ேகாயிG#

ெகா,சி விைளயா$3 மாாி5தா ேயஉைன5
த,செம றவைர கா பா%ற .

3

அ3மாஉ ேகாவிைலF 0%றிவ தவ#
அ9டா+ ேப;பிணி எத நா=3

நாெளலா3 நா4க வ+கி ேறா3அ3மா
கால அIகாம கா பா%ற .

ேவ பிைல காவ

ேவ ைக யாஓ

க வா றா4கேள
வாறா4கேள

வா ைக யாக5தா ஞாயி%6 கிழைம
ேகா

4

சனம4ேக வாறா4கேள.

5

வ9 யி ேலஅ4ேக வாறK ட4கைள
க9$ விலக ( யாத

ெகா9$ வாறேகாழி ஆ$மா$ எலா3
ேகாயிG3 ெகாளா+ பா4க .

ப= பைறபதி ென$Fசா திக=3

பா5+ பணிதிட ேவIெம6

எைல மாாிஎைல த4கிவா றாந3ம

6
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எைல# காவலா மாாிய3மா.

7

ஆயிர4 க9Iமா ாிைய பா கIெம6
ஆயிர கணகா வாறா4கேள

ஆ +ைணயிைல காளிய3 மாஎைன
ஆதாிக ேவIேம மாாிய3மா.

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

8

12. ெதAவ&
"*9மாாி
ஆதியிேல அைமத சதி

எ4க(5+ மாாி - அ3மா

ஆகிறாளா3 Nமி ெயலா3
சி4க5+ேம ஏறி.

1

அ$5தா சமய8ர3

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ஆதிசிவ ெப9சாதியா3
சி4க5+ேம ஏறி.

2

கன8ர3 வதி பா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

8ைன நQ வதி பா
சி4க5+ேம ஏறி.

3

த,சா H ராசா)#

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ச,சல5ைத5 தீ5தவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

நா5த மைலயி ேலயி பா

4
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எ4க (5+ மாாி - அ3மா

நாராயண த4கFசியா
சி4க5+ேம ஏறி.

5

ரா3படண3 வதி பா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ரெரலா3 ெகாறவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

6

தாரா8ர3 வதி பா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

தீரா பிணி தீ பவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

7

#3மி பா  # ப3 வவா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ெகாGவி+ கா பவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

8

திைலநக காளிய3மா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

பிைளவர3 ததவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

9

நாFசியா ேகாவி வதி பா
எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ஆFசாிய மாவவா

சி4க5+ேம ஏறி.

10

ஒ<க ம4கல3 வதி பா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ப<திலாேம கா பவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

11
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கனியா #றிFசி வ வழகி

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

தனிவழியா வாறவளா3
சி4க5+ேம ஏறி.

12

நலநாக படண3 வவா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ெநGகைட மாாிய3மா
சி4க5+ேம ஏறி.

13

கீரத # வவா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ேகாாிைக# வரதவா
சி4க5+ேம ஏறி.

14

தீராவிைன எலா தீ பா

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ேதசெமலா5 ைத*4கா பா
சி4க5+ேம ஏறி.

15

சமய8ர3 வதி#3

எ4க (5+ மாாி - அ3மா

ச5தி ெயலா3 சாமிய
சி4க5+ேம ஏறி.

16

கன8ர5தி ேலஇ#3

ெபாேன (5+ மாாி - அ3மா
வதாேயநீ சீறி

என ெசாேவா3 உ மகிைம
அ3மா (5+ மாாி?

த,சாH 8ைன நQ

தாேய (5+ மாாி - உைன5

17
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த,ச ெமேறா3 ேகாாி

தய) ைவ5+ கா5தா அ3மா
சி4க5+ேம ஏறி.

18

ஆயிமக மாயி அவ

இலாத இட3 உ9டா - இத
Nமி என ெர9டா

அ?தின(3 +திகாதவ

தைலஇ385 +9டா?

19

நா5தா மைலயி ேலயி பா

சி4க5+ேம அ4ேக - அ3மா

நாராயண த4ைக

பாகாமேல நீயிதா நா3
பிைழகிற+ எ4ேக?

20

சாதி யிைல ேபத3 இைல

ஆதிபர, ேசாதி - அ3ேம

வாதிேபதி வியாதி - இதF

சாதி ெகலா3 நட#த3மா
உதவறா நீதி.

மாவிள#F ச க=3

காணிைக*3 ேகா
மாயி உைன நா

21

- மக3

மன ப5தியா பைடFசி$வா
மக உைன5 ேத .

22

காளிெய63 ேபFசிெய63

கணகி லா ேப எ$ பா - யம
காலைன*3 த$ பா.

அ?தின(3 வண4கி வதா
ஆயி0வர3 ெகா$ பா.

23
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ஒமனசா நிதநித(3

உைனேய நா4க ந3பி

உ#கிேறாேம ெவ3பி

ம6கிநீ இகலாமா

சி4க5+ேமேல #தி?

__________

24

மாாிய&ம பா
க9க9ட ெத;வ3 மாாி அ3மா - ந3ம
ஈ0வாி மாாி அ3மா

க9ணராச ேகாபால
த4கFசி*3 நீேய

கD*க5தி ேலவ+

அவதார3 எ$5 தாேய

எனநா ெசாேவ உ
மகிைமைய5 தாேய

ஏைழமக ைளநீ*3
ஆதாி பாேய.

1

எ5தைனேயா பதக உைன அ$5+

ஏறினாகேள ெசாக3 பாவ5ைத5 த$5+
ப5தினிேய நீஉ அெளலா3 ெகா$5+
பா5+ெகாள ேவIேம
ஏைழ மகைள கா5+.

2

சி4க5+ ேமேலஏறி எ4ேக*3 வவா
தா4க(

யாதஅ3ைம N ேய வி$வா

நீ4க ேவ பிைல விNதி எலா3 தவா

நிைனத இட5+ ெகலா3 +ைணயா5தா வவா.
ஆயிர4க9 மாாிஇ லாதஇட3 உ9டா
அவஇகிற Nமி எனெசா ெர9டா

மாயமா5 தாவவா பறகிற வ9டா - அவ

3
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மகிைம ெதாியாத மனிச3 உ9டா?

4

ஆவணி மாச3 கைடசி கிழைம - அவ

ேகாயிG# வாற சன5ேதாேட ெபைம
காவ

கைளெயலா3 க வாற அைம - அவ

பாத3 பணிதிடா தீேம வ6ைம.

5

வத சனெமலா3 வல பக3 0%றி - வ+

வாிைச வாிைசயா5தா தைலயிேலபா ஊ%றி
இளநீ5 த9ணி*4Kட ஏராளமா ஊ%றி

கணகிலா மதாநல காணிைக*3 ெகா$5+.
தீFச

6

கைள5தைல ேமேல எ$5+

திமக மாயிஅ3மா சநிதி அ 5+

ஆ$மா$ ேகாழி ேத4கா; பழெமலா3 ெகா$க
ஆ ஓ

________

பா F சா 5ேத

வாறா4க பார3மா.

7

Dசாாி பா
ஓ3 இ9I உFசாி ேப

ஆ3 இ9I நிFசயி ேப.
ஓ+ேவ மத கைதைய - எ

மா+ரேன +கிதி.
ஓாி மயான 5ாி

வாாி காேடாி Lாி!
ஓகாளி சா(9
ஜகச9

நீலக9 !

1

2

3

4
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ஒ க6 பா காலைபரவா

# F சா5தா Rமாேதவி!
ஓ வா இசி பகவதி ைபரவி
# யாயி ராயி மகமாயி!

ஒசத எலகா மலகா

இைசத ெபா3மகா ஜ3மகா!
உதி்ர காேடாி Kளி - எ4க
பிதிேதவ பிடாாி!

உ5த9ட #றளி எFச3
ப5ர காளி மாாி (5+!

உதவா Cேதவி இளியா ேதவி
ஒளித3 ச4கா ேதவி!

எ4கைள பDெகா=3 கா5தவ ராயா
ஒ9 (னி ச9ைட ரா!

ச9ட பிர ச9ட +9டா

அ9டெமலா3 அட#, ச9டா!
ஒ 8ரவா யிசா க6 பா

அ பா அ[மதா ேவதாள ைபரவா!
ஓ வா நீ4கெளலா3 - நா4க
பா ய பாடG#.

எ4க=# ஒ5தாைச யாயி+

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ச5+க வதிடாேம
உ6திெச;ய ேவIெம6
உ4க=# மிதகமாக
ஒப+ ஈர8ர

ஐ3ப+ ஆ$கறி5 +9ைட
ஒவித #ழ3பாகி

அ6ப+ ேகாழி ெபாாி5+
உ9ைட ைகமா கவா 8

ெதா9ைட ெரா *3 கல+

உ 8க வா$ ெபாாிய
அ பள3 க,சா 0$

ஓ நிைறத Z பாயிேல

ேந நிைறத சாராய3

உதிர5ைத *38ர

உன# (ேன நாபைட5ேத.

உ6தியா ஓ வா4க

பிாீதிேயாேட என# (ேன.

________

15

16

17

18

19

20

21

22

23

கரக பா
ஒ9ணா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

ஓ வ+ Nைசவா4# இ ேபா - தாேய

1
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ெர9டா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

ரணகரக3 ெபானாேல இ ேபா - தாேய

கனி - ஓேகா - எதாேய

Cணா4 கரகம

(5தாேல ெபாகரக3 இ ேபா – தாேய

கனி - ஓேகா - எதாேய

நாலா4 கரகம

நா வ3 N4கரக3 இ ேபா – தாேய

கனி - ஓேகா - எதாேய

அ,சா4 கரகம

அைசதா$3 ெபாகரக3 இ ேபா - தாேய
ஆறா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

அைசதா$3 N4கரக3 இ ேபா - எதாேய
ஏழா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

எ$5தா$3 ெபாகரக3 இ ேபா - எதாேய
எடா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

எ$5தா$3 N4கரக3 இ ேபா - தாேய
ஒபதா3 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

ஓ வ+ Nைசவா4# இ ேபா - தாேய
ப5தா4 கரகம

கனி - ஓேகா - எதாேய

பணிதா$3 ெபகரக3 இ ேபா - தாேய
ப5+,ெசாD ( தத

கனி - ஓேகா - எதாேய

ப5தினிஉ வாசDேல இ ேபா - தாேய!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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___________
ஆதா& ஏவா கைத ()&மி)
)&மி)
ஆதியி ேலந3ம ஆ9ட வவ+

ஆதி5தா; தக ப ைன பைட5+F

ேசாதியா னஏேத ேதாட5ைத *த+
ெசா#சாக வாழ), ெசானார .

1

ஆIகா தாெம63 ெப9Iேக வாெள63
அைமயா கஅவ ேபெகா$5+

ெவ6ைமயா அவகைள வி$ ேபா காமேல
ேவ9 ய ைவெயலா3 ெகா$5தார .

2

ேகாைடெவ ளாைம*3 காலெவ ளாைம*3
#ைறயாம நறா; விைளததாேல

ேபாட இட4Kட ப%றா ததனாேல

ஓைடயி ேலஅைத ேபாடா4க .

3

ஆெறலா த9ணீரா3 #ளெமலா த9ணீரா3
அழகான ஊ%றிG3 த9ணீரா3

மாாிகா ல5திேல மைழெப;த தனாேல
வாாிஏ ாிெயலா3 த9ணீரா3.

4

ஆர,0 மா+ள3 ெகா;யா பலா - இன3
அ5திேயா ேடKட (திாி*3

மா3பழ3 வாைழெசW வாைழ பழ4க=3
ம3மாாி யா5தின3 திறாகளா3.

5

ேதாட5தி ேலஒ ெதா4கD ேலநல
ேதாதக5 திமர பக5திேல

வாடமா னஒ வண பழமர3

வளதி ததா3 வானம$3.

6
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ேதாட5தி இத மர5தி ேலஅத5
ேதாதக5 திகிட இதமர3

பாதக5 +ெகலா3 காரண மா3 - ந3ம
பாவியா ன+#3 காரணமா3.

7

வாG4ெகா3 83(ைள5த பாவி பிசா0
வதாேன ஏவாைள ஏமா%ற5தா

வண பழ5திேம க9Iைவ கநல

வழிெயலா3 ெசாD ெகா$5தானா3.

8

தினK டாெத6 ெசான பழ5ைத5

தி3பி5 தி3பி பா5 தாளா3 ஏவா

பளி4#ேபா மினின அத பழ5ைத
பாவிபா

ஏவா பறி5தாளா3.

9

கா$ கைரெயலா3 பாக ேபா னஆதா3
கைள ேபா ேட$ தி3ைபயிேல

பா<3ஏ வாவ+ பழ5ைத பா தித+
தா?3தி றாதைன ேயமற+.

10

இ ப 5 திறத னாேலஅ3 மாநா3

இ ேபா+3 பாவிக ளாயிேகா3

எ ப

பாவ5தி ேலயி +நா3

த 8ேவா ெம6 ெதாியைல .

11

ஆதா3ெச; தபாவ5 தாேலநா3 எலா3
ஆ9டவ #வி ேராதமாேனா3

ஆனா லவந3ைம அழிகாம ேலதா
ஆதாி5 தாஅபா; அ%8தமா;.

மாகழி மாச3 இப5த, சாேததி

மாதா மாாிய3மா ெப%ெற$5த

நீதிேச0 ந3ைம ேநவழி நட5த

12
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பாதிரா5 திாியிேல பிறதார .

13

தFசேரா ேடேச+ தF0ேவ ைலெச;+
தா;தக ப?# க,சிஊ%றி

மிFசமா ஞானெம லா3ெப% ேறஅவ
ேமைமயா கால3 கழி5தார .

14

K? #$ச பாணிஊ னேம

#Sடேரா கியானஎ ேலா#3

இSட3ேபா ேல0க3 ெகா$5த+3 இலாேம
கSட5+ #3ஆ= ஆனார .

15

பாவ5தி D+ ந3ைமர சிக
பாவ #சிேல பா$ப$

C6நா கலைற யிD ெத<+
(5தி#F 05தமா; ேபானார .

---------

16

16. #0 - Cross; சிGைவ.
ஏ7 சாிைத ()&மி)
)&மி)
தனன னானன னானாேன - தன
னானன னானன னானாேன

ஆதா3ஏ வாெச;த அகிர ம5தாேல

அ ேயாேட நாெமலா3 அழியாேம

அபா;அ ைனமாி அ3மா வயி%றிேல
ஆவியா; வ+க பதாிக.

- தனன னானன

# மதி ெப<+3 கால5தி ேலந3
#லமக =3Lைச மா(னி*3

ெபைமயா5 தா?3 #திைரேம ேலறி

1
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ெப5தேல ேக(#5 தா?3வர.

- தனன னானன

2

ப5தாமா செம6 ெதாிதி +3ேச0
பால பிற பாெர றறிதி+3

பண4Kட இலாம பய4Kட இலாம
பிரயாண3 ெச;தைத பா4க .

- தனன னானன

3

ச5திர5 திKட ஜாைகஇ லாமேல
ச4கட3 ெம5த)3 அ[பவி5+

மயக3 ெம5தவர மனெமலா4 கல4க

மாதாமா $ெகாட3 8#தாள .
- தனன னானன

4

ராெவலா3 ேபா;ந$F சாம5தி ேலந3ம
ராசாேச 0நாத பிறைகயிேல

நாதியி லாமேல மாதா தவிைகயி
ேசாதியா வததா3 ச3மன0.
- தனன னானன

5

தாராள மா;ெவநீ ஊ%ற) ேமஇன3
காய4 க ப

ெகா$க)ேம

மாயமா வத ச3மன 0எலா3

மா;+மா; +ேவைல ெச;ததா9 .
- தனன னானன

8ைளைய நலா #ளி பா

6

- நல

8ெம5ைத ேமேல ப$கைவ5+

மாதா மன4#ளி ர5தா?ேம - நல

தாலா$ பாெடலா3 பா$Fசா9 .
- தனன னானன

வான5தி ேலெபாி ய(ழ க3 - அ3மா

7
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கான5தி ேலெபாி ய(ழக3

Nமியி ேலெபாி ய(ழ க3 - அ3மா
ேசமமா ந3மெள லாமிக.

- தனன னானன

8

சாமி அ? பின ச3மன 0எலா3

சேதாச மாகீேழ பய+வ+

ஆ$ேம;5 தஅத ஆ ைட ய#

அ%8தF ச4கதி ெசானாகளா3.

- தனன னானன

9

பிைளைய5 +ணியிேல தா0%றி - அ பா
(னைண யிேலதா பாகிற+

நல அைடயாள ெம6தா அவக

ெசாDவா ன5+# ேபானாகளா3.

- தனன னானன

10

ெவளிஎ லா5+#3 வி ெவளி #3 - நல
ேவ ைக யாவத ராசாெவளி

வானசா- திாிக C6ேப #ேம
வழிகா

வததா3 மா$ெகாட3.

- தனன னானன

11

காணிைக எலா4 ைகயிஎ$5+ - நல
காாிய மாவத சா-திாிகைள

ஏமா%ற லாெம6 பா5தா னா3 - அத
எ5தL தஏேரா +ராசா.
- தனன னானன

12

சா-திாி கைளந3பி ேமாச3ேபா னாராசா
சாமிெசா னநல ததிர5தா

ேவகமாF சா-திாிக ேச0ைவ பா5தி$
ேவேற வழியா5தா ேபானாகளா3.

- தனன னானன

13
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----------பென9டா3 வயசிேல ேச0 பால?3
கனி மாிLைச மா(னி*3

ப+ சன3உ%றா ெப%றாேரா ேடKட
பக5+ ஊ# ேபானாகளா3.

- தனன னானன

1

ப9ைடய கால5தி ேலந3ம பாடமா

ப9 ைக ெயலா3ெகா9 டா$3ேபா+

ப<தி லாேம ெச3மறி # ைய

பDெகா$ பாகளா3 பகவா?#.

- தனன னானன

2

ேகாயிD ேலசன Kட5 திேல#
ஆனவ ெரலா ம5தியிேல

#ழைத ேச0நாத மழைலFெசா ேபசாேம
#க=# ேமலா ேபைசயிேல.
- தனன னானன

3

ஆசாாி Nசாாி எலா ேமஅவ

அதிகார வா5ைதக ைளேக$

ஆFசாி ய5+#ேம ஆFசாிய ப$

அலம+ ேபா;அவ நிறாகளா3.

- தனன னானன

4

தீக தாிசன5 ைதஅவ கஎலா3

தி பி5 தி பிஆ ரா;+ பா5+3

திட வடமா ஒ9I ெதாியாேம

திைக5+ ேபா; எலா3 நிறாகளா3.
- தனன னானன

ப9 ைக ( + ெர9டைர நாளா*3
பாலைன ப%றி கவனிகாேம

5
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பாதி வழியிேல பைதபைத5 +5தா*3

தக ப?3 தி3பிேய வதாகளா3.
- தனன னானன

6

அ பா மகேன இ ப ஏ ெச,ேச9I

அைமயா5 தாதா; ேகைகயிேல

தம #ண5+ைட ெபைமயி லாமேல
தா.ைமயா பதிG3 ெசானாரா3.
- தனன னானன

7

( பதா3 வய05 +வக5தி ேலயவ
(<மனிச னான கால5திேல

(ேனா வழக5ைத அ[சாி5 தவ

(<#ஞா ன-நான3 ெப%றாரா3.
- தனன னானன

8

CI வசமா Nமியி ேலச

ேராேட தனியா5 திாிைகயிேல

வானவ ெச;*ம% 8தெம லா5ைத*3
வாிைச வாிைசயாF ெச;தாரா3.

- தனன னானன

9

கானாஊ கயாண5தி D+

கலைற கவ ேபா#ம$3

கண#மி ைலஒ வழ#மி ைலமனிச
க9I# (ெச;த அ%8த4க.
- தனன னானன

***

10

(ேவ: சத&)
சத&)
தாதி ஊதனிேல - சின பாலகா

ச5திர5+ பக5திேல - சின பாலகா

1
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மா$ ெகாட5திேல - சின பாலகா

மாடைட*3 ெகாட5திேல - சின பாலகா

அ,சா6 மா$#ேள - சின பாலகா

அ<+நீ பிறைகயிேல - சின பாலகா

மாெடலா3 கதைறயிேல - சின பாலகா

மனிசெரலா3 R4ைகயிேல – சின பாலகா

ச3மன0 வான5+ேல - சின பாலகா

சரமாாியா இற4ைகயிேல - சின பாலகா

ெம;3மற+ ேபானாகேள - சின பாலகா

ேம; பவய% கா ேலேய - சி்ன பாலகா.

சதிர?3 Lாிய?3 - சின பாலகா

ச(5திர(3 பாைடயிேல - சின பாலகா

வாெவளியி னாேலேய - சின பாலகா

வானசா-திாி வதாகேள - சின பாலகா.

ஆைடெயலா3 கா$#ேள - சின பாலகா
அல4ேகாலமா வி$விேட - சின பாலகா

ஓடமா ஓ வதாக - சின பாலகா

ஆ ைடய ெரலாேம - சின பாலகா.

மாகழி மாச5திேல - சின பாலகா

மைழேசா9I ெப;ைகயிேல - சின பாலகா

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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சீைலயிேல 0%றிஉைனF - சின பாலகா

தீஅனD காைடயிேல - சின பாலகா

8G ப$ைகயிேல - சின பாலகா

8ர9$நீ அ<ைகயிேல - சின பாலகா

ெசல ம யி உைனF - சின பாலகா

நலதா; ைவைகயிேல - சின பாலகா

பசிெய$#3 ேநர5திேல - சின பாலகா

பாேக ட<ைகயிேல - சின பாலகா

காGெர9$3 வDFசிFேசா - சின பாலகா

க5தி5+ளி அ<ைகயிேல - சின பாலகா.

ஞானவா CIேப - சின பாலகா

காணிைக ெகா$ைகயிேல - சின பாலகா

ராசாநீ எெற9ணிேய - சின பாலகா

சாSடா4க(3 ெச;தாகேள - சின பாலகா

அவகமா5 திரமிைல - சின பாலகா
ஆயிர, ச3மன0ேம - சின பாலகா

ஆரவார, ெச;தாகேள - சின பாலகா

அள)4Kட இலாமேல - சின பாலகா.

பG (ைளகைலேயா - சின பாலகா
பா#

பாGக

மறகைலேயா - சின பாலகா.

தினைலேயா - சின பாலகா

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ப 8,ேசா63 ேசரைலேயா - சின பாலகா.
CIவய சாகைலேயா - சின பாலகா

(க3பா5+F சிாிகைலேயா - சின பாலகா.

CIேப உனகிைலேயா - சின பாலகா

(3C5தி*3 நீயலவா - சின பாலகா.

நாGகாG பா;FசDேல - சின பாலகா

நடகஇன3 +வகைலேயா - சின பாலகா.

நாGவய சாகைலேயா - சின பாலகா

நலா5தா?3 நடகIேம - சின பாலகா

அ,0வய சாகைலேயா - சின பாலகா

அறியா பவமிைலேயா - சின பாலகா.

ெகா,சிவிைள யாடைலேயா - சின பாலகா
#ழைதேச0 நாதாசாமி - சின பாலகா.

அரவ4ேகட ேநர5திேல - சின பாலகா

அ<கநீ பாகைலேயா - சின பாலகா.

ஆ6 வய0மாFேச - சின பாலகா

அ<கலாமா ஆ3பைளேய - சின பாலகா.

அ$5த$ பிைளகைளF - சின பாலகா

அ 5+விைள யாைடயிேல - சின பாலகா.

அ3மாஉைன அ Fசா4களா - சின பாலகா
அ<க<க வFசா4களா - சின பாலகா.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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ச பாைன எலா3வF0F - சின பாலகா

Kடா,ேசா6 ஆகிைனயா - சின பாலகா.

ம

பிைள KடFேச+ - சின பாலகா

ம9ணிேல விைளயா ைனயா - சின பாலகா.

ஏ<வய சாகைலேயா - சின பாலகா

எ<5தாணி பி கைலேயா - சின பாலகா.

பளிKட3 ேபாகைலேயா - சின பாலகா

பாடெமலா3 ப கைலேயா - சின பாலகா.

வார5+ ெகாதர3 - சின பாலகா

வழகமாநீ பளிKட3 - சின பாலகா.

ேபாற5+ #5தவறிF - சின பாலகா
பிர3பில

வா4கிைனேயா - சின பாலகா.

ஏ+ க<கிறா;நீ - சின பாலகா

ஏ<வய சாகிKடF - சின பாலகா.

Kத ல கிறேதா - சின பாலகா

#ளி3 ெபா6கைலேயா - சின பாலகா.

ஏெழ$ ெம5ைதயிேல - சின பாலகா

இகிற+ ேபாகநீ - சின பாலகா.

ஏைழயா5 தாபிற+ - சின பாலகா

ஏைழேகால3 ஏஎ$5தா; - சின பாலகா.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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ேதசெமலா3 ஆ=கிற - சின பாலகா

ராசனா பிறகாேம - சின பாலகா.

நீசனாநீ ஏபிறதா; - சின பாலகா

ேதாசெமலா3 0மகF - சின பாலகா.

தக ப? #தவிெச;+ - சின பாலகா

தா;#3 உதவிெச;+ - சின பாலகா.

எலாேவ ைல*,ெச;ைதேயா - சின பாலகா
ஏழா3 வயசிD+ - சின பாலகா.

நா$Fசா மாகவா4கF - சின பாலகா

நாசேர5 +# ேபாைனேயா - சின பாலகா.

சிவ9 F ெசல)வா4கF - சின பாலகா

சினகைட# ேபாைனேயா - சின பாலகா.

ெகா$ைமகார ேராேடநீ - சின பாலகா

ெகாகதா)# ேபாைனேயா - சின பாலகா.

களேராேட ேச+நீ - சின பாலகா

கவாாி மைலேபாைனேயா - சின பாலகா.

எ$வய சாகைலேயா - சின பாலகா

ப$Fசைட ெயலா3ேபாடF - சின பாலகா.

ப$ பிாிய3இைலேயா - சின பாலகா

ெர$5தானா ஏ%ற+ணி - சின பாலகா.

எடாள ேதசெமலா3 - சின பாலகா

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
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எ5தைனேயா ேகா

ேப - சின பாலகா.

05தமனசா உைன ேபாலF - சின பாலகா
ச5தியமா நடகைலேய - சின பாலகா.

ஒப+ வய0மாFேசா - சின பாலகா

ஊெரலா3 பழகமாFேசா - சின பாலகா.

உ%றாெப%றா எலாேம - சின பாலகா

உைனெமFசி ெகா9டாகேளா - சின பாலகா.

ப5+வய சா;விடேதா - சின பாலகா

பதிஉ வா;விடேதா - சின பாலகா.

நி5த(3நீ ேகாயிDேல - சின பாலகா

ச5த3ேபா$ பா ைனேயா - சின பாலகா.

ஆளிேல அழகநீ - சின பாலகா

அைமயான பிைளநீ - சின பாலகா.

நா=# நா=நீ - சின பாலகா

நலவழி ேபா;வைதேயா - சின பாலகா.

பதிெனாவய சாகைலேயா - சின பாலகா

பாதிமனிச னாகைலேயா - சின பாலகா.

ப+விைள யாடைலேயா - சின பாலகா

ைபயமாெரா ேடநீKடF - சின பாலகா.

ப5+ நர38ைணையF - சின பாலகா

ப5திரமா நீஎ$5+F - சின பாலகா.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
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சி5ரேவைல ெயலா3ெச;+ - சின பாலகா
சீவன3 கழிகைலேயா - சின பாலகா.

அ[ேபாக3 இலாமேல - சின பாலகா

அைரநிமிச ேநர5திேல - சின பாலகா.

அ%8தேவ ைலநீெச;+ - சின பாலகா

அ பைனைக Rகைலேயா - சின பாலகா.

எளிய#$3 ப5ைதFேசத - சின பாலகா

ஏைழகனி மாமாி#F - சின பாலகா.

ெதாழிெச;ெதாW ெவாநா=3 - சின பாலகா
+ைணயாநீ இகைலயா - சின பாலகா.

ஆசாாி ேவைலெயலா3 - சின பாலகா

ேலசாநீ ெச;யைலேயா - சின பாலகா.

வாச கத)(த - சின பாலகா

வாகனம$3 ெச;யைலேயா - சின பாலகா.

தா மீைச (ைள#ம$3 - சின பாலகா

தா;கட4கி ஒ<4#டேன - சின பாலகா

ேசா ேபாலா னபிற#3 - சின பாலகா

Lைச(னி கட4கைலேயா - சின பாலகா.

( ப+ வய0#ேம - சின பாலகா

க பேலறி ேபாைகயிேல - சின பாலகா

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
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CIநாG ேபைரக9$ - சின பாலகா

மீபி கF ெசலைலயா சின பாலகா.

ேசாதிகவத ேபையநீ - சின பாலகா
ேசாட

ெகா$5தா%ேபால - சின பாலகா.

காரணெம லா,ெசாDநீ - சின பாலகா

க9Iக பா விரடைலயா - சின பாலகா.

வசகணகா; ேப;பி 5த - சின பாலகா
வாDப ?கிர4கிF - சின பாலகா

விரடைலேயா அ ேபாேததா - சின பாலகா
விதவித மானேப;கைளF - சின பாலகா.

#னி+ம9ணி எFசி+ பிF - சின பாலகா
#ைழகைலயா ேச6NசF - சின பாலகா.

#ள5திேலேபா; #ளி5+வரF - சின பாலகா

#ட?#F ெசாலைலயா - சின பாலகா.

#ைடய னானதாேல - சின பாலகா
#$#ெட6 ஓ

ேபா;F - சின பாலகா

காட5தி மர5திேலறிF - சின பாலகா

க9ணாGைன பாைகயிேல - சின பாலகா

மதிர காரைன ேபா - சின பாலகா

மர5+கிட வ+நீ - சின பாலகா.

அ9ணா+ பா5தவைனF - சின பாலகா

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
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அைமயாநீ K பிைடேய - சின பாலகா.
பாவ3அத #ைட பய - சின பாலகா
பயத9

ற4ைகயிேல - சின பாலகா

பாவியா அவஇ+3 - சின பாலகா

பசமாநீ ேபசைலேயா - சின பாலகா.

இழிவான சாதிெய6 - சின பாலகா

ஈ4#சமாநீ ேபசாேம - சின பாலகா.

த4கிஅ4 ேகசா பி$F - சின பாலகா

ம4களவா# ெகா$கைலேயா - சின பாலகா

அ,0ெரா

ைய பிF0F - சின பாலகா

ெர9$மீைனF ேச5+ பிF0F - சின பாலகா

அ,சாயிர3 ேப#5தா - சின பாலகா

அைமயாநீ ெகா$கைலேயா - சின பாலகா.

நாGநாளா; கலைற#ேள - சின பாலகா

நா%ற பிண3 இைகயிேல - சின பாலகா.

நா%ற5ைதF சகி5+நீ - சின பாலகா

நா அ4ேக ேபாகைலயா - சின பாலகா.

கலைறைய பா5+நீ - சின பாலகா

க9ணீவி ட<கைலேயா - சின பாலகா.

கைல*3 8ரடFெசாDF - சின பாலகா

க5தைலயா ச5த3ேபா$F - சின பாலகா.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94
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வாஅ பா லாசேவெய6 - சின பாலகா

வ%865திF ெசாலைலயா - சின பாலகா.

க8ரடF ெசானா%ேபாேல - சின பாலகா

கடவி.கF ெசாலைலயா - சின பாலகா

வதாேன லாச)3 - சின பாலகா

வழக3ேபால (க5ைதவF0 - சின பாலகா

ததாேன ேதா5திரதா - சின பாலகா

தமமான உெச;ைக#F - சின பாலகா

க8ர ன ஆ=க=3 - சின பாலகா

கடவி.5த ஆ=க=3 - சின பாலகா

அதநா அதிசய5ைதF - சின பாலகா

எதநா=3 பாகைலயா3 - சின பாலகா.

ெகா,சகால3 எறாG3 - சின பாலகா

#ைறயைலஉ அ%8த4க - சின பாலகா.

மனிசனாநீ பிறதி+3 - சின பாலகா

மைறயைலஉ அ%8த4க - சின பாலகா.

ராசாவா பிறதி+3 - சின பாலகா

ராசா)# நீஅட4கிF - சின பாலகா

ேராச3ஒ63 பாராடாேம - சின பாலகா

ேதசவாி ெகா$கைலேயா - சின பாலகா.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104
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ராசாேயாகி ய5ைதநீ - சின பாலகா

ேலசாஒ தர3மா5திர3 - சின பாலகா.

காட க<ைதேமஏறிF - சின பாலகா

வாடமாநீ ேபாகைலேயா - சின பாலகா.

உலகராFசி ய5ைத ப%றிF - சின பாலகா

உச5திஒ63 ேபசாேமநீ - சின பாலகா

வானராFசி ய5ைத ப%றிF - சின பாலகா

வணிF0நீ ேபசைலேயா - சின பாலகா.

_________

105

106

107

108

13. பல கத&ப&
13.1. தா9 வஷ ப0ச&
தா+ வஷ ப,ச5திேல - ஓ சாமிேய

தா;ேவேற பிைளேவேற - ஓ சாமிேய
அ6ப+ வச3 ேபாயி - ஓ சாமிேய

அ$5தா ேபாேல தா+தாேன - ஓ சாமிேய
ைத ெபா4க கால5திேல - ஓ சாமிேய
தயி#3 ப,ச3 வதேத - ஓ சாமிேய
மாசி மாத5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய
மா$க=3 ப னிேய - ஓ சாமிேய

ப4#னி கைடசியிேல - ஓ சாமிேய

பா மாெடலா3 ெச5+ ேபாFேச - ஓ சாமிேய
சி5திைர மாத5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய

சீெரலா3 #ைல+ ேபாFேச - ஓ சாமிேய
ைவகாசி மாத5திேலதா - ஓ சாமிேய
வயி6 எலா3 ஒ

ேபாFேச - ஓ சாமிேய

ஆனி மாத5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய

5
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ஆI3 ெப9I3 அலறலாFேச - ஓ சாமிேய
ஆ

மாத5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய

ஆ= ெகலா3 ஆட மாFேச - ஓ சாமிேய
ஆவணி மாச5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய
ஆட3 நி6 ஓடமாFேச - ஓ சாமிேய

10

8ரடாசி கைடசியிேல - ஓ சாமிேய
8ர9$ேத உலக3 Nரா - ஓ சாமிேய
ஐ பசி5 +வக5திேல - ஓ சாமிேய

அ<ைக*4க9 ணீதாேன - ஓ சாமிேய
கா5திைக கைடசியிேல - ஓ சாமிேய

க9ட இட3 எலா3 பிண3 - ஓ சாமிேய
மகாராணி 89ணிய5திேல - ஓ சாமிேய
மாகழி ப,ச3 நிறேத - ஓ சாமிேய

கா$ பக3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய
$ பக3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய

15

ேரா$ பக3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய
ேம$ பக3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய

ஆ%றிேல*3 த9ணியிைல - ஓ சாமிேய

#ள5திேல*3 த9ணியிைல - ஓ சாமிேய

கிண%றி பா5தா உ 85 த9ணி - ஓ சாமிேய
கிழ$ கைட # # த9ணி - ஓ சாமிேய
த9ணி5தாக5 தாவற9$ - ஓ சாமிேய
தவறின+ ேகா

சன3 - ஓ சாமிேய

க,சியிலா ேமதவி5+ - ஓ சாமிேய
கா ேல மா9ட+ ேகா

- ஓ சாமிேய

க,சி5 ெதா

ேபாடாகேள - ஓ சாமிேய

கால3பர ேகா

சன3 - ஓ சாமிேய

அ8டேன சGகாதாேன - ஓ சாமிேய

க,சி # 5+ கைளயா5+Fேச - ஓ சாமிேய
ெபா<+ சாய ேகா

சன3 - ஓ சாமிேய

ெபாைழF0ேத உசி த பி5+ - ஓ சாமிேய
க,சி# க Fசிகிற - ஓ சாமிேய

20
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காண5 +ைவய ெகா$5தா4கேள - ஓ சாமிேய.
_________

25

13.2 ெதா9வ பா
மைலநா$ வள ப4கைள

மனகேள ெசாGேறேக.

இ பF ெசாG3 கைதக ெம5த
அ%8தமா;5 தானி#3.

ெச3ைமயாF ெசவிெகா$5+

மனகேள ேக=ைமயா.

நீலகிாி மைலயிெலா

பாைதவழி ேபாைகயிேல

பாைதேயார3 இதெர9$

Kைரைட க9ேடைனயா.

5

Kைரைட பாைகயிேல

# யி#3 ஆ= இைல.

ைடF 0%றி வைள,சி#3

N9$கைளF ெசாGேறேக.

பனி பய6 பFைச பய6

ப0தான க38 ேசாள3

எத இட3 பா5தாG3

எ= ேக ைப திைனவர#

#9$ ச3பா #ட# ச3பா

#3பள5+ மிள# ச3பா

சினF சினF ச3பா)3
சி6மணி கதிக=3

பFசாிசி கதிக=3 - ெவ#

லசணமா3 தானிய4க=3

பலசர#5 தானிய4க=3

அ4ேக நா? க9ேடைனயா.

10
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ெப க=3 ச க=3

#ட4#டமா5 ேத?க=3

ஆரவளி Lரவளி

அழகான சகைரவளி

15

ெவதய கீைரக=3

ெவ4காய5 தா=க=3

பFசிைல ப 8கீைர

ப0தான மணGகீைர

இன3 இன3 பலமாதிாி*3

மனகேள ெசாகிேற ேக.

இ ப நா பா5+கி$

அ 8ற3நா ேபாைகயிேல

மனா ஒ 8+ைமையஎ

க9ணாேலநா க9ேடைனயா.

20

ப5+5 ெதா+வ ஆ9ெப9ைண
பா5ேதைனயா கானDேல.

அ)4கைளநா க9ட+ேம

திைக5+ ேபா;5தா நிேறேன.

அ)4க=# ஆைட யிைல

அ3மாமா# 8ைடைவ யிைல.

பிறத ேகால5 ேதாேட*3

பரத ேகால5 ேதாேட*3

ெவக, சிகி இலாமேல

ெவளிேய வ+ நினா4கேள.

இ ப ெகா5 தவ4கைளநா
எ ப ேயா க9$கி$

எமனைச5 திட ப$5தி

நாஅ)4க பக3 ேபாயி

ஐயாநீல கிாி# ேபாற

பாைத எத பகமி9ேண.

அவ4க வாயி திறகவிைல

ம6வா5ைத*3 ேபசவிைல.

அ)4கபாைச யாேல எைன

25
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பலவி்தமா ேபசினா4க.

30

ஐையேயா பாவ3 இ+

ஆெப%ற பிைளகேளா?

மான3 ேபான )டேனெப3

பாவமி9I நாெநனF0

இத5த ம5ைத ெநைனF0

அத ெபா9I கிேட ேபாயி

அ4கவ-தி ர5ைத எ$5+

ம4ைகேமேல ேபா5தி வி$

இத ம$3 ேபா+ைமயா

வத ெராக மி? ெசாேன.

35

அ ேபா ெதலா3 K  கி$

த 85 + 89 ண Fசா ெரைன.

அெதனானா ச4கதி யி?

மனகேள ெசாG ேறேக.

8ன4 ெகாைட யிேலபாதி

8ளிய4 ெகாைட யிேலபாதி

ெகாைடகைள விD வF0

ெக யா; அ Fசா ெரைன.

அ)க அ Fச அ கெளலா3

தவறா ெம5தா படைதயா.

40

அதஅ  # பய+

அைச,0நா வழிநடேத.

காபி ெகாைட பழ3ப<#3
ேதா 8வழி யாநடேத

ஈFச,ெச

ஓரமாைக

சிகி$ ேபாைகயிேல

அ4ேக இத #$ைவயிேல

க நிைறய இதைதயா.

எனகித தாக5தாேல

எ$5ேதஅைத # க ேபாேன.

45
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க9டாேன க)9டஅவ

ெகா9$வதா ேனத ைய

லச3ெபா வராகநைக

லசணமா ேபாடைத ேபா

உFச தைலெதாட4கி

உள4கா ம$ம Fசா.

அ ேபாெத ேதகெமலா3
எ ப

இ+ +9ணா

வDயவத வ9  காைள#

வ3பாF L$ேபாடா ேபாேல.

50

க=கார 89ணிய5திேல

க9ட ம$3 # 5ேதைனயா.

இ5தைன அதிசய5ைத

சி%ற யா க9$கி$

அ5தி8ர3 ேபாேனைனயா

அ4ேக ெகா,ச3 நிேறைனயா.

அ5தி8ர3 படண5திேல

ஆலமர3 ஒ9ணி#.

ஆலமர5 த யிேலநா

அச+ப$5 +ற4கிேனேன.
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அ4ேகஒ ெப9சி6கி

த4க#ட தாென$5+

அைர#ட5+ ேமாெர$5+

நிைற#ட5ைத5 தைலயி வF0

ேமாேராேமா எ6 ெசாD

ேமாவிைலைய Kறி வதா.

அ ேபா+ தி$கி$நா

ப$ைகையவி ெட<தி+

அ3மாஅ3 மாஎன#

அதிக5 தாக3 எ$# ெதேற.

60

343

கலாநீ ேமா2%றினா

கைளெயலா3 தீெமேற.

வன5+F சி6கிஅவ

கன5த #ட3இறகி

கலாநா ெசானப கனமா ேமா ஊ%றினா.
ேமாைர # 5+ வி$

ேஜாராஇைள பாறிேன.

கைளெயலா3 தீத பிேன

கலய5ைத உைட5+ விேட.
_______
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13.3. ெவைளகார பா
இன3 என ெச;தாைனயா
இத ெவைள கார?

இன3 என ெச;தாைனயா?
எ$5+F ெசாG ேகேப.

1

காணாத ேதசெமலா3

இத ெவைள கார

க9$பி F சானாைமயா

இத ெவைள கார.

2

எடாள ேதசெமலா3
எ

இத ெவைள கார
பி F சானாைமயா

இத ெவைள கார.

3

க9I ெகடா5 Rர5திேல
இத ெவைள கார

க ப ேலறி வாறாைனயா

இத ெவைள கார.

4
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சின க ப ேமேல ஏறி

இத ெவைள கார

சி4காரமா வாறாைனயா

இத ெவைள கார.

5

ெபாிய க ப ேமேல ஏறி

இத ெவைள கார

ெபைம ேயாேட வாறாைனயா
இத ெவைள கார.

6

ராவிேல வாறாைனயா

இத ெவைள கார

ராFசிய4க ைள பி க

இத ெவைள கார.

7

ேகாழி K பிட வாறாைனயா
இத ெவைள கார

ேகாைட ெயலா3 தாபி க
இத ெவைள கார.

8

கால3பர வாறாைனயா

இத ெவைள கார

கா$ மைல ைய பி க

இத ெவைள கார.

9

மதிய5திேல வாறாைனயா

இத ெவைள கார

மைலக ேமேல ேகாைட கட
இத ெவைள கார.

10

(த சாம3 வாறாைனயா

இத ெவைள கார.

CI ராFசி ய3பி க

இத ெவைள கார.

11
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ெர9டா, சாம3 வாறாைனயா
இத ெவைள கார

ெர9$ ராFசி ய3பி க

இத ெவைள கார.

12

Cணா, சாம3 வாறாைனயா
இத ெவைள கார

(-தீ பாக ெகா *3 ஏ%ற
இத ெவைள கார.

13

ெசைனயிேல ேசதா ைனயா
இத ெவைள கார

சீரான ேகாைட #ேள

இத ெவைள கார.

14

வதா ைனயா வதா ைனயா
இத ெவைள கார

வண3 ேபாட க பDேல

இத ெவைள கார.

வாணேவ

15

ைக ேயாேட

இத ெவைள கார

வதாைனயா ெசைன #ேள
இத ெவைள கார.

16

படாக5 திகெளன

இத ெவைள கார

பாராZ ர4கி ெயன

இத ெவைள கார.

ேசல5திேல ேவைட யாட

17
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இத ெவைள கார

சின ைக5+ பாகி ெயன
இத ெவைள கார.

18

நீ்லகிாியி ேவைட யாட

இத ெவைள கார

நீ்ல5+ பாகி* ெமன

இத ெவைள கார.

19

ெபாிய மிக ேவைட யாட
இத ெவைள கார

ெபாிய + பா கி*ெமன

இத ெவைள கார.

20

கா$ேமெட லாமழிF0
க

இத ெவைள கார
னானா3 ப4களா)3

இத ெவைள கார.

சி4க38D கர

21

ெயலா3

இத ெவைள கார.

சின பின மாகி னானா3
இத ெவைள கார.

22

ஆனமத ஆைன ெயலா3

இத ெவைள கார

அகழி ெவ

அடகினானா3

இத ெவைள கார.

23

கைட வ9  # பதிலா

இத ெவைள கார

காவிேநா த(ெமன

இத ெவைள கார.

24
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ெரைட மா$ # பதிலா
இத ெவைள கார

ெரயிGவிேநா த(ெமன

இத ெவைள கார.

25

சகா வ9  # பதிலா

இத ெவைள கார.

ைசகி விேநா த(ெமன

இத ெவைள கார.

26

நா$ வ9  # பதிலா

இத ெவைள கார

ேமாடா விேநாத ெமன
இத ெவைள கார.

27

நி9I நி9I ேபாற+#
இத ெவைள கார

சின

ரா3 வ9 ெயன

இத ெவைள கார

28

அF0னகா ல3பறத

இத ெவைள கார

ஆகாச க ப ெலன

இத ெவைள கார

29

விளெக9ெண; விள## பதிலா
இத ெவைள கார

எலாி விள# ெமன

இத ெவைள கார

த9ணி ெசா$3 நி%காமேல
இத ெவைள கார

தா ேரா$ ேபாட ெதன

30
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இத ெவைள கார!

31

அக-மா5தா ஆசாகாேம

இத ெவைள கார

ஆ-ப5திாி க

னானா3

இத ெவைள கார.

32

த%#றி கீற ெலலா3

இத ெவைள கார

தாேன மா%றி விடா ைனயா
இத ெவைள கார.

33

உFசி # மி ெயலா3 ேபாF0
இத ெவைள கார

வFச நல கிரா 8 மாF0

இத ெவைள கார.

34

நீரா கார5 த9ணி ேபாF0

இத ெவைள கார

சாதாரண காபி யாF0

இத ெவைளகார.

35

ஒ$ேகா வண(3 ேபாF0
இத ெவைள கார

சைட+ணி மணி* மாF0

இத ெவைள கார.

36

நாதி ய%ற பிைளகைள

இத ெவைள கார

ஆத ாிF0 வாறாைனயா

இத ெவைள கார.

37
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இ5தைனநா ப$5த பாயி

இத ெவைள கார

ெம5ைத4 கிட4 #$5தி F0
இத ெவைள கார.

38

க9I ெக$ ேபாயிடாG3
இத ெவைள கார

க9ெகா$5+ வாறா ைனயா
இத ெவைள கார.

39

ெவெள<5+ மாறிFேச

இத ெவைள கார

நெல<5+ வதி Fேச

இத ெவைள கார.

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