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வாைல� ��மிவாைல� ��மிவாைல� ��மிவாைல� ��மி    
பதி� இரபதி� இரபதி� இரபதி� இர. . . . �மரேவ��மரேவ��மரேவ��மரேவ�    

 
Source:Source:Source:Source:    
வாைல���மி  
பதிபாள� : இர. �மரேவ�  
தமி� இல�கிய��ைற,  
ெச�ைன ப�ைல�கழக�, ெச�ைன - 600 005.  
ஜூைல 2007. 
�வ யிய!� பதிபிய!� ப"டய ேப$றி$காக  
ெச�ைன ப�கைல�கழக�தி$� அளி�கெப&� பதிேப'  
எ): 53010623  
----------- 
    
ெநறியாள� சா�றித� ெநறியாள� சா�றித� ெநறியாள� சா�றித� ெநறியாள� சா�றித�     
*. அர�, ேபராசிாிய� ம$&� �ைற�தைலவ�,  
தமி� இல�கிய��ைற,  
ெச�ைன ப�கைல�கழக�, ெச�ைன - 600 005.  
 
"வாைல���மி" எ+� தைலபிலான ஓைல-� வைய- '�வ யிய!� பதிபிய!�' 
எ+� ப"டய ேப$றி$காக இர.�மரேவ� அவ�க. எ� ேம$பா�ைவயி� 
பதிபி�தா� எ�&� இபதி/ இவ�த� தனி 0ய$சியி� உ2வான� எ�&� 
சா�றளி�கிேற�.  
   ெநறியாள�,  
   (*. அர� )  
நா. : 31-07-2007 இட� : ெச�ைன - 5.  
----------- 
    
பபபபதிபாள� உ�திெமாழி திபாள� உ�திெமாழி திபாள� உ�திெமாழி திபாள� உ�திெமாழி     
இர. �மரேவ�  
தமி� இல�கிய��ைற,  
ெச�ைன ப�கைல�கழக�, ெச�ைன - 600 005.  
 
'வாைல���மி' எ�+� ப"டய ேப$றி$காக ெச�ைன ப�கைல�கழக�தி$� 
அளி�கெப&� பதிேப' எ� ெசா4த 0ய$சியி� உ2வான� எ�& 
உ&தியளி�கிேற�.  
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நா. : 31-07-2007   பதிபாள�,  
இட� : ெச�ைன - 5.   இர.�மரேவ�  
---------- 
    
ந�றி�ைர ந�றி�ைர ந�றி�ைர ந�றி�ைர     
 
நா� இப"டய ப ைப ேம$ெகா.வத$� களமாக அைம4த ெச�ைன 
ப�கைல� கழக�தி$��, தமி� இல�கிய��ைற��� அத� தைலவ2� எ� 
ெநறியாள2மான *.அர� அவ�க5��� எ� ந�றியிைன� ெதாிவி��� 
ெகா.கிேற�.  
 
இபதி/��� ேதைவயான 6�கைள வழ7கிய ெச�ைன ப�கைல� கழக�தி� 
உ.ள அரசின� கீ�திைச 6லக� ம$&� ஆரா:-சி �ைற;மான ைமய 
6லக�தி$�� �வ கைள பா�கா�� வ2� அத� ஊழிய�க5� என� 
ந�றியிைன� ெதாிவி��� ெகா.கிேற�.  
 
இபதிைப ேம$ெகா.5� காலக"ட�தி� எ�ேனா' இ24� என�� ேதைவயான 
உதவிகைள ெச:த ேதவரா= ம$&� சதீ> ஆகிேயா2�� எ� ந�றியிைன� 
ெதாிவி��� ெகா.கிேற�.  
 
எ�ைன உய��தி� ெகா) 2��� என�. �'�ப�தா2�� ந�றிைய ெதாிவி��� 
ெகா.கிேற�.  
 
  இர. �மரேவ�  
----------- 
 
உ ளட�க� உ ளட�க� உ ளட�க� உ ளட�க�     
1 ந�றி;ைர  4. பாட� 0த$�றி/  
2.  பதி/ைர  5. �ைண6$ப" ய�  
3. 6� - வாைல���மி   
------------- 

பதி�ைரபதி�ைரபதி�ைரபதி�ைர    
#�$ைர #�$ைர #�$ைர #�$ைர     
 
ைசைக ெமாழி;� ஒA வ வ0� இைண4� எB4� வ வ���� மாறிய� நா� 
அைனவ2� அறி4த ஒ�ேறயா��. ெப20ய$சியி� விைளவாக எB�� 0ைறயிைன 
ம�க. த7க. க2�திைன பிற2�� ெதாிவி�க ேவ)  எBதி ைவ�க� ெதாட7கிய 
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கால�. அவ�க. எB��- சாதன7களாக பய� ப'�தியைவக. க�ெவ"'க., 
ெசேப'க., நாணய7க. பைன ஓைலக. மரப"ைடக. ேபா�றவ$ைற 
பய�ப'�தின�. இவ$றி� பைனேயாைலகளி� எBதிய� ஓைல-�வ  எ�&� 
இ�றளC� ெப2மளவி� நைட0ைறயி� இ24� வ2வ�� இத� சிறைப 
ந��ண����. 
 
இ�தைகய �வ கைள பதிபி�தத� காரணமாகேவ உ. ேவ. சா. இ�றளC� தமி� 
ம�களிைடேய ெச�வா�� ெப$&� திக�கி�றா�. இவைர தமி�ம�க. ''தமி�தா�தா" 
எ�& D&மளவி$� ெபயைர;� /கைழ;� ெப$&�த4� �வ கேள எ�றா� அ� 
மிைகயாகா�. �வ பதிபி� 0�ேனா யாக உ.ேவ.சா. தாேமாதர�பி.ைள 
ேபா�ேறா�க. �றிபிட�த�கவ�க. ஆவா�க.. இவ�களி� �வ  பதி/ பணி 
இ�றளC� நிைன�� ெப2ைமபட�D ய�.  
 
��பிபாட�க  ��பிபாட�க  ��பிபாட�க  ��பிபாட�க      
 
ைககைள� ெகா"  ஆடவதைன� ��மி எ�&� �Bமி எ�ற ெசா�A24� ��மி 
எ�ற ெசா� பிற4தி2�க ேவ)'�. ேம!� ��மாள� எ�ற ெசா�!�� 
�தி�தா'த� எ�ற ெபா25� ��மாளமி"' ஆ'வதைன� ��மி எனC� 
�றிபி'கி�றன�.  
 
��மிைய ப%றி &�க  ��மிைய ப%றி &�க  ��மிைய ப%றி &�க  ��மிைய ப%றி &�க      
 
அகநாE& ��மிைய "ெகாபி" எ�&� 
சீவகசி4தாமனியி� ��மிைய� ெகா�ைம எ�&�  
��மி எ�ற ெசா�லா"சி ம$ற 6�களி� இட� ெப$றி2பைத� காண 0 கிற�.  
 
அறிஞ�களி� )%றி� ��மி அறிஞ�களி� )%றி� ��மி அறிஞ�களி� )%றி� ��மி அறிஞ�களி� )%றி� ��மி     
 
�. ச)0க�4தர� எ+� அறிஞ� ைககைள� ெகா" , ெப)க. ஆ'� ஆ"டேம 
��மி எ�ற ெபா2.ப'� எ�கிறா�.  
 
ேசாமைலவி� க2��ப  ��மி நடன���� ஏ$றவா& ைகெகா" ;� 
பா"'பா ;� நடனமா'வ� ெகா�மா: எ�&� இ-ெசா�AA24� ��மி எ�ற 
ெசா� ஏ$ப"ட� எ�&� D&கி�றா�.  
 
கி. வா. ஜக4நாத� ��மிைய ந�ன�னா, ெகா"'த� என� �றிபி'கி�றா�.  
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ஆ& இராமநாத� அவ�க. ��மிைய த" யா7ெகா"'த�, ெகா)டா� 
ெகா"'த� என- �" �கா"'கிறா�.  
 
வாைல� ��மி வாைல� ��மி வாைல� ��மி வாைல� ��மி     
 
இவ�களி� க2���கைள ேநா�க ��மியி� ேவ& ெபய�களாக ெகாபி, ெகா�ைம, 
ெகா�மா:, ெகா�மி, ந�னனாெகா"'த�, த" யா7ெகா"'த�, ெகா)டா� 
ெகா"'த� என அறிய 0 கி�ற�.  
 
வாைல� ��மியி� சிற�க  வாைல� ��மியி� சிற�க  வாைல� ��மியி� சிற�க  வாைல� ��மியி� சிற�க      
 
ஆசிாிய� ெபய� ெதாியவி�ைல இ46Aைன ��ற��  மட� ெவளியி"'.ள� என 
6A� ெதாட�க�தி� உ.ள� �றிபிட�த�க�.  
 
நிைலயாைமைய அ பைடயாக� ெகா)'� ெப)ணி� சிறைப உலகறிய- 
ெச:வத$�� த�ம� ெச:தA� 0�கிய��வ�ைத உண��தி;� அத� Iல� 
இைறவைன அைடதைல;� D&கி�றா�.  
 
வாைல� ��மியி� நிைலயாைம� க*+,க  வாைல� ��மியி� நிைலயாைம� க*+,க  வாைல� ��மியி� நிைலயாைம� க*+,க  வாைல� ��மியி� நிைலயாைம� க*+,க      
 
உ&திய$ற வா�விைன ெதாிவி�க வாைல� ��மியி� Dறப"'.ள க2��க. 
ப�கபலமா: நி$ப� சி4தி�த$�ாிய�.  
 

ஊ�ைத- ச லெம�& எ)ணாேத இ�  
உபி"ட பா)டெம� ெற)ணாேத - 23  
 

��நா$ற� *�� உடைல� ெகா) 2��� மனிதைன உபி"ட பா)டெம�ேற  
�றிபி'கி�றா�.  
 

"ஒ�ப� வாச� ேகா"ைட ;)' அதி�  
உ.ேள நிைல�கார� அJ�ேபரா�”  
 

எ�&� மனித உடைல �ைள;.ள பா)ட� எ�கி�றா�.  
 

;�த�கா ல�வ4� தா� பி �தா� நா0�  
ெச�த சவம வா ைலெப)ேண.  
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உயி� � ��� எம� ந�ைம தீ) வி"டா� நா� பிணமாக�தா� க2தப'கிேறா� 
எ�பைத ந��ண���கிறா�.  
 
வாைல� ��மியி� ெப-க  ெப�� இட� வாைல� ��மியி� ெப-க  ெப�� இட� வாைல� ��மியி� ெப-க  ெப�� இட� வாைல� ��மியி� ெப-க  ெப�� இட�     
 
வாைல���மியான� ெப)ணி� உய�C�ேக ெப2�பா'ப"' ேப�கி�ற�. 
ெப2�பாலான பாட�க. 'வாைலெப)ேண ' '��மிய 7க ' எ�ற ெசா$கைள� 
ெகா)ேட 0 கி�ற�.  
 
'சரKவதி �தி ெகா)ேட வாைல� ��மி ஆர�பமாகிற�. இ� ெப)ைண 
0த�ைமயாக ைவ��� ெதாட7கப"'.ள�. ெப)ணி� உய�C க2திேய தா� 
எ�ப� இத� Iல� ெவளிப'கிற�. ெப)L�� அறிCைர D&� ேநா�கி!� 
அைம4�.ள� மிகC� பாரா"'��ாிய ஒ�றா��. 
 

க$/.ள மாத� �ல�வா� கநிைர  
க$ைப பழி�தவ ேரதா�க"  45  

 
க$ைப பழி�தவ� தா�நிைலைய அைடவ� உ&தி எ�&� D&கி�றன�.  
 
மனிதனி� வா��ைகயி� ெப)ணி� ப7� எ�தைகய 0�கிய��வ� ெப&கிற� 
எ�பதைன மிக அழகாக  
 

மாதவா: வ4� அ0த� த4தா.  
மைனயா"  யா:வ4� �க7ெகா'�தா�  
ஆதரவாகியத7 ைகயா னா� நம��  
ஆைச� ெகாB4தி;� மாமியானா. - 64  
 

ேம!�,  
ெப)Lமி� லாமேல ஆLமி� ைல இ�  
ேபணி பார வா ைலெப)ேண.  -71 
 

ெப)தா� ஆL�� அ பைட ஆதாரமாக விள7�பவ. எ�பைத- �" � 
கா"'கிறா.  

ெகா)டா"டமான தகப� ெபா:ேய 0ைல  
ெகா'�த தா;� நிசமாேம -79  
 

எ�ற பாடA� Iல� தாயி� 0�கிய��வ�ைத உண���கிறா..  
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இMவா& ெப)க5�� உய�C த2� விதமாக தம� பாட�களி� ெப)கைள பதிC 
ெச:தி2ப� மிகC� �றிபிட�த�கெதா�றா��. ெப) வி'தைல�காக ேபாரா'� 
ம�க5�கான 0�னா யாக வ�ைல� ��மியி� ஆசிாியைர� �றிபிடலா�.  
 
த*ம� ெச.த� த*ம� ெச.த� த*ம� ெச.த� த*ம� ெச.த�     
 
அைனவ2� பிற��� உதCதைல ேநா�கமாக� ெகா) 2�க ேவ)'� 
எ�கி�றா�. மைனவி எ�பவ. *'வைர��� உறC எ�&�, பி.ைள மயான� 
கா' வைர��� வ2வா�க. எ�&� நா� ெச:கி�ற தான த�ம7க.தா� 
இ&திவைர உட� வ4� ெசா�க�ைத அளி���.  
 

ெப)டா"  ம4ைத ம"'� வ2வா.  
ெப$பி. ைளமயாவி� கனா ம"'�  
ெத)டா" 'த2ம� ந'விேல வ4�  
பரகதி தா� ெகா'� �மபா - 81  

 
எ�கி�றா�.  
 
நா� ெச:;� தான த2ம7கைள உடேன ெச:ய ேவ)'� எ�பதைன,  
 

சீ�கிர� த2ம� ெச:ய ேவ)'� ெகாJச�  
தி2பணி க. 0 �க ேவ)'� - 82  

 
ேம!�, நாைள எ�& ெசா�ல லாகாேத எ�&  
 

நா�மைற ேவத� 0ழ7�த  - 85  
 
எனC� ஆசிாிய� �றிபி'கி�றா�.  
 
வாைல���மியி� இட�ெப&� ெத:வ7க.  
 
அ)ணாமைல�தீப� உ�+��.ேள - 111  
தி2�கைடN2� I��தA7ேகச2� - 112  
சித�பர�தா)டவ� உ�+��.ேள - 113  
வடமைலயி� வாB� ெவ7கேடச+�� - 115  
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ெடம  
 
இMவைகயான� ெத:வ7க. வாைல� ��மியி� இட�ெப$&.ள� மிகC� 
பாரா"'��ாிய�.  
 
யாபைமதிக  யாபைமதிக  யாபைமதிக  யாபைமதிக      
 
யாபைமதிக. இட�ெப&� பாட�க5�, ஓாி2 பாட�களி� சீ�க., �ைற4��, 
மி�4�� வ2கி�ற பாட�க5�,  
பாட� எ)க.: 8, 15, 17, 24, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 
67, 69, 80, 83, 99, 101, 104, 106, 107, 113.  
 
வாைல���மியி� இட�ெப$&.ளன எ�பைத இ4த ப�தியி� �" � 
கா" ;.ேளா�.  
 
எ0+,1 சி�க�க  எ0+,1 சி�க�க  எ0+,1 சி�க�க  எ0+,1 சி�க�க      
 
ந�விஐய –   ஐJெசB�தா� - 11   
ஐJெசா�ைல - 15  ஐ4�எB����.ேள - 17  
இ4த வைகயான எB���க. பாட!�� ஏ$றா$ேபா� மா$றப"'.ள�.  
 
வாைலபய� வாைலபய� வாைலபய� வாைலபய�     
 
வாைல���மிைய ப ேபா2�� ஏ$ப'� ந�ைமகளாக,  
 

ஆய� ெகா'பா. நீரழிC0த�  
க)ட� ம$ற வியாதி எ�லா�  
பசா� பற4தி'� பி�A வினா வ வ�தி�  
வாைல ெப) ேபைர- ெசா�னா� - 104  
 

ேம!�,  
 

ச��2 வ4தா!� த.ளிைவபா. வாைல  
காலைன ;4தா+ைதபா." 108  
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நீ)ட ஆ;ைள� த2வ��, வியாதி எ�லா� தீ�4� ேபாத!�, எமபய�ைத 
நீ��த!� வாைல���மிைய ப பதா!�, பா'வதா� ஏ$'� பய�களா�� 
எனலா�.  
 
#23ைர #23ைர #23ைர #23ைர     
 
வாைல���மியி� இட�ெப$&.ள ெசா$க5�, ெசா$ெபா2.க5�, 
அைனவ2��� எளிதி� /ாி;� வ)ணேம இட�ெப$&.ளதா!� ெப)களி� 
0�ேன$ற�தி$� உக4த க2���கைள� D&வேதா' அைனவ2� வி2�/� 
பாடலாகC� வாைல���மி திகB� எ�&�, ப பவ� மனைத எளிதி� 
ப$றி�ெகா.5� த�ைம ெகா)ட� எ�&� Dறலா�.  
---------------   

வாைல� ��மிவாைல� ��மிவாைல� ��மிவாைல� ��மி    
சர4வதி ,தி சர4வதி ,தி சர4வதி ,தி சர4வதி ,தி     
    

சி�த� கேளேபா$றி வாைலெப) ணாம4த  
ச�தியி�ேம$ ��மிபா" 'ைற�க  

த�திமி� ேதாெமன ஆ'� சரKவதி  
ப�தினி ெபா$பாத� காேபாேம.  

 
க�விநிைற வாைல ெப) காதAெய� ேறா�கி�ற  
ெச�வியி�ேம$ ��மித�ைன ெச/த$� - ந�விஜய  
நாதனி2ெசா� ேவதனJ� ேபாதன மிJ��  
ஆனகJச பாத� வJசெநJ சினி� ைவேபா�  1  
 
ச�தி சடாதாி வாைலெப) ணாம4த  
 உ�தமிேம$ ��மிபா" 'ைர�க  
வி�ைதக. ஒ$ைற�ெகா� பாவைல  
 சி�தி வினாயக� காேபாேம.  2  
 
எ7� நிைற4தவ. வாைலெப) ணா�நி�&  
 ந7கயி� ேம$��மி பா'த$�  
க7ைக யணிசிவ ச�/வா� ச$�2  

 
 ப7கய ெபா$பாத� காேபாேமா.  3  
 
ஞானெப) ணாம2தி� ேஜாதிெப) ணாமாதி  
 வாைலெப) ேம$��மி பா'த$�  
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மாைனெப) ணா�கிய வ.ளி� கிைச4தி'�  
 மா�ம2 ேகசைன� காேபாேம.  4 
 
ஆ) ெப) ணா�ராஜ பா) ெப) ணா�வாைல  
 அ�பிைக ேம$�� மிபா'த$�  
கா) ப னா�பணி P)டவ� ைவ�4த�  
 ஆ)டவ� ெபா$பாத� காேபாேம.  5  

 
அ4திாி �4திாி வாைலெப) ணாம4த  
 அ�பிைக ேம$��மி பா'த$�  
சி4ைதயி� 04தந�வி4 ைதயா: வ4தி'�  
 ந4தீச� ெபா$பாத� காேபாேம.  6 
 

 தி�ைலயி� 0�ைலயி� எ�ைல;. ளா ய  
  வ�லவ. வாைலெப) மீதினிேல  
 ச�லாப ��மி தமிB� பாடவ2� 
  ெதா�ைல விைனேபா�� வாைல ெப)ேண.  7 
  
 மாதா பிதாDட இ�லாம ேலெவளி  
  ம)L�வி) L� உ)' ப)ேவென�&  
 ேபைதெப) L0த� வாைலெப) ணா� எ�&�  
  P4தா ளி4�/வி அட�கேம.  8 
 
 ேவத0� Pத 0)டா ன�C�  
  நாத0� கீத0) டான�C� ெவளி  
 ெவளிஞான சாKதிர 0)டான �C�வழி  
  நா� ெசா�ல� ேகள வா ைலெப)ேண  9  
 
 04த ெஜக7க.உ) டான� C�வழி  
  ெத:வ0� ேதவ0) டான�C�  
 வி4ைதயா: வாைல ;)டா ன�C�  
  விள�க� பார வா ைல ெப)ேண  10 
 
 அாி�� 04தின தMெவB�தா� பி�+�  
  அாி��. நி�ற�� ஐJெசB�தா�  
 காி�� 04தின தJெசB�தா� வாசி  
  பாி��. நி�ற�� ஐJெசB�தா�  11 
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 ஆதியி� மJெசB� தானா� வாைலெப)  
  ஐJெதB�� ெம�& ேபானா.  
 நாதியி Eைம ெயB�திவ. தான�ல  
  ஞான வைகயாவா. தானானா.  12 
 
 உைமெயB� ேத;ட லா-� ம$&�  
  ஓெம� றெழ�ேத ;யிரா-�  
 ஆமி4ெத B�ைத யறி4� ெகா)'  
  விைளயா  ��மி ய ;7க   13 
 
 ெசக�பைட� த��மJ ெசB�தா� பி�+�  
  சிவ�பைட� த��மJ ெசB�தா�  
 ;க0 4த�� மJ ெசB�தா� பி�+�  
  உ&பன மான�� மJெசB�தா�  14 
 
 சாKதிர� பா��தா!� ஓ�தா+ ெம�ன  
  ேவத� தா+ேம பா��தி24 தா!ெம�ன  
 Q�திர� பா��த�ேலா ஆக ேவ+�  
  ைம4�ெசா� ைலஅறி4த� ேலகாண ேவ+�.  15  
 
 காண� கி"டா� எ"டா� வJசில  
  காாிய மி�ைலஎ� ேறநிைன�தா�  
 காணா�7 காணலா� மJெசB� தா�சில  
  காாி 0)'தியா ன�ெச:தா�.  16 
 
 அய+� ைம4� எB����. ேளஅாி  
  அய+� ைம4� எB����.ேள  
 ஆய+� ைம4� எB����. ேள இ4த  
  வாைல ;ைம4� எB����.ேள.  17 
 
 மJெசB� தான�� எ"ெடB�தா� பி�+�  
  ம�ப�ேதா� Dர4தா னா-�  
 ெநJெசB� தாேல நிைனயா மல4த  
  நிச�ெதாி ;ேமாவாைல ெப)ேண.  18  
 
 எய��� எய�கி� அJெசB� �அைத  
  எ"  பி ���ெகா. ெர)ெடB�ைத  
 ேநா�கி� ெகா.வாசிைய ேமலாகி வாதி  
  நிைலைய பார வா ைலெப)ேண.  19 
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 சித�பா- ச�கா4 தானாி வாாி4த  
  சீைமயி !.ளெப ாிேயா�க.  
 சித�பா- ச�கா ெம�றா லத$�.  
  ெத:வ�ைத ய�ேலா அறியேவL�  20  
 
 மன� &தி;� இ�லா ம�வழி  
  மா&த� ெசா�A எ�ன ெச:வா.  
 மன� &தி;� ைவ�கேவL� பி�+�  
  வாைல� கி2ைப; 0)டாகேவ L�  21  
 
 இனிெவளி யினி�ெசா� லாேத எழி�  
  தீப"' தி4தவாி வழி�ேக  
 கனிெமாழி- சிேயவா 27க  ெகாJச7  
  க2ைவ- ெசா�ேவ� ேக57க   22  
 
 ஊ�ைத- ச லெம�& எ)ணா ேதஇ�  
  உபி"ட பா)டெம� ெற)ணாேத  
 பா��த ேப2�� ஊ�ைத இ� ைலஇைத  
  பா����ேகா உ4த+ட !��.ேள  23  
 
 உ-சி�� ேநேர ;)ணாC� �ேம�நித�  
  ைவ�த விள�� எாி;த   
 அ-�. விள�� வாைலய  அவியாம�  
  எாி;� வாைல ெப)ேண  24  
 
 எாி;� அ&*"  �அதி� எ)ைண  
  இ�ைல அமி�த4 த)ணி;மி�ைல  
 ெதாி;� ேபாக வழி;மி�ைல பாைத  
  சி��� சி���வா ைலெப)ேண  25  
 
 சில�ெபாA ெய�ன ேக��ம  ெம�த  
  சி��.ள பாைத� '�கம   
 வல�/ாி- ச7க I�ம  ேமேல  
  வாசிைய பார வா ைலெப)ேண  26  
 
 வாசி பழ�க மறியேவ L�ம&  
  ம)டல *'க. க"டேவL�  
 நாசி வழி��)' ேயாக0� வாசி;�  
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  நா"ட�ைத பார வா ைலெப)ேண  27  
 
 0-�ட ரான விள��� �.ேள  
  Iல ம)டல வாசி வழ�க�திேல  
 எ-�ட ராகி ய4த �ட�வாைல  
  இவ.விட ேவறி�ைலவா ைலெப)ேண  28  
 
 Qடாம� வாைல இ2�கிற ��பாி  
  ��த சிவ+��. ளான�C�  
 *டாம� வாசி பழ�க�ைத பா2நா�ேம�  
  *' காணலா�வா ைலெப)ேண  29  
 
 ேம�*' க)டவ. பாணிய  வி)ணி�  
  விள�கி� நிைர4தவ. வாணிய   
 தா:*' க)டவ. ஞானி ய பாி  
  கா) � ெகா)டவ� ப"டாணிய   30  
 
 அ�தியி ேலநா� ப�தியி ேலமன�  
  ப�தியி ேலந' ம�தியிேல  
 ெந�தியி ேலசதா சிவெம�& ெசா�ேன�  
  தனிைமைய பார வா ைலெப)ேண  31  
 
 அB�திேல ெசா�லJ ெசB�திேல நா+�  
  வB�திேன� ஞான பழ�திேல  
 கB�தி ேலமேய சபா+� உ)'  
  க)' பா� வா ைலெப)ேண.  32 
 
 அJசிேல மJசிேல வJசிய ேரநித�  
  ெகாJசிவி ைளயா'� வJசியேர  
 ெநJசிேல 2�திர� Qழி 2பா�  
  ேந2ட னாம வா ைலெப)ேண  33  
 
 ெதா4தியி ேலந' ப4தியிேல சி4ைத யிேல  
  04தி உ4த+ட� ேநதியி�  
 வி>LC4 தானி2 பாாிைத உ)ைமயா:  
  பார  வாைல ெப)ேண  34  
 
 ஆல�தி ேலஇ4த ஞால�தி ேலவ2�  
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  கால�தி ேலஅ+D ல�திேல  
 Iல�திேல பி2�ம+� தானி24� வாசி  
  0'��றா� பி)ட� பி �கிறா�  35  
 
 ேத&)' அJசா& ஆணி ;)'அதி�  
  ேதவ2 0)'ச7 கீத0)'  
 ஆ&)' பார  வாைல�ெத: வமதி�  
  அட�க� தான வா ைலெப)ேண  36  
 
 ஒ�ப� வாச� ேகா"ைட ;)' அதி�  
  உ.ேள நிைல�கார� அJ�ேபரா�  
 அ�/ட ேனபாி�கா ர�க. ஆ&ேப�  
  அட�க� தான வா ைலெப)ேண  37  
 
 இ4த வித�திேல திேரக�தி ேலெத:வ�  
  இ2�ைகயி� /�தி� கறி�ைகயினா�  
 ச4ேதாஷ வாைலைய பாரா ம�மனித�  
  சா�ர ேதத வா ைலெப)ேண  38  
 
 நகார தி> / ஆன தினா�  
  ந'வாள7 கா�நய மா-�  
 உகார 0-சிர சா-� இைத  
  உ$& பார வா ைலெப)ேண  39 
 
 வகார மான� ஓைசயா- �அ4த  
  மகார மான� ெக$பமா-�  
 சிகார மான�மா: ைகயா-� இைத  
  ெதாி4� பார வா ைல ெப)ேண  40  
 
 ஓெம� & அSர4 தா+0) 'அத$�  
  உைமெயB� �மி2� �த   
 நாமி4 ெதB�ைத யறி4� ெகா)ேடா�  
  விைளயா  பார வா ைலெப)ேண  41  
 
 க"டாத காைளைய� க"டேவ L�அைத  
  ெவ"டேவL� வாசி ேயா"டேவL�  
 எ"டாத ெகா�ைப வைள�கேவ +�காய�  
  எ)ைண� கி2���வா ைலெப)ேண  42  
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 இ24த மா�கமா: தானி24 �வாசி  
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 சிாிபா� ெச��ேபா: Dடகல7 கேவ)'�  
  அவ.ேத வ�க5ட ேனேசர ேவ)'�  99  
 
 உ$ற� ெசா�னா� அ$ற� ெபா24��  
  உ)ேடா உலக�தி� அைவ ெசா�னா�  
 அ$ற� ெபா24�� உ$ற� ெசா�னா�  
  அவேன �2வ வா ைலெப)ேண  100  
 
 Pரண� நி$�� நிைலயறி யா�ெவ�  
  ெபா:ெசா�வா� ேகா ம4 திர� ெசா�வா�  
 காரண �2 அவ+ ம�லவிைன  
  காாிய �2ெபா2 ளறிபா�.  101  
 
 எ�லா மறி4தவ� எ�& ெசா�A  
  இ4தPமி யி�ஏB ஞானிெய�&  
 உ�லா ஸமாக அவ� பிைழ�க  
  இவ�ஓ  திாி;$றா� வாைலெப)ேண  102  
 
 ஆதி வாைல ெபாிதானா !� அவ.  
  அ�கா. ெபாிேதா சிவ�ெபாிேதா  
 ஆதி வாைல ெபாிதான !� அவ.  
  நாயக� அ�ல சிவ� ெபாி�  103  
 

ஆய� ெகா'பா. நீரழி C0த�  
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  க)ட� ம$ற வியாதி எ�லா�  
 பசா� பற4தி'� பி�Aவி னாவ வ�தி�  
  வாைலெப) ேபைர- ெசா�னா�  104  
 
 நி�திைர த�னி!� *$றி2பா ள4த  
  ேநர�தி!� வாைல 0�னி2பா.  
 ச��2 வ4தா!� த.ளிைவ பா.வாைல  
  காலைன ;4தா +ைதபா.  105  
 
 ப�லா யிர7ேகா  ய)ட0த�  
  பதினா�� /வனI�� தி0த�  
 எ�லா4 தா�ய பைட�தவளா� வாைல  
  எ.5�� எ)ெணையேபா� நி�றவளா�  106  
 
 ேதச� /க�4தி'� வாைல� ��மிதமி�  
  ெச:ய என�� உபேதச� ெச:தா.  
 ேநசவா� *ரெப2 மா��2 சாமி  
  நி�பாத� ேபா$றி�ெகா) டா'7க   107  
 
 ஆ& /ைட/க� *'கைட Q�திர�  
  அJெசB��� ��வைக யறி4��  
 D&0ய�ேவ� ேவ4திர� �னாவ.ள�  
  ெகா�தவ� வா��ைக� ெகா) டா'7க   108  
 
 ஆ'7க. ெப)' க.எ� ேலா2�  
  அ�பான ெகா7கண� ெசா�னதமி�  
 பா'7க. சி�த�க. எ�ேலா2� வாைல    

 பாத�ைத ேபா$றி�ெகா) டா'7க   109 
 
சி�த�க. வாழி சிவ� வாழி  

  0னிேதவ� க.வா ழிாிஷி வாழி  
 ப�த�க. வாழி பத�வாழி �2பாரதி  
  வாைல ெப)வா ழியேத.  110 
 
 அ)ணா மைல� தீப� காணேவL ெம�&  
  அ4த4த மா4த�க. ேபாவா�க.  
 அ)ணா மைல�தீப� உ�+��. ேளஅைத  
  அக)ட� பா��� நீ ��மிய   111  
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 தி2�க ைடN� I��தA7 ேகசனா  
  ெதாிசி�க ேபாகேவL ெம�பா�  
 தி2�கைட N2� I��தA7 ேகச2�  
  ெதாிசி��� காண�நீ ��மிய   112  
 
 சித�பர நடன� பா��க ேவL�  
  சீறாக எ�ேலா2� ேபாகேவL�  
 சித�பர� தா)டவ� உ�+��. ேளஅைத  
  ேசவி�� ��மிய  ;7க   113 
 
 ஒ2காைல� T�கிேய உ�+� �.ேள  
  வ2�த)ட தா)டவ� ஆ'கிறா�  
 தி2பாத� க)' ேசவி��� ெகா)டா�  
  சித�பர� ேபாவாேன� ��மிய .  114  
 
 வடமைல எ�& ெசா�Aஎ� ேலாைர;�  
  ைவயக�தி� மா4த� ேபாவா�க.  
 வடமைலயி� வாB� ெவ7கேட ச+��  
  வள�4� நி$�றா� ��மிய .  115  
-------------   
 
பாட� #த� �றி� அகராதி பாட� #த� �றி� அகராதி பாட� #த� �றி� அகராதி பாட� #த� �றி� அகராதி     ((((பாட�பாட�பாட�பாட�    எ-எ-எ-எ-))))    
அJசிேல மJசிேல   33 அJ� Pத�ைத   62 
அJசிேல ெர)'  46 அ"டமான வ"ட�   59 
அ)ணாமைல� தீப�  111 அ�தியிேல நா�   31 
அ4திாி �4திாி   6 அய+� ைம4� 17 
அாி�� 04தின   11 அB�திேல ெசா�ல�   32 
அ�ன� ெபாித�லா� 68 அ�னமி2���  51 
 
ஆைச வைல��.   50 ஆ"'�� ெர)'   97 
ஆ'7க. ெப)'   109 ஆ)  ெப)ணா�   5 
ஆL� ெப)L�   76 ஆதிய� மJெசB�த   12 
ஆதிவாைல   103 ஆய� ெகா'பா.  104 
ஆ�திேல அJ  57  ஆல�திேல இ4த  35 
ஆ&பைட /க�  108 
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இ)ைண�கி2ப�� 77  இ�தைன சா�திர�  99 
இ4த வித�திேல  38  இப ய�ேலா இவ.  66 
இர)' காலா�   61 இ24த மா�கமா: 43 
இனிெவளியினி�   22 
 
உ-சி�� ேநேர   24 உைமெயB�ேத   13 
உ$ற� ெசா�னா� 100 ஊ�ைத- ச லெம�&   23 
எ7� நிைற4தவ.   3 எய��� எய���   19 
எாி;� அ&*" �    25 எ�லாமறி4தவ. 102 
ஏைழபனாதிக.   85 ஒ2காைல� T�கிேய  114 
ஒ�ப� வாச�  37  ஓெம�ற அSர4 41 
 
க"டாத காைளைய�   42 க)ட� ேக"ட�   87 
க�தி ெபாிேதா  67 க�வி நிைற வாைலெப)   1 
க$/.ள மாத�   45 காகமி2���    54 
காண� கி"டா�   16 காாியனாகி!�  91 
காலைன� காலா!ைத� 63 ��பி� �ள�தி   55 
D ய ெபா:க.  90 ைகயி�லா� �"ைடய�  47 
ேகாயி!� மா'  98  ேகாழி�� ஆ&கா�   96 
 
ச�தி சடாதாி    2 சாதி ேபத�    94 
சாKதிர� பா��தா!  15 சி�த�க. வாழி  110 
சித�பரநடன� 113 சித�பா- ச�கா4  20 
சிாி�� ெம�ல 65 சில�ெபாAெய�ன   26 
சிவன யாைர   88 Qடாம� வாைல   29 
ெசக� பைட�த��   14  
ஞான ெப)ணாம2தி�   4 
 
தJசெம�ேறாைர�   86 த�*' இ2�க   83 
தா;� ெப)டா" ;�   80 தி2�கைடN�   112 
தி2பணிக. 0 �ேத   83 தி�ைலயி� 0�ைலயி�   7 
ேதச� /க�4தி'�   107  ேத&)' அJசா&  36 
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ெதா)ைட;. 0�ேகாண�   49 ெதா4தியிேல ந'   34 
ேதாபிேல மா7�யி�   52 
 
நகார தி> /   39  ந4த வன�திேல  72 
நா"ட�ைத� க)டா�   75 நி�திைர த�னி!�   115 
 
ப)' 0ைளப�   70 ப)'ேம அைழ�கி�ற 58 
ப�லாயிர7ேகா    106 பா�கிய0�மக.  82 
பாேலா'0)'  95  P�த மலராேல   44 
Pரண� நி$��  101 ெப)டா"  ம4ைத  81 
ெப)டா" யாவ��   79 
 
மJெசB�தான��   18  ம)Lமி�லாமேல   71 
மன�&தி;�  21 மாதா பிதா Dட   8 
மாதாவா: வ4� 64  மாமிஷமானா.  69 
மீ+மி2��� 53 0-�டரான   28 
0�ேகாண வ"ட�  60 0"ைட இ'� 58 
04த ெஜக7க.   10  ெம�ைத தனிேல  84 
ேம�*' க)டவ.   30 ேம!7ேகா"ைட��   48 
 
ராஜா�க. பைக   92 
வகாரமான�    40  வடமைல எ�&   115 
வ � கழிCக.   89 வாசி பழ�க   27 
வாைல�� ேமலான   74 வாைலைய Pசி�க   73 
*ணாைச� ெகா)'   78 ேவத0� Pத0)டான   9 
-----------   
    
,ைண &%ப62ய� ,ைண &%ப62ய� ,ைண &%ப62ய� ,ைண &%ப62ய�     
 
ஞானெசௗ4தாி - 
 ெகா7�நா"டா� வழ�கா$றி� ��மிபாட�க.  
 0ைனவ� ப"ட ஆ:ேவ'  
 ெச�ைன ப�கைல�கழக� ெச�ைன - 5.  
-------- 


