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4161. நீ ெகா(ட தாமைர7 ேபாெதா� றிர(� நிகர�� 

சீ ெகா(ட கா�த ளிர(ேடா  <=த� திகழெவ$< 

ேவ ெகா(ட சீ �தி விநாயக ?ப� வியாைசநக � 

கா ெகா(ட ேசாைலயி ேல  ெகா(ெடா  வ/#ெய� க(@4றேத.   (1) 
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ஐய. 

4162. எ(@ல ேகா� விநாயக ?பனி�Cசிலபி/ 

வி(@ல ேகாவிதி ந(@ல ேகாவி(� ேமDவிய� 

க(@ல ேகாவர வ(@ல ேகாத( கட/ �ைடE* 

ம(@ல ேகாெநCச ேமயி$< நி4பவ  வாFலேக.   (2) 

 

�ணிD. 

4163. ேகாடாத நீதி விநாயக ?ப� <ளி  சிலபி/ 

வாடாத ?நிலC Eடாத ?=�த மானெவய  

5டாத ?விைம யாடாத ?வி/ <ண�திெனழி/ 

Gடாத ?மக( ேம4 ?மகளி� ெமHெநCசேம.  (3) 

 

<றி7பறித/, 

4164. இ��பா ைவ யாெதைன யாI$ கபா# யிைணய0�ேக 

ெத��பா ைவைவ�த விநாயக ?ப� சிலபி#மா� ேவா 

ம��பா ைவ ேதா�: ெவ�ேநாH ெசHத�ேநாH�< ம��ெதன 

ர��பா ைவ ேதா�:மிைவேயா�:7ெபழ லாHெநCசேம.  (4) 

 

இய�ைக!�ண�%சிஇய�ைக!�ண�%சிஇய�ைக!�ண�%சிஇய�ைக!�ண�%சி. . . .     

இர��பி�னி4ற4ெக(ண/. 

4165. கன�தா  சிேராமணி ெவ�ைள =� னாக� கைர9 ப/பா 

வின�தா சி� தாமணி வா�ேபாற�தி4 கி�க(மணி 

மன�தா  �னித விநாயக மா/வைர வாயளிசா 

றன�தா  தைமய�� ேதயிர7 பா �ேகா  தள வி/ைலேய.  (5) 

 

இர�� பி�னிைலநி4ற/. 

4166. க0ேய ன��த வைரெய� விநாயக காம�ெவ4பி4 

ப0ேய� பிறதட� ��ேபாH ெவ$காமெவ7 பபறிய7 

பி0ேய� மடநைட J�$க ள/<4 ெப��தட�� 

ள0ேய� �<�� <ைட�தா� மாறி$ களி�தி�ேம  (6) 
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=�னிைலயா�க/. 

4167. நனிேய Fல< பட சீ  விநாயக ந(ப�ெவ4பி4 - 

கனிேய யைனய �வ வாH ந/லாய$ கல��மிக7 - 

பினிேய ந�காட ெலாழி�ெதளி ேய�ெசH ெப��தவேபா4 

றனிேய யினிதி$< நீ நி�ற வாெறவ� சா4:மிேன.  (7) 

 

வ(ேடா3சிம�$கைணத/. 

4168. �ைப =0�த சைட7ெப� மா�ெபா4 :ைணய0�ேக 

நைப வய�< விநாயகேவ ெடா(ைட நா�டளிகா 

ளைப ம��� விழியா  க�$<ழ லாைசைவ�ேதா  

ெகாைப =றி�க� �ணி�தீ ாிெத�ன <ண Kம�ேக.  (8) 

 

ெமHெதா��7பயிற/ . 

4169. ம�டா  <வைள� ெதாைடயா� விநாயக வ�ள/ ெவ4பி 

ன�டா �வ�கெவ� ேபா4ெப4 :ளாெரவ  நானில�தி4 

க�டா  <ழ4கணி� ெதா(@த னீவி� கைல9�ெதா��7 

ெப�டா ாிவ பத$ ைகயா/ வ�டD ெப4றனேன.  (9) 

 

ெபாHபாரா�ட/. 

4170. ஒ�வைர வி/# பத�தா* விநாயக D�தம�ற ேவா 

ெனா�வைர வாHமயி ல�னீ  K$ ெகா$ைக� <ைட�தல 

ெவா�வைர பாதல ��க� வாாி ெயாளி�த�ம4 

ெறா�வைர Jதறி யா ேவ :ைர7ப �லக�திேல.  (10) 

 

இடெப4:�தழாஅ/ 

4171. வ(ேடH <வைள� ெதாைடயா� விநாயக வ�ள/ெவ4பி4 

ர(ேட ெமாழிமட ந/M  த�ளாெதைன� தான0ைம 

ெகா(ேட ய�ள� <றி�தீ ாினி�$க� ேகாைவய= 

�(ேட �கெபற4 காமிட மீதிைட Nறி/ைலேய.  (11) 

 

வழிபா� ம:�த/. 

4172. ந�பா/ வள �< விநாயக மாெறா(ைட நா�� ெவ4பி/ 

வ�பா� =ைலெயா� ேதா�றிய நா(ட�ள மாதவிேய 
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9�பா லைட�ேத ெனா�$கிட� தாவள ேவாவளிவ� 

த�பா லைடதர7 ?��நி4 பாH�கி த�7ப�ேவ.  (12) 

 

இைடN:கிள�த/. 

4173, சா�திர வாCைச விநாய� ?ப� றடCசிலபி4 

ேறா�திரC ெசHய7 ப� வன7 O  �ைண� க(மலைர7 

பா�திர மா=க� ேதமைற� ேத9ர7 பா�04 ெகா$ைக 

மா�திர� ேதா4றிநி� றீெர�ன ேதாD$க� வ/லபேம.  (13) 

 

இய4ைக7�ண 3சி. - நீ�நிைன�திர$க/. 

4174. ஆNற/ க3சி யம வாP� க�ப ன�3�னமா/ 

ேசNற/ ெகா(ம�3 ெச�தா  விநாயக ெசம/ ெவ4பி4 

பாNற லா�ண ராேவ�ெசH ேநாH�<7 ப�ம��தா 

வாNற ெல�றிவ  பா4ெப: ேவPயி  வா*வைகேய.  (14) 

 

ம:�ெததி ேகாட/. 

4175. பத$ெகா(ட சீ �தி விநாயக ?ப� பனிவைரந 

மித$ெகா(ட நா(ெப: நாணா யிPம�ப ேர4றமய� 

மத$ெகா(ட <ப�களி4ைற� த��< வ# ெகா(டேதா 

�த$ெகா(ட தாமைர Q-ெமாR வாதி� E*ெநCசேம.  (15) 

 

வறி�நைக ேதா4ற/. 

4176. பாராH தி�விைட யா ேகா� திரD4 பவ� <வைள�ைத 

தாரா  �ய�த� விநாயக ?ப� றைனய���3 

ேசரா த வா*�ைக ெயனநாண� தா� ெச�: ேதH�ததி 

யாரா9 =�ெனன� ேகநைக ேதா�றிய த4�தேம.  (16) 

 

=:வ4<றி7�ண த/. 

4177. கல வா 9தி�த ெமாழிேயா விநாயக காமைன நா 

வல வா 9தி�த ெமாழிேயா மகி*வி�< வாாிதி7பா/ 

அல வா 9தி�த நிலேவா வினிதி/ வண$கைனயா  

மல வா9தி�த நிலேவா ெவைன மகி* வி7ப�ேவ.  (17) 
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=ய$<த-:�த/ . 

4178. ெவ/<வ ேத9ண  Gர�வி நாயக ேவ�வைரவாH 

ஒ/<வ ேதெகா ளிைடயிவ  தா$<றி7 ேபா �தினி� 

ந/<வ ேதெகாைட ெய�ப� ேத �த� ண/கின  நா� 

�/<வ ேதபணி ெய�: ெகா( ேடனி�ப ��க�ேவ.  (18) 

 

�ண 3சியி� மகி*த/. 

4179. கா�ெப4ற ெச$< வைள�தா  விநாயக காம�ெவ4பி/ 

வா�ெப4ற வி�ப= ம4:ெமாாி�ப= மாற/லேவ தா/ 

ேத� ெப4ற ெசCெசா #வ பா� =�னா� பல ெசHதவ� 

யா� ெப4ற வி�பெமா� ேறபயனாய ெத��த ெமH�ேக.  (19) 

 

�க*த/. 

4180, �ரDெசH சி�ைத விநாயக ?ப� �க*வைரவாH 

உரD ெசH ெகா$ைக யிவ வா( =க�தி4 <ைட�தலேவா 

அரDெசH ��ப மகலா தி��கD மமதிய 

மிரDெசH கால� ெதFபக னீ�தCசி ெய4ைற�<ேம.  (20) 

 

ஏ4�றவணித/. 

4181, ெமHெசHத கீ �தி விநாயக ?பதி ெவ4பி-$க( 

ைமெசHத 5�த ெலFவாH மல 7பத ம���ெதா��7 

ைப ெசHத ெசமணி7 ?(பல ெசைம பட�தி��தி� 

ைகெசHத மாதவ7 ேப4றிைன யானி�: கா�0னேன,  (21) 

 

வ��ைறவ��ைறவ��ைறவ��ைற. . . .     

அணி��ழி நாணிய�ண �� ெதளிவி�த/. 

4182. 5ராழி ச$கம/ லாேத �ர�<$ <ல�ெதாழி#4 

ேபராழி மா4< விநாயக மா�<$ைக7 ேபத=(ேடா 

ேவராழி ச$க�றி நி�ேறா ழிைக�< ெம�ைக�<மி�ேன 

ேயாராழி ஞால� தணிெதாழி4 ேபத =றாெத�:ேம.  (22) 

 

ெப�நய7�ைர�த/. 
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4183. க�ள ம�$< வைள�தா  விநாயக காம�ெவ4பி4 

ப�ள ம�D �ன4றட ?�தப$ ேக�க��� 

உ�ள =�கி 9ேராமC சி# 7ப D:�ைவ�ேத� 

ெவ�ள =தவர� காப -(ேடாெசா/ விளாிவ(ேட.  (23) 

 

ெதHவ�திறேபச/. 

4184 ம�றாக வ�ப �ள$ெகா� கபா# மலர0�ேக 

ந�றாக வ�� ெச-�� விநாயக ந(ப� ெவ4பி 

ெல�றாக D(மணி ேய�திைழ J ந மி�வ�மி� 

ெறா�றாக� 5�0ய UF(� வா�ட= றீெர�:ேம  (24) 

 

பிாிேயென� ற/. 

4185. அ4பக லாத விநாயக ேவ(மன ம�னெவ�ளி 

ெவ4பக லாத ெப�மா�ற� பாக�� ேமவிவள  

க4பக லாத Dைமைய7 பிாியிP$ க(கவ� 

ெபா4பக லாத நிைன7பிாி ேயென�: ?$ெகா0ேய,  (25) 

 

பிாி��வ�ெக�ற/. 

4186. ெமH9$ க0த #லாவ�� ?(ட விநாயகேவ� 

ெசH9$ க0தட =CE* ந�னாட�ன ேசயிைழJ 

ெரH9$ க0யபி னி�னி� றியானக� ேற<�நீ  

ெகாH9$ க0மல  E�=� வ��ைம� 5�வேன.  (26) 

 

இடமணி�ெத�ற/. 

4187. தைரவா ெயவ �<ேமா  தாHேந  மயிைலயி4 ச�திர�தா� 

�ைரவா 9றாத விநாயக ?ப� ெபா�7� ந/M  

விைரவா ெயVாி4 க�மணி3 ேசாதி விராவ�க(� 

வைரவாH =கி/ வ�த ெத�:நி� றா� மயி#னேம.  (27) 

 

ெதளிD. 

4188. ம�றா 0யெப� மான0� க�பனி ம(=F�C 

ெச�றா 0ய �க*3 ெச/வ� விநாயக ெசம/ெவ4பி4 

க�றா 0யைகெய� P�ளா 0ய�ய  க(0ைறவ  
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இ�றா 0யெமாழி ெபாHயா  ெசHயா  வCச ெம4ைற�< ேம. (28) 

 

பிாி&ழி மகி(%சி பிாி&ழி மகி(%சி பிாி&ழி மகி(%சி பிாி&ழி மகி(%சி . . . .     

ெச/-$கிழ�தி ெசலDக(�ள�ெதா�ெசா/ல/. 

4189. அனிய =றD பைகயிவ ராெல� றக$க�தா 

நனியைம நீதி விநாயக மாெறா(ைட நா�� நல$ 

கனிய வி�க( மல�பி� ?7ப=� கா/ெபார 

வினிய மல �ெகா0 ேபா4ெச/- மானம தி�Pயிேர.  (29) 

 

பாகெனா� ெசா/ல/, 

4190. ம#தர3 சீ �தி வள �< விநாயக வ�ள/ெவ4பி 

ெலா#தர3 சீற0 Q�ர$ ெகா$ைக� <ைடம�$<� 

ெம#தர� 5�தேலா  ைக9ற ெவ$< விழிபர�� 

ெபா#தர3 ெச/வ� பா வல வாெவா� ?$ெகா0ேய.  (3O) 

 

பிாிDழி�கல$க/. ஆHெவ�ளவழிபட�க(0� மாயேமாெவ� ர/. 

4191. ைகெய�: கா =கி/ ெகா(ட விநாயக காம�ெவ4பி/ 

ைவெய�: நீ$க� ெமா�ேவ/ விழியிவ  மா(பிெத�னி4 

ெகாHெய� நல  த� ைட ெபாழி/ வாய�பி4 50ய� 

ெமHெய�: ெபாHெய�: ேவெற�: யாமி�: வி�ளாிேத.  (31) 

 

வாயி/ெப4:Hத/. 

4192. தீ$ெகா0 யா க� ெபா0�ேதா� விநாயக ெசம/ெவ4பி/ 

நா$ெகா0 தாமய றீ �தி�ப ெமHதேவா  ந/வழிைய 

J$ெகா0 யா�ெப4 றாமிவ  த$க ெணP$கயேலா  

?$ெகா0 வா(=க ெம�P ெப��தட ேபாHவிFேம.  (32) 

 

ப(�பாரா�ட/, 

4193. நி�த� தராதிப  EF விநாயக ேநய�ெவ4பி 

ன�த� தரா� மண$<ழ ெல�னின� கா�தெள�னி 

ல�த� தராத� �ற�தFD� ெதாழி லாHமதிேயா 

=�த� தரா� =கெமனி/ ேவெற� ெமாழிவ�ேவ.  (33) 
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பய�ேதா 7பழி3ச/. 

4194. இ�ற�த ெசCெசா/ விநாயக மா/வைர ெய�Pயிைர 

=�ற�த ேமலவ  வாழிய ேராவி =F7�விவாH 

மி�ற�த K(ணிைட மாதயி ராணி9 Gெறா�நா/ 

வ�ற�த மா/களி4 W தி9 ேபா�: மகி*சிற�ேத. (34) 

 

க(பைடெபறா� க$<ேனாத/. 

4195. அ�� கட லாய மயிைல� கபா# ய0பணி9 

ெபா��கட லாய விநாயக மா/வைர7 ?$ெகா0நா 

ம��கட னீ�த� கல�� பிாி��ழி ைவகியவிR 

வி��கட னீ�த7 �ைணகா( கிலாமினி ெய�ெசH�ேம,  (35) 

 

இட�தைல!பா�இட�தைல!பா�இட�தைல!பா�இட�தைல!பா�. . . .     

த�தெதHவ� த�ெமன3ேசற/. 

4196. ம�P� த�ம �<ண விநாயக மா/வைரேம4 

ப�P� த�வி4 ெகா�7பாெர� :$ெகா�7 பார�ேபா4 

ற�P� த�ம� ளாேலமி� னாைர=� ற�தெதHவ 

மி�P� த�ெநCச ேமெச/- வாமR ெவழி4ெபாழி4ேக.  (36) 

 

=�� ற�கா(ட/. 

4197. நலமல  சீ �தி விநாயக மா/ ெதா(ைட நா�� மல  

பலமல ாி7ெபாழி/ வாெயழி/ வாெயா� ைப�த��கீ* 

நிலமல  மாதவ� தாெலைன ேநா�கிந� னீ ைம94ேறா  

<லமல  வ/# ெயனநி�ற தாெல� <லெதHவேம.  (37) 

 

=ய$க/. 

4198. ேகாேன ெயன7பல  EF விநாயக ெகா(ட/ெவ4பி4 

றாேநய வாாிெவ� வாய= �(பா  தவ=ளேரா 

Uேன 9யிாிவ  ெசRவாH� தி�வ= �(ண7ெப4ற 

யாேன தவ=ைட ேயPைட ேயனல யாைவ9ேம.  (38) 

 

�க*த/. 
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4199. �ரேவா� கவிஞ ைவ7 பாேனா� விநாயக ?பெனP 

=ரேவா� வைரயிவ  தவா( =க�ெதழி -�சிறிதா 

தரேவா னிர�� ெகாள�திாி த�ைமயி4 றானலேவா 

விரேவா ெனP ெபய  ெப4றா P�பதி ெய�பவேன.  (39) 

 

உட��ணராய��H�த/. 

4200. உ�னிய சீ �தி விநாயக மா/வைர ெயா(ெடா0ேய 

ம�னிய ேதமல  ேமவி7 ெபாழிெலP வானக��� 

��னிய வாய� தவெரP� தாரைக E*<FD( 

மி�னிய மாமதி நீயாயி� ேனெச�: ேமDகேவ.  (40) 

 

பா+க�,ட�பா+க�,ட�பா+க�,ட�பா+க�,ட�. . . .     

தைலவ�பா$கைன3சா த/. 

4201. வி(ேணா$< மாட வியாைச விநாயக ேவ�வைரவாH� 

க(ேணா$< ந(பைன யா$காண3 ெச/- ம�காலம�ேட 

ெய(ேணா$< வ�:ய  ேமDC ெச�றா/ வி(ணிரவிக(ட 

ம(ேணா$< வ/#�( மாH�ெதன மா9 மதிமனேம.  (41) 

 

பா$க� றைலவைன 94ற� வினாத/. 

4202. மாேவ�டC ெசHதைனேயா ம�ன  ேபா ெசH� வ�தைன ேயா 

நாேவ�ட =�தமி ழாH�தைன ேயாவற ந�பிைன ந� 

காேவ�ட ெச/வ� விநாயக ?ப� க0வைரவாH7 

?ேவ�ட நி��ய வாடெவ� ேன� �ரவலேன  (42) 

 

தைலவP4ற �ைர�த/ . 

4203. நட$ெகா(ட <Cசித பாத சேரா�க நாI$ெகா(ட 

திட$ெகா(ட D�ள விநாயக ?ப� சிலபின(பா 

தட$ெகா(ட சீெர� ெப�$கைல மாமதி த�ைனெயா� 

விட$ெகா(ட வா�விழி சி4றிைட7 பா� விF$கியேத.  (43) 

 

க4றறிபா$க�கழற/. 

4204. வி/லா தாி�த தட�ய ேவ�த �< ேவ�தநனி 

ந/லா தரCெசH விநாயக மா/ ெதா(ைட நா�0ெலா� 
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வ/லா விைட�< வ��திவ� தாெயனி� ம�Pகைல 

ெய/லா =ண �� ெதளி�தெத� னாயி4 றி�விய7ேப.  (44) 

 

கிழேவா� கழ4ெறதி ம:�த/. 

4205. வி(@ �கF வியாைச விநாயக ேவ�வைர7பா 

ெல(@$ கமல =க=ெம� னா�யி ாி�டைட��7 

ப(@$ கனதன3 ெச7�$ <ைழமிைச7 பாH�� மறி 

க(@$க( டாெயனி4 5றாHக( பாவி� க�ெமாழிேய.  (45) 

 

பா$க45�ட. கிழேவா 4பழி�த/. 

4206. ப�X -ண �த விநாயக மா/வைர7 பா4சிலபி 

ெம�X/ வைலயி4 களி4க7 ப�� ெம#�ெதனேவா  

சி�X #ைட3சி விழிவைல7 ப��ள� ேதபிைனயா/ 

ந�X/ பலD =ண �� ெதளி�த நராதிபேன.  (46) 

 

கிழேவா� ேவ�ைகதா$க4க�ைமசா4ற/. 

4207. கட$<ைட� தா�$ களி4: விநாயக காம�ெவ4பி� 

மட$<ைட� தா� ெமா�மா ென�$க( வைல7ப�டறி 

Dட$<ைட� ேதனினி ெய�ெசH< ேவனR ெவா��திய/ <4 

நட$<ைட� தால�றி யாறாெத� காம� தழன(பேன.  (47) 

 

பா$க� த�மன�தF$க/. 

4208. மாேலா ெவPந விநாயக ?ப� வைரயி�: 

பாேலா ெமாழிவ0 ேவேலா விழி=ைல ப��ெகாேலா 

Qேலா விைடவயி றாேலாெவ� பானிவ P(ணறிD 

ேமேலா வவ(மய� ேமேலாெவ� ெசH�மிR ேவதைன�ேக.  (48) 

 

பா$க� தைலவேனாடF$க/. 

4209. அன$கா�� ந�ெசH வியாைச விநாயக வ(ண/வைர7 

�ன$கா�� ேபாைத ெபா��ெட�ெசா னி� ெசவி7 ேபாH7�கல4 

றின$கா�� தீயெசா/ லாயெத� றீவிைன ெய�னிைறவா 

கன$கா�� ம(ட =ைடதாி4 ?ெணவ  க��வேர.  (49) 
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பா$கெனRவிட�ெதRவிய4ெற�ற/ . 

4210. கட$கா/ களி4: விநாயக ?ப� கனவைரேயா 

பட$கா� மணிெவயி4 பா�த�ைவ7ேபா ந4 பனிவி�ேபா 

விட$கா =:மிய/ யாத(ணேல ெதRவ  யாவ��< 

மட$கா வ#நிைன யிRவா: ெசHத மட�ெகா0�ேக.  (50) 

 

தைலவனிRவிட�திRவிய4ெற�ற/. 

4211. ம�தர ேம=ைல மா$<யி ேலெமாழி வா�விழிேய 

ய�தர ேமயிைட ய�ய ேம=க யாவ��<C 

��தர ேமெசH விநாயக மா/ ெதா(ைட நா�0னிட$ 

க�தர ேமதவ* ந�திெவ4 ேபெய�ற� க(மணி�ேக.  (51) 

 

பா$கனிைறவைன�ேத4ற/. 

4212. ெபா�னிய� மாட வியாைச விநாயக ?ப� ெவ4பி� 

மி�னிய P(ணிைட7 ?$ெகாைப யா� க(� மீIம�� 

மி�னிய/ வாH�� வி(ேபாேல வய$கிR விட��3 ச4ேற 

நி�னிய ெனCச$ கல$கா தி��தி ெந��தைகேய.  (52 ) 

 

பா$க�<றிவழி3ேசற/. 

4213. ப�தா� ேமாவ மைனயா� ேமாகைன பாH��ள= 

வ�தா� ேமாமல  ெகாHதா� ேமாதனி வாHநி4<ேமா 

ச�தா� மா ப� விநாயக ?ப� றடCசிலபி4 

க�தா� தான� களி4ற(ண/ 5றிய காாிைகேய.  (53) 

 

பா$கனிைறவிைய�கா(ட/. 

4214. ேவேய திர��ய வி/ேல ��வந/ வி���ம 

வாேய க�$<ழ� மா=கி ேல=ைல மாமைலேய 

தாேய யைனய விநாயக ?ப� றடCசிலபி4 

ேசேய நிகாிைற 5றிய ேபைதயி3 ேசயிைழேய.  (54) 

 

பா$க� இக*�தத4கிர$க/. 
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4215. க�ேதா 0க-$ களி4: விநாயக காம�ெவ4பி4 

ப�ேதா ெவP=ைல யி7பாைவ பா ைவயி4 ப��ழ�: 

வ�ேதா� வ��த� தவி �ேத யி��க மன வ�ேமா 

அ�ேதா விஃதறி யா திக*� ேதா� மறிவி�ைமேய.  (55 ) 

 

பா$க� றைலவைனவிய�த/. 

4216. ஏ4ற=C சீ� =ைடயா� விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி4 

54ற= மC�க ணிமாைத நீ$<� 50 நைம� 

ேத4ற= ேமவி 9யிேரா� ைவகி� திறப#/ சி� 

மா4ற=$ 5றிய ம�னவ ேனதி(ைம வாH�தவேன.  (56) 

 

பா$க� றைலவிையவிய�த/, 

4217. நாறாத சீ �தி யைட�தாைர ேநா�கி நைக �ாி9C 

சீறாத ேபரற3 ெசHைக விநாயக ெசம/ ெவ4பி4 

பாறாத ேபர�� E4ெகா(ட பா ைவ7 பய�தினிவ  

மாறாத ம�னவ� ேசாக�ைத மா4றிட வ/லவேர.  (57) 

 

பா$க� றைலவ� றன�<� தைலவிநிைல5ற/. 

4218. ேசவக� ேத: ெப�மாP� க�ப� ெசF�லவ  

நாவக� ேத: �கழா� விநாயக ந(ப�ெவ4பி4 

?வக� ேத:ெமா  க4பக ேநா�கி7 �ரவலவி� 

காவக� ேதெயா� ெபா4?$ ெகா0நி4க� க(டனேன.  (58) 

 

தைலவ� ேசற/. 

4219. நனியா� ?$ெகா0 மாட வியாைச நகரதிப� 

பனியா� சீ �தி விநாயக மா/வைர7 பா#னிய 

கனியா� ேசாைலயி4 பா$கிய ேரா� கல�த#�றி� 

தனியா� ேமா=�ைன நாெள�ைன யா�ெகா(ட தா*<ழேல.  (59) 

 

தைலவ� றைலவிைய�கா(ட/. 

4220. ெகா�ேத ெசறி9� தட�தா  விநாயக ேகா�வைர7பா 

ெனா�ேத வ��த ெவFெப�$ காமெவ� ேநாHம��தாH� 
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த�ேத ெயPமிைட ப�ேத ெயP=ைல தா$கி நி4ப 

வ�ேத ெயதி நி�ற தா� =�பி யாCெசHத மாதவேம.  (60) 

 

கலவியி� மகி*த/. 

4221. க(ணா ரழக� விநாயக ?ப� கவி� சிலபி/ 

வி(ணா  மதிய= �(பா  ெச��< ெம#Dறவி7 

ப(ணா  ெமாழிய�� க(ணா த மி�ப7 பரைவெயF� 

த(ணா  =கமதி வாய= �(� தைழ�தனேம.  (61) 

 

�க*த/. 

4222. ேகாணி�றி ேமD �<ண விநாயக ெகா(ட/ெவ4பி4 

?ணி� ெறாளி =ைல7 ?$ெகா0 யா த �ைன=க�தி/ 

வாணி� றிலெகழி/ ேவ(0ய� ேறாெசR வனசெமா� 

தாணி� :ைட���க( ணீ சி�தி நீாி4 றவCெசHவேத.  (62) 

 

பா$கிெயா� வ�ெகன7பக த/. 

4223. ெசயி�C சின= =றானாய  ேசாியி4 ெச�: ெநH9� 

தயி�$ கவ ��( விநாயக ?ப� றட�தி4க(� 

அயி� �ைர9 ெமாழியாH நின�ெகாளி ரபக= 

உயி� �ைர9நி� பா$கி ெயாேடயிவ @4ற�ேள.  (63) 

 

பா$கி45�ட/. 

4224. நிைன�க( டணிய மடவா ந� னீதி ெநறிதிறபா 

மைன�க(ட வா*<0 9ெப� க�� ம�Dம�ைன 

தைன�க(டேச9 விநாயக ?ப� றய$<=க� 

திைன�க(ட பாவ ல�ேபா� மகிழ3ெச/ ேசயிைழேய.  (64) 

 

பா+கிமதி-ட� பா�பா+கிமதி-ட� பா�பா+கிமதி-ட� பா�பா+கிமதி-ட� பா�. . . .     

ேதா4ற�தா லாராHத/. 

4225. ந�தா 0யெசH வியாைச விநாயக ந(ப� ெவ4பி4 

ச�தா 0ய=ைல� ைதயன/ லாHைப� தைழக� ெகாHேதா 

ப�தா 0ேயாெபா4 கழ$கா0 ேயாமல 7 பாH�ைன9 

வ�தா0 ேயாநி� றி�ேமனி வா0 வ��தியேத .  (65) 
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ஒF�க�த ைலய�தீ த/. 

4226. <�ேவH �க*ெகா� விநாயக மா-ள� ேகாயி/ ெகா(ட 

த�ேவH மயிைல� கபா# =0யி4 றய$கிெயழி/ 

உ�ேவ 9ைமKத ெலா�த# னீயி� :வ�� ெப�� 

தி�ேவ ெசF$கர$ 57ப� த< ெவ( சி:பிைற�ேக.  (66) 

 

�ைன நய7�ைர�த/. 

4227. தி�மாைல ெவ�ற �ரேவா� �ய�தி4 ெசF$<வைள 

ம�மாைல தா$< விநாயக ?ப� வைரயைனயாH 

க�மாைல ேந நி� <ழ4<CெசR வாH�<$ கவி�விள 7�$ 

<�மாைல 9�த� த�விய7 பால� <ளி �ைனேய.  (67) 

 

�ைன நய��ைர�த/. 

4228. வாP� திக*சீ  விநாயக மா/வைர வாHமயிேல 

5P பிைற Kத/ ேவ D =ைல�<$ <ம3சிைதD 

மாP$ கய- �ைரவிழி3 ேச7�CெசR வாHவிள 7� 

யாP ெபறலா ெமனி4<ைட ேவனR வி�C�ைனேய.  (68) 

 

தைகயண$<:�த/. 

4229. தி�வாளேனா$< விநாயக மா/வைர� ேதெமாழியா� 

ெப�வாளவி ெமH யண$ேகநி� ேச�த பிறF ெந�$ 

க�வா ளலெதR D:7பாP நி�ைன� க��<ெமழி 

-�வா� �ைன<ைட� ேதவ� வா�க( �வ�த�ேள.  (69) 

 

ந�$க நா�ட. 

4230. ப(@$ கனி9 �ைரெமாழி யாயிய4 பாவல க� 

எ(@ �க* ெசH விநாயக மா/ெவ4 பிட�தி#� 

க(@$ க�ெவாி ேபா4ேச�த ேகா��� களி:ெகா� 

வி(@ �க* ெந� ேவெலறி� தாேனா  விறலவேன.  (70) 

 

ெப�டவாயி/ ெப4றிரD வ#9:�தல. 
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4231. தா�வைனய விநாயக ?பைன3 சா �திர�� 

ேம� வைனயெபா� ெப4றி�ப மா கவி ேவ�தைர7ேபா4 

சா� வைனய ெமாழி9யி 7 பா$கிைய3 சா �திர�� 

?� வைனயவி4 ெசெபா�ெப4 றி�ப ெபா���வேன.  (71) 

 

ஊ வினாத/. 

4232. காேதா 0க/க( மடவா  வி��: காமென�:� 

தீேதா வியந/ விநாயக மா/ெவ4பி4 ேச தவ�ைத7 

ேபாேதா ெவP=க� தீ நீ  வசி�க7 �ாி�தபதி 

யாேதா வ� �க/ Gர0 ேயன$ கைடவத4ேக.  (72) 

 

ேப வினாத/. 4233. 

சீேரா� நாவல  தா� விநாயக ெசம/ ெவ4பி 

[ேரா �வதி4 பழிேய4 பழிைய 9றாத0ேய� 

ஏேரா� ம�திர மாக�ெகா( ேட ெசபி� ேத�த4< K 

ேபேரா� G க�$ காேரா� ?$<ழ4 ேபைதயேர.  (73) 

 

ெக�தி வினாத/. 

4234. அCசர� தா$<தி( ேடாளா� விநாயக வ(ண�மல 7 

பCசரC ேச த( டைலE* வியாைச7 பதிவைரயி/ 

நCசர ேபா/விழி J வ�த ேதாெவ� ன<சிைலக� 

<Cசர� ைத�த�( ேணா07�ன� ெதா�<Cசரேம.  (74) 

 

ஒழி�த� வினாத/. 

4235. நாவல ேர4ற ெமாழி ெசவி ேய4: நனி மகிF$ 

காவல ேர4ற ம�D விநாயக காம�ெவ4பி4 

?வல ேர4ற <ழM  K$ காதி4 ெபா��தெவ�வாH7 

பாவல ேர4ற ெமாழிேய4 றிடாதெத7 பாவமிேத.  (75) 

 

யாேரயிவாமன�ெத(ண யாெதன�ேத த/. 

4236. ஊ� ெபய�$ காி9C ெசRவாேய 9சாவவ/<4 

ேற� பைண=ைல7 பார= ேநா�<வ  ெச�தமிF� 

தா� �ைன9 விநாயக ?ப� றடCசிலபி/ 
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யா� பரவிவ  யாெர�ைன ேயாDள� ெத(ணியேத.  (76) 

 

எ(ண ெதளித/. 

4237. கன$கா த#�த ெகாைடயா� விநாயக க�ன� ெவ4ப  

மன$கா த#�த� ெபாH�கைண ைத�க ம�(�ெப� 

வன$கா த#�தவ மாத$க ம�: வள��திைன7 

�ன$கா த#�த விமாத$க ேமயி� ெபாHைமய�ேற  (77) 

 

பா$கியி45�ட. தைலவ� ைக9ைறேய�திவ�த/, 

4238. த�வா  நிழ# #�நிதி ேபால3ெச� தாமைரவா* - 

தி�வா  �யந/ விநாயக மா/வைர� ேத�த��கீ*7 

ெப�வா ரறநிமி � த(ணா� ெதF=ைல7 ேபைதய தா 

ெமா�வா தி�வ� =4றா க மி�ன -ண ���ேம.  (78) 

 

தைலவனRவைக வினாத/. 

4239. ைவய �கF வியாைச விநாயக மா/வைரெய� 

ெனHய� ப�� K ேமரா  =க�தி #லகிர(� 

ைமய� ப�டெவ� ேபா4றள  வ4றி ம�$<ெசHய 

ைகய �யமைன J வ�த ேதாேவா  கைல��ளிேய.  (79) 

 

எதி ெமாழி ெகா��த/. 

4240. ேமD$ கைலபல வ/M  விநாயக ேவ�பழிைய 

ேயாD$ கைலஞ ைவ7 பாேனா� வைர7�ன� �4றகிளி 

யாD$ கைலய விதணி4 கவ(ைவ� ெதறி9ெமாளி 

பாD$ கைலய�றி வாD$ கைலவர7 பா �திலேம.  (80) 

 

இைறவைன ந<த/. 

4241. ஏவாளி ய�ன விழிமட வாHவி(ணில<ைம�� 

காவாளி ய�ன விநாயக மா/வைர� கா�றைழெம� 

?வாளி ெகா(� மடமாைன ெயHத �ண 7�ண �� 

மாவாளி ய�ன விவ ெமாழி ெபாHய�: மார� ெமHேய. (81) 
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பா$கிமதியினவரவ மன�க���ண த/. 

4242. மா-$ காிசி/ விநாயக ?ப� வைரயி4ற�ைக 

ேவ-$ காிெயா� ேபா�<மிR வா(டைக ேவ�ட=$கா  

ேபா-$ காிய <ழேலன4 கா7� ெபாH ெய�பத4<3 

சா-$ காியிவ  ேநா�ேகம4 றா9� தைகமிைகேய.  (82) 

 

பா+கியி�,ட�பா+கியி�,ட�பா+கியி�,ட�பா+கியி�,ட�. . . .     

தைலவP�ேகா�சா4ற/. 

4243. விைரயா  மல வைன ேகாெம� <ழ4< விைர�கலைவ 

நைரயா ாிமி� =ைல� ேகய7� ேகாவணி ந�கணிேகா 

தைரயா  �க*ெசH விநாயக ?ப� றடCசிலபி4 

றிைரயா  கட4ெபா� னைனJ  பணிெயவ� ெச7�கேவ.  (83) 

 

பா$கி <ல=ைற கிள�த/. 

4244. நிைன�க ேமD விநாயக மா/ெவ4பி னீ�ைடமா� 

மைன�க ேமவ3ெசH நீேயா ெபாிைய வள �ன�தி4 

றிைன�க ேமாவ3ெச யாேமா சிறியC ெசFC�ைவ�ேத� 

நைன�க ேமDவ( டா ந:� தா ெகா ணராதிபேன.  (84) 

 

தைலவ� றைலவிைய9ய �த/. 

4245. அ�ேப ெசறி9 விநாயக ?ப4 கணிமயிைல : 

எ�ேபH ெதாைடய4 கபா# ெயைனய னித*�கமல7 

ெபா�ேபணி K$<ல� ேதவ� தைனய �ைனயிைழ9 

மி�ேப@ K(ணிைட யாெய4 கைனயவ( ெமHயி�ேவ.  (85) 

 

பல�பல�பல�பல�    

பா$கியறியா� ேபா�:வினாத/. 

4246. ேதாH�தா� சீ �தி விநாயக மா/வைர3 ேசாைலவ(ட 

ேலH�தா �நர மைனயா �ந மல ாீ C�ைன9� 

பாH�தா �நெரழி4 ப�தா �ந பல ��Iமய/ 

வாH�தா� வி�தவ ளா �க� வாHநி�ைன ம�னவேன.  (86) 

 

இைறேயானிைறவித�ைமயியப/. 
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4247. மயிேல யியெலா( மதிேய =கம/</ வாளரேவ - 

<யிேல ெமாழிெபா4 <டேம =ைலெகா0 ேயயிைட ெபா� 

ெனயிேல �லD வியாைச விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி 

லயிேல விழிெவ� ளனேம நைடெயன தா�யி �ேக.  (87) 

 

இ�Dம�. 

4248. நைட9 மிைட9 பி0ேயெம� ேறாI நளினவ� 

�ைட9 =ைல9 வைரேய 9�வ= ெமா�ெளாளிேச � 

தைட9 =க=C சசிேய விநாயக வ(ண/ெவ4பி4 

கைட9 மயி/விழி யாெல�ைன வா�0ய காாிைக�ேக.  (88) 

 

பா$கி தைலவிய�ைமசா4ற/. 

4249. தீ�0ய வா�விழி யா ேவ� விநாயக ெசம-வ� 

தீ�0ய ெச/வ$க4 றா �ேக பய�பட ேலH7பமல  

E�0ய வா <ழ4 ெச/வம� னாI� �ல$< ந�ைம 

நா�0ய UFைட யா �ேக பய�ப� ந�ைமயேள.  (89) 

 

தைலவனி�றியைமயாைமயியப/. 

4250. த(ணிய ைப�தமி* ந�<ண  பாவல  த$க� க# 

ம(ணிய வ(ைம விநாயக ?ப� வைரயிட�ெத� 

�(ணிய ேமாதிர( ேடா  ெப(@�ெவா� ேபா�தெத�ன 

ெவ(ணிய� ேறாமட வாHநி4ப தாயதி� ெற�Pயிேர  (90) 

 

பா$கி நி�<ைற நீேய ெச�:ைரெய�ற/. 

4251. த(டா மைரத( மதி�கல ரா� தரணிதைன� 

க(டா லல�த/ ேபாலெவ� ெசா/#4 கனிவைடயா 

வ(டா  <ழ# கனிய விநாயக வ�ள/ ெவ4பா 

உ(டான நி�<ைற நீேய 9ைர ெச�றR ெவா(ட0�ேக.  (91) 

 

பா$கிைய�தைலவ� பழி�த/. 

4252. க0யா  <வைள விநாயக மா/வைர� காாிைகநி� 

:0யா ாிைடயவ( மாமய� V*கி� �ய�ெமைன 

ம0யாம னீெய�� தாளாம4 ைகவி�� மாத  மட� 
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ெகா0யா ெரPCெசா4 ெபா�ணின� ேகயி�: ெகா(டைனேய.  (92) 

 

பா$கி ேபைதைமN�ட/. 

4253. மறியா வளைம விநாயக ?ப� வைர7பளி$கி4 

ெசறியா  விள$< ப�$கிளி நீழைல3 ேச நிழெல� 

றறியா(=� தி��� கனிN�ட D(ணா �த4கிர$<C 

சிறியாணி� P�ள� �ய <றி யா0(0றலவேன.  (93) 

 

பா$கியி45�ட. காதல� தைலவி VதறிDைடைமெமாழித/. 

4254. ��� ம�D(@� ெதா$க/ விநாயக ேதா�ற/ ெவ4பி/ 

வி�� ெமைன3சின� ேதெதா�� ெதHயவி/ ேவெள��த 

க��$ க�பா� கைணமல  க(மல ராகவ�� 

அ��ெம�ேனா�களி� தா�ேபைத ெய�பெதனாரண$ேக.  (94) 

 

பா$கி =�P: �ண 3சி =ைற9ற�5ற/. 

4255. கன ெப4ற வ(ைம விநாயக ேவ�பா4 கனி�� ெச�: 

தன ெப4றவ பி�P� தாேம ெச�ேறந4 றன ெபற/ேபா/ 

அன ெப4ற ெம�னைட யா� பா4 கனி�� ெச� ற�தன�ைத 

=ன ெப4றைவயவி�P ெப:வாயா� =யறெல�ேன.  (95) 

 

த�னிைலதைலவ� சா4ற/. 

4256. த�ைன யலா� நிகாி/ விநாயக தா�ெவP 

ம�ைன யலா� க#ேநாH தவி 7ப மதி7ப�(ேட4 

ெபா�ைன யலா� நிகாி/ கவிPைட7 ெபா4றா0யா 

9�ைன யலா� மதேனாH தவி �திட D�Pவேன.  (96) 

 

பா$கி 9லகிய-ைர�த/. 

4257. கதிகா�� ெச�தமி* வாணைர� க(� கல�� ெப� 

நிதி�கா�� வ(ைம �ைன9 விநாயக ேநய� ெவ4பி� 

மதி�கா�� மா=க மாைத3ெச� தீ=� வய$<ம�� 

�திகா�� மாமணC ெசHதைண ேம�� �ைண7�யேன.  (97) 
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தைலமக� ம:�த/ . 

4258. நீ ேவ� டைட�திர� ேதாைர7 பிரம4< ேநடாிய 

ஆ ேவ�ட ேவணி7 �ன/ ெகா(�( பாெய� றைறதெலா�< 

பா ேவ�ட சீ �தி விநாயக மா/வைர7 பா�ெமாழியாH 

தா ேவ�ட ெகா$ைகைய நீவைர� ெதHெத�: சா4றியேத.  (98) 

 

பா$கிய3�:�த/. 

4259. பா94ற ெவCசின� ைக�காி� ேகா�ர ப�04:ெவ� 

ேபா94 றிடவறி யாெவம  காணி4 ெபா/ லாதறிஞ  

ஆ94ற சீ �தி விநாயக மா/ெவ4 பண$கிP�கா 

நீ94 :ழ�றிட ேல<க ம�னவ நி�பதி�ேக.  (99) 

 

தைலவ� ைக9ைற�க*த/. 

4260. வி(மணி ய�ன ெவாளிேச  விநாயக ேவ�வைரெய� 

க(மணி ய�ன மடG  K$ ெகா$ைக� கதி ம�7O� 

ஒ(மணி யாவணி ய�த< மாலள ேவாDவிைல 

ெகா(மணி யாவ� =(மணி யி�த� <ளி மணிேய.  (100) 

 

பா$கி ைக9ைற ம:�த/. 

4261. பணிேய� �லவி யிPெம� விநாயக பாாிெவ4பா 

அணிேய யிவளிைட ையய$க( ேடநி� னணியணிய� 

�ணிேய� :ணி�� �ைண =ைல ேச 7பிெல� ெதா/<றவ  

தணிேய ெமPCசின�தீயிெனH வா �த தைகெயா�<ேம.  (101) 

 

ஆ4றாெநCசிேனாடவ��ல�த/. 

4262. காேர: ெச$ைக விநாயக மா/வைர� காாிைகயா  

வாேர: ெகா$ைக� கடாயாைன ையெம/ வயி4றின�3 

சீேர: ேராம வட$ெகா(� ?�0ய ெசெபான/<4 

ேறேர: �(ணிய =(ேடாெநC ேசந$ைக3 ெச�தைழ�ேக.  (102) 

 

பா$கி ஆ4:வி�தக4ற/. 4263. 

விைலயிைல ெய�P$ கவிவாண  =�ன  ெவ<(�ெமாழி 

தைலயிைல ெய�P விநாயக மா/ெவ4ப த(டைழயா/ 
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இைலயிைல ெய�P மிைடய�றி� தா*�ெத மிைறவி ெபா�ன/ 

<ைலயிைல ெய�P ப0 ெசHவ னாைள� <:<கேவ.  (103) 

 

இர��<ைறெபறா� வ��திய கிழேவா� மடேல ெபா�ெளன மதி�த/. 

4264. ஈ�ேத 9வ�<$ கர�தா� வி��தி�றி ெய�:�தனி 

மா�ேத ெமPந/ விநாயக ?ப� வைர7பயி-C 

சா�ேத யணி=ைல த�தெவ$ காம� தட$கட4<7 

ேபா�ேத யலாெனCச ேமம4: ேவ: �ைணயி/ைலேய.  (104) 

 

பா$கி�< உலகி� ேம/ைவ��ைர�த/, 

4265. ேபைதய  மா/ெகா� விநாயக ?ப� பிற$க#/ வா* 

காைதய ராவிய க(மட வாயி� கட4�வியி/ 

வாைதய ராகி வ���ற� ேகாைதய  மாைல94றா  

ேகாைதய  மாைலெகா( ேடய� மா4ற� <றி7ப கேள.  (105) 

 

அதைன� த� ேம/ ைவ��3சா4ற/. 4266, 

வி�பைன ய�ன விநாயக ?பதி ெவ4பி-(க( 

��பைன யாெளழி ேறா�:$ கிழிெய�ைக� ேதா�றேவ �� 

க�பைன� ��ைன� ேதநீ :டெல$< ம7பிெயா� 

க�பைன மாைவ K V ம�றி [ வ� க�$<ழேல.  (106) 

 

பா$கி தைலமகளவயவ�த�ைம சா4ற/. 

4267. க�தர$ கா�� ெகாைடயா� விநாயக க�ன� ெவ4பி� 

ம�தர$ கா�� தி( ேடாள(ண ேலெய$க( ம$ைகந/லா� 

��தர$ கா�� மவயவ யாD� ெதா<�தி0P 

ம�தர$ கா�� மிைடச4:$ காண லாி�ன�ேக.  (107 ) 

 

இ�Dம�. 

4268. ெசா/#� �ைவ9$ <வைளயி ேனா�<� �கி ��07� 

வ/#� �ளக= ேவயி� பாிச= வாP�D 

வி/# ெனாி7� விநாயக ேவ�ெவ4ப ெம�னைகயா� 

அ/#� மண= ெமF�$ கிழிெகா( டைட�த�ேள.  (108) 
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தைலமக� த�ைன�தாேன �க*த/ 

4269. வ/ைல ெயFதி� <=த வைர�� வய$க�7� 

- =/ைல ெயFதி =Fமதி தீ�0 =F�ல< 

ம/ைல ெயF� விநாயக மா/ெவ4பி� மா� ம�$ைக 

யி/ைலெய� ேறவைர ேவ�மட வாயிஃ ெத�:ணிேவ.  (109) 

 

பா$கியி45�ட. இ�Dம�. 

4270. நைடைய7 பி0ெயன� தீ�0� ெகா�வCச நCசவிழி� 

கைடைய வ0ெயன� ேகா�0 மி0ய  க�பசிேம� 

மைடைய ம0ெய� றP7� விநாயக மா/வைரமா 

னிைடைய மி0ெய� ெறFதிவி� ேடனினி ெய�<ைறேய.  (110) 

 

பா$கி அ�ளிய/ கிள�த/. 

4271. வி�ெப(ைண வி�ட �க* ேபா �தி மா பி/ விள$கமல  

வ� ெப(ைண ைவ�த விநாயக ?ப� வைர�<றவ  

த� ெப(ைண ேவ��� தணவாத வ�றி றண�திர$க� 

க�ெப(ைண ெவ�ட ல�Iைட யா த$ கடைமய�ேற.  (111) 

 

ெகா(� நிைல5ற/. 

4272. பாேவ: சீ �தி �ைன9 விநாயக பாாிெவ4பா 

ஏேவ: க(ணி�< நி�<ைற 5ற விைச�திலேள4 

?ேவ: ெகா$ைக� கனிைய� கவர7 �ைன9மட� 

மாேவ :கபி�ைன யா நி�ைன J$< மறி7பவேர.  (112 ) 

 

தைலவியிளைம�த�ைம பா$கி தைலல4<ண �த/. 

4273. கிளரா நைகய� விநாயக ?ப� கிள ெவ4பவ( 

�ளரா =கி4< =ள:$ <தைல�< =4ற�பி 

வளரா =ைல�< வள� =ைலயி� வ��திநனி 

தளரா விைட�<� தள� நைட�<� தள வெத�ேன.  (113) 

 

தைலவ� றைலவி வ��தியவ(ண=ைர�த/. 
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4274. வ�<$ <=ைல யா  ேவ� விநாயக வ�ள-ட� 

ெப�< பசியிைன வா��$ <ண= பிற�த� ேபா4 

க�< மல �<ழ லாH K$ கவி�ெப: க�னி9ட 

P�<� தமியைன வா��$ <ண= =தி�த�ேவ.  (114) 

 

4275. த(டைல யா தைழ ெகாH�$ <ழ�மல  தா$க7ெபH� 

வ(டைல யாய� �ட� ெசH� மாட� மற�தி��தா� 

ெகா(டைல ெவ�ற ெகாைடயா� விநாயக ேகா� சிலபி4 

�(டைல ேவலவ யானவ� ெக�ெகா/ �க/வ�ேவ.  (115 ) 

 

தைலவ� ெசRவிெயளிைம ெச7ப/. 

4276. கரேவ யிலாத விநாயக ?ப� கவி7�லவ  

வரேவ �கல விைர�ெததி ேரா0 வ�வ�ேபா/ 

அரேவ �ைர9 மகல/< லாIெம� னா வரைவ 

யிரேவH <ழனீ ெசாலவிைர� ேதா0 ெயதி வ�ேம.  (116) 

 

பா$கிெய�ைன மைற7பிெனளிெதன ந<த/. 

4277. ெபா�ைன மைற�த/ ெசயாம/ வழ$கி7 �லவ க# 

த�ைன மைற�த விநாயகமா/ ெவ4ப த(மல வா* 

மி�ைன மைற�தவ� ெச/வ7 பய�ெபற ேமவெலா�< 

ெம�ைன மைற�ெத�ெச/ வ�தி�ப நீ ெபற ெவ(ணியேத.  (117) 

 

அ�நைக ெபாறா அதவ� �லப/. 

4278. ெவHதா மழ#/ விF�ேதா  �ய  நனி ேமவிட ெநH 

ெபHதா ெலனந/ விநாயக ?ப� பிற$கல�ன 

ெகாHதா ரணி<ழ/ காம� தழ#4 <ைழ9ெமைன3 

ெசHதா வ�=ைல யாயிக*� ேதநைக ெசHதைனேய  (118) 

 

பா$கி தைலவைன�ேத4ற/. 

4279. பழியா  தராத விநாயக ேவIய  பாவல த$ 

கழியா வினிய ெமாழிெவ:� தா-$ க�பைனய 

ெமாழியா ெளன� ெமாழிைய ெவரா(மய� Vாிெவ�ள� 
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ெதாழியா �ண$க ெலாழிம�ன வாநி� P: �யேர.  (119) 

 

பா$கி ைக9ைறேய4ற/. 

4280. மைழத� ெச$ைக விநாயக ?ப� வைர�கிைள�த 

கைழத� மாவிள� ேதா(மா �ள$கனி வாகநனி 

<ைழத� வCசிெகா� ெகா$ைக� கனி9� <ைழதர7?� 

தைழத� வாயா ேசநின�கி�ப� தைழதரேவ.  (120) 

 

கிழேவானா4ற/. 

4281. வி��ெததி  ெகா�I விநாயக ேவ�வைர மீதிெல�ைக 

யி��ெததி  ெகா�I� தைழேபா4 றைழய ெவைன3ெசHததா4 

ப��ெததி  ெகா�I �கரயி/ ேவ/விழி7பா� ெமாழியா( 

=��ெததி  ெகா�I நைகநில U: =கமதிேய.  (121) 

 

இைறவ� றன�<�<ைறேந பா$கி இைறவி�< அவ� <ைற9ண �த/. 

4282. ெமHதா$< ெசHைக விநாயக ?பைன ேமவல ேபா4 

ைகதா$< ைப�தைழ வாட� கவிP$ க�கெவா� 

ைவதா$<ேவல  வ�வா  �ன�ெதா�: வாHதிறவா  

ெபாHதா$< K(ணிைட யாயவ � ெக�ெகா/ �ாிவ�ேவ.  (122) 

 

இைறவி அறியா� ேபா�: <றியா�5ற/. 

4283. மி�திர$ 5� விநாயக ேவடர ேமD4:ேளா  

சி�திர மாெரழி/ க(0னி தா �� சிற�தி��க 

அ�திர ேந விழி யா ேச  மயிைல யம �தெவா� 

ச�திர யா� �கழ� த<வ� தா*<ழேல.  (123) 

 

பா$கி யிைறேயா4 க(டைம பக த/. 

4284. த�னிைட ேய4றவ  தமிைட ம�ன�C சா �திர7ப7 

ெபா�னிைட J0�றி ந/< விநாயக ?ப�ெவ4பி/ 

நி�னிைட Q-ைர ேக��வ� தாெர� னிைன�தனேரா 

மி�னிைட வா =ைல யாHந �ன�தி�: ேமவினேர.  (124) 
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பா$கிைய� தைலவி மைற�த/. 

4285. வி(ணாH �க*ெசH விநாயக மா/ெவ4பி/ ேவ: ெதாழி 

ெல(ணா வ�வ ெரைனெய(ணி வ�தன ெர�னெவ(ணி 

ந(ணா7 ெப�பழி நபழி தீ <0 ந(ணவயி4 

க(ணாH ெமாழிய� தகா� க(டாயி� க�ெமாழிேய.  (125) 

 

பா$கிெய�ைன மைற7பெத�ெனன�தழா/. 

4286. <�றாத பாவல ��I$ <றி7பறி� ேதெகா��< 

ெபா�றாத வ(ைம விநாயக ேவI�I ேபாலெவ�: 

ெமா�றான நமி� ேவ=�I ேவ:ப� ேடாாிர(டா 

இ�றான ெத�ைனெகா ேலாமைற� தாெயைன ேய�திைழேய.  (126) 

 

பா$கி ைக9ைற�க*த/. 

4287. பா�� கணிகல மான வியாைச7 பதிெயPேப 

8�� கணிகல மான விநாயக D�தம� ேபா/ 

வா�� கணிகல மான =ைலமட வாHநின/ <4 

ேற�� கணிகல மான திமாவி� ெசF�தைழேய.  (127) 

 

ேதாழி கிழேவா�:ய  நிைலகிள�த/. 

4288. வ(டா  மல �<ழ� மாேத யிய4கவி வாண �<7 ெபா4 

ப(டார ம�ன விநாயக மா/வைர7 பாசி� =ைள 

ெகா(டார வ�பி4 பி0�கினி ;��$ <ழ�களி4ைற� 

க(டா பி� றைம9$ காணா நி� றார�த� காவலேர.  (128) 

 

ம:�த4க�ைம மா�ட/. 

4289. காவல  நாெடா:$ ெகாH� ெகாH தீ�� கவினிழ�த 

?வல  காவி4 றைழ9 மவ =� �கெல� ெபாH9 

ஏவல  வா�விழி யா ேவ� விநாயக ேவ�த4�க* 

பாவல  த$க# ேபா#/ைல யாயின பா�ெமாழிேய.  (129) 

 

தைலவ� <றி7� ேவறாக ெநறி7பட�5ற/. 

4290. நீல�ைத ெவ�ற விழியாெயC ஞா�: நிைல�<Cைசவ 

சீல�ைத ேயெகா� விநாயக மா/ெவ4ப  சி�ைதெய�ேனா 
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Eல�ைத ேய�தி தி�நீ :டெல$<� ேதாயவி�� 

தால�ைத யாளி4 றன$ைக வ�ெம�: சா4றினேர.  (130) 

 

தாதாக தா� ெவ(� ேதாழி தைலவிைய =னித/. 

4291. க/ேல� ெகாைடய�றி ெய�P விநாயக காம�ெவ4பி/ 

வ/ேல ாிள=ைல யாHநி� PயிாிP மா::ேவ 

ற/ேல ெனனநிைன யாெதாழி� தா#R வடாதெமாழி 

ெசா/ேல� ெபா:�த�� வாய0 ேய� ெகா�C ெசா4பிைழேய.  (131) 

 

தைலவிபா$கிைய =னித/. 

4292. இயலா  =Fமதி ேதாH�திட வாப #னிதல �த 

=யலா நி4பாெரன வ�க#� ேகாைட =Fெதாழி�< 

�யலா ெமP$ைக விநாயக ?ப� ெபா�7பெரன� 

கயலா ெரனவிவ ெள(ணி7 பலெசா/ லைற�தனேள.  (132) 

 

தைலவி ைக9ைறேய4ற/. 

4293. ம/வாH த�ந/ வியாைச விநாயக வ�ள/ ெவ4பி ெல�0 

ெல/வாH த�மR விைறவ  ைகேயறி யி��தயலா  

ப/வாய ல த� மிமா�தைழ ெய�ைக7 ப�� மத� 

வி/வா யல ெத: ேம4ற� வாHதளி  ெம/#யேல.  (133) 

 

இைறவிைக9ைறேய4றைம பா$கி யிைறவ4<ண �த/. 

4294. ெபாHயா வளைம விநாயக ?ப� ெபா�7ப தைழ 

ெநHயா  <ழ#ெய� னா=ன ேம4: ெந�$கிவள � 

ைதயா ாிள=ைல மீதைண� தாளைத யாHDறினி� 

ைகயாக D�னின� ேபா- மிைறவநி� ைக�தைழேய.  (134) 

 

பா$கி தைலமக4<� <றியிட$ 5ற/. 

4295. ம�தார ம�ன விநாயக மா/ெவ4ப மாமதிேயா� 

வ�தா ரழ4கதி ேரா�ெவ7ப மா4ற ம�Dத/ ேபா/ 

ந�தா  தடந� ேமவ வி��<: ந�மைனயாH� 

ெகா�தா  த�த( ெபாழி/பக/ யா$க� <லாவிடேம.  (135) 
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பா$கி <றியிட�திைறவிைய�ெகா(� ேசற/. 

4296. =ைக கா�� மா=ைல யா ேவ ெளCஞா�: =ய�றற�தி� 

மிைககா�� ெசHைக விநாயக ?பதி ெவ4பி-�க� 

பைக கா�� நீல$ெகாH ேதமயி லாட- பா �கவகி4 

�ைக கா�� ?$<ழ லாHவ� வாHைப ெபாழி#ட�ேத.  (136) 

 

பா$கி தைலமகைள� <றியிட��H�� நீ$க/. 

4297. கள$ெகா(ட வா�விழி யாHநி� க�$<ழ4 கானி4கய� 

தள$ெகா(டேமவலைர7பிணி�தியா� சிைறசாரைவ7ேப� 

வள$ெகா(ட சீ �தி �ைன9 விநாயக வ�ள/ெவ4பி/ 

உள$ெகா(ட காவலைர�ைக�ெகா�வாயிவ@4:வ�ேத.  (137) 

 

இைறவ� <றியிட�ெததி 7ப�த/. 

4298. காேரா ெற*ைக விநாயக மா/ெவ4பி4 காம�ெவHய 

ேபாேரா ஒ��த வைமய� தவ�ெவ� �ற�தர7?( 

வாேரா �லD களி4ெறா� வி/ெலா� வாளிெயா�� 

ேதேரா� வ�தி$ <தவிய தாெல� ெசF�தவேம.  (138) 

 

�ண 3சியி� மகி*த/. 

4299. பாாி�ப ெமH�ற வ�த விநாயக பாாிெவ4பி4 

றாாி�ப வா <ழ லா மணி ய/<4 றட=Fகி 

வாாி�ப� ேகா�0வ � ேதெச$ <=த ம�D@மி7 

ேபாி�பம�றிம4 ேறாாி�ப =(ெட�ற/ ேபைதைமேய.  (139) 

 

�க*த/. 

4300. ெத�(ேடாட ெவமட ேமா�� �லவ =� ேச �தக# 

ம�(ேடாட ேவா�� விநாயக மா/ெவ4பி� மCசின�ைத 

யி�(ேடாட ேவா��$ <ழலா  =க�ைத ெயதி �த/லேவா 

ெவ�(ேடா0 ேய�க#�றி மதகட/ G*�திடேல. (140) 

 

தைலமகைள� தைலமக� வி��த/. 



29 

 

4301. மாணாத வி�ைமைய� காணா விநாயக வ�ளல�� 

ேகாணாத வா(=க$ காணா7 �லவ�$ 5�ெமாளி 

?ணாத வ�கதி  காணா� கமல= ேபாலநிைன� 

காணா தலம� பா$கிய  காண3ெச/ கா மயிேல.  (141) 

 

பா$கி தைலவிைய3 சா �� ைக9ைறகா�ட/. 

4302. ஏ$கC ச4:மினி ெய� றிர$ ேதாாி: மா7ப�க� 

யா$கCச ந/< விநாயக மா/ெவ4பி லெபா�ெசHத 

?$கCச ேந =ைல யாHநி� ன0ெயழி/ ேபா4ற7��க 

ேத$கCச மீத� ளா4கா( மதிபைக3 சீ4றம4ேற.  (142) 

 

தைலவிைய7 பா$கி4 5�ட/ . 

4303. மாேல யனவளி யானிர� ேதா ம4 றவாிைட3ெச� 

ேறேல ெமனநனி ந/< விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி/ 

ேவேல யனவிழி யா� I�D� விள$<மதி 

ேபாேல விள$கி விைளயாட7 ேபா�த�� ?$ெகா0ேய.  (143) 

 

நீ$கி�தைலவ4ேகாபைட சா4ற/. 

4304. ெத�ைன 9ற�ெகா( =த4<ற G4ைற9C ேச தனி3ெசா 

ற�ைன9 நா7பணி� ேற5�� மாெசன� த(மணி9 

ெபா�ைன9 G� விநாயக ?ப� ெபா�7பிட�தி/ 

நி�ைன9 மி�ைன9$ 5�� ெமைன9 நிைன�த�ேள.  (144) 

 

உலகிய� ேமபட வி��� வில�க/. 

4305. வைச9$ <ைற9 மிலா�ெச� தமி*�கவி மாைல9ேப 

ாிைச9 �ைன9 விநாயக மா/ெவ4பி ேலன�தி� ெம� 

றைச9 ைப�ேதP� திைனV ர-ெம� தைழ�<0/ வாH 

மிைச9 நைச9ட� ற$கிநி� X �<7பி� ேமவரேச.  (145) 

 

வி��திைற வி�ப/. 

4306. ெமHசா �த சீ �தி விநாயக ?ப� வியாைசநக 

ைரசா �த ேவ�வி யழ/ சா �த Uனம ர �க=தா 

ைபசா �த வ/<4 படா=ைல J�$க� ப$கய7?$ 
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ைகசா �த Uெனன� கி�ன=தா ெம�த� கால=ேம.  (146) 

 

ஒ/சா�பக� றிஒ/சா�பக� றிஒ/சா�பக� றிஒ/சா�பக� றி....    

கிழேவா� பிாி��ழி� கிழ�தி மாைலயெபாF� க(0ர$க/. 

4307. பாமாைல 9Cெசாாி ேத�வ( 0னப� <$<வைள7 

?மாைல 9$ெகா� விநாயக ேவ�ெவ4பி4 ெபா4ெறா0யாH 

மாமாைல ந(ணிய ெவ�Pயி  வா�ட வள ெந�7பி4 

காமாைல ெய�ெபய  ம$கல ேமாம4 றறிகிலேன.  (147) 

 

பா$கி �லப/. 

4308. பாD �க*ெசH விநாயகமா/ ெவ4ப  ப�மலைர� 

;D ெபாழி#4 பிாிய விவIயி  ேசாரெவாளி 

ேமD ப�திைய� ேதெரா� மா*கட/ G*�தெவHய 

வாD பாியின ப/[ழி கா:ம� வாழியேவ.  (148 ) 

 

தைலவனீட� தைலவிவ��த/. 

4309. நீ�� தி�வ� விநாயக மா/வைர நி�றிய�தி� 

ேகா�� தரள=$ கா�தI ?$<மி F�திைர9 

நா�C �ழி9$ெகா( ேடயாய ெவ�ள ந@<ெம�: 

வா�ெம4 ைகய கல�தர வ�தில  ம�னவேர.  (149) 

 

தைலவிைய7பா$கி கழற/. 

4310. ேத� �க*ெகா� விநாயக மா-� தி�Dம�றி� 

5� மவாி4 பிாியா ெரவ நிைன� 50ெயழி/ 

நீ�� தைலவ  பிாி�தன ெர�: நிைன�திர$க� 

நா� மயேலா  நைகவி�� தாபிைற ந�Pதேல.  (150) 

 

தைலவி =�னிைல7 �றெமாழி ெமாழித/. 

4311. <றி7பா� வறிஞ�( ேணாH�க லா=� <றி�ததைன 

மறி7பா� =ய- விநாயக மா/வைர வாHமன��� 

ெசறி7பான ேநாயைன� ��ெதாி� தா-� ெதாியல =� 

=றி7பா� =ய�: ெமாழிவா ாிP=F Vடாி�ேற.  (151) 
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பா$கிெயா�பக த/. 

4312. வாியா  மல �ெதாைட யா��ல ேவாைர மற�� ெம�: 

பிாியா �ைற9 விநாயக மா/ெவ4ப  ெப(ணண$ேக 

=ாியா வ=�றழி�ப =ைலேம� =ய$கி�த�� 

தாியா விட=ற* ��ப பிாி�தி�: த�தனேர.  (152) 

 

பா$கிய3�:�த/. 

4313. வைனகா� தைழ9 வியாைசய  ேகாெனழி� மாமலர$ 

கைனகா�த மா ப விநாயக மா/வைர� காாிைக நீ 

நைனகா�த ேதாள  நைசகா�த ெநCச ந#த/ க(டா4 

றிைன கா�த னீ$கி மைனகா�த/ ?ண3 ெச9ம�ைனேய.  (153) 

 

நீ$க4க�ைம தைலவி நிைன�திர$க/. 

4314. ெபா�ைன7 �ண� �ய�தா� விநாயக ?ப� ெவ4பி/ 

எ�ைன7 �ண �தி� மி�Pயி ராய ெவழி#ைறவ� 

ற�ைன7 பிாி�தியா� றளர விதி��� தவளமல  

மி�ைன7 �ண� விதிைய வி�$ெகாெல� ெவபழிேய.  (154) 

 

தைலவி�கவ� வர/ பா$கி சா4ற/. 

4315. தாேராைத வ(0னC Eழ7 �ைன�ய� ற(டமிேழா  

சீேராைத ம/< வியாைச விநாயக ெசம/ ெவ4பி4 

காேராைத ேக�� மகி*மயி/ ேபானி� கணவ  மணி� 

ேதேராைத ேக�� மகி*வாH மயி#ய4 ேசயிைழேய.  (155) 

 

சிைற7�றமாக3 ெசறி7பறிD:�த/. 

4316. பா$ைக 9:�ல ேவா �< விநாயக பாாிமல 7 

?$ைக ெபா�Gசி� க#7பைக தீ �த/ ெபார�க09� 

தீ$ைக 9:ைபC சிைற�கி�ைள யா �கி� திைன7�ன�தி� 

ேவ$ைக ெபா�Gசி� தழ4பைக தீ �தி� ெம/#யேல.  (156) 

 

=�னிைல7�றெமாழி ெமாழி�தறிD:�த/. 
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4317. விC�க� த�ைன ேவானிர7 ேபா �க ேமDறந/ 

<C�க ேம�க ெம�P விநாயக ேகா�வைரயி4 

கிC�க வாயிவளC�க$ ைகவி�ட ேக�வைர3 ேச � 

தC�க$ கா(மற7 O மற வாதி� மC�க�ேத.  (157) 

 

=�னி�:ண �த/. 

4318. தாேவ$ைக ெய�றவ  ெவ$க# மா�றாி யாதக4: 

மாேவ$ைக ய�ன விநாயக ?ப� வைரயிட�தி4 

?ேவ$ைக க(ட ெவமாெனா� யா= �ன�ைதயினி� 

காேவ$ைக தீ(ேட$ கவ@� தழ-ெம$ காவலேன.  (158) 

 

=�னி�:ண �தி ேயாபைடசா4ற/. 

4319. ஓ$கிய க/வி 9ைடயா த ன(ைம 9றெலா�வி 

நீ$கிய ேபா� மறவா விநாயக ேநய� ெவ4பி4 

றா$கிய ேவல(ண ேல�ன நீ�தி/லC சா �தி0P 

G$கிய மா=ைல யாைள மற�திட� ேம�ைமய�ேற.  (159) 

 

கிழேவா� றCச ெபறா� ெநCெசா�கிள�த/. 

4320. அ� ெவCசாப=$ ேகாப=$ ைக�கட$ கா�களி:$ 

க� ம�ேத� =ளந� �ைணைய� கவ �� <�ற  

ந�� த� விநாயக மா/வைர ந(ணின  ேவ� 

ெவ�C சமைரெநC ேசெய� �ைணெகா(� ெவ/<வேத.  (160) 

 

பக� றியிைட0�பக� றியிைட0�பக� றியிைட0�பக� றியிைட0�....    

இைறவைன7பா$கி <றிவர/ வில�க/. 

4321. திைனயா யி��தெத� ேறமகி*� ேதபி� ெசல3ெசல�தீ 

விைனயாH வள �� =தி �த திRேவன� ெம#�தவைர 

யைனயாH7 �ர�< விநாயக ேவ�ெவ4 பண$கிைன நீ 

நிைனயா வரைலய வ�ைனப/ கானிைன யாவ�ேம.  (161) 

 

இைறவிைய� <றிவர/ வில�க/. 

4322. மி�ைன 9றF மிைடயாH விநாயக ேவ�வைரயி� 

ம�ைன9 ெகா(� திைன�காவனீ�� மதி மற�த 
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D�ைன9 வா =ைல7 ெபா�ைன9 ேநா�கி 9��� நி�ேற 

ெய�ைன9 ேநா�கின எ�ைன நீ வார விளெபாழி4ேக  (162) 

 

இைறமகளா0ட ேநா�கியF$க/. 

4323. ஏைவ9 ெவ/விழி யா  ேவ� �க*�கிட மா7�லவ  

நாைவ9 பாைவ9� த�த விநாயக ந(ப�ெவ4பி4 

?ைவ9� த�ெத �ண =ைல மீ� �ண�மி�ப� 

ேகாைவ9� த�தவி� காைவ9 ேமாவ� <றி�தனேம.  (163) 

 

பா$கி யா0ட வி����ெகா(ட கற/. 

4324. ஆவி 9ைற9 வியாைச விநாயக வ(ண/ ெவ4பி� 

ேமவி9 பா/வ�தR வாவிய� னா ம� வினாவி#வ( 

பாவி 9லாD மயி/காட� X �க�த7 பாவி9ைம 

ேயாவி9 மாவி 9டேன ெச�றாெள� :ைரமி�கேள.  (164) 

 

பி�னாெண��தைக <றிவயினீ� ெச�றிர$க/. 

4325. அ(டைல 94றவ  தா� விநாயக வ(ண�மணி 

ெமா(டைல G�� தடCேச  வியாைச =�<ெவ4பி4 

ெகா(டைல ேய��$ ெகா0 ேபா -லாெவ� <லெதHவமிR 

வ(டைல த(டைல வாெயைனயாள வராத ெத�ேன.  (165) 

 

வ:$கள நா0ம:க/. 

4326 தயிேரா வியபத மி/லா மயிைலயி4 ச�திர�தா� ' 

ெசயிேரா விய�க* ேச� விநாயக ெசம/ ெவ4பி/ 

அயிேரா வியெவ�ற வி�ெமாழி ந$ைக யகலவ�ேதா 

உயிேரா வியDட லேபா� றி��ததிR ெவா(�னேம  (166) 

 

<:�ெதா0 வாFV ேநா�கி மதிமய$க/. 

4327. ஒ�ளிய பாவல  சி�தாமணி ெபா� ேவாDெகாைட 

வ�ளிய  க(மணி வா�சீ  விநாயக மா/வைரயி4 

ெற�ளிய வான= த�னா �ைற9Cசி4 Wாிெத�ேற 

9�ளிய ெவ�ெனCச ேமெய�ெகாேலாநி� :ய$<வேத.  (167) 
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இர&� றிஇர&� றிஇர&� றிஇர&� றி....    

இைறேயானி��<றி ேவ(ட/. 

4328. ம(ணி4 சிற�த வியாைச விநாயக வ�ள/ ெவ4பி/ 

வி(ணி4 சிற�தெவH ேயா� கட� V*கின� ெம�மல வா* 

ெப(ணி4 சிற�த வ=தைன J  K ெப�பதியி 

ெல(ணி4 சிற�த வி��ெதைம7 ேபா-ம� ெகHதாிேத.  (168) 

 

பா$கிெநறியின த�ைம 5ற/. 

4329. இத$கா�� மி� ெசா/ விநாயக மா/ ெவ4 பி�C�ைன7�4 

�த$கா�� மா=ைல காரணமாக7 �ரவல நீ 

கத$கா�� ெச$க� ட:க� காியி� கD� கவி*�த 

மத$கா�� ெவ�ள$ கட�ெதC சி4W �< வரலாிேத.  (169) 

 

இைறேயாெனறியி� ெதளிைம 5ற/. 

4330. இரD பரD$ <ழM  Kம/< #ைட=ைலயா 

அரD மாி9$ காி9=� ெகா(ட வ0ைமெய�ெற4 

பரD மரD மாி9$ காி9 பணி�திைறCசி 

வரD ெப4ேறனC� ேவ�ெகா/ விநாயக மா/வைர�ேக.  (170) 

 

பா$கியவனா�டணியிய/ வினாத/. 

4331. G�� திவைல7 �ன-� தைழ9 விளாிவ(� 

=� மல� பயி- நிழ- =F7�லவ  

ேப� �க* ெசH விநாயக ?ப� பிற$கல�பா 

?� விைர9ெம� ேனாD$க ணா��ைற ?ைவய �ேக.  (171) 

 

கிழேவானவணா�டணியிய/ வினாத/. 

4332. ேவ�டணி ேச�ெம� னா�டணி 5றிெய� ெமH7�லவ  

பா�டணி ேதாள� விநாயக மா/ெவ4பி4 ைப�ெதா0 நி� 

னா�டணி மாத க� E�டணி 9�ந� னிழ-=ைல� 

ேகா�டணி ச�த=� ேதா�டணி மாைல9$ 5:கேவ.  (172) 

 

அவ4<� த�னா�டணியிய/ பா$கிசா4ற/ 
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4333. கன�காவி ய=ண � ேதா க� Uல$ கமலமி�னா 

டன�காவி ய�ன விநாயக மா/ெவ4ப ச�தணி�� 

வன�காவி யமல  மா�தைழ ேவH�� வள  த� ச� 

தன�கா விய$<வ ெர$க� ெபா� னா��ைற ைதயலேன  (173) 

 

இைறவி�கிைறேயா� <ைறயறிD:�த/. 

4334. கரவல  ெநCக$ காணா� கபா# கழ/லேர 

விரவல  ெநCச விநாயக ?பதி ெவ4பெர�: 

�ரவல ராயிP மி�றிர வி�க� ெபா#9நி�வா 

யிரவல � ேத�ெகா ளிரவல ரா<வ ேர�திைழேய.  (174) 

 

ேசராதிைறவி ெநCெசா� கிள�த/. 

4335. த�வா ெயனவிர� ேதா �ைக� த�வாH� தன வழ$கி� 

<�வாH �க*ெகா� விநாயக மா/ெவ4பி4 ேகாளாிக� 

<�வாH களிறC சதாிெனC ேசந ேதா�யிைர 

வ�வா ெயனவ#� தா�வ�க ேலாவிவ� வ�ெனCசேம.  (175) 

 

ேநாிைழ பா$கிெயா� ேந ��ைர�த/. 

4336. அட/�ாி 54ெறன வாளி திாிக$< லா வெமா� 

விடல� ம�ப  வர/ �க� றா/யா� விளபெல�ேன 

மடலவி* மாைல விநாயக ?ப� வைரயண$ேக 

9டல ெவ:7ப�( ேடாெவா� வாத Dயிாிைனேய.  (176) 

 

ேந �தைமபா$கி ெந��தைக�<ைர�த/ 

4337. ெகாFதிய வ(�ைற தார(ண ேலநி� <றி7பிைசய�ர 

ெதாFதிய லாரவ ெணCச$ <ைழ�தெவ� :�பெம/லா 

பFதிய லாத விநாயக ?ப� பட �க*ேபா/ 

எFதி9$ 5றி9 =4றா தியாவ �< மி�நில�ேத.  (177) 

 

<றியிைடநிறீஇ� தாH �யிலறித/. 

4338. மயிைல7 ெபா�மிய வாHந �ன�த�: வ�தெவறி 

யயிைல7 �ண �தைக வாரண$ காைவ யைல��7��ளி� 

:யிைல� ெதாைல�� விநாயக ?ப� �ட �கிாியி/ 
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ெவயிைல7 ெபா�மணி Nச- G*�த� ேமவியி�ேற.  (178) 

 

இைறவி�< இைறவ� வரவறிD:�த/. 

4339. <ணவாள ேனா$< விநாயக ?ப� <ளி  சிலபி/ 

நிணவாளவி ம�7 பியாைன ெசH ��ப நிைன�திலராH 

மணவா  =ைல�களி யாைன ெச யி�ப மதி�திரவி4 

ரணவாத காதல  வ�தா  தண��� தளிாியேல.  (179) 

 

அவ�ெகா(� ேசற/ . 

4340. ெபாைற தா$< =�ள விநாயக ?ப� ெபா�7பிட�தி4 

பிைறதா$< வா@த4 ேபரம � க�ெசHய ெப(ண=ேத 

கைறதா$< ேவ4ைகந$ காதல  காத4 கடலக�� 

நைறதா$< ெகா$ைக� <ட$ெகா(� நீ�த நட�த�ேள.  (180) 

 

<றி9H�த கற/. 

4341. Eேத யிலாத விநாயக ?ப� �ட �கிாிேம4 

ேபாேத ெயP=க7 ?$ெகா0 ேயெவHய ேபா ெசHபைக 

காேத ெயன�ெகாIன க�பைக நீல�ைத� ைக�ெகா(ைக 

வாேத �ாி=/ைல நா(=ைக ெகா(� வ�<வேன.  (181) 

 

வ(�ைறதாேரா� வ�ெததி 7ப�த/. 

4342. அரவி4 ெபா#ய/ < லாரண$ ேகெயைன யா(0�பேம 

தரவி4 ெபா#மல  மாளிைக நீ�திவ( சாரந/ேலா  

வரவி4 ெகதி ெகா� விநாயக மா/ெவ4பி/ வா�கதி ெச/ 

#ரவி4 றிற�த� ெம�றவ ேமாெம/ #த*�கதேவ.  (182) 

 

ெப�மகளா4றினத�ைம நிைன�திர$க/. 

4343. தட$கா�� ெச/வ வியாைச விநாயக தா�ெவ4பி4 

கட$கா�� ெவ$காி 9$கத$ கா��க( ^ரவ= 

பட$கா�� நாக= பாHகா� 0�ளி4 படாதாி/ 

விட$கா�� ேவ/ெவ� ேனாெவைன வா*வி�க ேமவியேத. (183) 
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�ரவல�ேற4ற/. 

4344. வி(ேபாய சீ �தி விநாயக ேவ� ெபா�ைன G�கர� � 

த(ேபாதி� =�க# யி/லா� தைகெயன� த(ணியெம 

ப(ேபா #னியெசா/ லாெயாளி Gசி7 படாாிநி� 

க(ேபா/ விள$<ெம� ைகேவ#� =�ன�த காரமி�ேற  (184) 

 

�ண த/. 

4345. சிவேம ெபா�ெள� விநாயக ேவ�ெவ4பி4 ேச த�ெம� 

பவேம பவம7 பவ7பய னாக7 ப�<�ெதா: 

நவேம த�மிவ� வாய= தெபற நா� =�ெசHத 

தவேம தவம4ைற ேயா பவ =�தவ =மவேம.  (185) 

 

�க*த/. 

4346. வாPCசி� தாமணி 9�த� Dமி� மாநிதி9 

மாPC ெசF$ைக விநாயக ?ப� வைரயண$ேக 

NP=யி� =�க3ெசா4 ேறPடXறெலP� 

ேதP� த�நி�ெசR வாH�ெகா�த வாபைல� ேத �திலேன.  (186) 

 

இைறமகளிைறவைன� <றிவா/வில�க/. 

4347. வாேனா  �கF விநாயக ?ப� வைர3சாியி4 

காேனா ெகா0� காிேயா ெகா0த� காிெகாலாி 

மாேனா ெகா0� வழிேயா ெகா0�� வரெவளிேதா 

ஊேனா �:ெம� Pயி �<யி ராகிய D�தமேன.  (187) 

 

அவனிைறவிைய இ/வயி� வி��த/. 

4348. ஏ�ைட ெவ:�� =F7�ல ேவா ெசா #னியதமி*7 

பா�ைட வி�� விநாயக மா/ெவ4பி4 பாHமதமா�னக 

ேகா�ைட =ைலெயன� ெகா(ட ெபா�ேன ெச�:� ேகாக 

G�ைட விள�< மணிவிள� காக விள$<கேவ .  (188) 

 

இைறவிையெயHதி7பா$கி ைக9ைறகா�ட/ 

4840 இ/ைல ெயன#/ைல ெய�P விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி/ 

வி/ைல ெயறிநி� னைகேயா ெடதி ��( ெம#��ைட�த 
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ம/ைல யிஃெதா4 றிாி=/ைல வ/லாHநி� =னிவட$க 

வ/ைல நிக�ைம பாைல யனிை◌ய வைட�த�ேவ.  (189) 

 

இ4ெகா(ேடக/. 

4350. அமைன யாக வல ேம வண$க கலாம/ விள$ 

<மைன யாய வியாைச விநாயக ெகா(ட/ ெவ4பி/ 

விமைன வி� =ைல ெம/#ய லாH�யி� ேமவெலாாீஇ 

நமைன ேத�=� னமைன ேத0 நட�த�ேள.  (190) 

 

பி�ெச�றிைறவைன வரDவில�க/. 

4351. நா�0 -ய ெதா(ைட நா�� விநாயக ந(ப4<ய  

பா�04 ெப�< �க*ேபா ெலம�<7 பழி ெப�< 

G�0�C ச/#ய வ/#ய ேம=� வில$<திாி 

கா�0ைட ேவ:ைண யா�ெகா(� வார4க காவலேன.  (191) 

 

ெப�மக� மய$க/. 

4352. தாெவ�ற வைர=� வாெவ�: ெசெபா� ற�தல�றி7 

ேபாெவ�ற ேலாD விநாயக மா/ெவ4பி4 ?$ெகா0ேய 

ேயெவ�ற க�ெபா�ைன� தாெவ�: ேமவி� ெம�ைனயிவ 

ேணாெவ�ற ல�றி7பி� வாெவ�றனீெய�: ேமாவிைனேய.  (192) 

 

ேதாழி தைலமக�ய கிள�� வி��த/. 

4353. ெபா#கா�� வ�ள4 கிவென� விநாயக ?ப�ெவ4பி/ 

வ#கா�� ைக�நாக =$கைற நாக= ம�னியி�( 

ம#கா��� ெவRவத  நீ�திய ேதார3ெசR வாHவயி ைவ� 

ெதா#கா�� ந(ப ந#ேகா�� வா =ைல ெயா(ெடா0�ேக.  (193) 

 

தி�மக��ண �தவ� ேசற/. 

4354. அதி =ர ேசாHவி/ வியாைச விநாயக வ(ண/ ெவ4பி� 

=தி சின ேவழ ம�7�< =�த =கி*=ைலயா� 

கதி நைக� ெகா7ேபா ெதனெவ� ெனதி கதி  கா� றிளெம/ 

ெவதி �ைர ேதாளண$ ேகயி�� G�0� ேமெவன�ேக.  (194) 
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இர&� றியிைட0�இர&� றியிைட0�இர&� றியிைட0�இர&� றியிைட0�....    

இைறவி�கி<ைள இைறவரDண �த/. 

4355. Gடாத ெச/வ விநாயக ?ப� விய� �கைழ7 

பாடாத பாவல  ேபா4��ைன3 ேச�ைக பயிலன$க� 

5டாத ெவ��ய  50நி� றி�:யி/ 5டெலாாீஇ� 

ேதடாத ெபா�னைன யாெய�ைன ெகா/ேலா சிலபினேவ.  (195) 

 

தா� <றி ம�(டைம தைலவியவ�<ண �த/. 

4356. நிைறெகா(ட ெச/வ விநாயக மா/ெவ4பி ேனாிைழயாH 

கைறெகா(ட ேவல  <றியாம4 ெறா�ைற� க�தி3ெச�ேற� 

நைறெகா(ட காவிைட யC�க மC�க ந(ணிய� 

சிைறெகா(ட வCச= மCச ெமன=4 றிக*�த�ேவ.  (196) 

 

பா$கிதைலவ� றீ$ெக��தியப/. 

4357. விாி9� தமி*7�ல ேவாைர வ:ைம ெவ:�தகல7 

�ாி9C ெசF$ைக விநாயக ?ப� ெபா�7பி�C� 

வாி9$ கல�த விழியாH நம�யி  வாழெவ(ணி� 

ெதாி9$ <றிெசHவ ேராகைல யாD� ெதாி�தவேர.  (197 ) 

 

�ல�தவ� ேபாத/. 

4358. காமைர நீ4றி9 மாமைல J�ற க�ைப ைவ�த 

வாமைர 9�ளக ைவ�த விநாயக வ�ள/ெவ4பி4 

றாமைர மாளிைக� தா�கண$ கி�ப� தைனநிைன�� 

நாமைர யாம�ெத� ேனாவ�� நி�: ந#தெனCேச.  (198) 

 

�ல�தபி� வ:$கள�தைலவிக(0ர$க/. 

4359, கணமாைல ெவ�ற ெகாைடயா� �ரவி4ைப$ காைசமல � 

<ணமாைல ெவ�ற விநாயக ?ப� <ளி சிலபி/ 

நிணமாைல ெவ$கதி  ேவல�ப  தா வ�� நீதைழய 

மணமாைல ேவH�திட மாதவC ெசHதைன மாதவிேய.  (199) 

 

தைலமக� பா$கிெயா�ைர�த/. 
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4360. உ(ைம9� த(ைம9$ க(ைம9 ெமா(ைம9 ேமா$<ெப� 

வ(ைம9$ ெகா(ட விநாயக ?ப� வைரய�ப =� 

ெப(ைம சிற�த வண$ேக நிைனயா� பிாிய7ெபறா 

அ(ைமய ென�றன ர�ைமய ராயின ராயிைழேய.  (200) 

 

தைலமகளவல பா$கிதணி�த/. 

4361. ேபணாத ெவHய வ:ைமைய7 பாவல  ெப4:ழ�: 

நாணாத வ(ண �ாி9 விநாயக நபிெவ4பி4 

ேகாணாத வ�ப  <றிபிைழ யா ைப$ <ழா/ ெவ$ெகாைல 

காணாத ேவ$ைகயி� ேமலாதி நீ�கவி க(டனேன.  (201) 

 

இைறவ� ேம4பா$கி <றிபிைழ7ேப4ற/. 

4362. சி�தா <லெம�:C ேசரா விநாயக ெசம/ ெவ4பி/ 

ந�தாத வ��ைட யா ேபா -ழ�: நனி மற�த 

ெகா�தா  ெதாைடJ �ம;  வரயா$ <றி�தனபி� 

வ�தா- ெமைம மதியெர� ேறெய(ணி வ�திலேம.  (202) 

 

இைறவிேம#ைறவ� <றிபிைழ7ேப4ற/. 

4363. வா�மற� தா- மைழைய வியாைசைய மாமல வா* 

மா�மற� தா-$ ெகாைடைய விநாயக வ�ளெலP$ 

ேகா� மற� தா-$ <றி�கணி� ேறைனநி� ேகாலமி�னா 

டா� மற� தாெள� றியா�மற ேவனி� சா�தியேம.  (203) 

 

தைலமக� <றிம�(டைம ேதாழி தைலவ4<ண �த/. 

4364. ?$கனி ேயா�Cெச�ேதெனா� பாெலா� ேபா�தவ �<� 

ளா$கனி ேவா0னி ;�� விநாயக வ(ண/ெவ4பி� 

மா$கனி Gழ� தட��� <றியா மதி�தி�ளி4 

ேற$கனி ெம�ெமாழி யா�ெச�: நி�: தி�பினேள.  (204) 

 

அவ� ெமாழி�ெகா�ைம பா$கியவ�<ண �த/. 

4365. மாைலயி ேலவ( �ற$< விநாயக மா/வைரE* 

ேசாைலயி ேல<றி நி�:ழ� ேறெம� :0யிைடயாH 

ேவைலயி ேலகதி  ேதா�:$ <றி�� விள$<ற3ெசH 
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காைலயி ேலெச� றனென�: ெசா4றன  காவலேர.  (205) 

 

எ� பிைழ7ப�ெற�றிைறவிேநாத/. 

4366. வா�:யி� மாட வியாைச விநாய� மா/வைரயி4 

கா�:யி/ ேசாைல3 ச�<தி ேராைசெய� க(@றிP� 

ேத�:யி/ வா <ழ லாய� திைசவர ேற ��நி�ற 

யா�:யி� ேறென� றவ �க� றாெல� னிய�வேத.  (206) 

 

தாH�Cசாைம 

4367. மயிலா �ாியி/ விநாயக ேவ�ெசH மட�தில= 

தயிலா தவ பசி ேபா4காம ம/க வய�ெமைன� 

<யிலா ெமPெமாழி யாய�ப  5ட/ ெகாளாதைன�<� 

�யிலா வர�த�த ெதHவ= வா*கவி� ெதா/�வி�ேக.  (207) 

 

நாH�Cசாைம. 

4368. ேதாளிைய மாைல விநாயக ?ப� �ட �கிாிேம/ 

வாளிைய ெவ�ற விழியாH ம#யி�� வ��ற$க� 

5ளிைய 9Cெச9 யாம� தயி/ கர$ ெகா(�வ� 

மாளிைய ஞாளி <ைர�தி$ <றாம லக4றியேத.  (208) 

 

ஊ �Cசாைம. 

4369. பாவிைன ேயெசா/ �லேவா  ெவ:7ப7 ப�ெபா�ற�த 

வாவிைன நீ�< விநாயக ?ப� மணிவைரேம/ 

ஏவிைன ேந� விழியாH விழா7ெபயேரH�� ெவHேய� 

றீவிைன ேயவ�திR U�ற$ காவணC ெசHத�ேவ.  (209) 

 

காவல க�<த/. 

4370. =0யா வறிஞ  வ:ைம க0�� =0விலவ � 

க0யா விநாயக ேவ�வைர� காவல  ைக�க07பா� 

அ0யா7 பைறயி/ ெலனில0 ேயைனயிR வாாி�ளா 

வ0யா� கடனி� ெற�7பாெனR வாற�ப  வ�திடேல.  (210) 
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நிலD ெவளி7ப�த/ . 

4371. வ�ள$ கட�� வள =ைல யாHத� மன�திெல�:$ 

க�ள$ கட�த விநாயக மா/ெவ4பி4 காத/ ெசHநா� 

உ�ள$ கட�த மய/ெவ�ள நீ�த Dதி�தநிலா 

ெவ�ள$ கட�தி� ேமாவ�ப  ேதாி� விய�பாிேய.  (211) 

 

5ைக <ழ:த/. 

4372. கா�ைக9� ெகா(ட விநாயக மா/வைர� காதலெர4 

கா�ைக ெக��கெமH ெக��=� னா�கழி� ;�கல�த 

கா�ைகத� ேப  =� ெனF�திர� 0��� கைரவ#ைய� 

கா�ைக=� ெவ$கதி ேரா�வாி4 கா(ப� க�$<ழேல.  (212) 

 

ேகாழி <ர/ கா��த/. 

4373. E4பைட ேய�� மயிைல� கபா# �ைணய0யா� 

மா4பைட ெவ�ற விநாயக ?ப� வைரயைனயாH 

ேவ4பைட ேய�தி வ�மதயாைன விலகெவா� 

கா4பைட7 ���� கைரத/ ெவH ேய�ெசH க�விைனேய  (213) 

 

வைரத# ேவைகவைரத# ேவைகவைரத# ேவைகவைரத# ேவைக....    

தைலமகைள7பா$கி ப�வர/ வினவ/. 

4374. ப(ேடா  கரவா4 பட 5  காிைய7 பாி��விைச 

ெகா(ேடா0� கா�த விநாயக ?ப� <ளி சிலபி/ 

உ(ேடாெவ பா4<ைற நமைன யா� =னி D(� ேகாேலா 

வ(ேடா #�$<ழ லா9ைர யா9� வ��தியேத.  (214) 

 

அ�மைற ெசவி#யறி�தைம 5ற/. 

4375. பா க(ட சீ �தி விநாயக ?ப� பனிவைரேம/ 

வா க(ட ெகா$ைக மதிக(ட வா(=க ம$ைகந/லாH 

ேபா க(ட ேவலவ  கா க(ட ேசாைலயி4 ��கணி�த 

தா க(ட வி ெமHயி4 O க( டைனையயC சா �தனேள.  (215) 

 

தைலமக� வ��ெதாழி4க�ைமசா4ற/. 

4376. 5ளி 9லாD$ கள�தில$ ேகச� <ைலயவி/- 
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வாளி9$ ெகா(ட விநாயக மா/ெவ4பி� ம�னவ  ெவR 

வாளி9 ெவ�# 9 ேப9 நீ�தி$ கைண�தி0P 

ஞாளி9 ம�# 9�தா9 நீ�ெதைன ந(ணாிேத.  (216) 

 

தைலமகடைலமகX �<3 ெசலெவா�7ப�த/. 

4377. அCச$ கவ நைட யா ேவ� விநாயக வ(ண/ெவ4பி/ 

நCச$ கவ வா� விழியண$ ேகய� நலPக �ெத� 

ெனCச$ கவ �� ெச/ பாதக 8  ெச�: ேந �தவ த 

வCச$ கவ �தவ� ெனCசறி� ேதபி� வ�<வேம.  (217) 

 

பா$கியிைறவைன7 பழி�த/. 

4378. ேதய$ கல�த �கழானC ேச#னC ெச�ெந/வய4 

ேறாய$ கல�த வியாைச விநாயக ேதா�ற/ ெவ4பி� 

மாய$ கல�த மன�தா ர�பி�ைம ம�வ/க(� 

ேநய$ கல�தநி� ேபா4 ேபைத யாாிைல ேநாிைழேய.  (218) 

 

தைலமகளிய4பட ெமாழித/. 

4379. இறவா தற�ைத வள �< விநாயக ேவ�த/ெவ4பி 

னிறவா  =ைல பச� ேதயள வா��ய  நீ�ெமைன 

மறவாத வ�ப  மற�கெவ� தீவிைன வாH�தன�யா 

னறவா  <ழாலவ  ேம4பழி நீ ெசா/ ன�ைமய�ேற.  (219) 

 

கனDந#�ைர�த/. 

4380. வாரா� �யி/ சிறி �4றால7 ேபாெத� வன=ைலேம/ 

ஏரா ந$ காதல  வ�தைண வா க( ணிைம திற�தா4 

றாரா  �ய�த� விநாயக7 ேப ெகா டராதிபைன3 

ேசரா  ெப:நல ேபாலக/ வாாிெத� ேசயிைழேய.  (220) 

 

கவினழி �ைர�த/. 

4381. Eடாத ?D விநாயக ேவைள3 �ைவ�தமிழா4 

பாடாத நாவ ல�Cசிைத யாம4 படரற�ைத� 

ேதடா தவ ெபா�Iேபா லயி4ைகநC ெசம/ வ�� 

5டாத ேமனி நலனிழ� ேத�ெம� ெகா0யிைடேய.  (221) 
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வைரத/ ேவ�ைக. 

த�:ய  தைலவ4<ண �த/ ேவ(ட/. 

4382. அயி த�த ெசா/# யறி�திலேம ய�ப � காரCெச�ெந4 ேகா 

பயி த�த ப(ைண வியாைச விநாயக பாாிெவ4பி4 

ெசயி  த�த வா�க(ணி ெச/ல-4 றாெள�: ெச7பிெய4 

�யி த� தளவி/ �க*தா மைடதர D�Pவேர.  (222) 

 

பா$கிநி�<ைற நீேய ெசா/ெலன3ெசா/ல/. 

4383. தள$<0 ெகா(ட வனச� ெதா:மன� த$<ெப� 

வள$<0 ெகா(ட வியாைச விநாயக மா/வைர9� 

Pள$<0 ெகா(� �யெரா�$ ேகா �த ெவா�வ �கி�: 

கள$<0 ெகா(ட விழியா யயேலா  கைரதெல�ேன.  (223) 

 

தைலமகளல  பா �� 4றவ3ச�கிளவி. 

4384. ைபயல ர/<4 படா=ைல யாH ெபாH படாமெல�: 

ெமHயல  வாய� விநாயக மா/ெவ4பி/ ேவளல ேபா4 

ைகயல  கா/ல  க(ணல  ெம�<ழ4 கா�டல ேச  

ைதயல  வாயல ��தமிேயைன� தள வி�<ேம.  (224) 

 

ஆ:பா ��4ற வ3ச�கிளவி. 

4385. ெபாழி9 மைழயி4 �ைத9 மி�ளினி4 ெபாH9 ெவHய 

பழி9� தவி �த விநாயக மா/ெவ4பி4 ைப�ெதா0ேய 

<ழி9C சி:க� ெப�$ைக� தி(ேகா��� ெகாைல�களிறா  

வழி9$ கட�தி$< வ�தக/ வா பி� மனCெச/-ேம.  (225) 

 

காமமி�க கழிபட  கிளவி. 

4386. ெதாி�தா  �கF விநாயக ?பைன3 ேசரல ேபா4 

ெசாாி�தா க(ணீ  ெவ�ள�ேதா9 ெமைன�கழி ேதாயன$கா� 

காி�தா ெய�ென�: வினGர�ப �<$ கைரகி# நீ  

பிாி�தால� ேறாெதாி 9�தாி யாத ெப���யேர.  (226) 

 

த�P�ைகயாெறHதி�கிளவி. 
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4387. அைலவாH வைளெயறி� தாரC சிதறி யைணெவ:��� 

கைலவாH மதிக( 0ர$கி ெயைனெயா�த கா �கடேல 

தைலவாH �க* ெசH விநாயக ?ப� றட$கிாிேம4 

ெகாைலவா யயில�ப  ேபா4பிாி�தா  ெகா-� ெகா(க�ேம.  (227) 

 

ெநறிவில�<வி�த/. 

4388. வா$< கதி  Kத/ வ/#ய� னாHத�க( வ�ெதைமேய 

தா$<க ெவ�மைர� தா$< விநாயக தா�ெவ4பி/ 

G$< கவி�ெப: ம(ணைல ெவHய வில$<ெநறி 

நீ$<க நீெய�: நீ�<க ெகா�க ெந��கேழ.  (228) 

 

<றிவில�<வி�த/. 

4389. ��வி வி��திைன N�� விநாயக ேதா�ற/ ெவ4பி/ 

இ�விெசH தா�கதி ாீ�றன வ�ைன யினCெசHகிளி 

<�விெகா� ளாம4 �ர�கெவ� றாெளைம� ெகா4றவயா 

ம�வி� ேவா$<றி வாந4க நீெய�க வா@தேல.  (229) 

 

ெவறிவில�<வி�த/. 

4390. ெபாறியா ரகல வியாைச விநாயக ?ப�ெவ4பி/ 

எறியா ரயி/கர ேம4ற$ காதல ாீ�தவி�ேநாH 

<றியா�ெவC Eரண$ கி4ெற� றைன9� <றி��நி�: 

ெவறியா/ வில�க-4 றா� ெவறி யா <ழ� ெம/#யேல. (230) 

 

பிற வில�<வி�த/ . 

4391. வி�மல  வா(=க மாத  விழியளி G*<வைள7 

��மல  ேவH�த விநாயக ?ப� ெபா�7பினமி/ 

ெநா�மல  வ�� Kைழ�த� ேக�� Kண$கிைடயாH 

ம�மல  மாைலந$ காதல � ெக�ெசால மாH�திலேம.  (231) 

 

<ரவைர வைரெவதி ெகா�Iவி�த/. 

4392. விட$ெகா(ட ேவ/ெகா(�ெவCசின$ெகா(ட�:ேமDக�$ 

கட$ெகா(ட 54ற$ க0�தா  வைரெவதி  க(�ெகா� 

வட$ெகா(ட ெம�=ைல யாHந/ விநாயக மா/வைரந� 
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திட$ெகா(ட க4பழி யாம னம �கி�: ெச7�ைவேய.  (232) 

 

வைரDகடாத/. 

வினவிய ெசவி#�< மைற�தைமவிளப/. 

4395 மி�?�த ேவல(ண ேலெய மைனயி�: மி�Pடல 

ெபா�?�த வாெற�ைன ெய�றா� விநாயக ?ப�ெவ4பி4 

ெகா�?�த Uச லைச�தாட7 ?�டல � ெகா�<�த 

ம�?�த தாதைள வ(ணெம� ேறாதி மைற�தனேன.  (233) 

 

அல  அறிD:�த/. 

4394. =�டாத ெச/வ� விநாயக ?ப� =�<ெவ4பி4 

ெப�டா ாிைறயவ த(ணளி ேயா� ெப�<ம�பி� 

ம�டா ரல ெசHய ைகயா/ வைன�தைன மாதெர/லா$ 

க�டா வல ெசHய வாயா/ வைன�தன  காாிைக�ேக.  (234) 

 

தாயறிDண �த/. 

4395. வ�ள4< வ�ள #வென� விநாயக வ�ள/ெவ4பி/ 

வி�ள4 க��திற/ ேவல(ண ேலெய$க( ெம/#யலா� 

த�ள4 காிய =ைலேம4 பச7பிைன� தானறி�ேத 

ெய�ள4 காிய விழிசிவ� தாள�ைன ெய�பவேள.  (235 ) 

 

ெவறிய3�:�த/. 

4396. ைக�தைல வி�ட விநாயக மா/ெவ4பி4 ைக�தைல�ெகா� 

ைவ�தைல ேவல நிைன9ள ைவ�தைல வாIடல 

ைப�தைல ேயா �தவ� ைபதைல நீ�க7 பாி�ெதமேரா  

ைம�தைல வாளிைன ைவ�தைல ேய9( மதி�தனேர.  (236) 

 

பிற வைரDண �த/, 

4397. ெப�கா வ ேமெகா� விநாயக ?ப� பிற$க#ெல - 

ெமா�கா த#த னி�கா  வைரெயன ேவா$கிவள � 

த�கா =ைல9 ம�< மிைட9$க( ணார�க(��. 

I�கா தவ�=( ேடாவிைற வாவிR Dலகிைடேய,  (237) 
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வைரெவதி Dண �த/. 

4398. காேய ரயி/ ெகா� நீேய வாிெலம  கா@=� ேவ4 

ேசேய ெயனெவதி  ெகா(டழி யா�க/வி3 ெச/வ �ெக/லா� 

தாேய யைனய விநாயக மா/ெவ4பி4 ைறய/ ெசHய 

ேவேய யனவிள� ேதாணின ேவெய�ப  ெமHயி�ேவ.  (238) 

 

வைர9நாIண �த/. 4399. 

?மண� தா �தன ேவ$ைக நிைறய �#9=ய  

ேகாமண� தா ெகா(ட�ேவழ ம�ன <மராினி� 

காமண� தா �த வியாைச விநாயக காம�ெவ4பி 

ேலமண� தா வ  பி0ய�ன மாதைர ெயமிைறேய.  (239) 

 

தைலமகளறிவறிD:�த/ . 

4400. ேமவி யைனவ� ேமா  தைட யி�றி வி�பி9(@ 

வாவி யைனய தி�வா  விநாயக வ�ள/ ெவ4பி4 

காவி யைனய விழித� பழிக� தா��பழி 

யாவி யைனய ெவைன9 மைற�தன ளா(டைகேய.  (240) 

 

<றிெபய �தி�த/. 

4401. ேபறாக ேவெயைம7 ெப4றா க� ைகய பிற�ததினி 

மாறாக வ�தி$ <லாDவ  ேபா- வ:ைம�கி0 

ேயறாக வ�த விநாயக மா/ெவ4 பிைறவ <றி 

ேவறாக மி�ெனா� நீவிைள யா�க ேமவிநி�ேற  (241) 

 

பக/ வ�வாைன யிரDவ�ெக�ற/ . 

4402. வி/வாH மலரல  கால =ண �� விளாிவ(� 

க�வாH ம���( விநாயக ?ப� கட4:ைறவா 

��வா யட$க�தC ேச�ைக 9ற$< ெபாFதி/ வ�� 

ெகா�வாH ெம�?$ ெகா0ய�னா� ெசRவாH� <=த�த=ேத.  (242) 

 

இரD வ�வாைன7பக/ வ�ெக�ற/. 
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4403. ேத� ெப4ற ?$< வைள�தா  விநாயக ெசம/ெவ4பி 

[� ெப4ற ேவ#ைற வாநீ கவினி -ய �தி0P$ 

கா�ெப4ற தாமைர தா� ெப4ற ெபா�ைன� கணவெனP 

வா� ெப4ற ெச$கதி ேரான�றி Jத� மரப/லேவ.  (243) 

 

பக#PமிரவிP பயி�: வ�ெக�ற/. 

4404. நிைனேயா வியபக ேலாUழி ெய�Pம� நீ�பக/ ேபாH7 

பிைனேம விரDேமா  ேப8ழி ெய�P பிரசமல  

மிைனேமD மா ப விநாயக மா/வைர மி�:யர� 

தைனேயாவ நீயி� ேபாதிPC சா க தராதிபேன.  (244) 

 

பக#PமிரவிPமக#வெண�ற/. 

4405. இகேல �ாிவில$ காேனத ேமD மிரDவாி4 

பகேல வாி� ெவ பழிெதாட �ப4றி லா க�ெக/லா 

�கேல யைனய விநாயக ?ப� ெபா�7பி/ வ(� 

ெதாகேல �ாிந:� தார(ண ேலயினி3 ெசா/வெத�ேன.  (245) 

 

உரேவானா�V�$<லP மர� �கF வாHைம9$5ற/. 

4406. ஏ�04 கட$கா7 ெப��க ழானிர� தா க#ைய� 

கா�04< ேளா�� விநாயக ?ப� கவி�வைரநி� 

னா�04< V �<$ <ல�தி4< ந4<0� <�கழி� 

பா�04< வாHைம�< ேம4பத� றா#7 பட களேவ.  (246) 

 

ஆ:பா ��4றவ3ச$5ற/. 

4407. உFைவ9C சி$க= ெம(<$ கD�<ழி N4:கட 

வFைவ9C சா� ெநறியிெல மா�ெபா�� டா�கவிஞ  

<FைவெயC ஞா�: ெமா�வா விநாயக ேகா� சிலபி/ 

எFைவ நிக தட� ேதாளாH வ�த #ய/ ப/லேவ.  (247) 

 

ஆ4றா�த�ைம யா4ற�5ற/. 

4408. உ�< =யி �< =யி ேசா�C ேசாம Pதி�திடெமH 

க�<$ <�<$ கைல9 மிழ�<$ களி3��ப  

ப�<C ெசF$<வைள�தா  விநாயக பாாிெவ4பி/ 
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இ�<$ <ம=ைல யா��ப ம�ப விாி�த�ேள.  (248) 

 

காவ� மிகDைர�த/. 

4409, மCசிP விCசிய வ(ைம விநாயக வ�ள/ ெவ4பா 

நCசிP� ேதாHநி�ைக ேவ4<ெவ$ காெனறி ந(@ப�மா 

வCசிP$ காவல  �CசிP$ ைக�க07 பா �<பைற 

�CசிP பCசிP ெம/ல0 ய�ைனக( �Cச#�ேற.  (249) 

 

காமமிகDைர�த/. 

4410. ந�ேற: சீ �தி விநாயக மா/ெவ4பி ன(ணலைர 

ெவ�ேற: வ�றிற/ ேவ#ைற வாD( ெம#வைட�த 

க�ேற: ெசமல � ைகயிள மானி� கவி� ெபாழிேதா� 

<�ேறற D�P வி/ ேவட�ைக� ேகா/ெசH ெகாைல�கCசிேய.  (250) 

 

கனDந#�ைர�த/, 

4411. மற�ேதP ெபாHைம ம�வா விநாயக வ�ள/ ெவ4பா 

சிற�ேத விள$< தி�Kத லா(=ைல3 ெசRவிளநீ  

நிற�ேத$க நீ�ணாி�:யி ேலா� நிைன9மிைவ 

திற�ேத ெயாழி�< விழிேயா� ெநா�� திய$கினேள.  (251) 

 

கவினழி �ைர�த/. 

4412. ேவளா(ைம ேயா$< விநாயக மா/ெவ4ப மி�னிைன நீ 

ேதாளா லைண�<C �க�ைத� �ற�த� ேதா�ற�க(� 

ேவளா �க�ைத� �ர�க Dடல ெம#ைவ9ற 

வாளா கழி�தன வானல யாD வன=ைலேய.  (252) 

 

ஒ/வழி�தண�த#ஒ/வழி�தண�த#ஒ/வழி�தண�த#ஒ/வழி�தண�த#....    

த�பதி�க க4சி தைலவ� சா4ற/. 

4413. ெச�: ெச� ேறா� �லேவா  கவிைய3 ெசவிம��� 

நி�: ெபா� WD விநாயக மா/வைர ேநாிைழயாH 

இ�: ெச� ேறெயன ;ாி�க ணாைளயி$ ெகHதி�ேவ� 

:�:க� றா கர வ/#க� றாவைக ெசா/-கேவ.  (253) 
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பா$கி தைலமகைன3 ெசலDவில�க/. 

4414. ஆவி 9ட�விழி ய�ன விநாயக வ(ண/ெவ4பா 

வாவி 9ட�பைண E*நி� னகர ம�Dகபி� 

காவி 9ட� ெபா�$ க(ணா ள�ெபற4 காய���சC 

சீவி 9ட�வ� �யி ேமவ நீெசHக தீதறேவ.  (254) 

 

தைலவனீ$க/ ேவ(ட/. 

4415. தைர�க ணம ெதHவ தா�வ� னா�ெச� தமி*ெசா/�ல 

வைர�கண =பிாி யாத விநாயக மா/வைர�தா 

மைர�க ணமாி� Pயிைர7 பிாி��ட� ம�P$ெகாேலா 

வைர�கண ேமெச/ல ேவ(�ெம� X�� கணியிைழேய.  (255) 

 

தைலமகைன7 பா$கிவி��த/. 

4416. க/லார மாைல� கவி�ேறா� விநாயக காம�ெவ4பி/ 

வ/லா ாிள=ைல ய/லா  க�$<ழ� மா�:யர 

ெம/லா மறி�த நின�கியா� �க-வ ெத�ைனெகாேலா 

வி/லா  மணிெந�� ேதாளாH வ�தி விைரவி4ெச�ேற.  (256) 

 

பா$கி தைலவி�< அவ�ெசலDண �த/. 

4417. Qெலா�: K(ணிைட வா =ைல யாHநி� Pவலாிய 

மாெலா�: த�ெநCச நி�பா4 கிட�க மற��ைவக� 

காெலா�: றாதைர� கா4கண ெம�: கைர�� ெச�றா  

ேவெலா�: ைகய  விநாயக ?ப� வியாைசயிேல.  (257) 

 

தைலவிெநCெசா��ல�த/. 

4418. ைப�ேதாைக யா� விநாயக ?ப� பனிவைரயி/ 

வ�ேதாைக ேயாெட� னல$ெகா�ைள ெகா(� மறவெல�ற 

க�ேதா 0க/ெவ$ களி4றா  பிாி�தவ� க(ைமக(� 

ம�ேதா கல$<ெநC ேசெய�ெகா ேலாநி� னறிவி�ைமேய.  (258) 

 

ெச�ேறானீட#4 காமமி�க கழிபட கிளவி. 



51 

 

4419. ந�ேறாைக ேமD விநாயக ?பனளி கட/வாH 

இ�ேறாைக ேவலவ  ேபால Dன�< மிர�கமிளி  

க�ேறாைக ேயாவ� க-*ேவைன� க(�$ கமலவைண� 

��ேறாைக ேயா� �யி/ைகக� ேறாெசெபா4 E�டனேம.  (259) 

 

தைலவிைய7பா$கி யா4:வி�த/. 

4420. சீைர யவாD விநாயக ?ப� ெசFCசிலபி/ 

வாைர யவாD வன=ைல வ/# வ�கெவHய 

ேபாைர யவாD தி( ேடாள�ப  வாD �ரவிெந�  

ேதைர யவாD வழிெயதி ேரெச�: ேதெத4ேக.  (260) 

 

தைலவ�வ�தைம பா$கி9ண �த/. 

4421. வா ெகா(� Oெராழி மா=ைல மீ� வைன த�ைம3 

சீ ெகா(� நீெராழி ேதமல � க(ணி4 றி���ம$க� 

ேத ெகா(� Eெராழி ேப ெகா� விநாயக ேவ�த/ெவ4பி4 

ேற ெகா(� நாெராழி யா�வ� தார�ப  ேதெமாழிேய.  (261) 

 

பா$கி தைலவெனா� ெநா�� வினாத/. 

4422. வா�க(ட ேசாைல வியாைச விநாயக வ�ள/ெவ4பா 

கா�க(ட ?$<ழ/ ேசாரெம� ைகவைள காலDட/ 

ஊ�க(ட ேவ/விழி ெவ�ள��( V*க Dய$<மி�ைன 

யா� க(� மா*கிட நீநிைன யாத$ கி��தெத�ேன.  (262) 

 

தைலவ� பா$கிெயா� ெநா��வினாத/. 

4423. ைநவ(ண ேலாD �க*ேச  விநாயக நபிெவ4பி4 

ைபவ(ண வ/<#� பா/வ(ண ெம�ெமாழி7 ைப�ெதா0J  

ைமவ(ண வ/- மல வ(ண வ� மதி�கன- 

எRவ(ண மா4றி யி��தனி ேராதனி ெய4பிாி�ேத.  (263) 

 

தைலவிையயா4:வி�தி��தவ�ைம சா4ற/. 

4424. ெபாறிகா�� மா ப விநாயக ?ப� ெபா�7பி-�X  

ெநறிகா�09ம� ெநறிநி� வரD நிக*�தி��� 

<றிகா�09 ெவ$ ெகாைலெசHநC ச$<0 ெகா(0ளமா� 
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மறிகா�� வா�விழி மாைத7 �ர�தன� ம�னவேன.  (264) 

 

வைரவிைடைவ��7 ெபா��வயி4 பிாித/. 

எ�ெபா��பிாிDண �� ஏ�திைழ�ெக�ற/. 

4425. ைப7ேபா ரகல/<4 ைப�ெதா0 ேயநி� பனிெமாழித� 

ெச7ேப யைனய =ைலவிைல யாநிதி ேச தர�ெகா( 

ெடH7ேப யிலாத விநாயக ?பனில$<நிதி 

ைவ7ேப ெயனவ� ேவ� ெச� றவ�< வF��கேவ.  (265) 

 

நி�ெபா��பிாிDைர நீயவ�ெக�ற/. 

4426. ெதாிைவய  மா/ெகா ெடாிைவ விநாயக ெசம/வைர3 

சாிைவ கியெபா4 சாிைவ கியெம� றளி �கரைவ 

யாிைவ யயி4க ணாிைவ� க�பாநி� ன�ெபா�ளி� 

பிாிைவ 9ண �தி7 பிாிைவ பிாிைவயி� பி�றிறேம.  (266) 

 

நீேடென�றவனீ$க/. 

4427. பாடாம4 பாவல ேராடாம4 பா�ந  பா4:யர$ 

5டாம4 ெசH9 விநாயக மா/வைர� ேகாலமி�னா� 

வாடாம4 க(=�தC Eடாம4 ெச�: மற�� ம$< 

நீடாம னி�Pள$ ேகாடாம4 ேபா�வ ேனாிைழேய.  (267) 

 

பா$கி தைலவி�< அவ� ெசலDண �த/. 

4428. மி�னா/ விள$<ைப ?(=ைல யாHத$ைக ேம-:மீ� 

ற�னாெலா மீைன�ைக� ெகா�வாெரன�தைர� தா�ெவன� 

ெத�னா/ விள$< விநாயக மா/ெவ4ப  ேத�:$ைக7 

ெபா�னாP ெபா�ைன�ைக� ெகா�ேவென� ேற�ர ேபாயினேர.  (268) 

 

தைலவியிர$க/. 

4429. ந/லா  பைக9ம4 ற/லா �றDந( ணாதவX/ 

வ/லா  �கF விநாயக மா/ெவ4பி/ வ(�: நா( 

வி/லா  ெச9��ய ெர/லா மறி�� விைழெபா�(ேம4 

ெசா/லா  ெசலநனி ந/லா  �ணி�தெத� E*விைனேய.  (269) 
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வைரவிைடைவ��7 ெபா��வயி4 பிாித/. 

தைலவிைய7 பா$கி ெகா�Cெசா4ெசா/ல/. 

4430. <ண�தா P��ெகா( டைனய விநாயக ேகா� சிலபி4 

பண�தா ழகல/<4 ைப�ெதா0 யாHநி� பைண=ைலைய 

மண�தா  தரவ =ைலவிைல யாநிதி வ��தர� 

தண�தா  தைம�தண� தாெரன ேநாத ப<திய�ேற.  (270) 

 

தைலவி ெகா�Cெசா4ெசா/ல/. 

4431. மCைசெயா� <$ைக விநாயக மா/வைர வாHமதியி� 

பிCைசெயா� <�Kத லாய�ப  ெச/�ர7 ேபரழ- 

நCைசெயா� <Cெசய/ ேவ��� ேமா �� ந#த#-� 

ெநCைசெயா� <$க/- =(� ெகா ேலாவி�த நீணில�ேத  (271) 

 

வ�<வ மீ(ெடன7 பா$கிவ#�த/. 

4432. கட$கவி*� <$கD� ேவழ பயபி4 கவி*தரநீ � 

<ட$கவி*� <$க� பி0 �ய  க(�$ ெகா��தறிைவ 

மட$கவி*� <�தமி* வாCைச விநாயக மா/ெவ4ப�ப  

பட$கவி*� <ம/< வாHெச/வ ேராவழ4 பாைலயிேல.  (272) 

 

ப�வ$க(� ெப�மக� �லப/. 

4433. வி(ணீ  ெகா( மி�ெனன ேவகனி ந/< விய� ெபாழி/ E*� 

ெத(ணீ ைம ெகா(ட வியாைச விநாயக ேவ�த/ ெவ4ெப� 

க(ணீ  ெபாழிய7ைப$ கா நீ  ெபாழிவ� க(0லேரா 

ப(ணீ  ெமாழியண$ ேகெபா�( ேம4ெச�ற பாதகேர.  (273) 

 

இ<ைளவ ெப�ற/. 

4434. எ�ைன�க( டா �கி�ைம ேயெத� விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி4 

ற�ைன�க( டா�மயிைல3சாய லா4ற�ைன� த(<ழலா� 

மி�ைன�க( டா =கி னீெவ/ பைக ெகா(� ேமவி�தனி 

நி�ைன�க( டா �தி ய�றி7ெபH வபி� ேநாிைழேய.  (274) 

 

இைறமக� ம:�த/ . 
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4435. அளிேத P@$<ழ லாH ெசHய கா�த ளல தர�கா  

�ளிேத� ெதா: ெபHய� க(�வ ெப�றைன ெசா4�லேவா � 

ெகளிேதெய� கா�சி ெயன3ெசா/ விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி/ 

ெவளிேத ெயதி�:$ கா�ைகெய� பா களி� ேவற/ைலேய.  (275) 

 

அவ  ;தாகி வ�தைட�த� இ7ெபாFெதன� �ைண விசா4ற/. 

4436. கனி�<$ க�பி4<� ேதP�< பா-�<$ க(0P�< 

மினி�<C ெசF�தமிழி3ைச விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி4 

றனி�<� �யெராழி வாய�ப  ேத வ�� சா �தெத�: 

<னி�<C சிைலKத லாH=�� 5ற� <யி�வ�தேத.  (276) 

 

தைலமகளா4ற/. 

4437. எ�Pயி ராவாிைறவெர� றாலR விைறயவரா 

ம�Pயி  வாF =டலா ெமன� வ��தம4றR 

வி�Pயி  ேமDத #�ெறன லா$ெகா #த*�கமல 

மி�Pயிராய விநாயக ?பதி ெவ4பிட�ேத,  (277) 

 

அவனவ��லப/ . 

4438. க(ண� ம$கச� ைகய� வா =ைல� க(ணிரப� 

த(ண ��மல 7 ?$<ழ/ ேசார� தனி�திர$கி 

வி(ண �யெல� விநாயக ?பைன ேமவல ேபா/ 

எ(ண �லா வி��தF ேமெயன தி�Pயிேர.  (278) 

 

பாகெனா� ெசா/ல/. 

4439. ைகயா வணெபா# காரா ெவன7ைப$ கனக மைழ 

ெபHயா வணெபா# ெச$ைக விநாயக ேபக�ெவ4பி/ 

ைநயா வணமி� =� றாேழ ெனன�தா னவி�ற ெமாழி 

ெபாHயா வணவல வாநி�ைன ெய�வாH �க*கி�றேத.  (279) 

 

ேமக�ெதா�ெசா/ல/. 

4440. பா வ�த சீ ெகா� விநாயக ?ப� பனிவைரவா* 

வா வ�த ?(=ைல வ/# தைழயவR வ/#மல  

நீ வ�த காவிK ேப�ெளா� ேறாவ� நீ�றெவ� 
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ேற வ�த ெத�: ெசா/ M  =கி/ காெள� =� ெச�றி0ேன.  (280) 

 

பா$கி வல�ாி ேக�டவ� வரவறிD:�த/. 

4441. நல�ாி வ(ைம விநாயக ேவ�வைர ந�PதலாH 

கல�ாி மா=ைல� க(=� தணி�தல � க(=�ெதாழி 

தல�ாி காவல  த�ேத  வரவிைன3 சா4றி� ெவ� 

வல�ாி ேவ� வல�ாி யாம� மறி�திடேவ.  (281) 

 

வல�ாிகிழ�தி வா*�த/. 

4442. வான� தழீஇய நிதி3ச$க ேபா4றமி* வா��லவ  

கான� தழீஇய ெச�நா ேமவி வா*க கD� <தி�<� 

தான� தழீஇய களி4றா� விநாயக தா�ெவ4பி� 

மான� தழீஇயந/லா வர ேவாதிய வ(ச$கேம.  (282) 

 

தைலவ� வ��ழி7 பா$கி நிைன�தைமவினாத/, 

4448. த45� வா தைம =45 இ:க( டண7பத�றி7 

பி45� றாவணC ெசH9 விநாயக ேபக�வைர 

யி45� ைப$கிளி ெய�றா யிPநி� னிதயெம�P 

ெபா45� வ�� �<�த �( டாகி4 �கலாேச.  (283) 

 

தைலவனிைன�தைமெச7ப/. 

4444. வCச� தன�கிட மாகா விநாயக வ�ளெனCைச� 

கCச� தன�கிட மா�ெகா�ெபா� மா� கவ �த� ேபா/ 

நCச� தன�கிட மாவிழி ெகா(டன ண(ணியெவ� 

ெனCச� தன�கிட மாயாெனR வா: நிைன7ப� ேவ.  (284) 

 

பா$கி தைலவிைய ஆ4:வி�தி��த வ�ைம 5ற/. 

4445. ைநயாத வா�றி� ேவ(�ந ெர�க ண@கெவP$ 

ைகயாத வ(ைம விநாயக மா/ெவ4ப காH ெச$கதி  

ெசHயாத வ�<ட� ேகெயF� தா-� திறப#னி� 

ெபாHயாத வாHைம �க�ேற �ர�தன� ?ைவையேய.  (285) 
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வைர&ம1&வைர&ம1&வைர&ம1&வைர&ம1&....    

காதல� =ைலவிைலவி��தைம பா$கி காத#�<ண �த/. 

4446. கைல�< ம�D =ைற9� விநாயக காைளெவ4பி4 

சிைல�< நிகெராளி ேச Kத லாHநி� றிரளிளெம� 

=ைல�< விைலெயன3 ெசெபா� ெகாண �� ந =�றி#4ெபா� 

மைல�< மைலெயன ேவ<வி� தாாி�: ம�னவேர.  (286) 

 

காத# ந4றா9�ள மகி*3சி9�ள/. 

4447. பண�ேகால வ/<4 பணிெமாழி மாத த ப$கய�க( 

நண�ேகால வாH�த விநாயக மா/ெவ4பி னாரளிேச  

<ண�ேகால ேவள�ன ந$கா தல த$ <லDதி� 

மண�ேகால$ க(� ந� தாH நமி� மி�< மகி* த�ேம.  (287) 

 

பா$கி தம வைரெவதி �தைம தைலவி�<ண �த/. 

4448. கலேம ெசறி�த விள=ைல ந$ைக கவல4கேவ/ 

வலேம ெசறி�தந$ காதல  ேதா�: மணெமதி �� 

நலேம ெசறி�த =ரசைற� தா நம  ந4�லேவா  

<லேம ெசறி�த விநாயக ?ப� <ளி நில�ேத.  (288) 

 

தைலமகIவைகயா4றா �ள�ெதா�கிள�த/. 

4449. தா$<க தா$<க ெவ�றைட வா =� றன$ைக� ெகா(� 

வா$<க வா$<க ெவ�P விநாயக வ�ளைல7ேபா/ 

ஓ$<க ேவா$<க ெநCேச 9வைக 9:கணினி - நீ$<க 

நீ$<க ெவ�ேற =ழ$< ெந�=ரேச.  (289) 

 

தைலவைன7பா$கி வா*�த/. 

4450. �ண வா �:�ய  ேபா�< விநாயக ?ப� ெவ4பி/ 

இண வா  <ழ#ய  ;4றல  வாட விைறவவ�: 

�ண வா  ெதாைடத�த நீ<ற மா��ண  ேதா�றைல7ேபா/ 

வண வா  <ழெல$க( மாைன7 �ண �ெத�: வாழியேவ.  (290) 

 

தைலவிமண ெபா��டாக அண$ைக7பராநிைலகா�ட/. 

4451. இண$ைக� கதி வ0 ேவலவ நி�ெபா�� 0�ெறதி �� 
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மண$ைக� காிய மல  ;H7 ப#9 வழ$கிநி�: 

<ண$ைக� காிய விநாயக ?ப� <ளி வைரவா* 

அண$ைக7 பராDத/ க(ட�� வாHநி� னணியிைழேய.  (291) 

 

பா நிைலக(ட தைலமக�மகி*த/. 

4452. வா� ெசHத ?$ைக விநாயக மா/ெவ4பி� வாH�க மண� 

ேத� ெசHத மாமல  ;H7ப# ேந �தல 3 ெச$ைக<வி� 

;� ெசHத ேவ4ைக யண$ைக7 பராவி 9வ��நி�: 

யா� ெசH தவ ெவளியா�கிய தா#�ெற னி�Pயிேர.  (292) 

 

அற�ெதா�நி�ற#அற�ெதா�நி�ற#அற�ெதா�நி�ற#அற�ெதா�நி�ற#....    

ைகய:ேதாழி க(ணீ  �ைட�த/. 

4453. ெப�$கா விய$க4ற வ/ேலா  �க*வள ெப4:ய �� 

ம�$காவி E*�த வியாைச விநாயக மா/கட/வாH 

இ�$காவி/ வ(ட� மாவா  <ைறயா திைழ�தன நி� 

க�$காவி ெவ(=� �<7பெத� ேனா�க/ காாிைகேய.  (293) 

 

தைலமக� க-*த4காரண$5ற/. 

4454. ெமாழி�ேத� மட�ைத விநாயக ?ப�=� நீ ��ைறவா  

கிழி�ேத ெயF=ைல காதல  5ட� ெகF=�க விழி�ேத 

ெயாழி�த ெவன�கணி ேயாெவ�: ேமD:ைம யழி�ேத 

ெயாழி�திட நீைர வி��தெத� னபகேம.  (294) 

 

தைலவ�ெறHவ$கா�0�ெதளி7ப� ெதளி�தைம 5ற/. 

4455. ெமHேயா <0ெகா� விநாயக ?ப� விய�:ைறவ  

ைநேயா ைகயி�றி யண$ெகதி  நி�:ைன நா� பிாிேய� 

ெநHேயாதி ெய�:�� ேளகாி யாக நிக*�� ெமாழி 

ெபாHேயாெவ� ேறெதளி� ேத� பாவி ேயனிள ?$ெகா0ேய.  (295) 

 

இைறவி தைலவனிக�தைமயியப/. 

4456. ேவெயா�: ேதாளி விநாயக ?ப� விய�:ைறவ  

ேநெயா� :ள�தவ  ேபாலக ேலென�: நீ�தன சா� 

றாெயா�: ��ைன தகGெர�ேறாதவ� ேதாவத4< 
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வாெயா�: க(0ல ேன ெகா� பாவி மலரவேன.  (296) 

 

பா$கியிய4பழி�த/. 

4457. ஆHைம யைனய க�$<ழ லாH நீ யFதிர$க� 

;Hைமய ேனா$< விநாயக ?ப� :ைறயிைறவ  

ேசHைமய ன�ெற�: ெதHதவ$ கா�0� ெதளி��C ெச�றா  

வாHைமய ர�பின  ந/ல ரவாிP ம4ெறவேர.  (297) 

 

தைலமகளிய4படெமாழித/. 

4458. க$ைக <லவிள� காய விநாயக காம� றிைர 

ச$ைக ெயறி9� தட��ைற3 ேச 7ப ெநC ச�தணவா 

ாி$ைக விழிெசHத �(ணிய ேபாெலதி ெரH�வெர� 

ெகா$ைகெசH பாவெம�ேனா50லா ெம� ெகா0யிைடேய. (298) 

 

ெதHவெபாைறெகாள3 ெச/<வெம�ற/. 

4459. நிற�ேத ெபா�ைவ�த விநாயக மா/ெவ4ப  ெநC�ைரவா  

�ற�ேத பிாி�த பிைழேநா�கி� தீ$< �ாிய/ ெபாHயா 

வற�ேத மகி*ெதHவ ேமெய�: ேவ(0 ய0பணியா 

Dற�ேத மல �ைன� ேதசீ4ற மா4:வ ெமா(ெடா0ேய. (299) 

 

இ/வயி4 ெசறி�தைமயியப/ . 

4460. இல �கCசி� தாமணி ய�னா P:க ணி��தமி*7பா 

வல �கCசி ேயாட7 �ாி9 விநாயக மா/வைர ேவ� 

மல �கCசி வாெட� பசைலக( ேடயய� மாத க`4 

றல �கCசி ேயகெல� றா� வ(ட லா�0P� க�ைனமி�ேன.  (300) 

 

ெசவி#கைனயி�ளவ� வர�க(டைம 5ற/. 

4461. கி�ளி�< ேந� விநாயக ?ப� கிள சிலபி/ 

வ�ளி�< நாத னனெவழி4 காதல  வ�த@க� ெகா�ளி�< 

வி�ள�$ 5ாி�� வாH�க� <வைளயினா 

ெவ�ளி� <=த ெவ/ வாய�ைன க(டன ளீ $ெகா0ேய,  (301) 
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எறிவைள ேவ4:ைம�< ஏ�வினாத/. 

4482. ைக�தாளனபிறி தானா� விழி9$ கதி =ைல9 

ைப�தா� ெபா4பாைவ மற�தா� ெவேபH�கண ப4றினைர 

ெயா�தா ளவ�<4ற ெத�ேனாெபா� ேனப4 ெறாழி�தவைர 

ைவ�தா தாி�< விநாயக ?ப� மணிவைர�ேக.  (302) 

 

பா$கிெவறிவில�க/. 

4463. ைகயா விேவக விநாயக ?ப� கவி� சிலபி 

ெனHயாவி ேச <ழ ேனாயறி யாய/ைல நீயவட 

ைனயாவி ந/<வ ென�ற மைன�<� தா�� வ�� 

ைமயாவி ெகா�ளநி� றாH=� ேகநி� மதியழேக .  (303) 

 

ெவறிவில�கிய வழி ெசவி# பா$கிையவினாத/. 

4464. அ��தா  தைமவி�� ேத�ய  நீ$க வளவி/ ெசெபா� 

ெகா��தா தாி�< விநாயக மா/ெவ4பி4 5(டளிேத� 

ம��தா  <ழேனாH தணி7பா னிவ(வ�த மா=�ைக� 

த��தா ய��தெத� ேனாDைர யாHைம� தட$க(ணிேய.  (304) 

 

?�த� �ண 3சியாலற�ெதா�நி4ற/. 

4465. களெவா�: நி�க�$ க(ேபா� மல �த� கா(க மதி7 

பிளெவா�: வா@த4 ேபதாெய� ேறெயா  ெப��தைக=� 

னளெவா�: 5� நில�தா ேவ4றன எ�ைனயப4 

றளெவா�: ைதய/ விநாயக மா/வைர3 சார#ேல.  (305) 

 

�னற� �ண 3சியா/ அற�ெதா�நி4ற/. 

4466. விழியா4 கயைல மிட4றா/ வைளைய=� ெவ�றத�றி 

ெமாழியா4 றைன9 ெவ�றா ெள�: பா# =F�தித� 

�ழியா4 கவ ெபாF ேதா காைள வ�� �ைன�ெத��தா� 

பழியா4 றிடாத விநாயக மா/வைர7 பாைவையேய.  (306) 

 

களி:த� �ண 3சியாலற�ெதா�நி4ற/. 

4467. கைலயாைன யாத விநாயக மா/வைர� க�க�7�3 

சிைலயாைன ெவ�ற ெவழிலா ெனா�வ� =� ேச ���மக� 
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=ைலயாைன பி�Pற ெவ$ேகாப$ ெகா(� =ழ$கிவ� 

மைலயாைன =�Pற நா7பணி� ேறயைத மாH�தனேன.  (307) 

 

மண வில�க/. 

4468. ெவதிரா� <விய விைச�த விநாயக ேவ�வைரவா 

ெயதிரா� <:<$ெகா/ யாைன க0�த விைறவ �க�றி 

=திரா� <வி=ைல ெநC�� காளி�( ேமாதிட3ெச$ 

கதிரா�< ேவா4க�றி வாHமல ராவித*� கCச$கேள .  (308) 

 

மி�னிைட ேவ4:ைமக(� ந4றாH ெசவி#ையவினாத/. 

4469. ேகாேத �ற�த விநாயக ?ப� <ளி சிலபி� 

மாேத �வளிைட யா�வா�ட ேம� வள�=ைல3 

Eேத� ெபா�P4 ற� க( மல =�த� ேதா4றிடவி$ 

ேகேத� நான� <ணர7 �<�த திய�கேவ.  (309) 

 

ெசவி# ந4றாH�< =�னிைலெமாழியாலற�ெதா�நி4ற/. 

4470. க�பா ெமாழிெதளி யா=� களDக( க4றி�=� 

ன�பா =ைலய� பா=� <ழ/ல ரா த�=� 

��பா  ெதாைடய/ விநாயக மா/ெவ4பி4 ேறா/ வினவி 

வ�பா ம� ன�ெனா� வ�மக ேள  நல ெவௗவினேன.  (310) 

 

ந4றாH தம��கற�ெதா� நி4ற/. 

4471. வாேள ெயறி�<$ கதிெராளி யா�கவி வாணெர/லா$ 

ேகேள ெயன3ெசா/ விநாயக மா/ெவ4பி� கீFைறG  

நாேள யைமதர ந$<ல வ�ளி�< நாயகனா 

ேவேள யனெவா� ேவ�த4< ந/<வி  மி�னிைனேய.  (311) 

 

உட�ேபா� உட�ேபா� உட�ேபா� உட�ேபா� . . . .     

பா$கி இைறவ4< உட�ேபா�<ண �த/. 

4472. க�தா  களி4ற(ண ேலநிைன ய�றி� கைளகணி�: 

ெகா�தா  <ழைல 9ட� ெகா(� ெச�மதி 5:வெத� 

சி�தா மணிைய விநாயக மா/ெப�C ேசமைவ7ைப� 

த�தா- ேமெகா( 0டா விைல யாெவ� தமரவேர.  (312) 
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தைலவ� உட�ேபா�< ம:�த/. 

4473. பாேலா ெவPெமாழி யாH=ைல ேயாவதி பாரமிைட 

Qேலா சிறி� வழியி� ெகா�ைம Kவலாி� 

மாேலா ெவன3ெசா/ விநாயக ?ப� ம�வல த$ 

காேலா வண$கி� பதமல  கான$ கட7பத4ேக.  (313) 

 

பா$கி தைலவைன9ட� ப��த/. 

4474. நி�ைன7 பிாி�த வைணேயா �ண �� ெச னீ�ெவைம 

த�ைன7 பிாி�தறி யா3�ர ேமாெவH� த(மல வா* 

ெபா�ைன7 பிாி�தறி யாத விநாயக ?ப�ெவ4பி� 

மி�ைன7 பிாி�த கல3ெசH K@கிைட ெம/#ய4ேக.  (314) 

 

தைலவ� ேபா�<ட�ப�த/. 

4475. மCசி4 ெபா#<ழ� மாேத விநாயக வ�ள/ ெவ4பி4 

பCசி4 ப0Pம� ேதாெவ� றF$<நி� பாைவம/ 

ரCசி4 ற09� தழ4பர4 காP மறி��Cெச/ல 

ெநCசி4 பட �தெவ� ேபா4ெகா� பாவி நில�ெதவேர. (315) 

 

பா$கி தைலவி�<ட� ேபா�<ண �த/. 

4476. <ராவ�� பாைவ�<7 பாட/ நீழ#4 ேகா$கல  ேவH� 

திராவ�� 5ைழ யி��தாட/ கா(டவ ெமH�$ெகாேலா 

வராவ� ள/<ெல� றாாிர7 ேபா க ளைண�� தயா 

கராவ� ெள�P விநாயக மா/ெவ4ப  கா மயிேல.  (316) 

 

தைலவி நாணழிவிர$க/. 

4477. நாH7பிற7 ேபதமி ழாயா  பிற7ெப�P ந4<0யி� 

வாH7பிற7 ெபH� விநாயக மா/ெவ4ெப� ம�னரேண 

யாH7 பிற7 ெபHதி யகலா வ�நா ணழி�ததினி7 

ேபH7பிற7 ேபPந� றா#�த ேநாH7 ெப( பிற7பிP�ேக.  (317) 

 

க4பி� ேமபா� பா$கிகழற/ . 
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4478. மண�தி4 சிற�த ெசF�தா  விநாயக மா/வைர7 ெப( 

<ண�தி4 சிற�த� நாணா யிPம� <ண�திP�< 

பண�தி4 சிற�த வகல/<4 ைப�ெதா07 பா�ெமாழியா  

கண�தி4 சிற�த வண$ேக சிற�த� க4ெபா�:ேம.  (318) 

 

தைலவிெயா�7ப�ெடFத/. 

4479. ேவேய யனவிள� ேதாளாH விநாயக ேவ�வைரவாH� 

தாேய யF$<க வபல  வபல  சா4:கேவ4 

ேசேய யைனய$ காதல  பி� ெசல3 ேச �தவ� ெப� 

வாேய விள$<க தி(க4� ேமா$<க ம�Pகேவ.  (319) 

 

பா$கி �ர�திய/�ைர��ழி� தைலமக� ெசா/ல/. 

4480. ஆயல ேராதி விநாயக ேவ�ெவ4பி லாரயலா  

வாயல ேராமத� ைகயல ேராதனி வாH�தவி4? 

பாயல ேராபக  வாH ந� ெகன�<ெவ ப4றலைர� 

காயல ேராவி/ ைவ ேவல�ப  பி�ெச/ க�C�ரேம.  (320) 

 

பா$கி ைகயைட ெகா��த/. 

4481. ேவ:ப� டாைர வி��த�� தா �< விைழ9 ெபா�P$ 

5:ப� டாைட9 ந/< விநாயக ேகா� சிலபா 

மா:ப� டானி� ன�(மா திைடயR வடவைர9 

நீ:ப� டாழி9C ேச:ப� டாFத னி3சயேம.  (321) 

 

பா$கி ைவகி��வி��த/. 

4482. பாாி�< ேந� விநாயக ?ப� பதியைடவா 

ேனாி�< ேந ெமாழி =�ெச/ லாெமாழி ேயதில வாH 

ேவாி� <=த�<3 ெச$கதி ராய�ைன ேமD�ய  

வாாி�< வாரழ லாH3ச4 றி��� வ�வனி�ேன .  (322) 

 

தைலமகைள� தைலமக� �ர��H�த /. 

4483. தீதா  ெகா�பா ெல�றன� ;வியி4 ேச�தய நி� 

பாதார வி�த வ��தாம� ெம/ல3ெச/ ைப�தமி*�ேகா 

ராதார மான விநாயக ?பதிய(டல ெச/ 
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ேகாதா  =ர� நிர� ெவ பாைலயி4 ேகா4ெறா0ேய.  (323) 

 

ெபாழி/ க(� விய�த/. 

4484. இ�ைம3 �ர�<� ெதH�தா  �யர மிாி�கவி� ெசா 

ன�ைம3 �<ண விநாயக தா�=� ன(@த/ ேபா/ 

வ�ைம3 �ர�<� ெதH�தி� ந��ய  மா4றமல  

ெம�ைம3 �ாி<ழ லாHெபாழி ெலா�ெறதி  ேமவியேத.  (324) 

 

தைலமக� தைலமக� அைசவறி�தி��த/. 

4485. அ�ேதாநி� ெம/ல0 ேச�� ெசR வாH7�ன ல4: நிைற 

யி�ேதா ெவP=க ேவ D4ற தா4றமி ழி��லேவா  

வ�ேதாைக 5� விநாயக ?ப� மணிவைர வா* 

ப�ேதா ெவP=ைல யாயி�7 பாமி�த7 ைபெபாழி4ேக.  (325) 

 

உவ�தல E�0 உ(மகி*��ைர�த/. 

4486. எH�தவC சி4றிைட யா�பத நீவி யினமலரா� 

ெமாH�தவ$ 5�த� =0�கD ெப4ற =F7�லேவா 

ைர�தவ ேபா- விநாயக ?பனணிவைரெய� 

ைக�தவ ேமெமH� தவம4ைற� ைக�தவ$ ைகதவேம.  (326) 

 

க(ேடாரயி �த/. 

4487. Qேலா  விநாயக ேவ�பைக ேபா#� Kவல�$கா� 

ேவேலா ெவP பர� ேமவிவ  யா ெகா/ விடைலதைன 

மாேலா ெவனி/வைள யாழி யிைலயவ� மா பிற$கா� 

ேசேலா ெவP$க� 0�ேவா ெவனி#�த3 ேசயிைழேய.  (327) 

 

க(ேடா  காத#� வில�க/. 

4488. ந/#ய4 பால� விநாயக ?பைன ந(ணல ேபா� 

ெம/#ய4 பாைவ விடலாH ெம#�தன( ேம/கடைல 

ெய/#ய4 பாP வைட�தா னி�I4ற ேதகாி� 

க/#ய4 பாைலெய மி4ற$கி ேய<� காைலயிேல.  (328) 
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க(ேடா  த� பதியணிைமசா4ற/. 

4489. ேத9 பிைறKத லாெளாட( ணால3 சில�மி�த� 

கா9$ கட=$ கட�தி04 ேறா�:$ கைலக� பல 

வா9$ கழக= மி�னா  �ரத� வாரலைர 

ேவ9C ெசH<�: விநாயக ?ப� வியாைச9ேம.  (329) 

 

தைலவ� ற�பதியைட�தைம தைலவி�<ண �த/. 

4490. கட�ேத நட�� வ��தின ெம�: கவல4க ெவR 

விட�ேத =Fகிய ேவ/விழி காணி� ெவ�ைளய�ன� 

தட�ேத மலாி4 ெபைடேயா �ற$க7 ெபா� ற(மைனக 

ளிட�ேத 9ற$< விநாயக ?ப ெனழினகேர.  (330) 

 

க�ெபா� �ண��த க6ைவக�ெபா� �ண��த க6ைவக�ெபா� �ண��த க6ைவக�ெபா� �ண��த க6ைவ....    

ெசவி# பா$கிைய வினாத/. 

4491. ந#விழ� ேதம/ ந�: ெசH ெய�:= ன(ணினர 

ெம#விழ� ேதெமன3 ெசH9 விநாயக ேவ�ெவ4பில 

ம#விழ� ேதமைன �/ெல� றி�7பெத� மாமயினீ 

ெபா#விழ� ேதத=4 றாெய� மகெள$<7 ேபாயினேள.  (331) 

 

பா$கி ெசவி#�<ண �த/. 

4492. ெபா4ேப �ம�த விநாயக ?ப� ெபா�7பி4ற�ைத 

யி4ேப �ம�த மடமாத� னாய� ெறதி களி4ைற 

ய4ேப �ம�தட � தா மண ேம4றி/ ைரயெர�: 

க4ேப �ம�தழ லCசா�ெச� றா�ெவ$ க�C�ரேம.  (332) 

 

ெசவி# ேத4:ேவா �ெகதிரழி��ெமாழித/. 

4493. வி��தி யறCெசH விநாயக ேவ�ெவ4பி/ ெவபர4கா 

ெனா��திெச� றாெள� :ய$ேகெல� O க(ைம N�0 ம0 

யி��திெயா( ��0ெம� 5ைழ தி��தியி� பாேலாட= 

த��தி வள �த ெப�பாவி ெய$ஙன மா4:வேன.  (333) 

 

க4ெபா� �ண �த கRைவ. 

ெசவி# த�னறிவி�ைம த�ைனெநா��ைர�த/. 
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4494. பாவி4 <ாிய �கழா� விநாயக பாாிெவ4பி 

ேனவி4 <ாிய க(ணா( ம0ேயறி யி�=ளாி7 

?வி4 <ாிய மக�யாென� றாள� ெபாHய�ெற�ேற 

ேனாவி4 <ாியெவ பாவி யதைன Kத#லேள .  (334) 

 

ெசவி# ெதHவ வா*�த/. 

4495. காரறி யாத கட�த0 க�றேவா  காைள பி� ெச/ 

வாரறி யாத =ைல7ேபைத மீ(� வர3ெசயினி� 

சீரறி யாதவ  யா =� ேகபி� ெசF��ளப� 

தாரறி யாத விநாயக மா/வைர3 சார#ேல.  (335) 

 

ெசவி# ந4றாH�கற�ெதா�நி4ற/. 

4496. ந�ேனய$ ெகா(ட விநாயக ேவெடா(ைட நாடைனயாH 

=�ேன �ைன9 ளF�தாம4 கா�த =த/வனி4க7 

ெபா�ேனத� தா �கிைச வா ந ெர�:� �ைன�� நைம 

மி�ேன �ற��ெவ$ கானட� தாள�த ேவ��டேன.  (336) 

 

ந4றாH பா$கித�ெனா� �லப/. 

4497. தி�மக ேள த$< மா ப விநாயக ெசம/ ெவ4பி 

ெலா�மக ேள9� ள�ன� ேமா தி ெயா� மகனR 

வ�மக ேள ெநC சைட�த� நீயைற யாம4பழி 

த�மக ேளவறி ேத�ர ேபா�கிைன ைதயைலேய.  (337) 

 

அ�ேக�ட பா$கி அF$க/க(� ந4றாH �லப/. 

4498. ேசேய யைனய விநாயக ?ப� சிலபைனயாH 

காேய ரயி4ைகெயா  காைள பி� ெச�ற கவிPைடெய� 

றாேய யலளவ ளா0ட ேநா�கி� தனி�த/ க(� 

நீேயக( ணீ�<� தாெய�ைன வி�� ெந�7ெபனேவ.  (338) 

 

ந4றாH பா$கிய  தெமா� �லப/. 

4499. வி4:$க வா@த M ந/ விநாயக ேவ�வி(பாி 

ெய4:$ ெகா0 மதி4 சா�திர ேமாDள� ெத(ணியைவ 

=4:� தரெவC �ரமட மா�ைக ெமா(ட��த3 



66 

 

ச4: �ன#/ைல ேயெய�ெற� னாவி தள கி�றேத.  (339) 

 

ந4றாH அயலா தெமா� �லப/. 

4500. இ�பா  ெமFகிெயா� ெபாF �(ெடழிேனா� பிய4றி7 

ெப�பாவி ேய�ெப4ற ேபைதைய7 ேபா�கி7 ெப���யைர 

ய�பா வல$க� விநாயக ேவ�ெவ4பி லா4றெவதி  

வ�பாைவ யாரறி வாேரா ெபறாத மல0யேர.  (340) 

 

ந4றாH தைலமக� பயி#ட� தெமா� �லப/. 

4501. பா�� தமிF� கிைச�த விநாயக பாாிெவ4பிேன 

லா�� தடC�ைன ேயமைன ேயத( ணல பறி��3 

E�� தட ெபாழி ேலெய�ன ெசா4றன ேடா�ற/ பி� 

நீ�� �யாி ெலைனயா*�தி3 ெச�றக� ெனCசகிேய.  (341) 

 

நிமி�த ேபா4ற/ . 

4502. மி0ேய யக#ட� தி/ைலெய� ேறாத வியாைசநக � 

<0ேய ம�D விநாயக ?ப� <ளி சிலபி4 

ற0ேய ெயனிP� த0ேய� ற0ேயத வாதளி7ேப� 

ெகா0ேய வர�கைர வாயா ேசா�ெம� ெகாபிைனேய.  (342) 

 

�ர�தணிவி�த/. 

4503. உ�மைன யா�த� மைனயக� ெற�மைன 94றெவழி/ 

வி�மைன யாமிள ேபைத விநாயக ேவ� பைகவ  

ெச�மைன யாC�ரC ெச�றாளைதயவ� ேச மல வா* 

ந�மைன யாக3ெசH வாHெச$ கதி ெசH நல�ெதHவேம.  (343) 

 

இ�Dம�. 

4504. ந�மகேள ெய4ெக� ெற(ணி விநாயக நபிெவ4பி4 

ெச�மக ேள ெபற3 ெசHெயன/ ேபைதைம ெச$கதிேர 

ெய�மக ேளயவ ள/ல(=� னி�மைன J�றதனா 

-�மக ேளெவC �ர�தி4 �ர�த- =�கடேன.  (344) 

 



67 

 

த�மக(ெம�ைம�த�ைம�கிர$க/. 

4505. மCேசா மற�� ெபாழியாத ெவRவழ/ வா*மைனேயா 

நCேசா ெவPC�ர� ெதRவா: ெச/- ந�னாவல க 

டCேசாக நீ�< விநாயக மா/ெவ4பி4 சா பரேல 

பCேசா ெவ�ேற பைத�< மிளபாைவ பதமலேர.  (345) 

 

இளைம�த�ைம� <ளெம#�திர$க/ . 

4506. காவிய7 பாவல  EF விநாயக காைளெவ4பி 

ேலாவிய7 பாைவைய யாட4< வாெவ�: றாைமக(� 

ேமவிய7 பா4க( பிைச�ேத யF� ெம#�திர$< 

பாவிய7 பாைலெயR வாறய லா�பி� பட �தனேள.  (346) 

 

அ3ச�த�ைம�க3ச=4றிர$க/. 

4507. ெபாHைக� கவி�ெசH வியாைச விநாயக ?ப� ெவ4பி4 

ெசHைக� களிெறதி  க(ேடா0 வ�ெதைன3 ேச �� தழீஇ 

ைமைக� காியக( ணீெராழி யாளR வன�தி� மத 

ெபHைக� களி:க( ெட�ப� ேமாவ�த7 ேபைத ெநCேச.  (347) 

 

க(ேடாாிர�க. 

4508. எ�ள� �களி/ விநாயக மா/ெவ4 பிைறவி ெச�றா 

I�ள� �ய�� �ைணவிய  V*கின ெரா�ள=� 

வ�ள� �@$கி�ைள 9?ைவ 9$க(� 

ெவ�ள� �(V*< ந4றா யயலா களி ேம-றேவ.  (348) 

 

ெசவி#யா4றா�தாைய�ேத4ற/. 

4509. =�கா  <ழ# கவேல/ கதி விF =�:�வி� 

க�கால =(ட விழிைய� த�வ#� காசினிதா� 

ெப�கா வ ?(ட விநாயக7 ேப ெகா� ெப��தி�மா 

ெலா�கா வள�த ெதா�கா4 ெசRவா9( �மி*�தத�ேற.  (349) 

 

ஆ4றிைட =�ேகா4பக வைரவினாத/. 

4510. ஒ�:ற ேவயி� =�ேகா/ைக நா�மைற ேயாதிைய�� 

ெவ�:: மாெறF ெம(0ைச ேய�திட ேமவ�தணீ  
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ந�:: வ(ைம விநாயக ேவ�ெவ4பி ன4பி0ெயா� 

றி�:ய  ேவழ�ெதா ேடகிய ேதாெசா�மி னி�ெநறிேய.  (350) 

 

மி�ேகாேர��கா�ட/. 

4511. வாவியி4 ேறா�: மலரணி வா �க�றி வாவி�ெக�ேனா 

காவியி4 ேறா�: விழியண$ ேகெசH9$ க4றவ த 

மாவியி4 ேறா�: விநாயக மா/ெவ4பி லா கமல� 

ேதவியி4 ேறா�:நி� மா�ம� னாெள�: ேத <ைவேய.  (351) 

 

ெசவி#ெயயி4றிெயா� �லப/. 

4512. அற�ெகா0 ேய4: விநாயக மா/ெவ4பி லாரைணேம 

-ற�ெகா0 ேய�றF D$ைக சிறிெதா� வி4�ல�$ 

<ற�ெகா0 ேய நட� தா(ெம� <ர#4 ெகா�வாி7ப� 

மற�ெகா0 ேயக( டைனேய �ர�ெதா� ம�Pடேன.  (352) 

 

ெசவி#<ரெவா� �லப/. 

4513. இ�பாைவ ேவH�த விநாயக ?பைன ெய(ணல ேபா4 

ற�பாைவ 9?ைவ 9ப�� நீ�தி� தழ4�ர�தி 

ெல�பாைவ ெச/ல� த��திைல யி�ன4 கிர$கிைல நீ 

நி�பாைவ ேயா�4: நீ`ழி வா*க ெந�$<ரேவ.  (353) 

 

�வ�க(0ர$க/. 

4514. ெதRவ0 Gழ3 சின�< விநாயக ெசம/ ெவ4பி� 

ைமவ0 வா�விழி மான0 யிRவ0 வ�ெததி �� 

ைகவ0 ேவ/ெகா� களி4ற0 யRவ0 காைளய0 

9Rவ0 ேயயி� தழ4�ர� ெத�:ள� ��Pவேன.  (354) 

 

ெசவி#கல��ட� வ�ேவா �க(� ேக�ட/. 

4515. மா-� தி�D ெமனவ� G வ: ைம�க சனி 

ேபா-C ெசF$ைக விநாயக ?ப� ெபா��தல ெச/ 

ேவ-� தழ- மனபர4 காெனதி  ேமவினேரா 

ேச- பிைண9 மைனயக( ணாIேமா  ெச/வPேம.  (355) 
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அவ �லப/ ேத4ற/. 

4516. =�னா விள$<ற யா� க(ட ேவ��மி ெமாH<ழலா 

ெம�னாவி க(டவ ம�னாவி9C ெச�றி� ெறH�வ ? 

ம�னாவி 9$<ளி  ேசாைல9C E*�� ம#��வள 

மி�னா விள$< விநாயக ?ப� வியாைசையேய.  (356) 

 

ெசவி# �த/விைய� காணா� கவைல 5 த/. 

4517. ம(ெப4ற க4பக ம�ன விநாயக மா/வைரேவ4 

க(ெப4ற மாைத� கடெம$< நா09$ க(0ல�ெவ 

�(ெப4ற ெநCசி4 �ல�வ னாவிைய7 ேபா�கிலன7 

ெப(ெப4ற பாவி�ெக�ேனாவிைன ேய�ெச�: ேப�வேன.  (357) 

 

மீசிமீசிமீசிமீசி....    

தைலவிேசணக� றைம ெசவி#�தாH�<ண �த/. 

4518. காி9 பாி9 �ாி9 விநாயக க4பக�தி� 

கிாி9C சாி9 பிாி9 ப0 ந$ கிளிைய� ெகா� வாி9 

மாி9� திாி9$ கடநி�ற ம�ெகா(ட�னாH 

விாி9� ெதாி9 வாி9� �காநக  ேமவினேன.  (358) 

 

தைலவ� றV சா �தைம சா4ற/ . 

4519. நீயா �: த( �ைனேயா வ�வ(ட ேனாிைழ நீ 

ேபாயா �:ைப �னமி� Uச/ ெபா#யD4:� 

தாயா �:? ெபாழி-� நி�ைன� தனி�க(டவி( 

ேவயா �:ந/ விநாயக ?பதி ெவ4பி�ேவ.  (359) 

 

தைலவி =� ெச/ேவா  தெமா�தா�வர/ பா$கிய �<ண �திவி��த/. 

4520. சர$கட� ேத: விழி7பா$ கிய �<� தைழ��:மா 

திர$கட� ேத: �க*ேச  விநாயக ேசHவைர�ெதR 

Dர$கட� ேத: மயிலா ெனா�$க ெளாளியிைழெவC 

�ர$கட� ேதறிவ� தாெள�பி  =�ெச-� ;யவேர.  (360) 

 

=�ெச�ேறா  பா$கிய �<ண �த/. 
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4521. மைழ கா�� மாட வியாைச விநாயக மா/வைரவாH� 

கைழ கா��� ேதா(மட G கவி� கா�� த� காதலேனா 

�ைழகா�� வா�விழி K$கா த#ெவ7 ெபா�வ#�றி� 

தைழகா� �:மத  நீ�தியிR U 7�றC சா �தனேள.  (361) 

 

பா$கிய  ேக�� ந4றாH�<ண �த/. 

4522. பயிேரH பைணெகா� வியாைச விநாயக பாாிெவ4பி4 

ெசயிேர யக-க ந$<0 ெவC�ர� தீ �தி� ற�னா 

யயிேரH ெமாழித� Pயிேரய� னாெனா டைண�தனெள� 

:யிேரH தாநி4 <தவின ரா4சில D�தமேர.  (362) 

 

ந4றாH ேக�டவPள$ேகா� ேவலைன வினாத/. 

4523. ந�ேனய மா �த விநாயக ேவ�வைர ந�=�ேக 

மி�ேனய K(ணிைட ந�மா ெதாட�த விடைல9வ� 

ெத�ேனய ந�மைன� ேகவ� ேமாதைன J�ற ந4றாH 

த�ேனய ந�மைன� ேக�< ேமாவி� சா4:கேவ.  (363) 

 

த�மைனவத�மைனவத�மைனவத�மைனவைரத#ைரத#ைரத#ைரத#. . . .     

ந4றாH மணனய  ேவ�ைகயி4 ெசவி#ையவினாத/. 

4524. மா�றவC ெசHத விழிமட வாHெச�ற மாைத7 ெப4ற 

யா�றவC ெசHதன ேனாவ�றி ேய�தைல J�ற ந4றாH 

தா�றவC ெசHதன ேளாமண$ காண� தமி*�ைனய 

வா�றவC ெசHத விநாயக ?பா� வைரயிட�ேத.  (364) 

 

ெசவி#�கி<ைளவைர�தைம9ண �த/. 

4525. எ�ென� றைற<வ தீ�றாI� க�ைன யினிந�$< 

மி�ென�ற K(ணிைட நெபா�ைன ய�த விடைல9:� 

த�ென� றம மைன� ேகவைர� தாென�: சா4றின ம( 

��ென� றவெம� விநாயக மா/ெவ4பி4 Wத வ�ேத.  (365) 

 

வைர�தைம ெசவி#ந4றாH�<ண �த/. 

4526. த��4றC Eழநி� றா4ற ந� ைதயைல� த�கமண 

மி��4 றயில�ப  ெசHதண$ ேகதமி* ெமH7�லவ 
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ெர��4ற ெம�P விநாயக மா/ெவ4பி$ ெகH�வ  நீ 

9��4ற� ேதற Dைரெய�: ;த �ைர�தனேர.  (366) 

 

தைலவ� பா$கி�<யா� வைர�தைம Kம �கிய� ெக�ற/. 

4527. எ�னிைய யாெத� னிைய�தா  தம�ெக� றினிதிய� 

ெபா�னிைய வ(ைம விநாயக ?ப� ெபா�7பிP$க� 

வ�னிைய வ�னிைய3 சா�ெறன ைவ�தியா� வைர�தைமைய 

மி�னிைய K(ணிைட யாH ெச� :ம �< விள�கேவ.  (367) 

 

பா$கிதான� =�ேன சா4றிய �ைர�த/. 

4528. வா�ெறாி� ேத:$ கர�தா� விநாயக மா/வைரயி4 

ேற�ெறாி� ேத:$ <ழலாைள நீகிைள ேசரமதி மீ�ெறாி� 

ேத:� மைனவாH வைர�� விைழ�தைம =� 

யா�ெறாி� ேத: மிைறவா �க�றன னீ�றவ�ேக.  (368) 

 

உட� ேபா�கிைட0�உட� ேபா�கிைட0�உட� ேபா�கிைட0�உட� ேபா�கிைட0�....    

நீ$<$கிழ�தி பா$கிய  தம�<� த� ெசலDண �திவி��த/. 

4529. ெவைம� கட=$ <ளிர3ெச� றாள�ப� ெமHநிழ# 

-ைம7 பிாி�ய ேராெட� :ைர7பி�ய தவ�தீ 

ெரைம7 �ர�திெய� பா �< நிதிய மினிதளி�< 

மைம� கர�த� விநாயக மா/ெவ4 பாிைவய �ேக.  (369) 

 

தைலமகட� ெச/G�றா�<ண �தி வி��த/. 

4530. ேவைய�க( ட�னெம�ேறா(மட மாெதா  விடைல பி�ேன 

தீைய�க( ட�ன �ரநட� தாெள�: ெச�:ைர7O  

ேசைய�க( ட�ன விநாயக மா/ெவ4பி4 ேசாி��ய 

ராைய�க( ட�ன =ைக7ேபா னனமைற ய�தணேர.  (370) 

 

ந4றாH�க�தண ெமாழித/. 

4531. க4பா க� யா�� த4பாடெவ� ேறதமி* க4கந/< 

ெபா4பா  �<ண விநாயக மா/வைர7 ெபா�னைனயாH 

க4பா ரழ/ �ம� ேத4 க�� தீயி� கட�தி�ெற�:� 

ெபா4பார ெம�=ைல யாள�ப� பி��ர ேபாயினேள. (371) 
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ந4றாயற�ெதா�நி4ற#4றம  பி� ேசறைல� தைலவிக(� தைலவ4<ண �த/. 

4533. இலைப9I4றன ெம�றினி யா� ெசா/ ெம�னவணி 

கலைப ெபா� P4றவ � கீ9 விநாயக காைள ெவ4பி/ 

விலைப வைள�ெததி  ;விமி� கா ��7பா� ேமகம ெபா4 

சிலைப வைள�ெதன ேவவைள� தாெரம  ேதாிைனேய.  (372) 

 

தைலமகைள� தைலமக� வி��த/. 

4533. பைகேய ெயனி#�த3 ேசைன� கட4ெக� பகழிெயா�ேற 

தைகேயH <:=னி யாP ேர#த*� த(மலேர 

=ைகேய யணி<ழ லாயC� ேவ�ெசல =�னி4க நீ 

திைகேய விF$< �க* ேச  விநாயக ேசHவைர�ேக.  (373) 

 

தம�ட� ெச/பவளவ� �றேநா�கி� கவ�றர4ற/. 

4534. ெபா�ளா4 ெபாிய� �கழா4 ெபாிய� �ைனத�Q4 - 

ெற�ளா4 ெபாிய� விநாயக மா/ெவ4பி4 ேற0வ�த 

ம�ளா4 ெபாிய ெவம =�ற$ ைகவி/ வண�க#�றி 

ய�ளா4 ெபாியவ ர�ப ெரைனவி� டக�றனேர.  (374) 

 

வைரத#வைரத#வைரத#வைரத#....    

ெச�ேறா� மீ(� வ� த�தணைர9C சா�ேறாைர9=�னி�� 

வைர�� ெகா(�ழி�க(ேடா  மகி*�� 5ற/. 

4535. ெபா�ேன மணிேய ெகா��< விநாயக ?ப�ெவ4பி4 

ெற�ேனய ந�(ணி யெபாி ேதயி�த3 ெச/வ��ாி 

மி�ேன ாிைடமண$ காண நைம=� விதி�தன� பி� 

ென�ேன யி�விழி ேயவிதி� தா� விதி ெய�பவேன.  (375) 

 

இ�Dம�. 

4536. <ண$க(ட ெச�தமி ழாH�� கவிெசால� 5டறிஞ  

கண$க(ட நாண/ல நாெள� விநாயக காைளெவ4பி4 

பண$க(ட வ/<4 பனிெமாழி யாைளயி7 பா �திப� ெசH 

மண$க(ட நமிP வா�றவ$ க(டவ  ம4ெறவேர  (376) 
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இ#வா(�ைகஇ#வா(�ைகஇ#வா(�ைகஇ#வா(�ைக....    

தைலவ� றைலவி =�பா$கிைய7 �க*த/. 

4537. காேனH <ழ# நின�<�ைகமாெறா�:$ க(0ல� ேவ4 

ேகாேன ெயன3ெசா/ விநாயக ?ப� <ளி  சிலபி4 

ேறேனH ெமாழி�கய� மீேனH விழிநி�ற� ெச/வி மண 

யாேன ெபறவளி� ேதயல  E0 யிைழ�தைனேய.  (377) 

 

தைலவைன7பா$கி வா*�த/ . 

4538. சீரா தவெனாளி யா�ெச� தமி*�கவி ெச7பி ந/ேலா  

வாராத நா�க( டறியா விநாயக வ�ள/ ெவ4பா 

சாராத வி�பமி� றாக7 ெபா� மா��ண  ச�கிாிேபா4 

றீராத வ�ெபா� வாழிய நீயி� தி�Dடேன.  (378) 

 

பா$கி தைலவிைய வைர9நா�ளD வ��தாதி��தைம9ைரயாெய� ற/. 

4539. பாவல  ேபா4: விநாயக மா/ெவ4பி4 ைப$<ழ�ேம4 

?வல  E�ட7 ெபாறாவிைட ந$ைக �க�ற��வாH 

ேமவல  ;4ற ல�மத ேவ� ைகவி/ ேல4றல�$ 

காவல  ெபா��ைன கா: ெபா:�தி� காரணேம.  (379) 

 

ெப�மகIைர�த/. 

4540. க(ேட� தியெசா4 க�$<யி ேலநிைர கா�கவைர 

ெகா(ேட� தியைக விநாயக மா/ெவ4பி4 ெகா(க  த$ைச7 

ப(ேட� தியைப� தைழம�� தாHவி4 பைடமதன� 

வ(ேட� தியமல  ேநாHமா4 றிடDயி  வாH�தனேன.  (380) 

 

தைலவைன7பா$கி வைர9நா�ளDநிைலெபறவா4றிய நிைலைமவினாத/. 

4541. பார�றி வாP பரD விநாயக பாாிெவ4பி4 

கார�றி ேநாி/ைக யாHவைர கா:ெம$ காாிைகத� 

வார�றி ேவழ ம�7� =னி�� வள�மிள 

நீர�றி ெயRவா றவி�தாH ெவ$காம ெந�7பிைனேய.  (381) 

 

ம�ற�மைனவ� ெசவி#�கி<ைளய��றDண �த/. 

4542. வா$<C சிைலKத� மா� விநாயக மா/வைரவாH� 
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ேத$<� தி�வ�� பா ைவயி லா�03ெசR வாய=த 

ேமா$<� தட=ைல7 Oட�தி ேல4றிந� 5��த#� 

G$<� தட�ய� ;ரன� னாHமகி* மி�<:ேம.  (382) 

 

பா$கி இ/வா*�ைக ந�ெற�: ெசவி#�<ைர�த/. 

4543. அ/வா*� ைகயா ைப$ <ழலா ள��தவ � கெபா�ற� 

ந/வா*�ைக யி4றைல யாய விநாயக நபிைய7 ேபா/ 

வி/வா*�ைக யா �ய ேவ�த4< ேமD வி��தி4< V� 

0/ வா*�ைக யி4றைல யானா Iபசாி� ெதமைனேய.  (383) 

 

மணமைன3 ெச�: வ�த ெசவி# ெபா4ெறா0 க4பிய/ ந4றாH�<ைர�த/. 

4544. வா�ெறாF� ெதHவ ெம�மயிைல7��ைன வா*பரேம 

யா�ெறாF� ெதHவ ெமன3ெசா/ விநாயக ேவ�த/ ெவ4பி4 

றா�ெறாF� ெதHவ$ ெகாFநென� ேறெகா(� த�கவட 

மீ�ெறாF� ெதHவநி� மாதா யின� க4பி� ெம/#யேல.  (384) 

 

ந�மைனவா*�ைக� த�ைம9ண �த/. 

4545. ெவ(<�ற மாட வியாைச விநாயக ேவ�வைரவாH7 

ப(<�ற ெவ�ற ெசா4பாைவத� வா*மைன ைபெபாPய  

வ(<�ற ெமா�<C ெச/வ�தினி� ேபாக�தி� மாP பைற 

த(<�ற ாி�தவ� ற�ெனா� வாFC சசிமைனேய.  (385) 

 

ெசவி# ந4றாH�கி�வ  காதைல9மறிவி�த/. 

4546. க4ேறா  �கF விநாயக மா/வைர� காாிைகயா( 

ம4ேறா  ெதH வ=ள ைவ�தறி யாள�த ம�ன� பைக 

94ேறா  =ைனவயி4 ெச/#P மாைல 9றிலவைன 

ந4ேறாைக ய/<4 ெபா4ேறேர4 றி�மவன4களிேற.  (386) 

 

பர�ைதயி� பிாி&பர�ைதயி� பிாி&பர�ைதயி� பிாி&பர�ைதயி� பிாி&....    

காதல� பிாிDழி�க(ேடா  �லவி�< ஏ�விதாமRவிைறவி�ெக�ற/. 

4547. ந�ேறா Dதெல�: மி/லா விநாயக நபிெவ4பி4 

<�ேறா ெவP=ைல3 Eைளய  ெச$ைக <வி�ெதா <�ைற 

யி�ேறாைக E*�ெதன3 E*�தன ராலR விைறவிவிழி 
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ெயா�ேறா வி�தட� ேதாIC சிவ�தி� VரP�ேக.  (387) 

 

தனி��ழியிைறவி �னி�தFதிர$க/. 

4548. ஊேனா �:=யி  ேபால� கல�தி$ <ைனயகேல� 

மாேனாெவ� க(ணிெய� :ெபா� மாதாி/ வாH7�<�தா  

வாேனாசி� தாமணி ேயாெவ� விநாயக வ�ளனக  

யாேனா தவ=ைட ேயனவ ேராெமHய ெர�ெனCசேம.  (388) 

 

ஈ$கி� ெவ�ெனன7 பா$கிவினாத/. 

4549. சா �தா � கினிய விநாயக மால�ன ச�திர�ைத3 

ேச �தா  பசியி4 றிய$க-( ேடாவ�ப  தி(டட�ேதா 

ளீ �தா ரணி<ழ லாHபிாி யா�4 றினியநல 

மா �தா யF$கெல� ேனாவக� றாாி னய வைட�ேத.  (389) 

 

இைறமக� �ற�ெதாF�கிைறமகIண �த/. 

4550. மா#�� <$ைக விநாயக மானக  வாெய�ெனாாீஇ7 

பா#�� க7�ளி$ க09( பாாி4 பர�ைதயாி/ 

வா#�� <Cசிைற ெம�ேப ெடாாீஇயன மாமலாி� 

ேம#�� <Cச$க �/வய [ர  வி�பினேர.  (390) 

 

தைலவிைய7 பா$கிகழற/. 

4551. நிற ?(ட சீ ெகா� விநாயக ?ப ென�நக வாH 

மற ?(ட க(ணி வ�வி�� ;�0 மகி*�ெதாழியா� 

திற?(ட க4பிய/ ேபா4றி3 சிற�� திகFமைன 

யற ?(ட நீெகாF ந�<ைற 5ற லழக/லேவ.  (391) 

 

இ�Dம�. 

4552. G4றி4 ப0�த விநாயக மா/ெவ4பி/ ெவHயவி� 

54றி4 ப0�தக( ணாHெபா� மாதாி4 5ட/ க(� 

ேச4றி4 ப0�த க�ேமதி பி�ன � ெதளி�த�ன 

லா4றி4 ப09ந/ [ரைன3 சீற லழகிெத�ேற .  (392) 
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தைலவி ெசRவணியணி�� ேச0ைய வி�7�ழியRவணி 

உைழய க(� அF$கி�5ற/. 

4553. பைகேய யிலாம ெலா�7பா  தம�<7 பைகெயா�:4ற 

தைகேயெயா  காரணமி�றி யிக*பவ  த$க�களி� 

ெதாைகேயH ெதாைடய/ விநாயக மா/வள� ெதா�னக வாH 

=ைகேயH <ழ/ெசR வணியணி� ேதெச/ =�னியேத.  (393) 

 

பர�ைதய க(� பழி�த/. 

4554. க4:$ கைலெசால� ேக�� ெபாF� கழி�<ெமா� 

ந4:$க ேனா$< விநாயக மான� னகாி4ைப�தா  

�4:$ க�$<ழ ெலா�ேற சிவ�கவி� ேதாைகய$க 

=4:$ கவின3 சிவ�தைட� தாளி =ைறயழேக.  (394) 

 

பர�ைதய�லகியேனா�கி வி��த#4றைலமக� வரDக(� 

வ�� வாயி/ க(ெமாழித/. 

4555. வி(ேடா  �க* ெசH விநாயக ?ப� வியாைசய�ன 

வ(ேடH <ழெல ெப�மா�0 ேயவிய மாதணிைய� 

க(ேட ம�த நிழ4க� ேமதித( கCசமல 

�(ேட �யி/ �ன [ர�வ� தா�மிக D�தமேன.  (395) 

 

தைலமக� வரD பா$கிதைலவி�<ண �த/. 

4556. க�பிக*� ேதெவ$ க��தி� வில$கினி4 ைக�திைறவ  

வி�பின ேரPம� பி/ ெபா� மாதைர மீ(டனர7 

ெப�பிைழ ேநா�க/ விநாயக ?ப� பிற$<நக 

ர�பிள ெம�=ைல யாெயதி  ேகாட லழ<ன�ேக.  (396) 

 

தைலவைன�தைலவி எதி ெகா(� பணித/. 

4557. அ��தா � கினிய விநாயக ?ப னணிநக வாH� 

ெதா��தா  ெதாைடயிைற வாெகா�ைள ெகா�ெபா� ந�பகல� 

ெகா��தா ெரன7பணி� தியானி� �றD� <ைழ�� நிைன 

வி��தார மாத� ப/[ழி வா*கவி ேமதினி�ேக.  (397) 

 

�ண 3சியி� மகி*த/. 
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4558. வாP �கF விநாயக மானக  வாH�கைண9 

மீP �ைர9 விழியாட னான�த ெவ�ள�திைட 

யாP �<�தினி தாட7 ெப4ேற னி� பிதனிெனவ� 

ேறP �ளி��� க��$ கச�திட� தி�தி�தேத,  (398) 

 

ெவ�ளணியணி�� வி��த/. 

4559. ��ளணி ெதா$க/ விநாயக ?ப� �கெழனேவ 

ெவ�ளணி ?(� விைர�தன ரா/ெவ� வல�ாியி4 

ெற�ளணி =�ெதன மாதிைட� ேதா�றிய ேச9ைதய 

ெமா�ளணி வா =ைல3 ேச0ய  5றிட UரP�ேக.  (399) 

 

ெவ�ளணியணி�� வி���ழி� தைலமக� வாயி/ ேவ(ட/ 

4560. ஆடைல யா �த வயி/விழி யாெள� னாியபிைழ 

ேகாடைல ெம/ல� <ணேமாதி7 ேபா�கி� <லD:=� 

cடைல நீ�ெதைன 9�ேச �த -�கட ெனா(�லேவா  

பாடைல ேவH�த விநாயக மானக 7 ைப�ெதா0ேய.  (400) 

 

தைலவிெநHயா0யதி<ைள சா4ற/. 

4561. மா/பாH களி4: விநாயக மானக  வாHம�D 

ேவ/ பாHக( பால4 பய�� ெநH யா0ன� ெவ4றிட��C 

ேச/பாH� கதி 3ெச�ெந4 ?பைண நி�: ெசF$கவாி7 

பா/பாHந/ [ரவி7 ேபா�� றி�D�ள7 பா$ெக�ைனேய.  (401) 

 

தைலவ� த� மன��வைக 5 த/. 

4562. வா�காண ேநா4ற ெகாைடயா� விநாயக மானக வாH 

மீ�காண ேநா4றக( மா�ெநH யா0ய ெமH9$கCச� 

தா� காண ேநா4றைக3 ேச9C �ர7�: த(=ைல9 

யா�காண ேநா4ற� ச4ேறா ெபா� ேம�விP ெபாிேத. (402) 

 

தைலவி�கவ�வர/ பா$கிசா4ற/. 

4563. ெபாH7ெபா�� ேபா- ம�$<ந/ லாHநி� �ண =ைல9( 

ைக7ெபா�� காண வவாவிவ� தா வ( கவி7�லவ � 

ைக7ெபா�( ேமD மைறயா�த� ெச$ைகய ைம�தறமா 
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ெமH7ெபா�ளா9 விநாயக மானக  ேவ�தாி�ேற.  (403) 

 

தைலவி9ண �� தைலவெனா� �ல�த/. 

4564. ேவேல மண�< விழி7ெபா� மாத த ெமHய�ெற�ெமH 

பாேல மண�<$ களபமி� றி�P ப0ைமய த$ 

காேல மண�<நி� ெச�னி விநாயக காமனக  

ேமேல மண�கெவ� கா/ேகாட [ர விFமி த�ேற.  (404) 

 

பாண� வாயி/ ேவ(ட/. 

4565. ஏேவ: வா�விழி ெயெப� மா�0நி� னி4ப0ந$ 

ேகாேவ: மா:� <றி�த�� வாH<ண$ ெகா(ட தமி*7 

பாேவ: சீ �தி விநாயக மானக 7 பா9மத 

மாேவ: ேசவ0 ேநாவ7 �றநி4ற� மா(பலேவ.  (405) 

 

தைலவி பாணைன ம:�த/. 

4566. ம/ல4 கவி� ெகா� விநாயக மானக  வாH7�லவி 

�/ல4க Uர ெமH ய�பின ெர�: �க�றைன நீ 

ெசா/ல4க வி7ெப� ெபாHெய=னா�தி�னி ;HைமயிலாH 

நி/ல4க நி/ல4க ெச/கெவ மி4கைட நீ$கியி�ேன.  (406) 

 

வாயி� ம:�க7ப�ட பாண�5ற/. 

4567. மCசின மாய ெசF$ைக விநாயக மானக வாH7 

பCசினேமD பத7ெப� மா�0நி� பானி4கயா 

னCசின� ெச$க� கFநீ  த(ணீ ல மதாயிடநி� 

ெவCசின மா4:க Gச4க வாழிய ெவ$க/ைலேய.  (407) 

 

விற#வாயி� ம:�த/. 

4568. க(@:7 பாதி சில<ைற� தா�ம� க�ெளன/ேபா4 

ெப(@:7 பாகிய நா(=னி/ லாைர9 ெப(0ெர�ேற 

ெய(@:7 பாHவி/ லவ �கினி யா �<=� ேனகி�னற 

ப(@:7 பா9 விநாயக மானக 7 பா0னிேய.  (408) 
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பா$கி வாயி� ம:�த/. 

4569. தாHகா@ ம�ப� விநாயக மானக 3 சாாிளெம� 

ேவHகா@� ேதாளிெய� ெசா/ேக� ெச� ெந4பைண ேமதிதி�ன 

சாHகா@ Vர =� ற�தபி� சி4றி றைனயழி�<C 

ேசHகா@ மாறி�: வ�தா  பர�ைதய  ேசாிநி�ேற.  (409) 

 

வி��ெதா�வ��ழி7ெபா:�த/க(� இைறேயா� மகி*த/. 

4570. வ����� ெகா(டைல�ேதயிர7 பாாி�ைம வ�பிணி�< 

ம����� ெகா(ட விநாயக மானக  மானைனயா( 

=����� ெகா(ட நைகேயா டல �த =க ெபறேவ 

வி����� ெகா(டெவ� �(ணிய வா*க விய��வி�ேக.  (410) 

 

வி��� க(ெடாளி�த Uட/ ெவளி7பட/. 

4571. ஓராழி� ேத =ன நீ$கி ம�ேத ெராழிDக(� 

நீராழி ைவ7பி -ற/ ேபா/ வி��தி� =னீ$< ெசைம 

5ராழி ய$ைக விநாயக மானக � ெகாபைனயா� 

காராழி ய$க @4ற�: வி��தி� கழிDக(ேட .  (411) 

 

வி��� க(ெடாளி�த Uட/ ெவளி7பட/ ேநா�கி3 சீேறெல�றவ� 

சீற0 ெதாFத/. 

4572. மீ� ெசHெம� ேனா�கிய  ேமாக� விநாயக ேவணக வாH 

வா�ெசH பைகஞ� வ�த0 Gழி� ம:7ப�(ேடா 

ேத�ெசHநி� ?வ0 ெச�னிைவ� ேதனினி3 சீறல0 

ேய�ெசH ெப�பிைழ =4: ெபா:�த� ேள�திைழேய. (412) 

 

இஃெத$ைகய காணின�ற�ெற�ற/. 

ெமாH�< பிரசா� ெதாைடயா� விநாயக 

ெமாHபனக  ைக�< பிைழ ெகா�ள ெல�றிைற வாெவ�ற� கா/விFமி7 

ெபாH�<பி ெடா�றிைன ெய$ைகய  க(004 ?(ட�னி 

ெமH�< பி�பதி னாயிர ேமP வில�கலேர.  (413) 

 

அ$கவ யாைர9 மறிேயென�ற/. 

4574. மா$கனி 9(டவ  காCசிர$ கா9ண வாCசி7பேரா 
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?$கனி நி�தில ?(டா  மனைவ7 �ைனவ ெகாேலா 

ேவா$க னிக �த �ய�தா� விநாயக Dபனக � 

ேத$கனி ெம�ெமாழி நி�ன�றி யாைர9� ேத �திலேன. (414) 

 

காம�கிழ�திைய� க(டைமபக த/. 

4575. வ(ேட ����� மகைன� தFDவ� ைம�தனிவ� 

க(ேடH ெமாழிெய$ைக நீ9=� னி/#� கா(ெகனநா( 

ெகா(ேட ெயா��திெச� றா� <டC ��0� <ழா வைரயா4 

ப(ேட �ர�த விநாயக மானக 7 பா �திபேன.  (415) 

 

இ�Dம�. 

4576. க/லா  <Fெவ�: �/லா விநாயக காமனக  

வி/லா  ெத�வி/ விைளயா�� ேசையேயா  ெம/#யலா� 

�/லாD� சி4றைன ெய�றா(ெமH ெய�றியா� �கலெவ�: 

மி/லாத நா@=4 ேறகின ளா#� றிைறயவேன.  (415) 

 

தைலவிைய7 பா$கி தணி�த/ . 

4577. உைமயர� ேமாகினி ெகா$ைக �ண �� ெபா� ெனா/ <மிைட 

�ைம=ைல நீைளைய மா/ேச �� V0� �ற�தில  நீ 

கைமயைட யாதெத� ப�=ைற ய�ப நி� கா/பணி�� 

மைமதி� வாள� விநாயக மானக ராரண$ேக.  (417) 

 

தைலமக� �லவி தணியாளாக� தைலமகXட/ . 

4578. காவி9C ேச- ெபா� விழி யாளிவ� ைக�கழ$< 

வாவி9$ காD மற��ெவ$ கான�: வ�த�க(@ 

மாவி9 ேநர= த/ல� விநாயக வ�ப�ெறRD 

பாவி9 ேபால7 பைத�<ெநC ேசெகாழி ைபதைலேய.  (418) 

 

பா$கி அ�பிைலெகா0ையெயன� தைலவைனயிக*த/. 

4579. மா- �ய- மைனய விநாயக வ�ளனக 3 - 

ேச-$ கைண9 மனவிழி யா(ெமாழி ேதPவி� றீ 

பா-$ க�� ெமனேவ யினி�த� ப(டரவ$ 

கா-$ ெகா�நC� ேவ� =ன�கி�ெற$ காவலேன.  (419) 
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ஆயிைழைம�தPமா4றாைம9 வாயி/களாகவரெவதி ேகாட/. 

4580. க/லா ெரனெவ�: �/லா த மி/#ைட� க4றறி�த 

ந/லா  ெவ$காம$ கட/ேபா4 ெப�கிP ந(@வேரா 

ப/லா  �கF விநாயக மானக 7 பா �திபெர� 

னி/லா  தரமக4 �/லா வைண�தன ெர�றவேம.  (420) 

 

மண�தவ� ேபாயபி�வ�த பா$கிேயா� இண$கியைம�தைனயினி தி4�க*த/. 

4581. வி4ேற ரகல/< லாHந/ விநாயக ேவெளனேவ 

க4ேற �:கவி வ/ேலா  �க*�திட� க/வி ெச/வ 

ம4ேற =4 :=4: வாழிய ேராவி�ப வாH�கவ�ப  

ெபா4ேற ெர�னி/#4 றி�7பிய காத4 ெபா# மகேவ.  (421) 

 

தைலவி தைலவைன7�க*த/. 

4582 ந�னா வல கடC ெச�தா வர$கி ன0�<�க* 

த�னா பரண ெமன�ெகா� விநாயக தா�நக  

மி�னா�� க�பைர� ெதHவெம� ேறக4ற ேமலவ தாC 

ெசா�னாெர4 காவி9 மாயின ரால�ப  ;ெமாழிேய  (422) 

 

சிைலKத4பர$கி மைனவிைய7 �க*த/. 

4583. ஆ# ெயன7ெபா� ன��தா த$ ைகயி� =� னா �தவ�ள/ 

ேபா# ெயன7ெபH விநாயக மானக 7 ெபா�பணி9� 

டா# ெயன�க4பி னா�ள� ப4க(� தாFதலா4 

சா# ெயனவட மீ�:தி� த7ெபய  தா$கினேள.  (423) 

 

ஓத�பிாி&ஓத�பிாி&ஓத�பிாி&ஓத�பிாி&....    

க/வியி4பிாிD தைலவ� பா$கி�<ண �த/. 

4584. யாேர க/லாம -ய �தா  ெத�5ட #ைறயவPC 

சீேரH ச$க�தி #னிதி�� தாH�தன� ெறRவட$க7 

ேபாேர வி�� தட�ேதா� டனCசய� ெபா4ெகா0Cசி� 

ேதேர நடா�� விநாயக மானக 3 ேசயிைழேய.  ( (424) ) 

 

பா$கி ம:�த/. 
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4585. கனகேமH �ாிைச வியாைச விநாயக காமன�பா  

மனேம ம�D மயிைல7 பிரா�மகி* ம�0�டபா - 

=னேம ெமாழி�தவ  ேபா4பா ெமாழிய =ய�: க4ேற 

யினேம �லவிவ ெள��யி ெரHதவி$ ெகHதரேச.  (425) 

 

தைலவPட� ப��த/. 

4586. இ4றைன ேயா$க/ெகா ெல�P மிதிைல யிட�திறேவா  

வி4றைன ேநா�< விநாயக ?ப� வியாைசயி�வாH� 

க4றைன� ;: மறிெவ�: ேமலவ  க��ைர�த 

ெசா4றைன ேயா �தில  ேபா-ைர யாடெல� Wெமாழிேய.  (426) 

 

க/வி7பிாிD பா$கி தைலவி�<ண �த/. 

4587. K(மா@ைழ�ல மி/லா ெனழினல Q4�லவ  

ம(மா( �ைனத� பாைவ ய4ெற�: வ<�தனரா 

ெல(மா ணறிவிP� காகர$ க/விெய� ேறகின ெம� 

ப(மா( ெமாழிந/ விநாயக மானக 7 பா �திபேர  (427) 

 

தைலமக� கா 7ப�வ$க(� �லப/. 

4588. ம��ெகா(ட மாமல  ம�தார ேம9� மாறிவ�த 

<��ெகா(ட சீ �தி விநாயக மானக � ெகா4றவ தா� 

தி��ெகா(ட Q4கட -(� வ�=� றிைர9(�ைப$ 

க��ெகா(ட/ வ�த� வாெல�ெசH ேக�ெவ$ க�ெவனேவ.  (428) 

 

தைலமகைள7 பா$கியா4:வி�த/. 

4589. காமாாி ய�ப �< பாவாண  ெசCெசா4 கவி�<Cெசெபா 

னாமாாி ெபH9 விநாயக மானக ர�பாிய4 

பாமாாி ெபHய3ெச� றா�4ற த�ைம பக�த4ேக 

மாமாாி ெபH9 =கி/ வ�த தா4பிைற வா@தேல.  (429) 

 

காவ�பிாி&காவ�பிாி&காவ�பிாி&காவ�பிாி&....    

காவ4பிாிD தைலவ� பா$கி�<ண �த/. 

4590. த�Pயி �காவல ென�ற கல$<0 த$<ெமா� 

ெபா�Pயி � காவ/ �ாி9 விநாயக ?ப� ெவ4பி� 



83 

 

ம�Pயி � காவ/ �ாிவா னக�: வ�மளD 

ெம�Pயி � காவ/ �ாி�தி�7 பாயினி ேத�திைழேய.  (430) 

 

காவ4பிாிD தைலவி�<7பா$கி அறிD:�த/. 

4591. மற$கா�< ேவ/விழி மாேதெபா� மா� மகி*��மணி 

நிற$கா�<C ெச/வ விநாயக ?ப ென�நக வா 

யற$கா�< மா: ெந�நீ �லகி னம�=யி � 

திற$கா�< மா: மக�றா  ந$ காவ4 றிற� ம�னேர.  (431) 

 

தைலமக� 5தி 7ப�வ$க(� வ��த/. 

4592. க�ேன ாிைழ9� வா3ெசH விநாயக காைளெவ4பி4 

ெபா�ேன  மைல7�4 ெறாாீஇெவHய வாைட7 �ய$க=யி  

ெகா�ேன <ளி விட$ கா�: <0�க� <லாDமி7ேபா 

ெத�ேன ெயைனயய � தா நா� காவ #ைறயவேர.  (432) 

 

ேதாழியா4:வி�த/. 

4593. ம(பழி நீ$கிட வ�த விநாயக மா/வைரயாH 

ப(பழி ய�கவ ேல#�த வாைட7 ப�வெமதி � 

ெத(பழி ச4: மிலரா மிைறவாி$ ெகHதினரா4 

ெப(பழி ெயH�வ ேராகாவ� ேம4ெகா� ெபாியவேர.  (433) 

 

8தி� பிாி&8தி� பிாி&8தி� பிாி&8தி� பிாி&....    

;தி4பிாிD தைலவ� பா$கி�கறிD:�த/. 

4594. மாேத பைகெகா ளி�ம�ன  நா7ப( ம�விெயா� 

;ேத 9ைர�தியா� வ�$கா:C ெச�தமி* ெசா/பவ �< 

யாேத <ைறெய� விநாயக ?ப ெனழினக வாH7 

ேபாேதH க�$<ழ4 EேதH =ைலைய7 �ர�த�ேள.  (434) 

 

;தி4பிாிD தைலவி�<7பா$கி அறிD:�த/. 

4595. இ�ேவ�த  த=� கலாெமாழி� ேதந� கிண$கிட� 

ெமா�ேவ�த  ;தினி ேதாத3ெச� றா�ல வாதபCச 

த�ேவ�த ென�P விநாயக ?ப� றடCசிலபி� 

ம�ேவ� தல$க4 க�$<ழ ேல�� மடமயிேல.  (435) 
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தைலவி =�பனி7ப�வ$க(�வ��த/. 

4596. ேநாிைல ெய�: மணிெபா�ைக� ெகா(� நிர7பினய  

வாாிைல ெய�ன7 ெபாழி9 விநாயக மா/வைரேம4 

5ாிைல ேவ�ம�ன  ேபா  தணி7 பா�ெச�ற ெகா4றவ வ� 

தாாிைல ெய�ெசH< ேவ� =� பனி9� தைழ�த�ேவ.  (436) 

 

ேதாழி யா4:வி�த/. 

4597. எ/லா =ண �� மிர7பா �றி#/ைல ெய�பெதா�:$ 

க/லா விநாயக மா/வைர வாHவிட$ கா-மயி/ 

வ/லா ாி�வ  பைக தணி� ேதவ� தன வ��ேத/ 

வி/லா  <னிKத/ வ/லா  =ைலந விற�ம�னேர.  (437) 

 

9ைணவயி� 9ைணவயி� 9ைணவயி� 9ைணவயி� பிாி&பிாி&பிாி&பிாி&....    

�ைண வயி4பிாிD தைலவ� பா$கி�<ண �த/. 

4598. நா ேம விய�ைன ேவ�த � கிக-: ந(ணலரா4 

ேபா ேம வியவிட  மா4ற7 �<வ� �ைனயிைழயாH 

பா ேய வியமல � தாளா� விநாயக பாாிெவ4பி4 

றா ேம விய<ழ லா�வ�� தாவைக சா4:கேவ.  (438 ) 

 

�ைணவயி4பிாிD தைலவி�<7பா$கி யறிD:�த/. 

4599. ந�டா ாி��க @:காைல ந�பி னலமறி�ேதா  . 

ெப�டா �யி�$ ெகா�7பா� ேறெயன7 ேபசி ந�டா � 

ெகா�டா  �யர =றாவைக ேபாாி -தவ3ெச�றா  

ம�டா  <ழ# விநாயக மா/வைர ம�னவேர.  (439) 

 

ெபா��வயி4பிாிD. தைலமக� பி�பனி7ப�வ$க(� வ��த/. 

4600. தீைதய  ேவ�த ாிட  ந�ப ேராவ3 ெச���ைணயா 

ேமைதய  க(0ல ெர�ெறHவ ேமயி�ப ேவ�07ப த$ 

ேகாைதய  பா4 ெகா�ைள ெகா(ட விநாயக ேகா�பைகஞ  

ேபைதய  ேபா/விைன ேயனிட V*க7ெபH பி�பனிேய.  (440) 

 

ேதாழியா4:வி�த/. 
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4601. மCேச யன<ழ லாயண$ ேக/ெவ ம�வல �< 

நCேச யைனய விநாயக மா/ெவ4பி னமிைறவ  

ெவCேச ரல �ாி ��பந� டா �< =� ேமவழ� =� 

பCேச ெயன3ெசH� வ�தன ரா4பி� பனிவரேவ.  (441) 

 

ெபா��வயி4 பிாிD. ெபா��வயி4 பிாிD தைலவ� பா$கி�<ண �த/. 

4602. இ/லாைர யாவ� ெம�Iவ  ெச/வைர யி� �லவ 

ெர/லா�C ெசHவ  சிற7ெப� றிைச7ப ாிைசெய���7 

ப/லா� வா*�� விநாயக மாெலன7 ப/லறமா 

ந/லா �ற3ெசHவ � ெபா� ளாபிைற ந�Pதேல.  (442) 

 

ெபா��வயி4பிாிD பா$கிம:�த/. 

4603. மணமா ரளக� கனமதி4 றா��க( மாைழ=�தி� 

கணமா  ெகா$ைக� த�ப$ைக7 ெபா�ளி�ப$ கா��ம/ <4 

பணமா நி� ெபா�னி�� க3சீ  விநாயக பாாிெவ4பி 

னிணமா  �டாிைல ேவ/ ெபா� ேறட நிைன�தெல�ேன.  (443) 

 

ெபா�� வயி4 பிாிD தைலவி�<7பா$கி அறிD:�த/. 

4604. ஒ(ெபா�� கா*7ப விய4றி யவ �கிR Dலகினிைட 

ெய(ெபா� ேளைன யிர(� ெமா�$ெக� றிைச�ெதவ �< 

வ(ெபா�� G� மல �ைக விநாயக மா/வைரயி 

ல(ெபா� ள�னந$ காH�ரC ெச�றன ர�பாி�ேற.  (444) 

 

தைலவி யிளேவனி4ப�வ$க(� �லப/. 

4605. மாேலறி யா�வ�� த7ெபா�( ேம4ெச�ற ம�னவ  ந4 

பாேலறி நி�ற விநாயக மா/ெவ4பி4 பாHமலய� 

காேலறி� காம�வ� தாென� றிண க� கஞ�ற ெகா�கி� 

ேமேலறி ேய<யி லா 7ப� ேக�0�P மீ(0லேர.  (445) 

 

தைலவிைய� ேதாழியா4:வி�த/. 

4606. வண$கா � கடலாி ய�ன விநாயக மா/வைரயி4 

பண$கா@ ம/<4 பணிெமாழி வாட/ பைட மதன� 

மண$கா- ெம�சி: கா4ேற �லாவந ம�னவ  ெபா4 
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கண$கா( ெப�=F� ேத வ�த தான$ க0நக �ேக.  (446) 

 

தைலமக� றைலமகள� உ�Dெவளி7பா�க(� ெசா/#ய�. 

4607. நாரா வ( சி�ைத விநாயக ?பதி ந/ல��ேபா4 

காரா  பனிமல 7 ?Cேசாைல 9Cெச$ கனி9மி�  (ேபH� 

வாரா ெம� ப3சிள நீ�$ெகா( ேடயணி வாH�� ெவ( 

ேதரா  �ர�ெததி  ேதா�றிய தாெலா� ெச$க�ேப.  (447) 

 

பாசைற =4றி மீ(` வயி� வ�த தைலவ� பாக4<3 ெசா/#ய�. 

4608. Gறிய சீ வல வாநி� றிறயா  விள�வ மி� 

5றிய ெச/வ விநாயக மா/ெவ4பி ெலா�னல க� 

பாறிய பாசைற ேயெற�ற நீபி� பக �தைனேத 

ேரறிய யாP மி��<= X வ� திற$ெகனேவ.  (448) 

 

தைலமகேளா0��த தைலமக� கா 7ப�வ$க(� மகி*�� ெசா/#ய�. 

4609. தைடேய� மி�றிந ெவ$காம ெவ7ப� தணி�திடவிR 

விைடேயயி லா மணி ய/<4 றடப0� தி�ப=4ேற 

விைடேய யைனய நைடேய ம�D விநாயகமா/ 

ெகாைடேய நிகா7 ெபாழிகம� வா*க <யி�<லேம.  (449) 

 

வியாைச�ேகாைவ :�றி�;வியாைச�ேகாைவ :�றி�;வியாைச�ேகாைவ :�றி�;வியாைச�ேகாைவ :�றி�;....    

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

 

ேவ. சாமிநாைதயரவ களிய4றிய வா*��. 

 

4610. ?வா  ெசF$கவி மீனா�சி ��தர7 �$கவP 

காவா  ெகாைட�தட� ைக�யாக ராச கவிஞPCெசH 

பாவா  விநாயக மா/ ேகாைவ வா*க பக �தி�ம� 

ேகாவா  <ல�தின  வா*கெவC ஞா�:$ <ைறவிக�ேத. 

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

 


