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கள வயிரவ

ேகாவி

வைடயைம பிைள தமி.
இஃ தமராதீன  மஹா வி வா
ேச"த

# வி. நடராச கவிராயரவ%க இய&றிய.

ேதவிேகா(ைட மகாகன ெபா"திய வி வ*சிகாமணி
,ர. ெல. சி"நய*ெச(யாரவ%களா ஆரா.*சி ெச.ய/ெப&ற.
ெச

னப(டண: கலார நாகர எ

2 அ*456ட தி& பதி/பி5க/ப(ட.

1894.
------------சிவமய
சிற ! பாயிர
அாிய5# மகா 7 சா. கி. அர8கநாத*ெச(யா% இய&றிய.

ேநாிைச ஆசிாிய/பா.
மலரவ

வ# த நிலமிைச* சீ%5#

வ9திமா நா(டக ெத9தலா5 கிளவி/
ெபாளிைன தமிழா னளிய #ரவ%
ேதவா ர ெதாைட ேமவா மிைல*சிய
,ேர பதியி& 6ேர ைட ெத2
ந ;% வய&றி/  ;% ம8கா5
#றி<சியா தியவயி& ெசறி"தப வள2<
=ளிைக வா."த மாளிைக நிைர><
ெச"தழ ேலா ம"தண ரகர?
தீதீ% ேவத ேமாக @ாி><
ச5க?< சாைல> ம5கம ேசாைல>
?ணீ ரனவா" ெதணீ% வாவி>"


2 திகத ந

னக ராகி

மணி& றில8# வணிக%5 #ாிய
ெத

பதி யாலய ெமா

பதி ெலா

ெசயிரவ" தண"ெதாளி% வயிரவ
வளெராளி நாத
ெதாவA

றா.*
ேகாயி

கிளெராளி வாம

றம%"த வவள% க

னி
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நகிறள ராேம யகில? மீ

ற

யிைட ேமகைல வைட யைமேம&
Bவிாி ெபாழி= காவிாி ெயா9#
மயிலாC ைறயி னயேச% ேச"த
## யி5# மைமயி சீல
வரமA ேவளா மரபினி வ"ேதா
ைனவD தவ * ைசவ= ளாமணி
ேம5#ய% E

D தீ5ைக> ெப&Dளா

ன&த/ பாவல

வி&பன சிேர(ட

ேறசி& ெபாAநட ராச/ ெபயரா
பிைள தமிமகி ெகாள5 கழறினா
னாக வதி&பிைழ ேபாகிய வா."
நனி4ைவ திஃெதன வினி தி தின
மாவி சால ேதவி சால
ம"தி ைவசிய/ ெப8#ல திலக
வில5க< சீ% தி யில5# மண/ேப%
நணிய கணிய

பணிய ணிய/

பயனா தி த நயனா ரறிஞ
னில5கிய வில5கண நல த# கைல5கட
னா&கவி மைழெபாழி =&ெகாசீ Eத
மிDமா" ெததி%"தா% ெதDமா சி
வடெமாழி மா(C திட2D பயி&சிய
சிவாகம* ெச

னி யவாயசி தா"த

பைட தெம." ெநறிேய கைட/பி தி(ேடா
ெசவ8 ெகாைடக ம#8 க&பக
மா

ேறா% #ழா ( சா

ேறா ென

பா

ெறா9ெதழீஇ யரைனெய/ ெபா9 மறவா
னி*ைசய
ெம

ேபால நி*ைசய ெனவ&றி2

பா& ேகைமைய ய

பா& ெக9மிேயா

ெபா

2ற ச&#ண சி"நய

ென

2 நாம ம

னிய ம

ேன.

சிற ! பாயிர "றி#.
"றி#.
----------உ
கணபதி ைண.
வயிரவேகாவி

வ

ைடயைம பிைளதமி.
பிைளதமி.
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விநாயக% தி.

சீ%ெகாட வட/ பர/?9 தாGைடய
ெச.யவள ெராளிHச னா%
சி த5 களி/பி25 ெகா தபாி Bரண
சிதான"த ச தி ெய

2

ேம%ெகாட பிைய5 களி&D ெகாCண%"
தி

&D நக வ"த

விைணயிலா/ பிரணவ ம காி?கவ
னிசரண ேம ெத C/பா
பா%ெகாட வயிரவ

ேகாவிெல

Dலெகலா

பரபதி விர ெசவி
பழமைறயி

?மீ தி"மஃ ணராத

பாி4ெபD ெமபி ரா(
வா%ெகாட த

றன த?தளி ெதா#ழவி

வதமி ழி5# ெமாழிய
ைவ தக 9 தமிய (கவ ைடயைம
வெபா( கவித ைழயேவ.
---------கா ! ப$வ.
ப$வ.
திமா.
இரவியா தியேகாG நாGெம8 நாGேந
ேரகாத வண ேமா8கி
யிDமா"த வி"த பில ;C க. த
ெவDவA/ ெபாதிய ?னிவ
கரவிேச ட தினா& #&றால நக%வயி&
கேமனி நீ8கி ேம&றா
காணாிய சிவA8க சாI/பி யெப&ற
கணனா மண கா5க
பரவிநீ ட
பா

பக நிைற"ற

வழிகி

ைமெயன விழியி னி

ற

D

பரான"த வாாிவர ெம.மயி% சிA% /
பணி"ெத9" கி நி&#
மிரவிலா ;மன ெதாட%க ணிைன தன
ெவைன " திைன த ைன/ேபா
திைட>தவி வCகாி விடலாிய வைடய
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(1)

விைறவிைய யிள8கிளிையேய.
________
வளெராளிநாத%.
ேவD.
ெநய மாAெனாC பிரம

வானவ%? னீைச5 #ாிய பால%க

ணிவி க&ப?ற மனநி D தி>ய% நி(ைட 6ய நிராைசேயா%
நிைனவி 25காிய பரம காரண நிர"த ர5கைண நிலயேம
நீல கடபாி Bர ண/பிரம நிகாி ேயாகபர தாேவ

யய மாலகல வெச ெய

Dநனி ய2தி னபர ம

ப5

ககமி "வ ய%க ைள"தி வவ ழ8கியிC மமலேன
ய4ர 5கமர ர<4 கி

றைம யறி" சீ%வCக வயிரவ

வனக ைன5ெகாCெவ வளெரா ளி/ெபய%ெகாளாதி ேயயினி தளி தியா

?ெகா மாவைரயி

மகெள னாவகில ?9 மீ

?தவிைய ?திய Jவழியி ெனா9# ேமதைகய% ?

றதனி
னி வா க

மாாிைய ? தி மா%5க?ற ?யK ேயாகிய%க E# மி5க4க
வாாிைய Eவி ரCபைக ெவ

ற ஞானியைர ?தி மி

னளியி ேனா5#றா/

ெபாய ணி"மிளி ரக டாணிழ # தி >மகி9 மைமைய/
ராத ன தந வCக நாதன ரெமன/ கப ைட த
ேபாக மாரமர% ேகானக%5 கிைணெசா ணி ய/பதி யம%"வா
ெபாவி லாதவ ைடய தாையய ெபாழித பசிய ?கிைலேய.
_______

விநாயக%.
ேவD.
Bத D/8 கயானன?
ெபாA> ெத.வ தி
ைன" காிமா ?க தண
ெபா

.

ற/ ாி"த க5கைண

நாத ெனனநி

றிைற<சயா%

நA பா&D ந&ெபாேள
ஞான5 களிேற யணிதிேய

(2)

6

ந"தா விள5ேக ேபா&Dதிநீ

சீத மதிய ?5கணி"ேதா
ேசயா வCக ைவரவ/ேப%*
சீ%சா ாியி னிைற"ேதா8#<
சி"தா மணிைய ெய"தாைய/

பாத* சிலபா.5 கிட"தல
பட%ேவ தா"த/ ப48கிளிைய/
பர" ெதா9ப%5 கGவ
ைடயா ெள

2 பாைவையேய.

(3)

_______

?க5கட.

கைண5 கடேல வரநிதிேய
கமலா சன ேதா

சிரநC8க5

க8 #ைல/ ெபா வினவி5
கர தா& ைட த க&பகேம

ெசாண மயி

ேம& ெகாடளி*

ேசாரா* =ாி

வAெதாைல த

4 த/ பிரம #மரபர
;ேயா. ெதாட%" ர"த

யண னிறெவ கிட5கா"தி
யளி 5 கிள வளெராளியா
மெபா

னாக தம%"தவ

ைடயா ெள

2 மம"ைத

வண பலவா. ேதா
மணியி

றிெயாளி%

ெகா9"ைத வா?தைல

ைவய பர ைவரவ/ேப%
வா. த ரவா வ<சிையேய.

(4)
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_______

.

பிரம

கடA ென9"த கCவி25#5 கல8கி ேமனி கD/&ற
கமல5 கண

றி"தி5 க<ச தடேம யிடமாக

வடெகா டட ?9திய&றி யசர சரமா கியேபத
மைன  பைட த நா

?க ெத ைமய னினி ர"திCக

டA 2ல ?யிெரனவL யி%க ெளைவ5# ?யிராகி
>ய%நா தா"த/ ெபெவளியி 2லவி நட<ெச. #லமயிைல/
பட< சீ% தி வளெராளி/ேப%/ பரம

பாக மகலாத

பைரைய ைவர வ/பதிவா பயி வவ பிைகதைனேய.

(5)

_____

ேதேவ"திர

.

ேவD
நிைனவாிய பகைல* ெசா&ெபா( பயனாகி
நி தியா ன"த மயமா.
நி

றில# வளெராளி/ பரம&# நளிகடA
னீCவிட ேவக ேமறா

தினியத

ெசபவள வாMD ெதள?த

ெம<ஞா

D E(C கி

ற

ெவழி#ல ெபாழி4ல வCகாி வைடய
விைறவிைய தனி ர5க

வனA>ைழ யவிெசாாி" த*4வ* சதேமத
மா&றிவி ணா( னரசா
யாியா சன வதி பயிரா வத5#ாிசி
லயி6 வ*சி ர ேதா

கனதன தரமகளி ராய விைச திட5
க"தவ ரமர% தா8க5
கவிைகைய5 #விைக?னி வர%கா சிவிைகவ
கணா யிர5க டேள.

(6)
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______
திமக.
ேவD.
ெச.ய தி/பா& ணாியி

க(

சீத மதிவா ன?ேதாC
ேசர தி  ேதவ%கG(
சிற"ேதா னிதய8 #ெகாC

ைவய பர ெபாவள2
ம&ைற வள2 வள%பா5#
மல%5க பர/ மில5#மி/ேப%
மாத% மாத% பதபணிவா

?.> ெபா(C/ வனெமலா
?ட

D பட%" மிைட"தகC

ட கட வளெராளி5#
ெளாவா ைற> ேபெராளிெய

ைறய மி

றி யாகம8க

ளைற> வCக நாதர
த

ன/ ெபைடைய வைடய
வைம5 #யிைல/ ர"திடேவ.

______

கைலமக.
ேவD.
ெவடரள நிழ

மணிைய நலா% ெகாள த"

ெவறி>லா ேவாி வாாி
ெவபசி வ தேவா A(Cவ வட%5#
மி5#ண வி"தளி5#

?டக தவி4க" ெதடக/ ெபாA>ெமா
?தவி கவி* ெசவிநா
Eைகேய மாகா நம%நா வி"தG
?னிவிலா/ னிைத கா5க

(7)

9

தடமி ெழ28க

னி தாடவ ாிகி

ற

த#திசா பா நாC
தரணி>ள ேவைனநா( ைனெயாைல ெவK
த5க தைழ" நில

மடளவி

மலெக9 வயிரவ

ேகாவிவள%

வளெராளி/ பரம ேயாகி
வாம  ைவ நி த8ெகா<4 ைப8கிளிைய
வைட5 காி தைனேய.

(8)

______
காளி
கமவி கத& #தவாத த5க
க தழி" திடாி

Eக5

கலகமிC =லேவ ைக5ெகாC வடைவைய5
க(கைட5 கைட> # 

விதிெனாC ெச

றமர% #9விைன5 க9தின

மிைச"திட விைர"த ட% 
வி தக* =ராி/ பிணெவன திைசேபாய
,ரமா காளி கா5க

வதிநீ யிவெணன/ பாிதிைய விளி தவ
வாயிவா. ப&ற க% 
வானாட% தைலவைன ேதாெணாி ெத*சன
வ

றைல யாி"த ெபமா

4தி? யறியாத ?மீ த

ன*

4வCைன வி  மகி98
யிைடைய ெநயக வCகாி வைடய
4"தாிைய ய"த ாிையேய.
____________

ச த மாத%

(9)
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அைமெபD பிரமாணி யா

றக மாாிேயா

டமேய* 4ாிநா ரணி
யடKD வராகிவா ைன"த நிழ&றவா
ழயிராணி காளி யாய

ெபைமமA ேயாெரா9வ ர

ைனமா ர

பைர/

பிரசாத ெமளிதி ன#
ெபணி25 கரசிய%க ளி
பிரசமல% ெச

னவ%த ெம

பத/

னி ைனவா

மிைமயி2 ?ய%பதவி யயவ%க ெகாளதவி
ெய8#நிைற ெயபி ரா(
ெயணாிய பேகா ேவத தி ன"த
தி"விைள யாC சிDமி
ெபாதர8 க தகழி வா./னைல வா./ெப.

ெபா&ாிைச யாிதி ேனறி/
ய
ெபா

மாாி ெபாழிவCக ாிேம வைடய

ென

2 மி

ன ?ைதேய.

கா//பவ ?&றி&D.
__________________

ெச&கீைர ப$வ.
ப$வ.

க8ைக ?த ெல9நதி5 கலைவெகா ணDன&
கமைலகர கரக மதனா&
கனிவினா லா(க& றிலதமி( C*சியி&
கதி%மணி* =(ட ணி"

ெச8ைக5# வெடா ெச98க9 தணிவட<
சி&றைரயி

மிளி%ேம கைல

சீ%*ெசவி5 ெகாளி%ேதாC பணிாி" லெகலா<

(10)
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ேசைவெச. தி தாளினி&

ெபா8#நவ ,ர%?& ேறா
B(வா

றிய மணி தைட

மகளி ேராC

ணிய* 4தியா& ேபா&றிைச த#ற/
B"தளி%5 ைகைய M

றி

தி8க?க ேமேனா5கி வைடய வ

னேம

ெச8கீைர யா யேள
திம வயிரவ/ பதிம ேசாதிேய
(1)

ெச8கீைர யா யேள.
__________

தி தி  மர ப9 ெதா9# நி

மழைல

ெசLவிதி& ெசவிம C *
ெச9ெபாழி& ேகாகில/ ேமனி ககிட
திவவியா தைல# னிதர/

ப தி5 கதி%5க&ைற ெபகிவழி தி?க
பா%  ?9 மதிய ெவக/
ப8கய/ B5#ல8 6பி> வா>
ப

னிைல பைட  மாக

ெவ தி5# ?லவிெம. யிய
A

மண8 கமதலா

னD< சப க/ேபா

திற/ப #றி தெதன ய%பாத வ5ெகாப
ாிைடஞா

D ெகாC லர*

சி தி5# வி தான வைடய வ

னேம

ெச8கீைர யா யேள
திம வயிரவ/ பதிம ேசாதிேய
ெச8கீைர யா யேள.
_______________

(2)
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பணித"த நீபணிைய யணித"த வளெராளி/
பரனிட பிாிய கிலா.
பனிமைல ெத.வத< ெச.தவ8 கடவ
பா

மக ெளன/ பட%"தா.

ணித"த சதேகா =ாிய ெரா8ேக
ைத"4ட% வி2 ெமாLவா
கN% தனி*4ய பிரகாச <சமா.
ெதாவன ?&D ?&றா.

கணித"த ெவ.தி வAவ A5#5
கணி/பாிய விமி த8க
கா(ய மாைன5 கல"விைள யாள8
காைளைய >யி% த பிேய

திணித"த வள%ெகா8ைக வைடய வ

னேம

ெச8கீைர யா யேள
திம வயிரவ/ பதிம ேசாதிேய
ெச8கீைர யா யேள.
________________________

4தியி


ேறாC ராண திர(சி>
Dமிதி காச வின?

ெதாைலம2 Jலாதி மிதி5 #ழா?"
ள5கமி கைல ெதா#தி>8

கதியள வி(

னத

ைமய ெனன*சிறி

க(Cைர திட ெமாணா5
கத& பணவ

றிணெந< சிள#றீஇ5

காமமி5 6ச லாட

விநில

வி4பா தல?தல லகநிைர

ேய."தேப ரட மாட
விவைக தாமைர யி5ைக5 கிழ திய
ெர9"வைக ெபா8கி யாட

(3)
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ெதமர ெலாழி தாG வைடய வ

னேம

ெச8கீைர யா யேள
திம வயிரவ/ பதிம ேசாதிேய
(4)

ெச8கீைர யா யேள.
______________________________

எணில தாவர< ச8கம ெமன/பC
ெமவ&ைற> விதி5# ேமேலா
னி/ெபா ளைன  பிற*சியைட யாவா
றி தி/ ர5# மாேலா

பணில மாயா ?த&கா ரண &
பவி தபிர ப<ச யா
பைடயி ெனாC5கி/ ப45கைள யிைள/பா&D
பரென2" ேதவ% Eவ%

விணில ேமத5க பதவியி லம%"த
விைனயினி திய&D வண
விள% 5 கD * சிவ"தக

றாிசிதD

விழியா& கைட5க ணி/பா.

ெதணில 

?Dவ வைடய வ

னேம

ெச8கீைர யா யேள
திம ைவரவ/ பதிம ேசாதிேய
ெச8கீைர யா யேள.
__________________________
ேவD.
#வCD ெபவைர மகெளன லகவ%
ெகாடா C8#யிேல
#ணமி# தவ%ெபற விைம> ?த8
ேகாதி கைழ*4ைவேய

கவடD மன2ைட யயவ% Oக%த

(5)
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க&பக ந&கனிேய
கைரெபா திைரதவ கடெல9 ெகாய
கC திக க"தரென"

தவமA பயெனன வ2தின நிைன
தழீஇயயி லார?ேத
சரணந ளினமல% சரணைட பவ%விைன
தக பJறி

யவமக வாவ வைட யபிைக
யாCக ெச8கீைர
யாிெதா9 வயிரவ ாிைய மகி"தவ
(6)

ளாCக ெச8கீைர
____________________

திாிர மிளநைக ெயாி>ண தவிய
ெசம Kள ைறவா.
ெதளிதமி ழினிைமயி

ெமாழிபவ% கதிய

ெசவ ெமலா"தவா.

விாிம ெவா9கிய விைரகம மைரெக9
ெமAய

மடமானா%

விைர#ந% சயசய சயெவன வ#
விளபி வ9 தியிட/

பாிதிகி ரணெவயி றைனநனி யிகாி
பா

ைம ெயன5கிள

பமணி #யிKD பலபல பணிெயாளி
பளபள பளெபெளன

வாிய ம"தன வைட யபிைக
யாCக ெச8கீைர
யாிெதா9 வயிரவ ாிைய மகி"தவ
ளாCக ெச8கீைர.
______________________

(7)
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உரக%க பணிபணி யிைறகைட கயிெறன
றம" தரந(ேட
ெயாற னமர ெமாற ன4ர
?ததி மதி5#8கா

விரவிய வளமA ெபாகG ளவரவ%
ேவCவ ைக5ெகாC
விடமி# ெகாCைமெயா ெட9தK வளிெபார
விளி?கி ெபாரேவா/

ரகர சிரகர பரசிவ வரத
ராதன வபயெமன/
கறK மைத>ட ன?ெச. தளிய
ணிய வளெராளியா

மரனிட மவிய வைட யபிைக
யாCக ெச8கீைர
யாிெதா9 வயிரவ ாிைய மகி"தவ
ளாCக ெச8கீைர.
_______________________

அபிைன ெவ

D4  ர"தைல

யா%கட ைல*சினவி
யய மலைர ெவ( யிளபிைண
ய<சி மCடல8

கபித ெம.த விழி  மத% ள
கணிய% ைமயெலாாீஇ5
கனிவி& றினநின கழைல/ பர4ந%
காணிய நி

றிCB8

ெகாபைன யாயதி ேகாமள சாமள
#"தள ேகாகிலேம
#டக 4லவிய வயிரவ நகாி

(8)
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#லாய மட/பிேய

ெசபிய னாC ர"த ர"தாி
ெச8ேகா ெச8கீைர
ெச"வ% வா.மயி 4"தர நாயகி
(9)

ெச8ேகா ெச8கீைர.
_______________________

ஆ8# நிர"தர நிைனேய வழிபC
ம"தண ெனாவைனயி
றமிய திதிதா
றரச

யா ெகாேலாெத

வினாவியிட

ேவா8கிய ##ைவ/ Bரைண ெயனK
?வாமதி கா(Cெகன


பத ம

ேனா

ேவட மணி ேதா

C. மி ெவணிலவா&

Q8கி ப#" தி8களி
ேறா

வானி&

ற5 கைணெச><

4 த நிராமய நி திய Bரண
ெசா/பிர காசமH

ேத8# சிற/ைட வயிரவ பதிநிதி
ெச8ேகா ெச8கீைர
ெச"வ% வா.மயி 4"தர நாயகி
(10)

ெச8ேகா ெச8கீைர.

ெச8கீைர/பவ ?&றி&D.
_________________________
தால ப$வ.
ப$வ.

சிDக( ெப8கா

மத5களிD

ெதளிநீ% வயிர வ தட (
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ெச

றா( டயர ெவ9ளிேபா.*
ேசணா% நதியி& கல"திட5க

Dத& ெறாழிறீ% லவ% சில
ாினி E# ணிய தா
ெல"ைத ெபமா

சிவேலாக

ெத.தி யைனயா 2/ெப&D

மDவ& Dைறய5 காரணமா.
வய8# வCக நாதர
ம

னி விள8# வளெராளியி
வாம தி5#< ேசமைவ/ேப

தDக( பாச" தவி% ெதா

ைற

தவா. தாேலா தாேலேலா
தணா ர?ேத வைடய
தாேய தாேலா தாேலேலா.
___________________________

வி ைத5 ெகலா ெமாவி ேத
ெம.ய

பாள ரக தினி

விய தி5# மிள8கதி◌ாே◌
ேவதா கமமா கிய?தS

ப  திைசயி& பCமட/
பர/பி& ப# ெமLயி
பய" மி

28 க

பகர நி

னிெயன/

ற வ&தேம

ச தி தளிகளிைச ?ர

D

தா #ைட" மமா"5
தட8கா வCக நாதர
தல?

ாி"த தவ/ேபேற

த ைத5 கினிைம பயி&Dெமாழி

(1)
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ைதயா றாேலா தாேலேலா
தணா ர?ேத வைடய
தாேய தாேலா தாேலேலா.

(2)

___________________________

?5ெகா டமரா பதிர5#
?கி வாகன தா

ேறவிெயாC

?ளாி/ ெபா#(& ச"தத?
?னிவி

Dைற> ெமா.#ழலா

ர5க( #Dகி ெயம
யளா நி

ைன

ற பணியாெவ

றகெந5 #ைட" கசி"கி
ய8ைக பிணி  வா.ைத /

ப5# ணின திேமனி
பயி& க

D ைப/பயநீ

பயி விைளயா( யா8களி5#
பயா& ெச.தி ெயன/ேபா&D"

த 5 ெகாேய வCகாி
தைழ"தா. தாேலா தாேலேலா
தணா ர?ேத வைடய
தாேய தாேலா தாேலேலா.
____________________________

ெவளி தக( னிளவாைள
வி4 கிழிய ெவபா."
ேவதா லகி

மானத/ேப%

ேவ."த மCைவ/ 5#ழ5கி5

களி& ெபாA>8 க&பக/B
# 5 க?கி
கமேத மாவி

மடகீறி5

கனிசி"தி5

(3)
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கதA தா&D/ பழ<சிதறி

ளி ைன" மீ(டைண"
ைள" மத%5# ெபவாவி
="த வCக நாதர
ேதாகா. கவ%"த ?தைல>யி%

தளி5 காிைய5 கா தபிரா
ற8கா. தாேலா தாேலேலா
தணா ர?ேத வைடய
தாேய தாேலா தாேலேலா.

(4)

__________________________

மைண ய" கி
ம"த #ழவி ெய

றத
ெறC 

மயி A தி யேசாைதெய2
ம8ைக வாைய திற"திடK

ெமைண யிக"த பKல#
மிரC திைணய வ5#ல?
மி/ப5 காTஉ மகிவ*ச
மீ மாைய வவாய

வண ெனேயா னிவென

னா

வறி" ேபா&ற வள%#ாிசி
லைட" ேவட வர8ெகாC5#
மேம வCக ாியம%"த

தெண

#ண தா. க&பக தி

றளிேபா தாேலா தாேலேலா
தணா ர?ேத வைடய
தாேய தாேலா தாேலேலா.
____________________________

(5)

20

ேவD.
அ தி >ாி தத ைள5கைல யாக
வணி" களி/Dேவா
ைனய" தமி

ெறாிைவயி ெர

ன

வக"ெதாD ேம&D ேபா

ன  4டைலயி னடைலைய ெய

D

நய" தாி திCேவா
னாணில ென

 ைன" பிசாெசாC

நாG நடாிேவா

னி த# பி தைன ெயாகா லமியி
ேல&றிய ைகயா&ெறா(
(ட தவ தா& ேறவாி

Eவாி

ேன&ற ?ற*ெச.தா(

ச தி பராபைர வைட நாயகி
தாேலா தாேலேலா
தனிக%க பரவிய வயிரவ பதியின
டாேலா தாேலேலா.
____________________________

கவள ெமன ெதா9 பவ%விைன >C
காிைய யளி தபர8
கைண ெநC8கட லாகிய ச8கர%
கனிவி ன"த?ேத

வG மிள8ெகா யைனய ம8#
ேறாைக5 ேககயேம
ைணநிைன யலதிைல ெயனமன நிைன#ந%
ய%கைள கைளகேண

யவளவ னெவ2 ?லகா யைல>
மாகி நிைற"தவேள
யாியய னி"திர

?தAய கடள

(6)
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ரறிவ ?9?தேல

தவநில மதி?க வைட நாயகி
தாேலா தாேலேலா
தனிக%க பரவிய வயிரவ பதியின
டாேலா தாேலேலா.

(7)

___________________________

அணித சி"ர திலத மில8கிய
வானன 4"தாிேய
யழகிய நாசி ைன"திC ? தணி
யதனி& ெபாAகதிரா&

பணிெவாC ெதாCெச. யயவ% ம
பா&DD ேகா&ெறாேய
பவள* ெச/பிைட நி தில மணிக
பதி தன வா.நைகயா.

திணிவA ெவ<= டவ ேவெகாC
ெச&D/ பணவைர*
சிைறவிC வி / பதவி # திய
ேசைய/ ெபDதாேய

தணிவD ேபர வைட நாயகி
தாேலா தாேலேலா
தனிக%க பரவிய வயிரவ பதியின
டாேலா தாேலேலா.
__________________________

?தி8 கனியி& 4ைவ>8 காசிைட
Eசிய ெவா4ட
?ளாியி ெவைம> மறA& றைம>
ெமா(டவி நDமலாி&

(8)
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ெபாதி>8 க"த? மாெமன E

D

ர ைத ெயாி தி(ட
ணிய ?தவ
ெபா

ற

2ைழ நீ8கா/

ன8 ெகாபைனயா.

நிதி>" ேத2 ைம" வைக தா.
நீய க&பக?
நிழKமி சி"தா மணி> விபில%
நிைனநிைன ெந<சின%பா&

றதித8 கி9ற வைட நாயகி
தாேலா தாேலேலா
தனிக%க பரவிய வயிரவ பதியின
டாேலா தாேலேலா.

(9)

_______________________

மாசக லயவ% மதிவயி Sறி
வழி"திழி ெதள?ேத
வா

?க டணவிய சிகர திமகிாி
வா. த ெச9"ேதேன

ேதச மைன  ைப> ெளாழி"
ெசழி  வள86ர
ேத%வ ேம
ெச

ைம5 கா<சி நக%5க(

றற ெமணா

#

ேநசெமா டா&றி/ பKயி 5ெகா
நீேய தாெய

2

நிகம மைற/ெபா ெளளி ல/பட
ெநதறி வி தவேள

தாச% தம5க வைட நாயகி
தாேலா தாேலேலா
தனிக%க பரவிய வயிரவ பதியின
டாேலா தாேலேலா.

(10)
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_____________________
ச பாணி ப$வ.
ப$வ.

எ(ெட(C வி ைத>மி ெரா

பா

ராண?

மியாவ%5# வைரய D தி(
 தைன ெயன56ற ெவாணாத வண
திய

றபல ேபத சமய5

க(C&ற JகG ெமா95ேக வழ5ேகாC
க9வா. வித" ணிவி&
கழDமி தி>ேவத த"திர? ேமைன5
கைல5#ல? நின ெச8ைக

ெகா(ட/ பிற"தெவாA யி&பிற" தனெவன5
#வைலய பாதாள வி
ெகாடாட வி9ைதேயா% திடாட மதி?5
ெகா&றவ

கடா டேவ

த(ட&ற மா5கைண வைடய ேதவிநீ
ச/பாணி ெகா( யேள
ச%மைற ?ழ8#வயி ரவாி மகி"தமயி
ச/பாணி ெகா( யேள.
___________

பா%மA> ெம தைகய வைரக(# நாயக/
பா

ைமதன தா/ெபா D /

பரகிாி ராசென

Dலெகலா ேம திட/

ப( கப ைட *

சீ%மA> மிமவா

மைன5#ாிய ேமைனய"

ெதாிைவக Cவைக 6%"ெத
ெச.தவ* ெசவியிவ ணீUழி வாெகன*
ெச/பிமி5 க

 ெகா(ட/

(1)
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ேபா%மA திற தினா&  ேதளி% தைமவா
ேபா./ெபா வா( ேயா(C
Aேயா% ெந<4பைற ெகா(டநில மா
ெபாA"தா வல8ெகா(ட வ

டா%மA க86"த வைடய ேதவிநீ
ச/பாணி ெகா( யேள
ச%மைற ?ழ8#வயி ரவாி மகி"தமயி
ச/பாணி ெகா( யேள.

(2)

_________

ரமாகி நாடதா.5 கடமா. வடமா./
கறீ மா.வி ாி"த
Bல# த

ைனயத ேனாேடைன >லக?

ைடெபய%" தழி றாேம

சிரேம வகி தட ?டசிD ெச.யவா.
ேத"ழா. மாைல மாைல
ெதைர'ெகாழி5#மி
சிரமமி

?ரேவா

பா&ணாி நா/பணி&

ெறளி தா8#

சிதபர நட8கட ணிய

வைன5 கனி(ைட விர@
ேடாராழி யா5கி தாி தி(ட ப8கய
ெதாகர ெதா த D 

தரயா ?ண%வாிய வைடய ேதவிநீ
ச/பாணி ெகா( யேள
ச%மைற ?ழ8#வயி ரவாி மகி"தமயி
ச/பாணி ெகா( யேள.
________

எவ&ைற> ெமா8#ண ?&Dண% ைட5கட
ளீசான ேமைல வதன

(3)
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தியாெமலா மீேடற வகாமி காதியா
ேம9நா

காக மா"த<

சிவ ெதாC கல"தபர ஞானிய%5 ேகாதி>ள
சீாிய வில5க ண8க
ேசர ெதாி"ேகா ட&கில5 கியெமன
திகப( ன த களி

னிவ/D #ல ெதா%வணி க

ெபாதி ெய தி&

# நிலன(ட ப(ட ?ைளைய
நிைலெபய%/ பாிதா தளி%/பி த வளெராளி>
ணீ8கா நில ெமாளிேய

தவ தவ% தவ5க வைடய ேதவி
ச/பாணி ெகா( யேள
ச%மைற ?ழ8#வயி ரவாி மகி"தமயி
(4)

ச/பாணி ெகா( யேள.
________

பலகைல> விபாீத ச"ேதக மி

றி/

ப ெதா9# மாதி ைசவ%
பாவனா ம"திர5 கிாிையவ9 வாம&
பாி"ாி யாக சாைல5

#லவிவல னாக* 4ழி மீ/ பட%தீ5
ெகா9"ெத9 ெகா9 ைகயிைன5
ெகாE வின8கC வளெராளி/ பரம%த8
ேகாNர ேமக சால8

கலகமிட வகி

ற ெதனெவவி வாயிA&

கலவி* சர #"
ைகயிைன ெயC ?ைற யி(டா8# கணிதமில
களிDநனி பிளிD ேகாயி&

சலைசெதாழ நாGவா வைடய ேதவிநீ

26

ச/பாணி ெகா( யேள
ச%மைற ?ழ8#வயி ரவாி மகி"தமயி
ச/பாணி ெகா( யேள.

(5)

________

ேவD.
ச8# தவ" மிளி%" ல
தட8ெகா கிட8கினிைட
தைழெசவி நாவா. தDக( சிDக(
டரள5 6%8ேகா(C/

ெபா8# சின / க%?க ைமய&
B(ைக நைட5கிாிக
5கிள ெம

பி >ட

விைள யாட

ாி" ெசாாி"தமத5

த8#த லாேல யிரத? மண?
தைகயழி ெவ.தியநீ%
சால/ பைடயி

மி#மா ம

தா ?#5#மல%5

ெகா8#மி ைப8கா வCக ர தா.
ெகா(Cக ச/பாணி
#மரைன >தவிய வைட யிCகிைட
(6)

ெகா(Cக ச/பாணி.
_______

ஆல த

ைம> மமிதி

ற

ைம>

மணவி மCபிற"
ைதயாி சிதறி5 #ைழயிைன ேமாதி
யக

ற< சனெம9தி5

கால& ெகாைண யாகி மத% 5
காைளய யி%ெவௗ8
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கலக விேலாசன விணர ம8ைகய%
கர"ைத வர*ேச5#<

சீல தளிர மாத%* சசி><
ெச<ெசா& #ாிமகG
ேதசிக வண* ெசவி> ம&ைற*
ேசய ேபா&ற5

ேகால5 ேகார வCக ர தா.
ெகா(Cக ச/பாணி
#மரைன >தவிய வைட யிCகிைட
(7)

ெகா(Cக ச/பாணி.
_________

ஆரணி த"ப கீரதி ேவ."தர
லாபர ண"தாியா
வ"தி யிளபிைற =C சடாடவி
யாதி யி8#ரவ

சீரணி ெயாளி% நி

றி ேநா5#

சி"ைத கைர"கி*
ெசறிD கழிபட% காம8 க

றி

ேத."தைர ேமனியனா.

ேநரணி நி

றிட ள மிர8கி

ெநகி"த

னவ25#

நிகரD பரமா ன"த 4க"த
நி திய கயாணி

6ரணி நாரணி வCக ர தா.
ெகா(Cக ச/பாணி
#மரைன >தவிய வைட யிCகிைட
ெகா(Cக ச/பாணி.
______

(8)
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அயவ% த?( ைலைம பைட த
வக திய மா?னிவ&
காரண மாயிர ?

ெப9 வாயா

லர2ப ேதசி த

வதமி நயெமாழி நDமல% ெகாCெபா
வாச" திைச,ச
ம#ெம ய

ெப2 நாாிைட ,5கிய

வபா மாைலயிைன/

பெய9 தாிய வநி"திைத யாதி/
பா8கிய% ைகெச.த
பஃறி/ பளி தாம தி2நனி
பாிவி& ைனபாவா.

#க ெசழி5# வCக ர தா.
ெகா(Cக ச/பாணி
#மரைன >தவிய வைட யிCகிைட
(9)

ெகா(Cக ச/பாணி.
________

தவள 4தாமய கிரண கலாதர
ச"திர ைன/பாரா*
ச<சல ?8கய ேராக? மD"
தணவா நீேயேயா

விவெணைம ெயா5# ெப&றிைய ெய
விக" சிாி/பேபா
Wய தெணாளி ? * 4(
யில8# ?க திேவ

>வைமயி சிவனி
ெமா த
ெதா த

மத

ற2 JD

மாவதன

?தAய சிDவ வா.ைவ

ன

29

ணா ?ைலயாேள

#வைலய வழிபC வCக ர தா.
ெகா(Cக ச/பாணி
#மரைன >தவிய வைட யிCகிைட
(10)

ெகா(Cக ச/பாணி.

ச/பாணி/பவ ?&றி&D.
________
"த ப$வ.
ப$வ.

வ

னி5 ெகாைய Oத&றல 
ைவ  விேவ ெளவி(C

வள  வளர வள%/பவ
ம

க

2 மிரC E

D?க5

னி5 கனிைய தரவ"த5
கனியி னினிய ெவழி&4ைவைய5

கவா. ேத5கி5 களி6%"
க



னிநீ> ?ட 2ண

னி .5# ெமெபமா
ேசாம 4"தர/ ெபயைர*

=ட/ பிாியா வைடய
ேதாகா. வயிர வ

?

னி/ ெபாAவா. நி

ேகாயி

கனிவா.

? த" தக ? தேம
?தி%சீ% ேமைன வலாியி
? ேத ? த தகேவ.
_______

விளாி/ பைண/ ெபைடயிெனாC
வி 4 மி5கிைசMஉ

(1)
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மிைடய வவ&ைற ெதளிதீ"ேத
வி" ாி" களி/பி 

வளவி/ 9# விைர*சா"
வா%" கD  Oனி#ழ

D

மட8கி ெநறி  ெந. தட%"
ம

ற விய&ைக மண8கம9

மளக5 காC 4ம"தள%"
தல8# ம8# வைடயா
யாதி வயிர வ

ேகாயி&

கைம"த ;டா மணிவிள5ேக

?ளாி* ெச.ய மல%வாயி
? த தக ? தேம
?தி%சீ% ேமைன வலாியி
? ேத ? த" தகேவ.
________

க&றா மனேபா& கசி"கி5
கணீ % வார/ ளகப5
ைகக ெச

னி மீேதற5

கபி டல ெமாழி#ழற/

ப&றா நி

ைன5 கைட/பி /

ப&றா நி
பவ<ச ெம

ற ப த%தைம/

2 பCகடனா/

ப," தா" பைத/ெபாழிய

வ&றா5 கைண5 கர ெதC 
ம

2 சிவமா8 கைர>./ப

வலா. வயிர வ

ேகாயி

வாழ வா9 வைடயா.

?&றா ?கிவா ணைகவாயி

(2)
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? த" தக ? தேம
?தி%சீ% ேமைன வலாியி
(3)

? ேத ? த தகேவ.
________

மDவி லாத பாெசாளிய
மரக த தா வைனபாவா.
மா&D* சா&D வத&ெகாணா
மாைம* சாB நத/ெபா

ேன

ெபDத லாிய நிரதிசய/
ேபரா ன"த/ ெபவாேவ
ேப" ெதாட% #றி தெவலா
ெபக தசி" தாமணிேய

ெபாDைம வா.ைம யவா."தா%
"தி5 கமல தன/ேபேட
கசா வயிர வ

ேகாயி

ர5# தாேய வைடயா.

?Dவ B த ெசபவள
? த" தக ? தேம
?தி%சீ% ேமைன வலாியி
? ேத ? த" தகேவ
_________

பழி5ேகா ைற> ளாைய"
பாத க<ெச. ெகாேயா
பாி" சரணா கதியைடயி&
பா கா5#" தயாநிதிேய

விழி தா ரழK5 கிைரயா5கி
ேவைள ெவ

ற ேகாளாிகா

வி9" ேவட ஆடெலாாீஇ

(4)
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ேம மி

ப ெம

பிேய

ெசழி தா காய தளவறிவா
ெசவ ேபா
ெசறி> வயிர வ
ெசவ5 க

D நீCெபாழி
ேகாயி&
னீ வைடயா.

ெமாழி ேத ெனா9#< ேசதாப
? த" தக ? தேம
?தி%சீ% ேமைன வலாியி
? ேத ? த" தகேவ.

(5)

_________

ேவD.
சீல நிரபிய மாதவ ?னிவர%
சி த ாிய5க%கண<
ெச&றிய கட%கி

னர%கி ட%

சிற"திC க"தவ%

ஞால ? திைச ேய"தி யைன ைத>
ந

#ண% ேசடாதி

நாக% வ45க ம வ ராதவ%
நா

ைக யிர(Cதிசா

பால ெரைன/பல% Bசைன யா&றி/
பரவK மவ% ேவ(ட
பய

?9 தவிய வCக ர தா.
பழமைற ெமாழிBவா.

Eல ராதன வைட யேம
? த மளி தேள
? கட"தவ வ கட"தவ
? த மளி தேள.
_________

(6)
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ெதாட% விபிய பட ெமா8ேக


ன விைர"தG<

4"தாி ச"தத ம"தர நாC
ைத" களி/பவ%நி

டாி க/பத ெம.தி/ ேபா&ற/


க ணக&றி>ளா.

Bரணி யாரணி காரணி நாரணி
ெபாலB8 ெகாபைனயா

யடநி ைற"தப Kல# வி/ேபா
யா8கா8 கணிெச.>
ம&த ேகார வCக ர தா
யழியா ெதாளி%மி

ேன

?டக மல%?க வைட யேம
? த மளி தேள
? கட"தவ வ கட"தவ
(7)

? த மளி தேள.
_________

ம"தண மாக* 4தி> ணCவ
ைவ# மO/ெபாேள
மDவற ேவாதிய வ"தண% சி"ைதயி
ம

னிய வி

ன?ேத

க"த ென2<சிD மதைலைய மயி
கைவ ெதாபவள5
கவினா% கனிவா. ? த8 ெகாC
களி5# ெபணரேச

ெச"தளி% ேகா க8#யி

?ழெவாA

ெசவி>ற ெவவி?கி&
ெறழி/ெபன வ#D வCக ர தா.
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ேதசிக ெத.வதேம

?"த? ைள ெத9 வைட யேம
? த மளி தேள
? கட"தவ வக ட"தவ
(8)

? த மளி தேள.
________

ேகாதD க&ெப2 வாAய ணாி5
6ல வ"ததி?&
6றிய தாபத ப

னிய% யா8

#9மி5 #ளி%நறவ

தாதவி ?ைல/ ேபாதிைன நி

னி

சரண தாமைரமீ
த8க ;வியி ைற<சி வ9 த
தண பாA/பா.

Bதப கீரதி ,சிைய ,சி/
ெபாAசைட வளெராளிெய
ணிய னணிய வCக ர ெதா
ேபா மிக"தறியா.

Eதழ ெகா9கிய வைட யேம
? த மளி தேள
? கட"தவ வக ட"தவ
? த மளி தேள.
______

மாக? மாபில ?ெபற லாியெதா%
வாைவ/ டவிெபற
வெபா ? தமி ? தமி வாாிதி
மகிவி& ெபா8கியிட/

(9)
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பாகட% Bகமி லா8கA ேதமா/
பல8 #ல<சீ%/
பாய ேதச? யா8கG ?.ய/
பC தடாதைகயா.*

ேசாகவி ேமாசன பாசன மாகிய
ெதா
ேறா

ம ைர/பதியி&

றிய திேவ வCக ர ெத"
ைணேய ெம

பிைணேய

ேமாகன சாமள வைட யேம
? த மளி தேள
? கட"தவ வ கட"தவ
(10)

? த மளி தேள.

? த/பவ ?&றி&D.
_____________________
வ$ைக ப$வ.
ப$வ.

ெபா&மA விைலவர பறியாத வானவி&
ேபாKநவ மணி# யி
ெபா

னா Aய

ற

றB பாதசா ல ெதாC

ல< சில ேவ."ேத

ெய&திய நளினமல ாிைழ>நி

சி&றைய

யிநில மட"ைத =ட
விப

னியெரலா8 கனகB ரண#ப

ேம"திெயதி% ெகாC வா த

வ&த/ பாமாைல ேயழக திவணிக
ர

பின ரணி" பரவ

வரமகளி% சசிவாணி கமைலயா தியரL
வவ%5#ாி/ பணிக ாிய

வ&D க8க& ெப8ேகாயி வCகர
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மசி& பைரவ கேவ
வளெராளியி 2வைரயி லளவள ெமாபசிய
(1)

வைடய மயிவ கேவ.
_________

ெசாலா%"த ேவத தி ன"தேமா A(Cநி
ெசாப ைத யா ?ணரா
ய%ச& ெறாழி"பி
ெதா9தியின ெம

ெறாடரநைட கடன
D ெதாட%

விலா%"த ச8கநிதி பமநிதி ?னியா
விள8#சி" தாம ணி>ட
விைர தைவ" த8 கைட5கணி5 கி

றெவL

ேவைலைய> மLேவ ைலயி&

ெசாலாதி ய&றிேம& கதிசா% ெம

ன

ணி"தன பட%" ெதாடர
ாியநிைல ய2பவ/ ெபாிேயா%க ெண<4"
ள8கா ட8# ெதாடர

வலாைர வலா ெரன*ெச> வCகர
மசி& பைரவ கேவ
வளெராளியி 2வைரயி லளவள ெமாபசிய
வைடய மயிவ கேவ.
________

ெந.யிெனாC திாிதகழி ெயா

Dமி லாேம

நிர"தர" திகதீ பேம
நி தியா ன"தபர ஞானேம ெய8க
நிைற"தக ணா லயேம

ைப>ல பா/5 #டAனி நாம
பாி தா

ம வ%5க டA&

பரE லாதார தான தி னிலவிமல

(2)
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பாிபாக கால ேநா5கி/

ெபா.ெயா ெம.>ண%ைவ ையயமற .>வ
ைகெபாெளன தமா திேய
Bத?த னாதபாி ய"தமா மாறாD
கற  வ8க ட"

ைமயண வவ&றி& கதீைதயா. வCகர
மசி& பைரவ கேவ
வளெராளியி 2வைரயி லளவள ெமாபசிய
(3)

வைடய மயிவ கேவ
_________

ெவணில தவசல ?கா வி/பினா
விதிேயாதி ம/ப றைவயா.
விT ெட9"ேபா. விாிசிைற யய%"ேதா."
ேமனி

D ,கி& #ேமா%

தணில ேகதைக/ ேபாெததிர யாைரநீ
சா&ெறன வினாய காைல
தபிரா

ெச

னிவா தவமி

இ* சதேகா Mழிெச

ைம ேய

ற

வணேல ெயனமீC கெட
கதைன> ?ட
வ

வழீ

D ெபா.5காி5

பC த

னவ& காலய Bசைன சிற/ெபாழி
த8கணா ன8க ேணா8#

வணமிட லGமா ச திேய வCகர
மசி& பைரவ கேவ
வளெராளியி 2வைரயி லளவள ெமாபசிய
வைடய மயிவ கேவ.
__________

(4)
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ெபா

றவ கைடநாளி ேல2?ைன ய

பினா&

"திவன ச  நிDவி/
ேபா&றி5 #ட8ைகநீ ரா(5 கிைட தசில
B ;. வண8கி ேனாைர

ெதா

Dப& பபவ தா&றளவி பாவ
ெதாட5கD ெதாக யிைலமீ

ல8#சிவ ேலாக தி"தமணி கட*
4ய<ேசாதி ப5க ைவ5#

ெவ

றிைன B8கழ& ெசவிேய க#லா
,ரபா ய ர தி

ேமதக/ ெபாAேய ழக/ெப" திவணிக%
ேவCபணி ?9 ஞ&றி

ம

றவ2 தின? பரா.நி&ப வCகர
மசி& பைரவ கேவ

வளெராளியி 2வனாயி லளவள ெமாபசிய
வைடய மயிவ கேவ.
________

ேவD.
சவ சீவ தயாநிதிேய
சா%"தா% த8க( கிநிதிேய
தவ<சா Aமவா

கமணிேய

சா&ற வாிய மேனா

மணிேய

கவ மி5க கய?கைன5
க க" ககமகா%5
கடநீ% கவி5#8 கயாைன5
க

ைற H

ற மட/பிேய

பவ ெவழிA யா%/பட5கி/
பால I" ேதெராAவி(
பட வCக நாதர

(5)
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பC ெப&ற ெபேபேற

யவ வ வைடய
வமிேத வக வகேவ
யகில ?யி% த யி%5#யிரா
ம

ேன வக வகேவ.

(6)

___________

ேப4 மர ப9 ததமி/
பிரச ம"8 களியளிேய
ெபைம5 #ணயா "திரC
ெபகி நிைற"த வாலயேம

மாசி

மைறயா. ம"திரமா.
ம

வ

2 ேவவி யாயவியா.

னி யாகி ெய*ச2மா.
வய8கா நி

ற மா*4டேர

ேயசி வCக நாதர
ெத"த ஞா

D" தணவாேம

யிைமேயா ேர த ,&றி5#
மினிய 4ைவ தீ< ெச98கனிேய

யா4 கலவா வைடய
வமிேத வக வகேவ
யகில ?யி% த யி%5#யிரா
ம

ேன வக வகேவ.

_________

ச"த மைறயி 2*சி ெயன*
சா
த

ேறா% பர ?பநிட?"

ைம ெதாியா தCமாD<
சைமயா தீத/ பழெபாேள

(7)
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ப"த மிக"த பதியியK
பாச தியK" தமியK
பறி

Dண%"

வழிநி&ேபா%

பவ5கா ெடாி5# தழ&பிழேப

ந"த ெக9மா தளைவகளா
னா(ட லாகா* 4க/ெப5ேக
நாG வCக நாதர
நய"த வி

ெசா& ேகாகிலேம

ய"த நCவி வைடய
வமிேத வக வகேவ
யகில ?யி% த யி%5#யிரா
ம

ேன வக வகேவ.

(8)

__________

ைப ?தல நDமல8
;ய ள த

விரா.

ெதாC த தி/ப ளி தாம<
=(ட ெதாட8#8 கா2சி/பி&

ப கிேசா% தரவதைன/
ப&றி ?ழ8ைக யாAC5கி/
பாி" வ" ெமாெதாிைவ
ப தி5 கிர8கி/ ெபா

?ைய

யிப% வைள த ப%பிரா
னிட/பா க தி

மட/பாவா

யிைசேச% வCக நாதர
ெதபி ரா( விைன5கா%ேகா(

கபி நிக%தா வைடய
வமிேத வக வகேவ
யகில ?யி% த யி%5#யிரா
ம

ேன வக வகேவ.

(9)
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_______

ஒளியா யகட ெவளியான
ைமேய வக நைமயாG
ெமாவ 2ள5 கிழிெய9
?ேவ வக கைழ*சா&றி

ெறளிேவ வக மைல/பிற"த
ேதேன வக ெம<ஞான*
ெசறிேவ வக பர? தி
திேவ வக ேபாி

ப5

களிேய வக ேயாகிய(
கேண வக வணல<சீ%5
காம% வCக நாதர8
கனி"த கனிேய நீவக

வளிமீ ; வைடய
வமிேத வக வகேவ
யகில ?யி% த யி%5#யிரா
ம

(10)

ேன வக வகேவ.

வைக/பவ ?&றி&D.
__________
அ!+ ப$வ.
ப$வ.

ேபரா யிர8ெகாட ெபமா( கைலகளி&
YCற நிரபி நி
ெபாிேயா%க ணி

றா

ைன>8 கைலகளி னிரபி>ள

ெப&றியா ென

D ைர/ப

தாரா கண தி25 கரசெனன 

ைன*

சக திரய ?8கி ள5#"
தவாப வைக/பC கண8க(# மரசியா.*
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ச"தத? மிவணி லவா

ேடராத வ%5காண நாணிநீ ெவ#வா.
ேதவியி

னவG மா8ேக

ேதராத வ%5காண நாவா ளி த#
திற திென< ெசவி ெயா தா

யாரா. ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2ட
னW யாட வாேவ.

(1)

___________

உல#பா ரா(C ெப"தவ த திாியி
2ைழ>தி தி(ட ெசயலா
ெலாவாத க&மA மாதைர/ Aேனா
ளக8 #ளி%வி தலா

வில#றா விறெகாC ேகால ைத ெய.ெபாA
ேவடைன >வ/பி தலா
ேவDைண யிெலன விைர"க ணீ%வா% 
ேவCமிர வலைர ேநா5கி

நிலவணி5 கரமைம தளிாி> நீரா
னிக மமி% த ைத ெம.யி
ேன%தலா ெலாமணி5 கமணி/ ெபமணி
ையநீ>ெமா வாD ேந%வா

யலகிசீ% ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
டனW யாட வாேவ.
________

(2)
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?

ன%நி

மரபிவ ?? ?*ெசழிய

?ணி ய தி னா&றா
? தன நைக*சிறிய ? தன5 #ழவியி
?கி தைம க  ேளா%"ேதா

த

னமிச ெம

னைன ம

2பல JK"

தழ8#ெமா& Dைமப& றிேயா
தபிரா

சைடைவகி ெய&ைற5# நீ8கா

தன5#மகி ெச.தி ெய

ந

ேறா

ன%நக ராசனா" த"ைதேபா& பனிேமனி
நதி ெயன5# றி ேதா

நளின தளி%5கர திவிரA னி&4(
நா யைழயா நி

ள

னவய ைவரவ

றன

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
(3)

டனW யாட வாேவ
_________

நீடைலயி னா&கைரைய ேமா?வ% நரைலவா.
நி தK ேதா

றி மைறவா.

நிைலெபD சிவான"த வாாிதியி ட ெதழீஇ
நி

ெற

D மிவணி லவா

ேகாடண தபநிய5 #

ற ைத ைவகK8

#லவிவல மாக வவா.
6Dம ேமமா வைரயிைன* சிைலயா5
#ைழ / பி த திவைக

,டாி யரவ8 கறி ெம

DCமிழ

ெவ.யி% திCதி யிவேளா
விடவ/ பா"தக( கிைறைய5 கனி(ைட5க
கெம

ேமா திர<ெச றி/பா
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ளாடலம% ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
(4)

டனW யாட வாேவ.
__________

ெகாழிநிலா 

னிய டபி& கள8கமா8

#D?ய& கைறப ைட தா.
#பி(C வா ேவா% ?மல5 கைற>8
#ைம திவ ளவ%/ ர5#

வழிவிடா தட8 #(( C5க8#
வா.வி4 BC லவா.
மCமகி லாட தி 2G றமன
வரதமிவ ேச%" லவா

பழிவிரா பெயவ நிைனகலா ைவ"மா
பாதக ெதா

D ெச.தா.

பாபவ%5 க8களிவ ேப%ெசா

ன ேபைர>

ப&றாம ேலா(ெட C5#

மழிவிலா ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
டனW யாட வாேவ.
_________

பாதவ ?த&ெபாக யா ப4ெபால
பவ8 கிைட  மிளி
பயிலா வானா( லளவிலா/  ேதளி%
பரவிய வி"த ேவ"

Bதலா தியபல ல# பைட தி(ட

(5)
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8கவ2 ம8க வ&ைற/
ர"தளி ாி"பா& ணாியி யவண/
ேடா தம5# ாிசிK8

காதலா& ேபா&றி5 கைட5கண ெள.மா
கைடவாயி Aைடநி& ப8
கதியிவ ெள

ெகாேலா வதிெயன ைனமல%5

ைகெகாC விளி5கி

ளாதலா ைவரவ

றன

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
(6)

டனW யாட வாேவ.
__________

#ழ#பC நி

ேமனி நாெடாD" ேத.D8

#ைறைய>< சி"தி திலா
ெகாடமைன யா(யைர ெயா/பேநா5 கா தீ5
#ண ைத> மன தி ெலணா

மழகளி& றானன த
மதியி
ம

ேசைய ெயாஞா

D

றி ெயளி ய"ேதா

பைதக காத& ெகாணா/ ைல த
வா. தநி

பழகியர
பா



?யி&ற

ைம >

ைம

னா

மா&றவளி ேனாCதவ

ைமைய* சிறி நிைனயா

பCநீ ெபேநா

ஞ&றி>ைள ேபாK

பாி"ைன விைர" தைழ தா

ளழ#நிைற ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
டனW யாட வாேவ.
___________

(7)
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ேமKைர தி(டநி

பாவ? பழிகG

விதவாத ேவைன மிைற>
ேமத5க க

னியிவ ச"நிதிைய ேம?

ெவ"தழ& D.யி

,>

நாKமைற ேயாதிமல% ேமKைற> வாKண%வி
னா

?க5 கட G5#

நாராய ண/ெபய%* ெசம&# ேமலாய
ந&பத ெப&D. யலா

ேமKமிL ெவலாெமா% ெபாளல வழியா
தில8#பர ? தி ,(
Aவி>ைன நிரதிசய வான"த ?"தவ
ெள(Cைண> ைமய மிைல

யாKமயி ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2ட
(8)

னW யாட வாேவ.
________

மாணி5க மைனயசிD மாணி5 கல5கெச.
மறAதைர விழ ைத ேதா
மாறC சல"தரைன விரெல9 திகிாிெகாC
ம

2யி% # த திறேலா

வாணி5# மணவாள

மீ5#ல சிரெமா

ைற

வGகிாி னா&ற "ேதா
வ<சக தாகா வனவி மா%ேவவி
வ"தன ெவா8க ட% ேதா

ேவணி&# நிைல#ைலய விழிச& றல% தவைன
ெவணீ ெறன5க டவ
ேமயல வி5காைல யிவகாைல ?ைனவ
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ெவ#ளி2. வாி கடா

யாணி/ெபா

ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
(9)

டனW யாட வாேவ.
_______

மாகேலா க தைர> நாகேலா க தைர>
வா( ர"த ெகாய
மயிடாதி ய4ரைர மட8க@ . ெதD
மட8க@% க

னி யிவட

பாகமா% பகைலயி ேலா%கைல5 6ெற2
பாிசிைன> மறிய கிலா.
ைப"ழா./ படைலயாி ?

னாய ேதவைர/

பேவ திர  ெமா 

ேமகனா ந"திெய ெபமா2 ெவ"நி(
ாி"ேதாட வ
விவ?னியி னி

D ெவ

ற

ேனாC ேபாகா வைல நீ

ெய.தி& பிைழ/ ன5#

டாகலா ைவரவ

ேகாயிவள ரைம>ட

னW யாட வாேவ
யயாிட% ெபாெசயட வைடய பியி2
(10)

டனW யாட வாேவ.

அA/பவ ?&றி&D.
_____________
அமாைன ப$வ.
ப$வ.

பாசப" த/ெப படநிைற யாநி
ப#யி% *சி A

க(

ற
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பதி>?ன தDேகா ச திநி
பலவ

ைக/6உ/

ன ேபத ேமவி

E4ேம Kலகிைட/ ேபா. மீG மாெறன
?ளாிய ேபாதி னி

D

ெமா. ெதழீஇ/ பவைக/ ெபாறிவாிய வ
ன?9 த க&பக நDமல%

வாசமA யினிய4ைவ வழிநற ப#வா
வானக #வ ெவன
வளெராளி/ பரமனா% வாமபா க ைற>
மணிநைக5 காி >ைமேய

யாசகK ைவரவ

ேகாயிவா ழபிேக

யமாைன யா யேள
யலவ ைடயா ெள2ெபய% தாி த#யி
(1)

லமாைன யா யேள.
___________

வானா மடபகி ரட8க யாைவ>
மன5ெகாச8 க&ப தினா
வைலயி& சி( தன"தவிைள யா(டய
மாேதவி நீயா தைல

Mனா ?யி%க க 6டா ண%".ய
ைவயி&ைற ய8ைக ப&றி
ெயா

ற

பி ெனா

றாக ?DவB வைகயா

Kபெரறி பாி4 மான

ேதனா மிதழி>" ைப>8 க8ைக>
தி8கG த8கி மிளி<
ெச<சல வளெராளி ேதவேத வ

பா&

றி"ற வி"த விமலா

யானாத ைவரவ

ேகாயிவா ழபிேக
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யமாைன யா யேள
யலவ ைடயா ெள2ெபய% தாி த#யி
(2)

லமாைன யா யேள.
________

? ெதாளி தநி

னமைனயி ென9கிரண

E( காட ழி 
Eதட ECவி மாதிர வைர/ெபலா
?9நில காK மதனா&

ற ன KDமித தாமைர ெயாC8க
தைழ#?த வா.வி ள"
த?ாி5 கணவ%/ பிாி"தமட வா%#ழா<
சாலமா ழா"த யர<

சி திர வ# தைனய விவைக/ Bம
ேசய% கர86/ ப<
ெசகதல ளா% விய/ெப.தி ேநா5க<
சி"ைதநனி களி6%" நீ

ய தைகய ைவரவ

ேகாயிவா ழபிேக

யமாைன யா யேள
யலவ ைடயா ெள2ெபய% தாி த#யி
(3)

லமாைன யா யேள.
__________

நவமணி #யி&றிெயாளி காKம மைன>ன
ந&கர ெத9த காTஉ
நளி%கட

?க(னி

CநாகG< ெச

றளவிலா5 ேகாகெளா
D மீ/ேபா.5

#வலய வளாக  மீ(Cமைட கி

றன

#லாயவி* ெச.ைக யா%5#8
#ணி/பத& ெக(டாத ெபாியவி மிதெமன5
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6றிமா னவ%க மகிழ

தவ?வி

ெவளிவநி னவவ ெம

னேவ

த5காாி ைற<சி நி&ப*
சர5 கவ%5#ெம.* சரணாய வளெராளி*
ச8கர னிட8 கவ%"தா

யவெமா ைவரவ

ேகாயிவா ழபிேக

யமாைன யா யேள
யலவ ைடயா ெள2ெபய% தாி த#யி
(4)

லமாைன யா யேள.
___________

ெவவிடா ெவ?ைல ?ைகநைக யரைபய
ெவ&பைரய

மைனேம ைன>

விணவ%5 கிைறவைன/ பிாியா/ ேலாமைச>
விளாி/ப ணளிமி ழ&D8

க>லா ப8ேக காதன தினிதம%
க8#ழ& ைறய

மா8

கெப&ற ேப&ைறயா மி

Dெப& றனெமன5

க&D வா ெத C/ப

?விலா வாயி%க ேபா5#வர ைவ/ாி>
?ைறைய ெதளி/ப ேபா
?திெராளிய வமாைன ?

D

ன பி

ன

?ய8கிமீ ேதா8கி மீள

வய%ேச% ைவரவ

ேகாயிவா ழபிேக

யமாைன யா யேள
யலவ ைடயா ெள2ெபய% தாி த#யி
லமாைன யா யேள.
__________

(5)
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ேவD.
உ/ட 2தக விராய ெதன/பல
யி%ேதா D<ெசறிவா
ெயாளிய மணியி& 4டெரன வளெராளி
>ப% பிரா

பா8க

ெர/ெபா9 "தண வாேம ைவகிய
விைற, மைற?>
மி

ன விய&ைகய ெள

னா வி

ன?

ெம. தறி த&காியா.

ெச/பிC மவனவ ளெவன நி

ற

ெசக * சீவகண<
ேசர யி%  தாயா. தைலயளி
ெச. வள%/பவேள

ய/வ ள8கிள% வCக ர தா
ளாCக வமைனேய
ய?கி லாகிய வைட நாயகி
(6)

யாCக வமைனேய.
________

YCD மாதவ% ேதய ெபாேள
ெப வாயகில
ெப&D விள8# மிள8ெகா யி

ப

ெப# பேயாததிேய

ேயாC< ெசெபா2 ெமா/ப5 காபவ
ள ெதாவகிலா
ேயாெமன நி

ற பத தி லட8கிய

Gைற யி

பயேன

ேவC ேமவி5 ேகழ& பி

ேபா.

விைசெயெனா டமரா&றி
வில >ட பிரா

ெம./ ணற
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ெம

?ைல ேவதிCவா

யாடல ர8கா% வCக ர தா
ளாCக வமைனேய
ய?கி லாகிய வைட நாயகி
யாCக வமைனேய.

(7)

______

மாைழ நிற  தாதிய% த8க
மன5களி தீராேம
மாம =தன ேனாC விாி<ச
வயி&ெறாழி ேபாகாேம

ேவழ ?க தின னாD ?க த
வி/ப? மாறாேம
வி(ல வாண% நிமி தமி ைழ5#
ேவவிக ேடயாேம

Bழி ெயன5க ேவைளெய ாி தவ%
ெபா

னட ேமாயாேம

 த? த*4ைவ ெயா  ெதாட%க
"திெபா "தமலா

யாழிய வக= வCக ர தா
ளாCக வமைனேய
ய?கி லாகிய வைட நாயகி
யாCக வமைனேய.
_________

நக? னளி  வள% த ப48கிளி
நா

மைற ?காணா

நாதனி ட/ற ேமாத ேலாவிய
நணிய ணியேம

(8)
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மக?D #ட த8கியி னவிக
வழ8க தாெப&D
மகிெவாC ேம5ெக9 ப&ப னிற தவ%
வானா( டவேர./ப

தகD ெமா

பா

வைகமணி யா&#யி

சாெலாளி யமைனக
டளி%நிக% பாணியி னி

Dய ப

தாரணி நாரணிேய

யகரநி ரபிய வCக ர தா
ளாCக வமைனேய
ய?கி லாகிய வைட நாயகி
யாCக வமைனேய.

(9)

________

ெகா8#வி ாி" நD"ளி சி"திய
ெகா9நற வினிC
ேகாதD பக ளளி5#ல ேமா8
#ளி%மல% Dேசாைல

த8கிவ ைள" கவி" நிழ&ற
தைம> மினிைம>ேம.
தவநிைற த" ெதளி" தடாக"
தாப மக&றியிட/

8கவ ாிைமயா ைம5#D காரண
Bத ெரன/ெபாA>
ாி#ழ

மடவிய ைரல 25#

ேபாக தி;(ட

வ8கணி ெபா8கிய வCக ர தா
ளாCக வமைனேய
ய ?கி லாகிய வைட நாயகி
யாCக வமைனேய.

(10)
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அமாைன/பவ ?&றி&D.
______
சிறி ப$வ.
ப$வ.

Eவைற >ய%,C ? தியி

ெப

ேறா

?9நிதிய ைவ5# ,C
ேமானஞா னான"த சிவேயாக நிைலகட
?னிவ%க வசி5# ,C8

காவைல5 கடள ாிட தா&D கி

றெம.5

கணா யிர&# ,C8
கதிெகாளி 4ட%,C ெமைச/ பாலக%
களி தம ,C நாேகா

பாவிய சிற/மA ,Cமா பாதல
ப&றிவா நாக% ,C
ப#  தனி தனி யிய&றிவிைள யாCநீ
பா8கிமா ேர ெத C/ப

ேதவ%ெதா9 மாவCக நாதர ேமபைர
சிD,C க( யேள
ேத8கமல மல%ெபால8 ெகாயைனய வைட
ய சிD,C க( யேள.
________

எ9வைக தாவிெனா ைடவைக/ ெபௗதிக?
ேம.வி  நீ ம#
ெம9ப திரடா யிர ெதாைக நரபிைன>
ேமKமா Dறவி ைச 

ந9வலற E

றைர5 ேகாெய2 மயி%ேவ."

நவவாயி @ ய&றி
நாAேனா ெடா

பற த வ/ ெபய%Bட

(1)

55

ந&காவ விைனயா ளைர/

பழ#ற வைம ம

பைதக(# வா,C

ப&பல விைழ தி( டைவ
ப9ப

ேவDமL வாDாி யைமேய

பரம கணா நிலயேம

ெச9நிழ& ெபாழிவCக நாதர ேமபைர
சிD,C க( யேள
ேத8கமல மல%ெபால8 ெகாயைனய வைட
ய சிD,C க( யேள.

(2)

_________

<சA லாதமைற நா&சிகாி யாக
ல8#மா ற8க ெமயிலா
ெதாைலவிலD ப நா& கைலகGய% மாடமா
;யபதி ென ராண

ெம<சலD மகழியா ெவழிெகாேவ தா"தJ
A

#ளி% நிலா ?&றமா

விபதி& ெற(டா கம8கள தாணியா
ெவ9ேகா ம2வி

மி5க

வ<ச5 கர தர4 ,&றிரா நி

றெம.

யயா ள5 ேகாயிக
ளைம ெத பிராேனாC ம5ேகாயி ேறாDவிைள
யாCநீ >வைக 6%"

ெச<ெசாவ டமிவCக நாதர ேமபைர
சிD,C க( யேள
ேத8கமல மல%ெபால8 ெகாயைனய வைட
ய சிD,C க( யேள.
_____________

(3)
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அடெம

ேறாெப ெவளியிW ேர9நக

ரLவவ& றளவி சி&Q
ர

னைவ யைன தி&# E

Dெதாழி ாிகி

ற

வதிகாாி கE வரா*

சடனனி தா"தவைர >யி%ெவள ெகாைலயாளி
ச

மா%5க 

மா%5க ேம&

சாி திடா* ேசாதைனெச. வாாிவ ராக*
சைம ம த

ைம ேபால/

பிட தி2"த" ெபா.தலா( டய
ெப"தைக* சிறிய விைடயா.
ெப&றE% ெபமா
ேபாி

றனி C E#ம&

ப மாெவ ளேம

திடட< ேசாவCக நாதர ேமபைர
சிD,C க( யேள
ேத8கமல மல%ெபால8 ெகாயைனய வைட
(4)

ய சிD,C க(யேள.
_________

ஆணிெனாC ெபண ர தி6% கலவி5க
ணா8#வ சிறிய ளிைய
ய8ககர ண8கேச% தாகமா5 கி*சீவ
னாைர>8 # # தி

,D மக8கார மமகார ?8ெகாGவி
ெவ.யபிர ப<ச ெம

2

ேவைல5 கிட"தைலய வி(டாட பா%5கி
ெமAய விய&ெச விேய

வாணியி" திைரயி"தி ராணியா தியமாத%
வா.ைத ேதவ ேக(ப
ைவயமக ெள

னி& சிற"தாாி யாCமில%

வா.ைம Hெத

Dவ/ப*

ற
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ேசல# பணிவCக நாதர ேமபைர
சிD,C க( யேள
ேத8கமல மல%ெபால8 ெகாயைனய வைட
(5)

ய சிD,C க( யேள.
__________

ேவD.
அறிவி

?தி%"தவ% பர ெபெபா

ள?த நிைற"தமதீ
யயனாி 4ரபதி ?தAய தைலவ%க
ள2தின ?பரசி

மைறெமாழி யா&ெறாழ வினி கைட5க
வழ8க ளி

கடேல

ம"தர ம திைன நிDவி ேதவ
வல4 ரமீ%/ப5

கைறவிட மாழியி

வா.வர ெவவ8

கC ெவாீஇெயைம5
கா தி ெயன/க வதைன . த
கப% தி ற தம%வா.

ெசறிெபாழி 4லவிய வயிரவ பதிநிதி
சி&றி Aைழ தேள
தி விைடமிைட வைட மயிAய
(6)

சி&றி Aைழ தேள.
__________

ேசைவ >ய% தவ% Oதவிழி நி
ேசவ விற&Dவச
றிைசH ைர"" திகிாி >(ய
தீ*=% ?தல(C5

ெற9
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காவர 45#/ ெபா

னக ரரைச5

ைக5ெகாள நகிைளேயா
கைண நிைற" த சடானன
கா8ேக ய5#ாிசி

வாவி ம தல மீதிவ ர*ெசL
வா.? த8ெகாC
வாழிய ெவ

க மணிேய ெய

D

மகி*சி GDவா.

சீவ% சிவெபD வயிரவ பதிநிதி
சி&றி Aைழ தேள
தி விைடமிைட வைட மயிAய
சி&றி Aைழ தேள.

(7)

_________

=ல ெமC தவ னால மிட&ற
4 த னிராலப
ெசா/பிர காச த/பிர ேமய
ாிசD ேமனி5#5

ேகால மிய&றிெயா% பாக மி5#8
ேகாமள 4"தாிேய
ேகாவல னாகி5 #
#ண5#

D கவி த

D5கிைளயா.

Eல? நா/ப ம"த? மாகி
?ைள த ?9/ெபாேள
ெமா. ய% ைகயா விகாி ெத2மா
? தீ ேமத<ெச.

சீல% ெந8கிய வயிரவ பதிநிதி
சி&றி Aைழ தேள
தி விைடமிைட வைட மயிAய
சி&றி Aைழ தேள.

(8)
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_________

ேவத ெம2ன வாவி ெய9"
விாி" தைழ"மண
,4 நிைனேய நிைன>" ெதாட%க
வி தக ெந<ெச

28

காதல ளி5#5 கைண ேதைன5
காK" தாமைரேய
க8கண மா4ண வ8கண% ச8கர%
காலைன யட% கால%

Bத ரக"ெதாD மணிய Oணிய%
Bத கண/பைடயா%
ரகர ர8க திடேம யிடமா/
ெபாA> Bபாவா.

சீதள மா%பைண வயிரவ பதிநிதி
சி&றி Aைழ தேள
தி விைட மிைட வைட மயிAய
சி&றி Aைழ தேள.
__________
? தி நD8கனி யி*சி தவ%ெகாள
?

னி ததேவ

Eசிய நில பர/8 ைகைலயி
?

ம த

னவ

யாவ%5#

பாA நாழிய ெந&ெப&
றளவி லற<ெச.தா

யாியய 2ளெம2 ந#சின கர?D
மாதி பராபைரேய

வி தக% ெம. தவ% வி/பிர% நி தK
ேவ/ ேபா&றியிட
விைனைய ெயாழி / பதிெயாC ேச%5#

(9)
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ெம

னைட ேயாதிமேம

சி த% #ழா8கஞ வயிரவ பதிநிதி
சி&றி Aைழ தேள
தி விைடமிைட வைட மயிAய
(10)

சி&றி Aைழ தேள.

சி&றி&பவ ?&றி&D.
_______
ஊசப$வ.
ஊசப$வ.

எழி#ல நா

மைற5 காA

ெம

ற 4&றணி யிைன

கி

ேம Kபநிடத

யிையற* =ேபா5கி யாகம/ பலைகைய
யிைச  ? தி5 #ாியவா

வழி#ல ைம"ெத9 தாயமணி Yட ைத
வா./ப/ பதி த ெச.
வைரவிலா ெவணா

கிர(ய கைல5#9ைவ

வா%ெதாட ெரன/பி ணி /

பழி#ல விடாதபர நாதா"த ,(Kள
பணைம> Eச ேலறி/
பரசிவ னைச/பேவ கழிெப மகி*சிெயாC
பகாK மாட ாிவா.

ெபாழி#லவி வள மA> வCகர மாதரசி
ெபா

Sச லா யேள

ெபாவாிய வைடய னிைததிாி ைரவரைத
ெபா

Sச லா யேள.

__________

ேத&ற?D ?னதி ?ககைண வாாிதி
ெதள?த ?ளிட ெமலா"

(1)
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ேத5கி திைள5#ம யா%மன ெதா(A&
ேச%"தைனய% ப தி >"த

ேதா&ற?D ஞானநி திைராி> மைமேய
ெசாAய நிைன5க ெவ(டா*
4 தாி யாதீத நிலயமக லாைற
4காரப ேமான ெவளிேய

யா&றKD தைலைமைய யைட"தவா ேனா%பதவி
ய தைன> ைமதி னாட
வபல ணி

D ேபாி

ப நடநவிK

ம8கணா ென<ச மாட/

ேபா&Dந% நிைன தெபD வCகர மாதரசி
ெபா

Sச லா யேள

ெபாவாிய வைடய னிைததிாி ைரவரைத
ெபா

(2)

Sச லா யேள.

________

அ

&ற ைவப ெதா ர5கர வமா
யாதிெயா டனாதி யாகி

யாணிெனாC ெபணA ெயன/பர ?யிரக
தவியா தில8# ேசாதி

யி

ப  ளி

பேம ெயழிA25 ெகழிேல

யி"தவ ள தி "தா
யிரCமி

ெறா

Dமி

ற வித வியறீஇ

ெய8க நிைற" நி

?

றா.

& றைட5கல 5கிைட விடாள
?டக மல%  ெதாட%

?

னியன ெவ

னைவய ம

னெபா9 ேத>த

?9?தா ெலபி ரா(

ெபா

ெப&ற ெசவ%வா வCகர மாதரசி
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ெபா

Sச லா யேள

ெபாவாிய வைடய னிைததிாி ைரவரைத
ெபா

(3)

Sச லா யேள.

_________

ஒ

றாகி யிகபர மிரடா.5 #ண8கE
Dமாகி ேவத நா

கா

ேயாெத9 ைத"தாகி ய8க8க ளாறாகி
>லகC5 ேக9 மாகி5

#

றாத திைசெய(C மாகிேய வெவன5
6Dெமா

பா2 மாகி5

6DபC வளிப  மாகி5 #லாவா.
ெகாடல8 கட தினா

ன

றான பாக தி"ெத&ைற ஞா

Dமிளி%

ந"தா மணி தீ பேம
நாரத

D விைச5#மிைச ேக(Cமகி

ந8ைகமா த8கி ெகௗாீ

ெபா

றாத கெகாட வCகர மாதரசி
ெபா

Sச லா யேள

ெபாவாிய வைடய னிைததிாி ைரவ
ரைத ெபா

Sச லா யேள.

_______

ந&பரம ? திெபD ஞானச ப"தாதி
நவிைசவ சமய #ரவ%
நாவ%தி வா.மல மினியதமி ேவதமா
நளி%பா& கட&பி ற"த

வ&த/ ெபாள?த மZற ெந<சா
ல" ெப"த வ ேதா%5
கழியாத நி தியா ன"தமய ,(ைன

(4)
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யளி5#வ ள

ைம Bடா.

சி&பர ெபாைள ெதளி"த2 பவி5கி

ற

சிவேயாக நிைலைக வ"ேதா%
சிரமீ கரேமற வ<சA ேத தநி
சி&ற >ளப தி/பா.

ெபா&ாிைச வாேனா8# வCகர மாதரசி
ெபா

Sச லா யேள

ெபாவாிய வைடய னிைததிாி ைரவரைத
ெபா

(5)

Sச லா யேள.

_________

ேவD.
மாசி லாதெபாி ேயா%மன5 ககன
ம
ம

னிேய நில மதியேம

2 ?5கனியி னிரத மாகிநவ
மணிக ZCல 4டமா.

ேதச காலெமாC திைச> மாகியி
திைணெய ன/பர ?யிமா.
திகெழாளி5 ெகாளி> மாகி நி

றில#

தி/பிய5 கமல வதனிேய

காசி லாதகன க திைன5 ெகாC
கண5கி ற"தபணி கா(டேபா&
காிய மாையெகாC வன ேபாகத2
கரண ?"தெகௗ மாாிேய

ேயாைச ேவதமA வயிர வ/பதிமி
Sச லாய Zசேல
>வைக ந#வ ைடய நAைறவி
Mச லாய Iசேல.
____________

(6)
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#வல ய ய% ெமா/ நீ தினிய
#ணக ண"D? சலதியா.5
ேகாதி ல8கமைற யாD நாKெவ#
6D பாCெக9 ேமைனய

நைவயி பகைல> ?.  ண%"தைவ
நவி

ற வாெறா9# ம"தண%

நாG வா

ம பண வ5#9

நய" த?வி ேனாCவ"

தவிைய ேய&#வைக யா&D கி

றன

வன"த மானமக சாைலேதா
றவித A

றிவள ர8கி த8#தA

னA( பாிைச யறிகலா

வ ய%*சி>D வயிர வ/பதிமி
Sச லாய Zசேல
>வைக ந#வ ைடய நAைறவி
Mச லாய Zசேல.
___________

ஆடக/ ெபாவி

மாCற திக9

மல ஞானமய ெவளியினி
றரவ நீ?னி> ?9ைவ மாதவ2
மகெந கி"கி ேநா5க

மாடக திவவி யாழி னாரத2
ம

2  ம#ேம.

ம# மாாிய நாத கீதம
மாதி ரபடர வா%5க

மீ ேபரறி 6 ந"திபர
ேனK மா?ழ வதி%5க
மி

ப நாடக மிய&D நாயக

(7)
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னிட  வா9ெமம த

ைனேய

MC லாெமழி வயிர வ/பதிமி
Sச லாய Zசேல
>வைக ந#வ ைடய நAைறவி
Mச லாய Zசேல.

(8)

___________

கரக பாலதர

மதன ேவைளயC

கத& கட ளாடேவ
காட #பமத காி? க ெதனாC
க"த 4"தர2 மாடேவ

பரம மாகியைவ #ட நீ ததி
பளி ெகாG?கி லாடேவ
ப8க ய தவிசி 2ப% ேம
பைட திC பிரம னாடேவ

4ர# லாதிபதி யாதி ெயைச
ைத"த காவலவ ராடேவ
ெசா&ற நா

#வைக ேயானி யி&கதி

ெதாட%"த ம

பைதக ளாடேவ

>ரனி னீCெமயி வயிர வ/பதிமி
Sச லாய Zசேல
>வைக ந#வ ைடய நAைறவி
Mச லாய Iசேல.
______

ேத8# லாவிவழி ெச.ய தாமைர
ெசறி"த வாவிநிக% ேதவிேய
சி&ப ராென9 த&ெகா ணாதெவா
தி/பிய* ெசாப சி&பரா.

(9)
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நீ8க லாதவழ ெக
னி

2 வாாிதியி

ெற 9"தவி #மிழிைய

ேந%" நி தில வட ைன"ற
ெந8# ெம

?ைல யிள8ெகாN

யா8க G.>வண மி/ெப" தைரயி
ெலளி வ"தவ நிதியேம
ெயைல யி

றிய Z&ெறC ெதா9க

வினி ேநா5#விழி வனிைதேய

ேயா8கி வாவள% வயிரவ/ பதிமி
Sச லாய Zசேல
>வைக ந#வ ைடய நAைறவி
(10)

Mச லாய Gசேல.

ஊசப$வ "றி#.
"றி#.

வயிரவ ேகாவி

வ

ைடயைம பிைளதமி "றி#.
"றி#.
--------xxx
--------xxx--------xxx-------------------

