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கண பமாஸனி அமாளா இயறிய
ம இராமயண சாிதிர மி
Source:
ம இராமயண சாிதிர மி
இஃ கண ப மாஸனி அமாளா இயறப
ஜீவாகாய விலாச அ!"#$ட தைலவ
ேகா. ெசலப )த*யா அவ களா
ைட+ ேப- மா திர அமி த /ணேபாதினி அ!"#$ட தி
பதிபி#க பட.
ெச0ைன, 1929
இத0 விைல அணா 12.
---------------1 மேத ராமா 2ஜாய நம:
ம இராமாயண பி
வி த
4ைலமா நகாிவா5 ெபாெகா+ நாதா ெய6த0
ெதாைலக7தீரேவ 1ராம8ட சாி திர ைத
நலேதா /மியா9பாட நா+:7ேளா ெகாடாட
வ7ளேலவ6எ0)0 வரம7ெச9வா9 நீேய.
1-வ கட
தாகெம 
1. ஆதி/வானேவதா6த ேதசிக
ஆன6த பாத ைத நா0பணிய
ேஜாதி4க5 1ராமயண#/மி
ெசபிடேவய7 ெச9தி= .
ேவ>
2. நீதி4க?கைலவாணியேரதாேய
நீலவ ண0@ைலத0ைன#/மியாக
பிாீதிAடேன8#கிரகிபா9 நீேய
4ைலநக வா? ப மாஸனி தாேய.
ேவ>
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3. ஆதியி பாகட*
ஆன6தசயன6 த0னி
அ04ட0ப7ளிெகாடா
0ப தா ேதவ விடா .
ேவ>.
4. BCல/ேதவெரலா
4ணைட6 தசகடனா
ெஜ"தாமரெய0ைன#காெம0>
திவ+யி பணி6 நி0றா
கைட#கணாேல எ0ைனபா
எDக7 கவைலத0ைன தீெம0றா .
ேவ>.
5. )ப )#ேகா+ ேதவ கெளலா
)ைரயி#கரD/வி  நிக
அ4தமான ெஜகநாத0
ேயாக நி திைரவி எ56தி6தா ,
ேவ>.
6. அEசாேத ேதவ களா
வEசக அர#க கைள
Eசிட!ெச9ேவாெம0றா ெஜகநாதென8
கEசமல #கண8.
ேவ>.
7. ஈசனய0 ேதவேரா
இ6திர0 எம0)தலா9
வாஸ ெச9திடகிG#கி6தியி
மகபல ேதாவான ரசா9
அவதாி  ஆ+H
ஆதி/ேபர0வா*யாக.
ேவ>
8. மானிடவான ரலாம
மகாேதவ வர ெவலேபாகா
ஆனதினாேல கிGகி6தியா4ாித0னி
ஆ+H ெவ/ேசைனAட0.
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9. பா )5தாIகி0ற
ப#திA7ள ெதசரத/
1ராமராகவ6 தபிேயா
ெஜனிேபாெம0றா#யாபி தா .
ேவ>.
10. B வ4யவசமைட6த
ெபாெகா+ ெகௗஸைல#கி
சீைடயபாலகரா9
ெஜனி திடேவ ெசேவாெம0றா
சD/ச#ரேசஷ தேமா
தபிமாறா9 உதிேபாெம0றா .
ேவ>.
11. ஆடவ ெசபியவா#க)ைத ேதவ
அ04ட0 சிர" ேமவகி 
BேமவானரBபதியாகிய
Bேலாக6 த0னி அரசாடா .
ேவ>.
12. நாரத தானறி6
நலகாலமவ6தெத0>
சார6தைனCைர#க வாமீக
ச6ேதாஷDெகாடவ.
ேவ>.
13. இப தி நாலாயிர "ேலாகமாக
ராமாயண சாி திர ைத
பா )5 விளDகைவ தா
பாகவதா ெகதிெபரேவ
அேயா தியாI தசரத>
கீ தி ெபற வா?6தி6தா .
----------2-வ கட.
கட.
இராக - கயாணி ஆதிMலேம.
1. அேயா தியா4ாிபடண
அபதநாயிரசவNஸர
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ைவய )5ெதா/ைட கீழாகேவ
மகராஜ ஆ+6தா .
2. Bைன#கிளி ேபா $+ விைளயா
4*பகெமாைரநீP
தீனசரய0 ச#ரா#கிைனயி0ப+
ெசDேகா நட திவ6தா .
3. பி மQ திாிய0 ைவசிய0R திர0
4வன தி:7ேளா க7
த மநிைலப+ தவராம அ6த
தரணியிலா+6தா .
4. வ4 ெச9ய அ6தசபராRரைன
வான திேல திைவ 
ஐப தா> ேதச ராஜ கபDகட
ஆடா ரா-ஜிய ைத.
5. ஆடவைர திாிகால) ப#தியா9
ஆராதிபவரா
ேவ)னிவ க7 விர அHGட ைத
விபிேய நட வரா.
6. ேகாசைல "ம திைர ைகேகசிெய0
ேகாைதய M0> பட ேதவியரா
வாஸ)ட0 அபதாயிர NதிாீAட0
மகராஜ ஆ+6தா .
7. யாகேஹாமக மாதி எ#யDக7
அ6தண ெச9திடேவ
ேவதசாைல அ0னச திர ஆலய
விபிேய நட வாரா.
----------3-வ கட .
இராக - வ6தேகாபிமாேறா.
ம6திாி"மி6திரேராைர தா மகராஜ0 தசரத8.
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அ2பலவி.
2. இ தைனA கிைட  4 திரனிலாைமயா
சி த வ6திராஜ0 ெம த யர ேதா

(ம6)

3. அபதினாயிர வடம ஆ
ெபைமயைடவத/! சிாியவனிைலேய.
4. இ6தவித 4ல4 ேவ6தைரபா

 ம6திாி

அ6தரDக /ைவ இ6தQண அைழ 
வாேரென0றாேர "ம6திர
மகராஜனைடயி வாேரென0றாேர"ம6திர0

(ம6)

5. மக)னிவசிGட மா8பாவ கைல#ேகா
ாிஷிக7 )தலாகிய
ேதவ கெளலா வ6தர ெதசரதரைடயி
ஆன6தDெகா

(ம6)

6. வ6தன த6தெதா ேவ6தைர#க )னி
இ6த ய Cம6 வ6த காரணெம0ென0>
ஆதி/வசிGடர7
அரசனைடயிேல

(ம6)

7. 4 திரனிலாேதா #/ )#திகிைட#காெத0>
உ தமவா#கிய தா சி  ெதாி6 ெகாேட0
பி7ைளயிலாத பா#கிய நா0
ெபறி6ெம0ன ேயா#கிய

(ம6)

8. ப#தியாயநதிேயார தி 4 திரகாேமG+யாக
ச>தாமசம0னியி ேசகாிH சாமகிாி
யாகசாைலைப ேநமி தா
அரச0 ப தினிைகயி கDகணதைன தாி தா

(ம6)

9. யாகசாைலயி மகா ேஹாமDக7 ெச9ய திUய
ேநம4ஷ0 வ6 பாயாச த0ைன#ெகா
த6தா தசரதரைடயி ஆன6த ெகா
வ6தா அரமைனயி ெச0>
-----------

(ம6)
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4-வ சட.
சட.
1. வாDகிேய பிரசாத த0ைனவ6 அரமைன#/7ேள
பாDகியாகஸைல#/ ப/  ஒபாக6த0ைனேய
அளி தார+ப#/வமா9 ராஜ0 பி7ைளேய.
2 ம ெமாபாக6த0ைன உ தமிைகசி"ம திைர
ெம தC மகி?!சிேயா ப தினி#களி தா ராஜ8
வாDகி 4சி#க உ தம ெஜனி தாரேபா.
3. மாச ஒ0றிர M0> மச#ைகA ெதளி6த பி04
ேதச)5தாI ராஜ 1ம6த#கயாண ெச9தாேர
திDக7 ப மாச) ெசலபிர6தாேர.
4. சி திரவமிகடக ெச54ந BரகிரகமE"
உ!ச தி ெசல 1ராமா உக6ேம அவதாி தாேர
ெகௗசைலயமா7 மகி?6ேம 4ளகி தாேள.
5. மDைகய க7 Mவ#/ ைம6த8தி த க
அDகBாி றாச0 கDகாநதி வ6தைட6தாேர
ேகா+தானDக7 அ6தண #/ ெச9தி6தாேர.
6. ப  நாI ெச0ற பி04 உ தமவசிGட)னி
ேந தியா9 4யாசன ைத கீ
ெதா+ த0னி பிாீதியா9#
கவள6தாேர கண0.

தியா9ெச9 நவெர ன

7. ராம0பரத0 ெல"மண0 ச #கென0 8)னி
நாமகானஜாதக ன ந0ைமAட0 சாதி தானேபா
ராஜ0 க நா0 ெச9த கபலமா!சிேபா.
----------5-வ கட.
கட.
1. மDகி*யNதிாீகெளலா மDகளDக7 பாட
மாதவேன வாழிெய0> அQைதக7 ேபாட.
2. வ6வ+ வா9 வைள6த வாிைசA7ள /ழ:

8

ச6திர0 ேபா0றெந தியி தாி த காம ெதாளிA
3. சிDகாணிவி: ேபா0ற ெதளி6த4வ த/
தDகெமட ேபால ெசவியி மகர /டல லDக.
4. 4டாீ#கணழ/ B ண!ச6திரMக)
ககளி#/ கணா+ பாேபால ேதாெடாளிA
5. ப!ைச நிறேமனிகI பவழ ேபா0ற உத
அ!"த /நைகA ஆணி ) ப:.
6. சD/!ச#கர தாி தைகA ச 4ஜ தினழ/
மDைக ளசிவசி#/ மா பி மC8ைடய அழ/.
----------6-வ கட.
கட.
1. ஆ*ைலேபா பரழ/ அம 6த)4ாி W:
ேகால)7ள ெகா+யிைடA /:D/ சலDைகெயாளிA
2. ம6தகஜ ேபாதிரட உ தமா ைடA
) !சிபி ேபா0றெதா )ழDகா*ேனாடழ/.
3. அடசராசர)5 அள6தபாத6த0னி
தைட சில4ெகா:" சலசலெவ0றனி6தா .
4. த த+A தள நைடA தவி?6விைளயாட
தா9மா க7 Mவ பரவசDெகாடாட
5. சவள உபநயன சாNதிர தா ெச9ய
4வனெமD/ 4க5 B னமானவி ைதகறா .
6. ேசைவகராஜனேபா சி6ைத மகி?6தி#க
தாபரத0ைன வில#க விNவாமி திர அDேக சிர#க.
7. யாக நிைறேவறிைவ#க தாடகிையவைத#க
ராகவைர அ84 ெம0> ெகௗசிகைர#க.
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8. பாமைறவாபாலகேனா அ6தபாதகிைய# ெகால
நீதிAேடா நா0வேவ0 நிமிஷ6த0னி ெவல.
9. வசிGடெராெகௗசிக ம )7ள)னிA
ெஜகபதிைய அ84மிேபா ெஜயகால6தாென0றா .
10. மாதவ தபிய மக)னியி0 பி0 ெசல
ஆதரவா9நதிகேளா ஆரய6தா+
11. யாகநிைறேவ தெவ0> ஆAதDைக ெகா
ஏகாஸன தி*#க எதி

வ6தா7 அர#கி.

-------------7-வ கட.
கட.
1. கடா0 தாடகித0ைன ராகவ0
ைகெகாடா0 ேகாதட)0ேன.

(க)

அ2பலவி.
2. கடா0 தாடகித0ைன
ெகாடா0 ேகாதட )0ேன
அடசராசர ைதAட ெஜகதீச0.

(க)

3 வட0 "பா/தனைன டெச9மாாீசைன
சடமாதேபாேல சதசாகர தா+ விழ .

(க)

4. ஆகாச6த0னிெர த மாஸவஷி 
சாகாச ெச9த அ6த ேமாச#காாியாைள.

(க)

5.. ெகாைலமைலேபாேல ெபாலா அர#கிC
ெதா:லேகா 4க? வ7ள ெஜகனாத0.

(க)

6. )ப )#ேகா+ ேதவ கல ெசாாிய
அ4தமான திர7 அNதிரDைகயி தாி .
------------8-வ கட.
கட.

(க)
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1. ேதவெரலா 4Gபமாாி ெசாாி6திட
1ராம தபி)னிேயா
பாவைனயாகேவ ெச0றிடேவ "வாமி
பாதYளிய சி6திடேவ.
2. க:மாாிேய ெபணாெய56
கமலபாத பணி6திடேவ
வ7ளெல08ராம மா)னிையேநா#கி
வ6தவளாெர0> தா)ைர#க.
3. ஆதியி இ6திர0 ெகௗம#/
சவாதமிக அேபாC6ததினா
பாதகமான கி திய6த0ைன! ெச9திட
இ!சாபவிறமாசன ஆ!சிெத0றா .
4. தபிAதா8 தவ)னிA
தானட6 அ6த#கானக ேத
அ04டேனமிதிலா 4ாிபடண
ஆன6தமாகேவ ெசல:றா .
5. உபாிைக மீதி ேதாழிAட0 $ட (சீைம)
உலாவிேதாைக மயிரா திநிக
ைமெபா7 வண0 ைமதி*ைய#க
ைமயலாக அவ ஏ ெசாவ .
6. Bமட மDைக வளரமாேதா இவ7
ெபா0மணிேயா ஈச0 கமணிேயா
காம8டரதிேதவியேரா இவ7
கானக வள மா0மயிேலா.
----------9-வ கட .
.
1. "வாமி இவ7ெஜனக0 ேநமிதமாகிவ6த
Bமித0னி:தி த (சீதா)
ேதவியிவ7 எ0றாி= .
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2. ம0ன0 சைபத0னிேல கணபிரா0 ெசல
உ0னிதBைஜெச9 ெஜனக0
உக6 ஆஸனமிடா .
3. சாமளவ ணா இனிதாமஸ ஏேதாெவ0>
ேகாமா0 ெகௗசிகைர திட
ெஜகதாம0 எ56தள .
4. ேமேபா0றேதா விைல $றா)ாி தவ #/
தாைரவா ேபென0றா ெஜனக0
சபத த0ைன! ெச9தாரா.
5. அடகடாகெமலா நி0> நDகிடேவ
4டாீக0கர தா த8ெஸா+6
கேடா பிரமி#கவிழ.
------------1010-வ கட .
.
1. ம0னாகி ம0ன பிரமி#க ம6திாி )தலாேனா திைக#க
உ0னிதமானவ+ைவ#க ம0ன0 ெஜனக0 மகி?6
2. தDகபல#/ மீதினி மDைகஜானகியமேன
சிDகார ெச9 அைழ  சீ#கிரமா9வாெம0ன.
3. தாதியைர#க:ேம ெஜனக0மாதாCமனமகி?6
ேஜாதிேயா BஷணDக7 "6தாி#கலDகாி#க.
4. அ0ைனயர+ பணி6 ப0னகசயனைரநிைன6
ம0ன0 சைபதனி வ6 மகா8பாவ ைகபி+ தா7.
5. ப!ைசநிரேமனியா அ!"தைரைகபி+ 
ெம!சிேய ேதவ தி#க விளD/ சிமாசன அம 6த .
6. Yவ க7 அ8பிைவ#க ேசதித0ைனயறி6 4 திர
ேதவியேறா தசரத8 ெஜனக0 மிைளவர.
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7. ம0ன0 ெஜனக0 க மDைகய நாேப த0ைன
க0னிகாதானDக7 ெச9தா கா வண0 சேகாதிர #/.
8. வசிGடெறாெகௗக மாயவ ேவதேமாத
ெஜகபதிேயா தபிய #/ திமDகய தாி தா .
9. உ தமிெபகெளலா )#னாலாலா தியிட
ப தினி தா9Mவ கI உ தம ேசைவ ெகாடாட.
---------------1111-வ கட.
கட.
1.- ேதவெரலாமல ெசாாிய ெஜயெஜயெவ0றாசி 4ாிய
பாவைனயாெரதேமாீேய ப தினி தபிமாடேன.
2. ெஜனகெதசரத ேதச)7ள ம0னவ
மனமகி?6 பவனிவா மDைகய க7 ஏெசாவ .
3. ம0மதேனா"6திரேனா ம8ஷவ+வாகி வ6தா
எ0ன தவ ெச9தா7 சீைத இவைரமண4ாிAத #/.
4. மாதெரலாமதிகலDக ம0ன0 =திபவனிவர
ஆதரவா9 சீதனDக7 அரச0 ெஜனகன8ப.
5. ஆைன பாிேசைனேயா அேயா திநக ெசலெவ0>
ேவணவிக7 Rழேவ ேவ6தெரலா அ+தாழ.
6. பாளயDக7 வழி நட#க பர"ராம0 வழிமாி#க
கிேலச தா ராஜ0 திைக#க கா வண0 மனDகளி#க.
------------1212-வ கட.
கட.
1. கடா0பர"ராமேன அகபாவ ேத#ெகாேட
எதி நி0றா0 )ேன. (க)
அ2பலவி
2. மட ைதயாI மகா8பாவCம#/
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த6ேத0 ஆசீ வாத ைத தாசரேதஎ0>.

(க)

3. வாபர"ராமேன உம#/ நமNகாரபர"றாமேம
ேம ேபா0ற ேதா விைல தாராளமாெய 
ேநராகவ6 நி0ற காரண ைதAைரH .

(க)

4. ெபணா9பிர6தவேள எ0ெறணாம
தாடகிைய ெகாணபழிகார உன#ெக0னதரேமாடா
ஆைர தா0 ெசாலடா ெசாலாவிடா
எ0ேன ராகவ6 நிலடா.

(க)

5. ெம தமன6 ணி6 ெப ததாைய வைத 
ச> மல-ைஜயிலாம (க)
இ தைன ெக வDெகா+Dேகவ6தேததடா
மதDெகா ெபாDகிவ6தவ0 ஆரடா

(க)

6. ெப தபிதாேவா உ திரவி0 ப+#கி அ திெச9ததினா
/ த)ேடாடாஉ6த0 வாைய திர6 ெசாலடா
அடா Gடேபேய எதிாி நிலடா.

(க)

7. ஆசா0ெமாழிப+#கி =சிேன0 தாடகிைய
ேமாச)ேடாடா இனிேபசடாதடா அடாMடா
ேவதியென0> ெபா> ேத0 இனி
எ0னாலாகாெத0> ம> ேத0.

(க)

8. சீைத ெசா ைதவி )ாி ததா இ தைன ெக வ)ன#/
கா

ெம தவ6ததடாQ ாீகவச ைத ேவர ேதானா நடா
திய Rர0 த0ைன $ ெச9தவ0 நானடா.

(க)

9. நீடா9 உன பிலகாடா9 எ08ட0 சைட Mடா
இநி எ0ன ேதா $டா அடா இாிஎ0ன ெச9/வா9
உ0 பல ைத எ0ேனாட காவா9 ஸா .
உட காவா9 ஸா.

(க)

10. உ6த0 பகிைமத0ைன சி6ைதயி நிைன#காம
வ6ேத0 ெக வDெகா+ழ6ேத0 பலDகெளலா
மதவாயினிெய0 ெச9ேவ0 உ0ைனய0றி
ேவேறெகதிAேடா ெசா:வா9.

(க)
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11. ேவதியைரய8பி சீைதயட0 $ட
பிாீதிAடேன அேயா தியா4ாி
படண த0னிேல வ6தா 1ராம!ச6திர8
தசரத #/த6தா ேசைவத0ைனேய.

(க)

---------------1313-வ கட.
கட.
ஈேள பிகளாநவி.
பிகளாநவி.
1. ேகாமா0 தசரத8 ேகாதடபாணிதைன ேநா#கி
"வாமி என#ேகா ம8ைவ த6திட ேவகிேற0.
2. வாைழய+ வாைழயாகி வ6தி தBரணேன
R5மி6தராஜிய ைத ைர தனDக7 ெச9தி= ,
3. கடண யலDகாி#க பைரசா>ைர#க
திட)ட0 ம6திாிமா தி)கDக7 தான8ப,
4. ஐப தா ேதச)7ள அம!ச மன Bாி திட
எெபமா0 ேசைவகாண ேயமக6தகாசமா9வரேவ.
5. மக)னிA வதிGடேரா மைரயவ க7 $+டேவ
ெஜகபதி#/ )+Rட சிமாசனமலDகாி#க.
6. நாைள )+Rடெவ0> =தியி ேபாிைகய+#க
நீ*ெய08 $னி ெசவி ேக மதிேகாப)ட0.
7. வ6தாேனைகேகசியைட சEச தி ப7ளிெகா7ள
கடாேள க சிவ6 கா/Nத#/ )+நாைள எ0றா0.
8. எ0றCட0 ைகேகசிA எ56தி6 ) மாைலதைன
த6தாேள $னியைட எ0 தைலமக8#/Rெட0>.
9. கடாேள $னி )  சரக சிவ6 ெபாாிபர#க
உேடா+ உ0 ேபா உல/த0னிலேபைதய க7.
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10. பாதகிேயெகௗசைல ைகப+ வாDகி நீAணிைத#கி
காலமிேபா வ6தெத0> கலD/த+ெய0கிளிேய.
11. ஆதியி ராஜ8ன#/ அ8கிரகி தவரெரேட0
ராம0 வன ேபா/ைத#கி பரத0ரா-யமாIைத#கி
12. ேகளாேயாவரமிரேட0 கிளிெமாழிேய எ0 ைர#கி
ஆளலாபரதேனா ஆ உன#/ேசா.
------------1414-வ கட.
கட.
நிறெதா

பாலகேன.
பாலகேன.

1. $னியவ7 ெசால:ேம ைகேகசி ேகாபDெகா மன6தள6
Bமியி 4ரட5 Bஷண6த0ைன வாDகியDேகாலமானா7.
2. ராம0 )+ தாி#/ ேசதித0 நாயகிேயா ெசாலெவ0>
தாமஸDக7 அ0னியிேல தசரத8 தானட6தா அ6த4ர.
3. மா0ெமாழிேய கமணிேய எ6தேனாேடமதவிேய உ6த8#/
எ0கவைல வ6தத+ெய0 கமணிேய எ6தேனா உைரAெமன.
4. எ6தேனாைரAைரAெம0றீ எ0னாதா அ6தரDகவEசகமா9
M தம6தன)+தாி  எ6த0பாலைன )Gஎ#கவ தீ .
5. ஏத+ ைகேகசியேர உன#கி6த Rைர தபாதகி யா
மாய0 )+தாி தா பரத0 மகிைமெபரெவாணாத+
6. அ0ெனன#/ க6தவர பதினா: அளேவP ராம0வன
பி0ெனா/வர பரத0ராசிய ைத ெபா6தியரசாளேவP
7. றாம0வனேபாகெவ0றா9 பாதகி ந#கமிலாம ெசா0னா9
உ0பால0 )+Rைத#கி நா7 பாறா9
எ0பகவா0 வன ேபாகேவடா.
8. ச யேமயிைலெய0> எ0னாதா உ திரC த6வி
சி தெநா+#/7ளாக உ0 ச0னதியி 1 அ திெச9 ெகா7ேவென0றா7.
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9. இ6தெமாழிதைன ேக தசரத எDகியவ M #ைசயானா
அைடயி நி0ற Yத கைள அறிநாமா அைழAெம0றா
-------------1515-வ கட.
கட.
மாதவெராதி வ#ைய.
வ#ைய.
1. சீைதயேரா அ6த4ற தி 1ராம = தி6தா
சீ#கிரமா9 Yவ க7 வா>ெம0> அைழ தா
அ2பலவி.
2. மாதாைகேகசிAேபா வரவைழ#கேவPெய0>
ஆதரவா9 எDக7 த0ைன அ8பிைவ தா இD/ வ6ேதா
3. உDகள9ய தசரதாிேபா அதிேசாக ட0 $ட
அாிைவ மர6 M !ைசயாகி வி56தி#/ரா பாவயமள
தமாதவா Cைம வரவைழ#க ேவPெம0>
ைகேகசியமாள8பினா7 ககேவஇD/ வ6ேதா
4. மாதவராி6 மக தான6தDெகா நா வ6த காாிய
ெசயமா!"ெத0> மகி?6 ெச0>Zைதய தா)மாகி
சி#கிரமா9தாென56 மாதாைக ேகசியர
மைன#/7 வ6 தா0 வசி தா
5. அ0ைனேயா அ+பணி6 அவிறாம!ச6திர8
அைழ  வர!ெசா0னெத0ன உைரH அமாநீ
ம0னவ) !ைசயாகி வ6தைட6தகாரணேமன
எ0ேனாேட உைரHரமா ஏகா6தமா9 நீெம0>
6. எ0னபேன பதினாலா ஆரணய ெச0றா
உDகள9யா எ56திபாாிேபா அைரநிமிஷேம எ0றா
இ4விைய பரதனரசா+பா எனகமணிேய
ஏ த)7ள சீைதேயா ஏகி= மைர தாி 
--------------1616-வ கட.
கட.
பாரள%தா& தி வ#ேய.
வ#ேய.
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1. அ0ைனயேரவன ேபால அ8#கிரக6தா0 ெச9தீ
நா0 எ0ன தவ ெச9ேதேனா ஏ6திைழேய )0னா7
2. பால0பரதராஜனி6த பா )5ெத0 ஆள
ேகால)ட0 அ8#கிரகி தீ ேகாைதயாிU ேவைள
3. ெகா4பயிைர# $ைரயிேல திவிேடாேல
அ04ட0 பரத0 த0ைன ஆதாிபா9 நீேய
4. அ9யட அகிவ6 அவிராம!ச6திர
ெம9மரதிெகாடெத0ன எ0ேவ6தேரஉைரப
5. எ தமிேயவன நட#க உைர தாேள எ0தாேய
சி ைத# கைட#கபா
6. கவிழி  பா

 வட8ைரH

ெய0ைன கவைல த0ைன தீ



இலைமயமாIபரத0ைன வாைQAட0 கா
7. ஆரய ெச0றீரானா உDகளயா எ56திப
தாேரன9யாமரCாிைய தாிHரபா நீ
8. மாதா ைகேகசித6த மரCாிைய வாDகி
ஆதரவா ஆடவ8 அணி6 ெகாடாரேபா
-------------1717-வ கட.
கட.
ஆகிெஜகநாதா.
ஆகிெஜகநாதா.
1. க ஆதிேசஷ8 ெகா அதிேகாபமா9
அனாடமள6ேதா பாதமணி6
அதிேசாபமா9 ஏ ைரபா
2. எ08ைடய நாதா என#ேகா வர தாதா
இ6தக0னவேர0 ேதவியேர0 க+
ெபாலா! சிைரைவ திேவ0
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3. இ6த வசிGடைரேபா எ6தCலகி:
அ6தரDக ட0 பரத#/
அர" )+Rெம0றா
4. அடபதினா: அரச எதி

தா:

டமா9 விழவ+ேப0 உம#ேக
ேஜாதி)+R+ைவேப0
5. எ0 தபியிDேகவாரா9 ஏனெமாழிைய# ேகளா9
வ4 ெச9ய#$டாதடா /ழ6தா9
வாEைசA7ள கமணிேய
6. நாைடபரத0 ெகாடா நம#கினி வறாேதா
ேகாைட#/7 பைட ெவேபா அடாதபி
ேகாப ெச9யாதடா ெவபி
7. த6ைத தா9வா#கிய தா0 ெகாேயா#யமா9
சி6ைதயி மகி?6திவா9 வன ேபாக
சீ#கிரமா9 நட6திேவ0
8. எ0கமணியா7 சீைத காQியாயிேபா
அ0ைனய க7 Mவ க/ சி!ைQ
அ04டேன ெச9திவா9
-------------1818-வ கட.
கட.
நீ ேம மிழியான.
மிழியான.
1. இ6த ெமாழி ேக சீைத ஏDகியேபா
சி6ைத மகிழ6ேம ராமேனாைரபா7
2 எ0ைன விவன நட#க ஏ #/ேமாBமி
ம0ன0 ெஜனக0 உம#/ தாைரவா

தாேரா

3.. வன நடேபென0> ெசால வ6ேதாமன
ைணவேன உைம பிாிேய0 ச தியநா8
4. ெபா0ைனவி ஒளிம5D/ேமா இBCலகினி
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க0ைன விப"பிரEச காQியா!"
5. நா8 ெஜைட)+ தாி  நாரணாஉேமா
$டேவ வேவென0> ேகாைதயைர தா7
6.அ+ெய ைவA பா 1ஹ தி ெச9/ேவ
)+தாிேப0 நா8ெம0றா ேமாகனாDகிA
7. ம )7ள ப6#கெளலா மனDகலDகிேய
உ தமைர#கமவ7 உகிேயநி0றா
8. தாஸாதி ேசஷேனா ெஜைட)+ தாி 
சீைதயேராவன நட#க மாதாைவ வணDக
-----------1919-வ கட.
கட.
அ*டவ& +னிவ&.
+னிவ&.
1. )ப தி)#ேகா+ேதவ )னிவெரலா
திரைமெகா 1 ராமைன ேசவி  நி0றா
2. எDக7 /ைரவிேடாெம0> எகா!தமாக
பDகமல Yவிநி0றா BCலகி:7ேளா
3. மDைக "ம திைர அரமைன தனிெசன
அவ7 பDகய தா7 மல பணி6தாப தினிேய
4. எ0 அ04ைடயக கணிேய அவிராம!ச6திரா
ஆ+H ரா-ஜியெம0> ஆசீ வதி தா
5. எ0 அ0ைனயேர பரதராஜ0 ஆ+டேவ ரா-ய
அ8பிைவ த அ0ைனெயைன ஆரய தனி
6. ேபா9வாேரனமாசீைதAட0 பதினா: ஆ
ேபா#கிய பி0 வேவனமா அ24 ெம0றா
7. தபி பரத0 லQமண0 ச #கேனா
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அ04டேனராச0 த0ேனா ஆதாிHேர
8. எ0 கமணிேயராமா இ6தகைம வா

ைதைய

எ0னமாAைர தீெர0> ஏDகிேயாி0றா7
9.ஆைர தாைம வனேபாகெவ0>
இ6தபாதா0 சகி தி#/ேமாபாலா நீ ேபானா
10. தபலQமணா நீதா0 தாஸாதிAட0
அ04டேன ெச=ெர0> அ0ைனயைர தா
11. தா9 த6ைத / ெத9வ) சகல) அவாேள
வா9ெமாழி தவராமேல வன நடHேர
12. உ தமேரா ெமாழிதவறாம சி  பயமா9
4 திமதி தா8ைர தா7 ெபாெகா+யாI
13. ஆ பதினா:E ெச0> அரசா7வாெய0>
அ8#கிரக  "மி திைரயா7 ஆசீ வதி தா7
14. மDைக"ப திைர மல பாத ைத பணி6
சDகபாணி ேகாசைல த0 அரமைன வ6தா
15. மEச தி0 ேம= தி#/ ேகாசைலேயா
சEசமல பாத பணி6தா கா வணனேபா
--------------2020-வ கட.
கட.
ஆதிநாராயணாெவ-.
ஆதிநாராயணாெவ-.
1. அ0ைனக)சைலயா7 மனமகி?6
ஆசீ வாதDக7 ெச9 சி த /ளி 6
2. வாழ= வள = வ

தி தி=

ஊழியகாலம உக6திH
3. ம/ட தாி#/ைத#கி#காலேமா இேபா
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ம0ன )னிவெரDேக கமணியிேபா
4. அ0ைனயைர#க:ேம 1ராமரேபா
ஆரய ேபாகெவ0> அ9யா8ப
5. தபிபரத0 அரசாளேவெய0>
தாள8பிவைத தாெதDக7 அ0ைனயெர0றா
6. இ6தெமாழியாி6 கஸைலயாI
இ+ெமாழ#கமாி6 அரவ ேபா:
7. க தி#கி M !ைசெதளி6
கணைனபா

 ஒ வசன ெசாவ7

8. ெம தவய" ெச0ற ராசைனவி
எ04 திதேன வன ேபாக#$ேமா
9. பாலவய" ெச0ற சானகியாைள
பாரவன அைழ ேபாக ஒணாேத
10. ஆதியி அ0ைனய #/ வர6த6ததா
அ8பினா ெய0ைன வன ேபாகெவ0>
11. ஆனதாவன ேபா9 வாேரனமா
அ0ைனேயய8பிெம0> அ+பணி6தா
12. க தி#கி மன6தள 6
கல#கிேய Bமித0னி M !ைசயைட6தா7
13. உ0ைனவன6தனி ேபாக வி 
த08யி ெபா தாேரா ேவ6தமிேபா
14. பி7ைளக*தீ

தெபமாேன

உ0ைன பிாி6 நா0 இேபேனா
-----------------2121-வ கட.
கட.
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ேகாபியாளாதமா.
ேகாபியாளாதமா.
1. கமணிறாகவேன எ08டBஷணேம
உ0ைன பிாி6தா7ேவேனா உ தமேன உலசி
2. அரவதாயிரவஷ அரசாட தசத/
பிாியமான தா!ேசா எ04ணியாஉைமவி
மாபாவிைக ேகசி வரமைத ேகடதா
ஆெம0> உ6தைன அ8பினாேரா உ0ைன

க

3. க*Aக ேம*டேதா கபட தா வ6தேவா
எ0 மன /ைலAேத நா0 ஏவைகயிலாததா
ேபைதயான எ6தைன ேதாதக ெச9ேம
ேபாகC நீதிAேடா
4 திரகாேமG+யாக பலனிேவாகடா9

க

4. மலரைண ப7ளி ெகாடா மதி)க ேநா/ெத0பா9
அதி"ட கானக ைத அதிவிைரவாக! ெச0றா
ெம*ய ேமனிெயD/ )7I க:மைத#க
என )கிவ ணாபா ேபேனா ெகதிெய0ன ேச Hேரா
MIேதெய0ேயைழெநEச

க

5 அEச ேவடா6தாேய ஆரட த0ைனேய நா0
ெகாEசகாலம ெச0>நா0 ேகாலமா9 வேவேன
பEச பிராணனான உ0ப தா எ6த6ைத த0ைன
அEசாமகாமமா அதிவிைரவாகவாேர0
அ84ம மாதாேய எ0ற+ பணி6தா மாய0

க

6. க கஸைலA ெகாேம ேசாக6த0னி
ெகாடால விழிகளிரேடஅ நி0> ெசாி6திடேவ
மாதவைன பிாிய நீதிAேடாெயன#/
ேபைதகஸைல 4லபவன நட6தாேர
-------------2222-வ கட.
கட.
.வன .க/%தி.
.க/%தி.
1. ராம!ச6திர0 தா9மாைர ேபாறி
தாம#/ழ சிைதய தபிAட0 $டேவ

க
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2. அ6த)7ளேதா ரத ம6திாி"மி திர
வ6ேமவைனDகரத ேயர அ6ததபிேயா
3. த8N பாண) சD/! ச#கர)
மகா8பாவ ேகாதட ைத வாிைசAட0 ஏ6திேய
4. ர ன ேத த0னி ப னிேயாேயா
படண  ஜனDகெளலா பரதவிபட0$ட
5. மாதாசிைதய வன நட6திட
அ+ நீதம+ பாதகிைக ேகசி#ெக0ன ெச9தாேளா
6. வEசகனான வசிGடனேபா
கEசமல கணைன வன ேபாக#கா4 க+னா
7. அ+ இ6தநகர தி நம#கி#க நீதிேயா
ெச6தாமைர# கணேனா ெச:ேவா வன6த0னி
8. Bமடமா ேபாகிய பி0ேன
Mேதவி வசிப*பாேளா+ இ6தபாதகிபடண தி
9. தாமைரயிைல# கணீ ேபாலC
ெஜகதாமைனபிாி6 ஜனDகைளெயலா கவி

திடேவ

10. அ9ேயா ெசDேகா ெச: தி சிDகாரDகாம
நாப7 மDைகயேரா மைறதாி  வன தி
நக திட#கேடா
11. மணி ேதேராிேய கனேவகமாகி
ெஜனக0 மகேளா ேசஷ0 த)டேன ெசலேவ
12. படண)7ள ஜனDக7 நி திைர ெச9A ேபா
உ தம ரத நட தி உக6 கDைக வகேவ
13. கடா0 /கராஜ0 ெகாடா0 பரவச
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ெகாடவ னேறா பாத நி0>ேம மணி6திட
-------------2323-வ கட.
கட.
ேசாைதய  பாலகேர.
பாலகேர.
1. மாதவைர தா0 பணி6 வாபட ேகமி0ன
ஆதரவா9 சிைதAட0 ஆதிேசஷ0 த)டேன
2. ெகDகாநதிைய தா+ ம6திாி"த6திரேரா
தDகமணி ேத மீதி தாஸரதி தபிேயா
3. பாத ைத தா0 பணி6 ேபா/ேதக ட0 /க0
மாதவேன ைமத*ேயா வாஸEெச9தி யிUவிட தி
4. கா9கிழD/ கனிக7 ேத0ர/கI
ேதா96த காமேத8 ெந9பா தயி அ)+
5. அ4த)7ள ெதா 4Gபமல
இேபாவரவைழேப0 எ08ட0ய மதாC#/
6. இDேக எ56தளி ெய0கDைசதைன வில#/
பDகஜநாதாெவ0> பாத பணி6திடேவ
7. எ08ைடய சேகாதிரேன இ0னபதினாலாெச0>
உ08ட0 $ட உக6திட#காலDகா
8. ம6திாி "மி6திரேரா அDகமா9ரதேமாி
வ6தா சி ர$ட மக)னிவ ேபாறிடேவ
-------------2424-வ கட.
கட.
ைம%த வர காேண.
காேண.
1. கமணிேய இ6த! சி திர$டமைல
காQிையபாராேயா
அ2பலவி
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2. உ0னித அேயாதி#கிேலமான
ெசா ன Hட ேபாமி08 ர னமைலைய

(க)

3. மைலநாகDக7 "ப+ய ேபாலேவ
மக)னிாிஷிகI#/ ேயாிட#கிடப
லD/ பாகDகI#/ சாம#கிாிய6த0ைன
தி#ைகயா யாைனக7 ெகாபC

(க)

4. /பDக7 " திட சில6தி W ெகாேபா9
/ரD/க7 ெகாபC
அ04ட0 திைன#கதி ேகாதி#கிளிகெளலா
ஆவலா9#ெகாபC ைப6த0

(க)

5. தாசரதிசிதா ம+த0னி சயனி 
ேயாகநி திைர ெச9ய
கா#காஸுர0 மதாNதன த0ைன#ெகா திட
ஏகேந திரமானானேபா

(க)

6. மாதவைரபிாி6 வ6திாி"ம6திர8
ெபா#கிேலச டேன அேயா திநக ெசல
ேசாகமதா94ல4 தசரதராஜ8#/
ேசதித0ைனAைர தா ம6திாி
---------------2525-வ கட.
கட.
1. Bபதிேய "வாமிவன நட6தா
சி ர$ட த0னி ைதய:ட0
2 உமிட திவ+#கி அவ சரண ெசா0னா
ேசதியிதாென0> அ+பணி6தா
3. எ0ன9யேன 1ராமா உைமவி
இ6த அவனித0னி வசி#க தரேமாதா0
4. கானக 7 ாிஷிசாப தாேல
ஆேனைன9யா இ6த நீ*யாேல

(க)
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5. வானவ க7 ெய0ைன Yாிடாேரா இ6த#
காலைனேபா0ற ெபEசாதியாேல
6. ராகவா நீேரெகதிெய0> ராஜ0
நா+னா பரமபத ைத! ேச 6தா
7. அ0ைன கசைலேயா வதிGடரேபா
அைழ#கபரத8#/ Yத8ப
8. பரதராஜ  ெசா பன ைத#க
வாிைசதபிAட0 ஏைரப
9. Yவ க7 வ6 பரதனைட
பாத பணி6ேம வாெம0றா
10. தபிேயா ரத த0னி ேயறி
வ6தாேர அேயா தியா4ாிைய நா+
11. படண உர#கமாயி#க பா

 பரதேனாேட

மாதாமைனயி வ6தா
12. அ0ைனயர+ பணி6 நி0றா
ஆதரவா9தIவி ) தமிடா7
------------2626-வ கட.
கட.
ஆதிெஜகனாதா.
ஆதிெஜகனாதா.
1. அ9யேனவாடா இ6தஅவனியி ேஜாடாயி6தைவயக ைத யாIைக#கி
அடா/ழ6தா9 வ6தாேயாவி ைத க>
2. அமணிேயேகI அ9யெரDேக ெசா: உமைம பிாி6 திடாேர
எDகள9யா எர#கமா9தேதாPதமா
3. ெசவெமேகI இ6த சீைமைய ஆளவ7ள ராமைனவன
ேபாகேவ வர#கிேன0 இவர ைத
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4. இ+ வி56த அரவ ஏDகி#கிடப ேபாபாவிய+தனிகா96
M !ைச ெவாி6 அதிேசாக ேதா ஏைரபா
5. படாபிராமாயி6த பா#ெகலா ேகாமா0 G+ேய Yரவன
ேபாக# ெசா0னா9 நா0 ணிேப0 இUவானினாேல
6. எ0மாதா சீைதயானவ7 வன தி நட6தபி04 Mேதவி உ6தேனாேட
)க தி விழிபதிைல ெய0ெற56தா
7. பாதகி $னியாேல பைகவ6த ேசதிெய0>மாதா கசயா7
)0னிைலயி மனNதாபD ெகா+6தா
---------------27-வ கட.
கட.
ஏமி ேசநமா கி ணா
1. ஆI பி7ளா9பரதா உம#கIைகேயைதயா
R5மி6த ராஜிய ைத ைர தன ெச9=
2. அ0ைனவர வாDகியதா அவிராம!ச6திர0
கமனியா7 சீைதAட0 கானக நட6தா
3. மனNதாபDெகா7வெத0ன ைம6தேனபரதா
ெஜகபதிேபா )+ தாி  சீைமயாI=
4. மாதா கசைலAைர த வசன ைத# ேக
மன#கவைலேயா பரத0 ம>ெமாழிAைறபா
------------2828-வ கட.
கட.
ேபா2வாேரன# சகிகளா,
சகிகளா,
1. எ0 அ0ைனேயராம0வன ேபான தாி6ேதேனயானா
உ08ைடய ச0னதியி நா0 உக6 நா0வர# காரணேம0
2. ப#தியிலா /ைவபழி த ேதாஷ ைத நானைடேவ0
ெம தமாதா பிதா#கைள Bசி#காத ேதாஷமைடேவ0
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3. M தமைனயாளி#க ேமாக தினா மிகேவ$+
கீ

தியநளிைளயாேளா ேகளிேதாஷ ைத நானைடேவ0

4. மேணார வழ#/ ெசா: பாதக ைத நானைடேவ0
எ0 அண0 பாதசாQியாக அாிேய0 இச தியேம
5. உைமயாக நா8ைர ேத0 உப )தசாQியா9
அ0ைன Bமாேதவிேய ஆகாசவாணி சாQியா9
6. ச தியDக7 ெச9 ம6த உ தமபரதா?வா
ெப தத6ைதயி#/ ேபானயிட தி ெச0றா
---------------2929-வ கட.
கட.
ஆதியி பாகட3.
பாகட3.
1. த6ைத தசரத/ சகலகி தயDக7 பணி)/6தவைர#காண ெவ0>
ஜனDகெளா வ6தாேர6தி# கைரயி
2. கடா0 /கராஜ0 ெகாடா0 மகாேராஷ
ெச0றா0பரனைட உைர ேக ேச

தா0 அ#கைரதனி

3. ேசைனக7 ெச0றிடேவ ெச6Y7 பர6திடேவ
தாேனாிபார6த ேசைன த0ைனதா ஸாதேயாைரபா
4. உ தார தா ஒ ெநா+#/7 பா
ச பரதேனாடேசைனகைள ெச6Y7 பர#க+ேப0
5. அபேன ேகI உன#ெகா4லகி ஆ>
தபித ெச9தறியா0 பரத0 தணிபா9 உ0 ேகாப6த0ைன
6. ேசைனAட0 பரத0 ெச0> ேமறாமேனாேட
பாத பணி6 நி0> கணீ ெசாாியபா

தா றாம!ச6திர0

----------3030-வ கட.
கட.
ச%திரெனைகேயா .
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1. நி0றபரதைன#க 1ராம8 த6ைததா9"கேமா
அதிேசாகமா9 பரா)கமா9ெகா மனNதாப வி
கணீ மிகமி0றேதா காரண எ6தேனாைரH ஐயேன
2. ைவயகமள 6தேதா மாதவேன நமிடஐய
ெசா #கமைட6தா இகமர6தா ெஜ0ம ர6தா
இனிெச9வேத தாிேய0 1ராம!ச6திரா
ெசபிேன0 தபித ேபதறிேய0 எ6த0 மாதவா
3. எ0 த6ைதேயயிU ேவைள ெய6தைனவி
தவபயமானீேரா வானி ேசரமன ஆர
எ6தவித 7 ணி6ேதா அ047ள
அ9யேன ெம9யேன எ0ெச9ேவ0 அ9ேயா ெத9வேம
4. எ0னபா பரதாநீ அ9ய தசரத
ஆப  ேவைளயிேல அாிகினிேல உதவிய0ேபா
ஒபிடலாேமா உ7 பா#கிய6தா0
உ0 உ தமேன நீதா0 ெம ததபைச9தகமணிேய
5. நாரணேன மாம0மதைன த0னி ெச0> நானி6ேதேன
ஒழியெத9வமாிய மனபிாிய#காரண
Yதைர திட அறி6கேட0 மன ய ெகாேட0
பாதகியா*ச தியேம
6. ெம தவ த ேதாட உ தம த0ப தினி சேமதராகி
நதி#ேககிெகDைக)5கி ெப தத6ைத
கி தியDக7 )தலாக உ தம ெச9ய
பிர தியQமா9 வ6 வாDகினா
7. கCசைல ைகேகசி "மி திைர Mவகிேலசமிகவைட6
மனD/ைழ6 கணீ ெசாாி6
ேகசவைன# க+ த5வி ெகௗசைலவா"ேதவ
இனிேதச ைத யா+ட வாேம
8. வ6 படண)+தாி#க ெவ0> வணDகிாி0றவேன
பாிேவாடைண  பாத த0ைன
ெச6திவ+யளி திட பரத0 சிர"ேம ெகா
பாிவா9படண)+ R+னா
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-------------3131-வ கட.
கட.
4ேலாகேராஜா54ேவ.
4ேலாகேராஜா54ேவ.
1. சீைத ேசஷ0 த)டேன சி ர$ட6 த0ைனவி
ஆதியகNதியேரா ஆ!ரம த0னி வ6தா .
2. எெபமா0 தா0 பணிய எ தைண  அகNதியரேபா
அ4 வி:தைனயளி  ஆதி தியம ர உபேதசி தா
3. வாDகிேயவிராதேனாேட மா பிள6 தாஸரதி
ஓD/4க? அ ாிAட0 உக6பானசாைல வ6தா
4. அ திாி)னிபாத6த0ைன "வாமி ப#தியா9 பணி6திடேவ
ப#தியா9 அ8RையA ைமத*#கியாD/ட0 அலDகாி தா
5. வாடாதமாைல R+ ைமத*A தபிேயா
ேத+சரபDகேரா ஆ!ரம த0னி வ6தர ,
6. ேபாறிடேவ 1ராம 4ய"ரபDகனேபா
ெபா/கீ

திA7ள ஆAதேமா ம6ர ைத)

திAபேதசி

7. தவாிஷிய8பிைவ#க தடகாய வரேவ
தாப ட0 க ம6ததவ )னிதி#க:றா
------------3232-வ கட .
.
சரண சரணைமயா.
1. சரண சரணைமயா

ஓெஜகதாமா

தண எDகைள#கா #க ேவP

ஏ அபிராமா

2. ெதச)கனா ெநா6ேதாப9யா

ஓெஜகதாமா

வசெம0>ைம நபி வ6ேதா

ஏ அபிராமா

3. உ6த0 ேசைவ த0ைன#கேட0

ஓெஜகதாமா
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சி6ைத#கவைலைய விேடா

ஏ அபிராமா

4. இ தைன ேப ெச9ததவDக7

ஓெஜகதாமா

உ தமேன நீ அாி=

ஏ அபிராமா

5. பாவி R பனகியா நாDக7

ஓெஜகதாமா

ஆவிமிக தள6ேதாைம9யா

ஏ அபிராமா

6. தாவிவ ேவைளயா!ேச

ஓெஜகதாமா

த #கா திட ேவPைமயா

ஏ அபிராமா

7. ஓமயாகDக7 மற6ேதா

ஓெஜகதாமா

ேநமவிர6தDக7 ர6ேதா

ஏ அபிராமா

8. பாமரமா9 ஆகிவிேடா

ஓெஜகதாமா

இ6தபாவி/ல ேவரH

ஏ அபிராமா

9. சீைதAட0 ஆசீ ம தி

ஓெஜகதாமா

ஆதரவா9= தி6தா

ஏ அபிராமா

10. = தி#/ ேவைளயிேல

ஓெஜகதாமா

R பனகி அகி வ6தா7

ஏ அபிராமா

--------------3333-வ கட.
கட.
1. 4டாீக#கணேனா B ணவ+C த0ைன
கடாேள R பDகி கக7 களி திடேவ
2. இவ0 ம0மதேனா "6திரேனா மானிடவ+வாவ6த
எ0மன#கவ6த எUவ7ளேலா நானாிேய0
3. ைகயி வி பி+  காQெயன#/# ெகா 
இ6த ைவய த0னி எ56தI மாதவேனா நானாிேய0
4. ப!சாிர ேமனிய8 பவழ6தைன ேபா0ற உத
இ!ெசக தி வ6தெதா எUவனேனா நானாிேய0
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5. ப#க யிளEசிDக ைத ேபா பாவைனயா தபிAட0
ச#கர ைகயி பி+ த சாரDகேனா நானாிேய0
6. மDைகயம0 பா வதிேயா மகால"மிேயா நானாிேய0
தDகமட ேமனியேனா ெதாிசனDகேட0 நாேன
7. இ6தமDைகதைனவி எ0ைன மண ெச9வாேனாதா0
சி6ைதமிகவ6ைதேயா ெசவ அணா எ0 ெச9ேவ0
8. ஓ+ ஓதிDகிநி0> நா+ேய 1ராமனைட
/+ேக+யான R பனகி 40சிாி4# ெகா+6தா7
9. ெம தC வ+Cடேன ேதவப தினிேபா ^பDெகா
உ தமனா ப#க6த0னி உக6 மவ7 நிக:றா7
10. க0ேம 1ராம!ச6திர காரா#கி ^ப6த0ைன
அைடநி0ற லமணேனா ஆ!சாியமாக ெசப:றா
--------------3434-வ கட.
கட.
ெவைணயள6த.
1. எDகி6த ேநச வி ஆரய த0னி வ6தா9
சDைகயா என#/ ெசாவா9 சாமளேன நீ மகி?6
2. சDைகயர உைரAெம0> ைதயலேர ேக?#கவ6தா9
மDைகயேர உ0 _ ேப மரமமா உைரAமமா
3. அப+ேய உைரேப0 நா8 எ0னாைசA7ள நாயகேன
ஒபற லDகா4ாியாI உடபிர6தாைளயா
4. ேதவ கI#/ பணிக7 ெச9ேவ0 பாவ #/ ைண வவ0
எ0 ஆவலார ஊேப அ04டேன உைரAெம0றா7
5. அ+ ைதயலேர வரDக7 ெப த தவ தி:ய 6த எDக7 த0
அேயா தி தசரத/ அைமA7ள பால0 நாDக7
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6. ராம0 பரத0 ல"மணன ச #க0 த ெய
தாம# /ழ சீைதயேராதா9 ெமாழியா வ6ேதாமமா
7. மாதவைர#க:ேம ைமய ெகா R பனகி
காதலாரெய0ைன மாைலகாணிAட0 R+=
8. மாைலயிெய0>ைர தா9 வன த வசியானெய0ைன
சீைதயாயி#க ேவேற ேதவியேர#/! ெசாவா9
9. ெம தவ தDெகா ப தினியிலாம தபி
உ தமனி#கிறா0 ேபாவா9 உக6தி6 வாழலாேம
10. ஆதிேசஷ0 அைடநி0> ஆவ:ட0 நி #க:ேம
ேபைதயிவிட மகிகாத+ ேபா+ெய0னணரைட
11. ேபா+ ேபா+ எ0க:ேம ெபாலா# ேகாபமாகியவ7
நா+ய6த சீைதயைட நா0 விேவேனா ெவ0>ைர தா7
12. ைதயலாபயDெகா+ட தாசரதி தபித0ைன
அ9யமரசிைQ ெசயவா9 எனறா#யாபி தா மாதவ
13. சீ#கிரமா9 ேசஷனேபா ெசவிேயா M#/)ைல
தா#கிேய ய> விடா தயDகி#கரனைட ெச0றா0
14. R பனைக ெசால:ேம Gட0கரYஷண8
சீ#கிரமா9 ேசைனAட0 1ராம0ெயதிாி வ6தா0
15. அ தைன ேப மாட பி04 அர#கிெய08 R பனகி
ெம தC யர ேதா ேவ6தேனா+லDைக ெச0றா7
----------------3434-வ கட .
ஆ+பாயரா-.
1. R பனகிேவா+ வ6 ெத0னிலDைகயி
M #கேனா+ காவி56 )ைரயி!ெசாவ7
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2. எ0 கமணியா தDைகேய நீகலD/வேத
உ0ைன யவமானEெச9தா உ"ல தில R
3. M#/)ைல ெசவிய த Mல ைதAைரபா9
சீ#கிர தி*லவபEைசேபா விழவ+ேப0
4. அணா அ6த அதிசய ைத ெய0ன ெசாேவ0
ஒவணமடமDைகAட0 வனமி#கிறா0
5. அ4வி:ைகயி தாி  அதி^ப டேன
வ4 ெச9த Gட#/ மா*யா9 வாறா0
6. பா வதிேயா லQமிேயா பரமனா மகேளா
ஏ ைகAட0 = தி#கான நா0 எ0ன ெசா:ேவ0
7. மாணி#கேஜாதி விள#ேகா மதேனாரதிேயா
ஆணி) #ேகா தெதா அம 6தெத6த)
8. அ0ன நைடA ெசா னபணிA அலDகாரவி!"
இ6தமPலகி கடதிைல அமDைகைய ேபால
9. அணாCன#கா/ெம0> ஆவலா9 ெச0ேற0
பி0னபட ெச9விடா0 4ஜபல தாேல
10. தDைகயைர#க:ேம தாப ேமெகா
மDைகேய அபாவியி#/ வன ைத ெதாிவிபா9
11. Gட ம6திாித0ைன ேநா#கி ெதச)கனேபா
சதசாகர அபா*#/ சடாளனிட ெசல
12. அ

தரதேயாிய6த அர#க8மகி?6

ெம ததவ ெச9யC மாாீச0 பாத பணி6தர0
----------------3636-வ கட.
கட.
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பாரள6தா திவ+.
1. எDகி6 இDகிவ6தா9 ெய6த0 கமணிேய
ெவ/சDகட அைட6தி#ேக0 தாஸரதியாேல
2. எ6த6த ேதச ெஜயி தா9 ெய6த0 மமகேன
நீவ6ெதா காரண ைத வைகAடேன ெசாவா9
3. ெம த அதி^ப ேதாேட உ தமி ஜானகியா ெப
த0 ப

தாேவா வ6தி#கா7 பEசவ+#கபா

4: ஆைசெகாேட0 அவ7 மீதி எ0 அ04ைடய மாமா
ேநச)ட0 ேச

ைவபா9 இ0னிமிஷ6தனி

5. உ0ைனயலா ேவேறAேடா உ தமேன ெசாவா9
அ#க0னிைகையெய  வர#கைண ெச9 ெசவா9
6. இUவசன ேகடCடேன இ+யரவ ேபால
கணி M !ைசயாகி கைளெதளி  ெசாவா0
7. 1ராமென0>ைர தா ெச திேவ0 நாேன
ேபா ேபா யிUவசனேபா விDேகாமாேன
8. ெத0னிலDைக யிழ#/ைத#கி கால) வ6தேதா
திபிவி ெதசMகேன சீ#கி நிலாேத
9. மாாிச8ைர#க:ேம வாளர#க0 ெபாDகி
$ாிேவ0 வாI#கிைர ெகா திேவ0 ெய0றா0
10. ேகடேன மாாீச0 கிேலசDெகாெம த
வாடமிலா ெபா0மானா9 வ+ெவ தா0 பாவி
11. ச0யாசி^பDெகா சடாள0 ெசல
ப0னகசாைல#ெகதிாி பக+மானா9 நி0றா0
-----------------
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3737-வ கட .
.
நீேம /மிழியான.
1. உ0னிதவ+Cைடயமா0 த0ைன#க
ஜானகிப0னகசயன த0ைனபா

#$வ7

2. ஆடவேன பாமிேதா அழ/7ளமாேன
கணா ேவ மாமியாடேன விைளயாடநாேன
3. மா0 பி+  தாெம0றா9 ைமத*யாேள
ெவ/ேமாச ேதாPத+ Rமானா9 "6தாியாேள
4. மா0 பி+  தாராவிடா மகா8பாவேன
ஓேகா கா9கிழD/ ய6ேதைனயா காணியா9 தாேன
5. ைதயல உைர#க:ேம தாஸரதிA
சீதாெம9யான சீைதைய அைழ  வன திேலகினா
6. ெம த அதிYர ெசல உ தமனேபா
சி தமதி ேகாபDெகா ெதா தா பாண ைத
7. லQம சீைதெய0> ெநD/ர*
அ!"த0 த8ஸா ேமாQ அைட6தானேபா
8. சத த0ைன ேகடேன ஜானகியேபா
உ தமனா ேசஷேனா ேட உைரபா7 யரமா9
9. எ0ைனயேர றாQஸனா அபேகயி கா0
)0ேனகரனா அாி6 ேமாக)ேடாதா0
10. அலQியமா9ெயP நீேர அன8ைர தைத
/லெபணான ெய6த0 மீதி ெகா`ேரா ஆைச
11. இUவசன த0ைன# ேகேயDகி ேசஷ8
கரண த0னி ைகைய ைவ  கால ைத நிைன 
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12. ேதவ #க8$லகால வ6தெத0ெறணி
சீ#கிரமாயணேறாேட யகினி ெச0றா
13. தபியேர சீைத த0ைன தனியாகைவ  நீ
இDகி வ6த காரண ைத ேயைர ெச9வா9
14. ஆகாதவசன தாேல அ8பிைவ தாேள
எ0ைனசாகஸDக7 ேயதாிேய0 சரணைமயேன
15. இேப கானகவி ேயாகி வகேவ
 ஸா9  #கால தா ெதச)க8 உவமாாிேய
16. ச0யாசி^பெம  ஜானகியைட
ப0னகசாைலயி வ6 பசிெய0>ைர தா0
----------------3838-வ கட.
கட.
பாாிபாாிகா

தி

1. கடாேள சீைத கபடச0யாசித0ைன
உ+யளி திடCக6தாேளமி0ேன
2. வாைம9யா ெபாியவேர மகனிவேர
இ6த பா வன6தனிவர பா#கியE ெச9ேதேனா
3. ெம தபசியா/தமா உ தமியாேள
உ0 சி திர#ைகயாேல பாக அளி திவாேய
4. ப#திAட0 கா9கிழD/ ேதன)ைதA
பரமேன BஜிHெர0> உபசாி திட
5. கடாேன ெதச)க8 காாிைழயாேள
உ+ட ேவடா உ6தனப*!ைசயா9 வ6ேத0
6. பாராேயாக0 வ+ைவ ெய0றர#க8
ப  சிர"டேன ெயதிாிநி0றா0
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7. அரச8டவ+ைவ#க ஜானகியேபா
எ0 அபிறாம வ)0ேன அ4ர ெசவா9
8. ஆெர0> நிைன தா9ெய0ைன ய0னேம ேகளா9
ஊாி: சிர6த ெவDகா ேவ6தெர0பா க7
9. ைகலாசமைல த0ைன அச#கினதீர0
இ6தைவயக )5தாI மகாறாஜ8 நாேன
10. அடாமகராஜ0ெய0>ைர தா9 மாபாவி நீதா0
ெகஜபதிைகயினாேல சிைQயாவா9 நீேய
11. அ+ சிைலயைடவாெய0> ெசபினா9 நீேய
அGடெகஜெகா4மாாி அணி6தி#ேக0பா
12. அட அணி6தி#ேகா ெய0> ெசா*
அகபாவ ெகாடா9
உ0 /லம#க வ6தாரடா ேகாதடபாணி
13. ேகாதடபாணிெய0றா ேகாைதைய நீதா0
இ6தMதடபிள#க+ேப0 ெய0)+யினாேல
14. வாராேயா+# கமணிேய ேயரா9 ரத திேல
Bரண!ச6திர: ேபாவிப ெபா0மணியாேள
15. விைசயாக ேதாி*ட ெம*யாளேபா
அைசயாேத ேதேரெய0> சாப ைத விட
16. பாட ேதாகிெல  பாவியா0 ெகா#க
அடமாடவேன மேணா தா0ெய0>ைர#கேவ
17. ெத0னிலDைக த0ைன ேநா#கி தி ேத பற#கேவ
1 ராமாராமாெவ0> சீைத4லபிட
18. சீைதAட /ரலறி6 ெஜடாAராஜ8
ெதச)கேனா A தEெச9 ஜீவைனவிடா
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19 ஆபரண அைடயாள ய8மா8 காண
அணியிலDைகயி சிைறயி ைவ#க யாபிராம ேதட
-------------3939-வ கட.
கட.
அாிCகேன0 அட
1. 1ராம ல"மண யிேபமாக
சீைத பாி#/ம6த யா!ரம வ6தா
2. கமணிேய சீைதயேர ெயUவிட ெச0றா9
நீ இ0ன) பாியாசேமா ெயதிாி வாறாேயா
3. தடாக ெச0> நீெர#க தாமஸேயேதா ெபேண
இ4 ெச9யலாேமா ெய0ேனாேயத+ கேண
4. "றிெயD/ ேத+ சீைதைய காணாம இ6த
உ தம தபிAட0 உகி ெசாவாேர
5. எ0ன ெச9ேவ0ேய ெச9ேவ0 ல"மணாநா0
எ0கமணிைய# காேபேனாடா இ#கானக தனிேல
6. 4விQிமிகDகா பால6திகளா எ0ல"மிைய
இ6தவழிேபாக# க`ேரா
7. தரகDெகா ேசாக தா தயDகி நிகிற
விேவக)7ள ஜடாAத0னகி வகேவ
8. சிரெகா+6 வ:#ெகாைர6த ெஜ6ேவ நீA
சீைதயைரயி6தவழி வர#க`ேரா
9. மாதவாமதிRதனா அாிராமா உ08டேன
ேசஜிAைர  திவ0 விவா9 ெய0றாேளஹீைத
10. ெத0னிலDைக ராவண8 சீைத எ  ேபாைகயி
எ08ைடய பலம எதி

 ேபா ெச9ேத0
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11. சிரெகா+ லDைக ெச0றா0 ேசயிதா0
அரஹாிெய0ைன#காெம0> அயி#யமாகினா
12. த6ைத மாியாைத ெச9 தாசரதிாி
அ6தமாசCாிAட ஆ!ரமவ6தா
13. கானக தி* ேபமாகி! ெசலேவ
கட8மா0 ெதடனிட ெதாடனாகினா
-----------4040-வ கட.
கட.
1. சரண சரண ர/ராமா இ6த
தண தி கா பர6தாமா
2. உ6த0 ெதாிசன கேட0 "வாமி இ6த
ெஜ0ம6தைன விேட0
3. வாபி7ளா9ய8மாேன உ6த0
ஊ ேப உைரHேர
4.அEசைனவாAத0பால0 நா0 உ0
பாத தEசெம0> பணிA சீல0
5. த6ைத தா9 /ெத9வ நீேர எ0ைன
ெசா6த அ+ைமெய0> ெயP=ேர
6. ேகளா9ய8மாேனெயDக7
பரபைரத0ைன ெசாேவேள
7. தசரத0பாலக0 நாDக7
சீைதAட0 வன வ6ேதா
8. ைமத* த0ைன# காணாம
மயDகிேய ெவா0> ேதாணாம
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9. கேட0 உ6தைனநா0 ேநரா9
ெய6த0 கவைலகைள நீேய தீரா9
10. அப+ேய ெச9ேவ0 நாேனெய0>
அைழ  வ6தீ "#ாீவைன
11. 1ராம பாத பணி6றாஜ0
சீைமBஷணDெகா தா
12. க தவி திட"வாமி அபாெய0 கவைல
ேய/ேமா இ6ாிBமி
13. வா*சDகார ெச9=ேர
ைமத*ைய மீட நா0 வாேர0
14, ஏ5மர ைத பாண தாேலவிழ
ெய9தா "வாமிகர தாேல
15. அேபாேத வா*ைய# ெகா0றா
அர" "#ாீவ8#/த6தா
--------------4141-வ கட.
கட.
ராஜ8 பதாியDேக.
1. வ!வ)கப வத தி = தி6தா தபிேயா
சா!வதமா9 "காீவ8 தாைரேயாவசி தா
2. சர#கால ெச0றCட0 "வாமி வரேவநி0றா
மரதியாக ேதவிேயா ைமய ெகா ேமாகி தா
3. ஆதி அவிராம!ச6திர0 அணியைழயாைள ேத+ட
இேபா சமய "#ாீவ0 தைன#காேணாேம
4. தபிய6தM #கைன தாமசDகளிலாம
எ0 அ04ைடயைமத*ைய அைழ வர ெவ0றவ
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5. மாதவ உைர திட ஆதிேசஷ0றாஜனைட
சீைதைய யைழ#ககால ெச0றைதயாிaேரா
6. வாேரென0> ேசைனேயா தாசரதிைய பணி6திட
தீர அ8மா0 த0ைன ேநா#கி "#ாீவைர திட
7. ஆEசைனயாபாலா உமிட ஆைமயாராி/வா
வாைசAட0 அைமத0ைன வரவைழ#க ெச9/=
8. ஆடவ திவாழி த0ைன அ8மா8ைக ெகா7ளேவ
ேவ+ய6த ேசைனAடேன விைரCடேன ெசலேவ
9. அடபதினா:ேலாக ஆகாச பாதாளDக7
ெதாட8மா0 ேசைனAட0 ேத+A காணாமேல .
10. ஓ மDைகய Aைர திட வானரDக7 த)ட0
எDேகேயாசீைதெய0> ஏேகாபி  நி #கேவ
11. ெம த யர த0ைன#க உ தம0 சபாதிA
ப தினி லDைகயி*#கிறாெள0> பர6தாேன ஆகாய
12. ச4வா8ைர திடசாேதாஷ த8மா8
ராமராம ராமாெவ0> நாம ைதAைர திட
---------4242-வ கட.
கட.
அ திாிய)னி
1. ஆEசைனபால0 சதசாகர த0ைன தா+ேய
அணியிலDைகயி ெச9த அதிசய ேக7
அ2பலவி.
2. வாைசAடேனbதா ராராராெம0>
வ/வழித0னி அர#கி த0ைன# ெகா0>
பா96திடேவசாயாேதவிமா பிள6
பாDகா9 உபசாி#/ ைமநாக த0ைன தா+
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3. ெபாடனேவய6த சாகர த0ைன தா+
ெபாலா இலDகிணி# ேகாைடத0ைன தா+
அடகாச ெச9த அர#கி த0ைன தீ+
அ8பிைவ  ெசா #க அணிலDைக#/7 ெச0>
4. ேமடமாளிைக உபாிைககேளா
Mைல )#/ ெத0னEேசாைலேயா விதிA
ேத+A காணாம ெதச)க0 அ6த4ர6த0னி
வேடாதாிைய#கடா
5. ைமதவி இவளலெவ0> ெதாி6 வ6
அேசாகவன விQ தி மைர6
அ9யமரஹீைதெய0> ெதாி6
அர#க0 வ/ ஓைசதைனயாி6
6. bைதய த0ைன ெதச)கனிைன6
ேதவிேயாேட ம6திாி 4ைடRழவைள 
அ+மாதரேசவாராேராெவ0>கைன 
ம6தகாச ேதா சி6ைத கலDகிநி0றா7
7 லDைகையயிழ#க வ6தேதா காலெம0>
ேநாிைழ 4த0ைனயி க சிவ6
எ0 சDகபாணி ராம ைகயாேல இழ6
அடசடாள ெச0மேம எ0>ைர தாி6
8. ஆக நாைள#கி அாிேவாமெயலா ெய0>
அத+ேய ேசாதி#க அைரத0ைன! ெச0றிட
ேவக)டேன அ6தமDைக ம6திாித#க
ேவ6தர6த4ர ெசல#கட
9. ெம தவ தDெகா அர#கிகளாேல
ெம*ய சி"ப விQ தினிேல
" திட ேவசிைக#கர தினாேல
நி திைர ெதளி6 திெஜைடயாேல
10. 1ராமராமாெவ0> ெஜயி தி ேபா
தீர அ8மா0 ெயரDகிேயஸா
ஸார)டேன ராம நாம ைத ஓதி
தாயாேராேட பாத த0ைனபணி6திட

ஆEச

44

11. அ!சDெகாட தாயா ஆழித0ைன# ெகா
அவிராம Yத0 அ8மா0ெய0ேப ெய0>
நி!சிய ெகாடம0 விNவ^ப ைத#க
அ!"த #/ Rடாமணியளி தா7
----------------4343-வ கட .
ேயாகநிGைடத0ைன.
1. அ0ைனயைடயாளDெகா அேசாகவன தா*ேய
சி0னாபி0னமாக விQDக7 ேசகணDக7 ெச9திட
2. ெஜடமாத ைத ேபால ஜா+ட அ8மா8
அடாம Yதவெரலா அர#கேனாைரபா க7
3. ெபாலாஜ4மா* சதம6திாி ேசைனேயாெயதி #கேவ
ெகH ய /ைல6 ேகடர#க8 ேகாபமா9
4. ஆக அாிேவாெய0> ஆDகாாி ெத5பிேய
ேமகநாத0ரத திேலாி =சிேயெதட வகேவ
5. ேசைனயிழ6த பி04 ெசலாதிவனிடெம0>
ஆனதா பி மாNதிர தா அ+ேபாமிவைன ெய0றவ0
6. கிட வ6 ெதாபா

 க+ேயயி5#கேவ

ம+யான ராவணேனா மகாசைபயி வகேவ
7. ேதவரைபநயனமாட ெஜயெஜயெவ0> க+ய $ர
பாவல சைபைய $ட பா

தி6தா0 ராவண0

8. இ6திரசி6 ெகாவ6 ெயதிாினி நி தேவ
அ8ம6த8 த0 வாைல " தி அர#க:#/ ேம நிகேவ.
------------4444-வ கட.
கட.
ேமாகன.

ஆEச

45

1. /+#/ரDேக யாரடா இU_ாி வ6 ம+
உ0ேபைர#$ரடா
2. எ+ பா

திவாேனா ெயம8 லDகா4ாிைய உ0

ெக+ெய5 தா தைலதபிவ6தாயிUவிட

/+

3. 1ராம0 Yத0நானடா அடடாMடா எ0ேப
அ8மானடா ேசாரநாைய ேபால எ6த0 தாைய தி+
வ6தாேயநாேய /ைல#காேதடா வாைய M+#ெகா7ளடா 1
4. சதஸாகர த0ைன தா+ விடதா0ைன
ச> பயமிலாம ெத0னிலDைகயி வ6த

/+

5. வ6தெலDைகதனி எ6த0 தாயா சீைதைய
த6 பணி6தாயானா தாேர0லDைகைய ேநா#/

1

6. ெபாDகியர#க0 ேபாக கக7 சிவ#கமிக
இDகியிவ8யிைர வாD/ெம0> Cைர தா0

/+

7. கவிHஷண8 ெதடனி அணேன
ெதாடைன#ெகாலலாேமா எ0 ஆடவேன
இவ0வா* ெகாI திDக7
ஊாி:7ள ேசைலகெளலா ெயDக7
/+
8. வா*ேகாI தி தீைய ேமேலயி5 
அ8$லமா!"ெத0ெறணி காலபாச ைத ேபா
=சிெயாி தா0 ெலDைகேயெயDகி:
காி Yசிபர#கசDைகயா9 1
9. அ தைன ேப ம+யெதாடன8மா0 ணிய
உ தமிையபணிய ப#திRடாமணிைய வாDகி
க8மா0 ெசலேவ ைமதாக வி
இரDகமவி ெசல ேவ.
1
10. வரனர ேசைனAட0 Bரணமா9பஜி 
தீனசரய0 திபாத பணி6 நி0>
கேட0 சீைதைய ராகவ Rடாமணிைய
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ெகாேட0 த6ேத0 ராகவா

/+

-------------4545-வ கட .
.
ஆதிசிதபர
1. எ0 க+ மணியா0 எ0னபா கிடய8மாேன
GடயிலDைகயிேல ெயப+ ெச0> வ6தா9 /ழ6தா9
2. தாA த6ைத/ ெத9வ ச6தானசப 
நீய0றி ேவ> Mேடா அ9யா நீcழி வா?6திH
3. உ0ைனேபா உபகாாியி6த உலகீனி கடேடா
நா0 எ0ன உைரேபேனா எ0ன9யா கணி0 மணியாேன
4. எ0ைன நிைன தாேளா சீைத ஏDகி தவி தாேளா
உ0ைனயாி6தாேளா ெய0னபா உ த ெசா0னாேய
5. ஆடவ உைர#க அ8மா0 தடமிகபணி6
சீைதைய# கடெதா ேகதித0ைன
அ8மா0 கா வணேணாைர தா
-------------4646-வ கட
கட.
ேமாகவைலதனி .
1. ெத0னிலDைக அேசாகன சி"பவிQ தின+யி
எ0 அ0ைனயைர# க வ6ேத0 அவிராமாசரண
2. ச6திர0 கடதாமைரேபா தள 6தி#கிறா7
சி6ைததனி உ6த0 நாம ெஜயி  வகிறா7
3. Bைனயி0 வா9கிளிைய ேபாேல ெபாலாயர#க நவி
ஈன0 சிைரைவ தி#கா0 ெய0 தாயா த0
4. அர#கிநசிைரயி#/ அம0 திெஜைடயா7
இ#கிறா7 ைணயாக ெய0 பிரா+யா#/
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5. இ0னெமா மாச #/7 ெய0னாத0 வாராவிடா
த08யிைர விேவென0றா7 ெய0 தாயான சீைத
6. தாமஸDக7 ெச9யாமேல இ தளDகைள ெப#கி
இபாமரைன ெகா:ைத#கி பயணமாகேவP
7. அப+ேய "#ாீவ> அவிராமைர பணி6
ஒபறத0ேசைன எலா ஒமி#க ேச



8. அDகத0 நள0 /)த0 அ9ய ஜா4வ6த0
சDைகயிலாவானரDக7 தா0 4றபடா க7
9. ஏ5ப திர ெவ7ளDக7 ஏேகாபி  $+
வ5வாமேல ேபாிைகய+  ெவளிபடா
10. நவகிரக ைத Bைஜ ெச9 நாத0 தபிAட0
ெஜக 4க5 4ைலநக ேசைனAட0 ராம வ6தா
11. வ ண8 வாராதி#க மகாேகாபDெகா
அ தண த த ைபயி0 ேமேல சயண ெகாடா ேபாதன
12. சதச) திரDக7 இ தாணிA7ள பிரைஜக7
வ6திடேவ ஓDகாாி தா மாதவ பாண தா
13. க ச) திரராஜ0 கமலபாத பணி6
எ0 ஆடவேன எ0 )கி அைணயைடAெம0றா
14. அப+ ேசைனAட0 அைலகட* ெசல
ஒபற தபிAட0 உ தரC ெசா
-------------4747-வ கட.
கட.
ஓட.
1. வானரேசைணக7 அைண ேப $+
வ6தாேர ச) திர# கைரத0ைன நா+
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2. கMDகெவMDக கDகாேல பாேல
காவ:ட0 பிலாிளி ேத#/ /சாC
3. பவதபாைரக7 பிலாேவா ெந*
சாக#ெகா "#ாீவ0 ெசல
4. வா0றா7 ெகாவர வாDகி நடநட#க
மகாராஜ0 "#ாீவ0 க மன மகிழ
5. அ8ம6த0 ேதா7 ேமேற அவிராம ஏாி
அதிRர0 இளயவேர அDகத0 ெகாடா+
6. வானர ேசைனெயலா ெலDைக த0ைன நா+
வ6தா க7 பவழமா மைல த0ைன ேத+
7. கடாேனராவண0 கா வணனேச
தேடாறாேபாமிக கDகாவ தாேன
8. வ:வான  ேயாஜைனக7 ெச9ய
மகா மாவிBஷண8 அண0 பாதபணிய
9. அைணயைட லDகா4ாித0னி வ6தா
அ0ைனஜானகியாைள ெகா பணி=
10. அவ ஆெர0> எணி இ#கிாீ அணா
1ம0 நாராயண தாேம 1ராமராகினா
11. Bமிபார ைத ஒழி திடவ6தா
Bமகைள ேச பி தா ஆளலா இBமி
12. தபிவிBஷண0 உைர தைத# ேக
த0ைகவாளினா அவைன ெவட வகேவ
13. ப#க தி வகேவ விBGணா?வா
பரவசமாக ஆகாச தி எ5பி
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14. அ047ள ம6திாி நாேபட0 $+
அவிராம பாதாரவி6த ைத ேத+
15. சரண சரணம9யா தாசரேத இ6த
தண தி எ6தைனத #கா தI
16. எ தைனேயா 4 தி உைர  ேகளாம
அ தி ெச9ய வ6தா0 அவிராமாசரண
17.. அ6த)7ளவிBஷண0 அைட#கல எ0ன
த6தா சிரEசீவிேயா ெலDகாபடண ைத
18. அ8மா8ைர திட ஆன6தDெகா
ெபமா8 "#ாீவ0 ெவ/ேசைளேயா
19. உ திேகா4ர ேமேலர#க
பறிேய கீாீட ைதபாி பணி6
20. கடாேர 1ராம ச6ேதாஷDெகா
காQிA7ள ெசா னDகைள கணிணா க
----------4848-வ கட.
கட.
Bமி4க5 ஆ
1. அDகத0 Yெசால அர#க0 ேகாபDெகா7ள
சDைகயிலா ேசைனேயா சDைகய #ெகா7ள
2. ெம தபல)7ள /பக ண0 4 தி ெசாலேவ
உ தம தபிபாண தா உக6யிைர# ெகா7ள
3. ெம தC மன6தள 6 4 திமதி$ாி
4 திரைர தானைழ  ேபா#/ அ8பிவிட
4. ம6திாி ேகாதிர8 ம )7ள ேசைனA
)/6தடபாண தாேல )#கி த0ைன ெபறபி0
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5. ேமாகனாத0 நி/பைல யாக6த0ைன நட திவிட
ேவக)ட0 மாதிவிளDகிேய அழி திட
6. நாகபாச தாேல ேசைனகைள க+ட
ேவகமா9 கடா?வானா விபிேய ஒழி திட
7. ச )காNதிர தா சாண த0 ேசைனேம
பதித8 ெதா திட பாளயசிதாிட
8.. உ தமிஜானகியாைள 4Gபவிமான தி
ஏ திேய ச0ேசைன த0ைன ஏாிபா எ0றிட
9. லQமண0 த0ைன#க ேநாிைழ4லபிட
பQமா9 திஜைடயா7 பப னிைய ேத திட
10. அைட வ6ராவண0 ெஜனக0 ேபா:ைர திட
ைம6த8 வி56தாென0> மாைகவி!ெச0றிட
11. பாதாள தி:7 MலபலDகெளலா மா+ட
மா மேடாரதாி உைர#க மன ெதளிC ெகா+ட
12. சRனேபதDக7 க ைதாியமி#க ெகாேம
ெஜகபதி எதிாி ெச0> சிDகநாத ெச9கி0றா0
---------------4949-வ கட.
கட.
நாராயணாெவ0>.
1. கடா ெதச)கேன 1ராம!ச6திர
ெதாட8மா8ட ேதா7 த0னிேல
2. ஓDகார ெச9தவ0 பாண ைதவிட
உ தம க திUவிய அNதிர விட
3. இ6திர0மாத*ேயா ெரத அ8ப
ஏாிபாண தாி  ேத திப
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4. அ#கினி அNதிர ைத அவ0 ெதா#க
அவிராம!ச6திர அNத தா த#க
5. நாராயணNதிர அவ0 ெதா#க
ராமபாண தினா இவ த#க
6. 1றாமபாண தினா சிர வி5க
திபி திபிய ைன வர
7. எ0ன9ய0 தி#கரDக7 ேநா/ேம எ0>
அரனா அ) தமாாி வரம இெதறா
8. ப#தவிBஷண பணி6ைர#க
உ தமா ஆதிதயம6திர)ைர#க
9. அடமள6ேதா ராமபாண ைதவிட
கடராவண0 Bமித0னிேல விழ
10. ேதவெரலா 4Gபமாாி ெசாாிய
ெச9தா0 ராவண8#/ சி

திய )+ய

11. லDைக )+ தாி  விBஷண#/
மDைகசீைதைய அைழ வாெம0றா
--------------5050-வ கட.
கட.
1. அைழAெம0> ஆ#யாபி#க அவிராம!ச6திர
பிைழயற அ8மாேனா விHஷண ெசல
2. அேசாகவன த0னி வ6 அ0ைனயைர#க
ெதச)கனிர6தானமா "வாமிவர!ெசா0னா
3. வாமமா எ0 தாேய மகாலQிமியாேள
ேசரேவ 1ராமரைட சீ#கிரமா9 வாரா9
4. சீைதய ேகடேன சி6ைதமிக மகி?6
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ஆதரமா9 அ8மாைன ஆசீ வாத ெச9தா7
5. வாம9யா அ8மாேன மகா8பாவ நீேர
=ரர/ராமரைட விளDகி= நீேர
6. உ6தைனேபா:பகாாி உல/தமனி:ேடா
எ6தவித$ாிேவ0 ெய6த0/மாரா0
7. நா0படயரDகெளலா பாலகா உ0னாேல
Gட கைளசDகாி  "கமளி தா9 சீலா
8. அம0 சீைததா8ைர#க அ8மா பா



சி0மயNவ^பினி நீ Nநான ெச9 வா
9. வா^ெம0>ைர தெதா மாதிேய ேகI
நாரணைர#க அபா Nனான ெச9ேவ0 நா8
10. Yசிேயாெய!செமலா ைட ேம நீரா+
ெஜசதீரேனாேட அகி ெசல சீ#கிரமா9வாரா9
11. மாதி உைர#க:ேம ைமத* ேரா+ சீைடயBஷண
B+ வNதிரமதாி தா7
12. த+ைக ேமேலாியம0 ெதாட8மா0 வக
கவானர ேசைனக7 காாிைழைய பணிய
13. கவாமிேயாேடச0னதியி ைதய ேநேர
ேநம டேன பணிய ேநேரகணா பா #க
----------5151-வ கட.
கட.
வாராேதயி08
1. கடாேனராகவ0 சீைதைய கக7 சிவ6
ெகாடா0 ேகாபDக7 மிகC
அ2பலவி
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2. கடகனானெதா ராவண0 த0 அைடயிேல க
களி  பணிBைடேயா ெய0> ெசா*
3. ெம த ணிCடேன சி  மல!ைசயிலாம இ தைன
ேப நவி / த ெசாேவேனாெவ0>
4. தபிெமாழித வபியினி உ0ைன நா0 ந4ேவனா
இனிநடன#காாிெய0>
5. ப மாசமாக Gடாிடமி6 ெம த அலDகாி த
சி தறாDகி நீெர0>
6. இ6தசைபதனிேல சி6ைத ணிவாக ேவவ6
நிலாேத+ அ6த4ர ெசெல0>
7. தீனசரயனவ ெசபியேதா ெமாழிைய
வா8லெகாறாி6 மன#கவைல ெகாட
8. ேசGநிைதயாி6 ேதாஷமிகெய0ெறணி
ேராச டேன ெஜகதீச0 பாதமணிய
----------5252- வ கட.
கட.
ெகவ ன ெஜனர
1. அணாநீாி6தமி0னிைடயாளதைன அபவாத ெசாலC
நீதிAேடாகானகcரமா9 ேபசிடC இகாலேமா
ேகாலேமாஜால ேமா எ0 ெச9ேவ0
2. ப தினியா7 மீதி இ திைன ேகாபDக7 நி தியான6த
நீ ெச9வாேயா எ0உ தமேன சி த+ ேபா திேன0
சி தமிரDகி சகி தள ேவP
3. அடசராசரம அவனி)5வ அ0ைனயினா
பNபமாகாேதா 4டாீகா உமிடேகாதட தா
அ6தகடகராவண0 மா+ட!ெச9த பி0
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4. மாதவேன இ6த நீத)ைற திட வா8ல/7ேளா
சகிபாேளாேபதகெயணாம எ0ம6தாசீைத மீதி
ஆகரவாகி அ8#கிரபிHெர6த0
5. ெஜகதீச திவ+ ச0னதித0னிேல ெசழி#க
அ#கினி வள திடேவ ேநச)டேன அ8மா0 பணி6திட
தீேரவாமமா அ#கினிபணி6திட
6. எ0வ7ள இட த0னி ெசா:ேற நி0றா9
மா #கடகெம08 அ8மாேன ெபாலாத ேகாபவர
ெச9தாெய0> ேபாடாI!சிதனிவாடமாநி0றிட
7. ஆகாசம அளாவிெயாி6திட அ#னி தன#ெகதிராகி
சாகாசDக7 ஒ0றாிேய0 நா0ெய0>
அம0 ச திய சா தியெம0ற6த
-----------5353-வ கட.
கட.
காராேயாதாேய.
1. சரணைமயேன கா #க தணைமயேன
அ2பலவி.
2. எ0பாமபதநாதேறா பாதரரவி6த ைத ப#தியா9
சி த தி நி திய) நிைன6ேதெனாழிய
3. ம0ன0 ெஜனக #/ நா0 ெபணா9ஜனி 
ப0னகசயன#/ பாாியாளானம எணிேய
எணிேய ஏDகி தவி#கலாேனேன
4. எ0ைனேபா*6த மPலக தி ெஜனி ேதா க7
ெபணா9பிற6 ெபாலா ய அ8பவிபாேரா
எ0ன நா0 ெச9/ேவ0 எ0 த6ைததா9 நீேயெகதி
5. பாதகென0ைன ெபாலா ேதாதகபணிநீதமிலா
லDைக தனி நி ப6த ெச9தாெய0ைன அ6த
பாதககா+ட எ0ப தா த0ைன சி6தி ேத0
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6. பEசமாபாதக0 தனிநEசாக எணி எ0கEசமல #
கணேனா கமலெபா பாத ைத ெநEசி நிைன ேத
ெனாழியவEசகDக7 நானாிேய0
7. ஆகாயம மலாவிெயாி6தி நி

ேதாஷனான

அ#கினிைய நீேரெகதிெய0ேற0
ேநேமகாேம நி மலா"^பேன
8. எ0 உ தம தைமய0றி மெறா0றறிேய
ச தியம ச தியம சாசிநீேர அயேன "றி
வலமாக வ6 ெச0றா7 அ#கினித0னி
-----------5454-வ கட.
கட.
ஜானகி ேவேகா.
1. )ப தி)#ேகா+ ேதவ மல ெசாாிய
அ4தமான அ#கினி அம 6தா0
2. ெசா ன Hதாபர சரகாசமா9
நீலவ னைன சி6ைதயி நிைன ேதெய56தா7
3. ெசா 0வ+Cற எ0 அ0ைன ஜானகியா7
விணவ6ேபாறிட விளDகிேய நி0றா
4. அ#கினிபகவா8 ஆயாச ெகாேம
நி #/ண வNவா நி மலைர அைட6தா
5. சி த+ தைடசில4 ஓதியிடசீைத
நி தியான6தைர#க பணி6தா7
6. ேஜாதி ெசா^ப ைத ெபற சிேரா0மணி
மாதவரைட மகி?6ேம நி0றா7
-----------5555-வ கட.
கட.
ஆதிசிதபர.
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1. ெம தமன6தள 6 அ#கினி
உ தமைன பணி6 ப#திAட0 ணி6
எதி நி0> பாDகா9 தி#க:றா
2.. தபித ஏ ெச9ேத0 ேபைதகா0
தாஸேன உ6த8#/ உக6த ஒபற சீைதெய08
அ#கினியி உ7ள ெவபிெநா6ேத0
3. ஆதியி ம!ச$ மவிராக அகட நரசிமமா9
நிதிA7வாமனமா9 பர"ராமெனன > உதி தீ
4. காரண தாேல இ6த உலைக கபி த நாராயண
ராவணவைத#க அேயா திறாமனா9வ6ேத
5. அ9யேன உ0 மகிைம அாிய அர0 அயனாலாேமா
நா0 ெச9த பிைழ ெபா>  உ6தேனாேட திவ+ ேச
-----------5656-வ கட.
கட.
பEசமா பாதகியாேள.
1. சரண சரணைமயா ர/ராமா
க>ைண ெச9ெதDக7 க*தைன தீ

ேதாேன

2. ஆகிய6த)ம த அகட ெவளிெப 
ேஜாதி"^பேன
3. எDக7 /ைர தீ

த மDகளவதனா

ஒ0ெசDகமலபாத சரணம9யா
4. ெம த இைச ெச9ய Gட0 த0ைன வைத த
உ தமா உ)டபாத சரண
5. ேதவ தி திடசீைதAட0 $+ மாதவ
சிமாசன தி*6தா
6. எ தமா ேசஷனவ ப#தவிHஷண #/

தி=
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ர ன )+ தாி தா லDைக த0ைன
7. ெதசரத பி )த ேதவ க7 $+ வ6
சீதாபிராம ேச ைவகடா
8. ெஜயெஜயெவ0> ேதவ6மி)ழDகிட
விஜயாவாழிெய0> ெசாாி6தா ேதவ க7
9. வானறா7 ராQஸா7 சீதாதி>ஜைடேயா
தீன சரய0 4Gபவிமானேமாி
10. தபி விHஷண8 ம6திாி )தலாேனா>
வ6தா ேஸமாநக தனிேல
11. ேநச)7ள அ8மா0 காசி*Dக அைழ 
ெஜகதீச8 Bஜி நி0றா
-----------57-வ கட.
கட.
1. சரண சரணைம9யா

ஏபரேமசா

க>ைண ெச9 கா>ம9யா

ஓெஜகதீசேன

2. ஆலகா த0ைன உட

ஏபரேமசா

அகில ெஜனரQகேன

ஓெஜகதீசேன

3.. நீலகடM

ஏபரேமசா

தி எ0ைன

ஆதாி#கேவPம9யா

ஓெஜகதீசேன

4. ெசைகம5பி+ த

ஏபரேமசா

மDைக உமாபரேன

ஓெஜகதீசேன

5. உ0 ெசDகமல பாத6த0ைன

ஏபரேமசா

சி6தி  நா0 நபிேனேன

ஓெஜகதீசேன

6. தி4ரெமாி தவேன

ஏபரேமசா

ேதவ கைள# கா

ஓெஜகதீசேன

தவேன
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7. ம>பாடாைகயிைலயிேல

ஏபரேமசா

மகாேதவ ேபாறி ேபாறி

ஓெஜகதீசேன

8. பாலமா #கடைன#கா

ஏபரேமசா

த

காலைன#காலா :ைத த

ஓெஜகதீசேன

9. பா வதிசேமதரறான

ஏபரேமசா

பாதமல ேபாறி

ஓெஜகதீசேன

10. *Dக த0ைன Bைஜ ெச9

1ராம!ச6திரா

மDைகயேராட ேஸவ6தா

ஓெஜகதீசேன

--------------5858-வ கட.
கட.
1. மDைகேய வாராேயாேச மகிைமைய ேகளாேயா
ெபாலாசDக த0ைனேபா#கி ைவ#/ சDக) தானிபா
2. காம#/ேராத ேலாபேமாக மதமா!சாிய எ0>
பாமரமான ேதா ேதாஷDகெளலா ர#/ கணா கடா
3. 1ஹ திேயா Yஷைணக7 ெபா9க7வாசரபாச
ெயலா ேந திர தா ேஹ பா

தCட0 மன நி மலமாகிவி

4. ச6தான சப  கலகைவ ேபா/ த/
அ6திய தி பரமபத தி நமிட அ+த0னி ேச

திவா

5. வாராேயாக0 மணிேய விமான தி ஏராேயா
ெபா0மணிேயசீடயநப அேயா தி#கி! ெச0றிடேசைனAட0 $ட
6. ேசைனAடேனரத திேலர சீைத திஜைடேபா
தீனசரய0 வன  மகிைமைய ெசபினா ைமத*#கி
-------------5959-வ கட.
கட.
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1.அ0ன ேமநானி6த ஆழித0னி அைண க+னைத
பாரா9ம0ன:மான ெய0ைனேதா மீதிேல திேய
வழிநட6த இடப தா0

(பாரா9 ெப மயிேல)

2. ச) திரராஜ0 ேம ேகாபDெகா ெதாைபேம சயனி
இடமிதா0 ெஜக தி:7ேளா ெயலா ஈேடரநவ#கிரக
Bைஜ ெச9த இட இதா0

(பாரா9 ெபமயிேல )

3. வா*ைய சDகாி  ம/ட "#ாீவ8#/ தாி தகிG#கி6தி
யிதா0 உ0ைன நா+ேய கவைலயா9ப வத  உ!சியி
நானி6த இடமி தா0

(பாரா9ெபமயிேல)

4. க அ8ம6த0 ெதாடைமெய0> காQியா9 பணி
இடமி தா0 உ சCாிட ஆ!ரம த0னி:க6த
இடமி தா0

(பாரா9ெபமயிேல)

5. கவ6தைனய  கா+#ெஜடாAைவகடயிட இதா
தயDகிேய உ0ைன#காணாம தபிேயாதாப6திாியபட
இடமி தா0

(பாரா9 ெபமயிேல)

6. பாதகறாவணா0 உ6தைனெய#க ப0னகசாைலயிதா0
ேதாதக0கரைன சசார ெச9 R பனகிைய!
ேசதி தயிடயிதா0

(பாரா9 ெபமயிேல)

7. ேதவ க7 ேபாறி ெச9த ெதடகாவனமி ெசலேவ
விராத0 )+ய> த இடமயிபாைவய8Rைக அலDகாி த
இடயிரபDக ஆசிரம இதா0

(பாரா9 ெபமயிேல)

8. அQாேமாதிUய ம6திர உபேதசி த அகNதிய ஆரசிம
இதா0 கா#காRரைன ேந திரபDகமாகிசரணமைட6த
சி ர$டமைலைய

(பாரா9 ெபமயிேல)

9. தவ 7 சிர6தபார தாசேரா ஆரம தி அ)தளி திட
ெஜகபதி அ8மாேனா கா 7 திவாழியளி 
/க8#உைரயபாெவ0றா

(பாரா9 ெபா0மயிேல)
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10. வ6தா றாமெர0> ேக வாEைசேயாவ+C7ள
பாதரேபா அ6தமா9தா9மா க7 பட ஜனDகேளா ஆ
(பாரா9 ெபமயிேல )

வலா9வக:றா

11. திகெபமா0 ப தினிபரத0 ேகாசைல"ம திைரைக ேகசி
ேசைனAட0 ெஜகபதி சீைதேயா திவ+ பணி6
(பாரா9 ெபமயிேல)

சி6ைத மகி?6
-------------6060-வ கட .
.
ஏட எடைபய
1. அணேனா பாத ேபாறி ஆன6தகணீ ெசாாி6
நி0றபாதைன#க நி மலமான ட0
2. வாாிெய தைண  ம+ைவ  ) தமிேம
சீடய கமணி நீA தாி தாேயாஜைடM+
3. எ0னபேன ேதகெமலா ெம தவாட ஆ!"ேத
எ0னபேன எ0 ெசாேவ0 அடாஉ தமசிேரா0மணி
4. நாேபபான ெச9 நதியி Nகரநபணேவ
சீடய BஷணDக0 திUயவNதிர தாி திட
5. ப#திA7ள /கெபமா7 பழவைகயளி திட
உ தம தபிேயா 4ஜி  உ7ளDகளி திடேவ
6. ேதவ மல மாாிெசாாிய ெஜயெஜய ெவ0>
நி0> பாடபாவல க+ய ேபாடபரா#ெக0> $ாிட
7. ஆைனபாி ஒடகDக7 ேம அேனக =ர க7 வகேவ
ேசைன தளDக7 ெச: ஓைச ெசUவான ேபாலாகேவ
8. சதசாகர ஒ0றாகிதா0 4ரவ6தா ேபா
ெம தவாரனராQஸா7 ேசைன தளDக7 வகேவ
9. படண  =தியிேல பவனிவாரா தபிமா
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வட#/ைட ஆலவட சாமரDக7 ேபாடேவ
------------6161-வ கட.
கட.
க0யலாேல ேசாபன.
1. தபி பரத0 லQமண0 ச #க0 Mவமா9
அ04ட0 சாமரேபாட ஆன6தமா9 ரதேமர
2. =திக7 அலDகாி  ேதாரணDக7 ேமேல க+
ேஜாதிA7ள BஷணDக7 "6தாிமா B+ நி0றா
3. அ0ைனயராபதினாலா ஆரய த0னி ெச0>
ெத0னிலDைக தைனயழி  1ராம வாரா பாDேகா+
4. ) னா ஆலா திெகா ப திமா =திநி0>
நி தியாந6த#/ ப#திAட0 தாெல தா
5. பாகவதா கீதபாட பலா$ாிவர
ேயாகி )னிவாாிஷிக7 உ தமேன R?6திவர
6. நகாிவலமாக வ6 நாயகியா7 சீைதAட0 ெஜகபதிA
மாதாCட திவ+யி பணி6 நி0றா
7. அ0ைனய க7 Mவ கI ஆசீ வாதDக7 ெச9
கமணியா சீைதயைர க+ த5விேயநி0றா7
8. ேதச ேதச தி:7ள மகாராஜ#/ Yத8ப
ெஜகதீச#/ )+தாி#க Nதிர ெச9தா )னிவெரலா
------------6262-வ கட.
கட.
ேவகராேவ நி6ேவ
1. ெகௗசிக வதிGட பராசர விபாச ேகாமா0கைல# ேகா
மகா)னிவ ெஜகதீச#/ /ட தாி திடM
திUயமDகள வார நா7 பா தா

த
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2. ஆதிெர/பதிசீைதAட0 $+ அபயDகNதானDக7
ெச9திடேவ ேஜாதிA7ள Hதாபர Bஷண
"6தாி#கி அலDகார ெச9தா7
3. த+ைக ேமேல  மட@க Rழ 4டாீகேனா
சிமாஸன 7 அட )னிவ க7 ேதவ மல ெசாாிய
அவிராம ைகயி கDகண தாி தா
4. அ6தர 6மிவா ய )ழDகிட அவிராமச6திர
பரா#ெக0றிட வ6ேதசம0ன கபDக+ட
ம0ன #/தபியா சரமர ேபாட
5 சதசM திரதீ

தDகளா அ6த உ தம #/

அபிேஷக ெச9ய ப#திAட0 வதிGட ெர தினகீாீட
த0ைன நி தியான6த சிரவ* தாி தா
6. அ8மா0விHஷணி ஜா4வா0 அD/தா0 அர#க வானர
R?6 நி #கம8ம6திராதி இ6திர0 ேதவ )தேலசாக7
மாதாவாழி ெய0றாசி $ர.
7. பரத0லdமண0 ச #க0 "+ ஆலவட
சாமரேபாடகி நி0> அ8மா0பாத6த0ைன த5வ
ப தினிேயா ேஸைவசாதி திட
8. அ6த6த ம0ன க7 மாியாைத ெப> அ6த6த ேதசDக7
ெச0றிடேவ )/6த படாபிேஷகDக7 ெச9
சீைதேயா அ6த4ர தி அம 6தி6தா
9. எ ெர அாியாதம+ 1ஜாதியா க+யகவி#க
ெச9தி= படாபிராமாC0 பாத ைத நபிேன0
பத அளி திெஜகநாதேர
--------------6363-வ கட.
கட.
பவ6தநாரத.
பவ6தநாரத.
1. மDகளDக7 பாடெவ0> ெபாDக)டேன
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2. Dக0 ெதகரத0 திைம6தனா உதி தவ #/

(மDகள)

3. ம!ச$ மவராக நரசிமராகிேய
(மDகள)

உ!"தபர"ராமராகி வ6தவ #/
4. அடசராசர)டநாத#/
கடகராவணைன# ெகா0ற அவிராம#/

(மDகள)

5. Bேலாக 4க5 தி4லாணிவா5
பாைலபதமாஸனி மணவாளெஜகநாத#/
ராமாயண7சாிதிர +8றி8-.
+8றி8-.
----xxxx
----xxxx-----xxxx------

(மDகள)

