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திேவகட அ மாளா எதிய
ேகாவதன  மி

Source:
ராமெஜய.
ேகாவ

தன மி.

வானமாமைல ராமாஜ வாமி
திவ ஸபதியாகிய திேவகட அமாளா! இய#ற%ப&ட'.
இஃ' திெந!ேவ*, ஹிலா! பிர,! பதி%பிக%ெப#ற'.
விைல 1927.
அணா 3.
----------------ராமெஜப,
ேகாவ

தன மி.

1. 'வாணிவரா
'வாணிவரா எனாவி'
எனாவி' எற வண ெம.
ெம.

மைக எ.னாவி!வரா/-வா
மைக எ.னாவி! வரா/
மைக எ.னாவி! வரா/ சைகயி!லாம! தாேன
சிகார க1ண. ெச/3 சாி திர ைத 3ைரக (ம)

2. ெத/வ நாத. ப தினிேய
ேதச4க5 உ தமிேய
ஐய. ராமா8ச8
அரசிேய விரசலா/ (ம)

3. ப&ட பிரா. மா9னிவ.
பாதமலைர% பணி'
பவத ைடபி த
பகவா. கைத3ைரக, (ம)
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4. ம.னவ. க*ய. தி
மலரைய% பணி'
மைலைய ைடகவி த
மாதவ. மகிைம ெசா!ல. (ம)
-------------

2-வ

கட .

இதிர8ைடய :ைஜகாக ஆய பா இைடய க< ெச/தைவகைள =க
பாி>ி ' ெசா!?வ'.
ெநா1@ சி'.

1. ேகAைமய பாீ>ி தேன
ேகசவ. மகிைம எ.8 கீ

திக< த.ைன (ேக)

2. ஸுக9னி மனமகி5'
ெச%பிDவா பாி>ி ' ம.னவ (ேக)
3. ஆ/%பா இைடயெர!லா
ஆவ?ட. இதிரைன :ைஜக< ெச/ய (ேக)

4. வா/%பான வ'களினா!
வாச9<ள ப>ணக< வைகவைகயா/ (ேக)

5. ததிய.ன ஷீர அ.ன9
தர9<ள ெபாக! 4ளிேயாதைர தி8= (ேக)

6. ஆவ?ட. அைமக?#றா
அவ* ' ெபாாிக< ெபாாிக?#றா (ேக)

7. மாடகைள% :சி தி தி
ம1டபக< சாைல எ!லா Fசி ஒ'கி (ேக)

8. ெச/வைத க1ணனறிதா
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சிகார Hைலகைள@ ெச/ய 'ணிதா (ேக)
------------------

3-வ

கட .

க1ண. ேகாபிகைள உக< மைனகளி! எ.ன விேசஷெம.I ேக&ப'.

பாராய%பா ம1டப த.ைன எ.ற வ ணெம&D

1. ேகாபால. மனமகி5தா
ேகாபிகளி. ைசகளி! ேபா/ ைழதா
ேகாபிகேள உக< K&!
LசாலாD ல&D ெச/3 ேகாலா கலெம.ன எ.றா.
ேகாவித8 ேகாலா கலெம.ன எ.றா..

2. அ1ைட K&! ேபா/ ைழ'
அ@=தனா க1ணனவ. உ1ைட சீைட9 ேத. ழ!
உ தமிேய உக< K&! எ.ன எ.றா.

3. பக K&D ேகாபியிட
பாலக1ண. ஓ@ ெச.I
பா!ெதா& ஷீர அ.னக< ப1Nவைத
பாைவயேர Oற எ.றா..

4. இ.8ெமா ேகாபி K&!
ஈச. க1ண. ேபா/ ைழ'
இனிய ஜிேலபி மி&டா/க<
ஏதிைழேய யி.I ெச/வ ேதத எ.றா..

5. அரவித க1ணனவ.
ஆயாி. மைனவிகைள
அவ* '% ெபாாியைம திD
அதிசய ைத ஆரணேக Oற எ.றா..
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6. க1மணி எ. ேகாபிகேள
காத?ட. உக< K&!
காரா:தி காி@சிகா/ ெச/3 காரண ைத காாிைகேய Oற எ.றா..

7. மா.விழிேய எ.ைன யி%ேபா
மதி திடாம! நீ மற'
ைமR பா ெச/திD ம மமைத
மைகயேர ஓத எ.றா..

8. ேசயிைழேய உ. 9க ைத
ேத நா8 வதிக
திபிடாம! ேசா* பா

திD ெச/தி த.ைன ேத.ெமாழிேய ெச%ப எ.றா..

9. கிளிெமாழி எ. ேகாபிேய நீ
ேகசவைன கவனிகாம!
க#க1 ட?வாக< ெச/திD
காரண ைத காாிைகேய Oற எ.றா..

10. ேகாவித 8ைரக?ேம
ேகாபிக< மனமகி5'
OறிDவா மIெமாழிக<
ெகாLசி ந!ல கLசமல 9கவிழிக<.
-----------------
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கட .

க1ணனிட ேகாபிக< இதிர :ைஜ ெச/ய% ேபாகிேறாெம.I ெசா!?வ'.

[பா சகாய எ.ற வ ணெம&D.)

1. ேகால வாஸயிைத ேகA ச ேவச
ஆக< த.ைன ேம/ 'வ
ஆய ம.னவரா
ேகால ' நத
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ைழ' வவா3தி த. (ேகா)

2. பாலக1ணா யி.Iமா&க<
ப>ணக< ெச/வெத!லா
ேகால9<ள யிதிரைன
றி ' நாக< ெச/ய. (ேகா)

3. வைக வைகயா/ அ.னமி&D
வாவி ளேபா! ழி '
தயி பா!க< ெந/ ெசாாி'
தடவைர ேபா! தா. வி%ேபா. (ேகா)

4. வைக வைகயா/% பத*&D
வாைழ ேதாரணக< ந&D
வாஸவ. தன யி&D வா5 தி
மிக :ைஜ ெச/ேவா. (ேகா .)

5. மாளியலகாரமி&D
ம1டபக< ேகாலமி&D
ேமளமிைச தாள9ட.
ேம.ைம3<ள :ைஜ ெச/ேவா. (ேகா.)

6. வாஸைனக< Fப ேபா&D
வா&டமி!லா தீபமி&D
வானவ ேகாைன றி '
வணகி நாக< :ைஜ ெச/ேவா. (ேகா)

7. அயிராவத நாத8
ஆயெர!லா :ைஜ ெச/தா!
பயி தைழக மைழ ெபாழி3
ப=கெள!லா பா! ெசாாி3. (ேகா.)

(எ.Iைர தா க< அத யிளெகா மாத .)
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--------------------

5-வ

கட .

இதிர :ைஜ ப1Nவைத க1ண. தD '
ேகாவ

தன :ைஜ ெச/ப@ ெசா!?வ'.

(ேகாழி ெசா!? R %பணைக எ.ற வ ண ெம&D)

இதிரனா :ைஜயி' எ.ற தைன ேக&டா
=திர ேகாபாலனைத ததிர தா! மீ&டா . (இ.)

ஆய கேள நீகெள!லா ஆகாய இதிர 
ேகய9ட. :ைஜ ெச/ய நிைன%பைத விDகெள.றா.. (இ.)

க.னிைக பக*ைகயி. ேம! காதல' 9&
காகSபமாக@ ெச.I க தினி.றம&
தவ9னிவ சாப தினா! ேதகெம!லா ேயானிகளா/
அவமான அைட' வத அவ. தனேகா :ைஜஎ.றா (இ.)

யஃபாதிமாைல த.ைன 'வாஸ. ெகாD தா.
ெச!வ@ெசகினால தைன த1ணிய தா/ நிைன தா.
ஆ3த தா! வாகியைத ஐராவத ைகெகாD தா.
அாிய9னிசாப தினா! அ%ெபாTேத அரசிழதா.. (இ.)

அரகனிட ேபாாினிேல அவமான அைடதா.
அவ8ைடய ஆகிைன அLசி பய' நடதா.
இதிரஜயி ' எ.8 ஏ தமவ. ைகெகாD த
மதமதியான ெதா ம.ன8ேகா :ைஜ எ.றா . (இ.)

ஸுயSபமாக வ' ேச ' இதிர8
ெச/3 உக< :ைஜ த.ைன ஸேதாஷி திDவாேனா
பயமி!லாம! ேகாவ தனபவத ைத :ைஜ ெச/தா!
ப>ணக< அ.னெம!லா அ>ணேம உ1Nெம.றா (இ.)

ேகாவ தன பவத ைத பி&D :ஜி தா!
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ேகாவடேன க.IகA ேகால தி! சிற வாவிள நீ ெப
வய!கெள!லா ெந! த
ஆவினக< பா! ெசழி ஆய பா ெபா.ெகாழி. (இ)
-----------------
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கட .

ஆய க< க1ண. ெமாழிைய ேக&D இதிர :ைஜ
ெச/யாம! ேகாவ

தன :ைஜ ெச/வ'.

(கா/ கனி மரக< எ.ற வ ணெம&D.)

1. ேகால தி! ேகாபெர!லா O&டமாக Oனா
ேகாவித. 8ைரைய ேக&D ஆனதெகா1டானா (ஆ)

2. ஆகாய ' இதிர  அLசிடாம! மீறினா
அ>ணேம ேகாவ தன :ைஜ ெச/ய ேகாாினா (:)

3. ெஸா கேலாக ம.னவைன ச#I மதியாமேல
சீல க1ணேன நம ெத/வெம.I ேகாாிேய (ெத)

4. நதபாலேன நம நாதென.I ேகாாிேய
இதிர8 :ைஜகைள இ!ைல எ.I ேதாிேய (இ!ைல)

5. வைகவைகயா/ வ'கைள வ1த.னி ேல திேய
வ1ணமணி ேகாவ

தன பவத தி! மா திேய (ப)

6. ஆகாய ைத எ&டேவ அ.னகைள த&னா
ஆைட தயி பா? ெந/ைய ஆIேபாேல ெகா&னா (ஆI)

7. வாைழ க9 ேதாரணக< வாிைசயாக க&னா
விசி திரமா/% பத*&D வா8லைக 9&னா . (வா8)
-------------------
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கட .

(ெகௗஸைல ைமதரான எ.ற வ ணெம&D)

1. ேகாபால ேகாபிய க< பலாக Oனா
ேகாவ

தன பவத ைத O&டமாக னானா

2. வாஸைனக< Fப ப ' ேயாஜைன Kசேவ
வா&டமி!லா தீபெம&D திகி? ஒளியாகேவ

3. ேகாவ

தன பவத ைத பி&D வணகினா

ெகா<ள ேவN நாக< ெச/3 :ைஜ எ.றிணகினா

4. ேகாவ

தன Sபியாக ெகா1ட! வ1ணனாகினா

ெகாD த ேசாI :ைஜ எ!லா Oசாம! விTகினா

5. பவத 'கி&ட ேசா ைத பகவா8 மதினா
பா

' ஆய ஆ@சாிய பாவச ெபாதினா .

-------------------
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கட .

இைடய க< ெச/த ேகாவ

தன :ைஜைய இதிர. அறி'

ேகாபி '@ ெசா!?வ'.
[பாலகிVண. Hைலகைள எ.ற வ ணெம&D).

1. இதிர8 தானறிதா. இைடய ெச/த :ைஜ எ!லா
மதமதி க1ண. ெச/த மாய தினாலானெத.I (இ)

2. மா&Dடேன ஆDகைள மைதகளி! ேம/ திDவா.
கா&Dமைல :ைஜ31D களி 'வி&டா. க<ளென.I (இ)

3. மாத கைள ெதா&T%பா. ம த%ப&ேடயTவா.
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:தேபாேல ேசா#ைற31ண% ப1ணிவி&டா. ேமாசெம.I

4. ழெலD ' ஊதிDவா. ேகாபிகைள OவிDவா.
ெகாLசி ெமாழி ேபசிDவா. ேக* நைம ெச/தாென.I

5. ப1D 9த! எத8 பா தியமா :ைஜ த.ைன
ெகா1ட! வ1ண. ேகாAைர ' ேகாவ தன தி!
(ெகாD தா.
6. அ1ட நாயக.னா. ஆய கைள எதி

'வி&டா!

அ#பனித க1ணனவ. அLசிடாம! தாவேனா?

7. ெகா1ட? னாயக.னா. ேகால ைத எதி

'

வி&டா! Oைழயத க1ணனவ. ?கிடாம! தாவேனா

8. இ இ ' மைழ ெசாாி' எTதின ேகால தி!
யைட ' ேகாபெர!லா O@ச*ட@ ெச/ேவென.I.
----------------

9-வ

கட .

(ேகாவிதா இெத.ன ஞாயேமா எ.ற வ ணெம&D)

இதிர. சைப ஏறினா. இைடயைர நிதைனெச/' Oறினா.
அதர ேதவ அLசாமேல 'ணித
நதேகாபால8ேகா னாணியி%ேபாெம.I. (இ.)

அமா. ம'ைரராஜ. கLச8 அLசி பயத Rர.
பமா ' மிர&Dக< ப1ணிெகா1D ேகால தி!
=மாயிராம! நைம =4க< ெச/தாென.I (இ.)

ஆெந/ திD ம& ேகாபிய க< ஆைடெயாளி ெச&
:ைனைய நைக ெத* ேபாகைழ த' ேபா!
வானவ :ைஜ31D வதா. ச1ைடக எ.I (இ.)
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இதிரென.I உைர தா! ஈச8ட. எYZல நDேம
ெசதாமைரயய8 சிைத னDவேன
இத இைடய கேளா எனெகதிெர. அைர ' (இ.)

ஆ அNக னDகி ஓ&டமி&D அLசிD அரவி8
Oாிய [ைடய கட8 ஓDவேனா ேகாப இைடயைரனா. ெகா!லாம!
விDேவேனா? (இ.)
------------------
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கட .

இதிர. வணைன ேகால தி! ெச.I மைழெப/ய@ ெசா!ல
வண. இைடவிடாம! ஏT தின மைழ ெப/ய ஆய க< ேசாகி%ப'.
(ப&டாைட திய எ.ற வ ணெம&D)

வாஸவ8ைர த ெமாழி வணனவ. ேக&Dேம வ'வி&டா.
ேகால த.னி! ெகாLச9 பயமி!லாம! யிதய த.னி!
வாைடமைழ3 ேகாைடபி3 வ'கவி' எமி1D (வா)

அ!? பக?மாக ஆய பா ஊாிேல க! வஷக<
ெசாாியேவ ெகாLச9 நி!லாம! ெவ<ள ெபகேவ.
ஆ Zட. ேகாப க< ஓ ஓெவ.I அலாி% 4லபிடேவ (வா.)

டமைழயா/ எT தின ேகாலனகாிேல ெகா1ட! மாாிக<
ெசாாியேவ ெகாLச9 இைடவிடாமேல ெபாழியேவ
Oட மழகிய மாடகெள!லா ?கி@ சாிதிடேவ (வா.)

ேகாபால ேகாபிய க< O@ச*&D Oவிேய
ெகா1ட! வ1ணா எகளாவிேய
ேகாவ

தன :ைஜ ெச/ேதா உ.ைன ேமவிேய

ேகாவிதேன உ. வா

ைதைய ேக&D ெக&ேடா

இ%ப% ப&ேடாெம.றா (வா.)

ேகாப க< லெகாTேத ஆப ' மேத
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ஐயேனயினி எ.ன ெச/ேவா யாவ உ.ன பணி'
உ/ேவா அ@=தேனனீ பி>ண த.னி!
நி@சய எகைள ேநசி ' கா (வா.)
----------------
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கட .

(க1D மகி5திடேவ பதி3ட. ேகளீ எ.ற வ ணெம&D)

1. அ/யேன எ.ன ெச/ேவா
யா ெகதியி!ைலேய இ%ெபாT
ைதயேன எ.ன ெச/ேவா
உ/3 உபாய உைர திட யி,
ஒவ தானிைலேய
ஐேயா யித ஆப திெலகைள
ஆதாி%பாாிைலேய க1ணா (ஐய.)

2. உத8ைரைய உIதியா/ நபி
இதிர :ைஜ த.ைன
தேதா ேகாவ தனகிாி த.னி! சிதாலமைட' ெராபZ
ெநாேதாேம க1ணா.

3. சசிபதி தன ததிD :ைஜைய அய
தடவைர தன யிட
ெகா= சமானமான ேகாப களித
Oைழகளாலாேமா க1ணா ஏைழகளா! ேபாேமா.

4. ஆைன%பல9<ள அ1ட க<
:ைஜைய கானமைல தன
:ைனகி பயதிD பல9<ள ஆய க< ப1ணிவிடலாேமா க1ணா எ1ணிடZ
ேபாேமா.

5. க.Iக< விைரேத ைககா! பறேத
.Iக< ைல3ேத கா 9கி! வ1ணேன
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கமல ேபா! க1ணென கழ*ைண சரணைமயா
எகைள கா திட தணைமயா.

6. L= ழைதக< OவியTேத
ெகாDமைழ ெசாாி3ேத அLசன வ1ணேன
ஆய க< எ1ணேன அ.4ட. கா
எக< '.பக< தீ

திDK

திDK .

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

1212-வ

கட .

ேகாப க< மைழயா! ெநா' க1ணைன சரணமைடவ'.
(ராமா உ.ைன பணிேத. எ.ற வ ணெம&D)

1. க1ணா உைம% பணிேதாேம
கா

' எக< ெகதிைய% பா

' ெர>ி திDவா/

அ1ணா உ.ைன தவிர யா ெகதி3மி!ைல
ம.னா இத மைழைய மா திட உபாயமி!ைல (க1.)

2. ேகாபால ேகாபிய க< OI ெமாழிய தைன
ேகாவித8மறி' பா
ேகாவ

தா

தனகிாிைய ைடயா/% பிக எ1ணி

Oசாம! ைகவிரலா! ேப

தா . (க1.)

3. ெஸா கேலாக ம.னவ. ெச/த Kாிய ைத எ!லா
ச#I ெபாTதினிெல வாறினா
சீலண க1ண8 த. சிகார Hைலகைள
ெச/ய மனதிெல1ணி ேதாினா . (க1.)

4. இதிராணினாயகைன ஏளனக< ப1ணிவிட
எ1ணி 'ணிதவைன மீறினா
ததிரமா/ ேகாவ தன த.ைன எD 'விட
=திர ேகாபாலனவ. ேதாினா . (க1)
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5. ேகாவ தன பவத ைத ெகாD93டெனD '
ைகவிர*னால தைன தாகினா
ேகாபால ேகாபிய க< க1D மகி5திடேவ Oசாம! ைகயதைன ஒகினா . (க1)

6. ேகாவ தன ைடய தனி! ேகாபிய க< ெதா&*ேல
ழைதகைள யி&D ேம தாலா&ட
ேகாZடேன க.IகA ட டமா/ பா! ெசாாி' தி ' தி ' 4!?
ேம/திட (க1)

7. மகாிஷிக< தவமிக மா. கிளி மயி! திக
மதி எ!லா ெகா4களி! தாவ
:ெபாழி! தைழ திக 4!?க< ெசழி திக
41ணிய. பவத ைத தாகிட. (க1)

8. ஆயெச!லா மாய. ெச/3
அதிமா8ஷ ேசVத தி! ஆ@சாிய பாவசராகினா
அ1டெர!லா :ைஜ ெச/3 41டாீக பாதென.I ெத1டனிட ஓ வ'
Oனா (க1)

9. ேதவெர!லா :ைஜ ெச/3 ெத/வ9 நீதா8ெம.I
ேதா தாி ' எ!லவ ேதாினா
ேதவனி!ைல ெத/வமி!ைல ேதகப' உகA ச தியமிெத.I க1ண.
Oறினா.. (க1)

10. அ1டெர!லா 4Vபகைள ஆகாய தி*'
ெகா1ட!மணி வ1ண8 ேகாஷி தா ெகா1ட! மைழயால த ேகாப9<ள
இதிரைன
ப1ைட பழி எD ' Fஷி தா .
-------------------
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கட

ேகாபால. எD த ேகாவ

தன ைடயி! ேகாப க<

மைழ 'யர அறியாம! ஸூகி%ப'.
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(பால. அதவமிதா எ.ற வ ணெம&D).

1. ேகாவ தன ைட பி தா ேகால திலைனவ
ெகா1ட 'யர ைத விD தா
ேதவ க< அதிபதி திர9<ள சசிபதி
ஏவிய இமைழகிைளயாம! க1ண.. (ேகா )

2. மாD மைதகளி! ெச.I மகி5@சி3டனாகேவ
ஓ 4!?க< த.ைன தி.I
Oேய ஆய க< ழெலD ' திட
ேதேய மைனகைள திபிவ' அைடய (ேகா)

3. ேமகவ1ண. மைலைடயி! மகிTட. ஆய க<
ேசாக மைழகைள மற'
ேமாக பாவச களாகிேய அைனவ
ேபாக சயனகளி! ெபாதி =கி திக (ேகா)

4. ைதயல காைலயிெலT'
தாேமா தரைன 'திெச/' தவிகைள கைட'
ெந/ெயாD பா!கைள நித9 காி ' உ1ண
ஐய. ேகாபாலைன அைண' கி 'ெகா<ள (ேகா)
---------------
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கட

க1ண. ேகாவ

தனெமD ' மைழைய தD தைத

இதிர. அறி' ல]ஜி ' OIவ'.
ஆஸுாி ேகச  ெசதமிTலகினி! வதி&ட கதேன நீ எ.ற வ ணெம&D )

1. .ைற ைடபி த ேகாபால. மகிைமைய
இதிர. தா8டறிதா.
சிைத தனிேல ெராப 'யரமைடதா..

2. பாரமைல எD த பாேகாபாலனவ.

16

ேம? ெம.ைன விDேனா
இ.8 ெம தைன >ிே◌ெச/ய வவாேனா.

3. ப1D அக*ைகயினா! ம&ட 'யரெம!லா
இ.Iனிைனகலா@ேச .....
இைடயனிட எத. பல ..........

4. மாவ*ைய .............
ச ' ம1ைண யள' ெகா1ட ப#றியாமேல
[DவிD ேத. ஏய ஈன மதியாேல

5. :தைனைய 9 த பாலைன இ%ெபாT'
ேபா வைள ேதேன
அவ. திற ைத% பா

'நா னிைள ேதேன

6. அ1ட  காயென.I எ1ைச3 4கழ
ெகா1ட ெபய ேபா@ேச
ைறவா ெயைன க1ேடா பழிகலா@ேச.

7. ெஸா க உல ம.ன. தீரென.I எதைன
ெச%4 ெமாழி3 ேபா@ேச
ேகாபாலனிட த%பி% பிைழகலா@ேச.

8. எ.I பய'மத இதிர. 4லபிேய
சிைத 'யரமைடதா.
க1ணனயி! வ' சரண 4தா..

9. க1ணா எ. #றகைள எ1ணிடாமேல நீ
கா

திடேவNைமயேன

உமயி%ேபா ேதா#ேறேனனா8 ெம/யேன.

10. எ.I உைர 'மத இதிர. 4லபிேய
சிைத அயரமைடதா.
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க1ணனயி! வ' சரண 4தா.,

11. க1ணா எ. #றகைள எ1ணிடாமேல நீ
கா

திட ேவNைமயேன

உம யி%ேபா ேதா#ேறனா8 ெம/யேன

12. சிைத நDகி வ' சரணக< 4த
இதிர8கிரகினா.
ேகாபால க1ண. அLசெல.I அளினா..

13. ேகாவிதராஜ ப&டாபிேஷகமதைன
ெகா1ட! வ1ண8 களி தா.
இதிர. 'தி பா பணி' களி தா.
--------------1515-வ

கட .

(ஆலைகேயா  பாலகிVணா எ.ற வ ணெம&D)

1. ேகாவ

தனகிாிைய எD த க1ணா ைட பி த ம.னா

ேகாபால 'யா ைத விD த க1ணா.

2. யாைனக< 4ாித ஆயக1ணா அ.ப ேநய க1ணா
ேசாைன மாாி தD த =திர க1ணா.

3. பாLசா* 'யர ைத விD த க1ணா 'யி! ெகாD த
பா

த8 ஸார திய ப1ணின க1ணா (க1ணா)

4. ஆ*ைலயி! ப<ளிெகா1ட நீலகிVண ணசீலகிVண
அரZ பட தி! நடனமாய க1ணா

5. :தைனைய 9 த பாலVணா ேகாபாலVணா
:'கெளா த ேமகவ1ணா
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6. 4<வா/ பிள' சகDைத த க1ணா
ெபா!லாத கLச8யிெரD த க1ணா
--------------1616-வ

கட .

[ஓ வா Vணா ஓ வா எ.ற வ ணெம&D.)

1. ேகால தி! வாஸ8 ெஜய மகள
ேகாபிய க< ேநச8 =ப மகள.

2. எேசாைதயி. பால8 ெஜய மகள
இதிரைன ெஜயி தவ =ப மகள

3. ம1ணளத மாய8 ெஜய மகள
ெவ1ைண31ட வாய8 ெவ மகள.

4. ெகா1ட! மணி வ1ண8 ெஜய மகள
ேகாவ

தன ெமD தவ  ேகா மகள.

5. அ1ட :ைஜ உ1டவ  ெஜய மகள.
ெகா1ட! மைழ கா தவ  =ப மகள..

6. ேகாவ

தன ெமD தவ  ெஜய மகள

ேக ல ைத கா தவ  ேகா மகள

7. மைக ெத/வனாத8 ெஜய மகள
ம.னவ. க*ய8 =ப மகள.

8. ேகாவ

தன ெமD தவ  ெஜய மகள.

ேகாவதன  மி !"றி"#.
!"றி"#.

