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ம�ைர �மீனா�ி ��தேர�வர� தி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மி 

� சாரதவிலாஸ அ"��#ட�, 1894 

ேராஜா %&ைதயா ஆரா("சி )லக� எ+ # 012087, 046905 

 ----- 

�ஆந�தநடராஜ� �ைண. 

ம�ைர �மீனா�ி ��தேர�வா� தி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மி. 

இ� தி�ைவயா.றி0���� மகா ைவ&தியநாைதய� அவ�க1 சேகாதர� 

ைவைய இராம�வாமி ஐயரவ�களா� இய.ற2ப�4 தி�ைவயா5 67யம+டப& 

ெத�வி0���� ஏஜ+4 நா. ைவ&தியநாதபாரதியாரவ�களா� 

தி�ைவயா5 “� சாரதாவிலா: அ"��#ட&தி�” பதி2பி�க2ப�ட�. 

இத; விைல ைபசா 6. 1894 

--------- 

ம�ைர   மீனா�ி 	�தேர	வர�ம�ைர   மீனா�ி 	�தேர	வர�ம�ைர   மீனா�ி 	�தேர	வர�ம�ைர   மீனா�ி 	�தேர	வர�    

தி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மிதி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மிதி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மிதி�விைளயாட� ேகாலா�ட� ��மி....    

    

�ஆன�த நடராஜ� �ைண. 

இராக� - �றி<சி, =பக தாள�. 

 

ேகா>ேகாேலனா ேகா>ேகாேலனா ேகாேலன ேகாேல, 

ெச?-ேகா>ேகாேலனா ேகா>ேகாேலன ேகாேலன ேகாேல. 

 

1 சீ�ெகா1யாைன %கைன��கைன" ேசவி&� நாேன, 6க@ – 

ேசர5ப&� நா;�Aைல2 ேபைர"ெசா�ேவேன. (ேகா>) 

 

2 தீ�&த� ே�&ர� B�&திைவபவ� ேச���ேம;ேமேல, ந�ல – 

கீ�&திவிள?�� ம�ைரவா@ ெசா�ேகச� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 
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3 வி�&திர; பழி இ�திர; விட வில��� ெச?ேகாேல, %னி- 

உைர&தசாப� ெவ1ைளயாைன� ெகாழி&த ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

4 கத�பவன&ைத ம�ைரயா��� கடE1 ெச?ேகாேல, ேதவி 

இத?ெகா1 தடாதைகயாFதி&திட" ெச( ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

5 மைலய&�வச பா+Gய; ெப.ற ம?ைக ெச?ேகாேல, ெச?ேகா� 

உலகினி�ம.ைற யாச�பிG&த H;றி4?ேகாேல. (ேகா>) 

 

6 ம�ைரவா@த டா தைக2ெப�மா�G ெச?ேகாேல, ேதவ� 

சிதறிேயாட& தி��விஜய� ெச(த ெச?ேகாேல (ேகா>) 

 

7 B;5 தன&ைத இர+டா�கிய %த�வ� ெச?ேகாேல, நல� 

ேதா;5 தடாதைகைய மண<ெச( ��தர�ெச?ேகாேல (ேகா>) 

 

8 க0ையவில��� ��தர பா+Gய; க�ைண"ெச?ேகாேல, பத� – 

ச060�� ந�&தன தாிசன�, த�த ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

9 �+ேடாதர; றன��ெவ�பசி ெகா4&த ெச?ேகாேல, ெச(த – 

ப+டமைன&�� வாாிF+Gட2 பணி&த ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

10 அ;ன��ழிF� ைவையநதிF� அைழ&த ெச?ேகாேல, வாாி& – 

தி;ன��+ேடாதர; ெப��பசி தீ�&த ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

11 ஏIகட>�, ம�ைரயி�வர, இய.5<ெச?ேகாேல வி+ணி�— 

வாI� மைலய&வசைன26வியி� வர"ெச( ெச?ேகாேல, (ேகா>) 

 

12 க�தைன உ�ர, �மரனா�ெகா1 கடE1 ெச?ேகாேல அ�த 

ைம�த;றன�� ேவ�வைளெச+4 வழ?�� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

13 கட�வற+Gட ேவ�விட"ெச(த க�&த�ெச?ேகாேல, இ�&ர; 
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அட�ெகா1%Gையவைள வி�டழி&த அமல� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

14 ேம�ைவ" ெச+டாலG& த�1விமல� ெச?ேகாேல, வ�ேதா� 

யா�மறிய ேவத2ெபா�ைள இைச&தெச? ேகாேல. (ேகா>) 

 

15 க�ைண மி���மாணி�க� வி.ற ஒ�வ� ெச?ேகாேல, %;6 

வ�ண; வி4&தகட� �வற"ெச( வரத�ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

16 அதிர%ழ?கி மைழ ெபாழி�தி4� மளவி ல;பாேல தி� 

ம�ைரையநா; மாட�#டலா( வ�&தெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

17 எ�லா� வ�ல சி&தரா( வ�த Kச� ெச?ேகாேல, ெப�? 

க�லாைனைய� க��6 தி;ன" ெச(க�&த� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

18 தி�&திய�க ேரE?கஜ&ைத" சிைத&த ெச?ேகாேல, ஒ� 

வி�&த �மரபாலரா(வ�த விமல� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

19 இைறவ; காண மாறியாGய இைறவ� ெச?ேகாேல ஒ� 

மைறயவனி�லா ளி ற�தகாரண� வ�&த ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

20 தாைய" ேச��� த�ைதைய� ெகா;ற பழி தவி�&த ெச?ேகாேல, �� 

நாயகிைய& ெதா�டவைனெவ� Gய நாத� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

21 நாக&ைத�ெகா;5 விஷ&ைத ெயாழி&தநாத� ெச?ேகாேல, மிக 

ேமாகி& தழிய மாய2 ப�ைவ %G&தெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

22 இைறவ; காண" ேசைனகா�4 மீச�ெச?ேகாேல, எ;5� – 

�ைறவி�லாத ெபா;கிழி த�த �ழக�ெச? ேகாேல. (ேகா>) 

 

23 இ7டமாக வைளய� வி.ற ஈச� ெச?ேகாேல, ந�ல - 

அ7டமாசி&திைய Fைர&த� ைளய� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 
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24 கதவி� விடப%&திைரைவ&த%த�வ� ெச?ேகாேல, இ;ப� – 

உதE த+ணீ�2ப�த� ைவ&த அதிப� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

25 �ைறபடாத அாிசி�ேகா�ைடெகா4&தெச?ேகாேல மாம; – 

%ைறைம ேபசிவழ�கி. ெசயி&த%த�வ� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

26 வர�ண; சிவேலாக� காண வழ?�� ெச?ேகாேல, யா�� 

உ�க2பாG விற� வி.ற�1 ஒ�வ� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

27 சி&திரமி� தி� %க�த�த ெச�வ� ெச?ேகாேல, பாண - 

ப&திர���2 ெபா; பலைக ெகா4&த பரம� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

28 அ;5ப&திர� மைனவி��" ெசயமளி&த ெச?ேகாேல ��G2- 

ப;றிகN��2பா� ெகா4&த�1 பரம�ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

29 அ�த2 ப;றிகைள ம�திாிக ளா��� ெச?ேகாேல, தி�- 

ம�திர? காி� ��வி� �ைர&தவரத� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

30 %தி�� நாைர�� %�திெகா4&த அதிப� ெச?ேகாேல, தி� 

ம�ரா6ாி� ெக�ைலகா�Gய ச�ர� ெச? ேகாேல. (ேகா>) 

 

31 ��தர2ேப ெரI�?கைணைய& H+4< ெச?ேகாேல, க.5 - 

வ�தவ���" ச?க2பலைக த�த ெச? ேகாேல. (ேகா>) 

 

32 ெபா.கிழி த� மி���ெகா4&த6னித� ெச?ேகாேல ேந��த- 

ந.கீரைன�கைரேய.றிய நாத�ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

33 கீர;றன��&த மிழில�கண� கிள&� ெச?ேகாேல, ஒ;றா(" 

ேச�� ச?க2 6லவ� கலக& தீ�&த ெச? ேகாேல. (ேகா>) 
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34 மாச5 மிைட�காட� ேகாப� மா.5<ெச?ேகாேல, வைல- 

Kசிவைலய�மகைள மண<ெச(ஈச�ெச?ேகாேல (ேகா>) 

 

35 ெப���ைறயினி. ���த நிழ0� இ�� த�ளாேல, மன� – 

தி���� வாதOர��க�N�ேதவ� ெச?ேகாேல (ேகா>). 

 

36 நாிகைள2 பாியா�கி� ெகாண��த நாத� ெச?ேகாேல, அ�த2- 

பாிகைள நாியா�கிவி4&த பரம�ெச?ேகாேல (ேகா>) 

 

37 பி�4�� ம+ �ம� தGப�ட ெபாிய� ெச?ேகாேல ெவ+ணீ 

றி�42 பா+Gய; �ர� தீ�&த�1 ஈச� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

38 �;னியசமணைர�கIவி�4& ெதாைல&தெச?ேகாேல, பி;6- 

வ;னி கிணறி 0?கமைழ& தவரத� ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

39. இ2பG விைளயாட� ெச( ��தேரச� ெச?ேகாேல, �தி- 

ெச2பி4? �கதாசP� க�1 ெச(F< ெச?ேகாேல. (ேகா>) 

 

ேகா>ேகாேலனா ேகா>ேகாேலனா ேகாேலன ேகாேல ெச?- 

ேகா>ேகாேலனா ேகா>ேகாேலன ேகாேலன ேகாேல. 

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

 

��மி ேநா�"��மி ேநா�"��மி ேநா�"��மி ேநா�"....    

தீரச?கராபரண� - =பக தாள�. 

 

1. அ&தி%கைன2 ப&திெயா4� தி&�� ��மிய GF?கG 

%&ைதயைனநி ைன&தி�ைக� வி&����மி யGF?கG 

 

2. உ�ப� 6க@சி த�பேரசைர ந�பி���மியG 

அ;ப����ள �பிைகையவி ��பி���மியG 

 

3. வ�த�N< ச�ப�தரGபணி�� ��மியG 



7 

 

��தர� தைம வ�தைணெச(ெத I�� ��மியG 

 

4. மாசில2பைர2 Qைசெச(�ைக Kசி��� மியG 

ேநசமாணி�க வாசக� �தி ேபசி���மியG 

 

5. நி&தியம5 ப&�Bவைர ந&தி���மியG 

உ&தம�� ைவ&�திெச(� ப&தி���மியG 

 

6. நாGமிக�ெகா+ டாGெயவ�� #G���மியG 

ேதாGைபரவி பாG �றி<சி பாG���மியG 

 

7. அைசவ56க ழிைசய நG&� விசய� ��மியG 

திைசயிெலவ�� நைசெகா1மாைல அைசய���மியG 

 

8. சீ�&தி�%க� ேவ�&திட�கர� ேச�&����மியG 

கீ�&தியா("சில� பா�&திடவG ேப�&����மியG 

 

9. ெச?ைகவைளச த?ைகத+ைட% ழ?க���மியG 

ெகா?ைகயிைண� >?கநல� வழ?க���மியG 

 

10. மா?�யி.�ர லா?கனிரச� ேத?க���மியG 

ஓ?� தன&ைத &தா?கியிைடF ேம?க���மியG 

 

11. அ�கி� நி;றவ ாி�க+களி&�1 N�க���மியG 

வ��மர�� ெகா�கண&தி;ப� ெப�க��� மியG 

 

12. Q�களப வாசைனெய?�� Kச���மியG 

மாச5�க தாச;மகிழ ேநச���மியGF?கG. 
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