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மர பிைளதமி
தி. அ. சாமி ேகானாரா

சிதள மி டாஜமீதா #மா$ %. சாமி க&'டரவக
வி)பதி$ப* தம விேவக திவாகர$ அ% ,டதி பதி)பி க)ப ட.
ேராதன- வ சிதிைர மாத- 1925
---------------------------------------------க!ைர

பிைளதமி எ$ப தமி/ ாிதான ெதா'01றா3 பிரபதகளிெலா$3.
ஆ'பா1 பிைளதமி ெப'பா1 பிைளதமிெழன இவைக.
திெசேகா

மார கட&ைள ,3த7$ இ ஆ'பா1 பிைளதமிழா-.

ஆ'பா1பிைள கவியி$ இல கண- இர'டா மாததி1 கா): ,3த;-,
ஐதா மாததி1 ெசகீைர ,3த;-, எ டாமாததி தாலா
ஒ$பதாமாததி1 ச)பாணிெகா

த;-,

த;-, பதிெனாராமாததி த,3த;-,

பனிர'டா மாததி வாராைன ,3த;-, பதிென டாமாததி1
சதிரைனயைழத ;-, இர'டா- ஆ'*1 சி3பைற ெகா ட;-, >$3ஆ'* சி1றி சிைதத;-, நா$கா- ஆ'* சி3 ேத ட;ெமன)
ப)பவகளாக அ@வ)பவ ெதாழி;  தவனவாக ,3வதா-.

கா):)பவ-: - பா

ைடதைலவைர திமா த7ேயாரா1 கா):) :ாிவித

ெசகீைர: - ெச@விய மரெசா1கைள) ேப%- பவ-, கீ- ெசா.
இ)பவதி$ ெசய, ஒசாேல மட கி ஒகாைல நீ * இைககைளAநிலதிB$றி தைல நிமி கமைசய ஆ த.
தாலா

: - ஓ வைகயாக நாவைச)பா - பா

ச)பாணி: - இகரகைளA- ஒ ேச ெகா

,
வ

த-: - தெகாDத.
வாராைன: - வதைல வி-:த.
அ-:7: - சிறிய ேதா1கவி த * விைளயாட.
சி1றி: - மகளி க *விைளயா E சி3F ைட அழிதலான சி33-:.
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சி3ேத: - ைகேத உ *விைளயாட ஆ-.

இH நாமக தியி 'Fைர வ சிவஞானவாாிதி பணி)ப ெவ$பாலைட’
என ,றியி)பிJ- இய1றினா இ$னாெரன ந$விளகவிைல.
மிவிைரவாக அசிடேவ'* ேநதைமயா அ%)பிைழகளி க , -.
அறிஞக திதி வாசி)பாகெளன ேவ' கிேற$.

இதல  க பிைளதமி என ம1ெறா ேவ3 பிைளதமி)
பிரபதமி கிற. பைழய ஏ

ைநெதா டா உதிவி - நிைலA13ள.

யாவேர ஆயிJ- இதைன அசி வித சிதள மி டா ஜமீ$தா, #மா$ %.
சாமி க&'டரவகைள)ேபால தமிழபிமான13 அசி வி)பாகளாயி$
மித :'ணிய- ெப3வாக. நேலா ) :க/- :'ணியகிைட ெம$பதி1 சேதகமிைல. மார கட&ளி$ தியாகிய இHைல எ/தி
அசி - இதிெதா'ைட அ*ேயJ கீ *ய நாகாசல ேவலன சீபாத
கமலகைள சிதி வதி கி$ேற$. %ப-.

பிரதி உதவிேனா.
மரமகல- மகா - # ப. ஆ3க- பிைளயவகளா திெசேகா ,
ேவ

வ மட- தய த-பிரா$ மார$ ஏகா-பர- ைகெய/)பிரதி

எ$3ள பிரதி.
1. ெபமா க&'ட$ப *, ைவதிய- மகா ளா- # ெசேகாட)பலவ அவக
பிரதி.
ேராதன வ சிதிைர மா)

தி. அ.சாமி ேகானா.

4-4-25.
-------------திெசேகா

மார பிைள தமி.
தமி.

க$ ைண.
பாயிர" - ஆசிாிய வித".
வித".
விநாயக தி.
நீெகா'ட ெசEசைட கா *னி1 க
நில& 3 திவைலெவ'
நிதிலE ெசாாிவெதன அெதா/ சீகர
ெந -பாத தLகரவிதழி

பிைற
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தாெகா'ட ேதா'மிைசயி ேனறிநி$ றக'
த3கL1 றிடதரேவாீஇ
தரகவானதி: ெகாளி)ப வவி >ர:ாி
ததாவள தி)பாE
Mெகா'ட ெசைகேவ ெலனநாக வ7யி$
ெறா7ைல வி )பெவதிE
ேசாரJட ேபாயி கவெமN பனி):3ேதாைகத$ 3யரக1றி
காெகா'ட M$மைழ க )ப கைட கணா1
கைணெவ ளெகாழி காேகய ைன)பணி கிாி கிைறைய வாெம$
கவிநாெடா3 தைழயேவ.

வா:ன1 கைகபணி திகளணி ெய-பிரா$
மடேகா Oரதி$ேம
ைவதெபா1 றாமைர சி1ற*ைணவிைன
வ/தமி Dம$ப$
ஏெர/ பதேச3 மயிட க -ேபாதி
னிள- ெபறிழ-:
ெமழி ெக/ைபகின ைனபி$ பி$ெச$ற
ேதN மைர வனீ$ற
பாமிைச ெத$ெமாழி தமிைற விாிதனி
பரணதலா- :லைமேயா
பர&ந1 கீரனா ரணகிாி நாதெமாழி
பா டத>

ெசவியி

சீபர& ெசEெசா7$ றிசிறிய :$ெசாலா1
சி1றறிவின$ ெசா1றமி
தீக

வதிய Pகட- ேபாகிவள

தி':ய மேரசேன.
________________________
1. கா#$# பவ".
பவ".

திமா.
திவைற ெச/-பம மாபினி1 ேறக;
திள வலகE,
ெசக'மா ைல):வன ெமளப ;யிகDE
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சிைததளரா கைண,
யவிழி ெபாழி'

ற- ப* நி$

றகில-: ர மிைறைய,
யEசனமி ைலEசக மEசனவி சEசலநி
ரEசனைன யEச7)பா-,
கவி கத-பமE சாிைதA மீரா3
ெமாN-:ைற தபைடA,
/மதிய மாறைனய திக ேசாதிA
/ கைண விழினா$-,
ெபாகய 7ர'டைனய விழிAைம யிடவைக
ெபாக தவ>ர,
ெபாதிநில& ெகா)பளி -:னி1 றி$மட)
:தவ1 :ர கெவ$ேற.

(1)

பிரணவ-.
அ3பத) ெபாறிAட1 %ழவிழி வாிசிைறய
வாிபிடாி$ ஞிமி3றி,
ய-ேபா கெசழிய நா'ைக 3 கவி
தலர)பி713 நைறA'
ெடா3மிைச ெதாழிபயி$ றாடக) P'மினா
ைணவிழி ெயன க

,

ேதாடலக லாரமிைச யிலர தாதிாி
M)பைகவைன) :ர க,
மைறத1 றிைசக கட&'ெமாழி ய%தி
வ'ைமAைர :கறிெய$3,
வ$சிைற ,ட ைவ)பமா$ த7யம
யகெவ விைடQதிநீ,
A3ெபா Dணதெவன வ*களா யவன*
ேகாதி வ*M *ேய,
ஒ)பாிய ெநறிேவத னெசA- பிரணவ
ேதாெர/1ற ெபாேள.

நாாிகணபதி.

(2)
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தான தனதன தான தன தன தான தனதன தாதன.
ேதாைகமயினட மாடமைழகி
ேசாைலெதா3 ழவாெதழ
ெமன3மல ேகாமளியிைச
ேதா*%திெயா

பா டய

நாககிாிமிைச ேமவிெயமதிட
நாசறெவா ேகா டட
நாாிகணபதி பாதமலள
நா*மகிெகா

ேபா13-

பாகி$ெமாழிமைல மாக&ாிேயா
பாகைடயபி ரா ெகதி
பாரமயி$மிைச ேயறிெநா*ெயா
பாதிெசல ெவ/தாதிாி
ேயாைகெயாவல மாகவரவிைற
Q3கைணயி னா1றழீஇ
ேயாைசெப3கனி நீெய$கைன
Qழிைறைற கா கேவ.

(3)

ேவ3 - பிரம$.
ேகாத'ட பாணிெந

நாபிதட-Pத

ேகாகனக மலாி$ைவகி
ல& :வனம'ட பகிர'ட >த'ட
,டமைம தத$க'
ேவத'ட மதமா த1பிR7ைககைட
விாிெதாளி சராசரமதி
ேம&யி ரைன- பைடதி

ெமாதனி

ெம$பத த$::ாிவா
தாத'

ெவ சி):யா சலைன  கண$

றபனி நா டதைன
தமரேவைல Aெந EMத EMர Eைசல
மடத ெசைக)
ேபாத'

சதியைன தமி னி கெசN

:கவைன ெயகளரைச)
ெபாறிபட) பணிகிாியி$ வாமபா கதிைறவி
:தவ):ர கெவ$ேற.

(4)
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ேதேவதிர$
ேவ3
தன தன தனதன தன தத ததனன.
கைரக& மதமைல யவி ெக திதிகெசN
களி3கடவி வககனத வ கிைறைய
வைரசிற காிAெமா வயிரத ட ைகயைன
மகிவிெனாடJ தினமனதி1 3திெத/
ைரகட லக கிழிய வி டசதி ெகா லகிாி
ெயாட&ண ல கி டசமெசN
சரவண பவைன விணமா க கைண
தமழழவிைய யினிதி1 :ர ெகனேவ.

(5)

காதிைக மாதக
ேவ3.
வி'க டளதக

ழ E ெச/Eசா7

விைளA ர1க1ைறமா
ேமவைர Mவ தபனனிர ததி ட
வி1ப% க நிகரா)
ப'க மிழ1றளி ைவதைப- ெபா1றா
பாசைடயி$ மிைசAதி பSஉ கேகா ட %ர:$ைனெசறி பணிமைல)
பர$மதைலைய) :ர க
ம'த விளமி H1ெறா *பானா$
வைகய :வனயிெரலாவழிவழிபயதின ெதளாத க$னியாN வள
சரவண) ெபாNைகயி$
க'ைகய வி E சேராக)பா சிைல க'
பயதிடவ3வ ேபாN
காைல யிென ைல யத தி)ெபா
கைணெமாழியைன களி)ேப.

நாமக.
மறிதிைர கா கட ; தபா க'ட
மா$மக13 தைலவியாN
வா7த சததள த-:ய திைடவ
வ'கைல யைனேமா

(6)
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பறிதைல க'ட கத னாவக$ றரன*
பழிேச வதி
பாைகவ சிவஞான வாாிதி பணி)பெவ$
பாலனதறி& றீஇ
ெசறிதமி கைலபல &ணதிவா வில&
ெசநாமடைத பம
சீர* Aளெகா'
ெசேகா

)ெபா/ ேமE
வளமரைன)

ெபாறிமயி1 பாிQ விசாகைன கதைன)
:ேதவ லாாிபர&-,
:மல) பதAகள &ரககிாி கைன)
:னிதைன கா கெவ$ேற.

(7)

அழ நாசியா.
ேவ3
தனதன தானன தனதத ததன.
:க7நீயலதிைலம13 ன ெகதி:கல&
நாவிைலெயன & கிம கி
ெபா/தினிவர;ைள யாிA1றிைகதிக
:ாிவ$யாெனன ெய/1கதட
னக:விவாJல கைடயெசெசA
மரேனா* ெவ$னிடதைல க/
வடபயிதாக$ மமத/தியவழகிய
நாயகிய*ைய) பழி%கி:ைர ேமனிய ெவெளயி1றர கித$
ைலயிைணநாசிA மாியசினெதா
ைனகரடணன ட$சிரதவ$
*யறேவாகைண  கிதசசிர
னகலநீடJசJமி க :திர
ரைனவமாயி கெவ1றி டப'
ணவபணிமாதவனாிச கர கரனழகிய
ேகசவ$ மக1:ர கேவ.

சத மாதக த7ேயா
ேவ3.
கைலவாணி வாராகி ெகௗமாாி யயிராணி

(8)
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க'க'>$ 3ைடமேகசி
காதளி கி$றைவ ணவிAட$ சா'*
கழ3ெம/ மாதேரா
நிலேம& நாவைகய )ப> வகெண ெபா$னில கட&ேளா
நீம7 சேராக தா'மலக ள$பிெனா
ெநEசமகலா ைவ)பா
ெகாைலேம& கடர கடாகவி திழிA
3க&
,ேகா

ெசறிகி-:ாி

ெவ'ணிற ேகா களி 3வதீ$ற

,தல- பி*ையய-ெபா$
மைலேம& தி':ய தகல-: ணதசி3
மதைல)ப %-தைலவாN
மதகளி1 3 கிைளய மழகளி1 ைறதினமகிதினி கா கெவ$ேற.

(9)

அTடவயிரவ.
தா13  ைல த7 ெந *ைல %ெண 
தாைழ)ப% -ைப
தவ3 கா1ைபE சிைறெச/ திக
சா3வி' மிைசெய த
கீ13)ப% கா-பி ன% ழ1 ெபா
கிளைல ெச-ப/ காN
ேகெழாளிய &'ைடெசN தைமதெதா -பண
கிாி மர ைன):ர க
ஆ13 ெச/Eசைட ெயாத$ கைட கா
லக'டபகி ர'டா'டமீ
தைனயி 1றிடநி ைன நா' தைலய
ைவUதி Mலேமதி
ேவ13) பதU ெவ நி வாணமாN
ேவத$ கபாலெகா
ெவ'ெபா* திமிதழ னட  ைணசர'
விய -வ யிரவெர'மேர.

ெதNவயாைன.
ேவ3.

(10)

10

வா- வட ைததைசய வள -ைப களபைல
வனசமல ம'டபமித வனிைதAைறA நைறளப
தாம ணிA-பிற மமதாேமா தர$ற$ மேகாைன தைரெவ'மணி
மாவைரவ ேசதைன கதைன கைன கா க)
பா- வி%-:- பைடதளி) பயி$றா' டளி  ெமா>வ
பாிவிJத&- ெபவர- பைகAநிசித /&மற
சீE சிற): மகபதி  ெச கா னய திமணEெசN,
சி3க டைள காிணிதE சி3மிெப க1:ைடைமயேத.

(11)

வளி நாயகி.
அழ1க

ெபா Uத1ெபமா ளசலமயி; ெகாபாக

மளித1 ெபா டா1 கயிைலபிாி தணி,கசி) பதிந'ணி)
:ழ1க

*ற பணிவைரயி1 ேபாெத$றள சிைவயவண-

:1: பர$ மலதா
ழ1க

Pைச:ாிேவா$ றைன கா க

வெச@ வாNம  ழ க$றினகா 7பநிைரA

/மி /மி ெசவிம )ப றி E சாதாாிைய மதைல
நிழ1க

சிறேதா பதனித$னிைலநி$ றிைச)ேபா$ றி&தர

நீ றவ தைழ ர-ைப நிைல)ேபா *மகல நாேண.

(12)

ேவலாAத-.
க*யா நைனவி' ெடா/3-ெபா1
கட&'மத ைலசைட) ெபமா$
க&ாி ெகா பாக ெகா )ப
கலதீ ேவா வாNநி$
ற*யா பர& மபிராம
த, தம- பிரமநக
த'ண1 மர) ெபமாைள
யலேதா ைணைய தனிகா க)
ப*யா ெத/த மீசைடAபாகீ' *ழித கீழிணப*த) ப*வ ேகா க&ண)
பைகA- பரைவ ல/வி*யா வி'மாைய கிாிAவிழி களா-ப* Aைமயா
விதி தன தி)ெபயரா
விதி தEெச@ ேவ1பைடேய.

(13)

11

தக வாகன-.
ேவ3
காமெவ' *கள ழவிதவ
ெகா * கதிமணி சிகர,ட
கணபண க ெசவி காவைர
கிைறவைன கதைன மரேவைள
தாமைர க'ணனி$ ற$::ாி
ப7ெகா'ட சா-பவி யிட)பாகனா
சா&3- வி' கிாிவள காதிேகயைன
ச'கைன யினி கா க)
Pமக$ வழிவத நாரத)ேபாி*
ெபாவ கி ேவ ப)
ெபா1பிJய ெபாவ7ய வமைற
தி&) ெபா7யவ கழ;தி
ேகாமத)ேபரவி ெவள- பரதிழி
3 கைவ கா1 றழ1க
,1றாயிர* யிதைனய திாி:ாி
ேகா

ெவ' டகாி$ வலேன.

(14)

எ/ெபய) ெப-பதி.
ேவ3.
அ'ண1ப*வ) ப%நிறத வ-ெபா1சிமய மடவரேச)
பைம)பைணத M1ெகா' ட*பாாித களபைல
க'LNத O-பாபகி கார ேதா'மீ
களி ெமா ெசE%டமணிைய கதிேவ$க$ றைன கா க
வி'ணய- பிரமகிாி வி' வைர1 காசலகா
விட,ரக) ெபநாக- வி:த பணிேயரகேகாைத
ம'ணி1றமி >வெமாழிA ெகா*மாட ெச$VராN
வழகிெதா/ேவா பழயவிைனைய மா13ெம/ேப) ெப-பதிேய.

மைல காவல.
தனனா தனனா தனன தனனா தனனா தனனா தனா
அகவா னளவாN நிவதா ைழயிேனா
டலேக சரமீெதழா
வடேசா ைலயிW

லேவா சி3கா

(15)

12

லணிFதியி$ வாN:கா
மகடாட வேமா கெமாேட மகி,
மணநாெடா3 மாறலா
வளேகா ைதAளா$ ேகா Jைறமா
வைரகாவல ராயிேனா
:கநீ க7நா யவேனா ேவ
:ைனடாதக ராயிேனா
:விமீ தர$மா பதிேசர&ேமா ெபா*யா
ய ேவ ைலவாN
மகேத வமகா பதிXதழியா வேபா
யி ேபாயினா
மகவா னரேசா *கலா&லகா மைலகா
(16)

வல >வேர.

கா):) பவ- 1றி13.
_________________________
2. ெசகீைர# பவ".
பவ".

ேவ3.
ைம $ றிைடெச க வா$பர ததJைழ
வயகிய %ட கதிெரனா
வா$றி& சேரா கமாப கதி$மா
மணிமாதவ கட&D
ைக E சராி :ைனவாி A/ைவயத
கE%கி யணிதமதைல
கட&D தனிAவ) ப கைண ெவளமி
க கைட ெபாழிெதா/கெவ1
ெபா - :ய; கதாD ைதவயி
ெற கியிகர  *A1
ெறாளிமி கதர நிமிதித வித-ைம
Aடெனா க &லNயெவ'
* - பரதிைச விளகமணி வாNவி'
ெசகீைர யா*யேள
ெசதி& வதபணி மதரம மதக
ெசகீைர யா*யேள.

(1)

13

வEச) ெப-பிணி 3மேத ய-ம
வத& ணேம
வ'ண ரவ:ாி தவேம தவதவைக
வெப- ேபேறய
E%1ற வ)ேபறளி ெமா கா சிேய
ேசாவில கா சி ெயாளிேய
வ க- ேபெராளியி Jவேம யவேம
ெசா1ாிய &வவேம
கEச) ெபா டல திைசக தமைற
கட&ணவி வடெமாழிெயலா
காகதி$ ெமாழிெயன யி7ைசய வினியெமாழி
%தி>வ ணகலா
ெசEெசா1 றமி 3 னி ண தியவறிஞ
ெசகீைர யா*யேள
ெசதி &வதபணி மதர மமதக
ெசகீைர யா*யேள

(2)

டவ ** தளித சதனவன
வியமி ெதா*
3-பலவி$  ட கனிAைட யவைர
றவ* Mைறயா*)
படெகாைல யிப ேகா

தெவ' டரள-

பைணெவ* மிதைப)பண %*ைக) பட)பாத ளீ$றமணி
ைபEசிைற மயி1R7A
மைடய&- வர$றி தைழ * சிைதமைழ
யவிெவ ளதிர *
யய7 கைர ர- பழிய) ெப ெக 
தாறைலதடவி சாN
திட)பட வைர வ

ள ெபா$ னிைறவ

ெசகீைர யா*யேள
ெசதி &வதபணி மதரம மதக
ெசகீைர யா*யேள

3தா

டெச த1றி :ாிைண

(3)

14

ேகா
த

க கவாிவாN

E ெச/தா மைர)ெபா

கி$ற

ளி ULகிைடெபாறா
தி3தா ழ1%ைம ைல%ைம மிக)பார
ெம$3H :ரமிைச
விளமழ வன)ேபைட ெயனநனி நடெச;
ேமதிைழ மினாகளணிய)
ெப3தா வடதரள -:டவி A வி1
பிறகமல நற&பாN
ெபNவைள ைக கைடசி மாகட) பவபிறவிைள ெசEெசா7யி$
ெச3தாள ாிேபா ாி ேம ரகதர%
ெசகீைர யா*யேள
ெசதி& வதபணி மதரம மதக
(4)

ெசகீைர யா*யேள.

தி)ைப நாக)பண %*ைக யி1கதி
%டமணி ெதா *3யி;யி;ண திதாD ைததளவி ன$ைனAைம
கிவைள கர ெமா கி)
பதி வ த வாNமல ேதெனன)
பகயானன ேநா கிநீ
பசியாகி நி$ெப விர1%ைவ த/ெமN
பைத)ப சிாிதிதவி
தத ெத  டைகயில ைணைல
யத$R ேபா கிம1
றதி களதிைடய /  ைடமீ'
டைணயாைட மீ)ப த
சித க ளி):ட$ விைளயா

சி3மதைல

ெசகீைர யா*யேள
ெசதி& வதபணி மதர மமதக
ெசகீைர யா*யேள

(5)

ேவ3.
அ3கா1 %-பா1 ைடைக யவி E சைட)பா சைட கமல
தலவாN பி713E ெச/ேதற லகவானி வி1 ெகாகைணவாN
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3கா கிைளவள கைணயி$ V1றி1 பர ப%-:னிைற
ைணதா D/ந யதீ
ம3கா நட&ந

E %ாிச கிள வர-:ததி

Eேச13 வய71 :* :ைன

வழி ெபகா வழிம )ப மலத' டைலயின ைறக
சி3கா னட  தமி ேகாைத ேசேய ெசேகா ெசகீைர
ேதவ கமரா பதியளித ேதேவ ெசேகா ெசகீைர.

(6)

வா  ம ேகா *ள ைல  மல)P- பிைணய1 கழ1
ம3 வ'

Uடகிடேவ மழேவா திம-பி னைடபயில

ஆ E சில-: சில-பமணி யணிேம கைலயி$ மணியல-ப
வைச சி3கா1 ெபாசிெபால ெகா-ப$னா ெபகந ைடெபயர
ேபா கி$ ெற/த1 கிEசிைலேவ :ற)பா ெடன$V ணத
ேபா;ம3கா1 கE%-ப :ாிபா' மடவா ாிய1றிைசேந
ேச  தமி ேகாைத)பதி வாசி3வா ெசேகா ெசகீைர
ேதவ கமரா பதியளித ேதேவ ெசேகா ெசகீைர

(7)

ேவ3.
விாி  கலப)ைப ேதாைகயி$மணி மிட3ப/தைனய
மிளிபாெசாளி மரகதமக ர ைழ ெம$காதாட
ெநாி E சி3Eசியி னணி% *யி ென *தைழதாட
நில&மி மதிகம' டலேமாைகயி னிக:$னைகயாட
வாிெச கமலவிழி ைணகைண வழிெப காட
மாபிைட தவ/மதா ணிேயாடகத வாவைசதாட
அாி கி' கிணியைர ஞாெணா7யா*ட வா கெசகீைர
பாரண Hபயி ேலரகநாயக வா கெசகீைர

(8)

ெபாகர வெதாளி Pதபணாமணி :மழ ெவயி;றழ)
ெபாதிQ ெனா தவ %ாிகவாவைள :ணதி M;ைளயா,
வகெண

-:வி X$றி ெவ'டா ளெதாளி நில&மிழ,

வைரெயா பதெத/ பாிதிAமதிA மக$3ய த'டைலயி1,
றகி சீ)பந3- :னவாவி சலசவ ைளைக,
தனியவிதர& ளயிதிட மாவைர தைலய :):னனீ,
அகைர ேமாெபா$ னித' ைற யினனா க ெசகீைர,
யாரண Hபயி ேலாகநாயக வா க ெசகீைர

(9)
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க'ட$ *தைல த' மகித கமலமல கிழவ1
காி,றியெகா

னிெவாட க$3கன1 கிாிவ)ெபமா$

'ட மதி)பிைள வ' /ெகா$ைற ெதாடெவளி ண):$ைன
ெதா ெந கிய ெசEசைடQ

D- பியல-: ைற

ம' தி ைர):ன$ மதாகினிநதி வதவ* ைணயமாெவ7 $றி7ர நட வளதெந

-ப*வ

த'டம லதிக ெகா'டவண$ம கா கெசகீைர
யாரண Hபயி ேலாகநாயக வா க ெசகீைர

(10)

ெசகீைர)பவ 13-.
ஆக ெசNA 28
----------------------------------3. தால# பவ".
பவ".

ேவ3.
ெவளிவா$ றட&-ப %ககி$
மிட3கிழி Eெச /-பாைள
ேமவலEM /3கதிகா விகத$
ப%ெகாN Aைள) :ரவி
ெகாளிசா மைரயி$:ைட யிர *
ெய/ெவ' மதிேபா ைடதத
ெமா/க ெபாரதா ைழயி$-ைப
Aைட சி3:$ ரகயில
அளியா' மிழ13 த'டைலQ
டலவா வியி$மீ$ V'*ல3
தகவா$ ெவ*ேபா$ றிழிம3கி
னர-ைப ைல)ைப கனிQத
ெதளிேதன லவனயி ேகாைத
ெச@ேவ தாேலா தாேலேலா
ெசேகா

*ைறவா மைகAைம

சி3வா தாேலா தாேலேலா.

ப'ைட) பழநா$ மைறநவி13பதியி$ ப%பாச மா கி

(1)
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ப'பா தளி$ேமா

*EM

)

பாி - :வனமைன திJD
ெகா'ெட) ப*$ ெறாடபாச
றி)பி$ வழிப வ ராகி
ண நிற- பலவழியாN
,3Eசமய தமி$ மயக
க'* தமாமைற கிழவ$
க*: கிட ைவெதவ ள
கத1காிய ெபா ப ணி)P
கட&

ைர)ப தி&வ

ெகா'ட) ப*வ ெதைனயா'ட
ழகா தாேலா தாேலேலா
ேகாைத)ப தி -பா கிாி 
ேகாேவ தாேலா தாேலேலா

நற&கம  டா

(2)

கமல

நா ேபா த ப%ேதற
னாரதட திJவ

ெட 

நைற கான ட&வள தய71
:ற&பா தசைட) ப/த
:ற

கனிQ தழிக*நீ

:ணதா1 ெற

- ெபாியா3

:ைடயி1 ககா1 கைழசா*
%ற& க வாNம 
%ைவ' டக களி ெப கி
%ாிச ைட) :):னனீ
ைறேச ெபா$னி கலவமைல
றவரயி னீநைற ெக/
ேகாைத) பதியாN தாேலேலா
ெகா* மாடெச $ Vரா
மாரா தாேலா தாேலேலா.

:ைழமாறட ைக கைற ய* :ாி ேகா

டயிராபத) பாக$

:ாிேபரர %ெந - பதிAெபா7& மிழ க*:த

(3)
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ைழவாN ெபா&E சிைற ,ட
>ாி கத வதா

*ற

$ைன) பதிA- ேபரர%
*Aெகா
றிைழP'
ெற காி

)பவ வ$பணி&1

வம ெச/Eேச
ெபா1கலச ைல

ேயல ழ1 P-பி*ைய நக
விையத மண, ழகவள
தைழP ைறநா டவ ெதா/-ெபா1
றாளாN தாேலா தாேலேலா
ச1பகிாி யாய1ப விைட
ைதய$ மதலாN தாேலேலா.

(4)

அலP ண க1 பகநா *1
கர% :ாிAE சதமகேதா
ன&ண வலதா Yடழி&1
ற-ெபா1 கிாிையத னி னித
சிைலயா$ கயிைலய ைடதிர)ப
ெசைக) பரேசானி தியைத
ேதவ கிைறவ$ காதளி)ப
ெச/மாத வப$னி ய தவ
நிைலயா வகநீ சரவணதி
ேன பய தமினகல
நிமைல ெய  ைலயதி
நிவதா Dடைறவர வள
தைலயா றிவி ர *A3
தடேதா' தேல தாேலேலா
சகத மிேதாி ய1ேகாைதத
தைலவா தாேலா தாேலேலா.

ேவ3
வ'ட7 ைழதி

த' ைற யி1:ன வழியி1%ழியி1ேற

மாநிழ71 ககாடவியி1 ழ$மா$ மதகி1கயேல
ெத'*ைர ெய1றிவ ழித:71ெபா7 ெசEசா7 சிைவயி1
ேறம7வாச) Pம7வாவி தி$கைரயி1 றைரயி1
ப'ெடாி வ' கD'

திர'ெட /ைப-ேபா தி1றாதி1

(5)
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பமதலாி1 சிைன13 ட)பணில /ேவறி
த'டா ளEெசாாிA- ெபா$னிநாடா தாேலா தாேலேலா
ச1பகிாி ம ர)ெபமாேள தாேலா தாேலேலா.

(6)

%டமணி H$ைற Aண-வ ளEசிய
ெதா*யி1 ேறா$றி
ெசா1றமி ேத&3 ெபாணிைல வ/வ
ெதாவ/ தியேகாமா
Jைடய பிரா$ேகா யி1ப* வாயி7
ெனாதி ைறAN)ப
வைழயணி ெசைகய ன$பிைன திைணெய$
ேறாதிய ணவாிதாN)
படதமி /ணச கைற பாண
த1:லேவா வினவ)
பரன ளா;ைர பக:ல வாத'
பாசைட நளினமல
தடம7 ேகாைத) பதிவள கா
தாேலா தாேலேலா,
ச1பகி ாி ம ர)ெப மாேள
தாேலா தாேலேலா

(7)

ரவ தித ப%த' டைலயி$ ளிநிழ$ மயிலாட
ைழதளி ாீ$றவ  பல ஆெதாளி ட

கனிRறி

காிய கத % கைல M7ள மதிகர தவ
க'Lறி ள-பற ெச$3ைக ப1றி க*பாி ண&பாிவி ெனாட க

வ$ெபா7 ெபா1கைள ப1றிெய  தவ)

பானிற ெவகின) ேபைடேச வ;ெமதி பாD வநக
தரணி பணிெத/ ேகாைத) பதியாN தாேலா தாேலேலா
ச1பகி ாி ம ர)ெப மாேள தாேலா தாேலேலா

ேவ3.
ைரதிைர :ர *ந3 ைககைர ப ெமா
ளிசரவண) ெபாNைகயி ேனா,ல,
லவர% தவிைல தைரப*&றி1 பறைவ
ைட:ன லறி1கயலதா ேமாநா

(8)
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பரெவாாிைல ம பதி யற பதிA1றவ
பறைவAட J1றவட ெலாேவ3
பறைவ ெவளிப1றம3 கய:ன 7/ கவ
ளயிெகா 3 நி ைடெகட மா>க
மளிெனா ெட மைல ைழயினிட வசெமா ,
வைரபக ெவ தவயி ேவபா*
வ*தமி/ ைரத :லவைனய ளிாிய
வரதவி ெசா$ெமாழி தாவா
தைரயின* ய தவி ய'மைட Aவ *Aய
தைழபணி கிாி கிைறவ தாேலேலா
தைலயவி ெவ1பிJய  மிைய ெமா*தவனி
தவவ ெபானிைறவ தாேலேலா

(9)

ளிநிழ பர): ெபாழி ன3மலம ளிெகா
3ைக ெவ*த:ைன நீடா
ெகா*ப

U%):வறி தி3ெமன வ* க*ெமN

ைலபாி :ரதிெனா 7ேந,ற
களிெகாடளி படமி3 மலதைதய ெநNதழ
ககிெல ன)பசிய வாேதாைக
களிமயின *)பவிழ வணிெத ந*ல&
கயவிழி மட ெகா* நலாP%
பளிதநைற 1றிெய/ ைறைறய ைரெதாளி3
பசியநிற 13%ண ேமமான)
பைணகைள பறி மன நைடபயி ;ழதியைக
படகவ

வி

வள ேதமாவி$

தளிெரதி சிவெதாளி கசயி லத
தமி/ைர விாிதக தாேலேலா
தைலயவி ெவ1பிJய  மிைய ெயா*தவனி
தவவ ெபா$னிைறவ தாேலேலா

தால)பவ 1றி13.
ஆக)பவ- 3-  ெசNA 36.
______________________________

(10)
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4. ச#பாணி# பவ".
பவ".
ேவ'.
ேவ'.
வாிசாி க ட க$பணில திM$
ம7 வயி3ைளய ேவாைட
வளளி வைள):க கமடம ள1:க
வைள ெசEசா7 ப*ய)
பத க7 ைலயி ேனகவ கனிவிழ)
பலா  :ற கட காN)
ப%கனிA ைடேத$ ெகா)பளி) பெசப/ காN 3  -:
ெத ற &/ கைடஞா ல-விட கைடசிய
ெதாித ச1ற கலநீ
ெண வரா ;கD தட-பைண ெவளிைடயற
ெந ற)பா) ெபாட$ன
தாி களி னதடE Mதமி ேகாைதயாN
ச)பாணி ெகா * யேள,
சயிலமக D ம தாகினி E சி3வ
(1)

ச)பாணி ெகா * யேள.

ெபாமாற ட காிக டாகவி தனமைழ)
ெபாகவி  மி)
ெபா$ன- ெபாலவ

டயறவ வளி)

: கிழக கழேவன1
றமாெவ ன)பழய கிழ கககி$ற
சார71 :'டாீக
தவபற கி$னத ைலய தி):த
தனியா றேத-ப/
ெதாமாப ைண)P& ெமாகவ

3வ &

ேமாசாைக யி1காAம1
ேறாகனிA மாய-ப நா

ய ததவி

Jதவியாண மாிதாN
தமாவிள ெசேகா டாDெமா மதைல
ச)பாணி ெகா *யேள,
சயிலமக D ம தாகினி தைலவ
ச)பாணிெகா *யேள.

(2)
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மைற திைசக) பமR* ைகயி$மா
னிவரJதித ெசேக
ளாி)ெபா 

தி யதட- Pய

ராாிமகி டாாிநாகவிதிைற யிய13ப7 ெகா' தைன யைரAதவி
மிளிவதியா $றமி லைதவ வதி$ற ,ன$
ெம$கிைட பிலவாரநதிதE சாரறி ெக' ணாயிரE %ைனவய
ழிAெமைத திெமN
வழிவைரE ேசாதிெயதி ,வ ேகணிAவாவிAம M
ைதவ- ெந -பா தளகிாிய மதக
ச)பாணி ெகா *யேள
சமிலமக D ம தாகினி  தைலவ
ச)பாணி ெகா *யேள.

(3)

3நைட) :றவிJ 3சீைர: கவ ெகாழிய
ேகாமக$ பா ெகா 
ேகாகைள தாியெச ேகா$ைற நடாத
3கைவ கா1க-ேபா
3ள- ெபறிேச தகவா3 தி கலைவ
Aழவ$பத ைணேச
3னபாி வ டநைன ய க'* ெத$ெகாெல$
3ளநீ பசாீாியாN
ம3வ3 ணத$$ வெநறி Aைர)பவம$ன$ேவ ளா'டைலவனா
வ$க7க *தி &தவவ ,க
வானிற , ம):
த3க' மாயாைன வளேரரக திைறவேன
ச)பாணி ெகா *யேள,
சயிலமக D ம தாகினி Eசி3
ச)பாணி ெகா *யேள.

(4)
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கட& ெகா /தாைழ பாைளவி

O$றைப

காN  ைலறி சிதற
கவ

3-பலா Zத

,$ட

கனிAைட திடவா ைழயி$
ப ெபா1 கனிதா3 திF ழ கபசிள க$ன ேவ7)
பட)ைப கீப*ய தடமீ$ V'*1
பறிெவ* ேபாNமீ'

ெச$

றைடெந1 கதி)ேபா ைததய1 சா7வய
வள1 ப தி Aகளி
தா1றி1 ப*ெப நீததி னிகைர
யைலவ ெபா$ னிநாட
தடவசி ைனMத வனம& மேரச
ச)பாணிெகா

*யேள,

சயிலமக D ம தாகினி  தைலவ
ச)பாணிெகா * யேள

(5)

ேவ3.
ம'*யகா :விக'ட வனீ 
வெகா

ேவைலநீ

வப* தற;' ல 'டவ$
வ'ெகா பேகா 
த'டெம/ ெசA தமதவ
ம-:விAN திடநி$
றதிரழ கிவிழி ெந ள
னாெறா

ேகணிதடா

ெம'*ைச ெயநிர-பி யிகைர
ெபாகிெந

-:னெபN

தி-ப- பெம-ப ந$சிற
திடவி$: தழீஇ
ெகா'ட; லாவியத' டைலேயாக
ெகா

க ச)பாணி

ரவமண தி மரவ கிாி கிைற
ெகா

க ச)பாணி

(6)
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மறிர'

ெநகி யி'ெவ

ளெந ாிதழ$
ம'டமைற வகி விளEசசி
வாLத வானி$/
திகெள /விள கியவதன
ெசவ வாNதரள
சி33வ1 மிநாசிய ைண)ெபா
ெசNயெதா*) ைபேதா
பகயவ ைகமடைதய ப'ைண
பர :ன1ப*Aைபகளப கலைவேச தகெமா
பா டாளியி$ ெசகா1
ம நா;தடE %ைனேயாக
ெகா

க ச)பாணி

ரவமண தி மரவ கிாி கிைற
ெகா

க ச)பாணி.

(7)

நவநிதிேய மணிேயெயா ளிேயபழ
நா$மைற யி$பயேன
ந கதம பேதசம ளித
ணாயகேம :ாிேவா
தவவ*ேவ ய*ேபா1ற* யாத-வழி
ைணேய கதா
தக'மன கலராதக கி$றதனி
தமமேம %டேர
பவநனிதீ மைறேயா திFதிபாி
ெதா/- :ெசNேவா
ப'பம திவாவண மைகய
பாடபயி1 றிடேம
வலய- பர&-:க ேழரக
ெகா

க ச)பாணி

ரவமண தி மரவ கிாி கிைற
ெகா

க ச)பாணி

மEசாிமிEசி மைலமி ைலவ ள% 'டழ$
மைகயெகா ைகமததத யிம 'டலம தைக

(8)
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கEசைட வழித ந3ெதளி காெபகி) :ைடM
க$னல ைலெத/ ேகாைதவள- பதிகாவல ேசவலவ
மE%வள திடமீவள ேசணி$வ லாாிAைத ெத/ெவ'
மதகய) பி*ெப13 வளத வ
Eசாி- பைல ைதவகா ெகா

வ

த3க

க ச)பாணி

ரவமண தி மரவ கிாி கிைற ெகா

க ச)பாணி

(9)

ேம ற மாைலெய/த 3-பிைற ேமயெவயி1 றிளிளமா$
ெம$பிைண வ' ம' டனபாைவ விழி ழி க'ணக 
தா 3 ேதா'ைல யவணமட ைதயதகள மகலநா$
றறிபடமா&ட ெலறிபட ேவவி

சமரசிகா மணிேத$

வா றி -பநிைர மலெதாட ம'டம ைல
மைகைய ய$பிநிறீஇ யியபா*A' மாதிெமN ெவறியய
ேகா ற மைக யத/&-:ய ெகா

க ச)பாணி

ரவமண தி மரவ கிாி கிைற ெகா

க ச)பாணி

(10)

ச)பாணி)பவ- 1றி13.
ஆக)பவ- 4-  ெசNய - 46.
---------------------

5-வ(

த#பவ"

ேவ3
கிழகனிA- விைளதித கிைளெந7*A- ப%ேதJ
கிைளயிேனா

மிதயி$$ கிைடதவதிதி கினியப7

வழறவ வதிசார$ ம$னி)பதிென' கணதவவHவைகயி1 கட&ள- வணகி)பரவ வளகயிைல)
பழ$ றக$3மைலமக ேகா பாகெகா )ப) பல&யிபைட)ேபா$ பைட)பவளி - விைட)பாக னடவதியமைழ
ழ மி ெச$V காத தகேவ
கம/- ப%கட-பா ெமாN-பா ததகேவ

%ழிAதியத' :ன1பட %-பபற பா'மிழ1றி
%ழ;Eசிைற கா$ ைகயவி)ப ைதயகமல தலாினி$3
வழிA-ப%ேத$ ெப ெக  வர-:கட ப காி -

(1)
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மEச பர ெசEசா7 வர$றிெய  வைரயவி
யிழிAெதளி நீட$கல& ெமழிேலரக ெகாதேல
யிைறE%கலச 3னிவ1 கினியவிய1ெசா1 றனி:ண
ெமாழிAகனிவாN தமிமண  கா ததகேவ
கம/- ப% கட-பா ெமாN-பா ததகேவ.

சக கப *ட &ைதத த'டாமைர க
றாேனபைட காதள'

(2)

*ெந மா

மிமறி மளிதைல

யக கிழி சைடப/த வதினினிய ட)பலவி
னழிேத-ப/த வித[ற லாிைவமகளி கரடரட)
பக பம தகமைனயபைன ெம$ைல க

க3தெதன)

பர1கி'கிணிவாN) ப%காய ைபேகா க-பி$பாியக பமர யிேகாைத தவா ததகேவ
கம/- ப%கட-பா ெமாN-பா த தகேவ

(3)

இைள  *U' மகி3ெம$ றிதா'மணிH :ரமிரக
வி3மா த*)பாாி வளெத/த ைண)P'ைல .Jக
வைள  மி  மறிெதறிA- வாி க

ைணயா பத-ெபய

ம3ந* - :யமைல வள7ட)பாக- பகி
கைள - பசியெதா* ைணேதா

க&ாிதளி ைக விாிதைழ)ப

கைணமைழ யாயிதைழ) ப கசி விைள E சி3>ர
ைள E சி3ெவ' பிைறக

 கிவாN ததகேவ

கம/- ப%கட-பா ெமாN-பா தத கேவ.

(4)

பனிAதிய ெவ' டயிேநய- பக)ெபாவ மகளிளபதறி)பி* சி3தா-பி1 பராஅைர கைற யி1பிணி)R
தனிAதியவா$ மெதா* சகெடா$3ைத) :வாAதாளா1கிழி) ெப-Pத தன'பேபா$ 3யிகவ
கனிAதியவா$ க$ெறறி கரட கடவாரண மி3
கEசJயிம வ$கிைளA க*Aதிமா1 ெகாமகா
னி:கவ ேபா1றி ேகாைத கா ததகேவ
கம/- ப%கட-பா ெமாN-பா ததகேவ.

ேவ3.
%

 திைர)பரைவ ேபாயா3 ப*கி$ற

(5)
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ைறகதி )பிXJE
ேசாதி தEச மித தகமE
M$மைழெசா ாிததம

- பட)ைபயா ரரவி$ த-Pக
மடவிாிக ளதி$த-

வளசா7 யி$சிைவ கைழ கL தாமைரம
ல)ெபா
ெத

ர'ட-

E %ைதளி ெதளி  மதியினி1றி

கதமி ைவயைன
ேசர கைட ெதா)பமி

ைடெதாளி ம/கி

ேதAமைவ வி-ேபஅ ட நி$பவள விததிற திளாைகய
-பமணி தமேள
யரவாசல தைம ெயாபாக சிதமகி
ழழகாநி$ தமேள

(6)

…………த*)பாாி வனைல ைசலமகD………

ேமா

)ெப -பாத வா7ள-பிைற D-ப

……..'ண ணமழ ென1றி கணி ைறAமகிவா
…….ைட) ெபாகிேயா க)பாிவி னி$ம 1றி
……….தைத Xரா3 தடவ): ய-பழிசி
…….1ற- விாிைர) பசதம க$வி:த னிவர ய$மா
……& ேமேலரக வள ரா3க தமேள
யரவாசல தைம ெயாபாக சிதமகி ழழகாநி$ தமேள
(......... >ல) பிரதியி ப கதி இ@விட- கிழிள)

தட Eச ரானன னதம ய$களி
தD-பநி$ றினிவ)ப
தமனியம ணி)ப% ெகா$ைற சடாடவி
தாைதெயாபா னைகAற
ட  ம ெகாைக வைரமட ைதAள
,ர$: கமலத
ேகாகநக மமமாமி A-பாமட ைதA3
3வெகா' *ர$

(7)
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றிட $ றமைனய ேதாளாலவ ணயி
திைர கட; மா&-வைரAE
ேசரைள த , ேவெல  திற-பா
நி$3 பைகைய
யட - ெபதிற 7ைசேவ' *ன$ற
னைமவாN தமேள
யரவாசல தைம ெயாபாக சிதமகி
(8)

ழழகாநி$ தமேள.

க1பக கா &-ெபானா

மமரா பதி க*

நகமயி ராணியா
காம கிழ தியிைணவி ைழ&-வி' ணவமகளி
ைககா

ேபேரவ;-

ெபா1பக யநல மாியைண Aமகபதி
ெபாதிட ெகா*யவ&ண
ேபாக- ெபவர யிக வதேவ1
:னிதM$ம ைழதைழழ
வி1பக) ெபாத1 றமக

கிைறவக

விடவர& மிதமணிAெவ'ணிற தி)பிகா$ ெறாளிமணிA மிளநில&
ெவயி;ேமா பத-விாி)ப
வ1பக1 ெறாிவாிய ேகாைத) ெப-பதி
கரேசநி$ தமேள
யரவாசல தைம ெயாபாக சிதமகி
ழழகாநி$ தமேள

வ'டறா நறவ)ப %ளிய லக7$
மளி கமலய
மாத கமல தண ைல>%
ேமகாசவாச ைவ 
ெகா'டறா &'டெமN தாமைர க'ணJ
3நைகவி ைளநி$
ைறயிர தனன$றி ய*ய- பிறவி
ெகா -பவ) பிறவிேயற
க'டறா வெபாழி கைட க ேணா தவி
கசிெதா/ மதZற

(9)
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க&ாிதி ம*நைன) பவப /தைனய
கனிவாNதிற திதவிாி
த'டமா தவபர& ேமேலா க)பதி
கரேசநி$ தமேள
யரவா சலதைம ெயாபாக சிதமகி
(10)

ழழகாநி$ தமேள

த)பவ 1றி13.
ஆக)பவ- 5-  ெசNA 56.
--------------6. வாராைன# பவ".
பவ".

ேவ3.
மழ$ றைனயப ைண):ய
மணி)P'டய திமா:வனசம ல)ேபர3 கவய கைண):$ னைகAஅழ கட&

சி3பி*A

மசல றவ மடமகD
ம)ேபாத) ேபாள களி):1றக
தி1:ளக மயி ெபா*)ப)
பழE சி3:$ மதிதாய
பனிநீ ரா *) ப/தா3பசியெபா* ெமNதிமி பல
பணிA தித1 கைழதனேர
மழவி$ விைளயா

*ையதித

மனேமா வரேச வகேவ
மடவா நடமா*

ேகாைத

வள வக வகேவ.

த'ண கத-ப) ப%ெதாைடய
தளி E சி3E சிைய*
சாதவக Uத1%*ைக தாி க
வக) பணி  த-ைப)
ப'L' *பா):3 ைழயி1

(1)
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பாி கவ கமதா ணிAரபர)பவ கமணி கடகபாணிவைன யவக விைட
க'ணி$ ெறாளிகி' கிணியைரஞா'
கவினவ ணியவ கபத
கழ;E சில-:E சதைகAேந
க7)ப வணிய வகெவழி
வ'ண- ப க' ேணறகல
ைம கா) பணிய வகேவ
மடவா நடமா*

ேகாைத

வள வக வகேவ.

(2)

ழ கமEM$ மைழழவ
ழ கெவ /Eசாதக க&த
$ன$ றிய-ப) ப%கத7
டகா தவிதபா சைடபி1
றழE சி3கால ைசெதழினி
தய க)ெபாறி வ'*ைச மிழ1ற
தடதா மைரயி$ மட)ெபைட
ையதழீஇய சிைறேயாதி மமி
ெச/க$ பா)ப ேதாைகமயி1
சிைறமீ விாி நட-பயில
சிைதக ளிக மல
திர டா

ெகா$ைற கனகெமதி

வழ- பண)பா தளEசிகாி
வாேவ வக வகேவ
மடவாந டமா*

ேகாைத

வள வக வகேவ.

ட $ றி*நி லகிழி
3கா1 சவாிெந

ெடாத1

ழவி கல ப-பி* டர
ைலய)பா

* கைர Aைட

ட  ட காN பலெவா*
>ாி)ப %காN தாைழவன
/மைல  கைழ) பட)ைப

(3)
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தைல கைள வய1கா7
திட க
*

ப  கைடசியக
1 ேறாட)ெப ெக 

ெசழிந ட-ெபா னிைறவ
திர'

கவி$ெகா' ெடாளிதரள

வட  ம)P' ைல க&ாி
மகேவ வக வகேவ,
மடவாந டமா*

ேகாைத

வள வக வகேவ

(4)

க களி1றிென திகட
கராைவய ைடெவ வக1றி
கைட க

கைண காி தவி

கமலதிைற ேததறி வாிதாN)
:ாிAத வதிJ3 பயJெபாரவி ெபF*னி தளி)
:ல-: ெதாிைவ கைவநா)ப
:ைனைப கி$மா றாதவி)
ெபவE சகதாட ைகAடலபிள சிைலயாN வழி கிடத
ேபைதய Eசாப மக1றி)
ெபமாத வ$பி$ மிைலநக
மவியிE சாபமி 3ேதா$
மக$ வக வகேவ
மடபா$ ழ7த ழீஇய:ய
மழவ$ வக வகேவ.

ேவ3.
கம தகாிய %ாிழ$
கிெம$ைல யிளவனிைதய
3வெகா

திவிழவி$ மகிைட

ைறயகளி மயினடெமன)
பமமணி கிவிாிய நிழ7
ப*யி$ைறைற நடமிட)
பமபதAக பாி:ர ெமதி
பதறியிைடவறி ெதனெலன

(5)
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தவின3ம லாிைனபி ைணயலணி
தரவளகமிைச யிவர
தைதயமடநைட :ாிவின ாிைவய
தமநைடசில பயிவேபா1
நைட ெபயரரவ கிாிமிைச
ல&கைணய$ வகேவ
றவமடமக ளிதணி னிழ7
மரபர$ வகேவ.

(6)

தளவநைக யிலவிதழி னிலகித
தமரவிைசர பமரமா
தகரெமா/ கிய%ாிய சாியெமN
தளைடெயா கரமிைச
யளவெமா தைலெசகி Aபணி
யணியவைமதிA மிைலெயன
வகெபா$மைல ெயனநில& யநிைல
யLகிநிைரெகா

ெதாிைவமா

கள&ெகா ற மகைள யிவெனன
கவெமாக வெனனெவா
கனியாிாிதர னிய மதகாி
கடவிம3கிைட நடவி 
ளவக வ3கவ பணிகிாி
ல&கைணய$ வகேவ.
றவமடமக ளிதணி னிழ7
மரபர$ வகேவ.

அரவமறி கடலக

கிழிபட

வமாிெனதிரதி ாிகெசNமா
வ&ணJட ;யிநிவ ெந வைர
யகலெமா வழிபகெநறி
விரவவயி ெறா கரப னி:ய
விமலவ*யவ தமள
விைனக

&ேமா ரரவமரகத

விமைலமர பமமல
ம&மரசிள வன3 ெபைடயன
மகிெகா

கலவிட

(7)
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மகளிமரக Lற;ம னிமயி
:ளக3 களிவர
ரவமல நைறக/ம ரவகிாில&
மிைளயவ$ வகேவ
றவமடமக ளிதணி னிழ7
மரபர$ வகேவ.

(8)

தவளவிள நில&மி/ /மதி
தவ/மிரசத கிாிமிைச
தபனJ/ மழெவயி7 ெனா7ெக/
தJவிெனா விைட கட&ேமா
பவளவைர யிைடபட ெமாசி3
பசியெகா*ெயன ULகிைட)
பைரவிமைல சிைவக&ாி பயிரவி
பகவதிமாி யாJட
கவைம ெயா:ைடயி ெனழி;3
கலசைலவழி யநீ
கைணெமாழி 33வ ெகா நைன
கவிJமதிமக மலவேதா
வைளெயன வளபனி நயனெமN
ளிபணிமைல ம$வகேவ
றவமடமக ளிதணி னிழ7
மரபர$ வகேவ.

அதகைல மதிதவழ வைரக
டைசயவத கலசெமலா
மக :ைழபட வழிெவ ளவியி
னரமகளி:ன ைடெதா3
கமலெமா :ைடெசவ7 ெயா:ைட
காியவைள Aெமா:ைட
கவினவல ெமNதிகிாி யைனய:ள
கமலமறிதிைர மிைசெயழ
விமிதடJட றிமிமாிசன மிைசயகல
ைவயினைற ெயலாவிைரவின திA3கயக ெளதிெகா
விமலநதிதைல Aகடர

(9)
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தசக னைறகம ழரவகிாி
ல&மிைளயவ$ வகேவ
றவமடமக ளிதனி னிழ7
(10)

மரபர$ வகேவ.

வாராைன)பவ 13-.
ஆக)பவ- 6-  ெசNA 68
--------------------------------------------7. அ"$*#பவ".
அ"$*#பவ".

மாககடண &-வைரசா ர$ேமA- ெவ*வா1ற
ைல க$3 த&ேமா
வைளக ேகா ைட ெசக

ககவாி

மழவிள க$ைறAளி
நாகநிழ னி$3ப* க)பாைற யி1ெபாழி
ந3-பா ெப ெக ,
ந7A-: 7)பறழ தைழ : கிழிய
நானில தவிெபகி
சீகரெம திெதறி தரக- ெப-:ன1
ெறவிதி பாவதநி$,
ெதளத கலச ைறதி*J மிெகா'
தினநிர) :13நி$ற
னாகம தளராம ெலாத$ைம யாகலா
ம-:Y யாடவாேவ
ஆ*மைற பா*ய ணீ ெச ேகாடJட
(1)

ன-:Y யாடவாேவ

ேசாதிட H$ைறA ணகைர க'டேம1
ெறாபிற) பதணாள
ெசா1ப*வழா  Pரைணநாளி னி$ைன ெதாட
ெத/ெப- பாதளா
வாதைனA றாதவைக மயி;'

தானவ

ம3ெதா டதிடாம
ைவUதி ெச@ேவ 7வ$கர ' நீ
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மாகழ$3 சிைத
ேபதைமA றாம7வ$ மீைர தி கி$ற
பிைளதமி) பJவ7$
ெபN ைற&'

கவிராச ராச$

ெப-:ராண ெசNAD'
டாதரவி ேனா ேத தி$:13 வாழலா
ம-:7 யாடவாேவ,
யா*மைற பா*ய ணீ ெச ேகாடJட
(2)

ன-:Y யாடவாேவ.

வ' ெமா'

' ப' க' சிைற விாிேதா3

மடலவி தரவிதநா'
மலவிாி திழிப% ேதறகா ெபகிய@
வாவியி1 ேறகவாைள
A' ட களிெவறி ெகா' நி$ 3களமீ
ேதா*மீ' டடதாைழவா
AதிகாA தி)ப ட)பலா வி$கனி
Aதி)ப %கத7யி$
ெகா'டைப தாV திைட)பழ திதய
ள)ெப தாக: 
ைட ைப-: ல ெம/)பிவிைள யா*வள
ளி:ன1ெசாாி ேகாைதவா
அ'டம' ெட'*ைசய ம'டல ெதா/மிவேனா
ட-:Y யாடவாேவ
ஆ*மைற பா*ய ணீ ெச ேகாடJட
(3)

ன-:Y யாடவாேவ.

ேகா

ெபா1றா 3 தா :$ைன

த-ப ர)பிA-ப
>% ண)பத ாி1பா ட ளி ல
ழ கமைழ ழவமா)ப
ேகா

ட$ெற/ மக$றிகா ளெகாள

ேகா *ைளய ேகா

ேமதி

ளிநிழ வதிக' களிெகா'

ேபா க

ழ க$3 ளியாட
ெவேகா* ளக) ைப)பற பனி):றா
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விைளயாடேவ ைகAைறA
ெவஉEசி3: வாNயி வ பைக தணிதபணி
ெவ1பிைறவ நி$ைனய$பி$
அேகா* விைள யாட1 ேவ'*னா
ன-:7 யாடவாேவ
ஆ*மைற பா*ய ணீ ெச ேகாடJட
ன-:Y யாடவாேவ.

(4)

ஓைகெகா' *ர&வ தைடைவநீ யிவனிரைவ
ேயாட ரகா)ப
Jலெக மவிெராளி விைள)ைபநீ நி$மன
ேதாெகாளிய ளி)பனிவேன
சாைகA3 நானாக ைல ாிைய நீயிவ$
சகலகைலA- ெதாிேதா$
றாளா$ ம/ 'ட ெதாக ன க
தளி கவள ரா3கவ$
மாகய ரமர பகாாி நீ:வன
ம$Jயி பகாாிகா'
வாெளயி1 றரவிJ கE%3ைவ நீயத
மா%ணவைர கிைறயவ
னாைகயா 7வன கி தனிவாழலா
ம-:Y யாடவாேவ
யா*மைற பா*ய ணீ ெச ேகாடJட
ன-:Y யாடவாேவ.

ேவ3.
கைள தி %ாி ழ$மைகய
கமிைண Aறநாணி
ய;3E சி3ம3வத ைடதைன
ெப- பண)பாத
எாியநி$ றைனெயளி ெத 'ண&
மEசிெமN ைறகி$றா
ய&ம$ றிநி$கம / 'ட
மவனியா ரறியாேர
ெபமித தெபாD ணாிவைனநீ
பிைளைம கதா

(5)
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பிாிய1 றேதயைமA ெம$3ளினி1
பிாிகலா ெதEஞா$3
மகி நி$ைற /தD
ம-:7 வவாேய
யயிலவ$ பணிசயில நி$றைழதன
ன-:7 வவாேய

(6)

வி'டரா தலமடக; மிவ$பதி
ெவ1ெபலா மணிமாட
ேமமா வைரேமனி லதிகிாிமா
வி'ேக1றி

நாEசி1

ப'ைடநா$ மைற)ெபாெளலா மிவ$:க
ப'ணவ தேலேனா
பழெதா/- பினவான நா *ைமயவ
பாிசன) பாியாள
'டநா' மதிM* மாலயனிவ$
ெசா1ப*ய ைமேசகா'
ேசாதிவான வனிவன லா$ம1ற
ெசா1றிட1 கைமயாதா
அ'டநா யகJடனி தா த1
க-:7 வவாேய
அயிலவ$ பணிசயிலநி$ றைழதன
ன-:7வவாேய

கைணA கள&ெகாைல A-ெபாA
க கைட *ெகா'ட
கவாித வவாN சி3:$னைக
கலசெம$ ைலமாத
%ண3 ழ1ேகா தியரானெநN
ைதமல) பதேதாய
*U%)பி ைடUட கH:ரெதா
ேசாேம கைலேயக
ெதநட நீைற) ப*ம
ேசதகமண நா3Eெச/
தடகைர) ெபாNைகM ேகாைதய
தி)ெப- பதியாள$

(7)
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அணய ைன கைட க L1றனனித
ம-:7வவாேய
அயிலவ$ பணிசயில நி$றைழதன
(8)

ன-:7வவாேய.

வ'டறா மலகாிமி ழ1ற-:யமல
ரவிெத ழி,வாவிAE ெச/Eசா7 யி$பழனவளக) பகா 
ெகா'டறா &ைபEசதன ேசாைலA
ர-ெபா கியகாவாN
,ல ளJக மEM1ட
,$வைள தவேதறி
ம' M$ திதீ$ற நீ$மணிநிலா
வழகெவ' பணிகா$ற
மணி ழா மிளெவயிவிடா வனெகா*
மாடெச$ Vவா
அ'ட நாயகJட னிதா த1
க-:7 வவாேய
பயிலவ$ பணிசயில நி$றைழதன
(9)

ன-:7 வவாேய

காவி  திக:ாி வயிர)பைட
காவல$ னிேவாக
கட&ேளா தலாகவ$ ேனவதி
க*நக சிைற>ட)
ேபாவி  ெத/:வன மர%1
:ாிதயிதி யனாவி
ெபாதட ைகேவெகா'

ெகா'டவனிவ$

:னிதேவ :விமீதி
ஊவிட) பணிமைல  கனிஙன
13ைன வாெவ$றா
J1றிடாெயனி ல)பணி வநி$
Jட$/ 'டா;
மாவில த1ாிய ெர$3ணகிைல
ய-:7 வவாேய
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யயிலவ$ பணிசயில னி$றைழதன
(10)

ன-:Y வவாேய

அ-:7)பவ- 1றி13
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----------------------------------8. சி+றி+பவ".
சி+றி+பவ".

ேவ3
%ழி  தரக திாிபதைக
ெத'ணீ) ெப கி1 பததாி E
%டகா மணி)ைப M டகி 
L 1 றிளெவ' பிைறெயாக
விழி  ளதீ ெகா/ெதனேம
விாி E %டெசE சைட)ெபமா$
ெமNேயாப திகர ைறAவிமைலமல க

ைண களி)ப

வழிெதா' டைர கி' கிணியா1றி
மணிவாN 3வ1 சிறித-ப
மகிவி னடத டJைற
மண1ேசா றயிறக டன$றா1
ெசழி  தமி ேகா ைத)பதிவா
ேதேவ சி1றி சிைதேயேல
ெதNவ) பி*  றமக E
ேச)பா சி1றி சிைதேயேல.

த3க

சி3க

:கக

தடெவ' ம):) பைண ைகெந E
சயில கைர  மத க;ழி
தாைர ெப 1 றிழியவி
ம3கி1 3கி) ெபாிகியமவழ 1 றிைளஞாி / றநா'
மல)P ழலா சிைல காம$
வசத தி)ேப விழவிென 
தி31 றிைற - ப%களப

(1)

40

ெதழி, ந3Eச தன)ெபா*யா
7Eேச தன1 றரசதி'ேட
ெரதிேரா

3ைப க சி3கா

ெச31 ெறாளிM ழிைக ேகாைத
ேதேவ சி1றி சிைதேயேல
ெதNவ) பி*  றமக E
ேச)பா சி1றி சிைதேயேல.

(2)

 கி$ ெறாதி யரெதா3E
ெசா; மிைசAE %திAமிைட
ெதா- வ- விாிமல
ேதா

கமல F

வதி

தா - விய - வனைலயா
தத /மி தமி/
தாவா வி பாரா ட
தைழ - :க க ாியாக
வா  மகன

*71பததி

ன  வ*த ெவயவா
வவி) ெப கி Jவ *ெய 
தமைல விைள கமைலAட$
ேற - பழன திகேகாைத
ேதேவ சி1றி சிைதேயேல
ெதNவ) பி*  றமக E
ேச)பா சி1றி சிைதேயேல.

கழி க' ட7வ' ட7$ம3கி1
கைரயி1 3ைறயி1 ைறயின 
கைழயி1 றைழAE ெசா7னட71
கமாி1 மாி ெச31றி1
%ழி - :னல1 றி ழியி1
%ழியி1 கமல கமலெந E
%ைனயி1 கமEM வய3ைளத
%ழி  ட ,$ ட)பணில
ெகாழி  தாள-ப/ தைபதா
ெகா/Eசா 7யி$ெச ரலாிA
ெகா13 கள)ப வவ*

(3)
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*  நற& ெகதிரள
ெசழி  தமி ேகா ைத)பதிவா
ேதேவ சி1றி சிைதேயேல
ெதNவ) பி*  றமக E
ேச)பா சி1றி சிைதேயேல.

(4)

அ3கா லளியா' மிழ1றைக
யவி ப%தா ெதாிய
லைச பசத க,த
லத மைனயா ைலெபாி
ம3கா வத- கிைடயிைடேயா
மா1ற கிைடயா ெதனவணி:
மணிேம கைலA H:ரவாNவி *ரக நைட ெபயர
வ3கா கக'

ளமயகி

ெயாபா ெனகி ெதாடெசல
&3தி ரச க7)பமத
J3 சம ெக$ ெற/த
சி3கா வழ  தமி ேகாைத
ேதேவ சி1றி சிைதேயேல
ெதNவ) பி*  றமக E
ேச)பா சி1றி சிைதேயேல.

ேவ3
தனதன தனத தனதன தனத தனதன தனத தனதான

அமைற வத மக Jைரத
வாியெசா 7J1ற ெபாபாநீ
அைற ………………………………..
…………………………………..[*]
விாி:வி பைடத ெலாழிபவ தி$ெதா
ழி;மற வைன ளமாகி
விைடகட ெவாத னிடைற யிடத$
விரகிெனா

1றி வரலாேற

ைரெயன நவி1ற வவ$வர ;ணத

(5)
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&ளமகிெகா ட)ெபாைள ேயாெத$
3ைழயணி கர மழவிைட Aயத
ெவாத வண க ெமா தாழ
வ* வ13 மைலவனி ைதெப1ற
மரெனம சி1றி சிைதேயேல
றனி தி க தமி விாித
ழகெனம சி1றி சிைதேயேல

(6)

[*]>ல)பிரதியி எ/ க சிைதளன.

அலதிைர :ர

மறிகட ; த

வகிலக கனத ரேகச
ரவணிவ ெனன1ெசா1 றிடனற ெந கி
ய*யைண பழிசி *தாழ
வைலெபா த3 வளகிைள கிளி
மைலமி ழட ம3,ேட
வமிைள ஞைர க 3விெயதி சின
மதெகா
கலகமி

சிவ ைறமாறி

ைம க ணாிைவய களித

கலபமயி ெலா)ப நடமாட
சதிமணி ெகாழி  நதிெயதி ெச;1ற
கயகD களி கிமீ3
லமைழ வ/ மரவம ைலA1ற
மரெனம சி1றி சிைதேயேல
3னி தி க தமி விாித
ழகென மசி1றி சிைதேயேல

ெபாதிைர திர

கைழமணி மதத

:கக ம)பி Jமாரெபாறியர &  கதிமணி பர)ப
:வயிர ெமா)பி$ மணிநீல
வம ணாித ெபானினற ெகாழி 
ெமாளிெக/ ெபானி ைறைறயிWேட
Aவசிைய ெயாத வாிைவய ளித
&யகல ைவமி க மணநாற
லகிக ைர க' மகி%ர :ைனெதா
திம தணித' மலமீேத

(7)
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ய3பத மிைர மலகாி ெதாி)ப
வடாி ர)ப வக ேசாதி
மணி விள க 3பணி கிாி 
மரெனம சி1றி சிைதேயேல
3னி தி க தமி விாித
ழகெனம சி1றி சிைதேயேல

(8)

ேவ3
தனதன தனத தனதன தனத தனதான.

அாிவத ன1ற வ&ணன வJ கி ைளயMர
னடைள கத மைலதிர :யத %ரேரா
ாியகி ைள13 ெமாெநா* யி;1ேறா ைழமாகா
ெவாளி&3 தயிதி யJவ ாிெவ1: மா&
பாிதா வி

 ெமாளிாி ைலயசதி தரநீநி$

ன*யிைண வ/ மலபவ மக1ற ெநறியாேம
பாிவிெனா *ய1றி வதிAெம மசி1றி சிைதேயேல.
பணிகிாி விள  கென மசி1றி சிைதேயேல

(9)

மமல  - வளநிழ 71ற' மணேகா7
வைரமைன யின * யி ழி சியி1ெபN Aைலநீந1
:நற வினி1ற ரளவசி: க * ய ேசா3
:வர விJ1ற Uமேலா *தி யயிலாேம
அெமன வழி)ப வ&ண ரசிய13 பதிேயா$
கட&ள ர%1ற க*மைன ெயன க திேயாநி$
பதமல சிவ): மிழெவம சி1றி சிைதேயேல
பணிகிாி விள  கெனம சி1றி சிைதேயேல

சி1றி1 பவ 1றி13.
ஆக ெசNA 88
------------------------------

(10)
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9. சி'பைற#பவ".
சி'பைற#பவ".

ேவ3
ஆரணம ைன- நி$3னதிைச ழ கமல
ர-:ய$ 3திழ க
வ'டரா க'டல ெனதித* பணிேப
ராவல ழ கேநமி
நாரண$ பா1கட$ மதிதவ ெதா -வத
நளினமிெனா

-பிறத

நனிதீவ ல-:ாி ழ கவி ணர-ைபய
ந*நி$ றிைசழ க
வாரண கன தைமய$ களி)ேபா
மதெதானி ழ கநாD
ம'மட ைதயபாட நீெடா7 ழ கவள
ம3ெகக L-வள,
சீரண& ெசதமி ேகாைத) பதி கிைறவ
சி3பைற ழ கியேள
திாிபதைக தக வாிமக பாிவிெனா
சி3பைற ழ கியேள

(1)

வாாிசம டைதமண 'டமண மாப
மாதவ கட&ெணன$
மல1: யத&ண$ ேமதினி % *மா
பாதல- : கஞான
பாாியவ ராகவவ தாரமாN ம'கீ$3
பம) பினிெல த
பாமக D தபாN திைரெந  கா கட
ப*வ க*ேபா கி
வாரத யி$3M$ திரெமN க3ேதறி
வாென/ தக Fகி
வலவ 1ற தரைல தகபாழி
வாNதிற த'டம'*
ேசாரெவ/ காழ கி பணி கிாி கிைறவ
சி3பைற ழ கியேள
திாிபதைக தக வாிமக பாிவிெனா
சி3பைற ழ கியேள

(2)
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ேபா1ற க1பக ெச/ந3 ெதாட:வி)ப மலதாமெபா7&ற &திதவித ெபா$விைன ஞைக:கா)
:ைனயிைழ மணி ழா
காத1ப *திம டைதயர ணிதசி3
கலJ-ப னீைழத
கலைவ) ப%Eேச தக)ெபா*ைக :ைனகலா
கட& ெகா/E %'ணமாத) பி* ல மாமகளி Eசம
மைலத&' ெச1றெச@ேவ
வாழிபா *தமி ழ கி  ரைவயி$
ம3ெகக Lைவபட
சீத): ன1றிைர ழ ெச ேகா *ைறவ
சி3பைற ழ கியேள
திாிபதைக தக வாிமக பாிவிெனா
(3)

சி3பைற ழ கியேள

க$ன1 கழி க-பால மி
கனிதசா ற



வ

க' - ப/ காN கறிதாி -ப%
கத7ய ைலத*
$J1ற  ட) பலவி$ பழகிழி
E%ைளய ைளெத ைண க ைவ கா1 க-பகடல- P *ேய
ெதா// மEசெடா

-

ப$ன1 கிழகிEசி நீாிைற Eெச/பழன நட&ந

-

பவிைன ைகவிைன *ட$ ழ கிட)
பத ெமதிரள
ெசெந1 கதி)ேபா ாி ேகாைத வளமர
சி3பைற ழ கியேள
திாிபதைக தக வாிமக பாிவிெனா
சி3பைற ழ கியேள.

(4)
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எ/தாத H; மாகம) பதிAட
னிதிகாச மகமா3
மினிய தமிழி$ ெபகா)பி யெதா*யா)
பில கண) பதிகீத
ெதாழிேல ழிைசதிற தெமா

தார

லைக கிைளமதர
ெதாடமதி மதரா கய விக1பE
%திெகாணா டகவ)பி1
ெகா/வா3 நிைலAந1 ெறாழிலா3 %ர
றி  >வைகயக
,3மக மா க- :றமா க விதறி
ெகா' ண தJதினE
ெச/மாட மாளிைக ழ ேகா ைத கிைறவ
சி3பைற ழ கியேள
திாிபதைக தக வாிமக பாிவிெனா
சி3பைற ழ கியேள.

(5)

ேவ3.
தகர):ாி ழ$மைக யெகாைக
தன கிைண ெயா@வாம1
ச7லதி ைடப கமைட
கட-பன ேமாீணீ
ரக

கி ழியவள ெத/ஞாள
ம-பிய *)பாாி

த-பிைச ைகAள-ெவ- பிAயி)ப
வலதம ல)ேபாதி1
பகத1 காிய%ைவெத ளிA'
பச களி)ேபறி)
பாியவிரா ;கD-ெபாN ைகேம&
பழ-பதி ேயரக-வா
கக ெசவி மைலAைமெப1 றமதைல
ெகா

க சி3பைறேய

 டவ சமயி1பாி Aைகபவ
ெகா

க சி3பைறேய.

(6)

47

கறிர'

வெகா ெட/த

க தக வாேனறி
சாெகா

காமைழ ெபNதக -

:னகா

பற-:ெகாளா

ெதநிர- பிெய த ெப கி
னிட கி1றைலசாN
திநில திய ெபா$னிநடத
ெவழி1P ைறநாடா
திகவ கிக&

க'ம த

ம)பிவ ெவ'காியி$
ெதNவ) பி*Aத&E சி3மைக
திர'ட ைல கலப
ம பகம ைளததட-:ய
ெகா

க சி3பைறேய

 டவ சமயி1பாி Aைகபவ
ெகா

க சி3பைறேய

(7)

ம$றலைள தட-பைண நீெரா
வாவியி னீரளவி
மாளவ  ைகயி லாக7
Pகவனதி னிழ1றடவி)
:$றைலவ விாித ெகா/
தளி-P&- வ*)
Pச$மத$ சமேவைள Aண
:ேதா ெடதிசிதி
ெத$ற7ளE சி3கா$ ம3,
ெச/-பி வேகாைத
திநகரா ளவத வசிைத
ெதாிைற ேபராள
$றெமறி த*த ெச@ேவலவ
ெகா

க சி3பைறேய

 டவ சமயி1பாி Aைகபவ
ெகா

க சி3பைறேய

க'டன3 தளிசி ெவ*த%
கத ெந - ேபாதி1

(8)
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க*ெகாப ராக-வைள %ர:$ைன
கமதா ெக/வி
'டகநா' மலத' ேடற7$
ெமாNதந ேலன7*
$:ற&'

%-ப ெர/

ழகிய பாெணா7யி1
ெத'*ைர யதியேவாைத ழாெவா7
ெசNயமயி1 ெபைடM
ேசவ7ள ேதாைக  லமாட
சிைனதி சாியநிற
ெகா'ட; றகியத' டைலேயரக
ெகா

க சி3பைறேய

 டவ சமயி1பாி Aைகபவ
ெகா

க சி3பைறேய

(9)

மாகமள வளெத/ ெபாைத
மக$றி 7ரத
மாைழயிளE சிைனQ

கயி$

ம$னிைச யி$,வ)
பாகைமெம$ ெசா$மடைத யெபாNத
பட டதவர)
பாைவழக மத$சம ேமெகா
ைபயவE சி3கா
ேலாைகேயா ^தக லாவணம$றி
Jலாவர க' மகி
ேதாைடதட- ெபாNைகவா விAமகக
13ம லதெதன
ேகாகனக- ெபா7ேகா ைதயநாயக
ெகா

க சி3பைறேய

 டவச மயி1பாி Aைகபவ
ெகா

க சி3பைறேய.

சி3பைற)பவ- 1றி13.
ஆக ெசNA 98.
----------------------------

(10)
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10. சி'ேத#பவ".
சி'ேத#பவ".

வ'ேடா 7 த' டைல): மலெதாதி
மநீெத ளி)பவாைட
வகா

கைளய மணிவாயி ேறாரண

மேகதன நா *)
ப'ேடா ரளி ல ழ P க ெகா/பாைளA மலதாமபாகிெனா

ைளAற கநா1 றிெச-

ப/ காN 

-: கி

த'ேட ரர-ைப) பழ ைலநிறீ இ)ப%
தமனய தகட/தி
தைழப %-ப * னி1V க ெகா*A
தனிதனி பநி3வி
தி'ேட நடாதி விழவறா ேகாைதயாN
சி3ேத  *யேள
ேதவரபய காத ெதNவ)ப %ழவி
(1)

சி3ேத  *யேள.

மாதமத ேநா கிற ைடதமா$ க$3ெமழி
வாLத1 க' ெவஃ
மதியிள ழவிA- :ய>ர ; கEசி
மைறAத ைலAளேபதைமA றாவைக யளிதபய நெமெபமானிட- பத
ெபமைல கைரயன பணிமைலவி ளபிரா *ய ைகயிென 
Mதட ெத/ைல) பானில தி

ெவ'

%ாிக சகிW *
ெதாச சியி1 ப'*யி1 ேசட1
%1றி க விேமனி
சீதளந 3Eச'ண நீரா * வளமர
சி3ேத  *யேள
ேதவரப யகாத ெதNவ)ப %ழவி
சி3ேத  *யேள.

(2)
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ப டவி தலாிதழி யெதாக Vெச@
வானற ெகாழிதேதN)ப
வளெசEச டா*ெயா த$றி தம
டகB பகவதிAட$
வ டெமா திடந ட மி ஞா$3 லகிாிA
மறிகட;ம' L-வி'Lமாதிர ம'டரா க'டலJ நிைலத
மாறி% ழ$றாடேம1
க

ெசE சைடயினி1 றிகளா ட):ன1
கைகயா ட)பட)ைப

க ெசவி திைளதாட நி$றா

கா சியி1

காணநாட' டபாத
தி டமி

டா -பி ரா$றத ேகச

சி3ேத  *யேள
ேதவரப யகாத ெதNவ) ப%ழவி
(3)

சி3ேத  *யேள

மமண ெக/P ெதாடயி வழ$
மடைதயக ைடதவ*வா'
ைம கL தி ெகJE ச கரம தி கவிைக
மதேவ' மனக3
ெபாெந E சிைலயினா ேண1றி  ணெதானி
: கி கரத

கி)

:க-ப திெதா

வி

பகழிA-

Pசெகா' ெடதிரமைலெபெநறி விலகா ம3ெநறி விள கி)
பிறP ைறைசநா *1
ேபராக மெதா

தமி)ெப கா)பிய)

ெப1: க1 3ண
திவிள கியநியம ம&ெத$ ேகாைதயாN
சி3ேத  *யேள
ேதவரப யகாத ெதNவ) ப%ழவி
சி3ேத  *யேள.

ெசN க

ப%தா

சேராகம லெபாழி

ேத$ெச/E சா7வய71

(4)
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ேற கி) பரதிட தாைழ 

-பிளE

ெச-க) ப%நிறத
 க

-ைபைய AைடதிளE M1பிணைவ

மதி நீரதி
>ாி க -பக

ழEசா ெலறிதிட

டகல- வி
யி )ப ட)ைபA

/னேபா
: ெகாளி) ப)ப'ைண

யிளநா3 ந நைடசிமா
இழிவாந ைக ைக ெகா *யா டவதிற
மி/ கியாதி

நேலாைத

தி ெக * J-பர& ேகாைதய- பதிக
சி3ேத  *யேள
ேதவரப யகாத ெதNவ) ப%ழவி
சி3ேத  *யேள

(5)

பாடளி ெமாNெத/ த'டைல Qடல
ைப-ேபா ெததிெகாNAபாைவம ைறதய னீழவ திைற
ப':ைட நாதைனேயா
ேச*ம ைறத றவி வைள
ெச/தா மைரக
ெசNைகயி ேனா* க':ைத ெகாள
சிைதA 3காவா
லாடகமணி ெயாளி கடக ெசைகயி
தாெரன ;-:லரா
ஆயிைழ சீ1ற மிழத* ய$பிைழ
யாயிர -ெபாெறன,
Zடதி  தி


ேகாைத கிைறவ&

க சி3ேதேர

Aைமெயா பாக வத பாலJ


க சி3ேதேர.

ேகாகின -பன ைலமட மைகய
ெகாைலேவ விழிதா&
ைழயணி த'டர ளவ வெமாளி
ளிெவ' ணிலFன

(6)

52

F ைல கணி களபE ெச க
விாி)ப மதாணிமணி
ெவயி;மி ழதமி$ மனமகி ெகா'
விழாவணி பாரா *
வா ம3 வ'*ட $றி7$
வைளவ ள-பா*
ம$ற 7ய1றிய ெபாெகா7 யாக7
ம$J ழ கெமன
ேவாகி வள ெக/ேகா ைத கதிப
J

க சி3ேதேர

Aைமெயா பாக வத பால
J

க சி3ேதேர

(7)

பாசைட ளைர ெமயநா ளெசபகய மலரமளி)
பா)பிைன ெவEசிைற Q  யிய1றிய
பானிறமட வ$னேநச 3Eேச வ7ன கா%
நிைலஇய ெப-பா$ைம
நீனில ேவத ட$ெப' ணர%
நிகதிள வரசிெனா 
சி டைள யாியைண ெபா7A
ேதா1றெம ன ககன
Nம ல க1 பகமி ைசவ
7டகி Uடகியப
Mச7$ மயி;ைக ேகாைத கதிப&


க சி3ேதேர

உைமெயா பாக வத பாலJ


க சி3ேதேர.

க1ைறநி லா&மி /Eெச/ மாமதி
காவைர யி$ மி
க'டவ ழ கைல ேதNெதா /கத
சாெகா

ேபரவி

1றிவ ள-பதி யாவண ம'*
/சசா A)ெபக

(8)
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க மெத/ ெபாகாி னா'மல
ைகவி' *ழிேதற1
ெகா1றம ேனாச$ வசத விழாவி1
ம பகெமா
ெகா*U' ணிைடமட வாகட க ைக
ெகாழி E சிவிறியினீ
13ம ணெக/ ேகாைத கதிப
J

க சி3ேதேர

Aைமெயா பாக வத பால
J

(9)

க சி3ேதேர

அலகதி ஞாயி3 சினகர நீ'*
யண&ெதா 3E%டகா
ல-ெபா$ மணி ட வி-பம ட கிய
வகபா தலவளவா
யிளகி விள க மணி%* ைக)பணி
X$றபிரைப ெச-மணி
ெயதிெராளி சிதவ ளெத /ேகா:ர
ெம/ரேவா வதிAபலநிைர மாளிைக Mளிைக தானிக
பலகைலேத மாடபாிகல மைக யெதாிப ணர
ப%-ெபானி$ ேமனிலலக வெதா ளிேகா ைத கதிப
J

க சி3ேதேர

Aைமெயா பாக வத பால
J

(10)

க சி3ேதேர.

ஆக#பவ" 1010-  ெச-. 108.
திெசேகா

மார பிைள தமி

+றி+'.
+றி+'.

-------------------விநாயக$3ைண.
சிதள/0ைரசா/த $ளிய"ப 1 எ2கிற ச3சீவி கரணி $ர(
( விநாயக ஏகாதச மாைல.
மாைல.
இ தி. அ. சாமி ேகானா இய1றிய
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க டைள க7ைற
ெபா$னா- நீசைட ,$மதி ேகா - ெபாம):$னா; வாA- :ைழ ைகAE ேச): றிெசவிA
த$ேன ாிலாதட ேதா3 தாD தையகமி$னா காணவ தா'டாD-  விநாயகேன.

(1)

நாயக ேனெயக ண13ைண ேயதவ ஞானJ
ய ேதெய ேவ'*J மீA ளிதேவ
ேவA3 ேதாளி AைமX$ற  விநாயக நி$
ஆயல ேசவ* ய$றியி$ ெற1கா மைணேய.

(2)

ைண ேவ' *Aந1 %தேவ' *A-ெபா$ 3லமாி
யைணேவ' *A-பிற ேதவைர ேவ' ந ரஃதைடய
இைணX* லாதைதகர $னிைன ேயதிANவா
பைணேம& சிைதசE சீவகரணி) பதியரேச

(3)

பதியர சாளிJ ைமய- :கிJ- பைகவாிைச
சதிைற யா1சிைற ேமவிJ ேநாயா1 றள&றிJமதிக ேமனி வளாிJ  மதகளிேற
கதித நி$கழ ெல)ேபா- ெநEசி1 கவேவ.

(4)

கதிA மாலயE Mழ& ேமைல கதிதH
இெசவி ேக க&- பாட& ெநNவிள ேக1ற&நி$
றிவ* யாகைள) ேபா1ற& நல ெசNகைழA
கவிள &ெகாD  விநாயக காகிேல

(5)

காகி ேலாJ- விதிA கமJ ைகபிைசத$
ேறாக மாநிைன ேவ'ட கயைன ெயா3தவேகா
காக ேகா *) :ரம ட வ$%த காெவைமமா
சீக  வினாயக வி'ணவ ேதசிகேன.

ேதசிக னாந-பி யா'டாந- பி தி ெதா'டசீ
ேபசிய வாகா விாிநதி ெகாகி1 ெபகவிைச

(6)
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வாசக ேமெயளி ேய$றைன யா வாரணேம
ஆச3 -மல நீ க ேக1ற வமேத .

(7)

ம மணிAநீ மதிர நீAய வானமர
அமவிநீ ய-பத நீெமNய *யவ 
தத நீAைன ய$றி) பிறிதிைல ச1வாN
அய தீ Eசர ேமெயைன யா'டேள

(8)

அைம ெப3மி@ &டF/ெம$ன வறெநறிA$
றிவ*) பதி தைன)ேபா1 பிறெவJE சீவதைய
ெபந ேலாள- வாவா யலாம7) ேபயAமா
கநிக  விநாயக ேனெய தனிெதNவேம.

(9)

ெதNவ) ெபாநைச ெகா'ேடன *ய தீ கிைழேத$
ெமNவ வினிைல ேதேற$ கனவி விநா*யிைற
ைசவ திைற ேகேள$ெபா ேலெனைன தளிவிடா
Nவி த:ாி விநாயக ேவாெகாளிேய

(10)

ஒளிேய யக$3 நைடதள ண; ற கம13
களிேய மிண ேவகி கா ;$சர ணிைன)ப
ெதளிேய$ வசமல ெவ$ேற யி$ேற நிைனேயதி ைவேத$
அளிேயறி யவிைறேய ய$3வெதைன யா ெகா ெபா$ேன

1றி13.

--------------------xxxxx---------------

(11)

