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மைலய�விமைலய�விமைலய�விமைலய�வி        ((((நாேடா� பாட�க�நாேடா� பாட�க�நாேடா� பாட�க�நாேடா� பாட�க�))))    
1. 1. 1. 1. ெத&ெத&ெத&ெத&மா()மா()மா()மா()    

 
ெச3பிேல சிைலஎ<தி - மாமா 
      ெச�வ5திேல நா�பிற�ேத� 
வ3பிேலதா� ைகெகா$5+ - மாமா 
      வா�5ைத� கிட3ஆேனேன!          1 
 
க9� ெகா=383க9ேட� - சாமி 
      க�4#ள5+ மீ?4க9ேட� 
ஒ9� #ள(3க9ேட� - சாமி 
      ஒயிலாைள� காணைலேய!          2 
 
ஏ<மைல� க�தப�க3 - சாமி 
      இ,சிெவ�ட ேபானப�க3 
க9சிவ�+ வ�தெத�ன - சாமி 
      க$4ேகாப3 ஆனெத�ன?          3 
 
C�#5தி� ெதா4கDேல - #�� 
      (�E6 பFைச�க�G 
ஆைள5தா� பக�$த� - #�� 
      (�E6 பFைச�க�G.          4 
 
ச�தன3 உர04க�G - #�� 
      தைலவாசைல� கா�#4க�G 
மீ�உர04 க�G�க� - #�� 
      �ணாைச ப�டாேயா�.          5 
 
ஆைச�# மயி�வள�5+ - மாமா 
      அழ#�ெகா� ெகா9ைடேபா�$F 
ேசா3ேபறி பயG�#நா� - மாமா 
      ேசாறா�க ஆளாேனேன! 6 
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ெவ�ைளெவ�ைள நிலாேவ - சாமி 
      ெவளிFசமான பா�நிலாேவ 
க�ள நிலாேவநீ - சாமி 
      க��கD�டா� ஆகாேதா?          7 
 
#3பேகாண3 ெரயிGவ9� - #�� 
      #�ெக$5த த,சாH� 
த,சாH� தாசிெபா9I - #�� 
      தாையமற� க�Fசாள�.          8 
 
ெவ��ேபா�ட கா�$�#�ேள - #�� 
      ெவறெகா��க ேபாறெபா9ேண 
க�ைடஉ�ைன5 த$5திடாதா - #�� 
      கர�8D தாவிடாதா?          9 
 
ஆ5திேல தைல(<கி - #�� 
      ஆயிர4கா� ப�$$5தி 
ஊ5+ப�க3 உ�கா�+நீ - #�� 
      ேபா�$�ேகா� ெவ%றிைலைய.          10 
 
ெகா�# பற�#த� - #�� 
      ேகாண�வா;�கா� Cைலயிேல 
ப�க5திேல உ�கா��+நீ - எ�ைன 
      பதறவி�$ ேபானாேய�.          11 
 
கா8� கலகெல�ன� - #�� 
      ைகவைளய� ெர9$3மி�ன 
C�#5தி ேவேறமி�ன� - #�� 
      (க(4Kட மி�?த�.          12 
 
வ9�*3 வ�#த� - #�� 
      வடம+ைர ேடசனிேல 
த�திேபா; ேப0த� - #�� 
      த38ெச�� ெம5ைதயிேல.          13 
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காைளந�ல க68�காைள - #�� 
      க9ணா� மயிைல�காைள 
L$வFச ெவ�ைள�காைள - #�� 
      05+த� ம5தியான3.                          14 
 
ஆ6ச�கர3 E6வ9� - #�� 
      அழகான ெரயிGவ9� 
மா$க9I இ�லாம�தா� - #�� 
      மாயமா5தா� ஓ$த�.          15 
 
N5தமர3 N�காத� - #�� 
      Nவி�வ9$ ஏறாத� 
க�னிவ�+ ேசராவி�டா� - எ� 
      காதைட83 தீராத�.          16 
 
ெச�கF சிவ�தி�பா� - #�� 
      ெச��மக� ேபாD�பா� 
வாாி (�,சி�பா� - #�� 
      வ�தி�பா� ச�ைத�கைட.          17 
 
(�டாயி ேத4#ழG - #�� 
      (6�#ல�$ N�திவைட 
த�டாேம வா4கி5தாேர� - #�� 
      த4கேமநீ வா;திற�தா�.          18 
 
பாச3 பி��#3த9ணி - #�� 
      பலேப� எ$�#3த9ணி 
அ5ைதமக� எ$�#3த9ணி - #�� 
      அ5தைன*3 (5த�லேவா?          19 
 
நீ��னகா� மட�காம�நீ - அ� 
      ெந$(�கா�ைட எ$�காமேல 
கா��னாேய க�C,சிைய - அ� 



6 

 

      க�4க<ைத C,சிேபாேல.          20 
 
ச�கிDய 8�ேளநா� - #�� 
      சாதியிேல எளியசாதி 
ச5தியமாF ெசா�கிேற�நா� - உ�ைன 
      எேபா+3 மற�கமா�ேட�.          21 
 
பFைச 8ைடைவ�காாி - அ3மா 
      பாதிாி��$5 த9ணி�காாி 
க9டா� வரFெசா�G4க - அ3மா 
      காரமைட ேடச?�#.          22 
 
க38ந� லாவிைள,0 - #�� 
      கதி�வி$3 நாைளயிேல 
க3ைப5தி�ன� #3பலா5தா� - #�� 
      கா�$�கிளி பற�#த�.          23 
 
எ�லா� வ9�யிேல - சாமி 
      எ+�#3உத வா+வ�3 
எ�8�ச� வ9�யிேல 
      ஏல(3 கிரா383வ�3.          24 
 
உ8பார3 ஏ5+3வ9� - #�� 
      உபிDபாைளய3 ேபா#3வ9� 
உ8ந�லா வி5+F09ணா* - உன�#� 
      ெகா8Fெச,0 ேபா$ேவ9�.          25 
---------- 
* வி%றெத�றா�, 
 
க�னியா #மாியிேல - #�� 
      க$4#மாி வ9ணா5திேய 
#�னிபழ3 தி�னேபா;� - #�� 
      #�விநிற3 ஆனாேய�.          26 
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ஆ��கா�$� காரெப9ேண - #�� 
      அழ#நைட நட�#3ெபா9ேண 
த,சாH� ராசா)�#� - #�� 
      ெவ9சாமைர �0றாயா?          27 
 
K� இ��தஇட3 - #�� 
      #3மாள3 ேபா�டஇட3 
வாைழபழ3 தி�றஇட3 - #�� 
      பாழா;� கிட�#த�.          28 
 
நைடயிேல ப�விள�கி� - #�� 
      நாணயமா; ேபாறெபா9ேண 
இைடயிGன�# வா.)வ�தா� - #�� 
      எ�ைனநீ மதிபாேயா�?          29 
 
ந�லந�ல பி�ைல�காைள - மாமா 
      நயன(�ள ெகா38�காைள 
ெகா38�காைளைய வி5+�டாG3 - நீ 
      #மாிெகா�ள ேபாறதி�ைல.          30 
 
ச�ைதயிேல ம��ெகா<�+ - #�� 
      சரசமா5தா� வி%#த� 
ைகயிெலா� கா03இ�ைல - #�� 
      கட�ெகா$பா� ஆ�3இ�ைல.          31 
 
ஆல3 வி<+ேபாேல - #�� 
      அ�தபி�ைள தைலமயிைர 
ஆ=ஒ9I3 பா��காம�தா� - #�� 
      ஆ5+றாளா3 ஆ5+�#�ேள.          32 
 
ெத%க5தி அ9ண�மாேர - அபா 
      தி�ெந�ேவD5 த3பிமாேர 
எ�8�ச� வ9�ைய5தா� - நீ4க� 
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      எதி��கவர� க9O4களா?          33 
 
ெந5தி�#F 0��க�� - மாமா 
      ேந�விழி�# ைமெய<தி� 
க�ள நைடநட�#3 - அ�த� 
      க)9டபி�ைள எ�தஊ�?          34 
 
கா�5தியி�நா�* க9ெட$5த - #�� 
      கனகமணி ர5தின5ைத 
ேபா�$5தா� கழ��ைவ�க� - #�� 
      89ணிய3நீ ெச;தா�எ�ன?          35 
------------ 
* கா�5தி - கா�5திைக. 
 
ேபாறவேன ேபாறவேன - அேட 
      ெப4கP� ேபாறவேன 
மாயவைன5 த�தவேன - ஒ� 
      ம��+ெசா�D ேபாடாCடா.          36 
 
க�ைடெய�லா3 ெவ��வி�$ - அேட 
      கா�ைடஉழ ேபாறவேன 
க,சி�கவைல தீ��தி�டாG3 - உன�#� 
      காதைட83 தீராதடா.          37 
 
C�#F சிவ�தெபா9ேண - அ� 
      CIபண3 ேக�டெபா9ேண 
நா�#F சிவ�தெபா9ேண - #�� 
      நா�தா9� உ�8�ச�.          38 
 
வ�டவ�ட பாைறயிேல - #�� 
      வரகாிசி தீ�ைடயிேல 
ஆ�ெகா$5த சாயFசீைல - #�� 
      ஆலவ�ட3 ேபா$த�?          39 
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ஆ�4 ெகா$�கவி�ைல - மFசா� 
      அவிசாாிநா� ேபாகவி�ைல 
வ�பா$ ப�$நா?3 - மFசா� 
      வா4கிேன9டா சாயFசீைல.          40 
 
சாயFசீைல ெரா3பFசிவ8 - எ�ைன� 
      க9டா�க� #6,சிாி8 
#6,சிாி83 ெகா9டா�ட(3 - எ� 
      Kடவ�தா� ெதாி*ம�.          41 
 
பா�$�# பா�டறிேவ� - #�� 
      பலபா�$ நா�அறிேவ� 
எதி�பா�$ பாடாவி�டா� - நா�ைக 
      இ<5+பி�5 த65தி$ேவ�.          42 
 
ம,ச� 8ைடைவக�� - #�� 
      மதிேலாரமா ேபாறெபா9ேண 
ம,ச�வாைட ப�$நா� - #�� 
      மாேடா�ட)3 Kடைலேய.          43 
 
Kைடேமேல KைடவF0 - அ�  
      KடQ� ேபாறெபா9ேண 
Kைடவ�+ அைரபணமா3 - உ� 
      ெகா9ைடN� கா�பணமா3.          44 
 
த9ைட ெகாG0�காாி - #�� 
      தாவார ��$�காாி 
ெகா9ைடயிேல N)ைவ�க - இ�?3 
      ெகா,சநா= ேபாகI9�.          45 
 
ஊரா� உற4ைகயிேல - #�� 
      உ�8�ச� R4ைகயிேல 
ச�யாசி ேவச4ெகா9$ - #�� 
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      சாம5திேல நா�வ�ேவ�.          46 
 
#டெம$5+� Kடவ�த - அ� 
      ேகாலவ�ண நீலவ9ேட 
படெம$5த பா38ேபாேல - #�� 
      ப5+த� எ�மன0.          47 
 
மைலேபால மாமரமா3 - மாமா 
      மாமர5தி� ஒ�ஊ,சலா3 
மாய�கி�Sணைன ேபாேலநீ*3 - மாமா 
      மாயஊ,ச� ஆடIமா?          48 
 
ெகா4க பறFசிநீ - #�� 
      #ல5+�ெக�லா3 கி.�#ல3நீ 
ச4#ேபா$3 ைகயினாேல - #�� 
      த9ணிதர பா��கிறாேயா?          49 
 
த9ணி*3 நா�த�ேவ� - இ�ன3 
      தவி�#3ேபா+ பா�த�ேவ� 
Kட5+�# வ�தாயானா� - மாமா 
      #ளி��தத9ணி Kட5தாேர�.          50 
 
பFைசமர5+� க�யிேலதா� - #�� 
      பா3பி��#3 ேதளி��#3 
த�$வாணி ெகா9ைடயிேல - #�� 
      தபாம� Nவி��#3.          51 
 
ம,சி மண�#த� - #��  
      மகராசி ெகா9ைடயிேல 
இ,சி மண�#த� - #�� 
      இள4#மாி உ�ேமேல.          52 
 
+ைரேய +ைரமகேன - மாமா 
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      +ைர�ேக%ற ேம��ைபயா 
நா%காD R�#3ைபயா - உன�# 
      நாகாிக3 மி,0தடா,          53 
 
#4#ம ெபா�$வF0� - #�� 
      ேகா�ைடவழி ேபாறவேள 
#4#ம வாைடப�$ - என�#� 
      Kடவர� Kடைலேய.          54 
 
உFசி மைலேமேல - #�� 
      ஊ��#�வி K$க�� 
ஆைள�க9$ க5+த� - #�� 
      அழ#�ள அ�த�#�வி.          55 
 
க�னி வ�வாெள�6 - #�� 
      க��வFேச� Kடார3 
Kடார3 ெர9டாFேச� - #�� 
      #6�ேகஒ� மதிலாFச�.          56 
 
நாமிர9$ ேப�,ேச��+ - #�� 
      ந�லேஜா� யா;இ��க 
நா3க��ன Kடாரேம - #�� 
      நம�#பைக இ<5+த�.          57 
 
ஓ$கிற த9ணியிேல - மீ� 
      ஆ$த� ேகாைரயிேல  
பா$ேற9� உ�ேமேல - #�� 
      ப,சவ�ண� கிளிேயெபா9ேண.          58 
 
ஓ$கிற த9ணியிேல - அ3மா 
      ஒ�ெசா385 த9ணிெய$5+ 
பாத3 பணி�தி�டாG3 - அ3மா 
      ைபய�வர ேபாறதி�ைல.          59 
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(க5திேல அ�பமி�ைல* - அேட 
      (�ன4ைக த�பமி�ைல 
உட38 சி65தைபயா - அேட 
      உ9ண3 ஏ9டா ெவ��ேபF0?          60 
------- 
* அ�ப3 - அ�3பிய மீைச. உ9ண3 - இ�ன3. 
 
ேரா�$�# அ�தப�க3 - அவ� 
      ஓ�$��$� #�இ�பா� 
ெக9ைட�கா� ெப�5தவ�� - #�� 
      எ�க9I�# பி��காத�.          61 
 
அாிசி அாி�ைகயிேல - #�� 
      ஆ�கஉைல ைவ�ைகயிேல 
ேசா63 வ��ைகயிேல - #�� 
      ேசா��+நீ வி<காேத�.          62 
 
க,சி� கலய4ெகா9$ - #�� 
      க��காிவா� ேதாளி�வF0 
பி�ல6�க ேபாறெபா9ேண - ஒ� 
      பி�ைலமர3 காவேலா�?          63 
 
ெகா�பி$4கி எ�விைத5+� - #�� 
      ெகா�வழியா ேபாறெபா9ேண 
மைழெப;+ இைலவி<�தா� - #�� 
      மறேபேனா� உ�ஆைசைய?          64 
 
வாைழய� உ�K�த� - #�� 
      வயிரம� ப�G�காவி 
ஏைழய� நா�உன�#� - #�� 
      இர4கைலயா உ�மன0?          65 
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KடQ� ேம�$ேமேல - #�� 
      Kைடம9 எ$�#3ெபா9ேண 
அ�ைட க��#ேதா� - உ� 
      அழகான ேமனிெய�லா3.          66 
 
கான மயிேலஉ�ைன� - #�� 
      ைகவி$வ தி�ைலெய�6 
மீனா�சி ேகாயிDேல - #�� 
      ேவ��ேபா�$5 தா9�5தாேர�.          67 
 
க65தைபயா R9�%காரா - அேட 
      கறி�#ெர9$ மீ?தாடா 
சிவ5தெபா9ேண நீவ�தியி�னா - நா� 
      சீைம�ெக9ைட ஒ9Iதாேர�.          68 
 
க�ைலெவ�� (�ைளெவ��� - #�� 
      க%றாைழF ேசா5ைதெவ��� 
#5+�க�ைட ெர9$ெவ�� - #�� 
      ேகாடாD*3 ம<4கிேபாFேச.          69 
 
இ�பத% கிடமி��ேகா - சாமி 
      இ�திரேன உ�நா��ேல 
ப$பத%# பாயி��ேகா - சாமி 
      பாதகேன உ����ேல?          70 
 
க���ெம5ைத எ�லா3இ��# - #�� 
      கா�பி��க ஆ�இ��# 
ேதா�ட5+�#� ெதா���இ��# - #�� 
      +ைணமா5திர3 இ�ைலய�          71 
 
ப�G பண3ெப6ேம - சாமி 
      ப�காவி*3 விைலெப6ேம 
ெசா�G3 விைலெப6ேம - சாமி 
      ெசா�த�#�ள மாம?�#.          72 
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ேக�ேடன� உ�ைனநா� - #�� 
      ெக,சிேனேன ெந,0லர 
மா�ேடென�6 ெசா�னாயானா� - #�� 
      நா�6ெகா9$ ெச5தி$ேவ�.          73 
 
த4க5+�#5 த4க3இ��க� - #�� 
      தனி5த4க3 நா�இ��க 
பி5தைள5 த4க5+�#� - #�� 
      �ணாைச ஏ9�ப�டா;?          74 
 
ேசா6ெகா9$ ேபாறவேள - #�� 
      ெசவ5தெபா9I சீதாலF0மி 
கைரேமேல ஏ9�ேபானா;? - #�� 
      கா%63மணG3 �0த�          75 
 
ம+ைர�# ேந�கிழ�ேக - #�� 
      மாாிய3ம� ெதப�#ள3 
ெதப�#ள3 பா��கேபா; - எ�ைன5 
      தபவி�$ ேபானவேள.         76 
 
ப�டா�க5திைய நா�எ$5+� - #5தி 
      பாைதேயார3 ேபாைகயிேல 
கா�$மி�க சாதிெய�லா3 - #�� 
      ைகெய$5+� #3பி$9�.          77 
 
ெவ%றிைல இ�ைலய� - #�� 
      ெவ63வாயா நா�ேபாேற9� 
ெகா$�கஉன�# மனசி��தா� - #�� 
      KDயா� பி�Fச?8.          78 
 
வ4காள நா�$�ெகா�ேக - அ� 
      வனேமறி ேம*4ெகா�ேக 
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சி4கார வி�ெல$5+ - நா�உ� 
      சிறெக�லா3 (றி�கிேற�பா�.          79 
 
ைவ�ேகா� +�38ேபாேல - #�� 
      வயிர�க�ைடF ெச�#ேபாேல 
சி5ர85ர� ேதைரேபாேல - #�� 
      05+றாளா3 சி�னெபா9I.          80 
 
CI ஜிGபா�காரா - அடா 
      (6�கிவி�ட மீைச�காரா 
தாழ3N ேவ���காரா - மாமா 
      த4கிேபானா� ஆகாேதா?          81 
 
ஈேரா�$F சாயFேசைல - #�� 
      இ�ப5+ நாG(ழ3 
05+�# ப5தேல9I - #�� 
      09$றாளா3 C,சிெய�லா3.          82 
 
ம,ச� 8டைவ�காாி - #�� 
      மா+ள3N� Kைட�காாி 
ம,ச� 8டைவயிேல - #�� 
      ம��ெகா<�+ �0த�.          83 
 
தி9$�க� தி��$ெபா9ேண - #�� 
      திைசதபி ேபானவேள 
Nபறி5+ வி%கேபா;� - #�� 
      8�சைனநீ ேதா%ைறய�?          84 
 
ஆர�நீ 8�G�காாி - #�� 
      அ6க38�GF 04#�காாி 
04கிேலஒ� LFச3வFச - #�� 
      0��ைபய� நா�தான�.          85 
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காம5 தைலவD� - என�#� 
      க9சிவ�த தைலவD� 
மாய5 தைலவD� - #�� 
      ம��+ேபா�$3 நி%கைல�.          86 
 
சாதி�ேகா ழிையஅ�F0� - #�� 
      சா6ந�லா� கா;FசிவF0 
ந�ெல9ெண; Kடஊ5தி� - #�� 
      நட5+றாளா3 ைகம��+.          87 
 
வ3ெபா�63நா� ப9ணைலேய - சாமி 
      வா�#வாத3 ப9ணைலேய 
இ�ப3உ4க� ேமD��தா� - சாமி 
      இைட,ச�ஒ�63 வ�திடாேத.          88 
 
ஆ-ப5திாி Cைலயிேல - #�� 
      ஆளட4#3 ேசாைலயிேல 
காபி5த9ணிநீ த�ததாேல - #�� 
      கச�#த� எ�வா;Nரா.          89 
 
ச�திரேர Lாியேர - சாமி 
      த�ம#ல ேதவ�கேள 
இ�திரைர பா�5+5தா�நா� - சாமி 
      எ$5+Fெசா�ேவ� ெத3மா4ைக5தா�.          90 
 
ெத3மா4# பா�$பா�F - சாமி 
      ெத�5ெத�வா; ேபா;வி�டாG3 
அ�பான வா�5ைதெசா�DF - சாமி 
      அைழ�க5தா?3 நாதியி�ைல.         91 
 
ஆழ� கைரயிேலதா� - அ� 
      அழகான க�8ைத5+ 
நீள� கைரயிேலதா� - அ� 
      நி�ற��#3 வ9ணா5திேய.          92 
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கச�க அ6ப+நா� - அ� 
      க,சிேபாட (ப+நா� 
R�கிய��க5 ெதா9U6நா� - அ� 
      ேதா;F0ேபாட (�E6நா�.          93 
 
வ�வா வ�வழகா - மாமா 
      வ�டமி�ட ெபா�டழகா 
சா;�த நைடயழகா - மாமா 
      ச�தன ெபா�டழகா.          94 
 
உ�ைனநா� வி$வதி�ைல - மாமா 
      ஒ�5த�(க3 பா�பதி�ைல 
எ�னஎ�ன நீத�வா; - மாமா 
      எ�ைனவF0 ஆதாி�க?          95 
 
அ5திமர மாேனேனநா� - #�� 
      அ5தைன*3 பி,சாேனேன 
ந5திவ�3 ெபா9க=�#� - #�� 
      (5+Fசர3 நானாேனேன.          96 
 
ேகா�ைட�#�ேள ெகா�யி��# - #�� 
      ெகா�ையF0%றி பழமி��# 
சீைமயா=3 ராசா)�#� - #�� 
      சி4க�ெகா� தானி��#.          97 
 
க9�கி9� எ�னாேதடா - மாமா 
      க9��#நீ ேபாகாேதடா 
(5+வி%#3 க9�யிேல - மாமா 
      (�பழ�க3 ஆ�3இ�ைல.          98 
 
இ�இ�5+ மைழெப;ய� - #�� 
      இ�9டெவ�ள3 திர9ேடாட� 
#ைடபி�5+ நா�வாேற9� - #�� 
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      #மாிெபா9ேண எ<�திர�.          99 
 
நாவ� பழேமஅ� - #�� 
      நா�N03 ச�தனேம 
ஏல3 கிரா3ேப #�� - உ�ைன 
      எ�னெசா�D� Kபி$ேவ�?          100 
 
Kபி�ட ச5த5+�# - பதி� 
      #யி�K)+9I நா�இ��ேத� 
ெகா9டவ�? ெதாியாம�நா� - மாமா 
      Kசாம� ஓ�யாரைலநா�*.          101 
--------------- 
*. ஓ�வரவி�ைல நா�. 
 
Kடார வ9�யிேல - ைபயா 
      #யிலாைள5 R�கிவF0 
த��விடடா வ9�ைய5தா� - ைபயா 
      ச5திர3 ேபா;ப$ேபா3.          102 
 
வ9� அைல*தடா - ைபயா 
      வ9�ஓ�ட5 ெதாியைலேயா 
மாடைல�+ ேபா#தடா - ைபயா 
      மதிெக�ட வ9��காரா.          103 
 
க65த க65தஆ$ 
      க�ேவல4கா; தி�றஆ$ 
ெம5த� க65தஆ$ 
      ேம�மைலைய ேநா�#த�.          104 
 
ஆ5ேதார3 ெகா��காலா3 
      அ�3ப�3பா ெவ%றிைலயா3 
ேபா�டா� சிவ�#தி�ைல 
      ெபா�மயிேல உ�மய�க3.          105 
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கான மயிேலஉ�ைன� 
      ைகவிடைல எ�6ெசா�D 
ேவலவ� ேகாயிDேல 
      ேவ��ேபா�$5 தா9�5தாேர�.          106 
 
சாைல கட�+வா� 
      ச�ைதேப�ைட தா9�வா� 
ஓைட கட�+வா� 
      ஓ�ேபாேவா3 ெர4K?�#          107 
 
ேந5+F சைம�தபி�ைள 
      ெந;*3ேசா63 தி�றபி�ைள 
பா�5+கி�$ ேபாறபி�ைள - உ� 
      ப�வாிைச பக�$த�.          108 
 
C�ெக�லா3 நீ9டபி�ைள 
      (�னாேல ேபாறபி�ைள 
நா�#F சிவ�தபி�ைள 
      நா�தா9� உ�8�ச�.          109 
 
பFைசபFைச� ெகா5+ம�D 
      பகெல�லா3 ர5னவ�D 
நீலவ�ண� ெகா5+ம�D 
      நி%க�$மா ேபாக�$மா?          110 
 
சி5தாைட வா4கி5தாேர� 
      சி�னம� க��5தாேர� 
பா�5+ ெபா6�கி$4க 
      ப5தினிேய மதனியாேர.          111 
 
ஆ5திேல ஊ5+பா� 
      அவ�ேபாற ேந�5திபா� 
(�கா5+�$� ெகாைபபா� 
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      (�கா�ைட*3 ேச�5+பா�.          112 
 
த9ட�� ேபா�டபி�ைள 
      தாேன வள��தபி�ைள 
க��� ெகா$�கேல9I 
      (��(�� அ<கிறாேள.          113 
 
எ�ைடயா 8ர5திேல*3 
      எ�$நா� பாைவ�K5+ 
பாைவ�K5+ பா��கேபா; 
      ப04கிளிைய5 தபவி�ேட�.          114 
 
எ�ைடயா 8ர5திேல*3 
      ந�$வFச ெத�ன�ேதா8 
மகராச� ெத�ன�ேதாபி� 
      மயி�வ�+ ேம;�தைட*3.          115 
 
சிவகிாி ராசாந3ம 
      ெச�ல5 +ைரபா9�யா 
எ4#38க. ெப%ற எ4க� 
      இர�க(� ள+ைரேய.          116 
 
கFேசாி வாசDேல 
      ல�ச3ேப� நி%ைகயிேல 
க65தசாமி இ�லாேம 
      கைள*3 ெபா��தவி�ைல.          117 
 
கFேசாி க9டபி�ைள 
      ைகெய<5+ ேபா�டபி�ைள 
ேபாV0 க9டபி�ைள 
      ேபா+ம� உ�உற).          118 
 
வ9ட� கிளிமாெட�6 
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      வா4கின+ அ,02பா 
வட�#5ேதா�ட Cைலெய�6 
      கழ%6றா�க� ேவைலயிேல.          119 
 
அறியாேம ஒ�வா�5ைத 
      ெதாியாேம ெசா�னாG3 
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காேதார3 ெகா9ைட�காாி 
      ைகயைலபி� ெக���காாி.          195 
 
#மிளியிேல C4கி�ெவ��� 
      #�வY%6 பால4க�� 
பால5+ ேமD��+ 
      ப�த�5தா� பாவிமக�.          196 
 
இ5தைன இைட,சDேல 
      இ��டைட,ச கானDேல 
பாைற இைட,சDேல 
      பய(3ெரா3ப பி��#த3மா.          197 
 
க�ட�க�ட உFசிேநர3 
      கர�8D பா*3ேநர3 
ஏ5+மீ? ஏறாத3மா 
      எ4க�ப,ச3 தீராத3மா.          198 
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ச�ைடேமேல ச�ைடேபா�$ 
      சாிைகFச�ைட ேமேலேபா�$5 
ேதா�டா ெவ�எ$5+5 
      +ைரமாைர (�ேனவி�$.          199 
 
0�டாரா3 ேலாக�+ைர 
      0�ளிமைல கி$கி$4க 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . . . . . .          200 
 
ஆ%றிேல ெவ�ள3வர 
      ஆ=(4க5 த9ணிவர 
த9ணிவ�த ஆ%ேறார3 
      தானா மய4#ேறேன.          201 
 
ஏல5 தைடையநீ 
      இண�கமா� கைளெய$� 
த�$ பலாேவநீ 
      த�டாேம பா�5+�ேகா�.          202 
 
கானDேல ெர9$மர3 
      க�மிள# கா;�#3மர3 
த�னாேல கா;�#மர3 
      த�ம�ைட ஏல5ேதா�ட3.          203 
 
ெபா��யிேல பழ(3இ�ைல 
      பழெம$�க மன(3இ�ைல 
சா�கிேல ேபாடFெசா�DF 
      சவ�$றாரா3 (தலாளி.          204 
 
சி�ட3பாைற5 ேதா�ட5திேல 
      ேச��+கைள ெவ�ைடயிேல 
அக<�#�ேள நி�?�கி�$ 
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      அன5+த3மா ெகா3பாைன.          205 
 
ச�#ெவ�ைள5 ேதா�ட5திேல 
      ச�கிDயா� ேவைலயிேல 
மா�$�கறி இ�லாேம 
      மய4#த3மா ேகைப�களி.          206 
------------ 
 

2. 2. 2. 2. த(கர*தினேமத(கர*தினேமத(கர*தினேமத(கர*தினேம!!!!    
 
2.1   2.1   2.1   2.1   திைன�ெகா�ைலயி� திைன�ெகா�ைலயி� திைன�ெகா�ைலயி� திைன�ெகா�ைலயி�     
 
கா$ெவ��� க�ெபா6�கி� 
      க38ேசாள3 திைனவிைத5+�  
காைலமாைல கா�ைட�கா�க5 - த4கர5தினேம 
      க9விழி5 தி��தா4களா3 - ெபா�?ர5தினேம.  1 
 
அ�ளிஅ�ளி விைத5த 
      அழ#5திைன சாகாத� 
ெமா�ளெமா�ள விைத5த- த4கர5தினேம 
      ெமா�த5திைன சாகாத� - ெபா�?ர5தினேம.  2 
 
க6பாைன ஓ�வர� 
      க�ளெர�லா3 திைனவிைத�க 
ெவ�ளாைன ஓ�வர5 - த4கர5தினேம 
      ேவடெர�லா3 திைனவிைத�க - ெபா�?ர5தினேம.  3 
 
சி�னFசி�ன ெவ%றிைலயா3 
      ேச�$�கைட மி�டாயா3 
மா��க�$ ம�DைகN - த4கர5தினேம 
      (உ�) ெகா9ைடயிேல மண�#த� - ெபா�?ர5தினேம.  4 
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சாைலயிேல ெர9$மர3 
      ச��கா� வFசமர3 
ஓ4கி வள��தமர3 - த4கர5தினேம 
      உன�ேக5த R�#மர3 - ெபா�?ர5தினேம.  5 
------------ 
பாடேபத3 : மா��க�$ ம��ெகா<�தா3. 
5. சாைலயிேல ெந�Dமர3. 
 
எ�ேலா�3 க�$3ேவ�� 
      ஏைழ�ேக%ற ம�Gேவ�� 
ச�தன4 க�$3ேவ�� - த4கர5தினேம 
      சாியான சாிைகேவ�� - ெபா�?ர5தினேம.  6 
 
ஒ5த5தைல நாக�வ�+ 
      ஒ�ட�கா�ைட அழிFசி$5ேத 
ஆராைர� காவ�ைவேபா3 - த4கர5தினேம 
      அழகான திைனபயி��# - ெபா�?ர5தினேம.  7 
 
ெத;வாைனைய� காவ�ைவ5தா� 
      தீ,சி$ேம திைனபயி� 
வ�ளிைய� காவ�ைவ5தா� - த4கர5தினேம 
      வன5+�ெகா� ேசதமி�ைல - ெபா�?ர5தினேம.  8 
 
C5த9ண� ெபா9சாதிைய 
      CIமாச3 காவ�ைவேபா3 
ஏைழய9ண� ெபா9சாதிைய - த4கர5தினேம 
      ஏ<மாச3 காவ�ைவேபா3 - ெபா�?ர5தினேம.  9 
 
சா;�தி��+ கிளிவிர�டF 
      சா;மான(3 ெபா�னாேல 
உ�கா��+ கிளிவிர�ட5 - த4கர5தினேம 
      (�காD*3 ெபா�னாேல - ெபா�?ர5தினேம.  10 
 



36 

 

வ�டவ�ட பாைறேத�� 
      ெகா��னாளா ம��கதிைர 
ேமாதிர� காDனாேல - த4கர5தினேம 
      ெமாரெமார9I மிதி5தா�வ�ளி - ெபா�?ர5தினேம. 11 
 
பி�Dேல . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
க�Gேல உரGெச,0 - த4கர5தினேம 
      கடமா�ெகா3 8ல�ைகெச,0 - ெபா�?ர5தினேம.  12 
 
ெகாFசிமைல5 ேதென$5+� 
      Kசாேம மாபிைச�+ 
வாைழஇைல (ற(,ெச,0 - த4கர5தினேம 
      வா�றாளா3 திைனமாைவ5தா� - ெபா�?ர5தினேம.  13 
 
C5த9ண� ெபா9சாதி�# 
      CI பி�ெகா$5தா� 
ஏைழய9ண� ெபா9சாதி�#5 - த4கர5தினேம 
      ஏ<பி� தா�ெகா$5தா� - ெபா�?ர5தினேம.                  14 
 
ந$அ9ண� ெபா9சாதி�# 
      நாGபி� தா�ெகா$5தா� 
தன�#3த� தாயா��#3 - த4கர5தினேம 
      த#�தப� தா�எ$5தா� - ெபா�?ர5தினேம.  15 
 
ப9டார5+� ெகா�பி�*3 
      பFைசமா5 ேத?3ெகா$�க 
தி�ன5தி�ன இனி�#ெத�றா� - த4கர5தினேம 
      இ�ன(9ேடா திைனமாெவ�றா� - ெபா�?ர5தினேம.  16 
------------- 
 
2.2  2.2  2.2  2.2  பல கத&ப& பல கத&ப& பல கத&ப& பல கத&ப&     
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ஆ5திேல ேபா#�த9ணி 
      அ�ைடெச5ைத மித�#�த9ணி 
நீ#��#3 ந�லத9ணிைய5 - த4கர5தினேம 
      நா�#�5தா� ஆகாேதா� - ெபா�?ர5தினேம.  1 
 
வாைழN வாைழN 
      வாழாத ெபா9க=�# 
ைமேய+ ெபா�ேட+ - த4கர5தினேம 
      ம,ச� #ளிேபத� - ெபா�?ர5தினேம.  2 
 
ேகாடாD� ெகா9ைடேபா�$5 - த4கர5தினேம 
      ேகாயிG�# ேபாறெப9ேண - ெபா�?ர5தினேம. 
ஆ�டாேத அ�த�ெகா9ைடைய5 - த4கர5தினேம 
      அ9ண�மா� பா�பா4க - ெபா�?ர5தினேம  3 
 
ஆல மர5+�கீேழ - த4கர5தினேம 
      அச�+நீ R4ைகயிேல - ெபா�?ர5தினேம 
(�தாணி5 +ணிெய$5+5 - த4கர5தினேம 
      (க�+ைட5த நா=3ேபாF0 - ெபா�?ர5தினேம  4 
 
......  
....... 
ஆ5+�# அ�தப�க3 - த4கர5தினேம 
      ஆயிர3 Nவி��# - ெபா�?ர5தினேம.  5 
 
பி�னG ேமாதிரேம - த4கர5தினேம 
      உ�ைனவி�$ பிாியமா�ேட� - ெபா�?ர5தினேம  6 
 
ப$5தா� பலநிைன) - த4கமாமாேவ 
      பாெய�ல3 க9ணீ� - ெபா�?மாமாேவ 
உ9டா� உற�கமி�ைல - த4கமாமாேவ 
      உற4கினாG3 R�கமி�ைல - ெபா�?மாமாேவ.  7 
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ஜாதி�கா; மைலேமேல - த4கர5தினேம 
      ஜாதி8றா ேம*த� - ெபா�?ர5தினேம 
Kபி�$5 தீனிேபா$ - த4கர5தினேம 
      #�தி�#�தி ஓ�வ�3 - ெபா�?ர5தினேம  8 
 
ேசாைல� கிளிபி�5+5 - த4கர5தினேம 
      ெசா�DFெசா�D நா�வள�5ேத� - ெபா�?ர5தினேம 
ேசாைல� கிளிவ�+தா� - த4கர5தினேம 
      ெசா�லாம� ஓ�ேபாF0 - ெபா�?ர5தினேம.  9 
 
ஓ$கிற த9ணியிேல - த4கர5தினேம 
      உரசிவி�ேட� - ச�தன5ைத - ெபா�?ர5தினேம 
ச�தன5ைத ந3பிய�ேலா - த4கர5தினேம 
      ெவ9பிற பாேனன� - ெபா�?ர5தினேம.  10 
 
கா�$� கிளிபி�5+5 - த4கர5தினேம 
      ைகயிேல நா�வள�5ேத� - ெபா�?ர5தினேம 
கா�$� கிளியினாேல - த4கர5தினேம 
      காணாேம ஓ�ேபாேன� - ெபா�?ர5தினேம.  11 
 
ஓ�ைட� கர9டகமா3 - த4கர5தினேம 
      ஓைசயி$3 ெவ9கலமா3 - ெபா�?ர5தினேம 
ெவ9கல5ைத ந3பிய�ேலா - த4கர5தினேம 
      விதிேமாச3 ேபாேனன� - ெபா�?ர5தினேம.  12 
 
எ4க� +ைரவ�வா� - த4கர5தினேம 
      என�#Fச3 பள�த�வா� - ெபா�?ர5தினேம 
கிளி�K9$ ேமேலஏறி5 - த4கர5தினேம 
      கி�னார3 வாசிபா� - ெபா�?ர5தினேம.  13 
 
வ9�யி��# மா���# - த4கர5தினேம 
      வய%கா$ உ<தி��# - ெபா�?ர5தினேம 
எ�ைம5 தயிாி��# - த4கர5தினேம 
      ஏ9�ேபாேற ர4ேகா?�# - ெபா�?ர5தினேம.                  14 
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பைழயச3பா ெந�D��க - ெபா�?ர5தினேம 
      ஏெழ�ைம5 தயிாி��க5 - த4கர5தினேம 
ஏ9�ேபாேற ஏ��கா�$�# - ெபா�?ர5தினேம 
      ஏ9�ேபாேற ஏ��கா�$�# - ெபா�?ர5தினேம  15 
 
க4காணி ெபா9டா�� - த4கர5தினேம  
      கா0�காாி யி9ணியி��ேத� - ெபா�?ர5தினேம 
பFைசமைல5 ெதா4கDேல - த4கர5தினேம 
      ெமாFைச�ெகா�ைட வி%கிறாேள - ெபா�?ர5தினேம  16 
 
வ4காள3 சி4கN� - த4கர5தினேம 
      வ�#த� சீைம�கப� - ெபா�?ர5தினேம 
சீைம�கப� ேமேலஏறி5 - த4கர5தினேம 
      சீைமபா��க ேபாேற�இேபா - ெபா�?ர5தினேம  17 
 
க�=�கைட ஓர5திேல - த4கர5தினேம 
      கறி�கைட நம+கைட - ெபா�?ர5தினேம 
கறிவா4க வ�தபி�ைள - த4கர5தினேம 
      க65தபி�ைள ந3மபி�ைள - ெபா�?ர5தினேம.  18 
 
ஜாைடயிேல பா��கிற+3 - த4கர5தினேம 
      ைச-நைட நட�கிற+3 - ெபா�?ர5தினேம. 
ஓைடயிேல பா��கிற+3 - த4கர5தினேம 
      உன�ேக%ற ேவைலதாேன - ெபா�?ர5தினேம.  19 
--------- 
19. ைச- - Size. 
 
Nமண�#+ ெகா9ைடயிேல - த4கர5தினேம 
      NைவவF0 (�,0�ேகா� - ெபா�?ர5தினேம 
ச�ைத�# ேபாயி9ணாG3 - த4கர5தினேம 
      பி�ைள�# ேமா�வா4கI3 - ெபா�?ர5தினேம  20 
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நீல வைளய�ேபா�$5 - த4கர5தினேம 
      நிFசயமா வா�ெப9ேண - ெபா�?ர5தினேம 
நி%க�$மா ேபாக�$மா - த4கர5தினேம 
      நி9ணாஉ�ைன பா��கலாமா - ெபா�?ர5தினேம  21 
 
நி9ணாG3 உ�பிாிய3 - த4கமாமாேவ 
      நி%கா��*3 உ�பிாிய3 - ெபா�?மாமாேவ 
மாமேனாேட ேபFைச�ேக�$5 - த4கமாமாேவ 
      மதிேமாச3 ேபாேனேன - ெபா�?மாமாேவ.  22 
 
த9ணி�# ேபாைறயா� - த4கர5தினேம 
      தைல#னி,0 நட�+வா� - ெபா�?ர5தினேம 
லாாி�கார பயைல�க9டா� - த4கர5தினேம 
      தைலெய$5+ பா��காேத� - ெபா�?ர5தினேம.  23 
 
ெவ�ைள�க�G� க3ம�ேபா�$5 - த4கர5தினேம 
      ேவ��ைகயா வ�தெபா9ேண - ெபா�?ர5தினேம 
உ�ைனயா� ெகா9$வ�த+ - த4கர5தினேம 
      உ�ேமேல பிாிய3வFேச� - ெபா�?ர5தினேம  24 
 
ஓ$ற ஓ�ட5திேல - த4கர5தினேம 
      ஓைலெப�� க�க5திேல - ெபா�?ர5தினேம 
ைகையஊணி� கரண3ேபா$3 - த4கர5தினேம 
      காமா�சி ெடா3பபி�ைள - ெபா�?ர5தினேம  25 
 
ஊசிேபா�$� #5தினகா+ - த4கர5தினேம 
      உல�ைகேபா�$ ெந3பினகா+ - ெபா�?ர5தினேம 
காசி�# நா�ேபானாG3 - த4கர5தினேம 
      காைத மற�கமா�ேட� - ெபா�?ர5தினேம  26 
 
க�ம� ெதாைலயா+ - த4கர5தினேம உ�ைன� 
      க�யாண3 ெச;யவி�டா� - ெபா�?ர5தினேம  27 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
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--------------- 
 

3. 3. 3. 3. ராசா*திராசா*திராசா*திராசா*தி!!!!    
 
3333.1  .1  .1  .1  தி�விழா தி�விழா தி�விழா தி�விழா     
 
ேரா$ எ�லா3 ெகா<5 தாைட 
      ெரா3பி� கிட�#+பா� - ராசா5தி 
      ெரா3பி� கிட�#+பா�.  1 
 
ந�ல க�38 க�$� க�டா 
      நயமா வி�#+பா� - ராசா5தி 
நயமா வி�#+பா�.  2 
 
ச��கைர மி�டா*3 பபர மி�டா*3 
      ச�ெத�லா3 வி�#+பா� - ராசா5தி 
      ச�ெத�லா3 வி�#+பா�.  3 
 
க�G� க9$3 கடைல அவG3 
      கண�கா; வி�#+பா� - ராசா5தி 
கண�கா; வி�#+பா�.  4 
 
#3ப� #3பலா;� #�ைட பி�ைளக� 
      #6�ேக ேபாறைதபா� - ராசா5தி 
      #6�ேக ேபாறைதபா�.  5 
 
ேந� ேநரா; ெந�ைட பி�ைளக� 
      நி�6 பா�றைதபா� - ராசா5தி 
நி�6 பா�றைதபா�.  6 
 
ெநா9� பி�ைள*3 ச9� பி�ைள*3 
      ெநா9� அ��#+பா� - ராசா5தி 
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      ெநா9� அ��#+பா�.  7 
 
பா�#� மற�த பFைச பி�ைளக� 
      ப�ட3 வி$வ+பா� - ராசா5தி 
      ப�ட3 வி$வ+பா�.  8 
 
சார�$ வ9�*3 ஜ�கா வ9�*3 
      சாியா நி�#+பா� - ராசா5தி 
      சாியா நி�#+பா�.  9 
 
ம�G� க�$ற ைமன� மா�க� 
      மா5தி மா5தி வாரா4க - ராசா5தி 
      மா5தி மா5தி வாரா4க.  10 
 
பாைற மாதிாி பயி�வா� மா�க� 
      பா;Fச� கா�$றா�பா� - ராசா5தி 
      பா;Fச� கா�$றா�பா�.  11 
 
கா0� கார�3 காசி�லா தவ�3 
      பா;Fசைல பா�#றா4க - ராசா5தி 
      பா;Fசைல பா�#றா4க.  12 
 
#�ைட பயG3 ெந�ைட பயG3  
      #-தி ேபா$றா�பா� - ராசா5தி 
      #-தி ேபா$றா�பா�.  13 
 
ெதாைடயிேல அ�*3 ேதாளிேல ைக*3 
      +வ�க5+� கைடயாள3 - ராசா5தி 
      +வ�க5+� கைடயாள3.                  14 
 
ஒ5ைத� ைகயிேல உட3ைப வைளF0 
      ஊ+றா� பா�ஒ�5த� - ராசா5தி 
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      ஊ+றா� பா�ஒ�5த�.  15 
 
ேராச� கார?3 மீைச� கார?3 
      கா0�# ேபா$றா�பா� - ச9ைடதா� 
      கா0�# ேபா$றா�பா�.  16 
 
(�கி(�கி CF0பி�5+ 
      (+ைக பா��கிறா�பா� - ராசா5தி 
      (+ைக பா��கிறா�பா�.  17 
 
க9ணி னாேல பா�5தவ� எ�லா3 
      ைகைய5 த�$றா� பா� - ராசா5தி 
      ைகைய5 த�$றா� பா�.  18 
 
Z�$� கா9பி5த Zர4கி வயிறவ� 
      ெப�ைம ப9Iறா� பா� - ராசா5தி 
      ெப�ைம ப9Iறா� பா�.  19 
 
ேநா�$ ேநா�டா ேஜாபிேல வF0 
      ேரா�$ேல ேபாகிறா�பா� - ராசா5தி 
      ேரா�$ேல ேபாகிறா�பா�.  20 
 
ேதா5+ ேபானவ� ஆ5திர5 ேதாேட 
      ெதா4ேகா�ட3 ஓ$றா�பா� - ராசா5தி 
      ெதா4ேகா�ட3 ஓ$றா�பா�.  21 
---------- 
 
3.2   3.2   3.2   3.2   அவ� ெப�ைம அவ� ெப�ைம அவ� ெப�ைம அவ� ெப�ைம     
 
த9ணி� #ட5ைத5 தைலயி� ைவ5+5 
      தாள3 ேபா�டவேள - ராசா5தி 
      தாள3 ேபா�டவேள.  1 
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ேகாயிG�# ேபாற வழியி� ேமேல 
      #ள5ைத பா�5தவேள - ராசா5தி 
      #ள5ைத பா�5தவேள  2 
 
Kடவ�த தாதி ெபா9I�#� 
      KD ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      KD ெகா$5தவேள.  3 
 
த9ணி�# வராத தாதி ெபா9I�#5 
      த9டைன ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      த9டைன ெகா$5தவேள.  4 
 
தைலசீ)கிற தாதி ெபா9I�#5 
      தாவணி ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      தாவணி ெகா$5தவேள.  5 
 
த9ைட ேபா�ட தாதி ெபா9I�#5 
      த9ட�� ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      த9ட�� ெகா$5தவேள.  6 
 
ேமG5 ேத;�கிற தாதி ெபா9I�# 
      ேமல$# ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      ேமல$ ெகா$5தவேள 7 
--------- 
7. ேமல$ - ேமலாைட. 
 
காG க<வற தாதி ெபா9I�#� 
      கா8� ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      கா8� ெகா$5தவேள.  8 
 
N) (��கிற தாதி ெபா9I�# 
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      Nமி ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      Nமி ெகா$5தவேள.  9 
 
ெபா�$ ைவ�கிற தாதி ெபா9I�# 
      ப�$� ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      ப�$� ெகா$5தவேள.  10 
 
ைமயி ைவ�கிற தாதி ெபா9I�# 
      மா$ ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      மா$ ெகா$5தவேள.  11 
 
அ,சன ைம�கார5 தாதி ெபா9I�# 
      ஆ$ ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      ஆ$ ெகா$5தவேள.  12 
 
(ழ4காG5 த9ணி யிேல 
      (4கி� #ளி5தவேள - ராசா5தி 
      (4கி� #ளி5தவேள.  13 
 
ம�திர3 த�திர� காாிெய� லாைர*3 
      மான4 ெக$5தவேள - ராசா5தி 
      மான4 ெக$5தவேள.                  14 
 
மா%றா� தாயி மாெர� லாைர*3 
      மான4 ெக$5தவேள - ராசா5தி 
      மான4 ெக$5தவேள.  15 
 
வ38� கார பய�க� ேமேல 
      வ�ம3 வFசவேள - ராசா5தி 
      வ�ம3 வFசவேள.  16 
----------- 
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3.3  3.3  3.3  3.3  ேக�வி ேக�வி ேக�வி ேக�வி     
 
K$ வி�$� K$ பா;கிற 
      K�டாளி ெபா9ேண - ராசா5தி 
      K�டாளி ெபா9ேண  1 
 
K�டா, ேசா6 ஆ�க ைலயா 
      K�டாளி ெபா9ேண - ராசா5தி 
      K�டாளி ெபா9ேண.  2 
 
அ4கி�$3 இ4கி�$3 க�Gெபா6�கி 
      அ$8� K�டைலயா - ராசா5தி 
      அ$8� K�டைலயா?  3 
 
ெகா5+ ம�D இைலைய பி$4கி� 
      #ழ38 ைவ�கைலயா - ராசா5தி 
      #ழ38 ைவ�கைலயா?  4 
 
அ3மியி ேலம,ச� மிளகா; அைர5+ 
      அG5+ ேபாகைலயா - ராசா5தி 
      அG5+ ேபாகைலயா?  5 
 
ச��பா ைனயிேல சைமய� ெச;+ 
      சD5+ள ேபாகைலயா - ராசா5தி 
      சD5+ள ேபாகைலயா?  6 
 
வாைழ இைல*3 ஆல3 இைல*3 
      வா4க ேபாகைலயா - ராசா5தி 
      வா4க ேபாகைலயா?  7 
 
க9 டா4கிF சீைல வா4க� 
      கைட�# ேபாகைலயா - ராசா5தி 
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      கைட�# ேபாகைலயா?  8 
 
ெவ�ளிF சாிைக*3 த4கF சாிைக*3 
      விைல�# வா4கைலயா - ராசா5தி 
      விைல�# வா4கைலயா?  9 
 
காசி ப�$3 ேல,0 ப�$3 
      கைடயி� வி�கைலயா - ராசா5தி 
      கைடயி� வி�கைலயா?  10 
 
C�#5தி ஒ�� யாண3 (�# 
      CI3 வி�கைலயா - ராசா5தி 
      CI3 வி�கைலயா?  11 
 
கா+� ெகா� க3ம� வா4க� 
      கைட�# ேபாகைலயா - ராசா5தி 
      கைட�# ேபாகைலயா?  12 
 
சா�ைவ ஒ9I3 சரபளி ெர9$3 
      சாியா வா4கைலயா - ராசா5தி 
      சாியா வா4கைலயா?  13 
 
ர5தின� க�G எ�லா3 பதிFச 
      ரவி�ைக வா4கைலயா - ராசா5தி 
      ரவி�ைக வா4கைலயா?                  14 
 
ம9ைடயி ேலைவ�க� ெகா9ைட5தி�ெகா9ைண 
      மற�+ வ�ைதயா3மா - ராசா5தி 
      மற�+ வ�ைதயா3மா?  15 
 
கட� கிட� ப�$� கSட படாேம 
      கைட�# ேபா;வா3மா - ராசா5தி 
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      கைட�# ேபா;வா3மா.  16 
-------- 
 
3.43.43.43.4        அர-மைன�காாி அர-மைன�காாி அர-மைன�காாி அர-மைன�காாி     
 
ப� லா�# ேமேல ஏறி 
      பவனி ேபாறவேள - ராசா5தி 
      பவனி ேபாறவேள.  1 
 
ஆைன ேமேல அ3பாாி வFச 
      அரம ைன�காாி - ராசா5தி 
      அரம ைன�காாி.  2 
 
ேமG� ெக�லா3 ம,ச� ேத;5+ 
      ேமனி மி?�கினவேள - ராசா5தி 
      ேமனி மி?�கினவேள.  3 
--------- 
பா-3. 3. ேமனாமி?�கினவேள. 
 
காG�ெகா� மி,சி ேபா�$� 
      கா� க<வினவேள - ராசா5தி 
      கா� க<வினவேள.  4 
 
ெகா0வ3 வF0 ப0ைவ ேபாேல 
      ெகா,சி நட�தவேள - ராசா5தி 
      ெகா,சி நட�தவேள.  5 
 
தா; தகப� இ�லதவ ��#5 
      த�ம3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      த�ம3 ெகா$5தவேள.  6 
 
உதவி ஒ9I3 இ�லாதவ ��# 
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      உ8� ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      உ8� ெகா$5தவேள.  7 
 
அ�கா த4கFசி இ�லாதவ ��# 
      அ�ன3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      அ�ன3 ெகா$5தவேள.  8 
 
சி�னF சி�ன பி�ைள க=�#F 
      ெச�ல3 ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      ெச�ல3 ெகா$5தவேள.  9 
 
ெபா9ெண� றாG3 ஆெண� றாG3 
      ெபா�?� ெகா$5தவேள - ராசா5தி 
      ெபா�?� ெகா$5தவேள.  10 
 
க9 மணிைய ேபால இ4ேக 
      கால4 கழிFசவேள - ராசா5தி 
      கால4 கழிFசவேள.  11 
 
க$ைம யான காவ� காரைர� 
      கல4க வFசவேள - ராசா5தி 
      கல4க வFசவேள.  12 
 
ப�டா� க5தி*3 ேதா�டா ெவ�*3 
      பற�#+ பா� - ராசா5தி 
      பற�#+ பா�.  13 
 
பளி4#� க�G ேமேல நட�கிற 
      ப5தினி ெபா9ேண - ராசா5தி 
      ப5தினி ெபா9ேண.                  14 
 
ெம5ைத ேமேல ெகா5த ள(3 
      மி?மி ?�#ேத - ராசா5தி 
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      மி?மி ?�#ேத.  15 
 
ேகாடா ேகா� ேதாழி எ�லா3 
      ேகா�ைட� #�ேளேய - ராசா5தி 
      ேகா�ைட� #�ேளேய.  16 
 
வாடா ம�Dைக5 ேதா�ட5 திேல 
      வ9� Zர4கி - ராசா5தி 
      வ9� Zர4கி.  17 
 
ேகா�ைட� #�ேள டமா �9I 
      #9$ Zர4கி - ராசா5தி 
      #9$ Zர4கி.  18 
 
ேகா�ைட ையF05தி� க�ெபா 6�கி 
      ேகா8ர4 க��னவேள - ராசா5தி 
      ேகா8ர4 க��னவேள.  19 
 
ப�$ 8டைவ க��� கி�$5 
      த9ணி�# ேபானவேள - ராசா5தி 
      த9ணி�# ேபானவேள.  20 
 
த4க5 தாேல 8ைடைவ க��F 
      ச9ைட�# ேபானவேள - ராசா5தி 
      ச9ைட�# ேபானவேள.  21 
 
ப�ட ண5+ �தி ெய�லா3 
      05த ேபானவேள - ராசா5தி 
      05த ேபானவேள.  22 
 
ஆ$ வ�3 மா$ வ�3 
      ேகாடா ேகா�ேய - ராசா5தி 
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      ேகாடா ேகா�ேய.  23 
----------- 
 
3.5  3.5  3.5  3.5  ச�.�க�� ச�.�க�� ச�.�க�� ச�.�க��     
 
ச�D� க�$3 ம�G� க�$3 
      ச9ைட�#� காரணேம - ராசா5தி 
      ச9ைட�#� காரணேம.  1 
 
அர9 மைன வாச� (�ேன 
      ஆயிர3 காைளகளா3 - ராசா5தி 
      ஆயிர3 காைளகளா3.  2 
 
ஆ�ஒ9 I�#� காைள ஒ9I 
      அ4ேக இ��#+பா� - ராசா5தி 
      அ4ேக இ��#+பா�.  3 
 
காைள எ�லா3 சாய3 Nசி� 
      க�5தா; நி%#+பா� - ராசா5தி 
      க�5தா; நி%#+பா�.  4 
 
ர3ப3 ேபாேல ெகா38 எ�லா3 
      ஜ3பமா நி%#+பா� - ராசா5தி 
      ஜ3பமா நி%#+பா�.  5 
 
ெகா3ைபF 0%றி� ெகா383 ப�$3 
      ெஜாD�#+ அ4ேகபா� - ராசா5தி 
      ெஜாD�#+ அ4ேகபா�.  6 
 
சாைட க9$ காைள எ�லா3 
      ஓட பா��#+பா� - ராசா5தி 
      ஓட பா��#+பா�.  7 
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காைள�# பி�ேன ஆ=க� எ�லா3 
      சா$ றா4கநீபா� - ராசா5தி 
      சா$ றா4கநீபா�.  8   
 
நி9I #5தி� காைள எ�லா3 
      நிமி��+ நி%#+பா� - ராசா5தி 
      நிமி��+ நி%#+பா�.  9 
 
க65த காைள*3 ெசவ5த காைள*3 
      கல�+ நி%#+பா� - ராசா5தி 
      கல�+ நி%#+பா�.  10 
 
ெவ�ைள� காைள*3 மயிைல� காைள*3 
      ெவ�9$ நி%#+பா� - ராசா5தி 
      ெவ�9$ நி%#+பா�.  11 
 
வாG ப�க3 வைள,0 வைள,0 
      வ�றா4க வாDவ�* - ராசா5தி 
      வ�றா4க வாDவ�  12 
-------- 
12. வாDவ� - வாDப�. 
 
ஆ5திர3 8�F0 அபரா ணிைய5தா� 
      அலா�கா;5 R�#+பா� - ராசா5தி 
      அலா�கா;5 R�#+பா�.  13 
 
மாைல ேபா�ட மா$ ஓ$+ 
      மறி�க (�யாேம - ராசா5தி 
      மறி�க (�யாேம.                  14 
 
ெதா5த� மா$3 வ5த� மா$3 
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      +வ9$ நி%#+பா� - ராசா5தி 
      +வ9$ நி%#+பா�.  15 
 
உ�மா� க�ைட*3 தி�மா� #�ைட*3 
      ஊறா� 8$4#றா�பா� - ராசா5தி 
      ஊரா� 8$4#றா�பா�.  16 
------------   
 

4. 4. 4. 4. ஆ- ெப- த��க&ஆ- ெப- த��க&ஆ- ெப- த��க&ஆ- ெப- த��க&    
 
4.1  4.1  4.1  4.1  ெக0ச1& மி0ச1& ெக0ச1& மி0ச1& ெக0ச1& மி0ச1& ெக0ச1& மி0ச1&     
 
ஐ�E6 ைம�க ட�+ 
      அ3மா உ�ைன5 த,செம�6 
அல4ேகால ப�$ வ�ேத� 
      ஆதாி�க ேவI3 தாேய 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த� அ�னேம ஏ ஏ.  1 
 
ஆரடா நீப யேல 
      அநியா யமா அல8றிேய 
ேபாடாநீ ெசா�லடா 
      ெபாிய ேபF0 ேபசாேதடா 
வா+ ெச;யா தடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா  ேசரடா ஆ ஆ.  2 
 
அடா8 டா9I எ�ைன 
      அநியாயமா ஏ�ேப0றா; 
அ5ைத மக�?தா� உ�ைன 
      ஆவலாநா� பா��க வ�ேத� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�  அ�னேம ஏ ஏ.  3 
 



54 

 

அ5ைத மக�? நீஎ�ைன 
      அதிகாரமாF ெசா�ைனேயடா 
உ4கப� உ4க3மா ஊெர+டா 
      ெவ�க4 ெக�ட ைபயாநீ 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா   ேசரடா ஆ ஆ.  4 
 
அப�ேப� ஆ6(க3 
      ஆ5தா�ேப� ஆராய3மா 
எ�ேப� ஏகா3பர3 
      எ4கஊ� ஏ��காட3மா 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�   அ�னேம ஏ ஏ.  5 
 
ெகா�விைன*3 ெகா$பிைன*3 
      ெகா9$வ�த #றபயேல 
ெகா,ச4Kட ெந,ச,சாம� 
      வ,சகமா; ேப0ைறேய 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;F ேசரடா   ேசரடா ஆ ஆ.  6 
 
க9ேணஎ� க9மணிேய 
      க�ெந,0� காாிேய 
ெசா�ேன� எ�காாி ய5ைதF 
      ெசா�லா� அ��கிைறேய 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�  அ�னேம ஏ ஏ.  7 
 
ஏ9டாநீ இ4ேக வ�தா; 
      இரபிர�த பைறபயேல 
ேவ9டா3 உன�#வ38 
      விைரவா ேபாயி$ ந38 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா  ேசரடா ஆ ஆ.  8 
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வாணாைள �ணா�காம� 
      வ3பா�கS டபடாம� 
ேபானா� ந�லதடாபா 
      ெபா<+ வி<#(�ேன 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா    ேசரடா ஆ ஆ.  9 
 
அ,0 வய0(த� 
      அ�3பா$ ப�$நா?3 
ஆயிர3 2பா ேச�5ேத� 
      அ�ைம� கிளிைய� ெகா�ள 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�   அ�னேம ஏ ஏ.  10 
 
அ,0 வய0(த� 
      அ�3பா$ ப�டா� எ�ன 
மி,சிநீ ேபசா ேதடா 
      ெந,ைச பிள�தி$ேவ� 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா  ேசரடா ஆ ஆ.  11 
 
ஆயிர3 2பாநீ ேச�5தா� 
      ஆ�� ெக�ன லாவமடா 
ஆ�தபி� கபா�டா 
      அ�லா வி�டா� ஆப5தடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா   ேசரடா ஆ ஆ.  12 
 
க9ேண�?3 க9மணி�?3 
      கிளிேய�?3 8ளிேய�?3 
ெசா�ன நா�ைக அ65+$ேவ� 
      ெசா�லாம� ஓ�டடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா   ேசரடா ஆ ஆ.  13 
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எ�#ல(3 உ�#ல(3 
      எ�ெசா5+3 உ�ெசா5+3 
ஏணி ைவ5தா� எ�$மாடா 
      எ�ைம மா�$ பயேல 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;F ேசரடா  ேசரடா ஆ ஆ.          14 
 
ஒ�5தி�# ஒ�மக9� 
      உ�ைனந3பி வ�தவ9� 
ெபா6ைம ெபா65தவ9� 
      ேபாகவர ஏசாேத� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�  அ�னேம ஏ ஏ.  15 
 
ஆளிெலா� அழக� நா9� 
      ஆயிர2பா ெசா5+� கார9� 
ெபாிய ��$� காராி�எ�லா3 
      ெபாியதைல நா�தான� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணிர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  16 
 
ெபாிய தைலயா இ��தாG3 
      சி�ன5 தைலயா இ��தாG3 
ெபாிச�லடா என�# ம�$3 
      ேபா;பயேல ஓ� ேபாடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  17 
 
(Fச�தி ேரா�$ ப�க3 
      CI#ழி நில(3 வா4கி 
CI#ழி நில5ைத ெவ�ட 
      CIE6 ஆ�பி�Fேச� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணிர9$3 ேசா�த�    அ�னேம ஏ ஏ.  18 
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(Fச�தி ேரா�� ேலநீ 
      (�கா$ ேபா�டா� எ�ன 
CIE6 ஆ= உ�ைன 
      ெமா�ைட அ�Fசா� எ�ன 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  19 
 
ெப�ைமநீ ப9ணாேத� 
      ெப�ைம ேபF0 ேபசாேத� 
அ�ைம #ைல�கா ேத� 
      அ�ட காச, ெச;யாேத� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  20 
 
ெபா�ேனநீ ேபசி னாG3 
      எ�ைனநீ ஏசி னாG3 
எ�ைனநா� மறேப ேனா� 
      பி�ேனநா� ேபாேவ ேனா� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேச�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  21 
 
நா�யா� நீயாரடா 
      03மா இ4ேக நி%காேதடா 
சாம�5திய3 கா�டா ேதடா 
      ஏமா�+ ேபாேவ ேனாடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ  22 
 
மற�தா� எ�னடா நீஎ�ைன 
      மற�கா�� ேபானா� எ�ன 
எ�லா3என� ெகா9I தா9டா 
      ஏமா%ற பா��கா ேதடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா    ேசரடா ஆ ஆ.  23 
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மாேன மரகதேம 
      மயிேல இள4#யிேல 
ேதேன திரவியேம 
      ேத�வ�ேத� உ�ைன நாேன 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  24 
 
எப�நா� தி�� னாG3 
      ஏளன3 ெச;ய பா��கிறா; 
ெசா%ப�நீ ேபாகா வி�டா�நா� 
      ெச�ப� ெகா$5தி $ேவ� 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;F ேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  25 
 
மாியாைதயா; ேபா;விடடா 
      மான4 ெக�ட மடபயேல 
ெத�5ெத�வா;5 திாி�த நாேய 
      தி�3பிபா�� காேம ஓடடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  26 
 
ஆ5+�# ேபான அ9ண�மா� 
      அமளி வ�+ ெச;யாேம 
அைமதி யா;நீ ேபா;விடடா 
      அ�த பாம� கிைட�#மடா 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா    ேசரடா ஆ ஆ.  27 
 
அ9ண�மா� இ4ேக வ�+ 
      அமளிஏ+3 ெச;தா�நா� 
அ5தாசமா உ�ைன5 R�கி 
      ஆகாசமா; பற�தி$ேவ� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  28 
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அ5தாசமா எ�ைன5 R�கி 
      ஆகாசமா பற�தா யி9ணா 
Nமி� #�ேள நா�[ைழ�+ 
      8�லா (ைள5தி$ேவ�  
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  29 
 
Nமி�#�ேள நீ[ைழ�+ 
      8�லா (ைளFைச யி9ணா 
காரா3ப0 ேவச4ெகா9$ 
      க�3பி$ேவ� அ�த8�ைல 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  30 
 
காரா3 ப0வா நீவ�+ 
      க�3பினாG3 அ�த 8�ைல 
ஊ��#�வி ேவச4 ெகா9$ 
      உயர பற�தி$ேவ� 
வா+ெச; யாேதடா 
      வ�தவழி ேபா;Fேசரடா      ேசரடா ஆ ஆ.  31 
 
ஊ��#�வி ேவச4 ெகா9$ 
      உயர பற�தியி9ணாF 
ெச3ப��+ ேவச4ெகா9$ 
      ெச�R�கா5 R�கி$ேவ� 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணி ர9$3ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  32 
 
ேவணாம� வா+3 வ383 
      ேசாராமேல நீ*3 நா?3 
தாராளமா5 தாD க�� 
      வாழ லா9� வ�ச ெம�லா3 
அ�னேம ெபா�ன3மா 
      க9ணிர9$3 ேசா�த�      அ�னேம ஏ ஏ.  33 
------------------ 
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4.2  4.2  4.2  4.2  வா�*ைத ச-ைட வா�*ைத ச-ைட வா�*ைத ச-ைட வா�*ைத ச-ைட     
 
சாணி�K ைடைய எ$5+� - #�� 
      சாணிவார ேபாற ெப9ேண 
ச�+ ெபா�திேல பார�நீ - #�� 
      ப�+ ப�தா� கிட�#3 சாணி.  1 
 
மா$ேம;�#3 மா�$� காரா - ைபயா 
      �$ �டா;5 தி�?3 ைபயா 
ேபாடா ேசாDைய பா�5+� கி�$� 
      ேகாளா ெறா9I3 ெசா�லா ேதடா.  2 
 
எ�ைமF சாணி ையஎ $5+� - #�� 
      எ�) த�ட ேபாறவேள 
எ$5ெத றி,0 ேபசா ேத� - #�� 
      எ�ைம மா�$5 ெதா9ைட� காாி.  3 
 
அைத 8ன�# ஏறி ேபாFேசா - ைபயா 
      அ�ர(3 மி,சி ேபாFேசா 
அட�# ேற9டாஉ� ஆணவ5ைத - ைபயா 
      அட�கி ைவயடா உ�நா�ைக.  4 
 
உ4கப� ேபா�ட ேசா%றிேலயா - #�� 
      உ4க3மா ேபா�ட ேசா%றிேலயா 
அைதெபன�# ஏறி ேபாF0 - #�� 
      ஆணவ(3 மி,சி ேபாF0?  5 
 
வா4கி� #�F0 பிைழ5தவேன - ைபயா 
      வழிைய பா5+ பிைழ5தவேன 
C,சி �4கி ேபானவேன - ைபயா 
      (க5தி Gன�# மீைச ேய9டா?  6 
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சாணிF ச��யிேல ேசா6 தி�? - #�� 
      ச�தன ெபா�$3 வF0� கி�$F 
ச=�# 8=�கி�? நட�+ வி�டா� - உ�ைனF 
      ச�ைட யார� ப9ணேபாறா?  7 
 
மான4ெக�ட மா�$� காரா - அடா 
      மாியாைத ெக�ட பிFைச� காரா 
மயிைர பி�F0 வைளF0� கி�$ - உ�ைன 
      மா%றாேல வா4கி வி�$$ேவ�.  8 
 
தைலெதறிFச த�$ வாணி - அ� 
      தைலகீழா வி<காத� 
த�$ேவ� ப�ைல ெய�லா3 - #�� 
      தபிF0நீ ஓ�விட�.  9 
 
ேபாடா ேபாடா ேப� ைபயா - அடா 
      ெபாழபி�லாத ெபா�ைட ைபயா 
வா;எ� னடா நா;�#��ேய - அடா 
      வ3பா;உைத வா4கா ேதடா.  10 
 
ெபா�ைட ெபா�ைட யி�னி யி�னா - அ� 
      ெபா�ைட சம5ைத� கா�டIமா 
வ�ட� கா�$�# வ�தி யி�னா - உ�ைன 
      வ�ட3 ேபாட ைவ�கி ேற9�.  11 
 
உ4க ஆ5தா அ�கா கி�ட ேபா; - அடா 
      உ�ச ம5ைத� கா9பியடா 
கா,ச மர5தி� க�� உ�ைன - அ�த� 
      க�ைடபி;ய அ�ேபனடா.  12 
 
ச3ர தாய3 ேபசாத� - �ணாF 
      சைம,ச ெப9ேணா ச�கி DFசி 
வ38 வள�க ேவணாம� - #�� 
      வ�தவழி ேபா;Fேச ர�.  13 
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ச9ைட எ�ன சா� எ�ன - அடா 
      சாதி ெக�ட பைறபயேல 
ச�கிDF சி9I ெசா�லாேதடா - உ�ைனF 
      ச�+ ச�தா� கிழிFசி$ேவ�        14 
-------------- 
 
4.3  4.3  4.3  4.3  க-ணா��$& ம3சா4& க-ணா��$& ம3சா4& க-ணா��$& ம3சா4& க-ணா��$& ம3சா4&     
 
அ�ன நைடயழகி 
      அல4கார நைகயழகி 
பி�ன� சைடயழகி - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      ெபற8$� ேத�பா��க - எ� ேநச�க9ணா��.  1 
 
மதன வ�வழகா 
      மாேமாகF ெசா�லழகா 
வ�ண உ�வழகா - எ� திலகமFசாேன 
      வரமா�ேட� ேத�பா��க - எ4#லகமFசாேன.  2 
 
வரமா�ேட� இ9Iெசா�னா� 
      வ�டெபா�$ வFசவேள 
#ைறவான காரண5ைத - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      Kசாம� ெசா�Dட� - எ� ேநச�க9ணா��.  3 
 
(5+மாைல வா4கி5தாேர� 
      ேமலான க3ம�தாேர� 
ப5தினி ேயஉன�# - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      பளி4ைகேபால பவள� தாேர� -  எ�ேநச�க9ணா��.  4 
 
ச3ம4கி எ9ெண; ேவI3 
      ைசனாப�$F சீைலேவI3 
ப3பா;F ேசா8ேவI3 - எ� திலகமFசாேன 
      பயா-ேகா8 ரா)�ேகேவI3 - எ4#லகமFசாேன.  5 
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Kன% கிழவி(9ைட 
      #�ெக$�#3 ல9�(9ைட 
�ணாைச ைவ�காத� - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      �ாிய4க� ேபசாத� - எ�ேநச�க9ணா��.  6 
 
கிழவி கிழவியி9I 
      ேகவலமா; ேப0றாேய 
கிழவியாநா� எ�ைனபா� - எ� திலகமFசாேன 
      #ளவிஉ�ைன� ெகா��டாேதா - எ�#லகமFசாேன.  7 
 
ெப9ேணஎ� க9மணிேய 
      பிாிய(�ள ெபா�மணிேய 
ெசா�ேன�நா� ேகD�காக - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      ேகாவமா இ��காத� - எ� ேநச�க9ணா��.  8 
 
ேராசாNF ெச9$ேவI3 
      ேராசாN ேவேறேவI3 
ராசாராணி ேபாD��+ - எ�திலகமFசாேன நா3 
      ெர9$ேப�3 ேபாகேவI3 - எ4#லகமFசாேன.  9 
 
ேதேன இள4#யிேல 
      ெச4க�3ேப ச��கைரேய 
மாேன மரகதேம - எ� ஆைச�க9ணா�� உ� 
      மன3ேபால� ெகா9$வ�ேத� - எ�ேநச�க9ணா��.  10 
 
மாமா ம��ெகா<�ேத 
      வாைழ இள4#�5ேத 
ஏமா%றி� ெகா9$வ�த - எ� திலகமFசாேன உ� 
      இSட3ேபால வாேற�இனி - எ�#லகமFசாேன.  11  
 
மாமா9I Kபி�$�கி�$ 
      ம�DைகN வF0�கி�$� 
ேகாயிG�# ேபாறாேயா� - எ� ஆைச�க9ணா�� 
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      Kட நட�+வா� - எ� ேநச�க9ணா��.  12 
 
ஆைச 8�சேன 
      அல4கார3நா� ெச;ேதேன 
ேபசைலேய எ�கி�ேட - எ� திலகமFசாேன 
      ேமாச3ப9ண பா�5+�ைடேய-எ�#லகமFசாேன.  13 
 
ேகாயிG�# ேபானபிற# 
      ெகா9$வ�+ தாேர9� 
சாமிவற ேநர9� - எ� ஆைச�க9ணா�� நீ 
      தாமசி5தா� ேமாச3ேபாF0-எ� ேநச�க9ணா��.         14 
 
த=�# நைட�#நா� 
      த4கFச4கிD வா4கி5தாேற� 
#G�கி நட�+வா� - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      #�நாத� ச�நிதி�# எ� ேநச�க9ணா��.  15 
 
N�கைட�# (த�(த�ேபா; 
      NFெச9$ வா4கேவI3 
ேகா�ைட�#�ேள ேபாகேவI3 - எ� திலகமFசாேன 
      ெகா9ைட�#�ேள ைவ�கேவI3-எ� #லகமFசாேன.  16 
 
வா4கி�கி�$ வ�ேத9� 
      வ,சக3 இ�லாமேல 
ரா4கிஇனி ப9ணாேத� - எ� ஆைச�க9ணா�� 
      நட�+வா� ெதாட��தா%ேபாேல-எ� ேநச�க9ணா��. 17 
------------ 
 
4.4  4.4  4.4  4.4  ஓ�& ேஜா� ஓ�& ேஜா� ஓ�& ேஜா� ஓ�& ேஜா�     
 
03மா 03மா பா�5+�கி�$F 
      ெசா#0நைட நட�+�கி�$� 
க3மா�ெரா3ப� கா���கி�$ 
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      கண�காேபா#3 க65தெப9ேண.  1 
 
ஆ�9I ெநனF0�கி�$ 
      அ38�$ ேபசவ�தா; 
ேபெர$5த ேபா�கிாியி� 
      ெப9டா�� நா?பா�  2 
 
அ9ைண�#F ெசா�னெசா�G 
      அ38�ைட*3 மற�தி�ைடேயா 
க9ணா�� உ�னாேல 
      கல4#ேற9� இ�தேவைள.  3 
 
C�ைட(�F0� க���கி�$ 
      ெமா5த2பா எ$5+�கி�$ 
ேரா�$வழி ேபாறேபா+ 
      8�ச�பா�5தா� எ�னெசா�ேவ�?  4 
 
உ�8�ச� வ�லவேனா 
      உ-தாதிேயா #-தி�காரேனா 
ஓ�ட3 பி��கலா9� 
      ெர4ேகா� கப% #�ேளஏறி.  5 
 
எ5தைனேயா ேகா�ஜன3 
      இ3ைசப�டா� ெப9களாேல 
ச5தியமா;F ெசா�Gேற�நா� 
      ப5தினிதா� உ9ைமயிேல.  6 
 
க5தியாேல ெவ��னாG3 
      க9ட+9ட3 ஆ�கினாG3 
ப5தினிேய உ� ஆைசையF 
      ெச5தாG3 மற�கமா�ேட�.  7 
 
க�$� ககப�டவ� 
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      க9$�டா� எ�8�ச� 
எ�� உைதFசி$வா� 
      எ�ைன*3 உ�ைன*3 ேச�5+�க��.  8 
-------- 
பா-3. 8. க9$�டா� ெசா�த நாத�. 
 
க9I�#5 ெதாியாேம 
      க3பிஜ�தி நீ��$ேவா3 
ெர4ேகா� கப�ஏறி� 
      கடைல5தா9� ேபாயி$ேவா3.  9 
 
காாிய3 ஆ#ம�$3 
      காைலநீ பி�F0கி�$ 
�ாியமா; ேபசிவி�டா�நா� 
      �ணாஅைத ந38ேவனா?  10 
 
�ாியமா நா�ேபசைல 
      காாியமா5 தா�ேப0ேற� 
ேப�ெக�$ ேபாறாபேல 
      ஒ9I3நா? ேபசவி�ைல.  11 
 
எ�னதா� நீெசா�னாG3 
      ஏமா�+ ேபாகமா�ேட� 
ெபா�னான எ�8�ச� 
      எ�னெச, சா�என�#  12 
 
கல4காேத ைகவிடைல 
      காளிேகாயி� (�னாேல 
க%Nர5ைத உன�#(�ேன 
      ைகேபா�$ அைணFசி$ேவ�.  13 
 
உ%றா� உற(ைறயா� 
      ஊைரவி�$ ஓ��$வா� 
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ப%றா� #ைற�#எ� 
      ப�ெல�லா3 உைடFசி$வா�.        14 
 
உ%றா� உற(ைறயா� 
      உ�ைன�#5த3 சா�டமா�டா� 
உ�8�ச� நா�இ��க 
      உன�ேக9� அ�தபய3?  15 
 
நாெட4#3 இ<5+�கி�$ 
      ந3பி�ைகயா நட�+�கி�$ 
பாதியி�நீ வி�ேடா�னா� 
      பாவிநா?3 எ�னெச;ேவ�?  16 
 
நாெட�லா3 இ<5+�கி�$ 
      நாையேபால5 திாியமா�ேட� 
நா�உன�# நா$வா4க 
      பண(4Kட5 த�தி$ேவ�.  17 
 
எ�$ெம5ைத �$ேவI3 
      எ9ப+ேவைல� கார�ேவI3 
த�டாம� ெசல)ப9ண5 
      தாராளமா பண(3ேவI3.  18 
 
ஆ�(த� ேததியிேல 
      அ3ம�ச�நிதி� ேகாயிDேல 
ஆைணயி�$� ெகா$�கிேற9� 
      அழகான மாமயிேல.  19 
 
அப9ணா நா�வ�ேவ� 
      எப�க3 Kபி�டாG3 
ஆகாய� கபDேல 
      ஏறிவரF ெசா�னாG3.  20 
----------- 
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20. அப9ணா - அேபாெத�றா�. 
 
ந5திநீ வ�தியி9ணா 
      நா�உ�ைன� காபா5+ேவ� 
ப5தினிேய உ�ைனநா� 
      நி5த(3 களி�கFெச;ேவ�.  21 
 
இFைச� கிைச�தசி6 
      இ�ப(�ள த4கமாமா 
இFசணேம 8றபடலா3 
      இ4கிலா�+ ேதச5+�#.  22 
------------- 
 
4.5  4.5  4.5  4.5  காைளமா� காைளமா� காைளமா� காைளமா�     
 
ெபா<+சா*3 ேநர5திேல 
      8Dஅைல*3 கா�$�#�ேள 
தைலசா,0 தவி�கிைறேயா - த4கர5தினேம, உ� 
      தைலவிதிையF ெசா�னா�எ�ன - ெபா�?ர5தினேம.  1 
 
மாடைட*3 ேநர5திேல 
      காைளமா�ைட� காணாமி�? 
மா%றா�தாயி அ��கவ�தா� - த4கமாமாேவ, நா� 
      ஓ�வ�ேத� உட�ந$4க - ெபா�?மாமாேவ.  2 
 
ேகாைடமைழ ெப;*த� 
      #ைலெய�லா3 ந$4#த� 
Kசாம�நீ எ�பிறேக - த4கர5தினேம, ஓ�� 
      #�ைச�#�ேள வ�திட� - ெபா�?ர5தினேம.  3 
 
க9ணழ#3 க�டழ#3 
      க<5தழ#3 ெகா3பழ#3 
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ெபா�னான காைளமா�ைட5 - த4கமாமாேவ, நா� 
      க9ணாேல க9டா�ேபா+3 - ெபா�?மாமாேவ.  4 
 
ேகா�ேகா� காைளமா$ 
      எ�கி�ேட இ��#த� 
ேகாவமி�லா ேமவா� - த4கர5தினேம, உன�#� 
      ெகா$�கிேற� அதிேலஒ�? - ெபா�?ர5தினேம.  5 
 
உ�காைள எ�ன5+�# 
      ஊரா�காைள எ�ன5+�# 
எ�காைள என�கி��தா� - த4கமாமாேவ, அ+ 
      எப)3 என�#த)3 - ெபா�?மாமாேவ.  6 
 
எ�ன� மி,சிேபாேற 
      ஏமா�+ ேபாகமா�ேட� 
உ�ைனேபால ஆயிர3ேபைர5 - த4கர5தினேம 
      உலகெம�லா3 பா�5தி��ேக� - ெபா�?ர5தினேம.  7 
 
எ�காைள இ4கி��தா� 
      எ�� உைத5+�ெகா�G3 
கி�டவ�+ ேபசாேதடா - ம��பயேல, உ�ைன� 
      ெகா9$ேபா#3 ெகா�ைளேநாயி - 0��பயேல.  8 
 
உ�காைள எ�னெச;*3 
      உ�சாமி எ�னெச;*3 
உ�மா�ைட� ெகா�?$ேவ� - த4கர5தினேம 
      ைகையF03மா �சாத� - ெபா�?ர5தினேம.  9 
 
வ3பாநீ ேபசாேதடா 
      வா;Fசால3 ப9ணாதடா 
ெகா3பாேல #5தி�ெகா�G3 - எ�காைளபயேல 
      உ�பா$ தி9டா�ட�தா� - ஓ�ேபாடாபயேல.  10 



70 

 

வாடாேபாடா9I ெசா�லாேத� 
      வாயா�வ�தைத5 தி�டாேத� 
ேகடாநீ ெக�$ேபாேவ - ச9டாளFசி6�கி 
      ஓ�நீ ஒளியாேத� - பாழானசி6�கி.  11 
 
எ�#ல5+5 ெத;வ4களா 
      எ4ெகாளி5+ நி%கிறீ4க 
ஏைழ(க3 பா�5திவைன - நாச3ப9I4கேள� 
      காDேலநா� #3பி$ேற� - கா5+�ெகா�=4கேள�. 12 
 
உ�சாமி வ�தி$மா 
      ஒ9Iமி�லாம� ெச,சி$மா 
நா�தா9� உன�#Fசாமி - ச9டாளFசி6�கி 
      ந�லாநீ ெசா�றைத�ேக� - பாழானசி6�கி.  13 
 
சாமிகைள5 தி�டாேதடா 
      சா3பலா;நீ ேபாயி$ேவ 
பாவிஉ� க9அழி*3 - பாழா;ேபானவேன, உ� 
      �$3 எாி,0ேபா#3 - �38�காரபயேல.        14 
 
சாமிஎ4ேக Nத3எ4ேக 
      ேகாயி�எ4ேக #ள3எ4ேக 
சாப5ைதநீ வF0�ேகா� - வாயா�மகேள, உ�ைன 
      ச��னிநா� ெச;தி$ேவ� - ச9டாளிமகேள.  15 
 
ெத;வ4கேள எ�வ�5த3  
      ெதாி,03 ஒழி,சீ4களா 
ப5தினியா நா�இ��தா� - ப�க3வ�தி$4க, இ�த 
      பாவிபய� பழிையவா4க - பல4ெகா$5தி$4க.  16 
 
க9ணா�� க9மணிேய 
      க%8�ளஎ� ெபா�மணிேய 
க9ேடன� உ�திற5ைத5 - த4கர5தினேம 
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      காைளமா$ நா�தா9� - ெபா�?ர5தினேம.  17 
 
ேவட�ேவச3 ேபா�$உ�ைன 
      ேவIமி�? ஏF0பா�5ேத� 
சாமிேபால நீயி��க5 - த4கர5தினேம உ�ைனF 
      சா-டா4கமா; பணிகிேற9� - ெபா�?ர5தினேம.  18 
------------- 
 
4.6  4.6  4.6  4.6  தாசியி� காத� தாசியி� காத� தாசியி� காத� தாசியி� காத� ----    வா�) வாத&வா�) வாத&வா�) வாத&வா�) வாத&    
 
மாமா நீ4க வா4க 
      ம4ைக� #6தி தா4க 
ஏமா 6வேமா நா4க 
      சாம�5 திய3ேவ ணா4க.  1 
 
ப�ச மாக ஓ� 
      பற�+ வ�தி யா� 
நிFசய மாக நா9� 
      இ�ைல �ஒ� ேப�.  2 
 
பணேப; பி�F சவேள 
      பிண3ேபா� வா;திற பவேள. 
பண3பி $4கிற வைர�#3 
      ப�ைல இளி பவேள.  3 
 
ப�+ உற(ைறயா� K�ட3 
      ப9I வா4க தி�ட3 
பFசி ைல*ைடய கா�ட3 
      ைபய� பி�பாேன ஓ�ட3.  4 
 
தாசி யி9I3 ேவசியி9I3 
      தாரா ளமாஇ ேபா+3 
ேபசாதீ4க மாமா 
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      ேலசாவிட மா�ேட� ஆமா.  5 
 
ெம�# நைகைய N�� - உ� 
      ெம�D0� ைகைய நீ�� - எ� 
ெத�விேல வ9� ஓ�� - ஏ� 
      திாிகிறா ய�நா;� #��.  6 
 
க�$ைவேய சாயF சீைல அ� 
ப�டானாG3 ெச�� ேவைல - #� 
ெக�டாG3 உ� காதி� ஓைல - #�� 
த�டா� ைக ேவைல யாேல.  7 
 
சி6பி� ைளகைள� K�� - ெரா3பF 
சிாிF0 விரைல ஆ�� - ட3ப 
வாிைச ெய�லா3நீ கா��F - 03மா 
பறிைபநீ 2பா; ேகா�.  8 
 
தி�� எ�ைன ஏ0கிற தாேல 
ேதேன0க3 எ�ன உன�# 
ம��எ� மட5தன5 தாேல 
மான4 ெக�ட+தா� 0க3என�#.  9 
 
ெசா�ப�ேய நா�ேபா; வாேற� 
      ெசா�ைல மீற மா�ேட� 
க�லான உ� மனைச� 
      கைர�க எ�ன ெச;ேவ�?  10 
 
த9ணி*3 CI பிைழைய5 
      தயவா� தா�ெபா6� கிறேத 
எ�ைன*3நீ ம�னிF சி�டா� 
      எ��$ ேபா;வாேற�.  11 
 
மாமாநா� உ4கைள வி�$ 
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      மைறய மன3 வரைல 
காமாஎ� க9மணி நீ4க 
      க�ேலா க�� இ�3ேபா?  12 
 
இ+நா=3 எ��� $�# 
      எ�த பயG3 வரேல 
எதினாேல உ4க =�# 
      எ�ேம� இ�த� கவைல?  13 
 
சைம�த ெசWவா;� கிழெம��+ 
      உ4க� ேமேல நிைன) 
சாமிநீ4க எ�ேம� இேபா 
      க9ட ெத�ன #ைற)?      14 
 
�$3 வாணா3 வாசG3 வாணா3 
      ெசா5+F 0க(3 வாணா3 
ஏ$3 வாணா3 எ<5+ வாணா3 
      நாேன என�# வாணா3.  15 
 
நாத� எ�ைன5 ேத� வ�தா� 
      நாேன அவ�� க�ைம 
நா�மா5 திர3 இ�ைல 
      உன�#�ள ெத�லா3 அ�ைம.  16 
 
ேத$த� 
 
தி�Fசிரா ப�ளியி9 ணாேள 
      ேதேரா$ற �தியி9 ணாேள 
ேத�வ�த பறெப9 ணாைள - மயிேல 
      ெத��தி ெதாிய ைலேய.  17 
 
#�ம�திர3 ேபாேல அவ� 
      #ர� காதிேல வி<#ேத 
உ�கி அ<ைத ேய� - மயிேல 
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      உ�ைனநா� மறேப ேனா�.  18 
 
மாேன மரகதேம 
      மயிேல இள4#யிேல 
ேதேன உ�ைன5 ேத� நாேன - 
      ெத�வி� அைலகி ேறேன.  19 
 
உ�ள ைதFெசா� னாேளா 
      இ�லாத ைதFெசா� னாேளா 
ஒ9I� ெதாியைலேய மயிேல 
      ஒளி�ைதேயா எ�ைன மற�+?  20 
 
சி4கார ெப9க� இ��#3 
      ெத��தி அ+தாைனயா 
ேத$கிற காரண3 எ�ன - ஐயா 
      ேத$3 ஆ�ேப� எ�னஐயா?  21 
 
ஆ=ேப� ெதாியா ைதயா 
      ஆைள பா�5தா� ெதாி*3 ஐயா 
ஏழ$�# ெம5ைத� காாி - ஐயா 
      என�க3 8�$5 தா�ெதாி*3.  22 
 
அ�த மாதிாி ெப9I 
      அ�தா நி%கிறா� பா�4க 
ஆகாச மாயி��#3 - ஐயா 
      அழகான ஏழா3 ெம5ைதயிேல.  23 
 
ஐயா தாணா� காரேர 
      அ+தா� நா� ெசா�ன �$ 
ெம;யாநா� உ4க=�# - ஐயா 
      ேமலான வ�தன3 ெசா�ேற�.  24 
 
மாமா தய) ெச,0 
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      மக�ெம5ைத� ேகறி ேபாயி 
ேசமமா� ேக�$ வா4க - மாமா 
      ேசதிவ� ெதன�#F ெசா�G4க.  25 
 
அபா ம�மகேன 
      அ�பான ம�மதேன 
எப9I கா5தி��தா� - எ�மக� 
      இபேவ உ�ைன வரFெசா�னா�.  26 
------------ 
 
4.7  4.7  4.7  4.7  6�த� 6�த� 6�த� 6�த�     
 
ேமா� ப9ணின அ�ைம மாமா - எ�ைன5 
      ேத�வ�த காரண3 எ�ன - மாமா 
ேகா�நம- கார3 எ� 
      #3பி$ உன�#F ெசா�த3.  1 
 
ேமா�ப9 ணாேம நீ4கஇ��தா - இனிேமலாவ+ 
      �$வாசG3 ெசா5+F0க(3 உன�#F ெசா�த3 
கா$ கைர*3 ஆ$ மா$3 
      உன�ேக ெசா�த3  2 
 
(�ேன நா� ெசா�ன மாதிாி 
      இ�?3 E6 தர, ெசா�Gேற� 
எ�ைன அ�ைம யாநிைன4க 
      இனிேம லாவ+.  3 
 
உ4கைள நிைனF0 நிைனF0 
      உ�#Fேச எ� மன0 
ெசா�த �$ ேபால நீ4க 
      நிைனF0இ�� தா�ெசா#0.  4 
 
ஓயாம� தவ3ெச;+ 



76 

 

      உ��கமா; ெப%ெற$5த 
தாைய*3 தகபைன*3 
      மற�ேத� உ4களாேல.  5 
 
ஒபி� லாத எ�னெத�லா3 
      உ4க=�# ஒபைட5ேத� 
தபாமேல நா� எ�ைன5  
      த5த, ெச;ேத� த4க=�#.  6 
 
ஆகாஎ� க9மணிேய 
      அ�8�ள க9மணிேய 
ஓேகா நா� பாவியாேன� 
      ம�னி ம�னி ம�னி.  7 
 
உ�#ண3 ெதாியாேம 
      ஊைள யி�ேட� நாைய ேபாேல 
எ� #ண3 ெக�ட +9I 
      உண��ேத� உண��ேத� இேபா.  8 
 
ேவெறா� ெப9ைண ேபாேல 
      ெவறிபி�5 தைலயாமேல 
ேபைர�கா பா%றிைனேய 
      ெபா�ேன ெபா�ேன ெபா�ேன.  9 
 
ச4கதி அறியாேம 
      ச9டாள னானநா� 
ச9�5தன3 ப9ணி ேனேன 
      ெப9ேண ெப9ேண ெப9ேண.  10 
 
தாசி யி9I3 ேவசி யி9I3 
      தபாநா� ெசா�ன ெசா�ைல5 
தயவாநீ ம�னி�கI3 
      தாேய தாேய தாேய.  11 
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உ�#ண5+� காகஎ� 
      உயிைரேய த5த, ெச;ேவ� 
மா4கனிேய எ�ெசா5+3 - நா?3 
      உன�ேக உன�ேக உன�ேக.  12 
 
அப� அ9ண� மா�க=3 
      அ3மா அ�கா மா�க=3 
+பாேம +பினா4க எ� 
      (க5திேல (க5திேல (க5திேல.  13 
 
நா�தா� ெபாிய ம?ச ?9I 
      நிைனFேச� நா� 
நா�தா� பண� கார?9I 
      நிைனFேச� க9மணி க9மணி.      14 
 
உ�பண5தி� ஒ�ப4#3 
      எ�கி�ேட இ�ைலேய 
ஏமா�+ ேபாேனக9மணி 
      க9மணி க9மணி.   15 
 
ராசா)3 ம�திாி*3 
      ராெவ�லா3 திாி�தாG3 
ராணி யான உ�கி�ட 
      நா$வா4க ேளாநா$.  16 
 
இப� எ�லா3 இ��க 
      இ�த Cடனான நா� 
எப�உ� மனைசநா� 
      கல�கிேன� கல�கிேன� கல�கிேன�?  17 
 
உ�ைன பா�5த நா�(தலா 
      ஒ�நா=3 சாபிடைல 
உ�(க3 எ�மனசி� 



78 

 

      பதி,0Fேச பதி,0Fேச பதி,0Fேச.  18 
 
03மாநா� ெவ�� ேபF03 
      ெவ63ேபF03 ேபசிேனேன 
அ3மாஉ� பாத3கதி 
      அ3மணி அ3மணி அ3மணி  19 
 
மன0�கிைச�த ப0�ேதேன 
      மாமா ேகாமாேன 
க9ணிய மாந3ம 
      ெர9$ ேப�3 இ�ேபா3.  20 
 
க3Zரமா இ��கலா3 
      காமா ேசாமா மாமா 
உ�ைனவிட ேவேறகதி 
      உலக5திேல இ�ைல மாமா.  21 
 
எ�ைன ேபாேல உ4க =�# 
      எ5தைனேயா ேப� இ�பா� 
உ9ைமயாநா� ெசா�Gறைத 
      ஊ�கமா;� ேக=4க� மாமா.  22 
 
அப�F ெசா�லாேத3மா 
      எ� க9ேண ஆைச� கிளிேய 
அநியாயமா நா� உ�ைன 
      அவR6 ேபசினாG3.  23 
 
அ�பாக நீ அைழ5+ 
      ஆதாி� கிைறேய க9ேண 
ெபா�மணிேய எ� பாவ5ைத 
      ெபா65த தய)�காக.  24 
-------------- 
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4.8  4.8  4.8  4.8  ச-ைடச-ைடச-ைடச-ைட ேப37  ேப37  ேப37  ேப37     
 
ஆலமர ேரா�$வழி 
      அைல�தைல�+ ேபாறெப9ேண 
சாைலவழி ஏ9�ேபாேற - ஏ�த4கேம 
      ச��கா� ேரா�$வழி - அ�ெபா�ன3மா.  1 
 
சாைம� கதிர6�க நா� 
      ச��கா� ேரா�$வழி 
மாம� Kட ேபாேறனடா - ஏேலத4ைகயா 
      மைலய� வார5+�# - அேடெபா�ைனயா.  2 
 
சாைம� கதிர6�கநீ 
      சாம5திேல ஏ9�ேபாேற 
சாைலவழி ேபயி��#3 - ஏ�த4கேம  
      ச�த� அட4கி ேபாFேச - அ�ெபா�ன3மா.  3 
 
சாைலவழி ேபாைகயிேல 
      மாம�Kட எ�ன ேசாD 
நா�வ�தா� ேபாதாேதா� - ஏ�த4கேம 
      சாம5திேல சாிேசா�யா - அ�ெபா�ன3மா.  4 
 
சாைம� கதி�அ6�க - யா�3 
      சாம5திேல ேபாவா4களா 
சரச3நீ ப9ணாேதடா - ஏேலத4ைகயா 
      சனிய� பி�5த ைபயா - அேடெபா�ைனயா.  5 
 
மாமர5+� க�யிேலதா� 
      மாம� நி9I பா��கிறா� 
ஏம�ைகயி� ேவ�பா�டா - ஏேலத4ைகயா 
      ஏம�ஊ�� ெக�ைன அ?பி$வா� -  அேட ெபா�ைனயா.  6 
 
சாைம�கதி� அ6�கI3டா 
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      சாதிெக�ட ச�கிDயா 
ஏம� ைகயி� அகபடாேத - ஏேலத4ைகயா 
      எ�ேம� ஒ9I3 #5த3 இ�ைல -  அேடெபா�ைனயா.  7 
 
சாைமையநீ அ65தா� எ�ன 
      Nமிைய ெபாள�தா� எ�ன 
மாம� எ�ன ெச;வான� - ஏ�த4க3ேமா 
      ம9ைண� கWவ ைவேபன� -     அேடெபா�ன3மா.  8 
 
ேபாடா ெபா��ெகா0# 
      ெபா<ேதாேட ேச��$ 
சாைம�கா�$� ெக�வாகாேத - ஏேலத4ைகயா 
      சமராசியா ேபாகலா3டா - அேடெபா�ைனயா.  9 
 
ெபர�டாசி மாச5திேல 
      ெபாியகைட �தியிேல 
ேபாீFச3 பழ�தான� - ஏ�த4க3மா 
      ெபாியப� ெர9$வா4கிேன� -      அ�ெபா�ன3மா.  10 
 
க5திாி�கா; மா4கா*3 
      கனி,ச பழ4க=3 நா� 
க9ேடன� அ4ேகநா� - ஏ�த4க3மா 
      காசி��+3 வா4கவி�ைல - அ�ெபா�ன3மா.  11 
 
ெபாியகைட �தியிேல 
      ேபாீFைச வா4ைகயிேல 
ெபா6ைமஒ9I3 இ�லாத - ஏேல த4ைகயா 
      எ�ைம�கடா பா�5ேத� நா� -      அேடெபா�ைனயா  12 
 
நா�பா�5த எ�ைம�கடா 
      உ�ஜாைட இ��திFசடா 
க,சா� #�Fச கடா - ஏேலத4ைகயா 
      ெந,0அ, சாதகடா - அேடெபா�ைனயா  13 



81 

 

 
க�ன4 கேறெல9Iதா� 
      க�4கடா பா�5ேத� ஒ9I  
சி�ன�கைட �தியிேல - ஏேலத4ைகயா 
      சீ83 கா83 வா4ைகயிேல -      அேடெபா�ைனயா.      14 
 
உ�ைனநா� ஒச5தி ேபச 
      எ�ைனநீ இற�கி ேபச 
உலக3 ெபா6�#ேமா� - ஏ�த4கேம 
      ஒ5+ வாழIேம� - அ�ெபா�ன3மா.  15 
 
மர5த�யி ேலநி%கிற 
      மாம� இைத� ேக�டா�9ணா 
மான4ெக�$ ேபா#மடா - ஏேலத4ைகயா 
      மாியாைதயாேபாயிரடா -    அேடெபா�ைனயா. 16 
 
(�ேனநா� ெசா�ேனன� 
      இ�ன3 எ�ன பய3� 
பி�வா4கேவ மா�ேடன� - ஏ�த4க3மா 
      எ�னவ� தாG,சாி - அ�ெபா�ன3மா.  17 
 
மாம�மா5 திரமி�ைல 
      மாமியா�4 Kடஇ��கா� 
மFசா�மா� ெர9$ேப� - ஏேலத4ைகயா 
      ம�G�க��ேல ெக��� கார� -      அேடெபா�ைனயா. 18 
 
ம�G�க��ேல அ)4க எ�ைன 
      மட�க(� யா+ ெபா9ேண 
பி�G� க�ைட ேபா�அவைர - ஏ�த4க3மா 
      பிாிைய� க�� இ<5தி$ேவ� -     அ�ெபா�ன3மா.  19 
 
பி�G�க�ைட ேபா�அவைர 
      பிாிைய�க�� இ<5தி யி9ணா 
�Fசாிவா� உ�தைலைய - ஏேலத4ைகயா 
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      �சி $9டா ேவக5திேல -  அேட ெபா�ைனயா.  20 
 
ஆணா பிற�தி��தா� 
      �ணாேபா காெத�பல3 
காணாம% ேபாவா4க� - ஏ�த4க3மா உ� 
      க9I�# (�னா ேலேய -      ஏ�ெபா�ன3மா.  21 
 
+�=கிற மாெட ேபா+3 
      +�ளி5 +�ளி ெபாதி0ம�#3 
+�ளாத டாமைடயா - ஏேலத4ைகயா 
      ெபா�லாத வ4க அ)4க -      அேடெபா�ைனயா  22 
 
ெவ�� உ�� $��� 
      வி�தாவா ேபசைல� 
ேவைல�கார� நான� - ஏ�த4க3மா 
      ெவளிேய வ�தா� ெதாி*ம� -      ஏ�ெபா�ன3மா.  23 
 
(�ஒ� கால5திேல 
      (னியா9� மக�ஒ�5த� 
எ�னேமா ெசா�ன5+�# - ஏேலத4ைகயா 
      எமேலாக3 ேச��தானடா - அேடெபா�ைனயா. 24 
 
உ4க� ��$ (�4ைக� கீைர 
      எ4க� ��$� கி�=� கீைர 
த4க3நீ தய4#ேற� - ஏ�த4க3மா 
      ப4க3 ெச;ய பா��கி ேற� -      அ�ெபா�ன3மா.  25 
 
உ�ைன ேபால (ரட ென�லா3 
      ஓ�ஓ� ஒளிைகயிேல 
எ�த Cைல யடாநீCடா - ஏேலத4ைகயா 
      ெசா�த ேபFசா ேபசாேதடா -      அேடெபா�ைனயா.  26 
 
எ�Kட பிற�த வ4க 
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      ஏழாI ெர9$ ெபா9I 
ப5+ ேபாிேல நா�தா9� - ஏ�த4க3மா 
      பயி�வா ?�# பிற�த #�� -      அ�ெபா�ன3மா.  27 
 
எ4க� அ�கா த4கFசிKட 
      எேபாதாவ ெதா�5த� 
ச�கா�த3 ேபசினா�க - ஏேலத4ைகயா 
      ச9ைடவ� மாவராதா - அேடெபா�ைனயா.  28 
------- 
28. ச�கா�த3 - பாிகாச3. 
 
இ�385 தைலய�Kட 
      எ�த4கFசி அ�கா� கி�ட 
இ$38 ேபச நா�ேக�டா� - ஏ�த4க3மா 
      இ$ைப ஒ�Fசி$ேவ� -      அ�ெபா�ன3மா.  29 
 
CI ெகா38 (ைளFசவ?3 
      சாIப5+ வள�தவ?3 
சாமானியமா எ4கி�ேட - ஏ�த4க3மா 
      சம�5+ ப9ண (�யாத� -      அ�ெபா�ன3மா  30 
 
(3C�5தி வ�தா�Kட 
      (�Fசி$ேவ� ெநா�ெபா<தி� 
க3மா�ப9ண (�யாத� - ஏ�த4க3மா 
      ந3மபல3 ெதாியாத� - அ�ெபா�ன3மா.  31 
 
அ�த�கால5தி ேலஇ��த 
      அ�F0ண� �ம� காம?3 
எ�தCைல ய�என�# - ஏ�த4க3மா 
      ச�+ ச�தா� கிழிFசி$ேவ�      அ�ெபா�ன3மா.  32 
 
அள)�# மி,சினா�க 
      அ(த(3 ந,0 டாபா 
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அள)�# மி,சா ேதடா - ஏேலத4ைகயா 
      அலச� ப�$ ேபாேவ - அேடெபா�ைனயா.  33 
 
உன�கி ��#3 ேராச�தா� 
      என�#3 இ��# (9Iநிைன 
உன�#ேம� இ�ேபனடா - ஏேலத4ைகயா 
      மனபா� #��காேதடா - அேடெபா�ைனயா.  34 
 
ஒ5ைதயிேல இ��கிேற9I 
      ஒ�காG3 நிைன�காேதடா 
க5தி�கிைர யாகாேதடா - ஏேலத4ைகயா 
      அ5ைதம�க� வாறா4கடா -      அேடெபா�ைனயா.  35 
 
அ5ைதம�க� வ�தா� எ�ன 
      க5திெய�லா3 வ�தா� எ�ன 
க5தி ாி�கா; ேபா�அவைர - ஏ�த4க3மா 
      05தமா அாி,சி$ேவ� - அ�ெபா�ன3மா.  36 
 
8ளியமர ெபா�+� #�ேள 
      8�Fச(�கி உ�உட3ைப 
அ�அ�9I அ�பா4கடா - ஏேலத4ைகயா 
      அநியாயமாF சாகாேதடா - அேடெபா�ைனயா. 37 
 
ஆகாத காாிய5ைத 
      அ��க�நீ ேபசாேத� 
சாகாத வர3ெப5ேத9� - ஏ�த4க3மா 
      ச9�5தன3 ப9ணாேத� - அ�ெபா�ன3மா.  38 
 
ப5+5தைல ராவண?3 
      எப�ேயா மா9டானடா 
எ38�டடா நீமைடயா - ஏேலத4ைகயா 
      வ385தன3 ப9ணாேதடா - அேடெபா�ைனயா.  39 
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சீைதையF சிைறஎ$5த 
      ெச3ெபா�?� கிாீட5தா?3 
ேபானவழி ெதாியைலடா - ஏேலத4ைகயா 
      ேபா�கிாி5தன3 ப9ணாேதடா -      அேடெபா�ைனயா.  40 
 
எ�பாண3 ராம பாண3 
      ஏ<லக3 ந$4#3 பாண3 
ேபமானி பயைலஎ�லா3 - ஏ�த4க3மா 
      ேபைர� ெகா$�#3பாண3 - அ�ெபா�ன3மா.  41 
 
அ�Dஅர சாணிகி�ேட 
      அ�F0ன� ெச�#Fெச�லேல 
அப�எ� பாண5+�#(� - ஏேலத4ைகயா 
      எப�உ� பாண3நி%#3 - அேடெபா�ைனயா.  42 
 
எ5தைனேயா இைடெபா9I4க 
      எ�ைன பா�5+ மய4கினா4க 
ப5தினிேய நீமா5திர3 - ஏ�த4க3மா 
      பாைற� ெகாபா இ��கிைறேய -      அ�ெபா�ன3மா.  43 
 
இைடெப9ைண*3 எ�ைன*3ஒ9I 
      எைடேபா�ட மடபயேல 
+ைடப�க�ைட அ�ேவIமா - ஏேலத4ைகயா 
      ெதாடராேதடா ெதா��யபிசாேச -     அேடெபா�ைனயா.  44 
 
சமாதான ேபF0 
 
அ�FசாG3 மிதிFசாG3 
      ஆ6K6 ேபா�டாG3 
ஆதாி�க ேவIம� - ஏ�த4க3மா 
      ஆ� மி�லா பாவி நா9� -      அ�ெபா�ன3மா.  45 
 
தாேய த�ம85திாி 
      தயவா;எ�ைன ம�னிய� 
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வாயாேல ேபசினைத - ஏ�த4க3மா 
      வைகைவ�காம� ம�னிய� -    அ�ெபா�ன3மா.  46 
 
த9ணி*3 CIபிைழ 
      தயவா ெபா6�#தபா 
உ�ைன*3 நா�ெபா65ேத� - அபாத4ைகயா 
      ஒ9I�#3 அ,சாேதநீ - ந�லெபா�ைனயா.  47 
 
பFைசமைலயி ேலயி��#3 
      பFைச�கிளி ேயநா�உ�ைன 
பா5+ெரா3ப நாளாFச3மா - எ�க9ண3மா 
      மா%65த4க5ைத5 தான3மா – க9I ெபா�ன3மா.   48 
 
ஆணா� அழக�நீ 
      அ�ம�த ஆளிய�நீ 
ேதா=�#5 ேதா=3நீ - எ�க9ைணயா, உ�ைன5 
      ெதா�டாG3 ேதாசமி�ைல - எ�ெபா�ைனயா.  49 
 
க9ேணநா� உ�ைன�க9$ 
      க�5+� கிைச�தி��க 
எ�னதவ, ெச;ேதேனா - எ�க9மணி 
      ெசா�னாG3 மன3ஆறாத� - ெபா�?�க9மணி.  50 
 
தமய�திைய� க�டI9I 
      சனிபகவா� ப�டபா$ 
நா?�தா� ப�ேடன3மா - ஆனா�க9மணி 
      ந�லேநர3 வ�+Fச3மா - ெபா�?�க9மணி.  51 
 
க�டI9ணா எ5தைனேயா 
      காவாDைய� க�டலா3நீ 
க�$5 தாD நா�நட5த� - க9I5த4கேம 
      காவாD ந3மைள ெந�4#வானா -      க��5த4கேம  52 
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க�யாண விமாிைச 
 
ஊ�லக3 ேபாேலநா3 
      ஒ<4கான தாDக�� 
உற(ைறயா� Kடநா3 - க9I5த4கேம 
      ஊ�ேகால3 ேபா;வரI3 - க��5த4கேம.  53 
 
ேயா�கியமா; ேப0ற எ� 
      ேயாசைன*�ள மFசாேன 
பா�கிய�தா� நா�ெப%ேறேன - க9IமFசாேன 
      ப�+சனெம� லா38கழ - ெபா�?மFசாேன.  54 
 
ஆ�$�கிடா; நால�F0 
      ஆயிர3ேபைர� Kபி�$ 
அழகான வி��+வF0 - க9I5த4கேம 
      ஆைசைய5 தீ��கIேம - க��5த4கேம.  55 
 
ஏைழக=3 பாைழக=3 
      எ4கி��தாG3 Kபி�$ 
வாைழஇைல ேபா�$Fேசா6 - க9IமFசாேன 
      வாிைசயா� ெகா$�கIேம - ெபா�?மFசாேன.  56 
 
மாம�மா� மFசா�மா� 
      ம5தவ4க எ�லா��#3 
மாைலKட ேபாடIேம - க9I5த4கேம 
      மாியாைதக� ெச;யIேம - க��5த4கேம.  57 
 
அ9ண?�#3 அ�கா=�#3 
      அதிசய5 +ணிவா4கI3 
த3பி�#3 த4கFசி�#3 - க9IமFசாேன 
      தாராளமா5 +ணிவா4கI3 -  ெபா�?மFசாேன.  58 
 
ெகா�$ (ழ�க5ேதாேட 
      ெகா9டா$3 வாிைசகைள 
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ெகா9$வ�த ேப��ெக�லா3 - க9I5த4கேம 
      ெகா$�கI3பதி� சீ�வாிைச -      க��5த4கேம.  59 
 
கDயாண5 +ணிமணிைய 
      காாிைகேய நீவா4கI3 
ெதாியாத3 மாஎன�#� - க9I5த4கேம 
      சாியான வழி(ைறக� - க��5த4கேம.  60 
 
(K�5த�காG ஊணற+3 
      ஊ�ெவ%றிைல ைவ�கிற+3 
(த�ேவைல9I ெசா�வா4க - க9IமFசாேன 
      (�ேனா� எ�ேலா�ேம - ெபா�?மFசாேன.  61 
 
ச3ப�த� கார��#F 
      சாியான பழ3பா�#F 
ச�டப� ைவ�கIமா3 - க9IமFசாேன 
      தி�டவ�ட, ெச;யIமா3 - ெபா�?மFசாேன.  62 
 
நா=ேததி ந�ச5திர3 
      ந�லாபா�5+� #றிF0வF0 
நாக0ர� காரைன*3 - க9IமFசாேன 
      நய�+ அைழ�கIமா3 - ெபா�?மFசாேன.  63 
 
க9ேணஎ� க9மணிேய 
      கDயாண5+�# உ9ண3 
எ�ென�ன ேவI3 அ3மணி - க9I5த4கேம 
      என�#Fெசா�ல I3விவர3 - க��5த4கேம.  64 
 
Nமிஎ� லா38க<3 
      8ேராகித�� காள?பி 
ேசமலாப ேநர5ைத*3 - க9IமFசாேன 
      ெச3ைமயா அறி,0வரI3 - ெபா�?மFசாேன.  65 
 



89 

 

���D��#3 கிழ$க�ைட 
      ேவைலெய�லா3 நட5ைதயிேல 
நா��D��#3 மனிசெர�லா3 - க9I5த4கேம 
      ந3ைம5ேத� வ�வா4களா3 - க��5த4கேம.  66 
 
8ேராகித� ெசா�Gப� 
      ெபா;ப�த� ஒ9Iேபா�$ 
ெபா6ைமயா உ�ேளஉ�கா��+ - க9IமFசாேன 
      அ�ைமயா உFசாி�கI3 - ம�தர4கைள.  67 
 
தா3பாள5 த��ேலதா� 
      சாமான3 ைவ�கIேம 
எ�ென�ன சாமான3I - க9IமFசாேன 
      இபநா� ெசா�Gேவேன - ெபா�?மFசாேன.  68 
 
ம�DைகN ம��ெகா<�+ 
      ெந�அாிசி ந�லம,ச� 
தாD�கயி 6�படேவ - க9IமFசாேன 
      தாD*3 ைவ�கIேம - ெபா�?மFசாேன.  69 
 
ேத4கா; பழ(3ெகா,ச3 
      தா3பாள5 த��ேலவF0 
தா3Nல3 ேச�5+வF0� - க9IமFசாேன 
      த3பதி�#� ெகா$�கIேம - ெபா�?மFசாேன.  70 
 
வ�தவ4க எ�ேலா��#3 
      ச�தன(3 #4#ம(3 
வைகவைகயா� ெகா$�கIேம - க9I5த4கேம 
      வாிைசக=3 ெகா$�கIேம - க��5த4கேம.  71 
 
ந�ல ச#ன5திேல 
      நா�டாெர� லாமறிய 
நா3ெர9$ ேப�ேம - க9I5த4கேம 
      ச3மண4கா� ேபா�$�கார� - க��5த4கேம.  72 



90 

 

 
Nசாாி�#3 நம�#3 
      ெபா+வா5 திைர*4க�� 
சா-திர ஒ<4#ப� - க9I5த4கேம 
      சமாதான5 தாDக�ட� - க��5த4கேம.  73 
 
தா3தாமி9 ெணா�ப�க3 
      தீ3தீமி9 ெணா�ப�க3 
நாலாப�க (3(ழ4க� - க9I5த4கேம 
      நா3நம- கார,ெசா�ேவா3 - க��5த4கேம.  74 
 
ந3மெர9$ ேப�ேமேல*3 
      வ�தசி�ன பி�ைளெய�லா3 
வாாிவாாி Nஇைற�க� - க9I5த4கேம 
      மாறிமாறி பா�$பாட� - க��5த4கேம.  75 
 
கDயாண பா�ட)4க 
      கனிவா;5தா� ப��ைகயிேல 
க9எ�லா3 ந3ேமேலதா� - க9I5த4கேம 
      கட)�அ� ளாேலதா� - க��5த4கேம.  76 
 
ஆலா5தி எ$�க5தா?3 
      அ5ைதமா� (�வரேவ 
காலா�� ேபாேவா3நாம - க9I5த4கேம 
      கவைலயி�லா ம�ேபாேவா3 - க��5த4கேம.  77 
 
உ� அ9ண�மா�3 த3பிமா�3 
     உ� அ�காமா�3 த4ைகமா�3 
எ�ைனபாி யாச3ப9ண- க9I5த4கேம 
      எதி��கவ� வா4கள3மா – க��5த4கேம.                78 
 
மFசின�மா� எ�லா3ேச��+ 
      மாியாைதயா;� கி�டவ�+ 



91 

 

ம,ச� த9ணி ஊ5ைதயிேல – க9I5த4கேம 
     ப,ைசேபால நா�பறேப� – க��5த4கேம.        79  
 
ம,ச�த9ணி� #பய�+ 
        ப,சா பறபவேர 
ெகா,ச3 நி9I ேப04ேகா – எ� அ5தாேன 
      கி,சி5+ேம ெவ�க3 இ�ைலேய – ெபா�ன5தாேன.            80 
 
ேவ��ேபானா� தா� எ�ன  
     ச�ைடேபானா� தா� எ�ன 
மFசா� தய)ேவIேம – க9ணா5தாேன 
        ம,ச�த9ணி�# பயமா#ேமா – ெபா� அ5தாேன.         81 
 
ேவ��ேபானா� பரவாயி�ைல 
         ச�ைடேபானா� பரவாயி�ைல 
சாணிைய ந� லா�கைரF0 – எ�க9மணி 
         ச�ைடேமேல ஊ5+வா4க – க9I ெபா�மணி.             82 
 
மைலேயறி ேபானாG3 
          மFசா� தய)ேவணி, 
மFசா� தய) இ�லாவி�டா� – எ� அ5தாேன 
       மனிச� மதிபா4கேளா – ெபா� அ5தாேன.             83 
 
ெகா<�தி மா�கைளப%றி*3 
      ேகாழி�கா� கைளப%றி*3 
ேகாளா6 ெசா�D5தாேர� - க9ண5தாேன 
      ெகா,ச3நி9I ேக�$ேபா4ேகா -  ெபா�அ5தாேன.  84 
 
சா�கைட ைய�கிள63 
      காதி�ேகாழி ெர9ட�5+F 
சாபி$ற ேநர5திேல - க9ேணஉ4க=�#F 
      சாதி�ேகாழி� கா�வ�ேம -  ெபா�அ5தாேன.  85 



92 

 

 
வாறைத பா��ைகயிேல 
      வ�5த படாம�நீ4க 
க65தேகாழி காைல5தா� - க9ண5தாேன 
      கா9பி�கI3 ெகா<�திமா��# -      ெபா�அ5தாேன.  86 
 
கா9பி�க மற�தி4க9ணா 
      சாமமி9ணா G3அ)4க 
சாணிெய� லா4கைரF0� - க9ண5தாேன 
      ச�ைடெய�லா3 ஊ5+வா4க - ெபா�ன5தாேன.  87 
 
ேவ9�யைவ 
 
க9ேணஎ� க9மணிேய 
      எ�னேவ I3உன�#� 
க9ணாேல க9டெத�லா3 - எ�க9மணி 
      கா9பி5தா�நா� வா4கி5தாேர� -   க9Iெபா�மணி.  88 
 
ஒ��யாண3 ேவIமா 
      ப�$5+ணி ேவIமா 
எ�$�க� க3ம�ேவIமா - எ�க9மணி 
      ச�$9Iநீ ெசா�D5தீர3மா -      க9Iெபா�மணி.  89 
 
ர5ன�க� நைக*3 
      (5+ பத�க4க=3 
ச5தி�#5 த#�தாேபாேல - க9ண5தாேன 
      ப5திரமா5 தா�வா4கI3 -  ெபா�ன5தாேன.  90 
 
ெம5ைத�$ ஒ9IேவI3 
      ேமலான ப$�ைகேவI3 
05தமா நா3இ��க� - க9ண5தாேன 
      ெசா#சான உ$83ேவI3 -  ெபா�ன5தாேன.  91 
 



93 

 

��$ேவைல ையபா��க 
      ேவைல�காாி ஒ�5திேவI3 
ெவளிேவைல *3பா��க� - க9ண5தாேன 
      ேவைல�கார� ேவேறேவI3 -  ெபா�ன5தாேன.  92 
 
நாலா6 மாச5திேல 
      ந3ம��$� கா=வ�3 
ேகாலா� ேபாகIேம - க9ண5தாேன 
      #ழ�ைத*3 ெப5ெத$�க - ெபா�ன5தாேன.  93 
--------------- 
 
4.9  4.9  4.9  4.9  மாம� அைழ*மாம� அைழ*மாம� அைழ*மாம� அைழ*த� த� த� த�     
 
ஆ%ேறார5+ ��$�காாி - த4க3ைதயலாேள 
      ஆைனமைல வாறியா� - த4க3ைதயலாேள 
நா%6நட ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள 
      நாகமைல வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள. 1 
 
எ�$வF0 ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள 
      ஏ��கா$ வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ப�$ 8ைடைவ�காாி - த4க3ைதயலாேள 
      ப�$மைல வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  2 
 
ந�ல நைடயழகி - த4க3ைதயலாேள 
      நைடயா6 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
பி�ல6�க ேபாறவேள - த4க3ைதயலாேள 
      ZDேம$ வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  3 
 
த9ட�� ேபா�டவேள - த4க3ைதயலாேள 
      த4கமைல வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ஒ��யாண3 ேபா�டவேள - த4க3ைதயலாேள 
      ஒ5ைதபாைற வாாியா� - ெபா�?#யிலாேள.  4 
 



94 

 

CIக�C� #5தி�காாி - த4க3ைதயலாேள 
      CU� வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ேதவேலாக3 ேபாD��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      ேதவி#ள3 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  5 
 
க�4#ர4# நிைற�தி��#3 - த4க3 ைதயலாேள 
      க�4#ள3 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ெச�வ3 ெபாழி,சி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      ெச9$வைர வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள. 6 
 
சி�$�#�வி யாயி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      சி��வைர வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
சிவேலாக3 ேபாD��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      சிவ�மைல வாறியா� - ெபா�?�#யிலாேள.  7 
 
ஊசிC� கழ#�காாி - த4க3ைதயலாேள 
      ஊசிமைல வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
க9ண��க� ெக���காாி - த4க3ைதயலாேள 
      க�மைல�# வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  8 
 
ைதய� விைட 
 
ஆ=�க�ட வ�தவேன - த4கமாமாேவ 
      ஆைனமைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
நாெள�லா3 ஆளேபாற - த4கமாமாேவ 
      நாதமைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  9 
 
ஏF0மா$ பி��கவாற - த4கமாமாேவ 
      ஏ��கா$ வரமா�ேட� - ெபா�?மாமாேவ 
ப�$�கைர ேவ���காரா - த4கமாமாேவ 
      ப�$மைல வரமா�ேட� நா� -      ெபா�?மாமாேவ.  10 
 
நயமா5தா� ேபசிவாற - த4கமாமாேவ 
      நைடயா6 வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 



95 

 

பி�ைல5தன மாபிைழ�க5 த4கமாமாேவ 
      ZDேம$ வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.   11 
 
த4க5ைதநீ #மிFசி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      த4கமைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
ஒ;யார நைடநட�#3 - த4கமாமாேவ 
      ஒ%ைறபாைற வரமா�ேட�நா� -  ெபா�?மாமாேவ. 12 
 
(�ன3ப� வாிைச�காரா - த4கமாமாேவ 
      CU� வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
ெத;வ4#� இ��தி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      ேதவி#ள3 வரமா�ேட�நா� -  ெபா�?மாமாேவ.   13 
 
க9உ�9$ திர9���#3 - த4கமாமாேவ 
      க�4#ள3 வரமா�ேட�நா� - 
ெபா�?மாமாேவ 
ெச�லமா வள��+வ�த - த4கமாமாேவ 
      ெச9$வைர வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.        14 
 
ல�$ ெகா$5தி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      சி��வைர வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
சிவ�#� இ��தி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      சிவ�மைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  15 
 
கா0பண3 ெகா$5தி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      ஊசிமைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
க9Iகி9 ண��கைலநா� - த4கமாமாேவ 
      க�மைல வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  16 
 
மாம� அைழ5த� 
 
அ,சணா� KDகிைட�#3 - த4க3ைதயலாேள 
      ஐய�பா� வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ெச�#Fெச�கா5 தா�ெகா$�#3 - த4க3ைதயலாேள 



96 

 

      ேச�க�(� வாறியா� - ெபா�?�#யிலாேள.  17 
 
ரஸ#9$ ேபாேலஇ��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      கஜ(��# வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
க9டேநர3 க�#��க5 - த4க3ைதயலாேள 
      க9�ேதச3 வாறியா� - ெபா�?�#யிலாேள.  18 
 
தா;ேபாேல பா+கா�#3 - த4க3ைதயலாேள 
      தாய(� வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
அறியாத ப�வ3நீ - த4க3ைதயலாேள 
      ெபாியா6 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  19 
 
நாெள�லா3 பாGெபா4#3 - த4க3ைதயலாேள 
      பாலா6 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
தா;�#5 தைலபி�ைளநீ - த4க3ைதயலாேள 
      தைலயா6 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  20 
 
இ,சிந�லா விைள�தி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      இ,சி�கா$ வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ம,ச�ந�லா விைள�தி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      ம,சிமைல வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  21 
 
#38#3பா� ேகாழிேம*3 - த4க3ைதயலாேள 
      ேகாழி�கான3 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
பா38ேபாேல ெநளி�தி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      பா3பனா6 வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  22 
 
காெட�லா3 கர�ஓ$3 - த4க3ைதயலாேள 
      கர��#ழி வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
வாைழபலா மா4கா;இ��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      வாைழய� வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.  23 
 
ஆயிரமா ஆைனேம*3 - த4க3ைதயலாேள 
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      ஆைன�கட) வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள 
ெபாிய+ைர #�யி��#3 - த4க3ைதயலாேள 
      ெபாியவைர வாறியா� - ெபா�?#யிலாேள.   24 
 
ைதய� ம65த� 
 
அ,02பா; ெகா$5தாG�தா� - த4கமாமாேவ 
      ஐய�பா� வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
ெச�ெக�லா3 இ4ேகஇ��# - த4கமாமாேவ 
      ேச�க�(� வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  25 
 
ரஸ#9$ உ�9$ேபா#3 த4கமாமாேவ 
      கஜ(��# வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
க�#�Fசா� மய�க3வ�3 - த4கமாமாேவ 
      க9�ேதச3 வரமா�ேட�நா� -      ெபா�?மாமாேவ.  26 
 
தா;மைல ேபாD��கா� - த4கமாமாேவ 
      தாய(� வரமா�ேட�நா� - 
ெபா�?மாமாேவ 
அறியா ப�வ5திேல - த4கமாமாேவ 
      ெபாியா6 வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  27 
 
பாGபழ3 ெகா$5தி�டாG3 - த4கமாமாேவ 
      பாலா6 வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ 
தைல�#5தைல நானி��க5 - த4கமாமாேவ 
      தைலயா6 வரமா�ேட�நா� - ெபா�?மாமாேவ.  28 
 
இ,சிதி�ற #ர4#ேபாேல - த4கமாமாேவ 
      இ,சி�கா$ வரமா�ேட�நா� ெபா�?மாமாேவ 
ம,ச�நா� Nசமா�ேட� - த4கமாமாேவ 
      ம,சிமைல வர)3மா�ேட� - ெபா�?மாமாேவ.  29 
 
ேகாழி�கறி தி�னமா�ேட� - த4கமாமாேவ 
      ேகாழி�கான3 வர)மா�ேட�நா� - 
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      ெபா�?மாமாேவ 
பா3ைபபா�5தா� பயமா;இ��#3 - த4கமாமாேவ 
      பா3பனா6 வரமா�ேட�நா� -     ெபா�?மாமாேவ.  30 
 
வாைழேமேல பிாிய3இ�ைல - த4கமாமாேவ 
      வாைழய� வரமா�ேட�நா� - 
      ெபா�?மாமாேவ 
ஆைன9ணாெத; வாைன�#3பய3 - த4கமாமாேவ 
      ஆைன�க�$ வரமா�ேட�நா� -    ெபா�?மாமாேவ.  31 
 
ெபாிய+ைர உன�ெகாச5தி - த4கமாமாேவ 
      ெபாியவைர வரமா�ேட�நா� - 
ெபா�?மாமாேவ. 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
 
மாம� மீ9$3 அைழ5தல 
 
ஆ�ஒ9I�# அ,02பா - த4க3ைதயலாேள 
      அ�வா�ஸு நா�ெகா$ேப� - 
ெபா�?#யிலாேள 
அ,0மணி வ9�ேயறி5 - த4க3ைதயலாேள 
      அ4#ல� #றிFசிேபாேவா3 - ெபா�?#யிலாேள.  33 
 
ெசா�G3கைத ேக=ெப9ேண - த4க3ைதயலாேள 
      ெசா�மீறி ேபாகாேத� - ெபா�?#யிலாேள 
வ�சேவைல ெச,சியி�னா - த4க3ைதயலாேள 
      வா4#வாய� ைகநிைறய - ெபா�?#யிலாேள.  34 
 
ெபர�$�கள3 ேபா;நீ - த4க3ைதயலாேள 
      ேப�ெகா$5தா� ேபா+ம� - ெபா�?#யிலாேள 
அ,0ரா5த� ெகா<�ெத$5தா� - த4க3ைதயலாேள 
      அ,சணா� கிைட�#ம� - ெபா�?#யிலாேள.  35 
 
ஆ6நா=� கா6ப� - த4க3ைதயலாேள 
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      அாிசிதா?3 கிைட�#ம� - ெபா�?#யிலாேள 
வார5+�# 2வாஒ9I - த4க3ைதயலாேள 
      வா4#வாய� ெசல)�#5தா� - ெபா�?#யிலாேள.  36 
 
சீ�கி�லாம� ேவைலெச;தா� - த4க3ைதயலாேள 
      சீைலேவேற இனா3கிைட�#3 - ெபா�?#யிலாேள  
ெகா<�தி�லாத கால5திேல - த4க3ைதயலாேள 
      கைளெய$5தா� கா0ேவேற - ெபா�?#யிலாேள.  37 
 
கண�#5தீ��#3 கால5திேல - த4க3ைதயலாேள 
      க3பிளி இனா(3ேவேற - ெபா�?#யிலாேள 
பி�ைளெப63 கால5திேல - த4க3ைதயலாேள 
      பி�ைள2வா அ,0ேவேற - ெபா�?#யிலாேள.  38 
 
மைலஇற4கி ஊ�ேபாக5 - த4க3ைதயலாேள 
      வழிFெசல)� கா0ேவேற - ெபா�?#யிலாேள 
மா�கழி இ�ப5த,சிேல - த4க3ைதயலாேள 
      மகராசா கா0ேவேற - ெபா�?#யிலாேள.  39 
 
மாதவிடா;� கால5திேல - த4க3ைதயலாேள 
      மகாராசா V)ேவேற - ெபா�?#யிலாேள 
கDயாண கால5திேல - த4க3ைதயலாேள 
      க9�ராசா கா0ேவேற - ெபா�?#யிலாேள.  40 
 
ைதய� ம65த� 
 
ப9ைணேவைல நீெச,சா� - த4கமாமாேவ 
      ப9ைண�KD ேபா�$5தாேர� - ெபா�?மாமாேவ 
எ�டாத பழ5+�#நீ - த4கமாமாேவ 
      ெகா�டாவிஏ� வி�$ேபாேற - ெபா�?மாமாேவ.  41 
 
ஏ�$F 0ைர�கா;வ�+ - த4கமாமாேவ 
      கறி�#த)மா நீெசா�G - ெபா�?மாமாேவ 
வ�சேவைல ஒ9I3வாணா3 - த4கமாமாேவ 
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      வாரேவைல ஒ9I3வாணா3 - ெபா�?மாமாேவ.  42 
 
ெபர�$� கள5+�#ேபா;5 - த4கமாமாேவ 
ெபர9ட<க பிாியமி�ைல - ெபா�?மாமாேவ 
க,சியி�லா வி�டா�தாேன - த4கமாமாேவ 
அ,0ரா5த� ெகா<�+ேவI3 - ெபா�?மாமாேவ.  43 
 
அாிசிவாணா3 ப�8வாணா3 த4கமாமாேவ 
அாிசிப,ச3 என�#இ�ைல - ெபா�?மாமாேவ 
பிFைச�காாி இ9Iநீஎ9ணி5 - த4கமாமாேவ 
பித%றாேத க9டப� - ெபா�?மாமாேவ.  44 
 
கா$கைர இ4ேகஇ��க5 - த4கமாமாேவ 
காணாதசீைம ஏ�ேபாக - ெபா�?மாமாேவ 
எ�=�கா$ கைளஎ$�க5 - த4கமாமாேவ 
எ�டா= என�#ேவI3 - ெபா�?மாமாேவ.  45 
 
ந�லநிலா ெவளிFச5திேல - த4கமாமாேவ 
நா�ப$ேப� கா%ேறா�டமா - ெபா�?மாமாேவ 
கDயாண3 ப9I(�தி5 - த4கமாமாேவ 
க�னி#ளி #ளிபாளா - ெபா�?மாமாேவ.  46 
 
மைல�#(த� ேபானா�தாேன - த4கமாமாேவ 
மைலஇற4கி ஊ�வரI3 - ெபா�?மாமாேவ 
ெபா;�காG� #திைரயிேல - த4கமாமாேவ 
ெபா9Iேவச3 உன�#Fசாி -ெபா�?மாமாேவ.  47 
 
உ�அ�காத4 கFசி�#ேவI3 - த4கமாமாேவ 
      இப�யா� ெகா5தV) - ெபா�?மாமாேவ 
கDயாண3 ேவIமி9ணா - த4கமாமாேவ 
      க�டழக� இ4ேகஇ��கா� -ெபா�?மாமாேவ.  48 
---------- 
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4.10   4.10   4.10   4.10   ச�ைத வியாச�ைத வியாச�ைத வியாச�ைத வியாபார&பார&பார&பார&        ----        காத. ேக�ட� காத. ேக�ட� காத. ேக�ட� காத. ேக�ட�     
 
மானாம+ைரF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ம��ெகா<�+ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 1 
 
தா�ப5திF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
தாழ3N வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  2 
 
ேரா�ேடார5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேராசாN வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  3 
 
ம9டப5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ம�DைகN வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  4 
 
#5தால5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெகா9ைட5தி�# வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  5 
 
ெச��#ள3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெச�தாமைர வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  6 
 
Nல5R�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
Nலா4கிழ4# வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  7 
 
ெசWவா;ேப�ைடF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெசவ�திN வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
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எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  8 
 
ம,ச�#ப3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
மாைலெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  9 
 
ேவQ�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெவ��ேவ� வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 10 
 
ஆரபாைளய3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
அரளிN) வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 11 
 
வாணிய3பா�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
வாடாம�Dைக வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3   ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 12 
 
வடம+ைரF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
வாைழN வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 13 
 
C�#ேபாிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
C�#5தி*3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.      14 
 
C�#ேபாிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
(�4ைகN வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  15 
 
காைர�கா� ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
க3ம�ெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
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      எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  16 
 
பி�லாY�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
பி�லா�ெகா9I வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  17 
 
காைர�#�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
கா�த9ைட வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா. 18 
 
பாவநாச3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
பாதரச3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  19 
 
ஒலவ�ேகா�$F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ஒ��யாண3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  20 
 
ைவைகயா%6 ஓர5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ைகவைளய� வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3   ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  21 
 
மயிலா�^�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
மயி�மா��*3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா - நா3  ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  22 
 
ேமா��கைட ப�க5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேமாதிர4க� வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா  23 
 
வ�தவா�F ச�ைதயிேல ஏல4கி� ேலேலா 
ைவர�க� வா4கIேம ஏல4கி� ேலேலா 
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எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா  24 
 
ச5திரப��F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
சர$ஒ9I வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  25 
 
ப�$�ேகா�ைடF ெச��கி�ேட - ஏல4கி� ேலேலா 
பத�க3ஒ9I வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா  26 
 
நா�$�ேகா�ைடF ெச��கி�ேட - ஏல4கி� ேலேலா 
நாGநைக வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  27 
 
கா0�கைட �தியிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
காசிப�$ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  28 
 
ராவிேல கைட�#ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
ரவி�ைக5+ணி வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  29 
 
ப3பா;� கைட�#ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
பாவாைட வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  30 
 
அல�ேம�ெச�� கைட�#ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
அாிசிப�8 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  31 
 
ஆடQ�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ஆ$ெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
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எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  32 
 
ேகாய385R�F ச�ைதயிேல ஏல4கி� ேலேலா 
ேகாழிெர9$ வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  33 
 
ெந;^�F ச�ைதயிேல ஏல4கி� ேலேலா 
ெந;ெகா,ச3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா  34  
 
ந�லக6ப� ப��யிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ந�ெல9ெண; வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  35 
 
காய4#ள5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
கா;கறி*3 வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  36 
 
க9�ெகா<38 ேதச3ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
கைடFசாமா� வா4கIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3   ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  37 
 
நாகலா8ர3 நாக0ர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
நா3ஒ<4# ெச;யIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  38 
 
ந�லநா� எ�லா3பா�5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
ந�ல(K�5த3 ைவ�கI3 - ஏல4கி� ேலேலா 
எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  39 
 
ஊ�நாெட� லா3அறிய - ஏல4கி� ேலேலா 
ஒ<4கா5தாD க�டIேம - ஏல4கி� ேலேலா 
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எ�ன ெச;யலா3 மாமா – நா3 ஏ+ ெச;யலா3 மாமா.  40 
 
காதல� விைட 
 
மானாம+ைரF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ம��ெகா<�+ வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�?3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  41 
 
தா$ப5திாிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
தாழ3N வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  42 
 
ேரா�ேடார5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேராசாN வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  43 
 
ம9டப5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ம�DைகN வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  44 
 
#5தால5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெகா9ைட5தி�# வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  45 
 
ெச��#ள3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெச�தாமைர வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  46  
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Nல5R�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
Nலா4கிழ4# வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  47 
 
ெசWவா;ேப�ைடF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெசவ�திN) வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  48 
 
ம,ச�#ப3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ம,ச�N) வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  49  
 
ேவQ�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெவ��ேவ� வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  50 
 
ஆரபாைளய3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
அரளிN) வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  51 
 
வாணிய3பா�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
வாைழN வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  52 
 
வடம+ைரF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
வாடாம�Dைக வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
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      ேக+ ேவI3 க9ேண.  53 
 
C�#ேபாிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
C�#5தி*3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  54 
 
C�#ேபாிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
(�4கN வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  55 
 
காைர�காGF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
க3ம�ெர9$3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  56 
 
ெப�மா�ேகாயி� ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ZDெர9$ வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  57 
 
பி�லாY�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
பி�லா�ெகா9I வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  58 
 
காைர�#�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
காG5த9ைட வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  59 
 
பாவநாச3 ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
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பாதரச3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  60 
 
ஒலவ�ேகா�$F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ஒ��யாண3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண  61 
 
ைவைகயா%6 ஓர5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ைகவைளய� வா4கி5தாேர� - ஏல4க� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  62 
 
ேமா��கைட ப�க5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேமாதிர4க� வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  63 
 
மயிலா�^�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
மயி�மா�� வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  64 
 
வ�தவாசிF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ைவர�க�G வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  65 
 
ச5திரப��F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
சர$ஒ9I வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  66 
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ப�$�ேகா�ைடF ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
பத�க3ஒ9I வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  67 
 
நா�$�ேகா�ைடF ெச��கி�ேட - ஏல4கி� ேலேலா 
நாGநைக வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  68 
 
கா0�கைட �தியிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
காசிப�$ வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  69  
 
ராவிேல கைட�#ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
ரவி�ைக5+ணி வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  70 
 
ப3பா;� கைட�#ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
பாவாைட*3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  71 
 
அலேம�ெச�� கைட�#ேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
அாிசிப�8 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  72 
 
ஆடQ�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ஆ$ெர9$ வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
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      ேக+ ேவI3 க9ேண.  73 
 
ேகாய385R�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேகாழிெர9$ வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா  
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  74 
 
ெந;^�F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ெந;ெகா,ச3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  75 
 
ந�லக�ப3 ப��யிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ந�ெல9ெண*3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண  76 
 
காய4#ள5+F ச�ைதயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
கா;கறி*3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  77 
 
க9�ெகா<38 ேதச3ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
கைடFசாமான3 வா4கி5தாேர� - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  78 
 
தாரா8ர3 ேபா;நா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
தா;பி�ைளைய� Kபடலா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  79 
 
நாகலா8ர3 நாக0ர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
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நா3ஒ<4# ெச;யலா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  80 
 
ந�லநா� எ�லா3பா�5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
ந�ல(K�5த3 ைவ�கலா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண  81 
 
ஊ�நாெட� லா3அறிய - ஏல4கி� ேலேலா 
ஒ<4கா5தா D*4க�டலா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
இ�ன3 எ�ன ேவI3 ெப9ேண - உன� 
      ேக+ ேவI3 க9ேண.  82 
------------ 
 

5555. . . . ெதாழிலாள� பா��ெதாழிலாள� பா��ெதாழிலாள� பா��ெதாழிலாள� பா��    
 
5.1  5.1  5.1  5.1  7-ணா&8 )*9& பா�� 7-ணா&8 )*9& பா�� 7-ணா&8 )*9& பா�� 7-ணா&8 )*9& பா��     
 
சி3பிசி3பிஐயா எ$5+ல�ைக 
      சி%ெறG3ைப ேநா)ைதயா.  1 
 
ம�னிம�னி எ$5+ல�ைக 
      மணி�க�ெட�லா3 ேநா)ைதயா.  2 
 
கா�5தாேல வ�தெப9க� 
      கானDேல மா=ேறாேம.  3 
 
வி�யDேல வ�தெப9க� 
      ெவ;யிDேல மா=ேறாேம.  4 
 
வயி6ெரா3ப பசி�#ைதயா 
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      வ�5தக,சி பா�5+வாேர�.  5 
 
#ைலையபசி தா)ைதயா 
      K.பாைன பா�5+வாேர�.  6 
 
வாைழமர3 ெவ�டேபா; 
      வா;ேபாFேச ேகாடாD.  7  
 
வா;ேபான ேகாடாDைய� 
      ெகா�ல��$ ேச�5+ேபா4க  8 
 
ெத�னமர3 ெவ�டேபா;5 
      ெதறிF0ேபாFேச ேகாடாD.  9 
 
ெதறிF0ேபான ேகாடாDைய 
      ெகா�ல��$ ேச�5+ேபா4க.  10 
 
5.2  5.2  5.2  5.2  ேவ:ேவ:ேவ:ேவ:    
 
அ�தஅாிவா� இ�தஅாிவா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
உ��கிைவFச க��காிவா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  1 
 
சாய3ந�ல பி�யாிவா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
சா*த3மா ெந�G38�G3 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா   2 
 
ெந�G38�G3 அ65த65+ - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
ேநரான க�$�க�� - 
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      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  3 
 
க�$�க��5 R�ைகயிேல - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
க9$�கி�டா� கா�$�கார� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  4 
 
மாைலந�லா மய4கைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
ம�DைகN வாடைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  5 
 
சி�னமைல ஓர5திேல - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      சீைலைய பறிெகா$5ேத� 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  6 
 
த4கமைல ஓர5திேல - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      தாDைய பறிெகா$5ேத� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  7 
 
ஊதவ�த நாத0ர3 - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஊைரவி�$5 தா9டைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  8 
 
அ��கவ�த ேமளகார� - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஆ%ற4கைரைய5 தா9டைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  9 
 
ப�த�ந�லா பிாி�கைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      பாதிமண3 ெகா�ளைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 10 
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பணியார3 0�டச�� - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      பாதிமண3 ெகா�ளைலேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  11 
 
ஆ6கா0�#F ேசவ�வா4கி - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      அ+�#ெரா3ப� கார3வF0 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  12 
 
ெகா5தம�D ப5தேல9I - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      K)த3மா எ�ேசவ� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  13 
 
க�லாேல ராணி�$ - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      க�4க�லாேல ராசா�$ - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா          14 
 
ெச4க�லாேல ேச�ம��$ - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ம9க�லாேல மா�$�ெகா�ட3 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  15 
 
ஆர,05 ேதா�ெபா6�கி - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஆ6ல�ச3 ேத�க�� - 
ஏல�#யிேலல�ேலா 16 
 
ேத�ேமேல ேபாறெப9ேண - 
      ஏல�#யிேலல�ேலா 
      ேதவேலாக3 பா�5+வா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  17 
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ெந�ைடயா வள��தத3பி - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      நீல�ேகா�$ ேபா�டத3பி - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  18 
 
ஆG�#�ேள இ��கிறிேய - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஆைரவி�$� Kபி$ேவ� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  19 
------- 
19. ஆ� - Hall 
 
க�Gகைள எறி,0பா�5ேத� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      கதைவ*3 திற�+பா�5ேத� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  20 
 
உற�க3 ெபாி09Iதா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      உறைவநீ மற�+��யா - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  21 
 
ஆ%65த9ணீ� சலசல4க - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      அவ�ம�யி� நா�உற4க - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  22 
 
ேவDஒ�,சிFசி�? - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      விறெகா��க நீவா� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  23 
 
க�6�#�� காேணாெம�6 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
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      கயிெற$5+ நா�வாேற9� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  24 
 
ஏாி� கைரேயார3 - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      என�ேக5த ந�லைபய� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  25 
 
ஓ� மட�#4க� - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஒ�2வா; த��டலா3 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  26 
 
ஒ�கப� ஓ�வர - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஒ�கபைல அைலய��க - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  27 
 
கப�வ�+ கைரேசர - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      க�லாேலதா� ம9டபமா3 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  28 
 
வி�லாேலதா� ம9டபமா3 - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      �தி8ற3 ச�நிதியா3 – 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  29 
 
கப�வ�+ நி%ைகயிேல - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      கட)ைள5 ெதா<தா4க� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  30 
 
ஒ�க�$ C4கி�ெவ�� - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      ஒ�சாைள இற�கிேன9� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  31 
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ஆவார3 Nவினாேல - ஏேலல�#யிேலல�ேலா 
      தாவார3 இற�கFெசா�ேன� - 
      ஏேலல�#யிேலல�ேலா  32 
----- 
 
5.3 5.3 5.3 5.3 9ைரமக� வ�ைக9ைரமக� வ�ைக9ைரமக� வ�ைக9ைரமக� வ�ைக****    
* 09ணா38 #5+3 பா�$. 
 
வ�த� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      வ9�ெய�லா3 வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  1 
 
ஒ9ெணா9ணா வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஓ�ட3ஓ�டமா வ�+� - ஏல4கி� ேலேலா  2 
 
மடமட9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      கி$கி$9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  3 
 
தடதட9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சடசட9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  4 
 
தி$தி$9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      8$8$9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  5 
 
கடகட9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      கலகல9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  6 
 
படபட9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பேலபேல9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  7 
 
ம�ட�#திைர மா���கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      மா,0மா,0 வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  8 
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#�ைட�#திைர #திF0கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      K��K� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  9 
 
ெபா�ைட�#திைர கைனF0�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      8+8+9I வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  10 
 
த�$�#திைர தைலெதறி�க - ஏல4கி� ேலேலா 
      தா9�5தா9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  11 
 
ெர�ைட�#திைர ெரா3பேஜாரா - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெர9$ெர9டா வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  12 
 
மா�$வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சார�$வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  13 
 
ெபா��வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�ைடவ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா          14 
 
ஒ5ைதவ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஓ�ஓ� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  15 
 
ஜ�காவ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ாிFசாவ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  16 
 
ேமா�டா�வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      லாாிவ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  17 
 
ைசகி�வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாமா�வ9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  18 
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தா9�5தா9� வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  
      ச5த3அ4ேக ேக�#த� - ஏல4கி� ேலேலா  19 
 
தாசிேவசி பா$றா4க - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஓைசெரா3ப� ேக�#த� - ஏல4கி� ேலேலா  20 
 
சிவ85R= பற�#த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சீ�கிர3சீ�கிர3 வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  21 
 
க�85R= பற�#த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      காெட�லா3 க6பா இ��#  - ஏல4கி� ேலேலா  22 
 
சி�டா�சி� டா9Iதாேன - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேச��+ேச��+ வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  23 
 
கா5தா பற�+கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      கி�ட�கி�ட வ�த� - ஏல4கி� ேலேலா  24 
 
#திைரெய�லா3 K��கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      #3மாள�தா� ேபா$த� -      ஏல4கி� ேலேலா  25 
 
ேகாணி�ேகாணி நட�#த� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெகா,சி�ெகா,சி நட�#த� -      ஏல4கி� ேலேலா  26 
 
#���#திைர நிமி�+�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      #திF0�#திF0 ஓ$த� - ஏல4கி� ேலேலா  27 
 
ெபா9Iவ�+ ெபா9Iவ�+ - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
      ெபா�?ேபா�ட வ9�யிேல - 
      ஏல4கி� ேலேலா  28 
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ெபா9ைணெப5த தாயிவ�+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ப�$ேபா�ட வ9�யிேல - 
      ஏல4கி� ேலேலா 29 
 
வ9�யிேல வ�த+ைர - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ4க�எ�லா ��#3(ைற -    ஏல4கி� ேலேலா  30 
 
எ�திாிF0 பா�5+பா�5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      (�தி(�தி ேபாறான� - ஏல4கி� ேலேலா  31 
 
ஆ=கைள பா�5+பா�5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      அமெல�லா, ெச;யறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா  32 
 
தீனி தயா�ெச;ய - ஏல4கி� ேலேலா 
      தி$தி$9I ஓ$ரா9� - ஏல4கி� ேலேலா  33 
 
தாேனஎ�லா3 ெச;*றா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      தயெவ�லா3 கா�$றா9� -      ஏல4கி� ேலேலா  34 
 
ேதேமைச ேபாடFெசா�D - ஏல4கி� ேலேலா 
      தி��5தி��F சா$றா9� -      ஏல4கி� ேலேலா  35 
 
த9ணிெகா9டாரFெசா�D - ஏல4கி� ேலேலா 
      தைலெதறி�க ஓ$றா9� - ஏல4கி� ேலேலா 36 
 
ெவ�நீ� தயா�ெச;ய - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேவ#ேவ#9I ஓ$றா9� -      ஏல4கி� ேலேலா  37  
 
எ�லா5ைத*3 ெச,0�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ��எ�� பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா 38 
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மFசா�வர� காணாமி9I - ஏல4கி� ேலேலா 
      மய4கிமய4கி நி%கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 39 
 
ேத4கி5ேத4கி நி%கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏ4கிஏ4கி நி%கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  40 
 
(�கி(�கி பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      (ழிF0 (ழிF0 பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா.  41 
 
#னி,0#னி,0 பா��கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
நிமி��+நிமி��+ பா��கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 42 
 
#�தி�#�தி பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      �4கி�4கி பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா.  43 
 
ச�+ச�தா பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சா,0சா,0 பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா. 44 
 
ெத�5ெத�வா; பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      தி9ைணேமேல பா��கிறா9� -   ஏல4கி� ேலேலா. 45 
 
பரபர9I பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பய�+பய�+ பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா. 46 
 
ேரா�$ேமேல பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேமா�$ேமேல பா��கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா.  47 
 
கா�$வழி பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ��$வழி பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  48 
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பா�5+�கி�ேட இ��#3ேபா+ - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
      மாம�மக� வ�+�டா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 49 
 
ப�ைலப�ைல இளி�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      கல�ேசாடா உைட�கிறா9� -      ஏல4கி� ேலேலா.  50 
 
அ�ேலாஅ�ேலா எ�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ைகையபி�F0� #G�#றா9� -      ஏல4கி� ேலேலா.  51 
 
சா85த9ணி #��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாராய5த9ணி #��கிறா9� -   ஏல4கி� ேலேலா. 52 
 
Z�5த9ணி #��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பிரா�தி5த9ணி #��கிறா9� -   ஏல4கி� ேலேலா.  53 
 
Zபா;5த9ணி #��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேபாைத5த9ணி #��கிறா9� -    ஏல4கி� ேலேலா. 54 
 
ெபா�டண5ைத5 திற�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      8ைகயிைலெபா� #��கிறா9� -  ஏல4கி� ேலேலா.  55 
 
ேசா6ேபா�$ ைவ�கிறா9� -  
       ஏல4கி� ேலேலா 
0��ெட$5+� #��கிறா9� - 
   ஏல4கி� ேலேலா.  56 
 
வாைழபழ5ைத� ெகா$�கிறா9� - 
    ஏல4கி� ேலேலா 
மா+ள3பழ5ைத� ெகா$�கிறா9� - 
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     ஏல4கி� ேலேலா.  57 
 
சீதாபழ3 ெகா$�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
சீைமஆபி� ைவ�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  58 
 
பலாபழ5ைத� ெகா$�கிறா9� - 
   ஏல4கி� ேலேலா 
ெகா;யாபழ5ைத� ெகா$�கிறா9� 
   ஏல4கி� ேலேலா.  59 
 
ஆர,0பழ5ைத� ெகா$�கிறா9� -  
      ஏல4கி� ேலேலா 
      அ�னாசிபழ(3 ேச��கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 60. 
 
மா3பழ5ைத அ6�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சா3பிராணி ேபா$றா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 61 
 
ேச�$�கைட மி�டாய� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேசமியா)3 ெகா$�கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 62 
 
N�தில�$ ெந;ஜிேலபி - ஏல4கி� ேலேலா 
      Nரா)4 ெகா$�கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  63 
 
தாரா�கறி பாயாச3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      தபாமேல ெகா$�கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா.  64 
 
ேகாழி�கறி ேரா-$�கறி - ஏல4கி� ேலேலா  
      ேகாளாறா� ெகா$�கிறா9� - 
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      ஏல4கி� ேலேலா.  65 
 
ெபா��யிேல ெரா��யி��# - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெபா<+சாய� ெகா$�கிறா9� -  ஏல4கி� ேலேலா. 66 
 
காரவைட ைகமாவைட - ஏல4கி� ேலேல 
      க�5ேதாேட ெகா$�கிறா9� -    ஏல4கி� ேலேலா. 67 
 
மFசாைன� K���கி�$ - - ஏல4கி� ேலேலா 
      ம5ைத�$ ேபாறா9� -     ஏல4கி� ேலேலா.  68 
 
இ5தைன*3 ெச,0�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ5தா��ைட� கா9பி�கிறா� -     ஏல4கி� ேலேலா.  69 
 
ெம5ைத��$� #�ேளதாேன - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெம+வாமFசா� ேபாறான� -  ஏல4கி� ேலேலா.  70 
 
ெம5ைத��$� #�ேளேபா; - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெம5ைதெய�லா3 05திபா�5ேத� -    ஏல4கி� ேலேலா. 71 
 
ேசாபாெவ�லா3 ேபா����# - ஏல4கி� ேலேலா 
      நா%காD*3 ேபா����# -   ஏல4கி� ேலேலா.  72 
 
ச(�காள3 ப��ல� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ச�னெல�லா3 ப�$பி� -      ஏல4கி� ேலேலா. 73 
 
அைற�#�ேள இ��கிற+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆயிர3 விள�##�� - ஏல4கி� ேலேலா.  74 
 
ப,0ெம5ைத பா��கிறா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பா��கபா��க பக�$த� - ஏல4கி� ேலேலா.  75 
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N�ேதா�ட5ைத பா��கிறா9� - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
      Nேலாகேம அ4கி��# - ஏல4கி� ேலேலா.  76 
 
ராசா���� இ��கிறாேபா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேராசாN நி%#த� - ஏல4கி� ேலேலா.  77 
 
ம�DைகN ம��ெகா=�+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      மர3மரமா நி%#த� - ஏல4கி� ேலேலா.  78 
 
ெசவ�திN), ெச�தாமைர*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெச4கனி*3 இ��#த� - ஏல4கி� ேலேலா.  79 
 
பா�#5ேதா8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      பன�ேதா8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  80 
 
ெத�ன�ேதா8 ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெதவி�டாத வாைழ5ேதாபா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 81 
 
காபி5ேதா�ட3 ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�=�கைட கண�கி�ைலயா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 82 
 
எ�லா5ேதா�ட(3 அ4கி��# -  ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏல5ேதா�ட(3 Kடஇ��# -       ஏல4கி� ேலேலா.  83 
 
சா8�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      காபி�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  84 
 
ஜ)ளி�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      வைளய�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  85 
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கா0�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      தாசி�கைட ஆயிரமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  86 
 
ேகா�ெவ�ைள� கார�4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேல�ேயாேட இ��கிறா4க -   ஏல4கி� ேலேலா. 87 
 
ேஜா�ேபா�$ ேபாறா4களா3 - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
      பா�பா� வாறா4களா3 - 
      ஏல4கி� ேலேலா. 88 
 
ஆ=3 அ<#தா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      அவ� நைட த=�#5தா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  89 
 
ேவ��ேமேல ேகா�$5தா9� -    ஏல4கி� ேலேலா 
      ேகா�$�#�ேள ேநா�$5தா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  90 
 
வாயிேல 0��$5தா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      வைகவைகயா வ9�தா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  91 
 
C�#�க9 ணா�தா9� - ஏல4கி� ேலேலா  
      (6�கிவி�ட - மீைசதா9�  ஏல4கி� ேலேலா.  92 
 
பா�$�கார� தா9�அவ� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பாடபாட ஆடலா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  93 
 
ப�$பா வாைடதா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ப�சமா5 த�வா9� - ஏல4கி� ேலேலா.  94 
 
ெபா�$5தா வணிதா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      85த3 8திசாபா5+ - ஏல4கி� ேலேலா.  95 
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ெபா�ேன உன�#5தா9� - ஏல4கி� ேலேலா  
ெபா��ெபா��யா� ெகா$பா9� -  ஏல4கி� ேலேலா.  96 
 
ப3பா; சீ��தா9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பலவிதமா� ெகா$பா9� -  ஏல4கி� ேலேலா. 97 
 
த4கஒ�� யாண(3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      தா4கி5தா4கி� ெகா$பா9� -  ஏல4கி� ேலேலா. 98 
 
ெர4ேகா� ர5தின�க�G - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெர�ைடெர�ைடயா� ெகா$பா9� -- ஏல4கி� ேலேலா.  99 
 
ெவ�ளியாேல த9ைடெச,0 - ஏல4கி� ேலேலா 
      வித3விதமா� ெகா$பா9� -       ஏல4கி� ேலேலா. 100 
 
ைககா8� கலகெல�ன - ஏல4கி� ேலேலா 
      க9டப� ெகா$பா9� -      ஏல4கி� ேலேலா. 101 
 
உலக5திேல #ைறவி�ைலய� - ஏல4கி� ேலேலா 
      உன�#மி,சி எவ=3இ�ைல -    ஏல4கி� ேலேலா.  102 
 
ஒ;யார நைட�காாி - - ஏல4கி� ேலேலா 
      உ�ைனேபால ஆ�இ�பா� - ஏல4கி� ேலேலா. 103 
 
ெசா5தான ெசா5+�காாி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெசா#சா5தா� நீஇ�ேப -  ஏல4கி� ேலேலா.  104 
 
அ5தா� உன�#5தாேன - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ�லா5ைத*3 ெகா$5தி$வா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 105 
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எ�னதா� இ��தாG3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ�ைனம�$3 மற�+டாேத -      ஏல4கி� ேலேலா. 106 
_______ 
 
5.4.  5.4.  5.4.  5.4.  கப� ஏறினவ�கப� ஏறினவ�கப� ஏறினவ�கப� ஏறினவ�****    
     * 09ணா38 #5+3 பா�$ 
 
சி�ன� #�� நா5தனா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சி�லைறைய மா5தினா� - ஏல4கி� ேலேலா 
ராெவ�லா3 ேபசினா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ரயிGவ9� ஏறினா� - ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
8�ச�Kட� ேகாவிF0�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      8�ைளகைள� K���கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
ேபாறா�ெர4ேகா� சி4கN� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெபாைழ85தைழ8 பா��கற+�# - ஏல4கி� ேலேலா.  2 
 
மாமனா��#� ெகா9டா�டமா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      மாமியா=�#4 ெகா9டா�டமா3 - 
      ஏல4கி� ேலேலா 
NமாேதவிையF சா�கிவFச - ஏல4கி� ேலேலா 
      8�ச?�#5 தி9டா�டமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  3 
 
கட�கைர�# ேபா;5தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      க9டா4கிF சீைலவா4கி - ஏல4கி� ேலேலா 
க4காணி ெசா�ப�தா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      கபDேல ஏறினாளா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
-------------  
 
5.5   5.5   5.5   5.5   க�ள ெப-க�ள ெப-க�ள ெப-க�ள ெப-    
 
#3ப�#3ப லா5தாைனயா - ஏல4கி� ேலேலா 
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      #சாலா5தா� ேகால�5+ -  ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
#3மிபா�$4 Kடபா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      03மா�ைட5 தைலயி�ைவ5+ - ஏல4கி� ேலேலா.  2 
 
அ�காஅ3மா மாெர�லா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      அாிவாைள5தா� சாியாைவ5+ - ஏல4கி� ேலேலா. 3 
 
அல4க?�# பி�ேனேபா; -  ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆ=�ெகா� சா�பி�5+ -   ஏல4கி� ேலேலா.  4 
---------- 
4. அல4க� - ேம-திாி 
 
ம3மாாிய� கதிர65+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      மைலேபால� #வி5+ைவ5+ -ஏல4கி� ேலேலா. 5 
 
சாிவர5தா� 8ாி(6�கி - ஏல4கி� ேலேலா 
      அாி�க�ெட�லா3 அ$�கி�கி�$ -  ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
கள4கம%ற அல4கிKட - ஏல4கி� ேலேலா 
      கள3வைர�#3 ேபாவா�களா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 7 
 
#F0�#�ேள #63பைபய� - ஏல4கி� ேலேலா 
      அF0ெவ�ல3 வி%கிறானா3 - ஏல4கி� ேலேலா. 8 
 
கடைலயவG3 க�ப��*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      கல�+ேபா�$ வி%கிறானா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  9 
 
க�38�க��ேல எ638ஏறி - ஏல4கி� ேலேலா 
      காலாேகால3 ப9Iத3மா - ஏல4கி� ேலேலா. 10 
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கள3ேபாகிற வழியிேலதா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�ளெபா9I கைடையபா�5தா� -  ஏல4கி� ேலேலா.  11 
 
க�$ெந�ைல� கள5திேலேபா�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      கைட�#ேபாறா� க�ளெபா9I -  ஏல4கி� ேலேலா.  12 
 
ைகயிேலதா� காசி�லாேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      கல4#றாளா3 க�ளெபா9I -  ஏல4கி� ேலேலா. 13 
 
கா�ப� ெந�ெகா$5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      கடைலஅவ� வா4#றாளா3 - ஏல4கி� ேலேலா.                  14 
 
அைரப� ெந�ெகா$5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      அF0ெவ�ல3 வா4#றாளா3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  15 
 
(�கா�ப� ெந�ெகா$5+ - ஏல4கி� ேலேலா  
      ெமாFைச�ெகா�ைட வா4#றாளா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 16 
 
மாகாணிப� ெந�ெகா$5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ம,ச�ெகா,ச3 வா4#றாளா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 17 
 
ஒ�ப� ெந�ெகா$5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�38ெர9$ வா4#றாளா3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  18 
 
க<5+�ெகா� க�#மணி - ஏல4கி� ேலேலா 
      கைடயிேலதா� வா4#றாளா3 -ஏல4கி� ேலேலா. 19 
 
ேசா�ேசா�யா� காைளெய�லா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      Lட��க ேபா#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  20 
----------------  
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5.6  5.6  5.6  5.6  நில*ைத பா�*த�நில*ைத பா�*த�நில*ைத பா�*த�நில*ைத பா�*த�    
 
சாைல கட�+ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ச��கா� நில5ைதபா�5+ -   ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
ஆ6 கட�+ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ�தந�ல நில5ைதபா�5+ -  ஏல4கி� ேலேலா. 2 
 
க%றாைழகா�ைட� கட�+ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      காிச�கா�ைட� க9ணாேலபா�5+ - ஏல4கி� ேலேலா.  3 
 
ஓைடெய�லா3 தா9�ேபாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஒ9ணைர�#ழி நில(3பா�5+ -  ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
ம5தியான ேவைளயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�$Fேசா5ைத அவி.5+பா�5+ -  ஏல4கி� ேலேலா.  5 
 
ஆ5ேதார3 உ�கா��+தா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      அழகான ஊ5+5ேதா9� -   ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
கா�ப�ேசா5ைத� கண�#பா�5+ -   ஏல4கி� ேலேலா 
      கைள85தீர5 த9ணீ�#�5+ -   ஏல4கி� ேலேலா. 7 
 
கண�#பி�ைள�#� கா04ெகா$5+ -   ஏல4கி� ேலேலா 
      காிச�கா�ைட மா�பி�5+ - ஏல4கி� ேலேலா.  8 
 
ச�தன5ேதவ� வாராைனயா - ஏல4கி� ேலேலா 
      ச��கா��#3 பண4ெகா$5+ -  ஏல4கி� ேலேலா. 9 
_______ 
 
5.7  5.7  5.7  5.7  நா=: நட#நா=: நட#நா=: நட#நா=: நட#    
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அர9மைனயா� வாசDேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      அல4க�வ�+ நி%ைகயிேல  -     ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
அரசமர5+5 ெத�விD��+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ3ப+ேப� வாறா4களா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  2 
 
க�ள5 ெத�விD��+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      கண�கி�லாேம வாறா4களா3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  3 
 
நாய�க�மா� ெத�விD��+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      நாY6ேப� வாறா4களா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
#ற5ெத�வி D��+தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெகா,ச3ேப� வாறா4களா3 -   ஏல4கி� ேலேலா. 5 
 
அ�கிரகார5 ெத�)வழி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆ�பா� வாறா4களா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
அ4ேகெர9$ இ4ேகெர9$ - ஏல4கி� ேலேலா. 
      ஆ�பா� வாறா4களா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  7 
 
சைம�தெப9க� எ�லா4K� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ச�+வழி வாறா4களா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  8 
 
மாரா8 ேபா�டெபா9I - ஏல4கி� ேலேலா 
      மைற,0மைற,0 வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா. 9 
 
#�ைடெபா9க� எ�லா4K� -     ஏல4கி� ேலேலா 
#னி�+#னி�+ வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  10 
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வாட�ெவ%றிைல ேபா�$�கி�$ -     ஏல4கி� ேலேலா 
      வாறா�பா� வத4கினகிழவி -  ஏல4கி� ேலேலா. 11 
 
ெகா<�+ெவ%றிைல ேபா�$�கி�$ -  ஏல4கி� ேலேலா 
      #மாிபி�ைள வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  12 
 
ெகா9ைடயிேல N)3வF0 - ஏல4கி� ேலேலா 
      #மாிபி�ைள வாறா�பா� - ஏல4கி� ேலேலா. 13 
 
க�#மணி க���கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�5தபி�ைள வாறா�பா� -  ஏல4கி� ேலேலா.          14 
 
அ�க3ப�க3 ��டாெர�லா3 -    ஏல4கி� ேலேலா 
      அ$5த$5+ வாறா4களா3 -   ஏல4கி� ேலேலா. 15 
 
#�வி#ைட�த ெகா;யாபழ3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெகா9டாறா�பா� #மாிபி�ைள -   ஏல4கி� ேலேலா. 16 
 
ெவ�ளாி�கா; தி�?கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெவடைலபி�ைள வாறா�பா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 17 
 
ெவ��ெவடாயி ப9ணி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெவடைலபய� வாறா�பா� -  ஏல4கி� ேலேலா.  18 
 
கா�$�# ேபாற+�# - ஏல4கி� ேலேலா 
      காவாD*3 வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  19 
 
ேவைல�# ேபாற+�# - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெவ63பயG3 வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  20 
 
அ�ன3மா=3 ெபா�ன3மா=3 -   ஏல4கி� ேலேலா 
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      அல4க�கி�ேட வாறா4களா3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  21 
 
அG5தேமG� காாிKட - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ,சிஅ,சி வாறா�பா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 22 
 
ஆலமர5 த9ைடயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆ=பி�ைளைய ஆ�$றா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  23 
 
#ளியாேமஇ��கிற ெபா9I4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
      சDயாேம5தா� வாறா�பா� -ஏல4கி� ேலேலா.  24 
 
பFைசேமG� காாிKட - ஏல4கி� ேலேலா 
      ைபயைபய வாறா�பா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  25 
 
க,சி� கலய4ெகா9$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�5தாவாறா� காளிய3மா -  ஏல4கி� ேலேலா.  26 
 
அ�னநைட நட�+�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      அல4கி*3வாறா� ஆ=Kட -    ஏல4கி� ேலேலா.  27 
 
0ப3மா=3 #ப3மா=3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெசா#0நைட நட�+வாறா -     ஏல4கி� ேலேலா. 28 
 
ஆ=ஒ9I #Fசிஒ9I - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேதாளிேலவF0 வாறா4களா3 -   ஏல4கி� ேலேலா.  29 
 
#Fசிேயாேட ைவ�ேகா�பிாி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ப�சமா5தா� ெகா9டாறா4க -  ஏல4கி� ேலேலா.  30 
 
அல4க�வ�+ அல4காரமா; - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆ=Kட ேபாறான� - ஏல4கி� ேலேலா.  31 
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Lல3பா�5+� காைலயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      L���ைகயா� K��ேபாறா� -   ஏல4கி� ேலேலா. 32 
 
வாாியிேல வ�தத9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா 
      வயG�#�ேள பா*த� - ஏல4கி� ேலேலா.  33 
 
வர8ேமேல வழி�ேதா$+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      வயG�#�ேள வ�தத9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா. 34 
 
ந�லந�ல ெபா�தி��# - ஏல4கி� ேலேலா 
      ந9$க=3 Kட��# - ஏல4கி� ேலேலா.  35 
 
சீைலெய�லா3 வாி,0�கி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ேச%6�#�ேள இற4#றா4க -   ஏல4கி� ேலேலா.  36 
 
ஆ3பைள*3 ெபா3பைள*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆலா; பற�கிறா4க - ஏல4கி� ேலேலா.  37 
 
நா%ெற�லா3 பி$4ைகயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      ந9$,ேச�5+ பி��கறா4க -   ஏல4கி� ேலேலா.  38 
 
(�,0வFச (�Fைசெய�லா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      (ழ4காDேல ேமாதிய�பா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 39 
 
க�$Fசி�ன� க�$கெள�லா3 -  ஏல4கி� ேலேலா 
      கI�காDேல அ�பா4களா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 40 
 
பிாி5+ைவ5த க�ைட5தா?3 -     ஏல4கி� ேலேலா 
      பிாியிேலதா� ெசாிசா�க�� -   ஏல4கி� ேலேலா.  41 
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ெபாியக�ைடF சாியாைவ5+ -   ஏல4கி� ேலேலா 
      ெப�ைமயா5தா� தைலயி�ைவ5+ -  ஏல4கி� ேலேலா. 42 
 
இ$பிெலா� ைக*3ைவ5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ$5தவய� ேபாறா4க� -  ஏல4கி� ேலேலா. 43 
 
க9டா4கிF சீைல�காாி - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�ெட�லா3 இற�#4க� -   ஏல4கி� ேலேலா. 44 
 
03மா$ க��வ�த - ஏல4கி� ேலேலா 
      0��#ைப� காாிகேள - ஏல4கி� ேலேலா.  45 
 
03மாநா� வி$ேவேனா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      க3மா�நீ4க� ப9ணாத� -  ஏல4கி� ேலேலா. 46 
 
ெந%றிேவ�ைவ ெசா�$Fெசா�டா -   ஏல4கி� ேலேலா 
      நில5திேல விழேவIமா - ஏல4கி� ேலேலா.  47  
 
ஆெளா9I�# அள�+வி�ேட� -  ஏல4கி� ேலேலா 
      அ3ப+ நிைற*�தாேன - ஏல4கி� ேலேலா.  48 
 
(<நிைர*3 (��கா�க�� - ஏல4கி� ேலேலா 
      CI+�$3 கிைட�காத� -   ஏல4கி� ேலேலா.  49 
------------- 
49. (��கா�க�� - (��காவி�டா�. 
 
ஐயா அல4கனாேர - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆதாி�க ேவIைமயா - ஏல4கி� ேலேலா.  50 
 
அ<த<+ 8ர9டாGேம - ஏல4கி� ேலேலா 
      அவ�தாைனயா ெபறI3பி�ைள -   ஏல4கி� ேலேலா.  51 
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பா<3பய� வய%6�#5தா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      பண3ஒ9Iதா� ேவIைமயா -  ஏல4கி� ேலேலா. 52 
 
ஆ�ஒ9I�# ஆயிர3நா%6 - ஏல4கி� ேலேலா 
      அழகா5தா?3 ந$ேவாைமயா -  ஏல4கி� ேலேலா.  53 
 
காலமைழ� கால5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      க�5தா;நா%6 ந$ேவாைமயா -  ஏல4கி� ேலேலா.  54 
 
ஏேலல4கி� பா�$பா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      எ$ேபாைமயா க�5தாநா%ைற -  ஏல4கி� ேலேலா.  55 
 
தி�லால4கி� பா�$பா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      தி�பி5தி�பி ந$ேவாைமயா -    ஏல4கி� ேலேலா.  56 
 
க�ளபா�ைட*3 கல�+பா� -  ஏல4கி� ேலேலா 
      ந�லமனசா ந$ேவாைமயா -   ஏல4கி� ேலேலா.  57 
 
ெத3மா4# பா�$பா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      க3மா�ப9ணேவ மா�ேடாைமயா - ஏல4கி� ேலேலா. 58 
 
வ9��கார� பா�$பா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      வழிவிலக மா�ேடாைமயா -  ஏல4கி� ேலேலா. 59 
 
கா�ேநா#+ களிம9ணாேல -  ஏல4கி� ேலேலா 
      க9பாைரயா க4காணிேய -   ஏல4கி� ேலேலா.  60 
 
ைககாெல�லா3 0�4கிேபாF0 -    ஏல4கி� ேலேலா 
      க,சி#��க ேநரமாF0 - ஏல4கி� ேலேலா.  61 
 



139 

 

ஒ�சாI�# ஒ�நா%65தா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஓ�ஓ� ந�ேடாைமயா -  ஏல4கி� ேலேலா. 62 
 
(ழ4கா�வD எ$�கஎ$�க - ஏல4கி� ேலேலா 
      CI#ழி (�5ேதாைமயா -   ஏல4கி� ேலேலா. 63 
 
(��ேயாேட (��ெயா�� - ஏல4கி� ேலேலா 
      (க�கைள*3 ம4கிேபாF0 -   ஏல4கி� ேலேலா.  64 
 
ம5தியான ேநரமாF0 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ம�க�மய4 க)மாF0 - ஏல4கி� ேலேலா.  65 
 
ைகயிெலா� பண(3வா4கி - ஏல4கி� ேலேலா 
      கைட�#ேபாறா� காளிய3மா -  ஏல4கி� ேலேலா.  66 
 
(�#6ணிF ேசாள3ேவI3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ெமாளகா;வ%ற� KடேவI3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  67 
 
வ3பா$ ப�ட+�# - ஏல4கி� ேலேலா 
      வ65தபய64 KடேவI3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  68 
_______ 
 
5.8  5.8  5.8  5.8  விைள�த கதி�விைள�த கதி�விைள�த கதி�விைள�த கதி�    
 
க3மா;5த9ணி ம3மாாியா - ஏல4கி� ேலேலா 
      க<5தள) நி%ைகயிேல - ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
கா�கா;க5+3 ேநர5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      கா�$�கார� க3மா;ேபாவா� -  ஏல4கி� ேலேலா.  2 
 
ேகாழிKபி$3 ேநர5திேல ஏல4கி� ேலேலா 
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      ேகாணம38�� தாென$பா� -ஏல4கி� ேலேலா.  3 
---------- 
3, ம38�� - ம9ெவ�� 
 
மடமட9I மைடவழிேய - ஏல4கி� ேலேலா 
      ம9#ளிர5 த9ணீ�பாய - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
பFைசநா%6 பளபெள�ன - ஏல4கி� ேலேலா 
      பா*த3மா ஏாி5த9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா.  5 
 
சாGசாலா5 தா=வி�$ - ஏல4கி� ேலேலா 
      நாGநாளா வள�த3மா - ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
கால5திேல கதி�வா4கி - ஏல4கி� ேலேலா 
      க9#ளிர வள�த3மா - ஏல4கி� ேலேலா.  7 
 
பாவிபய� ப<8நா%6 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாவியா5தா� ேபாF0த3மா -   ஏல4கி� ேலேலா.  8 
 
மணிேபால பா�பி�5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      மணிெய�லா3 மய4#த3மா -ஏல4கி� ேலேலா. 9 
 
வ<�ைக�கீைர வய%கா��ேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      வள�த3மா கைளமாதிாி - ஏல4கி� ேலேலா.  10 
 
#�விக=3 சி6வி��*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      கதி�ேமேல க9Iைவ�#3 -   ஏல4கி� ேலேலா.  11 
----------- 
11. வி�� - வி���NFசி 
 
தி�ட� கதிைர� களவாடாேம - ஏல4கி� ேலேலா 
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      க�5தாயி�பா� காவ�கார� -  ஏல4கி� ேலேலா.  12 
 
சாம5திேல சாம�க�ள� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சா�ைக�ெகா9$ வாறான3மா -  ஏல4கி� ேலேலா.  13 
 
ப,சா பற�+�டானா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      பாவிபய� மாய�க�ள� -   ஏல4கி� ேலேலா.          14 
 
மான4ெக�ட மாய�க�ள� - ஏல4கி� ேலேலா 
      மைற,சி�டானா3 ம5யான5திேல -  ஏல4கி� ேலேலா.  15 
 
கதிர6�#4 கால5திேல - ஏல4கி� ேலேலா 
      கன5தமைழ ெப;*த3மா -   ஏல4கி� ேலேலா.  16 
 
கா�ெடD*3 ��ெடD*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      கதிைரெபா�திேல ேச��#த3மா -  ஏல4கி� ேலேலா.  17 
 
கா�$8றா)3 ��$8றா)3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      கதிைரந�ல பதமா5தி�?3 - ஏல4கி� ேலேலா.  18 
 
சி%ெற6383 க�ெட6383 - ஏல4கி� ேலேலா 
      8%றி�ேச��#3 8+ெந�ைல5தா� -   ஏல4கி� ேலேலா. 19 
 
பFைச�கிளி*3 ெவ�$�கிளி*3 -    ஏல4கி� ேலேலா 
      பFைசெந�ைல பதமா;5தி�?3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  20 
-----------  
 
5.9  5.9  5.9  5.9  ஆ� ேத�த�ஆ� ேத�த�ஆ� ேத�த�ஆ� ேத�த�    
 
ெத�5ெத�வா5 ேத�வாறா� - ஏல4கி� ேலேலா. 
      தி9ைணதி9ைணயா5 தா9�வாறா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 1 
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ச�திேலெபா�திேல சா,0பா�5+ -   ஏல4கி� ேலேலா 
      சயி�கிைன*3 ெச,0வாறா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  2 
--------- 
2. சயி�கிைன - சமி�ைஞ; ைசைக. 
 
(�?�#3பி�?�#3 பா�5+பா�5+ -  ஏல4கி� ேலேலா 
      (I(I�? ேபசிவாறா� -   ஏல4கி� ேலேலா.  3 
 
ஆ=பி��க ஏ<மணி�# - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆலா பற�+வாறா� - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
அ6ப6�க ஆ=�ெக�லா3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      அ�$வா�03 ெகா$5+வாறா� -   ஏல4கி� ேலேலா. 5 
-------- 
5. அ�$வா�0 - Advance. 
 
ஆ=�ெகா� அாிவா�தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஆ6(ழ� கயி6ெர9$3 -   ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
03மா$3 ேச�5ெத$5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      0606பா; ேபாறா4களா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 7 
________ 
 
5.10  5.10  5.10  5.10  விறெகா��)& ெப-விறெகா��)& ெப-விறெகா��)& ெப-விறெகா��)& ெப-    
 
ேவகாத ெவயிG�#�ேள - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      விறெகா��க ேபாறெப9ேண -  ஏதி�லேலா ேலேலா. 1 
 
காGன�# ெபா0�கைலேயா -  ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க%றாைழ(�=� #5தைலேயா -  ஏதி�லேலா ேலேலா. 2 
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காG ெபா0�கினாG3 - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க%றாைழ(�=� #5தினாG3 -  ஏதி�லேலா ேலேலா.  3 
 
கால� ெகா$ைமயாேல - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      கSடபட� காலமாF0 -  ஏதி�லேலா ேலேலா. 4 
 
க,சி� கலய4ெகா9$ - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      கா�$வழி ேபாறெப9ேண -ஏதி�லேலா ேலேலா.  5 
 
க�உன�#� #5தைலேயா - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க�ல=5தி வ�திடாேதா -  ஏதி�லேலா ேலேலா. 6 
----------- 
6. க�ல=5தி - க�ல<5தி எ�ற ேநா;. 
 
க�என�#� #5தி�டாG3 -    ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க�ல=5தி வ�தி�டாG3 - ஏதி�லேலா ேலேலா. 7 
 
விதிவச3ேபா லாகIேம - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      ெவயிDேல*3 நட�கIேம -   ஏதி�லேலா ேலேலா. 8 
 
ம5தியான ேவைளயிேல - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      வைள#G4க ேபாறெப9ேண -   ஏதி�லேலா ேலேலா.  9 
 
க,சி #��ைகயிேல - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க�5+�ெகா�ள எ�னெச;வா; - ஏதி�லேலா ேலேலா.  10 
 
க,சிக9$ #��கிறேத - ஏதி�லேலா சாமீ 
      கட)�ெச;த 89ணியேம - ஏதி�லேலா சாமீ.  11 
 
க3ப4க,சி� ேக%றாேபால - ஏதி�லேலா சாமீ 
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      காண5+ைவய� அைரFசி��ேக� - ஏதி�லேலா சாமீ.  12 
 
கSடபா$ ப�$ப�$ - ஏதி�லேலா ேலேலா 
      க<5ெதா�யF 0ம�#3ெப9ேண -   ஏதி�லேலா ேலேலா.  13 
 
ஏ4ேகேபா; விறெகா�5+ - 
ஏதி�லேலா ேலேலா  
      எ�னெச;ய ேபாறா;ெப9ேண -  ஏதி�லேலா ேலேலா.          14 
 
கா�$�#�ேள விறெகா�5+ - ஏதி�லேலா சாமி 
      ��$�கைதF 0ம�+வ�+ -ஏதி�லேலா சாமி.  15 
 
கா�2பா;�# விற#வி%6 - ஏதி�லேலா சாமி 
      க,சிக9$ #��கIேம - ஏதி�லேலா சாமி. 16 
_________ 
 
5.11  5.11  5.11  5.11  எ()& ெந�எ()& ெந�எ()& ெந�எ()& ெந�    
 
கள5+�#�ேள காைலைவ5+ - ஏல4கி� ேலேலா 
கிழ�$மா$3 மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
கிழ�க5திமா ெட�லா4K� - ஏல4கி� ேலேலா 
கீேழபா�5+ மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  2 
 
ேம%க5திமா ெட�லா4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
ேமேலபா�5+ மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  3 
 
வட�க5திமா ெட�லா4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
வாாிவாாி மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
ெத%க5திமா ெட�லா4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
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திர��5திர�� மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  5 
 
நா��ய� #தைரேபால - ஏல4கி� ேலேலா 
நாGகாD� மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  6 
 
#�ளிமா$3 8�ளிமா$3 - ஏல4கி� ேலேலா 
#திF0�#திF0 மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  7 
 
பா�ெகா$�கிற ப0)4Kட - ஏல4கி� ேலேலா 
ைபயைபய மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  8 
 
ப�Gேபாடாத காைள�க�63 -   ஏல4கி� ேலேலா 
பா�மற�த கிடாாி�க�63 - ஏல4கி� ேலேலா.  9 
 
பர�+பர�+ மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா 
பா;�+பா;�+ மிதி�#ைதயா -  ஏல4கி� ேலேலா  10 
 
எ�லாமா$3 ேச��+தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
ஏகமா5தா� மிதி�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  11 
 
கா�பட)3 கதி�Nரா - ஏல4கி� ேலேலா 
கழGைதயா மணிமணியா - ஏல4கி� ேலேலா.  12 
 
ெந�Gேவேற ைவ�ேகா�ேவேற - ஏல4கி� ேலேலா 
ந�லாஇ��# பா��கபா��க - ஏல4கி� ேலேலா.  13 
 
வயி%6பசி மா�$�ெக�லா3 -ஏல4கி� ேலேலா 
ைவ�ேகாேலாேட ேபா#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா        14 
 
ஆ9பி�ைள�#3 ெப9பி�ைள�#3 -ஏல4கி� ேலேலா 
ஆ=�ெகா� மர�கா�ெந�G - ஏல4கி� ேலேலா.  15 



146 

 

 
அல4க�அல4கி ெர9$ேப��#3 -  ஏல4கி� ேலேலா 
ஆ6மர�கா� ெந�G�KD - ஏல4கி� ேலேலா.  16 
 
வ9�வ9�யா ெந�G5தா?3 -  ஏல4கி� ேலேலா 
வ�#ைதயா அர9மைன�# - ஏல4கி� ேலேலா.  17 
 
அர9மைன� கள,சிய3பா��க -  ஏல4கி� ேலேலா 
ஆயிர4க9 ேவIைமயா - ஏல4கி� ேலேலா.  18 
 
8<4க�ெந�G� #5தி5தா?3 -ஏல4கி� ேலேலா.  
8�ைளக=�# ேவ#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா. 19 
 
ெவ�ளிெசWவா ேவைளயிேல - ஏல4கி� ேலேலா 
ேவ#ைதயா கா;கறி*3 - ஏல4கி� ேலேலா. 20 
 
#3ப�#3பலா ெந�G5தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
#=ைமெய�லா3 நிைற�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  21 
 
த8ெந�G3 தவ6ெந�G3 - ஏல4கி� ேலேலா 
தாராளமா� ெகட�#ைதயா - ஏல4கி� ேலேலா.  22 
 
Kன%கிழவி Kைட(ற5ைத - ஏல4கி� ேலேலா 
Kனி�Kனி� ெகா9$ேபாறா� - ஏல4கி� ேலேலா.  23 
 
K��ெபா6�கி� Kைடையெராபி -  ஏல4கி� ேலேலா 
��$�#ேபாறா ேவ��ைகயா5தா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 24 
 
ச�+ெபா�ெத�லா3 ெந�G�கிட�# -  ஏல4கி� ேலேலா 
சா�கைடெய�லா3 ெந�G�கிட�# -  ஏல4கி� ேலேலா.  25 
 



147 

 

வயெல�லா3 ெந�G�கிட�# - ஏல4கி� ேலேலா 
வழிெய�லா3 ெந�G�கிட�# - ஏல4கி� ேலேலா.  26 
-----------  
 
5.12   5.12   5.12   5.12   ச�தன*ேதவ� ெப�ைமச�தன*ேதவ� ெப�ைமச�தன*ேதவ� ெப�ைமச�தன*ேதவ� ெப�ைம    
 
எ�லா� கா$தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற கர�$�கா$ ஏல4கி� ேலேலா.  1 
 
ச�தன3 கா$தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ப�5தி�கா$ - ஏல4கி� ேலேலா  2 
 
எ�லா� �$தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற #F0�$ - ஏல4கி� ேலேலா  3 
 
ச�தன3 �$தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான மF0�$ - ஏல4கி� ேலேலா.  4 
 
எ�லா�3 க�$3ேவ�� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ம�Gேவ�� - ஏல4கி� ேலேலா.  5 
 
ச�தன3 க�$3ேவ�� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான சாிைகேவ�� - ஏல4கி� ேலேலா  6 
 
எ�ேலா�3 ேபா$3ச�ைட - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற நா�$Fச�ைட -  ஏல4கி� ேலேலா.  7 
 
ச�தன3 ேபா$3ச�ைட - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ப�$Fச�ைட - ஏல4கி� ேலேலா.  8 
 
எ�லா� தி��$5தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
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      ஏைழ�ேக%ற ரா5தி��$ - ஏல4கி� ேலேலா.  9 
 
ச�தன3 தி��$5தா?3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான மாய5தி��$ - ஏல4கி� ேலேலா.  10 
 
எ�லா�3 தி�?3ேசா6 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ெப�ெந�ேசா6 -ஏல4கி� ேலேலா.  11 
 
ச�தன3 தி�?3ேசா6 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ச3பாFேசா6 - ஏல4கி� ேலேலா.  12 
 
எ�லா�3 ஏ63வ9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற க�ைடவ9� -   ஏல4கி� ேலேலா.  13 
 
ச�தன3 ஏ63வ9� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ஜ�காவ9� - ஏல4கி� ேலேலா.          14 
 
எ�லா�3 ெவ�$3க5தி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ெமா�ைட�க5தி -  ஏல4கி� ேலேலா.  15 
 
ச�தன3 ெவ�$3க5தி - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ப�டா�க5தி - ஏல4கி� ேலேலா.  16 
 
எ�லா�4 க�$3ெபா9I - ஏல4கி� ேலேலா  
      ஏைழ�ேக%ற க65தெபா9I -    ஏல4கி� ேலேலா.  17 
 
ச�தன3 க�$3ெபா9I - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான சிவ5தெபா9I -   ஏல4கி� ேலேலா.  18 
 
எ�லா�3 ேபா$3மி,சி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற க�ெவ�ளிமி,சி -  ஏல4கி� ேலேலா. 19 
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ச�தன3 ேபா$3மி,சி - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ெவ�ளிமி,சி - ஏல4கி� ேலேலா. 20 
 
எ�ேலா�3 ேபா$3ெவ%றிைல - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற (ர�$ெவ%றிைல - ஏல4கி� ேலேலா. 21 
 
ச�தன3 ேபா$3ெவ%றிைல - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ெகா<�+ெவ%றிைல -  ஏல4கி� ேலேலா. 22 
 
எ�லா� +ணிெப��*3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற Kைடெப��யா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  23 
 
ச�தன3 +ணிெப��தா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ேத�#ெப��யா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  24 
 
எ�லா�3 ப$�#4க��� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற கயி%6�க��� - ஏல4கி� ேலேலா. 25 
 
ச�தன3 ப$�#4க��� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ச�தன�க��� - ஏல4கி� ேலேலா.  26 
 
எ�லா� க<5திேலதா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ெசவ�திNவா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  27 
 
ச�தன3 க<5திேலதா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ெச3பகNவா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  28 
 
எ�லா�3 #��கிற+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற க�=5த9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா.  29 
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ச�தன3 #��கிற+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான சா85த9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா.  30 
 
எ�லா�3 சாபி$3இைல - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ஆல3இைல - ஏல4கி� ேலேலா.  31 
 
ச�தன3 சாபி$3 இைல - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான வாைழஇைல - ஏல4கி� ேலேலா.  32 
 
எ�ேலா�3 ப$�#3பாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ேகாைரபாயி - ஏல4கி� ேலேலா.  33 
 
ச�தன3 ப$�#3பாயி - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ஜபா�பாயி - ஏல4கி� ேலேலா.  34 
 
எ�ேலா�3 ேபா$3ேமாதிர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ஈயேமாதிர3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  35 
 
ச�தன3 ேபா$3ேமாதிர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ைவரேமாதிர3 - ஏல4கி� ேலேலா.  36 
 
எ�லா�3 ப9I3சவர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற (கFசவர3 -ஏல4கி� ேலேலா.  37 
 
ச�தன3 ப9I,சவர3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான தைலFசவர3 - ஏல4கி� ேலேலா.  38  
 
எ�லா�3 #ளி�கிற+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ஆ%65த9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா.  39 
 
ச�தன3 #ளி�கிற+ - ஏல4கி� ேலேலா 
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      சாியான ஊ%65த9ணீ� - ஏல4கி� ேலேலா.  40 
 
எ�லா�3 ேபா$3ச9ைட - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற வா;Fச9ைட -      ஏல4கி� ேலேலா.  41 
 
ச�தன3 ேபா$3ச9ைட - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான வா=Fச9ைட - ஏல4கி� ேலேலா.  42 
 
எ�லா�3 ப��#3இட3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ப�ளி�Kட3 -  ஏல4கி� ேலேலா.  43 
 
ச�தன3 ப��#3இட3 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ெஜயிG�Kட3 - ஏல4கி� ேலேலா.  44 
 
எ�லா�3 தி�$வ+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற கிழ�$ஆ$ - ஏல4கி� ேலேலா.  45 
 
ச�தன3 தி�$வ+ - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ெகா<5தஆ$ - ஏல4கி� ேலேலா.  46 
 
எ�லா� K�டாளிக� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ச(சாாிக� - ஏல4கி� ேலேலா.  47 
 
ச�தன3 K�டாளிக� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான தி�Gமாறிக� - ஏல4கி� ேலேலா.  48 
 
எ�லா�3 #�யி�8 - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ப���கா$ - ஏல4கி� ேலேலா.  49 
 
ச�தன3 #�யி�8 - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான கர�$�கா$ - ஏல4கி� ேலேலா.  50 
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எ�லா� +ைட�#�ேளதா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற சைதஎG3பா3 -  ஏல4கி� ேலேலா. 51 
 
ச�தன3 +ைட�#�ேளதா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான நாி�ெகா38தா� - ஏல4கி� ேலேலா.   
 52 
 
எ�லா�3 ேபாVெச�றா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      ஏைழ�ேக%ற ந$�க�தா� -  ஏல4கி� ேலேலா. 53 
 
ச�தன5+�# ேபாVெச�றா� - ஏல4கி� ேலேலா 
      சாியான ச�கா�தமா3 - ஏல4கி� ேலேலா.  54 
-------- 
54. ச�கா�த3 - பாியாச3. 
------------ 
 
5.13   5.13   5.13   5.13   ர(ேகா� வா>�ைகர(ேகா� வா>�ைகர(ேகா� வா>�ைகர(ேகா� வா>�ைக    
 
ப,ச3 பிைழ�க ர4ேகா� ேபாேன� 
      க�ைல பிள�கFெசா�னா� 
க�ைல பிள�க வைகெதாியாேம 
      ைகைய பிள�+�கி�ேட�.  1 
 
காளி சிைலைய� கண�கா வைர�+தா� 
      க�Dல��கF ெசா�னா� 
க�G���5 திர�� அ��ைகயிேல 
      காைல ஒ�F0�கி�ேட�.  2 
 
��$�# Cைல� க�ல�� கFெசா�னா� 
      �ெட�லா3 க�டFெசா�னா� 
���ேல #%ற4 #ைறயி��த தாேல 
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      �சினா� சா�ைடயாேல.  3 
 
ேகா�ேகா ��க�G ெகா9டா ரFெசா�னா� 
      #6�#�க� அ��கFெசா�னா� 
#6�#�க� #�ைடயா ேபானத னாேல 
      ெகா$5தாேன க�ன5திேல. 4 
 
நிைல�#ம� தா4கிெய� லாம��கF ெசா�னா� 
      நிைலயள ெவ�லா,ெசா�னா� 
ேநராஎ� லா5ைத*3 பிள�கா ததனாேல 
      நிமி�5தினா� #Fசியிேல. 5 
 
Cலம� ட5ைத�க� ேமேலைவ� கFெசா�னா� 
      (ைலவ �வFெசா�னா� 
Cைலயி ேலெகா,ச3 ேகாணினத னாேல 
      C,சிேபாF ெசா�#5திேல. 6 
 
ெசா�லா வர��F ெசா#சா நட�கிறா� 
      ப�லாயி ர�தFச�தா� 
எ�லா�க� தFச?3 ந�லாேப ைசயிேல 
      என�ேக ன�(+கிேல. 7 
 
ேராைதஓ ைடயிேல காைதைவF 0�ேக�ேட� 
      ேராைத ேபா�ட ச5த5ைத 
பாதிஓ ைடயிேல பாதக� ப9டார3 
      ப�ெக� 6ைத5தா�எ�ைன.  8 
 
அGபாநா� ேரா��ேல அச�+ R4ைகயிேல 
      சG�காரா� அ4ேகவ�+ 
த=�காஎ� ஊ�ேபெர� லாேம விசாாி5+ 
      இ<5தா� (+கிேல ெர9$.  9 
--------- 
9. சG�கா� ஆ� - ச��கா� அதிகாாி 



154 

 

 
ஆனி (��தா� மாச� கைடசியி� 
      ஆவ��# ேபாேன� நா� 
ஆ�மா ச3அ� ைவ�க�K டா+9I 
      அப5தா� க9ேடேனநா�.  10 
 
ஆவ� டா�ட� அ�ைமயா5 தா�ேபசி 
      அைரெய�லா3 பா��கIமி�? 
திைரெய�லா3 இ<5+ அைரெய�லா3 ேசாதிF0 
      அ?பினா� கபG�#. 11 
 
மாைலேபா�$ மா�ைட ெபா4க�ைவF சாேபாேல 
      ஆைளெய� லா3Kபி�$ 
ஆ=� ெகா�ஊசி அ�ைமயா5 தா�ஏ5தி 
      அ?பினா� கபG�#. 12 
 
ஆைண*3 ெபா9ைண*3 ஆ$மா$ ேபாேல 
      அ$�கினா� கபDேல 
ஆவ� யி�ஏ< நா= இ��த0க3 
      அைம,0Fேச கபDேல.  13 
 
ேபாேனா3அ3மா அ3மா ேபாேனா3அ3 மாஅ3மா 
      ெபா<+ வி�*ம�$3 
#�வி மைலயிேல #�விைய� க9ேடாேம 
      ம�நாேளா� ஊ�க9ேடாேம.        14 
 
அ,0நா =3ேபாF0 ஆ6நா =3ேபாF0 
      ெந,0� +��கலாF0 
ெகா,ச4 KடF0தி மதியி�லா ேமேபாF0 
      ச,சல3 மி#�+ேபாF0.  15 
 
ேதயிைல ரப� ேதா�ட5+� #ஆ= 
      திர9$திர9$ ேபாF0 
த�$(� ெட�லா�ேதா� ேமெல$5+ வF05 
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      த�$5த$ மாறிேபாF0. 16 
 
பாெல$�க ஆ= பாதிரா5 திாியிேல 
      பர�த�F ேசாடIேம 
பாெலா9I ஆெளா9I 
      சாெலா9I ேகாெலா9I 
      பா�5தா�ேவ ��ைகதாேன. 17 
 
க�Gைட� ைகயிேல ப�ெல�லா3 ேபாFச3மா 
      கைள�கா$ ேபாேனன3மா 
கண�#� #ைற,சதா� கைள�கா�$ ேம-திாி 
      க��ைவ5 த�5தான3மா. 18 
 
கைள�ெகா5ைத ேபா�$�$� 
#ழிெவ�ட ேபா;நா� 
      கண�ைக3 ப+(�5+ 
க�=� கைட�#�ேள கைளயா%ற ேபா;நா� 
      கலய5ைத உைட5+�ேட�நா�. 19 
 
இ��D ேதாைச இ�ப+ ப�சண3 
      இ��+Fேச கைட�#�ேள தா� 
ஒ�ெவ�ளிF சா�கணா ஒ9I (<4கிேன� 
      ம6ெவ�ளி *3(�Fேச�.  20 
 
கா�ைடயா ���ேல ஆ�$� #��ஒ9I 
      க5தி�கி� ���+Fச3மா 
க�=ேபா ைதயிேல க9I5 ெதாியாேம 
      க<5ைத5 தி�கிவி�ேட�. 21 
 
ஒ5ைதெவ� ளிெப63 ஆ�$�#� ��#நா� 
      ப5+ெவ� ளிெகா$5+3 
ப5தர+9 Iஅ�த பாதக� கா�ைடயா 
      ப5+ைத *4ெகா$5தா�.  22  
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மா�கழி மாச3 இ�ப5த, சா�ேததி 
      மகராச� ேதா�ட5திேல 
ேத� தி�விழா ெகா�$ (ழ�ெக�ன 
      ேச0 பிற�ததாேல.  23 
----------- 
23. ேச0 - ஏ0 கிறி-+. 
--------- 
 
ேச0 பிற�தா� ேக0� +ற�தா� 
      Z04 கிழிFசார3மா 
க9டா4கிF சீைல*3 கல�பா வாைட*3 
      கண�கி� அட4காத3மா. 24 
------ 
24. கல� - Colour. 
 
8�ைளெப% றா�ெவ�ளி 8�ைளெச5 தா�ெவ�ளி 
      89ணிய� ட4க�+ைர 
இ�ைலெய� னாேம ெகா$5தா தாிFசாG3 
      இSட3ேபா� உைதெகா$பா�. 25 
 
ரா5திாி ேவைல�# ராFச3 பள3ேவேற 
      ராசாஎ� ட4க�+ைர 
ேச5+� ெகா$5தாG3 ேச�ைடப9 Iவாேர 
      சி�னெப9 ைண�க9$�டா�. 26 
 
காGFச� ைடேபா�$� ைகையஉ� ேளவி�$� 
      க9ைணந� லாFசிமி��� 
க4காணி மாைர5தா� ைக�#�ேள தா�ேபா�$� 
      கா0 கைளயிைறF0. 27 
 
கா$9I மி�ைல ேம$9I மி�ைல 
      �$9I3 இ�ைலய3மா 
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க9ட இடெம�லா3 க9டக9ட ெபா9ைண� 
      ைகைய பி�Fசி<பா�. 28 
 
ப,ச3 பிைழ�க ெர4ேகா?� #ேபாயி 
      ப�ேடன3 மாபாெட�லா3 
ப�டபா� ைடெய�லா3 வி�$Fெசா� ேன?9ணா 
      பகவா?� ேக%காத3மா. 29 
 
(�கி(� கிCI நா=ெசா� னாGேம 
      (�யாத3 மாஎ�கைத 
தபிF0 பிைழ5+ ஊ�வ�+ ேச��த+ 
      த3பிரா� 89ணியேம. 30 
 
அ9ண�மா ேரஎ4க� அ�காமா ேரநா? 
      அலச� ப�டகைத 
அ,0நா =ெசா�D ெந,0ல�� தி�டாG3 
      ஆறாேத எ�+யர3. 31 
 
ஆயிர3 2பாயி ெகா$5தி�டா G3அ�த 
      அனாதி பய�கா�$�# 
அ�ெய$� கமா�ேட� ஆ�மா ச5திேல 
      அ38�$ ேபா+ம3மா. 32 
--------------------------  
 
5.14  5.14  5.14  5.14  மீனா& பா��மீனா& பா��மீனா& பா��மீனா& பா��    
 
அ�ேனந�ேன நாேனந�ேன மீனா3ேபா 
ஏ9�அப� நாேனந�ேன நாேனந�ேன இேபா (அ�ேன)  1 
 
உ�னாிவா�எ� அாிவா� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
உ��#ைவ5த க��காிவா� இேபா (அ�ேன)  2 
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சாய பி�அாிவா� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ச�?த� ெந�ல3பி�G இேபா (அ�ேன)  3 
 
அ6ப65+ 8ாி(6�கி மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
அ�ன3ேபால� க�$�க�� இேபா (அ�ேன) 4 
 
R�கிவி$ ெகா5+�காரா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ேதா8�கள3 ேபா;Fேசர இேபா (அ�ேன)  5 
 
8�ல65+ 8ாி(6�கி மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
அ�ன3ேபால� க�$�க�� - இேபா (அ�ேன) 6 
 
வாாிவ�+ ேபா$4க� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
வ�ட ெபா�$� கார?�# இேபா (அ�ேன) 7 
 
தாவிவ�+ ேபா$4க� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
சா;�தெகா9ைட� கார?�# இேபா (அ�ேன) 8 
 
R�கிவ�+ ேபா$4க� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ெதா4#ெகா9ைட� கார?�# இேபா (அ�ேன) 9 
 
ேசா6ெபா4கி ஆ6த� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
த9ணிைவ5+� கா*த� இேபா (அ�ேன) 10 
 
வாேறென�6 ேபானம�ன� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
இ�ன3வர� காணைலேய இேபா (அ�ேன) 11 
 
ெவ�ளிந�லா வி�யேவI3 மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
வி�ய�கால3 ஆகேவI3 இேபா (அ�ேன) 12 
 
வ�டெபா�$ ைவ�காதடா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
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வாச�வழி வராேதடா இேபா (அ�ேன) 13 
 
வாழாத ெப9க=�# மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
வா�5ைத�கட� ைவ�காேதடா இேபா (அ�ேன) 14  
 
சா;�தெகா9ைட ேபாடாேதடா மீனா3ேபா -ஏ9�அப� 
சாைலவழி வராேதடா இேபா (அ�ேன) 15 
 
தாளாத ெப9ணாைள மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ச4க5திேல ைவ�காேதடா இேபா (அ�ேன) 16  
 
ெதா4#ெகா9ைட ேபாடாேதடா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ஊ�வழி வராேதடா இேபா (அ�ேன) 17 
 
பிைழயாத ெப9ணா=�# மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ெபா�லா8F ெசா�லாேதடா இேபா (அ�ேன) 18 
 
ம9ைண நிரவிவி�$ மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ம��ெகா<�+ நா%6வF0 இேபா (அ�ேன) 19 
 
கி�ள5 ெதாியாம� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
கிளிக�வ�+ உரா,0த� இேபா (அ�ேன) 20 
 
கிழ�ேக மைழெப;ய மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
கீைர அ6�ைகயிேல இேபா (அ�ேன) 21 
 
பயைன நிைன�ைகயிேல மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ப�$$5ேத ெபா�னாிவா� இேபா (அ�ேன) 22 
------------  
22. ப�$$5ேத - ப�$வி�டேத.  
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நா%6 நட)கால3 மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
நா�வள��#3 பயி�கால3 இேபா (அ�ேன) 23 
 
ேவைலF சைமய5திேல மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ேவசிKட ேபசி�கி�டா4ேகா இேபா (அ�ேன) 24 
 
ப�5தி யிைலபி$4கி மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
பFசாிசி ைமேச�5+ இேபா (அ�ேன) 25 
 
சிவ5தபி�ைள ெந%றி�கி�னா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
ேச��தி$ேமா சா�+ெபா�$ இேபா (அ�ேன) 26 
 
எ�லா�3 ைவ�#3ெபா�$ மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
அ�தெபா�$ இ�தெபா�$ இேபா (அ�ேன) 27 
 
சரச�கார� ைவ�#3ெபா�$ மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
சாியான சா�+ெபா�$ இேபா (அ�ேன) 28 
 
ெந,0 பக�ேபால மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
(ழிக�ெர9$3 கிளிக�ேபால இேபா (அ�ேன) 29 
 
ைம�க9IF சாமியாேல மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
மா9��டாG3 #%றமி�ைல இேபா (அ�ேன) 30 
 
ேவ�� இள4க6பா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
எ�ைன�க9டா� #6,சிாிபா இேபா (அ�ேன) 31 
 
#6,சிாி8F சாமிKட மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
Kடவ�தா� ஆகாேதா அேபா (அ�ேன) 32 
 
ந9$வ4# ம9எ$5+ மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
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நாகபட3 உ9$ப9ணி இேபா (அ�ேன) 33 
 
ெப9$கைளF சிைறெய$�க மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
பிற�தா4ேகா சி4க3ேபால இேபா (அ�ேன) 34 
 
காைலF0%றி� க3பிெவ�� மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
க9ைணF0%றி5 R6R6 இேபா (அ�ேன) 35 
 
ேவப3N N�காேதா மீனா3ேபா - ஏ9�அப� 
வி��தா� மலராேதா இேபா (அ�ேன)  36 
-------------  
 
5.15  5.15  5.15  5.15  ஓட பா��ஓட பா��ஓட பா��ஓட பா��    
 
#9டா%6 - ஏேலேலா ப�ள5திேல ஐலசா 
#6�#பாைத - ஏேலேலா பா�ேபாம� ஐலசா.  1 
 
ப�ள5திேல - ஏேலேலா பா�ேபாம� - ஐலசா 
பளிய�மாைர - ஏேலேலா பா�ேபாம� - ஐலசா.  2 
 
மா,ேசாைல*3 - ஏேலேலா N,ேசாைல*3 - ஐலசா 
மைலயிேலதா� - ஏேலேலா பா�ேபாம� - ஐலசா.  3 
 
வழிேமேல - ஏேலேலா வாைழ5ேதா�ட3 - ஐலசா 
வைகவைகயா - ஏேலேலா பா�ேபாம� - ஐலசா.  4 
 
வழிெய�லா3 - ஏேலேலா மைழெப;+ - ஐலசா 
வ<�#ம� - ஏேலேலா த=�#ெப9ேண - ஐலசா.  5 
 
கா�$�#�ேள - ஏேலேலா காGைவ�க - ஐலசா 
கர�வழி - ஏேலேலா மறி�#ம� - ஐலசா.  6 
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மத3ெபாழி�த - ஏேலேலா மதயாைன - ஐலசா 
அத3ப9ணி$3 - ஏேலேலா ஆைளபா�5தா� - ஐலசா.  7 
 
ெவயில��#3 - ஏேலேலா ேவைளயிேல - ஐலசா 
விர�$ம� - ஏேலேலா ேவ4ைக8D - ஐலசா.  8 
 
ேசாைல�#�ேள - ஏேலேலா ெச�ெதா��தா� ஐலசா 
ெசாறியைவ�#3 - ஏேலேலா சிற4#ேபாேல - ஐலசா.  9 
 
ம��+�ேக%ற - ஏேலேலா ம�திKட - ஐலசா 
மர5+ேமேல - ஏேலேலா மைற,சி��#3 - ஐலசா.  10 
 
வைரயா$3 - ஏேலேலா மைரயா$3 - ஐலசா 
வ�தைட*3 - ஏேலேலா வழிேமேலதா� - ஐலசா.  11 
 
வ9$க=3 - ஏேலேலா ந9$க=3 - ஐலசா 
வ�தைட*3 - ஏேலேலா வழிேமேலதா� - ஐலசா.  12 
 
மைலேநர5திேல - ஏேலேலா மைலபா383 - ஐலசா 
மரெபா�திேல - ஏேலேலா மைற�தி��#3 - ஐலசா.  13 
 
கா%ற��#3 - ஏேலேலா ேநர5திேல - ஐலசா 
க<ைத 8D*3 - ஏேலேலா வழிமறி�#3 - ஐலசா.        14 
 
ஊைளயி$3 - ஏேலேலா நாி*4Kட - ஐலசா 
உயரவ�+ - ஏேலேலா வழிமறி�#3 - ஐலசா.  15 
 
ப�க5திேல - ஏேலேலா பFைசஓ�தி - ஐலசா 
ப+ப+4கி - ஏேலேலா பய(65+3 - ஐலசா.  16 
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ஆ%6ப�க3 - ஏேலேலா ஆைமKட - ஐலசா 
அ��டபா��#3 - ஏேலேலா அைச�தி��தா� - ஐலசா.  17 
 
நிைறத9ணியி� - ஏேலேலா அைர5தவைள - ஐலசா 
அ��டபா��#3 - ஏேலேலா அச�தி��தா� - ஐலசா.  18 
 
நைடயா%6 - ஏேலேலா ெதா4கDேல - ஐலசா 
ந3மேதா�ட3 - ஏேலேலா நட�+வா� - ஐலசா.  19 
 
கைள�கா��ேல - ஏேலேலா கண�#பி�ைள - ஐலசா 
க38வF0 - ஏேலேலா நி%கிறா9� - ஐலசா.  20 
 
K.#�5+ - ஏேலேலா #�ைசவி�$ - ஐலசா 
ேவைலெச;ய - ஏேலேலா ெவளிேயவா� - ஐலசா.  21 
 
க4காணி�# - ஏேலேலா ஏ%றாேபாேல - ஐலசா 
கண�#பி�ைள - ஏேலேலா கைளயா� ெகா$பா� - ஐலசா.  22 
 
ஆெளா�6�# - ஏேலேலா ஆயிர3தைட - ஐலசா 
அ�றா$ - ஏேலேலா அள�+வி$வா� - ஐலசா.  23 
 
கைளயாெளா�6 - ஏேலேலா கைள�ெகா�ெடா�6 - ஐலசா 
க4காணிதா� - ஏேலேலா கண�கா� ெகா$பா� - ஐலசா.  24 
 
#ர4#ேபால - ஏேலேலா ெகா4காணி*3 - ஐலசா 
#ைட�#பதிலா - ஏேலேலா ெகா$5தி$வா� - ஐலசா.  25 
 
மைழயானாG3 - ஏேலேலா கைளெய$�கI3 - ஐலசா 
கைளயானாG3 - ஏேலேலா வைள�ெத$�கI3 - ஐலசா.  26 
 
பா�#��கிற - ஏேலேலா பFைசபி�ைள - ஐலசா 
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பாG�க<தாG3 - ஏேலேலா பற�ெத$�கI3 - ஐலசா.  27 
 
ெச�ையF0%றி - ஏேலேலா பழமி��#3 - ஐலசா 
ெச�ெதா��*3 - ஏேலேலா Kடஇ��#3 - ஐலசா.  28 
 
பழெம$�கிற - ஏேலேலா கால5திேல - ஐலசா 
பைழயKைட - ஏேலேலா தானி��# - ஐலசா.  29 
 
8+�Kைட - ஏேலேலா ேக�கேபானா� - ஐலசா 
85திெக�டவ� - ஏேலேலா தி�$வானா3 - ஐலசா.  30 
 
சா�$�Kைட - ஏேலேலா ஓ�ைட�Kைட - ஐலசா 
ேபா�$�கிடI3 - ஏேலேலா ெபாடனியிேல - ஐலசா.  31 
 
கைளெய$�#3 - ஏேலேலா க9ணாராவி - ஐலசா 
கைதெசா�னாG3 - ஏேலேலா தீராத3மா - ஐலசா.  32 
 
பா�டா5தா� - ஏேலேலா ப��கIேம - ஐலசா 
பழெம$�கிற - ஏேலேலா பாிதாப5ைத - ஐலசா.  33 
 
கைளெய$5+3 - ஏேலேலா பழெம$5+3 - ஐலசா 
கண�#பி�ைள - ஏேலேலா க3பால�பா� - ஐலசா.  34 
 
ெபாியைர�ட� - ஏேலேலா பிர3ெப$5+ - ஐலசா 
ெபறப$வா� - ஏேலேலா பழ�கா�$�# - ஐலசா.  35 
 
பழ�கா��G3 - ஏேலேலா கைள�கா��G3 - ஐலசா  
பற�த�பா� - ஏேலேலா பாவிபய� - ஐலசா.  36 
 
ெபறபடI3 - ஏேலேலா ெபா<+சாய - ஐலசா 
ெபர�$�கள3 - ஏேலேலா ேப�ெகா$�க - ஐலசா.  37  
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ஐ3ப+ேப�� - ேகேலேலா அைரேப� - ஐலசா 
(ப+ேப�� - ேகேலேலா (<ேப� - ஐலசா.  38 
 
அைரேபராேல - ஏேலேலா க4காணி�# - ஐலசா 
தைல�கா0 - ஏேலேலா தவறிேபாF0 - ஐலசா.  39 
 
ேகால5ேதாேட - ஏேலேலா க4காணி*3 - ஐலசா 
#தி�கிறாேன - ஏேலேலா KFச�ேபா�$ - ஐலசா.  40 
 
ஆ9க�ெப9க� - ஏேலேலா அட4கGேம - ஐலசா 
அவைனபா�5+ - ஏேலேலா அர=ேம - ஐலசா.  41 
 
ஒல3பி�*3 - ஏேலேலா உ�ைளFச��*3 - ஐலசா 
உைட5+வி�டா�- ஏேலேலா (ர�$பய� -ஐலசா.  42 
 
சி�ன�கான� - ஏேலேலா ேதா�ட5+�# - ஐலசா 
சிவ5தபி�ைள - ஏேலேலா ஓ�வி�டா� - ஐலசா.  43 
 
க�4#ள5+ - ஏேலேலா ேதா�ட5+�# - ஐலசா 
க65த#�� - ஏேலேலா ஓ�வி�டா� - ஐலசா.  44 
 
ப5+பி�ைள - ஏேலேலா ெப%றவ�தா� - ஐலசா 
85தியா5தா� - ஏேலேலா ெபா65+�கி�டா� - ஐலசா.  45 
 
சிவ5த#திைர - ஏேலேலா ேமேல ஏறி - ஐலசா 
ெவ9ணீ�+ைர - ஏேலேலா வாறாரா3 - ஐலசா.  46 
 
லாடம�Fச - ஏேலேலா நா��ய�#திைர - ஐலசா 
வயG ப�க3 - ஏேலேலா வ�#ைதயா - ஐலசா.  47 
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க4காணிமா� - ஏேலேலா எ�ேலாைர*3 - ஐலசா 
ைகயைல5+ - ஏேலேலா Kபி�டாரா3 - ஐலசா.  48 
 
தைல ந$4க - ஏேலேலா #ைல ந$4க - ஐலசா 
ைக ந$4க - ஏேலேலா கா� ந$4க - ஐலசா.  49 
 
க4காணிமா� - ஏேலேலா க9ட)டேன - ஐலசா 
ைகக��5தா� - ஏேலேலா ைகெய$பா� - ஐலசா.  50 
 
த�ம+ைர - ஏேலேலா தயவா5தா?3 - ஐலசா 
க4காணிமா�� - ேகேலேலா கா0 ெகா$பா� - ஐலசா.  51 
 
#ளி��ேக%ற - ஏேலேலா க3பிளி*3 - ஐலசா 
ெகா$5தி$வா� - ஏேலேலா த�ம+ைர - ஐலசா.  52 
 
சீ�#�கார��# - ஏேலேலா சீைமFசாராய3 - ஐலசா 
சீசாவிேல - ஏேலேலா த�தி$வா� - ஐலசா.  53 
 
கா�$�#ேபாகாத- ஏேலேலா கா;Fச�கார��# - ஐலசா 
ெகா$5தி$வா� - ஏேலேலா ெகா;னா5தா?3 - ஐலசா.  54 
 
5.16  5.16  5.16  5.16  ேவ:ேவ:ேவ:ேவ:    
 
நாG த�$ - ஏேலேலா ம9ெண$5+ - ஐலசா 
நா� ேபா�ேட� - ஏேலேலா சாைல வழி - ஐலசா.  1  
 
ெந�ைடெந�ைட - ஏேலேலா பனமரேம - ஐலசா 
நீ இப� - ஏேலேலா ஏ� வள��தா; - ஐலசா.  2 
 
காைலயிேல - ஏேலேலா வ�த ெப9க� - ஐலசா 
கானDேல - ஏேலேலா கா;கிேறாேம - ஐலசா.  3 
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வி�யDேல - ஏேலேலா வ�த ெப9க� - ஐலசா 
ெவ;யிDேல - ஏேலேலா ேவகிேறாேம - ஐலசா.  4 
 
ம9ெவ���காரா - ஏேலேலா மாயாவி - ஐலசா 
ம9 ெவ��வி�$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.  5 
 
பி�கா0�காரா - ஏேலேலா ெப�3பாவி - ஐலசா 
பி�கா0வி�$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.  6 
 
ெகா5தனாேர - ஏேலேலா ெகா$3பாவி - ஐலசா 
ெகா5ைதநி65தி - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.  7 
 
(�=�காரா - ஏேலேலா (றி�தகாலா - ஐலசா 
(�ைளவி�$ - ஏேலேலா ேவைலவி$ - ஐலசா.  8 
 
தFச� மா� - ஏேலேலா ேவைல வி�$ - ஐலசா 
தனி வழியா - ஏேலேலா ேபாறா4கேள - ஐலசா.  9 
 
ெகா�ல�மா� - ஏேலேலா ேவைலவி�$ - ஐலசா 
ெகா�வழியா - ஏேலேலா ேபாறா4கேள - ஐலசா.  10 
----------------- 
 
ஏ<மைல - ஏேலேலா ஏறி ேபா; - ஐலசா 
ஏலமைல - ஏேலேலா ஏ64க� - ஐலசா.  1 
 
சாைம#5தி - ஏேலேலா சா6 கா;Fசி - ஐலசா 
நாெம�லா�3 - ஏேலேலா நட�திடலா3 - ஐலசா.  2 
 
க�$F ேசா%6� - ேகேலேலா க3ப4க,சி - ஐலசா 
கடைல5+ைவய� - ஏேலேலா கல�திடலா3 - ஐலசா.  3 
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கா�$�#�ேள - ஏேலேலா கைட*மி�ைல - ஐலசா 
கைடயி��தா� - ஏேலேலா க,சியி�ைல - ஐலசா.  4 
 
வாற ேவைள�ேக - ஏேலேலா தாராளமா - ஐலசா 
வா4கலா9� - ஏேலேலா சாமானேம - ஐலசா.  5 
 
C�ைட�#�ேள - ஏேலேலா ேகைப மா)3 - ஐலசா 
ேபா�$ ந�லா - ஏேலேலா தா��டலா3 - ஐலசா.  6 
 
ேம�$��# - ஏேலேலா ேம� மைலயி� - ஐலசா 
+�$ மா5திர3 - ஏேலேலா த�ட�Kடா - ைதலசா.  7 
 
ரயி�ட� வ�+ - ஏேலேலா லயி�$ ேபா�$ - ஐலசா 
சயி�ட�பா� - ஏேலேலா நயி��ேலதா� - ஐலசா.  8 
----------- 
8. Writer, Light, Sight, Night. 
 
நாெள�லா3 - ஏேலேலா நா%ப+ ைம� - ஐலசா 
நட�கIேம - ஏேலேலா ந4ைகமாேர - ஐலசா.  9 
 
கா�$ேரா��� - ஏேலேலா கா�$பறைவ - ஐலசா 
Cைல(�கிேல - ஏேலேலா (�ள3ப�றி - ஐலசா.  10 
 
ஆைன�கா$3 - ஏேலேலா ச9ைட�கா$3 - ஐலசா 
அ4கி��#+ - ஏேலேலா அ9ண�மாேர - ஐலசா.  11 
 
ேம�$ப�க3 - ஏேலேலா ெபா���கைட - ஐலசா 
த�$5த�டா - ஏேலேலா 0�$வFசா� - ஐலசா.  12 
 
காரவைட - ஏேலேலா N�தில�$3 - ஐலசா 



169 

 

கனமாவா4கி - ஏேலேலா சாபிடலா3 - ஐலசா.  13 
 
ஆப�கைட*3 - ஏேலேலா காபி�கைட*3 - ஐலசா 
அகப$மா3 - ஏேலேலா சாபிடலா3 - ஐலசா.        14 
 
காசி�லா�� - ஏேலேலா க4காணிதா� - ஐலசா 
கண�#பா�5+ - ஏேலேலா ெகா$5தைடபா� - ஐலசா.  15 
 
க9ணிேலபா�ேபா3 - ஏேலேலா கைள�கா�ைட5தா� - ஐலசா 
கா�நைடேயா ஏேலேலா சாரமி�ைல - ஐலசா.  16 
__________ 
 

6. 6. 6. 6. க�ள� பா��க�ள� பா��க�ள� பா��க�ள� பா��    
 
ேமைடேமேல நா�வ�+ 
      ேபா�� ெச;ேவேன - க�ளெர�லா3 
      ஓ�� அ�ேபேன. 1 
 
நா�பிற�த+ அ�தமா�மைல 
      ஆ�ப�� கடG - என�#வ�+ 
      ஆயிர3 ெமடG - எதிராளி�#5 
      ெதா4கிேபா#3 #டG. 2 
 
ேபாறேபா�கிேல பிரா�திசாபிேல 
      ேபா�$�கி�ேட� ெர9$ ேபாV-கார 
      8Dகைள�க9$ - ஓ� 
      ேபாயி�ேட� க�=�கைடF ச�+. 3 
 
க�=வி%கிற க9ணபைன� 
      க�டாய3 உைதேப� - க�= ஜா�ைய� 
      கைரF0நா� #�ேப� 
      க9ணப?�# எசமானா; இ�ேப�.  4 
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க�=�கைட அ9ணாFசி 
      எ�கண�# எ�னாF0? 
      ெவ�ளிபண3 ஒ9ணாF0 
      வி�ய%கால ேநரமாF0. 5 
 
காைலயிேல எ<�தி�F0 
      ைககாைலF 05த3ப9ணி 
      கா�ப�க�=� #��காம� இ��கிறவ� 
      க<ைத�#F சமான3.  6 
-----------  
 
மா�ேதா8� #�ேளேபாயி 
      மைலயாள3 எ�லா3ேபசி5 
ெத�ன�ேதா8� #�ேளேபாயி 
      ெச�தமி<3 ந�லாேபசி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 1 
 
எ. ஏ. பி. ஏ. ப�5+ 
      எேபா+3 இ4கிVSேபசி 
தபாேம தா;பாைஷ*3 
      சிபா;ேபாேல தா�ப�5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 2 
 
ஆளிேல அழகானவ� 
      ஆசார ேபாசனவ� 
ேதா�க� ப�5தம�ன� 
      ெதாைடஉ�9$ திர9டம�ன� 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 3 
 
(6�கிவி�ட மீைசேயாேட 
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      (�ன3ப� வாிைசேயாேட 
மி?�கிைவ5த க5திேயாேட 
      மி�?4ைகயி� ெவ�கேளாேட 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 4 
 
தா;பி�ைள எ�லா3வி�$5 
      த���ைட*3 Kடவி�$5 
த�ம5ைத மனசி�ைவ5+5 
      ைத�ய5ைத� ைகயி�பி�5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 5 
 
எ�டாள ேதசெம�லா3 
      எ�$த3மா இ�தFேசதி 
ப�டாள5 திேல*3பாதி 
      ப+ப+4கி நி%ைகயிேல 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 6 
 
ஆறாயிர3 8Dகர� 
      அைட�தி��#3 கானDேல 
அ3ச(�ள சி3ம3ேபாேல 
      அ(ேலாடதா� பா�$பா� 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 7 
 
ேமா�டா� பற�#த� 
      ($�ெக�லா3 நி%#த� 
ேதா�டாேபா�$ நீ���ெகா9$ 
      ெசா#0நைட நட�+ெகா9$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 8 
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ெச�தைல 8Dகெள�லா3 
      ஜ38D4க3 ேபைர�ேக�$ 
வ3பிேலஏ� மாளI(9I 
      வ9�யிேல ஏைறயிேல 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 9 
 
அ5ைதம�கைளF ச�ைடப9ணாேம 
      அ�நிய ெப9க�ேமேல 
ஆைசைவ5+ ேபானதாேல 
      ேமாச3ேபாக பாச5ேதாேட 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 10 
 
ஏ�$இ�- ெப�டெர�லா3 
      எ��எ�� பா��ைகயிேல 
எ��F 0வாிேலறி� 
      க��ட5ைத Nரா5தா9� 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 11 
 
Cளிச9டாளி அ�த 
      (9ைடFசி ெப%றமக� 
கா�கா; நிற5+�காாி 
      கா��� ெகா$�#3ரா5திாி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 12 
 
காசிராஜா ேபெர$5த 
      காசிநாடா� ஓ�வர 
க�டழக� ைம5+னைன� 
      தபிேயாட� க9ண�5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 13 
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ேசா%6�ைகயி� ேசா�டா5த� 
      ZFைச�ைகயி� பிF0வாவா3 
மா%றிமா%றி �சி�ெகா9$ 
      மாைனேபாேல +�ளி�ெகா9$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.       14 
 
பைழயபன4 கா�$நாி 
      சலசல8� க,சாெத�6 
பழெமாழிதா� ெசா�னா%ேபாேல 
      பய3ஒ�63 ெந,சி�லாேம 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 15 
 
பண�கார ெப9பி�ைளக� 
      பழைமேபசி ேபாைகயிேல 
பதனமா நைககெள�லா3 
      பயமி�லாேம பறி5+�ெகா9$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 16 
 
க�ைடவ9� ேமேலஏறி 
      கா�$வழி ேபாைகயிேல 
கSட3ஒ�63 இ�லாமேல 
      எ�$ேபைர *3எதி�5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 17 
 
கா+நைக க<5+நைக 
      ைகநைக காGநைக 
கண�கி�லாேம கழ%றி�ெகா9$ 
      கா+கைள பிைண5+N�� 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 18 
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ல�சாதி பதிையஎ�லா3 
      ல�சிய3ஒ�63 ப9ணாேம 
ெவ�கப$5தி*3 ப%றாேம 
      விர��விர�� அ�5+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 19 
 
உயிைர�ைகயி ேலபி�5+ 
      ஓ�னாேர பண�கார� 
சா� அவைரபி�5+ 
      ச4கிDயி� க��ைவ5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 20 
 
பண�காரைர பழி5+�கா�ட 
      பாவப�ட வ�கைள�K�� 
பண5ைத*3 பறி5+�ெகா9$ 
      பதறபதற வி�$வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 21 
 
ேம�ெம5ைதேம ேலதா�ஏறி 
      ேம�மா��#� ேளதா�ேபாயி 
ேநரா;5+பா� கிையநீ�� 
      ேஜாரா;பண3 எ�லா3வா4கி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 22 
 
ஆ6வயசி ேல*3சா) 
      E6வயசி ேல*3சா) 
சா)�# பயபடாேம 
      ச��கா� ேரா�$வழி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 23 
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ஆயிர2 பாையஅவ� 
      அைர�காெச�6 தா�எ9ணி 
அ�ளிஏைழ� கிைற5+வி�$ 
      அ�னதான3 ெச;+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 24 
 
பி�G�கார ெப9பி�ைள�# 
      ேபைரFெசா�D பிைழ5+�க9I 
ந�லந�ல நைககெள�லா3 
      ந�லமனசா N��வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 25 
--------- 
25. பிைழ5+�க9I - பிைழ5+�ெகா�ெள�6. 
 
ெந�ல6�க ேபானவைள 
      நி%கைவ5+ பாைதயிேல 
ெசா�க5த4க நைககெள�லா3 
      ப�#வமா; N��வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 26 
 
ைகெய$5த ேப��ெக�லா3 
      ைகநிைறய பண4ெகா$5+ 
ைபகைள5 திற�கFெசா�D 
      ப%றாத+�#3 ேபா�$ெராபி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 27 
 
த4க3ெபா� ெவ�ளிெய�லா3 
      த9ணி�#F சமமா;எ9ணி5 
த�ம5ைத மனசி�எ9ணி5 
      தானத�ம3 எ�லா3ப9ணி 
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      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 28 
 
உ�=�#ஓ ராைளவி�$ 
      உளெவ�லா3 அறி�+ெகா9$ 
ந�லமாதிாி ேயேபாயி 
      ெசா�லாேலகா ெச�லா3வா4கி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 29 
 
ஆ63இ�ைல E63இ�ைல 
      ஆ=3இ�ைல ேப�3இ�ைல 
தாேனதா� மFசாேனாேட 
      த�கப� அ�F0�கி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 30 
 
கா�$�#�ேள ஆ$ேபாக 
      ஆ��ைடய� பி�ேனேபாக 
ஆ��ேல ெகா<5தெதா�ைற5 
      ேதா���#5 த�ம3ப9ணி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 31 
 
ைகஇ�லாத ஏைழக=�#3 
      கா�இ�லாத ஏைழக=�#3 
க9இ�லாத ஏைழக=�#3 
      க,சித�ம3 ெகா$5+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 32 
 
பண�காரைன இைள�கைவ5+ 
      பாவ4கைள5 தைழ�கைவ5+ 
ப�க5திேல ேயஉ�கா��+ 
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      பசிகெள�லா3 அம�5திவி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 33 
 
பபிளி�# ேரா�$ேமேல 
      ப�டபக� ேவைளயிேல 
ப�ேதாப-+ Z�$கைள 
      பர�க��க ைவ5+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 34 
------ 
34. Public Road. 
 
சஇ�-ெப�ட� ச�ைடைய 
      ச�த�ஒ�63 இ�லாேம 
ச�லாபமா5 தா�கழ%றி 
      உ�லாசமா ேபா�$�ெகா9$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 35 
 
ரா5திாி ேவைளயிேல 
      கா5தி��த ேபாVைஸ 
சா+ாிய மாக5தா?3 
      ச�+ச�தாF ச�திFசி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.  36 
 
#திைரேமேல ஏறிவர 
      #திைர�கார� ஓ�வர 
#6�ேகநி�ற ேபாV-கார� 
      #3பி�ெடா� ப�க3நி%க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 37 
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ேஜ8�#�ேள ைகையவி�$F 
      சி�னெப� சைலஎ$5+ 
Z�$ேநா�ைட *�திற�+ 
      ேபா�$வி�$� ைகெய<5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 38 
 
(Fச�தி ேரா�$ேமேல 
      C�6ேபாV- பாராநி%க 
(+#ப�க3 தி�3பFெசா�D 
      C�ற� ெகா$5+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 39 
 
(�E6 ேப�வைள�க 
      (�ள3ப�றி ேபாGGபி 
C�6ேபைர ப-ப3ப9ணி 
      (�=ேவD ெய�லா�தா9� 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 40 
 
ராெவ�லா3 ேசவக�க� 
      ேரா�+0%றி ேபாைகயிேல 
சாைவமன சி�நிைன5+F 
      ச5தமி�லாேம ேபாகைவ5+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.  41 
 
உ0G பற�+ேபாக 
      உ0G�கார� உயரேபாக 
உFசி� #$மிபற�க 
      உைதஉைத9I உைத5+வி�$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 42 
------------ 
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42. உ0� - Whistle.  
 
நாடா� சாதியிேல 
      நாயமான #$3ப5திேல 
ந�லதா; #3பியிேல 
      ந�லநாளி ேலபிற�+ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 43 
------ 
43. #3பி - வயி6. 
 
பிFைச எ$�க)3இ�ைல 
      ெப%ேறாைர பழி�க)3இ�ைல 
ெம5த)3 ப�5+வி�$ 
      ேம�ைமயான ேவைலபா��க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 44 
 
க9டெப9I3 ஆைசபட 
      ைகயைல5+5 தா�Kபிட 
ைமயDேல தா�மய4கF 
      ைசைகயிேல ேபச)4க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 45 
 
த�மராசா வாபிற�+ 
      த�ம5திேல ேயவள��+ 
த�0க5ைத *3பா��காேம 
      ேம3பதவி ையெபறேவ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 46 
 
ராசாதி ராசெர�லா3 
      ரா�காFசி ெப9களாேல 
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நாசமா; ேபானா%ேபாேல 
      ேமாச3ேபாற +�#5தாேன 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 47 
 
ெநா9�ெநா9� நட�தி�டாG3 
      ச9�5தன3 ேபாகாம�தா� 
த9டவாள5 ைத*4Kட5 
      தா9��கி�$5 தWவி5தWவி 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.  48 
 
எாி�த #ைலக�அமர 
      ஈர�#ைலக� #ளிர 
ேபாV0 8Dகெள�லா3 
      8க.�+மகி.�+ ேபF0ேபச 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 49 
 
மைலயாள பகவதிேய 
      மைற�ைதேயா� அ�தேநர3 
Nமிெய�லா ேம8கழ 
      Nமி�#�ேள தா�மைறய 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.  50 
 
எ�னைக5 +பா�கிேயா 
      எ�னப� டா�க5திேயா 
எ�லாவ%ைற*3 எ$5+�ெகா9$ 
      எமேலாக3 ேபாவத%# 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 51 
 
ைகவில4#� ககபடாேம 
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      கா�வில4#� ககபடாேம 
ெம;மற�க ைவ5+வி�$� 
      ைகைய�சி நட�+ெகா9$ 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3.  52 
 
சிவேலாக3 ேபானாG4KடF 
      ெச�ம5+�#3 ேப�இ��க 
ெசக38க<3 ஜ38D4க3 
      ேப�மா5தி ர3எ$�க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 53 
 
ம�னாதி ம�னைன*3 
      �ராதி �ரைன*3 
�றா8� காரைன*3 
      �38�கார ைன*3மட�க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 54 
 
தா;பி�ைள அ<+வர 
      சா��தவ�க� பி�ெதாடர 
மாய உலக3ேபாயி 
      மைறவா;� #�யி��க 
      வாரா�ெசா�க5 த4க3 - ந3ம 
      நாடா�ஜ38 D4க3. 55 
 
ஆழமான ஆ%ைறெய�லா3 
      ஆைன8D கர�ெய�லா3 
அ,சாம�தா� ந3பலா3 
      ஆனா� பதினா6(ழF 
      சீைல�காாி ப5திர3 - அபா 
      சீைல�காாி ப5திர3. 56 
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ெவ%றிைல ம�5+�ெகா$பா� 
      ெவ63ேபFெச�லா3 ேப0வா� 
KடFசாகி ேறென�?வா� 
      K�தைல விாி5+ேபா�$ 
      ஏமா�+ ேமாச3ேபாகாேத - த3பி 
      ஏமா�+ ேமாச3 ேபாகாேத. 57 
_______ 
 
6.2  6.2  6.2  6.2  க�ள� பா��க�ள� பா��க�ள� பா��க�ள� பா��    
 
த�தானம� த�தானம� 
      த�தான� #யிேல - மயிேல 
      த�தான� #யிேல - மயிேல 
      த�தான� #யிேல. 1 
 
த�தாென�கிற பா�$பா� 
      வ�ேத� சைபயிேல - அபாடா 
      வ�ேத� சைபயிேல - அபாடா 
      வ�ேத� சைபயிேல.  2 
 
ேகா�ைடெகா5தள3 ேமேலஏறி 
      Kசாேம ஓ�$ேவ� - அபாடா 
      Kசாேம ஓ�$ேவ� - அபாடா 
      Kசாேம ஓ�$ேவ�. 3 
 
ெகா5தவா� க9$ பி��கவ�தா� 
      காைல ெவ��$ேவ� 
      ைகைய ெவ��$ேவ� - Kடஒ� 
      ைகைய ெவ��$ேவ�.  4 
 
ப$5தி��#3 ெப9க�ேமேல 
      பதமா� ைகைவேப� - அபாடா 
      பதமா� ைகைவேப� - அபாடா 
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      பதமா� ைகைவேப�. 5 
 
ப�க5திேலஆ=3 க9$ெகா9டா� 
      பா;�+ ெவ�$ேவ� - அபாடா 
      பா;�+ ெவ�$ேவ� - அபாடா 
      பா;�+ ெவ�$ேவ�. 6 
 
ெம�ரா0 ெஜயிDேலநா� 
      ெமடG ெப%றவ9டா - அபாடா 
      ெமடG ெப%றவ9டா - அபாடா 
      ெமடG ெப%றவ9டா. 7 
 
ேகாய385R� ெஜயிDேலநா� 
      ேகா� ெப%றவ9டா - அபாடா 
      ேகா� ெப%றவ9டா - அபாடா 
      ேகா� ெப%றவ9டா.  8 
--------- 
8. ேகா� - Score. 
 
6.3  6.3  6.3  6.3  தி�ட� பா�� தி�ட� பா�� தி�ட� பா�� தி�ட� பா��     
 
த9ைடசில38 சலசல4க 
      தாரா8ர3 த4ைக - நட�+வா� ம4ைக 
மாம�நா� Kடவாேர� 
      ம5தியான ேவைளயிேல 
மாம�ெச;த K5ைதெய�லா3 
      மாியாைதயா� ேக�ைகயிேல 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  1 
 
எ9ட8ளி ேரா�$வழி 
      இைடவாைழ� கா�$�#�ேள 
தி9$(9$ ெச;தகைத 
      ெச3ைமயாநீ ேக�ைகயிேல  



184 

 

தா�ப5திாி சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  2 
 
அ3ப+க� ள�க=�# 
      அதிகாாியா நா�இ��ேத� 
அ3ப+3எ� ைனபா�5+�டா� 
      அ�பணி�+ நி%கேவI3 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 3 
 
பாதிேபைர ப$�கைவ5ேத� 
      பாதிேபைர நி%கைவ5ேத� 
ப�க5திேல நா�ப+4கி 
      பலேவைல*3 கா��ேன9� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  4 
 
ஒ�K�ட3 சாணாசன3 
      ஒ;யார3ேபசி வ�ைகயி�தா� 
ஒேரபா;Fசலா பா;�+நா� 
      ஒச�தவைன பி�Fேசன� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 5 
 
அரவ4ேக�$ அைரெநா�யிேல 
      ஒளி5+ைவ5த ஆள3ப+3 
அர9மைனF 0வ�ேபாேல 
      ஆணி5தரமா வைள�தார� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 6 
 
ச�த�ஒ9 I,ெச;யாேம 
      சாணாசன3 எ�ேலா�ேம 
ச��கா��# பய�தாேபாேல 
      க0ெப�6 நி�றா�கேள 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 7 
 
த9ட�� ேமல$எ�லா3 
      தபாே3ேபா�ட ெப9க�எ�லா3 
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தா385தி இ�லாம�தா� 
      த5தளி5+ நி�றார� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  8 
 
நைகெய�லா3 கழ%றFெசா�ேன� 
      நாகாிக வா�5ைதயாேல 
ந$4#கி�ற ெப9கெள�லா3 
      நைகெய�லா3 கழ%ைறயிேல 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  9 
 
அசபிேலநா4க� நி%#3ேபா+ 
      அதிேலப5+ ஆ9பி�ைளக� 
அ�தர�5+5 தWவிேபாயி 
      அபா�த�ளி நி�றார� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 10 
 
எ��அவ ைனவைள�க 
      இைசவி�லாம� நி%ைகயிேல 
ப,சா பற�தவ�க� 
      அ,0�ெகா� ெறதி�5தார� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ ேபா5த� ேமேல.  11 
 
ஆகாஎ�ன அதிசய3 
      அ�பானஎ� ம4ைகேய 
அ�5தா�பா� ராமபாண3 
      அ3ப+ேப�3 அலமல�க 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 12 
 
ேவG�கார� ஏ<ேப� 
      சில3ப�கார� ெர9$ேப� 
ம9ைண�கWவ வFசான� 
      கWவா4க�G� காரன� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 13 
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வி�ைல வைள5தான� 
      ேவG�கார� ஏ<ேப�3 
க�ைலைவ5 த�5தான� 
      களிம9I�9ைட தீர)�தா� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.        14 
 
எ4களிேல எ�$ேப� 
      எமேலாக3 ேபா;Fேச��தார� 
த4கநைக ேபா�டெப9க� 
      தபி5+ ஓ�னா�கள� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 15 
 
#9$ ம��+�க� 
      ெகா�ைள ெச;யலாFச� 
#9ெடா�63 பD�க�ேல� 
      ெர9$4ெக� ேடா�ேனாம� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 16 
 
ேவG�க383 கீG�க383 
      பிF0வா=3 கிFசவா=3 
ெவ�ம��+3 எ�லா3ேச��+ 
      ெவ��யா5தா� ேபாயி$Fேச 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 17 
 
க9ணாேல*3 பா�5ததி�ைல 
      காதாேல*3 ேக�டதி�ைல  
க38�கார� ைகயிர9$3 
      ப3பரமா ஆ�னேத 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 18 
 
உ��$�க38 ஒ9ணைர(ழ3 
      உ�9$த� உ�ள4ைக�#�ேள 
விர��விர�� அ�5தான� 
      ெவ�#9$�#3 பயபடாம� 
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தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 19 
 
ேவ�ைடந�ல ேவ�ைடெய�6 
      �ணாநா4க� நிைன5+ேபாக 
ெவ�#9ைட*3 பறிெகா$5+ 
      ெவ64ைகயா5தா� ேபாேனாம� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல. 20 
 
எ9ட8�ளி ேரா��ேலநா� 
      எ�#5தபா ப�டபா�ைட 
எ�ைற�#3 மற�கமா�ேட� 
      எ�ைன�ேகD ப9ணாத� 
தா�ப5திாிF சீைல - இ<5+ேபா5த� ேமேல.  21 
----------------- 
 
6.4  6.4  6.4  6.4  ேவ: ேவ: ேவ: ேவ:     
 
பற4கிமைல ப�லாவர3 
      ப�றி ேம;Fசவேன - ேலா�டா 
      K.#�Fசவேன - +9$ 
      Z� அ�Fசவேன. 1 
 
சீ8வி%#3 ெச�ைனயிேல 
      பற�#ேத க�ட� - உலக5திேல 
      ஆறா3ந3ப� தி�ட� - பாடவ�த 
      க9ெதாியா� #�ட�. 2 
 
க�ளபா�$� க%6�ெகா9$ 
      கண�கா வ�ேதேன - க�ன�ேகாைல� 
      ைகயி� எ$5ேதேன - க��ட5ைத 
      நாச3 ெச;ேதேன.  3 
 
க�ன�ேகாைல� ைகயி�எ$5தா� 
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      க��ட3 நாச3 - ெடDேபா� 
      எ�ேனா ேடேப03 - ேபாV0 
      எ�ேமேல ேநசம.◌் 4 
 
க5தி�#5+ பாணாவ�தா� 
      ைகேத��த ேக� - ெச�ைனயிேல 
      ேப�ேபான ர)� - வ�தாG3 
      ெஜயிேப� கி�ேல�. 5 
 
வ9ணாரேப�ைடயி� கி9ணார3வாசி�#3 
      ப9டார� ேகசவேல - எ�Kட 
      பா$3 சWவாேல - மர5திேல 
      ெதா4#3 ெவௗவாேல. 6 
 
த,சாH� ேகாவி�த?�#5 
      தைலேமேல ெச38 - ைகயிேல 
      அைரபாணா� க38 - எதிராளி 
      பற�#ேத #38. 7 
 
மானாம+ைர மகராஜ�ரா5திாி 
      ஒ�மணி ேத�ைட - எ�ைன�க9$ 
      சிாி�#+ C�ைட வாெய$5+ 
      ப�பேன பா�ைட.  8 
 
ேபா�டாேபா���# வ�தவைன 
      ெபா3பர3 ேபாலா�� - ெம5ைதேமேல 
      சி4க�ெகா� நா��F - ெச;யேபாேற� 
      ெசாியான ேகாS�. 9 
 
க�ளென�6 ெவளிேயவ�தா� 
      (க5திேல க68 - ந3கி�ேட 
      ப9ணாேத (ைற8 - ெதா4கிேபா#3 
      அ,0பல3 +ற8. 10 
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(�திபி�தி ேபசிைனெய�றா� 
      ஏ6ேவ� ெரயிG - பி�னாேல 
      வ�#ேத ெமயிG - ஓைசயி�$� 
      K)ேத #யிG. 11 
 
அகப�$�ெகா9ட தி�ட� 
      ெச4கா4 கைட5ெத�) ேரா�$ - நா� 
ெச�ேற� தாசி�$ ேக�$ 
      ெகா�ைல 8ற5தி�க�ன3 ேபா�$ 
ஏறி� #தி5தச5த3 ேக�$  12 
 
ஓ�வ� தாெனா� ஏ�$ - (�ேனத�ளி 
      பி�னாேல ெர9$CI ேபா�$ 
அழகான ச3மா-திாி� ேகா��$ - எ�ைன 
      அ?பினா� ஆ6மாச3 சீ�$.  13 
----------  
 

7. 7. 7. 7. )�&ப&)�&ப&)�&ப&)�&ப&    
 
7.1  7.1  7.1  7.1  க�யாண பா�� க�யாண பா�� க�யாண பா�� க�யாண பா��     
 
கDயாணேம ஒ� கDயாணேம - மனசி� 
      களிN63 கDயாணேம 
சDயாத ச�ேதாஷ� கDயாணேம - ெரா3பF 
      சன4க� K$3 கDயாணேம.  1 
 
வ�ச3மாச3 ேததிநா� கிழைம - ந�ல 
      8�ச� ெப9I�#3 ெபா�5தமாேம 
ேகா�சன3 வ�+ ப�தDேல - ந�ல 
      #�ேவா$ ேச��+ உ�கா��தா4கேள. 2 
 
வ�த N�கெள�லா3 தாராளேம - ப�னீ� 
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      ச�தன3 ேத4கா*3 தாராளேம 
நாக0ர(3 8�லா4#ழG3 - ந�ல 
      ேமள(3 ெகா�$3 பிள�#+பா�. 3 
 
கப� ேமா�டா� க�ைடவ9�யிேல - சன3 
      #38#3பாக வாறா4கேள பா� 
மாபி�ைள ெபா9I�#5 தாDக��� - ெகா,ச3 
      பாG3 பழ(3 அவ=�K��. 4 
_______ 
 
7.2  7.2  7.2  7.2  பாிகாச பா�� பாிகாச பா�� பாிகாச பா�� பாிகாச பா��     
[ெகா<�தியா� மாபி�ைளைய� ேகDப9Iவ+.] 
 
வா4க வா4க அ5தாேன 
      வ�ணF ச�ைட*3 ேபா�$ 
ேத4கா5 தைல*3 வF05 
      ெத�விேல அைல,சவேர. 1 
 
கDயாண3 இ�ேல9I 
      கவைலயா இ��தீ4கேள 
காDயா ேபா#(9I 
      கல4கி�கி� ���தீ4கேள.  2 
 
ஆ5திேல*3 #ள5திேல*3 
      வா;�கா�ஓ ர5திேல*3 
கா5தி��+ ெபா9Iகைள� 
      கல�கி மய�கைலேயா?  3 
 
பா�5+பா�5+ அவ4கைள 
      பாியாச3 ப9ணைலேயா 
ஊ5+ப�க3 நீ4க�ேபாயி 
      உ�கா��+ பா��கைலேயா?  4 
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ம9ைட வற9டவ��# 
      மFசினிFசி மா�களாF0 
ம9ெவ�� ப�ல��# 
      மாமியா�3 கிைடF0ேபாF0. 5 
 
89ணா�#3 8ளிய3பி,03 
      ம�லா�ெகா�ைட*3 தி�னவ��#� 
க9மணிஎ4க� அ�காகி�ட� 
      கண�காF சாபா$மாF0. 6 
 
கா��ேலேபா; மா$ேமF0� 
      க,சி#�5த அ5தா� 
க��Dேல ெம5ைதேபா�$ 
      இ4ேகவ�+ ப$�கIேமா?  7 
 
(�பிறபி ேலெச,ச 
      ேமாசமான ேவைல�காக 
இபிறபிேல எ4கஅ�கா 
      இப�5 தவி�கிறாேள. 8 
 
அ�காைள� K���கி�$ 
      வ%றாத சீ�ெப%றா� 
நாகாிக3 அவ��கி�ைல 
      நா�$8ற வழ�க5திேல.  9 
 
ப38�#ழா யி�?ெசா�னா� 
      வ3ெபா9I3 வாணா(�?வா� 
ச3ப�த (�?ெசா�னா� 
      சாணிப�த3 க��$வா�. 10 
 
கFேசாி எ�6ெசா�னா� 
      பைறFேசாி எ�6ெசா�வா� 
ேமா�டா�கா� எ�6ெசா�னா� 
      ஓ�ட3 பி�5தி$வா�. 11 
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உ$8ேபா�ட வ4கைள�க9டா� 
      அ$ைபவி�$ ேபாகமா�டா� 
ப,0ெம5ைத எ�6ெசா�னா� 
      இ,சிதி�ற #ர4காவா�. 12 
 
ம,ச5திேல ப$�கI9ணா 
      ப,ச3ஏ6+9Iவா� 
பாவிஎ4ேக ேபாேறஇ9ணா 
      சாவிஎ$�க ஓ$வா�.  13 
 
ம�Gேவ�� க�$4க9ணா 
      ம�G�க�ட மா�ேட9Iவா� 
சி�G5ேத4கா ேவI(9ணா 
      8�G�க�ைட� ெகா9$வ�வா�.          14 
 
சாபா$ ேவIமா9ணா 
      Kபா$ ேபா�ட<வா� 
ப5+வைர எ9ணFெசா�னா� 
      0%6(%63 பா�5த<வா�.  15 
 
காபி#�4க அ5தா?9ணா 
      க,சி5த9ணி ேபா+ெம�பா� 
பாயாச3 ேவIமா9ணா 
      பாசாண3 ேவணா(9Iவா�.  16 
 
ஆகாச� கபG9ணா 
      ஆேவச3 ேபா�(ழிபா� 
ச�கர வ�5தியி9ணாF 
      ச�கர5ைத உ���பா�பா�.  17 
 
ஆப3ெகா,ச3 ேவIமா9ணா 
      அப�ஊாி� இ�ேல9Iவா� 
ேகாைபயிேல பா�இ��தா� 
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      ேமாப3ந�லா பி�Fசி$வா�. 18 
 
ப3பா;ப�$ ேவIமா9ணா 
      ப3பர5ைத ஆ��பா�பா� 
#9ட�க�G�# ேபாகI9ணா 
      #9ைட உ���பா�பா�.  19 
 
ேபனாஎ4ேக இ��#+9ணா 
      ேபைன�#5தி உடேனபா�பா� 
85தக5ைத ப��கFெசா�னா� 
      ெபா�எ$5+ உறி,சி$வா�. 20 
 
பணியார5ைத5 தி�னFெசா�னா� 
      ெபா5தெல�லா3 எ9ணி$வா� 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
 
ஈரேவ�� ையஎ$5+ 
      இ$பிேல இ6�கி�க�� 
ஏாிையF 0%றிவ�+ 
      எ�ைமமா�ைட ேமFசி$வா�.  22 
 
தாமைர� #ள5+�#�ேள 
      தடாெல�6 இற4கிேபாயி 
தா�ேம;�கிற எ�ைம�கடாைவ5 
      தா%6�க3பிேல #5தி$வா�.  23 
 
#F0���� இ��தவைர 
      மF0���ேல வFச+�# 
மFசினிFசி எ�லாைர*3 
      மதிபி�லாேம ேபசி$வா�. 24 
 
அ�ைடமாதிாி இ��கிறவைர� 
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      க��Dேல ேபா�ட+�#� 
க��ைலவி� �ற4கிேபா;� 
      ெகா�ட5திேல ப$5தி$வா�.  25 
 
அ5தா� மற�தி$4க 
      ஆ$ேம;�கிற ேவைலெய�லா3 
85தியாஎ4க� அ�காைள 
      Nைசெந,0 பிைழFசி$4க. 26 
_________ 
 
7.3  7.3  7.3  7.3  ெப-@�) அறி#ைர ெப-@�) அறி#ைர ெப-@�) அறி#ைர ெப-@�) அறி#ைர     
 
ஆ�கேவணா3 அாி�கேவணா3 - 09ெடDெப9ேண 
அறிவி��தா� ேபா+ம� - 09ெடDெப9ேண.  1 
 
கா5தி��தவ� ெப9டா��ையF - 09ெடDெப9ேண  
ேந5+வ�தவ� ெகா9$ேபானா� - 09ெடDெப9ேண.  2 
 
அதனாேலதா� பயமாஇ��# - 09ெடDெப9ேண 
அ�க3ப�க3 ேபாகாேத� - 09ெடDெப9ேண.  3 
 
க9ண��கிற பயைல�க9டா� - 09ெடDெப9ேண 
க9ெண$5+ பாராேத� -  09ெடDெப9ேண.  4 
 
கைட�#ேபாற பயைல�க9டா� -  09ெடDெப9ேண 
ைகயைல பைழ�காத� - 09ெடDெப9ேண.  5 
 
காவாD பயைல�க9டா� - 09ெடDெப9ேண 
காலா���கி�$ நி%காத� -  09ெடDெப9ேண.  6 
 
ெந%றியிேல ெபா�$ைவF0 - 09ெடDெப9ேண 
ெந�4கிநி9I ேபசாத� - 09ெடDெப9ேண.  7 
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8�வ5திேல ைமையவF0 - 09ெடDெப9ேண 
ெபா;ஒ9Iேம ெசா�லாேத� - 09ெடDெப9ேண.  8 
 
ேஜா��யிேல மா�ட�வF0 - 09ெடDெப9ேண 
ேஜா�#நைட நட�காேத� - 09ெடDெப9ேண.  9 
 
ெவ%றிைலபா�# ேபா�$கி�$F - 09ெடDெப9ேண 
ெவ63பயைல பா��காேத� -09ெடDெப9ேண.  10 
 
8ைகயிைலைய ேபா�$�கி�$F - 09ெடDெப9ேண 
ெபா�பயைல பா��காத� - 09ெடDெப9ேண  11 
 
வாறவைன*3 ேபாறவைன*3 - 09ெடDெப9ேண 
வழிமறிF0 ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  12 
 
ச�ைத�#ேபாற சன4கைளநீ - 09ெடDெப9ேண 
ஜாைடேபF0 ேபசாத� - 09ெடDெப9ேண.  13 
 
சG�கா� ேரா��ேலநீ – 09ெடDெப9ேண  
ச9ைடகி9ைட ேபாடாேத� - 09ெடDெப9ேண.        14 
 
ப�க5+��$ ெப9கைளF - 09ெடDெப9ேண 
பாிகாச3நீ ப9ணாேத� - 09ெடDெப9ேண.  15 
 
இ$8F சி65தவேள - 09ெடDெப9ேண 
இ6மா8நீ ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  16 
 
ம9ைட ெப�5தவேள - 09ெடDெப9ேண 
த9$(9$ ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  17 
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விாிFசெந%றி� காாிேய - 09ெடDெப9ேண 
�றா8நீ ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  18 
 
இ�38ெந,0 பைட5த - 09ெடDெப9ேண 
#63ெபா9I3நீ ெச;யாேத� - 09ெடDெப9ேண.  19 
 
மயி�0�9$ நீ9$வள��த - 09ெடDெப9ேண 
மாியாைதெக�$5 திாியாேத� -09ெடDெப9ேண.  20 
 
கிளிC�#� காாிேய� - 09ெடDெப9ேண 
கிாி5+�வ3 ப9ணாேத� - 09ெடDெப9ேண.  21 
 
உ���உ��� (ழி�#3 - 09ெடDெப9ேண 
தி��$5தன3 ப9ணாேத� - 09ெடDெப9ேண.  22 
 
உத�டழ#� காாிேய� - 09ெடDெப9ேண 
ஒ�5தைர*3 ைவயாேத� - 09ெடDெப9ேண.  23 
 
ப�வாிைச� காாிேய� - 09ெடDெப9ேண 
பழிஇ<5+ ேபாடாேத� - 09ெடDெப9ேண.  24 
 
#64க<5+� காாிேய� - 09ெடDெப9ேண 
ேகா�#9$ணி ெசா�லாேத� - 09ெடDெப9ேண.  25 
 
ரதிமா�� காாிய� - 09ெடDெப9ேண 
ரா4கிேயா$ நி%காேத� - 09ெடDெப9ேண.  26 
 
வழியி�ேபாற வாDபைனF - 09ெடDெப9ேண 
வ3பா�Kபி�$ ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  27 
 
ெசா�லழகி� நீதா9� - 09ெடDெப9ேண 
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ேதா%கைவைப எ�லாெப9ைண*3 - 09ெடDெப9ேண.  28 
 
அதனாேலநீ அள)�#மி,சி - 09ெடDெப9ேண 
ஆ4கார3 பைட�காேத� - 09ெடDெப9ேண.  29 
 
உ�நைட*3 ைக�F03 - 09ெடDெப9ேண 
உச5தியி9I நிைன�காேத� - 09ெடDெப9ேண.  30 
 
வி��+3ம��+3 CIநா�  -  09ெடDெப9ேண 
�9Z%றெல�லா3 Z%றாேத� -  09ெடDெப9ேண.  31 
 
க<5தி�தாD இ��#3ேபா+ - 09ெடDெப9ேண 
க9டவைன பா��காேத� -      09ெடDெப9ேண. 32 
 
ெகா9டவ� உசிராயி��ைகயி� - 09ெடDெப9ேண 
க9டவ�Kட ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  33 
 
ெகா9டவ�ந�லா பா��ைகயிேல - 09ெடDெப9ேண 
ெர9டக3நீ ெச;யாேத� - 09ெடDெப9ேண.  34 
 
க�G9ணாG3 கணவன� - 09ெடDெப9ேண 
8�G9ணாG3 8�சன� - 09ெடDெப9ேண.  35 
 
நாய3 ப9ணினாG3 இ�ைலயி9ணாG3 - 09ெடDெப9ேண 
நா�ெசா�றைத� ேக�$�ேகா� - 09ெடDெப9ேண.  36 
 
காைலயிேல எ=�திாிF0F - 09ெடDெப9ேண 
வாசG�#F சாணிேபா$ - 09ெடDெப9ேண.  37 
 
ச��பாைன ெலா�$ெலா0�# - 09ெடDெப9ேண 
சகல5ைத*3 க<விைவ - 09ெடDெப9ேண.  38 
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ெச38பி5தைள பா5திர4கைளF - 09ெடDெப9ேண 
ெச3ைமயா விள�கிைவ - 09ெடDெப9ேண.  39 
 
ெவ�ளிெசWவா;� கிழைமயிேல - 09ெடDெப9ேண 
�$Nரா ெம<கI9� - 09ெடDெப9ேண.  40 
 
ஆ�அமா வாைசயிேல - 09ெடDெப9ேண 
ஆ9டவைன� #3பிடI3 - 09ெடDெப9ேண.  41 
 
கா$கைர �$வாச� - 09ெடDெப9ேண 
கவைலயாநீ கவனி�கI3 - 09ெடDெப9ேண.  42 
 
கிழி,0ேபான க�தைல�KடF - 09ெடDெப9ேண 
எறி,சிடாேம ைத�கI9� - 09ெடDெப9ேண.  43 
 
ெச�லாத காைச�KடF - 09ெடDெப9ேண 
ெச�வமா நிைனF0ைவ - 09ெடDெப9ேண.  44 
 
ெலF0மி�$ த4கI9ணா - 09ெடDெப9ேண 
எFசிைய���� +பாத� - 09ெடDெப9ேண.  45 
 
கா�5திைக தீபாவளியிேல - 09ெடDெப9ேண 
கட)ைளநீ #3பிடI3 - 09ெடDெப9ேண.  46 
 
Lட3சா3பி ராணிேபா�$ - 09ெடDெப9ேண 
ெசா�கநாதைர� #3பிட� - 09ெடDெப9ேண.  47 
 
ைககாெல�லா3 05த3ப9ணி - 09ெடDெப9ேண 
க�தசாமிைய� #3பிட� - 09ெடDெப9ேண.  48 
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மாாியா5தாைள*3 காளியா5தாைள*3 - 09ெடDெப9ேண 
மற�திடாேம #3பிட� - 09ெடDெப9ேண.  49 
 
மFசா�ெகா<�த� மா��ெக�லா3 - 09ெடDெப9ேண 
மாியாைத ெகா$�கI9� - 09ெடDெப9ேண.  50 
 
மாம� மாமியா� ெர9$ேபைர*3 - 09ெடDெப9ேண 
ேம�ைமயா நட5தI9� - 09ெடDெப9ேண.  51 
 
அ9ண�த3பி மாைரநீ - 09ெடDெப9ேண 
அரவைணF0 பா��கI9� - 09ெடDெப9ேண.  52 
 
அ�னியைர*3 அ$5தவைர*3 - 09ெடDெப9ேண 
அ�பா ஆதாி�கI9� - 09ெடDெப9ேண.  53 
 
பிFைசெகா$�க I3னா�KடF - 09ெடDெப9ேண 
ப�சமா� ெகா$�கI9� - 09ெடDெப9ேண.  54 
 
ம,ச�#ளிF0 ெகா9ைடNவF0F - 09ெடDெப9ேண 
மனிசைர மய�காேத� - 09ெடDெப9ேண.  55 
 
ப�சபாத3 ஒ9I3இ�லாேம - 09ெடDெப9ேண 
ப#�தாகார3 ெகா$�கI9� - 09ெடDெப9ேண.  56 
 
ஏைழபாைழ ஏ+4ேக�டா� - 09ெடDெப9ேண 
எ$5ெதாி�+ ேபசாேத� - 09ெடDெப9ேண.  57 
 
த�ம3 தைலகா�#9� - 09ெடDெப9ேண 
தயைவ�ைக விடாேத�நீ - 09ெடDெப9ேண.  58 
 
த�ம3ெச,ச ேவடன� - 09ெடDெப9ேண 
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த�மராசா வாபிற�தா� - 09ெடDெப9ேண.  59 
 
ஆறிேல*3 சா)தா9� - 09ெடDெப9ேண 
Eறிேல*3 சா)தா9� - 09ெடDெப9ேண.  60 
 
அநியாயமா ஆ=கைளF - 09ெடDெப9ேண 
அ�F0 விர�டாேத�நீ - 09ெடDெப9ேண.  61 
 
ஊரா�பி�ைளைய ஊ��வள�5தா� - 09ெடDெப9ேண 
உ�பி�ைள தானா;வள�3 - 09ெடDெப9ேண.  62 
 
காரா3ப0ைவ ேபாேலநீ - 09ெடDெப9ேண 
கட)=�# உக�+நட - 09ெடDெப9ேண.  63 
_______ 
 
7.4  7.4  7.4  7.4  மாமியா� ம�மக� ச-ைட மாமியா� ம�மக� ச-ைட மாமியா� ம�மக� ச-ைட மாமியா� ம�மக� ச-ைட     
 
மாமியா� : த�Fசி6�கி உட�  வைளயாத மடFசி6�கி 
      கைடெபா6�கி ெக�டத6தைலF சி6�கி.  1 
 
ச��க<வ5 ெதாியாத  சாகச�கார ம��நாேய 
      எ�� உைதேப�  எ<�திர� ஈனநாேய. 2 
 
ெக��� காாிய�நீேக$ெக�ட சாதிநாேய 
      த�$ேவ9� ப�ைல த�$வாணி ெப%றநாேய. 3 
 
ஏறிேபாFேசா ைபய�ெகா$5த ெகா<8ன�# 
      எ<�திர� அ� மத3பி�Fச ேதவ�யா�.  4 
 
ம�திேபால ஏ9�நீ இ�ன3R4கி� கி����ேக 
வ�ேத9ணா பா5+�க� வ�ளெல�லா3 இற�கி$ேவ�.  5 
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#�த�#�த பி�F05த�ளி� 
      #(#(�? உைதFசி$ேவ� 
எ�தமாமி உ�ைன�க�� 
      மார�Fசி� கி���பா. 6 
 
இ�தியாவி� எ4ேகயானாG3 
      ேபா;�ெகா,ச3 பா�5+வா� 
ஏ9�எக5தாளமா பா��கிறா; 
      ேதா9�$ேவ� உ�க9ெர9ைட*3.  7 
 
ம�மக� : அ5ைதஎ�ைன அ��காேத 
      அ�பணிேவ� நா�உன�# 
      ெம5தஎ�ைன மிர�டாேத 
      05த89ணிய3 உன�#.  8 
 
05தமான ேவைலெச;ேவ� 
      க%6�ெகா$ நீஎன�# 
      ப5திரமா ��$ேவைல 
      பா�5+Fெச;ேவ� நா�உன�#. 9 
 
அ5ைத அ�எ4க� அப�Kட ேவபிற�த 
      அ5ைத அ�ஒ� (5த4Kட� ெகா$�கிேற9�. 10 
 
அ5ைதஎ�ைன ைவயாேத 
      அநியாயமா;5 தி�டாேத 
      #%ற3ஒ9I3 ெச;யைலேய 
      #�தி�கி�$ ஏ�இ��ேக? 11 
 
ஒ5ைதயிேல நா�இ��ேக� 
      உதவி�ெகா�5த� Kடஇ�ைல 
உ�மக� Kடஎ�ைன 
      ஓ�ஓ� அ��கிறா�. 12 
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எ�னெச; ேவ�நா? 
      ஏ+ெச;ேவ� அ5ைத 
ெசா�னெசா�ைல எ�லா3 
      த�டாம�ெச;ேவ� அ5ைத. 13 
 
மாமியா� : எதி�5+F03மா ேபசாேத� 
      இ<5+ேபா�$ உைதேப9� 
      #திF0F03மா ஆடாேத� 
      #3மா4#5+� ெகா$ேப9�          14 
 
பைத�#த� ைககாG  பாதகிஇேபா பார� 
      வைத�கிேற9� பா�இேபா  வாையஉட ேனC$�.  15 
 
வாதாடா ேதஉ�Lெத�லா3நா� பா��கிேற� 
      சாகாம ேலஉ�  சைதெய�லா3 வ#�தி$ேவ�. 16 
 
எ�ன திமிர�இ+  எ4ேக ப�Fைசஇ+ 
      ெசா�னெசா�ெல� லா3உன�#F ேசாதி�கைல யாக<ைத?  17 
 
க�ன5ைத5 தி�கி$ேவ� 
      க�Fசி$ேவ� உ�காைத 
      தி�ன5தீனி ேவIமா 
      தி��ெப%ற #���க<ேத. 18 
 
ேத3பி5ேத3பி ஏ9� 
      திணறி�கி� ட<கிறா; 
ேசா3ேபறி நாேயநீ 
      03மாஏ9� அ<கிறா;?  19 
 
ம�மக� : அட�#03மா உ�ைன 
      அ5ைதயி9I பா�5ேதன3மா 
      அட�#03மா வாைய 



203 

 

      அட�#03மா ைகைய. 20 
 
உன�கி��# +ைடப�க�ைட 
      என�கி��# பைழய(ற3 
      உன�கி��# தி��$�ைக 
      என�கி��# (ர�$�ைக  21 
 
பண�ெகா< ேபாஉன�# 
      பா��கிேற9� ஒ�ைக 
      இண�கமா ேபானா�ேபாF0 
      இ�லா�� வண�#ேவ9�.  22 
 
ஏ9�எ�ைன இப� 
      ஏமா%ற பா��கிேற 
      தைலநைரFச ெப�Fசாளி�#5 
      தைலயி�ெகா38 (ைளFசி��#. 23 
 
எG38�K$ கிழ�கிழவி�# 
      எக5தாள மாயி��# 
      இைல*3#ைழ*3 தி�னவ=�# 
      எ$8(6�# ெரா3பஇ��#.  24 
 
தைலசீவ5 ெதாியாதவ=�#5 
      தைலகாணி ேவறி��# 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
 
உ�#ைலைய அ65தி$ேவ� 
      #ர4ேக நாேயேபேய 
      உ�மயிைர அ65தி$ேவ� 
      ேபாேபா Cேதவிேய.  26 
 
மாமியா� : ேசாறா�க5 ெதாியாத 
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      ேசா3ேபறி ெப9I�# 
      �றா8 ஏ+�க� - க�ளி 
      �றா8 ஏ+�க�?  27 
 
தாவார3 ெப��க5  ெதாியாத ெப9I�# 
      Nமாைல ஏ+�க� - க�ளிNமாைல ஏ+�க�?  28 
 
8�சைனF சாமி9I  பணியாத ெப9I�# 
      ெபா�தாD ஏ+�க� – க�ளி ெபா�தாD ஏ+�க�? 29 
 
ெப��தீனி ைய5தி9I3  ேபயான ெப9I�# 
      வி��தாளி ஏ+�க� - க�ளி  வி��தாளி ஏ+�க�? 30 
 
மாியாைத இ�லாம�வா;ேப03 ெப9I�# 
      மாமியா� ஏ+�க� – க�ளி  மாமியா� ஏ+�க�?  31 
 
தா;ெசா�ைல� ேக�காத   நாேடா�� க<ைத�#5 
      த4கநைக ஏ+�க� – க�ளி த4கநைக ஏ+�க�? 32 
 
அ9ண� த3பிமாைரஅ<கவF சவ=�# 
      அர9மைன ஏ+�க� - க�ளி  அர9மைன ஏ+�க�? 33 
 
க68 ெபா�$வF0�   க9ண�� கிறவ=�# 
      8�ச?3 ஏ+�க� - க�ளி   8�ச?3 ஏ+�க�?  34 
 
ம�மக� : 03மாவா யாடாேதெம5தF 
         ெசா�ேன9� அ5ைத 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
 
ந4#ப9 ணாத� 
      நாையேபா� #ைல�காத� 
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      ந3ம� ெபா�லாதஅ� 
      நா�$ 8ற5த�.  36 
 
உ�ைன*3 உ�பி�ைளைய*3 ஒ�Rணி ேலக�� 
      உல�ைகயா� இ�Fசி$ேவ� ெதாி* மா�? 37 
 
எ�ைனநீ யா�9I  நிைனF0�கி� ���கிேற 
      எ��உைத ேப9�அ5ைத கடG ந5ைத.  38 
 
ேதவ�யா கிழFசி6�கி 
      ேத3பிஏ9� அ<கிேற 
      மாவி�� கிறாயாஇ�ைலயா 
      நா�தா9� இேபாமாமியா. 39 
 
ெச�#இனிF ெச�லாத� 
      ப�#வமா பிைழF0�ேகா� 
      ெமாFைச�ெகா�ைட வா4கி5 
      தாேர9� ெகாாிF0�ேகா�.  40 
 
Cைலயிேல உ�கார� 
      (�கா�ைட ேபா�$�ேகா� 
      ப�D�லாத கிழ� 
      ப�டாணி ேவIமா�? 41 
 
ஓ�ைடபா; தாேர9� 
உ�கா�� உ�பா��ேல 
      ெபா5த� தைலகாணி 
      தாேர9� ெபா65+�ேகா�? 42 
 
மாமியா� : க�ைடய�தி�ன� காலமாF0 - இ�த� 
      #�ைடFசி6�கி�#� ேகDயாF0 
      ம��Fசி6�கியா� மான3ேபாF0 - இ�த 
      ப��ெபா6�கியா� ப4கமாF0. 43 
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த�$வாணிபி�ைள�#5 த4கமாF0 
      ஊ�சிாி�க)3 காலமாF0 - எ4க�  
      ேப�பற�க) ேநரமாF0 
      வ3ச5தி�இ�லாத இ�#ர4# - எ4கைள 
      இ3ைசப$5+றா ெச4#ர4#. 44 
 
ம�மக� : #ர4##ர4#9I ெசா�னியி�னா� - உ� 
      ேகாடாD�ெகா9ைடைய அ65தி$ேவ� 
      ேகDப9ணாத� கிழ�#ர4ேக - உ� 
      ேசாDையபார� மட�#ர4ேக.  45 
 
மாமியாெகா$ைம�# ஏ5தாேபால - இ�த 
      ம�மகஇ�பா9I நிைனFசியா�? 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
 
மாமியாஉைடF0�டா� ம9ச��யா3 - ஆனா� 
      ம�மக� உைடF0�டா� 
ெபா�ச��யா3 
      அட�#�அ3மாஉ� ஆ4கார5ைத - இனி 
      இ�ேப9�உ�ைனஎ�  இSட3ேபாேல. 47 
 
ப�G3இ�ைலஉன�#F 
ெசா�G3இ�ைல - இேபா 
      பாசா4#ப9ணினா� ேமாச3ேபாவா; 
      நா��ய�#திைரேபா� ஆடாேத� - நா� 
      நா�$5த�$9I ெதாி*மா�? 48 
 
மாமியா� : தாேயஎ�த4கேம தய)ெச;+எ�ைன 
      ேபையேபா�ஆ�டாேத ெபா�மணிேய 
      ெசா�னெசா� ெல�லா3நா� ேக�கிேற9� 
      ெசா��கேலா க3ேபா;F ேச�ம�$3.  49 
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க9ேணஉ�ைனஇனி5 தி�டமா�ேட� 
      எ�ைன*3 நீஇனி5 தி��டாேத 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
 
மைழையந3பி ஏேலேலா  ம9இ��க ஐலசா 
      ம9ைணந3பி ஏேலேலா   மர3இ��க ஐலசா. 51 
 
மர5ைதந3பி ஏேலேலா   கிைளஇ��க ஐலசா 
      கிைளையந3பி ஏேலேலா  இைலஇ��க ஐலசா.  52 
 
இைலையந3பி ஏேலேலா  Nவி��க ஐலசா 
      Nைவந3பி ஏேலேலா  பி,சி��க ஐலசா. 53 
 
பி,ைசந3பி ஏேலேலா   காயி��க ஐலசா 
      காையந3பி ஏேலேலா  பழ3இ��க ஐலசா. 54 
 
பழ5ைதந3பி ஏேலேலா எ�  மக�இ��க ஐலசா 
      மகைனந3பி ஏேலேலா  நீஇ��க ஐலசா. 55 
 
உ�ைனந3பி ஏேலேலா   நா�இ��க ஐலசா 
      எ�ைனந3பி ஏேலேலா    எம�இ��க ஐலசா. 56 
 
எமைனந3பி ஏேலேலா    கா���க ஐலசா 
கா�ைடந3பி ஏேலேலா   8�D��க ஐலசா.  57 
 
ம�மக� : அ=காேத அ5ைதஇனி 
      ஆதாிேப� உ�ைனநா� 
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
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க9மணி ேபாேலஇனி�  கா5+ வ�ேவ�நா� 
      ெபா�மணி ேபாேலஉ�ைன   ேபா%றி வ�ேவ�நா�.  59 
 
மக=�? எ�ைனநிைனFசா� 
      மகராசியா இ�பா; 
      மாதா9I நா�நிைனF0 
      மாியாைதயா; இ�ேப�. 60 
 
ேவைலஒ9I3 ெச;யாேத 
      ெவ��ஒ9I3 ெச;யாேத 
      காைலயிேல எ<�தி�F0 
      ேவைலெய�லா3 ெச;ேவ�நாேன.  61 
 
ெவ�ளி�கிழைம #ளி�க 
      ெவ�நீ�5த9ணி *4ெகா$ேப� 
      வியாழ� கிழைமயிேல 
      ெவ%றிைலம�5+� ெகா$ேப�. 62 
 
ெச�ல பி�ைளையேபாேல 
      ெசழிபாக நீஇ�பா; 
      இ�ேல9I ெசா�லமா�ேட� 
      இனிபாநீ ேக�கிறைத. 63 
 
எ�=�#�ேள இ��#3 
      எ9ெணைய ேபாேலநா3 
      எ�நா= ேமஇைண 
பிாியாேம இ�ேபாேம.  64 
------------  
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8. 8. 8. 8. தாலா��தாலா��தாலா��தாலா��    
 
 
8.1  8.1  8.1  8.1  ஆ� அ�ஆ� அ�ஆ� அ�ஆ� அ�*தா�*தா�*தா�*தா�? ? ? ?     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 1 
 
ஆர�5தா� நீஅ<க க9ேணஉ�ைன 
      அ�5தவைரF ெசா�Dஅ<. 
 
மாம�உ�ைன அ�5தாேரா - க9ேணஉ�ைன 
      ம�DைகNF ெச9டாேல? 
 
வி3மிவி3மி அ<காேத - க9ேணநீ 
      �ம?ைட ம�மகேள. 
 
பா��உ�ைன அ�5தாேளா - க9ேணஉன�# 
      பா�ஊ%63 ைகயாேல?   5 
 
நீ��உ�ைன அ�5தாேளா - க9ேணஉன�# 
      ெந;ஊ%63 ைகயாேல? 
 
ந�ல3மா� ெகா�ைலயிேல - க9ேணஉ� 
      8�ளிமா� ேம*த3மா. 
 
8�ளிமாைன பி�5+�க�ட� - க9ேணஉன�# 
      பி�கயி63 ெபா�னாேல. 
 
R4காேத க9I�#� - க9ேணஉன�#5 
      R4#ம,ச3 தா�இ��#. 
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ஓ4காத க9I�#� - க9ேணஉன�# 
      ஊ,ச�Kட5 தா�இ��#.  10 
 
அ�கா� அ�5தாேளா - க9ேணஉ� 
      அ�ைமயான க�ன5திேல? 
 
மFசா� அ�5தாேனா - க9ேணஉ� 
      ம,ச�ேத;5த க�ன5திேல? 
 
அ9ண�உ�ைன அ�5தாேனா - க9ேணநீ 
      அ<கிறைத பா�பத%#? 
 
ஆ5தா�உ�ைன அ�5தாேளா - க9ேணஉ� 
      அழகான க�ன5திேல? 
 
ேந5ெத�லா3நீ எ4ேகேபானா; - க9ேணநீ 
      ெந�வயைல பா�5ைதயா�?  15 
 
கா5தி��தா� காவ�கார� - க9ேணநீ 
      க9ைடயா� ெபா�க9ணாேல 
 
களெம�லா3 கதி�இ��# - க9ேணந3 
      காளிய3மா காவ�காபா�. 
 
C�ைடNFசி க�Fசி�Fேசா - க9ேணஉ� 
      ேமனிெய�லா3 ந$ந$4க? 
 
ெத�=NFசி க�Fசி�Fேசா - க9ேணஉ� 
      ேதக3எ�லா3 ந$ந$4க? 
 
ெம5ைதேமேல ெதா��Dேல - எ�க9ேண 
      ெம+வாக ப$5தஉ�ைன  20 
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Nவிாி5த ெதா��Dேல - க9ேணஉ�ைன 
      NFசிவ�+ க�Fசி�Fேசா? 
 
#ைட�#4கீேழ ப$5தஉ�ைன� - க9ேண 
      ெகா0#வ�+ க�Fசி�Fேசா? 
 
ப,சைணேம� ப$5தஉ�ைன� க9ேண 
      ப�Dபய (65தி�Fேசா? 
 
பFைச�கிளி ப�$�கிளி - க9ேணநீ 
      பயபடாேத ப�D�ெக�லா3. 
 
ப,சவ�ண ப�$�கிளி - க9ேணநீ 
      ப$5+5R4# பயமி�லாேம.  25 
 
அ�ைட க�Fசி�Fேசா - க9ேணநீ 
      அச�+ந�லா5 R4ைகயிேல? 
 
தாதிெப9I K�வர� - க9ேணநீ 
      த4கஊ,ச� ஆ�வர 
 
நாGமணி ேநர5திேல - க9ேணஉ�ைன 
      நாகராச� காவ�காபா�.  
 
அ,சாேத கல4காேத - க9ேணஉ�ைன 
      அர9மைனேய காவ�கா�#3. 
 
ப,0ெம5ைத ப�$ெம5ைத க9ேணஉன�# 
      பரமசிவ� ெகா$5தெம5ைத. 30 
 
மாமனா� ெகா$5தெம5ைத - க9ேணஉன�# 
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      ம�DைகNF ெச9$ெம5ைத. 
 
அ�கா ெகா$5தெம5ைத - க9ேணஉன�# 
      அழகான த4கெம5ைத. 
 
ேமG வD�காேம - க9ேணநீ 
      ெம5ைதேமேல ப$5+ற4#. 33 
-------------------------- 
 
8.2  8.2  8.2  8.2  மீ� பா�� மீ� பா�� மீ� பா�� மீ� பா��     
 
அயQ�� #ள5திேலதா� - க9ேண 
      அயிைரமீ? ஆயிரமா3. 
 
அயிைரமீ� பி��கேபா; - க9ேணஉ� 
      அப�இேபா வ�தி�டாேர 
 
அயிைரமீ?3 ஆர�மீ?3 - க9ேண 
      அ38�$தா3 அப?�#. 
 
வாைளமீ?3 வழைலமீ?3 - க9ண� 
      விதவிதமா அ38�$Fசா3. 
 
அர9மைன�# ஆயிரமா3 - க9ேணஉ� 
      அப?�# ஆயிரமா3.  5 
 
ஆயிர(3 ெகா9$ேபா;� - க9ண� 
      அப�வி%6 �$வர 
 
அ9ைட�$3 அ$5த�$3 - க9ண� 
      ஆFசாிய ப�டா�களா3. 
 
ெக9ைடமீ?3 ெக=5திமீ?3 - க9ண� 
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      #ரைவமீ?3 பரைவமீ?3 
 
எ�லாமீ?3 ஏழாயிர3 - க9ேணநா� 
      ஆயிர5ைத பிாி5+வFேச� 
 
பிாி5தமீ? ஆயிர5திேல - க9ேணநா� 
      பிாியமாக ஆெற$5ேத�.  10 
 
அயQ� ச�ைதயிேல - க9ேணநா� 
      ஆ6மீைன வி%6ேபா�ேட�. 
 
அைரFசவர� ெகா9$ேபா;� - க9ேணஅைத 
      அைரC�யாF ெச;யFெசா�ேன�. 
 
அைரC�ையஉ� அைர�#ேபா�$� - க9ேணநா� 
      அழ#பா�5ேத� ஆல5தியி�$. 
 
அ5ைதமா�3 அ9ணிமா�3 - க9ேண உ� 
      அழைகபா�5+ அர9டா�கேள 
 
அர9மைனயா� ஓ�வ�+ - க9ேணஉ�ைன 
      அதிசயமா பா�5தா�கேள.  15 
 
ஆரா;Fசி மணிய�5+ - க9ேணஉ�ைன 
      அயQராேர பா�5தா�கேள. 
________ 
 
8.3  8.3  8.3  8.3  ேகாயி� ேகாயி� ேகாயி� ேகாயி�     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
ஆ���# மா���# - க9ேணஉன�# 
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      அழகான ����#. 
 
அ5ைதய3மா� ���ேலதா� - க9ேணஉன�# 
      ஆளிய?3 தா�இ��கா�. 
 
ஆல3 வி<+ேபால - க9ேணநீ 
      அழகான மயிரழகி. 
 
0ரம9ய� ேகாயிDேல - க9ேண 
      ெசா#சான ேதாி��#.  5 
 
ேமாள4க=3 தாள4க=3 
      (ழ4#த� ேகாயிDேல. 
 
ஆ9பி�ைள*3 ெப9பி�ைள*3 - க9ேணஅ4ேக 
      ஆ$றா4க பா$றா4க. 
 
தாசிக=3 ேவசிக=3 - க9ேணஅ4ேக 
      தாள3ேபா�$ ஆ$றா4க. 
 
பற5ெத� �தியிேல - க9ேணஅ4ேக 
      பறFசிK� நி%ைகயிேல. 
 
இைட5ெத� �தியிேல - க9ேணஅ4ேக 
      இைடFசிK� நி%ைகயிேல.  10 
 
வைல5ெத� �தியிேல - க9ேணஅ4ேக 
      வைலFசிK� நி%ைகயிேல. 
 
ஊ�ேகால3 வாறாரா3 - க9ேண 
      உச5தியான 0பிரம9ய3. 
 
பாவிக=3 ேகாவிக=3 - க9ேண 
      பற�த�F0 ஓ�வரா4க. 
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க�ள�க=3 ப�ள�க=3 - க9ேண 
      கல�த�F0 ஓ�வரா4க. 
 
கடலவைல� கல�+�கி�$ - க9ேண 
      கட)=�#� ெகா$�கிறா4க.  15 
 
க9மணிேய ெபா�மணிேய - க9ேணநீ 
      க9ைடயா� கா�சிெய�லா3? 
 
NஇைறFசா� Nசாாி - க9ேணந3 
      Nமி�ெக�லா3 மைழெப;ய. 
 
ெந;விள�# ஏ5திவFசா� - க9ேண 
      நிைறயந3ம நில3விைளய. 
--------------  
 
8.4  8.4  8.4  8.4  த�ைதயி� பயண& த�ைதயி� பயண& த�ைதயி� பயண& த�ைதயி� பயண&     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
ச�ைடேமேல ச�ைடேபா�$ - உ4கப� 
      சாிைகFச�ைட ேமேலேபா�$5 
 
தைலFசவர3 ப9ணி�கி�$ - உ4கப� 
      தைலபா)3 வF0�கி�$ 
 
ெந�D�#ப3 ேபாற5+�# - உ4கப� 
      ெந%றியிேல ெபா�$வF0 
 
8+�ேகா�ைட ேபாற+�# - உ4கப� 
      8�வெம�லா3 ைமஎ<தி 5 
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ேகாய385R� ேபாற+�# - உ4கப� 
      #ைடைகயி ேலபி�5+ 
 
பாத3ெர9$3 ேநாகாேம - உ4கப� 
      பாத�#ற$3 ேபா�$�கி�$ 
 
வ9ேடவ� ண�#யிேல - உ4கப� 
      வாரா� வழிய?ப. 
 
வ9�மா$ க��இேபா - உ4கப� 
      வாரா� வழிய?ப. 
 
சார�$ வ9�க�� - உ4கப� 
      சல4ைகேபா�ட மா$க�� 10 
 
சாதி பிராமண�ேபா� - உ4கப� 
      ச�லாபமா உ�கா��+ 
 
ேகாய385R� ேபாறா� - உ4கப� 
      ேகாழிKபி$3 ேநர5திேல. 
 
பைகயாளி ப+4கிநி%க - உ4கப� 
      பா��காம� ேபாைகயிேல 
 
பற�+பா;�தா� பைகயாளி - உ4கப� 
      ப3மினா� பயமி�லாேம. 
 
ப�டா�க5தி �ைசயிேல க9ேணஅவ� 
      ப-பமானா� பைகயாளி.  15 
 
மா$ெர9$3 மிர9ேடாட - உ4கப� 
      மதயாைனேபா� பி�ஓ� 



217 

 

 
மட�கினா� மா$கைள� - க9ேண அவ� 
      ம5தியான ேவைளயிேல. 
_______ 
 
8.5  8.5  8.5  8.5  ேவ�ைட ேவ�ைட ேவ�ைட ேவ�ைட     
 
அ$8C�� ஆண4கா;Fசி� க9ேணநீ 
      அச�+ந�லா5 R4ைகயிேல 
 
ஆர�5தா� நீஅ<க - க9ேணநீ 
      அப�கி�ேட ெசா�Dவி$ 
 
கானDேல நாண%8� - க9ேணஅ�த� 
      கைலமா� ஒ+4#38� 
 
பளபளபா பFைச8� - க9ேணந3 
      ப0மாெட�லா3 தி�?38� 
 
க�க��? வள�38� - க9ேணந3 
      காைளமா$ தி�?38�  5 
 
ப04கிளிேய பா5ைதயா� - க9ேணந3 
      பரமசிவ� ப$5த8�G? 
 
கர�8D ஆைனசி4க3 - க9ேணநீ 
      க9ைடயா� கானDேல? 
 
கா�$மா$3 ேகைளயா$3 - க9ேணநீ 
      காரா3ப0)3 க9ைடயா�? 
 
ேதேனஎ� திரவியேம - க9ேணநீ 
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      ெதவி�டாத ெச4க�3ேப 
 
மாேன மரகதேம - க9ேணநீ 
      மகராச� ம�மகேள. 10 
 
வி�Gெகா9$ ேவ�ைட�#ேபா;� - க9ேணஅ�த 
      ேவடெர�லா3 ெவலெவல�க 
 
ஈ��ெகா9$ கா�$�#ேபா; - மகாராசா 
      மா��னாரா3 எ�$8D. 
 
மா?மைர தா�ந$4க - மகாராசா 
      ம�திரவா� 0%றி�டாரா3. 
 
சி68D*3 க�38D*3 - மகாராசா 
      சி�னபி�ன3 ெச,0�டாரா3. 
 
(�ள3ப�றி #�ள3ப�றி - க9ேண 
      (I(I5த (ர�$ப�றி 15 
 
கா�$ப�றி ேம�$ப�றி - மகாராசாைவ� 
      க9ேடா�Fசா3 கானDேல. 
_______ 
 
8.6  8.6  8.6  8.6  அ:வைட அ:வைட அ:வைட அ:வைட     
 
ஆராேரா ஆாிரேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
காிச�கா�$ 8<தியிேல - க9ேணநா� 
      கதிர6�க ேபாைகயிேல 
 
க,சி� கலய4ெகா9$ - க9ேணநா� 
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      கள5+�கி�ட ேபாைகயிேல 
 
அாிவாைள5தா� இ$பி�ைவF0 - க9ேணநா� 
      ஆ�பா� ேபாைகயிேல 
 
ெவ%றிைல*3 ேபா�$�ைகைய� - க9ேணநா� 
      �சி�சி ேபாைகயிேல  5 
 
0��#ைபையF ெசா�கி�கி�$� - க9ேணநா� 
      0%றி(%றி பா��ைகயிேல 
 
சாைம�கதி� அ6�ைகயிேல - க9ேணந�ல 
      சார�மைழ ெப;தத�. 
 
க3ப4கதி� அ6�ைகயிேல - க9ேணந�ல 
      கன5தமைழ ெப;தத�. 
 
ெந�G�கதி� அ6�ைகயிேல - க9ேண அ4ேக  
      ந�லமைழ ெப;தத�. 
 
ேசாள�கதி� அ6�ைகயிேல - க9ேணஅ4ேக 
      ேசாைனமாாி ெப;தத�.  10  
 
கதிெர�லா3 க�$�க�டா� - க9ேணநா� 
      க��வFேச� ைகவD�க. 
 
நாலாயிர3 சன5ேதாேட - க9ேணஅ4ேக 
      நா?3ேபாேன� நா%6நட. 
 
ஆ=�# நாலாயிர3 - க9ேணநா� 
      அ$�கிவFேச� அல4கிையேபா�. 
 
#வி5+வFச நா%ெற�லா3 - க9ேணஆ� 
      #3பDேல பற�தி�F0. 
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பா5திக�� நா%6ந�ேட� - க9ேணநா� 
      பரமசிவ� தயவாேல.  15 
 
Nமாேதவி தயவாேல - க9ேணந3 
      Nமிெய�லா3 விைள,சி�F0. 
 
ேசாழவ�தா� காைளேசா� - க9ேணஇ�ன3 
      பாைளய4ேகா�ைட� காைளேசா� 
 
ெந�Q� ெந�ைடFேசா� - க9ேணஇ�ன3 
      கடQ� க�ைடFேசா� 
 
ச(5R� காைளKட� - க9ேணஅ4ேக 
      L���ைகயாF Lட��#3. 
 
வ�டமா5தா� வ�#த3மா - க9ேணஅ�த 
      வ�வழ#� காைளெய�லா3.  20 
 
வ�#த3மா ஒ9ெணா9ணா;� - க9ேணஅ�த 
      வள5தியான காைளெய�லா3. 
 
#$#$�? வ�#த3மா - க9ேணஅ�த� 
      #�ைடயான காைளெய�லா3. 
 
ெகா,சIேமா அ3மாஉ�ைன� - க9ேணநீ 
      ப,சவ�ண� கிளிதாேனா? 
 
ர5தினேம ப5தினிேய - க9ேணநீ 
      ப5தியான ரதிதாேனா?  25 
__________ 
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8.7  8.7  8.7  8.7  உபேதச& உபேதச& உபேதச& உபேதச&     
 
மா�கழி மாச5திேலதா� - க9ேணநீ 
      மகாராசாைவ பா�ைகயிேல 
 
ைதெபா4கG கால5திேல - க9ேணநீ 
      தயி�,ேசா63 தி�ைகயிேல 
 
மாசிமாச� கைடசியிேல - க9ேணநீ 
      மாம��$ ேபாைகயிேல 
 
ப4#னி மாச5திேல - க9ேணநீ 
      ப4#Fெசா5ைத வா4ைகயிேல 
 
சி5திைரமாச5 +வ�க5திேல - க9ேணநீ 
      சீ�வாிைச வா4ைகயிேல  5 
 
ைவகாசி மாச5திேல - க9ேணநீ 
      வயைலF0%றி பா��ைகயிேல 
 
ஆனிமாச� கைடசியிேல - க9ேணநீ 
      அ9ண��$ ேபாைகயிேல 
 
ஆ�மாச3 (�*(�ேன - க9ேணநீ 
      அ�ெய$5+ ைவ�ைகயிேல 
 
அக-மா5தா ஆவணியி� - க9ேணநீ 
      அர9மைன�# ேபாைகயிேல 
 
ெபர�டாசி மாச5திேல - க9ேணநீ 
      ேப6கால5+ ேபாைகயிேல  10 
 
ஐபசி மாசெம�லா3 - க9ேணநீ 
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      அப��$ த4ைகயிேல 
 
கா�5திைக மாச5திG3 - க9ேணநீ 
      கட)=�#� ைகெயட�. 
 
தி4க� கிழைமயிேலதா� - க9ேணநீ 
      ேத�பா��க ேபாைகயிG3 
 
ெசWவா;� கிழைமயிேலதா� - க9ேணநீ 
      ெசவ�திN ைவ�ைகயிG3 
 
8த�கிழைம வித3விதமா� - க9ேணநீ 
      N�தில�$5 தி�ைகயிG3  15 
 
வியாழென�லா3 ெவளிேயறாேம - க9ேணநீ 
      ��$�#�ேள இ��ைகயிG3 
 
ெவ�ளியிேல விள�ேக%றி� - க9ேணநீ 
      �ைணF0தி ஏ%ைறயிG3 
 
சனி�கிழைம பண5ைதஎ9ணி� - க9ேணநீ 
      ச�ேதாசமா இ��ைகயிG3 
 
ஞாயி%6� கிழைமயிG3 - க9ேணநீ 
      ஞாயவழி நட�+ேபா�. 
-------------  
 
8.8  8.8  8.8  8.8  கத&ப& கத&ப& கத&ப& கத&ப&     
 
மா4கா; எறி�தக38 - க9ேண 
      ம9டபேம ேபா;வி<#3. 
 
ேத4கா; எறி�தக3ைப� - க9ேணநீ 
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      த�ளிநட ெகா9டாேர�. 
 
பFைச இGைபெவ��� - க9ேண 
      பா�வ�ய5 ெதா���க��5 
 
ெதா��G�#3 கீழி��#3 - க9ேண 
      +ைணயி��#3 ச3மன0. 
 
ேகாபாலைன� Kபி$4க� - க9ேண 
      ேகாபாG�# மாைலயிட.  5 
 
ச4#ேபா ேலமி�னி� - க9ேண 
      ச(5திர3ேபா� காQணி 
 
(5தி�F0 மா�ெகாழி5+� - க9ேண 
      (%றெம�லா3 ேகாலமி�$ 
 
பFைசC4கி� ல�ச3ெவ��� - க9ேண 
      பல(�ள C4கி�ந�$ 
 
(�E6 C4கி�ெவ��� - க9ேண 
      (த�C4கி� தா�எ$5+ 
 
நாY6 C4கி�ெவ��� - க9ேண 
      ந�லC4கி� தா�எ$5+  10 
 
ஐ�E6 C4கி�ெவ��� - க9ேண 
      அ�தC4கி� தா�எ$5+ 
 
ேகா3ைபயிேல Kடார3 - உ�மாம� 
      ெகா5+ம�D யாவார3 
------- 
12. யாவார3 - வியாபார3. 



224 

 

 
ெகா5+ம�D வி%ற)ட� - க9ேண 
      #வைளெச,0 வ�வா�. 
 
ம+ைரயிேல Kடார3 - உ�மாம� 
      ம�DைகN யாவார3 
 
ம�DைகN வி%ற)ட� - உ�மாம� 
      மாைலெச,0 வ�வா�. 15 
 
ைவைக ெப�கிவரநீ - க9ேண 
      வாைளமீ� +�ளிவர5 
 
+�ளிவ�த மீ?�ெக�லா3 - உ4கப� 
      R9�வைள ேபா�டா�. 
 
பFைசC4 கி�ெவ��� - க9ேண 
      ப0C4கி� நா�ாிF0� 
 
கா�$� க�3ேப - க9ேண 
      கIவி�லாF ெச4க�3ேப 
 
ேவD� க�3ேப - க9ேண 
      விைலயி�லா மாணி�கேம  20 
 
சா;�+கண� ெக<+வா� - க9ேண 
      சம5+�ள உ�தகப�. 
 
#�தி� கண�ெக<+3 - க9ேண 
      ேகாபாலேனா உ�மாம�? 
 
வாைழவFேச� க�38வFேச� - க9ேண 
      வாைழ�#�ேள ேதைனவFேச�. 
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ேத�எ$�க ேபாைகயிேல - க9ேண 
      ேதனீவ�+ ெகா���F0. 
 
CIத�$� கறிெய$5+� - க9ேண 
      (��யிேல ஆண4காFசி  25 
 
எG38 வி<கேல9I - க9ேண 
      எ�� உைத�கிைறேயா? 
 
#ழ38ன�# ப5தேல9I - க9ேண 
      ேகாவ4Kட வ�தி$மா? 
________ 
 
8.9  8.9  8.9  8.9  மாம� பாி7 மாம� பாி7 மாம� பாி7 மாம� பாி7     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
8.108.108.108.10                        ெகா*9ம�. யாவார&ெகா*9ம�. யாவார&ெகா*9ம�. யாவார&ெகா*9ம�. யாவார&....    
 
ெகா5+ம�D வி%ற)ட� - உ4கமாமா 
      ெகாG0ப9ணி� ெகா9டா�வா�. 
 
8.11  8.11  8.11  8.11  ேநா$& ம��9& ேநா$& ம��9& ேநா$& ம��9& ேநா$& ம��9&     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
இ�ம�KடF ச5தி�ைலேயா - க9மணிேய 
      இ�இ�5த ச5த5திேல? 
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சார�மைழ ெப;*த3மா - க9மணிேய 
      சன4கெள�லா3 ஓ$த3மா. 
 
ெந,0Fசளி பி�F0�கி�$� - க9ேணஉன�# 
      நி%க�KடF ச5தி�ைலேயா? 
 
ம9ைடயி� ெபா6�கைலேயா - க9ேணஉன�# 
      ம��+ைர5+ ேபாட�$மா?  5 
 
ேகாேராசைன ெகா$�க�$மா - க9ேணஉன�#� 
      #�மா5திைர ெகா$�க�$மா? 
 
உட3ெப�லா3 ேநா#த3மா - க9ேண உன�# 
      ஒ5தட3நா� ெகா$�க�$மா? 
 
ஏல(3 இ,சிFசா63 - க9ேண உன�# 
      எ�$Fெசா�$� ெகா$�க�$மா? 
 
ம9ைடயி�5 ைதல4Kட� - க9ேண உன�# 
      மாம�வா4கி வாரா�. 
 
ெதா�தர) ெச;யாேமநீ - க9மணிேய 
      ெதா��யிேல R4கிட3மா.   10 
 
மய4காேத கல4காேத - க9ேணஉன�# 
      மாாியா5தா� 0க4ெகா$பா� 
 
ைககாG ��க5+�# - க9ேணஉன�#� 
      கைணஎ9ெண; வா4கி5தாேர�. 
 
மைலேபால வ�தாG3 - க9மணிேய 
      பனிேபால விலகி$3மா. 
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அ3மாவாசி ேபாயி$F0� - க9ேணநீ 
      அ,சேவ9டா3 ஒ9I�#ேம. 
 
ஆயாசமா இ��#த3மா - க9ேண காளி 
      ய3மா உ�ைன� காபாள3மா.  15 
 
பழனியா9டவ� ேகாயிG�#� - க9ேணநா3 
      ப4#னிமாச3 ேபாகலாேம. 
 
ேந5தி�கட� (�ெய$ைப� - க9ேணநா3 
      நிைறேவ%றி வரலாம3மா. 
 
வயி%6ைளFச� மி,சிேபா;� - க9ேணஉன�# 
      வயி%6வD வ�தி�Fசா? 
 
ெவ%றிைல*3 உ83வF0� - க9மணிேய 
      ெவ63வயி%றி� தி�?ட3மா. 
 
#டேல%ற3 எ�றி�டாG3 - க9ேணக6பி 
      #ட�த�$வா� பயபடாேத.  20 
-------------  
8.12  8.12  8.12  8.12      
 
ஆராேரா ஆராேரா க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
க9ேண நவமணிேய - க9ேணநீ  
      கானDேல பிற�தாேயா? 
 
எ�னநா� ெசா�ேவேனா - க9ேணநீ 
      இ�திரேனா ெசா�Dவி$? 
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ெகா��ைவ5த (5ேத - க9ேணநீ 
      #வி5திைவ5த ர5தினேம 
 
க�� ப03ெபா�ேன - க9ேணநீ 
      க��(5த3 ெகா$பாேய.  5 
 
சிாிய3மா சிாிFசி� - க9ேணநீ 
      சி5திரN� ெதா��யிேல. 
 
க�38ரசேம - க9ேணநீ 
      கச�காத க�க9ேட 
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆ6(க� பிற�தாேனா? 
 
மா5+ய��த ெபா�ேன - க9ேணநீ 
      ம9டல5+ ராசாேவா? 
 
N5த 8+Nேவ - க9ேணஉ� 
      ெபா�கிச5ைத பா�5தாேயா?  10 
 
மாேன ம��ெகா<�ேத - க9ேணநீ 
      மல�விாி�த ம�DைகN 
 
கா�$� #யிேல - க9ேணநீ 
      க9ெட$5த பா�$�#யி�. 
 
8�ைள�கD தீ��கவ�த - க9ேணஎ� 
      ெபா�மாேன R4க3மா. 
 
மாய� மக=�#� - க9ேணநீ 
      மாபி�ைளயா; வ�தவேனா? 
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தா;ெசா�ைல5 த�டாேத - க9ேணநீ 
      தகப� ெசா�ைல5 தவறாேத. 15 
 
சீைத�# அதிபதிேயா - க9ேணநீ 
      சிைலேய�+3 ர#பதிேயா? 
 
ஒ�மா4கனி�#� - க9ேணநீ 
      உலகெம�லா3 0%றிைனேயா? 
 
ெப�மா� ம�மகேனா - க9ேணநீ 
      ெப9ரதி�# மாபி�ைளேயா? 
 
க�8F சிைலயாேனா - க9ேணநீ 
      க�னிவ�ளி நாயகேனா? 
 
பரமசிவ ைனஅ�5த - க9ேணநீ 
      பா9�ய� நீதாேனா?  20 
 
ஆர�5+ நீஅ<தா; - க9ேணநீ 
      அ<தக9ணீ� வ�கிறேத. 
 
ேபைரநீ ெசா�Dவி$ - க9ேண அவைன 
      ெப�வில4# ேபா��$ேவ�. 
 
அ5ைதஅ�5தாேளா - க9ேணநீ 
      அ<தக9ைண5 +ைட5தாேளா? 
 
ெகா,ச3 ெபா65+�ெகா� - க9ேணநா� 
      ச�திரைன� Kபி$ேற�. 
 
பா�� அ�5தாேளா - க9ேணஉன�# 



230 

 

      பா�ஊ%63 ைகயாேல!  25 
 
Kபி�$நா� ேக�க�டா - க9ேணநா� 
      ெகா,ச3அவைள பா��க�டா? 
 
மாமி அ�5தாேளா - க9ேணஉன�# 
      ைமைவ�#3 ைகயாேல? 
 
த3பி அ�5தாேனா - க9ேணஉன�#5 
      தயி�ஊ%63 ைகயாேல? 
 
அ�கா� அ�5தாேளா? - க9ேணஉ� 
      அ3மா�மா� ைவதா�கேளா? 
 
�38�# ஏ�ேத38றா; - க9ேணநீ 
      �ணாக ஏ�ேத38றா;?  30 
 
ெபாிய3மா அ�5தாேளா - க9ேணஉ�ைன 
      ெப%றவ�தா� அ�5தாேளா? 
 
அறியாேம ெச;தாG3 - க9ேணநீ 
      ஆ�கி�ேட*3 ெசா�லாேத. 
 
ெதா���#�ேள +�ளி5+�ளி� - க9ேணஎ� 
      +ைரேயநீ R4கிட3மா. 
 
ஆல3 Nேபாேல - க9ேணநீ 
      அ5திமர Nேபாேல 
 
ேத3பி அ<காேத - க9ேணஎ�ைன5 
      தி���கி�$ இ��காேத.  35 
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வாடாத Nேவ - க9ேணநீ 
      வான5திேல தாராேவா? 
 
ேதடாத திரவியேமா - க9ேணநீ 
      ெதவி�டாத ெதளிேதாேனா? 
 
ேகா�ைட அதிகாாி - க9ேணஉ� 
      ெகா�பற�# தாகாச3. 
 
ேக�டெத�லா3 நா�த�ேவ� - க9ேணநீ 
      ெக,சாேம ெகா,சி�ேக=. 
 
ஆைனவி%#3 வ�5தகனா3 - உ�மாம� 
      ேசைன�ெக�லா3 அதிகாாியா3.  40 
 
சி�ன9ண� வ�தாேனா - க9ேணஉன�#F 
      சி�னFச�ைட ெகா$5தாேனா? 
 
ப�$ஜ)ளிக=3 - க9ேணஉன�# 
      பலவ�ணF ச�ைடக=3 
 
ப�$8டைவக=3 - க9ேணஉன�#� 
      க���கிட� ெகா$5தாேனா? 
 
ெபா�னா� எ<5தாணி*3 - க9ேணஉன�# 
      மி�ேனாைல 8-தக(3. 
 
க�னாேர பி�னாெர9I - க9ேண 
      கவிகைள*3 ெகா$5தாேனா?  45 
 
சி�ன,சி6 விரG�#� - க9ேண 
      சிறபான ேமாதிர(3 



232 

 

 
த�ன� தனியாவ�+ 
      த�தாேனா சி�ன9ண�? 
 
வ,சிமா� ைகேய�தி� - க9ேண 
      வைகவைகயா;5 தாலா��� 
 
ெகா,சி (ைலெகா$பா� - க9ேணநீ 
      ேகாணாம� #�F0�க3மா. 
 
வ�ட� கலச5திேல - க9ேணநீ 
      வா;நிர3ப பா�#�F0  50 
 
வாகான ெதா��யிேல - க9ேணநீ  
      வFசிர3ேபா� R4கிட3மா. 
 
_________ 
 
8.13  8.13  8.13  8.13  ஆ=: வ�ணைண ஆ=: வ�ணைண ஆ=: வ�ணைண ஆ=: வ�ணைண     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
ஆேறா$தா3 ஆேறா$தா3 - க9ேணந3 
      அ�D(� ேபா�0�9$. 
 
வி�ய%கால ேநர5திேல - க9ேணந3 
      �ம�(� ேபா�0�9$. 
 
க,சிெபா<+ ேநர5திேல - க9ேணந3 
      காளி(� ேபா�0�9$. 
 
ம5தியான ேநர5திேல - க9ேணந3 



233 

 

      மாாி(� ேபா�0�9$.  5 
 
ெபா<+சா*3 ேநர5திேல - க9ேணந3 
      ெபா3மி(� ேபா�0�9$ 
 
மாடைட*3 ேநர5திேல - க9ேணந3 
      மதன�(� ேபா�0�9$. 
 
விள�#ைவ�#3 ேநர5திேல - க9ேணந3 
      �ாி(� ேபா�0�9$. 
 
ராெபா<+ ேநர5திேல - க9ேணெக�ட 
      ரா�கFசிசைட ேபா�0�9$. 
 
ந$Fசாம ேநர5திேல - க9ேணந3 
      நள�(�ேபா ேல0�9$.  10 
 
#�விக5+3 ேநர5திேல - க9ேணந3 
      #பி(� ேபா�0�9$. 
 
வி�ெவ�ளி ேநர5திேல - க9ேணந3 
      வி�ரமாதி5 த�(�ேபா�. 
 
ெநளிெநளியா ஓ$த3மா - க9ேணஅ�த 
      நீலவ�ண5 த9ணீெர�லா3. 
 
0ளி0ளியா ஓ$த3மா - க9ேணஅ�தF 
      05தமான ஆ%65த9ணீ�. 
 
8ர�டாசி மாச5திேல - க9ேணெர3ப 
      8ர9ேடா$தா3 மைழ5த9ணீ�3.  15 
 
ஆ%றிDற4க (�யாேத - க9ேணஅ�த 
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      அைடமைழ� கால5திேல. 
 
அழகான பால3ஒ9I - க9ேணந3 
      ஆ%6ேமேல இ��#த3மா. 
 
ஆ$க=3 மா$க=3 - க9ேணஉ� 
      அ3மா���$ பி�ைளக=3 
 
வாிைசவாிைசயா வ�#த3மா - க9ேணந�ல 
      வ�ண3ேபா�ட வ9�க=3. 
 
பால5திேல பலவிதமா3 - க9ேணநீ 
      பயபடாேத பா�5தாG3.  20 
 
கா�வாயிேல கனத9ணி�னா - க9ேணஅைத� 
      கட�கெர9$ க38ேபா+3. 
 
ஓைடயிேல கனத9ணி�னா - க9ேணஅ+�# 
      உ5தர3ஒ9I ெர9$ேபா+3. 
 
சி�னஆ%ைற� கட�கI�னா - க9ேணஅ+�#F 
      சி�னமர பால3ேபா+3. 
 
ெபாியா%ைற� கட�கI�னா - க9ேணஅ+�# 
      ெபாியமர3 ேபாதாத�. 
 
ச��கா� க�$3பால3 - க9ேணஅ+ 
      சாியான இ�38பால3.  25 
 
கா�வா;�ெக�லல3 க�$3பால3 - க9ேணஅ+ 
      கண�கான க�Gபால3. 
 
ெதா��ேபாலF ெச;+ைவ5த - க9ேணஅ�த5 
      ெதா4#பால3 ச��கா�பால3. 
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பால5+�# ஏ%றாேபாேல - க9ேணஅ+�# 
      ஓர5தி�ைக பி�F0வரா3. 
 
மா$கைள� #ளிபா�ட� - க9ேணஅ�த 
      மைழ�கால3 வசதிஇ�ைல. 
 
ஆ%றி�ெவ�ள3 அ�5+வர� - க9ேணஉ� 
      அ9ண�Kட அைலேமா+வா�.  30 
 
நாகாிக� கார��#� - க9ேணஆ%றி� 
      ந�லமாதிாி ேபா�இ��#3. 
------ 
31. ேபா� - Boat. 
 
#ைறப�8� கார��#� - க9ேணந�ல 
      0ைர�#$�ைக தானி��#3. 
 
கா�$ மி�க5+�#3 - க9ேணந3 
      ��$ மி�க5+�#3. 
 
ைககாG�# பல4ெகா$5+� - க9ேணநீF0� 
      கட)�க%6� ெகா$5தாரா3. 
 
கண�கி�லாத மீ�க=�#3 - க9மணிேய 
      கண�கி�லாத தவைள�#ேம.  35 
 
தாவரமா3 த9ணி�#�ேள - க9மணிேய  
      த9ணிபா38�#4 Kட5தா�. 
 
ெவயில��#3 ேநர5திேல - க9மணிேய 
      ெவளிவ�மா3 மீ�கெள�லா3. 
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நாைரக=3 ெகா�#க=3 - க9மணிேய 
      ந�லந�ல #�விக=3. 
 
பற�#மா3 த9ணி�#ேமேல - க9மணிேய 
      பய3ெகா,ச4Kட இ�லாேம. 
 
சி�ன,சி6 மீைனெய�லா3 - க9ேணஅ+ 
      ெச�R�கா5 R�கி$மா3.  40 
 
ெவயில��#3 ேநரெம�லா3 - க9ேணத9ணி 
      ெவ�ளிேபாேல மி�?ம�. 
 
#�த9ணி*3 #ளித9ணி*3 - க9மணிேய 
      #ட3#டமா எ$பா4களா3. 
 
த9ணி�ெகா� தீ�$மி�ைல - க9ேணஅைத5 
      த$�கஒ� நாதியி�ைல. 
 
பாபா?�#3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய 
      பைறய?�#3 பFைச5த9ணி. 
 
காசி5தீ�5த3 ஆடேபானா� - க9ேணஅ4ேக 
      கா9கிற+3 பFைச5த9ணி.  45 
 
ப���கா��� பலசாதியா3 - க9மணிேய 
      பைறய�(த� பாபா�வைர. 
 
ேதா��(த� ெதா9ைடமா�வைர - க9மணிேய 
      ெதா<�த9ணி பFைச5த9ணி. 
 
ச9ைடயி<� #�த9ணி*3 - க9மணிேய 
      சாதி�#�ேள பFைச5த9ணி. 
 
ெத;வ3ேபாேல இ��#�த9ணி - க9மணிேய 
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      தி�ட?�#3 பFைச5த9ணி. 
 
ஏைழபாைழ எ�லா��#3 - க9மணிேய 
      இ��கிற+ பFைச5த9ணி.  50 
 
எ9பத�� கிண%றிேல*3 - க9மணிேய 
      இைற�கிற+ பFைச5த9ணி. 
 
மைலேமேல*3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய 
      #ழி�#�ேள*3 பFைச5த9ணி. 
 
உயி�ெகா$ப+3 பFைச5த9ணி - க9மணிேய 
      உயி�எ$ப+3 பFைச5த9ணி. 
 
ஊ��#�ேள ஆ6ேபாக� - க9ேண அ4ேக 
      ஊராெர�லா3 #ளி�கேபாக5 
 
ெத�கைர*3 வடகைர*3 - க9மணிேய 
      திர9ேடா$தா3 ெபாியெவ�ள3.  55 
 
கைரேமேல ப�ப�யா;� - க9மணிேய 
      க�க�டட3 க��யி��#3. 
 
வடேகா� Cைலயிேல - க9மணிேய 
      வடப5ரகாளி ேகாயி�ஒ9I. 
 
ஆ9க=3 ெப9க=3 - க9மணிேய 
      அயQ� ஆ=க=3 
 
ப5ரகாளி ேகாயிG�#� - க9மணிேய 
      பயப�தியா; ேபாவா�களா3. 
 
ெத%க5தி�கா% ற��ைகயிேல - க9மணிேய 
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      தி�3பி�$ ேபாவா�களா3.  60 
 
ெத�ேகா� Cைலயிேல - க9மணிேய 
      தி�வாழ5தா� ����#. 
 
ராசாமக� #ளிபத%#� - க9மணிேய 
      நாGCைல� க��டமா3. 
 
ப5+(ழ5+� ெகா�வாிைச - க9மணிேய 
      ப�கெள�லா3 பளி4#�க�லா3. 
 
பாத3ெர9$3 வD�காேம - க9மணிேய 
      தாதிெப9க� தா4கிவர 
 
ெவயில�5+ ேவ��காேம - க9ேணஅவ� 
      ெவ9சாமைர �சிவர.  65 
 
அர9மைன�#3 ஆ%ேறார5+�#3 - க9மணிேய 
      அ4க4ேக ெச�தைலய�நி%க 
----- 
66. ெச�தைலய� - ேபாV-கார� 
 
ஆ=�ெகா� ெவ�பி�5+� - க9மணிேய 
      அவ�எ�ேலா�3 நி%ைகயிேல 
 
ஆ=�ெகா� த�பி�5+� - க9ேணஅவ� 
      ஆஜரா5தா� நி%ைகயிேல 
 
அ�தபாைத ஊரா=க� - க9மணிேய 
      அவசரமா; ேபாைகயிேல 
 
அவசரமா ேபாறஆைள� - க9ேணஅவ� 
      அள)மீறி அம�ெச;ைகயிேல.  70 
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வாறாளா3 ராசாமக� - க9மணிேய 
      வ�ணமயி� நைடநட�+. 
 
ராசாமக� வாறபாைத - க9மணிேய 
      பாச3வ<� கிறா%ேபாேல. 
 
பாதெம�லா3 வ<�#ம3மா - க9மணிேய 
      பளபெள�? ெசா�G�#ம3மா. 
 
ஒ�கைரயிேல ெத�ன�ேதா8 - க9மணிேய 
      ம6கைரயி� மா�ேதா8. 
 
ெத�ன�ேதா8� #�ேளஒ� - க9மணிேய 
      சி�ன�#�0 இ��#த3மா.  75 
 
கி$#ேபா�$ ேம;,ச#�0 - க9மணிேய 
      கி$கிெட9I ஆ$4#�0. 
 
கி$கிெட9I ஆ�னாG3 - க9ேணஅ+�#� 
      ெக���Kைர ேபா�டதாேல 
 
மைழெப;தாG3 ஒ<காத3மா - க9ேணஅ+ 
      இ�வ�தாG3 இ�யாத3மா. 
 
இைள5+ேபான ேநர5திேல - க9ேணஒ�  
      இளநீ�ெவ��� ெகா$�கலாேம. 
 
கைள5+ேபான ேநர5திேல - க9ேணமனித� 
      க�இற�கி� #�பா4களா3. 80 
 
ெத�ன3பி�ைள ந�டவ4க - க9ேணஅ+�#5 
      தின�ேதா63 த9ணிஊ%றி 
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8�ைளையேபா� ெபா5திெபா5தி� - க9ேணந�ல 
      ெபா6ைமேயாேட வள�பா4களா3. 
 
இைட�கிைடேய கைளெய$5+� - க9ேணஅைத 
      இைடவிடாேம பாபா4களா3. 
 
ப�டம�ைட எ�லா5ைத*3 - க9ேண அவ� 
      பதமா5தா?3 தறிபா4களா3. 
 
ஓைல�ெக�லா3 கா0தானா3 - க9ேணஅ�த 
      பாைள�ெக�லா3 கா0தானா3.  85 
 
ம�ைட�ெக�லா3 கா0தானா3 - க9ேணெத�ன4 
      க�ைட�ெக�லா3 கா0தானா3. 
 
வி�ட5+�#3 கா0தானா3 - க9ேணெத�ன, 
      ச�ட5+�#3 கா0தானா3. 
 
சி%65ேத4கா;�#3 கா0தானா3 - க9ேணஅ�த 
      ெந%65ேத4கா;�#3 கா0தானா3. 
 
அ�ெதாட4கி [னிவைர�#3 - க9மணிேய 
      அ�லா5+�#3 கா0தானா3. 
 
மா4கா*3 ேத4கா*3 - க9மணிேய 
      மFசின� மாம� ேபாD��கா3.  90 
 
மா4கா;�#3 ெகா<5தகா0 - க9மணிேய 
      ேத4கா;�#3 ெகா<5தகா0. 
 
ம5தியா�ன ேவைளயி�தா� - க9ேணந�ல 
      மதிபி��#3 ேதா8�ெக�லா3 
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ெபா�ெபா0�#3 ேநரெம�லா3 - க9ேணமனித� 
      ேபாவா4களா3 மா�ேதா8�#. 
 
கானDேல கா�$மா4கா; - க9மணிேய 
      க9ைடயா� ெபா�மயிேல? 
 
இற4காத ேசா%ைறKட� க9மணிேய 
      இற�கி$மா3 அ�தமா4கா;.  95 
 
எGமிFச3 ஊ6கா*3 - க9ேணந�ல 
      ெகா=மிFச3 ஊ6கா*3 
 
நார5த4கா; ஊ6கா*3 - க9மணிேய 
      ஏற5தாழ ஒ9Iதாேன? 
 
எ<�திர3மா க�6�#�� - க9ேணநீ 
      இைலேபா�$F ேசா6தி�ன.  
 
அபாவர ேநரமாF0 - க9ேணநீ 
      அ<காேம ேசா6தி�?. 
_________ 
 
8.14  8.14  8.14  8.14  ேதா�ட& ேதா�ட& ேதா�ட& ேதா�ட&     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
ஆ%ேறார3 ேதா�ட3ெவ�� - க9மணிேய 
      அதிேலந�ல பா5திக��, 
 
பா5தி�ெக�லா3 த9ணிபா;Fசி - க9மணிேய 
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      பதனமா5தா� விைதவிைத5+, 
 
க�6நா%ைற� ெகா9$வ�+ - க9மணிேய 
      காேனார3 ந�$வF0 
 
ஆ$மா$ அழி�காேம - க9மணிேய 
      அைதF0%றி ேவDக�� 5 
 
நா;நாிக� அழி�காேம - க9மணிேய 
      ந�லா(�= ேவDக�� 
 
ப�றிகி�றி [ைழயாேம - க9மணிேய 
      ப5திரமா ேவDக�� 
 
இராபகலா� காவ�கா�க� - க9மணிேய 
      நாய�க�மாைர ைவ5ேதாம�. 
 
ந�லபழ3 ந�லபழ3 - க9மணிேய 
      நாெம�லா3 தி�?3பழ3. 
 
பற�+ேபாற #�விெய�லா3 - க9மணிேய 
      ப%றிந�லா5 தி�?3பழ3.  10 
_________ 
 
8.15  8.15  8.15  8.15  �� க��ன கைத �� க��ன கைத �� க��ன கைத �� க��ன கைத     
 
#F0�$3 ப%றாேம - க9மணிேய 
      Kைற�$3 ப%றாேம 
 
சி�ன�$3 ப%றாேம - க9மணிேய 
      ம9I�$3 ப%றாேம 
 
இர9ட$�#3 ப%றாேம - க9மணிேய 
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      ஏழ$�# ெம5ைதக�ட 
 
அபாப�ட பா�ைடபா�5தா� - க9மணிேய 
      அ<ைகKட வ�ெதன�#. 
 
காைலயிேல எ<�தி�F0� - க9மணிேய 
      கா�ைகெய�லா3 க4ைகயிேல  5 
 
C,சி(க3 எ�லா(ேம - க9மணிேய 
      (ட�க3ஒ9I3 இ�லாமேல 
 
க<விF05த3 ப9ணி�கி�$� - க9மணிேய 
      கட)ைள*3 #38�$�$� 
 
க3மா�ெச3மா� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      க�டட5ைத ப%றிேபசி 
 
ேபாய�மா�� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      ெபா<ெத�லா3 பழைமேபசிF 
 
ேச�ைவகார� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      சி%றாைள ப%றிேபசி  10 
 
மர�கார� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      மரFச4கதி ெய�லா3ேபசிF 
 
சிவனா9� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      ெச4க�ைல ப%றிேபசிF 
 
0ரமணி கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      09ணா3ைப ப%றிேபசி 
 
மாயா9� கி�டேபா;� - க9மணிேய 
      மணைலப%றி ெய�லா3ேபசி 
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வயி%6பசி எ$5ததாேல - க9மணிேய 
      வ�தார3மா �$ேத�.  15 
 
அர9மைன�# ேமேலக�ட� - க9மணிேய 
      அக�றகாG வFசார3மா. 
 
எசG8 ேபா�$�கி�$� - க9மணிேய 
      எ$5தார3மா ெப�5தேவைல. 
 
ஏ<ெம5ைத க�டI9I - க9மணிேய 
      இைற5தார3மா பண5ைதெய�லா3. 
 
பண5ைதந�ல பணெம�6தா� - க9மணிேய 
      பா��காேமதா� இைற5தார3மா. 
 
காைசந�ல காெச�6தா� - க9மணிேய 
      கனவிேல*3 நிைன�காேம  20 
 
க9டைதய3மா ெசலவழிF0� - க9மணிேய 
      க��னா� ெம5ைத�$. 
 
ேபாய�மா� ெபா9I4Kட� - க9மணிேய 
      ெபாள�தா4கேள பாைறகைள. 
 
வாண3ெவ�ட ஆI3ெப9I3 - க9மணிேய 
      வ�தா�கேள வாிைசயா5தா� 
 
பாைறக�3 பாைறயாேல - க9மணிேய 
      பD�கைலயா3 வாணேவைல. 
 
ஜ3ப�க3பி ட3பமா5தா� - க9மணிேய 
      ப3பர3ேபா� பாைறைய5தா�  25 
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ெதாைளெதாைளயா எDவைளேபா� - க9மணிேய 
      ெதாைளF0�Fசா3 (ழ3(ழமா 
 
க�ம��+3 திாிெந�83 - க9மணிேய 
      கண�கி�லாேம ெகா9டா�+தா� 
 
க�ம��ைத5 ெதாைள�#�ேளதா� - க9மணிேய 
      கண�#ேபால� ெக��5+5தா� 
 
திாிய65+ ம��தி�வF0� - க9மணிேய 
      தீ�ெகா=5த5 திOெர9Iதா� 
 
படா�9I ெவ�Fசி�Fசா3 - க9மணிேய 
      பாைறெய�லா3 0�#F0�கா.  30 
 
வாண3ேவைல (�,சரா) - க9ேணஅபா 
      வாணேவ��ைக கா��னா�. 
 
ந�ச5திர3 நா�எ�லா3பா�5+� - க9மணிேய 
      அ-திவார3 ேபா�டா4களா3. 
 
ேபாய�மா� எ�லா��#3 - க9ேண அபா 
      ேபா+மான பண4ெகா$5+ 
 
ராேவைல*3 ெச;யFெசா�D� - க9ேணஅ+�#3 
      ஞாயமான பண4ெகா$5+� 
 
கா�த5திேல விள�#ேபா�$� - க9மணிேய 
      கண�காேவைல (�Fசாரா3.  35 
 
ெசா�னப� சிவனா9�*3 - க9மணிேய 
      ெச4க�ெகா9$வ� த$�கினானா3. 
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மைலேபாேல மணைல5தா?3 - க9மணிேய 
      மாயா9�*3 #வி5தானா3. 
 
0606பாF 0பிரமணி*3 - க9மணிேய 
      09ணா3ெப�லா3 ெகா9டா�தானா3. 
 
க�ப��*3 கன(�ைட*3 - க9மணிேய 
      கல�தா4களா3 சா�+Kட. 
 
#3மிெய�ன K�டெம�ன - க9மணிேய 
      #னி�+நிமி��+3 #5தி�கி�$5  40 
 
தி�லால பா�$எ�ன - க9மணிேய 
      ெத3மா4# பா�$எ�ன 
 
கைள5தவ�க� நி%ைகயிேல - க9ேணஅபா 
      காபிKட� ெகா$5தாரா3. 
 
மர�கார� மரேவைலைய� - க9ேணஒ9I3 
      மற�காம�தா� (�5தி�டாரா3. 
 
கண�கி�லாத ெகா5த�மா�3 - க9மணிேய 
      க9ெகா�ளாத சி%றா�க=3 
 
ேச�ைவகார� Cல5தாேல - க9ேணஅவ� 
      ெச4க�ேவைல +வ�ைகயிேல  45 
 
ஆ�ட3எ�ன பா�ட3எ�ன - க9மணிேய 
      ேவ��எ�ன ேவைல�கார��#! 
 
கத)நிைல ைவ�ைகயிேல - க9மணிேய 
      கடைல அவG3எ�ன 
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ேத4கா;எ�ன பழ4க�எ�ன - க9மணிேய 
      ெத�வி�ெவ%றிைல பா�#எ�ன! 
 
அக-மா5திேல வ�தவ4க=�#3 - க9மணிேய 
      அழகானN மாைலஎ�ன 
 
ெகா�$எ�ன ேமள3எ�ன - க9மணிேய 
      ெகா9ைடயிேல N)3எ�ன  50  
 
கத)க=3 ச�ன�க=3 - க9மணிேய 
      கண�கா�ெகா5த�மா� வFசா�களா3. 
 
ச�ட4க=3 வி�ட4க=3 - க9மணிேய 
      க�டட5திேல கண�கி�ைலயா3. 
 
ஏ<மாச� ெக$)வF0� - க9ேணநா3 
      ஏ<ெம5ைத ��ைட (�F0 
 
அர9மைனயா� அச�+ேபாக� - க9ேணஅபா 
      அ�டகாச3 ப9ணினாேர. 
_______ 
 
8.16  8.16  8.16  8.16  உற(கிட&மாஉற(கிட&மாஉற(கிட&மாஉற(கிட&மா! ! ! !     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா 
 
0��ைட 8ளியமர3 - க9மணிேய 
      Lதா$3 ந�தவன3 
 
பர�ைட 8ளியமர3 - க9மணிேய 
      ப�தா$3 ந�தவன3. 
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கா�கா*3 க5த�க5த� - க9ேணெர9$ 
      க�னிமா� வாறா4க. 
 
ெச3ேபா5+� க5த�க5த� - க9ேணெர9$ 
      ேசவக� வாறா4க.  5 
 
ஆ%6மண ைலபரபி� - க9ேணேசா6 
      ஆ�கிவிைள யாைடயிேல 
 
ஆ�கிநீ வFசேசா%ைற� - க9மணிேய 
      அழி5தி�டாேனா உ�மாம�? 
 
மாம� ெபாதிஅள�க� - க9மணிேய 
      மFசின�மா� ேகா�ைடக�ட� 
 
க�38�க ேவ38�க� - க9மணிேய 
      க9டவ�க� மன(�க 
 
இ�38�க ெப%ெற$5த - க9மணிேய 
      இ�தய5ைத ஆர�5தா�?  10 
 
அ5ைதம�க� வாசG�#� - க9மணிேய 
      நி5தநி5த3 ேபாகாேத. 
 
பா3ப�5+ ேபா$வா�க� - க9மணிேய 
      பழிகார அ5ைதம�க�. 
 
ேசா6 அ$பிேலதா� - க9மணிேய 
      ேசாைல�கிளி ைகயிேலதா�. 
 
பாG3 அ$பிேலதா� - க9மணிேய 
      பாைல�கிளி ைகயிேலதா�. 
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ஆ� அ�5தா�க� - க9ேணஉ�ைன 
      அரளிNF ெச9டாேல?  15 
 
மFசினிFசி அ�5தாேளா - க9ேணஉ�ைன 
      ம�DைகNF ெச9டாேல? 
 
ஒ�Fசா;5+ ப$5+நீ - க9மணிேய 
      உற4கிட3மா ெதா��யிேல. 
---------- 
 
8.17  8.17  8.17  8.17  தாயி� கைத தாயி� கைத தாயி� கைத தாயி� கைத     
 
ஆராேரா ஆராேரா - க9ேணநீ 
      ஆாிரேரா ஆராேரா. 
 
ஒ�5தி�ெகா� மக�பிற�ேத� - க9ேணநா� 
      ஒ9�யிேல உலக3வ�ேத�. 
 
தகப�வ�+ தாரா8ர3 - க9ேணஎ� 
      தா;வ�+ த�ம8ாி. 
 
அ9ண� இ�ைல த3பி இ�ைல - க9ேண என�# 
      அ�கா� இ�ைல த4ைக இ�ைல. 
 
ெபா�?9ணாG3 ெபா�?ேபாேல - 
      க9ேணஎ�ைன 
ெபா5திெபா5தி வள�5தா4கேள.  5 
 
காைலயிேல ஒ�+ணியா3 - க9ேணஎன�# 
      மாைலயிேல ம6+ணியா3. 
 
கா;Fச�#ளி� ஆ�டேபா;� - க9ேணஎ� 
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      தா;�#பா� வ%றேபா;5 
 
தாராளமா; பா�ெகா$�க� - க9ேணஎன�#� 
      காரா3ப0 வா4கினாளா3. 
 
+ணி5ெதா��� ேவIமி9I - க9ேணஎன�# 
      மணி�க��� வா4கினாளா3. 
 
Z5+ணி கச�க5தாதி - க9மணிேய 
      பா�+ணி கச�க5தாதி.  10 
 
ெபா�$ைவ�க ெர9$தாதி - க9மணிேய 
      ச�ைடேபாட CIதாதி. 
 
தா4கி5தா4கி5 R4ைகைவ�க� - க9மணிேய 
      தாரா�ட5 தாதிநாG. 
 
பாQ�ட5 தாதிநாG - க9மணிேய 
      ப0ேம;�க5 தாதிநாG. 
 
ராெவ�லா3 க9விழி5+� - க9மணிேய 
      காவ�கா�க5 தாதிநாG 
 
த9ணிஊ%ற5 தாதிநாG - க9மணிேய 
      தைலஉல�5த5 தாதிநாG.  15 
 
சி�ெக$�க5 தாதிநாG - க9மணிேய 
      ெச�ல4ெகா,ச5 தாதிநாG. 
 
ைகய(�க5 தாதிநாG - க9மணிேய 
      கா�அ(�க5 தாதிநாG 
 
#3மாள3ேபாட5 தாதிேவேற - க9மணிேய 
      #3மிய��க5 தாதிேவேற. 
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���ெர�6 அ<ைகயிேல - க9மணிேய 
      ேவ��ைக�கா�ட5 தாதிேவேற. 
 
ச5த3ேபா�$ அ<ைகயிேல - க9மணிேய 
      சதிராட5 தாதிேவேற.  20 
 
ெச�ல4ெகா,சி அ<ைகயிேல - க9மணிேய 
      சிாி8�கா�ட5 தாதேவேற. 
 
ப��க��ேல வி<�திடாேம - க9ேணஎ�ைன 
      பா+கா�க5 தாதிநாG. 
 
பளி4கிேல வ<�கிடாேம - க9மணிேய 
      பா+கா�க5 தாதிநாG. 
 
ைககா� பிசகிடாேம - க9மணிேய 
      க9டப� 0=�கிடாேம 
 
ஊ��+கி�$5 திாிைகயிேல - க9மணிேய 
      உர�ேமேல ேமாதிடாேம.  25 
 
பா�#��#3 ேநர5திேல - க9மணிேய 
      8ற4காைல பாேலறாேம 
 
சி�னFசி�ன பி�ைளKட� - க9மணிேய 
      ேச��+நா� விைளயாைடயிேல 
 
சீ�#பிணி அ9�டாேம - க9மணிேய 
      ேசத3ஒ9I3 ஆகிடாேம 
 
ஈெய638 க�F0டாேம - க9மணிேய 
      எ�லா3பா��க5 தாதிேவேற. 
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ம��தைர�க5 தாதிேவேற - க9மணிேய 
      ம��+ேபாட5 தாதிேவேற.  30 
 
தைலகா�எ� ன(3வD5தா� - க9மணிேய 
      ைதல�ேத;�க5 தாதிேவேற. 
 
ஊ,ச�க�ட5 தாதிேவேற - க9மணிேய 
      ஊ,சலா�ட5 தாதிேவேற. 
 
எ9ெணயிேல ஒ5தட(3 - க9மணிேய 
      ெவ�நீாிேல ஒ5தட(3 
 
இ�ன3ேவேற ஒ5தட(3 - க9மணிேய 
      என�#�ெகா$�க5 தாதிேவேற. 
 
ெச�வ5தி ேலபிற�ேத� - க9மணிேய 
      ெச�வ5தி ேலவள��ேத�.  35 
 
ஆ$எ�ன மா$எ�ன - க9மணிேய 
      கா$எ�ன �$எ�ன 
 
(5+எ�ன ர5ன3எ�ன - க9மணிேய 
      ெசா5+எ�ன ெக5+எ�ன 
 
வைகவைகயா; நைகக�எ�ன - க9மணிேய 
      ஜைதஜைதயா; நைகக�எ�ன 
 
சார�$வ9�எ�ன - க9மணிேய 
      சல4ைகேபா�ட வ9�எ�ன 
 
அ,0 வயசிேலநா� - க9மணிேய 
      அாிசி5தாி ப�Fேசன3மா.  40 
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ப5+வய0� #�ேளநா� - க9மணிேய 
      ப�ெப�லா3 (�Fேசன3மா. 
 
ப�னிர9$ வயசிேலநா� - க9மணிேய 
      ப�வமான கால5திேல 
 
வாDப பிராய5திேல - க9மணிேய 
      வா.�ைகப�ேட� உ4கபா)�# 
 
வ�ச3ப5 தி�வ+மாF0 - க9மணிேய 
      வாசைன�#3 பி�ைளயி�ைல. 
 
திைனமாைவ5 திாி5+ைவ5+� - க9மணிேய 
      திாி5தமாைவF சD5+ைவ5+F  45 
 
சD5தமாைவ உ���ைவ5+� - க9மணிேய 
      சDபி�லாேம இனி83ேபா�$ 
 
8�ைளயா��#3 ெகா$5+பா�5ேத� - க9மணிேய 
      Nசாாி�#3 ெகா$5+பா�5ேத�. 
 
ஒ�பி�ைள�# ப5+�9ைட - க9மணிேய 
      ஊ�பி�ைள�#3 ெகா$5+பா�5ேத�. 
 
ேந5தி�கட� நிைறேவ%றிேன� - க9மணிேய 
      ெந;விள�# ஏ%றிைவ5ேத�. 
 
தானெம�லா3 ெச;+பா�5ேத� - க9மணிேய 
      த�மெம�லா3 ெச;+பா�5ேத�.  50 
 
காசிதீ�5த3 ெச;+பா�5ேத� - க9மணிேய 
      #%றால5தி� #ளி5+பா�5ேத�. 
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ராேமFவர3 ேபா;பா�5ேத� - க9மணிேய 
      பாவநாச(3 ேபா;பா�5ேத�. 
 
பழனிமைல ேமD��#3 - க9மணிேய 
      பழனியா9ட வைன*3பா�5ேத�. 
 
ெகா,சற5+�# பி�ைளயி�ைல - க9மணிேய 
      ெகா�ளிைவ�க பி�ைளயி�ைல. 
 
எ�னபாவ3 ெச;ேதேனாஅ3மா - க9மணிேய 
      ஏ+பாவ3 ெச;ேதேனாஅ3மா!  55 
 
ெம<கிைவ5த ��$�#�ேள - க9மணிேய 
      விைளயாட பி�ைளஇ�ைல. 
 
K��ைவ5த ��$�#�ேள - க9மணிேய 
      #ைபேபாட பி�ைளஇ�ைல. 
 
நிைற5+ைவ5த நிைற#ட5ைத� - க9மணிேய 
      #ைற5+ைவ�க பி�ைளஇ�ைல. 
 
ஆ�கிைவ5த அ9டாFேசா%ைற� - க9மணிேய 
      அ�ளி5தி�ன பி�ைளஇ�ைல. 
 
க�6ேபாற வழியிேலநா� - க9மணிேய 
      க�கிண6 க��ைவ5ேத�. 60 
 
மல�ைக5 த�மெம�6 - க9மணிேய 
      மா$த9ணி #��கைலேய! 
 
மா$ேபாற வழிேமேலநா� - க9மணிேய 
      மணிேபால ைவ�ேகா�ேபா�$ைவ5ேத�. 
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மல�ைக5 த�மெம�6 - க9மணிேய 
      மா$ைவ�ேகா� தி�னைலேய! 
 
ஆனிமாச3 வா4கிவி�ட - க9மணிேய 
      அழகான ப0)3மல$. 
 
#ைபயிேல ேம;�+வ�3 - க9மணிேய 
      ேகாழிKட5 தா�மல$.  65 
 
மாம�மFசா� ஏசினா4க - க9மணிேய 
      ம%றவ�க� ஏசினா4க. 
 
அ9ண�த3பி ஏசினா4க - க9மணிேய 
      அ�காஅ5ைத ஏசினா4க. 
 
மதனிெகா<�தி ஏசினா4க - க9மணிேய 
      சதிநிைன5+ ேபசினா4க. 
 
சி%றப��� டா�4Kட� - க9மணிேய 
      சிாி�க)3 இடமாேனேன! 
 
ம�ைதயிேல ப$5+ற4#3 - க9மணிேய 
      மா$க�ெற� லா3மல$.  70 
 
ேவDப�க3 ேம;�+வ�3 - க9மணிேய 
      ெவ�ளாெட� லா3மல$ 
 
காெட�லா3 0%றிவ�3 - க9மணிேய 
      க�நா*� தா�மல. 
 
எ�(க5தி ேலவிழி5த - க9மணிேய 
      எதி�5த��$ ெப9மல�. 
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அ9ைட�ெட� லா3மல$ - க9ேணஎ�ைன 
      அ$5தவெர� லா3மல$. 
 
இ5தைன*3 மலடாயி��க� - க9மணிேய 
      எ5தைனபாவ3 நா�ெச;ேதேனா! 75 
 
உ4கபா)3 நா?3ேச��+ - க9மணிேய 
      உலகெம�லா3 0%றிேபாேனா3. 
 
காெட�ன வனெம�ன - க9ேணநா4க� 
      க9டப� அைலைகயிேல 
 
கா�$ாிஷி க9ைணC�� - க9மணிேய 
      கட)� தவ3 ெச;ைகயிேல 
 
க9ேடாம3மா தவ(னிைய� - க9ேணஅவ� 
      காDேலதா� வி<�ேதா3அ3மா 
 
தவ3(�5+ ஜப3(�5+� - க9மணிேய 
      த�தார3மா மா4கனி*3.  80 
 
ம�திர(3 உFசாி5+� - க9மணிேய 
      மா4கனிைய5 த�தார3மா. 
 
வல38ாி*3 இட38ாி*3 - நா4க�0%றி 
      வ�ேதாம3மா (னிவ�ப�க3. 
 
தி�நீைற*3 ப�னீைர*3 - எ4க�ேமேல 
      ெதளி5தார3மா (னிவ�தா?3. 
 
தைலேமேல ைகையவF0� - க9மணிேய 
      த�தார3மா ஆசீ�வாத3. 
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சாியான கால5திேல - க9ேணஉ�ைனF 
      ச�ேதாசமா� க9ேடா3அ3மா. 85 
 
நீபிற�த நா�(தலா� - க9ேணஎ� 
      நி�தைன*3 மாறி%ற3மா. 
 
மல�ெப%ற மல�$வர3 - க9மணிேய 
      ம4கி%ற3மா அ�6(த� 
 
சீ�#ைல�க பா�5தவ4க - க9மணிேய 
      சீரழி�தா� எ�க9 (�ேன. 
 
ெவ�கப$5த பா�5தவ4க - க9மணிேய 
      ெவ�கப�$ ேபானார3மா. 
 
வாயினாேல ைவதவ�க� - க9மணிேய 
      வ�5தப�$ ேபானார3மா.  90 
 
ேபாகவி�$ 8ற,ெசா�னவ� - க9மணிேய 
      ேபானேபா�#5 ெதாியைல3மா. 
 
#0#09I ேபசினவ� - க9மணிேய 
      #ைலெயாி,0 ேபானார3மா. 
 
ேகDப9ணிF சிாி5தவ�க� - க9மணிேய 
      ேகவலமா; ேபானார3மா. 
 
பாியாச3ப9ணிF சிாி5தவ�க� - க9மணிேய 
      பய5ேதாேட ேபானார3மா. 
 
அர9டா�கேள அ9ண�த3பி - க9மணிேய 
      அ�காத4ைக எ�ேலா�ேம.  95 
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ம6வா�5ைதKட ேபசாமேல - க9மணிேய 
      மாம�மாமி ேபானா�கள3மா 
 
மFசா�ெகா<�த� மதனிெகா<�தி - க9மணிேய 
      மான4ெக�$ ேபானார3மா 
 
அ9ைட�$3 அ$5த�$3 - க9மணிேய 
      ஆFசாிய ப�டார3மா 
 
அபா)3 நா?3ேச��+ - க9மணிேய 
      ஆ9டவைர5 ெதா<ேதா3அ3மா! 100 
________ 
 
8.18  8.18  8.18  8.18  ராாீ ராாீ ராாீ ராாீ ராாீ ராாீ ராாீ ராாீ     
 
ராாீராாீ ராராேரா - ஏன;யா 
      ராாீ ராராேரா 
 
வ9டாட ெர9டைசய வ�ளிைக ேவலைசய 
ராாீராாீ ராராேரா எ�க9ேண - ராாீராேரா 
 
ராாி�# ராாிெம5ைத சீராம��# ப,0ெம5ைத 
Rாி�#5 Rாிெம5ைத சீராம��# ப,0ெம5ைத 
 
ச4#(ழ4#தா - சிவ - ச4கர� ேகாயிDேல 
சி�ன3 (ழ4#தா ெச�Rரா� ேகாயிDேல (ராாீ) 
 
ஏ�அ<ேத ஏ�அ<ேத ஏல3N வா;ேநாக 
வ38�# அ<வாேளா - எ� அ3மா - 
      வாெய�லா3 ேத�வ�ய ( ராாீ) 
---------- 
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9. 9. 9. 9. சி:வ� உலக&சி:வ� உலக&சி:வ� உலக&சி:வ� உலக&    
 
சாA�தா�த� சாA�தா�த� சாA�தா�த� சாA�தா�த�     
 
சா;�தா ட3மா சா;�தா$ 
சாய� கிளிேய சா;�தா$ 
அ�ன� கிளிேய சா;�தா$ 
ஆவார3 Nேவ சா;�தா$ 
#5+ விள�ேக சா;�தா$ 
ேகாயி� 8றாேவ சா;�தா$ 
மயிேல #யிேல சா;�தா$ 
மாட 8றாேவ சா;�தா$. 
______ 
 
ைக �7த� ைக �7த� ைக �7த� ைக �7த�     
 
ைக� ச3மா ைக�0 
கைட�# ேபாகலா3 ைக�0 
மி�டா; வா4கலா3 ைக�0 
ெம+வா;5 தி�னலா3 ைக�0 
ெசா�கா; வா4கலா3 ைக�0 
ெசா#சா; ேபாடலா3 ைக�0. 
_______ 
 
ேதா� �7த� ேதா� �7த� ேதா� �7த� ேதா� �7த�     
 
ேதா�� ச3மா ேதா��0 
0�தர� கிளிேய ேதா��0 
பFைச� கிளிேய ேதா��0 
பவள� ெகா�ேய ேதா��0 
தி9ைணயி� கீேழ தவ.�+ விைளயா$3 
ேதேன மணிேய ேதா��0. 
_________ 
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க-ணாB3சிக-ணாB3சிக-ணாB3சிக-ணாB3சி    1111    
 
க9ணா3  
க9ணா3 NFசாேர 
கா+கா+ NFசாேர 
எ5தைன (�ைட இ�டா;? 
CI (�ைட.  
CI (�ைட*� தி�?8�$ 
ஒ�ச3பா (�ைட ெகா9$வா! 2 
 
த5த�கா 85த�கா - தவைலF ேசா6 
ெந%றிமா ெந�4கமா - பFைசமர5திேல பதவைல க�ட 
ப�றிவ�+ சீராட - பைறய�வ�+ ெந�G�#5த 
#9$மணி ேசாறா�க� - #�விவ�+ Kபி$+. 
__________ 
 
ப.0 ச�)� ப.0 ச�)� ப.0 ச�)� ப.0 ச�)�     1 1 1 1     
 
ச�# ச�#� - ச� ெவால�ைக� 
      #5 ெதால�ைக� - #மர� ெப9டா�� 
      பாளய5திேல வா.�ைகப�ட 
      பழனி ெப9டா��. 2 
 
மாபிைள மாபிைள 
      ம9ணா4க�� ேதா8ேள 
      அைர�கா0 ெவ%றிைல�#� 
      கதிெக�ட மாபிைள. 3 
 
#5+ல�ைக - ேகாD�#9$ 
      வFெச$பா� வாாி�ெகா�வா� 
      தைபதாள3 - ஏ�திஇற�கி 
      ஏ�தின ைகயிேல ெசா�கி.  4 
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கவாைன� கவ�� கவ�� கவ�� 
      பD, ச$#$. . . . . . . . . . . 5 
 
பD, ச$#$ அ�பாேன�? 
      ப�G ெர9$3 ேபாவாேன�? 
      உ4கப?�#3 உ4காயி�#3 
      ெர9$பண3 த9ட3 த9ட3 த9ட3. 6 
 
RR நா;�#�� - ெதா��ய5+ நா;�#�� 
வைளF0 ேபாடடா நா;�#�� 
இ<5+ ேபாடடா நா;�#�� 
நா;�#�� நா;�#�� நா;�#��! 7 
 
கி�கீ�#4 க3ப� த�ைட 
      கா0�# ெர9$ த�ைட 
      க�ைண� கிழ4கடா 
      வா4கி ேபாடடா வா4கி ேபாடடா. 8 
 
அ�த� #$�ைக இ�த� #$�ைக 
க�Dேல ேபா�டா� 0ைர� #$�ைக 
0ைர�#$�ைக 0ைர�#$�ைக 0ைர�#$�ைக. . . . . 9 
 
அ�த அாிசி இ�த அாிசி 
      ேந5+� #5தின க3பாிசி 
      க3பாிசி க3பாிசி க3பாிசி. 10 
 
க�ைண� கிழ4கடா வாைழ பழமடா 
ேதாைல உாியடா ெதா9ைட�#� அைடயடா 
அைடயடா அைடயடா அைடயடா!  11 
 
கீF0� கீFசடா கீைர5 த9டடா 
ந�$ வFேச9டா ப�$ ேபாFசடா 
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ப�$ ேபாFசடா ப�$ ேபாFசடா. 12 
 
ெகா5+� ெகா5+ ஈFச4கா; 
      ேகாடாD ஈFச4கா; 
      ம+ைர�# ேபானாG3 
      வாடாத ஈFச4கா; 
      ஈFச4கா; ஈFச4கா;. 
_______ 
 
க�லா4கா; விைளயா�$  
1  
ெகா�#Fசி� ெகா�# 
ெர�ைட சிலா�# 
C�#F சில�தி 
நா�#லா வரண3 
ஐயப� ேசாைல 
ஆ6(க தாள3 
ஏ<�#� K< 
எ�$�# (�� 
ஒ�ப+ க3பள3 
ப5+ பழ3 ெசா�$.  
 

1. க�ைட வFேச� மர3 பிள�ேத�  
2. ஈாிர9ைட ேபாடடா 

இ��க மா�ைட� க�டடா 
ப�5தி� ெகா�ைடைய ைவயடா 
ப,சேணசா   

3. (�க�$ வாணிய� ெச�காட 
ெச�#, ெச�#3 ேச��தாட 
வாணிய� வ�+ வழ�காட 
வாணிFசி வ�+ K5தாட.  

4. நாைல ைவF0 நாெல$ 
நாராயண� ேபெர$ 
ேபெர$5+ பிFைசெய$.  

5. ஐவரளி ப0ம,ச� 
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அைர�க அைர�க ப5தா+ 
ப5தாத ம,ச� ப0ம,ச�.  

6.  ஆ�#�5தல3 #�5தல3 
அ$85 த9டல3 த9டல3 
ேவ38 0�டா� ெவ9கல3.  

7.  ஏ< 85திர சகாய3 
எ4க� 85திர சகாய3 
மா�$ 85திர சகாய3 மகராஜி.  

8. எ�$3 ெபா�$3 
இட�க9 ெபா�ைட 
வல�க9 சப�ைட.  

9. ஒ�ப+நாி சி5திர5ைத 
ேபர� பிற�த+ 
ேபாிடவா� ெபாியா5ைத.   

10. ப5திரா சி5திரா ேகாலா�ட3 
ப4#னி மாச3 
ஆ� ெவ�ளி�கிழைம 
அ3ம� ெகா9டா�ட3.   

11.  நா?3வ�ேத� ந$�க�ைட�# 
எ� ேதாழிவ�தா; எ$5தக�ைட�# 
------- 
 
த��� அப3ெகா�ட 
தவைல ச3பா�ெகா�ட 
 
ஒ5ைத� ைகயா�ெகா�ட 
ஒச�த மர�க�ைட 
 
#5தி� #5தி5 தா�3 
ெபா�டல4 க��5 தா�3. 3  
 

1.  ஆைல ெபா6�கி - ஆசார� க�ளி 
R�க� ெதளி�த - Rவாைட� காாி 
பா�#மர5+ - பாவாைட� காாி.  
2.   �ாி இர9ெட$�க �0� த9ெட$�க 
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மாதா ம9எ$�க.  
3.  (�ேகா�$ ராவண� - (5+F சரவண�.  
4. நா�# நட�+வர - நாேக�திர� ெதாட��+வர.  
5. ஐவ� அைர�#3 ம,சள 
ேதவ� #ளி�#3 த9ணீ�.   
6. ஆ�ேகா ரளிவாைழ 
அ9ண� த3பி ெப�வாைழ.   
7. ஏழ9ண� கா��ேல - எ4கள9ண� ���ேல 
ம,ச� சர��ேல. 
ெபாைதெபாைத ெபா3பர3 ெச�� சித3பர3 
ெகா�# ேகாலா�ட3   
 

1. ெபா6�கி ெபா6�கி 
ேபாறாளா3 த9ணி�கி 
த9ணி�#ட3 தைலேமேல.   

2. இள இாிFசி�ேகா 
Nைவ பறிFசி�ேகா 
ெபா��யிேல வF0�ேகா.   

3. (�ேகா$ த�ேகா$ பாக%கா; 
(�ளி� லாத ஏல�கா;   

4. நா�ேக நட�+ வரப 
பா3ேப பட��+ வர.   

5.  அ,0 களா�கா; +3ைபN 
அதிேல ஒ� ஜ�ன�.  

6.  ஆ�K� அ�வாைழ 
அ9ண� த3பி ெப�வாைழ.   

7. ஏ< எ�?3 கா��ேல 
எ4க� அ9ண� ���ேல 
ம,ச� சர��ேல.   
 
8 
1. கா9ேடனி K9$ - ம5ேதனி ம+ர3 
         ஒ9ேணனி உலக3. 
2.  ெர9ேடனி ாிஷப3.   
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3.  CI (5தாFச3 (5தாFச3 
ேப�வழி ெச4க� பதிவிர5த3 
ெப�னாேர ேபா�� ர5தப�$$5தி 
ெர5த3ேபா� பாவாைட சா5திர5த3. 
4.  நாலா4 ெகா�ைலயிேல 
நாற பழ3ப<�க 
நா4கெள�லா3 வா4கி5தி�ன 
ந$�# ஜூரம��க - எ4க3மா எைனைவய.  
5.  அ,03 ப,சா4க3.  
6.  ஆேறா பாலா6.  
7. ஏேழா விள�ெகாிய. 
8.  எ�$3 ெகா�டார3.  
9.  உ5தர ம�லா6. 
10. ப5த�ேயா பாD 
 
ெர5+ ெரறி+ளசி 
வி�லார� ெகா�ைல �ர3ம� சீேராேட 
காய3 க3ேபாேட க5திாி (�ேளாேட 
அ$ப�F சார4க3 ஆ)�ேன சி4க3 
ேகாவிDேல D4க3 #3பிடலா3 த4க3. 
_________ 
 
வினா விைடவினா விைடவினா விைடவினா விைட    
 
ஓ� ஓ�ஓ� ஓ�ஓ� ஓ�ஓ� ஓ�    
எ�ன ஓ$? ந9ேடா$. 
எ�ன ந9$? பா�ந9$. 
எ�ன பா�? க�ளிபா�. 
எ�ன க�ளி? ச+ர�க�ளி. 
எ�ன ச+ர3? நா;Fச+ர3. 
எ�ன நா;? ேவ�ைடநா;. 
எ�ன ேவ�ைட? ப�றிேவ�ைட. 



266 

 

எ�ன ப�றி? ஊ�ப�றி. 
எ�ன ஊ�? கீரY�. 
எ�ன கீைர? அைற�கீைர. 
எ�ன அைற? ெபா�னைற. 
எ�ன ெபா�? கா�கா;ெபா�. 
எ�ன கா�கா;? அ9ட4கா�கா;. 
எ�ன அ9ட3? ேசா%ற9ட3. 
எ�ன ேசா6? பழ,ேசா6. 
எ�ன பழ3? வாைழபழ3. 
எ�ன வாைழ? க�வாைழ. 
எ�ன க�? ந5ைத�க�. 
எ�ன ந5ைத? #=5+ந5ைத. 
எ�ன #ள3? ெபாிய#ள3. 2 
 
ேவ� ேவ�ேவ� ேவ�ேவ� ேவ�ேவ� ேவ�    
எ�ன ேவ�? ெவ��ேவ�. 
எ�ன ெவ��? பைனெவ��. 
எ�ன பைன? தாளிபைன. 
எ�ன தாளி? வி��தாளி. 
எ�ன வி��+? மணவி��+. 
எ�ன மண3? Nமண3. 
எ�ன N? மா3N. 
எ�ன மா? அ3மா. 3 
 
உ�ேப� எ�ன? - ேபாி�கா; 
உ�ஊ� எ�ன? - ஊ6கா; 
உ�ஜாதி எ�ன? - ஜாதி�கா;. 4 
 
ஆ-� ஆ-�ஆ-� ஆ-�ஆ-� ஆ-�ஆ-� ஆ-�    
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எ�ன ஆ9�? - ெபா�னா9�. 
எ�ன ெபா�? - கா�கா;ெபா�. 
எ�ன கா�கா;? - அ9ட4கா�கா;. 
எ�ன அ9ட3? - Nஅ9ட3. 
எ�ன N? - பன3N. 
எ�ன பைன? - தாளிபைன. 
எ�ன தாளி? - நாகதாளி. 
எ�ன நாக3? - 05தநாக3. 
எ�ன 05த3? - ��$F05த3. 
எ�ன �$? - ஓ�$�$. 
எ�ன ஓ$? - பாேலா$. 
எ�ன பா�? - நா;பா�. 
எ�ன நா;? - ேவ�ைடநா;. 
எ�ன ேவ�ைட? - ப�றிேவ�ைட. 
எ�ன ப�றி? - ஊ�ப�றி. 
எ�ன ஊ�? - கீைரஊ�. 
எ�ன கீைர? - அைற�கீைர. 
எ�ன அைற? - ப�ளியைற. 
எ�ன ப�ளி? - மடப�ளி. 
எ�ன மட3? - ஆ9�மட3. 
எ�ன ஆ9�? - ெபா�னா9�! 
 
கீைர கீைரகீைர கீைரகீைர கீைரகீைர கீைர    
எ�ன கீைர? - அைற�கீைர 
எ�ன அைற? - ெபா� அைற. 
எ�ன ெபா�? - கா�கா;ெபா� 
எ�ன கா�கா;? - அ9ட4கா�கா;. 
எ�ன அ9ட3? - பிர3மா9ட3. 
எ�ன பிர3மா? - ச+�(கபிர3மா. 
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எ�ன ச+�? - மா,ச+�. 
எ�ன மா? - ெந�Gமா. 
எ�ன ெந�? - ச3பாெந�. 
எ�ன ச3பா? - (5+Fச3பா. 
எ�ன (5+? - ெகா�ைட(5+. 
எ�ன ெகா�ைட? - (�திாி�ெகா�ைட. 
________ 
 
நிலாபா��நிலாபா��நிலாபா��நிலாபா��        
 
நிலாநிலா வாவா 
      நி�லாேம ஓ�வா 
      மைலேமேல ஏறிவா 
      ம�DைகN� ெகா9$வா! 1 
 
எ��எ�� பா��#3 
      வ�டவ�ட நிலாேவ 
      +�ளி5+�ளிF சிாி�#3 
      +3ைபN) நிலாேவ. 2 
 
நிலாநிலா எ4ேகேபாறா;? 
      ம9எ$�க ேபாேற�. 
      ம9 எ�ன5+�#? 
      ச��பாைன ெச;ய 
      ச��பாைன எ�ன5+�#? 
      ேசாறா�கி5 தி�ன.  3 
 
நிலாநிலா எ4ெக4ேகேபானா;? 
களிம9I�# ேபாேன�. 
 
களிம9 எ�ன5+�#? �$க�ட. 
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�$ எ�ன5+�#? மா$க�ட. 
 
மா$ எ�ன5+�#? சாணிேபாட 
சாணி எ�ன5+�#? �$ ெம<க 
 
�$ எ�ன5+�#? பி�ைளெபற 
பி�ைள எ�ன5+�#? 
 
எ9ெண;�#ட5திேல ேபா�$பி�ைள 
+�ளி5+�ளி விைளயாட. 4 
__________ 
 
ேவ��ைக பா���க� ேவ��ைக பா���க� ேவ��ைக பா���க� ேவ��ைக பா���க�     
 
க5தாி�கா; தி�டேபாேன� 
      கைட5 ெத�விேல - அ�த� 
கைட�கார� க9$�கி�$ 
      ேபா�டா� (+கிேல. 
ஒ�$Z� ெபா6�கேபாேன� 
      பஜா� ேரா��ேல - அ4ேக  
ப%றைவ�க ெந�8�ேக�ேட� 
      பா�� ���ேல. 1 
* * * 
 
மணிஅ��#+ மணிஅ��#+ 
      ம+ைர�ேகா�ைடயிேல 
ர4கநாத� ேப�விள4#+ 
      ஆ�$� ெகா�டைகயிேல. 2 
 
மிசிமிசி ெலா� - மீ?�கார� (� 
அைரC� ேத4கா; - K�$�கறி மா4கா;  3 
      * * * 
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சி�ன�#�� நா5தனா  சி�லைரைய மா5+னா 
      ராெவ�லா3 ேபசினா   ரயிGவ9� ஏறினா.  4 
      * * * 
 
ஒ9ணைர�க9I ேடாாியா  ெச�னப�டண3 ேபாறியா 
Nைன� க9ணிநீ  ெபாைழF0�#ேவ.  5 
* * * 
 
ேஜாரான உ-கி ஜி�? 
      ேஜாரா இ��#+ ேபா$ேபா$ 
க�=F சாராய3 வா4கி 
      கல�த��க ேமேல ேபாேற�. 
ேகாழி�கறி ேரா-$ேபா�$ 
      நாG ேள�$F சாபி�ேடேன 
மா�$�கறி ேரா-$ ேபா�$ 
      நாG ேள�$F சாபி�ேடேன. 6 
      * * * 
 
ந9$சிபி� #�ேள ெர9$ 
      க9ெட$5ேத� #9$ (5+ 
வாச(�ள ேராஜா Nேவ 
      வாடாத வாடா Nேவ. 7 
      * * * 
 
மைழ*3 வ�#+ மா4கா*3 கா;�#+ 
கிளி*3 வ�#+ கி9ணார3 ெகா�$+. 8 
      * * * 
 
கடேலார5திேல கப�பா� 
கபDேல ஆயாபா� 
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ஆயா ைகயிேல த�ைடபா� 
த�$ேமேல பி�ைளையபா� 
 
பி�ைளைகயி� பழ5ைதபா� 
பழ5+�#�ேள NFசிபா� 
 
NFசி�#�ேள K9$பா� 
K9$�#�ேள கிளிையபா� 
 
கிளிவாயிேல பழ5ைதபா� 
பழ5+�#�ேள NFசிபா� 
 
ஆயா)�# இ$ைபF0%றி ேபைனபா�.  9 
* * * 
 
தைலகாணி - உ4கப� 
      களவாணி.  10 
* * * 
 
க�=�கைட அ9ணாFசி 
      எ�கண�# எ�னாF0? 
      ெவ�ளிபண3 ஒ9ணாF0 
      வி�ய%கால ேநரமாF0.  11 
* * * 
 
ஆைரயா கைடயிேல  ஏைனயா ேபசேல 
      ேபாைடயா ஒ9ணைர Nேபா�ட கிளாசிேல.  12 
* * * 
 
ஏ ஏ கிழவா ச9ைட�கா வாேற? 
      வாைழ5த9ைட5 தி�?பி�$ 
      வ38�கா வாேற? 13 
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* * * 
 
ஐயாசாமி ெகா;யாபழ3 
அ$பிேல ேபா�டா� மி;யா மி;யா        14 
* * * 
 
#-தி�கார� நானடா - அேடத�(9டா 
ெவ��ேவைல ெச;யேவ9டா – அேடத�  (9டா. 15 
* * * 
 
வாடெவ%றிைல வத4கெவ%றிைல 
      வா;�# ந�லா�ைல 
      #�வி#ைட�த ெகா;யாபழ3 
      ெகா9ைட�# ந�லா�ைல.  16 
* * * 
 
+டப�க�ைட Nைச - 
      அ+ேல ெகா,ச3 ஆைச  
அ3மா 0�ட பணியார3 - 
      அபா ெகா9டா�த க�யார3 
அ3மா ேபா�ட ேகால3 - 
      அ4கி�$ ேபானா� பால3.  17 
* * * 
 
��$ேமேல ேகாழி�#,சா3 
      கி;யா3 கி;யா3 
      ஆ%6ேமேல ெர9ெடாைதயா3 
      ைடயா3 ைடயா3.  18 
* * * 
 
சி�ன உல�ைக #5+ #5+ 
ெபாிய உல�ைக ச�ைத�# ேபா. 19 
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* * * 
 
மைலேமேல #9$ 
      ம�DைகNF ெச9$ 
      உ4கப� வள��கிற மீைச 
      உ4கா5தா� 0�ட ேதாைச.  20 
* * * 
 
பFைச5 தவைல பளபெள4க 
பழனி மFசா� மி?மி?4க 
வாைழ5 த9ைட ெர9டாெவ�� 
வைளய மைறய ெப9ணாவF0 
சி�ன5 த3பி�#5 தாDக�� 
ஆலா5தி� கி9ண3 ேபாயி 
ஆ%றிேல கிI�க�� 
ரா��னேம ரத�கிளிேய 
09ணா3ேப Lாியேன. 21 
      * * * 
 
ஆப5+�# ஏ%றாேபாேல 
      கரபி த�தா4க 
அ)4க=�# ஏ%றாேபாேல 
      இ)4க வ�தா4க 
ராசாஉ�ளைத நா� 
      ெசா�ல வ�ேதேன. 22 
      * * * 
 
உ$38 த$38 
      த5திD 85திD 
      ம�கா� 0�கா� 
      பா� பற4கி 
      ல$3 G$3 
      ஜீ ஜ�! 23 
      * * * 
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ஓர� ெர9ட� 
      ஒச�த க9ணா� 
      மாணி�க3 ம5தள3 
      சிமி�கி சி%றாைட 
      பாபார ெப9I�# 
      ப5தினி� க�யாண3. 24 
      * * * 
 
மாம� ��$� க�யாண3 
மன0� #க�த பாயாச3 
ேசமியா விேலெச;த 
சிவ8F ச��கைர ல�$ 
மாமியா� ைகயிேல 0�ட 
மாி�கி� மா) 8�$. 25 
      * * * 
 
மகாராஜ ராஜ/ 
ம9ைடயிேல பிளா-திாி 
ம+ைரயிேல ஆ-ப5திாி. 26 
      * * * 
 
ஒ�#ர4# மைலயிேல 
ெதா4கினதா3 #�வி 
நா�ந�லஒ� ��ைட�க�� 
மி?�க�டா�NFசி விள�#வFேச�.  27 
      * * * 
 
ஏF0 8�ேட�  கீF0 8�ேட� 
      ஏ<பண3 வா4கி8�ேட�. 28 
      * * * 
 
NN 8ளிய3N  ெபா��யிேல வFசா� தாழ3N 
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      ஈFசி எGமிFசி   பDெகா$5தா� ப�DFசி. 29 
      * * * 
 
ெவ�ளி பிர3ெப$5+ 
      விைளயாட ேபாேன� 
      த4க பிர3ெப$5+5 
      தாDக�ட ேபாேன�. 30 
      * * * 
 
சிமிF சிமிFசா3 ெமாFைச� ெகா�ைடயா3 
03மா இ��கிற வ�ளி� கிழ4கா3 
கார வைட N�தி ல�$  ரா3 ரா3 ரா3 
ஆ�ேன� - உ�ைன - பா�ேன�. 
ச�திரேர Lாியேர சாதி பிராமணேர 
இ�திரைர ேநா�கிய�ேலா  ரா3 ரா3 ரா3 
ஆ�ேன� - உ�ைன - பா�ேன�. 31 
      * * * 
 
அ9ண� ெப9ேண ராம�கா 
      அாிசி� கார� வ�தி�டா� 
      சி�ன ���ேல 8#�+�ேகா 
      சிG�#5 தாள3 ேபா�$�ேகா 
      8�ைட பிF05 தி�?�ேகா 
      8�ச� Kட ேபசி�ேகா! 32 
________  
 

10 . 10 . 10 . 10 . 8ல&ப�8ல&ப�8ல&ப�8ல&ப�    
 
10.1  10.1  10.1  10.1  ஒபாாி ஒபாாி ஒபாாி ஒபாாி     
 
ெகா5+ம�D NN�க - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ெகா�ெகா�யா� கா;கா;�க� 
ேகா(�� ெப%றெப9I - எ�ைனெப%ற அ3மா 
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      #ழ�ைதயிேல அ6�கிேறேன!  1 
 
ெவ4காய3 NN�க - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      வாிவாியா� கா;கா�க 
வாணிFசி ெப%றெப9I - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      வயசிேல அ6�கிேறேன! 2 
 
ம+ைரயிேல Kடார3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ம�DைகN வியாபார3 
ம�DைகN� ேக�கேபானா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      மர5+�ெகா9I ெகா$பாேர! 3 
 
ச�ைதயிேல Kடார3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      சாம�திN வியாபார3 
சீைதேபா; N�ேக�டா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ெச��#ஒ9I ெகா$பாேர!  4 
 
மைலேமேல மா$ேம*3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      மணி�#ழா; ஊதிவ�3 
மணி�#ழா;F ச5த4ேக�$ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ம4ைக 8ல38ேறேன! 5  
 
ெச�ேயார3 மா$ேம*3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      சீைம�#ழா; ஊதிவ�3 
சீைத 8ல38ற+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      சீைம�ெக�லா3 ேக�கைலேயா! 6 
 
ப5+ ப)�வா4கி - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ப�5தா)�#� காப�5+ 
ப5R�� த�டா�வ�+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ப�5தாஎ4ேக9I ேக�டா�கேள. 7 
 
ப5த$�# ெம5ைதயிேல - எ�ைனெப%ற அ3மா 
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      ப��கிறா�9I நா�இ��ேத� 
ப�ைப மற�தி�டாேரா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      பரேலாக3ேபா;F ேச��+�டாேரா? 8 
 
எ�$ ப)�வா4கி - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      எசமா?�#� காப�5+ 
எ�c�5 த�டா�வ�+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      எசமாென4ேக9I ேக�டா4கேள! 9 
 
எ�ட$�# ெம5ைதயிேல - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      எ<+றா�9I நானி��ேத� 
எ<5ைத மற�+�டாேரா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      எமேலாக3ேபா;F ேச��+�டாேரா? 10 
 
தைலவD�# ெத�றாேர - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      தைலசா;�+ ப$5தாேர 
தனிFச ெரயிGவ�ேம - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      தனிம��+ தா�வ�ேம! 11 
 
நீல வைளய�ேபா�$ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ெந�D�கா; (க8வF0 
நீD*ைட வாசDேல - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ெந$நா= வாழைலேய! 12 
 
பFைச வைளய�ேபா�$ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      பாக%கா; (க8வF0 
பாவி*ைட வாசDேல - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      பாதிநா� வாழைலேய!  13 
 
க�ைட 8ளியமர3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      க�க9$ கா;Fசமர3 
க�க9$ தி�ேறாம3மா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      கைளேசா��+ நி%கிேறாேம!        14 
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ெமா�ைட 8ளியமர3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      (�டாயி கா;Fசமர3 
(�டாயி தி�ேறாம3மா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      (க,ேசா��+ நி%கிேறாேம!  15 
 
0��ைட 8ளியமர3 எ�ைனெப%ற அ3மா 
      Lதா$3 ந�தவன3 
Lதா� �$வ�தா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      Lாியேன ைகெய$�#3. 16 
 
பர�ைட 8ளியமர3 - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ப�தா$3 ந�தவன3 
ப�தா� �$வ�தா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      பரமசிவ� ைகெய$பா�.  17 
 
தைலெய�லா3 நா�சீவி - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      தாழ3N வFசாG3 
தைலயிேல ேபா�டஎ<5+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      தா;Kட அறியைலேய!  18 
 
ம9ைடெய�லா3 நா�வகி��+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ம�DைகN வFசாG3 
ம9ைடயிேல ேபா�டஎ<5+ - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      மாதாKட அறியைலேய! 19 
 
அFச�ெம� Dயச)�# - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ஆைன(க (�தாணி 
அ9ண�த3பி ேபா�டேகா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      அ5தைன*3 ப�டாFேச! 20 
 
(5த� ெம�Dயச)�# - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      #திைர(க (�தாணி 
C5தா�வ�+ ேபா�டேகா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
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      (ழ4காG�#3 எ�டைலேய?  21 
 
தாDெச;த த�டா�Kட - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      தக$வF0F ெச;தாேன 
தாD� ெகா��#பதிலா; - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      Eைல�ேகா5+� ெகா$5தாேன!  22 
 
எ�னதா� ெச;ேவன3மா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ஏ+தா� ெச;ேவன3மா 
ெபா�னான 8�ச�இேபா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ேபாயி�டாேர சிவேலாக3!  23 
 
ஆரா5 +யர3இேபா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      ஆ6ேபாேல வ�#த3மா 
தீரா5 +யர3 இேபா - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      திர9ேடா� வ�#த3மா? 24 
 
ச�திர?3 எ4ேகேபானா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      இ�திர?3 எ4ேகேபானா� 
Lாிய?3 எ4ேகேபானா� - எ�ைனெப%ற அ3மா 
      Lரெர�லா3 மைறைகயிேல? 25 
___________ 
 
10. 10. 10. 10. 2 2 2 2     8ல&ப�8ல&ப�8ல&ப�8ல&ப�    
 
இ,சி இள3இ,சி - நீெப%ற 
      இ�திர?3 சி�னவேன - இ�த 
      இ,சி(%றி5 ேதாபானா�நீ 
      இற�+ேபானா� #%றமி�ைல.  1 
 
பா�# ப<5தபா�# - நீெப%ற 
      பாலக?3 சி�னவேன - இ�த 
      பா�#(%றி5 ேதாபானா� - நீ 
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      பரேலாக3 ஏறலாேம! 2 
 
ெபா�? 8ளிய4ெகா�ைட - இ�ைற�#3 
      Nமியிலா$3 ப�லா4#ழி 
      #�திவிைள யா$3ேபா+ - இ�ைற�#5 
      த4கரத3 ஏறலாமா?  3 
 
ெபா�? வரகாிசி - இ�ைற�# 
      ெபா<+இ�லாைம ேபாF0 
      த4க பFசாிசி - இ�ைற�#5 
      த4க ெபா<தி�ைலயா?  4 
 
வா;�காிசி ெகா9$வர - இ�ைற�# 
      வழிெரா3ப RரமாF0 
      Rர5திேல விள�ெகாிய - இ�ைற�#F 
      Lறாவளி அைம,சி�Fேச! 5 
 
எ�$மைல� க�தப�க3 - இ�ைற�# 
      இைளபாற ேபாறாளா3. 
இளனி�க9I கைள5திற�+ - இ�ைற�# 
      ேமேலபா�5+ ேபாறாளா3. 6 
 
ப5+மைல� க�தப�க3 - இ�ைற�# 
      பசியாற ேபாறாளா3. 
பFசாிசிF ேசாறா�கி இ�ைற�# 
      பசியா%ற (�யைலேய! 7 
 
அைற�கீைர சி6பா5திநா� - இ�த 
      ஐய�ைடயேதவி 
அ�3ெப$�#3 நாைளயிேல - எ4கைள 
      அைலயவி�$ ேபாகலாமா? 8 
 
(ளகா;�கீைரF சி6பா5திநா� - இ�த 
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      (தDயா� ேதவி 
ெமா�ெக$�#3 நாைளயிேல - எ4கைள 
      ேமாச,ெச;+ ேபாகலாமா? 9 
 
Kட5ைத இ�ைற�#�க�� - இ4ேக 
      #யிDர9$ எ<தைலேயா? 
Kட3மா5 திர3இ��க - அ�த� 
      #யி�ேபான மாய3எ�ன?  10 
 
மாட5ைத இ�ைற�#�க�� - இ4ேக 
      மயிDர9$ எ<தைலேயா? 
மாட3மா5 திர3இ��க - அ�த 
      மயி�ேபான மாய3எ�ன?  11 
 
#ள5த4 கைரேயார3நா� - ஒ� 
      #யி�ேபால� #�தியி��ேத� 
#யிெல�63 பா��காேம - ஒ� 
      #9$ேபா�$F 0�$�டாேன! 12 
 
ஆ%ற4 கைரேயார3 - ஒ� 
      அ�ன3ேபா� #�தியி��ேத� 
அ�னெம�63 பா��காேம - ஒ� 
      அ3ைபைவF0 எ;தாேன! 13 
 
Nமிையநா� ந3பிய�ேலா - ெர9$ 
      8�ைளகைள ெப%ெற$5ேத� 
Nமிசதி ப9ணி$Fேச - எ� 
      8�ைளெதாைப வா��Fேச!        14 
 
மான5ைதநா� ந3பிய�ேலா - ெர9$ 
      ம�கைளநா� ெப%ெற$5ேத� 
மான3சதி தா�ப9Iேத - எ� 
      ம�க�ெதாைப வா$ேத! 15 
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#�வி சD5தெத�றா� - அ+ 
      காத5+�#� காத3ேபா#3 
ெபா9I சD5ேதென�றா� - நா� 
      எ4ேகதா� ேபா;ஆ6ேவ�! 16 
 
கா�கா; சD5தெத�றா� - அ+ 
      காத5+�#� காத3ேபா#3 
ம4ைக சD5தெத�றா� - நா� 
      எ4ேகதா� ேபா;ஆ6ேவ�! 17 
 
மான3 சD5தெத�றா� - அ+ 
      ம9ேமேல மைழஊ%63 
ெபா9I சD5ேதென�றா� - நா� 
      எ4ேகதா� ேபா;ஆ6ேவ�! 18 
 
சைம�தெப9 சD5தெத�றா� - அவ� 
      சா�கைடRர� தா�ேபாவா� 
ம4ைக சD5ேதென�றா� - நா� 
      எ4ேகதா� ேபா;ஆ6ேவ�? 19 
__________ 
 
10.3  10.3  10.3  10.3  ஒபாாி ஒபாாி ஒபாாி ஒபாாி     
 
காசி�# ேபான+9$ - நா� 
      ைகவிள�ைக5 ெதா�ட+9$ 
ைகவிள�ைக5 ெதா�டபாவ3 - எ� 
      கணவ?�# ப�டத3மா! 1 
 
ம+ைர�# ேபான+9$ - நா� 
      மணிவிள�ைக5 ெதா�ட+9$ 
மணிவிள�ைக5 ெதா�டபாவ3 - எ� 
      ம�னவைன ப�டத3மா! 2 
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* * * 
 
ெகா5+ம�D NN�#3 
      ெகா�ெகா�யா� கா;கா;�#3 
ேகாபால� ெப%றெபா9I 
      #ழ�ைதயிேல ெகா�லலாமா? 1 
 
(�திாி பழ3ப<�#3 
      (�னா� #ைலசா*3 
(க5+�# (�னாேல 
      (9ைட�ெகா� ஆகலாமா?  2 
 
க5திாி NN�#3 
      கா0ேபால� #ைலசா*3 
க9I�# (�னாேல 
      க�4ெகா� ஆகலாமா? 3 
* * * 
 
க9I 8ளியமர3 
      ைககா�� ஆலமர3 - நீ 
ைககா�� வFசஇட3 
      கன5தெகா� ஆகைலேய!  1 
 
ெபா�? 8ளியமர3 
      ெபா;கா�� ஆலமர3 - நீ 
ெபா;கா�� வFசஇட3 
      ெபாியெகா� ஆகைலேய! 2 
      * * * 
 
தாைழ மைலஓர3 
      த4கியி��க ேபானாG3 
தாைழ(�=� #5+ற+ 
      த4கியி��க (�யைலேய! 1 
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த4க மைலஓர3 
      த4கியி��க ேபானாG3 
த4க(�=� #5+ற+ 
      த4கியி��க (�யைலேய!  2 
 
ெபா�? மைலஓர3 
      ெபாைழ5தி��க ேபானாG3 
ெபா�?(�=� #5+ற+ 
      ெபாைழ5தி��க (�யைலேய!  3 
      * * * 
 
ேவDேம� க%றாைழ 
      ெவ9கலேமா எ�தாD 
வி�ய%கால3 கழ%றலாேமா 
      ேவ9�யஜன3 பா��கலாேமா!  1 
 
க�D�ேம� க%றாைழ 
      க%Nரேமா எ�காதD  
காைலயிேல கழ%றலாேமா 
      கழ�றஜன3 பா��கலாேமா!  2 
      * * * 
 
க�Gேம� க�ல$�கி� 
      கயிைலமைல ேபானாG3 
க�G3 ச6�கிFேச 
      கயிைலமைல எ�டைலேய! 1 
 
ஏணிேம� ஏணிவF0 
      ய(ைன�கைர ேபானாG3 
ஏணி ச6�கிFேச 
      ய(ைன�கைர எ�டைலேய!  2 
      * * * 
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அாிசிைய ம�யி�க�� - நான 
      ஆ5திேல இற4கினாG3 
அாிசி*3 நைனயைலேய - நீ4க�வFச 
      ஆ5திர(3 தீரைலேய! 1 
      * * *  
ெகா�ைள ம�யி�க�� - நா� 
      #ள5திேல இற4கினாG3 
ெகா�= நைனயைலேய - நீ4க�வFச 
      ேகாப(3 தீரைலேய! 2 
 
#ள5ைதF0%றி� க�ெபா6�கி� 
      #திைர�# லாட4க��� 
#திைர ெந�,சி(�= 
      #5+த3மா ேதகெம�லா3. 1 
 
ஆ%ைறF0%றி� க�ெபா6�கி 
      ஆைன�# லாட4க�� 
ஆைன ெந�,சி(�= 
      அ8த3மா ேதகெம�லா3.  2 
      * * * 
 
ஊெர4#3 உ�ேசைன - நீ 
      உ�ேள பரேதசி 
நாெட4#3 உ�ேசைன - நீ 
      ந$ேவ பரேதசி. 1 
 
0%றிநி�6 மார��க - உன�#F 
      0%ற5தா� ெம5தஉ9$ 
வைள5+நி�6 மார��க - உன�# 
      வ4கிச5தா� ெம5தஉ9$. 2 
 
வ�தா� அ<விைனேயா - உ� 
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      வ4கிச5தா� இ�லாம� 
ஊரா� அ<விைனேயா - உ� 
      உ%றவ�க� இ�லாம�!  3 
 
உ%றா� அறியாம� - உன�# 
      உட�மரண3 வ�தெத�ன? 
சாதிசன3 அறியாம� - உன�#F 
      சதிமரண3 வ�தெத�ன? 4 
      * * * 
 
அ�திப�ேடா ெச5தசவ3 - நீ4க� 
      ஆ�கிஉ9$ வ�தியேளா? 
ெபா<+ப�ேடா ெச5தசவ3 - நீ4க� 
      ெபா4கிஉ9$ வ�தியேளா?  1 
 
ஊ�3 இர9டாFேசா - உ4க=�# 
      ஊேட கடலாFேசா 
நா$3 இர9டாFேசா - உ4க=�# 
      ந$ேவ கடலாFேசா? 2 
 
அறி�தி��+3 வ�தியேளா 
      அறி)ெக�ட மானிடேர 
ேக����+3 வ�தியேளா 
      ேக$ெக�ட மானிடேர? 3 
 
காக3 பற�கவி�ைல - எ4க=�#� 
      க9டவ�க� ெசா�லவி�ைல 
ேதக3 பற�கவி�ைல - எ4க=�#5 
      ெதாி�தவ�க� ெசா�லவி�ைல. 4 
 
ேக�$வா; ேக�$நா4க� 
      ேக�டறி�+ வ�ேதாேம 
ஊ�வாைய� ேக�$நா4க� 



287 

 

      ஓ�ஓ� வ�ேதாேம! 5 
 
சீவ� இ��ைகயிேல - நீஒ� 
      சீ�ெட<தி வி�டாயி�ைல 
ஆவி பிாி*(�தி - நீஒ� 
      ஆள?பி வி�டாயி�ைல. 6 
 
க5திாி�கா; வி%றஇட5தி� - ஒ� 
      காைர^ரா� ெசா�னான� 
Nசனி�கா; வி%றஇட5தி� - ஒ� 
      85Rரா� ெசா�னான�. 7 
 
அ�வி 8ல5திேலநா� 
      ஆேளாைச ேக�$வ�ேத� 
#�வி 8ல5திேலநா� 
      #ரேலாைச ேக�$வ�ேத�. 8 
__________  
 

11. 11. 11. 11. )&மி)&மி)&மி)&மி    
 
ந�ன�னா ெகா�ட)3 நாளாF0 - அ3மா 
      நாணயமான ஏாி�#� ேளதா� 
ஏாி�#� ேளஒ� பட# ேபா#+ 
      ஏேலல3 ெகா�ட� KD�காாி.  1 
 
க�G மைலேமேல க�G��� - அ�த� 
      க�G�#3 க�G�#3 அைணேபா�$ 
ம+ைர� ேகா8ர3 ெதாிய� க�� - ந3ம 
      ம�னவ� வாறைத பா�4க�.  2 
 
இ�38 நா%காD ேபா�$�கி�$ - அவ� 
      எ9ெண*3 ேதF05 தைல(<கி 
எ�லா ேவைல*3 (�F0�கி�$ - அவ� 
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      எேபா வ�வா� கFேசாி�#? 3 
 
வாறா� ேபாறா� எ�6ெசா�D - அவ� 
      வாைழ யிைலயிேல ெபா4க� வFசா� 
வ�தா ேபாேலதா� வ�+கி� ���+ 
      ெவ9கல� Kடார3 அ�Fசாரா3. 4 
 
8%6ம9ைண ெவ�� ெபா4க�ைவ5+ - அவ� 
      8�ைள தவ5+�# ேபாைகயிேல 
8�ைள*3 ெகா$பா� 89ணிய சாD 
      8�ைன மரேமநீ தா�சா�சி. 5 
 
வ9ணா� த8ற க�Gேமேல - அடா 
      வழி நட�கிற ேசவகேர 
சி5திைர மாச3 கDயாண3 - நா4க� 
      ெசா�Dவி�$ ேபாேனா3 ப�டாள3.  6 
 
ெகா9டவைன அ��கிற ெப9$களா - உ4க� 
      ெதா9ைட�# எ�னா4க� க3மG 
ெதா9ைட வD�#F சாராய3 - அ�த5 
      ெதாைட வD�# ெவ�நீ�. 7 
 
(5ேத (5ேதநீ #3மிய� - அ� 
      ேமாகன (5ேதநீ #3மிய� 
க68� ெகா0வ5ைத5 தி�பிவF 0�க�$3 
      க9ணா� (5ேதநீ #3மிய�. 8 
 
ஓடாேத ஓடாேத ெதா�ைள� காதா - நீ 
      ஓ�ட3 பி��காேத இ�D�க9ணா 
மா�$ எG3ைப எ$5+�கி�$ - நா�உ� 
      மா�ெபG3ைப ெய�லா3 த��$ேவ�. 9 
 
ப5+ ெப9க=3 K��கி�$ - ந3ம 
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      ப�டண3 ைமதான3 ேபாைகயிேல 
பா�5+�கி� ���த பறபய� ஒ�5த� 
      ப�$(� தாணிேம� ஆைசைவ5தா�.  10 
 
ஊரா� ஊரா� ேதா�ட5திேல - அ4ேக 
      ஒ�5த� ேபா�ட+ ெவ�ளாி�கா; 
கா0�# ஒ9ெணா9I வி%கFெசா�D - அவ� 
      காயித3 ேபா�டானா3 ேவ�ைட�கார�.  11 
 
ேவ�ைட�கா ர�பண3 ெவ�ளிபண3 - அ+ 
      ேவ��ைக பா��#+ சி�னபண3 
ெவ�ளி பண5+�# ஆைசவF0- அவ� 
      �ராயி வ�தா� ஆராயி. 12 
 
ேத?3 உ�ள5 திைனஉ�ள - அ�த5 
      ேத4கா;5 த9ணீ�3 அைலேமாத 
மா4கா; கனி�+ வி<#+பா� - அ�த 
      மகராச� க��ன ேதா�ட5திேல. 13 
 
இ�தந�ல நிலா ெவளிFச5திேல - அ3மா 
      எ�ைன�க� லாேல அ�Fசதார� 
அவ�தா9� ந3ம எ�லா��#3 மாம� 
      அ�6 மா3பழ4 ெகா$5தவ�. 14 
 
ஆ%6 மணDேல ஊ%ெற$5+ - அ3மா 
      அ,சா6 மாசமாF ச9ைடெச;+ 
ேவ%6 (கப�$ வாறாேர - அ3மா 
      ெவ�ளிச4 க4க�� �04க3மா. 15 
 
நாக ப�டண� கட%கைரயி� - ந3ம 
      ந�லேவ ளா4க9ணி5 தாயா� 
ஆவணிமாச3 பதிென�டா� ேததியி� 
      அ3மா 8+ைமைய பா�4க3மா.  16 
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#Fசி*3 #Fசி*3 ெபா�னாேல - அ�த 
      ஆவார4 #Fசி*3 ெபா�னாேல 
தி�ப5 R� ேதவமா தா)�#5 
      தி�(� Kட ெபா�னாேல. 17 
 
8Dைய� #5தி 8Dவா4கி - அ�த 
      8Dவாைய5 திற�+ மிளகா யாி,0 
ேசா� 8D#5+3 ந3ம9ண� மா��#F 
      0�= வ�வைத பா�4க3மா.  18 
 
அ�காத4 கFசிக� ஏ<ேப �நா4க� 
      ஆ��#3 அட4காத ேவ4ைக8D 
ெவ�ளி பிர3ைப5தா� ைகயிேல பி�5தா� 
      எ4ேக*3 பற�#3 ேவ4ைக8D. 19 
 
பா�# ப�ைடயிேல ேசாறா�கி - அ�த 
      பால5+� #ேமேல ெந;*��கி5 
ேத�கிைலயிேல தீனிேபா� $5தி�ன5 
      ெதாைரமா� எேபா வ�வா4கேளா?  20 
 
ந$�கா�$� #�ேள தீெயாிய - ந3ம 
      நாG +ைரமா�3 தீனிதி�ன 
இவ�தா9� ம+ைர மீனா�சி - சீைல 
      இ<5+ேபா�5 தி�கி�$ வாறாள�. 21 
      * * * 
 
)&மி பா�� )&மி பா�� )&மி பா�� )&மி பா��     
 
பா�டறி)3 ப�பறி)3 எ4க� 
      ப�ளி�K ட5திேல உ�னறி)3 
ஏ�டறி)3 எ<5தறி)3 த�+ 
      எ4க�வா யி�வ�த சர-வதிேய.  1 
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தயி�� Kைடைய5 தைலயிேல ைவ5+5 
      த4க�க3 பிFசீைல ப�$$ேபா3 
தயி��Kைட த=3பினா G3எ4க� 
      த4க�க3 பிFசீைல ம4கா+.  2 
 
ேமா�� Kைடைய5 தைலயிேல ைவ5+ 
      (5+�க3 பிFசீைல ப�$$ேபா3 
ேமா�� Kைடத =3பினா G3எ4க� 
      (5+Fசீ ைல�க3பி ம4கா+. 3 
 
#3மிய��கிற ெப9$க ளாஒ� 
      ேகாளா6 ெசா�கிேற� ேக=4க� 
அ3மிைய5 R�கி ம�யிேல க�� 
      ஆழ� கிண%றி� இற4#4க�. 4 
 
ெந�G விைள�தைத பா�4க� அ3மா 
      ெந�Gக� சா;�தைத பா�4க� 
ேந%6 பிற�தந3 ேபர பி�ைள�# 
      மீைச (ைள5தைத பா�4க�. 5 
 
ஆ%றிேல த9ணீ� ஓடாதா - அ3மா 
      ஆரா� #,0க� ேமயாதா? 
ேந%6 பிற�த அ5ைத மக?�# 
      ெந%றியிேல த9ணீ� பாயாதா? 6 
 
85த3 8+Fச�� வா4#4க� - அ3மா 
      Nைச�# (-தீ8F ெச;*4க�! 
ந3ம மாமைன ந�ல தன3ப9ணி 
      ந�ல 2பாைய5 த�$4க�. 7 
 
சி5திைர மாச5+ ெவ;யிDேல - எ�ைன 
      வி�$�$ ேபானாேய ப�5தாேவ! 
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பி�ைள பிற�க)3 ப�G (ைள�க)3 
      ேப�ைவ�க வ�தாேயா ராசாேவ?  8 
 
ஓ$றத9 ணீைர� #6�கா�� - ஒ� 
      ம�DைகF ெச�ைய வளரைவ5+� 
K$ #G4க ரத4#G4க - அ3மா 
      Kட 8றப�டா� ெபா3மிய3மா. 9 
 
மைலையF0% றிந�ல Kடார3 - அ4ேக 
      வ�+ இற4#தா3 ப�டாள3. 
ப�டாள5 ைதF0%றி யி��கிற ஜன4க� 
      ப�டாள5 ைதெய�லா3 வா.5தினா�க�.  10 
 
அவG ெப�5த+ ஆ��கா$ - ந�ல 
      ெவ�ல3 ெப�5த+ ேவQ�. 
பண3ெப �5தநீ லகிாி�# நீ4க� 
      பர�+ பாவாைட ேபா$4க�. 11 
 
வ�+இW வள) ேநரமாF0 - அ3மா 
      வ�ளி5தா ேயஉ4க� வாசG�# 
காணி�ைக இ��தா� த�தி$4க நா4க� 
      கைட�தி ெய�லா3 0%ற ேபாகேவI3.  12 
 
அைர�காேசா அ3மா ஒ�காேசா - அ3மா 
      அ+�#5 தானா பய�+�கி�ேட 
ெபாிய கைட�# வ�தாெய� றா�எ4க� 
      தைலையF 0%றி பண3 எறிேவா3.  13 
 
அைரெவ4 காய(3 சி6ெவ4 காய(3 
      அ$பிேல ேபா�$� க�கவF0 
தாளி5த ச��ைய வழி5+ ந�கின 
      ெவ�க4ெக� டCளி ெவளிேயவா. 14 
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மாமர5 +ேமேல ஏறி�கி�$ - அ� 
      ம,ச� #ளி�கிற சி�ன5த4கா! 
கா3பாி, 0வFச ெவ%றிைல� #எ�லா3 
      களிபா�#� ெகா9$ வாறான�. 15 
 
ெவ�ளி� கிழைம ஒ�நா= - அ3மா 
      ெவ�ைள 8றாேமேல சீனிக��F 
ெசா�G� கட4காத ந3ம9ண� மா� 
      ெசா�கவ9 �ேமேல ேகால3வாறா�. 16 
 
ெவ�$ப� டா�ேச0 #5+3ப�டா� - அவ� 
      ெவ�ளி பிர3பா� அ�*3ப�டா�. 
பாவிக =�காக பா$ப� டா� - அவ� 
      பாரF சிGைவைய5 ேதாளி�ைவ5தா�.  17 
 
வ�டெபா� $க=3 வF0�கி�$ - அ�த 
      வாணிய ெப9க=3 K���கி�$F 
ெசா�கவ9 �ேமேல ேகால3வாறா� 
      0பிர மணிய சாமியா�. 18 
 
சாராய� காரா சதிகாரா - அடா 
      சாராய3 வி%கிற ராமD4க3! 
நீெகா$5 தப�ைடF சாராய3 - இ4ேக 
      நி5த(3 ச9ைடக� வா4#தபா.  19 
 
கா�காF ேசாள3 க�,ேசாள3 - எ�லா3 
      கல�+ #5+ற நாைளயிேல 
+�+ �5தஎ� +�=மீ ைச�கார� 
      R4#றா� பார3மா ெதா��யிேல.  20 
* * * 
 
வ�ளிய&ைம )&மி வ�ளிய&ைம )&மி வ�ளிய&ைம )&மி வ�ளிய&ைம )&மி     
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வா4க� வா4க� ேதாழிெப9கா� - வ�ளி 
      மாமயி� பா�ைட ப�*4க�. 
கானD� இ��த மாமயிேல - க�த� 
      க9ட கைதைய ப�*4க�.  1 
 
ெபா�மா�ெப% ெற$5த க9மணி வ�ளிைய� 
      க9டா�க ேளகா�$ ேவட�க=3 
இ�பமா; அவ�க� எ$5தா�க� ைகயிேல 
      0�தர வ�ளி அ3மைன*�தா�.  2 
 
ஆணிேபா� கயி%ைற ந�லா (6�கி 
      அழகான ெதா�� ஒ9I, ெச;+ 
ேபணி வள�5தா�க� ேகாணா (க5ேதாேட 
      ெபா�?�# பிற�த க9மணிேய. 3 
 
ெகா,சி� #ழ�ைதைய (5தமி� $இ�ன3 
      ெகா5+�ெகா5 தாக நைக*3ேபா�$ 
ப5தைர மா%6 ெபா�ைனேபா ேலெரா3ப 
      ப5திர மா;வள�5+ வ�தா�க�.  4 
 
கா+#5 திப,0 த�ைகைவF0F - சி�ன� 
      காG�#� காலாழி ZDமா�� 
க4கண3 ேவேற ைகயிேல N��� 
      க9க� ெர9$�#3 ைமயி�டா�க�.  5 
 
ைக�#� கைணயாழி ேமாதிர(3 - ெபா� 
      கா�க� ெர9$�#3 கா8க=3 
க9டெத� லா3ேபா�$� க9#ளி ரபா�5+� 
      காபா%றி வ�தா� காிசனமா;.  6 
 
ம4ைக ெபாிய ம?சியாயி - மன3 
      #�றாம� கால4 கழி�ைகயிேல 
மாாியா5 தா�Kட மனசிர4கி - மைழ 
      ம���லாம� ெபாழிய ைவ5தா�. 7 
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ெவ�ளி (ைள5திட ஓர5திேல - திைன 
      விைத�க ந�ல நில3 பா�5+ 
ெவ�� பயிாி�$ ேவDக�� - அ4ேக 
      ேவடென� லா4K�� கா$ெச;தா�. 8 
 
கா$ விைத5+ பயிராகி5 - திைன 
      கதி� வா4கி மணிபி�5+� 
கா�$ெவ� ளாைமைய பா��கபா��க - அவ� 
      க9க�எ� லாேம கல4கி ேபாF0.  9 
 
அ9ண�மா �ெசா�ைல5 த�டாம� - வ�ளி 
      ஆன�த மாேவைல� காாிேயாேட 
தி9ைணேம ெலேபா+3 உ�கா��+ - ந�ல 
      திைனமாைவ5 ேதேனாேட சாபி$வா�. 10 
 
கா�$5 திைனவய� கா�ைகயிேல - வ�ளி 
      க�G4 கவI3ைக யிேலைவ5+� 
கா�கா; #�விஎ� லா�+ர5த - ெம5த� 
      க3Zர மாக� கவெணறி�தா�. 11 
 
ஆேலால3 ஆேலால3 எ�6ெசா�D - வ�ளி 
      ேகாலா கலமாக� கவெணறி�தா�. 
கா��ேல தவ,ெச;த நாரத (னிதா� 
      க9ைண5 திற�+இவ ைளபா�5தா�.  12 
 
Nமி 8க<3 மேனா�மணிேயா - இவ� 
      Nேலாக ர3ைபேயா ெபா�மகேளா? 
Nமியி� இவைளேபா� எவைள*3 பா��கைல 
      காமி ரதி�#F சாி�#Fசாி.  13 
 
ேபெர�ன ஊெர�ன ஆர3ம நீெசா�G 
      ேபைதய ேரப04 ேகாைதயேர! 
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Nமி பிரமி�க ெப%ெற$5த - உ4க� 
      தா;தக ப�ேபைரF ெசா�G4க3மா.          14 
 
ெசா�Gேற� ேகைளயா மா(னிேய - நா4க� 
      ெசா�G5 தவறா� #றFசாதி 
ெசா�த�கா ர�3எ�ைன ெப%றவ�3 - அ�தF 
      ேசாியி ேலதா�எ ேபா+4#�.  15 
 
எ4கப� ேப�வ�+ ந3பிராச� - ஆனா� 
      எ4க3மா� ேப�வ�+ ந4ைகய3மா 
எ�ேபைர எ�ேலா�3 வ�ளிஎ�பா� - ஆனா� 
      உ4க�ேப ைரFச%ேற ெசா�G4கேள�.  16 
 
நாெட�லா3 8க.ெப%ற நாயகிேய - வ�ளி 
      நாரத� எ�ேப� ேக=4க3மா. 
நா�வ�+ ேம�ேலாக3 Nேலாக3 எ�லா5ைத*3 
      ந$ந$4 கைவ�கF ச5தி��#. 17 
 
ேக=4க3 மாவ�ளி ப04களி ேய உ�ைன� 
      காண�க� தசாமி கா5தி��கா�. 
ேகாடா? ேகா�5ேத வ�கெள� லா3 - அவைர� 
      ெகா9$ பணிவாேர த9டனி�$.  18 
 
ேவத (னிசிவ ஞான5தி ேலஎ�6 
      ெம5த ெபாியவ னாமதி5ேத� 
நாதாாி நாையேபா� நீஇேபா ெத�னிட3 
      ந4# விகட(3 ப9ணவ�தா;. 19 
 
க�தைன� K�� கல�தத னா�உன�#� 
      கன�#ைற வா#ேமா, #றமகேள! 
கபடமா நீஇேபா க9ட ப�ேபசி� 
      க�தைன பழி�காேத க9மணிேய! 20 
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ேவத5தி ேலசிற� த(னி ேயஉ�ற� 
      வி5ைதக� எ�னிட3 ெச�லாேதடா! 
ேபைதைய ேபாலநீ ேப;�#ண5 ேதா�ேபா 
      ெப9ணான எ�ைனஏ மா%ற வ�தா;. 21 
 
எ4ேக பா�5தாG3 உ4க� #றFசாதி 
      ஏமா% றி�கி�$5 திாியைலயா? 
த4க மயமான க�தைன இேபாநீ 
      தா6மா றாகேவ ேப0றிேயா?  22 
 
+�=றமா$ ெபாதி0ம� தகைத 
      எ�ளள வாவ+ ேக�கைலேயா 
க�ளென� 6எ�ைன� க9டப�நீ*3 
      க�க�4 க�ைலேபா� ேபசாேத3மா.  23 
 
ஆ�ெசா�னா� இ85தி நாரத ேனநீ*3 
      ஆ9பி�ைள ையேபால ேப0ைறேய 
அ9ண�மா� இபேவ வ�தி4ேக உ�ைனேய 
      ஆ�ைடேபா� உாிபா�க� நாரதேன. 24 
 
வால சரவண ேவல� உன�ேக%ற 
      மாபி�ைள தா�வ�ளி நாயகிேய 
ம4கிD ய3இப ேவஉன� #மா�� 
      மாைல யிடந�ல ேவைளயி+.  25 
 
ெம5த ப�5தச� யாசிஎ� றா; - இேபா 
      ச5த3ேபா டாேமநா� 03மா��ேக�. 
ப5தினி எ�ைன 85திமா றா�டேவநீ 
      ப+4கி வ�தாயாடா பாதகேன? 26 
 
ஆைன 8Dகர� எ�லா3 பயப$3 
      அ9ண�மா� ஏ<ேப �3வ�வா�. 
அநியாய மாகநீ அவதி ப$வாேய 
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      அ8ற3 எ�ேமேல வ�5த3 ேவ9டா3.  27 
 
ந�ல 0ப(K�5த நாளிேல உ�ைன 
      நாத� சிவகிாி ேவல?ேம 
ந3பி�ைக யாஉ�ைன மாைலயி$3ேபா+ 
      நாரத� ேவ��ைக பா��கேபாேற�. 28 
 
�9ச3 பிரதாய3 ேபசாேத நாரதா 
      ேவேறேவ ைலஉன� கி�ைலேயாடா 
ேவசிெய�6 நீஎ�ைன �ணாக நிைன5+ 
      ேபச5 +ணி�தாயா நாசகாலா?  29 
 
எ�தவி த,ெசா�D *3வ�ளி ெப9I�#F 
      ச3மத3 இ�ைலஎ�6 (னிதிைகF0 
ம�த மனைச மய�க (�யாேம 
      வான(3 Nமி*3 பா�5+நி�றா�. 30 
 
நாரத (னிவ� நாயகி வ�ளிைய 
      நய�+ ேக�$3 (�யாததா� 
ேவெறா� த�திர3 ெச;யேவ ேயாசி5+ 
      ேவட�கா� ைடவி�$5 Rரேபானா�. 31 
 
வ�ளிைய ேபாெலா� பட3வ ைர,0 - அத%# 
      வ�ணNF 0கெள� லா3Nசி 
வ�ைள5த9 ைடேபால� காெத<தி - அதி� 
      வFசிர5 ெதா4க� (�ெக<தி  32 
 
ெச9பக Nைவேபா� C�ெக<தி - அதி� 
      சி4கார (�#5தி தாென<தி 
ெச�வரா சா5திப� G3எ<தி - பி�ேன 
      ெச�கF ெசேவெல� 6தெட<தி  33 
 
க9ணகி ையேபாேல க9ெண<தி - அ�த� 
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      காம ரதிக<5 +3ெம<தி 
கா�ைகஎ� லா5ைத*3 ேச�5ெத<தி - அதி� 
      ெக9ைடமீ� தாமைர Nெவ<தி  34 
 
எ�லா வ%ைற*3 எ<தி(�F0 - (னி 
      வ�ளி யழைக*3 பா�5தேபா+ 
எ�லா உலக(3 பைட5தநா த�க�த� 
      எ4ெக�6 ேத�5 திாி�தாேன. 35 
 
கா$ேம ெட�லா3 கட�+ேபா;� கைடசி 
      க�த� �$ேபா;F ேச��தா�(னி 
க�தைன� க9��$� காDேல வி<�+ 
      ைகயிேல ெகா$5தா� பட5ைத5தாேன.  36 
 
க�த� ைகயிேல பட5ைதவா4 கி�ெகா9$ 
      க9ணிர9 $3ந�றா;5 +ைட5+பா�5+� 
காம3மீ றி5தைல� ேகறிபி5 +பி�5+� 
      க��D ேலகதறி வி<�த<தா�. 37 
 
க9ேணெப9 ேணெபா�ேன வ�ளி வ�ளிெய�6 
      ைகயிேல பட5ைத பி�5+�ெகா9$ 
க9ைணF சிமி�டாம� காதேலா ேடபா�5+� 
      க9கல4 கிநி�றா� க�த�தாேன. 38 
 
க�� பி�5+Fேசர மா�டாேயா� - எ� 
      காதைல� க9$3 உ�காேயா�? 
க��� க�3ேப கனிேய மணிேய - எ� 
      கவைலைய5 தீ��கமா�டா ேயா�நீ?  39 
 
ெப9ெகா� ேயப0� த4கேம நீச%ேற 
      ேபசினா� வா;(5த3 சி�தி$ேமா? 
எ�ேம� உன�ெக�ன ேகாப,ெசா� க9மணி 
      ஏ4கி யி��ேகேன உ�ேமேலநா�.  40 
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சி5த3 இர4கி உ�கமா� டாேயா - நா� 
      ெச5தாG3 உ�ைன மற�கமா�ேட� 
ச5திய மாஉ�ைன பா+கா ேப� - எ�ைன 
      நிFசய மாந38 ேநச�க9ேண.  41 
 
வா;திற� +ேப0 அ3மா ேள - இ�த 
      வ3ெப�லா3 ெச;யாேத ெபா�மாேன! 
ேநாெயன� #வ�+ ெநா�+ேபா னா� - நா� 
      நீதா� காரண3 நீல�#யிேல.  42 
 
பி5+ பி�5த மனிதைன ேபா�க�த� 
      இப� ெய�லா3 கைதேபசி 
எப� *3வ�ளி ய3ைமைய5 ேத�� 
      க�டேவ I3ெம�6 சபத,ெச;தா�. 43 
 
க�த� (த�தார3 ெத;வா ைனய3மா 
      க9$ பி�5தா� ச4கதி ெய�லா3 
வ�த )டேன நாரதைன பா�5தவ� 
      க9ட ப�யா� #ைட#ைட�தா�.  44 
 
அ�ைனெத; வாைனேய ேக=4க3 மாெகா,ச3 
      அ�ேய� ேமெலா� #%ற3இ�ைல 
ஆகாச3 Nமி*3 பாதாள (3சா�சி 
      அ3மணி வ�ளிைய� கா���க9ேட�.  45 
 
ேதவெர� லா3பணி *4க�த சாமிைய5 
      ேத�ேய நானி4ேக ஓ�வ�ேத� 
ேதவிவ� ளிைய�க9ட ைத5தவிரநா� 
      ேவெறா�63 அவ��#F ெசா�லைலேய.  46 
 
உ9ட�� $�#நீ ெர9டக3 ெச;தாேய 
      ஓெக$ வா;பாவி நாரதேன! 
உ�ளாக நீ*�தா� இ�லாம� இ��தா�  
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      ஒ�63 நட�காேத பாதகேன. 47 
 
இ5தைன *,ெச;+ க5திாி ந�டவ� 
      இ�ேல9I எ4கி�ேட ெசா�லவ�தா; 
இைதநீ ஒ�கைத மாதிாி ெசா�னாG3 
      ஏமா�+ ேபாேவேனா நாற�நாேய?  48 
 
ேகா�#9 $ணிெசா�D� #�ெய�லா3 ெக$�கிற 
      ெகாைலகார� உ�ைனேபா� யா�(9ேடா 
#றவ�ளி ையேபாேல பட3ஒ�6 வைர�+ 
      ெகா$�கவி� ைலேயாடா க�த?�#? 49 
 
ெதா��ைய ஆ��5 ெதாைடைய அ6�கிற 
      85திைய5 தானடா நீகா9பி5தா; 
ச5திய3 ேமேலநீ ச5திய3 ெச;தாG3 
      ச�ேதக3 தீராெத� ெந,ைசவி�$. 50 
 
த�திர மாஎ�ற� க�தசா மி�#5 
      த�தவ� நீதான டாபட5ைத 
இ4கி�� திேபாேத ேபாகாவி� டா�நீ 
      ஈ�#3நா;� #3இைர யா5தா� ேபாவா;.  51 
 
ப,சைண ெம5ைதேம� ப$5ேத உற4கின 
      க�தைன5 ெத;வாைன *3பா�5+ 
க�தேர வ�ளிைய� க�டI ெம�6தா� 
      இ�த மாதிாி உற4கிேற9ணா�. 52 
 
எ�ைன விடவ�ளி ெபாியவ ேளாபி�ேன 
      எதனாேல அவ�ேமேல காத�ெகா9O� 
எ+�# நீ4க�ேபா; பா�5+வா4 கஆனா� 
      எ�ைன ப%றி� கவைல ேவ9டா3. 53 
 
தாக� ெதளி�+ மன4#ளி�� +க�த� 
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      த<வி(5 தமி�டா� ெத;வயாைனைய 
ேதேனமா ேனெத;வ யாைனஉ� (க5ைத5 
      ெதாிசிேப� தி4களி ெல�6 ெசா�னா�.  54 
 
வ�ளி யி��#3 திைன�கா�$� #இேபா 
      வழிெத ாியைல நாரதேன! 
எ�த வழியி�நீ வ�தாேயா அதிேல 
      எ�ைன*3 K��ேபா நாரதேன. 55 
 
ேவடரா ச�ேபாேல வி�G3அ3 83ைவ5+ 
      ேவ�(� காதைலயி� (�*3ைவ5+ 
ஆைனேம ேலநீ4க� அ3பாாி *3ைவ5+ 
      அ�ைமைய ந3பிேய வா4கசாமி. 56 
 
அப� ேயக�த� ேவட�ேகா ல4ெகா9$ 
      ஆ6 (க5ைதெயா� (கமா�கி 
அ3ைப*3 வி�ைல*3 அைரயி ேலெச�கி 
      ஆைனேம� ஏறி5தா� ேபானாேர.  57 
 
க�த?3 நாரத ?3வழி K�ேய 
      கா$ மைலெய�லா ேமகட�+ 
க�6�#� �திைன� கா�ைட�கா5 +வ�த 
      க9மணி வ�ளிைய� க9டா�கேள. 58 
 
க9I�#� ேளநி�ற காம ரதிஉ�ேம� 
      காத�ெகா9 ேடன� மாமயிேல 
க9ேண ப03ெபா�ேன இேபாெத� ைனநீ*3 
      க�� ஒ�(5த3 தரமா�ைடேயா? 59 
 
மார�வி� டகைண மாைர பிள�#+ 
      மாேத உன�# மன3இ�ைலேயா 
ம�மத ைனேபாேல உ�ைன5ேத �வ�ேத� 
      இ�?3எ� Kடநீ ஏ�ேபசைல? 60 
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ெசா�னெத� லா3காதி� ேக�கைல ேயாநீ 
      எ�ைன*3 க9ணாேல பா��கைலேயா 
ெப9ேண க9ேணமன3 89ணா# +ெசா�ேன� 
      ேபைர*3 ஊைர*3 ெசா�ல3மணி. 61 
 
வான3N மித9ணீ� எ�லாவ% 6�#3நா� 
      வ,சிமா�5 தா9ட�ேபா� ராசாவ� 
ேதேனநீ இ��#3 மாமைல� #3இ�ன3 
      திைன�கா�$� #4Kட ராசாவ�. 62 
 
ஆைச�கா ர?�# ேராசமி� ைலெய�6 
      ேபசவ� தாயாடா ேவ$வேன 
ஆசார3 பாசார3 ஒ�6ேம இ�லாத 
      நீசாஓ �ேபாடா எ�ைனவி�$.  63 
 
வ38�#F ச9ைட வள��கமா� ேடா3ஆனா� 
      வ�தச9 ைட*3 விடேவ மா�ேடா3 
வ38+3 8நீ ெச;யபா�5 தாயானா� 
      அ38வ� +�ைன5 +ைள�#மடா.  64 
 
இப� ேபைசயி� எப� ேயாேவட� 
      எ4கி�� ேதாஇ4ேக வ�தா�கேள 
த83 வழித3பி ரா�உட ேனெச;+ 
      த�ளாத கிழவைன ேபாலானா�. 65 
 
ெதா9U6 வய0� கிழவைன ேபா�உட� 
      ெதா4கிேய க9க� ப,சைட�+ 
த$மாறி5 த$மாறி5 த�ைய�ைகயி ேலபி�5+5 
      த�திர மா�க�த� தாள3ேபா�டா�.  66 
 
ெகா��ய ப,ைசேபா ேலநைர5 +ப�G3 
      கி��ேய வாெயFசி G3ஒ<க 
ெதா��யி� இ��#3 பி�ைளைய ேபாலவ� 
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      த5தி�#5 திவி<� ெத<�தி��தா�. 67 
 
ெச38D5 ேதாைல5 தைரயிேல விாி5+F 
      ெச3ெபா�6 ைகயிேல *3பி�5+F 
சிவனைட யாள(3 ெந%றியி ேலைவ5+F 
      சிவேயாகி ையேபாேல உ�கா��தாேன.  68 
 
ப<5த பழ3ேபாேல பாைதயி� இ��த 
      ப9டார5 ைதஅ9ண� மா�3பா�5+ 
பணிவா;�கி� ேடவ�+ இனிைமயா )3ேபசி 
      பணி�தா�க� ப9டார5 ைத5தாேன.  69 
 
ஐயாேவ ப9டாரF சாமிநீ எ4கைள 
      ஆ9ட #லெத;வ3 ேபாD��ேக 
அ�ேம� அ�ைவ5+5 த$மாறி இட3மாறி 
      ஆ9டவ ேனஇ4ேக ஏ�நீவ�தா;? 70 
 
ெசா�கிேற� ேக=4க� ஐயாமா ேரநா� 
      Rர வடப�க3 ேபா; வாேற� 
ெதா�ைல பி�5தஇ�த பா<3 உலகிேல 
      ந�ல 0க3இ�ைல ஐயாமாேர.  71 
 
உ4கைள ேயத,ச3 ெம�6ந3 பிவ�ேத� 
      உலெக�லா3 என�ெகா� த,சமி�ைல 
உ4க=� #உ9ைம ெய�லா3நா� ெசா�Gேவ� 
      உ4கைள வி�$ பிாியமா�ேட�. 72 
 
அப� ேயஉ4க� ெசா%ப� ெச;கிேறா3 
      இப� ேயஎ4க� Kடவா4க 
தபாம ேலஎ4க� த4கFசி வ�ளி*3 
      அபா�? உ4கைள� காபா%6வா�. 73 
 
அ9ண�மா� ஆன�த மாகப9 டார5ைத 
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      அ�பான வ�ளிகி� ட�ெகா9$ேபா; 
அ3மா ந3#ல ெத;வ3ேபா� இவைர 
      ஆதாி�க ேவI�? ெசா�னா�க�.  74 
 
அ9ண�மா� ெசா�ைல5 த�டாம ேலவ�ளி 
      ஆதாி5 தாள�த ப9டார5ைத 
ஆ9��# ேவ9�ய ேத?3 பழ(3 
      திைனமா)3 ெகா9டா�+ ைவ5தாேள.  75 
 
ஐயாேவ ப9டார சாமிக ேளநா� 
      அ�பாக ைவ5த பலகார5ைத5 
தி�6 பசி�கைள ஆ6ைம யாஇ�ன3 
      ேத?3பா G�த� ேவ�?ெசா�னா�. 76 
 
ஆ6 (கனான ஆ9�ப9 டார(3 
      அ4கி�� தபல காரெம�லா3 
அைமதியா )3ெம5த ெப�ைமயா )�தி�6 
      ஆசீ�வா த3ெச;தா� வ�ளிையேய.  77 
 
இப� இ��#3 ேபா+ திOெர�6 
      எப� ேயாகைள வ�+C� 
அப� ேயசா;�+ ஆவிேபா றாேபாேல 
      அர9$ மிர9$ 8ர9டா� க�த�.  78 
 
மாெவ�6 ெசா�Dநீ ந,ைச5த� தா;பாவி 
      ம��ெத�6 ெதாியாம� நா?�தி�ேற� 
மாேதஎ� ெதா9ைட வற=த �இ 
      ேபாேதஎ� உயி�3 ேபா#ம�. 79 
 
எ�� பழேமாபா சாணேமா எ�னேமா 
      எ�கி�ட� ெகா9டா�+ ைவ5தாேயா� 
ஏைழ பரேதசி� கிப� *,ெச;+ 
      எமேலாக3 ேச��க)3 பா�5தாய�.  80 
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த9ணீ�ேவ Iெம�6 தய4கின தா5தாேவ 
      த9ணீ�ெகா9 டா�ேத�தா க5ைத5தீ��க5 
தயவாநீ #�Fசி�$5 தாக5ைத5 தீ�5தி�$5 
      தா5தாஎ� ைனவி�$ நா�$�#ேபா. 81 
 
நீெகா9 டா�தத9ணீ� எ�க9I பா�ைவ�# 
      நீலமா5 ேதாI+ நீDெப9ேண 
சாI வயி%6�# நீெகா$5 தமா) 
      ச�ேதக� தீரா+ ச9டாளிேய. 82 
 
த9ணீாி ேலநா� ந,0 கல�ேத9I 
      எ9ணிநீ ேபசாேத ப$பாவி 
க�னிநா� உன�# எ�னதீ ைமெச;ேத� 
      ேகணியி� இற4கி நீேய#�. 83 
 
வ�ளி கிழவைன� ேகணி�#� ெகா9$ேபா; 
      ெம�ளெம� ளஇற� கிேயவி�டா� 
த�ளா�5 த�ளா�5 த9ணீ�4 #�5+5 
      தாேனத9 ணீாிேல *3வி<�தா�.  84 
 
தாேன வி<�த+3 இ�லாம ேலவ�ளி 
      நாயகி ையஅவ R63ெசா� னா� 
ைகைய பி�5ெத�ைன5 R�க� பாவிநா� 
      ைபயைப ய�கைர ேச�ேவென�றா�.  85 
 
க�த�ெசா� னெசா�ைல எ�லா4ேக� $வ�ளி 
      காதிேல ெர9$ைக ைய*3 வF0� 
க�ணாகர அ�ணாசலா #�நாதேன வரமா�ைடயா  
      அ�ைமயா வ�ெத�ைன ஆதாி�னா�.  86 
 
க�தைன பா�5+� க$க$ பாகேவ 
      ைகெர9ைட *4காைத வி�ெட$5+ 
க�ள4 கபடமா� கா�$�# நீவ�த 
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      காரண3 க�டாய3 கSடெம�றா�. 87 
 
ெம5த ப�5தவ� ேபாேலவ� +எ�ைன 
      ெம+வாஏ மா%றலா3 எ�6 பா�5ைதேயா 
பி5+ பி�5த வைனேபாேல நீஓ�ட3 
      பி�5தா�தா� த8வா; ேவ$வேன.  88 
 
எ�டாத ேத?�# ஏறாத ெநா9� 
      ெகா�டாவி வி�ட கைதேபாேல 
ஏ4கிஏ4 கிஇ�ன3 எ�(க5 ைதபா�5+ 
      ஏமா�+ ேபாகாேத ேவ$வேன. 89 
 
அ9ண�மா �3இேபா அ383வி� G4ெகா9$ 
      அ�தாவ றா4கபா� ேவ$வேன 
அநியாய மாகநீ அழியாம� பா�5+�ெகா� 
      ஆகாச5 தி�உ�ைன �சி$வா�. 90 
 
0%றிF0% றிவ�ட3 ேபா�$ேபா� $நீ 
      க5தி� க<ைதேபா� அைலயாேத 
தி�டமா நா�ெசா�ன ெசா�ைலநீ ேக�கா��5 
      ேதாழிைய வி�$�ைன அ��கF ெச;ேவ�.  91 
--------- 
91. ேக�கா�� - ேக�காவி�டா�. 
 
ெபா�திேல அகப�ட ம�திைய ேபாG�ைனF 
      ச�+ச� தாக� கிழிபா4கடா 
நி�தைன எ�ேமேல ெசா�லாேத ேவ$வா 
      ம�தமா இ4ேகநீ த4காேதடா. 92 
 
ஏ+ பாியாச3 மி,0+ ேவடாஎ� 
      ேசதி உன�#5 ெதாியாதா 
மா+எ� ேமேலநீ ைமய�ெகா� ளேவ9டா3 
      தீ+ வ�மடா தி�டமா5தா�.  93 
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ஆ�#� ைய�ெக$� கேவI ெம�றி4ேக 
      ஆ9�ேவ ச3ேபா�$ அைலேமா+றா; 
ேப�வழ4 கIெம�றா� ஊ�ேபா;F ேசரடா 
      ெபாியேபF ெச�லா3நீ ேபசாேம. 94 
 
உ�ைனபா�5 தா�ேவட ராச�ேபா D��#+ 
      ஒ<4கி� லாம� இ4ேக வரலாமா 
உன�#3உ� பல5+�#3 பயப$ ேவேனாநா� 
      ஓ�ேபா டாதிைன� கா�ைடவி�$. 95 
 
பாதகி ேயபழி காாிேய உ�ைனநா� 
      பா�5+F03 மாேபாேவ9 ணாநிைன5தா; 
வா+ெச; யாேமநீ ேதாதாஎ� ைன�K� 
      வ�தா� உன�#5தா� ச�ேதாச9�.  96 
 
த3பிஅ9 ண�மா� அ38ெகா9 டா�தாG3 
      தாதிமா� எ�ைன அ�5தாG3 
த�திர மா;நா?3 தபி�க வழி*3 
      த3பிரா� தயவா;� ெகா$5தி��கா�. 97 
 
க�த?3 வ�ளி*3 இ�த விதமாக� 
      ைகFசர ச3ப9I3 ேவைளயிேல 
க�த�ைக *4காG3 #ைல*3 உதறேவ 
      கான� #றவ�3 வ�தா�கேள. 98 
 
ேவடைர பா�5+ ெவலெவல5 +�க�த� 
      ேவI9I ேவ4ைக மரமானா� 
ெவயிெல�லா3 மைற�+ வித3வித மா;�கிைள 
      �சி�க9 Kச ப0ைமயானா�. 99 
 
இ�தேவ ��ைகைய� க9டேவ டெர�லா3 
      த4ைகவ� ளிஅ3மைன� Kபி�$ 
எ4ேக*3 இ�லாத இ�தேவ4 ைகமர3 



309 

 

      எப� ய3மா (ைள5தெத�றா�.  100 
 
திைனமா) திாிF0� கி���� ேத�அ9ணா 
      ெதாியா+ ஒ9I3 மர5ைதப%றி 
விைனயாக ேவ4ைக*3 திைன�கா� $ந$ேவ 
      �38�# (ைள5தி�� கிறெத�றா�. 101 
 
பயபடா ேதமாேன வ�ளிய3 மாஉன�# 
      பரம� க�தேவ� +ைணயி�பா� 
ப�சமா இேபா+ பா4கிெப9 ேணாேடநீ 
      பயமி� லாேமஇ� பFைச�கிளி. 102 
 
இப�F ெசா�Dவி� ட9ண�மா� கா��ேல 
      தபின திைன�கதி ைர�ெகா;ய 
இப5தா� ந�ல சமய3? நிைன5+5 
      தபாேம ஓ�வ� தாேனக�த�. 103 
 
ேவ4ைகயா நி�ற உ�மாறி வ�த�த 
      ேவடைன வ�ளி*� தா�பா�5+ 
மா�திாி கைனேபா� மா6ேவ ச3ேபா�ட 
      மைடயா மானமி�ைல யா9Iெசா�னா�. 104 
 
உ�ைன மற�க (�யைல ேயமாேன 
      உ�னாேல க9I� #ற�கமி�ைல 
எ�நா= ேமநா3 0கமா யி��கலா3 
      எ�ைன�ைக விடாேத ெபா�மயிேல. 105 
**  
---------- 
** இத%#ேம� உ�ள க9ணிக� கிைட�கவி�ைல. 
------- 
 
மாாிய&ம� )&மி மாாிய&ம� )&மி மாாிய&ம� )&மி மாாிய&ம� )&மி     
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#3மி ய�*4க� ெப9$க ளாநீ4க� 
      K�ேய #3மி அ�*4க� 
ந3ைம ஆ=3ந�ல மாாி5 தாைய 
      நா�� #3மி அ�*4க�. 1 
 
மகமாயி5 தாேயஉ� மகிைமைய அறி�த 
      மனிச�க� ஆ�ேம இ�ைலய� 
பகவதி காளி*3 காமா�சி *3நீேய 
      பா�வதி ேயஎ�ைன� காபா%ற�. 2 
 
காணி�ைக எ�லா4 ெகா9$வ� தா�கேள 
      ஆயிர3 ேப�க=� ேகாயிG�# 
ெகா,சி விைளயா$3 மாாி5தா ேயஉ�ைன5 
      த,செம� றவைர� காபா%ற�.  3 
 
அ3மாஉ� ேகாவிைலF 0%றிவ� தவ��# 
      அ9டா+ ேப;பிணி எ�த நா=3 
நாெள�லா3 நா4க� வ��+கி ேறா3அ3மா 
      கால� அIகாம� காபா%ற�. 4 
 
ேவபிைல� காவ� க��வா றா4கேள 
      ேவ��ைக யாஓ� வாறா4கேள 
வா��ைக யாக5தா� ஞாயி%6� கிழைம 
      ேகா� சனம4ேக வாறா4கேள.  5 
 
வ9�யி ேலஅ4ேக வாறK� ட4கைள� 
      க9$ விலக (�யாத� 
ெகா9$ வாறேகாழி ஆ$மா$ எ�லா3 
      ேகாயிG3 ெகா�ளா+ பா�4க�.  6 
 
ப�= பைறபதி ென�$Fசா திக=3 
      பா�5+ பணி�திட ேவIெம�6 
எ�ைல மாாிஎ�ைல த4கிவா றா�ந3ம 
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      எ�ைல�#� காவலா மாாிய3மா.  7 
 
ஆயிர4 க9Iமா ாிையபா�� கIெம�6 
      ஆயிர� கண�கா வாறா4கேள 
ஆ�� +ைணயி�ைல காளிய3 மாஎ�ைன 
      ஆதாி�க ேவIேம மாாிய3மா.  8 
-------------  
 

12. 12. 12. 12. ெதAவ&ெதAவ&ெதAவ&ெதAவ&    
 
"*9மாாி "*9மாாி "*9மாாி "*9மாாி     
 
ஆதியிேல அைம�த ச�தி 
      எ4க�(5+ மாாி - அ3மா 
ஆ�கிறாளா3 Nமி ெய�லா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  1 
 
அ$5தா� சமய8ர3 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ஆதிசிவ� ெப9சாதியா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 2 
 
க�ன8ர3 வ�தி�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
8�ைன ந�Q� வ�தி�பா� 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 3 
 
த,சா H� ராசா)�# 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ச,சல5ைத5 தீ�5தவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  4 
 
நா�5த மைலயி ேலயி�பா� 
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      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
நாராயண� த4கFசியா� 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  5 
 
�ரா3ப�டண3 வ�தி�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
�ரெர�லா3 ெகா�றவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 6 
 
தாரா8ர3 வ�தி�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
தீராபிணி தீ�பவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 7 
 
#3மி பா�� #ப3 வ�வா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ெகாGவி��+ காபவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 8 
 
தி�ைலநக�� காளிய3மா 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
பி�ைளவர3 த�தவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  9 
 
நாFசியா� ேகாவி� வ�தி�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ஆFசாிய மாவ�வா� 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  10 
 
ஒ<க ம4கல3 வ�தி�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ப<தி�லாேம காபவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 11 
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கனியா� #றிFசி வ�வழகி 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
தனிவழியா வாறவளா3 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 12 
 
ந�லநாக ப�டண3 வ�வா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ெந�G�கைட மாாிய3மா 
      சி4க5+ேம� ஏறி. 13 
 
கீர�த #�வ�வா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ேகாாி�ைக�# வர�த�வா� 
      சி4க5+ேம� ஏறி.        14 
 
தீராவிைன எ�லா� தீ�பா� 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ேதசெம�லா5 ைத*4காபா� 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  15 
 
சமய8ர3 வ�தி��#3 
      எ4க� (5+ மாாி - அ3மா 
ச5தி ெய�லா3 சாமிய� 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  16 
 
க�ன8ர5தி ேலஇ��#3 
      ெபா�ேன (5+ மாாி - அ3மா 
      வ�தாேயநீ சீறி 
எ�ன ெசா�ேவா3 உ� மகிைம 
      அ3மா (5+ மாாி?  17 
 
த,சாH� 8�ைன ந�Q� 
      தாேய (5+ மாாி - உ�ைன5 
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      த,ச ெம�ேறா3 ேகாாி 
தய) ைவ5+� கா5தா� அ3மா 
      சி4க5+ேம� ஏறி.  18 
 
ஆயிமக மாயி அவ� 
      இ�லாத இட3 உ9டா - இ�த 
      Nமி எ�ன ெர9டா 
அ?தின(3 +தி�காதவ� 
      தைலஇ�385 +9டா?  19 
 
நா�5தா மைலயி ேலயி�பா� 
      சி4க5+ேம� அ4ேக - அ3மா 
      நாராயண� த4ைக 
பா��காமேல நீயி��தா� நா3 
      பிைழ�கிற+ எ4ேக?  20 
 
சாதி யி�ைல ேபத3 இ�ைல 
      ஆதிபர, ேசாதி - அ3ேம 
      வா�திேபதி வியாதி - இ�தF 
சாதி� ெக�லா3 நட�#த3மா 
      உ�தவறா நீதி.  21 
 
மாவிள�#F ச��க=3 
      காணி�ைக*3 ேகா� - மக3 
      மாயி உ�ைன நா� 
மனப5தியா பைடFசி$வா� 
      ம�க� உ�ைன5 ேத�. 22 
 
காளிெய�63 ேபFசிெய�63 
      கண�கி� லாேப� எ$பா� - யம 
      காலைன*3 த$பா�. 
அ?தின(3 வண4கி வ�தா� 
      ஆயி0வர3 ெகா$பா�.  23 
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ஒ�மனசா நிதநித(3 
      உ�ைனேய நா4க� ந3பி 
      உ�#கிேறாேம ெவ3பி 
ம6கிநீ இ��கலாமா 
      சி4க5+ேமேல #�தி? 24 
__________ 
 
மாாிய&ம� பா�� மாாிய&ம� பா�� மாாிய&ம� பா�� மாாிய&ம� பா��     
 
க9க9ட ெத;வ3 மாாி அ3மா - ந3ம 
      ஈ0வாி மாாி அ3மா 
க9ண�ராச ேகாபால� 
      த4கFசி*3 நீேய 
கD*க5தி ேலவ�+ 
      அவதார3 எ$5 தாேய 
எ�னநா� ெசா�ேவ� உ� 
      மகிைமைய5 தாேய 
ஏைழம�க ைளநீ*3 
      ஆதாி பாேய. 1 
 
எ5தைனேயா ப�த�க� உ�ைன அ$5+ 
ஏறினா�கேள ெசா��க3 பாவ5ைத5 த$5+ 
ப5தினிேய நீஉ� அ�ெள�லா3 ெகா$5+ 
பா�5+�ெகா�ள ேவIேம 
      ஏைழ ம�கைள� கா5+.  2 
 
சி4க5+ ேமேலஏறி எ4ேக*3 வ�வா� 
தா4க(� யாதஅ3ைம N��ேய வி$வா� 
நீ4க ேவபிைல விNதி எ�லா3 த�வா� 
நிைன�த இட5+� ெக�லா3 +ைணயா5தா� வ�வா�.  3 
 
ஆயிர4க9 மாாிஇ� லாதஇட3 உ9டா 
அவஇ��கிற Nமி எ�னெசா� ெர9டா 
மாயமா5 தா�வ�வா� பற�கிற வ9டா - அவ� 
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மகிைம ெதாியாத மனிச�3 உ9டா? 4 
 
ஆவணி மாச3 கைடசி� கிழைம - அவ� 
ேகாயிG�# வாற சன5ேதாேட ெப�ைம 
காவ� கைளெய�லா3 க��வாற அ�ைம - அவ� 
பாத3 பணி�தி�டா� தீ�ேம வ6ைம. 5 
 
வ�த சனெம�லா3 வலப�க3 0%றி - வ�+ 
வாிைச வாிைசயா5தா� தைலயிேலபா� ஊ%றி 
இளநீ�5 த9ணி*4Kட ஏராளமா ஊ%றி 
கண�கி�லா ம�தா�ந�ல காணி�ைக*3 ெகா$5+. 6 
 
தீFச�� கைள5தைல ேமேல எ$5+ 
தி�மக மாயிஅ3மா ச�நிதி அ�5+ 
ஆ$மா$ ேகாழி ேத4கா; பழெம�லா3 ெகா$�க 
ஆ�ஓ� பா�F சா�5ேத� வாறா4க பார3மா.  7 
________ 
 
Dசாாி பா�� Dசாாி பா�� Dசாாி பா�� Dசாாி பா��     
 
ஓ3 இ9I உFசாிேப� 
ஆ3 இ9I நிFசயிேப�. 1 
 
ஓ+ேவ� மத� கைதைய - எ� 
மா+ரேன +��கி�தி. 2 
 
ஓாி மயான �5ாி 
வாாி கா�ேடாி Lாி!  3 
 
ஓகாளி சா(9� 
ஜகச9� நீலக9�!  4 
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ஒ���க6பா காலைபரவா 
#��F சா5தா� Rமாேதவி!  5 
 
ஓ�வா இ�சி பகவதி ைபரவி 
#�யாயி �ராயி மகமாயி!  6 
 
ஒச�த எ�ல�கா ம�ல�கா 
இைச�த ெபா3ம�கா ஜ3ம�கா!  7 
 
உதி்ர� கா�ேடாி Kளி - எ4க� 
பிதிேதவ பிடாாி! 8 
 
உ5த9ட #றளி எFச3 
ப5ர காளி மாாி (5+! 9 
 
உதவா Cேதவி இ�ளியா ேதவி 
ஒளித�3 ச4கா ேதவி!  10 
 
எ4கைள பDெகா�=3 கா5தவ ராயா 
ஒ9�(னி ச9ைட �ரா!  11 
 
ச9டபிர ச9ட +9டா 
அ9டெம�லா3 அட�#, ச9டா!  12 
 
ஒ8ரவா யி�சா க6பா 
அபா அ[ம�தா ேவதாள ைபரவா! 13 
 
ஓ�வா நீ4கெள�லா3 - நா4க� 
பா�ய பாடG�#. 14 
 
எ4க=�# ஒ5தாைச யாயி��+ 
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ச5+��க� வ�திடாேம 15 
 
உ6திெச;ய ேவIெம�6 
உ4க=�# மித�கமாக  16 
 
ஒ�ப+ ஈர�8ர�� 
ஐ3ப+ ஆ�$�கறி5 +9ைட  17 
 
ஒ�வித� #ழ3பா�கி 
அ6ப+ ேகாழி ெபாாி5+  18 
 
உ�9ைட ைகமா கவா8 
      ெதா9ைட ெரா��*3 கல�+  19 
 
உ8�க� வா�$ ெபாாிய� 
      அபள3 க,சா 0��$  20 
 
ஓ� நிைற�த Zபாயிேல 
      ேந� நிைற�த சாராய3  21 
 
உதிர5ைத *38ர�� 
      உன�# (�ேன நா�பைட5ேத�. 22 
 
உ6தியா ஓ�வா4க 
      பிாீதிேயாேட என�# (�ேன.  23 
________ 
 
கரக பா�� கரக பா�� கரக பா�� கரக பா��     
 
ஒ9ணா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
ஓ�வ�+ Nைசவா4# இேபா - தாேய  1 
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ெர9டா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
ரணகரக3 ெபா�னாேல இேபா - தாேய  2 
 
Cணா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
(5தாேல ெபா�கரக3 இேபா – தாேய  3 
 
நாலா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
நா�வ�3 N4கரக3 இேபா – தாேய  4 
 
அ,சா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
அைச�தா$3 ெபா�கரக3 இேபா - தாேய  5 
 
ஆறா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
அைச�தா$3 N4கரக3 இேபா - எ�தாேய  6 
 
ஏழா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
எ$5தா$3 ெபா�கரக3 இேபா - எ�தாேய 7 
 
எ�டா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
எ$5தா$3 N4கரக3 இேபா - தாேய 8 
 
ஒ�பதா3 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
ஓ�வ�+ Nைசவா4# இேபா - தாேய  9 
 
ப5தா4 கரகம� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
பணி�தா$3 ெப�கரக3 இேபா - தாேய  10 
 
ப5+,ெசா�D (��தத� க�னி - ஓேகா - எ�தாேய 
ப5தினிஉ� வாசDேல இேபா - தாேய! 11 
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___________ 
 
ஆதா& ஏவா� கைத ஆதா& ஏவா� கைத ஆதா& ஏவா� கைத ஆதா& ஏவா� கைத (((()&மி)&மி)&மி)&மி) ) ) )     
 
ஆதியி ேலந3ம ஆ9ட வ�வ�+ 
      ஆதி5தா; தகப ைனபைட5+F 
ேசாதியா னஏேத� ேதா�ட5ைத *�த�+ 
      ெசா#சாக வாழ), ெசா�னார�. 1 
 
ஆI�கா தாெம�63 ெப9I�ேக வாெள�63 
      அ�ைமயா கஅவ� ேப�ெகா$5+ 
ெவ6ைமயா அவ�கைள வி�$ேபா காமேல 
      ேவ9�ய ைவெய�லா3 ெகா$5தார�. 2 
 
ேகாைடெவ� ளாைம*3 காலெவ� ளாைம*3 
      #ைறயாம� ந�றா; விைள�ததாேல 
ேபாட இட4Kட ப%றா ததனாேல 
      ஓைடயி ேலஅைத ேபா�டா4க�.  3 
 
ஆெற�லா� த9ணீரா3 #ளெம�லா� த9ணீரா3 
      அழகான ஊ%றிG3 த9ணீரா3 
மாாிகா ல5திேல மைழெப;த தனாேல 
      வாாிஏ ாிெய�லா3 த9ணீரா3. 4 
 
ஆர,0 மா+ள3 ெகா;யா பலா - இ�ன3 
      அ5திேயா ேடKட (�திாி*3 
மா3பழ3 வாைழெசW வாைழ பழ4க=3 
      ம3மாாி யா5தின3 தி�றா�களா3. 5 
 
ேதா�ட5தி ேலஒ� ெதா4கD ேலந�ல 
      ேதாதக5 திமர ப�க5திேல 
வா�டமா னஒ� வ�ண பழமர3 
      வள��தி ��ததா3 வானம�$3. 6 
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ேதா�ட5தி� இ��த மர5தி ேலஅ�த5 
      ேதாதக5 திகி�ட இ��தமர3 
பாதக5 +�ெக�லா3 காரண மா3 - ந3ம 
      பாவியா ன+�#3 காரணமா3. 7 
 
வாG4ெகா3 83(ைள5த பாவி பிசா0 
      வ�தாேன ஏவாைள ஏமா%ற5தா�  
வ�ண பழ5தி�ேம� க9Iைவ� கந�ல 
      வழிெய�லா3 ெசா�D� ெகா$5தானா3. 8 
 
தி�ன�K டாெத�6 ெசா�ன பழ5ைத5 
      தி�3பி5 தி�3பிபா5 தாளா3 ஏவா� 
பளி4#ேபா� மி�னின அ�த பழ5ைத 
      பாவிபா� �ஏவா� பறி5தாளா3.  9 
 
கா$ கைரெய�லா3 பா��கேபா னஆதா3 
      கைளேபா ேட�$ தி�3ைபயிேல 
பா<3ஏ வா�வ�+ பழ5ைதபா தித�+ 
      தா?3தி� றா�த�ைன ேயமற�+.  10 
 
இப�5 தி�றத னாேலஅ3 மாநா3 
      இேபா+3 பாவிக ளாயி��ேகா3 
எப� பாவ5தி ேலயி�� +நா3 
      த8ேவா ெம�6 ெதாியைல�.  11 
 
ஆதா3ெச; தபாவ5 தாேலநா3 எ�லா3 
      ஆ9டவ ��#வி ேராதமாேனா3 
ஆனா லவ�ந3ைம அழி�காம ேலதா� 
      ஆதாி5 தா�அ�பா; அ%8தமா;.  12 
 
மா�கழி மாச3 இ�ப5த, சா�ேததி 
      மாதா மாாிய3மா� ெப%ெற$5த 
நீதிேச0 ந3ைம ேந�வழி நட5த 
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      பாதிரா5 திாியிேல பிற�தார�. 13 
 
தFசேரா ேடேச��+ தF0ேவ ைலெச;+ 
      தா;தக ப?�#� க,சிஊ%றி 
மிFசமா ஞானெம� லா3ெப% ேறஅவ� 
      ேம�ைமயா� கால3 கழி5தார�.       14 
 
K? #�$ச பாணிஊ ன�ேம 
      #Sடேரா கியானஎ� ேலா��#3 
இSட3ேபா ேல0க3 ெகா$5த+3 இ�லாேம 
      கSட5+� #3ஆ= ஆனார�. 15 
 
பாவ5தி D��+ ந3ைமர� சி�க 
      பாவ� #�சிேல பா$ப�$ 
C�6நா� க�லைற யி�D�� ெத<�+ 
      (5தி�#F 05தமா; ேபானார�. 16 
--------- 
16. #�0 - Cross; சிGைவ. 
 
ஏ7 சாிைத ஏ7 சாிைத ஏ7 சாிைத ஏ7 சாிைத (((()&மி)&மி)&மி)&மி) ) ) )     
 
த�னன னானன னானாேன - தன 
னானன னானன னானாேன 
 
ஆதா3ஏ வா�ெச;த அ�கிர ம5தாேல 
      அ�ேயாேட நாெம�லா3 அழியாேம 
அ�பா;அ� ைனமாி அ3மா� வயி%றிேல 
      ஆவியா; வ�+க� ப�தாி�க. 
      - த�னன னானன  1 
 
#�மதி ெப<+3 கால5தி ேலந3 
      #லமக =3Lைச மா(னி*3 
ெப�ைமயா5 தா?3 #திைரேம ேலறி 
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      ெப5தேல ேக(�#5 தா?3வர. 
      - த�னன னானன  2 
 
ப5தாமா செம�6 ெதாி�தி�� +3ேச0 
      பால� பிறபாெர� றறி�தி��+3 
பண4Kட இ�லாம� பய4Kட இ�லாம� 
      பிரயாண3 ெச;தைத பா�4க�. 
      - த�னன னானன  3 
 
ச5திர5 தி�Kட ஜாைகஇ� லாமேல 
      ச4கட3 ெம5த)3 அ[பவி5+ 
மய�க3 ெம5தவர மனெம�லா4 கல4க 
      மாதாமா� $�ெகா�ட3 8#�தாள�. 
      - த�னன னானன  4 
 
ராெவ�லா3 ேபா;ந$F சாம5தி ேலந3ம 
      ராசாேச 0நாத� பிற�ைகயிேல 
நாதியி� லாமேல மாதா தவி�ைகயி� 
      ேசாதியா வ�ததா3 ச3மன0. 
      - த�னன னானன  5 
 
தாராள மா;ெவ�நீ� ஊ%ற) ேமஇ�ன3 
      காய4 க�ப�� ெகா$�க)ேம 
மாயமா வ�த ச3மன 0எ�லா3 
      மா;�+மா;� +ேவைல ெச;ததா9�. 
      - த�னன னானன  6 
 
8�ைளைய ந�லா� #ளிபா�� - ந�ல 
      8�ெம5ைத ேமேல ப$�கைவ5+ 
மாதா மன4#ளி ர5தா?ேம - ந�ல 
      தாலா�$ பா�ெட�லா3 பா$Fசா9�. 
      - த�னன னானன  7 
 
வான5தி ேலெபாி ய(ழ� க3 - அ3மா 
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      கான5தி ேலெபாி ய(ழ�க3 
Nமியி ேலெபாி ய(ழ� க3 - அ3மா 
      ேசமமா ந3மெள� லாமி��க. 
      - த�னன னானன  8 
 
சாமி அ?பின ச3மன 0எ�லா3 
      ச�ேதாச மா�கீேழ பய�+வ�+ 
ஆ$ேம;5 தஅ�த ஆ��ைட ய��# 
      அ%8தF ச4கதி ெசா�னா�களா3. 
      - த�னன னானன  9 
 
பி�ைளைய5 +ணியிேல தா�0%றி - அபா 
      (�னைண யிேலதா� பா��கிற+ 
ந�ல அைடயாள ெம�6தா� அவ�க� 
      ெசா�Dவா ன5+�# ேபானா�களா3. 
      - த�னன னானன  10 
 
ெவ�ளிஎ� லா5+�#3 வி�ெவ�ளி� #3 - ந�ல 
      ேவ��ைக யாவ�த ராசாெவ�ளி 
வானசா- திாிக� C�6ேப ��#ேம 
      வழிகா�� வ�ததா3 மா�$�ெகா�ட3.  
      - த�னன னானன 11 
 
காணி�ைக எ�லா4 ைகயி�எ$5+ - ந�ல 
      காாிய மாவ�த சா-திாிகைள 
ஏமா%ற லாெம�6 பா�5தா னா3 - அ�த 
      எ5த�L த�ஏேரா +ராசா. 
      - த�னன னானன  12 
 
சா-திாி கைளந3பி ேமாச3ேபா னா�ராசா 
      சாமிெசா� னந�ல த�திர5தா� 
ேவகமாF சா-திாிக� ேச0ைவ பா5தி�$ 
      ேவேற வழியா5தா� ேபானா�களா3. 
      - த�னன னானன  13 
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-----------    
 
ப�ென9டா3 வயசிேல ேச0 பால?3 
      க�னி மாிLைச மா(னி*3 
ப�+ சன3உ%றா� ெப%றாேரா ேடKட 
      ப�க5+ ஊ��# ேபானா�களா3. 
      - த�னன னானன 1 
 
ப9ைடய கால5தி ேலந3ம பா�ட�மா� 
      ப9�ைக ெய�லா3ெகா9 டா$3ேபா+ 
ப<தி� லாேம ெச3மறி� #��ைய 
      பDெகா$ பா�களா3 பகவா?�#. 
      - த�னன னானன 2 
 
ேகாயிD ேலசன� K�ட5 திேல#� 
      ஆனவ ெர�லா� ம5தியிேல 
#ழ�ைத ேச0நாத� மழைலFெசா� ேபசாேம 
      #��க=�# ேமலா ேபைசயிேல. 
      - த�னன னானன  3 
 
ஆசாாி Nசாாி எ�லா� ேமஅவ� 
      அதிகார வா�5ைதக ைள�ேக�$ 
ஆFசாி ய5+�#ேம� ஆFசாிய ப�$ 
      அலம�+ ேபா;அவ� நி�றா�களா3. 
      - த�னன னானன  4 
 
தீ��க தாிசன5 ைதஅவ� க�எ�லா3 
      தி�பி5 தி�பிஆ ரா;�+ பா�5+3 
தி�ட வ�டமா ஒ9I� ெதாியாேம 
      திைக5+ேபா; எ�லா3 நி�றா�களா3. 
      - த�னன னானன 5 
 
ப9�ைக (��+ ெர9டைர நாளா*3 
      பாலைன ப%றி� கவனி�காேம 
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பாதி வழியிேல பைதபைத5 +5தா*3 
      தகப?3 தி�3பிேய வ�தா�களா3. 
      - த�னன னானன 6 
 
அபா மகேன இப�ஏ� ெச,ேச9I 
      அ�ைமயா5 தா�தா; ேக�ைகயிேல 
த�ம #ண5+ைட ெப�ைமயி� லாமேல 
      தா.ைமயா பதிG3 ெசா�னாரா3. 
      - த�னன னானன  7 
 
(பதா3 வய05 +வ�க5தி ேலயவ� 
      (<மனிச னான கால5திேல 
(�ேனா� வழ�க5ைத அ[சாி5 தவ� 
      (<�#ஞா ன-நான3 ெப%றாரா3. 
      - த�னன னானன  8 
 
CI வ�சமா Nமியி ேல�ச 
      ேராேட தனியா5 திாிைகயிேல 
வானவ� ெச;*ம% 8தெம� லா5ைத*3 
      வாிைச வாிைசயாF ெச;தாரா3. 
      - த�னன னானன 9 
 
கானாஊ� க�யாண5தி D��+ 
      க�லைற� கவ� ேபா#ம�$3 
கண�#மி� ைலஒ� வழ�#மி� ைலமனிச� 
      க9I�# (�ெச;த அ%8த4க�. 
      - த�னன னானன  10 
* * * 
 
((((ேவ: ச�த&ேவ: ச�த&ேவ: ச�த&ேவ: ச�த&))))    
 
தா�தி� ஊ�தனிேல - சி�னபாலகா 
      ச5திர5+ ப�க5திேல - சி�னபாலகா  1 
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மா�$� ெகா�ட5திேல - சி�னபாலகா 
      மாடைட*3 ெகா�ட5திேல - சி�னபாலகா  2 
 
அ,சா6 மா�$�#�ேள - சி�னபாலகா 
      அ<+நீ பிற�ைகயிேல - சி�னபாலகா  3 
 
மாெட�லா3 கதைறயிேல - சி�னபாலகா 
      மனிசெர�லா3 R4ைகயிேல – சி�னபாலகா  4 
 
ச3மன0 வான5+ேல - சி�னபாலகா 
      சரமாாியா இற4ைகயிேல - சி�னபாலகா  5 
 
ெம;3மற�+ ேபானா�கேள - சி�னபாலகா 
      ேம;ப�வய% கா��ேலேய - சி்�னபாலகா.  6 
 
ச�திர?3 Lாிய?3 - சி�னபாலகா 
      ச(5திர(3 பாைடயிேல - சி�னபாலகா  7 
 
வா�ெவ�ளியி னாேலேய - சி�னபாலகா 
      வானசா-திாி வ�தா�கேள - சி�னபாலகா. 8 
 
ஆ�ைடெய�லா3 கா�$�#�ேள - சி�னபாலகா 
      அல4ேகாலமா வி�$வி�ேட - சி�னபாலகா  9 
 
ஓ�டமா ஓ�வ�தா�க� - சி�னபாலகா 
      ஆ��ைடய ெர�லா�ேம - சி�னபாலகா.  10 
 
மா�கழி மாச5திேல - சி�னபாலகா 
      மைழேசா9I ெப;ைகயிேல - சி�னபாலகா  11 
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சீைலயிேல 0%றிஉ�ைனF - சி�னபாலகா 
      தீஅனD� கா�ைடயிேல - சி�னபாலகா  12 
 
8�G ப$�ைகயிேல - சி�னபாலகா 
      8ர9$நீ அ<ைகயிேல - சி�னபாலகா  13 
 
ெச�ல ம�யி� உ�ைனF - சி�னபாலகா 
      ந�லதா; ைவ�ைகயிேல - சி�னபாலகா          14 
 
பசிெய$�#3 ேநர5திேல - சி�னபாலகா 
      பா�ேக� ட<ைகயிேல - சி�னபாலகா  15 
 
காGெர9$3 வDFசி�Fேசா - சி�னபாலகா 
      க5தி5+�ளி அ<ைகயிேல - சி�னபாலகா.  16  
 
ஞானவா� CIேப� - சி�னபாலகா 
      காணி�ைக ெகா$�ைகயிேல - சி�னபாலகா  17 
 
ராசாநீ எ�ெற9ணிேய - சி�னபாலகா 
      சாSடா4க(3 ெச;தா�கேள - சி�னபாலகா  18 
 
அவ�க�மா5 திரமி�ைல - சி�னபாலகா 
      ஆயிர, ச3மன0ேம - சி�னபாலகா  19 
 
ஆரவார, ெச;தா�கேள - சி�னபாலகா 
      அள)4Kட இ�லாமேல - சி�னபாலகா. 20 
 
ப�G (ைள�கைலேயா - சி�னபாலகா 
      பா�#� மற�கைலேயா - சி�னபாலகா.  21 
 
பாG�க�� தி�னைலேயா - சி�னபாலகா 
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      ப�8,ேசா63 ேசரைலேயா - சி�னபாலகா.  22 
 
CIவய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      (க3பா�5+F சிாி�கைலேயா - சி�னபாலகா.  23 
 
CIேப� உன�கி�ைலேயா - சி�னபாலகா 
      (3C�5தி*3 நீய�லவா - சி�னபாலகா. 24 
 
நாGகாG பா;FசDேல - சி�னபாலகா 
      நட�கஇ�ன3 +வ�கைலேயா - சி�னபாலகா.  25 
 
நாGவய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      ந�லா5தா?3 நட�கIேம - சி�னபாலகா  26 
 
அ,0வய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      அறியா ப�வமி�ைலேயா - சி�னபாலகா. 27 
 
ெகா,சிவிைள யாடைலேயா - சி�னபாலகா 
      #ழ�ைதேச0 நாதாசாமி - சி�னபாலகா. 28 
 
அரவ4ேக�ட ேநர5திேல - சி�னபாலகா 
      அ<கநீ பா��கைலேயா - சி�னபாலகா. 29 
 
ஆ6 வய0மாFேச - சி�னபாலகா 
      அ<கலாமா ஆ3பைளேய - சி�னபாலகா. 30 
 
அ$5த��$ பி�ைளகைளF - சி�னபாலகா 
      அ�5+விைள யாைடயிேல - சி�னபாலகா. 31 
 
அ3மாஉ�ைன அ�Fசா4களா - சி�னபாலகா 
      அ<க<க வFசா4களா - சி�னபாலகா. 32 
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ச��பாைன எ�லா3வF0F - சி�னபாலகா 
      K�டா,ேசா6 ஆ�கிைனயா - சி�னபாலகா.  33 
 
ம��பி�ைள KடFேச��+ - சி�னபாலகா 
      ம9ணிேல விைளயா�ைனயா - சி�னபாலகா.  34 
 
ஏ<வய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      எ<5தாணி பி��கைலேயா - சி�னபாலகா. 35 
 
ப�ளி�Kட3 ேபாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      பாடெம�லா3 ப��கைலேயா - சி�னபாலகா.  36 
 
வார5+� ெகா�தர3 - சி�னபாலகா 
      வழ�கமாநீ ப�ளி�Kட3 - சி�னபாலகா.  37 
 
ேபாற5+� #5தவறிF - சி�னபாலகா 
      பிர3பில� வா4கிைனேயா - சி�னபாலகா. 38 
 
ஏ+� க<கிறா;நீ - சி�னபாலகா 
      ஏ<வய சாகி�KடF - சி�னபாலகா.  39 
 
Kத ல��கிறேதா - சி�னபாலகா 
      #ளி�3 ெபா6�கைலேயா - சி�னபாலகா. 40 
 
ஏெழ�$ ெம5ைதயிேல - சி�னபாலகா 
      இ��கிற+ ேபாகநீ - சி�னபாலகா. 41 
 
ஏைழயா5 தா�பிற�+ - சி�னபாலகா 
      ஏைழ�ேகால3 ஏ�எ$5தா; - சி�னபாலகா.  42 
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ேதசெம�லா3 ஆ=கிற - சி�னபாலகா 
      ராசனா பிற�காேம - சி�னபாலகா. 43 
 
நீசனாநீ ஏ�பிற�தா; - சி�னபாலகா 
      ேதாசெம�லா3 0ம�கF - சி�னபாலகா.  44 
 
தகப?� #தவிெச;+ - சி�னபாலகா 
      தா;�#3 உதவிெச;+ - சி�னபாலகா. 45 
 
எ�லாேவ ைல*,ெச;ைதேயா - சி�னபாலகா 
      ஏழா3 வயசிD��+ - சி�னபாலகா. 46 
 
நா�$Fசா மா�க�வா4கF - சி�னபாலகா 
      நாசேர5 +�#ேபாைனேயா - சி�னபாலகா.  47 
 
சி�வ9�F ெசல)வா4கF - சி�னபாலகா 
      சி�ன�கைட�# ேபாைனேயா - சி�னபாலகா.  48 
 
ெகா$ைம�கார ேராேடநீ - சி�னபாலகா 
      ெகா�கதா)�# ேபாைனேயா - சி�னபாலகா.  49 
 
க�ளேராேட ேச��+நீ - சி�னபாலகா 
      க�வாாி மைலேபாைனேயா - சி�னபாலகா.  50 
 
எ�$வய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      ப�$Fச�ைட ெய�லா3ேபாடF - சி�னபாலகா.  51 
 
ப�$ பிாிய3இ�ைலேயா - சி�னபாலகா 
      ெர�$5தானா ஏ%ற+ணி - சி�னபாலகா.  52 
 
எ�டாள ேதசெம�லா3 - சி�னபாலகா 
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      எ5தைனேயா ேகா�ேப� - சி�னபாலகா.  53 
 
05தமனசா உ�ைனேபாலF - சி�னபாலகா 
      ச5தியமா நட�கைலேய - சி�னபாலகா. 54 
 
ஒ�ப+ வய0மாFேசா - சி�னபாலகா 
      ஊெர�லா3 பழ�கமாFேசா - சி�னபாலகா.  55 
 
உ%றா�ெப%றா� எ�லா�ேம - சி�னபாலகா 
      உ�ைனெமFசி� ெகா9டா�கேளா - சி�னபாலகா.  56 
 
ப5+வய சா;வி�டேதா - சி�னபாலகா 
      ப�திஉ� வா;வி�டேதா - சி�னபாலகா.  57 
 
நி5த(3நீ ேகாயிDேல - சி�னபாலகா 
      ச5த3ேபா�$ பா�ைனேயா - சி�னபாலகா.  58 
 
ஆளிேல அழக�நீ - சி�னபாலகா 
      அ�ைமயான பி�ைளநீ - சி�னபாலகா. 59 
 
நா=�# நா=நீ - சி�னபாலகா 
      ந�லவழி ேபா;வ�ைதேயா - சி�னபாலகா.  60 
 
பதிெனா�வய சாகைலேயா - சி�னபாலகா 
      பாதிமனிச னாகைலேயா - சி�னபாலகா. 61 
 
ப�+விைள யாடைலேயா - சி�னபாலகா 
      ைபய�மாெரா ேடநீKடF - சி�னபாலகா. 62 
 
ப5+ நர38�ைணையF - சி�னபாலகா 
      ப5திரமா நீஎ$5+F - சி�னபாலகா.  63 
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சி5ரேவைல ெய�லா3ெச;+ - சி�னபாலகா 
      சீவன3 கழி�கைலேயா - சி�னபாலகா.  64 
 
அ[ேபாக3 இ�லாமேல - சி�னபாலகா 
      அைரநிமிச ேநர5திேல - சி�னபாலகா. 65 
 
அ%8தேவ ைலநீெச;+ - சி�னபாலகா 
      அபைன�ைக R�கைலேயா - சி�னபாலகா.  66 
 
எளிய#$3 ப5ைதFேச��த - சி�னபாலகா 
      ஏைழக�னி மாமாி�#F - சி�னபாலகா. 67 
 
ெதாழி�ெச;ெதாW ெவா�நா=3 - சி�னபாலகா 
      +ைணயாநீ இ��கைலயா - சி�னபாலகா. 68 
 
ஆசாாி ேவைலெய�லா3 - சி�னபாலகா 
      ேலசாநீ ெச;யைலேயா - சி�னபாலகா.  69 
 
வாச� கத)(த� - சி�னபாலகா 
      வாகனம�$3 ெச;யைலேயா - சி�னபாலகா.  70 
 
தா�மீைச (ைள�#ம�$3 - சி�னபாலகா 
      தா;�கட4கி ஒ<4#டேன - சி�னபாலகா  71 
 
ேசா�ேபாலா னபிற#3 - சி�னபாலகா 
      Lைச(னி� கட4கைலேயா - சி�னபாலகா.  72 
 
(ப+ வய0�#ேம� - சி�னபாலகா 
      கபேலறி ேபாைகயிேல - சி�னபாலகா  73 
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CIநாG ேபைர�க9$ - சி�னபாலகா 
      மீ�பி��கF ெச�லைலயா சி�னபாலகா. 74 
 
ேசாதி�கவ�த ேபையநீ - சி�னபாலகா 
      ேசா�ட� ெகா$5தா%ேபால - சி�னபாலகா.  75 
 
காரணெம� லா,ெசா�Dநீ - சி�னபாலகா 
      க9I�கபா� விர�டைலயா - சி�னபாலகா.  76 
 
வ�ச�கண�கா; ேப;பி�5த - சி�னபாலகா 
      வாDப ?�கிர4கிF - சி�னபாலகா  77 
 
விர�டைலேயா அேபாேததா� - சி�னபாலகா 
      விதவித மானேப;கைளF - சி�னபாலகா.  78 
 
#னி�+ம9ணி� எFசி�+பிF - சி�னபாலகா 
      #ைழ�கைலயா ேச6NசF - சி�னபாலகா. 79 
 
#ள5திேலேபா;� #ளி5+வரF - சி�னபாலகா 
      #�ட?�#F ெசா�லைலயா - சி�னபாலகா. 80 
 
#�ைடய னானதாேல - சி�னபாலகா 
      #$#ெட�6 ஓ�ேபா;F - சி�னபாலகா  81 
 
கா�ட5தி மர5திேலறிF - சி�னபாலகா 
      க9ணாG�ைன பா��ைகயிேல - சி�னபாலகா  82 
 
ம�திர� காரைனேபா� - சி�னபாலகா 
      மர5+�கி�ட வ�+நீ - சி�னபாலகா. 83 
 
அ9ணா�+ பா�5தவைனF - சி�னபாலகா 
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      அ�ைமயாநீ Kபி�ைடேய - சி�னபாலகா.  84 
 
பாவ3அ�த� #�ைடபய� - சி�னபாலகா 
      பய�த�9 �ற4ைகயிேல - சி�னபாலகா  85 
 
பாவியா அவ�இ��+3 - சி�னபாலகா 
      ப�சமாநீ ேபசைலேயா - சி�னபாலகா. 86 
 
இழிவான சாதிெய�6 - சி�னபாலகா 
      ஈ4#சமாநீ ேபசாேம - சி�னபாலகா.  87 
 
த4கிஅ4 ேகசாபி�$F - சி�னபாலகா 
      ம4களவா�#� ெகா$�கைலேயா - சி�னபாலகா  88 
 
அ,0ெரா�� ையபிF0F - சி�னபாலகா 
      ெர9$மீைனF ேச�5+பிF0F - சி�னபாலகா  89 
 
அ,சாயிர3 ேப��#5தா� - சி�னபாலகா 
      அ�ைமயாநீ ெகா$�கைலேயா - சி�னபாலகா.  90 
 
நாGநாளா;� க�லைற�#�ேள - சி�னபாலகா 
      நா%றபிண3 இ��ைகயிேல - சி�னபாலகா.  91 
 
நா%ற5ைதF சகி5+நீ - சி�னபாலகா 
      நா�அ4ேக ேபாகைலயா - சி�னபாலகா.  92 
 
க�லைறைய பா�5+நீ - சி�னபாலகா 
      க9ணீ�வி� ட<கைலேயா - சி�னபாலகா. 93 
 
க�ைல*3 8ர�டFெசா�DF - சி�னபாலகா 
      க5தைலயா ச5த3ேபா�$F - சி�னபாலகா.  94 



336 

 

 
வாஅபா லாச�ேவெய�6 - சி�னபாலகா 
      வ%865திF ெசா�லைலயா - சி�னபாலகா. 95 
 
க�8ர�டF ெசா�னா%ேபாேல - சி�னபாலகா 
      க�டவி.�கF ெசா�லைலயா - சி�னபாலகா  96 
 
வ�தாேன லாச�)3 - சி�னபாலகா 
      வழ�க3ேபால (க5ைதவF0 - சி�னபாலகா  97 
 
த�தாேன ேதா5திர�தா� - சி�னபாலகா 
      த�மமான உ�ெச;ைக�#F - சி�னபாலகா  98 
 
க�8ர��ன ஆ=க=3 - சி�னபாலகா 
      க�டவி.5த ஆ=க=3 - சி�னபாலகா  99 
 
அ�தநா� அதிசய5ைதF - சி�னபாலகா 
      எ�தநா=3 பா��கைலயா3 - சி�னபாலகா.  100 
 
ெகா,ச�கால3 எ�றாG3 - சி�னபாலகா 
      #ைறயைலஉ� அ%8த4க� - சி�னபாலகா. 101 
 
மனிசனாநீ பிற�தி��+3 - சி�னபாலகா 
      மைறயைலஉ� அ%8த4க� - சி�னபாலகா.  102 
 
ராசாவா பிற�தி��+3 - சி�னபாலகா 
      ராசா)�# நீஅட4கிF - சி�னபாலகா  103 
 
ேராச3ஒ�63 பாரா�டாேம - சி�னபாலகா 
      ேதசவாி ெகா$�கைலேயா - சி�னபாலகா. 104 
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ராசாேயா�கி ய5ைதநீ - சி�னபாலகா 
      ேலசாஒ� தர3மா5திர3 - சி�னபாலகா.  105 
 
கா�ட� க<ைதேம�ஏறிF - சி�னபாலகா 
      வா�டமாநீ ேபாகைலேயா - சி�னபாலகா.  106 
 
உலகராFசி ய5ைதப%றிF - சி�னபாலகா 
      உச5திஒ�63 ேபசாேமநீ - சி�னபாலகா  107 
 
வானராFசி ய5ைதப%றிF - சி�னபாலகா 
      வ�ணிF0நீ ேபசைலேயா - சி�னபாலகா. 108 
_________ 
 

13. 13. 13. 13. பல கத&ப&பல கத&ப&பல கத&ப&பல கத&ப&    
 
13.1. 13.1. 13.1. 13.1. தா9 வ�ஷ ப0ச& தா9 வ�ஷ ப0ச& தா9 வ�ஷ ப0ச& தா9 வ�ஷ ப0ச&     
 
தா+ வ�ஷ ப,ச5திேல - ஓ சாமிேய 
தா;ேவேற பி�ைளேவேற - ஓ சாமிேய 
அ6ப+ வ�ச3 ேபாயி - ஓ சாமிேய 
அ$5தா ேபாேல தா+தாேன - ஓ சாமிேய 
ைத ெபா4க� கால5திேல - ஓ சாமிேய 
தயி��#3 ப,ச3 வ�தேத - ஓ சாமிேய 
மாசி மாத5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
மா$க=3 ப��னிேய - ஓ சாமிேய 
ப4#னி� கைடசியிேல - ஓ சாமிேய 
பா� மாெட�லா3 ெச5+ ேபாFேச - ஓ சாமிேய 5 
 
சி5திைர மாத5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
சீெர�லா3 #ைல�+ ேபாFேச - ஓ சாமிேய 
ைவகாசி மாத5திேலதா� - ஓ சாமிேய 
வயி6 எ�லா3 ஒ�� ேபாFேச - ஓ சாமிேய 
ஆனி மாத5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
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ஆI3 ெப9I3 அலறலாFேச - ஓ சாமிேய 
ஆ� மாத5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
ஆ=� ெக�லா3 ஆ�ட மாFேச - ஓ சாமிேய 
ஆவணி மாச5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
ஆ�ட3 நி�6 ஓ�டமாFேச - ஓ சாமிேய 10 
 
8ர�டாசி� கைடசியிேல - ஓ சாமிேய 
8ர9$ேத உலக3 Nரா - ஓ சாமிேய 
ஐபசி5 +வ�க5திேல - ஓ சாமிேய 
அ<ைக*4க9 ணீ��தாேன - ஓ சாமிேய 
கா�5திைக� கைடசியிேல - ஓ சாமிேய 
க9ட இட3 எ�லா3 பிண3 - ஓ சாமிேய 
மகாராணி 89ணிய5திேல - ஓ சாமிேய 
மா�கழி ப,ச3 நி�றேத - ஓ சாமிேய 
கா�$ ப�க3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய 
��$ ப�க3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய  15 
 
ேரா�$ ப�க3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய 
ேம�$ ப�க3 E6 பிண3 - ஓ சாமிேய 
ஆ%றிேல*3 த9ணியி�ைல - ஓ சாமிேய 
#ள5திேல*3 த9ணியி�ைல - ஓ சாமிேய 
கிண%றி� பா�5தா� உ85 த9ணி - ஓ சாமிேய 
கிழ$ க�ைட #��#� த9ணி - ஓ சாமிேய 
த9ணி5தாக5 தா�வற9$ - ஓ சாமிேய 
தவறின+ ேகா� சன3 - ஓ சாமிேய 
க,சியி�லா ேமதவி5+ - ஓ சாமிேய 
கா��ேல மா9ட+ ேகா� - ஓ சாமிேய  20 
 
க,சி5 ெதா�� ேபா�டா�கேள - ஓ சாமிேய 
அ�8டேன சG�கா�தாேன - ஓ சாமிேய 
கால3பர ேகா� சன3 - ஓ சாமிேய 
க,சி #�5+� கைளயா5+Fேச - ஓ சாமிேய 
ெபா<+ சாய� ேகா� சன3 - ஓ சாமிேய 
ெபாைழF0ேத உசி� தபி5+ - ஓ சாமிேய 
க,சி�#� க�Fசி�கிற - ஓ சாமிேய 



339 

 

காண5 +ைவய� ெகா$5தா4கேள - ஓ சாமிேய. 25 
_________ 
 
13.213.213.213.2    ெதா9வ� பா�� ெதா9வ� பா�� ெதா9வ� பா�� ெதா9வ� பா��     
 
மைலநா�$ வளப4கைள 
      ம�ன�கேள ெசா�Gேற�ேக�. 
இபF ெசா�G3 கைதக� ெம5த 
      அ%8தமா;5 தானி��#3. 
ெச3ைமயாF ெசவிெகா$5+ 
      ம�ன�கேள ேக=ைமயா. 
நீலகிாி மைலயிெலா� 
      பாைதவழி ேபாைகயிேல 
பாைதேயார3 இ��தெர9$ 
      Kைர��ைட� க9ேடைனயா. 5 
 
Kைர��ைட பா��ைகயிேல 
      #�யி��#3 ஆ= இ�ைல. 
��ைடF 0%றி வைள,சி��#3 
      N9$கைளF ெசா�Gேற�ேக�. 
 
பனிபய6 பFைசபய6 
      ப0�தான க38 ேசாள3 
எ�த இட3 பா�5தாG3 
      எ�= ேகைப திைனவர# 
#9$ ச3பா #ட# ச3பா 
      #3பள5+ மிள# ச3பா  10 
 
சி�னF சி�னF ச3பா)3 
      சி6மணி� கதி�க=3 
பFசாிசி� கதி�க=3 - ெவ# 
      ல�சணமா3 தானிய4க=3 
பலசர�#5 தானிய4க=3 
      அ4ேக நா? க9ேடைனயா. 
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ெப��க=3 ச��க=3 
      #ட4#டமா5 ேத?க=3 
ஆரவ�ளி Lரவ�ளி 
      அழகான ச�கைரவ�ளி  15 
 
ெவ�தய� கீைரக=3 
      ெவ4காய5 தா=க=3 
பFசிைல ப�8�கீைர 
      ப0�தான மணG�கீைர 
இ�ன3 இ�ன3 பலமாதிாி*3 
      ம�ன�கேள ெசா�கிேற� ேக�. 
இப�நா� பா�5+�கி�$ 
      அ8ற3நா� ேபாைகயிேல 
ம�னா ஒ� 8+ைமையஎ� 
      க9ணாேலநா� க9ேடைனயா.  20 
 
ப5+5 ெதா+வ� ஆ9ெப9ைண 
      பா�5ேதைனயா கானDேல. 
அ)4கைளநா� க9ட+ேம 
      திைக5+ ேபா;5தா� நி�ேறேன. 
அ)4க=�# ஆைட யி�ைல 
      அ3மாமா��# 8ைடைவ யி�ைல. 
பிற�த ேகால5 ேதாேட*3 
      பர�த ேகால5 ேதாேட*3 
ெவ�க, சி�கி இ�லாமேல 
      ெவளிேய வ�+ நி�னா4கேள.  25 
 
இப��ெகா5 தவ4கைளநா� 
      எப�ேயா க9$�கி�$ 
எ�மனைச5 திடப$5தி 
      நா�அ)4க ப�க3 ேபாயி 
ஐயாநீல கிாி�# ேபாற 
      பாைத எ�த ப�கமி9ேண�. 
அவ4க வாயி திற�கவி�ைல 
      ம6வா�5ைத*3 ேபசவி�ைல. 
அ)4கபாைச யாேல எ�ைன 
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      பலவி்தமா ேபசினா4க.  30 
 
ஐையேயா பாவ3 இ+ 
      ஆ�ெப%ற பி�ைளகேளா? 
மான3 ேபான )டேனெப�3 
      பாவமி9I நா�ெநனF0 
இ�த5த� ம5ைத ெநைனF0 
      அ�த ெபா9I� கி�ேட ேபாயி 
அ4கவ-தி ர5ைத எ$5+ 
      ம4ைகேமேல ேபா�5தி வி�$ 
இ�த ம�$3 ேபா+ைமயா 
      வ�த ெரா�க மி�? ெசா�ேன�. 35 
 
அேபா ெத�லா3 K�� கி�$ 
      த85 +89 ண�Fசா ெர�ைன. 
அெத�னா�னா ச4கதி யி�? 
      ம�ன�கேள ெசா�G ேற�ேக�. 
8�ன4 ெகா�ைட யிேலபாதி 
      8ளிய4 ெகா�ைட யிேலபாதி  
ெகா�ைடகைள வி�D� வF0� 
      ெக��யா; அ�Fசா ெர�ைன. 
அ)க அ�Fச அ�கெள�லா3 
      தவறா ெம5தா� ப�டைதயா. 40 
 
அ�தஅ�� #பய�+ 
      அைச,0நா� வழிநட�ேத�. 
 
காபி� ெகா�ைட பழ3ப<�#3 
      ேதா8வழி யாநட�ேத� 
ஈFச,ெச� ஓரமா�ைக 
      �சி�கி�$ ேபாைகயிேல 
அ4ேக இ��த #$ைவயிேல 
      க� நிைறய இ��தைதயா. 
என�கி��த தாக5தாேல 
      எ$5ேதஅைத� #��க ேபாேன�. 45 
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க9டாேன க)9ட�அவ� 
      ெகா9$வ�தா ேனத�ைய 
ல�ச3ெபா� வராக�நைக 
      ல�சணமா ேபா�டைதேபா� 
உFச� தைலெதாட4கி 
      உ�ள4கா� ம�$ம�Fசா�. 
அேபாெத� ேதகெம�லா3 
      எப� இ��+ +9ணா� 
வDயவ�த வ9�� காைள�# 
      வ3பாF L$ேபா�டா ேபாேல.  50 
 
க�=�கார� 89ணிய5திேல 
      க9ட ம�$3 #�5ேதைனயா. 
இ5தைன அதிசய5ைத 
      சி%ற�யா� க9$�கி�$ 
அ5தி8ர3 ேபாேனைனயா 
      அ4ேக ெகா,ச3 நி�ேறைனயா. 
அ5தி8ர3 ப�டண5திேல 
      ஆலமர3 ஒ9ணி��#. 
ஆலமர5 த�யிேலநா� 
      அச�+ப$5 +ற4கிேனேன.  55 
 
அ4ேகஒ� ெப9சி6�கி 
      த4க�#ட� தாென$5+ 
அைர�#ட5+ ேமாெர$5+ 
      நிைற#ட5ைத5 தைலயி� வF0 
ேமாேராேமா� எ�6 ெசா�D 
      ேமா�விைலைய� Kறி வ�தா�. 
 
அேபா+ தி$�கி�$நா� 
      ப$�ைகையவி� ெட<�தி��+ 
அ3மாஅ3 மாஎன�# 
      அதிக5 தாக3 எ$�# ெத�ேற�.  60 
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க�லாநீ ேமா2%றினா� 
      கைளெய�லா3 தீ�ெம�ேற�. 
வன5+F சி6�கிஅவ� 
      கன5த #ட3இற�கி� 
க�லாநா� ெசா�னப�கனமா ேமா� ஊ%றினா�. 
      ேமாைர� #�5+ வி�$ 
ேஜாராஇைள பாறிேன�. 
      கைளெய�லா3 தீ��த பி�ேன 
கலய5ைத உைட5+ வி�ேட�. 65 
_______ 
 
13.3. 13.3. 13.3. 13.3. ெவ�ைள�கார� பா�� ெவ�ைள�கார� பா�� ெவ�ைள�கார� பா�� ெவ�ைள�கார� பா��     
 
இ�ன3 எ�ன ெச;தாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�? 
இ�ன3 எ�ன ெச;தாைனயா? 
      எ$5+F ெசா�G ேக�ேப�.  1 
 
காணாத ேதசெம�லா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
க9$பி�F சானாைமயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 2 
 
எ�டாள ேதசெம�லா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
எ��பி�F சானாைமயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 3 
 
க9I� ெக�டா5 Rர5திேல 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
கப ேலறி வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  4 
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சி�ன� கப� ேமேல ஏறி 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
சி4காரமா வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  5 
 
ெபாிய கப� ேமேல ஏறி 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ெப�ைம ேயாேட வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  6 
 
ராவிேல வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ராFசிய4க ைளபி��க 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  7 
 
ேகாழி Kபிட வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ேகா�ைட ெய�லா3 தா�பி��க 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  8 
 
கால3பர வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
கா$ மைல ையபி��க 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  9 
 
மதிய5திேல வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
மைலக� ேமேல ேகா�ைட க�ட 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 10 
 
(த� சாம3 வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 
CI ராFசி ய3பி��க 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  11 
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ெர9டா, சாம3 வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ெர9$ ராFசி ய3பி��க 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 12 
 
Cணா, சாம3 வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
(-தீ பாக� ெகா�*3 ஏ%ற 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  13 
 
ெச�ைனயிேல ேச��தா ைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
 
சீரான ேகா�ைட� #�ேள 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.        14 
 
வ�தா ைனயா வ�தா ைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
வ�ண3 ேபா�ட கபDேல 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  15 
 
வாணேவ ��ைக ேயாேட 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
வ�தாைனயா ெச�ைன� #�ேள 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  16 
 
ப�டா�க5 திகெள�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
பாராZ ர4கி ெய�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  17 
 
ேசல5திேல ேவ�ைட யாட 
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      இ�த ெவ�ைள� கார� 
சி�ன� ைக5+ பா�கி ெய�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 18 
 
நீ்லகிாியி� ேவ�ைட யாட 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
நீ்ல5+ பா�கி* ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 19 
 
ெபாிய மி�க ேவ�ைட யாட 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ெபாிய +பா� கி*ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  20 
 
கா$ேமெட� லாமழிF0 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
க�� னானா3 ப4களா)3 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 21 
 
சி4க38D கர� ெய�லா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 
சி�ன பி�ன மா�கி னானா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 22 
 
ஆனமத ஆைன ெய�லா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
அகழி ெவ�� அட�கினானா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  23 
 
க�ைட வ9�� #பதிலா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
கா�விேநா த(ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  24 
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ெர�ைட மா�$� #பதிலா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ெரயிGவிேநா த(ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  25 
 
ச�கா வ9�� #பதிலா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 
ைச�கி� விேநா த(ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  26 
 
நா�$ வ9�� #பதிலா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ேமா�டா� விேநாத ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  27 
 
நி9I நி9I ேபாற+�# 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
சி�ன �ரா3 வ9�ெய�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 28 
 
அ�F0ன�கா ல3பற�த 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ஆகாச� கப ெல�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 29 
 
விள�ெக9ெண; விள�#�# பதிலா 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
எல��ாி� விள�# ெம�ன 
      இ�த ெவ�ைள� கார�  30 
 
த9ணி ெசா�$3 நி%காமேல 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
தா� ேரா�$ ேபா�ட ெத�ன 
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      இ�த ெவ�ைள� கார�!  31 
 
அக-மா5தா ஆ�சாகாேம 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
 
ஆ-ப5திாி க�� னானா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  32 
 
த%#றி கீற ெல�லா3 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
தாேன மா%றி வி�டா ைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 33 
 
உFசி� #�மி ெய�லா3 ேபாF0 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
வFச ந�ல கிரா8 மாF0 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  34 
 
நீரா கார5 த9ணி ேபாF0  
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
சாதாரண� காபி யாF0 
      இ�த ெவ�ைள�கார�. 35 
 
ஒ�$�ேகா வண(3 ேபாF0 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ச�ைட+ணி மணி* மாF0 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 36 
 
நாதி ய%ற பி�ைளகைள 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ஆத ாிF0 வாறாைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  37 
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இ5தைனநா� ப$5த பாயி 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ெம5ைத4 கிட4 #$5தி�F0 
      இ�த ெவ�ைள� கார�. 38 
 
க9I� ெக�$ ேபாயி�டாG3 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
க9ெகா$5+ வாறா ைனயா 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  39 
 
ெவ�ெள<5+ மாறி�Fேச 
      இ�த ெவ�ைள� கார� 
ந�ெல<5+ வ�தி �Fேச 
      இ�த ெவ�ைள� கார�.  40 
-------------  
 


