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ேவ ைண
ச ேவத சி தாத ள
சசமயக சபாதீத தி
ெபாவாகிய

தெலாயலதாதி.
தெலாயலதாதி.
-------------

கதாச வாமிகெள 
தி!"க#$ வாமிகெள 
விளகிற

ம தடபாணி வாமிக
திவா& மல தளிய.

பல வ(ண!பாவல வி!ப தி ப),
ெசைன:
பா ாிகி - சிவ
ைகயரவகளா
தம

ஆதிகலாநிதி அ

டதி

பதி!பி+க!பட.
----------------

சவதாாி௵ (1948) பனி௴
ாிஜி. த ெச&தி+கிற.
---------------

சாகவிக
சாகவிக
மம/0 மபானலவைன தமா/ைகயா
மலயமைலயி சார ம0ெந3ேவ/4ளா
க5த0பாலெனன நிக#ேமைமயினா
தெலா/யல தாதிநயண வா சிலேர.

கடைளகைற.
கடைளகைற.

வ/ந/தியா +வ+காி தாயவைகயிைன+க(
ட/த 6றம!பா7 ெமாற ர
ம/0 வா * த(டபாணி வைரவழகியபி
ெனா/யலதாதிெயேறா பிரபதமிேகாகியேத.

* த(டபாணிவைரெதறத த(டதாி தைக ெய9தி
ெய  ெகாளபால.
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சிவமய.
இ;லாசிாிய மாணா+க களிெலாவராகிய
திெந3ேவ/
தி.
தி. ெச.
ெச. சிதிரதிரபிைளயவகளியறியன
சிதிரதிரபிைளயவகளியறியன.
திரபிைளயவகளியறியன.

----------

தனனதனதானதன தனனதனதானதன தனனததானதனனா.
உலகதலாமளவி3ெபா=த0நாகவ
5ாிைமமகவாகிவேவா
5ைமயவைள>ச "ாிமண)4மா திக
9ய ெபாதிையேமவிவள ேவா
பலகைலயி?)னியதமிழைமயாெமன3
ப)யினநா)4யேவ
பயி3விதியினா7தவி சதெமனவேலா க=ண
ப5வ3ககிாீடமிேவ
கலகமி@நாவலவ மனமிக0நாணிெயா
கனவி7ெமணாதவ/ேதா&
கவியினசீ ம0ெமா/ய)வாதிெயெனா
கட/ைனயிநா=ைரெச&தா
றிலகெமனமாதவயி வைதெசயாதவிர
திய க=ெமநா=Aவ3ேவா
சிவனாிகேணச5ைமபாிதிகனானவைக
ெதளிகதாசனிேய.

தததனதானதன தததனதானதன தததனதானதனனா.
சதவைர ேமவி4ய ெச"நதிேயா)ைணயி

ற(டமி9மீனியேவா
ச"நிகரானனிவ"க7;/னிைட
தெகா/யலானதிைனேய
திதெவனவா@மரனைடயமா3ெபாிய
சிகமிைசேயறிவவா
ெசகதி கேணசக0மானெவா
ெசெபாளிமீைரெச&தா
வதப)ேபமடமிம)ேய5ய
வ(கமலபாதமணிேவா
வ(ட )ேக@"ாித(டடேவ3ெகாெளா
வகைணயவ)வினா

னிதவலB@வள கிறவ களியாவந
/ப மா ய3ேவா
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ெனநிைறவானபரநகெனனாெமாழி4
ெமகநாதனிேய.

----------

தனததனனதன தனததனனதன தனததனனதனனா.
ெபானிெசதமி#ெபாைனந(ணிய தவி4ய
ெபாவிலறைனநிகேமா
"(ணியெபாதிையவளர(ணறதி@விதிக
"ைமயெறனAவ3வேலா
ெசனிறி@ப5வ3ெவைமெந கவிஞ
ெசமெமாறியசனியிேத
சினதெறனமைலெவாெட(ணிெநாதயரவள
தி(ணமிெசா/ய/ைனேய
யனியப@சமயெரனி5ெகாைலெகா)ய
தம ெவபவைரயகலா
தஙனதிக9ெமாசிமயகழ/மிைச
ய(ைமெகா()னிைரெச&தா
5னி@ப)4லக நைமயிறிய0ண0
(ண3 க(@ளம ேவா
5(ைமததி@மிைணயி3வ(ணவ(டமி#விதிெசா
ெலா(ைமதகிய னிவேன.
---------

சிவமய.
வளவ? +மார"ாிவாசெபா&ைக!பா+க

அ பாசாமி!பாதியாயரவக
பாசாமி!பாதியாயரவக
இயறியன.

தததானதன ததனதனனா,
இத நா வைரயி3

ெலகி5மிலதா

யதமாதி"ண
ைறததாெயா/ய3
ெடதநாவல க
ெனகளா ெநறி
சதவாாிதெந
த(டபாணிய

வ(ெப கவியா
வி(டன5லB
="க#தைகயா
4ெகா=நிைலேதா&
@கைமவன வா#
ென5சரபமேத.

யிபநீ@ ெம

ெண(கைல4ளதா

அ சீ வி த.
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சீாி7ய பிரபதக=+ெக3லாமடெமன திக#ேதேயா
ேநாி7யெரா/யலதாதிகளிெல(ெண(கைல தைலைம நிக# தினானா3
ேவாி7ய சதவைர+ னிேயெயன!"லவ விளப ேதாறி!

பாாி7ய ெந3ேவ/ தி!"கேழாெனன!ெபேப பைட ளாேன .
---- ---

ச

சிவமய
திமயிைல - வி வா

க# பிைளயவகளிய$றியன.
பிைளயவகளிய$றியன.

ெபாF த "ாிசைடெய"ராணேவ&வயிேறா ெபாவி3சீ தி
ெதF தெந3ைலவெமழிற(டபாணிெயமாறிற திேனா 
மF தவ சமய!பிண+கக7ெநறிமரபிவயகநா)+
ெகாF தேவகர ெதகனளாெலா;ைல+யிறினானா3.
அன ;/கா மதமிழிர0F(டவாிேமேலா
பனாிதாெயா/யலதாதிெயனநிலா&மலய!பறபிென 
னியமானிவனிவறாேனெயறி@ேதாற ேதாறிநா=
ெமனைனயா கறி Fற$ெசறிதெதனினிதசிாியபபாேறா.
--------

சிவமய.
அGடாவதான

&ைவ – கயாணதரதயாரவகளிய$றியன
க/நிைல வ(ண ைற.

தததானன தததானன – தனதானா.
சதநாவலெரறேபாிைன
தகணாளினி/த;3விதி
விதநாளினி/வா9றி
ெம வானிைடெச வா#வ
விதமா3வைரறநீ@ைக
வி(டநீதியைணளாாித
ததமாவட சிகேம3ெவ
த(டபாணிவிளப3பாவல

4ைடேயாேர
யிைலேயேயா
னைகேயயா
மிதேமயா
னிேவாவா&
விதேமா வா
கேமேந
தவமாேம.

ெவ(பா.
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த(டபா ணி$சரப சாெறா/ய லதாதி

க(டபின வாணி களி!"றா – வ(டமிழி

பா)டலா சதெம5 பாவலவாி யாவவா&
6)ெயா3க 7றா க.
--------

சிவமய.
அGடாவதான
Fைவ . க/யாணதர த/யாரவ க மாணா+க

வ'ைல - ச

கதர
கதர தயாரவகளிய$றிய.
தயாரவகளிய$றிய.

தனனதானன தனதானதன தனனதானன தனதானதன
தனனதானன தனதானதன – தனதானா.

திமிவா#0 மணேச கமல
மலவாவிக வைளேதவய3க
ெசறிவேதா@விணளேதெபாழி3க
திக#ெந3ேவ/யி3 வசாமிெயா
கதாசரவபாவலவ
தினேமவழிப@சீ வளைம

பரமேனபல ெசா7பாைம4ற3
சரதமாெமன0ண தா வெமா@
பர0சிலவிரதறாரணியி
பாிவினாலைவகேதா&ததி
கதிேய4ய பரதாமனிக
பகரேவய3பவH&ைமத
டவிலாசமணியிறா#வட
ெமாகலாைட4 வைனேததிக9
மணியினானிைசமிபாமகளி
யைமயாெமா/யலதாதியிைன
நயெமலாறநவிறா5லகி
லதைனேந ெப த/ேறவிதிெசா
ெதளிேனா க=ெமாழிேதசரப
ெமனநிலாவிலரகேச கவிஞ

ெசயெவாணாதெதா)ைணேதாதி@வ
ெதாிகிேலனதனயதானாிதி
லாியதாெமனிெலெனேறத
சிறியனா)4ளறிேதமகிைம

சிவமய.

கைலேபாேல
ெப வாேனா
5யி மீேத
9நீேறா
னளாேல
;ேற
ெதவேரேயா
"க3ேவேன.
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அGடாவதான - Fைவ. க/யாணதரத/யாரவ க
மாணா+க

கா(சி - நாக*க தயாரவகளிய$றியன.
தயாரவகளிய$றியன.
தனனதானன தனதனதனன – தனதானா.
ெபாதிையேமவிய  னி4த0
"னிதமா பலகவிக=லகி
பதிதராம/ெகாைலவிைனகைளய
பர0மாதவநிதிெயநில0
ததியிதாெமன0னதிகமல
தளிைரேநாிளெமாழிெகா@திக
திமாைசெய&தியப) மகிழ
கதாசெனெனாெபய மகிைம

தமிழாேல
வி@ேவாேன
ய3ேவாேன
ரேவாேன
பதமீேத
"ாிேவேன
வB வா&
வ/தாேம.

ேநாிைச ெவ(பா .
க/யதைன$ சீ  கவிக தாச
ெரா/யல தாதியிைன ேயாதி3 - வ/4(டா
சதெம5 பா0+$ சாமி ல+கணமா
பதெம5 ேநா&ேபா பற.
-----------

சிவமய.
அரவாய3 - அ!"!பிைளயவ கமார

ேவ*கட  , பிைளயவகளிய$றிய.
பிைளயவகளிய$றிய.
தனனதனதான தனதனதான
தனனதனதான தனதன தான

தனனதனதான தனதனதான – தனதானா.
"விமகளினாைடெயனவிளேகாத
ெமறிதிைரக(ேமாெமயி/மேச
"க#ெகாளைலவாயிலம கேசய
ெபாளிவைககாணநறியெசேத5
மகனிபாமிைணயிெலறா
"லவ 9நா)யAதினபா)
5வைமய ேவதெநறிவள ேதத
மறெநறிகபாற0யி க@ ேபாட
0லகிலளாட3 "ாிதிறB@
4சிதவணிநீ@ப3வணேசர

கமாவா#
மகி#B வா
விைழவாேல
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வ பெதா@நா7கைலகெளாறாகி
ெயாளி கவிையயாறிெனா/யலதாதி
ெசவி4Aவனா0ளமிபார
மயி/ைற4மீ)லாியெதேறாைக
ெசறிய0மிரா ெநறிக=ேபI
திைச9ேமவியிைசம/தார
0தவிைனநினா"லைமயிசா3"
சி மதியிேன5மினிெகா(டாட
கவிவைககணா7மைலவதிறாக
வணகிாிநாதெனனவிதீறி3

கவிஞ லதீபெமனவதீர
கவி5 ெந3ேவ/நகாிலபாள
திகதாசவனகெநசான
கமலமகலாதகைணெயசாத

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

ெய5மா;3
கி3ேபாேல
ெலளிேதேயா
வளநீ ேதா&
ெபாிேயாேன .

சிவமய.
அரவாய3 - அ!"!பிைளயவ கமார

அ. த*கேவ- பிைளயவகளிய$றிய.
பிைளயவகளிய$றிய.
தனதனதான த&யதன தனனதன தானதன – தனதானா.

ம0சதாதிைமதவ9மணிெகா@ய வானமிைச

வள தசீ ைமம3தனிமலயமதிேலதம
மனதிலபாந3லதவாெபாி"ைடJ#தரவி

ரவிேபாேல

வதனைமதாெமாளியெமயெகா@நிலா0
னிவேபாதிைவயமதினி வவள Kயதமி#
மணண தா களி3ைலெயன0ளமதனினா)ய

ளியதாேல

திவளகாIெந3ைலநகரதி7தயமாகிெயழி
70டேப ெகாெட&தியிவIவ3ப5வலாமி
திறமறிதியாவ ெசா3லவலாிைலயிைலெயனாவறிஞ

மகி#வாேல

தினந(ேபா@ெசLவியநினமகிைமேயாதவ
சமயB ெம3லவைனமதியணி4வா சைடெகா
சிவைனையேகாைதவ3/4ற#0ாியிைன மாயவைன மதமாேந
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வியேறா4ைமயைனவிணவ கசிைறதீரெவன
வநலேசம3லமதகளிறைனயேசவகைன
4வைகெகா()யாவெரL0ெவாெடணி5மவாகிநன வி5ேநேர
ெயாளிெமாறானெத&வமைத4ணமAFதிநிக#
சமரசB@ளெமா@மரமவாழிநிக
ெரா/யலதாதிவி="லைமெய5மM ெப
கவிெலாறாம7&ைகயெபா)யணிகலாைடமணி
வடடேபைசவநிைலவளயைடயாளெமா@
கைணறாதவளெலனவகதாசநிைன

னிேவாேன

மறேவேன

கமலெமFவி3ைவதிமகள=ேவதத

னவி3ெபசீ ெகாெவைளநிறமகள=மாதவி

கதிெப சீல=ற0றவெச&தாளவினிதிைசவாேய.
------------

சிவமய.
வி தாசல - தியாகராஜ+கவிராயரவ கமார

கயாணதர# பிைளயவகளிய$றியன.
பிைளயவகளிய$றியன.
ேநாிைச ெவ(பா+க.
சத!பாவ +கெமலாசாெரா/யலதாதி
யித!பா தனி/யபினா – னதிக

ைமைடயா தேசய(கதாசென5
ைமைடயானமதி .
அேச7(க(ணாரவாவக7மா+க
ெமசாவ=ெம&ேம – ெநேச

ெவட(டபாணியசேவலவைன!ேபா 
ெதட(டபாணிபதேச .

--------------------------------------------------------------சிவமய.
ஆாிய

கா.
கா. ஷடா/ர பிைளயவகளிய$றிய.
பிைளயவகளிய$றிய.
தனதனத தன தானனதனதன .
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அ= சசமயாதிதமைவய
ம ப!பமாறிடமிைசய
ம)சர நனாலபலவிைச
யகைலைவ!பபா3வணெமாளி வ
ெத=  திைகயி த/ல
திவ=ெறாளி சீ கிழவெர5ெம&
ெசறிய0ைர தி@;ெலா/யைலவழி
ெதாிதரைவ தேச கரெந/ெயன
ெபாணிைறய!பெனாடா4மி0லக&
"ாியவியறியமாதவெமனமி

ெபாழிதம"ெம&மாாிெயாடறிவ

"க#ெப சி திகளாயிரடனனி

தி00ெறாளி சீ திகழயி3ெப

சிவெபாபதமாமல )"ைன

திக#ெச&தி!"க#சாமிகெளமாி

)ாிய0ைர தன சீர)ைணயேத.

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

சிவமய.
ெபா&ைக!பா+க - சிைனய0பா தியாய ெபள திர
ைவ தியநாதத/யா " திரமாகிய

ெபா.
ெபா.  பராயதயாரவகளிய$றிய
பராயதயாரவகளிய$றிய.
தயாரவகளிய$றிய.
ேநாிைசயாசிாிய!பா.

சீரா வல"ாிெசறிபாசசனிய
Bராராழியாதியெகா(@,

பாரா கைலயி பரதபரைவயி

ேலரா மாண ெம5மைணயி,

க(ணினிதம காவ3ெச&கமல+

க(ண5தி+க)மல !ெபா),

/தவ தி தவிய3"ைட!பிரம

வத/றிவளபடவைம த,

வ"வியதனிலணிநவக(ட 

ெபபயன3ெபறியதாகி,

ெயா!ப மாி+க(ட ளதா&
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த!ப மீனவற(ணியநா),

வைரயிைட4தி வைரயளவ

தைர9ேத தைம தாகி,

மணி4மகி7மாச ேத+

மிைணயி3ப3ெபா=ேமதி+கீ# திைச,

தா+கிெயாளிதாபிரவனி

ேத+கிெயா9தீ"ன3வள !,

பகயமாப7பனிற!"க=

தகியவளியினதFெபாழி3,

ெவகதி கா7ேவனிலதனி7

ெமகIமதமி4ரபிக,

ளாிகர!பிரமராதியாேனா க=

திாிபிலாதீசைன தினெதா9ெந3ைல ,

தா4தைத4தவெச&பல தா

Hயேசயா& ேதாறிண,

னறவெம3லாநயகலெதாளிர

ெப !ெபா/தேபரவ)வ,

ென9 த/யவில+கணமா&

ப9 த0ளபதிதனிவ,

ற(ெடா@ெபா/ததட+ைக$சரப

ெம()ைசெயெமறி+ேவேலா,

ெகா3லாவிரதவலய ளா

ெர3லாெகாளேகமிக ய3ேவா,

றி!"க#கதாசென 

ெபா!"ற#நாம"ைனத"னித,

"லவ தமரபின ேபாத!ேபா

நல5ைட தாகிந தமி#பிறத,

நா(தெலாவநவிலாதாய

மாIைட!ெபதிறவா&வய,

ெமா/யலதாதிெயா ைர தா
ம/ய)ற திவ(ைமேதாறிடேவ.
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ேவ7மயி7ைண.
ேவ ைண.

ஒயலதாதி.
ஒயலதாதி.
----------கா!".

தனதன தானத&ய – தனதானா.
கதிேராேன
தேதேவ
ெகா)ேபா3வா&
திமாேல
களிறானா&
மேரசா
ெபாவா#ேவ
தMேர.

விழிகக( டா வெம&ெத
விைடயி3வ தியா0ந3க
கழிெப காம வ3/+
கைண றாதெச3வ
ெபாழிமத பா4ம3ல
"லவ ெகா( டா@வள
ெவாழிவிெலா றாயெத&வ!
ெயா/யல தாதிெசா3ல

.
.

தனதன தனதன தனதன தனதன
தனதன தனதன – தனதானா.

திவவ/ெப

சமரசநிைலயின
ெச9மலர)த
திற ைணபிறி திைலெயன)மிைச
தினமைதயி@தவ
ெசறிமய3கைளத ெமாழியிைனயிக#
திைடயவெரா@
ெசக9தி5ெவயி 7மி#பாிதியிெனதி
திடெமா@ ெதா9ெதழ3
சி ெகாகசிைற றியி5மய ெவா@

க ேபாேல
ைலயாேத
பழகாேத
பிைழயாேத

சிவசிவ ெவ5ெமாழி

மறவாேத

ெட/0 கைலமக(

தமானா

சிைலயினவதிபதி தமக)மக
திர(9ைம4ெமன ெவனAவ3பைர
ெசய7ய ெவ5ண
திகிாிெவவைள"ைன கரரகாிெப
ெசயமிகெமாழிதைக

வழியாேத
ந9வாேத, (1/8)
1/8)
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தி5ைவநனித மவ பைககைளத
திாிவிழிமதகளி

திைரய பரகதி வைரெபறெலளிெதெம&

திக#தவனிவைர
சிகிமிைசயயி3ெகா@ பலபலமைலமிைச
திாிதகைன
ெத(ம/தமி#நய மறித"லவ க
சில ெப "க#விைழ
திதித"த3வைர யைனய ெசா3வழி"
திடைர4றெவன
ெசழிநிணெமா9கிய பறிதைலயமண க
சினவியணெமா@
திரெமனவளவ மகி#0 ெகா)யவ
சிைத0றனித/
சிதறியமல ெபா/ தநிழ3ெபற0யி
ெச த7மிழிெவன3

மமல வைககளி னரெச5மதமிைச

வதிதவிதித
வ9வ ெநறிவைக ெதாிதெபாியவ
மகி#0 ெதாழி3களி
மனிதனி3வ)0ள கட0ெளனிைசெகா@
மகிதல4 வைக
ம/தபைகெப சமய களைனவ
வழிப@ெபாவனி
மறிகடன@வள ெகா)யைரய)ெயா@
வளிதமAமனி
மலயமதவிய தமி#ெகா@திமிக
வைனதசராி
மணிவடெமாழிவிதி யைமதவ)4(
ம/னமி3றிகட
மதி4ற#கைலமக ெளா@னக/ெவ3
வ/ெப தவசிேயா

றதனாேல
யிகழாேத
மிகேந வா
ெவாழியாேத
மதியாேத
பக ;ேல
ெம/யாேத
கடவாேத, (¼)

மைறOேட
யேலேனா
"ாிேயேனா
மிளிேராேனா
லடேரேனா
7லேவேனா
மணிசீ சா
)ைணேயேனா (3/8)

வளெமமல "ைன ழவிெயா@ைரெச4
வயிணவ பதிம
ளைமேயேனா
வறிடறிபல கனிதரவகிழ
வனிைதெசா3விதிவழி
நடேவேனா
வள ெபாதிையயி லம  னிசைப
வயி5 ெபைம4
மைடேயேனா
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மனதறியAபவ நிலமிைசயவி த/
வைசபக பவ ல
மைரயயய3ப வைனயந7யி க=
வைதபடநிணAக
மைழகி3ெவ=ற வபனியிைட ப@
வனசமெதன9
மழவிைடகடெனா( மயிலைனயைவமிைச
வர0னதி0ள
மடைமயி7ய 0 ெமனதினமைனயெம&
வ)0ெகாெவன

ெவளாேதா
ெகா)ேயா தா
ெதாியாேரா
மிைசயாேத
வவாேய, (1/2)
1/2)

பவத9தைல கட9தைவ"ண
ப)9தவிய
திேயாேன
பலபல0யி க= ண0ண0தவிெச&
பாி கரமிைக
4ைடேயாேன
பக ெபா(9ைம4 மைரெநா)யிைடெபா)
படவ@ வ/ெயா@
நிக#ேவாேன
பமைனயைனயவ ண ெவாளியி5மி
பட 0றெவாதிைர
யி@ேவாேன
பக3வாிம)0 "9விைனயிைமயவ
பதவியிலைமய0
மேவாேன
ப)
சமய னெதனெதனவிக3
பைக4றந@வினி
லைமேவாேன
ப/4ணவகதி ததெலன0ண
பவரறிவதனிைட
திக#ேவாேன
பனிமலரெந& த/னெகா@வழி
ப@ெநறிகளிமிைச

பநிணய ைவ யினெதனAக சில
பதிதமிகழ
பறைவ4நிலமிைச நக ப0மற/ைட
பழவன0மறி
பவமிைல4டலல யிாிைலெயனநவி3
பாிவின சில ெசா7
ப9ெதாழிரதகச ரகமிைகப@
பதசர க=ெமன
பைடெய5விாிகட லட சரத நனி
பய தவவ/
பகரெமா@லவிய மயினிக வனிைதய
பகமய3கைள4ெம

ெவளாேள, (5/8)
5/8)

மிைறேயாேன
தைகேயாேன
மணிேவாேன
Aவ3Bறா
தேவாேன
4ண வாவா&
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பகடதமிைசயிவ நம5டனவவி@
படைர4ெவ7மவ
பதில ெமாைட நிழ7ைடயவர
பவிைச4மிக#சில

கைணயி7ய நல மிைலெயனAவ/ய

கவிஞ தமனமல
கட/ைடயமர ம0ணவ/ெகா@
கைட4நலற#
க/"டைனயவ 5றவினடனட3
கதியநிைலயின
கனகமதனி7ய ெபாளிைலெயனய3
கயவ "மனமதி
கைறம/விடநிக தவ கவிைழத
கனவரதவ0
கமடமதைனநிக பத சி மிய
களிெலாசில ெதாழ
கைமெகாபைட சில ெபற0னளிய
கைத பக பவ பைக
ககபதியி5மி விைர0 மனதின
கனவி5நனவி5

ைணயாவா&
யிரானா&, (3/4
(3/4)
/4)

ரகலாேன
ைவேயாேன
தைமேயாவா&
மவாதா&
ெம/யாேன
மகி#B வா&
கைளேவாேன
மவி ேவாேன, (7/8)
7/8)

கமலெமமல 9 தல தரவிணி3வ
கதிரவ பலபல
பலரானா&
கைசெகா@மதைலெகா( மைனெயா@விைடமிைச
கவி5 மரரள
விலரானா&
கயிெறா@மதகய ெவ= பைட"ைன
கரவனிைதயர
9வானா&
ககனநில னளவியபத
ககி70ெம
ணிலவானா&
காிகறநல ெமா@பிறிதி5வ
கணபதிவ)வ
மிகவானா&
கனிதமி9ைரபக கிளி4லவிடமிளி
கடகபனி"ய
ெமா@வா#வா
கன3வ)வமிக மவியபர
கதிெப )வினி3
ெவளியாவா&
கட0ெளெனாெபா ளிைலயிைலெயனந
கைளயினரறிவ

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

ெபமாேன, (1)
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தானன தானன தானன தானன

தானன தானன – தானனதானா.
மானைனயா
க ேமயினிதாெமன
மா
வா)ெயேநர
மாைழயிமா3ெகா@ 6டலாதிப
வா#மைனவாயி3க
மாநிலேமபர ேலாகமாெமன
வாதி@வாெரா@
மாச ேதவிைல யாளேமெய5
வா4ைடயாெரதி
மாமிசேம4ண வாAக பாதக
வா ைட நீழ/
மாதவேமமி லா 9ேவச/
மர#கியேகாரவி

மானிட நாடாி தாமதிமா7ற
வாதைனயாயிர
மானெமேள5மி லா சில ேமலபி
மானெம&தீனம

வா "ைனF(ைல யா ந@ேவவ
மாரைனநா=வி
மாக பிராத ேலா ெகா=நா/
மாதிர6ல
மாையயி?@ப3 ேகா)மகாபத
வா&தெமயாெமன
மாறிலனாெமா ேகா5ளேனைனய
மா&ந தாெம5
வாரணேமறிவி ணாளெவனாவணி
மாAக ேவவி4
வாவழிேபா&வ ேமலவ தாெம
மாமியேமாதி@
மாணேமனட மா)னனாதிய
மாIவ3வா நனி
வாவேனக ளா ெபாரேநாி5
வாைகெகாMர க

ேதனவி#Fவைக யா3வழிபா@ ெச&
சீாிய பா#மி)

நா)ைநேவேனா
ேடாறைலேவேனா
B)@ேவேனா
நாI ேவேனா
?டய ேவேனா
சாரேவேனா
ேகா)ெகாேவேனா
தா7ழ3ேவேனா, (1/8)
1/8)

டாதிகேழேனா
ேமகிெவேலேனா
ேவெதாிேயேனா
;3விதிேயேனா
ேமதெமேனேனா
மாெறாளிேரேனா
ேபச7ேறேனா
டாழநிேலேனா, (¼)

யான/வாேரா
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ேசIலகாைச4 மீனெமனா0ண
தீரைரநாயைன
ேதகமேத4யி ராெம5;7ண
தீயவாீட
சீதளேகாமள வாசகநாவல
ேதளைனயா மிைச
சீைதயிமா3ெகாளி ராவணேன பல
ேசயிைழயா ெவ
தீ தாடைக ேந பலமாத க
ேச&வைதயாதிெச&
ேத5ைவேந ப P5காீன க
சீறிெயேலாாி5
தீநிக ேகாபம காரத நீதியி3
ேசகரராவிெகா

சீலமறாமைற நா/5ேமாதிய
தீவிரமாெநறி
ேசய"னீ நிண மாரேதா@ற#
தீனிெயேனைனய
ேச
வாாிதி யாைடெகாபா மக
ேசமெமலா
சீகரவாழியி ?டேதாெட9
சீ மக( ேமலவ
ேதயெமலாெமா ேரைடO
ேதைடயான

ேதரலரா0ல ேகாைர4காவல

ேச பலேகானிைல
ேதவ ழாமிக நாணெவ?@ப3
ேசதிெசானாயல
ேசவய6)க மாளி"ேளறிய
ேசைவெயலாெமதி

னறாெவளி யாகியறாய
ேராைகமேகாநதி
Oைமகேளநிக பா#மதவாதிக
ேளா வாிதானவி
O)யமாதைர ேநர)யாட
?தியமீகிற
ேயாைசெகடாதன வானப3ேவத
ேமாதிய நீதிெய
O#விைனேயெபாி தாெமனநா)@ .
6 ைடயா கப

யா நவாேரா
ேமைமெகாவாேரா
பாட3ெசா3வாேரா
Bர3ெச&வாேரா
ேதமகி#வாேரா
ேமனிக#வாேரா
ளாதைமவாேரா, (3/8)
3/8)

யா னாேவா
தா#ைம4றாேவா
ேமைமெய&தாேளா
பாமவாேளா
ேகானிலவாேதா
யாழியாேவா
ேவாவைவேபாேல
ேரதவாேய, (1/2)
(1/2)

ேமயபிராேன
ேனாதளாேன
தாெமாழிவாேன
லாண வாேன
ராவாியாேன

18

Oசெலனாமன மாட7றாத0
பாசைனேயாட
ேயாகமேதைண யாய3வாள
ேமாவாிதாமA
OசரFமிைய ேந பக நீ ெகா=
ேலாபியராவ3ெகா
Oைதயிேல ப@Kலெமனாெவளி
ேதா)டேவபல
ேயா&0 ேமானிய ேத மகார0
காரமகாரம3
O ெதா வா#மைன ேதா ெமநா=
றாவிரவாAக
ேயாதிமேமநிக மாத சிேலா தம
KகமK@வி
O5ணேலண மாெம5நீச
லாசெமலாம@
Oசியி?@ வாரமதா3விணி
Q ட நா)ைள
ேயாதெமனாெவ9 ேசைனகேகாெவன
ேவா7மகாரத
Oணிநீ ெபா சீ ெப ேபரறி
ேவா கரMைகயி

ேயனமதாெலா
ேவ@வனானம
ேய
ேயசெனனாெமாழி
யாைனகராவத னாம)யாத
ளீ@ெசா3வா ெதாழ
ேயசேபெர/ வாகனனா0ண
MபவRெறாழி
ேயதமி3ேவ3ெகா@ ேதாைகமOரம
ேதறிவிணா@4
ேய#கட3J#"வி ேயா விைனயா0ெம
நா=வராவறி
யிாிேதா=ைம யாதியமாதெர
ேலா க=மா&விைள
ேயமமதால ேகா தலாயி
ாியாவி5ேமவி4
ேயவெரவா ண ேபாமவாெறாளி
ேரகநிராமய

Mழளாைரெவ மாதவனாதிய
ேரடைணதீ நல

ேன4ைறவாேன
Fதிெச&வாேன
ளாவிைறேயாேன (5/8)
5/8)
ேநா&கைளவாேன
ேகா ெமாழிேயாேன
வாறேவாேன
ராவியேகாேவ
வாரேவாேன
ேயாணராேன
Mர தவா#ேவ
?டைளவாேன, (3/4)
3/4)

வாைரவிடாேன
மாயவனானா
சீ "ாிவாேன
மா ெச&ேதாேன
பா50மானா
யாடெவா3காேன
ேம0கிலாேன
Fரணநாதா, (7/8)
7/8)
ேமவ0வாேன

19

ேயI ேமா "ளி O@ைறவா5ட
ேனயவ பா)ய
ேயைழய ேசகர மாமைவயாைரெயா
ேரகவியாமைல
>ட சீ மல யாசலமானி
ேயகியவா ண
Mரமறாமல வாளிைதயாமக
ளீைகவலாைன
>னமி3பாAவ3 வா5டேனயவ
னீனியேபைதெய
ேயசியேதசிக னாைசயினாலைல
ேயவிழேவா)ன
யானறிநீதனி ேயெய5ஞானிக
ேளணியிேமனிைல

பாவைனவாேன
ேம3வி@ேவாேன
வா கசகாயா
னீயெவா3வாேன
னாநைடB வா
ேன தவ ேபேற
யா த3ேவாேன . (2)

தனனதததன தனனதததன

தனனதததன – தனதனதனனா.

தைல4(டமக விைன4மி#தவ

ெமாழிதகவிக
ரI சமண மதமழிெதாழிய
ைனம/தக9
தியெதா(டெனா வைனயி@கட/
ைறபிற#சிைல
ைட4Iபிடக மதம ப)ெச&
னிவனபரம
தெல5ெசாெலா தரெமாழிதகாி
ைற4ண ததி
கமனிறிெவ ளிரணியறனிக
)0 ப)ெயா
ளகசனிக வ!"கவெனா |

தி ெப"ளியி
டரசெவா கிழிய ெசய3ெச&
ைனவ5பிற

கடட திைமய வைரனிதகய
கைனெவறகண
திைர4கனி4 மவெல=(ைடக=
ெமாெமாெகறி@ந
ைலாிதகிழ வனிைதெயா(கவிெச&
கெர5ெதானியி
னி0 பைகவ விட/வெதனிைட

=லகினி/ைலேயா
மரநட3கைதேயா
கைரவர3பிைழேயா
தனி3விரவிலேனா
0ளமிப@ேமா
ராிவர3ப)ேறா
7 கதிப9ேதா
மவசரலேரா, (1/8)
1/8)
பதி4னதயேலா
ாிட ெகட3"திேதா
7வைகெய&திைலேயா
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னமவி தசர
)ெப தவ 5ட3பிளெதறிய
கென வர
ைக4ற#தச 4களசாி4
டமைக4ந3
ய7@பைனய 0ண7வி(டவைன
கிறவ#தசிக
கெகாெளா மனிதனிதிரைர
ஞ3கெளபவைர

வித#ம/தபல
கமலகளிெய&
வி
திடவபாிதி
விரைலெயா பனி மதிைய4(@மி9
மிய3பறிண
விளமடைதெயா "த3வன தவ
விைணயி3 தலம
ெவாிெபாக/யி ன@வெமன
திதயெதாிய
விமயமைகெயன வழிப@பனவ
னினிததவ
விய3வள தநக தனிெலா ெவ(கவிெசா
/4ெமா ெதா(டமி)

விெபாதிதழ மகளி தபைடெகா
ளிைறெதா@கைணவி3
விக3ெபதவ ெனாவனகழிய
ெவழி3ெப ைகவிர

விளிமறமயி பறிெச4சமண
ாிைசவி5கைண
ெவைவயிறதி)5 மைவAக தபிைழ
யினாி5சில 
விளெநசெமா சிறிமிறிமக
ாிண ெபாறிெகா&
விடெம5கதிந3 கி@ெபரவ
னிதமி3வப சில
ெனனடெதா Aவ3Iக க=
மிைனய"சமய
ெயமெசாதெமன வம ெச4"வியி
னிைடபிறமைவ
ெயதி5ெமா கிைல ெயனநினபிவழி
ெயளிண ச

தமைற0 ேமா
7ைனயலெதவேனா
கியவரெமளிேதா
ாியிலளிைலேயா
ெவல0தவிைலேயா, (¼)

யறிவ சடேமா
விலெதன3சாிேயா
தனினணிைலேயா
வர3பயனிலேதா
த@த3ெசா/லேனா
கைளத3ெபா&ப@ேமா
வ/4னதலேவா
7தறெலணிலேனா, (3/8)
/8)
நலமறிகிலேனா
னலமவிலேரா
பவ க=லவா
ெகாைலெசயம)ேவா
ெரவ க=ைனேய
9தி5மைமவா
மைறAவ/ய6
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விமதெபா/4 விைழ0ெகா(@ெதா9
ெமைனயிவ(டளர

மதமனதன வனதெம5

வைகெதாிதவ
மைழெபாழிலகி லசரசர
ம/0 ப)ெச&
மைரயினக=ட னிண(@யி
ம/னசிறி
மசகெமறசி பறைவயிகணிைம
வ)வெதாி4
வரதெபாவி லபயெமெறாளிர
மனநலெகாசில
மகி#0ட திெச& திடெலாழிெப
வைச"கறவ
மர"சநய ெமாழியிையதகவி
வைனத"லவ
மலயமெச&தமி ழலெதா தசமில
வழிப@தவசி

மனித தசெமன நிைன4ெநசினி7
ம0வ"பட
மணமி"ைக4 மற3ெகாபந
மல க=ெகா@ெச&
மடெமா தைல யரசாிபமிக#
வயிரெமா நிைல
மைடய தகைளவி3 விைசயனிதிரம
மததென5
வனசவதச கவிாிச பல
மைறக=கைடயி
மமைததபல விதவி@ைபெச4
மலெமாழிதக
மரணெதாைகயி3 பிறவி4தவிர
வரவழக
மடைம கிைள யின ெநத/
வெபயர

கத கிறப வினமகி#திட3ெச&
கவைலெகா(டவ க(

வி@வெத5ைரயா&, (1/2)
(1/2)

மறிவதேல
தி@தனியரேச
ெதாழநிக#ெபாேள
விழி4 பரேம
கனவினி3வவா&
4வைக"ாிவா&
விைழவனவவா&
லதிவிைழ0ைடயா&, (5/8)
5/8)

நிைறெபெவளிேய
கிாிையையயிகழா&
யின தைமயகலா&
மவெரா@பழகா&
5வெலாகதிேய
0ததியினேத
ைணயி5ய 0ளேத
மறெவைனவைளவா&, (3/4)
3/4)

)ெதா மம வா&
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கயி ெகா(@வ நமைனெவ மி
களியைடதவ க
க/ெவ(டய நலநிைனத)ய
கழறக=

ககனமசெவ9 தவக(டக க |

கதி@பைடக
கலகெல பல ெமாழி"கறிக3ெச&
கைடய ததம
கமமறிெயா ெபைமயிெற5ைர
கழ வ(ட க
காியசிைதயிைட மிமகைத4
கைள4ற#தவைர
கரடததிமிைச 4ல0க சில
கைளயிரழல

கயிைலயகிாியி மிைசயலகித
க0ாிபைறய
க@0மி#தசத பசிரெகாளைண
கவி5மபரம
கவள(டமத கயகெகாெளா
கட0ெள ல
கதிமி#தவயி ெலா@சிக()மிைச
கனவி3வபல
கலசவதணன ைரவிப வ
கடைம4ெகா@வி(
கனகபபரம தைனயெகாைக4
கைனயினி லக
கபடெமாறிய" ெனறிெகா=சி வ
கைறப@தைகைம
கைமதமறி 0 ெபதவ க
கணிதெமற நிைல

பலைர4மயி3வா&
மணிந தவேம
டெமாதேவ
ெபாெள5ந@ேவ
தாியநமணிேய
யடெவ9கனேல
விட7வலவேன, (7/8)
/8)
வள த7ைடயா&
தனி3விழியி3வா&
கிைடதிக#ெபாிேயா&
நலAவெலாவா
வழிவடேர
9தபைரேய
யளவி5நிக#வா&
9ளேவ. (3)

-----------------------------------------------------------------------தனனதன தானதன தததனானதன
தனனதன தானதன தததனானதன
தனனதன தானதன தததனானதன - தததானா.

0பதமலாகதி4(ெடற6டெரா@

பழகியவ ேபாவழிெதா ெச வானினிைட
ல0மமராபதியிட மாத மய3

ெகா()டாேத
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ெகா)யணமியா0ம0த(டேவனெமாழி
க=தியேவதவிதிெயறபிேனா@"ாி
ெகாைலமகனானபலவ"ெகாவா கெளா)

ணறாேத

ைரஞம/யாதியன0()பமாகவல
0திரநிணமாமிசெம7"ெகாவா காிய
ைடநிழ/?@ளெபபவாாியில

மி#திடாேத

ெகாைடயறிகிலா கைளவ/த(ட நாதெனன
வ/மிராாிெயனவெபாகலாபியிவ
கெனனேவநா=ெமாழி4"ெசா3வாண ெம /திடாேத
ளி ெமாழி4மா மனெகா(@வானவாி
னிவய வாெமாநிசக(@ேபIய
ணமி3சிறிேயா கைளவி"ெபாலாதவிைன

மிறாேத

ெகாதிகட7நீ@பல சராசர
தவ3பரமாெமனி5ச(ைடேபா@கிற
டரைனயாெரதிெரதி தபி3M(ெமாழிக

வி()டாேத

 னிவமாதவய பRரமி#
ெம/வைட4மா த0ெம(சதேம0தமி#
ைற0ைடயேதெயனவிள"Rர ன

யெசயாேத

ழியி3வி9ேவழெமனெநாதசிவாடவி@
மி)வைளதலா7ய தவறியா வமிைக
ைலயெவைனயாநகவிகிதவாறறிவ

திைரவிைலயாடெவனவறேபாெமாவ
னாியபரஞானநிைலக()பமாரவ
ழகனைனயா வரெவIகேமனிைலெபா

ழிதிடாேத, (1/8)
1/8)

திேடேனா

)9வாழவைமதறேம/க7

மிரணியனதாவி4மக ேகாபெமா@

தி4மநாIகெராரசிகதவா கழனி

ைனதிேடேனா

@ெடனேவா@ெமாெறறவாமிைச
பவளமைலேபானில0ைமதைகேவழAவ3
லமதானெமாழிவெபெறணாளம

கி#திேடேனா

வடளவி3ேகா)யி5நிறபேராடமரா
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ெதாழநடனமா)யபத ேச&தன

றியகிளிதாெனனெவெனசிகேணாதியதி

லகிடாேதா

ைளப@மாணநசெகாளாமகிழ
வபாிதிநாதெனதி ெத(டெச&ேதாெதெமாழி
மிலெமனவானவ க=க(@ேதறிட

ழறாேதா

வைளமல நாணமல க(ெகா(டேகாகிலம
தைனயாக0மாாிதனிளெகாைகOற
ெகா@கவிைதபா)யபெகா(டேன "க#"

ைனதிேடேனா

ெகா@வாிெகாளா5யி ெப ெசெசாேலாதிெயழி
லைணநக நாதனிைலயக(@M@"
ைகநமசிவாயைனயவெறா(டனாதியைர

ெயாறிேடேனா

யி/யவியாசெனாவெசாத;3களிைட
சமரசறாம/க7சிைதேதா&சி வ

ெகாெகனெவளாபணி4ெபாகவா#வினில

ைமதிேடேனா, (¼)

வ0வமாகியவக(டசதாசிவெம

ெயாபிரமமாெமன0ண ெதா ேமலவைர
யச@ம/தீயவெரதி ததிேயா@பக

னிதியாேர

யபிநயவிேனாதநடனெகா(டேவசிய க(
மைனயிைடசதாநிதமிெதாறாமனெதா
டவ பணிெச&வாாிடநடதிெசா3வாண மிக

ெநாதிடாேர

யயன=ேவதமரறதவாகம
ெமாநிைலைமேயபக விதக(டசீாியைர
யைவயறிகிலா நத7ெதா(டராயி ந

@றாேத

யாிபிரமராதிய நிணதிறSனமல
ெவனி5மபாவெமனெநசசிடாெசா7
மணிைல4ளாைர4வைளதகிேந க/நி

தடாேத

யதிரதமகாரத வணபாவண
 பரமேயாகிய கெணபகீெரனெவ
ணாியெகாைலநாெடா நடததP5லக

திடாேத
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யபாிமிதமாகவளெகாைகேதாயலைக
மகைளமைலேயா@ணிக(ட கீர5வ
லகவ3"ைனவானைனயசாதேமாதி)5

வசியாேர

யைமெபறேவா கவி4டெச மீகைண
ம0திமாலைனயதைகயாெல9தி
யடத0ேமாைலறியிெபாறராதபிைழ

4ெசயாேர

யயிைலநிகரானவிழிெகா(டபராவிகவ
கணிைகமக=டலற0ெசறசீ "ைன4

மரனைனய பாட3பலெகா(@ெகாடாதிவணி

யவ3பய ேமாதகமகேணசனிக
ெபாியரளாெமாழிதகவாசக
மலபலமாயிரடறதிடாெதாளிம

திடாேர, (3/8

9கிடாேத

யளவி3பலேபாகனவி3க(ெடாடாதின
நனவி3வர3ேபாலலாிவெச&பாவபய
னழ//@Oைளயிெலாிதகறாவணம

/திடாேத

யகில9தீனியவிளெகாபனாசரத
மனமறியவாட3களனதெச&தா7மி)
ய த7றாவளபகமாயிரெந

கிடாேவ

யவனவளேதாவியபதக(@நா)4ெமா
கைதபக;3வழிAடசிறா சமய
மைண4வநாமெவ(@சி3ேபாளி/

லறாேவ

யைமயினிைட>சைளெய மாநகாி
ெலனடெலா பாலனி3வகமாமைனயி
லைலெயறி4ேமாைசம/4ெசதிமாநகாி

லதPரா

லணிெகா=மாமைல4 ெச"மாநதியி
ென)யதிமாமைலயிலறகியானமைல
யகைணOாி7ய ெசறிலாடகவ

)

ைனதசீ ேதா

யைவநில06ாினிலரகதனாத)ைம

யிரதவி@வா5 தலெகாைகநாணம
மாிைவய தநா@வைரயகBறியவி

தெச&தாவா&
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யறிவறிவதாமAபவறிMணிலழி
0றி7னசீரெப கமானிவ

ரைற4ெமாேகா)கைத4ெகாசேம5நிச

சவசனதாரககதலா0மல

வைகயணி4நாயகதிகதெதாேறகிவ
தவம0ேயாகியண தபினா3 வழிப

ெமகலாேமா, (1/2)
1/2)
@பிராேன

சணபரேயாகசரததகிடாதெப
மடைமெயா@மாதவாி@கேவடமி@
தைகயினைரநானிலமிக#தசிடாமித3

க(@ளாேன

தைமயைனயேவ4யிரனதகடாெம5
 தியதனாெலா"7"றாமல
சலவி@ேவதியாினதவி@ெதாற

ம தேகாேவ

தகாிெனா@சாகமாிதகிேவவிெயதி
யவெராB ெகாள0()பமாமிழி0
தனி/ைச4மீனணெமாறதணாளைரவி

பிடாேன

சரதம5நீதிதமெகா ணாைமயிக
ல@சமரMரதெலா ெகடாதர
தைரமகி9மா ய3ப(ெபா காவலவ

ெநளாேன

தழ3ெவ=மா தைழ4பசேநாயினிைட
4லக9வா@றி5நபகிேலா சிறிய
தவிடள0மீகிலெம5(டராச ல

சகசெமனPாிைடவழபேலா ைற4
மபக;ைற4வெப ேவ வழி
தனம/4மிேயாசைனெச4ச()நா&கரழ
ததி@ேவைளயி5மெபாெகாவா கட
ப/ைசயினிலாைசமிவபிறிவா#வணிக
தமரவ சகாயெமன0றிநாெடா ந

சரணசனராமவாிெல நதேனாி3வ
மிரவல கேவணைவெப தசமாநில0
ததிெகாளேவமிகவி"ணாலைரய

ெகா3வாேன

ெவ"வாேன

லெச&ேவாேன, (5/8)
/8)

கறிடாேன
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தமநியமகாமைலெய5பலாகியெந
7 களமK@த0ப("றாதசில
சர )ேக@"ாி4சிைதேதா&தசி

னெகடாேன

சலசமலேராமைறவிள"ப3வானவ த
ைறவிடமதானப0க வாழ3"ாி
தனிமகிைமயாளாிதயெசறவா திாி

கிறேதேன

சவைனயதானிணெம5பசபாதகைர
மவியவ சீவனய &தேபெமாி
தெபாியேகாரநரகிக(சதா0ழல

0தவாேன

சகதிநிக பா#மதம9ெபாலாெரனி5
யி வைதெசயாதவிரதெகா(@வாழிலவ
தவளமதேவழநகரதேமைம4ற

0ேவாேன

சமயெநறியாவனகடததராதிய க(

ம0தமியாைவ4மிக#ெதமாகிநிைற
தைனயிைடவிடாகெசாதராவியி7

சரசணசாகரெம5ெப(கேசைனந@
வமத5ேமம5மிபேம4த0
சனியதேலாைனயறிெறவாயினாி

ாிவாேன

ட"3வாேன

சமரசமதானநிைலநிெறறாதவ

ெபறய3வேலாெரதிாிக#திப ேபாிய

சபதெமாழிவா திரெவ(ெடாமாட3 ெச4
வந@நாடகமி@"கவாகைண
மைழெபாழி4ேமகற9சிைதயாயளவி3
"வனெமளாம3விைழ4தகேமயைனய
"னிதமிபாட3விபரக()டாபல
மனித "கேழாதிமகி9பகேமயசில
"லவரறியாதப)நிறபேரச7
"ைரயி3கணாகர"(டப3ேகா)பிர
ளய)0காணவ=க(ெகாவா&களப

மிபவா#ேவ, (3/4)
3/4)

ப(பினாேன

வளாேன
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"ளகவிளமாைலயசிேலார)ைம

4தளாேன

"ைமய Fரணமெதகிறேபநிைற
ெயா@கனநீளநிைனகணாள பல
"ாிவ)வேகா)களிெலாெற நா@ந

ந"ேபேற

"யலைனயMைகம0ெசைகயாள கைள

நனியிக9ேலாபியாபெபாபமாமணிக

ெபாதிெபாதிகளா0றி5ெநாதசிவாடவி@
"ைழ4 ைகேவழAகசிகP5திர
Aக சரபேமயைனயபதமானசி
"9வினவாயிைடவெபாலாைம4வி

வ"ளாேன

ளகேந வா&

"கழளவிலாதனெப றேமயIவி
லI0நிசஞானமிலெகா(@வா9மிழி
ெபாளினி7மா3ெகா@தள ெதாேவைன4வி

ைழததாளா

"ாிைசமிைசயா@ெகா)ய(டெகாணீ பக
ெந)யெதMதிகளனதலாவவள
"/ைசயிலநாளபக ததவா ெசய3

சிதியாேன (7/8)
/8)

"யபலராாிெயனவதெகா பாட3பக
ெரனவினவியா)4ெந@சைதO@தனி
"சிறியநாெயனந@ப3வாதைனத

ெபமாேன

"ணாியைலவாயிலட&ேபாகவழி

வி@கிறேபாமிகெமாழிெதெசாமாைலபல
"ைனத7ெமாரா வடறதிடாவி@

"கலாியேதவ பலெரெறறனாமன
ெவளியிைடநிலாவி4மிகக(@ேபணெவா
ெபா9தினிெலாராடயறிபசாகரவ
"வியி7ளேப பல நபேநா&ம/ய
ெவாெபாியபாைறயி/டதBபெம@
"ன3ெபகியாெறனவறிடாெதன

ெதபினாேன

ழகிலாேன

நவிறவாயா
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"/கர)நா&நாிரெகபவாதியப3
விகநிக தீயணெமா ெபா&வாத மி
"ைலெகாைலயிேனா@ய7ெதா(@நீ)ய3"

ெச&ேதாேன

ெபாைறசிறிேமவ/3சினெகா(@ேமைமெப
பைழயவாசெரா)யசிேலாெம9
"ைகவழியலாதகதி4க(@ேதா&0றவி

ரகினாேன

"ர=நிைலயாள களிகிேலசெமா@
மடைமம/தீய வைச4ெகா(@தா#வினிைட
"லம)ேய5மிவணெதா(@நாடவி@

விைதயாேன

ெபாவிலABலத0ப(ைடநாதெனனி
மகி9ெமாவா0லகனதப3ேகா)4ள
"ரவலநிராதரநிைறெதமியாவி5ம

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

ைமதேதேவ. (4)

தானத ததன தானத ததன

தானத ததன – தனதனதானா.

ேதவ+காியவா#0ற+க

சீ பைட தவ க
ேசதன ைத4ணவாெமன+ெகாபல
தீயைர+க வி
ேசைலெயா தவிழிமாதாி$ைசவழி
ேசறலறதவ
ேதனிமி+கதமிழானிைன தப)
ேச(விய!பநில
சீகர!"ணாிநீ ) தனி
ேசைவெபறளவி3
ேசவைத!பவ க(ேம3ெவ !பிலவ
ேசகர ைதய)
சீலமறநைடேதாயர+கெரதி
சீறி)ெபா
தீவிர!பதியானப+வ க
ேசரந 
ேசயழ+றிெகா&வா தெகா)ய
ேதசழி லக
ேதயம தைன4ேமா ைட+கிைடெகா

கழ3பணிேயேனா
யகமகிேழேனா
மிகயேலேனா
மிைச"ாிேயேனா
"க#"ைனேயேனா
ெயா@தகிேயேனா
ெசயமேவேனா
ெவனமிளிேரேனா (1/8)
9லேவேனா
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Tர5+மணி
சீவ திைரயினா3விள+க
தீைட!ெபாக
ேத)ைவ தபணமாவியிெபாிய
ேதெயன$ெசா3பல
சீதள+கமலவா#விதி திரெச&
ேதக ழ7
ேசய"பாியிேல ம$த ைக
ேச பைட திறைம
தீ4ெவகவேகாப திர க
ேட&வி+@மி
ேசவ3பறியைகேவ=+ெகா@ெசா3
ேசதிெம&!படநி

பாவ
ம மாெறாழி த வ
பா
பாவைன!ப)நி
பாரத தி7ய வான4 தமதி
பாதக தரச
பாசமறபரஞான த சில
பா#மத!பதித
பாகறெமாழிேத ெம&!"லவ
பாட3ெசாறப)
பாைகெயா தெமாழியா தைம தன
பாகைவ தவைன
பாணிப கில ;/ழ+மவ
பாலைர+ெகாைலெச&
பாணெவவிழியா கைள!ப3விட
பாடழி த9
பா3ெகா@ தபP5ந$மவ
பாாிட திலதி

பாண5+ மரா"ாி+கெணா
பார தி மி)
பாழிமி+கவேரச+ைடத3
பாறிட தண
பாைவைய+க)ெச&தீ4 தைலவ
பா ைவகெகதிாி
பாரமி+கபைனயா&ெநா)+=ய
பாைம4றகனி
பாசன ணெவனாெவ@+கெவ
பாவல +வைக
பாரதி!ெபIவ?/ைன!பிறி

)தாிேயேனா
ளழித3ெசேயேனா
பாிசழிேயேனா
விைனெயாழிேயேனா
யி5யேரேனா
கைள4ெவேலேனா
னிைடகலேவேனா, (¼)

னளிலகாேதா
தைமநசியாேதா
களிெயாவாேரா
நடவ3ெபறாேரா
யிகழ3ெகடாேதா
திடறவிராேதா
ைலயவி@வாேரா
மகி#வைடவாேரா, (3/8)
கைளத7வாேனா
தள7மாேன
7சி Kேணா
4த7ேமா ேப&
தத7ேமா நா
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பா)னக)சி
பா5"ாி4நீெயன+கினிய
பாரசி திக=
பாவைன!பரமஞான த வ
பாவநி$சய

காவல
திரெளலாந@+க
கா
காரண தைலைம
காமைன!பிரமேதவைன+ெகாைலெச&
காலைன+க 0
காணமி+கெபாளாெமன+க
காத7றவ க
காதெகாரIேவ5ம$சம
காைட!பிசித
கானக மறேவடாிசில ெப&
காமல ண
காவியிெபாிேதா&கைல றவ
காாிய தில5
காகெமா தினமேதாெடா!ப@வி
காதமறண
கா3ெபறிகதிெயனா0ைழ தசில
காமிய தவ
காமமதி>ைகக ளம
காரத +கினிய
காசி+கியெமனாநட!பவ க
கா3வ/!பய5
காகள ைதநிக தாபைட தசி
காாிைக திர=
காணி4றப)ேகா)ெபறநிைல
காI தம க
கா&சின தவராதியா+மதி
காரெசா3சில
காசினி+கிட ெச&வா கைள!ெபாிய
காளிைக!பைடக
காக+9விேமயப த கவி
காரமகவிைழ
காழக ைதயிக#சாரண +ெகாைலெச&
காழியிபனவ

மாவசி+ரநாரண
திெச&
மா
வா தமி#$ெசாமைற

/@த7ேமQ
மனெவளிOேட
மினிதவாேய, (½
½)

ெப ெமாேகாேவ
மவ ைணயாவா&
ளறிவாியாேன
ரIகெவாணாதா&
மணி4விேனாதா
தினய3ேவாேன
ைடயவ பாகா
மெபறேந வா& (5/8)
0தவிெச&ேவாேன
மினிதேணயா
வழிப@நாதா
கசகாயா
நலதSவா&
=ணவ@ேகாபா
யி5னியாேன
னைனயா ெசா3M#வா&, (¾
¾)

ெயனிமகி#வாேன
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வாரண+கட0ளாவ9 ெமா
மாெசாப)ப3
வானக மல Fமியிெகாண
மாIைட+கிளிெகா
வாழிெச!பிட7மியானைன ெமன
வாயதிற+கவ
மாக@மிணாசறிட3ெச&
வா கதிர$டைர
மாதிர!பதிேதா ெம$மைற
வாசக தி)
மாதாி+க)ைமயாமவ +ளிழி
மாமிச!பிாிய
மாச
தபரேயாக தர
மானத!ப)ப3

மாாியிைறவி3ேவ&வன திைட
வாெச!ெபாவ
மா3வைர தைலயிேலறி"வியி
வா&விழிசிறிய
மானிட!பிறவியாெமபவெமா
மாநதி+கிைடெய
மாண திரளனாைரவிெடமன
வாதைன+ாிய
மா#ற!"வனிேயா கைள ய ெச&
வா7@!"ைர4
மாையயிறைலைமயானச திெப
மாைழயி$ைச9
வாைழ திேவரக திெலா
வா ைர தெமாழி
வாெவறிதலானெபா" ெமா
வாகன திெலதி

வைகெச4மாரவா
கெனனேவநா
மைம4ளாேன
வழிப@ேமேலா
வினிலம வாேன
தைமயைணயாேன
வ)0ெகாேவாேன, (⅞
⅞)

னிக3கைளவாேன
0யி கவராேன
னிடெமாழிேவாேன
வைசதவாேன
மவ லகாலா
தறநிைனவாேன
க=மறவாேன
வமிைறேயாேன. (5)

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

தனதத த தன தான தனனதத த தன தான
தனனதத த தன தான – த ததானா.
இைற4றன+ாி தாகி
வழிப@தவ ைதவிடாைச
ெய5விலகினிப) தீைம
வி)ழகெலா தெசாபாட3
பலவைனெச!பிடகான

ெக)டாேதா
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விய7ண ம தந தீன
விபிறகெலா ெத@!பான
ைலதிறதைண தைண K@
மிளமடைதய +=ேறா ைம
விவெத ைர ைர ேத
மதமனதறநிUர
ெரவ க=பைக ெதைன!ேபச
விண ெசாறிதிய நFைச
விதி4ண தசி தைர!பாழி
/ைர4வ(ட ச ெமா!பாைம
ெவழி3ெப  ப+க=+காக
மைலமதைக தல தாைன
யிைடயெனறடெரா!ேபா மி
விநிலதவி!"ற தீைம
பலெச&கிறவபைர$சா)
யிைணயி3ெவறிப மேறாள
விைமெபாதலறகேடவ
"ைடெநகபக+காவி
/ய7 க ைதந தா த

றலாேமா
த!பலாேமா
ைவ+கலாேமா
யிடதாேரா
+கலாேமா
மகலாேமா
வி+கலாேமா , (1/8)

விபகறைன தி தீ)3

கயிைலயிகIறநறா&ெசா
/ைனவித(டவி ைதகேறா "
விலம+வேடா@
நிகநகபழி$சா

ெமமைனெவறெதா மி+ேகாைக

விட தவி தச திய ேதா க

பல ந@ற!"ைல!பாவ
மிகநிைற த மி+ேகார
ெவழி/வசக தினிசீத
மைழகவிக/+ேகாைட
ெய9த/றிெய தல ேதா
ெவாி4மெவ!பமி+கா
மி)ெயாழித@ தவ +கியா0
மி@ெபகளி!ெபெம&!ேப
ெவதிாி3வதழெபாறி!ேபா7
ெமாழிபக தச திய!ேபயி

/க/@@+கேகாப
விைசவிைழைழ திேபா7
வைசம/த தளி!பா
ெமனசசல!ெப+காழி

ரடலாேமா
ெச!பலாேமா
றறாேதா
ந"றாேரா
ெபறிேடேனா
மறிடாேதா
வறிடாேதா
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வினியெசதமி#$ெசா7சார
மறிவபிண+க கேறாாி
/தயநவ+சாக

நிகலாேமா, (¼
¼)

மைறவிள" ெசாகளிேகா

கைள4ெவறி4றசிேகால
மனிதெரறிக தி தாட
ம வி3கைகயிெச7 ேதாட
மதனிடபிற+நபால
வைனதப3சி திர+காைத
மரவிகித$ெசாேறாெரா
கைலமடைதைய$ெசயி தா வ
ம0சகரகேபற
மனமறிதச+ேகாப
மதிெம/தள+க+ேக
வயிரெநசைன த@ தாள
மைரயபதி தி+ேகாயி
ன@விதவிபன+கார
மதமழிதிட$ ெச&!பாைல
வளிபயத" திரகீ)3
பாிதிவிைசெச!பிட!பார
வ)வெகாெப"ற+காத
வ9திதபண!ெபாதி+கார
ெனாைதயிெறாழ!ேபா4
ம/4வசைன!பாி$ேசைன
வைரெபாெப தகHெணா
டாியிலறிட தவி தாைன
ம)வி/ப ய!ேபண3

வள தடசிைற!"னகாழி
நகாிறக!பைன ேத)
ம ைமத5+கபால
மணயறிட தம +B@
ெந)யபத/சிற!பா
வ/ெச தி@ெசாJ)
மதைலெயா ற+கமறாய
"ளியதகIறவ+கால
வளெகா@ திடகா0
வ9ைவயகைழ தெநேடாைச
யாியசதபட!பா@
வைகயி5சிற!ெபனிபா ந

ெச&தாேய
4றிலாேயா
ளி திலாேயா
ந திலாேயா
ெயா!பிலாேயா
/ திலாேயா
விறேதேனா
ெபா&$ெசாேலேயா, (3/8)

ளி தேதேனா
நடேதேனா
+ெகாவாேன
ைக திடாேதா
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மகளி ப3ெச!"ெமா!பாாி
ந@வி9பிண திFைச
மகிழ0ெசல"த ேதவ
வணிகமிைகயறிட+ேகவ
னி4மறைத+ெகா@ தாள
மயி/வ ெபாெடன!ேபாய

ம 0டெப@+ம$சீ

மறிவபிண+க பறீன
வழியி5சி3சி தியறீ@

வதனபா3விபைட ேதா=
மிபதக(ெசா3ெபாபியா0
வத3க(@வ+ெம&$ேசைவ

மனா ளாேனா
சி தேவேறா
ெதா)லாேயா

நி தமீவா&, (½
½)

கைறெயாழித" திவி தார

 ெபதவ!பி)!பாள
க தர தி+ேகால

மி+ளாேன

ககனெமா வி@நFத

சரவி(@ெகா+காி தீறி3

கலகெச&" தெரா!ேபா

ந தவா#வா&

கதிமி#தெபாபணி$சால
மணி4மிகறிட!ேபா ெச&
கைழமதக தி5+B@

நிகநாணா&

காியெறன!பகேடறி
ெந)ய த(ெட@ த) தாவி
கைளவதெச& +ண தா5

ள ேமாவா&

கதிததிற தினிB)
ெயா/ெச&மதிர ைதB
கம3"கவ +மி+கா வ

மிடேநய

க@வைடதபக(மி+கா
ெந)யவகத தினிபா3ெகா
கட/டகிட+ைம+காம

றேகாேவ
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கனெலாிதெபாெபன!பார
விைடயி3வி(டல தி7றாசி3
கனவரகபபல +கீ4

ம தனானா&

காிகபைட ணகான
0த0ெதா(டைர ெதா@ தாள3
கடெனனப+மி+ேகாைக

ைய$ெச&ேவாேன (5/8)

கலசெமாறிட தி தாைன
யைனயாி"ற$ெசய+ேகாதி3
கவி5 சிகி!பாி ேதாைக

யிேண வா&

க)ம/த "படாைழ
ய)யிைமதனிடநிUாி
கைதையெவ(ெசா7றநபாட

ெலாைறயாேல

கழறிெவறி மேறாெகா
ெசழியெபா ப த5+ேகசி3
கனகமறளி திட தாெய

ன$ெச3வாேன

கட0ெளாெறெம&$ெசாெலா!பா
பலெவ5சழ+க மி+ேக
கவிவைரைர+நேபாைர

வி)டாேன

கலகெலறிைல தெசாேபசி
யமண தகச!"ைட!பாட3
கனி4மி"ைட ெதன ேத

மபராவா

கதறிெநாதழ$ெசயகான
தைமமதிர$ெசப+கார
க/ையெவ வ!"ற+காI
கயிைலயகிாி+வேடறி
விழயறெம& தவகீ@
கழிெப ப0 திர!ேப
கைணெசாாித7 விகா7
மடமைட விேடாெடா
க0சிகறி தவ!ேப ெகா

நணாலா
ெச!பினாேன

@ தநாதா , (¾
¾)
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0ைறயிர ைழ+மி!ேப

ெப த/றி தியிகாைச
ெகா=மடெப தசிறாள

+மாவா&

பத பிற!ப
தா=
மமெதன+ெகாகபாள
லெகா@ ெதைன!ேபI

தெகா3காேன

றடணிதெபாபத ேதாெடா
கனவி3வமி ய +கா@
ைல4ெம ைர தைண+காெதா

ளி ளாேன

ெவற+ட+ேகால
வைரதெகா)!"க#!ேப
ணமமெபா!பட!பா ைவ

யிெச&ேதாேன

ெகாைலதவி தச வ$சீல
மெபா/த வ$ேசாதி
ழவிெய ெச!பெவகாைர

 ேவாேன

ரகதகளிப3ெபாேறாி
மதகயகளிெச3ெபாபாள
ெகாைடநிைனதிைள+கெவாடாத

சி தியாேன

தி4(ெட+களி தா@
மலைக4தி திட!ேபா ெச&
னிதசிைல+கர தா வி

!"ேளாேன

ெகா)யிட பிணி தைம!V/
யணி4மைகயி$ைசயிறாெழா
றவென ம தின தா@

வி ைதயாேன, (7/8)

ெகாெகாெதறக) தா@
ழவ தகிைள$சிய +காைச
ெகா@ெநெநபைண!பா3வ

ர!பி ேமேல

டவல"ாி திரசா@
மனம/தெபா"வறாத
ைகந(பெனா ெதன+B@

தி வாேனா
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9வறிெம$சிட!Fமி
யதிகவிபறிட!ேபெசா
றிநடதிட$ெச&வி+காத

றேமயா&

ெகாகினகெளா திற!பா
மனிதரசிடறி ேதெபா&
ள வ(ட கி)ெலடாத

ெபபினாேன

ெகா@விடெகாசி திர!Fர
மிைசயிவ தவி தக!பாைவ
திெகா=தவ த ெசாபார

ம)லாேன

ரைவவி(@ெகா@ைக+காம
ைடயெப(க(ப)றீ வி3
ணைலெகா(@பிெசனேபா

ெமா!"ேதேவ

டசிாி திட+ேக)
7லைகபைட ைவ தாெளா
ழகனிெறனப &!பாதி

க6லா

ாிசிெல  தமி#$சீ ெகா
"லவெரறினி!பிற+காத

ரவெர தி!பவ +கான

ச திேயாேன . (6)

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

த தன தனன த தன தனன

த தன தனன – த தனதனனா.
ச திய திறைமயறெபா&!"லவ
த +கமிெடைனெய
ச வ+ணமி டைர+க 0
ச+கர+ைகயர
த வ!ெபாெளன$ெசானிபர0
தெகாெரபயன
சபெமா ெத9சின தைர த90
த தற$சிறி
சண+கடெலன ெதானி த"க#
சறவி $சிதர

தி

திடைறேயா

செசயலாிேதா
ளி தி)/ழிேவா
ள திெலIைவேயா
ெவறிந3ைவேயா

39

த திர டன@ த@ மனி
த +கித$ெசாெமாழி
செடன+க@க@ெததி தறி0
த!"ெசாபக 
த+ைகயிடெசவிய$சிய +கிறவ
ச திர தி5மி

ச+மி+ ெமா த5றநக
த !பண திெலாளி
ச!ெபன$ைவயிைல தெசாெகாகவி
ைத திரவி
ச@வ திெலாப ம
த
வ தைர!பிற ந
த தைல+கட7@ தம"விெச&
ச+கிாி+ெமனி
சைடெவ!" தின மி@ளச
ழ+க மி+கட த

தடற!பநிண ைத4ெகாபவ
ச$சற!ெபாரநி
சடமறநைடெதாட $சன க
த தி5+கிைடத

ச)யிப/யிர+ெம& றவ
த ைதயி90

ப தியி ெபாிய0 தம !பர0

ப+வ ெதைனய
பசண ெதாடைத+வி மிைச
பப3"பவைக
ப)ன த)க(ெசா3சசன ப
த திைன+க
ைப த தியர0ெகாளிபைதப
ைத+ம தவைள
ப)னி+கிைட தவிந தியப
)+க@ளிெத
ப$ெசன+ல0ெபா"ைட த(கி3
ப லச
பனெபா0சிசில +கவி ப
ைட!ெப+கம
பற
தபர த+ளவ
பசெம&!படநி

ய$ெசயலறேமா
ண ைதெவ7வேனா
ர!பெதா3கிடேனா, (1/8)

 தியி7ய ேவா
!பெம&திைலேயா
ைக!பமிய3ேபா
ட திக7ளேதா
ர$ெசயெலவேனா
ைன தபிைழேயா
ெல+கணம ேமா
நறினவேமா, (¼)

ைம திடவைலேயா
யிடெதணிைலேயா
" தி4ெமளிேதா
ெயா தழவிதிேயா
றி+கிைலயடேமா
ன+கிைணப@ேமா
ளி தகைதேயா
ைல தைனயைலேயா (3/8)
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ப!பர!"ளிநிக தம)கப
ழ+க வைக
பறல +ெகெனன+கள திலட
படவ தன த
ப!"க"வியிட ததசிகர
ப)ர தநதி
படமிடவணிெநறிம தகய
ப திெபறவ
ப@@ ல0வி!பிர+ல ெச
ப தினிபிாிய
படைட+கிைட நிைற தெபாறிரப
) ைர$சில ெப
பபமி+கணி4ெமெகாககிண
ப+கண தரறி
ப)ைம+ணமற தவி ெதன
ப+க/றினவ

சி திர திைடவாசி ெதா ெம&$ெசயெற
ாி மி!ப)வ
ெச+கைர!ெபா0ககைல+ாிய
சி த நி தவ
ெச!பறெகா=நதி+க(பிறவி
ெச!பிெம&!படவ
சி++ மத!பிண+கர
சிறிண+கந9
தி ெத&தி திமிெயன+தி தசிவ
சிபர ைத4ண
தி+கைன ைத4வயிறட+கியதி
@ைர!பவ த
தி!பிய தனிம!"ற!பலப3
ெச+க)+கIமவ
ெச$ைசமி+கல றி$சியிறவ
தி@ெசாெகா@

சிறிைட+க0ாிெசா7 தமிக
ெசறமற0ாி
ெசசிைற+க9&!பவைறயிக#
சிட நடபாி
சி திைன!பலெவன$ெசா/ தள தி
ய+கறவ த

யிப)வேனா
ைல+ைவபலேதா&
யிெசால3ெகா)ேதா
ன+கினியவேரா
ெறாவிைனேயா
ற$ெசயனலேமா
ய தர3பிறேரா
ர தைட4ளேதா, (½)

 ெதாதைலவா
9 ெதாெபாிேயா&
த)யகிழவா
0 யவவா&
விபன தவேம
ைம!பிாிவாியா&
சி தி@த3வா
வ!" சி வா(5/8)

ைம+ாியவேன
தி+கிைடயம வா&
ைம த90கிலா&
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சி+கமறைமம+கைள+ைறெச&
தி+க+ண
ெத!பெமா தவி +ெகாைல!பட3சி
ற!ெபனப தவி
திபமி+கவயிர+ண ெதா@தி
க#$சி4றபம
ெச&தி ெதாழி+க(வைள தமி+மி#ெச
ழி!"ைட!பலத
ெச@ கயைம+ண+கைடய
ெத+ைட$சமவ

ெம& தி+கயிைலெயா தபபலவி
த!பத ைத4யி
வி@I+கைலயினி$ைசறறவி
@ தவ +நிைர
ெவபி7றவக தசசமய
ெவெறன!பக சி
வி"ல தாிைவய +கல+கய3
வி!பிர!பத ம
வி ைத
மகடறிவைல
ெவ@ைக தவ
வி வ தைலவன தன திற
ெம ெதன+ல0
ெவ!பம+கினியிட தைம தறமி
க+ளி $சிம
வி+க3க+க3ளி ச திபி தர
ெவைடபக பி

ெவகவிடவமண +க9 தைலவி
ைற+கைவ தவனி
மி ைதைய$சின0" திர"ளிவி
சம தியி7
வி ெதன$சவைக!ெபாெடாைகவி
தி தவெநா)
வி வ !ெபாக+கிளி!"லவ
ெம$ெசாறிக#தி
மி$ச தமிழில+கிய+கட3வி
ள+நசிவ
மிக@ தவிைட4ற" திாியி3
விபன!பனவ
வி$ளி!"லவ ெசாப)+ெகணி3வி
ய!பியா விர

வி@ளெகா)ேயா&
!பைடயா&
த தி5நிைறவா&
ல தி5வள வா&
ைல!படவி@வா&, (¾)

ககெபாவா
ய+ழியி@வா&
+கைரவிைழயா&
தி+கதேல
+ந3கியவா
ற$ெச4விபவா
வ$ெச4விரகா
ணி திரகைளவா& (7/8)

யெறாைடமிைலவா&
ய$ெச4விகி தா
யிகதிதவா&
!"கழணிவா&
ளி தவ(ைமயேத
5+கத@வா&
த+ணதரேன
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வி தமி+கவரச $ெசயி மகி#
ெவறியில0

சபரேன. (7)
---------------------------------------

தனனதனதனனதன தததன தனன
தனனதனதனனதன தததன தனன

தனனதனதனனதன தததன தனன – தனதானா.

பரமெம5ெமாெபாைளயிெற ைர!பவ

ணவிெனா@யி3வர0க()"ற!ெபாவி3
பனிசமயந@ந@பிைழ!பதி

யழியாேதா

ப0மைரயயய7@"ப3பசிக=
மற/3வள கயதல0தி வ+மவ
பசியவிைலகனிவிைதயசிற!பினிைட

மவாேரா

ப) ெமாழியளவறெமாழிதெபானிெபாிய
ைணசிறிமிைலெயனநிைனதிைழ+மவ
ப)யரெபறி5மவெப ைர+ண

வைடயாேரா

பழகியவாிடமதிவசெச&ெத"ைர4
நலமிலயிமி0டெபறற ணி0
ப@ெகா)யரைனவம)தப+வைக

ெபகாேதா

பல0டெலாயி ெகா=நிசக(@ைர திட0
மறிவில ெசா3விதி9ெதாழித"ய தி3வ
பனவெனாசகவிள"ெசாெல திைச4

நிலவாேதா

பரைவயிவமெமாைவ$ெசானய
மறி4மவ தைமவிைலெகாெள(சதறகவி
பகரவல"லவ க=ெநாதற$ெச&மி)

ெயாழியாேதா

பறிதைலெகாளமணரபிெச  தமி9
மறிவெம5வைகயில9ண$சி வ
பைனயினி7ய ெகவந(டழ$செமன

0ழலாேதா

பைறதிமிைல4மிழவெகா"த!பைனய
ரலமணயெலயினகதெசா3வன
பகவமரநிணமிக#தபெரா!"மவி

Aகராேரா, (1/8)
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பமிரதசரகெமா பைட+கட/
ன@வடைவெயன@கி4(@(@வ+மவ
பதித ைடநிழெலா0மிபதர!"விமி

மகிழாேளா

பவளநிற திமிெனசச/ தI0
மளி5டனறமிலவ தபகி7 மி
பவர/9வெதாழிதிெசா7 தமைர

யைணயாேளா

பவனிெயன0லைகவலவெத ெம தல

மிகழி4ெமாளிெப நலதெதறி+ெமா

பாிதிெயதி ெதா9ெத9ெபெதா(ட+வைக

பனிமதியம கிதழியபகத திரெவ
ளிறகணி4ெந)யசைடநபறன+கினிய
பணி"ாி4மவைரயிக9(டர+கிரம

ெபா/யாேதா

நசியாேதா

படமைனயக)தட ெப(க=+கிைறவி
ெயனவிமயமைலயி3வைபெகாபி5+நிண
ப/4ெவறித"ன7நெறறிைச+வைச

தவிராேதா

பணிகினடமி@கெகா(டைல!ெபா0
வ)வெமா@"வனிமிைசவதப+கெச&
பகவனசமயமிபெகறெபா&!பைகைம

மைறயாேதா

பாி0மிம(வைரயி5"பிண+கிாிைய
"ாி4மிடமதனி7விளதனி!ெபைம
பட ெபாியகணபதியவி த ைர தெமாழி
பரணி7 றவனிைதபிடகிைச4
ெமாகிழவெனனிமகி#கடப"ய திலம

பைழயகிளிெயனெவைனயறிெதபறவ

ப/யாேதா
மதியாேரா, (¼
¼)

கர0ப@"லவ கெள5பிககளவி3

பயத0மாியினெம5ப(பின +வள
களி9மசரபெமற"வி தைலயி

கைணத/யணமனதெபா

7லேவேனா

நக

ெதா மைனகெடா மதிர(@வ+மவ
கணெமாடளவ பலதலக()ைச+கவிக

ெபாழிேயேனா
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க/யென5ெமாெகா)யெனசதி@+கற
மி)ெய5ெமாரலைகெயாிபெசறற!ெபாவி3
கனத/ன "க#ெமெயறிப ெச!பநித

தேவேனா

கயி ெந@மைலயைனயத(@பி) ெதா பக
டதகி/வ நம5மப)+கிரண
களந@விமிவயவபிட!ெபைம

"ைனேயேனா

காியமைலபலபலபி@கர தAம
5லகதனி7ளசி ரெக தி ெதன
கனவி5வ/யவAபவக(டளி+கட/

9ேகேனா

கட3ெபாைனத/யசலெகா(டெசாெறாைட4
மழ/7 ப5வ3க=வதிெக&த+ைறவி3
ககனநகாினமல ெசாாிதைர+மிைச

யைமயாேதா

ககபதியிமிவிைர0ெகா(டதர தி7ள
0லெதா லவியவரகெச!பெவ
கைதகணடவி4மலயமறதனிசிறி

வசிேயேனா

கதி மதிய@வினதி த(டம தைன4
ைடப)5மIவள0"ெதாடகாிய

"ேதேனா, (⅜
⅜)

கதிவ)வெமனமைறவிள"பத தினிைட

கபட ெமாபைகவனறெகைன+ெகாைலெச&
வைகெப விைழெவா@ய ெற

கடகாிையவிட7மதறிதச3ெச!பவ

+கியட

மவேவேறா

கவிம0திமைலயினததனிசிறிய
0ட7ள0திரெமா9பக வ
க9I5யிடென9ப(பளி தபய

னிதாேனா

கனலைனயவணவைரயிெச"/கெக5ட
7ண0ப@ததியி3விலமப(பதிெகா)ய
கனமி)யினிைடெவவிதசசல!பட0

விடலாேமா

கயிைலயிைறவைனவழிப@தரெகாெவா
பதிகெமாழிதபய5மகற$ெச&
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கைலமகெளனளவி5மிவசெசய$ெசய7

ைறதாேனா

கனி4மதம வி3க(@கல!பைனய
மரெமா9கியெமாழிகெகா()கியெறன
கவிைதகளி7னாிைமெயா றி!பறித3

ப9தாேமா

க)ன"ளகிதகளபபகைள!ெபா0
ச4களமகளி தமிபகசககெவ9
கைர"ரளவமAபவததி)ெபைம

ைறவாேமா

கலசனிெயாகனவி3வெதகர தினி
தெபா)ெகாளிைலபல0மவெபறி)பலப3
கட0ளம0ண கலகெகா(@தடழித3

பிைழயாேமா

கலபமயி3ெபாியெவ/ெவ(சிகெவறிவிைட
யரவAகாக7ழென5ெமாெறாறிட மவிழி
க=மனமகிழெவவகைட+கண

டவாேய, (½
½)

சரதசமரசம0னெமாெற(ண!பிரம

மலெபாளிைலெயன0ண தி+மவ
சகளெமனநிைனயி5மக(டப/ மகி#

பயனீவா&

சரவணச(கமரறகளிறி4
கறமககணவெவறிகித திெச&
தமியைனயிவண9ெமாெறறிைச க

வி@ேவாேன

சலதி4 "ன9(@ெகா@ தளவி
னிவ ெதா9மிைறெய5ெமா கெபா
வள
தமி#னிவனைனயவரறிதப+ைரெச&

ெபாளானா&

தவைடயெபாியவ க=ெசதமி#!"லைம
4ைடயவமிரவலெசறிர!பி5ெமா
தவிடள0த0கில தசிைதெயடாிய

சபலமன மிைளஞ க(@களி+ெமழி3
வனிைதய க=ரமிைசெய9ெகாைகடெம/
தைகயினிைடதள 0 ெமன"ெதாடகிைச4
சகர த"த3வனி3வப)+ெகன

நிைலேயாேன

ெமளிேயாேன
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கனவினிைடபலதடைவ4(@(டறெபா/0
ச/யெல5ெமாழிவழிசகக(டககிண
தவள0ததியிென)யெறறம விட
வரவெம5ெமாகயி ெமா ப)+கமர
தவெரா@கைடததினப(டமி+த0
சமைறெசா/யவதனைமெதாறரெகாெவா
கவிழி4ளெதனி5வெபறத)யிக3

சடமதிெகாபவ கைளவியெதா ந +ண

தேவாேன

ெகாைடேயாேன

வி@ேவாேன, (5/8)
/8)

தழ3விழிக=மிழவகதறன+கதிைல
ெய5மவெமைனயிகழ3க(@ெபா
மி
தமைடயவெனனவிளெப தம)

4ைடேயாேன

தகரைனய0யி கைள4டெகா(டைல மக
வி5ாிைம4 திறமறிதின+ெகாைலெச&
சதியினமைனமைனவிெபாெகா(@ம+கெபற3

"ாிேவாேன

சைட)ெகா(னிவ கைள4ெகா கபி3விைல
மகளி லவைக4ற3க(ெடா(பயி +கிடமி
றசிைறெகாெகா)யரரக()+மதி

ெபாைறேயாேன

தைரயிமிைசநக தெம "ெகாைல!ப@த
ெலாழியமயி/றைகயிடெகா(டக மவ
தமநிைலதவற7ெநக9+கணி@

தமாிவெர5றவாிவெரெப(@ம+களிவ
ெரனமைனெயனெபாெளறிைர+கவ
தைளயைனயபலபிறவியிபதம தைன4

சினேமயா&

ம@ேவாேன

தைலயைண4நைன4வணெமக("னெசாாிய
ெவகனவிலாியவ)வெகா(@ைர தவைக

தவ ெகாெலனிைன0ெமமனெகா(@தடழிவ

சகடெமனவம0ணனறகற+க 0
மலர)ெகாெளாவனிகாெதமெபா  திெநறி

தனி7யாைவெயன0ெமாழிெதறனி$ைசயி5

தறிேவாேன

வள ேவாேன
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தபனெனா@பலநலெமாழிதிைழ+ெமைன
யயிகனமிசெமன0சிைதயிெளா
சைபயறிய0ைரெச&வநெசதி/பனவ

வ)வானா&, (¾
¾)

நரவ)வ மிக தப3ெச!""க#

கதிமனமறிதரநிமபதர!"9
நவி3ெகா)யேரம5லகிட"ற!ெபாி

னிேவாேன

நளினமல வபிரமறத" திரைன
யைனய கைணையெயளிைமெயறகிக#$சிெச&
நடனைனயவாவிலகபமி+கைடய

நிைனேவாேன

நைரதிைரயி7ட3ெகா@விளப3சி த க=
மறதி4றவளவி3ப0க மி!"வியி
ன/வெதமனமறிதபிைன!ெபாி

தேவாேன

நறியமல களபமணி4பெசா3பல
திரவியவைகவைகெதாிதபினிகிாிைய
நட0மவ மனெவளியிடக(ெபா ெதா

நளி வைளமல மல தத(பைண!ெபா/0
ல0கைழவனமதிெலாரபறன+ெகன
நடெலா மதைலயி3வப(பி5+ெமா

மவி ேவாேன

ைணயானா&

நதிபதிைய4ைமதிமிெவ(ெபாசசி!ெப(த
/னரறிய0ைடயிலணி4ெகாபளி தமக |

நைசயிெனா@வைச9ைம4ததெகாாிட

மைனயாேன

நாி4மதிசயமைட4வசப) தகில

9வசமழி0 விதக()ய மவ

நசியய3பவ கைளவி"தி+கைண

நைகவதனம கயவ ெசறிய+க பதி
யமர பதித/யவெர தி தவாத

நைடயிெனா@பிறமைல4"ண+கவிஞ

ந@ைகந@கைடசியாிளெகாைககழவ
கவவாி"யநிைனதகவ +மய

மிைகேயாேன

தைமநாடா&, (7/8)
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னIமவய7 மைரயிகணக/ெசயிப

மதேனேர

நைவயி3 வ9தி4மவ5டெசறபபல
மறியமல மைழயமரசிதி தவள

நக ைகெதா@பலகபற திட0

வேவாேன

நடைலம/க0ரவ ெபச(ைடயிடரண

களந@விெலாெபாியசகெதானி தமல
நயனகிலலபரமிெறபவ +ளA

தின வா#வா&

நைற4ப3கனிவைகக=(ட3பி@வைட
யதிரசத/யன0()"ற$ெச&பவ
நமபயமறவெபபிைய$ெசா3பவ

ரறிசீலா

நகில யினிக கெகாபிைன!"லவ
வனிைதெயா@மணய3கடபறைன!பர0
நமப5வ/விைழ0மிண ெதாெடாளி

நாதா

நயெமாழிெசா3கிளிையநிகைபதைக+க0ாி
யளிவழிசமரச ெகாகணமிைச
நனிெகாெளானி40 சகரநிக

பலாேதேவ

நகரளாவி3பலபலவி5க(பைட தவாக
ெளதிெரதிாி/லகலாிெற(டனிடவ
ணடனமிடவIவிலIெவ மபிண+கமி3
நகரத/ய ெபாறிகைளசட+கர
மிைணயி3பிரணவைமதனபகி!ெபாறி4
நரைலயிலாிெபாறிக=ெகா(@நிெமா
------------------------

யாேகாேவ

ெபாிேயாேன. (8)

தானத த தானத த தானததத தானத த

தானத த தானத த – த தானா.
ஒநம$சிவாயெசா6ல நா=ந தி
ேயாத3பறிமாதவ 

ேயாம/ தபா#மன தராடக தினாைசறி
O 9+கேவா)மிககி

ைழ ேதேன
ைள ேதேன

49

Oனினி!பேதெயன+ெகாபாதக +மானெபா&$ெசா
Q#விைன!ெபாலாைமெதா@

Oதிய ைதேயமதி+வாணிப + ;றி5+ெகா

ேரா பண திேம7வ)
O@ெவ!பமாதைர!பரா0மப சீ ப)+
6 பட பாவலா+
Oசர ததான"படாநில ைதேந ண 
ேலாபைர$சதாநிைன த
ேயாவிய ைதேநரச வா#ைவநி தமாகெவர!"
6ம ப மM(யசி
ேயாைசயறபா#ெவளி+ேளகல+கநா@ த
Rகவிடவாவினிறி

ஓதிம தமா3 வள + வாணிெயா தநாவல +
ேமாைக சறிலாைமயி
Oழியிெகடாதெதாைறேயெயன$ெசானாெலதி +
ேமா ைமயற6டைர!ப
Oைதெய Kலெமா M(மத திேனயைவ 
ேளா பற+நாவர+
ேயாடவிடமாெபறபாலெனா தேமலவ +ெகா
வாநட+ைகேயமிக!ப
Oனமறவானக ைதேய#பில ேளகிட+
6ழைல+ெகாளாத தி
O பவறிேனா@"ெகாலாநல திேமவ7
ேமாவி +கவாாியி
ேயா&வற!ப3பாட3றேமமறவா0ைர 
னாத)+கேணய ைவ 
ேயாைடெயா த நீ வர ெதா பாைறயிெச&Bபெகா
ேடாணெம$சவா9மி$ைச

மானம ேவெறா த மீறேம4ைர+

மானிட!ெபாலா கைள$
மாமிச திேனா@பி தேம/ட$ெச&நீந 
வாாிய ேவவிைய த
மாசி3 தமானதிறறியாமவைறேயகனக(
வானவ +ெகனாவிட$ெச&
வா கடெறணீ ) தேகானிற!"றாதி+
மா3வைர+கேணகிமி+
மாமத மாகைன வா0ெகாறமாதப3
வாகன திேல ந +க

ைர ேதேன
யிேடேன
=ேறேன
7 ேதேன
ெதாேடேன
ைள ேதேன, (1/8)

ச/ ேதேன
ைக ேதேன
றி ேதேன
ைட ேதேன
நேடேன
ளி ேதேன
ெம& ேதேன
ைவ ேதேன, (¼)

ெசயி+ேகேனா
வி +ேகேனா
வி+ேகேனா
வ+ேகேனா
@+ேகேனா
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வாப ;றைன தவாமிக+ெகாகாரர+க
வா#வற$ெச&தா களிசி
மாைழவி ைதயாதிபப3ேகா)க லா0சி த
வாச நா)நபி
மாகெமா!பிலாெறன+ெகாேடா ெநா)+ேளசம த
மாதிர தி?நி த3

வா(ம!பினாெலதி ததானவ +ெகா3ேசவக ெதா
வாரண ைதேயத
மாண திேமன) தேதாைகயிலாெவா த
வா4ைர தேப ற+க
மாதாி!ெப(வாழிட நாதைன ெதாழாதட
மா&0ற!ப3பாட/ச
மாயைன!பமானிட +ேளா மி@+கனா0ைர+
வாகறதீயைர+ெக
வாசிெதாடேதாினிெச3ேசாதிைய!பரா0ெமா!பி3
வா&ைம4றேப வி!ப
மா=மபராலைம ததாமத தேர5ம தி
மா3ெவ
ளாெரனி
மானத ேளறி தவா ெசாபனாதியிச
மானமறவாயெசாக
மாமிய தினா3வ7 ஞானசி திேயவிள+
மாதவ த ேசகர 

தானவ +மாவ7றேபறளி+கமா3விைட$ச

தாசிவ!பிராெனன$ெச3
சாெவாழி வா#வளி+மா/ப3ேபறளி த
சாகர திமாெலன+கி
தாெமா& தவாசமி+கேதவ) நீாி7ற
தாமைர+ணாக ெதா
தா#வி3 தநாமைற+ழாைர!பவாயபப3
சாமிகேமா ெப த
சாதன திேம3வி!"றா த ேபான) த
சாதைன+ணாலைர ெதா
சாவிெயா ேவடம@ளா கைள தளாப த
தாெமன+ெகாவா கைள த
தாைழெபறFவிைன+ைகவாெளன+ெகாவாைனெம$
தாைனயிசிேலா க=+
தாலறவாயி +ெகலாமிற!ைப>4மக
தா4த த? வழ+ெகா

ற+ேகேனா
யேறேனா
ேறேனா, (3/8)

தி+ேகேனா
ளி+ேகேனா
பி+ேகேனா
@+ேகேனா
ளி+ேகேனா
ம+ேகேனா
ெசாறாேய
ைவ தாவா&,(1/2)

ெபேபாேன
ட!ேபாேன
@ேறாேன
வி தானா&
@+காேன
ண+காேன
நபாவா&
ழி!ேபாேன, (5/8)
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தாெனன தளா நாெனன+ெகாளாத@ த
சாைடயிசி3சீட+
தாெவமீைக4றேப கைள!ெபாலாெரன!பி
சாசாிெசா3வா கசி த
சா3"ைட$சராசர ெதலாவசி ேவதெசா
றாரக ேளநி த
தாமத த ேபாகமைறேயாள ேளறி த
தாக மீத/ச
சாலவி ைதேமாகம ேயாகசி திநா@சி த
சாைணயிகலாெவறி தி
தா பைட தேப 9+கMரெசாகமானதிச
லாப வா#0ற$ெச&
சாரண +ெகா3வாெனா தனமீனவேநைர த
தாளமிடபாட/க
சாமர ைதேந வி+கடாசல ைதயாழிைய$ெசா3
சாரமி+கபாெவல த

தீனரசக ற திேகாெனன+கனாவி7ெறா

ேசதிெச!பியாணவ!ெப
தீையெயா!பதாவிழி தேப&ைக+ேளயைட த
தீைம4றபாவல"
ேசவைத ணாவள +ேமனிைய+ெகாபாதகா+ெகா
றீரறசீலாெசாக
ேதவ கநா@தெகாணாத"பேமநிக த
ேசவ)+கணாைசைய+ெகா
ேசெலன+லா0ைம+க(மாெதா திேகாெவன!ப3
ேசைலயிடேபரெச
சீகர+கேலாலவ திO@தி தமாதாி$ைச
றீ நல திேனா தி ெதா
ேசடெனா+6ண $சியாள ப திசாகர த
ேத)நி தநா@தகி
சீெயன!ெபா&மாையயிபடாத!"நீ ைம4ற
தீவிர தேர&@+

ேதெவன+கிதான+கதாெமன!ப3வாறர
ேதணிக தவாசக +ெகா
ேசாியிெபேண5ெமா!பினாலைண+ேமாகவப
சீரழி நாயின 
ேத5ெவபாட3ெச!"வாயைர+ெகாடாவிைன$சி
றா ெபாகவா0ற$ெச&
ேசைவெபறபாவல +மா3வ திO))ப3
ேசயிைழ!ெபணா களி!"

ைர!ேபாேன
ெமடாேன
மிேடாேன
/+காேன
ட ேதா&வா&
வி!ேபாேன
ளி ேதாேன
@ ேதாேன ,((¾)

+கீவா&
ர!ேபாேன
ைக+காேன
@!ேபாேன
ழி!ேபாேன
னி+காரா
ல+காவா&
ெம&+ேகாேவ,(7/8)
(7/8)

ளி!ேபாேன
=&!ேபாேன
நிUரா
ற!ேபாவா&
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ேதகெமாைறேய4யி +ெகனாமய+;மத த
ேதைவயிேள4ற
ேசவெலா தேபாாிய மாரத +ேளெசா/ த
தீபெமா!பவாவினி!பி
ேசம"தாவி தேகா)கேளதெசா3
ேசமசிபராதள $சி
ேச@றவ நிைன தவாறி!பவாெப த
ேசணிட திேல9+க

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

வி தாரா
ற+காதா
யிேறாயா&
நிேபாேன . (9)

த த த த தனதானன த த த த தனதானன
த த த த தனதானன – தனதானா.

நிைக+ெகா!பி+கதி ேபாெலாளி சி த $சிபரேயாகிய

நிைட++றேமாந
ெராளிமாறா
ெநறி$)$சி பாைவய ப+க திசறிைசMெரன
ெந+!ப@$ெசா/ேயய)
ெதாழநாணா
ெந) தைட+கிைணயாமி த!"!" தி$சிறிேயா கைள
ெநைட! ெபா" திமாெலா@
Aவ3வாயா
நி த திெசறிைரயா பவ ெச!ப!படவ தாம
னி த+!பிெசறிேவாெரன
நிைனயாேத
ெந&+ெகாைட+$சாியாAைரக+கி+க+கி!பலபாடனி
க# தி!பி த+கனேம/ட
ெம/யாேத
நி !ப தி!ெபா& தவேவடைரெம&!ப தி+கபினராகநி
ைன +கி)!பணிவாைர4
மிகழாேத
ெந +ெகா!ப திேமனி4வறி+ைக!பி$ைச+ெகாளீ)ென
றி+கப@!பணிநா@த3
பிறழாேத
ெந& +ெகா !ப@நா(மல ாி@ ெதா@!"ாிFைசநி
ைல $சி த +றவாமிைச

நி

தவறாேத, (1/8)
/8)

த !ெபாசைபOெடா ப$ைச!ெபா"+ெகா)காணெந
!ப த தி"ைனவாெமாழி
மறவாேத
ெந)ட+ழQதியிைட!ப)+கபலேரசிட
ெந&$ச)+ெகா)4(மா3வைச
ெமாழியாேத
ெநெப
தகினியா(மைன யிெகாட$ெச!பியநாதனி
ச ைத!பறி+ெகாெபாறாைமயி
ன9வாேத
நிபபபலேலாகம ைம+க!ப@ திக#வா&ைமயி
னி!ப$ெச!பி திாிவாெரதி
ாிகலாேத
நிக ++ைறயாய  தி+"+கவேலா சர
ணிப@!ப@தி தாதிட
ெலாவாேத
ெந)@ தி@விேராதிய நெசாெசா !பயி3வா கெள
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னிறி தி!ைப தநீ நல
ெமாவாேத
ெந+ெகா ெதாைற ெதானிேதாயவிரைட!ப@றசிேனக நி
ைற+ த!"!பக வாெரா@
பழகாேத
நி!ப@$ெசாெபா(மா&தெலன ெத+ தி+கினனாகபி
ணி+க!ப@!பிணமாெமன

பைக த)$டேராைன4 +கி த+கறைலமா ப

ட$ெசறி@ திக#சீ மிக
பப ைத$சி தெமா3காட றி@$ச மிடா கப
ழி+க தி+கிபலP ெதா

ப$ைச!" & யரா@வ ைத $@ தி56ட க
பச திசறிைசவாைர4

ப+க $ச திெயாU விைடய த!" திரனாகியி

ப +!பிப@வாெனன
ப@+க)+கிளிேந ெமாழி க $ெச!பி திாிவா கப
ட  தி+க@பா#மய3
ப தி!ெபைப!ப9தாெமனவி@!" தி!பர;3ெகாவி
ப திபா@ தளராைன
பற
த வஞானவிள+க தி"+கவேலா கப
ணி+க!ெப !ெபா/வா கைள
பசி+க!பறியேப&வழிெவ"ப@!ெபாிேதா/@
ப !ப !பேபய3

ைப+க@!படலானபிற!ப $சிகதிO@ப
ைத!ப !"+றேவமிக
பபபபெடனமா ")+க ட$சனரா3ெவ
பசி+!பமிகா வம
பட !" திர ேசா த/ தி+கி$ைச!ப@வா கப
ல +க$
தளராதிைச
ப)+க"!பலமாத வயி க !ப திரY ப

@ தி$சி த ததியா வெம&
ப த"ைகையநா மல ைத & !பலவா ழ3
ப)+ெகா!"!ெப தா#ைமய
ைப !பகக@நீெவ!ப$சா!ப திைறேமனிக#
ப!"!ெபா+லமா
ப த +!ப தெனனாமிெவறி திப ெதா@பா ெபாதி
பைட+ெகா  திக#காவல
ப+!ப+!பெடவாதைனய $சி தி+க0னாப
த!"ப ைத தைலமீற

ெவாழியாேத, (¼)

Aவேலேனா
லேவேனா
னிேயேனா
மிளிேரேனா
கைளேயேனா
4ணேரேனா
மேவேனா
கேதேனா, (3/8)
/8)

யேலேனா
தேவேனா
விைளேயேனா
தி@வாேரா
ய வாேரா
மகிழாேளா
னைமயாேனா
வவாேய, (½
½)
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மைக!ெபா"+கயமவாவியிட திசதி+ைகயிேலா)வ

ன!"+ெகாற திமா3வ)
ம தி+க+ைக+கைதயாதிய ெதா@+கி)!ெபாேமமவ
ைத!ப@!ப தனநா=ய
வ@+ெகா  திக#F(ைல யிக$ ெதா@ளபா வதி
ம+கெகா !பலாபானித
வறி$ெச +ெக@வார ெபா&+க!பனாவி(வ
ழி!ப@$றியபா5வி
ம$ச த$+கைலமீெத9 த!ப@ தி+ைகெவ3ேகதன
வ தி+க!பபலவாட3க
வ)+கி@!ெபாேட)மி க+ெகா$சி  திரவா க(ம
ன ++ைக!பனவாகிய
ம@!"ப ண சாலெவ@ !ப தி!ெபா/ேவா@வ
9 தி+கிட$ ெசாாிவா கைள
ம@+படைமயாவைகதி) தி)!பணிவாைர4
வ $சி +ைக விடாவ

ைம+கெபாசி திரேந தி ந த!ப@+கைலமாைதெய(
மட!" தி+ெகா)ேயாண
ம த ைத+ெகா+கிறேகாடணிபி த!ப திெச&தா சில
மெறா!ப
திக#M@ற
ைவ$ச தி+ைக+கேனாவதன +கிட டேனைனய
வைற தி)+ெக@மீனைர
வ ெதாைற!ப@ளேதெய5 ந" !ெபா&+கைதB 
த$சி+கிப@ழலாாிைட

ைம+!ெபா $ெசறி6டாவைச+க$ச!ப)ேபா7ள

ம
தடழிவா=
ம ெதா +ககிாிபா7ததி+க"+ தமா/ைய
வ)+க$ச@வேமாெடா
வ" $ச$சரேவெச&தில$ைச!ப@ தவியாயா
ம தி!ெபைப!"ைனவாரதம
வச ைத$ெசறத?னிைட4!பி@ &பபவ பா#ப@
மகி$ைச!படயாமாதவா

வரனானா&
 வாேன
7ைறவாேன
"ாிவாேன
"கேழாேன
விைழவாேன .
மிைகேயாேன, (5/8)
(5/8)

வாியாேன
நிைனேவாேன
மதியாேன
பிாியாேன
மிைசேவாேன
மகளானா&
யி ேபா3வா&

ைணயாவா&, (¾)

ெகாைகககபபலகாவல றி+ைக!ெபாறிைறயாதிெகா
@+க!ெப றவனாேவத
ெகாைட!ெபா"$ெசறிதாமைரயிச தி +)யாமவிதி
@!ப@ தள சீ ெசா/ன

ெவா@ேநாவா&

++++Bெவனமகி$சி  தனிBவிய
ெகாற!பசி+ெகா)பா@ந
ெகா+!ப@!பலதானவ ெவ@!ப@+ெகா@மா3வைர

/யவானா&
மகி#ேவாேன
றேவாேன
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 !ப@!"லேவாய

வரசீவா&

ெகா@+ெகா)!பலவாமவிழ வி@!ெபா&$ெசாகைதயா/க3

+கசி த தினரா வ
சி+க தி!ெபா)தா5நிைற தெகா!"+ெகா=வாயி
!"+!பிெடாிதீநர
 !ெபாைற+கிைணயாைல ற+கட!ப@வாெரதி
ெகா++ெகா  திகேழா கிழ
ெகா" !பபலBைகயரற & !பலேப&க
தி+க ட ெதாழிேலா பைட

ெகா$ைச$ெசா!ைபகேளநனிக $ெசா
திாிவார
ற ைத$ெச!ப0நாIந
ெகா$ச த"+கிாியாமைன4 த திெச திடலாலய
)+!பகவாய
ட+கட!பிணிேயா சில ப@!பிபிறவாத
றி!ைப$ெச!பி!"க#வா#வ
!பி+க@ திக#பாரம!ப +ைக+காிபாாிைட
!" !ெபாெடன Mழ
ெகா!ப !"+க9ேவழெமன ட+ைக தேவச ெச&
ைட+ெகா)ப@மவானவ

ெகா!ைப ெதா@!ெபாB விழியி$ைச+கசி+ெமனா
ண+கெசாகமவா0
$ச ெதா!ப+கைடவா3ெகாப+கபறி!"க#வா க
ல+கிட!ப@ேதவைத
ெகாறி$சி திெடனி3வா@ மப$சி த +=மீ)3
ளி $சி!பப$சரணா3வ

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

ைடயாேன
கி@ேவாேன

வ)வாவா&
ய@Mரா, (7/8
(7/8 )

மனமீவா&
தேணயா
ெபமாேன
னட வாேன
யாீ வா&
ெமளிேயாேன
9தானா&
ரேவாேன . (10)

தனனதனன தனனதனன தனனதனன – தனதனா.
ரவ பலெளாவென5ெம&ல0ெபைம
ணமி/யமபட ைகவழிெயா ெகா)யநரகி3
திைரநிணAகமவ கைலய@கி
ெகாைகயைனயசிறியமனித 9விெனதி
ைறவி3ககனநகாிமகளி ச0கள
லமி3பதித மைனயி3வள ப3ெகா)கய
ளிமலயனிவன)ய ெகா=நமகிைம

ள கவிெசா3சி வ வைசகெகா@(ம கி

"ைனவேனா
வி9வேனா
ய@வேனா
ெவவேனா
மிக#வேனா
விைழவேனா
ெப வேனா

யய வேனா, (1/8)
(1/8)
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/சதரெனா@ப3"லவ ரைவநலெம&
திநிணெமாடயி7ம0ண லம
ெகாதிெச4ததிவைளயநில0வலயமிக
ைளகைள4வைதெச&"ைலய ைடயில9
யவ கலெமாடைல4னிவ றியிமகிைம
ரகதமிைச4ல0வலவ ெகா9ைமெபாி
ைசெகாகமைடய பர0ாிசி3ெசயெமா

தி@வேரா
ம/4ேமா
மகி9ேமா
ம ேமா
திக9ேமா
நில0ேமா
டவிேமா

வர5மாி4மய5ெமாநினளிவ)ெவ

னெபாயிெமெயனவிக7நர வ பைக4
னவ கெளனநிைலையயிக9மளவி3வைசயி
னகிலமிைசப3பயியிமற3ெகாடம
லதலவைரெயா கிண பதி4மசலமிைசெச&
னாியபவினினவைத4ணத மவிலக
னைலெகாகடைலAகனிவனகி7ற0

5ண 0ேள
ெமாவிேன
9கிேன
விைழதலா
ழ3கிேற
நிைனகிேற
ய3கிேற

னழிவி3ெபாைனந@விெலைனனணகிாிெய
யலாியறியமைலயி7ளிலைம4யிெரா
யசரசரமகிழய7மபாிமித
யகளசகளசமரசெமய)ய ெநறி4
தைமயவிைணயி3சரதமறியவக=தவி
யபலமகளி கலவி4ாிைமயடரம/4
மச@9ெமாவிவிழியிலவிெபா0
யழகெனன னிலகி)விலAபவமைத

5ைரெசானா
ெடழ3 ெச&தா
தவினா
மிைடவிடா
பலெச&தா
மி(னா
கைணேதா
ய=வா&, (1/2)
(1/2)

கரணசரமIகலாியகைணநில0
கதி9ைமமதி4மவிவி3கன7ம0
கரடக7ழிமைலையயைனயகவிஞ பர0
கமலமலாிம0விதிெசா3கயிைலநிக ப3
கட0ளளவி3பலெவ5ைரெசா3கயவ சிறி
கைமல0பைடெகாவயவ களள
கவைலமிக/ன)யாின ெசா3க)னெமாழி4

பிரமேம
விழி4ளா&
ெபைமயா&
பதிெகாவா&
மறிெயாணா&
விர0வா&
மணிவா&

கதறி ம மயவைதெச&கைடய நிைனவி
க/யென5ெமா ெகா)யனரகழியவிைழ4
காிையயைனயநைடெகா(மகளி கலவிம/ய
கைழெகா(மத5நம5மைனய கைதகபல0
கட0மிரதைடயவரச கபடநிைனவி

மவிடா&
மவ கேண
ய7ேமா
நட0வா&
5ைழவா&

ளிறலைனயெமாழிெசா3பலப3டரர

னவ5மவ=ம0ம ெமயறிவிலமிழ3

கபிைலமகிழய7மவ ககன0நன0

தைழ4ேமா, (1/4)

கதிேன, (3/8)

மறிவா&, (5/8 )
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கவி5மணிகெளாளிெச&கசிதகனகமணி4
கழ3கபணி4மவெரா)க3ெச&கலக ெக@த3

ெந)யமா3
ெசயெவா3கா&

காியறவ மகைளம0களவ5ைரெச&

பிரணவா, (3/4)
3/4)

0ரகபதிையயைனய"லவசிதமதியி

5ைழவிடா

நவி3பவா

ெயாளி4மி=விர0தைக4ைடய பல

0மனம விலறாிய"னித
4 திசிறிம0கிலைரெயாவிவி@ெமா
0பயநிைல4மறி4னிவலகி)யி
4ைமதைலயிமரவதIெமா "த3வ
ைரெச&பதிகAவ7வைகெச&யமிைசெகா
ெவாழிவி3"ளியிமரகவிெயா@ைற4மதைல

ாினிைமயா
ணதரா
7ற3ெச&வா
னிக சிேலா
ெபாியவா
4யிரனா&, (7/8)
7/8)

உ திகைடயிெல9நலதற9மாிய
4ண வி3சிறிய கெநறியி5ழி4 விைரெச&
4வைகெபமடைமயரசதிரநதிெச&
4ைடயி3சமண விதியிலைம4வைலயின
0மநிகமி)ையெவ7ந7ரந3கி@ெமா
4ர/னகாி/வமெமா)த3ெச4ெமா
பநிடதமைற4ெவள0த0ப5வ3

ைவ4ளா
பழைமேயா
மகிைமேயா
Aவ3பரா
ைணவேன
மகவனா
பல0ளா

4வபரமவபரைலவினிைலெகா

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

ெளாவேன. (11)

தனனதனதானதன தனனதனதானதன
தனனதனதானதன – தன தா த தானனா.

ஒபரமலாபிறிதிைலெய5மகாதநிைல

4ைடயவமீன பக
0மலேதவனவெனமலேதவனிவ
5வனவரகேடவென5
0ைரமரேமாைசநயநிற ப3பாவல
ெமாதிையநிகராமைடய
0ாிய;ைறைமதவறியிழிபாட3பக
 கவிஞரா வமைல

5ைழையநிகராயவிழியரமகளிராலழ
5யி வைதெசயாதபன
5பநிடதமா&த3பிைழமகய3வேதநலெம
5 தி4 ேவதிய க
5ரம5நீதி4ெம&தியசிலமகாரத க
=லகி7ளேகாைழமனி

வைசேககலாேமா
மவ தீ$ெசாஞாயேமா
ாிடேமைக நீதிேயா
ெயனநீசியாவேத
வைர6 +கேரசேல
ளி மா!"நீடேல
தாிேன$மா வேத
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5ய மைற4மாகமமிகவிக#வYரவைர
4Iமதிகபாதக

மரசாசிேதா&வேத, (1/8)
/8)

ஒளிவி@ெபானாைசயிைடெமாழிகபிறழாவணிக
சிதவழிOதிய
5றவரபா7மதிப/ைசெகா=வாணிப க
=வைலப@மா மிெபா
5ழ0ெதாழிேலயாியைணெய5நேலா 9வி
7தரபசிதீரவ
ைடத7றேலனரைனநிக தவசிேந வாி5

மிலேத+கேமவேல
ேச

தி@மாசிேயாெரலா

மி4தவாதவ கெப

5கரவ)வாகியைலகட/ன@வாழரயி
5ைலவி3ெசயநா@மன
ெவாசித7 ேமாெவனிைடவனிைதய க(ேமாகமிக
0ழ3சிலநா)யைவ
0னலாியவாயபலசமயனாட3களி
5தயெமனேவணி0
ெவாவிமிைசேயறி4லகிைனவைள4ேவெளனெவ
5ட5வ3வயா0நிச

கமறவேவடெமா@ரந@விேலகிெயா

வா#+ைகவா#வேத
தின+கமீனேமா
"ாிகீ

திகாைதேயா

ெப தீ +க6டேமா

ம பா# தேமாசேமா, (1/4)
1/4)

கவி4ெமாபாவலவெனதி
க)யபைனேயா@பலவினி3வி9பவானணி
கனிகடமா கவி
கட/மிைசேயா ெபாியசிைலகலமதாகெவதி
காிெவளநீ ளி
கைலமகெசா?லதைனம ெமாழியினா/னி
கழறியவேனா@வழி
கணிவணனநாபிைழெச&தி)3வெமா பாட3வழி
கமைலெயா@ேபா&வெம
ககனமிைசநா=வபாிதிவ)வாெயன
கவைலெமாழியாயிர
கலசனியாதியவாிகபரளா கெளதி
கைணவிைளயாட3பல
கபடம/தான வைரயைனயசிலவாசிாிய
க=விைழவிலாட3பல
ககபதி4நாIெமழிமயிகிேலா ெபாிய
கனவி3வேபாதி5ெம
கணபதிெயனாநிலவிெவ0 திBறி4ெமா
க@கினளேவ5மகி

வா#வேத

சாறிலா&ெகாேலா
பக பா)சீ ெபாேயா
தரவா+க/யாவேனா
யKடலா ெசாலா&
யிைனமாற3B@ேமா
வினேவறமா4ேமா
பலகா)லா கேளா
ெசயேநா+கனீயேலா (3/8)
3/8)
ய=றிலாையேயா
ழிைசB)லா&ெமேய
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க@0மி9வாயரவமணிசிவெனனாAவல3
கதி4மிவாற9
கட0ளமாதவமறியவினிதாகியவ
கைறயிலAFதிபல

கைடப@வதாவளவி3திபகாீன
க/ெவ=மா ெச4
கவிபலேதா4கிெலனநிக#நிசாசர க
களந@விமா&0றி7
கய7மணிவா3வைள4மி9மணிவாாிெயறி
கைரயினைலவாயி5வ
க/னம மா0ற9மனவசமாக0ன
கழ/ைணெயனா )

ெந@நாடளாடேவா
பலவா& மா&வேனா
வ/ேவட3பாவேமா
னசீ
/யவா

திேகா@ேமா
ைதMணேதா

மிைசJடேநவா&, (1/2
(1/2)
/2)

சவமததாரகச(கபராவமர

தமசிைறதீரவம
ெபாேவைகேவ@வா
சகள9ேதா ெபாெள5ண 0தவலாலளவி3
சமய க=ேமவைச
யிைட தா# நாயகா
சகல"வனாதிபமIகாியவா#ைவெயா
தவசிெபாதியாசலம
தனிேலகMவா&
சபலமனதாளரறிவாியபாிFரணவி
சயபரமேயாகிய க
ளறி6 த; ளா&
தவிடள0ேவெறாவ ெபற0தவிடாதவ க
டம)ேக@ெச4
விைளயா@ேம0வா&
சனியைனயபா#மி)யினிைடதளநாவலவ
தமிழி5மவா0ைடய
ெபமா)பாகேன
சரதநிைலேபர)கியெகா)யேகாலரச
தழ/3வி9Fைளய
ெபாரநீ மா வேன
சனியைனயா ெமாழியி7ாிைம4 வா கைட
தனில9நேலா யர

தாிகிடெத&தாதிமிெதெயனெவாமினாெளதிெரா
சைபபினிைடயா@விய
தைரயிெனா@வா5மளவியசரணமாயன
தமமறியாமைடய
தபனெனாளிO@பலகட0ளவாழ3பக
சமைறயி6லண
த)ரடேரா@சம ெபாெம/யாதப)
சமரசவிேனாதம
சனனமாணாதிகளிவிவரமறியாதசில
சளசெளனேவாெமாழி
தைனய க=நாணற0ட5டவிடாவ

மறமா

மீளா&, (5/8 )

னறிவா +ெகா ேதசிகா
விைனதீ +கநா)டா&
பவ ேத@ேமானேம
ளி@ேந திராகரா
க=நா@மாதிேய
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தக நிணமாமவ
தகாம/காரளகமகளிரAேபாகெமா@
தனநிசமாெம5ம
சமண விதி;3வழியி7ழ3 சிறியபாவலவ

கதா+ணாலேன
/னரா+கமாகிடா&

சடமதிெச&பாட/ைட

யி5மா

அணகிாிநாதெனனெவைனயளவி3 ேபாெசா/
யவ/தராய
யவென5விவாத க=மவெள5விவாத க=
மெவ5விவாத க=
யசலதலாகவைமதநிலெமலாைடய
வரெசனெவணாதவைர
யகிலபலசாகரமிைடெவளி4ேமாவாிய
வபாிமிதேசாதிெயன
யமர தலாகெவணியிவளெவனேவாதாிய
வIவிலIவாகிமிளி
யகடவிகடாக)தசலனமயமாையயி5
மைம4நிசேமானி
வசரசரமான0யி 9நனிவா#வெதணி
யலமமகாவிரத
யசனிபலேகா)ெயா/தெபாியPழியி5
மழிவாியதா&மைறவி

ாிைடவா@ேமகேன
மறியா$ெசாRபேம
விைழயா+Rரேன
மைறB!பிேடாைசயா
தசாசிநாதேன
வைரநீ+கிடாதவா
ெப காசியாவா
லறிவா&+லா0வா&, (7/8)
7/8)

அவ3கடைலேதாைசவைடவிடைலயிளநீெரா)ய
லைனயதவா களிைட
யாிசி4டேனமறிெகா&தி)3வெசநீாிட3ெசா
லகவ7ைடயாைன4ந
யல ெசாாிைகமாணிமிைசவைலவிசறினாம)ய
வ@பதசேராகம
வவலமதிேயா பலளாிதலாவன0
மறிதரெவநா=வ
யைலதபேயாததியின@மிபணாடவிெகா

களிறா$ெச3வாகேன
ணியகா

ெமாளிF தபா5ேவ
0 கா +ெகா(6வனா

யரைனயாியாதியப3கட0ளெராேடைனயைர

லச@யலாத பழ

திேகயேன

னியசீ $சதாசிவா

ளரவரசிமீயி3

யமலபைரயாகித
யாியெபாளான0ைனயிைலெயனெவேநரெமளி
தைறபதிதR@ம
யயனாிமேயச பதவிகவாி5மாயி ெகா

தV@ளா&, (3/4)
/4)

லேபறி6லேம
வியதீ@நாணிடா
வ)யா +வாசேன. (12)
12)

------------------------------------------
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தானததன தானததன
தானததன – தானனா.

வாசவறனKாிடெப 

வா#ைவயிெபன
மாநிலதைனேயா ெபைட
வா&ெகாெவறி4
வாலதரRபமகல
வாணிெசதமி#
வாவி(ெடதிரா@வ(ட க(
மா# ப)
மாமிசதி56ட தகைள
வாயி3வதன
மாமகதனிQனதா7
மா மதண
மானெபMரகன
வாரதைல
மாைழயிைவயாள தகைட
வாயி3க(@ற

வானி3 வதவி பா5"கவ
மாெடவச
மா)வ தசதாசிவ"க#
வாாிெயறதி
மாயவறைனேயவணகி@
வா களபிைட
வாரணிதபேயாதரெகா=
மாென5சிைவ
மாI கிாிேம3வைரதைக
மாககழ3
மாதிர"க#ேவலணித
மாரனப பி
மாச ச ேவதபக
வா&ைமெயாறி3வி
வா0சிைதெயேனா ர5(
மா&0 கதி

ஏசட தெபாலாமதெகா=

மீன நிைதயி3
ேவெடதி ய காழியதண
னீ@ண தில

நா)ேட
மாசிேய
பா@ேவ
ேபேவ
ேவேவ
சீ ெசா3ேவ
மீேள
/8)
வா)ேட, (1/8)

ேமாேவ
லா9ேவ
B@ேவ
நீேவ
ேபIேவ
ேனேவ
ரா0ேவ
மா3விேட,

வாடேவா
ேபாலேவா

(1/4)
/4)
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ேவ ெப "ளிநீழெலாறின
னீரவ(டமி#
ேயகததிரசாரவி(டேத
ணாடசம
ேவைழமைகய J9மகச
ேனவிெனா
ேவமெவக/ேநா&ம/தி)
ெயெற5ெதானி
Mெதா "பிணேமெய5ப)
>மெமறதி3
Mாிர(@காரவிதேன
னாட" ெச&
ேவவிபிைனயாளவதைன
யானிதைம
ேய#விதப@ேகாலெமற5
ேளவிளகிட
>ைகெயறதேமைமக()ைள
யாதபண"ற
ேயடல தப3Fவணிெதணி
லாதவிகவி
ேயனெமாெறா@ேபானபாி
யாகவகியி
ேனதமிறியேமனியகவ
ாீ த3க(ட
ேயவிள"ணாலெமாெற
ேன"ாிதி)
ேனI பிரசாதெமாறிட
ேலயநநி

பாசபதெமலாம@சி

பா ைவெகா(டவி
பாகவிகிதசாரமிசிய
பாட3வி(டவ
பாவசசித பா/5சாி
பாதிெயறம
பாரணக9ேதா/@பிைழ
பாறிந ய
பாரதெபாேபா "ாிதவ
பாகெம 
பானலக(மினாாி5சில

;/ேல
ராடேவா
றாவேவா
தாழேவா
ேவவேவா
ேதாயேவா, (3/8)
3/8)
Bறினா
ேமவினா
நா)னா
J)னா
ேனளா
மாதியா
னா5ேய
லா0வா&, (1/2)
1/2)

ேலாசனா
தாயகா
வானவா
வாகேவ
லா0வா&
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பா@க(ட
பாவலக3பலாயிர"ைன
பாதபகய
பா5சதிரேகா)ெய ப3
பாதபகளி

பாாிடெபாேகாரவ(ட ப
ராவக
பாழியைகமதாசலத
பாைவெகாைகயி
பாலெனெறா கனாவி3வ
பாவெமா ைர
பா7ற#தெவணீறணிக
பாலசகர
பா0த(கட3J9ம"வி
பாலனெச4

பாெக=(ைடனான0()ெகா
பாரப()வி
பாதல"தீைமெகா(டவ
பாவகக=
பாைறயிகெணா Bபநெச&
பாைம4த

நாசமிறியFரண"ண

ஞானப()த
நாென5ெசா3கனாவி5ெசால
நாIமப க
நாகரதமி#6லெமறி@
நாவ க(டறி
நாகமவேணசேனாந
கா4த"ைன
னா=மகமாயிதவ
னாகெவறைன
நாடனதேமா)யெபாைன
நா)ெநா திட
நாவலெபா5ேமா@ெமாெற5
ஞாய"கவ
நாளெவ(கமலாதனெகா=
நாாி4"க#

நாமசகமேனகெமா ம

B பவா
Mசேன
ேம0வா&,(5/8)
/8)

ணாகரா
ேமாகமா
யா)னா&
னாகினா&
மாயவா
நாயகா
ேமாவிடா&
வாசகா, (3/4)
3/4)

சாமிேய
ேணயேன
யாதவா
ேதாளிேம
ேயாதினா&
ேவவினா&
ேசகரா
V@ளா&, (7/8)
/8)
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நாதிெயற
நாரண சிவேவெற5சில
நா&கச(ைடயி
ஞாலபரேலாகெம ண
ஞாபகத
நாவி4(டயாமீென5பவ
நா3விதக=
நாரதெபாசீல ெநசிைட
நாடகெச&வி
நா ம/ளேயாக தகைள
நாடறிக#
நா)யிபிற#வா3வபிணி
நார ப)
ஞாயிெறாறிெயனா "ெசா3வி
னா0ந

ேகசேன
ேமவிடா&
Fபேன
ேமா0வா&
ேனாதேன
சீ ெச&வா&
ேபIவா&
நாதேன. (13)

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

தானத தன தனதனதானன தானத தன தனதனதானன
தானத தன தனதனதானன – தா தானா.

நாதத வ$சிரமிைசயா@நி

வா கழ ைண+ாிைம4ளாட
னா= ன+கினியனேவெசய

மாேடேனா

நாக தம+களிதலா&மல
யாசல தி7றவி  மானி
நாதெனா தமி+கவெரதி ேபா&)

தா# ேதேனா

நாமக !பைனயப3பாவல
6டைர தி தலமரலா3வ
நாணமெறாழி+கமகி#வாவைக

Bெடேனா

ஞாலற0 தம வைசயானைத
ேயா ெபாப@ தி4மறவாதிழி
நா4வ!பெகா=மவ தீவிைன

மாேறேனா

நாறிட!"ைக ெதழிம/காவண
6@ெகா)ைச+கவிெயாேடா/ட
நா(மல திரெசாாிபலFசைன

யாேறேனா
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ஞானவி தக!"லவ தேமைமைய
;3கெச!பி)ெபாிதிக#பாதக
நானில தி3ெவறவளாட3க

காேடேனா

நாசெமா தி@யி3வரலாதிய
தீைமைய+றி ளமயராெதா
நாெனன+தி!பவாமவா(ைமைய

மா&+ேகேனா

நாைட$சட திைன4யிராெயணி
மா&தைல+கண தி5நிைனயாெச&
நாணய!பிைழ+கயவ ெபா&வா#வற

ேவாேடேனா,(1/8)

நால7றெபாறனவைவயா விதி
மாறி4சின!ெபா/ேவா@ேதவிக#
நாக +ண+ெகா)யெரலாமழ

வாேடேனா

நாவியிெகால தமி)யாெலதி
ேபாயிர!பவ +வைகெயாடா&0ற
நாழிைக+ேகா ெசாபக பவ ேம/ட

6ேடேனா

ஞாதிகக@ திகமதவாதிக
ேவர
வ!" ெபாிேயா பத
நா மண தச திய பாட3க

சாேறேனா

நாரண!ெபய +கட0ெகாேலாெவன
வானக தி7றவ க=ேமாதிட
ஞாயமறடைரயவாெகா@

தா+ேகேனா

ஞாயிெலா தெகா@வள மாதவ
ேயாகைர ெதா@ தவ பணிேயெச4
ஞாபக த ெபறி@நலேமநனி

ேபாேறேனா

நாடக$சிகி!பறைவையேயநிக
சாய7றவ +க)ைமெச&ேதா&கில
நானெமா& தம"யெமாழிவா கைள

நீ+ேகேனா

நாகெம& தவ$சிவிழியாைசெகா
டா=ம"த$சிவவிைளயா)ய
நாடதிறைல தடமமி#Mறைண

ேயேகேனா
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நாமிக$ெச&ைம+கட3ெபானாநதி
யாதிய!பில+கினியினானி@

னாமமி+ைட!ப5வ3களியாைவ4

மீேகேனா, (1/4)

சாத7+ள!பய மாணிெய

நா=ெம)ர)யவயதாமிளி
சா3"ற$ெச&நி திய5ளேனெயன

வா# ேதேனா

சாகர தைல!பணியைண மீதி
மாத ப+க/றிக#தரேவவள
தாமைர+கண$தன)யாாிைச

நீேடேனா

தா#தட+கர+களி வாகி4
பாசக +=றவ களிBாி
சாதனதெசாபக கணநாதைன

ேய ேதேனா

சாெவா +ெகா@னவா#கைத
Bறியி!ப) ய பலவா ெச&
சாமிைய தி ளமல மீற

நாேடேனா

தா தெபாகமலெமலாமல
சீ ெபா
திட தினவபா5வி
சாரநி$சய தின ைணேயெயன

வா +ேகேனா

சாமள+யிெபைடெயனேவெயழி
லாளியிகதி!பவளணா)ய
சா பின +=றிகபரவாதைன

தீ +ேகேனா

சா மி+கியறி@மதேகா)க
ேடா றவறினமIகாய
தானெமாைறயிறிக9னாெதாளி

பா +ேகேனா

சாவற!பிற!பற விைனயாலய
நானற ெதா!பன9தாகிய

தாெனன$ெசாெம&+கதியிைடேபாயி

சாரண திரக9மரேம/ட
வாமணி தனி$சிவிைகயிேலறிய
தா பைட தெசாக0ணியனா தி

ேட&+ேகேனா, (3/8)

நீறாேல
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சாரறசமரசமா தி
வாசக திைன+ைகயிேமயவி
சாகெம&$ெசாைல!ெபா0வவா&பல

பாடாேல

தாமத+ண+கவிஞ ெபாறாைமயி
6#கிெந+ெந+கிடநா/
தாெகாபசிெயா ெதா/தேபர

வா+காேல

சானகி!ெபைண!"ணமிராம5
மாய ப)யிபலமடவா "ைன
தாைனப ைக+களவ5ேந சில

Bடாேல

தாடைக+ண தாிைவய தாமி
ராவண+ண!"டமாகி4
தாசன$ெசா3ெச!பி@றேவாரக3

ேபறாேல

தாைணய ைண!"ரவலராதிய
வா#விைன+றி தவ பிறேகந
தாமின ெதைன+க தாள

ேபா+காேல

தாைழயிகனி$ைவவிைழநீ ெபா
ேமாகமறெசய3வசமா&விாி
தாரணி தைல+பரனாவிைள

யாேடநீ

தா& தக!ப ெம& ைணத/யாவ
ேமா+ெகாெபெபா@நிைனேதாெறதி
தாவர+தி தினி4யாவழி

ேச !பாேய, (1/2)
(1/2)

ஆதவ=றவரவ நா)ய

வா +ெகாச தியவ)ேவய
ளாரண திபிரணவமாகிய

ேகாேறேன

யால+கடழியிைடேபா&வி9
6டமறிைம!பிலமவா0ப
லாட/ட சி த களAFதியி

?றானா

யாைனபட$சிறியபிV/ைக
>ெறன+ கண+கி@வைகேதா&பல
வாவிகெம& ைணெயனவா#ெபா

நீ

ேதேவ
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யாதி த ெபாபதமலேரகதி
யாெமன+றி!பவைரவிடாதவ
நாதித வ!பரசிவமாத3

Mேடாேன

யா4த திைன+ெகா@மைரமாய
ேமடெசால தபலவாகிய
வாயி $ெச Iமதிபாதக

வா&+காகா

யாசி தமி#$ைவசிறிதாயி5
ேமாண $சிய ண பவ ேபாெலதி
ரா@ம)கக"ாியாவிைச

வா& ேதாேன

யாவைத!"ைல தைக4ைடயா ல
ேவர
திட தவய3வா தம
தாவறளி திடவIேவ5ெம

யா+ேகாேவ

யாணி ெதன தநைகேவசிய
ேரவ/ச/!ப மவ பா7

மாடக தினி$ைச4 வா கைள

5/8)
நீ!ேபாேன, (5/8)

ஆல)++க=மதேம/ைல
ேம0ெபா& யிகாிய5ேமா ெபா
ளாெமன திட!ப@மறிவாளிக

பாேறா&வா

யா வமி+ைட!"லவெரலாண
சீ ெபா
ெதழிறவளசேராக
மானதிெகா7$ெச4மிைளயாைகயி

?காரா

வாழியிபனி+கைலமதிேயா@
வாகிெயெட9 ைடயவமா பக
லாதி!பவகதிைநயாதவ

ேலா +காவா

யார+ல தினரதிபா/ய
மாமவ ைத ற நலமீபவ
ளாைணைய தி!பவ ெம/யாதர

ணா$J#வா

யாயிைழ+கிளி!ெபைடயைனயாரA
ேபாகநைவ+கறியKணணி
யாைடவி)ர!பவெரா@Bடெவ

கா+காேவ
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யா/யி$ைசற/னிழிநா&Aக
Rமக தினிறி5மவ ;3வழி
யா&த3வி@ெம& தவய3வா விைன

தீ&!ேபாேன

யாைலயி"னபகியவாெயா@
காவ!"ற+கணிபக வாாிட
மாயிய!பனிறிக#கணாலய

னா!ேபாவா

யாெவன!பெறாளி தரேவநனி
Bயிர!பவ +கணிபணியாைடெபா
னாயிர+கண+கினிலசீாிய

ேமசீறா&, (3/4)
3/4)

கீதறிைச திடவலயா#"ைன

நாரத!ெபய தவசியனா பல
ேகெடாழி தகட/ைட6#கிட

M# ேதாேன

ேகளியி$ைசமி+ ெமாேப)ந3
வாளிெபறிட$ெசயெவனேவ
ேகழைல ெதா@ தடம/ேவ@வ

ரா!ேபானா&

கீ#நில!பணி+9விைனேயநிக
தானவ+ல திைனயிகலாகிய
கீாியிெக@!பவெரா@B)ய

ஞாேபாேன

கீெரன ெதானி திடவைளமீதாி
வா=ைர+ம+லபதியாய
கீரைன$சிைற!படவி@ேப4யி

ேப

ேககய!பாி+கெனனேவமைல
ேதா நடமிடIந பாலதி
ேகவல தனி+கதி நிைலBற3வி

டா$சீரா

ேககெமா தரறி4ெமாமாம
ணாளறவி திட7மேகாரகி
ேலசெறாழி தி@நலமா ெசய3

F ேதாேன

கீடெமா தசிசிலெமனா
பாவநி$சய திைனயிக#தீெமாழி
கீரெமா தினி தி@த/னாபல

ேபா+ேககா

ேதாேன
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ேகசாி தைல திர=டேனெயா
Kணிட தி திரணியனாதிைச

ேக/ப)ட+ட ெந@மா/ைக

ேபாேடாேன.(7/8)

கீணறின தின கமாறெவா
பாைறயி"னெபறயலாைசெக
டாதி+கைவ திவIலேகா நக3

பா

ேககபட$திகேளாப3
ேப மி+ெகன+த0வதாAவ3
ேக(ைம4 பைகயின ேபாமைற

தாடாளா

ேகசவபழி!பவைர4வா சைட
>சைன$சிாி!பவைர4ேந தவி
ேகதறழ$ெச&விைழவா=

லா!ேபாவா&

ேகதன த+டவிைடயாளி"(
6)க தி5+ய 0றேவபக
ேகயநெபாழி தவனிக Jெச&

6!ேபாேன

ேதாேன

கீலவ+கினி திர(மதிபா5ெவ
6வைக$ட !பவதாகிய
ேக#மணி தனி+கிாியைனயாயிற
கீற/டெநறியிெனழிலாெரா
நாகெமடாியபராபர
கீைதெச!"ெம& தைகெகாசதாசிவ

ேச!பா வா&

கீெயன$ெசா3ைக+கிளிெயனநீய
ணாசல தி7றைனெயனேவாதிய
கீ விள+கிட ததியிெதனாவறி

யா$ேசாரா

கீசக தினிபி)ந9வாசி
ேவாகத தவ தம பரஞானிய

ேகளி ெசாகைள$ெசவிபலவானனி

வா!ேபாதா

ேகேபாேன.(14)

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

தானனததன தானனததன

தானனததன – தானானா.
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ேபானக "ைனதாைன4மைகய

ேபாகநெறன
FதலெமகIேமா)யிரட3
ேபாதெம/ள
Fரணெம ைரயாதமத"
Fாிய த"ைட
ேபானவதெதனா0ண விறிய
ேபா ெச4வபிைட
FதரவசிைறB ெச&ெவறிெகா
ேபாகிவளபதி
Fமகெகா(கைனேவலைனயபி3ெபா
லாாிைணெயறிைச
Fரமிவநிலா0ச0தாி
ேபா3பவ தகைள
Fதிம(பக சாதனெமா "
ராதன நிதைன

Fகெநகைலவாயி7ண தவ
F வமனத
Fழிய த"க#கா/னிடப@
Fைளெய5ப)
Fபரெவதிரமாதியெகா(@ெச&
Fைசவளைற
Fதகணகபிசாச கெள "
லா5க கிறவ
Fரெபாசீாியசி
Fைனெய5ப)
Fழிமணகம#ேகாைதமடைதய
Fசம/தற
Fவலயழ3வாாிைரயிறிய
ேபாகி3கெள 
Fரகபகேரசகவி(@ப3
F@பி@ந

1ன3வல"ாிகாதிலணி

லா0சிவ"க#
ேகாகனகதபாைவ4ர"ண
ேகாலநிைனப

ேகாணியெவ(பிைறேபாலவிளெகா
ேகா@ைடயகழ3

மாயாேத
ேமாயாேத
ேசராேத
சாராேத
நாடாேத
பாடாேத
ேயசாேத
ேபசாேத. (1/8)
(1/8)

மாறாேத
ேயாடாேத
வாகாேத
வாழாேத
தாழாேத
நீறாேத
றாவாேத
மீறாேத, (¼)

Bேறேனா
ராேவேனா
ேபேணேனா
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ேகா)ெந@கிாிேதா நடபயி3
ேகானெகா(@நி
ேகாைதய தலேதெவ5மபிைக
B விழிதக
ேகாதினலதிக#பா50டசில
B த/பய
ேகாரமடதவி வா சரணப@
Bவின க
ேகாைடயி3ெவபி)ேபாலழ"
ேகாள கணகைள

Bைகயைடதரசா3கவள தி)
ேகாயி3க=தி
Bத/றியேனகவிதப@
ேகாரணிக(டவ
Bடபதகவ ேதைரயி3வ"
Bடக தல
Bட3வளபதியாதிபெனெறா
ேகானெவ(ைட
Bதளெமா கிராதநெகா
லாவிரதெகா@
ேகால&திடனா)யெதா(ட க
B/ெப தின
ேகா@"ைனதைகநாரணெனற
ணாலயெவறி
ேகாபமறெதனதாைசெபா/
மாரெரா)கினி

ேவனவைரளதாவிதியிப)

ேவவிெச&கிறவ
ேவைலயி5ெபாிதாகிழகிய
ேவதரசெதாி
ேவடாி5ெகா)யாரபிெச7
Mணண தI
ேவகைணசிதலாம/4ய
ேவ கைள4பைட
ேவசாிெய பேலாாிக#"ண
ேமயIகைர
Mடணென நேலாைரவணகி3வி
டா&தணி4பய

லாேவேனா
Fேணேனா
னாேரேனா
Jேடேனா
ேமாேதேனா, (3/8)
(3/8)

ேமவாேவா
ேதாலாேரா
ேநாவாேதா
நீடாேதா
ேதறாேரா
வாராேதா
லாவாேதா
தாவாேய, (1/2)
1/2)

நாடாதா&
வா ேதேவ
காதாேன
யாவாேன
யாளாேன
னீவாேன
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ேம7லகதனிமாத கெகாைகவி
ேனாதவிபவி
ேவதைனமிெபாலாமி)ெவகன3
Mறவி4ப)

ேவெறாட"யி B ெச&ப(ப 
ேவதிய சிைதயி
ேமதினியி" ேகா3"ைனகிறவ
M ெப ப)
ேவசிணதவி வாணிப தெபா
Mவினல"ாி
ேமழிவைரதவி ேகதனவ(ெபற
ேமகசலத
ேவாிந ண வாாியி@சில
Mரமறித
MதடகடQ கலெமாறின
மீமிைசவி(டப3
ேவகமிையதைவராக தவ
M#வனக(ட
ேவIவனதனிேலா கனவிக(வி
னாவெமா ெசா3

2ன கைடநீழ/3ெவ"ெம

டாதாேன
ேந வாேன, (5/8)
/8)

?டா வா&
J#வாேன
சீேராேன
ேகாமாேன
B வாேன
ேபேராேன
சீமாேன
வாயாேன, (3/4)

ேலா க=ந"த
ேவழிைசவ(டமி#பா)யவப க
ேளதம@கன3
>ாிெகாபயிராவத"கவ
ேனடல ைபத

யாசீலா

ராவி3ெபதவ
>ழமதகெணாRைமமடைதயி
னாவற3க(டபி
ேவௗனவி(ெடதி சாரண வக9
ேவறனிதவ
யாைனவணக0ேமா பதிகபக
ாீெடாவெப
>ரமி"லேவாெனாவெபற

தாயானா

ேயச சதனமா3வைரதமி

ேவமவழகிய

M)3 ெப"ளிO@"தவ
னீறி3ெப"க#

ேபா3வாேன
வா&வா#வா

ரானா வா
ேனா வாேன
மாறீவா
தாராளா, (7/8)

ேதா&வாேன
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ேய ெபாபரகாலனபணி
ேயயவியெப
ேயவெரவ(ெடா9தா7மவ()க
ழீசென5சில

>பரெபாளாமவெறன

ேவமகைதய
ேயகபரறனதானனெமபன
ேவசமயகெள
ேயரகெமறதிலா)Aவறேத
ணாம/தம
ேவைழமதெகா=ேமா சிலெதா(ட
ேம ம/ெவறிெகா
யா5ணெபாணீெயனநிறபி
னியாைவ4மிசிய

மாேயாேன
ேப வா#ேவ
காணாேன
னா Bடா
காேசாரா
ளாறானா
ேமேலாேன. (15)

தானதனதததன தானதனதததன

தானதனதததன – ததன தானனா.

ேம7லகமிெறனி5மீதனலெமறதமி#

ேவதநிைலக(@ெபாி
ேவதைனம/தமி)ேநா&மிகவைளட
Mத/தெமறசில
ேவ ெபாளி பரேம4ளெத5ணிவி
ேமவியெபதவ க
ேமட@"தலாவன0(@வள
ேமனிெகாIகெரதி
ேமகைல"ைனதமடமாதரெகாைகமய
மீறியளிபம
ேமதினிமதெபமாணெம5"லவ
M@ேதாறைலதிடல
ேவகனிதிரராாிெயனவிபல
Mணைரவிள"ந ந
ேவடமிரமனேதா@ல0ப)ெச&
M விைழ4ெபாிய

ேமகெவ=ெகா)யேகாலரசிக#தசில
Mடணென5ப)வி
ேவைலயி3வியெபாைனமாநதியிலகியி3வி
ராவியபதமி#வ
ேவ5 தவெச&வடQரதலப கவி

திைழ ேதைனேயா
தகளிB)ேன
பிெறா@ ேதகிேல
ெசற7!பாகிேன
றதிைள!பாகிேன
றிளிேசா கிேற
ப)+ேகா&கிேற
சசல தா#கிேற, (1/8)
(1/8)

ளகெல+காலேமா
களி!பாேமா
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ணாட மல சிதிடெவ

ேமதியி/வ வகால5ளமதவ
ேவட பல90
ேமதகக/னிலாவியெபகிண
ேவனி/5மி"ன3
ேவாிம/4கமலVடமமரதணவி
ளாதமதசக9
Mரம0"யவிசால பலதம
ேவசைடதவி மிக
மீவைலமதவ ெசா?3கவ(ட கெவ
ேயாெனதி "9வி

வா7ைளமடக7வாயிரணியறன
மா "வகிெபைம

மாமல ெசாாி வழிபா@ெச4மதண
வா#0றநமற5யி
வாைழம/4"க/Oாிெலாைமத5ய
வா ைலரதவைன
மாைழநிறெமா களிறாகிெயாெப(டைகைய
மா3வைரயதறைலவி
வாணிபமடைதைகவிழானெந@சிகியி3
வாபனிர(ெடா@ெச3
வாவழிதினதினவிடாம7ல0பாிதி
வாமதியெமறகண
மாமிசெமபிெனா@ேதா7திரப
வாயின மதகளி5
மாரணடபிறவிேநா4விலப) ெச&
மாமியமிெதாழிம

வாணி"ணபிரமேதவ தைலம(ைடயணி
வாைரயிைடயசினெமா
வாாிதியதியிைமயா )லகவ(
மாதவ5வதவ
மாதிரடககனBடெநகிவள
மாமரறிதி@ெச
மாச சிதபரசதாசிவநடகதி
மாணட"/ெதா
வாணைனயட தபிெனா ேப)யிரதகட0
மாயவன"க#வி
வாைடம/ ெகாவளநாடதினலெச&ெப

9வ!பாவேரா
நறிக தாேமா
ெபாெகழிேறா4ேமா
தவி ேதா@ேமா
0தி!பா கேளா
னகெளா!பாவேரா, (¼)

வெபன+B@ேமா
சித3ெபா& ேதேமா
ெய தி தாயேலா
@ெசா3ெச!பாததா
ப(பமறியாவேனா
ைமதெபாபியாரேதா
ெமா நிUரனா
றவிடா&ெகாேலா, (3/8)
(3/8)

ட ெவUாிேல
வதெச!பா ேள
யெகாெபாFேள
9திைல+கா@ேள
ளக/+ேகணிேய
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வாளரவெம திக#
மாாி ெபாழி4ெபாழி3லா0ப3றிசிகளி
மா5மளவிறியத

வாதைனதவி களிB வனெமாழிதைனய
வா "ாிகிறிைலயி

நா7மைற4ப9திலாகமமனதெம

ஞானமயெமறிடநி
நாென5மகைதய)ேயா@ெகடெவறவ
ணாடகமி@சரண
நாகவிாிசதSனியமகெபா0
நாவல ெசா7ப3கவி
நா)4பரமேயாகிய நிைனதப)
நாெடா ய திாி
நாெமன0டப@ெசாேலாநைர4க 0
நா&நிக சினெகாபவ
நாவியதி5ெகா)யதாடகெம5"னித
நாகாிகெமாற0த
ஞால9தள 0றாைமவிைழ4ப)ெச&
நாசமிலக(டபர
நாாியாி5சில விகாதமி3ததர
ணாலயெம5"க#ெப

நா@9க)யகா@பல0தனெவ
னாவறிதெதளிஞ
நாசியினிடபழவாசியிய ெபா
ஞாயமிக#கிறவ ெந
நாவ3ெசாாி4கனிெசயாத0ெபாெபா0
நாகபதியிபவிைழ
நாரணனகைலெகாடாமகி#விதெச&திட
நாெகாழி4க
நாகலகிறைலயதானக/டெபாி
நாரவெமறெதா
நாதியட"திரவா ெசயெவறIகி
னானிைனதகைண4
நா ம/தபனவனாெமாமதிாி
னாணயமிழதவாி
நா மல சிதிெயணி3பாட7விள"ந
ணாழிைகெதா கனவி3வ

றணி$சார3வா&
லகளிபாவிேய
ெதெகா3சேறாவா&, (1/2)

ைறதவி தாரேன
பகய ேதசிகா
ெகா(டமேறா=ளா&
கிறசி ேதசேன
சிைதயிேச கிலா&
0ண$சாகரா
ெமறசிேகாலேன
ப)+கா=வா&, (5/8)

தகைள$சீறிடா&
கெவடாதவா
கிறவ +காகிடா&
ந(பைர$J9வா&
@ப)+ேகவினா&
மறிட!ேபாகினா&
லெகா ெசாBறினா&
ெசாேபவா&, (¾)
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ேச7ற#ககIைமயாெளதி நடபயி3சி

வாெவனவிள"ந ெச
ேதனி7யைவெச&காவிாியிடயி3ெகா
சீதரனி3வெதாத
ேதவகித"த3வனாகியிக3வ(ட பல
ேசIல ப)ெச
சீவகைனந"க#சாரண ழகிெயாி
தீவி9பதகவின
ேத0பலெவறபிைழவாதெமாழி4பதித
தீ வபவகளி3வி
தீவிரதரெகாசிலேர4ண 0 ப)தி
வாவி5விளசக
ேத)யபெபானேவைணெய5கயவ
ேசதமைட4ப)ெச
ேசவெல9ெகா)ெகாேவலெனனவன
ேதைவ9த

சீெயனநிணபமீனமிக#ந
சீ ெகா=ெமெவ(கவியி
ேச@ெப ெவ(ைகவாைளப"ன3ெகா
ேச&நகாிலறப
ேசரெனதி ெச ெபாளீெகனவிரெமா
ேசதிெய5டெசால0
தீத நிலகமழநீ ளிரவகிவளி
ேதசைசவிைசதிட
ேசகர பலப3ேகா)4யிதைழ0
ேசரகி3வதற3ெபா
சீட கவிைழதெபவா#0றய தள
ேதசிக மனேதா ம
ேச&ைமெயனலறியளேவாதாியெதறக3வி
ேசடெவளி4பிற0
ேசவாிெப"சகடாதெலாறிமிைச
ேசைவ4த0ெபாவி3

யெச&நபா ைவயா&
ரசிாி தா)னா&
4திறசீலேன
ெமறற$சா)னா&
9தழ!ேபா@வா&
ளெகா=சாகேன
4சின தீ4ளா&
ெம ெசாேறகினா&, (7/8)

5ெகாபறாைசயா&
க தியறாதவா
மகைச+காதவா
னெச4பாதேன
ழிதிடகாதரா
ம தநேபாவிடா&
ெமாறிெயாடாதேத
தர$ேசாதிேய. (16)

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

தான தனதன தான தனதன

தான தனதன – தாதனதானா.

ேசாதி+கதி மதியாதி!ெபாபல
ேதாய தமிைச
Kம திைனநிகராகி தவ#மைழ
Kறி!ெபாழிவ

K(@கிலாேயா
கா(பவேவேறா
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Jர டென9ேகாப+கன/ைட
ேசாக!படவி@
ேசாைல+கிளியைனயா ெசா"
ேசார!பட விைன
Kர தின க=ேமாத த"க#
Jட தைன
ேசாைக!ெபாண6ட திரளிைட
J+ணெமா@
Kல!ெபாதி4றழீன +கனெலா@
Jைற!ெபவளி
ேதா3வி!படவ)ேயைன!"விமிைச
ேசாதி தி@நிைன

ேசா) தைல4மினாைர! "க9ம
ேதாம தைரநிக
ேதா7+Iணவாக$சிலசில
ேசாள!ெபாாியிட
Jல!பைடெகா@மதி!பாியிவ
ேசார$சமனிக3
J7ப@பவமாைம+கட3வி@
ேதாணி தைலைம4
Jைள+கலற#ேமனி திரெச&
பாவ தினைனெவ3
J மி+ ெமளிேயாைர ய "ாி
Jபறின ல
J#கபகநக வாழ தவ க
ேசாப$சிரம@
Jக திரக=மா தகிைய0
ேசாகி!பல நிைல

காதி+கமகவாம"தனி

காைத!ெபா/0ெசா3
கான!ெபாழிம/ஞான!ெபாதிையம
காவி தகனைல
காம +திைரெகாவா5றவவிழி
காண+ெவதி
காழி!பனவனநாெச!பியகவி
காய+கினி"கி
கா & திடவநீல+கட3ப@
கால ெதாசில
கா3ெப ல0வமீ5பம
காைர தரவ

தீெகாழியாேயா
நீகெலநாேளா
யாபரேவேனா
M("க3ேவேனா
ேபாறடலாேரா
ேவெகா@ளாேயா, (1/8)

M"ெச&ேவேனா
லாெகாைடயாேயா
ேபாதைகயாேதா
ளாபிறேனேயா
பாகளாேயா
மா&ெதாழியாேதா
ேவதியாேனா
ேப தழியாேரா, (¼)

வாகைலMேணா
மாத3ெபாயாேமா
ேந தெதவாேறா
மீ(டெதேணேனா
மா()லேரேனா
B திைலேயேயா
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காாி+ளெம/வாக!"ளி"
காதறமி#மைற
காவி+கைல"ைனேமான தவ பல
காச ய கதி

காறிடமைலமீ ளிெலா
காய ட5ய
காண+ைவதவாாிலவிய
காத+க/தர
காள!பதியி/லாட தவனி@
காச+கனெவா@
காக ெதா@ெமனதாவெசா/4ப
கார!பட3 ெச&
கார தி5ெவவாக+கைள4வி
காத திைனயினி
காய தமரநா)!"கழந
காதி தைரயின
கா னைரயா3ெவ)யசதி
கார+கிணறதி
கா தெர5மனா$சிெயா)
கால!"தயம

வாதி!பவெரதிேரெறா ெதா/த

வா&ெபறவ பக
வான திைனவழியாக+ெகா@வ
ராவ!ெபவர
வாச+கமலளாறமக
வாழ தி0
மாைன!ெபாவிழிேதா&ெபாறிவம
மா ப டெனா
வாணி+றழைவயா ெம&+கதிெபற
வா3ெவபதவைர
மாசெறாளி தமி#பா)!பக கிளி
வா#ம"யமிைச
மான+கிாிமகளாகி!பலய
மாற$ெச4ம
வாாி+கிைடெய9பா5 தைல4ல
வா லக

வாாி!பலமல Kவி ெதா9த9
மாணி+ெகமபய

ேயா தைமேயேனா
ேச திலேரேயா, (3/8)
(3/8)

M(@ெச&தாேய
ேவறைனேயமா
ேபாததேலாேவா
ேவ()ைலேயயா
தீதைனேயயா
தா#ெதழேமனா
மா"ைனேதாளா
தாப)பாரா&, (1/2)
(1/2)

மா("ைடேயாேன
மாகேகாேவ
வாநாதா
பாபைணேமயா&
நீ(டைகயாேன
F(டராவா
வா&தவிேனாதா
J#தறிவாேன, (3/8)

மீ தணாலா
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மான+ெக@திவராமகதறிய
மா+கணிகைல
வாைழ+கனிவைடேதாைச+ைவெபாாி
மாபக பல
வாெளா தவி விழிேவட$சி மி
வா)!பரவிய
வா4 தவபலமாகி திகழA
மா5+ைரவிதி
வாைல!பவனா தைக4வ
ழா யி 9
மாைய திமிரமதானிபலெரன

யாதிரளீவா&
வா தகேணசா
வாைசெகாேவாேன
யா&ெசா3வாேன
தீறடாேய

மா#றிக#பவ

தாகவா#ேவ

வாைர+க 0"

மாதைரயாளா&, (¾)

வாழி$சமைறேமனி$சயண

ஆதி+க) ெயனேவாதி தள 0

மாைன+டெனதி
யா!பாிமிைசேயறி$சகல
மாம!பிரணவ
யாழி+கிைடநமனாIறிடவ
மால திைனAக
வா/$ைவயிைனேந ெசாெசா/யர
னா+வைகெச&

யாதி தைனநிதநா) ெதா9ெத9
மா வ தின Aக
யா +கதிகமிலா0 தமெநறி
யார திக#வத
யார திதழியி3வாச ளசியி
லாணி!ெபானிமிளி
யா(ைம+ணம/நாக திைனயைன
யாைர+ககபதி

ஆைண+கைமதி4றாமபிைழெச4
மாடசி வ க
யாளி+க@வனனாைர$சரபம
னார)@விைழ
வாைச+கட/ைட6#கி+ெகா@மவ
ராைக+கி திெச&
வாவி+ ைணயாகி$திய
ேனக தி5நனி

ேபாெபாிேயாேன
ேமா"ேனாேன
சாபமேயசா
மாயி3ேபா3வா
ேதெபாேதேவ
னா"யேவேள
தீகவிேயாேன
ேய&த@வாேன, (7/8)
(7/8)

ளா&தறியாதா
ேவாந பாகா
K(ெபாேதாளா
Kகிதாளா

81

வாசி$சமயெமலாறவரவ
ராதி$ைசயிவழி
வாழ தி0ளேமபபல4க
வா4ெப மவ
யாவசமரசேமய"தசக
ளாசி திக"ாி
யா 4 வைகேத)$ழெலைன
யாசி தைமெயா

கா(டேசாரா
தாக=மாவா
ேசாப/லாேன
டா(டபிராேன. (17)

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

தானததன தன தனத தன தானததன தனதனத தன
தானததன தனதனத தன ததானா.

ஆ(ைமெகா(டெபா&$சமயமைன ைத4
ேவட ெகா@ திைமயவ+காி
தானவிப னபத தினி3

வேதானா

ராரணக=$சியி5வல த
வா&ைமையதைல+கிழவதபல
ராகமக=+கயல Aபம

றிேதானா

ராெசால!ப@கவிைத திற
நா7நகறவைர4நி த
மாசியெசால ணிபவ றற

ெவேறானா

ராசிலதண திர(த7 தம
ாியாவகா!பிணியி3ெவ!"
மாலெக@ தவரவாி$ைசெசா

ாிேதானா

ராவெலறைம+க@ைவெவ
ன
பாதபகய ாிைமமி நி
ராைசெவறிெபறறிவினிட தில

மி#ேதானா

ரானினக( யய7ெறா
நாகறி ளசமய ெதாட
பா நெறெம&சசமரச நபில

ைமேதானா

ராைட4()ெபாபணமசிசில
மீ ெசதமி#+கவிகவ ழ
லான"ைட!ப5வ3க(ெம தெமா

ழிேதானா
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ரா/ெயாற த ெமாழிெச!பி@
மாத ம ைணைலெவபின
வாெவாழிசிகம0ன தில

ைளேதானா , (1/8
(1/8)
/8)

ஆழியகைர!"லவ ந@+ற
வானகக
திட5தி தி@
மால(டவபர0நல ைதவி

ைழேதாேனா

வாைனெயா மி+கலறிவன திைட
6லெமறிட+க)கர 
மாழிெகா(டளி தவைனநிைன ண

கிேறாேனா

வாெவறைம!பாிமிைச+ழி
ேதாைச4(ைடெயெபாாியவல!பள
மாதிததவ +க ம தியி

ன(ேபாேனா

வாடலபாி$சிகியினிட தம
ேசவலெகா)+மரவல தயி
லா4தறி தாியதி!"க#

வி(ேடாேனா

வாயிரகர தலாினி தவி
டாெத(டனிெடனமன+ைற
யாறி@ப)+கெளனந தியி

ரேதாேனா

வாறணிதெபாசைடயினன தின
மாலயர+கணமறிய தனி
யாைமயகழெறா@கவாி+

மேபாேனா

வாவி"ற$ெசய3ெகால3+க3ெகா
Yனத3விடவ ெநறி4 தம
மாெமறிைச தி@ெபாைம தைக

ெகா(ேடாேனா

வாாியதமி#+கைல4ெவ
ட
லானகைர தி@த தியி

னா பதகப@தி ெபா)4$சிய

வா(ம/த  ற9ெமழிறி
நீ

ம ெதா@மண) க

ணிேதாேனா, (¼)
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வா&தெபா தி0வ ெதாட

ைலேதேன

மாமியெகாசசமயெம&!பர
ஞான தனி!பிரணவெமா!பிம
காபததனி"க/லகசெசா3வ

ைனேதேன

மாயைனகர தினனரெவறிைவ
ேவலெனறநகடவ=$சிைல
வா#0 தல!பதிகபபல

க(ேடேன

வாலதர+க0ாிம) தல
மீ க+கட0ளெபற
மா3ெபாதிதமறிமைல4 

(ேடேன

மானபிற!பினி7வி$ெசாாி
பாட7ெபற+கதியைல!ெப

வாாியிகI யி வி@ெபெபா@

ெசேறேன

மாசி3ெசதமி#!ப5வ3கெள தைன
ேயாவைரபபலதரம!பினி
மாறிலகியிசினடனி@ெம

/ேதேன

மாையநிெசயகயலலநி$சய
மாெமறிக தி5விைழ0றப3
வாறைடதிட!ெபாிறி 

யேறேன

மாதவெச4 தம சாித!ெப
;3கணபி4கனவி3ெவ !"வ
ராம/ மி+கணமதி ந

யேதேன, (⅜)

மானததனிக+ெகா@
ேந தலறிமைறயவ)வ ெதா@
மாமனதைன!"க#பவ ெவற

வதாேய

வானில(ட மி+கதிசயறிட
ேவைனவ(ட தடழியவிக 
மானிடசிாி திக#பலெசாகப

க தாேய

மாரணெசய+கதிெயபல
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ேப&கவதவைறயிலைவவிடவ
மா&0 ப)+கைறயெவா ச 

னிதாேய

மா)வ தவ+கினிமைலயி"/
ேசலம(டப ெததி கதபல
வாவிைளதத தினி7யவி@ம

கி#தாேய

மாமிசதின$சிறிெவக
றாதவப ெறாழி4மி+கம
ேனாலயெசயகிைசவ ெம&!பைக

ததாேய

வாரணகனெபாறி4கெபா
சீயெம(பத!பறைவயிைண+கவி
வாண சகெம$சிய"கழி@

ைணதாேய

மாைழெவக/!பிணியி/ைள தறி
Mன நிதைன+கன/ைடெம த0
வா)ெநாைன!பழிெசாலைவ!ப

நறாேமா

மாநிலதனி"ைதப@ெவ"ற#
பாைறயிகிணறற3வவி ததி

னிறாவா&, (½))

வாரெமாறிறவரெமா 

ேச(மடைதந" கைன தி

Bறிமி(@ெமெகாகனவிபல
ேதவாிெறெம& ெதளி0"ண



க(ேடகா

ேசடெனா(கதி !பாிதியக திய
வா4ைமதப@பலவி வ
ேசகரெதா@ தணிப5வ"ைன

சேதாடா

சீகரெதறி திடவைலெமா& தக3
சாகரதனி)ெகாடயி திய
சீரழிதிட!ெபாமவாி$ைசய

றிதீவா&

ேச3வைரதமெகா)ெகாெளா த
வாழெவ மைம4ெம@ ெதா
ேசவககா த)4வ!" 

வேபாேன

சீதசதிர திவதன ெதா
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மாத9ம ததியிெலா ச)ய
ேதந கனி ைண4தவ$ெச4

ெமா&ேபாேன

ேதென5ைவ+தைலெமாழி+கனி
வா&மல த@ ைர4ாி 
ேச&வதெச&ைக+ெகா)யவ+மி

@தாளா

சீதரகட யி3ெகா=ம$த
மாயைனபைட+காியெனன!பக
சீல தகைள!ெபாிதிகழபாி

டேசரா&

தீதிமி ெதானிெபக!பாி
யாகமகியறியவரசெகதி
ேசயவசிைற!பறைவயிட தில

விேதாேன, (5/8)
(5/8)

சீறிவதி9 தவ5ைடபறவ
மாெநான+கபயெமன!பக
ேசதிெகா(@ பபலகைலய+கண

மகீவா&

தீ4மி#தகெசவிெய9த!ப@
ேகதனல ெதா@ம)ய+கன
தீரெமாறற திைறமகசில

பகானா&

ேதவிபக கனகவைர தைல
பாரதெபாறி தவைனநிைன!பவ
ேத@கிறெவ!ெபா=மிக த

தி(ேடாளா

ேதாிவ த தைலவாிைட$சி
ேபைதமகல!பணிெசயவிடவி
ேசடெமா ெசாகிழவிையெவபி3வி

@Vேடா&

ேதெள5ண த0ணரற!ெபா
ேவலணிதைக+மரென@ தெதா
ேசவ3ெவறிெச!பி@மவ ப தியி

டேதா&வா&

ேசதமிறிபிரமவிதி தன
வாமதகவ திரெமன0 ண
தீவிரெகாப+வைரய@ தவ

ேத வா&

சீயெமறசிறிைடவணிக+ெகா)
நாமெமா ைர திட7மெசய3
ேச நலெசய"தவிைழ0றவ

க(ேபா3வா&
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ேத ெசதமி#+கிளிமர+கவி
ேயெமாழிதிட ணி4விடெகதி
ேச ண திடைரயைறவ

கி ேதாேன.(¾)

ஏ(மதகள தைன4ெவ +க
ஞாயி பனி+கதி@ திர

ளியா0மகிபக ப0றி@

ெமா(ேச வா

ேயமபகய திர"ளிபக
தாவரகசிசிலவறிய தின
ேம#பபாி$சகடமதிறிக#

சிகாரா

யாைனெசாெல+90ம(ப@
Fதைமெம+கட0=பக
Sனியைகயிகயி ெதாற)ெகா

=தாேய

>ாிர(ெடழிறவளம!" 
ேவழெமாறி7றவ5மவ"ண
ேரைழ4ைண!"லவந மி

Fேத

>செனறெசாெபாளிைலநிசசய
மாெமறத)4மைறகெபாி
ேதகிறடைர4மளி த

டதாேய

ேயெய5ெசா3ெசாறிகழி5ெம&+
நாத5(ெட5@ணி0ெபறிபழி
யாமிறிநகமைடய$ெச4ம

வ(சீேரா

>ைகெயறசணெமாச 
றாெபா"ைத தி@கயவ +கI
ேவ5மிபறிட0தவளி

ரகாேன

>ரெம ண திரெசாாிய$ச/
யாதெதா(ட+ெகமபயமறி)

ேயெற5ெதானி திபக ெவறித

Mெய "பக ப0மி+க
ராகெமா ெப கலவி$க
ேம"க#நறவமிகழப க

தாகா, (⅞)

ள(டாதா
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ேயகலகிழ!பனவதபல
ரா4மபகனவினிட தினி
ேதகியதர தினரறியசெசா3வி

ளபா வா

ேவகெமறெசாபிைழபலபபல
வாெமெறதி தம ெச&மத த
மீ@ெகா(@வ!"ற0மளி தில

ேகாரா

ேவ@  ளவியட!ப@
பா7டச+கைர4நிகா!ப0
மீனநிபெமா திழியவினி தெப

சாரா

Mகெபாகளைல$சம
ரா@மைகய +ாிைமமி ெதளி
ேயனிவ(டவி திட7மியற0

ெமாசாேன

யா54தனி+கதியி5மி+க
ேகாற7ம"ைலெதாழி7ம !பெத
னாவி"ச தியவவி தக

ேவ0 கர ெதயின களிகைட
யாமி திர +யநல த
ேம ெபாற!"வியி/ய வி
ேவ0 ெவ(களபபறைவயி)+ர
லாசிகமறிைணயி7சக
ேடழககளிசகள0+ெகா=

@ேசாரா

யசாரா

ெமேகாேவ, (18)

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

தததனதததன தததனதததன
ததனதததன – தததனதானா.

எகIநிைறதெபாெளாறநிைனதப)

ெய வெமற7
ெரகட0=கட0ளகவ ெதா9கட0
ளிகிவ ெகா=கட0
ாிெசா3பல0(ெடனவறிவிடகன7
ெமசியெகா@ெசாெமாழி

மிைசமகிழாதா
ெள ெசாலநாணா
4சினமவிடாதா
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ாித0லகிறைலபிறம)4யர
மிறி44ெமா(கதிவி
ாிதிரத5ய கதெனனவபைரயி
@ைபெக@ெமெறணியி
ெர(டெபகடலதிவி@பசனி
ர(@சரணக=வ
ாிற#ெகா@ண சாமண ததி
யிபெமனநப/னி
ாி(டைனய"கவிவியமரெபகி
கவியிக#தி@

ைழனிைச பாடா
ய""ைலநாவா
ணெநறிேதாயா
ளகவிஞரானா
ர(டைகெகடாதா , (1/8)

இதைனயெவ(ெபா)சிவதெபா)ெயா()ம
ெணபனவிக#க
ம"ாிெபாலாதா
ாிபைரவி"மவப நலெம ெபாி
திைசயயதிைர
4ெகாள3ெச&தீேயா
ெர(ெகா@ரற#ணெகா@சகெபாிதி
ைடதிடெந@ய ெச
4ெகா)யேகாலா
ெரதமனிதறனியிரநனிெகசி5மி
ணகிெயா ப(டத
ெர"திரெமறைசநரபதள"டன
யிறிழிணகெலன
ாி(ைடயணிெசச)லனபெனனவி(@மவ
ென(ெசாபெமா நிைற
ாி(ட பர0காியன(டாிைறவதனி
டெபாகளதனி5
ெர மைளகட0=ெதா9னபிலமி
ெழறைனயிக#திட

ெசகனகமறினிைடவதிவி(டெதா தி

னதனிெமாழிளவ
சிதிைர4கட/கைரயிடல0
ெசதி/லவ(கபட
ெதற3வைரயிறைலயம தனிவைகத
ெச"நதியிகண
திக=ல0ப)வள தெதாறிமிைச
ெச =ம யி "
ெச(@ெகா@றைற4மபதியிெலசிறிய
சிைதயறி4ப)ெசா
ெதகபல0மிெமழி3வசியதி
பெகாைடவிைழைலய

0ெசய7றாதா
நிைதெப வா#வா
ெவா ணராதா
வறைமெயணாதா
ெம/தயரலாேமா, (¼)

ரப9ேபாேமா
ம ெசயேலேனா
வி(டெபா&தாேனா
ரதளேலேனா
7ெசாெலணிலாேயா
0கடவிலாேயா
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திபன0(பன0மிறியைலகிறபல
ெத"றவழமிைச
4தரவலாேயா
ெதறிைசயினதகைனெவ யநிைனய ெச
பதவயறபய

திெத&திமிெய நடனபயி3சிக()யிேல
தி ெமாவ"ெமாழி
ெத(டனி@ெமகனவிலறைணயிகெணா
தி(ெசாலைற4கைண
சிகவ)0ெகாவிைடயி"றமிவ ைமசி
றதகிதிடேவ
சிகள தினெமாரதணென5ப)தி
க#தபக தநிைன
சிதகAைழதவ5டகனவி3வதக3ெச
களி விதெசா3சர
சிரகெகா@நிக#நிைனவிப)ெச
யெப ைவெய
தி
ெச9க ப)விெப5ட3
ெச"லமைடநசி
தி()ைடசாிதினிதிதப)யறிைலெச
றிதெபா)ெகா(@ண ப

சகமணி4ைக4ைம4கமலெமாறிவள

தகெமா@ெவ(ெபானிக
ச(டைனவதெச&ெதாைமத5யவ "ாி
சகரசய"ெவன
த(டவைளசசிைலக(டகமணித0ண
தலம@காிய
த(கமல0தியாி"தவவபல
சதநிைறத நிக
ததிரமதிரமிபமணய த
பிறிெறாழவி
சபரைனெவ மகிழகசமணகம#ச
ரபலெதா@ெதா ந
தததனெவறிைசபயிறளிவிணநி
தசததளபலதி
சதிரனபிெனா@ெபாக/@கிறவ த
பய5 ப)ெச

சகடம ப)ணிமைறவி(டவிர
தகளியறவ க

ெனா மிைலேயேயா, (3/
(3/8)

யெசா/லாேயா
4ெக@வேதேயா
ெனவர3Mேணா
0கழிவேதேயா
ததவ ேமேயா
வி(டதழிவாேமா
4ப)ெசயாேத
ய"ைனயவாவா&, (1/2)
(1/2)

மைகயமானா&
ெவ(கயிைலேமயா&
ென மிளி வாேன
மகடவாேன
ளகியகேணசா
ணவிசாகா
றதவிேனாதா
4கைணேயாேன, (5/8)
(5/8)

ெணாத9த3காணா&
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சதெமா/யிெசானிறெசா3வனக(டறித
ரெக@மிள"லவ
சதனெந@கிாிையவதைனெச&கிறசில
தசெமனநிற
சசலம சமரசெகா=விடகெரதி
ச(ைடயி@வ(ட ல
சைதயினிடப@ணகனிெம/சர
தெகடயறிடெம
தம/4கணிைகமைகயமி#த0
தபல(பவ ெசா
தைதயைனைமத மைனறிக#ெபதம த
ணய தவெசயவ
த()ைக4டகளிறிக#ப/4(பவ க
சைக9ெகடவி

அகணில(@பி5மி#தைமவிளபி@ெமா

ரதணனிரெதாழ
ய(ட பல க(@ளந@றெவ9காிய
வகதமதறைலந
வகி4ெவ(டழவக@வறிமினி
தசெலனவி(ெடளித
ைவெபாறி4தினெமாழிவசிதைனய
ெச4நலெபறி3வ
யகசவிைழதப)ெசசிைல4ம"ம
ளபிைகையநபியவ
வ(ட)க(@வெகாகண5டபிற
மதகைனெவ நில
யெகயின "றறிதபலவிகனிய
னதத0ப)த
யபி3சனகெசாாி4()9பகி
யதநிைலததள

அசனநிறெப ெபதவ தபதியி
லதர ெகா@சிைறவி
யதிபக7கனவி3வெதைனவிபிெயன
தகெம5ெசா7ெமா
யவிதெமபவ கெளாசவைகெயாப
னசைனதகளிெப
ய"வி4டபிற0றவிாிசவ
ம"யமல திட0
ய(டாிய"ணம/திட/ன(@மிக
ழகணநிக தமன

"ெசாலணியாேன
ரெபாழிேவாேன
டெவா3காேன
யபைரவிடாேன
னிைதமிைகேயாேன
றவ ேநயா
ள"பேதசா, (¾)

7கிழிெகா&ேதாேன
ட"ாி4மாயா
தியமேயசா
ரபல0மீவா
பிெச7ெமாயாரா
0ப)ெகாவாேன
ைழதிட3ெச&ேதாேன
"க9ளாேன, (7/8)

@மரேவேள
ழிதிடெவகாேன
ப)ெசாேனாேன
வதகதிேராேன
த90ேகாேவ
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யபிைடபிைசவிதிெயா மறிகிறிலர
கைதயி/@சிறிய
யதகமதகெளா@க(ெகாசமயகளி5
மறியபததனி7
யச/ெப பரெவ பக@ "9வ
க"/யி"ணர

ம(ைவ4ேமாவா
ெமா ெமாேதேவ
க(டமயவா#ேவ. (19)

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

தனனததததான தனனததததான
தனனததததான – தாதானா.

அகநிைறதசேதாடைடயெதா(ட பிேபகி

யவ பதெதா9தாக
மீதாேய
யவலெநசகேதா4மதவித(ட ேப
மவிெதறசேதக
மீ தாேய
யகளெமெறா@காசகளெம மி(டாம
லைவகலதப(ேபார
வா தாேய
ய மதக=ேபIவ)0ெகா(@ெகா(ேடெய
னறிெவ5க(பாக
ேந தாேய
யசலவதரேபாெய5ட7(டவறீ)
லலாிெய க(ேடக3
M(ேபாேமா
வறலணிதசிகார)யரறமிபாக
மைமயவதவ(Bறி
லாறாேனா
வைணயிகணறா வம/ெபைபெயறாசி
லமைலவ ேசைவ
மா(பியாேதா
வகில(டெகVரறிவைரெபாசால
வவெனறி@பாைம

அரவணிதி@பாரவயிறைமதவB
மாியாெசெசா7 பாாி
வயிலணித தி(ேடாளிமல கடபவேதா
மைறயனதபாவ
வIமப தேகத9ெதாழிளி பார
வவழகி@V@
வளவி3ப(ட(டா4யெல7"(டா@
மசட பகிலேபா@
வதிரதெகாெலறியாமிகவியதி@ேபா ெச
யட3"ைனதப(ேபாைர
வநி ெசேசாாிெசாாியவசி4Kர
வம ெச&கிறச(டாள
வைலவைளதம(Fமிமகள9ெகா@ேசாக

பா#Jேதா, (1/8)

ேலாகாேதா
மாBேறா
தீ தாேயா
சா&தாேயா
ேவ(டாேயா
ேரகாேரா
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மறயறைடதா க
வரதனக=ேகாதி3கனககைளதாைட
யணித7தவி தா

ளீ(டாேரா
Mேபாேரா, (¼
¼)

மகர(டலதா0ெசவிெகா=ெபேகால

வ9திெயெறா ெப(ேபாக
மா தாேய
மைலயனததா9மிமயமறேபைத
வயினைடவேபாதி
மீ(டாேய
மரகதெபாேகாலடனிர(@மிேபா7
மகளிாிபயிறாழி
M#தாேய
மதைல" தீைமபலெச4ெபபாவி
மனந@கவதாக
வா தாேய
மைறகெதா ேதாெயா பிரணவெசா3கிறா
வ9ைவெயறிலகாட3
ேச தாேய
மரமிர(@(டாகிமிக0ல தபிபா)
வள த3க(டெப(பாட3
F(டாேய
மைழவெதா தாெதெயனநடெச4காம
மயி/வ ேறறி
வா#தாேய
மணயறதேகவனி0க(@மசாத
வணிகமிகரேபண

ேவறாேய, (3/8)
(3/8)

மடம/த ெப(ேபா70ெகா(ேடாைரேதவ
வளரநிறைவFத
மீறாேய
வ/யெகாகணறா5நிக நல"ைனதா
வழிப@ெபசீல
வா&தாேய
மகிதலெகா=ேகா)யசரசரதா5
மகிழவதி@ேசாதி
ேதா&தாேய
வளிததேறற0ைரநலபக தியா
வ9வி3தியிேகளி
ேய&தாேய
வயிரெநசேக)7ாிைம4ெபா/ேதா "
மதவிபி5B)
M#தாேய
வளவகசறா5மியம5"ைரதா
ம/கதெச&வபியா0
மா&தாேய
மர"சவ(பாட3பலவைனெகா(Tன
மைனெதா "ேதாத
நாேபாேக
மல ெபாக(னகாணவிைழெதா திக#தான
வரவழகிநதா

பகமைளதைளதாவிம  ெபகாம

J#தாவா&, (½)

பர0"ெசா7தாளி3
ேவ&ேதாேன
பதித தக(ேபா4மிதவிள"ெமேபா3வ
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பலநயெச4சீ
பவி ெபாலFமியரசிணகெவHாி3
பாிவதெச&கிறாைர
பம"கவகானமைறயினதெமாறா வ
பவனததீய
பைறயைறதெநசாள ந@ந@க0ேப
பதக"க#ேதா
பைடரதிகறா த)கவ தி@ேதாள
ப9ெதாழிதெசேகாைம
ப)4வி(டலதா5மிக#தெகா@ேகால
பைகைமெகா(டெநJ@
பறைவதி @பாதியன0(@கேறா@
பைவ4ெகா3கிேறா ெபா

பதநய ெபா/தா/ெயனநலதசீ ெகா
ப5வ3வி(டெதா(ேடாைர
ப)றிையதவபாள பிறெசறி@ேசார
பணி4வதேப
பக)வ தி@ேகாரநமவி@ெகா@Kத
பதறியசெவறா
பரைவய"மிசாதினமப(ேபா@
பகபெகெற9தீ4
ப/Aக தககாளெனனவிளகி@ேகால
பத4கதேபாக
பணிநடெச4காைரயைனயவறனF@
பதி0 ெபேகளி
பவளெமறவி தாைனவதனெபாதாதி
பாிண தப(ேபா ெசா
பவதெதா ேசவெலா/ழகநிறாட3
பயி7 கபால

தகதெகெற9பா5ந@நிைனதிைறசாத

சளமதக=காத
சயிலமறFைவதிமடைதெவ(பாைவ
தைகைமநண ேதா ெகா
சகசெமறி@ேகாதி3பதமைடறாத
தவயறிதா 
தபனனிB நவெம5ெபேகாக
டைம மற தீர

ேமா ேதாேன
மாதாேன
ேவதீேய
மா(ேபாேன
தாேககா
சா ேதாேன
லாகாவா&, (5/8)
(5/8)

நீகாேன
K(டாேன
ளா#ேதாேன
நா(ேகாபா
நாகாவா&
வாேபேற
ேலாகாரா
ேதபாேக, (¾)

லாேகாேவ
Tேதேன
னாேதேவ
கா(ேபாேன

94

தைலயிழதி@தீைமவாி5வபியபாத
சரதபி(ட தேபாத
6றீேற
தளி ைதயிகீெழா ரவவதவறாவி
தைனயறிதவகாI
மீ காேவ
சடெம5ெகா@காைலனியவெறாிேதா
தமி9ண தெசேபாத
ேநாேபாவா&
சரளிநண தியா#ெச&னிவபகேப

6(ேபாதா&, (⅞)

சனகனெபாழிதீ4

சலசபேத5மைலயிடகிடதா@
சரவணதபால
னாசீலா
சலதி4ெபபாமைலக=ெபாதிதாய
தைழ0 ெச9ேசாதி
காH வா&
தரணிபயதாடவ)வெம ய ேதா ெசா
றதிெகா(@வி(ேபாெயா
மாேறா&வா&
சவகடதீ)3ெசாபெமறைமதியா ெசா3
சகள"ைனதா)
நீ(ேடாேன
சமயசகேபபிரணவ"தாவி
ததெசா7சீெரா
6ேற&வா&
தகரமிைபேகாைதமகளி ெநசிடB@
தனவிபி5K
ேபாதாளா
தமகலகாதகைண4"ைனேதா க
சமணெரகி5ேபI
மாேறா வா#
தலமைடதைடதா வமிகவழகியேபா@
சரணபகயJ)

யா(ேடாேன. (20)

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

தான தானன தான தானன
தான தானன – தனனதானா.

ஆைண$சீெரா@Mர!V@ைல

வாகி தா#0
வாசேறா சிவேயாக ேதா த
லாசாக ெகா
வா/ேறசிகேனெயா!ேபார)
யா பிேபாயவ
வாைன+ேகாெவாவாவி+Bடய
ராப தீ பவ
வாதி!Fைசெகாவாைன ேதறைவ
யாைர!ேபாமி
வாடேககயேமறி$J#க

மின3ெகடாேதா
ணைமெய&தாேதா
ெசாமகிேழேனா
5(மவாேனா
வ(ைமெசேயேனா
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னா7ேறா வன
வாண தா3வழிபா@ேறா பிணி
யார+காIெம
வாைல!பாகிைனேந ெசாபா வதி
யாள!ேபாெசா

ஆைவ+கீறியKெவகாதினி
தாபாத க
வாழி!பா மகவா&விேடறவ
ழாமசீ நனி
வா!பாவல 6ட தீய 
னாசி!பாட3ெசா3
வாக ேதா@ய M@ேறா தமி
ழாசி ேதா க/
வாவசாகரநீ வேறாைகய
ளாவி!Fாிய
வாய$சாவ)ேமனபாமிைற
யா(ைம+ேக@ல
வார!F(ைலமாத +ேகவ3ெச&
தாைம தாபணி
வானி ேத ெகாெண3ேவ/+ேகாயி/
லாள ேதசிக

ஏைண!பாலைனேந ெபபாள 
னீன +ேகாைகமி

Mைக!பாைமயிலாநிUர க

ேளம+ேகா@ற#
ேவத+கா@ற#நீ ைம!பாதக
ாீசேபாம)
Mக+ேகா@ைடயாைன!ேபண/
ேனசேறாாிைச
Mர+கா ெபாசீேறாாி)
ேயெறா!பாமட3
ேவ)ேடாமகி#Bரகாெறதி
ேரறி!ேபாக
Mழ ேதாெர96வ +காணவ
Mறிேடா5னி
ேவல தா ழலா சH@
ேனகி K

ஏ(மி+காழவார ேதானைல

ெம&ைமபடாேவா
ெலைனெயணாேதா
7(ைமெபாயாேமா, (1/8)

க(ணவியாேதா
ன7றாேளா
"ைமயறாேதா
ெவைமவிடாேதா
தைமெவேலேனா
கிமிளிராேதா
தைமய ேமேலா
னினவராேனா. (¼))

கைறதாேனா
ெபா5றேலேனா
வ(ணெலநாேளா
மினெவாணாேதா
வ(ைமெகாளாேரா
5னினேவேறா
லனியேனேயா
ெசாறி(ணியனாேரா, (3/8)
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ேயகேறாணியி
ேவ ேறா Bாிபாவல
ேனக!பாவைன
ேவவிேறாமரவாபேறா கவி
ேயய தாளிட3
ேவ3ைவ$சீ திக#Bடேகாெனதி
ேர "ேறா கிழி
Mெமா& தாெலனேந நேபா ெசால
ேவைழ+ேகா கர
யாெர!ேபநா)+Bவி5
ேமன!பாெவன
ேவன ேதா)ைணBற!பா#ப@
ேவைன$ேசாதைன
யானி!பா@படாமகாவிைல
ேய7காத/

ேசாைண+காெகாயா(ைம!பாட3ெசா
லா ெசாபாவைக
ேசா வேறெயாேதாிJ#த
ேசாதி+B@ைற
Kல!Fத கவான ேதாெரா@
Jழ!ேபா&ந
ேசாாி!Fைசெச&வாைர$சாடெவா
Jல ேதாெடதி
Jர தானவRாிேபாயவ
ேதா3வி!ேபா ெபா
K&ைம தாெமாேகா@றீட
ேதாைல!ேபாெலாளி
ேசாைல+கா வைரேதா றா)ய
ேசார+காக
ேசாப!பா#மதவாத ேதா க
பாவ ேதா@ம3

Jக K5ணா வ ேதா@
லா0ேறாயி
Jதேறசினமீறி!ேபா ெச&
வான ேதா@ற#
ேதாைக$சாயனிலா0றாாிைட
J3ெபறா நனி
Jைற+கா3வாிலாழி+Bடய
ேதாணி+கார க
Jழி!பாலறேவா ெபாறாட

7னிலேனேயா
ந(ணிட3Mேணா
ப5கிேலேனா
ெகா&ெமாழிதா#ேவா
ன3கிலாேயா
னவிராேயா
ெச&மறேமேனா
ெம&நிைல>வா&, (½))

4விைழவாேன.
4வ/ேயாேன
ெவ(ணைகவாயா
ெசதமாேத
ைகெந)ேயாேன
ெசகேமயா&
ெனெனாேவடா
வைசநாணா&, (⅜)

ெகானிேவாேன
பமைறயாளா
ெய(ணியேதேவ
பனியநாமா
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Kைவ ேதார
Jைகசேசகரேமெயா ேதா மன
ேதா@ேறார
Jறேபா;3கபார
Jழபாலவி
Jன +ேகாெரமனாதேகய3
J=றா பக

சாைண!பானனிேத&கேபாலவி

சா3"றாண
சாக Kனைசேவவி+காதக
தாெமடாய
சா!ேபாெலா;3ெச!ேபா ைற
தாபி!ேபாரறி
தாைய!ேபா7நிவா&ைம+ேகமி
தாக ேதா நிைன
தாப தாமனதார தீைமெச&
சால ேதார
சாைட!பா ைவெகா(மாெனா!பார
சா பிேபாமவ
சாவ!ேபசி5ஞான தாமகி#
சா!பாைமய
சாணி+Bைடயனா ேகாதி3ச
வாெதா!பா ெவ
தாள$சீ ைலேவட!பாைவச
லாப தாமகி#
தாம$சாயகேவைள!பா ைவய
தாகா&த
தான ேதயிைடOெறா ேதானிைச
தாழ+ேகாவ@
தா/$சீ Aவ3வா5+ேகச
சா/$ேசாற@
சாைல!ேபா3வயிேறா@ேறபல
தான!Fசைன
சாாி$Jாியனாகி!பாதப
சால ேதசில
தா!F9தாக!Fைச ெச&
தாைர ேதா&த
தால!பாதலவான ேதா பக
சாமி!ேப த

பினைலவாேன
நனிைலேத வா&
ெதாைமவிேனாதா
நனயேமா வா&,((¾))

பனிபாகா
சிமயRபா
னிைலயாகா&
விவணமாவா&
ெசமமறாேன
க(ணாியாேன
நனவாேன
)ைம4மீவா&, (⅞)

ச(கேவேள
க(Iதேலாேன
A(ைமெகா(மாயா
கனி4மானா&
ெகா(த3ேவாேன
ந(ண0மீவா&
"(ணியவா#ேவ
த(ணளியாேன. (21)
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தனதனதத தன ததானன – தனதானா.

அளிர3கச!ெபா)னாக

விைனவழிெயறடெசயான
தளிலமி#தி+களி+ேமா தின

தியாேதா

வகரெனெற+கைல ெதா?3க=
மிைசயவிளகி$ சம தேலாக
மளவியைவப ெதார+கேராைச4

மறிேயேனா

வறிவிலக(ட வ ததாகிய
சமரசவிைத!பழ+கேமவிெய
ணாியமதகெகா தனாகி4

மிளிேரேனா

வதிநய"ச தமி#$ெசாேலா வ
மைடயாைரநபி தி+கநாணமி
லவ க=நிதி திட+றாவி4
வகளரச& தி+மாதவ
தைமயிக9 +ண!ெபாலா கைள
ய)ெயா@ெவறி)ைம!பிலாெரா@

பழேகேனா

வசரமதெவவாெரதி
சரநிண(@களி+மீன க
ளபாிமிதெசாறத@தீவிைன

ெயாழியாேதா

வமைறயத ைர+ேமா ெப
நிைலைய மறதிடக தினானித
மவிெவெற+களி+வாதிக

=ைலயாேரா

வற#ெசெசாெகாழி+நாவின
ெவ=றமிச+கச!பதாகிய

வAசிதெவெசாபித வா மகி#

அகில வத!ப@ தியாயி
வைதத3வைப!ெப+கேலாடர
ணழி0 ெச&வச+ள நீச க

ெம/ேவேனா

வைடவாேரா, (1/
(1/8)

ணசியாேரா
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வைலகடலைப+) தநாவி@
னியரசைக தல தினா/னி
தெபா)ெவறி!ெப+கமாயி5

மிலகாேதா

வமர ந@க தவ தினா7ய
னிவ தயக!"வி!ெப(வா&விட
வறெவ@ப!ெப+கமான

வறாேதா

வவைலநிைனதி@ல+ைகயானைத
4ர/னிட திடேந விைன
யசட லெகா+காி திடாெம&

திகழாேதா

வபிநயெமாற!பக@ேவசிய
மய/ல9தி தவி ளாாிட
மIகி4மெபாபண தவா0த3

விலகாேதா

வடமிசத தமி#+ெகாராலய
ெமாழிதிாி4ெசாகவி+ெகா தாயக
மைனய திர(@றிட!ப3வாறிைச

ெபகாேதா

வகமறி4ச திய+கனாவிெலா
தவசிவிளகி$சிாி தவா4ட
னைணயிலற!ப)$ெசா3வாசக

நிலவாேதா

வசலடெச!பிட+வாவி@
நிலவைகையதி தி தபாட7

மபலமைடதி$சக திேனாெரா@

ம)ேவேனா, (¼))

0ளி மதி4ெகா+தி

தKவ7
மணிதெசெபாசைட!பிரான
றிெயனநபி தி+நாவல

யராேரா

வலய(ட+கண திேல4மி#
ெந)யவனைப!பிாி வாெச&
ெகா)யவ சிைத+கல+கணாவித

நடவாேதா

வ@ற9க@டெகா(6)க
மதனி/வ ெத திைச+ேமகிய
டவயிறப தியி "கா ெசய3

பிறழாேதா
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ெவ5ச தமிடேசவ/
5வைர4க திைக+ைகM
கைனவணக$ச/!பிலா "க#

ம/யாேதா

தெமா@க!ெப ததாமைர
விகசிதெமாற தின தி3வானிைட
ல0பதகாி ள ய

கழியாேதா

ழ/ைசெயாச$சம திேனா@ைர
பயிெலாவசி+ெகா)+ேந சி
மாிபதெதாட$சியாதவ

ெவளாேரா

பதமறி! பிற!"றாநிைல
யிைலயிைலெய $சாி!பதாகிய
ைறவினலெபறி+ேமலவ

தள வாேரா

ெகாைல"ைலயிைச!ப@ தலாகிய
திாிவிதத!ெபன$ெசா?ைற

ெகா@மகி# ெதா(ட +க தமாதி4

மாிதாேமா, (3/8)
(3/8)

திைரெகாெளற தின தி3ேவ3"ைன
வ9திதெபாெபாதி+நீட
ெகா=மவெச!பிட+லாவ)

யவ ேபாேல

ைகயிலெபா"ளி+வா#0
னிதெலெறெட9 தினா7ய
)9ெச!பிட!ப3சீ "ைன

சில ேபாேல

டகமதகடறி தேதா பல
வ)ெநா)ெயாறிறைழ+மா ெசா3
சலமைடதி@ திேச கிழ

மகேபாேல

ைரகட/கெசழி தராவண
னறவ@ெவறி$சிைல+ைகயாமகி#
 னிசத+கிாி+க(ேமவிய

தவ ேபாேல

ரைவயிலைக தல மாத க
ள9"லபி தவி+கவாலழ3
ெகா9வAமத!ெபய +ெகாவாத

/ன ேபாேல
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வைளெந@கசிற!"ேமவிய
கைலமகெளாச$ெசயி தனா"ண
ெகா9நமதெச வ+மாதவ

னிேபாேல

டநிக ெகாைக!பக)லாவிள
மக=ய கைக+கல திSனிய
ழவிெசானபி!ெபா+க(ேமய"

ணிய ேபாேல

)லெமாழித தைக+கவாெறாளி
ெபைமெபாதி த)!பிலாதெதா

)ைல4ட" ெவறிேதா&வைக

"ாிவாேய, (½))

களிெறாாிடக +கிைள வா&வி@

தணமறித தட திலாழிெகா
ககிெல றளி தசீ ெசா/

மகி#ேவாேன

கடலத& திடகவாவிய
"லவ ந@க+தி ேமலட
க@Aகெப"ைர ளார
ககனமளதிடள+க மா3வைர
"வனிவிளக$ெசா/ மானிட
கமமனத தி5+ேமா காி

ெயனவா#வா&

கரடமதெகா)ட+கராசல
வதனமிலக!பழி!பி3Fைசெகா
கணபதியபிளி ளா ய

ர@வாேன

கலபவிடக$சிகி!"ேளறிய
மரைனெநசிறி+மிேயாகிய
கவைலதவி களி!" ேம/ட

நிைனேவாேன

கமடெம5 ெபாபத மாதாி
ைலயத& திடமாைசெகா
கவிஞ களபிெறா@ தபா9

தணிேவாேன

கசட ெத(ெசா!பிராைன4
மனிதென5ெசாெசாலெகா3கா ய3
கனதவெபா&!பட$ெச&ேதமி)

யி@ேவாேன

கட0ளெதாெற!ப)$ெசானா7ம

ைணயாவா&

102

வணவெமெறா!பிடெகாவாெநறி

களி7ழ3வ(ட +கள+ெகாணாேத9

பவமீவா&,

(5/8)

கலச ைக தி@ேவதிய
ென9தியவைப தவி Mட
கழ3கெளா@சிசில +ேந வ

நாதா

கனகநிலெபறளி+வா#வ
"ைனயி5ெமாைற+ெகால தகாெதெம&
கடவந("றவ +ெகநாளி5

ெமளிேயாேன

கைணெய5சண திவாைட4
மழியநிண& தவ+ைகயா/க3
கலகமதகெக@+கநா@ந

மனேமாவா&

கனிவிர0ச +கைர+ேந ைவ
மவியசத+ழி!பிவாசைன
க@கள0ெபறிைச திடாைர4

Aக தாளா

கதறியகைற!ப+கேண ெகாைல
ெச4மவரச!ெபாரகவாவ
கைடய வணகி தி+ெகாணாய

ெபாளானா&

க/"டச திர தினீழ/
7றி5மவைக!பி) தேகா/க#
கவ ப த+ெகலாெமா

ெபாவாவா&

கைம4 ைக!பைட!ப3Mர த
மிரணகளெறா/+வா "க#
கவி5நலெபறிட$ெச&ேதசில

தைமயாவா&

கைறப@ெநச தி+கறாதய
சமயவித(ட$ெச+க ேபசிய

கைத9ெதாடவ ளியாதி5

மைமயாேன, (¾))

தளி நிறெமாறி$சிற+ேமாகினி
வர7மயகி தவி தமாதவ
தழ/5ெநசிறி தவாபல

தேவாேன
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தவரசைக+களிறிேலறிய
ெபைமயிழதி!"வி+க(வாடெவா
தவசிெசா7ெசாகனேள4ைவ
தமநியமறி!ெபாபடாநிைல
4ைடயIக +கி@+க(ேமவிய
ததியி5ம"றளி+கநா@ந

கியேதேவ

டவா#வா&

தமரவாிப!ெப+கமா வ
கதியெற& தவ +மா வமி3
சளAகெரெசாபன மா)ய

தகேவாேன

சலனமி3சிைத தவ தினா7ன
த"ைன4த திர திேனமி
தமி#வைலயிககிட+ஞாய

மறிேவாேன

சரளபதககழி வாவி
ளைனயபதகெடா@ தேப "க#
தைழவக(@ெகாதி ளா பக

வைசேதா&வா&

தமகெமாைற ெதானி தநாவ
கைலகளிர(@+ம தியாநிைல
தவறியி@ைப!பழி$ெசா3Bறி5

மிைசேவாேன

தனதைனவதி தி)ெபானீவ
ெனனெவ5டெசா ைர திநாவைர
தரவவெனைச தி திடா

ெகா)ேயாேன, (7/8)
(7/8)

தசிைற4ைக+ெகாளெகா3கா ைட
யிய/5மி"றி+மா
சகல களபிறி தவாட7

ய3ேவாேன

சகமறி4ககிணறிேலா நதி
வெமனவி()!ப)$ெச&தாெயாி
சகர கட" திரெகாராற

"கேழாேன

தனAகபக=றநாைளயி3
வ/யெவெனசிறி$சியாசி
சரவணென   மாகிய

பைழேயாேன
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சைபபலவி"றிட$ெச&ேதா சில
வயினறிவிறி+த +கவா மி
ற)ய கவத$
திேயச0

வி@ேவாேன

தவள"யக!பணி$சதாசிவ
ெனனெவழிெனா()!பத திேனாெடா
தரெம5வத தி@வாசக

ெமாழிேவாேன

சக@ைத4ெபாபத மா3விழி
யி7மரக திைன$ெசா3பாடல
தனிலளிமிசி$சிாி தவா ெசா

/யவாயா

சனனபயச மறமானிட
"கழ3விைழத"த!ெபா&ேபந
தகன5மச+கினி+க(ேவவ3ெச&
சகளமத!பர தி3ேவறல
ெவன0ணசி த+ளா)ய
சரணகத++களாவ

ெதாழிேலாேன

ெபவாேன. (22)

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

தனனதானதானான தனனதானதானான
தனனதானதானான – தனானா.

ெபாியFதவாகாயநிைறயேமவிேயாவாத
பிரமநாெனனாவா
பிரசேமா@ேத? கமலVடேமேமய
பிரமனா ைகேயதீய
பிணெமலாமாகாரெமன0ணீனமா பாவ
பிடகராதிேயா ேகார
பிைழயிலாதநா3ேவதத/ேலாசீ ேமய
பிரணவாதியாேமாைச
பிமரமாையமாயாதவளி3ேவெறனாேவா
பி) ெகாவா கசா&நீதி
பிர"Tக பாேலகிவிைசயMமேவசாமி
பிைணெய&தாெனனாவா#வி3
பிற#ெசாேலாமாபாசமைடயாீைகேமலாைச
ெபகிவா@றாேதாைக

ெசாேனேனா
ெதேனேனா
ேனேனா
ந(ேணேனா
ய(ேணேனா
விேமேனா
ேனேனா
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பிைறெயனா?3B Aத3ெகா(மாதரா மீ
பிாியமீறிடாMர

பிகமதானமாகாளைடயமாரேவேள
பிளிறிடாதகா ேவழ
பிசநிலா0சீ ேமயதைலெகாவாமாகாத
பிசிதP(விடாவாழ

பிசகிலாத;ேலா கபலமீ)லாதாய
பிசிெபாயாெதனாேவாத
பிசிாி3ேவ3வலாராகியி0ளியாைனேம3வா0
பிசனமா பிேனா நீதி
பிாி4மாத ேபா3வா@ெமனேளா கனாP@
பிரைமதீமாேறா
பிந ேசாரேரயாதியவ களாமீளாத
பிசினிேம0Mயாகி
பிடாிேலமவா#தீைமயறிகிலா களா&மா3ெச&

ெம(ேணேனா, (1/8

)

மேமேலா
ெலநாேளா
மினாேதா
க(ணாேரா
ெசாமாேறா
மனாேரா

பி)யனா பிேனகா ெசா

7னாேதா

பிைரயி3பா3ெவணீறீத3

மாேவா, (¼))

பிறவிேயா@சாவாயெகா)யேநா&கேபாமா

அாியசீவமாறாதகதியி?@ேபா&வா#த

லமலஞானேமயா
வைலயறாதநீ வாாிபகிவா5ேளா காண
வ=வாைனேந சீல
வயி7மா5ேநரான விழிெகா(மாத ேபாகாதி
யைவயிமா4மா3ேச
வைணOாிேலநீ@சிகாிவாயி3வா#நாளி
லைற4ேமா ெசாேனராத
வI0மீகிலாேலாப மைனகேடா நாவாட
லமணராதிேயா நா@
வகளநீ Fசாதகைடயராேமலாகி
யணிவா ககீழாத
வகிலமாவிநீயாயதிாிவிகாரேமா Kய
வறிவிேல4ேமலாத3
வவிேதெதனாவாபயி7மா(ைமேநா&ேதா4
மசட தாமியாேனாத3

அரேரயனா ேசைன9மாயேவநா=
மமரேரயனா ேசைன
வறநீதிேதா>)3 சரதமாதியாமியா0

னாேலா
தமாேலா
ெமனாேலா
ெதேனேயா
க(\ேறா
ேனேயா
ெபாேனேயா
பனாேரா, (⅜)

மாேதா
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மழி0றாபா மீ
வவேமத6ேட5யி ெகா3பாவமாகாெத
னல பா@;3பாைர
வைச0றாதமாேயாகசகசஞானவாசார
ர)ைமயாவாராைக
வலாி3ேவதேமனாெசா3சமயமா ேவறாகி
யலமராமQU@

வகவ3J)ேயநீ@கிாியிேனா@ேப&கீ

மயி3விசாகனாவாள
வலாி>சமாமாயியாிகேணசேவளா
ம வ தாநீேயெய
ததி4லாசமாேலாக9ேமகிேயயா)
யைமதியா4ேனாடார

காிெயனா?3Bறனிவ ேதவேரயாதி

கடபடாமதீறாய
கமலனாதிேயாரான"லவேர5ேமS@
கழெறாணாதவாறாய
கட3லா0பாேரா@மதலநா)ேயேசய
ககனநா)ேமனா@
க@ேகா)Bேற4யிெரலாேமாவாத
கைணவாாிேயயான
கைழலா0ேதா(மாரரளவி3ேகா)ேப B@
கவி5நாணேவமீ
கணிதM காணாத0லெகலாவா#சீ ெச&
கைமேதா4ேமலான
காியிேனா@தீ6ளி7கிடாததா&M
கனகேமேபாலாத

க/யேனா@ேச தீயரறிெயாணாவிேனாதாெம&
கவா பிேனேய

ெசமாேவா
யமாேதா
ப(ணாேரா
பினாேவா
/நாேளா
வ(மாறா
வாரா&, (½))

தமாேன
ெபமாேன
க(ணாேன
வமாேன
ெதனாேன
மனானா&
ெதாமாழா&
தனாேன,

(5/8)

கயைமேதா4மா6ட லேமசிடாதான
கதிரேனகமாP
வி(ேணாேன
கயிைலமீவாேனாெராட0ண நாடவா#வாெயா
க0ாிேயா@நீராய
ெப(ணாேன
கட0ளா னாேவாவமியா0ேநாவாத
கவினானாளீ5
மமாேவ
களி 6லேமவாெவ5ைரெசாலாேனேபான
கபடநாடகாேநமி
ெகா(மாேல
கவிைதபா)ேயFைச"ாி4மாயியா ேநாி3
கதியிேம0மாேற0
ைகமாேவ
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கலபநீ@சீ ேமயமயி/ேலறிேயேதவ
கணவா5வா#காவ3
களவிேனயமானா தமகிேலகியாராத
கலவியாைசேபாலா@
கமவாத;லாளறவினா7(மா#கா

ெச&ேமேலா&
ெபா&ேமாகா

கசி4ேமானேமயாத

ெபாாிெந&ேசா ேந ேகாதிலவிவிரா0Kேவவி

"ாிவா கேளாடா@
"ணாிேய9ேமயாைடெயன நிலா0பா மா
"னிதமாகேவ நா@
"ரவிேயறிமா/யாைனயதனிேலறிவா#வா க
"ாிைசவாயி3காவா க
ெபாெகாடா தேமலாசி3ப5வ3பா)ேயவா@
"லைமேயாெரலாமா
ெபாைமயாளராவா5=ட/ேனா@ேபானா க
"கைழேயவிடாேதா
"க ெசாலா ேபாவா கெகடவியாழேனாதா
"ந வாழேவநா@
"ைமகாணமாலாகியெபறாததா3வா@

ெமஞானா, (¾))

நமானா
ெமனாேன
=(ணா வா
மினாேவ
ெசநாேவ
(ேணயா

"லவிமாத ேபா3வா க

ைவநாதா

ெபாழி4நீ ைமதீராத

ெகா(6ேவ, (⅞)

ெபாவிலாததாேயசி3கிைபயானமாமாாி

"க/Oாிேலா ேவதத3வனா ெகாேபறாய
"த3வனா ெசா3பாமாைல
"மா பா
"ளியிேமவினாவா&ெசா3கவி4ேமைனயா#வா க
"ைனப3பா0மாமாசி
ெயாமாேணா&
"டவிOெடா ேதவாயகிழவி6வ ேநேரா
"ைரயி3பாட3ேபாலாம
த6லா
"ளினமீதிேலபா@ெமாவவா&ெகாகீலால
"டைவFIேமாராட
/ேவலா
"ைகயிலாததீேநமிரவிேயா@ேச ேகாக
"வனியா=மாறீ4
நி மாலா
"வைனயாதியாமாத பலமாவா&M
"9தியா@வாேரா@
ெசேமேலா
"ரவலாநேலா ேத மிரவலாசதாேகா)
"ரளாயவாேறா
மனாேன
"வ6@வா#ேசாதி40மாகினாேயக
"ரணபாவனாதீத

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

ேனாேன. (23)
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தன ததானனதானனதானன தன ததானனதானனதானன
தன ததானனதானனதானன – தததானா.

த+ெகாறாலறிவாளெரலாநக

ெவன+கிகாெமாவாெரனேவயைற
தரகசாெத9மாணவேநாயில

9திடாேத

தன$சிகாரமOரமேதெயன
விைம+சாயமினா கனிவா&பக
சம ேதாதகSைல4நா)ம

யகிடாேத

தவி)H=மிடா9ேலாபிய
ாிட தசாதினிேதகிெயா3காய
தமி#+பாெசயராகவேனெயன

நிறிடாேத

தவ!ப(ேபா பக ;3வழிேபாய
வச ெதாறாவிணாைசயினாமி

தக +ெகாH5க ேவவிெச&வாெரா)

ணகிடாேத

சக திேபாகமேதபயனாெமன
மதி றாணைசேயறாதவ
த+ேகாரமாதியநா)ய

ய திடாேத

சழ+கசாமதவாதிகளாமவ
ெரதி +ேதா விடாப3வாக
சட+ெகேறாவதா3வேசாகம

/திடாேத

சைட+கசாமமாமிசமாதிய
0ணெகாசாதRரபாவ க
சள திB றேவயவேரா@க

லதிடாேத

தைழ+ பாவெமன0ணராயி
வைத+கீழவராைகயினாலக

றைர!ெப(ேகாெவனவா&விடனாட/

தகி+Jாியேனபரமாெமன
நிைன தபால)ேபணி@ேமனிைல
தனிசேதகமிலா நீ ைமெபா

ெனாதிடாேத, (1/8)

திேடேனா
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தழக(ேடா&AதSசைனேயநனி
தி+பாவல நா3வ ெகா(ேமைமெய&
த7+கபா&ய3வா பதKளிய

ணிதிேடேனா

தைல+றீனியபா வதிFைசயி
லர+பா&"/நா&நாிகா
தைச (டானமா பிைழமாற

னிதிேடேனா

தைழ!ைபதாெரா@V/4நாெடா
)+கா கி3ேபா3பவனா"னி
தைர+க(டாலவேரயவனாகநி

ைனதிேடேனா

த@+பாழிைடO களியாைவ4
+Kலவிநாயகவா#பல
தல ேபாயவனாவிேனாதெமா

ழிதிேடேனா

தம+ேபநிக தானவ ேவரற
வ +Bாியேவ3"ைனேதாவர
த5+ெகேறபலபாட3கணா=வ

ைனதிேடேனா

சட திBறறியாதைதநாென5
மய+கேதா&சிறிேயா க=ேவெறா
சனி!பிறாகியM@றநாட3"

ாிதிேடேனா

தன+ெகறாடகமாதியேத)ந
லற திபாய3சீைடயா மிைச
ச/+கிேறா பி)ேசாறாிதாயழ3

க()ேடேனா, (¼)

+ககாரண ேவதெமாடாகம
ைர+Fரணஞானவிேனாதெம&
க திபா3வ/ேத4றவாட0

ண ததாேரா

க/$ச(டாளைனேயா சி Kெளன
மதி ெதேக4ெமேலாந3வாசைன
கைள+ ெகா(டா@த3காணெவேநரவி

ைழததாேரா

க+ தீநிக பா#மி)யா7யி
)+ ேபாதி5மீைகயிமா3ெகா@
க@+தா#ணேலாபிகவா#ைவயி

க#ததாேரா
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கைல!ெப(Jாியனாயிரவாயர
ெவழிசதாசலமானிமாதி
களி+பாட3களாகியமாாிெபா
கன+ேகாைதய ேமாகமேகாததி
ந@$ெசறா7னாதளாைசெயா
கண ேசா 0படா சாதன

ழிததாேரா

ெமாறலாேரா

கர தேறமல மீ நாக
ென@+Kாியமானதனா/@
கதி $சகாழியிேரைகெமயாகவ

ைமததாேரா

கடற(ேசைலலாவியபா மக(
தக(ேடா கெளலாமழேவெயா
க/ெசேற4 ேபாதி5மாவிெயா

@&ததாேரா

க@+கபாைகமதாணிெபா?லணி
மி+ேசாமன3வாகனநா@ந
கண+பால ணாலெமனாவறி

கிறதாேரா, (⅜)

கைன+கா ெபாதிசீ மலயாசல
மதிெறகா7டேனவமாற
கைர+க(ேடவேமா வாிதாவைக

வி(@ளாேய

கச+பா#ெமாழிேபசிெவணீ ம
ணிட+க(டா7ைவவா மதமாயப3
கைள+கசாதிக3Mரமகாபைக

தளாேய

கவி $ெசேகழிதழா பல ேகாெசால
0 +தாய)யா7ரேலா@ெச3
கழெகா(ேடானிக ேப றநாட0

தினாேய

கைம!ப(ேபமிேலமனமாெவளி
யினிசசாரனாெசயலானப3
கைத+காவியேமாதி@மா ெச&

ெதாறினாேய

க/+கா கடலா சி3கா3ள
மவ தீயி5மியானி@பாட3க
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கதி+பாாிைட>வதா4வி
க தறாெனனயானறிவா9
வர ெதா(ேப ெகாபனீாிைல>யெவா
கக தறாயக3வாவழிபாாி/
கல+கேகதவிசாரவிடா&பய
மசேதகனாவனவானனி

கவ ேசாதைனேயனணீதிபி

கனி$ெசேதெனா@பாலதாெமன
சி+ேபாகஞானமியாமகி#

கண ேதா&தமா ெச&வாயி5

ளபினாேய

றகினாேய

ற#திடாேம

வசியாேத, (½))

0+ெகேறயி)ேகாைடயி3M#த/

ன@+கேகா)ெச&ேத"ைலயா)ய
ெகாைல!ப(ேபா லேவ கைளவாள

ம தேகாேவ

ைர+ேகா நாயைனயாெரா@
பைக திேகபலவா ழ3ேவன
றி!"ேதறியவாெறாவா&ைமெசா3

ப(பினாேன

ெகாதி+காத/லானிேவாெரா@
ெதா@ தபா3வழிபா@ெச&ேதமகி#
ண$சிேகறைனயா விைழவியா0வ

ழவாேன

ண+கேதா&மடமாத கF(ைல
நிைன+காகேரா வாிதாவள
ள+ேறகனிேயமல Fவி3வ

)தேதேன

ெகா@+தா0நாI ேபர
பைட+தாரகேமய)யா "ாி
ைற+க(பா ைவயிலாதவேன9

ெகாவாேன

ர+கிேசகரேமயைனயா பிைழ
ெபா +ேதசிகனாவவாெயா
ல ேபாெயாதா&வயிH@பி
+ேதவ ெகாளாதிக#கா நிற

றதிலாேன
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ெவ+ேகா)யேகா3"ைனகாவல
ல$சிகாதனேமைடகேடாெறழ3
ெகாழி+பாைவய பா7ெநாயாசக
ெம@+கிேறாெமானாெரா@J#பைட

ைம+தா(மதயாைனெகாசீ ெசயி

க(@ளாேன

5ெச&ேவாேன, (5/8)
(5/8)

ழ+கேறா@ப3கா/ெகானீசைர
ெவ +ேகாபமிலா தவேநாைமக
ைல+ேகா)விகாதெமனாநிக#

கிறேதேவ

வ@சீாிய ேதாெகாெளா காவல
ன@+ேசைனகணா3வைகேயாெடா
ச!ெப(பாலகனாம)வாக0

ெச&ேதாேன

வி+ேகாதி3க(வானவRIட
னவ +கபாயைணவா வ வா&ெமாழி
ம@சாரமளாவியபாடல

ணிததாளா

ட+கிேகரளநாடரசாபவ
ாிட ேபா&ெவவாயிரவாெம/
தகாரணமாகியேசார

ணாலா

 திேற5தா ெகாவாைழக(
மி+ேசாைலெநயாறதினா)ய
ெகாைட!ெபாேப
மா ெபாயாAவ3

வபினாேன

த +க ேபசியநாகமா3சம
ெராழி+தீமைலேயாரெமேனெரா
ைவ!ேபாேறாளினனாைசBறிம

ைறதேவடா

த திபா7 மிேயானிையேயபர
கதி+சீாியதாநிைனபாைமய
9+க(ேடவதாவைச>ய0
ைழ+ேச ற#Bழி5மாடக
மணி+றீனமேதெய5ேமலவ
+க(ேட மேகானதமானவ

ெமாசிலாேன

க(டRபா , (¾)
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அ+ பாரமதானகேலாடைல

கடக(சாரண ேகானிடமா#கின
னெகா(ேடகைரேயறவநா"ாி

க(களாேன

யவ$சிKடமிழாதாிதாகிய
தவ திபாய3வா ெபறேவவர
மளி+ேதா வி(ேமெலாேசவி/

வ ேபாவா

ய@+பாைனகேபாலக3வானிைட
ெந+ேகாளெமலாமயி3வா&ெப
கைல+ககாநதி>னியதாெப

ெகா(ட3ேபா3வா

யச ெதபா லேசகரனாகிய
தக!பபா/க3பாலனநா=ய
வடறி(ேடாபலேதா&தேகாளாி

ெய ேந வா

யணி ெதகா3வைரமீபமாதவ
தி+சீ "ைனவாதேலா க(
ன+கபாதியிலாகிடேவநிமி

கேணசா

வ ததீணேவமைலேபாெலதி
வி+கிேறா பைகயாயெபாலா ல
மழி+கிறா&பலP ெதா ேந பல

சதிேயாேன

யம +கேசைழைமேயாவவானவ
நக +தீயி@தானவ ேகா5ட
லைத (டா)யேவெலா@நீபம

ணிதமா பா

வ)+சீரைலவாயிெலேனா)னி
ைர+ேபறளாப3பாட3க
ள)$ெசதாமைரமீதிடநாணமி3

கதேவேள, (7/8)

அக தகாரகேன சினேமமிக
வள +பா#மதவாதச6க ெசா
லல !"(பா@"காய பா50

ெள வா#வா

யயிக(ேடா&சசிேயா@ெவளாைனய
தனிெபாFமியினா=லாவ
மாி+ேதைவந3ேகா மகMனிய

விைதயாேன
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யல த(Vடைவேகாாிமாத
ைம!ெப(பாைவ4மாதிமினா 9
வைன தாெனனேமயபராபைர

பகினாேன

ய9+கிறாயமேனாலயசாதக
ெரவ +ேதசிகனாெமாமனி
யைம+பாவணிவாயவேனாெட5

வததாேய

யத@தீெமாழிேயாெராெவா ;மிைச
பி)+ேபரபிமானமதா/@

மலட@தீமதீதமாகிய

வர ேபெயா@Fதநாமைற
4ைர+ேதவெரேலா க=நீெயன
வ@+ேபரறிவாளைரநா=ம

வி தவாரா

கறிடாேன

யய தாெனனநாெனனநாட/

னிைல$சேதாடவிடாவAFதியி
ன9 தேச பரேமசிவேமயக3

வ தேகா)4மாமேதசம
ரச+க(ேடச/யாவணமியாைவ4
மைச+காரணேமமறவாதவ

விநாதா

தபிராேன (24)

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

ததத ததானன ததத ததானன

ததத ததானன – ததத ததானா.

த"க#$சிேயமிகவி(டவ +ேவணைவ

ததிரசியாதவ
சதமி+கபாடைல4பழி+6ட க
டதிெயா+கேவமத
சைகயறபாடெமாழிதவ +நீெயா
தசெமா ேநாினி3
த(கடவா கைரயிறிைவ தசீ பக
ததைன!ெபாலாரழ
த(@ச+கராதிெகாெண(கர தேனாம
தகளிெபாலாெசா3
தகெமா தேவவியினசெமா+65க

பிர+கலாேமா
ெமாறிநிபேதேனா
வதளி+ெகாணாேதா
/(கணிடதாேறா
வ(ட  த தாேமா
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ச()கேமைமவி
ச(டெவமா தவெச&ப திேயா மி
சசல திலாழவி
சபரெகா3M
ைமகைண+ைகேவபைட
ததப தியா7

சைதயிெசனாெயனெநாதிட!ப3வா ெச&
ததிர மாையைய
ச" ெபறபால(தக திேயச த
தி+ைகநீற
த(ைடயிடதாெப ெசதக $ெசேவசிவ
சகரெகா ேசெயன
சகட!ெபாயாெமாழிெவ(கவி+மா3ெகாவி
ததி தபாடல
சதிர$சடாடவியதிெயா ளாைன நி
ததி+மாைசத
சைகெயா நீறியெவபினிெபணீத3ச
கெசால+றாவிவ
சதன தளரவியறெமா தமாைல
தகிைட$சிமா கள
தறக!பேனா)க7சி +கவாழெவா

பிண+கறாேதா, (1/8)
1/8)

ெவறசி தராேரா
வ"படேதேயா
நபலபேமேயா
ணிதிட தகாேதா
ணிதிட$ெச&வாேயா

வெசாெம&!படாேதா

வி த+க?@வி
வகசேவைலயி@ெச+கிலாைளய
ைணதளி தபாலன
ைவகர ெதாராைனையெநைவ தேபைரய
றித@ நா=வ
வதர வானவ க(@ெவமாறைவ
யதெவபிேலறவி
வச ெதாேடா கயி தாி தேவ&திக
ழபிைக!ெப(வா&ெமாழி
வச/ நா)யெகாகணேமைனய
வப+ேவணவ
வகண ைதேந சமணப0 தமாதிய
ைடதவ +ேளசில
வதாி தசா/யிெனாைழ தழா
னசல தமீ4ந

@ண+ளாேயா

த3ெக)டாேதா

தபப3வாயாி

அ"ய திேனா@ெநசிம@ேமாரவ

ள"ட ேமேலா

ெய தி திலாேயா, (¼)

ளச திேவேறா
வதி+கிேலேனா
ணகிநிைகதீேதா
@தி+ைக தா#ேவா
ெகா(@ெம&+கலாேமா
ரகளி)லாேயா
களி திலாேரா
லல+கிடாேயா, (3/8)
/8)
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வ(ட ெம$சீ ெகாசிதபர திேலெயன
டபழி திடாம/
யகத திேலயி7தி+க(மாயன
ககளி தவா வ
வகியிலா0நிறெகாள தியாகிய
றதைழ+ேமா ெசா5
யசிகி+மாரனி3வெவறாமெல
னக!"ணீெயன
யபர திேலபதகனிப3ேவைளெய
ன(டலறV0
யசநடசீ நைட ச தியாகிய
னதவி ைதயா)ெயா
யாி தேபரளிறி!பதாகெவ
னகெமா ெதாேவா விைச
ய(டல +ெகா காலென5ெசய திேமவிய
ககாி!பிலானி

ெகா"ைட!ப3கா/யசெகாலநாணமி3

(டைர+ெகா3ேவ3"ைன
(ைடெயா+மானிட தகைள$ெசேவளாி
பெனா!ெபவாயின
ெகாைகறிடாவிளமைகய +ேளசில
ெகா(டப திநா)4
ப7றமாதவ தக=+ெகா ேகா0ற#
ெகாெபா
தேதசிக
(டணி$ெசானாரதெசா3 தேயாகிய
பிட!ப3ேப த
ெகாறிைற$சியா பவ தகண திேம3ெவ
சர ைதேந சில
றின திவா சிைற(@ற$ெச&B வ/
றலறவா4த
ெகாபடF9ெதா@ தமாைலெகா
ம ைதேந சர

(@ைட!பேயா திெகா@ தவா/
ைவ ெதேமைமெப
பியி"காைமநிைனைழ ளாாி@
ல திலா வம

செமா+வா3ழ7ப+களாவி
ளி திட$ெச&வாைரவி
(டல ைதேயெபயெர ைர தநாெளா

ைசைர ளாேய
/ெச!பினாேய
வ பறினாேய
0பிதறினாேய
=ெசா/ ளாேய
ெத"ண

தினாேய

வெதாளி ளாேய
டகல+கவாவா&, (½)

4கர த வாரா
"ெசா/$சியாேன
மறளி தேநசா
சிைதவி)டாேன
0"க#$சிேயாேன
ாி"ற$ெச&வாேன
ெராெவறிேயாேன
ணபைட தநாதா , (5/8)
/8)

ப+ணாலா
ைடதிடநாணா&
"நபினாேன
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ெகா(டெலா+மாதவ
ெகா(கனிடேமறிெயறி+மாத 
லபயி மா ெச
ெகாப திேயாைரயிக#டெகாகா3வழி
பக தினா=
ைடOவைர4(@வ+நீ ெகா
Iகைர ெதாடா சம
றியிடமாத கபத) லா0
றிசிலாநில

வதிட$ெச&ேதாேன
4ண தினாேன
யறவ +மாவா&
யகைள தளாேன
ைமைட!ெபமாேன, (¾)

ப"ச தசாகர) தமானி

ப(ைடயிெச&ேதய
பறியைறநாெளாெகாபினிெகாபா மிைச
ைபதைக!பராைரம
பதய தினா/க7@+கராமவ
ப(பிைன$சதானி
பபடவாயமதகெள)டாதப
ததனிலா0
பபர ைதேந ைலமைகய +மா3ெகாப
வக@!பேவகியி
பைபெகா@6ாி3வள ெவறிநா)ய
பசவ +ெகா தாயின
ப()டPணி@கிறவ +ேவணப
யெகா@+மாைன
பகய ேவதன9ப)+ேமாப
யகர+கா0ய

பவிெகா தாைதெய5ெசா7 லா0ப
தகைன ெதாழா தம
பசர தி3வா#கிளிெயறிைச+வா&ெகாப
ரபைர+கவா0
பகிறிலாநிதபறி தசாரண
பசமறவா#0ற
பசிலபமானதரெகா" தராதிய
பதிகமானவ
பசவவாவளவறன+நீ@ப
னண +ெகாவாேனா@
பைசகேநா&தவ"கறகாவல
பதின +நாசந3
ப(ெடானி தேவதமனதெம$நாயக
பதமறஞானநி
பகமறவாெசயகதபரா0ள

ெசதமி#+ேமாகா
ரக(மி+ளாேன
4க தினாேன
ததர!பிராேன
ர& தMசா
லெச&திடமாயா
கல+வாேன
தர+மாரா, (7/8)
7/8)
தகைள+ெகாளாேன
ெதா(ட ெபறேபேற
0பாி+ேமகா
ரெகா@ தேசாரா
பிசில +மா வா
ெப தேகாபா
லக=+ெகா ேகாேவ

118

ப(ட ேமாதிட

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

ெமறேதேவ. (25)

த த தனத த தனதன த த தனத த தனதன
த த தனத த தனதன – தனதானா.

ற ற0 +ைகயி5க

பி$ைச!பதந தி தவய
 த +ாிைம!படவ பணி
ெமா+ெபா  தனமிைச
க$!"ைனெபா"$சி மிய
 தி+ெகாடைண+ைக+வ
ெமா+ைக+க/யிபடலம
+க ைதெயாழி+க+கத/
ெமா&!"பம$சி னத)
 ைத!பவள ைத+கமணி
ைய$ெச!"நிற$ெசாறமிழினி
$சைடெயன!படAதின
+றம
!பரகதி
யி"+றவி$சி தமணைர
)!ெபாெவறி!"லவனி
ெகா ற#ெப"+கயவ க
ைக!ெபா&!ெபாளி$சி தவ மைன
ற ழலப!"லவைர
ைட+கைவ & தி@த7

திாிட திரைள
+கி+கைண$சி தைரநனி
+கி!ெபாிதி$சி$ெசனமயி
ெரா+க!பல பறி!பறிெச4
ெமாைட தைலய +கபினரழ

$சி"9தி+ைக$சி மிய
ெரா $சில"+கவிைம
ெச!பியெவாைற திெமாழி
டற0ண +ெகா தவ ெச&த
வ திவர ைத தமர
$சி!"ன/+ககிணறிைட
ெமா!" தயிாி$சி திைடய க
ப)+கிைட4 !பழ
9$சி தென9 !ப)ெபா
 தி+கடம தி!பிரணவ

"ாிேயேனா
ெதாழிேயேனா
பணிேயேனா
யேலேனா
மிளிேரேனா
ெவேளேனா
"ரேவேனா
ெவாேவேனா, (1/8)

நிலவாேதா
4தியாேதா
=தவாேனா
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வி "ச தி+கணபதி
ெமா த தி7ைர+க!ப@ெமாழி
ெமா$ைச!பயெறா  திக#ப/
ன + தைலவ)யவ
ைன$ச திெயா@
தெபா)
ெமா@+கமல ைத!"ைர4ம
ன $சில ந தி ெதாழ/

தெசாகதி சி திெபாிெதெம&

+கெபெவ"+க"
ைத+க!ப@ம+கபின5(
ரப+வெம&!படைனயவ
ெமா& !"விக த ய ெச&ப
த +ெகா தவைர$ச தியபல

ெமா தி!பலதி+கிசிதற3ெச&

ப/யாேதா
நிைலயாேதா
திகழாேதா
தைழயாேரா
யராேரா, (¼))

அற தைம$ெசாெபா/0ட

னி@ தவ படவைரய
ளி+க தந"றவ மி)
வ த ைதமதி  தவைசெவ
+கலக திறினய
லப+ணமி+றவ களி
வ த  மி+$சிைலமத
ைன$றியைம+கபைடையய
ட+க தெவறி+ாிய

வ+க ெதா@கைட ளசிவ
ட ைத!பணிகெபாிெத5
ம"றவைர!ப தியி3சில
வ+க ைணய றவமைன
ெபறிடசத!" திர நிக

ர ளட +ெகம"ர

வ!ப ெதைவ!பி@டன9
ம+கதவி!ெபறவ=ட
ைல$டவெனா+க றவிக
வட திைசட$ெசய
ெகாற!பைடைக!பறின க=
ம$ச!ப@மெசா"லவ க
வ$சி திர(ெம$ச!ப@மிைற
ப+க தி/ர+கிெப மிழி
வ !"க#ச த+கடெலன

4றலாேமா
ெபறலாேமா
மழலாேமா
நகலாேமா

மைமயாேதா
ெபகாேரா
9வாேரா
வளராேதா , (3/8)
3/8)
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வ!பி ெதாட ட!பழவிைன
ெயாைற$சடவிெடாைறயினிைட
யைட+வைம!ப@த3ெசய
லழியாேதா
வ தி+கைலக)!பலமைல
ெச!"யி கெபறவைளய
ாி+ெகா!பவிரசி தி@விைழ
வினனாேரா
வ$!ப3வித திெகா@மன
"+நிைன தகாியன
வைற தினெம த!பக த7
மவேமேயா
வ++ைவக+கி+டவைள
மி+றவள+க +கைரயில
ெபறிவிள+கி தா3பிைழ
ெயனலாேமா
வபடகள +கன3வைர
யிெச!பியெம&$ெசாப)ெச&ய
வ)!படனி ததிெகா
லறியாேயா
வ!"+கிைடெவ!"+கன/ைட
வி)டகவி!" தக9
த) ததெகா!பியக
படேமேயா
வ த தண திபலபல
ப த +க த!"கைழய
ழி+க ணிதெகா ெதைனயிவ(
விடலாேமா
வ தி ெதாைடப$ைச ள0க
ட!ப!பிைணயெகா ளனவ
ைன திாி றவனிெல

ெனதி வாரா&, (¾))

பறறவ சி த தினிமைற

4$சி+கண)  திகழி
பப$சரண +பர

ப தி+கட7"+கமி9ந

ல ைத+ைகவி@ $சினெமா@
ப+ைக+கணி) +ெகா=மவ
ைப+கெசவி றி!ெபமைல
ம ைத+கட/டைறயி/
பச த மதி+கிெபக
ப +கவிெச!பி$சில சில
ெராைற+கவிெசா +கப
வைற!ெபறவி@!"க# பல

ப$ைச!பாிக) திகழிர

த திறின றவனி
ப ைத+க வி$றியபாி
ப!"!ெபா/ த+கட/னி
ட திறி0+ ைணவ

ெனனவா#வா&
ரறியாேன
தைனயாேன
ெப ேவாேன
தியினாேன
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ப+க தவள$ச+கர9
ப த ெதா@ !பணிெச&க
சடெபா)+கபகிவி
ப த@யி கபி தவத
ப@+ெக@""த3வைர
ய!" ளியி@!பைமெச&
பசி திரெளா !பட பல

ப@ ணி றி+ெகா=மவ
ெவக!"/யிசி ாிைவப
ைன+ைக+கெவபிெகா=மத
ைப+ப3சர++ெகா@ம
ைர+ெச7நைப!ெபாிப
ழி$சிக/ய $கற
பப தி9+றவிெரா
ெச+க !ெபாெபா"றணிமதி
பக+ெந!பிெபா)பட

ப)+லெமா $திக

ற த(வன திசிைலய)
ப@+கைணயி)டெசா/
பட!ெபய ெபறிடவன
ெசாெகா திளிெபா&$சசித
ப) ெதாழி7+ தி0ள
பைட!"ன3ற தைசயி@
ட!பய3க+ெகா)யப

ய ைத தெசற திாி"ைர
ப தி தவள!பசி யி
ெலா +கன0 !ப9தி3ப
னி+ககைடயிபெடா9க
பைற$ெசமல +ைக$சரமி

ரைட!ப)ெநெறாடறவைக

பபப7யி +$ெச4மிைச

மதிேயாேன
7@ேவாேன
கிேலாேன, (5/8)
/8)

"ைனேவாேன
நிைனேவாேன
னிேவாேன
மகி#ேவாேன
மிைசேதேவ
வ)வாவா&
டவாேள

4 தாேய.

வற+கடைல & தி@னி

ெசற திைடப@$ழெலா
ம த+காிைய ெதாடளிய
ைம+ெகா தமன +கனகைன
ய@+டைர!ெபாகிாிநிக
மெபற "ய தி"ைனயெவா
ம$ச 0 +கட/ைட

ெந@மாேல
ராியானா&

(¾))
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"+க தவெசறவெவழி3
வட திகிாி+ைக+கமைல
ம@+கமல !பிரம5
தி+ைக+கிடமி@ திக9வ
யிறி"விெயா+க!பகி
வ +க+கனிய!ப+விய3ெகா
9+கைடபய +ைவத3
ைவ  ெதா9நப +வைகெச&
மெறா!பி3வன!"+ெகா=ைல
ெவைப+ெகா@)!ெபாவல
ைவ$ச தியைண !ெபநட
வச திர ைத!பக0
ெமா +ெகாபவ +$சமனிக
ம+க த ைத+கைளத
மகி+க/யிசி+ ய
ர !"க#ெப !ெபாவி3வ
ர ைத+ெகாளிரைட!"லவ க

மெபா" ெவ" ெதா நட
மி@$சிகியிச திெயா@வ
சி !"வன ைத+கணமதி3
வெடா தைல$ெசாகிளிெயன
ெநைட!பரI +களிெகா(ட
ற தி+கைம$ெசாபலெசா/
வ தி+மிைச+கபழ
னி+ ய மி+றிடெவா ம

க திகன3ெவெபா ெத9தக
ம) தன
தளெம
ன+கனவி"+கைணம

ைல த ைதெயன$ெச!பியசிவ

வ  திறெமாைற!ப@வெத

ன த+கதவ த +ெகதிாிக3
வ"றமத+க)னண
வ)!ெபாளி$சி தளவி3பி
ைழ$ெசாகப)  திாி4ம
படமன த +=வள
வ தி!"ைக4$சி$டரத
னி!ெபன0

திக9வ

ழ+ெகா தெபறிடவ வ)

ைவ!" தியளி  தவைசவ

நிக வாேன
5மி#வாேன
களிறானா&
மி@தாளா
ெபாிேயாேன
ளறிசீலா, (7/8)
7/8)

வைளேவாேன
யைணேவாேன
ாிவ ேவாேன
நாதா
வாியாேன
ெகா)ேயாேன

வமாவா&
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ள

$ெசயசி திெகா9விம

ய+கறகதி+"கவி@

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

மிறவாேன. (26)

தனனதனததத த தனனதனததத த

தனனதனததத த – த&யனா.

இைறயள0மபி3சி தைடயெவ5வநெபா
ெடனத)ைமெய ைர த
ாினிய0ண0பச!"மகளி ககச!ப
விய/ைசநடெதாி த
ாி)ந@ந@ெசாெசா30ண த3வ(ட+ெகா
ாிகெலனவிளெபறி
ெரறிகட3கைடெத@ தவதAகாிபற
விைமயவ க=தி த
ாிகபரமிர(@வி@ந@நிைலயினிறப தி
ெயதி5ய ெவ ண த
ெரவெரவ கெளகிய பணிக=வதவ +
விைச4மவணசிற+
ாிவனிவளிெதறர சமய9தாி 
ெமைவயி5மிணகலற
ெரளிதணபைட த7ந@0கணி+
மிதி4ம பத தி

கவனா
ெச3வனா
ந3கலா
வளலா
வ3லனா
ெவளனா
ெபா3லனா
ெலா3வதா . (1/8)
1/8)

இனி4லகறிைர+மதிசயமனதந 
மிய3பினரறிதிட$ெசா3
ெசா3லேனா
விரைலயெல பப3"லவ ெசா3களகற
ெவழிமதிைய4(@க+
ெம3ெகாேலா
விடபமிைசயதர தி7ைமயவ=டறவ த
ெரதி வரவழகநி
ந3லேனா
ெவழி/வற வழிப@நலெபா
த
விமயமைலய ெபற
ைதயேலா
ெவ9"வி4(@க+கியளவி7யி"ர+
மிைசெப ெந@சட 
ைமயேனா
வி"ைழயிையெதா ெவபி3வகைதவைரதைம+
ெம ெழா@விளெமா!பி3
ைகயேனா

விைலயைசததி+ைகயயிெலா@சிக()4ெற
னிதயந@0தி+
விளமக தமிைசமி+கபவைத4டெச&ட
ாினநமெத நி த

ெம&யேனா
விவேதா , (¼))
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அைறதமதக=+=யி வைதெய7பிைற$சி

யயி3ைகயிலமிசிநிக
னIவள0ெநசிர+கமில ெகா)யவசக த
ரைனவ கைள4ெப+க
னமைறவிள"பப3கட0ளாி5சிற+
ம வைர4ெநசக தி

னறிவமயக7றகனவினி3விைளதசி தி

நளிேன
ெவளிேன
7ளிேன

யAபவநிைனமி+
னசடைரமனகல+றவெரனநபிநி த
மவ தமி@ைப& 
னசலெமனநி சி தசலனமற/றி
மவலமதிெகா(@ப தி

ைநகிேற

னகளவிநயெசா/ தசமரசணெபா +
மல மனெகாதி+க
னடம0ச()கெமதி ெமாழிவிளப3வி@

ைவகிேற

வசெமா@ெநாெம த

அவிெத5வ"படசமய9தவி+க
வம நனி"ாிமெவறி
னழ/5டனபி/டப5வ3பல0கிைட!ப
வகிலெமாழி4"க#$சி
னடம/நமறன+ெகாெரமெனனவிதசி த
ரம பதிெதா ெசல

னணகிாியிகIறகிளிெயனவ/ைர த
வயிலவனபத தி

னகடவிகடப) தமகளி பினடெசா@

மதரமர) 
தலைகநிக ெசெபானி$ைசம/யரசெகதி@
மதலவைர4ைள 
தைல4ைடமடைத+கறைறமறவ+
மரச கெளா@சிாி 

தவமதிெதாைலல!பி3ெவமதியைம த
வவ/4 ப)+

ளிேன

ெச&கிேற

ெகா&கிேற, (3/8)
3/8)

ெய&ேவ
ெகா=ேவ
ெமா3கிேட
ெலா37ேவ
ெவகிடா
ெஞாறா
ைவகிடா
ெவள0வா&, (¾))

நிைற4ண விறியப மைனெதா Aைழதிர+
நிதிமய3ெகாெணசக 
ளவா
நிகமதெல ெச!"மளவி3கைல4தவி+க
நிசெமா@கலநி
ைமயேன
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நிணமிகவதிட!ப3வைத"ாிIக+
நிைரயெமன0ெகாதி+
ெவ&யேன
நிைரப@கணக( வழிபடலறிநி த
நிைனதபயெகா@+
ெமா&யேன
நிகிலெசயகமி+க"லைம)க(@வ+
நி"ண பலதி+
ம37ளா&
ெந ெநெறனவ(ட ந@ந@ந@கிெய&+க
ெந)தற3ெபாழிெதா/ த
ெச37ளா&
ெநளிெநளிெநளிதசப9ைம4வணெகா த
னிதெமாழியி5ெப த
ெசா37ளா&
நிரதிசயரசித தணதரச"ச த
நிமலகதியிகணி த3

"37வா&, (5/8)
/8)

நிைறயற0ய ெதறி+மணிெகா(மடதாி த
நிப பயெமா ற$ெச&
ெச&ைகயா&
நிகர நலெச& தவதகிரணகவி#+
நில0மதிக(@ெவ
வி37ளா&
நில9ைம4ெதானி தகட9ைம4ெபா!பி
னிைல9ைம4பைட த
ைகயேன
ெந)நனிதசிவ தமிளற#ெபாக க
நிதணவி@பழி!"
ம3வா&
ெநறிபடனபைட தெபாகபல0கண தி
னிமிடனி4ெசய ெதா
&யேன
நிபமறிெபதவ னிவரசிைதக
நிபிடமைறெவாறைம+
ைவபவா
நிகளநிக பதற0யி ெச&தவமிசவி@
நியதிகைள4ண 
வ3லவா
நி வ/தி ெதறி+ெவயி3ெபாமலகழறி
நிழ3ெபாபதெகா@+க

சிைறயிைனயைறதர பறைவெய9ெகா)+ைக

திக#தரநடெச&பப3
சினவரவின)+கவகவிநடனெசெயா!பி3
சிகிமிைசயிவ தைண+
சிவசிவெவ5ெசா3ெச!"மவர)பணிதப த
திாி")4ற#தப$ைச
ெசக9மெவறி4ைடயமனகமட
திவ)ெகாறெமா த
திைரகட3வறெகாறவண5ந@ற$ெச&
ெசயறவைளதெவாைற
திைச9மற!ப3ெகா@ைம"ாிகிறட
திறமழியெவ சிசி3

ெவஃவா&, (¾))

ைசயேன
ெமஃகேன
வி3வேன
ெம&யேன
வி3லேன
ெபா&ெசா3வா&
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தி5மைவவழநபாிகலறனிசி த
திரளிைடவி@சிவ த
சிரசி/@கிறெடா)ெசவிமறிபெறா
ெசய3"ாி4மபாிட

ெதளிேய
மஃறா&,

(7/8)
7/8)

சிதத3 விள"@+க(மதியரதனக(ம)3
ெசறிவிழிக=ல+
ெவ&யிேலா&
ெச9மணிெயாடெபா5றமைடய மனெமறி
@திமிர9பற 
ப3கரா
சிகரெமாாிர(ைடெயா தைலயிெனா@சிகற
திாி"ைரெய5ெபய +ெகா
வ3/ேய
சிகல ெச3வெபா

தகடமக=ெவ(ெபானிட

சிதமக=ெமறிர@
ெச)9ெதாழிமி+கமண மடைதெபற
சி வவைன4ப3ெசாக
சிரக ெசகர ெதாெடாமதி3கடதவி ைத
ெதாி4னிவப) த
தி@ப@வண த கவ)0ெகாசி த
சிரம)லெக@+
ெசவி@ெட தி@மவைர4வி"க த
சிறிெமாழிவிறி4ற

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

தைளேய
"3/னா&
க3விேய
ெவளேம
ெத&வேம. (27)

த&ய தனனத த தன ததானன

த&ய தனனத த தன ததானன

த&ய தனனத த தன ததானன – த&யானா.

ெத&வ திவசபவ ெதபாெலன

ள!ப) நட ெப+க ேதா&த
ெச3வ!ெபா/விைன ெதறி$ெசKாின3

கி3லாேய

ெத&தி திாிகிட திகண ெதாேதாெமன
ெவைள!ெபா)9+கதி+சீ திக#
தி3ைல!பதியினிெசதமி#+ெகா(ேடாதிய

ெசா3Mேணா

ெச3/கய3தி+"னெகா(ேடா/@
ம3/ தடவிள+பதி+க(பாட3க
ெச&ய$ெசா/ெயன+கறளி+சீாித#

ெபா&தாேனா
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ெதளி தி0+ெகா(@ைம!ெப(பாைவெயா
ெவளி+கிாிய@ தறளி+V@

ெச3ல+கணபதி+சர தபா ெசா7

நி3லாேதா

ெசLவி+கிைணெயாழி+சிகி+க(Bாிய
ெவஃக!பைடெயா@ற(ட+கறீட
ெச&ைக+கெனைன+க(@ைர+பாைமக( ெம&தானா
தி3/பலபிண+ண+ேதா&த
ைமெயா திரவினிசசாி+தானவ
ெச3லபட0 +க !பேபா3"க
ெதளி ெதளி4Aபெசா/+கிேறா "க
ெழ3ைல ெதா9நி தைற!"(பா@க
ெச3ல!ெபாிதிர+கிறதெகேறா பய
ெதL0 திரவைத+கைற$ெசJலெமா
ைகயிலவிட தி()றசிேகறிவ

சி37றவ=+கெகா@ தேறாதிய

ெழ&தாேதா

னி3ேலேயா

ெதா3லாேதா. (1/8)

ெச37+கிட விைள+கிறவ +ேத வ
ெம&ைம!பிரணவ திெபா தேகா0
சி3ல விைதெயா ெதகல+கதீ தர3

ெச&யாேதா

ெச=+லவள +சிைற+ககாதிய
"ளிறைசமிக தி வ+தீவிைன
சி3லா +நி தறி+ேபர

ெபா3லாேதா

சிL0$சிெவனவ+கசிவ+ேகாபிக
ைவயிறைலனி தி+பாவல
ெத&ய$ெசா7ெமா/+கவி+ெகபாவைக

ககீேழா

ெச&ெசாகவிெதா@ கழகபா/ட
/3பபல தெபற+க(ேடைனய
சி3ப தைரவ  ெதாழிெகா(டாயி

ந3லாேறா

ெசLைவ+கைண தவி

தசாெதனி
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ைமைய+கிாிையெவ@ெகாைல!"Fைசெச&
ெச&யழிையெயா+தைக$ச(டாளைர

ெயளாேயா

சி3/ ெதானிதைழ+ெபாழிேறத
ென&த"விவைர+கிள ைதபாாின
தி3பபலவ தகிய சா ன

த3ேலேயா

ெச&4ெடானிவள!பகைள+க(ேடெகாைட
ந3ககிைச4நெபாறின +Fவள
ெச&யறவற"வி!ெப(டா#0ற

லஃகாேதா

ெதளறவிெடா  ெகா@+சீலமி3
க3லகயவ ைக!ெபாபறி தேபவிைள

ெச&ெயா!பவ மி)!"(ெக@++ேகாவர

0ளாேயா. (¼)

ைசவ தைலைமப சில +ெகFெடா

ெகாLைவ+கனியித#!ெப(ெகா@+பாட3ெச&
த ம திைன தெகா(@ைர+சீ கெச&
ைசய திைறதவ த தி தசானன
ைவயகிடவசி த(ட ேபணிய
தைள+ாிைமைவ+தவ +கிபாவன
ச3/+ணைட+(டைர+ெகாேற"வி
4&ய$ெச4நிமி தபிற+கா கி3
ைசயகதிநிகிறவ +தீவிைன
ச வ திரந கதி $ெசேகெழாளி
ைமய ண+ெகா(@ தேகா சி
ைதயமAமறி+ேபற

ச3ல+கயிெறா)+பிைற+ெகாபாதிய
ெகாள தியிவண+கெபா +கிறார
ைசய தைன4ம)"ற+க(டா@த3
த3/!பைடதாி+கர$ெசேசய
ெள&த!பரதவி+தி ெதா(டார
சைள+க/ெயாழி+ண!ெபாகாழி4
சளி@ம+கல தா#0
ெபா&ைம$சமய தன+ெகேறாதிய

ளாேய
ெப&தாேய
ெகா&தாேய
ெச&தாேய
ைகயாேய
ற#வாேய

ெதளைவ+கைதக=+ெபா தேபாலநி

க#வாேய

சL0 திரக@(பவ +சீ தர

ெவா3காேய, (3/8)
3/8)

ைசைக+கைடவிழி!ெப(கைள!ெபாFமியி3
ைவகி!"ண வதெக "றிேறவள
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தளி+கதவைட+கிறவ +பாட3ெச&
ெநா&ைம!"லவ ெமா&+சைப+ேபா4ய
த&ய ெதானிவிைள+பத திசார
சளக)தட தவ!ப(Vனெம
ைமயகடன@$ெச ைழ+தீவிைன
ைதெவகம7!"சழ+ேதா&த/
ைதயிகதிபக(@ைர+ேகாசில
ெவ&றிடெவ!"க@!"தீயவ

விளாேத
ைனயாேத

ச=+கிைரெகா@+தவி!"J#தர
தLவி!பலாிட ெபாெகா(Tரமி
ெவளற மரவ +ப (ேடசி
த3ல திைனநிக +களி!ெபாறாநனி
த3ைல!பைடந@$ெசகைழ தி(ேடா=ட

ெவ&யாேத

சLவி+கிரகசி தெறா@ ைதசாயக
ைதல ெதா@மண+ெபா)$சிேத மல
ம3கி!"விபைட+திற ெத(ேடாவிதி
ைதயசிலவைம+"ைழ!"ேறா7ட
ைசல ற9ெவ@ைண+ெகாேபறதி3
ெவ3ெப" வெடா()றற(ேடாெடதி

ெம&யாேத

ன37+கிரமத+சர+ேறறிய

ைசகெபாெமா தெச7 Kத க

ைதத ைணெபா றி+ெகா(ேடா ெபா

ெவ3ைல+கிைடநிைல ெகாைல+கசீ@

ைசந!பைக4வி)"ற+க(டாெயா

ளாேத

ன3காேத
ெகா3லாேத

ைகதாரா&, (½))

ெம&வ

தைனெசயெக ைழ+சீாிய
ெதா&யிகைழையெயா+"ய!ெப(ேச க

ெவஃறி)5ெமா தகதெகாறா க

ெவ3ல தி5மினி+கவி$ெசேதமைழ
ெப&தி@லகளி+"க#+கபாமவ

விள தெசா பாி+தா(மல
ெவL0)னமன (டாி+கேசா வ
கள தவ றெகட தி(ேடா(மிைச

ெச&ேதேவ

ெகாேகாேவ

வி3வ$சிரெம@+பல +க(டாய

ெரா&யாரா

ெவ&ய +ெகமெனன$ெசெறா +தீர த

வா#ேவ

ெம&யிசி7சி7!ெபாறிட$ச ேதாடெமா
@ளி ெதா9திர+கிறவ +க(டா/க#
ெவளி+கிாியி5$சதனிககாநதி
ள!பிைறவிள+கெசா/+சீ த
வி3வ$சைடநி தக திபாலம

ெத&Mகா

130

ெவ& யி கைள+ ெகா வ+காலெனா
பிைள+ெகதி +கண தேகவிழ
ெவ3ல தபத த"ய ேப கைள
வி3ைல!ெபாAதெகாபி5+கறாடவ
ன3க!ப@பழ ெதாறிைன திேறயவ

ெவகி+ைகையெநாி+கண ெதாேறாட

வி வி ெதானிபிற+ப)+கபாயிர
ெம&திடைவவி@+சிைல+ெகாபாம/
ெவள தைலயிெமா கர தV@ற
ெவைள+கடன@!ப(கிட+பா&மிைச
ைதய ைணபி)+பத த(காெரன
ெம3ல யிெலா தறி)B ைமைய
மி  தளி ப3"பகைள தறாளினி
ெலா3ல$ெசாாி4நபக/+ேபரைல

ெவௗேவகா
=3லாசா
ந3ேகவா

(5/8)
5/8)

நளா வா

ெம3/ தைலயினிக(@ய+க(டா&ெப
வி3லகதிெய&+ப)+ெகபாெலா

ம3வாகா

வி3ைக+கிடவ ண+ேறயைள
வி3ைல!பைடயிைன+ெகா(ட+ககா பட

கேவாேன

ெபா&ெசாறிதெழ9 ெகா@ ததாதிந

ெவ3/"ாிதைல$சதத Bறிெயா

ெவளிெசயநிைன+கிறவ +கசாைமப

வி&ைய!"ண மல தறன+கேறாதிய
ெசா3ைல!ெபாதிையெவபிறவ$சிதானத
மி#ெச!பியனி+ெதாி+ேதசிக
விள+கம#கட!பெதாைட+கதாவல
ைகைத$ாிைகப கர தறாழவ
வி ெசா"ைனமி@+சம ேதா&த
வி3ல ெதாதி "ர+கிறா&ெப
ம3ல"வனி சிகி$ெசேசவக
ெவள+றகைள+ெகா()கறி(J கிைள
ெவளி+/கபெசால+ெகா(ேடா பல

ைநய!ெபாதழி+ண ெததா&ெபாயி3

ெவளெகளிய கதி $ெசேசாதிெகா

க வாேன
5ேளாவா&
ெசLேவேள
ெகா3ேவாேன

ைகேவலா, (¾)

ைமவ திரவ தக!பேப சில

ெசா3/ ய ெப தசிைல+க(ேபா3வள
வ3/+ெகா)மன+கசெறசாெத9
ைவய+ெகா)மல த(ெபா)பாைவய
ெவைள$சசியடசர தபா பி)

ெமாவாரா
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வளி+யிதெப(கைள+ெகா(டா)ய
வ3ெலா!ெபனவிைச+தன திபா3சிறி

ச3லாபா

வ=றிடவளி+ணர+ெகாேபம/
வவெடானிைர+கிறவறிறி4ண

களாேற

ைவ தைலயயிெகா(@ ேதாளணி
ைம& தி@"னற(கடைபதாைனெகா
ெசLவி!"விவிள+கெசயெகேறயதி
வ3ைல!ெபா9தினிசசாி+Jாிய

ெகாவாேள

ளிெகா=மவ +கிதிர +ேதட

வளி+க=மர+) (பா கைள

வைள+ெகா)4ெவெசவி!ெப(ேகாகில
ந3கறைலமகறதிடெகேறெதாழ
ம3லறைரக+தல தேபாெடளி

வ ம தவ !பகச+ேதா=

ெக வ தAம5+கெற9 ேச ெசா7
ைவெக!ெபா=ம கவி!ப(பியாைவ4
வள+கமல"ப "ளி+ெகாபாாிைல
ெயாLவ திக#பவ களி!"(டாகிட
ைவகெபா9தினி தகிழ+கிபாெல9

ைமய$சமரச!ப(பளி+தாரக
ைமதி!ப)ெசா/$சிைதயிெகா(ேடா ல
ெவௗவரவிைள+களிறிேபாதம
வளபிரபல +)+B#வி@
ெநா&ைம+)க=+பைன (டாதிய
ைவகமரசெசகவி த(ேடவிட
ைவதிடவெனா தறன+கேகயவ
ைனயெகதி பண!ெபாெகா@+சீ ெசா3வ(
ைமயறி@ெமன++றி!ெபாேறாதிய
ைமமெபா9ைதெயா+ற!ெப(காத/
ைன0றவ5+ப)+கேககிய

வைக ைணயைண+சிற!"காIெமா
ைவைவ$த5ம ெக@+ேதவ க
ப3பபலநப(பிைச+ேதவ
ம3ெக!பதியினிறயி +தாையநி

ம3/)கல +தைல$ெசேகா/ன
ெந&யிபிச &!"கச தபா7ைட
ம3ைல!ப/சி+கிறவ +ெகாறாகிமி
வைள+கள களி+சீ ெபா/
ெந3ைல!பதியினிெசதி/ெசபாறதி3
ைவைய+கைரயினிறின திபா5வ3

"3ேசாதீ

ெச3ேவாேன

விேவாேன
ெவ&ேயாேன, (7/8)
/8)
ைமேவாேன
ைவதாகா
ெசLவாயா
ைகமாேவ
க ேவாேன
ளி வாேன
ப3வாறா
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ைமைம+)ைலெவ!பகட+சீல க
ழ3ப@தி ெபா)+கபளி ைதேதெய5

ைமயபிணிெயாழி+தி+க(ேகா)ெகா
---------------------

வ3ேலாேன. (28)

த&யதனதா ததாத த ததததானதன

த&யதனதா ததாத த ததததானதன

த&யதனதா ததாத த ததததானதன – தனதானா.

வ3ைலயனவா+கவா&த@ தெகாைகமாத பக

ெசா3ைல4(ைமயா+ெகா(மாதைர+கலபாாிமிைச
ைவெமைனேவைகேவத5+கிையதசாெவ5
மவனாேரா
வளிமிெனா பாலாதி!பிறகேவபலப3
"ளிமைஞேமெகாடா(@தி தவ தா9ெம5(
ம3மினறீ +மா("ைர+ைகயிறிேவடமி

ெவனலாேரா

ைவயெம(ணிறா#$சிேதா&தரறெவ தீைமநனி

ெச&4மவைமநீ@ேவதைர த)காணிய
வளெலெனா கீ திதாகிட ணிபா@நைச

தரலாேரா

வ மம5K தMபைர ெதாட ேபாயவ க
ெச&ைகநைமயா$ெசா3பா#ெசா3கறைலதபாவலைர
ைவ&4வ(ைமேய மீ(@தடழிவா)யழ
விடலாேரா
வவெள5நா&!ெபாலாமி+கைடதசாரணைர

ெவ3வெத(ணியாறேலாெகா தன Mமித#
ைவையெய5மாறினீதிட$ெச&லா0"க

ழினனாேரா

ைமயி வனேம& தBத3பறியறிராசசைப
4ெளா ெப(ைண>

ேநாப)+கணிதேதா கைலக

வ தெல(ணி;றிேமபட தணாலம

ைமய3 ெவைமமா சாதசி திதஞான
ெமௗைவெசா பா)வாைசறிய M@த0
வ3லெவனவா# திேந தப தாிபமாரவ

வியதாேரா

பவனாேரா
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வளெமனவா& த F(டன மைகமா கடம
ைதெயனைமகாசிேவ()நிமபராவைலய
வ கெள(ணேமெகாTதளி+ந("நீ@மதி

சயனாேரா. (1/8)
1/8)

வளி5Fைகேபாெற9$சிெகா()டாதைல
கெகாகனிேவஞா ககிைசதேகவெனன
வ3ைலந(ணிேயேநாபின +கி@ைகேதா&மகந3

கிடலாேரா

ைவதிகவிடா +ஞாக ைவ ததி(ைகயாலளவி3
ெவ&ய தைமமா& தபாகின +ெம ேமாவாிய
வெச&தைனேபாபமா(பளி நி காவ3 "ாி கிறதாேரா
ைவபவவரா+ழாகப தெர Bறி)5
ைமயமிைமயா+ைகேச த) ெதா9பேதெச&பவ

வ3/யனபா# ததீகைன வி(@ேபாகநிைன

தலாேரா

ம3ைலதனிேலறP("சி வதாரகம
ளிைனநாெகாடா(@விடவகமானA
வ3ைகம56 தராசில +ெள நாடகமி

@வதாேரா

ம3லம(னா$ெசா3பாசவி ற#தFதவைக
ெச&நைமநா)யா(டசி தென நா)ய
வ3லபவிவா +ேவ(@பப3ப(டமீ4ெமணி3

கரனாேரா

ைவரமனனா)மாகெளா தியபாைவய க
&யனியாைடேவம"ைல தனகேளா)ைசவி
ைமனவிரா&+ெகா@வ+வப ;7விைழ
ைவகன K+கநீகிய$சமிறிநீ 9கி
ெவ&யவனீ +ைகேயெபறிவிடேவதட

ம3ல தைமதீ !பதாப3பப3விைச ;7நவி

நனாேரா

தலாேரா

வ=ரெவஃேக+கமா தட தகளாைகயிைட
ையய னேலா +ெகலாதி@+கமிபாவெம5

ைமைம4ன3கா)நா(ெகாெப"மிறிேயநிைற4 மிைறயாேரா, (¼))

க3ைலம(ைணேநா+கியாறப திெகா(@ேபIந

&4வ(ணமாெகாடாகவி $சிதேளப
களமிெம&ேமாசேவதைன தவி ேவெறாவ

5ளேனேயா
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க3விெபானிQ+கேமாகி தியிபமானதைன
ெய="ைமேயா +கடாகவி# தததிமீெபா
க வம5மா+லாதர தி3ெவறேப தவ

விைசயாேயா

ைகைதம5F+ெகாU(ெபார திர(டேதா(மதன
ென&யமம ேகா ேளகி தணிதமாத ைல
களந(Iதீ+ணாதக
ைகைகெசானவா

ெதாட வா9மகி#

வளாேயா

ைததீெகன ெதாிமாதவி

வி3ெகா(மன ேபா ேதாறைலசெசறிதகானி3வி@
ைகைமனினாேநாதிற+க0ெச&பாசவி
கைளயாேயா
க3ல3ெவைம6 +க B(ெடதி வேபெசா/4
ைமயெல5நீ தமா#தவப வ"நாைனெகா
களியனமா+கபாகிர+க0ெச&பா#மி)4

ெமாவாேயா

ைகயெவ(ைமமா+ெகாவாறல ைத நபிேவவிபல
ெச&திெனாணா!பQறின ணிதேபம
க மெமன?ெசாேலா யி +கிரமா ெசய

7தவாேயா

கைள4(ணலாபடாதவி (டநீச ெபா
ண3கி5ெவறா!ெபா&வாைசயி"ண ேபாகவி@
க3/மினனா +ேமமபசதாவிகழ3

கழியாேதா

ெகளைவெய(ணிலாறிேன திட தயமானிட க
ண3லவி(ணிவா#+ைகயார+கணகேளா@மகி#

ைகெச&மின3ேபாலாபைட திறெகாMர "க# நிலவாேதா, (⅜)
ைகரவவிசீ +ைககா(டக$சிறதபாாிெயா@
ெவைளவனமா)Q ெதன+வேபசிய
ைகைலமனலாபினாெகா தலா0வ/

4ைடயாேரா

ைகதவனாறலாகிழி!பணெகா&ேதா பனவ
ெம&ைமகனிநா@மாத றறிேபசவ
கவென5மாைகதாெக9 தைமதேவாைலறி

ெபற3Mேணா

ெகௗவியவிடா +ெகாராபெலா ெச&Fைசெகா@
ெவள0கமேமறமாெசயெச4கேணசெனா
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க3ெல5(ைமவா

ைதயாைர மசிேய த

ைறதாேனா

ைகய 5பா+கியாதக+ணெகாவா கள

ெச&யவ(ணேவடேசநதெவபினகேடா ள
ைககடமிேல ஞா ைர தி@பலவா மவ

ெமனலாேமா

க கெரனரா திேனா&தெச!பிைப6/ைகயி3
ெவளிெபானதா+கேவெற!"டவா7ைலக
க3வமமிநீ $ணா"ெசா3ப(டேந@ந

மிகழாேத

களி4(ணP@பா#தன தைமதவாலAக
ைமையயன6 திேபாெறதி தவ(ட ேவ க)
க37தைமவா&+கேவ()நி தெச&மாதவம

ைலயாேத

ெகளாிகி(ண6 மீ கட தனெச&பா3ெகா@ப3
ைசந தைமமா& தேவத7+ம(ட தாெவ
ெகளசிகனனா +மா"க#$சிெகா(@M@ம

வி@மாேற

ைகதவவழா +மீ(ெடறி வேபாமிரவி

ைமயெம(Iநாடேமா ெதன+லாவியி

ெகள0"ைமமாறியா(@ தவிைச6லமைத

ெமாழிவாேய, (½))

அ3ைலெனமாறமா தி+மத;3க=ண

ெபா&4மவ(ணமா ததீெசா7றிலபாடெலதி
ரஃகி(ணவா ைதேவெபன$ெசா3வ(ட தாமறி

வாியாேன

ையயமிமேகா தியாச திரகேகா)ெயா@
ைமனமனநாறமா&மி+ககதேமயெகா)
யLவ(வி(Iளா + ேமபட தமார5ைர

"ைனேதேவ

ய3கம;மா("ைர திதேதா பனவ
ென& தி(ணமாறியா(டவ"ண தமாைத4ெவ
ைலயனனேப +ெகலாசட+ "மா நிைல

தேகாேவ

ெயௗைவபிவலா +ெகலாகைட!பிறதநாவலவ
ெவளமன;ழாதைல+கணிதFெணன
னLவிவ(ைமகா)மா(றபக தநாெளாெரா/

யி@வாேன

ையயெமனேவாைடேய த தகேவடெமா@
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ைகயினனநீ@மாகசி தெகாளாமகி9
ைமகவிரா@ேவெதன ணிநா@ம)

யவ பாகா

வ3லம(ணிேமெச&ேவத+ம"மாாிெப&
ைறைமப5மாசிேதா&வ!" ேராணமைன
ய33க(Iறீசசிராகககிெயெறா ேச4தவ

னியானா

ெயௗவியவிரா&!ெபாயாதவ தினிறதானவ
ளம56+கமா திட$ெச4சதாசிவந

ைமதிகமவிழா+ெகாசாமபசி த தமபிராெனனி7(

மகி#ேவாேன

யளைமநீ +(மா&தவற)தமாயெனா

கிைளயனளா&+ைகேயச@வெகாணாளிலட
ைலயென56

திேதாறிட!"ண தேதாவாிைச

ஐைம4வி3வா&!"மா தச+கரெகாேடா பக/
ெல3லவைமேபா தியாகிட0ெச&ேதயமர
ைரமகெம&தீ+க(M#திற+ைகயிறிவாழ3ெச4

4ைடயாேன, (5/8)
/8)

ெந@மாேல

ய3ெகாெள(ணிQ +கணாெறா@ தணிதபாட3ெகா@
வி3/ெயானலார+ெகா3வாகள திவ தேத கடவி

ய3"5சாைடதாகிநிமெகாராைசெமாழி

பக ேவாேன

ையய வி(ணிேமெச3F"ளி+கெண வா9ெமா
ெம&யெனைனேவெடா ஞாெறன+வநீறதைன
யளிநைமசாறி>ததகிையதவா ெசய

லறிேவாேன

ய3/ம5F+க(வா#த" திரறனாமைறக
ெசா37(ைமமா +கமாசட ெமா ேமலவைர
ையையெய5ேம$சி6(டட தRரமற

னிேவாேன

ய=ெவ(ைமF நீ(ட
தலகேபா7ெமழி
ம3தனேகாைடயாெகா) ெதறிதானவர
ய தமன6!பனாகயற)தவாைனக

த3ேவாேன

ய3லெமன3சா!பிேட"ளி+ெமெறனாவ/
விளலனவா ைததாெதா@ திய"வாெமழி
ல3/யைவேகறமா தசி த5பராவவ

கணநாதா
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வைள5மா)ேலறபி தம(ெச&ேத றிய

ெம3ல05கீ திF(டைத ெதாிBறிமிக
வLவி4(ணேவறதீைவ!ப3ப(டமீநைர

விைழேவாேன

ய=ன காைற>றிட$சககளானவித
ந=தைமேயா +Yறிட ததபாத4க

தம வாேன, (¾))

ைவவணெவேகறமாசிவ!பசதிேதா மினி

எ3ைலயிைமகா)யாசிற!பெனற6டமதி

ெக3/ெயா(ைமயா+கியா(டைல!"ெளா ேகதன
ெமஃகவி(வா&$ெச3ேவ(ட!"=பராவவி@

நாதா

வி3ைலெய5மாறமீ(@ைர+கெவாசீ ெகா(த3
வளலனமாசிேதா&திட!ெப ெகளமார கைள
ெயள3ெசானவா&+ழா"9$ெசாாிநாற3ெச4
ேகாேன
யி3/மனினா +வாபத ைத4ெபறாம/க#
&யதைமேயா +ேவ(டறி@காவமர

ெர&மினமாறியா(டெவபினகேண பனி

"யேவேள

ெய&ையயனK த தாெதா@ தி@சி3பாடைல4
ைவயந(ணிேய தேவ&திட ணிதவாபறைவ

ெய&4விமகா +மாெகா@ தெப(ெபா? மகெளா

டைணமா பா

ெவLவம5ேம+கமா திைற$சிெய"ேதா7திர

ெவள(Iநா+ெகாவா தி திரததாெலா 
ெவ3/ைமதீ

வாசசி+கிணகேவா ைழைய

ெயறிவாேள

யி&ையயனகாசிேதாறிட+னிதாைனெபாதி

ெசLவிமினனா +ேமறவ !"ண ேபாகமத

யி3ைகெகா(மினா +மாமெபா+ணெகாளாட3பயி3

ெபாியாேள

யி3/க(னா& தவாைசச மிறிேயகி)5
ைமயெல(ணேமெகாபாகினிப@ ெபாலாவிைனைய
யி37வ(ைமகா@B கைட+கெணா 6வைகய

வ)வானா

யிLவிெவனேநா+மியா(@ைட!ப3ப(டமா4வள
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ைரையகனி6

திவாக !பிெவ(ெபாேமனியின

ளி3லன(Iமியா+ைகேபா +ெகா=பாவிெயனி3

ெவளாேள, (7/8
(7/8)
/8)

எ3ைலந(Iசீ +ழாகளி!பைடலாவெவதி

ர3ைலந(Iதீ+ழாதவி!பைடேபா&மைறய

ெவLெவவனமா$ெசா3Fண +லப3ேகா)நக

வேசாதி

ெயஃகமி5சீ +ைகநீ(டவ$தறனாகைல
ைவக(ணேவடஞாறிர+கமிறியாடரவ
ெமஃகிம5ேத +ெகாவாறி!"மமா சிறி

திேவாேன

ெய3ெலா ெந5(6+ைகேந மற"கவாெபாி

ெத&வெம(Iநாடமா திட$ெச4ணாலமக

ெவளிவ(ணமாசெச&தீவ+மக ேகாைன4ந3

கிைசேயாேன

ெய3ைவதைனயா+கிவாறன+கிையததீபெமன

ெவாவி@வியா தியா(டைக திறெகாவா&ெவளி
ெம3லவெம&ேத& மாதிவி)@ெசேயாெயன

=றேவாேன

ெயLவனவரா!ெப(மாதளி $கதேமனியிள
3ைலயனK!ப3சா ெதறி தெதா(ைடயாைசெகா@
ெமLவவிகீ திசா&திட தயேவ5விைழ

தேபேற

யி3/னினீ +ெகாபா(டெமா தெநச ேதறாிய
ெதா3ைலவ(ைமவா& தேவாக/சிறதேவகபர
வி3லம(ெணா3ேகா ெதகா திட$ெச&கிறவாறெச&

தைகேயாேன

ெயLவெவ(Iவா +மாகிைச+மதராதிபெம&

ெபா&ெசாைன;ெகலாைண$ெச4பராபரெவ
யி3ெச&த(ணிலா+க(வா திற!பி3ெவறி>4ம

ெயஃெகாட(IவாெகாT திடகிைசதிடாவ)வ
வ3லமனா+லா வெகாேவா களறி
வி3ைவக(ணலா&$காதர தைமமியா0வல

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

வானா

கிழேவாேன. (29)
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தனனதனதானதததத தனனதனதானதததத

தனனதனதானதததத – தனனதனதானனா.

கிழவ ெபாளியி5கனித

மனைடைமேபாலவசகெச&
கிளிெமாழிமினாைர4 "ண 
கிாிைசமணவாளனெறா ெதா(ட
மகவாியவா@வபிக#
கிள கைணேமயசிைதவிைச
கி@பி)மலாாிபைபெகா"
ரதவி3ேபாி4கற
ெகவ ேசைனெவறிந"
ெகடவைரேகதனெகாெகா(ட
ெலன0மமாமிசக=(@
ெக@மதிகபாதகெபா
ெகதியைட4மா க(@ெகா(@
ய7னிேவாாி5சினெச&
ெகசரகவாகனெகா(ெமா&ப

ெக/தப3பாட3ெகா(ெட9
சரபெமனேவழெதப
கிளவிநயமாதிநண 
கிறிப@ப3வாசகபக 
ைறதவறிமானிட"த
கிைளயினெரலாவதிெவபி
கிைடெகாசி பாயணிதிய
மயி/றகிேமைமற0ெச&

கிறசமண ;3வியபத/ன

கிதளபாயசக=(@
திரநிண6ென7ப
கிலமதிெகடா Iக
கி"ண சகாயெர நபி
4ட5டவிடாதைலதைல
கிகிசனராசியகவி(@
கிைபமயமாவிளற
மகிைமயறியாளதள 
கிரகபலேமசிறதெத
கி கிெறனேவசிரழற
லகிாிததீயப(ட(@
கி@கிெடனPாிைமதரச
கி)ெயா@வாணிபெதாட 

பிணிகபலேத@வா
னிவைர4ேமேவா
மரசைரயவா0ேவா
நைர4Aவ3பாவேலா
ய ெவன0ணா@ேவா
மவாிைமேம/டா
ய9த3"ாிபாைமேயா
ெதா?3ெகாளா , (1/8)
(1/8)

ெரா@பழதா#ைமேயா
மிகம நீ ைமேயா
ணி4நிைலமாறிடா
0லவமனநாIறா
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ெபாெபாிேத)ெயா(சதைக
கி7கிெலனேநைமத ெப(@
ெக90ைடநீழெலா ெகா(ட
வரச பல மா&த3க(@ெமக

த/ன கசீ ெச&ேவா

கிைரயமிெதனாவிளபிமி(@
கிIகிெணனேவனகலறி

மடைமெசறிவாகிேனா

கிசி7 "ளாவப(ப

த/யெபாலா பேலா

கிரணம/பா5திக("

ெதா9ெத9தSனேமா, (¼))

40ண தியானமிறிநி

கி=ைவெசறிகானிடதிாித
மிகமைனயா கெளறறி

பழமைறபலாயிரபக த

ெபைமெப நாடக"ாித
பரமசிவேமெய5ெசா3வி(@
பவளநிக வா&திறதட த
0லகினெமலாமயி மி#த
பசியகி3பாதபகயக
பட சைடநிலா0றெமெறா
ராிமிைச4லா0கநைக
பக ெமாழிெபாயாெம ள
பலபய ேதாைசெசக"
வைடகியேமாதகக=(ட

பகெடாகனாவி3வதத
பரணி7 ேகாகிலசினத
ெபா9த)பராவி4"ண த
பாி விசாகன ெசாத
பநிணெமநா=(ட(ட
)ெக@தேலவிைழெதா(ட
பதமலாிேலயைணதி த
பனிமல களாயவெபாைர
ெகா=மனனாகசமெச&
பைகெயாழியநா@கிறெந
ப)ககனபாதலகெகா(ட
நரரமர நாக க()ய"
பவிதவினா7ெவறிறி

பறிதைல4ளா கணெசறித
க9நிைரயிேலறெவ நிற
பதிகெந@மாாிெசாாி

கவ6டேமா
ணிைனவெபாயாேமா
மய 0வரலாேமா
வரமழிவாேமா
வ)ைமெயனேமாசேமா
ெபா)யணிதேலா திேயா
ெமளிெதனவிவா&ெகாேலா
யறநிைலேபேமா, (3/8)
3/8)

சிவிைகயிவ பாலேனா
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பகவசநிதானசிறத
வ)யவ மடாலயக=
பலறவேனக ெபாகவ 
பரைவயினதாழெபா/த
ககனமதனீளெதாி
ப9த விநாயகபதக
பளபளபளீெரமி"ைரத
கதிரயி3விடாதெசகரெசா3
பதி4மிதயாரவிதப
பரமதெமலானிெவ
தமமதமா "ர
பைரபதசேராக "த
பவனனமாதவதிர(@
ரபதிசகாயெனறவி 
பாிதிபக ;னலெதாித
பயி7மிவாியாவ"த
ெவாவ)வேனாெவ5ெசா3ெகா(@
பவ0 திேயைழ4கட
பமதேலாநகிைற
பிரணவெசாRபெமாறிவ
பகலைனயஞானவிைசதெத

தழலவ5நாணெவபி@ப3
கிரணடனாழிெயாறிைசத
சகடமிைசேயறிவி(பிறக
தமநியமிேவதமைகெய(க(
விதித/ேனாாிதல த
சலசதலாெநசிெயற
சசயMரெக@"
மிக#தெபாறாைம4ம
தைழமதச6கணி
தமியென@நாவணகிநிேற
மனவிைழெவலாெமாழிெநா
தள வதறியாாி3வெச
சைட)யிமீதிததிக
வழிதெலனநீறணிதிைசத
தவளவிைடேயறிவெதா(ட

தரணிமதிதீெய5கெணா 

வதனமலராெறாடகி
தைனயைனயRபெமா கத
ரகளசிவேயாகசிறத
வகளபரஞான"ைனத

ெகாைலெச&பரகாலேனா
ளணி4ெமாFதேமா
னைனயக0மாரேனா
சமரசணாலேனா
ெபைமெகா=Mரேனா
னிைடவதி4மாறிேன
னிைனவி3விைளயா@வா&, (½))

நிதவேசாதிேய
"த3வைரெகாV@ளா&
பரவநிக#பா5ேவ
வெபாவி3Jாியா
கவரமீவா&

வரவ(மேயரா
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சரணமலேராாிர(@ெகா(@
சடபரதேனெய5திறெகா
கைண4ைடயாைரவபெரற
த)ரட ேவ கைள தவி த

தமி#ெகா@பரா0மதணற
ெமாழிதவறிடாமல வ
தகதகதகாயெமறிலெகா
தடவைரெயலாவணகநிற
விமயமைலமாதவெபா/
தைனய=வா4வய த
சரதெமாகாணி4தவி 
"வி9வா@வ"ெகா(@
தவ நிகாவா நிணெபாதி
சகலணராநலெதாித
ெபாியவ கசீாிக#ெதாித
தமண ெசநீ நிைறதல"
தளவநைகமாத ெகாைகயிப

ட5றிகேடா
ெசறித
தயி கவ த3Bறி5ளி 
தடந@விேலகிடதிைரத
பணிகிேலறிய நி
தமரவெரலாமறிதிைறச
தசவ)0ளாென5ெசா3வி(@
பல பரவஞாயநண த

ெவளிவள சதாசிவா
ம9வணி"யாசலா, (5/8)
5/8)

ைழெயறி4மாயிேய
பசியக0மாாிேய
ெமா9திாிJ/ேய
கரதலகபா/ேய
கைணெச4மாதவா
ெவாநடனமா)னா&

தவராிபலாயிரசடெகா

ெபைம4 ேகசவா

தமய3வாாின"த

பரமபதநாயகா, (¾)

தைரயிெனா@வானளதெவறி
நனிகவாடகல

அழகியமதாணிெசா7ப3

பணிக=மராவினக=ெகா
டணிதவிேனாதெமாறநிற
யகிலமடமாதபணி
பர0மைவயாைரய ெவ(ெபா
னசலமிைசேயற0ெச4ைக
யலக விகாதகைள
நல9மீதிெயறிைறசி
ய ெசாாிவாடகல
யாியக/யாணெமா பத
ாி5மகளி ;/ழெவ"

பவளமைலேபா7ளா
4ைடயகணநாதேன
நிக9 ெசாRபேன
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மவணி5றாவிளததி

வதன மாதிேய

னகாி7 வா விலவி(ட
வயிலணிகாசிக()ெயாறி

7லைகவலமாகினா

யர லேவ கைள ெசெபா
யபாித;3க=ெதாித

"லவெனனநாமெமா ெகா(ேட
னளவி5மகாதவசகெச&
வ)ைமெகாெளனாெமாழிெநாத
ெவனகனP@வப(ைட
யணகிாிநாதெனறியப
யற3கதிேயா ெபகக
/ைடகிணறிநாெச&கிறப(பி

னதிசயவினாவி4தயக

அமைறெயாடாகமக=ெசா
/ட0லகமியாைவ4ெபாதித
வ சமயேபதகடத

யமண தேலா க=ணி

தமெபாளாெமபதறி
யழிதைசெயலாமகிற

யவி சமயேகா)யறியித

0லகி/னிேமெலா வசெநச
னைற4மதசாரெபாதி
யவிபலேவா/@றிசி
த/யனவாநிலகைளதி
னதிவிதவிழாவி5கல
யவனவளதாகியறிநிற
நிைல4ணேமானவிைசைமத
ரறிவினறிவாகியமிறி
யசரசரேகா)ெகா()(ட
பிரகிதி6லெமாைறயறி
யI0மைசயாெத5ெதா9ப
யதெனதிரா&விளகிற
ெபைம4ளா&கதகத
மைனயபரேமயக(டக(ட
யபிநயமிQைமக(@வத
கனவினிைணேயபிறதிறத
வவதி)ேவெதாட த

மரேதசிகா
ெவாசிறிநாணிலா

வி@கபடேவ@வா, (⅞)

ெபாநிைலயிேமவினா
பிடகமவா0வா
யதி5 ேமகேன
மகி#0 ணாலயா
யக7 மதீதேம
தைமயக7மாறிலா
ெமனநிக#பாவேம
திவவிலாசேம (30)

ஒ யலதாதி
யலதாதி றி.
றி.
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------------------------------------------------------------------------------- மா!சி.
மா!சி.

தனனதனததததததன தனனதனததததததன
தனனதனததததததன – தனதனதானனா.
கமலமலெரா மதணற
"த3வ களிதிவதவ(ெப
கலசனிவபக தி@பல
கட3வைள4மிதம(டலதனி3
வ"லவ க(@க(@ெளாசெவா
க)யசபதெபாெபதைக
ெயமன@ந@கெவறவறி
வைணயி5ம(ெபெண
பதி
யி5வமிர(@ெதா(டெதாி
யிகபரமிர(ைட4கைள
கதியின தகம#தA(@க

ளி5ய வ(ெடவப சிைதெச&
மரனரைனகரபதகைன
வைகயபைடெகா(டெகா(டலபிைக
லவச(மதக=கடத
ைற0ப@"ணெபாதிய
கவிஞாி)க(@ைநதவகத

லெமனவசதவி தி@ப)

சமரசபததெபைண
யமரண0கசதி@ைவ
சரவதிமகலெதாிள
சலனமிலதவ"ாிதவ
ெதா9லயெமறறற

தமி#மடெமறிலகிறதி

ப5வ/றா&கிT
4ட5 சீரேத
ெபநலேதா&வேத
நிைனவில(டாதேத
ெமாைமெயேறாேம

மிகழகீடேத
சரதசிகார;3
ெவா/யலதாதிேய.

ெம&ய)யா திவ)கேள சரண.

ெதவேமைண

