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வி��த. 
3954. மி�9�க* மயிைலவிநா யகமா/ச� திர7�க*3சி விளபநா:, 
ம�9ெமா� வைர;0யி4 க$ைக<வா ணி<;தி�� வழிதேல>7ப�, 
��9மதி7 பிைறெயா?�@ ெவ�ள;�$ ெகா�ைறெபாழி �ைவ3ெச� ேத9, 
ப�9;0 நி�றிழிய7 ெபா#<மழ களி4ற0க� பர� வாேம.  (1) 
--------------- 
 
$%$%$%$%....    
3955. AேமB தி�மயிைல நகாி4க4 பகவ/# �/ல ேமB 
மாேமB கபாCச  ச�நிதிந4 றி��@ள�தி� வய$@ ெத�பா4 
DேமB �க*விநா யகமகி7 னி�திலெவ( �ைததீ4 றி3ெச> 
பாேமB சா�திரம� னவ��கேழ திர(டெதன7 பகர லாேம.  (1) 
 



3956. மைறயவ �@7 பிற7ெபா?�@� தவ�தின �@  
             நிைறய�: மா(� சா#4, 
Eைறயவ �@ வி��ேதா� த�ைம<ந4  
              சிவAைச ெதாட$கி3 ெச><, 
நிைறயவ �@ ெம>ய�� ெம7ப0ய7ப0  
             மயிைல ெந�ந க �@7, 
ெபாைறயவ �@ :ய விநா யகமா/ச�திரெம�E  
           �கல லாேம.  (2) 
 
3957. இ�நிதிேயா க4பகேமா ெவழிலா சி� தாமணிேயா ெவழி# ேயாெவ�, 
ற�நிதியா �லவ �க* தி�மயிைல விநாயகமா லைம�த சீ சா/, 
ெப�நிதியாF ச�திரந4 �க*ேக��� தைலயைசயா  பிற யா  மி�க, 
BEநிதிசா/ வைரயட ம( டைலேம4ெகா ளன�தனலா �லகி4 றாேன.  (3) 
 
3958. தி�விநா யகமகிப� �ாிமயிைல3 சா�திர�தி� சிற7� ேநா�கி, 
ெயா�விநா யக கபா C3சர��� 5�தாட -வ�தா ர�த7, 
ெப�விநா யக �கதனால7ெபய ேதா� றி4E;�ேன பிற�த ெத�னி�, 
ம�விநா யக7ெபாிேயா ெரதி கால3 ெசய-ண �� வ@�தா ர�ேற .  (4) 
 
3959. கால��தி3 ச�க��தி7 �னல��தி� தவ�ாித/ க(ேடா மி/ைல, 
றால��தி <மி*மணேம� மைறேயாாி� காலம4றஃ ெததனா ெல�னி4, 
றால��தி� �க*விநாயகமகிப� �ாிமயிைல3 ச�தி ர�தி�, 
பால��தி யவHைறேத வைர7ேபா4E தவ$ெகா(ட ப(பி னாேன.  (5) 
 
3960. ெத�� ெப4றா� வியாசநக  விநாயகமா லத4ேக4ப3 ெசயி தீ  மி�க, 
ெபா��ெப4றா னத4ேக4ப மயிைலயி4ச� திர$க�07 �க*சா/ ெபமா, 
ன��ெப4றா னிவன�றி7 ெபா��ெப4E மறFெச>யா வவனி <�ளா , 
ம��ெப4றா  சிEைமெப4றாாி�9ெம�ெப4 றாெர�னி� வைசெப4 றாேர.  (6) 
 



3961. த(ணியந� னிழ-தவி யைட�தவ �@ ேவ(�வ�� த�வ தா/வா, 
ன(ணியைவ� த�நிக� ம�3�னமா/ �ாிதவ�தி ன�@ தி�த, 
�(ணியவி நாயகேவ( மயிைல3ச� திரெம�E �க/வ  யா�, 
ந(ணியயா மைவேக�க� ெகா��த#ெனாI வாெத�E நவி- ேவாேம.  (7) 
 
3962. ெபா$கார மணிமா ப� �(ணிய விநாயகமா/ ெபா#ய நா:F, 
சி$கார ேவல மகி* தி�மயிைல யக�தைமச�திர�தி� ேமலா, 
ல$கார ;கி/ப0�� ேதா�Eத/ வி(ணவ க(ேண றைடயா வ(ண, 
மி$கார வ�வா க� க�படா$ ெகா�மைற�த ேத>�@ மாேலா,  (8) 
 
3963. ெத�ள;த மதிெயா�பா கீரதிெய மா�சைடேம4 ெசறி�� ேமவ4, 
@�ளக�� �ண �தா�த� �ைவேயாட மதிய;� ெமா�$@ ெகா(�, 
வ�ள/விநா யகமகிப� மயிைல3ச� திர�கிண4E� வ�� ��கா$, 
ெக�ள#லா7 ெப�F�ைவைய யைட�ேதா �@ நாணா: மீய� தாேன.  (9) 
 
3964. தீராத �க*பைட�த மயிைலவிநா யக;கி/ச� திர�ைத வ�� 
பாராத ேப�மிைல பா �தBட னத�சிற7ைப7 பலகா4 பாட, 
ேவாராத ேப�மிைல ேயா ��ேம� ேம4பா0 <வைக வாாி, 
சாராத ேப�மிைல ெய�னினத� ெப�ைமெயவ  சா4E வாேர.  (10) 
 
3965. ைமமண�@ விழிமாத � ெகா�மதன� பாவல �@ ைவ7பா <�ேளா�, 
ெம>மண�@ வா>மயிைல விநாயகமா/ ச�திர��� வி�பி7 ��@, 
ெந>மண�@$ கறிய;�� தி�வ;� மவாவட$க நிரப B(ேடா , 
ைகமண�@ வா>மண�@$ க?வியந� னீ�நனி கம? மாேலா.  (11) 
 
3966. எ�9ைர�ேக� மயிைலவிநா யகமகிப� ெப��கைழ யி�நீ  ைவ7பி�, 
மி�9ெபா� ளவனீ�� ேபா*ேதச� திரமாதி ேவE ேவறா7, 
ப�9பல வற$க:�ெக� ேறK�0 னா�ப�L/ பயி- ேபா*ேத, 
ம�9மைன யா� �கைழ7 பா�த4ெக� ேற�லவ  மதி�தா  ேபா-,  (12) 



 
3967. Mடாத வளம# வியாசநக  விநாயகமா/ வி�பி <�ள$, 
ேகாடாத வ�ெபா�ந� மயிைலயி4ெச> ச�திர3சீ  @றி�� நா:, 
பாடாத �லவாிைல பா��ந/ கிடவைனயா� பாிவி4 ெகா(�, 
Nடாத ெச><ளிைல ெய�னி�யா மினிெய�ேனா ெசா/- மாேற.  (13) 
 
3968. அ�திரவா� விழிமடவா ரழகன�3 �னமகிய ன�பி னீ�ற, 
��திர�வி நாயகமா றி�மயிைல யிட�த�ைம ெபா��த3 ெச>த, 
சா�திரேம வ�0லைட� ேதா வா>�@ வி��O��� தவாதா$ @4ற, 
சி�திரேம க(க:�@ வி��O�� ெம�றி0�யாF ெச7ப ெல�ேன.  (14) 
 
3969. இரவி;ன மி�ளி/ைல ெயபிரான�(;�மல மி/ைல நா:, 
�ரவிய�ெம> ய0யா ;� பவமி/ைல ந/ேலா ;� ெபாறாைம யி/ைல, 
<ரவிய/@ ணாகரவி நாயகA பதி;�ன ;ேலாப மி/ைல, 
பரவியெம>� கீ �தியவ� றி�மயிைல3 சா�திர;� பசி< மி�ேற  (15) 
 
3970. எைமயா :ைடயபிரா� கபாCச 9வ��ைறத4 கிடமதாய, 
ெசைமயா  தி�மயிைல சிவேலாக ெம�ப�ேவ ேத4ற ெம�ப , 
ெவைமதீ  @ணவிநா யகமா/ச� திரவளைம மி@தி யாேல, 
�ைமயா  �க*7ேபாக Aமி<மஃ ேதெயனயாF ெசா/- ேவாேம.  (16) 
 
3971. விைன�தி��@ மல�தி��@$ க0�தி��@� தி�வ0ெம> விரவா யா;, 
நிைன�தி��@ ப0ய��க பாCச 9லா7�றமா> ெந�Mதி�க�, 
கைன�தி��@� ெதாடரெவ?� த��வ��க( �வ��பி�9$ க(�வ7பா , 
திைன�தி��@ மிலாவிநா யகமகிப� மயிைல3ச� திர�ைத மாேதா.  (17) 
 
3972. M$@திைர� கட-லகி4 ெபா�� பைட�தா  தாமி��ேத வி�7பி� வா*த4, 
ேகா$@ெப� மாளிைகெச> �வ7�Eவ  வியாசநக �வ�� ேமB, 
A$@வைள� தா மா ப� விநாயகமா/ யாவ க: ��@ ேமவி, 



நீ$@த# லாதமர மயிைலயி4ச� திரFெச>தா னிலவ� தாேன.  (18) 
 
3973. வாாியி9( மணைலெந� வானக��( மீைனம(ணி/ வ�� ேபான, 
நாாியைர7 ��டைரம4 றளவி09� தி�மயிைல நகாி ட��3, 
சீாியவி நாயகமா #ய4றியந4 சி�திர3ச� திரேம ய�றி, 
ேயாிய/ப/ லற;மவ� ெசய�ெகா(ட ெவ(ணமள விட7ப டாேத.  (19) 
 
3974. ஆல;ய  பரபரைன வ��தி09 நீறணிெம> ய0யா  தைம�, 
கால�வ�� தி09மற மற�ைதவ�� தி09;ய  கனேபா ன/@F, 
சீலம# தி�மயிைல விநாயகமா/ சி�திர3ச� திர�தி� ேமவி, 
வாலன;( பானைட�ேதா  தைமநா: பசிெய?�� வ��தி டாேத.  (20) 
 
3975. க�தாிய �க*மயிைல� காபா# தீ �தெந�$ கைரேயா  நா�@�, 
ெபா�வ�கீ* கைரகபா C3சர�தா ேல�க?�த A(� ேமB, 
ம�ைமெகாெட� கைரவிநா யக;கி/ச�திர�தாலஃதைட< ம4ைற, 
யி�கைர< ெம�ெச>வா ெம�ெச>வா ெம�ேற$கி யி��@ மாேலா.  (21) 
 
3976. திைரெசறியா  க#<லகி4 ெபா�ளின ப/ �ைவ<ணBF சிற7பி4 ேற0�, 
கைரயறB( �(�வ�� AதBட பிைனவள �@$ கட�ேம4 ெகா(டா , 
வைரநிக ேதா� விநாயகமா� மயிைலயி4ச� திர$க�0 வய$க நா:, 
;ைரெபEந4 �க?டைப மிகவள 7பா னிவ4கிைணயா �ைர�@$ காேல.  (22) 
 
3977. வி���க* மயிைலெய9� தி�நகாி/ வியாசநக  ேமவி வா?F, 
���;ர ெறாைடவிநா யகமா/ெச> சா�திர�தி� ேறா4ற$ க(டா$, 
க��பல ச�திர; வானக�தி4 ப�$கதி க ளைமய Mசி, 
யி��விேய� திட�ேதா�E மதிய;ன ���கெளன வி��@ மாேலா  (23) 
 
3978. நா0 ேநா� கி�ெவ�ன விநாயகமா றி�மயிைல நகாி/ யா�, 
பா0ேநா� @Eசிற7பி4 சி�திர3ச� திரெமா�E ப(பி4 ெச>�, 



ேத0ேநா� கறெம/லா$ ெகா�ைளெகா�வா ன�த@ச� திர; நா:$, 
50ேநா� கி�வா த ேநா�கெமலா நனிெகா�ைள ெகா�: மாேலா.  (24) 
 
3979. நா�தி� மயிைலநக ாிட��விநாயகமகின�@ ெச>த, 
பா��க*3 சா�திர�ேதா விய$க�வா டாமாைல பாி�த லா9$, 
5�விழி யிைமயாைம யா9ம0 நில�ேதாயா� @ண�தி னா9, 
மா�ெசறி ேப�லகி� வாழமர  @ழாெம�ேற வ@�க லாேம.  (25) 
 
3980. க�தமல 7 ெபாழி�மயிைல விநாயகமா #�கால$ களி7பி4 ெச>த, 
ச�தம# சா�திரேபா ல�கால ெமா�றி��தா4 றவ�தா� மி�@7, 
ப�தமக/ ெகௗதமமா ;னிவர�வ4 கடகால பாE ம��, 
ெம�தமைற யவ �@மிக Bபசாி7ப ேவ(�வ� மி�E மாேதா.  (26) 
 
3981. விைரமல 7A ெபாழி�மயிைல யிட��விநா யகமகிப� வி�7பி4 ெச>த, 
�ைரதவி சி� திரம#�த சா�திர�தி� ;கமெனா� ��@ ளா �@�, 
கைரயறேம� ேம4பைட�@ ;ணைவய; ெத�ெறவ�$ கைரயா நி4ப , 
நைரதிைரQ7 பிைவமா4றி னமர�H ம;ெதனயா நவி- ேவாேமா.  (27) 
 
3982. ெம>7�க*வி யாசநக  விநாயகமா றி�மயிைல விள$க3 ெச>த, 
ைவ7�நிதி ேயயைனய சா�திர�தி� மைட7ப�ளி வா>ேம4 ேபாய, 
@>7�ைகேம� ேம4கமழ� ேதவ�வா REவேர4 @வல ய�தி4, 
ைக7�Eவா ெரவரைனய சா�திர�தி 9(��ைவ காண� தாேன.  (28) 
 
3983. நைறெயா?@ மல 3ேசாைல மயிைலவிநா யகமாகி7 ன�@ ெச>த, 
நிைறத�ம ச�திர�தி4 றின�ேதாEவ� �(பத4@ நீதி சா�ற, 
மைறயவ� பி�னிடா  வ�தவவ  தம�@;க மல 3சி ேயா�, 
@ைறவறந� 5��வத4 கவ9பி� னிடாென�னி4 5ற ெல�ேன .  (29) 
 
3984, ஓ$@�க* விநாயகA பதிையமிக� ெதாி�தவென� Eைர7பா  யா�, 



பா$@ெபற யா�க/வா மைனயமகி பதிமயிைல7 பதியினா:, 
நீ$@த# லாதைம�த சா�திர�தி ெலா�தின�தி னிக* க��ைத, 
வா$@�ைவ ய;�(பா ாி�தைனேப ெரன�ெதாிய மா�டா ென�ேற.  (30) 
 
3985. மீ<ய வா� ;கடணவ3 சிலரைம�த ச�திர�தி� விள�க$ க(டா$, 
ேகயைட�தா  சிலெரனி9 மிக7பசி<4 றி�7பத4ேகா ாிைடR றி�E, 
தாயி9ந/ லவ�விநா யகமகிப� றி�மயிைல3 ச�திர��, 
ளாயிரேப  �@�தா- ;(�ேத� ெகறிவத4ேகா ைரய மி�ேற  (31) 
 
3986. ஒ�வாிய வ#மி@N  ;தற0�� ேதவ சிைற ெயா�$@ மீ�ட, 
ம�வாிய ெப��க*சா/ சி$கார ேவல மகி* மயிைல த�னி4, 
ற�வாிய வ�ளெல9 விநாயகA பதிெச>த சா�தி ர�தா�, 
ெபா�வாிய தாயிலா ன0யா �ேகா  தாயாகி7 ெபா#< ம�ேற,  (32) 
 
3987. க0நிைலயி/ லாதெப� �க*மயிைல3 சா�திர�தி4 காம  ேமB, 
ப0நிைலெகா� �வ �தல�தி4 சி�திர�தி� பலவ(ண பட �� ேதா�ற, 
ெறா0நிைல;� ைகமடவா  மதன�விநா யக;கில3 �வ �த ல�தி, 
ன0நிைலயி4 ேபாக�ட ப�மணியி� �ட ேம/வ� தல$க� மா9.  (33) 
 
3988. ப4பலேத ய�தினி�E வ�வா �@ விநாயகமா/ ப(� ேமவ3, 
சி4பவிதி7 ப0யைமச� திர�த��ைக விடமன;F ெசைம வா>�த, 
க4பகவ/ #�ெகா�பால�(மயிைல� கபாCச  கமல பாத, 
ம4ப�ந4 ேசைவதைன விடமன; ெமFஞா�E வாரா வ�ேற  (34) 
 
3989. தி�மயிைல நகாிட�� விநாயகமா #ய4றியச� திர�தி� வ��, 
ம�Bெபா� ளாள க:� தா$@0ெகா� வளமைனைய மற7ப ெர�னி4, 
ெபா�வ�ம4 றத�சிற7ைப ெய$ஙனயா� வ@��ைர�க7 �@ேவ� ம4ைற, 
யி�நில�தி4 �லவ க: ;?�ைரமி ென�னினத4 கிண$கி டாேர.  (35) 
 



3990. வடதிைசதா*� தத4ெகதிரா� திைச<யர� @E;னிைய மலய ைவ�தா�, 
கட/விட;( டவ��வனி சமமாக ம�ற/விைன கழி�த பி�ப�, 
@ட;னிைய <�தரைவ� தில��வி<� தா*Bயர$ ெகா(ட தி�E, 
திடமயிைல விநாயகமா/ ச�திர�தி4 சனெந�$@� திற�தா ல�ேறா .  (36) 
 
3991. �(ணியவி நாயகமா/ ச�திரந4 ற(ைம<;� �@�� ேளாரா$, 
ெக(ணியவா றைடவத4காF ெச/வ;ேம� ேமெல>தி யிலகா நி4@$, 
க(ணியப3 சிம;கமா யம கபா Cசாிட� க(H� ெத�பா, 
ன(ணியந� ;க�தைம வல�க(H ேநா�@;ய  நல�தா� மாேதா.  (37) 
 
3992. ந4றவ ேச  தி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர; னலேம ேமவ7, 
ெப4றBய  காவணெமா� றத�சிற7ைப ெய�9ைர�ேக� பிற$@ வாைழ, 
�4றப�$ க;@ெத$க$ @ைலக�� பனச;த4 E�ற லாேல, 
<4றவ� தைன7�லவ  காவணெம� Eைர�தி�த -(ைம யாேம.  (38) 
 
3993. ;�தநைக7 ெப�;ைல3சி4 றிைட�க�$க( மடமாத  ேமாக� ேயாக�, 
வி�தகவி நாயகமா றி�மயிைல நகாிட�� விள$க3 ெச>த, 
ச�திர;� காவண�ைத� க(டமர  ேகா�ம@ட� தா$@ நா�ெச, 
ய�தைகய காவண�த காவணமா யி4ெற�ப ரறி�� ேளாேர.  (39) 
 
3994. ேமய�க* மயிைல�@� கபாCசா  ேசைவெசயேமB வா��, 
காய�ைவ7 ெபாதிேசாE �ம��மிக ெம#�திைள�த வவ ேதா ளி�நா�, 
Wய@ண விநாயகமா #ய4றியச� திர�தால3 �ைமெயா ழி�த, 
வாயைமய விEமா�த� னவ�வா*க வா*கெவன வா*�� மாேலா.  (40) 
 
3995. ேதாயார மணிமா ப� விநாயகமா றி�மயிைல �ல$க3 ெச>த, 
மீயார Bய த�ம சா�திர��( பத4காய வி�7பF சா4E, 
ேமாயார$ @(�வ�� ேம�ேம- வா*�ெத�7ப �வாி நாண, 
வாயார B(டவ க� வா*��த4ெக�தைட<(� ம(ணி� மீேத.  (41) 



 
3996, விைடR� ெப�மானா  மயிைலவிநா யகமகிப� வி�7பி4 ெச>ந�, 
னைடேமB சா�திர; ென�$@ெபா4ேறா ரண$க�பல ந/ல ற�தி4, 
கிைடRE ெச>வ�ர  வ���க வழியி�ைம ெய(ணி Mதி7, 
�ைடேமவி வா>வழி<� �காவ(ண யா�தவைல ேபா�ற மாேதா.  (42) 
 
3997. இ�கால விநாயகமா றி�மயிைல7 ெப�நகாி #னி� ெச>த, 
தி�கால ம#�த�க* நனிபைட�த சி�திர3ச� திர�தா னம, 
வ�கால மி��தெதனி4 பசி�தைட�த ெவா�வ ெபா�� டாக� க3N , 
ந�கால மயி�றபிரா� மைனெதாEேபா யிர7பா�ெகானா�$ காேல.  (43) 
 
3998. வ�தரம$ ைகய த?வ மகி*மகவாெனா�மமர  வதி< வான, 
ம�தரநி� றி�$ெகா/ேலா தி�மயிைல நக ெபா#ய வல$க4 றி(ேடா(, 
ம�தரவி நாயகமா/ �ாி<ய ச� திர��;0 ைவகா நி4@F, 
��தரமா ம�ேதா4E ேமாெவனி4ேச>ைமயி�விழி�@� ேதா4E$ ெகா/ேலா.  (44) 
 
3999. வானவழி யிய$@மதி மயிைலவிநா யகமகிப� மகி*வி4 ெச>த, 
Xனமினி� தில3�ைததீ4 றியBய ச� திர��;0 <ாிஞி3 ெச/-, 
மானவத 9(ைமையயிI வக#ட�ேத யாரறிவா ரறி�தா யாேம, 
Kனமி@ ;ட4கள$க மா$கE7ைப7 ேபா�கி<ய  ெவ>த� தாேன.  (45) 
 
4000. த��காிய �க*மயிைல விநாயகமா/ சா�திரேம4 ற$@ வான, 
வி��காிய கைறமதிய3 சா�திரவான;ெதா�ேற விைழM �$க�, 
க��காிய �ைவ<ைடய திஃ�(� பா�ெமன வைம�ேதா  ேதாைச, 
ந��காிய ேவ7பிைல�O Wவிேம/ ைவ�தெதன ந@மி�காேய.  (46) 
 
4001. காம�B தி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர��� க?நீ ேரா07, 
Aம�B பைண பா>�� ெசFசா#7 பயி வள �@ ெபா# வினாேல, 
Oம�B �ன/பா>3ச ம(ெடா�தி( க�விெப�� ேதா(ேம/ ைவயா , 



மாம�B நிற�ெதா?வ  விைளேவா �� மா4றிட�ேதா� ைவ7ப  மாேதா.  (47) 
 
4002. வழிவழிந/ லறA(ட க$ைக@ல விநாயகமா� மயிைல யா4E, 
மிழிவி/வள3 சா�திர; ம#�தநீ � 5வ;ம� றி��@ மாயி4, 
றழிய�ைவ ய�னநனி <(�மிக வ���@(ேடா தர4கா வ�ன�, 
@ழிெயா�ைவ ைய<மைழயா� 5டனக  ேமவியெவ$ ேகாமா� றாேன.  (48) 
 
4003. @�கால நிைறவாவி மயிைலவிநா யக;கி/ெபா� ெகா(� ெச>த, 
வி�கால வ;�தBF ச�திர�ைத7 �க*��ைர7பா னிவேனா ெவ�E, 
தி�கால மறி@ந� ெம�ைனெயா� @ைறெமாழியா  ேசட4 ேக<, 
ெமா�கால ;ைர�கெவனி4 பலகால ;ண �தா- ;ல7� றாேத.  (49) 
 
4004. ெச$@வைள� தா மா ப� க�$@வைள� க(ணா �ேகா  ெச/வ� காம�, 
ெபா$@�க* விநாயகமா றி�மயிைல3 ச�திர;� ெபா#ய யா�த, 
த$@�ைவ3 ெச$க�� மிக7ெபா#த/ க#ெய�9� தEகணாள, 
ன$@வாி4 றைலதக �க3 சா �திைவ�த த(டநிக ரா@ மாேலா.  (50) 
 
4005. பிதிராிய �க*மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�தி4 பிற$கி ேம�ேம�, 
;திெராளியா யிர�தீப ெமா>7பனவ3 ச�திர3சீ  ெமாழிய� ேக�ட, 
கதிரவ�ப/ கர$கைள< ேநா�கிவ� ப0ய97ப� கல7�4 றா$கா$, 
ெகதிரEப/ வள;மைவ தைலநீ�0 ேநா�கி�வ ேத>�@ மாேலா.  (51) 
 
4006. @ைறவி/�க* ம#மயிைல விநாயகமா லளவEெபா� ெகா(� ெச>த, 
வைறத� ச�திர��3 �வெரலா ெவ(பளி$கி னைம�தா� ெற>வ, 
மைறயவ�( 0�மிட��3 �வ ம�� ம�ெகா(� வ@�தா ன/ல, 
னிைறயவவ �Hெபா?� ெவளியி��� பிற காH நிக*3சி ேயார�ேத.  (52) 
 
4007. ம�9மல 7 ெபாழி�மயிைல வய$கவிநா யகமகிப� மகி*�� ெச>த, 
மி�9�க*3 ச�திர�தி� கீ*நிைலநீ  நிைலேய>�@ விள�க ேமவ�, 



��9மத� ேம/விாி�த சி�திர�க பலமைனய Oநீ  ேம4ப, 
-�9க�$ @வைளெச�தா மைர;த4ப� மல A�த ெதா�@ மாேலா.  (53) 
 
4008. நல$@லB த(ெபாழி/வி யாசநக  விநாயகமா ன�@ ேமவி7, 
ெபால$@லB தி�மயிைல நக �தன� சா�திர;� ெபா#ய� O�@, 
மல$@கதி  மணி;�த ெமIவிட��7 ெப4றனேனா வைனய ;�த, 
மில$@வட திைச�ேகாமா� மைனவி;ைல ;க�0ட�� மி/ைலமாேதா.  (54) 
 
4009. ம��(� வாிவ(� வா>திற�� ப(பா� மாைலமா ப, 
னி��(� வ�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�தி ென>தி ய�ன�, 
ெதா��(� மகி*வா�( �ைவ7பா/ேபா ல�EதB� Oய�(ேட4, 
க��(� ம0<(� மா>7பா0 <ழ/வா�ெகா/ க(ண� மாேதா.  (55) 
 
4010. ெச>தவ�வி நாயகமா றி�மயிைல3ச�திர��3 ேச �� ளா�, 
ெள>தவிர தபி0�ேதா � கினிO��F சி4Eணவ� றி��@ மாயி4, 
ெப>தமல  ;0யி�மிைச வ�7படம( �ம��சிE பி��� காக�, 
ைகதவ�ைக7 பிரப0< ப�வா�ெகா/ 5ட9த4 க(ணி னாேன.  (56) 
 
4011. ேவேலா�$ கைணேயா� ெபா�க(ணா  மடெல?� ேவ(ெம>சா�ற, 
Yேலா� பயி�மன�தா� விநாயகமா� மயிைலயிட ேநா�கி3 ெச>த, 
பாேலா� ெந>ேயா� ம;த���F ச�திர;� பர�த ப�த , 
ேமேலா�$ கதிரவ�ேற  கீேழா�$ கபாCச  விய�ெபா4 ேறேர.  (57) 
 
4012. ெந0யவழி நட��கதி ராதவ�தா -ட/வ��தி நிைற�த ெவ7ப$, 
க0யBய  மயிைலவிநா யக;கி/ச� திர�@த� க(டா$ @�ேளா , 
;0யநE பனிநீாி னானைன7ப ;�ைனெவயி� ெமா>�� ேமனி, 
ப0யவிைர� ேதா0ெவளி வ��நி4பா  @ளிரட$க7 ப0< ளாேர.  (58 ) 
 
4013. நா��க*� தி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�� நா: வ��, 



5�மவ � கணிசா�த நEமணபி� @ைடதடநீ  ெகா�ைள ெகா(�, 
பா�ம# த��ைடவ� தா�ைம�த � களி7பவவ  பாைவ மாேரா �, 
O�வாிI ேவEமண ெமமாத 8�0யெத� Eைத�� மாேதா.  (59) 
 
4014. பி�9ெப� நலம#<� தி�மயிைல நகரெம9 ெப�$ @ள��(, 
ம�9�க* விநாயகமா #ய4றியச� திரெம9ெமா( மலாி னா:�, 
��9�ைவ யாறெனா� மினிதம �த வ0சிெல9F �ைவ�தீ� ேதைன, 
<�9பல சன$கெள9 வ(�க(ேம� ேமலைட��( �வ�@ மாேலா.  (60) 
 
4015. ெவ�வாிய �க*ம#<� தி�மயிைல7 ெப�நகாி/ விள$@வான�, 
த�வாிய ெகாைடயினென� Eைர�@விநா யக;கி/ெச> ச�திர���, 
ெபா�வி/பசி ெகா(��@ ெபா?� @(ேடா தரைனெயா��7 �@வ ரா$@, 
ம�வ0சி -(�வ� ெபா?�@ேபா தரைனெயா�� வ�வ  மாேதா.  (61) 
 
4016. க�தமல 7 ெபாழி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர���காம ேமவ, 
;�தவிைல ேபாக�ட ேவாரைற�� கவரா0 ;ய�க� தாேல, 
ய�தவைற �@ேவேமா விIவைறேய<ைறேவேமா யா$க ெள�ன3 
ச�தநைக �ாி�தவH� ளாாி��த வி���(பா  தள B தீ �ேத.  (62) 
 
4017. நைனயமல 7ெபாழி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�தினலFசா ேலாவ , 
விைனய;ற வா>�தைம�த வவ9�வ7 படெமா�பா� ேமவி ைவ@, 
மைனயவ�பா4 ேபசவ� மைறயவர7 பட�திைன�க( டாசி 5றி�, 
திைனயளB விடா ெமாழிய வவன�ேக <( ��நைக ெச>வ� மாேதா.  (63) 
 
4018. சீ ம�B விநாயகமா றி�மயிைல3 சி�திர3ச� திர;� ேமய, 
ேவ ம�ேவா விய�கிளிைய� க(ேடாரா( கிளியைட�தா$ கி��� ேநா�க, 
நா ம�B மத�ேப� ;னியவக� றத4@நல நவி�E தா?, 
பா ம�B மி�கிளிந$ கிளிெய9மா ர9மய$கி7 பா �@ மாேலா.  (64) 
 



4019. இைறயளB ெநறிதவறா விநாயகமாறி�மயிைல யிட��3 ெச>த, 
நிைறத�ம ச�திர�� மைறயவ ப4 பல தின; ெந>பா ேலா�, 
மைற சைவெகா ள0சி/விலா7 �ைடM$க B(0�வ ர�ேத � த�ேறா, 
மைறயவ ேபா சன7பிாிய ெர7ெபா?� ெம�Eலக வழ$@ மாேலா.  (65) 
 
4020. வளமயிைல� காபா# தீ �த�ெத� கைரநட�@ மாத  ைம�த, 
ரளவEெபா� ெகா(�விநா யக;கி/ ெச> ச�திர7ேபா ரழ@ ேநா�கி, 
<ளமகி*வ த�றி<ேநா� ெகதி ெசலா ைமயிெனா�வ � ெகா�வ  ;�07, 
�ளகெம?� தி�;ைலேதா� @-$@த# னா-மகி* A7ப  மாேதா.  (66) 
 
4021. ந�றலா ெதா�Eமைட யாதகபா C3சர�ைத நா0 ேயா கா�, 
ம�றேந  க(டவ�ம4 ெற�Eமய னாவெனாளி வய$ @ேம��, 
@�றேந  �ய�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�ைத� 50 ேயா கா, 
ெலா�றேந  க(டவ�ம4 ெற�Eமா லாவனிஃ �(ைம மாேதா.  (67) 
 
4022. நாறாத �கழைடயா� தி�மயிைல நகெர9வா னக�தி ன�ைம, 
மாறாத விநாயகமா #ய4றியச� திரெம9மா மதியினா:, 
பாறாத வE�ைவய வ0சிெல9 ம;ைதமைற7 ப4ேற ய�றி�, 
5றாத @லமைறேயா ெர9�ேதவ �(�களி ெகா�வ  மாேதா.  (68) 
 
4023. ;�@ம# தா மா ப� விநாயகமா றி�மயிைல QO ரா4E, 
ெப�@�ைத தீ4றியச� திரெபா0Aசியேமனி7 ெப�மா ேன�, 
மி�கதவF ெசறிவா>த லைனயபிரா� றி�Zத4க ேண>�@ மIவா, 
ய�கைடவா  ெகா�பசிேவணிக�ெமனி ென�னினியா மைறத� மாேதா.  (69) 
 
4024. �(ணியந� மயிைலெய9 ெபா�9லகி/ விநாயகமா/ ெபா#ய3 ெச>த, 
க(ணிய7ப4 பலவாய சி�திர3ச� திரெம9ேமா  காம ேத9, 
ெவ(ணியப/ �ைவய0சி ெல9பாைல ெயIவிட�� மி��� ேமB, 
ம(ணிய/ப/ சன$கெள9$ க�Eகைள மிகX�0 வள �@ மாேலா.  (70) 



 
4025. தா ம�B �யசயில� விநாயகமா றி�மயிைல� தல��3 ெச>த, 
பா ம�B சா�திர; ெப�$கட- ெமா7பாெம7 ப0ெய� றான�, 
னீ ம�B கட-(பா ென�தைனகா  வாி9மிைல நீெர� னாத$, 
ேக ம�B ச�திர; ெம�தைனேப  வாி9மன மிைலெய�னாேத.  (71) 
 
4026. அைன��ல@ �க*மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�ைத யகில� ��ளா , 
நிைன�தBட னவ பசிதா� ��@ைறய� த�கவிட நிைன�@ ம�னா , 
கைன��நட� திடநட�த3 சா�திரவா> �க7�@�� களி�� வா?, 
விைன��ய சா �ேலாப தைம ய���வா* பவ�தர ேமவி� தாேன.  (72) 
 
4027. வி�ளாிய �க*மயிைல விநாயகமா/ ச�திரேம/ விள$க ேவ���, 
த�ளாிய �கி4ெகா0வா� மதிேபா? மைனய�மல � தட�ைக ேய��, 
ெம�ளாிய வளேமழி� ெகா0<வைம யத4கிைய7ப ெவ(H வா த$, 
ெகா�ளாிய மதிேபா? ெம�னி�யா மினி7�ைன�� 5ற ெல�ேன.  (73) 
 
4028. பாதிமதி யணி�தபிரா� கபாCச� றி�மயிைல7 பதியி� ேமய, 
ேகாதி/�க* விநாயகமா/ ச�திர��( பா பல�$ 5ட லாேல, 
நீதிமைன யிட�@� ெபா?�மைன யவ(;னிB நீ$@ மாE, 
MதிெதாE வி���நா �வ ைம�த  பர�ைதயாி/ வி��� தாேன.  (74) 
 
4029. தி$க�வா Hத�மடவா � ெகா�காம� விநாயகமா/ சிற7ப3 ெச>த, 
�$கமா  ச�திர; மத�;ன �கா வண;மத� ெறாைலயா3 சீ�, 
ெம$க�கபா Cச�ைம ெயா�;லா7 �றமாய$ கில@ சீ�, 
ம$கணா ேனா�கியி� மயிைலய�E கயிைலெய�ப ரகில� ேதாேர.  (75) 
 
4030. தி���க� ��ைனவனF N*மயிைல� கபாCச  தி�வி ழாவி4, 
ெபா���விநா யக;கி/ச� திர�தரச  பல ேமB ��ைம யாேல, 
ம���நிக  �ைவய0சி [�ெடா#< பா�ெடா#< வா$கி ேவழ, 



ம���கட காிெயா#< பாிெயா#<$ கடெலா#ைய யவி�@ ம�ேற.  (76) 
 
4031. ெபா>வழியி/ விநாயகமா றி�மயிைல3 ச�திர�தி4 �வன ேவ�த , 
ெம>வழிம4 ைறய பல� ேமவ#4ற( Hைமதாள விதியி4 ெகா(�, 
ைகவழிேய க(ணட7ப� க(வழிேய மனநட7ப� கதி 7A$ ெகாபி�, 
ைமவழிக( ணா ந07ப� க(�நாணைடவர  மாத  மாேதா.  (77) 
 
4032. உறவியிவ� யாவ��@ ெம�9விநா யகமகிய 9ய ெம>F ஞான, 
மறவியிலா� தி�மயிைல யிய4றியச� திர�த0சி/ வளெப4 E(�, 
திறவிைனேயா விய�தைம�த க(ணனிய4 றியCைல ெதாிய� க(ேடா , 
�றவியேர யாயி9ம4 றவ �கட$கா7 ெப�$காமF �ர�@ மாேலா.  (78) 
 
4033. ;திய �க*� தி�மயிைல நகாி/ விநாயகமகிய� ;�னி யா �@, 
நிதியெமன3 ெச>தைம�த ச�திர�ேதா விய பலவா நிரப3 ெச>த, 
திதியைமக( ண��ாி�த Cைலகைள7 பர�ைதய க ெடாிய ேநா�கி, 
மதியைம�� ேம�ேம- ைம�த��கி� A�0மிக மகி? வாேர.  (79) 
 
4034. அாிய�க* மயிைலெய9F �ேவதவ�ட� தீவி/விநா யகமா ெல�9, 
பிாியெந� மாறன� சி�திர3ச� திரெம9பா4 ெப�வா ாி�க�, 
�ாியெவாளி  ெபா�ென9ேமா டதியினைம <ணெவ9�� த;ைத ேவத�, 
@ாியெர9$ ேகாாிைகயா4 பசி<ைடயா ெர9மமர � 5�� மாேலா.  (80) 
 
4035. ��ைனவனF N*மயிைல� தி�நகாி/ விநாயகமா/ ெபா#ய3 ெச>த, 
த�ைன நிக  ச�திர��7 ப��க�பல க�E(� தள B தீ �த, 
பி�ைனய� கி���கற7பவ கற�� ைகயிைள�த பி�9F ேசா பா, 
ெல�ைனெயன ெவதி வாவி பா>வ�பா4 கடைலேய ேய>�@ மாேலா.  (81) 
 
4036. அயிேலா� ெபா�மத �க ணண$கைனயா ரழக�விநா யகமா னா:, 
ெவயி/M� மணிமாட� தி�மயிைல நகாிட�� விள$க3 ெச>த, 



ெவயிலா ச� திரFசா �த பலெபாழி- பலெபாழி- மிEA ெத>த, 
மயிலா�$ @யி/5B வா9லக7 ெபாழி�மாறா வய$@ மாேலா.  (82) 
 
4037. ெதா(�ப� வா �கினிய கபாCச  மயிைலெய9� ெதா� ைமRாி, 
ல(�மவ � கினியவிநா யக;கி/ச� திர7ெபாழி/வ� தைட�தா  யா �@, 
வி(�ம� ெவா?@�ைவ� கனி;த4ப/ பய9தவி விள$கா நி4@, 
வ(�க�@ பய�படா� க4பகேமா மா9மைத ைவய� தீேர.  (83) 
 
4038. மாதலமா மயிைலவிநா யக;கி/ச�திரபய9( மகி*�� நா:, 
Aதல$ெகா(0டBதB ம�த@ச�திரFசா �த ெபாழிலா  ெத�ைன, 
மீதல$ெகா( 0டவிளநீ ராயபய 9தBமிக வி�பி ேம�ேம4, 
பாதல$ெகா( 0ட�கனிக :தவி�ம7 ெபாழிCர7 பலா�க( மாேதா.  (84) 
 
4039. ஆ �தவறி வின �க?� தி�மயிைல7 ெப�நகர மழ@ ேமவ3, 
சீ �தவிநா யக;கி/ெச> ச�திர�தி� ேமேலE� தி�வ மி�கா , 
5 �தமகி* ெவா�ெம�0� க4பக�தி னEமலைர� ெகா>வா ர$@7, 
பா �தவம ர க�@னி�த3 சா�திரFசா  ெபாழி�மலைர7 பறி7ப  மாேதா.  (85) 
 
4040. தலBய B ெப4றமயிைலயி/விநா யகமகிப� றைழய3 ெச>த, 
நிலB�க* மி@த�ம ச�திர�ைத3 சா �தவிைள நில$க� ப/ல, 
@லBதள வ�பைனய �னிதவ; தி9�கா@$ @ணெந4 ைப$5, 
?லBமத கய�கி9 மைற�@ேம ல3ெச>வள ;ைர7பா  யாேர.  (86) 
 
4041. ஐயசிறி யிைலெவதிாி ென/விைள< ெமன7ெபாிேயா ரைற�தா  ;�ன, 
ைவயமிைச <ளவய- ளி�காE$ க(0லமI வா �ைத ெம>ேய, 
ெச>ய�விநா யகமகிப� றி�மயிைல3 சி�திர3ச� திரFசா � தியா�, 
;>யவைம கழனிெயலா மIவாேற விைள<ெமனி9ைர7ப ெத�ேன.  (87) 
 
4042. நலமட�ைத யா வி�� வ0வழக� விநாயகமா ன�@ ெச>த, 



ெபாலமட�ைத <ைறமயிைல3 ச�திர��( 0ைலபா@ ெபா#ய ெம�E, 
@லமட�ைத மாெரா�ேவ திய ெவளிவ� �மி*சாE 5 தலாேல, 
நிலமட�ைத A�தனேளா ெவ�ைறய$ ெகா�:வ நீணில�� ேளாேர.  (88) 
 
4043. ஒளி�த/5 டாதவள மயிைலயி/வி நாயகமா -வ�� ெச>த, 
களி�தசீ 3 ச�திர��( டவ பிற ச� திர��(ட/ காம ேத9, 
வளி�தபா -டனினிய �ைவய;�$ 5�0நனி ய��தி ேனா க�, 
�ளி�தகா 0ைய<ெமா� ெபா�ளா�ெகா( ட���வ� ேபா- மாேலா.  (89) 
 
4044. நீ4ற�ைம யறிபவ N* மயிைலெய9 ெப�நகாி னிலB ெத�ற4, 
கா4ற�ைம �?$@மைற� @�ளி��� மாைலவா>� க�� கா�ற, 
சா4ற�ைம <வாிநீ �(�விநா யகமகிப� ச�திர��3, 
ேசா4ற�ைம ம4ைறய ச� திர��(� ;ண @வேர4 Eல$@ மாேதா.  (90) 
 
4015. ;�@ெசறி தாமைர< ;�ளி<;( டகமாேம ;தி ெச ெபா�9$, 
க�கி�� ெபா�னாேம தாரைக<$ கழி�கய-$ கைரமீ னாேம, 
@�கணிைக யா மதன� விநாயகமா� மயிைலநல$ @லவ3 ெச>த, 
தி�@த#/ ச�திர; ம4ைறய ச� திர;Fச� திரெம> யாேம.  (91) 
 
4046. தைமயைட� தவரவனி மிைச7�ாி�த தவ;ம�த� தவFெச> நா:F, 
ெசைம<ற B�@றி�@ வா�ற��க ளிைவ@றி�த/ ெச>யா ெத�E, 
;ைம<ல க;�க?� தி�மயிைல விநாயகமா� ;ழ$க3 ெச>த, 
ெகாைமமதி4 ச�திரவ� தைட�தா த பசிெயா�ேற @றி�@ மாேலா.  (92) 
 
4047. நா�வா  கட-லக �க*மயிைல விநாயகமா ன�@ ெச>த, 
நீ�வா  ெகா0மதி/N* சி�திர3ச�திர�தக�� நிரப வ��, 
5�வா  பல �@மிட$ ெகா��@மன$ ெகா��@ம� @லவ ேம�ேம4, 
பா�வா  பல �@மிட$ ெகா��@மன$ ெகா��@மத� பளகி/ சீேர.  ( 93) 
 



4048. ;�தி�@ வி�தாய ப�திைமA( டவ �கினிய ;த/வ� மா4@F, 
ச�தி�@ ெமா�பாக� த�தபிரா� றி�மயிைல� தல�தி ேலா$க, 
ெவ�தி�@ �க*விநாயக;கி/ெச> ச�திர�தினி�Fசீ ெர�E, 
தி�தி�@ பா�ந �@ ேம�ேம- ெமனிெனவேர ெச7பா  மாேதா.  (94) 
 
4049. மர$கெளலா ெபா�9லக ம�வியக4 பக7ெபய ந� மரமா ேமம�, 
�ர$கெளலா மைட�தவாி� பைடயேம/ விள$@சிவ �ரமா ேமய�, 
கர$கெளலா ;தலாகி விள$ககர7 ெபய�ைடய� கரமா ேமச�, 
திர$கெளலா மயிைலவிநா யக;கி/ச� திரமாேம ேத�$ காேல.  (95) 
 
4050. நீ ம�B தாமைரக� கதி க(� ;கமல� நிர� வாச3, 
சீ ம�B மர�காப� மதிக(� ;கமல�� திைரசா  வாாி7, 
பா ம�B பசியின ந� மயிைலவிநா யகமகிப� ப(பி4 ெச>த, 
ேவ ம�B சி�திர3ச� திர$க(� ;கமல வ ெர�E மாேதா.  (96) 
 
4051. ைம�த@ழ ெலா�பாக� கபாCசனினிதம �த மயிைல QO �, 
ைத�த�க* விநாயகமா #ய4றியச� திர���ேளா  த(ணீ 7 ப�த , 
ைக�த#�ம4 றத�சிற7ைப <ளைவயா  யாவ ;ன$ கம*நீ 7 ப�த , 
ைவ�த�க ழாலவா>3 ��தரநாயக9;ள ைவ�@ மாேலா,  (97) 
 
4052. மா�ம�B கரதல�ெத$ கபாCச  மகி*��ைற< மயிைல QO �, 
ேத�ம�B ெதாைடமா ப� விநாயகA பதி<வைக சிற7ப3 ெச>த, 
வா� ம�B மதிதவ*ச� திர$க(ேடா  யா�;க மல வ  நா:$, 
கா�ம�B நில�தைணதா> ;க$க(ட விள$க�E க�7ப மாேதா.  (98) 
 
4053. எ�தைனவானவ க:ள ர�தைனவானவ க:வ� திைறFச ந�ைம, 
ெய�தைனேயா வ�(மயிைல விநாயகமா/ ச�திர�தி ெல>தி நா:, 
ெம�தைன ேப  கா(பவ ம4 ெற�தைனேப �ைறபவெர�தைனேப�(ேபா, 
ெர�தைனேப  �தி7பவெர� தைனேப யா7 பிய4Eந யா ெர(H ேவாேர.  (99) 



 
4054. உ4றவ�பி� ேமயகபா C3�ர க4 பகவ/# <வ�� வா*க, 
ெகா4றவ�ெச$ ேகா/வா*க மைறயவ க� வா*க;கி4 @ழா$க� வா*க, 
ந4றவ�வி நாயகமா� மி@ெச/வ� ெதா�ெபா#�� நா: வா*க, 
ம4றவ�ெச> ச�திர��7 ெப��த�ம ெமFஞா�E வா*க மாேதா.  (100) 
 
தி#மயிைல�சி�திர�ச�திர� �க��சி மாைல &�றி�'தி#மயிைல�சி�திர�ச�திர� �க��சி மாைல &�றி�'தி#மயிைல�சி�திர�ச�திர� �க��சி மாைல &�றி�'தி#மயிைல�சி�திர�ச�திர� �க��சி மாைல &�றி�'....    
---------------------------------------- 

தனிவி#�த(க�தனிவி#�த(க�தனிவி#�த(க�தனிவி#�த(க�....    
 
4055. வ�தன$க� றிடெமா�A வாளிெப<F சீறிவ� மலய� கான4, 
ச�தன$க� றிட�ெகாதி�@ நிலBசின� ெத?மிைனய த�ைம யா/யா, 
ெநா�தன$க� றிடவிட7ேபா>� கழிவைதயா வ�சைடேம 9வ- நீ 3ச, 
ப�தன$க� றிடப;ளா� மயிைலவிநா யக�@ாிசி/ பா 7ப ெத�ேற.  (1) 
 
4056. தி��தவைள யன;(ணா� பாலன; ெவE�தாெள� ெச>ேவ� �மா, 
வி��தவைள யந$கென>தி7 ப0வ��� ெப�$கழனி ெய$@� த$@, 
ெப��தவைள யனமிாிய7 பா>மயிைல விநாயகமா/ ெப�பி� வ��, 
ெபா��தவைள யனக(ட� ேதாழிநீ யி�Eெச�E �க- வாேய.  (2) 
 
4057. தைனவி�� மடவாைர� தா�வி�பி டாைமெய�ன சதிாீ ெத�ன, 
நிைனவி�� தா�ெகா/ேலா மனமயிைல விநாயகமா ேனேர நீவி, 
ரைனவி�� கலவ�தா லாயி4றி� ெறனி/வா$கி யவ�றா ெர�ேறா�, 
�ைனவி��( ணியமினிேம4 றாமதFெச> Kாிர$கி7 ேபா� Mேர.  (3) 
 
4058. ;��கன விைட�ெகா0யா  தி�மயிைல விநாயகமா� ;�னி ேந4E 
வ��ககன விைட7�ண �தா னனவி/வ�� �ணராத வFச யாேதா, 
ந��ககன விைட�கி��க( �ாி;ைலேயா பைண��வி; நாென� ெச>ேக�, 
ச��கன விைட7�ண �தா ெல�வாம4 ற�வாெம> தாி�கி4 றாேன.  (4) 



 
4059. ெதா�கவன7 பா4றைனெவ� றவ�விநா யக;கி�;� Eணி�� ெச/லா, 
தி�கவன7 பா4Eைள�@ ெம�மயிைல� ெத�மயிைல யிட�� ேவ��, 
ந�கவன7 பா4ேக$கி யி��தவ �கா� பா/@ம�ட நா: ந/க�, 
த�கவன7 பா4@றி�த ெத�ைனெயன வறி��வ�� சா4E வாேய.  (5) 
 
4060. தல$கலமா ைமயிைலயா டரவா�ெகா� கபா#Zத4 றழ/கா ணா�ேதா, 
ளல$கலமா ைமயிைலயா யம விநா யகமகி7 ன�ேக ேமவ�, 
கல$கலமா ைமயிைலயா� 0யக(ணா  ேபாதைனைய� கைல�க ெவமா/, 
வில$கலமா ைமயிைலயா தாி�தைணவா ெய�றைழ�� ேமB ேவாேம.  (6) 
 
4061, ச�@ைவ�தா யி9பரம 9த/கட�@ வ#யைட யா� த@தியாேனா, 
ாி�@ைவ�தா யி9பிாிய  மிகெவE7ப� கர�ேத�தி ெய>< Aமா, 
��@ைவ�தா யி9பரB �க*மயிைல விநாயகந� �ைர;� காதி4, 
��@ைவ�தா யி9விைர�O ெதன�கிட�தா ெள�றி�ேன ெசா/- Mேர.  (7) 
 
4062. அாியதன ம�பாப� ;ைளயாவி3 சிEமக�பா லHகி வ��, 
ெபாியதன ம�பாவி ேவெடாட$@ மாெவவேனா ேப�ேக ென4, 
@ாியதன ம�பாவ ேலா �க*வி நாயகமா ெலா�வ ென�9$, 
காியதன ம�பா ெவ( டளவைனய ெதனி9ெம�E கழE மாேலா,  (8) 
 
4063. தி�வச�தன பா/வா> விநாயகA பாெவா�E ெச7ப� ேக(ேமா, 
ெவா�வச�த னபா/வா> ேமயபிரா 9(டவிட ெமா7ப3 சீறி, 
வ�வச�த னபா/வா> ெவளி7ப�;� �காவிைனய மக(மா/ யா �@, 
ெவ�வச�த னபா/வா> தா>வாளி னாிெய�9 விலக மாேதா.  (9) 
 
4064. இல$கற�தா ரணிபரவ வள �@விநா யகமகிய னி��ேதா� N�, 
மல$கற�தா னல$ெகா�வள� கணிமயிைல மணிமயிைல யைனயா <�ள$, 
கல$கற�தா வளமி�ளா� ெகா(�ைக�@ ேவ��ாிேபா  க0ய க/லா�, 



@ல$கற�தா ெல�வாம4 ற�வாெவ( ணிலா�கதி�$ @ளி� மாேதா.  (10) 
 
4065. ேந4ற�ேக வ�ெதா�வ� ;ைலெதா��� கி�ளிநி�றா னீயா ெர�ேற�, 
ேபா4E�க*� தி�மயிைல நகாி4ச� திர$க�� �கழா/ யா�F, 
சா4Eவிநா யகமகிப� யாென�றா னதனாெல� றன�ைத� கி�ள4, 
கா4Eவிதி ெய�ென�ேற னைக��7பி� ெமாழி@வென� றக�றா� மாேதா. 
 (11) 
 
4066. அணிமயிைல� ெத�வி�மல ேராம/ெர� Eைர��ெந�ன லைட�ேத 
னா$ேகா , 
திணி�யேன  வ�த�� தாெவ�றா னி�ெற�ேற� ெச7பி னா>ெபா>, 
கணி�ைன< மிர(�(ேட ெய�றா ெனா� ேற9மிைல கா�� ெக�ேற�, 
மணி;ைலெதா� 0ைவ ெய�றா� யாெர�ேற� விநாயகமா� மதிெய� றாேர. 
 (12 ) 
 
4067. ;?�லக �க*மயிைல� தி��@ள��7 ப0��ைறெய� ;�ன  வ�ேதா, 
ெர?தாிய வ0வழக� ற�மா பி ெல�மா ப மிEக3 ேச ��7, 
ப?தி/கனி வா>;�த மிர(�த�� நீ$கினனி7 ப0�� ணி��, 
த?வினவ� யாெர�ேற� விநாயகமா ெல�ெறவ�F சா4றி னாரா/.  (13) 
 
4068. அாிய�க*� தி�மயிைல� தி��@ள�� ேந4Eநீ ரா� ேபாெத�, 
பிாியமி@ கைலெய��� விநாயகமா லவ(மைற�த ெப4றி ேநா�கி�, 
ெதாியவ� நீக(ண னாயி9யா னிைட7ெப(ேணா ெச7� ெக�ேற, 
9ாியெவா� சி4றிைட3சி யைலேயாநீ ெயனநைக�த$ @ைர�தி� டாேன.  (14) 
 
4069. நீ��க*� தி�மயிைல விநாயகமா/ ச�திர; ேன4E3 ெச�ேற, 
னா�மவ ெனைனேநா�கி3 சி4றிைட3சி வ�கெவ�றா னா�;னி��, 
5�மித4 @(�ெகாேலா சா�ெற�ேற� பா4கலச$ ேகாட லாேல, 
பா�ெபE ெம�றானி� ேறெய�ேற� மா பிர(� பாெர� றாேன.  (15) 



 
4070. ஏ ம�B வியாசநக  விநாயகமா� மயிைலயிெல� ெனதிேர வ��, 
வா ம�B தன�தாெவ� றா9ைன7ேபா/ வ�ளேலா ம�னா ெவ�ேற�, 
பா ம�B �வ �க�தா ெவ�றான$ கபாCச  பா4ேக ெள�ேற, 
னா ம�B நைகெயா�மா  �Eமிைவதா ெவன�ெதா�டா னாணி ேனேன  (15) 
 
4071. அைமதரேந4 ெறா��தி�@ நீெகா��த வாிைசெயலா மறிேய� ெகா/ேலா, 
கைமதரயா ெனா�Eமறி ேயென�றா> ெபா>ெசாலB$ க4E� ெகா(டா>, 
சைமதரம4 றவ�ெச>த ெவ3சி/க? வாெதைன<� த?வ வ�தா, 
யிைமதரவா* மயிைலவிநா யகமகியா வறிேவ9� ென(ண� தாேன.  (17) 
 
4672. க�றன$க� வ��தாம� மயிைலவிநா யகமகியா க�03 ேச �ேத, 
ெய�றன$ைக� ெகா�ெள�ேப� வா>;�த� தாெவ�ேப னிைவய/ லாம, 
-�றன$ைக� ெகா�ெவ�ேன� விைல;�த� தாெவ�ேன Lரா  ேப�, 
ம�றன$க கலெவைனவ� தைணவத9� @ன�கி��@ வ��த யாேத.  (18) 
 
4073. ம�ன�விநா யகமகி7 ேன4ெறைன�ைக ெதா�0?�தா� மகிபா நீம4, 
ெற�னகா ாியFெச>தா ெய�ேறென� மன�திைன�ெதா� 0?�க லாேமா 
வ�னநைட யா>நி�ெபா4 றனெம�றா னஃேதெல� ன$ைக ெதா�ட, 
��9ைடய பிைழெய�ேற 9�ள�தா� ெபாE�தி ெய�ற$ @ைரெச> தாேன. 
 (19) 
 
4074. மா�தவி  தி�மயிைல விநாயகA பாலாெவ� ம�� நீதா�, 
ேப�வ� ெபா>ெய�ேற னி�னிைடேய ெபா>ெய�றா� ெபாிேயாேனநி�, 
M�மன$ க/ெல�ேற னி�;ைலேய க/ெல�றா� ேவ(ேட னி�ெபா4, 
பா�ெபE பணிெய�ேற� ேவ(�ேவனி� ன/@4 பணிெய� றாேன.  (20) 
 
4075. பற��பல மல ெதாEேபா யி���ம� வ��தEகா4 பறைவ ேயேபா4, 
சிற��பல மாதரக� ெதாE�@�� ேபாகZக  திறேம4 ெகா(டா>, 



மற��ெமா� தின��ம� தைனவிடா> விநாயகமா மகிபா ந/ல, 
வற��ணிB மி�வ�ேறா ெவ�ைன<வ� ேத��ைவநி� ன�ண� றாேம. -  (21) 
 
4076. ம�B�க* வியாைசவிநா யகமகிபா விைனயாதி� மயிைல ேமைல�, 
ெத�Bைற< மவேளெப( ணவளழேக ேபரழ@ சிவசிவாவ7, 
ெபா�விலவளிள;ைலேய வள;ைலம4 றவ(ெமாழிேய ெபா>யா ேவத, 
மி�நில�தி -ன�ெக�றா/ யானாெர�னலயாதி$ ெக�ெசா/ யாேத.  (22) 
 
4077. ெத�ெகா��த ெப�ெபாழி/N* வியாைசவிநா யகமகிபா ெச7ப� ேக(ேமா, 
மி�ெகா��த சி4றிைடமா த��ெக/  ெபா���வைக ேம�ேம/ வாாி7, 
ெபா�ெகா��தா> மணிெகா��தா> ெசபவள ;$ெகா��தா> �ாி�ெத ன�கி$, 
ெக�ெகா��தா ெயா�;�த$ ெகா�ெவ�றா லத4@மனமி/ைல தாேன.  (23) 
 
4078. ெத�ெமாழிேத  வியாைசவிநா யகமகிபா வவ�வா �ைத தி�தி7��ள, 
ெத�ெமாழிேயா ைக7��ள தவ�ெசIவா Rற/க� ெப�வா Rற, 
ன� ெமாழிசா  ேவேபயாயினதா/யா ாிடேபா>நா� ெசா/ேவ னி�த, 
வ�ெமாழிைய ேவ4Eைமைய நீேயெச> வா<ன�ேக ய��@ மாேலா.  (24) 
 
4079. ேதனி��@ மல மா பா விநாயகA பாெவா�E ெச7ப� ேக(ேமா, 
யானி��@ மைனநா0� க�றக�ற �னி4றா7ேபா ெல(H4 ேறநீ, 
தானி��@ மிடமாக வ�ைவ ;�னா� கைட�க ணி�த றா9F ெச>யா>, 
மானி��@ விழியவளா #�நாெள� றா#னியா� வ@7ப ெத�ேன.  (25) 
 
4080. சீ ெகா(ட மயிைலMதியி4றயிேரா தயிெர�E ெச7பி ெந�ன, 
ேல ெகா(ட யா�ெச�ேறனா$ெகா�வ� றயி �ளி7ேபா வினி7ேபா ெவ�றா�, 
பா ெகா(ட வினி7ெபனநி� வாRற/ ேபா#னி�க7 ப�ேமா ெவ�றா, 
னா ெகா(ட விவ�யாெர� ேறனவ�வி நாயகமா னலெம� றாேர.  (26) 
 
4081. பாேலாபா ெலன�5றி மயிைலM தியிேன4E7 பட �ேத னா$@, 



மாேலாெவ� Eைர�@விநா யகமகி7 ெனன�ெகதிேர வ�� நி�ேற, 
யாேலாெவ� றி�வயி4றா ெய�தழனி� பா-(பா � கவிவ ெத�றா�, 
சாேலாவா7 பசி�தழெல� ேற�காம� தழலவி7பி4 ற�ெக� றாேன.  (27) 
 
4082. ேத$@லB ெபாழி�மயிைல� தி�Mதி3 சி�திர3ச�திர ;ேன4E, 
மா$கனிேயா ெவன�5றி யைட�ேத�வி நாயகமா/ வ�� ேநேர, 
ேய$கிைடயா> க�0மா$ கனிெகாேலா ெவ�றானா ெம�ேற ன4ேற4, 
பா$@ெபE நி�;ைலேபா #��@ெமனி4 ெகா�ெவ�E ப4றி னாேன.  (28) 
 
4083. ஓவாத �க*மயிைல விநாயகமா ெல�ெனதி வ� �வ�� மாேன, 
ேகாவாத ;�தெமா�E ெகா��திெயனி� யா9ன�@� ேகா�க� த�க, 
தாவாத பல;�த� த�வென�றா� யா�மE�ேத� ற���7 பி�9, 
Qவாத நீெகா��@ ;�தேம ெகா�7பென�E ெமாழி�தி� டாேன.  (29) 
 
----------------------- 
 
சி�திர3 ச�திர7 �க*3சி மாைல3 சிற7�7பாயிர$க� [$]. 
 
 
[$] *இைவ பைழய பதி7ைப3 சா �தைவ; இ�Y/ பதி7பி�தகால நள சி�திைர 
 (1856)
. 
 
காFசீ�ர வி�வா� சபாபதி ;த#யாாிய4றிய�. 
வி��த. 
 
4084. ேமனா�சி வைன<ைமேபா4 Eமயிைல விநாயகமா/ விய7�� 5ர7, 
Aனா�சி வாிக�விதி யாைமந� கானிந�7 �ைன< ேப��, 
டானா�சி யாெயா�ைற ெயா�Eறெவா� Eட�றாி�ெதா� றதனி/ வா?, 



மீனா�சி ��தரேவ� சி�திர3ச� திரமாைல விளபி னாேன. 
---------------- 
 
ப$க^ாி#��@ வ/[  - ேதவராசபி�ைளயிய4றிய�. 
நிைலம(0ல வாசிாிய7பா. 
 
4085. சீ வள ரவனி� தி�மக டன�@7 
ேப வள  நாவ4 ெபய ெபE தீவ$ 
கவி�ெபE வதன$ க��@ம� தீவி4 
கவி�க* பரத� காம� க(ட$ 
கயிரவ3 ெசIவா> க��@ம� க(ட�  5 
�ய  ெதா(ைட ந�னா ெடாளி நைக ெபா�B 
விள$கதி ெனாளிெயன� �ள$@E சீ �தி 
பாBE வியாச  பா0வா* ேவ�த� 
ேற$கட வைர<லா ேவ$கட வைரயா 
னார ெமறிதிைர� கீரமா நதியா  10 
 
Lழி வைரெயாளி  ேமழிய பதாைகயா� 
ம$ைகய  @வைள மலெரா� வாிபா> 
ெச$@ வைள�தா  திக*த� �யாசல 
னாப� மல தர வைலகட4 ேறா�E 
மாப#� பி0ெய� றவி கர நீ��ெவ�  15 
ளாபெல� நா: மைடத� ;�றிலா� 
ச�தமா  @���� @�தம �ைடயா� 
சசியிைன7 ெபா�BF �சி<ைட� ேகாமா� 
றிவ:F சவள� தி��ேதா ரண�தா 
Lழிவா>7 ெபா$@ மாழிவா ெயா#யி�  20 
 
பாழி யட�@ ப(�E ;ரசினா� 
யா� பரB ேம�வி 9�@$ 
க3சி7 பதி�@$ க�னிய பதி�@ 
மாவ ல�ப� காவ/ A(டவ� 
றாதகி தாதவி* தாம� �ேராண  25 
ேமத@ ம��க ெம�ைம சா/பத� 



த(ண; திைற�@ ெவ(மதி� ெகா?�� 
மணிவள  �0ைக7 பணிெச?$ 5விள 
�ைனபர� சைடயி4 ெபா$@ெவ( க$ைக 
நதி@லா �தி�@� �திவி� வ�னா�  30 
 
க��கட/ �வற� தி��@ள விழியா� 
ம��கம ல7பத மல �கன வரத 
ம�3சைன யா4E ம�3�ன வ�ள/ 
பஃறின �ாிதவ7 பயெனன Bதி�ேதா� 
�லவ�� ளவாவிய ெபா�ெளலா பய�தலா4  35 
ெபா4றா  ெகாளலா4 �வன வா*� �தலா 
லைட�தவ � கினிைம யம நிழ றரலா 
#ைனயைன� க4பக ெமன3சில  ெசா/வா  
ந4பய� Dய � க4ெபா� தரலா 
னால0 �க�ற ந�ெனறி நட�தலா  40 
 
ன/லவ � கட$கி ய/லவ � க0தலா 
#ைனயைன� ேத9 ெவன3சில ரைறவா 
ெர��ெத�� தளி�கி9 ெம�E$ @ைறபடா 
த��� வள� ம�ெபா� :ைடைமயா 
லர9ைட ந(ப4 @ாிைமெப4 றிடலா  45 
#�நிதி ெயன3சில ாிவைன7 �க/வா  
ைகமா றைடவா� க�தா� @ண�தா4 
றான;� தவ;� தைழதர வழ$கலா4 
க�;கி ெலன3சில  கழEவ ாிவைன 
யி�ெறன வைட�ேதா � கி�ெறன Bைரயா  50 
 
ெதா�றவ ராைச ேயாடமி� காைச 
ெய�E மளி�@ மிய/�( ைமயினா 
ெல�D* �தெனன விவைன3 சில  ெசா/வா  
க4பக ேமாமர$ கவி�மி@ �மானிவ 
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ேபாாிைட ய3�றீஇ7 �ற�த� த�னவ�  85 
பாாிைட ய7பழி பைடயா தவனிவ� 
ெகா0யைர ெய�E$ 50 வா*� தனனவ� 
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னவனர� பைகவ னிவனர� ெறா(ட 
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மனக� விநாயக வ(ண ெல�பா 
ெனயிெலாி� தவ�களி4 றீ�ாி �ைன�தவ 
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கயிைலநா யக�வா* மயிைலய பதியி4 
காபா# தீ �த� ெத�பா4 கைரயினி4  105 
சி4பY/ வழியி4 ெபா4�ற வைம�தOஉ 
மEபா� Qவெர� றைறய0 யவ ேபா4 
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ேபாச�;� னாபல ேதசம� னவ ேபா4 
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மரைப<$ க�தி< மவி த� க�ன-� 
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ெத$கி� மடலா4 ெசறிதர ேவ>�� 
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மாைசயா/ ெவ�ளியா� மணிகளா #ய4E 
மாசிலா3 �ட நிைல ம#சிற7 பினOஉ� 
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��ம� �தி�@� Oய வரவா4 
ற�மெம� நா:� தைழயவா4 EவOஉ� 
வ�தவ  தாக வள பசி ேபாக3 
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�திெகா�ேவ தா�த� OயY ெலா#<� 
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யனாதி ப�த; மாதி ப�த; 
மனாதிேய யி/லா வனாதி ;�த 
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சிதபர ேவ(;னF ெச>தமா தவ�தா� 
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--------------------- 
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*ரராகவ ெச,யாாிய�றிய)*ரராகவ ெச,யாாிய�றிய)*ரராகவ ெச,யாாிய�றிய)*ரராகவ ெச,யாாிய�றிய)....    
வி��த. 
4086. சீ விள$@ வியாசநக  விநாயகமா� மயிைலயினி4 சிற�க3 ெச>த, 
ேப விள$@F ச�திர�தி� ெப�ைமயள வறி��ைர�க7 பிற$@ க/வி, 
ேய விள$@ மீனா�சி ��தரநா வலனாேல யிைச வத�றி7, 
பா விள$@$ கணபண�க� ெசவியா- ;4Eண �� பகெராணாேத.  (1) 
----------------------- 
 
��தர�பி�ைள யிய�றியைவ��தர�பி�ைள யிய�றியைவ��தர�பி�ைள யிய�றியைவ��தர�பி�ைள யிய�றியைவ....    
 
வி��த. 
4087. AேமB ம$ைகய  @ழ4@ைட� ெதழி#வி( ேபாத4@ நாணியட ைப- 
        ெபாழிெலா�ற வாதன� ெறனBலா வியாைசவா* Aபால னதிவிதரண�, 



மாேமB தி(ேடா ள�3�ேன� திர9தB ைம�தைன� த�வன ;த/ - 
        வ�ள-� ளியவ�� விநாயக Bேப�திரன� மாமயிைல யபதியினி4, 
ேகாேமB சிகர ப� ெபானவ மணியா4 @யி4றிய� ண�பாியின$ ெகா�ப3 
        சிற�@;ய ர�னச� திரமகிைம @லBெமா� நாைல�YE, 
நாேமB ேசடனா -Fெசால4 பாலேதா நளி சிர �ர�தி/ வ�த - 
        ஞானச ப�தனிக  மீனா�சி ��தர நலாாியைன ய�றி மாேதா.  (1) 
 
ேவE. 
4088. ெபா�9ல க�ேதா ாியாவ� மி�பா4 �ணாிைய மதி� தஞா� ெறFசா7 - 
        ��த; த�ேதா 0�நிதி ;தலா ெபா��பட ேவ4றவ  த;�, 
மி�னிய நிதி�ேகா னறம# வியாச வியனக � ேதா�றிய� பகலா - 
        மி@விநா யகA பதிெய9 ெபயைர மிைல��வ� ெதா�தி� மயிைல, 
ெய�9ந4 பதிெய( ணா�கற� தைழய விய4றிய ச�திர வள9 - 
        மிய-ம� னவ4@� ேதாழனா பரம னிரசத வடகயிைலயினி�, 
E�9ெத� கயிைல <வ�ெதைன யா�வா 9தி� �மீ னா�சி�� தர7ேப- 
        �வ7�ற� ெகா(� மைறநவினாவா -லகறி� திடBைர� தனேன.  (2) 
 
ேவE. 
4089. ப(ணிய� ெமாழியா  மய/ெகா:$ காம� ப0�க* வியாசமா நகாி4, 
�(ணிய� திர(ேடா���ெகா� வ�தா4 ேபாலவ� த��விநா யகேவ, 
0(ணிய மயிைல7 பதியி4ற� ெபயரா4 ெச>தச� திரவள ன0யா , 
க(ணிய த�(மீ னா�சி�� தரந$ கடBளா4 ெறாி�தன மாேதா.  (3) 
 
4090. உைமயி� நாழி ெந/லர னிட�ேத4 Eலகிெல(ணா�கற ;Fெச>, 
தைம<ண � த;� னவ�றி� மைறயா� த�மY/ சா4றின ன�ேபா4, 
கைமநிைற வியாச நக விநா யகேவ� கவி�மயிைலயி4ெச>ச�திர�தி, 
னிைமயற7 பய�மீ னா�சி ��தரெவ மிைறவிள$ கிடBைர� தனேன.  (4) 
 
ேவE. 
4091. எனெதனெத� Eைர�தறFெச யா�ணா ���தாம #ழ�@F ெச/வ , 
மனமழிய வியாசநக  வ�விநா யகAப� மயிலா7 Aாி4, 



றினகரேன  சா�திரெமா� றிய4Eவி�தா னத�பய9F சிற7�F ெசா4றா, 
னனக9ய  மீனா�சி ��தரமா #ய4றமிழா லவனி ேயாேர.  (5) 
 
ேநாிைச ெவ(பா 
4092. ந�பா�மீ னா�சி��த ர�@�வி னா4ெறளி�ேதா, 
மி�பா> �க*ேச  விநாயகேவ - ெள�ேபா , 
ெபா�மயிைல ெவ�றெவா(க� Aைவ<�� ெகா(ட, 
தி�மயிைல3 சா�திர�தி� சீ .  (6) 
 
வி��த. 
4093. பா4கட/ வியாச நகரம� கட#4 ப�வல �ாிய�3 �னமா, 
ேனா4கவ� �தி�த மணிவிநா யகேவ Hவல�� தி�மயி ைலயி�க, 
ேண4கவ� தவ�� கினியச�திர�தி னீைகயா ெமாளியிைன விாி�க, 
நா4கவி� கிைறமீ னா�சி�� தரவா ணிக�விைல பக �தன� மாேதா.  (7) 
 
4094. இ/லற� தவ�சீாிய/பதி ெனா�வ � ெகழி4Eைண ெய9ெபாியவ ெசா/, 
வி/லக$ ெகா�வி யாசமா நக வி நாயக Aப�ெற� மயிைல, 
ந/லக� �ேலாப  மன;க விய4E ந�ைமேச  ச�திர விய/ெப, 
ன/லறீ � தா(மீ னா�சி�� தரமா லகிலந� @ணர3 ெசா4றனேன.  (8) 
 
ேவE. 
4095. எFஞா�E �லவ ெமாழி� கிைச�க*வி நாயகேவ ளீைக யி/லா, 
வFஞான  மனமழிய வாியதி� மயிைலயி�க ணைமய3 ெச>த, 
ெசFஞாயி றைனய;0 திகழ�ன சா�திர�தி� சிற7ைப ந�றா, 
ெம>Fஞான� கடெலைனயா( மீனா�சி ��தரமா� விளபி னாேன.  (9) 
------------------ 
 
சிசிசிசி. . . . தியாகராய ெச,யாரவ�க� இய�றியைவதியாகராய ெச,யாரவ�க� இய�றியைவதியாகராய ெச,யாரவ�க� இய�றியைவதியாகராய ெச,யாரவ�க� இய�றியைவ....    
வி��த$க�. 
4096. வ(0��@ மல 7ெபாழி/ N* வியாசநக  விநாயகமா/ வ�ேதா  யா�, 



;(0��@ ப0மயிைல யி4�ாி�த ச�திர�தி 9Eசீ  நாேய�, 
ெறா(0��@$ கழ4ெபாிேயா� மீனா�சி ��தர7ேப � O>ைம ேயா�ெவ(, 
ெப(0��@ நாவின�றி ம4ெறா�நா வா4�க*�� ேபச4 பா4ேறா.  (1) 
 
4097. மி�9�க ழ�3�னமா றவ��தி�த விநாயகேவ� வி�பி யா �@, 
ம�9மயிைல7பதியி/ விலா7�ைடM$ கிடவ��� மட�தி� ேம�ைம, 
த�ைனய�( மீனா�சி ��தரேத சிக�றமிழா4 சா4ற� ேக���, 
��னமர ரவிெயாட; �ணBநீ� தனெரனி/யா� ெசா/வ ெத�ேன.  (2) 
 
4098. சீ ம�B ம�3�னமா றவ7ெப�ைம கா�டவ�த ெச/வ� றி(ேடா�, 
டா ம�B விநாயகேவ 0�மயிைல யி4�ாி�த ச�தி ர�ைத�, 
கா ம�B ;ட4க(ண� க0மைன< ெமா�@மி�ப$ கனி< பாவா4, 
ேப ம�B மீனா�சி ��தரேத சிக��கழ7 ெப4றா� ம�ேனா .  (3) 
 
4099. மாேமB மீனா�சி ��தரேத சிக��கழ வா>�த த�றி�, 
ேதேமB பல�ைவேயா 0�ன0சி [�0யற� திகழ3 ெச><, 
OேமB விநாயகமா� மட�ைதய; O�0யற� ெதாைலய3 ெச><, 
AேமB ��5த� வச�தெமா�@ ெமன7�கேல �கேல ம�ேனா .  (4) 
 
4100. M$@�க* மீனா�சி ��தரேத சிக��கழ விள$@ ெச/வ�, 
தா$@மட� தி�மயிைல7 பதியில�ேற விநாயகமா/ சைம�தி� டாேன4, 
ேற$@சிE விைல�கால வரMழி மிழைல<ைற ேதைவ7 பா0, 
வா$@வேரா ெசா/லர� �க#ய ேகா B$கா� மற�� ம�ேனா .  (5) 
 
4101, ஆவணFேச  சிரகிாிெய மீனா�சி ��தரமானைற<F ெசIவ, 
மாவணFேச  விநாயகேவ( மயிைலமட� �4றீச� வFசF ெச>ேத, 
காவணFேச  தி�ந/[ ரம நீதி யா மட�தி4 கைர�தா4 ேபால�, 
ேகாவணFேச  நிைறயிெடன� 5றிடா� ற�னிைற<$ ெகா��@ ெம�ேற.  (6) 
 



4102. ;�@கம* @வைளயணி மீனா�சி ��தரமா� ெமாழிய3 சீ �தி, 
த�@ணவி நாயகமா� மடமயிைல தனி�;னேம சைம�தி��தா, 
-�@மன� ேகா��#யா  ெப�$கிைளஞ �ள��ணிB4 Eமாப தி�கா, 
ெப�@ெச�ெந4 கி�டவிைர யா�க#�@7 பிைழ7ப கேளா பிைழ� திடாேர.  (7) 
 
4103. ந�ம�( மீனா�சி ��தர வாாிய��கழ நலேம வா>�த, 
ப�வள விநாயகேவ 0�மயிைல யி4ெச>மட ப(ேட <(ேட/ 
ெவப#லா தரன0யா  பல�;வ� த;�ெகாள விைழவா  க3N, 
ெரெப�மா னா8ர � கிர�தி�ட ென9பழி< ெம>தி டாேத.  (7) 
 
4104. இ�9ெமா� கால$க ெப(ணா�க� தி�மயிைல� ெகபிரா�0, 
ம�9;ைல7 பா-(ட பி�ைள<றி� விநாயகேவ( மட�தி4 சா �ேத, 
��9�க* மீனா�சி ��தரேத சிக��க*�த �தி<$ ேக��7, 
ப�9ம0 யாெராட; �$ெகா�: ம��ைடய ப(பா� ம�ேனா .  (9) 
 
4105. உளரளிவ( ெபாழி45ட4 பிரா�@ற�க� ெற?�தபசி ெயா�வ ந/@$, 
கிளர�ன� @ழிெயன3ெச> விநாயகமா� மயிைலமட� கீ �தி ெய/லா, 
வளர��ேச  மீனா�சி ��தரேத சிக�றமிழா/ வைன�த ேம�ைம, 
தள விலவ ன0ய��@ ம0ய��@ ம0ய�யா� சா4ற4 பா4ேறா.  (10) 
--------------------------------- 
 
�)ைவ�)ைவ�)ைவ�)ைவ, , , , ெசயகாநாயக� "மார�ெசயகாநாயக� "மார�ெசயகாநாயக� "மார�ெசயகாநாயக� "மார�மகா 	 சவராய.நாயகரவ�க� இய�றியைவமகா 	 சவராய.நாயகரவ�க� இய�றியைவமகா 	 சவராய.நாயகரவ�க� இய�றியைவமகா 	 சவராய.நாயகரவ�க� இய�றியைவ....    
வி��த$க�. 
4106. சீ திக* ேவதா விநாயக வ�ள/ ெசகெமலா$ களி�கந� கிய4E, 
ேம திக* மடேபா #ைய�கநீ க(ணி னிைய<ேமா வலதிைய� தி09, 
நா திக ெழமீ னா�சி��தரமா ன4றமி ழணியஃ தைடய, 
X திக ழ�ன$ கைலமக ெளாழி�ெதா( டவ;ய4  
          றி9;E$ ெகா/ேலா  (1) 
 
ேவE 



4107. �விமக:� ேகா திலக� விநாயகமா/ வி��த விலா7 �ைட�க X�ட, 
அவி தர3ெச> ச�திர�ைத மீனா�சி ��தரெவ� னாசா� ெசா4ற, 
கவி;கிC யாரகமாF �ர��மற ;ைள�தீைக கனிய வ�னா , 
ெசவியத ெச� றி�மித9� கிைண�ரFெச/லா;கிைல3 ெச7ப லாேமா .  (2) 
 
4108. தி��கிள� ம�3�னமா றவ7பயைன� கா�டவ�த ேசயா ந/ல, 
B��கிள� விநாயகேவ( மயிைலதனி #னிதிைழ�த ெவாளி ம ட�தி�, 
ெப��கதைன7 �க*��ைர�த மீனா�சி ��தரந ெப�மா� பாைவ�, 
த��@டேன க�திய�ேறா �ர �லவ ெர9ெபயைர� தாி�தி� டாரா/.  (3) 
 
4109. அ�திர ேபா� ெறாளி கHைம நகி4�வ�ைட யணி�தநப ன0ப ராB, 
மி�திர$5  வியாசநக  விநாயகமா/ �ாி�தெவ ழி/விள$@ ம�ன, 
ச�திர�தி ென��கைழ மீனா�சி ��தரநF சா�ேறா� பாவா4, 
சி�திரமா விய�திற$ க(�@E ;னிமைலவா>� திைக�தா� ம�ேனா.  (4) 
 
4110. ெபா�னா� �க*த�வி நாயகேவ( மயிைலயி4றா� ெபா#ய3 ெச>த 
ெத�னா� ச�திர3சீ  மீனா�சி ��தரேத சிக�றீ பாவா4, 
ப�னா� �கழZவ ல�ைமயறி� ேதபயி- ப(பா4 ெறா(ைட, 
ந�னா� சா�ேறாைர <ைடயெத9 பழெமாழி�@ ந#B றாேத.  (5) 
 
4111. எ(கண4@ ேமா கண4@ ெம�டாத ;�கண�வா ழிைதய னி�த, 
ம(கH4ேறா  ெதா?ேத�ெத மீனா�சி ��தரமா� மயிைல த�னி/, 
வி(களி�க விநாயகமா/ க(டச�ர3 சீ தமிழா/ விளப/ ேக�க�, 
த(கட/வா ழாிம�க� ;ற3ெசவிெகா( 00னதன4 றைகயா  ெசா/வா .  (6) 
 
4112. பா �க? விநாயகேவ 0�மயிைல3 சா�திரமா பா�தி ர�தி, 
ேல @0ெகா( ேடா$கிவள  மீனா�சி ��தர7ேப ெர$களாசா, 
னா நனிெகா( டைம��ைவ�த ந4பாவாF ெசவி<ணைவ நய�ேத வி(ேணா , 
சீ த�ெத> வதBணைவ யவியவிெய� ேறெவE��3 ெச7� வாரா/.  (7) 



 
ேவE. 
4113. �திமி@ வியாச நகர�3 �னேவ ெடா/�வி� க��ெச> வளி�த - 
        Oயந4 ேசயா விநாயக வ�ள ேறா�Eற3 ெச>மட� த�ெவ(, 
டதிெந>;4 பலB விராயேவா தன;� தடம# சிராமைல தனி/வா* - 
        த@திெப4 ெறாளி ெச� தமி*;னி ெய�ன� த�கமீ னா�சி�� தரமா�, 
விதி;ைற யாவ மட�திைன7 �க*�� வி�7பினி -ைர�ததீ� தமி? - 
        ேவதைன7 பய�த மாதவ� ெப4றா/ வி�ரனி/ -4றேவா தன;, 
மதிZத4 ெசIவா> ெவ(ணைக� க�$க( மல மக ள;தQ4 ெற��� - 
        வழித� ெமாழி<$ கனவி- மினிதா மதி7பேனா மதி�திடா� ம�ேனா  (8) 
 
ேநாிைசயாசிாிய7பா. 
4114. சீ ம#� தில$@F ெச?மணி மாட� 
ேத ம# க�$@ழ #ள;ைல மடவா 
ரல$ெகாளி விாி�@ மரமிய� தி��� 
வ(0மி  A�ெதாைட வா @ழ லவிழ 
ெவா(டளி � கர��E வ(0ன$ க#7ப  5 
Z(H�7 ெபாசிய ெவ(ணி� திலெமன 
;?மதி ;க�தி ெல?விய  வாட 
வி�னிைச பா0� ��9ற வா�E 
;�த ம?�திய ெகா�ெதாளி� கழ$கி� 
ற(ணிலா7 பர�� வி(ணக� ெத?��  10 
 
�ரநதி யக��E மிரவல ரல �தி 
விள$@E ெமழி/ேச  வியாசமா நகேரா� 
ெற>வத� க$ைக3 ெச?$@ல திலக� 
ற�னிட� ெத�E� ��9E வறிஞ  
@றி7பறி� தி�நிதி ெவE7ப வளி���  15 
ேக�டபி� வழ$@ெபா� னா��E த��க� 
�ற$ெகா�� திாிய7 பிற$@E கர�தா 
ன�3�ன மகீப னா4றிய ெப��தவ7 
பா4கட லதனி4 பனிமதி ெய�ன� 
ேதா4றிய �னித� Eகளி/ @ணாகர�  20 



 
றானF �ர�� தைழய�� வா>�� 
O�@ பாவல  �தி�ைக ெப4E 
ேவ(�E வா த வி�கின� ெதாைல��7 
A(ட@ ம$கத ெபா#�ய� தணி�� 
ெசைமயா  மணிநிறF சிற�க7 A(�  25 
ேமவ# 9மாபதி வி�7பினி லளி�த 
விநாயக Q �திைய விைழதர நலFேச  
விநாயக7 ெபயைர மிளிர7 �ைன�ேதா� 
ேறமல  ெந�0த*� தாமைர ;னி< 
அ��ேத L4E ப���ழா> ;கி-  30 
 
ப�ன�F �ர� மி�ன;$ காணா 
மா/விைட7 பகவ� பாலம  மைலமக 
�ைண;ைல� @ட$க� �ர�த தீபா� 
மண�@F ெசIவா> மாமைற� @ழவி 
ெய��ெப( ணா�க வினிெத?� த�ள  35 
வ��தவ �ாி�த தி��ெதழி� மயிைலயி 
னற$@� க#7ப7 பிற$@ற விய4றிய 
வ�னச� திர�தி� E�9சீ  யாB 
ஒ(டளி  ெபா�ளிய த(டைல ;க��7 
A��க( Q*கி7 ��நிற வா>��  40 
 
தவ*�தினி தி��@� தைழ;? மதிேம� 
;தி கனி ெய�E ;��கைல பா< 
மி�னன வளபல ��9ற� ெகா(� 
ேத�ற ெவாளி�F சிரகிாி வாண 
ன4@ண ேம�ைம ந/ெலா?� @ைடைம  45 
ெபா4�E வா>ைம ெபா#BE O>ைம 
�(ணியF சீல ெபாைறநிைற ேத4ற 
;(ணிைற யறிவிைவ ெயா�$@ திர(� 
வ�ெதன ெவாளி� மாதவ7 �னித 
னில�கண வில�கிய மினி�ற ெவவ �@$  50 
 



கல�க மற7�க/ காிசி/ @ணாள� 
ற�னிைட� க4பவ  ம�னைவ� கள��. 
ெள�ைன< ெமா�வனா� ��9வி� த�ளி 
ெம>ய�� �ர�த மீனா�சி ��தர 
ந/லா சிாிய னனி<ள மகி*��  55 
க�ன- பா@$ கனி�ைவ ய;� 
;�கனி யிரத; ;தி �ைவ� ேத9$ 
ைக�திட ம�ர$ கனி�O4 ெற���7 
பா>த� ந�னல பரBெச� தமிழா 
#ல@E ெச>< ளீைர பதாக  60 
 
ெவா�$@நா வல க :வ7�4 
றி�$களி7 ெப>த வினிதிய பி�ேன. 
----------------- 
 
"�� &�தாபி�ைளயிய�றியைவ"�� &�தாபி�ைளயிய�றியைவ"�� &�தாபி�ைளயிய�றியைவ"�� &�தாபி�ைளயிய�றியைவ....    
வி��த. 
4115. �றவற ;னிவ  யாவ� வி��� N*��ண மயிைலமா நகாி, 
லைற�க ேழா$@ விநாயக3 ெசம லைம�தந� மட�தழ க�ைம, 
;ைற<ற� @�மீ னா�சி�� தரமா� ெமாழி<ந4 றமிழமி* தி9�@�, 
@ைறவற� ேக�@F ெசவிக:� கினிைம ெகாடாதவி( ண;திைண யாேமா.  (1) 
 
ேவE. 
4116. விய9Eவி யாசநக  விள$கBதி� ெதாளி�விநாயகேவ� வி(ேணா , 
நய;Eந� ெமாழிநவி�E ெப�வி��� தன�க��த ந�@ ேத ��, 
�ய/வளFேச  மயிைலதனி/ வி��தளி�க3 ெச>மட�தி� ெபா$@ சீ �தி7, 
பயனைன�� மீனா�சி ��தரேத சிகன�றி7 பக ேவா  யாேர.  (2) 
 
ேவE. 
4117. மாநில� ெதவ� பசிெய9 பிணியா/ வ���வ தறவ� ம���, 
தானி� ெவனX( சா தர மயிைல தனி/விநா யக;கி/ சைம�த, 
Xனமி� மட�தி� ெப�ைமம4 ேறாரா -ைர�திட� த@வேதா ெவைனயா(, 



ஞானந� மணிமீ னா�சி�� தர7ேப  நாவல னாவி9� கலேத.  (3) 
 
4118. எ(0ைச பரBF சீ விநா யகேவ ளிய4Eச� திர�திைன7 �க*��, 
த(டமி*� @�மீ னா�சி �� தரமா� சா4Eமி� றமி*நறா வ��தி, 
ய(ட ேம4 �க*�� 5Eேப ெரா#ைய யவனியி -ைறபவ  யா�$, 
ெகா(ட/ெச> ;ழ�க ெம�Eண ரா� 5Eவ  வFசைன யி�ேற.  (4) 
 
4119. க4பக மைனய ெகாைடவிநா யகேவ� க(ணக� மயிைலயி4 கதி��7, 
ெபா4பக ெபா#ய7 �ாித� மட�தி� �கல�F சீ �திக( ;?�, 
வி4பன ெனழி�மீ னா�சி�� தரெம>� ேதசிக� விள$@தீ� தமிழா, 
ன4பக லவ�ேபா/ விள�கின� �லேவா  நய��ெகா( டாடB( மகி*�ேத . 
 (5) 
 
4120. இ�திர நகர ெமனவள ெபா#ய வில@E மயிைலய பதியி4, 
சி�ைத<( மகி*�� விநாயக� @ாிசி/ ெச>மட வளெமலா� திர�0, 
;��தீ� தமிழி� ெமாழி�தன� �லைம ;தி�மீ னா�சி�� தர7ேப, 
ெர�ைதய� னா�சீ ாி�$கட4 �வியி/ யாவ �@ மிய�த லாிேத.  (6) 
 
4121. தி�மக� @லB மயிைலமா நகாி4 ெற>வ�த3 ச9மகி* சிற7ப, 
ம�மல  மண�@ �யவிநாயகேவ( மEவிலா தைம�தச� திர�ைத�, 
@�ம# ய�(மீ னா�சி��தர7ேப � @ரவனி� ன;தQ4 ெறழ7பா>, 
த�ப�� தமிழா4 சா4றிய திற�ைத3 சா4றிட வ/லன/ ேலேன.  (7) 
 
ேவE. 
4122. ெச/வம# தி�மயிைல7 பதியி/விநா யக3ெசம/ ெசழி�@ ம��, 
ம/கியைம� தி�மட�தி� வளபலB ;ளமகி*�� ம�9 மி�ப, 
ந/@தமி*� ேதசிகென மீனா�சி ��தர7ேப  நாத னாவா4, 
ப/கBைர� த�ள�ைம ேசடவிேச ட9பணி�க4 பா4ற� றாேம.  (8) 
 



ேவE. 
4123. பயி/பவ ெரவ� ப(ணவ �லக பயி�றிட நிைன�திடா தி��க, 
மயிைலய பதியி/ விநாயக� Oேயா� வ@�தி� ;ணா�த� மட�தி� 
ெசய/ப�� தமிழி4 ெச7�மீ னா�சி ��தர ேதசிக� சீ �தி, 
நய;ற ெவவ �@ ;லெகலா பரவி ந�@ற நிலBவ திய/ேப.  (9) 
------------------------------ 
 
தி#*ழிமிழைல தி#*ழிமிழைல தி#*ழிமிழைல தி#*ழிமிழைல ––––    க�பராமாயண�பிரச(க�க�பராமாயண�பிரச(க�க�பராமாயண�பிரச(க�க�பராமாயண�பிரச(க�    சாமிநாசாமிநாசாமிநாசாமிநாதகவிராயாிய�றியைவதகவிராயாிய�றியைவதகவிராயாிய�றியைவதகவிராயாிய�றியைவ....    
ேநாிைச ஆசிாிய7பா. 
4124. ெபா�னா  கமல7 Aவா  வாவியி/ 
வாி3சிைற யளி;ர/ க�7�ய/ விேலாத 
;���ற* Qர� ;கிணைக3 ெசIவா>� 
க��தட ெந�$க� கவி9E ேவ>�ேதா� 
ப�;ைல3 சி4றிைட7 பணவர வ/@4  5 
ெறாிைவய  �ன#4 றிைள�தினி தாட� 
க(ணிைண� கFசிய கய#ன ெவாீஇ 
வி(மிைச ெவ0ேபா> விள$@ ப?�கா>� 
தா4றிள$ க;கி� றைலயிற3 சா0� 
தைலவிாி யிலா$க#� த�வி� ;7�ைட�  10 
 
@ைலயிைன <தி ��� @லBவி( மணியி 
னிடFசா/ ெகா0Fசி ெயழி-E� திகிாி� 
தட�ேத  A(ட தEக� க#ன 
மரகத நிற��� @ரகத ம��0�  15 
தரள� திரைள� த(0ைர ெகாழி�@ 
வி(ணதி கல�கி ேமெலழீஇ <ப � 
த�விைட7 ��@� த(ணிறா/ கிழி7ப7 
ப�ேத� �ளிெயா� பாாிைட யிற$@F 
ெச?நீ 7 ப(ைண� தி�நா ���த 
வைசயி/ வியாச மாநக ரதனி4  20 
 
ேற9 மணி<� தி7பிய நிதி<� 
த�B� திர(ேடா  த9ெவ�� ெத�ன 
வாி3�� பர4E மாைலய� ேதாளா 



ன�3�ன ேவ�ெச ய��தவ7 ேப4றா  25 
னாெல� டற; ந4@ண மைன��� 
தைக<$ க/வி<� தவறி� மான; 
மட�க; ேம�ைம< ம�: மீைக< 
வா>ைம<� O>ைம< மEவி/ சீல; 
�லைம<$ கடB� Aைச< ேநச; 
வ(ைம< மினிய மா�சி< யாB  30 
 
�(ணிய வ0வமா>7 ெபா#Bற வ�ேதா� 
மணியணி3 �0ைக வா(;� ெளயி4E7 
ப@வா>7 பஃறைல7 பா7பர �3சி7 
ெபாைறயா �டவியி4 �கல�F சீ �தி�  35 
த�வி னிழ-றீஇ� தான �ர�� 
மாநிதி மாீஇ வ3சிர ேம�தி7 
ெபா4�E மிைவயா4 �ர�தர4 ெபா�B$ 
க4ெபா� ேதாளா� க�ைண வாாிதி 
ெவ(மதி வதன விநாயக� @ாிசி/ 
ெவயி/ ெசலா ெவயி/N* மயிைலய பதியி4  40 
 
ப/-யி  களி�க7 ப(�ற விய4றிய 
ச�திர த�ம� த�ைன7 �க*�� 
ந4றமி*7 பாவா னல9ற7 �ைன�தா� 
ெறா/கா7 பிய; ப/கா7 பிய;மா 
மில�கண வில�கிய ெம9ெப�$ கட#4  45 
றிைள�தினி தா�F ெச�தமி*� @Fசர 
ம0ைமேய� ேபா/வா  மன�தி� ளகல 
வ�ெளாளி வி���ந/ லறிைவ விள�க 
வ�த ஞான வேராதய7 ப�தி  50 
 
ெத�பா� மலய� தி�;னி யி��தா$ 
க�பா  வடபா4 க�(;னி யாேனா� 
ைசவசி� தா�த� தனி7ெப�F சாகர 
ெபா>ைம யி/லா7 �லவ  சிகாமணி 
க/லா� கலரா$ காிகைள ெவ/ல 
வ/ல Mர வாளாி� @�ைள  55 



க$ைக3 சைடெய$ க(Hத4 ெப�மா� 
வடா� ைகைலயா வைரயிைன ெயாாீஇ� 
ெதனா� ைகைலயாF சிரகிாி யதனி4 
றமி*�கர சிய4ற� தா�வ�த�ேபா4 
றானா�சி யாகிய தைலவ�  60 
மீனா�சி ��தர விமலநா வலேன.   (1) 
 
வி��த. 
 
4125. தி�ம�B கFச7 ெபா@�04 ெபால� சிைற3 ெசFN� டன$@தி7ப3 - 
        ேச#ன ெவாீஇ�கவாி நாகி� @ட�ைர ெச��த#� ;�டெவா?@� - 
தீபா -வ�ெடழீஇ� கைரயிற3 சா03 ெச?�தட பைணநிர7பி3- 
        ெச�ெநைல வள �@மயிைல7பதியி #�பF சிற�தைன வ�$களி�@, 
 
ம�மல ரல$கலணி மா ப� விநாயக வேராதய� ச�திர�தி� - 
        ம�னற7 �க?ம4 றதைன� தி�3சிரா மைலயி/வா ெழ�ைத ய��ேச  - 
மா�சிைம விள$@மீ னா�சி�� தர;கி/ வ0�தினி ெத��� ைர�த - 
        வ(டமி*7 ப9வ#� ெசா�னய7 ெபா�ணய வன7�F ெசவி�க ேணா ��, 
 
ப�மணி யிைம�@ ப8உ3�0ைக ெந��ட4 பஃறைல7 பா�த�ெபாைற7.  
          பாாி4 றிக*�தப/ -யி க(மி0 யா$ெகா�  பட�றாவ(ண�தர7 –  
ப(ணவ  தம�கர சிய4E; மதெவ( பக�0ைற தனா�ல@ ெபா� - 
         பா#� தி�பFச த�மணி ய�F�ரபி ப�மநிதி ;த#���, 
 
ம�ைமமி@ ந/லற �ாிகிேல ந4�க ழ��தமி* விய7�ண வத4 - 
        காயிர$ க(ெப4ற வஃ�ேபா4 ெசவிகேளா ராயிர ெப4றிலெமனா - 
வஞ�4E நாணி ெவளி வரலFசி வானக� தப � கர�தனெனனி - 
        னலகி/ம4 றிவ கடF சீ �தி7ரதாப�தி னளவிைன <ைர7ப ெதவேனா.  (1) 
 
ேவE. 
4126. சீ ெகா(ட வியாசநக  த�னி/வா மதிக@ண தீரெனா> யார� @ண� - 
        றி�மா னிக �தி� ம�3�ன� @ாிசிற� ெச>தவ� தா-தி�த, 



கா  ெகா(ட கரதல விநாயக மகீபன4 கவி9E மயிைல நகாி4 க(ெபற 
விய4றற3 
        ச�திர7 ெப�ைமைய� கவியினா4 �ைனத/ ெச>தா, 
னீ ெகா(ட ேவணி� கைற�க� தர�ெத�ைத நிலBF சிராமைலயிைட - 
        நிைலைமேச  ெச�தமி*7 �லைமைய நடா�திெநறி நீதிெசய வ�தேகாமா, 
ேன ெகா(ட த(டா மைர�தி� வ0�க0ைம ெய�னெவைன யா(ட ெபமா 
        னி�நில பரBமீ னா�சி�� தரென�9 மினியநா வலவ ேரேற.  (2) 
 
ேவE. 
4127. ம��திக* கமல ;க�தினா �லB மாடநீ 0ாிசிரா மைலயி� - 
        வ?�த� �க*மீனா�சி�� தரமா/ வFசேன ெனFசக3 சிைலயி4 
@��தினி தல�� தாமைர� தாள� @ைரகட ல;தி9F சீ 7ப� - 
        @வலய� தவ தF ெசவி�க; ெத�ன� 5Eந4 றமிழினா4 �ைன�தா�, 
றி��த@ வியாச3 ெச?நக ரதனி4 றிக*த� ம�3�ன3 @ாிசி/ - 
        ெச>தவ மைன��� திர(ெடன Bதி�த ேத�E விநாயகAப�, 
ற��திக* மயிைல7 பதியிெலI Bயி�� தைழ��ள$ களி�திட விய4E- 
        ச�திர பதிக� விய�தி�� த�ம ச�திர7 ெப�ைமைய7 �க*�ேத.  (3) 
 
4128. மாநில� �Eந/ -யி கட ;ள�தி� மடைமயா வEைமயி -ழலா - 
        வ(ணெம( ண�ந4 றமி*7ெப�$ கட#� ம�9நா ெவ9 வைரநிEவி, 
ேமனிைல த�ேப ரறிெவ9 வட�ைத M�கிெம� ெசா4ெபா�( ;�னா - 
        வி(ணவ  தமா� மதி�ெத�� திFசி விள$@சீ  வியாசமா நக வா*, 
வானிகா ெச$ைக விநாயேக� திரேன  மயிைலயி #ய4Eச� திர�தி� - 
        வ(�க ழ;ைத� கவிெய9$ @ட�தி� மா(�ற ;க�தினி தளி�தா�, 
Dநிலா� தவ?F சிரகிாி யதனி4 Eளவணி யல$கலா4 ெபா�BF - 
        ெசா/ல� �க*மீ னா�சி�� தர7ேப � Oயநா வல சிகா மணிேய.  (4) 
 
4129. தாரணி தனி4ப/ -யி கேளா ாி�ப� தைனயைட� திட4காி ெத�ப - 
        தவ�தவ  பரB மயிைலய பதியி4 றனிவிநா யக;கி #ய4E, 
ேம�E� த�ம ச�திர� த�னா ெலழி-ட4கி�ப; மதேனா- 
        0���ைர கைர�க� தர7பணி7 பணிவா னி�நதி ெவ(பிைற யEேகா, 
டாரணி ச0ல� ெத�ைதM4 றி��@ ம��சிரா மைலயி/வா ெழமா - 



        ன��தமி*� கிைறமீ னா�சி�� தரமா லவ��க* தைனவிாி� �ைர�த, 
கா ெபா�$ கவியா ன4ெசவி� கி�ப$ கதி�திட� களி7ப க ெள�னி4 - 
        க��ம4றிவ  தெப�ைம ெவ(0ைரN* கட#ட� �ைர�@மா ெறவேனா. 
 (5) 
ேவE. 
4130. ெத�ளா  தமி*�@3 சிரமளி�த ெச/வ� @;ண ன$க பிரா� 
சிைமய� தடFNழிைமயவைர3 சிEவி� ெகா�பா #னிதளி�ேதா 
ன�ளா ராி�@7 �வியளி�த வட�மா வ#யி$ கிவ ெகாைடயி 
லைர�கா ெலா�கா லைர;�கா லா@ெம�ப  ;?�ெகாைடயி4 
ற�வா  கர�� விநாயகேவ டாென� Eைர�@$ @ணசீல� 
ந(ணா  மயிைல நகாிலற� தைழ�க விய4E ச�திர�தி� 
தி�வா  சிற7� ந4றமிழா4 ேறவ  விய7ப3 ெச>தனL 
ெறாிமீ னா�சி ��தரேத சிகநா வல க� சிகாமணிேய.  (6) 
 
ேவE. 
4131. ம��@ லாவிய மல �தட� திக*தி� மயிைலய பதித�னி4 
றி��@ லாவிய விநாயக ;கி-யி  ெசழி�திட வினிதா4E 
மி��@ லாவற3 ச�திர� தி�னிய #ைச�தன� றமிழா�;� 
த��@ லாவ; ெதா7பமீ னா�சி�� தரென9 ெபாிேயாேன.  (7) 
 
ேவE. 
4132. அ�மைற �க? மயிைலய பதியி ல��விநா யக7ெபய  வ�ள 
ற�மச� திர�தி� �கெழ9 ைப$5* தரணியி4 றைழ�தினி ேதா$க� 
�ாிசி� மீனா�சி ��தர7 �யன4 D�தமி ழா$கட/ ப�கி 
யி�ைமேச �லக மி��ற� கவிெய� றிய�மா மாாிெப> த�ேவ.  (8) 
 
ேவE. 
4133. தி$க :லB மணிமாட� திக? மEகி4 பாிதிதட� 
        ேதைர7 ெபா�வ விைளஞ கடாF சிEேத ����� தி�மயிைல� 
�$க� தல�தி/ விநாயகேவ �க_  த� ச�திர�தி� 
        Dய ெபா#B மவ4�க*�� �ய மா4 றி�Fசீ 3 சிரகிாியி4 
ற$@ �க*ந4 ெச�தமி*�@� தைலைம7 �லைம நட��ெப�� 
        தைகமீ னா�சி ��தரமா றமி? ேநா�க� ேக�கவ�ேறா 
�$க ;Eக� ெசவியாக7 �ாி�தா னயென� Eள�களி7பா4 



        ெபாைறெய� றறியா �லேக�தி7 ெபா#�தா 9ரக7 �ரவலேன.  (9) 
 
ேவE. 
4134 இ�ைமயிைல� �வசைனேந ெரழி/விநா யக;கின/ #�ப ேமய, 
தி�ைமயிைல நகாினி4ப/ -யி �களி�க விய4றற3ச� திர3சீ � ெகா7ப7, 
ெப�ைமயிைல <லகிெலன7 ெப��தமிழா4 �ைன�தனென ெபமா� ெச$ ைக7, 
ெபா�ைமயிைல <வ�தவேன  மீனா�சி ��தர7ேப 7 �லவ� றாேன.  (10) 
------------------ 
 
தாராந%1�தாராந%1�தாராந%1�தாராந%1�        *ராச�மிநாயகாிய�றியைவ*ராச�மிநாயகாிய�றியைவ*ராச�மிநாயகாிய�றியைவ*ராச�மிநாயகாிய�றியைவ,,,,    
வி��த. 
4135. தி�வள  வியாச நகர�3�னமா றிக*தவ� �தி�தமா தனவா, 
9�வள  விநாய ேக�திர ென�ைப ெயா(ெடா0 யா�கிய ெவா7பி�, 
ம�வள  மயிைல7 பதியினா4 @ல�ேதா  மா(பி9� ேக4றவா றினிய, 
@�வள ர�ன ச�திர ந�றா� @லவிட விய4றின� மாேதா.  (1) 
 
4136. அIவிய� ;தலா வறFெச< வளனI வற7பய னியாB� ெத( 0ைரநீ , 
ெகௗவிய Bலேகா ரறிதர வினிய கவிெயா� Y4றினா #ைச� தா�, 
ெசIவிய ம�ர ெமா?@தீ� தமிழி4 றிாிசிரா7 ப�ளிவா* �னித, 
னIவிய ம0யா � கE�த�� �ாிமீ னா�சி�� தர@� பரேன.  (2) 
----------------------- 
 
அ�பா3�பி�ைள யிய�றியைவஅ�பா3�பி�ைள யிய�றியைவஅ�பா3�பி�ைள யிய�றியைவஅ�பா3�பி�ைள யிய�றியைவ....    
வி��த. 
4137. வானளாF ேசாைலெசறி வியாசநக ர�3�னேவ( ைம�த னான 
பானலா  ெதாைடவிநா யகAப� றி�மயிைல7 பதியி ன�றா 
ேமானமா தவ பிரம சாாிவா ன7பிர�த� ;த�ம4 E�ேளா  
மானமா தரெபா#த ன�ெறன3ச� திரமினிதா வ@�தா� ம�ேனா.  (1) 
 
4138. கனெபா#ெத� றிாிசிரா7 பளிவள மா தவன�Y/ க4ேறா  நா7ப�, 



டனெபா#த ெலனவள� மீனா�சி ��தரமா� றரணி மீதி4, 
கன ெபா#ய3 ச�திர�தி� ெப�ைமையK ைரபஃதா$ கவிெச> தான�, 
மன ெபா#B ளவ �@வFச மனெபா#B ளவ �@மற ம�வ மாேதா.  (2) 
------------------ 
 
அழகிாிசாமிநாயகாிய�றிய)அழகிாிசாமிநாயகாிய�றிய)அழகிாிசாமிநாயகாிய�றிய)அழகிாிசாமிநாயகாிய�றிய)....    
வி��த. 
4139. ப$கய வாவி ெசறித� வியாச7 பதிவிநா யக;கி/ பளகி� 
ம$கல ெபா#ெத� மயிைலயி #னிய மா(�ற3 ெச>தச� திர�தி 
ன$க; மத�க ணைம<ந/ லற9 மவனிேயா �ண தர3 ெசா4றா� 
E$கந4 @ணமீ னா�சி�� தரென� ேறாமE� த��ெச>ேத சிகேன. 
--------------------------------- 
 
ேகாவி�தசாமிபி�ைளயிய�றிய)ேகாவி�தசாமிபி�ைளயிய�றிய)ேகாவி�தசாமிபி�ைளயிய�றிய)ேகாவி�தசாமிபி�ைளயிய�றிய)....    
வி��த 
4140. பகலவ னிரத7 பாி�ழ� மாட7 ப�திேச  வியாசமா நகாி 
#கலற விள$@ விநாயக Aப ெனழி4றி� மயிைலய பதியி4  ( 
சகல� �க*��( ேட�களி7 பைடய� த�ைகயி லா சம*7 பைடய7 
�கலE ம�ன ச�திர ந�@ ெபா4�ற விய4றின� மாேதா.  (1) 
 
க�டைள�க#��ைற. 
4141. Aதர வி/# மகி*மயி லா�ாி யி4�லவ � 
காதரF ேசர7 �ாித� ம3ச� திர3சிற7ைப 
மாதரF ேச�ல ெக/லா மறிய வ@�தனனா/ 
சீதர ேனெர$க( மீனா�சி ��தர ேதசிகேன.  (2) 
--------------------------- 
 
&#க�பி�ைள இய�றியைவ&#க�பி�ைள இய�றியைவ&#க�பி�ைள இய�றியைவ&#க�பி�ைள இய�றியைவ....    
வி��த. 
4142. @ளநா� ;ளாிதிக* மயிைல தனி/ விநாயகமா/ @லB ேசாழ 
வளநா� ேசாEைட�ெத� றி�ெமாழிெவ� நிட3ெச>த மடெம� ெனFச� 
கள நா� கழ4@ரவ� மீனா�சி ��தரமா� கவிைத� ேதேனா 



�ளநா0� ன;த��த லா4ெறா(ைட நாேடேசா Eைடய தாமா/.  (1) 
 
4143. �(ணியெம/ லாெமா�$@ திர(டைனய விநாயகேவ� �ாி�தி யா�, 
ெம(Hமயி ைல7பதியி #ய4Eச�தி ர3சிற7ைப ெயளிேய� றீைம, 
ம(ணியசீ  மீனா�சி ��தரேத சிக�றமிழா/ வைன�தபாைவ, 
<(ண;ெத� ேகாகனிெய� ேகாபாெக� ேகாயாெத� Eைர7ேப� ம�ேனா. 
 (2) 
--------------------------- 
 
இராமசாமி�பி�ைளயிய�றியைவஇராமசாமி�பி�ைளயிய�றியைவஇராமசாமி�பி�ைளயிய�றியைவஇராமசாமி�பி�ைளயிய�றியைவ....    
வி��த. 
4144. ெத(0ைரN* �விமக�@� திலகெம9� தி�மயிைல சிற�க ேவா$@, 
ெம(0ைச< �க?விநா யகAப� றன�ள�தி #ைச�த வ�பா4, 
க(டவற3 ச�திர�தி� ேம�ைமெயலா பலபாவா4 க�ைண 5 ��, 
ம(டல�தி� மீனா�சி ��தரவா ாிய�றமிழா/ வ@�தா� மாேதா.  (1) 
 
4145. ��தரFேச  மாத மட ெல?��ய சயிலன�3 �னேவ ளீ�ற 
க�தமல � ெதாைடயணிவி நாயகA பதிமயிைல� க(வ @�த �த3 
வ�தவர3 சாைலயத� றைகைமெயலா �லவ களி7 பைட�� வா* 
ெச�தமிழா� மீனா�சி ��தரேத சிகனினி� ெச7பினானா/.  (2) 
 
4146. ம$கலFேச  தி�மயிைல நக தனி ல�3�னA மா� ;� ெச>த 
�$கமி@ தவ7பயனா <தி�தவிநா யகமகிப� Nழி7 பாாி4 
ற$கிய ெவ$ க#யகல� க(டவற3 சாைலெயழி4 றைகைம யாB 
�$கமி@ மீனா�சி ��தரேத சிக� றமிழா4 �ைன�தா� ம�ேனா .  (3) 
----------------------- 
 
பால"# உபா�தியாயாிய�றிய)பால"# உபா�தியாயாிய�றிய)பால"# உபா�தியாயாிய�றிய)பால"# உபா�தியாயாிய�றிய)....    
வி��த. 
4147. ெச$கமைல வள மயிைல7 பதியி/விநா யக;கி/கா சினியி னா: 
�$க;E ;யி தைழ�க7 �ாி�தவற3 ச�திர�தி� �கைழ யா �@ 



ம$ைகயிலா மலகெமன வ�$கவியா4 �க*�தனன/ லறிஞ ேர��� 
த$கியசீ  மீனா�சி ��தரேத சிகென9ேப � தமி*3சி$ ேகேற.  (1) 
---------------------- 
 
நரசி�ம உபா�தியாய� இய�றிய)நரசி�ம உபா�தியாய� இய�றிய)நரசி�ம உபா�தியாய� இய�றிய)நரசி�ம உபா�தியாய� இய�றிய)....    
க�டைள�க#��ைற. 
4148. வா��க* சீ �தி விநாயக ேவ(மயி ைல7பதியி4 
றா��ாி ச�திர3 சீரா மரதன� த�ைனயி� ெசா 
லா�ம# யி�றமி*7 ெபா�னி4 பதி�தணி யாவைம�தா� 
ேற�ெபாழி தா 7�ய� மீனா�சி ��தர ேதசிகேன .  (1) 
--------------------- 
 
ம#ைதயா�பி�ைள இய�றிய)ம#ைதயா�பி�ைள இய�றிய)ம#ைதயா�பி�ைள இய�றிய)ம#ைதயா�பி�ைள இய�றிய)....    
வி��த. 
4149. தி�கைன�� �க*வியாச நக வா*வி நாயகேவ 0��@ லாBF. 
ெச>�கமல மல மயிைல7 பதியி#ய4 றியவற3ச� திர3சீ  ெசா�ன, 
த�க�க* மீனா�சி ��தரேத சிக�றமிைழ� தான� ேதா$@, 
மி�கவ; ெத�னின� கைட7ப�ட ெத�Eைர7பா  ேம�ைம ேயாேர.  (1) 
-------------------- 
 
வயி�திய6(கப�த� இய�றியைவவயி�திய6(கப�த� இய�றியைவவயி�திய6(கப�த� இய�றியைவவயி�திய6(கப�த� இய�றியைவ,,,,    
வி��த 
4150. ெச?மல 7 ெபாழி/N* வியாசமா நக �ேகா  தி�ெவன வள விநா யகேவ�, 
ப?தின/ லற$க� பரBவா� மயிைல7 பதியிெலா( ச�திர பகேலா, 
ென?பாி யின; மீைகயி/ வFச Mன வ� ெனFச;F �ழல�, 
த?Bமீ ைகய த மன;மா தவ ெநF ச;மகி* Bறவிய4 றினேன.  (1) 
 
4151, சீ ம# <ல@� ெகா�;க மா@� திாிசிர �ரவிைற திறபா 
நா ம# ய�ப �ளவி� ளக4E ஞானவா தி�தன4 @வைள� 
தா ம# நமீ னா�சி�� தரமா� றா*வில3 ச�திர விய/ைப 
ேய ம# தமிழா #�கவி ெயா�Y றிைச�தன ன�பினி� மாேதா.  (2) 



 
ேவE 
4152. மாேமB @;த� தளி�@ல ;லாவ/ெச? மயிலைனய  க�@ ைட�� - 
        மாசிறீ விழனிக  தடFெசறி வியாசநக  வளர�3 �னமாதவ� 
AேமB ெச>தவ� �Eவிநா யகேவ� ெபா���தி� மயிைல த�னி4 - 
        �லவ ;த லா�தவ க :�களி7 ெப>தி7 �க*�திட வற$@லBேமா , 
ேகாேமB ச�திர$ க(டவ  கைண�திைற ெகா:ப0 யிய4றினன த� - 
        ேகாதி/�க ைழ�தமிழி ெலா�YE ெச><ளா4 5றின னலFசிற�த, 
OேமB த�ன0 யெரா�நாயி ேனைன<� �ாிசற3 ேச �த�� ெச<F- 
        �@ணசிர �ரேமB விமலெவ மீனா�சி ��தர7 ேப �@ ரவேன.  (3) 
 
4153. சீ ெகா(ட �வியி�;க ெம9வியா ச7பதி சிற�@ ம�3�ன ;கி/ - 
        ெச>தவ� தா/வ�த மணிவிநா யகமா/ ெசழி�@மயி ைல7பதியினி4 
கா ெகா(ட ;0யைம� த�னச� திரந�@ காண3 சைம�தத�க� - 
        க4றவ� ந4றவ� ம4றவ� ;�ள$ களி��ண வறFெச>வளைன, 
ேய ெகா(ட நதி@ல3 சலதிவ� தமர மி� ேக��சிர கிாி<தி�த� - 
        ெபFச#ன ல0யவ �ள�தஞான�திமிர மிாிய3 சவ�0 ய��ெச>, 
தா ெகா(ட சிவஞான பா9மீ னா�சி�� தர@� பர�றரணிேயா - 
        த;ள� �வைக<ற வினியகவி Yெறன� தமிழினா4 ெசா4றனனேரா.  (4) 
-------------------- 
 
ஆைறமாநக� ஐயாசாமி &த6யாாிய�றிய)ஆைறமாநக� ஐயாசாமி &த6யாாிய�றிய)ஆைறமாநக� ஐயாசாமி &த6யாாிய�றிய)ஆைறமாநக� ஐயாசாமி &த6யாாிய�றிய)....    
வி��த. 
4154. �வனQ� ேற�� வியாச பா 0யி/வா* �(ணிய ன�3�ன ேவ�ெச>- 
        �னிதமா தவ�தி/ வ�தவ� கவிஞ  ேபா4EE$ க$ைகய$ @ல�ேதா�, 
சிவபிரா� கமல வ0யிைண நா:F சி�தி�@ ம0யைர7 பணி�� - 
      தி�வ�� ெப4ேறா� ெகாைடயினி4 @;ண� றிக*�க* விநாயக Aப�, 
நவமல 3 ேசாைல �ைடவள  மயிைல நகாினி ெலவ க: ;>ய - 
      ந�கைம த�ம ச�திர� தி9�ேகா  ந4றமி* மாைலெசா4 றனனா/, 
பவமிலா  �தி�@� தமி*�கட -(� பாவல ெர9பயி  தைழ�க7 - 
      பL�மைழ ெபாழிமீ னா�சி�� தர7ேப  பைட�தி� க�ைணமா ;கிேல. 
----------------------------- 



 
ப(க9�� ச)�ேவத சி�தா�த சைபைய�சா��த த#ம�தமி� வி�தியாசாைலப(க9�� ச)�ேவத சி�தா�த சைபைய�சா��த த#ம�தமி� வி�தியாசாைலப(க9�� ச)�ேவத சி�தா�த சைபைய�சா��த த#ம�தமி� வி�தியாசாைலப(க9�� ச)�ேவத சி�தா�த சைபைய�சா��த த#ம�தமி� வி�தியாசாைல    
&த.பா�தியாயராகவி#�த கா:சீ�ர� இராமா;சபி�ைளயிய�றிய)&த.பா�தியாயராகவி#�த கா:சீ�ர� இராமா;சபி�ைளயிய�றிய)&த.பா�தியாயராகவி#�த கா:சீ�ர� இராமா;சபி�ைளயிய�றிய)&த.பா�தியாயராகவி#�த கா:சீ�ர� இராமா;சபி�ைளயிய�றிய)....    
வி��த. 
4155. கடெலன� ேதா�E மல ெபா# யக?$ காம� ேநமிேந ெரயி-$- 
      கவி�பா தல; வான; ந(H$ கனெபE வியாச பா0யினா� 
க$ைகய$ @ல�தி4 பேயாததி நா7ப� கைலமதி ெயனவவ தாி�ேதா� - 
      கைல<ண ரறிஞ  �கழ�3 �னமா/ காதல ெனவ �@ெமF ஞா�E�, 
திட;ற வளி�ேதா  ப�வ�ேத யளி�@F ெச?;கி #ன�ைதெவ$ க(ேடா� - 
      ேச/விழி மடவா  கிழிவைர� �வ�க3 சிற7�E ��தர B�வ� - 
      றிக*த� @வைள மாைலயா  மா ப� றி�வள  ேவ$கட ;ைடயா� - 
      ெச7ப� ேமழி7 பதாைகயா� றவள3 சி��ர பாி@ைட <ைடயா�, 
 
மடமிலா  வதி< ெதா(ைடநா �ைடயா� மாசE சவளேதா ரண�தா� - 
      வய$@E பா# நதியினா ென�E வா ;ர ெசா#�@ வாயி#னா�, 
மா�ைர வழ$கா நாவினா� ேற� ம#விநா யக7ெபய � ேகாமா� - 
      ம�9E த�ம நி�திய ெம�னா மன�திைட ந�கினி தா>�ேத, 
யட-E மயிைல7 பதியினி ல4பி னைம�தசி� திர3ச�தி ர�தி4 - 
      க�Fசிர �ரFெச> மாதவ� �தி�த வ(ண/ெச� தமி*�@ய  க�த- 
      னவி பதி ப�பா ச7ெபா�( ;0ைப ய0யைட� தவ �க� Wய- 
        னறF >மீ னா�சி ��தர7 ெபய ெகா ளறிஞேனா  மாைலசா4 றினேன. 
---------------------- 
 
ெம<=�ெம<=�ெம<=�ெம<=�        ெபா ன�பலநாயகாிய�றிய)ெபா ன�பலநாயகாிய�றிய)ெபா ன�பலநாயகாிய�றிய)ெபா ன�பலநாயகாிய�றிய)....    
வி��த 
4156. மணிவள  �வி�க� ெடா(ைடந� னா�0/ வய$கிய வியாச பா0யினா� - 
      ம#�க ழ�3� ன7ெபய  மா/ெச> மாதவ� �தி�தவ� @வைள, 
யணிவள  �ய�த� விநாயக வ�ள ல4ெபா� மயிைலயி லைம�த - வ�ைமேச  த�ம 
      ச�திர� தி9�ேகா ரவி தமி* மாைலெசா4 றனனா/, 
கணிவள  5�த4 பைரெயா� பரம� களி��வா* திாிசிர �ாியா� - க$ைகய$ 
      @ல�தா� ெச�தமி* வாாி� கைரக(ட நாவல  ெப�மா� 
றிணிவள  ைசவ3 ெச?மத விள$க� தி�வவ தாரFெச> ேயா� - ெச>யமீ 
      �னா�சி ��தர நாம� திக*தர7 ெப4றெசI: ைளேள. 
-------------------------- 



 
கா:சீ�ர�கா:சீ�ர�கா:சீ�ர�கா:சீ�ர�, , , , பாரத�பிரச(க�பாரத�பிரச(க�பாரத�பிரச(க�பாரத�பிரச(க�    சாைமயெர கிறசாைமயெர கிறசாைமயெர கிறசாைமயெர கிற        இர"நாைதயாிய�றிய)இர"நாைதயாிய�றிய)இர"நாைதயாிய�றிய)இர"நாைதயாிய�றிய)....    
வி��த. 
4157. ெபா�னைனய மல �க��ைக3 ச0லவா னவ�ேபா4 
      �லவ களி� ;தலாேனா� �னிதைன7ேபா4 Eத#4 
ற�னிக தா னாயவ�மீ னா�சி�� தரமா/ 
      தைழவியாச  பா0யி/வா* த�விநா யகேவ( 
மி�னிைடயா  வா*மாட மயிைலதனி4 க(ட 
      விள$@ச� திர�தி9�@ விளபியமா ைலயி�சீ 
ெர�னைனயா ெர���ைர�க வன�தநா வளியா 
      தி��ததனா4 றளியிழ�தா னிIBலகி/ விதிேய. 
--------------- 
 
� ைன�பா>க� ��பராய &த6யாாிய�றிய)� ைன�பா>க� ��பராய &த6யாாிய�றிய)� ைன�பா>க� ��பராய &த6யாாிய�றிய)� ைன�பா>க� ��பராய &த6யாாிய�றிய)....    
வி��த. 
4158. நி�தில$ @ைலயி ெலறிதிைர யிலFசி ேநமிேந  வியாச பா 0யி/வா*, 
சி�தச னைனய விநாயக3 ெசம/ ெச?மயி ைலயி#னிதைம���த, 
ச�திர� தி9�ேகா  மாைலைய யிைச�தா� ைசவந4 சைமயதா மைர�@, 
மி�திர ென9மீ னா�சி�� தரேவ� விள$கிய4 பாவல ேரேற. 
-------------------------- 
 
த?ட� சித�பர &த6யாாிய�றிய)த?ட� சித�பர &த6யாாிய�றிய)த?ட� சித�பர &த6யாாிய�றிய)த?ட� சித�பர &த6யாாிய�றிய)....    
வி��த. 
4159. அாியெதாழி� ;ய�E ெபா� ணனிK�0 Kயா 
      தவமிழ�@ ம�தகக� கறெநறிைய� ெதாி7பா� 
பரBதி� மயிைலயினி4 ச�திரெமா� றைம��7 
      பகராிய ெப�Fசீ தி பைட�தவனா வியாச  
�ாியி/வா ழ�3�னேல �த/வ�விநா யக7ேப 7 
      Aபதிைய7 �கேழா�ேகா �கலத4ேகா  மாைல 
பாவிைசதி4ெகன மயினிசி ��தரநா வலைன7 
      பழி3�ேகா பாவ#யிைலக �த�: Mேர. 
 
சி�திர3ச�திர7�க*3சிமாைல3 சிற7�7பாயிர$க� ;4E7ெப4றன. 
------------------------------------------- 


