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சந�� வ. அழகியெசா�கநாத பி�ைள  இய�றிய "தி�ெந�ேவ	 கா�திமதிய�ைம பி�ைள�தமி�" பதி பாசிாிய! :   க�பபாதேசகர!, ஆதீன சமய  பர #ன, ெந�ைல. &�'�() தி�. பாக�பிாியா� மாத கழக�தி! 87-ஆ� ஆ+, நிைற- விழாமல, ெவளியி.ேடா :  க�ப! இல�கிய  ப+ைண; பி.டா#ர�த�ம! ேகாயி� ெத�, தி�ெந�ேவ	 நக - 627 006. க.ஆ. 1130     விைளநில� 171 வ�1வ� 2046�௵ அலவ! 25௴ மா!றைல 10.8.2015 பி�ைள�தமி�� கள2சிய�- 1 ------- ஓ� தி�ெந�ேவ	தி�ெந�ேவ	தி�ெந�ேவ	தி�ெந�ேவ	    கா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைம    பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�பி�ைள�தமி�    ----    அ��பணி��அ��பணி��அ��பணி��அ��பணி��     இராசராசேசாழ, நாத4னிக�, உ. ேவ. சாமிநாத ஐய, 4. ரா. அ�ணாசல�கவிராய, #.பரதெச.)யா தி�4ைறைய, தி6வியபிரப�த�ைத, கா பிய7கைள, சி�றில�கிய7கைள, ெச ேப.)8�, ப.ேடாைலயி9�, அ
சி.,� ைப�தமி� ெச�வ7கைள உலகி�( அளி�த சா!ேறா இவக� தி�வ)க1�( 'ைறைச ஆதீன 23வ' (� மகாச�நிதான� சிவ பிரகாசேதசிக ;�திக� அவக�ஆைணயி.டப) இ�<ைல பதி பி�' ப)ம�கலமாக பைட�கி!ேற!.  -- க�பபாத ேசகர! (எ) E. ச7கர! ---------- 
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தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�    த�சத�சத�சத�சநநநந������������    வவவவ. . . . அழகியெசா	கநாதஅழகியெசா	கநாதஅழகியெசா	கநாதஅழகியெசா	கநாத        
பிைளபிைளபிைளபிைள        இய�றியஇய�றியஇய�றியஇய�றிய    

தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�தி�ெந�ேவ�    கா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைமகா�திமதிய�ைம    பிைள�தமி�பிைள�தமி�பிைள�தமி�பிைள�தமி�     
விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�    வண	க
வண	க
வண	க
வண	க
        கா=�த 4�மத� கயமா 4க�தின!  கன ல-ணைன  பி)�'�  கவள>க வாயின! தவளெவா+ கி�#ாி�  கவிென?� தாணி யதனா�  ேபா=�த பாரத� கைதயிைன
 சிகரவட  =தர� ெத?'நி# ண!       #வியின� 4த!ைமயி� =ைச#ாி@7 கட-�  ெபா�பத2 ெச!னி #ைனவா�  வா=�த ெம!4ைல� க-ாிெய+ ணா!கற� வள� 'லைக வாழைவ�(  மலநீல 47(4த மல�நிக 4�க+ணி  மைலயரச! ஈ!றவ�	  பா=�த ெச2சைட  பவளவைர என;7கி�  அ)யி� வ�த�1 ெந�ைல       அனவரத ப7கில> தினம�- கா�திமதி  அ�ைமதமி ழழ(ெபறேவ!  (1)  

��������    வண	க
வண	க
வண	க
வண	க
        கனித� ெப�7க�ைண ம�- பதிெனா�கர�  கணபதிைய அனவரத47  க�த	� ெபDபயன ன�த�'� ஒ!ெறன�  
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 கைடயேன! தைன@மகெவ! றினி'ெப� ற�ைமயி� வள�'  ப) பி�'  இக�ெதா, பர�'� இ!ப�       எFதவ� 1பேதச 4த-ச� (�வான எ�ைததா� சி�ைதெசFவா�  (னிசிைல என�கிாி எ,�தெப� மா!ைமய�  G�'ட� Gறளி ப�       ெகா+,ம� ெறா�பாதி தனி8�த னவயவ� ேகால7 (றி பவாய  பனிமதி� (ழவிவிட� வைளம(ட� யா�')  பண பா�த� கமட4தலா�       பல#ைன� திட�க+, மகி�ெந�ைல வ)வ�ைம  ைப�தமி�� கவிதைழயேவ   (2)  
அைவயட	க
அைவயட	க
அைவயட	க
அைவயட	க
        மணி(ல- க�தர� தநவரத மனமகிழ  வளெந�ைல வ)வ�ைம த!       வாடா தல�தமல வைகயன� த7கம?�  வா(ழ� கா.)ட� தி�  திணி(ல- ேதா�வ?தி மகளாய நாைளயி�  ெசறிநி�ப மலHட லா�       ெறFவத
 ெச�தமி�  #லவபக ப9வ�பல  திக�த�� தி�வ)� (   பணி(ல- ெமFய!# சிறி'மி� லாெவன'  பாமாைல யிைன வி��பி        ப�றி  #ைன�த�� #ாி�தி,வ '+ெடன   
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 பர-வத� ெகா�ைம @�ேற!  அணி(ல- மலயமா� வைர4க, தனினில-�  அமலமா 4னி4த� ெசா�       அ)யவக� அைனேவா� ம6வ+ண ேம@வ�'  ஆ.ெகா�ள� ேவ+,ம! ேற  (3)  
1.1.1.1.    கா���கா���கா���கா���    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�        

தி�மா�தி�மா�தி�மா�தி�மா�        தி�ம�- மாபைன� காிய4கி� வ+ணைன
  ெச�தாமைர� க+ணைன�       திைச4க! த�ைதைய� தசரத (மாரைன�  ேத�'ழா யணியலாைன�  (�(ல  பா+டவ சகாயைன 4(�தைன�  Gராழி ய7ைகயாைன�       Gமாவ தாரைன  பா�கட! மிைச ப�ளி  ெகா+டவைன ய2ச	 பா�  அ�மைற  ெபா�ளி!4) வானவைள வானவ�  கரசிைய
 ச)ல4) மீ'       அDபதாயிர வ�ட மணி4)Iம� 'லைக  யா+டவ! ப7கினாைள   ெபா�ைநய� 'ைற கம? ெந�ைலவ) வாைள   #க��'ெதா? ம!பரக மா�       =7ேகாயி 	�(ல- கா�திமதி த!ைன   #ர�த�ள ேவ+,ெம!ேற. (1)   
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சிவபிரா�சிவபிரா�சிவபிரா�சிவபிரா�        மD(ெதாD� விைலக�Gறி வைளெயா,ெச� வணிகரா4!  ம'ைரயிைட� ேதா!றிெயா� வ+ைமைய� கா.)ன  மதைனய,� விரதேம� வைர@ெமா� சிைலயதாக  வைளத�ெசF #ரா�தக ைகயி!ம?� &�கின  வாி@?ைவ உைடயேதா	9 ைடயமழவிைடய ேவJ  வனமதனி� ேவ+டவள க+Jத� கா.சிய  மணிெகா�மர கதகலாப மயி	�வ� (மரேவைள  மதகாிைய K�தவரெரா மி!ென�� கா�திேயா  டDகிதழி யிறகராெவ ணிலெவாளிDெந)யேவணி  யமலாி� நா!(�வ ைர�4க� தீ�தன  அலறிய� கJ(ேமன மகிழவம ெபா�கிாீ)  அகநிைனவ தா�பகழி 4!னளி�தா. ெகா�வ  அமர4னி வரக�பாட மறிகதற விைரவிலா,�  மணிம�- தா� ரசைப ம!9ெமF� G�தன  அ��ெப�( தவளநீD 4?தணி@ ம�ணேமனி  அனவரத =7கழ�க� ெச!னிைவ� ேத�'வா�  இD(4ைல யினைளநீல நிற4ைடய ெகா)ையநீ,�  எ?#விைய K!ற�1 ம!ைனைய
 H�ெகா+;  இன4மி� நிதி@நாண -த-கர மலாினாைள  இ,திலக� வாF�தபிைற ந!9த� கீ�றி!மீ'  இல((D ெவயைவேதாய நடநவி84 ைமையK)�  இமயமைல ேவ�தன�� க!னிைய� ேத�கறா  இனியதமி� ம'ரவாாி அ4த4ற� க�ைணயாைள  எமதறிவி� ஆ�தகிளி த!ைனம. L�D�வாF  நDமலெகா� (ழ	னாைள இ�(ைழெயா)க� ெசFேவ	!   
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 நயனெவழி ேலா7(சிD ெப+ணிைன  =�ததா  நளினமல ரைணயி! மீ'வள�மி� மகளிேபண  நைகபயி8 மா7(யிைல வி+ணவ� ேக�றM  ந,வி8D சிகாிநீள மள-க4 ெகா)யவாைள  நனிவய	! ேமF�'க) '!9ந�ேறா � பி! ேம�  ந(மணிெகா டைலக+ேமா' ெபா�ைநவ� தி�ெந�ேவ	  நகாி�உைற கா�திமதி அ�ைமைய� கா�கேவ  (2)  
ச�திச�திச�திச�தி    விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�        அ+ட மளாவி�7 கா'ைட� கீ�திேயா  ன7(ச பாச�வ! ேறா�களி� ேச�'ளா  ைன7கர! ;)க� தா�வற� &�(ேகா!  அ�பக ேமனிய! சீெபற
 சீ�றமா  ச+ைடயி ேனெப�� ேதா!4க� G�தேதா  த�தம தால,� தீர!மி� ேக�றி�  ச7கர னானத! றாைதெம
 சா�ற�G  ச�திவி நாயக! றா�கைள  ேபா�Dவா  ெம+)ைச ேயாெதா?� தாFதைன
 சா.சியா  ெய7கJ ேமவிநி! றாைள@. ேட�(ேப  ாி!பநி லா-ெச2 ேசாதிைய  பா�களா  ெல!D�வ ழா'வ� ேதெதா,� ேத�தி N�  ெதா+டக� பா!மி(� பாச�ைவ� தா.ெகாணீ  '!Dைம யாைள ெம! =ைவைய� ேகா.)றா�  ெதா7கிய ேவFவன2 H�பதி� ேக�கவா�  I�தர நீ,ைப� ேதாைகைய� கா�கேவ  (3)   
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��க	��க	��க	��க	    கட��கட��கட��கட��        மதிவா� சைட பரம ர��பா லைன
I)ைக  மணியா பணி ப ைகயதா  மயி�வா கன�தி�வ� 4�ேகாைன வி�ெபா	@�  வயிரா @த�( ெமழிலா  வனசா தன�தி�வி! மணவாள 9�(ெமா�  ம�ேகாைன 4�க+ வைரேந  மதமா 4க�கட- ளிைளேயாைன 4�தமிழி!  வ	ேயாைன 4�ைத யைனநீ ெகாதிவாாி ெயா�தநிற மறமாெதா ட�திமக�  (யமீதைண�' மகி�சீ  ெகா1மா றிர.)ப, #யேவைள ெவ�றிெகா,  ((Gெவ ெனா பி� (�ேக  ெகா)யா -ய�தவைன வ)ேவ ெல,�த-ண  (லேவ ரD�த வைனேயா  (Dமா 4னி�க�1 4�மா மைல�(மர  (�நாத ைன பணி(வா�  அதிவா! 4கி�(ைற@ ெள9�ேவF வன�திெலம  தைனயான ச�தி தைனநீ  டமரா திப�க��ெசF க-மா ாிைய ெபா�வி  ல��வா ாிைய ெப ணரசா�  அழியாத சி�பைரைய @ைமயா� தைன #ாிைச  யணியா -,�( மிய�ேபா  டவிேகா #ர�ெதா(தி @Dேகா யி8�(ளினி  தமேபாைத ைய ேபா �ைநமா  நதியாைள 4�த�ண கதியாைள யி�கெதன  
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 நவி�வாF ெமாழி�கி ளிையநா  நலேம- ெவ�பிைறவ ன'மா தவ பயைன  நைடேயாதி ம�ைத யிளநீ  ந(தாள ெமா�தில( 4ைலயாைள 4�தைனய  நைகயாைள ெநF�த (ழ!ேம�  நளிதா 4)�'ல-� வ)வா யிைய
சிறி'  ந	யா தளி�த �ளேவ  (4)   
நா��க�நா��க�நா��க�நா��க�        #�ேள Dய�தெமF  #கேழ Dைக�தைக   #லேவD க?4. பைட   ேபாேரD ச7காி� (�ெதாD� ெதா!ைமயி�  ெபாறிேயD சிைற வ+டறா�  க�ேளD கமல  ெபா(.ேடD� வா��ைக  ெகா,கவி ேனD4ல களி�'�  கைலேயD மைற4ழ� கிைசேயD திைச4க�  கட-+4! னி!D கா�க  4�ேளD Gவிள7 கனியினி� கி�ேளD  4ைலயர� ைபய களி ப  4கிேலD #னித!ைக 4கிேலD சிரசி!க+  4)ேயற அ-ணேரறா�  வ�ேளD H�ர� தி)ேய றி)�திட	!  வ)ேயD� அயிெலறி�ேதா  மயிேலD மிளமதைல ம)ேயறி விைளயாட  மகி� ெந�ைல வ)வாைளேய  (5)    
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ேதேவ�திர�ேதேவ�திர�ேதேவ�திர�ேதேவ�திர�        (லவைர (ைல�திட
 சிைறயாி@� வ!றிற�  (	சா @த� தட�ைக�  (ாிசிைல� கய�விழி  ெபா�சிைல� கவி9த�  (மாி யயிராணி ெகா7ைக�  கலைவய7 (7(ம
 ேசறா, மாபைன�  க�பக� காவி நீழ�  காவலைன யாயிர7 க+ணில(� வ+ணெமF�  கட-ைள� க�திநி� பா�  Iல-�ெவ+ )ைர4க. ெட?ஞாயி D
சியி�  ேறா!ற8ெமா ரா ழி ய�ேத�  'ரகதெமா ேர?மணி ேமைடயி� ெச�மணி
  Iட ெராளியினா� சிவ ப  வலவனல மர�க+, ந(வெதன மD(ெதாD�  வைள@மி? மணி ெயறி�(�  வளம�- ெந�ைலய� பலவாண களிGD�  வ)ைவ #ர�கெவ!ேற     (6)   
தி�மக�தி�மக�தி�மக�தி�மக�        ெச�'வ ாித��தி�    மட�ைதைய� கிளியி�வ�  சி�தசைன K!ற தாைய�  திைரயாழி த�தெபா� ெகா)யிைன  பஃறைல
  ேசடா தன�த! ேமா	   ைப�'ழாF நDமண7 கம�த�2 சீற)   பாைவைய  =வி8ய ெச�  ப'ம  ெபா(.)8ைற ந7ைகைய
 ெச6வ   
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 பழ�ெபா� ளிைன பரIவா�  அ�தாிைய யபிராம I�தாிைய ெந�ைலநக  ர�பிைகைய @�ப ரரைச  அ!னநைட பயி8ெமழி! மி!ைனெயாளி கி+ண4ைல  ய4ைத @ைமயாைள நீல�  க�தர வி��பிய வி��திைன ய��தவ  கர7(வி� ' பரா -7  கழ8ைடய க-ாிைய� கா�திமதிய�ைமைய�  கா�த�ளேவ +,ெம!ேற  (7)  
கைலமக�கைலமக�கைலமக�கைலமக�    கதிேரா! எ9�ேப ர�
சக!ைம�  கடனீ ப)�தி. டாயிர�ெபா�  ைகயா� றின4� திற�(� ெவ�ளி�  கதவ� கமலா லய�'ெம+க.  பதிநா வக�'� N�றி��(�  பவள
 ெச?�தா. ைப7G�த�  ப)க நிற ெப+ பாைவதைன   பாவா� பரவி  பணி('மா�  (தியா மகி�G ர!ப�ள�  G.)� வள�� பI7கிளிைய�  ேகாலா கல7ெகா+ ட�மைற =7  ெகா�பி� (ல-7 ேகாகில�ைத  மதி� H�சிகாி� தி�ெந�ைல  வ)ைவ ய)யா மல�திமிர�  மா�ற -தய2 ெச@7 கா�தி  



12 

 மதிைய  #ர�க வ�கெவ!ேற  (8)   
��	ைக��	ைக��	ைக��	ைக    அ�பரம த!க+ விைசெகா+ ெடகின  ெவ+பறைவ யாகிெய? ம�#ய�த�  காியேவF 4�தசைட யா மடவியி�  ெபா	@ மலகம� பத�தினாைள  வ�பவி?� வனமாைல 'ய�வ�� ேதா.(ாிசி!  ம�- நீ� கட8,�த  மாதணிம தாணிந, மணியா( ெந�ைல நக  வ)வாயிைய  #ர�க�  ெதா�பத நிைல#ற
 ச+டெனா, 4+டைன�  '�கைன யிர�த Qசா  Iரைனம� றா�கா Iரைனய, 4�தைல
  H	ெய+ ேடாளி @�ப�  (�ப�வகி ர�#கி மட7க� 4�க.  (மாாிெபா� க2சவா வி�  (டதிைச ேகாயி�() ெகா+ட�� பராச�தி  (7(ம நிற
 ெச�விேய   (9)   

��ப����ப����ப����ப��     வ� வ� வ� வ�        நீறிக� மத�த க?ேவறவ�� வி�தகணா  ேந)ெய? ம ெபா?' பா8த- ச�திையயா  ேனறிவ மணி�(யிைல ேவயிைட @திெதைமயா  ளீசாிட 4�றவ) வாயிைய யளி�திடேவ  நாறிண மலெதாைடய� H,ம(ட� ெதழி�ேச  
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 நா	� வI�க1. ேனாாி� ம��'வாீ  ராறிக ல��கபதி ேனாவைக @��திரேர  யா(மிவ 4 பெதா, ;வைர வ?�''ேம  (10)  காகாகாகா������������    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��            
2. 2. 2. 2. ெச�கீைர�ெச�கீைர�ெச�கீைர�ெச�கீைர�    ப
வ�ப
வ�ப
வ�ப
வ�        உ�பேபா� றிமய  பிற7க8D ேமாதட�  ெதா+கமல மலாி! மிைச க+  J�ெற,� '
சிேமா� த!பினீ ரா.)நீ�  ெறா,நில� கா # மி.,   ப�பணி >த�(ெவ+ மணி
I.) சா�தி வி�  படதைல  பணி தி��தி   பளபெள9� வ
சிர�(ைழெசவி ெபா��திவைள,  ப,மிட� றணிபல- மி.  ட�பவள� வைளகடக 4! ைக� கிண7கவி.  டைரவட மணி�' பாத�  தணிசில� பி.,4ைல ய4&.) ேமைன@  ளட7கா மகி�
சி ேயா,2  ெச�பவள வாயி!4� தா,ெமா� ைப7கி�ைள  ெச7கீைர யா) ய�ேள  தி�வ�1 ெந�ைலநக வ)-ைடய கா�திமதி  ெச7கீைர யா) ய�ேள (1)  ைம�கணிைண யி�க�ைண வழிதர தி�ேமனி  வளபI� பிரைப Nச  மா#ெகா, ெம�ல� தவ��தய
 சியின?'  
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 வ+(4த நிகவாF மல�  தி�கமி�தி! மி�கவா ெமனமிக- நபயி8  மி!னிள7 (தைலெமாழி ேக.  ெட!ன�ம ெவ!ன�ம வி!ன2ெசா  	!ன2ெசா ெல!Dைன  ெப�ேறா க1�  ப�க4D ெசவி	ய�� வ�'நி! Dவைகய�  பரைவயிட ;�க ெமF�ைம   ப�த�� க�ளபய வரதமவி ெச7ைக@�  பாதப7 கய4 ;!றி
  ெச�கநிற மணி4) யைச�'விைள யா,மயி�  ெச7கீைர யா) ய�ேள  தி�வள� ெந�ைலநக வ)-ைடய கா�திமதி  ெச7கீைர யா) ய�ேள.  (2)   கனக�ம ேமபய னளி பத� லா�பிறிெதா  கட-ள! ற!ெற!னேவ  க�'4 ளக�ைத� கிைய�த தீ மகெமா!D  க)தினி� #ாிேவாக� பா�  பனகவைண யாைனேமா கினியா வ��ப)  பணி�தவத� ேநா!பழி�'�  பகர�� எழி�(ல- ேவடமி. டவம�-  ப!னியத 4!ன ேரகி  அனகநிைற (!றியணி வைளகைல@ நாJ  ட! அக!றிட
 ெசF' மதேவ  ள7கமழி @�ப) விழி�'மகி� வா��  கட7காத மய� விைள�'�  தினகர ெர9�(ைழ� காெதா, ெபா�7க+ணி  
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 ெச7கீைர யா) ய�ேள  தி�வள� ெந�ைலநக வ)-ைடய கா�திமதி  ெச7கீைர யா) ய�ேள  (3)   ககனG ட�தினிமி (,மி  ெபா� பிைன�  கைனகட 8+ ம�தி னிDவி�  க,ெவா?( 'ைளெயயி� றணிமணி  பஃறைல�  க.ெசவிய ரா  பிணி�'
  சிகரேகா வ�தன� கவிைகய! மதி ப
  சின� ெத?� தீ விட�ைத�  ேதவ�F வா!Iவண வட= தர ெபா�  சிைல�கர ென,� தயில8�  தகரவா ைப7(ழ� றாFநினா '�ள2  சகி #றா ெதா�வைள�ைக�  தாமைரக ளா!மிட� றளவினி� ெபயவ��  தைகைமசா ல4த மா�கி  அகனிலா -வைக=� தா,�ெபணரசியினி  தா)ய�� ெச7கீைரேய  அற�வள� தகில� #ர�த�1 ெந�ைலவ)  வா)ய�� ெச7கீைரேய  (4)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ம7ைக @ைமநி! ன�.கா�தி மதி ேப�  கினிதா ெமன�(றி�ேதா  வாேனா வ?�'7 க�ைணவிழி  மா9� தைகவாF� தைமநிைன�ேதா  



16 

 க7ைக மிைல�ேதா! மன4�ெவ��  கவி!ேறாF கைடவா ளியெதனேவா  கட�H ?லகி! (வலய ேப க�தி  வச7கா. ,த�ெபா�.ேடா  ெச7ைக (வி பா கவி
Iைவயி� ெச�ேத!  நிைற@2 சீவிைழ�ேதா  ெச?மா மணிேம கைலம)ேதாF சிDதா.  (மர 9வ #றேவா அ7ைக தனி!ைம� (வைள ெகா+டாF  ஆ) ய�ளாF ெச7கீைர  அளிG ெந�ைல� கரசிமகி��  தா) ய�ளாF ெச7கீைர (5)   4டமD க4ெகழி 	யினக ,ழவள  ;Iத ட�ேதாD�  4ழெவா	 ெயனெவ+ )ைரயி னின7  கைர ேமாதவ ள2ேச��  #டவியி! வ+, ெச?2சல ச�தல  ேபாத( ெச�ேதறல  ேபாத அ��தி அட�திைச யி�சிதி  ேபா8� 	�&த  மிட�ெக? மாவி� (யி�பா ட�கவி!  ேம-ப I�ேதாைக  மிகந!றாட வர7(ற� சீெகா,  ேம�வள த+ேசாைல  அடதி� ெந�ைல  பதிவள �ைமயவ�  ஆ,க ெச7கீைர  
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 அைமத� #7கவ த?- Iம7கைல  ஆ,க ெச7கீைர      (6)  4�கல 4�'� ெகா+ைட (87கிட  ேமா	நி மி�தாட  4�த� த�ெகன -�றவ 4!பிள  ;ரல வி�தாட�  கரமல ெகா.,# வ�ெகன ேவ+,ந  காத!மி (�தாட�  கைலமதி ெயன ெவாளி வயிர� (ைழயி�  காதி	 ைச�தாட  விாிகதி �மி�ெபா� I.) <த�பிைற  மீ'கி ட�தாட  விைலயD நவமணி வட4த 	ய-ர  ேமவிய ைச�தாட  வைரவட ெமா,மணி <#ர மா)ட  ஆ,க ெச7கீைர  அைமத� #7கவ த?- Iம7கைல  ஆ,கெச7கீைர  (7)   NI கதி பிைற வாJத 	�(D  ேவைவதி க��தாட  ேமனிெசF ப
ெசாளி மாதிர ெம.)9  ேம8�வி ாி�தாட  வாIகிைய
 சிைலநாண ெதன #ைன  வாமய� ெகா+டாட   மாமயி ட�' 4காIர ெனா�த  
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 மகாரத தி+டாட�  ேதI பர ெப? மாத 4த�பல  ேசணி8 வ�தாட
  ேசட ெனளி�திட நீடகி ல�ெதாைக  ேசரவ ைச�தாட  வாI தவி�ெதைம யா1ைட @�தமி  ஆ,க ெச7கீைர  ஆFமைற ந�றவ ேவFவன 4�றவ�  ஆ,க ெச7கீைர (8)   வா!ற� மா+பத ;!D# தா�பிர  ம!ேற நி!றா,�  வரத ாிட�தம மரகத ெமF�தி�  ம7காF ெபா7காழி  தா!ற� மி!ெகா) ேதாF'ள ைப�  #ய� த7காF க7கா@�  தைசப, ேவ�ெகா, நிசிசர ராவி  த)�தா ,2ேசைய  ஈ!றைன ெயைமநீ யா+ட�� #ாிவாF  எ!ேபா '!ேபாட  விகபர Iக�வ	 'த-ந ல�ைம யிைச�  தாF ைப�தா�  ேத!ற�� வைரவா� ேகா!றவ மதலாF  ெச7ேகா ெச7கீைர  திக?ேம ய)யவ #க�வ) -ைடயவ!  ெச7ேகா ெச7கீைர  (9)  
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 உாிைமயி! அசலம! ம�-த! மைனெயா,�  உF�ேதா ெம!றாட  -ளம	 கவைலய ெதாழித	! 4னிவர  உ!சீ ெகா+டாட அாியய! 4த	ன பதநிழ ல�ெனன  அ7ேக வ�தாட  அளி4ர� சததள மலாி� மகளி��  அ!பா நி!றாட  விாித� (வலய� அணித� ெப�ைம  விைழ�ேதா க+டாட  மிடDைம படதர ெந,4) நதிெயா,  வி+ேச ாி�தார�  திாி#ர தகனைர நிகரைம வன-ைம  ெச7ேகா ெச7கீைர  திக?ேம ய)யவ #க�வ) -ைடயவ�  ெச7ேகா ெச7கீைர.  (10)  ெச கீைர�ெச கீைர�ெச கீைர�ெச கீைர�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��            
3. 3. 3. 3. தால�தால�தால�தால�    ப�வ
ப�வ
ப�வ
ப�வ
        இைணயா ,த�ெகா! ெறா6வாநீ ெய,�த  விைளயா. ெட9�தி��G�  திைசய  பசி@� றவேபா!மி� கிர7கி  ேய7கி மிக�(ைழவாF�  கைணயா டயி�க+ணீ ேசார� கதறி�  கா�ைக உ�றிய�.  க�பி னைனமா விைர�ெத, ப� க+,  
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 ம)மீ தி��'வி�மி�  'ைணயா டக ைப� திகைல4ைல  Iைவ�' 4க�பா� தகமகி��'  'வவாF G.) மழைலெகா2சி
  ேசாதி மணி =� ெதா.)	�ெபா!  அைணயா ைடயி!ேம� விழிவள  ெப+ ண4ேத தாேலா தாேலேலா  அல ைப7 G�த� கா�திமதி  ய�ேம தாேலா தாேலேலா  (1)   க�ள  பினி�ெகா  பளி�(மித�� கமல7  கைள பா�7 கைளகெளன�  க)�த7 ெகறி@7 கைடசியக. கய�க�  பிற�கி!றதி� க�7கா�  ப�ள  பய�க� வி� ெபFதி  ப�7ைக  நீ.டவவ வைள�ைக   ப7ேக �க7ெகா+ ெடா'�க-ட!  பலவா யினெவ! Dவ ேபா7கி  ெம�ள� கவவா! ெதாட7(த8�  ெவ�1� றிர7( மிட�ெறா	யா!  ெம!ேகாகிலெம7 (�றெவன ேம�H�  ேநா�கி ெவறியயசீ  அ�ள� பழன ெந�ேவ	� கரேச  தாேலா தாேலேலா  அல ைப7 G�த� கா�திமதி  ய�ேம தாேலா தாேலேலா  (2)   
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 ேகாட றவிசீ ெச?2ேசாைல� (D�வா�  வைளைய� (ழவிெயன�  ெகா+, #ைனசி� றாைடம!னி� (ளிநீ '  ரா.)� கவானி��தி   பாட� வாி = 4ளாியித�  பI�ேத!  எ,�' வாF#க.)   பாி�ெதா� கைலைவ� 'லவிநனி பாரா.  ,பத� ம)�கிட�தி  ஊட! மடவா ெவD�ெதறிய ெவாளிப!  மணிேகா� தணி�'ெகா2சி  உற7கா @ற7கா ெயன�தாலா. ,ைர�'  மழைல
 சிDமியமி�  காட� #ாி@�தி� ெந�ைல�கணிேய  தாேலா தாேலேலா  அல ைப7 G�த� கா�திமதி ய�ேம  தாேலா தாேலேலா  (3)  ககன� 'லவலா லா�றமத7 காலா  றாக� கா.,தலா�  க+ணீ  த'�ப ம�வலைர க)'  சா,� த!ைமயினா!  மிகெமF� க�ைம யா�Dைள�ைக விைனயா�  D�பி ெய9� ெபயரா�  விய7ேகா ,றலா! ம'கர�ப� வித�'�  த�மி! ேவழெமலா� தகமி� கிய8� ெதாட4!னி
 சா�த7  கவ�றி! க-.Iவ.,�  
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 தான ம,�'� தைரெபாதி@ ச�#�  கனியி� கிட�ெதாளிசீ  ரக!ைம  ெபழிலா ேவJவன� தண7ேக  தாேலா தாேலேலா  வல ைப7G�த� கா�திமதி ய�ேம  தாேலா தாேலேலா  (4)   பாI� ெறாளி�7 கர�தினெச�  பவள
 ச)லா டவிய8D�  பால  பிைறமீ 'ர7கிட�த ப!றி  ம� ைப  ெபா��திமைல  யரச� #'மா வள�' 4�தா  ட2ெசா� கனிவாF 4Dவனில  வைட�' மதியி� பைட�'விைள  யா, மல�ைக யார4ேத  பிரச  ப'மா டக ேபா(.)� ேப�வாF   பணில 4மி�மணிைய   பிற7(7 க�ெவ! றயி�'மட   ெபைடேயா திம4� றைட கிட�(2  சரசி� றி�வா� தமி�ெந�ைல� தவேம  தாேலா தாேலேலா  த�ம� வள�(7 கா�திமதி ய�ேம  தாேலா தாேலேலா  (5)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        அளD ம	�' கய�ெச) நாD  
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 மல�தட ;,தியா  தற�Iவ றி பா சைடெபாதி  யாதளி யDகா� ெகா,'ைவயா  திளநைக மடவிய 4கநிக மதிய  மில7கி லக7(வியா  திைழெயா, #ைழபட 4.ெபா	  த�தா ளி�றின 4�றாைசயா  'ளந	 பனியி� க�காத லாி4  ெனா!ற	 ென!D மல�  ெதாளி�ெமF ய)யவ ாிதயச ேரா�க  ெவா!மல மாளிைகவா�  தளவெம! 4ைகனைக யரெசகி  ன ெபைட தாேலா தாேலேலா  ச'மைற #க�ேவF வனவ)  -ைமேய தாேலா தாேலேலா (6)  க+ம	 ேதாைக மSர 4வ ப�  ககன� திைடபர-7  க�ம2 சதைன வைள�த ற�  ப�க�கன8மி� க.டDக.  )+மத ேவழ நிமி�த 'தி�ைக  ெசயிெததி தீ+டவ��  திவிட வரெவன ெவ�வி ய  வி�Iட திைசவில கி
ெச�நீ�  வி+ம� ேசாைலயி! ம�திக�  பாFத	! N�கனி சி�தியேத!  ெவ�ள7 கவாியி! ம)ெசாாி  
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 பாெலா, விரவி விய! ெபா	@�  த+மல வாவிெகா ெண�ைல� கினியவ  தாேலா தாேலேலா  ச'மைற #க�ேவF வனவ) -ைமேய  தாேலா தாேலேலா  (7)  இத�திைர ெய9மா 4ரெசா	  ெகா,= ேவேவா ேவ� ேபாரா  	ைடத	 ல)யா (?ெவன  நிக�கா ேவடா ேபாேதாடா  ரமி�'ற� பலபா மைழெசாாி  தரநீ டாேலா னாநீேதா  யணி4) திக�மா� வைரபட  ெகா)ேய யாT மாேனவாF  (மி�மிைச மறிேச� விழிெபா�  (ைழசா ேகாதாF வானா�வா  (ல�வழி படவா� மயிெல9  மியலாF ேகாடா ேமேலாH�  தமி�4னி தவேந ெபா�ைநந  னதியாF தாேலா தாேலேலா  ச'மைற #க�ேவF வனவ) -ைமேய  தாேலா தாேலேலா  (8)  சீல� தய!மல ேமவி  #ாிெதாழி�  சீேக டாகாேம  தீெயா� 'மி�விட வாFெம� ைதய!  விைள தீதா மாறாேம  
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 ேயால� திைரகட! ேம	. டகிலம  &றா ;�காேம  Sச� கரநைர ேவழ� (ாிசி�வி  Uவா� ேவாயாேம  ேகால� தனி4' ேவத  ப9வ�க�  ேகாதா மாயாேம  ேகாப  பிணிதவி வாெமF� தவ�ெவ��  ேகாV டாடாேம  சால� தி�வ�� ேசக. க�மயி  றாேலா தாேலேலா  தா�வ� Dய�ெந� ேவ	  பதி@ைம  தாேலா தாேலேலா  (9)   ெதா�தி தைழ�'ள த�திைய 4!ெபD  ேதாகாF தாேலேலா  ெதா+டேரா ,�பக 1�பர  -�திாி H	 தாேலேலா  ைவ�திக� ெவ!றவ '+றிம  ய7ெகா�க� யாணீ தாேலேலா  வ�#வ ந7க ெளா�7(த  -�ெபா' வாK தாேலேலா  ம�திர வி2ைச நிைற�த  Iம7கல வா�ேவ தாேலேலா  ம2சிவ ம!ற� மி7(ற  மி!ெறா? மாமீ தாேலேலா  த�திர ந!ப வ�7கைழ  யி! #ைட சாவாF தாேலேலா  
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 த+கதி வி2I 4க7ெகா�  பI7கிளி தாேலா தாேலேலா  (10)  தால�தால�தால�தால�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��         
4. 4. 4. 4. ச�பாணி�ச�பாணி�ச�பாணி�ச�பாணி�    ப�வ
ப�வ
ப�வ
ப�வ
        எ+(ல- மமரமல மைழெகா.ட - நனிெகா.ட  மி,'.ட மயட!4தேலா  ாிக8ள� பைறெகா.ட ெவ!றிநம ெத!Dசசி  யி!ப4( ெகா�ைமெகா.ட�  க+(ல- ெமFய! #ய7ெகா.ட  வ-ணம7 ைகயெச7ைக ெகா7ைகெகா.ட�  கனெதFவ மைறேயா ரக�ெதா� மக2ெசF@�  கனவிலா (திக� ெகா.ட�  தி+(ல- மாசிாிய =ைசமட  ெம7கJ2 ேசம� கல7க�ெகா.ட�  ேதவால ய7களி லண7கினெபா!  மைனகளி� றி�விழ  ேபாிெகா.ட�  த+(ல- நி+கைட� க+க�ைண  ெகா.டெவா� ச பாணிெகா.)ய�ேள   சா	வா Wசத மிட�தினி தம�தப)  ச பாணிெகா.)ய�ேள  (1)   ைப7கதி பிற7(நி! றி�ேமனி யழைகநனி  பாரா.) 4தி�ம!பி�  பணி@ெமF� தவநில- கவிராச ப+)த!  பாட� கிர7கிேமனா.  
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 ெபா7கமி( பாிெசன� காசி� கவ!ெச8�  ேபா�&  #ற�தவ!ற!  #த�வியி� ேறா!# தனிதிவணிெரனி!  #ற�ெதா., வ�வெல!னா  வ7கவ னிைய�திட -ட!ெச!D  சிறி'நீ7 காத)சி ல.).,ேமா  ராவண� தி�க+ டவாமிக விள�கியவ  ண�ைமயி� #ைன@ம�த�  த7கமய மணிவைள #ல�#நி! ெச7ைகயா�  ச பாணி ெகா.)ய�ேள  சா	வா Wசத மிட�தினி தம�தெகா)  ச பாணிெகா.)ய�ேள  (2)   #'மல 
ேசாைணம' வா(ழ�  சசி4த� ெபா!9லக மி!னனாத�  =7கள� 'Dநா ணளி�தவி� #த�வ'யி�  ெபா��வி�ேபா தமளிெய!D�  வி'ெவா, கதிகட-+ ேமனா.  டைடப.ட ெவ2சிைற
 சாைலெய!D  மிக-ெந� (�கிய) ெதா?4?வ  ல!#ைடய ெமFய)ய ைப@ளகல�  க'வபய வரத4� ற��விக கித2ெச?7  கமலமல நிதியெம!D7  கனி@ெம! (தைள  பI7கி�ைள பயிற�7  கவினா (ட�ைபெய!ற2  ச'மைறகேளா	. )ைற2I7ைக ெகா+)!ெறா  ச பாணி ெகா.)ய�ேள  
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 சா	வா Wசத மிட�தினி தம�தெகா)  ச பாணி ெகா.)ய�ேள  (3)  தைறெதா, #ைழ�ைக� கடா7கவி�  ப ப+)  சாியெவா+ கி+கிணியணி�  தாளி� கிட�தினி தல�பவல 4�றி�வ  றா!வ�4! 4�'ெமா�ைற   பிைறம�  பிப4க� ெதா�மக� ெகா?(தீ�  பிரச  #'�கனித��  ேபரம� க.கட-+ ம�தா கினி
Iைம  பிற7(ெபா� சைட ெய�ைதைய  நிைறத�4 ள!பினி� =சி�  த�
சைன நிக�#ாி� ைத�ெத?�தி  னிைல@ண� தாி'#ாி தவ4தி�  தி�நாழி ெந�ெகா+ேட -ல(4Fவா!  (ைறவிெல+ ணா7கற� வள�தைக  4கி��த�ைம ெகா.)ய�� ச பாணிேய  ெகா�லாத விரதமி( ெந�ேவ	 வ)வ�ைம  ெகா.)ய�� ச பாணிேய  (4)    நீலைம� (வைளமல ேம�வன� கா�த�ேபாF  ேநகவி@ மதிசய�ேபா  ேநமியி� கய	ன2 சாத�ேபா 8ண-த-  நீெரா� க
ெசவி	மா  சாலைம தைகயளிக ெள9ம�க ட�ைமெயதி  த?வ�ேபா� பைழய <ேலா  
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 ைதயலா க+(ட7 ைக�(வைம ெய!பைத�  தா9ண� தி,4ைறைமேபா!  மாலைம� த�நிழ� கட-+மிக விைழ@நீ  வ?திமகளாகி வளநா+  மழைல  பI7(தைல வாF
சகிய பலேரா)  வ�'வ�தைணய வவத7  ேகாலைம� க+#ைத� தா,மி� ைகெகா+,  ெகா.)ய�� ச பாணிேய  ெகா�லாத விரதமி( ெந�ேவ	 வ)வ�ைம  ெகா.)ய�� ச பாணிேய  (5)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        க!றா� திட =! கர�தா�ெபா�  கலச 4ைலயா ெதா(�தா,7  கழ7க� மைனப� ெதழ8�ெவ+ைம�  களிறா த��தீ7 கவளமிைவ  ெய!றா வ�தி� ெபாி&ச 	,நீ�  #ைழ�ைக யிைனநீ.ட  ெவழிைல� த�வா� பறைவயின  ெமறி@7 கவ+க ெலனவிாிய  மி!றா� ெபால7ெகா ள�7க!4)  வி+ேணா நகாி தைனயளவி  வியனா மணிப� பல(யி!D  ெமFெவ� பினநா JறமிளிெசF  (!றா ெந�ைல  பதிவ)ேவ ெகா.)  ய�ளாF ச பாணி  
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 ெகாழி�(7 க�ைண விழி�(யிேல  ெகா.) ய�ளாF ச பாணி  (6)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ெச?மதி மணமா த�மி� தா�பணி  சீாிய நைலயாேம  தி�>த 	(D ெவயைவ 'ளி�  தணி திலகம தழியாேம  ெதா?ெமா� நா�வ தமி�(�  (2ெசவி ெதா,(ைழ 'வளாேம  ெதானிெசF தில7ெகழி லாடக  4!ைக
 Hடக ெநறியாேம  வி?மைற நவிலற 4�D� வள�தைக  ெம�விர� க!றாேம மி!னிைட ெம	-ற வளரள க�தட  மிஞிறிக� #ாியாேம  (?மிய மணி4) யிமெவ� ப�+மக�  ெகா.,க ச பாணி  (ளிசீ ல�கைழ வன�வா� சி�பைர  ெகா.,க ச பாணி  (7)  இ)நா ண பிளி றி,மா ைச�களி  ெற.ெடா, ைப
ேசட  நிையபா ர
Iைம @தியா 4�ெபா?  தி�பI ைம�தா(�  வ)வா 4.ைட@ ளாிேயா ,�றவ+  
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 ம.டவி� ைக பாண  மதேவ� ெபா�#ட� ெபா)யா க�தழ�  ைவ�'ள க.பால  4)ேச ெபா�பத @கவா� ைவ�ெதா?  4�த ெபற
H,  4தேல ைம�கட 	ைடநீ ,�Dவி+  4.ெடா� க�காய  ெகா)ேயா ைந
ெசD மயிலா  @�றவ� ெகா.,க ச பாணி  (ளி
சி ல�கைழ வன�வா� சி�பைர  ெகா.,க ச பாணி  (8)   தீயிெலா ெதா+ட! வியாதர ச!#ைட  ெச #ைர த பா'  ேச+மதி ெய!ெறழ ேவா(ைழ  ய!ெறறி ெச�க நிற�தாயி  ேவயி 	ல�7கி� ேதா�வ) வ�பிைக  ெவ�பிம ய
சார!  ேமய பI7ெகா) யாயிர ெம+ெபD  மி�க பண
சீெகா�  பாயி 8ற7(�ைவ ேபாக 'ர�தாி  ப
Iதி ர
Hல  பாதி@ட� பக லாத Iம7கைல  ப�த க��தாய  ேகாயி� ெகா17க	 யாண ச-�தாி  ெகா.,க ச பாணி  ேகாமள மி2Iெந� ேவ	 யம�தவ�  
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 ெகா.,க ச பாணி  (9) 
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ெபா�&+க+ வ��ெவFய வாிநா+ேகா  ளட�ெசFத #.சரப ெமF பாதிேய  #க�தா7( ெபா�ைசவ மகேவ7கி  யழவ�ைல #�தா4த ளி�தா1வா  ய�கீ+) மனந�கி மிகேவ+)  மைலெபF@ ம�#தக+ 4�ேறJவா  யடபர�த ணீகைமய 	�ணி7கி  விடெவ�8 ம�கரம ணி�தீபேம  4�ேகF�த 4ைகெமௗவ நிைர  வாF�த நகம�( 4�ெதாழி!4 த�ேறவிேய  4ைடசா�த பவவ�ல லDமா+#  ெபறெவஃ( 4�த�ண ெமFெசாதிேய  (�கா�த வி�ைகயி லறேமா7க  நிக�ெச�வி ெகா.)ய�� ச பாணிேய  (ளீ=�த+ வயென�ைல வளகா�தி  மதிவ�	 ெகா.)ய�� ச பாணிேய  (10)     ச�பாணி�ச�பாணி�ச�பாணி�ச�பாணி�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��            

5. 5. 5. 5. 	
த�	
த�	
த�	
த�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�        இD( நகில� தணகினைக  யித� ப7 கய�ேத மல(விய  வி,�ைப ெப�(7 ெகா,�பழிேச  ாிக�வ ள-ண வி�ெளா'7க  மDவி� (தைல ெமாழிய4த மா�'7  
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 கிளிமீ த?�காD  ம	@ மி�ேந மிய�பறைவ மான  4ைல�க+ ேமேனா�க  நDெம! மல&F  #க�ெதா?�பி!  ந�ேலா கணமா7 கட!4ழ7க 4ைலதீ ேமைன யாதியவாF நளிேச  தா�ப! மலதர #!  4Dவ� நில-� றவிகனிவாF  4�த� த�க 4�தேம  4�த �ணேவF 4�த#ண  4�ேத 4�த� த�கேவ  (1)  வ)ேவ� (மர ன�ைமயி�க+  வளநி! Dைடக. (ைடகத	  மண4� தாிவா ளினி�Dணியா�  வதன வழ(� (ைடத�ேச�  ெகா)ேவ� (ைட4� ெதா�த�க!  ெகா,�ேவ� விைய
ெச� றி,�Nர!  (ல ெபா� கழ�கா 	ைட(ைம@7  ெகாழித+ ண�.க. (ைடகய!4�  தி)ேவ ைலயி! #! 4ைடகம?  ெமழி�(
 சணிவா சைட�(ைடபா�  Q!4� திகி�G க8ழ!மயி  Y�க
 சிைத@ மிவ�ைறமைற  4)ேவ+ ,Dமியா� விைழேய�நி!  4�த� த�க 4�தேம  4�த �ணேவF 4�த#ண 4�ேத  



34 

 4�த� த�கேவ  (2)  ைக�(2 சலதி  #ன	 பி க8�  4�'ேவ� Dைமெபா��'7  க,2H கர�தி! உலைவ4�த7  கனம+ அக�கா� கர-ப,�  ைம�(2 சரவா! ம� பிட�'  வ�4�'�வா� ெப��திழி@�  வள= கத4� தடபக., வாைள�  திரளா� ேகாைழ@D  ெவF�(2 Iாிவா ரண2 ெசாாி�த  விய!4�தின2ேச� றிைடபிற?�  ேவ�ைக
 சிைல4� தாைலயிைட  Nணா ெநாD7( மிைட�தDகா!  ெமாF�(7 (ழலாF நி!றி�வாF  4�த� த�க 4�தேம  4�த �ணேவF 4�த#ண  4�ேத 4�த� த�கேவ  (3)   விளாி
 I��# 4ரலளக மி!னா  கள4� 'ளெவன<�  விாி ப த!றி  ெபDமாD� விள7(�  வித4� வின-கிேல�  கிளாி� (ற�ெச2 சா	4�த7  கிறிவா@ழவ ெதா,�பக.,�  கிைள�கா� 'ைவ ப� ேக,ப,7  கிாி�ேகா மகணி! பத�ேபா�வா!  
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 வளாி
 ைசயி�ெசF தவ7க�தி வன�&  ெடா�தா V!றி நி!D  வ)�(! க+ணீ�ட!ப7க  மாறா'ற�க+ டகமிைட@�  4ளாி
 ெச?4� 'யவ!D!  4�த� த�க 4�தேம  4�த �ணேவF 4�த#ண  4�ேத 4�த� த�கேவ  (4)   ஐவாF மானி ன7ைக4�'� ஆவி!  எயி�றி லவி�4�'�  மட�G �,�பி லைம@4�' மணிம2  Iகநீ� க?�தி!4�'�  ைமவாF 4கி�க� ெபF@4�'�  வாி
H 4தைல வழ7(4�'�  ம�D� பலவா வ(�(4�'� மன�தா�  சிறி'� மதி பனேவா  ெமFவாF க+;� ெகா,ெசவியி!  விடய மைதநீ� தவ�க�1�  ேவF4� தவ த� வாF4�த� வி��#7  ெகா)ேய மிக�க�ைண  ெசFவாF விைனக� ெகாFவாFநி!  றி�வா� 4�த�த�கேவ  திக�சீ ெந�ைல� கினியபI�  ேதேன 4�த� த�கேவ  (5)  
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ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!    ஊெனா?( க?4. பைட�கர� த�ைதெயா,�  உயகயிைல மா�வைரயி!மீ  ெதா+கமல ம7ைகயக� ெவ+கவா  காலைச� 'பயபா ாிச4நி�ப� காெனா?( G�த� றிெலா�தைம  4த�ேறவ கணிைகய ந) பேமவி�  கா�த	னிைச�' ெபா� கடகமி. டவி  ெச?7 ைக�தல� தினிதிேன�'�  வாெனா?( #�தமி�தி! ம'ர7  கனி�ெதா?( மழைல பI7கிளி�(  வ�ளவா ய4த� #க.)மகி� =�த�ண  வ+(4த மலாினி!D  ேதெனா?( வ'ேபா8 ெம!ெசா�  பயி�Dநி! ெசFயவாF 4�தம�ேள  சி�'=� 'ைற(லவ வ�தகா�  திமதிநி! ெசFயவாF 4�த4�ேள  (6)   க�தல தைம�(ட (ழ�ப
 சவ.)�  கைற ப, திற�ெப�4ர�  கா	� றைள�தி.ட நிகள� 'க.பட�  க�'தறி ெயதி�நிழைல   ெபா�'க. கைடயன 8(�'�  தட�கி�#ாி�ேகா ,ய�தியதிகா�  #ைடெயழ� தைழ'ைண
 ெசவியிர.  )�கைட  #ன	� கடா7கவி��தி.  
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 ,�4ற� தர பிளிD� ெவ)(ர	!  அ+ட4க ,2ெசவி, படெவ2சின�  'டனத. ) பைன ெபாZஉ7கர  நிமி�தலகி 8�ப�வா! ற�வைல ப�  ெத�வில� ெதFவமல கம�ெந�ைல  Sாிைறவி ெசFயவாF 4�தம�ேள  சி�'=� 'ைற(லவ வ�தகா�  திமதிநி! ெசFயவாF 4�தம�ேள  (7)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ெவ�றி @ற பணி சி�தச! இ�(வி�  வி�ைதெப ற #ாிவாF  மி�ைத வி� பி ெனன�(4  ன�பிைன மி�க�� க�பகேம  வ�ற! மர�தி9� ந.ெபா� ச�Dமி�  ம.)க�4� (DகாF  ம
ச வின�ைத வன�' 4,�கிய  ைம�கண ன ெபைடேய  ெச�ற மி(�ெத� ைம�த( வ�ெசD  ெச�க நிற�தவேள  ெச ப� 4�தமி ழி�கனி -�D�  சி�(ெமா ழி�கிளிேய  4�D கைழ�க Jதி�தவ ப�தினி  4�தம ளி�த�ேள  4�க Jைட�(யி ெலா�த வன பின�  4�தம ளி�த�ேள  (8)  
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ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!    

    ெவ�றி @ற பணி சி�தா னி�(வி�  வி�ைதெப ற #ாிவாF   மி�ைத வி� பி ெனன�(4 ன�பிைன  மி�க�� க�பகேம  வ�ற! மர�தி9 ண.ெபா� ச�Dமி!  ம.)க+4� (DகாF  ம
ச வின�ைத வன�' 4,�கிய  ைம�கண ன ெபைடேய  ெச�ற மி(�ெத� ைம�த( வ�ெசD  ெச�க நிற�தவேன  ெச ப� 4�தமிழி�கனி -�D�  சி�(ெமாழி�களிேய  4�D கைழ�க Jதி�தவ ப�தினி  4�தமளி�த�ேள  4�க Jைட�(யி ெலா�த வன பின+  4�தமளி�த�ேள  (9)      ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ப'ம9�க! றாியசி�த�  பயி�ெப+4�த� த�கேவ  ப)Dைட
ச+ டைன4)�(�  ப'ைம4�த� த�கேவ  அ'லெமFெதா+ )னமன�ெதா!  றமைல4�த� த�கேவ  
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 அற�வள�(7 கரதல�த!  பரசி 4�த� த�கேவ  ('(ல�ெத7 கணிந)�(7  ()ைல4�த� த�கேவ (லவைர #7 கவ!வள�(7  (ழவி4�த� த�கேவ  ச'மைற�கி+ கிணியணி
ெச2  சரணி4�த� த�கேவ  தமி�ெகாழி�(� கைழவன�தி!  றைலவி4�த� த�கேவ  (10)  ��த���த���த���த�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��         
6. 6. 6. 6. வாராைன�வாராைன�வாராைன�வாராைன�    ப�வ
ப�வ
ப�வ
ப�வ
        எ!D மழிவ� ெறாளிநல� ேவ.)ள2  Hாியக ளி�வ�ன  திைணவா ெசவி பா லைட�திட�ேபா!  றில7(7 (ைழக ளைச�தாட�  '!D மணி ெபா� கைலசிறி' 'வள  மைலேந 4ைல ெபாைற�(2  I��# 4ழ7(7 க�7G�த� Iைம�(�  தளசி� றிைடெயன
 ெசா!  மி!D! ப'க+ )ர7(த	!  மிழ�D2 சத7ைக  பத�ெபய�'  ேமேலா வ?�த� கன�வைரேபா!  மிளிதா� பிர�தா� விதி�ததி�  ம!D ளிைறவ �டனா, மயிேல  
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 வ�க வ�கேவ  வைரமா� வன�'� தி�ெந�ைல வ)ேவ  வ�க வ�கேவ (1)   சிைலெயா� தவிவா Jத�வர�பி�  ெசறிேவ வக�ற வ�கமண�  சி�றி 	ைழ�த. ,J�தரள
 சிDேசா  ெறம�(� தரவ�க  நிைலைய� த�நி! 9ட!4?'  நிைற&� 'ைட�க வ�கவிைர  நீாி� (ளி பா. )டவ�க ெந,7க.  கணிைம யிடவ�க   விைலெய� திைச�(� அட7கா' மிளி ெபா�பணி =.)ட வ�க மிகெவ! ம)மீ தி��த4த� விைழவி�  ப�க வ�கவிய!  மைலய� தமி�ேக. ,ளமகி?� வா�ேவ  வ�க வ�கேவ  வைரமா� வன�'� தி�ெந�ைல வ)ேவ  வ�க வ�கேவ  (2)     த+ைம  ெபா	வா! மணிவான� தாி�(  மிய�பா� சலதியிைட
  சா�� தைகயா� வைளேகா.டா�  றனிெச�#தைன த�த	னா�  ெவ+ைம  ப)வ� தா�பட� மீ!க  ளா�ைக� கிைளமா�க�  
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 விதி ப Nெர+ கைலNI� வியனா  லரவ ேம	டலா�  உ+ைம  பட8� றாாி�ைள ெயா'�  கலா�ேப ரலவென!D�  உறலா ல4த  ெப��கமதா ெலா+  சீமதிய 4ற?ெம9�  வ+ைம  ெபா�ைந� 'ைறயா, மட  ேவாதிமேம வ�கேவ  வைரமா� வன�'� தி�ெந�ைல வ)ேவ  வ�க வ�கேவ  (3)   கைலைய வைள�த பிைறேகா.ைட7 கர�ேதா!  'ைணவ! தைனேநா�கி�  கவி!ேதா◌ாF 4கமா D!9�வி�  காJ நிமி�த7 கழDெகன�  ெகாைலைய வைள�த ெந,7கதிேவ�  (கேவ� நைமK! றவஉவைக  ெகாழி ப ெவா�மி� ெத!ைன4�த7  ெகா+, விைளயா ,த�ெகன8�  மைலைய வைள�த கணவெரா, மகி�G�  திைளய மதைலதைன  வாாி ெய,�' ம)யி�ைவ�தி6  வாறி!Dண�ேத ெமன ேபசி�  தைலைய வைள�' 4�தமி,2 சயில�  (யிேல வ�கேவ  சா	  பதிவா� கா�திமதி� தாேய  வ�க வ�கேவ  (4) 
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  வாரா தி��தா 	னிநா9! வ)ேவ� விழி�( ைமெய?ேத! மதிவா� >த�(� திலகமிேட! மணியா�  இைழ�த பணி#ைனேய!  ேபரா தர�தி ெனா,பழ�க� ேபேச!  சிறி'� 4க�பாேர!  பிற7( 4ைல பா 	னி&.ேட! பிாிய  4டெனா� கைலயி� ைவ�'�  ேதரா Nதி வள7கா.ேட! ெசFய  கனிவாF 4�தமிேட!  திக? மணி�ெதா. )	ேல�றி� தி��க+  வளர
 சீரா.ேட!  தாரா இமவா! தடமாபி� றவ?7  (ழ�தாF வ�கேவ  சா	  பதிவா� கா�திமதி� தாேய  வ�க வ�கேவ  (5)  
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        4�ெதாழி� கட-ளக� ;வ�(� 4 ப�'  4�ேகா) ேதவக.(�  4திIைவ� கைலவாணி Qடமிவ ச7கர  4னி�(7 (னி�(7கைழ
  சி�தசைன ெவ!Dள தேபாதன� (�#க�
  சீகாழி வரத9�(�  திகழமா வாைசைய  =ரைண� தினெமன
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 ெச #ெமா� ெதா+ட9�(7  ைக�தல 4கி��த4� தாைரயி� Dதிெசா87  கவிராஜ ப+)��(�  கழறாிய ேபர�. கட!மைட திற�தப)  கைடேய�(� உத-க�ைண  ைவ�த�ளி எ!ெற!D� மறவாைம த��வ+ண  மணிநிற  பி)வ�கேவ  வ+டமி ?ட7(ல- ெத!ற�கம� ெந�ேவ	  வளகா�திமதி வ�கேவ  (6)   உரவ2ச மத9டைல யடைல#ாி சிவேயாகி  உ!றாளி� N��திைற2ச  ஒ பா 'ைத ப
 சடாடவியி! மலநி!  Dதி�தமக ர�த>+L�  அரவ2 ச	 பெவ7 கணி�விழ -யி�த;
  சனில>த லழைல;.ட அ�தழ� (�(ம� #	ய4' ப.டணி யத�#	 ெய?�'சீற  பிரவ2ச மாெலாழி  பவக1. பரெசா,  பிற7(பிைண க+, ெவ��கா�  பிாிய4ட! வ�ெகன வைழ�(நி! விழி�'ைண   ேபரழ கி9�(ெளா�கி  வரவ2ச 4Dவ!மி� கல(4த மலேபா8�  வாF பI7 கிளிவ�கேவ  வ+டமி ?ட!(ல- ெத!ற� கம� ெந�ேவ	  வளகா�திமதி வ�கேவ  (7)  
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ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        ப�வதாாி 4த�விேணாக� பர-ேமைன #த�விேய  ப)யி�வா? 4யிகளாய பயிகணா, ெமழி	ேய  இ�வேதட வாியபாக� இைச@மாைச மைனவிேய  இைடவிடா' 'திெசFவாத மிதயேம- 4த�விேய  அ�வவாத ரறிெயாணாத அமலஞான ெசா�பிேய  அறிவினா9� விழிகளா8 மயி�வதாமி னமி�தேம ,  ம�வலா4! ெவ�1றாத வ	ைமKய வ�கேவ  வளைம நீ, தி�ெந�ேவ	 வள(மாாி வ�கேவ (8)  ம+ெபணிதிய ெம!DIழ8� வ�பி!4யல வ�கேவ  வ�'ெதா?ேம ய!பகவைல ம7கியிதய 4�கேவ  ச+ைப 4னிவ! ெவ!றகயவ த2ெசா� வ	ைம க�கேவ  ச�தவைரெகா� (�பனைனய ச7கமகிைம ெப�கேவ  ந+பி� #'ைம '!D4டைல ந�#நிைலைம தி�கேவ  ந2சவிைன ஞ��ெதா!மைற ெசான! றி!மன' ெசா�கேவ  ப+#ம�- ெதா+ட பலெகா� ப+ைடய4' ப�கேவ  ைப�த+ ைமயினி! நி!ற 4த�வ ப7கி!விம ைலவ�கேவ  (9)  உலைவயயி8 மணிெகாளபணிக1ைடய�வ�கவ�கேவ  உட	! ம�- #?தியழெகா ெடா?கவ�க வ�கேவ  இல-தளர 4தி�ம�ண விதழிவ�க வ�கேவ  எ?தலாிய I�திபர- மிைறவிவ�க வ�கேவ  அலகி�பவ4� விைரவிெலாழித ல�ளவ�க வ�கேவ  அ)யக	ைய யிகைல4னி@ மமைலவ�க வ�கேவ  மலயமைனய விமய4த- மதைலவ�க வ�கேவ  
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 மDவி�கைழயி! 4த�வதைலவி வ�கவ�க வ�கேவ  (10)  வாராைன�வாராைன�வாராைன�வாராைன�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��        
7. 7. 7. 7. அ
#$�அ
#$�அ
#$�அ
#$�    ப�வ
ப�வ
ப�வ
ப�வ
        4�கவி? 4+டக
 ெச?மலைர ெயா+)�  4க
ெச6வி யாெலா,�கி  4ய8D� பலகைல நிைற�தாைச யி�ளிைன  4��கிேம ெனறியிெனFதி   ெப�(த+ (வலய� = பநில -�ெறம'  ெப�மா னிட7கணாகி   பிறிதிைணயி� #லவைன யளி�'மீ! இனமிக   பிற?மைல மீ'வ�ேதா  உ�ெக? பக�கட-+ மைறதர விள7ெகாளிெயா  ,லவியிைச வ)வேமா7கி  @!ெபய �ற ெப� Dன�கிைண ெயன பல�  ேமா'த	! உவைகமி2சி  அ�கி�வ� ெக!றைழ கி!றவிவ� ப+பறி�  த�#	 யாடவாேவ  ஆF�ததமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட ன�#Y யாடவாேவ  (1)   ெச�விைய� 'ைணெயன� ேகாடலா� சிலேபா'  சி7க�தி ேலறிவரலா�  ேசயதா7 க�தைன வி��பலா� ைப�தைக
  சிைனமா8ட! ேதா!றலா�  க�விமா ன�திவ� மா+#ம	 -�ெறாளி  
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 கலாநிதி ெயன�திக�வதா�  க�ைமய7 (றமாைன ைவ�தாள லால!ப  கனிய4� த�த�தலா�  ப�வித� த2சேகா ர�க	 ெயா'7க   பய�(மி! ன��வ+ைமயா�  பசியகதி வி,தலா! இ!ப+ெப ன�ைமெயா,  பகவத� கிைசவா(மா�  அ�விைழ� தயக�7 G�த� பிரா.)@ட!  அ�#	 யாடவாேவ  ஆF�ததமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட!  அ�#Y யாடவாேவ  (2)   ெச�ைம@D கணவத7 கன�விழி
 சிI-ண�  திர+4ைல  பால��'2  ெசவி	ய இலாரல� ேதவியைர ேயவ	�  சி�த�' ந.#ைவ�ேதா  ெகா�ைம4ைல ேமைனயினி 'த-ைம நாகைன�  ெகாதிவா திைர�கடெலன�  GDநி! அ!ைனமி� காதாி� (�ெப�7  ெகா�ைகைய மன7(றி�ேதா  4�ைம@ல (�#கழ 4திநல� #ைனபா+)  4த!ைமெபற வரI#ாிவா!  ேமா	யணி @�தின� '!மரபி! மதைலயா�  4ைற@ண� ேதாவைழ�தா�  அ�ைமயி! I�ைமைய ஒளி�த�1� அ�ைம@ட!  அ�#Y யாடவாேவ  ஆF�ததமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட!  
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 அ�#Y யாடவாேவ  (3)   நீ@ெமா� Iடராைவ ெயனி9மிவ ெள7ெக7(�  நிலவ�. Iடராயினா�  நிைறகைலக� பதினாDன�கறிஞ ெதா!T�  நிக��'கைல எ.ெட.,மி�  ேக@மிவ 1�(� மாத�திேலாெராகா  	டப�தி ேலறிவ�வாF  எ�ைதேவF 4�தெரா,� எ ேபா'� இடப�தி�  ஏறியிவ� பவனிவ�வா�  ேத@�ெவ+ ேமனிெகா, தானவ� க2IDைவ  ெச6வியிவ� த!கர�'
  சிDவ9� அவ�ெகம! என�(ல- வா9யி�,  திர�4த� பகரைன�'�  ஆ@மைவ ய�லா' நி�(மிவ� உளமகி�  அ�#Y யாடவாேவ   ஆF�தமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட  அ�#Y யாடவாேவ  (4)  ெச7கதி4! நி!ெனாளி ம?7(� இவ� அவ9ட�  திகெழாளி ம?7க� ெசFவா�  ேச�'பல ேகா1ைன
 H?ெமா� ேகா1மிவ�  சீர)ய 4!9� அJகா  வ7க4ற� ெவ�ளிய வன ப! நீ இவெள+ணி!  மா�Dய பI�ெபா! அைனயா�  மாத�தி� ஒ�நா� Iக�ெபDைவ இவெள!D�  வளIகான�த வ)வா�  
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 ச7கர! உைன�தாளி னாலைர� தா! இவ�  சர+பணி� ேதவ� #ாிவா!  தனிம+ டல�த!நீ இவ1ல கைன�ைத@�  த�தசிD ப+) @ைடயா�  அ7கர நிமி�'ைன அைழ பதாி த�லேவா  அ�#Y யாடவாேவ  ஆF�ததமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட!  அ�#Y யாடவாேவ  (5)  ச�Dநீ ஒ�த9வி� வா�(ைவ அலா'யி�  த9ெவலா� வாழவறியாF  தனியாய கடக� தாி பாாீF அலாதி� தைக�  கடக� அ7ைகதாியாF  ம�Dநீ ெயா�மா9 ளாயலா திவ�ேபா8�  வதன�தி� இ�மானிலாF  ம!9ெமா� வாயா�ப 8�கல' மி�கநா�  வாயா�ப! மகிழநடவாF  ப�D(� பமெதா!றி� நி�பாF அலாத!ப  பல(�ப ;,நி�லாF  பாிவினி! (ைறவிைன� க�தா தைழ�கி!ற ப  +#ன ததி.டம!ேறா  வ�Dமிைழ ெயா�தில( சி�றிைட மட பி)ேயா,  அ�#Y யாடவாேவ  ஆF�ததமி� ெந�ைலவள கா�திமதி வ�	@ட!  அ�#Y யாடவாேவ  (6)   
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ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        பி)�'� தின47 கட�ப)�'� ெப�வா  9லக நதி(ைட�'�  ெப�ற பயனியா 'ைர(ரவ� பிைழ�த  பழி@� பிற7ெகயி�றா�  க)�'� ெகா,�பா� #மி�'ய�7 கைற@7  கயேரா க4�தனி ெபா�  கமல� தட�ேதாF� த�ைமம2ச. கா #.  ப�கி� கழி�தி,ேம  ப)�'  ப)�'  #க!D ெம+ணி பாராF  ஒ�ச� ேற9மதி  பைடயா-ன�( மதிெய9�ேப பக�த  ெதவேரா பலநா1�  அ)�'  பா8� #க.,வேரா ஆட  வாராF அ�#	ேய  அ��ேவF வன�ெத� அரசி@ட! ஆட  வாராF அ�#	ேய.  (7)   ெசா�ற லாிய பழ�பாட� I�தி   ெபா�ேளஈ� 'ள'ணிவா�  Iேவத 4னிகா லைன�கட�' Iக�ெப�  றிட	� தலமலேவா  ெகா�ற மி(மா� ற7கைரயி� ெகா)தா�  இகேலா உட9ற�ேபாF�  ேகாைத இவ�=7 கழ�Dைணயி� (ல-மி  ன�தி� G)டலா�  
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 க�ற தமி�நா வலாிைச�ேத! களி�  '+)டலா� அற�வள�த  ைகயா� அைழ ப தறி�திைலேயா  க��# தி!ன� G	@+ேடா  அ�ற மி'ேபா� வாF பாிதா� ஆட  வாராF அ�#	ேய  அ��ேவF வன�ெத� அரசி@ட!  ஆடவாராF அ�#	ேய  (8)     ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!    தாம	 ேதா�ெபD தானவ ரா�யி  சாேடா ெவ�பைடயா�  தா1ைத யாத	! நீசைட வா@D  சாேபா கி!றிைலேயா  Gமற வா�ெகா1! மா'ல! மா4)  Gறா� அ!ெறா� நா�  G9ட� ேதFதர லா!ெம	 வான'  Gறா உ+,ெகாேலா  ஏமயி ேலமயி ேலயினி ேதாாிற கீயா  ெய!பவேபா�  ஏசD தாயிவ� நீவர நா,த�  ஏேதா நி!தவேம  வாம� =+4ைல யாாிக� வாாினி  வாவா அ�#	ேய  வா9ய ேவFவன� வா�க) வாளிட�  வாவா அ�#	ேய  (9) 
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        
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 இல(ாி ைமயினிவ� மகி�தர இ'வைர  யி7ேக வ�திைலயா�  இனிெயா� சிறி'ள� ெவ(14! 4த!மக  ெவ!ேறா '7காிதா!  உல-D� உைனெயா� கவளம ெதனெவளி  '+டா� எ!ெசF(வாF உதயேனா )�கர மலாிைட #ைதபட�  உ+ேடா இ!Dெகாேலா  அலகD #க�ெபD சிDமக! அயிெறா)�  அ�ேதா எ7கைடவாF  அக�ெவளி தனிெலவ! எவJற நிைனயி9�  அ7கா கி!றிலேளா  மலதைல @லகிைன ய�+மைல மகெளதி  வ�தா ட�#	ேய  வளம	 கைழவன வ)-ைட யவளிட�  வ�தா ட�#	ேய  (10)  அ��	�அ��	�அ��	�அ��	�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��            
8. 8. 8. 8. அ
மாைனஅ
மாைனஅ
மாைனஅ
மாைன����    ப�வ
ப�வ
ப�வ
ப�வ
        இரசித வில7கெலா� 'லவியம ராபதி�  கிைறமகிழ வ��வாரண�  இக�க'-� உ�ைகக ெளன பய� ேதாடெவளி  தி�பநி! D�பதாவி   பிரசமல ைர�த�வி� விைளயா, ம�திபல  பி�(ேத7 கனிகெளன-.  ெப�மித� தி�க�7 ைகநீ.) 4யலெமF   
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 பிரணவ� ெபா	@� ேவத
  சிரசினி� ந)�தி,நி! 4கமதிைய ேவ.ெட?2  ேசதா�ப� மாதI�றி�  திாிவ' க, பநி! ெச7ைகய� ப7கய�  ேதவியைர ேமவிமீ1�  அரசிள� பாிதிக ெளன ப'� ராகமணி  அ�மாைன யா)ய�ேள  அழகா�த தி�ெந�ைல மகி�கா�தி மதிவ�	  அ�மாைன யா)ய�ேள  (1)   ேசாதிமி(� அகள7க நி!4க மதி பா7க  H��திைட யறாதிைம�(�  'Fயெவ+ தாரைக� கணமெதன வாடக
  Hடக
 ெச7ைகவனச   ேபாதினி! றிளநிலா ெவ�ளிமணி '�ளிN�  ெபா�ெபனவ மலத!ேனா,�  ேபா�Dெமா� தாFவயி! உதி�'வா� கயிரவ   =ைவய ெர9�த7ைகய�  ேகாதினிய கணவ!வ� ைக�(ள மகி��  ெததிெகா,�Dப சாி�தைழ�த�  (F ப� கதி�தினி ெத?�பத� பி�ைளெவ�  ேளாதிம� திரளெதனநீ  டாதிச� 'வசார� அைனயெவ+ ணி�தில�  த�மாைன யா)ய�ேள  அழகா�த தி�ெந�ைல மகி�கா�தி மதிவ�	  அ�மாைன யா)ய�ேள   (2)  
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 ம+,மல மணமல திய�ைகமண ம	த�நி!  வா(ழ� கிைணயாெம9�  வ�	� ளிைன பாதி மதி>த� கைணெதா.,  வைள#�வ வி�சமாி�நீ  க+ட'+ ட�பல ப,�தி@� அவ�றிைன�  க�'க� தாடேலF ப�  காமைன ெயாி�'� உன தாைசேம� ெகா+,வள  கைழவன
 சிவேயாகிபா�  ெவ+டரள 4Dவெலா,� அ�ைமநீ &'�(  வி,(யி�க ெள!னநி!ைக  ெம! கமல மலமீ' ப�கா� பற�'நனி  N?மD கா�நிக ப  அ+ட4� அக+ட4� நிைற�தா, வாFநீல  அ�மாைன யா)ய�ேள  அழகா�த தி�ெந�ைல மகி�கா�தி மதிவ�ல  அ�மாைன யா)ய�ேள  (3)    ெவ2H. ,ட�பாிதி ேயாராழி ய�ேத  விசி�தவா� #ரவிேய?�  ேமைலநிலமீதி� றைழ�தட இள�#ெல9�  விைழெவா)த நாவைள�க
  ெச2H., வாரண  #.ெகா) பி)�'ல-  ெச6ேவ1 ைமவாகட�  ெசய4ரச ேவ1�த ;திகைள ேந)�  திைக�'� திாி�த8�'   ப2H., ெம�ல)  பாைவயாி லாடைல   பழ(ெமாழி வ?-றாம�  
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 பகதைல� ெகா,க+, ெகா�ளெவ�  திைச@� பI�பிரைப Nசேமைன  ய2H., மணமல� ேகாைதநீ மரகத�  த�மாைன யா)ய�ேள  அழகா�த தி�ெந�ைல மகி�கா�தி மதிவ�	  அ�மாைன யா)ய�ேள  (4)   இ��நசி� (7கதி� தரளவ� மைனெபா!  னிைழ�தவ� மைனெச�நிற�  தில(மின மணி(யி� ற�மைனெயா�  நீல�திய7(ம� மைனமரகத�  த�ணமணி ய�மைனயி6 ைவ�'� ெதா(�'  ெவ+ டாமைர  ப9வலா.) தா�கண7 க,ெதாழி 8��திாி மேய
Iவாி  தனிமேனா! மணியாெமன  நி�ணயி� (�ெபயாி! ஐவைக
 ச�திக1�  நி!பா 8தி�ெதா,7கா  நி�பெரன ஆரண� நிக��'; 'ைரநிைல  நிD�திட� கா.,ெநறிேபா�  அ�ணவிக சிதமல
 ெச7ைகமைல ம7ைகநீ  அ�மாைன யா)ய�ேள  அழகா�த தி�ெந�ைல மகி�கா�தி மதிவ�ல  அ�மாைன யா)ய�ேள  (5)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        பாட� கைலவா ணி@�தி�-� பல(�  
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 ேறவ� #ாி�திட பி!  பட(2 சினேந ெமFய)யா ப+பி!  அளவி� பயனன�த�  Nட� ெபா,த� த��க�ைண மீன�  தட7க+ இ�ம�7(�  ெவ7கா ளிம�ந
 சி�.படல� மிைட@�  தனி�க� தர ெப�மா!  ஊட� கலக� தனி�விைலநா 9ன�ெக!  ெற?தி ஒ ப4�ைவ�  'த-7 கிரய சாதன ெபா! ேனாைல�  (ைழெதா. டைல�தா.ட  ஆட� ெகா)ெந� ேவ	@ைம ஆ)  அ�ளா ய�மாைன  அறெம+ ணா!(� வள�தெச�வி  ஆ) அ�ளா ய�மாைன  (6)   ெகா7கா (வைள விழியாட� ெகா)ேந  ெசவி ெபா� (ைழயாட�  (ளி4� தார 4ைலயிளநீ (87  கியாட� (னி#�வ   ைப7கா 4க7க� இைண�தாட   பாதி மதிவாJத�வர�பி�  பனிேவ வாட� கனிவாயி� ப)�(�  தமி�நி! றாடெவழி�  ச7கா தட7ைக� 'ைணயாட� தைழைச  வல =7 (ழ�பிடாி  த!னி� சாி�' சாி�தாட� தனிேவF  
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 வன�'� தைலவமகி�  அ7கா ேமனி யைச�தாட ஆ)  அ�ளா ய�மாைன  அறெவ+ ணா!(� வள�தெச�வி  ஆ) அ�ளா ய�மாைன  (7)    மணிேத சா	  #லவாிைச வைள@�  தைழ@� #லவாிைச  மைறேயா ரக�தி! 4�தீ@� வள�7  கைழக+ 4�தீ@�  பணிேந சின�' மாதர7க� பயி8�  ெபாFைக மாதர7க�  படவா! மி!ைன� ெகா)திக?� பலவா  மணி ெபா� ெகா)திக?�  கணிநீ கட�' வாசி�(7 காவி�  கிளி<� வாசி�(�  ைகமா வின7க� கனெம,�(7 கவி!  ேகா#ர7க கனெம,�(�  மணிG ெந�ைல  பதி�கரசி ஆ)  அ�ளா ய�மாைன  அறெம+ ணா! (� வள�த ெச�வி  ஆ) அ�ளா ய�மாைன  (8)   
ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!    ெசா�ெபா� ளாFமணியி�Iட ரா@யி  ேதாDD� அ�ேமெமF   
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 ' #ர வாதிய ந�(ண ேமவிய  &யவ ப+நீ,  க�பக ேநர� ைம #க ழாகாி  காதக ந+ணாத  க.கைட ேதா@ம ைழ�க� ணாநிதி  காத	 ெய�நா1�  வி�பன மீறிவ ?�'( ேலIர  மீனவ ெனா!னாைர  மி�(D தாைனெகா� '�ைகயி� அ,�  Nெறா, வி+ணா��  அ�#த ேவJவ ன�தின ேச(யி  ஆ,க வ�மாைன  அ�றெம லாமறி -�ற�� Gமயி�  ஆ,க வ�மாைன  (9)  ெசF@� தர#ல� ைவ(� ெறா�4ைற  ெத!4க மாநைடG  ெசலவ� க-ட! உ!ெவFய� #D�வைக  தி+ைமயி! நா),நா�  ைசய� 'யாிய #�ைவ  பிைன4'  ச!னிதி மா�விைடேயா ைசைக� (றி@ண ெவFதி� தினவ��  த!ைம@� ஆலயமா  ைமய  பிதழியி� வி�வ� தைழத�  வ!னியி! மாவ,நீ+  ம�ல� றிகிாியி� அ�	� தி�மல  ம!9ற Nத8ேந  



58 

 ஐய� களவD ைமய� ற�பி)  அ�மைன யா,கேவ  அ�ைல  ெபா�(ழ� ெந�ைல  பதி@ைம  அ�மைன யா,கேவ  (10)  அ�மாைன�அ�மாைன�அ�மாைன�அ�மாைன�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��         
9. 9. 9. 9. நீராட&ப�வ
நீராட&ப�வ
நீராட&ப�வ
நீராட&ப�வ
        வா!ம�- மைலயமைல நி!றி� 4ைல பா!  ம,�தலா� Gடலா1�  ம!ன7க வைளைவ� தி��தலா� அமணரா  வ�பவ� GDெசயலா!  ேம!ம�- ெநறிய!ப ராடேவ த�கதவ� விைர  வி� ெபா��'� வ	யா!  மிளி4� தைல பாணி ய�பர2 சாதலா�  வியனா மதி ெபா	வினா�  ேத!ம�- க.=ைவ ெய!பினி� வ��தலா�  திக�ேதாணி Sதர	னா�  ெச�பாக ம!9சீ ர�பதிக ேமாதலா�  தி�ஞான ச�ப�தைர   ேபா!ம�- க�ைண  #க�
சி�' =�'ைற   ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  =Iர வ?�'4ய கீசக வன�திைறவி  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  (1)    மி!பயி� க�7ெகா+ட� மரகத
 ெசF(!றி!  மிளி�' கா�தமணிமா  
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 ேமைட  பர பி9ற� Iதாிசன வா.பைட  விேநாத!வட ப�திர�தி!  ம!பேயா ததியி� (லாவ�கா.  டணிெந�ைல வ)ேவெயா+ 4�தி��(�  வா�வைளெகா� ெசவி@4� றாபணி  மி(�ேதா7கி ம�ணீ�கி ெய!Dநிக�ேப  ாி!ப4� ெகா+ெடா� ெப�7க� மித ப
  ெசF தி��ேதாணி வ�திலகேவ  ஏாிைச@� உழவார வாரமி. ெடவரா8�  இக�வாிய தா�பிரபல�  ெபா!#ைட ெயா'�(த	! எFதிவா கீசநிக  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  =Iர வ?�'4ய கீசக வன�திைறவி  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  (2)  காதல நD7(வைள கா	�விழ அடெந,7  க.க�7 (வைளேச ப�  காமநா சியிலணியி 4�த2 சிவ ப�  கதி�த'வ ாித�விள ப�  தாதல அல7க�#ன! ம7ைக�(� எFதிட�  தணவி	! ப�தமி�த�2  சைடயனா ர�ளமைற ெச #வ� ண�'ய-  தா7(#ப� கைலேதாFவற   பாதலெம லாேமாதி வா�(திைர நீ�கய�  ப�றிமி! னரவமணிவா!  படச�தி! வ	யெப�� ஊடைல� தீ�த�.  பரைவேயா, ச7கமி�'   
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 =தல� #க�தரந� ஆZர ாி�(ல-  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  =Iர வ?�'4ய கீசக வன�திைறவி  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  (3)  மி(�தளக பார
 ெசா��கவி�� ெத7கJ�  விாி�திட	! நறெலா?�க�  ெம�த  பய ப. டமி��திட� ெக+ைடைம  பய ப. இயகளவைள ெடயி�றிற  4(�தரள ராசி@ மிட�றிெனா ெடயி�றி�  ெகாவாைமேத� தலறெநாிய  ஒ+Iண7 கவி4ைல� ெகதி#� #த7க+  4?'ைடய-� தி�ெகா ெபன�  த(�தைவ ெபற பல தர2Iழி� '
Iழி  தய7கெம! #றல)�(�  தா�-ற� (றி�'  ைபதைத@ ெமா,�கி  ெமF�தவகளி� கமட�வனேம  #(�தவ Jற #ாி@ 4�வ  பI�ேதாைக  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  =Iர வ?�'4ய கீசக வன�திைறவி  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  (4)  மதிய� தில7(4க வி(ைளயநி! அ�+ேமசி  வ�டவயி ராணிெபா!ைம  வளராி சன
I+ண மாதிய நD7கலைவ  வ.)!4! ேன�தவாேனா◌ா  'திய� #த�ெப�க மலமாாி &உF�ேதவ  
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 '�'பி 4ழ�கியாட
 Hமகளி (ரைவயி. டய�Hழ நி!றைன  'வ.டா ெச@�தீமக�  'திய� ெபா��த(வ! ெவ�ள� (ட7ைகயி�  உ1�தளைவ யா�கி 4�நீ  உ+டதமி� 4னிநீைம க+,Iர நதிநீைர  @+ணெவன வி+ைணந+J�  ெபாதிய� தட7(,மி யிடறிவ�  ெத+)ைர  ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  =Iர வ?�'4ய கீசக வன�  திைறவி ெபா�ைநநீ ரா)ய�ேள  (5)   
ேவ ேவ ேவ ேவ         அ!றா தாி�(� ெபா'வமைன அைளபா�  தி�) அைணகயி�றா�  அ)@+ ,ரேலா ட?'தவ�� தட�G  ம�த மிர+ெடா)�'�  க!றா� விளவி! கனி@(�'� காலா�  சகட� தைன�தக�'�  கடவா ரண =+ ம� ெபாசி�'� ககமா  வ�வா! வாFகிழி�'�  ெகா!றா டலைக @யி()�'� (லமா�  வைர ெபா� (ைடபி)�'�  ெகா,7ேகா� க2ச! தைலகவ�'  (�தி #த�வ 4த�ேவாைர   ெபா!றா த�+மா 8ட!பிற�தாF  
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 ெபா�ைந  #'நீ ரா,கேவ  ெபா!னா ெந�ைல வ)-ைடயா�  ெபா�ைந  #' நீரா,கேவ.  (6)   கவன மிைச@� அக7கர�தா� கதி4�  தைலயா நா�றைலயா  காணா வ)ேயா ைட�தைலயி� க�தி  4யல கைன
ேச�தி   பவன மிைச@� பா�ெப8�#� படேதா�  ஊம� ெத��ெகா�ெவ+  பறைவ இறேகா டணி�ெதவ�� ப!னா�  பி�தெனன ேபச�  தவன மிைச@� #ற7கா.,
  சா�பரா) மதேவைள�  தகி�ேதா! உ!ெசா� ப)4?'�  தாேன யாட வாெனா,  #வன மிைச@7 ெகா+டாட   ெபா�ைந  #'நீ ரா,கேவ  ெபா!னா ெந�ைல வ)-ைடயா�  ெபா�ைந  #'நீ ரா,கேவ  (7)   விாி@ 4பய பாாிச4� ேமவி  அர�ைப மி(�தாட  ேவD நாண! மாதமல ெவ+சா  மைரN சிடவி+4த�  ெசாாி@ மணி@� பலபணியி� 'ைண  ெபா� கயலா தி@7கனியி!  
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 ெறாைக@ நிறமா யிர�த�ெம!  Dகி8 மகி8� ெதானி�த�வி  சாி@ மைலய� தட2சார�  ச�' மி�க மத4மாி  சன4� விைர�ேத� த+மல��  தர7க� கர7ெகா+ ,ன'பணி  #ாி@ மகளி ெரன பர-� ெபா�ைந   #'நீ ரா,கேவ  ெபா!னா ெந�ைல வ)-ைடயா�  ெபா�ைந  #'நீ ரா,கேவ  (8)       ேவ!ேவ!ேவ!ேவ!        Iரந. ேபாடவ #ணெபா� பாைவய  Iவண  பதியா�ேகா  Iகெமா  பாெமாழி பயி�க�  பாசசி I�தி� திற�ேவதா  -ரக  பாயின! 4ளாி  =ைவய  �வைக� கட�ேட  ெயா�மி� தா)ட வவனி� கா(ல  ெமாழிய� களிGேத!  4ர�க. டாமைர ம�ம� தாெநறி  4தி4� தழ!ேம!ேம!  4த!ைம
 சீெபற ெவன4�  ேபாயிள 4Dவ� பைடயாேல  #ரம. டாமைன யவ�மி�க  வா,க ெபா�ைந  #'நீேர  
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 #ய	� ேறாFவைர வன4�  றா,க ெபா�ைந  #'நீேர  (9)  ெதானி4� றியச. சமய� தவ  ெசா�Dதிசா ேராெபா�ேள  Iக'� கமில� 'வித� 'வித�  'ணிேவ ேயாகியதா�  இனிதி� றாிசி� திடவி� #�வ�தி  ைடவா� ேபெராளிேய  இைசய� கவிெசா� ற)ைம  படமி�  ெகைனயா� பாவதிேய  கனவி� ெப�கி� கம�ெமF� க�ைண�  கட�H ழார4ேத கன4� ற�ைம
 சசிெதா.  டவிக.கணமா ேகாெவனநீ�  #னித� கைழ@� பவப� தினி  ெபா� #'நீ ரா,கேவ  ெபாதிய� கிாிெப� ற��ந�  ெபா�ைந  #'நீ ரா,கேவ (10)  நீராட�ப�வ�நீராட�ப�வ�நீராட�ப�வ�நீராட�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��         
10. 10. 10. 10. ஊச&ப�வ
ஊச&ப�வ
ஊச&ப�வ
ஊச&ப�வ
        நிகாி�ெச� பவள� ெகா?7கா� நிD�திமிக  நீ,ம� பரவிலாச  ேநகில ெமன�தள�� வ+ண7 கD�தமணி  நீலவி. ட2சைம�'   
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 பகாிள நிலா�தரள வடமி. டைச�தில(  ப'மரா க பலைகேம�  ப!9கைல வயிரெமா, ெச�வவயி  Lாிய� பா7காி� பரவிெயாளிர
 சி காிமிைச தவ?4கி� உற�#.ப ராக2  சிற�'ள விதானநிழ	�  ேறIம	 4கைம�' (ல-ேகா ேமதக
 ெச7ேக�  மணி�ெகா'ைணயாF   #காி!மணி மரகத மி��தாட ெல!னநீ  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி மதிய�ைம  ெபா!Tச லா)ய�ேள  (1)    ேத�'ண
 சிகழிைக� தா�சைட� (
சணி  சிற�'4
 Iடாிலாட
  சீறியெதா யி�ேறா�க ளாடெவா� க-ணிய
  ேசFப�( தி�வ�.பா�  ஏ�'ெபா� கலச7க ளாட� 'வ+ட  சி�றிைடயாட வ)யாைரK  ேட�Dத 8ண�தி, மாி�(ர� கி+கிணி  யிைச�தகழ 	ைணகளாட�  கா�'மணி (யி	ய >த�I.) யாடெவா+  கனிவாயி! 4Dவலாட�  க�ைணய7 கடலா,� வதன�தி லாடாி�  க.கய�க ளி�ம�7(�  ேபா�'ெதா. டா.,(ைழ மி!Tச  லாடநீ ெபா!Tச லா)ய�ேள  
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 #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி  மதிய�ைம ெபா!Tச லா)ய�ேள  (2)   வ!ைமப, ெகா7ைகய� ப7கய
 ெச�விய  மணி�கயிD ெதா.டைச ப  மாதிரதி @�#ேலா மைச@மய ராதி�  ம�7கி�ெவ+ கவாிNச  இ!ைமப, >+ணிைட அண7கினக�  ம7கலேமாெர.,நனி ேய�திநி�ப  இகெமா, பர�'மய 	!ெறாளி  தேபாதனக� இதயார வி�தமலர  ெம!ைமப, ெகா!ைறய7 க+ணியின  தவேயாக� விரகேவ ைலயில?�த  ேமத�க ப�8யி� 4!ைனநா ளி�ெச@�  விைன�கீ ெடன
Iம�(�  #!ைமப, 4ட�ச� இ�வித� தாடெவா�  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி  மதிய�ைம ெபா!Tச லா)ய�ேள  (3)  அ'லெமF
 சிவபதன ேவதச! மாெவ9  ம�
சக! விய�தாடவ!  றளவD மைழ #ன	 ென�8�(  ேவ	யி, மனவரத தானரான  4'பர� ெபா�ைள  பத2ச	  #	 பாத 4னிவரக ளாடNைண  4த�வர' பாட� களி�தவா! பாிசிெலன  
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 4ர�வைள� (ைழகளாட  ம'மலக ளாட  பிற7(� #ாி பவள  வாசைட விாி�தாடமா!  ம?வாட ெவ+டைல� (?வாட மாணி�க  வைர#ைரய மிளிதா�பிர   ெபா'விலா ட
ெச7ைக ெகா.)நி!  றா.,மயி� ெபா!Tச லா)ய�ேள #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி  மதிய�ைம ெபா!Tச லா)ய�ேள  (4)  (�மணி
 H.,ரக ேவ.டவர மீ�'7  (ழ�கா! நD�ெபா(.,�  ேகாகனக வாவியிைட நி�வாண மா #ன�  (ைட�'ள� வ��'மடவா� க��Iர� தவர'கி லளி�'ெமா�  க7காளரா4னி வாப!னிமா  ராைடக� கவ�'மட 	�திர� 'Fம9D  மாைன@� நீ�'நா1�  தி�விள� கி,வாேனா L)ய பர�ைதமகி�  சீெபற
 ெசF'4'<�  ேதDநல� ஆதிைச வ
சிDவ ெரFத�ெதாி�'�  விைள யா,மிய�பி�  ெபா�வி�வட மைலவி�	 ம�-மர கதவ�	  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி மதிய�ைம  ெபா!Tச லா)ய�ேள   (5)  
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 வ�லா+ைம த�மைற விாி2ச!நா!  4கமலாி� வ�தசன காதிய�(  ம�+ம	 ப-�தைர ய�.)றைம ெகா,ெவ!ற  வாதM ர)�க1�(7  க�லா	 ன)யி� (��தநீ ழ	8த-  க�ைணய7 (ரவத�4!  ைக�கைழ (ைழ�'மல வாளிெபF தி!ப�  கட�(. (ளி�கவி.,
  ெசா�லா லள பாிய வ	'!D ேசெயா!D  &ய>த ல�பக�தா�  ேறா!ற  ெபற�க+ ெட,�தா தாி�த  த!ேறாளி�வ) ேவலாகிேயா  ெபா�லா7( மJகா' நி!றமி! ெகா)  யினி' ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி  மதிய�ைம ெபா!Tச லா)ய�ேள  (6)  கா'� தட7க. க��பி) ெயன�(ல-  கைடசிய வர�க+டதா�  களிமி2I� உழவெவயி! 4தி�4! அவி� ப�  கைன�ேதா ),�பகெடலா�  ேமா'� திைர�தட 4ழ�கெநா� ெத?�வாைள  4கி�கிழி� ' பI7காF  ெமாF�தக4 கி�பாய வத!மட� Dயி!ம�தி  ;ாிைய� த�விெனFத  மீ'�' ேசாைலயி! மட�ைதயக ளா,மணி  ேமைடயி� பலNதியி�  
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 விய!மலய வைரதமிேழா ,த-ெத! ற�(ழவி  ேம!ேம8� வ�'வ�ெத   ேபாத� தவ��'வள ம	@ெந� ைல�கரசி  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி  மதிய�ைம ெபா!Tச லா)ய�ேள  (7)   பாிI�த ேமனி@ட! ஆலய�ெதFதி ெமF ப�தி  ெசF(ந� ெநறியி�  ப2சI� தி@ம�வி @.#ற4 ெமா�வழி   பட4ய! Dபசாி�'  விாிெசா�ற+ மலெகா+ ட�
சி� திைற2Iந�  மி�க; லாதாரமா  ெவ7கன ெல?�பிட விேரசக� =ரக�  விள7(� பக4)�'�  தாிசி�( மல��விைன ெயா #மல பாிபாக  த�'வ மிைய'ளா�2  சாேலாக மாதிய பத7க+4ைற யி�ெபற�  தனிய�. ெப�(மாட�  #ாிச
சி தான�த சகளநி.களவ�	  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி மதிய�ைம  ெபா!Tச லா)ய�ேள   (8)  ப7கய மல�'ைண ெயன�(ல- தா�க1�  பாிதியி� கதிவிாி�(�  ப.டாைட ேமகைல @,�ெதழி� ப.)ைக  
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 பதி�த>+ ணிைட@ெமா	G  ச7கணி@ மபயவர த
ெச7ைக @2சரா  சர4த- சி�Dதர4�  த+ண�� Iர�(மி� ெகா7ைகக1 ம�ெபா�  றட�ேதா+ 4க�த(ைழ@  ம7கல மிட�றணி@ மிள4Dவ� =�தகனி  வா@�ெவ+ மணிநாசி@�  வா�விழி  ெபா	-மதி >த84க ம+டல4�  வாியளி 4ர!றG�த�  ெபா7க- மில7கெவம திதய�தி லா,வாF  ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி மதிய�ைம  ெபா!Tச லா)ய�ேள (9)  மைடபாF�த கடெல!ன வ�ேளா7( நலம!ன  ம+ணாதி யாெம+வ)வாF  மைறநா!( >வ8+ைம ெகா,ேவ+,மவ த�4!  ைம�மாைய தீைக#ாிவா!  விைடS�' வ�ம+ண� #	பா�# ெதாழெவ+ணி�  வி+ணாட காணெவா�தா�  மிகM!றி யி��வ!ன 4Dதீ7க! உட�ப�4  ெமF2ஞான நாடகமதா 8ைடவாF�த ')ப+ண! 4தலாF�த தவப!னி  @+ணா, ேமாைரவைகயா  உயவா�த ெதாழி!4!னி 4ய�பா7கி! அ'த!ைம  @!னாைச ேபா!ம	யேவ  #ைடH��' பலவ+ைம நவி�பா7கி னந+J  
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 ெபா!Tச லா)ய�ேள  #க�;7கி� வனந!ைம திக�கா�தி மதிய�ைம  ெபா!Tச லா)ய�ேள   (10)  ஊச�ஊச�ஊச�ஊச�    ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    ��றி����றி����றி����றி��            
வாவாவாவாழிழிழிழி        ேவத7க+ 4தலாய பலகைலக� வாழிய��  ெவ�ள� தமி��தெபாிேயா  மிகவாழி யDவைக� ெதாழி!4ய! றழேலா�#�  வி பிரக� வாழிெய!D  நீத7க ட�த4ைற ெசFயாத ெச7ேகா!ைம  நி�பத� ெப�ைமவாழி  நிைற#க�  பா+)வள நா,மத! 4கமைனய  ெந�ைலமா நக��வாழி  மாத7க N�ாி  ேபாைவெகா, திக�ேவJ    வனநாத வாழியவபா� ம�-மர கதமயி�ெபைடெயன� திக�கா�தி மதிய�ைம வாழியவ�ெபா�  பாத7க 1�கணி@ ெமன'பி� ைள�கவி   ப�வ7க� ப�'�வாழி  ப�8யி� திர�வாழி ைப�தமி�
 Iைவப�(  பாவாண (ல�வாழிேய  

    
கா�திமதிய�ைமபிைள�தமி�கா�திமதிய�ைமபிைள�தமி�கா�திமதிய�ைமபிைள�தமி�கா�திமதிய�ைமபிைள�தமி�    !�றி� !�றி� !�றி� !�றி�      


