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பா

௵, 1944, பதிாிைம, விைல 8. 5.

-----------1. சிவஞானபாைலய வாமிக தாலா

தாலா எப. ழ$ைதைய& ெதா:"( கிட&தி அஃ. உற=மா> இனிய
பாடகைள பாவதா*. தா எப. நா. நாவிைன யைச&. பாத"
‘தாலா’ எ> காரண ெபயராயி( ெறப. பிற பாடக@* நாவிைன
யைச&. பாடபவனேவயாயி

* இெபய சிறபாக ழ$ைதகளி

பாடகளிேலேய பயப&தபகிற.. தமிழி கீதாசார& தாலா, த&.வராய
வாமிக

தி&தாலா 3த"ய தாலா 'க

உ ளன. இ&தாலா:

அ:களா சிவஞானபாைலய வாமிகைள ழ$ைதயாக பாவி&.& த&.வ ஞான
ெபா கைள அைம&. பா: ளா.

கா

ேநாிைசெவ2பா
அவஞான* ேபாகி ய2ஞான மா*
சிவஞான ேதவ றி3 - தவஞான&
தாலா ெட

$தமிைழ5 சா(>த( ந(>ைணயா*

மாலா மா3க&த வ$..

'(
திவளா ெலைன& ெதாிவிக விள=$
திBவாC வ$த சிவஞான ேதசிகேனா.

(1)

எ>நி&த Dரணமா யிபவறி B2ைமயாC
நிறப: நி( நிக,பிரம ெமறாேனா.

(2)

தச&தி யாலா$ தலம=க "=கெமன
எச&தி பாத& ெதE$தளி5 ெசானாேனா.

(3)

ந2பா மிட"=க நறா* பிராண"=க*
ஒ2பாவ "=கமா ேமாெபாளி= ெகறாேனா.

(4)

ஆசார "=க3ட னா= "=க$
ேதசா மிட"=கG ேச$தா ெமறாேனா.

(5)

அ$த பிராண"=க& தாG சிவ"=க*
இ$த5 சர"=க ெமறசிவ ஞானிேயா.

(6)

பாவ"=க$ தனி( பரம பிரசாத$
தாவகற மா"=கG சா$.வ ெமறாேனா.

(7)

ஏகா=க ேமயா மிப& தியாகா=க*
ேபாகா=க* ேயாகா=க* ேபா(றியறி ெயறாேனா.

ப&த

மா ேகச

மா* ப

(8)

$ தியாகா=க*

உC&.ணாி ெனன Bண&.* ெபமாேனா.

(9)

பிரசாதி ேயா பிராண"=கி யா*
உைரசா ேபாகா=க ெமாெற> ெசானாேனா

(10)

சா(>மிேயா கா=கG சரண னயிகியனா*
ேபா(றிநீ காெண> ேபாதி&த ேதசிகேனா.

(11)

அ=க நவவித3 ம$தநவ "=கெமா
த= ெமனெவன5 சா(>* ெபமாேனா.

(12)

விE=க பகெலா ெமலலா சார*
ஒE=கி( சிவ3 3(றிமி= ெகறாேனா.

(13)

ேசாகிய ேலகிய3G ெசான விவ(றறிB*
ஏகி>* பிI றி"=க&. ெமறாேனா.

(14)

இ$தகா யாபண=க ளிட"=க& ெதெறன5
ச$த படBைர&.& த$தசிவ ஞானிேயா.

(15)

Jடமிைட வட* ெப=ேகா 3கநாள*
ஆடK> ேகாளகமா சாராதி ெகறாேனா.

(16)

நா(றG ைவவ நL ெறா"நிைறB
சா(>G ச"=கG சாெமன5 ெசானாேனா.

(17)

ேவ3தலா= க$த* விள= மர3தலா=
6மணமா சார= வினிலா ெமறாேனா.

(18)

தளிராதி க$த3ைக தா3தலா= க$த*
ஒளிரா சிவசர&தி னா(றிமி= ெகறாேனா.

(19)

காC3தலா= க$தெமலா= காசிபிர சாத&.$
MCம"மா "=க&.$ .

ெமன5 ெசானாேனா.

(20)

ம.ர$ .வகா வ2ளிைக ெபலாG
ச.ெர றி&தியவா சாராதி ெகறாேனா.

(21)

ெபாைமெவ2ைம ப5ைசெச*ைம ேபா$த கைமெயலா*
நைமயவா சாராதி ந2Nெமற நாயகேனா.

(22)

வைமெமைம ெவ*ைமத2ைம வாC$த மிசிரெமலாG
சிைமயவா சாராதி ேச$.ெகா@ ெமறாேனா.

(23)

கGச நர*ேதா க2டழ லாதிெயா"
அGெசா"ைவ ெயலாமO வா>3> ெமறாேனா.

(24)

மண3தலா ைம$. வைகநிைறெவ லா3*
நN3ைறயா சாராதி நா:ெலன5 ெசானாேனா.

(25)

இ*3ைறயா றாறா மில=கர ணாபிதெம
ெற*மறிB ெகா ள விய*சிவ ஞானிேயா.

(26)

ெதாடறி$தி= ெகாைற& .ணி$. Pக$.மகி,$
திடைம$. நி( மி"=க=க ெளறாேனா.

6>மிைவ யாவி

(27)

மி ெகா ைக ெப>மி"=க*

ஏ> மிர'( ெறடா ெமறாேனா.

(28)

உவG ைவநிைறவா ேயா=க பித=க
மB$ திறGெசா மயிைல மைலவிளேகா.

(29)

&தசி&த ேமாபிர தி&தெமன& ேதா>பா
ச&த3&த மாபிர சாதம ணாயகேனா.

(30)

அ=க"=க ச&திப&தி ய&த3க வபிதேச
ட=களிைவ யட சயிலெமன5 ெசானாேனா.

(31)

சி&த மழி$. *பேநாC மா(>G
சி&தமதி லாசார$ ேதா>ெமன5 ெசானாேனா.

(32)

&தி யழி$. ெநறியி னி(G
&திதனி னி(G டவி= ெகறாேனா.

(33)

ஆ=கார மிலா நிரா=கார வ&தமதி
நீ=கா தில நிக,&.சிவ ெமறாேனா.

(34)

கமன மழி$. கைறய(> நி(G
மனமதி னிறில$ Mயசர ெமறாேனா.

(35)

ெமCGஞான மாகி மிளி* பிரசாதG
Gஞான வ&தமதி( ேறா>ெமன5 ெசானாேனா.

(36)

.(பாவ நீ=கி& .ணிBப ம&.வித
ச(பாவ மா"=கG சாெமன5 ெசானாேனா.

ஆதார Jட=க ளாறி

(37)

மO வாறி"=க*

மீதாக ைவ&. விள=க5ெசC வி&தகேனா.

(38)

ஆ> 3க=க@மO வா>சா தாகிய3*
ஆ> வண3மா மாறி"=க ெமறாேனா.

(39)

ப&தெனா மாேயச பாபாிய வாசார*
ெமC&த நா* விள= ெவறாேனா.

பிரசா திம பிராண"=கி தா

*

(40)

உைரசா சிவசர3 ேமா=கி"=க ெமறாேனா.

(41)

ஒழி$தவ=க "=க ெமாநா ந*பா
எE$த@G ச=கமெம றிப$ தவாேனா.

(42)

உவ 3வவ 3(றறித( ெகடா
அவெமன நிறிமO வா>ெமன5 ெசானாேனா

(43)

மா த Mலாதி மானவி வாதிேய
ஆசி றியாகா=க மாதியா ெமறாேனா.

(44)

விாி$தன ெவலா3* விாி$த3ைற ெசேற
ஒ=கிய=க "=க Bபயமா ெமறாேனா.

கட&தி

(45)

பாதியா காய3(ற வாேபா

அ&த Bபாதியா ல=க"=க ெமறாேனா.

(46)

த= மி"=கமா$ த(பதம& ெதா*பதேம
அ=க மயிகிய மசிபதெம றா2டாேனா.

(47)

ஆக 3யி.ாிய னாCநிற ேபாெதைம&தா
ேசாகமன& தானாக& ேதா>* ெபமாேனா.

(48)

அைம&தபரG &த& த &தமதி( சீவ
தமபதி யி(ேறா>$ த&.வ=க ெளறாேனா.

(49)

நிரGசன Qனியமா நிகள&தி( சி&.
வG டசி னாதாதி வாCபெவன5 ெசானாேனா.

(50)

Iலசி&. நாதாதி I>* ண$தா
மாலக(>G ேசாதிமய மா"=க ெமறாேனா.

(51)

அகராதி மா"=க& தாகியைவ 6:&
தகவாேமா= கார சதாசிவமா ெமறாேனா.

(52)

அ$த5 சதாசிவ&தி ைன*3க&. ைம*Dத*
வ$.( றிதய&தா மாவமி= ெகறாேனா.

(53)

அDத* பGசீ காி&திப& ைத$தாகி
ைமDN மாமாைவ மனியி ெமறாேனா.

(54)

ஆணவ&தா Iடனா மாயி 3விைனயா
மாண வளிமிைற மாையவ: ெவறாேனா.

(55)

ேமைலவிைன யாKழK ெமCயி பாகமல
கால3ற5 &த கரணமா ெமறாேனா.

(56)

6>மன5 &த3ற ெகா2பி2ட நாம&ைத
'> தலெநறி ேநாெமன5 ெசானாேனா.

(57)

கிாிையமன பாவ= கிைடபாிய ஞான*
மவிவிடா த=க* வய=ெமன5 ெசானாேனா.

(58)

ஞாதிB நிறறி ஞானேஞ ய=க@ம(
ேறதமற ெவ> மி$தப: ைவபாேனா.

(59)

வாேன&த ெவ> மவ( காியபத*
நாேன&த நசிவ ஞான ேதசிகேனா.

(60)

மி:ய( ெகளி. விழி(ற ெபாேபா
அ:ய( வ$தி= ககபட வார3ேதா.

(61)

கயிைலமைல ேமB= கைடபி:யா( சீசா
மயிைலமைல மீதி= வ$தம$த மாமணிேயா.

(62)

எலா கைலண$. ெமCதா ெபாைளெயா
ெசாலா( றிக,&.த(& ேதா>* ெபமாேனா.

(63)

சீல$ திக,$.மதி( சினமிறி *ப:ேயா
ேகாலG சிவெமனB ெகா @ம றேமா.

(64)

ம2களிக நாேய மன=களிக க2ெகா2
க2களிக வ$த கைண ெப=கடேலா.

ச*ப$த னெறாநா டா

(65)

2ட பானா@*

எ*ப$த நீ=க வினித3. ெசCதாேனா.

(66)

ேவ2வெவ லா3மா* ெவ2ணீ றளிபத(&
தீ2 மலைக5 சிவஞான ேதசிகேனா.

(67)

இ*ைம ம>ைம யிர2* ெபறெவம5
ெச*ைமதர வ$த சிவஞான ேதசிகேனா.

(68)

அரசமய மறி யக=களி&ெதG ஞா>*
பரசமய 3*பணி* ப=கயெபா( றாளாேனா.

தானப=க ென

(69)

மத றனாைண ையகட$.

மானப=க* ப2N* வ"ெயா >ைடயாேனா.

அறியா ெதாநா ளைறயி

(70)

*வ பாசG

ெசறியா த@$ திேப ைடயாேனா.

Dத3த ெலலா3* ேபாகியவ( >2மைற$.

(71)

ஞாதிவா ெமைன நய$தறிவி& திடாேனா.

(72)

எ$ைதசிவ சாதன=க ெகலா$ திநீ>
3$தியெத >2ைம ெமாழி* ெபமாேனா.

(73)

உ&திரேன ையயமிைல ேயா&தி ராக$
தாி&தவ ெனெறம5 சா(>* ெபமாேனா.

(74)

ஒ2மைறயி க2ணா 3&திரமO வGெசE&.=
க2மணிெய ைறயமற கா மகடேலா.

(75)

அவாகி நிறச5சி தான$த Rச
வாகி& தைன ெகாெமன5 ெசானாேனா.

(76)

பரம சிவெமனB* ப2ைடமைற ேபா(>*
பிரமெமன B*ேப ெப>மி"=க ெமறாேனா.

(77)

திரGசரெம றீச றிBவி ர2
பரGசரெம ேறா.* பவளவா ய2ணேலா.

(78)

அ=க* ைனேவா ன:னல லா.பவ
ப=க= கEவ படாெத> ெசானாேனா.

(79)

அ$த கரண& தEக>ப ெத=க பர
ச$த பிரசாத$ தாென> ெசானாேனா.

(80)

தணமதி( சீ>$ தனிவிழிகா டாம
கைண :யி= க2கெளா வ$தாேனா.

(81)

ஏ8$ தாவா ழிடேமந( காசி$ெத
ஆ8 ம*பல3 மாசிவ ஞானிேயா.

(82)

தபாத தாமைரேதாC த2னேல க=ைகயாC
(83)

வபாச நீக வழ=சிவ ஞானிேயா.

ம2பைட&த நா3கனா மா

டத ெமா23க&தி

க2பைட&த ேப>ெபற கா 3வாேனா.

(84)

ஆ= ெகாேநா யைன&.= கைடக2ணா
தீ= கைண5 சிவஞான ேதசிகேனா.

ெசப 3றெவன. சி$ைதR டாைசெய

(85)

=

ைப .ைக&. :யிக வலாேனா .

தைனய ளாளென

(86)

$ தைம லகறிய

எைனய: யாேரா ெடE$தளி கா&தாேனா.

(87)

ெமC&த வறிவா* விளகைத ெயாெற&.&
த&.வமா மகல&ைத& தா* ெபமாேனா.

(88)

வEவிறி& தமா வ"லக ேம&த
மEவிறி பாவ மரெமறிய வ$தாேனா.

(89)

இைணயா. மிலா விடபவேவ ைல
ைணயாக வ$த@* 2டாிக& தாளாேனா.

(90)

ஊேனா Bயிேரா Bயியிேரா வான$த&
ேதேனா வ3ேதா சிவஞான ேதசிகேனா.

(91)

அ2ட 3E. மNவி( சிறியவா
ெகா2ட ெபைம ண றைனயாேனா.

(92)

எ=க2 மலவி@ கீ2 மயிைலமிைச5
ெச=கதிேபா( ேறா>G சிவஞான ேதசிகேனா.

(93)

அ(பகK மாறா தரன:யா கீதK>=
க(பகமாC வ$.தி காGசிநக (றாேனா.

(94)

Dணா ம வசவ D2டசர Dைசய>
காணா ெவமகி> காசிவ ஞானிேயா.

(95)

விெவ> பிைம விளகெவ ெசாைல&
திபத=ெகா

கிற சிவஞான ேதசிகேனா.

(96)

ெபாறி7 ெசKமன ேபாகளி(ைற& தறா
தறி7 நி(ப& தைள$தசிவ ஞானிேயா.

(97)

பா:$த சீ&தி பரவி$த பாதமல
Q:மி கால$ ெதாைலகவ

ெபாC*மாைய ெய

ெசCதாேனா.

(98)

* "யிவாC பேடைன

ைக*மாறி லாம( கைணெகா மீடாேனா.

(99)

ப&தி$த ப=கயெபா( பாதேம பாகிற
சி&தி$த& தா@G சிவஞான ேதசிகேனா.
-------------!றி ைர

(கா) அவஞன*-RணறிB அ ஞான*-ெமCயறிB.
மாலா*-மயக=கைளெயலா* ஆவிகிற.

1. எைன& ெதாிவிக-நாயா எபைத என லப&த.
2. நி&த Dரண*-எ>* நிைறெபாளாகவிள=வ..

(100)

3. தச&தி-த

ைடய ெமCயறிB& திற*.

4. இஃ. இ"=க=கெளலா* ஒெறற..
5.இைவக@* சிவ"=க வைககைளேய 6>கிற..
6. இைவக@* சிவ"=க வைககைளேய 6>கிற..
7. தாவகற-(றம(ற.
8. இஃ. அ=க=கைளப(றி 6>கிற..
9. ப&த-அ:யவ. மாேகச-இைறவ.

15. காயாபண*-உடைல அபி&த.
17. நா(ற*-மண*. ஊ>-பாிச*.
19. 20. MCம"-MCைம மி$த. .

*-ெபா$.*.

23. மிசிர*- கல.
28. இர* '(ெற-இ'(> பதினா>.
29. மயிைலமைல-மயில*.

32. சி&த*-நலதலாத மன*. சி&த*-நலமன*.
33. &தி-தீயஅறிB. &தி-நலறிB.
34. ஆ=கார*-அக=கார*: நா எ

* ஆணவ*. நிரா=கார*-அக=காரம(ற

தைம.
35. கைறய(>-(றம(>.
36. Gஞான*-நலஞான*.
37. .(பாவ*-தீயமன விய(ைக. ச(பாவ*-நல மனவிய(ைக.
38. மீதாக-ேமலாக.
40. ெமC&த-உ2ைமயான ச(.

41. உைரசா கழைம$த.
42.எடா-க2ணர 3:யாத.
43. உ(றறித(-ெபா$தியறித(.

44. மா த-(ற&ைத ெகாகிற. ஆசி-(றமிலாத.
45. ஒ=கி-ஒ=கி.
46. கட*-ட*. அ&த-ெபா$திய.
47. அசிபத*-நீயாக விகிறாC எ

* பத*.

48. ஆக*-உட.
49. பரG &த&.-ேமலான MCைமயி. தமபதி-தேமாணபதி.
50. நிரGசன*-ஒளிைடைம.

51. மாலக(>*-மயக&ைத ேபா*.
52. அகராதி-அகர3தலான. தகவா*-ததிவாC$ததான.
53. வ$.(>-வ$. ெபா$தி. இதய&. ஆமா-உ ள&தி உ ள ஆமா.
54. பGசீகாி&.-பGசீகரணமாகி; அஃதாவ. ஒெறா> /304ஐOைவ$தாகி.
55. ஆணவ*-அக=கார*. மாண-ெபைம ெபா$த.
56. ேமைலவிைன-3பிறகளிவிைன.
57. மன5 &த3ற-மன$ MCைமைய அைடய.
58. மவி-ெபா$தி. வய=*-விள=*.
59. ஞாதி-அறிB; கா2ேபா. ஏதமற-(ற* நீ=க.
60. வாஏ&த-வி2Nலக&தவ ேபா(ற.

61. மி:ய-வ>ைமைடயவ. ஆர3.-சிற$த அ3த*.
62. மாமணி-சிற$தமணி.
63. திக,&.த(- :கா: உண&.த(.
64. சின*-அறிறி. ப:ேயா-உலக&ேதா.
65. ம2களிக-ம2Nலக&திேல உ ளவக

களிபைடய.

66. எ*ப$த*-எம. பாச& ெதாட.
67. ேவ2வ எலா3*ஆ*-ேவ2:யைவக

எலாவ(ைற* அைடய.

68. ெச*ைம-சிற.
69. பரசமய*-ைசவ சமயமலாத பிறசமய*.
70. மானப=க* ப2N*-ெபைமகிழிB2டா*.

71. அறியா.-பலU2டாெம> உணராம. ெசறியா.-ெபா$தாம.
72. நய$.-வி*பி. அறிவி&திடாேனா-உ2ைம ெபாைள உணர5
ெசCதவேனா?
73. எ$ைத-எ* த$ைதயாகிய சிவபிரா

ைடய. 3$திய.-3தைமயான..

74. ஓ உ&திராக*-ஒ சிவமணி.
75. ஒ2மைற-ெபைம ெபா$திய மைற.
76. அவாகி-வ:வம(றதாகி. தைன ெகா*-ெமCயறிைவ& த*.
77. பரமசிவ* பிரம* எலா* ஒெறறப:.
78. திர*-நிைலேப>. சர*-ேபாவரB.
79. அ:ன-திவ:நீ. பவப=க*-பிறவியாகிய அE.
80. அ$தகரண*-மன* &தி சி&த* அக=கார*.

81. தண*-சமய*.
82. ஏ ஊ*-சிற ெபா$தியி*. ெதஆ8-அழகிய திவா8; ெத(&
திகி உ ள திவா8மா*. அ*பல*-திைலIM.
83. வபாச*-வ"யப$த*.
84. க2 ெப(றதபல அ:களாைரேபா(றி வழிபட எக. ம2-உலக*.
85. ஆ*-பிணி&. வ&.*.
86. ஆைசெய

= ைப-அவாெவ

= ைப. .ைக&.-அழி&..

87. அளாள-திவைள ஆசிெசC. அ:யவக நைம விைளவிபவ.
88. ெமC&த-உ2ைம& தைம ெபா$திய. கைத-கதாதெம

* ஒ

பைடகல*.
89. மE-ேகாடாி. பாவமர*-தீவிைனயாகிய மர*. 90. இட-.ப*.
பவேவைல-பிறவிகட. ைண-ெதப*. 2டாிக*-தாமைர

91. உயி உயி-உயிகைள வாழ5 ெசCபவ.
92. அ2ட*-உலக*.
93. மலஇ -ஆணவமல இ .

94. அ-இரB. ஈதK>* ெகா*.
95. அ> காணா-வசவ Dைச ெசCத அGஞா> பாகாத.
96. வி ெவ> இைம விளக-ெமCயறிவாளக
அ(றவக

எ

வி ெவ>

$தைமைய விளகிகாட.

97. ெபாறி-ெமC வாC க2 I5 ெசவிெய

* ஐ*ல. தறி-க&தற ◌ி.

தைள$த - க:ய.
98. சீ&தி பரவி*-கைழ பா:*.
99. ெபாC*மாைய-உ2ைமயி இலாத மாைய.
100. ப&தி-திவ:யி அ. சி&தி-காாியசி&தி.
சிவஞானபாைலய
சிவஞானபாைலய வாமிக தாலா )*றி*+
----------------2. சிவஞானபாைலயவாமிக தி பளிெயசி

திப ளிெயE5சியாவ. கடBளைர* ெபாிேயாகைள* பைகயி இ$.
க2 விழி&ெதEமா> பாட ெப>வதா*. கடBளமீ. ப&. பாடக
வழக*. இத( இOவளBதா பாடக
நா பாடக

எ> எைலயிைல. இ= அ:களா

பாகிறா.

எ,சீ கழிெந0ல0யாசிாியவி1த

நிைற$தெவா ச5சிதா ன$தபர சிவ&தி
னிகE3யி ாிபியிைட ெவ ளிேபா( ேறாறி
அறி$.மய லகறி:ெலா றறிேவ றிைலெய
றைறவசில பதியிைனேபா லாயிநி& தியேம
இற$.மல ச&திவி:( சிவசமா னைதயா
யிெமன வைறவசில ெர.வழெக ற:ேயG
ெசறி$தனநி றைனவினவ ெவ=க சிவ ஞான
ேதசிகேன ய2மைலேய ப ளிெயE$ தேள.

சகலெர

* ப கைளI லாதார ெம

பாவ.

$

தகெதாE விைடமலமா$ தா*பினா லா&.
கKெமா PகBமிலா .ைரநி>&தி பின
ெபா$.கைல யா=கர&தா( கடவி,&. விேட

1

அகKநன ெவ

*ர&தி ேலா:ேய விடய

மாகிய ேமC&ெதமகி= க3தம

பவேன

திகEமைல மக நகாி மBசிவ ஞான
ேதசிகேன ய2மைலேய ப ளிெயE$ தேள.

2

கா(>மைற பாயபட பாய"ைட மட=க(
கனலகி னாிசனெபா( + மிைச ேபா&.
ேகா(ெறா:ெம 3ைலமட$ைத தைனமாேபா டைண&.
ளிைடயா

ததியிைட க2யிேவா ெனE$.

ேபா(றிநின ெததிறிப5 ச=ெகா*வ$ .(றா
2டாிக கரகநீ ெகா2தவ நிறா
சீ(றம>$ தவகளிேற ெய=க சிவ ஞான
ேதசிகேன ய2மைலேய ப ளிெயE$ தேள.

3

M.வி ந*பிவ கிலசிைலயா ெலறி$த
ெதா2டனிைல விசய

*வி ேலா*வ$தா னிைல

ஏதம> மிய(பைகயா கிைளஞக வ$ தைட$தா
ாிைலநிைன ம2 மெவ ெறாபிர*பா ல:&ேதா
ேபாதிலனி றிவ:யி( ேபா.க

MC பரவி

ேபா(றK> ம:யவேர ெபா$தினெர* ம=G
சீதமதி .ற$த3: மBசிவ ஞான
ேதசிகேன ய2மைலேய ப ளிெயE$ தேள.

4

-------------!றி ைர
1. நிைற$த-எ=* நிைற$த. இபி-கிளிGசி. மய-மளறிB. சமானைத-ஒ.
2. ெதாE-க&தறி. தா*-கயி>. ஆ&.-க:. கர*-ைக.
3. படபாய"ைட-ஆதிேசட பைகயிட&தி. அாிசன ெபா M -Jதா*பர*.
மிைச-ேமேல. ேகாெதா:-வைள$த வைளய. மட$ைத-திமக.உததி-கட
றிப-ஊத. 2டாிக-நா3க. தவகளி>-தவயாைன.
4. M.விந*பி- $தர. சிைலயா எறி$த ெதா2ட-சாகிய நாயனா. ேபா.க
MC-மலகைள& Mவி. சீதமதி-ளி$த தி=க .

சிவஞானபாைலயவாமிக தி பளிெயசி )*றி*+
--------------

