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

கணபதி $ைண 

விநாயக� மகிைமவிநாயக� மகிைமவிநாயக� மகிைமவிநாயக� மகிைம    
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ெசா+ெபா �. ேதவ�, மனித� (த1ய, யாவரா�- (த1' வழிபட�ப2பவ� 3�த 
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நிைனவார$ இைட67கைள� ேபா.கி8-, நிைனயாதா�பா' $�ப9கைள 

உளவா. கி8- விள9/தலா' விநாயக ./ வி.கிேன�வர� எ�ற 

தி நாம(ளதாயி+7. 
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ம�தர மைலைய� சா"�தன� எ�7- <7வ�. 
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ேசரமா� /திைர கயிைல சார ஒளைவயாைர விநாயக� ெப மா� $தி. 

ைகயாெல2�$. கயிைலயி' இAடன�. இதனா', 
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“கிழவி89 காத-, /திைர89 காத-” 

 

எ�றா� (�ேனா�. ந�ைம நாெடா7- நBக விநாயக� ெப மாைன� ேபா+றி 
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---------- 
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ம.க� சா�த வழிபா2 ெச"வதி' விரத9கC- ஒ�றா/-. விநாயக�, ��பிரமணிய�, 

சிவ�, ச�தி வண.க (ைடைமயா' ஆ�ம உ"தி ெபறலா-. 

 

விநாயக� விரத9க� பல. அவ+7� கா��திைக மாச- அபரப.க� பிரதைம (த' 

மா�கழி மாச�$� >�வ ப.க� சE� வைர8- உ�ள இ ப�ெதா  நாAக� 

அ@E�./- விரத(- ஒ�றா/-. இ$, விEB 3��திைய பா-பாக இ ./-ப� 

ேதவி சபி�தைத விேமாசன; ெச"ய� சாதனமாயி �த$. 

 

“வி�னாம- �க'கி�ற ம.கமதி ஆறா- ப.க-” 

 

எ�பதா' அறியலா- (வி' - த@�மாசமான மா�கழி) நம$ யா��பாண�தி' 

இ ப�ெதா நாC- நியமமாக விநாயக வழிபாA2ட� அ@E��பவ� பல� 

இ�7(ள�. ஆடவ� வல.ைகயி�- ெப�க� இட.ைகயி�- இ ப�ெதா  

இைழயாலாகிய 5}' கா�� அணி�$ விரதமி �த' ேவ�2-. இ�ப�� ெச"ய 

இயலாேதா� மா�கழி மாத விநாயக� சE�யின�7 விரத சீலராக இ �ப$ 

இ�ப3லமா/-. தன ைவசிய�க�, மரகத விநாயகைர� சE�யின�7 மிகG- 

வழிபா2 ெச"$ வ கி�றன�. 

 

பி�ைளயா� கைதைய அ��ட� இHவிரத ந�னாAகளி' ப��ப$ ��ணிய மா/-. 

பைக ேநா"க� நீ9க, ெவ�றி, எ2�த காாிய சி�தி, திடகா�திர- (த1ய சிற��.க� 

உ�டா/-. 

 ----------------------- 
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ெச�தமி� (னிவ� ெச�பிய காைத89 

க�த �ராண. கைதயி�� ள$G- 

இ19க �ராண� தி �தந+ கைத8- 

உபேதச கா�ட� $ைர�தந+ கைத8� 

ேத��ெத2� ெதா�றா"� திரA�ைய9 கர+/ 

வா"�த ந'விரத மா�மிய (ைர�தா� 

க�னிய9 க(கி+ கய1ன9 /தி./� 

$�னிய வளவய+ ��னா க�ேதா� 

அர9க நாத னளி�த � �த'வ� 

திர-ெப7 ( கைன� தின�ெதா7- 

வர-ெபற வண9/- வரதப� �தேன. 

 

சிவமய- 

கா�"கா�"கா�"கா�"    

 

க -� மிளிநீ 9 காெரௗC� ேத@- 

வி -� மவ'பலG- ேம�ேம - ல �தி. 

/ண(ைடய னா"வ�$ /+ற9க J�./9. 

கணபதிேய யி.கைத./. கா��. 

 

தி விள9/ மா�ம கா ேசவதனி ேலறி 

வ மர�றா னீ�ற C ைம�தா - ( க@./ 

(�பிற�த யாைன (கவா Gைன� ெதாKேவ� 

எ�கைத./ நீெய�79 கா��. 

 

விநாயக� #திவிநாயக� #திவிநாயக� #திவிநாயக� #தி    

 

தி வா./; ெச"க ம9 ைக<A2; ெச;ெசா+ 

ெப வா./- L2- ெப ./- - உ வா./- 
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ஆதலா' வாேனா  மாைன (க�ேதாைன. 

காதலா+ <��வ�த9 ைக. 

 

ஒ+ைற யணிம �� ேமாாிர�2 ைக�தல(- 

ெவ+றி �ைன�த விழி3�7- - ெப+றெதா  

த�ைட.கா' வாரண�ைத� த�மன�தி ெல� 

ெபா($9 ெகா�ட.கா' வரா$ <+7. 

 

அதிகார அதிகார அதிகார அதிகார     

 

ெபா�னிற9 க2./- �ன+ெசறி /2மி� 

ெத�மைல யி �த சீ�சா' (னிவர� 

க�த (-மத. காி(க� கைததைன� 

ெச�தமி� வைகயா+ ெறளிGற� ெச�பின� 

அ�னதி+ பிறவினி' அாிறப� திரA�� 

ெதா�ெனறி விள9க� ெசா'Gவ� கைதேய. 

 

%&%&%&%&    

 

ம�தர கிாியி' வடபா லா9ேகா� 

இ�$வள� ேசாைல யிராசமா நகாியி' 

அ�தண ென வ@ மாயிைழ ெயா �தி8; 

��தர� �த'வைர� ெப7த' ேவ��. 

கடGளா லய(9 க�மல�� ெபா"ைக8� 

தடநிழ+ ப�ளி8� தா-பல சைம�$� 

�த'வைர� த ெகன� ெபா �பர சீ�ற 

மத�விழி பாகைன வழிப2 நாளி� 

ம+றவ� �ாி8- மாதவ9 க�2 

சி+றிைட 8ைமயா� சிவன� வண9கி�        10 

 

பரேன சிவேன ப'�யி�. /யிேர 

அரேன மைறயவ+ க ��ாி� த ெளன 

அ�தவ� தண@. கி�தந+ பிற�பி� 

ைம�தாி'ைல ெய�7 ம7�தர @ைர�ப 

எ�பாி சாயி@ ெம-ெபா A ெடா �த� 
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த�பிலா மைறேயா� றன.க � ெச"ெகன 

எைமயா Cைடய Gைமயா� ெமாழியா 

இைமயா (.க ணிைறவ� ெவ/�2 

ெபா�ெசா+ ேகAட' ேபைதைம ெய�7 

ப�ெசா+ ேகAட' ேபைதைம ெய�7 

ப�ெசா+ பயி�- பாைவைய ேநா.கி�        20 

 

ேபதா" நீேபா"� பிறெவன ெமாழிய 

மா$ைம யவC- மன�தள� G+7� 

ெபா�றி2 மா@ைட� ��பிற� ெப"$த' 

ந�றல ெவ�ேற ந2.க(+ 7ைர�ப. 

கைறமிட+ ற�ண' க ைண <��$ 

பிைற5த லவ+/நீ பி�ைள யாக� 

ெச�றவ� வள��$ சிலபக+ கழி�தா' 

ம�ற'ெச" த �ேவா- வ �தைல ெய�7 

விைடெகா2� த ள வில9க�மா மகC- 

ெபைடம யி+சாய+ ெப�மக வாகி�        30 

 

தா�ம1 மா�ப� ச$�மைற. கிழவ� 

சீ�ம1 மைனவி தி வயி+ 7தி�$� 

பாைவ சி+றி�- ப�ெதா2 கழ9/- 

யாைவ8- பயி�ற விய'பின ளாகி 

ஐயா� டைட�தபி� ன�ைன8 ம�த@- 

ைமயா� க 9/ழ' வாBத ற�ைன 

மா@ட மைறேயா+/ வ$ைவ ெச"திட. 

கானம� /ழ1ைய. க தி. ேகAப� 

பிற�பிற� பி'லா� ெபாாிேயா+ க�றி 

அற�த/ வ$ைவ. கைமேய� யாெனன        40 

 

ம+றவ� ற�ைன8� மணமக னாக� 

ெப+றிட லாிெதன� ெபய��தவ� ேபச 

அ �தவ (ய+சியா லB/ேவ னியாெனன. 

க �தட ெந29கA கGாிய9 /ைர�$ 

ம ம1 கமல மல��தட� த கி+ 

ற ம1 நிழ+றவ� சாைலய தைம�$� 

பணியணி ப+பல பா9கிய� Mழ 
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அணிமல�. /ழ�ைம ய �தவ- பயில 

அாிைவத ன �தவ மறிேவா- யாெமன 

இ வ  மறியா விைமயவ� ெப மா�        50 

 

மானிட ேம�$- வ�ணம ெதாழி�$ 

மானிட ேயாக மைறயவ னாகி. 

/ைடெயா2 த�2ந+ /��ைக ெகா�2 

மடமயி றவ-�ாி வாவி. கைரயி+ 

க�Bத' வ�$ க ைண காA�� 

க�B79 <�த+ ைறயைல ேநா.கி 

மீ�ெப7 5�ணிைட ெம'1ய லா"நீ 

எ�ெபற� தவமி9 கிய+7வ ெத�ற�9 

ெகா�ைற வா�சைடயைன. <டெவ� 7ைர�த�- 

ந�ெறன� சிாி�$ நா�மைற ேயா@-        60 

 

மாA�னி ேலறி மா�மK� தாி�$. 

காA�னி+ �டைலயி+ கண�$ட னா�� 

பா-� ெம�-�- பஃறைல மாைல8; 

சா-ப  மணி�$ தைலேயா ேட�தி� 

பி�ைசெகா� (ழ�- பி�த� ற�ைன 

ந�சிநீ ெச"தவ- நைகத  (ன.ெகன� 

>9ெகா� ய �தவ- >�ர� /ைல�த�- 

ஆ9கவ ணாண(+ றணிமைன �/த� 

ேச�ய� வ�$ ெசKமல� /ழ1ைய 

வா2த ெலாழிெகன மனமிக� ேத+றி�        70 

 

சி�$ர வாBத+ ேச�ய� தா-ேபா"� 

த�ைததா யி வ� தாளிைன வண9கி 

வாவி. கைரயி' வ�ெதா  மைறேயா� 

பாைவத� ெச"ைகைய� பா+றினா ென�ற�� 

ேதாட ல�கமல� ெதாைடமைற (னிைய 

ஆடக மாட� தணிமைன ெகாண�ெகன 

மாடக யா�(ர' ம9ைகய ேரா� 

நீ�ய �கழா" நீெயK� த ெளன 

ைம-மல�. /ழ1 வ�ெதைன யைழ.கி' 
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அ-மைன� �/வென� ற�தண @ைர�த�-        80 

 

ெபா+ெறா� நீேபா"� ெபா"ைக யினி�ற 

ந+றவ (னிைய நட�தி. ெகாண�ெகன� 

சிவைன யிக��த சி+றறி Gைடேயா� 

அவைனயா� ெச�றி9 கைழ�திேட ென�7 

சி+றிைட மட�ைத சீறின ளாகி 

ம+ைறய மாத� மதி(க ேநா.கி 

ெந+றியி+ க�Bைட நிம�. க'லெத� 

ெபா+பம� ேவட மைறயவ� றன./ 

யா�ெவளி� ப2வ தி'ைலெய� றிைச�ப        90 

 

மைலயிைட வ�த மா(னி த�ைன 

இைணய� ெதாKத 1ைளேயா�. கிய'ெபன� 

த�ைத8� தா8� தைகெபற ெமாழிய� 

சி�ைத /ளி��$ சீ7த ெலாழி�$ 

தா"ெசா� ம7�த' பாவெம� ற;சி 

ஆயிைழ தா@ மவெனதி� ெச�7 

�+றிவ� தவன� ��தாி வண9கி 

ம+றவ� ற�ைன மைனயி+ ெகாண��$ 

ஆதிய- பகவ+ க�ப னா/- 

ேவதிய� பைழய வி �தென� ெற�ணி        100 

 

ஆசன- ந'கி ய .கிய (தலா� 

பாத >சன9க� ப�ணிய பி�ன�� 

ேபானக- பைட�$� ெபாாி.கறி ப ��ெந" 

ஆ�பா' மா9கனி யழகிய பலா��ைள 

ேத�கத 1�பழ; சீ�ெபற� பைட�$ 

அ�தண� ற�ைன ய($ெச" வி�$� 

ச�தன9 /9/ம� சா�திைவ ெகா2�$� 

த.ேகா ல�ெதா2 சாதி. கா8- 

க��> ர�ெதா2 கவி�ெபற. ெகா�2 

ெவ�ளிைல யைட.கா" விள9கிய ெபா�னி�        110 

 

ஒ�ளி யதA� �க�$ (�ைவ�$� 
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சிவெனன� பாவைன ெச"$ நிைன�$ 

தவமைற (னிவைன� தாளிைன வண9க� 

ேதனம� /ழ1 தி (க ேநா.கி 

ேமானமா (னி�� (7வ' காA�. 

க+ைற� சைட89 கரெமா  நா�/- 

ெந+றியி னயன(� நீல க�ட(- 

மா@- மKG- மல�.கர� தில9க. 

<�மதி நிலG9 ெகாழி�திட (�ேம' 

வர�த  (த'வ� மடமயி' காண.        120 

 

கர�தத� @ வ9 காA� (ளி+ப 

மரகத ேமனி மைலமக டா@- 

விைரெவாட9 கவன� O��திைற; சினேள 

அாியய னி�திர னமர� வி;ைசய� 

க ட� கி�னர� காய வாசிய� 

ஏதமி' (னிவ ரGண ாிரா.கத� 

>த ாிய.க�கி- � ட ரலைக 

சி�த� தாரைகக� த வ�க� (தலா. 

கணி.க - பதிென� கண�தி ��ளவ - 

மணி.க 9 கள�தைன வ�தைட� தத+பி�        130 

 

ம�றல9 /ழ1./ வ$ைவநாA /றி�$� 

ெத�ற' வ�தில9/ (�றி லக�$� 

ெபா�றிக� பவள� ெபா+கா னாA� 

மாணி.க க�தா' வைளபல பர�பி 

ஆணி�ெபா+ றகAடா லK/ற ேவ"�$ 

நி�தில மாைல நிைரநிைர $}.கி� 

ப�திக ேடா7- பலமணி பதி�$� 

ேதாரண நாA�� $கி'விதா னி�$� 

>ரண� ெபா+/ட- ெபா1Gற ைவ�$� 

தி./� ேதா7- தி விள. ேக+றி�        140 

 

ப�தி� படா(ைள� பா1ைக பர�பி. 

க�ன�9 கK/9 கத18 நாA�� 

ப�மல� நா+றி� ப�த� ேசா��$ 
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நலமி/ ைகவேலா� ந;சணி மீட+றைனக 

/லவிய தி மண. ேகால- �ைன�தா� 

வ �ர� மகளி� மைலமக ட�ைன� 

தி மண. ேகால; ெச"தன ரா9ேக 

எ-பி ராைன8 மிள9ெகா� த�ைன8- 

உ-ப ெர'லா ெமா 9/ட� <�. 

கடெலன விள9/9 காவண� த�னி+        150 

 

�ட�வி2 பவள� ��தர� பலைகயி� 

மைற�க�� ேத�த மகி��$ட னி �தி� 

பைறெயா 1ேயா2 பனிவைள யா��ப 

வ$ைவ. ேக+ற மைறவிதி ெநறிேய 

ச$�(க ேனாம� சட9/க னிய+ற� 

த7கல+ ெறாளிெபா+ றா1 >A�� 

சி7மதி 5த1ைய� சிவ�ைக� பி��தபி� 

அாிவல; Mழ ெவாிவல- வ�$ 

பாிGட� பாிமள� பாய1' ைவகி� 

ேபாதணி க 9/ழ+ >ைவ த�@டேன        160 

 

ஓதநீ� ேவ1M K;ைசய- பாதி�க 

ஏரா� வழியி ென��ைச த�ைன� 

பாரா ேதவா பனிெமாழி நீெயன 

வ 9க 9 /ழலா� ம+7(� ேடாெவன� 

தி �திைழ மட�ைத தி -பினா� பா�.க. 

களி7- பி�89 கல�$விைள யாட'க� 

ெடாளி�ம ணி�>ணா Cரேவா @டேன 

இHவைக யா"விைள யா2ேவா மீ9ெகன 

அHவைக யர@ மத+/ட- பA2 

மதகாி 8ாி�ேதா� மதபாி யாக        170 

 

மத�விழி 8ைமபி� வ�வ மதாகி. 

<�ய கலவிய+ /வலய- விள9க 

நீ�ய வாேனா� ெநறி8ட� வாழ 

அ�தண� சிற.க வானின- ெப க� 

ெச�தழ' ேவ�விேவ தாகம; சிற.க 

அற�பல ெப க மற�பல � 9க� 
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திற-பல வரச� ெசகதல- விள9க 

ெவ9காி (க(- விய�� ைம.ைகேயா 

ைட9கர தல( மல��பத மிர�2- 

பவள� ெதாளிேச� ைப� $வ�வா8�        180 

 

தவள. கி-�ாி� தடம � பிர�29 

ேகா� Mாிய�ேபா+ /லவி2 ேமனி8- 

ேபாைழேபா லக�ற ெப 9/ட வயி7- 

ெந+றியி னயன( (��ாி 5}�9 

க+ைற� சைட89 கனகநீ� (�8� 

த9கிய (ற-ேபா+ றைழம�� ெசவி8மா" 

ஐ9கர� த�ண' வ�தவ தாி�த�- 

ெபா9கர வணி�த ��னிய 3��தி8- 

ம9ைக மனமிக மகி��$ட ேனா.கி 

வி�Bேலா�கC- விாி�த நா� (க@-        190 

 

ம�B ேளா�கC- வ�$ைன வண9க 

ஆ9கவ� த9கA க � �ர�த ளி� 

தீ9க$ தீ��$� ெச�ெநறி யளி�$� 

பாரண மாக� பலகனி ய �தி 

ஏரணி யா1�கீ ழினிதி  ெவ�7 

>தல� த�னி+ �த'வைன யி �தி. 

காத'<� மடநைட. க�னி8� தா@- 

ைமவள� ேசாைல மாநக� �/�$ 

ெத"வ நாயக� சிற�திளி தி �தபி� 

வான வரா� மா@ டரா�9        200 

 

கானம� ெகா�ய க2வி ல9கா�9 

க வி களா�9 கால னா�- 

ஒ வைக யா� (யிர ழியாம' 

திர-ெபற மாதவ; ெச"$ (�னாளி' 

வர- ெப7கி�ற வ1ைம யினாேல 

ஐ-(க� சீயெமா� தட+பைட Mழ. 

ைக-(க- பைட�த கய(க� தGண� 

ெபா�@ல கழி�$� �லவைர வ �தி 
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இ�நில� தவைர யி29க� ப2�தி. 

ெகா2� ெதாழி'�ாி89 ெகா2ைம க�ேட9கி        210 

 

அ2�ெதாழி+ /1ச� த�ண� மமர 9 

கைறப2 க�ட. கடGைள� ேபா+றி 

(ைறயிட. ேகA2 (��ர ெமாி�ேதா� 

அ;சQ ெர�றவ�. கபய9 ெகா2�ேத 

அ;�ைக. காி(க� த�ணைல ேநா.கி 

ஆைனமா (க� தGணேனா டவ�ற� 

ேசைனக� (Kவ$; சி�திட� ெபா $ 

/�7ேபா' வள��த /றAபைட <A� 

ெவ�7வா ெவ�7 விைடெகா 2�த ள 

ஆ9கவ� ற�ேனா டம�பல Gட+றி�        220 

 

பா9/7 மவ�பைட ப+றற. ெகா�றபி� 

ேத�மிைச ேயறி� சின9ெகா2 ெச வி+ 

கா�(க- வைள�த கய(கா �ர�ேம' 

ஒ+ைறெவ� ம �ைப ெயா��தவ @ர�தி+ 

/+றிட ெவறி�தா� / திேச�� திடேவ 

ேசா��த வ�O��$ 5�ெணன ெவK�$ 

வா"�த 3�கமா" வ�தவ� ெபாரேவ 

எ�ைத விநாயக ேனறின னி�பா' 

எறி�த ெவ�ம �ப9 கிைமெநா� யளவி+        230 

 

ெசறி�த$ ம+றவ� றி .கர� தினிேல 

ெவ'ைவ. கதி�ேவ' விழிபைட� த C- 

வ'லைவ தைன�த� மைளெயன மண�ேத 

ஒைகேயா ெடK�தா9 /ய�பைட Mழ 

வாைக8- �ைன�$ வ -வழி த�னி+ 

க �ச9 ேகாA�. கய'(க ேக7� 

தி �ெச9 காA�+ சிவைன ய��சி�$. 

கணபதீ� �ரெம@9 காரண நாம- 

கணபதி �க�த  பதி./� டா.கி� 

ச9கர� பா��பதி தனிமன மகிழ        240 
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இ9/வ� த��ட ென"திய பி�ன�. 

கண9கC. கரசா". கதி�(� MA� 

இண9கிய ெப ைமெப+ றி �திட வா9ேக 

ேதவ�க� (னிவ� சி�த� க�த வ� 

யாவ - வ�திவ ேனவ' ெச"தி2நா� 

அதிகமா 8ைர./ மாவணி� தி9களி� 

மதிவள� ப.க- வ�தி2 ச$��தியி' 

விநாயக+ /ாிய விரதெம� ெற�ணி 

மனாதிக� களி�$ மரெபா2 ேநா+றா� 

இ�ப� ேநா+றிA ெட�ணிய ெப7நா�        250 

 

ஒ�ப - விரத� $7ெமா  ச$��தியி' 

ேந+7 ந+>ைச 5ட9கா தா+றி� 

ேபா+றி ெச"திAடா� �லவ ைர.கரைன 

ம மல� $}G- வானவ� (�ேன 

நி மல� /மர னி �த- �ாி�தா� 

அைனவ 9 ைகெதாK த�யிைண ேபா+ற 

வைனகழ+ ச�திர� மன�ெச . கதனா' 

ேபைழேபா' வயி7- ெப �த கா�திர(� 

தா�$ைள. ைக8- தைழ(ற� ெசவி89 

க�டன னைக�தா� காி(க. கடGC9        260 

 

ெகா�டன� சீ+ற9 /ேபரைன ேநா.கி 

எ�ைன. க��9 கிழ�தைன சிாி�தா" 

உ�ைன. க�டவ  ைர./ மி�தின�தி+ 

பழிெயா2 பாவ(- பலபல விதன(- 

அழிG ெம"$வெர� றசனிேபா+ சபி�தா� 

வி�ணவ ெர'லா மிகமன- ெவ வி. 

க�ண � < 9 கடGளி� தின�தி+ 

ேகாரெவ; சினமிக. ெகா�டன ன�நா� 

மா�கழி� தி9க� மதிவள� ப.க; 

சதய� ெதாAட சA�ந' விரதெம�        270 

 

றிதய� ெத�ணி யாவ - ேநா+றா�. 

இ��வி மா�த ாிய-பிய விரத- 
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ைவ��ட ேனா+ற வைகயினி� ெசா'வா- 

/ மணி (��ைன / /ல� $தி�த 

த ம@ மிைளய த-பி மா�கC� 

ேதவகி ைம�த� றி (க ேநா.கி 

எ�ணிய விரத மைட6 றி�றி� 

ப�ணிய ெபாKேத ப1��� டாகG; 

ெச வினி ெலதி��த ெச7நைர ெவ�7 

ம மல�� �ய�தி' வாைக MடG-        280 

 

எ�த� ெத"வ ெமHவிர த�ைத 

வ�தைன ெச"யி' வ நம. /ைரெயன� 

பாAடளி $ைத8- ப��$ழா" மா�ப@9 

ேகAட � Oெரன. கிள��$த �+றா� 

அ./ நீறனி8 மர�(த லளி�ேதா� 

வி.கின� தீ�./- விநாயக 3��தி 

ஓடைவ� தி2-ெபா� ெனா�ெதாளி விள9/9 

ேகா� Mாிய�ேபா+ /லவிய ேமனிய� 

கடகாி (க�ேதா� கா�திர- ெப �ேதா� 

தடவைர ேபா�; ச$���ய (ைடேயா�        290 

 

ச�வா பரண(� தாி.க� ெப+றவ� 

உ7மதி. /ழவிேபா ெலா ம � �ைடேயா� 

ஒ ைகயி+ ற�த ெமா ைகயி+ பாச- 

ஒ ைகயி� ேமாதக ெமா ைகயி+ ெசப;ெச" 

உ�தம மாைலேயா @7நிைன வி�ப� 

சி�தி ெச"வதனா+ சி�தி விநாயக� 

எ�றிைம யவ - யாவ � $தி�ப 

ந�றி த �தி  நாம- பைட�ேதா� 

�ரவல�. காண� �ற�ப2- ேபா$; 

ெச வினி' 8�த; ெச"தி2- ேபா$-        300 

 

வி�தி யார-ப- வி -பி2- ேபா$- 

உ�தி ேயாக9க Cஞ+றி2- ேபா$- 

ஆ9கவ� ற�ைன ய �சைன �ாி�தா+ 

றீ9/றா ெதா'லா; ெசய(� டா/9 

கரால ைம�$ைட. கணபதி. /ாிய 
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விரதெமா� 7ளைத வி -பி ேநா+றவ�./� 

ச�ததி தைழ�தி2; ச-ப� $�டா- 

��தியி னிைன�த ெபா �ைக <2- 

ேமவல� தைம8- ெவ�றிட லாெமன� 

ேதவகி ைம�த� ெச�பிட. ேகA2        310 

 

5வல - விரத- ேநா+றி2 மிய'�- 

�க�(க. கடGைள� >ைச ெச"வித(- 

விாி�ெதம. /ைர�திட ேவ�2ெம� றிர�ப 

வைர./ைட கவி�ேதா� வ/�$ைர ெச"வா� 

ேத நீ ராவணி� தி9களி� மதிவள� 

>�வ ப.க- �ண��தி2 ச$��தியி� 

(�$- �லாியி� (ைறநீ� ப��$ 

ச�தி வ�தன� தவறா திய+றி 

அ�தின மதனி ைல9கர. கடGைள� 

ப�திேயா ட��சைன ப�Bத' ேவ�2-        320 

 

ெவ�ளியா+ ெபா�னா' விள9/ ம9கவ�ற� 

ஒ�ளிய வ A�  G G� டா.கி� 

>சைன �ாிய� �க�றன� ெபாிேயா� 

ஆசிலா ம�ணா லைம�த�� த/மா' 

>சன; ெச8மிட- �னித மா.கி 

வாசெம� மலாி� ம;சாி $}.கி. 

ேகா�க9 ேகாசிக9 ெகா�விதா னி�$ 

நீ�ய 5}'வைளஇ நிைற/ட� தி �தி 

வி�ைதேச� சி�தி விநாயக @ ைவ� 

சி�ைதயி னிைன�$ தியான- ப�ணி        330 

 

ஆவா கன(த ல�.கிய பா�திய- 

வாகா ராச மன-வைர ெகாட�$ 

ஐ�தமி� த�தா 1பிேட கி�த. 

க�த; சா�தி. கேணச ம�திர�தா' 

ஈ�ர ��திர ென�@ ம�திர�தா� 

மாசக 1ர�2 வ�திர; சா�தி� 

ெபா �$ைம �தனா� �க�ம� திர�தா+ 
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றி �$- பளித� தீப9 ெகா2�$� 

ப�ச7 /டனி  ப�ெதா  விதமா� 

ப�திர �Aப- பலபல ெகாண��ேத        340 

 

உமா�த� கணாதிப� உய�காி (க�ேதா� 

/மார /ரவ� பாசா9 /சகர� 

ஏக த�த னி�ர ��திர� 

ஆ/ வாகன ன ட  விநாயக� 

ச�வ காாிய(� த�த � �ாிேவா� 

ஏர-ப 3��தி ெய�@ நாம9களா' 

ஆர- ப�$ட ன��சைன ப�ணி 

ேமாதக ம�ப (த+பணி கார� 

தீதக� மா9கனி தீ9கத 1�பழ- 

வ .ைக கபி�த மா$ள9 கனிெயா2        350 

 

தாி�தி2 ெநA�ைல� தைம(� �ைட.கா" 

ப ��ெந" ெபாாி.கறி பாறயி� ேபானக- 

வி ��ள �ைவ�ெபா � மிகG (�ைவ�$ 

உ �திர� பிாியெவ� 7ைர./ ம�திர�தா' 

நி �த� மக+/ நிேவதன9 ெகா2�$ 

ந+றவ� �க�ற நா னா�/ப சார(- 

ம+றவ� றி Gள மகி��திட� ெச"$ 

எ�B� த/தி யி பிற� பாள�. 

/�ண7 �ைவேச ேராதன ந'கி� 

ச�தன (�$� தான� த.கிைண        360 

 

அ�தண�. கீ�திட ட �சக� றன./� 

தி �த/- விநாயக� தி G  வ�ைத� 

தாி�தவ� திர�$ட� றானமா. ெகாட�$ 

ைநமி� திகெமன நவிற  மரபா' 

இ-(ைற >சைன யாவ� ெச"த�- 

எ�ணிய க ம- யாைவ8 (��ப� 

தி�ணிய ெச வி+ ெசயமிக� ெப7வ� 

அரனிவ� ற�ைன(� ன��சைன ப�ணி� 

�ரெமா  3�7- ெபா�பட ெவாி�தா� 
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உ �திர னிவைன 8பாசைன ப�ணி        370 

 

வி � திரா�ரைன ெவ�7ெகா� றிAடா� 

அக1ைக யிவ�றா ள��சைன ப�ணி� 

பக�த 9 கணவைன� பாிGட னைட�தா� 

த�ணா� மதி(க� தாட மய�தி 

அ�னா னிவைன ய��சைன ப�ணி 

ந�ணா� பரG நளைன யைட�தா� 

ஐ9கர. கடGைள ய��சைன ப�ணி 

ெவ9கத நி தைர ேவரற. கைள�$ 

ெதசரத� ைம�த� சீைதைய யைட�தா� 

பகிரத ென�@- பா��திவ னிவைன        380 

 

மதிதல� த�னி� மல�ெகா ட��சி�$ 

வரநதி த�ைன ைவயக� தைழ�தா� 

அAட ேதவைதகC ம��சி� திவைன 

அAட ேபாக�$ட னமி�த(- ெப+றா� 

உ .மணி ெய�@ ெமா�ெடா� த�ைன� 

ெச .ெகா2 வHவி� சி�பா ல�றா� 

ெகா�2 ேபாமளவி+ /;சர (கைன 

வ�2 பா�மிழ+றா மல�ெகா ட��சி�$� 

தாாியி� மறி�தவ� றைன��ற9 க�2 

யா( ம9கவைள யி��ற� ெப+ேறா-        390 

 

�க�(க. கடGைள� >சைன �ாி�$ 

மிகமிக மன�தி' விைள�தன ெப+றா� 

இ��வி த�ளி ெல�ணி ல ளரா' 

அ�ப� நிவி  மவைன ய��சி�தா' 

எ�ெபா � வி -பினீ ர�ெபா � ெபறO� 

எ�7க� ெறாி�ேதா ென(�திைவ 8ைர�ப 

அ�7(+ ற ம@ ம@க  மிவைன� 

>சைன �ாி�$ கA �லளிலா� ைம�தைர 

நாசன- ப�ணி நராதிப ராகி� 

சி�ைதயி னிைள�தைவ ெசக�தினி+ ெசய9ெகா�        400 
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ட�தமி' ெச'வ� தரசிய' ெப+றா�. 

ஈ9கி$ நி+க விHவிர த�திய' 

ஓ9கிய காைதம+ ெறா�7ைர ெச"வா- 

க;சநா� (க�ற 9 காசிப� �ண��த 

வ;சக மன�தா� மாையத� வயி+றி+ 

Mரென� ெறா வ@� $ைணவ � ேதா�றி 

ஆ�க1 M��வி யைன�ைத8 மழி�ேத 

சீ ைட� �வ�.க� திரவள9 ெகா2�$- 

�ர�தர� (த1ய �லவைர வ �தி8- 

நிர�தர� தீய ெநறிநட� $தலா'        410 

 

ஆயிர9 க�ண@ மாமர  (னிவ - 

நீயிர9 ெகம.ெகன ெந29கர9 <�பி 

இரசத கிாி8ைற யிைறவைன வண9கி 

வரமி/; Mர� வ1ைமக Cைர.க� 

�ட�வி2 மணி(�� Mரைன ெவ'ல. 

கதி�வி2 வ�ேவ' கரதல� ேத�$- 

�த'வைன� த ேவா- ேபாமி னீெரன 

அமர� ேகா@. கர�விைட ெகா2�$� 

சமரேவ' விழி� ைதய�� தா@9 

<�ய கலவியி+ <டா $}ட�-        420 

 

ஓ�ய வாேனா ெரா 9/ட� <�� 

பாவக� ற�ைன� பாிGட னைழ�$� 

Mர� ெச"8� $யர ெம'லா- 

ஊரர வணி�ேதா+ /ைரெயன Gைர�ப. 

காமைன ெயாி�த கடGெள� ற;சி� 

பாவக� பய(ற� பய(ன. ேகெதன 

உ+றி29 கரதல� $�ைனேய தாி�தா� 

ெந+றியி னயன( நீேய யாத1+ 

/+ற மடா$ <7நீ ெச�ெறன 

வாணவ� ெமாழிய ம+றவ� றா@�        430 

 

தா@ம� சைபயி+ றாியா ேதகி 

எைமயா Cைடய Gைமயா Cடேன 

அைமயா வி�ப� தம�� தினிதி �த 
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ப�ளி ம�டப- பாவக� /7க�- 

ஒ�ளிய மட�ைத ெயா$9கி நாBத�� 

ெதௗ;ளிதி+ பரம@� ேத8ைவ. க�ேட 

ஆ7(க� பி�ைளைய யவ�ைகயி Qத�- 

வறியவ� ெப+ற வா�ெபா � ேபால� 

ேசாதி நீ�(�� �டேரா� ெகாண��$ 

வாத ராச� மல�ைகயி+ ெகா2�ப        440 

 

நீதி ேயா2 நி�7 ைகேய�தி� 

ேபாதநீ� வா8G- ெபா7.க ெவா�ணாம+ 

ற -�ன+ க9ைக த�ைகயி+ ெகா2�ப� 

த -�ன+ க9ைக8� தா9கெவா� ணாம+ 

ெபா �திைர� சரவண� ெபா"ைகயி' ைவ�ப� 

த�ணா� வதன� தாமைர யா79 

க�ணா றிர�29 கர மீரா7� 

$}ெணன� திர�ட ேதாளீ ரா7- 

மாண யிலாதி வா�பைட 89ெகா� 

ட7(க. கடGள9 கவதாி� திட�-        450 

 

ம7கிய G-ப� மகி�� $ட�<� 

அ7மீ� கைள�பா லளி�தி ெர�ற@�ப 

ஆ9கவ� (ைல8� ட7(க� றா@- 

ஓ9கிய வள��சி 8+றி2 நாளி' 

விமல@ (ைம8- விைட8ைக� தா7 

தைலமக னி �த சரவண� தைட�$ 

( கல� /ழ�ைம (ைல�பா �}Aட 

இ வ  மி�பா ெல2�ெத2� தைண�$� 

ேதவ� த-பைட./� ேசனா பதிெயன. 

காவ'ெகா� டளி.க. கதி�(� MA�        460 

 

அயி'ேவ� (த+பல வா8த9 ெகா2�$� 

திைசெயலா; ெச'�� ேத ெமா� 7தவி� 

>த� பைடக� �ைடவர� ேபா"நீ 

ஓ$7 மGணைர ெயா7�தி ெட�ற@�ப 

இ ைள� ப க மிரவிைய� ேபால� 
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த/வெர� றவைர� சமாிைட ( .கி. 

/ /ேப� ெப79 /�ற(; Mர� 

ம ம(� $ைளபட வ�ேவ' வி2�ேத 

யாவ - விய��ற வி�திர� மகளா� 

ேதவ/; காிைய� தி மண- /ண��திA        470 

 

டமர� ேகா@. கம ல களி�$. 

/மர ேவC9 /வலய- விள9க 

அமரா வதியி லம��தினி தி �தா� 

சமரேவ �ைட� ச�(க� வ�Gக� 

டமர� மாத ரைனவ - மய9கி 

எ�ட 9 க+பிைன யிழ�த$ க�ேட 

அ�ட ெர'லா மைடGட� <� 

மாெதா  பாகைன வ�த� வண9கி 

ம மல�. கட-பென- மாநக� �காம' 

அ �ெசய ேவ�2நீ ய-பிகா பதிெயன        480 

 

இைமய  ைர�ப விைறயவ� றா@9 

/மரைன. ேகாப9 ெகா�2(� (னிய. 

காவ'ெகா� ேடவிைன கAட7� த C; 

ேசவல9 ெகா�ேயா� ேறச- ேபாக� 

தி �திைழ 8ைமயா ன �$ய ெர"தி 

வ �தி(� னி+க ம9ைகைய� பா��$ 

ம9ைக நீதா� வ �$த ெலாழி/தி 

அ9ைகயா+ Mெதறி� தா2ேவா- வாெவன 

ெவ�ற$� ேதா+ற$- விள-�வா� யாெரன. 

/�றெம� (ைலயா� <றிய சமய-        490 

 

�+றர வணி�த �னிதைன. காணவ9 

/+றன� றி மா �}�விைன வ1யா+ 

ச.கிர பாணிைய� சா�ெறன. /றி�$ 

மி.கேதா� M$ வி ��ட னாட� 

சாயக ேந � தடெந29 க 9க� 

நாயகி ெவ'ல நாயக� ேறா+ப 

இ�பவாயி தKைம யா�ெவ� ேறெனன 
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எ-ெப  மா@- யா�ெவ� ேறெனன 

ஒ வ�. ெகா வ  �தர- ேபசி 

இ வ ; சாAசிய மிவைன. ேகAப        500 

 

மாமைன வைத�த மா�(க ேநா.கி. 

காமைன ெயாி�ேதா� கAகைட காAட 

ெவ�ற நாயகி ேதா+றா ெள�7� 

ேதா+ற நாயக� ெவ�றா ென�7- 

ஒ�றிய ெபா".காி 8டன9 /ைர�ப. 

க�றிய மன�ெதா2 கGாி ய9/ �$ 

ேநா.கி யி �$- 5வ�றிைல 8�ைம 

வா.கினி ெலா�றா" மன�தினி ெலா�றா" 

ைம.காி 8ாி�ேதா� வதன ேநா.கி� 

ெபா".காி 8ைர�த ��ைமயி னாேல        510 

 

கனெலன வயி+றி+ க2-பசி கன+ற 

நிலமிைச. / A2 ெநA2ட+ பா-பா". 

கடகாி (க�$. கடG� O+றி ./- 

வடத  நீழ1+ கிடெவன� சபி�தா� 

(ளாிக� >�த (கினிற� $ �ேபா"� 

$ளவணி ம ம@� $ைணவிழி யிழ�ேத 

ஆ�டைர. கண�தி லாயிர- ேயாசைன 

நீ�டைப� பா�த ெணA2ட ெல2�$ 

வள�ம � ெபா�7ைட வ�ள' O+றி ./9 

கிள�சிைன யா1� கீ�.கிட� தனனா'        520 

 

திாிகட. காியி� றி (க. கடGC- 

வழிப2 ம�யா� வ'விைன தீ��ேத 

எழி'ெப7 வடமர� தி�கீ�  �தா� 

க-ப மா(. கடGட� ெப ைமைய 

அ-�வி ேயா . கறிவி� ேபாெமன 

உ-ப  லக� ேதாெரK க�னிய� 

த-ப5} ேலணிய+ றாரணி வ�$ 

காி(க. கடGைள. ைகெதாK ேத�தி. 

கா��திைக. கா��திைக. கழி�தபி� னாளி' 
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ஆ��த க19க� தணியிைழ வா9கி        530 

 

இ ப� ேதாாிைழ யி��ற. கA� 

ஒ ேபா $�� 8�ெடா  மனமா" 

ேவத� தாதி8- >மியி ெலK�$- 

ஆதி விநாயக+ கான ெவK�$- 

3�ெறK� ததனா� ெமாழி�த ம�திர(- 

ேத�ற 9 /ழ1ய� சி�ைத8A ெசபி�ேத 

உைரத  பதினா 7பசா ர�தா' 

வைரமக� மதைலைய வழிபா டா+றி 

இ க$ நாC மி�ப� ேநா+7 

ம+ைறநா ைள9கர மா(க� பிற�த        540 

 

வ+ைறநாA சதய( மாறா- ப.க(; 

ேச ம� தின�தி+ ெறளி�ன லா� 

வாரண (க�ேதா� வதிெப 9 ேகாயி' 

சீ�ெபற ெமKகி� தி விள. ேக+றி. 

/லGெபா+ கைலக� ெகா2 விதானி�$ 

உல�பல ெதா2�தி2 மாைலக ணா+றி. 

ெகாைல�ாி வ�ேவ+ /க+/(� வ ைக 

மைல(க. கடGைள ம;சன மாA�� 

ெபா+கைல ந�@}+ >�$கி' சா�தி� 

ெசா+ெப7 ச�தன� �க�த- >சி.        550 

 

ெச �தி ச�பக; ெச9கK நீெரா2 

/ �$ ம'1ைக ேகா9ெகா2 பி�சி 

க (ைக ��ைன க�கம� பாதிாி 

ம விாி ஞாழ� மகிழி  வாAசி 

தாமைர ('ைல தைழயவி� ெகா�ைற 

>மல� ெநா�சி >�தைம. /வைள 

கா�த ளா�தி கட-� ெசHவ�தி 

வா"�த ந'ெல ./ மல�.கர Oர- 

ப�சிைல ெநா�சி பட�ெகா� ய7/ 

(�தைல. <விள (த1ய சா�தி�        560 
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$}ப தீப9க� �க-ெபற. ெகா2�ேத 

அ�ப ேமாதக மவெலௗ; C�ைட 

(�பழ� ேத9கா" (தி�ெமாழி. க -� 

ேத@ட� ச�.கைர ெசHவிள நீரா� 

பான7 ெந"தயி� ப ��ட� ேபானக9 

க+பக. கடG� களி�திட� தி (� 

ெபா+�ற� பைட�$� >சைன ப�ணி 

ேநா+ப$ க�2 ேநாலா தி �த 

பா��  வாகிய ப;சா 8த@- 

யா��7 ெகா9ைகU� யா@ ேநா+ேபெனன        570 

 

ஆ9கவ� றன./- ேவ�2வ தளி�$� 

பா9ெகா �Hவிரத- பாி�$ ேநா+பி�தா� 

அ�ட� நாயகனா ைம9கர ன ளா' 

வி�2G- ப�2ள ேவட- ெக+ேற 

உ;ைசமா நக��/� $ைமெயா2 விமல� 

க;சநா� மல��பத9 ைகெதாK திட�- 

ப;சிெம� சீற�� பா��பதி ெந;சி� 

ெவ;சின மி/�$ விமலைன ேநா.கி 

யானி2; சாப நீ9கிய ேதெதன 

மாென29 க�ணி மணி.கத வைட�ப        580 

 

இைறயவ னித+/. காரண ேமெதன 

மறிகட+ 7யி� மாயவ @ைர�பா� 

பிைறம � ெபா�7ைட� பி�ைளய� ெறன./� 

த�த � �ாி�த தவ�பய னீெதன� 

சி�ைத மகி��$ ேதவ� ேதவ@- 

>9ெகா� யைட�த ெபா+றா� நீ9க� 

சா9/(� @ைர�த ச.கர பாணி 

இ.கைத ெசா'ல வ.கணி சைடய@- 

மி.கந' விரத- வி ��ட ேதா+றபி� 

மா$ைம யைட�த வ�றா� நீ.கி        590 

 

நாதைன நBகிட ந-ப@ நைக�தா� 

தாேனா வ�$ நைகயா ன$ெவன� 
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ேதேன� ெமாழியா ெடளிய. <ெறன 

ந�மதி 5தலா" நானில� த�னி' 

உ�மக ேன�பி @7தி யறி�$ 

சி�ைத மகி��$ சிாி�ேத� யாெனன 

அ�தமி லரைன யாயிைழ வண9கி� 

ெபா ; Mரறேவ' ேபா.கிய /மர� 

வ -ப� யா@- வ �தி ேநா+ேபெனன 

இைறவ� கைதெசால ேவ�திைழ ேநா+றபி�        600 

 

/றமட மகைள. /லமண- �ாி�ேதா� 

�ட�வ� ேவேலா� ெறா'விைன தீ��$ 

தா$ைம வ�2K� தாம� தாமைன 

மா$ைம யாைள வ�$ க�டனேன 

க�ணநீ க�ணிலா. கAெசவி யாெகன. 

த�ண79 /ழ�ைம சாபமிA ட$G- 

அ./ நீறணி8 மா�(த லளி�த 

வி.கின விநாயக� விரத ேநா+றத�பி� 

�ட�.கைத ேய�$� $ளவ மாைலய� 

விட�பணி 8 வ- விA2 நீ9கிய$-        610 

 

பGாிெகா� <�$ைட� பரம@ ேநா+7. 

கGாிய� றைட�த கபாட� திற�த$- 

வாசெம� /ழ�ைட மா$ைம ேநா+ப� 

ேதச- ேபாகிய ெசHேவ� வ�த$- 

வானவ� ேநா+7 வர9க� ெப+ற$- 

நாரத (னிவ னவி�றிட. ேகAேட 

இ�நில� த�னி 1Hவிர த�ைத 

ம�னவ� வ�சிர மா1(� ேனா+7. 

காய� ெதK�த க2-பிணி தீ��$ 

மாயி - �வியி� ம�னனா" வா��$        620 

 

தட(ைல� திேலா�தைம தைனமண- �ாி�$ 

மழவிைட ேபா+பல ைம�தைர� ெப+7. 

கைட(ைற ெவ�ளிய9 ைகைலயி �+றா� 

பாிெவா �Hவிரத- பாரக� த�னி' 

விைரகம� ந7�தா� வி.ர மாதி�த� 
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மறிகட+ �விெபற வ �தி ேநா+றி2நா� 

ம+றவ� கா� மடவர ெலா �தி 

இ+றி2 மிைடயா ளில.கண ��தாி 

ெம�த வ��டனிH விரத ேநா+ேபெனன 

அ�த� த�னி லணியிைழ ெசறி�$�        630 

 

சி�த மகி��$ சிலநா ேளா+றபி� 

உ+ற ேநா�பி @7தி மற�$ 

கA�ய விைழைய. காாிைக யிவி��$ 

வ+றிய ெகாHைவயி� மாேட ேபாட 

ஆ9க$ தைழ�ேத யல � தளி மா"� 

பா9/ற ேவா9கி� பட�வ$ க�2 

ேவ�ப; ேசாியி+ ேபா"� சிைறயி �த 

>�பயி' /ழ'ேச� ெபா+ெறா� ெயா �தி 

அHவிய ம'லா ளHவிட� த�னி+ 

ெகாHைவ யட/ ெகா"வா� /7கி        640 

 

இைளய$ கிட�ப. க�டவ ெள2�$. 

/ைழதச� வாிவிழி. ேகாைத ைக.கA� 

அ�பேமா டைடகா யைவபல ைவ�$� 

ெச�ப (டேன தி �திைழ ேநா+றிட. 

காி(க� த�ண' கரைண <��$ 

ப�ைடயி 1ரA� பதமவA க ள 

ெகா�2ேபா யரச@9 ேகாயி�� ைவ�தா� 

வி.கிர மாதி�த� விழி$யி' ெகா�ள 

உ.கிர மான உைடமணி கA�� 

த�ைட8; சில-�� தாளினி� ெறா1�ப.        650 

 

ெகா�ட' ேபா'வ 9 /;சர (க�ேதா� 

மனமிக. கல9/ ம�னவ� ற�னிட9 

கனவினி' வ�$ காரண மாக 

இல.கண ��தாி யி-மைன யி .கி+ 

கல.க- வ�தி29 கழி�தி2 �ற�ெதன� 

$�ெணன ெவK�$ $ைணவிைய ேநா.கி. 

க�Bற. க�ட கனவி� காரண- 

அ�ண �ைர�தி2 மHவழி த�னி' 
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ஆைன /திைர யைவபல ம�Gற 

மாநக� ேக27- வைகய$ க�2        660 

 

இைம� ெபாKதிவளி9 கி .க லாகாெதன 

அய+ கைடயவ@ மக+றிய பி�ன� 

வணிக� றன$ மைன�� தி �ப 

மணி8- (�$- வ1ய க'லா"விட 

அணியிைழ த�ைன யவ@ மக+ற 

உழவ� த-மைனயி �+றவ ளி �ப 

வள�பயி ரழி�$ வள-பல /�ற 

அய�மைன யவ  மக+றிய பி�ன�. 

/யவ� மைனயி+ ேகா+ெறா� ெச'ல. 

/ய.கல (ைட�$ ெகா�ைள ேபாக        670 

 

அய+கைட யவ@ மக+றிய பி�ன�� 

$}�க ெள'லா� $ணி�$ ேவறாக� 

$}ச  மவைள� $}ர; ெச"ய 

மாைல. கார� வளமைன �க�- 

மாைல பா-பா- வைகய$ க�2 

ஞால ெம'லா ந29கவ� $தி�தா" 

சாலG- பாவிநீ தா�யா ெர�ன 

ெவ-மன மிகG ேமவி (னிGறா 

அ-மைன யவ@ மக+றிய பி�ன�        680 

 

அHைவ த�மைன அவ��/� தி �ப 

அHைவ ெச'� மக9 கேடா7- 

ைவதன ெரறி�தன� மறிய� த�ளின� 

ைகெகா2 /�தின� க�ேடா� பழி�தன� 

அHைவ மீ�2த� னகமதி+ ெச�7 

இHவைக. க�னிநீ யாெரன வினாவ. 

கா�தா� 2ல/ க ைணேயா டா�ட 

மா��தா�ட ராச� மாமக ெளா �தி 

எ'லா�./ 3�தா ளில.கண ��தாி 

ெசா'� வி.கிரம Mாிய� மைனெயன�        690 
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சீ�ெகட வி �த ெதாிைவைய ேநா.கி 

நீர$ ெகா�2 நிலெமK கி2ெகன� 

சாணி ெய2.க� ைதய�; ெச�றா� 

சாணி8- �K�$� த�ணீ� வ+றி� 

ேபணிய �Kவா"� ெபாி$ ேதா�ற 

மாேன� விழியா� வ �$த' க�2 

தாேன ெச�7 சாணி ெய2�$� 

த�ணீ� ெகாண��$ தைர ெமK.கிA2 

ம�ணிய OA�� மணிவிள. ேக+றி� 

��தக ெம2�$ வாெவன� �கல�        700 

 

��தக- பா-பா"� ெபா �தி நி�றாட 

ெம�தG� ந29கி O��தவ� கிட�ப. 

ெகாHைவய9 கனிவா". ேகாைதைய வில.கி 

அHைவ தாேன யகமதி+ ெச�7 

��தக ெம2�$� ெபா �த� பா��$ 

வி�தக ந-பி விநாயக 3��தி 

க+பக� பி�ைளெச" காாிய மி$ெவன 

உ�தமி யHைவ 8ண��$ (�னறி�$ 

தவெநறி பிைழ�த ைதயைல ேநா.கி 

$வல - விநாயக ேனா�� ேநா+றி2ெகன.        710 

 

கர�$ 3ேவழிைழ. கா��. கA� 

அ�ப( மவ� மா-பல ப�ட(; 

ெச�ப மதாக� தி (� ைவ�ேத 

அHைவ கைதெசால ஆயிைழ ேகA2 

ம�தக. களி+றி� மகா விரத�ைத 

வி�தக மாக விய9கிைழ ேநா+7. 

க+பக ந-பி க ைண ெப+றத+பி� 

ச.கர வாள ைசனி ய�ேதா2 

வி.ர மாதி�த� ேவAைடயி+ ெச�7 

தா@; ேசைன8� த�ணீ� வி -பி        720 

 

எHவைக ெச"ேவா ெமனGள ெம1�ேத 

அHைவ த�மைன ய9கவ ரBக 

எ"$� தாகK மிைள��9 க�2 
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ெசHேவ யவ+ைற� தீ�.க ெவ�ணி 

இல.கண ��தாி ெய�பவ ட�ைன 

அ�ப( நீ  மரச+ க ெளன� 

ெச�பிய வ�ைன தி ெமாழி� ப�ேய 

உ�ணீ�. கரக( ெமா  பணிகார(- 

ப�ேண� ெமாழியா� பா��திப+ /தவ 

ஒ�ப7 பைட8 (ய�பைட ேவ�த@-        730 

 

அ�பசி தீர அ �திய பி�ன� 

ஆைன /திைர யைவகC (�2� 

தான$ ெதாைலயா� த�ைமைய. க�ேட 

இHவைக சைம�தநீ யாெரன வினவ 

மHவல9 /ழலா� ெமௗனமா" நி+ப 

அHவைவ தா�ெச� றரச+ /ைர�பா� 

கணபதி ேநா�பி� காரண9 காணி$ 

/ண(ைட யிவC� /லமைன யாA� 

இல.கண ��தாி ெய� றைவ <ற 

ம9ைகைய ேநா.கி மன-மிக மகி��$        740 

 

தி9கேண� ெவ�ளி� சிவிைகயி ேன+றி. 

ெகா�V� �/�தா� ெகா+ற ேவ�த@- 

ஒ�ெடா� யாாி �ய�பத (தவின� 

சி�$ர 5தலா� ெச�ற� பணிய� 

��தாி யி �தா� �க�$ட� மகி�;�ேத.        745 

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

ேபா'றி� தி(வகவ&ேபா'றி� தி(வகவ&ேபா'றி� தி(வகவ&ேபா'றி� தி(வகவ&    

 

அ ��ாி� த C மரேச ேபா+றி 

இ விைன $ைட./ மிைறவா ேபா+றி 

மைற(னி ெயா வ� மா9கனி ெகாண��$ 

கைறமிட+ றிைறவ� ைகயி+ ெகா2�ப 

ேவல@ நீ8- வி -பி (�னி+ப 

ஒ ெநா� யதனி �லெகலா- வலமா" 

வ மவ� தம./ வழ9/ேவா- யாெமன 

விைரGட� மயி�மிைச ேவேலா� வ (ன� 
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அரைன வல-வ� த.கனி வா9கிய 

விர/ள வி.ன விநாயக ேபா+றி 

(�ன� ெதாியா� (த'வைன� ேபா+றி� 

பி�ன� ெதாியா� ெப 9கவி� ெப மா� 

ம�மிைச ைவ�$ைன வாவியி+ ெச'ல. 

க�ணிலா னிவெனன. கர�தவ� ேபாக. 

கைரமிைச ேயறி. காணா திர9கி 

உைரத2 மாறி 8�ள9 கல9கி. 

<< கணபதி << ெவ�ன. 

<< ெவ�ற � /�ேற ேபா+றி 

அ�பணி சைடேயா� (��ர ெமாி.க 

இ��வி யதைன யிரத மா.கி� 

தினகர� மதிேச� சி'1 யாக� 

ெபா வ  மைறகேள �ரவி யாக� 

ச9ைகேச� நா�(க� சாரதி யாக� 

ப9கய. க�ண� பகழி யாக 

மைலசிைல யாக வா�கி நாணா 

நிைலெபற நி+/ ெந2�ேத� த�னி' 

வி.கின� தீ�./- விநாயக நமெவன� 

கி.ெகன விைறவ� ெச�பா ேதற1� 

த��ற� சைம�த தைகமணி ெந2�ேத� 

அ�ச7� த C மரேச ேபா+றி 

ேவத� ெபா ளா- விமலா ேபா+றி 

>த�பைட 8ைட� �னிதா ேபா+றி 

கரைம� $ைடய சளிேற ேபா+றி 

பரம� பய�த பாலா ேபா+றி 

அகில மீ�ற C ள-ைம தன./� 

தி ம னாகிய ெச'வா ேபா+றி 

அ+றவ�. க ��ாி யரேச ேபா+றி 

க+றவ� மனதி+ கா�பா" ேபா+றி 

பாசா9 /ச9ைக பாி�தா" ேபா+றி 

ேதசா� மணி(�� ேதேவ ேபா+றி 

எKநர ெகKபிற� ப7�பா" ேபா+றி 

எKைம8 ெமம.க9 கிர9/வா" ேபா+றி 

$ைளெசறி வ.கிர $�டா ேபா+றி 

வளநிக ெரா+ைற ம �பா ேபா+றி 

வரமி/ மாிதி  ம கா ேபா+றி 
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�ர�ெதாK ( க� 7ைணவா ேபா+றி 

ந'லவ� �கK ந-பா ேபா+றி 

வ'லைப. /ாிய மணாளா ேபா+றி 

கய(க� தGணைன. கா"�தா" ேபா+றி 

வயமி/ 3ஷிக வாகனா ேபா+றி 

ஓ9கார� தனி 8 ேவ ேபா+றி 

நீ9கா. க ைண நிமலா ேபா+றி 

$றவ� தம.ெகா  $ைணவா ேபா+றி 

$�ட மாமதிேபா+ 7ல9கிய ேகாAடா+ 

ப�2 பாரத� பழ9கைத ப�-ெபா� 

வி�2வி� வைர�த விமலா ேபா+றி 

ேபா+றி ேபா+றி8� ெபா+பத- ேபா+றி. 

 

வ()க)ேகாைவவ()க)ேகாைவவ()க)ேகாைவவ()க)ேகாைவ    

 

அ��ைட. கடGள�. கதிபதி ெசயெசய 

ஆப� தக+7 ைம9கர ெசயெசய 

இ�$� சைட(� யிைறவா ெசயெசய 

ஈச� ெப+ற எ-மா� ெசயெசய 

உ�னிய (�./ ெமா வா ெசயெசய 

ஊ�மைன ச�தி 8க�தா" ெசயெசய 

எ-ெப  மாேன ேயகேன ெசயெசய 

எKல /�ெதாழ வி �பா" ெசயெசய 

ஐயா கண9கA காதீ ெசயெசய 

ஒ+ைற ம �ைப 8ைடயா" ெசயெசய 

ஓ9கிய காி(க (+றா" ெசயெசய 

ஒளவிய மி'லா தவேன ெசயெசய 

அஃர வணி�த வாதீ ெசயெசய 

க�3� 7ைடய களிேற ெசயெசய 

ங�ேபா� மKெவா� ேற�தீ ெசயெசய 

ச9கர� ேறர� ச7�தா" ெசயெசய 

ஞய(ைட வி�தக ந-L ெசயெசய 

இட(ைட வி.கி ேன�ரா ெசயெசய 

இண9கிய வ�ப�. கினியா" ெசயெசய 

த�$வ (ைறத  சாமீ ெசயெசய 

ந�ெனறி வி�தக ந-L ெசயெசய 

பகீரதி. கினிய பாலா ெசயெசய 
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ம�7 ளா� மகேன ெசயெசய 

இய.கைர. கைள8 மிைறவா ெசயெசய 

அரவ. கி�கிணி யணிவா" ெசயெசய 

இலக. ெகா-ெபா� ேற�தீ ெசயெசய 

வ;சைன� பழவிைன மா+7வா" ெசயெசய 

அழகிய ேவல@. க�ணா ெசயெசய 

இளமத யாைன (க�தா" ெசயெசய 

இற.காி சா2 மிைறவா ெசயெசய 

அன�த லா2 மரேச ெசயெசய 

கரைம� $ைடய கணபதி ெசயெசய 

காம� பைகவ� காதல ெசயெசய 

கிாியி+ பாரத� தீA�னா" ெசயெசய 

கீ�ைம ெயாழி�$. கிள�வா" ெசயெசய 

/�ட� ப��. / ேவ ெசயெசய 

<றிய (-மத. ேகாேவ ெசயெசய 

ெக�ைடய9 க�Bைம மகேன ெசயெசய 

ேகதார� பி�ய மானா" ெசயெசய 

ைகயி+ ச.கர (ைடயா" ெசயெசய 

ெகாHைவ. கனிவா" மதலா" ெசயெசய 

ேகால. /டநிக� வயி+றா" ெசயெசய 

ெகௗைவ� பழவிைன தீ��பா" ெசயெசய 

 

த�#வ ஞான� தி(வகவ&த�#வ ஞான� தி(வகவ&த�#வ ஞான� தி(வகவ&த�#வ ஞான� தி(வகவ&    

 

சீத. களப� ெச�தா மைர�>- 

பாத� சில-� பலவிைச பாட� 

ெபா�னைர ஞா@- >�$கி லாைட8- 

வ�ன ம 9கி' வள��தழ ெகறி�ப� 

ேபைழ வயி7- ெப -பார. ேகா2- 

ேவழ (க(- விள9/ சி�$}ர(- 

அ;� கர( ம9/ச பாச(- 

ெந;சி+ /�ெகா�ட நீல ேமனி8- 

நா�ற வா8- நா1  �ய(- 

3�7 க�B (-மத� �வ2- 

இர�2 ெசவி8 மில9/ ெபா�(�8� 

திர�ட (��ாி5}' திகெழாளி மா��- 
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ெபா+�ற விள9/- ெபா ேள கயிைல 

அ+� னீ�ற க+பக. களிேற 

(�பழ 5க - 3ஷிக வாகனா 

இ�ெபாK$ ெத�ைன யாAெகா�ள ேவ��� 

தாயா ெயன./� தாெனK� த ளி 

மாயா� பிறவி மய.க ம7�$� 

தி �திய (தைல� ெதK�$� ெதளிவா"� 

ெபா �தேவ வ�ெத� @ள�தனி+ �/�$ 

/ வ� ைவ�$� திரமி$ ெபா ெளன 

வாடா வைகதா� மகி��ெதன. க ளி. 

ேகாட8 த�தா+ ெகா2விைன கைள�ேத 

உவAடா Gபேதச- �கA�ெய� ெசவியி+ 

ெறவிAடாத ஞான� ெதளிைவ89 காA� 

ஐ-�ல� ற�ைன யட./ (பாய- 

இ��7 க ைணயி னினிெதன. க ளி. 

க விக ெளா29/9 க �திைன யறிவி� 

தி விைன த�ைன ய7�தி � க��$ 

தலெமா  3�றி� மய.க ம7�ேத 

ஒ�ப$ வாயி ெலா ம� திர�தா' 

ஐ-�ல. கதைவ யைட�ப$9 காA� 

ஆறா தார. த9/ள நிைல8- 

ேபறா நி7�தி� ேப��ைர ய7�ேத 

இைட பி9கைலயி ெனK� தறிவி�$. 

கைடயி+ �K(ைன. கபால(9 காA� 

3�7 ம�டல�தி� (A�ய $}ணி� 

நா�ெறK பா-பி னாவி �ண��தி. 

/�ட1 த�ைன. <7 மிய'ைப 

வி�ெடK ம�திர- ெவளி�பட Gைர�$ 

3லாதா ர�தி� 3�ெடK கனைல. 

காலா ெலK��9 க �தறி வி�ேத 

அ(த நிைல8 மாதி�த னிய.க(- 

/(த சகாய� /ண�ைத89 <றி 

இைட� ச.கர�தி னீெரA2 நிைல8- 

உட+ ச.கர�தி @7�ைப89 காA�� 

ச�(க $}ல(; ச$�(க M.க(- 

எ�(க மாக வினிெதன. க ளி 

�ாியAட பாய- �ல�பட ெவன./� 
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ெதாிெயA2 நிைல8� ெதாிசன� ப2�தி. 

க �தினி+ கபால வாயி' காA� 

இ �தி (�தி யினிெதன. க ளி 

எ�ைன யறிவி� ெதன.க � ெச"$ 

(�ைன விைனயி� (தைல. கைள�$ 

வா./ மன( மி'லா மேனாலய� 

ேத.கிேய ெய�றவ� சி�ைத ெதளிவி� 

தி �ெவளி யிர�2. ெகா�றிட ெம�ன 

அ ட  மான�த� தK�தி ெய�ெசவியி' 

எ'ைல யி'லா வான� த-மளி� 

த'ல' கைள�ேத ய �வழி காA�� 

ச�த�தி @�ேள சதாசிவ9 காA�� 

சி�த�தி @�ேள சிவ19க9 காA� 

அBG. கBவா ய�பா�. க�பாலா". 

கB(+றி நி�ற க -��ேள காA� 

ேவட( நீ7- விள9க நி7�தி. 

<2ெம"� ெதா�ட� /ழா�$ட� <A� 

அ;ச. கர�தி ன -ெபா  ட�ைன 

ெந;ச. க �தி னிைலயறி வி�$� 

த�$வ நிைலைய� த�ெதைன யா�ட 

வி�தக விநாயக விைரகழ' சரேண. 

 

%'பய�%'பய�%'பய�%'பய�    

 

ெபா�@மி/9 க'வி�/- ��திரேரா ெட�ெபா C- 

ம�@ நவமணி8- வ�தB/- - உ�னி 

ஒ .ெகா-பி� யாைன(க G�தமனா� ேநா�பி� 

றி .கைதைய. ேகAக சிற�த$.        (1) 

 

ெபா+பைன.ைக (.கA �க�(க�$� ெபா�மG1. 

க+பக�தி ேனா�பி� கைதத�ைன� - ெசா+ெப க. 

க+றவ  ேநா+றவ 9 காத1�$. ேகAடவ - 

ெப+றி2வ� க+பக�தி� ேப7.        (2) 

 

ெவ�ைள ெய ேத7- விாிசைடேயா� ெப+ெற2�த 

பி�ைளயா� ேநா�பி� ெப 9கைதைய - உ�ளப� 
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ேநா+றா� மிகவா�வ� ேநாலாத கி �$ 

ேகAேடா�./- வரா$ ேக2.        (3) 

 

/1யா� ேநா+கி+ 7ைணவ� தைம�ெப7வா� 

சாலமி/- ெவ9க1யா� தாேநா+கி' - ேமைல� 

பிற�ெப'லா ந'ல ெப ;ெச'வ ெம"தி� 

சிற�பிேல வா�வா� சிற�$.        (4) 

 

பி�ைளயா� கைத +'றி',பி�ைளயா� கைத +'றி',பி�ைளயா� கைத +'றி',பி�ைளயா� கைத +'றி',....    

தி �சி+ற-பல-. 

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

பி�ைளயா� கைதபி�ைளயா� கைதபி�ைளயா� கைதபி�ைளயா� கைத    

ெசா'க� பிாி�# எ�த�ப.ட ம'ெறா( பதி�"ெசா'க� பிாி�# எ�த�ப.ட ம'ெறா( பதி�"ெசா'க� பிாி�# எ�த�ப.ட ம'ெறா( பதி�"ெசா'க� பிாி�# எ�த�ப.ட ம'ெறா( பதி�"    

ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�: : : : யா��பாண�தி
�ள ��னாக�ைத� ேச��த தி(யா��பாண�தி
�ள ��னாக�ைத� ேச��த தி(யா��பாண�தி
�ள ��னாக�ைத� ேச��த தி(யா��பாண�தி
�ள ��னாக�ைத� ேச��த தி(....வரத ப��த�வரத ப��த�வரத ப��த�வரத ப��த�    

 

விநாயக� கைத ஆர ப விநாயக� கைத ஆர ப விநாயக� கைத ஆர ப விநாயக� கைத ஆர ப     

 

பி�ைளயா� கைத விரத- இ�$ ம.களினா' கைட�பி�.க�ப2- விநாயக 

விரத9கC� ஒ�7. இ$ கா��திைக மாத ேத"பிைற� பிரதைம (த' மா�கழி மாத 

வள�பிைற� சA�� திதி வைர8�ள இ ப�ெதா  நாAக� அ@A�.க�ப2- 

விரதமா/-. இைத ெப 9கைத விரத-, விநாயக சA� விரத- எனG- அைழ�ப�. 

 

இ�த இ ப�ெதா  நாAகளி�- விநாயக ./� தி ம;சன (த1யைவகைள� 

சிற�த (ைறயி' ெச"வி�$ ஒHெவா  நாைள./ ஒHெவா  விதமாக இ ப�ெதா  

வைகயான பணியார9கைள நிேவதி�த' ேவ�2-. (த' இ ப$ நாAகளி�- ஒ  

ெபாK$ மA2- உணG உ�2, பி�ைளயா� கைதைய� ெபாிேயா�க� ெசா'ல. 

ேகA2.ெகா�2 எ�ேபா$- தியான�தி' இ �பவ�களாக நாAகைள. கழி�த' 

ேவ�2-. 

 

இ7திநா� மA2- உணைவ வி2�$ ம7நா� காைலயி' பாரைண ெச"$ 

விரத�ைத (��$. ெகா�Cத' மரG. ஈழ�தி' உ�ள விநாயக� ஆலய9களி' 

இHவிரத கால9களி' வரதப��தாி� பி�ைளயா� கைத, விநாயக �ராண- 

எ�பவ+ைற� படன- ெச"8- வழ.க- ெந29காலமாக� ேபண�பA2 வ கி�ற$ 

--------- 
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சிற�"� பாயிர சிற�"� பாயிர சிற�"� பாயிர சிற�"� பாயிர     

 

ெச�தமி� (னிவ� ெச�பிய காைத89 

க�த �ராண. கைதயி�� ள$G- 

இ19க �ராண� தி �தந+ கைத8- 

உபேதச கா�ட� $ைர�தந+ கைத8� 

ேத��ெத2� ெதா�றா"� திரA�ைய9 கர+/ 

வா"�த ந'விரத மா�மிய (ைர�தா� 

க�னிய9 க(கி+ கய1ன9 /தி./� 

$�னிய வளவய+ ��னாக�ேதா� 

அர9க நாதனளி�த � �த'வ� 

திர-ெப7 ( கைன� தின�ெதா7- 

வர-ெபற வண9/- வரதப��தேன. 

 

கா�"கா�"கா�"கா�"    

 

க -�- இளநீ - காெர�C� ேத@- 

வி -�- அவ'பலG- ேம� ேமல �தி. 

/ண(ைடயனா" வ�$ /+ற9க� தீ�./- 

கணபதிேயயி. கைத./. கா��. 

தி விள9/ மா�ம கா ேசவ' தனிேலறி 

வரமர�றா னீ�ற C- ைம�தா - ( க@./ 

(�பிற�த யாைன (கவா உைன� ெதாKேவ� 

எ�கைத./ நீெய�79 கா��. 

 

விநாயக� #திவிநாயக� #திவிநாயக� #திவிநாயக� #தி    

 

தி வா./; ெச"க ம9 ைக<A2; ெச;ெசா' 

ெப வா./- L2- ெப ./- - உ வா./- 

ஆதலா' வாேனா - ஆைன (க�ேதாைன. 

காதலா+ <��வ�த9 ைக. 

ஒ+ைறயணி ம ��- ஓாிர�2 ைக�தல(- 

ெவ+றி �ைன�த விழி3�7- - ெப+றெதா  

த�ைட.கா' வாரண�ைத� த� மன�தி' எ�ெபாK$- 

ெகா�ட.கா' வரா$ <+7. 
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ச�பாணிச�பாணிச�பாணிச�பாணி    

 

எ�C ெபாாிேத� அவ' அ�பமி./- பய7- இளநீ - 

வ�ளி.கிழ9/- மா-பழ(- வாைழ�பழ(- பலா�பழ(- 

ெவ�ைள�பா�- ேமாதக(- வி -பி�பைட�ேத� ச�நிதியி' 

ெகா�ைள. க ைண. கணபதிேய ெகாA� அ �க ச�பாணி. 

ச�ட� ெப �சாளி ஏறி� சைடெகா�2 ைவய� $லாவி 

அ�ட�$ அமர� $தி.க அ�யா�./ அ C- பிராேன 

எ�தி./- அ�ப�க� பா�.க இைணய+ற ேபெராளி Oச. 

/�ைட. கணபதி ந-பி ெகா29ைகயா+ ச�பாணி ெகாAேட. 

 

சர1வதி #சர1வதி #சர1வதி #சர1வதி #திதிதிதி    

 

��தக� $�Cைற மாேத >வி' அம��தி2 வா�ேவ 

வி�தக� ெப�பி�ளா" ந9கா" ேவத� ெபா C./ இைறவி 

(�தி� /ைட உைடயாேள 3Gல/� ெதாK$ ஏ�$; 

ெச��. கவி�த (ைலயா" ெசHவாி ஓ�ய க�ணா" 

த.ேகால� தி�@- வாயா" சர4வதி எ�@� தி ேவ 

எ.கால(- உ�ைன� ெதாKேவ� இய' இைச நாடக- எ�@- 

(�தமி�. க'விக� எ'லா- (K$- என.க � ெச"$ எ� 

சி�த- தனி' நீ இ �$ தி வ � ெச"தி2வாேய. 

 

%&%&%&%&    

 

ம�தர கிாியி' வடபா' ஆ9/ ஓ� 

இ�$வள� ேசாைல இராசமா நகாியி' 

அ�தண� ஒ வ@- ஆயிைழ ஒ �தி8- 

��தர� �த'வைர� ெப7த' ேவ��. 

கடG� ஆலய(- க�மல�� ெபா"ைக8� 

தடநிழ+ ப�ளி8� தா-பல சைம�$� 

�த'வைர� த க என� ெபா �� அர� ஈ�ற 

மத�விழி பாகைன வழிப2- நாளி� 

ம+றவ� �ாி8- மாதவ9 க�2 

சி+றிைட உைமயா� சிவன� வண9கி� 10 
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பரேன சிவேன ப'�யி�./ உயிேர 

அரேன மைறயவ+/ அ ��ாி�$ அ ெளன 

அ�த அ�தண@./ இ�த ந+பிற�பி' 

ைம�தாி'ைல எ�7 ம7�$ அர� உைர�ப 

எ�பாி சாயி@- எ-ெபா A2 ஒ  �த� 

த�பிலா மைறேயா� தன./ அ � ெச"ெகன 

எைமயாCைடய உைமயா� ெமாழிய 

இைமயா (.க� இைறவ� ெவ/�2 

ெப�ெசா+ ேகAட' ேபைதைம எ�7 

ப�ெசா+ பயி�- பாைவைய ேநா.கி� 20 

 

ேபதா" நீ ேபா"� பிறெவன ெமாழிய 

மா$உைம யவC- மன�தள�G உ+7� 

ெபா�றி2 மா@ைட� ��பிற�� எ"$த' 

ந�றல எ�ேற ந2.க(+7 உைர�ப. 

கைறமிட+7 அ�ண' க ைண <��$ 

பிைற5த' தலவ+/ நீ பி�ைள யாக� 

ெச�7 அவ� வள��$ சிலபக' கழி�தா' 

ம�ற' ெச"த �ேவா- வ �தைல எ�7 

விைடெகா2�$ அ ள வில9க� மாமகC- 

ெபைடம யி+சாய+ ெப�மக வாகி� 30 

 

தா�ம1 மா�ப� ச$�மைற. கிழவ� 

சீ�ம1 மைனவி தி வயி+றி' உதி�$� 

பாைவ சி+றி�- ப�ெதா2 கழ9/- 

யாைவ8- பயி�ற இய'பின ளாகி 

ஐயா�2 அைட�த பி� அ�ைன8- அ�த@- 

ைமயா� க 9/ழ' வா�5த' த�ைன 

மா@ட மைறேயா+/ வ$ைவ ெச"திட. 

கானம� /ழ1ைய. க தி. ேகAப� 

பிற�பிற� பி'லா� ெபாிேயா+/ அ�றி 

அற�த/ வ$ைவ./ அைமேய� யா� என 40 

 

ம+றவ� த�ைன உ� மணமகனாக� 

ெப+றிட' அாிெதன� ெபய��$ அவ� ேபச 

அ �தவ (ய+சியா' அB/ேவ� யாெனன. 
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க �தட ெந29க� கGாி அ9/ உைர�$ 

ம ம1 கமல மல��தட�$ அ கி' 

த ம1 நிழ' தவ� சாைலய$ அைம�$� 

பணியணி ப+பல பா9கிய� Mழ 

அணிமல�. /ழ' உைம அ �தவ- பயில 

அாிைவ த� அ �தவ- அறிேவா- யாெமன 

இ வ - அறியா இைமயவ� ெப மா� 50 

 

மா� இட- ஏ�$- வ�ணம$ ஒழி�$ 

 

மானிட ேயாக மைறவ� ஆகி. 

/ைடெயா2 த�2 ந+/��ைக ெகா�2 

மடமயி' தவ-�ாி வாவி. கைரயி' 

க�Bத' வ�$ க ைண காA�� 

த�ந7- <�த' ைதயைல ேநா.கி 

மி�ெப7 5�ணிைட ெம'1யலா" நீ 

எ�ெபற� தவமி9/ இய+7வ$ எ�ற�- 

ெகா�ைற வா�சைடயைன. <ட எ�7 உைர�த�- 

ந�7 என� சிாி�$ நா�மைற ேயா@- 60 

 

மாA�னி' ஏறி மா� மK� தாி�$. 

காA�னி+ �டைலயி+ கண�$ட� ஆ�� 

பா-�- எ�-�- ப'தைல மாைல8; 

சா-ப - அணி�$ தைலேயா2 ஏ�தி� 

பி�ைச ெகா�2 உழ�- பி�த� த�ைன 

ந�சி நீ ெச"தவ- நைகத - உம.ெகன� 

>9ெகா� அ �தவ- >�ர� /ைல�த�- 

ஆ9/ அவ� நாண(+7 அணிமைன �/த� 

ேச�ய� வ�$ ெசKமல� /ழ1ைய 

வா2த' ஒழிெகன மனமிக� ேத+றி� 70 

 

சி�$ர வா�5த+ ேச�ய� தா-ேபா"� 

த�ைத தாயி வ� தாளிைன வண9கி 

வாவி. கைரயி' வ�ெதா  மைறேயா� 

பாைவத� ெச9ைகைய� ப+றினா� எ�ற�- 
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ேதா2 அல�கமல� ெதாைடமைற (னிைய 

ஆடக மாட�$ அணிமைன ெகாண�க என 

மாடக யா�(ர' ம9ைகய� ஓ� 

நீ�ய �கழா" நீ எK�$ அ � என 

ைம-மல�. /ழ1 வ�$ எைன அைழ.கி' 

அ-மைன� �/வ� எ�7 அ�தண� உைர�த�- 80 

 

ெபா+ெறா� நீ ேபா"� ெபா"ைகயி' நி�ற 

சிவைன இக��த சி+றறிGைடேயா� 

அவைனயா� ெச�றி9/ அைழ�திேட� எ�7 

சி+றிைட மட�ைத8; சீறின� ஆகி 

ம+ைறய மாத� மதி(க- ேநா.கி 

ெந+றியி+ க�Bைட நிமல@./ அ'லெத� 

ெபா+�அம� ெகா9ைக ெபா �$த+/ அாிதா' 

மானிட ேவட மைறயவ� தன./ 

யா� ெவளி�ப2வ$ இ'ைலெய�7 இைச�ப 90 

 

மைலயிைட வ�த மா(னி த�ைன இைணய� 

ெதாKத' இைளேயா�./ இய'ெபன� 

த�ைத8� தா8� தைகெபற ெமாழிய� 

சி�ைத /ளி��$ சீ7த' ஒழி�$ 

தா" ெசா'ம7�த' பாவெம�7 அ;சி 

ஆயிைழ தா@- அவெனதி� ெச�7 

�+றிவ�$ அவன� ��தாி வண9கி 

ம+றவ� த�ைன மைனயி+ ெகாண��$ 

ஆதிய- பகவ+/ அ�ப� ஆ/- 

ேவதிய� பைழய வி �த� எ�ெற�ணி 100 

 

ஆசன- ந'கி அ .கிய- (தலா� பாத 

>சைனக� ப�ணிய பி�ன�� 

ேபானக- பைட�$� ெபாாி.கறி ப ��ெந" 

ஆ�பா' மா9கனி அழகிய பலா��ைள 

ேத� கத1�பழ- சீ�ெபற� பைட�$ 

அ�தண� த�ைன அ($ ெச"வி�$� 

ச�தன9 /9/ம� சா�$ இைவ ெகா2�$� 

த.ேகால�ெதா2 சாதி. கா8- 
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க+>ர�ெதா2 கவி�ெபற. ெகா�2 

ெவ�ளிைல அைட.கா" விள9கிய ெபா�னி� 110 

 

ஒ�ளிய தA�' உக�$ (�ைவ�$� 

சிவெனன� பாவைன ெச"$ நிைன�$ 

தவமைற (னிவைன� தாளிைண வண9க� 

ேதனம� /ழ1 தி (க- ேநா.கி 

ேமானமா(னி ��(7வ' காA�. 

க+ைற� சைட89 கரெமா  நா�/- 

ெந+றியி' நயன(- நீல க�ட(- 

மா@- மKG- மல�.கர�$ இல9க. 

<�மதி நிலG- ெகாழி�திட (�ேம' 

வர�த  (த'வ� மடமயி' காண. 120 

 

கர�தத� உ வ9 காA� (�நி+ப 

மரகத ேமனி மைலமக� தா@- 

விைரெவா2 அ9/ அவ� அ� O��$ இைற;சினேள 

அாிஅய� இ�திர� அமர� வி;ைசய� 

க ட� கி�னர� காய வாசிய� 

ஏதமி' (னிவ� அGண� இரா.கத� 

>த� இய.க�கி- � ட� அலைக 

சி�த� தாரைக க�த�வ�க� (தலா". 

கணி.க - பதிென� கண�தி' உ�ளவ - 

மணி.க 9 கள�தைன வ�தைட�$ அத�பி� 130 

 

ம�ற' அ9 /ழ1./ வ$ைவநா� /றி�$� 

ெத�ற' வ�$இல9/ (�றி' அக�$� 

ெபா�திக� பவள� ெபா+கா' நாA� 

மாணி.க�தா' வைள பல பர�பி 

ஆணி�ெபா� தகAடா' அழ/ற ேவ"�$ 

நி�தில மாைல நிைரநிைர Y.கி� 

ப.திக� ேதா7- பலமணி பதி�$� 

ேதாரண- நாA�� $கி' விதானி�$� 

>ரண� ெபா+/ட- ெபா1Gற ைவ�$� 

தி./� ேதா7- தி விள.ேக+றி� 140 
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ப�தி� பட�(ைள� பா1ைக பர�பி. 

க�ன�9 கK/9 கத18- நாA�� 

ப�மல� நா+றி� ப�த� ேசா��$ 

நலமி/ ைகவேலா� ந;சணி மிட+றைன. 

/லவிய தி மண. ேகால- �ைன�தா� 

வ �ர� மகளி� மைலமக� த�ைன� 

தி மண. ேகால; ெச"தன� ஆ9ேக 

எ-பிராைன8- இள9ெகா� த�ைன8- 

உ-ப� எ'லா- ஒ 9/ட� <�. 

கடெலன விள9/- காவண� த�னி' 150 

 

�ட�வி2 பவள� ��தர� பலைகயி்' 

மைற�க��$ ஏ�த மகி��$ உட� இ �தி� 

பைறெயா1ேயா2 பனிவைள ஆ��ப 

வ$ைவ./ ஏ+ற மைறவிதி ெநறிேய 

ச$�(க� ஓம� சட9/க� இய+ற� 

த7கல� ஒளிெபா� தா1 >A�� 

சி7மதி 5த1ைய� சிவ�ைக� பி��தபி� 

அாிவல; Mழ எாிவல- வ�$ 

பாிGட� பாிமள� பாய1' ைவகி� 

ேபா$அணி க 9/ழ+ >ைவ த�@டேன 160 

 

ஓதநீ� ேவ1M� உ;ைசய- பதி�க 

ஏரா� வழியி' எ�திைச த�ைன� 

பாரா ேதவா பனிெமாழி நீ என 

வ 9க 9 /ழலா� ம+7- உ�ேடா என� 

தி �$ இைழ மட�ைத தி -பினா� பா�.க. 

களி7- பி�89 கல�$ விைளயாட' க�2 

ஒளி�மணி�>ணா� உரேவா2 உடேன 

இH வைகயா" விைளயா2ேவா- இ9ெகன 

அHவைக அர@- அத+/ உட� பA2 

மதகாி உாி�ேதா� மதகாி யாக 170 

 

மத�விழி உைமபி� வ�வ- அதாகி. 
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<�ய கலவியி' /வலய- விள9க 

நீ�ய வாேனா� ெநறி8ட� வாழ 

அ�தண� சிற.க ஆனின- ெப க� 

ெச�தழ' ேவ�வி ேவத ஆகம- சிற.க 

அற-பல ெப க மற-பல � 9க� 

திற-பல அரச� ெசகதல- விள9க 

ெவ9காி (க(- விய��ைழ.ைகேயா2 

ஐ9கர தல(- மல��பத- இர�2- 

பவள�$ ஒளிேச� ைப� $வ�வா8- 180 

 

தவள. கி-�ாி� தடம �� இர�2- 

ேகா� Mாிய� ேபா+ /லவி2 ேமனி8- 

ேபைழேபா' அக�ற ெப 9/ட வயி7- 

ெந+றியி' நயன(- (��ாி [�- 

க+ைற� சைட89 கனக நீ�(�8� 

த9கிய (ற-ேபா' தைழம�� ெசவி8மா" 

ஐ9கர�$ அ�ண' வ�$ அவதாி�த�- 

ெபா9கரG அணி�த ��ணிய 3��தி8- 

ம9ைக மனமிக மகி��$ உட� ேநா.கி 

வி�B ேளா�கC- விாி�த நா� (க@- 190 

 

ம�B ேளா�கC- வ�$ உைன வண9க 

ஆ9/ அவ� த9கA/ அ � �ர�$ அ ளி� 

தீ9க$ தீ��$� ெச�ெநறி அளி�$� 

பாரண மாக� பலகனி அ �தி 

ஏரணி ஆ1�கீ� இனி$இ  எ�7 

>தல� த�னி+ �த'வைன இ �தி. 

காத'<� மடநைட. க�னி8� தா@- 

ைமவள� ேசாைல மாநக� �/�$ 

ெத"வ நாயக� சிற�$ இனி$ இ �த பி� 

வான வரா�- மா@ டரா�- 200 

 

கானம� ெகா�ய க2 வில9கா�- 

க விகளா�9 காலனா�- 

ஒ  வைகயா�- உயிரழியாம' 

திர-ெபற மாதவ; ெச"$ (�னாளி' 
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வர- ெப7கி�ற வ1ைம யினாேல 

ஐ-(க� சீய- ஒ�$ அட+பைட Mழ. 

ைக-(க- பைட�த கய(க�$ அGண� 

ெபா�@ல/ அழி�$� �லவைர வ �தி 

இ�நில� தவைர இ2.க� ப2�தி. 

ெகா2�ெதாழி' �ாி89 ெகா2ைம க�2 ஏ9கி 210 

 

அ2�ெதாழி+ /1ச�$ அ�ண�- அமர 9 

கைறப2 க�ட. கடGைள� ேபா+றி 

(ைறயிட. ேகA2 (��ர- எாி�ேதா� 

அ;சQ� எ�7 அவ�./ அபய9 ெகா2�ேத 

அ;�ைக. காி(க�$ அ�ணைல ேநா.கி 

ஆைன மா(க�$ அGணேனா2 அவ� த� 

ேசைனக� (Kவ$; சி�திட� ெபா $ 

/�7ேபா' வள��த /றAபைட <A� 

ெவ�7 வா எ�7 விைட ெகா2�த ள 

ஆ9/ அவ� த�ேனா2 அம�பல உட+றி� 220 

 

பா9/7- அவ�பைட ப+றற. ெகா�றபி� 

ேத�மிைச ஏறி� சின9ெகா2 ெச வி+ 

கா�(க- வைள�த கய(கா �ர�ேம' 

ஒ+ைறெவ� ம �ைப ஒ��$ அவ� உர�தி+ 

/+றிட எறி�தா� / திேசா�� திடேவ 

ேசா��தவ� O��$ $�ெணன எK�$ 

வா"�த 3�கமா" வ�$ அவ� ெபாரேவ 

வ�த 3�க�ைத வாகன- ஆ.கி 

எ�ைத விநாயக� ஏறின� இ�பா' 

எறி�த ெவ�ம �� அ9/ இைமெநா� அளவி' 230 

 

ெசறி�த$ ம+7 அவ� தி . கர�தினிேல 

ெவ'லைவ. கதி�ேவ' விழிபைட�$ அ C- 

வ'லைவ தைன�த� மைன என மண�ேத 

ஓைகேயா2 எK�$ ஆ9/ உய�பைட Mழ 

வாைக8- �ைன�$ வ - வழி த�னி+ 

க �ச9 ேகாA�. கய' க(/ ஏ7- 

தி �ெச9 காA�+ சிவைன அ��சி�$. 
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கணபதீ� �ர- எ@9 காரண நாம- 

கணபதி �க�த  பதி./ உ�டா.கி� 

ச9கர� பா��பதி தனிமன மகிழ 240 

 

இ9/வ�$ அ��ட� எ"திய பி�ன�. 

கண9கC./ அரசா". கதி�(� MA� 

இண9கிய ெப ைம ெப+7 இ �திட ஆ9ேக 

ேதவ�க� (னிவ� சி�த� க�த வ� 

யாவ - வ�$ இவ� ஏவ' ெச"தி2நா� 

அதிகமா" உைர./- ஆவணி� தி9களி� 

மதிவள� ப.க- வ�தி2 ச$��தியி' 

விநாயக+ /ாிய விரதெம�7 எ�ெற�ணி 

மனாதிக� களி�$ மரெபா2 ேநா+றா� 

இ�ப� ேநா+றிA எ�ணிய ெப7நா� 250 

 

ஒ�ப - விரத�$ உ7- ஒ  ச$��தியி' 

ேநா+7 ந+>ைச 5ட9கா$ ஆ+றி� 

ேபா+றி ெச"திAடா� �லவ� ஐ9கரைன 

ம மல� YG- வானவ� (�ேன 

நி மல� /மர� நி �த- �ாி�தா� 

அைனவ 9 ைகெதாK$ அ�இைண ேபா+ற 

வைனகழ+ ச�திர� மன�ெச ./ அதனா' 

ேபைழேபா' வயி7- ெப �த கா�திர(- 

தா�$ைள. ைக8- தைழ(ற� ெசவி8- 

க�டன� நைக�தா� காி(க. கடGC- 260 

 

ெகா�டன� சீ+ற- /ேபரைன ேநா.கி 

எ�ைன. க�2 இ9/ இக��தைன சிாி�தா" 

உ�ைன. க�டவ� உைர./- இ�தின�தி+ 

பழிெயா2 பாவ(- பலபல விதன(- 

அழிG- எ"$வ� எ�7 அசனிேபா+ சபி�தா� 

வி�ணவ� எ'லா- மிகமன- ெவ வி. 

க�ண � < 9 கடG� இ� தின�தி+ 

ேகாரெவ; சினமிக. ெகா�டன� அ�நா� 

மா�கழி� தி9க� மதிவள� ப.க; 
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சதய� ெதாAட சA�ந' விரதெம� 270 

 

இதய�$ எ�ணி யாவ - ேநா+றா�. 

இ��வி மா�த� இய-பிய விரத- 

ைவ��ட� ேநா+ற வைக இனி� ெசா'வா- 

/ மணி (��ைன / /ல�$ உதி�த 

த ம@- இைளய த-பி மா�கC- 

ேதவகி ைம�த� தி (க ேநா.கி 

எ�ணிய விரத- இைட6 றி�றி� 

ப�ணிய ெபாKேத ப1�� உ� டாகG; 

ெச வினி' எதி��த ெச7நைர ெவ�7 

ம மல�� �ய�தி' வாைக MடG- 280 

 

எ�த� ெத"வ- எHவிரத�ைத வ�தைன 

ெச"யி' வ நம./ உைரெயன� 

பாA2அளி $ைத8- ப��$ழா" மா�ப@9 

ேகAட � O� என. கிள��த �+றா� 

அ./ நீறணி8- அர�(த' அளி�ேதா� 

வி.கின� தீ�./- விநாயக 3��தி 

ஓடைவ� தி2-ெபா� ஒ�$ஒளி விள9/- 

ேகா� Mாிய�ேபா+ /லவிய ேமனிய� 

கடகாி (க�ேதா� கா�திர- ெப �ேதா� 

தடவைர ேபா�; ச$���ய (ைடேயா� 290 

 

ச�வா பரண(� தாி.க� ெப+றவ� 

உ7மதி. /ழவிேபா ெலா ம � �ைடேயா� 

ஒ ைகயி' த�த- ஒ ைகயி+ பாச- 

ஒ ைகயி� ேமாதக- ஒ ைகயி+ ெசப;ெச" 

உ�தம மாைலேயா� உ7 நிைனவி�ப� 

சி�தி ெச"வதனா+ சி�தி விநாயக� 

எ�7 இைமயவ - யாவ � $தி�ப 

ந�றி த - தி நாம- பைட�ேதா� 

�ரவல�. காண� �ற�ப2- ேபா$- 

ெச வினி' 8�த; ெச"தி2- ேபா$- 300 
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வி�தி யார-ப- வி -பி2- ேபா$- 

உ�தி ேயாக9க� உஞ+றி2- ேபா$- 

ஆ9கவ� த�ைன அ �சைன �ாி�தா+ 

தீ9/ உறா$ எ'லா; ெசய- உ�டா/- 

கரதல- ஐ�$. கணபதி./ உாிய 

விரதெமா�7 உளைத வி -பி ேநா+றவ�./� 

ச�ததி தைழ�தி2; ச-ப� $�டா- 

��தியி' நிைன�த ெபா �ைக <2- 

ேமலவ� தைம8- ெவ�றிட லாெமன� 

ேதவகி ைம�த� ெச�பிட. ேகA2 310 

 

5வல - விரத- ேநா+றி2- இய'�- 

�க�(க. கடGைள� >ைச ெச"வித(- 

விாி�ெதம./ உைர�திட ேவ�2ெம�7 இர�ப 

வைர./ைட கவி�ேதா� வ/�$ைர ெச"வா� 

ேத நீ� ஆவணி� தி9களி� மதிவள� 

>�வ ப.க- �ண��தி2 ச$��தியி� 

(�$- �லாியி� (ைற நீ� ப��$ 

ச�தி வ�தன� தவறா$ இய+றி 

அ�தின- அதனி' ஐ9கர. கடGைள� 

ப�திேயா2 அ��சைன ப�Bத' ேவ�2- 320 

 

ெவ�ளியா+ ெபா�னா' விள9/- அவ� த� 

ஒ�ளிய அ � தி  உ G�டா.கி� 

>சைன �ாிய� �க�றன� ெபாிேயா� 

ஆ�இலா ம�ணா' அைம�த�� த/மா' 

>சன; ெச8மிட- �னித மா.கி 

வாசெம� மலாி� ம;சாி Y.கி. 

ேகா�க- ேகாசிக- ெகா� விதானி�$ 

நீ�ய ['வைள நிைற/ட�$ இ �தி 

வி�ைதேச� சி�தி விநாயக� உ ைவ� 

சி�ைதயி' நிைன�$ தியான- ப�ணி 330 

ஆவா கன- (த' அ�.கிய பா�திய- 

வாகா� ஆச மன- வைர ெகா2�$ 

ஐ�$ அமி�த�தா' அபிேடகி�$. 

க�த- சா�தி. கேணச ம�திர�தா' 
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ஈ�ர ��திர� எ�@- ம�திர�தா' 

மா� அக' இர�2 வ�திர; சா�தி� 

ெபா �$ உைம �தனா� �க� ம�திர�தா' 

தி �$- பளித� தீப9 ெகா2�$� 

ப�ச7/ட� இ ப�ெதா  விதமா" 

ப�திர �4ப- பலபல ெகாண��ேத 340 

உமா�த� கணாதிப� உய�காி (க�ேதா� 

/மார /ரவ� பாசா9 /சகர� 

ஏக த�த� ஈ�ர ��திர� 

ஆ/ வாகன� அ �த  விநாயக� 

ச�வ காாிய(� த�த � �ாிேவா� 

ஏர-ப 3��தி எ�@- நாம9களா' 

ஆர-ப�$ட� அ��சைன ப�ணி 

ேமாதக- அ�ப- (த+ பணிகார- 

தீ$ அக' மா9கனி தீ9கத1�பழ- 

வ .ைக கபி�த மா$ள9 கனிெயா2 350 

 

தாி�தி2 ெநA�ைல� தாைழ(� �ைட.கா" 

ப ��ெந" ெபாாி.கறி பா'தயி� ேபானக- 

வி ��ள �ைவ�ெபா � மிகG- (�ைவ�$ 

உ �திர�பிாிய� எ�7 உைர./- ம�திர�தா' 

நி �த� மக+/ நிேவதன9 ெகா2�$ 

ந+றவ� �க�ற நானா�/ உபசார(- 

ம+றவ� தி Gள- மகி��திட� ெச"$ 

எ�B� த/தி இ பிற� பாள�./ 

உ� அ7 �ைவேச� ஓதன- ந'கி� 

ச�தன (�$� தான� த.கிைண 360 

 

அ�தண�./ ஈ�திA2 அ �சக� தன./� 

தி �த/- விநாயக� தி G வ�ைத� 

தாி�த வ�திர�$ட� தானமா. ெகா2�$ 

ைநமி�திக- என நவி'த  மரபா' 

இ-(ைற >சைன யாவ� ெச"த�- 

எ�ணிய க ம- யாைவ8- (��ப� 

தி�ணிய ெச வி+ ெசய-மிக� ெப7வ� 

அர� இவ� த�ைன (� அ��சைன ப�ணி� 
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�ரெமா  3�7- ெபா�பட எாி�தா� 

உ �திர� இவைன உபாசைன ப�ணி 370 

 

வி �திரா �ரைன ெவ�7 ெகா�றிAடா� 

அக1ைக இவ�தா� அ��சைன ப�ணி� 

பக�த 9 கணவைன� பாிGட னைட�தா� 

த�ணா� மதி(க� தா� தமய�தி 

அ�னா� இவைன அ��சைன ப�ணி 

ந�ணா� பரG நளைன அைட�தா� 

ஐ9கர. கடGைள அ��சைன ப�ணி 

ெவ9கத நி தைர ேவரற. கைள�$ 

தசரத� ைம�த� சீைதைய அைட�தா� 

பகிரத� எ�@- பா��தி இவ� இவைன 380 

 

மதிதல� த�னி� மல�ெகா2 அ��சி�$ 

வரநதி த�ைன ைவயக�$ அைழ�தா� 

அAட ேதவைதகC- அ��சி�$ இவைன 

அAட ேபாக�$ட� அமி�த(- ெப+றா� 

உ .மணி எ�@- ஒ�ெடா� த�ைன� 

ெச .ெகா2 வHவி� சி�பால� தா� 

ெகா�2 ேபா- அளவி+ /;சர (கைன 

வ�2 பா�மிழ+றா மல�ெகா2 அ��சி�$� 

தாாியி� மறி�தவ� தைன��ற9 க�2 

யா(- அ9/ அவைள இ��ற� ெப+ேறா- 390 

 

�க�(க. கடGைள� >சைன �ாி�$ 

மிகமிக மன�தி' விைள�தன ெப+றா� 

இ��வி த�னி' எ�ணில� உளரா' 

அ�ப� நீவி - அவைன அ��சி�தா' 

எ�ெபா � வி -பினீ� அ�ெபா � ெப7O� 

எ�7 க�ெறாி�ேதா� எ2�திைவ உைர�ப 

அ�7(த' த ம@- அ@ச - இவைன� 

>சைன �ாி�$ கA�ல� இலா� ைம�தைர 

நாசன- ப�ணி நராதிப� ஆகி�சி�ைதயி' 

நிைன�தைவ ெசக�தினி+ ெசய9ெகா�2 400 
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அ�தமி' ெச'வ�$ அரசிய' ெப+றா�. 

ஈ9/ இ$ நி+க இHவிரத�$ இய' 

ஓ9கிய காைத ம+ெறா�7 உைர ெச"வா- 

க;சநா� (க� த - காசிப� �ண��த 

வ;சக மன�தா� மாைய த� வயி+றி+ 

Mர� எ�7 ஒ வ@� $ைணவ � ேதா�றி 

ஆ�க1 M��வி அைன�ைத8- அழி�ேத 

சீ ைட� �வ�.க� தி வள9 ெக2�$- 

�ர�தர� (த1ய �லவைர வ �தி8- 

நிர�தர� தீய ெநறி நட�$தலா' 410 

 

ஆயிர9 க�ண@- அமர - (னிவ - 

நீ இர9/ எம.ெகன ெந29கர9 <�பி 

இரசத கிாிஉைற இைறவைன வண9கி 

வரமி/; Mர� வ1ைமக� உைர.க� 

�ட�வி2 மணி(�� Mரைன ெவ'ல. 

கதி�வி2 வ�ேவ' கரதல�$ ஏ�$- 

�த'வைன� த ேவா- ேபாமி� நீ� 

என அமர� ேகா@./ அர�விைட ெகா2�$� 

சமரேவ' விழி� ைதய�� தா@9 

<�ய கலவியி+ <டா$ ஊட�- 420 

 

ஓ�ய வாேனா� ஒ 9/ட� <�� 

பாவக� த�ைன� பாிGட� அைழ�$� 

Mர� ெச"8� $யர- எ'லா- 

ஊ� அரG அணி�ேதா+/ உைரெயன உைர�ப. 

காமைன எாி�த கடG� எ�ற;சி� 

பாவக� பய(ற� பய(ன./ ஏெதன 

உ+றி29 கர�தல�$ உ�ைனேய தாி�தா� 

ெந+றியி� நயன(- நீேய ஆத1+ 

/+ற- அடா$ <7நீ ெச�ெறன 

வானவ� ெமாழிய ம+றவ� தா@� 430 

 

தா@- அ� சைபயி' தாியா$ ஏகி 
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எைம ஆCைடய உைமயாCடேன 

அைமயா இ�ப�$ அம��$ இனி$ இ �த 

ப�ளி ம�டப- பாவக� /7க�- 

ஒ�ளிய மட�ைத ஒ$9கி நாBத�� 

ெத�ளிதி+ பரம@� ேத8ைவ. க�ேட 

ஆ7(க� பி�ைளைய அவ� ைகயி' ஈத�- 

வறியவ� ெப+ற வா�ெபா � ேபால� 

ேசாதி நீ�(�� �டேரா� ெகாண��$ 

வாத ராச� மல�ைகயி+ ெகா2�ப 440 

 

நீதி ேயா2 நி�7 ைகேய�தி� 

ேபாத நீ� வா8G- ெபா7.க ஒ�ணாம' 

த -�ன+ க9ைக த�ைகயி' ெகா2�ப� 

த -�ன+ க9ைக8� தா9கெவா�ணாம+ 

ெபா �திைர� சரவண� ெபா"ைகயி' ைவ�ப� 

த�ஆ� வதன� தாமைர ஆ79 

க� ஆ7 இர�2- கர- ஈரா7- 

Y� என� திர�ட ேதா� ஈரா7- 

மா� அயி' ஆதி வா�பைட 89ெகா�2 

அ7(க. கடG� அ9/ அவதாி� திட�- 450 

 

ம7கிய உ-ப� மகி��$ உட�<� 

அ7மீ� கைள�பா' அளி�தீ� எ�7 அ@�ப 

ஆ9கவ� (ைல8�2 அ7(க� தா@- 

ஓ9கிய வள��சி உ+றி2- நாளி' 

விமல@- உைம8- விைட8ைக�$ ஆ7 

தைலமக� இ �த சரவண�$ அைட�$ 

( /அல� /ழ' உைம (ைல�பா' ஊAட 

இ வ - இ�பா' எ2�$ எ2�$ அைண�$� 

ேதவ� த-பைட./� ேசனா பதிெயன. 

காவ'ெகா�2 அளி.க. கதி�(� MA� 460 

 

அயி'ேவ' (த+பல ஆ8த9 ெகா2�$� 

திைசெயலா; ெச'�� ேத ெமா�7 உதவி� 

>த� பைடக� �ைடவர� ேபா" நீ 

ஓ$7- அGணைர ஒ7�தி2 எ�ற@�ப 
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இ ைள� ப /- இரவிைய� ேபால� 

த/வெர�7 அவைர� சமாிைட ( .கி. 

/ /ேப� ெப79 /�ற(; Mர� 

ம ம(� $ைளபட வ�ேவ' வி2�ேத 

யாவ - விய��ற இ�திர� மகளா� 

ேதவ/; சாிைய� தி மண- �ண��திA2 470 

 

அமர� ேகா@./ அம ல/ அளி�$. 

/மர ேவC9 /வலய- விள9க 

அமரா வதியி' அம��$ இனி$ இ �தா� 

சமர ேவ�ைட� ச�(க� வ�Gக�2 

அமர� மாத� அைனவ - மய9கி 

எ�ட 9 க+பிைன இழ�த$ க�ேட 

அ�ட� எ'லா- அைடGட� <� 

மாெதா  பாகைன வ�$ அ� வண9கி 

ம மல�. கட-ப� எ- மாநக� �காம' 

அ �ெசய ேவ�2- நீ அ-பிகா பதிெயன 480 

 

இைமயவ� உைர�ப இைறயவ� தா@9 

/மரைன. ேகாப9 ெகா�2(� (னிய. 

காவ'ெகா�2 எ-விைன கAட7�$ அ C; 

ேசவல9 ெகா�ேயா� ேதச- ேபாக� 

தி �திைழ உைமயா� அ �$ய� எ"தி 

வ �தி (�னி+க ம9ைகைய� பா��$ 

ம9ைக நீ தா� வ �$த' ஒழி/தி 

அ9ைகயா+ Mெதறி�$ ஆ2ேவா- வாெவன 

ெவ�ற$� ேதா+ற$- விள-�வா� யாெரன. 

/�றெம� (ைலயா� <றிய சமய- 490 

 

�+7அரG அணி�த �னிதைன. காண அ9/ 

உ+றன� தி மா' ஊ�விைன வ1யா+ 

ச.கிர பாணிைய� சா�ெறன. /றி�$ 

மி.கேதா� M$ வி ��ட� ஆட� 

சாயக ேந � தடெந29 க 9க� 

நாயகி ெவ'ல நாயக� ேதா+ப 

இ�பவா" இத� உைமயா� ெவ�ேற� என 
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எ-ெப மா@- யா�ெவ�ேற� என 

ஒ வ�. ெகா வ� உ�தர- ேபசி 

இ வ ; சாAசிய- இவைன. ேகAப 500 

 

மாமைன வைத�த மா'(க- ேநா.கி. 

காமைன எாி�ேதா� க�கைட காAட 

ெவ�ற நாயகி ேதா+றா� எ�7� 

ேதா+ற நாயக� ெவ�றா� எ�7- 

ஒ�றிய ெபா".காி உட� அ9/ உைர�ப. 

க�றிய மன�ெதா2 கGாி அ9/ உ �$ 

ேநா.கி நீ இ �$- 5வ�றிைல உ�ைம 

வா.கினி' ஒ�றா" மன�தினி' ஒ�றா" 

ைம.காி 8ாி�ேதா� வதன- ேநா.கி� 

ெபா".காி உைர�த ��ைமயினாேல 510 

 

கனெலன வயி+றி+ க2-பசி கன+ற 

நிலமிைச. / A2 ெநA2ட+ பா-பா". 

கடகாி (க�$. கடG� O+றி ./- 

வடத  நீழ1+ கிடெவன� சபி�தா� 

(ளாிக� >�த (கி்' நிற�$ உ �ேபா"� 

$ளG அணி ம ம@� $ைண விழியிழ�ேத 

ஆ�2 அைர. கண�தி' ஆயிர- ேயாசைன 

நீ�டைப� பா�த� ெநA2ட' எ2�$ 

வள�ம �� ஒ�7ைட வ�ள' O+றி ./- 

கிள�சிைன ஆ1� கீ�.கிட� தனனா' 520 

 

திாிகட. காியி� தி (க. கடGC- 

வழிப2- அ�யா� வ'விைன தீ��ேத 

எழி'ெப7 வடமர�தி� கீ� இ �தா� 

க-ப மா(க�$. கடG� த� ெப ைமைய 

அ-� விேயா ./ அறிவி�ேபா- என 

உ-ப� உலக�$ ஓ� எK க�னிய� 

த-ப[' ஏணியி' தாரணி வ�$ 

காி(க. கடGைள. ைகெதாK$ ஏ�தி. 

கா��திைக. கா��திைக. கழி�த பி�னாளி' 
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ஆ��த க19க�$ அணியிைழ வா9கி 530 

 

இ ப�ேதா� இைழ இ��ற. கA� 

ஒ ேபா$ உ�� உ�2 ஒ  மனமா" 

ேவத�$ ஆதி8- >மியி' எK�$- 

ஆதி விநாயக+/ ஆன எK�$- 

3�ெறK�$ அதனா' ெமாழி�த ம�திர(- 

ேத�த 9 /ழ1ய� சி�ைத8A ெசபி�ேத 

உைரத  பதினா7 உபசார�தா' 

வைரமக� மதைலைய வழிபா2 ஆ+றி 

இ ப$ நாC- இ�ப� ேநா+7 

ம+ைற நா� ஐ9கர மா(க� பிற�த 540 

 

அ+ைறநா� சதய(- ஆறா- ப.க(; 

ேச - அ� தின�தி' ெதளி�ன' ஆ� 

வாரண (க�ேதா� வதிெப 9 ேகாயி' 

சீ�ெபற ெமKகி� தி விள. ேக+றி. 

/லGெபா+ கைலக� ெகா2 விதானி�$ 

உல�பல ெதா2�தி2 மாைலக� ஆ+றி. 

ெகாைல�ாி வ�ேவ+/ க+/(� வ ைக 

மைல(க. கடGைள ம;சன- ஆA�� 

ெபா+கைல ந�\+ >�$கி' சா�தி� 

ெசா+ெப7 ச�தன� �க�த- >சி. 550 

 

ெச �தி ச�பக; ெச9கK நீெரா2 

/ �$ ம'1ைக ேகா9ெகா2 பி�சி 

க (ைக ��ைன க�கம� பாதிாி 

ம விாி ஞாழ' மகி� இ  வாAசி 

தாமைர ('ைல தைழயவி' ெகா�ைற 

>மல� ெநா�சி >�தைம. /வைள 

கா�த� ஆ�தி கட-� ெசHவ�தி 

வா"�த ந'எ ./ மல�.கர Oர- 

ப�சிைல ெநா�சி பட�ெகா� அ7/ 

(�தள. <விள- (த1ய சா�தி� 560 
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Yப தீப9க� �க-ெபற. ெகா2�ேத 

அ�ப- ேமாதக- அவ' எ�C �ைட 

(�பழ� ேத9கா" (தி�(K. க -� 

ேத@ட� ச�.கைர ெசHவிள நீ ட� 

பா'ந7 ெந"தயி� ப ��ட� ேபானக9 

க+பக. கடG� களி�திட� தி (� 

ெபா+�ற� பைட�$� >சைன ப�ணி 

ேநா+ப$ க�2 ேநாலா$ இ �த 

பா��  வாகிய ப;சா 8த@- 

யா��7 ெகா9ைகU� யா@- ேநா+ேப� என 570 

 

ஆ9/ அவ� தன./- ேவ�2வ$ அளி�$� 

பா9ெகா2 இHவிரத- பாி�$ ேநா+பி�தா� 

அ�ட� நாயகனா- ஐ9கர� அ ளா' 

வி�2G- ப�2உள ேவட- ெப+ேற 

உ;ைசமா நக��/�$ உைமெயா2 

விமல� க;சநா� மல��பத9 ைகெதாK திட�- 

ப;சிெம� சீற�� பா��பதி ெந;சி� 

ெவ;சின- மி/�$ விமலைன ேநா.கி 

யானி2; சாப- நீ9கிய$ ஏெதன 

மாென29 க�ணி மணி.கதG அைட�ப 580 

 

இைறயவ� இத+/. காரண- ஏெதன 

மறிகட' $யி�- மாயவ� உைர�பா� 

பிைறம �� ஒ�7ைட� பி�ைள அ�7 

என./� த�த � �ாி�த தவ�பய� ஈெதன� 

சி�ைத மகி��$ ேதவ� ேதவ@- 

>9ெகா� அைட�த ெபா�தா� நீ9க� 

சா9/(� உைர�த ச.கர பாணி 

இ.கைத ெசா'ல அ.கணி சைடய@- 

மி.கந' விரத- வி ��ட� ேநா+றபி� 

மா$உைம அைட�த வ�தா� நீ.கி 590 

 

நாதைன நBகிட ந-ப@- நைக�தா� 

தாேனா வ�த$ நைகயான$ என� 

ேத�ேந� ெமாழியா� ெதளிய. <ெறன 
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ந�மதி 5தலா" நானில� த�னி' 

உ�மக� ேநா�பி� உ7தி அறி�$ 

சி�ைத மகி��$ சிாி�ேத� யாெனன 

அ�தமி' அரைன ஆயிைழ வண9கி� 

ெபா ; M� அறேவ' ேபா.கிய /மர� 

வ -ப� யா@- வ �தி ேநா+ேபெனன 

இைறயவ� கைதெசால ஏ�திைழ ேநா+றபி� 600 

 

/றமட மகைள. /லமண- �ாி�ேதா�. 

�ட�வ� ேவேலா� ெதா'விைன தீ��$ 

தா$ைம வ�2 உK�தாம� தாமைன 

மா$ைம யாைள வ�$ க�டனேன 

 

க�ண நீ க�ணிலா. கAெசவி ஆ/என. 

த�ந79 /ழ�ைம சாபமிAட$G- 

அ./ நீறணி8- அர�(த' அளி�த 

வி.கின விநாயக� விரத- ேநா+7 அத�பி� 

�ட�.கைத ஏ�$� $ளவ மாைலய� 

விட�பணி உ வ- விA2 நீ9கிய$-, 610 

 

பGாிெகா� <�$ைட� பரம@- ேநா+7. 

கGாி அ�7 அைட�த கபாட� திற�த$-, 

வாசெம� /ழ�ைட மா$ைம ேநா+ப� 

ேதச- ேபாகிய ெசHேவ� வ�த$-, 

வானவ� ேநா+7 வர9க� ெப+ற$-, 

நாரத (னிவ� நவி�றிட. ேகAேட 

இ�நில� த�னி' இHவிரத�ைத 

ம�னவ� வ�சிர மா1(� ேநா+7. 

காய� ெதK�த க2-பிணி தீ��$ 

மாயி - �வியி� ம�னனா" வா��$ 620 

 

தட(ைல� திேலா�தைம தைனமண- �ாி�$ 

மழவிைட ேபா+பல ைம�தைர� ெப+7. 

கைட(ைற ெவ�ளிய9 கயிைலயி' உ+றா� 
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பாிெவா2 இHவிரத- பாரக� த�னி' 

விைரகம� ந7�தா� வி.ர மாதி�த� 

மறிகட+ �விெபற வ �தி ேநா+றி2நா� 

ம+றவ� காத' மடவர' ஒ �தி 

இ+றி2- இைடயா� இல.கண ��தாி 

ெம�த அ��ட� இH விரத- ேநா+ேபெனன 

அ�த� த�னி' அணியிைழ ெசறி�$� 630 

 

 

சி�த- மகி��$ சிலநா� ேநா+றபி� 

உ+ற ேநா�பி� உ7தி மற�$ 

கA�ய இைழைய. காாிைக அவி��$ 

வ+றிய ெகாHைவயி� மாேட ேபாட 

ஆ9/ அ$ தைழ�ேத அல � தளி மா"� 

பா9/ற ஓ9கி� பட�வ$ க�2 

ேவ�ப; ேசாியி+ ேபா"� சிைறயி �த 

>�பயி' /ழ'ேச� ெபா+ெறா� ெயா �தி 

அHவிய- இ'லா� அHவிட� த�னி+ 

ெகாHைவ அட/ ெகா"வா� /7கி 640 

 

இைழய$ கிட�ப. க�2 அவ� எ2�$. 

/ைழதவி� வாிவிழி. ேகாைத ைக.கA� 

அ�பேமா2 அைட.கா" அைவபல ைவ�$� 

ெச�ப(டேன தி �திைழ ேநா+றிட. 

காி(க�$ அ�ண' க ைண <��$ 

ப�ைடயி' இரA� பத- அவA/ அ ள 

ெகா�2ேபா" அரச@9 ேகாயி�� ைவ�தா� 

வி.கிர மாதி�த� விழி$யி' ெகா�ள 

உ.கிரமான உைடமணி கA�� 

த�ைட8; சில-�� தாளினி�7 ஒ1�ப. 650 

 

ெகா�ட' ேபா'வ 9 /;சர (க�ேதா� 

மனமிக. கல9/ ம�னவ� த�னிட9 

கனவினி' வ�$ காரண மாக 

இல.கண ��தாி இ-மைன இ .கி+ 
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கல.க- வ�தி29 கழி�தி2 �ற�ெதன� 

$�ெணன எK�$ $ைணவிைய ேநா.கி. 

க�Bற. க�ட கனவி� காரண- 

அ�ண' உைர�தி2- அHவழி த�னி' 

ஆைன /திைர அைவபல ம�Gற 

மாநக� ேக27- வைகய$ க�2 660 

 

இைம�ெபாK$ இவ� இ9/ இ .கலாகா$ என 

அய+ கைட அவ@- அக+றிய பி�ன� 

வணிக� தன$ மைன�/�$ இ �ப 

மணி8- (�$- வ1ய க'லா"விட 

அணியிைழ த�ைன அவ@- அக+ற 

உழவ� த-மைனயி' உ+7 அவ� இ �ப 

வள�பயி� அழி�$ வள-பல /�ற 

அய�மைன அவ - அக+றிய பி�ன�. 

/யவ� மைனயி+ ேகா+ெறா� ெச'ல. 

/ய.கல- உைட�$ ெகா�ைள ேபாக 670 

 

அய+கைட அவ@- அக+றிய பி�ன�� 

Y�Y"$ ஆ./� ெதாழிேலா� மைன�க� 

Y�கெள'லா� $ணி�$ ேவறாக� 

Yச - அவைள� Yர; ெச"ய 

மாைல. கார� வளமைன �க�- 

மைல பா-பா- வைகய$ க�2 

ஞால- எ'லா- ந29கவ�$ உதி�தா" 

 

சாலG- 'பாவிநீ தா�யா�?' எ�ன 

ெவ-மன- மிகG- ேமவி (னிGறா 

அ-மைன அவ@- அக+றிய பி�ன� 680 

 

அHைவ த�மைன அவ� �/�தி �ப 

அHைவ ெச'�- அக9க� ேதா7- 

ைவதன� எறி�தன� மறிய� த�ளின� 

ைகெகா2 /�தின� க�ேடா� பழி�தன� 
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அHைவ மீ�2- த� அக- அதி+ெச�7 

இHவைக. க�னி நீ யாெரன வினாவ. 

கா�தா�2 உல/ க ைணேயா2 ஆ�ட 

மா��தா�ட ராச� மாமக� ஒ �தி 

எ'லா�./- 3�தா� இல.கண ��தாி 

ெசா'�- வி.கிரம Mாிய� மைனெயன� 690 

 

சீ�ெகட இ �த ெதாிைவைய ேநா.கி 

நீர$ ெகா�2 நில- ெமKகி2க என� 

சாணி எ2.க� ைதய�; ெச�றா� 

சாணி8- �K�$� த�ணீ� வ+றி� 

ேபணிய �Kவா"� ெபாி$ ேதா�ற 

மாேன� விழியா� வ �$த' க�2 

தாேன ெச�7 சாணி எ2�$� 

த�ணீ� ெகாண��$ தைர ெமK.கிA2 

ம�ணிய OA�' மணிவிள./ ஏ+றி� 

��தக- எ2�$ வாெவன� �கல� 700 

 

��தக- பா-பா"� ெபா �தி நி�றாட 

ெம�தஉ� ந29கி O��தவ� கிட�ப. 

ெகாHைவய9 கனிவா". ேகாைதைய வில.கி 

அHைவ தாேன அகமதி+ ெச�7 

��தக எ2�$� ெபா �த� பா��$ 

வி�தக ந-பி விநாயக 3��தி 

க+பக� பி�ைளெச" காாிய- இ$ெவன 

உ�தமி அHைவ உண��$ (�அறி�$ 

தவெநறி பிைழ�த ைதயைல ேநா.கி 

$வல - விநாயக ேநா�� ேநா+றி2க என. 710 

 

கர�$ 3ஏK இைழ. கா��. கA� 

அ�ப(- அவ�- மா- பல ப�ட(; 

ெச�ப மதாக� தி (� ைவ�ேத 

அHைவ கைதெசால ஆயிைழ ேகA2 

ம�தக. களி+றி� மகா விரத�ைத 

வி�தகமாக விய9/ இைழ ேநா+7. 
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க+பக ந-பி க ைண ெப+றத� பி�, 

ச.கர வாள ைசனிய�ேதா2 

வி.ர மாதி�த� ேவAைடயி+ ெச�7 

 

தா@; ேசைன8� த�ணீ� வி -பி 720 

 

எHவைக ெச"ேவா- எனஉள- ெம1�ேத 

அHைவ த�மைன அ9/அவ� அBக 

எ"$� தாக(- இைள��9 க�2 

ெசHேவ அவ+ைற� தீ�.க எ�ணி 

இல.கண ��தாி எ�பவ� த�ைன 

அ�ப(- நீ - அரச+/ அ �என� 

ெச�பிய அ�ைன தி ெமாழி� ப�ேய 

உ�நீ�. கரக(- ஒ  பணிகார(- 

ப�ேந� ெமாழியா� பா��திப+/ உதவ 

ஒ�ப7 பைட8- உய�பைட ேவ�த@- 730 

 

அ�பசி தீர அ �திய பி�ன� 

ஆைன /திைர அைவகC- உ�2� 

தா�அ$ ெதாைலயா� த�ைமைய. க�ேட 

இHவைக சைம�த நீ யாெரன வினவ 

அHவ' அ- /ழலா� ெமௗனமா" நி+ப 

அHைவ தா�ெச�7 அரச+/ உைர�பா� 

கணபதி ேநா�பி� காரண9 கா� இ$ 

/ண(ைட இவ� உ� /லமைனயாA� 

இல.கண ��தாி எ�7 அHைவ <ற 

ம9ைகைய ேநா.கி மன-மிக மகி��$ 740 

 

தி9க�ேந� ெவ�ளி� சிவிைகயி' ஏ+றி. 

ெகா�2ஊ� �/�தா� ெகா+ற ேவ�த@- 

ஒ�ெதா� யாாி' உய�பத- உதவின� 

சி�$ர 5தலா� ெச�7 அ� பணிய� 

��தாி இ �தா� �க�$ட� மகி��ேத.745 
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கா�"கா�"கா�"கா�"    

 

க -�- இளநீ - காெர�C� ேத@- 

வி -�- அவ'பலG- ேம� ேமல �தி. 

/ண(ைடயனா" வ�$ /+ற9க� தீ�./- 

கணபதிேயயி. கைத./. கா��. 

தி விள9/ மா�ம கா ேசவ' தனிேலறி 

வ மர�றா னீ�ற C- ைம�தா - ( க@./ 

(�பிற�த யாைன (கவா உைன� ெதாKேவ� 

எ�கைத./ நீெய�79 கா��. 

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


