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1. இதுகாறும், 

6 a . 7 * 

ர uote Noor மிட, 

ரு . 
Gy ita at a 

San ur Dy Ly 6H ot yaw 

காரவலி- மர்ப்பத ப! 

kbd align bh கரண்ட..! 

புண்ணியம--கெரைகொண்ட! 

பார தமாம்--சத்தனுவின்; 
சனிபசனாம்--பின்மன வன்! 

மேருவின் இழ்---சரர் தரி! 

கொழுனனில் பால்--அரசிருக்க! 

தே 2பரற...-மங்சையர் பரலி! 
புவனபகம்--தழைத்திருக்க! 

சவுபலன் பால்-- நூம் று வர்சரண்| 

நீ வைன்பால்--(2வர்களரய்! 

pt ற்று வரும் வேர்களும்! 

BILL BE ப் ஜனிக்சையிலே! 

பாஞ்சால--புரந் தன்னி! 
பஞ்சமர்க்கு பணம் பறம தத! 

லாரஸை௪--பட்டணாம் இங்! 
OUT LS GO FGM ML OL SH oF IT சூம்! 

Lh geal மார. Ld io Rolling tt 

௮.ச்இினத் இல் ச த் வி RE (ao! 

இவவசசையாப்--பாமேட்டி! 
சஇயற்கைபொ--வாரக ழயிலே!
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Bt Ld GO)F— Ln mine giv! 

ாயஸபைபும்- விற் ரகச 

ரர டிய யாகச Bena! 
ஈரயாபரகம்-- ஓர்மைபெர! 

mo Mere o ay iten gato! 

wiih | பாபு = SABI கும்படி 
ர ட ரு 4 ef Tay st Ye my தட லஞ்சம், 

சாரனபா - --தரீய்ந இருக்க! 

டி 5 கலை! வஞ்சக ரய க தீஇியங்களை 
மகிமையுடன்: ணு] பைகணீலே i 

செல்வர்கள் ப7ல்--பெருை சொல்லி! 
லேவிதங்கள்--செப்துவைக் ஐ! 

துஙகபனி - இரக மடி! 
SBN BHO, ப மரடி வர! 

ஸ்ர்வமய--நரகனக்க .! 
ஸர்வநாசி-மாஓம்வா! 

it wri. Ut fmm D8) od % 11 Spat! 

rare + \y— Bind savg! 

விலினங்க 1 - ஐூந்துவர! 
BIT ES + i ET mm டையி2ல! 

LI OTD Bn) — 2 பர்தனைகள் | 

பங்கிழிலாப்--ப௫ர ஈறு கொண்டு! 
. ‘ . * f) * | 

பரண்டவர்கள்--பத் இன யுடன்! 

படாவனங்கள்--பரரிசொண்டார . 

  

துரித மேட்டு, 

2002 

சூரிய பிரபாவங்கள்--சொன்னபடி, Qeu sa! 
மார்க்கண்ட மகருஷி--வழிபடைகள் சொலவே! 

சிரீசாமகன தகளும--செரல்லி ஈடைபெசவே! 
சிரதாமணி மலர்கள்--செரன்னபடி வரவே!
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சைந்தவ சரீர ங்கள் மி இிறிடை பெரவே 

UMTS AM முன்னிலையில் அயல் ர ர ற மி வர யே! 

கானமா 3 னிவரின்--சாசனம் கெடே வ! 

தாருவாச ராப; ம் -சொர்ராமழை பெய! 

சக பிமகடை---றடைசெயம் பெரவே! 
இருகருத்தசாக்கிகணம்---செரழுப் ட ரிகொள்கே 

பீமன் செயம்சொள்ள 2வ--கிசயக்கள் கொள வே? 
வடசேச விட்டுமனும்-- விரகம் கொள வே! 

டம தன் விடரிம் இதம் at (Lp Blo கர்ண ரவ 

பேடிசெயம் கொள்ள வ விருதுகள் ara! 

நிசவடி Df oF கொள்ள? 0 மிர ததர்வலம் கொள? வ! 

8 BUI குர்ஜியும்--௮சம௫ழமுவு கொள] 
ஆசன சுபத்திரையும்--ஆனர்தம் கொள வே! 

உத்திர சல்லியாணம்.உத்திமயரகம் வச'2வ!. 

உத்திசை ௮பிமன்னிய--்ளம்சகளி கொளவே/ 

ேவேசாரிமிய--பர சசரரியே மன்னா! 
வேத்மும் பரதரும்--கொடி ஈளசய் நிர்ப்பிர?. 

வன்ன மயநுலருமாம் — வவகையும் உலகம்! 
லைய்யகம் டர்க்யற। ப் ஏன் முறி. கைமரும் விஜயா! 

வில்லாளி? ய சொண்ட--வல்லாளி ' இன்பம்! 
பலனில் 10 Wd என்னும். Bac amin rude 

சனம்௪ கு, 49, i518 om -— aan & Seabee nd 
ous 

௮நடை கொள்ள மவ. அவதர்கோன் Gagner! 

விடு வ். ஒலை க ஓ. தீதானே--அ௮பிமன்னியுவரளரல்] 

HFEF OM குமாரலும்--௮சவாலும் சண்டு! 
அரவம் செய்யமவ--ுற்று Paps sr an! 

அட்ட்குல. பருவத மும்--௮அடிரடை கொளவே! 
அட்டாக்கரப் பொரு ஞூம்--அஞ்சிகடை செயவே/ 

- பதிசண்ணன் மன்னர்முடி--பட்டடி த் சானே! 
படாபிமுசம் கொண்ட-படைகொடி. purer A 

[uel
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சண்டாசலம் கண்டான்--மரண்(6 வவீரலி on! | 

gpl evr eth எண்டான். -ே waa ளாளி விட்டுமன்! 

GL BIG FO is 48 me germ pow வீட்டுமன்! 

. Qe Soret விட் பரி Twi - அஙிகையர் 0 சரன் ர்ண்ன் 

et A ed, இட்ட அட்ட! 
= ih: க் Ma Gy OO) LE AY aoe ea (ot if Oi mes APG 1 Paes CB : 

: உட ong ட “O . கட்லட் ar ௩ 
ர! வியர் OY eff thy ப்தி ர் ஸ் GBT em ஹீ] 1B. Bi st TaN அமன்! 

: « so” ் ர] ச 

அரவில்லானிகள்--- அடி வில்லை ஒடிக்க! 

வாசளாபிமன்னலும்-- வரழ்காளில் சென்றான்; 

'அரவக்கொடி Lng en) — “54 யே செல் ஐ! 

அம்பலம் கொண்ட? த- அரசு முரை இரகம்! 

ரஷரை தன்மம் சொண்டான்--சசதேசவிரன்! 
குருதனய தாமனும்--எுஞ்சசமே என்றான்! 

மகதுசோணானாடி யே.---ம இடயங்கி நின் மூன்! | e)Y- 77 
மஇதிருவ்டன் அரு.ச்சான--மஇருருவும் சரவ! 

இளையலும் இலசையலும்இருள்முகம் கொண்டான் 
அனபனும் வன்பனும்--அச்கினிழுகம் கண்டான்! 

நால்வரும் ன்டி பட நடி னான் கர்ணன்! 

நைந்த இரையோரன்--அுட.வல்லையை மொர்தான்]| 

வல்லாளி வில்லாளி---வில்லாளி புலம்ப! 
ஆனந்த மாடினார்--௮ம்பலம் சன்னி 2ல! 

௫ * . . ் டி ட ச 2 ao ட் | 

சதரயுத்கம் மல்லயத்தம்--கதைகளைச்சொண்டு! 
கன்னியர்கள் மனம்ஈடும்க--கனமழை பெய்தார்! 

கோநிதி கருநி sorbet விழே வ] 

விருகோதசன் முனைந்து--விரடு கெரியானாள்! 

ஜலதாரை வாபிகள்---ஜலக்கொடி கள் விழவே! 

ஜலசாடி மன்னலும்--௪ இழுகம் கண்டான்! 

மல்லாடி. வில்லாடி - ஏங்கும் மீ நிரையாடி 
மக்தரி மந்தரை- மற் இரமே புண்ட ர்! 

கார் தீரா மைக்தனும்--௪ சனமேசேய! 

- கல்லியாண சேர பனம்- கொடி. ஜெயம்சொன்னார்! 

Seen Geir கூள்கள- க இசொண்டு படுக்க! 

வாசிகளும் விலைகஞம்--னிஇமுசையில் நடக்க]



ககர பர தரரா பர ககக 
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(57 ௧௫ GES He ஒரு FA GOB HSS ow sien உச்ச! 
்  கங்கைபரள் வேந்தரும் -சனம்செய் ஐம௫இழ்ச்சசர் 

(53) அலங்கார இபங்கள்- ற NOES Qn கண்டார்! 
உங்கள மம் இமம் ட டைற் துபடி கண்ட. 

(59) வேச னும் மேத று வவ oa மய | ௫ ற a 

பட்டாபி Pog பபபிவுமன் செய் தார் 

(60) கன்னி ஈசாரன்னியமாப-மனகங்கள் செரா.ப 

நாதமுரி வேந்தனும். -நாடை. ஆட்கொண்டான், 

மகமேரு--மேரு இதாம் 

முட கொடி--புணைர்த சொடி 

விதிமய ச் இ--லாழ்ந்த கொடி 

வேடிக்ககயாய்---வாழும் சொடி 

erect bese tr fama 

(1) கர்சமூல--பலன்கள் இன்னும் 

கன்னியனவன்--விட்டுமனவன் 

(2) மண்ணு கந்து புனையா sor 

மன்ன இகம்--ருவமை சொல்ல 

(9) சிர்தையரின்--சிரைவழகாப் 
செல்வமய--பூ சலம் இல்' 

(4) பள்ளிகொண்ட--மலாடியில் * 
பவந்தமுடன்--பதமுகக 

(5) திருமமய--பரலன த்தை 

தனிமயமாய்--அலுடரடுக்க 

(0) சனசமய--௪னசரிறை 
. சன்மசமாரய்--௪பலமரக 

(1): கரவரி-- விருத மடமை 

.... கம்டிமொவடி--கம்டியமுடன் 

(8) By A—y Gow 
By B—-B is gona
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நேபவிதி--கிஷித்தவி 2 
வ்கிதவி SG — stuns yar 

குணபை விதி கவித வ்] 

குடந்தையுமாய--படற்தையுமாய் 

கருமகுண- பரன் தீன 

See Slot — GAS PSI Cat ov 

OF RTL 6A @) வ---லெ.௯௨ரரபி 
ஜீவவளக--.) கனமாய் 

விருமைமை-- முனுஷ்டானத்தால் 
விரு த்ில ப ரின்று சொல்லி 

வசபதங்கள்... 2 பதங்கள் 
பரிசை ப. பரரங்களை 

3 . . எமமீலாகம்--ஏமகூடம் 
. று . 2 

வருணம ம்ப? GLa ah aL oO BU) 

விமரிசையாய்--விமலர் 2சானும் 

விந்தியா ஹிமா--தமாலயமா ழ் 

பாதி விரு த்திய--பங்திகளை 
பெரு மையுடன்--௯ றிவ௪ 

கமய பூஷண த் கை 

சல்லியாணி-.-சணக்செடுதது 
உரு உம . 

Fr B Dol —B map caor g ளம் 
தீசாஸ்துவென---பிரஇபா இத்தா 

அல்டமியும்--விய இ பாதமும் 
ஹ் னுவிரு தீமாய்--ஸ்மிரு தி கள் கொள்ளும் 

இச்ரைமய... வேளையில 
இள௱விருதனும்--இனிவு செரண்டார் 

*னமைந்தன்--கனுமலுமே 
தரதரவுக்கு--உரிமை செய்து 

சன்னுலக--கொடிகல் மேவ 

தன்னியமு டன்--தரலும் வாழ்ந்தார்
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துரிதம், 

ம௪௫ி,ழகம்--மணியபேரசை 
௭௪௪ மடன்...உ சபிகொள்ள 

செஞூடையாள் ர தவி 
Be 9.081) —— veo Dale B 

re ச 
ei} oul யப் iy mmm யபாசுங்கொள்ள 

௮ ஙபனமாப்- ளம மிபருடன் 

a.) Masri 5 Sona Quit ar emp 
உச்குமாய்- - வரவைத்து 

விதிபூஜை--பூலாவிதி 

குரிசணமாய்--கட்டி விட 

சவ்வியசரசி.-சேனாவிபு௪ம 
சரிஉடையாய்--) டையிறசெலல 

விரவகேது--- மதிலெமிப்பில 

மூனைவழியாய்-- முாகள் கொள்ள 
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