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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1

இ�� ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 

ப�தி, ��ன���.  

1.��ன���(வ.கி)��ன���(ஊ) வா�! 1��ன��� "லா��$ய&'	( , 

2.��ன���(வ.கி), ��ன���(ஊ). வா�! 

1கீழ,��ன���,ெநா/$	ப0ேச2 , 3.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) 

வா�! 1ரா,க� திர! , 4.��ன���(வ.கி),��ன���(ஊ). வா�!  

2��ன��� க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 

வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

இ�� ஆர�ப	ப
ள�.கீழ,� 

 ப�தி, ��ன���.  

1.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ). வா�! 2 ��ன��� சாமிநாத(ர� 

ேமல	ப0ேச2 ,கா�திநக� , 2.��ன���(வ.கி),��ன���(ஊ). வா�!  

3தி'ேவ:கடநாத(ர� பாடகசாைல , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 

அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஊரா=சி ஒ�றிய 

ஆர�ப	ப
ள�.ேமலதி'ேவ:கட

நாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ,கி),ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1க5பா (�,காலன� , 

2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ,கி),ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� வட,� ெத' , 

3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� ந!�ெத' கீ9ப�தி , 

4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� 1வ� வட,� ெத' , 

5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� ந!�ெத' ேம8ப�தி. , 

6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 ெத' ப&
ைளமா� ெத' , 

7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி,ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4

ஊரா=சி ஒ�றிய 

ஆர�ப	ப
ள�கிழ,� ப�தி 

ேம�� பாக� Cேமல 

தி'ேவ:கடநாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 பரண&நக� ெத' , 2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 1த:க�ம� ேகாவ&8 1,2வ� ெத' , 

3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

2அ,ரஹார� ெத' , 4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

ெத�� ெத' , 5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

ந!�ெத' , 6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

�G,� ெத' , 7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

வட,�ெத'. , 8.தி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), தி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 கீழ�ெத'. , 99.அய8நா! வா9 

வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 2 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5

ராதாIவாமி 
ஆர�ப	ப
ள�.அ,ரஹார�
 ெத' Cகீழ,� 
 ப&8$:�ேமலதி'ேவ:
கடநாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). 
வா�! 1அ�திேம! ப&
ைளமா� ெத' , 
2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! (�,காலன� , 
3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! ெச8வ&ய�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 1வ� 
கீ9ேம8 ெத'. , 
5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 2வ� கீ9 
ேம8 ெத'. , 
6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1 அ�திேம!  அ/ணாநக� வட,��ெத'. , 
7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி).ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1 அ�திேம! அ/ணாநக� ெத�� ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,கிழ,� 
க=$ட�, வட,� அைற, 
த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 1அ,ரஹார� 
ெத',ப&
ைளமா� ெத' , 2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 1 
பJசாய�� ேபா�! ெத'(F�தார�ம� ேகாவ&8 ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�,ேம�� அைற, 
த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ). வா�! 4 ப&
ைளமா� ம�G� 
மறவ� ெத' , 2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 5 மறவ� 
ம�G� யாதவ� ெத'(ெச=$�$�ெத') , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,ெத�� 
க=$ட�, த'ைவ.  

1.த'ைவ(வ.கி). த'ைவ(ஊ), வா�! 2 சிவ� ேகாவ&8 ெத' 
(F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 ெத') , 2.த'ைவ(வ.கி), 
த'ைவ(ஊ). வா�! 2 அ2ஜன �$ய&'	((F�தார�ம� 
ேகாவ&8 ெத') , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,ெத��ஓ=
! க=$ட�, த'ைவ.  

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 2 Iபெல=Iமிநக� , 
2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 3அ2ஜன �$ய&'	( , 
3.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ). வா�! 3அ2ஜன �$ய&'	( , 
4.த'ைவ(வ.கி)த'ைவ(ஊ). வா�! 3 கா�திநக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட�, த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 8அைடமிதி	பா� �ள� , 
2.த'ைவ(வ,கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 8 க/$�தா� 
�ள�,சி.எ�.எ5.ச�0 ெத',ந!�ெத', , 3.த'ைவ(வ.கி) 
த'ைவ(ஊ) வா�! 10ஆல:�ள�,ஈ5வ2யா(ர�,(�,காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�,ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத', 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) ேமலF�னO�ப
ள� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத'(ம�ைதெத') , 
2.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 1 
ேமலF�னO�ப
ள� கீழ� ெத'(பா/$யராP ேகாவ&8 ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(திய 
 க=$ட� ெத�� 
க=$ட� Cஎ5. $.    $ 5 
கீழ,� ப&ளா,� கீழ,� 
பாக�   16   17 
      ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத', 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 1 (�,கிராம� , 
2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�!  2 ம'த� 
நக� , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�!  2 
ம'த� நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.கிழ,�
 ப&ளா, (ெத�(ற�), 
அைற எ/. 16,17, 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
ெச8வ&ய�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
2.F�னO�ப
ள�(வ,கி),F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�! 5 
ந!�ெத',கீழ�ெத' , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�!  5 யாதவ� ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ,கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 வா=ட� ேட:, , 
5.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 அ�ம� 
ேகாவ&8 ேதா=ட ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.கிழ,�
 ப&ளா, (ெத�(ற�), 
அைற எ/. 16,17, 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 ெத�� ெத' 
, 2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 காவல� 
�$ய&'	( , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
பலேவச�ம� ேகாவ&8 ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 பலேவச�ம� ேகாவ&8 1,2,3 வ� 
ெத' , 5.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
ேமல� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 5 of 96
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.எ5.எ
5.ஏ க=$ட�, கிழ,� 
ப&ளா,, வட(ற�, அைற 
எ/. 12, F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 தாமிரபரண& 
ஆG ேரா! , 2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�! 3 
அ,ரஹார� ெத' , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�! 3 சிவ� ேகாவ&8 ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத' , 
5.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 
க�னாேராைட ெத' , 6.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 உ0சிமாகாள�ய�ம� ேகாவ&8 
ெத'(பS/! ெத') , 7.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�!  3 ெத	ப, �ள� , 8.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ப&
ைளமா� ெத' , 
9.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 I�தர 
வ&நாயக� ேகாவ&8 ெத' , 10.F�னO�ப
ள�(ஊ) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ெத�� வ O=!	ப&
ைள ெத' , 
11.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 அ�ம� 
ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�, ஆைர,�ள�.

1.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி)ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(ஊ) நாக�ேகாவ&8 ேரா! ேஜாதி(ர� ேஜ ேஜ 
நக� , 2.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ,கி), ஆைர,�ள� 
மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ) ச,தி நக�,அ�ைப 
ேரா!,ஆைர,�ள� வட,�  , ெபா=ட8 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.கீழ,� 
க=$ட�, ஆைர,�ள�.

1.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி)ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(ஊ) மTன�மா
(ர� , 3.ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(வ.கி), ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ) 
ஆைர�ள�அ�ம� ேகாவ&8 ெத',ேவத,ேகாவ&8ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.கீழ,� 
 க=$ட� வட,� Cபாக� 
 ஆைர,�ள�.

 , 2.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி),ஆைர,�ள� 
மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ). ேமலF�னO�ப
ள� ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத',அ�ம� ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கீழ,� 
 ப&ளா, ெத�� அைற 
தி$Uா்

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 தி$U�இைளயF��� 
வட,��ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 தி$U� 
இைளயF��� கிழ,�ெத' , 3.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 2 
தி$U� இைளயF��� ந!�ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 2 தி$U� இைளயF��� ெத��ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� ",�ழி வட,�ெத' , 
6.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3தி$U� ",�ழி 
ேவதேகாவ&8 ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ேமல�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ந!�ெத' , 9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ைர5மி8ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

20 20

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�(திய 
க=$ட� கீழ   தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 கீழஒமந8W� ெத�பாக� 
ெத��ெத',ேவதேகாவ&8 ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 2 ேமல�தி$U� ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத', அ�ைன 
இ�திரா , 3.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� 
ெப'மா
ேகாவ&8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 
ேமல�தி$U� வட,��ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 
2 ேமல�தி$U� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 6.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� ந!�ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� சி.எ5.ஐ ச�0 ெத' , 
8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2ேமல�தி$U� காமராPநக� , 
9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� க:ைக நாடா� 
�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
பாக� வட,� அைற 
 தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி )தி$U�(ஊ) வா�! 1 தி$U� தமிழா,�றி0சி 
ேவதேகாவ&8ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U�தமிழா,�றி0சி கீழ�ெத' , 3.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 1 தி$U� ைர5மி8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 1 தி$U� கீழ�ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U� ஆசா2ெத' , 6.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 1தி$U� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U� ந!�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1தி$U� 
அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�(� 
க=$ட� ெத�� பாக� 
கீழ�தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 4 தி$U� அ�ம� ேகாவ&8 
ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 5 தி$U� அ�ம� 
ேகாவ&8 ெத' , 3.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 5 தி$U� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 5 
தி$U� ேமல�ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 தி$U� 
(�,காலன� , 6.தி$U�(வ,கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 ெச:�ள� 
கீழஒமந8W�  ெத��ெத', F5லி� ெத', , 7.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�!  2 ேமலதி$U� வட,�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� அ�ம�ேகாவ&8 ெத' , 
9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமலதி$U� ெத��ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

சி.எ�.எ5.இவா�Jலிக8
 
ெதாட,க	ப
ள�வ!Y�ப
=$.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ஆதிதிராவ&ட� 
ெத' வ!Y�ப=$ , 2.சி:கி�ள�  (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) வட,��ெத' வ!Y�ப=$ , 3.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ந!�ெத' வ!Y�ப=$ , 4.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி),சி:கி�ள� (ஊ) ேமல�ெத' வ!Y�ப=$ , 5.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) அ�ம� ேகாவ&8 (ெப2யெத') , 
6.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெத���ெத' 
கீழஉ	"ரண& , 7.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
வட,��ெத' கீழஉ	"ரண& , 8.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேமல�ெத' கீழஉ	"ரண& , 9.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேமல உ	"ரண& , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 9 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�,(ஓ=! 
க=$ட�ேம�� பாக�, 
சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 த0ச� 
�ள� ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 2.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 (�,�ள� ந!�ெத' , 3.சி:கி�ள� 
பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 ந!வ,�ள� 
ந!�ெத' , 4.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 5 சி:கி�ள� பைழய கிராம� , 5.சி:கி�ள� பைழய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 சி:கி�ள� (� கிராம� 
ெச=$யா� ெத' , 6.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 11அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 7.சி:கி�ள� பைழய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11IபாZ ச�திரேபா5 ெத' , 
8.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 9 
ெப�தான�யா(ர� ந!�ெத' , 9.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 10 மைலய$ ஆதிதிராவ&ட� ந!�ெத' , 
10.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11மாட� 
த�ப&ரா� ெத' , 11.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 12 ெத���ெத', சி:கி�ள� , 12.சி:கி�ள� 
பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11பJசாய�� 
அ[வலக�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
க=$ட�,(ஓ=! க=$ட�), 
கிழ,� பாக�, சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
(�,கிராம�ெத�பாக� மாதா:ேகாவ&8ெத' , 2.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) (�கிராம�ெத�பாக� 
ந!�ெத' , 3.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
(�கிராம� ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 4.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர யாதவ�ெத' , 5.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) இ�திராநக� , 6.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெச8வ(�,�ள� , 7.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைரெமய&�ேரா! , 
8.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரேமல�ெத' , 9.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ேம8கைர  ஆசா2  ெத' , 10.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைரெதா/டமா�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,�க
=$ட�,(ஓ=! க=$ட�) 
ெத�� பாக�, சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரவட,�ெத' , 2.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர நாடா� ெத' , 3.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர அ2ச� காலன� , 
4.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரேவ!வ�ெத' , 5.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ெத�ன O��ள� நாடா� ெத' , 6.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெத�ன O��ள� ஆதிதிராவ&ட� 
ெத' , 7.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர 
ராஜி\கா�திநக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27

$.$.$ஏ.ெதாட,க	ப
ள�வ
ட,� (�,க=$ட�, 
(ஓ=!,க=$ட�), 
கீழ,கா!ெவ=$.

1.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி),  கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 1வட,� 
அ	ப� �ள� , 2.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெத�� அ	ப� �ள� , 3.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி), 
கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 5 கீழகா!ெவ=$ அ2சன காலன� , 
4.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 6 
கீழ,கா!ெவ=$ க5பா , 5.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! 
ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 7 க=டைள கா!ெவ=$ , 6.கீழ,கா! ெவ=$ 
(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 7அ�ேப�கா� நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

$.$.$.ஏ. 
 ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�, ெத��ப�தி, 
கீழசைடயமா��ள�.

1.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) 
கீழசைடயமா��ள� , 2.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! 
ெவ=$(ஊ) சைடயா��ள� ச�தி	( , 3.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி), 
கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ெத��கா!ெவ=$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,ேம8பாக�, 
ேதவந8W�.

1.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  1 ேகாவ&�த	ேப2 
, 2.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  4 ேதவந8W� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
 க=$ட� Cேதவந8W�.

1.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  2 ஆதி0ச	ேப2 , 
2.ேதவந8W� (வ.கி),ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 5 ேதவந8W� 
ேமW� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ம�திய 
க=$ட�, ேதவந8W�.

1.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  7ஆதிதிராவ&ட� 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ெப'மா

�ள�, ேதவந8W�.

1.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 8 ெப'மா
�ள� , 
2.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 9 ெபா�ைதI�தி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�.(�,க=$
ட�, ேம��ப�தி, 
ப�மேன2.

1.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 1அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 
2.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 
1ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 3.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2 (ஊ) 
ப&ளா, 1பாைறய$ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�.(�,க=$
ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப�மேன2.

1.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 2 ம'த	ப� ேகாவ&8ெத' 
, 2.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 2 
ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 3.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2(ஊ) 
ப&ளா, 2கி'Zண�ேகாவ&8ெத' , 4.ப�மேந2(வ.கி), 
ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 3வ/$,கார�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ம�திய 
க=$ட�, இைடய��ள�.

1.இைடய��ள� (வ.கி),இைடய��ள� (ஊ) இைடய��ள� 
அ2ச� காலன� , 2.இைடய��ள� (வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) 
நாடா� வட,� ெத' , 3.இைடய��ள�(வ.கி),  
இைடய��ள�(ஊ) நாடா� ேமல�ெத' , 4.இைடய��ள� 
(வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) நாடா� ந!�ெத' , 
5.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) F5]� ெத' , 
6.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�  (ஊ) ஆசா2 ெத' , 
7.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) நாடா� கீழ�ெத' , 
8.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) நாடா� 
ெத���ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ம�திய 
க=$டம ேம�� Cபாக� 
 இைடய��ள�.

1.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) வட,� 
எ',கைல	ப=$ வட,� ெத' , 2.இைடய��ள� (வ.கி), 
இைடய��ள�(ஊ) ேகாவ&8 ெத' வட,� எ',கைல	ப=$ , 
3.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) ெத�� 
எ',கைல	ப=$ வட,� ெத' , 4.இைடய��ள�(வ.கி),  
இைடய��ள�(ஊ) ந!�ெத' ெத�� எ',கைல	ப=$ , 
5.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) ெத��ெத' ெத�� 
எ',கைல	ப=$ , 6.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) 
ெந!வ&ைள வட,� ெத' , 7.இைடய��ள� (வ.கி), 
இைடய��ள�(ஊ) ேகாவ&8 ெத' ெந!வ&ைள , 
8.இைடய��ள� (வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) ெத�� ெத' 
ெந!வ&ைள , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வடகைர.

1.ப�மேன2(வ.கி),  ப�மேன2(ஊ) ப&ளா, 4 வடகைர  ேமW� , 
2.ப�மேன2(வ.கி), ப�மேன2(ஊ) ப&ளா, 5 வடகைர அ2ச� 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

சி.எ�.எ5.இவா�Jசலி,
க8 
ெதாட,க	ப
ள�ேம8பாக
�, ^:கில$.

1.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ நாடா� வட,��ெத' 2 , 
2.கள,கா! (ேப) வா�! 16^:கில$ அ2ச� வட,��ெத' 4 , 
3.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ அ2ச� ெத���ெத' 5 , 
4.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ அ2ச� கீழ�ெத' 6 , 
5.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 Fத8 ெத' 7 , 6.கள,கா! 
(ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 2வ� ெத' 8 , 7.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
ெவ	ப8 ேரா=!�ெத' 9 , 8.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 
ந!�ெத' 10 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39

சி.எ�.எ5.இவா�Jசலி,
க8 ெதாட,க	ப
ள�கீ9 
பாக�, ^:கில$.

1.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 கீழ�ெத' 11 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 ேமல�ெத' 13 , 3.கள,கா! (ேப) வா�! 
16 பரேம5வர(ர� வட,��ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
பரேம5வர(ர� ந!�ெத' 15 , 5.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
பரேம5வர(ர� ெத���ெத' 16 , 6.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
சிவனா	ேப2 17 , 7.கள,கா! (ேப) வா�! 16சிவ(ர� அ_யனா� 
எ5ேட= 15 , 8.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 கீழ�ெத' 12 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�.கள
,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
வட,��ெத' 1� ச�� , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத' 2� ச�� , 3.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத' 3� ச�� 
, 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
வட,��ெத' 4� ச�� , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத'  , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15க	பேலா=$ய தமிழ� ெத���ெத' 1� ச�� , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
ெத���ெத' 2� ச�� , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
15க	பேலா=$ய தமிழ� ெத��ெத' , 9.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15 மிஷ� ப
ள�,aட�ெத' 27 , 10.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15 சிவ'�ர� வ Oதி 28 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
நாடா� வட,� (�� ெத' 29 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
உதயமா��தா/ட�ெத' 30 , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
நாடா� ெத��ெத' 31 , 14.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
வட,��ெத' 32 , 15.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
ெத���ெத' 33 , 16.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
ேமல�ெத' 34 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41

ேகாமதிஅ'
ெநறி 
ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/ 1. (திய க=$ட�

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 மிஷ� ப
ள� ெத' , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 15 ேகா=ைட,கார�ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
15 வ/ணா� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
ஆ�ற:கைர�ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� 
கீழ�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� ெத' , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� ேமல�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

ேகாமதிஅ'
ெநறி 
ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/ 2 (� க=$ட� 
கள,கா!

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14ெப'மா
 ெத�� மாட�ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 ெப'மா
 வட,�மாட�ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 ஜவஹ� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 14 கா�திஜிெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
கா�திஜியாதவ� ேமல�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
கா�திஜி யாதவ� கீழ�ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ேபா]5 லய� ெத' , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 கி'Zண� 
ேகாவ&8 ெத' , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 கி'பாள�ன� ெத' , 
10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 நகர�ெத' , 11.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 14 நகர�ெத' 1வ� ச�� , 12.கள,கா!(ேப ) வா.எ/ 14 
நகர�ெத' 2� ச��, 3� ச�� , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
தி',க8யாண(ர� ெத' , 14.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ஆSைடவ&லாச� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�,ெத�� 
(ற� (�,க=$ட�அைற 
எ/ -12 கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 சேராஜின�(ர� 1வ� ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12ேகாமதிஅ�ம�வட,� ச�னதி 
ெத' , 3.கள,கா! (ேப.) வா.எ/ 12 ேகாமதிய�ம�ச�னதி 
ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 சேராஜின�(ர� 2வ�  ெத'. 
3வ� ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 ஜவஹ� ெத' , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஞானச�ப�த(ர� 1வ� ச�� , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஞானச�ப�த(ர� 2வ� ச�� , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 3வ� ச�� , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 4வ� ச�� , 
10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 5வ� ச�� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
(ற� க=$ட� Cகீழ,� 
 (ற� அைற எ/ 8 
கள,கா!

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி  1வ� ச�� , 3.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி  2வ� ச�� , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 13 க5�2பா_ வ Oதி , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ராஜாஜி(ர� , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 மகா�மாகா�தி வ Oதி 
3� ச�� 14 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 IபாZ 
ச�திரேபா5(ர� 17,வா�! 13 மாதா ேகாவ&8 ெத' 18 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, (�,க=$ட�, 
அைற எ/. 10, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஆ�ற:கைர� ெத' 19 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 10 IபாZ ச�திரேபா5(ர� 4 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச� அ�ேதாண&யா� ெத' 5 , 
4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச�  ெத�� ெத' 6 , 
5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச� வட,� ெத' 7 , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ெச=$யா� ெத' 8 , 7.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 10 ேகா=ைட வ&5வக�மா ெத' 9 , 8.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 ேகா=ைட யாதவ� கீழ� ெத' 10 , 9.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 ஜவஹ� ெத' 11 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�(திய 
க=$ட� Cெத�� 
ப&ளா,� ேம�� பாக� 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 யாதவ� அ�ம� ச�னதி ெத' 12 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 யாதவ� ெமய&� ெத' 13 , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேசைனய� ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 பாரதி(ர� ேமல� ெத' 15 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
11 பாரதி(ர� கீழ� ெத' 16 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ெகா�(கார� ஹ2ஜனெத' 17 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� ெத��ெத' 18 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� ந!�ெத' 19 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� கீழ�ெத' 20 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� வட,��ெத' 21 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47

(ன�த சேவ2யா� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
(�,க=$ட�, கி9பாக�, 
ேசவ&ய�(ர�, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 சேவ2யா�(ர� ெத���ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 சேவ2யா�(ர� வட,� ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 ஜவஹ� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 பா/$ய(ர� ேமல�ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
8 அS2 வ&ைல�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� ெத��ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� ந!�ெத' , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� வட,� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

(ன�த சேவ2யா� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,�க
=$ட� ேம8பாக�, 
ேசவ&ய�(ர�, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 9 ேமலரதவ Oதி , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 ெத��ரதவ Oதி , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�வ
ட,� ப�தி, சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 ேபா5 ெத' , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 காமராP ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
கீழரதவ Oதி ெத�பாக� , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 கீழரதவ Oதி 
வடபாக� , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 வட,�ரத வ Oதி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
ெத�� ப�தி, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 9அ2ஜன காலன� , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 அ2ஜன ேதேவ�திர� ெத' , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 உ0சிமாகாள� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 9 ராஜ(�� அ2ஜ� 1வ� ெத' , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 ராஜ(�� 2வ� நாடா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�(ேம�� 
க=$ட�), ெத��ப�தி, 
ேகாவ&8ப��, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 ேதவமா�ெத' 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 6 யாதவ� ெத��ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
கீழ,க=டைள�ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
யாதவ�வட,��ெத' 4 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 கீழ�ெத' 5 
, 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 ெத���ெத' 6 , 7.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 ெச=$யா�ெத' 7 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 
ேமல,க=டைள�ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, ப&�பாக� 
ேம�� பாக� 
ேகாவ&8ப��, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 காவ�� அ2சன ெத' 9 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 7 அ�ம�ச�னதி ெத' 13 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 வட,� ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
கி'Zண� ேகாய&8 ெத' 15 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, ப&�பாக�கீ9 
பாக�ேகாவ&8ப��, 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 5 ப5 5டா/= ெத' 1 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 5 ப55டா/= கீழ� ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 5 க/ணா� ேகாய&8 கீழ�ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 6 ெப2யெத' 16, வா.எ/ 6க/ண� ேகாவ&8 
ேமல�ெத' 4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, F�பாக� 
ேம�� பாக� 
ேகாவ&8ப��,கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 அ/ணா சாைல ெத' 5 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 5 வ&5வக�மா ெத' 6 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 5 
F5]� கீ9�ெத' 7 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 
ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, F�பாக�கீ9 
பாக�ேகாவ&8ப��,கள,
கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 F5]� ெத��� ெத' 9 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 F5]� வட,� ெத' 10 , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ெத' 11. வா�! 4 
வ&யாசராஜா(ர� (அ/ணா சாைல ) , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56

ேக.ஏ.எ�.ப&. மTரா�யா 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
 க=$ட�, ேம�� பாக�, 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 �/!�ெத' 10 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 ேமல� ெத' 11 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 
ஆ�ற:கைர� ெத' 12 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 நாக��ள� 
அ2ஜ� ெத' 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

ேக.ஏ.எ�.ப&. மTரா�யா 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
 க=$ட�, ேம�� 
பாக�அைற எ/ 7 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப��ப&
ைளமா� ெத�� 
ெத' 4 , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� ப&
ைளமா� 
வட,�� ெத' 5 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 F5]� 
ெத��� ெத' 6 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 F5]� ந!� 
ெத' 7 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]� 
வட,� ெத' 8 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சிவ'�த�ெத' 9 , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]� கீழ�ெத' 10 , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]�வட,�ெத' 
கள,கா! , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58

சி.எ�.எ5.இவாJசலி,க
8 
ந!நிைல	ப
ள�(ஓ=!,க
=$ட�), ஆசா�(ர�, 
ேமலப�ைத.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 க[:க$ ெத' 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 க'	ப�ேதா	( ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 
ஆசா�(ர� ேம8பாக� 1வ� ச�� 4 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
17 ஆசா�(ர� ேம8பாக� 2வ� ச�� 5 , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 ஆசா�(ர� கீ9பாக�  1வ� ச�� 6 , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 ஆசா�(ர� கீ9பாக� 2வ� ச�� 7 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
மJIவ&ைள.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 பJசா�திர� 9 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 மJIவ&ைள �$ய&'	( 11 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
மJIவ&ைள.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 அ�ேப�கா� நக� 8 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 மJIவ&ைள வட,��ெத' 12 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 கா�தி நக� 13 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

நOலக/ட� இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�. வட,� 
 பாக� Cப�ைத

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 19 வ&நாயக� ச�னதி ெத' 14 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/18 15ப�ைத ெப'மா
 ச�னதி ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/18  16ப�ைத ெப'மா
 ச�னதி 
ெப2ய�ெத'. ெத��ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/19 17ப�ைத 
வ&நாயக� ச�னதி ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  18ப�ைத 
ெத���ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/19   19ப�ைத ந!�ெத' , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  20ப�ைத கீழ�ெத' , 8.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/19  21ப�ைத வட,��ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

அ:க�வா$ 
ைமய�ப�ைத

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  22ப�ைத அ2ச� Fத8 ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) � வா.எ/19  23ப�ைத அ2ச�2வ�ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/19   24ப�ைத அ2ச�3வ�ெத' , 
4.கள,கா! (ேப) வா.எ/19 25ப�ைத அ2ச�4வ�ெத' , 
5.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  26சிவ'�ர ெத' , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/19  27�/ேட�திர� ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  
28ப�ைத அ2ஜ� 5� ச�� , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  29ப�ைத 
அ2ஜ� 6� ச�� , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  30ப�ைத அ2ஜ� 
7� ச�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.ேம�� 
(�,க=$ட�, 
(ம=!	பா),ெத�பாக� 
அைற 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி ேமல ெத' 1 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி இர/டா� ெத' 
2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி வட,�� 
ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி கீழ� 
ெத' 4 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 கீழ,க'ேவல��ள� 
நடராஜ நக� ந!�ெத' 5 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ 
நக� கீழ� ெத' 6 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ நக� 
Iவாமி ச�னதி ெத' 7 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ 
நக� ெத�� ரத வ Oதி 8 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ நக� 
ேம�� ரத வ Oதி 9 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத' 10 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ேமல� ெத' 11 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 வட,�� ெத' 12 , 13.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 20 சிவ'�திரெத' 13 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64

அ:க�வா$ 
க=$ட�கீழ,க'ேவல�
�ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20க'�தா� வட,�� ெத' 14 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 இ�திரா நக� 15 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 20 சிவச/Fக(ர� வட,�� ெத' 16 , 4.கள,கா! (ேப.) 
வா.எ/ 20 சிவச/Fக(ர� ெத�� ெத' 17 , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 21 (�,கிராம� , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 வடமைல 
சF�திர� 19 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21ச�திர� வட,�� 
ெத' 20 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� ெத��� ெத' 21 , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21ச�திர� ெந8ைலய	ப� ேகாய&8 
ெத' 22 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� ெந8ைலய	ப� 
மாட� ெத' 23 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ெந8ைலய	ப� 
ேகாவ&8 ச�� 24 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� அ�ம� 
ேகாய&8 ெத' 25 , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச:க� நக� 26 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(திய க=$ட� ேம�� 
 பாக� 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 த�ப&ேதா	( 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 2 ேகாவ&8 ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கீழ,க'ேவல��ள� ெத���ெத' 2 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 2 ெபா=ட8 நாடா� ெத' 3 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கள�த$ அ2ச� ெத' 4 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கீழ,க'ேவல��ள� அ2ஜ� ெத���ெத' 5 , 7.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� அ2ச� வட,��ெத' 6 , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� அ2ஜ� 
ந!�ெத' 7 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� 
ப
ள�,aட�ெத' 15 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�(திய 
க=$ட� Cகீழ,� 
ப&ளா,� ெத�� (�தி 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள�  அ2ஜ� 
ேம���ெத' 9 , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/  2 
கீழ,க'ேவல��ள� வ&5வக�மா�ெத' 10 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� ேம���ெத' 11 , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� ந!�ெத' 12 , 5.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� வட,��ெத' 13 , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� கிழ,��ெத' 
14 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள�  
ைர5மி8ெத' 16 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 �cவ�ெத' 17 , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 ெத� கைர அ2ச� வட,�� ெத' 
18 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 ெத�கைர அ2ச� ெத��� 
ெத' 19 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.வட,� 
(�,க=$ட�, கீ9பாக�, 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 1 
கீழசித�பரா(ர� ேமW� , 2.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), 
கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 2 கீழசித�பரா(ர� கீd� , 
3.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 3 
ெப�தேன2 அ2ச� காலன� க=டா��ள� , 
4.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 4 
ேகசவேந2 F5]�  ெத' , 5.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), 
கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 5 ேகசவேந2 அ2ச� காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68

அ�ைன ெதரசா 
உய�நிைல	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�, வடபாக�, 
மTனவ��ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 1 மTனவ� �ள� 
ெத�வட8 ேம8பாக� , 2.க
ள��ள� (வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) 
ப&ளா, 2 மTனவ��ள� ெத�வட8  கீ9பாக� , 3.க
ள��ள� 
(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 14 வட,� க
ள��ள� ஆதி 
திராவ&ட� ெத' , 4.க
ள��ள�(வ.கி),  க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 15 
வட,� க
ள��ள� மறவ� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�கீழ�வ
ைர�ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 3 மTனவ��ள� , 
2.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 4 கிழக
ள��ள� 
ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 3.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 
5 கிழக
ள��ள� நாடா��$ய&'	( , 4.க
ள��ள�(வ.கி), 
க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 6 கிழக
ள��ள� யாதவ��$ய&'	( , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட� கீழ�வைர�ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 7 கீழ��வைர�ள� 
நாடா� ெத' , 2.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 8 
ேமல�வைர�ள� நாடா��ெத' , 3.க
ள��ள�(வ.கி), 
க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 10 க
ள��ள� ச�திர� , 
4.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 11 தி'ேவ:கட(ர� 
நாடா�ெத' , 5.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 13 
ஆ9வா�(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�(தியக=$
ட�, eர��$.

1.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 1 ப&
ைளமா� ெத' , 
2.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 2 ேதவ� ெத' , 
3.eர:�$(வ.கி),  eர:�$(ஊ) ப&ளா, 2 ^	பனா� ெத', ப&ளா, 2 
eர:�$ அ2ச� காலன� , 4.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 
3 eர��$ நாடா� �$ய&'	( , 5.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) 
ப&ளா, 3  ேநதாஜி நக� , 6.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 4 
க[:க$ நாடா� �$ய&'	( , 7.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) 
ப&ளா, 5 ஜOய��ள� அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,�ப�தி, 
கட�ேபா!வா9S.

1.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 1 
கட�ேபா!வா9S , 2.கட�ேபா!வா9S (வ.கி),  
கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 2 அ2சனகாலன� , 
3.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 3 நாடா� 
�$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,�ப�தி, 
கட�ேபா!வா9S.

1.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 4 
(ள�ய:�ள� , 2.கட�ேபா!வா9S(வ.கி),  கட�ேபா!வா9S(ஊ) 
ப&ளா, எ/ 5 I	ப&ரமண&ய(ர� ேமல�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1 ேம�� ப�தி 
படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 1 
படைலயா��ள� அ2ஜன காலன� க5பா , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1 ேம�� ப�தி 
 படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 2 
படைலயா��ள� ேமல�ெத' , 2.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 3 படைலயா��ள� க5பா 
கீழ�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
 (�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1, படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 4 
ெச=$ேம! (அ2ஜன காலன�) , 2.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 5 (�� , 3.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 6 ெத�� பைறய��ள� ேஜ.ேஜ 
நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, ேம�� ப�தி, 
ேதா	"�, 
ேகாவ&ல�மா
(ர�.

1.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 1 சாைலநய&னா� 
ப
ள�வாச8 , 2.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 3 
சீவல	ேப2 அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ேதா	"�, 
ேகாவ&ல�மா
(ர�.

1.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 4  ேச�ராய(ர� , 
2.சீவல	ேப2 (வ.கி), சீவல	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 2 
ராமகி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 10 
வட,� சாைல	(�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர�(வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 2  
ேதா	"� , 2.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 1 ச�திர� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 9 
^��தி நாய&னா� ேம! , 2.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 11 ந!0சாைல	(�� , 
3.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 12 
ேமலசாைல	(�� , 4.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 13 சாைல	(�� அ2சன 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேகாவ&ல�
மா
(ர�க5பா

1.ேகாய&ல�மா
(ர�(வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 3 
திர=f� , 2.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 4 கிழ,� ேகாய&ல�மா
(ர� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேகாவ&ல�
மா
(ர�க5பா

1.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 5 
ேகாவ&ல�மா
(ர� க5பா , 2.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 6 உதயமா��தா/ட(ர�,அ2சன 
காலன� , 3.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 8 �=!வ��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, மாவ$, 
மைலய$	(��.

1.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) மாவ$ 
வட,��ெத' , 2.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ கீழ�ெத' 1 , 3.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ கீழ�ெத' 2 , 4.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ ந!�ெத' , 5.மைலய$(��(வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ ெத���ெத' , 6.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) மாவ$ ப'�திவ&ைள�ெத' , 
7.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ெகா_யாமாவ$ெத' 
1 , 8.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(�� (ஊ) 
ெகா_யாமாவ$ெத' 2 , 9.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(�� 
(ஊ) ெகா_யாமாவ$ெத' 3 , 10.மைலய$(��(வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ேமல மாவ$ , 11.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ஆ�0வ&ைள ெத' 1 , 12.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ஆ�0வ&ைள�ெத' 2 , 13.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ச/FகI�தர� நக� 1 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85

இ�� மறவா் 
ந!நிைல	ப
ள�F� 
ப�தி , மைலய$	(��

1.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ)மாவ$ 
மைலய$	(�� கீழ�ெத' , 2.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ந!�ெத' 1 , 
3.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ப
ள�aட�ெத' , 4.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ந!�ெத' 2 , 
5.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ந!�ெத' 3 , 6.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ெத���ெத' , 
7.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ேமல�ெத' 1 , 8.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ேமல�ெத' 2 , 
9.மைலய$	(�� (வ.கி),மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ப'�திவ&ைள�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

86 86

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�F� 
ப�தி , மைலய$	(��

1.மைலய$	(�� (வ.கி),  மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ெகா0சி ெபா�ைத மண&ெச8வ(ர� , 
2.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ேடானாY� ெமய&�ேரா! , 3.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ ெகா_யாமாவ$ெத' 1 , 
4.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ஆ�0வ&ைள ெத' 2 , 5.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ ேபா5டாபg5 ெத' ேமலமாவ$ 2 
, 6.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ 
நாராயணசாமி ேகாவ&8 ெத' ேமலமாவ$ 3 , 
7.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ேமலமாவ$ ெத��ெத' , 8.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ ெத��மாவ$ , 
9.மைலய$	(��(வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ந!�ெத' (மாவ$) , 10.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ இராம0ச�திர(ர� , 
11.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ச/FகI�தர� நக� 
2 , 12.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ராமச�திர(ர� , 
13.மைலய$(��(வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ெத��மாவ$ , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�F� 
ப�தி , ெச=$ேம!, 
ெச:களா,�றி0சி

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி(ஊ) ப&ளா, 2 
ேடானாY� ஆ5ப�தி2 ெச=$ேம! வடபாக� , 
2.ெச:கால�றி0சி (வ.கி), ெச:கால�றி0சி(ஊ) ப&ளா, 4 
IயராPய(ர� கீழஅ2சனகாலன� , 3.ெச:கால�றி0சி 
(வ.கி),ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 5 இைரய$,கா8 
அ2சனகாலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ப&ளா,� 
ப�தி, ெச=$ேம!, 
ெச:களா,�றி0சி

1.ெச:கால�றி0சி (வ.கி),ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 10 
ெச:காள,�றி0சி ெத�பாக� , 2.ெச:கால�றி0சி (வ.கி), 
ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 ெச=$ேம! ெத�பாக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப
ள�ெகா/டா��$ய&'
	(.

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி),ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 1 
ந8லமர� ெத' , 2.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 1 கீழமைலயேன2 , 3.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), 
ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 7  இராமச�திர(ர� , 
4.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 7  
உைடய$ த=! , 5.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 7 மாவ$ (�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
 க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப
ள�ெகா/டா��$ய&'
	(.

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
ெத�� மாவ$ ெத' , 2.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), 
ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 கீழமாவ$ ெத' 
ெந'Jசிவ&ைள , 3.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 6 ப
ள�,ெகா/டா� �$ய&'	( ம�G� 
�ள��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
ப�தி, (F� ப�தி), 
வ!க0சிமதி8

1.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 1 
வ$வா8(ர� , 2.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) 
ப&ளா, 5 ேமலமைலயேன2 , 3.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), 
வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 7 தி'. ஜOய� மட� ஊ0சி�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
ப�திஇ (ப&ளா,� Cப�தி), 
வ!க0சிமதி8

1.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 2 ப&
ைளயா� 
ேகாய&8 ெத' , 2.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ெப2யசாமி ேகாய&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
 h�றா/! ம/டப�, 
ெத�� ப�தி,அைற எ/. 
9, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  
1ேடானாY� வட,�� ெத' ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
ைமய அைற ம�திய 
  ப�தி,அைற எ/. 8, 
ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  2ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 2.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  3ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  4ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 4.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  5ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
h�றா/! ம/டப�, 
வட,� ப�தி, அைற எ/-
 7, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ெப8ேலாஷி	 
கா�பS/= 4 , 2.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) 
ஓைட,� ெத�� ெத', ேடானாY� 5 , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) சிவ� ேகாய&8 ெத' (லிU��றி0சி 6 , 
4.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ெமய&� ேரா! 
(லிU��றி0சி 7 (ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத') , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�, 
வட,� ப�தி, அைற எ/-
 7, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) கைர,�$ய&'	( 8 , 
2.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) மாண&,க� ெத',  
க=டைள ெத' 9 , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) 
கீழ,க=டைள கைர,�$ய&'	( , 4.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) இராம,கி'Zணா(ர� , 5.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ேகாச8ரா� நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97

இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ெத�� 
ப�தி,ேகாைத0ேச2

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 10 
ேகாைதேச2 உசில:�ள� அ2சனகாலன� , 2.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 11 
வட,��ெத',ேநதாஜிெத',ேகாைதேச2 , 3.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 12 ேகாைதேச2 ந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, வட,�ப�தி 
,ேகாைதேச2

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 13 
ேகாைதேச2 ெத�� ெத', ேமல� ெத' , 2.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 14 ஆதிதிராவ&ட� ெத' 
ெஜகஜOவ�ரா�ெத' , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) 
ப&ளா, 15 ெத�� ஆல:�ள� (சீன�வாச(ர�) , 4.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 16 இனா� ஆல:�ள� , 
5.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 17 இனா� 
ஆல:�ள� ெத�பாக� , 6.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 18 இனா� ஆல:�ள� ேம8பாக� , 
7.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 18 இனா� 
ஆல:�ள� ேம8பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99

அரI. ஆதிதிராவ&ட� நல 
�ைற ப
ள�ெத�� 
பாக� ,அைற எ/- 2 
கீழக=டைள

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1அ2ச� காலன� (��ெத' 1 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 க=டைள�$ய&'	( 2 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 வட,� ஆவர�தைல 3 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 கீழக=டைள 4 , 
5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 கீழக=டைள வட,�ெத' 5 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 ெத�� ஆவர�தைல கிழ,� 
ெத' 1 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 ெத�� ஆவர�தைல 
ேம��� ெத' 2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100

$.வ&.எ5 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கீழ
,� Cப&ளா, Cஅைற எ/ 
2தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப&(ர� அ2சன காலன� 4 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப& நாராயணசாமி ேகாவ&8 
ெத' 5 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப&(ர� ெத�� 
ெத' 6 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ெகா0சி	ெபா�ைத 
ெத' ந�ப&ேகாய&8 சாைல 7 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 
ெத��ரத வ Oதி 1 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 $.எ5.எ�. 151 
ெத' 2 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 கீழமாட� ெத' 3 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 ச�னதி� ெத' 4 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

$.வ&.எ5 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கி
ழ,� ப&ளா, ,அைற எ/-
 6, தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 ந�ப&�தைலவ� ப=டய� 
கீழ�ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 ந�ப& ர5தா 
ெத�பாக� ெமய&�ேரா!2 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 
�றவ�த=! வ�ன�ய� �$ய&'	( 2 , 4.தி',�G:�$ (ேப) 
வா.எ/ 2 ச�ேதாச(ர� 9 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 
வட,�ரத வ Oதி 1 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 வட,� 
மாட� ெத' ச�� 2 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 தி'�� 
3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102

$.வ&.எ5. 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கி
ழ,� ப&ளா,, அைற எ/- 
6, தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 4 ந�ப&�தைலவ� ப=டய� 
ேம�� ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 வட,� 
மாட�ெத' 1 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமல மாட� 
ெத' 2 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� மாட�ெத' 3 , 
5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 ேகா=ைட கார�ெத' 3 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 க�மாள� ெத' 4 , 
7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 கிழ,� ரதவ Oதி ச�� 5 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 கிழ,� ரதவ Oதி ஆ�0ெத' 6 , 
9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� ரதவ Oதி ச�� 8 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103

$.வ&.எ5.அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�எ5.எ
5.ஏ.க=$ட�, 
தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமல�திர=! அ2ஜ� காலன� 
2 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத�கைர ெத��� ெத' 3 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத�கைர ேமல�ெத' 4 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமலரத வ Oதி 1 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

$.வ&.எ5.அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�எ5.எ
5.ஏ.க=$ட�அைற எ/ 
6 தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமல மாட�ெத' ச�� 2 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� F!,�. ெத�� 
ரதவ Oதி 7 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 13 ேமல0சாைல� 
ெத' 8 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 13 ராமாiஜ� (�� 
ெத' அரI காலண&5 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
(�,க=$ட�,வட,� 
ப&ரதான சாைல, 
தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ந�ப&� ேதா	( ெத��� ெத'1 
, 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ந�ப&� ேதா	( ந!�ெத' 2 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 19 ந�ப&� ேதா	( வட,�ெத' 3 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ேமலந�ப&� ேதா	( வட,� 
ெத'4 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ேமல ந�ப&� ேதா	(� 
ெத��ெத' 5 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9ந�ப&(ர� 
சாைல� ெத' ேம8 பாக� 1 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 
ந�ப&(ர� சாைல கீ9 பாக� 2 , 8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 
10 மகிழ$ வட,�� ெத' 3 , 9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 10 
மகிழ$ ெத��� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,கப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, வட,� 
ப&ரதானசாைல, 
தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 மகிழ$ப0ேச2 வட,�� 
ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 மகிழ$ப0ேச2 
ெத��� ெத' 2 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 
மகிழ$பர0ேச2 ெத��� ெத' 3 , 4.தி',�G:�$ (ேப) 
வா.எ/ 11 மகிழ$பர0ேச2 வட,�� ெத' 4 , 5.தி',�G:�$ 
(ேப) வா.எ/ 12 ெலவ&Jசி(ர� வட,�� ெத' 1 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ெலவ&Jசி(ர� ந!�ெத' 2 , 
7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ெத��� ெத' 3 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 அ2ஜ� காலன� 4 , 
9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ஆல$ெகா/ட8 
அ'ணாசல(ர� 5 ெகாடமா$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,�க=
$ட� 
,ேம��ப�தி,தளவா_(ர�.

1.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 
1வ�ன�ய� �$ய&'	( , 2.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), 
தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 தளவா_(ர� நாடா� �$ய&'	( 
அ2ஜ� காலன� , 3.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), 
தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 3 அ�ேப�கா� காலன� , 
4.ந�ப&தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 
யாதவ� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட� Cராஜ(�� 
ந�ப&�தைலவ� 
ப=டய� ஏ�வா$

1.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) 
இராஜா(�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��க=
$ட�, வட,� 
பாக�,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 வட,� ரதவ Oதி 7 , 2.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 5 ச�தி2ய நாடா� ெத' 13 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ெப2யநாயகி(ர� 10 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ெப2யநாயகி(ர� 
வட,��ெத' 11 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேசாழவ� ெத' 12 , 
6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 �ற,�$ ெத' 14 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��க=
$ட�, வட,� 
பாக�,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 ேமலF!,� ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 6 ந!F!,� ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 
கீழF!,�� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 ெவ
ளாள� 
வட,� ெத' 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� 
ெத�� ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� 
ந!�ெத' 6 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமலரதவ Oதி 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ெவ
ளாள� ந!�ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத��ரத 
வ Oதி 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமலமாட வ Oதி 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 5 வட,�மாட வ Oதி 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ேகாய&8 F!,��ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப.) வா.எ/ 4 ேசைனய� 
�ல ேவளாள� ேமல ெத' 1 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 
ம'��வ� ெத' 2 , 9.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 மாதா,ேகாவ&8 
ெத' 3 , 10.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ர5தா 5 , 
11.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ெத' 6 , 12.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 4 ேசைனய� வட,� ெத' 5 , 13.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 
ேசைனய� Fத8 ெத' 6 , 14.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� 
ந!�ெத' 7 , 15.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� கீழ� ெத' 8 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� வட,� ெத' 7 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 வ/ணா,�$ ெத' 1 , 3.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 3 நாவ&த� ெத' 2 , 4.ஏ�வா$ (ேப.) வா.எ/ 3 
ஆதிதிராவ&ட� ெத' 3 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 மTனா=சி (ர� 
நாடா� ெத' 4 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 ெபா�னா,�றி0சி 
வ
jவ� ெத' 5 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 ெப'�ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
ப&ளா,, அைற எ/. 
3,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 ெல	ைப வைளS� ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 2 ல=Iமி நரசி:க(ர� ர5தா 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 2 ெல=Iமி நரசி:க(ர� க�மாள� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 2 ெல=Iமி நரசி:க(ர� மற,�$ ெத' 4 , 
5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 (�,�$� ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 2 உ	( ெத�� ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 உ	( 
ந!� ெத' 7 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 உ	( வட,�� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�,FைகதO� நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 தி'வர:ேன2 ஆதி திராவ&ட� ெத' 1 
, 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 1வ� ெத' 2 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 2வ� ெத' 3 , 
4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 3வ� ெத' 4 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,அ:க�வா$ைம
ய�, FைகதO�நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 7 (லியJIவன� 4வ� ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 தி'வர:கேன2 ச�தியநாடா� 
வட,�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,அ:க�வா$ைம
ய�, FைகதO�நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 10 (ள�யJIவன�  5வ� ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 10 ச�தி2ய நாடா� ெத���ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

அரI ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப�தி, அைற எ/ - 4, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 11 (லியJIவன� 6வ� ெத'ேம�� 
வ2ைச 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

அரI ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப�தி, அைற எ/ - 4, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 (லியJIவன� 6வ� ெத',கீ9 
வ2ைச 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
(லிU�,�றி0சி ர5தா, 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� 
நக� வட,� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
ேமல� ெத' 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
கீழ�ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� ெத�� ெத' 
(ப�மா காலன�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 (� க=$ட� ேம�� 
ப�தி ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 11 (ள�யJIவன� 7வ�ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 (ள�யJIவன� 8வ�ெத' 1 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 தி'வர:கேன2 கைட�ெத' 3 , 
4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 தி'வர:கேன2 வ/ணா,�$ ெத' 
4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 வண&க�ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 12 வண&க�ேம��ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 
வண&க�இ$F!,� 7 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 வண&க� 
ெத��ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 க=$ட� ேம�� ப�தி 
 ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 (�,�$ ெத���ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 13 (�,�$ ேமல�ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 
12 (�,�$ கீழ�ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 
(லியJIவன� 9 வ� ெத' 2 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 
தி'வர:கேன2 வட,�ெத' ெமய&�ேரா! 4 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

அரசின�ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�ேம�� 
(திய க=$ட�, அைற 
எ/. 3,ஏ�வா$.

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� 2 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� 3 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா , 4.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 14 ல=Iமிநரசி:க(ர� ஆதிராவ&ட� ெத' , 
5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ல=Iமிநரசி:க(ர� 
ஆதிராவ&ட�வட,� ெத' , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� ர5தா வட,��ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�(திய, 
அைற எ/. 4,ஏ�வா$.

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� 
ந!�ெத' , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ேசைசயா(ர� 
ஆதிதிராவ&ட� ெத���ெத' , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� ெத�வட8ெத' , 5.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 14 ஆ�.சி ச�0 ெத' , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
நாடா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123

சி.எ�.எ5 
இவாJசலிக8 
ஆர�ப	ப
ள�^�றைட	
( ேமW�.

1."ல�  ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 1ெத�� 
இைளயா�(��� , 2."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 2 
^�றைட	( ேம[� வட,�� ெத'. , 3."ல� ப�தி 1 (வ.கி), 
"ல� (ஊ) ப&ளா, 3 ^�றைட	( ேம[� ேமல� ெத'. , 
4."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 4 ^�றைட	( ேம[� 
ேகாய&8 ெத' , 5."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( 
ேம[� கீழ� ெத' , 6."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
(ள�ய:�ள� , 7."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ெஜயலலிதா 
நக� , 8."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( கீழ� , 
9."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( ெத�� ஊ� , 
10."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ஆயேந2 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
ப&ளா,,(திய 
க=$ட�,"ல�

1."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 5 கிழ,��ெத' 
(வட,� அரச� �ள�) , 2."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 
6 வட,��ெத' ((வட,� அரச� �ள�) , 3."ல� ப�தி 2 (வ.கி), 
"ல� (ஊ) ப&ளா, 7 ேமல�ெத' (வட,� அரச� �ள�) , 
4."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ந!�ெத' ("ல� க5பா) , 
5."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) கீழ�ெத' ("ல� க5பா) , 
6."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ெத���ெத' ("ல� க5பா) , 
7."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ேமல�ெத' ("ல� க5பா) , 
8."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத�� காலன� , 
9."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) அ�ேப�கா� வட,� காலன� , 
10."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ேநஷன8 ைஹேவ5 
ேம��(ர� (வாைக�ள�) , 11."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
ெத���ெத' (வாைக�ள�) , 12."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
கிழ,��ெத' (வாைக�ள�) , 13."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
வட,��ெத' (வாைக�ள�) , 14."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
ேமல�ெத' (வாைக�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�.எ5.எ5.
ஏ.க=$ட�, ெத�� ப�தி, 
ெச:�ள�.

1.ெச:�ள� (வ.கி)ெச:�ள� (ஊ) ேதவ�ெத', யாதவ�ெத', வா 
எ/3 , 2.ெச:�ள� (வ.கி),ெச:�ள� (ஊ). வா�! 3ஆதிதிராவ&ட� 
காலன�, , 3.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� (ஊ). அ�ம� ேகாவ&8 
ெத', வட,�ெத' வா�!எ/ 3 , 4.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� 
(ஊ). வட,a�, தா�சாைலெத', , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�.எ5 
எ5 எ க=$ட� Cெத�� 
 ப�தி ெச:�ள�.

1.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� (ஊ). வா�! 3 ந!�ெத' , 
2.ெச:�ள� (வ.கி),ெச:�ள� (ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/3 , 
3.ெச:�ள� (வ.கி) ெச:�ள� (ஊ) ேமW� வா எ/3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெபா�னா,
�$

1.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) வட,�ெத' வா�!எ/1 , 
2.ெச:�ள�(வ.கி), ெபா�னா,�$(ஊ). ேபா5=ஆப&5ெத' 
வா�!எ/1 , 3.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) F	ப&டாதி 
அ�ம� ேகாவ&8 ெத' வா�!எ/1 , 4.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) ந!�ெத' வா�!எ/1 , 
5.ெச:�ள�(வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/1 , 
6.ெச:�ள�(வ.கி),ெபா�னா,�$(ஊ) சிவ�ேகாவ&8 ெத' 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128

இ ேசைவ ைமய�  
ெபா�னா,�$ெபா�னா,
�$

1.ெச:�ள�(வ.கி), ெபா�னா,�$(ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/2 , 
2.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) வட,�ெத' (ெத�� 
ெபா�னா,�$ , 3.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
ேவதேகாவ&8 ெத' வா�!எ/3 , 4.ெச:�ள� (வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) காமராஜ� காலன� , 5.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) இள:ேகாஅ$களா�ெத' வா�!எ/3 , 
6.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) ெதா8கா	ப&ய�ெத' 
வா�!எ/ 3 , 7.ெச:�ள� (வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) கப&ல�ெத' 
வா�!எ/3 , 8.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) தி'வ
jவ� 
ெத' வா�!எ/3 , 9.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
ஔைவயா� ெத' வா�!எ/ 3 , 10.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) மேனா�மண&ய� I�தரனா� ெத' 
வா�!எ/3 , 11.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
கண&ய�":��றனா� ெத' வா�!எ/ 3 , 12.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) வாJசி நாத� ெத' வா�!எ/ 3 , 
13.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) எ�.எ� நக� ெத' 
வா�!எ/3 , 14.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) ேநசமண& 
நக� வா�!எ/3 , 15.ெச:�ள�(வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) அ�ைன 
ெத' வா�!எ/3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

சி.எ�.எ5.இவா�ஜலி,க
8 
ெதாட,க	ப
ள�.கிழ,�	ப
�தி, (�,�ள�

1.(�,�ள�(வ,கி) (�,�ள�(ஊ) ஆய��ள� (ந!�ெத', 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத', மாதா , 2.(�,�ள�(வ.கி) 
(�,�ள�(ஊ) ம8ல�ள� வா�!எ/1 , 3.(�,�ள�(வகி) 
(�,�ள�(ஊ) மண8வ&ைள வா�!எ/3 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130

சி.எ�.எ5.இவா�ஜலி,க
8 
ெதாட,க	ப
ள�.கிழ,�	ப
�தி, (�,�ள�

1.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) வா�! 1(�,�ள�(ேமல�ெத', 
ெத��ெத',ெஜப5தியா�ேகாவ&8 , 
2.(�,�ள�(ஊ)(�,�ள�(ஊ) அ2யநாயகி(ர� வா�!எ/2 , 
3.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) ேதரவ8லி வா�!எ/3 , 
4.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) வா�! 3 வ Oரள	ெப'Jெச8வ&( 
வட,��ெத', சி.எ5.ஐ ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�.
வட,� ப&ளா,, கிழ,� 
அைற எ/. 1, 
ெகா:க�தா�பாைற

1.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
ஆதிதிராவ&ட�ெத' வா�!எ/1 , 2.ேமல	பாைளய�(ஊ) 
காள�ய�ம� ேகாவ&8ெத' வா�!எ/1 , 
3.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
நாடா�வட,�ெத' வா�!எ/1 , 
4.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி)ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). 
ஆதிதிராவ&ட� ெத��ெத' வா�!எ/1 , 
5.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
ெமய&�ேரா! வா�!எ/1 , 6.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) 
ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' வா�!1 , 
7.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). 
ேவதேகாவ&8 ந!�ெத' வா�!2 , 8.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) 
ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). ெத��ெத' வா�!2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட� ந!பாக� 
ெர=$யா◌ா◌்ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி),ெர=$யா�ப=$(ஊ) ெர=$யா�ப=$ 
ம�திய கீ9பாக� வா�!எ/ 2 , 2.ெர=$யா�ப=$(வ.கி), 
ெர=$யா�ப=$(ஊ). தி'வ
jவ� ெத' வா�! எ/ 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
	ப�தி,ெர=$யா�ப=$.

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) வா�! 3 ெப'மா
 
ேகாவ&8 ெத',சிவ� ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத��
ப�தி ெர=$யா�ப=$.

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) வா�! 3 
நாராயணசாமி ேகாவ&8 ெத', ேஜ.ேஜ .நக�,நாடா� ெத'. , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட� ெர=$யா�ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) ெர=$யா�ப=$ 
வடபாக� வா�! எ/1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத��	ப&
ளா, ெத�� ப�தி 
ெர=$யா�ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி)ெர=$யா�ப=$(ஊ) ம�திய&8 ேம8பாக� 
க/ணப&ரா� ெத',உ0சிமாகாள�ய�ம� ேகாவ&8 ெத'. , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137

ச��ணS, 
aட�.($$$ஏ 
ஆர�ப	ப
ள�)மட��	ப=
$

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��ப=$ (ஊ) நாடா�ெத'  வா�! எ/ 1 
, 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) காலன� ெத'  வா�! 
எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) நாடா� ெத�� 
ெத'   வா�! எ/ 1 , 4.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) 
ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 5.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ 
(ஊ) ெத���ெத'  வா�! எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
மட��	ப=$ (ஊ) ெஜப�ைதயா(ர�  வா�! எ/ 1 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள� 
மGகா8தைலமட��	ப=
$

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) மGகா8தைல  வா�! 
எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.வட,�
	பாக�, (�,க=$ட�, 
ம�திய அைற, 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ெபா=ட8ப0ேச2 
வட,��ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி)  சீவல	ேப2 
(ஊ) ெபா=ட8 ப0ேச2 ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ெபா=ட8 ப0ேச2 காலன� ெத'   
வா�! எ/ 1 , 4.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ேவளா� 
ெத' ெத�பாக� கீ9ப�தி  வா�! எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.(திய 
க=$ட� Cவட,� பாக� 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சிவ�ேகாவ&8 
ெத��ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 
(ஊ) காலன� ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி)  
சீவல	ேப2 (ஊ) பஜா� ெத�ப�திய&8 கீ9 ம�G� ேம8 ப�தி 
மறவ�  ெத' வா.எ 1 , 4.சீவல	ேப2 சீவல	ேப2 (ஊ) யாதவ� 
ெத' ெத�பாக� ேம8ப�தி  வா�! எ/ 1 , 5.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) நாராயணசாமி ேகாய&8 ெத'   வா�! 
எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) அ,ரஹார� ெத'  
வா�! எ/ 1 , 7.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ேகா=ைட 
ெத'  வா�! எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.(�,க=
$ட�, ெத�� பாக�, 
ம�திய அைற, 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ச�ைதேப=ைட வட,� 
ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
ச�ைதேப=ைட ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
சீவல	ேப2 (ஊ) ச�ைதேப=ைட ெத�� ெத'  வா�! எ/ 1 , 
4.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி 
F	ப&டாதி அ�ம� ேகாய&8 ெத' , 5.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி ஆசா2 ெத'  வா�! 
எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 
கீ9ப�தி சலைவயாள� ெத'  வா�! எ/ 1 , 7.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி பஜா� ெத' 
ெத�ப�திய&8 கீ9 , 8.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
சீவல	ேப2 கீ9ப�தி மறவ� ெத'  வா�! எ/ 1 , 
9.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி 
கீழ�ெத'  வா�! எ/ 1 , 10.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
சீவல	ேப2 கீ9ப�தி ஜா/ ப0ேச2  வா�! எ/ 1 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.கா�சா(ர�,
 ெநா0சி�ள�.

1.கா�சா(ர� (வ.கி) ெநா0சி�ள� (ஊ) கா�சா(ர� �றவ� 
மண�கா! ேமல�ேதாண&��ைற , 2.கா�சா(ர� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ) ேமல�ேதாண&��ைற, ெநா0சி�ள� 
ெச8வ&ய�ம� ேகாய&8. ெத' , 3.கா�சா(ர� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ) ெநா0சி�ள� ெத�� ெத' வா�! எ/ 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�ெத
�� பாக�, 
மண	பைடவ O!.

1.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 மறவ� 
ெத���ெத' , 2.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) 
வா�! 1 மறவ� வட,��ெத' , 3.மண	பைடவ O! (வ.கி) 
மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 சிவ� ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�வட
,� ப�தி கீழ பாக� 
மண	பைடவ O!.

1.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 நாடா� 
ெத' , 2.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 2 
நாடா� கீழ�ெத' , 3.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) 
வா�! 2 ஆதிதிராவ&ட� ெத' (அ�ேப�கா� ெத��ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

இ�� 
�வ,க	ப
ள�கிழ,�	ப�
தி, கீழந�த� ேமW�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 1 ேவmேகாபாலசாமி ேகாவ&8 
ெத' , 2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 3 யாதவ� ெத' (ேமW�) , 
3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 2 ச/Fகவ&லாச� ெத' (ேமW�) , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

க�Uன�=$ 
அைறகீழந�த� ேமW�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 6 நாடா� ெத' மறவ� ெத' 
(ெத�a�) , 2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 6 கி'பா நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேம��ப�தி
, கீழந�த� ேமW�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி ேதேவ�திர� காலன� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி கீc� மற,�$ ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148

ஹ2ஹ� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� வட,� 
ப�தி,ேமல	பா=ட�.

1.ேமல	பா=ட� (வ.கி) ேமல	பா=ட� ஊ) 
வா�!1சிவ�ேகாவ&8ெத',ெப'மா
ச�னதிெத'அ�ம�ேகா
வ&8 ெத'. , 2.ேமல	பா=ட� (வ.கி) ேமல	பா=ட� (ஊ) வா�! 
2யாதவ�வட,�ெத',ந!�ெத',ெத��ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

ஹ2ஹ� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� ெத�� ப�தி 
ேமல	பா=ட�.

1.ேமல	பா=ட� ( வ.கி) ேமல	பா=ட� (ஊ) வா�! 
3ேமல	பா=ட�(�,காலன�,இ�திராநக�F'க� ேகாவ&8 
ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,, (�,க=$ட�, 
தி'மைல,ெகாc��(ர�.

1.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/1ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 
2.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 2F��ராமலி:க� ெத'(நாடா�ெத') , 
3.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 3ச�னதிெத' ெகா=டார� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�,ேம�� 
ப&ளா,, ெத�பாக�, 
தி'மைல,ெகாc��(ர�.

1.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 2ேவதேகாவ&8ெத' நாடா�ெத' , 
2.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி)தி'மைல,ெகாc��(ர� (ஊ) 
வா�! எ/ 2அ�ம� ேகாவ&8 ெத', ச�னதி ெத', 
ெகா=டார�. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.வடபாக�, 
கீழ	பா=ட�.

1.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) வா�! எ/ 1அ2சன 
�வா�=ட�5 , 2.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) மறவ� 
�$ய&'	( வா�! எ/2 , 3.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) 
நாடா� ெத' வா�! எ/ 3,4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத�பாக�, 
கீழ	பா=ட�.

1.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) ெகா�ப�தாn� அ2ச� 
ம�G� தி'�� அ2ச� �$ய&'	(  வா�! 4 , 2.கீழபா=ட� 
(வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) தி'�� வா�! எ/ 5 , 3.கீழபா=ட� 
(வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) அவ&னா	ேப2 வா�! எ/ 6 , 
4.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) ப&ராமண�, யாதவ� 
�$ய&'	( வா�! எ/ 7 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ம'��.

1.ம'�� (வ.கி). ம'�� (ஊ). வா�! எ/ 1இ�திரா நக� 
�$ய&'	( ெத��ெத' , 2.ம'�� (வ.கி) ம'�� (ஊ) வா�! 
எ/ 2கீழ�ேதாண&��ைற , 3.ம'�� (வ.கி).ம'�� (ஊ). வா�! 
எ/ 3ம'�� க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
க=$ட�, (ேம�� அைற - 
5), ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ) வா.எ/4 
ந!வ,�றி0சிFகம� சாலி�ெத',ப
ள�வாச8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட� (கிழ,� அைற - 
5), ப�கி=மாநக�.

 , 2.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ). வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', ேம��� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா, வட,� ப�தி, 
அைற எ/. 3, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ). வா�! எ/4 
ந!வ,�றி0சி ச,கைர வ&நாயக� ேகாவ&8 ெத' , 
2.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
ந!வ,�றி0சி ைத,காெத', ெஜயலாண&�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,, ெத�� ப�தி, 
அைற எ/. 11, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', கீழ�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�( ேம�� ப�தி, 
அைற எ/. 11, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', கீழ�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,  ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி), ந!வ,�றி0சி (ஊ). வா�! எ/ 1 
உைடயா��ள� வட,�ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/ 2 உைடயா��ள� ந!�ெத' , 
3.ந!வ,�றி0சி (வ.கி)ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/3  
உைடயா��ள� ெத��ெத' , 4.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/ 4 வாைக�ள� (வட,�ெத', 
ெத��ெத') , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�, ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/2 இ�திரா 
நக�, (� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/3 F��ராமலி:கேதவ� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�, ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி)ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/4 
I�தரவ&நாயக� ேகாவ&8ெத', ெத��ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி 
(வகி),ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/5 நாராயணசாமி ேகாவ&8 
ெத', அ�ேப�கா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163

சFதாய 
நல,aட�சைமய8 
அைற கிெரெச�= நக�, 
ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல நக� வ&2வா,க� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ெச8வ&� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� எ காலண& , 4.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� ப& காலண& , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164

சFதாய 
நல,aட�உணS aட� 
கீ9 ப�தி கிெரெச�= 
நக�, ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� சி காலண& , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 இ5மாய&8 நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 எ5$ஆ� நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 
7 அ'ணாசல(ர� டயானா ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165

சFதாய 
நலaட�ேம�� ப�தி 
கிெரெச�= நக�, 
ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 க�பக� நக� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 எேஜேக நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
Iப� காலண& , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 வ O=! வசதி 
வா2ய �$ய&'	( (தியh�றா/! நக� , 5.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ெச�தி8 நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ேடவ&= ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166

சFதாய 
நல,aட�சFதாய 
நலaட� வடேம�� 
ப�தி ேக $ சி நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ப&'�தாவன� நக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167

சFதாய 
நலaட�உணS aட� 
ேம�� ப�தி, கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 மTனா=சி I�தர� நக� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ஆசி2ய� காலன� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168

சFதாய 
நல,aட�சFதாய 
நலaட� ெத�� ப�தி 
கிரச/= நக� ேக $ சி 
நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ஐய	ப நக� , 2.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 பா�வதி நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ/ைன 
நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ப&ேர� நக� , 5.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ப&5மி8லா நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 கிரச/= நக� , 7.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
பாலாஜி5 ெகாய� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169

சFதாய 
நல,aட�கிழ,� ப�தி, 
கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ேமல,�ள� நாடா� ெத' , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 காய&ேதமி8ல� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 பாரதி நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ேமகராP நக� , 5.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அேசா, நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170

ப&◌ா◌ி�5 ப&ேள 
ப
ள�வ&ேவகான�தா 
நகா் ேக $ சி நகா்

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 வ&ஜயா ��கா(2 நக� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ரவ&ச:க� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ச/Fகா நக� (ேமல,�ள�) , 4.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 e2யா நக� , 5.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ஜா�பா8ேபா	 நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 F�� நக� 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171

மகள�� Iய உதவ& �c 
ைமய� கிரச/= நக� 
ேக$சி நக�கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 கி'5$யா� நக� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ஏ.ேஜ.ஆ�.நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
மTனா=சிஅ�ம� நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

ப&◌ா◌ி�5 ப&ேள 
ப
ள�வ&ேவகான�தா 
நகா் ேக $ சி நகா்

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 த:க� காலன� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 த:க பா�வதி நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
வ&ேவகான�தா நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கீ9	பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). தளவா_(ர� வா�!எ/1 , 
2.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). ெபாய&லா�நக� வா�!எ/2 
, 3.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). உ�தமபா/$ய� �ள� 
வா�!எ/ 3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கீ9	பாக
�இ ேமல�ள�

1.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). காள�ய�ம� ேகாவ&8 
(ெத�� அ2ய�ள� ஆதிதிராவ&ட� ெத'. , 2.ேமல�ள� 
(வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). ெத�� அ2ய�ள� (F	ப&டாதிய�ம� 
ேகாய&8ெத',ந!�ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம8பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல,�ள� (வ.கி)ேமல,�ள� (ஊ) வா�! எ/6 அ2ய�ள� 
ெத�ப�தி, சாரதா க8W2வளாக� , 2.ேமல,�ள� 
(வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/7 அ2ய�ள� வடப�தி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம8பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல,�ள� (வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/8 
ேமல,�ள� கீd� , 2.ேமல,�ள� (வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). 
வா�! எ/9 ேமல,�ள� ந!Y� வடப�தி , 3.ேமல,�ள� 
(வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/10 ேமல,�ள� ந!Y� 
ெத�ப�தி , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.கிழ,� 
ப&ளா,, பாைற,�ள�.

1.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). வா�! எ/1 
ேவலவ��ள� , 2.பாைற�ள� (வ.கி), பாைற�ள� (ஊ). வா�! 
எ/2 ெபா=ைட�ள� , 3.பாைற�ள� (வ.கி), பாைற�ள� (ஊ). 
வா�! எ/3 F��ராமலி:க� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
ப&ளா,, பாைற,�ள�.

1.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). வா�! எ/4 கா�தி நக� , 
2.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ).. வா�! எ/5  காமராP 
ெத', வ&நாயக� ெத' , 3.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). 
வா�! எ/6 பாைற�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
�, 
ேம��பாக�,ெநா0சி�ள�
 கி'Zணா(ர� .

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/1 
ெநா0சி�ள� அ2ச� �$ய&'	( , 2.ெநா0சி�ள� 
(வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/2 ெநா0சி�ள� அதிசய 
வ&நாயக� ேகாய&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
�, கீ9பாக�, 
ெநா0சி�ள� 
கி'Zணா(ர�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/1 வட,� 
ெவ=$யப�தி , 2.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! 
எ/1 ெத�� ெவ=$யப�தி ஊ��பாைற , 3.ெநா0சி�ள� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�!எ/1 சி:நக� ம�G� 
(வ&ய&ய8(வ&கா�தைமய� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
� ேம8பாக�, 
ெநா0சி�ள�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/3 
கைல,ேகாய&8 நக� ம�G� ஆ0சிமட� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182

அ:க�வா$ க=$ட� 
(� க=$ட� கிழ,� 
பாக� ெநா0சி,�ள� 
(�,க=$ட� ேம8பாக�, 
ெநா0சி�ள�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி)ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4   
ஜி.ேக.^	பனா� நக� (ப�ப�ள�) , 2.ெநா0சி�ள� 
(வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4 நாகIத�ச� நக� 
(ப�ப�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183

ெபா� ேசைவ ைமய� 
ேம�� ப�தி 
ெநா0சி�ள�

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/4 
கி'Zணா(ர� (ப�ப�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

ெபா� ேசைவ 
ைமய�ேம�� ப�தி, 
ெநா0சி�ள�

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி)ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4 ெநசவாள� 
காலன� ம�G� ெஜயேஜாதி நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ப&ளா, 
எ/- 1, F���.

1.F���(வ.கி) F���(ஊ) F���க5பா,காமராPநக� 
வட,��ெத',ெத��ெத', , 2.F���(வ.கி) F���(ஊ) 
இ�திராநக� வா�!எ/1 , 3.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/1 
ெஜயாநக� , 4.F���(வ.கி)F���(ஊ) ேரா5ேம2 வா�!எ/1 , 
5.F���(வ.கி) F���(ஊ) ���,க8 வா�!எ/1 , 
6.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/2 ���,க8காலன� , 
7.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/2oராம��ள� காலன� , 
8.F���(வ.கி) F���(ஊ) oராம��ள� ந!�ெத' 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, கிழ,�அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/1, 
F��ராமலி:கனா�ெத' , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) 
வா�!எ/9 F�தார�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
3.சிவ�திப=$(வ.கி)சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/9 க5பா 
ெத�பாக�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
பாக� ேம�� அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/8 ஆல:�ள� 
ெத��ெத' ம�G� வட,�ெத' , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) 
சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/5 கா�திெத', வா�! எ/1 
கா�ேமகனா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

தாpமானவ� இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
ப&ளா,, கிழ,� அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(ஊ)சிவ�திப=$(ஊ) அ�ேப�கா�ெத', 
F��ராமலி:கனா�ெத' வா�!எ/1 , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) 
சிவ�திப=$(ஊ) ப�பநாத(ர� ஏ.$ ெத' வா�!எ/1 , 
3.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/2 அ/ணாெத' , 
4.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�! 2 சிவ�தி வ&நாயக 
ேகாவ&8ெத' , வ
ளலா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, ேம8பாக�, 
சிவ�திப=$.

1.F��� (வ.கி)F��� (ஊ) ெகா$�ளம பI�ெபா�நக� 
வா�!எ/2 , 2.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) காமராPநக� 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

$.$.$.ஏ 
ந!நிைலப
ள�ெத�� 
அைற, சிவ�திப=$.

1.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) காமராPநக� வா�!எ/3 , 
2.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) இ�திராநக� வா�!எ/2 , 
3.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) அ�ேப�கா� நக� வா�!எ/3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.தாமைர0
ெச8வ&.

1.தாமைரெச8வ&(வ,கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) மறவ�ெத' 
வா�!எ/1 , 2.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
வட,a� வா�!எ/1 , 3.தாமைரெச8வ&(வ.கி) 
தாமைரெச8வ&(ஊ) யாதவ�ெத' வா�!எ/1 , 
4.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ). F�தமி9ெத' 
வா�!எ/1 , 5.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
தாமைரெச8வ& நாடா� �$ய&'	( வா�!எ/2 , 
6.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) தாமைரெச8வ& 
பாரதியா�ெத' , 7.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
தாமைரெச8வ& த:க�ம� ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ேம�� 
ப&ளா, அைற எ/ -19 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 வட,� கைடசி 
ெத' ம'த�ள� , 2.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) 
ப&ளா, 1 வ
ள�U� சாமி ேகாவ&8 ெத' ம'த�ள� , 
3.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1ெமய&�ேரா! 1 
ம'த�ள� , 4.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 
ேம���ெத���ெத' ம'த�ள� , 5.ேதா=டா�$ (வ.கி), 
ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 பலேவசேகாவ&8ெத' ம'த�ள� , 
6.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1வட,��ெத' 
ம'த�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

193 193

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா, கிழ,� ப�தி 
அைற எ/ - 29 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ச�0 ெத' 
ம'த�ள� , 2.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 
ச�0ெத���ெத' ம'த�ள� , 3.ேதா=டா�$ 
(வ.கி),ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ேகாவ&8ெத' ம'த�ள� , 
4.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ெத���ெத' 
ம'த�ள� , 5.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 
ெத��கைடசி ெத' ம'த�ள� , 6.ேதா=டா�$ (வ.கி), 
ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ெமய&�ேரா!2 ம'த�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
ப&ளா,, அைற எ/-27, 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 3 ேதா	"� , 
2.ேதா=டா,�$ (வ.கி),ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 
ேதா=டா,�$அ2ஜ�காலண& , 3.ேதா=டா,�$ (வ.கி), 
ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 6 ேதா=டா,�$ , 4.ேதா=டா,�$ 
(வ.கி), ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 4 ப�தின�பாைற , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
ப&ளா, ெத�� ப�தி, 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா,�$ (வ.கி), ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 
^�றைட	( ச�திர� , 2.ேதா=டா,�$ (வ.கி), ேதா=டா,�$ 
(ஊ) ப&ளா, 5 பா,கியநாத(ர� , 3.ேதா=டா,�$ (வ.கி), 
ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 உலக�மா
(ர� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
ந!நிைல	ப
ள�ேம��, 
ப&ளா,,ஆ9வாேன2

1.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி 
வட,��ெத' , 2.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 
1(��றி0சி ந!�ெத' , 3.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 1 (��றி0சி கீழ�ெத' , 4.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி ெத���ெத' , 
5.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி 
ெமய&�ேரா! , 6.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 அ'�ததிய� காலன� , 7.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 எ5சி காலன� , 8.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 மறவ� �$ய&'	( 
வட,� ெத' , 9.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 ந!�ெத' , 10.ஆ9வாேன2 (வ.கி),ஆ9வாேன2 
(ஊ) ஆ9வாேன2 ெத��ெத' 1 , 11.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ேமல�ெத' , 12.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 நாடா� �$ய&'	( 
வட,� ெத' , 13.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 நாடா� �$ய&'	( ந!� ெத' , 14.ஆ9வாேன2 
(வ.கி),ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ச�0 ெத' , 
15.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 
ெத���ெத' 2 , 16.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 வட,�� ெத' , 17.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ெத���ெத' 3 , 18.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ெமய&�ேரா! , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197

$.$.$.ஏ 
�வ,கப
ள�ஆ9வாேன2

1.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 4 அ�"ரண& , 
2.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 5 ேகாைவ�ள� , 
3.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
4.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
5.ஆ9வாேன2 (ஊ), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
6.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
7.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
பைனய/�ள� , 8.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 9.ஆ9வாேன2 (வ.கி),ஆ9வாேன2 
(ஊ) ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 10.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

ஊரா=சி ம�ற 
அ[வலக�ப'�தி	பா!

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 
1ஆைணய	ப(ர� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 3 ப'�தி	பா! வட,��ெத' , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), 
ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 2 ப'�தி	பா! ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 
4.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 2 ப'�தி	பா! 
ெத���ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

ஊர=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�ெர:கசF�
திர�

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 4 
ெர:கசF�திர� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 5 I'ைள , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 5 மறவ� �ள� , 4.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 7 ெச8வநக� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200

ஆ�சி ப&ைரம2 
ப
ள�ெந8ைலய	ப(ர�

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 6 ேச��தா� 
�ள� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 8 
ெந8ைலய	(ர� , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 9  ெத_ேவ�திர	ேப2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

$.$.$.ஏ 
�வ,க	ப
ள�அ.சா�தா�
�ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 சா�தா��ள� , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 3 சா�தா��ள� அ2ஜன 
காலன� , 3.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ெச8வ&� நகர� , 
4.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ப&ைற�ைர சாணா�$ , 
5.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 6 ஊ
வா_ சாணா�$ , 
6.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 7 ஊ
வா_ அ2ஜன காலன� , 
7.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 ஊ
வா_ ேத�தாq��ள� , 
8.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 11 (ள�பா0ச� சாணா,�$ , 
9.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 14 ப�தின�	 பாைற , 
10.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 15 ெப�லேக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

ராஜா இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�,க'	(,க=
$, அ.சா�தா��ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 மைலய��ள� , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 10 மைலய��ள� சானா�$ , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

ராஜா இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�,க'	(,க=
$, அ.சா�தா��ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 11 க'	(க=$ , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 12 க'	(,க=$ 
சானா�$(மாயேன2) , 3.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 13 
க'	(,க=$ அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா, கர�தாேன2.

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 4 Fதைல,�ள� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) Fதைல,�ள� அ2ச� 
காலன� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) வட,� 
கர�தாேன2 அ2ச� காலன� , 4.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 
(ஊ) வட,� கர�தாேன2 நாடா� �$ய&'	( , 5.கர�தாேன2 
(வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) கர�தாேன2 க5பா , 6.கர�தாேன2 
(வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ெத�� கர�தாேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
�வ,க	ப
ள�பாணா��
ள�

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 eர	ப(ர� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 பாணா��ள� 
ேம�� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 
பாணா��ள� கிழ,� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
தாைழ,�ள�

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ெந!:�ள� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ெத�� 
ெந!:�ள� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 
வட,� ெந!:�ள� , 4.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 தாைழ�ள�ெர=$யா�ெத' , 5.கர�தாேன2 (வ.கி), 
கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 தாைழ�ள� அ2சன காலன� , 
6.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 யாதவ� ெத' , 
7.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
தாைழ�ள�நாடா��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207

ஆ�.சி.�வ,க	ப
ள�oெர
:கராஜ(ர�.

1.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெர:கராஜ(ர� , 2.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 2 ஆர�"/டா��ள� நாடா� �$ய&'	( , 
3.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஆர�"/டா��ள� அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�உ�ன��
ள�

1.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 
உ�ன:�ள� , 2.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 5 உ�ன:�ள� நாடா��$ , 3.உ�ன:�ள� (வ.கி), 
உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 பாரா:�சேப2 (�சவ��ள�) , 
4.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 7 
ப&
ைள�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�,ஆய��ள�,அ2ய�ள�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 அ2ய�ள� 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�,ஆய��ள�,அ2ய�ள�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 அ2ய�ள� 
அ2ஜ� காலன� , 2.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஆய��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
ஓ=!,க=$ட�, அ�பல�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி),அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 அ�பல� க5பா , 
2.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 நாடா��$ய&'	( , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

சி.எ�.எ5. 
இவா�ஞலிக8 
ெதாட,க	ப
ள�அ2ய�ள
�, ெத_வநாயக	ேப2.

1.ெத_வநாயக	ேப2(வ.கி), ெத_வநாயக	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 6 
ெத_வநாயக	ேப2 அ2ச� �$ய&'	( , 2.ெத_வநாயக	ேப2 
(வ.கி), ெத_வநாயக	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 7 ெத_வநாயக	ேப2 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ெமய&� ேரா! 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 வட,�ெத' கீ9பாக� 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 பரமசிவ� ேகாய&8 ெத' 3 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ந!�ெத' கீ9பாக� 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ெச8வவ&நாயக� ேகாவ&8 
ெத' கீ9பாக� 5 , 6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 14 
வட,��ெத' ேம8பாக� 2 , 7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 14 
வ Oரகாள�ய�ம� ேகாய&8 ெத' 3 , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) 
வா.எ/ 14  ேகா=ைடெத' 4 , 9.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 
14 ந!�ெத' ேம8பாக� 5 , 10.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/14 
ெச=$யா� ேகாய&8 ெத' 6 , 11.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 
14 ெச8வ வ&னாயக� ேகாய&8 ெத'  ேம8பாக� 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, 
 ^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 தியாகராச� ெத' 8 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ெமய&� ேரா! 1 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ேநதாஜி ெத' 2 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ச:கிலி"�தா� ேகாய&8 
ெத' 3 , 5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ேகா�ல� ெத' 4 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 கா��திைக ெத' 5 , 
7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� ஆ/டவ� ெத' 
6 , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 நா��ேந2 ேரா! 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 காமராஜ� ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 பாரதியா�ெத' , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 தி'வ
jவ� ெத' , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெமய&�ேரா! , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 சாைல கைட�ெத' , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெச8வவ&நாயக� ேகாய&8 
ெத' , 7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெச=$யா� ேகாவ&8 
ெத' , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 
கலிவ&நாயக�ேகாவ&8ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட� ந! 
ப�தி,^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 ஆவண&கிணா ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 பரமசிவ� ேகாவ&8 ெத' , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 
ஈ5வ2அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) 
வா.எ/ 7 அ2ச� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, 
கிழ,�ப�தி,அைற 
எ/.18.^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெமய&� ேரா! 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 நாடா� ெத' 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெத�� ஆசா2மா� ெத' 3 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ப/$த� ெத' 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெகா$�ள�தா� ெத' 5 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 அ2ஜ� ெத' 6 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, 
கிழ,�ப�தி,அைற 
எ/.18.^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15 ெப'மா
 நக� 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 2 சி�ன ^ல,கைர 1 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15 அ0ச�பா! 1 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11 கா�திநக� காலன� 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9 எ!	ப8 இ�திரா ெத' 3 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11 ேந'நக� 5 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா,, கிழ,�	ப�தி, 
அைற எ/. 4, 
^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/. 11  3 அரசனா��ள� 
நாடா�ெத' , 2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15  2 ல�தி�ள� , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11  4 தா�ேதா�றி , 
4.^ல,கைர	ப=$(ேப) வா.எ/ 11 ேந'நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா, ெத�� ப�தி, 
அைற எ/. 4, 
^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 10  1 க8ல�தி� ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 10  3 கட�ப��ள� , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9  ப&
ைள�ள� , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9   2 எ!	ப8நாடா�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�Fத8 
வட,� ப&ளா,, 
(�,க=$ட�, 
FைனJசி	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 ெசா,கலி:க(ர� ச:க� நக� 
1 , 2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 ��தி�ள� 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 F��வ Oர	ப(ர� 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�நாக8�ள
�

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� உ
வா_ 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� க5பா 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� ப&றலகைர 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�சி�தாம
ண&

1.சி�தாமண& (வ.கி), சி�தாமண& (ஊ) ப&ளா, 1, 2 சி�தாமண& 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�சி�தாம
ண&

1.சி�தாமண& (வ.கி), சி�தாமண& (ஊ) ப&ளா, 3 நாடா� �$ய&'	( 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�2வ� 
வட,� ப&ளா,, 
(�,க=$ட�, 
FைனJசிப=$.

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 1 
க5பா த:க�ம� ேகாய&8 ெத' , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 2, 3 FைனJசிப=$ கைடெத' , 
3.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) இ�திரா நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

�'ச:க� அரI ேம8 
நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, FைனJசிப=$

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 4 
FைனJசி	ப=$ கைட� ெத' , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 9 ேகாட��ள� அ2ஜன காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227

�'ச:க� அரI ேம8 
நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, FைனJசிப=$

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 10 
ேகாட��ள� நாடா� �$ய&'	( , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 11 ேமல FைனJசி	ப=$ , 
3.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 12 
ேதா	"� �$ய&'	( , 4.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 4  இ�திராகாலன� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228

$.$$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�கீர��ள�

1.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 ப=$ (ஊ) ப&ளா, 5  
ப&
ைளயா� �ள� , 2.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 
ப=$ (ஊ) ப&ளா, 6 கீர� �ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 69 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

229 229

$.$$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�கீர��ள�

1.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 ப=$ (ஊ) ப&ளா, 7 
ெர=டா� �ள� , 2.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி),FைனJசி	 ப=$ 
(ஊ) ப&ளா, 8 ேசாமநாதேப2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

அரI 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, ம�திய ப�தி, 
a�த�ள�

1.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 a�த�ள� 
க5பா , 2.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 
a�த�ள� அ2ச�  காலன� , 3.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 a�த�ள�  அ2ச� �$ய&'	( , 4.a�த�ள� 
(வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 திலக� �ள� அ2ஜ� காலன� , 
5.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 5 அரமேன2 க5பா 
, 6.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 அரமேன2  
நாடா� �$ய&'	( , 7.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 
7 F'க� �$ய&'	( அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231

பJசாய�� Uன�ய� 
ந!நிைல	ப
ள�ெஜகநாத
(ர�, ெச/பகராமந8W�

1.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 2 
க5பா ெநா0சி�ள� , 2.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 3 கா,ைக �ள� , 
3.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 5 
க8ெவ=டா� �ழி , 4.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 1 ேசவக��ள� அ2சன 
காலன� , 5.ெச/பகராமந8W� (வ.கி),ெச/பகராமந8W� (ஊ) 
ப&ளா, 1 க8ெவ=டா��ழி ெச/பகராமந8W� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232

சா8ேவச� ஆ�மி 
ெதாட,க	ப
ள�ெச/பக
ராமந8W�.

1.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 4 
ெஜகநாத(ர� , 2.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 2 அiமா� (�, �ள� 
அ2சன காலன� , 3.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 1 ெத�னவேன2 நாடா� 
�$ய&'	( , 4.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� 
(ஊ) ப&ளா, 3 கீழநா0சியா��ள� , 5.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ேமலநா0சியா��ள� அ2சனகாலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�சி:கேன2

1.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 கீழ(�தேன2 
ேமல� ெத' , 2.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� ெத' , 3.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�வட8 ெத' , 4.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத��சி:கேன2 ேகாவ&8 ெத' , 5.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 சி:கேன2 ேமல�ெத' , 6.சி:கேன2 
(வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 ந!�ெத' , 7.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 கீழ�ெத' , 8.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 (�� , 9.சி:கேன2 (வ.கி),சி:கேன2 
(ஊ) ப&ளா, 2 வட,� இைளயா��ள� , 10.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 ெத�� இைளயா��ள� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234

�ய அ�ேதாண&ய� 
ந!நிைல	ப
ள�கார:கா
!

1.சி:கேன2 (வ.கி),சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 நா0சியா�நக� , 
2.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 3.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 கீழெத' , 4.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
கி'Zண�ேகாவ&8ெத' , 5.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ெத��ெத' , 6.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேமல,கார:கா! , 7.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ந!,கார:கா! , 8.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேமல�ெத' , 9.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 5 ெத��ெத' , 10.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ேமல,கார:கா! நாடா� �$ய&'	( ேமலரதவ Oதி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235

தி'ஞான ச�ப�த� 
ெதாட,க	ப
ள�ப&ரதான 
க=$ட�, கீழரதவ Oதி, 
நா:�ேன2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 15 ச�னதி ெத' 1 , 2.நா��ேந2 
(ேப) வா.எ/ 15 ச�னதி ெத' 1 , 3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 
ெத�� மாட�ெத' 1 , 4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 ேமல 
மாட� ெத' 2 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 பைழய க0ேச2 
ெத' (இராமாiஜ� ெத') 4 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 
ெச8வ� ெத' 5 ந�ப� ேரா! 5 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 
தி'ேவ:கடநாத(ர� 1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 யாசக 
நகர� , 9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 க/ண� ெத' 3 , 
10.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 மஜி� ெத' 4 , 11.நா��ேன2(ேப) 
வா.எ/ 9 ராஜ� ெத' 5 , 12.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 
கி'Zண� ெத' 6 , 13.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 காலன� 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட�, ெத�� 
ரதவ Oதி,நா:�ேந2

1.நா��ேந2 (ேப) வா.எ/ 15 பைழய சாைல� ெத' 2 , 
2.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 தி'மாள�ைக� ெத' 3 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 வ&நாயக� ச�னதி ெத' 4 , 
4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கீழரதவ Oதி ெத�பாக� , 
5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 ெத_வவ&நாயக ப&
ைள ச�� 5 , 
6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கீழரத வ Oதி வடபாக� 5 , 
7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 சா�தாதவ� ெத' ேதர$ ெத' 
வடபாக� 6 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 ச�தி கிணG ெத' 3 
, 9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கனகசபாபதிப&
ைள ச�� 4 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� கிழ,� 
ரதவ Oதி,நா:�ேந2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 காமராஜ� ெத' 7 , 
2.நா��ேன2(ேப) வா.எ/ 13 ெப'மா
 ப&
ைள ச�� 1 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 ெத�� ரத வ Oதி 5 , 4.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 5 ஈcவ,�$ ெத' 2 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 5 
F��	ப&
ைள ெத' 3 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 5 
பா/$ேவளா� ெத' 5 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 நாவ&த� 
ெத' 1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 �ச�$ ெத' 3 , 
9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 ஜOவா ச�� , 10.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 19 பால� ச�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238

ெதாட,க	ப
ள�யாதவ�
ெத', நா:�ேந2

1.நா��ேன2 (ேப.) வா.எ/ 8 க/ண� ெத' 1 , 2.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 8 அ�ம� ேகாய&8 ெத' 2 , 3.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 8 பாரதியா� ெத' 3 , 4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 8 
ேந�தாஜி ெத' 4 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 7 �மர� ெத' 5 , 
6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 7 வாJசி நாத� ெத' 1 , 
7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 11 க�ன�வா_,கா8 ெத' 2 , 
8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/11 வாண&ய,�$� ெத' 3 , 
9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 6 கேணச� ெத' 4 , 10.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 7 அ/ணா சாைல ெத' 5 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

டா,ட�.அ�ேப�கா� 
ெதாட,க	ப
ள�நா:�ேன
2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 4, 1நி� ேரா! , 2.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 3 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' 1 , 3.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 3 Iடைலமாட� ேகாவ&8 ெத' 2 , 4.நா��ேன2 
(சி.ஊ.) வா.எ/ 3 வட,��ெத' 3 , 5.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 
3 ேவலா� ெத' 4 , 6.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 3 ெத�� 
ெத' 6 , 7.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 3, 7ந�ப� 5 ேரா! , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

பJசாய��Uன�ய�ெதாட
,க	ப
ள�ப=டப&
ைள(
��

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ெத�ன�மைல ெத�� ெத' 1 , 
2.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ெத�ன�மைல வட,� ெத' 2 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ஆல$	(�� 3 , 4.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 2 ப/ைண அ2ச� �$ய&'	( 4 , 5.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 2 �லா0ேச2 5 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 
ேமல(�தேன2 6 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 1 (�� ந!�ெத' 
1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 1 (�� வட,�� ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,�க=
$ட�, மGகா8�றி0சி,

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  மGகா8 
�றி0சி ெத��� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
க=$ட� மGகா8�றி0சி,

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
மGகா8�றி0சி , 2.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) 
ப&ளா, 5 ப/டார,�$ ெத' , 3.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4 மகாேதவ� ெத' 4 , 
4.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4 
உ'/ைடகா8 ெத' 4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243

ச:க�ெர=$யா� அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/. 1, 
ந�ப&நக�,மGகா8�றி0சி

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 1 வட,� 
ர5தா ச:க� நக�  , 2.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 1 இள�ேதா	( , 3.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 அ	�8காசி�நக� , 
4.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 , 5வ� 
நி� ேரா! ந�ப&வ&ைள , 5.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா,  5 ெப'மா
ேதா	( , 
6.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
oவரம:ைக(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

244 244

தா5 சம��வ 
ப&ைரமா◌ி 
ப
ள�ஆ9வா��ள�

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
த=டா��ள� ேமல�ெத' , 2.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 சி.எ5.ஐ ச�0 ெத' , 
3.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 வட,�� ெத' , 5.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 ந!�ெத' , 
6.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 
ெமய&� ேரா! , 7.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ஆ9வா� �ள� ேமல�ெத' , 8.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 
ஆ9வா��ள� கீழ�ெத' , 9.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 ெதா8கா	ப&ய� நக� , 10.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 
கி'Zண(�� வட,��ெத' , 11.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 கி'Zண(�� ெத��� ெத' 
, 12.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 
ெத�� அரச� �ள� ெத��� ெத' , 13.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 ெத�� 
அரச��ள� வட,��ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�ெப
'�ப��, ெத�� 
நா:�ேந2

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
இைளயேன2 ேமல�ெத' , 2.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 இைளயேன2  கீழ�ெத' , 3.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
 ெத��ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� கீழ�ெத' , 5.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
ந!�ெத' , 6.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெப'�ப�� வட,��ெத' , 7.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
ேமல�ெத' , 8.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� ஆதிதிராவ&ட� (��ெத' 
 அ�ம�ேகாவ&8 ெத' , 9.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 4வ�ெத' , 
10.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 
ெத�� நா��ேன2 3வ� ெத' , 11.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 2வ� 
ெத' , 12.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 2வ� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�மJச:�
ள�

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 5 
வ Oரா:�ள� , 2.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி),ெத�� நா��ேன2 
(ஊ) ப&ளா, 6 மJச:�ள� யாதவ� ெத' , 3.ெத�� 
நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 
மJச:�ள� வட,�� ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 மJச:�ள� ந!�ெத' , 
5.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
மJச:�ள� ெத��ெத' , 6.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 8 ெத�� ேவ	ப:�ள� கீழ�ெத' , 
7.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 8 
ெத�� ேவ	ப:�ள� ேமல�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�கிழ,�aட
�, தி'ேவ:கடநாத(ர�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 1 நாடா��$ய&'	( 2வ� ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� 
ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 1 
நாடா��$ய&'	( 3வ� ெத' , 3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 1 நாடா� �$ய&'	( 
1வ� ெத' , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 4வ� 
ெத' , 5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி),இராஜா,கம:கல� 
(ஊ) ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 3வ� ெத' , 
6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4  இைடய� �$ய&'	( 2வ� ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 1வ� ெத' , 
8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4 ேதவ� �$ய&'	( 1வ� ெத' , 9.இராஜா,கம:கல� 
ப�தி 1(வ.கி),இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 ேதவ� 
�$ய&'	( 2வ� ெத' , 10.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 ேதவ� �$ய&'	( 3வ� 
ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�ந!,a
ட�, தி'ேவ:கடநாத(ர�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 2 ப&
ைளமா� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேவளா��$ 1 வ� வட,� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேவளா��$ 2வ� வட,� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
கேணச� ேகாய&8 ெத' (ஆதிதிராவ&ட� �$ய&'	() , 
5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
மா2ய�ம� ேகாய&8 ெத' (ஆதிதிராவ&ட� �$ய&'	() , 
6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ெத�� ெத' (அைண,கைர) , 7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) வட,� ெத' (அைண,கைர) , 
8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேமல�ெத' ப�தி 2 (அைண,கைர) , 9.இராஜா,கம:கல� ப�தி 
2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ேமல�ெத' ப�தி 1 
(அைண,கைர) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

249 249

இர=ச�யேசைன 
ெதாட,க	ப
ள�(திய 
க=$ட�, வாைக,�ள�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 6 யாதவ� ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 6 (�,காலன� , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 அ'�ததிய� ெத' , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 பாடசாைல ெத' , 
5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேதவ� ெத' , 6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 ப/டார�ெத' , 8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 ெத�� ெத' (இனா� 
வாைக,�ள�) , 9.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 இனா� வாைக,�ள� 
(ேரா=!�ெத') , 10.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 (�மைன ஆ9வா��ள� , 
11.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ேதாரைண �றி0சி நாடா� ெத' , 
12.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ஆதிதிராவ&ட�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250

$.$.$.ஏ 
ப&ைரமா◌ி	ப
ள�இரண&ய
��$ய&'	(

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 9 வட,��ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 9 ெத���ெத' , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 10 ெத�கைர , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 11 ெச8வ வ&நாயக� ேகாவ&8 
ெத' , 5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� 
(ஊ) ப&ளா, 11 ^	பனா� ெத' , 6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 11 நாடா� ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 11எ5.சி வட,� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�, 
ேம��பாக�,ப=ட�(ர�,இ
ைற	(வா2,

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� 
கிழ,� ேகாவ&8 ெத' , 2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 
(ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� கிழ,�  ெத��ெத' , 3.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� கிழ,�  
ெமய&�ேரா! , 4.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 
1 ப=ட�(ர� கிழ,�  கீழ�ெத' , 5.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1ப=ட�(ர� கிழ,�  சா�தாெத' , 
6.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம�� கி'Zண� ேகாவ&8 ெத�� ெத' , 7.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2  ப=ட�(ர� ேம�� 
கி'Zண� ேகாவ&8 ேமல�ெத' , 8.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� ேம��  ெமய&�ேரா! , 
9.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம�� யாதவ�ெத��ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கீழ,க=$
ட�,ப=ட�(ர�,இைற	(வா
2,

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம��  இ�திராகாலன� ெத��ெத' , 2.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� ேம��  இ�திராகாலன� 
வட,� ெத' , 3.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 
3 ப=ட�(ர� ேம��  மாவ$ ெத��ெத' , 4.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  மாவ$ 
ந!�ெத' , 5.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 
ப=ட�(ர� ேம��  ெசாைச=$ ேரா=!�ெத' , 6.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  F'க� 
ேகாவ&8 ெத' , 7.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  ப
ள�,aட�ெத' , 
8.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� 
ேம�� மTனா=சிநாத(ர� ச�0 , 9.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம�� வட,��ெத' , 
10.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� 
ேம�� ெர=$ேவ	ப��ள� வட,� ெத' , 11.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  
ந!�ெத' , 12.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 
ப=ட�(ர� ேம�� ெத���ெத' , 13.இைற	(வா2 
(வ.கி),இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  
வட,��ெத' , 14.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) 
ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  ச�0ெத' , 15.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 5 ப=ட�(ர� ேம�� ேகா�,கேன2 , 
16.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� 
ேம�� இைற	(வா2 ெத���ெத' , 17.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� ேம�� 2வ� ந!�ெத' 
, 18.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� 
ேம�� 2வ� ச�0ெத' , 19.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, (�,�ள�, 
இைற	(வா2.

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 7 ஏம� �ள� , 
2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) சகாயநக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, (�,�ள�, 
இைற	(வா2.

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) (�,�ள� , 
2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 9 வலியேன2 , 
3.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) ெத��கா2யா�ள� , 
4.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) கா2யா�ள� , 
5.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) I	ப&ரமண&ய(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��பா
	பா��ள�

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 1 பா	பா� 
�ள� , 2.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 
கா�த� அைட	( , 3.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) 
ப&ளா, 3 ெத�� பா	ப��ள� , 4.பா	பா��ள� (வ.கி), 
பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ஆன� �ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதட,க	ப
ள�பா	பா��
ள�

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 மா:�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257

ஆ�.எ5.வ
jவ� 
ெதாட,க	ப
ள�ெபா�ைத
ய$,பா	பா��ள�.

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ஆல:�ள� 
, 2.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 6 
க/மண&ய� �$ய&'	( , 3.பா	பா��ள� (வ.கி), 
பா	பா��ள� (ஊ) ெபா�ைதய$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 84 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�காட��ள�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 காட��ள� வட,��ெத' , 2.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
ேகானா� ெத' , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 ெச8வநாயக�ேகாவ&8 
ெத' , 4.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 நாரயணIவாமி ேகாவ&8 ெத' , 
5.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 கைட�ெத' , 6.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 அ2ச�ெத' , 
7.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 அ2ச� காலன� கீழ�ெத' , 8.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
(� அ2ச� காலன� , 9.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 காட� �ள� நாடா� 
�$ய&'	( ச�0 ெத' , 10.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத���ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
பாக�, கcY�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 3 கcY� , 2.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 கcY� அ2ச� 
காலன� , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 5 கcY� (�,�$ , 4.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 
கcY� நாடா� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�பைத,க�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 7 பைத,க� , 2.காட��ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி),காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 9 பைத,க� 
அ2சன காலன� , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 10 பா�	பர�மா
(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�(�,க=$
ட�, தி'மலா(ர�

1.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 11 கீழ,கcY� , 2.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 12 தி'மலா(ர� , 
3.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 13 தி'மலா(ர� அ2சன காலன� , 4.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 5.காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� 
நாடா� �$ய&'	( , 6.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� 
�$ய&'	( , 7.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 
8.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 9.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 10.காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� 
நாடா� �$ய&'	( , 11.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� 
�$ய&'	( , 12.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 
13.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 14.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கா2யா/$

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
இராம கி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263

அரI உயா்நிைல 
ப
ள�ெத�� க=$ட� 
கிழ,� பாக� 
கா2யா/$

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 
கா2யா/$ , 2.ராமகி'Zண(ர� (வ.கி), ராமகி'Zண(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 3 கா2யா/$ , 3.ராமகி'Zண(ர� (வ.கி), 
ராமகி'Zண(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 த=டா� �ள� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

ஆ�.சி.ந!நிைல	ப
ள�ேம
��பாக�, திைனUரண&

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 5 
ராம��ள� , 2.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 திைனUரன� , 
3.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 7 
வ$வா
(ர� , 4.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 8  பாகேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265

கா�தி நிைனS 
ெதாட,க	ப
ள�சவைள,
கார��ள�

1.ராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), ராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 
9,10சவைளகார��ள� , 2.ராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
ராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 11 சைடயேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

ம2யகிேர5 கிராம 
உய�நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, 
ெவ:க=ராய(ர�.

1.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 ெவ:க=ராய(ர� ேமW� , 
2.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெவ:க=ராய(ர� கீd� , 
3.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 3 வ Oரண� அ2ச� �$ய&'	( , 
4.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ேஜ, ேஜ நக�. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

267 267

ம2யகிேர5 கிராம 
உய�நிைல	ப
ள�ெத��க
=$ட�,ெவ:க=ராய(ர�

1.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 சித�பரா(ர� , 2.சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 5 இல:�ள� , 3.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), 
சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 ெச=$�ள� , 
4.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 7 ராமேன2 கீc� , 5.சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ராமேன2 ேமW� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஏ.வ&.ேஜாச	 அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, ம�திய ம/டப�, 
இ=டெமாழி.

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4 இ=டெமாழி 
வடேம8பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269

ஏ.வ&.ேஜாச	 அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, ம�திய ம/டப�, 
இ=டெமாழி.

1.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 3 இ=டெமாழி 
வடகீ9 பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 2  
வட,�� ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 1 
இ=டெமாழி ெத�பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
ெத�� Cபாக� 
I	ப&ரமண&ய(ர�

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4 (�� , 
2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 5 மனகாவல(ர� , 
3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 6 
I	ப&ரமண&ய(ர� வட,��ெத' , 4.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 16 �வர�பா! , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

271 271

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�ெவ:க=
ராய(ர� ெப'�பைன

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 11 ெப'�பைன 
கீ9பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 12 
ெப'�பைன கீ9பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�
வட,� க=$ட�, 
வ&ஜயஅ0ச�பா!

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா! , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
வ&ஜயஅ0ச�பா! ஆ�.சி ச�0 ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 வ&ஜயஅ0ச�பா! யாதவ� ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா! வட,�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�
வ&ஜயஅ0ச�பா!

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா!  வடபாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 வ&ஜயஅ0ச�பா! 
ஆதிரவ&ட�காலன� , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
ப&ளா, 14 வ&ஜயஅ0ச�பா!  ந!�ெத', சி.எ5.சி ச�0ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 15 
வ&ஜயஅ0ச�பா! ெத�பாக� தபா8நிைல�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274

$.$.$.ஏ. 
ஆர�ப	ப
ள�அழக	ப(ர�

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 1 ந�ன��ள� 
ெர=$யா� காலன� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) 
ப&ளா, 1 ந�ன��ள� அ2சன காலன� , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 2 அழக	ப(ர� யாதவ� ந!�ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 2 அழக	ப(ர� 
ஓஎP$ ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

275 275

$.$.$.ஏ. ஆர�ப	ப
ள� 
ேம�� க=$ட� 
அழக	ப(ர�

1.இ=டெமாழி(வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா,  2 அழக	ப(ர� 
ெத� பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 3 
அழக	ப(ர� கீழ�ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
ப&ளா, 3  அழக	ப(ர� W�� மாதா ேகாவ&8 ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 3  அழக	ப(ர� 
பரத� ெத' , 5.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4  
அழக	ப(ர� ெமய&�ேரா! , 6.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி 
(ஊ) ப&ளா, 4 அழக	ப(ர� நாடா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வட,� 
வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1(வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
14 ெப2யநாடா� �$ய&'	( , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 14 ைகலாசநாத(ர� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
7 ஜ�தா�கா8 , 4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 7 ஏழா:கா8 அ2ஜன காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, 
வட,�வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) வட,� 
வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ராஜேகாபால(ர� , 3.வ&ஜயநாராயண� 
ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) வட,� பாகந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட� கிழ,�ப�தி 
வட,�வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ெத�� 
ப�தி வ O! ந!� ெத' , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 
(ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ெத�� பாகந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

279 279

இ��ெதாட,க	ப
ள�க
ைடய��ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
10 பட	பா��ள� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 11 கைடய� �ள� வடலிவ&ைள 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280

ஆ�.சி. 
ெதாட,க	ப
ள�கீழப/டா
ர(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
12 கீழப/டார(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 13 ேமல	ப/டார(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ஆ/டா�
�ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
8 ெப2ய�மா
(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 8 காமராஜ� அ2சன காலன� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
8 ேகா=ைட அ2சன காலன� , 4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 9 தி'வர:கேன2 , 
5.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2  (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
9 ஆ/டா��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) இல:�ள� , 2.இல:�ள� 
(வ.கி), இல:�ள� (ஊ) பர	பா$ வடபாக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) இல:�ள� க5பா , 4.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) அ/ணா நக� , 5.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) ராஜO\கா�தி நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) பாரதி நக� , 2.இல:�ள� 
(வ.கி), இல:�ள� (ஊ) வ&நாயக� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 வட,��ெத' 
பர	பா$ , 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
I	ப&ரமண&ய(ர�, பா8 நக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 ப�மநாப(ர� , 4.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 தாமைர,�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத��
ப&ளா,, கிழ,� ப�தி, 
பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 பர	பா$ ேகாய&8 
ெத' , 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 காமராஜ� 
நக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 க,க� 
நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத��
ப&ளா,, கிழ,� ப�தி, 
பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 கீழேவ	ப:�ள� 
, 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
க8மாண&,க(ர� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 
4 பா/$ அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப�தி,  தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1  (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 நாடா� ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஏ $ காலன� , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப�தி,  தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
வட,� ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 �ற�$ ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
ேமல�ெத' , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ச:க� ெத' , 
5.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
வ/ணா,�$ ெத' , 6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� ெத' , 
7.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 8.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெமய&� ேரா! , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, இர/டா� 
அைற, தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1(வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
4 அ�ம� ேகாய&8 ெத' , 2.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 ெப'மா
 ேகாய&8 ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ேமW� , 
4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1  (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
4 ேமW� ந!� ெத' , 5.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 பJசாய�� ேபா�! ெத' , 
6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 
ேமW� ெத�� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

290 290

பJசாய�� Uன�ய� 
ப&ைரம2 
ப
ள�தளபதிசF�திர� 
ேமW�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 
நாய&! ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ேம=! காலன� வட,� ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 (� காலன� , 4.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ந!�ெத' , 5.தளபதிசF�திர� 
ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ெத�� ெத' , 
6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 ச�0 ெத' , 7.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 இ�திரா காலன� , 
8.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 காமராP நக� , 9.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 5 இைளய நய&னா� �ள� , 
10.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
5 இைளய நய&னா� �ள� ஏ$ காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291

$.$.$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�வட,�ப�
தி, இைளயநய&னா��ள�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 6 
இைளயநய&னா��ள� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 15 சமாதான(ர� , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
15 ராமகி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ந8லா�
�ள�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 7 
ந8லா��ள� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 8 க/$ைக	ேப2 , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 9 
க/$ைக	ேப2 அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

293 293

$.$.$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�க':க/
ண��$ய&'	(

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
10 ச/Fக(ர� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 11 க':க/ண� �$ய&'	( , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
12 ேவ	ப��ள� இைட,�$ , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 13 ேவ	ப��ள� நாடா� 
�$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��வ&
ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� வ&ஜயநாராயண� ேமW� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 
(வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� வ&ஜயநாராயண� 
கீd� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295

ஆ�.சி.அக5திய� 
வ&�யாலய�சிவ�தியா(ர
�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
சிவ�தியா(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), 
ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ^ல,கைர சடேகாபந�ப&(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

296 296

ஆ�.சி. 
மறவ�ெதாட,க	ப
ள�ச:
கணா��ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 
^ல,கைர சடேகாபந�ப&(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ச:கனா��ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297

ஆ�.சி.ெசய&�=ேசவ&ய� 
ெதாட,க	ப
ள�சேவ2யா
�(ர�, 
ப=டைறக=$வ&ைள

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 
ெத�� ப=ட:க=$வ&ைள , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), 
ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 சேவ2யா�(ர� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி),  ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 
மைலய��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298

ஆ�.சி.(ன�த ேம2 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,,  ேம��ப�தி, 
ம�னா�(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ப&ளா, 6 
ம�னா�(ர� வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) அ2ஜ� காலன�, வ&ஜயநாராயண� 
, 3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ெத�� 
ஏரா�ைத, வ&ஜயநாராயண� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299

ஆ�.சி.(ன�த ேம2 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,,  ேம��ப�தி, 
ம�னா�(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) 
ேவலாpத(ர�, வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) இராஜேகாபால(ர�, 
வ&ஜயநாராயண� , 3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி  4 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண�(ஊ) வட,� ஏரா�ைத, வ&ஜயநாராயண� , 
4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ப&ளா, 7 
கா2ய�ேதா=ட�, வ&ஜயநாராயண� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி'மதி.ஷி8பா ப&ரபாகா் சதிZ, இ.ஆ.ப.,
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