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மாசி� வீைண மாைல மதிய� 
 
ேகாைடயி� ெவ�யிலி� நட�� வ�தவ��� �ளி��த ேசாைல நிழ� கிைட�தா� அ�ல� பயண�தி� ேபா� 
எதி�பாராம� ��றால அ�வியி� �ளி�தி�� வா��� கிைட�தா� எ�ப� ஒ�வ� மன� மகி��� ேபாவாேனா  
அ�தைன மகி��சி அ�ப� ெப�மானி� இ�த� பதிக�ைத ப��பவ� அைடவா�. 
 
பாட� எ� : 1 
மாசி� வீைண�� மாைல மதிய�� 
வீ� ெத�ற�� வீ�கிள ேவனி�� 
�� வ�டைற ெபா�ைக�� ேபா�றேத 
ஈச ென�ைத யிைணய� நீழேல. 
 
ெபாழி��ைர : 
இைறவனாகிய எ�ைதயி� தி�வ� நீழ� ��றம�ற வீைணயி� நாத�� , மாைலயிேல ேதா�றிய நிலவி� 
த�ைம�� , வீ�கி�ற ெத�றலி� சாய�� , ெசறி�த இளேவனிலி� மா�சி�� , ஒலி��� வ��க� 
ெமா���� ெபா�ைகயி� �ளி��சி�� ேபா�� இ�ப� பய�பதா�� . 
 
பாட� எ� : 2 
நம�சி வாயேவ ஞான�� க�வி�� 
நம�சி வாயேவ நானறி வி�ைச�� 
நம�சி வாயேவ நாநவி� ேற��ேம 
நம�சி வாயேவ ந�ெனறி கா��ேம. 
 
ெபாழி��ைர : 
ஞான�� , க�வி�� , நானறி�த வி�ைத�� ப�சா�சரேம ; நா �றி வழிப�வ�� அதைனேய ; ந�ெனறி 
கா��வ�� அ�தி�ம�திரேமயா�� . 
 
பாட� எ� : 3 
ஆளா காரா ளானாைர யைட� ��யா� 
மீளா ஆ�ெச�� ெம��ைம�� நி�கிலா� 
ேதாளா த�ைர ேயாெதா�� ப�ெசவி 
வாளா மா���ம� ணாகி� கழிவேர. 
 
ெபாழி��ைர : 
இைறவ��� ஆளாகமா�டா� ; அ�வா� ஆளாகிய ெம�ய�யா�கைள� சா��� உ�ய�� மா�டா� . மீளா 
ஆளா� ெம��ைம�� நி��� ஆ�ற� இ�லா� ; அ�தைகய இழி�தவ� ெசவிக� �ைளயி��� 
பய�ப��தவியலாத ெசவிேயா ? அ�ேதா ! வீேண இற�� ம�ணாகி ஒழிவ�! 
 
பாட� எ� : 4 
நடைல வா��ெகா� ெட�ெச�தி� நாணிலீ� 
�டைல ேச�வ� ெசா�பிர மாணேம 
கடலி� ந�ச� ��டவ� ைகவி�டா� 
உடலி னா�கிட� ���னி ப�டேம. 
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ெபாழி��ைர : 
நாணம�றவ�கேள ! ��ப� மி�க வா�விைன� ெகா�� எ�ன ெச�வீ� ? நீ� இ�தியி� ��கா� அைடவ� 
உ�தி எ�பத�� ஆ�ேறா� ெசா�கேள சா�� . தி��பா�கடலினி�ெற��த ஆலகால விட�ைத உ�ட இைறவ� 
ைகவி�டா� , உட� கிட�� ஊரா� ெவ���� ெபா�ளாகிவி�� . 
 
பாட� எ� : 5 
��ைக� ெகா�டர� ெபா�ன� ேபா�றிலா� 
நா�ைக� ெகா�டர� நாம� நவி�கிலா� 
ஆ�ைக� ேகயிைர ேத� யலம�� 
கா�ைக ேகயிைர யாகி� கழிவேர. 
 
ெபாழி��ைர : 
��கைள� ைகயி�ெகா�� சிவபிரானி� ெபா�னா� தி�வ�கைள� ேபா��தலி�லாதவ�க�� , நாவிைன� 
ெகா�� இைறவ� தி�நாம�ைத நவிலாதவ�க�� த�த� உட��ேக உண�ேத�� �ழ�� இ�தியி� 
கா�ைக�ேக தா� இைரயாகி ஒழிவ� . 
 
பாட� எ� : 6 
�றிக ��மைட யாள�� ேகாயி�� 
ெநறிக ��மவ� நி�றேதா� ேந�ைம�� 
அறிய ஆயிர� ஆரண� ஓதி�� 
ெபாறியீ லீ�மன ெம�ெகா� �காதேத. 
 
ெபாழி��ைர : 
விதிய�றவ�கேள ! �றிக�� , அைடயாள�� , ேகாயி�� , ெநறிக�� , அ�விைறவ� நி�றேதா� ேந�ைம�� 
அறிய ஆயிர� ேவத�க� �றி�� உ� மன� அவ��� �காத� எ�ைனேயா ? 
 
பாட� எ� : 7 
வா��த வா�� நிைன�க மடெந��� 
தா��த� ெச�னி�� த�த தைலவைன� 
���த மாமல� �வி� �தியாேத 
வீ��த வாவிைன ேய�ெந�� காலேம. 
 
ெபாழி��ைர : 
த�ைன வா���த�� வா�� , த�ைன நிைன�க அறிவ�ற ெந��� , த�ைன வண�க� தைல�� த�த 
தைலவனாகிய ெப�மாைன வ��க� ���த மல�கைள� �வி��தி�காம� , விைனேய� ெந��கால� 
வீ��தியவா� எ�ேன ?. 
 
பாட� எ� : 8 
எ�� பாைவந� லா�திற� வி��நா� 
ெதா�� ேபா�றிநி� ேறைன�� ����ெகா� 
உ�த சா�வழி ேய�� வா�ெபா�� 
இ�ைத ெந�சமி ெத�ப� கி�றேத. 
 
ெபாழி��ைர : 
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எ�திய பாைவ� சி�திர� ேபா�ற அழ�ைடய ெப�க� திற�தி� நீ�கி நா�ெதா�� ேபா�றி நி�க . 
எ�ைன�� ஆரா��� ெகா�� உ�த சா� வழிேய பி��� உ�வத� ெபா��� மி�க இழி�ைடய ெந�ச� 
ெச�கி�ற� தானா எ�ைன ?. 
 
பாட� எ� : 9 
ெந�� ெந�� நிைனபவ� ெந��ேள 
��� நி��� ெபா�னா�சைட� ��ணிய� 
ெபா�க மி�கவ� ��நீ ��க�� 
ந�� நி�ப� அவ�த�ைம நாணிேய. 
 
ெபாழி��ைர : 
ெநகி��� ெநகி��� நிைனபவ� ெந��ேள ���� நி��� ெபா�னா� சைட� ��ணிய� , ெபா��ைமயாள� 
�ைசயி� �ைவ�� நீைர�� க�� அவ� த�ைம நாணி� சிரி�� நி�ப� . 
 
பாட� எ� : 10 
விறகி� றீயின� பாலி� ப�ெந�ேபா� 
மைறய நி��ள� மாமணி� ேசாதியா� 
உற� ேகா�ந� �ண�� கயி�றினா� 
��க வா�கி� கைடய�� நி��ேம. 
 
ெபாழி��ைர : 
விறகி� தீ�ேபால�� . பாலி�ெபா��திய ெந�ேபால�� , மாமணி� ேசாதியானாகிய இைறவ� மைறய நி��ள� 
; உற� எ���ேகாைல ந�� உண�� எ�ற கயி�றினா� ��கவா�கி� கைட�தா� ��னி�� அ�� 
வழ��வா� . 
 
தி�சி�ற�பல� 


