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வா�4�ைரவா�4�ைரவா�4�ைரவா�4�ைர 

 அழக�பா ப�கைல�கழக� 1985� ஆO6 ேம 
மாத� ஒ.பதா� நா�, தமி�, கண!த�, இய$ப!ய�, 

வண!க� ஆகிய நா.� ��கைல4 �ைறகைள1� 
க�வ!ய!ய� க�P+ ம$%� உட$பய!$சி� க�P+ 

ஆகியவ$ைற1� ஒ.றிைண4�4 ேதா$%வ!�க� 
ெப$ற�,  1986� ஆO6 தமி�4�ைற�கான 	திய 
பாட4தி@டGக� உ�வா�க�ப@டேபா� அதி� ேகாய!$கைலேகாய!$கைலேகாய!$கைலேகாய!$கைல1� ஓ, 
பாடமாக� ேச,�க�ப@ட�, இதனா� அழக�பா ப�கைல�கழக4 
தமி�4�ைற மாணவ,க�, தமிழக4 தி��ேகாய!�க� பலவ$ைற1� 
ஆ<I ெச<� ப@டGக� ெப$%�ளன,.  அRவைகய!�. தி�கி. 
காைளராச. அவ,க�, தி���வண4 தி��ேகாய!ைல ஆ<I ெச<�. 
ஆ<வ!ய� நிைறஞ, ப@ட� ெப$%�ளா,. அத. ெதாட,�சியாக4 
தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�----ஓ, ஆ<Iஓ, ஆ<Iஓ, ஆ<Iஓ, ஆ<I எ.ற தைல�ப!� த$ேபா� 
�ைனவ, ப@ட4தி$காக ஆ<I ெச<��ளா,.    

 தமிழக �த�வ, டா�ட, கைலஞ, அவ,கள5. தைலைமய!லான 
தமிழக அரசி. �ய$சியா�, தமி�ெமாழி. தன5�ெச�ெமாழியாக 
அறிவ!�க� ெப$%�ள�,  இ4தைகய த�ண4தி�. கி.ப!.1620� ஆO6, 
1437 பாட�களா� எ;த�ெப$ற  தி���வண� 	ராண4ைததி���வண� 	ராண4ைததி���வண� 	ராண4ைததி���வண� 	ராண4ைத ஆ<I 
ெச<��ள� மிகI� சிற�ப!$� உ+ய�.   �ைனவ, ப@ட ஆ<Iட. 
இவ, தன� பண!ைய நி%4தி� ெகா�ளாம� ஆ<வ!$கான �லN$ 
ப!ரதி அழி9�வ�� நிைலய!�,  ம�க� அைனவ�� பயS%� 
வைகய!� தி���வண� 	ராண4ைத Nலாக� பதி�ப!4� ெவள5ய!6வ�  
மிகI� பாரா@7$� உ+ய�. 



 அழக�பா ப�கைல�கழக4தி. ஆ<வ!னா� தி���வண� ப�தி 
ம�கH� ம$%� ஆ.மிக அ.ப,கH� நிைற9த பயனைடவ, எ.ப� 
திOண�. இவர� N� ெவள5யT6க� ப�கைல�கழக4தி$�� ெப�ைம 
ேச,4��ளன. ஆ<வாள, தி�.கி.காைளராச. அவ,க� அUவலக� 
பண!ய!ன5ைடேய ஆ.மிக� பண!ைய1� ஆ$றிவ�வ� ம@ட$ற 
மகி��சிைய4 த�கிற�.  இவ, தன� N�கைள ஆGகில4தி� 
ெமாழிெபய,4� எ;த ேவO6� எ.% என� வ!��ப4திைன4 
ெத+வ!4�, தி�.கி.காைளராச. அவ,க� ெம.ேமU� பல ஆ.மிக 
N�கைள எ;த என� ெநLசா,9த வா�4��கைள4 ெத+வ!4�� 
ெகா�கிேற.. 
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சிவமய� 

ேயாகிரா�  ர4�மா,   ேயாகிரா�  ர4�மா, 

ேயாகிரா�  ர4�மா, ெஜய��ராய 
 

ேபராசி+ய, ராம.திOண�ப., 

ஆGகில4�ைற �.னா� ேபராசி+ய,,   

 

ேசIக. அOணாமைல� க�P+, 

ேதவேகா@ைட.  

No. 5, P.L.S. சாைல, 

ேதவேகா@ைட. 
 
 

அண!9�ைரஅண!9�ைரஅண!9�ைரஅண!9�ைர 

 நகர4தா,க� ேகாய!� தி��பண!��4 தGகைள அ,பண!4�� 
ெகாOடவ,க�,  அதிU� ேதவேகா@ைட நகர4தா,க� 
தமி�நா@7� ம@6 ம�லாம� ம$ற மாநிலGகள5U� 
ேகாய!� தி��பண! ெச<தவ,க�.  தி���வண4தி� 
ேநமG ேகாவ!ைல� ேச,9த ேதவேகா@ைட உ.�. 

வைகயறாவ!ன, தைல�ைற தைல�ைறயாக4 
தி��பண!க� ெச<� வ�கி.றன,. 

 தி���வண� �� உபேதச4 தலமா��.  மா4தியா9தின5 ம$%� 
தியான கா@ட, ஆகிய இ� �ன5வ,கH� 100 ேதவவ�ட� தவ� 
ெச<�,  சிவெப�மான5. த:@ைச ெப$ற தி�4தலமா��.   மா, 37 
ல@ச� வ�ட4தி$� �.	, அ�பா� தவ� ெச<� அத. பயனாக� 
பா+ஜாத� �வா� சிவலிGக� ேதா.றிய�.  அதனா� "�வணநாத," 
எ.ற ெபய, ெப$ற�. 

 அ�பா� ஆ7மாத� ம@6� ைவைக ஆ$%�� வடகைரய!� 
தவ� ெச<��ளா�.  அ9த இட�தா. "ஆ74தப  மOடப�".  அ�பா� 
தவ� ெச<த இட� எ.பதா� தி�ஞானச�ப9த, அ9த இட4தி$�� 
ெச.% இைறவைன வணGகி வழிப@6�ளா,. அ�ேபா� ஆ$% 
மண�கெள�லா� சிவலிGகGகளாக� கா@சியள54��ளன.  எனேவ 
அவ, ஆ$ைற� கட9� தி��ேகாய!U��� ெச�லாம� 
அGகி�9தப7ேய ஆ$றி. ெத.கைரய!� உ�ள சிவலிGக4ைத 
வணGகி� பா71�ளா,.   ந9தி வ!லகி� கா@சி அள54��ள�. 



 தி���வணநாத+. தி�வ�ைள� ெப$% ம�ைர ெச.%.  
சமண,கைள ெவ.% ைவச4ைத4 தைழ�க� ெச<�, அத.ப!.ன,  
மWO6� தி���வண4தி$� வ9� தி��ேகாய!� ெச.% மWO6� ஒ� 
பதிக� பா7 இைறவைன வணGகி1�ளா,. 

 தி���வண4தி�,  ெபா.னைனயா� நட4திய அ.னதான4தி� 
ம�ைர ெசா�க,, சி4த, வ7வ4தி� ேதா.றி இரசவாத� ெச<�, 
தி���வண உ$சவ, அழகிய நாயகைர� ெபா.னா� ெச<வத$� 
ேவO7ய ெபா.ைன உ%�கி� ெகா64��ளா,.  ம�ைரய!� இ�9� 
ெசா�க, வ9� தி��பண! ெச<த தி�4தலமா��.  

 இ�காரணGகளா� ம�ைர ெசா�கைர வணG�வத$� �. 
தி���வணநாதைர வணGகினா� மி�9த பல. உO6. 
  
   

 
 

ஆ74தப மOடப� 
சிதிலமைட9த நிைலய!�  

ஆ74தப மOடப� 	ன,நி,மாண� 
பண!க� நைடெப$% வ�கி.றன 
 

  

 ஆ74தப  மOடப� சிதலமைட9த நிைலய!� இ�9தேபா�, 
தி�ஞானச�ப9த� ெப�மா. பா7ய இட� 	��ெபாலிIட. 
வ!ளGகேவO6� என எ9ேநர�� நிைன9� த.ைன �;ைமயாக4 
தி���வணநாத�ட. இைண4� ெகாOடவ��, காைர��7 அழக�பா 
ப�கைல�கழ4 �ைண�பதிவாள, தி�,காைளராச. ம$%� 
ேதவேகா@ைட, X ேசIக. அOணாமைல� க�P+ இய$ப!ய� 
ேபராசி+ய, டா�ட, ச9திரேமாக. ம$%� அ7ேய. தைலைமய!� 
இைண9� Yபா<,2,50,000-00 (Yபா< இரO6 ல@ச4� ஐ�பதாய!ர�) 



ெசலவ!� ம$றப!ற அ.ப,க� உதவ!1டS� தி��பண!ைய நிைறI 
ெபற� ெச<��ேளா�.  2009� ஆO6 ைதமாத� �ட�;��வ!ழா  
ெச<ய ஏ$பா6 நட9� வ�கிற�. தி���வண� "ப!�, ேமா@ச4 
தலமா��".  த�மLஞ. எ.பவ�ைடய த9ைதயா+. அ/தி� 
கலச4தி� இ�9த "எU�	 - �வா� மாறிய தி�4தலமா��",  "காசி�� 
வ :ச�\ட" எ.ப� ம�க� வழ��. 

 தி�மைல நாய�க, கால4தி$�� ப!.னா�, ெதாட,9� 300 
ஆO6கH��� ேமலாக அ.னதா� நைடெபறாம� நி.%வ!@ட�.  

மானாம�ைர அ��மி� X ப!+4தியGகிரா ேதவ! தி��ேகாய!� 
XலX  ஞானேசகர  வாமிகள5. தைலைமய!�, தி��	வன� 
வழ��ைறஞ, சO�கநாத., காைளராச. ம$%�  வாமிகள5. 
அ.ப,க� பல�� இைண9� சி4திைர மாத� வள,ப!ைற ப!ரேதாச 
நாள5� (17-4-2008) தி��ேகாய!லி� மWO6� சிற�பாக அ.னதான4ைத 
நட4தி1�ளன,.  அ.% நைடெப$ற அ.னதான4தி� சிவெப�மாேன 
வேயாதிகனாக ப;4த பழமாக ச.ன5யாசி ேவட4தி� ேதா.றி அ.ன� 
ெப$றா, எ.ப� உOைமயா��. 
  

 
 

X மகா பLச�க �+4யGகிரா 
ேதவ! ேகாய!�, ேவதத,ம ேஷ4ர 
7ர/@ XலX ஞானேசகர  வாமி 
அவ,க� 

தி���வண� தி��ேகாய!லி� 
17-4-2008 அ.% அ.னதான� 
நைடெப%கிற� 
 

 
 
  
 



 இன5ேம� வ�ட�ேதா%� ெதாட,9� அ.னதான� நைடெபற 
 வாமிகள5. ஆசி1ட., அ7ேய. தைலைமய!� ஒ� கமி@7 
நி%வ�ப@6�ள�. அ7ேய. தி���வண4தி� உண,9தைத1�, 
தி�.காைளராஜாவ!. தி���வண�	ராண� ப74தைத1�, 
ேக�வ!�ப@ட எைத1� எ;த4 தவ!,�க �7யாததா� அண!9�ைர 
ந:Oடதாக அைம9��ள�. 
 
 

ேதவேகா@ைட         இ�ப7�� 

14-9-2008                        ேபராசி+ய, ராம,திOண�ப.   
  



உ 

சிவமய� 

�ைனவ, நா, வ�ள5, M.A., B.Ed., Ph.D., 

P.G.Dip.in Epigraphy & Archacology 

�த�வ,. 
இராமசாமி தமி�� க�P+, 

காைர��7 - 3 

7, ெல@ மண. ெச@7யா, ெத�, 

காைர��7 -- 1 

 
ஆ<Iைரஆ<Iைரஆ<Iைரஆ<Iைர 

 
"வ7ேவ% தி+Nல� ேதா.%� ேதா.%� 

வள,சைட ேம� இளமதிய� ேதா.%� ேதா.%�" 

என4 தாOடக ேவ9தராகிய அ�ப, ெப�மான7க� 
சிவைன� கOணார� கO6 கள54� வழிப@ட தல� 
தி���வண�.  ேதவார� பாட� ெப$ற பாO7நா@6� 
பதினா.� தலGகH� இ4தல4தி$ெகன4 
தன5�சிற�	க� உO6.  ம�ைர உ@பட ம$ைறய 
தலGகH�� �வ, �தலிகள5� ஓ+�வ, பாட�கேள கிைட4தி��க, 
இ4தல4தி$�4தா. அ�ப,, ச�ப9த,,  9தர, ஆகிய �வ, 
பதிகGகH� கிைட4��ளன.  அ�ம@6ம�ல மண!வாசக� 
ெப�மாS�, க�?, ேதவ��, அ�ணகி+நாத�� பா7�பரவ! 
இ��கிறா,க�. ெபா.னைனயா� எ.ற ேதவர7யா��காக, ம�ைர� 
ெசா�கநாத, இரசவாத� ெச<த�ள5ய� இ4தல4தி�தா..   

 இ4தல4� இைறவ. மW� க9தசாமி� 	லவ, எ.பா, 
தி���வண� 	ராண�, தி���வணநாத, உலா, 	@பவனநாத, 
வOண�, தி���வண4 தலவ��	, �,4தி வ��	 ஆகிய பல 
N�கைள� பா71�ளா,.  அவ$%� தி���வண� 	ராண�, 
தி���வணநாத, உலா தவ!ர ம$ைறய N�க� கிைட4த$� 
அ�ைமயாக உ�ளன.  இ9த இரO6 N�கைளயாவ� பா�கா�க 
ேவO6�, அைனவ�� ப74�� பய.ெபற ேவO6� எ.ற உய+ய 
ேநா�ேகா6, அழக�பா ப�கைல� கழக4தி� உதவ!�பதிவாளராக� 
பண!யா$%� தி�.கி. காைளராச. அவ,க� தி���வண� 
	ராண4ைத1�, இ4தல4ேதா6 ெதாட,	ைடய தி�வ!ைளயாட$ 



	ராண4ைத1� உைர�  ��க4ேதா6� ம$%� இ4தல4ேதா6 
ெதாட,பைடய ப!ற இல�கிய� ப�திகைள1�, 	ராண வரலா$%� 
ெச<திகைள1� ெச�ைமயாக4 ெதா�4� Nலா�க� ெச<��ளா,. 

 இG�, காைளராசS��� தி���வண4தி$���ள  ெதாட,ைப� 
ெசா�லிேய ஆகேவO6�.   ஆ.மWக4தி� மி�9த நா@ட�ைடய அவ, 
ெம<ஞான4ைத வ!Lஞான4ேதா6 இைண4�� பா,�பதி� 
ஆ,வ�ைடயவ,.  அவர� இளைம� ப�வ� தி���வண4தி�தா. 
கழி9த�.  தி���வணநாத, இளைமய!ேலேய அவைர ஆ@ெகாO6 
வ!@டா,. 

 "ப!ற9� ெமாழிபய!.ற ப!.எ�லா� காத� 

 சிற9� நி. ேசவ7ேய ேச,9ேத." 

எ.% காைர�கால�ைமயா, ெசா�வ� ேபால, காைளராச. 
அவ,கH�� ேப� , ��  எ�லாேம தி���வண�தா..  தா. வள,9த 
மO^��, த.ைன வள,4த மO^�� ஏேதS� ெச<ேத 
ஆகேவO6� எ.ற அவர� ஆவலி. வ!ைளேவ இ9N�. 

 ஆ.மWக N�க� பல ெவள5வ�வத$� உ%�ைணயாக 
இ��கி.ற தி�மைல தி��பதி ேதவ/தான�, இ9N� ெவள5வரI� 
ெபா�Hதவ! ெச<��ளைம மி�க மகி��சி��+ய�. 

 "�,4தி தல� த:,4த� �ைறயா� ெதாடGகினா,�� ஓ, 
வா,4ைத ெசால� ச$��I� வா<��� பராபரேம" எ.ற 
தா1மானவ+. வா���ப7 �,4தி, தல�, த:,4த� ப$றிய 
ெச<திகைள �ைறயாக4 ெதா�4� எ;தி1�ள தி�,கி,காைளராஜ. 
அவ,கள� �ய$சி சிற�க வா�4��க�, 

காைர��7 
18-09-2008 
 
  
 
 
  



உ 

தி��சி$ற�பல� 

எ. உைரஎ. உைரஎ. உைரஎ. உைர 
  

 அழக�பா ப�கைல�கழக� 1985� ஆO6 
ேதா$%வ!�க�ப@ட ேபா�, ப�கைல� கழக4தி� �த. 
�தலாக� பண!நியமன� ெச<ய�ப@டவ,கள5� நாS� 
ஒ�வ.,    ப�கைல�கழக4தி� 1999� ஆO6 ேத,I� 
ப!+வ!� பண!யா$றி வ9தேபா� "திைச ெத<வGகைள4 
ெதா;� தி�வ�Hவ,", "�றலிU� ேசாதிட�" எ.ற 
தைல�	கள5� க@6ைரகைள எ;திேன..  

அ�க@6ைரகைள அ�ேபா� காைர��7 ராமசாமி தமி��க�P+ 

�தவராக� பண!யா$றி வ9த ��கசாமி ஐயா அவ,கள5ட� 
காOப!4ேத..  அவ,க� எ.ைன� ெப+�� உ$சாக� ப64தி அவ$ைற 
இத�கள5� ெவள5ய!6மா% அறிI%4தினா,க�.  இதனா�  
"வ�Hவ�� வா/�I�" எ.ற என� க@6ைர 2000� ஆO6 
ஜனவ+ �த� வார4தி�, �த. �தலாக4 தின�மி - ஞாய!% வார 
இதழி� ெவள5யாகிய�.  க�வ!யாள,க� ம4திய!� அ�க@6ைர�� 
ந�ல வரேவ$	 இ�9த�.   தி���றள5. அதிகார அைம�	 �ைற�� 
யா�� ம%�க�7யாத அளவ!$� வ!ள�க� அள54தத$காக 
அைனவ�� எ.ைன� பாரா@7னா,க�.   அRவா% பாரா@7யவ,கH� 
�ைனவ, இரா. பால �ப!ரமண!ய. ஆவ,க� �றி�ப!ட4த�கவ,.  அவ, 
எ.ன5ட� ஒ��ைற "ந:Gக� க@6ைரக� எ;தினா� ம@6� 
சிற�	ைடய� ஆகா�, க�வ!4 த�திைய1� வள,4�� ெகா�HGக�"  

எ.% அறிIைர வழGகினா,. அவர� அறிIைரைய ஏ$% 
அOணாமைல� ப�கைல� கழக4தி� தமி���கைல (M.A. தமி�) 
பய!.ேற..   

 ப!.ன, அழக�பா ப�கைல�கழக4தி� ஆ<வ!ய� நிைறஞ, 
(M.Phil.)பய!.ேற..  அ�பாட4தி@ட4தி. ஒ�ப�தியாக4 தி���வண� 
தி��ேகாய!� ப$றிய ஆ<வ!ைன ேம$ெகாOேட..  ஆ<I 
ெதாட,பாக4 தி��ைறகைள1� ம$%� பல ஆ.மிக N�கைன1� 
க$ேற.. தி���வண� ெதாட,பான அைன4� N�கைள1� 



ேசக+4�� ப74��, தி��ேகாய!� அைம�ைப பலவராக ஆரா<9�� 
என� ஆ<வ!ைன நிைறI ெச<ேத..  

 என� ஆ<வ!ய� நிைறஞ, ஆ<I ெதாட,பாக4 தி���வண� 
	ராண� 	4தக4ைத4 ேத7 அைல9ேத..  எG�ேத71� யா+ட� 
ேக@6� கிைட�கவ!�ைல.   இ%தியாக� காைர��7 ராமசாமி 
தமி��க�P+ய!. அ�ேபாைதய �த�வ, உய,தி�. ��கசாமி ஐயா 
அவ,க� தி���வண� 	ராண� 	4தக� ஒ.ைற� ெகா64� 
உதவ!னா,க�.  உடேன தி���வண� ெச.% தி���வணநாத+. 
தி��கO பா,ைவ��� 	4தக4ைத� காOப!4� ஆசி ெப$ேற.. 

	4தக� அ�சிட� ெப$% 100 வ�டGகH��� ேமலானதா�, 
ெதா@டா� காகித� ஒ79� வ!6� நிைலய!� இ�9த�.  மிகI� சிரம� 
ேம$ெகாO6 	4தக4தி$� எRவ!தமான பாதி�	� ஏ$படாம� நக� 
எ64�� ெகாO6 �ல�	4தக4ைத ஐயா அவ,கள5ட� ந.றி1ட. 
தி��ப� ெகா64ேத..  ஐயா அவ,க� ெச<த உதவ!��4 தி���வண 
ம�க� அைனவ�� ம$%� ஆ.மிக அ.ப,க� அைனவ�� ந.றி 
உைடேயா,கேள.   	4தக நகைல� ெகாO6 மWO6� 	4தக4ைத� 
பதி�ப!4� ெவள5ய!ட ேவO6� எ.ற ேநா�கி� ேநர� கிைட��� 
ேபாெத�லா� கண!ன5ய!. உதவ! ெகாO6 த@ட�  ெச<� வ9ேத..   

த$ேபா� 	4தக� �;ைமயைட9��ள�.    	4தக4ைத� பதி�ப!4� 
ெவள5ய!ட4 தி��பதி தி�மைல ேதவ/தான4தி. நிதி1தவ!1� 
கிைட4��ள�. 

என� த9ைதயா, மானாம�ைர4 தாUகா மாரநா6 கிராம4ைத� 
ேச,9த நா.ரா.கி�_ண. அ�பல� அவ,க� காவ��ைறய!� 
காவலராக4 (Police Constable) தி���வண4தி� 1969-74� ஆO6கள5� 
பண!யா$றினா,.  அ�ேபா� நா. தி���வண� ப�ள5ய!� பய!U� 
கால4தி� தி��ேகாய!U��� ெச.% வழிப6� ேப% கிைட�க� 
ெப$%�ேள..  கைடநிைலய!லி�9த எ.ைன, ேகாய!� ெதாட,பான 
N�க� எ;�� நிைல�� உய,4திய தி���வணநாத+. தி�வ�ைள 
எGஙன� நா. எ64�ைர�ப�!  தி���வணநாத+. தி�வ�ளா� 
 மா, 16 க@6ைரகH��� ேமலாக எ;தி ெவள5ய!6� ெப�ைம 
கிைட�க� ெப$%�ேள..    



�ன5வ,க� ஓதிய 	ராண4ைத4 தமிழி� 388 ஆO6கH�� 
�.ன, க9தசாமி� 	லவ, பா7ய இ�	ராண� பாட�கள5. ஒRெவா� 
எ;4ைத1� த@ட�  ெச<� ப!ைழ4தி�4த� பா,4� அ�சி@6 
ெவள5ய!6� ெப��ேப% கிைட�க� ெப$%�ேள..  இ9Nலி� ப!ைழக� 
ஏ�மி�9தா� அவ$ைற� "ப!ைழ ெபா�4த�H� �வணநாத," ேபா�, 
ெபா%4த�Hமா% தா�ைம1ட. ேக@6�ெகா�கிேற.. ேமU�, 

அறிய�ப6� �ைறகைள என��4 ெத+வ!4�4 தி�4தி� ெகா�ள 
உதவ!6மா% அ.	ட. ேவO6கிேற.. இ9Nைல அக� மகி�9� 
வாசி�ேபா, அைனவ��, தி���வணநாத+. தி�வ�ளா�, அவ,கள� 
உய,9த உ�ள� ேபால உய,வான வா�I ெப$% வள�ட. வா�9திட 
தி���வணநாத+. தி�வ7 அ�ைள நிைன9� வா�4�கிேற.. 

தி��சி$ற�பல� 

அ.	ட. 

கி. காைளராச. 
 
 



கா�	கா�	கா�	கா�	 

திக�வைரமி.னைனவதன� ெசGகமல9தைளயவ!���9திவாகரLெச< 

மகிெழா�ெவOமதி ம��ப!. வய!ரகி�	+ வயG�ம4தயாைன 

நிக;ம7யா,�க.	ந:6மற�ெபா�ள5.ப� வ :6ந��� 

	க�த�ந$க$பக4தி. ெபா$பத4ைதெயLஞா.%� ேபா$ற� ெச<வா� 
 

NNNN$பய. $பய. $பய. $பய.  

ஒ�ப!லாத  I�4திர  சGகிைத  1$ற  �வண ந$கைத  ேயா�ேவா, 

ெச�	மா%  ெசவ!�ெகா6  ம.ன5ய  சி@டராய சிற�	%  த.ைமேயா, 

வ!�ப!ராதி பவ!4தக  ெம<�  ெமாழிமி�க ேவத வ!த4�ய,  மாதவ :, 

த�ப!லாத தவ4 தி� ம.னவ,  தயாபர. கய!ைல�கி+  வா�வேர 
 

�வண�வண�வண�வணநாத, வா�4�நாத, வா�4�நாத, வா�4�நாத, வா�4� 

�மா� மகி��ளப�	ய�வOண ெந6மாU�	க�ெவOகLச 

நாமா�நடனமி6 நா.மைறேத,நா.�கSநய�ப ந.ன :,4 

ேதமா� ெச;�பவள� சைடய!��ப4திGகள5�6ர�ப�ைசல 

மாமா� வ7வ!லGகம.ன5ய �வண4தா.றா� ெச.ன5ேச,�பா�. 
  



Synopsis 
Introduction 

Man differs from the animals because of his intellect.  A disrobed man is a half a human 
being.  Man is distinguished from animals only through his dress, cooked food, education, science 
and spirituality.  Even as the living creatures are elevated from the fifth sense to the sixth sense an 
Institution is necessary like wise to elevate man from the sixth sense to a higher stage.  Hence the 
temple act as a social institution to elevate man to God head.  That is why people follow a religion 
and worship God. 

Through out the world followers of many religions either worships the apostles of God or 
Religious heads.  But Hindu's worship only the idols of God and lead a Godly life. 

Hinduism is not a religion.  It is a symbol of the growth of Human civilization.   A new 
dimension of a sixth sense of worship of God is not due to fear, but a realization of the growth of 
matured intellect.    The images of Gods have not been carved into indiscriminately.   They have 
been conceptualized by our Forefathers only after a deep sense of reasoning. 
 
Revamp  of Hinduism in Tamil Nadu 

Before the 7th century AD in Tamil Nadu, Jainism and Buddhism were the dominated 
religions.  During that period the four great Saivaite Quartet restores the pristine glory of Saivism.  
They traveled far and wide in the Pandya kingdom extolling and singing the glory of God.  There 
are 14 Shrines where there songs are available.   These 14 Shrines in the Pandiya Kingdom are 
known as Pandi-14. 

Amongst the 14 Shrines, Madurai, the Capital of the Pandiya Kingdom is the most ancient.   
But the city was ravaged due to the war of Lord Indra , the curse of Kannagi, which consumed 
Madurai, and the spate in the river Vaigai was brought back to life again and again but the only 
Shrine which maintains its ancient glory is Thiruppuvanam.   It is said that Goddess Parvati, to 
expiate from her sin, sat under the Parijatha Tree for Penance. 

Thiruppuvanam is situated nearby the Holy Madurai City.  It is in the Madurai-
Rameswaram National  Highway and 18 k.m. away from Madurai.   As like Madurai, this city is 
also situated in the southern bank of river Vaigai. 
 
Thiruppuvanam in Puranas 

Indian Puranas are classified into 18.  Among them, one purana is named as  Prema 
Kaivartha Puranam.  In it, in twenty episodes, the glories of the Thiruppuvanam are narrated. And 
it was translated in the Tamil Language  and named as "Thiruppuvanap Puranam"  by 
Kandasamy Pulavar.  It consists of 1437 poems in 20 chapeters.   In the earlier years, these 
poems were written in Palmb leafs.  Later this was printed in papers during March 1896 (more 
than 100 years ago) in the Hindu Theological Printing Press at Chennai.   The book contained 246 
pages in demy size. 

More over the glories of Thiruppuvanam are narrated in 3 episodes in Thiruvillaiyadar 
Puranam  of Paranjothi Munivar. 
 
History of the Siva Linga 

The Goddess Parvati had intended to visit the Yaga  done by his father for which no 
invitation was given to her Husband Parameshwara.    SHE was banned to attend the Yaga.  But 
SHE argued and quarreled with Her Husband and moved to yaga.   This type of known mistakes 
(argument and quarreling with husband) became as sin on Her.   SHE worshiped the Lord Siva to 



remove the sin at Thriuappuvanam.  There a Siva Lingam emerged beneath of  Parijatha  tree and 
dispelled the Sin of Parvati and for others who worhsips Him to dispel from the sins. 
 
Glories of the Lingam 

1. It is said by  Paranjothi Muniver in Thiruvillaiyadal Puranam that the Siva Lingam in 
Thriuppuvanam is in the compressed form of the total Universe.  

2. The Sun worshiped this idol to acquire powers to be a Master  among all planets. 
3. This is the Holy Spot where Lord Brahma  was rid off his willful sin. 
4. Mahavishnu acquired the Weapon (Chakra Ayutham) to kill Jalanthran 
5. Goddess Kali  worshiped the Sivalinga in this shrine 
6. Thiranasanan attained Salvation and the Sinner Thunmanjyan likewise was absolved of his sin 

in this place. 
7. The sacred ash brought in a Urn by the Brahmin Tharmagnanan transformed into flowers  
8. Uthpalangi, a girl was blessed with a good husband and lived as a "Sumangali"  
9. It is the holy place, where willful commission of all our sins are absolved 
10. The sins of Sengamalan was absolved in this holy place. 
11. The curse of  Goddess Laxmi was dispelled in this holy place. 
12. This is Holy place where Parvati did penance to attain the blessings of God. 
13. This is the holy place where the ancestors of king Suchothi came in person to receive the rice balls 

(Pindam) 
14. A shrine of Holy waters (one river and five ponds) 
15. A shrine where a frog named Jalanthiran was transformed into Monarch. 
16. The holy shire where adversities of the Kaliyuga were transformed to King Nala  who attains 

mental peace 
17. The Holy place where the Sages Manthyanthina   and Thyanakatta received the holy benediction 

from Lord Shiva. 
18. Kewara (Thalamboo) flower (which was in the head of the Lord Siva) worshiped Lord Siva to 

absolved of the sin for having uttered a lie. 
19. The Chera, Chola and Pandya (The Three Kings of Tamil Nadu) came together and offer worship 

in this place. 
20. ThiruGnana Sambandar, Appar, and Sundarar have visited this place, worshiped the lord and 

offered songs on the glory of HIM. 
21. The Holy Shrine where Manickavasagar has offered songs on Thiruppuvana Nathar. 
22. The Holy Place where Karur Thever  Sang the Thiruvisaipa 
23. The Holy Place where a song of Arunagiri Nathar 's Thirupugazhal glorifies the shrine. 
24. The Holy Place where the Lord Siva came in the form of a Siddhar and performed alchemy and 

displayed His leela. 
25. Holy place where Ponnanayal received the holy blessings 
26. The Holy Place where the Korakka Siddher and Kathirikkai Siddhar  still live in Jeeva Samathi. 

 
Temple 

The Siva Linga is older than the past three eras (three Ugas).  The Karuvarai mandapam  
was built before 7th Century.   Artha Mandabam  and Maga Mandapam were build during 7th to 
13th Centuries. The Lord Siva is named as Pushpavaneswarar .  The Goddess is named as 
Soundara Nayaki. 



 A Perumal Temple is situated very near to this Siva Temple.  The Alagiya Manavalap 
Perumal with Sri Devi and Poomi Devi  in a standing posture showering their blessings on the 
devotees.  
 
Location  
 The city Thiruppuvanam is situated  in the north bank of the Vaigai River and 18 k.m. 
away from Madurai in Rameswaram National Highway.   The Railway line from Madurai to 
Rameswaram also passes through this city. 

This book has been written for the benefit of the public to visit and receive the blessing at 
Thiruppuvanam where one of the ancient Shrines where Lord Siva and Goddess are the presiding 
deities who shower the blessings of the devotees. 

THIRUCH CHITRAMBALAM 
***** 



1. தி���வண� தி���வண� தி���வண� தி���வண� ---- அறி�க� அறி�க� அறி�க� அறி�க� 
 

தமிழக4தி� கி.ப!. ஏழா� N$றாO6�� �.ன, சமண�� 	4த�� 
தைலெய64� வள,9ேதாGகி இ�9தன.  ம�ைர ஆOட பாO7ய 
ம.னைன மWO6� ைசவ4தி$� மா$%� ெபா�@6, 
மGைகய,�கரசியா, தி�ஞானச�ப9தைர அைழ4� வர� ெச<தா,.  

தி�ஞானச�ப9த, ம�ைர��� ெச�U� �.ன, ம�ைரய!. கிழ�� 
எ�ைலயான தி���வண4தி$� வ�கிறா,.  ைவைக ஆ$றி. 
வடகைரய!� தி��ேகாய!� உ�ள�.  ெத. கைரய!� அ�பா� 
ஆ7மாத� தவ� ெச<த இட� உ�ள�. இ9த இட4தி$� வ9த 
தி�ஞானச�ப9த, அGகி�9�  வடகைரய!� உ�ள தி���வணநாதைர 
வணGகி வழிப6கிறா,.  அ�ேபா� ைவைக ஆ$றி. மண�கெள�லா� 
சிவலிGகGகளாக� கா@சி யள54��ளன.  எனேவ ஆ$%மண�கைள 
மிதி�க அLசிய தி�ஞான ச�பத, அGகி�9தப7ேய பதிக� பா7 
இைறவைன வழி ப6கிறா,.  பாட� ேக@ட சிவெப�மா., ந9திைய� 
ச$ேற சா<9 தி��க� ெசா�லி ஆ$றி. ம%கைரய!� நி.% பா7ய 
தி�ஞான ச�ப9த���� கா@சிய�ள51�ளா,.  இதனா� தி���வண4 
தி� இ.%� ந9தி மைற�கா�.  ஆ$றி. வடகைரய!� உ�ள 
ஆ74தப  மOடப4தி� இ�9தப7ேய ெத.கைரய!� உ�ள 
சிவலிGக4ைத வழி படலா�.  
 

தி�ஞானச�ப9த,, அ�ப,,  9தர,, மாண!�கவாசக, ஆகிய 
நா�வ�� பாO7ய நா@7� இைறவைன� பா7� பண!9த இடGக� 
பலவா��.   அவ$%� அவ,கள5. பாட�க� கிைட�க� ெப$ற தி�4 
தலGக� பதினா.� ஆ��.  இ9த� பதினா.� தி�4தலGகைள1�  
பாO7 பதினா.� எ.% சிற�ப!4�� \%கி.றன,.    

1)ம�ைர, 2)தி��பரG�.ற�, 3)தி�வ!ராேம� ர�, 4)தி�வாடாைன, 
5)தி��	4a,, 6)தி� ஏடக�, 7) தி�ெந�ேவலி, 8)�$றால�, 9) 

ஆ�பb,  (ம�ைரய!. வடகைரய!� உ�ள ஊ,)          
10)தி�� ழிய�, 11)தி��	னவாய!�, 12)ெகா6G�.ற� (ப!ரா.மைல), 
13)காைளயா, ேகாய!�, 14) தி���வண�.  



இ�பதினா.� பதிகள5� மிகI� பழைமயான� பாO7யநா@7. 
தைலநகராக வ!ளG�� ம�ைர ஆ��.  ஆனா� ம�ைர மாநகர� 
இ9திரSடனான ேபா+னாU�, கOணகி இ@ட த:ய!னாU�, ைவைய 
ஆ$%� ெப��கினாU� அழி9தழி9�  மWO6� மWO6� உய!, 
ெப$ற�.  ஆனா�, தி���வண4 தி�4தல� ெதா.ைம�கால� �த� 
அழிவ!$� உ@படாம� அ�ப7ேய பழைம1ட. உ�ள�.  

பா,வதி ேதவ!யா, தா. அறி9� ெச<த பாவ� ேபா�க 
இ4தி�4தல� வ9� பா+சாத மர4தி. அ7ய!லி�9� தவ� ெச<தா,.  

அ�ேபா� சிவெப�மா. அ�மர4தி. அ7ய!� சிவலிGகமா< 
�ைள4�. உைமய�ைமய!. பாவ4ைத ந:�கிய�ள5னா,. 
 

1) இ�சிவலிGக4ைத� கதிரவ. (K+ய.) வழிப@6, 
நவ�கிரகGகH��� தைலவனாக இ���� வர� ெப$%�ளா..   

2) ப!ர�ம ேதவ.  அறி9� ெச<த பாவ4ைத ந:�கிய தி�4தல� 

3) மகாவ!_, சல9திரைன� ெகா�ல ச�கரா1த� ெப$ற தி�4தல�.  

4) காள5ேதவ!, சிவலிGக� ைவ4� �சி4த தி�4தல� 

5) திரணாசன. எ.பவ. வ :6 ேப% அைட9��ளா..   �.மLஞ. 
எ.ற மாபாவ! ந$கதி அைட9��ளா..   

6) த�மLஞ. எ.ற அ9தண. ெகாO6 வ9த அ/தி� கலச4தி� 
இ�9த எU�	க� �வா< மாறிய தி�4தல�. 

7) உ$பலாGகி எ.ற ெபO. ந�ல கணவைன அைடய�ெப$% த:,�க 
 மGகலியா< வா;� வர� ெப$%�ளா�. 

8) அறி9� ெச<த பாவGகைள அக$%� தி�4தல�  

9) ெசGகமல. எ.பவன5. பாவGக� அைன4ைத1� ந:�கிய 
தி�4தல� 

10) தி�மகள5. (இல��மி ேதவ!ய!.) சாப� த:,9த இட� 

11) பா,வதி ேதவ!யா, இைறவ. தி�வ�� ேவO74 தவ� ெச<த 
தி�4தல� 

12)  �ேசாதி எ.ற அரசSைடய ப!�,க� (இற9�வ!@ட 
�.ேனா,க�) ேந+� வ9� ப!Oட� (இற9தவ,கH��� 
பைட�க�ப6வ�) ெப$%�ெகாO6, அவைன ஆசி,வதி4த தி�4தல� 

13) த:,4தGக� பல உ�ள தி�4தல�  



14) சல9திர. எ.ற தவைள��� ச�கரவ,4தியா<  இ���� வர� 
அ�ள�ப@ட தி�4தல� 

15) நள மகாராசாவ!டமி�9த கலிகால4தி. ெகா6ைமைய அக$றி 
அவS�� மன�சா9தி அள54த தி�4தல� 

16) மா9திய9தின �ன5வ���� தியானகா@ட �ன5வ���� 
சிவெப�மா. சித�பர ந� உபேதச� வழGகிய இட�  

17) தாழ�� ெபா<ெசா.ன பாவ� ந:Gக ேவO7, சிவெப� மாைன 
வணGகி வழிப@ட தி�4தல� 

18) �ேவ9த,கH� (ேசர, ேசாழ, பாO7ய ம.ன,க�) ஒ.றாக 
வ9� வழிப@64 திைற ெசU4திய தி�4தல�  

19) தி�ஞானச�ப9த,, தி�நாI�கரச, (அ�ப,),  9தர, ஆகிேயா, 
வணGகி வழிப@64 ேதவார� பா7ய தி�4தல� 

20) மாண!�கவாசக, பா7ய தி�4தல� 

21) க�?,4 ேதவ, தி�வ!ைச�பா பாட� ெப$ற தி�4தல� 

22) அ�ணகி+ நாத, தி��	க� பாட� ெப$ற தி�4தல� 

23) ம�ைர சிவெப�மா. சி4த, வ7வ!� வ9� இரசவாத� ெச<� 
தி�வ!ைளயாட� நட4திய தி�4தல�.   

24) ெபா.னைனயாH�� அ�� வழGகிய தி�4தல�. 

25) ேகார�க சி4த, ம$%� க4த+�கா< சி4த,  �தலான சி4த,க� 
வா;� சிவ�மி  
 

இRவா% மிகI� ெதா.ைமமி�கதாகI�, அதிக� 
சிற�	கHைடயதாகI� தி���வண4 தி�4தல� வ!ளG�கிற�.  இG� 
 ய�பாக4 ேதா.றிய சிவலிGக4தி. அ�ைம ெப�ைமகH�. 
ெசௗ9தர நாயகி4 தாயா+. அ.	�, அ�H� எ64�� \ற� 
ெப$%�ளன.  
 

தல4தி. ெபய,தல4தி. ெபய,தல4தி. ெபய,தல4தி. ெபய, 

 �.	 அைன4� இல�கியGகள5U� தி���வண� எ.% 
வழGக�ப@ட இ4தி�4தல�. த$ேபா� தி��	வன� எ.%  
அைழ�க�ப6கிற�.  
 

தலஇ��ப!ட�தலஇ��ப!ட�தலஇ��ப!ட�தலஇ��ப!ட� 



ைவைகயா$றி. ெத.கைரய!�  ம�ைர-இராேம வர� ேதசிய 
ெந6Lசாைலய!� ம�ைரய!லி�9� 18 கி.மW. aர4தி� உ�ள�.  

சிவகGைக மாவ@ட4தி�, மானாம�ைர வ@ட4தி�  ேபYரா@சியாக 
உ�ள�. 

தி���வண4திலி�9�  கிழ�ேக 22 கி.மW. aர4தி� சிவகGைக1�, 
ெத.கிழ�ேக 20 கி.மW. aர4தி� மானாம�ைர1�, ேம$ேக 25 கி.மW. 
aர4தி�, தி��பரG�.ற��, வடேம$ேக 18 கி.மW. aர4தி� 
ம�ைர1�, ெத$ேக 35 கி.மW. aர4தி� தி�� ழி1�,  வட�ேக  15 கி.மW. 
aர4தி� (மாண!�கவாசக, ப!ற9த) தி�வாத?�� உ�ளன. 

(தி�வாத?, அ�கி� 108 ைவணவ4தி�4தலGகள5� ஒ.றான 
தி�ேமா\, உ�ள�). இRவ!டGகள5லி�9� ேப�9�க� வழியாக4 
தி���வண4ைத  (தி��	வன4ைத) எள5தி� அைடயலா�.  

ம�ைர மா@64தாவண!� ேப�9� நிைலய4திலி�9�  மா, 
அைரமண! ேநர4தி� தி���வண4ைத அைடயலா�. மானாம�ைர. 
பரம��7, க�தி, இராமநாத	ர�, இராேம வர� ெச�U� அைன4�� 
ேப�9�கH� தி���வண� வழியாக� ெச�கி.றன.  

ம�ைர ெப+யா, ேப�9� நிைலய4திலி�9� இR?��� 
நகர�ேப�9�க� அதிக� உ�ளன.  மானாம�ைர, சிவகGைக, 
தி�வாத?,  ஆகிய ஊ,கள5லி�9�� நகர�ேப�9�க� உ�ளன.  

இRவ!டGகள5லி�9� நகர�ேப�9தி� தி���வண4ைத  அைட9திட� 
 மா, 1மண! ேநரமா��.   தி���வண4தி� ேகா@ைடேகா@ைடேகா@ைடேகா@ைட ேப�9�  
நி%4த4தி$� மிக அ�கி� ( மா, 200மW) தி��ேகாய!� உ�ள�.  

 தி���வண4தி. வட�ேக ைவைகயா% ஓ6கிற�.  ஆ$றி. 
வடகைரய!� உ�ள மட�	ர�-காள5அ�ம. ேகாய!� த$ேபா� மிகI� 
ப!ரசி4தி ெப$% வ!ளGகிவ�கிற�.  இதனா�,  ம�ைர ெப+யா, 
ேப�9� நிைலய4திலி�9� மட�	ர4தி$�4 தின�� அதிகமான 
எOண!�ைகய!� நகர� ேப�9�க� இய�க�ப6கி.றன. �றி�பாக 
ெவ�ள5�கிழைமகள5� மிகI� அதிகமான எOண!�ைகய!� நகர� 
ேப�9�க� இய�க�ப6கி.றன.  இவ$றி� பயண� ெச<�� 
தி���வண4ைத எள5தி� அைடயலா�. மட�	ர� ெச�U� நகர� 
ேப�9தி� வ�ேவா,, "தி��	வன� ச9ைத" ேப�9� நி%4த� 
என�ேக@6 இறGக ேவO6�.  அGகி�9�  மா, 200 மW@ட, aர4தி� 



தி��ேகாய!� உ�ள�.   அ�ல�   மட�	ர� காள5ேகாய!� 
நி%4த4தி$� �.னா� உ�ள "ஆ74தப " மOடப4தி� இறGகி 
ஆ$றி. வடகைரய!லி�9தப7ேய ெத.கைரய!�  ேகாய!� 
ெகாO7���� �வண4� ஈசைன வழிபடலா�.      
 

இ��	� பாைத வழிஇ��	� பாைத வழிஇ��	� பாைத வழிஇ��	� பாைத வழி 
 ம�ைரய!லி�9� இராேம வர� ெச�U� இ��	� பாைத 
தி���வண� வழியாக� ெச�கிற�.  எனேவ ெதாட,வO7ய!� 
வ�ேவா,  ம�ைரய!லி�9� இராேம வர� ெச�U� வழிய!�  மா, 
ஒ� மண!ேநர� பயண4தி� தி���வண4ைத அைடயலா�. 

இராேம வர4திலி�9� ம�ைர ெச�ேவா,. ம�ைர�� �.னா� 
தி���வண4தி� இறGகி இைறவைன வழிப@6� ெச�லலா�. 

ெதாட,வO7 நிைலய4திலி�9� தி��ேகாய!�  மா, அைர கி. மW.  
aர4தி�  உ�ள�.   
 

	வ!ய!ய� அைம�		வ!ய!ய� அைம�		வ!ய!ய� அைம�		வ!ய!ய� அைம�	 

 	வ!ய!ய� அைம�ப!ைன அ7�பைடயாக� ெகாOட வா/� 
இல�கண�ப7. பாO7ய நா@7. வா/� �கமOடலமாக 
வ!ளG�கிற� தி���வண4 தி�4தல�.    த$ேபாைதய அறிவ!ய� 
�ைறய!�. ஓ, இட4தி.  இ��ப!ட4ைத  �ம4திய ேரைக�� 
இைணயான அ@சேரைக� ேகா6களாU�. வட��வ� ம$%� 
ெத.��வ� இரOைட1� இைண��� த:,�கேரைக� ேகா6களாU� 
கண�கி6கி.றன,.  இத.ப74 தி���வண� �ம4திய ேரைகய!லி�9� 
9.49பாைக வடஅ@சேரைகய!U�. 78.15பாைக கிழ��4 
த:,�கேரைகய!U� (9°49'19.26"N….78°15'20.55"E) அைம9��ள�.  
 

1)தி���வணநாத,(சிவலிGக�) பா+சாத��வா� ஆன�. (The Siva Lingam 

is a fossil of  Parijatha Flower). 2) ம�ைர ேகாய!� அைம�ைப� ேபா.ேற 
சிவலிGக4தி$� வல�	ற� அ�பா� ேகாய!U� (த$ேபாைதய ��க. 
ேகாய!�) அத. எதிேர த:,4த�� உ�ளன. 3) ம�ைரய!. கிழ�� 
வாய!லாக4 தி���வண� உ�ள�. இதனா� தி���வணநாதைர 
வணGகிய ப!.. ம�ைர மWனா@சி சேமத ேசாம 9ேர வரைர 
வணG�வ� மி�9த சிற�	ைடய�. 4) தி�ஞானச�ப9த, 



தி���வணநாதைர வணGகி அ�� ெப$ற ப!.னேர ம�ைர ெச.% 
சமண,கைள ெவ.%�ளா,. 5) அ�பா� ஆ7மாத� தவ�ெச<த 
இட4திேல ஆ74தப  மOடப� க@ட�ெப$%�ள�. 6) இ9த 
இட4திலி�9�தா. தி�ஞானச�ப9த,. ஆ$றி. வடகைரய!� உ�ள 
தி���வணநாதைர வணGகி� பதிக� பா71�ளா,.  7)அ�ேபா� 
ஆ$றி. மண�க� எ�லா� சிவலிGகGகளாக� கா@சியள54��ளன.  
ந9திைய� சா<9தி��க� ெசா�லி சிவெப�மா. கா@சியள54��ளா,. 
8)தி���வண� தி��ேகாய!� சித�பர4ைத� பா,4தப7 
அைம�க�ப@6�ள�.  ந9தி மைற�காத காரண4தா� தி���வணநாத, 
ச9நிதிய!லி�9� வணGகினா� சித�பர4ைத திைசேநா�கி 
வணGகியதா��. 9) இடமி�9� வலமாக  ெப�மா�, ��க., அ�ம., 

வ!நாயக,, தி���வணநாத, ஆகிய ஐ9� ச9நிதிகH� ஒேர வ :திய!� 
�.	 இ�9தி��கி.றன.  இ�ேபா.ற அைம�	�ைறயான� 
தி��பரG�.ற� க�வைரய!� உ�ள அைம�	ட. ஒ4��ள�.   
 
  

1. தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண� 

அறி�க உைரஅறி�க உைரஅறி�க உைரஅறி�க உைர 
 

அைன4�4 தி�4தலGகH� �,4தி, தல�, த:,4த� ம$%� 
வ!�@ச� ஆகியவ$றா� சிற�பாக� ேபச�ப6கி.றன.   ஆனா�. மிகI� 
ெதா.ைமயான பல தி�4தலGக�. தல	ராண4தாU� 
இல�கிய4தாU� சிற�	� ெப$% வ!ளG�கி.றன.  இR அைன4�� 
சிற�	கைள1�  ஒ�Gேக ெப$ற தி�4தலமாக4 தி���வண� 
திக�கிற�.   இ4தல4தி$ெக.% வடெமாழிய!� 	ராண� ஒ.% 
உ�ள�.  அதைன4 தமி� ெமாழிய!� ெமாழிெபய,4�� க9தசாமி� 
	லவ, பா71�ளா,. 

கட�பவன	ராண�. தி�வ!ைளயாட$ 	ராண� ஆகியவ$றிU� 
தி���வண4 தி�4தல4தி. ெப�ைமக� வ!+வாக� பாட� 
ெப$%�ளன.  �வ, ேதவார�, தி�வாசக�.  ேதவ, தி�வ!ைச�பா 
ம$%� தி��	க� ஆகியவ$றி�  தி���வண� சிற�ப!4�� \ற� 
ெப$%�ள�.    



தி���வண� 	ராண� இய$றிய க9தசாமி�	லவ,  
தி���வணநாத, உலா, தி���வணநாத, �,4தி வ��	, தலவ��	  
எ.ற N�கைள1� எ;தி1�ளா,.   
 

தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� ((((வடெமாழிவடெமாழிவடெமாழிவடெமாழி)))) 
 �றவ!ய��. +ஷிகH�  ப!ரமைன அ^கி, தவ� ம$%� 
ேவ�வ!  ெச<வத$ேக$ற 	ன5த இட4ைத� கா@6மா% ேவO7� 
ெகாOடன,. அத$ேக$ப� ப!ரமS� ஒ� ச�கர4ைத உ�Oேடாட� 
ெச<� அ� நி.% வ!;� இடேம தவ4தி$� ஏ$ற 	Oண!ய 
�மியா�� எ.றா,.     அRவ!ட� "ைநமிசாரOய�" எ.% 
அைழ�க�ப6கிற�.  இG�தா.  வ!யாச �ன5வ, 	ராணGகைள1� 
மகாபாரத4ைத1� இய$றினா,.   வ!யாச�ன5வ, Kத�ன5வ���� 
\றிய 	ராணGக� பதிென@6 ஆ��.  இ�	ராணGகள5�  
ப!ர�மைகவ,4த 	ராண�  எ.ப�� ஒ.%.   இ� 	ராண4தி.  
எ;பதா� அ4தியாய� �த� எOப4�நா.கா�  அ4தியாய� வைர 
தி���வண4தல	ராண� ப$றி எ64�� \ற�ப@6�ள�.  
 

தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� ((((வடெமாழிய!வடெமாழிய!வடெமாழிய!வடெமாழிய!����) ) ) ) ேதா.றிய வரலா%ேதா.றிய வரலா%ேதா.றிய வரலா%ேதா.றிய வரலா% 

 ைநமிச வன4திேல, மி�9த தவ�ைடய ெசௗநக, �தலான 
�ன5வ,க� பல, சிவப!ரா. தி�வ7ைய அைடவத$�� \ற�ப@ட 
வரலா$%� கைதகைள ஆரா<9� ெகாO7�9தன,.  அ�ெபா;� 
அGேக Kத�ன5வ, எ.பவ, வ9தா,. ம$ைறய �ன5வ,க�, அவைர 
வணGகி வரேவ$% அமர�ெச<தன,.   ப!.	  அவ+ட� ந:Gக� �.	 
ஒ��ைற  ேவதவன (தி�ெவOகா6) ேச4திரமா.மிய4ைத� 
\%�ேபா� இைடய!ேல 	@பவன மா.மிய4ைத  ��கி� 
ெசா.ன:,க�. இ�ெபா;� அதைன வ!+வாக வ!ள�க ேவO6 ெம.% 
�ன5வ,க� ேவO6ேகா� வ!64தன,. 

 �ன5வ,கள5. ேவO6தைல நிைறேவ$%� வைகய!� 
தி���வண� 	ராண4ைத� Kத�ன5வ, ெசா�லிய�ள5னா,.   இ� 
	ராண4ைத யா, �த.�தலி�  யா+ட� \றினா,க� எ.ற 
வ!வர4ைத,  



"ந9தி �க.  ற�ப!ய� ண9திதன� �ைர�ப ந9தி சந$�மார.. ெவ9�யரமற 
ெவ64�வ!+4�ைர�பனவ. ேவதவ!யாத$ேகாத�. 	9தி1ண,9தவ. 
Kத�நி��ைர4த	@பவன	ராண9த.ைன... " 

எ.ற பாடலி� க9தசாமி� 	லவ,  @7�கா@71�ளா,.   
 

தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� தி���வண� 	ராண� ((((தமி�ெமாழிய!�தமி�ெமாழிய!�தமி�ெமாழிய!�தமி�ெமாழிய!�) ) ) ) ேதா.றிய வரலா% ேதா.றிய வரலா% ேதா.றிய வரலா% ேதா.றிய வரலா%  
 "அ$றமி�கைலய! SOணறிவ!. ேமைலேயா, 

  ெபா$றி���வண� 	ராணமாO	ற 

 �$பகவ, வடகைல ெமாழிெபய,4� ந: 
 ந$றமிழா. �ைற நவ!$% ெக.னேவ"   

தி���வண� 	ராண� வடெமாழிய!� உ�ள�.  அதைன  அைனவ��  
அறி9�ெகா�ள4 தமிழி� பா6க, எ.% ேக@6� ெகாOட 
காரண4தினா�. தமிழி� ெமாழிெபய,4�� பா6வதாக� 
க9தசாமி�	லவ, தன� அைவயட�க� பாடலி�  �றி�ப!@6�ளா,.    
 

	4தகவ7வ!� 	ராண� 	4தகவ7வ!� 	ராண� 	4தகவ7வ!� 	ராண� 	4தகவ7வ!� 	ராண� - ஏ@6� வ7ய!� இ�9த 	ராண4ைத 
	4தகமாக அ�சி@6 ெவள5ய!ட ேவO6ெமன. ம�ைர தி�ஞானச�ப9த 
ேதசிக  வாமிக� ஆத:ன4� அ�பலவாண  வாமிக� வ!��ப� 
ெத+வ!4��ளா,க�.  அத.ப7.  ேதவேகா@ைட  

உ-�. அOணாமைல� ெச@7யா, அவ,க�,  

உ-ராம.  �ப!ரமண!ய� ெச@7யா, அவ,க�,  

உ-வ :ர. ெசா�கலிGக� ெச@7யா, அவ,க� 

இ��வ,க� ெபா�Hதவ! ெப$%, ம�ரா	+ய!� வாசி4த 
இ.இராம வாமி�ப!�ைள எ.% அைழ�க�ப@ட 
ஞானச�ப9த�ப!�ைளயா� அக�ப@ட ப!ரதி ெகாO6.  ெச.ைன இ9� 
தியலாஜிக� அ� �\ட4தி� ம.மதவ�ட� (1896� ஆO6) 
மாசிமாத� வ!ைல Yபா<.கவ (Rs.1 1/4)�� அ�சிட�ெப$%�ள�. 

 இ�	4தக4தி. �கIைரய!� "....   ....  இ�பாடலடGகிய 
ஏ@6�ப!ரதி ஒ.ேற கிைட4தைமயா�, அ�ெகாO6 ஒ�வா% 
பா,ைவய!@6 அ�சிட�ப@ட�"  எ.% �றி�ப!ட�ப@6�ள�.   

இைத�ேபா.ேற. 1993� ஆO7. இ%திய!�. இ9Nலாசி+ய, 
(கி.காைளராச.) தன� M.Phil. ஆ<வ!ைன ேம$ெகாOடா,.   ஆ<வ!$�4 
தி���வண� 	ராண� 	4தக� ேதைவ�ப@ட�.   ஆனா� 
தி���வண4தி� யா+ட�� இ�	4தக� கிைட�க வ!�ைல.  பல 



NலகGகள5� ேக@6� கிைட�க� ெபறவ!�ைல.  இ%தியாக� 
காைர��7ய!� உ�ள இராமசாமி தமி��க�P+ய!� �த�வராக� 
பண!யா$றிய தமிழாகர,  ெத.��கசாமி அவ,க�  தி���வண� 
	ராண� 	4தக4ைத� ெகா64� உதவ!னா,க�.  	4தக� அ�சிட�ெப$% 
N% ஆO6கH��� ேமலானதா�, காகிதGக� மிகI� பைழயதா< 
இ�9தன.  ெதா@டா� ஒ79�வ!6� நிைலய!லி�9த,    அ�	4தக4ைத 
g^கி� ப74ேத இ9Nலாசி+ய, தி���வண� 	ராண� பாட�கைள 
கண!ண!ய!� அ�ேச$றி1�ளா,. 
 

தமிழி� 	ராண� எ;திய ஆசி+ய, வரலா%  தமிழி� 	ராண� எ;திய ஆசி+ய, வரலா%  தமிழி� 	ராண� எ;திய ஆசி+ய, வரலா%  தமிழி� 	ராண� எ;திய ஆசி+ய, வரலா%   

 க9தசாமி�	லவ+. ஊ, தி���வணமா��.  இவைர� ப$றிய 
வரலா% ஏ�� ெத+யவ!�ைல.   இவ, தி�வா�பb, 	ராண��. 
தி���வணநாத, உலாI� இய$றி1�ளா,. இவ, கால4திேலேய 
இ9N�கH�� ந. மதி�ப!�9��ளத$� ஆ�பb, 	ராண� பாய!ர� 
ெச<1H�,  தி���வணநாத, உலாவ!. சிற�	� பாய!ர� ெச<1H�  
சா.% த�கி.றன.   

 இவ,  தி���வண� 	ராண4தி� பாய!ர� பா6�ேபா�,  சகா4த 
வ�ட� 1543�  தமிழி� ெமாழிெபய,4�� 	@பவன	ராண4ைத 
இய$றியதாக� �றி�ப!6கிறா,.     இதைன ஆGகில வ�ட4ேதா6 
ஒ�ப!@6� பா,��� ேபா� சகா�த வ�ட� 1543+78=1620-1621� 
ஆOைட� �றி�ப!6கிற�. இ�	4தக� 2008� ஆO6 எ;த�ெப$ற�.  

இதனா� இவ,   இ.ைற��� ச+யாக (2008-1620=388) 388 
ஆO6கH�� �. தி���வண� 	ராண4ைத  இய$றி1�ளா, 

எ.பைத அறிய �7கிற�.  

 இவ,, ைநமிசாரண!ய� ச��க�, சIநக, Kதைர வ!னவ!ய 
ச��க�, தி��ைகலாய� ச��க�, ஆ$%� ச��க�, தி�நா@6� 
ச��க�, தி�நகர� ச��க� ஆகிய ச��கGகைள�  பா7� பாய!ர� 
பா7ய ப!.ன, இ�ப� ச��கGகள5� தி���வண� 	ராண4ைத� 
பா71�ளா,.   அைவ ப!.வ�மா%, 

1. K+ய. �சைன� ச��க�  

2. திரணாசன. �4தி ெப$ற ச��க� 

3. மண!க.ன5ைக� ச��க� 



4. �.மன. ச��க� 

5. த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க� 

6. உ$பலாGகி பதிைய யைட9த ச��க� 

7. பா$கர	ர� ச��க� 

8. ச,வ பாவ வ!ேமாசன� ச��க� 

9. ப!ரம சாப வ!ேமாசன� ச��க� 

10. இல��மி சாபவ!ேமாசன� ச��க� 

11. உமாேதவ! தி�அவதார� ச��க� 

12. தி��கலியாண� ச��க� 

13. த�க. ேவ�வ!யழி4த ச��க� 

14. உைம வ� ச��க� 

15.  �ேசாதி த:,4த யா4திைர� ச��க� 

16.  �ேசாதி ப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� 

17. த:,4த� ச��க� 

18. நள. கலிேமாசன� ச��க� 

19. தி�வ!ழா� ச��க� 

20. சித�பரIபேதச� ச��க� 

என இ�ப� ச��கGகளா��. 
 

 தி���வண� 	ராண4தி�, ெமா4த� 1437 பாட�க� உ�ளன.  

இ�பாட�கைள வ!�4த� பாவ!� எ;தி1�ளதாக� க9தசாமி� 	லவ,. 
அைவயட�க� ஐ9தா� பாடலிேல �றி�ப!@6�ளா,. 

***** 
 
2. தி���வண� 	ராண� உைர�  ��க�தி���வண� 	ராண� உைர�  ��க�தி���வண� 	ராண� உைர�  ��க�தி���வண� 	ராண� உைர�  ��க� 
 
 

1. KKKK+ய. �சைன� ச��க� +ய. �சைன� ச��க� +ய. �சைன� ச��க� +ய. �சைன� ச��க�  

நவ�கிரகGகH��� தைலவராக� K+ய பகவா. வ!ளG�கிறா,. 

ஒ� கால4தி� ேபரOட4தி� ஒ� ெப+ய 	ர@சி நிக�9த�.  இதனா�  
K+யSைடய தைலைம� பதவ!�� ஆப4� ஏ$ப@6, பதவ! பறிேபா�� 
நிைல ஏ$ப@ட�.   



   தன� பதவ!ைய நிைல நி%4தி� ெகா�வத$கான வழி வைகைய 
K+ய. ஆரா<9தா,. அ�ெபா;� இ�ேபரOடேம சிவலிGகமாக 
தி���வண4தி� எ;9த�Hகிற� எ.பைத அறி9தா,. எனேவ தன� 
பதவ!ைய4 த�க ைவ4�� ெகா�ள தி���வண நாதைர    சி4திைர 
மாத4திேல சி4திைர ந@ச4திர4திேல, மணைல� சிவலிGக� ேபால� 
�வ!4�, உ+ய �ைறகைள� ப!.ப$றி� �ைச ெச<தா,.    அவ��� 
அ��	+ய உமாேதவ! சேமதராக� சிவப!ரா. ேதா.றிய�ள5னா,. 
K+ய. வ!��ப!யப7 நவ�கிரகGகH�� நாயகனாக எ.%� 
நிைல4தி����ப7� K+யS�� அ�� வழGகினா,. தி���வண4தி� 
வசி�பவ,�� அற�� ெபா�H� இ.ப�� வ :6� கிைட��ெம.% 
அ�ள5னா,.   ஐ9ெத;4� ம9திர4ைத1� உபேதச� ெச<த�ள5னா,. 
 

மண!க.ன5ைக த:,4த�மண!க.ன5ைக த:,4த�மண!க.ன5ைக த:,4த�மண!க.ன5ைக த:,4த� - இைறவனா� ம9திர த:@ைச கிைட�க�ெப$ற 
ஆதி4தனாகிய K+ய., தா. ேக@டIபேதச� ெபா�ைள� சி9தி4�4 
ெதள59�, சிவலிGக4���4 ெத.கிழ�ேக (அ�கின54 தி�கிேல), தன� 
ைகய!னாேல ச�ரமாக� �ள� ேதாO7, அதி�, உ$பல�� 
தாமைர1� உOடா�கி, ஐ9ெத;4ைத4 தியான54� �ைற�ப7 
வழிப@டா.. அ4த:,4த4��� மண!க.ன5ைக எ.S� 
ெபயைரய!@டா..  ேதவத�சைன அைழ4� ஆலய� அைம4�, ஆவரண 
ேதவைதகைள1� ப!ரதி@ைட ெச<�, தி�வ!ழா நட4தி4 த.Sைடய 
உலக4ைத அைட9தா..   

 அக4திய �ன5வ�� அ�மண!க.ன5ைக4  த:,4த4தி� ��கி4 
தி�ைவ9ெத;4ைத வ!தி�ப7 உ�ச+4� தி���வணநாதைர வணGகி  
ச�4திர4ைத� �7��� வ�லைமைய� ெப$றா,.   
 

�றி�	�றி�	�றி�	�றி�	  இ4த:,4த4தி. சிற�	க� ப!.வ�� ச��கGகள5U� மிகI� 
ெவ�வாக� 	க�9� \ற�ப@6�ளன.    த$ேபா� இ4த:,4த� எRவா% 
உ�ள� எ.ப� ப$றி �றி�	 நா.காவ� ச��கமாகிய  �.மன. 
ச��க இ%திய!ேல �றி�ப!ட�ப@6�ள�. 
 

பாவநாச த:,4த�பாவநாச த:,4த�பாவநாச த:,4த�பாவநாச த:,4த� 

  சிவலிGக4தி$� �.	 ைவைகநதிய!� ஒ� அ�	 ெச�U� 
ெதாைலவைர1�ள ஆ$றி$�� பாவநாசத:,4த� எ.% ெபய,.  அதிேல 



�;கிேனா, சிவேலாக� ெப%வ,. தி���வண4 தல4ைத4  
த+சி4ேதா, தி��ைகலாசமைடவ, எ.% சிற�ப!4�� \ற�ப@6�ள�. 
 

இ�ச��க4தி� \ற�ப@6�ள தி�4தல4தி. ேவ% ெபய,க�இ�ச��க4தி� \ற�ப@6�ள தி�4தல4தி. ேவ% ெபய,க�இ�ச��க4தி� \ற�ப@6�ள தி�4தல4தி. ேவ% ெபய,க�இ�ச��க4தி� \ற�ப@6�ள தி�4தல4தி. ேவ% ெபய,க� 

 தி���வண4தி$��  கிேரதா1க4திேல ேதவ!	ர�, 	@பவன� 
எ.%�, திேரதா1க4திேல இல��மி	ர� எ.%�, �வாபர 1க4திேல 
ப!ரம	ர� எ.%�, கலி1க4திேல பா/கர	ர�, ஆன9தவன�, 
�4தியா�சிரம�, ரகசியசித�பர�, ெத@சிணகாசி, ச�,ேவத	ர�, 
ப!தி,�4தி	ர� எ.S� ெபய,க� உO6.  இG� வசி�ேபா���� 
ெச�வ4ைத ந���.  பாவ4ைத� ேபா���.  சிவஞான4ைத ஆ���.  

இ�பதிய!� வணGகிய ெப�ைமயாேல வ!நாயக�கடI� சிவா,�சைன 
ெச<� �74தா,.  
 

2.  திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க� 

 ைசவ	ராண� �த� ப!ரமைவவ,4த 	ராண� �7ய உ�ள  
பதிென@6�  	ராணGகள5U� சிற�	ட. �றி�ப!ட�ப6வ� 
தி���வண4 தலமா��. ப!ரளயகால4தி� ேதா.றிய அமி,த�கலச� 
மகாவ!_^வா� �.% \றாக உைட�க�ப@ட�.  �தலாவைத4  
தி���வண4திU�. இரOடாவ� ப�திைய�  ��பேகாண4திU�. 
அத.ப!. �.றாவ� ப�திைய  எ�லா4 தி�4தலGகள5U� 
ைவ4தா,.  அமி,த4தி.  �தலாவ� ப�தி தி���வண4திU�ள 
மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல மலரா< வ9� வ :�9த�.  

அ4த:,4த4தி$� மாயாத:,4த� எ.%�  மண!க.ன5ைக4 த:,4த� 
எ.%� இரO6 ெபய�O6.  இ4த:,4த4திேல ந:ரா6ேவா,��� 
பாவGகெள�லா� ஒழி1�.   

தி���வண4தி� சிவலிGக� ெப�மாைன �தலிேல த+சி4�� ப!.ன, 
ேதவ!யாைர4 த+சி�க ேவO6�. இ4தல4தி� அ�ைமைய �தலி� 
வணG�பவ,க� நரக உல� அைடவ,.  ம�ைர உ@பட ம$றப!ற 
தலGகள5� �த.�தலாக அ.ைனைய வணGகியப!.ன,தா. 
சிவலிGக4ைத வணGகி வழிப6கி.றன,.   ஆனா�. தி���வண4தி� 
ம@6� அ�ைமைய �த.�தலி� வணGக� \டா�.  ஏென.றா�.  
�தலா� 1க4திேல. ெகௗதமி ஆ$றGகைரய!� திரணாசன. எ.பவ,  
சிவப!ரா. தி�வ7கைள மனவா��� காயG கள5னா� வழிப@6வ9தா,.  



அவ, தன� ஆசி+யைர வணGகி  எள5தாக �4தி கிைட4திட  
உபாய4ைத� \ற  ேவO6ெம.% ேக@6� ெகாOடா,. அத$�  
அவர� ஆசி+ய�� பல சிவ4தலGகH��� ெச.% அG��ள 
த:,4தGகள5� ந:ரா7 �ைற�ப7�  சிவலிGக �,4திகைள� 
ேபர.ேபா6 வழிப@டா�. பாவGக� ஒழி9� �4திெபறலா� எ.% 
\றி அ�ள5னா,.   உடேன திரணாசன. �றவற� �O6  
சிவ4தலGக� பலவ$றி$�� ெச.%. தி�வாலவாய!� (ம�ைரய!�) 
வ :$றி�9த�H�  அ��மி� மWனா@சி  9தேர வரைர வணGகி. 
தி���வண� வ9� மண!க.ன5ைக4த:,4த4தி� ��கிெய;9� 
உமாேதவ!ைய4 த+சி4��  சிவலிGக� ெப�மாைன4 த+சியாம� 
ெத$�4திைச ேநா�கி� ெச.% தி�� ழி எ.S� தி�4தல4ைத 
அைட9�. �ைற�ப7� சிவலிGக� ெப�மாைன வழிப@6. மWO6� 
தி���வண� வ9� மண!க.ன5ைக4 த:,4த4தி� ��கினா..  

அதனா�  இரா�சதனா< மாறி� பசிய!னா� வ�9தினா.. அ�ெபா;� 
நாரத �ன5வ, வ9�.  அவைன ேநா�கி. "ந: யாெர.%் ேக@டா,.  

அ�ெபா;� அவS��� சிறி� ஞாபக� வ9த�. அவ.. இ4த:,4த4தி� 
��கிய அளவ!ேல  நா. மனGகலGகியவ. ஆேன." இத$�� 
காரண� எ.ன எ.% 	ல�படவ!�ைல எ.% \றினா..  அத$� 
நாரத�ன5வ,. �வணநாதைர �தலிேல வழிபடா� ேதவ!யாைர 
வழிப@ட காரண4தா�.    ந: இRவா% ஆகிவ!@டா<.  இன5. �தலிேல 
	@பவேன வரைர வணGகி� ப!.	 அ�ைமைய வணGகினா� ந$கதி 
ெப%வா<.  ேமU� 	@பவேன வர, ச9நிதிய!ேல  ஐN%  வ!$கிைட 
அளI�ள ஒ� ப!ரமத:,4த�O6. அ� �ைற ப!ற�9த 
பாவ�தலியவ$ைற� ேபா���.  அதிேல  கா,4திைக மாத� 
கா,4திைக ந@ச4திர4திேல  ந:ரா6த� சிற9ததா��.   ஆதலா�. 
அ4த:,4த4தி� ந: ந:ரா7   	@பவேன வரைர வழிப6வா<  எ.% \றி 
வழிகா@7னா,.  ேமU�.  காசி �தலிய பதிகள5� ெச<த பாவGக� 
இ�பதிய!$ ேபா�.  இ4தி���வண4தி$ ெச<த பாவ� 
இ4தி���வண4திேல ஒழி1 ெம.%� \றி4 தி�மா� உலக� 
ேச,9தா,.     நாரத�ன5வ, அ�ள5ய வழிேய திரணாசன. 
	@பவேன வரைர1� ேதவ!யாைர1� வழிப@64 தி��ைகலாசபதவ! 



ேச,9தன.. இRவா%  ப!ரமைவவ,4த 	ராண4திேல எ;ப4ேதாரா� 
அ4தியாய4திேல \ற�ப@6�ள�.     
 

3.  மண!க.ன5ைக� ச��க�மண!க.ன5ைக� ச��க�மண!க.ன5ைக� ச��க�மண!க.ன5ைக� ச��க� 

 தி���வண4 தி�4தலமான� வ!ரா@	�டS�� 
�கமOடலமா��. அ�பதிய!U�ள த:,4த4தி�. வ!_, �தலாவ� 
ைவ4த அமி,த�\% மண!மயமா< வ :�9தப7யா�. அத$� 
மண!க.ன5ைகெய.% ெபய,.  அதிேல ந:ரா6 ேவா,. ப4�� 
ப!ரமக$பகால� அமி,த�  உO6 ேதவேலாக4தி� வா�வா,க�.   

இ4த:,4த4திேல எ�லா4 ேதவ,கH� இ�7கH� வசி�கி.றா,க�.  

அதிேல ��கி� K+யலிGக4ைத4  த+சன� ெச<ேவா,. காலைன� 
காணாம�. காலகால, கய!ைலைய� காOப,.    அ4த:,4தமா6தU�. 
அ�சிவலிGக த+சன� ெச<தU� அறL ெச<ேவா,�ேக ைக\6�.   

இ4தல4திைன4 த+சன� ெச<ேவா+. அைன4�� பாவGகH� 
ஒழி9�வ��.  

 ய அறிIடேனா அ�ல� அறிவ!.றிேயா  ஒ� கண� 
ெபா;தாவ� தி���வண4தி� வசி4தா� சிவ உ�வ�  ெப%வ,.  ஒ� 
தள5ேரா கன5ேயா 	@பவேனச���� ப�திேயா6 ெகா6�ேபா, �4தி 
அைடவ,.  ம$ைறய தல4தின5.% வேயாதிக4ைத� சி9தி4� இ4தலL  
ேச,9� இற9தவ,கH��� சிவப!ரா. தாரகம9திரமாகிய ப!ரணவ 
ம9திர4ைத உபேதச� ெச<த�Hவ,◌ஃ ஆதலா� இ4தல4தி�  
யாவ�� வசி4த� ேவO6�.  காசிய!. த@பெவ�ப4தினா� ெப+�� 
உட� வ�9��.  தி���வண4தி� சமநிைலய!லான த@பெவ�ப� 
நிலIவதா�.  உட� வ�4த�றா�ஃ ஆதலா$ காசி�பதிய!S� 
	@பவன� ஏ$றதா��.  பLசாமி,த�. பLசகRவ!ய� �தலியவ$ைற� 
K+யலிGக �,4தி�� அப!ேடக� ெச<தா� சிவன�� ெபறலா�.  

மண!க.ன5கா  த:,4த� கைரய!ன5� ப!தி,சிரா,4த� �தலியன 
ெச<தா� ெந6Gகால�  ப!தி,க� ெப+��மகி�வா,க�.   

�.ன� ஒ� கால4தி�  அ9தணன5. இற9த உடலி� உ�ள ஒ,  
அGக4ைத� க;� தி���வண4தி� இ@டதனா� அவ. 
ந$கதியைட9தா.. எனேவ. ப!தி,க� �4தியைட1� வOண� 



அவ,க� இற9த ப!.ன,. அவ,கள� அGகGகைள இGேக 
ேபாடேவO6�.   
 

4.  �.மன. ச��க��.மன. ச��க��.மன. ச��க��.மன. ச��க� 

 மாதா. ப!தா. ��. அ9தண, இவ,கைள இக�9தவ,கH�. ம$%� 
இ�ேபா.ற ம.ன5�க�7யாத ெகா7ய பாவGகைள� ெச<தவ,கH�  
நரக4தி� ேச,9� ெப�9 �.பGக@� ஆ@ப6வ,. அகி�ைச. 
உOைம\ற� �தலிய த,மGகைள உைடயவ, ெசா,�க4தி� 
 கGகைள� ெப%வ,.  ஆனா� �.மன. எ.S� க�வ. 
இ�ப!றவ!ய!� ெச<யாத பாவGகேள�மி�ைல. ெச<த 
	Oண!யெம�I� இ�ைல. அவன� �,வ	Oண!ய4தினாேல. 
ஒ�சமய� தி���வண4திேல பG�ன5 உ4திர4 தி�வ!ழா 
நைடெப%வைத� ேக�வ!1$% தி�6� ேநா�க4ேதா6 இ4தல� 
வ9தைட9தா..   ேத+� எ;9த�ள5ய!�9த இைறவைன4 த+சி4� 
வ!@6. ந6நிசிய!� ம$றப!ற க�வ,கHட. தி�7வ�� ேபா� 
காவல,களா� வ!ர@7ய7�க�ப@டா.. இரவ!� வழிெத+யாம� ஓ7ய 
தி�ட,க� மண!க.ன5ைக4 த:,4த4தி� வ :�9� இற9தன,.    

இ��ப!S� த:,4த4தி. சிற�ப!னா� அவ,க� சிவேலாக� ேச,9தன,. 

ஐ9� மாபாதகGகைள1� ெச<த த:ேயா,கH�ேக சிவ�ேப% கிைட4த� 
எ.றா�. ந$	4தி1டS� உOைமயான ப�தி ேநா�க4�டS� இ4 
த:,4தமா6ேவா, சிவேலாக� ேச,வதி� சிறி�� ஐயமி�ைல. 
 

மண!க.ன5கா த:,4தமண!க.ன5கா த:,4தமண!க.ன5கா த:,4தமண!க.ன5கா த:,4த� இ�9த இட� � இ�9த இட� � இ�9த இட� � இ�9த இட� - இ4த:,4த� த$ேபாைதய 
��க. ேகாய!லி. (�.	 ெசௗ9தரநாயகி அ�ம. ேகாய!� 
ெகாO7�9த இட�) �க�ப!U�. ெப�மா� ேகாய!லி. அ�கிU� 
இ�9��ள�.  
 

த:,4த4தி. இ.ைறய நிைலப$றிய �றி�	த:,4த4தி. இ.ைறய நிைலப$றிய �றி�	த:,4த4தி. இ.ைறய நிைலப$றிய �றி�	த:,4த4தி. இ.ைறய நிைலப$றிய �றி�	 மண!க.ன5கா த:,4த� 
ப$றி� பலவாறாக� 	க�9� 	ராணGகள5� \ற�ப@6�ளதா�. 
அ9திம�கால4தி� நி,�கதியா< நி.ற பல, இ4த:,4த4தி� வ9� 
��கி உய!ைர வ!@டன,.   இதனா�   இ4த:,4த4தி� வ :�9� 
இற�ேபா+. எOண!�ைக நாH�� நா� \7�ெகாOேட ெச.ற�.    

அரசிய� ெச�வா�� மி�9ேதா, த:,4த� ஆட வ��ேபா� அவ,க� 



எதிேரேய ப!ண4ைத4 a�கி� ெச�U� நிக��சிக� நைடெப$றன.  

ேமU� தGகள� வ :@7லி�9த �திேயா, கH� இRவா% த:,4த4தி� 
��கி இற9�வ!@டனேர எ.ற வ�4தGகH� ெபா�ம�கள5ட� 
அதிக� இ�9த�.   இ�காரணGகளா� த:,4த� �;வ�மாக 
�7மைற�க�ப@6வ!@ட�.   ப!.ன,  இRவ!ட4தி� ெத.ன9ேதா�	 
இ�9��ள�.   த$ேபா� ம�க� �7ய!��	க� உ�ளன.    

 தி��ேகாய!லி. உ�ேளேய ஆ7வ :திய!� அ�கின54தி�கி� ஒ� 
கிண% ஒ.% ெவ@ட�ப@6�ள�.  இ�கிணேற த$ேபாைதய 
மண!க.ன5கா த:,4தமாக� க�த�ப6கிற�.   இதிU� த$ேபா� தOண:, 
ேபா�மான அளI இ�ைல.    த$ேபா� ஆலய4தி. தOண:,4 
ேதைவகH�காக ஆ��ழா<� கிண%(b7சந றநடட) ஒ.% 
ேதாOட�ெப$% தOண:, வழGக�ப6கிற�.  
 

5.  த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க�த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க�த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க�த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க� 

ெத. திைசய!� தாமிரபரண! நதி�கைரய!ேல ேவ,வன� எ.S� 
ஊ+. ேம$�4 திைசய!ேல ேகாலாகலெம.SG கிராம4திேல. 
ேவதச,மா எ.S� ெபய��ள ஒ� ப!ராமண. இ�9தா..   அவ. 
நா.� ேவதGகைள1� ஆ%  சா4திரGகைள1� கைலகைள1� 
ஓதி1ண,9தவ.. கடைமகைள வ;வா� ெச<� ஐ9ெத;4� 
ம9திர4ைத வ!தி�ப7 ெம<ய.ெபா6 ஓ�பவ.. ப!�ைளக� ம$%� 
ேபர. ேப4திகHட. �ேபரS�� ஒ�பாக வா�பவ..  அவS�� 
��	� ப�வ� வ9� இய$ைக மரணமைட9தா..  அவSைடய 
	4திர. த�மLஞ. எ.S� ெபய�ைடய ஒ�வ. த9ைதைய� 
ேபால ேவத� �தலியவ$ைற ஓதி1ண,9� ஒ;�க4திேல 
வ;வாதவனாக இ�9தா..  த.Sைடய த9ைத�� இ%தி� 
கடைமகைள அ.	ட. �74�� ப!தாவ!.  அ/திைய ஒ� 
�ட4திேல அைட4�4  �ண!ய!னாேல வாைய �7 அர�� �4திைர 
ைவ4�� கGைகநதிய!ேல இ6� வOண� எOண!.  அவன� 
மாணா�கேனா6 வடதிைச ேநா�கி� ெச.றா..  ெச�U� வழிய!� 
உ�ள  சிவ4தலGகள5ேல ெப+ேயா,கH��4 தானGக� ெகா64�4 
த:,4தGகள5ேல ந:ரா7. ம�ைரைய அைட9� அG��ள த:,4தGகள5ேல 
��கி4 தானGக� ெகா64� �.% தின�தGகி அ��மி� மWனா@சி 



 9தேர வரைர4 த+சி4�� ப!.ன, தி���வண� வ9�ேச,9தா..  

சிவலிGக� ெப�மாைன4 த+சி4�. மண!க.ன5ைக4 த:,4த�கைரைய 
அைட9�. வய!ரவ� கடIைள எ�H. அ��. அ@சைத 
இைவகள5னாேல �சி4�. அ/தி� �ட4ைத அ�கைரய!ேல 
ைவ4�வ!@64 த:,4த4திேல ��கினா..  ����ேபா� ெப�மைழ 
ெப<தைமயா� வ!ைர9ெத;9� கைரேய%� ெபா;�. கா� இடறி 
அ/தி� �ட�  அ4த:,4த4திேல வ!;9த�.  உடேன அ��ட4ைத 
ெய64�� பா,4தா..  அதS�ேள இ�9த எU�	 �;வ�� தாமைர 
மல��. உ$பல மல�மாக இ��க� கO6 ெப+�� மகி�9�  
ப,ணசாைலகள5ேல வசி�கி.ற �ன5வ,கள5ட� ேபா< நிக�9தவ$ைற� 
\றினா.. அவ,கH� இ4தல� காசிையவ!ட� சிற�	ைடயதா� 
எ.றன,. உடேன த�மLஞ.  எ.Sைடய ப!தா�தலிேயா, 
ந$கதியைட9தன," எ.% \றி� சிவாலயL ேச,9�. சிவலிGக� 
ெப�மாைன4 த+சி4� வணGகி4 �தி4த ெபா;�. சிவெப�மா. 
இடபாYடரா<4 ேதா.றி� கா@சி  ெகா64�4 த�மLஞS��� 
ந$கதிைய அ�ள5 மைற9த�ள5னா,.  த�மLஞைன� 	க�ேவா�� 
அவ. கைதைய� ப7�ேபா�� பாவGக� ந:Gகி�  வ,�கேலாக� 
ேச,வ,.  
 

6.  உ$பலாGகி பதிைய அைட9த ச��க�உ$பலாGகி பதிைய அைட9த ச��க�உ$பலாGகி பதிைய அைட9த ச��க�உ$பலாGகி பதிைய அைட9த ச��க� 

 �Gக ப4திைர நதி�கைரய!� உ�ள ஒ� 	Oண!ய கிராம4திேல. 
ேகாபாலென.S� ப!ராமணS��  உ$பலாGகி எ.ற  ேபரழ�ைடய 
மக�  ஒ�4திய!�9தா�.  அவH��4 தி�மண� ெச<வ!�க ேவO6� 
எ.% அ�ப!ராமண.  நிைன4�� ெகாO7�9தேபா�.  அவ,க� 
வ :@6 வாய!லி� அழ� ெபா�9திய ஏைழ� ப!ராமண. ஒ�வ. வ9� 
அ.ன�ப!�ைச ேக@6 நி.றா.. அவைன�கOட ேகாபால.. த. 
மகH�� ஏ$ற வர. இவேன எ.% �7I ெச<�. அவன5ட� த. 
க�4ைத� ெசா�லி கல9�ைரயா7னா..   அவS� அத$� இைச9� 
உ$பலாGகிைய மண�7�க வ!��	$றா..  ேகாபால. த. 
மைனவ!ய!ட� கல9� ஆரா<9த ப!.ன, மண�ப9த� அைம4�. சில 
சடG�கைள� ெச<தா.. ப!.ன, த. மகைள� க.ன5காதான� 
ெச<1� �. மணமக. மரணமைட9தா..  இRவா%  இ�ப� நப,க� 



க.ன5யாகிய உ$பலாGகிைய4 தி�மண� ெச<�ெகா�H� �. 
மரணமைட9தா,க�. இவHைடய ெப$ேறா�� சிறி� கால4தி� 
காலமைட9தன,.  அத. ப!. உ$பலாGகி தன�ேக$ற நாயகைன 
அைட1� ெபா�@6� பல  சிவத:,4தGகள5ேல ��கி இைறவைன 
வழிப@6 வ9தா�. இ%தியாக4 தி���வண� வ9� ேச,9தா�.  

தி���வண4தி� மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல ந:ரா7னா�.  அ4த:,4த� 
கைரய!� காலவ�ன5வ, எ.பவைர�  கO6 வணGகி4 தா. வ9த 
ேநா�க4ைத� \றினா�.  அதைன� ேக@டறி9த �ன5வ, 
உ$பலாGகி�� இ4தைகய �.பGக� ஏ$பட�காரண�  
�$ப!றவ!ய!ேல  ெகௗ+ேதவ!ய!. வ!ரத� ேம$ெகாO6 வ!ரத4ைத 
�ைற�ப7 �7�காம� வ!@டதா� இ�ப!றவ!ய!ேல இ4�.பGக� 
ேந,9தெதன� ெசா.னா,.  மண!க.ன5ைக த:,4த4தி� ந:ரா7வ!@டதா� 
இ�பாவGக� ந:Gகி  மGகள� உOடா��.  ேமU� ந:. "இ4த:,4த4தி� 
மல,9��ள  தாமைர மலைர1�. உ$பல மலைர1G ெகாO6 
உமாேதவ!யாைர வ!தி�ப7 �சைன ெச<� வழிப@டா� அ�ைம ேந+� 
எ;9த�ள5 மGகள9த9த�Hவா,"  எ.% �ன5வ, 
ெசா�லிய�ள5னா,.  உ$பலாGகி1� அRவாேற  ெச<�  ேதவ!யா+. 
தி�வ�ள5னாேல ந�ல கணவ. வா<�க� ெப$%.  த:,�க 
 மGகலியாய!�9தா�.  "இ4த:,4த4திேல இடபராசிய!� ச9திர. 
இ���� ெசRவா<�கிழைமகள5� அமGகலிக� ந:ரா7னா�  
ம%ப!ற�ப!ேல த:,�க  மGகலிகளாக வா�வ,".   மGகலிக� ந:ரா7னா� 
ப!�ைள�ேப% அைடவா,க�.   இ4தைகய 	Oண!ய த:,4தGக� 
உைடய� தி���வண4 தி�4தலமா��. 
 

7.  பாபாபாபா////கர	ர� ச��க�கர	ர� ச��க�கர	ர� ச��க�கர	ர� ச��க� 

 காசிப�ன5வ���� அதிதி���  மகனாக� ப!ற9த K+ய.. 
�வ@டாவ!. மகளாகிய ப!ரைபைய மண9� வா�9�வ9தா..  அவ� 
K+யன5. ெவ�ப4ைத� ெபா%4�� ெகா�ள �7யாதவளா<4 தன� 
நிழைல4 த.ைன� ேபால� ெபOணாக மா$றி� K+யன5ட4தி� 
நி%4திவ!@6� ெபO�திைர வ7வெம64�. வட நா@7$��  ெச.% 
ஒ� வன4தி�  K+யன5. ெவ�ைமைய� ெபா%���ப7� K+யைன 
நிைன4�4 தவ� ேம$ெகாOடா�.   இதைன உண,9த K+ய. 



ஆO�திைர வ7வெம64� அவ� இ���மிட4ைத அைட9�  
அவைள� கல9தா..   ப!ற� K+யS� ப!ரைப1� ஆகாய வழியாக� 
ெச�U� ேபா�  ேதவ, �தலிேயாைர� ச9தி4�� 
K+யமOடல4திைன� கைட9�  ெச�ப� ெச<தன,.  அ�ேபா� ெபாறி 
ஒ.% ேதா.றி �தலி� தி���வண4தி� வ!;9த�. ப!.	 ம$ைறய 
தலGகH��� வ!+9� பர9த�.  இதனா� இR?, பா/கர	ர� 
எ.S� ெபய, ெப$ற� எ.ப,.  K+யS� ப!ரைப1� தி���வண� 
ேகாய!ைல1�. ம$ற ேகாய!�கைள1�  த+சி4த� ேபா.ேற நா��  
உபவாச�. வ!ரத�. ஜப� ஆகியவ$ைற அ.	ட. ெச<தா� �4தி 
ேப% எ<�வ� நி�சயமா�� என� \ற�ப6கிற�.   இ4தைகய 
சிற�	�கைள உைடய� தி���வண4தி�4தலமா��. 
 

8.  ச,வ பாவ வ!ேமாசன� ச��க� ச,வ பாவ வ!ேமாசன� ச��க� ச,வ பாவ வ!ேமாசன� ச��க� ச,வ பாவ வ!ேமாசன� ச��க�  

இ� ச��க4திேல  ஒRெவா� திGகள5U� இ4 தி���வண4 
த:,4தமாகிய மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல  ந:ரா7. ஈசைன வழிப6� 
�ைறக�  @7� கா@ட�ப@6�ளன.   

சி4திைர மாத4தி�.  �தலி�  ைவரவ� கடIைள வணGகி� ப!. 
சிவெப�மாைன  வழிப@6� K+ேயாதய4தி$� �. மண!க.ன5ைக4 
த:,4த4திேல ந:ரா7னா� ெகாைல �தலிய பாவGக� ந:G��.  �@ட 
ேநா1ைடேயா,  ம$%� ெகா7ய ேநா1ைடேயா,  இ4த:,4த4திேல 
ந:ரா7னா�. அ9 ேநா<க� ஒழிய� ெப%வ,.   

ைவகாசி மாத4தி�   	த.கிழைமகள5�. இ4 த:,4த4தி� ��கி 
ந:ரா7னா�. ெபா�@களவ!. பாவ� ேபா��.  இேத திGகள5� இG� 
ெபா�@கைள4 தான� ெச<ேவா���� 	4திர,க� எ�.தய!,. பா�. 
உH9� ம$%� ெவ�ல�  இைவகHட. அ% ைவ� கறிய�� 
ெச<வ!�பா,க�.  ச9தன�. ெபா@6 ம$%� ஆபரண�  
�தலியவ$ைற4 தான� ெச<ேவா,க�   க� அSபவ!�ப,.     

மாசிமாத4திேல மாமக கால4தி� ���ேவா, பாவGகைள� 
ேபா��வ,.    

மா,கழி  மாத4தி� ந:ரா6 ேவா,.    ெசா,�க� ேச,9� 14 இ9திர� 
ப@ட� வைர வா�9� �ேலாக4தி� அரசராவ, எ.% \ற�ப6கிற�    



கா,4திைக மாத4தி� ந:ரா6ேவா, சிவ	ர�ேச,வ,.    இRவாறாக 
மண!க.ன5ைக4 த:,4த4தி. சிற�	�களாக ஒRெவா� மாத�� 
ந:ரா7னா� கிைட��� பல.ப$றி இ�ச��க4திேல  \ற�ெப$%�ள�.  
 

9. ப!ரமசாப வ!ேமா�சன� ச��க�ப!ரமசாப வ!ேமா�சன� ச��க�ப!ரமசாப வ!ேமா�சன� ச��க�ப!ரமசாப வ!ேமா�சன� ச��க� 

 தி��கய!லாய மைலய!� உ�ள தி�மOடப4தி� ேதவ, 
�தலிேயா, K�9தி��க� சிவS� உமாேதவ!யா�� வ :$றி�9தன,. 

ந9திேதவ, �திெச<� ெகாO6 இ�9தா,.  அர�ைப. ேமனைக. ஊ,வசி. 
திேலா4தைம  �தலிய ேதவர�ைபய,க�  தி�நடன� 	+9தா,க�.  

அவ,கள5� ஊ,வசி தன54தா7யேபா� சிவப!ரா. மகி�9தி�9தா,.   

அRேவைளய!� ஊ,வசிய!. இைடய!� உ64திய!�9த ஆைட ச$ேற 
ஒ�Gகிய�. இதனா�  ம$றவ,க� அைனவ��  அLசி4 
தைலகவ!�4தன,.  ஆனா�  ப!ரம. ஒ�வ. ம@6� அRவ!ட4ைத 
உ$% ேநா�கினா..   அதைன உண,9த சிவப!ரா.. சினGெகாO6 நம� 
ச9நிதிய!ேல நி$க  உன�� அ�கைதய!�ைல என� \றினா,.   உடேன 
ப!ரம. சிவன� பாதGகள5�  வ!;9� ெதா;தா..  அவன� அ.ைப 
உண,9த சிவப!ரா. இ� ேபா.% நம� ச9நிதிய!� தவ%கைள 
இைழ�ேபா, நரகவாசியாவா. எ.% \றி4 தவைற உண,9த 
ப!ரமS��� ப!ராய� சி4தமாக தி���வண4திேல ேதவ!ய!னா� 
�சி�க�ப@ட மகாலிGக4ைத� �சி4தா�   க�ைண 	+வதாக 
அ�ள5�ெச<தா,.   ப!ரமS� அRவாேற தி���வண� வ9� 
இைறவைன வழிப@டா..    அGேக தவL ெச<�ெகாO7�9த 
வ!_,ைவ� கO6  தா. �மி�� வ9த வரலா$ைற� \றி 
உைரயா7னா.. ப!ரம.  ேதவக�மியைன வரவைழ4�  
	@பவேன வர��� ஆலய� அைம���ப7� ெசா�ல. அவS� 
அRவாைண�ப74 தி��ேகாய!� அைம4தா..  ப!ரம. 
அ4தி��ேகாய!லிS� 	�9� சிவலிGக4ைத� �சி4� சிவேயாக4தி� 
இ�9தா..   அதைன உண,9த சிவப!ரா.  ப!ரமS��� கா@சிய�ள5  
அவ. ெச<த பாவ4ைத� ேபா�கி  இ��வண4தி� வசி�பவ���� 
பாவ� த:��ப7 அ�ள5னா,.  தி���வண4தி� இைறவ. 
 ய�	லிGகமா<4 ேதா.றிய�ள. அG� ப!ரமனா� ேகாய!� 
க@ட�ப@ட வரலா$ைற� கைதயாக�   �றி�ப!6கிற� இ�ச��க�. 
 



10. இல��மி சாப வ!ேமாசன� ச��க� இல��மி சாப வ!ேமாசன� ச��க� இல��மி சாப வ!ேமாசன� ச��க� இல��மி சாப வ!ேமாசன� ச��க� 

இ�ச��க4தி� ைவ�Oட4தி� இல��மி ெச<த பாவ4ைத� ேபா�க 
இ4தல� வ9த வரலா% \ற�ப6கிற�. 

ைவ�Oட4தி� ஆ7�பா7ய  அர�ைப. வ!4தியாதர. �தலிேயா��� 
ேவO7ய வரGகைள அ�ள5 சயனமOடப4தி� இல��மிேதவ! 
தி�வ7�  பண!ெச<ய. வ!_, நி4திைர 	+9தி�9தா,.   அRேவைளய!� 
வாலகி�லி எ.ற �ன5வ, வ9��ள ெச<திைய. ேச7ய, �ல� 
ேக�வ!�ப@ட இல��மி ேதவ!. அ��ன5வ, ��ளமானவரா< 
(�Yப!களா<) இ�4த�ப$றி எ�ள5 நைகயா7னா�.  அதனா� 
ேகாப�$ற �ன5வ, வ!_,ைவ1� மதியா�  ைவ�Oட4ைத வ!@6 
வ9தவழிேய தி��ப!� ெச.% வ!@டா,.  அ�ெபா;� நி4திைர ந:Gகிய 
வ!_, ெப�மா. இ�வைர நா. அ9தண,கH�� அ.ப. எ.பைத ந: 
இ�ேபா� மா$றி வ!@டா<.  உய,9த �லமகளா<� கணவ. க�4தி. 
வழி ஒ;�பவளாய!S�  அ9தண,கைள அவம+யாைத ெச<தா� 
அவ� �ல4தி$�� ேக6 வ!ைளவ!�பவளாவா� எ.% சப!4தா,.   

அ�சாப4ைதயைட9� இல��மி ேதவ! தி���வண� ேச,9� தவ�  
ெச<தா�.   வ!_, �,4தி பய9� வ!ைர9� ெச.% �ன5வ+ட�  த. 
மைனவ!  நைக4தைத� (ேகலியாக� சி+4தைத�) ெபா%4�� க�ைண 
	+ய ேவO6� எ.% ேவO7னா,.   அத$� அ��ன5வ, 
இல��மியானவ� ப.ன5�வ�ட� மண!க.ன5ைகய!� ��கி4 தவ� 
ெச<ய. வ!_,வாகிய ந: ேபா< 	@பவேன வரைர� �சி4தா�  
அவமதி4த அபராத�� சாப�� ந:Gகி ைவ�Oட4தி� வா�வா< 
என� பாவ வ!ேமாசன� \றினா,.  

ப!ற� வ!_, ெப�மா. �ன5வ+ட� அவ, வ9த காரண4ைத 
வ!னவ!னா,.  அத$� வாலகி�லி  �ன5வ��  நாGக� ெச<1� 
ேவ�வ!ைய ந: கா4த� ேவO6� என�\றினா,.  இதனா�  
அGஙனேம �ன5வ,க� ேவ�வ!ைய� கா4த�ள5னா,. ப!.	 
தி���வண� ேச,9� சிவலிGக� ெப�மாைன� �சி4ததினா� 
இல��மி�� உOடான அபராத�� சாப�� ந:Gக� ெப$%  
அவேளா6 ைவ�Oட� ேச,9� வா�9தா,.   

சி4திைர மாத4திேல ஆதிவார4திேல (ஞாய!$%�கிழைமகள5�) வ!_, 

த� ெபயரா� உOடா�கிய சிவலிGக4ைத மண!க.ன5ைக4 



த:,4த4திேல ��கி  வழிப@டா� பாவ� ந:Gகி வ!_,பாத4தி� �4தி 
ெப%வ,. 
 

11. உமாேதவ! தி�அவதார� ச��க� உமாேதவ! தி�அவதார� ச��க� உமாேதவ! தி�அவதார� ச��க� உமாேதவ! தி�அவதார� ச��க�  

 ஒ�சமய�. த@ச. ப!ரமாவ!ட� �;�த$ கடI� யா, என 
வ!னவ!னா..  அத$�� ப!ரமாI�  சிவ.தா. எ.% \றினா,.  

இ�பதிைல� ேக@ட த@ச..   பைட4த�. கா4த�. அழி4த� ஆகிய 
�4ெதாழி�கH�  �ைறேய �வ,கH��� 
உ+யதா< இ��க. சிவைன ம@6� 
�த$கடI� என� \%வ� எ.ப� 
ெபா�9தா� என� \றினா..   அதைன� ேக@ட 
ப!ர�மா எ.ைன1� வ!_,ைவ1� உOடா�கி� 
ப!.	 இRIலக4ைத� பைட�கI�. கா�கI� 
சிவெப�மா. அதிகார� ெகா64தா,. ஆதலா� 
அவேர �;�த$ கடI�-  அவைர ேநா�கி ந: 
தவL ெச<வா<ஸ என� \றிய�ள5னா,.   

அRவா% த@சS�  தவL ெச<ய. 
சிவெப�மா. எ;9த�ள5னா,. த@சS�. சிவெப�மான5ட� அவைர 
ேநா�கி உ�ைம வணG�ேவா, அைனவ�� எ.ைன வணGகI�. 
எ.பண! ெச<யI�. யா. உ.ைன மா4திர� பண!யI�. இ9திரபத�. 
ப!ர�மபத�. வ!_,பத�. அ ரபத� �தலிய எ�லா� எ.Sைடய 
ஆைணவழி  ஒ;��ப7 நா. தைலவனா<  இ��கI�  என��� 
	த�வ, 	த�வ!யைர� ெகா64� அவ,க� இற�காம� இ��கI�. 
உமாேதவ! என��   மகளாக� ப!ற�கI�. ந:, அ4ேதவ!ைய4 
தி�மண� 	+யI� வரம�ள ேவO6�" என வரGக� ேக@டா.. 

சிவெப�மாS� அRவாேற வரGக� அ�ள5னா,.  வர� ெப$ற த@ச. 
ப!ரமாைவ அைழ4� "மகா	ர�" எ.S�  நகைர அைம4தா..  அ9 
நக+லி�9� அரசா@சி ெச<�. ேவதவ�லிைய மண9� ெகாOடா..  

ப!.	 	4திர,கைள� ெப$% வ!வாக� ெச<� ெகா64�     
பா�கிய4ேதா6 வா�9� ெகாO7�9தா..   அ9 ேநர4தி� 
தி��ைகலாய4தி� உமா ேதவ!யா, சிவைன வணGகி உய!,கH�� 
�4திய�H� �ைறைய  அ�ள5� ெச<ய ேவO6� எ.% 



வ!Oண�ப� ெச<த ேபா�. சிவப!ரா.. உமாேதவ!யாைர� பைட4� 
�4தி ெகா6�பதாக� \றினா,.    ப!.	  காள59தி நதிய!ேல தாமைர 
மல+ேல வல�	+�சG� வ7வா< ந: தவ� 	+9தா�. த@ச. 
உ.ைன� �ழ9ைதயாக� ெகாO6 வள,�பா. என�\றி அ�ள5னா,.    

ப!ற� நா. வ9� உ.ைன மண� ெச<� ெகாO6 இ�கய!ைல�� 
வ�ேவா� எ.றா,.    
 

உமாேதவ!யா�� அ9த ஆைண�ப74 தவL ெச<ய. ேவதவ�லிேயா6 
த@ச. ந:ரா7ய ேபா�. கமலமல+ேல தGகிய சGகிைன� கO,$%� 
ைககள5னா� அ�ள5ய ேபா�. உமாேதவ!யா, �ழ9ைத வ7வாகினா,.  

அ��ழ9ைதைய4 தGக� மகளாக வள,4� வ9தன,.   உமாேதவ!ய!.  
ஆறாவ� ப�வமாகிய (26�த� 31 �7ய) ெத+ைவ� ப�வ4தி� 
க.ன5மாட4தி� சிவப!ராைன ேநா�கி4 தவL ெச<� ெகாO7�9தா�.  

சிவS�. ப!ராமண. வ7வ� ெகாO6 வர. அவைர வணGகி 
உபச+4தா�.    ப!ரம�சா+� ப!ராமணனாக வ9த சிவெப�மாS�. 
ேதவ!ய!ட�. உ.ைன மண� ெச<1� ெபா�@6 வ9ேதா� என� 
\றினா,.  அத$� அLசிய ேதவ!யா, வLசக ேவட� தாGகி வ9தா< 
ேபாU� என� சின9� \றினா,.  ேமU� நா.  சிவைன மண� 
	+1�ெபா�@64 தவ� ெச<கிேற. எ.%� \றினா,.  அ�ேபா�. 
"இைறவ. வ9� மண� 	+த� அ�ைம" என4 ேதவ!ைய இக�9தா,. 

இதனா� ேதவ!யா, ேமU� வ�9தி. அ�9தவ� ெச<ேவ. என� 
\றினா,.   சிவ. த. உOைம வ7ைவ ெவள5�ப64த4 ேதவ!யா,. 
கOண:, ஒ;க அவைர4 த+சி4தா,.  இ9நிக��சிகைள� கO,$ற 
ேச7ய, ஓ7� ெச.% த@சன5ட� ெசா�லின,. த@சS� சிவS�ேக 
தன� மகைள மண� ெச<� ெகா6�ேப. என உ%தி�Oடா..  
 

12.   தி�� கலியாண� ச��க�தி�� கலியாண� ச��க�தி�� கலியாண� ச��க�தி�� கலியாண� ச��க� 

 த@ச. உமா ேதவ!யா���4 தி�மண� ெச<வ!��� ெபா�@6. 
அைன4� ேவைலகைள1� �வ�கி. 	4தி+கைள1� வரவைழ4தா..  

வ!_, ப!ர�மா ஆகிேயா�� வ9தன,.    சிவ. உமாேதவ!யா, 
தவLெச<1� இட4தி$� எ;9த�ள5னா,.     அ�ேபா�. த@ச. 
சிவெப�மாைன4 தி�மண மOடப4தி$� எ;9த�ள ேவO6ெமன 
ேவO7னா..  அRவாேற எ;9த�ள5ய சிவப!ராS��. ேவதவ�லி 



ப �பா� வா,4�   பாத�ைச ெச<தா�.    ேதவ,க� Kழ 
உமாேதவ!யா, தி�மண�ேகால� ெகாO6 
சிவப!ரா. அ�ேக அம,9தா,.   ப!ர�மா அ�கின5 
வள,4�4 தி�மண� சடG�கைள �7��� 
ேபா�.  சிவப!ரா. மைற9த�ள5னா,.   ெப+�� 
வ�9திய உமாேதவ! அ�9தவ� ெச<தா,.    

த@ச.  ேதவ,கைள அS�ப!ைவ4�வ!@6�  
சிவைன நி9தி4�� ெகாO7�9தா..   

இRவா% இ���� ேபா�. சிவப!ரா. 
உமாேதவ!யா���� கா@சியள54� அவைர 

இடபவாகன4திேல அமர� ெச<� ைகலாய4தி$� அைழ4�� 
ெச.றா,.   இRவா% த@சS��� கா@சியள5�காமேலேய 
உமாேதவ!யாைர� கவ,9� ெச.றதா�. த@ச. ேதவ,கைள அைழ4�. 
இ.% �த� சிவப!ராைன ந:Gக� வழிபட�\டா� என 
ஆைணய!@டா..   
 

13.  த@ச. ேவ�வ!யழி4த ச��க�த@ச. ேவ�வ!யழி4த ச��க�த@ச. ேவ�வ!யழி4த ச��க�த@ச. ேவ�வ!யழி4த ச��க� 

 பா,வதிேதவ!ய!. த9ைதயாகிய த@ச. நட4திய யாக4தி$� 
அவள� கணவ.-பரேம/வரS�� அைழ�	 இ�ைல.  இதனா� 
அைழயா வ!�9தாள5யாக யாக4தி$�� ெச�ல�\டா� எ.ப� ஈச. 
வ!��ப�.   இ��ப!S� தன� த9ைத நட4�� யாக4தி$�� ெச.% 
த9ைத�� �ைற�ப7  எ64�� \றி. ஈசைன1� அைழ�க� 
ெச<யேவO6� எ.ப� உைமய�ைமய!. வ!��ப�.  இதனா�  
பா,வதி பரேம வர�ட. த,�க� ெச<தா,. 

 த@ச. சிவப!ராைன வ!ல�கி தி�மா� �தலிய ேதவ,க� Kழ 
ேவ�வ! ெச<ய4 �வGகினா..  இதைன நாரத, சிவன5ட� 
ெத+வ!4தா,.  அ�ேபா� உமாேதவ!யா,. சிவன5. தி�உ�ள� 
உணராம� த@சன5. யாகசாைலைய அைட9தா,.    த. மக� 
ேவ�வ!�� வ9தி��பைத� கOட த@ச. மி�9த ேகாப�$%. ந: 
கய!ைலமைல��4 தி��ப!� ெச�லலா� என� \றினா..  உமா 
ேதவ!யா, க6Lசின� ெகாO6  அRேவ�வ! அழிய  உ.Sைடய 
தைல1� ஒழி9தி6க என� சப!4தா,.  ப!.	  �லா�கின5ைய எ;�ப! 



அதிேல ��கி த@ச.  வள,4த  யாக�Oட4திேல அவத+4தா�.  

இ9நிக��சிகைள தி�ந9தி ேதவ, வழியாக அறி9த சிவப!ரா..  ெந$றி� 
கOண!லி�9� வ :ரப4திர� கடIைள�  பைட4�  த@சன5. சிர4ைத 
அ%4�. அவன� ேவ�வ!ைய1� அழி4�வ!6 யா�� வ�ேவா� 
எ.% தி�வா< மல,9த�ள5னா,.   வ :ரப4திர� கடIH� 
அRவாைண�ப7.    த@சன� தைலைய அ%4� யாக �Oட4திேல 
ேபா@டா,.  அ�ேபா� சிவ. எ;9த�ள5னா,.   உடேன தி�மா� 
வணGகி� ப!ரா,4தைன ெச<தைமயா�. வ :ரப4திர� கடI� �கமாக� 
சிவெப�மா.  ேதவ,கைள� ப!ைழ�ப!4தா,. ப!. ப!ர�மா வணGகி� 
ேக@6� ெகாOடப7 ஆ@7. தைலைய4 த�கS�� அைம4� 
எ;�ப!னா,.    சிவப!ரா. பா,வதி ேதவ!யா�ட. தி��கய!லாய மைல 
ேச,9� ேயாகியா< எ;9த�ள5னா,.    ஈசன5. வ!��ப4தி$� மாறாக�  
ெச.ற��. அவைர எதி,4�� சOைட� ெச<த�� இைறவ! அறி9� 
ெச<த பாவGக� அ�லவா?  இ�பாவGகைள இைறவ!ேய 
ெச<�வ!@டாேரஸ   இRவா% அறி9� ெச<த பாவ4ைத� ேபா�க 
ப!ராய�சி4த� ெச<ய ேவO6ெமன பா,வதி ேதவ! வ!��ப!ய!�9தா,. 
 

14. உைமவ� ச��க�உைமவ� ச��க�உைமவ� ச��க�உைமவ� ச��க� 

 சிவெப�மாS� ந:  ேபா<4 தி���வண4தல4தி� தவ� ெச<. 
அGேக ஒ� �ல லிGக� ேதா.%�.   அதைன ந: �சி4தா�. தா� 
ெவள5�ப6வதாக� \றி உமா ேதவ!�� அ��	+9தா,.    உமா 
ேதவ!யா�� அRவாேற பா+சாத மர4ைத வள,4� அத. நிழலிேல 
தவL ெச<தா,.  அ�மர4தி. அ7ய!ேல சிவலிGக� �ைள4த�. 

அதைனயறி9� �சி4� வழிப@டா,.   சிவS� வா,4ைத கட9த  
பாவ4ைத மா$றி  அம,9தி�9தா,.  

இ�ேவ தி���வண4தி�  ய�	லிGகமா<� சிவப!ரா. ேதா.றிய 
வரலா% ஆ��. இRவ!ட4தி�  திைனயளI தான� ெச<தாU� அ� 
	Oண!ய4ைத� ேச,��மிடமா��.     

இGேக  ேவத� உண,9த அ9தண.  ஒ�வ.  சிவா,�சைன ெச<�  
உடலிைன ெவ%4�. இைல�கறி மா4திர� உO6 சிவ ேயாக4தி� 
அம,9தி�9தா..  ெப�மைழ ெப<1� ஒ� நா� இரவ!ேல  ஒ� 
ப!ராமண.  அ�சிவேயாகிய!. ப,ணசாைலைய அைட9தா..   



சிவேயாகி1�  வணGகி அவைர வரேவ$% தன�கி�9த 
இைல�கறிய!� ஒ� பGைக அவ���� ெகா64� உOப!4தா..    

ப!ராமணS� அRவ!ைல� கறிைய உO6 மகி�9தா,.   அதனா�. 
சிவப!ராS� தி�உ�ள� மகி�9� அ�ள5னா,.    இைல�கறி பைட4த 
அ9தண, �.ேன சிவ. ேதா.றி ப!றவ! அ%மா%  அ�� ெச<தா,.  

அவS�� மரண� ேந+@டேபா� ேவதா9த �7பாகிய சி4தா9த4ைத 
உபேதசி4தா,.  எனேவ  "இ4தி���வண4 தி�4தல4தி$� ஒ�பான  
எ9த ஒ� தல�� இ�ைல என� \ற�ப6கிற�் .  
 

15.   �ேசாதி த:,4தயா4திைர� ச��க� �ேசாதி த:,4தயா4திைர� ச��க� �ேசாதி த:,4தயா4திைர� ச��க� �ேசாதி த:,4தயா4திைர� ச��க� 

 ேகாதாவ!+ நதி� கைரய!ேல. ேபாகவதி நகர4திேல. ேதவவ. 
மாெவ.S� அரச. ஒ�வ. ஆ@சி  ெச<தி�9தா..  அவS��� 
 �ேசாதி �தலான நா.� 	4திர,க� இ�9தா,க�. அவ,கH��4  
தி�மண� ெச<வ!4�. �4த 	4திரனாகிய  �ேசாதி எ.பவS�� 
�7K@7 �ைற�ப7 அரசா@சிைய அவன5ட�  ஒ�	வ!4�வ!@6  
த�மசீைலெய.S� மைனவ!ேயா6 வன4ைத அைட9� தவ� 
ெச<தா..  ப!.ன, அவS� அவன�  மைனவ!1�  
சிவபதமைட9தன,. அRவ!�வ����  �ேசாதி க,ம கா+யGகைள   
�74தப!.  நாரத�ன5வ, அவைன� ச9தி4�.  "உ. �.ேனா,க� ந: 
ெச<19 தில (எ�) த��பண4ைத  ேந+ேல ெப%�வைர த��பணL 
ெச<வா<"  எ.% \றினா,.   �ேசாதி அரசS�. த. ேசைனக� Kழ� 
	ற�ப@6� ப!ரயாைக. அ+4�வார�. அவ9தி. மாளவ�. காேகால�. 
ந:லகOட�. தி+\டவ :ச� ஆகிய வடநா@64 தலGகள5U�.  
காLசீ	ர�. தி�ைலவன� ஆகிய ெத.நா@64 தலGகள5U� 
�ைற�ப7யாக4 த:,4தGகளா7� சிவப!ராைன4 த+சி4�� ப!தி,கைள 
ேநா�கி4 தில  த��பணLெச<தா.. ப!.ன, பாO7யநா@7ேல 
தி�வாலவா< ேச,9�. ெபா$றாமைர� �ள4திேல  ��கி அவன� 
�.ேனா,கH��4  திலத��பணLெச<� மWனா@சி சேமத 
 9தேர வரைர வழிப@6  அGேக தGகினா..  அRவா% தGகிய!���� 
ேபா�. ஒ� தின� இ4தைன தலGகள5� திலத��பண� ெச<��  
�.ேனா,க� ேந+� வ9� அவ$ைற� ெப$%� ெகா�ள 
வ!�ைலேயஸ ஒ�ேவைள. "நாரத�ன5வ, \றிய வா,4ைத 



வ!ேநாதேமா் எ.% க�தி மன� வ�9திய!�9தா..  அ�ேபா�  
நாரத�ன5வ, அG� வ9� இ4 தி�வாலவா<��� கிழ��4 திைசய!� 
தி���வண� எ.S� தல� உ�ள�.  அ4தல�  சிவப!ராS���. 
�ன5வ,கH���. ப!தி,கH���  தி�I�ள� மகிழ4த�க தலமாக 
உ�ள�. "ந:  அGேக ெச.% உ. ப!தி,கH��4 தில த��பண� 
ெச<தா�  அதைன அவ,கேள ேந+� வ9� ெப$% 
�4திைடயவா,க� எ.றா,.  அGஙனேம அரச. தி���வணL 
ேச,9தா." .   
 

16.  �ேசாதி ப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� �ேசாதி ப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� �ேசாதி ப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� �ேசாதி ப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� 

 நாரத �ன5வ, அ�ள5யப74 தி���வணL ேச,9த 
 �ேசாதிராச.. மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல ந:ரா7� சிவலிGக� 
ெப�மாைன வழிப@6 வ�� நாள5ேல. ஒ�நா�. காலவ�ன5வைர� 
கO,$% வணGகி. அவர� ஆசி,வாத� ெப$%. ைவைகநதி �தலிய 
த:,4தGகள5ேல அமாவாைசதின4திேல ந:ரா7. த.ேனா6 வ9த 
�வாய!ர� �ன5வ���� அ% ைவ� கறிய��ட. தி�வ�� 
ெச<வ!4�. தி���வேணச���� �ைசக� நட4தி. மண!க.ன5ைக4 
த:,4த4ைத அைட9� ந:ரா7. சGக$ப� பOண!�  ப!தி,கைள 
ஆவாகி4�. "எ.Sைடய ப!தி,. ப!தாமக,. ப!ரப! அைனவ�� 
என�ெகதி+ேல ேதா.றி நா. ெகா6��� எ�ைள1�. தOண :ைர1� 
ப!Oட4ைத1� ஏ$ற�ளேவO6�◌ஃ  ஏ$ற�ளாவ!7.. என�ய!ைர 
வ!@6வ!6ேவ." எ.% அைனவ�� ேக@��ப7யாக�  ெசா�லி� 

ப!Oட� ெகா64தா.. அ�ேபா� ம$றவ,கH��4 ேதா.றாம� 
அRவரசS�� ம@6�  ப!தி,க� அைனவ�� ேதவவ7வGெகாO6 
எதி+ேல ேதா.றி� ப!Oட4ைத உO6 அரசைன ஆசி,வதி4தன,.  

இதனா�  அரச. மகி�9தா..  ப!.ன, அவன� �.ேனா,க�  
சிவப!ரா. தி�வ7நிழலி$ ேச,9தா,க�.  சிவப!ரா. தி�வ�ள5னாேல 
 �ேசாதிராச. சீவ. �4தி ெப$றா.. �வாய!ர� �ன5வ,கH� 
ப!தி,க� ெபா�@64 தானL ெச<தைமயா� அ��ன5வ,கHைடய 
ப!தி,கH� ந$கதி ெப$றன,. இ�காரண4தாேல இ4தலமான�  
ப!தி,�4தி	ர� எ.% ெபய, ெப$ற�. 	@பவேனச, தி��ேகாய!U�� 
நி�தி4தி�கிேல (ெத.ேம$�4திைச)  �ேசாதிராச.  த.Sைடய 



த9ைத ேதவவ.மாவ!. ெபயராேல  ஒ� சிவலிGக4ைத நி%வ!னா..  

ப!.	 அRவரச. �வாய!ர� �ன5வ,கேளா6 ேபாகவதி நகரL 
ேச,9தா..   

"தி���வண4 தல4திேல ப!தி,கH��4 திலத,பணL ெச<ேவா, 
அளவ!�லாத பய. ெப%வ,"   எ.ற க�4�� "ப!�, �4தி	ர�" 
எ.ற ெபய, ஏ$ப@டத$கான காரண�� இ� ச��க4தி� 
\ற�ப@6�ள�. 
 

திதி - த��பண� ெச<த� - தி���வண4தி� 1)  _ ேகாவ!9தராஜ. 
ஐயGகா,. 2) _ கி�mண ஐயGகா, ம$%� 3) _ ெரGகநாத ஐயGகா,  
இவ,கள� �6�ப4தின,  பர�பைர பர�பைரயாக4 திதி ம$%� 
த,�பணGகைள� ெச<� வ�கி.றன,.    தி��ேகாய!� அ�ேக உ�ள 
அ�ரகார வ :திய!� இவ,கள� வ :6க� உ�ளன. 
 

17. த:,4த� ச��க�த:,4த� ச��க�த:,4த� ச��க�த:,4த� ச��க� 

 கா,4திைக மாத� ப!ற��� 	Oண!ய கால4திU�. 
ஞாய!$%�கிழைமகள5U� K+ேயாதய4தி$� �.ேன. மண!�Oட4 
த:,4த4திேல. K+ய ம9திர� உ�ச+4� ���ேவா,.  அவ,க� 
வ!��ப!யவ$ைற அைட9�. �7வ!ேல சிவேலாகLேச,வ,.   

அ�மண!�Oட4திேல ��கி  அ9தண,கH�� உட� உைழ�ைப4 
தானL   ெச<ேவா, �.ம(�@டேநா<)�தலிய ேநா<க� ந:Gகி. 
�7வ!ேல K+யஉலக� அைடவ,.  அ4த:,4த4திேல. மா,கழி மாத4தி�  
ெசRவா<�கிழைமகள5� மைனவ!1ட. ���ேவா, 	4திர�ேப% 
அைடவ,.   தி�ைவ9ெத;4ைத உ�ச+4� அ வதி ந@ச4திர4திேல 
���ேவா, இ%திய!ேல சிவேலாக� அைடவ,.  �;நிலI நா@கள5� 
ப!ரமதாOடவ �,4திைய� (தி���வண நடராசைர) �சி�ேபா, மேகச, 
உலக4திேல ஒ� க,ப கால� வைரய!ேல தGகி� ப!.	 சிவேலாக� 
ேச,வ,. மக(ஆவண!) மாத4திேல K+ேயாதய கால4திேல. K+ய 
ம9திர� உ�ச+4�� சிவப!ரா. தி��.ன, நாடகL ெச<ேவா, 
இ%திய!ேல ந$கதி ெப%வ,.  K+ேயாதய4தி$� �. ைவைக 
நதிய!ேல ��கி.  சிவரா4தி+ய!ேல உற�கமி.றி நா.� யாம�L 
சிவ�ைச  ெச<�. தானGக� ெச<ேவா, இ%திய!ேல சிவேலாக� 
ேச,9� வா�வ,. மண!க.ன5ைக4 த:,4த4தி� இடப(ைவகாசி)மாத4தி� 



வ!சாக ந@ச4திர4திU�. த@சணாய4தி� கிரகண கால4திU� 
ந:ரா6ேவா,.  பல வைகயான தானL ெச<த பயைன� ெப%வ,.  

சிவச9நிதிய!� இரOட�	 ெச�U9 aர4தி� வசி@ட த:,4த4தி� 
���ேவா, இ%திய!ேல ப!ரமபத� ெப%வ,.  K+ேயாதய4திேல 
இ9திர4 த:,4த4திேல. பG�ன5 மாச� உ4தர ந@ச4திர4தி� 
���ேவா, யாகபல4ைத அைடவ,.  ப.ன5ரO6  தினGக� 
���ேவா, சாகயாகபலைன� ெப%வ,.   ஒ� மாத� ���ேவா, 
அ வேமத யாக� பலைன� ெப%வ,.  அ4த:,4த4ைத� ப��ேவா, 
அ�கின5 nnாம பலைன அைடவ,.    

இRவா% தி���வண4 தி�4தல4தி� உ�ள த:,4தGகைள1�. 
அவ$றி� எ9த நா@கள5� எRவா% ந:ராட ேவO6� எ.ப� ப$றி1�. 
அRவா% ந:ரா7 இைறவைன வணG�வதா� ஏ$ப6� பல.கைள 
எ�லா� �றி��� வOண� இ�ச��க� அைம9��ள�. 
 

18. நள. கலிேமாசன� ச��க�நள. கலிேமாசன� ச��க�நள. கலிேமாசன� ச��க�நள. கலிேமாசன� ச��க� 

 நள�ச�கரவ,4தி ேவ@ைடயா7 �74� ேவடேரா6 மதியஉணI 
உO6 மரநிழலிேல நி4திைர ெச<தா..   அ�ெபா;�.  மர4திலி�9� 
கீேழ வ :�9த பா�	 த:Oட. உட� க�4ததாக� கனI கO6 வ!ழி4தா.. 

கனவ!$�� ப!ராய�சி4த� ெச<��  நளராசS�� 
ஊ�க�Oடாகவ!�ைல.  ப!.	 நளராச. Kதா7 எ�லாவ$ைற19 
ேதா$%4 �.ப�$%. மைனவ! 	4திர,கைள வ!@6 வன� 	�9தா..  

	�9தப!.ன, ந�ட. எ.பவ. பா�பாகி4 த:O7னைமயா� உட� 
�;வ�� ஒள5 ம;Gகி� க�ைம1$றா.. ப!.ன, நளராச. 
இ��ப.ன ம.னன5ட�  ேத,� பாகனாக� ேச,9தி�9தா.. அவSட. 
தமய9தி  ய�வர4தி$�� ெச.% அவைள மைனவ!யாக அைட9தா..  

மWO6� Kதா7 ெவ.%.  அரசாO6. மைனவ! ைம9த�ட. 
நா�வைக� ேசைனKழ4 த:,4தயா4திைர��� 	ற�ப@டா..  ப!ற� 
ேகதார� காசி �தலிய தலGகைள அைட9�. த:,4தமா7�  சிவலிGக 
�,4திகைள4 த+சி4�� ெகாO6. ம�ைரைய அ64�4  
தி���வண� ேச,9�  வாமிைய1� அ�ைமைய1� த+சனL ெச<� 
வழிப@டா.. தி���வண4தி. மகிைமைய1� அ�பதி��4 தா.வ9த 
ப!.ன,4 தன��Oடாகிய மனநி�மதிைய1� உண,9�  ஈசைன 



வணGகி இ4தி���வண4தல4திேலேய தGகினா..  தானGக� 
ெகா64�  	@பவேனச��� மேகா$சவ� நட4தினா.. 
 

19. தி�வ!ழா� ச��க�தி�வ!ழா� ச��க�தி�வ!ழா� ச��க�தி�வ!ழா� ச��க� 

 நள�ச�கரவ,4தி. தி���வேணச���4 தி�வ!ழா நட4த4 
ெதாடGகி. வள,ப!ைறய!ேல 	ன,�ச ந@ச4திர4திேல இடப� 
ெகா7ேய$றி  இரத உ$சவ� நட4தி4 த:,4த வ!ழாI�  ெச<வ!4தா..  

ப!.	 சிவலிGக� ெப�மாைன4 த+சி4� வ!ைட ெப$%� ெகாO6 
தன� நகர4ைதயைட9� வா�9தி�9தா..    

அறியாம� ெச<த பாவ�  தி���வண4 தி�4தல4ைத வணGகிய 
உடேனேய ஒழி9�வ!6�.  அறி9� ெச<த பாவGக�  இ4தல4தி� 
ஒ�மாத கால� தGகி இைறவைன வழிப@டா�  ந:G��.  அ9தணைர 
நி9தி4த பாவ�தலியன. அ�பதிய!� ஆ%மாத கால� தGகி 
வழிப@டா� த:��.  சி4திைர மாத4தி� �;மதி நாள5�  
மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல ��கி4 தி���வேணச���4 
தி���மாைல சா4தினா�. சி9தி4தன எ�லாL சி4தி���.  ைவகாசி 
மாத� �;மதிநாள5�  வ!சாக ந@ச4திர4தி�  	@பவேனச���� 
ப@6� ப+வ@டG ெகா64தவ,. பாவGக� ந:Gகி� ச9ததி1ட. 
ச�கரவ,4தியா<  வா�9�. சிவேலாகL ேச,வ,.  உ4தராயண�. 
த@சிணாயண�. மாத�ப!ற�	 கால�. "கிரகணகால�  �தலிய 
	Oண!ய காலGகள5ேல மண!க.ன5ைக �தலிய த:,4தGகளா74 
தானL ெச<ேவா,. பாவGக� ஒழி9�  எ@6வ!தமான ேபாகGகைள 
அSபவ!�ப," . 
 
  

20. சித�பர உபேதச� ச��க�  சித�பர உபேதச� ச��க�  சித�பர உபேதச� ச��க�  சித�பர உபேதச� ச��க�  

 வசி@ட, �தலாகிய �ன5வ,க�. நா.� ேவதGகைள1� ஓதி 
உண,9� தG�த$கிடமானதா�. 	@பவன�. ச�,ேவத	ர ெமன� ெபய, 
ெப%�.  அ�பதிய!ேல. வ!யாச �ன5வ+ட� உபேதச� 
ெப$ற மா9திய9தின �ன5வ��. தியானகா@ட 
�ன5வ�� சிவப!ராைன ேநா�கி4 ேதவவ�ட�  
N% வைர1�  அ�9தவ� 	+9தன,.  (சிGக சி4த, 
ம$%� �ரG� சி4த, தி���வண4தி� தவ� 



ெச<1� கா@சி - அ�ம. ச9நிதிய!. த:,4த4ெதா@7 அ�ேக உ�ள�). 
அத$�� சிவப!ரா. இடபாYடராக4 ேதா.றினா,.  அ��ன5வ,க�  
த+சி4�4 �தி�க. அ4�தி�� மகி�9த�ள5ய சிவப!ரா.. �ன5வ,க� 
ேவO7யவர4ைத  வ!னவ!னா,. அ� �ன5வ,க�. 
"இ4தி���வண4திேல ஐ9ெத;4� ம9திர4ைத எGகH��  
உபேதசி4� ஆன9த தாOடவL ெச<த�ள ேவO6�" எ.% 

ேவO7ன,.  அத$�� சிவப!ரா.. "கா.மWர நா@7� 
உ�ள �ன5வ,க� ெபா�@64 தி�ைலவன4திேல 
தி�நடனL ெச<ேவா�  அைத ந:GகH�  
த+சி�கலா�"  எ.% அ�ள5னா,.   இ4தல4திேல 
ப!ரணவமாகிய தி�ைவ9ெத;4ைத உGகH�� 
உபேதசி4�. உGக� இ�தய�கமலமாகிய  
அ�பல4திேல தி�நடனL ெச<ேவா�." எ.% 
\றி� ப!ரணவ4ைத உபேதசி4த�ள5னா,.  அதைன 

�ன5வ,க� சி9தி4�. சிவப!ரா. தி�நடன4ைத1� அவ,கள� 
இ�தய� கமல4திேல த+4�� ப!.	 தி�ைலவனL ேச,9� 
சிவப!ராSைடய ஆன9த தாOடவ4ைத4 த+சி4தன,.   (�ரG� சி4த,. 
ப.றி சி4த,. சிGக சி4த, ஆகிேயா, தி���வண4தி� தவ� இய$றிய 
கா@சி - ெப+ய ந9தி�� அ�ேக உ�ள aண!�  உ�ள சி$ப�). 
இ�	ராண� க�4ைத4 தி�நாI�கரச,. தி��கய!லாச நாத, 
கா@சித�� இடGகைள4 ெதா�4�� \%� தி��பா ர4தி�. 
"	லிவல�	4a, 	கP, 	.\, 

	ற�பய� �வண� ெபா<ைகந�P," 

எ.% எ64�� பா6கிறா,. உமாேதவ!. வ!_, ப!ரம.. K+ய. 
�தலிேயா�� ம$ற �ன5வ,க�. இரா�கத,க� �தலிேயா�� 	4தி 
�4திய!. ெபா�@6� சிவப!ராைன அ,�சி4�� பாவGகைள� 
ேபா�கினைமயா�. இ4தி���வண� மகாபாபவ!ேமாசன	ரெம.% 
ெபய, ெப%�. 

 சிவப!ராேனா6 காள5ேதவ! சபதG\றி ஆ7ய பாவ4ைத� ேபா���  
ெபா�@64 தி���வண4 தி��ேகாய!U��.  வடதிைசய!ேல த. 
ெபயராேல காள5 ரலிGக� என ஒ.% நி%வ!�  �சி4தா�. 



 பன5ெரO6வ�ட� மைழய!�லாத கால4திேல. சல9தர. 
எ.S� தவைள தி���வண4திேல. அல+ய7ய!� தGகிய!�9த�.  

அRவல+ய!� �4த மல, சிவப!ரா. தி�வ7ய!� ஏறினதா�. 
சிவப!ரா. அ4தவைள��� ச�கரவ,4தியா< இ���� வர� 
அ�ள5னா,.  வர� ெப$ற சல9திர.. �மிைய ஆO6 ேதவ,கைள 
வ�4தினா.. அதனா� அவைன அழி�க�  சிவப!ரா. வ!_,I�� 
இ4தல4திேல  ச�கர�பைடைய அ�ள5� ெச<�. சல9தரைன� 
ெகா�வ!4தா,.  என5S�. �.	 அல+மல, K6த$�� காரணமானதா� 
சல9தரS��   �4தி அ�ள5னா,. 
 

தாழ�� வழிப@ட தி�4தல�தாழ�� வழிப@ட தி�4தல�தாழ�� வழிப@ட தி�4தல�தாழ�� வழிப@ட தி�4தல� 

 ஈசன5. அ7�7 ேத7ய கைதய!�  ஈசன5. தைலய!லி�9� 
கீேழ வ!;9த தாழ�� ப!ரமS�� ஆதரவாக இைறவன5ட� ெபா< 
ெசா�வ� தவ% எ.% அறி9�� ெபா< ெசா.ன�.   தா. அறி9� 
ெச<த பாவ� ேபா�க தி���வண� வ9� ஆ$றி. கைரய!� 
ஒ�Gகிய!�9� ஈசைன வணGகி� பாவ வ!ேமாசன� ெப$ற�.    

இRவா%  அ�றிைண உய!,கள5. ேவO6தU���\ட ெசவ!சா<4� 
அவ$றி. பாவGகைள1� ேபா�க வ�லவ,.  அைன4� உய!,கள5. 
மW�� அ.	ைடயவ,. வ!ைன த:,��� ப+I உைடயவ, 
தி���வணநாத,.  

 இRவா% தி���வண� 	ராண�. தி���வண4தி. ப�ேவ% 
சிற�	கைள1� பா71�ள�. 

***** 
  

3. தி���வண� தி���வண� தி���வண� தி���வண�  தி�வ!ைளயாட$  	ராண� தி�வ!ைளயாட$  	ராண� தி�வ!ைளயாட$  	ராண� தி�வ!ைளயாட$  	ராண�  
  

தி�வ!ைளயாட$	ராண� எ.ப� ம�ைரய!�  வ :$றி���� 
ேசாம 9தர� கடI� த.Sைடய அ7யவ,கH�� அ��	+9த 
சிற�	�கைள எ64�� \%வ�.   தி�வ!ைளயாட$	ராண� கைதகைள 
	லிo, ந�ப! எ.பவ��. பரLேசாதி �ன5வ, எ.பவ�� பா7 
1�ளன,. 

 இ�ப�திய!� தி�வ!ைளயாட$ 	ராணGகள5� தி���வண4 
�ட. ெதாட,	ைடய ப�திக� எ64�ைர�க� ெப$%�ளன.  



தி�வ!ைளயாட$	ராண4தி� 36 வ� படலமாகிய இரசவாத� ெச<த 
படல4திU� 49 வ� படலமாகிய தி�வாலவாயான படல4திU� 
தி���வண� ெதாட,பான ெச<திக� இட� ெப$%�ளன. 
 

இரசவாத� ெச<த படல�இரசவாத� ெச<த படல�இரசவாத� ெச<த படல�இரசவாத� ெச<த படல� 

பரLேசாதி �ன5வ, இய$றிய  தி�வ!ைளயாட$ 	ராண4தி�  
��ப4தாறாவ� படலமாக இரசவாதL ெச<த படல� உ�ள�.   இதி� 
தி���வண4� இைறவ. தி�ேமன5ைய� ெச<திட4 ேதைவயான 
தGக4ைத இரசவாத� �லமாக� ெப$றி6� �ைறைய. ம�ைர ஈச. 
சி4த, வ7வ!�   ேந+� வ9�  அ�ள51�ளா,.  
 

அ.னமி@ட ைகஅ.னமி@ட ைகஅ.னமி@ட ைகஅ.னமி@ட ைக 

�.	 தி���வண4தி� ெபா.னைனயா�  எ.ற சிவப�ைத 
இ�9தா�.  இவ� சிற9த நடன மா�.  நா@7ய இல�கண�ப74 தின�� 
இைறவ. �. நடனமா6வ� இவள� வழ�க�.  தன��� கிைட��� 
வ�மான4ைத எ�லா� அ.னதான4தி$�� ெசலI ெச<தா�.  

தின�� சிவன7யா, பல�� வ9� உணவ�9தி� ெச�வைத� கO6 
மகி�9தா�.  

"தி�4த, �வண வாணைர� ேசவ!4��  4த 

நி�4த மா7வ9 த7யைர� ெபா�ெளன நிைன1G 

க�4த ளாய�� சி4தவ, கள5�பவன5  ைவoO 

அ�4தி ெயLசிய த�9�வா ளஃதவ ண!யம�"    

அ�ப7ய!��ைகய!� அவH��4 தி���வண� ேகாய!லி� ைவ4�� 
�சி�பத$� இைறவன5. தி�ேமன5ைய4 தGக4தி� ெச<� ெகா6�க 
ேவO6� எ.% ேபராவ�  �வணநாத+. அ�ளாசிய!னா�  
உOடான�.  ஆனா� கிைட��� ெபா��   எ�லா� அ.னதான4 
தி$ேக ெசலவான�.  தGக4தி$� எGேக ேபாவ�?  �ல�டண 
பாO7யS�� எ6�க எ6�க� �ைறயாத ெபா$கிழிைய  வழGகிய 
ம�ைர ேசாம 9தர� கடIைள மனதி� நிைன9� ேவO7னா�.    

சி4த, வ7வ!� சிவெப�மா.   

இ9த ப�ைதய!. வ!��ப4ைத அறி9த ம�ைர ேசாம 9தர� ெப�மா.. 
அதைன� �,4தி ெச<ய தி�I�ள�ெகாO6 சி4த,  வ7வ!� 
தி���வண4தி�. ெபா.னைனயா� வ :@7$�  எ;9த�ள5னா,.   



அ.னதான� நைடெப$%� ெகாO7�9த�.  தாதிய,க� உணI 
உOண வா�Gக� என� சி4தைர1� அைழ4தன,.   அத$� சி4த, 
ெப�மா.. உGகள� தைலவ!ைய இGேக அைழ1Gக� என� \றினா,. 

ெபா.னைனயா� வ9தா�. சி4தர� பாதGகள5� தன� தைல 
பதி1மா% பண!9� உணI உOண அைழ4தா�.  அத$�� சி4த,. 
உன� �க� வா@ட4�ட. காண�ப6கி.றேதஸ  உன� மன� 
கவைலதா. எ.ன? எ.% ேக@டா,. ெபா.னைனயாH�.  எGக� 
தைலவனா� தி���வண4� இைறவன� தி�I�வ!ைன� 
ெச<வத$� உ�ள4தி� ெப�வ!��ப� ெகாO6 ெம;கினா� 
க��க@7 ைவ4��ேள..  அதைன� ெபா.ன5னா� ெச<� �7�க� 
க�திய என�� நா�ேதா%� ைகய!� வ�� ெபா�� �;வ�� 
அ7யா,கH�� அ.ன� இ6வதிேலேய ெசலவாகி வ!6கி.ற�.   நா. 
எ.ன ெச<ேவ.?  எ.% தன�  கவைலைய  \றினா�. 

 அத$�� சி4த��. ந:  தான4�� சிற9த அ.னதான4ைத 
நா�ேதா%� ெச<� வ�கி.றா<.  உ. ெபய��� ஏ$றவா% 
அழிவ!�லாத இைறவன5. தி�I�வ4ைத4 தGக4தினா� ெச<ய� 
ெப%வாயாக என வா�4தினா,.  ப!.ன,. அைன4� உேலாக� 
பா4திரGகைள1� ெகாO6 வர�ெச<�. தி�ந:$றிைன4 aவ!னா,.  

இவ$ைற4 த:ய!லி@6� கா<� Gக� தGக� கிைட��ெமன� \றி 
அ�ள5னா,.  ெபா.னைனயா� அ�சி4த,  வாமிைய வணGகி  
இ.ைறய இரI இGேகேய தGகி4 தி�வ�� ெச<� இரசவாத� 
ெச<� �74தப!.ன, அதிகாைல எ;9� ெச�லலா� என 
ேவO7னா�.   மWனா@சி அ�ைமைய� ப!+யாத ேசாம 9தரேர சி4த, 
வ7வ!� வ9��ளதா� அவ, "யா�  ம�ைரய!� வ!ளG�� 
சி4தராேவா�" என� \றி மைற9தா,.   சி4த, \றிய ெசா$கH�.  
மைற9த�ள5ய த.ைமைய1� கOட ெபா.னைனயா�. வ9தவ, 
ம�ைர ெவ�ள5ய�பல4தி� கா�மாறி ஆ7ய�H� அ�பலவாணேர 
என� கO6 ப�தியா� ெநகி�9�. தன� கவைலைய இைறவேன 
ேந+� வ9� ந:�கினா, என� கள5�	$றவளாகி� சி4த, \றியப7ேய 
ெச<ய உேலாக� பா4திரGகைள4 த:ய!லி@6�  	ட� ெச<தன�.   

ஆணவமல�  ெக@6 இைறவன5. தி�வ7ைய அைட9தவ, சிவமாக 



வ!ளG�த� ேபால உேலாகGகள5. கள5�	 ந:Gகி� ெபா.னாக மாறின.   

அ�ெபா.ைன� ெகாO6 இைறவS��4 தி�I�வ� வா,�ப!4தா�.   
 

அ�ேசா அழகிய ப!ரேனா இவ.அ�ேசா அழகிய ப!ரேனா இவ.அ�ேசா அழகிய ப!ரேனா இவ.அ�ேசா அழகிய ப!ரேனா இவ. 

கிைட4த தGக4ைத� ெகாO6 வ7ேவ இ�லாத இைறவன5. 
தி�I�வ4ைத� ெச<தி@டா,.  இைறவன5. அழகான தி�I�வ4ைத� 
கO6 "அ�ேசாஸ அழகிய ப!ரேனா இவ." எ.% இைறவன5. 
க.ன4ைத� கி�ள5 �4தமி@டா�.    அதனா� இைறவன5. 

தி�ேமன5ய!�  த;�	 உOடான�.  

இ4 தி�I�வ4ைத இ.%� 
ேகாய!லி� த+சி4திடலா�.     

ெபா.னைனயா� இைறவன5. 
க.ன4ைத� கி�Hவ� ேபா.ற 
சி$ப� ேகாய!�  மகா மOடப4தி�  
உ�ள க�aண!� 
ெச��க�ப@6�ள�.  

 

ெபா.னைனயா� இைறவன5. க.ன4ைத� கி�ள5 �4தமி6த� 

"ைந1gO ண!ைடய! னாள9 நாயக. கேபால4 தி@ட 

ைக1கி,� �றி1L ெசா.ன காரண� �றி1G ெகாO6 

ெவ<யெவG கதி,கா� ெச�ெபா. ேமன5ேவ றாகிநாலா� 

ெபா<1க4 தவ,��4 த�க ெபா�9�� வாகி ம.S�"  

தி���வண� ேகாய!� 
இைறவன5. தி�ேமன5ைய� 
ெச<திட ம�ைர ஈசேன 
ேந+� சி4த, வ7வ!� வ9�.  
இரசவாத�  ெச<� தGக� 
தயா+4�� ெகா64த� 
இ4தி�4தல4தி. தன5� 
சிற�பா��. 
 

அழகிய நாயக,   (க.ன4தி� நக��றி1ட. உ�ள இைறவ. 
தி�ேமன5) 



 இைறவன� தி�I�ள4தி�. அ7யவ,கள5� அ7ைமெய.%� 
ஆ7�ப!ைழ�பவ, எ.%� ேபதGக� ஏ�� இ��பதி�ைல.   இைறவ. 
மன� வ!��	வெத�லா� அ.	�. ெதாO6�  ப�தி1� தா. 
எ.பைத  அறி1மா% \ற�ப@6�ள�.   ேமU� சிவன7யா,கH��  
அ.னதான� ெச<வதா� நம� பாவGக� அைன4�� ஒழி9� நம�� 
இைறவ. ேந+� கா@சி த9� அ�Hவா. எ.ப�� \ற�ப@6�ள�. 

 ெபா.னைனயா� தGக4தினா� ஆன இைறவன� 
தி�வ7வ4ைத� ப!ரதி@ைட ெச<� ேத,4தி�வ!ழா �தலியன நட4தி 
இன5� வா�9தா�.  சிலகால� ெச.ற ப!.ன,  வ :6ேப% அைட9தா�. 

 ம�ைரய!� தி�வ!ைளயாட$ 	ராண�கைத4 ெதாட,பான 
வ!ழா�க� இ.%� நைடெப$% வ�கி.றன.  அRவாறாக 
நைடெப%�ேபா� இரசவாத� ெச<த படல� நைடெப%� நாள5� 
ேசாம 9தர� கடI� ம�ைரய!லி�9� தி���வண4தி$� எ;9த�ள5 
வ9தா,.   பல ஆO6கH�� �.ன, இRவா% தி���வண� வ9த 
ேசாம 9தர� கடIைள� �றி�ப!@ட ேநர4தி� மWO6� ம�ைர 
ஆலய4தி$�� ெகாO6 ேச,�ப� �7யாததாகிவ!@ட�.  

இ�காரண4தினா� அத$� அ64த ஆO6கள5� இ4தி�வ!ைளயாட$ 
ெதாட,பான வ!ழாவ!ைன ம�ைர� ேகாய!லிேலேய ைவ4� நட4தி 
வ�கி.றன,.  இ�ேபா� வாகன வசதிகH�. நவ :ன ெதாைல4ெதாட,	 
வசதிகH� \71�ளதா� �.	ேபா� இ�ேபா� காலதாமத� ஏ$பட 
வா<�ப!�ைல.  எனேவ இரசவாத� ெச<த படல� ெதாட,பான 
தி�வ!ழாவ!ைன மWO6� தி���வண4தி� நட4திட4 ேதைவயான 
நடவ7�ைககைள ேம$ெகா�ள� ப@6 வ�கி.றன. (ப�க� 69 பா,�க) 
 

தி�வாலவாயான படல� 

 தி���வண4தி� ேகா@ைட  எ.ற ப�திய!� தா. தி��ேகாய!� 
அைம9��ள�.   இG� ெதா.ைம�காலGகள5� உயரமான 
மதி�களாலான ேகா@ைட இ�9தி��கிற�.    இதைன� "ெபா.மதி� 
KழாலயL ேச, �வண4தி. வள� யாவ, 	கல$பாலா,"  எ.% 
க9தசாமி�	லவ, பா71�ளா,. இ�ேகா@ைட ேதா.றிய வரலா% 
தி�வ!ைளயாட$	ராண4தி� 49 வ� படலமான தி�வாலவாயான 
படல4தி� வ!+வாக� \ற�ப6கிற�.   



இ�படல4தி� நா.மாட� \டலான ம�ைரைய4 தி�வாலவா< 
ஆ�கிய தி�வ!ைளயாட� \ற�ப@6�ள�.  அ�லகீ,4தி� 
பாO7யS�� மகனான கீ,4தி  �சண பாO7ய. ம�ைரைய ஆ@சி 
ெச<1�ேபா� ஏ;கட�கH� தம��� காவலாக வ!ளG�� கைரைய� 
கட9� ெபாGகி எ;9த�. இதனா� எ�லா உலகGகH� ந:+� 
��கின.  ஆய!S� மWனா@சிய�ைம தி��ேகாய!லி. இ9திரவ!மான�. 
ெபா$றாமைர��ள�  ம$%� ேசாம 9தர� கடIள5. 
தி�வ!ைளயாடலி� ேதா.றிய இடபமைல. ப மைல. யாைனமைல. 
நாகமைல. ப.றிமைல எ.பன அழியா� வ!ளGகின.   

 ஈச.. ப!ரளய� வ$றிய ப!.ன, மWO6� உலகGகH� 
உய!,கH� உOடா�மா% ெச<தா,.   அ�ேபா� ச9திரன� �ல4தி� 
பாO7ய,கைள4 ேதா$%வ!4தா,.  அ� பாO7யவ�ச4தி� வGகிய 
ேசகர பாO7ய. ேதா.றினா..   ஒ�சமய�. வGகிய ேசகர பாO7ய 
ம.ன.  "ம�ைர ம�கெள�லா�  வசி�க4த�க த�தி1ைடயதாக 
நக+ைன உOடா�க ேவO6ெமன வ!��ப�$%. ம�ைர நக+. 
பைழய எ�ைலகைள வைரய%4�4 தரேவO6�" என இைறவன5ட� 
ேவO7 நி.றா..   ம.னன� வ!��ப4ைத� �,4தி ெச<1� 
ெபா�@6 வான5� இ�9� ஒ� வ!மான4தி� இறGகிய 
ேசாம 9தர�கடI� ஒ� சி4த�,4தியாகி அற அ�@கடலாகி4 
ேதா.றினா,.   பா�ப!னா� அைரஞா,� ேகாவண�� அண!9தி�9தா,.   

ப!ளIைடய நா�ைக1ைடய பா�ப!ைன1� �ைழ1� �Oடல��. 
காலி� சதGைக ேகா,4த கய!%� ைக வைள1� உைடயவராக4 
திக�9தா,.  அRவா% வ9த சி4த�,4தியானவ,  தன� ைகய!� 
க@7ய!�9த நL ைடய பா�ைப ஏவ! ந:. இ� ம.னS�� ம�ைரய!. 
எ�ைலகைள� கா@6 என� க@டைளய!@டா,.  

பா�	 எ�ைலைய� கா@6த�  கOடவ,கH�� அ�ச4திைன 
உOடா��� ப7யான அ�பா�	� வ!ைர9� ெச.ற�.  கிழ��4 
திைசய!� தி���வண� ெச.% வாைல ந:@7� ெப+ய அ�மாநக,�� 
வலமாக நில4தி� ப79� உடைல வைள4�. வாைல4 த. வாய!� 
ைவ4�� ெப+ய வைளயமா�கி  அத. உ@	ற� ப�திேய ம�ைர 
நக+. பைழய எ�ைலெயன பாO7ய ம.னS��� கா@7ய�. 

சி4த�,4தியானவ, த��ைடய தி��ேகாய!லி� எ;9த�ள5னா,.   



பாO7ய ம.ன.. பா�	 வைள4� எ�ைலைய வைரய%4�� 
கா@7யப7 மதி�  வ, உOடா�க எOண!னா.. 

ேகா@ைட வாய!� அைம4த� கிழ�� எ�ைலகா@7ய இட4தி� 
ம.ன. இR எ�ைலய!. வாய!லி�  ச�கரவாள மைலைய அ7ேயா6 
ேதாO7 எ64� ைவ4த� ேபா.% �கி� தவ;�ப7யான ெப+ய 
மதிைல அைம4தா..  ம�ைர��� கிழ�கி� ேசாைலக� K�9த 
தி���வண நகரான�  எ�ைலயாக இ����ப7 அ�மதி�கைள 
அைம4தா.. அ9த உயரமான. ந:Oட மதிைல ஆலவா< மதி� எ.% 
\%வ,.     நா.� ெப+ய வாய!�கH���. ெத$கி� 
தி��பரG�.ற��. வட�கி� ஆைனமைல1�. ேம$கி� 
தி�ேவடக��. கிழ�கி� ேசாைலக� K�9த �வண நகர� 
எ�ைலகளாக இ����ப7 அ�மதி�கைள அைம4தா..    ஆல4ைத 
தன� வாய!$ ெகாOட  அ9த� பா�	 சி4த, வ7வ!� ேதா.றிய 
இைறவன5. பாதGகைள  வணGகி இன5 இ9த நகரமான� த.Sைடய 
ெபயரா� "ஆலவா<"  எ.% வ!ளGகேவO6ெமன வ!Oண�பL 
ெச<த�.   சி4தரா<4 ேதா.றிய இைறவS� அRவாேற ஆ�க எ.% 
வரம�ள5னா,.  இதனா� ம�ைர மாநகர� "தி�வாலவா<" எ.ற 
ெபய+� வ!ளG�வதாய!$% .  ப!.ன, அ�பா�பான� இைறவSைடய 
தி��கர4தி� கGகண� ஆன�. இRவா% தி���வண4தி�   
ம�ைரமாநகர� கிழ��  வாய!லாக� ேகா@ைட அைம�க�ப@ட�.    

அ.% ேகா@ைட இ�9த இடேம இ.%  ெபயரளவ!� ேகா@ைட எ.% 
அைழ�க�ப6கி.ற  ப�தியா��.    இதனா� தி���வண� எ.ப� 
ம�ைர நக, 	ண,நி,மான5�க�ப6வத$� �.ேப சிற�	ட. வ!ளGகி 
வ9��ளைம ெதள5வாகிற�.  இதனா� தி���வண4தி. பைழைம 
ந.� வ!ளGக�ெப%கிற�.   
 

தி�வ!ைளயாட$ பயகரமாைலதி�வ!ைளயாட$ பயகரமாைலதி�வ!ைளயாட$ பயகரமாைலதி�வ!ைளயாட$ பயகரமாைல 

 இரசவாத� ெச<த தி�வ!ைளயாட$ 	ராண வரலா%. 
தி�வ!ைளயாட$பயகர மாைலய!�.  

"மண!திக� மாடமலிம� ரா	+ வா�சி4தேர9 

�ண!Iட ன5.ன.	 ேக@டைண9 ேதாெம.% ெசா�லி� ப!.ன 

ரண!திக� �வண� ெபா.னைன யாH�க. றாண!� ெபா.ைன�  



பண!வ!ைட� கீ9தெசா� ேகபர ேதசி பயகரேன"   

எ.% பாட�ெப$%�ள�. 
 

கட�பவன 	ராண�கட�பவன 	ராண�கட�பவன 	ராண�கட�பவன 	ராண� 

 ெபா.னைனயாH��  அ�� 	+9த தி�வ!ைளயாட� கட�பவன 
	ராண4திU� 

"�வண4தி$ ெபா.னைனயா� பதிய! லாO�.  

	ன5தS�� ��ப!6 வா� ெம;�  சா4தி.  

ேமவணந$ ெபா��ெபறா� ெசா��ண ெட.%  

மிகவ�9�G கா$சி4த ரா�ெச. றாO6.  

மாவணவ� லி��	தர� ெசா�லி4 த:ய!.  

மா@ெட.% ப+சனLெச< ெதாள59தா. ற9�.  

பாவண4தா� ெசாலி� ெச<நிைற 1��கOடா.  

ெம<� ப4திெயழி� கOட�ள5 �4தG ெகாOடா�."  

எ.% \ற�ப@6�ள�. 

 இRவாறாக தி���வண4 தல	ராண�. தி�வ!ைளயாட$ 	ராண�. 
தி�வ!ைளயாட$ பயகரமாைல. கட�பவன 	ராண�. ெப+ய	ராண�  
ஆகிய 	ராணGகள5� தி���வண4தி�4 தல4தி. ெப�ைமக� 
எ64�ைர�க� ெப$%�ளன. 

***** 
  
 
 

 4.தி��ைறகள5� தி���வண�தி��ைறகள5� தி���வண�தி��ைறகள5� தி���வண�தி��ைறகள5� தி���வண� 
 

 தி��ைற4 திர@6�களான �வ,-ேதவார�. தி�வாசக�. 
தி�வ!ைச�பா ேபா.ற ப�தி இல�கியGகள5U�.  தி��	கழிU�  
தி���வண4� இைறவ. சிற�ப!4�� பாட� ெப$%�ளா,.  
 

ேதவார4தி� தி���வண�ேதவார4தி� தி���வண�ேதவார4தி� தி���வண�ேதவார4தி� தி���வண� 

 ைசவ4ைத1� தமிைழ1� 
தைழ�க� ெச<தவ,க� 
சமய�ரவ, நா�வராவ,.  இவ,க� 
�ைறேய தி�ஞானச�ப9த,. 



தி�நாI�கரச,.  9தர,. மாண!�கவாசக, என4 தி��ேகாய!�கள5� 
வ+ைச�  ப64த�ப@6�ளன,. இவ,கள� சிற�	�கைள1�. இவ,க� 
தி���வணநாதைர வணGகிய வரலா$ைற1�. இவ,கள� பாட�கள5� 
காண�ப6� தி���வண4 தி�4தல4தி. அழைக1�. �வணநாத+. 
அ�ைள1[� ெதா�4� வ!ள��� �ய$சி ேம$ெகா�ள�ெப$%�ள�. 

 இ9 நா�வ��. தி�ஞானச�ப9த,. தி�நாI�கரச, ம$%� 
 9தர, ஆகிய �வ�� இைறவைன வணGகி� பா7ய பாட�க� 
ேதவார4 திர@டாக உ�ளன.  

ேதவார4தி� இட� ெப$%�ள பாO7ய நா@64 தி�4தலGக� 
பதினா.� ஆ��. ேதவார� பா7ய சமய�ரவ,கH� ைவைக 
ஆ$றி. வடகைரய!லி�9ேத ெத.கைரய!� உ�ள தி���வண 
நாதைர வணGகி வழிப@6�ளன, எ.% "	@பவனநாத, வOண�" 
எ.ற Nலி� க9தசாமி� 	லவ, \%கிறா,. 

"ெச�	 �வ,ெசா� தமி�4�தி�க வ!��பெமா6வ9� ைவைய 

 மண$சிவ லிGகெமன மன4ேதாண! �.	 வடகைர�கவ,  

 நி.% தமி�பா6 ெபா;ேதய!டப மா��� சா1�வைகேய 

 ெச<��. �வ, த+சி�க  மகி�ேநச,.   

-(	@பவனநாத, வOண�) 
 
தி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9த,,,, 

  சமய�ரவ,கH� �த�வராகிய இRவ�ளாள, ேசாழநா@7� 
சீ,காழிய!�  சிவபாத இ�தய��� மகனாக அவத+4தா,.  தம� 
�.றாவ� வயதி�  "ேதா6ைடய ெசவ!ய." எ.S� தி��பதிக� 
பா74 தம��� பா� ெகா64த�ள5ய அ�ைமைய1� அ�பைன1� 
 @7� கா@7னா,.   அ��த� பல தி�4தலGகH��� ெச.% பதிக� 
பா7�பரவ!� பல அ�@ெசய�க� 	+9� ைசவ4ைத4 தைழ�க� 
ெச<தா,. 

 தி�ஞானச�ப9த, தி��	4a+� ஈசைன வழிப@64 
தி���வண4�  ைவைகயா$றி. வடகைரைய வ9தைட9தா,.  

ஆ$றிைன� கட�க எ4தன54த ேபா� ஆ$றி. மண�கெள�லா� 
சிவலிGகGகளாக� கா@சியள54��ளன.   
    



தி�ஞானச�ப9த, நி.% பா7ய இட4தி� உ�ள ஆ74தப  மOடப� 
(கி.ப!. 2005� எ6�க�ப@ட பைழய பட�) இ9Nலாசி+யர� 
�ய$சியா�. அ�ளாள,க� சிலர� உதவ!1ட. இ�மOடப� 
	ன,நி,மாண� ெச<ய�ப@6வ�கிற�. (ெச�ட�ப, 2008� எ6�க�ப@ட 
பட�) 
 

 எனேவ தி�ஞானச�ப9த, ஆ$றி. அ�கைரய!லி�9ேத 
ம%கைரய!� உ�ள தி���வணநாதைர� பதிக� பா7� பண!9� 
வணGகினா,.  தி�ஞானச�ப9த���� கா@சியள5�க வ!��ப!ய ஈச. 
ந9திைய மைற�காம�  இ����ப7� க@டைளய!@டா,.   ந9தி 
வல�	றமாக� ச$% சா<9�ெகா�ள ஞானச�ப9த, இைறவைன4 
த+சி4� வழிப@டா,.  இதனா� தி���வண� ேகாய!லி� ந9தி 
மைற�பதி�ைல. ைவைக ஆ$றி. ெத.கைரய!� இ�9�  
தி�ஞானச�ப9த, வழிப@ட இட4ைத ஆ74தப  மOடப� எ.% 
அைழ�கி.றன,.  இ�ேபா�� இ�மOடப4திலி�9� தி���வணநாதைர 
வழிபடலா�.   ந9தி மைற�கா�. 

  
 
 

ஈசைன மைற�காம� வல�	ற� 
சா<9தி����ந9திேதவ, 
 

தி�ஞானச�ப9த, தி���வண� மW� 
இ�ப4திரO6 பாட�க� 
இய$றி1�ளா,.  இவ, இய$றிய  
�த� பதிெனா� பாட�கH� 
ஒ.றா� தி��ைறய!� ெதா��க� 
ப@6�ளன.  இ�பாட�க� 
"ெத.றி���வணேம" எ.% 
�71மா% பாட� ெப$%�ளன.  

அ64த பதிெனா� பாட�கH� 
�.றா� தி��ைறய!� ெதா��க� 

ப@6�ளன.  இ�பதிக4தி� உ�ள பாட�கள5� ஐ9� பாட�க� 
"அ7ெதாழ ந.ைம யா�ேம" எ.% �71மா% பாட� ெப$%�ளன. 



ஒ.றா� தி��ைறய!� உ�ள �த� ப4�� பாட�கள5� 
"ெத.தி���வணேம" எ.% �71�ப7� பாட�ப@6�ளன.  எனேவ. 
இ�பாட�க� ஆ$றி. ம%கைரய!� இ�9� பாட� ெப$றி��க 
ேவO6�.   ேமU� �.றா� தி��ைறய!� உ�ள பாட�கள5� 
"அ7ெதாழ ந.ைம யா�ேம" எ.%� "அ7ெதாழ� பTைட இ�ைலேய" 
எ.%� �வண நாத+. தி�வ7ைய� பா71� ளதா�.  இ�பாட�க� 
அைன4�� தி���வண� தி��ேகாய!லி� பாட� 
ெப$றி��கேவO6�. 
 

***** 
 

உ 

கணபதி �ைண 

தி��சி$ற�பல� 

 
 
 

தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண�தி���வண� 	ராண� 
***** 

 

கா�	கா�	கா�	கா�	 
 
1  
திக�வைரமி.னைனவதன� ெசGகமல9தைளயவ!���9திவாகரLெச< 

மகிெழா�ெவOமதி ம��ப!. வய!ரகி�	+ வயG�ம4தயாைன 

நிக;ம7யா,�க.	ந:6மற�ெபா�ள5.ப� வ :6ந��� 

	க�த�ந$க$பக4தி. ெபா$பத4ைதெயLஞா.%� ேபா$ற� ெச<வா� 

  

NNNN$பய.$பய.$பய.$பய. 
2  

த9தி�க.ற�ப!ய� ண9திதன��ைர�பந9தி சந$�மார. 

ெவ9�யரமறெவ64�வ!+4�ைர�பIவ. ேவதவ!யாத$ேகாத� 

	9தி1ண,9தவ.Kத�நி��ைர4த 	@பவன	ராண9த.ைன� 

சி9ைதமகி�Iற� ப7�ேபா, ேக@ேபா, ந�லிகபரGக� ேச,வர.ேற 
  

கடI� வா�4�கடI� வா�4�கடI� வா�4�கடI� வா�4� 

சபாபதி 



ேவ% 
3  

�ேமIதி�மாU� 	Oட+க4தயS�  

   	ர9தரS� வானவ�� 	Gகவ�� ேபா$ற� 

பாேமI பOட�L ெசா$ப+Iைமயா� காண�பட,  

   த� ெச�பவள ந%L சைட தாழமிைல� 9 

ேதேமI ெச;Gெகா.ைற ேத.%ள5�ப வ!��  

   கா�சீ��மின. மதிநிலெவO7சா�கL ெச.ெறறி�ப 

மாேமI மண!ம.%ணட�	+1ெமGேகா.  

   ம.Sப+	ரமல,4தா� ெச.ன5மிைச� ேச,�பா� 
  

தி���வணநாத,தி���வணநாத,தி���வணநாத,தி���வணநாத, 

ேவ% 
4  

�மா� மகி��ளப�	ய�வOண ெந6மாU�	க�ெவOகLச 

நாமா�நடனமி6நா.மைறேத,நா.�கSநய�ப ந.ன:,4 

ேதமா� ெச;�பவள� சைடய!��ப4திGகள5�6ர�ப�ைசல 

மாமா� வ7வ!லGகம.ன5ய �வண4தர.றா� ெச.ன5ேச,�பா� 
5  

ஒ�ெபா�ளா1ய!,��ய!ரா 1�வநா.க�வநா.�பயெமா.றா 

ய��வ7வாயகO7தமாயசLசலமாயாதிந6வ9தமி.றா<� 

க�த+தா<� ெச�கதியா<� காOப+தா<�காரணகா+யGகட9த 

ெபா�வ!�ப+�ரணமா� �வண4ெத�	ன5தைன யா� ேபா$%வாேம 
6  
ேமவ!யப�Uய!,க@��வ!Oணவ,�� மி�ககைளகOணாெயOண!� 

பாவ!யவணடGகெளலா� பைட4தள54�4�ைட4த�H�பதியா< ேமலா<4 

தாவ!ல�@ச�சிதாந9தவ7வா<திக�சGகரைனநாH� 

�Iல��பண!9ேத4�� �வணநாயகைன நி4த� ேபா$ற� ெச<வா� 

7  
	கல+ய	வனெமலா� ெபா�9�ய!,க@ கிரGகிய�� ெபாழி9�நாH� 

பக,த�மி�பட,	வ!ய!$ பலரறியாவைக ெயாள54தப+  ேதா.ற 

மகி;ய,வாென;ப+திவானவ. வ9த��சி4� வணGகிேய4�9 

திக�த��� ெபாழி�	ைடK� ெத.றி���வண9தர.றா� சி9ைத ெச<வா� 

  

அழகியநாயக,அழகியநாயக,அழகியநாயக,அழகியநாயக, 
8  



திGகடவ�சடாெமௗலி4 ெத.\ட$ சிவெப�மா. சி4தராகி� 

பGக�% க�9தா�ப �ெபா.னாG�ள5ைகய��பா.ைமயாேல 

ெபாGகரவவகல��$ ெபா.னைனயா� கO6வ9� ேபா$%ந:ரா 

ரGக,லக�	க;மழகியநாயக, பாதமக4�� ைவ�பா� 
  

மி.ன.ைனமி.ன.ைனமி.ன.ைனமி.ன.ைன 
9  
ம.Sமைழதவ� �ழUமதி த�ந.�ேகாதய�மல,��Gைக1� 

ப.Sதமி��பா�  ர��� பேயாதர�மைறெகாழி��� பவளவா19 

�.Sமண!திக;ைட19�7ய!ைட19 �லG�%ைம9 ெதாழி$ �� வ!4தா<� 

ெபா.னைனயான5ட4தம,9த மி.னைனயா� ெபா$பாத� ேபா$ற� ெச<வா� 

  

வ!நாயக�கடI�வ!நாயக�கடI�வ!நாயக�கடI�வ!நாயக�கடI� 
10  
இகபர9த9தி6மி9 N$கில�கண� ெசா�வ;வாமலிைடoறி.றி�  

பகரவ�� 	+9த�ள�பன5வைர மி.னைனெயS� பா,�பதிைய�பாGகா$ 

றிக�கலச�ைல�க@7$ ெற.றி ���வண4தர.றா. ேச,9�ந��� 

	க,�க4��க�ைண மத� ெபாழிகI@6� ேபாதக4ைத� ேபா$%வாேம 

  

��க� கடI���க� கடI���க� கடI���க� கடI� 
11  
தல�	க� வ�சிர4தட�ைக ய!9திர. ற9த�� பாைவத.ேன,வ�ள5 
நல�	க�ெசRேவளர$� ஞானIபேதசம�Oஞானைம9த.. 
%லG�கிரILசகி+ �ைளபடெவLKரSரGகிழியேவைல 

கலGகவய!�ேவ�வ!64த க9தைன�ப9தைனய க$றி�க�4�� ைவ�பா� 

  
  
 

வய!ரவ�கடI�வய!ரவ�கடI�வய!ரவ�கடI�வய!ரவ�கடI� 
12  
அ+ப!ரமரக9ைதெகட வOடGகHைட9�மி� மGகிெகாOேட 

1+யபலIலகெமலா ெமாழி9தி6 நாளவ,கடம�ட. ேம�ெகாO6 

��திவா< ெகா�பள5�ப�\ரய!.�வ!ைல�KலGெகாOட திOேடா@ 

க�வைர ேந,த�வ6க�கடIெளைம� கா�ப� ைக \�	வாேம 

  

சர வதிேதவ!சர வதிேதவ!சர வதிேதவ!சர வதிேதவ! 
13  

அ+ய ைவத�ம�தவ�வ!பா<9ெதா;க�ணமOடலLேச, 



வ!+கதி, ெவOமதி�க$ைற ெவOமகலபT7ைகேம� வ :$றி�9� 

பரவ�ந$கைலகெளலா� பவளவா<திற9�ைர��� பSவலா@7 

தி�வ7கடைமெயம�சிர4தின5UGக�4தின5Uமி�4�வாேம 
  

தி�ந9திேதவ,தி�ந9திேதவ,தி�ந9திேதவ,தி�ந9திேதவ, 
14  

திக�ம�ட ேசகர�Lசி%ப!ைற1gத$ கO,L ெசGைகநா.� 

மகி� +ைக�ப!ர�ப!Sட. மா.ம;I�பைட4த9திவOணநOண! 
ய!கபரந�ெக�ெப�மான5ைணய7வ :�9தய. �தேலாெர9தஞா.%� 

	க�கய!ைலமைல�காவ��Oட தி�ந9திபத�	9தி ெகா�வா� 
  

தி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9ததி�ஞானச�ப9த����,4தி நாயனா,,4தி நாயனா,,4தி நாயனா,,4தி நாயனா, 
15  
தி�4ேதாண!	ர4தம,9த சிவன�ளாSைமகலச4தி��ைல�பா� 

வ!��ேபா6ம��ெச<�மி�ைசவ4�ைறவ!ளGகேவதேமாGக� 

க���ழிவ :�9தலறவமOைகய,கடாGக;ேவற�க�திமாற 

ென��	%ெவ�பக.றிடெவOண:ெற64�� சா4தின, தாண!ைன த� ெச<வா� 

  

தி�நாI�கர நாயனா,தி�நாI�கர நாயனா,தி�நாI�கர நாயனா,தி�நாI�கர நாயனா, 
16  

அ��ெப��9திலகவதி யார�ளாலமOசமயமக$றிய.பா$ 

க�த+யக$	ைணயா$கடன :9தி� க�ேவைலகட�பா.ேபாU 

ம�I	க�வா<�+� ைவதிகைசவ9தைழ�ப வ9� ேதா.றி4 

தி�வதிைக� பதிவ�L ெச9தமி� நாI�கைரய, பதLசி9ைத ெச<வா� 
  

 9தர 9தர 9தர 9தர����,4தி நாயனா,,4தி நாயனா,,4தி நாயனா,,4தி நாயனா, 
17  
காதUட. மி�மி.ப� க7மண���ப9த+. கீ��கைலவ�ேலா,�. 

மாதவ. ேபா� வ9திவன� வழி4ெதாOடென.றிைச��� வழ�கினாேல 

பாதிமதிgத$ பரைவய!ைடய!�ள5$ பGகய� ெபா$பாதLேச�ப� 

ேசாதிதைன4 a�ெகாOட  9தர.றா� ச9தத�9 ெதா;� வா�வா� 

  
  

மாண!�கவாசக  வாமிக�மாண!�கவாசக  வாமிக�மாண!�கவாசக  வாமிக�மாண!�கவாசக  வாமிக� 
18  
ம�வா,கெடா;கழ$ெற. ம�ைரவ�தமி�வ;தி ம.ன, ேகாமா. 

ெபா�வாசிெகாண,ெகன� ெச�ெபா. ெகா64�வ!64திடவ� ெச�ெபா.னாேல 



ெப�வா�ைவ 1றவ!ைர9� ெப�9�ைறய!. ேமவ!யத�ப!ராைன� ெகாOட  

தி�வாத?ர7கள5� பாதகமலGக� ெச.ன5ைவ�பா� 

  

ெம<கOடேதவ,ெம<கOடேதவ,ெம<கOடேதவ,ெம<கOடேதவ, 
19  
ெபா<கOடெவைவ1ெமன� ெபா�லாத கணபதிதா.	க.%ப!.ன, 

ைமகOட4தட��மர. வழG�சிவஞானN�வ�4�� கா@ட� 

ைககOடப!.ன�ேள கOணாக� கOட ெபOைண� 	ன�K�ெவOைண 

ெம<கOட ேதவன7ைக ெகாO6 \�ப!�7மW� ேச,�பா� 

  

தி�4ெதாOட,தி�4ெதாOட,தி�4ெதாOட,தி�4ெதாOட, 
20  

பா,ேமIைசவத� பாேலாரா<�பரசமய நிராக+4�� 

ேப,ேமI ெப�ைமத�� ெபறாக+ய ேப+.ப�4தி ெப$ேறா, 

ேபா,ேமIம;ேவ9�� �வண4ெத� 	Oண!ய. ெபா$ேகாய!னO,L 

சீ,ேமI தி�4ெதாOட, ேசவ7க7ன� பண!9� சி9ைத ெச<வா� 
 

கடI� வா�4� �$றிய�கடI� வா�4� �$றிய�கடI� வா�4� �$றிய�கடI� வா�4� �$றிய� 

ஆக� ெச<1� 20 
 ***** 
  

அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க� 

ேவ% 

21 அ$றமி�கைலய!SOணறிவ!. ேமைலேயா, 

ெபா$றி���வண� 	ராணமாO	ற 

�$பக,வடகைல ெமாழிெபய,4�ந: 
ந$றமிழா. �ைறநவ!$%ெக.னேவ 

22 ெபாG� ெவGகதிரவ. �ைசயா$றிய 

சGகர.கைத ெசால4தமிய ெனO,த 

%Gகமாேம�ைவ�  ம�பன5.ெறன� 

பG�ைடயா. கர�ப$ற� ேபாUமா� 

23 �$றமிலிரதந$�ள5ைக கா�கU� 

ெபா$	ற4தாமிர�	க+� ைப�ெபானா 

�$றெவ.பாடU�ண,வ!.ேமத� 

ந$றமி� வாண,�.னைவ19த:�மா� 



 ேவ% 

24 வ!ைட1ைக4தி6மி.னைனபாக.ேம$ 

ெறாைடநிர�	ெசா�Kட4 ெதாடGக�யா 

னைடய!ட$க�ந�ெலழி.ைம9த,K� 

கட�கட�க�க��வெதா��மா� 

25 தி�4த�� ெபாழி$ெற.றி���வண 

நி�4தமா7யநி.மல. காைதைய 

ய�4தியாUலக� 	க�கா+ைக 

வ!�4தயா�ப!ென64� வ!ள�	ேக. 

 அைவயட�க �$றிய� 

ஆக� ெச<1� 25 
 ***** 
  

ைநமிசாரண!ய� ச��க�ைநமிசாரண!ய� ச��க�ைநமிசாரண!ய� ச��க�ைநமிசாரண!ய� ச��க� 

26 ெபா.னல9திக�9ேதாGகிய �வண�காைத 

த.ைன நா.மைற�சIநகாதிய�நிகணGக 

6.Sமாதவ� Kதைன வ!னவ!ய Kழ 

ன.ன5ல� 	க�ைநமிசவண!சில நவ!�வா� 

27 கா+.ம�கியக9தர9த9த கா@சிய!னா$ 

சீ+ணGகிய ெச.ன5ய!$ றிGகO ேமIதலா 

ேல+ணGகிய மாதவ,�கி. பமWைகய!னா 

னா+பாகைன நிக,�ப� ைநமிசாரண!ய� 

28 சீ+ணG�ற� ேசண!வ9ேதாGகலா$ ெச<ய 

வா+ணG�ந.மல,� ெகா7ம�I கO,றலா 

ேல+ணGகிய ெவOண��	@ கணO,தலா 

னாரண.றைன ெயா4த�ைநமிசாரண!ய� 

29 நா.�கGகHநா.மைறநவ!$%தலாS 

நா.�க9த�நாயகி நO,தலாS 

நா.�கGகHந.�ற�பைட4திடலாS 

நா.�க.றைன ெயா4த� ைநமிசாரண!ய� 

30 ப.Sநா.மைறபய!�பவ, ப.னசாைலகH 

ம.Sகி.ற வ@டாGகேயாக4த,வாழிட� 

மி.ன�@க,$றிரOடற நி$பவ+ட� 



ந.னல�ெபற நிைற9த� ைநமிசாரண!ய� 

31 வOணேமவ!ய�9தவ!ேச9தியவ�ள 

ெலOண!லாதவ,ப!ற�	டன5ற�ெபலா9தGக� 

கOண!னா$கO6கழி9தப�காலGக� கட9ேதா, 

நOண!மாதவ�பய!�வ� ைநமிசாரண!ய� 

32 காலனாைண1Gகாமனதாைண1GகLச 

ேமலய.றி�வாைண1ேமகவOணLேச, 

ேகாலமாயவ. �லவ!ய வாைண1மாக 

நாUநOண+தாய� ைநமிசாரண!ய� 

33 ப!ரமச,ய� வான�ப!ர4த� ெமழி� ப!றG� 

ம+யநா.மைறயைற9தி6மதிவணா�சிரம� 

பரIகி.றனயாைவ1� ப$றா4�ற9த 

U+யவா�சிரமGகணா. �ைடயதRவனேம 

34 	க�வ!ன :6ெவO�திசாதன� 	ைனெம<ய, 

திக�ெச;Gகதிெரறி4தி6 ெசLசடாம�ட, 

மகி�சிற9தந�வ$கைல1ைடய!ன,மாறா 

திக�தலி.றிேய நாெடா%மி�9தவமிைழ�ேபா, 

35 எOண�9திறேலா, 	கழி�ப!ற�பாள, 

நO,��ெபா;த��சைன	+1நா.மைறேயா 

ரOணUOமகிைழவைகேவ�வ!களைம�ேபா, 

கO,த$க�மGகமா%GகைரகOேடா, 

36 ஒ�ைமேச,9த ெம<1ண,வ!ன+�வ!ைனெயாழி9ேதா 

ர�ைம��மல,நா$கரண9தைனயய,4ேதா, 

ெவ�Iைம�	ல�பைகஞைர ெவ.ற��வ :ர, 

க��றாதெவOெணOெப�Gகைல�கட�கட9ேதா, 

37 K�9தவ�வ!ைன4ெதாட,ப6கி.ற ெதா�பவ4ைத� 

ேபா�9தஞானவா@பைடய!ன, 	+�9N.மா,ப, 

தா�9தந�UறிதாG��O7ைக4 தட�ைகய, 

வா�9தைவதிகைசவ,வா�ைநமிசவனேம 

38 பைககq,9தி6� ப.னகவய!+1�பா�	 

மகி�வ!ேனாGகி6� வாUைளய+ெயா6மதமா 

மி�வ!லGகின� வ!��ப!ேயா, �ைற1ண :ர�9தி 



ய!கலதி.றிேயய!.	றம�IெமLஞா.%� 
  

 ேவ% 

39 காமாதிக� வ!@ேட$�ந, தOேடாெரா�சாரா, 

�மாைல களா$ �சைன 	+ேவாெரா�சாரா 

ேராமாதிகH�காவனெகாண,ேவாெரா�சாரா, 

பாமாO	றேவ பா6நரா6நெரா�சாரா, 

40 யாகாதிகட�மGகள5ைழ�ேபாெரா� சாரா, 

ேயாகாதிக� க�மGகHழ� ேபாெரா� சாரா, 

சாகா�லபல9த�கி$பவெரா�சாரா, 

மாகாம9தைன மா$றிமகி�9ேதாெரா� சாரா, 

41 ேவதாகமN.ேமதகேவா�நெரா�சாரா 

ராதார4தின6�ைகயறி9ேதாெரா�சாரா, 

நாதா9த9தைன நா7நவ!$%நெரா�சாரா 

ேராதாIOைம� ெபா�ைள1ண,9ேதாெரா�சாரா, 
  

 ேவ% 

42 உ9தியாரழ.�ளந$ ;�ைனதிற9ததிb6ேபா< 

வ!9�வார�த�ெபாழி9� ெம<வ!ழிெச;9�ள5வ :சேவ 

ய9தமாதிய!லாத ெச9தழலOட ேகாளைக மOடேவ 

ந9தஞான  ேதாதய9தைன நO,கி.றன, சிலரேரா 

43 த:தின$றி+ 	Oடர4ெதா6 ெச<ய கO7ைக ெம<ய!ன, 

காத�\, த�கா மன� ப�கனவ!S9 ெதற� காOகிலா 

ேரா�ந$ க��க� ெவ�பைக1றI ந.ெறா6 த:திலா 

ராதிய9தமிலாதவ.றைனய. ப!னா. மிக ந�ப!ேனா, 

44 நா�கினா. மைறேபா$% ேவா+வ, நO,சாைல கO�.னேர 

��கினா$ ப!ண! �கெம64ெதன ��ெளய!$றரவ�ளேவ 

யா��ந$ப�வா<க� க�கி6 மலகி� ெச�மண!ய!லகறா. 

r�� ேசாதி வ!ள�கிS�கிைண ெசா�லலாமலதி�ைலேய 

45 நி4தமாதவைர4தின9ெதா% ந:Gகிடாத�ேளாGகந$ 

ப4தியா.மி� ப.னக4 ெதா6 ப�ெபாறி�	லி ேச,தறா. 

சி4தி�4திக� ேசரந��%தி�ைலய�பலெவ�ைலசா,9 

த4தனாடல�@கணா7டவ!�தேபாதனரம,த� ேபா.� 



46 aய மாதவேம பய!.றி6  4த, நி4த,  ேகாதய, 

ேநயந:டg ேபாகம�ல� ெநLசி. ேவ% நிைன�கிலா, 

ேமயைநமிசகானக9தன5. ேம.ைமயாவ,வ!ள�	வா 

ராய!ர� ப�வாயன9தSநாவ!ைச4திடலாவேதா 
 

ைநமிசாரண!ய� ச��க �$றிய� 

ஆக�ெச<1�  46 
 ***** 
  

சIநக,சIநக,சIநக,சIநக,KKKKதைர வ!னவ!யச��க�தைர வ!னவ!யச��க�தைர வ!னவ!யச��க�தைர வ!னவ!யச��க� 
47  
நவ!�கி.ற ைநமிசாராண!ய9த.ன5 ன$றவ4தி. மி�க சிவஞானேவ@ைக� 

சIநகாதிய�ன5வ, கணGகளாேனா,த,�கேமா64தரGக� சா$றி4 தாப!4 

�வமன5லாமாதவ.ற. ைம9த. ைம9தெரா�ைம1டன5�O 
மல9த:,9தி�9தGேகா,நா@ 

சிவன7ைய யைட1� வைக ெத+��G காைத ேச,9தவ, கடா9த� மி$ேற�Gகாைல 

  

 ேவ% 

48 ப!.ன5யப!.ன� ப!றGகவ!+4ேதா. 

ம.ன5யந�லைரவ$கைலயா4ேதா 

ன.ன5யம4ெதாழினாHமிைழ�ேபா. 

ப.ன5யத:வ!ைன ப$றாவ!@ேடா. 

49 பாயதல�ெப%ப�Uய!���9 

தாய!Sம.	தைழ4தி6ேமேலா 

ேனயமி�9தவந:Gகலிலாேதா. 

rயெவண :% �ைத9தி6ெம<ேயா. 

50 	OடரமW� ெபா�9திவ!ளG�G 

கO7ைகெகாOடகவ!.ற�மா,ப 

ெனOட�ெமOகைலயாI�ண,9ேதா. 

பOட�ேவதபராயண,Kழ� 

51 அGகண!ல�	கழGக,த$ேச, 

சGகரன. 	தைழ4�ற.மான� 

ெசGைககடாGகிய ெச.ன5ய.ம.S9 

�Gகமி�9தவKதனைட9தா. 



52 க@ட��ெவ�ப!ண!1Gகைளக@ட 

சி@ட,கடாெமதி,ெசGைக�வ!4�� 

ச@ெடனவாய!ைடசா,9திடநா�ப 

ண!@டெதாராதனேமறிய!�9தா. 

53 இ�9த��காைலய!�9தவவாண, 

 ர9த�OமாதவKதைன ேநா�கா� 

ெபா�9தியைக நன5\�ப!ன, ேபா$றி4 

தி�9�ைரய!.னன ெச�	தU$றா, 

54 நா7யகாைலய!னான5ல ெமG�9 

ேத7ய�ட7ேச,9தைதெயா��G 

ேக7ல�9தவேக@�திெய�பா 

ன:ட�ளாலிவண :வரலாேல 

55 மாதவேம	+மாதவனான 

ேமத�ேவதவ!யாதனவ.பா 

லாதரவ!$ ெகாள�GகைலயாI 

ேமாதி1ண,9தIன�கிைண1Oேடா 

56 உ.ைனயலாதின5ேயா, கதிய!.றா 

ன5.ன�ைள� ெபற ேந,9தவ.யாென. 

ெற.ைன �ன5@டவ!�9தவ, �.ென. 

	.ெமாழி ந.ைம ெபா�9தIண,9ேத 

57 �.ெபா,தின9தன5. �தறிவாேல 

ம.பய!�	@பவன4த� காைத 

மி.பய!�கி.ற  ேவதவன4தி 
ன.கைத நா�பணவ!.றி6காைல 

58 அ�ப+சGகணைற9த ��க 

ெம<�படநா7வ!ளGகவ!+4�4 

தி�ப!யமான ெச;Gகைத ேம.ைம 

ய!�ப+ெச.னவ!ய�ப!ட ேவO6� 

59 எ.றிைவசIநகேன4திய!ைச�ப 

ந.றி�ந.றிெதனாநன5நா7� 

ெபா.றிக�மா�ன5	Gகவெவ.னா4 

�.றியவ. ெபா6KதSைர�பா. 



  

 ேவ% 
60 க9தந%�ெபா�@6ைடெவO கதி,நிலா�க$ைற� கமலமல,�பT7ைக 
ேச,கைலமட9ைததைன1 

�9தமைறநா.கிெனா6 	ராண �வா%�;�லகமிைறLசவ.ப!. ெமாழி9த 
வ!யாதைன1L 

 9தரந$கI@6மதசலம�வ! aG�9 aGகியைக4 
aGக.�கபடா9�லG�ெமா$ைற4 

த9த�%ம7க7�வ7கைள1� ேபா$றி� ச9தத� ம�� 	+வா.சி9தைன தா. 
ெச<ேத 

61 ேவதெமாடாறGகமாகம	ராணGகO 
ேமத�ந$கைலயாIேமாதி1ண,9தவன : 
யாதலத$ைகயமிைலயாய!Sெம.ற.ைன 
யைவயக4�ந.�ண,9ேதானா��த$�நிைன9ேத 

ேயா�கவ!�காைததைன ெயனIைர4தியதனாUவ9�ைர�ப. 
சIநகமா�ன5வரேனெய.னா� 

Kதன��வ!யாதSைர4தி@ட வணேமா,9� ெதா�கய!ைலவளLசிறி� 
ெசா�லU$றா.மாேதா 
 
சIநக, சIநக, சIநக, சIநக, KKKKதைர வ!னவ!யச��க �$றிய�தைர வ!னவ!யச��க �$றிய�தைர வ!னவ!யச��க �$றிய�தைர வ!னவ!யச��க �$றிய� 

ஆக� ெச<1� 61 
 ***** 
  

 தி��ைகலாய� ச��க� 

62 பGகய.��9த. பாகசாதனேன பரவ�மி�7கHரக, 

	Gகவ,யா��	ைடபர9த:O7� ேபா$றிேய நா4த;�ேபற4 

தG�ைறய!ர9� தைல4தைல சா,9� ச9ததமிைடதர4 தயG�9 

திGகளGகOண! மிைல�சியச7லேசகர. றி��கய!லாய� 

63 ம.ன5யெச.ன5வாSறநிமி,9�ம�வ!ய ெகா6�7பலவா 

1.னத Nறாய!ரமிேயாசைன யா1ைர�� மRவளைவகீ;ைட4தா<� 

ப.ன�மகல� பா.ைம1ம�தாய�பய!.% K�பட+�வ! �ப!$ 

%.Sெபா.மண!க�  ட,வ!டநிவ��9 ெதா�கய!லாயந:�சில�	 

64 மகரேகதனைனம�I ேபானகமா<வா+1OகO,த$ெப�மா. 

ற��லகைன4 �Lசா,9�ய!,��ய!ரா9த�ப!ரானானெவ�ப!ரா.ேச, 

ககன\ட4தி. �க@7SLெச.% கனகமாமண!ெவய!�பர�	L 



சிகரேகா	ரGக� ேசO7க�9ேதாG�9 தி��ைகலாயந:�ெபா��	 

65 ப!ரம.மா.�தேலா, 
ெபய,9திடெவ;9தப!ரளய4திS�	ைடெபயரா 

�+யவான9த I�வமாேயாG��Oைமயாயசலமாெயா.றா� 

க�த��ய!,���கைள கணா<� கதியாGகO,தலOணெலLஞா.%� 

ப+வ!.வ :$றி���� பதியதா< ேமலா<� பய!�வ�கய!ைலயLசய!ல� 

66 ெவGகதிரவSமW�நO,றலா� ெவO டராய!னென.றா 

லGகOமாஞால4தா�ய!,	ன5தமாவைதயைறத�ேவO7.ேற 

�Gகேமவ!யந$சIநக�ன5வெசா�Uதிந.�ந:�ண!வா$ 

ெசGகOமா�வ!ைடயா.றி�வ�H�வா<4திக�வ�கய!ைலயாெமன
ேவ 

67 அ.றி1� 
ெவ<ேயானைணத�காைலயல,த�ம�ணமOடல�ேபா<4 

�.றியகிரணேம$படவ9த� ேவதவOண9�ைத9ததனா 

ெலா.றியIண,வ!S�ப,தாGகீ�வ9� $றி7னRவ!ய�பாவ 

ெர.ற��ண,4திநி.ற��ேபாலாெமழிறிக�கய!ைல மா�வைரேய 

68 ச9திர.றிக;Lச7லேசகர�9தட�ைக கணா.�மர. ம;IL 

 9தர�ப!ர�	L +ைக1gதலி$ %லGகியகO,� ெவOண:% 

ம9தவா. மடவா,கOடமGகலநாணறா� றவால�O7�Oட 

க9தரன�Hந9திய�ெப�மா. ைக�ெகா6 கா�பத�கய!ைல 
  

 ேவ% 

69 அ7�7யறிதலி.றாகிநி$றலா. 

�7வற�கி�மதி�7ய!$ ேச,தலா$ 

பட,	க�பர�ப!யபா� ெவOண:றண! 
கடIைள நிக,�ப� கய!ைல மா�வைர 

70 அ+யயனமர,கள7வ9ேத4தலா 

லி�ைம1ம�ள5ேய ெய.%ேமவலா$ 

பரSைமெயா6கல9த�H� பா.ைமயா$ 

க+�கனைனய� கய!ைலமா�வைர 

71  9தர�கO,த%லGகி� ேச,தலா� 

வ9தி6LK�ரமா$றேமவலா$ 



ச9ததG�.றமா<4தயG�கா@சியா$ 

க9தேவளைனய�கய!ைலமா�வைர 

72 உ+யவாSறவள,9ேதாGகிநி$றலா� 

வ+யள5�ர.ற�மட9ைதேமவலா 

ல+யநா.மைறவ!+4த�Hந:,ைமயா$ 

க+யமாலைனய� கய!ைலமா�வைர 

73 ேதா$றிேய நி$றலா$  �திேபா$றலா 

னா$றிைச�கGகHநO,மாOப!னா$ 

ேபா$%ந$கைலமக�ெபா�9தலா$ 	ழ$ 

கா$சேரா�கன5க,கய!ைலமா�வைர 

74 தினமி� ெச�வGக7ைள��L ெச<ைகயா� 

வன�%ெந7யமா.ம�IமாOப!னா$ 

றைனநிக,தாமைர4தாள5.ம.Sேகா 

கனைதையநிக,�ப� கய!ைல மா�வைர 

75 அல��ெவOடாமைரயைண9தெபா$ப!னா$ 

பலகைலயாகம� ப.S� பா.ைமயா 

னலமி�நா.�கனOணலா$ெச;G 

கைலமகளைனய�கய!ைல மா�வைர 

76 எO7சா�கGகHமி�ைள4த�ள5ேய 

பO	%பாெலாள5பர�	கி.ற� 

கOகளாலள�ப�Gகவ!. ெகாOேடாGகிய 

ெவOபடா�ேபா,4ததா� ெவ�ள5யGகி+ 

77 எ�ளத+தாயேப+.பமW9தி6G 

க�ளவ!�க6�ைகந$கOண!யLசைட 

வ�ளனாேடா%ேம�வதி9�ேதா.றலா� 

ெவ�ைளமா�வ!ைடநிக,ெவ�ள5யGகி+ 

78 நா$றிைசெயGக,ந.ன5லா4திர 

ேடா$றேமாெட;9�வா.%�வ�ெச�வ� 

பா$கடறிரO6��பைட4�வ!Oெடாட 

ேம$கிள,9தைனய� ெவ�ள5யGகி+ 

79 ஒ;கியநிலாIல�9தியGகியா$ 

 ;�ைனதிற9�ந$%வாதசா9த4தி$ 



ெபாழித�ம�தேமெபாGகிெயGக,� 

வ!;வ�ேபா.ற� ெவ�ள5யGகி+ 

80 நிர9தரெமGக,ந:6ேபெராள5 
கர9�ய!,��ய!�மா<�கல9� ேமவ!ய 

பரL ட,தி�I�� ெகாOடபO	ேம� 

வ!+9த� ேபா.ற� ெவ�ள5யGகி+ 

81 எOண�மகலி��வ! �ப!ெனGக,9 

தOண�டவழந.ன5லா4தைழ�ப� 

கOண�ம�த4ைத� ககனGகா.றி6� 

ெவOண!லா4தாைர ேந, ெவ�ள5யGகி+ 

82 தி��ட. வ!தி�ெகS9திைசகெள@7S 

மி��ய,�7ய!S� ேவறிட4திS9 

த�கந$கைழெசா+தரளமி.Sத. 

மி�கதாரைகநிக,ெவ�ள5யGகி+ 

83 கO,தலOணைல�காைலமாைலய! 
னOண!ேய வானவ, நாH� ேபா$றிட� 

பO, கOேணண! ேபா$பா+ன5.% ந:� 

வ!Oண!லIதU%� ெவ�ள5யGகி+ 

84 �9�ப!ேயாைச19aயநா.மைற 

ந9திய��	�நாரதாதிய, 

க9த�வ4தவ,கானேவாைச1� 

வ!9�நாத4த�மி�கேவாைச1� 

85 எOண+தாயபா+டGகேளாைச1G 

கOண�ந9தி�.கணGகேளாைச1� 

வ!Oணவேராைச1� ேவதேவாைச1� 

பOணவேராைச1� பய!UெமGக,� 

86 காமரம�� நGகாக�Oடந:� 

�மி��G�ம� 	.ைனவ.ன5ெபா$ 

ேறம�ேவலந$றிகி+\வ!ள 

மாமலகGகட�பாரமா�ள� 

87 வOபலவர�ைபமாவ�ள9தா7ம� 

ப!O7ம9தாரமா�ப!ரந$ப!�ப!லL 



சOபக9தமரந:�சாலLச9தன� 

வ!O7க�பராைரமாமரGகOேமIமா� 

88 ெபா$	%மண!�7�	ர9தராதிய, 

ெச$றUந9தித.ெசGைக தாGகிய 

ந$ப!ர�ப7படநO,மாரGக 

ள$%தி,��ைபகளள�ப!லாதன 

89 வ!ரவ!யமாதவ, ேவ�வ!4aம�L 

 ர,மடவா,கடL +ய$ K@7ய 

ெபா�வ�க$பக��Iேமவ!ய 

ப+மள9திைசெதா%� பர9�நா%மா� 

90 காழி�G\9த� ேச, ெகௗ+நாயக. 

வாழி�Gகய!ைலமா�வைரைய மானேவ 

Kழி�Gகட$	வ!�தி�கந:O76 

ேமழி�	வன4� ெமG�மி�ைலேய 

 ேவ% 

91 அ9தந.கய!ைலத.ன5ல. 	�ளவ+யயனமர,களIண, 

ச9திராதி4த, கி.னர,வ �க� சாரணெரO7சா�க4த, 

க9த�வ4த, கா+மாகாள5க�ட, வ!4தியாதர,சி4த, 

�9�%நிகமாகம�ண,�ன5வ,�ைற �ைற ெதா;�நி.ேற4த 

 ேவ% 

92 ெச.ன5வா.ெறா6ெச�ெபா$க7மதி 
%.Sேமா, ெசL ட, மண!மOடப9 

த.னன�ல+யாசன4தி$றக 

மி.Sேவ$க9த. வ :$றி�9தானேரா 

93 அ9தேவைலய!லா%�கGெகாHG 

க9தேவள5�கLசமல,�பத� 

வ9தியாந.மைற�ைறவா�4திேய 

ந9திேகசனவ!Uத.ேமய!னா. 

94 ஈ%றாதநெலOண!�சிவாலயG 

\%கி.றதி$ேகாதிலற�ெபா�� 

வ :%ேச+.பவ :ட�H9தல 

மா%மா�க4தOணல�ெள.றா. 



95 எ.றகாைலெயழி.மி�க9தேவ 

ண.%ந.ெறனந9திைய ேநா��றா 

ெவா.%காதலிSOைம� ெபா�@கைத 

ம.றேகெளனவா< மல,9தானேரா 

96 கO,த� ெபறவ9த�� க9தேவ� 

வ!Oணவ,��வ!ைட ெகா64ேதகிேய 

ெயO,த$க�மி.ப4தல4தி�9 

தOணற.ைனயக4தின5�4திேய 

97 தைனநிக,��ம4தா,வ�ள5னா$ 

	ன5தேமவ!ய �வணமா.மிய 

நிைன1ெம9ைதநிக�4த நிக�4�ேக 

னன5மகி�9த�ண9திய9ேதIேக� 

98 எ.%க9தன5ைச4திடவ9ந9தி 
த.றன5� ெசா�சந$�மர. ெகாேட 

ெவ.றிேவதவ!யாத$�ைர�கவ� 

த.ெறன�கவ. ெசா.னதைற�ேவ. 

99 ஈ��.ன+ைச9தேசாபானெம. 

ேறா�ந:தி�சIநக$ேகாதிேய 

காதலால�கைதையவ!+4�ய, 

Kதமா�ன5ெசா�ல4 ெதாடGகினா. 

 தி��ைகலாய�ச��க �$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 99 
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ஆ$%�ச��க�ஆ$%�ச��க�ஆ$%�ச��க�ஆ$%�ச��க� 

100 �.னவன�ள5னாேல���%�ேபா@7ேமலா9 

த.ன5கர�9தவ4�� சIநக�ன5வேகOேமா 

ப.Sெச9தமி�ேச,சGக�பாO7ந.னா6K�9த 

ெதா.ைமசா� ெபா�ைநைவைக வளLசில ெதா�4�ைர�பா� 

101 ப.ன5றGகள5SL ெச.%ப7க9தா.ப$%கி.ற 

வ9நிைலேபா�ெவOேமகமா,கலிப79த�9தி4 

�.ன5ெய�ம�G�மா,4�� K.�தி,9தி74�மி.ன5 
ைம9நிறGகவ,9� ெகாO6வானக4ெத;9தத.ேற 



102 இக�பரமிரO6L ேசரெவ64ததN$கட.ம64தி@ 

டக9ெதள59�ண,9த ேமலாமறிIைட��ரவராேனா, 

பக,9தமாணா�க, த�பா$ ப+9� ந�ல�9தமி�� ெசா$ 

	க.ற ேபா$ெபாதியெவ$ப!$ ெபாழி9தன	னலி.றாைர 

103 ம�வ!யவரச.ற. பா�வOெகாைட�கடைல1O6 

பரவ�மகி�வ!$ற4த�பதிய!ைட�	லைமமி�ேகா, 

வ!ைரெவா6பட,வெத.னமி�வனGகவ,9�வ!Oேடா< 

த��ய,மலயெவ$ப!$றO�கி� ெபாழி9தமாேதா 

104 கிள,த�ெபாதிய ெவ$ப!$ ேக;% ெபா�ைந ந:4த9 

தைளயவ!�9�ய,�Gெகா�ப,4த���லL சா<4��@7 

யளவ!� ப�கா� கேடா%மைட4தெந@டைண1ைட4� 

ெநள5திைர�கடைலநா7 ெநறி� ெகா6 ெச.றத.ேற 

105 ெபா�வ��ெபா�ைநம.S� 	ன5தந:,�ைட1மாத, 

��மண!�கலச� ெகாGைக��G�மமைள9� ேசறாG 

க��ந�லறிவ!. ேமேலா, ேபைதய,�கல9தகாைல 

ம�Iத.ன5ைல கலG�� வOணேம ேபாலமாேதா 

106 மகி�சிற9தியாவ,�ேகS� வழGகி6� வ�ளேலேபா. 

மி�நலமண!1� ெபா.S� வ : 9 ெதO7ைர�கர4தா 

லகமல,9தGகO ஞால4தா�ய!,�க�ள ேவO7� 

	க�த�ெபா�ைநந:4த� ெபா�9� கா� பர9தத.ேற 

107 ெகாைலெக;\, ேவ$றாG�G �மரேவ� பதேம�ெகாO6 

கைலவ� க.ன5தா�ைக \�ப! மா� கழலிைறLசி 
வலைனெவ.றவ.றா� கO6 வ�ணைன வணGகி ந:4த� 

பலசமய4�ேளா�� பரIற ெவா;�ம.ேற 

108 ப��பத9த.ன5ேனாG��  பராைரமாமரL சா<4த:,4�� 

ெபா��ெகன� ெபா�ைநெச�ல� ெபா9தி� வா�	@க� ேபாத 

Uைர�க��பைகஞ, ெவ�ேபா,��ைட9தி6மரசேனா6 

த��கற� K�9� ந:Gகா4தாைனைய மாSம.ேற 

109 வா.�கGகிழிய ேவாG�மலயந:,�ெபா�ைநமOேம$ 

றா.�கGெகா6நட9�தைல4தைலமயGகிம�ள, 

கா.�க�பர9� மி�கக�Gகட�ப719த.ைம 

நா.�க.பைட�ப நOண!நான5லெமா6Gக�ேபாU� 



110 ெபா�தி��ெபா�ைநேயா6 	+சைட�ெப�மா.ற.னா.  

ம�வ!யமகி�வ!ன :6� ைவைகமாநதிைய19தா. 

ற�ணெவOண!லா� ெகாழி��9 தரளமாலிைக ேபா$றாG�9 

தி�மி�வOைமசா.றெச9தமி��பாO7நா6 

 ஆ$%� ச��க �$றிய� 

ஆக�  ெச<1� 110 
 ***** 
  

 தி�நா@6� ச��க� 

111 �OடதOெபா�ைநய!.சீ,	க.றன 

ந:O7ல�Lசைடநிமல,ேமவ!ய 

ேவO7க�பதிகேளழிரO7ைய9தி6 

பாO7நா@டண!சில பக,கி$பாமேரா 
  

 ேவ% 

112 	ரG�.ற�சிைல�ன54�� ெபாறியரIநாணாக� �@7 �வ, 

தரG�.ற�க�தா�தழெலழேவநைகெச<�தைரேம$rG�G 

கரG�.ற�பைட4தைனயகரடமதக+1+ ேபா,4த�HGகாம, 

பரG�.றLசா, \ட$ பரமன�ளாேலாG�� பாO7நா6 

113 ப.Sமலய4�வச பாO7ய. பO7ைழ4ததவ�பய4தினாேல 

�.ெனா�காலவத+4� ���ைலயாO�7�லGக�ைறய!$கா�� 

ம9நிைலய!லம,	+9தGகவைள மண�	ண,9த�ள5யGகணாள. 

ம.Sந$ 9தரமாறெனனவர 	+9�ள�வ;திநா6 

114 ெகாOடUற�மி.\9த$ ெகாOடமணGெகாG�ேதெர.ெற64� 

மOடலெமOமாகீ,4தி வ;தி ெபற ெவ;� தி��கமா� வOq9 

தOடமிழி. ெபா�� வ!ளGக� சGக4தி. கீ� நி.% பரSL சா$%� 

பOட�ம4தமி�� சGக�பாட. மணG ெகாழி4தி69 ெத.பாO7நா6 

115 �லIவடேவGகட9ெத.�ம+ெயன4தமிெழ�ைல\%கி.ற 

தலமதன5$றைலைம ெப% தலமWேர�தயG�%ெச9தமி� நாெட.ேற 

ய!ல�ம+யயனமர+9திர. வ9திைறLசவ�ேள$பந�� 

மைலமகண�லரசினற�வள,�கவளL ர9தள5��� ைவைகநா6 

116 தவலறேவெயா�நா.� தைலய!@டவ%ப��த9தலWைல   

சிவெப�மா. ெச<த�ள5� ெசGகய$கO மGைகெயா6L ேச,9தநா6 



கIண!ய,தG�ல4�தி4தகாைளயமOைகய, தைம�க;வ!ேல$ற 

மIலிதிக� வ;திமகி� வOடமிேழெடதிேர%� ைவைக நா6 

117 ெத.ம�ைரபரG�.ற9தி�வ!ராேம� ரமாடாைன	4a, 

ப.Sதமிேழடகெந�ேவலி பக,�$றாலமா�பb,பா, 

ம.S	ன$ ழிய�	னவாய!� ெகா6G�.றெமழி. ம�Iகாைன 

ெபா.மதி� K� �வண�� ெபா�9�கி.ற 	க�� ெபாதிய� 
ெபா��பனா6 
  

 ேவ% 

118 மO6கி.றவ.ம�ள,த�ேமாைச1� 

ெவO7ைர�	ன�ெவ�ள4திேனாைச1� 

பOட�Gகிைள�பாடலிேனாைச1 

மOடேகாளைக�க�	றLசா�மா� 

119 ெகாOடெலா.ைறமி.\%ெச<ெத.னேவ 

மO6ேமா+�வ.பக@7.ப!ட,4 

திO7ற.ம�ள, ெபா.SகL ேச,4திேய 

கO6ைவர�கல�ைப ெதா64தன, 

120 ேவO6ந:,ெகா6ேமவநிர�ப!ேய 

கீO6;Lசா$கிள,மண!��� ைபைய� 

�Oடந�வர�ப!.	ற� ேபா��வா, 

பாO7நா@6%� பOைணய!. பாGெகலா� 

121 த�கந$ற �ப!.றதிெய.னேவ 

ெந��ெந��நிைறந%Lேச$றி.�. 

றி�கின59திர ெத<வத� ேபா$றிேய 

மி�கம�ள,வ!ைத4தன, வ!4ைதேய 

122 ம%வ!லா�ய,மாத�ைம9த�L 

சி%வ,த�ைமவள,4தி6ெச<ைகேடா 

U%மிக��சியேனாG��;ந,தா 

நறியெச9ெநலினா% வள,4தன, 

123 ெபா<ய!.ஞான�	கலி�ப!ரானமO 

ைகய,த� ைம�க;வ!ன5ேல$%வா. 

ெகா<� ேச,4த�வா.�7ெய.னேவ 



ெச<யநா%பறி4தைவ ேச,4தினா, 

124 வ�ள4ேத1றவா��ம�gக,9 

��ள4ேத1ண,ேவா7டேவா7வ :�9 

த�ள$ப�ள4த;9தின, ம�ள,தாG 

க�HOபா,���கதி1�OடாGெகாேலா 

125 ம�ளரானவ, வா.மதிவ�ள4தி$ 

ெற�ள5தாநறIO6 ெதவ!@7ேய 

1�ளநா71ழ9திய,�\@6வா, 

க�ள5.மி�ககள5�	�OடாGெகாேலா 

126 ஓ7மWHவ�O76க�ள5ைன4 

ேத7ேயா74தியGகி மயG�வா, 

பா7யா6வ, பOைணகெளGக,G 

\6ம�ள, �ழா4 ெதா6G\7ேய 

127 மாறி.ைம9தைரமாத�ைம9த� 

மWறி� ெச�வெமா7�லறL ேச,4த�ேபா� 

ேவ%ேவ% வ!ள�ப!� கைடசிய, 

நா%ேச%ந6வா.ெறாடGகினா, 

128 க9தவா,�ழ$க�HOகைடசிய, 

சி9ைதெநா9�தியGகி4 ெதள59�வ9 

தி9திர.றைன ேய4திய!ைறLசிேய 

ந9� ெந.�7நா@ெச<� நா@6வா, 

129 எOகேளா7ய ெலO7ைசெயGக,G 

கOகேளா7�கைடக� சிவ�பேவ 

1Oகேளா71ழ4திய�O6தா� 

பOகேளா7ைசபா7ந6வரா� 

130 உ$ற பOைண1லாI�ழ4திய, 

ம$ைறயாெரா6ம�IOமய�கினா 

ல$ற�யாைவ1மGைகக� ெகா@7ேய 

�$றமWெத.% \றிநைக�பேர 

131 ��Hேசலின9a�	ைட���	ன� 

ெவ�ளமாம�த9திக�ேவலிK� 

ம�ள,த9தவளவயனாெறலாG 



க�HOகாம�கைடசிய, நா@7னா, 
  

 ேவ% 

132 மிைடப6ெசLசாலிதிக�மி�9த	ன$பOைணெதா%� 

	ைடெபய,9�	னன5%வ!�	க�ெப% ெச9ெந$சாலி 
தைடப69தா@டடGகமல9த.னாெல.%ள9தள,9� 

கைடஞ,கைட�கOகா@ட�கைடசிய, �Gகைளகைளவா, 
  

 ேவ% 

133 அGக,ழ4திய ர�ள5யக�9த 

ெசGகமலGக� ெச;Gகதி,கO6 

ெபாG�தண :+ைட� ேபா9தனேசர4 

தGகிைன கOடன, த��கெமா��� 

134 மGைகய, த��கமாSவெவ.ேற 

ெசGகமலGகெட+9� ெத+9ேத 

யGகOமி�9தலம9தம,I$ேற 

தGகவ+$சில, தாGகைளயாரா� 

135 வ!@76காம.வ!ய.கைணெயா.ேற 

1@ெகா6ேமI�ழ4திய, சி�ேலா, 

ம@டவ!� ெசGகமல4ெதா6 காவ! 
க@டன,மி�கக6Gகைளெய�லா� 

136 ப9தவ!லG�ப+9தவ,த�பா� 

வ9�ந.ஞான�வள,9தி6மாேபா$ 

க9தமல,�கைள க@டலிேனாGகி$ 

ற9தவ!ய.பைணயா,த�ைபG\� 

137 ெச9ெந�வள,9�ெச;Gகதி,சா<த� 

ப.Sதமி��	க�பாலைன �.னா 

ன5.ன�ளானதிேயெடதிேரற 

ம.னென;9�வணG�த� ேபாலா� 
  

 ேவ% 

138 வர�ப�%�ழGெகாலிவா< ம�தநில�கிைண கறGக 

வர�ெபா�தகதிர+வாண!ைர�@7யாG�ழவ, 



பர�ப!ய+9த+பர�ப!�பண!லGகட��4தL 

ெசா+9திடேவயைவதிர@7� ெசா.னமைலேபா$�வ!4தா, 

139 ேம�கி+சா<4திட�ேபா.மி�ெச9ெந$ேபா, ச+4�� 

கா+ணG�Gக�ேமதி�கண4திைன ந.�ற�ப!ண!4�� 

பா�றேவபலகாULK�9� பலால9ெத+9� 

மா�தேந�ற4a$றி ம.ன5யெந.மைல வள,4தா, 

140 அழகியசீ,�	க� ேவ9த$காறிெலா.% ெகா64ைத9தி� 

வழிப6ெத<வ� ப!திர,வ�வ!�9�வா.கிைளக� 

வ!ைழIறேவயள54தத$ப!.மி�ெமா.றா� வ!ய.�7ைம 

பழகிய ெச�வ� ெப��� பாO7வளந.னாேட 
  

 ேவ% 

141 ெகாOட�ேச,ெபாழி�கெளG�G �லாIந$ெபாழி�கெளG�� 

பOைடநா.மைறகெளG��பக,9தி6மைறகெளG�9 

தOடமி�மணGகெளG�9த�க7மணGகெளG� 

மOடராலயGகெளG�மண!ெகாளாலயGகெளG�� 

142 மாத,த�பOைணெயG�ம�தந:,�பOைணெயG� 

ேமதமி�ெச�வெமG�மி9திரெச�வெமG� 

ேமா�மL கGகெளG��ைர��மL கGகெளG� 

ேமத��லெமG�� வ!��	ந�UலகெமG�� 

143 வOடமி��சGகெமG��வா,	ன$சGகெமG�L 

சOபகவனGகெளG�9த�மடவனGகெளG�� 

வ!Oபட,ேவழெமG�� வ!ய.கைழேவழெமG�� 

பOட�பாடெலG�� பதமிதி�பாடெலG�� 

144 ேவதம9திரGகெளG�மி�கத9திரGகெளG�� 

ேபாதல,வாவ!ெயG�� 	Oண!யத:,4தெமG� 

ேமா�பOண!ைசகெளG��ைர��� யா��பாணெரG� 

மாத,த�வOணெமG�� வOடமி�வOணெமG�� 

145 ேதமல,பய!�வெச9ேத. ெசRவழிபய!�வெச9ேத. 

காமN�பய!�வ,மாத,கமலமா�கெமாOமாத, 

நாமN�பய!�வநாேவநாவல,பய!�வநாேவ 

தாமேமபய!�வவ.ன9தாமைரபய!�வவ.ன� 



146 ��ளைரநாளLேச,9த�Oடக�ைகயான :வ! 
ெயௗள�Gக�வ!ப�பயா�நர�ப!ைச4தியா,4ேத 

1�ளமி��வைக\,9தாG�ைர��� யா��பாண,பாட$ 

ெற�ள�தைனயத:Lெசா$ெசவ!1றவாGகி.றா�� 

147 �ழலிைசபய!$%வா�G�Lசர�ெபா�4�வா� 

மழவ,ெசா.மா9�வா�மைனயற�	+கி$பா�� 

வ!ழவண!வ!��	பவா�� வ!�9ெததி,ெகா�கி$பா� 

�ழவ!ைசவ!��	வா��$% ெம<4தவL ெச<வா�� 

148 வாரண�ேபா,ேச,�ேபா�ைமமறி�ேபா, காOேபா�9 

ேதரண!o,�ேவா�Lசிைல4 ெதாழி�பய!Uேவா�G 

மாரண9ேத,�ேவா�மLெச;4தைற�ேவா� 

காரணGக��ேவா�Gகா+ய9ேத,�ேவா�� 
  

 ேவ% 

149 க.னலLசிைலைகேய9�Gகாமbற.ைன4தாேம 

ய!.ன5ைசபா6ேவா�மி�ெசவ!மா9�ேவா�� 

ெபா.னக,த.ன5.ம.S�	லவ+$ெபாலி9�Kழ4 

த.ன5கராகிேயாG�9தOடமி��பாO7நாேட 
  

 ேவ% 

150 த:தி.மாதவ,ேச,�பனசாைலேய 
சிற�ப!.ம��9தினம.னசாைலேய 

காத�\�Gக7ெபாழி.மாைலேய க��ந:ெறா6கO7ைகமாைலேய 

மாத,காத.மி�ம9திமாைலேயவO6கிO71றG�வமாைலேய 

யாதர�ெப%மாெலG�மாைலேய யா,வேமாG�Gகைழ�க��பாைலேய 
151 
ேச<கண!.ெறளைவ�கீவ��4தேமசி$றி�ேகாலி�சிைத�ப��4தேம 

பா<	ன$றிைரேச,வ� பOைணேயபாடெலG��பய!�வ� பOைணேய 

வா<திற9�வழG�வவ�ைளேயமானனா,கட�வா,கா��வ�ைளேய 

ேயா<ம�GகிU6�ப� ேசைலேய1$றகOகெளா�பாவ� ேசைலேய 

152 ேகாலமா9தரண!வ�மாரேம�G�ம�ெகாGைகேச,�ப�மாரேம 

சாலெவG�9தவ�பய!�வாரேமதரGகந:,4தரள�	ர�வாரேம 

மாUலாவ!வள�ம9தாரேமம.Sத:Lெசா�வழG�ம9தாரேம 

சீலமாதவ,சி9ைத1மாரேமேச,9தபOைணம�த�மாரேம 



153 	Oடsக� ெபா�9�ந$ சGகேம ெபாGகி ெயGக� 
ெபா�9�ந$சGகேம 

பOடமா%வபாைவயராரேமபய!UGகாமவ!ழாவாரவாரேம 

வO6பா6மல,�க�Gேகாைதேயைம9த, ெசGைகம�Iவேகாைதேய 

ெயO7சா�க�Lசிவதானேமய!ைச9தி69த�ம4ெதா6தானேம 
  

 ேவ% 

154 ேசாைலய!.மைறெசா�UவவL கG 

ேகாலேவ�வ!�a�வேகாகில 

ந:லமாடெந�G�வேமகGகO 

மாைலேச,வனவO7.�ழாமேரா 

155 ந:7ேயாG�நிலா�$றேமாG�ேம 

மாட�6Gகலாபமய!�கேள 

பாட�ேச,9தி6� பO,டேனாைசேய 

யா6ந:,4�ைறய.ன� �ழாGகேள 

156 அ�ள�ேவைலயகலிடெமGக,9 

ெத�Hெச9தமி�� ெச�வ9திைள�கேவ 

ெகா�ெபா��ெவ�கி�ெகா�பவ+.ைமயா� 

வ�ள5ேயா,கணமOடல4தி�ைலேய 

157 ெச�ைமந��%ெச9தமி�ேசரலா� 

ெவ�ைமேச,9தெவள5$%ைரய!�ைலயா� 

6பா<�ைமெய.%�	க.றறியாைமயா. 

ெம<�ைமெய.%�வ!ள�	வதி�ைலேய 

158 ேகாதி.மாமண!��ைபெகாழி�பன 

ேவா�ேத.ம�IO6கள5�பன 

பாதேமபய!U�பரத4�ட. 

மாதேரா6ந7��மய!$�ழா� 

159 ெத.�ல,வ!யேதெமாழியா,கட� 

ெபா.�லாவ!ய�O�ைலதாGகலா$ 

%.பேமI9�7ய!ைடய.றிம$ 

றி.பேமயலேததமGகி�ைலேய 

160 ேமIகி.றவ!லG�வ!லG�க� 



காவெல.பக7மதி$காவேல 

ேயாவ!�வ.சிைற1$ற	ன$சிைற 

ேதவ,ேகா.	க�ெத.னவனாெடலா� 

161 வGகவா+திK�கி.றைவயக 

ெமGக,�பைகய!.றிய!�4தலா$ 

%GகேமIெவLKர�9ேதா.றில, 

பGகேம<பOைண�பாO7ந.னாெடலா� 
  

 ேவ% 

162 கOடவளவா.மி�கைல�ெபா�ள5னாU� 

வOடவளநாயகிவ;4த+டெத.றா$ 

ெகாOடவளவ!�	க��ல�ெசழியராH 

மOடவளநா@டண!ையயாரைறயவ�லா, 

 தி�நா@6� ச��க �$றிய� 

ஆக� ெச<1� 162 
 ***** 
  
  
 

தி�நகர� ச��க�தி�நகர� ச��க�தி�நகர� ச��க�தி�நகர� ச��க� 

163 ஆவண4தண!திகழலGகனா$%�G 

காவணGக$பக�காவ!ன :ழ� ெச< 

த:வணமிலG�ெசLச7லேசகர. 

�வண4தண!சில	கUவாமேரா 
  

 ேவ% 

164 ந:6திைர�கடலாைடநிலேவ9த, ேந+ைழயா, ெந�Gக ெவG�L 

Kடக�ைக� ர,மடவா,�ைணவெரா6� வ!மான4தி$%வ.%�a 

ேரடல,தா+@ட��சி4தி9திர. வ9தைன	+1ெமழி�ெகாO�a, 

மாடமலிம%�திக�வளைமசாறமி�� சGக� வள��a, 

165 ேதவ,கH9திைச �கS9 தி�மாU9திைச ேயா�L ெசGைக 
\�ப 

ேமIதி�நடராச, மWனவ. ற. வ!ழிகள5�பெவ�ள5ம.%@ 

டாவ!.மலா�பதமாறி4தாOடவL ெச<த��கி.றத�ம�a, 



�Iல�� 	க�ம�ைரமிகவ!ளG�நிலமகட. �கேம ேபால 

166 அ.னதி��பதி�கGகிதி�கின5� ேயாசைன�க�பாலம,9� 
ேதா.%L 

சி.மயமாL சிவலிGகL ெசGகதி, ெவ<ேயா. �ைச ெச<யைவ� 

ம.Sநவமண!4ேதY, ம%� ெதா%மாள5ைக Kள5ைகெந�G�� 

ெபா.மதி�KழாலயLேச, �வண4தி. வள� யாவ, 	கல$பாலா, 
  

 ேவ% 

167 அ+யய.�நிவரய!.�க� �லிச4தமர, ேகானளைகய�பதியா. 

பரவ�மி��கா�சீ4திட4ேதா.%�ப�கதி,�ப+திவானவ.ேச, 

த�ணந�ல�தகிரணச9திரன$றானவரானவராேனா, 

தி�மக7ன�ம�வ!ட4திக;9 ெத.றி���வணநகர� 

168 ேமவ!யச7ல� ெவOண!லாெவறி�பவ!ைட1க9ேதறி6�வ!மல 

னாவல,	க�நா.மாடந:�\டனாயகன9தி6ெய�ெப�மா. 

�Iலேக4�� ெபா.னைனயாட.ெபா�வ�மைனவ�கமல� 

ேசவ7மணெமO7சா�க�வ : 9ெத.றி���வணநகர� 

169 பகவல.�ைசபைட4தி6பலேனா பOணவ,பO,ந$றவேமா 

இக�பர�வ :6��ைம1�ய!,க@கின5த�ெள�ப!ரான�ேளா 

மி��	க�சாUமிவ$%� யாெத.% வ!+4திட$க+யதா< வ!ளG�L 

சிகரேகா	ரGக7க�9� ேசேணாG�9 ெத.றி���வணநகர� 
  

 ேவ% 

170 ெதாைலமா	க��.%L ராதிய,� 

ெக�ைலய!�லநலி.பமள54தி6 

ம�லேலாGகிவள,9தி6ம9திரL 

ெச�வம�கிய ெத.றி���வண� 

171 �.றம.னந$ெகாGைக ம9�ேந, 

மி.றயGகிைடமி.னைனயாHட. 

க.%மா.கரேம9திய கO,த 

ெற.றமி� பய!U9தி���வண� 

172 அGகOவான4தக6கிழிபட 

மG�ேறா<மண!மாட4�G\ட4�� 

ெபாGகேராG�� ெபாழி�கள5ட4��ெவO 



7GகOேமI%9 ெத.றி���வண� 

173 ெபா$பத9தைன�� ர,�கீதலா$ 

ெசா$பதGகட9ேதாGகியK��சியா$ 

க$பக4ைதவள,4தி6கா@சியா$ 

சி$பர.ன5க�9தி���வண� 

174 எ9ைதய!.ன�Oேமன5ெகாOெட<தலா$ 

	9திெகாOடதள54தி6� ெபா$ப!னா$ 

க9தேமIGகடா�ெபாழி1GகI@ 

சி9�ர9நிக�9தி���வண� 

175 ஏ<9தவGகணனGகண!ையதலா� 

வா<9தெபா<ைகய!ட4தி� வள,தலா$ 

ேபா9தவா%�க9த�ெபா$ப!னா$ 

ேச9த.ேபா.ற� ெத.றி���வண� 

176 ெபாG�மாமல,��Gெகா7ேமவலா$ 

சGகேமாGக4தட�ைக த+4தலா 

ெலGகணாதன5ட4திலி�4தலா$ 

ெசGகOமான5க�9தி���வண� 

177 இைசயநா.மைறய!.ன5ைச பாடலா$ 

கசட%GகைலமGைககல4தலா 

னைச1டன.னதானந,கலா$ 

றிைச�க.ன5க�9தி���வண� 

178 	9திெகா�H� ெபா$�வ!$ெபா�9தலா 

ல9தம$றெச�வGகளள54தலா� 

வ9ெதLஞா.%ந.மாUட. ேமவலா$ 

ெச9தி�9நிக�9தி���வண� 

179 ந�ெலழி�வள,நா.�கனOணலா 

ெல�ைலய!�கைலயாIமிய�பலா 

ல�லிேச, தவளா�	யபT7ைக� 

ெச�வ!ேபா.ற� ெத.றி���வண� 
  

 ேவ% 

180 ஆரணநா.� மGகேமாரா%மளவ!ட$க+யேபெராள5யா< 



நாரணனவSநா$றிைச�கSGகனவ!SநO,த$ெகாOணா� 

காரணமாய�காரணI�வாGகO,தல.%ெகாOட�H� 

�ரணஞான� ட,�ப!ழ�ெபனேவெபா.மதி. ம.ன5யத.ேற 

181 எOட�ச+ையயாதிேயா, பய!.றGகி�4தலாலிைறபத�ேபாU� 

பOட�ேவத�பா76ப+வா$ப.Sநா.மைறைய1�ேபாU9 

ெதO7ைர�கட$பா$றிைசகேளா6தலா$றிைச�க.ற.ைன1L 
சிவ,G 

ெகாO76மOடேகாளைக�க�பா$�லIெபா$ேகா	ரவாய!� 

182 ப�Uய!ெர�லா� ப+IறேவாGக� பைட4தலா$பGகயெனா��L 

ெச�வேமாGகிடேவதின9ெதா%� வள,��9 திற4தினா$ 
ெசGகOமாெலா��9 

ெதா�பவமைன4�9�ைட4தலா. மைற��LK��சியா 
ல��	+ெதாட,பா$ 

ெசா�ல��	க�ேச��4திர. மேகச. ெறாழில%சதாசிவெனா��� 

183 ேவெலா6ெசறி9தமி�ெபாறிமய!$கO 
வ!ரவலா�ேவலைனெயா��G 

ேகாலேமவ!யந$Kல ேம�ெகாO6�லாவலா$ ெகா$றைவெயா��G 

சாலI� பைடகடாGகலா.மி�கசம, ெபா�நி�தைரெயா�� 

ேமUந.ன5தியமW@டலா.ம.Sமி�நிதி�கிழவைன ெயா��� 
184

 வ!ரIவான5மி,9�மி�கெபா.�7கOேமவலா.ேம�ைவெயா��
� 

பரவேம$கOக�பைட4தலாலண!ேச,பாகசாதன.றைனெயா��� 

ெபா�வ!க9ேதாGகி��9தன�ெபா�9�ெபா$ப!னா$ �மகெளா��� 

க�திேயகாOட$க�ைமயா.ஞான�கO,தலOணைலெயா��� 

185 நா6றயா,��நன5சிற9ேதாG� ந$ெபறி164தெபா$	+ைச 

மா6%சீரா,வா+ ேச,கி.றவOைமையயாெதனவ��பா 

ந:6ப�Uலைகநிர�ப!1.னதமா< ேநமிமா�வைரயத.பாGக,� 

பT6றம.S� ெப��	ற� கட�ேபா$ப!றG� ேபரகழிK�9தில�� 

186 தOடரளGக�ெவO7ைரெகாழி��9தடGகைரம�Gகின5U64த 

மO7யெச�வ�ெப��	ன$ சீரா,வா+ய!. வானவ�லகG 

கOடவ��ளGகள5மிக4aGக�காOட� மா@சிய!.மி�மா 



லOட,நாடதன5னOட,நாடைட9தெத.ப�ம$	தமாேமா 

187 ப�ளமா,பய4தா$ பய9த��ப+க� பாG�%ப!4திைக�பள5�� 

ெவ�ள5வா.றக@7.வ!ளG�� ெவOடாள� வ!+ ட, 
ெவOண!லாெவறி�ப4 

த�ள�ெப�Lசீ,4தபநிய�	+ைசத.ன5ற9தா.றண9ததனா� 

வ�ள�ேச,கய!ைலமா�வைரெயன ேவ ம.ன5ய ெத.னலாமாேதா 

188 ேகாலமாரகழி$�ள54தி6�.ற��L சர9தைன4திமிGகல9தா. 

சாU� ெவ�பசிதா.றண!9திடவ!;Gகி4 த.னக@டட�கி69த.ைம 

ேவைலகேள;�வ!ரவ!ெயா.றாகிேமவ!6ம9தநா.��9த. 

ேசU�வாகி�ெசறி9தப�லOடLசி%ெசUவட�கியேபாU� 

189 த�கசீ,�க�பறரGகமாGகர4தா$றOடரளLெசா+9தள�ப4 

ெதா�கெபா$	+ைசK�9தி6ஞாய!�  $றியப!4திைகதன��� 

ப�கேமா76ந$பாெரலாமடGக�பதி4தி6� பள5Gகி.ேம$பதி4த 

மி�கந�வய!ரெவOண!லா�க$ைற ெவOபடா�ேபா,4த� ேபாU� 

190 அ.னேபரகழிக.னழெகா;� மGகOவான4�ய,9ேதாG� 

ம.ன5யேதY, மண!ம%கி.பா�வய!ரவா.rண!ைரநி%வ!4 

�.Sெச�பவள�ேபாதிைக தாG�L ட, மரகத4�லாLேச,4தி� 

ெபா.மதிலைம4��	லமண!ய;4தி�ெபா$	ற�சி4திர� ெபாறி4� 

191 த�ெமாள5பர�	Lச9திரகா9த9தைரெயலாLசீ,ெபற� சைம4�� 

	க�ெபறமி� ெச�ெபா.ன5னா�ேவ<9�ெபா$சிகர�பலவைம4�4 

திக�ெப%கமலபT7ைகம�Iதி�மண!வாய!�கேடா% 

மகி�த�மாட\டமOடபGகOமாள5ைகKள5ைக ெந�G�� 

192 அ.னெம.னைடயா ரா6மாடரG�மண!மண!�ேகா	ரநிைர1 

ம.னவ,திைறகளள��மOடப�� வOடமி��கழகமOடப� 

�.ைனயாரணGகO�ழG� மOடப�� �ரசதி�மOடப�9 

த.ன5க,த�ந$றான மண@ப�L சா,9தப�வ :தி1 ெந�G�� 

193 ம9திரெமா6ந$ற9திர�பய!U� ைவதிகைசவந.மட�L 

ச9தத� பய!ULச�,மைற�ன5ேவா, ச��க�� வண!க,ச9திகHL 

சி9ைதய!. மகி��சி ேயாG�ப�பOடLேச,9தி6Gேகாலமா,ெத�I 

ம9தமி��7களம,9� வா�கி.ற வாவணெமGக,ெந�G�� 
  

 ேவ% 



194 ஆனைவதிகைசவ�மOணற. 

பா.ைமேச,9தபLசா�கர��பய!. 

ஞானமாதவ,ந$கர4ேத9திய 

தான�9தவ�9தைழ4ேதாG�மா� 

195 ந�ல��	�நாரத+.ன5ைச 

வ�லவ :ைணய!ேனாைச1ைம�பல. 

ெவ�Uமாதவ,ேவத4திேனாைச1L 

ெசா�Uமாத,த9�9�ப!ேயாைச1� 

196 வ�பறாந.மண!�;ேவாைச1� 

ப�ப!ேயெய;�ப�லியேவாைச1L 

ெச�ெபா.மாமண!4ேத+னேதாைச1G 

க�பேமIகடா�கள5ேறாைச1� 

197 வ!9�நாத�வ!ளGகியேவாைச1L 

ச9தநா.மைறதா�ழ9ேகாைச1 

மி9திராதியேர4தி6ேமாைச1 

ம9தவா,கலிேயாைசயட��மா� 

198 ஓG��Gக����ய,வாைழ1G 

aG�ைபG�ைல4ெதG�9���க�G 

ேகாG�மார�G���UI� மன9 

தாG�ெசLச9தன�L சரண�� 

199 	.ைன ச�பக��தவ��Gகைழ 

ம.SKதம9தார� வ��ைகேம$ 

ப.Sகி.றபராைர மரGகH9 

�.SதOடைலK�9தி6ெமGக,� 

200 ப$பகெறா%�பாGகின5ேலாGகிய 

ந$ெபாழிறிக�நOண!ய�வண. 

ெபா$பத4தி$ 	ர9தர.ேபா$றி6G 

க$பக� ெச;GகாIமண��மா� 

201 ேகாடரGக� �ய!�வ!ைளயாடேல 

ந:டரGகின5லாவ!ைளயா6வ 

மாடேம�வ!ைளயா6வமLைஞக 

ளா6ந:,வ!ைளயா6வவ.னGக� 



202 வாவ!ந:,வ!ைளயா6வ,மாத,க� 

காவ!ேம�வ!ைளயா6Gகய$கOக� 

பாவ!.ேம�வ!ைளயா76�பOெணலா� 

�வ!. ேம�வ!ைளயா6வ��மக� 
  

 ேவ% 

203 �%மல,ெபா�HLசீ,�ேசாைலகOேமெலG� 

நிைற	னU%சGகந:ண!லெவாள5தG� 

ம%வ%	க�ம.S� வாவ!கெடா%ேமI 

ம%பதமிைசபா6மாய!தழரவ!9த� 

204 பGகமதறநாH� பா1ைறவா<ந:4த9 

தGகிய	�வாச�சததளம�மா9தி� 

ெபாGகள5.பOபா6� 	Oட+க�ேகாய!. 

மGைகைய நிக,மாத,மGகலமிடெமG�� 

205 ப!ைறgதல�ெவா��� ப!7நைடய�ெவா��L 

சி%கிைட�7ெயா��9திரO�ைலமைலெயா��� 

ெவறி�ைல�ைகெயா�� ெம.னைகய�ந:Oட 

கைறெக;ேவெலா��G கOண!ைணய� மாேதா 

206 �யU%�தயLேச,�;மதி�கெமா��G 

�ய!��ழல�ெவா��G ேகாகிலெமாழிெயா�� 

மய!லியல�ெவா��� வா<பவளமெதா��� 

பய!லரவ� ெவா��� பரவYமகல��� 

207 தGகியதி�மா�ைக�சGக�களெமா��� 

ைபGகைழய�ெவா���பரI%ப 9ேதா�க 

ளGைகக� ெசGகா9தள�மலர�ெவா��L 

ெசGகமலமெதா��L ேசவ7ய�தாேன 
  

 ேவ% 
208

 ெச�வ9தா.வ!ைளயா6மைனகேளேச<கடா�வ!ைளயாட�மைனக
ேள 

ம��ம�மைனவாய!ன$ேகாலேமமாத,வாய!.மண��9த�ேகாலேம 

ப�ெப�Gகைதப.S9தமி�கேளபய!லிடGகH� ப.S9தமி�கேள 



ந�லெச�வGகணாெடா%ந9�ேமந�லத�ல� நாெடா%ந9�ேம 

209 தலமலி9�வ!ளG�9தடGகேள தG�வாச9த���9தடGகேள 

யலகி�வாச�நிவ,மடGகேளயைட9தவ,�கக�ள.னமடGகேள 

ெகாைல	+9தி6G��பகடGகேள�லாIெமG�நிலாIகடGகேள 

�ைல�க9த��4தி.படGகேள ெமாழி1��ப.�க��படGகேள 
  

 ேவ% 

210 அGகOமிகேவாG�	கழ9நக+த.S@ 

6Gகெந6மாைலநிக,ெசா�Uமிைளேஞா�L 

ெசGகமலமGைகநிக,திGக,தலா� 

மGகலவ!த4�ட.மண4ெதாழி.�7�பா, 

211 ேமாகமி�மாடமண!�.றி.�கெமG�� 

�கெமா6�Gகதலிெபா$ப!ன6கி$பா, 

நாக+கமாலிைககணாலவண!ெச<வா, 

மாக�ய,மாமகரேதாரணநி%�பா, 

212 ேமUறவ!தானமண!ேமIறவ!+�பா, 

ேகாலமண!ம.Sநிைற��பந6ைவ�பா, 

மாலில�ம@டமணமGகலநிைர�பா, 

பாலிைககெளO7ைச�க4திைடபதி�பா, 

213 கOடவ,மனGகள5ெகா�காமனைனயா�G 

ெகOைடதைன1O6வள,ேக�கிள,கOணா�G 

ெகாOடசதிேயா6மகி�\,9��லவ!�ேச, 

பOட�வ!பLசிய!ைசபா7நடேம<வா, 

214 �ைழய!ட%க.ன5ய,க� ேகாலமதன.னா, 

மைழயக6கிழியெவ;மாமண!பதி4த 

ெவ;நிைலந.மாடமிைசய!.	றவ!�9ேத 

ெக;மிமி�கி.னரநெலா;�மிைசேக@பா, 

215 பOகள5ெனா7.ன5ைசபய!$றிய!6கி$பா, 

மOகெண+ய�சகடைவயம�ைக�பா, 

வ!Oக,%ேகா	ரந�வ :திக� வ!ளGக� 

கOகள5க�\ரவ!6காவணநிைர�பா, 

216 திGக,தலி$றிலக��	ைனத�ெச<வா, 



ெபாG�தலிணGகவண!ெபா$ப!னண!கி$பா, 

தG�கலைவ4ெதா�தித.ெனா6�ைழ4�� 

�G�ம க9த�ைலெகாOடண!த�ெச<வா, 

217 ம$%நிகர$றில�மாடமிைச�.றி$ 

சி$றி�கள5ைழ4�வ!ைளயா7ய!6ேச<க 

ள$றதி�மாமண!யைன4திைன1�வா+� 

�$றெமன��சிெகா6��ைபக� ெகாழி�பா, 

218 ேகாைதெகா6ேகாலமி�ேகாைதயண!ெச<வா, 

காைதகளள9�ெசவ!காதலின5ைற�பா, 

ேபா�நியமLெச<�ேபா�க�கழி�பா, 

மாத,கHைம9த,கHமாத�ட.வா�வா, 

219 வ!ைழI%ந.மாடமதி.மி�கில�த:ப� 

பழகியெச�வ4திSய,ப+சனநிைர�பா 

+ைழய!ைழெகா;�	கழி@7ைடய!னா,தG 

�ழலி.மிகவகிலி6ெகா;�	ைகநிைற�பா, 

220 ைம�க+ெயன�ப!ள5%மா�கள5றிைண�பா, 

த�கதகைர�ெபா�சம,4ெதாழி�வ!ைள�பா, 

மி�கமண!�Oடல�வ!ளG�கதி,வ :ச� 

���டமிைச4�மி��ரைவய!6கி$பா, 

221 வ!Lசியவ!O�க6ெதா6ேம��ைலகOேட 

யL மிைடேச,9தமடவ.னநைடமி.னா, 

மLச+ய!.வO6ம�IO7ன5ைசபாட� 

ெகாL கிள5மழைலெயா6�ய!லி.ெமாழிபய!�வா, 

222 ம�Iமண!ம.%ெதா%ம.னவ,க� ேச,வ, 

த+யல,க�வாய!லிைடத�திைறயள�ப 

ர+ைவயாரG�ெதா%மாட�பய!�கி$பா, 

தி�ம%�ெதா%மின5யசிலதிய,க7+வா, 

223 மG�ைலநிக,��மிவ,வா,�ழ�கெள.பா, 

ெவGக6வ!ட4ைதநிக,ேமI�வ!ழிெய.பா, 

ெசGகிைடையெயா��மிவ,ெச<யவ!தெழ.பா, 

பGகயமெதா��மிவ,பாதமலெர.பா, 

224 ெவ<யமண!ேமI�ைலேம�மைலெய.பா, 



ைககள5ைவய�லதிக�கா9தOமலெர.பா, 

ைந1மிைடய.றி��ந$%7யெத.பா, 

ெபா<ய!�	றவ7	திய	4தகமிெத.பா, 

225 இ.னப+ெசGக,மிைய9த�ைறயாேல 

ெபா.னக�நாணமி�ெபா$	டன5லG�9 

�.Sெபாழி�ைவைகநதிK�தரவ!ளG� 

ம9நக+த.னண!ையயாரைறயவ�லா◌ா, 

226  9தரமி�9தி6 ராதிய,வ!��	 

ம9தமி�சிற�ப!னளகா	+ய!ெத.ன� 

ச9தத�மி��ைறதயG�கவ!.�a 

+9திரெச�வ4�டன5ைய9தி6ெமஞா.%� 
  

 ேவ% 

227 பGகம$றமைறவ;4�பாSக�பனாய!ரL 

சGகவாய!னாUமி4தல4�ேம.ைமதாSைர4 

தGைகயாய!ர4திர@7ெகாO6த:@டவைமகிலா 

திGெகா◌ா,நாவ!�யா.வ!+4ெத64திய�பலா�ேமா 

 தி�நகர�ச��க �$றிய� 

ஆக�ெச<1� 228 
 ***** 
  

பாய!ர�பாய!ர�பாய!ர�பாய!ர� 
228  
ெசGகதி,ெவ<ேயா.�ைசெச<தவா%9 திக�திரணாசன.வ :6ேச,9தவா%� 

ெபாG�மண!க.ன5ைகந:,ெபா�9�மா%�	கல�9�.மன.கதிய!$	�கவா%9 

தG�த�மLஞ. �4திசா,9தவா%9 த.ன5க�$பலாGகிபதிசா,9தவா%� 

பGகமி�பா$கர	ர�ேப,பைட4தவா%� ப.Sெமலா�பவGகைள1�பா$%மா%� 

229  
ெசGகமல.சாப�$%9தண9தவா%9 தி�மகட.சாப9தா.ற:,9தவா% 

மGைகயவதாரLெச<தம,9தவா%�வா,சைடேயானவைளமண�	ண,9தவா%9 

தGகியத�க.ேவ�வ!தக,4தவா%L சGக+�வண4தி�வ9தவா%9த:,4தG 

ெகாGகண! �ேசாதிதானா6மா%G ேகாதி�ப!தி,கைள�4திேச,4தவா%� 

230  
அ�Hடேன த:,4தGகளா6மா%ம�Gகலிய!.வலிைய நளனக$%மா%9 

தி�வ!ழாவண!ெபற�ெச<வ!4தவா%L சித�பரந�UபேதசLெச<தவா%9 

த��லகி$சகா4தமாய!ர4ைதLt% தG�நா$பா.�.%த9தவாO7$ 



ெபா�வ�ந$	லேவா, ெசா$	லைமகா@ட� 	@பவன	ராணெமன� 	கலU$ேற. 

 

 பாய!ர�$றிய� 
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�தலாவ��தலாவ��தலாவ��தலாவ� 

KKKK+ய. �சைன�ச��க�+ய. �சைன�ச��க�+ய. �சைன�ச��க�+ய. �சைன�ச��க� 

231 ஓைசெகாள54தல4�லகியாைவ1� 

வ :சியகைனய!��வ!;G�கி.றவா. 

ேற ைட4தினகர.சிவலிGக9தைன� 

�சைன	+9த�	கUவாமேரா 

232 ப.ன�மாதவ,ப7வமாகிேய 

ம.ன5யசIநகமகி�9�ேகOமியா 

ெவ.னUம.னவன5ய�ப�9தவ9 

�.Sந$Kதைன4�தி4த.ேமய!னா. 

233 உ.றன�கிைணய!ைல1லக�.றிS 

�.றன�கிைணய!ைல1ைர��Gகாைலய! 
U.றன�கிைண1ைன1ைர��மாதலா 

U.றன�ெகா.%ள�ைரெச<வாமேரா 

234 அGகOவானக4தி�ளக$%மாரழ$ 

ெபாG�ெவGகதிரவ.�ைசயா$றேவ 

சGகர.வ!��ப!ேயதான5லிGகமா 

வGகவணைட9தவாற�Hந:,ைமயா� 

235 ஒ.றியகைலெயலாேமாதிேய1ண, 

ெவ.றிேமவ!ய	க�வ!யாத.ற.ன� 

6.றியவ�9தவ�Kதமாதவ 

வ!.ெறம��ைரெயனவ!ய�ப!னானேரா 
  

 ேவ% 

236 கGைகதGகியெசLச7லேசகர.�.கOணக.கத�பமாவன4தி$ 



கGகிதி�கதன5லைற9தி6கி.றவைரதைலய!@டகாவத4தி. 

மG�ேறா<	@பவனமதிெல.%ம.Sெம�ப!ரா.மகி�9த�H9 

�Gகமாதவந$சIநகெவ.%Kதமா�ன5வர.ெசா�வா. 

237 அ9தந�வன4தினாதிகால4தில+யய.�த$கடIள,க� 

வ9�ேபா$றிைச��மாOப!னதாகிமைலமக�வள,���வா.ற�வா<� 

	9திெகா�பா+சாதெம.ெறா�ேப,	ைன9�ந:Gகா�ெபாGெகாள5யா 

ய!9திராதியா,ேசெரO7சா�க4�ெமGக,�பர9�மி�கில�� 

238 ெக;த�ந.ன:,�கி�தமாைலெயSG 
ேக�கிள,ைவைகயGகைரேம. 

ெமாழி1ம4த�வ!. �ல4திேனாGகி �ைள4ெத;சிவலிGகவ7வா< 

வழிப6ம7யா,மனGெகாளநிைன9தவர9தைனநிைன9த�� 	+9� 

வ!ைழவ!ெனLஞா.%� 
வ :$றின5தி��ப.வ!Oணவ.கO,த$ெப�மா. 
239

 ெசGகOமா�வ!ைடo,சிவப!ரா.றன��4ெத�கிணதி�கதி$றிகழ9
� 

மGகலவ!ைளவா.மைற�ைறவழா�ம.ன5யவ4தல9த.ன5 
லGகOமாஞாலெமGக,�	க;மழகியமி.னைனயாகி 
ெயGகணாயகிதான5�9தவ�	+9ேத ய!ைய9தி6மிய�ப!ெனLஞா.%� 

240 அ.னெதா�சிற�ப! ன�9தவமிைழ��ம9தந$ெபா$ெகா7யான 

க.ன5த.�.ேனக�Gகட$ேறா. %Gகதி,��ல�பர�	மாதவ.றா. 

ப.Sமா.மா�க�பாவ4ைத ெயா%�பா.பO	ற4தி�மண!க.ன5 
ெய.Sந$ற:,4தேம;லேக4த ெவழி� ெபற4 ெதா@ட ெதா.%Oடா� 

241 இ9தந$ற:,4த9த.ைனேயாெரா�காலிைச�பவ�%பவெமாழிவ, 

வ9ததி$ப79தமா4திைரயதன5.வ�ப!ற�பைன4ைத1மா$றி� 

ச9தத�ெபா�9�ச�சிதாந9த4தடGகட$றட4தின5$ப79ேத 

ய9தமாதிய!லாவ�Hட.கல9ேதயா,வமா�4திைய�ேச,வா, 

242 சி4திரவலGகார4�டSய,வா.ேச�ம�க$பக�ல4 

�4தமதவGக@�%தவ�பலGக  HதIெம�ப!ராSவ9தி�9ேத 

ய4த�மலரா ல��சைன	+1ம.ப��காய!ைடய�ளா� 

வ!4தகமி�ந�ேவO6��ெகாO6ேவO7னா,ேவO7யதள5�பா. 

243 அ.னெதா�	@பவன4த�நா�ப ணதிமேனாகரமிகIைட4தா 



1.னதெமா�நா.கைரயதா<� $%�பாதேயாசைனயைத1ைட4தா<� 

ப.S�Iல��பா+சாதெமன�பக,வதா<�பைணபலIைட4தா< 

ம.ன5யபறைவவ!லG�கட���வ�பைகெயாழி9திடைவ�� 

244 அ4த�நிழ$கீழம+லிGக4தின�ள5னாலாய!ரGகதிேரா 

ன54தமா<4தனா�பத�ெப%கி$பா ன5ைன9�ெநLசகGெகாOேட 

சி4திைர4திGக@சி4திைர4தின4தி$ேற ற��சைன 	+வா. 

 4தந:ரா74 aயந:றண!9� �லG�கO7ைகமண!�O6 

245 ெபாL�லேக4�� �,வலிGக4தி$ ெபா�9தவாUகGெகா6திர@7 

யGைகய!ெனா.றினைம4ததின5க�4�மா% ேபாலGகண.ற.ைன� 

கGைகதGகியெசLச7லேசகர�Gகதி,4திரண!லI நா.ெறாள5�9 

திGகளGெகா;9�LெசGகOவாளரI9தி��கமOடலைம9�� 

246 கOகO�வ9�G கரGகள :ைர9�G 
கவ!.றிக�பைட�கலGகHநL 

 O7��பர9தகOட��ப�வா1$ற ந$ப.னகாபரணG 

ெகாOடதிOேடாHGேகாலமா,பக�G�லIசGக��ைழ�கா�� 

	Oட+க4திS+	ைனயைர1�ெபா�9திய ெபா$பதா�	ய�� 

247  4தமாமிதயகமல4தின5.%L ;�னாமா,�க4தினாேல 

சி4தேந,நி%வ!4�வாதசா9த4தி$ேச,9�%சிற9தம9திர4தா 

ல4த�ப!ராணவா1வா�வாGகியல,த�கர4தின5லைம4�� 

ச4திேயா6+யசதாசிவ�,4தித.ைனேய ந.�றநிசி4� 

248 வOணேமவ!யந.ம�மல,த.ைனவOகரGெகாO6ப!.\�ப! 
1Oண!க�சமைன1.மைன�க�பாேலாGகிேய நி@களமாகி4 

தOண!லாெவறி��Lச9திரரேநக,த9தNறாய!ரெவாள5ேச 

ெரOண�ஞானI�வமாLசிவைனய!லிGகம4திய4தின5லி�4தி 
249 தாபனLெச<தப!.ற�ச9நிதானLச9 நிேராதன9த9� 

மாபர.னற��� வாகதா,�கிய��வழGகிேய காளக.ன5ைக1L 

ேசாபனவ!லிGக�4திைர1டேன�லG�ைக\�	�4திைர19 

aப�மலிG�த:ப�Gெகா64�� க9தந.மLசனமா@7 

250 தில9த�தய!ல9ேதSைவ9�வ9� சி9ைதெகா�கி.ற ைவ9த�த 

நல9த�மா.பானOண!69ததிெந<ந.ம�க.னலி.சா% 

பலG�ள5,ெதG�ச9தன��ழ�	ப4திய!னா@7 ந:ரா@74 

�லGகியைவைக4�ைறய!ன :, ம9த +�க�சGகந:ரா@7 



251 மகி�த�தி�ெவா$றாைட1L சா4திம�Iெச�ப@6ட. ம.S 

மகமகி�கலைவயாரேமலண!9ேதயரவகGகணGகர4தைம4�� 

பக,நவமண!க�பட,ெவய!$கிரண�பர�	மாபரண�மண!9� 

திக�மண!ம�டLெசGகதிெரறி�ப4தி��7ய!லG�ற� ேச,4தி 
252 பரவ!6ைநேவ4திய�பலவள54�� பா4தியாசமன�Gெகா64�4 

தி�மி�aபத:ப�Gகா@74தி�ெவ;4தLைச1Lெசப!4தாG 

�+யந$�ைச�பலனர$�தவ!ேயா+�கால�Lெச<� 

��மல,ெகாO6பண!9ெததி,��கா$��ப!@64த@ட�மி@6 

253 நி�4தSOமகிழநி�4த�L ெச<� ந:6ந$கனவதிலி.S9 

தி�4த�மய.மாேற71Gகாணா�சிவலிGகத+சனGகா,உ 

வ�4தியா$கOகள�வ!ந:,ெபாழியவாந9தபரவசனாகி4 

த+4தி6L ெச.ன5�கர4தினனாகி�ச�,மைற4�திப74தனனா� 
  

 ேவ% 

254  கர.	ைடயாேன�திெசா�வா,	ைடயாேன 

ய!க�சா,பைடயாேன�றெள;K�பைடயாேன 

திக�கOபைடயாேன1%ெசனன�பைடயாேன 

	க�ம.%ைடயாேனெபா�	லி4ேதாUைடயாேன  

255 அOடGக+யாேனய+யய,க@க+யாேன 

வ!OடGெகாள5யாேனச�,ேவத4ெதாள5யாேன 

பOடGகிைசயாேன1%பவெமா.றிைசயாேன 

கOடGக+யாேனgத$கOடGக+யாேன 

256 ேமI� ெபா�வ!�லா<மகேம��ெபா�வ!�லா< 

ேசவ!.%வச4தாய�7னெமா.%வச4தா 

ேயாவ!�Uய!,��ய!ரா<தி�I�வ�பர�ய!ரா< 

தாவ!�சிவபத4தா<திக�த�தாமைர�பத4தா< 

257 கதிந��சGகரேன1லகைவந:��சGகரேன 

வ!திந��கGைகயேனசைடமிைசதாG�கGைகயேன 

கதந��மGகணேன1மி�க6நாககGகணேண 

திதனானவGகியேனதிக�தி�ேமன5யGகியேன 

258 மனெமா.%ெம�மாேனம;மாேன9�ெம�மாேன 

	ன�ேச,சைடயாேன	வ!	க�மாசைடயாேன 



சினமா�வ!ைடயாேனய7ேசராவ!ைடயாேன 

கனேல9தினகரேனெயன4�தி4தா.றினகரேன 
  

 ேவ% 

259 அ.னேதா,காைலத.ன5லRவ!லிGக4�நா�பO  

க.ன5யா1லகமW.றெகௗ+ெம<கல9�ேதா.ற� 

ெச.ன5ய!$றிக�9தக$ைற� ெசLசடாம�டேவண! 
ம.ன5யமதி�ெகா;9��வாளராவ!லG�மா,	� 

260 அGகOமாஞாலGகா��மபய��வரத�Lேச, 

ெபாGெகாள5திைசவ!ளG��ேபா,ம;�பைட1மாS� 

வGகவா+திய!னLசம�Iக9தர�ேமன5 
தG�ெவOண:%மி��4 தயG�கO7ைகந$றா�� 

261 ேகா7K+ய�Gேகா7�ள5,மதி4திரHெமா.றா< 

ந:7யெவாள51� ேவGைகநிக�ெபாறியதH9ேதா.ற 

மா6%மய.மா�வ!Oேணா,மாதவ,�நிவ,ேபா$ற4 

ேதட��ெபா�ைளய9த4தினகர.ெற+ய�கOடா. 

262 நி4தமாய�� ர��நி�மால.ற.ைன�கா,உ 

வ4திரமி.றியாேனயதிபதியாகேவO6L 

 4தமாெமன �மி�கெதா�லி��பத4தி$ெக.னா� 

ப4தியா$சததள�ெச�பGகயபத4தி�வ :�9தா. 

263 பத9தன5�வ :�9திைறL �ப+திவானவைனேநா�கி� 

கதGெகா6காம$கா<9தகO,த�யா�Gேக@ப 

வ!தGெகாள :ேர�ெபாழி$�மி�கிைறயாய!லGகி 
வதி9�ந:வா�நா�கா%�வா�ெகனவரGெகா64� 

264 தி�கிலெகாள5�பர�	9தினகரேகெளம�கிG 

க�கின5ேகாண9த.ன5ல��ெப�9த:,4தெமா.ற 

மி�க��ைகயவ!�9� ெவறிகம�தரவ!ளG�9 

த�கநி.னாம9த.னா$ச�ரமதாக4த9� 

265 மல,தைல1லக� ேபா$றமண!க.ன5ெய.Sநாம 

நிைல1றநி%வ!நாHந:ெடாள5ய!லGக�காO7 

�லவ!6நி.னா$�ைசெகாO6ந�ல�ளா�யா� 

மிலகினமி4தல4திெல.% மிRவ!லிGக9த.ன5� 



266 வ :சியவ!��கா�சீ��� ெவL ட,�ப+திநி.ற. 

�சைன	+9தேமலா�	Oண!யப+பாக4தா 

லாைச\,9த�ளாலி9தவண!கிள,பா+சாத4 

ேத %தி�நிழ$கீ��ேச,9�ட. றிகழாநி.ேறா� 

267 இ�ைசயாU�வGெகாOேடய!���� ந�மிலிGக4தி$�� 

ப�சிமதி�கிேனாG�� பா+சாத4தி.�ல 

நி�சய�றயாெம.% நிக�9தின5தி�4தலாேல 

ய� ரத��.ெச<தவ�9தவ�யாேதாெவ.றா. 

268 க�ைண\,கனலிெத<வக�மிய.றைனயைழ4� 

வ!+கடUல��ெக�லாேமத�வ!ைழIைட4தா<4 

தி�மி�கி.றெச�ெபா$சிகரந:�ேகாய!லா�கி4 

தைர	க�த:,4தெமா.% த.ன5கராக�காO7 

269 காO7ந:ய!�9ததான கOணக.ஞால9த.ன5� 

ேவO6	மிகIேமலா<வ!ளGகிடெவ.தஞா.% 

ந:Oடகலி�வ! �ப!ன5ைறயண!�ைறபா7.றி� 

�Oடநி.பத4தி$ப!.ன,�ேபாதியாெல.	க.% 

270 ப.ன��	வ!ய!. ேமலா�பா.ைமேச,தான9த.ன5 
U.ன�9தவ4தினேப$றாU4தேமா4தமமி4தான 

ம.Sமி4தல4தி. யாவ,ம�வ!ேயமகி�வ!.வா�வ 

ர.னவ,��Oடா�4திெய.பத$ைகயமி.றா� 

271 ச9தத�வ!ளGகியாமி4தல9தன5லி�4தலாேல 

வ9திெவOைவ�ேவா,��ம�Iந�ம�ள5னாேல 

ய9தெமா.றி.றிநாHமற�ெபா�ள5.ப�வ :ெட. 

றி9தநா�வைக1�Oடாெம.றனெனவ,�கேமேலா. 

272 �தல4தி��வ!லGகி�ெபாG�ெவGகதி,பர�	 

மாதவ.றன��நாதன�H�வாக4ேதா.றி 
ேமத�ம9திர4�Oமி�கம9திரமா1$ற 

ேவாத�மLெச;4ைதவ!தி�ப71பேதசி4தா. 

273 அRIபேதச9த.ைனயGகணன�ள�ேக@6� 
கRைவெயா.றி.றிமி�கக�4திைனெயா��கிேநரா<� 

ெசRவ!திSண,9� ேமலா9தி�வ��கOணா�கா, 

மிRவ!ைறய!�9தவாறிGகி�ப+ெசன4ெதள59� 



274 வான9த4த�வ!.�லம�வ!ெவ�ப+திவாேனா. 

ஞான9தான�ெத.ேறா�ந$றி�வLெச;4தா. 

ேமான9தானாகிய.ப!.ேமாகி4��7யாவ!.ப 

வான9த4த;9திெயா.றாய$	தமைட9தி�9தா. 

275 அ�Hட.\7ெயா.றாயான9த4ேதன�9�� 

ப+திவானவைனெயGேகா.பGகய�ெசGைகத.னா$ 

க�ைணய!$ப+சி4த9த�கதிரவ.கOடா�கா�. 

றி�வ��ப!ரகாசி��LசிவலிGக9தன5. மைற9தா. 

276 த:தற�ப+சி�கி.றசிவகரவ!ேசட9த.னா 

லாதர4�$ற ேநயமதின5.%�வ!ழி4��பாரா 

ேவா�	4ேதள5,த�மாெலா�வராலறியெவாOணா 

நாதைனேந7�காணன$றியான4திS$றா. 

277 ந:6ம4தியானந:Gகிேந+�பLசா�கர4ைத� 

பT6றIபேதசGெகா�ெப�ெகாள5�ப+தி�	4ேத� 

வா6gOண!ைடேச,கி.றமGைகபGெகாழி4த ெவGேகா. 

\6ம.ப!ன5ெல64�� \றியதக4�� ெகாOடா. 
  

 ேவ% 

278 அ9தவாற�ள5னாலைம�பெனன வOணற.றி��னO,சீ, 

 9தர�ெபறநிைற9 திலG�கதி,�.%த.றன� ெசGைகயா$ 

க9தந:,ம�வI9�காதெலா6க�வ!1$பல க9தேந, 

ச9தேமIமரவ :9தமாகமி�ச�ரந.ெகா6சைம4தேரா 

279 நானேமIந,தம��ந.�மிக நOணெநLசகமெதOண!ேய 

oனமி�க�ைணஞானேதசிகSைர4தம9திரம�$றசீ, 

ேமானஞான�ட.��கிய4�வ!தமாகிய!.	ட.�யGகிேய 

வானளாவ!வ�கGைகயாதிதி�ம.Sத:,4தமைவ1.ன5ேய 

280 த$பர�ெபா�ள5னாைணயாU+யதாபனLெச<�த��கினா. 

ம$%ேமா+ைணய!லாதேவதெநறிம9திர9தைனெமாழி9�சG 

க$ப��வமதாகெநLசின5ைடக�ைண\,9�வைகக�திந. 

�$றத:,4தம6��கினாSலகிேனாG�ேபெராள5ய!S�பரா. 

281 மாதிர�பரIமாதி	@பவனைவபவ4தின�ெச<தியா$ 

ேசாதிக@�மி�ேசாதியாய!ல��GகேமIதிரளGகமா 



ேயா�ய!,���தேலாSமாகி1ய�4தம4�%வர4ைதேய<9 

தாதப�கடIணாதS$றIலகாதிப4தியமைட9தன. 

282 ம.Sந�வ! வக.மைன�க�திவ�மிென.%ெகா6வ�ைல\<� 

ெபா.ன5ேனாG�வள,	+ைசைய9திெனா6ெபா$ப!ன :6�ய,ேகா	ர9 

�.Sகி.றசிகரGகேளா7ல�ேசாதிமாமண!ெகாளாலய� 

ப.Sமாடமி�மOடபGக� சிலபO6ேபா$ப+திகOடன. 

283 ெபா$ப!ன :7யசதாசிவ4தி.மகி� �வண4�ைற	ராதன,� 

�$சவ9தைனநடா4தெவOண!ம.Sவைக�4ெத; ேவ�ைசயா� 

ெவ$றியாைன�கனாதிவ!�கிரக�ேவ%ேவ%மைறவ!தியனா 

ல$ப!.ேமதைகயெச�ெபானாU�வைம4�ந.மண!ய;4திேய 

284 கதிரவ.றன�ெபய+னான5ல�கா9திநாயகெனS�ெபய, 

மதிவயGகவண!ம�டேசகரந�வானவ.றைன1ம.றின5$ 

சதிய!ன5$ற.மி�தாOடவLெசய�ட�ப!ரா.றைனயள54�N� 

வ!திபதி@ைட ெச<�ேவத�ைச1�வ!ழாI� ேம4திடவ!ள�கினா. 

285 ைவயக4தி.மலமாையக.மமறமா$றிேயவதி1ம9தண :, 

ெபா<ய!ல.	ெகா6ெபாGகிலிGகம�ேபா$றிெச<�	+�ைசயா$ 

ெற<வ!க9த�வ!மானமW�ெகா6ெசL ட,�ப+திவானவ. 

ெவ<யமாமண!ய!.மி�கிலGகண!வ!ளG�த.Sலகி.ேமய!னா. 

286 ெபா�வ!�	@பவனைவ பவ4தண!	க�9தி6�	வனெமGக, 

ம+யவ�பதிய!.ேம.ைமயTெதனவள9�ைர�கெவள5தா�ேமா 

பரIம�பதிய!.ைவ�ந,��+யபரபத�பக,த�சரதமா9 

த�ணமி�க	கழ�Oமன4திைடத��கிவா�மி�தவ4தன:, 

287 யாெதா,	@பவனவ4தல4தினரனL ெச;4ைதய��ெச<தன. 

யாெதா,ெசGகதி,தன��ம9திரெவ;4தின5$பலேம<9தி6� 

யாெதா,ந$றலமெத.பெதா.ன%த$�ேந,	கலலாவேதா 

யாெதா,ந$றலம�Oெடன�	கறலாவேதா, தல�மி�ைலேய 

288 ஞானமWதில�Oேமன5ெகாO6வ�ஞானேதசிகனத�ள5னா 

லாலந:ழலறநா�வ��க�HமOணற.றி��னOண!ேய 

சீலேமா6தி�வLெச;4ைதெய�கா� வ!தி�ப7 ெசப!4�ேளா,� 

ேகU�4திய!�ைதயெம.பதிைலய!�ப!ற�ப!.வ�மி�7கா� 

289 மO,கி.றமண!க.ன5ைக�	னலி�வ9���கிய�ண9�சீ,4 

ெதா.மர4திS%ந.ன5ழ$கOமகி��.Sேசாதிதி��.னேர 



ப.Sம.ன�பேதச�யாவ,சில,பOண!ேனார�ப+4�ேளா 

+.னபா.ைமநிகழி�வ��ெபா�வ!லWசன�U�வ!ைச�வா, 

290 இ9தந$பதிய!ட4தின :றண!1ெமOண!லா�ய!,கH�ெகலா 

ம9தமி�கதி�வLெச;4திSபேதசெம<தல+த+தேரா 

வ!9தந$கலி1க4தின59தIபேதசமான�பலி�கிலிG 

கி9திர�பதவ!ய!.ப�$%மிகIைடயவ.கதியைடவரா� 

291 ெவ9தழ$ெபா7ையெயா��மி4தல� 
வ!ள�ப!ெல.றைவ1ளGெகாளா 

வ9�ெபா$ப!.மண!க.ன5ைக�கமலவாவ!���பலேமவலா 

ல9தம$றதி�வஞெச;4ைதவ!தியைடவ!ன5$ ெகா6ெசப!4த�@ 

ெச9தமி��ெபாதிய�நிவனGைக ெகா6சி9�ைவ�ப�கினானேரா 

292 ப.Sகி.றவ%பத�ர.றிைசெகா�பGகய4தி�மட9ைதேச, 

ெபா.ன5ன :6�ய,	+ைசK�9தில��வண�பதிய!.ேமவ!ேய 

ம.SகGைக�தலாதித:,4த மனமகி�வ!.ைவ�	க�மாமண! 
க.ன5ைக�	னலி. ���ம.னவ,க�கய!ைலெவ$ப!ன5ைடபய!�வரா� 

293 மGகலGெகாடSமாகந$றைல வழG�கி.றெதா�திGகள5$ 

பGகய4திெனா6பான�ெசG�வைளப.மல,ெகாOமண!க.ன5ைக� 

ெபாG�ந$	ன5தத:,4தமா6த�ெபா�9�மா%ெகா6ேபாதறா. 

றGகியGகைடயகி$பேரலவ,க�சGகா.றS�வGெகா�வ, 

294 சிவப!ரா.றன�தி��.ேமIநதி த:,4தம.Sெமா�சா,ப!ன5 
ன5வற�ேச,த�ெமாெர<1�ெவGகைணெய;9�ெச.%வ!;ெம�ைல
வா<� 

பவெமS�பரைலெய+ெகாH4�மி�பாவநாசமெதS�ெபய, 

நைவய!ற:,4தமதினா7ன,��லகநா6�4திய�\6மா� 

295 சி4திைரெகா�சி4திைரெம<திGக�கைலேச,நா� 

ைவ4த	கழாதபன.ம9திரநவ!$றி 
1<4தமண!ேயாைடய!ன5S�சிதன5.��கி 
நி4தைன வணG�ந,கண :6கதிேச,வா, 

296 இ9தநலி��பதிய!�9தைகய!ய�ப!. 

�9ைதெயா�நா.மைற�79தெபா�டானா< 

ந9�சிவஞானம�ந.�%வதாகி 
நி9ைதய%நி.மலமதா<நிக�வதாகி 



297 ஏதமிலேதா,ப!ரணவ�ெசா�பேமயா<� 

பாதகம%4தில�பLசவனமாகி 
யாதிந6வ9தமறியாதபரமாகி 
ேயாத+யவாதிைசவசி4தா9தI�வா< 

298 ெபா�9திய!6மி.பமி��வணமத.க@ 

7�9�ண,வ!.யாவ,சில,ெச.%த+சி�கி 
ன�9தவமிைழ4த�ள5னGகி�7காேள 

ய��கதியவ,�கைட1ைமயமிைலய�மா 

299 கி@6ெபய,ம.ன5யகிேரதநUக4தி$ 

சி@ட,தின��பரIேதவ!	ரெம.% 

மி@ட�%காமியமியாIம��ெச<1� 

	@பவனெம.%�லக�	க;மாேதா 

300 ேத$ற�றேவதிக�திேரதநUக4தி$ 

சா$றி6மில��மிதனா�	ரெம.ேற 

ேதா$ற�%ம.ன5ய�வாபர1க4தி 
னா$றைல�ப!ரானகரெம.%ெபய,நO,� 

301 ஈ9றி.வ�கி.றெதா+�Gகலி1க4தி 
னா$றிைசக� ேபா$றிெச1ந.�%தவ4ேதா, 

ேம$றிகி;�ெவL ட+.ேமதைகயேபரா$ 

பா$கர	ர�ெபய,பைட4த�ப7�பா� 

302 �ரணெம<Lஞானம�	9திெகா6வLச� 

ேவரறவக�9தி6ந�ேவதிய,கOம.ேனா 

ேவ�%மான9தவனெம.%ெமணெவாOணா 

வா�ய!,கO�4திெப%மா�சிரமெம.%� 

303 தி��லெகலா�	க�சித�பரமெத.%� 

ப�க�%த�கிணகாசி�பதியெத.%9 

த�கச�,ேவத	ரெம.%ம�சா,ேப, 

மி�கப!தி,�4தி	ரெம.%நன5ேமI� 

304 இ4தலநர,��றவ!�9தி�வள5�� 

மி4தலமி��பவமியாைவ1ெமாழி�� 

மி4தலமிலG�சிவஞானம�ந�� 

மதிதலமநாதி1ளதாய!ைய1ம.ேற 



305 ெதா�கIய!,க@கில�ெதா.னக+த.S@ 

ட�கவரமி��தIத9தி�ெவ9ைத 

ய!��லIந$பதிய!��ெப�ைமயாேல 

��கண!மல.றைனய��சைன�74தா. 

306 ெவ.றித�மி4தலந.ேம.ைம1றலாேல 

ெய.றன�வா<ைமய!ன5ைச�கெவனத.ேற 

ம.றெவா�N%வ�ட9தன5Sமாேதா 

�.%கைதவ�லப7ெசா�ல�7யாேத 

307 நிக�மைற1ண,9தசIநக�நிவந:6 

	க;லெகலா�பரI�வணமி�Lசீ, 

மகி�ப!ரமைகவ,4தமாகிய	ராண9 

திகெழ;பெத.Sம4தியாயமி�ெசா�வா, 

308 இ9தவைகக9தன�ண9திெபறவ!.பா 

ல9தமி�ெப�Gகய!ைலய!.கண��ெச<தா 

ன9�மைறயT,கெளனைநமிசவன4தி$ 

 9தரமி�9ததவKதSைரெச<தா. 
  

 ேவ% 

309 இ9தன4திைடெச9தழ�வ9தேபாலி9தந$பதி�9தவ!ய9தேதா 

ர9தந$சிவலிGக�வ!ளGகேவய9தர4தவ,ெசGகதி,கOடசீ, 

த9தவ!�கைதகO6	க.%ேளா,தG�ந$ெசவ!ெகாO6	க�9�ேளா, 

	9திய!$ெகா6வ9�	க�9�ேளா,ெபாG��4திய!.வ9� ெபா�9�வா, 

 K+ய. �சைன�ச��க�$றிய� 

 ஆக� ெச<1� 309 
 ***** 
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திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க�திரணாசன. �4திெப$ற ச��க� 
310  
ஓத+யIOைமயதாேயாG�ப+ �ரணமா1வைமய!.றா<� 

ேசாதியதா<� கவ7வா<� ெசா�ல+தா<�  �திகH9ெதாடெராணாதா<� 

காதலினாலைனவ,கHGகாOப+தா<�காரணகா+யGகட9த 

ேவதம%ெபா�ள5ைனயாமிதயகமல4தி�4திய!ைறL வாேம 

  



 ேவ% 

311 ச4தியஞானமா,சIநகாதிப 

I4தமரா9தவ4ேதா,க�சிGகேம 

சி4தந.�ண,திரணாசன.றிக� 

�4திையயைட9த� ெமாழி�வாமேரா 

312 எ.னUம.Sய!,�கிரG�....ன� 

ண.னல9தயGகிய....க�க4தனா<4 

த.ன5கர�.... வ�சIநக.	க� 

�....  Kதைன4�தி4த.ேமய!னா.  

(...�றிய!@6�ள இடGகள5� எ;4��க� அழி9��ளன) 
  

 ேவ% 

313 எ�ப!ரான�ள5னாேலயாைவ1�ண,தலாS 

ம�	வ!ய!ட4�ேராமக�டணெனS� ேபராS 

��ப��ணரெவாOணாெவா� ெபா�HைடைமயாS 

மி�ப+Sன��ேநராமி�9தவவாண+.றா� 

314 உலெகலா�பண!9� ேபா$% �ய,தவ4��பராேன 

நிலIேப+.பந��ந:ட�@ெப$றியாேன 

�லவ!யநOெபLஞா.%G\@7யெகா�ைகயாேன 

கைல1ைடேயா,கட�பா$கழிெப�Gகாதலாேன 

315 ைசவமா,�கOடGகா9த9த9தGகியவ!லிGகG\,ம�  

ைவயக�	க�வராக�வாமனம�Iம�ச� 

ெபா<ய%ப!ரமாOடLசீ,ெபா�9�ந$பI7க4ேதா 

ெட<தியப!ரம�பா$பமிைச4தி6மிவ$றிேனா6� 

316 காத�\,நாரத:யGகா�ட�வய!ணவLK� 

மாதிர�	க;�பாகவத4�ட.ம�Iேமத 

ேபதமிலா�கிேநய�ப!ரமைகவ,4தமியாI 

ேமாதிடநி.னா$ேக@ேடாெமா.பதி$றி�	ராண� 

317 ஆGகைவத.ன5.ேமலாயைற9தைனயல,9தெச�ெபா$ 

�Gெகா7பட,9�ந:6��வணமதைன�ப!.S 

ேமாGகியகாைதநா�ப,ைர4தைன��வ4தி$  

பாGகினா$��பேகாணெம.ெறா� பதியத.ேற 



318 ம�கH�கிைழ4தந:திமாதவ�பலி�பதாகி4 

ெதா�கெவ�ப!ற�ப!$K;9ெதா�பவ9�ைட�பதாகி4 

த�கெச�வGகெள�லா9தான��	+வதாகி4 

தி��ைட1�க�ேபா$%9 த:,4தGக� பலIமாகி 
319 கலிவலிெதாைல�பதாகி�கOணக.ஞால9த.ன5 
னலகிலாIய!,க@ெக�லாமாந9தமள5�பதாகி� 

பல�நிகணGகேளா6பOணவ,பண!வதாகி�  

�லIமா�ச+யமாகி�ேகாதிலா�சிரமமாகி 
320 ேசாதியா1லகெம�லாL 4தமா��வதா<ேமலா 

யாதிெத<வ!க4திேனா6பIதிகமா.மிக4ைத� 

ேபாத�ெச<ெப$றி4தாய�வண9த.ன5.ம.S 

ேமத�தான�Oேட�வ!+4திவOவ!ள�	ெக.றா. 

321 வ!ள�	வென.%ேவதவ!யாத.மாண�க.ெசா�வா 

SளGெகாH9தவ4ேதாேரேற1$றநி.பா�கிய4தா$ 

களGகமி.றாயேதா,ந$காரண9த.னா.மாேதா 

வள9தறிெவாOணா�	9தியைட9தைனய.ேறாெவ.றா. 

322 மOண!லாய!ர�ப!ற�ப!.மனெமாழிகாய9த�மா$ 

பOண!6Gக�ம4தாேலப�ெப��பதிய!ென.% 

ெமO,�யாகாதிக.மமிய$றிேயத:,4தமா7 

நO,	Oண!யதான4தின$றவ�	+9�மாேதா 

323 ெசா�ல�மி.ப�$%� வ,�காதிேபாக9�<4�� 

ப�பயன�9தி�ப!.ன,�பா+ைடநர,களாகி 
ய�லெலா.றி.றிநாHம+யந$ற�ம9த.ன5 
ன�லெதா��ல�$ேறா$�நOண!6�	9திதாேன 

324 	9திதாSைடயதாக� ெபா�வ!ைட�பாக.ேமI 

ம9தணமானதானமா.மிய9தைனவ!னாIL 

சி9தைன1OடாமW�த:ைமேயா,�கைடயலாகா 

தி9தந:,�ைறைமந:ெசய!�9தவ�ேபேறய.ேறா 

325 அ9தண,தம��ேமேலாயாSந.கைட9ேதனாக 

ந9�நி.னள5ெய.ேறா�நா+னா$ப!ண!�க�ப@ேட. 

�9�ெச�வ4�� ெச�வ�;ெதா�G�ைடேயா<நி.னா$ 

	9திெகா�ெச�வ�ெப$ேறானாதலா$	க�வ.ேகOேமா 



326 உலெகலாெமா6G��ேபாதிSததிகேள;ெமா.றா<4 

தைலத6மா$ற9த9�தாபரசGகமGக 

ள5லயமதைட9தகாைலய!�9தைரதன��நாH 

மலகி�காரண4திேனாடGகைம9தகா+ய�மாகி 
327 ெப$றி6ம�த��ப�ப!ரளயச�4திர4தி 
S$றதனா�பண!.%�லாI	வதி1Gகாைல 

ம$ைறயததைனவ!O6வ9���\%த9� 

சி$சிலகாலLெச�ல4ெத�Oடவான,கிமாேதா 

328 �Iைறதி�வ!.ேமலா��வண9த.ன5.�.S9 

தாவ!�சீ,���பேகாண9த.ன5லாGகத$��ப!.S 

ேமவ!யதத.ப!னாம�வ!ளG�ந$றலGகேடா% 

�IலகGக� ேபா$%��கணன�ள5.ைவ4தா. 

329 நாமந:,ைவய�ேபா$%ந�லமி,தா�மிச4ெதா. 

ேறமமா�	@பமாகிய!.ன���வம.ன5� 

�மக� ெபா�9திவா;� ெபாழிறிக��வண4தி. 

மாமண!க.ன5ைக�கOவ9த�வ :�9தத.ேற 

330 நிக�த�ம�ள5னாேலநிைற9தந.ேனய4ேதா6 

மகி�சிற9ேதாG�மாதிவ�ணேகOம�Iத:,4த9 

திக�மாயாத:,4தெம.%LெசGகOமா�வ!ைடய!.பாக. 

	க�மண!க.ன5ெய.%� ெபா�9தியதிரO6நாம� 

331 த�மமா�ெபா�டன��4தGகியவGகிதி�கி$ 

றி�9தழகியமி.ன.ைனதிக�தி��.ன,�பாGகா$ 

ெபா�9�ெத<வ :கமாம�	நிதத:,4த�ப79ேதா,� 

க��ப!ரமக4தியாதியா�பவமைன4�ந:G�� 

332 ெபாழிறிக�	ராதன4ெத��வணGேகாய!�ெகாOட 

�ழகைன4ெதா;�.ெச�ெபா$ெகா7தைன���ப!@ேடா,க 

ெடா;தி6ம�கண4தி$ெறாட,	%9ேதாட9த.னா� 

வ!;வ,களேகாரெம.S�ெவGெகா6நிரய9த.S� 

333 ஆதலின.	\,9ேதய��ெப�Gகைலெத+9த 

�தறிIைடேயா,��கO�,4திைய4ெதா;க�.ன 

மாதலின :தியாேலமGைகையயGைக\�ப!� 

பாததாமைரய!$ப!.ன,�பண!9திட�கடவர.ேற 



334 ெம<�நிகணGக@ெக�லா�வ!ைழI%9தவ4தி.ேவ9ேத 

ெய<தியெதன�சி9ைதையயெமா.றிதைனய!.ேன 

ெபா<ய%ேக�வ!ேயா<ந:ேபா��வத.றிய!9த 

ைவயக9த.ன5�ைவ�மாதவ+�ைலமாேதா 

335 எ.ெனன5லிய�ப�ேகாOேமாவ!ைறவ!ையய!ைறL �.ன,4 

ெதா.ெனறிசிவலிGக4ைத4 ெதாழா,��%9ேதாடெம.றி 
ய.ன�தா.வ9ெதRவாறைட9தி6மW��,வ9 

த.ன5�யா.ேக@டதி.றா$சா$%திதவ4ேதாெய.றா. 

336 சா$%ேக.சந$�மார.றாSமWைதய�$ேற 

நா$றைல�ெப�மா.ற.ைனந,��.னய9�ேக@ப 

ேவ$றமாமிதிகாச4திெல64தவன5ைச4தெதா�சீ, 

மா$றமி�காைதெயா.%மாதவ4தைலவேகOேமா 
  

 ேவ% 

337 �.னாதி1க9தன5.ேமா�திைர4 

ெத.னா,9தெகௗதமித:ர�% 

ம9நா.மைறேயா,�லமாதவனா� 

ப.னாசன.ற.ப+வ!.வ�ேவா. 

338 தி�வ!.மகி;9திரணாசனென. 

ற�ம9தெபயர�த9�ைடேயா. 

ற�ம9திக�ைவதிகைசவSளG 

��வ!.சரணG�7ெகாO76ேவா. 

339 வ;வாத�ள5.வழிநி.றி6ேவா. 

ப;தானைவெயா.%பக,9தறியா. 

�;மாதவெம.%�74தி6வா. 

ெச;நா.மைறேச,தி�வா1ைடயா. 

340 மி�ேமத�ந�வ!ரத9த�ேவா. 

ெறா�மாத�ம4�ைறநி.றி6வா. 

	க�ேவ�வ!கண.�ப!+9தி6வா. 

சகவா�Iதண9தி6த.ைமய!னா. 

341 ேவதGகைரகOட��வ!4தகன : 
ேடத9த�ெச<ைகய!ைச9தறியா 



ேனா��	வன4�ய!���ய!ரா 

நாத.	கழ.றிநவ!.றறியா. 

342 ெசRவா.மதிேபா$றிக�ந.Sதலா 

ரRவா�ெவSந:டைலயாழிய!ைட� 

கRவா�ய�Gகதித.ைனய!ன5 
ெயRவாறைடேவாெமனெவOண!னனா� 

343 ெபா<வா�வ!ைனேயெபா�ெள.%தின 

ெம<வா�வ!ைனேயவ!6கி.றனமா 

ைலவா<வ�ெபா�ள5னவாவ!ைனந:4 

�<வா.வழியா�ண,கி.றிலமா� 

344 ேபரா�%ந$ெபாOணாைசய!னா 

லாரா�லக4தைடய�கடேவ 

ேனரா�மிலாநிமல.ன�ளா$ 

சீரா,கதிெயRவழிேச,�வனா� 

345 வ!Oணாட,கH�ேமலானவ�� 

ெபOணாைசய!னா$ப!ைழெப$றனரா$ 

ெபOணாைசவ!ட�ெப%கி.றவேர 

கOணா,gதலா.கழ�ேச,�வரா� 

346 சிைறேச�டலி.ெசய.மாO7டேவா, 

�றிதான�HG��ேதசிகனா 

லறிவாலறி1ம�ளாலறிய� 

ெப%ேபறின5யா.ெப%மாெறவேனா 

347 ைக�மா.ம;IGகன�ேச,வ!ழி1 

ந�மாதரவானன5நாட+தா 

லி�மாSட,ேபாலி�மாநிலேம$ 

ெப�மான�ள�ெப%மாெறவேனா 

348 எ.னாவ!ையப.ன5ய!ரGகிெயழா 

�.னா.மைறேயாதிய�தறிவா$ 

ற.னாசி+ய.றைன ெய<தி6வா 

ன.னாமநவ!$றிநட9தனனா� 
  

 ேவ% 



349 ேகா7வா.மதிய�Gேகா7பாgI 

ந:7யேபெராள5நிைற9தெம<யைன 

வ :ட�9தவ4தினா.மிக� ெசாலி4தி6� 

பT6%ேதசினா$ப!றG�வா.றைன 

350 பட,	வ!ய!ட4�ய!,�க�H�பா.ைமேச, 

நைடயைனநா.மைறநவ!$%வா.றைன4 

தைடபடாத�ள5னா$சா,9தெநLசைன 

ய!ட�%மி�லறமிற�ப!�பா.றைன 

351 	Oடரந:$றண!ெபாலி9த�Oடைன 

ெவO7�ந:ற�வ!ளG�ெம<ைன� 

கO7ைகெகாO76கவ!.ெகாOமா,பைன� 

�O7ைகதாGகிேய�லIGைகயைன 

352 ��கவ!�தாமைர�க4தினா.றைன� 

	+மணமிைசய!ன5$ ெபா�9�வா.றைன4 

தி+	ரெம+ெச<தசிவப!ரா.றன5. 

ம�வ!யதி�I�வயG�வா.றைன 

353 வ!@76�ேவணவாேவ@ைகயா.றைன� 

சி@ட,க�பரவ!69ேதசிக.றைன� 

க@6வா,சைடயைன�க�த�9தவ 

�@ட%ேராமச�நிைய�கOடன. 

354 �Oெட;காதலா.�6கி�கO,ற:இ� 

�Oடேபர.ப!.ெம<	ளக�ேபா,4தன. 

மாOட�சி9ைதய.வர�ப!.மாதவG 

காOட��நிவர.கழலிைறLசினா. 

355 அ��ெப%மாைசயால7ய$ேறவ!; 

மரம�ெவ.னேவவ�ைலவ :�9ெதழ:இ� 

க�ைணயGகடலதாGகடI�ேகெளனா� 

��பரேனா7ைவ\ற.ேமய!னா. 
  

 ேவ% 

356 மGைகய,ைம9தெர.S�வGகவா+திய!.��கி� 

பGகம�$றியா.ெச<பவ4தினால;9�கி.ேற 



னGகதின;9தலாேலயற�ெபா�ள5.ப�வ :ெட. 

றிGகிைவெயா.%9ேதேறன5ய�ப!7ன5வ$றிென.னா� 

357 இ�லிைடய!�9தலாேலய!�லேத1Oடா�ப!.ன,� 

ெச�வ�வ9தைட1ம9த� ெச�வ�9ேத1�ப!.ன 

ர�ல�வ9தைட1�ப!.னரகமிக�IOடா�ப!.ன,� 

	�Uத$க+யேமலா�	4திரராவர.ேற 

358 	4திரராயகாைல�ெபா�9தி6Gகீ,4திமி�கா 

ம4த�மதனான59ைதயைட9தி6மைடதலாேல 

ெம<4த�வ!யாதிவ9�ேமவ!6ேமவலாேல 

நி4த��வ�4தந:6ந:டநி4திைர1Oடா�� 

359 நி4திைரயா.�ேதவ!நிக;மGகதனா�ேவேறா, 

ெம<4தன�வ!��	ம4தா.மி�கி69�.ப�$%� 

சி4தந.ன5ைலதி+9�திபGகிநாெடா%மயGகி 
ய4தமாL ழிய!லா�9ேதயறIெம<வ�9�ம.ேற 

360 வ�9தேவநாH�பா9த�வ�வ!டவ7வதாகி 
ய!�9திட�ழ��மி9தவ!�லிைடய!ைய9�நாH� 

ெப�9�ய,ெகா6கீ�ேமலா<�ப!ற9திற9�ழ.ேறனாேன 

ய�9தவமிய$றிெனRவாறைட9தி6மி.ப�4தி 
361 ��பரெவன��ந:ேய\றி6கதிேவறி.றா. 

ம�I�யாகாதிக.மமாவ!ரதGக�சா9தி 
ய+யந$றவ9தானGகள.றிேயெயள5தி$ேச� 

�+யேதா,கதி��பாய�Oெடன5Sைர4த�ேவO6� 

362  9தர4தவ4தாலGகLெசாலி4தி6Lேசாதியாேன 

சி9ைதய!Sண,9�வ�ேலதி�வ��	+திெய.ன 

I9�காதலி.மி�ேகாG��ேராமச�நி1வ9ேத 

ய!9தவா%ைர�ப�ேக@7ெயன4தி�வா<மல,9தா. 

363 ந9�நா.மைறெத+9தந$றிரணாசன�ேப, 

ைம9தேனமதிவயG�மா@சிைம1ைடைமயாேன 

ய!9தமாநில4ெதLஞா.%ெமOண!7னர,களாேல 

வ9தி6�பாய9த.னா.ம�வ!யத�மெம�லா� 

364 ெம<�ைமயதாகிய!9தேமத��ல���ெக�லாL 

ச�மதமாகி�.னLசா$றி6�பாயமி.றி 



ய�மநி$கைறத�ேவO7ய.ப!ேனமா<�	�9ேத 

மி��ைறைமய!னா$ேச�ெம.ப�மதி4தாம.ேற 

365 ந$கதிபலILெச.%நா.மைறவ!திவழாம 

ல$	தம�Iத:,4தமாத7ந:யாGகாG�$ற 

சி$பரமாகிேயாG�LசிவலிGகGகO6K�9ேத 

1$றேபர.ப!ேனா6�வைகய!Sற�பண!9� 

366 மதிவேலா<வா+K;மல,தைல1லக�ேபா$ற 

வ!தி�ைறவ!ேச74த.ப!.மி�கதானGகண�கி4 

�திெகா7��ைறய!னா$றி$ெறா�பவெமா�ைலந:G�G 

கதிெபறலா�மி.ேற$காணலா9தைகயத.ேற 

367 என�நிகழறிய.ேபா7.ன��வ!ைட19த9ேத 

�நிவன.%ைர��ம9த�தி,பழ� ைவய!.ெசா�லா 

லின5�ட�	ளக�ேபா,4தாGகி�லற9�ற9�வ�ேல 

	ன5தத:,4தGகளா7�	9திய!$ெகாO6ேபா9தா. 
  

 ேவ% 

368 நய!மிசGெகையந$ப!ரயாைகேய 

யய,வ!�	@கர�ேராமக�டண� 

பய!ற�L ரபாOட�ைபசாசேம 

ய!ய�க.ேமாதேக� ரமிரா�கத� 

369 ேகாதி�ேகாக.னGேகா�ைகக@கேம 

நாதன.�%ஞான�OடGகைத 

காத�\,ப!ரபாசGகப!ைலேய 

பாதக9தவ!,���பாபேமாசன� 

370 ேபா��பதGேகாவ,4தன�	க� 

சீப��பத9த:,4த9தின9த� 

மா	க��காமசாரமாச$றசீ,4 

aபமி�ெக;9aயேசாணாசல� 

371 ேக7லாதகி�@7ணேவண!ந� 

வ :6ந�கி6�ேவகவதி�மி�� 

பT7லG�ெசா$ேப �ரயாணமாL 

ேசடத:,4த9திக;9தி�நக, 



372 மி�ககாLசிகாேவ+வ!லாளேம 

த�கச�	தலமயற:,4தGக� 

ப�கேமா6ப79�வ!தி�ைற 

ெதா�கலிGகGக�யாI9ெதா;தேரா 

373 ப.Sெச9தமி��பாO7ந.னா@7ன5. 

ம.S�ைவைகய!.வ9�ப79தப! 
ன.னெம.னைடயGகய$கOண!ேயா 

ெட.ைனயாHைடயாைனய!ைறLசிேய 

374 �.பக,9தேதா,ேயாசைன�O76� 

ெபா.பய!.றெத.�வணேமவ!ேய 

ய!.பமாமண!க.ன5ைகய!$ப79 

த.ப!ன.ைனையயLசலிெச<தேரா 

375 மி�க?�வ9�ேமவ!டவாய!ைட 

��கண.றி��.ெச.%தா�9ெதழ:இ� 

ப�கேமா6பத�பண!யாமேல 

ெத�கிணாவ,4தெத.றிைசெச.றன. 

376 ெச.%காவத4தி$றிக�தி�� ழிய$சி9�த:,4த�ப79திய�ப!$ 

ப!.றிக�ப!.ன�ப!றG�வானவைன�ெப+த��சைன�74தத$ப!. 

ெபா.றிக�	+ைச��வண4தைட9த�	ன5தந:,ப79தத.கைரேம 

ெலா.றினனாகேவா+ரா�கதனா1ழ.%த.னலமிழ9த.ேற 

377 இ�ளறIலக4தி�Gகதிெப%வாெனழி�ெப%	ன5தந:ரா7 

வ!ரIந�ல9தேவதிய.றன��வ!பsதமாகேவேமIG 

க�த�கிரமGகட9தேதாட4தா$க�ெமன�கலGகிேய1�ள� 

பரவழ.றிS�ைபசாசெம<ெகா6ெவ�பசிய!னா$ப+தப!4தி�9தா. 

378 ஆனேதா,காைலய�வ!ைன�பய4தாலGகணன$பதGகாOபா. 

ேறன5வ,வாச9தினGகம�ெபாழி�K�ெத.றி���வண9த.ன5$ 

பா.ைமேச+ரOடா�ப+திகOடாG��பட,9தேபெராள5நிழ$ப7வ 

நா.மைறபய!Uந�லிைசவ :ைணநாரத�நிவனOண!னா� 

379 ஆயவ.ற.ைனய9தமா�நிகOைடயெவ.ற�தமாெமாழியா$ 

ேபய!னதGக�ெப$றைனயாேரெப��பசி1$றைனேபாலா 

ந:1ைரவ!ள�	ெக.னUமவ.ப!ன :6ேப�வைகய!$\74 



aயமாதவைன4ெதா;�காOைகய!னா$ெறா�Uண,வைட9திைவெசா
�வா. 

380 காத�\�லகி$கைனகதி,�ப+தி�கடIைளயைனயநாரதேன 

ேயா�மி�வா�வா�ததிய!னட,�ப@6%கதிெப%�வா.வ!��ப!4 

த:த%த:,4த�யாைவ1�ப79தி4தி�நக,ம�Iத:,4த9ேதா<9 

ேததமாகியமி.ெனSமைனவா�ைவெயறி9திடெவOண!யான5ைய9ேத
. 
  

 ேவ% 

381 காதUட.ேமIவ6க�கடIட.ைன� 

பாதகமலGகOமிைசெச.%பண!I$ேற 

ேகாத%ந.ன:,ெகாOமண!�Oடமதி.��கி 
யாதரவ!ேனறினனக.கைரய!ன�மா 

382 அ9தவைமய9தன5ன�ல9தண,தம.னா 

சி9தைனகலGகியெம<தி+9தனன5யாேன 

�9ைதவ!ைனேயாவல��Oடபவேமேயா 

வ!9தவ!திவ9தெத�ெவ.றறிகிேலேன 

383 ெந��கி1தர4திS%ந:6பசியாேல 

ய!ர�கமற�.ப!ன5ையயாதனப!த$றி 
யர�கI�வாய!வணல�கOமிகI$ேற. 

வ!+�கின5��.வ!திவ!ல�கிடெவாணாேத 

384 பர�	பைணெகாOெட;பராைரமரந:ழ� 

வ!��	ெமா�வ.றைலவ!Gகன5ையெயா�� 

மி��	னலியா4திைரய!ெனOண�%ெம.�. 

	+9ததவந:மகி�ெபா�9திவரலாேல 

385 உ.ைனயலேதா,கதி1ைர4திடI�Oேடா 

வ.னதின5.�.ன5க;மாய!ரெச.ம4தி. 

ம.Sபவநி.ன7வணGகிடவக.ற 

தி.ன5ன5மகி�9திவண!ரGகிய�ெள9தா< 

386 எ.னUமிரGகிமி�மி.ன�� ர9ேத 

ய.னவைனநி.ன5ெலனவGைகய!னைம4ேத 

ம.ன5யெச;Gகமலவ�ள�ெபறவ9த 



ந.மகதிவ :ைணபய!னாரதன5ைச�பா. 

387 அ9தண,�ல4தைலவவLசலின5யLச� 

வ9�ளெதா,காரண�வ�4தி6வன5.ேன 

	9திெகாOெம<�வண	ர4தின5ன5தாக 

�9தி1ைரத9தபர�4திய�IOேட 

388 ந:வ!திவச4தினவேண,9�மண!ந:6� 

�வண	ேரசன5�ெபா.ன7ெதாழாேத 

ேதவ!ய!�பாதமல,ெச.%த+சி4ேத 

ேமவ!ைனப!.ேவெறா,பதிெவ.றி1டன.ேற 

389 ேவதிய,�லாதிபவ!ள�ப!6வன :ய!� 

ேபா�மல,மா�திக��வண	ரLேச, 

நாதைனவணGகியப!னாயகிெச;�ெபா$ 

பாதமலர.ெபா6பண!9�பவந:�பா< 

390 காசிெகையயTசன7காம,	ன.��கி 
ேநசெமா7ைறLசின,கேண,9தபலென�லா� 

� ர,களாைசத��வணெமS�ேப 

ராசி�பதிவ9தைட1ைமயமிைலய�மா 

391 ஓ,கவ!Sேமாதி6வ�Oைமய!��Oைம 

�,வம�வாகியெதா,�வணமத.க 

ேண,த�ெம�மாைன�ன5ைறL த�ெசயாேர 

P,கி�மியா,நிரய�$றிட�ழ�பா, 

392 அRவளவத.%லகிலா<வ�வ,நாயா 

ய!RIைரந.ம9தணமிய�ப!6வத.றா� 

ெவRவ!ைனக79�தவேமOைமெபறலாேல 

ெசRவ!தின5ன�கி�ெச�ப!னமியாேம 

393 ப.S�மியா�ன�பாவமறவ :6 

�.ன5Sலக�	க;ேமா,	ன5தத:,4த 

மி.னெதனேவயறிவெத�மிைறவன.றி 
ய.னதன5.ேம.ைமதைனயாரறியகி$பா, 

394 �,வ�%மWசன��.ன�%�,வ4 

ேதா,த�ைமLt%வ+வ!$கிைடய!S$ற 

ேத,ெகா�க7வாசநன5ய!ய$றியதத$�� 



ேப,ப!ரமத:,4தெமனேவ1ல�ேப � 

395 	4திெயாட	4தித��,வக�மGக 

ள54�ய,வ�GகிரமபGகக�மGக 

H4தம�ேலா4தமவ!��Oைமப7I$றா$ 

சி4தமகிழ�ப!ரமத:,4தமதக$%� 

396 அ�9தவைரநி9தைனயைற9தவதிேதாட 

மி�G�லெவா;�கமதிக9தகனேதாட� 

பர9தி6ம9ந:,வ!ழிபர�	வதனாேல 

ெபா�9�மரனாைணயதனாலிைவக�ேபா��� 

397 கா,4திைகந.மாத�%கா,4திைகந.னாள5$ 

ற:,4த,தின��ப7ெச;�ப!ரமத:,4தG 

\,4தவறிேவாய��ள54தி6கள54ேத 

யா,4தி6மர�கI�வ�கண�வ!6�பா< 

398 நா7நவ!�கி.றமைறநாU�கன.ன: 
ரா7ய!7ன.றிய!வர�கI�வ9தா. 

வ :டல+தா��ய,ேமதின5ய!.மWேதா, 

ேகா7சனனGகளைவ\7S�வ!டாேத 

399 இ.னெதா�த:,4தமதிள5.னலமிய�ப!. 

�.S+ைமேச��க�$%மதின5.றா� 

ப!.S%�க4தி�வ�ெப$றிய!Sமி.றா 

ம.னதன5.��கிெனவ��மதிகராவ, 

400 ஆதலின��பவமக.றி6மத.க 

ண:தைகைமேயாடம,திந:6கதி\6� 

�தலெமலா�பரI	@பவனேம�. 

ேனா�பலந$பதிய!S4தமமதா�� 

401 �,வமதி.ேமவ!வள,�வணமத.க@ 

ேட,வ�ம�@�றி�ேசைவயதனாேல 

பா,மிைசபட,9�வ�பாவமைவயாI� 

ேந,ப6தலாவெதா�நிமிடமதின :G�� 

402 காசிநக+$ ெச<தக6Gெகா7யபாவ� 

� ர,தின�பரI�வணமதி$ேபா 

ேமாைசத��வண�ஞ$றிய!6பாவ 



மாச+ய�வணமத.கண�த:�� 

403 ஈ�சரத�ெமனவ!ய�ப!ய�ளாேல 

ேபா�வெமனாவ!ன5தினாசிக�	க.ேற 

நாத�%வ :ைணபய!னாரதனலG\, 

ேகாதிறி�மால�ைவ�Oடமதைட9தா. 

404 ெபா$ வ�64�ல��வணமம,9த 

த$பரெனா6$றபைரத.ைனய7ேபண!� 

ப$பகUம.ெபா6பண!9த�ள5.வா�9� 

ந$பரம�4திதிரணாசனனைட9தா. 

405 காத.மி�ப!ரமைகவ,4த�திெனா.% 

ேபாதெவ;ப�ெதன�	கல4தியாய4 

ேதா�மி�காைதசIநகIண,திெய.றா. 

KதெனS�ேப,பரIெதா�Uண,வ!.ேமேலா. 
  

 ேவ% 

406 ம�Iமி9தந.ம9தணமானேதா,மிக�ெப�Gகைதவ.பவமானகா 

ென+ெபா�9தி6ெம.ப,கOேமைலேயா+ைணய!க9�%மிGகித.ேம.
ைமதா. 

பரIகி.றவ,க�பOெகா6பா7ேனா,பக+��ெபா�ட9�ெசா�பா.ைம
ேயா, 

திர�ட.ெசவ!ெகாO7�ேத,�ேவா,சிவெப��பதிேச,வ�திOணேம 

 திரணாசன.�4திெப$றச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 406 
 ***** 
  

 மண!க.ன5ைக� ச��க� 

407 ந$கதிெப%9திரணாசன.கைத 

ய$	தGேக@6ெநLசைமதிெகாO7ல. 

ெசா$ற�மாதவ�Kதயா.	க� 

கி$பனாலி.ன�Gேக@�மாைசயா� 

408 ஓத��லகிலா�ய!,க� ெச<தி6 

பாதகமைன4ைத1� பாற�ெச<1ம� 

ேகாத%மாமண!�Oடேம.ைமைய 



ேய�வ!ேனாெட64திய�ப�ேவO6மா� 

409 உ$றம.பைத��பகா+யாவ� 

ம$%ந:ய�லதிRைவய4தி�ைலயா$ 

ெசா$றிெட.வா<ெமாழி�ண!9�நா7ேய 

ய!$ெறனேவவ!+4தின5தினாலேரா 

410 எ.றிைவசIனகன5ய�ப�ேக@ட� 

6.றிய�கள%Kத.ெசா�Uவா. 

க.றி6ம%பைகக79�நாெடா%� 

ெவ.றிெகாள9தண, ேவ9த, ேவ9தேன 

411 அ4தல�ெப�ைமையயாய!ர�ெப�� 

ைப4தைலயன9தS� பGகய4தSL 

சி4திரமல,4தி�மாU9ேதவ� 

மி4திறெமனIண,9திய�பலா�ேமா 

412 ஆய!ென�மாலி�தைறய�பாலேதா 

தாய!S�ய!,�க��சIனகாதிப 

aயவாசா.றனா$ ெசா�Uம9தண 

ேநயேமாடதி$சிலநிக�4�வாமேரா 

413 அOடேமா,வ!ரா@	�ட.றனGகமா� 

	Oடsக4தி��ெபா�9���வணG  

ெகாOடேபெரழி��7ெகாOடவ.�க 

மOடலமாகேவமைற9�ைவ�மா� 

414 பOைடநாள�த��ப4திலார� 

ெதOட�மண!மயமாகிய!�	ன� 

வ!Oடலநின$�வ :�தலா.மண! 
�Oடெம.ெறா�ெபய,ெகாO7லG�மா� 

415 �.Sத$க+யவ4aயத:,4தமா 

ம.னதினா7ேனார�த�9திேய 

ப.Sப4தய.ற.க$ப�ப+9�தா� 

ெபா.Sலக4தின5$ெபா�9திவா��வா, 

416 அ+யயS�9திரனமர,ேகா.கட$ 

றைர	க�நாரத.சனகனாதிய, 

க�ட,க9த�வ,ந$கப!லேரைனய, 



தி�மண!க.ன5ைக4த:,4த�வா�வரா� 

417 ேகாலம.Sத:,4தமா6�லI�,வ�கமதா< 

வாUக9தனா.மி�9தவான5லG�ெவ<யவ. 

சீலேமா6ெச<ய!லிGகெத+சனLெச<ேவா,ெகா6G 

கால.ேமன5தான5ரO6கOக� ெகாO6கO7டா, 

418 அ9தலிGகத+சன4தினான.�4தியைட1மா� 

வ9�நாHநாHேமவணGகிேனா,க�யாவ�� 

	9தியா$ெச<பாவ��	Oண!ய�மதா�மா 

லி9தந:,ைம1Oைம1Oைமெய.பைதயமி�ைலேய 

419 எOண!ைற9தந.மண!கன5ைகய!ென<தியா6த� 

கOண!னO,�வண�காசிலிGகத+சன� 

	Oண!ய�	+9�ேளா,தம��ேந,ெபா�9தி6� 

பO,பாதக,�ெகா,கால��பலி4திடாதேரா 

420 இ�6ர9த�� ���மி�மண!க.ன5ைகநதி 
ய�டவ4தினானதானமதன5னாUம.	\, 

ெக+சன4தினாUமி�கசீ,தயG�கGைகய!. 

ப+சன4தினாU� ெவ<யபாதகGகளழி1மா� 

421 ெத+ய!ன+யப!ரமக4தித:,���+யத+சன� 

பரIம�தநாH�Oண�பO,ேமIப+சன 

ம+யபலெமலாமள5��ம4தி�4தநானேம 

வ!ரIம�தமண!மயGெகாOமண!கன5ைகய!.மா.மிய� 

422 த9ைததா<தம�கிைழ4ததண!வ!�பாதகGகH� 

ப9தமா$%கி.றேதா,பராபர.%ேராக�L 

 9தரGெகா�ேவெறா,மாத,ேதாளைண9தேதாட�� 

�9ைதேயாைரநி9ைதெச<த�7வ!லாதபாவ�� 

423 ேவதிய,��ெவ�ள5ெச<த.மிைசதல�லமிைசத�ெவ� 

பாதகGகOமாடப4தியGகளாதிபாதக 

ேமா�ேகா�களாதிபாவெமாழி1ேமாவ!��வண9 

த:தில.ப!ேனா6வ9�ெத+சனLெசயளவ!ன5� 

424 இ4தல4தி�ைவகிேயய!6�ைபய!��6�ப!யா 

14தம�ல4தனாகிெயா$கமி��ைடயனா< 

�4திகாமனானசீவ.�4தனGைகய!$றில 



ம4தைன�ெச;�ெபான�கிேனா,பல4ைதயைற�வா� 

425 aயIலகிேனம�I கெமலாமைட9தவ 

ேணய	4திர,	4திர,கேளா6ந:6வா�9 

ேதயந$சிவI4திேனறிய!.ப�$றதி. 

ேமயநாள5�9�ேமதின5��ேவ9தராவரா� 

426 ஊனந:G�ைமய,ைகய!U�ெளா�ைமேயா6ேகா 

தானந�கிேனா,கண :6தைரய!லி.பம�வ!ேய 

த:னமி.றிவா�9�ப!.றி�9த�9தவ4தினா 

லானகாமேதSவ!.றன�கந.க�9�வா, 

427 ப!.ன,ந$றவ9தன5$ெப�G�ல4�தி4�ேந, 

ப.S	4திர,பI4திர,கேளா6ப+வ!னா. 

ம.Sெச�வ�ட.மகி�9�வா�9�மWO6மாசிலா� 

சி.மய.றின�ெபா�9�சிவ	ர4ைதயைட�வா, 

428 ஓ��4தராயண4திேனா6த�கிணாயன 

மWதிS$றகதி,கட�ைமெவRவராவ!;G�நாO 

மாதI$பவ4தினமதிவ!+9ெதா6G�நா 

ளாதிவார�ப�ெதா,ப�கமRெவதிபாத4தின� 

429 ஏUமா%தைலய!லி@டெவOப��ேச,9தந$ 

காலேமா6சGகிரா9திகாலம@டமWதன5. 

வாலசG�தGகிந.�வள�மண!க.னைகய!ன5. 

மாலக9ைதெகா.றKலவய!ரவ.றன�ள5னா� 
  

 ேவ% 

430 இலெகாள5பர�	ெம�ேலாெனதி,�க9தரவ!�9� 

மல�ட.r,ைவமி�கவOகன5தO6லGெகாO 

டலகிலா�பவGகணாேய$கா6மி4த:,4த9த.னா$ 

ெறாைலIெச<த�ளேவO6Lேசாதிேயெயன�பண!9� 

431 K+யவ!லிGக9த.ைன� ெசா�Uம9திர4தினாேல 

சீ,ெபற�ெசப!4�4ேதவேதவைன�ப!ரா,4தி4த.பா$ 

ேப,ெப%த:,4த��கி�ப!தி,கேளா7�7க@காG 

ேக,ெப%த,�பணGகள5ரவ!ம9திர4தினாேல 

432 யாவன5��ைறய!$ெச<வானவ.கடU64தபா,ேம$ 



ேறவ,கO�ன5வ,மி�கெத.	ல4தவ,கட.ெச< 

ேமவ!யப!ரமசா+ெயன5.வ!��ப%4ேதெயா�ைல 

�IலகGக�ேபா$ற�4திையயைடவன.ேற 

433 அ�மண�74ேதா.ப!.ைறையவைகேவ�வ!யா$றி� 

கி+ையN$கிட�ைகயாேனேக7��சைனயைம4ேத 

தி�மக� வ,�கLேசயா$ேச,வன:ெதா�வ!னாU� 

ெப��ம4த:,4த��கி$ப!தி,கட.ற��ேப%Oடா� 

434 த:திலாேவ�வ!ெச<ேதா.ேறவனா9த.ைமேபால 

ேவா�ம4த:ர4த�ெபாSகIேவாS�பனாவா 

னாதலால4தல�ேபால��ப!தி,கட.கட�ைம� 

ேபாத�ெச<தலGகள59த��தல4தி�ைலமாேதா 

435 இ4தலம.றிேவேறா+�Gகதியள5��9தான 

மி4தலமதன5லி.றாமிய�ப!7னாைகயாேல 

ய!4தலமதிகமாமாய!ரGேகா7ந$றான4� 

ள54தலGகOடாலி�ப+�Gகதிய!ரO6�Oடா� 

436 க$%ண,Iைடேயா,கOடகOண!ைமைகெநா74த� 

ெப$றிடலைம1ேமU�ப!றGகி6ஞான9த.னா 

U$றவLஞான9த.னாேலா��வண4தி�வா�ேவா, 

ெந$றிய!$றிகழ9த ெவா$ைறேந4திரராவர.ேற 

437 ந�லேதா,தள5,தானாதனவ!ெலா�கன5தானாத� 

வ!�லிலGகிய	Yரமி.ன5ைடய.ைனபாக� 

	�லிய�வண4ெத�	ன5தS�கின5தள5�ேபா, 

ெசா�U�4திரனா<�ப!.ன,� 4தமா�4திேச,வா, 

438 ேவாெறா�தல4தின5.% ெம<1ய!,வ!ேயாகெமOண! 
மாறிலாவ!4தல4தி.ைவ�றி.மரணகாைல 

\ற+தாயெச�ெபா$ெகா7ய!ைடமடவாேளா6� 

ேதறிடவ9தவ.ற.ெற�கிணக.ன9த.ன5� 

439 பா+ைட�ப!தாமக$��பய�பய�ப+த�ேபால� 

சீ�ைட�கடIட.ெபா$றி�ேமன5சா4தி�ெகாO6 

�ரணமகி��சிேயா6	4திர.ற.ைன4ேத$றி4 

தாரக�ப!ரம9த.ைன4தாSபேதசLெச<வா. 

440 சா$%�மர.றனாைணச4தியமW�சா$றி 



லா$ற�சா.�ன5வேகOேமாவாதலால+திேனS 

நா$றிைச1லகேம4�ந$றி���வண4தி$ 

ேபா$றிேயெயவ��வா�க	9திெகாOெட9தஞா.%� 

441 ம�வ!யகாசிவாசம�கOமி��ட�வ�9�� 

ெபா�வ!ெற.�வண9தா.ெபா�9திடாெம<வ�4த 

ம+யனெபா�ெளா.றி�ைலயாதலாைல9தவ!4த:, 

க�தில��வண9தா.காசிய!லதிகமா�� 

442 பவமி�பLசா�த4தா$பLசகRவ!ய4தா.மி�க 

 ைவத�ந.ன:,த.னா$ேசாதிையயா@6வ!�ேபா. 

சிவன�வ7வெம.ேறெச�ப!6�லகெம�லா 

மவன�ெப�ைமத.ைனயறி�வனமல.றாேன 

443 கதி,வ!6மண!�Oட4தி.கைரய!ன5$கடIO�.ன,� 

ப!தி,மகி�சிசரா4த4ேதா6�ப!Oடந$றிேலாதக4ைத 

வ!தி�ைறப!தி,க@கா$றி.ெவL ட,�ப+திவாேனா 

மதித�வா�நா�கா%மனமிகமகி��சி1Oடா� 

444 ெபாG�ெவGகதி,பர�	�	ன5தமாமண!�Oட4தி$ 

றG�ந:+ைட�ப!தி,�கடGகளGகGகிட9தா 

லGகவ,மகி��சி\,9தாGக�கண9த.ன5.��க 

ெணGகணாயகனா$ெப$ேறய!டபவாகன4தராவா, 

445 ஆதலா◌ால+யைம9தர4திைய�ப4தியாேல 

ேயாதி6�ப!தி,கடா�ேபா1ய,பதிகதிய!$ேச,வா. 

காதலா�வ�9திேயSGகைட�ப!7க�திமாேதா 

ேகாதிலாமண!�Oட4தி$ெகாO7ட�கடவர.ேற 

446 �9ெதா�கால9த.ன5.ெமாழிய!ேனா,கGகமGக9 

த9திட9தணனGக4ைத4தைசெயனநைசய!$ெகாOேட 

ய9தந$ற:,4த4தி@டாGகக.றத�கண4தின.ேனா 

ன59தந$ற:,4த9த.னாலி�Gகதிேயறினானா� 

447 இ9தந$ற:,4த�ேவத4திய�ப!6Lசாரமா� 

மி9தந$ப!ற�	�கீ%ெச<தி6கடIளா� 

மி9தந$கைத� ��கமிய�ப!னன:வ!�9தா 

மி9தந.மாண�க,�கிGகிைச4தி6ெம9தஞா.%� 

448 ச9தமாமைறேத,கி.றசIனக�ன5வேகOேமா 



வ9தந$ப!ரமைகவ,4த9த�ம4தியாய 

மி9தவாறைடவ!$ேற,திெய;பதி.ேமலிரOடா� 

	9திெகா�	க�ெசறி9த�வண�காைதமாேதா 
  

 ேவ% 

449 ேச,லாவ!யதிGகட�G�ைடேச�மாமத.ற.றைணெவ.றேதா 

ேர,லாவ!யவ!.ப க�ெப%ேமசிலாவ�ட9தி6ம9தண :, 

மா,லாவ!யமOடலெமOட�மாசிலாமண!�Oடமைட9தசீ, 

பா,லாவ!யெசLெசா�பக,9தவ,பாகசாதன.ற.பதிதG�வா, 

 மண!க.ன5ைக� ச��க �$றிய� 

 ஆக� ெச<1� 449 
 ***** 
  

நாலாவ�நாலாவ�நாலாவ�நாலாவ� 

�.மன.ச��க��.மன.ச��க��.மன.ச��க��.மன.ச��க� 

450 aO6கி.றெசL ட,ெகா�ேசாதிதா� 

�Oடவ.	ேச,ெபா$ப!.ேமைலேயா. 

காOட�9தவ� Kத.கO,ற:இ 

மWO6ேமா,கைதவ!ள�ப.ேமய!னா. 

451 வ :ரேவடைனெவ.றெசௗனக 

ேவா,கந:ய!��ைர�ப�ேக@77 

லா�ய!,�ெகலாமா1ண�கி6L 

ேச��வ�வ!ைனயாI9த:,��மா� 

452 ேவதந.�ண,வ!யாத.�.னேர 

ேயாதிெநLசக4�வைக\,த�G 

ேகாதிலாமண!�Oடமா.மிய 

ேம�வா$சிறிதிய�	வாமேரா 

453 த�மந.கைததLெசவ!�ெகாளா, 

நரகவாதிகளாவ,நாHேம 

தி�மி�Gகைதெசவ!ம64�ேளா, 

ம�வ!6L வ,�க4தி.வா��வா, 

454 நவ!$%கி.றெவ9நரகெம.%ந$ 

 வ,�கெம.%ேம$Kதமாதவ 



ெவௗ$றினாலிைவேய1மாலேரா 

வவ$ைறந:வ!+4த�ளேவO6மா� 

455 த9ைததா<	க�த�மேதசிக. 

�9ைதநா.மைறத.ைன�$%ண 

ர9தணாளைரயறிஞ,தGகைள 

நி9தியா,தைமநி9ைதெச<�ேளா, 

456 ெபா�வ!னா.மைற	கUம9தண 

ரான��ெபா�ளபக+4�ேளா, 

க�திவ9�ெபா<�க+பக,9�ேளா, 

பரIக.ன5ைகதைன�பழி4�ேளா, 

457 ம�gக,9தி6மGைகயானன 

மதைனேமா9தவரவைளேமவ!ேனா, 

க�ெமன��ரமக4திபOண!ேனா, 

வ!த�%வ!ட,வ!ரIகாதல, 

458 ந.�ல4திலாசராந9திடா4 

த.�ல�ெகா7தன5	ல�பேவ 

ெபா.பறி�பவ,ேதாைள�	��ேவா, 

மி.�ல4திைய�ெப@ப!.ேமIேவா, 

459 ெகா;நைர�ப!ைழ4ேதா,க�\6றா 

மழைலய!.ெசா�வா<ைம9த,�ணண! 
வ!ைழவ!.வRவ!ேனா,ெவ�கிந.ெபா�� 

ப;திலா�ய,ப ைவவ!$%ேளா, 

460 	Oண!ய�	ன�	Oண!ய4தல 

ெமOண!6�பதிெனO	ராணN 

றOைமயாகநி9தைனய!ைச4�ேளா 

ரOணலாலயமிலயமா��ேவா, 

461 அOணற.ைனநி9தைனயைற9�ேளா, 

பOண!69த�ம�பழி4�ேளா, 

திOணமாயைவசிைதIெச<�ேளா 

ெரOணற�ெபா�ெளOண!வ!$%ேளா, 

462 அ.ன�வ!$%ேளார�பழி4�ேளா, 

�.ைனN�வ��ைறதிற�ப!ேனா, 



ெசா.னவாசக9ேதா�%4�ேளா, 

ப.னலா�ெகா6�பழிபக,9�ேளா, 

463 க��கி.றதGகா+ய4தினா. 

ம�வ!ேனா,கட�ம.Sகா+ய� 

ெப��காதலி$ப!ைழப64திேனா, 

ப+I\,9�ேளாரவைர�பா,4�ேளா, 

464 ந9தனவனநறிய\வன:, 

த9திேட+தா.ற9திட�க�4 

�9�காதலிSைர4�ேளா,தைம 

நி9ைதேச,9தெசா.ன5க�4திநி.%ேளா, 

465 த9ைததா<திவசLெசயாதவ, 

வ9�ந�ப!ேனா,தைமவைத4�ேளா, 

 9தர9�ைத9திலG� ெதா.ைமசா� 

ெவ9தந:றண!யாதெம<ய!ேனா, 

466 சி9ைதய!.மகி�த9தி69தி� 

ைவ9ெத;4திைனயவமதி4�ேளா 

ெர9ைதகO7ைகய!ைனய!கழ9�ேளா, 

நி9ைதேச+வ,நிரயவாணேர 

467 தி��சி9தைனத:,9தமாதவ 

ம�Iஞாலேம.ம.பைத�ெகலா� 

ெப�கிநாெடா%�பTைழம�ம,ெச< 

நர�%9திறநவ!Uவாமேரா 
  

 ேவ% 

468 ��ப!பாகGகராளG\6வ!@டாசன4ேதா 

ட�	வ!ய!க�லாலா�	ேசவனமைற1Gகீல� 

ப�	ெவGகி�மி1Oட�பக,9தவ!கராளGகOடG 

க�பத�ரகரGகாலK4திரGக+யகாக� 

469 ஒ@டக�	லியய4ேதா6%மய!ட4தி.%Oட� 

ெகா@76த4தாGகாரGெகா�லயபா4திரLேச, 

த@ட��@டன9த:ேச,9தைசக4தின5�வ%4த� 

ப@6�வசிபைட4தப4திர�4ரபான� 



470 ம.ன5யரIரவLேச,மாரIரவGகளாதி 
த.ைமகHண�Gகாைல4த�மராசS9தயG�L 

சி.மயன�ளா$ேற�Lசி4திர�4த.றாS 

மி9நிைலத.ைனநா7ய!$ெறன�கிள4தலாகா 

471 ஆதலா�யாவேரSம��ெப��பாதகGக 

q�ற�யலிலி9த4த:நரகைடவர.ேற 

யா�காரண4தினாUமிகபரமிையேவா,த:ய 

பாதகமானவ$ைற�பா$றிட�கடவர.ேற 

472 ெசா$றி69த�ம�9தா. ��கிேயெத+4��ெசா�வா 

ம$ற��ன5வேகOேமாவகிLைசேயவா<ைமேச,த 

U$றி6களIத:,தUளமகி�\,தேலா6 

ெபா$	%ேதக 4தி�ைசச.ன5யாசி�ைச 

473 �றவ!கடம��ைசெசா�லி6மதிதி�ைச 

வறியைர�கதிய!ேலாைரம�Iம9தகைர�கா4த 

U%மன�சழ��4த:,4தU$றி6 க.ம�ேபண 

லைறயகிLசாதியTேரழ9தண,வ!திய!$ற9ேதா, 

474 சரணைட9ேதா,கட�ைம4தாG�த.மாக��க 

லரன��சைனய!ய$றலதிதிய,�கனமWேவா,��� 

பரIபகார�ேபண�பO,க.ன5காதான4ேதா 

6+யவா.�திைரெய�ேளா6ய,பலதானLெச<ேதா, 

475 த�மகாலGகட.ன5$றO	ன$ப9த,ெச<ேதா, 

ெபா�வ!�	Oண!ய�ப+9ேதா,	Gகவ,யா���ைச 

1+ைமய!ன5$றI�ளேமா,த�Gகாத�\,9ேத 

தி�மி� வ,�கேபாக4ெத+ைவய,திர@சிேயா6� 

476 ந�ப!நாடகந7�பநவமண!4�வசமி.ன� 

கிGகிண!மாைல4தாமGெக;மிேயெயG�9aGக� 

கOெகாளா4�ைணெவOக$ைற�கவ+�காலைச�பமாத, 

வ!O�லாவ!யவ!ல�கவ!மா4தினா�பOேமவ! 
477 ெதO7ைர�கட$பா$ெகாOடதிைசவ!சயLெசU4தி 
வOட�ந:ழ�ேச,9��9ேத.%ள5�ப 

ெவOட��லக�ேபா$றவ :ேரழி9திர,க�கால 

மOட,கள7வணGகவம�லக4தி�வா�வா, 



478 �Oடகனைனயேவத�ன5வ�.ன5%4தவா$றா$ 

கOடைதய.றி�ேக@டகாைலய!$பவGகq,�� 

மOடல�பரIம9தமாமண!�Oடேம.ைம 

ெயOெடாைகெபறெவ64தGகிைச��வமி.SGேகOேமா 

479 நயIண,வறியாதாேனா,நா.மைற��ல4தி.வ9ேதா 

ெனய!னேரா7ணGகிவா;மிழிெதாழி.�;�ண,9ேதா. 

கய�%கப!ைலந.ன:,�கைரய!ன5$க�திவா�ேவா. 

%ய,த��ராசாரLேச,�.மனென.S�ேபேரா. 

480 சீ,4திகளக.றேவத4திறGக�யாI9திற�ப! 
யா,4தந�லறிவ!ழ9ேதயற9த�Lெசய.மற9� 

\,4தெவGக.மேநாயா$ெகாைல	+ெயய!னேரா69 

a,4த,கேளா6G\74ெதா.ெனறி�ைற�ற9தா. 
  

 ேவ% 

481 காதUட.மாத,பய!�காமகைலத.ைன 

நாதெமா6பா7மிகநாடகந7�ேபா. 

ற:தி�பலேதSெவா6ெச9தழ�வள,��L 

ேகாதி.மைறேயாைரநன5ெகா.%ய!ைர1Oேபா. 

482 ஏ$	ைடயபாலகைரய!@7ைடய!ேனாைர� 

பா$ப6வாலWசெரா6பO	ைடைமேயாைர� 

சீ$றெமா6ேதசமிைசெச.%நன5ெகா.% 

\$%ணவ!��ப!1ய!,ெகா�ைளய!6கி$ேபா. 

483 ெசா$றைகயவ!.னபலெதா�Uலகிேனாைர� 

ெச$றெமா6ெகா.றவ,க�ெச�ெபானைவெகாOேட 

ெவ$றிமி�பாதக.வ!��ப!யைணயாத 

க$	ைடயமGைகய,க�காசின5ய!UOேடா 

484 ெகா.%தி+1Gெகா7ய\$றமைனயா.ெச< 

ந.றிகள5ெலா.றறி1ந.றிய�IOேடா 

ெச.%ப7கி.றெதா�த:,4தம�IOேடா 

வ.றிய!வன :9தி6ம��ெபா�H�Oேடா 

485 எO7ைச�க4தினமெர�கடIட.ைன� 

கOடனெனன�பரIக@6ைர1�Oேடா 



IOடல+தா<வள,தேலா�ய!��Oேடா 

மOடன5�வைத�க+யம.பைத1�Oேடா 

486 திO7றலி.ேவ@ைட	+சி9ைதமி�த:ேயா 

ெனOடகவ!ய�பUறின5.%மிவ.�.S� 

பOடெரா�பா+ன5ைடபOணவ�பாவ 

�Oெடனெவ64திS�ைர4திடI�Oேடா 

487 க@களIெபா<ைமெகாைலகாம�%காம4 

�@டெரனேவம�Ia,4த,ெதா;�,�க. 

ம@ட%கிராதெரSமா�லவேரா6 

மி@ட�றநாH�லெகG��ழ�கி.றா. 

488 ச4தியெமாழி�சIனக4தைலவநாH9 

�<4த�ப;ெத.%பக,a<ம�I�Oேட 

ப4தித�ப.னகபணா�7கிட9த 

வ!4தலனவ.ெச<பவ�யாெதனIைர�பா� 

489 �.றியமதGக,பலa,4த,	ைடKழ 

ெவ.றித�ேவட�ட.ேவ@ைடமி�த:ேயா. 

ம.றலவ!�கOடகவனGகெடா%நா7� 

ெச.%பலேதசமைவசிலபக�கழி4தா. 

490 ம.Sமி�வ!ைனெயா�	வ9தைடதலாS 

ம.னெதா,திேராதம�ளா<வ�தலாS� 

ப.ன�வ!ழாவண!ெயன�பக,த�ேக@6� 

ெபா.Sலெகலா�பரI�வணமைட9தா. 
  

 ேவ%  

491 இட,�ப!ற�ப!ற�ெப.ேறா�மி�Gகட$ப79�நாHG 

கைட�படா�ய!,�கிரGகி�கதிய��	+யந:6� 

ப74தல�ேபா$%கி.றபG�ன514தர4தி. 

வ!ைட�ெகா7ேய$றிமி�கவ!ழாவண!நட9தத.ேற 

492 மதிெதா6ெச�ெபா$ேறY,மாடந:Oம%�ேதா%� 

	�ந%Gகலைவ�ேச%ெபாலிதரெம;கி�ேகால� 

வ!திெபறெவ;��வாய!�ெவOண!ற�பள5��4திOைண 

�தி,நிலாெவறி�ப4aய�ைளெகா�பாலிைகவயGக 



493 சீ,மண!மாட9த.ன5$சி4திர\ட9த.ன5 
ேல,ெப%மரமிய4திென;நிைலமாட9த.ன5$ 

ேறாரணவ :திவாய!$ ட,மண!மOடப4தி$ 

�ரண�டந$ற:ப�ெபாG�ெவGகதி+$ெபாGக 

494 ந:6ேகா	ரவாய!$கண!லாIமி�நிலா�$ற4தி 
னாடரGகதன5$ெச�ெபான�பல9த.ன5$ேசாதி 
\6ந$ச��க9த.ன5$ெகா7மண!�சி4திரLேச, 

மாட\டதின@டமGகலநி.றிலGக 

495 மி�	க�ேவ9த,வ!Oேணா,மிO7யவ :திய!.கO 

ம�டந.மண!ய!.��ைபவய!.வய!னலகி@ெடG�� 

	க�ெபற4ெதள54தவாச�	ன5தந:ெரா6	4ேதள5, 

மகி�ெவா6ெபாழிம9தாரமாமல,வாச�வ :ச 

496 மாமண!4ேத,கெளG�மாடமOடபGகெளG�9 

தாமந:�வ :திெயG�9த�க��ப9தெரG�� 

�மகHைற1ெளG�� �Gக�கர�ைபநா@7� 

காம,ெபா.னகரெம.ன�க7நகரலGக+4தா, 
  

 ேவ% 

497 ெசGகமல4தி$றிைச�க.மாய.ேறவ,க�சி4த,கO�ன5வ, 

	Gகவ,யா��	ைடபர9த:O7�ேபா$றிநி.றிைச4திட�	க�யா� 

மGகலகீதவ!த4�ட.பா7மல,தைல1லகமGைகயேரா 

டGகOவான4தினழெகா;கியந�லர�ைபய,நாடகந7�ப 

498 திO7ற$�லIதி��பாலக,த9திைசெதா%Lேச,9�ேசவ!�ப4 

தOடலி��Oேடாதரனக�வான5$றயG�ெவOமதி��ைடநிழ$ற 

ெவO7ைசவ!ள��மி� ட,ம�Gகின5ைணமண!�சாமைரய!ர@ட 

வ!Oடல9தயG�ெவ�ள5மா�வைரேபா�வ!ைட�ெகா7மW�நி.றலGக 

499 பOட�வ!பLசிபா76ெமாலி1�ப�லிய9�ைவ4தி6ெமாலி1G 

ெகாOட�ேச,\9த$�G�ம�ெகாGைக�ெகா7ய!ைட�ப!7நைட4த:L
ெசா$ 

ெறாOைடயGகன5வா<4ேதாைகய,ந7��9�ைண�பதா�	ய�சில�ெபா
லி1 

ெமO7சா�க4�மOட,வானக4�ெமGக,Lெச.ெறதிேரற 



500 திO7ற$�லIத:,4த,கேள4�9தி�வ�ண9திெய�ெப�மா. 

மO6காதலி$ேச,வானவ,ெச�ெபா.மண!�7த�ப!ர�ெபாலி1� 

பOட�ேவத�பாடலிெனாலி1� ப.Sேதவார4திெனாலி1G 

ெகாOடசீ,வான4தOட\ட4தி.ெகா;9�வ!@ட�பட,9ேதற 

501 இ.னனவளLேச+9திரெச�வ4திலGகியவ :திய!னலG\, 

ெபா.னல9தயG�மி.னைனய!டGெகா��வணேமவ!யெப�மா. 

ப.ன�Lசிகரப9திiய!.மி�கைப�ெபா.மா�வைரெயன�ேசாதி 
ம.ன5யவலGகார9திக�9ேதாG�மண!ெந69ேத+ன5�வ9தா, 
  

 ேவ% 

502 இ9தந�வ!ழாவண!ய!ட4ெதய!ன,Kழ 

வ9தமலேரா,ெந6மாUமறியாத 

ெவ9ைதெப�மாSமி�மி.ன�ள5னாேல 

சி9ைதமகி�ேவா6நன5ெச.%த+சி4தா. 

503 நாத�ய,வ!9�வ!Sநாட+யந�ப. 

ேமத�வ!ேணா�டன�வ :திக�கட9ேத 

�தலெமலாG�லIெபா$ வ�64த 

ேகாதி.மண!ேசாதிவ!6ேகாய!லிைட	�கா. 

504 காதUட.ேமIகனகGகளIெகா�வா 

ேன�நிக�காலெமனெவOண!மனbேட 

ேயா�மவண :6தன5oசெலனவ9த 

வ :திதன5ன5.%வ!ைளயாட�	+கி.றா. 

505 பOடறிவ�Gெகா7யபாதகைனவ :தி 
கO76பவ4ைத1%காதUட.ெவ<ேயா. 

ெறO7ைரெகாq,4தம�ெச.ெறாழிவென.%@ 

ெகாOடனெனன��டகட$கிைட�ள54தா. 

506 �OடகமிலG�மண!�Oடமதி.��கி 
யOட,ெதா;�4திய!னைட9தி6வன9ேதா 

கO76வெம.%வ�கா@சிய�மான 

மOடல�வ!ளG�மதிவானவSதி4தா. 
  

 ேவ% 

507 ஆGகவனைரய!��யாம4த.னத. 



பாG�%ெகாைல	+ப+சனGகைள 

யTG�ந:,வ�மிென.ெற64�வ�ைல\< 

ந:Gக�காதலான5க�4த.ேமய!னா. 

508 நிக�4தெலா.%ைடய.யான :வ!,ேகOெமனா 

Iக�பட.யாெமலாெமா�G�\7ேய 

	க��சிய!ன :7ய	ரவல.மைன 

மி�4தந$றனGெகா6மWO6ெச��ேவா� 

509 எ.றவன5ய�பUெமய!ன,ந.ெறனா 

ெவ.றிேவ�ேவ9தன.மைனய!.ேமவ!ேய 

த.றன5ய!ல�கேந,தபன5யGெகா6 

ம.ற�ேச,மல,4தி�வாய!னOண!னா, 

510 கைட4தைலவாய!�காவல,க�கO,ற:இ 

ய64தவ,யாெரனாைவ1$ேறா,சில 

+7��ரெலனவதி,4ெத;9�சீறிேய 

பைட4தைலவ :ர,க�பைடய!.�Oடன, 

511 �Oடன,�ைற�ைற�6கி�.னேர 

மாOட�திற$பைடமானேவட�G 

காOட�கன$ெபாறிகOக�சி9தேவ 

ேயO7க�வாய!லின5ைட�கண :O7னா, 
  

 ேவ% 

512 இடGெகா�வானக4ெதறி�வேர$%வs,�ப, 

ெதாட,9� $%வ,ப$%வர64�ெம<�ைள�ப, 

பட,9�ெச��வ,மW��வ,பைட�கல.வழGகி� 

ெகா6Lசம,4ெதாழி�	+�வ,��திந:,�ள5�பா, 

513 ெத+வ�9திற$சா+ைககறGெகன4தி+வ, 

��திவா<ெதா%Gெகா�பள54திடIய!,�ைற�ப, 

ெவ�வ!ேயா6வ,மW��வ,ெவ��றாெததி,9� 

ெபா�வ,மWO6மGகி�வ�9ேதா�	ைட4ெததி,�பா, 
  

 ேவ% 

514 எதி,தி�வ! �ப!ைடெயறி9தி6வ��ளG 

ெகாதி4தி6வ,ெசGைகெகா6�4தி6வ,ெவOப� 



Uதி,4தி6வெர.ப!ைனெயா74தி6வ,ெநLசி. 

மிதி4�ய!,பைத4திடவ!த4�டன7�பா, 

515 தO7ெயதி,ெச.%சில,தாடைல�ண!�பா, 

கOடமதைன�சில,க�கOடம�ெச<வா, 

மOடம,	+9�சில,வ.கரம%�பா, 

�Oடமதைன�சில,க6Oடம�ெச<வா, 

516 ஏவ��ெவல$க+யவ :றி�ெப�வாய!$ 

காவல,தமி$சிலைரயாய!ைடகல9ேத 

\வ!ள5ெகாள�ெகாைலஞ,ேகாற�	+கி.றா, 

ேமI�வ!திவ9தைணய!�ெவ�லெவௗ,வ�லா, 
  

 ேவ% 

517 வ :ட+தாயெவ�ேபா,வ!ைள4தU�ேவ9த.ேச,9த 

ந:7யமண!�க�	நிைரெதா%மி79தந:�வா. 

\7யமண!ேச,ெச�ெபா$ேகா	ரநிைல�ைல9த 

பT6%கி.றமாட�ப!4திைகப!ற�9தத.ேற 

518 ெபா�வ!.மாள5ைகய!ட4����ெபாழிலிட4��ெபாGகி 
ய�வ!பாய�தெவ�ள4தகலி�வ! �ப!$ேறா.%9 

த�ணெவOண!லா�ெகாழி��Lச9திரகா9த�ேசாதி 
பரவ!யவ!டGகெளG��பர9தன��திந:4த� 

519 அ9நிைலத.ன5.மி�கவ.னெதா.னக+னா�பO 

க.னவ!றட9ேதா�வ :ர,க�பைலெசவ!ம6�ப 

மி.Sெவ�பைடஞ,யா��ெவ�Oடன,வ!ைரவ!ன :O7 

ம.ன5ய	+ைசவாய!�வ9தன,வைள9�ெகாOடா, 

520 ஆGகவ,ெவ�வ!ெயGஙனைட�வெம.%ெகாO6 

ந:Gக��வாய!ன :Gகிந:�கைட�	ற4��ேபா9� 

தாGக��ெவ�ள5வ :ர,தா9�ர4திட4தைக4�4 

த:Gக%மண!�Oட4தி$ெச.றன,திைக4�வ :�9தா, 

521 இ�ெப��	னனம�கிGகி�Gகதித�ெம.ேறேயா 

வ�ெப��பய4தால9ேதாவ9தந:,�ள54ேதா,யா� 

ெம<�படநா7யGகOமWOெட;9தில,கள�மா 

த�பறவ�கண4தி$றா�ய!,ப+9தார.ேற 
  



 ேவ% 

522 ெந$றித�கOண,தி�ந:றில�ெம<ய, 

ந$ச7லேசகர,கணா.�தட9ேதாளா, 

ெப$றம�ைக4�வ�ப!Lசகைனய.றி 
ம$%ெமா,ெத<வ9தைனமன4தறிகிலாேதா, 

523 ேசாதிவ!6கி.றதி+Kல,சிவaத, 

மாதிர�வ!ளG�கதி,ம.Sமண!�.SG 

ேகாதி�ப�வ!மானமைவெகாOடவOவ!ைர9� 

நாதன�ளா.மகி�வ!னOண!ன,கOம.ேனா 

524 தGெகாள5ய!.மி��ய,தின4தன5வ!மான4 

தGகவைரய9நிைலய!ன.ப!னைவேம�ெகாO 

ெடGக�ெப�மாS+யவ!.ன�ள5ேனேயா 

	Gகவ,ெதாழ�சிவ	ர4தின5ைட	�கா, 

525 ெச�	மவ+�	டவ!ேதடவ�பாவ 

ம�	னெலாள54ததினகந$றின,கெள.னா 

ெவா�ப+யத:,4தெமனேவா,9�லகமா7 

ென�பவ�மா$%ெமனயாெமாழிவெத.ேனா 

526 ஆதலின5யாவ,கHமாதரவ!ென.%� 

ேவதிய,தம��நிதிேவO7யெதா,தானG 

ேகாதறவள54�மண!�Oடமதி.��கி$ 

ற:தி�சிவேலாகம�ெச.றைடவர.ேற 

527 �,வ�%�வண	ராணகைதத.ைன� 

ேப,ெபறவ;4��ய,ப!ரமைகவ�4த4 

ேதா,வ+யேப�ல�ைர��ெம;பா.�. 

றாரறிவள5��ம4தியாயமி�த�மா 
  

 ேவ% 
528

 ப+திம6I%பா.ைமையநாHேமபரைவ1ைடதிக�பா,தன5ேலா�
ேவா 

ெரா�ைம1ட.மனbடைதநா6ேவா�+யெசவ!gகYனமி.ேம.ைம
ேயா, 

க�ைண1%மி�காம�சீ,ெகாேடக�தியைற�ந,�ைசெச<காதேலா, 



ம�I��வசிமா�ைலமWதேராவ�டெமா�பதினாய!ர�வா�வேர 

 �.மன.ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 528 
 ***** 
  
  

 ஐ9தாவ� 

 த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க� 

529 ஓ�ந.பலமா1க�%வதா<�ேக@ேபா, 

பாதகGகேணா<ப$றா4�ைட�பதா<�ப!.SG 

காத�\, மண!க.ன5ைக ம.Sேமா,காைத 

◌ஃKதமாதவ. Iனகேகெளன� ெசா�வா. 

530 ெத�கிண9த�தி�கின5$றிைர	ர�ெபா�ைந4 

த�கத:ரந:டைலைமேச,தாபத,ெந�G�9 

ெதா�கவLசிைற�	@�ல9�ைத9த��ெபா��ப, 

மி�கேதா,தல�ேவ,ந�வனெமனவ!ளG�� 

531 �லIமRவனGெகாOடேதா,�டதிைசம�Gகி 
னலகி�ப�	கழைட9தேகாலாகலெமS�ேப, 

நிலIம�கிராம4திேனா,ேந+ல9தணன: 
6லக�யாைவ1ெமா�G�நி.ேற4திடIதி4தா. 

532 அ9தண,�ெகலா9தைலைமயாயGகேமாரா%9 

த9தி6�	க�தி+4தந$ச�,மைற1ண,9ேதா. 

�9�கி.றெவOெணOகைல�;�ண,ேமேலா. 

சி9ைதய!$றி�வLெச;9தைடவ!ன5$ெசப!�ேபா. 

533 நி4தந.ன5யம4ெதாழின5ர�ப!6ெநறிேயா. 

	4திர,த��பI4திர,ெபா�வ�கிைளஞ, 

ைம4தடGகOமGைகயெரா6�வா;நெம.SL 

சி4தந.�ண,ேவதச.மாெவன4திக�ேவா. 

534 ெசGகேணெறன4தின9 ெதா%9தின9ெதா%� வள,9� 

ெகாG�லாG�ழ$ேகாைதய,மனGகள5\,9� 

�Gகேமவ!யகாமேனெயனெவழி%ைத9� 

மGகல9த�வடதிைச�கிைறெயனவா�நா� 

535 வ9தியாவ�மணGகம�மல,�பதமிைறLச 



வ!9தமாநில4தி��ெபா�� யாைவ1gக,9� 

�9ைதo�வ!ைனதிற�பலா.��	வ9தைடய 

வ9தநா.மைறய9தணனா�ய!,�ற9தா. 

536 அ9தவ9தண.ற9த�ள�மைற��ல4ேதா 

ன59�ெவ.னநாெடா%�வளெரழி$கைலமதிேயா. 

�9ைதநா.மைறச9தத��கி6�வாயா. 

ற9ைதய!$றிக�த�மLஞென.Sநாம4ேதா. 

537 சா$%கினறவ4த�மLஞ.றைன4த�த9ைத� 

ேக$றN�வ!திய!��கடன5யாைவ1�74ேத 

நா$றட9திைசேயா7யனான5லெமG�� 

ேபா$%கGைகய!$ேபா�வா.	9திய!$%ண!9தா. 

538 அ4த.ெம<4த�மGக�யாI9ெத+9ேதா,�� 

ப4தைம4�ந$படாGெகா6	ைத4�வாயர�கி. 

�4திைர��றிய!@6ய,�4திதான�� 

�4தர4திைசெகாO6மாணா�கேனா6$றா. 

539 வGகவா+திவளாக4�ம�வ!யாGகாG�4 

தG�மாதவ,ெசGைகய!$றானந.கீ9� 

ெபாG�சீதந$	Oண!யத:,4தGகளா7 

யGகய$கOண!பGக.ேமவாலவாயைட9தா. 

540 அைட9�மாநதியா7ேயய�G�ல�ப!தி,க 

Hட.கல9தி6�ன5வ,கேடவ,க@�$ற 

கட.கழி4�%கOண!ல,கதிய!ல,தரள 

வடGெகா��ணண!மGைகய,வன�ைல1Oேபா, 

541 வ!�4தேவதியரா�ல,ேவணவாெவாழிய 

வ�4தேமன5யதழ�றவைம4தி6Lேசதா� 

ெப�4தகாத.ெம<4த9ைதந$ெப��பத�ெப%வா. 

க�4தனாகியாG�தவ!ேயகண!�ப�9தான� 

542 ேவண!ேம.மிள5,ெவOண!லாமிைல�சிய\ட 

ேல,நாயகித.ைன�4தின�பண!9ேத4தி� 

கா,மாற+தாகிய கடI�ெச�பாக� 

�,லாமைலமGைகேச,�வணமைட9தா. 

543 	டவ!ேபா$%ம��வணGேகாய!லா�ெகாOட 



வ!ைட1ைக4தி6� வ!Oணவ,ேகா.றைனவ6க� 

கடIட.பதGகO6ப!.ைக�வ!4திைறLசி 
மட�வ!+9த�மாமண!ேயாைடய!�வ9தா. 
  

 ேவ% 

544 மOடல�	க�ெகாOடமாமண!�Oடந:+.மணGகம� 

	Oடsக�நைனயவ!�9தெபா��ப,ந:6ெச<ெபாழி�கH 

மOடராதிய,தான��	கல+யவா�சிரமGகH� 

பOைடநா.மைறபா6ம9தண,பழகி69திக�கழக�� 

545 ம.Sமா�சிரம4தின5$�ந,மாதவா�	+மா@சி1� 

ப.Sந.கைலபய!Uம9தண,ப.னசாைலகH�ெபாறி 
�.Sமாமய!லாலவ9ெத;aம�9தழேலாம�G 

க.ன�ேவடைனெவ.றசIநககO6கOகள5ெகாOடன. 

546 சி4தந.�ெதவ!@7யாய!ைட4ேத கா�வ6ேகசைன� 

 4தமா,தில9a�வா�கைத�.S�ைச�74�வ9 

த9தி��பமக.கைர�கணைம4தள54த�ள4தைன 

�4திதானைடவ!�பெவ<�	ேமாகேமாடதி.��கினா. 

547 ���ேம�ைவய!னா�கட$	ன.ெமாO6K.மைழெபாழியேவ 

K�த�9திைசமாறி6�ப7aIமாலிக�சிதறிந� 

ேவ�வ!ய9தண.வ!ைசெய;9�ெச.மி�பதGகடமிடறவ4 

தா�தல4திைடவ :�தU$ற�சGகர.றி�வ�ள5னா� 

548 மி�கவ4தட�வ :�த�கO6ள�ெவ�வ!ேயா7ெய64தன 

ன�கட4தின5ன5@டவGகமைன4�ம�கணமா<மல, 

த�கந$சதப4திர4ெதா6சா,9தI$பலமாகேவ 

ெதா�கவ.ப!ன5ைறLசிய9தண,KழU$றிைவெசா�Uவா. 

549 அ$	த9தைனெய.ெசா�ேக.மி�மறவ!,காள+த+தேரா 

ெப$றதாைதப!றGெகU�	ெப�Gகட4திலி�9�தா 

ெள$றவ!9தவ!லLசிநா�பெபண;9�வ :ழ9தரவ!9தேமா 

6$றபானலதாகயாெனா�ேவSேமதி�Iைடைமேய. 

550 பாசேமாசனத:,4தெம.ப�பO6கOட�ேக@டதா<� 

காசிமாநகர4திS�மி�க@6ைரதிடெவாO,ேமா 

ேபசி.�.னம�9தவLெச<ப!தா�கHGகதிெப$றன, 



� ராதிப,ேபா$%மி�பதி�,வமாமி�	கலிேல 

551 ஈ��.ன+ைழ4தமாதவமWO6கOடனனாகவ!� 

ேபாெதன.�லவாண��	க�ெபா$ப!.வ9�ெபா�9தினா 

ராதலால7ேயS�<9தனனதிகச$��வ!ரதனா 

னாதேவத�னகாைட9தனென.%நி.%ந74தன. 

552 இ.னத.ைமயன59நில4தின5ென.ன5.ேமலவ+.ெறனா 

வ.னவ9தண,த�ைமந:Gகினனாலய9தைனயOமிேய 

�.Sநாக,தல4த�நி.%ெமா,ேசாதிலிGதாகிேய 

�.ைனநாள5.�ைள4ெத;9த�O�,4திைய4 ெதா;ேத4தினா. 
  

 ேவ% 

553 அ�Oேமன5த+4த��வா<சரணமறிI�கறிவாமாேனசரண 

�ரகாபரணாசரணLசரணெமா��வ!ைலேவ$கரேனசரண� 

ெபா�ேளய7யா,	கேலசரண��த�பைடயா<சரணLசரண9 

தி�மாலயனறிவ+யா<சரண9திக�பா$கர	ரவசிவேனசரண� 

554 கைழேவைளெய+4த��வா<சரணGகனகாசலவ!$கரேனசரண� 

ெபாழி�ேசரநிைற9த��வா<சரண��,வ9த�	Oண!யேனசரண 

ெமாழியாIலகெமாள5�பா<சரணெமா�ெவLசமைன1ைத4தா<சரணL 

ெச;நா.மைறய!.�7ேவசரண9திக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 
555

 ஒ�மான5லேகா��வா<சரணேமா�9ெதாழிைல9�ைடயா<சரண
� 

	ர�.ெற+ெச<த��வா<சரண�ெபா�மா�வ!ைடேம�வ�வா<சரண
� 

ெப�காதரேலப!+யா<சரண�ப!ைறேவண!யேனசரணLசரண9 

திைரயா,	ன�ேச,சைடயா<சரண9திக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 
556

 அைடவா,வ!ைனதி,4த��வா<சரணம�ளாலறி1�ெபா�ேளசரண
G 

கட�ேச,வ!ட�OடவேனசரணGகமல.ற�கGைகயேனசரணL 

 ட,ேச, டைல�ெபா7�சி6ந$ கYபமைத1ைடயா<சரணL 

ெச7K�மி�க$பகந.ன5ழலி$றிக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 

557 மாயாI�வாரமலாசரணமாலானவ,பாேலலா<சரண9 



தாயா1லக9த�வா<சரண9த.ன7யா,க@க��வா<சரண� 

ேபேயாடா6�ெப�மா.சரண�ப!+வ�திRவ!யI�வாசரண9 

திேய9திய ெசGகரேன சரண9திக�பா$கர	ரசிவேன சரண� 

558 ெபா�மதக+1+ேபா,4தா<சரண�ெபா�வ!ன5னடமி6	ன5தாசரண� 

ெவ�வர�வ!டவ��வ!கி,தாசரண�ேவதபராயணநாதாசரண 

ம+யயன7பரவமலாசரணமட�வ!ைடத�ெகா7யரேனசரண9 

தி�மண!1மி�க@ெசவ!யண!ம�ட9திக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 

559 ப4த,வ!��	வர4திைனநி4த�ப+வா.மிகI9த�வா<சரண� 

	4திெகாH4தம,	9தி	�9தவ,�சைனெகாOட�ள :சாசரண� 

த4�வஞானமள5�பா<சரணLசLசிதபாசம%�பா<சரணL 

சி4தி1�4தி1மி�க��	+19திக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 

560 அ@ட�ணLேசரமலாசரணமா�ல,த�ைமயள5�பா<சரண 

ெம@6�வாகியவ!ைறவாசரணெமG�நிைற9த�ெள9தா<சரணG 

க@ட�ேநா1Gகவ,வா<சரணGகதிய��பாபதமானா<சரணL 

சி@ட9தின9ெதா;9ேதேவசரண9திக�பா$கர	ரசிவேனசரண� 

561 எ.றி.னனப.ன5ய!ைறL தUமிமவான�H�ைமயாள5டமா� 

ப!.றGகியெசLசைடெய�ெப�மா.ெப+�9தி�I�ளமல,9த�ள5 
நி.ற.	மன4�%த�மLஞேன,கO7டந�வ!ழிந�கியேரா 

வ.றGகலராசன.மாலறியாவ4த.பர�4தியள54தனேன 

562 அ9த.பர�4தியள54த�ள5யம��ெபா;தின�டGகியந$ 

சி4தGகள5\,ெச;நா.மைறேத,திக�ஞான ேகாதயமாதவ,காO 

�4த9திைரத4தியத.கைரய!.ேமா�Gகட�K���பா�லக 

மி4த.ைமைய1ன54த,மLஞேன4�9�திப.ன5வ!ய9தனரா� 

563 த�மLஞைன�ச9தத��	க�ேவா,சாமWபமதி$றாென<தி6வா 

+�தLெசவ!ெகாO76ேவா,ைகய!ன�லில��பர�4திையெய<தி6வா
, 

பரI9தைரய!$பட,கி.றி6ேவா,ப+வாலிைவப.ன5னேரலவ,தா 

�ைரதG�ட�வ :6%காலர.வ9�%தாரகம9திரேமா�வனா� 
  

 ேவ% 

564 அGகவ�பேதச9தைன1$ேறய+யவ!மான4�+ைமய!ேனறி� 

சGகரன��\,கிGகரராவா,சரதமித��வழிெசவ!ய!ன5ைற�ேபா, 



ெவGகனலாய!ர� ேவ�வ!ய,ேவ�வ!ேமயந�வாசேபய�ேமா,N% 

ெபாG�லகLெச<த	Oண!யநO,வ,ெபாழி�	+பாவ�ெமாழி�வர.ேற 

 ேவ% 

565 ப!ரமைகவ,4தமா�ெப��	ராண4தி$ 

ற�மLஞ.காைதய4தியாயLசா$றி7 

ன�ைமய!Gெக;ப�த9தநாலதி$ 

கைரத�சIனகக�4தி$காO7யா� 
  

 ேவ% 

566 த�ணெம<�ெச;9தழ�வள,4தத,மLஞS��ந$கதியள54தந:� 

ப+திெதா@டைப9தடம�$றசீ,�பரைவ $றி6�ப7ய!ட4தேரா 

க�திய!$ெப�Gகைதப74�ேளா,க�ைணய!$றினLெசவ!நிைற4�ேளா 

ர�ணல4தினGகணS��ெகாேடயரன5ட4�வ9த�கி��பேர 

 த�மLஞ. �4தி ெப$ற ச��க �$றிய� 

 ஆக� ெச<1�  566 
 ***** 
  

 ஆறாவ� 

 உ$பலாGகி பதிைய யைட9த ச��க� 

567 த$பர4�ட. றிக�சIனக�ெபய, 

�$%ணர�9தவ�நிவேக@7யா$ 

ெசா$றிட$க��ப+ 4தேமவ!ய 

ந$கைதத.ைனயாநவ!$%வாமேரா 

568 இ�ைமந$றவ�ழ9ெத�ப!ரான5ட4 

த�ைமத.ன7ய!ைணய��சி4ேத4திேயா, 

ெகா�ைமேச,வ+�ைல�ேகாதி�ெகா�பனா� 

ைக�ைமந:�கியமண!க.ன5ைக�	ன� 

569 �.ன�9தவ�பல�$றிய.னைனத. 

ெபா.ன7�கமல4தி$�ைசயா$றிய 

வ.னவ�காைதையயைறதிKதந: 
ெய.னUGேகOமிேனாெவ.றிய�	வா. 

570 �Gகப4திைரெயS9aநதி�கைர 

தGகிய	Oண!யகிராம9த.ன5�வா� 



பGகயனைனயேகாபாலென.ெறா� 

�Gகேவதிய.மைற��ல4தி$ேறா.றினா� 

571 அ.னவ.ற.ன5ட4தவத+4தேதா, 

க.ன5மா.க.ன�ேவ�கைண�கில�கனா� 

ெபா.Sலக4தின5$	லவ,ேபா$றிட 

ம.ன5யIலகின5�வ9�ேதா.றினா� 

572 �9ைதநாள5வHறி.�கி�வண.கட$  

ெச9தி�மாதிைன� சி9ைதெகாO7டா 

ன9�நா.�கSநாமாைதநOண!டா 

ன59திர.ேவO7லன59திராண!ைய 

573 க$பகLேச,த�காமவ�லிேயா 

ெகா$றவ!�ேவைளயா@ெகா�H9ெத<வேமா 

ெவ$றிய9தண.	+ெம<4தவGெகாேலா 

ம$றவட.ைனயா.மதி�க$பாலேதா 

574 நிைறய!�@ைசவலந:லமா�கி� 

�ைறவ!�சீ,�ெகா.ைறய!.ேகால9தாGகிேய 

ப!ைறெயா6ெப�9தி��ப!றGக.ேமலண!9 

தற�வ!+பாைளேசரளகப9தியா� 

575 ெகா�ைமேசர�தந$ேகாதிலா��ள5,  

ெச�மதிேபா.ெறாள5,தி��க4தினா� 

ெவ�ைமந:7ய	க�ேவன5�ேவ7�� 

ைக�மி�Lசிைலgத$கவ!ன5லG�வா� 

576 தாமந$றா��ைழத9தெபா$	% 

மாமண!oச�ேபா�வயG�காதினா� 

காமசGகீதேமகல9தகாமb$ 

பாமணெமா;�ெச�பவளவாய!னா� 

577 ேச1ய,வ! �	%திGக�ேபா.ெறாள5, 

ேவ1%நி4தில�வ!ளG��ரலாO 

மாயவேன9தியவOணவா�வைள 

யாயக9தர4தின5லைம9த�ண!னா� 

578 இனமி�கய$கO�O7க�ெச<யாமேல 

�ன5வழியைட4�ேந,�லG��Oட4தா� 



	ன�%ப �கைழெபா�9�கி.றேதா@ 

கனவைளதாGகியகா9தடைகய!னா� 

579 ேகாதி��வண4திSG��பேகாண4�G 

காத�\,வ!Oணவ,கர9�தாGெகாண,9 

தாதிகால9த�ம�த��பழி� 

ேபா�ேச,9தனெவன� ெபாலி9தெகாGைகயா� 

580 aமண!க.ன5ைக� ழிெகாH9திேம. 

மாமண!வய!$%%மய!ெரா;Gகினா� 

காம�சிற�	%கைலவ�ேலா,கH 

மாமதியாலறிவ�ம�G�லா� 

581 ஆ,9தமாமண!திகழ�ெபா.ேமகைல 

பா9தள5.ெறா�பண�ப+9தவ��லா� 

வா,9தெந@7ைலெயா6வயG��G�ைல 

சா,9தி6மர�ைபேந,த��றGகினா� 

582 க�த+யதாயக$கடக9த.ைனேந, 

த�மழகிய�ழ9தா�வயG�வா� 

கி�தமாைலய!�வ!ைளயா6கி.றந$ 

றி�மி�மண!வரா�ேச,9தகாலினா� 

583 எO,வேமய�மிைச�கநி.ெறதி, 

நO,வமான�ந6வ!னாவ!ேன, 

கO,றநிற�பேவ�க�4தைம4�ட. 

பOண!யெபா$றராெசS�பா@7னா� 

584 இரதிகா9த.கைலெய;�	4தக 

ம�வ!யவ!�	றவ7வயG�வா 

ள�HடS+யேபடாட�ெகாO76� 

ப+	ரெவாலிமி�பதா�	ய4தினா� 

585 நாதேவத�பய!ன$�லாதிப 

காத�\+.பந$க$ப!.ேமத� 

மாதராOமல,தைல1லகமாO	ற 

ேவா��$பலாGகிெய.%ைர���ேப+னா� 

586 இ9தந�Uலகின,யா�ேம4திட� 

 9தரெம<ய!ன5$%லGகிநா@�நா 



ள9தந.மடநைடய.னம.னவ� 

ச9திரகைலெயன4தா.வள,9தன� 

587 பGகேமாட.னவ@பய9�ேளா,கடா9 

ெதா�கி�9�ளGகள5�ளGகேவா,நனாO 

ைம�க�GகOண!ையமாமணLெசய4 

த�கவ,யாெரன4த�மி$ேற,9தன, 

588 இ.னண9த��ள4ெதOண!ெயOண!ேய 

ய.னவ+�வ�மா1Gகாைலய!$ 

ற.ன5கர9தணெனா�வ.றா.மகி� 

ம.ன5யமண!�கைடவாய!�சா,9தன. 

589 ம.ற�ெச<வ!��	ைடமைறவலாள.�. 

ெச.றவ.ெசா.றியTெக.%ெச�பU 

ந.றேசெரழிலிைனநா74ேதவென. 

ெறா.றியI�ளநி.rசலா7னா. 

590 பழகியநா.மைறபய!Uம9தண 

னழிவ!லா�ெப�9தி�வழ�Gேகால�G 

�ழUட.யாைவ1G�றி�ப!$கO,ற:இ� 

கழிெப�Gகாதலா.கழற.ேமய!னா. 

591 ேமவ!ைனயாைரந:மி�கவ.	\, 

யாவன5.ற9ைதெயGேக�கி$றிெய. 

பாைவ1ம.ன��ப+9�ந��ேவ. 

மாவ!ரத:1ைரவழG�ெக.னேவ 

592 எ.னUமத$கிைச9தி.ெசா�வா<ைமயா$ 

க.ன5ேச�வைகயGகட$�ள54தன. 

ற.Sண,வ!ழ9�ைரதள,9�ேதறின. 

ப!.ன�9த.Sட. ேபசU$றன. 

593 மGகலமI@கலியவ!�ப!ர.ற� 

திGக�ேபா$கைலமதிேச,9தைம9த.யா. 

றGகியப!ரமந$ச+ய��O6ேள. 

ெபாG�மாதவ�பல	+1�	9திேய. 

594 அ�மைறயGகேமாரா%மா<9�ேள. 

��வ�Hைடைமேய.ேகாதின5.மக@ 



ட�திேயெல.ைகய!$ற�வதாெமன 

I+யேமான4�டS$றி�9தன. 

595 ஆGகவ.ேமானேமா7�9தகாைலய!$ 

றாGக��வ!��	ட.சா,9�த.மைன 

வாG�வ!Sதலிையவரவைழ4தன. 

பாG�ைடய9தண.பக,தU$றன. 

596 ந�ெப�9தவ4தினானம�க$பக� 

ெகா�ப!ைனமணLெச<வா.�றி4ெதார9தண 

ன5�ப+னைட9தனன5��கி.றாெனன 

வ�	லா�ைலயவOமகி�9�வா�4தினா� 

597 அGக�ேபா�தின5ன+யேகதன9 

தG���ப9த,க�சைம4��சா,9தந$ 

பGகமி�ப�லிய9�ைவ�ப�பாைவத. 

மGகலமணவண!மரப!னா$றினா, 

598 அ% ைவய7சில9தண,க@கா$றிேய 

மைறவழிமணமக.மல,�பதGகழ:இ 

யைறய!�கரGகள5னள5�கமாெதா6G 

�ைறவ!�சீ,மைனமிைச�ெகாO6ேச,4தினா, 

599 தாவ!�சீ,�க.ன5காதானந��வா. 

காவ!ேச,தடGகணா�காOடக�	ன� 

�Iற�ெசGைகய!$	கா�ன.�ய!, 

ேமவ!யமணமக.வ!ேயாகமாய!னா. 

600 ஆOடைக1ய!,ப!+9தவன5ேச,தU 

மாOடனென.%ந.மாத,ைம9த,க� 

காOடUந6Gகிெம<கலGகிேயGகிேய 

ேயOடகெவ64தைண4தின5திய�ப!னா, 

601 ெபா$ெகா7மட9ைதய!�ேபா�பா�கிய� 

ெப$றிலெள.%தா�ேபசி�ப.�ைற 

ம$றவ@	�லிேயவா<	ல�ப!நி. 

ற$	தெம<தினரா$%கி.றன, 

602 அ9தண.மண�ப!ேரத4ைதய.ப!னா. 

�9ைதN�வ!திவழி�ைறய!$ெகாO6தா. 



ற9தி6ம9திய�சடGகிைழ4தப!. 

வ9தன,த�பதிவழி�ெகாOேடகினா, 

603 பளபள4திளகிந$பqர�G�ம� 

களப�Gகிய�ைல�காம,க.ன519 

தள+ைடய.ைன19த9ைத1�ெப�G 

கிைளஞ�ெநLசகGகிேலச�$றன, 

604 ப!.ன,�4திGகடா.ெபய,9�ெச�லவ� 

க.ன5ையமணLெச<வா.க�தி�ேச,9தேரா 

வ.னவ9தணSந:ரGைகதாG��. 

ெற.ன5ைலேச�ய!,�ற9�ேபாய!னா. 

605 மGைகய,�கரசிையமாமணLெச<வா. 

%Gகேமாடைண�ந,த�ைம4a�கிேனா, 

பGகமிலாதந$ப4திர@7ேயா, 

தGகளா�ய!,தைன4தண9�ேபாய!னா, 

606 ம$றவ�ெபா�@7வ,மா<9தப!.னேர 

ெப$ற�ள.ைன1�ப!றG�தாைத1� 

ெவ$%ட�பாகவ!Oவ!ைர9�ேபாய!னா, 

ெபா$ெறா7தா.றன5	ல�ப!ைவகினா� 

607 ந:7யகிைளஞரான59ைத1$றன� 

\7ேயயைணத�ெகா;ந,�\@76� 

பT6%�ெப��	ன$ப!றG�ந$றல9 

ேத7ேயெயO7சா�க�Lெச.றன� 

608 ஓ�ந�UO71�ற�க�Gக79 

ேததமிற:,4தGகெளG�மா7ேய 

ேபாதவ!�ெபாழிறிக��வண9தன5$ 

காதலினைட9தன�காம,க.ன5ைக 

609 பட,9ெத+1மி�ெகா6�பாைலேச,நில 

நட9தி6�ெவ�ைமயான.	ன$ற� 

தட9ெத+�$றதிதாகேமா6றா 

வட9திக��O�ைலமட9ைதகOடன� 

610 பOட�மைறயவ,ப.னசாைல1� 

	Oடsக�ெச;�ெபா<ைக1�	க 



ெழOட�மி�9தவ+ைய9திலG��9 

தOடைலK�மண!�Oட9த.ைனேய 

611 ெவ�ள5ைடெவய!லி.ெம<ெவ��ப!ேவ,வர 

I�ளெநா9த7ெபய,4தியGகிேய1ரா<4 

ெத�Hத:�	ன.மிக�ப�கி4ேத�கிேய 

ய�ளன:,4தடG�ைட9தா7னாளேரா 

612 தடம6��கியதேபாபல4தினா 

ன5ைடவ!;நாளறவ!�9தவ�	+ 

ெதாட,I%ம��வ!6ேசாதி�.%ெம< 

�7வ%காலவ�நிைய�கOடன� 

613 ப.ன5�கா.�ைறப7பLசாGகமா< 

ம.ன5யெபா.ன7வணGகிவ :�9ெதழ:இ 

ய.னவ�கழறேலாட,கலி.றிேய 

நி.ன��	+ெயனேந,நி.றாளேரா 

614 சி.மயமாகியசிவாS�திேச,9 

த9நிைலதி+9தவன.னெம.னைட� 

க.ன5ைகத.ைனேந,கைட�கOடா�கிேய 

�.S%காதலா.�நிவ.\%வா. 

615 சீ,மி�மாதரா<ேச,கந.�ந: 
யா,ெகாேலாெவGகி�9ேத�கி$றியா 

ேன,த�கணவ.யா,நி$பய9தவ. 

ேபெரதிGகைட9தெத.ேப வாெய.றா. 

616 அகG��கலி�பேவய+யமாதவ. 

மி�9தேபர.	ட.வ!ள�ப�ேக@6ள 

மகி�9தன�பா�கியவதி1�யாெனனா4 

திக�9தெச�பவளவா<திற9�ெசா�Uவா� 
  

 ேவ% 

617 ெச6Gகால9தவ�ழ9�ந:�சைடேயான��பைட4�ந:Oடபா,ேம$ 

பட,9ேத%�ப�	க�ேச,பGகயைனயைனயதவ�ப7வெம.னா 

Iட.ேச��ய!,4�ைணவ�ய!,�ற9��ய!, ம9திG�ழUமி�க 

ெகா6�பாவ!ெயன�நிைல\ற+தாய!SLசிறி�\ற�ேகOேமா 



618

 ெதா.மைறேயா,	க�9ேத4�9�Gகப4திைரெயSேமா,aநதி�பா
. 

ம.Sமத.கைரய!.கOம�I	Oண!யகிராம4�வா�ேவா. 

ெகா.னவ!ல9தண,ேகாமா.ேகாபால.ற9த�ல�ெகா7ேயனாேன 

ய!9நில4தி$ப!ற9தவ.ேறெய�ேலா�ேம த$கிGகில�கா<நி.ேற. 
619

 இGக�Iமிைச��வ.ேகெளைனயள5�பெவைன�பய9தெவ9ைதய
9ேதா 

மGகலமாமைறவ!திய!.மணவாள,ெசGைகய!ன5.வழG��ேவைல4 

�Gக�%ைம9நா.��ைணவரா�ய!,�ற9��ற�கLேச,9தா 

ரGகதனால7ேயSம�Gகணவ$ெபறேவO7யைட9தி@ேடனா� 
620

 �.ைனவ!ைனய!.பயேனாவ!�ைமய!�யா.ெச<தபவ�Oடேத
ேயா 

க.ன5ெயன�ேப,பைட4�GகலGகழி9தகா+ைகேபா$கலGகாநி.ேற. 

ற.ன5கராகி.றெவழிறாG�மடமGைகய,கடGகO�.ன 

ெர.ேனேயாெவ.ேனேயாவ!.ன��யாSய!, ம9திGகி��கிேறனா� 

621 மி�கா,வ4�ட.ெகௗ+வ!ரதமg@74��.ைனவ!திய!னாேல 

ெய�காUமிைழ4தி6�4தியாபனந:ய!ழ�பவ!�திைய9தெத.% 

��கால�தலியன�ைறயாேன�$றறி9�ெமாழி1ம9த4 

த�கா,ெகாள��நிவ.ஞான�கOணாUண,9�சா$றினாேன 

622 அல,கதி,ெவ<ேயா.ற:,4த4தGகண.றன�ளதனலாடலாேல 

நிலவலய9தன5$ெச<தந:Oடெகா6�பாதக�ந:Gகாநி.% 

மலி	க�ேச+4த:,4தமா.மிய4தினா.மி�மGகல�மா� 

�லகெமலா�பண!9ேத4தIய,தவந:	+1�வைக1ைர�ப�ேகOேமா 
623

 ைப9தடLேச,த��@டா@பGகய�ெபா$�வ!ெனா6$பலGைக�
ெகாO6 

ம9திரத9திர�ெபா�9தவாUகேவதிைகச�ர�வ�4தைம4ேத 

ய9த+ையயாவாகி4த�க$பவ!தி�ைசயா$றின5.பா$ 

 9த+ேந,வ9�நி$ெபா$ மGகலிய9த9த�HL ட,ேவ$கOணா< 

624 எ.%�நிவரன5ைச�பேவ9திைழநலி�Gகணவ$ெப%வா.ேவO7 



ந.றிெதனமிக�9த9தந.�நிவனா�சிரமந,கி�பாGகா 

ெலா.றியவ.	ட.வ!திநி.%ைமயாட.றி�ேநா.ைப1வ9�ேநா$ேற 

ய.%டS4தியாபனLெச<த�Gகணவ.றைனய�ள5னைட9தாள.ேற 

625 இ4தைகயத:,4த4தின5ன5தாடவ!ட,�ப!றவ!�கட$படாேவ 

14தமந$�ல4தின�வ9�$பவ!4தIலகெமலா�வ�ப!னாேல 

நி4தில4ைதெயா4தநைகேந+ைழத.ைவதRவ!யந:�கலாேல 

ப4தி1ட.மடவா��ப79தாட�கடவ,தின�ப+வ!$பாGகா� 
  

 ேவ% 

626 இடபந�லிரவ!த.ன5ெலழிற�மி9�வார4 

�டன5க�ந6நாள9தேவாைடய!னா7ம.SG 

கடS%மி�ககாம�கலGகழிமகள5ராேனா, 

ெதாட,ப!னா�வ�ப!ற�ப!$ மGகலியாகிவா�வா, 

627 ேகாதி.மGகைலயா<�காத$ெகா;நைர�\6கி.ற 

மாதரார9ந:ரா7.மகி�த�மக�ேப%OடாG 

காதலி$கல9�காம,க.ன5ய,கணவ$ேச,வா, 

ேமத�4தியாபன4தா�வ!ரதந$பலGகHOடா� 
  

 ேவ% 

628 அ$ப!ேனாG�சீரரன7�கOவாழ$	த9த�ம�டவ4தினா 

S$பலாGகித.கைதப74�ேளா�<4�ண,9�தLெசவ!வழி�ெகா�ேவா
, 

க$�மாOப!ேனா,கலியக4தேராக@டெவGெகா6�பவமக$றிேய 

ம$ைறயாOைடேயா,வளைமெப$%ேம�ைவ4தி6Gகதிம�Iகி$பேர 

 உ$பலாGகி பதிையயைட9த ச��க �$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 628  
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 ஏழாவ�  

 பா$கர	ர� ச��க� 

629 த.Sய,தவ4தி. மி�கசIநக�ன5வவ.பா. 

ம.ன5யI$பலாGகிவOகைதவ�4�ைர4தா� 

ப.Sபா$கர	ர�ேப,பைட4த�பக,வெம.னா 



வ!.ன�@Kத.ேவதவ!யாதைனய!ைறLசி� ெசா�வா. 

630 காசின5ய!ட4� ேமலாGகாசிப.றன��மி�க 

வாசிலாவழ��4தவண!ய!ைழயதிதிெய.பா 

ேட றநிவ9�வாள5$ெசறிய!��வ!;GகிெயG�� 

வ : ெசGகதிேரா.ற.ைன ேமதின5வ!ளGகவ :.றா. 

631 எ�ைலய!�	க�ேச,ெதா@டாவ :.ற�ள5லவ�ெசRவா< 

��ைலேச,வன��9தி. �கி�நைகவயG�ெகாGைக 

ந�லசLைசேயெய.SநOண�Gக$பகLேச, 

வ�லிைய�ப+திவாேனா. மாமண� 	+9தா.ம.ேனா 

632 �.ெறன4திரOெட;9த�G�ம��வI4ேதாள5. 

ம.றல9ெதாைடேச,ந�ைவவ� த.றைன1�வ.க@ 

ட.றன5�பக?,ெவ$றி4த�மராசைன1ந:ல9 

�.%ெம<ய�ைனெய.S9�7ய!ைடதைன1மW.றா� 
  

 ேவ% 

633 ேபசியவ9த�ெபOெகா7ெய.S��ரைபெய.பா 

ேட %ெசGகதிைர4 ெதா;ெத<வெமன�ெகா�வா� 

வ : ெச;Gகதி, ெவ�ைமய!னா$றலOேமவாளா< 

ேநச�ட.ற.ன5ழறானாகநிைன9தி@டா� 

634 அ9தநிழ$றனதGகமதாகவணGேகந: 
ய!9தவ!�4தமிய�பைலெய.னவ!ைச4தி@ேட 

சி9ைதமகி�9�ெச;GகதிேராSளLேசமி4� 

வ9�ைரத9தனட9ைதய!ட4தின5�வரலாேற 

635 த.மகட.ன5ைலகO6ெவ�O6தட9ேதாளா. 

வ.னமய!$ெபைடய.ன�ல�ெகா7மாேதேக 

ண!.S%ேக�வைனய.றிெயன5�லிைடந:ேசற 

U.னகமி9நிைலெயா�ைலய!ேனெகனIைரெச<தா. 

636 அ�ெமாழிேக@டUம�கணமGஙனக.ற9த 

ெவ��ைனேவ�வ!ழிமி.மைனேமவ!டெவ�I$ேற 

ெகா�ைமெகா�ேப6%ெகா<1ைள1�வGெகாOட9த� 

ெச�ைமத��	க;4தர��வ� ேச,கி.றா� 

637 ேச,9தல,ெசGகதி,வானவ. ெவ�ைமதிைள�பாளா<� 



சா,9தல��ெபாழின5.%�தி,9�ல,ச�கா,9� 

\,9தக6Gகதிேராைன1ள4தி$ெகாOட9த 

வா,9தக�G�ழ.மா�தவLெச<�வ�நாள5� 

638 வா,த��O�ைலவா�வ!ழியாமடமய!�ெச<த 

ேத,வ+தாகியப@7ைமய!ைற19ேதரானா 

யா,கலிேவைல�க@7ன5�வ9ெத;மழ�ெவ<ேயா. 

றா,�ழ.ேமவ!யசாையையய.ப!$சா,9�$றா. 

639 ம�வ!யசாவ�ண :ெயSெம@டாமgேவ9த. 

றைர	க�தரவ�ெமா�சன5யTச.ற�ேமா6� 

பரவ�மி�படவரவகல��$பண!ய!.ெசா 

லி��ப�கிய�ழU%	4தி+ைய1மW.றாளா< 

640 �.னவடான�O�வ,கட�ைம1�ன5I$ேற 

ப!.னவடான�Oைம9த,க� பால��ெப��$றா 

ள.ன�கO6மறி9தில.�.னவனSச.றா. 

	.மதிெகாO6	க.றக6Lெசா�ெபாறானாகி 
641 தாெயதி,வ9தவைனய!டறிடெவா�தா?�கி 
ந:ய!�ெச<யநிைன9தைனநி.றாO�+ெக.ேற 

யாயவனGகணக.றிடவRவ9தகைன4தா 

ேனெயS�.னமிைச4தனள9தவ!�Lசாப� 

642 மா�ைரத9��ன59�வழGகியவ.சாப9 

தாைத1ண,9திடவ9தக.வ9த� சா$ற�ேக@ 

ேடதமி.ைம9த,கேள�ெச<கி$ப!SமW.ேறா,க 

q�%மாெமாழிெச�ப!7னGக�த:தாமா� 

643 ���ைப�ைல��ய!.ெம.ெமாழிய!@டெகா6Lசாப� 

ெபா�9�	;�கள�9தைச1O6னெபா$பாத9 

தி�9�கெவ.ற�Oைம9தெனாடG�ைரெச<த$ப! 
ன�9ததிேந,த�க$ப!னணGைகயைட9தானா� 

644 அ9த�கால4தல,கதி,ெகாOேடயக�வான5� 

வ9தி�	வ!ய!�வ�லி��சீ��மா,4தாOட. 

சி9ைத�ெக@டா�சி4திரமதைன4ேதரானா<� 

ச9த�ெகாGைக4ைதயைலேநா�கி4தா.ெசா�வா. 

645 ேமயந�ைம9த,கO�வ,கட�ைமெவ�O79த� 



ேச<கைளய.ப!Sவ9�ைரெச<த� ெச�ெப.பா 

ன:ெயனU��ரைபய.ெறனவLசினேண,நி.ற 

சாையெயS�ப7சா$றின�க$ப!.றைலநி.றா� 

646 ெபாGகிெய;L ட,நி.ன5ைலகO6ெபாறாளாகி 
யGகவ�ைவ4ெதைனய.ப!னக.றனள4த.பா$ 

ெசGகதி,வ : திக�9தவ�@கட�ேசெர9தா 

ய!Gக7ய.ப!ைழந:ெபா%4தாOட�ெளனநி.றா� 

647 த.ன5க,சாையெயSGெகா7சா$றியமா$றGேக@ 

ட9நிைலய!.கணைற9திலெனா.%ம�Lசாப 

�.ன+தாகியெபாGெகாள5யாIெமா6�கி�ெசா$ 

ெற.Sலக�	க�மா�ல.மாமைனேச,9தானா� 

648 எ�ெலாள5வானவென.ெனா�மடமாெனG�$றா 

ெளா�ைலய!ன :ய!�ெசா�ெலனI4தர��I$ேற 

ய�ல6நி.கதி,ெவ�ைமய!னா$றலளாேயா7� 

ப��தவ9தைனயா$றினெள.னUம�பாS 

649 �.றலிலாவ!ய�ெகாOடெதாராOமாவாேயகி4 

�.றியமைனைய�கO,றெவOண:,4�ள5தாS 

ெமா.றியவ!�ெதாைளநாசிைகவழிதரெவா;�$ேற 

ப!.ெறாட,காைலம�4�வ+�வ,ப!ற9தா,க� 

650 அ.னந�ேவைலய!னல,கதி,ெவ<யவன.பாேல 

நி.ைனயைட9தனன5.கணவ.யான:யLேச 

ெல.னUந$றவெம<தலின5ரவ!ெயா7.	$றாO 

மி.னெனறிவ!ரதமிைழ4தலி.ெவ�ைமய!.வ :6$றா� 

651 வ :6$ற9தவ!ளGகிைழ19திக�ெவ<ேயாSG 

\6$ற.ப!.�யG�	த.பதிெகாOேட<வா 

னா6$ற.ப!னனாகதல4திைடநO,Gகா$ 

ேற6$றGகணைட9தன,பOணவ,திரேளா6� 

652 ேதவ,க�க9த�வ4தவேரைனய,ெசகெமG� 

ேமIமg�கிரக9த�ெவ�ைமவ!��பாேல 

ேயாவ%ெசGகதி,வானவ.ேமIவ�ப!$\<� 

�Iலக�	க�ெபாGகிடவாசி	க.றா,க� 

653 ச@டகம.ன5யச,�சைரைய4திக�சாைண�க@ 



க@டழ�$றிடம$ைறயI�ப,கைட9ெதா�ப 

மி@டனர�ெபா7வ :�தUம4தலெமG�9தா. 

	@பவன�ெபய,ெப$ற�பா$கர	ரெம.ேற 

654 அ�ெபா7வ :�பதிெய4தைன1Oட4தைனசீரா, 

ெம<�பதிய!$றி�ேமவ!ய�வணேமலா�L 

ெச�ப�ம�	க�ேசய!ைழயாெரா6திக�ெவ<ேயா 

ன5�	வனGகள5யாI�வ;4தவ!ைய9�$றா. 

655 உ4தமமாகியவ!4தல�$%நUபவாச� 

வ!4தகந�வ!ரதLெசப�Oடநெம<4தான� 

ப4திய!னாலிைவபOண!லந9த�பலமா�L 

ச4தியமாமி�ச4தியஞானதவ4த:,கா� 

656  4தெம<Lஞானேகாதயமாந:,4�ைற��கி4 

த4�வ 4திப!ற9தி6சIநகத.ேனரா 

மி4திக�ப!ரமைகவ,4த4ெத;பாைன9தா� 

ம4த��வணமா.மியமைறத�ம4யாய� 

657 க�த��	க�ேமIபா$கர	ர�	க�காைததா. 

ப��ெச9தமி�ேம.ைமயா$பரIபOெபா6பா6ேவா 

ர�Hட. ெசவ!o6ேக@டைவ1ளGெகா6ேத,�ேவா, 

தி�மி�9தி6ேதவY,தினமி�9தரசா�வேர 

 பா$கர	ர�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1�  657 
 ***** 
  

 எ@டாவ� 

 ச,வபாவேமாசன�ச��க� 

658  4தமா�	ராண9ேத,9தKதந.மாதவ4ேதா< 

சி4திரமண!�Oட4திறிைச�க.ற:,4த9த.ன5$ 

ப4திய!னைட9தியா��ப79தி6காலேபத 

மி4திறன.மாேதாவ!ைச��வதி.S�Oடா� 

659 ப�பவமக$%9தான�பOண!6Gகால�பாGகா$ 

ெறா�ைலN�வ!திவழாம$ெறாடGகி6Lசா9திய.றி 
ம�லேலாGெகழி�ேச,த:,4தமாடவ�வ!ைனகOமா<�� 

ெம�ைலய!�பலGகட�ைமெய64�ந.கிய�	ெக.றா. 



660 ேமானஞான9ெத+9த�;�லகிைறLசிேய4த 

லானவான9தெவ�ள4த;9தி6ம9தணாள 

?னமதகல�ெச<திG�ைர��வேமா,கெவ.னா4 

தான��\,9தKத.சIனக$�ைர�பதானா. 

661 ேமடந$றிGகட.ன5.மி�க	ரைணய!ன.பா$ 

\7யமIன4ேதா6வ6கைன�பண!9�ெகா.ைற 

K7யகடIட.ைன4ெதா;திரா�கைடய!�வ!Oேணா, 

ேதட�மண!�Oட4தி$ேச,9தவ,பல4ைத� ெசா�வா� 

662 ேவதிய$ேகாறலாதிெவGெகா6�பாவமாய� 

பாதகமைன4�மGங.பாறி6�ப+வ!.�.ன 

ேமாதி6ம9தநாள5ெனாள5கிள,மண!�Oட4தி 
ேனதமில9ந:,��கின5.பமா�4திேச,வா, 

663 அ�கிநி@ேடாமமாதிய+யந�ேவ�வ!யா$ற 

மி�கெச�ெபா.ெகா64ேதா,ேமவ!யபல.கHOடா� 

ப�கேமாட+திேனS�பக,9தி6ம9தநாள5$ 

ெற�கசீ,மண!�OடLேச,ேதாய4தி$ேறாயமாேதா 

664 க6Gெகா6G�@ட ேநாய.கள4�ேராம4த.மி�க 

ெகா6�ப!ண!யாளன9ந:,�74திடெனாள5���ெவ9ேநா< 

திட�ப6மிடபம.S9திGகள5$ெசௗ�யவார4 

தைட9ததி.��கி$ெச�ெபான��ெப�GகளIந:G�� 

665 இ9த ந:,மண!�Oட4தின5. 	ற�க�திய.பா$ 

	9திக.றன���	9திெபா�9திட� ெபாலGெகா�ைப�ெபா. 

வ9�ந.கிைய9ததானமகி��சிய!. வழGகிேனா,க@ 

க9தக.ற.ைன�காOடல�9தOடமிரO6மி.றா� 

666 ம.ன5யைம9தராேனா,ைவகாசிவ!சாக9த.ன5$ 

ப.Sநா.மைறேயா,ைகய!$பரIத.ப!தி,கட�பா$ 

%.%ெவ�பசிதண!�பா.rயெவ@டய!,பா.மாட9 

த.ன5க,�ள9தயG�9த�கசி4ரா.ன4ேதா6� 

667 அ+யனெபா�ள5ன@டவ% ைவ1O7மி�க 

ப+மளL க9தந.��பா�ைக�ைட�ணாதி 
1+ைமய!Sேலாப!யாதG�தவ!7$ப!தி,க�வா.ேறா 

ய!ரவ!ெவOமதிநா@கா%மி.ப4தின5ையவர.ேற 



668 த9ைததா<வ,�க4ேதா69த��ெப�Gகிைளஞேரா6L 

 9தர9�ைத9திலG�9aயந�வ!மானN% 

�9�றவ9�Kழ�6கிேயக7திேனகி 
ெய9ைதேச,கய!ைலெவ$ப!ன5ட4தின5தம,வர.ேற 

669 த.ன5க,மாக4திGகட�கம9தி+சிGக4தி. 

ம.Sமாமாக9த.ன5.மாமண!ேயாைடேச,9த 

வ.னத:,4த4தினா7ய��ெப�9தானமWேவா, 

ப.ன��பவGக�யாI�ப$றா4�ைட�பர.ேற 

670 தைனநிக,தg,மாத4தி$ச�,�க.ற:,4த9த.ன5 
லிைனதெலா.றி.றிெநLச4தின5யேதgைவவைத4ேதா, 

மனெமாழிெம<கெளா.றிம.ெனா�மாத��கி 
னைனயேதா,காைலய9தவ��பவமைன4�ந:Gகி 
671 த�கப.மண!�பதாைக4தவளந�வ!மான4ேதறி 
மி�கசீ,வ!ளG�ம9தவ!+Lசன�லகெம<தி4 

ெதா�கெச�மண!க�வான5$ டரவ.ெவய!.மைற4ெதாO 

7�கிலெகாள5பர�	Lசி4திரமOடப4தி� 

672 நிைறமதி	ைர1ம9தண!4தில�ெகா4�மாைல 

�ைற�ைறநிவ9தமாட�க�ப!ன5.ஞாGக,4aGக� 

�ைறவ%ெச�ெபா$ேசாதி�லI�Gெகா7களாட 

ம%�ேச,நிைரகேடா%மகரேதாரண�வயGக 

673 ேவதந$	ராணமாத,மி�கெவO7���பால 

ேரா�க9த�வ,வ :ைண1ய,தவ�சநகராதி 
ேயதமி.�நிவ,ேபா$றவ :ேரழி9திர,க�காலG 

ேகாதறவா�9�ப!.ன,��வலய4தரசராவா, 

674 கா,4திைக4திGகட.ன5$கா,4திைகநாள5$றிGக� 

சீ,4திக�கைலயTெர@6Lெசறி9தநா��ைற9தநாOெம<9 

கீ,4திெகா��ரகணகாலGெக6மதிதிGக�ேச,நா 

ளா,4த 9தர�ெபா.ேசய!ல�Gகைலெயா6G�ம9நா� 

675 வ9தி6மிவ$ைறய!9தமல,தைல1லக9த.ன5$ 

	9திெகாளறிவ!.மி�ேகா,	@கரேயாகெம.ப 

ர9தந:,ைமய!னேலாெரா.றாய!ரG�ரகணெமா��L 

சி9ைத\,9த9ந:ரா7$சிவ	+யதன5$ேச,வா, 



676 தவல�Lசிவநிசி�க@ச9நிதிம.Sத:,4த4 

தவலமதகலI.ன5யா7ேயய.ப!.மி�க 

	வனந.கியா��ேபா$%� �வணGேகாய!�ெகாOட 

சிவப!ரா.றைனவ!�வ4தி$சிற�	ட.�ைசெச<� 

677 உவமன5ல9தநாள5SO7ேயா6ற�கந:4�� 

பவமற�	ராண�ப.ன5$பக,சிவநிசியெதா.றா 

Sவலில9நியதல4திb$ெறா�ேகா7ெகாOட 

சிவநிசிவதிய!$�ைச ெச<தி6�பல4ைத�ேச,வா, 

678 அ�சிவசிநி�கணாைன9த+யபLசா�த4ேதா 

7�ைசயாG�ேசாதக�ேமாெட@டய!லாதிெகாO6 

நி�சயமண!�Oட4தின :+னா@7ன,பத4ைத 

ந�ெசய!$றந9தனாUநவ!$றநாவைச�கவ$ேறா 

679 ஆய!Sம+�வ9ததைற�வனவ,சாேலாக 

ேமயப!.சாYப4தி.ேமவ!ேயவ!ளG�Gகா,4தி 
ேகயேனாெடா4தந9திேகயS�கிைணயதாகி 
ேயா<வ!லாய!ரLச�,ந�UகLசிவேலாக4ேத<வா, 

680 ெச<யெவாOப@7S◌ாU9திக�9தெவOப@7னாU9 

�<ய�Gகதலி�கமாதியெதாGகற.னா 

ைலதிக��வண4ெத�ம7கைளயலGக+4ேதா, 

ைபயழெகா;�9�4தி�ப.னகாபரணனாவா, 

681 ஐ�ெப��பாதகGகளக$றி6மLெச;4ைத 

ய!�ப+ேன.றத:�ைக�கீனனாய!�9தாேனS 

நOப!னா.ெவ%�	4த.னானவ!.றி7ேனா,கா�வான4 

��ப+.ேமலாய.ேனாS%பவெமாழி�பன.ேற 

682 ேதறிந.கி�கா$ெச�ப!$றிக�தி��கய!ைலேச,வா 

b%டெனOகால.ப!Sவ.றி7�வ :6ேச,வா. 

மாறிலா�சதI�4தரம9திரLெசப!�கி.��கி$ 

\ற�ந.றிெகா.றெகா6�பவG�ைல1ம.ேற 

683 உ�4திர.றன��மி�ேகாGெகாள51�4திரா�கமாைல 

ய�4திய!னள54ேதார�கவண!மண!ெயா.றிS��4 

தி�4த�சிவேலாக4தி$றிக�த�வ�ட�வா�9� 

பர�ப!ரம4ைத� ேச,வ,பட,	வ!ய!ட4�ம.ேனா 



684 எ�ெபா�ேளS��ள4தி.ப�$றதைனய.பா 

ல�ெபா�ட.ைன ேமலாமர.றன�காகெவ.ேற 

த�பறவள5�ேபா+9த4தடGகU64தபா,ேம 

ெலா�பறவா�9�ப!.ன�ய,பர�4திேச,வா, 

685 ஓ�மிRவ4தியாய�%பவெமாழி��ேமேலா, 

�தல4�பேதசLெச<ெபா�ட�சாரமா�G 

காதலிேனா�ேவா,���க�தியதள5��ெம.% 

ேமதகவ!ைர4தவ$ைறேவ@ைகய!.வ!ள�க�ேக@ேபா, 

686 ேமதின5யட4தி.ேமIமி�கத:,4தGக�யாIG 

காதலி$ெச.றைட9�கல9தைவப79ேதாராவ, 

ேபாதந.�ண,9தேமேலா,	க.றி6�ேவ�வ!யாI 

மாதரவதனா$ெச<தவ��பலமைடவர.ேற 

687 இ9தந$�வண4தின5ன5�வா�கி$ேபா,த�ைம 

ய9தரேதசநி.%மைட9தவ+வ,�கOடாGேக 

�9�%பவGகq,9��4திையயைடவெர.றா$ 

	9திெகாOடம,ேவா,வ :6ெபா�9�த�	கல�ேவOடா 

688 \னல�ப!ைறமிைல� ேகாqரபார4ெத9ைத 

oனமிUைமயா�ேக@பIைர4த�Hபேதச4ைத 

யானேதா,காைலத.ன5லா%மா�கGெகா6$ற 

ஞானவானதைன�ேக@6ந9திபானவ!$றா.ம.ேனா 

689 ந9திதா.ேக@டவ$ைறந$சந$�மார$ேகாத 

வ9தந$சன$�மாரன��வ!யாத$�ைர�ப� 

 9தரவ!யாதென$�4ெதா�4�பேதசLெச<ய 

�9�ற�ேக@டவ$ைறெமாழி9தனSம�கியாேன 

690 gOண!யெபா�ளா<ேமலா<gவல��ல��ெக�லா� 

	Oண!யமள5��மி9த�ெபா�டைனவ!��ப!�ேக@ேடா$ 

�Oமகி�9�ைர4ததி.ற:G�ம�கியா.ெறா�4�ைர4ேத. 

கO,த$ெப�மா.ற9தகண!�ப�Gக�ைணயாேல 

691 ஈ�ம�கிைறவ.ஞானெம<�த$ேக�வா� 

மாதலால�Oைம9த,��ம+யந.மாணா�க,��G 

காத�\,பவ,��மி9த�க�த�	ராண9த.ைன 

ேயா�தியறிவ!.ேமேலா1டGகிைய9ெத9தஞா.%� 



  

 ேவ% 

692 அழகியமி.ன.ைனெயSமான9தவ�லி1டனம,9�ேதா.%L 

ெச;மல,�ெகா.ைறய!ன%��9ேத.%ள5��LெசLச7லேசகர.ேச, 

ெபாழிறிக��வண�காைத	க�ப!ரமைகவ,4த	ராண9த.ன5 
ென;த+யமைற�நிவவ :ெர;ப4ததாறாம4தியாயமா�� 
  

 ேவ% 

693 இ9தவ4தியாய�ப74�ேளா+.ப�$%நாHLெசவ!�ெகா�ேவா, 

சி9ைதய!$ெகாேடெசLெசா�ெச�	ேவா, 
ெசGகர4தினான.�த:@6ேவா, 

ைம9த,ெப$றமாைம9த, $றேவமGகல4தினா.மOடல4தி�வா�9 

த9தம$றசீரOட,ெபா$ப!ன :ட�ெபா.மி�கவானGகி��பேர 

 ச,வபாவேமாசன�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 693  
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 ஒ.பதாவ� 

 ப!ரமசாபேமாசன�ச��க� 

694 ஆ1நா.மைற1மGகேமாரா%மாகியவ�தகானனந:, 

பா1நாIைடயசIநக�நிவ.ப6கலி1ைடதிைர�பரைவ 

மாய!�ஞால9த.ன5ன :ெரா.பா.ம�வ!ய	ராணேமா,வ7வா9 

aயமாதவ4தி.%ைறெப%ஞானKதைனேநா�கின.ெசா�வா. 
695

 �,வந.�றேவேயரெரா�பதிெனO	ராணநி.னான.மிக�ேக@
ேடா 

ேமா,Iைட4தி.%�ைர��வ�OடாUைர��மி�	ராண4தின5ய�ைப� 

பா+ைடந:ேயபகரயா.ேக@க�பா�கிய�பைட4தனனாகி 
லா,பதம+யவ!�தயகமலமைனயநி.னா.மல,9த.ேற 

696 ஓG�வா.கGைகமாநதிமதிகO6வ@ெட64ெத;9தைல	ர@ட4 

aG�வா,ச7ல9�ைத9த ெச�பவள� ட,வ!6ேசாதிவானவைன� 

�G�ழUைம�.�ைசயா$றியப!.ேபா9த��சி4தன,த�ைம4 

தாGக�ெவ�ள5தண9தமாதவந:சா$ெறன�சIநக$�ைர�பா. 



697 அGகOவான4தினக6ேபா�9தவ!�மண!மண!�சிகரப9திகH�. 
பGகமி�பா+சாதவாச���பைணதிக�பராைரமாமர�9 

�Gகேமவ!யந.மடGகேல�தலா4ெதா�வ!லGகீ@ட�9�லG� 

கGைகமாநதிய!ன�வ!ய!.�ழ��Gகதி4தி6Gகய!ைலமா�வைரய!� 

698 கOணக.	வ!ய!$கைளகணாகியந$க$பக�கடI�காGேகய 

ெனOவைகவ �கெளO7சா�க4த+ரா�கத,ம�4�வ+�வ, 

நO,கி�	�ட,கி.னர,மண!கண�பண9த��ரேகச, 

வOணேமவ!யந�ெவOண!லா�ெகாழி���வைள9தி6மிள�ப!ைற�7
4ேதா, 

699 மாதிர�	க;மாதிேகசவ.கா,வO7ைசெகாOடமாமலேரா. 

ற:த%ேதவ,க�ட,க9த�வ,சி4த,வ!4தியாதர+ய�க, 

�தல4தி�ைளவ!;GகிவாேனாG�ெபாG�ெவGகதி,க�ப.ன5�வ, 

காத�\sெரOகைலதிகழமி,தகதி,வ!6�6பதி�கடI� 

700 சி4திர�கலின�ெச�வய�ப+o,திக�வைளெசO6ைக�ெகாOேடா 

ன4தி+வசி@ட.�$கல.	க�பார4�வாச.கIO7ன5ய. 

 4த��Gகி�7கO,வ.பா+$%கள% க.ச�,ேவத 

வ!4தகவ!ைணநாரத.சநகாதிய�நிகணமிைட9ேத4த 

701 பரவ+தாயI�வGெகாOட+யபOட��ேவதGகேளாத 

ம�வ!ேயதி��.வணGகிேய�ேகா7ம9திரநாயக,வ;4த 

வ�ள5னா$கOடவ7யவ,நி�4தவாந9தவா+ய!ல;4த� 

ெபா�வ!� �தGக� 	ைடபர9த:O7�	க�9�ட.பா7நி.றாட 

702 அ9தரதல4தி�வ9�தி�கி.றவ9திமாமதியேமா,ேகா7 

 9தர9�ைத9� ட,வ!6�ெவ<ய K+யேராெரா�ேகா7 

வ9தி6Lெச.ன5வள,9ெத;9aய வடைவயGகனெலா�ேகா7 

த9தைவதிரOெடா.றா<வள,ேசாதித�9தி�ேமன5ய!ெனா�பா� 
703

 கைழ1ந.பாUGகO6�வா,ேதSGக�G�ய!லிைச1ேமழிைச1
G 

�ழலினதிைச1Gேகாதிலாவ��G�ைழ4தி6�தைலய9த:Lெசா$ 

பழமைற�ெபா�ைள�பவளவா<ெகாழி���ப4திேச,நி4தில�%வ 

லிைழத�ம�G�ேல9திளGெகாGைகய!மயமா�வைரமய!லிலGக 

704 வ!@ெடறிகி.றெவOமதி��ழா��ெவ<யவரேநக��ேபால 



ம@ட%வய!ரம.Sெச�மண!ேச,ம�டந.மா�7வயGக� 

கி@7ேயgதைல�கிழி4ெத;�வ!ழி4த:�ெகா;9�வ!@ட�கிள,9ேதாGக� 

க@ெசவ!�ப�வா<�க6IமிழரவகGகணமண!�கதி,பர�ப 
705

 �ழGகிவ9தைலக�	ரO7ட�கர4தா.�74தெசLசடா�7�கிட9
த 

�ழ9ைதெவOமதிய!.ேகா6ழ��$ற�ள5,	ன$�%9�ள5சிதற� 

 ழ.%வ :�9திைசகO�ர.%%வரச9�ைத9�தாதர71Oமகி�9� 

வழி9தந$ப 9ேத.வO6,Gெகா.ைறவாசெமO7சா�க�வ :ச 

706 காசின5	க;Gகைலதிக�மதிேபா$க�ைணந$றி��க�ெபாழிய� 

� �ெவOண:%�ெபா�9�மா,பக4தி$ெபாG�மாரGகண!.றிலGக 

மாச%ேசாதிவய!ரேகoரம.ன5யவா�வ!.வயGக 

வ :சியகிரணெவ�பைட�கலGகOேமவ!யகரGகள5�வ!ளGக 

707 நிைனவ�LசGக��ைழநிலIமி�9�ந:Oடவா,கா��Oெடறி�ப� 

கைனகட�வய!%கலGகவ.ெற;9தக6வ!டGக9தரGகா@ட� 

	ன5தமாகியந$	�ள5ேச,த�ெவ�ெபா�	லி4ேதாUைடெபாலிய� 

பனகமா�தரப9தந.மண!க�பரவ��பாய!��ப�க 

708 தGகமா�வைரய!$ற�ம�வ!ெயன�சா,9தI4தsயமா,ப!லGக 

வGைகய!லபயவனாமிகாG�லிய!லண!பவ!4திரமழெகா;க� 

பGக�$றிைர4��பா<திைர �@6�பரைவK�பாெரலாமிட9�L 

ெசGகOமாலி.S9ேதட+தாயதி�வ74தாமைரதிகழ 

709 ேசாதிேச,வய!ர4aண!ைரநி%வ!�K�9தெபா$ப!4திைகயைம4� 

மW�ேச,பவள�ேபாதிைகய!�4திமி�9தந.மரகத9தயG� 

ேமா��4தர4ேதா6%�லாLேச,4திெயாள5மண!கிள,தரவ;4தி4 

த:தி�ச9திரகா9த9தைர�ப64��சி4திரமழ�ற�ேச,4தி 
710 வ!ளG�மOடப4தி.ேமவ!ேயநா�பOமி�கந�ெலழில+ ம9த 

வள,9ெத;LேசாதிவழGகிட��ய!$%மாறிலாமண!4தவ!ேசறி 
யள9தறிவ+யவ�மைற�ெபா�ளாயான9தேமதி�I�வா 

ய!ள�ப!ைற�74தெவ�ப!ரானமர,த�ப!ரான5ன5�வ :$றி�9தா. 
711

 அ9தேவைலய!ன59திெய�ெப�மானGைகய!$ப!ர�ப!ைன�ெகாO
ேட 

வ9தவOமிைட9தவானவ,�ன5வ,த�ைமேந,வர.�ைறேச,4தி 



ய9தமிலIண,தGகைள�ெகாOேடயண!ெபறநி%வ!ேயெயா�பா$ 

சி9ைதய!.மகி�\,9ெத9ைதத.றி��.றி+9�ந�ல�9�திெச<ய 

712 அர�ைபேமனைகo,வசியழெகா;�ம+யசீ,4திேலா4தைம�தல 

வர�ெப%�ய,வா.மகள5,ம9திரLேச,ம4திைமதாரகமரப!$ 

றிர�ெபறெவ;�சி4திரெம.ன4திக�9�ெச�பவளவா<திற9� 

நர�	%வ :ைணந.�ைலதாGகிநாதகீத4�டன74தா, 

713 த:த%கி.றேதவமாபரதLசி4திரேசனேனா6லக 

ேமாதி6ம9தI��பசிந74ேத1$றி6நாதகீதLேச, 

ேவதேமgக�மி�கந.ெசவ!��வ :ைணேயய!ைசவ!�9தள5�ப 

மாதிைனமண9�வாமபாகGெகா�வானவ.றி�Iளமகிழ9தா. 

714 நான5ல4�ய!,கண.கதிெப%வானா.�க.வரநிைன9ேதேயா 

வானகL ழலவ�Gெகா6LசOடமா�த�வ9தைவ	�9ேத 

oனந:GகியவRI��பசிம�G�U64தெவாO6கிலிைனந:�கா 

வானகாைலய!ன5லாய!ைடெவ�வ!யைனவ�மவநிதரானா, 

715 உ%ெப�GகாதU�ளமW�ெகா�ளேவாG�ேபெரழினல9தாG� 

�ைறய%க.ன.�+வ!$காம.�6கின.மல,�கைணெதா6�ப� 

கைறயண$ெகா7யக@ெசவ!�பா9த@கணபணாடவ!யவள��$ 

�றிய!ட9த.ைனேநா�கின.கமல�ேகாய!�வ :$றி�9தி6G�+சி� 

716 ஆGக�காuஉவளவ!லOட4�மகO7தமாயசLசலமா 

ேயாG�ேபெராள5யா1ய!,��ய!ராகி1.S�.Sண,9தி6ெமா�வ 

ன:G�கந�பான :ெயனேலா6நிலமிைசவ :�9த7பண!ய� 

பாG�%ந9திபண!ய!னாெலழவ�பரL ட,பGகய$�ைர�பா. 

717 உ��பசிெயS�ேபெராOெடா7ய!வடSைர�ப����ல4தி� 

வ!��	டன5.கOபர�ப!ைனயதனா.மி�கந.சைபவ!ட�பண!4தா9 

தி�4த�ெமம�ெத<வந$சைபய!$றி�கியசி9தைனயதைன� 

ெபா��ெகனநிைன9த	9திய!லாதா<	க�வெதா.%Oட�ேகOமா 

718 அரன�@�ரவனGகிேச,தல4திலாகமேவதேமாதிட4தி 
ெனா�ைமேச��ள4�ண,வ!ன5$rG�ேமாG�ந�U%வ,கள5ட4� 

ம�மல,��ழலா,வன�ப!ைனநா7மயG�வா,யாவேரெயன5� 

மி�ட�நரக+வ,ெப+ேயாராலிக9திட�ப6வெரLஞா.%� 

719 இ4தைகைமய!னான5$	ற�பாகவ!ைச4தனமWG�ந:ெய�பா� 

ைவ4தேபர.ப!.மகி�9தனமி.ேனமன4திைடமதி4திந.ைம9த 



	4தி��வ4தா$ெபா�9�ந�மிலிGக�சைன	+9தி7.மாேதா 

வ4த�கண4திலைட9தவ4ேதாடமக.றி6மLசன:யLச� 

720 இ.ன�தGகா.றி�@�%�ெபறி1மி9�வ!.மரப!ன5�வ9த 

ப.Sெச9தமி�4ெத.பாO7ந.னா@7$பய!.றி6�பதிபலIளவா 

ம.னதி.ேமலாயைற9தி6G\டலாலவா<�பதி��ேயாசைனய!. 

ம.ன56�வ.ன5தி�கிேனா,தல��வணெமSமண!திக�நகர� 

721 உைரெச1ம9தேவாGெகய!.�aேராெரா��Iலேக4த 

ம�வ!6மத.கOம4திைமவயG�வா.�கடணIவOபைணK� 

பரவ��பா+சாதெமா.%Oட�பராைரமாமர4தி�ந:ழ$ 

	+�ழUைம�.	+த�ெசயலா$�ைசெசய!லிGகெமா.%Oடா� 

722 அ�சிவ!லGகம��வ7வாகியா�ப!ல4தல4தின5.றள5ேச, 

��சக�	கழ�ைள4தி6�வர�தUமா<�;�லகிைறLச 

நி�சய�ெபா�ளா<நிமலமா<நிைற9�நிக�9�நGகOமண!வ7வா<� 

ப�ைசமாமய!ேலா,பாதிநி.றிலGக�பர�ெபா�ளாகிேயவ!ளG�� 

723 ஆதலால+யவ�சிவலிGக4த.ப!னாய!ரLச�,1கGக� 

�தலமதன5$ெபா�9தியாGெக�ைம�ெபா$	ட.�சைன	+ய! 
ன:திய!.யா�நிகழ9��.ேறா.றிநிைன�க��	+��ெம.னா 

ேவாதிந:ேபாதிமாெதா6ெம.றாSய!,��ய!ராகியெவா�வ. 

724 அ.னகாைலய!ன5ல.னவாகனSமLசிேயயLசலிெச<� 

�.ைனநாள5ைழ4த�தி,வ!ைனவ9��O76�வ!திய!�ெவ.னா� 

ப.Sநாமக.றப+சனLKழ�பதGகள5$ப79ெத;9த.பா$ 

ெபா.னல,க6�ைக�	+சைட�ப!ராைன�ேபா$றின.வ!ைடெகா6ேபா9
தா. 

725 ப.னகாபரண�பரL டராயபOணவ.பOணவ,தம��9 

த.ன5க,த4த�பதிய!ைட�ெச�வா.ற�கந�வ!ைடெகா64த�ள5 
ம.ன5யந9திவானவ.ேகாய!.மண!�கைடவாய!.�.கா�ப 

மி.ன5க,ம�G�.ெம�லியேலா6�ெவ�ள5மா�வைரய!�வ :$றி�9தா
. 
  

 ேவ% 

726  9தரேமன5�ளGகன�ெகாOட 

வ9திவண4தனg�கிரக4தா$ 



	9திமகி�9�ய,	@பவன4தி$ 

க9தமல,�கடI�க7�$றா. 

727 பOட�ேவதபராயண,ேமI9 

தOடைலK�பனசாைலகH�ெபா$ 

	Oட+க9திக��9தடமியாIG 

கOடனெனOட�கOக�கள54தா. 

728 ஓைசெகாள9தI��பசித.ேம 

லாைசயள54தவ��பவந:�பா. 

ேற மி�9தெதா,ெத<வ!கலிGக� 

�ைசெச1�ப7	9திநிைன9தா. 

729 நாமக�ேச,த�நா.�கன.கா$ 

�மக�ேபா$றிெச<ெபா$ெகா7�.ன,� 

காமியமி�க��கGைககல9த 

மாமண!க.ன5ைகவ9�ப79தா. 

730 வா<ெமாழிெயா.%�வழGகலனாகி 
யா<மல,ெகாO6நலGகண.ைவ�G 

ேகாய!ன.வாய!�ெகாHG�ணதி�கி$ 

r<ைம1ட.ச�ரGக�வ�4� 

731 த.ைகத+4தெதா,தOட�ெகாOேட 

ய.ெபா6க�லினனGைகக�ெச<ய 

ந.�%த:,4தநய�ெபா6கOேட 

ெபா.பய!U9தி��ேகாய!�	�9தா. 

732 கா�லI9திக�க$பகந:ழ$ 

ேச,த�கி.றெதா,ெத<வ!கலிGக 

ேந,வ!ழிகாOடUேந+.ெம<Lஞான 

வா+ப79��யGகின.மாேதா 

733 அOடமடGகUம.னமதாகி4 

திO7றலானன5ேத71நாேன 

பOடறியாதபரL ட,த.ைன� 

கOடனென.%கள54தனன�மா 

734 ��வமாய��ெபாG�மிலிGக4 

ேத�%மி.	�வ4திலி�4தி 



ேந+�ெகா6�பவந:�கி6கி$பா 

னாரண�சைனெச<தனன.பா� 

735 ேசாடச�ைசெதாடGகி�74ேத 

பாடெலாடாட�பய!.றாமGைக  

தாடன5ேலவழிபாட�ெச<வா 

னா7வ�9தினனான5லெம�லா� 

736 ம.றவன9�ளேவா.மல�9தி 
ய.%ப!ற9த�ள.ன�ய,4ேதா 

ெயா.%ந�வா<ைம1ைர�ப�ேக@7 

ெய.றெசா�வான5ென;9தைதய.ேற 

737 ந.மைலயT.ற�ணாயகிேமனாO 

�.னவ.வா<ைமெமாழி9தி6மா$றா$ 

ற.S%மி.னறண9திடவ!Gங. 

ம.Sதவ�	+கி.றனOமாேதா 

738 	�Uமர.கழ��ைசெச<த�ெபா. 

வ�லிமண$கOமைற9�ைறகி.றா 

ெளா�ைலய!ன :�கி1ஞ$%தி�ைச 

ெச�வநெலO7க�சி4திகHOடா� 

739 ெச9தழ.மாதவ,ெச�ப!யசாப 

ந9திடெவ9ைதையநாயகிேயா6� 

	9திமகி�9�ெச<�சைனயாேல 

ய!9திைரத.ைனய!ைய9தன.மாேயா. 

740 ஆதலின5.னபராத�மி9த 

நாதன��சைனயால�ந9�L 

ேசாதி1�வ9�நின�ெகதி,ேதா.%� 

ேபா�திெய.ற�ேபாயேதய.ேற 

741 அ.ன�ளGெகாடர.ன�ளாேல 

ம.ன5யெபா$ெகா7மாைதமைற4த 

ந.மணU�கிைடநாட�ஞான� 

ெபா.S%�Gெகா7ேபாெலதி,நி.றா� 

742 ெவள5�ப6கி.றெபா.மி.னைனயாைள 

யள�ப+தாகியவ.ெபா6கO6 



கள54தனன:�க�ைண�கட�ெச.% 

�ள54தனன5.ெபா6\7னன.ேற 

743 ெசா$ற+தாய ேகாதயந��� 

ெவ$றித�Gகதி,வ : ெம<Lஞான 

ெபா$ெகா7ைய�	க�	9திநிைன9ேத 

ய$	தெம<திய��சைனெச<தா. 

744 ஓத�ேமாGெகாள51$றெதா,பா+ 

சாதமதி.ன5ழ$சா,தரலா�ெவ� 

ேபாதகந:��ந,ெபா$	%பா+ 

சாதவேனசெனன�ெபய,சா$%� 

745 �Iலக�	க�ெபா$	%ேரைக 

ேமவ!யYப�வ!ளG�தலாேல 

�Iலக9திக�ெபா$ெகா7ெய.% 

ேமவ!யநாம�வ!ள�ப!யத.ேற 

746 ெபா.Sலக9திக�ெபா.னைனயா.பா. 

ம.SெசRவான5ைடவ9ெதாள5,கி.ற 

மி.ெனனநி.%வ!ளG�தலாேல 

மி.னைனெய.%வ!ள�ப!ன,ேமேலா, 

747 நாெடா%மி��ைறந�ல�தLேச 

ேராைடய!S9தனேதாைடய!SLெச. 

றா7ய��சைன�காவனெகாOட. 

�6�க�சிவ�ைச1ழ9ேத 

748 ேகாலமதாமண!�Oடநன5�தி 
�ைலய!ன.பைர�Oடதல4ேதா 

ராலநிழ$கணைம4ெதா�லிGக 

நாU�க.வழிப@டனன.ேற 

749 அ4த�ந:ழலினOணைலநOண!� 

சி4தமகி��சி1ட.ெற+சி�கி$ 

	4திெகா���வமா<�	+ப!ரம 

க4திெய.ெவRவ!ைன�க@ட%ம.ேற 

750 அ.ன5யமாமைனயாைளயைண4த 

ெறா.�ைறய�ல��<4தி6ேதாடL 



ெச.மெமா,N%ெச<த:வ!ைனத:� 

ம.னதனா$ப!னர.பதிேச,வா, 

751 சி$சிலநாளைவெச.ெறாழிய�ப!. 

	$ற�ெள9ைத��4தாரதி�கி 
ென$ற�ெமOடைலய!@டெதா,N% 

வ!$கிைடெய�ைலய!.வ!O6ைவ�கOடா. 

752 கOடகவ.னவைன�ைக�வ!4ேத 

மOடன5�வ9தி6�வா<ைமவழGகி 
ெயO7ைசேபா$றிடேவ<9தி�ேவா� 

மOட,ப!ரா.கழ�கOடம,நாள5� 
  

 ேவ% 

753 தி�மி��ேராமச.சிற9தெகௗதம. 

பரIமாGகீரச.பர4�வாசெனO 

டைர	க�வசி@டன$சனகனாதிய, 

ம�வ!னரய.றைனவணGகிேய4தினா, 

754 ஆGகவரைனவ�ம9திவா.மதி 
தாG�ெச�பவளவா,ச7லேசகர. 

�Gகழல��சைன	+9�ைவகலா 

ேலாG�மி4தலமயSலகெமா4தேத 

755 எ�ைமயாள5ைறவS�கின5யவாலயL 

ெச�ைமய!$�ய!$%வா.சிற9தெத<வந$ 

க�மிய.றைனவர�க�தியாGெகா� 

���ைறவ!ள54தன.�ள+ேவ9தேன 

756 அ9தந�Uைரெசவ!யைணதேலா6�வ9 

ெத9ைதந:வ!ள54தெத.ன5ய�	ெக.றUL 

 9தரவ+யள5�ைத9�ேதSக, 

க9தமாமல�ைறகடI�\%வா. 

757 காவ!ேச�9தடGக@படா�ைல4 

ேதவ!ேயா,பG�ைறெத<வநாயக. 

ேமவ!யா�ய!,�ெகலா�வ :6ந��வா. 

ேகாவ!ன :யண!ெபற��ய!$%ெக.னேவ 



758 அ�ட�ம+யபLசா�கர�ெப�9 

தி�மதிலாலயLசிகரமOடபG 

��மண!தயG�ந:�ேகா	ரGக� சீ,� 

பரமனாடக9தின�பய!UமOடப� 

759 க+�க.க9தேவ�க�ைணேயெபாழி 
தி��கமOடலLசிற9திலGகவா. 

ெப�ெகாள5பர�ப!6�ப!ரமதாOடவ 

ம��	+தரெவ;9த�Hநாயக. 

760 இ.னந�வ!�கிரகGகெளO7ைச 

�.SெசGகதிெராள5�ைத9திலG�சீ,� 

ப.ன�நவமண!பய!.%ைப�ெபான :� 

ெபா.னண!ம�டவா.ெபா�9�மOடப� 

761 ம.SேதY,மண!ம%�ேதா%ந:� 

ப.SெமOெணOகைலபய!UமOடப 

ம.னம.னவ,நடமா6மOடப9 

த.ன5க,தரவ�தானமOடப� 

762 ந9தனவனGகHநறியெபா<ைக1G 

ெகா9�லாIG�ய!�\ILேசாைல1 

ம9தண,மைனகHம.னசாைல1L 

ச9ததமி��ைறதயGக�கOடன. 

763 கOடப!.றன�ளGகள54��க�மிய 

னOடநாயக.றன�கண!ெகாளாலய 

ெமOெடாைகெபறவ!ன5திய$றிேனெனனா� 

	Oடsக.பத�ேபா$றி�ேபாய!னா. 

764 ேபாயப!Sடெனழ:இ�	Oடsகன$ 

றாய!S�ய!,�க�ட�ப!ரா.றி�� 

ேகாய!�கள5யாைவ1G�றி4�ளGெகாளா 

ேவயெவOகOகளாலின5�கOடன. 

765 வ.ன5ேயாைர9��.வள,4�ேந,வள5 
த.ைன1�ளட�கிைய�	ல.கடாGகிேய 

ெபா.னைனயான7��ைசெச<�ப! 
S.ன��பரசிவேயா�$றானேரா 



766 பாவமானைவெயலா�ப$ற%4�ேம 

லாவமாணைவெயலாமாகம�ப7 

மாபர.வ7வமா<வயGகவாGகைவ 

தாபனLெச<தன.ச�,�க�ப!ரா. 

767 ேதனல,ெகா.ைறயLசிகழிவானவ. 

றான��ெச<தநா@டண9�மாOட�� 

பா.ைமேச,ச4திநிபாத�$ற� 

ஞானநாயக.றி�Iள4�நா7னா. 

768 இ.னந$றவGக�கO7ரGகிெய�ப!ரா. 

ப.னகபணமண!�பண!கடாGகிேய 

ம.S�வானவ,க��மைழெபாழி9திட 

மி.னைனயாHட.வ!ைடய!$ேறா.றினா. 

769 ேதானறU�வ!ழி4�ெம<�,�க�$%மW 
வா.ெறா6பராைரமாமர9த.ேவரற4 

தா.றைரவ :�வேபா$ச�,�க.கதி, 

கா.றி6GகO,த�கழலிைறLசினா. 

770 இைறLசி6மய.றைனெய;ெகனாெவ;9 

தறி9த7ேய.ப!ைழ4தவ$ைறந:��வா. 

ெவ%4தமிேய.�ன�ெவள5நி.றாெயனா� 

சிற9தந.மைற4�திெச�பU$றன. 
  

 ேவ% 

771 ஈசாசரணெம9தா<சரண 

ேநசாசரணநிமலாசரண 

மாசானைவத:,4த7யா,�க�H9 

ேதசாசரணLசிவேனசரண� 

772 �வா�7யா�தேலசரண 

ேமவாதவ,பா.ேமவா<சரணG 

காவாெயனேவகடனLசய!U9 

ேதவாதிய,த9ேதேவசரண� 

773 அகில9த�காரணேனசரண� 

	கU�	வனாதிபேனசரண 



மகி�ம.மதேவOமாOேடெய+ய4 

திக�ெவGகணேனசிவேனசரண� 

774 உலெகGக,ேமா��வாசரண 

மல,ெசGகதிேரானதிதாக�ட. 

வல�வ9�ழU�மகேம�ெவSL 

சிைலதGகியைக�சிவேனசரண� 

775 உலகாதரந�ெலா�வாசரண 

மலமாையகைள9த��வா<சரண 

மைலயாழிய!.ேமவ�தாசரண9 

திலகாபரணாசிவேனசரண� 
  

 ேவ% 

776 இ.னப.ன5ேயெய�ப!ரா.றி� 

�.ன,மாணந.�ைறய!ேன4திேய 

ெச.ன5மWதின5$ேச,4தெசGைகயா 

ன.னவாகனனைறத.ேமய!னா. 

777 ��வ4தியா.	+9தபாதக9 

த:�மாற��ெச<�த:திலா� 

ேசா,வ!லாதசா4�வ!கந$�ண 

ேந+ெல.பதந:யள54தேரா 

778 இ9தந$பதிெய�ப!ரா@7த. 

�9ைதநாம4தா.ெமாழி9ததாய!S 

ெம9ைதேயா�கெம.றனாம4தா$ 

ற9தி6�வர9த�த�ேவO6மா� 

779 எ.றனாUைனய!ைழ4த�சைன 

ந.றதா�ெகாH�வர�ந��வா 

ெயா.%மி4தல4�ைறவபவ,�ெகலாG 

க.%பாதகGகழித�ேவO6மா� 

780 இரதவ :தியான5ன5திய$றிநி. 

றி�Iள�மகி�ெச<யேவO6மா$ 

பரIப.னகாபரணந:ெயனா� 

க�ைணயGகட�க�ைணெச<�வா. 



781 க9தேமIந$கமலேயாநிேகO 

�9ைதநாO�ய.�7வ!�பாதக 

ந9�கி.றதான.கின :நவ! 
ல9தந�வரமைவயள54தன� 

782 வ!4தக9த�ெவ�ைளேமன5யா� 

ச4தமாதவ4தைலவ,Kழந: 
ப4திேயா6நி.பத4திேலெகனா 

வ4தன9தலிGக4தம,9தன. 

783 அ4தன9தலிGக4தம,9தப!. 

ப4தியாலய.ப7ய!$றா�9ெதழ:இ 

வ!4தக9த�வ!ழாநட4திேய 

ச4தியRIலக4தி$சா,9தன. 

784 ம.Sப!ரமைகவ,4த9த.ன5ன$ 

ெபா.SலாIெத.�வண�கைத 

ய!.னேத�தைலய!@டெவ;பதா<� 

ப.Sம4தியாய�பக,9தி7� 
  

 ேவ% 

785 ப!ரமசாபமக$றி6மி�கைதெப��காதலின54த�ேமா�ேவா 

�+யஞானIைர�ெபா��ெச�ப!னெரா�ைமேயா6ெசவ!ெகா64ேதா,�
ேவா, 

க�ைணயா�வைர�$றந,க$�ந,கழ%காைதக�4தின5னா6ேவா, 

ம�வ!ந:6 வ,�கம�$றரமகள5,Kழவ!��பெர9நாHேம 

 ப!ரமசாபேமாசன�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 785  
 ***** 
  
  
  
 

 ப4தாவ� 

 இல��மிசாபேமாசன�ச��க� 

786 பா.ைமேச�லக�ப+9�கா4தள5��� பகவS�பட,சிைறயள5ெச9 

ேத.வ!�9�O,L ெச<ய�Gேகாய!$றி�IமWG�$றெத.ெனனU 



நா.மைறதின�நாவ!ைளயா6ந$சIனக�ன5ேகெள. 

றானனமல,9ேதய�9தவ4�ைறேபாமழகியKத.ப!.ெமாழிவா. 
787

 �.ெனா,நாHலக�7�ள<வ!;G��;மண!�கிரணெமா<4ெத
;ெச� 

ெபா.ன5னா$சைம4தப!4திைகெதா%ந$ெபாGெகாள5	�ெவய!ெலறி�ப4 

�.ன5ெயO7ைச1L ட,வ!6சிகர�ேசாதிவா.�க6ேபா�9தவ!� 

ம.SமOடப4தி.ம4திய!.�டG�வாUைளமடGகலாசன4தி� 

788 தைலைமேச,ம�ட9தட�7தயGக�சG�ச�கர�ைகநி.றிலGக 

Iலகி�ேளாடவ!லெகாள5பர�	ெமா�மண!கிட9�மா,ெபாள5ர� 

பலகதிரவ!,ெபா$படாமைரவயGக�ப7மிைசயள9ததா�வ!ளGக 

மல,மகேளா6மரகதமைலேபா�ைவகின.ைவ�Oட�,4தி 
789 மாறி.��ேகா7ம�வ!யேவைலைவ��ைவ�Oடேலாக4தி 
ேனறியெசGைகய!லGகிசG�ெம+ டராழி1ேம9� 

Nெறா�ேகா7நாரண,K�9�gணGகியேக�வ!ய!.வணGகி 
ேவ%ேவறாயமி�கந$%திய!.வ!��ப!யாGகவரவ,வ!ள�ப 

790 வ!�Uமி�மாைலமி�கத9தி+ேச,வ :ைணந�வ!Lைசய,பாட 

ந�ெலழிலர�ைபெம�லியலா,கணா@7யநி.%�.ன7�ப� 

ெசா�லி69தட�ைக ம9தி6L Kர$%ளG� கL கிய,க6தி�ப� 

ப�லிய9�ைவ�ப�பOட�ேவதபராயண,பண!9��.பரவ 

791 அ9தந$சமயமOடபமதன5லள5��லGகள5���வOெபா�@6� 

க9தமாமல+�வ9�தி�கி.றகடIள,பதி.ம�ேமாேர� 

ம9திரேகா7நாத��வய!ரவ�சிர4தட�ைகவா.ற�ேந 

+9திரன5ைமேயா+யாவ�மWO7ய!�ம�GகிைறLசிநி.ேற4த 

792 தி�மல,�ெபா�@6� 
ெச<யபT7ைகய!$றிைச�க.வரவ��	+9தா 

ன�மைற�நிவ,�க�தந$கிரணவழெகா;கானனமல,9தா. 

ம�வ!ய�லிசவானவ.றன��மண!�7�ள�கினேனைன� 

க+லிலதாயகடIள,தம���காOட�கைட�கேணா�கள54தா. 
793

 பGகய4தவ.ேம$பா,ைவயGகி�4தி�பைட4தி69ெதாழினலெனவ
னா$ 

%Gகந$ ர�பதி	க�நின�aயெபா$பதிநலேனவ 



ன5Gெகம��ண,4திெயSெமாழிய!ைச4தாGெகOண��பOணவ,ந:வ!, 

gGகட�பண!1g�வர.�ைற1gவUெம.றனSன54�ண,ேவ+. 

794 ேவதநா.�கேனயாதிவ!Oணவ,கOேமகவOண.கழலிைறLசி 
ேயா�நி.ன�ளாU$றெவ�பதGக@ேகாெரா��ைற1ேமாவ!.றா$ 

றாைத19தா19தான��	+ய4தநய,கடள,வேராெவ.னா� 

பாததாமைரய!.�ைற�ைறெதா;�ப+9��.பரவேமய!னரா� 

795 வனமி�சிகரம9தரகி+ையம4ெதனநி%வ!ேயா,தா�பா� 

பனகந$%4தி�பணாமண!ப!�Gக�ப!ண!4�ந$க�சபI�வா<� 

கைனகட�வய!%கலGகிட�கைட9�கடIள,�க��ந.கள54� 

தினகரெனனேவெசL ட,பர�	9தி�மி�ெமா�மண!மா,பா 

796 திக�த�நாரசிGகமதாகி�ெச�ெபா.ேமன5ய.றைன1கிரா$ 

	க�ெபறமா,	கீOடண!வாைக	ைனதி��கரவரவ!9த 

வ!க�திலிலி�ேகா@ேடனமதாகிேய�நிலேம9தியெவ9தா< 

 கமிகIய!,��4�ண!9த��	+19ெதா�ல�@ேசாதிவானவேன 

797 உ%தின�ல,9தIகா9தகால4திUததிகேள;ெமா.றாகி 
ம%�ற�கO6ம.Sய!,�கிரGகிமா$ற�9தி�I�மா$றி 
யைறவ+தாயதிறUடேனாGகியLசெல.றாGெகா◌ா,ெசLேசலா<� 

சி%ெசU�	ைரய!$சி9�ேவழட��9த:த%திக�ச�,ேவதா 

798 ம.ன5Iலகி�வய�ப+யாகிவ�Gக�ணாகர�,4த: 
த.ன5கராயச�,மைறவ!ள�க9த9திடவ9தத�ப!ராேன 

ப.Sந�ல.ப,பவ9தைன�சா7�ப!+வ!னாOட��	+பரம 

நி.மலஞானவ :ட��க�ைணந:,ெபாழிந:Oடமா�கிேல 

799 வாமனI�வமாகிமாவலிையவ.சிைறைவ4தி6�வ�ளா� 

�மல,வாள5ெகாO6�Gகைழவ!$�@7ேய1லெகலாGகாம 

காமிையந��Gகாமைன4த9தகOணகாயாமல,வOண 

ேநமி1�வைள1நி.றிலGகியைகேந+லரநி.மல�,4தி 
800 ஒ�ப7யOட�Oடைதய.றிேயார7யாUலகள9ேதா< 

க��கிெலனேவகOப64த�HGக@ெசவ!�கணபணாடவ!ய!. 

ப�மண!ெயறி���பேயாததிநா�ப@ப.னக�பாயன :4தேயா4தி4 

தி�நக�லகம��ெசயவ9தத:த%சீதர�,4த: 
801 வ!சிதரGகறG�ேவைலK�ஞாலேமவ!யெபா��க79த�H9 

தசரத.மதைலயாகவ9திராமச9திரெனS�ெபய,தாGகி 



வைசய%தவ4��கIசிக.ப!.ேபா<ம.Sதாடைக1ய!,வாGகி4 

திைசெதா%�+யவ!ைசநி%வ!யெம<திக�9தி69தி�ம%மா,பா 

802 காதலி$றவG\,கIசிக.ேவ�வ!கா4ெததி, வா�ய!,பைத�ப 

ேமதின5�ப64திவ!லக+தாைம�	ல�பைகெவ.ற�OேமலாG 

ேகாதிலா��ண��.றைனயேகாதம.ெசா�ெகா7ய!ைடெகா7யக$சாப� 

பாதgO6களா$படI�வள54தபாதபLசா1தநாதா 

803 வனமி�9ேதாG�வ+சிைல�ன54�வா.�கடதி,தர�+4�� 

சனக,ேகா.ற9தசானகிய!.றன5மணமிதிைலய!�ேவ@6� 

பனகந$%4தி�பணா�7கிட9தப7ந6Gகிட�பர ராம. 

றன�வ!$�ன54தவனமி�மல,ெச9தாமைர4தட�ைகநாயகேன 

804 ம.ன5யவசி@டமா�ன5ெச�ெபா.மண!�7கவ!4தி6�ேவைல 

ப.SைகேகசிபO6ெகா�வர4தா$பரவ�9தாைதெசா$றவறா 

த.னம.னவேளாட+யத�ப!1டனைண9�ந$�கைணநO	வ9� 

ெபா.Sலேக4த4த.ன5க,வன4தி$ேபா�ெபா$பாத	Oடsகா 
805

 அைண9தப!.கான4தைண9தவா.ற9ைத�க9திய�கட.�ைறயா
$றி� 

பண!9�ப!.ெச.றபரதS��+யப+Iட.பா�ைக1தவ! 
வணG�%சரபGகS��ய,9ேதாG�வா.பதமள54�ய!,வ!ராத. 

றண9திட4த79ததO6ழாயலGக$றாGகிய�9தட9ேதாளா< 

806 மா$ற�Lசடா1Iட.மகி�\,9�மாயமாsசைனவைத4�� 

\$ெறனவ9த�சானகித.ைன�ெகா7யராவண.ெகா6ேபாத 

ேவ$றம,ெபா�ேதய!ற9தப!.ற9ைத�கீ%ெச<கடன5ைழ4தளவ! 
லா$ற�ேச,கவ9தனா�ய!,ெகாOடவைலகடல� தான9தா 

807 தராதல4ெதா6வா.றடவ!6ம�4�4த9த�Oைம9தைன�கO6 

பராவ�கிரண�ப+திேச<கமல�பத�பண!9ேத4தேவ�பராைர 

மராமர��வவாள5ெதா@6ைலயாவாலிெம<பைத4திடவைத4த 

வராவைணமWதினாழிய!னா�பணாந9த4தறி�ய!லம,ேவா< 

808 வானரேசைனத.ெனா6ேமகிமறிதிைர�கட$கைரக@7 

யTனமி.ேம.ைமவ!பTடணன.ப!ேன<9திடவ!லGைகையயT9� 

தானவ,கிைளையேவெரா69த79�தச�க.ற.சிரம+9தாG 

கானசானகித.சிைறவ!64த��சி4தேயா4திவ9தண!�7	ைன9ேதா< 



809 எ.னேவப.ன5ய!.னனவ!ைமேயாேர4திடெவ�ப!ரா.மகி�9தா 

ன.னவ,தம��ேவO7யவரGகளள�ப!லாதனவள54த�ள5� 

ப.ன�9திற�ேச,பOணவ,தம���ப+Iட.வ!ைடெகா64தத.ப!. 

ற.ன5க,மண!�ெபா$சயனமOடப4தி$சா,9தன.ச�கர�கடI� 
  

 ேவ% 

810 வ!L ேசாதவ!ய.மண!மOடப 

மLசி.மW�மல,4தி�மாதரா 

ளLசிேயெபா.ன7வ�ட4தி�� 

கLசமாமல,�கOவள,9தானேரா 

811 ஆதிய9தமிலாதவ�ள5.வா� 

ேபாதைர9�	ல.களட�கிேனா, 

ேகாதிலாத�ண4த,�ேராதமி. 

ேமத�9திற�ேவதபராயண, 

812 �றHYபரG�@ட4தளவ!ன, 

ெபாைறய!ன :O7ன,ெபாGெகழி.ெம<�க 

மிைற1ேந,கிலெரOண�மாதவ4 

�ைறய!.ேமவ!ன,த4�வ 4திேயா, 

813 சீலந$சய.ற:தி�வ!சய.ேச, 

�லேவத�ழGகி6�.றி�வா< 

ந:லேமன5நிமலைனேந7ய 

வாலகி�லிய,வ9�ெபா�9தினா, 

814 வ9�ேச,9தமண!�கைடவாய!லி$ 

ற9�காவல,தாெமதி,தா�9ெதழ:இ� 

சி9ைதயா,வ9ெதவ!@ட�.மOடப4 

த9தமாதவ,�காதனந�கிேய 

815 அ��கிய4ெதாட��சைனயா$றிேய 

ெபா��ெகன�பண!I$%�	கழ9�ந. 

கி�4திய!.ப4தி�வ�ேமகிேய 

தி���லாமண!�.றிலி$ெச.றன, 

816 ெச.%ைபயவ�ேச7ய,தGகைள 

ெவ.றிேமIந,ெம�லவ!ள54த� 



6.%மாதவ,ெதா�கனெர�ப!ரா$ 

ெகா.%ம.ப!Sைர��திெர.னேவ 
  

 ேவ% 

817 ப!��மா�ன5தவ�ேப$றி.வ9த�O 

���லாவ!ய�ைகவ!Oட�Oடக4 

தி�மிகவ!ளG�ெச�வ4தி.ெச�வேம 

த�ணமOடலGெகா�ச9திரசேகாத+ 

818 மOணைட1ய!ெரலா�வள,4தி69தி�� 

கOணS��4தி��கOகளாகிய 

ெபOண�ேததவ�ெப$றிேயா,கட 

gOண!யIண,வ!னாSக�9ேதறேல 

819 சGக+தைனய!ைணசா$றி$பாதிெம< 

மGகலவாண!நி.ம�கியா�ேந 

ரGகைனயவ,��ைனயைற�ெம.ன5�யா 

மிG�ன�கிைணெயவ+ய�பலாவேத 

820 மண!திகழவ!ெராள5வடGெகாOெம.�ைல� 

பண!ெமாழி�படவரவ��$பாைவயா 

ரண!த�மண!��ந�லழ�ெச<1நி. 

%ைணமல,�பத9தைன4ெதா;த�ெச<தன� 

821 ஓ,ெமாழி1ைர�பெதா.%ைடயெம<4தவ 

ேந,த�ம9தண,ந:�கைட4தைல 

ேச,த�மOடபLெசறி9�ைவ�ந, 

ந:,�கி�வண$�ந:நிக�4�ெம.றன, 

822 எ.னUமல,தி�ெவ;9��.றி�ெச. 

ற.னவ,தைம4தி�வழகிலாைமயா. 

�.னவமதி�ப!னா.�4தGகா.றி� 

ந.ன5லெவறி4திடநைக4தி@டாளேரா 

823 ெபOடைகமதிெகா6ெப��ேமாைகயா 

ெலாOெடா7நைக4த�ேக@6%வ,யாவ�� 

வ!O6ைவமதி4திடா,ெவ�O6ெச�லைவ 

�Oடந:4த�ெநறி�றி�ெகாOடாரேரா 



824 அ� த.%ய!Uண,9தவ$ைறநா7ேய 

ெம<�சேரா�க4தி�மி.ைனேநா��றா� 

சி�சிய9தண,�கவமதிெச<கி$றிநி. 

ன5�ைசய!ேனெகனாெவ64திய�	வா. 

825 �.%மWெத;9தைல �@6மாழிK� 

ெவ.றிேச�லகின5�ேவதபாரக,� 

ெக.%ந�ல.பென.றிய�	ந�ெபய 

�.றனாலி.ற�ெதாழி9ததாலேரா 

826 ேகாதிலாவ�G�ல4�தி4தெகா�ைகயா$ 

காத�\,க�மந$கணவ$கா$றிS� 

ேவதிய,�கவமதிவ!ைள�கினாGகவ� 

ேகதமில��ல�ேக7யா�மா� 

827 எ.றவ.சப!4தUமிரGகிய!9திைர 

ெத.றி���வண9த.ன5$ெச.றல,� 

ெகா.ைறயLசைட�7��ழகைன�பண!9 

ெதா.றியமாதவ�ழ9�ைவகினா� 

828 மாயவனLசி�ப!.மLசந:Gகிந$ 

ேசயதாமைர�பதLெச.ன5K@7யா 

ேனெயS�.ன+Gகி�4�ேவெனனா4 

aயேவதிய,கடLKழேலகினா. 

829 வா,ெகா��O�ைல4தி�மய!ைலந:�கிேய 

கா,ெகா�வOண4தினா.வரIகO,ற:இ� 

ேப,வ!ல9தண,பத�ெபய,4திடாமேல 

சீ,ெகா�ைவ�Oடம4திய!ன5ன5.றன, 

830 நி.றவ9தண,தைமேநமிவானவ. 

ம.ற�ேச,மல,�பத�வணGகிவ�ைலய! 
ெனா.றியவ.	டெனா6Gகிேயெயதி, 

நி.%ந.ெமாழிய!ைனநிக�4தU$றன. 

831 ப.ன�மாதவ�பய!Uம9தண :, 

ம.ன5யதனா�ெபOமதிய!னாலைட9 

த.னவணைக4தனள7யேன.ெபா�@ 

7.னேதா,ப!ைழெபா%4திரGக�ேவO6மா� 



832 அ9தணர+யபாதாரவ!9தேம� 

வ9தவ.சிர�ற:இவOட,ெமா<4தி6 

 9தர�கழ$%க� க9த�G�ம 

ச9திரதிலகேமதானதா�மா� 

833 ஆGகவரைற9தெசா�லைன4�மி.பமா4 

தாGக�ம.	ேச,த9ைததா1ைர 

ேயாG�ந�ல9தண�ைர4தவாசக 

மWGகிைவய!�4�ேகெனன�ெச.ன5ேம� 

834 ேவதெம<ெநறிவழா�ேமத�ந.ன:ரா7� 

�திசாதனமண!9�ெபா�வ�ம9திர4தா 

னாதைனய��சி4ேத4திநாெடா%ெம+வள,�� 

மாதவ,சீறின9த�ைவ�Oடமி�ைலமாேதா 

835 ச�,மைறேவ�வ!யாள,தைம�சரO	�வத.றி 
ெநா�மல,த�ைமேவOேடSவல�g�ைமேநா�கி� 

க�ெமனநைக4தலா�யா.க@6ைரெச<தசாப� 

ப�மபT7ைகமா.ெப$%�பட,	வ!ய!ட�பட,9தா� 

836 ஆதலாலறவ!,காேளாவ�Lசினமக.%ந:வ! 
ேரதமி�ைவ�Oட4தின5ன5தம,9தி�4தி,ம.ற 

ேபா�ேக.ெபா�9�தி�கிென.ற�@	ன5த�,4தி 
ேயாதிடI%வராேனா�வ�	டSைர�பதானா, 

837 ெகாOட�வOண4தயாேம\,9தனGக�ைணநி.னா$ 

	Oட+க��Gேகாய!$ெபா�9�க$பரசியாம� 

ெபOெகா7தைனந:வ!@6�ெபய,9தி7$ப!+தலா$றா 

ெயாOெடா7தனா�சாபெமாழிவ�ெமாழி�வாமா� 

838 	Oண!ய�ெபா�ளா<ேமலா<�	ன5தமா<��,வமாகி 
வOணமா�பா+சாதமர4தி�ந:ழற.ன5$ 

கOணக.ஞால�ேபா$%Gகனலி�.ன��சி4ேத4த 

IOமகி�வரGகண��ெமா�சிவலிGக�Oடா� 

839 அ.னெதா��வண4தினல,9தெச�மல,��Gேகாைத 

ப.ன5�வ�டம9த�பOைடந.மண!�Oட4தி$ 

ற.ன5க,தவLசார�ப!.சா,9தர.�ைசயா$றி 
ம.ன5யதி�வ!ேனா6ைவ�Oடம�வ!வா�வா< 



840 ெச�ைமெயா.றி.றியாLெச<த:ைமைய�ெபா%4தியாவ, 

ம�ம,மா9த+னர.றா�வணGகி�யா�வணGக$பாலா 

ர�மந:யரன.ப,��ளதிகமாமாதலாேல 

ெய�மேனா,தம��ேமலாெம.பத$ைகயமி.றா� 

841 ஆதலாேலா�வGேகளல,9தெச9தாமைர�கO 

மாதவமாயாகாயாமல,வOணாநின�ெம<1 

ேமாதி6ெமம�ெம<1ேமா,9தி7ெனா.ேறயா� 

ந:திய!ென�ைம�கா4திெய.றன,ெநறிய!ன5.ேறா, 

842 இG�ந:ரைட9தபா.ைமெய.ெனனவ!னவேலா6� 

ெவGகன�ேவ�வ!ெச<வா.வ!ைழ9�ைனேவOட�ேபா9தா 

மGக�கா4திந:ெய.ற9தணராசி\ற� 

பGகய�ெச;GகOணாS�ப+9தவ,ேவ�வ!கா4தா. 

843 கா4தவ,வ!ைடெப$ற.ேனா.ககன\ட4தி.கா%� 

வா<4தைவ�Oட�ைவகிவ�டமWரா%மாள� 

�4திக�தி�வ!னாைச	9திய!$ெபாறானா<��மா 

ேத4தி6��வண4தின5.ப4தின5ழி9�ம.ேனா 

844 மாவணG�$றசாபமாO7டேவO7ய9த� 

�வணGேகாய!�ெகாOடெபா�வ!ைட�பாக.ற.ைன� 

ேகாவணIைடய!னாைன�ேகாதிலா��ழக.ற.ைன� 

த:வண�சைடய!னாைன�சிவலிGக9தன5$�சி4தா. 

845 �சைன�பல4தினாேல�மக�சாபந:Gக 

வாைசய!னவ@கOடGேகய�மண�74�மWO6 

மWசைனவழிப@ேட4திய!9திைரேயா6�ப!.ன 

ேராைசெகா�ைவ�Oட4திSலெகலா�ேபா$றI$றா. 

846 அ9தண,த�ைம��மாதவமதிெச<தேதாட 

ம9தந$�வண4தின.றிேயயகலாெத.றா 

ல9தந$சிவலிGக9தான�Oேமன5த+4�வ9த 

வ9தந$றல4தி.ேமலாம�9தலெமா.%மி.றா� 
  

 ேவ% 

847 ேதவ,வ9�ேசவ!�கநி�திதி� 

கியாவ,க@�ந.கின5�ந��வா. 



\வ!ள5�கிைசெகாOடெவ�ைலய!. 

ேமIபாதிய!.ேவணவாவ!னா� 

848 அ.%ெதா@6ந.காதிேகசவ. 

ம.றவ!4தலமா.மிய4தினா$ 

ெகா.ைறயLசைட��ழகைன�பண!9 

ெத.%ெமதி,�க9தரவ!�9தேரா 

849 �,வலிGகேந,ேபா$%ப�சிம4 

ேத,ெகாள�ப!ரOேட�ெம�ைலவா<� 

சா,ெப��	க�4த.றனாம4தா 

ேலா+லிG�Oடா�கினானேரா 

850 த9தலிGக4தி.ச9நிதி�கேண 

சி9ைதெகாO76த:,4தGகOடன 

ன9தநா.�க4தயைனய.%த. 

S9தி�4த�H�ப,த�ப!ரா. 

851 ஓG�ந�Uல�Oடெவ�ப!ரா. 

பாGகினா�வழிபா6ெச<பர. 

�Gகழ$பதGகO6ேபா$றிேனா, 

தாG�பாவெவLச@ைடந:G�வா, 

852 உைரெகாOமாயS��4தர4திைச 

யைரெகாள�ப!6aர4தா�கிண$ 

%�வமாகிேயேயாGகி6�	க� 

வ!ரIம9தந�வ!O6த:,4த4தி� 

853 மO6காதலி.வ9���கிேய 

வ!O6லிGக4ைத�கO6ேமவ!ேனா, 

பO6ெச<ெகா6�பாவந:Gகிேய 

ெயOட�Lசிவேலாக4ேத%வா, 

854 இடப4திGகள5லி9�ேமIநா@ 

ெடாட�ம.	ட.ெசா�லிலிGக4தி 
ன7ய!ைறLசிேனாரா$றி6�பவ 

ெநா7ய!ன :Gகி6gணG�ேக�வ!யா< 

855 ெச�	கி.றவ4திGகள5$றின 

ெமா�ப!லாதபSதி���.னேர 



ய�	ன$ப7ேவார��பல 

ன5�ப+ெசனவ!ய�பெவாO,ேமா 

856 மி.Sமாமண!வ!மானேமவ!ேய 

�.னர�ைபய,K�9�ேபா$றேவ 

ெத.S%9திைசேச,தராமேல 

ம.Sேப+.பம�வ!வா�வேர 

857 கழ%ம�ரமைகவ�4த4தி 
ென;பதி.கைடய!@டெவ@டதா 

மழிவ!ல4தியாய�மதாமேரா 

வ;வ!.மாதவமதி4��காO7யா� 
  

 ேவ% 

858 பGகய4தி�மGைகசாப9தவ!,4தி6காைததா. 

றG�ந$ெசா�பக,9�ேளா,தLெசவ!�ெகா6நா6ேவா, 

�Gகமி�கபல.க�சீ,�.%ள4த��\ரேவ 

மGகல4தின5ன9திேந,வ9�ைர�கிSம+தேரா 

 இல��மிசாபேமாசன�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 857 
 ***** 
  

 பதிேனாராவ� 

 உமாேதவ! தி�வவதார�ச��க� 

859 உ$றதி�மாUடன5ைய9தைத1ைர4தா< 

த$பரமச4தியவதார�ைரெய.னா� 

க$%ண,I%LசIனக.கழறேலா6� 

ெபா$	%	ராண�நி	GகவSைர4தா. 

860 ம.Sமகவா.�நிவ,வானவ,வ;4த 

I.ன+யச4தியIேலாகமதி.ேமனா@ 

ெச.ன5ெயா�நா.�ைடயெச�வைனய!ைறLசி4 

த.ன5க+லாதவ�@ட�கன5�ைர4தா. 

861 ஒ�கIய!,க@�ய!ரதா1ைற�ேவானா<4 

ெதா�கவறிவாகி1ய,ெதா�லமர,ேபா$% 

மி�கெவா�வ.றைனவ!ள�ப!ய�ெள.னா4 



த�கமல,வ@டவைணய!$கடI�சா$%� 

862 �.ெனா�தின9தன5.��9தSமியாS� 

ப.ன+யப.றிய�வா<�ப7ய!ட9� 

ம.னம�வாகிவ!Oணைட9த�பற9� 

மி.Sமறியாதசிவேனய!ைறவென.றா. 

863 இைறவனவென.ைன 1லகீ.ற�ள5மா<�� 

�ைறைமத��4ெதாழிU�வ,கடன.ேறா 

வைறய!னமர,��ளவனாதிெயSநாம� 

ெப%வெதவெனனவ��ப!தாமகSைர�பா. 

864 சீல�டென.ைனமி�ெசGகெண6மாைல 

ஞாலம�த.ைன�னந�கியதிகார� 

பாUறெவம�க�பைட4த�ளந�கி 
ேமலவனழி4த��வ.மW@6�வ!ைனத.னா� 

865 பGகமறேவய�பைட4த�ளெவGக@ 

கG�மகி�ேவா6ப!Sம�ப+சள5�ப. 

சGகரனவ.ெசயலத.றிெயா�த.ன 

ெமGக� ெசயலா$	+யெவOண!டI�Oேடா 

866 ேபதமறயாைவய!ைன1�ப!ரமெம.ேற 

ேவதமைவேயா�வெத.ென.ன5.மி�மி9த 

வாதரI�Oடவ�ம9தெவழி.ைம9த 

ேவதமறேவ�கமனாலைவய!ய�	� 

867 இ4தைகைமநா7ய!ன5ெயGக�ெப�மாைன� 

ப4தி1டன:1�வழிபாட�	+9ேத 

ய4தைனநிைன9�நல�9தவ�ழ9தா. 

�4தியவன5$க��வென.றய.ெமாழி9தா. 

868 எ.%ைரெச<த9ைதய7ய!.க,ட.வ :ழ9� 

ந.ெறனமிகி�9�வ!ைடந�கிய�ெள.ன 

ம.ற�கம�மானதந�வாவ!ய!ைடைம9த 

ெச.ற+யந$றப ெச<ெகனவ!64தா. 
  

 ேவ% 

869 சா,9�டன9த4தட9தன5�வளGெகாடாமைர�கOகளா�வா+ 



யா,9�ந$றவ4தின�9�ைறேபாயவ�9தவ,ேபா.றயன.	 

\,9த�Hபேதச9தைன1�ளGெகாOட�Hட.வழி��%கி� 

ேச,9தி6�லவGகிையெய;�ப!�சிர4தின5$ெசாலி4திட�ெசU4தி 
870 ந�ப!ரா.றன��ந$	Yர4தின6வ�ம�தந:ரா@7 

ைய�	லஞானமாலிைகK@7யம,மன��சைனயா$றி 
ெவ�பன5மா+ெவய!�வள5ய!வ$றா.ேமவ!யெம<நன5வ�9தி 
1�ப,த�ப!ரா.வ9�வ�	றவ�டெமாராய!ரம�9தவ�ழ9தா. 

871 த�கவாய!ரமாமாO6ந$றவLெச<த�கS�க�Hவா.வ!��ப!4 

ெதா�கெபா$ப!தி+$ ணGகிைனயண!9� ம9தக�சிைனய!%4ேதாGகி. 
மி�கவா.வ@ட�க@7ைன�@7ெவள5ய!ைனயைட4தி6ெகாGைக 

ைம�க�GகOமாமய!ெலா6ெம�மா.மழவ!ைடேம$ெகா6வ9தா. 

872 அOண�வ9தனனாெல.%டென;9ேதயான9தபரவசனாகி 
வ!Oண!.ேம$ெபா�வ�வ!ைட�ெகா71ய,4தவ!மலன�லிைம4தலி.
�.% 

கO,மா.ம;IGகரசரண�ெம<�கவ!Sேமத.கேண	�த 

மOண!ைடேயவ :�9ெத;9தன.ற�க.வ;4தினனா.மைறத.னா� 

873 ஆயகாைலய!லGகணன��	+வான�9தவGகOடகமகி�9ேத 

ேநயேமாெட�ைமநிைன9� ெச<தவ4ைதநிக�4�தித�கந:ெயனU 

ேமயேதா,ெச.ன5ய!$றிடவய.�ென;தியதைலவ!திவச4தா$ 

rயந$ப 9ேத. ��	,Gகமல4�ைண�பத9ெதா;திைவெசா�வா. 

874 நிைனவ+தாகிநிைன9�ய!,��ய!ராநி.மலநிைனவணGகி6வா 

ரைனவ�ெமைனவ9த7ய!�வ :�9தைறLசிய�9�தி 
ெச<திட�ேவO69 

தைனநிக,ேதவ,தானவெர.%Lசா$%ெம.பண!களா$றிடI 

�ைனயலெதா�வ,தைனவணGகாதI+ைம1�தIத�ேவO6� 

875 பட9த��ரகL ம9திட�கிட9தெபௗவந:�64தபாரக� 

மிைட9தசீரைட9தவ!Oணவ,பத��ேவதமாலாதிய,பத� 

மட,9தம,வ!ைன��ம ர,த�பத�மைன4�ெம9நாHெம.னாைண 

கட9திடாவOண9திட�படேவ9தா<�க�திந:ய�ளI�ேவO6� 

876 ெபா�வ��	த�வ,	த�வ!ய,த9�ெபா.றிடாதி�4தU�ேவO6 

�+யவOடGகHதவ!6�ைமெய$ெகா�மகவாகI�ேவO6 

ம�மைறயவ.ேபால.ப!ேல.பா�வ9த�மண�7�கI�ேவO6G 



க�த+தாயகடIண :ெய.னா�க�ைணவா+தி1ைரெச<வா. 

877 தவல+தாயதவமிக�யU9த�கந$றைலைமந:ெபறேவ 

ய!ைவ1.கள54தாமி4தி�ந:Gகாதி��ைறநட4தியாெல.னா� 

�வைளேச,தடGக@ேகாமளவ�லிெகாOட\%ைட��ழக.ெச� 

பவளவா,சைடய!$பகீரதிமிைல� �பராபர.கய!ைலய!$பட,9தா. 
  

 ேவ% 

878 எ9ைதமைற9தப!ேன4திய!ைறLசி 
ந9திைனேய9தியநாரணன$� 

I9தி1கி4தவS4தமைம9த. 

சி9ைதமகி�9�திைள4தனன�மா 

879 நாமகOேமவ!யநா.�கைன4த. 

�ம�I9தித�	9திநிைன9தா 

ேன�%ந�வரமW9தைதெயGேகா. 

மாமலேராSமன4தி.மதி4தா. 

880 ப.ன+தாயபர.றைனேநா�கி 
ம.ன5யமாதவைம9தSழ9� 

மி.னலி.���றவ!Rவர�$றா 

ன.னலம.றி�நா77ன.ேற 

881 எ.Sைரெயா.ைற1ெமOணலனாகி 
�.னவ.வ9�ந.�4திையெயOணா. 

ப!.ன5ன5ெய.ன�ேப வென.னா4 

த.ன�ெநL த+�கலனாகி 
882 இ�9தினப.ன5ெயென.ற+தாய 

ம�9தனைம9தைனவ�வ!ைர9ேத4தி� 

ெபா�9தினனாசி	க.றன.மி�க 

ெப�9தைகேமயப!தாமக.மாேதா 

883 அ�லிமல,4திகைழயநல.பா 

ெலா�ைலய!ன :நகெரா.%ெசெய.னா 

ம�ல�ெகாட�கந.மா	ரெம.ேற 

ெதா�லழகா	+ேதா$கவ!தி4தா. 

884 அ9தமி�சீ,	ைனய�	+ேநா�கா 



வ!9தநக,�கிைணய!.ெறனேவத. 

ற9த��ேகாய!லி$சா,9தன.\ட� 

வ9�	�9தி6மாகள5ேறேபா� 

885 தOணள5ேச,மதிசா,கவ!ைக�கீ� 

வOைமய!ேனாG�ைகம.ன5யெசGேகா 

ெலOண+தா�லெகG�மள�ப4 

திOண!யவாைணதிசா�கLெச�ல 

886 �வ!ன5.ேமவ!ய	Gகவனாதி 
ேதவ,கடானவ,சி4த+ய�க, 

�Iல��	க��� டேரைன 

யாவ�ேம4தவ!�9தர $றா. 
  

 ேவ% 

887 ப!.ெனா�நா.�ெச.ன5�ப!தாமக.பத4தி�வ9த 

ம.Sசீ,வடமW.க$ப!.மைற�ெகா7தைனமணLெச< 

�.ன��லகந�கெவாராய!ரைம9த,4த9தாG 

கி.ன�ள :ச$ேபா$றிய!�9தவLெசயவ!64தா. 

888 அ9தமானதவாவ!�கண�9தவLெச<யைம9த, 

ந9திைசமகதிவ :ைணநாரதனGகெண<தி 
ய!9தமாதவ�	+9தெத.ெனனவ!ைறையேநா�கி4 

த9திடIலக�யாI9தவ�	+கி.ேறாெம.றா, 

889 எ.றUந.%ந.ெற.றி�கர9தா�கிந�� 

மி.றிக�வா�Iத.ைனெம<�ைமய!.வ!��ப!ன :ரா 

ெல.%ந.கழியாவ!.ப4தி�9தரசிய$%ெம.னா 

வ.றவ,��பேதசLெச<த9தர4ேதகினாேன 

890 ஆர�HபேதசLெச<த��ன5ெச�லைம9த, 

ேபர�ேளா6G\7�ேப+.பவா+��கி 
நாரண.கமல�ேகாய!னா.�கனOணெவாOணா� 

�ரணேமானஞான��Gகழன:ழ�ேச,9தா, 
  

 ேவ% 

891 ஆனகாைலய!ன�9தவ�	+1ந.ைம9த, 

பா.ைமநா6�ெம.றவ@பட,9தப!.ற�க. 



றாS�வ9த�Oைம9த,���ச4தியேமான 

ஞானநாரதனவ!.றைதநா7ன.ெவ�Oடா. 

892 த�கனாய!ைட4த�கந�ைம9த,க�யா� 

மி�க�4திய!.ேமவ!ன,வ!திய!�ெவ.னா4 

��க�$%ெம<�Oெணனந6GகியKழ� 

	�கன.ப!Sமாய!ர�	த�வைர4த9தா. 

893 த9தைம9தேராராய!ரேவாைர19த�க. 

ைம9தவ�மின :,மானதம6வ!ன5ேலகி 
ய!9தமான5ல�பைட4திடெவ9ைதையேநா�கி� 

சி9ைத\,தவLெச1ெமன�ெச�ப!ன.வ!64தா. 

894 வ!64தவாய!ரைம9த�ேமவ!மானதமா 

ம64தல4திைடைவகிேயமாதவ�	+ய 

வ64தன.�னமக.றநாரதன��வ :6 

ெகா64தி6�ப7ேகாதிலா��மர,கட��. 

895 ந:திமாதவ�	+9தி6ந:வ :,க�யாவ!, 

யா�காரணமி4தவமிைழ��வெத.ன4 

தாைதயா9த�க.ற.பண!யா$பைட4தி6வா 

னாத.ற.ன5ைடந$றவ�ஞ$%�ெம.றா, 

896 எ.னேலா6மGகிைய9தி6நாரதன5ரGகி 
மி.Sெமா��Hெம.னேவவ!ள59தி6�யா�ைக 

த.ன5ன :,நிைலெய.னேவத9தி69ெதாழி$கா 

ம.Sமாதவமிைழ��தி,ம�ம+ன�மா 

897 ஈதினா$ப!ற�ப!ற�	%நரகிைடெய<�� 

ேபைதேயா,ெதாழி$ப!74தன5,ப!ற�ப!ற�ப!�லா 

வாதிநாயகனழிவ!லாவ�@பதந:ழ� 

காதலாலின5யைடவேதக�மெம.%ைர4தா. 

898 உைர4தநாரத.றைன�பண!9�$றந.ைம9த 

ர�4தியாெலம�க�ெளனவ��ன5த.றா� 

சிர4தின.�றவ!�4திேயெச�ப!ன.வா��4 

தி�4தமா9தி�வLெச;4த�Hபேதச� 

899 திகழ9தெம<4தி�வLெச;4த�ண!ைலெச�ப! 
மகி�9�ப!.றி+மல4திைனமா$றிெவ�ப!றவ! 



யக�9த�9திடவ+யஞான�தம�ள5� 

	க�9தி69தவநாரத.வ!Oண!ைட�ேபா9தா. 

900 நைடய!.ேமத�ந�ெலழி.ைம9த,கOஞான� 

பைடெகாைட�	ல�பைகஞைரெவ.%த�ப+வா 

வ!ைடவ!டா�ந�லிைறசிவேயாகின5லி�9ேத 

�7வ!லாதேப+.பமா�4திையயைட9தா, 

901 அ.னைம9த,களாய!ரேவா�ந.�4தி 
த.ைனெய<தULச�,�க�ப!ரா.றி�ைம9த 

ன5.S�வ9திலாெர�மகாெர.ெகாேலாெவ.னா 

ம.Sமானதவாவ!ய!.வ9தன.ம.ேனா 

902 வ9�மானதவாவ!ய!.ைம9தைர�காணா 

ன59தவாறி�ெவ.ெனனேவGகிேயவ!ரGகா 

�9ைதநாள5ன�ைம9தைர�4திய!ேன$% 

ம9தநாரத.	ண,�ப!�வாெமனவறி9தா. 

903 அ�ள5ன :,ைமயால�ப+ ண,தU��ள 

ம��கல9த�ம.Sய!,பைத4த�ைவய� 

ெவ�Iகி.றதா<வ :GகியIய!,�ப!.ெவGேகாப 

வ!��பர9�ெச.ேறறியெதO7சா�க4�� 

904 பா9தள5.றைலப+9தபாரடGகU�பைட�ப 

நா9த�9திற.ைம9த,��ந.கதியள5�ப 

வா<9தைட9தனன.றவரா�ய!�Oபா. 

ேபா9த\$றிவென.%த.ெனLசக�	;Gகி 
905 ெநா9�பGகய.ைம9த.ப!.SவUவா.மகதி 
ந9�வ :ைணேச,நாரத.ெசயலி�வானா$ 

ற9�ேந+ைடயாரலா$றனயைர�ெப%வா. 

சி9ைதெச<கிலென.%த.றி�நக,ெச.றா. 

906 மி�ககாதலி.ேமவ!ன.ெம�லிய$ேச,9� 

தி�ெகலா�	க�ெச.றிட�ெச.ன5�.றி@ட 

ெதா�கெவOட�மி�ப��7ய!ைடயாைர4 

த�க.மWO6ந$ப+ெவா6த9தன.ம.ேனா 

907 த�மS��ய,கி+ையந�வ	ைவகீ,4திசா9ைத 

 ரைச	4திந$ 	4திேய�@ைடேயா7ல�ைச 



தி�திக4திெம.சிர4ைதேமதாெவS9தி��ேப 

ர�ள5னா�மி�ப4தி.ேம.�வைரயள54தா. 

908 ப!��மா�ன5மsசிேயெப��	க�ம.S� 

ெபா�வ!லாவ�@	ல4தியனGகிரா	லக. 

றி�வல9திக�வசி@டன4தி+வள,ெச9த:� 

கிர�ந$ப!தராெவன�கிள4தி6மிவ,பா� 

909 	க�கியாதிச��திநா+ச9நதிமி�தி 
�கள+4தி6ப!�திo$ைசயனKைய 

நிக� வாகைம வைதயா�பதி.மைரநிரேல 

மகி�வ!ன5.பந.மண�	ண,வ!4தன.ம.ேனா 

910 ப!.ன,நா.�க�ப!தாமக�ப!ரான��ப!�ைள 

மி.Sகி.றந$றாரைக�கணGகள5.ேமலா 

�.ன��	கேழாG��ெவா.ப�மடவா, 

த.ைனேந,ெபறIவ!ேயதOமதி�கள54தா. 
  

 ேவ% 

911 இ.னந.ம�க$க.பாலி.பந.மண�	ண,4தி� 

ப.ன56�ம.ேனா.ேமI�பதிய!ைடவ!64தப!.ன 

ர.னம.னவ,கOைம9தரவ,த�ைம9தராேனா, 

ம.ன5யேகள5,�.னமகி�9தரசிய$%நாள5. 

912 ப6மண!�ேசாதியOடபகிரOட�பட,9�ெச�U� 

வ6வ%சிற�ப!.மி�கவ@டவா.�க6�@7� 

ெகா6�7ய!ட%�ெவ�ள5��.றி.ேம$�ழகேனா,நா� 

வ!6 ட,�கிரண9தா�கவ :$றி�9த�ள5னாேன 

913 அ9தந�லைமய9த.ன5ன�ப!ைகவணGகிெய9தா< 

ச9தத�ய!,க@ெக�லாLசLசல�ப64�கி.ற 

ெவ9�ய,�ப!ற�ப!ற�ைபவ :@7வ :ட�H9த.ைம 

ய!9தவாற7யேன$கிGகிய�ப!டேவO6ெம.றா� 

914 எ.%ைமய!ய�பந.ெற.றினவ+வO6கிO6 

ெகா.ைறய9ேத.%ள5��Gேகாqர�பார4ெத9ைத 

ெபா.றிக� ணGகண!9�ெபா$படா�ேபா,4தெகாGைக 

மி.றயGகிைடைவேவ$கOெம�லிய$�ைர�பதானா. 



915 த.ன5கராகிநி.றசகளநி@களெமம�� 

ம.ன5யI�வமா��வ�4தி6Lசகளமான 

I.ன�ளதைனயாேம1பாதானமாகிெய.% 

நி.ெனா6ம.ப,ேபா$ற�சதாசிவமாகிநி$ேபா� 

916 நி@களI�வ9த.ைனநிக�4தி7Sல��ெக�லா 

�@ெபா�ளாகிெயOண!Uய!,��ய!ராகிம.ேனா 

ெவ@ட�தய!லெம.னெவGக,நிைற9ெதLஞா.%9 

ெத@பமதாகியா,��9ெத+வ+தா�ம.ேற 

917 உ�ெவா�நா.கதாகி1$றி6ம�வநா.கா 

ய�I�ெவா.ேறயாகிையைய9�ேபதமாகி 
ம�வ!யதி�மா�கLசமலரய.வாசவ.சீ, 

ெபா�வ��ன5வ,வ!Oேணா,ேபா$றிடவ :$றி��ேபா� 

918 அ9திக�பரசிவ.றா.பராச4தித.ைனய.பா<4 

த9தி6மதன5லாதிச4தியாமதன5லி�ைச 

வ9தி6மதன5.ஞானமாமதி$கி+ையம.S 

ம9தமிலிவ$றிெனாRெவா.றாய!ர4ெதா.றதா�� 

919 அ9தமிலாதவ!9தைவ9�நLச4தித.னா$ 

ற9தனமய.மாலWச.மேகசன$சதாசிவ9தா� 

வ9திட�க�திய.ேனா,ம�Iைம9ெதாழிலிய$ற 

ந9தி�வ�ள5னாேலநாெடா%நடா4�வாேம 

920 தாவ!�ப�Uய!,�ெகLஞா.%9த�மி�வ!ைனயறி9� 

நாெவ64திய�பலா$றாநரெகா6 வ,�கமW�� 

�வ!.ேமலய.மா�காணா�ெபா�வ�ஞானநி@ைட 

ேமவ!ேனா,தம��ந9தாவ :ட��	+�ம.ேற 

921 ஆதலாைல9ெதாழி$ெகாள�ப!ரமாOடெம�லா 

ேமாதி7ன5.\றாெம.%ைர�க�ெமா�வ.\ற 

வ :ெதலாெமன�\ெற.ெறOண!ேயெய�ப!ரா.�. 

காதலி$றைனமதி4��கழறின�காம�ேகா@7 

922 மGைகந:ெய��ன5.ைனமதி4தைன1லெகலாமG 

கG�ய!,��ய!ரா<நி.ேறய��	+9திலேம$ெச<ய 

பGகயனாதியாயபOணவ,பண!கட�மா 

லிGெகா�ெசயல�Oேடாெவ.றனெனவ,��ேமேலா. 



923 கO7SGகன59தத:Lெசா$கலGகிட9ெதாள5�GெகாGைக 

ெயாOெடா7நி.னாUOேடாேவா,ெசயல�ந:காO7 

ெயOட�காதலாெல.ெற64திைச4த�ள5ெயGேகா. 

பO6ேபா$பரேயாக4தி$ப+Iடன5�9தான.ேற 

924 இைறசிவேயாகெம<தெவ;�சி4தரமெத.ன 

நிைற1ய!ரOடமியாIநிக�9திடெநLசமLசி� 

சிறி�நி.ெசயெல.னா�த:யேன.றைனமதி4திG 

கறிவ!லா�ைர4தேதாடம�ெபா%4த��ெசெய.ேற 

925 சீ�%கமல�ெசGைக\�ப!ேயதி��ன5.றிG 

ேகா,வ+தாயவOட4�$றி6கி.றெவOண! 
லா�ய!,4ெதாைகைய�.ேபாலள54திடேவO6ெம.றா� 

ேப�%மOடெம�லா�ெப$ெற64த�H�ேபைத 

926 அ.னம.னவ�வ�9தவா�ய!,4ெதாைகயள5�பா. 

ற.ன5க��4திேரச,தGகைள1.னேலா6 

ம.னவ,யா�மWO7ய�� னவ@ட4ேதகி 
ம.ன5யசிவநிசி�கOவ�ளைலய��சி4தா,க� 

927 அ��சைன	+9தப!.ைறய.னவ,�.ன�.ேனா. 

ெபா��ெகனவ9�ேதா.றி�ெபா.%ய!ரைன4�ந�க 

வ!��	%மய.மாேலேனா,ெம<4�ய!Uண,9ேதாெர.ன 

ம+4தனெர;9தா,�6�வ�லி�ண :Gகி$ற.ேற 

928 ஆலகால�ப;4தவ9தந$க9தர4ேதா. 

சீலமாLசிவேயாக4தி$ேச,9தின5தி�9தகாைல 

மாலய.�தேலா,ெச<ைகமாOடனெர.றா�யா,�� 

ேமலவ.சிவேனெய.%வ!+4திடேவOடலி.ேற 

929 அ��வரமமல$ேகளாவRI�4திர,கOமாக4 

தி� ட,ேச,நாெண.னெல�லிய!னா.கியாம� 

பரமநி$�ைசெச<ேவா,பரகதிெப%த�ேவO6� 

வரம�ெள.ன�ெச<யமல,4தி�வா<மல,9� 

930 சGகர.ப!.னேரகாதசI�4திர,க@ெக�லா� 

பGகமி�வரமW9த.ேனா,பதிய!ைட�படரேவவ!� 

ெசGகமல4ேதானாதிேதவ,க�யா��ேபா$ற 

வGகOவானவ.மி�ேகாG�மகலி�வ! �ப!$ேபா9தா. 



931 ெச�ப�ம4ேதானாதிேதவ,ப!.கய!ைலேமவ! 
ெய�பண!ய!ழ9�வாளாெவOணெமா.றி.றி�ப.னா� 

ெவ�பலமைட9தியாேமெம<1ண,வ!க9ேதாெமGக 

ட�ப!ரான�ள5ன :ரா$சா$%திமா$றெம.றா, 

932 அ.னவ,ப.ன5ய!RவாறைறதUமமல.ேகளா 

ம.ன5யIண,IமாO6வர.�ைறவ;Iகி.ற 

தி.னைவய!ைறவ!�கா�மி$ைறநா@ைக�ப!74�9 

ெதா.மைற�ைறந:ரா$%ெம.றன.ெறா;�ேபா9தா, 

933 அ+திக�மத,ேவ$கOண!யமலைனய7வணGகி� 

க�த��ய!,களா$%Gக�Gெகா6�பவGகெள.பா. 

ம�வ!6ெம.றெத.ைனவா<மல,9த�Hெக.ன 

ெவா�தி�gத$க,�ப,த�ப!ராSைர�பதானா. 

934 நி.ைனந:மதி4�ந��ன5க�4திைனயாதலாேல 

ம.Sய!,4ெதாைக1Lெச<ைகமா$றினமான :ேவOட� 

ப!.S�Oமகி�9��.ன,�ெப$றிய!$ற9ேத�யாமW 
�.ன57S.னா�வ9த�.ன5ட4தா�ம.ேற 

935 ஈGகி�வ.றிய!.Sமிைச4தி7Sலகெம�லா� 

பாGகினாலW.றநி$��பலி4தி6�பவGகள5யாI9 

தாGகி69த.ைம4தா�ெம.றன.றா,வாகி 
ேயாG�லகGக@ெக�லா�ய!,��ய!ராகிநி.றா. 

936 நி4தில�ெகா4�மாைலெந�Gகின�ைலயாளLசி� 

ைக4தலG�வ!4தியாேனக�4தின5.மதி4�ைர4த 

வ!4�ய,வ :6மாெறா.றிய�	திெய9ைதெய.னா� 

ைப9தைலமண!ெயா����ப.னகாபரண.ெசா�வா. 

937 காள5மGகஞUந.ன :,�காள59திநதிய!ென<தி4 

தாளதாமைரய!.ேமவ!4த.ன5க+.றிம.S 

ந:ள5�வ! �ப!ேனாG�நிலIகா.ெறாள5�Gேகால 

வா�வல�	+யாயGகOமாதவ�	+9�வா�தி 
938 மி�கவ9நதிய!$ப!.ேனா,வ!ைழI%�ழவ!யாைவ 

த�கனாGெக<திநி.ைன4த.றிய��	த�வ!ெய.% 

ப�கேமாட�கண9த.பதிய!ைட�ெகாO6ெச�ல4 

தி��லேக4தவ.னா.ேசெயனவள,திமாேதா 



939 வள�ெபறைவயாOேடகம.ன5ேயெய�ைம1.ன5 
1ளGகள5aGகந:1ெமாOடவ�	+தியாேம 

வ!ளGகிைழநி.பா.ேமவ!மி�கந.மண�	ண,9� 

களGகமி�கணGகேளா6Gகய!ைலய!�வ��GகாO7 

940 எ.றிைவய!ைறவ.\றெவOண��	வனமW.ற 

ம.றலG\9த$ெசRவா<மா�ைமவணGகிேய4தி 
மி.றிகழிைடgடGகவ!ைடெகா6வ!ளG��ெவ�ள5� 

�.றிைனெயா�வ!மி�க�வலய4திழி9�ேபா9தா� 

941 �Hம.பதனா�ேவத�ைள4ெத;�லம.ன 

காளமா,கலிையெவ�UGகாள59திநதிய!$சGகா< 

வாHலாவ!யதடGகOமGைகபGகைனநிைன9� 

தாளதாமைரய!�9�தவ�பலநாHழ9தா� 

942 ச9தநா.மைறேத,வOைம�சIநக�ன5வேகOேமா 

சி9ைதய!Uவ9�நாத.றி�ெவ;4தLைச1.ன5 
ய!9தமாதவ�	+9தாGகிைறவ!ந.கி��ப4த�க. 

வ9தவடைனெய64�வள,4தி6வளைமெசா�வா� 
  

 ேவ% 

943 அ$றமி�சிற�ப!ன9தவா�	ன$கO���வா. 

ம$%ேந+லாதமாசிமாமக4தி.வOைமயா� 

வ!$	Yரேவதவ�லிேயா6ம9தேவைலய! 
ெல$�லாIெம�ைலேதா.%ெம�ைலயGகெண<தினா. 

944 சா,9தேவதவ�லிேயா6தO	ன$கO��கிேய 

\,9தவ.ப!ேனா6தாைன\7ேயகேவ�றா� 

ேச,9ததாமைர�கண9திக�9தசGகிலGக�கO 

டா,9தவ.ப!ேனா6த�கனGைகெகா�ளவ�ள5னா. 

945 சிவன�@7க�9�வ9தெச�வ!த.ைனெயOண�� 

	வனமW.றமாைதந�	த�வ!ெய.%ைக�ெகாளா 

Iவமன$றேவதவ�லி1�சிேமா9�ற4தழ:இ 

யவணல4ைதய.ப!னா7யகமகி��சிெபாGகினா� 

946 ெபாGகிேய ணGகண!9�	ைடபர9ெத;9�ெபா. 

றG�ந$கல. ம9�ச9தன9திமி,9�ேந, 



�Gகேம�ெவ.�ைல ர9தபால�9திேய 

மG��வ9�றGகி69த.மாள5ைக�ெகாேடகினா� 

947 உ�பேரா6�லகெமG��$றேசைன $றேவ 

ந�	மாமண!�கணGகணO,ேகாய!.ம.ன5ேய 

வ�	லாIம�ரகீதவO6கிO7ம�I, 

ம�	யாசன4த.ைம9தனர ெச<தி�9தன. 
  

 ேவ% 

948 வ9�மைன	�9தத$ப!.மைற�ெகா7த.மா,படGகா� 

 9தர�ெபா$%ைண�ைல�பா� ர9தள54�நா@�நா 

H9�ெப�GகாதலினாUலகீ.றI4தமிைய� 

ச9திர.ேபா$றி�ேமன5தா.வளரவள,4தனளா� 

949 ப�க�%ேமார.ன�பா,�ெப.ன�பGகய.சீ,4 

த�கன�Oமி�கமகடவ�9�தள,நைடபய!.% 

ெதா�கவன��9ெதய!%ேதா.றிடைவயாOடக$றி 
ைம�கOமய!லாறாO7.மன4தி��மதி4�ைர4தா� 

950 ெமாழிெயா.%	க�வலி����ரவர�ேகOமி. 

ெச;மல,�ெகா.ைறய!ன%��9ேத.%ள5��Lசடாெமௗலி 
மழவ!ைடயா.மணLெச<யமாதவLெச<�வெனனேவா 

ரழிகயந$க7மாட4த�9தவLெச<தம,9தி�9தா� 

951 மGைகக7மாட4தி.ம.Sம�9தவ�	+ய4 

�Gகமி�மைற�ெகா7தா.ெறா;கணவ.�கேநா�கி4 

திGக,த$ேபைததவLெச<திறந:ெச�	ெகன� 

கG�றவ;G\9த$கா+ைக���க@6ைர�பா. 

952 யா.�ய.%தவLெச1நாள59தமடமய!ேலா6 

மா.ம;ேவ9தியெவGேகா.மழவ!ைடேம�வ9த�ள54 

தா.வரமி�கள54தன.ப!.சGக+ேசயா<ந:ெய. 

பா.ம�கனாகவ��ப7ய7ேய$ச�ெள.ேற. 

953 அ.னவர9த9தனெம.றரன�ளவதனாேல 

ம.ன5யவ!�மட�ெகா7ந�மகவாக9�தி4தா� 

ப!.ன�ந�ம�ேகானா<�ப!LஞகS�வ9த��வ 

ென.னUமி.ப�கடலிேல9திைழவ :�9த;9தினளா� 
  



 ேவ% 

954 இ.னணமிைறவ!மி�கவ!�9தவ�	+1�ேவைல 

ப.ன5னரOடாO6ந:Gக�பரL ட,பர பாண! 
த.ன�ளதனால9த�சGக+தவ4ைத�காOபா. 

ம.ன5யப!ரமசா+யாகேவா,வ7வ9தாGகி 
955 மட.�%��ைட��Lெச9ேத.மாமலரயSமாU 

மிடUட.ேற7�காணாெம<�பதGெகா�பள5�ப� 

ப7மிைசநட9�த�க.பதிய!ன5$ேபா9�ஞான� 

ெகா7ய!ைடதவ�ேகா@ட4தி$�ழகன�லழகி$ெச.றா. 

956 ெபா�ம�ேச,ேச7யா,�.	க.றவ@	�9தேலா6 

மி�ெமனெவதி,ெச.ேற4திெவழி.மண!4தவ!சிேன$றி� 

ெச�மல,�பத4தி$�ைசெச<��.வணGகிநி.றா� 

ெகா�ைமெவ��ைல�க�Gக@ேகாதி.ஞான��Gேகாைத 

957 நி.றவட.ைனேநா�கிெந$றிெவOண:%�4ேதா 

ெனா.றியா.வ!ைழ9த:��$ேறெனாOெடா7ய�ந:ெச<ய!. 

ம.றேவ1ைர�பென.னாவா<	ைத4ெதா�GகியLசி 
ெய.றன�கிையவெத.ன5ன5ய�	திெய9ைதெய.னா 

958 ச�,மைறபா6�வாயா.றாSைர4த��வான5.ைன� 

	�மணLெச<யகி$பா.ேபா9தனன:O7யாேன 

மதித�தி��க4தா<மா$றெமா.றிய�பலெல.னா� 

க�ெமன�க.ன�லGகா9தளGைக	ைத4தா� 

959 ெநLசகGகன.%வ�ேலெந@6ய!,�ெபறி9�ேசா,9� 

வLசகேவட9தாGகிவ9தைனய!�மதி4ேதா 

ெவLசலிலிைறவ.ேவO7ய!.பந.மணLெச<கி$பா. 

றLசமாமவைனேநா�கி4தவமிக�சா,9ேதென.றா� 

960 நாதைனநாட$ெக@டாஞானநாயகைனேநா�கி 
ந:தவ�ய�வெத.ைனநி.மல.வ9�நி.ைன� 

காதலி.வ�ைவெச<த�க�த+தா�வ�9த� 

ேபைதேயெய.றாென.%�பரமசா+யாயெப�மா. 

961 த.ன5கராகிநி.றத�ப!ரா.வ�ைவெச<ய 

ம.SமாதவGகள5.S�வ�9தியா.	+வன9த 

நி.மல.றாேனவ9�நிைன4த��74திடாேன 



ெல.Sய!,�கீ%ெச<ேவென.றனெள�ப!ரா@7 

962 ந:G�கெவ.%சீறிந:Oமண!மாட9த.ன5$ 

பாG�%ப+சன4ேதா,த��ைழ�பட,தேலா6� 

�G�ழUைமயா�காண�ெபா�வ�Gக�ைணவ�ள 

ற:G�றா4தன�பOைட4தி�I�4த+சி�ப!4தா. 

963 அ�H�வதைன�காuஉவ�ப!ைக1�ள�ெவ�ப! 
ெவ�வ!ெம.�ைல�.றி$ெசRேவ$கண :+ைற�ப�கா9த@ 

கரமல,�வ!4�நாேய.க�திடா�ைர4தயாI� 

ெபா�வ!ைட�பாகந:ேயெபா%4த��	+திெய.றா� 

964 இ�ப+சிய�பேலா6மிைறவ!ேமல.ப!�4தி4 

��	ற�ச7ல4ெத9ைதa<மைறபா6�வாயா. 

ைம�ப79திலG�ெமாOகOமட9ைதந:யLசெல.னா� 

ெச�ப!ன.மிக�வ!$K�9தசிலதிய,ெசவ!நிைற�ப 

965 ேதGகியவா,வேமாG�Lசிலதிய,சிலவேரா7� 

பாG�%த�க.ற.பா$பா.ெமாழிபா.ைம\ற 

ந:Gக�Gகாத�\,9� நி.மலென.ைனநா7 

லாGகவ.றன�ெக.ேசையய�மண�7�பெல.றா. 

966 ெகாைலெக;\,ேவUOக@�லIேகாமளG���ைப 

�ைல�கLசிற9தெபா$�Oெமா<�ழ.�%வ$ெசRவா<� 

சிைல�லாgத�ேச,மGைகசிலதிய,சிலவ,Kழ4 

தைலவைனநா7யGக@டான5ன5தி�9தாள.ேற 
  

 ேவ% 

967 ைம�க�Gக,ைமமாதராOம@ட%Gக�ைண\ரேவ 

த�கபO	+ய!.ேமவ!ேயத�கன.ப!.மகளானசீ, 

மி�கந.கைதையேயா�ேவா,ெம<�ெசாலி.பயைனநா6ேவா, 

��கெண9ைதய�ளாகிேய�4திெச.றைட�வா,கேள 

 உமாேதவ!தி�வவதார�ச��க �$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 967 
 ***** 
  

 ப.ன5ரOடாவ� 

 தி��கலியாண�ச��க� 



968 அ�மைறநா.ைக1� க4தைட4தசீ, 

ம�வ!யசIனகமகி�9�ேகOமியா 

ெபா�வ!ைட�பாகன�ெபா�வ!.மGைகைய4 

தி�மணLெச<த�ெச�	வாமேரா 

969 பைரதி�மணLெசய�பரம.ற9தெசா�  

வ!ைரமல,�\9தலா,வ!ள�	�ேவைலய!$ 

றைர	க�தரவ�த�கன9தநா@ 

கைரய!லாவ!.பந$கடலி$%.ன5னா. 

970 �� டராகிய��கெண�ப!ரா$ 

கி�சக�	க�தரவ :.ெற64தந. 

ைம�ச�ேளாதிையமண�	ண,9�வா 

ன�ச�,�க.மகனக4திெனOண!னா. 

971 உைர1ண,வறிவ���ப,த�ப!ரா. 

ம�வ!யIைமதைனவ�ைவயா$றேவ 

தி�நகரண!ெபற�ெச<மிென.%ந. 

�ரசைறெக.றன.�Oடகாதலா. 

972 அ�க7மண�ரசைற9தகாைலய!. 

ைம�க�GகOமடமGைகபG�ைற 

��கணாயக.மண�74த�காO�வா. 

ெதா�கன,யாவ�9�.ன5ெயGக,� 

973 ேகாகனகாசலGெகாOடேகா	ர 

மாக�6றநிமி,மாடமாள5ைக 

ேதாைககணடமி69�ைத9தKள5ைக 

யாகியப9திேசராவண9ெதா%� 

974 வ�	ேச+ள�ைலமாத,ேமவ!ய 

ெச�ெபா.மOடப4தி�வாய!�சீ,தர� 

ைப�ெபான.மண!ெகா���ப9த,ெச<தன 

��ப�GகO6த���ளநாணேவ 

975 ப�ப!ெயO7சா�க�பர9�ெச.றி6 

வ�	லாம�மல,மாைலசாமைர 

ந�	சீ,4த��பணநலGெகா��9�கி� 

க�பலLK�தர�கல9�a�கினா, 



976 மாடந:7யெகா7மகரேதாரணG 

ேகாடக�கGெகாHG�ைலயர�ைபேச, 

பா%6ேகாOமட$பாைளவ!Oடசீ, 

வ :ட���கதமிகநி%4தினா, 

977 உல�ெபா��வI4ேதாH$றைம9த,� 

ணலGகிள,ெபா.மண!நO,ந.மண!� 

�ல4திகழல,மல,���ைபவா+ேய 

யலGகிடேவதி�வலகி@டாரேரா 

978 ச9தகி.ேமIெசLசா9தG�G�ம 

ம9தந$றOபன5ந:ரளாவ!ேய 

 9தர�ெபற4தைறெம;கி4ேதா.றேவ 

சி9ைதய!$ெகா6தி��ேகால9த:@7னா, 

979 வ!Oடல9தGகியெவOண!லா�கதி, 

மOடல9தயG�பாலிைகயைம4தன 

ரOட,க,O7டவ@டமGகலG 

ெகாO76LேசாதிெயO7சா�கGெகாள 

980 அ4தி�வ :திய!னண!மய!$	றா4 

த4�வா�ப+க+தாைனேத,கிள5 
சி4திர�ெபாறிய!னா$ெச<�த4தந. 

ெம<4ெதாழிலிய$றிடவ!தி4தி@டாரேரா 

981 �வ!+ேசாைல1��9தடGகH 

ேமIேதY,மண!வ :திெயGக,9 

ேதவ,க�யாவ�Lேச�Gக$பக� 

காI%நகெரன�க$ப!4தாரேரா 

982 மாத�ைம9த�ம.Sம9நக 

ராதரவா.மிகவண!ய!ய$றU� 

ேபா�ேச,கி.றெபா$ெபா�@7$	Gகவ. 

காத�\,மக.றி��கOபர�ப!னா. 

983 ந.றி�ந.ெறனநவ!.%நா7ேய 

ெயா.றியIள4தின5Uவைக�4தன. 

ம.ற�ெச<த�9தி�ம�க.கா�ற4 

த.றி��ேகாய!U9தயGக�கOடன. 



984 ெபா$	%மாலய.	ர9தராதிய 

�$றந.மாதேராெடா�ைலயTO7ேய 

ம$%ைமயவ7�மண4ைதேநா��வா. 

ெசா$றிடெவா$றைர4aO7னானேரா 

985 �Gகேமாடைட9தனரவ,���ெசா$றU 

மGைகத.றி�மணGகாணமாதேரா 

டGக�ேபா�தின5ல+யய.�த$ 

	Gகவ,யாவ��ெபா�ெள.ற:O7னா, 

986 ஈO6றா�பOணவ,யா�ெம<தேவ 

ந:OடெசLசடாடவ!நிமல.ேமவ!ய 

காOட�ஞானந$க$ப!.கா+ைக 

மாOடவ�	+க7மாட4ெத<தினா, 

987 எ<திய	GகவsO7�K�வர4 

�<யெபா$�வ!னா$rவ!4�4திேச, 

ைபயண!ப.னகாபரணநாயக. 

ெச<யதாமைர�பதLெச.ன5ேச,4தினா, 

988 அ9நிைலத.ன5ல@டாGகமாகேவ 

ப.ன5�கா.�ைறப7ய!$றா�9ெதழ:இ4 

�.ன5யIளGகள5aGகவ!.னண9 

த.ன5கர�9தவ4த�க.ெசா�லினா. 
  

 ேவ% 

989 ஆதிநாயகிய7யேனன5ட4�தி4திடI 

ந:தியாலவன5.பந.மணLெசயநிைன9தி� 

ேபா�ந:ய!வOேபாதர�ெபா�9தியெபா$பா� 

யா�ந$றவ� 	+9ததிRவ!�Gக7நகர� 

990 எ.%ப$பலவ!ய�ப!ேயப!.ன�மிைறLசி4 

�.%சீ,4தி�மாலய. ர,	ைடெந�Gக 

ம.றலா$றெவ.மைனய!ைட4தி�Iளமகி�9� 

ெவ.றிமா�வ!ைட4தன5�வர�ேவO6ெம.றிர9தா. 

991 இர9தகாைலய!ென�ப!ரா.றி�Iளமகி�9� 

வ�9தன:ெயனேவதி�வா<மல,9த�ள5 



ய�Gகல.கOெம<ய!லG�றவ�மண�7�பா. 

ெபா�9திந.கின5தி�9தன.ெபா�வ!ைடயத.ேம� 

992 மாலய.	க�வாசவ.வானவ,�ன5வ,  

சீலமா,த�சி4த,வ!4தியாதர+ய�க, 

ேகாலவ@டெவO�ள5,மதிெகா6Gகதி,ெவ<ேயா 

ேரUமி�கதாராகணெமOவைகவ �க� 

993 அழிவ!லாதI�4திரகண4தவரேநக, 

வ;வ!லா�ய,ம9திரநாயகேரேனா, 

கழிவ��ெப�Gகாதலி$கO6கOகள54தா, 

�ழக.ெகாOடேதாரழகியமண4தி��ேகால� 

994 ைம�க�G�ழ.மGைகேயா,பG�ைடவாேனா. 

மி�கெவ�ள5மா�வைர	ைரவ!ைடய!ன5$ேறா.ற 

வ�கண4தின5லள�ப+தா�ள�கள5�ப!$ 

ற�கS$ற�சIனகசா$ற+த.ேற 

995 அ.னகாைலய!ன+யயனாதிய,ேபா$ற� 

ெபா.ன5னா@டவ,க$பக��மைழெபாழிய 

ம.Sம9தரம4திமதாரகமரபா$ 

ப.Sநா.மைற��	�நாரத,பாட 

996 வOணேமI�Oேடாதர.வO�ைடநிழ$ற 

வOணவ,�கிைறயாலவ@டGெகா6வ :ச4 

தOண�Gகட$றைலவ.சா9தா$றிகாலைச�ப� 

கO,%Gகலாமதிகதி,�கவ+ேச,9திர@ட 

997 ப�	மாய!ரம�	லமாSேமா,பாS 

க�பனாய!ர�க4திSமாய!ரLசGக9 

த�பமாமிரOடாய!ரGைகெகா6சா$ற 

ந�	மாய!ரமைறெயாலிநா$றிைசநட�ப 

998 சகலேலாக�நிைலெப%தபநியேம�� 

சிகரமா�வைரதிக;ெமாராய!ர9திOேடாO 

மி�மண!4ெதா7�கர4தினா.ேமவ!யவாண. 

�கிெலன�ெகா6�ழ�கி6�ழெவாலி�ழGக 

999 பாழிேச,�7காகள�பர9தவா<�பதைல 

வாழிமாெலா�க@பைறவய!,சி%சி.ன9 



தா�வ!�ேப+ைகச�ல+யாதிசாரதGக� 

�;மாழிேயாேரழினேதாைசய!$%ைவ�ப 

1000 ஆதிநாரணனாகிகmயபOணவரா,�	� 

�தந$கண9�ைவ4தி6ெபாGகிய4ெதாலி1 

நாதகீத4திேனாைத1நா.மைறெயாலி1G 

ேகாதிலOடேகாளைக�க@7ன5$�7ேயற 

1001 க.ன5த.ெனா69தவ�	+க7மண!மாட9 

த.ன5ன5.%ம4த�க.மாமைனய!ைட�ெச�வா. 

�.னவ.றி��த$ெப�வாய!�கெளா�வ!� 

ெபா.ன5நா@டம,மாடந:Oம%கின5$ேபா9தா. 

1002 ேபா9தகாைலய!$ெகாபGகரவ��லா,ெச�ெபா. 

வா<9தமாட4�G\ட4�ம.Sேகா	ர4� 

ேம<9திலG� ெச<�.றிSெமழி.ம%ெகG�L 

ேச,9�ெசGைகக� �வ!4தன,கள54தன,திைள4தா, 
  

 ேவ% 

1003 எ9ைதெப�மானழகி�9தப7காuஉ� 

 9தரமல,�	திய Oணமைலaவ! 
ய!9தIைமத.ைனய!வன5.பமணேம<வா. 

வ9த�Hம9தமணவாளன5வென.பா, 

1004 ைம�க+யகOடன�Oமா�தைனெவ�கி 
ய!�க7நக,4ெத�ெவ;9த�ளேமனாO 

மி�ககமல��+சி.ெம<4தவமள54த 

த�க.மக�ெச<ததவேமதவமெத.பா, 

1005 இ4தி�நக,�க,ைமய!.பமணநா7 

ய4தனைணகி.றப+சாரறியகி$பா, 

ச4தியெம<Lஞானசிவச4திதவேமI� 

ப4தியவ�ைகமிைசபலி4ததி�ெத.பா, 

1006 உ�ளமிக�\ரவ�H4தமமதாேம� 

வ�ளெலனவ9தமடமGைகமணவாள$ 

ெக�ள+ய�ணண!ய!�Gகைலகெள�லாG 

ெகா�Hெமனநி.%சில,ெகா�ைளக�ெகா6�பா, 



1007 ஐய.மண!ம�டமி�மாதவ,ெகாெல.பா, 

ெச<யதி�வாயழ�ெச�பவளெம.பா, 

�<யம�மாைல	ைனேதா�வைரகெள.பா, 

ெம<யண!வ!;Gகியதி�ேமIமண!ெய.பா, 

1008 கO,தெல�மOணம.மி�காமநிகெழ.பா� 

வOண�%காம,சரமா+ெபாழிய�கO 

ெடO,லகிலி.ப கேமவவgேபாக 

நO,கிலென.னவ!வனாக+கெம.பா, 

1009 காOடைகயகாமவ!ரக� கட�வ!ழா� 

ந:Oடெதாைடந�ெகனநிைன9த��ெச<கி�லா. 

ேவO7ன,தம�கவ,க�ேவO7யைவந�� 

மாOடைகதன�கி�தடாெதனIைர�பா, 

1010 தG�கைழவ!$றன�ெசGைகய!ென64�4 

�Gகமதின :லமலர�ப�ெதா64தா. 

மGைகையமண�	ணரவ9த�H�வ�ள 

ெலGகளகமWதிதிென;9த�Hெம.பா, 

1011 ந9தமைனநO,ெமனநO,கிலென.பா 

+9தவ!ைறந9தமைனெய<த+யென.பா, 

ப9தண!வ!ர$பரைவபாலி�ள5.�.னா@ 

 9தர.வ!6�பவ�aதன5வென.பா, 

1012 க9தமலர�ப.வ!6a�களகOடG 

ெகா9�லIேசாைலபய!�\$றமி�ெவ.பா, 

ம9தம�தGெகா�வடவான5லமெத.பா 

+9தமிதெமாOடழலிைற��மின5ெய.பா, 

1013 ந.%மிகந.%மிகநா7னமரGகா� 

ெவ.றிவ!ைடேயறிய!வ.வ :திய!ைடேபாத 

வ.றி�பைகயாழிபைகயாய,�ழேலா74 

ெத.ற�பைகெய.%சில, ெச�ப!ய!6கி$பா, 

1014 எOட+லிவ.றினெமழி$ப!ரமசா+ 

ெயாOெடா71ேமாதின��.ன5ெலா�க.ன5 
ெபOடைகமண�	ண,த�ேபசினமாGகா� 

கOடறிகிலாதகலிகாலமி�ெவ.பா, 



1015 ச9தமைறேயபரIத�க.ம�ேகாென. 

றி9தம%\7�வ+.SமறிெயாOணா 

ந9தி1ைமந.மணநய9�நமரGகா� 

வ9த�Hகி.றெதனமாயமி�ெத.பா, 

1016 சGகர.வ!��ப!வ!ைடத.ன5லிவOம.ன5 
மGைகையமண�	ணரவ9தெதவென.பா, 

சGகர.மண�	ண,த�சா$றினமரGகா� 

மGைகய�ைம9த�மண�	ணரெவ.பா, 

1017 எ.ெற;வைக�ப�வமாத,கள5ய�ப! 
நி.%ெதாழமாடமலிந:Oம%�ந:Gகா 

ெவ.றியய.மா�ைகெகா6ெவ�வ!ைடய!ழி9� 

ம.ற�	+மாடமண!வாய!லிைடவ9தா. 

1018 வ9த�ெள9ைத�.மாத,நி�பந$ 

ைப9தள5,ெச<யகா$பாசLேச,�பரா$ 

சி9�%மிலவண9திர.பக$ ட, 

 9தர�கலGெகா6 லவ!�ேபாய!னா, 

1019 காரணகா+யGகட9�நி.றேதா, 

�ரண.பத4தினா.ெபாழி9தகீர4தா 

லாரணவ�லிவ9த7வ!ள�கிேய 

சீரண!த.றி�மைனய!$ெச.றன� 

1020 பட,9தமாமண!ெவய!�பர�	Lேசாதிவா 

னட,9�ெச.மண@பமதன5னா�பேணா, 

�டG�வாUைளமண!ெமா<4திலG�ந. 

மடGகலாசன4தின5�வ9�ேதா.றினா. 

1021 மாலயனாதியவாSேளாெரலா 

ேமலவேனவலி.வ!�ம�ப!ேனாG�ந$ 

ேகாலமாநவமண!�ய!$றி6Gகதி 
ேரUமாசனGகள5ன5ன5திேனறினா, 

1022 பா+S�வ! �ப!S�பட,மண!�கதி, 

ேம�மா�வைரெயனவ!ளG�மOடப� 

சீ+யவளெனலா9தி��கOசா4தினா 

னா�ய!,��ய!ரதாயம,9தநாயக. 



1023 ப.ன�ம.Sய!,பைட���பOப!னா. 

ம.ன5யந.ெப�வளGகண�கலா$ 

ெற.S%திசா�கLேச,9திலGகால 

ல.னமOடபமலரயைனெயா4தேத 

1024 ேமUறநிமி,9�வா.ெவள5யைட4தலா$ 

சீலமா�ெபாறிமய!�ேச,9திலGகலா$ 

ேகாலமாகியI��ெகாO7லGகலா. 

மாலவ.ேபா.றத�மாடமOடப� 

1025 உவமன$றியாவ��ைர�ெகாணாைமயா 

லிைவெயனவ!ய�ப�மி.பமWைகயா 

னைவய%சிற�ப!ன5னOண!ேயாGகலா$ 

சிவப!ரா.ேபா.றத�ெச�ெபா.மாடேம 

1026 �4ெதாழிலிய$றி6�வ,ேச,தலா$ 

ச4தியIலக�9த�ைவ�Oட� 

ம4தன�லக�மவன5ேச,9தைத 

ெயா4தத�மணவ!ைன��+யமாடேம 

1027 அGக�காைலய!ன�மைற�ெகா7 

தGகியமைனய!ைட4தாென;9த� 

ெளGகணாயகி1லெகG�மW.ற�O 

மGைகத.ெச<ைகையவ;4�வாமேரா 

1028 மாய!�ஞாலLேச,ம.Sய!,�ெகலா9 

தாெயனவ9த�ட�ப!ரா@7ைய 

ேநயந.மைற�ெகா7ெந�Gக�	�லினா 

ளாய!ைழயா,கHம7வணGகினா, 

1029 ம�வ!யமLசனமா@7வா,9தந$ 

	+�ழலWரெம<	ல,4தி�ெபாGெகழி 
லரவகல��லின�ெபா.மாமண! 
1+யெச�ப@7ைன1வ9�சா4தினா, 

1030 மO7யவகி$	ைகவாச�@7ேய 

ெகாOட�K�நி4தில�ெகா4�மாைலெபா. 

�Oடக�கரGகளா.�74��\9தலி 
ெனOட�Lசிகழிைகய!லGக�K@7னா, 



1031 த�ணமி�கலிGகியச9திேராதய4 

தி��கமழ�ற4திலகLேச,4தினா, 

வ+பர9ெதா;கியமத,ெந6Gகண! 
லி�HமிழLசனெம;தினாரேரா 

1032 இ� ட�தயமா�வைரய!ேன<9ெதன� 

க�த�மண!��ைழகா�ேச,4தினா, 

தி�மி�மGகலநாO7க�9திட 

ம�Iக9தரமண!மாைலேச,4தினா, 

1033 g,கிைட�+தரgவல�9தி� 

மணமலி�G�மம.Sேத<ைவயா 

லிைணயறேவ	ைட4ெத;9தேவ9திள9 

�ைண�ைலயண!ெபற4ெதா<ய!ற:@7னா, 

1034 ப;த%ப �ெபான5$பதி4தபா.ைமேச, 

க;வ!யந.மண!�க$ைற4a%சீ, 

ெக;த�வய!ரேகoரGேக�கிள 

ரழகியேதா�கள5லலGக�ேச,4தினா, 

1035 K;%திசா�க9ெதா%நிைற9�%� 

பாழிேச,மி�ெவய!�பர9ெதறி4தி6 

ேமழிரOெட.னேவய!ைச��ந.மண! 
யாழிகளG�லியண!9தி@டாரேரா 

1036 ஓதி6�வமனாUைர�ெகாணாதந$ 

காதலி$கனவைளகவ!ன�ேச,4திேய 

ேமத�நவமண!வ!@ெடறி9தி6L 

ேசாதிேச,Kடக9�ைண�ைகேச,4தினா, 

1037 ந$கமல4தி�வழ�நOண!ேய 

ெபா$பத9தன5$ெறழி�ெபா�9த�ெபா$ெகால, 

ப$பகலிய$%ந$பாடக4�ட. 

ெச$றியசி�ல+�சில�	ேச,4தினா, 

1038 உண,வ�9தி�வ�Hைமையய!.னண 

மண!ய!S�கண!கலனண!9ததாெமன 

மணவண!	+தUமகி�9�த�கேன, 

பண!தU$ெற;9த��ெகன�பராய!னா. 



  

 ேவ% 

1039 தG�	க�4த�கன5��ைர4திடU�டென;9�சததள��L 

ெசGகமல4தி��ேகாய!$றி�மா�Gகைலமா�LெசGைகதாGக� 

ெபாGகாவவகல��$	ேலாமைச�.ேபா$றமண�	ண�Gேகால 

மGகலLேச,மாட4தி.ம.Sமரச.னெமனமGைகேச,9தா� 

1040 ேச,9த�H�ைமயாட.ெசGகா9த@கரG�வ!4��சிவப!ரா.�. 

ேபா9ெததி,நி.றிைறLசிட4த.	ைடய!�4திெய.ற�ள5$	கறேலா6 

மா,9தெச;�ப�லியGகளா,கலிய!னா,�ெப6�பவமர,ேபா$ற 

ேவ9த+யாசன4ேதறி1டன5�9தாHலகீ.றெவ�ப!ரா@7 

1041 எGக�ெப�மா@71டென�ெப�மாென;9த�ள5ய!��ப4த�க. 

%Gகமைற�ெகா7வைள�ைக4aமல,மLசனமாதி ம9�நி$ப 

வGகண.றன7ய!ைணய!ல��கியமW9த��சைனெச<தா.பா�ெகாO6 

பGகய�ெபா$பத�வ!ள�கி�ைப9ெதா7ையயள54தி6வா.ப+I\,9ேத 
1042

 எ�ைமய!ன5தாOட�ெள.றியாவ�ேமபண!9ேத4�ெம�மா.ற.
ைன 

ந�ம�கென.ெறOண!நாயகிையநி$கள54ேதனாேனெய.னா 

ெவ��ைனேச,ேவென6GகOவ!ளGகிைழெசGகா9தளGைகத.ைனமி
�க 

ெச�மண!�ெபா$�O7ைகய!$றிக�தி�மLசனமர.ற.ெசGைகயT9தா
. 

1043 அ9நிைலய!லயென6மாலமர,�ன5வர+ைறLசியா,வG\,9தா, 

ப.Sமர�ைபய,கான�பா7நடமா7ன,�.பண!9�பாGகா$ 

%.%திைர�கடெலனேவெசா�ல+யப�லியGக6ைவ4தா,�த, 

த.ன�ைள�ைககல9�தன�தி�Iளமகி�9தா.றா,வாேனா. 

1044 மOடபநி.றிலGகவ@டமGகல��பாலிைக1மரப!$ற9தாG 

கOட,மனGகO6வ�பவ�4திமி�9த��ைபமலரா�சிய4தா$ 

�Oடமதி$ெகா;9தழ.ேம$ெகா;9�வ!ட4தான5ைன9�\@7�@7� 

பOட�நா.மைற�ைறய!$ப+வ!ென+வள,4தன.ப�Uய!,பைட�ேபா
. 

1045 நாU�கன5.பமண�சடG��74திடU�ேமநLச�O6 

ந:�மண!ெயனமிட$%ந:Gகாம$ப;4ேதாG�நிமல�,4தி 



மாலயேன�தலானவானவ,Kழ9திட4த�க.ம�கனாேனா. 

ேகாலமதைன�கா<9த�றி�க+யதன�தி��ேகாலGெகாOடா. 
  

 ேவ% 

1046 வாேனா,ெப�மா.மைற9திடU�வO6றG�9 

ேதனா,9தகLச4தி�வாண!த��ைழ�ேச,9 

தானாமண!ய!ழ9தவRவரவெயன.ன� 

கானா,9த\9த$கI+ய!ைவக@6ைர�பா� 

1047 ப.னாள�9தவGக�பOண!யெவ.பா�கிய4தா 

ெல.னாயக.றாேனெய.பாெல;9த�ள5 
ந.னாெளனIவ9�ந.மண�Lெச<த�ள5 
ய!9நாOமைற9ததியாேனெத.றறிேயேன 

1048 இ.ன��யா.காOேபாேனாெவ�மா.றன�தி�� 

ெச.ன5ய!.ேம$ேச,9திலG�Lெச�ெபா.மண!�71� 

ப.Sமைறபா6�பவள4தி�வா1 

�9N.மண!மா,	�.%நயனGகHேம 

1049 கOணாலிSெமா�கா$கO6கள5\,வெத9நா� 

வ!Oணா,நதிமிைல� மி�கபவள�சைட1 

மOணாைடயானமகராலய4ெத;9த 

IOணாதநLசதைன1O7�OடகOட�ேம 

1050 எ9தநா@கO7Gகின5யான5ைறLசி6ேக. 

 9தரLேச�Gகடக4ேதா�கெளா�நா.�� 

ெவ9ததி�ந:றண!9தேமன519த.ெம<ய7யா, 

ப9தம%4தாOட�H�பாதாரவ!9த�ேம 

1051 இGகின5யாென.ேறாவ!ைறLச�ெப%ேவனா. 

சGக��ைழதா.றயG�கி.றவா,கா�9 

திGக�வ!ளG�9தி��க4தி.ேசைவ1ேம$ 

ெபாGகிவழிகாத$ெபா�9�மண�ேகால�ேம 
  

 ேவ% 

1052 எ.ெற.%ப!SமிைறவாெவSமா 

ெலா.%�மின5யாSைரேயெனSமா$ 

ப!.றG�சைட�ெப�மான�டா 



ன.றிGகிெதனாநைகெச<தி6மா� 

1053 ெபா.ேறா<ச7ல�	ன5த.மைற1L 

ெச.ேறாG�	க�4திைசைகெதா;மா 

ெலா.ேறாIைரயாமெலாள54தைனயா 

ன.ேறாசிவதாந6ேவாெவSமா� 

1054 இ�ளாணவந:Gகிடேவெயைனேயா, 

ெபா�ளாகமைன�	�9தாO6ெமன� 

க�ளாெதவேனாவறிேயெனSமா. 

ம�ளாதின��வ�ேமாெவSமா� 
  

 ேவ% 

1055 எ.%ப.ன5ய!ரG��வ!;ெம; 

நி.றேசா,9தி6ெந@6ய!,�ெப<தி6G 

க.%ெநLசகGகா9தளGைகய!னா 

ெலா.%மாநில4�$றிடெவ$றி6� 

1056 தாG�LKடக4தாமைர�ைககளா$ 

�Gக�G�ழ.மாைலைய�ேபா�கி6G 

ேகாGக��ப.னெகாGைக�க@7ன5 
ேலாGகிேயப!.ெனாலி4திடெவ$றி6� 

1057 காசிலாதகதி,மண!மOடப4 

தாைசேபாலகல��ன.மாதரா 

ேரசேவமணLெச<ெத.பயெனS� 

ேபசி�யா.ெபOப!ற9ெத.பயெனS� 

1058 ெச�U�வான5$றிைசதைனேநா��ெம. 

ெசா�Uேகென.%�Oெணன�ேசா,9தி6� 

வ�UலாI�வன�ைல�.றிலி$ 

க�U�4ெதன�கO	ன�கா.றி6� 

1059 இ.னத.ைமையெயOண!ய!லGகிைழ 

ம.Sநாத.மைற�ெகா7மாமல 

ர.னம.னவள.ைனையவா�4திேய 

�.Sகி.றன,K�9திைவெசா�Uவா, 

1060 மாதரா<நி.மன9தளர$கந$ 



காதலாUைன�கO,த$சாமிய!� 

ேபா�வ9�ெபா�9�வன.ெகனா 

வாதர4�டனGகவ,ேத$றினா, 

1061 ேத$றி�ப!.ன�9ேதெமாழிமாதரா 

ரா$றேவநி.ன�மண�ேகால4ைத 

ேநா$றேநா.ப!Sவல�ம�பல� 

ேபா$றினா$ெறாழ�ெப$றனமியாெம.றா, 

1062 எ.றகாைலய!ென�ெப�மா@7தா. 

%.%மாத,�;ைவ4�ற9�ந:O 

ம.ற�ேச,க7மா4திென<திேய 

ெயா.%மாதவ�$றி�9தாளேரா 

1063 உ$றேவைலய!ேனாதி6மாலய. 

ம$றியா�மன9தள,ெவ<திேய 

க$ைறவா,சைட�கO,தலOணற. 

ெப$றிநாட+ெத.ெற.%ேபசினா, 
  

 ேவ% 

1064 எ�ப!ரா.மைற9ேதகUெமOகண.ற�Lேச< 

ெவ�ப!1�ள�ெவ�O6ெம<வ!ய,4தறெவ�கி4 

த�பமாகியதட�ைகெயா.ேறாெடா.%தா�கி 
ய�	ய�ைகநாசா�கிர4தைம4திைவயைறவா. 

1065 எ.ன�9தவ�ேப$றினாலW.றெம<Lஞான� 

க.ன5பாக.வா.கGைகமாநதியைலெயறி��� 

ப!.னறா�9திட�ேப1டனா7யப!4த. 

ந.ன,நO	ண,கி.ற�ந.ெறனந�கா. 

1066 ஈதியாெலனெவ.மகடைனய!வOேமவ 

ேவதNெனறிேமவ!யவ!Oணவ,வ!ய�ப� 

காதலால�Gக7மண�74தன.யான5� 

ேபாதிவ.	க�கணவென.றறி9தில.ேபாலா� 

1067 ெத+ய!.யான5ன5�ெச�	வெத.ைனேயாவOணG 

க+யமாலய.கO,தலாகியக�வ. 

ெப+ய,யாவேரெய.ன5S�ப!ைழ4திடெவOண! 



ல+யேதா,தைலவ!திய!ைனவ!ல�கிடலாேமா 

1068 ஆதலாலி�ெத.றைலவ!திய!�வாய! 
ேன�ெச<�தி,ந:வ!ெர.றிய�ப!மா.�தேலா,� 

ேபா�g�பதிெயனவவ,தைமய!ட�ேபா�கி 
நாதனா,ெசயனா7ேயநOண!6நாள5� 

1069 �திசாதன�9தி+Kல��ெபா��G 

காதி�ெவO�ைழ1Gகரகபால�Lெச<ய 

பாததாமைர�ப+	ர��பட,சைட1 

மா�காதேலா,தாபத.ேபாலிைறவ9தா. 

1070 வ9ததாபத.ற.ெனதி,வ9�வ9தைனெச< 

ெத9ைதத.ன7யாெனனேவ4தUமிரGகி� 

க9தவா,�ழ$கா+ைககO6கOகள5�ப� 

 9தரGெகா�ெவ�வ!ைடய!ன5$ேறா.றின.ெறா�ேலா. 

1071 ேதா.றலாGெகதி,ேதா.றUL 9த+�,��$ 

றா.றவ.	டனள5��லGகள5��ம�	ய4தா 

ணா.ற�Gகழைறவரந.கின5திைறLசி 
ேய.றந$%திய!ய�ப!ந:ய!ரGெகனவ!ர9தா� 

1072 இர9தகாைலய!ென�ெப�மா@7ையெயGேகா. 

வ�9தன:ெயனேவதி�வா<மல,9த�ள5 
வ!��ப!ேயெபா�ெவ�வ!ைடமW�டன5�4தி� 

	ர9தராதிய,ேபா$றிட�கய!ைலய!$ேபா9தா. 

1073 ேபா9தகாைலய!$ெபா�9தியேச7ய,வ!ைர9� 

சா,9�த�கைன4தா�9�ந:த9த�Oம�9ைத 

ேய9தி6�	ன$ச7ல.வ9ெதழி�வ!ைடேய$றி� 

கா9�ெவOமதி�கதி,வ!6Gகய!ைலய!$பட,9தா. 

1074 எ.றேவைலய!ன5ைறமகென�ப!ரா.ற.ைன 

ெயா.%சீ$றேம$ெகாO6நி9தைனெச<யI�ப, 

க.%மா.ம;ேவ9தியகO,த$ெப�மா. 

ம.றலGகழ.மதி4திடா�ைர4திட�வழ�ேகா 

1075 ஆதலாலரன�	யம�வ!யெச�ெபா$ 

பாதமWதின5$ப+ெவா6பண!வேதபாGகா$ 

ேபாதிெய.%	4ேதள5,க�ேபா$றிெச<திைச�ப 



ேவா�ந:�வ! �ப!டறி6Gகய!ைலைய1$றா. 

1076 உ$றவானதி1வ@ெட64ெத;9தைலெகாழி��G 

க$ைறயLசைட�கO,த$சாமித.ேகாய!. 

�$%மாமண!ெயறி4தி6�த$ெப�வாய!$ 

ெபா$ப!ேனறின.ேபாகைலெய.றன,�த, 

1077 �த,ந:வ!,தா�ேபாகைலெய.றெத.	வ!ேம 

ேலாத��ெப�9தவ�	+9�வ9தியான :.ற 

மாதராOமணம�வ!யெவா�தி�ம�க. 

காதலா$கல9தி�4த�யா.காண!யவ9ேத. 

1078 எ.%த�கன :திய�பULசாரத,ெவ�Oேட 

1.ற.மா�கேநா�கிS�$றி6நிரய� 

ப!.றயG�ெசLச7லைன�ேபசி�ன59ைத 

ந.%காண!யவ9த�நவ!.றி7னைகேய 

1079 அ.றிெய9ைதநி.ம�கனாய�ப!ைகமகவா 

1.றனாைணய!Uலெகலாெமா�தன5�ெசGேகா 

ெல.%ேமாGகிடவ :9தைதயய,4திந:த�க 

ெகா.%ந.றிைய4தி.%ழ�\$றேனெகா7யா< 

1080 இ.Sெமா.%ந.கிய�	வGேக@7யாெலGேகா. 

ெபா.ன7�கமல9ெதாழ�ேபா�ைவயாய!. 

ம.Sகி$றியால.ெறன5�வ9தி6�வழிேய 

நி.றன�கின5ேதெகனநிக�4தினர.ேற 

1081 அ9தவாசகGேக@டUம�ெகா69த�க. 

க9தமாமலேரா.�த$கடIள,யா�� 

வ9ெதனாைணய!.வழிப!ைழ�கி.றிலரதனா 

ெல9தஞா.றிSமிைறவைனய!ைறLசல.யாேன 

1082 தி�மண!�ெப�Gேகாய!ன :ெச�லெல.ற�தா 

S+யந$றவ4தியா.ற�ெமா�மட�ெகா71 

ம�Iெம.றி�ம�கS�வழGகியமா$றG 

க�திS��ைறய.றி�ெவ.%க@6ைர�பா. 

1083 பரIகி.றg�பரL ட,த.ைனயாவ�ேம 

க�திடாவைககாO�வன.ன�காO7, 

ெபா�வ!�ெச<ைகயா.	க�ெபற�	+�வெல.னா4 



தி��சி9ைதயாலிைனயனெச�	தU$றா. 

1084 வ :ட�Gெகா6�பவ9ெதா%�வ!Lசியெச�ெபா$ 

பாடக9த��பழகியத:வ!ைனப$றி� 

பT6றாவைகப!ட,ப!74�9திட�ெப�Lசீ,4 

ேதட��	க�4த�கமா	ர4திைன�ேச,9தா. 

1085 ேச,9�	Gகவ,��ைரெச<வா.றி�9�ேமாவ!ய� 

ேமா,9�ந�ெலழிெல;ெதாணாெவாOெடா7த.ேனா 

ேட9�	.சைடய!லGகியவ!ைறெசய.�ைறயா$ 

சா,9�வாய!ேனா,சாரத,தா9தைடெச<தா, 

1086 ஈதலா�ப!.ன5ய�ப!யதிைச4திடவ$ேறா 

வாதலாலி.%ப$றிந:ரGகணன�ெபா$ 

பாததாமைரபண!வ�தவ!,�திெர.னா� 

ேபா�ெக.னU�	Gகவ,த�பதி	�கா, 
  

 ேவ% 

1087 அ.ப�ள9தனதாயேகாய!லாமGகண.மGைகையயா,வமாகேவ 

ய!.பமண�	ண,காைதேயா�ேவா+.	டன.ெசவ!ேயறேவ<�ேவா, 

வ.பவெவ9�ய,யாIமாறிேயமGகலவGகைனயா,கேளா6தா9 

ெத.பய!லி9திரேபாகேமவ!ேயெசLச7ல.பதமW�ேச,�வா, 

 தி��கலியாண�ச��க�$றிய� 

 ஆகெச<1� 1087 
 ***** 
  
  
  
 

 பதி.�.றாவ� 

 த�க. ேவ�வ!யழி4தச��க� 

1088 ம@டவ!�சேரா�கன.ைம9த.மகி�\,9தாG 

கி@7	+காைதையய!ைச�பவ�ேகOேமா 

க@டழ�ேச,சIனக4தைலவெவ.னா� 

சி@ட,	க�Kத�ன5ெச�ப!ய!6கி$பா. 

1089 மாதவ.வ!+Lச.மி�வானவ,கOமாத 

ேரதம%மாதவ,கெளO7ைச	ர�ேபா 



ராதிய,க� KழgதலGகணைனந:4ேத 

ேமதைகயத�கெனா�ேவ�வ!ெசயU$றா. 

1090 ேவ�வ!தைனந.மகதவ :ைண�ன5காuஉ4 

தா�வ!ல�ணா6�ய,ச4தியதவ4ேத, 

வா�I%ெப�Gகய!ைலமா�வைரய!னOண!� 

கா�த�கள4தன7ைகெதா;�நி.றா. 

1091 நி.%ெதா;நாரதைனநி.மலSவ9ேத 

ய!.றிவணைட9தப+ெச.னIைரெய.னா 

ம.ற.மலேரா.�தலவானவ,க�Kழ 

ெவ.றிெகா6த�கெனா�ேவ�வ!	+கி.றா. 

1092 எ.னUமகி�9திைறய!ட4தின5லம,9த 

மி.னைனயgOண!ைடவ!ளGகிைழெய;9� 

த.ன5க+ெல9ைதய!�தாெடா;�ேபா$றி 
ம.ன5யெதா,ெச�பவளவாய!Sைரெச<வா� 

1093 எ9ைதய!�ேகOமதிய!ய�பUைடேயென. 

ற9ைத	+ேவ�வ!திக�சாைலய7ேய$கா� 

சி9ைத�ன5யா�ெகா6ெச.றவ!ய�9தி 
வ9த��	+9தி6�வர9த�த�ேவO6� 

1094 அ�லத7ேய$�நினதானனமல,9ேத 

வ�ைலவ�ெக.னவ!ைடவா<ைமெயா6மWதி 
ெச�லெலனேவய�� ெச<ேதவெவனவ!மவா. 

ந�வ!ைனையநா7வ!ைடநாதSைரெச<தா. 

1095 உைர4த�Hெவா�ைலய!Sவ9�வ!ைடெகாOேட 

வ!��ப!ேனா,வ!மானமதி.ேமவ!ய�ண9தி 
ய�@ட�கணGகெளா6ம�ெகா7யத�க. 

ற��கிSட.ேவ�வ!	+சாைலய!ைடசா,9தா� 

1096 சா,9�ய,வ!மானம�த.ைன�ன5ழி9� 

ேச,9�+யத�கெனதி,ெச�லவவOவ�ேல 

வா,9த�ழ.மா�தைனம$றவ.ெவ�Oேட 

ேந,9தபலநி9தைனநிக�4திய!டU$றா. 

1097 நி.ன�ைம�Oடகணவ.ன5ைலைமெய.ேனா 

I.ன5லவ.ம.ன5டெவாYர�I�Oேடா 



ப!.னர�நி$கெவா�ேப,பரவIOேடா 

வ!.னன5வென.%லகிய�ப!டI�Oேடா 

1098 மா ணம�9�ெமா�வா1மைலI$ேற 

வ :சியைலயாழிய!6ேம�மைலவ!�லா 

� தைலேயா6கலb,ெகா�பலியால� 

ேபாசனமிலGகிடெம<� த�ெவண :ேற 

1099 ப.னகமி�9தில�ைப�ெபானண!யா, 

�.ன5ெலா�ேகாவண�6�ப�	லி4ேதா 

ற.ன5க,ெபா�Gகரடத9தி1+ேபா,ைவ 

ெச.ன5திக�கி.ற�சிற9ததைலேயாேட 

1100 \ற+யெவ.ப!ேனா6ெகா�கிற�ம�� 

மா%ப6வ.றிற�வராகவைளேகா6 

�%ப6மாைம��ேகா6�%ெசLேச� 

ேவ%ப6கO,மல,ெவ�ள,�கமாைல 

1101 காதண!கல. +�கGகடகமார 

ேமதமறேவதின�ேம%த�ெவேளேற 

யாதரவ!ன5.%நடமா6வ�கா@7$ 

ேகாதி.மண!ேமIதி��ேகாய!� 6காேட 

1102 ஒ�ள5ெதனேவதின�ெமாOெடா7நி.ேனா6� 

ெவ�ள5மைலெய.றதன5.ேமவ!ய!டேமனா 

ெள�ள�மிலGைகய!லிராவணன5ராேத 

ய�ள5யக�கி.றதைனயா�மறியாேரா 

1103 இ9த�ைறத.ைனய!ைற1�மறிகிலாேத 

ச9தமைறNலி.வழித9தநி.மண9தா. 

�9தவ!திவ9தி��79ததவைன4தா 

ன9தம�ேகாெனனIநாண!ய!6��ள� 

1104 எ.%பலநி9தைனய!ய�ப!னன5ைச�பா. 

ெவ.றித�கி.றபலவ!Oணவ,க�காண 

ம.ற�ெசயவ9ெதன�மாம�கனாகி 
ய.றவென64தப+சா,	+யவ�லா, 

1105 த�கIலகGகள5ைடசா,9தபலேயான5 
ெதா�கIய!,க@க��ெச<ேதா.றலின5யாென. 



ற�ெகா7யத�கSைமயாைள1�ெவ�Oேட 

மி�ககய!ைல�கி+ய!.மWO6பட,ெக.றா. 

1106 அGக,ைமமGைகதிகழGகணைனய9ேதா 

பGக�றநி9தைனபக,9தவதனாேல 

ெவGகன�வ!ளGகி6மிRேவ�வ!1மழி9� 

தGகிய!6நி.றைலதண9தி6கெவ.ேற 

1107 ெவGகன�ெசா+9தி6�வ!ேலாசன�வ!ளG� 

நGக�ெப�மான��நOண!டIமLசி4 

தG�மன�ேவ�வ!	+சாைலந6�ல 

வGகிையெய;�ப!யதின�ப!ைக�ள54தா� 

1108 ஏ,ெகாள5மவாSைமெயன��மகவாெக. 

ேறா,பரைனேநா�கி�Sழ9ததவ�வ9� 

ேந,படU�ேவ�வ!ய!ைடந:ட�ள5.வ9� 

ேப,பரIம9தெவா�ெபOெகா7ப!ற9தா� 
  

 ேவ% 

1109 ஆGகத.ப!.னர�Gகண4தைலவைனயேகாெவ.ெற64தர$% 

ேமG�நி.றிரG��வ!;ெம;�வாய!ென$றி6ெவ�ப!ரா$�ைர��� 

பாGெக�ெவ.ன�பரதவ!4�ழU�பட,	வ!ெச.ன5ேம$ப64�9 

த:G�%கன$கOெச.%காணா�திைக4தி6ெம<யண!சிைத��� 

1110 ஈGகின5யா�ெச<�வென.னெவOண!ேயெய�ப!ரா.கய!ைல� 

பாGக+$பட,9�பவளவா,சைடய!$பகீரதிமிைல�சியபரம$ 

காGகனLெச.ேறயைற�வெம.னாவ9தனன9தியGகண4ேதா, 

த:Gெக64திய�ப�சிறிதறியா,ேபா$சிவப!ரா.றி��ெசவ!சா,4தி 
1111 அOடேகாளைக�கீழம,9தின5ெத.%ம�9திற�வ :ர,க�வ!��ப 

மO7யகாத�ெகாOட��	+1�வயமி�வ :ரப4திரைன� 

கOடன.மன4தி$கண4தின5ல9த�ககன\ட4தின5.றிழி9த 

�Oடமதிைமேச,கOடன5�வ9��ைள4தன.�Oெட;சின4தா� 

1112 எ+9த�Lசி1�.ெற+ெசா+கO,மி�சி%ப!ைறத�ெமய!%9 

தி�9�ெச�மதிய9திக�தி��க�Lேச,9தவ!$	Yர�Gகாதி$ 

ெபா�9��Oடல��	க�தி�மா,ப!$ெபாலGெகாளாபரணநி.றிலGக4 

திரOடதிOேடாள5$ெசGகOவாளரவகGகணLெசறி9�ட.வ!ளGக� 



1113 வ!ரவ!யபவGக�ேவர%4தி6ந�ெவO7�ந:%ெம<வ!ளGக� 

க�திதாயதிகழைரயதன5$க@7யக� ைடவயGக 

ம�வ!யIதரப9தனமானவாளராமண!ெயாள5வயGக� 

ெபா�வ�கிரணப+	ரமிலG�ெபா$பதா�	யGகவ!.ெபாழிய 

1114 மா�கிெலனேவம.Sேமா,ெசGைகமண!ெந6நாவ!ைனயைச�ப 

ேவமமாகியேவாெரழி$கரநி.ேறய!7ப6�7ய��ழ�க4 

ேதாம%மி.ேபா$%ைண�கரகமலLKலேம�ெகாOட� லாவ4 

ேதமல,வாச9தின9ெதா%�வ : Lேசவ7ெதா;தி�	க�வா. 

1115 	Oண!ய	ராண�ரணஞான	ன5தெபா$ெபா�வ!ன5.றா6G 

கO,த$பரமகய!ைலநாயகந:�கட�வ!ட�O7��கOட 

வOணந�லரவ!9தாசன.றன�ம�வ!யசிரகரகபால 

IOண!ைன9ததைன1ைர4திந:ெய.னI�ப,த�ப!ரான5��ைர�பா. 

1116 ேநர+தாயவ :ரந:ேக@7நி9தைனந9தைமநிக�4தி� 

சீ�%கமல4திைச�க.ற9தசி%வ!திேவ�வ!ெச<கி.றா. 

பா+ட�ெப+யபைட1டென�Gகி�பக,9தி6மவ.றைனம�வ! 
ேய�%மவ!ையயTெகன�ேக@7யT9தி7ன :Oடைட�தியா� 

1117 அ�4திய!ன9தவவ!யள54திலேனல�	ய4தவ!சிெனLஞா.%� 

வ!��	%மய.மா�வ!Oணவராதிேமவ!யபOணவ,ெவ�வ4 

த���%த�க.சிர4திைனய%4�4த�கவRேவ�வ!ைய4தக,4தி 
ெபா��ெகனயா��ேபா��ெம.றா.ெபா7பட�	ரGகO�.ெற+4ேதா
. 
1118

 aமமா,வடைவ4aயெவGகன�ேபா$ெறாட,9ெத+�Lசி19�O
ட 

மாமதிய!ரO6ம.ன5யெத.னவைள9தேபெரய!%வா<வயGக� 

காம�சிற�ப!$கOக�ெசG��திகா.றிட�ககன\ட4தி$ 

றாமந:�ெச.ன5தடவ!6Gெகா7யசாரத,ச9தத�பரவ 
1119

 அOடமானவ$ைறயண!4�ைண�கர4தினG�லிெயா.றினா$றாG
கி 
1O7டேவO7ெனா�கணமதினSO6மி�தரI%வலி1 

மO7ய	ைகய!.வள,9ெத;சிைக1�வான5ள�ப!ைறய!ரOெட.ன� 

ெகாOடேபெரய!%G��திேசா,க,Lேச,�ற@சி%	{தGக�பாட 



1120 �Lகமி��ற�K�9தா�9தகOகHLசீ,ெசா$ற+தாயசி$றைர19 

தGகமி�ெகா6G�Gகேபால�ந:�க9தர�ேம�கிள,9தறெவறி9த 

பGகி1�ல,9தபO71மிலGக�பதGகைளமாறிேயந:Oட 

வGைகக�ெகா@7யலமரU$ேறயலைககளைவதிரOடாட 

1121 சீரண!வாச9திக�9தெசGகமல4தி��ைல4தடGகள5$றிைள�� 

நாரண+ற9தநா@கவ,கி.றந.ன5லா�க$ைறேச,9த+��� 

�ரணமதிேபா$ெபா�9��ெவOசGகி$ெபா�வ�வ!9�நாத4தி. 

சா,த�ேமாைசதழGகிடவ9த�சாரத,தமி$சில,ெதான5�ப 

1122 ெபாGகியவாச9�ைத9தள5�ர.%	�ம�IO6ேத�கி6��� 

பGகய4தவ!சி$பOணவரேனக,பO6ய!,ப!+9திடவவ,ேச, 

ெசGகமல4தா@7க�சி%சி.னLேச,9தைக�சி%�ற@�த 

மGகண,த$ேச,�Gகவ :ர.வ9தாெனனேவபண!மாற 

1123 அOட,நாயக.றனS�கிரக4தாலலகிலOடGகH�தவ!� 

பOட�ேவத�பாடேலா,நா.��பட,திசா�க4திS�பய!U� 

	Oடsக�ெபா$ெபா�@7�வ :$றி����	Gகவரேனக,ெபா.றிட�ேச, 

�O7ைகயன9தG�ற@சி%�தGெகாO6ைக��ட�ழா�ழ�க 

1124 இ.னப�லியGக6ைவ4திடIய,வாென;�க77பட�ேசட. 

ம.ன5யெச.ன5ம�வ!யIல��வான�மிகந6ந6Gக� 

ப.Sேம�கடலிெத.னேவK�9தபா+ட�பைடெயா6பட,9தா. 

ெகா.S�வ :ர,ெகா7யவா�ய!ைர�\$றிS�கிைரய!6�வ :ர. 

1125 ம.ன5யக+ேம�வாUைளமடGக.மறGெகா6ெச�வ�ேபா.% 

�.ன5மா.ற.ைன1%வலிெயாழி�பாேனா,வய�	லி1ற�ேபா.%� 

ப.னகமதைன�ப+�வான5ைன9�ப.னகவய!+ெச.ெறனI9 

த.ன5க,வ :ரப4திர.ேவ�வ!த9தி69த�கைன�சா,9தா. 
  

 ேவ% 

1126 சா,9தகாைலய!$ற�க.�. 

ேச,9�ேளா,தி6��$றன, 

வா<9தமாதவ,வா�தினா 

ேர<9தவா.வேரGகினா, 

1127 க9தமாமல,�கடI�ேச< 

�9�ற�க7�ெமாழி�வா 



ன59தமாநில4தியாைரந: 
வ9தெத.SைரவழGெகனா 

1128 ெவ�ளந:,ெபாதிேவண!ேச, 

வ�ளற.றி�ைம9த.யா 

ென�ள�Gகனலவ!ய!ைன� 

ெகா�ளெவ.%நி$�%கிேன. 

1129 ஆதலாலவ!�பாகந: 
நாதS�கிவண�ெகனா 

ேவா�ம$றவ!1தவ!ல. 

ேபாதெய.%	க.றன. 

1130 எ.றேவைலய!ெல�ப!ரா. 

வ.றிற$றி�மாயைன4 

த.றட�ைகேச,தO7னா$ 

ெபா.றினாெனன�	ைட4தன. 

1131 அலG�ந.சிைகயவ!ழெம< 

கலGகிவா<��திக�கேவ 

நலGெகா�ேவதெனா�நா.�கG 

�UGகிட�ைகெகா6�@7னா. 

1132 மயUழ9�ந�வாசவ. 

�ய!லதா���ெகாO6வா. 

சயெமாேடகU9த79தன. 

பய!U9தனைகவா@பைடய!னா� 

1133 நா$ெபா�9திைச1நா7ேய 

ேய$றதி�கிெதனேவகUL 

சீ$றேமா6தைலசி9திெவG 

\$றனா�ய!,�74தன. 

1134 ெபாL��ெவGகதி,ெபா�9�ப$ 

றG�ைகெகா6தக,4தன. 

றிGகOமா�க9ேத<4தன. 

பGகய9திக�பத4தினா� 

1135 ந9�வாண!திரணகிலேமா 

ட9தநாசிைகய+9தன. 



ெச9தழ$கடI�ெசGைகநா 

வ9�வ�ைலய!ன5.மா$றினா. 

1136 ைம�க�Gகணவ.மைனவ!�� 

க�கண4தின5ல+9தன. 

சி�ெகன�சிைகப!74�ட. 

ற�கைன4தைலய%4தன. 

1137 ஆயகாைலய4தைலையெவ9 

த:ய�9திட�சி%வைர 

ேயயேவ�வ!ய!ென<திேனா, 

ேமயவா�ய!,வ :@7னா. 

1138 வ :7ேனா,��திெவ�ளந:, 

\71O6ப!ன,����4 

தா6கி.றனவலைகக� 

பா6கி.றனபா+ட� 

1139 நாரண.னயன9�நா@ 

ேசா+1O6�ைல4த�ேபா 

லாரIOடனமி.%ந� 

வ :ரெவ.%வ!ள�	மா� 

1140 \6ேசா+�ள54தலா. 

மா6oபமர9திக� 

கா6நி.%கவ9தநி. 

றா6கி.றவன9தேம 

1141 ஆயகாைலய!னOணைல 

வ :1�வ!Oணவ�ய!,ெபற 

ேநயேமாட�ண :ெயனா 

மாய.வ9�வணGகினா. 
  

 ேவ% 
1142

 த9ைத19தா19த.ெசாலி.வாரா4தனயைர4தOடமா$%த�ேபா
$ 

சி9ைதயாவ�ேமதி�9திட�ன59ேததிறU%�வ :ரனா$ற:,4தாG 

க9தேவைலய!ன5ல+யய.�தேலா,�கறிI%4த�Oமிக�	+வா. 



வ9�ேதா.றினேனா,மழவ!ைடமWதி�வா,9தெச�ம�டேவண!யேன 

1143 வானதி�74தவானவ.வ!ைடேம�வ9ெததி,ேதா.றமாலய.ெச9 

ேதனல�ப!யவLசிைறயள5�ரULெச�மல,�கழெறா;ெத9தா 

யானந.ைம9தரள54தன,தம�ேகயவமதி	+ய!Sம.ேனா, 

தான��வ�ேபா$றமிய,க@கள54ததOணள5யாெதனIைர�ேக� 

1144 எ.னUமிரGகிெய�ப!ரா.மகி�\,9தி9திராதிய,தைமய!.ேன 

நி.ன��பOபான5ைலெபற4த�திந:ெயனநிக�4ததிடவ :ர. 

சி.மயன�ளா$ேறவைர4தரU9தி�மல,4திைச�க�ெப�மா. 

ற.ன5க,தைலவெவ.ெனா�ேசைய4த9த�ெள.% ேந,9திர9தா. 

1145 இர9தி6மைமய4ெத�ப!ரா.வ :ரவ!.ன��	+திந:ெய.னா� 

கர9தைல�ெகாO6வணGகிேயபாSக�பைன4த�கன$கவ9த� 

வ!ைர9�ந:ெகாண,திெய.னUம9தேமத��தமாG�<�ப� 

	+9தவRேவ�வ!�க+9தைம4தைலைய�ெபா�4தினென;ெகனIைர4
தா. 
1146

 உைர4தU�ய!,ெப$%றGகின.ேபாலெவா�ைலய!ென;9�ளநா
ண!4 

தைர4தலமதைனேநா�கி�.ன5.றதக,�க4த�கைனேம� 

வைர4தSெவ64�மா�கைணெதா64�ம�வ!யதி+	ரெம+ய� 

சி+4த��	+9தசிவப!ராSன�சி9தைனதியGகைலெய.றா. 

1147 எ.றUGகமலத4ெதழி�கவ,கழ$கீழிர9திர9��கிநி.றிைறLசி 
ெயா.%நி.ற.ைம1ண,9திடாதய.மாU�பைரந�ப!ேயந�ப 

ம.ற�ெச<கி.றம�கென.%.ைனமனன5ைடமதி4தனன9ேதா 

ப!.றிக�ச7ல�ெப�மநாய7ேய.ப!ைழ4த�ெபா%4த�ெள.றா. 

1148 ஆGக�காைலய+யய.�தேலா,�கGகணண��ெச<வாென�ைம 

யTG�ந:+க�9ததிைச�கி.�.வ!திேயய!ரGகலி,ந:வ!,g�பத4தி$ 

பாG�ட.பட,மிென.%ைரபக,9�ப+வ!ன�வ :ரேனாட�ளா$ 

ற:Gக%ம.ப,சி9ைதய!$றிக;9ெத.றி��கய!ைலய!$ெச.றா. 

1149 ெச.றப!ன9தத4திற�ெக;வ :ர.ேசவ7ெதா;ெததி,நி$ப 

ெவ.%ந:�7வ!ன5.பத4தி�4திெய.%வா.�க6ேதா<பத4தி� 

ெவ.றிெகா�வ :ரேமIதிெய.னாவ!ைடெகா64த�ள5ந:�ெவ�ள5� 

�.றிைனெயா�வ!��லIந�லிமய��.றி�ேயா�$றன.�ழக. 



1150 ச9ததமி.SLச�,மைறேத74 தா.றடவ!ட4தன5ெச.% 

ம9தரமைலேபா�வளரத.பாGக,மGைகவ9தவத+4திடI 

ெம9ைதேயாக4திெனOண�Gகாலமி.பமா4தி�வ��ெசயI 

ம9தந�லிமவா.�9ைதநா@	+9தவ�9தவ�யாெதனIைர�பா� 
1151

 எ�ப!ரா.ேயா�$றி��பைவயாO7ெலOண��	வனமW.ற���
G 

ெகா�ப!ைனேநா�கி��றி4�ந�லிமவா.ேகாதிலாெவ.�ல�ெகா;9ேத 

1�ப,ேகானாகி1ய!,��ய!ராகிேயாG�ல��ெகலாெமா.றா9 

த�ப!ரா.றன��4த��பண!வ!ைடந:ச9தத�	+ெகனவ!64தா. 

1152 அ�ப+சலகிலOடமW.ெற64தவ�Oமட�ெகா7யகO7தமா 

ெயா�ப!லா�ய,9தI�ப,த�ப!ராS��%9ெதாழிUழ9தி6நாள5. 

ைம�	ய�வOணமாயவ.மலேரா.வாசவ.வானவேரைன� 

ெச�ப��ன5வ,திர@சிய!.வ�ைவெச<�ட.கய!ைலiய!$ேச,9தா. 
  

 ேவ% 

1153 த�க.ேவ�வ!தக,4தி6மி�கைதத�கஞானதவ4�%மாதவ :, 

மி�கசீ+.வ!��ப!Sைர��ந,ெம<�ெசா.ேமIெசவ!�ெகாHேம.ைம
ேயா, 

தி�கிேனா6ல��கரசாகிேயசி4தந:6கள5�	ட.ேமவ!ேய 

ெதா�கேபாக வ,�கம�$%ய, 4தஞான க4தின5லா�வேர 

 த�க.ேவ�வ!யழி4த ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� - 1153 
 ***** 
  

 பதினாலாவ� 

 உைமவ�ச��க� 

1154 �G�ழUைமப!. �வண9த.ன5$ெபா�9தி ந$றவLெச1மா% 

ேமாGகியகாதUவ9திட4தான�4தம,��தவ!6மா%9 

தாGக��ெவ�ள54ண9தி6ஞான�சIனகேகெளனவ�ள5$ 

rGகிேயமி�ெவ9த:Gெகறி9ேதாG�LKதமா�ன5வர.ெசா�வா. 
1155

 இ��ைறமகி�\,9திமமயமா�வைரய!ன5.பந$க7மண�	ண,9
� 



ெச�ைமய!ேனாG�9தி��கய!லாய�சில�ப!ன5$ேச,9தப!ேனா,நா@ 

ெகா�ைமேச,ெவ�ைம�ேகாGக��ெபனேவ�வ!9தெபா$�G�ம�ெகாG
ைக 

ெவ��ைனமிள5,ேவ�வ!ளGகியநயனெம�லிய$ெக�ப!ரா.வ!ள�	� 

1156 த;Iத$ெக@டா4தபன5யவைரேச,ச9தன��G�ம�ெகாGைக� 

�ைழகிழி4ேதா7�ெகா6Lசம,வ!ைள��G\+ைலேவென6GகOணா< 

வ!ைழ1ந:யா�.வ!ள�	ைரம%4�மி�கத�க.வய!$ெச.ற 

ப!ைழதைனெயாழிவா.வழிமதிெய.னா�ேபசின.ப!ைறயண!ெப�மா. 

1157 பா,தன5.ேமலா�பரதகOட4தி$பாO7 ந.னா@7ன5$பர9த 

வா,	ைன�சG\,ைவைகK�கிட9தமாடந:Oம�ைர�a,ேச, 

�,வதி�கத.க@	கU�ேயாசைனய!$ெபாGக,K�க$பகவன4தி 
ேலா,த�வள,4ேத1%தவ�ஞ$றிேலா,சிவலிGகமG�Oடா� 

1158 அ4தத�ந:ழலம,9தலிGக4தினழ�ட.பழமைறவ!திய!$ 

ப4திமி��ய,9த�சைனபய!$றி$ பOைடநாளOட,கOடறியா� 

 4தமாம9த4ெதா�லிலிGக4தி$ேறா.றியாநின�க��	+�L 

சி4திரபட�ேபா$றிக�	றவ7ேம$ெசLசில�பர$%சீற7யா< 

1159 எ.ற��	+9ேதேயெகனவ7ேய$கி�ப+சி�9தவாெற.னா� 

ெகா.ைறயLச7ல��ழகனாைணைய1@ெகாO6தா�9�ட.வ!ைடெகா
O6 

�.றியபா+சாதமாவன4தி$ேறா.%ப�UலெகலாமW.%9 

த.றன54�ைணயாநி.றெம<LஞானசGக+யைட9தனள.ேற 

1160 ேதவேதவ.றன�ள5னாேலா,ந$ேறவதார4திைன�பதி4� 

�Iலேக4த�ைறைமய!.வள,�பாO�Oடக�Kடக�கர4தா$ 

\வலி.வ7வGெகாO7ட4ேதவ!�Oடெம.ெறா�ெப�9த:,4த 

ேமெவாைர9ெதS9aர4தின5$கOடாள :சS��4தரதிைச�பா� 

1161 \றி69ேதவ!�Oடத:ர4தி.�ணதிைச�றி4தி6ெம�ைல 

யா%ெவ�பைக1மறெவறி4�தறிய��ப.னசாைலெச<தத.க@ 

சீ%கால�9தி�சிலபகல�ILசிறித�9தா�ேதவாO7 

b%ம.	டேனாராய!ரவ�டெமாOெடா71%தவ�ழ9தா� 

1162 அ�ப+ச9தவ�9தவ�ழ9ேதயாய!ரமாO6மாOடத$ப! 
ெனா�ப+தாயIைமயவ�வள,4தேவாG�ம9தார�ல4தி$ 

ைப�ெப��பா9த@பாதல4�தி4��ப7ய!ைன�கீO6ேம.�ைள4�4 



தி�ப!யமாக4தி�வ�H�வா<�ேச,9தேதா,திக�சிவலிGக� 

1163 வாUகமயமா<வாSறநிமி,9� ம.ன5யேசாதியா<ேமலா 

ேயாலி6மைறகHைர4தி6மிலிGகI$பவ9தன�க$பக4தி. 

�லேந,வ9��ைள4தUGகO6�ழGகழ.ெம;ெகனI�க 

ஞாலேம�வ!;9�பண!9ெத;9தய,9�ஞானநாயகிய!�நவ!�வா� 

1164 ஆய!ர9ேதவாயன9தன5ல7ேயன�வ!ைன�பய4தினாலறியா� 

ேசயதாெளன�ெச.ன5ேம$பதி4�.றி�வ��	+9திடநிைன4ேதா 

மாய!�ஞால9த.ன5ன :�ைள4�வ9ெத;9த�ள5ைனெய.னா 

ந:ய��ெகன�கOண:,�ைல�.றின5ைற9திடநிமலS��ைர4ேத 

1165 ம�வலGகாரவ�லிெசா�ல�Lசீ,ம.ன5யமாதவ9த.னா$ 

பரIமாசார�பைட4தபOபதனா$ப,4தலGகன4�%ேதாட� 

ெபா�வ��ைசமைற�ைற	+9�ேபா$றிெச<த.ப!னா.மா$றி 
ய�Hட.�.ேபாலான9தகான4தர.ெறாழி�	+9தம,9தி�9தா� 

1166 வ.னமாமள5கOம�I,�வ@டம@டறா�ய,9தந.�@டா@ 

ெபா.ன5த��கமல�ெபா�@7�வ :$றி����ெபாறிநிற�	ய�வண�,4தி 
ய.னவாகனேனயாதிவானவ,கள�9தவராய!ரGகதிேரா. 

ப!.SமRவ!லிGக9த.ன5.ெம<ய.ப!.ெப��ெகழேவய��சி4தா, 

1167 இ9தந�லிலிGக4திய�ப!ைனநா7ெயOண�மாதவ,நOண! 
ய9தந$பா+சாத�ல4தினைண9தி6�க9ெதா%மாGகாG 

ெக9ைததாOமலைரய!தயநாOமல+லி�4திேயேவ%ேவறாக4 

த9த�ள5லிGக9தாபனLெச<�ச9தத�வழிபடU$றா, 
  

 ேவ% 

1168 எ4தல��	கழி4தலேமவ!யவ!ய�பாேல 

ப4திெகா�பா+சாதநிழ$க@பரேமச. 

சி4திரேமவ!யேசவ7கO6தின9ேதா% 

�4தியைட9திடேமானமைட9தனெரா�சாரா, 

1169 ெவGகனலா�திேவ�வ!வ!��ப!னெரா�சாரா, 

தGகியேயாகசமாதியைட9தனெரா�சாரா, 

ெபாG�தவ�	+ெபா$ப!.வ!ளGகினெரா�சாரா 

ரGகணர.றன��சைனெச<�நெரா�சாரா, 

1170 ப+சன,ப�ெறாழி�ப+Iெகாடைட�நெரா�சாரா, 



��வ!ைனவழிபடவகமகி�\�நெரா�சாரா 

(இ�பாட�வ+கைளய64� இரO6ப�கGகள5� உ�ள பாட�க� 
கிைட�க�ெபறவ!�ைல ஸ) 
1185 ....     .... 	+�ழUைமெயா6ெபா�மட�வ!ைடவ�மநக.ேம� 

வ�பவம%�வைகய�ள5னெனா�தன5வரம.ேனா 

1186 அடக�தைனந.�ட.மிைசத�ம9தணS�� 

�டUய!,வ!6ெபா;��ப+Sய,கய!லாய4தி. 

வ!டgக,த�ெவ�வ!ைடத�ெகா7யவ.ெம<ய.பா$ 

றிட�றேவதிக�மைற�7தைன1பேதசி4தா. 

1187 ேகா6திக�9த�ழ9ைதமதி�சைடெகாOெட.% 

மா6மர.றிக��வணநகரமத.பாேல 

பT6%தானமள5�பவரGக�ெப$ேறா,க 

ண:6ம��பலநா7நிற4தி7ன5கரா�� 

1188 அ.ன5யதானமத.கணள5��ம�9தான 

ம.SபலGக�வழG�ந,க@கைவவ9ெத<� 

மி.ன�ளால�ேத$�ந,�ெக.%மி��பாவ9 

த.ன5க,சIனகச4தியமாமி�சா$றGகா� 

1189 ெம<�ப6தானமள54தி6ம9தந.ேமேலா,க@ 

ெகா�ப%ந$பலSOெடனேவா�தேல$ேறா,க� 

ெச�ப�த:நரக4திைடேச,�வெர.SLெசா 

லி�பதிய!.கணதி�ைலய!ரO6மிைணயாமா� 

1190 இ4தலெமGக,மி4தலேந,ெசாலவ!.றா� 

மி4தலந��ைம19தவ�$றவ!�9தான 

மி4தலேமெயன5லி4தலம.S�ய!,�ெக�லா 

மி4தலந.ெகனIைரெசயேவO6வதி.றாமா� 

1191 	+�ழUைமதிக��வண�வ9�ெபா�9�Lசீ 

�ைரத�ப!ரமைகவ,4த	ராண4ெதா.rன 

ம�வ!யெவOப�தாகவ;4�நல4தியாய 

ம�H%சIனக�ன5வவ�9தவவறவ :,கா� 
  

 ேவ% 

1192 சிமயமாலிமயாசலேமவ!யசிவமேனா.மன5ேச,கIமா+ேத, 



சமயநாயகிெசௗ+சேகாத+சகலகாரணநாரண!யாய!த�� 

கமலேலாசன5காைதையேயா�ந,க�திேயெசவ!வா<வழிேயா,�ேவா 

ரமலநாயகனா,பதமாகியவ+யதாமைரந:ழலி�வா�வேர 

 உைமவ�ச��க �$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 1192 
 ***** 
  

 பதிைன9தாவ� 

  �ேசாதித:,4தயா4திைர�ச��க� 

1193 பட,ெச;9தக@6�ைபயவ!��4தி�பா9தள5.றைலய!.ேம$ப64த 

Iைடதிைர�கட$சீ�லகின5�ேமலா1ைரத�மி4தல�ெப�ைம 

தைடபடாத�ள5$சா,9தி6மி.ப�சIனக�ன5வேகெள.னா 

�7வ!லான9தவா+தி����தி,தவ�Kத.ப!.ெமாழிவா. 

1194 திைர	ர�ேகாதாவ!+த�த:ரLேச,9தி6�பலவளனா,9த 

ெபா�வ�ேபாகவதிெயனேவாG��ெபா$ வ�64தந$	+ய! 
னரச,கெண�Gகிய%தின9த4தம�9திைறயள9�வ :�9திைறLச� 

பரவ�ம�டமண!ெயாள5பர�	� ப+	ரம�வ!யபத4தா. 
1195

 அ�மைறயாள,�க��சைனய.ப!னா$றிேயயறGக�ைக�ெகாO
ேடா. 

ெப��ந$ற:,4த4�ைறெதா%9ேதா<9�ெப�G�ல�ப!தி,கட.ற:,4ேதா 

ன5�நிதியதைனய!ரவல,�கா$றிய!ர�ெபSமி��வலி�ற9ேதா. 

க�த+தாயகைலபலெத+9�கட�க�Gகைல�கட�கட9ேதா. 

1196 காமன5$சிற9தக@டழ�ைடேயா.காமமாதியகைளக@ேடா. 

றாமந:�	யLேச,தைர1ய!,�ெக�லா9தாய!ன5bG�தOணள5ேயா. 

ேசமமாகியெசL ட,வ7ேவலா$ெறRவலியட�கியதிறேலா 

ேனமிய9தட�ைகந:ன5ற�ெசGகண :Oடமாெலனவ���Oேடா. 

1197 ெச�	மாய!ரந$றி�9�ம9திர4தா$சி+4���	ர9தைனெய+4த 

��பர�ெபா�ளா��கெண�ப!ராைன��ெபா;த��சைன�ய�ேவா. 

ைப�ெப��பா9த@ப�றைல ம9தப7ெயலாGகOண!ைமேபால 

ெவா�ப�மதிய�ற�கவ!ைக�கீேழாG�ெசGேகானடா4�ரேவா. 

1198 மதிவள,9ெதா6Gகிவ9தி6நாள5.ம.ன5யவ@டமித.ன5$ 

%தித�ம,4ேதாதயமேகாதய4தி$ெசா�வ!திபாதந.னாள5 



Sதயநாடன5ேலாராய!ரேமாெரா.%ளGகள5aGகெவLஞா.%9 

தித�%தானவ!தமிகவள5��9ேதவவ.மாெவS�ெபயேரா. 

1199 அ.னெதா�	க�ேச,ம.ன,ம.னவS�கழிதலி.�;�லேக4த 

ம.S �ேசாதிமாந:தி�கன�வதான5ய.ேறவமி4திரச 

ென.Sந.ைம9தs+�ேவா�மிகல%மகரேமUய,4த 

க.னலLசிைலய!$காமேனெய.ன�கOணக.	வ!ய!னOண!னரா� 

1200 சாலIGக$ேறா,தGக�பா$கைலகடா9ெத+9தி����ரவ, 

சீலந$�ரவ.ெச�ப!யமா$ற9தின9ெதா%9திற�ப!டா4திற4ேதா, 

ஞாலேம$றிகி+	�@7ந.கள5�பாைரபதிெயனவள,9தத$ப!. 

மாUெம<4தி�I�ேபாலவ,�கி.பமண�	ண,வ!4தன.ம.ன. 

1201 ம.னவன9தைம9த,நா�வ���மண�	ண,வ!4தப!.மரபா. 

�.னவ.றன���;�லகள5�பா.ெமா<4தி6மண!�7கவ!4�� 

ப.Sம9தி+கட�ைமந�	த�வ,�பா�கா4தி6ெமன�பண!9�4 

த.Sைடமடவாட.ெனா6�ெபா��ப,தா.றிக�வன4திைட�சா,9தா. 

1202 சா,9��தGகட�ெபாறிதண9�த6�ப��வள5ைய19த64� 

ேந,9தெம<Lஞானநி@ைடய!$\7ேநயேமா6$%டன:4தா. 

ேச,9தி69த�மசீைல1Gகணவ.ெச�வழி�ெகா6ெசல4தி�ந. 

கா,9தி6�.ேனானSசேராடவ,�காGக9திய�கட.�74த.னா� 

1203 அ�ெபா;தGகOைண9��.னவைனயார��வ :ைணநாரத.றா. 

%திபல	ைன9�ெசா�Uவ�ைடேய.rயந$பாெரலா9ேதாOேம. 

ம�மல,மாைலெய.னேவ ம9தம.னநி.மன4திைடமதி4ேத 

ய!�	+ைவ�ேயலாழிK;லகதி.%ன�கிைணய!ைலெய.றா. 

1204 இ9தந$றல4தின5�G�ல�ப!தி,கள5ைய9�நி$ெகதி,�க9தரேவ 

வ9�ந:வழG�9திலத��பண4ைதவாGகி7.ம$ைறயதல4ைத 

�9�ற�காO7ய4தல�ப!தி,கO�4திய!னைட9தி6�	ரமா 

ம9தந$றலேமய��ெப�9தல4தினதிகI4தமதலமாமா� 

1205 அ.றி1�ப!தி,களைனவ�ேமலாம��ெப�GகGைகய!.கைரய! 
ெனா.றியமகி��சி1$றின5தி��ப�ைர��ெம@ட��பணமதைன 

ம.றவ�ப!தி,க�வளGைகய!�வழGகி.ம$ைறய,ந$கதியைடவ 

ெர.றைதயான5Gகிய�பேவO7.ேறய!க�க79திலGகியேவேலா< 

1206 ஆதலாலி9தேவாதந:,ஞால4த�G�ல�ப!தி,க�யாவ�ேம 

காதலின5ைன9�திலத��பண4ைத�ைக�ெகாH�பதிையந:க�4தி. 



ேமதக�காO7ெய.%ந.மகதிவ :ைணநாரதன5ய�ப!டU� 

�தலம.ன.ெபா�வ�4தவ4��	ேராகித$கி.ன.	க�வா. 

1207 ஆரழ�வள,��ம9தண :,g9தம�	ய�பாதgO6களா$ 

ேப,ெப%ெமம�ெப�G�ல4ேதா,க�ெப�Gகதிெப$றனரதனா 

ேலா+ன4�கH��+ய�யாந:வ!�க9த��	+�திெர.னா 

நாரத$பண!9�ந$றவ4தைலவனான5லேவ9தS��ைர�பா. 

1208 ெதா6கடUலகி$%.றி�6�IL டரவ.ெறா��ல4ேதா.ற� 

வ6வ%சிற�ப!.மறிதிைர�கGைகமாநதியாகியத:,4த4 

தைடவ!ன5$ெச.ேறயா6தியாய!ன�4திய!னாரதSைர4த 

ப7நின��Oடா�பக,�வமி.S�ப7ையேயார7ய!னாலள9ேதா< 

1209 கடLெசா+கரட�கIHைட�கைற�கா$கசரத�ரகமாேசைன 

மட9ைதயரGகிவள,4தி6மைறேயா,ம.Sமாணா�க,பாGகாக4 

ெதாட,9�ப!.ெச�ல4aமண!கனகL ட,வ!6மாள5ைக�ெகாO6 

பட,9தி6ெக.னா�ப7வ.றா.பக,9தபா.ைமய!$பா,4திவ.பட9தா. 
  

 ேவ% 
1210

 தி��லெகலா�பரIத:,4தமதி.ேமலா<4ேத ெப%கி.றநலிராசமா
<வ :றி 
மி�கப!ராயைகய!ன5.ெம<�ன5வேரா6�ேவ9த,ெதா;�ேவ9த.மகி�
ேவாG�ப!தி,கண� 

��கண!மல�கடIO�Oடகமல,4தாO�4திெபறேவவ!ரத�Oடன
மதாேய 

த�க	க�ேச,திலத��பண�ந�லகி4தO	ன�ப79�+யதான�மள54
ேத 

1211 ம.ன5யவ+4�வார9திகழவ9திமாளவGகாேகாலமாநிலகOட9 

த.ன5க+�ேசாேம ரLசிலாதலந:�ச�ரேவதவ :சGேகாமதித:,4தவார� 

ப.னேகச�பா.ைமபக,ப,�பேரச�பக�ம�கOேட ர�பரவ�Lசீ, 

�.Sமாரண!யGேகாமளம�வ!நாHLK�லIகி.றெகௗமாரகா9தார� 

1212 கதிெரா;�நாககான�பTமகானGகாச%ெச;GகIசிக�	க�நாள5Gக 

மதனமகி�\ரவ��பாராவேதச�வா.�க6ெதாடெவ;சிலாசநாகLேச 

ரதிகந�வராகெம<4�தியம,ேகாக.னமா4திேய ர�ேவகத+சன�வ�L
சீ, 



வ!தம�IமGகிசாலாவன�வ!ளG�ேமIம�வாரண!யமி�கவடகான� 
1213

 மாIலIசரவேண ரம�வ!ேயாG��வான9ெதா6L 4தவான9த
கான9 

ேதவ,ெதா;ெத;ந.மsசிவனேமாெரO7ைச
ெச.%	க�ெகாOடதிக�சGகேமச9 

தாவ!ல�Oமி�ப!ராசாப4திய ர9தைசைமெப%மாேவண!திரமகி�\�� 

�Iலெகலா�பரI��	னLேச��� ர,கேணச�%சீசய!லம�மா 

1214 ச�பராலயந:ட�Gகதலிகான9த�Lசீ,வ!Yபா�கGத�ேகா7யTச 

ம�	வ!ெதா;�வசி@டா�சிரமப.பரமகப!ைலயT ரம�@காளகOட� 

வ�	லIகி.றமாவனநகரேமவா.வாH$%வளமி�ககாள4திமைலேச 

ெர�ப!ரா.மகி�தG�ப�பாதியTசமி�ேளாடவ�OேமIதி+\டவ :ச� 
1215

 க�த+யவOகாLசிநக,க9தேமIகணகOடவ!சமி�கடல�தகான
� 

பரIமவ!�4தந$பாராவேதச�பர %நி�4தகGக.மாடகள+ 

தி�ேமIேசாணாசலGேகா�ேகச9ெத.றமி�மணG�லIகி.ற���.
றG 

��மண!ெகா�ேகாப��பத�வ!O6கி+ேயேகாலமதிேமUலIகி.றவ! 
ேவச� 
1216

 வ!சதமி�தி�ைலவனமி�கில�கி.றேதவதனசல�ெமழி.ேமIதி�
ெவOகா 

7ைசவய!4தியநாதெம.சாையயடவ!ேயம�%மி.பம�ளாமிரவனLேச
, 

வைசய!�க�லியாணமGகலமகி�சிற9தம�Iதி+ேகாqசம.றிமாேகச9 

திைசகெடா%மிைசநி%Iேகா�4தியTசLசி4தித��மWசம4தியா,� னேம 

1217 பரவ+யநாகநாதG��பேகாண�ப@qசேமIச9திரேசகரLK� 

தி+சிராெவ�ைலய!%வா1%தலLேச,த:,4தமைவயா71ட.�,4திய7
ேபண!� 

ெப�கா,வெமா6திலத��பண�ந.கா$ேபராதகாதலி$ப!தி,க@கள54ேத 

ய�ளாளனGகய$கOண!ெயாடம,9தவாலவாய!.கOமி�ம.	டனைட
9தா. 



  

 ேவ% 

1218 அைட9தத.ப!.மிைட9தள5ேசரல,9தெச9தாமைர��வ!னழ��4த 

தடG�ைட9�ப79தா74த�கப!தி,கடன :9�தழலி$கா<9ேத 

1ைட9தைப�ெபானண! ம9தIைமயாேளாெடைமயாHமிைமயா��க@ 

பட,9தசைட�பரL ட,ெச�ப+	ர�ெபா$பதGகடைம�பண!9�பாGகா� 

1219 ஏ,ெப%ந$ற:,4தGகள5யாைவ19ேதா<9ேத<9தப!தி,கட.கள :9� 

ேப,ெப%ம4தலGகெடா%�ப!+யாதப!ரா.றன7ேபண!ய.ேனா, 

ேந,படலிலாைமய!னான5க�4��ன51ைர4தெமாழிவ!ேநாதெம.னா4 

தா,	ைன9ததட9ேதாளா.றாமைர�கOண:,த��ப4தானG�$றா. 

1220 அ�ப+சGகரச,ப!ரான;G�தUமரன�ள5னGைகதாG�L 

ெச�ப�9த9தி+வ :ைண4தி��ன5வன.ப!ெனதி,ேச,9தகாைல 

ெயா�ப+யகட.�க@7Uதயவாதபெனனேவ1லகி$ேறா.%9 

த�ப%ம.னவ.�ன5வ.சரOபண!9�மகி�9��கLசா�ப!நி.றா. 

1221 நி.றிடUநி�ப.�கெமதி,ேநா�கிவ :ைண�ன5நிக�4�கி.றா 

S.றன�த9ைத1வ9�ன$க��	Oண!யக.ம�ஞ$றலாேல 

�.றியெசL ட,ேவேலா<ெசா$ற�ம�பல.	சி4�4ெதாைல4த�ேவ
O6 

ெம.றதனாெலள5வ9திGகி.ப!�4திெயதி,�க9த9திலனால�மா 

1222 ஆதலினாலின5ய!ரGேகலாதப.ற.�ல4�தி4தவரச,ேகாேவ 

ேயாதU%காரணெமா.%Oடதைன1ைர4தி6வேமா,தய!9த� 

ேகாதிUய,மதி$\ட$�ணதிைசேயாசைனெய�ைலெகாOடபா+ 

சாதவன9தன5Uலக9த9த�� 9த+தவLெச<தலெமா.%Oடா� 

1223 அGகணம,கி.றசிவலிGகமெதா.றரசநினத�G�ல4�� 

ெபாG�கதிேரா.�ைச	+9தி6ெபா$ப!னதாகி�ேபாக�4தி 
ெசGைக�வ!4ெதேரS9ெத+சனLெச<தளவ!ல��ெச<வதா<ெவO 

சG�லI�ேவகவதி4தடGகைரய!.ெற.ேம�பா$சா,9�ைவ�� 

1224 அ9தமண$ற9தசிவலிGகமத$காய	க�வா1தி�கி$ 

 9தர�.ற�	ெதா6aர4திலிரவ!ெனாள5�ைத9திலG�L 

ச9திர.வ9த��சைனெச<ச9திரலிGகமெதா.றத.ேன+.றி 
ய!9தெவா��Iல�ெமLஞா.%மின5ேத4தவ!���மாேதா 

1225 அ4தல9தானர.றன��ம�9தவ,��ம��ப!தி,களாய!ேனா,��L 



சி4தமகி�தலமதன5$ெச.றைட9�.ப!தி,கH��4திேலாதக4ைத� 

	4த�த4தட�ெபா�9�	னலா7யள5�கிெனதி,ெபா�9திவாGகி 
�4தியைட�வரதனா.�ய.றி6திய!��Oைம�ழI4ேதாளா< 

1226 ேமத�மி9நா�கா%மி�கக�ம4ெதாட,�சிேமவலாேல 

ேயாதி6நி.னா$ப!தி,கHற�காOட$க+தாகி$%ழ9தக.ம 

மாதரவ!$ப+பாகமைட9தமலமைட9தவதனாேலயGகO 

qத%�9தி�மட9ைதெச�வன:ேயய!��திOணமாேதா 

1227 மல,தைலய!RIலக4�ைம9த+ன5.ன5கரா�ைம9த+.றா$ 

றைலைமெப%நி.ற9ைதத.ைனநிக,மா9த�ேமாசா$றின5.றா 

ன5லவ!டேவந:வ!�9தாந:�	கழிெனா6த�மநி%Iந:ரா 

லில�ப�9தி�9� ைவ4த�9�தைச9தி6ெந6G\+ைலெகா�ேவேலா
< 

1228 மதி1டன.மாதவைரவ;4திம.வ�வ!ைனந:G�மதன5U�ைம4 

�திெகா6ேபா$றின,யா�9ெதா�பவGகெடாைல��வ,யாLெசா$றவா$
றா$ 

கதி,வ!6பா$கர	ர4தி$க��திேலாதக�ப!OடLசிரா4தந�கி� 

ச�,மைறேயார��சைன19தானத�மGகHந:தயGக�ெச<வா< 

1229 மலGகி6நி.மல,�கOண:,மா$றிடவ9தனமிGங.வ�ைலவ9த4 

தல9தன5ேல�தியா�9த�9த:,4த4�ைறகெடா%Lசா,�ெம.னா 

வ!லGைகய,ேகா.சிரம+9தவ!ராமன5��பழிெயாழியவ!ைறL Lேச� 

தல9தைனந$	Oண!யத:,4த�மாடநாரதS9தண9�ேபானா. 

1230 நிைனவ+ய	க�நி�பன5கழ�தகானமண!மகதிவ :ைண 

�ன5வSைரெசவ!ம64��;�ண,�வாய!ரமா�ன5வேரா69 

தன�ப!தி,கட.கழி4�4தG�பலதானத�மGக�ெச<வா. 

	ன5தமி�9திலGகியெபா$	+ைசK��வண4தி$ெபா�9�கி.றா. 
  

 ேவ% 

1231 ேப மி�க	னல����சீ,ேப,ெகாெள@6%ப��ய,காைதயT 
ேதாைசெப$றIலகின5ேலா�ேவாேரா�ெசா$க�ெசவ!ெகா6ேத,�ேவா, 

ேநச�$ற	த�வ,கOேம.ைமயா,ந:6ப4திநிக;�வ!ேவகேந, 

ேத  4தியைடவ,ப!ன :றி�வா.சீ,மி�4தசிவகதிேச,வேர 

  �ேதாதித:,4தயா4திைர�ச��க�$றிய� 



 ஆக�ெச<1� 1231 
 ***** 
  
  
 

 பதினாறாவ� 

  �ேசாதிப!தி,கைள �4தியைடவ!4த ச��க� 
1232

 ெபாGக,ெதா%மG�றவ�ெபாழிறிக;��வண4தி$ெபா�9திம.ன
. 

றG�க�மGகO�த$றான5ைழ4ததியாைவ1ந: சா$%ெக.னா 

ெவGெகா6Gகாமாதிகைள 
ெயா%4ெதாழி4தசIனக.றா.வ!னவேலா69 

�Gகமைறவ74ெத64தaயவ!யாதைனநிைன9�Kத.ெசா�வா. 

1233 \7யநா.மைறவாண,�U4�தி4த��பரந:�லIகி.ற 

ேக7ல�Gகைத ேமலா�கிள4தி6ந.	ராணமி�Gேக�வ!ேயா<ந: 
வா7யைட�ந,தம��மகி�9தள5���வ�ளUந:யதனான5$� 

நா7லிைணய!.ெற.%நரபதிெச<ைகைய� ��கிநவ!�வதானா. 

1234 ச�,மைறேயா,�ரவ�ட.றமி�ம�ைரதண9ேத�ைப�	ரவ!�@7 

1தயமா�வைர�க@7ேனாராழி4ேத,ெவ<ேயாSதி���ேவைல 

ய!தயமதிெனா�ைம1டன5ய�வ :ைணநாரத.றான5ய�	மா$றா 

லதி,கழ$காலரச,ப!ரான��பா+சாதவன4தைட9�மாேதா 

1235 வO7ன9�ைத1மOடல�ெபா�@6மல,த�மண!ெயாள5பர�	G 

�Oடந:,ப79�ேகாதி�ெச�பவள�ேகாலேமன5�சிவ�ெகா;9ைத�  

கOட7பண!9�க�த��ப!தி,க� கட.கழி4தைட9தவேனா,நா@ 

பOட�ேவதபராயணேரா6�ப+9�ந$ெறாழி.�ைற	+9� 

1236 வ9தி6மளவ!.வானவ,ெப�மா.மாெப�Gேகா	ரவாய!. 

�9ைதநா.மைற1�;ெதா�G�ண,9��Iலேக4தி6ெநறிேச, 

 9தரந:%�ைத9தெம<யழ�9aயவ$கைல1ைடயழ�9 

த9தகாலவைன�கOடவ.றாள5$றடமண!�7பட4தா�9தா. 

1237 தா�9ெத;ம.ன.ற.ைனேந,ேநா�கி4தவ�ன5யாசிக�\றி 
வா�9தைனெகா�ேலாம.னந:ெய.னாவள�ெபறமா$றந.கைறய� 

ேபா�9தி6மதிய�ெபாதி9தெபா$ச7ல��வணேமIமார�ைத� 



K�9தமாதவ,க��ழாGகO�.%ைத9�தி4திட4ெதா;�ைக�வ!4தா
. 
1238

 ெதா;தைகதைலேம$ ம�பெம<ெபா7�ப4�தி4தி6கி.றெசா$ற
�நா4 

த;த;4திட�ெச9தபன5ய�ெபா�@64தாமைர�கOகண :ர�வ! 
ெபாழிதரI�ள��கிடவ.ப!$ெபா�9தியான9தவா+திய!. 

�;கிெம<Lஞானவ!ழிய!னா$கO6�Oெட;காதலி.மWOேட 

1239 பாலி.ெவOடரள9தைன4திைர �@7�ப9ெதறி9ேதவ!ைளயா6L 

சீலமா,ைவைக4திக�	னலிட4�Lேச,9தெத�ள�தத:,4த�L 

சாலந:�வானேறா<ச9திரதட4�LசGகர.ேகாய!லின.பா$ 

ேகாலவாள5ய!ரO7@டேதாெர�ைலெகாOடமா,�கOடத:,4த4�� 

1240 நான�9த�மதான��	+9�நவ!Uந�ைல9தினGகா% 

மானபOபா7ய%பத�ர.ேற யண!�ைகவ!O7டவல,4தி4 

ேதன5�9�O6ேத�கி6மிதழி�சிகழிைகதிக�9�ெசLச7ல 

வானவ.�ைசமைற�ைறநடா4திைவகின.ைவயகGகா�ேபா. 

1241 �ைறைமய!னGஙSைற1நாேடா%ெமாழி1�வாய!ர�ன5வ,� 

க% ைவய7சிலள54�வா.மதியம�Gகைலெயா6G�நா@q,4த4 

�ைறெதா%�ப79�aயமாதவ,த9�ைணய7ெதா;�ய,ப!தி,க� 

ெப%திேலாதக��ப!Oட�மள5�பா.ப!Lஞக.�ைச1�ேபண! 
1242 மாமண!வர.றிமறிதிைரெகாழி��ம�மல,���மண!வாவ! 
நாமேவலரசனO,�Iண,9ேதந.�நிகண4தவ,நாக, 

ேதமலரலGக$றிOமSேவ9த,சி4த,வ!Lைசய,க�கி.னர,க 

ேள�%ப!தி,கெளO7சா�க4த+யாவ�மWO7னர.ேற 

1243 நா9தக4தட�ைகநரபதிய9தந.	ன.��கிேயய.பா$ 

ேச,9தத�கிணாப!�க4தனா<�.b$றிகழிட��O6ந.�ைசய! 
ேன<9தமாமைறேயா+ைச4தி6மா$றாலி�9�சGக$பேந,	+9தாG 

கா<9தி6த��ைபத.ன5லாவாகி4த�G�ல�ப!தி,கைளய�மா 

1244 வ;வ!லா�சிற�ப!.ம.ன5யமரப!.வ9த��கி.றெவ.ற9ைத 

கழிெப�Gகாத$காைளயானாகி$கைல�கட�கட9தனனாகி. 

ெமாழிவ�9தவGகO�ய.றனனாகி.�ன51ைரதவறிலனாகி$ 

ெபாழித�Gகாத$ெபா�வ!ைட�பாக.�சைன	+9தனனாகி� 



1245 அ+யந$ற:,4த4�ைறெதா%ம.ப!னைட9தியா.ப79தனனாகி$ 

ற�ம�9தவ�9தாெனா�வ7வா9த9ைதெசா$றவறிலனாகி$ 

ப!+வ��ப!தி,ந.ப!தாமக.ப!தாவா�ெப�G�ல�ப!தி,க�யாவ�ேம 

ய!�நில�	கழெவ@ட��பணGெகாOெடதி,�கமாகேவேவO6� 
  

 ேவ% 
1246

 ஈGகைட9ேதயாவ�ேமெயதி,�க9த9தியானள54தவ!��ப!Oட4
ைத 

வாGகிய�9தாெதாழிய!.வ�ைலய!லா�ய!,�ர�ப.ம.றவா<ைம 

ந:Gகல�மS�ல4தின59தி�க�ப@ேடனா<ேந,வென.னா 

வாGகைண9ேதா,ெசவ!நிைற�பவைற9�திேலாதகமதைனயவ,க@கீ9தா
. 

1247 ஈ9தி6மRேவைலதன5லி�நிலேவ9த.ப!தி,கள5.	$ேறவா. 

ேறா<9�ய,ெபா.Sலக�%L ர,வ7வGெகாOடவ.�.ேறா.றிேய
ேனா, 

தா9ெத+யாவைகயைட9�த�ககரபா4திர4தி$ற9தயாI 

மா9தரGக�ட.ேறவர�த�9�மாேபாலவ�9தினாரா� 
  

 ேவ% 

1248 அ9தேவைலய!.ம.னன+யப!தி,கட�ைம 

�9�றேவகாOடUேம�தி�Gகாத.�Oேட 

ந9த�ப!தி,க�காணநான.�ைடேயென.னா� 

சி9ைதமகி�9தாGக.ேனா,ெச�	மாசிெப$றா. 

1249 �ணா,ைம9த,த9த	த�வ,Kழ9�ேபா$ற 

வ :ணா�ப6தல.றிவ :6வ!சய4ேதா6 

ந:ணாHட.வா�ெக.னாேந,9ததவமW9தய.மா� 

காணவரன�லதி�Gகழ$ேசவ7ய!$கல9தா, 

1250 இ9த4தலமா.மிய4தின5%��ததனாலிைறேயா 

ன9தம$றவறLேச,9த+ய	கைழநா@7 

19�Gகாத$ப!தி,க@�ய�Gகதிந.�றேவ 

த9த	ரெம.பதைன4தாவ!�வ!ள�க9த9தா. 

1251 வாவ!திக��வண4�மாண!�க�மாமைல�� 



ேமIெச�ெபா.ெகா7���ேவணவாவ!ன :9� 

�வைலய9தா.ேபா$%�ேபா.னைனயான�ல�ளா$ 

ேறவவ.மன��ேச<சீவ.�4தனானா. 

1252 ஆன�வாய!ரந�ல+ய�ன5வர9த 

மானேவ$ைகம.ன.வOைமகO6மி�க 

தான9த.ைனந�க4த4த�ப!தி,க6<4� 

ேமானஞானவ!.ப�4தித.ன5U$றா, 

1253 ப.னவ��பராைர�பா+சாதவன4தி. 

வ.னமி�ந.மண!��Oம.ன.ற.ைமகாuஉ 

I.னவ+யகாதU�ள�ப!74தாG�9த� 

ெபா.Sலக4திS�ப,�மைழமிகேவெபாழி9தா, 

1254 பO,பாவமைன4��பாற�ெச<வதாகி� 

	Oண!யமா<ேமலாகி�ெபா�9��	@பகான4 

தOணனO,ேகாய!$க+யநி�திதிைசய!$ 

றOண9�ளபமாேயா.றன���ப�சிம4தி� 

1255 தாவ!�	க�ந$ற9ைதசகலIல��ெப%வா. 

ேறவேதவன�ளா$ேறவவ.மலிGக 

ேமாவ!.மைறேயா,த�மாெலா.ைறயGேகதாப!4 

தாவதானதானம9தமைறேயா,��தவ! 
1256 ேகா7ெச�ெபான9த��ழக.றன��Gெகா64தாG 

காட�வயமாம.னன�9தவLெச<தம,நா@ 

ேட6Gகதிகண��9த:,4த9ேதா%�ப79� 

மா6ந�லவ :ைணவ�ல�ன5வ9�$றா. 

1257 உ$ற�ன5வSைர�பாSைரெச<ய!9த�பதிய! 
ன$றம%ந.மகிைமயறி9தைனெகா�ெல.னா 

ம$ைறய9த4தல4தி.ைவக.�.%ைவகி� 

ெபா$ப!ேனாG�Gகய!ைல��தர4தி$ேபா9தா. 

1258 அழிவ!�	க�ம.ன.ப!னானதாைனேயா6 

ெம;தாமைறேத,�வாய!ரமா�ன5வேர4த 

மைழய!னக6கிழி��மதி�K�மாடந:6� 

ெபாழி�ேச,9ேதாG��ெபா$ப!$ேபாகவதிய!$ேபா9தா. 
  



 ேவ% 

1259 தாவ!ல4தல4திெல@ட��பணLெச<� 

ேதவவ.ேமசைன4ெத+சனLெச<ேவா, 

ேமIெமOடைலவ,வா.�ைறவ!��ப!ேய 

யாவ�9ெதாழ�சிவ	+ய!ேன%வா, 

1260 பரIபLசாமி,த�பLசகRவ!ய 

ம�வ!யபேலாதகமLசன4தினா 

ல+ய�வேணசS�கா@6ேவா,பல. 

க+யகOட�ப!ரா.கழற�ேவO6மா� 

1261 ஆட�ெச<�வண4தரS�காென<யா$ 

பT6றேவா,வ!ள�ேக$%�ெப$றிேயா, 

ேதட�Gகதிய��சிவ	ர4தின5$ 

ேகா7ந.�ல4�ட.\7வா�வரா� 

1262 ந9தனவனமண!மாைலந$%கி 
ல9தனமாதியTசS�கள54�ேளா 

�9�சீ,�ேகா7ந�Uகெமாெரா.றிS� 

ெக9ைதேச,கய!ைலய!ன5ன5�வா�வரா� 

1263 �ழ9ைதெவOமதி�சைட��ழகS���. 

பழி9தி6மாலய9தைன1Oடா��ந,� 

ெக;9தவ.	ட.	திதிய$%ம.னதி. 

வழGகி6மதிகநா.மடG�	Oண!ய� 

1264 தவல�9தினவ!ழா4தG�9திGகள5 
ன5வறலிென;�சிந.கிய$%ேவா+யாO 

டவ,மண!4ேத,வ!ழாவண!நட4�ேவா, 

சிவப!ராSட.சிவ	+ய!$ேச,�வா, 

1265 உ$றவ!4தல4திைட1ய!,ெம<ெயா4�ற� 

க$%ண,கைலவேலா,கOடமா4திைர 

ெபா$	ட.ெபா�9திேனா,	ன5தேமன5யா< 

ந$ெப�Gகய!ைலய!னOண!வா�வேர 

1266 ஆய!ேனார,வளவைற1மி4தல4 

ேதயநா.மைறயவ,�கீ9தவ�ெபா�� 

ேச1ய,வ! �	ேதா<சிகரப9திகO 



ேமயெச�ெபாறிக�ேம�வா�மா� 

1267 உ%ெமா,ந.ப!7யன�தலவ!ேனாரவO 

�ைறவ!னா.மைறெத+ேகா7ய9தண,� 

க% ைவய7சில.ன5யதலGகள5$ 

ெபறIவ9த��பல�ேப%Oடா�மா� 
  

 ேவ% 

1268 ச�,�க�கடIள.னசIனக�ன5வவ!9த� 

பதிதன5$றிேலாதகLெச<பா.ைமேயா,பலைனயாேமா 

�திதரல+�மாேதாெசா$றி7.ம.றவா<ைம 

மதிெபாதிச7ல4ெதGக�வானவனறிவன.ேற 

1269 	கUந�லி.பமி�க	Oண!யமள5�பதாகி 
நிக�தல�	க�வதாகிந:�பவ9�ைட�பதாகி 
யகமகி�தரெவ�மாS�கான9தகானெம.%9 

திக�I%நாம�ெப$றி4தி�நக,ேச,9திலG�� 

1270 த�9தி��ன5வ :,கா,Lச9நிதித.ன5�யாS 

மி�9தி�Iைடைமெப$ேற.ேமைலேயா,த��.யாவ, 

	�9�தா�ெபா�9தி.மி�க	Oண!ய9த.னால.ேனா 

ரக9ெதள59த�ள5ன :6மறிவ!னாU�பராவா, 
  

 ேவ% 

1271 சீ�லாIப!தி,கH%Gகதிேச�மாகைதெச�	%கி$பவ 

ேர�லாIெபா�@பக,கி.றவs�காதின5ைற4தி6ம.ேனா 

Y,க�யாIெமா6�கிவ!ைர9�வ!u6லாவ!6��	ர�ெவ9திட 

�ர.�.ன�வ!ைள4தி6ெம�ப!ரா.ேமானஞானந.�4திெபா�9�வா
, 

  �ேசாதிப!தி,கைள�4தியைடவ!4தச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 1271 
 ***** 
  

 பதிேனழாவ� 

 த:,4த�ச��க� 

1272 மைறநா.�மனGகிட9தவ;வ!ல�@சIனகவ.ன�கலாப� 



ெபாறிமய!ன5.றனவரதநடனமி6�ெபாழிறிக;� �வண4தி 
னைறத�த:,4தGகடமில��பவந:Gகிடவா6மா.மிய4தி. 

�ைறைமதைன�வா%	ராண�ன51ைர�பெனனெமாழிவதானா. 

1273 சீரா,9தகா,4திைகந$றிGகH%9தின9த.ன5$ேச,�.வார4 

ேதாராழி4ேத,ெவ<ேயாSதி�பத.�.மண!�Oட4�9தி4தா. 

ேநராகநி.றவ.ம9திரநவ!$றி���ந,தாநிைன9தேத<9� 

ேபராதெப��பவேநா<ெபய,9தத.ப!.சிவேலாக�ெப%வர.ேற 

1274 வனசமல,மாள5ைகய!.வO7�9தி.ன5ைசபா6�வOடானLேச, 

தைனநிகர4தட�ப79�த�Gகி�தமைறயவ,��4தானL ெச<ேவா, 

நிைனIத�ெநLசாUநிைன�ப�G�.மாதிெவ9ேநா<ந:Gகிவா.ேறா< 

கைனகதிராய!ர�பர�	கனலிதன�லக4தி$கல9�வா�வா, 

1275 இரவ!மண!4ேத,�Oடேவ�	ரவ!1ததிந6ேவ%�ேவைல 

ம�வ!யவ4த:,4த4தி.மா,கழி4திGக@7GகOமாதிேனா6 

ெமா�ைம1ட.ப79தா6�4தம,ந$	4திர,�ெப$%வ9�வா�வா, 

பரIசிவம9திர4ைத� ப.ன5�.னா@ப7ய!லர.பதிய!$ேச,வா, 

1276 உைறத�ம4திGகடன5ெலாOகைலேச,�ரைணய!ேனாைரத.ன5. 

ம�வ!யவ.	ட.ப!ரமதாOடவ,மா�ைசெச<ேவா,மேகசேலாக4 

ெதா�ப!ரமக$ப�ைற9�கா9த4திS�4திரேனா6$%�ப!.ைற� 

��மண!ந�வ!மானேம�ெகாO6சிவேலாகமதி$�7யா<வா�வா, 

1277 பGகமி�சீ,த�மாக4திGகடன5�வ!ேச74ெதO7ைசபர�	� 

ெபா�G�கதிேராSதய�ெபா��ப!ன5ேல�ப �ப+4ேத,�@6�ேவைல 

யGகவ.ம9திரநவ!$றியர.றி��.ன�4திய!ேனாடா6மா9த, 

�Gக�ட.பவெமாழி9� 9தமாய4�வ!த�4திேச,வா, 

1278 ைம�கிடமாGகட.�க@7.மா.ேற+�வாள5ரவ!ேதாறா.�.சீ, 

மி�கசிவநிசிய!ன9தேவகவதிதன5.��கிவ!ழி�Lசா� 

ந�கைனநா.கியாம4�ந.க��சி4த�9தானநய9த:ேவாெரO 

7��பாலக,�ைசதின�	+ய�சிவ	+ய!$ேச,9�வா�வா, 

1279 இ�ப+சGகம,9�ைற1ெம�ைலய!ென�மWசன�ள5�9தவாேறா 

ைம�ப719தி�நயனவ�லிதவ�	+தல4தி.வOைமேயேயா 

ெவா�ப+யநவமண!ேச�ய,வ!மான�ேதறி1�ப,Kழ� 

ெச�ப+யIலகெமலா9திைசவ!சயLெச<தி.ப9திைள4�வா�வா, 

1280 மானIய+டபரவ!த.ன5.மண!க.ன5ைகைவசாகமாக 



நானம�பOண!ன,கணவ!�பலதான�பல�நOண!வா�வா 

ரானவ�ேதாதகமாம4த:,4த4�$றத�கிணாயன4தி$ 

பாSமதிதைனயரவ�ப$றி6நாO��கினர�பல4ைத�ேச,வா, 
1281

 ெகா6மறலிதைனய!ட%G�ைரகழ$காGகவSய!ைர�ெகா�ைளயT9
த 

க6வட��Gக9தர4ெதGகO,தேலா.றி��ன5�கைணேயாெம�ைல 

ந6வ%ந.மாதவ4�வசி@ட �ன5வ.கOடவசி@டத:,4த� 

ப7பவ,பOபா7ய%பத9�ைவ���பGகய.ற.பத4ைத�ேச,வா, 
1282

 கைனகதிேரா.கட.�க@ேட�க6�ப+�O76மா.ேற,கடாI�
ேவைல4 

தின�ெபா�ேபா,கள4த ர,ெசG��தி�ைடநா%�வ�சிர4தா. 

மனமகி�வ!$ற�கி�தமாைலேமலண!9திலG�மி94ரத:,4த9 

தன5Uய,பG�ன5த��4தரமா7ேனா,யாகபல4ைத�சா,வா, 

1283 பா,	கழ:ரா%தின�ப79தா7$சாகமக�பல.பைட�பா, 

ேசா,வறந$றிGகHவ9தா7னர� வேமதபல4ைத4�<�பா 

ேரா,கரந:ர�9தினர�கின5@ேடாமபல9த.ைன1%வ,நாH� 

ேப,ெப%�யாகாதிக.ம�ேபணாதபல.��கி$ெப%வர.ேற 

1284 �ரைணய!$கைலெயா6G�G�வதன5$சGகிரம9த.ன5லி9� 

வாரமதிென64�ைர4தமாத:,4த9ெதா%���மா9தேர<9த 

வா,கலிK;லக4தில.ைனய,த��தர4தில,கார�ம 

ேவா+னவ�மாபதிதS�வமைட9தி6வ+��Oைமயாமா� 

1285 மி�கவற�ெபா�ள5.ப�வ :ட��வதா<ேமலா<வ!மலமாகி4 

ெதா�கவ��	Oண!யமா<4ெதா�பதியா<�ப!தி,க�பவ9�ைட�பதாகி4 

த�கன�டவ�ெகா7ந$ற�9தி�மா�ச�,�க.ெசGகதி,மா,�கOட. 

றி��லக�வழிப6ம4தி�நக,ேச,�ந,�க+�ெச�ப!ன5.றா< 

1286 நவ!.றி6வ,ணா�சிரமந.கைடIெபறநாHநா71�ள 

�வ9�	+�$றனேரUைர�க+ய பரமசிவS�வமாவா, 

தவ9த�மி4தல9த.ன5$ற�மிைடoற�தைடயாவைககேணச. 

சிவ9த��க.வ6கன5வ,�ைசெச<ய!ன5கற:,9�வா�வா, 

1287 	கல+யேகதாரமைலகாசிமாகாள�	@கரLசீ, 

திக�கமலாலய9தி�ைலவன9த:தி�ேவதவன9தி�ெவOகா6 



மகி�த�ெத.ம�ைரதன5.ம�Iகதிைய�ெப%வா.ைவ�ேவா,ேச, 

மி�பலமானைவயைன4�ேமIவ,�வணநக+.ேமIேவாேர 

1288 ஆதலின54தலெம�லாம4தலGக@கதிகெமனவைற1மி9த� 

காைத	க�த�ப!ரமைகவ,4த4திரO6தைலய!@டெவ.ப 

ேதாதி6ம4தியாய4திேனா,9தி6கசIனகெவ.%ைர4தா.மி�க 

��ண,வ!.ேமத�ந�வ!யாதன�Oமாணா�க�ன5வ,ேகாமா. 
  

 ேவ% 

1289 ஆ+��பவமா$றியவா�கினாலாரண9ெதள5I$றி6ம9தண :, 

ேச�ந.பலத:,4தவ!ேசடமாLசீ,த�Gகைதெச�ப!6LெசLெசாேலா 

ேரா,I%�ப7ேயாதியேம.ைமேயாேரா,9�சி9ைதெகாH4தி6ம.ப!
ேனா, 

பா,	ர9த��பா,4திவராகிேயபரவ��பர�4திெபா�9�வா, 

 த:,4த�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 1289 
 ***** 
  

 பதிென@டாவ� 

 நள.கலிேமாசன�ச��க� 

1290 அ+யவ!ரத��Oடவ9தணராைவய4ேதாரGகமாக 

Iைரத�ந�ேலா�ய!ரா1ைறகி.றசIனகைன1$%ேநா�கி� 

ப+வ!Sட.ெபௗராண!ேகா4தமனா�ப.Sதவ�ப7வ�Kத 

னரபதியாநள.கலிேமாசனமானகாைததைனநவ!�வதானா. 
1291

 அ�HடெனO7சா�கLKழGக,லெகGக,Lெச.றள�ப�ெசாG
ேகா. 

ம�வ!யமOடலGெகாOடமாகீ,4தி	ைன9�மைறவர�ப!ன5.ேறா. 

வ!ரIமற�ெபா�ள5.ப�வ :டைடவான��சைனெச<வ!��ப!.ேமேலா. 

க�த+யபரராச,கனகமண!�7ய!ட%Gகமல4தாளா. 

1292 �;�லக9தன5ேல@7ென;த+யச�,ேவத�$%நாேவா 

னழிவ!லரன+யதி�வLெச;4ைத1பேதசம�ளாசாைன� 

ெபாழித�ந.ம�வாச�	�மல+@ட��சி4��ேபா$றிநாHG 

�ைழI%ம.	டனக4���7ய!�4�Gேகாதிறவ��ண��.ற.னா. 



1293 அட.மி�ெவ�பைடகா4தலைம�சரண@	டb�கமறிவLசாைம 

ெதாைடெப%ந�லிய$க�வ!aGகாைமa<ைம�ண!Iைடைமவா<ைம 

1டS+ய�7	றGகா4ேதா�ப�பைகெயா6�கலிைவ1ைடைம�Oட 

ெகாைடமட�ப@76ேகாதி��வலயGெகா��G�ம�ெபா$�லI4ஙேதா
ளா. 

1294 �ழG�திைர�கடUலக�;�ெமா�மதி�கவ!ைக�ைறய!$கா4� 

வழG�கலிவலிெதாைல4�ம�வல,த�மா�ய!ைரவாGகிமா9தி� 

ெகா;Gகன$ெசG��திதைன��74�மிக��ம@7ெயதி,ெகா�பள5��9 

தழGகிைலேவென69தட�ைகதாG�நளென.%ைர��ேமாG�ேபரா. 

1295 ஆHமைற��ல4தின.ப!னவத+4தவ�G�ல4தினரச,ேகாமா 

ன:Hம�Hடேனா,நாண!4தநியம�கட.கண!ர�ப!�ெச�ெபா. 

வாHைறேச,ந:� +ைகம.ன:ள�க�ைச1ைடம�G�ேச,4தி4 

தாளதன5$ெறா6ேதாU9தகவ :�கி�ச@டகேம$கவச9ெதா@6 
  

 ேவ% 

1296 ேகா@7யசிைல�ைகதாGகி�ேகாைதயG�லிய!$ேச,4தி 
�@7யேபராவ9தா.���ற�ப!ண!4தியGக 

ள :@டெமGக,9�ைவ�பெவOண�Gக�வ!ப�ப 

ேவ@ைடய!.வ!��ப!ேவ@6ேவ9த,கேளா6�ேபா9தா. 

1297 �டG�வாUைளமடGக.���கிய	க,�கLK� 

கடGகHGெகா7க�ப!.SGகOடகவன�Lெச9த:� 

பட,9ெத+வதி$ெசGகLச�பலமல,கி.றந$�9 

தட9த�மிடGகெளG�9த�வைல�கOண!ேச,4� 

1298 �OடநாOெடாட,�சிந:Gகி�ெபாG�காெனG�9தாO7 

ந:Oடவாலிைன�ெகாழி4�ேந,க6Gகாலிேனா7� 

காOட�ெசவ!சிலி,4��க6G�ர.ஞமலிKழ4 

aO7ேயெதா�வ!லGகி.ெறாைகெயலா9ெதாைலIெச<ேத 

1299 ப�ைசவா�ப+ேய��Oடபாழிேயாராழி4ேதேரா 

S�சிய!ேன%�ேவைல1%கதி,ெத%தலாேல 

ந�சிைலயய!�ேவலGைகநளனன5ேவ@ைடயா7 

ய�சிைலேவடேரா6ம��பசியா�வ�9தி 
  

 ேவ% 



1300 ேந7�ப 9ேதன5ைறமல+ன:6L ��	பOபா6 

ேமாைட�	னலினா71வ9��சி�கட.ற:,4�ய,த��கீ 

ழாட$ப+oரரச,ப!ரானGங.ெபாதிேசாற�9தி1ட. 

ேவட�பைடக�K�தரேவவ!ரேவா,க.ன�வ!ழி�ய!.றா. 
  

 ேவ% 

1301 மாய!�ஞால4தி.ன�வ9தைட9திடIமாக 

மW1ய,த�வ!ன5.%ேமதன5ன5வ :�வதா1G 

கா<சின4தரவ9த:O7�காள5மGகஞல4த.ெம< 

ேதாயIGகனIகாuஉ4�Oெணன4�ய!Uண,9தா. 

1302 �Oெணன4�ய!ெலழா�.K�9தி6மைம�ச,பாவ 

	Oண!ய�	கUேமைன�	ேராகித,வ!ரவ!�ேபா,ேவ 

லOணலிG�$றெத.ெகால�Hதிெய.னம.ன. 

கO,ற�கOடத:யகனாநிைலக@6ைர4தா. 

1303 ஆGக�ேக@ேடா,யா�மரச,ேகா.ற.ேம$பா,ைவ 

தாGகிேயா,சரதமா$றLசா$%வா,தைலவவ!9த4 

த:G�%கனIகOடத:ைமந:Gகிடந$சா9தி 
பாGகினா$	+திப!.ேற$பலி4தி6�பக$கனாேவ 

1304 ஆதலால��பக$கணரச,கO6ய!றலாகா 

ேவாதிட7.வாதப!4த�%கனவ9தி<ரம4 

ேததமா�ெவ9ேநா<சி9ைதெயOண!யதிைடய!ென<�G 

காத�\+ரா�கைட�கOகOட�க�திSOடா� 

1305 கைனகட.�க@7.ெவ<ேயா.க6�ப+4ேதY,காைல 

நிைனI%Gகனேவா,திGகண!க�4தி6�பக$கேண�9 

தைனநிக,த�மேசதாதைனவ!6கி.றேவைல 

ய!ன5வ�கனவ!ய�ப!லWைர9�தின9தி$ேச�� 

1306 கழித�கனவ!.ெச<திகாO7யTதரசேரேற 

வ;வறவ!ய.றதான�வழGகிட�ேவO6மி.ேற 

லழிதராத�ள�ேவO6மறிகெவ�மரெச.ற.ேனா, 

ெமாழித�சா9திம.ன.�74தில.�9ைதoழா� 

1307 சி�பக�கழி9தப!.ன,4திக�மண!��ண!னாS9 

ெதா�ெப�9தான5ேகா@7�Kதா7யாI9ேதா$ேற 



ய�லU$ற�Lசிறாேராடா9தைமய9திெய.S� 

வ�லிமா.றைன1ந:4�ம�ல�ேச,வன�	�9தா. 

1308 	�9�கானக4�நா�ப@	9திையெயா��ப64�4 

த�9திற.ம.ன.ற.ன9தன51ட.சா��ேவைல� 

ப�9தவா<�பா�பதாகி�பைகெகா6ந�டென.பா. 

றிக�9தெம<�	க�மா.ற.ைன�சீறிேயத:O7னாேன 

1309 சீறிேயத:Oடேலா69த:வ�மர�ேபா$ெச9த: 
வ :%ய!,நள.றன��ெவRவராவ!ட4ைதவ :@7� 

\ற+தாகிேயாGகி�ெகா;9�வ!@ெட;9�மO7 

மா%ெச<ந�ட.றாS�வன9தன5.மைற9�ேபானா. 

1310 திRவ!யவழகி.ேமேலா.ேறெசலாம;Gகிமாசா< 

ெவRவரா4த:O7யGக�வ!கி,தமி��றேவேமI 

மRவ!ைன�Lச�ப!.னரற�ப!74�9தலாேல 

ெயRவ�$றி��ப.னன5ட4தவ.ெறாO7ேன<9தா. 

1311 அ.னவ.சி.னாேளகவ�9ததிக$ப!ென.ன4 

த.ன5கெரழிலிேனாG�9தமய9திெசாய�வர4�� 

கி.ன�@டைலவனாகிய!.னற:,9தி��ப.ன 

ம.னவ.ற.ேனாேடகிமாதிைனவ�ைலேச,9தா. 

1312 ஆGகவ.ப!.SLKதGகா7�.னவைனெவ.ற 

பாG�ட.றன�ெதா�சீ,�ப7ெயலாமைடவ!$ெகாO6 

த:G�%GகனIவ9தி4த:ைமைய�	+9தெத.னா4 

தாGகிய�9தா,மா,ப.ற.SளGெகாO6ம.ேனா 

1313 தG�த:,4தGகேடா<வா.றமய9திெய.Sமா� 

மGகல9த�ந.ைம9த,ம9தி+4தைலவ,Kழ 

ெவGக,�பரILெச�ெபான5னமண!4ேத+ேன$றி� 

ெபாG�ெவ�பைடய!ேனா6�	ரவல.ெகாO6ேபா9தா. 
  

 ேவ% 

1314 ேகதாரமவ!�4தGகிள4�கையப!ரயாைககிள,வாேனாG�� 

ேபாதா,9தவடகான�ெபாGகிெய;Gகாள59தி	கலவ9தி 
காதா,9த�ைழயன+4�வாரமி�மாளவமாகதGகரேகால 

மாதாரமா4திநக,பLசா�சர4ேதாடாரைணந$கான� 



1315 ப!றG�கி�@7னகானLசடா1தலLேசாேமச�பTமகானL 

சிற9தி6மLேச ரLச�லிகாயாவனGேகா�ரேரச9த:தி 
லறGகைரநா�ேவதவ!யாதா�சிரம�ெவதி+கா�சிரமமாதி 
கறG�திைர�காவ!+K�க��தி+சிரா�கிய�GகO6ம.ேனா 

1316 ெதO7ைரேமாதி�கறG�9த:,4தமைவயா7யவ.�,4திேபண!� 

பOட�ந$�%�ன5வ.ப.Sதமி��ெசா.மண���பாO7நா@7� 

வOடெல64தைல	ர@6�ைவைகநதி164தம�ரா	ேரச. 

கO6%ெசா$சயனயனக,��ரநாயகிதா�கO6ேபா$றி 
1317

 ெகா7மாடமதி$\ட$�ணதிைசேயாசைனெய�ைலெகாO7லG�
� 

ெபா7�6தழெலனேவெபா�9தியெத.�வண4தி$ெபா�9திநாH� 

ப7ந:6	க�ெகாOடபாதாளநாதைன1�பGகி$ப�ைச 

வ7ேவா6�டனாகிவள,நாதவதிதைன1�வ9தி4ேத4தி 
1318

 �;�ல��	க�தர���ர நி.%�ழG��.றி.�;I4ேதா
ளா. 

வ;வ!�பதிமகிைமைய1மன4�%நி.மல4திைன1GகO6�.ன 

மழிIறெவLKதா7யலமரெவGகலிநலியவக.றிடாெவ� 

பழிக;I�ப7�றி4��ப+ேமதயாக4ைத�பOணU$றா. 
  

 ேவ% 

1319 ஆதிய9தமிலாதவர.றி�� 

ேகாதிலாதெபா$ேகாய!$�டதிைச 

ேயா�\வ!ள5ெய�ைலய!ேனாGகேவ 

காத�\,கனக4தல�க�மிய, 

1320 மாகந:ணவமாமண!ெகாO6ேவ 

தாகம�ப7யாய!ர9aண!ற:இ� 

ேபாகம.ன5யெபா.னகெர.னேவ 

யாகமOடபேம4தவ!ய$றினா, 

1321 ம9தமா�த���வச9தநா@ 

க9�க�ப@டGக@7வ!64திைச 

ந9��ேவதியேரா6ம9ந.னள. 



ற9தேவ�வ!யLசாைலய!ேலறினா. 

1322 ஓ6வா�ப+1$ற�ள�ப7 

நா7ேயாமநய9�	+9�ெபா. 

னாைடயாபரணGகளண!9தண! 
ந:6ேவ�வ!4தறிையநி%வ!ேய 

1323 ஆO6தாென.றைறவைபயாதியா. 

மாOட�Gகன�ேவ�வ!யைம4தப!. 

ேவO6மா% ைவய!.மிதைவெம< 

�Oடேவதிய,�ைச	+9தன. 

1324 ஆசிலRவ�டா9த4த�9தமி� 

வாசமாமலய4�ம9தாநில� 

வ : Gகால4�மி.னைனேயா6�வ9 

த:ச.வ!Oணவேர4தவGெக<திேய 

1325 ேமIம9தமி�9திைரயா1க 

ேமாவ!�ப�	கேழாG�நள.றன� 

கியாIந�கிய!�Gகலித:,4த�� 

�வேணச.ெபா$ேகாய!�	�9தன. 

1326 எ9தஞா.%மி�9�வ!ைள4தி6 

�9�காதலேரா6%ைவைகய! 
ன9தேவ9தனவப!�த�ெபய, 

த9தநான�9தான�Lெச<�ப!. 

1327 ெசGகன$றைன�ெச<�4தியாபவன� 

ெபாG��வண4ெத�	ன5த.றன� 

கGகOமாநிலெமGக,மா$றேவ 

மGகேலா$சவம.னSOடா�கினா. 

1328 ப!ரமைகவ,4தமாமி�ெப�Gகைத 

சரத�.%தைலய!@டெவOபதா 

�+யவ4தியாய9தன5ேலார,திந: 
நரநேள9திரந.கலிேமாசன� 

1329 இ9தநள.கைத 

ச9த�ட.	க� 

சி9ைத1வ9தன, 



ெவ9�ய,சி9�வா, 
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 ப4ெதா.பதவ� 

 தி�வ!ழா�ச��க� 

1330 எனந$	ராண�ன5ெசா$றேலா6ெம;தாமைற�சIனக. 

	ன5த9தயG�	க�தG�கGைகெபாதிெசLசைட�சGகர. 

றினம.	\ரமகி;$சவGெகா7�நா�	�9ததைனந: 
�ண!ந9தேவா�ெகனஞானந:6ெதாழி.ேமIKத.ெமாழிவா. 

1331 ேவதாகம4தி.வ!திேயா�கீ,4திவ : �ைவகாசிரவ!ய!$ 

பாதாளவ :ச.மகி�ேவாG��,வப�கGெகா�ப�கமதன5 
ேனாதாள5ய4திேனாேர�தின4திS%ேவதபாரக,தமா$ 

ேகாேத�மி�லெதா�ேகாவ!லG�ெகா7ேய$%வ!4தனனேரா 

1332 பக,ப�லியGகHடன:�பதாைகபண!ெயா.%ம��.மடவா, 

வ!கி,தGெகா�ேசாதிமண!ெகாO7ைற4தமி�மாடவ :திய!ைடந:O 

மகர9தயG�மண!ேதாரணGகOமண!வாய!ேறா%�வதிய� 

சிகரGெகா�ெச�ெபா.மண!நி.றிலG�ேதY,வ!ழா�கOடன. 

1333 ஒ�ேகா7ெச�ெபானைவந�கிந:6�லெகG�ேமாG�தி�நா@ 

7�நாHநி.%நடமா6கி.றெத.�வண4தின5ைடகO 

ட�OேமIத:,4தவ!ழI�வ!��ப!னண!ேச,தர�கOடன. 

பரராச,ெச�ெபா.�7யா$சிவ9தபாதாரவ!9தநளேன 
  

 ேவ% 

1334 கைல�கட�கட9தன,கைரகOேடாதமா� 

வ!ல�க��ேவதN�ேவ�வ!யா$றிந� 

லில�கணவ!ழாவண!ெய64தலானள. 

ெறாைல�க�Gகலிெயலா9ெதாைல�கி.றானேரா 

1335 ம$ைறயநளெனSம.ன,த�ப!ரா 

S$றெவ�ப!ரா.றைன1வ9�தா�9ெதழ:இ 

ெவ$றிேச,பைடெயா6�வ!ைடெகாOேட1ய, 

ெபா$ வ�64தத.	+ய!$ேபா9தன. 



1336 அ9தந�வ!ழாவண!யைட9�கO6ேளா, 

ப9தெவ�பவெமலா�ப$ற%4�ந$ 

க9தேமகம�ெச;GகமலபT7ைக� 

ெச9தி�வள4தின5$றிைள�கி.றாரேரா 

1337 வ�9திேயயாய!Sமா�க�பாதல� 

பர.றி�4ேத,வ!ழா�பண!த�ேவO6மா$ 

றி�9ெதா�தின9த+சி4�ேளா,கH� 

ெபா�9�வரழிவ!லா�ேபாக�4திேய 

1338 அ9திவOண4தைனயOணலGைகேவ$ 

க9தேவண9தித.கணGகட�ெமா6L 

ச9தத�ப�Uய!,தைழ�பநாெடா%� 

	9திய!$�ணவ�ேபா$ற�காO7ந: 
1339 உ4தமமாநவத:,4த4�Oைம1 

மி4தல�ெப�ைம1ெம64திய�ெபாணா 

த4�ைணெயன5SெநLசைமகிலாைமயா$ 

 9ததந$சIனகெதா�4த��ெசா�Uேக. 

1340 அவ!�9தி6ம	4தி��வமதா<�ெச1� 

பவGகள5��வண�பதிைய�கO,றி$ 

றவ!,9தி6�	4தி��வ4தி$சா,பவ 

�வ9ெதா�மதி1றிெலாழி1மாலேரா 

1341 ச9தநா.மைறயவ,த�ைமநி9ைதெச< 

ப9தபாதகெமலா�பாற�ெச<தி6 

ெம9ைதெய�ப!ரா@7பாலிைய9திலGகி6 

ம9தந$பதியைரயாO6ேமவ!னா� 

1342 �ரைணதன5.மண!ெபா�9�ேமாைடய! 
லார�Hட.ப79தOண�ெச.ன5ேம� 

வா+ச9தயG��மாைலசா4தின, 

ேந,�வர4தினநிைன9தயாIேம 

1343 ேமI�ரைண1%வ!சாக4ேதாG�ெத. 

�வண4திைற��ந$��ப@q�ந, 

பாவமானைவெயலா�ப$ற%4தேரா 

தாவ!�ச9ததி1ட.றரண!தாG�வா, 



1344 அ.றிேயகய!ைலய!னைண9தந9தநா� 

ெவ.றிய!னவமண!வ!மான4ேதறிேய 

�.%��ெபாழிெறா%L ேவ�ைசயாUற:இ� 

ெச.றரSட.சிவ	+ய!$ேச,�வா, 

1345 ெச�	�4தராயண9ெத�கிணாயன9 

த�ப!லாவ!6�கள5$சா,9தமாக4தி 
ெனா�ப�Gகைலகேளாதாதநா@கள5 
ன�ெப�L ட,கைளயரவ9த:O6நா� 

1346 இ9தந$ற:,4தGகள5ன5தினா7ேய 

ய9தணரGைகய!ன+யதானGக� 

சி9ைதய!.மகி�9தின5த:�ேவா,கடா� 

ெவ9�ய,�பவGகைளேவர%4தேரா 

1347 அ.னந�லண!கலமார�9�கி. 

மி.ன5ைடமாதரா,வ :ைணந.மண� 

ப.Sகா<NறைடபL �பாயேல 

ெய.Sமி�ேபாகேமாெர@6ேம<வரா� 

1348 இ9தந$ப!ரமைகவ,4த4த:Gகிைத 

ந9தி�.சன$�மார$�ந.க�� 

ப9திேச,கி.றெவOபாெனா,நா.கதா 

ம9தவ4தியாய4தின�ள5$காO7யா� 

 ேவ% 

1349 ச9திவ9தைனத9தமாதலLசGகர.	க�தG�மாலயL 

 9தர9திக�கி.ற�சைன�.%ம.ப,ெதாடG�மாமட 

மி9தவOகைதபOப!ேனா�நா.	ட.ெசவ!ெகாO6ேத,�ந, 

சி9ைதெவ9�யரGகq,�வ,ெச�ெபான�பதிெச.%ேச,வேர 

 தி�வ!ழா�ச��க�$றிய� 
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 இ�பதாவ� 

 சித�பரIபேதச�ச��க� 

1350 தைனநிகர+யதவெமா�வ7வாLச�,மைற�சIனகவய.மா 

ன5ைனவ�Lசகளநி@களவ7வாநிமலனான9ததாOடவ4ைத 



�ன5த�திமிர���%�ெபறி9த�ன5வர,�க�ள5ய�ைறைம 

ய!ன5�ேகெளன�க@கம�ந:,ெபாழியெவ64த�@KதனாGகிைச�பா. 

1351 ேமIந�ேவதவ!யாதெனOவசி@ட.மி�கசீ,�கIதம.வாம 

ேதவ.மா,�கOடனGகிரா4திகழ4தி+யத:தர.சதான9த. 

றாவ!�பார4�வாசன�கின5ப.சIனக.மIனபா$கரேனா 

ேடாவ%மைனய�ன5வ,மாண�க�ட.மைற�;�ந.ேகாதி 
1352 ெத+வ�Lசீ,ம4தியானகால4தி$ ெற.றி���வண9த.ன5 
ெனா�வ���ள4�ண,Iட. rGகி1வ9தின5�ைறத�மதனா$ 

	ைரய!க9ேதாG��	க�ச�,ேவத	ரெமன�	க.றி6�லக 

ம��ப;4தி.ப4த;9�மாதவவ!Rவ�9தல�ெப�ைமயாரறிவா, 

1353 அைற1ம4தல4தி.�ைறவ!யாத.பால�Hபேதசந.கைட9� 

ெசறிசடாடவ!ய!$சி%ப!ைற�74தசிவப!ரா.ற.ைனேந,ேநா�கி 
மைறய!ன$%ைறேடாமா4திய9தினSம�வ!யதியானகா@டSLசீ 

�%�ய,நிைலேச��பராOெடா�N%ைர�க�9தவ�;9தா,க� 

1354 கைனகதி,ெத%நா@கழ%ேமாைர9�கன�வள,4ததன5ைடநி.% 

நிைனவ�Lசீதநிக�9தகால4�ந:,ந6வாகிேயநி.%9 

�ன5ய%�9தி4தழ$ ;�ைனயா$%வாதசா9த9தன5$ெசாலி�ப 

மனமகி�9ெதGேகா.மைலமகேயா6மழவ!ைடவ9�ேதா.றினனா� 
1355

 �ழக.மா�வ!ைடேம�ெகாO6�.ேறா.றி��%கUGேகாதிலா
4தவ4ேதா, 

வ!;மந.ப7ேம�வ!;9த7பண!9�ெம<�மய!,ெபா74திடI�ள9 

தழ.�கGகOடெம;ெகனI�கி�ச�,மைற�பாடலி$%தி�ப� 

கைழத�சிைல�ைக�காமைன�கா<9தகO,த�க�ைணெச<த��வா. 

1356 மதி�க��ெப+யமாதவ�74தமா4திய9தினைன1நிைனவ!$ 

கதி4தி69தியானகா@டனா�நி	Gகவைன1Gகள5�	ட.கO6 

வ!தி��ந�வரGக�ேவO7யதள5�பபேமலிS�ேவO6திெர.னா4 

�தி4�வO7னGக6ைவ4தி6Gகமல4�ைண�பத9ெதா;திைவெசா�
வா, 

1357 அலகிலOடGக@க�� ர9தள5��மமலந:ய��வ7வாகி 
மல,மய!Uைற�வணநக,மி�மாம9திரமானைவ9ெத;4ைத 

நிைலெபறெவம��நிக�4தியான9தநி�4தந:யள54த�ெள.னா� 



கைலமதி	ர@6GகGைகயLச7ல�கO,த$பOணவ.கைரவா. 

1358 ெம<4தவ�	+கா.மWரத:ர4தி.ேவதநா.காதிN�வ�ண, 

ச4தியஞானதாOடவGகாண4த9த��வாெயன�9ைத�  

சி4திர\டLேச,9தி6ெமனேவெச�பவாG�$றனாவேரா 

ட4திைலவன4திலானவான9தவ�ணடG�ய!$றிட�காOபT, 

1359 உைர4தி7ன59தIலகி.ேமலாகிேயாத+தாயநா�ேவத 

சிர�ெபா�ளாகி4திக�9தி6மி9த4தி�ெவ;4தLசிைன�ேச,4� 

வ!+4தியாமிவேணேமIபேதச�வ!தி�ப7வ!ள�ப!யான9த 

நி�4தமா6�g�ள�கமலமதாநிக�தி�வ�பல9த.ன5� 

1360 இ9தலமான9த4தலமா�மிைழ4தி69தவ�டென<� 

நி4தியான9த9த.ைனெநLசக4தின5ைன��ந,தம��ேந,வ!��� 

ைவ4தி6�	கழா.மி��ய,9ேதாG��ைவரெமா.றி.றிேயைவ�L 

ச4தியஞானதவ4த,காள :�ச4தியLச4தியமாமா� 
1361

 �� ைவத�மார�தவ!9�வ!$றா.�ைள4தி6L ர,த�ெவா.
% 

�திெப%கிேரதா1கம��.னா�ெசா$ற�நா.�க9ெதா%மி� 

பதிதன5$பா+சாதமாPர�ப.ன��ய,	க�வ.ன5 
தித�%ெச�ெபா$ ைன��ட�கன5ேச,த:�பலவாகிேயதிக;� 

1362 தாத��64தேசாதிேச,மட$�9தக@6ந$றபன5ய�ெபா�@6 

ேமத�கமலேவத.மாலாதிவ!Oணவ,நOண��பரம� 

பாதல4திைடநி.ெற;9தெதா,தாபரமா<�பழவ7யா,�க��ெபாழி1G 

காத�\,தல�ேபா$கழ%நாO�.ப!.க�த�Gகா@சிய!.மி�மா� 

1363 ஆதலின59தவ��ப!ரணவமாமLெச;4த�Hபேதச9 

த:தற�ெகா6ந:,தி�ைலய!$ேச,மி.ெச�ெபான�பல9தன5�யாேம 

காதலின5�4தGகா@6�மி9த�காசிெற.�வண�காசி 
ேயாதி6�பேதச4�ளநடன�ஞ$%த.ம9தணமாமா� 

1364 ெச�	%மி9த4தி�நக,ேமலாLசித�பரெமS�ெபய,திக; 

ெமா�ப!லாவ!தன5ெலா�கணேமS�ைற�ந,�கான9தநி�4த 

ெம<�படஞான�வ!ளGகிடவள5�ேபாெம.னUமிகமகி�\,9� 

த�ப!லா�ய,9ததவ�ய.ற+யசLசிதவ!ைனய%9தவ4ேதா, 

1365 அ$	த4�டனGக7பண!9ேத4திய.	டனGகண.ற.பா 



U$பவ9�ைட���$றவLெச;4திSைர1பேதசந.�ண,9� 

ெசா$பதGகட9தேசாதித.ன�ளா$ 4தமா�ள�கமல4தி$ 

சி$பரான9த4தி�நடGகO6ெத.றி�4தி�ைலய!$ெச.றா, 
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 சி9ைதய!.மகி�9ததி�மைற�ன5வ,தி�ைலய!ென�ைலைய�ேச,
9�. �9�ற�கO6�லகாரணமா<�ைள4தி6�த�வைன�ைறயா$ 

	9திெகாO6+ய�ைச1�	+9�	லிபதLசலி1ட.\7� 

ச9தத�வ!ளG�9தபன5ய�ெபா�வ!$றாOடவGகாOடகவ!�9தா, 

1367 இ4தலமதS�கி.Sேமா,நாமமிய�ப!.மாபாதகநாச 

I4தமநாம�$றி6மதனாUைமதி�மாலய.ெவ<ேயா. 

வ!4தக�ன5மா,�கOடெனO7ைசேயா,ேவ9தெரO���லேவ9த, 

	4தி1�ெபா�வ!.�4தி1�ெபா�9த��சைன	+9தன,மாேதா 

1368 அ.றி1�ன5வ+ரா�கதர ரரானந.�ன5வ,கேளேனா, 

க.றி6�பவGக�கழி4�ந.கி@டகாமியமள5��மி4தல4தி$ 

ெகா.ைறயLச7ல��ழகைன1�ளGெகாOட��சைனவ!திகOடாG 

ெகா.றியவ.ப!Sட.பண!9ேத4தி14தம�4திய!S$றா, 

1369 அGகணSட.வாதா7மாகாள5யா7யேதாடமதகல� 

சGகர.றன��4தரதிைசய!ரO6சா,த�\வ!ள5aர4 

ெதGக,�	க�காள :� ரலிGகமின5தைம4த��சைனெச<� 

ெவGெகா6�பவ4ைதேவர%4தி@டேம.ைம�IலகிS�வ!ளG�� 

1370 ெபா�திைர�கட�K�	டவ!ய!$�,வ�ெபா�9�மWர%வ�டLK� 

வ�கிரகGக�வ�கிர�றலா�வா.�கி.மைழவற9திடேவ 

தைரவள9தண�ப�சல9த�வ7வ�சல9தர.றாெனா,மO6கமா 

ய�மணGகம;மல,த�மல+ய7ய!னாGகம,9தின5தி�9தா. 

1371 அ�	ன$சீதமைடதலினல+ய+யெந@7ைல1டன��ப!4 

��	ற�ச7ல�ேசாதித.�7ேம$K@7ட�கO6�.ேறா.றி4 

த�பறவ9த�சல9தர.றன��4தல�	ர9த�ளரசள54�4 

தி�ப!ய�றமாலய.�தேலேனா,சிைத�க��வா�IமW9தனனா� 
1372

 ேமத�வர4தா.மிடUட.ேறா.றிமி��ய,வ!+Lச.மா�வ!O
ேணா 

ராதி	4ெதள5,�கக9ைதேயவ!ைள�பவாGகவ,ெவ�வ!ேயய9த 



வாைகைய� ம�பா.வலிெபறாைமய!னா.மGைகபGெகாள5,9தி6ெமG
ேகா. 

பாததாமைரய!$பண!9தவSய!ைர�பறி4திட�ேவO6ெம.றிர9தா, 

1373 ஆய�காைலமாயவ.கர4தினாய!ரLெசGகதி,பர�	 

மW1ய,ேகா7ெவ<யவெராள5ையவ!ள�கி6Lச�கரமள54�4 

த:1மி�ெந$றி�ெசGகணா$க.ன$ெசLசிைல�காமைன�ெச$%4 

தா1மா1ய!,��4தOணள5 ர�ேபா.சல9தரSடற7வ!4தா. 

1374 அ�சல9தரS�க��சைன�ேக$றவா<மலரள54தி6�பல4தா 

ன5�சய�ெபறந:டாழிK;லகிென7யமாலயன+வ+தா� 

ப�ைசமாமய!ேலா,பாதிநி.றிலG��பரLசட,ப.னகாபரண. 

��சக�	க;மி�க�வண4தி.�4திையயள54தனன.ேற 
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 ெபாலGகல. ம9தெபா$ெகா7ய!டமா�	Oண!ய.ெபா$பத9த.
ன5 
லல,9தந$ெச9தாமைரமலெரா6கOண�மல+@ட��சி4�� 

சல9தரSடல9த79தி6மி9த�ச�கர9த.ைனமா�ெப$றா 

னல9திக�9ேதாG�நான5ல�	க;ந$றமி���வணநக+� 

1376 இ.Sேமா,காைதத.ைனந:ேகOேமாவ!9தந$�வண9த.ன5$ 

%.ன5வO7மி�9ெதா�மட$றாைழaமல,4தாமைர�ேகாய! 
ல.ன?,தி�காவ.%மாற��ன+யெபா<�க+பக,9ததனா. 

ம.ன5யேதாடமா$றிய�ைசமகி��சிய!$	+9த��வ��பா� 
  

 ேவ% 

1377 பOெடா,நாள%பத�ர.றிைசபா7ேயநடமா6ெபா$ 

	Oடsகமல,�ெபா�@6ைற	Gகவ.	க�தG�ைவ 

�OடநOண!ய!�மOடல9த��+சி�யாெனனIைரெச<ேத 

தO6ழா<மல,மாைலK7யசா,Gகபாண!ெயாடைற�வா. 
  

 ேவ% 

1378 ஏதேமத�ேம�ப!லGகHேமெழாேட�	வனGகH 

ேமா�ெதO7ைரேச,க�Gகடெலா;கந.�ெமாழி9தி6� 

�தல9திகேழ;த:Iய,ெபா.ென6G�6மி�ெபா�� 

பாதிய@ட�ல�ப��பதமானவOடமடGகU� 



1379 வ!4தக9திக�மsசிகாசிப.வ!ளG�ைம9தரவ,ைம9தரா 

க4�ேநமிய�த4ைதந���கி�க�டக9த�வ,ச9திரா 

தி4த,சி4த,க�வ �க�கி�	�ட,தி��பால,கணநாத,வா 

ன54தமானதினந:6தாரைககேண+�வானவ,கடானவ, 
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 எOண!�ப�Uய!�ெமOண!��ெபா�Hெம.பைட�ப!ன5லிைய9
ததா$ 

றிOணமW��கி�வOணந:1ய!,திதி4தி69ெதாழி.மதி4திேட 

UOண!ைன9திைலெகாU.ைனெயா.ப��ட.ெப%�ப7பைட4தன. 

கOணவ!.S�ய!,கா�கேவO7ெலா�கOணைன4த�வ�காO7யா
� 
1381

 எ.%ேவதியன5ய�பULெசவ!ய!ெனறிெகாள�பைடையெயறித�
ேபா$ 

க.%ெகாO6கன5ய.ெறறி9த��கடIெணLசம�க.றிேய 

�.%ெவ�ெளய!%தி.%வாய!த��7�பமா�கிலி7�பேபா 

ன.%ந.ெறனநைக4�மா�7�ள�கிேமலி�நவ!$%வா. 

1382 நாதகீதச�,ேவதெவ.கமலநாப!வ9த�மற9�ந9 

தாைதெய.%மதியா�த,�கIைரத�தியான�த+�கிேல. 

ேபதமி�லெதா,ப!தாமக.ெனSெமா, ெபய,	ைன9�ம�ேபணலா 

ேதா�ந:ெயா�வ,பாUதி4தவ�ைர4திடாெமாழி1ைரெச<தா< 

1383 நள5,கட$	வ!ய!ன5லIட�கHெமன.பைட�ெபனநவ!$றினா< 

மிள5,ப!ைற�கண!மிைல� ெச�பவளவ!+சைட�கடIOேமைலநா@ 

�ள5,பைட�ைக1கி,ெகாO6நி.ெனா,தைலெகா<ததி.%ம�\7டா 

ெதாள5�ய!,4திரH�ல�ந:க�தி1தIகி$பைத1ைர4திடா< 

1384 ஈதலாதினமிய�ப!ெய.னபயேனடெவ.னெந6மாலய 

ேனா�கி.றெதவS9தி�4தவன5S9தித9தவ!ைனேயாதினா< 

ேசாதிேச,கனகேன$றவ.%திர?ண!�வ9�ெவள5ேதா.றினா 

யாதலாலிரண!ய.ெகா�க9�ெகான5ன4தென.பைத1ைர4திேட 

1385 மாசிலாதமண!மா,பெவ.னம�வாசேமIகமலாசன 

ேனசேமாடரவ!S�சிநி.%ெந%ெந%ெநெற.னநடமா6ேவா. 

ேபெசாணாதவதிகாரநி$க��ெச<ெப$றித.ைன1மய,4ெதைன 

ேயசிேயவைசக�ேபசிந:க�திய!.%வ9தைனெயென.றன. 



1386 எ.%மாலயன5.னேபா�வெவ64திைச4ெததி,\வ!ேய 

க.றிெநL கலGகிேயமி�கOக�ெவGகன�சி9திேய 

�.%ேபா.ெற;�வவ!.ெமா<�	�டGைகெகா@7னரா,4தன, 

ெவ.றிேச�லெகG�மLசினவ!OடதOடகடாகேம 

1387 உ6திர@கணமைவகH�கனI$றெபா.மைலகீறிேய 

ெபா7க�ப@டனதி�கயGக�	ைத4தகOக�	யGகள5. 

படமடGகியப!7யடGகUந6ந6Gகினபலகதி,� 

 ட,கH9திைசமாறிேயா7ன ர,கெணL �ளGகினா, 
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 எதி,4�வ9�டென��கிவ!Oண!ன5ைடேய$%வ :�9�ப!SெமG�
ெம< 

வ!தி,4�ேம� ழலேலா6ய!,4தண!ெகா�வ :G�ேதாள5.�ைறதாGகிேய 

�தி4தேலா6நன5யா7ெவ$றிய�\றியGைகெகா6�4திடா4 

�தி4�நி.%தமி.மாறிமாறிெயதி,��ள5மி�கம,ெதாடGகினா, 

1389 இ9தெவLசம�ட.றெவ�ைலய!ெனா+ைறவேனா+�வ,தGக�பா 

ன9தமாநிலமடGகU9திகி+ந.��@6ெகனவGகைட9 

த9தேவவல,கட9தம�ெகனவைற9�ேபா,ெசயைமய9தன5$ 

ற9தம.னவரவ,�கள54தவதிகாரமா$றவ�த.ைமேபா� 

1390 \6பாதலேமா6ெம�ைலக�\7ேவ,வ!;9ேதா7ேய 

ந:6மOடகடாகெமG�நிைற9�ேமUநிக�4தி6G 

ேக7லாதபலOடமானைவகீ�பட�கனலாகிேய 

ேதட�LசிவலிGெமா.றவ,�.னம.ன5யசி.னமா< 

1391 சி.ன�.Sற�கO6ம.னவ,சி9ைதய!$ெகா6ேதறிேய 

ம.Sந�பரெம.%நா7வணG�த$�மனGெகாளா 

தி.ன�@�றித.ைனநா6கவ :�ந9�ைணயாெமனா� 

ப!.ன�9தமக9ைதெகாO7வ,ேபசினா,கட�வா�கினா� 

1392 த:திலி9திரனாதிேமத�ேதவ,ந:,க+ேத,ெகனா� 

ேசாதிலிGகமதாகந�ெமதி,ேதா.%கி.றதழ$�றி 
யாதிய9தமறி9�ேளாெரவராவேர�தலாவெர. 

ேறாதினா,மைறயாIமாசறேவா�ேகெமS�ம,ேபா� 
  

 ேவ% 

1393 தி�மாUெமா�நாUமைறநாவ!.வ!ைளயா6திைசமா�க� 



ெப�மாSமய,த9தவரனத7�7ேத6ேபராைசயா 

ெலா�நாH�ைலயாதவ!�ேகா6ெகா6ம.ன51%ேகால� 

�ரேமIெவO?வ!யழகா�ம.னI�I�மாகிேய 

1394 பLசா1த�கடIேளா,கண4தாய!ரGகாவத�ப7ய!ட9�G 

கLசாசன��+சி�கணமைரய!ராய!ரGகாவத�வ!Oபற9�L 

ெசLேசாதித�மழ$சி.ன4தின7�7தின9ேத71GகாOகிலா, 

ெநLசாUநிைனவ+யந:?ழிoழிபலநிக�த.ைமய�கOடன, 
  

 ேவ% 

1395 �.னேமIGேகால�க��ப!ைற�ேகா6ெமா<�ப!.றிேய 

வ.ன5யா�Lேசாதிய!.ெனா.%மி.றிெம<ம;G�$றிட4  

த.Sேளத6மாறியறியாமல+மWOடமர,தG�ல9 

�.ன5யய.�7யறிகிலாென.னைவப9�ண!9ெத<தினா. 

1396 நாலாரண.சி9ைதநலிெவ<தியனமாகிநன5ெச.%தா. 

ேமலானவOடGகO�ைறேய%சிைறெகாOடவ!ைசசி9திேய 

மாலானவ.சி9ைதமாலா�ேமாபாதமல,கா,ேமா 

ேவலாெதம�ெக.னவ!ைடநி.%ேம%ேமாெவனெவOண!ேய 

1397 ேபா��மியாS$ற�யரGெகாெல.னா�	ல�	$றப! 
ேனதிGஙSைரெச<வெல.ேனய!ெத.ேனெயSGகாைலய!. 

�தOட\ட4��7யாத�,4திசைட�7நி.%�வ :� 

காத.மி�Gைகைததைன1ெமOகOெகாO6கOடானேரா 

1398 கOடGைகெகா6நO	ெகாOெடGஙS$றைடதிகழெற.னயா. 

பOடG�ேவதGகளறிவ+யவ!9த�பரLேசாதி1@ 

ெகாOட.	%Lெச<யேகாqரபார�மதி.வ :��ேவய 

ெனOடG�ைகநா$பதி.னாய!ரLச�,1க�ெம<திேன. 

1399 வ!6வ!7Gெகைனெய.னவ!ைட1ைக4ேதவ��வ!மல.சடா 

�7நி.%ம�தவறிவ :�தரலிSய!,ெப$%ெமாழி1மதனா 

லிட,நி.ெறைம�கா�கவ!�திGஙன5ைனகி.றெதனெநLசிைட� 

ப7ெறா.%ைர4திட�பGகய�பகவன5�ப+ .ன5னா. 

1400 கOடாத+�கவ�ைகைதேயதாைழேயகOடேலந: 
பOடா�மறிவ+யைப1ைளயக$றவ�பா.ைமயாேல 

வ!Oடாரண!�கெண$�.ேபாUய!,4�ைணவ!ள�ப!7.ேவ 



%Oேடாவத$ைகயமி.றா��ைரெச<வெலா.%ேகOேமா 
  

 ேவ% 

1401 ஆைணயான.மைறயவனா�மி4 

தா,வாமழ$ற�ப4த7�7 

நா,றாத9தநாரணேனா7யா. 

கா,மா%க�4தின5$ெகாOடன. 

1402 அ$	த4தின5��	வ!கீO6காO 

கி$பனாெலன�ேகழU��ெகா6 

ெசா$கட9தவ!�ேசாதிலிGக9திக� 

ெபா$பத9தைன4ேத7�.ேபாய!னா. 
  

 ேவ% 

1403 \7யப�UகGெகாOடநாO�த 

னா7வ9தி�சிவலிGகந.�7 

ேத71மி.S�யா.ெற+சி�கி.றிேல. 

வா7னன:ய��வழGக�ேவO6மா� 

1404 க+யமாலாகியகடIளாSட 

ன�ள5ன5$ெபா�9திய!Rவ.னமாய!ேனா. 

��மி�தழU��ெகாOடெவ�ப!ரா. 

றி��7கOடனென.%ெச�	வா< 

1405 நLசடவ�தUநா+பாகSO 

டLசெல.றமரைரயள54தேதா,தியா$ 

%Lசிடவ9தநா@ெசா�ல��ெப� 

வLசக�ெபா<1ைரவழGகலா�மா� 

1406 ந%மட$றாைழத.ன�ப!ேனா$�நO 

	%வதிRIட$கேண1தவ�ேவO6மா$ 

ெப%வ�க�திநO	%திேபா$றிேய 

ம%ைமய!SLெசயவர�	Oடா�ேமா 

1407 எ.னUந.ெறனெவ;9��.ன5ேய 

ம.ன5யவO7மி,மட$ெப<தாைழேயா 

6.ன��வாெனலாெமா�வ!��தல4 

த.னவாகனS�வ9தி+ைய�கOடன. 



  

 ேவ% 
1408

 வைரெயா.ெற64�நிைரவ�மா+கா4தெந6மைழவOணெவ.வர
Iேக� 

க��Gகண4தைரய!னாய!ரGெகாOடேதா,காதGகட9�வ!Oேபா<� 

ெபா�ெதO7ைர�கGைகநதிெச.%வ@ெட64ெதாள5,ெசLசைட�	Gகவ
. 

��ெகா.%�@ெபாதி1 
ெந@7ைல�டGகலி.�கி�மடலி.�7கOடன. 

1409 க�காம�வ!ட�O6கOடGக%4தேதா,காமா+க$ைற�சைட 

த�ைககைத1�மWO6ன�காகயா.ெச.றசா.%ைரெயன�சா,9ததா$ 

றி�ேமIெச9தாமைர�கOணவ!.னைவேத,கி$றியாெல.னேவ 

ய�ளாழியா<கOடைதயமி.ேறெய.றத9தெவOடாைழயGகO 

1410 த�ண�%பகிரOட�க77பட�ெகா7யதOடவடவGகிமOட4 

தி+ ட,க7ைசமாறியலமர4ெத+வ+யதி+	வனமிகந6Gக 

வ�ணச9திரமதி1ம+யகGகாநதி1ம�தவைலதிவைலவ :ச� 

 �திய!ன�9ெதாட,9தறிவ+யெசL ட,�ேசாதி�ப!ரா.ேறா.றினா. 

1411 அைமயாதவ.ப��காந9தேமதின�ம��க�ைணெமாழிவதன� 

மிைமயாத��கO,மW+�கரGகHெம64ேத4�ம;IமாS 

�ைமயாெளா6டனாயெவா�ேமன51�வ!ைட1ற�காOடU�பண!9� 

நைமயாO6ெகாOட�ளவ9தெதா�ந�பன5வெனனவLசிநா,$றன, 
  

 ேவ% 

1412 அைலகடல.ெற;9தவ9தநL OடகOட 

ன5லIேதா.றிடநைக4�ந:Oமைறபா6வாயா. 

மலரவந��.ெபா<4�மா$றந:வழGகலாேல 

நிலவலய4தி$�ைசநின�கிலதாகெவ.ேற 

1413 திர�ெச;�ப+திெய.ன�ெச�மண!கிட9தமா,ப 

சரதந:வழGகலாேலதராதல4�லேகாெர�லா� 

பரவ!ேயநி.ைன��ைசபOண!ட�கடவெர.% 

வரம��	+9�ப!.S�வா<ைமகளள9�ம.ேனா 

1414 மO7யவாச9ேதா<9�வO7மி,தாைழந:ய!� 



	Oடsக.ற.ேனா6�ெபா<4�ைர	கறலான9 

ெதO7ைர�கGைகநி,பா<ெசLசைடேசரெல.ன� 

பOட�ேவத.ெச�ெபா$பத�பண!9திைவப74தா. 
  

 ேவ% 

1415 இ4தல�ேம4தேவவ9த�ள5ெயGக@ 

க4தSடன.ைனெயனவ.	ைடைமயாேன 

 4தவgேபாகம��<�கவ��வாேன 

�4தித�நி4த���,4த�ைடயாேன 

1416 ெம<1ண,வ!.ேமலவ,தம��+யெம<யா< 

ெபா<1ைரய!ன5.றவ,ெபா�9த+யெபா<யா< 

ைபய!ல�பா9தH%ப�றைலப64த 

ைவயகம�<யவ!வOவ9த�H�வ�ளா� 

1417 பாலைனயள54தெவா�பா,ைவத�பாலா 

நாU�நிவ,�கறநவ!$%மைறநாவா 

காலSய!�O6 ைவகO6மகி�காலா 

Kலி1ட.வா�நடமா6தி+Kலா 

1418 நாதெமா6வ9�வ�நாத�%கீதா 

ேவாத+யநா.மைற1ைர4த��வ!ேநாதா 

காத.மிகேமI�ைழகாணவண!காதா 

பாதகமைன4ைத1ம%4த��ெச<பாதா 

1419 க$பைனய!�வ9�ெபா�காமைனெய+4ேதா< 

ெசா$பரIநா.மைற�தி4தி6�ரGகா 

ெபா$	றவண!9தில��டண	யGகா 

சி$பரமஞான5க7ன�ப��ேதறா� 

1420 மி�கெதா�த�கன�ேவ�வ!ையயழி4ேதா 

ய�கடலின5.%வ�மாலவ!ட�Oேடா< 

ெமா��ள5ன5யGகIண,��	ரெம+4ேதா< 

தி��லெகலா�	ரIதிGகைள�74ேதா< 
  

 ேவ% 



1421

 எ.%	ைன9�ைரபலெகாOேட4திடUெம�ெப�மான5ரGகி�ப!.ன
, 

ம.ற.மி�ந%Lெச9ேத.வா<த��ப!வழி9ெதா;�மல,��Gேகாய!$ 

ெபா.றிக;�ெபா$ெபா�@6�	Gகவநி.ெபா<4�ைரய!$ெபா�9�9ேதா
ட 

ெமா.றியப.மக�	+ய!Sய,9தக9தமாதன4திெனாழி1ெம.றா. 
1422

 ஆGக�காைலய!$ைகைதய7ேயைனயLசெலனவ��வாெய.னா
4 

ேதGகியவ4திறனறி9�தி+9த�க9ெத+9�தி�Iள9�ண!9� 

பாGகி.மல,�பரேம@7தன�காந:ெபா<1ைர4தபாவ�பா%� 

�Gகமல4தி�ம�I�வண4தினைம��ைச	+திய.ேற 

1423 அ�ப!ரம.றைன4ேத மி�கப!ரான5�9தவ!ட4தைடதிெய.% 

ெச�ப!வ!ைடெகா64தத$ப!.றிO7ற.மா�ைவ�OடLெச�லேவவ!� 

ெபா<�பக,தற��டGக$�வ!ைனய��வண4தி$ேபாதிெய.னா4 

��	ற;LெசLச7ல�ேசாதிய!லிGகGகர9தா.ெறா.ைமேயேபா� 

1424 ேதவ,ப!ரான5�மா$றLெச�ப!1��கர9தத$ப!.றி�மட9ைத 

ேமI�க9ெதா%நி%வ!ைளயா6��வண4தி.வ!ைர9�ேபா9� 

தாவ�Lசீ,த�பா+சாதநிழ$றG�சிவலிGக��சி4 

ேகாவ!�	க;%ைகைத1ைர4தி6�ெபா<�பவ4திSநி.ெறாழி9தத.ேற 
  

 ேவ% 

1425 நி4தமா<ேமலாெய.%ந:6ய!,�கறிவா<�ேபாக 

�4திையயள5����கO�,4தித.வ7வமாய 

சததியேமானஞானசIநக�நிவேமலா 

மி4தல�ெப�ைமெய�மாெல64�ைரெச<யலாேமா 

1426 �4திேயா��வமாகி�ைள��மிRவ!லிGக4தி$�� 
ப4தியா.�.%aண!ப வ!ன.பா�வ74�� 

	4திய!ன5டப4தGக@�ரைணெபா�9�கி.ற 

வ!4தகவ!சாக9த.ன5லெவ<யெனா6G��ேவைல 

1427 ந:திய!.வழா��.னநிக�த��ைசயா$றி� 

காதலின5�9�தாLசGக$ப��பOண!�சGகி. 



ேவதம9திர4தினாேலவ!ைரெகாOமLசன��+4�4 

த:தற4தாப!4த.ப!$றி�9தப!ேடகLெச<� 

1428 அ9தந�ல�க9த.ைனய.	டனப!ேடகி4ேத 

ய9தந$	க�ேச,கி.றவ,4தநாsச$காOபா 

ர9தந$ற+சன4தாலரசராயைன4�Lேச,9தாG 

க9தமிலாத�,4தியா.கழலைடவர.ேற 

1429 \7யேபர.	�ளGெகாOடமா,�கOடென.ேபா. 

ந:6ம�சிவலிGக4தின5க�4�மா.பா.�.னா@74 

ேதட�ம,4தநாsச.றைன4ெத+சி4தGக 

ணாட�Lசீவ.�4திநOண!னனறிகமாேதா 

1430 ஆதலின59த�காைதயைற9தி7னறிதேற$றா,� 

ேகாதைலைவதிக4ேதா,��ைர4திந:ெயனவ!யாத. 

காதலிSைர�க�பா.ைமக@6ைர4தன.யான.றி 
ேயதமி.�நிவ!,காள :ெதவராUமிய�பலாேமா 

1431 ெகாைலப;4ெதா;��ைவேவ$�மரேவண9தி�ேகாத4 

தலமலி	க�ேச,ந9திசந$�மார$�ைர�ப 

Iலெகலா�பரவவ.ேனாSய,வ!யாத$�ைர�ப 

வைலவறவவ.பா�யா.ேகா@டைற9தனSம�கி.ற.பா� 

1432 எ.னU�நிவர9தேவதமி�Kத.ற.ைன 

ம.ன5யத��ைபசீைரவOகன5�ல9த.னா$ 

ப.ன���ைசயா$றி�ப.�ைறதழ:இ�ெகாOட.பா 

ல9நிைலயாசி\றியான9தைட9தார.ேற 

1433 ப.Sமி�	ராண9த.ைன�ப7��ந,த�ைமய.பா. 

ம.ன5யவாசன4த.ைவ4த��சைனெச<ேவா,��� 

ெபா.Sலேக4�9ெதா�சீ,��வண4தரைன��ைச 

த.ைனந.கிய$றிேனா,கடா�ெப%�பல.கHOடா� 

1434 ேதட��பல.கண��9ெத.றி���வண4� 

ந:6ேச,	ராண9த.ைனநிக�4தி6Lெசவ!நிைற4� 

நா7யெபா��க�யாIநOணலானவ!$%LெசLெசா$ 

பாடைலவ�9திேயS�	+Iட.ேக@க�பOேண 

1435 	வனெமGக,Lசீ,ேபா$%��வணமா.மிய4ைத 

நவ!Uற�ெசவ!��நாHந�வ!�9தள5��ந,��� 



சிவப!ரான�ள5னாேலேத6ேப�வைக\6L 

சIநக�நிவவ :�ச4தியLச4தியGகாO 

 ேவ% 

1436 ஒ�ப!லாதI�4திரசGகிைத1$ற�வணந$கைதேயா�ேவா, 

ெச�	மா%ெசவ!�ெகா6ம.ன5யசி@டராயசிற�	%த.ைமேயா, 

வ!�ப!ராதிபவ!4தகெம<�ெமாழிமி�கேவதவ!த4�ய,மாதவ :, 

த�ப!லாததவ4தி�ம.னவ,தயாபர.கய!ைல�கி+வா�வேர 
  

 ேவ% 

1437 வா�கம.னவ.ெசGேகா.மைழ�கி� 

வா�கநா.மைறவாணவ,கணான5ல� 

வா�கைவதிகைசவமல,4தி� 

வா�கவLெச;4�Oைமந.ம9திர� 

 சித�பரIபேதச�ச��க�$றிய� 

 ஆக�ெச<1� 1437 
 ***** 
  

 தி���வண�	ராண �$றிய� 
  

 தி��சி$ற�பல�. 
  

 ெம<கOடேதவ, தி�வ7வா�க 

 சிவஞானேயாகிக� தி�வ7வா�க 

 க9தசாமி� 	லவ, தி�வ7 வா�க. 
  
 

 ப� 
 
  
 
 

(�றி�	[ - ேதவார� பாட� வ+க� தி���வண� 	ராண� 
	4தக4திலி�9தப7ேய இG� அ�சிட�ப@6�ளன) 
 
 

தி�ஞான ச�ப9த �,4தி நாயனா, பா7ய� 



 

(1-� தி��ைற) 
பO த�ேகசி 
 

தி��சி$ற�பல� 
 

அைறயா,  	னU  மாமல�  மாடர  வா,சைடேம$ 

�ைறயா,  மதியL  K7 மாேதா,  \%ைட  யான5டமா 

�ைறயா.  �7ேச,  ெத.ன,  ேசர,  ேசாழ,  கடா� வணG�9  

திைறயா  ெராள5ேச,  ெச�ைம  ேயாG�  ெத.றி���வணேம   (1) 
 

ம�வா,  மதி.�.  ெறா.ற  ெவ<�  மாமைல  யா.மட9ைத 

ெயா�பா�  பாக  மாக� ெச<த I�ப, ப!ரானவb, 

க�வா,  சாலியாைல  ம�கி�  கழ.ம.ன,  கா4தள54த 

தி�வா.  மலி9த ேசட,  வா;9  ெத.றி���வணேம            
(2) 
 

ேபாரா, மதமா I+ைவ ேபா,4�� ெபா7யண! ேமன5யனா<� 

காரா, கடலி   னLச �Oட கO,த� வ!Oணவb, 

பாரா, ைவைக� 	ன�வா< பர�ப!� ப.மண! ெபா. ெகாழி4�� சீரா, 
வா+ ேசர நி.ற ெத.றி�� �வணேம                      (3) 
 

க7யா ரலGக$ ெகா.ைற K7� காதிெலா, வா, �ைழய. 

ெகா7யா, ெவ�ைள ேய% க9த ேகாவண வ.ன5டமா� 

ப7யா, \7 ந:7 ேயாG�  ப�	க ழா$ பரவ� 

ெச7யா, ைவைக Kழ நி.ற ெத.றி�� �வணேம                      
 (4) 
 

\ரா, வாள5 சிைலய!$  ேகா4�� ெகா7மதி� \@டழி4த 

ேபாரா, வ!�லி ெம�லிய லாேளா, பா� மகி�9 தான5டமா 

மாரா  வ.ப!$  ெற.ன, ேசர, ேசாழ,க� ேபா$றிைச�ப4 

ேதரா, வ :தி மாட ந:6  ெத.றி�� �வணேம            (5) 
 

ந.% த:ெத. ெறா.றி லாத நா.மைற ேயா.கழேல 



ெச.% ேபண! ேய4த நி.ற ேதவ,  ப!ரான5டமாG 

�.றி ெலா.றி  ேயாGக ம�� �ள5,ெபாழி� K� மல,ேம$ 

ெற.ற ெலா.றி �.றி லா�9 ெத.றி�� �வணேம  (6) 
 

ைபவா யரவ  மைரய!$ சா4தி� பா+ட� ேபா$றிைச�ப 

ெம<வா< ேமன5 ந:% �சி  ேய%க9 தான5டமாG 

ைகவா� வைளயா, ைம9த ேரா6G கலவ!ய!னா  ென�Gகி� 

ெச<வா, ெதாழிலி. பாட ேலாவா4 ெத.றி���வணேம (7) 
 

மாட வ :தி ம.ன5லGைக ம.னைன மாOபழி4��  

\ட ெவ.றி வா�ெகா 64தா. ெகா�ைகய! னா,� கிடமா� 

பாட ேலா6  மாட ேலாGகி� ப.மண! ெபா. ெகாழி4�   

ேவா7 ந:ரா� ைவைக K;  �ய,தி�� �வணேம  (8) 
 

ெபா<யா ேவத நாவ! னாS� �மக� காதலSG 

ைகயா$   ெறா;� கழ�க� ேபா$ற� கனெல+ யானவb, 

ைமயா, ெபாழிலி. வO6 பாட ைவைக மண! ெகாழி4�� 

ெச<யா, கமல9 ேதன   ��	9 ெத.றி�� �வணேம  (9) 
 

அைலயா, 	னைல ந:4த வ�9ேத ர�ம. 	ெச<யா 

நிைலயா வOண  மாய  ைவ4த நி.மல.  ற.ன5டமா 

மைலேபா$  %.ன5 ெவ.றி ேயாG� மாள5ைக K�9தயேல 

சிைலயா, 	+ைச ப+  பO,9 ெத.றி���வணேம (10) 
 

திOணா, 	+ைச மாட ேமாG�  ெத.றி�� �வண4��  

ெபOணா, ேமன5 ெய�மி ைறைய� ேப+ய  லி. றமிழா 

னOணா �@க� காழி ம�� ஞானச� ப9த.ெசா.ன 

பOணா, பாட� ப4�� வ�லா, பய!�வ� வான5ைடேய (11) 
 

தி��சி$ற�பல� 
 

தி�ஞான ச�ப9த �,4தி நாயனா, பா7ய� 
 

(3-� தி��ைற) 



பO - கா9தார பLசம�  
 

தி��சி$ற�பல� 
 

மாதம, ேமன5ய னாகி வOெடா6 

ேபாதம, ெபாழிலண! �வண4�ைற 

ேவதைன வ!ரவல  ரரண  �.ெற<த 

நாதைன ய7ெதாழ ந.ைம யா�ேம  (1) 
 

வானண! மதி	�� ெச.ன5 வOெடா6 

ேதனண!ெபாழி$றி�� �வ ண4�ைற 

யானந� ல�மைற யGக ேமாதிய 

ஞானைன ய7ெதாழ ந.ைம யா�ேம  (2) 
 

ெவ9�ய �%ப!ண! வ!ைனக q,வேதா, 

	9திய, ெதா;ெத; �வ ண4�ைற 

ய9திெவO ப!ைறய!ேனா டா% K7ய 

ந9திைய ய7ெதாழ ந.ைம யா�ேம  (3) 
 

வாசந. மல,மலி மா,ப!� ெவOெபா7� 

�சைன� ெபாழி   றிக� �வ ண4�ைற 

யTசைன மல,	ைன9 ேத4� வா,வ!ைன 

நாசைன  ய7ெதாழ ந.ைம யா�ேம  (4) 
 

��9ெதா6 மாதவ! ேகாG� ம�லிைக 

ெபா�9திய ெபாழி$  றி�� �வண4�ைற 

ய�9திற  லIண,த  மரண  �.ெற<த 

ெப�9தைக ய7ெதாழ� பTைட ய!�ைலேய (5) 
 

ெவறிகம� 	.ைனெபா. ஞாழ� வ!�மிய 

ெபாறியர வண! ெபாழி$ �வ ண4�ைற 

கிறிப6 �ைடய!ன. ேக7� ெகா�ைகய 

ன%மல  ர7 ெதாழ ந.ைம யா�ேம  (6) 
 



பைறம�� �ழெவா6 பாட லாடல. 

ெபாைறம�� ெபாழிலண! �வ ண4�ைற 

மைறம�� பாடல. மாெதா, \றின 

னைறம�� கழ  ெறாழ வ�ல  லி�ைலேய (7) 
 

வைரதைன ெய64தவ�  லர�க  ன :O�7 

வ!ரற ன5  லட,4தவ. ெவ�ைள ந:$றின. 

ெபா�	ன� 	ைடயண! �வ ண9தைன� 

பரவ!ய வ7யவ,� கி�ைல பாவேம  (8) 
 

ந:,ம�� மல�ைற வாS  மாUமா<� 

சீ,ம�� தி�9த7 ேசர கி$கில, 

ேபா,ம�� ம;வ!ன. ேமய �வண 

ேம,ம�� மல,	ைன9 ேத4த லி.பேம  (9) 
 

மOைட ெகாO 6ழித� மதிய!   ேறர�G 

�Oட�G �ண�பல ேப G ேகால4த, 

வOடம, வள,ெபாழி.  ம�� �வணG 

கOடவ  ர7 ெதா; ேத4த� க.மேம  (10) 
 

	Oண!ய, ெதா;ெத; �வ ண4�ைற 

யOணைல ய7ெதா; த9தO காழி1 

ணOண!ய வ�மைற ஞான ச�ப9த. 

பOண!ய தமி�ெசால� பைற1� பாவேம (11)  

தி��சி$ற�பல� 
 
 

தி�நாI�கர   வாமிக� பா7ய� 
 

தி�4தாOடக� 
 

தி��சி$ற�பல� 
 

வ7ேவ% தி+Kல9 ேதா.%9 ேதா.%� 

 வள,சைடேம  லிளமதிய9 ேதா.%9 ேதா.%G 



க7ேய% கம� ெகா.ைற� கOண! ேதா.%G 

 காதி�ெவO �ைழேதா6 கல9� ேதா.% 

மி7ேய% கள5$%+ைவ� ேபா,ைவ ேதா.% 

 ெமழி  றிக;9 தி��71 மிலGகி4 ேதா.%� 

ெபா7ேய% தி�ேமன5 ெபாலி9� ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4ெத� 	ன5தனா,�ேக (1) 
 

ஆணாகி� ெபOணாய வ7I ேதா.% 

ம7யவ,க@ கார�த மாகி4 ேதா.% 

�ணாகி o, தி+வா னாகி4 ேதா.% 

ெமா$ைறெவO ப!ைறேதா.%� ப$றா, த�ேம$ 

ேசணாக வைரவ!�லா ெல+4த  ேறா.%L 

 ெச4தவ,த ெமU�ப!னா$ெச றிய� ெச<த 

�ணா, மைரநா,� ெபாலி9� ேதா.%� 

 ெபாழி   றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக. (2) 
 

க�லாலி.  ன :ழ$க ல9� ேதா.%G 

 கவ!.மைறேயா, நா�வ,�� ெநறிக ள.% 

ெசா�லாக� ெசா�லியவா ேதா.%9 ேதா.%L 

 KழரI  மா.மறி19 ேதா.%9  ேதா.% 

ம�லாத காலைன�.  னட,4த  ேறா.% 

 ைமவைகயா ன5ைனவா,பா லம,9� ேதா.%� 

ெபா�லாத 	லாெலU�	 �ணா<4 ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4ெத� 	ன5த னா,�ேக. (3) 
 

பைடமலி9த ம;வாH மாS9 ேதா.%� 

 ப.ன5ரO6 கO,ைடய ப!�ைள ேதா.% 

நைடமலி9த வ!ைடேயா6 ெகா719 ேதா.% 

 நா.மைறய!  ெனாலி ேதா.% நயன9 ேதா.% 

�ைடமலி9த ேகாவண�G கீ;9 ேதா.% 

 �ர�ெவO சிரமாைல   1லாவ!4 ேதா.%� 

	ைடமலி9த �த4தி. ெபாலிI ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4ெத� 	ன5த னா,�ேக (4) 



 

மயலா�9 த.ன7யா,� க�H9 ேதா.% 

 மாசிலா� 	.சைடேம. மதிய9 ேதா.% 

மிய�பாக வ!6ப!�ைச  ேய$ற  ேறா.% 

 மி�Gகட னL  O7�Oட கOட9 ேதா.%G 

கய�பாய� க6GகUழி� கGைக  நGைக 

 யாய!ரமா �க4திெனா6 வான5$ ேறா.%� 

	ய� பாய� சைடவ!+4த ெபா$	4 ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (5) 
 

பாராழி வ@ட4தா, பரவ! ய!@ட 

 ப.மல� ந%�	ைக1� பர9� ேதா.%L 

சீராழி4 தாமைரய!. மல,க ள.ன 

 தி�9தியமா நிற4தேச வ7க  ேடா.% 

ேமாராழி4 ேத�ைடய  வ!லGைக ேவ9த 

 Sட� %ண!4த வ!ட,பாவG ெக6�ப!4 த.% 

ேபாராழி �.ன:9த ெபா$	4 ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4ெத� 	ன5த னா,�ேக (6) 
 
 

த.ன7யா,� க�� 	+9த தகI ேதா.%L 

 ச�,�கைன4 தைலய+9த த.ைம ேதா.% 

மி.னைனய gOண!ைடயா� பாக9 ேதா.%� 

 ேவழ4தி S+வ!��ப!� ேபா,4த  ேறா.%9 

�.ன5யெசL சைடேமேலா, 	னU� பா�	9 

 aயமா மதி1டேன ைவ4த  ேறா.%� 

ெபா.னைனய தி�ேமன5 ெபாலி9� ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (7) 
 

ெசறிகழU9 தி�வ719 ேதா.%9 ேதா.%9 

 தி+	ர4ைத ெய+ெச<த சிைல19 ேதா.% 

ெநறியதைன வ!+4�ைர4த ேந,ைம ேதா.% 

 ெந$றிேம$ கOேடா.%� ெப$ற9 ேதா.% 

ம%ப!றவ! ய%4த�H� வைக19 ேதா.% 



 மைலமகHL சலமகH  மலி9� ேதா.%� 

ெபாறியரI  மிளமதி1� ெபாலி9� ேதா.%� 

 ெபாழி றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (8) 
 

அ��ேபா@6 �ைலமடவா� பாக9 ேதா.%� 

 மண!கிள�  ��ெம.ன அட,��G ேகழ. 

ம��ேபா@6 மண!வய!ர� ேகாைவ ேதா.% 

 மணமலி9த நட9ேதா.%  மண!யா, ைவைக4 

தி��ேகா@7  ன5.றேதா, திற�9 ேதா.%L 

 ெச�க,வா ெனாள5மி��4 திக�9த ேசாதி� 

ெபா��ேபா@7 நி.றதிO 	ய�9 ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (9) 
 

ஆGகைண9த சO7��  ம�ள5 ய.% 

 த.�7ேமல  ல,மாைல யள54த� ேதா.%� 

பாGகைண9� பண!ெச<வா,� க�ள5 ய.% 

 பலப!றவ! ய%4த�H� ப+ 9 ேதா.%G 

ேகாGகைண9த \வ!ள�  மதம4 த��G 

 �ழ$கண!9த ெகா�ைகெயா6 ேகால9 ேதா.%� 

�Gகைணேவ H�வழி4த ெபா$	4 ேதா.%� 

 ெபாழி றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (10) 
 

ஆ�வ   I��வா  ��ள4 ��ேள 

 யRI�வா< நி.கி.ற வ�H9 ேதா.%� 

வா��வ� �O�ைலந. மGைக த.ைன 

 மகி�9  ெதா�பா� ைவ4� க9த வ7I9 ேதா.%� 

ந:��வ� கடலிலGைக யர�க, ேகாைன 

 ெந%ெநெறன வட,4தி@ட நிைல19 ேதா.%� 

ேபா��வ� \$%ைத4த ெபா$	4 ேதா.%� 

 ெபாழி  றிக;� �வண4 ெத� 	ன5த னா,�ேக (11) 
 

   தி��சி$ற�பல� 



(இ4 தி��பதிக� அக4திய �ன5வ, திர@7ய�ள5ய ேதவார4 திர@7$ 
ேச,9த சிற�	ைடய�) 
 
 
 

 9தர, பா7ய� 

பO - இ9தள� 

தி��சி$ற�பல� 

தி�Iைட யா,தி� மால  ய னாU 

��Iைட யா�ைம யாைளெயா, பாக� 

ப+Iைட யா ரைட வா,வ!ைன த:,��� 

	+Iைட யா�ைற �வண மWேதா.  (1) 
 

எOண! ய!�9� கிட9� நட9� 

மOண ெலனாநிைன வா,வ!ைன த:,�பா, 

பOண!ைச யா,ெமாழி யா,பல, பாட� 

	Oண!ய  னா�ைற  �வண  மWேதா.  (2) 
 

ெத�ள5ய ேப<பல �தம வ$ேறா6 

ந�ள5�  ண@டம தாட  ந வ!.ேறா, 

	�Hவ ரா�  மவ,�கவ, தா�� 

	�Hவ னா�ைற �வண  மWேதா.   (3) 
 

நிலSைட மா.மறி ைகய� ெத<வ� 

கனUைட மாம; ேவ9திேயா, ைகய! 
லனUைட யா  ரழ கா,த� ெச.ன5� 

	னUைட யா�ைற �வண மWேதா.  (4) 
 

நைட1ைட ந�ெல� ேத%வ, ந�லா, 

கைடகைட ேதாறி6 மி.பலி  ெய.பா, 

�7ய!ைட ந.மட வாெளா6 மா,ப!$ 

ெபா7யண! வா�ைற �வண மWேதா.  (5) 
 

மி.னைன யா7� ேமன5வ! ளGகெவா, 



த.னம, பாகம தாகிய சGகர. 

�.ன5ைன யா,	ர �.ெற+  o@7ய 

ெபா.னைன யாSைற �வண மWேதா  (6) 
 

மி�கிைற ேயயவ %.மதியா� வ!ட 

ந�கிைற ேயவ!ர லாலிற  ?.றி 
ெந�கிைற ேயநிைன வா,தன5 ெநLச� 

	��ைற வாSைற �வண  மWேதா  (7) 
        

(பாட� 8-9 கிைட�க�ெபறவ!�ைல) 
சீ+. மிக�ெபாலி 19தி�� �வண 

மாரவ! ��ப!ட மாIைற வாைன 

oர  Sைர4த ெசா.மாைலக� ப4திைவ 

பா+  Uைற�பவ, பாவ ம%�பேர  (10) 

    தி��சி$ற�பல� 
 
 
 
 
 

தி�வாசக4தி� தி���வண� 

 தி���வண4தி$� வட�ேக  மா, 18 கி.மW. aர4தி� உ�ள� 
தி�வாத?,.   இR?+� ப!ற9தவ, மாண!�கவாசக,.  அதனா� 
அவ���4 தி�வாத?ர, எ.S� ெபய, அைம9த�.  அவ�ைடய 
க�வ!. ேக�வ!. ஒ;�க�. அறிI. ஆ$ற� ஆகிய சிற�	�கைள� ப$றி� 
ேக�வ!1$ற பாO7ய ம.ன. அவைர4 தன� தைலைம ம9தி+யாக 
நியமன� ெச<தா..  அவர� ஆ@சி4 திறைமைய� கO6 "ெத.னவ. 
ப!ரமராய." எ.ற சிற�	� ப@ட4ைத1� வழGகினா.. 

 மாண!�கவாசக, ெபா�@6 இைறவ. ேந+� எ;9த�ள5 
ந+கைள� ப+களா�கி1�. ப!.ன, ப+கைள ந+களா�கி1� 
தி�வ!ைளயாட$ 	+9த�ள5னா,. 
 

(1) மாண!�கவாசக� ெப�மா. கீ,4தி4 தி�வகவலி� 
 

"இ9திர ஞால� கா@7ய இய�ப!னா< ேபா$றி 



உ4தரேகாச மGைக வ!4தக ேவடா ேபா$றி 
�வண மதன5$ aவண ேமன5 கா@7ய ெதா.ைமேயா<     ேபா$றி 
வாத?+� பாத� சில�ெபாலி கா@7ய பOபா ேபா$றி 
தி�வா, ெப�9�ைற ெச�வா ேபா$றி் 
எ.% தி���வணநாத+. ெதா.ைமகைள1� அ�H� 
த.ைமைய1� பா71�ளா,. 
 

(2) "அரேன ேபா$றி.  அ9தண,த� சி9ைதயாேன ேபா$றி் - எ.% 
ஆர�ப!��� தி��ைற4திர@7�.  

"...    ... 

ெவOகா@7� உைறவா ேபா$றி 
வ!ைடகா@6� ெகா7யா ேபா$றி 
ச�கர�  மாU�� ஈ9தா< ேபா$றி 
சல9தரைன� ப!ள9தா< ேபா$றி 
பாெலா6 ெந<தய!, பலI� ஆ6வா< ேபா$றி 
...   ..." 

"ேதவா,9த ேதவ,��� ேதேவ ேபா$றி 
 தி�மாU�� ஆழி அள54தா< ேபா$றி 
சாவாேம கா4� எ.ைன ஆOடா< ேபா$றி 
  

"ைமேச,9த கOட� உைடயா< ேபா$றி 
 மாU��� ஓ, ஆழி ஈ9தா< ேபா$றி 
ெபா<ேச,9த சி9ைத 	காதா< ேபா$றி் 
 

"வ!O,லக� ஈ9தவ!ற� ேபா$றி 
மOண!.ேம� காள4தி ேபா$றி கய!ைலமைல ேபா$றி 
ச�,�க. த9ைத��� கதி,வ!6 கடI�  

ஆழி ெகா64த ேபர�� ேபா$றி் 
 

சல9தர. த79த தOட� ேபா$றி 
தாைதைய எறி9த ேவதிய� சி%வ$�� ப+கல�  

ெகா64த  தி�Iள� ேபா$றி் 
 

"சி%வS�� அழியா வா�நா� அள54� அ�� ெச<தி ேபா$றி 



சல9தர. உட� கீOட ச�கர� பைடயா< ேபா$றி 
வல�த� அதைன மாேயா. வழிபட� ெகா64தா< ேபா$றி 
அல,9த ெசGகமல� 	4ேத� ந6� சிர� அ+9தா< ேபா$றி் 
 

எ.% தி���வணநாத, ெப�மாH��� ச�கரா1த� வழGகிய 
ெச<திைய� பா71�ளா,.  இ�ெச<தி. தி���வண� 	ராண4திேல. 
சித�பர உபேதச ச��க4திேல வ!+வாக எ64�� \ற� ெப$%�ள�.  
 

(3) ேபா$றி4 தி�வகவலி�.  

"...    ...   ... 

தி��க;� �.றி$ ெச�வா ேபா$றிஸ 

ெபா��பம, �வண4தரேன ேபா$றிஸ 

அ�வ�� உ�வ�� ஆனா< ேபா$றிஸ  

 ...    ...   ... " எ.% தி���வணநாதைர� ேபா$றி வணGகி1�ளா,. 
 
***** 
 

க�?,4 ேதவ, பா7ய� 
 

ஒ.பதா� தி��ைற 

பO - பLசம� 
     

தி��சி$ற�பல� 
 

தி�வ�� 	+9தா  ளாO6 ெகாO 7Gங. 

 சிறியS� கினய� கா@7� 

ெப+த�� 	+9தா ன9தேம த�நி. 

 ெப�ைமய!$ ெப+யெதா. %ளேத 

ம�தர சி�GேகாG ககி.மரL சா7 

 வைரவளG கவ,9திழி ைவைக� 

ெபா�திைர ம�GேகாG காவண வ :தி� 

 �வணG ேகாய!�ெகாO டாேய. (பாட� - 144) 
 

பா�பைண4 �ய!.ேறா னய.�த$ ேறவ, 

 ப.ென6G காலநி$ காOபா 



ேன�பலி4 தி��க ெவ.Sள� 	�9த 

 ெவள5ைமைய ெய.%நா. மற�ேக. 

ேத�	ன$ ெபா<ைக வானளவா< ம6�ப4 

 ெதள5த� ேதற�பா<9 ெதா;�� 

��பைண� ேசாைல யாவண வ :தி� 

 �வணG ேகாய!�ெகாO டாேய. (பாட� - 145) 
 

கைரகட ெலாலிய!$ றம�க4 தைரய!$ 

 ைகய!ன5$ க@7ய கய!$றா 

லி�தைல ெயா�நா வ!யGகவ9 ெதா�நா 

 ள5�9திடா  ெயGக�கO �க�ேப 

வ!+திக� வ!ழவ!. ப!.ெச�ேவா, பாட� 

 ேவ@ைகய!. வ :�9தேபா தவ!�9த 

	+சைட ����  மாவணவ :தி� 

 �வணG ேகாய!�ெகாO டாேய. (பாட� - 146) 
 

கOண!ய. மண!ய!. �ழ�	� கGேக 

 கல9�	� ெகா6Gகிேன$ கGங 

SOண!ைய ெயன5S  ந�ப நி.ெப�ைம 

 gOண!ைம ய!ற9தைம யறிவ. 

மOண!ய. மரப!$ றGகி�O ெமா;�ப!.  

 வO7ன� பாடநி. றா6� 

	Oண!ய மகள5  ராவண வ :தி� 

 �வணG  ேகாய!� ெகாO டாேய. (பாட� - 147) 
 

க6வ!ைன� பாச� கட�கட9  ைதவ, 

 க�ளைர ெம�ளேவ �ர9� 

ன7ய!ைண ய!ரO6 மைட1மா றைட9ேத 

 ன��ெச<வா  ய��ெசயா ெதாழிவா< 

ெந6நிைல மாட4 திரவ!�� கிழி�க 

 நிைலவ!ள� கலகி�சா ேலக� 

	ைடகிட9 திலG�  மாவண வ :தி� 

 �வணG ேகாய!�ெகாO டாேய. (பாட�  - 148) 



 

ெச�மன� கிழேவா  ர.	 தாஎ.%. 

 ேசவ7 பா,4தி�9 தலச 

ெவ�மனG �7ெகாO 7��பத$ கியானா 

 ெர.Sைட  ய7ைமதான5 யாேத 

ய�மனG �ள5,நா@ பலி�ெக;9 த�ள 

 வ+ைவய  ரவ!��ழ$  ��	 

ெபா�ெமன �ரU மாவண வ :தி� 

 �வணG ேகாய!� ெகாO டாேய. (பாட� - 149) 
 

ெசா.னவ!. �ைறநா. காரண � ணரா� 

 Kழ�	� ெகாள54தந: ய!.% 

க.னவ!. மன4ெத. கOவைல� ப6மி� 

 க�ைணய!$ ெப+யெதா. %ளேத 

மி.னவ!� கனக மாள5ைக வா<த� 

 வ!ளGகிள� ப!ைறதவ� மாட� 

ெபா.னவ!� 	+ைச யாவண வ :தி� 

 �வணG ேகாய!�ெகாO டாேய. (பாட� - 150) 
 

�வணG ேகாய!� ெகாOெடைன  யாOட 

 	ன5தைன வன5ைத பாகைன ெவO 

ேகாவணG ெகாO6 ெவOடைல ேய9�� 

 �ழகைன யழெகலா  நிைற9த 

த:வண. ற.ைன� ெச;மைற ெத+1 

 திக�க� ?ரேன  Sைர4த 

பாவண4 தமி�க� ப4��வ� லா,க� 

 பரமன ��வமா �வேர.   (பாட�  - 151) 

  தி��சி$ற�பல� 
 
 
 

தி���வண� ��க. மW� 

அ�ணகி+ நாத,  பா7ய 

தி��	க� 



 

தி��	க� பாட� எO. 550 

தன4தான   த4த4   தனதானா 

தன4தான   த4த4   தனதானா 
   

அற�பாைவ   அ4த$   க��பாலா 

அள54தா�   ெவ@சி4   தி�மா,பா 

�ற�பாைவ   அ$ப!$   	ண,ேவாேன 

�ல4ேதவ   வ,�க�   ப+பாலா 

மற�பாத   க4�$   %ழ�ேவேனா 

மல,4தா�வ   ;4த�    ��ைபயTவா< 

சிற�பான   �4தி�   ெகா�வா�ேவ 

தி���வ   ண4தி$   ெப�மாேள 
 
 

தி��	க� பாட� எO. 551 

தானனதான   தானனதான   தானனதான தனதான 
 

வானவராதி  ேயா,சிைறேமவ   மாவலிேயெச<   தி6Kர. 

மா,ப!�\ற   தா<வ!டவா+   வா<வ!டேவைல   வ!6த:ரா 

கானவ,பாைவ   காதலனான   காசண!பார   தனமா,பா 

காலைனேமா�    காலகபால   காளகேளச,   த�பாலா 

ேதனம,ந:ப   மாைலவ!டாத   ேசவகஞான   �த�ேவாேன 

த:ய�ணாதி   பாவ!நினா�   ேசவ7காண  அ��வாேய 

ேபானகசாைல   யா�ல,வாழ   வ :திகேடா%�   நன5ேமI 

�வணமான   மாநக,வா;   நாத�ேகச   ெப�மாேள 
    

(காளகேளச, m வ!ச4ைத� கOட4திUைடயவ, 

ேபானக� m அ.ன�) 
 

தி��	க� பாட� எO. 552 

த9த4த4   தானன   தானன  

த9த4த4   தானன   தானன  

த9த4த4   தானன   தானன   தனதானா 



     

ப9த�ெபா$   பாரப    ேயாதர   

�9த�சி$   றாைடெச<   ேமகைல  

பO	$%4   தாெளா6   வ :சிய   �கிேலாேட 
 

பOைட�சி$   ேசறிய!�   வ :திய!�  

கO7�சி4   தாெரா6   ேமவ!6  

பG��ைக�   கா ெகா�   ேவைசய,   பன5ந:,ேதா< 
 

ெகா9��சி�   �வண!   ேதாைகய,  

க9த�ைக4   தாமைர   யால7  

��ப!@6�   பா7ைச   வ :ைணய,  அgராகG 
 

ெகாO6$%�   பாயலி.   ��கிய  

சO7�சி�   சீெயன   வா��ய,  
�.ற�ெபா$   பாத��   பாநிதி  அ��வாேய 
 

அ9த4��   காதி1   மாகி1  

ம9தி��@   டானவ   னானவ  

னOட4த�   பாUற   மாமண!  ஒள5வ : � 
 

அGக4ைத�  பாைவெச<   ேத1ய,  

சGக4தி$   ேற,தமி  ேழாதிட  

அO7�கி@   டா,க;  ேவறின, ஒ�ேகா7 
 

ச9த4தி�   காHநி  சாசர,  

ெவ9�@க4   aள5ப  டாெமழ  

சOைட�ெசா$   றா,பட  ேவவய!� வ!6ேவாேன 
 

தGக�ச�   ரா1த,   வானவ,  

வ9தி�க�   ேபர�  ேளதிக�  

த�ப�ெபா$   �வண  ேமவ!ய ெப�மாேள 
 
***** 
   
 



 

பரLேசாதி �ன5வ, அ�ள5ய 

தி�வ!ைளயாட$ 	ராண� 
 

36. இரசவாதL ெச<த படல� 

(கலி நிைல4�ைற) 
தி���வண4 தல4தி. ெப�ைம 

1856 வரத. மWனவ. பைடய!ைட வ9�ந:,� ப9த, 

வ!ரத னாகிந:   ர�4திய வ!ைன1ைர ெச<�� 

பரத Nலிய   னாடக� பாைவயா ெளா�4தி� 

கிரத வாதLெச< த�ள5ய  வாடைல ய!ைச�பா�. 
 

1857 ப�Gைக மா�வைர� �ழிய. ைப9தமி� நா@7. 

இரG� ெதO7ைர� கரGகளா  லW,�	ன� ைவைய 

ம�Gகின   ன9தன மல,9தப. மல,க?<� பண!ய� 

	ரGக ட9தவ  ன5��ப� �வண நகர� 
 

1858 எOண! லG�ைற சராசர மிலிGகெம. ெறOண! 
வ!Oண! னா�கH� ேகா�கH� வ!லG�வ தியா�ைக� 

கOண! னா.கதி, �த$பல கடIள, �ைச 

பOண! ேவO7ய ந�வர   மைட9தத� பதிய!� 
 

ெபா.னைனயாள5.  த.ைம 

1859 கிள51  ளா,ெபாழி$  �வண� கிழவ,தG  ேகாய!� 

 றள51  ளா,தவ�  ேபறனா   டா��  �9தா, 

 அள51  ளா,�ழ  லணGகனா   ள9தர4  தவ,��G 

 கள51  ளா,தர  மய��rஉG  கடல�  தைனயா� 
 

1860   நர�ப!  ேனழிைச  யாழிைச�  பாடU  நடN�  

நிர�	    மாடU�  ெபOணல  ந:,ைம1�  ப!றI� 

அர�ைப மாதைர   ெயா4தன  ளறெனறி   ெயா;�� 

வர�ப!  னாலவ,  தம��ேம  லாய!னாO   ம.ேனா 
 

1861   ஆய  மாத,ேப,  ெபா.னைன  யாெள.ப  வவட. 



ேநய  வாயேமா  7ரவ!�  ண :G��   ென;9� 

aய ந:,�ைட9  �ய!,	ைர   ட,மதி�  கOண! 
நாய  னார7  ய��சைன  நியம�  நடா4தி 
 

1862 தி�4த,  �வண  வாணவைர�  ேசவ!4��   4த 

 நி�4த  மா7வ9  த7யைர�  ெபா�ெளன  நிைன1G 

 க�4த  ளாய��  சி4தவ,  கள5�பவ!.    ைவoO 

 அ�4தி  ெயLசிய  த�9�வா   ள�தவ   ண!யம� 
 

1863 மாத  +9ெநறி  வழG�நாO  ம$றவ   ள.ைப� 

 �த  ல4திைட4  ெத�@6வா.  ெபா.மைல  வ�லி 
 காத  னாயக.  றி�I��  காண!ய  I�ள4 

 தாத  ரGெகா64  த�ள5னா,   �வண4   ைதய, 
 

1864 ஐய,  த9தேப  ர.	�  வாய!னாO  ம;மா. 

ைகய,  த9தி�  I�வ!ைன�  க�வ!னா$  கO6 

ைமய  கOண!னா�  ைவகU�  வ�ெபா�  ெள�லா� 

ெபா<ய!  ல.	ெகாO  ட.ப,த�  �ைசய!   ேன,வா� 
 

1865  அ7ய,  �சைன�  க.றிெயL  சாைமயா  ல7க� 

 வ7I  காOபெத�   ப7ெய.%  ம7ய!ல�  ெசழிய$ 

 ெகா7வ!�  ெபா$கிழி  ந�கிய  வ�ளைல  1.ன5� 

 ப!7ய  னாள5�9  தாள�  தறி9தன.  ெப�மா. 
 

சிவெப�மா.  சி4த, வ7வ� ெகாO6 வ�த� 

1866  �<ய  ந:றண!  ெம<ய!ன,  க@டGக9  ெதா@ட 

 ைகய,  ேயாகப@  ட4திைட�  க@7ன,  �தி�  

 ைபய,  ேகாவண  மிைசயைச  1ைடய!ன,  பவள� 

 ெச<ய   ேவண!ய   ரGெகா�  சி4தரா<  வ�வா, 
 

1867  வ9�  ெபா.னைன  யாOமண!  மாள5ைக  �%கி 
 அ9த  மி.றிவ9  த��ெச<  வாெரா6  ம,கி� 

 சி9ைத  ேவ%ெகாO  டைட9தவ,  தி�வ�  த�9தா 

 �9�  மாள5ைக�  	றGகைட  ெயா�சிைற  ய!�9தா, 



  

1868  அ��  ெச<த�9  தவெர�லா  மகலேவ  றி�9த 

 அ�த   வா+ைய  ய7பண!9  த7�சிய  ைரய 

 அ��  ெச<வத$  ��ெள;9  த��ெகன  IGக� 

 அ�த  னாைளய!G  கைழமிென.  ற�ளU  மைனயா, 
 

1869  �4த  ரா�கி�  வாணைக  ய��லா<  ��கO 

 அ4த  ரானவ,  தமெரலா  ம�ெச<  தக.றா, 

 சி4த  ராெயா�  த�ப!ரா.  சி%நைக  ய!னரா< 

 இ4த  ராதல4  த+யரா  ய!��கி.றா  ெர.றா, 
 

சி4த�,4தி  ெபா.னைனயாைள  ெமலி9த  காரண�  யாெதன� 

1870 நவம  ண!�கல.  �4த�G  ெகா�ப+  னட9� 

 �வ+  த��கன5   வாய!னா�   வாகதG கிலாவ.  

 %வைம  ய$றவ,�  க��கிய   மாசன    �தவ!� 

 பவம  க$றிய  வ7மல,  �71ற�  பண!9தா� 
 

1871 எ4த  வLெச<ேத  ன5Gெக;9  த�Hத$  ெக.னா� 

 சி4த,   ேமன51�  ப7ெவழி$  ெச�வ�   ேநா�கி 
 �4த  வாணைக  ய��பநி.  றLசலி  �கி��ப 

 அ4த,  ேநா�கினா  ர�@கணா  ல��வைல�  ப@டா� 
 

1872 ஐய  உ�ெள;9  த�Hக  வ7கண :,   ர7ேய. 

 உ<ய  ேவO7ய  பண!தி�  Iள4திS�  கிைசய� 

 ெச<ய  வ�லென.  றLசலி  ெச<யIO  ணைகயா 

 ைமய  ேனா�கிைய  ேநா�கிமW  ேனா�கித.  மணாள. 
 

1873 வ7ைய  ேந,வ!ழி  யா<ெப�  வன�ப!ைன  சிறி�. 

 ெகா7ைய  ேந+ைட  ெயனவ!ைள4   தைனெயன�  ெகா.ைற 

 �7ய!  னான7  யாரெம.   �கி��ைல�  ெகா7தா�9 

 த7ய   ேன$�ேவ  றாெயா�   ெமலிவ!ைல   ையயா 
 

1874 எGக  ணாயக,  தி�I��  காOபத$   கிதய9 

 தG�   மாைசயா$  க�I��  சைம4தன.   �7�ேப$� 



 கிG�  நாெடா%  ெம.ைகய!�   வ��ெபா�   ெள�லா� 

 உGக�  �ைச�ேக   ய�லைத  ெயாழி9தில  ெவ.றா� 
 

சி4த �,4திக�  சிவன7யா, ெப�ைம \ற� 

1875 அ�9�  ந�ல�  தைனயவ  ள.	தி4  தி�க4 

 தி�9�  ேதெனன  வ!ரG�ெசா$  ெசவ!ம64  ைதய, 

 ��9�  �ரலா<  ெச�வெம<  ய!ளைமந:,  ெமா��� 

 இ�9த  ெவ�ைல1  நிைலய!ல   ெவ.ப�  �ண!9தா< 
 

1876 அதிக  ந�லற  நி$பெத.  றறி9தைன  யற4�� 

 அதிக  மாLசிவ  	Oண!யL   சிவா,�சைன  யவ$%� 

 அதிக  மாLசிவ  �ைச1   ள7யவ,  �ைச 

 அதிக  ெம.றறி9  த.பைர  ய��சைன  ெச<வா< 
 

1877 உ%தி  ெய<திைன  ய!�ைம1   �.ெபய,�  ேக$ப 

 இ%தி  ய!�லவ.  றி�I�  வ :ைகயா$  காண� 

 ெப%தி  யாகநி.  மைன�கிைட�  ப!4தைள  யTய� 

 அ%தி  யானப�  கல.கHG  ெகாண,திெய.  றைற9தா, 
 

1878 ஈயL  ெச�ப!��  ப!ரசிதG   ெம.பI�  	ண,�பா$ 

 ேறாய�  ப!4தைள  ெவOகல9  தரா�த$  ெறாட�க4 

 தா1�  ப�வைக  1ேலாக�G  க�ெலன  வல�ப4 

 ேத1L  சி$றிைட  ெகாO6ேபா<�  சி4த,�.  ைவ4தா� 
 

சி4த�,4திக�  இரசவாத�  	+த� 

1879 ைவ4த  ேவ%ேவ  %ேலாக�  ம;Iைழ  கர9த 

 சி4த  சாமிக   ண :$றிைன�  சிதறின,  பாவ!4  

 தி4ைத  ந:ய!ரா  ெவ+ய!லி@    ெட6�கின.  ெபா.னா� 

 அ4ைத  நாயக.  றி�I��  ெகா�ெகன  வைற9தா, 
 

1880 மGைக  பாகைர  மட9ைத1   மிG�ந:,  வதி9� 

 கG��  வாய�  த�9திய!�   கா+ய   �74�� 

 ெபாG�   கா+��  	ல��.  ேபாெமன�  	க.றா� 

 அGக  ய$கணா   டைன�ப!+  யாரத$  கிைசயா, 



 

1881 சிற9த  மாடந:O  ம�ைரய!$  சி4த,யா  ெம.% 

 மைற9�  ேபாய!னா,   மைற9தப!.    சி4தரா<  வ9தா, 

 அைற9த  வா,கழ  லல�ப!ட  ெவ�ள5ம.  றா7 

 நிைற9த  ேபெராள5  யா1ைற  நி�4தெர.%  அறி9தா� 
 

ெபா.னைனயா�  உேலாகGகைள4 த:ய!லி@6� ெபா.னாத� 

1882 மைற9�  ேபாய!னா   ெரன�சிறி  தய,�சி1  மன4தி� 

 நிைற9த  ேதா,ெப�G  கவ$சிைய  ந:�கினா   ெர.ன� 

 சிற9த   ேதா,ெப�  மகி��சி1   �ைடயளா<�  சி4த, 

 அைற9த  வா%த:�  ெப<தன   HேலாகGக  ளைன4�� 
 

1883 அழல  ைட9தப!   ன5�Oமல  வலிதி+9  தர.றா� 

 நிழல  ைட9தவ,  கா@சிேபா  ன :�ப�G  களGகG 

 கழல  வாடக  மானதா  ல�ெகாO6  கன59த 

 மழைல  யT,Lெசாலா�  கOடன�  வ7வ!லா.  வ7வ� 
 
 

(அ%சீர7 ஆசி+ய வ!�4த�) 
1884 மழவ!ைட  1ைடயா.  ேமன5  வன�ப!ைன  ேநா�கி ய�ேசா 

அழகிய   ப!ராேனா  ெவ.னா  வ�ள5�4  தGெகாO ட.ப!$ 

 பழகிய  ப!ராைன  யானா�  ப+வ!னா$  பதி@ைட  ெச<� 

 வ!ழIேத,  நடா4தி�  சி.னா�  கழி9தப!.  வ :6  ெப$றா� 
 

1885 ைநயg[O  ண!ைடய!  னாள9  நாயக.  கேபால4 தி@ட 

 ைக1கி,�  �றி1L  ெசா.ன  காரண�  �றி1G  ெகாO6 

 ெவ<யெவG  கதி,கா�  ெச�ெபா.  ேமன5ேவ  றாகி  நாலா� 

 ெபா<1க4  தவ,��4  த�க  ெபா�9��  வாகி  ம.S� 
 

இரசவாத�  ெச<த படல�  �$றி$%. 
 
 
 
 

49.தி�வாலவா<�  காOட� 
 



(வGகிய ேசகர ம.னS��  ம�ைரய!. எ�ைலகைள� கா@6த�) 
 

சி4தைர ம.ன. பண!9� ேவO6த� 

2338 கைறயண!  கOடைன4  தா�9�  ைகெதா; 

 திைறயவ  நி.ன��  வலிய!  ன59நில� 

 ெபாைறய�  வா$%ேவ$�  ஈO7�  ேபாெதா� 

 �ைறய�O  டாய!ன�  எ.%  \%வா. 
 

2339 இ4தைன  மா�கH�  இ��க4  த�கதா� 

 ப4தனG  காணவ!�  பதி�க  ணாதிேய 

 ைவ4தைற  ெச<தி6�  வர�	  காOகிேல. 

 அ4தம$  றதைனய!.  றறிய�  கா@ெட.றா. 
 

2340 gOண!ய  ெபா�ள5S  gOண!  தாயவ, 

 வ!Oண!ழி  வ!மானநி.  ெற;9�  மWனவ. 

 திOண!ய  வ.ப!S�  ெகள5ய  சி4தரா<� 

 	Oண!ய  அ�@கட�  ஆகி�  ேபா�வா, 
 

சி4த, வ7வ!� சிவெப�மா. அ�� ெச<த� 

2341 பா�ப!  னா$க7  K4திரG  ேகாவண�  ப 9தா@ 

 பா�ப!  னா$	+  N�ச.ன  வ :ர�ெவ�  ப�வா<� 

 பா�ப!  னா$�ைழ  �Oடல�  பாதகிO  கிண!நாO 

 பா�ப!  னா$கர  கGகண�  ப+9தன,  வ9தா, 
 

2342 வ9த   ேயாக,மா  மOடப  ம�G�நி.  றGைக� 

 ப9த  வாலவா  யரவ!ைன�  பா,4�ந:  ய!வS� 

 கி9த  மாநக  ெர�ைலைய  யள9�கா@6  எ.றா, 

 அ9த  வாளரா  வ7பண!9   த7கைள  ேவO6� 
 

2343 ெப�ம  வ!9நக,  அ7யேன.  ெபய+னா�  வ!ளGக� 

 க�ைண  ெச<திெய.  றிர9திட�   க�ைணயG  கடU� 

 அ�ண  ய9�ேந,9�  அைனயேத  யாெகன�  பண!4தா. 

 உ�ெக  ;Lசின  Iரக��  ஒ�ெலன�   ெச�லா 
 



பா�	 எ�ைலைய�  கா@6த� 

2344 கீ@7  ைச4தைல�  ெச.%த.  ேக�கிள,  வாைல 

 ந:@7  மாநக,  வல�பட   நில�ப79  �டைல� 

 ேகா@7  வாைலவா<  ைவ4�ேவ$  ெகா$றவ$� எ�ைல 

 கா@7  மWOடர.  கGகO  மான�  கர4தி� 
 

மதி� அைம4த� 

2345 சி4த,  தLசின  கர4ெத;9  த�ள5னா,  ெசழிய. 

 ைப4த  வாலவா<  ேகாலிய  ப7 வ,  எ64�� 

  4த ேநமிமா�  வைரய!ைன4  ெதா@டக�9  ெத64� 

 ைவ4த  தாெமன  வ�4தன.  மL K  ழிLசி 
 

2346 ெத.றி  ைச�பரG  �.ற��  வடதிைச  இடப� 

 �.ற  �G�ட�� ஏடக  நகர�G  �ணபா$ 

 ெபா.ற  லGகிழி4  ெத;ெபாழி$  �வண  நக��  

 எ.ற  நா$ெப�  வாய!�க@�  எ�ைலயா  வ�4தா. 
 

2347 அைனய  ந:Oமதி�  ஆலவா<  மதிெலன  அைறவ, 

 நைனய  வா,ெபாழி�  நகர�  மாலவா<  நாம� 

 	ைனய  லாயெத�  ேபா�ம�  ெபா.னக,  த.ைன� 

 கைனய  வா,கழ$  காலினா.  பO6ேபா$  கOடா. 
 

2348 ெகா7க�  ந:Oமதி.  மOடபG  ேகா	ர�  வ :தி 
 க7ெகா�  ��ெபாழி�  இ.னI�  	தியவா�  கO6 

 ெந7ய  ேகாளைக  கிsட�வா  ண!ழ.மண!  யா$ெச< 

 த7க�  சா4திய  கல.கH�  ேவ%ேவ  றைம4தா. 
 

2349 ப�வ  ைக�ெப�G  �7கள5.  பர�ெபலா  நிர�ப!� 

 ெச�வ  வானவ,  	ர9தர.  	ர4திSL  சிற�ப 

 ம�ல�  மாநக,  ெப�வள9  �H�ப!ட  வள,4தா. 

 ெதா�ைல  நா@�ல  ேசகர.  ேபா�வ� ேதா.ற� 
 

தி�வாலவாயான  படல�  �$றி$%. 
  



 
 
 

தி�வ!ைளயாட$ 	ராண�. க;ேவறிய தி�வ!ைளயாட�  
 

ேவச�ற வ!�9த க; திைர�79த வடமி.%� 

� ர,க� பண!9ேத4�� �வணந.னக, ம�Gகி$ 

காசி. ேம� வ!ளGகிய� க;வ, பைடவ :ெடனேவ 

- ெச�லிநக,� ெப��ப$ற� 	லிo, ந�ப!. தி�வாலவா1ைடயா, - 
பாட� எO.50 
 
 
 

இ4தல4ைத� ப$றி ேவ% தலGகள5� வழG�� ேதவார�  பாட�க� 
 

�வண ேமI� �வண நாத, 

�வண நாயகி 	9தி\, ைவைக        (சிவ.) 

�வண�� 	ற�பய�� ெபா�9தினாைன  

– ஆல� ெபாழி� . தி� நா. 

�வண4தவ. 	Oண!ய. - �ட��� – தி�நா. 

�வணேமா 	ற�பயேமா வ.றாய!$றா� - ஆY,. தி�நா. 

	கP�� �வண�� ெபா�9தினா.காO - ஆ�,. தி�நா. 

�வண�� வலL ழி1� ெபா�9தினாைன – ெவOண!o,. தி�நா. 
 

	கP�� �வண�� ெபா�9தினா�� - ெவOண!o,. தி�நா. 

தி��ெச�ெபா.ப�ள5 தி���வண� - அதிைக. தி�நா 

	4a�ைற1� 	ன5தைன� �வண4 ெத� ேபாேர$ைற – ெபா�. தி�நா 

	ற�பய� �வண� ெபா<ைக ந�P, - ெபா�. தி�நா 
 

தன54 ேதவார� பாட�க� 
 

ெபாதிய!லாேன �வண4தா< ெபா.றிக;G கய!ைல� 

பதிய!லாேன ப4த, சி4த� ப$%வ!டா தவேன 

வ!திய!லாதா, ெவLசமண, சா�கியெர.  றிவ,க� 

மதியலாதா ெர. ெச<வாேரா  வலிவலேம  யவேன  



- வலிவல�. தி�ஞானச�ப9த, 
 

�லாIதிGக@சைடயா. �ள5�� ப+திநியம� 

ேபா$rர7  யா,வழி  பாெடாழியா4  ெத. 

	ற�பய� �வண� �ழிo�� 

கா$r,வைர  ய.ெற64  தா.�7ேதா 

ெண+4தாSைற  ேகாய!ெல. ெற.%ந:க�ேத  

- ெபா�. தி�ஞானச�ப9த, 
 

ேகாவண�64தவா%G ேகாளர வைச4தவா%� 

த:வண� சா�ப,�சி4 தி�I� வ!�9தவா%� 

�வண� கிழவனாைர� 	லி1+ யைரயனாைர 

ஏவண� சிைலய!னாைர யாவேர ெய;�வாேர 

– ெபா�. தி�நாI�கரச, 
 

�வ ண4தவ.  	Oண!ய னOண!யG 

காவ ண4�ைட யான7 யா,கைள4 

த:வ ண4தி� ந:%ெம< �சிேயா, 

ேகாவ ண4�ைட யா.�ட ��கிேல 
 

ேதனா, 	ன$ெக7ல  வ :ர@ட�� 

 தி��ெச�ெபா. ப�ள5 தி���வண�  

வாேனா, வணG�� மணLேச+1�  

மதிULைச மாகாள� வரா ணாசி 
ஏேனா,க ேள4�� ெவ�  ள :�சர� 

 இலGகா, ப��பத4ேதா ேடணா, ேசாைல� 

கானா, மய!லா, க�மா+1� 

 கைறமிட$றா, த��ைடய கா�	�கேள 
 

ேகாவணேமா ேதாேலா உைடயாவ� 

 ெகா�ேலேறா ேவழேமா ஊ,வ�தா. 

�வணேமா 	ற�பயேமா அ.றா ய!$றா. 

 ெபா�9தாதா, வா��ைக தி�9தாைமேய 

த:வண4த ெசLசைடேம� திGக� K74 



 திைசநா.�� ைவ4�க9த ெச9த: வOண, 

ஆவணேமா ஒ$றிேயா அ�மா னா,தா� 

 அறிேய.ம$ rராமா  றாY, தாேன 
 

ெபா.நல4த ந%G ெகா.ைற� சைடய! னா.காO 

 	கP�� �வண�� ெபா�9தி னா.காO 

மி.நல4த gOண!ைடயா� பாக4 தா.காO 

 ேவதிய.காO  ெவO	+N�மா,ப! னா.காO 

ெகா.னல4த �வ!ைலேவ� ஏ9தி னா.காO 

 ேகாலமா ந:றண!9த ேமன5 யா.காO 

ெச9நல4த வய�	ைடK� தி�வா  Y+� 

 தி��ல@ டான4ெதL  ெச�வ. தாேன 
 
  

ெபா�Gைகமத க+1+ைவ� ேபா,ைவ யாைன� 

 �வண��  வலL ழி1� ெபா�9தி னாைன� 

க��	த� க@7ையய!. னமி,ைத4 ேதைன� 

 காOப+ய ெச;L டைர� கனக� �.ைற 

இ�Gகனக மதிலாY �ல@  டான4 

 ெத;9த�ள5 ய!�9தாைன ய!ைமேயா ேர4த�� 

அ�9தவைன அரெநறிய! ல�ப. த.ைன 

 அைட9த7ேய. அ�வ!ைனேநா< அ%4தவாேற 
 

	.\ரா, 	ற�பய4தா, 	4a ��ளா, 

 �வண4தா, 	லிவல4தா, வலிய!. மி�க 

த.\,ைம க�திவைர ெய6�க U$றா. 

 தைலகெளா6 மைலகள.ன தாH9 ேதாH� 

ெபா.\�G கழல7ேயா, வ!ரலா P.றி� 

 ெபா��பத.கீ� ெந+4த�� ெச< 	வனநாத, 

மி.\�L சைட�7யா, வ!ைடய!. பாக, 

 வ :ழி மிழைலேய ேமவ!னாேர 
 

ெபா.ன5லG� ெகா.ைறய9தா, மாைல  K7� 

 	கP�� �வண�� ெபா�9தி னா�G 



ெகா.ன5லG� �வ!ைலேவ ேல9தி னா�G 

 �ள5ரா9த ெசLசைட ெயG  �ழக னா�9 

ெத.ன5லGைக ம.னவ,ேகா. சிரGக� ப4�4 

 தி�வ!ரலா லட4தவS� க��ெச< தா�� 

மி.னலG� gOண!ைடயா� பாக4 தா�� 

 ெவOண!யம,9 �ைறகி.ற வ!கி,த னாேர 
 

	லிவல� 	4a, 	கP, 	.\, 

 	ற�பய� �வண� ெபா<ைக ந�P, 

வலிவல� மா$ேப% வா<�, ைவக� 

 வலL ழி வாLசிய� ம�க� வ.ன5 
நிலமலிெந<4 தான4ேதா ெட4தான4�� 

 நிலI ெப�G ேகாய!�பல கOடா� ெதாOq, 

கலிவலிமி�  ேகாைன�கா� வ!ரலா$ ெச$ற 

 கய!லாய நாதைனேய காண  லாேம 
 

ஐ9தைலய நாகவைண� கிட9த மாேலா 

 டய.ேத7 நாட+ய அ�மா. த.ைன� 

ப9தணI ெம�வ!ரலா� பாக4 தாைன� 

 பரா<4�ைற1� ெவO கா6�பய!.றா. த.ைன� 

ெபா9�ைடய ெவOடைலய!$ பலிெகா� வாைன� 

�வண�� 	ற�பய�� ெபா�9தி னாைன� 

சி9தியெவ9  த:வ!ைனக� த:,�பான த.ைன4 

 தி�வால� ெபாழிலாைன� சி9தி ெநLேச 
 
 
  

ெப+ய	ராண� 
  

ந:6தி�� �வண4�� கண!4தாக ேந,ெச�ல 

மா6வ�9  தி�4ெதாOட,   ம.ன5யஅ� பதிகா@ட4 

ேத6மைற�  க+யாைர4  தி�Iைடயா, எ.ெற64�� 

பா7ைசய!$ �வணமW  ேதாஎ.% பண!9தைணவா,  -  9தர, 
 



 
 

மWன@சிய�ைம �ற� 
 

\ட�	ன  வாய!�ெகா6G  �.%பரG  �.% 

 �$றால�  ஆ�பb, �வணெந�  ேவலி 
ஏடகமா  டாைனதி��  கான�ேப,   ழிய� 

 இராேமச9   தி��	4a  +ைவ�தலா9  தலGக� 

நா7ெயGக  ளGகய$கO  ணாOடதமி��   பாO7 

 ந.னா6�  ப!றநா6�  எ.னாடதாக� 

கா6மைல19  தி+9�   �றி ெசா�லி�  காலG 

 கழி4ேதென.  �றவS��G  கLசிவார�ேம 

        - �மர��பர வாமிக� 
 
 
 

தன5�பாட� 

தைலய!  லிர9  �Oபா.  த.Sடலி$  பாதி 
 மைலம  கH�  கீ9�  மகி�வா. 

உைலய!�  இ��	வண  ேமன5யனா,  எ.றாேலா 

 ஆ� ஆ�  தி���வணநாத, திற� 
 

ஜமW.தா, ஒ�வ, (ெபய, �றி�ப!ட�ெபறவ!�ைல) இ�பாடலி. �த� 
இரO6 அ7கைள ம@6� பா7வ!@6�  பாடைல �7�காம� நி%4தி 
வ!@டா,. அ�ேபா� அவ, வ :@7� களI ெச<ய� சில க�வ,க� 
வ9தி��கி.றன,.  வ�ைமய!. காரணமாக� ெபா�� ேவO7ய   
"	லவ, ம�aர9தாதி  தைலமைலகOடேதவ," எ.பவ, 
க�வ,கH��4 �ைணயாக வ9தி��கிறா,.  ஜமW.தா+. பாட� 
பாதிய!� நி.றைத� ேக@ட 	லவ,. �.றாவ� வ+ைய� பா71�ளா,.  

உடேன  ஜமW.தா, நா.காவ� வ+ைய� பா7� பா@ைட �74��ளா,.    

இRவைகய!� க�வ,கைள� களI ெச<யவ!டாம� த6��� 
வைகய!U�. ஜமW.தா+. பாட� நிைறI ெப%� வைகய!U�. 	லவ, 
ெசயலா$றி1�ளா,.    இதைன� பாரா@7ய ஜமW.தா, அவ���� 
ப+ க� வழGகி  வழியS�ப! ைவ4��ளா,.  -   அ7களாசி+ய,. சர வதி 



மகா� ெவள5யT6. எO 126. தLசா?,. 1968. 
 
 
  

ந.றி1ைர 
 

இ9Nலா�க4தி$� எ.ைன ெநறி�ப64திய என� ஆசா. அமர, 
�ைனவ, இரா.பால �ப!ரமண!ய. அவ,கH���. 
ந�லாசிக� வழGகி எ.ைன அ��ெநறி�ப64திய 
ெச.ைன "��த�nஜாதிட�" ஆசி+ய, 
உய,தி�.A.ஆ.ராஜேகாபால. அவ,கH���. நா. கா,� 
ேபாெத�லா� எ.ைகய!� ஆ.மிக� ெதாட,பான 
	4தகGகைள� ெகா64� ப7�க� ெச<� எ.ைன 
ந�லா$%�ப64திய காைர��7 ேபராசி+ய,. ேத.ெசா�கலிGக� 
அவ,கH���. இ�	4தக� சிற�பாக ெவள5வர ேதைவயான 
தகவ�கைள4 த9� உதவ!ய /தான5க,க� தி�.ெத<வசிகாமண! 
ப@ட,. தி�. �ப!ரமண!ய. ப@ட,. தி�.ெசOபக� ப@ட, 
அவ,கH���.   	ைக�படGக� எ6�பதி� உதவ!ய எ.தGைக 
தி�மதி.�.கைலயரசி அவ,கH���. த@ட�  ெச<வதி� உதவ!ய எ. 
உட.ப!றவா� சேகாத+ சபா.கீதா (கOகாண!�பாள,. அழக�பா 
ப�கைல�கழக�) அவ,கH���. ப!ைழ4 தி�4த4தி� உதவ!ய 
ேபராசி+ய, �ைனவ,.H.இராசாரா� ம$%�  ப�கைல�கழக 
உதவ!�பதிவாள, தி�.க.பழன5ய�ப. அவ,கH���.  Nைல அ�சி@6 
ெவள5ய!ட� பணஉதவ! வழGகிய தி��பதி ேதவ/தான4தி$��. 
Nைல ெவள5ய!ட4 �ைணெச<த சிவகGைக ேதவ/தான ேமலாள, 
தி�.பா.இளGேகா ம$%� ேதவ/தான அUவல,க� அைனவ����.   
இ9Nைல  ெவள5ய!ட� ெப+�� உதவ! ெச<த ேபராசி+ய,. �ைனவ,. 

ெர.ச9திரேமாக. அவ,கH���. தி�. ப.ெல@ மண.. 
தி�.தி.கOண. ம$%� ப�கைல�கழக4 ெதாைலேபசி இைண�பாள, 
தி�.ெச.க�ணாநிதி அவ,கH���.  என��� பலவைகய!U� 
உதவ!யா< இ�9த எ.Sட. பண!யா$%� அைன4� சேகாதர 
சேகாத+கH���. என� உட.ப!ற9த த�ப! தி�.கா. 9தரபாO7ய. 
(காவ��ைற) அவ,கH���. இ9Nைல அ�சிட4ேதைவயான 



ெதாைகைய� கடனாக வழGகி உதவ!ய அழக�பா ப�கைல�கழக 
வளாக இ9திய.வGகி நி,வாக4தின����. இ9Nைல� சிற�பான 
�ைறய!� அ�சி@6 உதவ!ய காைர��7 _ ெல@ மி அ�சக4தா���� 
எ. மனமா,9த ந.றிைய4 ெத+வ!4�� ெகா�கிேற.. இ9Nைல 
ெவள5ய!6வத$கான எ. உைழ�ப!� ச+பாதி என� மைனவ! 
நாகெல@ மிைய1� ம%பாதி எ.மக� நி4யாைவ1� ேச��.   
 

இவ,க� அைனவ�� தி���வணநாத, தி�வ�ளா� அைன4� 
நல.கைள1� ெப$% ைவய4�� வா�வாG� வா�9திட 
வா�4�கிேற.. 
 

(கி. காைளராச.) 
 
  



இ9இ9இ9இ9NNNNலாசி+ய+. ப!ற க@6ைரக�லாசி+ய+. ப!ற க@6ைரக�லாசி+ய+. ப!ற க@6ைரக�லாசி+ய+. ப!ற க@6ைரக� 
 

இ9N� ஆசி+ய, கி. காைளராச. அவ,கள� பைட�	கைள ஆ.மிக�. 
ஆ.மிக அறிவ!ய� ம$%� தி���ற� ஆ<I� க@6ைரக� எ.% 
�.% ப!+Iகளாக� ப!+�கலா�.   

இவர� �த� N� தி��பதி ேதவ/தான4தி. நிதி1தவ! ெப$% 
அ�சிட�ப@6 24-09-2007 அ.% தவ4தி� �.ற��7� ெபா.ன�பல 
அ7களா, அவ,களா� தி���வணநாத, தி��ேகாய!லி� ைவ4� 
ெவள5ய!ட�ெப$ற�. 
 

NNNN� தைல�	� தைல�	� தைல�	� தைல�	     

தி���வண� காசி - தி���வண� தி��ேகாய!� அைம�	� சிற�	�. 
தி��ேகாய!� ெதாட,பான பாட�க�. ெபா�� ம$%� 
தி���வணமான� எRவா%. காசிய!U� சிற9த� எ.பத$கான 
வ!ள�கGக�  உ�ளன. 
 

இ� க@6ைரக� தின�மி. தினமல,. மLச+. தமி� மா�த�. ெச9தமி�� 
ெச�வ!. ஓ�ச�தி. ெம<கOடா,. கOண!ய�  ஆகிய இத�கள5� 
ெவள5வ9��ளன.   
 

வ+ைச எO க@6ைர4 தைல�	 க@6ைரய!. ெபா�� 
 

ஆ.மிக� க@6ைரக� 

1 ஐயாவ!ட� ெசா�லிவ!@ேட. அவ, பா,4��ெகா�வா,
 காைர��7-ேகா@ைடo, அ�கி� உ�ள ேவலG�7 கிராம4தி� 
வ :$றி�9� அ�H� _ ெசா$ேக@ட வ!நாயக+. தி�வ��  ப$றிய� 

2 எ.ப!ைழ ெபா%�பா< எ�மாேனதி���வண4தி� சிவெப�மா. 
பா,வதி ேதவ!�� வர� அ�ள5ய� 

3 பாவ� ேபா��� �வண� தி���வண4தி�4தல4தி. 
ெப�ைமக� �றி4� 

4 சி4த, வ7வ!� சிவெப�மா. 36வ� தி�வ!ைளயாட$ 	ராண� 
- சி4த, வ7வ!� சிவெப�மா. தி���வண4தி� எ;9த�ள5 
இரசவாத� ெச<த�ள5ய� 



5 ஆ$றி. �%�ேக 1008 லிGக� தி���வண4தி� தி��ேகாய!� 
எதிேர ஓ6�  ைவைக ஆ$றி� லிGகGக� 	ைத1O7��ப� ப$றிய 
க@6ைர 

6 க�லா? கடIளா? க�லா� ஆன வ7வGக� எ�ப7� கடI� 
ேபா.% ெசய�பட �71� எ.பத$கான வ!ள�க� 

7 சாமி எ.ன சா�ப!டவா ெச<கிறா,? கடIH��� 
பைட�க�ப6பைவ அவைர எRவா% ெச.றைடகி.றன எ.பத$கான 
வ!ள�க� 
 

ஆ.மிக அறிவ!ய� க@6ைரக�ஆ.மிக அறிவ!ய� க@6ைரக�ஆ.மிக அறிவ!ய� க@6ைரக�ஆ.மிக அறிவ!ய� க@6ைரக� 

8 சிவS� ெப�மாH� AC1� DC1� இைறவ7வGகH� 
மி.சார4தி. வ7வGகH� ஒ.றா< உ�ளன  எ.% வ!ள���  
க@6ைர 

9 ஆட�வ�லாேன அறிவ!ய� இைறவ. தன5 ஊச� 
வ!திகH�� ஏ$ப ஆட�வ�லான5. (நடராச+.) ஆ@ட� உ�ள� 
எ.ற வ!ள�க� க@6ைர 

10 வ!Lஞான4 ெதாைலகா@சி�ெப@71� ெம<Lஞான� 
ேகாய!�கH� 

 ெதாைல�கா@சி� ெப@7ய!� உ�ள கா@சி� �ழாய!. (Picture 

Tube) வ7வ�� ெசயU�. நடராச+. வ7வ4�டS� ெசயUடS�  
ஒ$%ைமயா< இ��பைத வ!ள��� க@6ைர 
 

தி���ற� ஆ<I� க@6ைரக�தி���ற� ஆ<I� க@6ைரக�தி���ற� ஆ<I� க@6ைரக�தி���ற� ஆ<I� க@6ைரக� 

11 வ�Hவ�� வா/�I� தி���றள5. பாய!ர அதிகார அைம�	 
�ைறயான� வா/� இல�கண�ப7 உ�ள�  எ.பைத வ!ள��� 
க@6ைர 

12 திைசெத<வGகைள4 ெதா;� தி�வ�Hவ, தி���றள5. 
�த� நா.� அதிகாரGகH� திைச ெத<வGகைள வணGகி 
எ;த�ெப$%�ளன எ.பைத வ!ள��� க@6ைர. 

13 ஆைன �க4தாேன(���) ஆதிபகவ. �த$ �றள5� 
�றி�ப!ட�ெப$%�ள  "ஆதிபகவ." எ.ப� வ!நாயக� ெப�மாைனேய 
�றி��� எ.ப� ப$றிய� 
 



14 �றள5U� ேசாதிட� இரா�. ேக� இவ$றி. ேசாதிட அைம�ப!� 
ஐ9தாவ� �ற� எ;த�ப@6�ள� எ.பைத வ!ள��� க@6ைர 

15 தி���றள5� சன :/வர, வழிபா6 ேவO6த� ேவOடாைம 
இ�லாதவ, யா,? எ.ப� ப$றிய வ!ள�க� 

16 �ற� \%� இைறவ. ப4தாவ� �றள5� \ற�ெப$%�ள 
இைறவ. அன9த சயன� ெப�மாளா��. 

 

ெபா.ைனயா� கி�ள5யதா� 
க.ன4தி� உOடான 
நக��றி1ட. 

அ��மி� 

மி.ன�ைம சேமத அழகிய 
நாயக, 
 
 
 
 
 

"�மி��� �9தியவ, �வணநாத, 

ஆ$%��� �9தியவ அழ�மWனா" 
 
 


