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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 MaduraiRameswaram 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
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த:,கேரைக ேகா6களாU

கணகி6கி.றன,. இத.ப74 திவண
9.49பாைக

ெகாOட

ம4திய ேரைகய!லி9
78.15பாைக

கிழ4

(9°49'19.26"N….78°15'20.55"E) அைம9ள.

1)திவணநாத,(சிவலிGக ) பா+சாதவா ஆன. (The Siva Lingam
Parijatha Flower). 2) மைர ேகாய! அைமைப ேபா.ேற

is a fossil of

சிவலிGக4தி$ வல ற
ேகாய!)

அத.

எதிேர

வாய!லாக4

திவண

வணGகிய

ப!..

வணGவ

அ பா ேகாய!U
த:,4த

மைர

மி9த

உளன.

உள.

(த$ேபாைதய க.
3) மைரய!.

இதனா

மW னா@சி
சிற ைடய.

கிழ

திவணநாதைர

சேமத

ேசாம 9ேர வரைர

4)

திஞானச ப9த,

திவணநாதைர வணGகி அ ெப$ற ப!.னேர மைர ெச.%
சமண,கைள
இட4திேல

ெவ.%ளா,.
ஆ74தப

அ பா

5)

மOடப

ஆ7மாத

க@டெப$%ள.

இட4திலி9தா.

திஞானச ப9த,. ஆ$றி.

திவணநாதைர

வணGகி

ஆ$றி. மணக எலா

தவ ெச<த

பதிக

6)

இ9த

வடகைரய!

உள

பா71ளா,.

7)அேபா

சிவலிGகGகளாக கா@சியள54ளன.

ந9திைய சா<9திக ெசாலி சிவெபமா. கா@சியள54ளா,.
திேகாய!

8)திவண
அைமகப@6ள.
ச9நிதிய!லி9

சித பர4ைத

பா,4தப7

ந9தி மைறகாத காரண4தா திவணநாத,
வணGகினா

சித பர4ைத

வணGகியதா . 9) இடமி9 வலமாக

திைசேநாகி

ெபமா, க., அ ம.,

வ!நாயக,, திவணநாத, ஆகிய ஐ9 ச9நிதிகH
.

இ9திகி.றன.

திபரG.ற

இேபா.ற

ஒேர வதிய!
:

அைம ைறயான

கவைரய! உள அைம ட. ஒ4ள.

1. திவண

ராண

அறிக உைர
அைன44
வ!@ச

தி4தலGகH

தல ,

த:,4த

ம$%

ஆகியவ$றா சிறபாக ேபசப6கி.றன. ஆனா. மிகI

ெதா.ைமயான

பல

இலகிய4தாU
திககிற.

தி4தலGக.

தல ராண4தாU

சிற  ெப$% வ!ளGகி.றன.

சிற கைள1
உள.

,4தி,

ஒGேக

ெப$ற

இ4தல4தி$ெக.%
அதைன4

தமி

இR அைன4

தி4தலமாக4

திவண

வடெமாழிய!

ெமாழிய!

ராண

ெமாழிெபய,4

ஒ.%
க9தசாமி

லவ, பா71ளா,.
கட பவன ராண .
திவண4
ெப$%ளன.
ம$%

தி4தல4தி.
வ,

தி க

ெப$%ள.

திவ!ைளயாட$

ேதவார ,

ஆகியவ$றி

ராண

ெபைமக
திவாசக .
திவண

ஆகியவ$றிU
வ!+வாக

ேதவ,

பாட

திவ!ைசபா

சிறப!4

\ற

திவண

ராண

இய$றிய

க9தசாமி லவ,

திவணநாத, உலா, திவணநாத, ,4தி வ , தலவ
எ.ற Nகைள1
திவண

ராண

றவ!ய .
ேவவ!

எ;தி1ளா,.
(வடெமாழி)
வடெமாழி)

+ஷிகH

ெச<வத$ேக$ற

ெகாOடன,. அத$ேக$ப
ெச<

ப!ரமைன

அ

மியா

நி.%

மகாபாரத4ைத1
\றிய

வ!;

இடேம

இGதா.

ராண

அ4தியாய

சகர4ைத

ேவO7

உOேடாட

ஏ$ற

ன5வ,

ஆ .

எ.ப

ம$%

Oண!ய

"ைநமிசாரOய "

எ.%

ராணGகைள1
Kதன5வ
இ ராணGகள5

ஒ.%.

இ

த எOப4நா.கா

திவண4தல ராண
ராண

கா@6மா%

வ!யாசன5வ,

பதிென@6

தவ

தவ4தி$

வ!யாச

இய$றினா,.

ப!ர மைகவ,4த

ைநமிச

ஒ

அRவ!ட

ராணGக

திவண

இட4ைத

ப!ரமS

எ.றா,.

அைழகப6கிற.

எ;பதா

ன5த

அ^கி,

ராண4தி.

அ4தியாய

வைர

ப$றி எ64 \றப@6ள.
(வடெமாழிய!
வடெமாழிய!) ேதா.றிய வரலா%

வன4திேல,

ன5வ,க

பல,

வரலா$%

கைதகைள

மி9த

சிவப!ரா.

தவைடய

திவ7ைய

ஆரா<9

ெசௗநக,

தலான

அைடவத$

\றப@ட

ெகாO79தன,.

அெபா;

அGேக Kதன5வ, எ.பவ, வ9தா,. ம$ைறய ன5வ,க, அவைர
வணGகி வரேவ$% அமரெச<தன,.
ஒைற

ேவதவன

\% ேபா

இைடய!ேல

ப!.

அவ+ட

(திெவOகா6)
@பவன

ந:Gக .

ேச4திரமா.மிய4ைத
மா.மிய4ைத

கி

ெசா.ன :,க. இெபா; அதைன வ!+வாக வ!ளக ேவO6 ெம.%
ன5வ,க ேவO6ேகா வ!64தன,.
ன5வ,கள5.
திவண
ராண4ைத
வ!வர4ைத,

ேவO6தைல

ராண4ைத
யா,

நிைறேவ$%

Kதன5வ,

த.தலி

வைகய!

ெசாலியள5னா,.

யா+ட

\றினா,க

இ
எ.ற

"ந9தி க.

ற ப!ய ண9திதன ைரப ந9தி சந$மார.. ெவ9யரமற

ெவ64வ!+4ைரபனவ. ேவதவ!யாத$ேகாத.

9தி1ண,9தவ.

Kதநிைர4த @பவன ராண9த.ைன... "

எ.ற பாடலி க9தசாமி
திவண

ராண

லவ,

@7கா@71ளா,.

(தமிெமாழிய!)
தமிெமாழிய!) ேதா.றிய வரலா%

"அ$றமிகைலய! SOணறிவ!. ேமைலேயா,
ெபா$றிவண

ராணமாO ற

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

திவண

ராண

அறி9ெகாள4

வடெமாழிய! உள. அதைன

தமிழி

காரண4தினா.

பா6க,

தமிழி

எ.%

ராண

-

ேக@6

ெமாழிெபய,4

க9தசாமி லவ, தன அைவயடக பாடலி
4தகவ7வ!

அைனவ

ஏ@6 வ7ய!

ெகாOட
பா6வதாக

றிப!@6ளா,.
இ9த

ராண4ைத

4தகமாக அசி@6 ெவள5ய!ட ேவO6ெமன. மைர திஞானச ப9த
ேதசிக

வாமிக

ஆத:ன4

ெத+வ!4ளா,க. அத.ப7.

அ பலவாண

வாமிக

வ!ப

ேதவேகா@ைட

உ-. அOணாமைல ெச@7யா, அவ,க,
உ-ராம.

ப!ரமண!ய ெச@7யா, அவ,க,

உ-வர.
: ெசாகலிGக ெச@7யா, அவ,க
இ வ,க

ெபாHதவ!

ெப$%,

இ.இராம வாமிப!ைள

மரா +ய!

எ.%

அைழகப@ட

ஞானச ப9தப!ைளயா அகப@ட ப!ரதி ெகாO6.
தியலாஜிக
மாசிமாத

அ \ட4தி

வாசி4த

ம.மதவட

ெச.ைன இ9
(1896

ஆO6)

வ!ைல Yபா<.கவ (Rs.1 1/4) அசிடெப$%ள.

இ 4தக4தி.
ஏ@6ப!ரதி

கIைரய!

ஒ.ேற

பா,ைவய!@6
இைதேபா.ேற.

"....

....

கிைட4தைமயா,

அசிடப@ட"
1993

அெகாO6

எ.%

ஆO7.

இபாடலடGகிய
ஒவா%

றிப!டப@6ள.

இ%திய!.

இ9Nலாசி+ய,

(கி.காைளராச.) தன M.Phil. ஆ<வ!ைன ேம$ெகாOடா,. ஆ<வ!$4
திவண
திவண4தி

ராண
யா+ட

4தக

ேதைவப@ட.

இ 4தக

கிைடக

ஆனா
வ!ைல.

பல

NலகGகள5

ேக@6

காைர7ய!
பண!யா$றிய
ராண

கிைடக

உள

இராமசாமி

தமிழாகர,

ெபறவ!ைல.

தமிகP+ய!

ெத.கசாமி

தவராக

அவ,க

4தக4ைத ெகா64 உதவ!னா,க.

N% ஆO6கH

இ%தியாக
திவண

4தக

அசிடெப$%

ேமலானதா, காகிதGக மிகI

இ9தன. ெதா@டா ஒ79வ!6

நிைலய!லி9த,

g^கி ப74ேத இ9Nலாசி+ய, திவண

பைழயதா<
அ 4தக4ைத

ராண பாடகைள

கண!ண!ய! அேச$றி1ளா,.
தமிழி

ராண

எ;திய ஆசி+ய, வரலா%

க9தசாமி லவ+.
வரலா%

ஏ

ஊ,

திவணமா .

ெத+யவ!ைல.

திவணநாத,

உலாI

இவ,

இவைர

திவாபb,

இய$றி1ளா,.

இவ,

ராண .

கால4திேலேய

இ9NகH ந. மதிப!9ளத$ ஆபb,
ெச<1H ,

ப$றிய

ராண பாய!ர

திவணநாத, உலாவ!. சிற  பாய!ர ெச<1H

சா.% தகி.றன.
இவ,
வட

திவண

தமிழி

1543

இய$றியதாக
ஒப!@6

ராண4தி பாய!ர
ெமாழிெபய,4

றிப!6கிறா,.

பா,

ேபா

இதைன
சகாத

ஆOைட றிப!6கிற. இ 4தக
இதனா

இவ,

ஆO6கH

2008

ஆGகில

வட4ேதா6

1543+78=1620-1621

ஆO6 எ;தெப$ற.

ச+யாக

திவண

சகா4த

@பவன ராண4ைத

வட

இ.ைற
.

பா6 ேபா,

(2008-1620=388)

ராண4ைத

388

இய$றி1ளா,

எ.பைத அறிய 7கிற.
இவ,,
சக ,

ைநமிசாரண!ய

திைகலாய

சக ,

சக , திநகர சக
பா7ய

ப!.ன,

இப

சக ,

சIநக,

ஆ$%

Kதைர

சக ,

ஆகிய சகGகைள

சகGகள5

பா71ளா,. அைவ ப!.வமா%,
1.

K+ய. சைன சக

2.

திரணாசன. 4தி ெப$ற சக

3.

மண!க.ன5ைக சக

திவண

வ!னவ!ய
திநா@6

பா7 பாய!ர
ராண4ைத

4.

.மன. சக

5.

தமLஞ. 4தி ெப$ற சக

6.

உ$பலாGகி பதிைய யைட9த சக

7.

பா$கர ர சக

8.

ச,வ பாவ வ!ேமாசன சக

9.

ப!ரம சாப வ!ேமாசன சக

10.

இலமி சாபவ!ேமாசன சக

11.

உமாேதவ! திஅவதார சக

12.

திகலியாண சக

13.

தக. ேவவ!யழி4த சக

14.

உைம வ சக

15.

ேசாதி த:,4த யா4திைர சக

16.

ேசாதி ப!தி,கைள 4தியைடவ!4த சக

17.

த:,4த சக

18.

நள. கலிேமாசன சக

19.

திவ!ழா சக

20.

சித பரIபேதச சக

என இப சகGகளா .
திவண

ராண4தி,

ெமா4த

1437

பாடக

இபாடகைள வ!4த பாவ! எ;தி1ளதாக க9தசாமி
அைவயடக

ஐ9தா

2. திவண

உளன.
லவ,.

பாடலிேல றிப!@6ளா,.
*****

ராண

உைர

க

1. K+ய. சைன சக
நவகிரகGகH

தைலவராக K+ய பகவா. வ!ளGகிறா,.

ஒ கால4தி ேபரOட4தி ஒ ெப+ய

ர@சி நிக9த. இதனா

K+யSைடய தைலைம பதவ! ஆப4 ஏ$ப@6, பதவ! பறிேபா
நிைல ஏ$ப@ட.

தன பதவ!ைய நிைல நி%4தி ெகாவத$கான வழி வைகைய
K+ய.

ஆரா<9தா,.

அெபா;

இேபரOடேம

சிவலிGகமாக

திவண4தி எ;9தHகிற எ.பைத அறி9தா,. எனேவ தன
பதவ!ைய4 தக ைவ4 ெகாள திவண நாதைர

சி4திைர

மாத4திேல சி4திைர ந@ச4திர4திேல, மணைல சிவலிGக
வ!4, உ+ய ைறகைள ப!.ப$றி ைச ெச<தா,.
அ +ய
K+ய.

உமாேதவ!

சேமதராக

வ! ப!யப7

சிவப!ரா.

நவகிரகGகH

ேபால
அவ

ேதா.றியள5னா,.
நாயகனாக

எ.%

நிைல4தி ப7 K+யS அ வழGகினா,. திவண4தி
வசிபவ, அற

ெபாH

இ.ப

அள5னா,. ஐ9ெத;4 ம9திர4ைத1
மண!க.ன5ைக த:,4த

வ6
:

உபேதச

கிைடெம.%

ெச<தள5னா,.

- இைறவனா ம9திர த:@ைச கிைடகெப$ற

ஆதி4தனாகிய K+ய., தா. ேக@டIபேதச ெபாைள சி9தி44
ெதள59, சிவலிGக44 ெத.கிழேக (அகின54 திகிேல), தன
ைகய!னாேல
தாமைர1

சரமாக
உOடாகி,

வழிப@டா..

ள

ேதாO7,

ஐ9ெத;4ைத4

அ4த:,4த4

அதி,

தியான54

ைறப7

மண!க.ன5ைக

ெபயைரய!@டா.. ேதவதசைன அைழ4 ஆலய
ேதவைதகைள1

உ$பல
எ.S

அைம4, ஆவரண

ப!ரதி@ைட ெச<, திவ!ழா நட4தி4 த.Sைடய

உலக4ைத அைட9தா..
அக4திய ன5வ

அ மண!க.ன5ைக4

த:,4த4தி கி4

திைவ9ெத;4ைத வ!திப7 உச+4 திவணநாதைர வணGகி
ச4திர4ைத 7
றி

வலைமைய ெப$றா,.

இ4த:,4த4தி. சிற க ப!.வ

ெவவாக

க9 \றப@6ளன.

உள எ.ப ப$றி றி

சகGகள5U

த$ேபா இ4த:,4த

நா.காவ சகமாகிய

மிகI
எRவா%
.மன.

சக இ%திய!ேல றிப!டப@6ள.
பாவநாச த:,4த
சிவலிGக4தி$

.

ைவைகநதிய!

ெதாைலவைர1ள ஆ$றி$ பாவநாசத:,4த

ஒ

அ

ெசU

எ.% ெபய,. அதிேல

;கிேனா,

சிவேலாக

ெப%வ,.

திவண4

தல4ைத4

த+சி4ேதா, திைகலாசமைடவ, எ.% சிறப!4 \றப@6ள.
இசக4தி \றப@6ள தி4தல4தி. ேவ% ெபய,க
திவண4தி$

கிேரதா1க4திேல

எ.% , திேரதா1க4திேல இலமி ர
ப!ரம ர

எ.% ,

4தியாசிரம ,
ப!தி,4தி ர

எ.S

ெசவ4ைத ந .

ெபய,க

@பவன

எ.% , வாபர 1க4திேல

கலி1க4திேல
ரகசியசித பர ,

ேதவ! ர ,

பா/கர ர ,

ஆன9தவன ,

ெத@சிணகாசி,

ச,ேவத ர ,

உO6.

இG

பாவ4ைத ேபா .

வசிேபா

சிவஞான4ைத ஆ .

இபதிய! வணGகிய ெபைமயாேல வ!நாயககடI சிவா,சைன
ெச< 74தா,.
2. திரணாசன. 4திெப$ற சக
ைசவ ராண

த

பதிென@6

ராணGகள5U

திவண4

.%

திவண4திU .

சிற ட.

7ய

அ4த:,4த4தி$
இரO6

பாவGகெளலா

பதிைய

மாயாத:,4த

தலாவைத4

 பேகாண4திU .
தி4தலGகள5U

பதி

திவண4திUள

மலரா<

எ.%

ெபயO6.

அமி,தகலச

எலா4

தலாவ

த:,4த4திேல

உள

றிப!டப6வ

உைடகப@ட.

பதிைய

அமி,த4தி.

மண!க.ன5ைக4
எ.%

\றாக

இரOடாவ

.றாவ

ைவ4தா,.

ராண

தலமா . ப!ரளயகால4தி ேதா.றிய

மகாவ!_^வா
அத.ப!.

ப!ரமைவவ,4த

வ9

வ9த.
:

மண!க.ன5ைக4

இ4த:,4த4திேல

த:,4த

ந:ரா6ேவா,

ஒழி1 .

திவண4தி சிவலிGக ெபமாைன தலிேல த+சி4 ப!.ன,
ேதவ!யாைர4 த+சிக ேவO6 . இ4தல4தி அ ைமைய தலி
வணGபவ,க
தலGகள5

நரக

உல

த.தலாக

அைடவ,.

அ.ைனைய

சிவலிGக4ைத வணGகி வழிப6கி.றன,.
ம@6
தலா

மைர

உ@பட

ம$றப!ற

வணGகியப!.ன,தா.

ஆனா. திவண4தி

அ ைமைய த.தலி வணGக \டா.

ஏென.றா.

1க4திேல. ெகௗதமி ஆ$றGகைரய! திரணாசன. எ.பவ,

சிவப!ரா. திவ7கைள மனவா காயG கள5னா வழிப@6வ9தா,.

அவ,

தன

ஆசி+யைர

உபாய4ைத
அவர

\ற

ேபர.ேபா6
\றி

பல

ந:ரா7

அள5னா,.

வ9

உமாேதவ!ைய4
ெத$4திைச

ேநாகி

நாரத

4திெபறலா
றவற

வ9

(மைரய!)

எ.S

மண!க.ன5ைக4

வணGகி.

கிெய;9

ெபமாைன4

ெபமாைன

எ.%
O6

9தேர வரைர

தி ழி

சிவலிGக

அGள

,4திகைள

திவாலவாய!

சிவலிGக

ெச.%

ைறப7

அதனா

ெச.%

திரணாசன.
மW னா@சி

கிைட4திட

ெகாOடா,. அத$

மண!க.ன5ைக4த:,4த4தி

த+சி4

திவண

ஒழி9

ெச.%.

அமி

4தி

சிவலிGக

பாவGக

பலவ$றி$

திவண

அைட9.

சிவ4தலGகH

உடேன

வ$றி9தH
:

ேக@6

ைறப7

வழிப@டா.

சிவ4தலGக

எள5தாக

ேவO6ெம.%

ஆசி+ய

த:,4தGகள5

வணGகி

த+சியாம

தி4தல4ைத

வழிப@6.

த:,4த4தி

மW O6

கினா..

இராசதனா< மாறி பசிய!னா வ9தினா.. அெபா;

ன5வ,

வ9.

அவைன

ேநாகி.

அெபா; அவS சிறி ஞாபக
கிய

அளவ!ேல

காரண

எ.ன

நாரதன5வ,.

நா.

எ.%

மனGகலGகியவ.

வணநாதைர

அளIள

ேமU
ஒ

ேக@டா,.

ஆேன."

இத$

\றினா..

வழிபடா

ந: இRவா% ஆகிவ!@டா<.

அத$

ேதவ!யாைர

இன5. தலிேல

அ ைமைய வணGகினா ந$கதி

@பவேன வர, ச9நிதிய!ேல

ஐN%

வ!$கிைட

ப!ரமத:,4தO6.

ைற

ப!ற9த

பாவதலியவ$ைற
கா,4திைக

எ.%

தலிேல

@பவேன வரைர வணGகி ப!.
ெப%வா<.

யாெர.%்

வ9த. அவ.. இ4த:,4த4தி

லபடவ!ைல

வழிப@ட காரண4தா.

"ந:

ேபா .

ந@ச4திர4திேல

அ

அதிேல

ந:ரா6த

கா,4திைக

சிற9ததா .

மாத

ஆதலா.

அ4த:,4த4தி ந: ந:ரா7

@பவேன வரைர வழிப6வா<

வழிகா@7னா,.

காசி தலிய பதிகள5 ெச<த பாவGக

இபதிய!$

ேமU .
ேபா .

இ4திவண4தி$

இ4திவண4திேல
ேச,9தா,.
@பவேன வரைர1

ஒழி1

ெம.%

நாரதன5வ,
ேதவ!யாைர1

\றி4

அள5ய

ெச<த

பாவ

திமா

உலக

வழிேய

வழிப@64

எ.% \றி

திரணாசன.

திைகலாசபதவ!

ேச,9தன.. இRவா%

ப!ரமைவவ,4த

ராண4திேல

எ;ப4ேதாரா

அ4தியாய4திேல \றப@6ள.
3. மண!க.ன5ைக சக
திவண4

தி4தலமான

கமOடலமா .
ைவ4த

அபதிய!Uள

அமி,த\%

மண!க.ன5ைகெய.%

வ!ரா@ டS

த:,4த4தி.

மண!மயமா<
ெபய,.

ப!ரமக$பகால

அமி,த

இ4த:,4த4திேல

எலா4

ந:ரா6

இ7கH

அதிேல கி K+யலிGக4ைத4

த+சன

த+சன

இ4தல4திைன4

ெச<தU

த+சன

அறL

வாவா,க.

வசிகி.றா,க.
அ4த:,4தமா6தU .

ெச<ேவா,ேக

ெச<ேவா+.

ப4

ெச<ேவா,. காலைன

காணாம. காலகால, கய!ைலைய காOப,.
அசிவலிGக

அத$

ேவா,.

ேதவேலாக4தி

ேதவ,கH

தலாவ

வ9தப7யா.
:

அதிேல

உO6

வ!_,

அைன4

ைக\6 .

பாவGகH

ஒழி9வ .
ய

அறிIடேனா

அல

அறிவ!.றிேயா

ஒ

ெபா;தாவ திவண4தி வசி4தா சிவ உவ
தள5ேரா கன5ேயா

கண

ெப%வ,. ஒ

@பவேனச பதிேயா6 ெகா6ேபா, 4தி

அைடவ,. ம$ைறய தல4தின5.% வேயாதிக4ைத சி9தி4 இ4தலL
ேச,9

இற9தவ,கH

ம9திர4ைத
யாவ
உட

உபேதச

வ9 .

@பவன

தாரகம9திரமாகிய

ெச<தHவ,◌ஃ

வசி4த ேவO6 .

நிலIவதா.

,4தி

மண!க.ன5கா

ெச<தா ெந6Gகால

அப!ேடக

ஆதலா$

க;

ந$கதியைட9தா..

ெச<தா

கைரய!ன5

த@பெவப

காசிபதிய!S
தலியவ$ைற

சிவன

ப!தி,சிரா,4த

ெபறலா .
தலியன

ப!தி,க ெப+ மகிவா,க.

ஒ கால4தி

அGக4ைத

இ4தல4தி

சமநிைலய!லான

வ4தறாஃ

த:,4த

ப!ரணவ

காசிய!. த@பெவப4தினா ெப+

திவண4தி
உட

ஆதலா

ஏ$றதா . பLசாமி,த . பLசகRவ!ய

K+யலிGக

.ன

சிவப!ரா.

அ9தணன5. இற9த உடலி உள ஒ,
திவண4தி

எனேவ.

ப!தி,க

இ@டதனா

4தியைட1

அவ.
வOண

அவ,க

இற9த

ப!.ன,.

அவ,கள

அGகGகைள

இGேக

ேபாடேவO6 .
4. .மன. சக
மாதா. ப!தா. . அ9தண, இவ,கைள இக9தவ,கH . ம$%
இேபா.ற ம.ன5க7யாத ெகா7ய பாவGகைள ெச<தவ,கH
நரக4தி

ேச,9

உOைம\ற
கGகைள

ெப9

தலிய

த,மGகைள

ெப%வ,.

இப!றவ!ய!

.பGக@

ஆனா

ெச<யாத

Oண!யெமI
ஒசமய

இைல.

.மன.

அவன

திவண4திேல
ேகவ!1$%

வ9தைட9தா..

ேத+

ந6நிசிய!

உைடயவ,

அகி ைச.

ெசா,க4தி

எ.S

கவ.

பாவGகேளமிைல.

நைடெப%வைத
வ!@6.

ஆ@ப6வ,.

,வ Oண!ய4தினாேல.

பGன5
தி6

உ4திர4

திவ!ழா

ேநாக4ேதா6

எ;9தள5ய!9த

ம$றப!ற

ெச<த

இ4தல

இைறவைன4

கவ,கHட.

த+சி4

தி7வ

ேபா

காவல,களா வ!ர@7ய7கப@டா.. இரவ! வழிெத+யாம ஓ7ய
திட,க

மண!க.ன5ைக4

இப!S

வ9
:

த:,4த4தி. சிறப!னா அவ,க சிவேலாக

ஐ9 மாபாதகGகைள1
எ.றா.

த:,4த4தி

உOைமயான

த:,4தமா6ேவா, சிவேலாக

க.

த:,4த

ேகாய!லி.

ெகாO79த

இட )

ேச,9தன,.

ெச<த த:ேயா,கHேக சிவேப% கிைட4த

ந$ 4தி1டS

மண!க.ன5கா

இற9தன,.

பதி

ேச,வதி சிறி

இ9த

இட

(.

-

ேநாக4டS
ஐயமிைல.

இ4த:,4த

ெசௗ9தரநாயகி

கப!U .

இ4

ெபமா

த$ேபாைதய

அ ம.

ேகாய!லி.

ேகாய!
அகிU

இ9ள.
த:,4த4தி.
ப$றி

இ.ைறய

பலவாறாக

அ9திமகால4தி
கி

உய!ைர

இறேபா+.

நிைலப$றிய
க9

எOண!ைக

மண!க.ன5கா

ராணGகள5

நி,கதியா<

வ!@டன,.

றி

நி.ற

பல,

இதனா
நாH

நா

அரசிய ெசவா மி9ேதா, த:,4த

த:,4த

\றப@6ளதா.
இ4த:,4த4தி

இ4த:,4த4தி
\7ெகாOேட

வ9
வ9
:

ெச.ற.

ஆட வ ேபா அவ,க

எதிேரேய

ப!ண4ைத4

aகி

ெசU

நிகசிக

ேமU

தGகள வ@7லி9த
:
திேயா, கH

கி

இற9வ!@டனேர

அதிக

இ9த.

எ.ற

7மைறகப@6வ!@ட.

இRவா% த:,4த4தி

வ4தGகH

இகாரணGகளா
ப!.ன,

நைடெப$றன.

ெபாமகள5ட

த:,4த

;வமாக

இRவ!ட4தி ெத.ன9ேதா

இ9ள. த$ேபா மக 7ய! க உளன.
திேகாய!லி. உேளேய ஆ7வதிய!
:
அகின54திகி ஒ
கிண%

ஒ.%

ெவ@டப@6ள.

இகிணேற

மண!க.ன5கா த:,4தமாக கதப6கிற. இதிU
ேபாமான

அளI

ேதைவகHகாக

இைல.

த$ேபா

ஆழா<

கிண%(b7சந

த$ேபாைதய

த$ேபா தOண :,

ஆலய4தி.

தOண :,4

றநடட)

ஒ.%

ேதாOடெப$% தOண :, வழGகப6கிற.
5. தமLஞ. 4தி ெப$ற சக
ெத.

திைசய!

ஊ+.

தாமிரபரண!

ேம$4

திைசய!ேல

ேவதச,மா எ.S
நா.

ம9திர4ைத
ேபர.
 
ேபால

தமLஞ.
ேவத

கடைமகைள

வ;வா

ேபரS
இய$ைக
எ.S

இ9தா..

அ. ட.

ஐ9ெத;4

ஓபவ.. ப!ைளக

ஒபாக

வாபவ..

த.Sைடய
ப!தாவ!.

ம$%

அவS
அவSைடய

ஒவ.

ஓதி1ண,9

அவ.

கைலகைள1

ெச<

ெபயைடய

74

த9ைதைய
ஒ;க4திேல

த9ைத

இ%தி

அ/திைய

ஒ

ண!ய!னாேல வாைய 7 அர 4திைர

கGைகநதிய!ேல

மாணாகேனா6

எ.S

கிராம4திேல.

மரணமைட9தா..

தலியவ$ைற

ட4திேல அைட44
ைவ4

சா4திரGகைள1

ெம<ய.ெபா6

வ9

வ;வாதவனாக

உள

ஆ%

ேப4திகHட.

4திர.

ேகாலாகலெம.SG

கடைமகைள

வ!திப7

பவ

ேவ,வன

ெபயள ஒ ப!ராமண. இ9தா..

ேவதGகைள1

ஓதி1ண,9தவ..

நதிகைரய!ேல

வடதிைச

இ6
ேநாகி

வOண
ெச.றா..

எOண!.
ெசU

அவன
வழிய!

சிவ4தலGகள5ேல ெப+ேயா,கH4 தானGக ெகா644

த:,4தGகள5ேல ந:ரா7. மைரைய அைட9 அGள த:,4தGகள5ேல
கி4 தானGக ெகா64 .% தின தGகி அமி மW னா@சி

9தேர வரைர4

த+சி4

ப!.ன,

திவண

வ9ேச,9தா..

சிவலிGக ெபமாைன4 த+சி4. மண!க.ன5ைக4 த:,4தகைரைய
அைட9.

வய!ரவ

இைவகள5னாேல

கடIைள

சி4.

அ/தி

ைவ4வ!@64

த:,4த4திேல

ெப<தைமயா

வ!ைர9ெத;9

அ/தி

ட

எH.

அ.

ட4ைத

கினா..

அகைரய!ேல

 ேபா

கைரேய%

அ4த:,4த4திேல

அ@சைத

ெபா;.

வ!;9த.

ெபமைழ

கா

உடேன

அட4ைத

ெய64 பா,4தா.. அதSேள இ9த எU

;வ

மல .

ெப+

உ$பல

மலமாக

இக

கO6

ப,ணசாைலகள5ேல வசிகி.ற ன5வ,கள5ட
\றினா..
எ.றன,.

அவ,கH
உடேன

ந$கதியைட9தன,"
ெபமாைன4

அவ.

தமLஞ.

எ.Sைடய

த+சி4

இடபாYடரா<4
ந$கதிைய

காசிையவ!ட

கைதைய

சிவாலயL

வணGகி4

ேதா.றி

அள5

\றி

தி4த

கா@சி

ப7ேபா

ப!தாதலிேயா,

ெபா;.

சிவலிGக

சிவெபமா.

தமLஞS

தமLஞைன

பாவGக

மகி9

சிற ைடயதா

ேச,9.

ெகா644

மைற9தள5னா,.

தாமைர

ேபா< நிக9தவ$ைற

இ4தல

எ.%

இடறி

ந:Gகி

கேவா
வ,கேலாக

ேச,வ,.
6. உ$பலாGகி பதிைய அைட9த சக
Gக ப4திைர நதிகைரய! உள ஒ
ேகாபாலென.S

ப!ராமணS

Oண!ய கிராம4திேல.

உ$பலாGகி எ.ற

மக

ஒ4திய!9தா. அவH4 திமண

எ.%

அப!ராமண.

நிைன4

ேபரழைடய

ெச<வ!க ேவO6

ெகாO79தேபா.

அவ,க

வ@6
:
வாய!லி அழ ெபா9திய ஏைழ ப!ராமண. ஒவ. வ9
அ.னப!ைச

ேக@6

நி.றா..

அவைனகOட

ேகாபால..

மகH ஏ$ற வர. இவேன எ.% 7I ெச<. அவன5ட
க4ைத ெசாலி கல9ைரயா7னா..
உ$பலாGகிைய
மைனவ!ய!ட
சடGகைள
ெச<1

மண7க

அவS

வ! $றா..

த.
த.

அத$ இைச9
ேகாபால.

த.

கல9 ஆரா<9த ப!.ன, மணப9த அைம4. சில
ெச<தா..

ப!.ன,

த.

மகைள

. மணமக. மரணமைட9தா.. இRவா%

க.ன5காதான
இப நப,க

க.ன5யாகிய

உ$பலாGகிைய4

மரணமைட9தா,க.
காலமைட9தன,.

திமண

இவHைடய
அத.

அைட1

ெபா@6

வழிப@6

வ9தா.

ப!.

பல

ெச<ெகாH

ெப$ேறா

உ$பலாGகி

சிறி

இ%தியாக4

கால4தி

தனேக$ற

சிவத:,4தGகள5ேல

கி

திவண

.

நாயகைன
இைறவைன

வ9

ேச,9தா.

திவண4தி மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல ந:ரா7னா. அ4த:,4த
கைரய! காலவன5வ, எ.பவைர
ேநாக4ைத

\றினா.

உ$பலாGகி
ைறப7

அதைன

இ4தைகய

$ப!றவ!ய!ேல

கO6 வணGகி4 தா. வ9த
.பGக

ெகௗ+ேதவ!ய!. வ!ரத

7காம

ேக@டறி9த

வ!@டதா

ன5வ,

ஏ$படகாரண

ேம$ெகாO6 வ!ரத4ைத

இப!றவ!ய!ேல

இ4.பGக

ேந,9தெதன ெசா.னா,. மண!க.ன5ைக த:,4த4தி ந:ரா7வ!@டதா
இபாவGக ந:Gகி
மல,9ள

மGகள

தாமைர

உOடா . ேமU

மலைர1 .

உ$பல

ந:. "இ4த:,4த4தி

மலைர1G

ெகாO6

உமாேதவ!யாைர வ!திப7 சைன ெச< வழிப@டா அ ைம ேந+
எ;9தள5

மGகள9த9தHவா,"

ெசாலியள5னா,. உ$பலாGகி1
திவள5னாேல

நல

மGகலியாய!9தா.
இ

அRவாேற

கணவ.

ப!ைளேப%

"இ4த:,4த4திேல

ெச<

ேதவ!யா+.

ெப$%.

த:,க

இடபராசிய!

அமGகலிக

மGகலிகளாக வாவ,".

அைடவா,க.

ன5வ,

வா<க

ெசRவா<கிழைமகள5

ம%ப!றப!ேல த:,க

எ.%

இ4தைகய

ச9திர.
ந:ரா7னா

மGகலிக ந:ரா7னா
Oண!ய

த:,4தGக

உைடய திவண4 தி4தலமா .
7. பா/
பா/கர ர சக
காசிபன5வ

அதிதி

மகனாக

ப!ற9த

வ@டாவ!. மகளாகிய ப!ரைபைய மண9 வா9வ9தா..

K+ய..
அவ

K+யன5. ெவப4ைத ெபா%4 ெகாள 7யாதவளா<4 தன
நிழைல4

த.ைன

ேபால

ெபOணாக

மா$றி

K+யன5ட4தி

நி%4திவ!@6 ெபOதிைர வ7வெம64. வட நா@7$
ஒ வன4தி
நிைன44 தவ

ெச.%

K+யன5. ெவ ைமைய ெபா% ப7 K+யைன
ேம$ெகாOடா.

இதைன

உண,9த

K+ய.

ஆOதிைர

வ7வெம64

அவைள கல9தா..
ெசU

அவ

இமிட4ைத

ப!ற K+யS

ேபா

ப!ரைப1

ேதவ,

K+யமOடல4திைன கைட9

அைட9

ஆகாய வழியாக

தலிேயாைர

ெசப

ச9தி4

ெச<தன,. அேபா ெபாறி

ஒ.% ேதா.றி தலி திவண4தி வ!;9த. ப!.
தலGகH
எ.S

வ!+9

பர9த.

இதனா

ெபய, ெப$ற எ.ப,.

K+யS

இR?,

ப!ரைப1

ம$ைறய

பா/கர ர
திவண

ேகாய!ைல1 . ம$ற ேகாய!கைள1

த+சி4த ேபா.ேற நா

உபவாச .

அ. ட.

ேப%

வ!ரத .

எ<வ

ஜப

ஆகியவ$ைற

நிசயமா

என

ெச<தா

\றப6கிற.

4தி

இ4தைகய

சிற கைள உைடய திவண4தி4தலமா .
8. ச,வ பாவ வ!ேமாசன சக
இ

சக4திேல

ஒRெவா

திGகள5U

த:,4தமாகிய மண!க.ன5ைக4 த:,4த4திேல
ைறக

இ4

திவண4

ந:ரா7. ஈசைன வழிப6

@7 கா@டப@6ளன.

சி4திைர மாத4தி.
சிவெபமாைன

தலி

ைவரவ கடIைள வணGகி ப!.

வழிப@6 K+ேயாதய4தி$ . மண!க.ன5ைக4

த:,4த4திேல ந:ரா7னா ெகாைல தலிய பாவGக ந:G .
ேநா1ைடேயா,

ம$%

ெகா7ய ேநா1ைடேயா,

@ட

இ4த:,4த4திேல

ந:ரா7னா. அ9 ேநா<க ஒழிய ெப%வ,.
ைவகாசி

மாத4தி

த.கிழைமகள5.

ந:ரா7னா. ெபா@களவ!. பாவ
ெபா@கைள4
உH9

ம$%

தான

ெச<வ!பா,க.

மாமக

4திர,க

கால4தி

க

எ.தய!,.

அ% ைவ

ெபா@6

ெச<ேவா,க

த:,4த4தி

கி

இேத திGகள5 இG

இைவகHட.

ச9தன .

தலியவ$ைற4 தான
மாசிமாத4திேல

ேபா .

ெச<ேவா

ெவல

இ4

ம$%

பா.

கறிய
ஆபரண

அSபவ!ப,.

ேவா,

பாவGகைள

ேபாவ,.
மா,கழி
ப@ட

மாத4தி ந:ரா6 ேவா,.

ெசா,க

ேச,9 14 இ9திர

வைர வா9 ேலாக4தி அரசராவ, எ.% \றப6கிற

கா,4திைக

மாத4தி

மண!க.ன5ைக4

ந:ரா6ேவா,

த:,4த4தி.

ந:ரா7னா கிைட

சிவ ர ேச,வ,.

சிற களாக

இRவாறாக

ஒRெவா

பல.ப$றி இசக4திேல

மாத

\றெப$%ள.

9. ப!ரமசாப வ!ேமாசன சக
திகய!லாய
தலிேயா,

மைலய!

K9திக

உள

சிவS

திமOடப4தி

உமாேதவ!யா

ேதவ,

வ$றி9தன,.
:

ந9திேதவ, திெச< ெகாO6 இ9தா,. அர ைப. ேமனைக. ஊ,வசி.
திேலா4தைம
அவ,கள5

தலிய ேதவர ைபய,க
ஊ,வசி

தன54தா7யேபா

திநடன

சிவப!ரா.

+9தா,க.

மகி9தி9தா,.

அRேவைளய! ஊ,வசிய!. இைடய! உ64திய!9த ஆைட ச$ேற
ஒGகிய.

இதனா

தைலகவ!4தன,.

ம$றவ,க

ஆனா

அைனவ

ப!ரம. ஒவ. ம@6

அLசி4
அRவ!ட4ைத

உ$% ேநாகினா.. அதைன உண,9த சிவப!ரா.. சினGெகாO6 நம
ச9நிதிய!ேல நி$க

உன அகைதய!ைல என \றினா,. உடேன

ப!ரம. சிவன பாதGகள5
உண,9த

சிவப!ரா.

இ

வ!;9 ெதா;தா.. அவன அ.ைப
ேபா.%

இைழேபா,

நரகவாசியாவா.

ப!ரமS

ப!ராய

சிகப@ட

மகாலிGக4ைத

அள5ெச<தா,.

நம

எ.%

சி4தமாக

ச9நிதிய!

\றி4

தவைற

திவண4திேல

சி4தா

ப!ரமS

தவ%கைள
ேதவ!ய!னா

கைண

அRவாேற

உண,9த
+வதாக

திவண

வ9

இைறவைன

வழிப@டா..

அGேக

தவL

ெச<ெகாO79த

வ!_,ைவ

கO6

மி

வ9த

வரலா$ைற

உைரயா7னா..

தா.

ப!ரம.

@பவேன வர

ஆலய

அRவாைணப74

அைம ப7

திேகாய!

அ4திேகாய!லிS
இ9தா..

ேதவக மியைன

ய

லிGகமா<4

ெசால.

அைம4தா..

அதைன உண,9த சிவப!ரா.

த: ப7

வரவைழ4
அவS
ப!ரம.

9 சிவலிGக4ைத சி4 சிவேயாக4தி

அவ. ெச<த பாவ4ைத ேபாகி
பாவ

\றி

அள5னா,.
ேதா.றியள.

க@டப@ட வரலா$ைற கைதயாக

ப!ரமS கா@சியள5

இவண4தி வசிபவ
திவண4தி
அG

ப!ரமனா

இைறவ.
ேகாய!

றிப!6கிற இசக .

10. இலமி சாப வ!ேமாசன சக
இசக4தி ைவOட4தி இலமி ெச<த பாவ4ைத ேபாக
இ4தல

வ9த வரலா% \றப6கிற.

ைவOட4தி ஆ7பா7ய
ேவO7ய

வரGகைள

திவ7

அர ைப. வ!4தியாதர. தலிேயா

அள5

சயனமOடப4தி

பண!ெச<ய. வ!_, நி4திைர

வாலகிலி

எ.ற

ன5வ,

+9தி9தா,.

வ9ள

ேகவ!ப@ட

இலமி

ேதவ!.

(Yப!களா<)

இ4தப$றி

அRேவைளய!

ெச<திைய.

ேச7ய,

அ ன5வ,

எள5

ேகாப$ற ன5வ, வ!_,ைவ1

இலமிேதவ!

ளமானவரா<

நைகயா7னா.

மதியா

ல

அதனா

ைவOட4ைத வ!@6

வ9தவழிேய தி ப! ெச.% வ!@டா,. அெபா; நி4திைர ந:Gகிய
வ!_, ெபமா. இவைர நா. அ9தண,கH அ.ப. எ.பைத ந:
இேபா மா$றி வ!@டா<. உய,9த லமகளா< கணவ. க4தி.
வழி

ஒ;பவளாய!S

அவ

ல4தி$

அசாப4ைதயைட9
ெச<தா.

ேக6

வ!ைளவ!பவளாவா

இலமி

ேதவ!

ேவO6

எ.%

வ!_,வாகிய

அவமதி4த

திவண

ேவO7னா,.
ந:

அபராத

சப!4தா,.

ேச,9

தவ
த.

வ!_,

அ ன5வ,

@பவேன வரைர
ந:Gகி

சி4தா

ைவOட4தி

வாவா<

\றினா,.

ெபமா.

வ!னவ!னா,.

அத$

ேவவ!ைய

ந:

அGஙனேம

ன5வ,க

திவண

ேச,9

இலமி

உOடான

ன5வ+ட

வாலகிலி

கா4த

அவேளா6 ைவOட

அத$

மண!க.ன5ைகய! கி4 தவ

ேபா<

சாப

என பாவ வ!ேமாசன
ப!ற

எ.%

ெச<தா

நைக4தைத (ேகலியாக சி+4தைத) ெபா%4 கைண

இலமியானவ ப.ன5வட
ெச<ய.

அவம+யாைத

வ!_, ,4தி பய9 வ!ைர9 ெச.% ன5வ+ட

மைனவ!
+ய

அ9தண,கைள

அவ,

ன5வ

ேவO6

காரண4ைத

நாGக

என\றினா,.

ேவவ!ைய
சிவலிGக

வ9த

அபராத

இதனா

கா4தள5னா,.

ெபமாைன
சாப

ெச<1
ப!.

சி4ததினா
ந:Gக

ெப$%

ேச,9 வா9தா,.

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

ெபயரா

உOடாகிய

சிவலிGக4ைத

மண!க.ன5ைக4

த:,4த4திேல கி

வழிப@டா பாவ

ந:Gகி வ!_,பாத4தி 4தி

ெப%வ,.
11. உமாேதவ! திஅவதார சக
ஒசமய .
வ!னவ!னா..

த@ச.

ப!ரமாவ!ட

அத$

;த$

ப!ரமாI

இபதிைல ேக@ட த@ச..

கடI

சிவ.தா.

எ.%

உ+யதா<

ைறேய

ம@6

என

\%வ

எ.ப

ப!ர மா எ.ைன1

அதிகார

ெச<வா<ஸ

அRவா%
உ ைம

வணGேவா,

வ!_,பத .

ஆைணவழி
தவ,
உமாேதவ!

ெச<ய.

சிவெபமான5ட

அவைர

அைனவ

அ ரபத
ெகா64

என

திமண

+யI

சிவெபமாS

மகளாக
வரமள

\றியள5னா,.
தவL

எ.ைன

தலிய
அவ,க

எலா

என

இறகாம

இகI .

என

ந:,

அ4ேதவ!ைய4

வரGக

அRவாேற வரGக அள5னா,. வர

ப!ரமாைவ அைழ4 "மகா ர " எ.S

எ.Sைடய

இகI

ப!றகI .

ேவO6 "

வணGகI .

பண!யI . இ9திரபத .

ஒ; ப7 நா. தைலவனா<

தவ!யைர

அவைர ேநாகி ந:

என

எ.பண! ெச<யI . யா. உ.ைன மா4திர
ப!ர மபத .

காகI

ெகா64தா,. ஆதலா

த@சS

எ;9தள5னா,. த@சS .

உOடாகி

பைடகI .

அவேர ;த$ கடIதவL

அதைன ேக@ட

வ!_,ைவ1

இRIலக4ைத

சிவெபமா.

வ,கH

சிவைன

ெபா9தா என \றினா..

ேநாகி

\றினா,.

இக.

த$கடI

சிவெபமா.

என

பைட4த. கா4த. அழி4த ஆகிய

4ெதாழிகH

ப!.

யா,

ேக@டா..

ெப$ற த@ச.

நகைர அைம4தா..

அ9

நக+லி9 அரசா@சி ெச<. ேவதவலிைய மண9 ெகாOடா..
ப!.

4திர,கைள

பாகிய4ேதா6

வா9

திைகலாய4தி
4தியH

ெப$%

உமா

ைறைய

வ!வாக

ெகாO79தா..

ெச<
அ9

ெகா64
ேநர4தி

ேதவ!யா, சிவைன வணGகி உய!,கH
அள5

ெச<ய

ேவO6

எ.%

வ!Oணப

ெச<த

ேபா.

சிவப!ரா..

4தி ெகா6பதாக \றினா,.
மல+ேல

வல

+சG

உமாேதவ!யாைர

ப!.

வ7வா<

பைட4

காள59தி நதிய!ேல தாமைர
ந:

தவ

+9தா.

த@ச.

உ.ைன ழ9ைதயாக ெகாO6 வள,பா. என\றி அள5னா,.
ப!ற நா. வ9 உ.ைன மண
வேவா

ெச< ெகாO6 இகய!ைல

எ.றா,.

உமாேதவ!யா

அ9த ஆைணப74 தவL ெச<ய. ேவதவலிேயா6

த@ச. ந:ரா7ய ேபா. கமலமல+ேல தGகிய சGகிைன கO,$%
ைககள5னா அள5ய ேபா. உமாேதவ!யா, ழ9ைத வ7வாகினா,.
அழ9ைதைய4 தGக மகளாக வள,4 வ9தன,.
ஆறாவ

பவமாகிய

(26த

31

7ய)

உமாேதவ!ய!.

ெத+ைவ

பவ4தி

க.ன5மாட4தி சிவப!ராைன ேநாகி4 தவL ெச< ெகாO79தா.
சிவS .

ப!ராமண.

உபச+4தா.
ேதவ!ய!ட .

வ7வ

ப!ரமசா+
உ.ைன

மண

ெகாO6

வர.

ப!ராமணனாக
ெச<1

அவைர

வ9த

சிவெபமாS .

ெபா@6

வ9ேதா

\றினா,. அத$ அLசிய ேதவ!யா, வLசக ேவட
ேபாU

என

சின9

+1 ெபா@64

\றினா,.

தவ

ெச<கிேற.

"இைறவ. வ9 மண
இதனா

ேதவ!யா,

\றினா,.
கOண :,

ேமU

என

தாGகி வ9தா<

நா.

எ.%

வணGகி

சிவைன

\றினா,.

மண

அேபா.

+த அைம" என4 ேதவ!ைய இக9தா,.

ேமU

வ9தி.

அ9தவ

ெச<ேவ.

என

சிவ. த. உOைம வ7ைவ ெவள5ப64த4 ேதவ!யா,.
ஒ;க

அவைர4

த+சி4தா,.

ேச7ய, ஓ7 ெச.% த@சன5ட
தன மகைள மண

இ9நிகசிகைள

ெசாலின,. த@சS

கO,$ற
சிவSேக

ெச< ெகா6ேப. என உ%திOடா..

12. தி கலியாண சக
த@ச. உமா ேதவ!யா4 திமண
அைன4 ேவைலகைள1
வ!_,

ப!ர மா

தவLெச<1

ஆகிேயா
இட4தி$

சிவெபமாைன4
ேவO7னா..

திமண

அRவாேற

வகி.

ெச<வ!

4தி+கைள1

வ9தன,.
மOடப4தி$
எ;9தள5ய

வரவைழ4தா..

சிவ.

எ;9தள5னா,.

ெபா@6.

உமாேதவ!யா,

அேபா.
எ;9தள

த@ச.

ேவO6ெமன

சிவப!ராS.

ேவதவலி

ப

பா

வா,4

பாதைச

ெச<தா.

உமாேதவ!யா,

ேதவ,க

திமணேகால

Kழ

ெகாO6

சிவப!ரா. அேக அம,9தா,. ப!ர மா அகின5
வள,44
ேபா.

திமண

சடGகைள

சிவப!ரா. மைற9தள5னா,.

வ9திய
த@ச.

உமாேதவ!

அ9தவ

ேதவ,கைள

சிவைன

ெச.றா,.

ெச<

இRவா%

ெச<தா,.

ெகாO79தா..

இ

ேபா.

உமாேதவ!யா
அமர

ெப+

அSப!ைவ4வ!@6

நி9தி4

இRவா%
இடபவாகன4திேல

7

சிவப!ரா.

கா@சியள54

ைகலாய4தி$

த@சS

அவைர
அைழ4

கா@சியள5காமேலேய

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. ேவவ!யழி4த சக
பா,வதிேதவ!ய!.
அவள

த9ைதயாகிய

த@ச.

கணவ.-பரேம/வரS

நட4திய

அைழ

இைல.

யாக4தி$
இதனா

அைழயா வ!9தாள5யாக யாக4தி$ ெசல\டா எ.ப ஈச.
வ!ப .

இப!S

த9ைத

ைறப7

ெச<யேவO6

தன த9ைத நட4
எ64

எ.ப

\றி.

ஈசைன1

உைமய ைமய!.

பா,வதி பரேம வரட. த,க

யாக4தி$ ெச.%
வ!ப .

அைழக
இதனா

ெச<தா,.

த@ச. சிவப!ராைன வ!லகி திமா தலிய ேதவ,க Kழ
ேவவ!

ெச<ய4

ெத+வ!4தா,.

வGகினா..

அேபா

உணராம

த@சன5.

ேவவ!

வ9திபைத

கய!ைலமைல4
ேதவ!யா, க6Lசின
தைல1

இதைன

உமாேதவ!யா,.

யாகசாைலைய

தி ப!

கOட

சிவன5.

அைட9தா,.

த@ச.

ெசலலா

ெகாO6

நாரத,

மி9த
என

ப!.

திஉள
த.

மக

ேகாப$%.

\றினா..

அRேவவ! அழிய

ஒழி9தி6க என சப!4தா,.

சிவன5ட

ந:

உமா

உ.Sைடய

லாகின5ைய எ;ப!

அதிேல

கி த@ச.

வள,4த

யாகOட4திேல அவத+4தா.

இ9நிகசிகைள திந9தி ேதவ, வழியாக அறி9த சிவப!ரா..
கOண!லி9 வரப4திர
:
கடIைள
அ%4.
எ.%

அவன

ேவவ!ைய1

திவா<

த@சன5. சிர4ைத

அழி4வ!6

மல,9தள5னா,.

அRவாைணப7.
ேபா@டா,.

பைட4

ெந$றி

யா

வேவா

வரப4திர
:

கடIH

த@சன தைலைய அ%4 யாக Oட4திேல

அேபா

சிவ.

எ;9தள5னா,.

உடேன

திமா

வணGகி ப!ரா,4தைன ெச<தைமயா. வரப4திர
:
கடI கமாக
சிவெபமா.
ேக@6

ேதவ,கைள ப!ைழப!4தா,. ப!. ப!ர மா வணGகி

ெகாOடப7

எ;ப!னா,.

ஆ@7.

தைலைய4

தகS

சிவப!ரா. பா,வதி ேதவ!யாட. திகய!லாய மைல

ேச,9 ேயாகியா< எ;9தள5னா,.

ஈசன5. வ!ப4தி$ மாறாக

ெச.ற . அவைர எதி,4 சOைட ெச<த
ெச<த

அைம4

பாவGக

அலவா?

ெச<வ!@டாேரஸ
ப!ராயசி4த

இைறவ! அறி9

இபாவGகைள

இைறவ!ேய

இRவா% அறி9 ெச<த பாவ4ைத ேபாக

ெச<ய ேவO6ெமன பா,வதி ேதவ! வ! ப!ய!9தா,.

14. உைமவ சக
சிவெபமாS

ந:

ேபா<4 திவண4தல4தி தவ

அGேக ஒ ல லிGக
ெவள5ப6வதாக
ேதவ!யா
தவL

\றி

உமா

அதைன ந: சி4தா. தா

ேதவ!

அ +9தா,.

உமா

அRவாேற பா+சாத மர4ைத வள,4 அத. நிழலிேல

ெச<தா,.

அதைனயறி9
பாவ4ைத மா$றி
இேவ

ேதா.% .

ெச<.

அ மர4தி.
சி4

அ7ய!ேல

வழிப@டா,.

சிவலிGக

சிவS

ைள4த.

வா,4ைத

கட9த

அம,9தி9தா,.

திவண4தி

ய

வரலா% ஆ . இRவ!ட4தி

லிGகமா<

சிவப!ரா.

திைனயளI தான

ேதா.றிய

ெச<தாU

அ

Oண!ய4ைத ேச,மிடமா .
இGேக

ேவத

உண,9த அ9தண.

ஒவ.

உடலிைன ெவ%4. இைலகறி மா4திர
அம,9தி9தா..
ப!ராமண.

ெபமைழ

ெப<1

அசிவேயாகிய!.

ஒ

சிவா,சைன ெச<

உO6 சிவ ேயாக4தி
நா

இரவ!ேல

ப,ணசாைலைய

ஒ

அைட9தா..

சிவேயாகி1

வணGகி

இைலகறிய!
ப!ராமணS

ஒ

பGைக

அRவ!ைல

சிவப!ராS

திஉள

அவைர

வரேவ$%

தனகி9த

ெகா64

உOப!4தா..

அவ

கறிைய

உO6

மகி9தா,.

மகி9 அள5னா,.

இைலகறி பைட4த

அ9தண, .ேன சிவ. ேதா.றி ப!றவ! அ%மா%
அவS மரண
உபேதசி4தா,.

அ ெச<தா,.

ேந+@டேபா ேவதா9த 7பாகிய சி4தா9த4ைத

எனேவ

எ9த ஒ தல
15.

அதனா.

"இ4திவண4 தி4தல4தி$

ஒபான

இைல என \றப6கிற் .

ேசாதி த:,4தயா4திைர சக
ேகாதாவ!+

மாெவ.S
ேசாதி

நதி

கைரய!ேல.

ேபாகவதி

அரச. ஒவ. ஆ@சி

தலான

நா.

ெச<வ!4.

4த

7K@7

ைறப7

அரசா@சிைய

தமசீைலெய.S
ெச<தா..
74தப!.

றப@6

ப!ரயாைக.

எ.பவS

அைட9

அவன
ேசாதி

நாரதன5வ, அவைன ச9தி4.
எ.% \றினா,.

அவ,கH4

ஒ வ!4வ!@6

வன4ைத

அRவ!வ

ேதவவ.

அவS

ேசாதி

அவன5ட

அவS

ெச<19 தில (எ) தபண4ைத
ெச<வா<"

இ9தா,க.

4திரனாகிய

மைனவ!ேயா6

ப!.ன,

சிவபதமைட9தன,.

ெச<தி9தா..

4திர,க

திமண

நகர4திேல.

தவ

மைனவ!1
க,ம

கா+யGகைள

"உ. .ேனா,க ந:

ேந+ேல ெப% வைர தபணL

ேசாதி அரசS . த. ேசைனக Kழ

அ+4வார .

அவ9தி.

மாளவ .

ந:லகOட .

தி+\டவச:

ஆகிய

வடநா@64

காLசீ ர .

திைலவன

ஆகிய

ெத.நா@64

காேகால .

தலGகள5U .
தலGகள5U

ைறப7யாக4 த:,4தGகளா7 சிவப!ராைன4 த+சி4 ப!தி,கைள
ேநாகி4

தில

தபணLெச<தா..

ப!.ன,

பாO7யநா@7ேல

திவாலவா< ேச,9. ெபா$றாமைர ள4திேல
.ேனா,கH4

திலதபணLெச<

9தேர வரைர வழிப@6
ேபா.

ஒ

தின

.ேனா,க
வ!ைலேயஸ

மW னா@சி

சேமத

அGேக தGகினா.. அRவா% தGகிய!

இ4தைன

ேந+

கி அவன

வ9

ஒேவைள.

தலGகள5

திலதபண

அவ$ைற
"நாரதன5வ,

ெப$%
\றிய

ெச<
ெகாள
வா,4ைத

வ!ேநாதேமா்

எ.%

கதி

மன

வ9திய!9தா..

அேபா

நாரதன5வ, அG வ9 இ4 திவாலவா< கிழ4 திைசய!
திவண

எ.S

ன5வ,கH .
உள.

"ந:

தல

ப!தி,கH

அGேக

ெச<தா

உள.

ெச.%

அதைன

4திைடயவா,க

அ4தல

சிவப!ராS .

திIள
உ.

ப!தி,கH4

அவ,கேள

எ.றா,.

மகிழ4தக
தில

ேந+

அGஙனேம

தலமாக

தபண

வ9

அரச.

ெப$%

திவணL

ேச,9தா." .
16.

ேசாதி ப!தி,கைள 4தியைடவ!4த சக
நாரத

ன5வ,

ேசாதிராச..
ெபமாைன

அள5யப74

மண!க.ன5ைக4

வழிப@6

வ

திவணL

த:,4த4திேல

வாய!ர
ெச<வ!4.

அைட9

ஆவாகி4.

ந:ரா7.

அ% ைவ

திவேணச

த:,4த4ைத

ெப$%. ைவைகநதி தலிய

அமாவாைசதின4திேல

ன5வ

ந:ரா7.

"எ.Sைடய

ைசக

ப!Oட

எ.%

ெகா64தா..

அRவரசS ம@6
ேதா.றி

ப!Oட4ைத

இதனா

அரச.

மகி9தா..

ம$றவ,கH4
உO6

ப!தி,க

சீ வ.

ெபா@64

ப!தி,கH

ந$கதி

ப!தி,4தி ர
நிதி4திகிேல

4தி
தானL

அவன

ெச<தைமயா

(ெத.ேம$4திைச)

ேதா.றாம

ஆசி,வதி4தன,.
.ேனா,க
ன5வ,கH

அ ன5வ,கHைடய

இகாரண4தாேல

எ.% ெபய, ெப$ற.

ெசாலி

சிவப!ரா. திவள5னாேல

ெப$றா.. வாய!ர

ெப$றன,.

எனய!ைர

ேதவவ7வGெகாO6

அரசைன

ப!.ன,

சிவப!ரா. திவ7நிழலி$ ேச,9தா,க.
ேசாதிராச.

அைனவ

எைள1 . தOணைர1
:

ப!தி,க அைனவ

எதி+ேல

ப!ரப!

ேக@ ப7யாக

அேபா

திவ
ப!தி,கைள

ஏ$றளாவ!7..

அைனவ

வ9த

மண!க.ன5ைக4

பOண!

ப!தாமக,.

ஏ$றளேவO6 ◌ஃ

வ!@6வ!6ேவ."

நட4தி.

சGக$ப

ப!தி,.

த.ேனா6

கறியட.

எனெகதி+ேல ேதா.றி நா. ெகா6
ப!Oட4ைத1

சிவலிGக

நாள5ேல. ஒநா. காலவன5வைர

கO,$% வணGகி. அவர ஆசி,வாத
த:,4தGகள5ேல

ந:ரா7

ேச,9த

இ4தலமான

@பவேனச, திேகாய!U
ேசாதிராச.

த.Sைடய

த9ைத ேதவவ.மாவ!. ெபயராேல
ப!.

அRவரச.

வாய!ர

ஒ சிவலிGக4ைத நி%வ!னா..

ன5வ,கேளா6

ேபாகவதி

நகரL

ேச,9தா..
"திவண4

தல4திேல

ப!தி,கH4

அளவ!லாத பய. ெப%வ,"
எ.ற

ெபய,

திலத,பணL

எ.ற க4

ஏ$ப@டத$கான

ெச<ேவா,

"ப!, 4தி ர "

காரண

இ

சக4தி

\றப@6ள.
திதி - தபண

ெச<த - திவண4தி 1)

ஐயGகா,. 2) _ கிmண ஐயGகா, ம$%
இவ,கள

6 ப4தின,

பர பைர

_ ேகாவ!9தராஜ.

3) _ ெரGகநாத ஐயGகா,

பர பைரயாக4

த,பணGகைள ெச< வகி.றன,.

திதி

ம$%

திேகாய! அேக உள

அரகார வதிய!
:
இவ,கள வ6க
:
உளன.
17. த:,4த சக
கா,4திைக

மாத

ஞாய!$%கிழைமகள5U
த:,4த4திேல.

K+ய

அ மண!Oட4திேல

உச+4

மண!Oட4

ேவா,.

7வ!ேல

கி

அ9தண,கH

7வ!ேல K+யஉலக

கால4திU .

.ேன.

அைட9.

ெச<ேவா,

அவ,க

சிவேலாகLேச,வ,.
உட

.ம(@டேநா<)தலிய

உைழைப4

ேநா<க

ந:Gகி.

அைடவ,. அ4த:,4த4திேல. மா,கழி மாத4தி

ெசRவா<கிழைமகள5
அைடவ,.

Oண!ய

K+ேயாதய4தி$

ம9திர

வ! ப!யவ$ைற
தானL

ப!ற

மைனவ!1ட.

திைவ9ெத;4ைத

ேவா,

உச+4

ேவா, இ%திய!ேல சிவேலாக

அ வதி

4திரேப%

ந@ச4திர4திேல

அைடவ,. ;நிலI நா@கள5

ப!ரமதாOடவ ,4திைய (திவண நடராசைர) சிேபா, மேகச,
உலக4திேல ஒ க,ப கால
ேச,வ,.
ம9திர

மக(ஆவண!)
உச+4

இ%திய!ேல
நதிய!ேல
சிவைச

ந$கதி

கி.
ெச<.

வைரய!ேல தGகி ப!.

மாத4திேல
சிவப!ரா.
ெப%வ,.

K+ேயாதய
தி.ன,

தானGக

கால4திேல.
நாடகL

K+ேயாதய4தி$

சிவரா4தி+ய!ேல

உறகமி.றி

ெச<ேவா,

சிவேலாக
ெச<ேவா,

.

நா.

இ%திய!ேல

K+ய
ைவைக

யாமL
சிவேலாக

ேச,9 வாவ,. மண!க.ன5ைக4 த:,4த4தி இடப(ைவகாசி)மாத4தி

வ!சாக

ந@ச4திர4திU .

ந:ரா6ேவா,.

பல

சிவச9நிதிய!

இரOட

ேவா,
இ9திர4

த@சணாய4தி

வைகயான

ெசU9

இ%திய!ேல
யாகபல4ைத

ேவா,
அ வேமத

பGன5

மாச

பலைன

கால4திU

பயைன
வசி@ட

ெப%வ,.

த:,4த4தி

ந@ச4திர4தி

ப.ன5ரO6

ெப%வ,.

ஒ

ெப%வ,.

ெப%வ,.

K+ேயாதய4திேல

உ4தர

அைடவ,.

சாகயாகபலைன
யாக

ெச<த

aர4தி

ப!ரமபத

த:,4த4திேல.

ேவா,

தானL

கிரகண

தினGக

மாத

ேவா,

அ4த:,4த4ைத

பேவா,

அகின5 nnாம பலைன அைடவ,.
இRவா%

திவண4

உள

த:,4தGகைள1 .

அவ$றி எ9த நா@கள5 எRவா% ந:ராட ேவO6

எ.ப ப$றி1 .

அRவா%
எலா

ந:ரா7

தி4தல4தி

இைறவைன

றி

வOண

வணGவதா

இசக

ஏ$ப6

பல.கைள

அைம9ள.

18. நள. கலிேமாசன சக
நளசகரவ,4தி ேவ@ைடயா7 74 ேவடேரா6 மதியஉணI
உO6 மரநிழலிேல நி4திைர ெச<தா..
கீ ேழ வ9த
:
பா
கனவ!$

ஊகOடாகவ!ைல.

ெச<

ப!.

நளராச.

ேதா$%4 .ப$%. மைனவ!
;வ

மர4திலி9

த:Oட. உட க4ததாக கனI கO6 வ!ழி4தா..
ப!ராயசி4த

9தப!.ன,

அெபா;.

நட.
ஒள5

இப.ன ம.னன5ட

Kதா7

எலாவ$ைற19

4திர,கைள வ!@6 வன

எ.பவ.

ம;Gகி

நளராசS

பா பாகி4

9தா..

த:O7னைமயா

கைம1$றா..

ப!.ன,

உட

நளராச.

ேத, பாகனாக ேச,9தி9தா.. அவSட.

தமய9தி

ய வர4தி$ ெச.% அவைள மைனவ!யாக அைட9தா..

மW O6

Kதா7

நாவைக
ேகதார

ெவ.%.

ேசைனKழ4

அரசாO6.

த:,4தயா4திைர

ைம9தட.

றப@டா..

காசி தலிய தலGகைள அைட9. த:,4தமா7

,4திகைள4
திவண

த+சி4
ேச,9

ெகாO6.

வாமிைய1

தனOடாகிய

மைரைய

அ ைமைய1

வழிப@டா.. திவண4தி. மகிைமைய1
ப!.ன,4

மைனவ!

மனநி மதிைய1

ப!ற

சிவலிGக
அ644

த+சனL ெச<

அபதி4 தா.வ9த
உண,9

ஈசைன

வணGகி

இ4திவண4தல4திேலேய

ெகா64

@பவேனச மேகா$சவ

தGகினா..

தானGக

நட4தினா..

19. திவ!ழா சக
நளசகரவ,4தி.
ெதாடGகி.

வள,ப!ைறய!ேல

ெகா7ேய$றி
ப!.

திவேணச4

இரத உ$சவ

சிவலிGக

ன,ச

திவ!ழா

ந@ச4திர4திேல

நட4தி4 த:,4த வ!ழாI

ெபமாைன4

நட4த4

த+சி4

வ!ைட

இடப

ெச<வ!4தா..

ெப$%

ெகாO6

தன நகர4ைதயைட9 வா9தி9தா..
அறியாம

ெச<த

உடேனேய

ஒழி9வ!6 .

ஒமாத கால
நி9தி4த

பாவ

திவண4
அறி9

ெச<த

பாவGக

தGகி இைறவைன வழிப@டா

பாவதலியன.

வழிப@டா

தி4தல4ைத

த: .

மண!க.ன5ைக4

அபதிய!
சி4திைர

த:,4த4திேல

இ4தல4தி

ந:G . அ9தணைர

ஆ%மாத

மாத4தி
கி4

வணGகிய

கால

தGகி

;மதி

நாள5

திவேணச4

திமாைல சா4தினா. சி9தி4தன எலாL சி4தி .
மாத

;மதிநாள5

ப@6

ப+வ@டG

சகரவ,4தியா<
த@சிணாயண .
Oண!ய

வ!சாக

ந@ச4திர4தி

ெகா64தவ,.
வா9.

சிவேலாகL

மாதப!ற

காலGகள5ேல

பாவGக

கால .

@பவேனச
ந:Gகி

ேச,வ,.

"கிரகணகால

மண!க.ன5ைக

தானL ெச<ேவா,. பாவGக ஒழி9

ைவகாசி

தலிய

ச9ததி1ட.
உ4தராயண .
தலிய

த:,4தGகளா74

எ@6வ!தமான ேபாகGகைள

அSபவ!ப," .

20. சித பர உபேதச சக
வசி@ட, தலாகிய ன5வ,க. நா. ேவதGகைள1
உண,9 தGத$கிடமானதா.

@பவன . ச,ேவத ர ெமன ெபய,

ெப% . அபதிய!ேல. வ!யாச ன5வ+ட
ெப$ற

மா9திய9தின

ன5வ
N% வைர1
ம$%

ன5வ .

சிவப!ராைன
ரG

அ9தவ
சி4த,

ஓதி

ேநாகி4

உபேதச

தியானகா@ட
ேதவவட

+9தன,. (சிGக சி4த,
திவண4தி

தவ

ெச<1

கா@சி - அ ம. ச9நிதிய!. த:,4த4ெதா@7 அேக உள).

அத$

சிவப!ரா.

இடபாYடராக4

ேதா.றினா,.

அ ன5வ,க

த+சி44 திக. அ4தி மகி9தள5ய சிவப!ரா.. ன5வ,க
ேவO7யவர4ைத

வ!னவ!னா,.

"இ4திவண4திேல
உபேதசி4

ஆன9த

அ

ஐ9ெத;4
தாOடவL

ன5வ,க.

ம9திர4ைத

ெச<தள

எGகH

ேவO6 "

எ.%

ேவO7ன,. அத$ சிவப!ரா.. "கா.மW ர நா@7
உள ன5வ,க ெபா@64 திைலவன4திேல
திநடனL

ெச<ேவா

த+சிகலா "

அைத

எ.% அள5னா,.

இ4தல4திேல

ப!ரணவமாகிய

திைவ9ெத;4ைத

உபேதசி4.

உGக

அ பல4திேல

ந:GகH
உGகH

இதயகமலமாகிய

திநடனL

ெச<ேவா ."

\றி ப!ரணவ4ைத உபேதசி4தள5னா,.
ன5வ,க
இதய

சி9தி4.
கமல4திேல

சிவப!ரா.
த+4

திநடன4ைத1
ப!.

அவ,கள

கா@சி - ெப+ய ந9தி அேக உள aண!
கா@சித

திநாIகரச,.

இடGகைள4 ெதா4 \%

" லிவல

4a,

ற பய

வண

கP,

இய$றிய

உள சி$ப ).
திகய!லாச

நாத,

திபா ர4தி.

.\,

ெபா<ைகநP,"

எ.% எ64 பா6கிறா,. உமாேதவ!.
தலிேயா

ேச,9

(ரG சி4த,.

ப.றி சி4த,. சிGக சி4த, ஆகிேயா, திவண4தி தவ
க4ைத4

அதைன

திைலவனL

சிவப!ராSைடய ஆன9த தாOடவ4ைத4 த+சி4தன,.

இ ராண

எ.%

வ!_,

ப!ரம..

K+ய.

ம$ற ன5வ,க. இராகத,க தலிேயா

4திய!.

ெபா@6

ேபாகினைமயா.

சிவப!ராைன

இ4திவண

அ,சி4

4தி

பாவGகைள

மகாபாபவ!ேமாசன ரெம.%

ெபய, ெப% .
சிவப!ராேனா6 காள5ேதவ! சபதG\றி ஆ7ய பாவ4ைத ேபா
ெபா@64

திவண4

ெபயராேல காள5 ரலிGக

திேகாய!U.
என ஒ.% நி%வ!

வடதிைசய!ேல
சி4தா.

த.

பன5ெரO6வட
எ.S

தவைள

அRவல+ய!

மைழய!லாத

திவண4திேல.

4த

மல,

சிவப!ரா.

அ4தவைள

அள5னா,.

வர

ெப$ற

வ4தினா.. அதனா
இ4தல4திேல

அல+ய7ய!

சிவப!ரா.

சல9திர..

அவைன

ெகாவ!4தா,. என5S . .

சல9தர.

தGகிய!9த.

திவ7ய!

சகரவ,4தியா<
மிைய

அழிக

சகரபைடைய

சல9தரS

கால4திேல.

அள5

ஏறினதா.

இ

வர

ஆO6

ேதவ,கைள

சிவப!ரா.

வ!_,I

ெச<.

சல9தரைன

அல+மல, K6த$ காரணமானதா

4தி அள5னா,.

தாழ  வழிப@ட தி4தல
ஈசன5.
கீ ேழ

அ77

வ!;9த

ேத7ய

தாழ 

கைதய!

ப!ரமS

ெசாவ தவ% எ.% அறி9
ெச<த

பாவ

இRவா%

ஆதரவாக

தைலய!லி9

இைறவன5ட

ெபா< ெசா.ன.

ேபாக

திவண

ஈசைன

வணGகி

ஒGகிய!9

ஈசன5.

வ9
பாவ

ெபா<

தா. அறி9

ஆ$றி.

கைரய!

வ!ேமாசன

ெப$ற.

அறிைண உய!,கள5. ேவO6தU\ட ெசவ!சா<4

அவ$றி. பாவGகைள1

ேபாக வலவ,.

மW 

வ!ைன

அ. ைடயவ,.

அைன4 உய!,கள5.

த:,

ப+I

உைடயவ,

திவணநாத,.
இRவா%

திவண

சிற கைள1

ராண .

திவண4தி.

பேவ%

பா71ள.
*****

3. திவண

திவ!ைளயாட$

திவ!ைளயாட$ ராண
ேசாம 9தர

கடI

எ.ப

த.Sைடய

சிற கைள எ64 \%வ.
லிo,

ந ப!

எ.பவ .

ராண
மைரய!

வ$றி
:

அ7யவ,கH

அ +9த

திவ!ைளயாட$ ராண கைதகைள

பரLேசாதி

ன5வ,

எ.பவ

பா7

1ளன,.
இபதிய!

திவ!ைளயாட$

ராணGகள5

திவண4

ட. ெதாட, ைடய பதிக எ64ைரக ெப$%ளன.

திவ!ைளயாட$ ராண4தி 36 வ படலமாகிய
படல4திU

49

திவண

ெதாட,பான ெச<திக இட

இரசவாத

வ

படலமாகிய

இரசவாத

திவாலவாயான

ெச<த

படல4திU

ெப$%ளன.

ெச<த படல

பரLேசாதி

ன5வ,

இய$றிய

திவ!ைளயாட$

ப4தாறாவ படலமாக இரசவாதL ெச<த படல
திவண4

இைறவ.

தGக4ைத இரசவாத
சி4த, வ7வ!

திேமன5ைய

லமாக ெப$றி6

ேந+ வ9

ராண4தி

உள.

ெச<திட4

இதி

ேதைவயான

ைறைய. மைர ஈச.

அள51ளா,.

அ.னமி@ட ைக
.

திவண4தி

ெபா.னைனயா

எ.ற

சிவபைத

இ9தா. இவ சிற9த நடன மா. நா@7ய இலகணப74 தின
இைறவ. . நடனமா6வ இவள வழக . தன கிைட
வமான4ைத
தின

எலா

அ.னதான4தி$

சிவன7யா, பல

ெசலI

ெச<தா.

வ9 உணவ9தி ெசவைத கO6

மகி9தா.
"தி4த, வண வாணைர ேசவ!4

4த

நி4த மா7வ9 த7யைர ெபாெளன நிைன1G
க4த ளாய சி4தவ, கள5பவன5

ைவoO

அ4தி ெயLசிய த9வா ளஃதவ ண!யம "
அப7ய!ைகய! அவH4 திவண

ேகாய!லி ைவ4

சிபத$ இைறவன5. திேமன5ைய4 தGக4தி ெச< ெகா6க
ேவO6

எ.%

உOடான.
தி$ேக

ேபராவ

ஆனா கிைட

ெசலவான.

வணநாத+.
ெபா

தGக4தி$

எGேக

அளாசிய!னா

எலா

அ.னதான4

ேபாவ?

பாO7யS எ6க எ6க ைறயாத ெபா$கிழிைய

லடண
வழGகிய

மைர ேசாம 9தர கடIைள மனதி நிைன9 ேவO7னா.
சி4த, வ7வ! சிவெபமா.
இ9த பைதய!. வ!ப4ைத அறி9த மைர ேசாம 9தர ெபமா..
அதைன

,4தி

திவண4தி.

ெச<ய

திIள ெகாO6

ெபா.னைனயா

வ@7$
:

சி4த,

வ7வ!

எ;9தள5னா,.

அ.னதான

நைடெப$%

ெகாO79த.

உOண வாGக என சி4தைர1

தாதிய,க

அைழ4தன,.

உணI

அத$ சி4த,

ெபமா.. உGகள தைலவ!ைய இGேக அைழ1Gக என \றினா,.
ெபா.னைனயா
பதி1மா%
உன

வ9தா.

பண!9

க

உணI

எ.ன?

தைலவனா

எ.%

எ.ன ெச<ேவ.?
அத$

ந:

அழிவ!லாத

இைறவன5.

ெப%வாயாக

என

இ.ைறய
ெச<

த:ய!லி@6

மைற9தள5ய
மைர
என

வரெச<.

இGேகேய

;வ

ஏ$றவா%

தGக4தினா

ெச<ய

அைன4

உேலாக

திந:$றிைன4

aவ!னா,.

கிைடெமன

அசி4த,

தGகி4

நா.

அ.னதான4ைத

ெபய

தGக

வாமிைய

திவ

அதிகாைல

ெச<

எ;9

\றி

வணGகி
இரசவாத

ெசலலா

என

மW னா@சி அ ைமைய ப!+யாத ேசாம 9தரேர சி4த,
என

அவ,

\றி

பதியா

"யா

மைற9தா,.

த.ைமைய1

ெவள5ய பல4தி
கO6

ெம;கினா

ெபா

ப!.ன,.

கா< Gக

வ9ளதா

சி4தராேவா "

எGக

திIவ!ைன

சிற9த

திIவ4ைத4

ெபா.னைனயா

ேவO7னா.

மன

\றினா.

உ.

வா4தினா,.

74தப!.ன,

வ7வ!

கவைலைய

வகி.றா<.

ெகாO6

இரI

வ

தான4

ெச<

அள5னா,.

உன

ெகாO6

ைகய!

எ.% தன

நாேதா%

இவ$ைற4

சி4த,.

இ6வதிேலேய ெசலவாகி வ!6கி.ற.

சி4த .

பா4திரGகைள1

அத$

அதைன ெபா.ன5னா ெச< 7க

நாேதா%

அ7யா,கH அ.ன

இைறவன

ெபவ!ப

கக@7 ைவ4ேள..

தைல

ேக@டா,. ெபா.னைனயாH .

உள4தி

என

அைழ4தா.

தன

காணப6கி.றேதஸ

திவண4

ெச<வத$

பாதGகள5

உOண

வா@ட4ட.

கவைலதா.

கதிய

சி4தர

கOட
காமாறி

ெநகி9.

மைரய!
சி4த,

\றிய

வ!ளG
ெசா$கH .

ெபா.னைனயா.
ஆ7யH

தன

வ9தவ,

அ பலவாணேர

கவைலைய

இைறவேன

ேந+ வ9 ந:கினா, என கள5 $றவளாகி சி4த, \றியப7ேய
ெச<ய

உேலாக

ஆணவமல

பா4திரGகைள4

த:ய!லி@6

ட

ெச<தன.

ெக@6 இைறவன5. திவ7ைய அைட9தவ, சிவமாக

வ!ளGத ேபால உேலாகGகள5. கள5

ந:Gகி ெபா.னாக மாறின.

அெபா.ைன ெகாO6 இைறவS4 திIவ

வா,ப!4தா.

அேசா அழகிய ப!ரேனா இவ.
கிைட4த

தGக4ைத

ெகாO6

வ7ேவ

இலாத

இைறவன5.

திIவ4ைத ெச<தி@டா,. இைறவன5. அழகான திIவ4ைத
கO6

"அேசாஸ

க.ன4ைத

கிள5

அழகிய

ப!ரேனா

இவ."

4தமி@டா.
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சீ+ணGகிய ெச.ன5ய!$ றிGகO ேமIதலா
ேல+ணGகிய மாதவ,கி. பமW ைகய!னா
னா+பாகைன நிக,ப ைநமிசாரண!ய
28

சீ+ணGற ேசண!வ9ேதாGகலா$ ெச<ய

வா+ணGந.மல, ெகா7மI கO,றலா
ேல+ணGகிய ெவOண

@ கணO,தலா

னாரண.றைன ெயா4தைநமிசாரண!ய
29

நா.கGகHநா.மைறநவ!$%தலாS

நா.க9தநாயகி நO,தலாS
நா.கGகHந.றபைட4திடலாS
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!ய9தவ!ேச9தியவள

ெலOண!லாதவ,ப!ற டன5றெபலா9தGக
கOண!னா$கO6கழி9தபகாலGக கட9ேதா,
நOண!மாதவ பய!வ ைநமிசாரண!ய
32

காலனாைண1Gகாமனதாைண1GகLச

ேமலய.றிவாைண1ேமகவOணLேச,
ேகாலமாயவ. லவ!ய வாைண1மாக
நாUநOண+தாய ைநமிசாரண!ய
33

ப!ரமச,ய

வானப!ர4த

ெமழி ப!றG

ம+யநா.மைறயைற9தி6மதிவணாசிரம
பரIகி.றனயாைவ1

ப$றா4ற9த

U+யவாசிரமGகணா. ைடயதRவனேம
34

கவ!ன :6ெவOதிசாதன

ைனெம<ய,

திகெச;Gகதிெரறி4தி6 ெசLசடாமட,
மகிசிற9தநவ$கைல1ைடய!ன,மாறா
திகதலி.றிேய நாெடா%மி9தவமிைழேபா,
35

எOண9திறேலா,

கழிப!றபாள,

நO,ெபா;தசைன +1நா.மைறேயா
ரOணUOமகிைழவைகேவவ!களைமேபா,
கO,த$கமGகமா%GகைரகOேடா,
36

ஒைமேச,9த ெம<1ண,வ!ன+வ!ைனெயாழி9ேதா

ரைம மல,நா$கரண9தைனயய,4ேதா,
ெவIைம

லபைகஞைர ெவ.றவர,
:

கறாதெவOெணOெபGகைலகடகட9ேதா,
37

K9தவவ!ைன4ெதாட,ப6கி.ற ெதாபவ4ைத

ேபா9தஞானவா@பைடய!ன,

+9N.மா,ப,

தா9தநUறிதாGO7ைக4 தடைகய,
வா9தைவதிகைசவ,வாைநமிசவனேம
38

பைககq,9தி6

மகிவ!ேனாGகி6
மிவ!லGகின

ப.னகவய!+1 பா
வாUைளய+ெயா6மதமா

வ! ப!ேயா, ைற1ண :ர9தி

ய!கலதி.றிேயய!. றமIெமLஞா.%
ேவ%
39

காமாதிக வ!@ேட$ந, தOேடாெராசாரா,

மாைல களா$ சைன

+ேவாெராசாரா

ேராமாதிகHகாவனெகாண,ேவாெராசாரா,
பாமாO றேவ பா6நரா6நெராசாரா,
40

யாகாதிகடமGகள5ைழேபாெரா சாரா,

ேயாகாதிக கமGகHழ ேபாெரா சாரா,
சாகாலபல9தகி$பவெராசாரா,
மாகாம9தைன மா$றிமகி9ேதாெரா சாரா,
41

ேவதாகமN.ேமதகேவாநெராசாரா

ராதார4தின6ைகயறி9ேதாெராசாரா,
நாதா9த9தைன நா7நவ!$%நெராசாரா
ேராதாIOைம ெபாைள1ண,9ேதாெராசாரா,
ேவ%
42

உ9தியாரழ.ளந$ ;ைனதிற9ததிb6ேபா<

வ!9வாரத ெபாழி9 ெம<வ!ழிெச;9ள5வசேவ
:
ய9தமாதிய!லாத ெச9தழலOட ேகாளைக மOடேவ
ந9தஞான
43

ேதாதய9தைன நO,கி.றன, சிலரேரா

த:தின$றி+

Oடர4ெதா6 ெச<ய கO7ைக ெம<ய!ன,

காத\, தகா மன
ேராந$ கக

பகனவ!S9 ெதற காOகிலா

ெவ பைக1றI ந.ெறா6 த:திலா

ராதிய9தமிலாதவ.றைனய. ப!னா. மிக ந ப!ேனா,
44

நாகினா. மைறேபா$% ேவா+வ, நO,சாைல கO.னேர

கினா$ ப!ண! கெம64ெதன ெளய!$றரவளேவ
யாந$பவா<க ககி6 மலகி ெச மண!ய!லகறா.
r ேசாதி வ!ளகிSகிைண ெசாலலாமலதிைலேய
45

நி4தமாதவைர4தின9ெதா% ந:GகிடாதேளாGகந$

ப4தியா.மி ப.னக4 ெதா6 பெபாறி லி ேச,தறா.
சி4தி4திக ேசரந%திைலய பலெவைலசா,9
த4தனாடல@கணா7டவ!தேபாதனரம,த ேபா.

46

aய மாதவேம பய!.றி6

4த, நி4த,

ேகாதய,

ேநயந:டg ேபாகமல ெநLசி. ேவ% நிைனகிலா,
ேமயைநமிசகானக9தன5. ேம.ைமயாவ,வ!ள
ராய!ர

வா

பவாயன9தSநாவ!ைச4திடலாவேதா

ைநமிசாரண!ய சக $றிய
ஆகெச<1
*****
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சIநக,K
சIநக,Kதைர வ!னவ!யசக
47
நவ!கி.ற ைநமிசாராண!ய9த.ன5 ன$றவ4தி. மிக சிவஞானேவ@ைக
சIநகாதியன5வ, கணGகளாேனா,த,கேமா64தரGக சா$றி4 தாப!4
வமன5லாமாதவ.ற. ைம9த. ைம9தெராைம1டன5O
மல9த:,9தி9தGேகா,நா@
சிவன7ைய யைட1

வைக ெத+G காைத ேச,9தவ, கடா9த

ேவ%
48

ப!.ன5யப!.ன ப!றGகவ!+4ேதா.

ம.ன5யநலைரவ$கைலயா4ேதா
ன.ன5யம4ெதாழினாHமிைழேபா.
ப.ன5யத:வ!ைன ப$றாவ!@ேடா.
49

பாயதல ெப%பUய!9

தாய!Sம. தைழ4தி6ேமேலா
ேனயமி9தவந:Gகலிலாேதா.
rயெவண :% ைத9தி6ெம<ேயா.
50

OடரமW  ெபா9திவ!ளGG

கO7ைகெகாOடகவ!.றமா,ப
ெனOடெமOகைலயாIண,9ேதா.
பOடேவதபராயண,Kழ
51

அGகண!ல

சGகரன.

கழGக,த$ேச,

தைழ4ற.மான

ெசGைககடாGகிய ெச.ன5ய.ம.S9
Gகமி9தவKதனைட9தா.

மி$ேறGகாைல

52

க@ட ெவ ப!ண!1Gகைளக@ட

சி@ட,கடாெமதி,ெசGைகவ!4
ச@ெடனவாய!ைடசா,9திடநாப
ண!@டெதாராதனேமறிய!9தா.
53

இ9தகாைலய!9தவவாண,

ர9தOமாதவKதைன ேநாகா
ெபா9தியைக நன5\ப!ன, ேபா$றி4
தி9ைரய!.னன ெச தU$றா,
54

நா7யகாைலய!னான5ல ெமG9

ேத7யட7ேச,9தைதெயாG
ேக7ல9தவேக@திெய பா
ன :டளாலிவணவரலாேல
:
55

மாதவேம +மாதவனான

ேமதேவதவ!யாதனவ.பா
லாதரவ!$ ெகாளGகைலயாI
ேமாதி1ண,9தIனகிைண1Oேடா
56

உ.ைனயலாதின5ேயா, கதிய!.றா

ன5.னைள ெபற ேந,9தவ.யாென.
ெற.ைன ன5@டவ!9தவ, .ென.
.ெமாழி ந.ைம ெபா9தIண,9ேத
57

.ெபா,தின9தன5. தறிவாேல

ம.பய! @பவன4த காைத
மி.பய!கி.ற

ேவதவன4தி

ன.கைத நாபணவ!.றி6காைல
58

அப+சGகணைற9த க

ெம<படநா7வ!ளGகவ!+44
திப!யமான ெச;Gகைத ேம.ைம
ய!ப+ெச.னவ!ய ப!ட ேவO6
59

எ.றிைவசIநகேன4திய!ைசப

ந.றிந.றிெதனாநன5நா7
ெபா.றிகமான5 Gகவெவ.னா4
.றியவ. ெபா6KதSைரபா.

ேவ%
60

க9தந% ெபா@6ைடெவO கதி,நிலாக$ைற கமலமல,பT7ைக

ேச,கைலமட9ைததைன1
9தமைறநா.கிெனா6

ராண வா%;லகமிைறLசவ.ப!. ெமாழி9த

வ!யாதைன1L
9தரந$கI@6மதசலமவ! aG9 aGகியைக4
aGக.கபடா9லGெமா$ைற4
த9த%ம7க7வ7கைள1

ேபா$றி ச9தத ம

+வா.சி9தைன தா.

ெச<ேத

61

ேவதெமாடாறGகமாகம ராணGகO

ேமதந$கைலயாIேமாதி1ண,9தவன :
யாதலத$ைகயமிைலயாய!Sெம.ற.ைன
யைவயக4ந.ண,9ேதானாத$நிைன9ேத
ேயாகவ!காைததைன

ெயனIைர4தியதனாUவ9ைரப.

சIநகமான5வரேனெய.னா
Kதனவ!யாதSைர4தி@ட வணேமா,9 ெதாகய!ைலவளLசிறி
ெசாலU$றா.மாேதா
சIநக, Kதைர வ!னவ!யசக $றிய
ஆக ெச<1 61
*****
திைகலாய சக
62

பGகய.9த. பாகசாதனேன பரவமி7கHரக,

Gகவ,யா

ைடபர9த:O7 ேபா$றிேய நா4த; ேபற4

தGைறய!ர9 தைல4தைல சா,9 ச9ததமிைடதர4 தயG9
திGகளGகOண! மிைலசியச7லேசகர. றிகய!லாய
63

ம.ன5யெச.ன5வாSறநிமி,9மவ!ய ெகா67பலவா

1.னத Nறாய!ரமிேயாசைன யா1ைர மRவளைவகீ ;ைட4தா<
ப.னமகல பா.ைம1மதாயபய!.% Kபட+வ!
%.Sெபா.மண!க
64

ப!$

ட,வ!டநிவ9 ெதாகய!லாயந:சில

மகரேகதனைனமI ேபானகமா<வா+1OகO,த$ெபமா.

றலகைன4 Lசா,9ய!,ய!ரா9த ப!ரானானெவ ப!ரா.ேச,
ககன\ட4தி. க@7SLெச.% கனகமாமண!ெவய!பர L

சிகரேகா ரGக ேசO7க9ேதாG9 திைகலாயந:ெபா
65

ப!ரம.மா.தேலா,

ெபய,9திடெவ;9தப!ரளய4திS

ைடெபயரா

+யவான9த IவமாேயாGOைமயாயசலமாெயா.றா
கதய!,கைள கணா< கதியாGகO,தலOணெலLஞா.%
ப+வ!.வ$றி
:
66

பதியதா< ேமலா< பய!வகய!ைலயLசய!ல

ெவGகதிரவSமW நO,றலா ெவO டராய!னென.றா

லGகOமாஞால4தாய!, ன5தமாவைதயைறதேவO7.ேற
Gகேமவ!யந$சIநகன5வெசாUதிந.ந:ண!வா$
ெசGகOமாவ!ைடயா.றிவHவா<4திகவகய!ைலயாெமன
ேவ
67

அ.றி1

ெவ<ேயானைணதகாைலயல,தமணமOடல ேபா<4
.றியகிரணேம$படவ9த ேவதவOண9ைத9ததனா
ெலா.றியIண,வ!S ப,தாGகீ வ9 $றி7னRவ!யபாவ
ெர.றண,4திநி.ற ேபாலாெமழிறிககய!ைல மாவைரேய
68

ச9திர.றிக;Lச7லேசகர9தடைக கணா.மர. ம;IL

9தரப!ர

L +ைக1gதலி$ %லGகியகO,

ெவOண%
:

ம9தவா. மடவா,கOடமGகலநாணறா றவாலO7Oட
க9தரனHந9திய ெபமா. ைகெகா6 காபதகய!ைல
ேவ%
69

அ77யறிதலி.றாகிநி$றலா.

7வறகிமதி7ய!$ ேச,தலா$
பட, கபரப!யபா ெவOண :றண!
கடIைள நிக,ப கய!ைல மாவைர
70

அ+யயனமர,கள7வ9ேத4தலா

லிைம1மள5ேய ெய.%ேமவலா$
பரSைமெயா6கல9தH

பா.ைமயா$

க+கனைனய கய!ைலமாவைர
71

9தரகO,த%லGகி ேச,தலா

வ9தி6LKரமா$றேமவலா$

ச9ததG.றமா<4தயGகா@சியா$
க9தேவளைனயகய!ைலமாவைர
72

உ+யவாSறவள,9ேதாGகிநி$றலா

வ+யள5ர.றமட9ைதேமவலா
ல+யநா.மைறவ!+4தHந:,ைமயா$
க+யமாலைனய கய!ைலமாவைர
73

ேதா$றிேய நி$றலா$

திேபா$றலா

னா$றிைசகGகHநO,மாOப!னா$
ேபா$%ந$கைலமகெபா9தலா$

ழ$

கா$சேராகன5க,கய!ைலமாவைர
74

தினமி ெசவGக7ைளL ெச<ைகயா

வன%ெந7யமா.மIமாOப!னா$
றைனநிக,தாமைர4தாள5.ம.Sேகா
கனைதையநிக,ப கய!ைல மாவைர
75

அல ெவOடாமைரயைண9தெபா$ப!னா$

பலகைலயாகம

ப.S

பா.ைமயா

னலமிநா.கனOணலா$ெச;G
கைலமகளைனயகய!ைல மாவைர
76

எO7சாகGகHமிைள4தள5ேய

பO %பாெலாள5பர கி.ற
கOகளாலளபGகவ!. ெகாOேடாGகிய
ெவOபடா ேபா,4ததா
77

ெவள5யGகி+

எளத+தாயேப+.பமW 9தி6G

களவ!க6ைகந$கOண!யLசைட
வளனாேடா%ேமவதி9ேதா.றலா
ெவைளமாவ!ைடநிக,ெவள5யGகி+
78

நா$றிைசெயGக,ந.ன5லா4திர

ேடா$றேமாெட;9வா.%வெசவ
பா$கடறிரO6பைட4வ!Oெடாட
ேம$கிள,9தைனய ெவள5யGகி+
79

ஒ;கியநிலாIல9தியGகியா$

;ைனதிற9ந$%வாதசா9த4தி$

ெபாழிதமதேமெபாGகிெயGக,
வ!;வேபா.ற ெவள5யGகி+
80

நிர9தரெமGக,ந:6ேபெராள5

கர9ய!,ய!மா<கல9 ேமவ!ய
பரL ட,திI ெகாOடபO ேம
வ!+9த ேபா.ற ெவள5யGகி+
81

எOணமகலிவ!

ப!ெனGக,9

தOணடவழந.ன5லா4தைழப
கOணமத4ைத ககனGகா.றி6
ெவOண!லா4தாைர ேந, ெவள5யGகி+
82

திட. வ!திெகS9திைசகெள@7S

மிய,7ய!S

ேவறிட4திS9

தகந$கைழெசா+தரளமி.Sத.
மிகதாரைகநிக,ெவள5யGகி+
83

கO,தலOணைலகாைலமாைலய!

னOண!ேய வானவ, நாH

ேபா$றிட

பO, கOேணண! ேபா$பா+ன5.% ந:
வ!Oண!லIதU%
84

ெவள5யGகி+

9ப!ேயாைச19aயநா.மைற

ந9திய

நாரதாதிய,

க9தவ4தவ,கானேவாைச1
வ!9நாத4தமிகேவாைச1
85

எOண+தாயபா+டGகேளாைச1G

கOணந9தி.கணGகேளாைச1
வ!Oணவேராைச1
பOணவேராைச1
86

ேவதேவாைச1
பய!UெமGக,

காமரம நGகாகOடந:

மிGம

.ைனவ.ன5ெபா$

ேறமேவலந$றிகி+\வ!ள
மாமலகGகட பாரமாள
87

வOபலவர ைபமாவள9தா7ம

ப!O7ம9தாரமா ப!ரந$ப!ப!லL

சOபக9தமரந:சாலLச9தன
வ!O7கபராைரமாமரGகOேமIமா
88

ெபா$ %மண!7 ர9தராதிய,

ெச$றUந9தித.ெசGைக தாGகிய
ந$ப!ர ப7படநO,மாரGக
ள$%தி,ைபகளளப!லாதன
89

வ!ரவ!யமாதவ, ேவவ!4aமL

ர,மடவா,கடL +ய$ K@7ய
ெபாவக$பகIேமவ!ய
ப+மள9திைசெதா%
90

பர9நா%மா

காழிG\9த ேச, ெகௗ+நாயக.

வாழிGகய!ைலமாவைரைய மானேவ
KழிGகட$ வ!திகந:O76
ேமழி வன4 ெமGமிைலேய
ேவ%
91

அ9தந.கய!ைலத.ன5ல.

ளவ+யயனமர,களIண,

ச9திராதி4த, கி.னர,வ க சாரணெரO7சாக4த,
க9தவ4த, கா+மாகாள5கட, வ!4தியாதர,சி4த,
9%நிகமாகமண,ன5வ,ைற ைற ெதா;நி.ேற4த
ேவ%
92

ெச.ன5வா.ெறா6ெச ெபா$க7மதி

%.Sேமா, ெசL ட, மண!மOடப9
த.னனல+யாசன4தி$றக
மி.Sேவ$க9த. வ$றி9தானேரா
:
93

அ9தேவைலய!லா%கGெகாHG

க9தேவள5கLசமல,பத
வ9தியாந.மைறைறவா4திேய
ந9திேகசனவ!Uத.ேமய!னா.
94

ஈ%றாதநெலOண!சிவாலயG

\%கி.றதி$ேகாதிலற ெபா
வ%ேச+.பவ
:
டH9தல
:
மா%மாக4தOணலெள.றா.

95

எ.றகாைலெயழி.மிக9தேவ

ண.%ந.ெறனந9திைய ேநாறா
ெவா.%காதலிSOைம ெபா@கைத
ம.றேகெளனவா< மல,9தானேரா
96

கO,த ெபறவ9த க9தேவ

வ!Oணவ,வ!ைட ெகா64ேதகிேய
ெயO,த$கமி.ப4தல4தி9
தOணற.ைனயக4தின54திேய
97

தைனநிக,ம4தா,வள5னா$

ன5தேமவ!ய வணமா.மிய
நிைன1ெம9ைதநிக4த நிக4ேக
னன5மகி9தண9திய9ேதIேக
98

எ.%க9தன5ைச4திடவ9ந9தி

த.றன5 ெசாசந$மர. ெகாேட
ெவ.றிேவதவ!யாத$ைரகவ
த.ெறனகவ. ெசா.னதைறேவ.
99

ஈ.ன+ைச9தேசாபானெம.

ேறாந:திசIநக$ேகாதிேய
காதலாலகைதையவ!+4ய,
Kதமான5ெசால4 ெதாடGகினா.
திைகலாயசக $றிய
ஆகெச<1 99
*****
ஆ$%சக
100

.னவனள5னாேல% ேபா@7ேமலா9

த.ன5கர9தவ4 சIநகன5வேகOேமா
ப.Sெச9தமிேச,சGகபாO7ந.னா6K9த
ெதா.ைமசா ெபாைநைவைக வளLசில ெதா4ைரபா
101

ப.ன5றGகள5SL ெச.%ப7க9தா.ப$%கி.ற

வ9நிைலேபாெவOேமகமா,கலிப79த9தி4
.ன5ெய மGமா,4 K.தி,9தி74மி.ன5
ைம9நிறGகவ,9 ெகாO6வானக4ெத;9தத.ேற

102

இக பரமிரO6L ேசரெவ64ததN$கட.ம64தி@

டக9ெதள59ண,9த ேமலாமறிIைடரவராேனா,
பக,9தமாணாக, த பா$ ப+9 நல9தமி ெசா$
க.ற ேபா$ெபாதியெவ$ப!$ ெபாழி9தன னலி.றாைர
103

மவ!யவரச.ற. பாவOெகாைடகடைல1O6

பரவமகிவ!$ற4த பதிய!ைட லைமமிேகா,
வ!ைரெவா6பட,வெத.னமிவனGகவ,9வ!Oேடா<
தய,மலயெவ$ப!$றOகி ெபாழி9தமாேதா
104

கிள,தெபாதிய ெவ$ப!$ ேக;% ெபாைந ந:4த9

தைளயவ!9ய,Gெகா ப,4தலL சா<4@7
யளவ! பகா கேடா%மைட4தெந@டைண1ைட4
ெநள5திைரகடைலநா7 ெநறி ெகா6 ெச.றத.ேற
105

ெபாவ ெபாைநம.S

ன5தந:,ைட1மாத,

மண!கலச ெகாGைகGமமைள9 ேசறாG
கநலறிவ!. ேமேலா, ேபைதய,கல9தகாைல
மIத.ன5ைல கலG
106

வOணேம ேபாலமாேதா

மகிசிற9தியாவ,ேகS

மிநலமண!1

ெபா.S

வழGகி6

வளேலேபா.

வ : 9 ெதO7ைரகர4தா

லகமல,9தGகO ஞால4தாய!,கள ேவO7
கதெபாைநந:4த
107

ெபா9 கா பர9தத.ேற

ெகாைலெக;\, ேவ$றாGG மரேவ பதேமெகாO6

கைலவ க.ன5தாைக \ப! மா கழலிைறLசி
வலைனெவ.றவ.றா கO6 வணைன வணGகி ந:4த
பலசமய4ேளா
108

பரIற ெவா;ம.ேற

பபத9த.ன5ேனாG

பராைரமாமரL சா<4த:,4

ெபாெகன ெபாைநெசல ெபா9தி வா @க ேபாத
Uைரக பைகஞ, ெவ ேபா,ைட9தி6மரசேனா6
தகற K9 ந:Gகா4தாைனைய மாSம.ேற
109

வா.கGகிழிய ேவாGமலயந:,ெபாைநமOேம$

றா.கGெகா6நட9தைல4தைலமயGகிமள,
கா.க பர9 மிககGகடப719த.ைம
நா.க.பைடப நOண!நான5லெமா6GகேபாU

110

ெபாதிெபாைநேயா6

மவ!யமகிவ!ன :6

+சைடெபமா.ற.னா.

ைவைகமாநதிைய19தா.

றணெவOண!லா ெகாழி9 தரளமாலிைக ேபா$றாG9
திமிவOைமசா.றெச9தமிபாO7நா6
ஆ$% சக $றிய
ஆக

ெச<1 110
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திநா@6 சக

111

OடதOெபாைநய!.சீ, க.றன

ந:O7லLசைடநிமல,ேமவ!ய
ேவO7கபதிகேளழிரO7ைய9தி6
பாO7நா@டண!சில பக,கி$பாமேரா
ேவ%
112

ரG.றசிைலன54 ெபாறியரIநாணாக @7 வ,

தரG.றகதாதழெலழேவநைகெச<தைரேம$rGG
கரG.ற பைட4தைனயகரடமதக+1+ ேபா,4தHGகாம,
பரG.றLசா, \ட$ பரமனளாேலாG
113

பாO7நா6

ப.Sமலய4வச பாO7ய. பO7ைழ4ததவபய4தினாேல

.ெனாகாலவத+4  ைலயாO7லGகைறய!$கா
ம9நிைலய!லம, +9தGகவைள மண
ம.Sந$ 9தரமாறெனனவர
114

ண,9தள5யGகணாள.

+9ளவ;திநா6

ெகாOடUறமி.\9த$ ெகாOடமணGெகாGேதெர.ெற64

மOடலெமOமாகீ ,4தி வ;தி ெபற ெவ; திகமா

வOq9

தOடமிழி. ெபா வ!ளGக சGக4தி. கீ  நி.% பரSL சா$%
பOடம4தமி சGகபாட. மணG ெகாழி4தி69 ெத.பாO7நா6
115

லIவடேவGகட9ெத.ம+ெயன4தமிெழைல\%கி.ற

தலமதன5$றைலைம ெப% தலமW ேரதயG%ெச9தமி நாெட.ேற
ய!லம+யயனமர+9திர. வ9திைறLசவேள$பந
மைலமகணலரசினற வள,கவளL ர9தள5
116

ைவைகநா6

தவலறேவெயாநா. தைலய!@டவ%பத9தலW ைல

சிவெபமா. ெச<தள5 ெசGகய$கO மGைகெயா6L ேச,9தநா6

கIண!ய,தGல4தி4தகாைளயமOைகய, தைமக;வ!ேல$ற
மIலிதிக வ;திமகி வOடமிேழெடதிேர%
117

ைவைக நா6

ெத.மைரபரG.ற9திவ!ராேம ரமாடாைன 4a,

ப.Sதமிேழடகெநேவலி பக,$றாலமாபb,பா,
ம.S ன$ ழிய னவாய! ெகா6G.றெமழி. மIகாைன
ெபா.மதி

K

வண

ெபா9கி.ற

ெபாபனா6
ேவ%
118

மO6கி.றவ.மள,த ேமாைச1

ெவO7ைர னெவள4திேனாைச1
பOடGகிைளபாடலிேனாைச1
மOடேகாளைகக றLசாமா
119

ெகாOடெலா.ைறமி.\%ெச<ெத.னேவ

மO6ேமா+வ.பக@7.ப!ட,4
திO7ற.மள, ெபா.SகL ேச,4திேய
கO6ைவரகலைப ெதா64தன,
120

ேவO6ந:,ெகா6ேமவநிரப!ேய

கீ O6;Lசா$கிள,மண! ைபைய
Oடநவர ப!. ற
பாO7நா@6%
121

தகந$ற

ேபாவா,

பOைணய!. பாGெகலா
ப!.றதிெய.னேவ

ெநெநநிைறந%Lேச$றி..
றிகின59திர ெத<வத

ேபா$றிேய

மிகமள,வ!ைத4தன, வ!4ைதேய
122

ம%வ!லாய,மாதைம9தL

சி%வ,த ைமவள,4தி6ெச<ைகேடா
U%மிகசியேனாG;ந,தா
நறியெச9ெநலினா% வள,4தன,
123

ெபா<ய!.ஞான கலிப!ரானமO

ைகய,த

ைமக;வ!ன5ேல$%வா.

ெகா< ேச,4தவா.7ெய.னேவ

க

ெபாதிய

ெச<யநா%பறி4தைவ ேச,4தினா,
124

வள4ேத1றவாமgக,9

ள4ேத1ண,ேவா7டேவா7வ9
:
தள$பள4த;9தின, மள,தாG
கHOபா,கதி1OடாGெகாேலா
125

மளரானவ, வா.மதிவள4தி$

ெறள5தாநறIO6 ெதவ!@7ேய
1ளநா71ழ9திய,\@6வா,
கள5.மிககள5 OடாGெகாேலா
126

ஓ7மW HவO76கள5ைன4

ேத7ேயா74தியGகி மயGவா,
பா7யா6வ, பOைணகெளGக,G
\6மள, ழா4 ெதா6G\7ேய
127

மாறி.ைம9தைரமாதைம9த

மW றி ெசவெமா7லறL ேச,4தேபா
ேவ%ேவ% வ!ள ப! கைடசிய,
நா%ேச%ந6வா.ெறாடGகினா,
128

க9தவா,ழ$கHOகைடசிய,

சி9ைதெநா9தியGகி4 ெதள59வ9
தி9திர.றைன ேய4திய!ைறLசிேய
ந9 ெந.7நா@ெச< நா@6வா,
129

எOகேளா7ய ெலO7ைசெயGக,G

கOகேளா7கைடக சிவபேவ
1Oகேளா71ழ4தியO6தா
பOகேளா7ைசபா7ந6வரா
130

உ$ற பOைண1லாIழ4திய,

ம$ைறயாெரா6மIOமயகினா
ல$ற யாைவ1மGைகக ெகா@7ேய
$றமW ெத.% \றிநைகபேர
131

Hேசலின9a

ைட

ெவளமாமத9திகேவலிK
மள,த9தவளவயனாெறலாG

ன

கHOகாமகைடசிய, நா@7னா,
ேவ%
132

மிைடப6ெசLசாலிதிகமி9த ன$பOைணெதா%

ைடெபய,9 னன5%வ! கெப% ெச9ெந$சாலி
தைடப69தா@டடGகமல9த.னாெல.%ள9தள,9
கைடஞ,கைடகOகா@டகைடசிய, Gகைளகைளவா,
ேவ%
133

அGக,ழ4திய ரள5யக9த

ெசGகமலGக ெச;Gகதி,கO6
ெபாGதண+ைட
:
ேபா9தனேசர4
தGகிைன கOடன, த கெமா
134

மGைகய, த கமாSவெவ.ேற

ெசGகமலGகெட+9 ெத+9ேத
யGகOமி9தலம9தம,I$ேற
தGகவ+$சில, தாGகைளயாரா
135

வ!@76காம.வ!ய.கைணெயா.ேற

1@ெகா6ேமIழ4திய, சிேலா,
ம@டவ! ெசGகமல4ெதா6 காவ!
க@டன,மிகக6Gகைளெயலா
136

ப9தவ!லGப+9தவ,த பா

வ9ந.ஞான வள,9தி6மாேபா$
க9தமல,கைள க@டலிேனாGகி$
ற9தவ!ய.பைணயா,தைபG\
137

ெச9ெநவள,9ெச;Gகதி,சா<த

ப.Sதமி கபாலைன .னா
ன5.னளானதிேயெடதிேரற
ம.னென;9வணGத ேபாலா
ேவ%
138

வர ப%ழGெகாலிவா< மதநிலகிைண கறGக

வர ெபாதகதிர+வாண!ைர@7யாGழவ,

பர ப!ய+9த+பரப!பண!லGகட4தL
ெசா+9திடேவயைவதிர@7 ெசா.னமைலேபா$வ!4தா,
139

ேமகி+சா<4திடேபா.மிெச9ெந$ேபா, ச+4

கா+ணGGகேமதிகண4திைன ந.றப!ண!4
பாறேவபலகாULK9 பலால9ெத+9
மாதேநற4a$றி ம.ன5யெந.மைல வள,4தா,
140

அழகியசீ, க ேவ9த$காறிெலா.% ெகா64ைத9தி

வழிப6ெத<வ

ப!திர,வவ!9வா.கிைளக

வ!ைழIறேவயள54தத$ப!.மிெமா.றா வ!ய.7ைம
பழகிய ெசவ

ெப

பாO7வளந.னாேட

ேவ%
141

ெகாOடேச,ெபாழிகெளGG லாIந$ெபாழிகெளG

பOைடநா.மைறகெளG பக,9தி6மைறகெளG9
தOடமிமணGகெளG9தக7மணGகெளG
மOடராலயGகெளGமண!ெகாளாலயGகெளG
142

மாத,த பOைணெயGமதந:,பOைணெயG

ேமதமிெசவெமGமி9திரெசவெமG
ேமாமL கGகெளGைரமL கGகெளG
ேமதலெமG
143

வ!

நUலகெமG

வOடமிசGகெமG வா, ன$சGகெமGL

சOபகவனGகெளG9தமடவனGகெளG
வ!Oபட,ேவழெமG
பOடபாடெலG
144

வ!ய.கைழேவழெமG
பதமிதிபாடெலG

ேவதம9திரGகெளGமிகத9திரGகெளG

ேபாதல,வாவ!ெயG

Oண!யத:,4தெமG

ேமாபOண!ைசகெளGைர
மாத,த வOணெமG
145

யாபாணெரG

வOடமிவOணெமG

ேதமல,பய!வெச9ேத. ெசRவழிபய!வெச9ேத.

காமNபய!வ,மாத,கமலமாகெமாOமாத,
நாமNபய!வநாேவநாவல,பய!வநாேவ
தாமேமபய!வவ.ன9தாமைரபய!வவ.ன

146

ளைரநாளLேச,9தOடகைகயான :வ!

ெயௗளGகவ!ப பயாநர ப!ைச4தியா,4ேத
1ளமிவைக\,9தாGைர

யாபாண,பாட$

ெறளதைனயத:Lெசா$ெசவ!1றவாGகி.றா
147

ழலிைசபய!$%வாGLசர ெபா4வா

மழவ,ெசா.மா9வாமைனயற
வ!ழவண!வ!
ழவ!ைசவ!
148

பவா

+கி$பா

வ!9ெததி,ெகாகி$பா

வா$% ெம<4தவL ெச<வா

வாரணேபா,ேச,ேபாைமமறிேபா, காOேபா9

ேதரண!o,ேவாLசிைல4 ெதாழிபய!UேவாG
மாரண9ேத,ேவாமLெச;4தைறேவா
காரணGகேவாGகா+ய9ேத,ேவா
ேவ%
149

க.னலLசிைலைகேய9Gகாமbற.ைன4தாேம

ய!.ன5ைசபா6ேவாமிெசவ!மா9ேவா
ெபா.னக,த.ன5.ம.S

லவ+$ெபாலி9Kழ4

த.ன5கராகிேயாG9தOடமிபாO7நாேட
ேவ%
150

த:தி.மாதவ,ேச,பனசாைலேய

சிறப!.ம9தினம.னசாைலேய
காத\Gக7ெபாழி.மாைலேய கந:ெறா6கO7ைகமாைலேய
மாத,காத.மிம9திமாைலேயவO6கிO71றGவமாைலேய
யாதர ெப%மாெலGமாைலேய யா,வேமாGGகைழக பாைலேய
151
ேச<கண!.ெறளைவகீ வ4தேமசி$றிேகாலிசிைதப4தேம
பா< ன$றிைரேச,வ பOைணேயபாடெலG பய!வ பOைணேய
வா<திற9வழGவவைளேயமானனா,கட வா,கா வைளேய
ேயா<மGகிU6ப ேசைலேய1$றகOகெளாபாவ ேசைலேய

152

ேகாலமா9தரண!வமாரேமGமெகாGைகேச,பமாரேம

சாலெவG9தவ பய!வாரேமதரGகந:,4தரள

ரவாரேம

மாUலாவ!வளம9தாரேமம.Sத:LெசாவழGம9தாரேம
சீலமாதவ,சி9ைத1மாரேமேச,9தபOைணமதமாரேம

153

Oடsக

ெபா9ந$

சGகேம

ெபாGகி

ெயGக

ெபா9ந$சGகேம
பOடமா%வபாைவயராரேமபய!UGகாமவ!ழாவாரவாரேம
வO6பா6மல,கGேகாைதேயைம9த, ெசGைகமIவேகாைதேய
ெயO7சாகLசிவதானேமய!ைச9தி69தம4ெதா6தானேம
ேவ%
154

ேசாைலய!.மைறெசாUவவL கG

ேகாலேவவ!aவேகாகில
ந:லமாடெநGவேமகGகO
மாைலேச,வனவO7.ழாமேரா
155

ந:7ேயாGநிலா$றேமாGேம

மாட6Gகலாபமய!கேள
பாடேச,9தி6

பO,டேனாைசேய

யா6ந:,4ைறய.ன ழாGகேள
156

அளேவைலயகலிடெமGக,9

ெதHெச9தமி ெசவ9திைளகேவ
ெகாெபாெவகிெகாபவ+.ைமயா
வள5ேயா,கணமOடல4திைலேய
157

ெச ைமந%ெச9தமிேசரலா

ெவ ைமேச,9தெவள5$%ைரய!ைலயா
6பா< ைமெய.%

க.றறியாைமயா.

ெம< ைமெய.% வ!ள
158

வதிைலேய

ேகாதி.மாமண!ைபெகாழிபன

ேவாேத.மIO6கள5பன
பாதேமபய!U பரத4ட.
மாதேரா6ந7மய!$ழா
159

ெத.ல,வ!யேதெமாழியா,கட

ெபா.லாவ!யOைலதாGகலா$
%.பேமI97ய!ைடய.றிம$
றி.பேமயலேததமGகிைலேய
160

ேமIகி.றவ!லGவ!லGக

காவெல.பக7மதி$காவேல
ேயாவ!வ.சிைற1$ற ன$சிைற
ேதவ,ேகா. கெத.னவனாெடலா
161

வGகவா+திKகி.றைவயக

ெமGக, பைகய!.றிய!4தலா$
%GகேமIெவLKர9ேதா.றில,
பGகேம<பOைணபாO7ந.னாெடலா
ேவ%
162

கOடவளவா.மிகைலெபாள5னாU

வOடவளநாயகிவ;4த+டெத.றா$
ெகாOடவளவ! கலெசழியராH
மOடவளநா@டண!ையயாரைறயவலா,
திநா@6 சக $றிய
ஆக ெச<1 162
*****

திநகர சக
163

ஆவண4தண!திகழலGகனா$%G

காவணGக$பககாவ!ன :ழ ெச<
த:வணமிலGெசLச7லேசகர.
வண4தண!சில கUவாமேரா
ேவ%
164

ந:6திைரகடலாைடநிலேவ9த, ேந+ைழயா, ெநGக ெவGL

Kடகைக ர,மடவா,ைணவெரா6

வ!மான4தி$%வ.%a

ேரடல,தா+@டசி4தி9திர. வ9தைன +1ெமழிெகாOa,
மாடமலிம%திகவளைமசாறமி சGக
165

ேதவ,கH9திைச

கS9

வளa,

திமாU9திைச

ேயாL

\ப
ேமIதிநடராச, மW னவ. ற. வ!ழிகள5பெவள5ம.%@
டாவ!.மலாபதமாறி4தாOடவL ெச<தகி.றதமa,

ெசGைக

Iல
166

கமைரமிகவ!ளGநிலமகட. கேம ேபால

அ.னதிபதிகGகிதிகின5

ேயாசைனகபாலம,9

ேதா.%L
சி.மயமாL சிவலிGகL ெசGகதி, ெவ<ேயா. ைச ெச<யைவ
ம.Sநவமண!4ேதY, ம% ெதா%மாள5ைக Kள5ைகெநG
ெபா.மதிKழாலயLேச, வண4தி. வள

யாவ,

கல$பாலா,

ேவ%
167

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

பரவமிகாசீ4திட4ேதா.% பகதி,ப+திவானவ.ேச,
தணநலதகிரணச9திரன$றானவரானவராேனா,
திமக7னமவ!ட4திக;9 ெத.றிவணநகர
168

ேமவ!யச7ல

ெவOண!லாெவறிபவ!ைட1க9ேதறி6 வ!மல

னாவல, கநா.மாடந:\டனாயகன9தி6ெய ெபமா.
Iலேக4

ெபா.னைனயாட.ெபாவமைனவகமல

ேசவ7மணெமO7சாக வ : 9ெத.றிவணநகர
169

பகவல.ைசபைட4தி6பலேனா பOணவ,பO,ந$றவேமா

இக பர வ6
:
ைம1ய!,க@கின5தெள ப!ரானேளா
மி

கசாUமிவ$% யாெத.% வ!+4திட$க+யதா< வ!ளGL

சிகரேகா ரGக7க9 ேசேணாG9 ெத.றிவணநகர
ேவ%
170

ெதாைலமா க.%L ராதிய,

ெகைலய!லநலி.பமள54தி6
மலேலாGகிவள,9தி6ம9திரL
ெசவமகிய ெத.றிவண
171

.றம.னந$ெகாGைக ம9ேந,

மி.றயGகிைடமி.னைனயாHட.
க.%மா.கரேம9திய கO,த
ெற.றமி பய!U9திவண
172

அGகOவான4தக6கிழிபட

மGேறா<மண!மாட4G\ட4
ெபாGகேராG

ெபாழிகள5ட4 ெவO

7GகOேமI%9 ெத.றிவண
173

ெபா$பத9தைன ர,கீ தலா$

ெசா$பதGகட9ேதாGகியKசியா$
க$பக4ைதவள,4தி6கா@சியா$
சி$பர.ன5க9திவண
174

எ9ைதய!.னOேமன5ெகாOெட<தலா$

9திெகாOடதள54தி6

ெபா$ப!னா$

க9தேமIGகடா ெபாழி1GகI@
சி9ர9நிக9திவண
175

ஏ<9தவGகணனGகண!ையதலா

வா<9தெபா<ைகய!ட4தி வள,தலா$
ேபா9தவா%க9தெபா$ப!னா$
ேச9த.ேபா.ற ெத.றிவண
176

ெபாGமாமல,Gெகா7ேமவலா$

சGகேமாGக4தடைக த+4தலா
ெலGகணாதன5ட4திலி4தலா$
ெசGகOமான5க9திவண
177

இைசயநா.மைறய!.ன5ைச பாடலா$

கசட%GகைலமGைககல4தலா
னைச1டன.னதானந,கலா$
றிைசக.ன5க9திவண
178

9திெகாH

ெபா$வ!$ெபா9தலா

ல9தம$றெசவGகளள54தலா
வ9ெதLஞா.%ந.மாUட. ேமவலா$
ெச9தி9நிக9திவண
179

நெலழிவள,நா.கனOணலா

ெலைலய!கைலயாIமிய பலா
லலிேச, தவளா

யபT7ைக

ெசவ!ேபா.ற ெத.றிவண
ேவ%
180

ஆரணநா. மGகேமாரா%மளவ!ட$க+யேபெராள5யா<

நாரணனவSநா$றிைசகSGகனவ!SநO,த$ெகாOணா
காரணமாயகாரணIவாGகO,தல.%ெகாOடH
ரணஞான ட,ப!ழ ெபனேவெபா.மதி. ம.ன5யத.ேற
181

எOடச+ையயாதிேயா, பய!.றGகி4தலாலிைறபத ேபாU

பOடேவத பா76ப+வா$ப.Sநா.மைறைய1 ேபாU9
ெதO7ைரகட$பா$றிைசகேளா6தலா$றிைசக.ற.ைன1L
சிவ,G
ெகாO76மOடேகாளைககபா$லIெபா$ேகா ரவாய!
182

பUய!ெரலா

ப+IறேவாGக பைட4தலா$பGகயெனாL

ெசவேமாGகிடேவதின9ெதா%

வள,9

திற4தினா$

ெசGகOமாெலா9
ெதாபவமைன49ைட4தலா.

மைறLKசியா

ல +ெதாட,பா$
ெசால
183

கேச4திர. மேகச. ெறாழில%சதாசிவெனா

ேவெலா6ெசறி9தமிெபாறிமய!$கO

வ!ரவலாேவலைனெயாG
ேகாலேமவ!யந$Kல ேமெகாO6லாவலா$ ெகா$றைவெயாG
சாலI

பைடகடாGகலா.மிகசம, ெபாநிதைரெயா

ேமUந.ன5தியமW @டலா.ம.Sமிநிதிகிழவைன ெயா
184
வ!ரIவான5மி,9மிகெபா.7கOேமவலா.ேமைவெயா
பரவேம$கOகபைட4தலாலண!ேச,பாகசாதன.றைனெயா
ெபாவ!க9ேதாGகி9தன ெபா9ெபா$ப!னா$ மகெளா
கதிேயகாOட$கைமயா.ஞானகO,தலOணைலெயா
185

நா6றயா,நன5சிற9ேதாG ந$ெபறி164தெபா$ +ைச

மா6%சீரா,வா+ ேச,கி.றவOைமையயாெதனவபா
ந:6பUலைகநிரப!1.னதமா< ேநமிமாவைரயத.பாGக,
பT6றம.S
186

ெப

ற கடேபா$ப!றG ேபரகழிK9தில

தOடரளGகெவO7ைரெகாழி9தடGகைரமGகின5U64த

மO7யெசவெப

ன$ சீரா,வா+ய!. வானவலகG

கOடவளGகள5மிக4aGககாOட மா@சிய!.மிமா

லOட,நாடதன5னOட,நாடைட9தெத.பம$ தமாேமா
187

பளமா,பய4தா$ பய9த ப+க பாG%ப!4திைகபள5

ெவள5வா.றக@7.வ!ளG

ெவOடாள

வ!+ ட,

ெவOண!லாெவறிப4
தளெபLசீ,4தபநிய +ைசத.ன5ற9தா.றண9ததனா
வளேச,கய!ைலமாவைரெயன ேவ ம.ன5ய ெத.னலாமாேதா
188

ேகாலமாரகழி$ள54தி6.றL சர9தைன4திமிGகல9தா.

சாU

ெவ பசிதா.றண!9திடவ!;Gகி4 த.னக@டடகி69த.ைம

ேவைலகேள; வ!ரவ!ெயா.றாகிேமவ!6ம9தநா.9த.
ேசUவாகிெசறி9தபலOடLசி%ெசUவடகியேபாU
189

தகசீ,கபறரGகமாGகர4தா$றOடரளLெசா+9தளப4

ெதாகெபா$ +ைசK9தி6ஞாய!

$றியப!4திைகதன

பகேமா76ந$பாெரலாமடGகபதி4தி6

பள5Gகி.ேம$பதி4த

மிகநவய!ரெவOண!லாக$ைற ெவOபடா ேபா,4த ேபாU
190

அ.னேபரகழிக.னழெகா; மGகOவான4ய,9ேதாG

ம.ன5யேதY, மண!ம%கி.பாவய!ரவா.rண!ைரநி%வ!4
.Sெச பவளேபாதிைக தாGL ட, மரகத4லாLேச,4தி
ெபா.மதிலைம4 லமண!ய;4திெபா$ றசி4திர
191

ெபாறி4

தெமாள5பர Lச9திரகா9த9தைரெயலாLசீ,ெபற சைம4

கெபறமி ெச ெபா.ன5னாேவ<9ெபா$சிகர பலவைம44
திகெப%கமலபT7ைகமIதிமண!வாய!கேடா%
மகிதமாட\டமOடபGகOமாள5ைகKள5ைக ெநG
192

அ.னெம.னைடயா ரா6மாடரGமண!மண!ேகா ரநிைர1

ம.னவ,திைறகளளமOடப

வOடமிகழகமOடப

.ைனயாரணGகOழG மOடப

ரசதிமOடப9

த.ன5க,தந$றான மண@பL சா,9தபவதி1
:
ெநG
193

ம9திரெமா6ந$ற9திர பய!U

ச9தத

ைவதிகைசவந.மடL

பய!ULச,மைறன5ேவா, சக

வண!க,ச9திகHL

சி9ைதய!. மகிசி ேயாGபபOடLேச,9தி6Gேகாலமா,ெதI
ம9தமி7களம,9 வாகி.ற வாவணெமGக,ெநG
ேவ%

194

ஆனைவதிகைசவமOணற.

பா.ைமேச,9தபLசாகர பய!.
ஞானமாதவ,ந$கர4ேத9திய
தான9தவ9தைழ4ேதாGமா
195

நல

நாரத+.ன5ைச

வலவைணய!ேனாைச1ைம
:
பல.
ெவUமாதவ,ேவத4திேனாைச1L
ெசாUமாத,த99ப!ேயாைச1
196

வ பறாந.மண!;ேவாைச1

ப ப!ேயெய; பலியேவாைச1L
ெச ெபா.மாமண!4ேத+னேதாைச1G
க பேமIகடாகள5ேறாைச1
197

வ!9நாத வ!ளGகியேவாைச1L

ச9தநா.மைறதாழ9ேகாைச1
மி9திராதியேர4தி6ேமாைச1
ம9தவா,கலிேயாைசயடமா
198

ஓGGக ய,வாைழ1G

aGைபGைல4ெதG9கG
ேகாGமாரGUI

மன9

தாGெசLச9தனL சரண
199

.ைன ச பக தவ Gகைழ

ம.SKதம9தார

வைகேம$

ப.Sகி.றபராைர மரGகH9
.SதOடைலK9தி6ெமGக,
200

ப$பகெறா% பாGகின5ேலாGகிய

ந$ெபாழிறிகநOண!யவண.
ெபா$பத4தி$

ர9தர.ேபா$றி6G

க$பக ெச;GகாIமணமா
201

ேகாடரGக ய!வ!ைளயாடேல

ந:டரGகின5லாவ!ைளயா6வ
மாடேமவ!ைளயா6வமLைஞக
ளா6ந:,வ!ைளயா6வவ.னGக

202

வாவ!ந:,வ!ைளயா6வ,மாத,க

காவ!ேமவ!ைளயா6Gகய$கOக
பாவ!.ேமவ!ைளயா76 பOெணலா
வ!. ேமவ!ைளயா6வமக
ேவ%
203

%மல,ெபாHLசீ ,ேசாைலகOேமெலG

நிைற னU%சGகந:ண!லெவாள5தG
ம%வ% கம.S

வாவ!கெடா%ேமI

ம%பதமிைசபா6மாய!தழரவ!9த
204

பGகமதறநாH

பா1ைறவா<ந:4த9

தGகிய வாசசததளமமா9தி
ெபாGகள5.பOபா6

Oட+கேகாய!.

மGைகைய நிக,மாத,மGகலமிடெமG
205

ப!ைறgதலெவா

ப!7நைடயெவாL

சி%கிைட7ெயா9திரOைலமைலெயா
ெவறிைலைகெயா ெம.னைகயந:Oட
கைறெக;ேவெலாG கOண!ைணய மாேதா
206

யU%தயLேச,;மதிகெமாG

ய!ழலெவாG ேகாகிலெமாழிெயா
மய!லியலெவா

வா<பவளமெதா

பய!லரவ ெவா

பரவYமகல

207

தGகியதிமாைகசGககளெமா

ைபGகைழயெவா பரI%ப 9ேதாக
ளGைகக ெசGகா9தள மலரெவாL
ெசGகமலமெதாL ேசவ7யதாேன
ேவ%
208
ெசவ9தா.வ!ைளயா6மைனகேளேச<கடா வ!ைளயாட மைனக
ேள
மம மைனவாய!ன$ேகாலேமமாத,வாய!.மண9தேகாலேம
பெபGகைதப.S9தமிகேளபய!லிடGகH

ப.S9தமிகேள

நலெசவGகணாெடா%ந9ேமநலதல நாெடா%ந9ேம
209

தலமலி9வ!ளG9தடGகேள தGவாச9த 9தடGகேள

யலகிவாசநிவ,மடGகேளயைட9தவ,ககள.னமடGகேள
ெகாைல +9தி6G பகடGகேளலாIெமGநிலாIகடGகேள
ைலக9த4தி.படGகேள ெமாழி1 ப.க படGகேள
ேவ%
210

அGகOமிகேவாG கழ9நக+த.S@

6Gகெந6மாைலநிக,ெசாUமிைளேஞாL
ெசGகமலமGைகநிக,திGக,தலா
மGகலவ!த4ட.மண4ெதாழி.7பா,
211

ேமாகமிமாடமண!.றி.கெமG

கெமா6Gகதலிெபா$ப!ன6கி$பா,
நாக+கமாலிைககணாலவண!ெச<வா,
மாகய,மாமகரேதாரணநி%பா,
212

ேமUறவ!தானமண!ேமIறவ!+பா,

ேகாலமண!ம.Sநிைற பந6ைவபா,
மாலிலம@டமணமGகலநிைரபா,
பாலிைககெளO7ைசக4திைடபதிபா,
213

கOடவ,மனGகள5ெகாகாமனைனயாG

ெகOைடதைன1O6வள,ேககிள,கOணாG
ெகாOடசதிேயா6மகி\,9லவ!ேச,
பOடவ!பLசிய!ைசபா7நடேம<வா,
214

ைழய!ட%க.ன5ய,க ேகாலமதன.னா,

மைழயக6கிழியெவ;மாமண!பதி4த
ெவ;நிைலந.மாடமிைசய!. றவ!9ேத
ெக;மிமிகி.னரநெலா;மிைசேக@பா,
215

பOகள5ெனா7.ன5ைசபய!$றிய!6கி$பா,

மOகெண+யசகடைவயமைகபா,
வ!Oக,%ேகா ரநவதிக
:
வ!ளGக
கOகள5க\ரவ!6காவணநிைரபா,
216

திGக,தலி$றிலக

ைனதெச<வா,

ெபாGதலிணGகவண!ெபா$ப!னண!கி$பா,
தGகலைவ4ெதாதித.ெனா6ைழ4
Gம க9தைலெகாOடண!தெச<வா,
217

ம$%நிகர$றிலமாடமிைச.றி$

சி$றிகள5ைழ4வ!ைளயா7ய!6ேச<க
ள$றதிமாமண!யைன4திைன1 வா+
$றெமனசிெகா6ைபக ெகாழிபா,
218

ேகாைதெகா6ேகாலமிேகாைதயண!ெச<வா,

காைதகளள9ெசவ!காதலின5ைறபா,
ேபாநியமLெச<ேபாககழிபா,
மாத,கHைம9த,கHமாதட.வாவா,
219

வ!ைழI%ந.மாடமதி.மிகிலத:ப

பழகியெசவ4திSய,ப+சனநிைரபா
+ைழய!ைழெகா; கழி@7ைடய!னா,தG
ழலி.மிகவகிலி6ெகா;
220

ைகநிைறபா,

ைமக+ெயனப!ள5%மாகள5றிைணபா,

தகதகைரெபாசம,4ெதாழிவ!ைளபா,
மிகமண!Oடல வ!ளGகதி,வச
:
டமிைச4மிரைவய!6கி$பா,
221

வ!Lசியவ!Oக6ெதா6ேமைலகOேட

யL மிைடேச,9தமடவ.னநைடமி.னா,
மLச+ய!.வO6மIO7ன5ைசபாட
ெகாL கிள5மழைலெயா6ய!லி.ெமாழிபய!வா,
222

மIமண!ம.%ெதா%ம.னவ,க ேச,வ,

த+யல,கவாய!லிைடததிைறயளப
ர+ைவயாரGெதா%மாடபய!கி$பா,
திம%ெதா%மின5யசிலதிய,க7+வா,
223

மGைலநிக,மிவ,வா,ழகெள.பா,

ெவGக6வ!ட4ைதநிக,ேமI வ!ழிெய.பா,
ெசGகிைடையெயாமிவ,ெச<யவ!தெழ.பா,
பGகயமெதாமிவ,பாதமலெர.பா,
224

ெவ<யமண!ேமIைலேமமைலெய.பா,

ைககள5ைவயலதிககா9தOமலெர.பா,
ைந1மிைடய.றிந$%7யெத.பா,
ெபா<ய! றவ7 திய 4தகமிெத.பா,
225

இ.னப+ெசGக,மிைய9தைறயாேல

ெபா.னகநாணமிெபா$ டன5லG9
.SெபாழிைவைகநதிKதரவ!ளG
ம9நக+த.னண!ையயாரைறயவலா◌ா,
9தரமி9தி6 ராதிய,வ!

226

ம9தமிசிறப!னளகா +ய!ெத.ன
ச9ததமி ைறதயGகவ!.a
+9திரெசவ4டன5ைய9தி6ெமஞா.%
ேவ%
227

பGகம$றமைறவ;4பாSக பனாய!ரL

சGகவாய!னாUமி4தல4ேம.ைமதாSைர4
தGைகயாய!ர4திர@7ெகாO6த:@டவைமகிலா
திGெகா◌ா,நாவ!யா.வ!+4ெத64திய பலாேமா
திநகரசக $றிய
ஆகெச<1 228
*****
பாய!ர
228
ெசGகதி,ெவ<ேயா.ைசெச<தவா%9 திகதிரணாசன.வ6ேச,9தவா%
:
ெபாGமண!க.ன5ைகந:,ெபா9மா%

கல9.மன.கதிய!$ கவா%9

தGதமLஞ. 4திசா,9தவா%9 த.ன5க$பலாGகிபதிசா,9தவா%
பGகமிபா$கர ரேப,பைட4தவா%

ப.SெமலாபவGகைள1 பா$%மா%

229
ெசGகமல.சாப$%9தண9தவா%9 திமகட.சாப9தா.ற:,9தவா%
மGைகயவதாரLெச<தம,9தவா% வா,சைடேயானவைளமண

ண,9தவா%9

தGகியதக.ேவவ!தக,4தவா%L சGக+வண4திவ9தவா%9த:,4தG
ெகாGகண! ேசாதிதானா6மா%G ேகாதிப!தி,கைள4திேச,4தவா%

230
அHடேன த:,4தGகளா6மா%மGகலிய!.வலிைய நளனக$%மா%9
திவ!ழாவண!ெபறெச<வ!4தவா%L சித பரநUபேதசLெச<தவா%9
தலகி$சகா4தமாய!ர4ைதLt% தGநா$பா..%த9தவாO7$

ெபாவந$ லேவா, ெசா$ லைமகா@ட

@பவன ராணெமன

கலU$ேற.

பாய!ர$றிய
ஆக ெச<1 230
*****

தலாவ
K+ய. சைனசக
231

ஓைசெகாள54தல4லகியாைவ1

வசியகைனய!வ!;Gகி.றவா.
:
ேற ைட4தினகர.சிவலிGக9தைன
சைன +9த கUவாமேரா
232

ப.னமாதவ,ப7வமாகிேய

ம.ன5யசIநகமகி9ேகOமியா
ெவ.னUம.னவன5ய ப9தவ9
.Sந$Kதைன4தி4த.ேமய!னா.
233

உ.றனகிைணய!ைல1லக.றிS

.றனகிைணய!ைல1ைரGகாைலய!
U.றனகிைண1ைன1ைரமாதலா
U.றனெகா.%ளைரெச<வாமேரா
234

அGகOவானக4திளக$%மாரழ$

ெபாGெவGகதிரவ.ைசயா$றேவ
சGகர.வ! ப!ேயதான5லிGகமா
வGகவணைட9தவாறHந:,ைமயா
235

ஒ.றியகைலெயலாேமாதிேய1ண,

ெவ.றிேமவ!ய கவ!யாத.ற.ன
6.றியவ9தவKதமாதவ
வ!.ெறமைரெயனவ!ய ப!னானேரா
ேவ%
236

கGைகதGகியெசLச7லேசகர..கOணக.கத பமாவன4தி$

கGகிதிகதன5லைற9தி6கி.றவைரதைலய!@டகாவத4தி.
மGேறா< @பவனமதிெல.%ம.Sெம ப!ரா.மகி9தH9
Gகமாதவந$சIநகெவ.%Kதமான5வர.ெசாவா.
237

அ9தநவன4தினாதிகால4தில+யய.த$கடIள,க

வ9ேபா$றிைசமாOப!னதாகிமைலமகவள, வா.றவா<
9திெகாபா+சாதெம.ெறாேப, ைன9ந:GகாெபாGெகாள5யா
ய!9திராதியா,ேசெரO7சாக4ெமGக, பர9மிகில
238

ெக;தந.ன :,கிதமாைலெயSG

ேககிள,ைவைகயGகைரேம.
ெமாழி1ம4தவ!. ல4திேனாGகி ைள4ெத;சிவலிGகவ7வா<
வழிப6ம7யா,மனGெகாளநிைன9தவர9தைனநிைன9த

+9

வ!ைழவ!ெனLஞா.%
வ$றின5திப.வ!Oணவ.கO,த$ெபமா.
:
239
ெசGகOமாவ!ைடo,சிவப!ரா.றன4ெதகிணதிகதி$றிகழ9

மGகலவ!ைளவா.மைறைறவழாம.ன5யவ4தல9த.ன5
லGகOமாஞாலெமGக,
ெயGகணாயகிதான59தவ
240

க;மழகியமி.னைனயாகி
+9ேத ய!ைய9தி6மியப!ெனLஞா.%

அ.னெதாசிறப! ன9தவமிைழம9தந$ெபா$ெகா7யான

க.ன5த..ேனகGகட$ேறா. %Gகதி,ல பர மாதவ.றா.
ப.Sமா.மாகபாவ4ைத ெயா%பா.பO ற4திமண!க.ன5
ெய.Sந$ற:,4தேம;லேக4த ெவழி ெபற4 ெதா@ட ெதா.%Oடா
241

இ9தந$ற:,4த9த.ைனேயாெராகாலிைசபவ%பவெமாழிவ,

வ9ததி$ப79தமா4திைரயதன5.வப!றபைன4ைத1மா$றி
ச9தத ெபா9சசிதாந9த4தடGகட$றட4தின5$ப79ேத
ய9தமாதிய!லாவHட.கல9ேதயா,வமா4திையேச,வா,
242

சி4திரவலGகார4டSய,வா.ேசமக$பகல4

4தமதவGக@%தவபலGக

HதIெம ப!ராSவ9தி9ேத

ய4தமலரா லசைன +1ம.பகாய!ைடயளா
வ!4தகமிநேவO6ெகாO6ேவO7னா,ேவO7யதள5பா.
243

அ.னெதா @பவன4தநாப ணதிமேனாகரமிகIைட4தா

1.னதெமாநா.கைரயதா< $% பாதேயாசைனயைத1ைட4தா<
ப.SIல பா+சாதெமனபக,வதா<பைணபலIைட4தா<
ம.ன5யபறைவவ!லGகட வபைகெயாழி9திடைவ
244

அ4தநிழ$கீ ழம+லிGக4தினள5னாலாய!ரGகதிேரா

ன54தமா<4தனாபத ெப%கி$பா ன5ைன9ெநLசகGெகாOேட
சி4திைர4திGக@சி4திைர4தின4தி$ேற றசைன

+வா.

4தந:ரா74 aயந:றண!9 லGகO7ைகமண!O6
245

ெபாLலேக4

,வலிGக4தி$ ெபா9தவாUகGெகா6திர@7

யGைகய!ெனா.றினைம4ததின5க4மா% ேபாலGகண.ற.ைன
கGைகதGகியெசLச7லேசகரGகதி,4திரண!லI நா.ெறாள59
திGகளGெகா;9LெசGகOவாளரI9திகமOடலைம9
246

கOகOவ9G

கரGகளைர9G
:

கவ!.றிகபைடகலGகHநL
O7பர9தகOட பவா1$ற ந$ப.னகாபரணG
ெகாOடதிOேடாHGேகாலமா,பகGலIசGகைழகா
Oட+க4திS+ ைனயைர1 ெபா9திய ெபா$பதா
247

ய

4தமாமிதயகமல4தின5.%L ;னாமா,க4தினாேல

சி4தேந,நி%வ!4வாதசா9த4தி$ேச,9%சிற9தம9திர4தா
ல4தப!ராணவா1வாவாGகியல,தகர4தின5லைம4
ச4திேயா6+யசதாசிவ,4தித.ைனேய ந.றநிசி4
248

வOணேமவ!யந.மமல,த.ைனவOகரGெகாO6ப!.\ப!

1Oண!கசமைன1.மைனகபாேலாGகிேய நி@களமாகி4
தOண!லாெவறிLச9திரரேநக,த9தNறாய!ரெவாள5ேச
ெரOணஞானIவமாLசிவைனய!லிGகம4திய4தின5லி4தி
249

தாபனLெச<தப!.றச9நிதானLச9 நிேராதன9த9

மாபர.னற வாகதா,கிய வழGகிேய காளக.ன5ைக1L
ேசாபனவ!லிGக4திைர1டேனலGைக\ 4திைர19
aபமலிGத:பGெகா64 க9தந.மLசனமா@7
250

தில9ததய!ல9ேதSைவ9வ9 சி9ைதெகாகி.ற ைவ9தத

நல9தமா.பானOண!69ததிெந<ந.மக.னலி.சா%
பலGள5,ெதGச9தனழ

ப4திய!னா@7 ந:ரா@74

லGகியைவைக4ைறய!ன :, ம9த +கசGகந:ரா@7

251

மகிததிெவா$றாைட1L சா4திமIெச ப@6ட. ம.S

மகமகிகலைவயாரேமலண!9ேதயரவகGகணGகர4தைம4
பக,நவமண!கபட,ெவய!$கிரண பர மாபரணமண!9
திகமண!மடLெசGகதிெரறிப4தி7ய!லGற ேச,4தி
252

பரவ!6ைநேவ4திய பலவள54 பா4தியாசமனGெகா644

திமிaபத:பGகா@74திெவ;4தLைச1Lெசப!4தாG
+யந$ைசபலனர$தவ!ேயா+காலLெச<
மல,ெகாO6பண!9ெததி,கா$ ப!@64த@டமி@6
253

நி4தSOமகிழநி4தL ெச< ந:6ந$கனவதிலி.S9

தி4தமய.மாேற71GகாணாசிவலிGகத+சனGகா,உ
வ4தியா$கOகளவ!ந:,ெபாழியவாந9தபரவசனாகி4
த+4தி6L ெச.ன5கர4தினனாகிச,மைற4திப74தனனா
ேவ%
254

கர. ைடயாேனதிெசாவா, ைடயாேன

ய!கசா,பைடயாேனறெள;Kபைடயாேன
திககOபைடயாேன1%ெசனன பைடயாேன
கம.%ைடயாேனெபா லி4ேதாUைடயாேன
255

அOடGக+யாேனய+யய,க@க+யாேன

வ!OடGெகாள5யாேனச,ேவத4ெதாள5யாேன
பOடGகிைசயாேன1%பவெமா.றிைசயாேன
கOடGக+யாேனgத$கOடGக+யாேன
256

ேமI

ெபாவ!லா<மகேமெபாவ!லா<

ேசவ!.%வச4தாய7னெமா.%வச4தா
ேயாவ!Uய!,ய!ரா<திIவ பரய!ரா<
தாவ!சிவபத4தா<திகததாமைரபத4தா<
257

கதிநசGகரேன1லகைவந:சGகரேன

வ!திநகGைகயேனசைடமிைசதாGகGைகயேன
கதநமGகணேன1மிக6நாககGகணேண
திதனானவGகியேனதிகதிேமன5யGகியேன
258

மனெமா.%ெம மாேனம;மாேன9ெம மாேன

னேச,சைடயாேன வ! கமாசைடயாேன

சினமாவ!ைடயாேனய7ேசராவ!ைடயாேன
கனேல9தினகரேனெயன4தி4தா.றினகரேன
ேவ%
259

அ.னேதா,காைலத.ன5லRவ!லிGக4நாபO

க.ன5யா1லகமW .றெகௗ+ெம<கல9ேதா.ற
ெச.ன5ய!$றிக9தக$ைற ெசLசடாமடேவண!
ம.ன5யமதிெகா;9 வாளராவ!லGமா,
260

அGகOமாஞாலGகாமபய வரதLேச,

ெபாGெகாள5திைசவ!ளG ேபா,ம;பைட1மாS
வGகவா+திய!னLசமIக9தரேமன5
தGெவOண :%மி4 தயGகO7ைகந$றா
261

ேகா7K+யGேகா7ள5,மதி4திரHெமா.றா<

ந:7யெவாள51

ேவGைகநிகெபாறியதH9ேதா.ற

மா6%மய.மாவ!Oேணா,மாதவ,நிவ,ேபா$ற4
ேதட ெபாைளய9த4தினகர.ெற+யகOடா.
262

நி4தமாய ரநிமால.ற.ைனகா,உ

வ4திரமி.றியாேனயதிபதியாகேவO6L
4தமாெமன மிகெதாலி பத4தி$ெக.னா
ப4தியா$சததளெச பGகயபத4திவ9தா.
:
263

பத9தன5வ9திைறL
:

ப+திவானவைனேநாகி

கதGெகா6காம$கா<9தகO,தயாGேக@ப
வ!தGெகாள :ேரெபாழி$மிகிைறயாய!லGகி
வதி9ந:வாநாகா% வாெகனவரGெகா64
264

திகிலெகாள5பர 9தினகரேகெளமகிG

ககின5ேகாண9த.ன5ல ெப9த:,4தெமா.ற
மிகைகயவ!9 ெவறிகமதரவ!ளG9
தகநி.னாம9த.னா$சரமதாக4த9
265

மல,தைல1லக

ேபா$றமண!க.ன5ெய.Sநாம

நிைல1றநி%வ!நாHந:ெடாள5ய!லGககாO7
லவ!6நி.னா$ைசெகாO6நலளாயா
மிலகினமி4தல4திெல.% மிRவ!லிGக9த.ன5

266

வசியவ!காசீ
:


சைன +9தேமலா

ெவL ட,ப+திநி.ற.

Oண!யப+பாக4தா

லாைச\,9தளாலி9தவண!கிள,பா+சாத4
ேத %திநிழ$கீ ேச,9ட. றிகழாநி.ேறா
267

இைசயாUவGெகாOேடய!

பசிமதிகிேனாG

ந மிலிGக4தி$

பா+சாத4தி.ல

நிசயறயாெம.% நிக9தின5தி4தலாேல
ய ரத.ெச<தவ9தவ யாேதாெவ.றா.
268

கைண\,கனலிெத<வக மிய.றைனயைழ4

வ!+கடUலெகலாேமதவ!ைழIைட4தா<4
திமிகி.றெச ெபா$சிகரந:ேகாய!லாகி4
தைர கத:,4தெமா.% த.ன5கராககாO7
269

காO7ந:ய!9ததான கOணக.ஞால9த.ன5

ேவO6 மிகIேமலா<வ!ளGகிடெவ.தஞா.%
ந:Oடகலிவ!

ப!ன5ைறயண!ைறபா7.றி

Oடநி.பத4தி$ப!.ன,ேபாதியாெல. க.%
270

ப.ன

வ!ய!. ேமலா பா.ைமேச,தான9த.ன5

U.ன9தவ4தினேப$றாU4தேமா4தமமி4தான
ம.Sமி4தல4தி. யாவ,மவ!ேயமகிவ!.வாவ
ர.னவ,Oடா4திெய.பத$ைகயமி.றா
271

ச9தத வ!ளGகியாமி4தல9தன5லி4தலாேல

வ9திெவOைவேவா,மIந மள5னாேல
ய9தெமா.றி.றிநாHமற ெபாள5.ப வெட.
:
றி9தநாவைக1Oடாெம.றனெனவ,கேமேலா.
272

தல4திவ!லGகிெபாGெவGகதி,பர

மாதவ.றனநாதனHவாக4ேதா.றி
ேமதம9திர4Oமிகம9திரமா1$ற
ேவாதமLெச;4ைதவ!திப71பேதசி4தா.
273

அRIபேதச9த.ைனயGகணனளேக@6

கRைவெயா.றி.றிமிகக4திைனெயாகிேநரா<
ெசRவ!திSண,9 ேமலா9திவகOணாகா,
மிRவ!ைறய!9தவாறிGகிப+ெசன4ெதள59

274

வான9த4தவ!.லமவ!ெவ ப+திவாேனா.

ஞான9தானெத.ேறாந$றிவLெச;4தா.
ேமான9தானாகிய.ப!.ேமாகி47யாவ!.ப
வான9த4த;9திெயா.றாய$ தமைட9தி9தா.
275

அHட.\7ெயா.றாயான9த4ேதன9

ப+திவானவைனெயGேகா.பGகயெசGைகத.னா$
கைணய!$ப+சி4த9தகதிரவ.கOடாகா.
றிவப!ரகாசிLசிவலிGக9தன5. மைற9தா.
276

த:தறப+சிகி.றசிவகரவ!ேசட9த.னா

லாதர4$ற ேநயமதின5.% வ!ழி4பாரா
ேவா 4ேதள5,த மாெலாவராலறியெவாOணா
நாதைனேந7காணன$றியான4திS$றா.
277

ந:6ம4தியானந:Gகிேந+பLசாகர4ைத

பT6றIபேதசGெகாெபெகாள5ப+தி 4ேத
வா6gOண!ைடேச,கி.றமGைகபGெகாழி4த ெவGேகா.
\6ம.ப!ன5ெல64 \றியதக4 ெகாOடா.
ேவ%
278

அ9தவாறள5னாலைமபெனன வOணற.றினO,சீ,

9தர ெபறநிைற9 திலGகதி,.%த.றன ெசGைகயா$
க9தந:,மவI9காதெலா6கவ!1$பல க9தேந,
ச9தேமIமரவ9தமாகமிசரந.ெகா6சைம4தேரா
:
279

நானேமIந,தமந.மிக நOணெநLசகமெதOண!ேய

oனமிகைணஞானேதசிகSைர4தம9திரம$றசீ ,
ேமானஞானட.கிய4வ!தமாகிய!. ட.யGகிேய
வானளாவ!வகGைகயாதிதிம.Sத:,4தமைவ1.ன5ேய
280

த$பர ெபாள5னாைணயாU+யதாபனLெச<தகினா.

ம$%ேமா+ைணய!லாதேவதெநறிம9திர9தைனெமாழி9சG
க$பவமதாகெநLசின5ைடகைண\,9வைககதிந.
$றத:,4தம6கினாSலகிேனாGேபெராள5ய!S பரா.
281

மாதிர பரIமாதி @பவனைவபவ4தினெச<தியா$

ேசாதிக@மிேசாதியாய!லGகேமIதிரளGகமா

ேயாய!,தேலாSமாகி1ய4தம4%வர4ைதேய<9
தாதபகடIணாதS$றIலகாதிப4தியமைட9தன.
282

ம.Sநவ! வக.மைனகதிவ மிென.%ெகா6வைல\<

ெபா.ன5ேனாGவள, +ைசைய9திெனா6ெபா$ப!ன :6ய,ேகா ர9
.Sகி.றசிகரGகேளா7லேசாதிமாமண!ெகாளாலய
ப.SமாடமிமOடபGக சிலபO6ேபா$ப+திகOடன.
283

ெபா$ப!ன :7யசதாசிவ4தி.மகி வண4ைற ராதன,

$சவ9தைனநடா4தெவOண!ம.Sவைக4ெத; ேவைசயா
ெவ$றியாைனகனாதிவ!கிரக ேவ%ேவ%மைறவ!தியனா
ல$ப!.ேமதைகயெச ெபானாUவைம4ந.மண!ய;4திேய
284

கதிரவ.றனெபய+னான5லகா9திநாயகெனS ெபய,

மதிவயGகவண!மடேசகரநவானவ.றைன1ம.றின5$
சதிய!ன5$ற.மிதாOடவLெசயட ப!ரா.றைனயள54N
வ!திபதி@ைட ெச<ேவதைச1 வ!ழாI
285

ேம4திடவ!ளகினா.

ைவயக4தி.மலமாையக.மமறமா$றிேயவதி1ம9தண :,

ெபா<ய!ல. ெகா6ெபாGகிலிGகமேபா$றிெச< +ைசயா$
ெற<வ!க9தவ!மானமW ெகா6ெசL ட,ப+திவானவ.
ெவ<யமாமண!ய!.மிகிலGகண!வ!ளGத.Sலகி.ேமய!னா.
286

ெபாவ! @பவனைவ பவ4தண! க9தி6

வனெமGக,

ம+யவபதிய!.ேம.ைமயTெதனவள9ைரகெவள5தாேமா
பரIமபதிய!.ைவந,+யபரபத பக,தசரதமா9
தணமிக கழOமன4திைடதகிவாமிதவ4தன :,
287

யாெதா, @பவனவ4தல4தினரனL ெச;4ைதயெச<தன.

யாெதா,ெசGகதி,தனம9திரெவ;4தின5$பலேம<9தி6
யாெதா,ந$றலமெத.பெதா.ன%த$ேந, கலலாவேதா
யாெதா,ந$றலமOெடன கறலாவேதா, தலமிைலேய
288

ஞானமW திலOேமன5ெகாO6வஞானேதசிகனதள5னா

லாலந:ழலறநாவகHமOணற.றினOண!ேய
சீலேமா6திவLெச;4ைதெயகா வ!திப7 ெசப!4ேளா,
ேகU4திய!ைதயெம.பதிைலய!ப!றப!.வமி7கா
289

மO,கி.றமண!க.ன5ைக னலிவ9கியண9சீ ,4

ெதா.மர4திS%ந.ன5ழ$கOமகி.Sேசாதிதி.னேர

ப.Sம.னபேதச யாவ,சில,பOண!ேனாரப+4ேளா
+.னபா.ைமநிகழிவ ெபாவ!லW சனUவ!ைசவா,
290

இ9தந$பதிய!ட4தின :றண!1ெமOண!லாய!,கHெகலா

ம9தமிகதிவLெச;4திSபேதசெம<தல+த+தேரா
வ!9தந$கலி1க4தின59தIபேதசமானபலிகிலிG
கி9திரபதவ!ய!.ப$%மிகIைடயவ.கதியைடவரா
291

ெவ9தழ$ெபா7ையெயாமி4தல

வ!ள ப!ெல.றைவ1ளGெகாளா
வ9ெபா$ப!.மண!க.ன5ைககமலவாவ!பலேமவலா
ல9தம$றதிவஞெச;4ைதவ!தியைடவ!ன5$ ெகா6ெசப!4த@
ெச9தமிெபாதியநிவனGைக ெகா6சி9ைவபகினானேரா
292

ப.Sகி.றவ%பதர.றிைசெகாபGகய4திமட9ைதேச,

ெபா.ன5ன :6ய, +ைசK9திலவணபதிய!.ேமவ!ேய
ம.SகGைகதலாதித:,4த மனமகிவ!.ைவ கமாமண!
க.ன5ைக னலி. ம.னவ,ககய!ைலெவ$ப!ன5ைடபய!வரா
293

மGகலGெகாடSமாகந$றைல வழGகி.றெதாதிGகள5$

பGகய4திெனா6பானெசGவைளப.மல,ெகாOமண!க.ன5ைக
ெபாGந$ ன5தத:,4தமா6தெபா9மா%ெகா6ேபாதறா.
றGகியGகைடயகி$பேரலவ,கசGகா.றSவGெகாவ,
294

சிவப!ரா.றனதி.ேமIநதி த:,4தம.Sெமாசா,ப!ன5

ன5வறேச,தெமாெர<1 ெவGகைணெய;9ெச.%வ!;ெமைல
வா<
பவெமS பரைலெய+ெகாH4மிபாவநாசமெதS ெபய,
நைவய!ற:,4தமதினா7ன,லகநா64திய\6மா
295

சி4திைரெகாசி4திைரெம<திGககைலேச,நா

ைவ4த கழாதபன.ம9திரநவ!$றி
1<4தமண!ேயாைடய!ன5Sசிதன5.கி
நி4தைன வணGந,கண :6கதிேச,வா,
296

இ9தநலி பதிய!9தைகய!ய ப!.

9ைதெயாநா.மைற79தெபாடானா<
ந9சிவஞானமந.%வதாகி
நி9ைதய%நி.மலமதா<நிகவதாகி

297

ஏதமிலேதா,ப!ரணவெசாபேமயா<

பாதகம%4திலபLசவனமாகி
யாதிந6வ9தமறியாதபரமாகி
ேயாத+யவாதிைசவசி4தா9தIவா<
298

ெபா9திய!6மி.பமிவணமத.க@

79ண,வ!.யாவ,சில,ெச.%த+சிகி
ன9தவமிைழ4தள5னGகி7காேள
யகதியவ,கைட1ைமயமிைலய மா
299

கி@6ெபய,ம.ன5யகிேரதநUக4தி$

சி@ட,தின பரIேதவ! ரெம.%
மி@ட%காமியமியாIமெச<1
@பவனெம.%லக
300

க;மாேதா

ேத$றறேவதிகதிேரதநUக4தி$

சா$றி6மிலமிதனா ரெம.ேற
ேதா$ற%ம.ன5யவாபர1க4தி
னா$றைலப!ரானகரெம.%ெபய,நO,
301

ஈ9றி.வகி.றெதா+Gகலி1க4தி
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காசிநக+$ ெச<தக6Gெகா7யபாவ

 ர,தின பரIவணமதி$ேபா
ேமாைசதவணஞ$றிய!6பாவ
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ஈசரத ெமனவ!ய ப!யளாேல

ேபாவெமனாவ!ன5தினாசிக க.ேற
நாத%வைணபய!னாரதனலG\,
:
ேகாதிறிமாலைவOடமதைட9தா.
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ெபா$ வ64லவணமம,9த

த$பரெனா6$றபைரத.ைனய7ேபண!
ப$பகUம.ெபா6பண!9தள5.வா9
ந$பரம4திதிரணாசனனைட9தா.
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காத.மிப!ரமைகவ,4த திெனா.%

ேபாதெவ;பெதன கல4தியாய4
ேதாமிகாைதசIநகIண,திெய.றா.
KதெனS ேப,பரIெதாUண,வ!.ேமேலா.
ேவ%
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மIமி9தந.ம9தணமானேதா,மிகெபGகைதவ.பவமானகா

ென+ெபா9தி6ெம.ப,கOேமைலேயா+ைணய!க9%மிGகித.ேம.
ைமதா.
பரIகி.றவ,கபOெகா6பா7ேனா,பக+ ெபாட9ெசாபா.ைம
ேயா,
திரட.ெசவ!ெகாO7ேத,ேவா,சிவெப பதிேச,வதிOணேம
திரணாசன.4திெப$றசக$றிய
ஆகெச<1 406
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மண!க.ன5ைக சக
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ெசா$றமாதவKதயா. க
கி$பனாலி.னGேக@மாைசயா
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ஓதலகிலாய!,க ெச<தி6

பாதகமைன4ைத1

பாறெச<1ம

ேகாத%மாமண!Oடேம.ைமைய

ேயவ!ேனாெட64திய பேவO6மா
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எ.றிைவசIனகன5ய பேக@ட

6.றியகள%Kத.ெசாUவா.
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411
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ைப4தைலயன9தS

பGகய4தSL

சி4திரமல,4திமாU9ேதவ
மி4திறெமனIண,9திய பலாேமா
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aயவாசா.றனா$ ெசாUம9தண
ேநயேமாடதி$சிலநிக4வாமேரா
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அOடேமா,வ!ரா@ ட.றனGகமா

Oடsக4திெபா9 வணG
ெகாOடேபெரழி7ெகாOடவ.க
மOடலமாகேவமைற9ைவமா
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பOைடநாளத ப4திலார
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வ!Oடலநின$வதலா.மண!
:
Oடெம.ெறாெபய,ெகாO7லGமா
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.Sத$க+யவ4aயத:,4தமா

ம.னதினா7ேனாரத9திேய
ப.Sப4தய.ற.க$ப ப+9தா
ெபா.Sலக4தின5$ெபா9திவாவா,
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அ+யயS9திரனமர,ேகா.கட$
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கட,க9தவ,ந$கப!லேரைனய,

திமண!க.ன5ைக4த:,4த வாவரா
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ேகாலம.Sத:,4தமா6லI,வகமதா<

வாUக9தனா.மி9தவான5லGெவ<யவ.
சீலேமா6ெச<ய!லிGகெத+சனLெச<ேவா,ெகா6G
கால.ேமன5தான5ரO6கOக ெகாO6கO7டா,
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அ9தலிGகத+சன4தினான.4தியைட1மா

வ9நாHநாHேமவணGகிேனா,கயாவ
9தியா$ெச<பாவ

Oண!ய மதாமா

லி9தந:,ைம1Oைம1Oைமெய.பைதயமிைலேய
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எOண!ைற9தந.மண!கன5ைகய!ென<தியா6த

கOண!னO,வணகாசிலிGகத+சன
Oண!ய

+9ேளா,தமேந,ெபா9தி6

பO,பாதக,ெகா,கால பலி4திடாதேரா
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இ6ர9த மி மண!க.ன5ைகநதி

யடவ4தினானதானமதன5னாUம. \,
ெக+சன4தினாUமிகசீ,தயGகGைகய!.
ப+சன4தினாU
421

ெவ<யபாதகGகளழி1மா

ெத+ய!ன+யப!ரமக4தித:,+யத+சன

பரIமதநாHOணபO,ேமIப+சன
ம+யபலெமலாமள5ம4தி4தநானேம
வ!ரIமதமண!மயGெகாOமண!கன5ைகய!.மா.மிய
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த9ைததா<தமகிைழ4ததண!வ!பாதகGகH

ப9தமா$%கி.றேதா,பராபர.%ேராகL
9தரGெகாேவெறா,மாத,ேதாளைண9தேதாட
9ைதேயாைரநி9ைதெச<த7வ!லாதபாவ
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ேவதிய,ெவள5ெச<த.மிைசதலலமிைசதெவ

பாதகGகOமாடப4தியGகளாதிபாதக
ேமாேகாகளாதிபாவெமாழி1ேமாவ!வண9
த:தில.ப!ேனா6வ9ெத+சனLெசயளவ!ன5
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இ4தல4திைவகிேயய!6 ைபய!6 ப!யா

14தமல4தனாகிெயா$கமிைடயனா<
4திகாமனானசீ வ.4தனGைகய!$றில

ம4தைனெச; ெபானகிேனா,பல4ைதயைறவா
425

aயIலகிேனமI கெமலாமைட9தவ

ேணய 4திர, 4திர,கேளா6ந:6வா9
ேதயந$சிவI4திேனறிய!.ப$றதி.
ேமயநாள59ேமதின5ேவ9தராவரா
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ஊனந:Gைமய,ைகய!Uெளாைமேயா6ேகா

தானநகிேனா,கண :6தைரய!லி.பமவ!ேய
த:னமி.றிவா9ப!.றி9த9தவ4தினா
லானகாமேதSவ!.றனகந.க9வா,
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ப!.ன,ந$றவ9தன5$ெபGல4தி4ேந,

ப.S 4திர,பI4திர,கேளா6ப+வ!னா.
ம.Sெசவட.மகி9வா9மW O6மாசிலா
சி.மய.றின ெபா9சிவ ர4ைதயைடவா,
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ஓ4தராயண4திேனா6தகிணாயன

மW திS$றகதி,கட ைமெவRவராவ!;GநாO
மாதI$பவ4தினமதிவ!+9ெதா6Gநா
ளாதிவார பெதா,பகமRெவதிபாத4தின
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ஏUமா%தைலய!லி@டெவOபேச,9தந$

காலேமா6சGகிரா9திகாலம@டமW தன5.
வாலசGதGகிந.வளமண!க.னைகய!ன5.
மாலக9ைதெகா.றKலவய!ரவ.றனள5னா
ேவ%
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இலெகாள5பர ெமேலாெனதி,க9தரவ!9

மலட.r,ைவமிகவOகன5தO6லGெகாO
டலகிலாபவGகணாேய$கா6மி4த:,4த9த.னா$
ெறாைலIெச<தளேவO6Lேசாதிேயெயனபண!9
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K+யவ!லிGக9த.ைன ெசாUம9திர4தினாேல

சீ,ெபறெசப!44ேதவேதவைனப!ரா,4தி4த.பா$
ேப,ெப%த:,4தகிப!தி,கேளா77க@காG
ேக,ெப%த,பணGகள5ரவ!ம9திர4தினாேல
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யாவன5 ைறய!$ெச<வானவ.கடU64தபா,ேம$

ேறவ,கOன5வ,மிகெத. ல4தவ,கட.ெச<
ேமவ!யப!ரமசா+ெயன5.வ!ப%4ேதெயாைல
IலகGகேபா$ற4திையயைடவன.ேற
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அமண74ேதா.ப!.ைறையவைகேவவ!யா$றி

கி+ையN$கிடைகயாேனேக7சைனயைம4ேத
திமக வ,கLேசயா$ேச,வன :ெதாவ!னாU
ெபம4த:,4தகி$ப!தி,கட.ற ேப%Oடா
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த:திலாேவவ!ெச<ேதா.ேறவனா9த.ைமேபால

ேவாம4த:ர4த ெபாSகIேவாS பனாவா
னாதலால4தல ேபால ப!தி,கட.கட ைம
ேபாதெச<தலGகள59ததல4திைலமாேதா
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இ4தலம.றிேவேறா+Gகதியள59தான

மி4தலமதன5லி.றாமிய ப!7னாைகயாேல
ய!4தலமதிகமாமாய!ரGேகா7ந$றான4
ள54தலGகOடாலி ப+Gகதிய!ரO6Oடா
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க$%ண,Iைடேயா,கOடகOண!ைமைகெநா74த

ெப$றிடலைம1ேமU ப!றGகி6ஞான9த.னா
U$றவLஞான9த.னாேலாவண4திவாேவா,
ெந$றிய!$றிகழ9த ெவா$ைறேந4திரராவர.ேற
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நலேதா,தள5,தானாதனவ!ெலாகன5தானாத

வ!லிலGகிய Yரமி.ன5ைடய.ைனபாக
லியவண4ெத

ன5தSகின5தள5ேபா,

ெசாU4திரனா<ப!.ன, 4தமா4திேச,வா,
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ேவாெறாதல4தின5.% ெம<1ய!,வ!ேயாகெமOண!

மாறிலாவ!4தல4தி.ைவறி.மரணகாைல
\ற+தாயெச ெபா$ெகா7ய!ைடமடவாேளா6
ேதறிடவ9தவ.ற.ெறகிணக.ன9த.ன5
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பா+ைடப!தாமக$பயபயப+தேபால

சீைடகடIட.ெபா$றிேமன5சா4திெகாO6
ரணமகிசிேயா6 4திர.ற.ைன4ேத$றி4
தாரகப!ரம9த.ைன4தாSபேதசLெச<வா.
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சா$%மர.றனாைணச4தியமW சா$றி

லா$றசா.ன5வேகOேமாவாதலால+திேனS
நா$றிைச1லகேம4ந$றிவண4தி$
ேபா$றிேயெயவ வாக 9திெகாOெட9தஞா.%
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மவ!யகாசிவாசமகOமிடவ9

ெபாவ!ெற.வண9தா.ெபா9திடாெம<வ4த
ம+யனெபாெளா.றிைலயாதலாைல9தவ!4த:,
கதிலவண9தா.காசிய!லதிகமா
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பவமிபLசாத4தா$பLசகRவ!ய4தா.மிக
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கதி,வ!6மண!Oட4தி.கைரய!ன5$கடIO.ன,
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மதிதவாநாகா%மனமிகமகிசி1Oடா
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ெபாGெவGகதி,பர
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ய9தந$ற:,4த4தி@டாGகக.றதகண4தின.ேனா
ன59தந$ற:,4த9த.னாலிGகதிேயறினானா
447

இ9தந$ற:,4த ேவத4திய ப!6Lசாரமா

மி9தந$ப!ற கீ %ெச<தி6கடIளா
மி9தந$கைத கமிய ப!னன :வ!9தா
மி9தந.மாணக,கிGகிைச4தி6ெம9தஞா.%
448

ச9தமாமைறேத,கி.றசIனகன5வேகOேமா

வ9தந$ப!ரமைகவ,4த9தம4தியாய
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பா,லாவ!யெசLெசாபக,9தவ,பாகசாதன.ற.பதிதGவா,
மண!க.ன5ைக சக $றிய
ஆக ெச<1 449
*****
நாலாவ
.மன.சக
450

aO6கி.றெசL ட,ெகாேசாதிதா

Oடவ. ேச,ெபா$ப!.ேமைலேயா.
காOட9தவ Kத.கO,ற:இ
மW O6ேமா,கைதவ!ள ப.ேமய!னா.
451

வரேவடைனெவ.றெசௗனக
:

ேவா,கந:ய!ைரபேக@77
லாய!,ெகலாமா1ணகி6L
ேச வவ!ைனயாI9த:,மா
452

ேவதந.ண,வ!யாத..னேர

ேயாதிெநLசக4வைக\,தG
ேகாதிலாமண!Oடமா.மிய
ேமவா$சிறிதிய
453

வாமேரா

தமந.கைததLெசவ!ெகாளா,

நரகவாதிகளாவ,நாHேம
திமிGகைதெசவ!ம64ேளா,
மவ!6L வ,க4தி.வாவா,
454

நவ!$%கி.றெவ9நரகெம.%ந$

வ,கெம.%ேம$Kதமாதவ

ெவௗ$றினாலிைவேய1மாலேரா
வவ$ைறந:வ!+4தளேவO6மா
455

த9ைததா< கதமேதசிக.

9ைதநா.மைறத.ைன$%ண
ர9தணாளைரயறிஞ,தGகைள
நி9தியா,தைமநி9ைதெச<ேளா,
456

ெபாவ!னா.மைற கUம9தண

ரான ெபாளபக+4ேளா,
கதிவ9ெபா<க+பக,9ேளா,
பரIக.ன5ைகதைனபழி4ேளா,
457

மgக,9தி6மGைகயானன

மதைனேமா9தவரவைளேமவ!ேனா,
கெமனரமக4திபOண!ேனா,
வ!த%வ!ட,வ!ரIகாதல,
458

ந.ல4திலாசராந9திடா4

த.லெகா7தன5 ல பேவ
ெபா.பறிபவ,ேதாைள ேவா,
மி.ல4திையெப@ப!.ேமIேவா,
459

ெகா;நைரப!ைழ4ேதா,க\6றா

மழைலய!.ெசாவா<ைம9த,ணண!
வ!ைழவ!.வRவ!ேனா,ெவகிந.ெபா
ப;திலாய,ப ைவவ!$%ேளா,
460

Oண!ய ன Oண!ய4தல

ெமOண!6 பதிெனO ராணN
றOைமயாகநி9தைனய!ைச4ேளா
ரOணலாலயமிலயமாேவா,
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அOணற.ைனநி9தைனயைற9ேளா,

பOண!69தம பழி4ேளா,
திOணமாயைவசிைதIெச<ேளா
ெரOணற ெபாெளOண!வ!$%ேளா,
462

அ.ன வ!$%ேளாரபழி4ேளா,

.ைனNவைறதிற ப!ேனா,

ெசா.னவாசக9ேதா%4ேளா,
ப.னலாெகா6 பழிபக,9ேளா,
463

ககி.றதGகா+ய4தினா.

மவ!ேனா,கட ம.Sகா+ய
ெபகாதலி$ப!ைழப64திேனா,
ப+I\,9ேளாரவைரபா,4ேளா,
464

ந9தனவனநறிய\வன :,

த9திேட+தா.ற9திடக4
9காதலிSைர4ேளா,தைம
நி9ைதேச,9தெசா.ன5க4திநி.%ேளா,
465

த9ைததா<திவசLெசயாதவ,

வ9ந ப!ேனா,தைமவைத4ேளா,
9தர9ைத9திலG ெதா.ைமசா
ெவ9தந:றண!யாதெம<ய!ேனா,
466

சி9ைதய!.மகித9தி69தி

ைவ9ெத;4திைனயவமதி4ேளா
ெர9ைதகO7ைகய!ைனய!கழ9ேளா,
நி9ைதேச+வ,நிரயவாணேர
467

திசி9தைனத:,9தமாதவ

மIஞாலேம.ம.பைதெகலா
ெபகிநாெடா% பTைழம ம,ெச<
நர%9திறநவ!Uவாமேரா
ேவ%
468

 ப!பாகGகராளG\6வ!@டாசன4ேதா

ட

வ!ய!கலாலா

ேசவனமைற1Gகீ ல

ப

ெவGகிமி1Oடபக,9தவ!கராளGகOடG

க பதரகரGகாலK4திரGக+யகாக
469

ஒ@டக

லியய4ேதா6%மய!ட4தி.%Oட

ெகா@76த4தாGகாரGெகாலயபா4திரLேச,
த@ட@டன9த:ேச,9தைசக4தின5வ%4த
ப@6வசிபைட4தப4திர4ரபான

470

ம.ன5யரIரவLேச,மாரIரவGகளாதி

த.ைமகHணGகாைல4தமராசS9தயGL
சி.மயனளா$ேறLசி4திர4த.றாS
மி9நிைலத.ைனநா7ய!$ெறனகிள4தலாகா
471

ஆதலாயாவேரSம ெப பாதகGக

qறயலிலி9த4த:நரகைடவர.ேற
யாகாரண4தினாUமிகபரமிையேவா,த:ய
பாதகமானவ$ைறபா$றிடகடவர.ேற
472

ெசா$றி69தம9தா. கிேயெத+4ெசாவா

ம$றன5வேகOேமாவகிLைசேயவா<ைமேச,த
U$றி6களIத:,தUளமகி\,தேலா6
ெபா$ %ேதக 4திைசச.ன5யாசிைச
473

றவ!கடமைசெசாலி6மதிதிைச

வறியைரகதிய!ேலாைரமIம9தகைரகா4த
U%மனசழ4த:,4தU$றி6 க.ம ேபண
லைறயகிLசாதியTேரழ9தண,வ!திய!$ற9ேதா,
474

சரணைட9ேதா,கட ைம4தாGத.மாகக

லரனசைனய!ய$றலதிதிய,கனமW ேவா,
பரIபகார ேபணபO,க.ன5காதான4ேதா
6+யவா.திைரெயேளா6ய,பலதானLெச<ேதா,
475

தமகாலGகட.ன5$றO ன$ப9த,ெச<ேதா,

ெபாவ! Oண!ய ப+9ேதா, Gகவ,யா ைச
1+ைமய!ன5$றIளேமா,தGகாத\,9ேத
திமி வ,கேபாக4ெத+ைவய,திர@சிேயா6
476

ந ப!நாடகந7பநவமண!4வசமி.ன

கிGகிண!மாைல4தாமGெக;மிேயெயG9aGக
கOெகாளா4ைணெவOக$ைறகவ+காலைசபமாத,
வ!Oலாவ!யவ!லகவ!மா4தினாபOேமவ!
477

ெதO7ைரகட$பா$ெகாOடதிைசவ!சயLெசU4தி

வOடந:ழேச,99ேத.%ள5ப
ெவOடலக ேபா$றவேரழி9திர,ககால
:
மOட,கள7வணGகவமலக4திவாவா,

478

Oடகனைனயேவதன5வ.ன5%4தவா$றா$

கOடைதய.றிேக@டகாைலய!$பவGகq,
மOடல பரIம9தமாமண!Oடேம.ைம
ெயOெடாைகெபறெவ64தGகிைசவமி.SGேகOேமா
479

நயIண,வறியாதாேனா,நா.மைறல4தி.வ9ேதா

ெனய!னேரா7ணGகிவா;மிழிெதாழி.;ண,9ேதா.
கய%கப!ைலந.ன :,கைரய!ன5$கதிவாேவா.
%ய,தராசாரLேச,.மனென.S ேபேரா.
480

சீ,4திகளக.றேவத4திறGகயாI9திற ப!

யா,4தநலறிவ!ழ9ேதயற9தLெசய.மற9
\,4தெவGக.மேநாயா$ெகாைல +ெயய!னேரா69
a,4த,கேளா6G\74ெதா.ெனறிைறற9தா.
ேவ%
481

காதUட.மாத,பய!காமகைலத.ைன

நாதெமா6பா7மிகநாடகந7ேபா.
ற:திபலேதSெவா6ெச9தழவள,L
ேகாதி.மைறேயாைரநன5ெகா.%ய!ைர1Oேபா.
482

ஏ$ ைடயபாலகைரய!@7ைடய!ேனாைர

பா$ப6வாலW செரா6பO ைடைமேயாைர
சீ$றெமா6ேதசமிைசெச.%நன5ெகா.%
\$%ணவ! ப!1ய!,ெகாைளய!6கி$ேபா.
483

ெசா$றைகயவ!.னபலெதாUலகிேனாைர

ெச$றெமா6ெகா.றவ,கெச ெபானைவெகாOேட
ெவ$றிமிபாதக.வ! ப!யைணயாத
க$ ைடயமGைகய,ககாசின5ய!UOேடா
484

ெகா.%தி+1Gெகா7ய\$றமைனயா.ெச<

ந.றிகள5ெலா.றறி1ந.றியIOேடா
ெச.%ப7கி.றெதாத:,4தமIOேடா
வ.றிய!வன :9தி6ம ெபாHOேடா
485

எO7ைசக4தினமெரகடIட.ைன

கOடனெனனபரIக@6ைர1Oேடா

IOடல+தா<வள,தேலாய!Oேடா
மOடன5வைதக+யம.பைத1Oேடா
486

திO7றலி.ேவ@ைட +சி9ைதமித:ேயா

ெனOடகவ!ய பUறின5.%மிவ..S
பOடெராபா+ன5ைடபOணவபாவ
Oெடனெவ64திSைர4திடIOேடா
487

க@களIெபா<ைமெகாைலகாம%காம4

@டெரனேவமIa,4த,ெதா;,க.
ம@ட%கிராதெரSமாலவேரா6
மி@டறநாHலெகGழகி.றா.
488

ச4தியெமாழிசIனக4தைலவநாH9

<4தப;ெத.%பக,a<மIOேட
ப4திதப.னகபணா7கிட9த
வ!4தலனவ.ெச<பவ யாெதனIைரபா
489

.றியமதGக,பலa,4த, ைடKழ

ெவ.றிதேவடட.ேவ@ைடமித:ேயா.
ம.றலவ!கOடகவனGகெடா%நா7
ெச.%பலேதசமைவசிலபககழி4தா.
490

ம.Sமிவ!ைனெயா வ9தைடதலாS

ம.னெதா,திேராதமளா<வதலாS
ப.னவ!ழாவண!ெயனபக,தேக@6
ெபா.Sலெகலா பரIவணமைட9தா.
ேவ%
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இட,ப!றப!றெப.ேறாமிGகட$ப79நாHG

கைடபடாய!,கிரGகிகதிய +யந:6
ப74தல ேபா$%கி.றபGன514தர4தி.
வ!ைடெகா7ேய$றிமிகவ!ழாவண!நட9தத.ேற
492

மதிெதா6ெச ெபா$ேறY,மாடந:Oம%ேதா%

ந%Gகலைவேச%ெபாலிதரெம;கிேகால
வ!திெபறெவ; வாய!ெவOண!றபள54திOைண
தி,நிலாெவறிப4aயைளெகாபாலிைகவயGக

493

சீ,மண!மாட9த.ன5$சி4திர\ட9த.ன5

ேல,ெப%மரமிய4திென;நிைலமாட9த.ன5$
ேறாரணவதிவாய!$
:
ட,மண!மOடப4தி$
ரணடந$ற:ப ெபாGெவGகதி+$ெபாGக
494

ந:6ேகா ரவாய!$கண!லாIமிநிலா$ற4தி

னாடரGகதன5$ெச ெபான பல9த.ன5$ேசாதி
\6ந$சக9த.ன5$ெகா7மண!சி4திரLேச,
மாட\டதின@டமGகலநி.றிலGக
495

மி கேவ9த,வ!Oேணா,மிO7யவதிய!.கO
:

மடந.மண!ய!.ைபவய!.வய!னலகி@ெடG
கெபற4ெதள54தவாச ன5தந:ெரா6 4ேதள5,
மகிெவா6ெபாழிம9தாரமாமல,வாச வச
:
496

மாமண!4ேத,கெளGமாடமOடபGகெளG9

தாமந:வதிெயG9தக
:
ப9தெரG
மகHைற1ெளG

Gககர ைபநா@7

காம,ெபா.னகரெம.னக7நகரலGக+4தா,
ேவ%
497

ெசGகமல4தி$றிைசக.மாய.ேறவ,கசி4த,கOன5வ,

Gகவ,யா

ைடபர9த:O7ேபா$றிநி.றிைச4திட கயா

மGகலகீ தவ!த4ட.பா7மல,தைல1லகமGைகயேரா
டGகOவான4தினழெகா;கியநலர ைபய,நாடகந7ப
498

திO7ற$லIதிபாலக,த9திைசெதா%Lேச,9ேசவ!ப4

தOடலிOேடாதரனகவான5$றயGெவOமதிைடநிழ$ற
ெவO7ைசவ!ளமி ட,மGகின5ைணமண!சாமைரய!ர@ட
வ!Oடல9தயGெவள5மாவைரேபாவ!ைடெகா7மW நி.றலGக
499

பOடவ!பLசிபா76ெமாலி1 பலிய9ைவ4தி6ெமாலி1G

ெகாOடேச,\9த$GமெகாGைகெகா7ய!ைடப!7நைட4த:L
ெசா$
ெறாOைடயGகன5வா<4ேதாைகய,ந79ைணபதா

யசில ெபா

லி1
ெமO7சாக4மOட,வானக4ெமGக,Lெச.ெறதிேரற

500

திO7ற$லIத:,4த,கேள49திவண9திெய ெபமா.

மO6காதலி$ேச,வானவ,ெச ெபா.மண!7தப!ர ெபாலி1
பOடேவதபாடலிெனாலி1

ப.Sேதவார4திெனாலி1G

ெகாOடசீ,வான4தOட\ட4தி.ெகா;9வ!@டபட,9ேதற
501

இ.னனவளLேச+9திரெசவ4திலGகியவதிய!னலG\,
:

ெபா.னல9தயGமி.னைனய!டGெகாவணேமவ!யெபமா.
ப.னLசிகரப9திiய!.மிகைப ெபா.மாவைரெயனேசாதி
ம.ன5யவலGகார9திக9ேதாGமண!ெந69ேத+ன5வ9தா,
ேவ%
502

இ9தநவ!ழாவண!ய!ட4ெதய!ன,Kழ

வ9தமலேரா,ெந6மாUமறியாத
ெவ9ைதெபமாSமிமி.னள5னாேல
சி9ைதமகிேவா6நன5ெச.%த+சி4தா.
503

நாதய,வ!9வ!Sநாட+யந ப.

ேமதவ!ேணாடனவதிககட9ேத
:
தலெமலாGலIெபா$ வ64த
ேகாதி.மண!ேசாதிவ!6ேகாய!லிைட கா.
504

காதUட.ேமIகனகGகளIெகாவா

ேனநிககாலெமனெவOண!மனbேட
ேயாமவண :6தன5oசெலனவ9த
வதிதன5ன5.%வ!ைளயாட
:
+கி.றா.
505

பOடறிவGெகா7யபாதகைனவதி
:

கO76பவ4ைத1%காதUட.ெவ<ேயா.
ெறO7ைரெகாq,4தமெச.ெறாழிவென.%@
ெகாOடனெனனடகட$கிைடள54தா.
506

OடகமிலGமண!Oடமதி.கி

யOட,ெதா;4திய!னைட9தி6வன9ேதா
கO76வெம.%வகா@சியமான
மOடல வ!ளGமதிவானவSதி4தா.
ேவ%
507

ஆGகவனைரய!யாம4த.னத.

பாG%ெகாைல +ப+சனGகைள
யTGந:,வ மிென.ெற64வைல\<
ந:Gககாதலான5க4த.ேமய!னா.
508

நிக4தெலா.%ைடய.யான :வ!,ேகOெமனா

Iகபட.யாெமலாெமாG\7ேய
கசிய!ன :7ய ரவல.மைன
மி4தந$றனGெகா6மW O6ெசேவா
509

எ.றவன5ய பUெமய!ன,ந.ெறனா

ெவ.றிேவேவ9தன.மைனய!.ேமவ!ேய
த.றன5ய!லகேந,தபன5யGெகா6
ம.றேச,மல,4திவாய!னOண!னா,
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கைட4தைலவாய!காவல,ககO,ற:இ

ய64தவ,யாெரனாைவ1$ேறா,சில
+7ரெலனவதி,4ெத;9சீ றிேய
பைட4தைலவர,கபைடய!.Oடன,
:
511

Oடன,ைறைற6கி.னேர

மாOடதிற$பைடமானேவடG
காOடகன$ெபாறிகOகசி9தேவ
ேயO7கவாய!லின5ைடகண :O7னா,
ேவ%
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இடGெகாவானக4ெதறிவேர$%வs,ப,

ெதாட,9 $%வ,ப$%வர64ெம<ைளப,
பட,9ெசவ,மW வ,பைடகல.வழGகி
ெகா6Lசம,4ெதாழி +வ,திந:,ள5பா,
513

ெத+வ9திற$சா+ைககறGெகன4தி+வ,

திவா<ெதா%Gெகாபள54திடIய!,ைறப,
ெவவ!ேயா6வ,மW வ,ெவறாெததி,9
ெபாவ,மW O6மGகிவ9ேதா ைட4ெததி,பா,
ேவ%
514

எதி,திவ!

ப!ைடெயறி9தி6வளG

ெகாதி4தி6வ,ெசGைகெகா64தி6வ,ெவOப

Uதி,4தி6வெர.ப!ைனெயா74தி6வ,ெநLசி.
மிதி4ய!,பைத4திடவ!த4டன7பா,
515

தO7ெயதி,ெச.%சில,தாடைலண!பா,

கOடமதைனசில,ககOடமெச<வா,
மOடம, +9சில,வ.கரம%பா,
Oடமதைனசில,க6Oடமெச<வா,
516

ஏவ ெவல$க+யவறிெபவாய!$
:

காவல,தமி$சிலைரயாய!ைடகல9ேத
\வ!ள5ெகாளெகாைலஞ,ேகாற +கி.றா,
ேமI வ!திவ9தைணய!ெவலெவௗ,வலா,
ேவ%
517

வட+தாயெவ
:
ேபா,வ!ைள4தU ேவ9த.ேச,9த

ந:7யமண!க நிைரெதா%மி79தந:வா.
\7யமண!ேச,ெச ெபா$ேகா ரநிைலைல9த
பT6%கி.றமாடப!4திைகப!ற9தத.ேற
518

ெபாவ!.மாள5ைகய!ட4  ெபாழிலிட4 ெபாGகி

யவ!பாயதெவள4தகலிவ!

ப!$ேறா.%9

தணெவOண!லாெகாழிLச9திரகா9தேசாதி
பரவ!யவ!டGகெளG பர9தனதிந:4த
519

அ9நிைலத.ன5.மிகவ.னெதா.னக+னாபO

க.னவ!றட9ேதாவர,க
:
பைலெசவ!ம6ப
மி.Sெவ பைடஞ,யா ெவOடன,வ!ைரவ!ன :O7
ம.ன5ய +ைசவாய!வ9தன,வைள9ெகாOடா,
520

ஆGகவ,ெவவ!ெயGஙனைடவெம.%ெகாO6

ந:Gக வாய!ன :Gகிந:கைட ற4ேபா9
தாGக ெவள5வர,தா9ர4திட4தைக44
:
த:Gக%மண!Oட4தி$ெச.றன,திைக4வ9தா,
:
521

இெப

னனமகிGகிGகதிதெம.ேறேயா

வெப பய4தால9ேதாவ9தந:,ள54ேதா,யா
ெம<படநா7யGகOமW Oெட;9தில,கள மா
தபறவகண4தி$றாய!,ப+9தார.ேற

ேவ%
522

ெந$றிதகOண,திந:றிலெம<ய,

ந$ச7லேசகர,கணா.தட9ேதாளா,
ெப$றமைக4வப!Lசகைனய.றி
ம$%ெமா,ெத<வ9தைனமன4தறிகிலாேதா,
523

ேசாதிவ!6கி.றதி+Kல,சிவaத,

மாதிர வ!ளGகதி,ம.Sமண!.SG
ேகாதிபவ!மானமைவெகாOடவOவ!ைர9
நாதனளா.மகிவ!னOண!ன,கOம.ேனா
524

தGெகாள5ய!.மிய,தின4தன5வ!மான4

தGகவைரய9நிைலய!ன.ப!னைவேமெகாO
ெடGகெபமாS+யவ!.னள5ேனேயா
Gகவ,ெதாழசிவ ர4தின5ைட கா,
525

ெச மவ+ டவ!ேதடவபாவ

ம னெலாள54ததினகந$றின,கெள.னா
ெவாப+யத:,4தெமனேவா,9லகமா7
ெனபவமா$%ெமனயாெமாழிவெத.ேனா
526

ஆதலின5யாவ,கHமாதரவ!ென.%

ேவதிய,தமநிதிேவO7யெதா,தானG
ேகாதறவள54மண!Oடமதி.கி$
ற:திசிவேலாகமெச.றைடவர.ேற
527

,வ%வண ராணகைதத.ைன

ேப,ெபறவ;4ய,ப!ரமைகவ4த4
ேதா,வ+யேபலைரெம;பா..
றாரறிவள5ம4தியாயமித மா
ேவ%
528
ப+திம6I%பா.ைமையநாHேமபரைவ1ைடதிகபா,தன5ேலா
ேவா
ெராைம1ட.மனbடைதநா6ேவா+யெசவ!gகYனமி.ேம.ைம
ேயா,
கைண1%மிகாமசீ,ெகாேடகதியைறந,ைசெச<காதேலா,

மIவசிமாைலமW தேராவடெமாபதினாய!ர வாவேர
.மன.சக$றிய
ஆகெச<1 528
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ஐ9தாவ
தமLஞ. 4தி ெப$ற சக
529

ஓந.பலமா1க%வதா<ேக@ேபா,

பாதகGகேணா<ப$றா4ைடபதா<ப!.SG
காத\, மண!க.ன5ைக ம.Sேமா,காைத
◌ஃKதமாதவ. Iனகேகெளன ெசாவா.
530

ெதகிண9ததிகின5$றிைர ரெபாைந4

தகத:ரந:டைலைமேச,தாபத,ெநG9
ெதாகவLசிைற @ல9ைத9த ெபா ப,
மிகேதா,தல ேவ,நவனெமனவ!ளG
531

லIமRவனGெகாOடேதா,டதிைசமGகி

னலகிப கழைட9தேகாலாகலெமS ேப,
நிலIமகிராம4திேனா,ேந+ல9தணன :
6லக யாைவ1ெமாGநி.ேற4திடIதி4தா.
532

அ9தண,ெகலா9தைலைமயாயGகேமாரா%9

த9தி6

கதி+4தந$ச,மைற1ண,9ேதா.

9கி.றெவOெணOகைல;ண,ேமேலா.
சி9ைதய!$றிவLெச;9தைடவ!ன5$ெசப!ேபா.
533

நி4தந.ன5யம4ெதாழின5ரப!6ெநறிேயா.

4திர,த பI4திர,ெபாவகிைளஞ,
ைம4தடGகOமGைகயெரா6 வா;நெம.SL
சி4தந.ண,ேவதச.மாெவன4திகேவா.
534

ெசGகேணெறன4தின9 ெதா%9தின9ெதா%

ெகாGலாGழ$ேகாைதய,மனGகள5\,9
Gகேமவ!யகாமேனெயனெவழி%ைத9
மGகல9தவடதிைசகிைறெயனவாநா
535

வ9தியாவமணGகமமல,பதமிைறLச

வள,9

வ!9தமாநில4தி ெபா யாைவ1gக,9
9ைதoவ!ைனதிற பலா. வ9தைடய
வ9தநா.மைறய9தணனாய!,ற9தா.
536

அ9தவ9தண.ற9தளமைறல4ேதா

ன59ெவ.னநாெடா% வளெரழி$கைலமதிேயா.
9ைதநா.மைறச9ததகி6 வாயா.
ற9ைதய!$றிகதமLஞென.Sநாம4ேதா.
537

சா$%கினறவ4தமLஞ.றைன4தத9ைத

ேக$றNவ!திய!கடன5யாைவ174ேத
நா$றட9திைசேயா7யனான5லெமG
ேபா$%கGைகய!$ேபாவா. 9திய!$%ண!9தா.
538

அ4த.ெம<4தமGக யாI9ெத+9ேதா,

ப4தைம4ந$படாGெகா6 ைத4வாயரகி.
4திைரறிய!@6ய,4திதான
4தர4திைசெகாO6மாணாகேனா6$றா.
539

வGகவா+திவளாக4மவ!யாGகாG4

தGமாதவ,ெசGைகய!$றானந.கீ 9
ெபாGசீதந$ Oண!யத:,4தGகளா7
யGகய$கOண!பGக.ேமவாலவாயைட9தா.
540

அைட9மாநதியா7ேயயGலப!தி,க

Hட.கல9தி6ன5வ,கேடவ,க@$ற
கட.கழி4%கOண!ல,கதிய!ல,தரள
வடGெகாணண!மGைகய,வனைல1Oேபா,
541

வ!4தேவதியரால,ேவணவாெவாழிய

வ4தேமன5யதழறவைம4தி6Lேசதா
ெப4தகாத.ெம<4த9ைதந$ெப பத ெப%வா.
க4தனாகியாGதவ!ேயகண!ப9தான
542

ேவண!ேம.மிள5,ெவOண!லாமிைலசிய\ட

ேல,நாயகித.ைன4தின பண!9ேத4தி
கா,மாற+தாகிய கடIெச பாக
,லாமைலமGைகேச,வணமைட9தா.
543

டவ!ேபா$%மவணGேகாய!லாெகாOட

வ!ைட1ைக4தி6

வ!Oணவ,ேகா.றைனவ6க

கடIட.பதGகO6ப!.ைகவ!4திைறLசி
மடவ!+9தமாமண!ேயாைடய!வ9தா.
ேவ%
544

மOடல

கெகாOடமாமண!Oடந:+.மணGகம

Oடsகநைனயவ!9தெபா ப,ந:6ெச<ெபாழிகH
மOடராதிய,தான

கல+யவாசிரமGகH

பOைடநா.மைறபா6ம9தண,பழகி69திககழக
545

ம.Sமாசிரம4தின5$ந,மாதவா

+மா@சி1

ப.Sந.கைலபய!Uம9தண,ப.னசாைலகH ெபாறி
.Sமாமய!லாலவ9ெத;aம9தழேலாமG
க.னேவடைனெவ.றசIநககO6கOகள5ெகாOடன.
546

சி4தந.ெதவ!@7யாய!ைட4ேத காவ6ேகசைன

4தமா,தில9aவாகைத.Sைச74வ9
த9தி பமக.கைரகணைம4தள54தள4தைன
4திதானைடவ!பெவ< ேமாகேமாடதி.கினா.
547

ேமைவய!னாகட$ ன.ெமாO6K.மைழெபாழியேவ

Kத9திைசமாறி6 ப7aIமாலிகசிதறிந
ேவவ!ய9தண.வ!ைசெய;9ெச.மிபதGகடமிடறவ4
தாதல4திைடவதU$றசGகர.றிவள5னா
:
548

மிகவ4தட வதகO6ள
:
ெவவ!ேயா7ெய64தன
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552
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ெபாழிேசரநிைற9தவா<சரண ,வ9த Oண!யேனசரண
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G
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ெம@6வாகியவ!ைறவாசரணெமGநிைற9தெள9தா<சரணG
க@டேநா1Gகவ,வா<சரணGகதியபாபதமானா<சரணL
சி@ட9தின9ெதா;9ேதேவசரண9திகபா$கர ரசிவேனசரண
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எ.றி.னனப.ன5ய!ைறL தUமிமவானHைமயாள5டமா

ப!.றGகியெசLசைடெய ெபமா.ெப+9திIளமல,9தள5
நி.ற. மன4%தமLஞேன,கO7டநவ!ழிநகியேரா
வ.றGகலராசன.மாலறியாவ4த.பர4தியள54தனேன
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அ9த.பர4தியள54தள5யம ெபா;தினடGகியந$

சி4தGகள5\,ெச;நா.மைறேத,திகஞான ேகாதயமாதவ,காO
4த9திைரத4தியத.கைரய!.ேமாGகடKபாலக
மி4த.ைமைய1ன54த,மLஞேன49திப.ன5வ!ய9தனரா
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தமLஞைனச9தத

கேவா,சாமW பமதி$றாென<தி6வா

+தLெசவ!ெகாO76ேவா,ைகய!னலில பர4திையெய<தி6வா
,
பரI9தைரய!$பட,கி.றி6ேவா,ப+வாலிைவப.ன5னேரலவ,தா
ைரதGடவ6%காலர.வ9%தாரகம9திரேமாவனா
:
ேவ%
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அGகவபேதச9தைன1$ேறய+யவ!மான4+ைமய!ேனறி

சGகரன\,கிGகரராவா,சரதமிதவழிெசவ!ய!ன5ைறேபா,

ெவGகனலாய!ர

ேவவ!ய,ேவவ!ேமயநவாசேபய ேமா,N%

ெபாGலகLெச<த Oண!யநO,வ,ெபாழி +பாவெமாழிவர.ேற
ேவ%
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ப!ரமைகவ,4தமா ெப

ராண4தி$

றமLஞ.காைதய4தியாயLசா$றி7
னைமய!Gெக;பத9தநாலதி$
கைரதசIனகக4தி$காO7யா
ேவ%
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தணெம<ெச;9தழவள,4தத,மLஞSந$கதியள54தந:

ப+திெதா@டைப9தடம$றசீ,பரைவ $றி6 ப7ய!ட4தேரா
கதிய!$ெபGகைதப74ேளா,கைணய!$றினLெசவ!நிைற4ேளா
ரணல4தினGகணSெகாேடயரன5ட4வ9தகிபேர
தமLஞ. 4தி ெப$ற சக $றிய
ஆக ெச<1
*****
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ஆறாவ
உ$பலாGகி பதிைய யைட9த சக
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த$பர4ட. றிகசIனகெபய,

$%ணர9தவநிவேக@7யா$
ெசா$றிட$க ப+ 4தேமவ!ய
ந$கைதத.ைனயாநவ!$%வாமேரா
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இ ைமந$றவழ9ெத ப!ரான5ட4

த ைமத.ன7ய!ைணயசி4ேத4திேயா,
ெகா ைமேச,வ+ைலேகாதிெகா பனா
ைக ைமந:கியமண!க.ன5ைக ன
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.ன9தவ பல$றிய.னைனத.

ெபா.ன7கமல4தி$ைசயா$றிய
வ.னவகாைதையயைறதிKதந:
ெய.னUGேகOமிேனாெவ.றிய
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வா.

Gகப4திைரெயS9aநதிகைர

தGகிய Oண!யகிராம9த.ன5வா

பGகயனைனயேகாபாலென.ெறா
Gகேவதிய.மைறல4தி$ேறா.றினா
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அ.னவ.ற.ன5ட4தவத+4தேதா,

க.ன5மா.க.னேவகைணகிலகனா
ெபா.Sலக4தின5$ லவ,ேபா$றிட
ம.ன5யIலகின5வ9ேதா.றினா
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9ைதநாள5வHறி.கிவண.கட$

ெச9திமாதிைன சி9ைதெகாO7டா
ன9நா.கSநாமாைதநOண!டா
ன59திர.ேவO7லன59திராண!ைய
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க$பகLேச,தகாமவலிேயா

ெகா$றவ!ேவைளயா@ெகாH9ெத<வேமா
ெவ$றிய9தண. +ெம<4தவGெகாேலா
ம$றவட.ைனயா.மதிக$பாலேதா
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நிைறய!@ைசவலந:லமாகி

ைறவ!சீ,ெகா.ைறய!.ேகால9தாGகிேய
ப!ைறெயா6ெப9திப!றGக.ேமலண!9
தறவ!+பாைளேசரளகப9தியா
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ெகா ைமேசரதந$ேகாதிலாள5,

ெச மதிேபா.ெறாள5,திக4தினா
ெவ ைமந:7ய கேவன5ேவ7
ைக மிLசிைலgத$கவ!ன5லGவா
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தாமந$றாைழத9தெபா$ %

மாமண!oசேபாவயGகாதினா
காமசGகீ தேமகல9தகாமb$
பாமணெமா;ெச பவளவாய!னா
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ேச1ய,வ!

%திGகேபா.ெறாள5,

ேவ1%நி4தில வ!ளGரலாO
மாயவேன9தியவOணவாவைள
யாயக9தர4தின5லைம9தண!னா
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இனமிகய$கOO7கெச<யாமேல

ன5வழியைட4ேந,லGOட4தா

ன%ப கைழெபா9கி.றேதா@
கனவைளதாGகியகா9தடைகய!னா
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ேகாதிவண4திSG பேகாண4G

காத\,வ!Oணவ,கர9தாGெகாண,9
தாதிகால9தமத பழி
ேபாேச,9தனெவன ெபாலி9தெகாGைகயா
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aமண!க.ன5ைக ழிெகாH9திேம.

மாமண!வய!$%%மய!ெரா;Gகினா
காமசிற %கைலவேலா,கH
மாமதியாலறிவமGலா
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ஆ,9தமாமண!திகழ ெபா.ேமகைல

பா9தள5.ெறாபண ப+9தவலா
வா,9தெந@7ைலெயா6வயGGைல
சா,9தி6மர ைபேந,தறGகினா
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கத+யதாயக$கடக9த.ைனேந,

தமழகியழ9தாவயGவா
கிதமாைலய!வ!ைளயா6கி.றந$
றிமிமண!வராேச,9தகாலினா
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எO,வேமயமிைசகநி.ெறதி,

நO,வமானந6வ!னாவ!ேன,
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பOண!யெபா$றராெசS பா@7னா
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இரதிகா9த.கைலெய; 4தக
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ப+ ரெவாலிமிபதா
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ய4தினா

நாதேவத பய!ன$லாதிப

காத\+.பந$க$ப!.ேமத
மாதராOமல,தைல1லகமாO ற
ேவா$பலாGகிெய.%ைர ேப+னா
586

இ9தநUலகின,யாேம4திட
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ச9திரகைலெயன4தா.வள,9தன
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பGகேமாட.னவ@பய9ேளா,கடா9
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எ.னUமத$கிைச9தி.ெசாவா<ைமயா$
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மGகலமI@கலியவ!ப!ர.ற
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ஆகெச<1 693
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ஒ.பதாவ
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694

ஆ1நா.மைற1மGகேமாரா%மாகியவதகானனந:,
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மாய!ஞால9த.ன5ன :ெரா.பா.மவ!ய ராணேமா,வ7வா9
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703
கைழ1ந.பாUGகO6 வா,ேதSGகGய!லிைச1ேமழிைச1
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பழமைறெபாைளபவளவா<ெகாழி ப4திேச,நி4தில%வ
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705
ழGகிவ9தைலக ரO7டகர4தா.74தெசLசடா7கிட9
த
ழ9ைதெவOமதிய!.ேகா6ழ$றள5, ன$%9ள5சிதற
ழ.%வ9திைசகOர.%%வரச9ைத9தாதர71Oமகி9
:
வழி9தந$ப 9ேத.வO6,Gெகா.ைறவாசெமO7சாக வச
:
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காசின5 க;Gகைலதிகமதிேபா$கைணந$றிக ெபாழிய



ெவOண%
:
ெபா9மா,பக4தி$ெபாGமாரGகண!.றிலGக

மாச%ேசாதிவய!ரேகoரம.ன5யவாவ!.வயGக
வசியகிரணெவ
:
பைடகலGகOேமவ!யகரGகள5வ!ளGக
707

நிைனவLசGகைழநிலIமி9ந:Oடவா,காOெடறிப

கைனகடவய!%கலGகவ.ெற;9தக6வ!டGக9தரGகா@ட
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பனகமாதரப9தந.மண!கபரவ பாய!பக
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தGகமாவைரய!$றமவ!ெயனசா,9தI4தsயமா,ப!லGக

வGைகய!லபயவனாமிகாGலிய!லண!பவ!4திரமழெகா;க
பGக$றிைர4பா<திைர @6 பரைவKபாெரலாமிட9L
ெசGகOமாலி.S9ேதட+தாயதிவ74தாமைரதிகழ
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ேசாதிேச,வய!ர4aண!ைரநி%வ!K9தெபா$ப!4திைகயைம4

மW ேச,பவளேபாதிைகய!4திமி9தந.மரகத9தயG
ேமா4தர4ேதா6%லாLேச,4திெயாள5மண!கிள,தரவ;4தி4
த:திச9திரகா9த9தைரப64சி4திரமழறேச,4தி
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வ!ளGமOடப4தி.ேமவ!ேயநாபOமிகநெலழில+ ம9த

வள,9ெத;LேசாதிவழGகிடய!$%மாறிலாமண!4தவ!ேசறி
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:
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:
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723

ஆதலால+யவசிவலிGக4த.ப!னாய!ரLச,1கGக

தலமதன5$ெபா9தியாGெக ைமெபா$ ட.சைன +ய!
ன :திய!.யாநிகழ9.ேறா.றிநிைனக +ெம.னா
ேவாதிந:ேபாதிமாெதா6ெம.றாSய!,ய!ராகியெவாவ.
724

அ.னகாைலய!ன5ல.னவாகனSமLசிேயயLசலிெச<

.ைனநாள5ைழ4ததி,வ!ைனவ9O76 வ!திய!ெவ.னா
ப.Sநாமக.றப+சனLKழபதGகள5$ப79ெத;9த.பா$
ெபா.னல,க6ைக +சைடப!ராைனேபா$றின.வ!ைடெகா6ேபா9
தா.
725

ப.னகாபரணபரL டராயபOணவ.பOணவ,தம9

த.ன5க,த4த பதிய!ைடெசவா.றகநவ!ைடெகா64தள5
ம.ன5யந9திவானவ.ேகாய!.மண!கைடவாய!..காப
மி.ன5க,மG.ெமலியேலா6 ெவள5மாவைரய!வ$றி9தா
:
.
ேவ%
726

9தரேமன5ளGகனெகாOட

வ9திவண4தனgகிரக4தா$

9திமகி9ய, @பவன4தி$
க9தமல,கடIக7$றா.
727

பOடேவதபராயண,ேமI9

தOடைலKபனசாைலகH ெபா$
Oட+க9திக9தடமியாIG
கOடனெனOடகOககள54தா.
728

ஓைசெகாள9தIபசித.ேம

லாைசயள54தவ பவந:பா.
ேற மி9தெதா,ெத<வ!கலிGக
ைசெச1 ப7 9திநிைன9தா.
729

நாமகேச,தநா.கன.கா$

மகேபா$றிெச<ெபா$ெகா7.ன,
காமியமிககGைககல9த
மாமண!க.ன5ைகவ9ப79தா.
730

வா<ெமாழிெயா.% வழGகலனாகி

யா<மல,ெகாO6நலGகண.ைவG
ேகாய!ன.வாய!ெகாHGணதிகி$
r<ைம1ட.சரGக வ4
731

த.ைகத+4தெதா,தOடெகாOேட

ய.ெபா6கலினனGைககெச<ய
ந.%த:,4தநயெபா6கOேட
ெபா.பய!U9திேகாய! 9தா.
732

காலI9திகக$பகந:ழ$

ேச,தகி.றெதா,ெத<வ!கலிGக
ேந,வ!ழிகாOடUேந+.ெம<Lஞான
வா+ப79யGகின.மாேதா
733

அOடமடGகUம.னமதாகி4

திO7றலானன5ேத71நாேன
பOடறியாதபரL ட,த.ைன
கOடனென.%கள54தனன மா
734

வமாயெபாGமிலிGக4

ேத%மி. வ4திலி4தி

ேந+ெகா6 பவந:கி6கி$பா
னாரணசைனெச<தனன.பா
735

ேசாடசைசெதாடGகி74ேத

பாடெலாடாடபய!.றாமGைக
தாடன5ேலவழிபாடெச<வா
னா7வ9தினனான5லெமலா
736

ம.றவன9ளேவா.மல9தி

ய.%ப!ற9தள.னய,4ேதா
ெயா.%நவா<ைம1ைரபேக@7
ெய.றெசாவான5ென;9தைதய.ேற
737

ந.மைலயT.றணாயகிேமனாO

.னவ.வா<ைமெமாழி9தி6மா$றா$
ற.S%மி.னறண9திடவ!Gங.
ம.Sதவ
738

+கி.றனOமாேதா

Uமர.கழைசெச<த ெபா.

வலிமண$கOமைற9ைறகி.றா
ெளாைலய!ன :கி1ஞ$%திைச
ெசவநெலO7கசி4திகHOடா
739

ெச9தழ.மாதவ,ெசப!யசாப

ந9திடெவ9ைதையநாயகிேயா6
9திமகி9ெச<சைனயாேல
ய!9திைரத.ைனய!ைய9தன.மாேயா.
740

ஆதலின5.னபராதமி9த

நாதனசைனயாலந9L
ேசாதி1 வ9நினெகதி,ேதா.%
ேபாதிெய.றேபாயேதய.ேற
741

அ.னளGெகாடர.னளாேல

ம.ன5யெபா$ெகா7மாைதமைற4த
ந.மணUகிைடநாடஞான
ெபா.S%Gெகா7ேபாெலதி,நி.றா
742

ெவள5ப6கி.றெபா.மி.னைனயாைள

யளப+தாகியவ.ெபா6கO6

கள54தனன :கைணகடெச.%
ள54தனன5.ெபா6\7னன.ேற
743

ெசா$ற+தாய ேகாதயந

ெவ$றிதGகதி,வ : ெம<Lஞான
ெபா$ெகா7ைய க 9திநிைன9ேத
ய$ தெம<தியசைனெச<தா.
744

ஓதேமாGெகாள51$றெதா,பா+

சாதமதி.ன5ழ$சா,தரலாெவ
ேபாதகந:ந,ெபா$ %பா+
சாதவேனசெனனெபய,சா$%
745

Iலக

கெபா$ %ேரைக

ேமவ!யYப வ!ளGதலாேல
Iலக9திகெபா$ெகா7ெய.%
ேமவ!யநாம வ!ள ப!யத.ேற
746

ெபா.Sலக9திகெபா.னைனயா.பா.

ம.SெசRவான5ைடவ9ெதாள5,கி.ற
மி.ெனனநி.%வ!ளGதலாேல
மி.னைனெய.%வ!ள ப!ன,ேமேலா,
747

நாெடா%மி ைறநலதLேச

ேராைடய!S9தனேதாைடய!SLெச.
றா7யசைனகாவனெகாOட.
6கசிவைச1ழ9ேத
748

ேகாலமதாமண!Oடநன5தி

ைலய!ன.பைரOடதல4ேதா
ராலநிழ$கணைம4ெதாலிGக
நாUக.வழிப@டனன.ேற
749

அ4தந:ழலினOணைலநOண!

சி4தமகிசி1ட.ெற+சிகி$
4திெகாவமா< +ப!ரம
க4திெய.ெவRவ!ைனக@ட%ம.ேற
750

அ.ன5யமாமைனயாைளயைண4த

ெறா.ைறயல<4தி6ேதாடL

ெச.மெமா,N%ெச<த:வ!ைனத:
ம.னதனா$ப!னர.பதிேச,வா,
751

சி$சிலநாளைவெச.ெறாழியப!.

$றெள9ைத4தாரதிகி
ென$றெமOடைலய!@டெதா,N%
வ!$கிைடெயைலய!.வ!O6ைவகOடா.
752

கOடகவ.னவைனைகவ!4ேத

மOடன5வ9தி6 வா<ைமவழGகி
ெயO7ைசேபா$றிடேவ<9திேவா
மOட,ப!ரா.கழகOடம,நாள5
ேவ%
753

திமிேராமச.சிற9தெகௗதம.

பரIமாGகீ ரச.பர4வாசெனO
டைர கவசி@டன$சனகனாதிய,
மவ!னரய.றைனவணGகிேய4தினா,
754

ஆGகவரைனவம9திவா.மதி

தாGெச பவளவா,ச7லேசகர.
Gகழலசைன +9ைவகலா
ேலாGமி4தலமயSலகெமா4தேத
755

எ ைமயாள5ைறவSகின5யவாலயL

ெச ைமய!$ய!$%வா.சிற9தெத<வந$
க மிய.றைனவரகதியாGெகா
 ைறவ!ள54தன.ள+ேவ9தேன
756

அ9தநUைரெசவ!யைணதேலா6 வ9

ெத9ைதந:வ!ள54தெத.ன5ய

ெக.றUL

9தரவ+யள5ைத9ேதSக,
க9தமாமலைறகடI\%வா.
757

காவ!ேச9தடGக@படாைல4

ேதவ!ேயா,பGைறெத<வநாயக.
ேமவ!யாய!,ெகலா வ6நவா.
:
ேகாவ!ன :யண!ெபறய!$%ெக.னேவ

758

அடம+யபLசாகரெப9

திமதிலாலயLசிகரமOடபG
மண!தயGந:ேகா ரGக சீ,
பரமனாடக9தின பய!UமOடப
759

க+க.க9தேவகைணேயெபாழி

திகமOடலLசிற9திலGகவா.
ெபெகாள5பரப!6 ப!ரமதாOடவ
ம +தரெவ;9தHநாயக.
760

இ.னநவ!கிரகGகெளO7ைச

.SெசGகதிெராள5ைத9திலGசீ ,
ப.னநவமண!பய!.%ைப ெபான :
ெபா.னண!மடவா.ெபா9மOடப
761

ம.SேதY,மண!ம%ேதா%ந:

ப.SெமOெணOகைலபய!UமOடப
ம.னம.னவ,நடமா6மOடப9
த.ன5க,தரவதானமOடப
762

ந9தனவனGகHநறியெபா<ைக1G

ெகா9லாIGய!\ILேசாைல1
ம9தண,மைனகHம.னசாைல1L
ச9ததமி ைறதயGககOடன.
763

கOடப!.றனளGகள54க மிய

னOடநாயக.றனகண!ெகாளாலய
ெமOெடாைகெபறவ!ன5திய$றிேனெனனா
Oடsக.பத ேபா$றிேபாய!னா.
764

ேபாயப!Sடெனழ:இ Oடsகன$

றாய!Sய!,கட ப!ரா.றி
ேகாய!கள5யாைவ1Gறி4ளGெகாளா
ேவயெவOகOகளாலின5கOடன.
765

வ.ன5ேயாைர9.வள,4ேந,வள5

த.ைன1ளடகிைய

ல.கடாGகிேய

ெபா.னைனயான7ைசெச<ப!
S.ன பரசிவேயா$றானேரா

766

பாவமானைவெயலா ப$ற%4ேம

லாவமாணைவெயலாமாகமப7
மாபர.வ7வமா<வயGகவாGகைவ
தாபனLெச<தன.ச,கப!ரா.
767

ேதனல,ெகா.ைறயLசிகழிவானவ.

றானெச<தநா@டண9மாOட
பா.ைமேச,ச4திநிபாத$ற
ஞானநாயக.றிIள4நா7னா.
768

இ.னந$றவGககO7ரGகிெய ப!ரா.

ப.னகபணமண!பண!கடாGகிேய
ம.S வானவ,கமைழெபாழி9திட
மி.னைனயாHட.வ!ைடய!$ேறா.றினா.
769

ேதானறU வ!ழி4ெம<,க$%மW

வா.ெறா6பராைரமாமர9த.ேவரற4
தா.றைரவவேபா$ச,க.கதி,
:
கா.றி6GகO,தகழலிைறLசினா.
770

இைறLசி6மய.றைனெய;ெகனாெவ;9

தறி9த7ேய.ப!ைழ4தவ$ைறந:வா.
ெவ%4தமிேய.ன ெவள5நி.றாெயனா
சிற9தந.மைற4திெசபU$றன.
ேவ%
771

ஈசாசரணெம9தா<சரண

ேநசாசரணநிமலாசரண
மாசானைவத:,4த7யா,கH9
ேதசாசரணLசிவேனசரண
772

வா7யாதேலசரண

ேமவாதவ,பா.ேமவா<சரணG
காவாெயனேவகடனLசய!U9
ேதவாதிய,த9ேதேவசரண
773
கU

அகில9தகாரணேனசரண
வனாதிபேனசரண

மகிம.மதேவOமாOேடெய+ய4
திகெவGகணேனசிவேனசரண
774

உலெகGக,ேமாவாசரண

மல,ெசGகதிேரானதிதாகட.
வல வ9ழU மகேமெவSL
சிைலதGகியைகசிவேனசரண
775

உலகாதரநெலாவாசரண

மலமாையகைள9தவா<சரண
மைலயாழிய!.ேமவதாசரண9
திலகாபரணாசிவேனசரண
ேவ%
776

இ.னப.ன5ேயெய ப!ரா.றி

.ன,மாணந.ைறய!ேன4திேய
ெச.ன5மW தின5$ேச,4தெசGைகயா
ன.னவாகனனைறத.ேமய!னா.
777

வ4தியா. +9தபாதக9

த:மாறெச<த:திலா
ேசா,வ!லாதசா4வ!கந$ண
ேந+ெல.பதந:யள54தேரா
778

இ9தந$பதிெய ப!ரா@7த.

9ைதநாம4தா.ெமாழி9ததாய!S
ெம9ைதேயாகெம.றனாம4தா$
ற9தி6 வர9ததேவO6மா
779

எ.றனாUைனய!ைழ4தசைன

ந.றதாெகாH வரநவா
ெயா.%மி4தல4ைறவபவ,ெகலாG
க.%பாதகGகழிதேவO6மா
780

இரதவதியான5ன5திய$றிநி.
:

றிIள மகிெச<யேவO6மா$
பரIப.னகாபரணந:ெயனா
கைணயGகடகைணெச<வா.

781

க9தேமIந$கமலேயாநிேகO

9ைதநாOய.7வ!பாதக
ந9கி.றதான.கின :நவ!
ல9தநவரமைவயள54தன
782

வ!4தக9தெவைளேமன5யா

ச4தமாதவ4தைலவ,Kழந:
ப4திேயா6நி.பத4திேலெகனா
வ4தன9தலிGக4தம,9தன.
783

அ4தன9தலிGக4தம,9தப!.

ப4தியாலய.ப7ய!$றா9ெதழ:இ
வ!4தக9தவ!ழாநட4திேய
ச4தியRIலக4தி$சா,9தன.
784
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803
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ெபாைறய!ன :O7ன,ெபாGெகழி.ெம<க
மிைற1ேந,கிலெரOணமாதவ4
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815

அகிய4ெதாடசைனயா$றிேய

ெபாெகனபண!I$% கழ9ந.
கி4திய!.ப4திவேமகிேய
திலாமண!.றிலி$ெச.றன,
816

ெச.%ைபயவேச7ய,தGகைள

ெவ.றிேமIந,ெமலவ!ள54த

6.%மாதவ,ெதாகனெர ப!ரா$
ெகா.%ம.ப!Sைரதிெர.னேவ
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மOணைட1ய!ெரலா வள,4தி69தி

கOணS4திகOகளாகிய
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ெக.%நல.பென.றிய

ந ெபய

.றனாலி.றெதாழி9ததாலேரா
826

ேகாதிலாவGல4தி4தெகாைகயா$

காத\,கமந$கணவ$கா$றிS
ேவதிய,கவமதிவ!ைளகினாGகவ
ேகதமிலலேக7யாமா
827

எ.றவ.சப!4தUமிரGகிய!9திைர

ெத.றிவண9த.ன5$ெச.றல,
ெகா.ைறயLசைட7ழகைனபண!9
ெதா.றியமாதவழ9ைவகினா
828

மாயவனLசிப!.மLசந:Gகிந$

ேசயதாமைரபதLெச.ன5K@7யா
ேனெயS.ன+Gகி4ேவெனனா4
aயேவதிய,கடLKழேலகினா.
829

வா,ெகாOைல4திமய!ைலந:கிேய

கா,ெகாவOண4தினா.வரIகO,ற:இ
ேப,வ!ல9தண,பத ெபய,4திடாமேல
சீ,ெகாைவOடம4திய!ன5ன5.றன,
830

நி.றவ9தண,தைமேநமிவானவ.

ம.றேச,மல,பத வணGகிவைலய!
ெனா.றியவ. டெனா6Gகிேயெயதி,
நி.%ந.ெமாழிய!ைனநிக4தU$றன.
831

ப.னமாதவ பய!Uம9தண :,

ம.ன5யதனாெபOமதிய!னாலைட9
த.னவணைக4தனள7யேன.ெபா@
7.னேதா,ப!ைழெபா%4திரGகேவO6மா

832

அ9தணர+யபாதாரவ!9தேம

வ9தவ.சிரற:இவOட,ெமா<4தி6
9தரகழ$%க க9தGம
ச9திரதிலகேமதானதாமா
833

ஆGகவரைற9தெசாலைன4மி.பமா4

தாGகம. ேச,த9ைததா1ைர
ேயாGநல9தணைர4தவாசக
மW Gகிைவய!4ேகெனனெச.ன5ேம
834

ேவதெம<ெநறிவழாேமதந.ன :ரா7

திசாதனமண!9ெபாவம9திர4தா
னாதைனயசி4ேத4திநாெடா%ெம+வள,
மாதவ,சீ றின9த ைவOடமிைலமாேதா
835

ச,மைறேவவ!யாள,தைமசரO வத.றி

ெநாமல,த ைமேவOேடSவலg ைமேநாகி
கெமனநைக4தலாயா.க@6ைரெச<தசாப
பமபT7ைகமா.ெப$%பட, வ!ய!ட பட,9தா
836

ஆதலாலறவ!,காேளாவLசினமக.%ந:வ!

ேரதமிைவOட4தின5ன5தம,9தி4தி,ம.ற
ேபாேக.ெபா9திகிென.ற@ ன5த,4தி
ேயாதிடI%வராேனாவ டSைரபதானா,
837

ெகாOடவOண4தயாேம\,9தனGகைணநி.னா$

Oட+கGேகாய!$ெபா9க$பரசியாம
ெபOெகா7தைனந:வ!@6ெபய,9தி7$ப!+தலா$றா
ெயாOெடா7தனாசாபெமாழிவெமாழிவாமா
838

Oண!யெபாளா<ேமலா< ன5தமா<,வமாகி

வOணமா பா+சாதமர4திந:ழற.ன5$
கOணக.ஞால ேபா$%Gகனலி.னசி4ேத4த
IOமகிவரGகணெமாசிவலிGகOடா
839

அ.னெதாவண4தினல,9தெச மல,Gேகாைத

ப.ன5வடம9தபOைடந.மண!Oட4தி$
ற.ன5க,தவLசாரப!.சா,9தர.ைசயா$றி
ம.ன5யதிவ!ேனா6ைவOடமவ!வாவா<

840

ெச ைமெயா.றி.றியாLெச<த:ைமையெபா%4தியாவ,

ம ம,மா9த+னர.றாவணGகியா வணGக$பாலா
ர மந:யரன.ப,ளதிகமாமாதலாேல
ெய மேனா,தமேமலாெம.பத$ைகயமி.றா
841

ஆதலாேலாவGேகளல,9தெச9தாமைரகO

மாதவமாயாகாயாமல,வOணாநினெம<1
ேமாதி6ெமமெம<1ேமா,9தி7ெனா.ேறயா
ந:திய!ென ைமகா4திெய.றன,ெநறிய!ன5.ேறா,
842

இGந:ரைட9தபா.ைமெய.ெனனவ!னவேலா6

ெவGகனேவவ!ெச<வா.வ!ைழ9ைனேவOடேபா9தா
மGககா4திந:ெய.ற9தணராசி\ற
பGகயெச;GகOணாS ப+9தவ,ேவவ!கா4தா.
843

கா4தவ,வ!ைடெப$ற.ேனா.ககன\ட4தி.கா%

வா<4தைவOட ைவகிவடமW ரா%மாள
4திகதிவ!னாைச 9திய!$ெபாறானா<மா
ேத4தி6 வண4தின5.ப4தின5ழி9ம.ேனா
844

மாவணG$றசாபமாO7டேவO7ய9த

வணGேகாய!ெகாOடெபாவ!ைடபாக.ற.ைன
ேகாவணIைடய!னாைனேகாதிலாழக.ற.ைன
த:வணசைடய!னாைனசிவலிGக9தன5$சி4தா.
845

சைனபல4தினாேலமகசாபந:Gக

வாைசய!னவ@கOடGேகயமண74மW O6
மW சைனவழிப@ேட4திய!9திைரேயா6 ப!.ன
ேராைசெகாைவOட4திSலெகலா ேபா$றI$றா.
846

அ9தண,த ைமமாதவமதிெச<தேதாட

ம9தந$வண4தின.றிேயயகலாெத.றா
ல9தந$சிவலிGக9தானOேமன5த+4வ9த
வ9தந$றல4தி.ேமலாம9தலெமா.%மி.றா
ேவ%
847

ேதவ,வ9ேசவ!கநிதிதி

கியாவ,க@ந.கின5நவா.

\வ!ள5கிைசெகாOடெவைலய!.
ேமIபாதிய!.ேவணவாவ!னா
848

அ.%ெதா@6ந.காதிேகசவ.

ம.றவ!4தலமா.மிய4தினா$
ெகா.ைறயLசைடழகைனபண!9
ெத.%ெமதி,க9தரவ!9தேரா
849

,வலிGகேந,ேபா$%பசிம4

ேத,ெகாள ப!ரOேடெமைலவா<
சா,ெப

க4த.றனாம4தா

ேலா+லிGOடாகினானேரா
850

த9தலிGக4தி.ச9நிதிகேண

சி9ைதெகாO76த:,4தGகOடன
ன9தநா.க4தயைனய.%த.
S9தி4தH ப,த ப!ரா.
851

ஓGநUலOடெவ ப!ரா.

பாGகினாவழிபா6ெச<பர.
Gகழ$பதGகO6ேபா$றிேனா,
தாGபாவெவLச@ைடந:Gவா,
852

உைரெகாOமாயS4தர4திைச

யைரெகாள ப!6aர4தாகிண$
%வமாகிேயேயாGகி6

க

வ!ரIம9தநவ!O6த:,4த4தி
853

மO6காதலி.வ9கிேய

வ!O6லிGக4ைதகO6ேமவ!ேனா,
பO6ெச<ெகா6 பாவந:Gகிேய
ெயOடLசிவேலாக4ேத%வா,
854

இடப4திGகள5லி9ேமIநா@

ெடாடம. ட.ெசாலிலிGக4தி
ன7ய!ைறLசிேனாரா$றி6 பவ
ெநா7ய!ன :Gகி6gணGேகவ!யா<
855

ெச கி.றவ4திGகள5$றின

ெமாப!லாதபSதி.னேர

ய ன$ப7ேவார பல
ன5ப+ெசனவ!ய பெவாO,ேமா
856

மி.Sமாமண!வ!மானேமவ!ேய

.னர ைபய,K9ேபா$றேவ
ெத.S%9திைசேச,தராமேல
ம.Sேப+.பமவ!வாவேர
857

கழ%மரமைகவ4த4தி

ென;பதி.கைடய!@டெவ@டதா
மழிவ!ல4தியாய மதாமேரா
வ;வ!.மாதவமதி4காO7யா
ேவ%
858

பGகய4திமGைகசாப9தவ!,4தி6காைததா.

றGந$ெசாபக,9ேளா,தLெசவ!ெகா6நா6ேவா,
Gகமிகபல.கசீ,.%ள4த\ரேவ
மGகல4தின5ன9திேந,வ9ைரகிSம+தேரா
இலமிசாபேமாசனசக$றிய
ஆகெச<1 857
*****
பதிேனாராவ
உமாேதவ! திவவதாரசக
859

உ$றதிமாUடன5ைய9தைத1ைர4தா<

த$பரமச4தியவதாரைரெய.னா
க$%ண,I%LசIனக.கழறேலா6
ெபா$ % ராணநி GகவSைர4தா.
860

ம.Sமகவா.நிவ,வானவ,வ;4த

I.ன+யச4தியIேலாகமதி.ேமனா@
ெச.ன5ெயாநா.ைடயெசவைனய!ைறLசி4
த.ன5க+லாதவ@டகன5ைர4தா.
861

ஒகIய!,க@ய!ரதா1ைறேவானா<4

ெதாகவறிவாகி1ய,ெதாலமர,ேபா$%
மிகெவாவ.றைனவ!ள ப!யெள.னா4

தகமல,வ@டவைணய!$கடIசா$%
862

.ெனாதின9தன5.9தSமியாS

ப.ன+யப.றியவா<ப7ய!ட9
ம.னமவாகிவ!Oணைட9தபற9
மி.Sமறியாதசிவேனய!ைறவென.றா.
863

இைறவனவென.ைன 1லகீ .றள5மா<

ைறைமத4ெதாழிUவ,கடன.ேறா
வைறய!னமர,ளவனாதிெயSநாம
ெப%வெதவெனனவப!தாமகSைரபா.
864

சீலடென.ைனமிெசGகெண6மாைல

ஞாலமத.ைனனநகியதிகார
பாUறெவமகபைட4தளநகி
ேமலவனழி4தவ.மW @6 வ!ைனத.னா
865

பGகமறேவயபைட4தளெவGக@

கGமகிேவா6ப!Sமப+சள5ப.
சGகரனவ.ெசயலத.றிெயாத.ன
ெமGக ெசயலா$ +யெவOண!டIOேடா
866

ேபதமறயாைவய!ைன1 ப!ரமெம.ேற

ேவதமைவேயாவெத.ென.ன5.மிமி9த
வாதரIOடவம9தெவழி.ைம9த
ேவதமறேவகமனாலைவய!ய
867

இ4தைகைமநா7ய!ன5ெயGகெபமாைன

ப4தி1டன :1 வழிபாட +9ேத
ய4தைனநிைன9நல9தவழ9தா.
4தியவன5$கவென.றய.ெமாழி9தா.
868

எ.%ைரெச<த9ைதய7ய!.க,ட.வழ9
:

ந.ெறனமிகி9வ!ைடநகியெள.ன
ம.றகமமானதநவாவ!ய!ைடைம9த
ெச.ற+யந$றப ெச<ெகனவ!64தா.
ேவ%
869

சா,9டன9த4தட9தன5வளGெகாடாமைரகOகளாவா+

யா,9ந$றவ4தின9ைறேபாயவ9தவ,ேபா.றயன.
\,9தHபேதச9தைன1ளGெகாOடHட.வழி%கி
ேச,9தி6லவGகிையெய;ப!சிர4தின5$ெசாலி4திடெசU4தி
870

ந ப!ரா.றனந$ Yர4தின6வமதந:ரா@7

ைய

லஞானமாலிைகK@7யம,மனசைனயா$றி

ெவ பன5மா+ெவய!வள5ய!வ$றா.ேமவ!யெம<நன5வ9தி
1 ப,த ப!ரா.வ9வ றவடெமாராய!ரம9தவழ9தா.
871

தகவாய!ரமாமாO6ந$றவLெச<தகSகHவா.வ! ப!4

ெதாகெபா$ப!தி+$ ணGகிைனயண!9 ம9தகசிைனய!%4ேதாGகி.
மிகவா.வ@டக@7ைன@7ெவள5ய!ைனயைட4தி6ெகாGைக
ைமகGகOமாமய!ெலா6ெம மா.மழவ!ைடேம$ெகா6வ9தா.
872

அOணவ9தனனாெல.%டென;9ேதயான9தபரவசனாகி

வ!Oண!.ேம$ெபாவவ!ைடெகா71ய,4தவ!மலனலிைம4தலி.
.%
கO,மா.ம;IGகரசரணெம<கவ!Sேமத.கேண த
மOண!ைடேயவ9ெத;9தன.றக.வ;4தினனா.மைறத.னா
:
873

ஆயகாைலய!லGகணன +வான9தவGகOடகமகி9ேத

ேநயேமாெட ைமநிைன9 ெச<தவ4ைதநிக4திதகந:ெயனU
ேமயேதா,ெச.ன5ய!$றிடவய.ென;தியதைலவ!திவச4தா$
rயந$ப 9ேத. 
874

,Gகமல4ைணபத9ெதா;திைவெசாவா.

நிைனவ+தாகிநிைன9ய!,ய!ராநி.மலநிைனவணGகி6வா

ரைனவெமைனவ9த7ய!வ9தைறLசிய9தி
:
ெச<திடேவO69
தைனநிக,ேதவ,தானவெர.%Lசா$%ெம.பண!களா$றிடI
ைனயலெதாவ,தைனவணGகாதI+ைம1தIதேவO6
875

பட9தரகL ம9திடகிட9தெபௗவந:64தபாரக

மிைட9தசீரைட9தவ!Oணவ,பத ேவதமாலாதிய,பத
மட,9தம,வ!ைனம ர,த பதமைன4ெம9நாHெம.னாைண
கட9திடாவOண9திட படேவ9தா<கதிந:யளI ேவO6
876

ெபாவ

தவ, தவ!ய,த9ெபா.றிடாதி4தU ேவO6

+யவOடGகHதவ!6ைமெய$ெகாமகவாகI ேவO6
மமைறயவ.ேபால.ப!ேல.பாவ9தமண7கI ேவO6G

கத+தாயகடIண :ெய.னாகைணவா+தி1ைரெச<வா.
877

தவல+தாயதவமிகயU9தகந$றைலைமந:ெபறேவ

ய!ைவ1.கள54தாமி4திந:Gகாதி ைறநட4தியாெல.னா
வைளேச,தடGக@ேகாமளவலிெகாOட\%ைடழக.ெச
பவளவா,சைடய!$பகீ ரதிமிைல

பராபர.கய!ைலய!$பட,9தா.

ேவ%
878

எ9ைதமைற9தப!ேன4திய!ைறLசி

ந9திைனேய9தியநாரணன$
I9தி1கி4தவS4தமைம9த.
சி9ைதமகி9திைள4தனன மா
879

நாமகOேமவ!யநா.கைன4த.

மI9தித 9திநிைன9தா
ேன%நவரமW 9தைதெயGேகா.
மாமலேராSமன4தி.மதி4தா.
880

ப.ன+தாயபர.றைனேநாகி

ம.ன5யமாதவைம9தSழ9
மி.னலி.றவ!Rவர$றா
ன.னலம.றிநா77ன.ேற
881

எ.Sைரெயா.ைற1ெமOணலனாகி

.னவ.வ9ந.4திையெயOணா.
ப!.ன5ன5ெய.னேப வென.னா4
த.னெநL த+கலனாகி
882

இ9தினப.ன5ெயென.ற+தாய

ம9தனைம9தைனவவ!ைர9ேத4தி
ெபா9தினனாசி க.றன.மிக
ெப9தைகேமயப!தாமக.மாேதா
883

அலிமல,4திகைழயநல.பா

ெலாைலய!ன :நகெரா.%ெசெய.னா
மலெகாடகந.மா ரெம.ேற
ெதாலழகா +ேதா$கவ!தி4தா.
884

அ9தமிசீ, ைனய +ேநாகா

வ!9தநக,கிைணய!.ெறனேவத.
ற9தேகாய!லி$சா,9தன.\ட
வ9 9தி6மாகள5ேறேபா
885

தOணள5ேச,மதிசா,கவ!ைககீ 

வOைமய!ேனாGைகம.ன5யெசGேகா
ெலOண+தாலெகGமளப4
திOண!யவாைணதிசாகLெசல
886

வ!ன5.ேமவ!ய Gகவனாதி

ேதவ,கடானவ,சி4த+யக,
Iல

க டேரைன

யாவேம4தவ!9தர $றா.
ேவ%
887

ப!.ெனாநா.ெச.ன5ப!தாமக.பத4திவ9த

ம.Sசீ,வடமW .க$ப!.மைறெகா7தைனமணLெச<
.னலகநகெவாராய!ரைம9த,4த9தாG
கி.னள :ச$ேபா$றிய!9தவLெசயவ!64தா.
888

அ9தமானதவாவ!கண9தவLெச<யைம9த,

ந9திைசமகதிவைணநாரதனGகெண<தி
:
ய!9தமாதவ

+9தெத.ெனனவ!ைறையேநாகி4

த9திடIலக யாI9தவ
889

+கி.ேறாெம.றா,

எ.றUந.%ந.ெற.றிகர9தாகிந

மி.றிகவாIத.ைனெம< ைமய!.வ! ப!ன :ரா
ெல.%ந.கழியாவ!.ப4தி9தரசிய$%ெம.னா
வ.றவ,பேதசLெச<த9தர4ேதகினாேன
890

ஆரHபேதசLெச<த ன5ெசலைம9த,

ேபரேளா6G\7ேப+.பவா+கி
நாரண.கமலேகாய!னா.கனOணெவாOணா
ரணேமானஞானGகழன :ழேச,9தா,
ேவ%
891

ஆனகாைலய!ன9தவ

+1ந.ைம9த,

பா.ைமநா6ெம.றவ@பட,9தப!.றக.

றாS வ9தOைம9த,ச4தியேமான
ஞானநாரதனவ!.றைதநா7ன.ெவOடா.
892

தகனாய!ைட4தகந ைம9த,கயா

மிக4திய!.ேமவ!ன,வ!திய!ெவ.னா4
க$%ெம<Oெணனந6GகியKழ
கன.ப!Sமாய!ர
893

தவைர4த9தா.

த9தைம9தேராராய!ரேவாைர19தக.

ைம9தவ மின :,மானதம6வ!ன5ேலகி
ய!9தமான5ல பைட4திடெவ9ைதையேநாகி
சி9ைத\,தவLெச1ெமனெசப!ன.வ!64தா.
894

வ!64தவாய!ரைம9தேமவ!மானதமா

ம64தல4திைடைவகிேயமாதவ

+ய

வ64தன.னமக.றநாரதனவ6
:
ெகா64தி6 ப7ேகாதிலாமர,கட .
895

ந:திமாதவ

+9தி6ந:வ,கயாவ!,
:

யாகாரணமி4தவமிைழவெத.ன4
தாைதயா9தக.ற.பண!யா$பைட4தி6வா
னாத.ற.ன5ைடந$றவஞ$%ெம.றா,
896

எ.னேலா6மGகிைய9தி6நாரதன5ரGகி

மி.SெமாHெம.னேவவ!ள59தி6 யாைக
த.ன5ன :,நிைலெய.னேவத9தி69ெதாழி$கா
ம.Sமாதவமிைழதி,ம ம+ன மா
897

ஈதினா$ப!றப!ற %நரகிைடெய<

ேபைதேயா,ெதாழி$ப!74தன5,ப!றப!றப!லா
வாதிநாயகனழிவ!லாவ@பதந:ழ
காதலாலின5யைடவேதகமெம.%ைர4தா.
898

உைர4தநாரத.றைனபண!9$றந.ைம9த

ர4தியாெலமகெளனவ ன5த.றா
சிர4தின.றவ!4திேயெசப!ன.வா4
தி4தமா9திவLெச;4தHபேதச
899

திகழ9தெம<4திவLெச;4தண!ைலெசப!

மகி9ப!.றி+மல4திைனமா$றிெவ ப!றவ!

யக9த9திடவ+யஞானதமள5
க9தி69தவநாரத.வ!Oண!ைடேபா9தா.
900

நைடய!.ேமதநெலழி.ைம9த,கOஞான

பைடெகாைட

லபைகஞைரெவ.%த ப+வா

வ!ைடவ!டாநலிைறசிவேயாகின5லி9ேத
7வ!லாதேப+.பமா4திையயைட9தா,
901

அ.னைம9த,களாய!ரேவாந.4தி

த.ைனெய<தULச,கப!ரா.றிைம9த
ன5.S வ9திலாெர மகாெர.ெகாேலாெவ.னா
ம.Sமானதவாவ!ய!.வ9தன.ம.ேனா
902

வ9மானதவாவ!ய!.ைம9தைரகாணா

ன59தவாறிெவ.ெனனேவGகிேயவ!ரGகா
9ைதநாள5ன ைம9தைர4திய!ேன$%
ம9தநாரத. ண,ப!வாெமனவறி9தா.
903

அள5ன :,ைமயாலப+ ண,தUள

மகல9தம.Sய!,பைத4தைவய
ெவIகி.றதா<வGகியIய!,ப!.ெவGேகாப
:
வ!பர9ெச.ேறறியெதO7சாக4
904

பா9தள5.றைலப+9தபாரடGகU பைடப

நா9த9திற.ைம9த,ந.கதியள5ப
வா<9தைட9தனன.றவராய!Oபா.
ேபா9த\$றிவென.%த.ெனLசக
905

;Gகி

ெநா9பGகய.ைம9த.ப!.SவUவா.மகதி

ந9வைணேச,நாரத.ெசயலிவானா$
:
ற9ேந+ைடயாரலா$றனயைரெப%வா.
சி9ைதெச<கிலென.%த.றிநக,ெச.றா.
906

மிககாதலி.ேமவ!ன.ெமலிய$ேச,9

திெகலா

கெச.றிடெச.ன5.றி@ட

ெதாகெவOடமிப7ய!ைடயாைர4
தக.மW O6ந$ப+ெவா6த9தன.ம.ேனா
907

தமSய,கி+ையநவ ைவகீ ,4திசா9ைத

ரைச 4திந$

4திேய@ைடேயா7லைச

திதிக4திெம.சிர4ைதேமதாெவS9திேப
ரள5னாமிப4தி.ேம.வைரயள54தா.
908

ப!மான5மsசிேயெப

கம.S

ெபாவ!லாவ@ ல4தியனGகிரா லக.
றிவல9திகவசி@டன4தி+வள,ெச9த:
கிரந$ப!தராெவனகிள4தி6மிவ,பா
909

ககியாதிச திநா+ச9நதிமிதி

கள+4தி6ப!திo$ைசயனKைய
நிக வாகைம வைதயா பதி.மைரநிரேல
மகிவ!ன5.பந.மண
910

ண,வ!4தன.ம.ேனா

ப!.ன,நா.கப!தாமகப!ரானப!ைள

மி.Sகி.றந$றாரைககணGகள5.ேமலா
.ன

கேழாGெவா.பமடவா,

த.ைனேந,ெபறIவ!ேயதOமதிகள54தா.
ேவ%
911

இ.னந.மக$க.பாலி.பந.மண

ண,4தி

ப.ன56 ம.ேனா.ேமI பதிய!ைடவ!64தப!.ன
ர.னம.னவ,கOைம9தரவ,தைம9தராேனா,
ம.ன5யேகள5,.னமகி9தரசிய$%நாள5.
912

ப6மண!ேசாதியOடபகிரOட பட,9ெசU

வ6வ%சிறப!.மிகவ@டவா.க6@7
ெகா67ய!ட% ெவள5.றி.ேம$ழகேனா,நா
வ!6 ட,கிரண9தாகவ$றி9தள5னாேன
:
913

அ9தநலைமய9த.ன5ன ப!ைகவணGகிெய9தா<

ச9ததய!,க@ெகலாLசLசலப64கி.ற
ெவ9ய,ப!றப!றைபவ@7வ
:
டH9த.ைம
:
ய!9தவாற7யேன$கிGகிய ப!டேவO6ெம.றா
914

எ.%ைமய!ய பந.ெற.றினவ+வO6கிO6

ெகா.ைறய9ேத.%ள5Gேகாqரபார4ெத9ைத
ெபா.றிக ணGகண!9ெபா$படா ேபா,4தெகாGைக
மி.றயGகிைடைவேவ$கOெமலிய$ைரபதானா.

915

த.ன5கராகிநி.றசகளநி@களெமம

ம.ன5யIவமா வ4தி6Lசகளமான
I.னளதைனயாேம1பாதானமாகிெய.%
நி.ெனா6ம.ப,ேபா$றசதாசிவமாகிநி$ேபா
916

நி@களIவ9த.ைனநிக4தி7Sலெகலா

@ெபாளாகிெயOண!Uய!,ய!ராகிம.ேனா
ெவ@டதய!லெம.னெவGக,நிைற9ெதLஞா.%9
ெத@பமதாகியா,9ெத+வ+தாம.ேற
917

உெவாநா.கதாகி1$றி6மவநா.கா

யIெவா.ேறயாகிையைய9ேபதமாகி
மவ!யதிமாகLசமலரய.வாசவ.சீ,
ெபாவன5வ,வ!Oேணா,ேபா$றிடவ$றிேபா
:
918

அ9திகபரசிவ.றா.பராச4தித.ைனய.பா<4

த9தி6மதன5லாதிச4தியாமதன5லிைச
வ9தி6மதன5.ஞானமாமதி$கி+ையம.S
ம9தமிலிவ$றிெனாRெவா.றாய!ர4ெதா.றதா
919

அ9தமிலாதவ!9தைவ9நLச4தித.னா$

ற9தனமய.மாலW ச.மேகசன$சதாசிவ9தா
வ9திடகதிய.ேனா,மIைம9ெதாழிலிய$ற
ந9திவள5னாேலநாெடா%நடா4வாேம
920

தாவ!பUய!,ெகLஞா.%9தமிவ!ைனயறி9

நாெவ64திய பலா$றாநரெகா6 வ,கமW 
வ!.ேமலய.மாகாணாெபாவஞானநி@ைட
ேமவ!ேனா,தமந9தாவட
:
+ம.ேற
921

ஆதலாைல9ெதாழி$ெகாளப!ரமாOடெமலா

ேமாதி7ன5.\றாெம.%ைரகெமாவ.\ற
வெதலாெமன\ெற.ெறOண!ேயெய
:
ப!ரா..
காதலி$றைனமதி4கழறினகாமேகா@7
922

மGைகந:ெய ன5.ைனமதி4தைன1லெகலாமG

கGய!,ய!ரா<நி.ேறய +9திலேம$ெச<ய
பGகயனாதியாயபOணவ,பண!கட மா
லிGெகாெசயலOேடாெவ.றனெனவ,ேமேலா.

923

கO7SGகன59தத:Lெசா$கலGகிட9ெதாள5GெகாGைக

ெயாOெடா7நி.னாUOேடாேவா,ெசயலந:காO7
ெயOடகாதலாெல.ெற64திைச4தள5ெயGேகா.
பO6ேபா$பரேயாக4தி$ப+Iடன59தான.ேற
924

இைறசிவேயாகெம<தெவ;சி4தரமெத.ன
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மவ!யசIனகமகி9ேகOமியா
ெபாவ!ைடபாகனெபாவ!.மGைகைய4
திமணLெச<தெச வாமேரா
969

பைரதிமணLெசயபரம.ற9தெசா

வ!ைரமல,\9தலா,வ!ள

ேவைலய!$

றைர கதரவதகன9தநா@
கைரய!லாவ!.பந$கடலி$%.ன5னா.
970

 டராகியகெண ப!ரா$

கிசக

கதரவ.ெற64தந.
:

ைமசேளாதிையமண

ண,9வா

னச,க.மகனக4திெனOண!னா.
971

உைர1ண,வறிவ ப,த ப!ரா.

மவ!யIைமதைனவைவயா$றேவ
திநகரண!ெபறெச<மிென.%ந.
ரசைறெக.றன.Oடகாதலா.
972

அக7மணரசைற9தகாைலய!.

ைமகGகOமடமGைகபGைற
கணாயக.மண74தகாOவா.
ெதாகன,யாவ9.ன5ெயGக,
973

ேகாகனகாசலGெகாOடேகா ர

மாக6றநிமி,மாடமாள5ைக
ேதாைககணடமி69ைத9தKள5ைக
யாகியப9திேசராவண9ெதா%
974

வ

ேச+ளைலமாத,ேமவ!ய

ெச ெபா.மOடப4திவாய!சீ,தர
ைப ெபான.மண!ெகா ப9த,ெச<தன
 பGகO6த ளநாணேவ
975

ப ப!ெயO7சாக பர9ெச.றி6

வ

லாமமல,மாைலசாமைர

ந

சீ,4தபணநலGெகா9கி

க பலLKதரகல9aகினா,

976

மாடந:7யெகா7மகரேதாரணG

ேகாடககGெகாHGைலயர ைபேச,
பா%6ேகாOமட$பாைளவ!Oடசீ,
வட
:
கதமிகநி%4தினா,
977

உல ெபாவI4ேதாH$றைம9த,

ணலGகிள,ெபா.மண!நO,ந.மண!
ல4திகழல,மல,ைபவா+ேய
யலGகிடேவதிவலகி@டாரேரா
978

ச9தகி.ேமIெசLசா9தGGம

ம9தந$றOபன5ந:ரளாவ!ேய
9தர ெபற4தைறெம;கி4ேதா.றேவ
சி9ைதய!$ெகா6திேகால9த:@7னா,
979

வ!Oடல9தGகியெவOண!லாகதி,

மOடல9தயGபாலிைகயைம4தன
ரOட,க,O7டவ@டமGகலG
ெகாO76LேசாதிெயO7சாகGெகாள
980

அ4திவதிய!னண!மய!$
:
றா4

த4வா ப+க+தாைனேத,கிள5
சி4திரெபாறிய!னா$ெச<த4தந.
ெம<4ெதாழிலிய$றிடவ!தி4தி@டாரேரா
981

வ!+ேசாைல1 9தடGகH

ேமIேதY,மண!வதிெயGக,9
:
ேதவ,கயாவLேசGக$பக
காI%நகெரனக$ப!4தாரேரா
982

மாதைம9தம.Sம9நக

ராதரவா.மிகவண!ய!ய$றU
ேபாேச,கி.றெபா$ெபா@7$ Gகவ.
காத\,மக.றிகOபரப!னா.
983

ந.றிந.ெறனநவ!.%நா7ேய

ெயா.றியIள4தின5Uவைக4தன.
ம.றெச<த9திமக.காற4
த.றிேகாய!U9தயGககOடன.

984

ெபா$ %மாலய. ர9தராதிய

$றந.மாதேராெடாைலயTO7ேய
ம$%ைமயவ7மண4ைதேநாவா.
ெசா$றிடெவா$றைர4aO7னானேரா
985

Gகேமாடைட9தனரவ,ெசா$றU

மGைகத.றிமணGகாணமாதேரா
டGகேபாதின5ல+யய.த$
Gகவ,யாவ ெபாெள.ற:O7னா,
986

ஈO6றாபOணவ,யாெம<தேவ

ந:OடெசLசடாடவ!நிமல.ேமவ!ய
காOடஞானந$க$ப!.கா+ைக
மாOடவ
987

+க7மாட4ெத<தினா,

எ<திய GகவsO7Kவர4

<யெபா$வ!னா$rவ!44திேச,
ைபயண!ப.னகாபரணநாயக.
ெச<யதாமைரபதLெச.ன5ேச,4தினா,
988

அ9நிைலத.ன5ல@டாGகமாகேவ

ப.ன5கா.ைறப7ய!$றா9ெதழ:இ4
.ன5யIளGகள5aGகவ!.னண9
த.ன5கர9தவ4தக.ெசாலினா.
ேவ%
989

ஆதிநாயகிய7யேனன5ட4தி4திடI

ந:தியாலவன5.பந.மணLெசயநிைன9தி
ேபாந:ய!வOேபாதரெபா9தியெபா$பா
யாந$றவ
990

+9ததிRவ!Gக7நகர

எ.%ப$பலவ!ய ப!ேயப!.னமிைறLசி4

.%சீ,4திமாலய. ர, ைடெநGக
ம.றலா$றெவ.மைனய!ைட4திIளமகி9
ெவ.றிமாவ!ைட4தன5வரேவO6ெம.றிர9தா.
991

இர9தகாைலய!ென ப!ரா.றிIளமகி9

வ9தன :ெயனேவதிவா<மல,9தள5

யGகல.கOெம<ய!லGறவமண7பா.
ெபா9திந.கின5தி9தன.ெபாவ!ைடயத.ேம
992

மாலய. கவாசவ.வானவ,ன5வ,

சீலமா,தசி4த,வ!4தியாதர+யக,
ேகாலவ@டெவOள5,மதிெகா6Gகதி,ெவ<ேயா
ேரUமிகதாராகணெமOவைகவ க
993

அழிவ!லாதI4திரகண4தவரேநக,

வ;வ!லாய,ம9திரநாயகேரேனா,
கழிவ ெபGகாதலி$கO6கOகள54தா,
ழக.ெகாOடேதாரழகியமண4திேகால
994

ைமகGழ.மGைகேயா,பGைடவாேனா.

மிகெவள5மாவைர ைரவ!ைடய!ன5$ேறா.ற
வகண4தின5லளப+தாளகள5ப!$
றகS$றசIனகசா$ற+த.ேற
995

அ.னகாைலய!ன+யயனாதிய,ேபா$ற

ெபா.ன5னா@டவ,க$பகமைழெபாழிய
ம.Sம9தரம4திமதாரகமரபா$
ப.Sநா.மைற
996

நாரத,பாட

வOணேமIOேடாதர.வOைடநிழ$ற

வOணவ,கிைறயாலவ@டGெகா6வச4
:
தOணGகட$றைலவ.சா9தா$றிகாலைசப
கO,%Gகலாமதிகதி,கவ+ேச,9திர@ட
997

ப

மாய!ரம

லமாSேமா,பாS

க பனாய!ரக4திSமாய!ரLசGக9
த பமாமிரOடாய!ரGைகெகா6சா$ற
ந
998

மாய!ரமைறெயாலிநா$றிைசநடப
சகலேலாகநிைலெப%தபநியேம

சிகரமாவைரதிக;ெமாராய!ர9திOேடாO
மிமண!4ெதா7கர4தினா.ேமவ!யவாண.
கிெலனெகா6ழகி6ழெவாலிழGக
999

பாழிேச,7காகள பர9தவா<பதைல

வாழிமாெலாக@பைறவய!,சி%சி.ன9

தாவ!ேப+ைகசல+யாதிசாரதGக
;மாழிேயாேரழினேதாைசய!$%ைவப
1000 ஆதிநாரணனாகிகmயபOணவரா,
தந$கண9ைவ4தி6ெபாGகிய4ெதாலி1
நாதகீ த4திேனாைத1நா.மைறெயாலி1G
ேகாதிலOடேகாளைகக@7ன5$7ேயற
1001 க.ன5த.ெனா69தவ

+க7மண!மாட9

த.ன5ன5.%ம4தக.மாமைனய!ைடெசவா.
.னவ.றித$ெபவாய!கெளாவ!
ெபா.ன5நா@டம,மாடந:Oம%கின5$ேபா9தா.
1002 ேபா9தகாைலய!$ெகாபGகரவலா,ெச ெபா.
வா<9தமாட4G\ட4ம.Sேகா ர4
ேம<9திலG ெச<.றிSெமழி.ம%ெகGL
ேச,9ெசGைகக வ!4தன,கள54தன,திைள4தா,
ேவ%
1003 எ9ைதெபமானழகி9தப7காuஉ
9தரமல, திய Oணமைலaவ!
ய!9தIைமத.ைனய!வன5.பமணேம<வா.
வ9தHம9தமணவாளன5வென.பா,
1004 ைமக+யகOடனOமாதைனெவகி
ய!க7நக,4ெதெவ;9தளேமனாO
மிககமல+சி.ெம<4தவமள54த
தக.மகெச<ததவேமதவமெத.பா,
1005 இ4திநக,க,ைமய!.பமணநா7
ய4தனைணகி.றப+சாரறியகி$பா,
ச4தியெம<Lஞானசிவச4திதவேமI
ப4தியவைகமிைசபலி4ததிெத.பா,
1006 உளமிக\ரவH4தமமதாேம
வளெலனவ9தமடமGைகமணவாள$
ெகள+யணண!ய!GகைலகெளலாG
ெகாHெமனநி.%சில,ெகாைளகெகா6பா,

1007 ஐய.மண!மடமிமாதவ,ெகாெல.பா,
ெச<யதிவாயழெச பவளெம.பா,
<யமமாைல ைனேதாவைரகெள.பா,
ெம<யண!வ!;Gகியதி ேமIமண!ெய.பா,
1008 கO,தெல மOணம.மிகாமநிகெழ.பா
வOண%காம,சரமா+ெபாழியகO
ெடO,லகிலி.ப கேமவவgேபாக
நO,கிலென.னவ!வனாக+கெம.பா,
1009 காOடைகயகாமவ!ரக கடவ!ழா
ந:Oடெதாைடநெகனநிைன9தெச<கிலா.
ேவO7ன,தமகவ,கேவO7யைவந
மாOடைகதனகிதடாெதனIைரபா,
1010 தGகைழவ!$றனெசGைகய!ென644
Gகமதின :லமலர பெதா64தா.
மGைகையமண

ணரவ9தH வள

ெலGகளகமW திதிென;9தHெம.பா,
1011 ந9தமைனநO,ெமனநO,கிலென.பா
+9தவ!ைறந9தமைனெய<த+யென.பா,
ப9தண!வ!ர$பரைவபாலிள5..னா@
9தர.வ!6பவaதன5வென.பா,
1012 க9தமலர ப.வ!6aகளகOடG
ெகா9லIேசாைலபய!\$றமிெவ.பா,
ம9தமதGெகாவடவான5லமெத.பா
+9தமிதெமாOடழலிைறமின5ெய.பா,
1013 ந.%மிகந.%மிகநா7னமரGகா
ெவ.றிவ!ைடேயறிய!வ.வதிய!ைடேபாத
:
வ.றிபைகயாழிபைகயாய,ழேலா74
ெத.றபைகெய.%சில, ெசப!ய!6கி$பா,
1014 எOட+லிவ.றினெமழி$ப!ரமசா+
ெயாOெடா71ேமாதின.ன5ெலாக.ன5
ெபOடைகமண

ண,தேபசினமாGகா

கOடறிகிலாதகலிகாலமிெவ.பா,

1015 ச9தமைறேயபரIதக.மேகாென.
றி9தம%\7வ+.SமறிெயாOணா
ந9தி1ைமந.மணநய9நமரGகா
வ9தHகி.றெதனமாயமிெத.பா,
1016 சGகர.வ! ப!வ!ைடத.ன5லிவOம.ன5
மGைகையமண
சGகர.மண

ணரவ9தெதவென.பா,

ண,தசா$றினமரGகா

மGைகயைம9தமண

ணரெவ.பா,

1017 எ.ெற;வைகபவமாத,கள5ய ப!
நி.%ெதாழமாடமலிந:Oம%ந:Gகா
ெவ.றியய.மாைகெகா6ெவவ!ைடய!ழி9
ம.ற +மாடமண!வாய!லிைடவ9தா.
1018 வ9தெள9ைத.மாத,நி பந$
ைப9தள5,ெச<யகா$பாசLேச,பரா$
சி9%மிலவண9திர.பக$ ட,
9தரகலGெகா6 லவ!ேபாய!னா,
1019 காரணகா+யGகட9நி.றேதா,
ரண.பத4தினா.ெபாழி9தகீ ர4தா
லாரணவலிவ9த7வ!ளகிேய
சீரண!த.றிமைனய!$ெச.றன
1020 பட,9தமாமண!ெவய!பர Lேசாதிவா
னட,9ெச.மண@பமதன5னாபேணா,
டGவாUைளமண!ெமா<4திலGந.
மடGகலாசன4தின5வ9ேதா.றினா.
1021 மாலயனாதியவாSேளாெரலா
ேமலவேனவலி.வ!மப!ேனாGந$
ேகாலமாநவமண!ய!$றி6Gகதி
ேரUமாசனGகள5ன5ன5திேனறினா,
1022 பா+S வ!

ப!S பட,மண!கதி,

ேமமாவைரெயனவ!ளGமOடப
சீ+யவளெனலா9திகOசா4தினா
னாய!,ய!ரதாயம,9தநாயக.

1023 ப.னம.Sய!,பைட பOப!னா.
ம.ன5யந.ெபவளGகணகலா$
ெற.S%திசாகLேச,9திலGகால
ல.னமOடபமலரயைனெயா4தேத
1024 ேமUறநிமி,9வா.ெவள5யைட4தலா$
சீலமா ெபாறிமய!ேச,9திலGகலா$
ேகாலமாகியIெகாO7லGகலா.
மாலவ.ேபா.றத மாடமOடப
1025 உவமன$றியாவைரெகாணாைமயா
லிைவெயனவ!ய பமி.பமW ைகயா
னைவய%சிறப!ன5னOண!ேயாGகலா$
சிவப!ரா.ேபா.றதெச ெபா.மாடேம
1026 4ெதாழிலிய$றி6வ,ேச,தலா$
ச4தியIலக9தைவOட
ம4தனலகமவன5ேச,9தைத
ெயா4தத மணவ!ைன+யமாடேம
1027 அGககாைலய!னமைறெகா7
தGகியமைனய!ைட4தாென;9த
ெளGகணாயகி1லெகGமW .றO
மGைகத.ெச<ைகையவ;4வாமேரா
1028 மாய!ஞாலLேச,ம.Sய!,ெகலா9
தாெயனவ9தட ப!ரா@7ைய
ேநயந.மைறெகா7ெநGக லினா
ளாய!ைழயா,கHம7வணGகினா,
1029 மவ!யமLசனமா@7வா,9தந$
+ழலW ரெம< ல,4திெபாGெகழி
லரவகலலின ெபா.மாமண!
1+யெச ப@7ைன1வ9சா4தினா,
1030 மO7யவகி$ ைகவாச@7ேய
ெகாOடKநி4திலெகா4மாைலெபா.
OடககரGகளா.74\9தலி
ெனOடLசிகழிைகய!லGகK@7னா,

1031 தணமிகலிGகியச9திேராதய4
திகமழற4திலகLேச,4தினா,
வ+பர9ெதா;கியமத,ெந6Gகண!
லிHமிழLசனெம;தினாரேரா
1032 இ டதயமாவைரய!ேன<9ெதன
கதமண!ைழகாேச,4தினா,
திமிமGகலநாO7க9திட
மIக9தரமண!மாைலேச,4தினா,
1033 g,கிைட+தரgவல9தி
மணமலிGமம.Sேத<ைவயா
லிைணயறேவ ைட4ெத;9தேவ9திள9
ைணைலயண!ெபற4ெதா<ய!ற:@7னா,
1034 ப;த%ப

ெபான5$பதி4தபா.ைமேச,

க;வ!யந.மண!க$ைற4a%சீ,
ெக;தவய!ரேகoரGேககிள
ரழகியேதாகள5லலGகேச,4தினா,
1035 K;%திசாக9ெதா%நிைற9%
பாழிேச,மிெவய!பர9ெதறி4தி6
ேமழிரOெட.னேவய!ைசந.மண!
யாழிகளGலியண!9தி@டாரேரா
1036 ஓதி6வமனாUைரெகாணாதந$
காதலி$கனவைளகவ!னேச,4திேய
ேமதநவமண!வ!@ெடறி9தி6L
ேசாதிேச,Kடக9ைணைகேச,4தினா,
1037 ந$கமல4திவழநOண!ேய
ெபா$பத9தன5$ெறழிெபா9தெபா$ெகால,
ப$பகலிய$%ந$பாடக4ட.
ெச$றியசில+சில

ேச,4தினா,

1038 உண,வ9திவHைமையய!.னண
மண!ய!Sகண!கலனண!9ததாெமன
மணவண! +தUமகி9தகேன,
பண!தU$ெற;9தெகனபராய!னா.

ேவ%
1039 தG க4தகன5ைர4திடUடென;9சததளL
ெசGகமல4திேகாய!$றிமாGகைலமாLெசGைகதாGக
ெபாGகாவவகல$ ேலாமைச.ேபா$றமண

ணGேகால

மGகலLேச,மாட4தி.ம.Sமரச.னெமனமGைகேச,9தா
1040 ேச,9தHைமயாட.ெசGகா9த@கரGவ!4சிவப!ரா..
ேபா9ெததி,நி.றிைறLசிட4த. ைடய!4திெய.றள5$ கறேலா6
மா,9தெச; பலியGகளா,கலிய!னா,ெப6பவமர,ேபா$ற
ேவ9த+யாசன4ேதறி1டன59தாHலகீ .றெவ ப!ரா@7
1041 எGகெபமா@71டென ெபமாென;9தள5ய!ப4தக.
%Gகமைறெகா7வைளைக4aமல,மLசனமாதி ம9நி$ப
வGகண.றன7ய!ைணய!லகியமW 9தசைனெச<தா.பாெகாO6
பGகயெபா$பத வ!ளகிைப9ெதா7ையயள54தி6வா.ப+I\,9ேத
1042
எ ைமய!ன5தாOடெள.றியாவேமபண!9ேத4ெம மா.ற.
ைன
ந மகென.ெறOண!நாயகிையநி$கள54ேதனாேனெய.னா
ெவ ைனேச,ேவென6GகOவ!ளGகிைழெசGகா9தளGைகத.ைனமி
க
ெச மண!ெபா$O7ைகய!$றிகதிமLசனமர.ற.ெசGைகயT9தா
.
1043 அ9நிைலய!லயென6மாலமர,ன5வர+ைறLசியா,வG\,9தா,
ப.Sமர ைபய,கான பா7நடமா7ன,.பண!9பாGகா$
%.%திைரகடெலனேவெசால+யபலியGக6ைவ4தா,த,
த.னைளைககல9தனதிIளமகி9தா.றா,வாேனா.
1044 மOடபநி.றிலGகவ@டமGகல பாலிைக1மரப!$ற9தாG
கOட,மனGகO6வபவ4திமி9தைபமலராசிய4தா$
Oடமதி$ெகா;9தழ.ேம$ெகா;9வ!ட4தான5ைன9\@7@7
பOடநா.மைறைறய!$ப+வ!ென+வள,4தன.பUய!,பைடேபா
.
1045 நாUகன5.பமணசடG74திடU ேமநLசO6
ந:மண!ெயனமிட$%ந:Gகாம$ப;4ேதாGநிமல,4தி

மாலயேனதலானவானவ,Kழ9திட4தக.மகனாேனா.
ேகாலமதைனகா<9தறிக+யதனதிேகாலGெகாOடா.
ேவ%
1046 வாேனா,ெபமா.மைற9திடU வO6றG9
ேதனா,9தகLச4திவாண!த ைழேச,9
தானாமண!ய!ழ9தவRவரவெயன.ன
கானா,9த\9த$கI+ய!ைவக@6ைரபா
1047 ப.னாள9தவGகபOண!யெவ.பாகிய4தா
ெல.னாயக.றாேனெய.பாெல;9தள5
ந.னாெளனIவ9ந.மணLெச<தள5
ய!9நாOமைற9ததியாேனெத.றறிேயேன
1048 இ.ன யா.காOேபாேனாெவ மா.றனதி
ெச.ன5ய!.ேம$ேச,9திலGLெச ெபா.மண!71
ப.Sமைறபா6 பவள4திவா1
9N.மண!மா, .%நயனGகHேம
1049 கOணாலிSெமாகா$கO6கள5\,வெத9நா
வ!Oணா,நதிமிைல மிகபவளசைட1
மOணாைடயானமகராலய4ெத;9த
IOணாதநLசதைன1O7OடகOடேம
1050 எ9தநா@கO7Gகின5யான5ைறLசி6ேக.
9தரLேசGகடக4ேதாகெளாநா.
ெவ9ததிந:றண!9தேமன519த.ெம<ய7யா,
ப9தம%4தாOடH பாதாரவ!9தேம
1051 இGகின5யாென.ேறாவ!ைறLசெப%ேவனா.
சGகைழதா.றயGகி.றவா,கா9
திGகவ!ளG9திக4தி.ேசைவ1ேம$
ெபாGகிவழிகாத$ெபா9மணேகாலேம
ேவ%
1052 எ.ெற.%ப!SமிைறவாெவSமா
ெலா.% மின5யாSைரேயெனSமா$
ப!.றGசைடெபமானடா

ன.றிGகிெதனாநைகெச<தி6மா
1053 ெபா.ேறா<ச7ல ன5த.மைற1L
ெச.ேறாG க4திைசைகெதா;மா
ெலா.ேறாIைரயாமெலாள54தைனயா
ன.ேறாசிவதாந6ேவாெவSமா
1054 இளாணவந:Gகிடேவெயைனேயா,
ெபாளாகமைன 9தாO6ெமன
களாெதவேனாவறிேயெனSமா.
மளாதின வேமாெவSமா
ேவ%
1055 எ.%ப.ன5ய!ரG வ!;ெம;
நி.றேசா,9தி6ெந@6ய!,ெப<தி6G
க.%ெநLசகGகா9தளGைகய!னா
ெலா.%மாநில4$றிடெவ$றி6
1056 தாGLKடக4தாமைரைககளா$
GகGழ.மாைலையேபாகி6G
ேகாGக ப.னெகாGைகக@7ன5
ேலாGகிேயப!.ெனாலி4திடெவ$றி6
1057 காசிலாதகதி,மண!மOடப4
தாைசேபாலகலன.மாதரா
ேரசேவமணLெச<ெத.பயெனS
ேபசியா.ெபOப!ற9ெத.பயெனS
1058 ெசU வான5$றிைசதைனேநாெம.
ெசாUேகென.%Oெணனேசா,9தி6
வUலாI வனைல.றிலி$
கU4ெதனகO னகா.றி6
1059 இ.னத.ைமையெயOண!ய!லGகிைழ
ம.Sநாத.மைறெகா7மாமல
ர.னம.னவள.ைனையவா4திேய
.Sகி.றன,K9திைவெசாUவா,
1060 மாதரா<நி.மன9தளர$கந$

காதலாUைனகO,த$சாமிய!
ேபாவ9ெபா9வன.ெகனா
வாதர4டனGகவ,ேத$றினா,
1061 ேத$றிப!.ன9ேதெமாழிமாதரா
ரா$றேவநி.னமணேகால4ைத
ேநா$றேநா.ப!Sவலமபல
ேபா$றினா$ெறாழெப$றனமியாெம.றா,
1062 எ.றகாைலய!ென ெபமா@7தா.
%.%மாத,;ைவ4ற9ந:O
ம.றேச,க7மா4திென<திேய
ெயா.%மாதவ$றி9தாளேரா
1063 உ$றேவைலய!ேனாதி6மாலய.
ம$றியாமன9தள,ெவ<திேய
க$ைறவா,சைடகO,தலOணற.
ெப$றிநாட+ெத.ெற.%ேபசினா,
ேவ%
1064 எ ப!ரா.மைற9ேதகUெமOகண.றLேச<
ெவ ப!1ள ெவO6ெம<வ!ய,4தறெவகி4
த பமாகியதடைகெயா.ேறாெடா.%தாகி
ய

யைகநாசாகிர4தைம4திைவயைறவா.

1065 எ.ன9தவேப$றினாலW .றெம<Lஞான
க.ன5பாக.வா.கGைகமாநதியைலெயறி
ப!.னறா9திடேப1டனா7யப!4த.
ந.ன,நO ண,கி.றந.ெறனநகா.
1066 ஈதியாெலனெவ.மகடைனய!வOேமவ
ேவதNெனறிேமவ!யவ!Oணவ,வ!யப
காதலாலGக7மண74தன.யான5
ேபாதிவ. ககணவென.றறி9தில.ேபாலா
1067 ெத+ய!.யான5ன5ெச வெத.ைனேயாவOணG
க+யமாலய.கO,தலாகியகவ.
ெப+ய,யாவேரெய.ன5S ப!ைழ4திடெவOண!

ல+யேதா,தைலவ!திய!ைனவ!லகிடலாேமா
1068 ஆதலாலிெத.றைலவ!திய!வாய!
ேனெச<தி,ந:வ!ெர.றிய ப!மா.தேலா,
ேபாg பதிெயனவவ,தைமய!ட ேபாகி
நாதனா,ெசயனா7ேயநOண!6நாள5
1069 திசாதன9தி+Kல ெபாG
காதிெவOைழ1GகரகபாலLெச<ய
பாததாமைரப+ ர பட,சைட1
மாகாதேலா,தாபத.ேபாலிைறவ9தா.
1070 வ9ததாபத.ற.ெனதி,வ9வ9தைனெச<
ெத9ைதத.ன7யாெனனேவ4தUமிரGகி
க9தவா,ழ$கா+ைககO6கOகள5ப
9தரGெகாெவவ!ைடய!ன5$ேறா.றின.ெறாேலா.
1071 ேதா.றலாGெகதி,ேதா.றUL 9த+,$
றா.றவ. டனள5லGகள5ம

ய4தா

ணா.றGகழைறவரந.கின5திைறLசி
ேய.றந$%திய!ய ப!ந:ய!ரGெகனவ!ர9தா
1072 இர9தகாைலய!ென ெபமா@7ையெயGேகா.
வ9தன :ெயனேவதிவா<மல,9தள5
வ! ப!ேயெபாெவவ!ைடமW டன54தி
ர9தராதிய,ேபா$றிடகய!ைலய!$ேபா9தா.
1073 ேபா9தகாைலய!$ெபா9தியேச7ய,வ!ைர9
சா,9தகைன4தா9ந:த9தOம9ைத
ேய9தி6

ன$ச7ல.வ9ெதழிவ!ைடேய$றி

கா9ெவOமதிகதி,வ!6Gகய!ைலய!$பட,9தா.
1074 எ.றேவைலய!ன5ைறமகென ப!ரா.ற.ைன
ெயா.%சீ $றேம$ெகாO6நி9தைனெச<யI ப,
க.%மா.ம;ேவ9தியகO,த$ெபமா.
ம.றலGகழ.மதி4திடாைர4திடவழேகா
1075 ஆதலாலரன

யமவ!யெச ெபா$

பாதமW தின5$ப+ெவா6பண!வேதபாGகா$
ேபாதிெய.% 4ேதள5,கேபா$றிெச<திைசப

ேவாந:வ!

ப!டறி6Gகய!ைலைய1$றா.

1076 உ$றவானதி1வ@ெட64ெத;9தைலெகாழிG
க$ைறயLசைடகO,த$சாமித.ேகாய!.
$%மாமண!ெயறி4தி6த$ெபவாய!$
ெபா$ப!ேனறின.ேபாகைலெய.றன,த,
1077 த,ந:வ!,தா ேபாகைலெய.றெத. வ!ேம
ேலாத ெப9தவ

+9வ9தியான :.ற

மாதராOமணமவ!யெவாதிமக.
காதலா$கல9தி4தயா.காண!யவ9ேத.
1078 எ.%தகன :திய பULசாரத,ெவOேட
1.ற.மாகேநாகிS$றி6நிரய
ப!.றயGெசLச7லைனேபசின59ைத
ந.%காண!யவ9தநவ!.றி7னைகேய
1079 அ.றிெய9ைதநி.மகனாய ப!ைகமகவா
1.றனாைணய!Uலெகலாெமாதன5ெசGேகா
ெல.%ேமாGகிடவ9தைதயய,4திந:
:
தக
ெகா.%ந.றிைய4தி.%ழ\$றேனெகா7யா<
1080 இ.Sெமா.%ந.கிய

வGேக@7யாெலGேகா.

ெபா.ன7கமல9ெதாழேபாைவயாய!.
ம.Sகி$றியால.ெறன5வ9தி6 வழிேய
நி.றனகின5ேதெகனநிக4தினர.ேற
1081 அ9தவாசகGேக@டUமெகா69தக.
க9தமாமலேரா.த$கடIள,யா
வ9ெதனாைணய!.வழிப!ைழகி.றிலரதனா
ெல9தஞா.றிSமிைறவைனய!ைறLசல.யாேன
1082 திமண!ெபGேகாய!ன :ெசலெல.றதா
S+யந$றவ4தியா.றெமாமடெகா71
மIெம.றிமகS வழGகியமா$றG
கதிS ைறய.றிெவ.%க@6ைரபா.
1083 பரIகி.றg பரL ட,த.ைனயாவேம
கதிடாவைககாOவன.னகாO7,
ெபாவ!ெச<ைகயா. கெபற +வெல.னா4

திசி9ைதயாலிைனயனெச தU$றா.
1084 வடGெகா6
:
பவ9ெதா% வ!Lசியெச ெபா$
பாடக9த பழகியத:வ!ைனப$றி
பT6றாவைகப!ட,ப!749திடெபLசீ,4
ேதட

க4தகமா ர4திைனேச,9தா.

1085 ேச,9 Gகவ,ைரெச<வா.றி9ேமாவ!ய
ேமா,9நெலழிெல;ெதாணாெவாOெடா7த.ேனா
ேட9 .சைடய!லGகியவ!ைறெசய.ைறயா$
சா,9வாய!ேனா,சாரத,தா9தைடெச<தா,
1086 ஈதலாப!.ன5ய ப!யதிைச4திடவ$ேறா
வாதலாலி.%ப$றிந:ரGகணன ெபா$
பாததாமைரபண!வதவ!,திெர.னா
ேபாெக.னU

Gகவ,த பதி கா,

ேவ%
1087 அ.பள9தனதாயேகாய!லாமGகண.மGைகையயா,வமாகேவ
ய!.பமண

ண,காைதேயாேவா+. டன.ெசவ!ேயறேவ<ேவா,

வ.பவெவ9ய,யாIமாறிேயமGகலவGகைனயா,கேளா6தா9
ெத.பய!லி9திரேபாகேமவ!ேயெசLச7ல.பதமW ேச,வா,
திகலியாணசக$றிய
ஆகெச<1 1087
*****

பதி..றாவ
தக. ேவவ!யழி4தசக
1088 ம@டவ!சேராகன.ைம9த.மகி\,9தாG
கி@7 +காைதையய!ைசபவேகOேமா
க@டழேச,சIனக4தைலவெவ.னா
சி@ட, கKதன5ெசப!ய!6கி$பா.
1089 மாதவ.வ!+Lச.மிவானவ,கOமாத
ேரதம%மாதவ,கெளO7ைச ரேபா

ராதிய,க KழgதலGகணைனந:4ேத
ேமதைகயதகெனாேவவ!ெசயU$றா.
1090 ேவவ!தைனந.மகதவைணன5காuஉ4
:
தாவ!லணா6ய,ச4தியதவ4ேத,
வாI%ெபGகய!ைலமாவைரய!னOண!
காதகள4தன7ைகெதா;நி.றா.
1091 நி.%ெதா;நாரதைனநி.மலSவ9ேத
ய!.றிவணைட9தப+ெச.னIைரெய.னா
ம.ற.மலேரா.தலவானவ,கKழ
ெவ.றிெகா6தகெனாேவவ! +கி.றா.
1092 எ.னUமகி9திைறய!ட4தின5லம,9த
மி.னைனயgOண!ைடவ!ளGகிைழெய;9
த.ன5க+ெல9ைதய!தாெடா;ேபா$றி
ம.ன5யெதா,ெச பவளவாய!Sைரெச<வா
1093 எ9ைதய!ேகOமதிய!ய பUைடேயென.
ற9ைத +ேவவ!திகசாைலய7ேய$கா
சி9ைதன5யாெகா6ெச.றவ!ய9தி
வ9த +9தி6 வர9ததேவO6
1094 அலத7ேய$நினதானனமல,9ேத
வைலவெக.னவ!ைடவா<ைமெயா6மW தி
ெசலெலனேவய ெச<ேதவெவனவ!மவா.
நவ!ைனையநா7வ!ைடநாதSைரெச<தா.
1095 உைர4தHெவாைலய!Sவ9வ!ைடெகாOேட
வ!ப!ேனா,வ!மானமதி.ேமவ!யண9தி
ய@டகணGகெளா6மெகா7யதக.
றகிSட.ேவவ! +சாைலய!ைடசா,9தா
1096 சா,9ய,வ!மானமத.ைனன5ழி9
ேச,9+யதகெனதி,ெசலவவOவேல
வா,9தழ.மாதைனம$றவ.ெவOேட
ேந,9தபலநி9தைனநிக4திய!டU$றா.
1097 நி.னைமOடகணவ.ன5ைலைமெய.ேனா
I.ன5லவ.ம.ன5டெவாYரIOேடா

ப!.னரநி$கெவாேப,பரவIOேடா
வ!.னன5வென.%லகிய ப!டIOேடா
1098 மா ணம9ெமாவா1மைலI$ேற
வசியைலயாழிய!6ேமமைலவ!லா
:
 தைலேயா6கலb,ெகாபலியால
ேபாசனமிலGகிடெம< தெவண :ேற
1099 ப.னகமி9திலைப ெபானண!யா,
.ன5ெலாேகாவண6ப லி4ேதா
ற.ன5க,ெபாGகரடத9தி1+ேபா,ைவ
ெச.ன5திககி.றசிற9ததைலேயாேட
1100 \ற+யெவ.ப!ேனா6ெகாகிறம
மா%ப6வ.றிறவராகவைளேகா6
%ப6மாைமேகா6%ெசLேச
ேவ%ப6கO,மல,ெவள,கமாைல
1101 காதண!கல. +கGகடகமார
ேமதமறேவதினேம%தெவேளேற
யாதரவ!ன5.%நடமா6வகா@7$
ேகாதி.மண!ேமIதிேகாய! 6காேட
1102 ஒள5ெதனேவதினெமாOெடா7நி.ேனா6
ெவள5மைலெய.றதன5.ேமவ!ய!டேமனா
ெளளமிலGைகய!லிராவணன5ராேத
யள5யககி.றதைனயாமறியாேரா
1103 இ9தைறத.ைனய!ைற1 மறிகிலாேத
ச9தமைறNலி.வழித9தநி.மண9தா.
9தவ!திவ9தி79ததவைன4தா
ன9தமேகாெனனIநாண!ய!6ள
1104 எ.%பலநி9தைனய!ய ப!னன5ைசபா.
ெவ.றிதகி.றபலவ!Oணவ,ககாண
ம.றெசயவ9ெதனமாமகனாகி
ய.றவென64தப+சா, +யவலா,
1105 தகIலகGகள5ைடசா,9தபலேயான5
ெதாகIய!,க@கெச<ேதா.றலின5யாென.

றெகா7யதகSைமயாைள1 ெவOேட
மிககய!ைலகி+ய!.மW O6பட,ெக.றா.
1106 அGக,ைமமGைகதிகழGகணைனய9ேதா
பGகறநி9தைனபக,9தவதனாேல
ெவGகனவ!ளGகி6மிRேவவ!1மழி9
தGகிய!6நி.றைலதண9தி6கெவ.ேற
1107 ெவGகனெசா+9தி6 வ!ேலாசன வ!ளG
நGகெபமானநOண!டIமLசி4
தGமனேவவ! +சாைலந6ல
வGகிையெய;ப!யதின ப!ைகள54தா
1108 ஏ,ெகாள5மவாSைமெயனமகவாெக.
ேறா,பரைனேநாகிSழ9ததவ வ9
ேந,படU ேவவ!ய!ைடந:டள5.வ9
ேப,பரIம9தெவாெபOெகா7ப!ற9தா
ேவ%
1109 ஆGகத.ப!.னரGகண4தைலவைனயேகாெவ.ெற64தர$%
ேமGநி.றிரG வ!;ெம; வாய!ென$றி6ெவ ப!ரா$ைர
பாGெகெவ.னபரதவ!4ழU பட, வ!ெச.ன5ேம$ப649
த:G%கன$கOெச.%காணாதிைக4தி6ெம<யண!சிைத
1110 ஈGகின5யாெச<வென.னெவOண!ேயெய ப!ரா.கய!ைல
பாGக+$பட,9பவளவா,சைடய!$பகீ ரதிமிைலசியபரம$
காGகனLெச.ேறயைறவெம.னாவ9தனன9தியGகண4ேதா,
த:Gெக64திய பசிறிதறியா,ேபா$சிவப!ரா.றிெசவ!சா,4தி
1111 அOடேகாளைககீ ழம,9தின5ெத.%ம9திறவர,கவ!
:
ப
மO7யகாதெகாOட +1 வயமிவரப4திரைன
:
கOடன.மன4தி$கண4தின5ல9தககன\ட4தின5.றிழி9த
Oடமதிைமேச,கOடன5வ9ைள4தன.Oெட;சின4தா
1112 எ+9தLசி1.ெற+ெசா+கO,மிசி%ப!ைறதெமய!%9
தி9ெச மதிய9திகதிகLேச,9தவ!$ YரGகாதி$
ெபா9Oடல

கதிமா,ப!$ெபாலGெகாளாபரணநி.றிலGக4

திரOடதிOேடாள5$ெசGகOவாளரவகGகணLெசறி9ட.வ!ளGக

1113 வ!ரவ!யபவGகேவர%4தி6நெவO7ந:%ெம<வ!ளGக
கதிதாயதிகழைரயதன5$க@7யக ைடவயGக
மவ!யIதரப9தனமானவாளராமண!ெயாள5வயGக
ெபாவகிரணப+ ரமிலGெபா$பதா

யGகவ!.ெபாழிய

1114 மாகிெலனேவம.Sேமா,ெசGைகமண!ெந6நாவ!ைனயைசப
ேவமமாகியேவாெரழி$கரநி.ேறய!7ப67யழக4
ேதாம%மி.ேபா$%ைணகரகமலLKலேமெகாOட லாவ4
ேதமல,வாச9தின9ெதா% வ : Lேசவ7ெதா;தி கவா.
1115

Oண!ய ராணரணஞான ன5தெபா$ெபாவ!ன5.றா6G

கO,த$பரமகய!ைலநாயகந:கடவ!டO7கOட
வOணநலரவ!9தாசன.றனமவ!யசிரகரகபால
IOண!ைன9ததைன1ைர4திந:ெய.னI ப,த ப!ரான5ைரபா.
1116 ேநர+தாயவரந:
: ேக@7நி9தைனந9தைமநிக4தி
சீ%கமல4திைசக.ற9தசி%வ!திேவவ!ெச<கி.றா.
பா+டெப+யபைட1டெனGகிபக,9தி6மவ.றைனமவ!
ேய%மவ!ையயTெகனேக@7யT9தி7ன :Oடைடதியா
1117 அ4திய!ன9தவவ!யள54திலேனல

ய4தவ!சிெனLஞா.%

வ! %மய.மாவ!Oணவராதிேமவ!யபOணவ,ெவவ4
த%தக.சிர4திைனய%44தகவRேவவ!ைய4தக,4தி
ெபாெகனயா ேபாெம.றா.ெபா7பட ரGகO.ெற+4ேதா
.
1118
aமமா,வடைவ4aயெவGகனேபா$ெறாட,9ெத+Lசி19O
ட
மாமதிய!ரO6ம.ன5யெத.னவைள9தேபெரய!%வா<வயGக
காமசிறப!$கOகெசGதிகா.றிடககன\ட4தி$
றாமந:ெச.ன5தடவ!6Gெகா7யசாரத,ச9தத பரவ
1119
அOடமானவ$ைறயண!4ைணகர4தினGலிெயா.றினா$றாG
கி
1O7டேவO7ெனாகணமதினSO6மிதரI%வலி1
மO7ய ைகய!.வள,9ெத;சிைக1 வான5ள ப!ைறய!ரOெட.ன
ெகாOடேபெரய!%Gதிேசா,க,Lேச,ற@சி% {தGகபாட

1120 LகமிறK9தா9தகOகHLசீ,ெசா$ற+தாயசி$றைர19
தGகமிெகா6GGகேபாலந:க9தரேமகிள,9தறெவறி9த
பGகி1ல,9தபO71மிலGகபதGகைளமாறிேயந:Oட
வGைககெகா@7யலமரU$ேறயலைககளைவதிரOடாட
1121 சீரண!வாச9திக9தெசGகமல4திைல4தடGகள5$றிைள
நாரண+ற9தநா@கவ,கி.றந.ன5லாக$ைறேச,9த+
ரணமதிேபா$ெபா9 ெவOசGகி$ெபாவவ!9நாத4தி.
சா,தேமாைசதழGகிடவ9தசாரத,தமி$சில,ெதான5ப
1122 ெபாGகியவாச9ைத9தள5ர.% மIO6ேதகி6 
பGகய4தவ!சி$பOணவரேனக,பO6ய!,ப!+9திடவவ,ேச,
ெசGகமல4தா@7கசி%சி.னLேச,9தைகசி%ற@த
மGகண,த$ேச,Gகவர.வ9தாெனனேவபண!மாற
:
1123 அOட,நாயக.றனSகிரக4தாலலகிலOடGகHதவ!
பOடேவதபாடேலா,நா. பட,திசாக4திS பய!U
Oடsகெபா$ெபா@7வ$றி
:

Gகவரேனக,ெபா.றிடேச,

O7ைகயன9தGற@சி%தGெகாO6ைகடழாழக
1124 இ.னபலியGக6ைவ4திடIய,வாென;க77படேசட.
ம.ன5யெச.ன5மவ!யIல வானமிகந6ந6Gக
ப.Sேமகடலிெத.னேவK9தபா+டபைடெயா6பட,9தா.
ெகா.Sவர,ெகா7யவாய!ைர\$றிSகிைரய!6
:
வர.
:
1125 ம.ன5யக+ேமவாUைளமடGக.மறGெகா6ெசவேபா.%
.ன5மா.ற.ைன1%வலிெயாழிபாேனா,வய லி1றேபா.%
ப.னகமதைனப+வான5ைன9ப.னகவய!+ெச.ெறனI9
த.ன5க,வரப4திர.ேவவ!த9தி69தகைனசா,9தா.
:
ேவ%
1126 சா,9தகாைலய!$றக..
ேச,9ேளா,தி6$றன,
வா<9தமாதவ,வாதினா
ேர<9தவா.வேரGகினா,
1127 க9தமாமல,கடIேச<
9றக7ெமாழிவா

ன59தமாநில4தியாைரந:
வ9தெத.SைரவழGெகனா
1128 ெவளந:,ெபாதிேவண!ேச,
வளற.றிைம9த.யா
ெனளGகனலவ!ய!ைன
ெகாளெவ.%நி$%கிேன.
1129 ஆதலாலவ!பாகந:
நாதSகிவணெகனா
ேவாம$றவ!1தவ!ல.
ேபாதெய.% க.றன.
1130 எ.றேவைலய!ெல ப!ரா.
வ.றிற$றிமாயைன4
த.றடைகேச,தO7னா$
ெபா.றினாெனன ைட4தன.
1131 அலGந.சிைகயவ!ழெம<
கலGகிவா<திககேவ
நலGெகாேவதெனாநா.கG
UGகிடைகெகா6@7னா.
1132 மயUழ9நவாசவ.
ய!லதாெகாO6வா.
சயெமாேடகU9த79தன.
பய!U9தனைகவா@பைடய!னா
1133 நா$ெபா9திைச1நா7ேய
ேய$றதிகிெதனேவகUL
சீ$றேமா6தைலசி9திெவG
\$றனாய!,74தன.
1134 ெபாL ெவGகதி,ெபா9ப$
றGைகெகா6தக,4தன.
றிGகOமாக9ேத<4தன.
பGகய9திகபத4தினா
1135 ந9வாண!திரணகிலேமா
ட9தநாசிைகய+9தன.

ெச9தழ$கடIெசGைகநா
வ9வைலய!ன5.மா$றினா.
1136 ைமகGகணவ.மைனவ!
ககண4தின5ல+9தன.
சிெகனசிைகப!74ட.
றகைன4தைலய%4தன.
1137 ஆயகாைலய4தைலையெவ9
த:ய9திடசி%வைர
ேயயேவவ!ய!ென<திேனா,
ேமயவாய!,வ@7னா.
:
1138 வ7ேனா,திெவளந:
:
,
\71O6ப!ன,4
தா6கி.றனவலைகக
பா6கி.றனபா+ட
1139 நாரண.னயன9நா@
ேசா+1O6ைல4தேபா
லாரIOடனமி.%ந
வரெவ.%வ!ள
:

மா

1140 \6ேசா+ள54தலா.
மா6oபமர9திக
கா6நி.%கவ9தநி.
றா6கி.றவன9தேம
1141 ஆயகாைலய!னOணைல
வ1
:
வ!Oணவய!,ெபற
ேநயேமாடண :ெயனா
மாய.வ9வணGகினா.
ேவ%
1142
த9ைத19தா19த.ெசாலி.வாரா4தனயைர4தOடமா$%தேபா
$
சி9ைதயாவேமதி9திடன59ேததிறU% வரனா$ற:
:
,4தாG
க9தேவைலய!ன5ல+யய.தேலா,கறிI%4தOமிக +வா.

வ9ேதா.றினேனா,மழவ!ைடமW திவா,9தெச மடேவண!யேன
1143 வானதி74தவானவ.வ!ைடேமவ9ெததி,ேதா.றமாலய.ெச9
ேதனல ப!யவLசிைறயள5ரULெச மல,கழெறா;ெத9தா
யானந.ைம9தரள54தன,தமேகயவமதி +ய!Sம.ேனா,
தானவேபா$றமிய,க@கள54ததOணள5யாெதனIைரேக
1144 எ.னUமிரGகிெய ப!ரா.மகி\,9தி9திராதிய,தைமய!.ேன
நி.ன பOபான5ைலெபற4ததிந:ெயனநிக4ததிடவர.
:
சி.மயனளா$ேறவைர4தரU9திமல,4திைசகெபமா.
ற.ன5க,தைலவெவ.ெனாேசைய4த9தெள.% ேந,9திர9தா.
1145 இர9தி6மைமய4ெத ப!ரா.வரவ!.ன
:

+திந:ெய.னா

கர9தைலெகாO6வணGகிேயபாSக பைன4தகன$கவ9த
வ!ைர9ந:ெகாண,திெய.னUம9தேமததமாG<ப
+9தவRேவவ!க+9தைம4தைலையெபா4தினென;ெகனIைர4
தா.
1146
உைர4தUய!,ெப$%றGகின.ேபாலெவாைலய!ென;9ளநா
ண!4
தைர4தலமதைனேநாகி.ன5.றதக,க4தகைனேம
வைர4தSெவ64மாகைணெதா64மவ!யதி+ ரெம+ய
சி+4த +9தசிவப!ராSனசி9தைனதியGகைலெய.றா.
1147 எ.றUGகமலத4ெதழிகவ,கழ$கீ ழிர9திர9கிநி.றிைறLசி
ெயா.%நி.ற.ைம1ண,9திடாதய.மாU பைரந ப!ேயந ப
ம.றெச<கி.றமகென.%.ைனமனன5ைடமதி4தனன9ேதா
ப!.றிகச7லெபமநாய7ேய.ப!ைழ4தெபா%4தெள.றா.
1148 ஆGககாைலய+யய.தேலா,கGகணணெச<வாென ைம
யTGந:+க9ததிைசகி..வ!திேயய!ரGகலி,ந:வ!,g பத4தி$
பாGட.பட,மிென.%ைரபக,9ப+வ!னவரேனாடளா$
:
ற:Gக%ம.ப,சி9ைதய!$றிக;9ெத.றிகய!ைலய!$ெச.றா.
1149 ெச.றப!ன9தத4திறெக;வர.ேசவ7ெதா;ெததி,நி$ப
:
ெவ.%ந:7வ!ன5.பத4தி4திெய.%வா.க6ேதா<பத4தி
ெவ.றிெகாவரேமIதிெய.னாவ!ைடெகா64தள5ந:
:
ெவள5
.றிைனெயாவ!லIநலிமய.றிேயா$றன.ழக.

1150 ச9ததமி.SLச,மைறேத74 தா.றடவ!ட4தன5ெச.%
ம9தரமைலேபாவளரத.பாGக,மGைகவ9தவத+4திடI
ெம9ைதேயாக4திெனOணGகாலமி.பமா4திவெசயI
ம9தநலிமவா.9ைதநா@ +9தவ9தவ யாெதனIைரபா
1151
எ ப!ரா.ேயா$றிபைவயாO7ெலOண
வனமW .ற
G
ெகா ப!ைனேநாகிறி4நலிமவா.ேகாதிலாெவ.லெகா;9ேத
1 ப,ேகானாகி1ய!,ய!ராகிேயாGலெகலாெமா.றா9
த ப!ரா.றன4த பண!வ!ைடந:ச9தத

+ெகனவ!64தா.

1152 அப+சலகிலOடமW .ெற64தவOமடெகா7யகO7தமா
ெயாப!லாய,9தI ப,த ப!ராS%9ெதாழிUழ9தி6நாள5.
ைம யவOணமாயவ.மலேரா.வாசவ.வானவேரைன
ெசபன5வ,திர@சிய!.வைவெச<ட.கய!ைலiய!$ேச,9தா.
ேவ%
1153 தக.ேவவ!தக,4தி6மிகைததகஞானதவ4%மாதவ,:
மிகசீ+.வ!ப!Sைரந,ெம<ெசா.ேமIெசவ!ெகாHேம.ைம
ேயா,
திகிேனா6லகரசாகிேயசி4தந: 6கள5 ட.ேமவ!ேய
ெதாகேபாக வ,கம$%ய, 4தஞான க4தின5லாவேர
தக.ேவவ!யழி4த சக$றிய
ஆகெச<1 - 1153
*****
பதினாலாவ
உைமவசக
1154 GழUைமப!. வண9த.ன5$ெபா9தி ந$றவLெச1மா%
ேமாGகியகாதUவ9திட4தான4தம,தவ!6மா%9
தாGக ெவள54ண9தி6ஞானசIனகேகெளனவள5$
rGகிேயமிெவ9த:Gெகறி9ேதாGLKதமான5வர.ெசாவா.
1155
இ ைறமகி\,9திமமயமாவைரய!ன5.பந$க7மண
ண,9


ெச ைமய!ேனாG9திகய!லாயசில ப!ன5$ேச,9தப!ேனா,நா@
ெகா ைமேச,ெவ ைமேகாGக ெபனேவவ!9தெபா$GமெகாG
ைக
ெவ ைனமிள5,ேவவ!ளGகியநயனெமலிய$ெக ப!ரா.வ!ள
1156 த;Iத$ெக@டா4தபன5யவைரேச,ச9தனGமெகாGைக
ைழகிழி4ேதா7ெகா6Lசம,வ!ைளG\+ைலேவென6GகOணா<
வ!ைழ1ந:யா.வ!ள

ைரம%4மிகதக.வய!$ெச.ற

ப!ைழதைனெயாழிவா.வழிமதிெய.னாேபசின.ப!ைறயண!ெபமா.
1157 பா,தன5.ேமலா பரதகOட4தி$பாO7 ந.னா@7ன5$பர9த
வா, ைனசG\,ைவைகKகிட9தமாடந:Oமைரa,ேச,
,வதிகத.க@ கU ேயாசைனய!$ெபாGக,Kக$பகவன4தி
ேலா,தவள,4ேத1%தவஞ$றிேலா,சிவலிGகமGOடா
1158 அ4ததந:ழலம,9தலிGக4தினழட.பழமைறவ!திய!$
ப4திமிய,9தசைனபய!$றி$ பOைடநாளOட,கOடறியா
4தமாம9த4ெதாலிலிGக4தி$ேறா.றியாநினக +L
சி4திரபட ேபா$றிக றவ7ேம$ெசLசில பர$%சீ ற7யா<
1159 எ.ற +9ேதேயெகனவ7ேய$கிப+சி9தவாெற.னா
ெகா.ைறயLச7லழகனாைணைய1@ெகாO6தா9ட.வ!ைடெகா
O6
.றியபா+சாதமாவன4தி$ேறா.%பUலெகலாமW .%9
த.றன54ைணயாநி.றெம<LஞானசGக+யைட9தனள.ேற
1160 ேதவேதவ.றனள5னாேலா,ந$ேறவதார4திைனபதி4
Iலேக4தைறைமய!.வள,பாOOடகKடககர4தா$
\வலி.வ7வGெகாO7ட4ேதவ!Oடெம.ெறாெப9த:,4த
ேமெவாைர9ெதS9aர4தின5$கOடாள :சS4தரதிைசபா
1161 \றி69ேதவ!Oடத:ர4தி.ணதிைசறி4தி6ெமைல
யா%ெவ பைக1மறெவறி4தறிய ப.னசாைலெச<தத.க@
சீ%கால9திசிலபகலILசிறித9தாேதவாO7
b%ம. டேனாராய!ரவடெமாOெடா71%தவழ9தா
1162 அப+ச9தவ9தவழ9ேதயாய!ரமாO6மாOடத$ப!
ெனாப+தாயIைமயவவள,4தேவாGம9தாரல4தி$
ைபெப பா9த@பாதல4தி4ப7ய!ைனகீ O6ேம.ைள44

திப!யமாக4திவHவா<ேச,9தேதா,திகசிவலிGக
1163 வாUகமயமா<வாSறநிமி,9 ம.ன5யேசாதியா<ேமலா
ேயாலி6மைறகHைர4தி6மிலிGகI$பவ9தனக$பக4தி.
லேந,வ9ைள4தUGகO6ழGகழ.ெம;ெகனIக
ஞாலேமவ!;9பண!9ெத;9தய,9ஞானநாயகிய!நவ!வா
1164 ஆய!ர9ேதவாயன9தன5ல7ேயனவ!ைனபய4தினாலறியா
ேசயதாெளனெச.ன5ேம$பதி4.றிவ +9திடநிைன4ேதா
மாய!ஞால9த.ன5ன :ைள4வ9ெத;9தள5ைனெய.னா
ந:யெகனகOண :,ைல.றின5ைற9திடநிமலSைர4ேத
1165 மவலGகாரவலிெசாலLசீ,ம.ன5யமாதவ9த.னா$
பரIமாசார பைட4தபOபதனா$ப,4தலGகன4%ேதாட
ெபாவைசமைறைற +9ேபா$றிெச<த.ப!னா.மா$றி
யHட..ேபாலான9தகான4தர.ெறாழி +9தம,9தி9தா
1166 வ.னமாமள5கOமI, வ@டம@டறாய,9தந.@டா@
ெபா.ன5தகமலெபா@7வ$றி
:
ெபாறிநிற யவண,4தி
ய.னவாகனேனயாதிவானவ,கள9தவராய!ரGகதிேரா.
ப!.SமRவ!லிGக9த.ன5.ெம<ய.ப!.ெபெகழேவயசி4தா,
1167 இ9தநலிலிGக4தியப!ைனநா7ெயOணமாதவ,நOண!
ய9தந$பா+சாதல4தினைண9தி6க9ெதா%மாGகாG
ெக9ைததாOமலைரய!தயநாOமல+லி4திேயேவ%ேவறாக4
த9தள5லிGக9தாபனLெச<ச9தத வழிபடU$றா,
ேவ%
1168 எ4தல

கழி4தலேமவ!யவ!யபாேல

ப4திெகாபா+சாதநிழ$க@பரேமச.
சி4திரேமவ!யேசவ7கO6தின9ேதா%
4தியைட9திடேமானமைட9தனெராசாரா,
1169 ெவGகனலாதிேவவ!வ! ப!னெராசாரா,
தGகியேயாகசமாதியைட9தனெராசாரா,
ெபாGதவ

+ெபா$ப!.வ!ளGகினெராசாரா

ரGகணர.றனசைனெச<நெராசாரா,
1170 ப+சன,பெறாழிப+Iெகாடைடநெராசாரா,

வ!ைனவழிபடவகமகி\நெராசாரா
(இபாடவ+கைளய64

இரO6பகGகள5

உள

பாடக

கிைடகெபறவ!ைல ஸ)
1185 ....

.... +ழUைமெயா6ெபாமடவ!ைடவமநக.ேம

வபவம% வைகயள5னெனாதன5வரம.ேனா
1186 அடகதைனந.ட.மிைசதம9தணS
டUய!,வ!6ெபா; ப+Sய,கய!லாய4தி.
வ!டgக,தெவவ!ைடதெகா7யவ.ெம<ய.பா$
றிடறேவதிகமைற7தைன1பேதசி4தா.
1187 ேகா6திக9தழ9ைதமதிசைடெகாOெட.%
மா6மர.றிகவணநகரமத.பாேல
பT6%தானமள5பவரGகெப$ேறா,க
ண :6ம பலநா7நிற4தி7ன5கரா
1188 அ.ன5யதானமத.கணள5ம9தான
ம.SபலGகவழGந,க@கைவவ9ெத<
மி.னளாலேத$ந,ெக.%மி பாவ9
த.ன5க,சIனகச4தியமாமிசா$றGகா
1189 ெம<ப6தானமள54தி6ம9தந.ேமேலா,க@
ெகாப%ந$பலSOெடனேவாதேல$ேறா,க
ெசபத:நரக4திைடேச,வெர.SLெசா
லிபதிய!.கணதிைலய!ரO6மிைணயாமா
1190 இ4தலெமGக,மி4தலேந,ெசாலவ!.றா
மி4தலநைம19தவ$றவ!9தான
மி4தலேமெயன5லி4தலம.Sய!,ெகலா
மி4தலந.ெகனIைரெசயேவO6வதி.றாமா
1191

+ழUைமதிகவண வ9ெபா9Lசீ

ைரதப!ரமைகவ,4த ராண4ெதா.rன
மவ!யெவOபதாகவ;4நல4தியாய
மH%சIனகன5வவ9தவவறவ,கா
:
ேவ%
1192 சிமயமாலிமயாசலேமவ!யசிவமேனா.மன5ேச,கIமா+ேத,

சமயநாயகிெசௗ+சேகாத+சகலகாரணநாரண!யாய!த
கமலேலாசன5காைதையேயாந,கதிேயெசவ!வா<வழிேயா,ேவா
ரமலநாயகனா,பதமாகியவ+யதாமைரந:ழலிவாவேர
உைமவசக $றிய
ஆகெச<1 1192
*****
பதிைன9தாவ
ேசாதித:,4தயா4திைரசக
1193 பட,ெச;9தக@6ைபயவ!4திபா9தள5.றைலய!.ேம$ப64த
Iைடதிைரகட$சீலகின5ேமலா1ைரதமி4தலெபைம
தைடபடாதள5$சா,9தி6மி.பசIனகன5வேகெள.னா
7வ!லான9தவா+திதி,தவKத.ப!.ெமாழிவா.
1194 திைர ரேகாதாவ!+தத:ரLேச,9தி6 பலவளனா,9த
ெபாவேபாகவதிெயனேவாG ெபா$ வ64தந$ +ய!
னரச,கெணGகிய%தின9த4தம9திைறயள9வ9திைறLச
:
பரவமடமண!ெயாள5பர
ப+ ரமவ!யபத4தா.
1195
அமைறயாள,கசைனய.ப!னா$றிேயயறGகைகெகாO
ேடா.
ெபந$ற:,4த4ைறெதா%9ேதா<9ெபGலப!தி,கட.ற:,4ேதா
ன5நிதியதைனய!ரவல,கா$றிய!ரெபSமிவலிற9ேதா.
கத+தாயகைலபலெத+9கடகGகைலகடகட9ேதா.
1196 காமன5$சிற9தக@டழைடேயா.காமமாதியகைளக@ேடா.
றாமந: யLேச,தைர1ய!,ெகலா9தாய!ன5bGதOணள5ேயா.
ேசமமாகியெசL ட,வ7ேவலா$ெறRவலியடகியதிறேலா
ேனமிய9தடைகந:ன5றெசGகண :OடமாெலனவOேடா.
1197 ெச மாய!ரந$றி9ம9திர4தா$சி+4 ர9தைனெய+4த
பர ெபாளாகெண ப!ராைனெபா;தசைனயேவா.
ைபெப பா9த@பறைல ம9தப7ெயலாGகOண!ைமேபால
ெவாபமதியறகவ!ைககீ ேழாGெசGேகானடா4ரேவா.
1198 மதிவள,9ெதா6Gகிவ9தி6நாள5.ம.ன5யவ@டமித.ன5$
%திதம,4ேதாதயமேகாதய4தி$ெசாவ!திபாதந.னாள5

Sதயநாடன5ேலாராய!ரேமாெரா.%ளGகள5aGகெவLஞா.%9
தித%தானவ!தமிகவள59ேதவவ.மாெவS ெபயேரா.
1199 அ.னெதா கேச,ம.ன,ம.னவSகழிதலி.;லேக4த
ம.S ேசாதிமாந:திகனவதான5ய.ேறவமி4திரச
ென.Sந.ைம9தs+ேவாமிகல%மகரேமUய,4த
க.னலLசிைலய!$காமேனெய.னகOணக. வ!ய!னOண!னரா
1200 சாலIGக$ேறா,தGகபா$கைலகடா9ெத+9திரவ,
சீலந$ரவ.ெசப!யமா$ற9தின9ெதா%9திற ப!டா4திற4ேதா,
ஞாலேம$றிகி+ @7ந.கள5பாைரபதிெயனவள,9தத$ப!.
மாUெம<4திI ேபாலவ,கி.பமண
1201 ம.னவன9தைம9த,நாவமண

ண,வ!4தன.ம.ன.
ண,வ!4தப!.மரபா.

.னவ.றன;லகள5பா.ெமா<4தி6மண!7கவ!4
ப.Sம9தி+கட ைமந

தவ,பாகா4தி6ெமனபண!94

த.Sைடமடவாட.ெனா6 ெபா ப,தா.றிகவன4திைடசா,9தா.
1202 சா,9தGகடெபாறிதண9த6ப வள5ைய19த64
ேந,9தெம<Lஞானநி@ைடய!$\7ேநயேமா6$%டன :4தா.
ேச,9தி69தமசீைல1Gகணவ.ெசவழிெகா6ெசல4திந.
கா,9தி6.ேனானSசேராடவ,காGக9தியகட.74த.னா
1203 அெபா;தGகOைண9.னவைனயாரவைணநாரத.றா.
:
%திபல ைன9ெசாUவைடேய.rயந$பாெரலா9ேதாOேம.
மமல,மாைலெய.னேவ ம9தம.னநி.மன4திைடமதி4ேத
ய! +ைவேயலாழிK;லகதி.%னகிைணய!ைலெய.றா.
1204 இ9தந$றல4தின5Gலப!தி,கள5ைய9நி$ெகதி,க9தரேவ
வ9ந:வழG9திலதபண4ைதவாGகி7.ம$ைறயதல4ைத
9றகாO7ய4தல ப!தி,கO4திய!னைட9தி6

ரமா

ம9தந$றலேமய ெப9தல4தினதிகI4தமதலமாமா
1205 அ.றி1 ப!தி,களைனவேமலாம ெபGகGைகய!.கைரய!
ெனா.றியமகிசி1$றின5திபைரெம@டபணமதைன
ம.றவப!தி,கவளGைகய!வழGகி.ம$ைறய,ந$கதியைடவ
ெர.றைதயான5Gகிய பேவO7.ேறய!கக79திலGகியேவேலா<
1206 ஆதலாலி9தேவாதந:,ஞால4தGலப!தி,கயாவேம
காதலின5ைன9திலதபண4ைதைகெகாH பதிையந:க4தி.

ேமதககாO7ெய.%ந.மகதிவைணநாரதன5ய
:
ப!டU
தலம.ன.ெபாவ4தவ4 ேராகித$கி.ன. கவா.
1207 ஆரழவள,ம9தண,g9தம
:

யபாதgO6களா$

ேப,ெப%ெமமெபGல4ேதா,கெபGகதிெப$றனரதனா
ேலா+ன4கH+ய யாந:வ!க9த +திெர.னா
நாரத$பண!9ந$றவ4தைலவனான5லேவ9தSைரபா.
1208 ெதா6கடUலகி$%.றி6IL டரவ.ெறால4ேதா.ற
வ6வ%சிறப!.மறிதிைரகGைகமாநதியாகியத:,4த4
தைடவ!ன5$ெச.ேறயா6தியாய!ன4திய!னாரதSைர4த
ப7நினOடா பக,வமி.S ப7ையேயார7ய!னாலள9ேதா<
1209 கடLெசா+கரடகIHைடகைறகா$கசரதரகமாேசைன
மட9ைதயரGகிவள,4தி6மைறேயா,ம.Sமாணாக,பாGகாக4
ெதாட,9ப!.ெசல4aமண!கனகL ட,வ!6மாள5ைகெகாO6
பட,9தி6ெக.னாப7வ.றா.பக,9தபா.ைமய!$பா,4திவ.பட9தா.
ேவ%
1210
திலெகலா பரIத:,4தமதி.ேமலா<4ேத ெப%கி.றநலிராசமா
<வறி
:
மிகப!ராயைகய!ன5.ெம<ன5வேரா6 ேவ9த,ெதா; ேவ9த.மகி
ேவாGப!தி,கண
கண!மலகடIOOடகமல,4தாO4திெபறேவவ!ரதOடன
மதாேய
தக கேச,திலதபணநலகி4தO னப79+யதானமள54
ேத
1211 ம.ன5யவ+4வார9திகழவ9திமாளவGகாேகாலமாநிலகOட9
த.ன5க+ேசாேம ரLசிலாதலந:சரேவதவசGேகாமதித:
:
,4தவார
ப.னேகச பா.ைமபக,ப,பேரச பகமகOேட ர பரவLசீ,
.Sமாரண!யGேகாமளமவ!நாHLKலIகி.றெகௗமாரகா9தார
1212 கதிெரா;நாககான பTமகானGகாச%ெச;GகIசிக

கநாள5Gக

மதனமகி\ரவபாராவேதச வா.க6ெதாடெவ;சிலாசநாகLேச
ரதிகநவராகெம<4தியம,ேகாக.னமா4திேய ர ேவகத+சன வL
சீ,

வ!தமIமGகிசாலாவன வ!ளGேமIமவாரண!யமிகவடகான
1213
மாIலIசரவேண ரமவ!ேயாG வான9ெதா6L 4தவான9த
கான9
ேதவ,ெதா;ெத;ந.மsசிவனேமாெரO7ைச
ெச.% கெகாOடதிகசGகேமச9
தாவ!லOமிப!ராசாப4திய ர9தைசைமெப%மாேவண!திரமகி\
Iலெகலா பரI

னLேச  ர,கேணச%சீசய!லம மா

1214 ச பராலயந:டGகதலிகான9தLசீ,வ!YபாகGதேகா7யTச
ம

வ!ெதா; வசி@டாசிரமப.பரமகப!ைலயT ரம@காளகOட

வ

லIகி.றமாவனநகரேமவா.வாH$%வளமிககாள4திமைலேச

ெர ப!ரா.மகிதGப பாதியTசமிேளாடவOேமIதி+\டவச
:
1215
கத+யவOகாLசிநக,க9தேமIகணகOடவ!சமிகடலதகான
பரIமவ!4தந$பாராவேதச பர %நி4தகGக.மாடகள+
திேமIேசாணாசலGேகாேகச9ெத.றமிமணGலIகி.ற.
றG
மண!ெகாேகாபபத வ!O6கி+ேயேகாலமதிேமUலIகி.றவ!
ேவச
1216
வ!சதமிதிைலவனமிகிலகி.றேதவதனசல ெமழி.ேமIதி
ெவOகா
7ைசவய!4தியநாதெம.சாையயடவ!ேயம%மி.பமளாமிரவனLேச
,
வைசய!கலியாணமGகலமகிசிற9தமIதி+ேகாqசம.றிமாேகச9
திைசகெடா%மிைசநி%Iேகா4தியTசLசி4திதமW சம4தியா, னேம
1217 பரவ+யநாகநாதG பேகாண ப@qசேமIச9திரேசகரLK
தி+சிராெவைலய!%வா1%தலLேச,த:,4தமைவயா71ட.,4திய7
ேபண!
ெபகா,வெமா6திலதபணந.கா$ேபராதகாதலி$ப!தி,க@கள54ேத
யளாளனGகய$கOண!ெயாடம,9தவாலவாய!.கOமிம. டனைட
9தா.

ேவ%
1218 அைட9தத.ப!.மிைட9தள5ேசரல,9தெச9தாமைரவ!னழ4த
தடGைட9ப79தா74தகப!தி,கடன :9தழலி$கா<9ேத
1ைட9தைப ெபானண! ம9தIைமயாேளாெடைமயாHமிைமயாக@
பட,9தசைடபரL ட,ெச ப+ ரெபா$பதGகடைமபண!9பாGகா
1219 ஏ,ெப%ந$ற:,4தGகள5யாைவ19ேதா<9ேத<9தப!தி,கட.கள :9
ேப,ெப%ம4தலGகெடா% ப!+யாதப!ரா.றன7ேபண!ய.ேனா,
ேந,படலிலாைமய!னான5க4ன51ைர4தெமாழிவ!ேநாதெம.னா4
தா, ைன9ததட9ேதாளா.றாமைரகOண :,த ப4தானG$றா.
1220 அப+சGகரச,ப!ரான;GதUமரனள5னGைகதாGL
ெசப9த9தி+வைண4தின5வன.ப!ெனதி,ேச,9தகாைல
:
ெயாப+யகட.க@7Uதயவாதபெனனேவ1லகி$ேறா.%9
தப%ம.னவ.ன5வ.சரOபண!9மகி9கLசா ப!நி.றா.
1221 நி.றிடUநிப.கெமதி,ேநாகிவைணன5நிக4கி.றா
:
S.றனத9ைத1வ9ன$க

Oண!யக.மஞ$றலாேல

.றியெசL ட,ேவேலா<ெசா$றமபல. சி44ெதாைல4தேவ
O6
ெம.றதனாெலள5வ9திGகி.ப!4திெயதி,க9த9திலனால மா
1222 ஆதலினாலின5ய!ரGேகலாதப.ற.ல4தி4தவரச,ேகாேவ
ேயாதU%காரணெமா.%Oடதைன1ைர4தி6வேமா,தய!9த
ேகாதிUய,மதி$\ட$ணதிைசேயாசைனெயைலெகாOடபா+
சாதவன9தன5Uலக9த9த 9த+தவLெச<தலெமா.%Oடா
1223 அGகணம,கி.றசிவலிGகமெதா.றரசநினதGல4
ெபாGகதிேரா.ைச +9தி6ெபா$ப!னதாகிேபாக4தி
ெசGைகவ!4ெதேரS9ெத+சனLெச<தளவ!லெச<வதா<ெவO
சGலI ேவகவதி4தடGகைரய!.ெற.ேமபா$சா,9ைவ
1224 அ9தமண$ற9தசிவலிGகமத$காய கவா1திகி$
9தர.ற

ெதா6aர4திலிரவ!ெனாள5ைத9திலGL

ச9திர.வ9தசைனெச<ச9திரலிGகமெதா.றத.ேன+.றி
ய!9தெவாIலெமLஞா.%மின5ேத4தவ!மாேதா
1225 அ4தல9தானர.றனம9தவ,ம ப!தி,களாய!ேனா,L

சி4தமகிதலமதன5$ெச.றைட9.ப!தி,கH4திேலாதக4ைத
4தத4தட ெபா9 னலா7யள5கிெனதி,ெபா9திவாGகி
4தியைடவரதனா.ய.றி6திய!OைமழI4ேதாளா<
1226 ேமதமி9நாகா%மிககம4ெதாட,சிேமவலாேல
ேயாதி6நி.னா$ப!தி,கHறகாOட$க+தாகி$%ழ9தக.ம
மாதரவ!$ப+பாகமைட9தமலமைட9தவதனாேலயGகO
qத%9திமட9ைதெசவன :ேயய!திOணமாேதா
1227 மல,தைலய!RIலக4ைம9த+ன5.ன5கராைம9த+.றா$
றைலைமெப%நி.ற9ைதத.ைனநிக,மா9தேமாசா$றின5.றா
ன5லவ!டேவந:வ!9தாந: கழிெனா6தமநி%Iந:ரா
லிலப9தி9 ைவ4த9தைச9தி6ெந6G\+ைலெகாேவேலா
<
1228 மதி1டன.மாதவைரவ;4திம.வவ!ைனந:Gமதன5U ைம4
திெகா6ேபா$றின,யா9ெதாபவGகெடாைலவ,யாLெசா$றவா$
றா$
கதி,வ!6பா$கர ர4தி$கதிேலாதக ப!OடLசிரா4தநகி
ச,மைறேயாரசைன19தானதமGகHந:தயGகெச<வா<
1229 மலGகி6நி.மல,கOண :,மா$றிடவ9தனமிGங.வைலவ9த4
தல9தன5ேலதியா9த9த:,4த4ைறகெடா%Lசா,ெம.னா
வ!லGைகய,ேகா.சிரம+9தவ!ராமன5 பழிெயாழியவ!ைறL Lேச
தல9தைனந$ Oண!யத:,4த மாடநாரதS9தண9ேபானா.
1230 நிைனவ+ய கநிபன5கழதகானமண!மகதிவைண
:
ன5வSைரெசவ!ம64;ண,வாய!ரமான5வேரா69
தனப!தி,கட.கழி44தGபலதானதமGகெச<வா.
ன5தமி9திலGகியெபா$ +ைசKவண4தி$ெபா9கி.றா.
ேவ%
1231 ேப மிக னலசீ,ேப,ெகாெள@6%பய,காைதயT
ேதாைசெப$றIலகின5ேலாேவாேராெசா$கெசவ!ெகா6ேத,ேவா,
ேநச$ற தவ,கOேம.ைமயா,ந:6ப4திநிக; வ!ேவகேந,
ேத

4தியைடவ,ப!ன :றிவா.சீ,மி4தசிவகதிேச,வேர
ேதாதித:,4தயா4திைரசக$றிய

ஆகெச<1 1231
*****

பதினாறாவ
ேசாதிப!தி,கைள 4தியைடவ!4த சக
1232
ெபாGக,ெதா%மGறவெபாழிறிக; வண4தி$ெபா9திம.ன
.
றGகமGகOத$றான5ைழ4ததியாைவ1ந: சா$%ெக.னா
ெவGெகா6Gகாமாதிகைள
ெயா%4ெதாழி4தசIனக.றா.வ!னவேலா69
Gகமைறவ74ெத64தaயவ!யாதைனநிைன9Kத.ெசாவா.
1233 \7யநா.மைறவாண,U4தி4தபரந:லIகி.ற
ேக7லGகைத ேமலாகிள4தி6ந. ராணமிGேகவ!ேயா<ந:
வா7யைடந,தமமகி9தள5 வளUந:யதனான5$
நா7லிைணய!.ெற.%நரபதிெச<ைகைய கிநவ!வதானா.
1234 ச,மைறேயா,ரவட.றமிமைரதண9ேதைப

ரவ!@7

1தயமாவைரக@7ேனாராழி4ேத,ெவ<ேயாSதி ேவைல
ய!தயமதிெனாைம1டன5யவைணநாரத.றான5ய
:

மா$றா

லதி,கழ$காலரச,ப!ரான பா+சாதவன4தைட9மாேதா
1235 வO7ன9ைத1மOடலெபா@6மல,தமண!ெயாள5பர G
Oடந:,ப79ேகாதிெச பவளேகாலேமன5சிவெகா;9ைத
கOட7பண!9கத ப!தி,க கட.கழி4தைட9தவேனா,நா@
பOடேவதபராயணேரா6 ப+9ந$ெறாழி.ைற +9
1236 வ9தி6மளவ!.வானவ,ெபமா.மாெபGேகா ரவாய!.
9ைதநா.மைற1;ெதாGண,9Iலேக4தி6ெநறிேச,
9தரந:%ைத9தெம<யழ9aயவ$கைல1ைடயழ9
த9தகாலவைனகOடவ.றாள5$றடமண!7பட4தா9தா.
1237 தா9ெத;ம.ன.ற.ைனேந,ேநாகி4தவன5யாசிக\றி
வா9தைனெகாேலாம.னந:ெய.னாவள ெபறமா$றந.கைறய
ேபா9தி6மதிய ெபாதி9தெபா$ச7லவணேமIமாரைத

K9தமாதவ,கழாGகO.%ைத9தி4திட4ெதா;ைகவ!4தா
.
1238
ெதா;தைகதைலேம$ மபெம<ெபா7ப4தி4தி6கி.றெசா$ற
நா4
த;த;4திடெச9தபன5யெபா@64தாமைரகOகணரவ!
:
ெபாழிதரIளகிடவ.ப!$ெபா9தியான9தவா+திய!.
;கிெம<Lஞானவ!ழிய!னா$கO6Oெட;காதலி.மW Oேட
1239 பாலி.ெவOடரள9தைன4திைர @7ப9ெதறி9ேதவ!ைளயா6L
சீலமா,ைவைக4திக னலிட4Lேச,9தெதளதத:,4தL
சாலந:வானேறா<ச9திரதட4LசGகர.ேகாய!லின.பா$
ேகாலவாள5ய!ரO7@டேதாெரைலெகாOடமா,கOடத:,4த4
1240 நான9தமதான

+9நவ!Uநைல9தினGகா%

மானபOபா7ய%பதர.ேற யண!ைகவ!O7டவல,4தி4
ேதன59O6ேதகி6மிதழிசிகழிைகதிக9ெசLச7ல
வானவ.ைசமைறைறநடா4திைவகின.ைவயகGகாேபா.
1241 ைறைமய!னGஙSைற1நாேடா%ெமாழி1வாய!ரன5வ,
க% ைவய7சிலள54வா.மதியமGகைலெயா6Gநா@q,4த4
ைறெதா% ப79aயமாதவ,த9ைணய7ெதா;ய,ப!தி,க
ெப%திேலாதக ப!Oடமள5பா.ப!Lஞக.ைச1 ேபண!
1242 மாமண!வர.றிமறிதிைரெகாழிமமல,மண!வாவ!
நாமேவலரசனO,Iண,9ேதந.நிகண4தவ,நாக,
ேதமலரலGக$றிOமSேவ9த,சி4த,வ!Lைசய,ககி.னர,க
ேள%ப!தி,கெளO7சாக4த+யாவமW O7னர.ேற
1243 நா9தக4தடைகநரபதிய9தந. ன.கிேயய.பா$
ேச,9ததகிணாப!க4தனா<.b$றிகழிட O6ந.ைசய!
ேன<9தமாமைறேயா+ைச4தி6மா$றாலி9சGக$பேந, +9தாG
கா<9தி6தைபத.ன5லாவாகி4தGலப!தி,கைளய மா
1244 வ;வ!லாசிறப!.ம.ன5யமரப!.வ9தகி.றெவ.ற9ைத
கழிெபGகாத$காைளயானாகி$கைலகடகட9தனனாகி.
ெமாழிவ9தவGகOய.றனனாகி.ன51ைரதவறிலனாகி$
ெபாழிதGகாத$ெபாவ!ைடபாக.சைன +9தனனாகி

1245 அ+யந$ற:,4த4ைறெதா%ம.ப!னைட9தியா.ப79தனனாகி$
றம9தவ9தாெனாவ7வா9த9ைதெசா$றவறிலனாகி$
ப!+வ ப!தி,ந.ப!தாமக.ப!தாவா ெபGலப!தி,கயாவேம
ய!நில

கழெவ@டபணGெகாOெடதி,கமாகேவேவO6

ேவ%
1246
ஈGகைட9ேதயாவேமெயதி,க9த9தியானள54தவ! ப!Oட4
ைத
வாGகிய9தாெதாழிய!.வைலய!லாய!,ரப.ம.றவா<ைம
ந:GகலமSல4தின59திகப@ேடனா<ேந,வென.னா
வாGகைண9ேதா,ெசவ!நிைறபவைற9திேலாதகமதைனயவ,க@கீ 9தா
.
1247 ஈ9தி6மRேவைலதன5லிநிலேவ9த.ப!தி,கள5. $ேறவா.
ேறா<9ய,ெபா.Sலக%L ர,வ7வGெகாOடவ..ேறா.றிேய
ேனா,
தா9ெத+யாவைகயைட9தககரபா4திர4தி$ற9தயாI
மா9தரGகட.ேறவரத9மாேபாலவ9தினாரா
ேவ%
1248 அ9தேவைலய!.ம.னன+யப!தி,கட ைம
9றேவகாOடUேமதிGகாத.Oேட
ந9த ப!தி,ககாணநான.ைடேயென.னா
சி9ைதமகி9தாGக.ேனா,ெச மாசிெப$றா.
1249 ணா,ைம9த,த9த தவ,Kழ9ேபா$ற
வணாப6தல.றிவ
:
6வ!சய4ேதா6
:
ந:ணாHட.வாெக.னாேந,9ததவமW 9தய.மா
காணவரனலதிGகழ$ேசவ7ய!$கல9தா,
1250 இ9த4தலமா.மிய4தின5% ததனாலிைறேயா
ன9தம$றவறLேச,9த+ய கைழநா@7
19Gகாத$ப!தி,க@யGகதிந.றேவ
த9த ரெம.பதைன4தாவ!வ!ளக9த9தா.
1251 வாவ!திகவண4மாண!க மாமைல

ேமIெச ெபா.ெகா7 ேவணவாவ!ன :9
வைலய9தா.ேபா$% ேபா.னைனயானலளா$
ேறவவ.மனேச<சீவ.4தனானா.
1252 ஆனவாய!ரநல+யன5வர9த
மானேவ$ைகம.ன.வOைமகO6மிக
தான9த.ைனநக4த4த ப!தி,க6<4
ேமானஞானவ!.ப4தித.ன5U$றா,
1253 ப.னவ பராைரபா+சாதவன4தி.
வ.னமிந.மண!Oம.ன.ற.ைமகாuஉ
I.னவ+யகாதUள ப!74தாG9த
ெபா.Sலக4திS ப,மைழமிகேவெபாழி9தா,
1254 பO,பாவமைன4 பாறெச<வதாகி
Oண!யமா<ேமலாகிெபா9

@பகான4

தOணனO,ேகாய!$க+யநிதிதிைசய!$
றOண9ளபமாேயா.றனபசிம4தி
1255 தாவ! கந$ற9ைதசகலIல ெப%வா.
ேறவேதவனளா$ேறவவ.மலிGக
ேமாவ!.மைறேயா,த மாெலா.ைறயGேகதாப!4
தாவதானதானம9தமைறேயா,தவ!
1256 ேகா7ெச ெபான9தழக.றனGெகா64தாG
காடவயமாம.னன9தவLெச<தம,நா@
ேட6Gகதிகண9த:,4த9ேதா% ப79
மா6நலவைணவலன5வ9$றா.
:
1257 உ$றன5வSைரபாSைரெச<ய!9தபதிய!
ன$றம%ந.மகிைமயறி9தைனெகாெல.னா
ம$ைறய9த4தல4தி.ைவக..%ைவகி
ெபா$ப!ேனாGGகய!ைலதர4தி$ேபா9தா.
1258 அழிவ! கம.ன.ப!னானதாைனேயா6
ெம;தாமைறேத,வாய!ரமான5வேர4த
மைழய!னக6கிழிமதிKமாடந:6
ெபாழிேச,9ேதாG ெபா$ப!$ேபாகவதிய!$ேபா9தா.

ேவ%
1259 தாவ!ல4தல4திெல@டபணLெச<
ேதவவ.ேமசைன4ெத+சனLெச<ேவா,
ேமIெமOடைலவ,வா.ைறவ!ப!ேய
யாவ9ெதாழசிவ +ய!ேன%வா,
1260 பரIபLசாமி,த பLசகRவ!ய
மவ!யபேலாதகமLசன4தினா
ல+யவேணசSகா@6ேவா,பல.
க+யகOடப!ரா.கழறேவO6மா
1261 ஆடெச<வண4தரSகாென<யா$
பT6றேவா,வ!ளேக$% ெப$றிேயா,
ேதடGகதியசிவ ர4தின5$
ேகா7ந.ல4ட.\7வாவரா
1262 ந9தனவனமண!மாைலந$%கி
ல9தனமாதியTசSகள54ேளா
9சீ,ேகா7நUகெமாெரா.றிS
ெக9ைதேச,கய!ைலய!ன5ன5வாவரா
1263 ழ9ைதெவOமதிசைடழகS.
பழி9தி6மாலய9தைன1Oடாந,
ெக;9தவ. ட. திதிய$%ம.னதி.
வழGகி6மதிகநா.மடG Oண!ய
1264 தவல9தினவ!ழா4தG9திGகள5
ன5வறலிென;சிந.கிய$%ேவா+யாO
டவ,மண!4ேத,வ!ழாவண!நட4ேவா,
சிவப!ராSட.சிவ +ய!$ேச,வா,
1265 உ$றவ!4தல4திைட1ய!,ெம<ெயா4ற
க$%ண,கைலவேலா,கOடமா4திைர
ெபா$ ட.ெபா9திேனா, ன5தேமன5யா<
ந$ெபGகய!ைலய!னOண!வாவேர
1266 ஆய!ேனார,வளவைற1மி4தல4
ேதயநா.மைறயவ,கீ 9தவெபா
ேச1ய,வ!

ேதா<சிகரப9திகO

ேமயெச ெபாறிகேமவாமா
1267 உ%ெமா,ந.ப!7யனதலவ!ேனாரவO
ைறவ!னா.மைறெத+ேகா7ய9தண,
க% ைவய7சில.ன5யதலGகள5$
ெபறIவ9தபலேப%Oடாமா
ேவ%
1268 ச,ககடIள.னசIனகன5வவ!9த
பதிதன5$றிேலாதகLெச<பா.ைமேயா,பலைனயாேமா
திதரல+மாேதாெசா$றி7.ம.றவா<ைம
மதிெபாதிச7ல4ெதGகவானவனறிவன.ேற
1269

கUநலி.பமிக Oண!யமள5பதாகி

நிகதல

கவதாகிந:பவ9ைடபதாகி

யகமகிதரெவ மாSகான9தகானெம.%9
திகI%நாம ெப$றி4திநக,ேச,9திலG
1270 த9தின5வ,கா,Lச9நிதித.ன5யாS
:
மி9திIைடைமெப$ேற.ேமைலேயா,த .யாவ,
9தா ெபா9தி.மிக Oண!ய9த.னால.ேனா
ரக9ெதள59தள5ன :6மறிவ!னாU பராவா,
ேவ%
1271 சீலாIப!தி,கH%Gகதிேசமாகைதெச %கி$பவ
ேரலாIெபா@பக,கி.றவsகாதின5ைற4தி6ம.ேனா
Y,கயாIெமா6கிவ!ைர9வ!u6லாவ!6 ர ெவ9திட
ர..ன வ!ைள4தி6ெம ப!ரா.ேமானஞானந.4திெபா9வா
,
ேசாதிப!தி,கைள4தியைடவ!4தசக$றிய
ஆகெச<1 1271
*****
பதிேனழாவ
த:,4தசக
1272 மைறநா.மனGகிட9தவ;வ!ல@சIனகவ.னகலாப

ெபாறிமய!ன5.றனவரதநடனமி6 ெபாழிறிக;

வண4தி

னைறதத:,4தGகடமில பவந:Gகிடவா6மா.மிய4தி.
ைறைமதைனவா% ராணன51ைரபெனனெமாழிவதானா.
1273 சீரா,9தகா,4திைகந$றிGகH%9தின9த.ன5$ேச,.வார4
ேதாராழி4ேத,ெவ<ேயாSதிபத..மண!Oட49தி4தா.
ேநராகநி.றவ.ம9திரநவ!$றிந,தாநிைன9தேத<9
ேபராதெப பவேநா<ெபய,9தத.ப!.சிவேலாக ெப%வர.ேற
1274 வனசமல,மாள5ைகய!.வO79தி.ன5ைசபா6 வOடானLேச,
தைனநிகர4தட ப79தGகிதமைறயவ,4தானL ெச<ேவா,
நிைனIதெநLசாUநிைனபG.மாதிெவ9ேநா<ந:Gகிவா.ேறா<
கைனகதிராய!ர பர கனலிதனலக4தி$கல9வாவா,
1275 இரவ!மண!4ேத,Oடேவ ரவ!1ததிந6ேவ% ேவைல
மவ!யவ4த:,4த4தி.மா,கழி4திGக@7GகOமாதிேனா6
ெமாைம1ட.ப79தா64தம,ந$ 4திர,ெப$%வ9வாவா,
பரIசிவம9திர4ைத ப.ன5.னா@ப7ய!லர.பதிய!$ேச,வா,
1276 உைறதம4திGகடன5ெலாOகைலேச,ரைணய!ேனாைரத.ன5.
மவ!யவ. ட.ப!ரமதாOடவ,மாைசெச<ேவா,மேகசேலாக4
ெதாப!ரமக$பைற9கா9த4திS4திரேனா6$%ப!.ைற
மண!நவ!மானேமெகாO6சிவேலாகமதி$7யா<வாவா,
1277 பGகமிசீ,தமாக4திGகடன5வ!ேச74ெதO7ைசபர
ெபாGகதிேராSதயெபாப!ன5ேலப

ப+4ேத,@6 ேவைல

யGகவ.ம9திரநவ!$றியர.றி.ன4திய!ேனாடா6மா9த,
Gகட.பவெமாழி9 9தமாய4வ!த4திேச,வா,
1278 ைமகிடமாGகட.க@7.மா.ேற+வாள5ரவ!ேதாறா..சீ,
மிகசிவநிசிய!ன9தேவகவதிதன5.கிவ!ழிLசா
நகைனநா.கியாம4ந.கசி4த9தானநய9த:ேவாெரO
7பாலக,ைசதின

+யசிவ +ய!$ேச,9வாவா,

1279 இப+சGகம,9ைற1ெமைலய!ென மW சனள59தவாேறா
ைமப719திநயனவலிதவ

+தல4தி.வOைமேயேயா

ெவாப+யநவமண!ேசய,வ!மான ேதறி1 ப,Kழ
ெசப+யIலகெமலா9திைசவ!சயLெச<தி.ப9திைள4வாவா,
1280 மானIய+டபரவ!த.ன5.மண!க.ன5ைகைவசாகமாக

நானமபOண!ன,கணவ!பலதானபலநOண!வாவா
ரானவேதாதகமாம4த:,4த4$றதகிணாயன4தி$
பாSமதிதைனயரவ ப$றி6நாOகினரபல4ைதேச,வா,
1281
ெகா6மறலிதைனய!ட%Gைரகழ$காGகவSய!ைரெகாைளயT9
த
க6வடGக9தர4ெதGகO,தேலா.றின5கைணேயாெமைல
ந6வ%ந.மாதவ4வசி@ட ன5வ.கOடவசி@டத:,4த
ப7பவ,பOபா7ய%பத9ைவ பGகய.ற.பத4ைதேச,வா,
1282
கைனகதிேரா.கட.க@ேடக6 ப+O76மா.ேற,கடாI
ேவைல4
தின ெபாேபா,கள4த ர,ெசGதிைடநா% வசிர4தா.
மனமகிவ!$றகிதமாைலேமலண!9திலGமி94ரத:,4த9
தன5Uய,பGன5த4தரமா7ேனா,யாகபல4ைதசா,வா,
1283 பா, கழ:ரா%தின ப79தா7$சாகமகபல.பைடபா,
ேசா,வறந$றிGகHவ9தா7னர வேமதபல4ைத4<பா
ேரா,கரந:ர9தினரகின5@ேடாமபல9த.ைன1%வ,நாH
ேப,ெப% யாகாதிக.ம ேபணாதபல.கி$ெப%வர.ேற
1284 ரைணய!$கைலெயா6GGவதன5$சGகிரம9த.ன5லி9
வாரமதிென64ைர4தமாத:,4த9ெதா%மா9தேர<9த
வா,கலிK;லக4தில.ைனய,த தர4தில,கார ம
ேவா+னவமாபதிதSவமைட9தி6வ+Oைமயாமா
1285 மிகவற ெபாள5.ப வடவதா<ேமலா<வ!மலமாகி4
:
ெதாகவ

Oண!யமா<4ெதாபதியா<ப!தி,கபவ9ைடபதாகி4

தகனடவெகா7ந$ற9திமாச,க.ெசGகதி,மா,கOட.
றிலக வழிப6ம4திநக,ேச,ந,க+ெசப!ன5.றா<
1286 நவ!.றி6வ,ணாசிரமந.கைடIெபறநாHநா71ள
வ9 +$றனேரUைரக+ய பரமசிவSவமாவா,
தவ9தமி4தல9த.ன5$றமிைடoறதைடயாவைககேணச.
சிவ9தக.வ6கன5வ,ைசெச<ய!ன5கற:,9வாவா,
1287

கல+யேகதாரமைலகாசிமாகாள

@கரLசீ,

திககமலாலய9திைலவன9த:திேவதவன9திெவOகா6

மகிதெத.மைரதன5.மIகதிையெப%வா.ைவேவா,ேச,
மிபலமானைவயைன4ேமIவ,வணநக+.ேமIேவாேர
1288 ஆதலின54தலெமலாம4தலGக@கதிகெமனவைற1மி9த
காைத கதப!ரமைகவ,4த4திரO6தைலய!@டெவ.ப
ேதாதி6ம4தியாய4திேனா,9தி6கசIனகெவ.%ைர4தா.மிக
ண,வ!.ேமதநவ!யாதனOமாணாகன5வ,ேகாமா.
ேவ%
1289 ஆ+ பவமா$றியவாகினாலாரண9ெதள5I$றி6ம9தண :,
ேசந.பலத:,4தவ!ேசடமாLசீ,தGகைதெசப!6LெசLெசாேலா
ேரா,I% ப7ேயாதியேம.ைமேயாேரா,9சி9ைதெகாH4தி6ம.ப!
ேனா,
பா, ர9தபா,4திவராகிேயபரவ பர4திெபா9வா,
த:,4தசக$றிய
ஆகெச<1 1289
*****
பதிென@டாவ
நள.கலிேமாசனசக
1290 அ+யவ!ரத Oடவ9தணராைவய4ேதாரGகமாக
Iைரதநேலாய!ரா1ைறகி.றசIனகைன1$%ேநாகி
ப+வ!Sட.ெபௗராண!ேகா4தமனா ப.Sதவப7வKத
னரபதியாநள.கலிேமாசனமானகாைததைனநவ!வதானா.
1291
அHடெனO7சாகLKழGக,லெகGக,Lெச.றளபெசாG
ேகா.
மவ!யமOடலGெகாOடமாகீ ,4தி ைன9மைறவர ப!ன5.ேறா.
வ!ரIமற ெபாள5.ப வடைடவானசைனெச<வ!ப!.ேமேலா.
:
கத+யபரராச,கனகமண!7ய!ட%Gகமல4தாளா.
1292 ;லக9தன5ேல@7ென;த+யச,ேவத$%நாேவா
னழிவ!லரன+யதிவLெச;4ைத1பேதசமளாசாைன
ெபாழிதந.மவாச மல+@டசி4ேபா$றிநாHG
ைழI%ம. டனக47ய!4Gேகாதிறவண.ற.னா.

1293 அட.மிெவ பைடகா4தலைமசரண@ டbகமறிவLசாைம
ெதாைடெப%நலிய$கவ!aGகாைமa<ைமண!Iைடைமவா<ைம
1டS+ய7 றGகா4ேதா பபைகெயா6கலிைவ1ைடைமOட
ெகாைடமட ப@76ேகாதிவலயGெகாGமெபா$லI4ஙேதா
ளா.
1294 ழGதிைரகடUலக;ெமாமதிகவ!ைகைறய!$கா4
வழGகலிவலிெதாைல4மவல,த மாய!ைரவாGகிமா9தி
ெகா;Gகன$ெசGதிதைன74மிகம@7ெயதி,ெகாபள59
தழGகிைலேவென69தடைகதாGநளென.%ைரேமாGேபரா.
1295 ஆHமைறல4தின.ப!னவத+4தவGல4தினரச,ேகாமா
ன :HமHடேனா,நாண!4தநியமகட.கண!ரப!ெச ெபா.
வாHைறேச,ந: +ைகம.ன :ளகைச1ைடமGேச,4தி4
தாளதன5$ெறா6ேதாU9தகவகிச@டகேம$கவச9ெதா@6
:
ேவ%
1296 ேகா@7யசிைலைகதாGகிேகாைதயGலிய!$ேச,4தி
@7யேபராவ9தா.றப!ண!4தியGக
ள@டெமGக,9ைவபெவOணGகவ!ப
:
ப
ேவ@ைடய!.வ! ப!ேவ@6ேவ9த,கேளா6 ேபா9தா.
1297 டGவாUைளமடGக.கிய க,கLK
கடGகHGெகா7கப!.SGகOடகவனLெச9த:
பட,9ெத+வதி$ெசGகLச பலமல,கி.றந$9
தட9தமிடGகெளG9தவைலகOண!ேச,4
1298 OடநாOெடாட,சிந:GகிெபாGகாெனG9தாO7
ந:Oடவாலிைனெகாழி4ேந,க6Gகாலிேனா7
காOடெசவ!சிலி,4க6Gர.ஞமலிKழ4
aO7ேயெதாவ!லGகி.ெறாைகெயலா9ெதாைலIெச<ேத
1299 பைசவா ப+ேயOடபாழிேயாராழி4ேதேரா
Sசிய!ேன% ேவைல1%கதி,ெத%தலாேல
நசிைலயய!ேவலGைகநளனன5ேவ@ைடயா7
யசிைலேவடேரா6ம பசியாவ9தி
ேவ%

1300 ேந7ப 9ேதன5ைறமல+ன :6L 

பOபா6

ேமாைட னலினா71வ9சிகட.ற:,4ய,தகீ
ழாட$ப+oரரச,ப!ரானGங.ெபாதிேசாற9தி1ட.
ேவடபைடகKதரேவவ!ரேவா,க.னவ!ழிய!.றா.
ேவ%
1301 மாய!ஞால4தி.னவ9தைட9திடIமாக
மW 1ய,தவ!ன5.%ேமதன5ன5வவதா1G
:
கா<சின4தரவ9த:O7காள5மGகஞல4த.ெம<
ேதாயIGகனIகாuஉ4Oெணன4ய!Uண,9தா.
1302 Oெணன4ய!ெலழா.K9தி6மைமச,பாவ
Oண!ய

கUேமைன ேராகித,வ!ரவ!ேபா,ேவ

லOணலிG$றெத.ெகாலHதிெய.னம.ன.
கO,றகOடத:யகனாநிைலக@6ைர4தா.
1303 ஆGகேக@ேடா,யாமரச,ேகா.ற.ேம$பா,ைவ
தாGகிேயா,சரதமா$றLசா$%வா,தைலவவ!9த4
த:G%கனIகOடத:ைமந:Gகிடந$சா9தி
பாGகினா$ +திப!.ேற$பலி4தி6 பக$கனாேவ
1304 ஆதலால பக$கணரச,கO6ய!றலாகா
ேவாதிட7.வாதப!4த%கனவ9தி<ரம4
ேததமா ெவ9ேநா<சி9ைதெயOண!யதிைடய!ென<G
காத\+ராகைடகOகOடகதிSOடா
1305 கைனகட.க@7.ெவ<ேயா.க6 ப+4ேதY,காைல
நிைனI%Gகனேவா,திGகண!க4தி6 பக$கேண9
தைனநிக,தமேசதாதைனவ!6கி.றேவைல
ய!ன5வகனவ!ய ப!லW ைர9தின9தி$ேச
1306 கழிதகனவ!.ெச<திகாO7யTதரசேரேற
வ;வறவ!ய.றதான வழGகிடேவO6மி.ேற
லழிதராதளேவO6மறிகெவ மரெச.ற.ேனா,
ெமாழிதசா9திம.ன.74தில.9ைதoழா
1307 சிபககழி9தப!.ன,4திகமண!ண!னாS9
ெதாெப9தான5ேகா@7Kதா7யாI9ேதா$ேற

யலU$றLசிறாேராடா9தைமய9திெய.S
வலிமா.றைன1ந:4மலேச,வன
1308

9தா.

9கானக4நாப@ 9திையெயாப644

த9திற.ம.ன.ற.ன9தன51ட.சா ேவைல
ப9தவா<பா பதாகிபைகெகா6நடென.பா.
றிக9தெம< கமா.ற.ைனசீ றிேயத:O7னாேன
1309 சீறிேயத:Oடேலா69த:வமர ேபா$ெச9த:
வ%ய!,நள.றனெவRவராவ!ட4ைதவ
:
@7
:
\ற+தாகிேயாGகிெகா;9வ!@ெட;9மO7
மா%ெச<நட.றாS வன9தன5.மைற9ேபானா.
1310 திRவ!யவழகி.ேமேலா.ேறெசலாம;Gகிமாசா<
ெவRவரா4த:O7யGக வ!கி,தமிறேவேமI
மRவ!ைனLசப!.னரற ப!749தலாேல
ெயRவ$றிப.னன5ட4தவ.ெறாO7ேன<9தா.
1311 அ.னவ.சி.னாேளகவ9ததிக$ப!ென.ன4
த.ன5கெரழிலிேனாG9தமய9திெசாய வர4
கி.ன@டைலவனாகிய!.னற:,9திப.ன
ம.னவ.ற.ேனாேடகிமாதிைனவைலேச,9தா.
1312 ஆGகவ.ப!.SLKதGகா7.னவைனெவ.ற
பாGட.றனெதாசீ,ப7ெயலாமைடவ!$ெகாO6
த:G%GகனIவ9தி4த:ைமைய +9தெத.னா4
தாGகிய9தா,மா,ப.ற.SளGெகாO6ம.ேனா
1313 தGத:,4தGகேடா<வா.றமய9திெய.Sமா
மGகல9தந.ைம9த,ம9தி+4தைலவ,Kழ
ெவGக, பரILெச ெபான5னமண!4ேத+ேன$றி
ெபாGெவ பைடய!ேனா6

ரவல.ெகாO6ேபா9தா.

ேவ%
1314 ேகதாரமவ!4தGகிள4கையப!ரயாைககிள,வாேனாG
ேபாதா,9தவடகான ெபாGகிெய;Gகாள59தி கலவ9தி
காதா,9தைழயன+4வாரமிமாளவமாகதGகரேகால
மாதாரமா4திநக,பLசாசர4ேதாடாரைணந$கான

1315 ப!றGகி@7னகானLசடா1தலLேசாேமச பTமகானL
சிற9தி6மLேச ரLசலிகாயாவனGேகாரேரச9த:தி
லறGகைரநாேவதவ!யாதாசிரம ெவதி+காசிரமமாதி
கறGதிைரகாவ!+Kகதி+சிராகியGகO6ம.ேனா
1316 ெதO7ைரேமாதிகறG9த:,4தமைவயா7யவ.,4திேபண!
பOடந$%ன5வ.ப.Sதமிெசா.மண பாO7நா@7
வOடெல64தைல ர@6 ைவைகநதி164தமரா ேரச.
கO6%ெசா$சயனயனக,ரநாயகிதாகO6ேபா$றி
1317
ெகா7மாடமதி$\ட$ணதிைசேயாசைனெயைலெகாO7லG
ெபா76தழெலனேவெபா9தியெத.வண4தி$ெபா9திநாH
ப7ந:6 கெகாOடபாதாளநாதைன1 பGகி$பைச
வ7ேவா6டனாகிவள,நாதவதிதைன1 வ9தி4ேத4தி
1318
;ல
கதர ர நி.%ழG.றி.;I4ேதா
ளா.
வ;வ!பதிமகிைமைய1மன4%நி.மல4திைன1GகO6.ன
மழிIறெவLKதா7யலமரெவGகலிநலியவக.றிடாெவ
பழிக;I ப7றி4ப+ேமதயாக4ைதபOணU$றா.
ேவ%
1319 ஆதிய9தமிலாதவர.றி
ேகாதிலாதெபா$ேகாய!$டதிைச
ேயா\வ!ள5ெயைலய!ேனாGகேவ
காத\,கனக4தலக மிய,
1320 மாகந:ணவமாமண!ெகாO6ேவ
தாகமப7யாய!ர9aண!ற:இ
ேபாகம.ன5யெபா.னகெர.னேவ
யாகமOடபேம4தவ!ய$றினா,
1321 ம9தமாத வச9தநா@
க9க ப@டGக@7வ!64திைச
ந9 ேவதியேரா6ம9ந.னள.

ற9தேவவ!யLசாைலய!ேலறினா.
1322 ஓ6வா ப+1$றளப7
நா7ேயாமநய9 +9ெபா.
னாைடயாபரணGகளண!9தண!
ந:6ேவவ!4தறிையநி%வ!ேய
1323 ஆO6தாென.றைறவைபயாதியா.
மாOடGகனேவவ!யைம4தப!.
ேவO6மா% ைவய!.மிதைவெம<
Oடேவதிய,ைச +9தன.
1324 ஆசிலRவடா9த4த9தமி
வாசமாமலய4ம9தாநில
வ : Gகால4மி.னைனேயா6 வ9
த:ச.வ!Oணவேர4தவGெக<திேய
1325 ேமIம9தமி9திைரயா1க
ேமாவ!ப கேழாGநள.றன
கியாIநகிய!Gகலித:,4த
வேணச.ெபா$ேகாய! 9தன.
1326 எ9தஞா.%மி9வ!ைள4தி6
9காதலேரா6%ைவைகய!
ன9தேவ9தனவப!தெபய,
த9தநான9தானLெச<ப!.
1327 ெசGகன$றைனெச<4தியாபவன
ெபாGவண4ெத

ன5த.றன

கGகOமாநிலெமGக,மா$றேவ
மGகேலா$சவம.னSOடாகினா.
1328 ப!ரமைகவ,4தமாமிெபGகைத
சரத.%தைலய!@டெவOபதா
+யவ4தியாய9தன5ேலார,திந:
நரநேள9திரந.கலிேமாசன
1329 இ9தநள.கைத
ச9தட. க
சி9ைத1வ9தன,

ெவ9ய,சி9வா,
நள.கலிேமாசனசக$றிய
ஆகெச<1 1329
*****
ப4ெதா.பதவ
திவ!ழாசக
1330 எனந$ ராணன5ெசா$றேலா6ெம;தாமைறசIனக.
ன5த9தயG கதGகGைகெபாதிெசLசைடசGகர.
றினம. \ரமகி;$சவGெகா7நா 9ததைனந:
ண!ந9தேவாெகனஞானந:6ெதாழி.ேமIKத.ெமாழிவா.
1331 ேவதாகம4தி.வ!திேயாகீ ,4திவ :

ைவகாசிரவ!ய!$

பாதாளவச.மகிேவாG,வபகGெகாபகமதன5
:
ேனாதாள5ய4திேனாேரதின4திS%ேவதபாரக,தமா$
ேகாேதமிலெதாேகாவ!லGெகா7ேய$%வ!4தனனேரா
1332 பக,பலியGகHடன :பதாைகபண!ெயா.%ம.மடவா,
வ!கி,தGெகாேசாதிமண!ெகாO7ைற4தமிமாடவதிய!ைடந:
:
O
மகர9தயGமண!ேதாரணGகOமண!வாய!ேறா% வதிய
சிகரGெகாெச ெபா.மண!நி.றிலGேதY,வ!ழாகOடன.
1333 ஒேகா7ெச ெபானைவநகிந:6லெகGேமாGதிநா@
7நாHநி.%நடமா6கி.றெத.வண4தின5ைடகO
டOேமIத:,4தவ!ழI வ!ப!னண!ேச,தரகOடன.
பரராச,ெச ெபா.7யா$சிவ9தபாதாரவ!9தநளேன
ேவ%
1334 கைலகடகட9தன,கைரகOேடாதமா
வ!லக ேவதNேவவ!யா$றிந
லிலகணவ!ழாவண!ெய64தலானள.
ெறாைலகGகலிெயலா9ெதாைலகி.றானேரா
1335 ம$ைறயநளெனSம.ன,த ப!ரா
S$றெவ ப!ரா.றைன1வ9தா9ெதழ:இ
ெவ$றிேச,பைடெயா6 வ!ைடெகாOேட1ய,
ெபா$ வ64தத. +ய!$ேபா9தன.

1336 அ9தநவ!ழாவண!யைட9கO6ேளா,
ப9தெவ பவெமலா ப$ற%4ந$
க9தேமகமெச;GகமலபT7ைக
ெச9திவள4தின5$றிைளகி.றாரேரா
1337 வ9திேயயாய!Sமாகபாதல
பர.றி4ேத,வ!ழாபண!தேவO6மா$
றி9ெதாதின9த+சி4ேளா,கH
ெபா9வரழிவ!லாேபாக4திேய
1338 அ9திவOண4தைனயOணலGைகேவ$
க9தேவண9தித.கணGகட ெமா6L
ச9தத பUய!,தைழபநாெடா%
9திய!$ணவ ேபா$றகாO7ந:
1339 உ4தமமாநவத:,4த4Oைம1
மி4தலெபைம1ெம64திய ெபாணா
த4ைணெயன5SெநLசைமகிலாைமயா$
9ததந$சIனகெதா4தெசாUேக.
1340 அவ!9தி6ம 4திவமதா<ெச1
பவGகள5வணபதிையகO,றி$
றவ!,9தி6

4திவ4தி$சா,பவ

வ9ெதாமதி1றிெலாழி1மாலேரா
1341 ச9தநா.மைறயவ,த ைமநி9ைதெச<
ப9தபாதகெமலா பாறெச<தி6
ெம9ைதெய ப!ரா@7பாலிைய9திலGகி6
ம9தந$பதியைரயாO6ேமவ!னா
1342 ரைணதன5.மண!ெபா9ேமாைடய!
லாரHட.ப79தOணெச.ன5ேம
வா+ச9தயGமாைலசா4தின,
ேந,வர4தினநிைன9தயாIேம
1343 ேமIரைண1%வ!சாக4ேதாGெத.
வண4திைறந$ ப@qந,
பாவமானைவெயலா ப$ற%4தேரா
தாவ!ச9ததி1ட.றரண!தாGவா,

1344 அ.றிேயகய!ைலய!னைண9தந9தநா
ெவ.றிய!னவமண!வ!மான4ேதறிேய
.% ெபாழிெறா%L ேவைசயாUற:இ
ெச.றரSட.சிவ +ய!$ேச,வா,
1345 ெச 4தராயண9ெதகிணாயன9
தப!லாவ!6கள5$சா,9தமாக4தி
ெனாபGகைலகேளாதாதநா@கள5
னெபL ட,கைளயரவ9த:O6நா
1346 இ9தந$ற:,4தGகள5ன5தினா7ேய
ய9தணரGைகய!ன+யதானGக
சி9ைதய!.மகி9தின5த:ேவா,கடா
ெவ9ய,பவGகைளேவர%4தேரா
1347 அ.னநலண!கலமார9கி.
மி.ன5ைடமாதரா,வைணந.மண
:
ப.Sகா<NறைடபL பாயேல
ெய.Sமிேபாகேமாெர@6ேம<வரா
1348 இ9தந$ப!ரமைகவ,4த4த:Gகிைத
ந9தி.சன$மார$ந.க
ப9திேச,கி.றெவOபாெனா,நா.கதா
ம9தவ4தியாய4தினள5$காO7யா
ேவ%
1349 ச9திவ9தைனத9தமாதலLசGகர. கதGமாலயL
9தர9திககி.றசைன.%ம.ப,ெதாடGமாமட
மி9தவOகைதபOப!ேனாநா. ட.ெசவ!ெகாO6ேத,ந,
சி9ைதெவ9யரGகq,வ,ெச ெபான பதிெச.%ேச,வேர
திவ!ழாசக$றிய
ஆகெச<1 1349
*****
இபதாவ
சித பரIபேதசசக
1350 தைனநிகர+யதவெமாவ7வாLச,மைறசIனகவய.மா
ன5ைனவLசகளநி@களவ7வாநிமலனான9ததாOடவ4ைத

ன5ததிமிர% ெபறி9தன5வர,கள5யைறைம
ய!ன5ேகெளனக@கமந:,ெபாழியெவ64த@KதனாGகிைசபா.
1351 ேமIநேவதவ!யாதெனOவசி@ட.மிகசீ,கIதம.வாம
ேதவ.மா,கOடனGகிரா4திகழ4தி+யத:தர.சதான9த.
றாவ!பார4வாசனகின5ப.சIனக.மIனபா$கரேனா
ேடாவ%மைனயன5வ,மாணகட.மைற;ந.ேகாதி
1352 ெத+வLசீ,ம4தியானகால4தி$ ெற.றிவண9த.ன5
ெனாவள4ண,Iட. rGகி1வ9தின5ைறதமதனா$
ைரய!க9ேதாG

கச,ேவத ரெமன க.றி6லக

மப;4தி.ப4த;9மாதவவ!Rவ9தலெபைமயாரறிவா,
1353 அைற1ம4தல4தி.ைறவ!யாத.பாலHபேதசந.கைட9
ெசறிசடாடவ!ய!$சி%ப!ைற74தசிவப!ரா.ற.ைனேந,ேநாகி
மைறய!ன$%ைறேடாமா4திய9தினSமவ!யதியானகா@டSLசீ
%ய,நிைலேச பராOெடாN%ைரக9தவ;9தா,க
1354 கைனகதி,ெத%நா@கழ%ேமாைர9கனவள,4ததன5ைடநி.%
நிைனவLசீ தநிக9தகால4ந:,ந6வாகிேயநி.%9
ன5ய%9தி4தழ$ ;ைனயா$%வாதசா9த9தன5$ெசாலிப
மனமகி9ெதGேகா.மைலமகேயா6மழவ!ைடவ9ேதா.றினனா
1355
ழக.மாவ!ைடேமெகாO6.ேறா.றி%கUGேகாதிலா
4தவ4ேதா,
வ!;மந.ப7ேமவ!;9த7பண!9ெம< மய!,ெபா74திடIள9
தழ.கGகOடெம;ெகனIகிச,மைறபாடலி$%திப
கைழதசிைலைககாமைனகா<9தகO,தகைணெச<தவா.
1356 மதிக ெப+யமாதவ74தமா4திய9தினைன1நிைனவ!$
கதி4தி69தியானகா@டனாநி Gகவைன1Gகள5 ட.கO6
வ!திநவரGகேவO7யதள5பபேமலிS ேவO6திெர.னா4
தி4வO7னGக6ைவ4தி6Gகமல4ைணபத9ெதா;திைவெசா
வா,
1357 அலகிலOடGக@க ர9தள5மமலந:யவ7வாகி
மல,மய!Uைறவணநக,மிமாம9திரமானைவ9ெத;4ைத
நிைலெபறெவமநிக4தியான9தநி4தந:யள54தெள.னா

கைலமதி ர@6GகGைகயLச7லகO,த$பOணவ.கைரவா.
1358 ெம<4தவ

+கா.மW ரத:ர4தி.ேவதநா.காதிNவண,

ச4தியஞானதாOடவGகாண4த9தவாெயன9ைத
சி4திர\டLேச,9தி6ெமனேவெசபவாG$றனாவேரா
ட4திைலவன4திலானவான9தவணடGய!$றிடகாOபT,
1359 உைர4தி7ன59தIலகி.ேமலாகிேயாத+தாயநாேவத
சிரெபாளாகி4திக9தி6மி9த4திெவ;4தLசிைனேச,4
வ!+4தியாமிவேணேமIபேதச வ!திப7வ!ள ப!யான9த
நி4தமா6gளகமலமதாநிகதிவ பல9த.ன5
1360 இ9தலமான9த4தலமாமிைழ4தி69தவடென<
நி4தியான9த9த.ைனெநLசக4தின5ைனந,தமேந,வ!
ைவ4தி6

கழா.மிய,9ேதாG ைவரெமா.றி.றிேயைவL

ச4தியஞானதவ4த,காள :ச4தியLச4தியமாமா
1361
 ைவதமாரதவ!9வ!$றா.ைள4தி6L ர,தெவா.
%
திெப%கிேரதா1கம.னாெசா$றநா.க9ெதா%மி
பதிதன5$பா+சாதமாPர ப.னய, கவ.ன5
தித%ெச ெபா$ ைனடகன5ேச,த: பலவாகிேயதிக;
1362 தாத64தேசாதிேச,மட$9தக@6ந$றபன5யெபா@6
ேமதகமலேவத.மாலாதிவ!Oணவ,நOண பரம
பாதல4திைடநி.ெற;9தெதா,தாபரமா<பழவ7யா,கெபாழி1G
காத\,தல ேபா$கழ%நாO.ப!.கதGகா@சிய!.மிமா
1363 ஆதலின59தவ ப!ரணவமாமLெச;4தHபேதச9
த:தறெகா6ந:,திைலய!$ேச,மி.ெச ெபான பல9தன5யாேம
காதலின54தGகா@6மி9தகாசிெற.வணகாசி
ேயாதி6பேதச4ளநடனஞ$%த.ம9தணமாமா
1364 ெச %மி9த4திநக,ேமலாLசித பரெமS ெபய,திக;
ெமாப!லாவ!தன5ெலாகணேமSைறந,கான9தநி4த
ெம<படஞான வ!ளGகிடவள5ேபாெம.னUமிகமகி\,9
தப!லாய,9ததவய.ற+யசLசிதவ!ைனய%9தவ4ேதா,
1365 அ$ த4டனGக7பண!9ேத4திய. டனGகண.ற.பா

U$பவ9ைட$றவLெச;4திSைர1பேதசந.ண,9
ெசா$பதGகட9தேசாதித.னளா$ 4தமாளகமல4தி$
சி$பரான9த4திநடGகO6ெத.றி4திைலய!$ெச.றா,
1366
சி9ைதய!.மகி9ததிமைறன5வ,திைலய!ெனைலையேச,
9. 9றகO6லகாரணமா<ைள4தி6தவைனைறயா$
9திெகாO6+யைச1

+9 லிபதLசலி1ட.\7

ச9தத வ!ளG9தபன5யெபாவ!$றாOடவGகாOடகவ!9தா,
1367 இ4தலமதSகி.Sேமா,நாமமிய ப!.மாபாதகநாச
I4தமநாம$றி6மதனாUைமதிமாலய.ெவ<ேயா.
வ!4தகன5மா,கOடெனO7ைசேயா,ேவ9தெரOலேவ9த,
4தி1 ெபாவ!.4தி1 ெபா9தசைன +9தன,மாேதா
1368 அ.றி1ன5வ+ராகதர ரரானந.ன5வ,கேளேனா,
க.றி6 பவGககழி4ந.கி@டகாமியமள5மி4தல4தி$
ெகா.ைறயLச7லழகைன1ளGெகாOடசைனவ!திகOடாG
ெகா.றியவ.ப!Sட.பண!9ேத4தி14தம4திய!S$றா,
1369 அGகணSட.வாதா7மாகாள5யா7யேதாடமதகல
சGகர.றன4தரதிைசய!ரO6சா,த\வ!ள5aர4
ெதGக,

ககாள : ரலிGகமின5தைம4தசைனெச<

ெவGெகா6 பவ4ைதேவர%4தி@டேம.ைமIலகிS வ!ளG
1370 ெபாதிைரகடK டவ!ய!$,வ ெபா9மW ர%வடLK
வகிரகGகவகிரறலாவா.கி.மைழவற9திடேவ
தைரவள9தணபசல9தவ7வசல9தர.றாெனா,மO6கமா
யமணGகம;மல,தமல+ய7ய!னாGகம,9தின5தி9தா.
1371 அ ன$சீ தமைடதலினல+ய+யெந@7ைல1டன ப!4
 றச7லேசாதித.7ேம$K@7டகO6.ேறா.றி4
தபறவ9தசல9தர.றன4தல

ர9தளரசள544

திப!யறமாலய.தேலேனா,சிைதக வாIமW 9தனனா
1372
ேமதவர4தா.மிடUட.ேறா.றிமிய,வ!+Lச.மாவ!O
ேணா
ராதி 4ெதள5,கக9ைதேயவ!ைளபவாGகவ,ெவவ!ேயய9த

வாைகைய மபா.வலிெபறாைமய!னா.மGைகபGெகாள5,9தி6ெமG
ேகா.
பாததாமைரய!$பண!9தவSய!ைரபறி4திடேவO6ெம.றிர9தா,
1373 ஆயகாைலமாயவ.கர4தினாய!ரLெசGகதி,பர
மW 1ய,ேகா7ெவ<யவெராள5ையவ!ளகி6Lசகரமள544
த:1மிெந$றிெசGகணா$க.ன$ெசLசிைலகாமைனெச$%4
தா1மா1ய!,4தOணள5 ரேபா.சல9தரSடற7வ!4தா.
1374 அசல9தரSகசைனேக$றவா<மலரள54தி6 பல4தா
ன5சய ெபறந:டாழிK;லகிென7யமாலயன+வ+தா
பைசமாமய!ேலா,பாதிநி.றிலG பரLசட,ப.னகாபரண.
சக
க;மிகவண4தி.4திையயள54தனன.ேற
1375
ெபாலGகல. ம9தெபா$ெகா7ய!டமா
Oண!ய.ெபா$பத9த.
ன5
லல,9தந$ெச9தாமைரமலெரா6கOணமல+@டசி4
சல9தரSடல9த79தி6மி9தசகர9த.ைனமாெப$றா
னல9திக9ேதாGநான5ல

க;ந$றமிவணநக+

1376 இ.Sேமா,காைதத.ைனந:ேகOேமாவ!9தந$வண9த.ன5$
%.ன5வO7மி9ெதாமட$றாைழaமல,4தாமைரேகாய!
ல.ன?,திகாவ.%மாற ன+யெபா<க+பக,9ததனா.
ம.ன5யேதாடமா$றியைசமகிசிய!$ +9த வபா
ேவ%
1377 பOெடா,நாள%பதர.றிைசபா7ேயநடமா6ெபா$
Oடsகமல,ெபா@6ைற Gகவ. கதGைவ
OடநOண!ய! மOடல9த+சியாெனனIைரெச<ேத
தO6ழா<மல,மாைலK7யசா,Gகபாண!ெயாடைறவா.
ேவ%
1378 ஏதேமதேமப!லGகHேமெழாேட வனGகH
ேமாெதO7ைரேச,கGகடெலா;கந.ெமாழி9தி6
தல9திகேழ;த:Iய,ெபா.ென6G6மிெபா
பாதிய@டலபபதமானவOடமடGகU

1379 வ!4தக9திகமsசிகாசிப.வ!ளGைம9தரவ,ைம9தரா
க4ேநமியத4ைதநகிகடக9தவ,ச9திரா
தி4த,சி4த,கவ ககி

ட,திபால,கணநாத,வா

ன54தமானதினந:6தாரைககேண+வானவ,கடானவ,
1380
எOண!பUய!ெமOண! ெபாHெம.பைடப!ன5லிைய9
ததா$
றிOணமW கிவOணந:1ய!,திதி4தி69ெதாழி.மதி4திேட
UOண!ைன9திைலெகாU.ைனெயா.பட.ெப% ப7பைட4தன.
கOணவ!.Sய!,காகேவO7ெலாகOணைன4தவகாO7யா

1381
எ.%ேவதியன5ய பULெசவ!ய!ெனறிெகாள பைடையெயறித
ேபா$
க.%ெகாO6கன5ய.ெறறி9தகடIெணLசமக.றிேய
.%ெவெளய!%தி.%வாய!த7பமாகிலி7பேபா
ன.%ந.ெறனநைக4மா7ளகிேமலிநவ!$%வா.
1382 நாதகீ தச,ேவதெவ.கமலநாப!வ9தமற9ந9
தாைதெய.%மதியாத,கIைரததியானத+கிேல.
ேபதமிலெதா,ப!தாமக.ெனSெமா, ெபய, ைன9மேபணலா
ேதாந:ெயாவ,பாUதி4தவைர4திடாெமாழி1ைரெச<தா<
1383 நள5,கட$ வ!ய!ன5லIடகHெமன.பைடெபனநவ!$றினா<
மிள5,ப!ைறகண!மிைல ெச பவளவ!+சைடகடIOேமைலநா@
ள5,பைடைக1கி,ெகாO6நி.ெனா,தைலெகா<ததி.%ம\7டா
ெதாள5ய!,4திரHலந:கதி1தIகி$பைத1ைர4திடா<
1384 ஈதலாதினமிய ப!ெய.னபயேனடெவ.னெந6மாலய
ேனாகி.றெதவS9தி4தவன5S9தித9தவ!ைனேயாதினா<
ேசாதிேச,கனகேன$றவ.%திர?ண!வ9ெவள5ேதா.றினா
யாதலாலிரண!ய.ெகாக9ெகான5ன4தென.பைத1ைர4திேட
1385 மாசிலாதமண!மா,பெவ.னமவாசேமIகமலாசன
ேனசேமாடரவ!Sசிநி.%ெந%ெந%ெநெற.னநடமா6ேவா.
ேபெசாணாதவதிகாரநி$கெச<ெப$றித.ைன1மய,4ெதைன
ேயசிேயவைசகேபசிந:கதிய!.%வ9தைனெயென.றன.

1386 எ.%மாலயன5.னேபாவெவ64திைச4ெததி,\வ!ேய
க.றிெநL கலGகிேயமிகOகெவGகனசி9திேய
.%ேபா.ெற;வவ!.ெமா<

டGைகெகா@7னரா,4தன,

ெவ.றிேசலெகGமLசினவ!OடதOடகடாகேம
1387 உ6திர@கணமைவகHகனI$றெபா.மைலகீ றிேய
ெபா7கப@டனதிகயGக ைத4தகOக யGகள5.
படமடGகியப!7யடGகUந6ந6Gகினபலகதி,
ட,கH9திைசமாறிேயா7ன ர,கெணL ளGகினா,
1388
எதி,4வ9டெனகிவ!Oண!ன5ைடேய$%வ9ப!SெமG
:
ெம<
வ!தி,4ேம ழலேலா6ய!,4தண!ெகாவGேதாள5.ைறதாGகிேய
:
தி4தேலா6நன5யா7ெவ$றிய\றியGைகெகா64திடா4
தி4நி.%தமி.மாறிமாறிெயதி,ள5மிகம,ெதாடGகினா,
1389 இ9தெவLசமட.றெவைலய!ெனா+ைறவேனா+வ,தGகபா
ன9தமாநிலமடGகU9திகி+ந.@6ெகனவGகைட9
த9தேவவல,கட9தமெகனவைற9ேபா,ெசயைமய9தன5$
ற9தம.னவரவ,கள54தவதிகாரமா$றவத.ைமேபா
1390 \6பாதலேமா6ெமைலக\7ேவ,வ!;9ேதா7ேய
ந:6மOடகடாகெமGநிைற9ேமUநிக4தி6G
ேக7லாதபலOடமானைவகீ படகனலாகிேய
ேதடLசிவலிGெமா.றவ,.னம.ன5யசி.னமா<
1391 சி.ன.SறகO6ம.னவ,சி9ைதய!$ெகா6ேதறிேய
ம.Sந பரெம.%நா7வணGத$மனGெகாளா
தி.ன@றித.ைனநா6கவந9ைணயாெமனா
:
ப!.ன9தமக9ைதெகாO7வ,ேபசினா,கட வாகினா
1392 த:திலி9திரனாதிேமதேதவ,ந:,க+ேத,ெகனா
ேசாதிலிGகமதாகந ெமதி,ேதா.%கி.றதழ$றி
யாதிய9தமறி9ேளாெரவராவேரதலாவெர.
ேறாதினா,மைறயாIமாசறேவாேகெமSம,ேபா
ேவ%
1393 திமாUெமாநாUமைறநாவ!.வ!ைளயா6திைசமாக

ெபமாSமய,த9தவரனத77ேத6ேபராைசயா
ெலாநாHைலயாதவ!ேகா6ெகா6ம.ன51%ேகால
ரேமIெவO?வ!யழகாம.னII மாகிேய
1394 பLசா1தகடIேளா,கண4தாய!ரGகாவத ப7ய!ட9G
கLசாசன+சிகணமைரய!ராய!ரGகாவத வ!Oபற9L
ெசLேசாதிதமழ$சி.ன4தின77தின9ேத71GகாOகிலா,
ெநLசாUநிைனவ+யந:?ழிoழிபலநிகத.ைமயகOடன,
ேவ%
1395 .னேமIGேகாலக ப!ைறேகா6ெமா< ப!.றிேய
வ.ன5யாLேசாதிய!.ெனா.%மி.றிெம<ம;G$றிட4
த.Sேளத6மாறியறியாமல+மW Oடமர,தGல9
.ன5யய.7யறிகிலாென.னைவப9ண!9ெத<தினா.
1396 நாலாரண.சி9ைதநலிெவ<தியனமாகிநன5ெச.%தா.
ேமலானவOடGகOைறேய%சிைறெகாOடவ!ைசசி9திேய
மாலானவ.சி9ைதமாலாேமாபாதமல,கா,ேமா
ேவலாெதமெக.னவ!ைடநி.%ேம%ேமாெவனெவOண!ேய
1397 ேபா மியாS$றயரGெகாெல.னா ல

$றப!

ேனதிGஙSைரெச<வெல.ேனய!ெத.ேனெயSGகாைலய!.
தOட\ட47யாத,4திசைட7நி.% வ
:
காத.மிGைகைததைன1ெமOகOெகாO6கOடானேரா
1398 கOடGைகெகா6நO ெகாOெடGஙS$றைடதிகழெற.னயா.
பOடGேவதGகளறிவ+யவ!9தபரLேசாதி1@
ெகாOட. %Lெச<யேகாqரபார மதி.வேவய
:
ெனOடGைகநா$பதி.னாய!ரLச,1க ெம<திேன.
1399 வ!6வ!7Gெகைனெய.னவ!ைட1ைக4ேதவ வ!மல.சடா
7நி.%மதவறிவதரலிSய!,ெப$%ெமாழி1மதனா
:
லிட,நி.ெறைமகாகவ!திGஙன5ைனகி.றெதனெநLசிைட
ப7ெறா.%ைர4திடபGகயபகவன5ப+ .ன5னா.
1400 கOடாத+கவைகைதேயதாைழேயகOடேலந:
பOடாமறிவ+யைப1ைளயக$றவபா.ைமயாேல
வ!Oடாரண!கெண$.ேபாUய!,4ைணவ!ள ப!7.ேவ

%Oேடாவத$ைகயமி.றாைரெச<வெலா.%ேகOேமா
ேவ%
1401 ஆைணயான.மைறயவனாமி4
தா,வாமழ$ற ப4த77
நா,றாத9தநாரணேனா7யா.
கா,மா%க4தின5$ெகாOடன.
1402 அ$ த4தின5

வ!கீ O6காO

கி$பனாெலனேகழUெகா6
ெசா$கட9தவ!ேசாதிலிGக9திக
ெபா$பத9தைன4ேத7.ேபாய!னா.
ேவ%
1403 \7யபUகGெகாOடநாOத
னா7வ9திசிவலிGகந.7
ேத71மி.S யா.ெற+சிகி.றிேல.
வா7னன :யவழGகேவO6மா
1404 க+யமாலாகியகடIளாSட
னள5ன5$ெபா9திய!Rவ.னமாய!ேனா.
மிதழUெகாOடெவ ப!ரா.
றி7கOடனென.%ெச வா<
1405 நLசடவதUநா+பாகSO
டLசெல.றமரைரயள54தேதா,தியா$
%Lசிடவ9தநா@ெசால ெப
வLசக ெபா<1ைரவழGகலாமா
1406 ந%மட$றாைழத.ன ப!ேனா$நO
%வதிRIட$கேண1தவேவO6மா$
ெப%வகதிநO %திேபா$றிேய
ம%ைமய!SLெசயவர

Oடாேமா

1407 எ.னUந.ெறனெவ;9.ன5ேய
ம.ன5யவO7மி,மட$ெப<தாைழேயா
6.ன வாெனலாெமாவ!தல4
த.னவாகனS வ9தி+ையகOடன.

ேவ%
1408
வைரெயா.ெற64நிைரவமா+கா4தெந6மைழவOணெவ.வர
Iேக
கGகண4தைரய!னாய!ரGெகாOடேதா,காதGகட9வ!Oேபா<
ெபாெதO7ைரகGைகநதிெச.%வ@ெட64ெதாள5,ெசLசைட Gகவ
.
ெகா.%@ெபாதி1
ெந@7ைலடGகலி.கிமடலி.7கOடன.
1409 ககாமவ!டO6கOடGக%4தேதா,காமா+க$ைறசைட
தைககைத1 மW O6னகாகயா.ெச.றசா.%ைரெயனசா,9ததா$
றிேமIெச9தாமைரகOணவ!.னைவேத,கி$றியாெல.னேவ
யளாழியா<கOடைதயமி.ேறெய.றத9தெவOடாைழயGகO
1410 தண%பகிரOடக77படெகா7யதOடவடவGகிமOட4
தி+ ட,க7ைசமாறியலமர4ெத+வ+யதி+ வனமிகந6Gக
வணச9திரமதி1ம+யகGகாநதி1மதவைலதிவைலவச
:
திய!ன9ெதாட,9தறிவ+யெசL ட,ேசாதிப!ரா.ேறா.றினா.
1411 அைமயாதவ.பகாந9தேமதினமகைணெமாழிவதன
மிைமயாதகO,மW +கரGகHெம64ேத4ம;IமாS
ைமயாெளா6டனாயெவாேமன51 வ!ைட1றகாOடU பண!9
நைமயாO6ெகாOடளவ9தெதாந பன5வெனனவLசிநா,$றன,
ேவ%
1412 அைலகடல.ெற;9தவ9தநL OடகOட
ன5லIேதா.றிடநைக4ந:Oமைறபா6வாயா.
மலரவந .ெபா<4மா$றந:வழGகலாேல
நிலவலய4தி$ைசநினகிலதாகெவ.ேற
1413 திரெச; ப+திெய.னெச மண!கிட9தமா,ப
சரதந:வழGகலாேலதராதல4லேகாெரலா
பரவ!ேயநி.ைனைசபOண!டகடவெர.%
வரம +9ப!.S வா<ைமகளள9ம.ேனா
1414 மO7யவாச9ேதா<9வO7மி,தாைழந:ய!

Oடsக.ற.ேனா6 ெபா<4ைர கறலான9
ெதO7ைரகGைகநி,பா<ெசLசைடேசரெல.ன
பOடேவத.ெச ெபா$பத பண!9திைவப74தா.
ேவ%
1415 இ4தலேம4தேவவ9தள5ெயGக@
க4தSடன.ைனெயனவ. ைடைமயாேன
4தவgேபாகம<கவவாேன
4திதநி4த,4தைடயாேன
1416 ெம<1ண,வ!.ேமலவ,தம+யெம<யா<
ெபா<1ைரய!ன5.றவ,ெபா9த+யெபா<யா<
ைபய!லபா9தH%பறைலப64த
ைவயகம<யவ!வOவ9தH வளா
1417 பாலைனயள54தெவாபா,ைவதபாலா
நாUநிவ,கறநவ!$%மைறநாவா
காலSய!O6 ைவகO6மகிகாலா
Kலி1ட.வாநடமா6தி+Kலா
1418 நாதெமா6வ9வநாத%கீ தா
ேவாத+யநா.மைற1ைர4தவ!ேநாதா
காத.மிகேமIைழகாணவண!காதா
பாதகமைன4ைத1ம%4தெச<பாதா
1419 க$பைனய!வ9ெபாகாமைனெய+4ேதா<
ெசா$பரIநா.மைறதி4தி6ரGகா
ெபா$ றவண!9திலடண யGகா
சி$பரமஞான5க7ன பேதறா
1420 மிகெதாதகனேவவ!ையயழி4ேதா
யகடலின5.%வமாலவ!டOேடா<
ெமாள5ன5யGகIண, ரெம+4ேதா<
திலெகலா
ேவ%

ரIதிGகைள74ேதா<

1421
எ.% ைன9ைரபலெகாOேட4திடUெம ெபமான5ரGகிப!.ன
,
ம.ற.மிந%Lெச9ேத.வா<த ப!வழி9ெதா;மல,Gேகாய!$
ெபா.றிக; ெபா$ெபா@6 Gகவநி.ெபா<4ைரய!$ெபா99ேதா
ட
ெமா.றியப.மக
+ய!Sய,9தக9தமாதன4திெனாழி1ெம.றா.
1422
ஆGககாைலய!$ைகைதய7ேயைனயLசெலனவவாெய.னா
4
ேதGகியவ4திறனறி9தி+9தக9ெத+9திIள9ண!9
பாGகி.மல,பரேம@7தனகாந:ெபா<1ைர4தபாவ பா%
Gகமல4திமIவண4தினைமைச +திய.ேற
1423 அப!ரம.றைன4ேத மிகப!ரான59தவ!ட4தைடதிெய.%
ெசப!வ!ைடெகா64தத$ப!.றிO7ற.மாைவOடLெசலேவவ!
ெபா<பக,தறடGக$வ!ைனயவண4தி$ேபாதிெய.னா4
 ற;LெசLச7லேசாதிய!லிGகGகர9தா.ெறா.ைமேயேபா
1424 ேதவ,ப!ரான5 மா$றLெசப!1கர9தத$ப!.றிமட9ைத
ேமIக9ெதா%நி%வ!ைளயா6 வண4தி.வ!ைர9ேபா9
தாவLசீ,தபா+சாதநிழ$றGசிவலிGக சி4
ேகாவ! க;%ைகைத1ைர4தி6 ெபா<பவ4திSநி.ெறாழி9தத.ேற
ேவ%
1425 நி4தமா<ேமலாெய.%ந:6ய!,கறிவா<ேபாக
4திையயள5கO,4தித.வ7வமாய
சததியேமானஞானசIநகநிவேமலா
மி4தலெபைமெய மாெல64ைரெச<யலாேமா
1426 4திேயாவமாகிைளமிRவ!லிGக4தி$
ப4தியா..%aண!ப வ!ன.பாவ74
4திய!ன5டப4தGக@ரைணெபா9கி.ற
வ!4தகவ!சாக9த.ன5லெவ<யெனா6G ேவைல
1427 ந:திய!.வழா.னநிகதைசயா$றி
காதலின59தாLசGக$ப பOண!சGகி.

ேவதம9திர4தினாேலவ!ைரெகாOமLசன +44
த:தற4தாப!4த.ப!$றி9தப!ேடகLெச<
1428 அ9தநலக9த.ைனய. டனப!ேடகி4ேத
ய9தந$ கேச,கி.றவ,4தநாsச$காOபா
ர9தந$ற+சன4தாலரசராயைன4Lேச,9தாG
க9தமிலாத,4தியா.கழலைடவர.ேற
1429 \7யேபர. ளGெகாOடமா,கOடென.ேபா.
ந:6மசிவலிGக4தின5க4மா.பா..னா@74
ேதடம,4தநாsச.றைன4ெத+சி4தGக
ணாடLசீவ.4திநOண!னனறிகமாேதா
1430 ஆதலின59தகாைதயைற9தி7னறிதேற$றா,
ேகாதைலைவதிக4ேதா,ைர4திந:ெயனவ!யாத.
காதலிSைரகபா.ைமக@6ைர4தன.யான.றி
ேயதமி.நிவ!,காள :ெதவராUமிய பலாேமா
1431 ெகாைலப;4ெதா; ைவேவ$மரேவண9திேகாத4
தலமலி கேச,ந9திசந$மார$ைரப
Iலெகலா பரவவ.ேனாSய,வ!யாத$ைரப
வைலவறவவ.பாயா.ேகா@டைற9தனSமகி.ற.பா
1432 எ.னUநிவர9தேவதமிKத.ற.ைன
ம.ன5யதைபசீைரவOகன5ல9த.னா$
ப.ன ைசயா$றிப.ைறதழ:இெகாOட.பா
ல9நிைலயாசி\றியான9தைட9தார.ேற
1433 ப.Sமி ராண9த.ைனப7ந,த ைமய.பா.
ம.ன5யவாசன4த.ைவ4தசைனெச<ேவா,
ெபா.Sலேக49ெதாசீ,வண4தரைனைச
த.ைனந.கிய$றிேனா,கடா ெப% பல.கHOடா
1434 ேதட பல.கண9ெத.றிவண4
ந:6ேச, ராண9த.ைனநிக4தி6Lெசவ!நிைற4
நா7யெபாகயாIநOணலானவ!$%LெசLெசா$
பாடைலவ9திேயS
1435

+Iட.ேக@கபOேண

வனெமGக,Lசீ,ேபா$% வணமா.மிய4ைத

நவ!Uறெசவ!நாHநவ!9தள5ந,

சிவப!ரானள5னாேலேத6ேபவைக\6L
சIநகநிவவச4தியLச4தியGகாO
:
ேவ%
1436 ஒப!லாதI4திரசGகிைத1$றவணந$கைதேயாேவா,
ெச மா%ெசவ!ெகா6ம.ன5யசி@டராயசிற %த.ைமேயா,
வ!ப!ராதிபவ!4தகெம< ெமாழிமிகேவதவ!த4ய,மாதவ,:
தப!லாததவ4திம.னவ,தயாபர.கய!ைலகி+வாவேர
ேவ%
1437 வாகம.னவ.ெசGேகா.மைழகி
வாகநா.மைறவாணவ,கணான5ல
வாகைவதிகைசவமல,4தி
வாகவLெச;4Oைமந.ம9திர
சித பரIபேதசசக$றிய
ஆகெச<1 1437
*****
திவண ராண $றிய
திசி$ற பல .
ெம<கOடேதவ, திவ7வாக
சிவஞானேயாகிக திவ7வாக
க9தசாமி

லவ, திவ7 வாக.
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ராண

(1-

திைற)

பO தேகசி
திசி$ற பல
அைறயா,

னU

ைறயா,

மதியL

ைறயா.

மாமல

மாடர

K7 மாேதா,

7ேச,

ெத.ன,

வா,சைடேம$

\%ைட
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திைறயா

ெராள5ேச,

ெச ைம

ேயாG

மவா,

மதி..

ெறா.ற

ெவ<

ெயாபா
கவா,
திவா.

பாக

யான5டமா

ேசாழ,

கடா

வணG9

ெத.றிவணேம
மாமைல

(1)

யா.மட9ைத

மாக ெச<த I ப, ப!ரானவb,

சாலியாைல

மகி

மலி9த ேசட,

கழ.ம.ன,

வா;9

கா4தள54த

ெத.றிவணேம

(2)
ேபாரா, மதமா I+ைவ ேபா,4 ெபா7யண! ேமன5யனா<
காரா, கடலி

னLச Oட கO,த வ!Oணவb,

பாரா, ைவைக

னவா< பரப! ப.மண! ெபா. ெகாழி4 சீரா,

வா+ ேசர நி.ற ெத.றி வணேம

(3)

க7யா ரலGக$ ெகா.ைற K7 காதிெலா, வா, ைழய.
ெகா7யா, ெவைள ேய% க9த ேகாவண வ.ன5டமா
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ைவைக
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ெத.றி

வணேம

(4)
\ரா, வாள5 சிைலய!$

ேகா4 ெகா7மதி \@டழி4த

ேபாரா, வ!லி ெமலிய லாேளா, பா மகி9 தான5டமா
மாரா

வ.ப!$

ெற.ன, ேசர, ேசாழ,க ேபா$றிைசப4

ேதரா, வதி
: மாட ந:6

ெத.றி வணேம

ந.% த:ெத. ெறா.றி லாத நா.மைற ேயா.கழேல

(5)

ெச.% ேபண! ேய4த நி.ற ேதவ,
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ப!ரான5டமாG

ேயாGக ம ள5,ெபாழி K மல,ேம$

ெற.ற ெலா.றி .றி லா9 ெத.றி வணேம
ைபவா யரவ

மைரய!$ சா4தி பா+ட

ெம<வா< ேமன5 ந:% சி

(6)

ேபா$றிைசப

ேய%க9 தான5டமாG

ைகவா வைளயா, ைம9த ேரா6G கலவ!ய!னா

ெனGகி

ெச<வா, ெதாழிலி. பாட ேலாவா4 ெத.றிவணேம

(7)

மாட வதி
: ம.ன5லGைக ம.னைன மாOபழி4
\ட ெவ.றி வாெகா 64தா. ெகாைகய! னா, கிடமா
பாட ேலா6

மாட ேலாGகி ப.மண! ெபா. ெகாழி4

ேவா7 ந:ரா ைவைக K;

ய,தி வணேம

ெபா<யா ேவத நாவ! னாS

மக காதலSG

ைகயா$

(8)

ெறா; கழக ேபா$ற கனெல+ யானவb,

ைமயா, ெபாழிலி. வO6 பாட ைவைக மண! ெகாழி4
ெச<யா, கமல9 ேதன
அைலயா,

9 ெத.றி வணேம

னைல ந:4த வ9ேத ரம.
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மைலேபா$
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ய9திற

லIண,த

றி வண4ைற
மரண

.ெற<த
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ெவறிகம

.ைனெபா. ஞாழ வ! மிய
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கிறிப6 ைடய!ன. ேக7 ெகாைகய
ன%மல

ர7 ெதாழ ந.ைம யாேம

(6)

பைறம ழெவா6 பாட லாடல.
ெபாைறம ெபாழிலண! வ ண4ைற
மைறம பாடல. மாெதா, \றின
னைறம கழ

ெறாழ வல

வைரதைன ெய64தவ
வ!ரற ன5

லிைலேய

லரக

(7)

ன :O7

லட,4தவ. ெவைள ந:$றின.

ெபா ன

ைடயண! வ ண9தைன

பரவ!ய வ7யவ, கிைல பாவேம
ந:,ம மலைற வாS

(8)

மாUமா<

சீ,ம தி9த7 ேசர கி$கில,
ேபா,ம ம;வ!ன. ேமய வண
ேம,ம மல, ைன9 ேத4த லி.பேம
மOைட ெகாO 6ழித மதிய!

(9)

ேறரG

OடG ண பல ேப G ேகால4த,
வOடம, வள,ெபாழி.
கOடவ

ம வணG

ர7 ெதா; ேத4த க.மேம

(10)

Oண!ய, ெதா;ெத; வ ண4ைற
யOணைல ய7ெதா; த9தO காழி1
ணOண!ய வமைற ஞான ச ப9த.
பOண!ய தமிெசால பைற1

பாவேம

(11)

திசி$ற பல

திநாIகர

வாமிக பா7ய
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திசி$ற பல
வ7ேவ% தி+Kல9 ேதா.%9 ேதா.%
வள,சைடேம

லிளமதிய9 ேதா.%9 ேதா.%G

க7ேய% கம ெகா.ைற கOண! ேதா.%G
காதிெவO ைழேதா6 கல9 ேதா.%
மி7ேய% கள5$%+ைவ ேபா,ைவ ேதா.%
ெமழி

றிக;9 தி71 மிலGகி4 ேதா.%

ெபா7ேய% திேமன5 ெபாலி9 ேதா.%
ெபாழி

றிக;

வண4ெத

ன5தனா,ேக

(1)

ஆணாகி ெபOணாய வ7I ேதா.%
ம7யவ,க@ காரத 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,
ெபாழி
கலாலி.

ெபாலி9 ேதா.%

றிக;

வண4 ெத

ன5த னா,ேக. (2)

ன :ழ$க ல9 ேதா.%G

கவ!.மைறேயா, நாவ, ெநறிக ள.%
ெசாலாக ெசாலியவா ேதா.%9 ேதா.%L
KழரI

மா.மறி19 ேதா.%9

மலாத காலைன.

னட,4த

ேதா.%

ேறா.%

ைமவைகயா ன5ைனவா,பா லம,9 ேதா.%
ெபாலாத
ெபாழி

லாெலU
றிக;

ணா<4 ேதா.%

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 ேகாவணG கீ ;9 ேதா.%
ரெவO சிரமாைல

1லாவ!4 ேதா.%

ைடமலி9த த4தி. ெபாலிI ேதா.%
ெபாழி

றிக;

வண4ெத

ன5த னா,ேக

(4)

மயலா9 த.ன7யா, கH9 ேதா.%
மாசிலா

.சைடேம. மதிய9 ேதா.%

மியபாக வ!6ப!ைச

ேய$ற

மிGகட னL

ேறா.%

O7Oட கOட9 ேதா.%G

கயபாய 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
தி9தியமா நிற4தேச வ7க
ேமாராழி4 ேதைடய

ேடா.%

வ!லGைக ேவ9த

Sட %ண!4த வ!ட,பாவG ெக6ப!4 த.%
ேபாராழி .ன :9த ெபா$ 4 ேதா.%
ெபாழி

றிக;

த.ன7யா, க

வண4ெத

ன5த னா,ேக

(6)

+9த தகI ேதா.%L

ச,கைன4 தைலய+9த த.ைம ேதா.%
மி.னைனய gOண!ைடயா பாக9 ேதா.%
ேவழ4தி S+வ! ப! ேபா,4த
.ன5யெசL சைடேமேலா,

னU

aயமா மதி1டேன ைவ4த

ேறா.%9
பா

9

ேறா.%

ெபா.னைனய திேமன5 ெபாலி9 ேதா.%
ெபாழி

றிக;

வண4 ெத

ன5த னா,ேக

ெசறிகழU9 திவ719 ேதா.%9 ேதா.%9
தி+ ர4ைத ெய+ெச<த சிைல19 ேதா.%
ெநறியதைன வ!+4ைர4த ேந,ைம ேதா.%
ெந$றிேம$ கOேடா.%
ம%ப!றவ! ய%4தH

ெப$ற9 ேதா.%

வைக19 ேதா.%

(7)

மைலமகHL சலமகH
ெபாறியரI

மிளமதி1

ெபாழி றிக;

மலி9 ேதா.%

ெபாலி9 ேதா.%

வண4 ெத

ன5த னா,ேக

(8)

அேபா@6 ைலமடவா பாக9 ேதா.%
மண!கிள

ெம.ன அட,G ேகழ.

மேபா@6 மண!வய!ர ேகாைவ ேதா.%
மணமலி9த நட9ேதா.%
திேகா@7

மண!யா, ைவைக4

ன5.றேதா, திற9 ேதா.%L

ெசக,வா ெனாள5மி4 திக9த ேசாதி
ெபாேபா@7 நி.றதிO
ெபாழி

றிக;

வண4 ெத

ஆGகைண9த சO7
த.7ேமல

ய9 ேதா.%
ன5த னா,ேக

(9)

மள5 ய.%

ல,மாைல யள54த ேதா.%

பாGகைண9 பண!ெச<வா, கள5 ய.%
பலப!றவ! ய%4தH
ேகாGகைண9த \வ!ள

ப+ 9 ேதா.%G
மதம4 த G

ழ$கண!9த ெகாைகெயா6 ேகால9 ேதா.%
Gகைணேவ Hவழி4த ெபா$ 4 ேதா.%
ெபாழி றிக;
ஆவ

Iவா

வண4 ெத

ன5த னா,ேக

(10)

ள4 ேள

யRIவா< நி.கி.ற வH9 ேதா.%
வாவ Oைலந. மGைக த.ைன
மகி9

ெதாபா ைவ4 க9த வ7I9 ேதா.%

ந:வ கடலிலGைக யரக, ேகாைன
ெந%ெநெறன வட,4தி@ட நிைல19 ேதா.%
ேபாவ \$%ைத4த ெபா$ 4 ேதா.%
ெபாழி

றிக;

வண4 ெத

திசி$ற பல

ன5த னா,ேக

(11)

(இ4 திபதிக

அக4திய ன5வ, திர@7யள5ய ேதவார4 திர@7$

ேச,9த சிற ைடய)

9தர, பா7ய
பO - இ9தள
திசி$ற பல
திIைட யா,தி மால

ய னாU

Iைட யாைம யாைளெயா, பாக
ப+Iைட யா ரைட வா,வ!ைன த:,
+Iைட யாைற வண மW ேதா.

(1)

எOண! ய!9 கிட9 நட9
மOண ெலனாநிைன வா,வ!ைன த:,பா,
பOண!ைச யா,ெமாழி யா,பல, பாட
Oண!ய

னாைற

வண

மW ேதா.

(2)

ெதள5ய ேப<பல தம வ$ேறா6
நள5

ண@டம தாட

Hவ ரா

ந வ!.ேறா,

மவ,கவ, தா

Hவ னாைற வண

மW ேதா.

(3)

நிலSைட மா.மறி ைகய ெத<வ
கனUைட மாம; ேவ9திேயா, ைகய!
லனUைட யா

ரழ கா,த ெச.ன5

னUைட யாைற வண மW ேதா.

(4)

நைட1ைட நெல ேத%வ, நலா,
கைடகைட ேதாறி6 மி.பலி

ெய.பா,

7ய!ைட ந.மட வாெளா6 மா,ப!$
ெபா7யண! வாைற வண மW ேதா.
மி.னைன யா7 ேமன5வ! ளGகெவா,

(5)

த.னம, பாகம தாகிய சGகர.
.ன5ைன யா, ர .ெற+

o@7ய

ெபா.னைன யாSைற வண மW ேதா

(6)

மிகிைற ேயயவ %.மதியா வ!ட
நகிைற ேயவ!ர லாலிற

?.றி

ெநகிைற ேயநிைன வா,தன5 ெநLச
ைற வாSைற வண

மW ேதா

(7)

(பாட 8-9 கிைடகெபறவ!ைல)
சீ+. மிகெபாலி 19தி வண
மாரவ! ப!ட மாIைற வாைன
oர
பா+

Sைர4த ெசா.மாைலக ப4திைவ
Uைறபவ, பாவ ம%பேர

(10)

திசி$ற பல

திவாசக4தி திவண
திவண4தி$
திவாத?,.
அவ4

வடேக

இR?+
திவாத?ர,

மா,

ப!ற9தவ,

எ.S

கி.மW . aர4தி

18

மாண!கவாசக,.

ெபய,

அைம9த.

உள
அதனா

அவைடய

கவ!. ேகவ!. ஒ;க . அறிI. ஆ$ற ஆகிய சிற கைள ப$றி
ேகவ!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
மாண!கவாசக,
ந+கைள

ெபா@6

ப+களாகி1 .

திவ!ைளயாட$

வழGகினா..

இைறவ.

ப!.ன,

ேந+

ப+கைள

+9தள5னா,.

(1) மாண!கவாசக ெபமா. கீ ,4தி4 திவகவலி
"இ9திர ஞால

கா@7ய இயப!னா< ேபா$றி

எ;9தள5
ந+களாகி1

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$றி
திவா, ெப9ைற ெசவா ேபா$றி்
எ.%

திவணநாத+.

த.ைமைய1

"...

அH

பா71ளா,.

(2) "அரேன ேபா$றி. அ9தண,த
ஆர ப!

ெதா.ைமகைள1

சி9ைதயாேன

ேபா$றி்

-

திைற4திர@7.

...

ெவOகா@7 உைறவா ேபா$றி
வ!ைடகா@6
சகர

ெகா7யா ேபா$றி

மாU ஈ9தா< ேபா$றி

சல9தரைன ப!ள9தா< ேபா$றி
பாெலா6 ெந<தய!, பலI

ஆ6வா< ேபா$றி

... ..."
"ேதவா,9த ேதவ,

ேதேவ ேபா$றி

திமாU ஆழி அள54தா< ேபா$றி
சாவாேம கா4 எ.ைன ஆOடா< ேபா$றி
"ைமேச,9த கOட
மாU

ஓ, ஆழி ஈ9தா< ேபா$றி

ெபா<ேச,9த சி9ைத
"வ!O,லக

உைடயா< ேபா$றி
காதா< ேபா$றி்

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

திIள

ேபா$றி்

"சி%வS அழியா வாநா அள54 அ ெச<தி ேபா$றி

எ.%

சல9தர. உட கீ Oட சகர பைடயா< ேபா$றி
வல த அதைன மாேயா. வழிபட ெகா64தா< ேபா$றி
அல,9த ெசGகமல
எ.%

4ேத ந6 சிர

திவணநாத,

ெச<திைய

பா71ளா,.

அ+9தா< ேபா$றி்

ெபமாH
இெச<தி.

சகரா1த

திவண

வழGகிய
ராண4திேல.

சித பர உபேதச சக4திேல வ!+வாக எ64 \ற ெப$%ள.
(3) ேபா$றி4 திவகவலி.
"...

... ...

திக; .றி$ ெசவா ேபா$றிஸ
ெபாபம, வண4தரேன ேபா$றிஸ
அவ
...

உவ

ஆனா< ேபா$றிஸ

... ... " எ.% திவணநாதைர ேபா$றி வணGகி1ளா,.

*****
க?,4 ேதவ, பா7ய
ஒ.பதா

திைற

பO - பLசம
திசி$ற பல
திவ

+9தா

ளாO6 ெகாO 7Gங.

சிறியS கினய கா@7
ெப+த

+9தா ன9தேம தநி.

ெபைமய!$ ெப+யெதா. %ளேத
மதர சிGேகாG ககி.மரL சா7
வைரவளG கவ,9திழி ைவைக
ெபாதிைர மGேகாG காவண வதி
:
வணG ேகாய!ெகாO டாேய. (பாட - 144)
பா பைண4 ய!.ேறா னய.த$ ேறவ,
ப.ென6G காலநி$ காOபா

ேன பலி4 திக ெவ.Sள

9த

ெவள5ைமைய ெய.%நா. மறேக.
ேத

ன$ ெபா<ைக வானளவா< ம6ப4
ெதள5த ேதறபா<9 ெதா;

 பைண ேசாைல யாவண வதி
:
வணG ேகாய!ெகாO டாேய. (பாட - 145)
கைரகட ெலாலிய!$ றமக4 தைரய!$
ைகய!ன5$ க@7ய கய!$றா
லிதைல ெயாநா வ!யGகவ9 ெதாநா
ள59திடா

ெயGககO கேப

வ!+திக வ!ழவ!. ப!.ெசேவா, பாட
ேவ@ைகய!. வ9தேபா
:
தவ!9த
+சைட 

மாவணவதி
:

வணG ேகாய!ெகாO டாேய. (பாட - 146)
கOண!ய. மண!ய!. ழ  கGேக
கல9  ெகா6Gகிேன$ கGங
SOண!ைய ெயன5S

ந ப நி.ெபைம

gOண!ைம ய!ற9தைம யறிவ.
மOண!ய. மரப!$ றGகிO ெமா;ப!.
வO7ன
Oண!ய மகள5
வணG

பாடநி. றா6
ராவண வதி
:
ேகாய! ெகாO டாேய.

க6வ!ைன பாச கடகட9

(பாட - 147)

ைதவ,

களைர ெமளேவ ர9
ன7ய!ைண ய!ரO6 மைட1மா றைட9ேத
னெச<வா

யெசயா ெதாழிவா<

ெந6நிைல மாட4 திரவ! கிழிக
நிைலவ!ள கலகிசா ேலக
ைடகிட9 திலG

மாவண வதி
:

வணG ேகாய!ெகாO டாேய. (பாட

- 148)

ெச மன கிழேவா

ர.

தாஎ.%.

ேசவ7 பா,4தி9 தலச
ெவ மனG 7ெகாO 7பத$ கியானா
ெர.Sைட

ய7ைமதான5 யாேத

ய மனG ள5,நா@ பலிெக;9 தள
வ+ைவய

ரவ!ழ$



ெபா ெமன ரU மாவண வதி
:
வணG ேகாய! ெகாO டாேய.

(பாட - 149)

ெசா.னவ!. ைறநா. காரண  ணரா
Kழ  ெகாள54தந: ய!.%
க.னவ!. மன4ெத. கOவைல ப6மி
கைணய!$ ெப+யெதா. %ளேத
மி.னவ! கனக மாள5ைக வா<த
வ!ளGகிள
ெபா.னவ!

ப!ைறதவ மாட

+ைச யாவண வதி
:

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
திகக ?ரேன

Sைர4த

பாவண4 தமிக ப4 வ லா,க
பரமன வமா வேர.
திசி$ற பல

திவண

க. மW 

அணகி+ நாத,
தி க

பா7ய

(பாட

- 151)

தி க பாட எO. 550
தன4தான

த4த4

தனதானா

தன4தான

த4த4

தனதானா

அறபாைவ

அ4த$

கபாலா

அள54தா

ெவ@சி4

திமா,பா

றபாைவ

அ$ப!$

ல4ேதவ

வ,க

மறபாத

க4$

மல,4தாவ

ண,ேவாேன
ப+பாலா

%ழேவேனா

;4த

ைபயTவா<

சிறபான

4தி

ெகாவாேவ

திவ

ண4தி$

ெபமாேள

தி க பாட எO. 551
தானனதான

தானனதான

தானனதான

தனதான

வானவராதி

ேயா,சிைறேமவ

மா,ப!\ற

தா<வ!டவா+

வா<வ!டேவைல

கானவ,பாைவ

காதலனான

காசண!பார

காலைனேமா

காலகபால

மாவலிேயெச<

தி6Kர.
வ!6த:ரா

தனமா,பா

காளகேளச,

தபாலா

ேதனம,ந:ப

மாைலவ!டாத

ேசவகஞான

த:யணாதி

பாவ!நினா

ேசவ7காண

ேபானகசாைல

யால,வாழ

வதிகேடா%
:

நன5ேமI

வணமான

மாநக,வா;

நாதேகச

ெபமாேள

(காளகேளச, m வ!ச4ைத கOட4திUைடயவ,
ேபானக

m அ.ன )

தி க பாட எO. 552
த9த4த4

தானன

தானன

த9த4த4

தானன

தானன

த9த4த4

தானன

தானன

தனதானா

தேவாேன
அவாேய

ப9தெபா$

பாரப

9தசி$

றாைடெச<

ேமகைல

பO $%4

தாெளா6

வசிய
:

பOைடசி$

ேசறிய!

வதிய!
:

கO7சி4

தாெரா6

பGைக

கா ெகா

ெகா9சி

வண!

ேதாைகய,

க9தைக4

தாமைர

யால7

 ப!@6

பா7ைச

வைணய,
:

ெகாO6$%

பாயலி.

சO7சி

சீெயன

வாய,

.றெபா$

பாத

பாநிதி

அ9த4

காதி1

ேயாதர

ேமவ!6
ேவைசய,

னானவ

னOட4த

பாUற

மாமண!

பாைவெச<
ேற,தமி

அO7கி@
ச9த4தி

அவாேய

ஒள5வ :

ேத1ய,

ேழாதிட

டா,க;
காHநி

அgராகG

மாகி1

டானவ

சGக4தி$

பன5ந:,ேதா<

கிய

ம9தி@

அGக4ைத

கிேலாேட

ேவறின,

ஒேகா7

சாசர,

ெவ9@க4

aள5ப

டாெமழ

சOைடெசா$

றா,பட

ேவவய! வ!6ேவாேன

தGகச

ரா1த,

வ9திக

ேபர

த பெபா$
*****

வானவ,
ேளதிக

வண

ேமவ!ய

ெபமாேள

பரLேசாதி ன5வ, அள5ய
திவ!ைளயாட$

ராண

36. இரசவாதL ெச<த படல
(கலி நிைல4ைற)
திவண4 தல4தி. ெபைம
1856 வரத. மW னவ. பைடய!ைட வ9ந:, ப9த,
வ!ரத னாகிந:

ர4திய வ!ைன1ைர ெச<

பரத Nலிய

னாடக பாைவயா ெளா4தி

கிரத வாதLெச< தள5ய

வாடைல ய!ைசபா .

1857 பGைக மாவைர ழிய. ைப9தமி நா@7.
இரG ெதO7ைர கரGகளா
மGகின

லW ,

ன ைவைய

ன9தன மல,9தப. மல,க?< பண!ய

ரGக ட9தவ

ன5ப வண நகர

1858 எOண! லGைற சராசர மிலிGகெம. ெறOண!
வ!Oண! னாகH

ேகாகH

வ!லGவ தியாைக

கOண! னா.கதி, த$பல கடIள, ைச
பOண! ேவO7ய நவர
ெபா.னைனயாள5.
1859 கிள51

ளா,ெபாழி$
ளா,தவ

அள51

ளா,ழ

1860
நிர

ளா,தர

நர ப!
மாடU

அர ைப மாதைர
வர ப!
1861

த.ைம

றள51
கள51

னாலவ,
ஆய

மைட9தத பதிய!

வண கிழவ,தG

ேபறனா

டா

ேகாய!

9தா,

லணGகனா

ள9தர4

தவ,G

மயrஉG

கடல

தைனயா

ேனழிைச

யாழிைச

ெபOணல
ெயா4தன
தமேம
மாத,ேப,

பாடU

ந:,ைம1
ளறெனறி

லாய!னாO

ெபா.னைன

நடN

ப!றI
ெயா;
ம.ேனா
யாெள.ப

வவட.

ேநய

வாயேமா

aய ந:,ைட9
நாய

னார7

7ரவ!

ணG
:

ய!, ைர

யசைன

1862 தி4த,

வண

ட,மதி
நியம

மா7வ9

த7யைர

க4த

ளாய

சி4தவ,

1863 மாத

ெயLசிய

+9ெநறி
ல4திைட4

காத

னாயக.

தாத

ரGெகா64

1864 ஐய,
ைகய,
ைமய

த9தேப

த9தி

த9வா

றிI

1865 அ7ய,
வ7I

சைன

ப!7ய

னாள59

சிவெபமா.
1866 <ய

நகிய

தாள

சி4த, வ7வ

ந:றண!

ம;மா.
கO6
ெளலா
ேன,வா

சாைமயா

ப7ெய.%

ெபா$கிழி

ைதய,

ைசய!

க.றிெயL

காOபெத

ெகா7வ!

வண4

வெபா

ட.ப,த

ல7க

ம7ய!ல
வளைல

தறி9தன.

ெபமா.

ெகாO6 வத

ெம<ய!ன,

க@டGக9

ெதா@ட

ேயாகப@

ட4திைட

க@7ன,

ைபய,

ேகாவண

மிைசயைச

1ைடய!ன,

1867 வ9
அ9த
சி9ைத
9

ேவண!ய

ரGெகா

ெபா.னைன
மி.றிவ9
மாள5ைக

சி4தரா<

யாOமண!

தெச<

ேவ%ெகாO

ெசழிய$
1.ன5

ைகய,
ெச<ய

வலி

Iள4

கவ!னா$

ைவகU

ல. ெகாO

ெபா.மைல

வாய!னாO

Iவ!ைன

ண!யம

ள.ைப

காண!ய

தள5னா,

ர. 

ைவoO

ளதவ
ம$றவ

4த
நிைன1G

கள5பவ!.

ெத@6வா.

கOண!னா

ெபா<ய!

ேசவ!4

ெபாெளன

வழGநாO

த

கOண!

நடா4தி

வாணவைர

நி4த
அ4தி

ென;9

றGகைட

பவள

வவா,

மாள5ைக

வாெரா6

டைட9தவ,

தி

%கி

ம,கி

திவ

ெயாசிைற

த9தா
ய!9தா,

1868 அ

ெச<த9

அத

வா+ைய

அ

ெச<வத$

அத

னாைளய!G

1869 4த

ராகி

அ4த

ரானவ,

சி4த

ராெயா

இ4த

ராதல4

சி4த,4தி

ய7பண!9

வ+

ெள;9

வாணைக
தமெரலா
த+யரா

பவம

வாய!னா

காரண

ெகா ப+

னட9

மாசன

71ற

சி4த,

ேமன51

ப7ெவழி$

4த

வாணைக

அ4த,

ேநாகினா

ேவO7ய

ெச<ய

வலென.

ைமய

ேனாகிைய

1873 வ7ைய

ேந,வ!ழி

ெகா7ைய
7ய!
த7ய
1874 எGக
தG

ேந+ைட

னான7

ணாயக,

ேநாகிமW
யா<ெப

ெக.னா
ேநாகி

கிப

லவைல

கிைசய

ெச<யIO
ேனாகித.
வனப!ைன

ெயனவ!ைள4

மணாள.
சிறி.
ெகா.ைற

ெகா7தா9

ெமலிவ!ைல

காOபத$

கI

ணைகயா

தைனெயன

கிைல

றாெயா

ப@டா

ர7ேய.

Iள4திS

றLசலி

திI

மாைசயா$

தHத$

வ7கண :,

யாரெம.

ேன$ேவ

பண!9தா

றLசலி

ர@கணா

பண!தி

தவ!

ெசவ

ய பநி.

தHக

யாெதன

வாகதG கிலாவ.

ன5Gெக;9

உ<ய

ய!னரா<

ெமலி9த

ககிய

வ7மல,

உெள;9

கO

ய!கி.றா ெர.றா,

வLெச<ேத

1872 ஐய

மைனயா,

தக.றா,

சி%நைக

தகன5
க$றிய

IGக

றளU

மெச<

4தG

ய$றவ,

ைரய

யலா<

த ப!ரா.

றி9த

தெகன

கைழமிென.

ண!கல.

%வைம

மகலேவ
த7சிய

ெபா.னைனயாைள

1870 நவம

1871 எ4த

தவெரலா

ையயா

கிதய9

சைம4தன.

7ேப$

கிG

நாெடா%

உGக

ெம.ைகய!

ைசேக

சி4த ,4திக

வ ெபா

யலைத

ெளலா

ெயாழி9தில

ெவ.றா

சிவன7யா, ெபைம \ற

1875 அ9

நல

தைனயவ

தி9

ேதெனன

வ!ரGெசா$

ெசவ!ம64

ைதய,

ெசவெம<

ய!ளைமந:,

ெமா

ெவ.ப

ண!9தா<

9
இ9த
1876 அதிக

ரலா<
ெவைல1

நலற
மாLசிவ

அதிக

மாLசிவ

அதிக

ெம.றறி9

1877 உ%தி

நிைலய!ல

நி$பெத.

அதிக

ள. தி4

றறி9தைன

Oண!யL
ைச1

இ%தி

ய!லவ.

ெப%தி

யாகநி.

ள7யவ,

ய!ைம1
றிI

கல.கHG

1878 ஈயL

ெச ப!

ப!ரசிதG

தா1

பவைக

ேத1L

1879 ைவ4த
சி4த

சாமிக

ப!4தைள

யTய
றைற9தா,

ண,பா$

தராத$
கெலன

ெகாO6ேபா<

ேவ%ேவ

காண

ெம.பI

ெவOகல9

இரசவாத

ேக$ப

ெகாண,திெய.

1ேலாகG

சி$றிைட

சி4த,4திக

.ெபய,

மைனகிைட

ப!4தைள

ெச<வா<

வைகயா$
:

யானப

யவ$%

ைச

யசைன

அ%தி

ேறாய

யற4

சிவா,சைன

த.பைர

ெய<திைன

திக4

ெறாடக4
வல ப4

சி4த,.

ைவ4தா

+த

%ேலாக

ண :$றிைன

ம;Iைழ

சிதறின,

பாவ!4

தி4ைத

ந:ய!ரா

அ4ைத

நாயக.

றிI

ெகாெகன

1880 மGைக

பாகைர

மட9ைத1

மிGந:,

வதி9

கG

வாய

த9திய!

கா+ய

74

ெபாG
அGக

ெவ+ய!லி@

கர9த

கா+

ய$கணா

ெட6கின.

ல.
டைனப!+

வைற9தா,

ேபாெமன
யாரத$

ெபா.னா

க.றா

கிைசயா,

1881 சிற9த

மாடந:O

மைரய!$

மைற9

ேபாய!னா,

அைற9த

வா,கழ

நிைற9த

ேபெராள5

ெபா.னைனயா
1882 மைற9

லல ப!ட

வ9தா,

றா7

நி4தெர.%

ெரனசிறி

அறி9தா

வா%த:

தய,சி1

மன4தி

ந:கினா

ெர.ன

கவ$சிைய

மகிசி1
ெப<தன

ைட9தப!

ன5Oமல

நிழல

ைட9தவ,

கா@சிேபா

கழல

வாடக

மழைல

சி4தரா<

உேலாகGகைள4 த:ய!லி@6 ெபா.னாத

ேதா,ெப

அைற9த

ெம.%

ெவள5ம.

யா1ைற

ேதா,ெபG

சிற9த

1883 அழல

மைற9தப!.

ேபாய!னா

நிைற9த

சி4த,யா

மானதா

ைடயளா<
HேலாகGக
வலிதி+9

ன :பG

லெகாO6

யT,Lெசாலா

கOடன

சி4த,

ளைன4

தர.றா
களGகG

கன59த
வ7வ!லா.

வ7வ

(அ%சீர7 ஆசி+ய வ!4த )
1884 மழவ!ைட
அழகிய

1ைடயா.

ப!ராேனா

பழகிய

ைக1கி,

ெவ<யெவG
ெபா<1க4

49.திவாலவா<

கழி9தப!.

வ6
:

ெச<
ெப$றா

நாயக.

கேபால4 தி@ட

ெசா.ன

காரண

றி1G

தவ,4

காOட

பதி@ைட

னாள9

கதி,கா

ெச<த படல

ேநாகி யேசா

தGெகாO ட.ப!$

ப+வ!னா$

சி.னா

ண!ைடய!
றி1L

வனப!ைன

வள54

யானா

நடா4தி

1885 ைநயg[O

இரசவாத

ெவ.னா

ப!ராைன

வ!ழIேத,

ேமன5

ெச ெபா.
தக

ேமன5ேவ

ெபா9

$றி$%.

வாகி

ெகாO6

றாகி

நாலா

ம.S

(வGகிய ேசகர ம.னS

மைரய!. எைலகைள கா@6த)

சி4தைர ம.ன. பண!9 ேவO6த
2338 கைறயண!

கOடைன4

திைறயவ

நி.ன

ெபாைறய

ப4தனG

டாய!ன

மாகH

ைவ4தைற

பதிக

வ!Oண!ழி

தகதா

ணாதிேய
காOகிேல.

றறிய

ெபாள5S

கா@ெட.றா.

gOண!

வ!மானநி.

ேபாெதா

\%வா.

வர

றதைனய!.

2340 gOண!ய

ஈO7

எ.%

ெச<தி6

ைகெதா;

ன59நில

இக4

காணவ!

அ4தம$

வலிய!

வா$%ேவ$

ைறயO
2339 இ4தைன

தா9

தாயவ,

ெற;9

திOண!ய

வ.ப!S

ெகள5ய

Oண!ய

அ@கட

ஆகி

மW னவ.

சி4தரா<
ேபாவா,

சி4த, வ7வ! சிவெபமா. அ ெச<த
2341 பா ப!

னா$க7

K4திரG

பா ப!

னா$ +

Nச.ன

பா ப!

னா$ைழ

பா ப!

னா$கர

2342 வ9த
ப9த

வாலவா

கி9த

மாநக

அ9த

வாளரா

2343 ெபம
கைண

மOடப

யரவ!ைன

ெரைலைய
வ7பண!9

வ!9நக,

அண

ய9ேந,9

உெக

;Lசின

ப+9தன,

பா,4ந:

கிண!நாO

வ9தா,

மGநி.

றGைக

ய!வS

யள9கா@6
த7கைள

அைனயேத

எ.றா,

ேவO6

ெபய+னா

றிர9திட

Iரக

பவா<

பாதகிO

அ7யேன.

ெச<திெய.

ப 9தா@

வர: ெவ

Oடல

கGகண

ேயாக,மா

ேகாவண

வ!ளGக

கைணயG
யாெகன

ஒெலன

கடU

பண!4தா.

ெசலா

பா

எைலைய

2344 கீ @7
ந:@7

கா@6த

ைச4தைல
மாநக,

ேகா@7

ெச.%த.

வல பட

வாைலவா<

கா@7

மW Oடர.

ேககிள,

நில ப79

ைவ4ேவ$

கGகO

மான

வாைல

டைல
ெகா$றவ$ எைல
கர4தி

மதி அைம4த
2345 சி4த,

தLசின

ைப4த

வாலவா<

4த ேநமிமா
ைவ4த
2346 ெத.றி
.ற

தாெமன

வ4தன.

ைசபரG

.ற

நா$ெப

2347 அைனய

ெசழிய.
எ64

ெதா@டக9

ெத64

மL K ழிLசி
வடதிைச

நகரG

ெத;ெபாழி$

வாய!க@

இடப

ணபா$
வண

நக

எைலயா

வ4தா.

ந:Oமதி

ஆலவா<

வா,ெபாழி

நகர

மாலவா<

நாம

ெபா.னக,

த.ைன

ைனய

லாயெத

ேபாம

கைனய

வா,கழ$

காலினா.

2348 ெகா7க

ந:Oமதி.

க7ெகா

ேகாளைக

த7க

சா4திய

கல.கH

ெசவ

வானவ,

மல

மாநக,

ெதாைல
திவாலவாயான

7கள5.
ர9தர.

ெபவள9

நா@ல
படல

ேசகர.

அைறவ,

பO6ேபா$
ேகா ர

இ.னI

கிsட வா

ைகெபG

மதிெலன

மOடபG

 ெபாழி

ெந7ய

2349 பவ

ப7 வ,

வைரய!ைன4

லGகிழி4

நைனய

தள5னா,

ேகாலிய

Gட ஏடக

ெபா.ற
எ.ற

கர4ெத;9

கOடா.
வதி
:

தியவா

ண!ழ.மண!
ேவ%ேவ
பரெபலா

கO6

யா$ெச<

றைம4தா.
நிரப!

ர4திSL

சிறப

H ப!ட

வள,4தா.

ேபாவ ேதா.ற

$றி$%.

திவ!ைளயாட$

ராண . க;ேவறிய திவ!ைளயாட

ேவசற வ!9த க; திைர79த வடமி.%
 ர,க பண!9ேத4

வணந.னக, மGகி$

காசி. ேம வ!ளGகிய க;வ, பைடவெடனேவ
:
-

ெசலிநக, ெப ப$ற

லிo, ந ப!. திவாலவா1ைடயா, -

பாட எO.50

இ4தல4ைத ப$றி ேவ% தலGகள5 வழG
வண ேமI

வண நாத,

வண நாயகி

9தி\, ைவைக

வண
– ஆல

ற பய

வணேமா
கP
வண

(சிவ.)

ெபா9தினாைன

Oண!ய. - ட – திநா.

ற பயேமா வ.றாய!$றா - ஆY,. திநா.

வண

ெபா9தினா.காO - ஆ,. திநா.

வலL ழி1
வண

ெபா9தினாைன – ெவOண!o,. திநா.

ெபா9தினா

திெச ெபா.பள5 திவண
4aைற1
ற பய

பாடக

ெபாழி . தி நா.

வண4தவ.

கP

ேதவார

- ெவOண!o,. திநா.
- அதிைக. திநா

ன5தைன வண4 ெத

வண

ேபாேர$ைற – ெபா. திநா

ெபா<ைக நP, - ெபா. திநா

தன54 ேதவார பாடக
ெபாதிய!லாேன வண4தா< ெபா.றிக;G கய!ைல
பதிய!லாேன ப4த, சி4த

ப$%வ!டா தவேன

வ!திய!லாதா, ெவLசமண, சாகியெர.
மதியலாதா ெர. ெச<வாேரா

றிவ,க

வலிவலேம

யவேன

- வலிவல . திஞானச ப9த,
லாIதிGக@சைடயா. ள5
ேபா$rர7
ற பய

யா,வழி

வண

கா$r,வைர

ப+திநியம

பாெடாழியா4

ெத.

ழிo

ய.ெற64

ெண+4தாSைற

தா.7ேதா

ேகாய!ெல. ெற.%ந:கேத

- ெபா. திஞானச ப9த,
ேகாவண64தவா%G ேகாளர வைச4தவா%
த:வண சா ப,சி4 திI வ!9தவா%
வண கிழவனாைர

லி1+ யைரயனாைர

ஏவண சிைலய!னாைர யாவேர ெய;வாேர
– ெபா. திநாIகரச,
வ ண4தவ.

Oண!ய னOண!யG

காவ ண4ைட யான7 யா,கைள4
த:வ ண4தி ந:%ெம< சிேயா,
ேகாவ ண4ைட யா.ட கிேல
ேதனா,

ன$ெக7ல

வர@ட
:

திெச ெபா. பள5 திவண
வாேனா, வணG

மணLேச+1

மதிULைச மாகாள
ஏேனா,க ேள4

வரா ணாசி

ெவ

ள :சர

இலGகா, பபத4ேதா ேடணா, ேசாைல
கானா, மய!லா, கமா+1
கைறமிட$றா, த ைடய கா கேள
ேகாவணேமா ேதாேலா உைடயாவ
ெகாேலேறா ேவழேமா ஊ,வதா.
வணேமா

ற பயேமா அ.றா ய!$றா.

ெபா9தாதா, வாைக தி9தாைமேய
த:வண4த ெசLசைடேம திGக K74

திைசநா.

ைவ4க9த ெ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

ெபா9தி னா.காO

மி.நல4த gOண!ைடயா பாக4 தா.காO
ேவதிய.காO

ெவO +Nமா,ப! னா.காO

ெகா.னல4த வ!ைலேவ ஏ9தி னா.காO
ேகாலமா ந:றண!9த ேமன5 யா.காO
ெச9நல4த வய ைடK திவா
தில@ டான4ெதL

Y+

ெசவ. தாேன

ெபாGைகமத க+1+ைவ ேபா,ைவ யாைன
வண
க

வலL ழி1

ெபா9தி னாைன

த க@7ையய!. னமி,ைத4 ேதைன
காOப+ய ெச;L டைர கனக .ைற

இGகனக மதிலாY ல@

டான4

ெத;9தள5 ய!9தாைன ய!ைமேயா ேர4த
அ9தவைன அரெநறிய! லப. த.ைன
அைட9த7ேய. அவ!ைனேநா< அ%4தவாேற
.\ரா,

ற பய4தா,

வண4தா,

4a ளா,

லிவல4தா, வலிய!. மிக

த.\,ைம கதிவைர ெய6க U$றா.
தைலகெளா6 மைலகள.ன தாH9 ேதாH
ெபா.\G கழல7ேயா, வ!ரலா P.றி
ெபாபத.கீ  ெந+4த ெச<

வனநாத,

மி.\L சைட7யா, வ!ைடய!. பாக,
வழி
: மிழைலேய ேமவ!னாேர
ெபா.ன5லG ெகா.ைறய9தா, மாைல
கP

வண

K7

ெபா9தி னாG

ெகா.ன5லG வ!ைலேவ ேல9தி னாG
ள5ரா9த ெசLசைட ெயG

ழக னா9

ெத.ன5லGைக ம.னவ,ேகா. சிரGக ப44
திவ!ரலா லட4தவS கெச< தா
மி.னலG gOண!ைடயா பாக4 தா
ெவOண!யம,9 ைறகி.ற வ!கி,த னாேர
லிவல

4a,

ற பய
வலிவல

கP,

வண

.\,
ெபா<ைக நP,

மா$ேப% வா<, ைவக

வலL ழி வாLசிய

மக வ.ன5

நிலமலிெந<4 தான4ேதா ெட4தான4
நிலI ெபG ேகாய!பல கOடா ெதாOq,
கலிவலிமி

ேகாைனகா வ!ரலா$ ெச$ற

கய!லாய நாதைனேய காண

லாேம

ஐ9தைலய நாகவைண கிட9த மாேலா
டய.ேத7 நாட+ய அ மா. த.ைன
ப9தணI ெமவ!ரலா பாக4 தாைன
பரா<4ைற1

ெவO கா6 பய!.றா. த.ைன

ெபா9ைடய ெவOடைலய!$ பலிெகா வாைன
வண

ற பய

சி9தியெவ9

த:வ!ைனக த:,பான த.ைன4

திவால

ெபா9தி னாைன

ெபாழிலாைன சி9தி ெநLேச

ெப+ய ராண
ந:6தி வண4 கண!4தாக ேந,ெசல
மா6வ9
ேத6மைற

தி4ெதாOட,
க+யாைர4

பா7ைசய!$ வணமW

ம.ன5யஅ பதிகா@ட4

திIைடயா, எ.ெற64

ேதாஎ.% பண!9தைணவா,

-

9தர,

மW ன@சிய ைம ற
\ட ன

வாய!ெகா6G

$றால
ஏடகமா

.%பரG

.%

ஆபb, வணெந

ேவலி

டாைனதி

இராேமச9
நா7ெயGக

கானேப,

தி 4a

ளGகய$கO

ந.னா6

தி+9

கழி4ேதென.

+ைவதலா9

ணாOடதமி

ப!றநா6

கா6மைல19

ழிய
தலGக
பாO7

எ.னாடதாக

றி ெசாலி

றவSG

காலG

கLசிவார ேம
- மரபர வாமிக

தன5பாட
தைலய!

லிர9

மைலம
உைலய!
ஆ

Oபா.
கH

கீ 9

இ வண
ஆ

த.Sடலி$

பாதி

மகிவா.

ேமன5யனா,

எ.றாேலா

திவணநாத, திற
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