ததகி

ராண

ைசவ எலப நாவல

உைம தத க
131. உைமய ைம தவ

ெசய இேமாபவதராசன#ட

இரண%யக பைனயள#* வ%+,ெவ-

வ%ைட ெப&ற.

ெபயபைடேதா ய%மவா.

ற.ைன
சரணமிைச பண%/*ைமயா ெள,*ைரபா ளயெப/ தவதா ல0 ச.
கைணெபற ெவன1வ%ைட ெகா,த2வா ெயன3ைரதா2 க*
வா4
தரண%ய%ன#& கிய.றதவ/ ெதாட51ெகன 3ைரதனன ைசல ம0 ேத.
132. பரமசிவன#. தவ வ4வ .
த5கா/த. மநமகிழ வலபாத மல7சி தைலய% 8.றி
ெகா5கா/த 94:லி கர51வ%* ெசபவட5 ைகெகா+ ,நி.றா2
ெச5கா/த; ப5ெகா4:< ெச5கா/த; ப5ெகா4:< சிரேத ேதா.ற
அ5கா/த; ெகா>9ைக:5 ெகா>9ைகவ%; டகலாத வ43 ேபா? .
133. உைமய ைம தவ

ேம&ெகாள.

பகலவ.றா னக.றத&ப%. காகால/ தன#&ப4க பாைற ேமவ%
சகல வ ன9மள#த ப5ெகா4நா+ மைழெசாய தவேம ெசதா2
ெதாைகயளக 9க5க>* ேதா+9ைலேம& ெசா/த ய& @ள#ய%.
ேநா&ற
9கி?ட.றா மைரபண%ல5 கைழமப தி- ப%ற/த 9த

ேபா? .

134. இமயதி. உசிய% பாவதி தவ

ெசத.

ம0 ன#ைறவ ென-மகர 3வ9த. னாளசல மிைசய%& ேச/*
வா-லவ% மைழயள# :டல9> ைத:மைறப மைற/* நி.றா2
ஏனமன மறிவய வ%ைறவதி 94மிைசய% லிக ேவ+4
தா-ம/த சாBவ%யா

பகீ ரதித. வ43ெகா+ட த.ைம ேபா? .

135. ேதவக2 உைமய ைமைய த,த.
அகால/ தன#லிமய மைலமகைள ய%ைமயவக ளDகி ேபா&றி
ைமகா? மைழ*ள#:5 க,5கா?

ெபா@ெதாகா. மலைர E.றி

9கால/ ெதா@9ைமேய தவமிய&ற 3மெகள#ேதா ெமாழிய ேகF
ெமகாம. றைனெய* பரனக?

ேபாதவப%. ேமவ% ேனாேம.

136. சிவெபமா. உைமய ைமைய மணகேபா1

ெசதிைய ேதவக2

G@த.
எ5கள#ட தவ%தள 3ைமைய மண< ெசதF ெம.ேறா ம0 ச
ன5க*ேவ

/தின#ேம ல@9கைள :மகள#ேப மக? ெம.றா

ச5கேய நம/த ெப+ைண&@/ தபசார ைசல< சா
ம5கலநா+ டபெரன ெமாழி/*மல ெபாழி/*மந மகிH/* ேபானா.
137. உைமய ைம தவைத ைகவ%ட.
வானவக ளத.றத&ப% -மயவF/ தவெமாழி/* வத மா&றி
கானக9 ெந,வைர:

ற பைன*5 கட/*ெப+ைண கைரய%.

ேமவ%
ேதனம/ தபசார கிய%ெலா தலதி/* சிகர நாம
மானெவா பதிI.@ 9ைறதிைறைய நிைனதி/தா ள/த ேவைல.
138. உைமய ைம ேவ+,

வரைத சிவெபமா. வ%ன3த.

பழமைற: மறிவய பத:க9 மதFைடய பவள ேமன#
9>*மிள நிலெவறி1

ெவ+ண@


9ைழம3/ திகர9< சைட94:

யநா.1 9.J. மா
வ%ழிI.@ 9ைமயா2 காண

மழவ%ைடய%. மிைசேதா.றி மைலமய%ேல :னகள#1

வரேம

ெத.றா..
139. உைமய ைம சிவெபமாைன ேபா&@த.
ஆர9த ம/திைமேயா ரழி/தா? ெமாகா? மழியா ேபா&றி

வாரண ம.@தா?

வாரணைத யள#தF ம/ேத ேபா&றி

நாரண ஆரணற/த வ%@திய%ைல/ ெதாழிெலாழி/* நட/தா ேபா&றி
Lரணமா நிைற/தி/* மைற1மைற/ தி1ெதா ெபாேள ேபா&றி.
140. சிவெபமான#. ேதா&றைத ேபா&@த.
எ.பண%/* ேதா ைன/* வ%டம/தி ெயேதறி ய%பா ேபா&றி
ய.ப%ன கர ைபய5 க&பகந ழ?9>* மள#பா ேபா&றி
வ.ப%ன7 ெரதா? Iவக. ற2 /த மண%ேய ேபா&றி
ெபா. ைர:< சைடயாேன ததமைல :ைடயாேன ேபா&றி ேபா&றி.
141. சிவெபமா. உைமய ைமைய மண/* ெகா2வதாக G@த.
ஏ&@ய5 ெகா4யாேன ய4யவ ெகௗஇயாேன ய%ைறேய ேபா&றி
G&@வைன :ைததF5 ெகா4யாேன யமைறய%. ெகா>/ேத ேபா&றி
ேபா&றிெயன

கH/9மந கைதெயலா 9ைரதனள#

வ%ைய

யN.றா2
சா&@த?5 ெகா.ைறய%னா -ன1 மட

தவெம.@ த>வ%

ெகா+டா..
142. தத

ேதா.@த.

ம5ைகெந, நா2ப%/* ெகா5ைகய%னா& த>3த? மகிHசி யாகி
ய5கெமலா 9கிவழி/ தி,ம*ேபா& கல/*9.ைன யாக< ேச/த
க5ைகமக+ மைலமகைள க+,ெபாறா ெததிெர>/த கா;சி ேபால
தி5களண% மன#94யா ன#டதிவ/ *திதெதா தத/தாேன
143. உைமய ைம தத நராட.
இதத 9னகள#ேதா மிதி.IH1 வாநிைன/த ெவலா5 G,
ெமதத/ நன19.ற. ெபயராக 3ைரகெவ.@ வ%ள ப% வா.ேம
லதத கியா-ம ைற/தனன ெபா>*ைமயா ளரைன வாHதி
ெயதத5 கF

க> மதி.IHகி ய%ைறவ%மண ெமதி னாேள.

144. 9ககட32 அவதத.
எ+ணய வ%ற.9க -திதன.அ. ெறாேவைல யN/தா. ப%.வ%+ணவநா டழியாம காத2ெச வாெயனேவ வ%ைட: ம0 /தா.
க+Dதைல ய4வண5கி ய@9க- மமலக5 காவ L+டா.
ம+Dலகி& றதகி பதி.ற.@ ெபயடதிநாம சக .

வழ5கி&ற.ேற.

145. ததகிய%. பதிI.@ காரணெபயகைள வ%வத.
ம5களமா

பதி.I.@5 காரணேப ைர Lத வ4வ% னாேல

த5கியைவ

Lதமைல ெபைமய%னா& ெப/தத ைசல மா1

தி5களண% சதாசிவனா வ4வெமன வ%ள51தலா& சிவேவ த+ட
க5ைகநதி வடபாலி ெலாசைடய%& ெப1தலா& க5கா Oட
146. காரணெபய சிற க2.
உதர/த கண<ெசறி/த ெவ>சைடயா& ெச4ெல- ேப ைடய தா1<
சிதெரலா 9ைறைகய%னா& சிதண%வா சேப< சிற/த தா1<
சதமைல கடெலனேவ 9ழ51தலா ல*நிர/தா பரெவ&பா1
இதலதி& ப%ண%ய@1< ெசைகய%னா& கதாபகெம. திைச1

ேபேர.

147. ததகிய%. காரணெபயக2 வ%வத.
சாடய *தெமலா மக&@தலா& @தஹர/த வ/தா ெனா.@
ேகா4பல. ெகா,பதனா& றபசார< ேசாகெமலா5 1ைலைகயாேல
காடம< ேசாகஹர 9ைம1றவா லிராேம;ட5 க/த. றைம
ேவாடாவ%தி& றவ

/த ெகா,94யா& வாமிசி5க 9ைர1

148. ெபயகைள உசபதா வ

ேபேர

பல.க2.

இெபயக2 பதி.I.@/ தன#தன#ேய நமெவ-<ெசா லிைச* Gறி
லேபா>ேத யறி/*ெசத பவ/த மரச1 மரச ராவ
9ெபா>* மைவகெளலா நிைன*ம, Gவலிேல IH1 வா1
ெசபய க5ைகய%ேல IH1மதி& பதி.மட51 சிதி தாேன
149. ததமைல திநாம பல..
ேசாகம@/ *யரக?
மாக9@

வ%ைனந51

ப%றெபாழி:

*த ந51

ப%ண%ேபா15 கவ%வ நிைல:+டா மழ1 ேச

ஏகம திலாF
ேபாக9+டா

மறி3ைடய

தவந லிைச: மாெம+

வ,9+டா/

ததமைல திநாம

க? ேவாேக

150. அகதிய தத5கள#. த.ைமைய G@த.
அகதியனா மண%வைரேம& 1தி1மி/த கைதப/ேத னவ%யா4
மி1/தகள#

ட.வ% ப% ய%ராகவ1< சர9ைரபா. வ%<ச. பாலா

நகதி?2ள ததெமலா ெமாவைகேயா ப%றி*9+ேடா நவ%வா
ெய.றா.

ப1திர+, வைகயாெம. றிைவகெளலா

வ%*9நி பகவ தானா.

தத சக
151. சிவ தத சிற .
தாHவைரய%& ெகா,94ய%. ம5கி?2ள ததெமலா< சா&@
ேலHகட?

ேபாதி

வானகதி ?ளம0 ைன யளவ%4- ெம+ணா லாகா

Oழவ/* 1ேராசெவைல சிவ-வா ய%1ம/த Qைமயாேல
யாழி1ள5 கிணேற ம,வைன*< சிவதத மா1/ தாேன
152. வசி;ட, ெகௗ, வ.ன#, க/த தத5க2.
நாF

வள சைடய% வ ெமாதத ம*வசி;ட நாம மா1

நF வட சைடகீ ழி& கிழகாக ெகௗக5ைக நிகHவ தா ெசR
ேவளய வ%ைனெதாைலத ெதாதத/ ெத&1ளதா

வ%ள ப%& க/த

மாFைடயா. றவளா& ெற. றேத வ.ன#ெப&ற வய தத .
153. அகதிய தததி. த.ைமக2.
எ.ெபயரா ெமாதத ைவகள#. ெற. றமாக ய%ன#ைம கா;,
அ. டென. ெபயரதனா லசைனெச ய%லி5கதா பரம தா1
*.பமற வதிெலாகா. IHகிநிைன தவ1மந *யர/ த
9.பதா/ தமிHகட?

வடகடைல:/ ெதள#/தறிவ%. 9தி யாவா

154. தத நரா4 வ/ேதார* பாத

க>வ%ய ந. சிற க2.

இ/தவைக ததெமலா நிைனதி4- 9ைரதி4- மிற

ந5க

ம/தமைல ய4தம+ ண%ைலத+4 யக.றைவ:/ தத மா1/
க/தமி1 மைலய%ெலா.றி. IHகிவ/ேதா வலபாத5 க>3/ த+ண
சி/*வ%?

ய9ைனய%?5 க.ன#ய%?

ெபைமெப&ற தத மா1

155. இ/திர தததி. த.ைம.
ெபாப%ன* ம5காம5 கீ Hதிைசய% லி/திர.ற. ெபாைக ேதா.@
வ% ைடய ெப+ைணய%வ/ *திதெதா ததமதி வ%ைனக ண51

உபசிேய 9தலான வர ைபய IH1வரவ 3லக நாத.
1பழி: ந ப%னவ உட@ண%த பவ/ததா. 1ள#* தாேன
இ/திர தத சக
156. அ3ணகளா அமரக2 எலா

அழி/தைம.

9&கால/ தன#ெலாநா2 ெபா.-ட. ெவ2ள#பத- 19ன#3+ டாகி
ெசா&காதி ேபாகெமலா/ *ற/தி,வா. ெபா;டவ-/ *ற/தா. ப%.ன
ந&காம ேத-3 பா ம@த*சி/ தாமண%: நல9

ேபான

ெத&காF நம.ேபா? ம3ணகளா லமரெரலா< சிைத3&றாேர
157. உபச* ைகவ%டாத அரச. ேதேவ/திரைன ேபா மகிH/* இத.
ம/தி:

ேராகித-/ Qத-<ேச னாதிபதி:

வெமா& றாF

ைம/*ெப5 1ழவ%ைய: ம/தனந+ ப%னைனயா ரல1 Sேலா
த/திரமா ம*வெர+ வகைள: மாயம;,/ தணவா ேவ/த
ன#/திர.ேபா லிபன#தி& 1ைறய%லி/த வ%/திர- மிழ/* ேபாேம
158. ேதவ உலக

அ3ண இ1

உலகமாக அழித.

அமரல க3ணத5 களமலகா யழிவ*க+ டமர G4
தமெரனேவ *வ;டாவ%. மகனான வ%ப. ற.ைனGவ%
ய%ைமயவேகா.

ேராகிதென. ெறாெபய; டைழதன.ப%.

ன#ைமேயா ேகாமா.
சரெமலா5 கடகெவா வசிரமா ததசிெய.
159. வ%7பைன ெகா+, யாக

சைமப% தாேன

ெசத.

ஆய%ரேவா ர பைடத வசிரைத S@மக தரச ேன/தி
தயனவா

பைகக4/* க&பகந ழலிலி/* ெச1 நாள#&

Tயனவா மவ%:ண1 மள#தனன *வ;டா ைம/த.
நாயகனா மவ&கிதய

ல/திதH *4த*ெம ந,5கி& ற.ேற

160. இ/திரன#. ேகாப .
அ5கெமலா ெந5கியக+ ணாய%ர9< சிவ/த.த. னாக *2ேள
ெபா51கி.ற ெவ1ள#யழ லட5கா*2 ள#ெச5ைகய, கரமைற/*

வெம51

நட

ற ப%& ெபா4தா ெல.ன
ய சி* G@/

த5கமண% சிவ%ைகய, ஞாள#ெப&ற தைனய*நி. றைலைம தாேன
161. வ%7பைன, இ/திர. அழித.
அசிரைத யதனாேல

ேராகிதமா ய%/ததின# யைம:5 காெண.

வசிரதா லழிகெவன ெவறி/தான 1லிசமவ. வய%ர ேதாைள
ெமசிரைத ய/*ளதி ெவ1ள#ெந,5 கனதாகி ெவ* ப%
னா&ேபா&
பசிரத

படசிவ/த தவ.றாைத ய*ேக;, பைத* G@

162. வ%7பன#. ப%தாவாகிய *வ;டாவ%.

ல ப.

பாகசாதன& கின#ய ேராகித மாய%/* நலப ல.ெப& றாேய
ேயகேன:ைன 1ரவெனன வறி/தா1 லிசெம, ெதறி1 வாேனா
ேசாகவாதி ய%ெலைமகிட தினவதம 1மி/த *யெர தாேதா
ேமகவாகன&1 9ைனெயள# தாகவ%தி தனேரா வ%திய% னாேர
163. *வ;டா, இ/திரைன ஏத.
ேகாசமதா ய%ர5கF15 ேகாசமதாகிய 3டைல 1றிதி லாேனா?
நாசமதா யைல 1/* ெபா.னா;ைட இழ/த* 9.னா4லாேனா?
வசர/நா+

9ன#1த? ெம. திர+ 4ர5கியவா ெற+ண% லாேனா?
வாசவனா மற/தெத.ன வர ைபயவத

வாய9* Bகமற திதாேனா?

164. அறிவ%ைன உைடேயா த.ைமைய வ%ள1த.
அறி3ைடேயா தைமமற/ேதா ப%ைழெசய%- ெபா@தின#ேத யள#பா
ம&ைற
சிறியத ைம சரணைட/ேதா நல<ெசய%- மவ&கி@தி ெசயா நி&பா
நைறகம>

பாலழலி ெலதி4-

மட5கிய%.ப ந1

1ைறவறந மிகெசா/* வளதா?

ேவ

மிரதமி.றி ெகா,தி டாேத

165. *வ;டா, திர ேசாகதி உதிர. 9தலிேயாைர அைழத.
மிக ேசாகமா ய%ைவய%ைவ வ%ள ப%ேயா வ%ைனயா&
றக வ%/திர& கி@திெச திடெவா தலதி&
ெறக ணாகின# 9த&கன. I.ைற:< ெசறி/*
9க ணா.9த& றைலவைர யைழதன. 9ைறயா
166. யாக

ெசத.

வ<ச கதவ% மகதிேல ெந,5கன வளதி;
ட<சி டதி? மா1தி பலெகா, தழேலா.
ெந<ச கதி? வ%ழிய%? மிர+டவ% நிைற/தா.
ந<ெச னெகாதி ெகாதித*

ைக/த* நவமா

167. இ+ட உடைல உைடய அ3ண. வ/ெத>த.
அ@தி நாள#4 ேகா4ேம ெல>/ததா ெம.ன
க@3 ெகா+டS றாய%ர ம/தக க,ப
ெபாறிய ராவர சாய%ர5 ேகா4ேப

ைன/*

உறவ%+ டெமய 3ண.வ/ ெத>/தன னதன#

168. அ3ண. ஆகாய க5ைகயாகிய நைர உ+டா..
ஆர 1+டல
வர ச5கிலி

அரவ%ன. வ%சிக வல5க
லிெதாைட ய%ைவக+ேம வ%ள5க

வார ண5கைள ய,கிவா

ைழக. ம,*

ேசர வ/*வா. க5ைகந பகினா. ேறக
169. அ3ண. கைத Gற ெதாட51த.
நித நிதேமா ர ப4 Qரெம/ நிமி/*
&@ மிப4 வள/தன. வ%திரா ரென.
@&ற நாம9

வ%தியா ததன -லகி&

ெப&ற தி+கி யைனயேதா ெந,5கைத ப%4தா.
170. வ%திராOரைன க+, ேதவக2 ந,51த.
வைள1 நெளய% றிர+,மா ேமவ% வைளதா
னளக ெர>ெமா. றானேபா& டவ%ழி யகல
வ%ள1 வானக மைட/திட வளதன. ெமைய
*ளகி வானவ சதமக& கிவ.ெசய ெசா.னா
171. இ/திர. வ%திராOரைன க+, எதித.
க+ெட தி/தன. தழ&றின. கைதய%ைன ைகயா
ச+ட வா:வா

வ%ைசய%னா& கிெயலா< சா/த

ெவ+4 சா9க திப5கF

1திந ெர,த

த+ட Gட9< சிதறின வமரப%. ன#ைட/தா
172. ேதவக2

ற9*கி;, ஓ,த.

வ%+ண%ன ேரா4னா வ%ைர/* ப%.-ள
க+ண%னா ன#/திர. க+, ெவ பக
உ+ண.ேம ?ைக*வ/ த3ண. ைககைத
த+Dலா வசிர பைடய%& ற2ள#னா.
173. இ/திர. வசிரா:ததா வ%திராOரைன தா1த.
ர/தர. ம0 ள35 1லிச
இ/தட

ெபா& @

ரதின# ெலறி/* வா;4னா

ன/தி, ெமா+ ய மத&1 9.னேம
வ%/தி,/ தின/தின ேம ெவ.னேவ

174. வ%திராOரைன அழிக 94யாைமகான காரணைத ஆராத.
ஆ+, Sராய%ர மமவ% ைளத?5
கா+ட1

வ%திர. க>* வH/தி


ம0 +டவ. வள/தி, ெம>சி யாெதன
மா+டப. மகதினா. மநதி ெல+ண%னா.
175. காரண

க+, ெதள#த.

ெவRவ%ய யாக9. ெசத ேவைளய%
வRவ%ன ரா1தி மதி: ம5கி:
அRவ% வமவ னாக தாகிய
ய%R3 வளதன ெர.@ ேதறினா.
176. ச/திரைன: , அன#ைய:

இ/திர. *தித.

ேதறிய வ%/திர. றி5க ள5கிைய
வ@ற

வைழதிவ. ெமைய வ%;, ந
ேர1க

ற ெபன ேவதி னானவ.

Gற3

வழிய%ைல 1திக ெவ.றா.

177. தா5க2 ெவள#ேய@வத&கான வழிைய ஏ&ப,*மா@ இ/திரன#ட
G@த.
வழிய* திற/தி4 வ1 ேவாெமெமாழிைய:

வ%தன 9ன#: மி/திர.

பழித வ%திர. பாழி வாய%
கிழிபட வ<சக கிைய ெசதன.
178. ச/திர- , அன#:

வ%திராOரைன வ%;, ந51த.

வ%திர. பாழிவா வ%* வ%+ண%.ேம&
கரைத: ெம,தன. கணகி லாதநா2
வதிய வ.ன#: மதி: ம5கவ.
ரதின#. றக.@த

ரதி ெலதினா.

179. வ%திராOரன#. தைலைய இ/திர. *+4த.
அ.றவ ரக.றப% ன3ண ேகாமக.
ற.ெனா வளசி:

வலிய/ தாH/த*

9.னேம ெய/தி, I வசிர<
ெச.ன#ைய ய/*கீ ; 4ைசய% லி;டேத.

180. இ/திரைன ப%ரமபாதக

ப%4*ெகா2Fத.

வரமதா சலதிைற மகிH/* ேபாய%னா.
திரமதா ய%ைமயவ திர+, வாHதினா
9ரண%ய Oரைன 9.

ெச&றி,

ப%ரமபா தகமவ. ப%.ப% 4தேத
181. இ/திர. தத நரா4 ப%ரமபாதகைத ந1த.
அ<சிேய யதட தDகி ய%/திர.
த<சமா IHகினா. வ%ைனைய த2ள#னா.
க<சமா மலதட கைரய% ேமவ%னா
ப<சபா தக9 ேவ பறி/* ேபா1ேம
எம தத சக
182. எமதததி. சிற .
இதட தி.சிற ப%க ெத&கிேல
யதிய

ப2ள#ம0 தமர ெதா;ட*

9தி:< சிதி: மள#1 IHகினா
சதிய மத.ெபய தம ததேம
183. தம5கள#. சா;சிக2 பதினா@.
க.மமா ளைவெகலா5 கக ெள+ண%ர+
ட.ன#ய ம.@தி ைக/* Lத5க2
ம.-ய% பகலிரா மதி: மாதவ.
உ.ன#ய காலேமா ,பய ச/திேய
184. எமதத நரா4னா வ

பய..

இனதி-5 ககெள+ ண%ர+,5 காணேவ
மந/தினா ?ைரய%னா வ4வ%னா வ/த
கனதத வ%ைனெயலா5 கால. ெபாைகய%
ன#ைன*ைர தா4னா ந51 வாகேள
185.தவ%ைன ந1

எமதத .

வவ%ைன யக&சி: மறலி ெபாைகய%
னவ%ைன வளசி: நவ%&றி ப%.ன/
ெதாவ%ைன பய.கF/ ெதாைல1 மா&ற?

வவ%ைன யவ-ட. வ%ள ப ?&றன.
186. இ/திர. வ&றி1


த.ைம.

+ண%ய பல.கைள

கலி லாய%ர

க+ண%ன ன#வெனன கனக நா;4ன#&
ற+ண%ய க&பக தவ% ன ழலி
வ%+ணவ ெதாழமண% வ%மான ெததிேய
187. அர ைப மாதக2 ெதா>த.
அர ைபய நிர/தர மாட வா5கவ
1ர ைபய% லிள9ைல ெகாழி1< ெச மண%
க ப9 ெதா>கிய கவ%. ெசRவ%தH
தி ப%ய வ%ட/ெதா@< ெசக வசேவ

188. கவ வ


திைசெயலா

ேத. சி/*த.

வ5கிய

தனதிய வ%* வசிட

ேவா5கிய கவக Fதவ காலினா&
றா5கிய க&பக சாதி மாைலய%&
ேற5கிய

*ம* திவைல சி/தேவ

189. எமதததா வ

ெசவ சிற .

இப* ெதாைல/தப% ன#/தம+ ண%.ேம
வ% ைட யாைக:

க>

ெபாெபன 3யய 1ல9
வரப@ கவ%:

வர9

ேபாக9

வாH3 ந1ேம

190. நரகதி. வைககைள ெசா?த.
Gடசா. மலி:ட. 1 ய% பாக9
நாட5 காலO திரதி ன+ண?
வா,ற ெரௗரவ மிர+, ைவக?5
கீ டவ. 1ழிய%ன#& கிமி :+Dேம
191. தவ%ைனயா வ

*.ப .

ெகா4ய வவ%ைன பய.1ைற/ தவா:F
மி4ய* திர;சி:

ெவய யாைக:

ம4ைம: மிழி1ல மர

வ<ச9

9ட?@ ப%ண%கF 9ைழ1/ *.ப9
192. தவ%ைன ெசபவக2 அைட:

நிைல.

நாெல> ேகா4கா னரக மிப4
ேமலதி ல>/*வா வ%ைனய% ைழதேப
கால< Qத மவக2 க+9ேன
Oல95 கய%@மா ேதா.@ வாகேள
193. நாக2, ேபகF1 வ%/தாக எமQதக2 ெகா+, ெச?
வாள#ய%. 9ைனயட வழிய%. மாண/
ேதள#ைட வ%டாெநறி ேசண%& ெச5கன
லாள# ெவ
Gள#:

லி யடதி ஞாள#:5

வ%/*ண ெகா+, ேபாவரா

194. உடகைள ெசகிலி;, ஆ;,த.
ஒ>கிய Iைள சீ :தர X&றிேல
9>கிட வ%,வத 9கதி வவ

வ%ழிகைள ந1வ டைல வ1வ

ரழ?ற G;,வ ெசகி லா;,வ
195. க&ப%லாத மாத. க+கைள க>கி&1 இைரயாக.
க&ப* மகள#க+ க>கி& G;,வ
ெவ&ப%ன#. @;,வ கைதய% வ;,வ

ெர& ட ?ரலி.ைவ தி4ப ெர+ெணய%
ல&பக ெலய%ைவ தலைக கீ வேர
196. தாகதி&1 உதிரைத ெகா,த.
1ர ைபய%. பசிகவ 1டைர ந1வா
உர ெப@ நYநைச 1திர ம0 1வா
நர ப%ைன ெநகH*வ நடன5 காDவ
 ப%ைன வ%ரெறா@ ேம&றி ைவபேர
197. எமத+டைன ந51த&கான வழிைய G@த.
ம&@ள வாைத:

வ1* Gறினா&

ெசா&றி, நாைவ:< ,ம த.றிேய
ெச&றி,

வ%னவ%னா ெசவ%: மாதலா&

வ%த .

1&றமா னைவகZ ெநறிைய G@ேவ.
198. ;பத/த 9நிவ. யமதமராஜ. சைபைய அைடத.
9/திய :கதின#. 9க. றாைதயா
/தர பண%வ%ைட ெச:/ ெதா.ைமயா.
/திய ல2ெமாழி

;ப த/தன#வ

வ/தக ன#/தேப ரைவ1 ந+ண%னா.
199. ;பத/த 9நிவைன யமதம. வண51த.
;பவ/ தைனெச*

;ப த/தைன

ெப; @< சமெனா பNட ேத&றிேய
ந; ட ன#ன#யன நவ%&றி னா.பல
ச;பத 9ற5கிய தாம மாபேன
200. ஒவ. எ+ெண ெகாபைரய% அமிH/* ேவ1த.
G&றன தைவ19. ெனாவ. ேகாFட.
ேம&றிகH ெநகட தமிH/தி ெவ/திட
ேதா&றிய ெசவ%வ%ழி *+ட

வாெதா@

ேம&றிய வ%பக ெலைய சி/தேவ
201. ;பத/த 9நிவ. க+, பைதத.
ெபாவ* க+டன.

;ப த/த-

மரகர வ%வெனவ னைறக ெவ.றன.
மவ%ய ெகா, பைட மறலி ையயேன
ெதகில திவ.ெசய திைச9 க&1ேம
202. இ1ைறைய தக G4யவ. சிவெபமா. ஒவேன என.
யானறிவ த&19. ெனகி. றான#வ
Jனழ வ%,தி, 9@தி க+4ேல.
ஆனம ெகா4ய%னா னள# னலதி
மா-ட. ப,/*ய மா&ற லா1ேமா
203. ;பத/த 9நிவ. ைகலாய

ெச.@ *தித.

எ.ற? ெம>/திவ ன#,க+ மா&@வா.
ெச.றன. ைகைலய%& ெசறி/* ேபா&றிேய
ய.றவ. ப,/*ய ரைன*5 Gறினா.

ெபா.ற

கழினா.

;ப த/தேன

204. சிவ. அத&கான காரணைத வ%ள1த.
அ4யவ -ைரெசய வமல. G@வா.
ப4ய%ன

Lசைன 1ய பெபா2

திட9ட -க/தி,/ தைம யாலவ.
ெகா4யெச/ தழலிைட 1ள#கி. றானேரா
205. ;பத/த 9நிவ. ெதள#வைடத.
அ.னவ. ேபைர தவ ம*ய
ம.னவ *ைன மறக ெவ.றன.
ப%.ன மிைறவைன ெப* ேபா&றிேய
ெபா.ன#க வடெமாழி மாைல L;4னா.
206. ;பத/த 9நிவ. வர
ரகர. மகிH/*ப%.

ேக;ட.

;ப த/தைன

வரமின# யFேவ மகிH/* ேகெளன
9கல தழியா 9.ன< ெசா.னவ
ெனயழ& கடார வ%; ேடற ேவ+,ேம
207. பாவைத ேபாக எமதத நரா,மா@ G@த.
த/தன வரமவ. ற.1 லதிேலா
ைம/த களாய%- மகள# ராய%-<
சி/ைதய%. மகிHசியா தத ெவ&ப%ேல
ய/தக. றட

1/ தாட தேம

208. ;பத/த 9நிவைனேய அவன* பாவைத ேபா1மா@ G@த.
அRவைக

/தவ னக/ைத தெரன

ெவRவ%ட ம/தி னா.வ%ைட ெகா,தன.
ெசRவ%தி&

வ%ய%ட< ேச/த ர.ெபா2

வRவ%ய பாதக. மரப%& ேறா.றிேய
209. ;பத/த 9நிவ. தத நராட.
Lரண வறிவ%னா&

;ப த/த-

ேமரண% ய/தக. றடதி ெலதிேய
நைட IHகினா னவ- ெந.னலி

னாரழக. IHகினா ன*வ%; ேடறினா.
210. அவ. பாவ

த/* உய% ெப&@ கய%லாய

ெச.@ *தித.

எறிய வளவ%ல5 கிடப ெமதிேய
ேதறின. ைகய%ைல  கிைறைய ேயதிட
வாறண% கட3F மவ&1 திர
ேபற* ெகா,தன. ெபைம ெயதினா.
211. ;பத/த 9நிவ., பாவ
ெபாைகய%. IHகிய

ெசதவைன ேத4 நரகதி&1 ெச.றா..

;ப த/த-

ைவயக மக.@ேபா மறலி ேமவ%ய
ைச மின# ெய- பதி யைட/* த+டமா
ெநயழ& ெபா/தினா. ற.ைன ேத4னா.
212. பாவ

ெசதவ யாமி.றி தி ப%னா..

காணா ைமய%னக.ேற யவ.ைகைல கியைட/தா.
வாணா ர.9ழவ ெதாலிமகிHவா ன4பன#/ேத
நாணா மழவ%ைடயா 9னநமனா; டழலிடேத
வணா

Fறெவபா தக.ெமக+ 4லென.றா.
213. அவ. சிவகண5கFட. 9தியைட/தைத சிவெபமா. G@த.
அ-ேற யவனைமவ/ தைட/த4யா கண*டேன
ெச.ேற கதியைட/தா ன*ெசயெல. ற2ெசதா.
1.ேற ெய-<சிைலயா ெந,51.ேற ெய-51ணதா
ந.ேற ெயனெதா>தா ன*நமனா ரறி/தனரா
214. எம.

;பத/த 9நிவன* அைள நிைன* மகிHத.

;ப த/தைன மகிH/தன. வ%ய/தன.
ெகா;

கH/தன.

@ ப4 ெயதைன :ய%&கிட ெகா,ேத

எ;ப 1/தி, மள3ம. ெபமகிைல ெய.ேற
:;க ைர/*த. சிதிர 1த- 1ைரதா.
215. சிதிர1த. எமன#. ெபைமகைள G@த.
ம3 சிதிர 1த-

வண5கிநி. @ைறபா.

அள# ப*. ன#டதலா ெதவ1ள தறி/தா&
றம ென.றி,மெபயெரவ பைடதன தைலவா

வள# ன#&பவ ம@பவ ைனயலா தியாேர
216. த+4தலி. த.ைமய%ைன வ%ள1த.
த/ைத தாயத

தவேகா திைழதவ த ைம

ப/த மானதி லி,1வப ைகைமேயா பேவா
ெநா/* வா,ெம ப%ண%யைர வாகட Sேலா
ெவ/த ேகாலினா ெவ*ப? ம@த?

வ%ைனேயா

217. எமன#. ெசைகைய நியாயப,த.
மண%க ள#&கள5 க@பவ ெசைகந வ1த
தண%க சி/தைன ெயனெசாலி ெதா>தன. சமப%ண%: ழ.றவ தைமய%- நரகிரண%ெப @5கதி

ப%றிேதா

1 ப4 ப%*ெம. றைற/தா.

218. வாதைனப,கி.றவகைள ெகா+,வமா@ எம. G@த.
ேமதிய%& க4ேத றிய5ெக >/*ப%. வ%ைனயா
வாைத ப;4,/ தலதிைட 1@கியR வைரப%
வாதைன ப,ம வகைள ெகாணமிென. றைற/தா.
Qதர கணத வகைள ெகாண/தன ெதாைகயா
219. பரமசிவன#.

கழிைன எம., தவ%ைன ெசதவகF1 வ%ள1த.

மிக வாதைன :டலெகா, வ/திய வ%ைனயN
*க சாகர த>/திேய நரகிைட *ைளவ
தக பால ஞாதி: மிலாத பாதகேர
நக னா க ழ9*நா ெசவ%*ைள ந,வ
220. எம. ததகிையப&றி G@த.
வ/* ேக+மின  ைவயேம& றதமா வைர:+
ட/த மாவைர ெதகண ெதம*ேப ர*வா&
சி/* வாெமன வ%ள51ம ெச>/தட IHகி
ெல/த மா-ட கிைளகFநர1வ%; ேட@
221. ததநரா4னா பாவ

ேபா1

எ.@ எம. உைரத.

உ5க ட51ல ெதவகேள IHகி- 9ம1
*5க மாகிய பல9ள நரக9/ ெதாைல:5
க5ைக யா4 பலதி- மதிகம கைரேம&

ெபா51 ெம2Fந ைறதி4& ெப@வெத.
222. ந.ைமக2 ெப1
ஓத ன பல மாதன

வ%த

G@த.

வாகன 9,ைக

ேபா* ச/தன5 ெகா,தி4& ெகா+,த
மாத ன5கF

தவ

க& ைட மடநைத: மக3

ேபத மி.றிேய ெப@கெவ. றிைசபத
223. தததி.

லேதா

ன#த

ப%*க2

G@த.

கள#த த51ல ெதாவத5 க.ன#ைய ய%ர/ேதா
கள#பேராவ%ைட ெகா,பேரா வ/தக. றடதி&
1ள#ப ேராவதி& 1ள#தேப பாதந ெகா+,
ெதள#ப ேராெவன ேவ+,வ ெரனெசாலி ெச.றா.
224. இராமைன தத நரா,மா@ G@த.
வாத வ/தக னக.றப%. னரகிைட வதி/ேதா
தத ெவ&ெபன 3ைரைகயா வ%ைனெயலா/ த/தா
பாதி பெகலா மிைறவேன நயதி& ப4/தா
ேகாதி ரதி.I ெவ>வ

பரகதி ெகா2வா

வண தத சக
225. வண ராஜ. யமதததி IH1த.
இரண% யெப< சி5கெவ. றிர/தேப கF
வண னதட IHகினா. IHகிய வலியா
வண% ைன*வ/ தா4னா. வ%ைனெயலா மட/தா.
தரண% ய%&ெப

னெலலா/ ததமா சைமதா.

226. ஆ@கFெகலா

அரசாகிய வான ர

ேதா.@த.

ேம&றி ைசகணவா ன ரெம. ெறாநதி வ%ள51
மா&றி -ெகலா மரெசன வ%ைரபக ளத.பா
ேல&ற வாண ததெம.ெறாதட மில51
நா&றி ைசகD மதைனவ/ தைனெச: நதிக2
227. வணதததி. த.ைமகைள G@த.
உணவ% னாவ

வ%ைனகF மநதினா ?ைரயா&

ண மி.ன? மதன#ைட IHகினா& ேபா1

மணமி லாதவ IHகிெல+ ண%யப4 வசிப
ப%ணய னாரதி. IHகினா ?ைமபத

ெப@வா

228. க/தததைத ப&றி அகதிய மிநிவட

ேக;ட.

9நிவ ன#ப4 ெமாழி/தன. 9நிவைன வண5கி
ய%ன#ய க/தனா ததெமா. @ளததி ெல.ற
அைனய தத9

வ%*ைர தி,கெவ. றைற/தா

கன#ெமாழிசியா கRைவ:/ திதிய கழலா.
க/த தத சக
229. ைகலாயமைலய%. சிற கைள G@த.
வ2ள லார4 ெதாழவ மி4க2 வாேனா
ர2ள# ேமன#ய%& றதந @தி/திட வதைன
த2ள# ேயா,ந ரவ%யா& ைகைலவா. ைசல
ெவ2ள# தாகேவ வ%ள5கிய ெத- ப4 வ%ள51
230. ெச ெபா.னா ெசத சில

களா நிைர/த ெவ2ள#ய5கி.

அல5க ேச1ழ ல ப%ைக பண%வ%ைட காக
*ல51 தாHவைர ய%டதின#& ேசாைலய%& ைனய%&
கல/த ம5ைகய காலி-5 கழ.றெச5 கனக
சில ப% னான#ைற/ தி,ம* ெவ2ள#ய< சிற
231. பரமசிவ-

பாவதி:

வ&றி/த

மைல ைகலாய .

உதி யானெமா. ற மைல :சிம0 ேதா51
மதி ேலய ப4கம+ டப9ள ததிேல
பதி யாமண% கனகபN 4ைகயதி& பர-<
சதி யாகிய வ%ைறவ%: மி/தன தைலநா2
232. அ4யாக2 ஆலயதி-2

1/* ெச?த.

ஆய% ர5ெகா, 94ெப வாய%னா. கைம/த
ேகாய% லானதி&

1*வ ர4யவ G;ட

வாய% காவல 9ன#/தி4 லக?வ மகவா.
பா: மாவ%ைட பதிெனா கட3ள பல
233. பரமசிவ- , உமாேதவ%:

வ&றி1


கா;சி.

ெவ+9 கி&க 9கிெலன வர-ைம வ%ள5க

ச+9 கதவ. மEர9< ச*9க னன9
9+ம யகமா யதர

பய/தி, ெமாள#15

க+ம கிHசியா யதர

வ%ய/தி,5 கள#1

234. பரமைன ேதவக2 வண51

நிைல.

ஐய ேநாகிய திைசெதா@ மிைற<வ ரமர
ெசய வாமல/ தி,ெதா@/ திைச9க. றிமா
ைகய% வா ைத தDகிேய வ1வ கமல
*ய தாளைச தி,ெதா@5 G&@வ. @ள51
235. அர ைப மாதகள#. ஒலிசிற .
நார தாதிய வைணய%.

ம/தர நயைத
வார றா9ைல யர ைபய நடெதாலி மைற1/
Qர ம0 தின# லிைற<சி, மி4ய ெதா1தி
யார வாரமா ந/திெச5 ைகப%ர
236. வ%னாயக- , 9க-

பைச/தா

வ%ைளயா,

த.ைம.

க/த ேவ2வ%ழி நா?I. ைற/ெதன கரதா&
ற/தி மா9க ென+ண?/ த/திேம& கடைத
சி/தி ேவலவ. பர வ ன#வ< சின/*
வ/* G@வ கலிைன யா&@வ. வ2ள
237. 9க. 'ஓ ' எ.-

ம/திரைத உசத.

உள@ ம.ப%னா லிப4 மகிHவதி ெலாநா
ேள@ யதவ. 1மரைன 9க5க+9 வ%ர+டா
லாெற >திைன ேவ@ேவ @ைரெயன வைற/தா.
ேவெற >தற ஓெம- ெம>ைதேய வ%தா.
238. ப%ரம. 9கைன வ%ன3த.
எ,ெதா ெமாழியய ன#ய

5 க/தேன

ெதா,தேவா ரகர< ெசா? ெக.ன3
ம,தேதா ரகர மைறத ெத.வ%ைட
ெகா,த ெளனவ%ள5 1மர. G@வா.
239. ப%ரணவ ம/திரதி. சிறைப 9க. உைரத.
நிைறத மகர ைம/* நைமயா&

ப%றரறி தா வ% *ைரக ெப&றிேய
லைறெமாழி ய.னவ யாவ ேக;ட*
மைறெமாழி த.ைனைவ *ைரக வலேதா
240. கட3ைள மைறப* 9ைறயல எ.@ ப%ரம. G@த.
ெசாவத. ெற.றப%. ெசா? வானய.
கவ%: ஞான95 க*5 கா;சி:
நவ%ைன பல.கF நம1 நகிய
ெசவைன மைறதி,< ெசப 92ளேதா
241. ப%ரம. காரண

ேக;ட.

அறிவ%ன# லறி3மா யத ன.ைனயா
1ைறவ@ 9லெக-5 1, ப% யாெயழி
ன#ைறத மி.பமா நித மாகிய
வ%ைறவைன மைறப ெத.ன#ய
242. அைனதி?

ெக.றன.

கல/த கட3ைள மைறபத. காரண

வ%ன3த.

ப+Dட னலிைச பழதி& ற<ைவ
க+Dட. மண%யள# கல/த வாெறன
ெவ+ண@ 9ய%ெதா@ மிர+ட& ெறா.றிய
வ+ணைல மைறபெத. னைறக ெவ.றன.
243. சிவெபமா. வ%னவ 9க. பதிலள#த.
ஈச- ம.னைத ய%ய

ெக.றன.

மாச@ ம@9க வ2ள G@வா.
ேதசிக னாெமன சிற  ெசெதன
Lசைன

/தி4

கவ ெத.றன.

244. சிவெபமா. 9கைன வண5கி ேக;ட.
ேவ&றட5 கரதைன ேநாகி ெவ+ணைக
ந&றின ெதாள#ய%- நில3 சி/திட
கா&றி-5 கனலி-5 கல/த ெவ5கைண
ேய&றிய சிைலய%னா ன#ழி/* ேக;டன.
245. 9க. ஓ

எ.ற ப%ரணவ ம/திரைத சிவ-1 ெசா?த.

தாமைர மலநிக ச+9 கதினா.

மாமண% கனக பN4ைகய%. ம.ன#ேய
காமைன :கிய க+ண% னா-ட.
ஓெம- ெம>திய ?ைரப தாய%னா.
246. ப%ரணவதி. ப<சேபத5கைள Gற.
உைகத மந9த ?2ள ம0 றதா
அகர9 9கர9 மகர மாவ*
நைகத வ%/*3 நாத மாவ*
பகத ப%ரணவ

ப<ச ேபதேம

247. அகரேபத5கைள G@த.
ெமத கைலகள#. வ%தி யாகிய
ைவக ேயா,ைப ச/தி மதிைம
ெயதிக O1ம ெம.ற வா1க2
ெபதிய வகர

ேபத மாகேவ

248. மகாம/திர5கF , நா.1 ேவத5கF

உைரத.

ஐ பேதா ெடா.றதா மக ர5கF
ெமா.பேதா ெடா.பதா 9யப த5கF
மி. @ ம/திர ேம> ேகா4:
ந+பல மள#தி, நா? ேவதேம
249. ஓ

எ.பத. உ.ைம ெபா2 உைரத.

இப* ெம;,மா மிைறவ JகF
ஒப* ெம;,மா 9ய

ராண9

ம3@ மைற:ள வைன*

ஓெம-

ெபாள#ன# லட51ெம ெபாள# ெத.றன.
250. சிவெபமா. சாப

ெகா,த.

உவைகத. மகவ%ட *2ள தாய%மிவனம ைத/ெத> திகH/* Gறலா&
வன9 மிகH/தி, ெம.@ ெபா மலா&
றவ9த லவ&ெகா சாப நகினா
251. 9கைன மன#தனாக ப%றக சாபமிட.
அ<சலி தி,கெவ. றைற/த க/தேன

வ<சக தாெவ@ மன#த னா1வா
அ<ெச> திகH/தைன யாைக யா.9க
ம<ெசாழி ெதா9க மாக ெவ.றன.
252. 9க. ந,க9@த.
ைமவ%ட/ தைல:ற மய51 வாெரன
வR3ைர யழ?ற 1மர ன<சினா.
இR3ல கதிைல/ ெத>தி கH/தேப
ெவRவ%ட ப,வ* வ%ள ப ேவ+,ேமா
253. பாவதி சிவைன ேவ+ட.
இைமயவ 4ய ய ேபாய%னா
தைமமற/ தயய. றா9 ந5கினா
சிைமய ம+டப மிைச:ைற:< ெச மைல
:ைமயவ2 பண%/திைவ :ைரப தாய%னா
254. சாப

ேவ+டா

ைகப4& செக>

எ.@ பாவதி ேவ+,த.
திய ெம.றள#

சிைகயழ& ெபறி&றிற< ெசRவ% காDேமா
நைக9க ெமாழிய%- நல51 ந ப%ய%
பைகெமாழி உைரெசய பக பாலேனா
255. சி@வ ெசா தய%1ழலி-

ெகா4யேதா எ.@ வ%ன3த.

யாழி-5 1ைழ/த ெசRவ%யா

மழைலய< சி@வெசா ம/தி லி.பமா
ப%ைழெச: மிவ.ெமாழி ெப/த ைகப%ரா&
கழலி- வ%டதி- மதிக மானேத
256. 1&றைத ெபாதள ேவ+,மா@ பாவதி ேவ+ட.
ெபா@த ெளனெசாலி

+ட Yக95

கதிட சிவ/தி,5 கழலி& றாH/தன2
அறதிற நாவ கF ம+ண?
ம@தில -ைம:ட. மகிH/* G@வா.
257. சிவெபமா. பாவதி1 G@த.
சரவண 1மரன#. றனதி. பா?ண

மவ%:+ ம4மிைச வம/ நாள#ேல
ப%ரணவ ெமாழிெயலா

ப%* Gறிேனா

மமைற கள#.வ%தி ய.@ ேக;டன.
258. அறியாைமயா ெசத* 1&றமல என சிவ. உைரத.
ஆதலி. 1ரவரா லறி/த தR3ைர
ததிைல தாைதைய சி@வ ெசதி4&
ேபைதைம ெதாழிகF

ப%ைழய. றாமின#

காதிைன கயலிைண கட/த க+ண%ேய
259. சிவ. உபசார

G@த.

உபசார 3ைரேகF 9ைமேயந
தபசார கிேச ெமவேர-

9வாகி யள#யாகிந2

வ%ைனராசி தண%வா1வா

ரபசார ெமாேகா4 யபராத ெமாேகா4யைவ தேமா
ெசபமான ெதாேகா4 பலமாந

ம4யாக2 திவாைணேய

260. மைலய%. ெபைமகைள G@த.
கண%யார மலவச
 வலவ
 மத.ம0 * கனசாரேம
:ணவான 9ன#ேவாக2

வாக2 சிவேயா 3பசாரேம

யDவா1 ம*ேசர வவாகா+ மைலேபா? மபசாரேம
தண%யாத மைலமாத மலமாத வ%ைலயா, தபசாரேம
261. 9நிவக2 ெசகி.ற தவதி&1 பலைத த

மைல.

நிைனவான ெபா2யா3 ம4யாக2 ெபறவ
 நிதிராசிேய
கனமான பவமான ெவய%லாற 3றவ
 கன#ராசிேய
தினமான ம-மான ம@ேதவ

னலா, ெஜலராசிேய

சனகாதி 9ன#ேவாக2 தபசார பலமான தபசாரேம
262. அ மைல1 9கைன அ- மா@ சிவ. G@த.
இடத ம*ேசர வ%வேனக வ%ைடயNக ெவனேவாதினா.
வ4ேவல. வ%ழிமா

னேசார வ%ைறேயாைன வலமாகிேய

க4தான மய%ேலறி ெநா4ேபாதி லதிQர கதிேயகிேய
ெச4யாய வ%ேய> சைடE, ந,வாய சிைலேயகிேய
263. 9க. ததநராட ெசல.
தாைததா. 9ன#/*ைரதா. சாபெமலா5 க5ைகெய-/ தாயா ேகாத

ேபா*வா ெனனவத-; பகீ ரதிய%&

1/தா4

நதியா ம<ெச>தா ல5கநியா ச5கர நியாச

ன#த மாகி
ப+ண%

யாதியா. வ4வெமலா ம<ெச>தா& பாவ%தா னகதி. ம0 தி
264. 9க. ப<சா;சரைத ஒலி* இைறைய உண/* நி.றைம.
தகதிெய-5 1+டலிய% லழேலா ப% நகரதிேரா தான ேதாேட
மகரமல

யகர9ய% சிகரமிைச சதிம&ைற வகர மா1

நகரமக ர5கள/த யகர9ற வைகய%ன, வைணய தா1
சிகரவக ர5கடைன 9தலாய< ெச>*ைரதா. ெச5ைக ேவலா.
265. 9க. ம0 +,

ஆ@9கைத அைடத.

அ@9கமா :பேதச5 ெகா,கவல தைலைம:

ெப&றதி கனானா.

இைறவ- 9ைம:டேன வ%ைடேமவ/ ெத,தவைன ய%@க

லி

9ைறைமய%னா ெலாதத 9னகள#ேதா ெமனவள#தா 9நிவ
வாேனா
நிைறவ%டன5 கைண/*மல மைழெபாழி/* வைரகெளலா நிரப% னாேர
266. கட3ளைர வரேவ&ற.
சர பாண%ய. வகதா மைரய%னா. வக
ெமக ணாய%ர

பைடதவ. வ1கன வ%ள ப%

9க ணாயக. ெமாழிப4 94வ%ல0 சான
திகி ேல:ய சிகரேம& பN4ைக ெசறி*
267. 9க. க/தததமாட.
பN4 ைக12 ைவதமர ேசனா பதிெபய;
டாட ?&ற ேவலவ& கவ.றத நரா;4
வான?&ற வாசவ. றிமக ளமண95
G, வ%தி, ெமனெசாலி மைற/தா. 1.றி
268. 9க-1 ேதவயான#ைய திமண

ெசவ%த.

ஆவ% ேலறினா. ெமாழிப4 1க&1 நரா;4
பாவ ந5கிட தா5கF ம/தந ப4/*
Iவ ேதவக2 9நிவக2 மகிH/திட 9க.
ேதவ ேசைனைய திகலி யாண9< ெசதா.
269. எலா கட3ள

ததநராட.

வ@

ேதவ ேசனாபதி கா;4ய ெவ2ள
மா@ மா9க த+ணலா லைனவ மத.பா&
ேப@ ெகா+, வானவகF

வ%ைடெகா, ெபய/தா

G@ க/த.9. ெனாெசப ேகா4ேய ெகா,1
270. அகதிய அன# ததைத Gறெதாட51த.
மி.- ேவலினா. றடதிைன :ைரதன
ப%.ன ேர*நா

வ%ள

வ.ன# தத9

வ%*

வ ெதனெசா.னா. ெபேயா.

கFெம. றிராகவ. வண5கி

ெச.ன# ேம&கர5 1வ%தன. அகதிய. ெச
அகின# தத சக
271. வசி;ட மல ெகாய ெச?த.
9.ன ேமபல மகெமலா 94ெத> 9நிவ
ப.ன# மாகைள யைழ*ந
வ.ன# ேயா

மைனகள#& பய%.ற

9 னவ%/திடா ெதனெசாலி வனதி&

ெபா.ன றாமல தைப ெகா+டைண1 வா.ேபானா
272. அ/ததி 9தலிேயா அன#ைய வளத.
வ%த பாலரா மழகள#. வ%திைய ேவ+4
மதி னாசில சமிதினா. மட/ைதய வளதா
ரதி யால* வள/தேத ய.றி: மவ.ற.
கதி. ம0 தி273. ம.மத. க

வளதன ஆைசயா5 கனைல
வ%ைல ைகய%ேல/தி வ/தா..

அ

ைக1ெம. 9ைலய%னா ெசா/தெந யாைச

ய

ைக1ேம ெலவ%,< ெசயைலேந ராக

க

ைகெகா, வ/தினா. பாவா. க+,

க

ைகெகா, நட/தன ன.ெபா, காம.

274. அன# ேதவைன தன* பாண5களா வதினா..
அைட/* ந பனா நயனமா மதைனய. றழிதா
ன#ைட/த காம-

பழ பைக 941மா ெற+ண%

:ைட/த வ.ன#ைய கைணகளா வதினா ெனாவ.
94/த ேபாதின# லலேவா ெப பைக 94த

275. அன# ேதவ. பாண5கைள நராக கைரதா..
இ

வாள#: 9கிந ெரனபD ெமேயா.

க

வ%லியா. கைணகளா ன ெரன கைர/தா.

ெபா
ெந

லாவ%ள5 கா&றானா&

>5கினா. கா&@

மாகினா லா&@வா ைலேய நிலதி

276. அன# ேதவ. தளத.
ப,ைக ம0 தின#& ெசா/தி,

பலவ

பல3

அ,1 நா+மல ெதா1தி: மழ&றிட வய/தா.
ந,1 வர9


ெபைம:

பைடத ன.றா1

மி,க ெனதினா சிறியர. ேறா*ய றிைழபா
277. ச/திரனாகிய அன#யா வ/*த.
ஓம வ5கியா5 கட3ட. -ளெமலா 9கி
ேசாம வ5கியா. ெமலி/தன. ப%ைறய%ைன டேக
ேளம வா5கியா ெமனெசாலி ந,5கினா ென1;
காம வ5கிேபா& ெகா4யேத *ளெதன கவ.றா.
278. அன# ேதவ. உ1த.
வ;ட வாழிைய கட/தநா2 வ%டெதா, வ/ேதா.
கி;4 நாெடா@

வடைவவா. கன?ட. கிள/ேதா.

வ%;ட மாதரா லழி/தெவ. னரெசலா மித.பா&
க;4 னாகேளா ,மதி ெயனகன கைர/தா.
279. ம.மதன#. பாண5களா ெநள#/தா..
ஆ க5கெள. ன#டதிேல வசினா

னன5க.
வ
 ம ெபலா ெம/தெவ. வ%ரகேவ தைனயா&
_ச ல ப%ன#

யவ&1ேவ றிைலெய. ெபா;டா&

_றச ெம5கD

ப%ைழதேத ெயனெசாலி ெதள#:

280. காமதய%. த.ைமகைள G@த.
எனத ழ&, 9யலா தைவகைள ய%ைசேவ2
தனத ழ&, 9ய%களா னைவையெய. றன*
னல வ%திட கட*ந ரைம:ேழH கடலி.
கனல வ%கி- மவ%:ேமா வ%*ெவன

க.றா.

281. அன# ேதவ. காமைன ஏத.
கிைள1 ெம.ென> நாவ%னா&
*ைள1

ேடகட

ைகெயழ கிடதி

மிைசய%னா ெல.ைன:/ *ைளத

வ%ைள1 9&பக ெலாவ, கி@திதா 9தவ%
வ%ைளத ப%&பக& றம1மஃ திைழபேரா ெய.282. காமத1 ஏ> கட?

ேபாதா*.

ஏ> மாதவ ரறிகிேலா 9ன#வேரெய.ேம> வாதி யதிகேமா வ%ரகேநா ெக.ேம> தாபத மட/ைதமா ரததி ெல>ேத
ேன> நாவ%-

ப1நா ெள/தநா ெள+D

283. வாகாேதவ% அன# ேதவைன வ%ன3த.
நRவ% ய5கணா ள# ப%லி ப4ெய> நாேவா.
அRவ% ய<ம/ தமர கள#திடா தய/தா.
ெசRவ  ய5கிேபா லித க+டவ. ெப/ேதவ%
பRவ% ய5கேள ெதனெசால வவெனலா

பகவா.

284. அன# ேதவ. நட/தைத G@த.
9நித ேபாதன மகதின# ன#த? 9நிேவா
ரனைத ேநெர-/ ேதவ%மா ரவ%ய%னா வள/தா
தன#த ேபாதவ தனதிேல த>3வா. சைம/ேத
ன#ைனத ேபைர:< சப%பேர ெயனமந நி@ேத.
285. த.-ைடய காயைத வ%ள1த.
ெசா?த. ம@திட ெபா@தி,த ேதாகா
9ைலய%. மி1/தவ 9ைல1ள ச&@
?த கிைட1ெமன# ல5கவ ெபா;டா
ன?ய% *ற/திகி- ந.ெறன 3ைரதா.
286. ம.மத பாண5கைள மாதக2 ம0 * படாம த,ேப. எ.ற.
வா2ப, வ%ழிசியக2 வாயமி* ெப&றா
ேவபைட த,பென. வ%ழிகமல ம0 ேத
தா2ப4- ெம*ய% தைழ1மவ தாள#&
T2ப4- மி*ய *ைட19ள ெத.றா.

287. அன# ேதவ-1 வாகா ேதவ% உைரத.
க& ைடய மட/ைதயக2 காதல ைரதா
ல&ப9 மறாகள#ைவ யானதிைம ேபால
வ%&பட மண%க வ%ழி1தவ% :.ேடா
ெவ&த1வ% நெயன வ%ள5ெகா4 :ைரபா2
288. பதின#யகள#. சாப

மி1தியா1 .

ேசாபமி1 - 9ைர *ண%/*9ய 3&றா&
பாபமி1 ம.றி9நி ப.ன#யக ளாேல
சாபமி1 மலெத> தாபத ரறி/தா&
ேகாபெவறி ெகா2வர* ெகா2ள#ெனள# தாேமா
289. பதின#மாக2 ம.மதைன நாையேபா மதிபாக2.
இ/நிைல மற/தி,க ேவ>9நி ெவாத
ப.ன#யக2 க&ப%ய ப>தெகா4 ய.னா
ர.ன#யைர ைம/தத மைதயெரன 3.ந.ன#ைலய காமைன: ஞாள#ய%. மதிப
290. பதின#மாகள#. 1ண5கைள ெசா?த.
சி&பரன# ? ெபய ெதவெமன ேவத
ெபா& ைடய ெகா+கைச ேபா&றிநிைற ெப&றா
ெசா&பன ழிதி *யதி-ன#? ம&@5
க&ெப- மண%பண% கழ&றிய றியாகா+
291. பதின#ய சாப

எள#தி 94:ேமா.

அர ைபெய- ேமாகண%ைக ையய% சிரேதா.
ற5ெகட வ%திதெமாழி தபவ%ைல ெய.றா
வர

ற நிர

ெம> மா9நிவ மி.னா

தி ப%9ன# வாகவ%தி ெசய%ெலள# தாேமா
292. ம.மத-1 அன# ேதவ. அறி3ைர G@த.
காDமவ 1ண%ைற க& த3 நரா2
வாDதல /ததி வதி;ட9நி ப%.ேன
நாெணாடக லா*ல3 நRவ%யவ2 பா?
LDற வ%ப%ைன

கHகி@தி ய.ேறா

293. அவகைள வசப,த 94யா* என Gற.
ெபா.ெபா ள#ைனபைகவ ேபால3 மதிபா
.ப9@ ம/திர மிய&றிலைவ ெயதா
வ.ெபா, ெகாள&கய ம&@ெநறி காேணா/
*.பற நிைனதிைவ *ண%/தைன ெகாெல.றா2
294. 9நிவகள#. ெசய த.ைமகைள வ%ள1த.
மா@ெகா, மா?லைக வாய%ன# வ%திதா
சீ றிய* க+,ய ததசி9நி ெய.பா
Yறி

வனதிர ெளவ&ைற: மய%&கா

ேதா@நிைற வ%திதன ெசால&கய ர.ேறா
295. இ/திர. ெப&ற சாபைத G@த.
மச@ 9ய%&ப%1 மா9நிவ னாேல
யத ப%ற19ைற யாமறி யாேரா
வசிர தர.ெகௗத ம.ெகா,ைம யாேல
ெயவ 9&றன ன#த&1ைம ய.ேற
296. ம.மத. அன# ேதவ-1 பதிலள#த.
த.-ைம யானவ ட,ெததி ன#.றா2
ந.@ெமாழி ெய.றவ னைக*ெமாழி சி.றா.
ெபா&ற>3 தாைரய% L+9ைல யைணதா
ன.@மதி ெய.பவ னவ&1வ%ைன :+ேடா
297. சிவ. ம0 * 9நிவக2 ெசத* பள#காம ேபானைத G@த.
இ;ட9நி ப.ன#ய ெரவ&1 நிைறேபாக
க;,ரக க5கண கபாலிெயன வ/தா
ம;டய மா9நிவ வ<சைன ய%ைழேத
வ%;டன ரவகதன#. ேமவ%ய* 9+ேடா
298. ப%ர மன#. ெசயகைள G@த.
9/ைதமைற நாலி-ட. I3ல கள#ேதா.
ைம/திெலா ம5ைகைய வ1தவ ள#டேத
ச/தத 9ய5கினா த,தவ 9+ேடா
வ%/தமதி ெய/தமதி ேயைழமதி ெய.றா.

299. வாகா ேதவ% உபாய

G@த.

இப4 உைரதன ன#டப,த க+டா2
ஒெபாவ ர&ற3 -ளைத9ைல யா1<
ெசப%ன# லடகினவ ேச வைக ெயRவா
றப4

ணபன#ன# யசமற ெவ.றா2

300. தி;, ேவடமாக ஒ காரணைத நிைனத.
ப2ள#ய% லக.றன2 பைணத9ைல யாபா
வ%2Fெமாழி ய.@ெசய ேவ@மிைல ெய.னா
32ளெம- Iசைல :ைகதவக2 ேபாேல
க2ளவ4 வாகெவா காரண நிைனதா2
301. வாகாேதவ% ேவ@ வ4வெம,த.
அ&றம@ க& ைட ய/ததிய%. ேவட
9&றன2 ப4/ததிைல ய.ைற: ெமாழி/தா+
ம&ைறயB Oைய9த. மாதி.வ4 ெவதி
ெவ&@ட கிட/*ழ? ெமலைண

1/தா2

302. மி.னைல ேபா.@ வாகா ேதவ% நட/* வத.
அ&ெபாலி கைடக+வ% ைளயா,மிட ெமலா
9&பல மல/தபல ேவாைடநிக ராக
க&பக ந@/ெதாைட கல/த1ழ ேசார
ெவ&ப%ைண ம/*வ மி.ெனன நட/தா2
303. அன# ேதவ. க+, மய51த.
+டக மாள#ைக

/த1ய% ேலாேகா

த+ட-ய% ேராவைவ தன#*வர லி.ேற
அ+டர9 ேதாபைழய தானத* ெவ.ேற
ெத+4ைர கைட/*த3 ெத2ள9த ெம.றா.
304. அன# ேதவ. வண%த.
ஓவ%ய நட/தெதன# ?+ைமயல வ%ேவ2
ேதவ%ெயன# ல.@1ல ேதவைத: ெம.றா.
பாவ%ைய மற/*9நி ப.ன#யக2 ப%.ேபா
மாவ%வ கி.றெதன வாதர3 ெகா+டா.

305. ம.மத-ைடய கைணகளாேல *ைளத இட5கைள வ4னா.
ப&றின2

யதி. மிைசபாண% மலராேல

&றின+ மத.கைண *ைளதவ%ட ெமலா
ெமா&றின டனைத யழெலாத நிலவாேல
வ&றின 3ட&1ள#ர வாய9 தள#தா2
306. தின

ஒ உவ

ெகா+, காமைத ஒழிதா2.

வாவ வ@9ைல

மா வ ேநேர
யNட? ெமா.ெறன வ%ைசக வ%பா?5
காவ மான1ழH க;டவ%ழ நித
ேகாவ மாய%வ -ல*ய ெராழிதா2
307. ம0 +,

வாகா ேதவ% தன* உவ% வத.

ஆைசதண% வ%தப% ன#ற5கிய% ர.னா2
வசியள#

&றியத. ேவடெமா, வ/தா+
மாசகல /ததிைய ைவ*வ வாேன.
ேபெகன வ5கிய, ெப+ெகா4 :ைரபா2
308. கபட உவைத ெகா+, மகிHவ%தைத அன# ேதவ-1
உைரத.
வ%<சிய வ/ததிய%. ெம:3 ெகா2ள
ெந<சின# ன#ைனதி4- ந@ெச: ெம.ேற
ய<சியB ைய9த வலா@ெபய ேபால
வ<சைன :ட&ெகா, ம;4மகிH வ%ேத.
309. அன# ேதவ. இபாவ5கைள ேபாக இேமாபவத சார?1
ெச.றா.
ஈ*ெசய ெல.றிவ ள#ய ப ெவ>நாேவா
ன திெநறி ேபண%ைன நிைன1ைம ய.ேறா
காதலி ெயன திய க;,ைர :ைரேத
மாதவ 94கவ%ம வான#ைட
310. பதின#கF

1/தா.

இேமாபவதி ஏறி தவ

ஆ@9நி ேவா 9யர.ன மைனயாைர
சீ றினாக2 ேவெறாவ சி/தைன: Fக/த
ேவறக? நெரனவ%, தனக2 மி.னா

ெசத.

ேரறிய%ம வான#ைட ய%/*தவ 9&றா
311. ததகி1 ெச?மா@ ஆகாய 1ர ேக;ட.
கெநறி ய%ைறயவ. கரவ% லாெநறி
ெதைவய ெரா,தவ< ெச:

ேவைலய%

லெநறி ததமா வைரய% ேல1ெம.
ெறாெமாழி வ/தர *ைரப ேக;டன
312. அைனவ

ததகி1 ெச.@ தவ

பன#வைர த.ன#?

ெசத.

பாவ ந5கி,/

தன#வைர ததமா ைசல மாதலா
லைனயதி. 9ள: மா@ மாத
மின#தின# ெலதிேய ய%ய&றி னாதவ
313. ஆ@ பதின#கF

காதிைக ெப+களாத.

அ.றிைற ததெமா. றவ1 நகினா
1.றின#& சிைலய%ைட Gவ ேலாெட><
ெச.றதி. IHகிேய ேதவ மாதக
ள.றிய காதிைக :,க ளாய%னா
314. காதிைக மாதகைள வண%த.
கைணபத மிளவரா& கவ%ன தாக3
மண%ெதாைட யழ1ைட யர ைப யாக3
மிைணக வ%ழிகய லினம தாக3/
*ைணதக வார.ம0 னாக ேதா.றினா
315. அன# ேதவ. ததநராட.
பாவக. ப4/*த. பாவந5கினா.
ேதவெர+ ைனயவ தத மான*
காவல ெவனெசாலி கய மா?ட.
மாவள ததமா வைரைய ந+ண%னா
ேவதேக* சக
316. ராம-

அகதிய

ததகிய% ெச?த.

அெபா> திளவர சாF மி/திர
ன# வ% தன#லிழி/ ேத@ வாெனன

*ப%தH மட/ைதய Oழ ேமைவ
யெப- வ%மானேம ெலாவ. ேறா.றினா.
317. வ%மானதி. ம0 * ஒவ. வ/* ேதா.@த.
ெபாழி/தி,

வ%டவரா

ைழெய ய%&றினா

லழி/தி,/ *யரற லவன# ம0 திேல
வ%ழி/தி, 9>மதி ெய.ன நிதில
ெகா>/ெதாள# வ%,ெமா 1ைடநி ழ&றேவ
318. ஆலவ;ட

அைச:

கா;சி.

ம5ைகய 9கதிைன ம@வ% லா9>
தி5கெள. றDகிய சிலவ ராெவன
க5கண மண%ெவய% கல/த தாமைர
ய5ைகய% லைச/திட வால வ;டேம
319. ேதவ மாதக2 ெவ+சாமைர வத.

அைவய  ற தைண/* வாவைள
கரமல ந;4ெவ+ கவ வசிட

திெவா, நவமண% சிற/த

;பக

மிசிைற ய4*வ/ திழிவ ேபா?ேம
320. அகதிய வ

வழிய% அவக2 வத.

வ/தின# திழி/தன. வைரய% சாரலி
லி/திர Xதி: ேமவ. மாத
ம/தர மிைசய%ன#. றவன# ேநாகிட
ெச/தமிH 9நிவ/ திைசய%& ெச.றன.
321. ெவறிய உடைல அ/*

சித.

இ/தவ ெனாவேனா 4வ நி&ற?
ெபா,/திய5 கவகைள ேபா&றி ேயகிேய
வைர/ெதா தலதிைட வள

ெவ&@ட

ல/த/ த/தினா னவ தேத
322. அகதிய 9நிவைன க+,ெகா2Fத.
வ1தவ. வ1தேத ய.றி ம+ண%.ேம&
ெறா1தன யாைவ:/ *தலி. ைமயா.

மிகதைச ெவ@த* வ%தி: ந5கிய
தகதிய 9நிய%வ னாெம. ெற+ண%னா.
323. இராமைன:

க+,ெகா2Fத.

அய?ற மவ%ய வரச ேகாைவ:/
தயரத. மகன#வ. ச5ைக ய%.ெறன
மய?@ மதி:ட. ப,தி வா2வ%ழி
பய-ற மகிH/தவ பா5க ந+ண%னா.
324. இவைர:

வண51த.

Lதர 3யர9

ண யாழ9

ேமத9 மக&றிய 9நிைய ேயதினா.
ேகாதம 9நிவைன 1, ப% யாகிய
பாதைன 94:ற பண%/* ேபா&றினா.
325. அகதிய அவைன வ%ன3த.
Lமிைச 94:ற பண%/* ேபா&றிய
ேகாமக& கிய.றந லாசி Gறிேய
மாமைல ய/தவ 9நிவ. ம.னநி.
நாம9

வரைவ: நவ%? ெக.றன.

326. தா. அைட/த ந&கதிைய G@த.
ெமதைச ய/திய வ%ைனைய வ;4ன


ைகதல ெநலிேபா& கதிைய கா;4ன 
சதிய மைட/தேப த ைம ேயா

த

?தம 1ணதிேனா 1ைம யலேவா
327. தா. த.-ைடய உடலி. மாமிசைத

சி* வா>

எ.பைத G@த.
எ+ண%ய ேவதேக ெத.ப ெத.ெபய
ம+ண%ைட ேயாதன

வழ5கிடா ைமயா

வ%+D? மிழி/*கீ H வ%ைர/ெத. ேமன#ய%.
+Dைட :ட&றைச

சி* வாH/தன.

328. ேவதேக* தன* கடைமகைள G@த.
ெபா5கிய ந1டைன

ய5க னாகிய

ேவதேக*

அ51@ 9நிவேன யேயாதி ம.னேன
:5கட. வரவ%னா ெலாழி/த ெத.வ%தி
ெய5கட ன#ன#:ம ேகவ ெசவேத
329. இவைர:

காணாம ேபாய%/தா நரக

கி;4ய%1

எ.ற.

எ.ெறா தரண%: மின#* நகிய
ம.றB

ெபயைன மற/* வாHவேன.

ம.றின# லி/தழி வழ1 ைர*ேளா
ன.றிைய மற/*ேளா னரக ெம.னேத
330. நரகதி. த.ைமகைள G@த.
றெமாழி பக/தவ. ெகாடா* ெபாதவ.
சி@ப%ைழ 1@ெப/ த+ட< ெசதவ.
நிைறத1 க&ப%னா ட.ைன நதவ
னைறம* வ/திேனா னரக ெம.னேத
331. நரகைத அைடபவகள#. த.ைமைய G@த.
1வ%ைன வ%/திைன 1ழவ% த.ைனவ%;
ெடாவேன மன#ய%/ *தர

ேபா&றிேனா

னரன#ைச பழிதவ ன>/*/ தநர
கிரவ%:2 2ளவ%- ெம.ன தாகேவ
332. எவெரவ நரகைத அைடவ என வ%ள1த..
மைறெமாழி ய%க/தவ. கநக
ப%றமைன

வRவ%ேனா.

1/தவ. ெபா ைம ேபசிேனா.

1ைறவற க+ண%ன  141 நகி,
மிைறமக.

1நர ெக.ன தா1ேம

333. அ.னைத: , க.ன#யைர: , நைர:
அ+ண95 க.ன#: மய9

வ%&பவ.

ம.னைன களதின# ைவ* ம0 +னவ.
ற.ைனவ/ தைட/தேப கி@தி த/தவ
ன#.னவ

1நர ெக.ன தா1ேம

334. ேவதேக* வ%ைடெப&@ ெச?த.
எ.@ைர பலபக/ திவ தாள#-5

வ%&கி.றவ அைட:

நரக .

1.ெறன வண5கிநி. இன#ைம Gறிேய
மி.றிகH வ%மானேம வ%+ண% ேலகினா
ன.றவ னக.றப%. ன+ண G@வா.
335. இராம. ேவதேக* ப&றி அகதியட
சா,ற வள1

வ%ன3த.

வாதாவ% யாகிய

வாட* ப,*ேநா யக, வ%;ெடழ
Gடேவ பரகதி ெகா,த மாதவ
ேத4ய%5 கிவ.வர ெதள#யG ெற.றா.
336. ேவதேக* ப&றி அகதிய G@த.
வ%ரதமா 9நிவ. G@

வ%தபநா ெட.- நா;4

ரதேனா 4வைன த/த ம.னவ. த.ம ென.பா.
தம ேதவைதேபா லி/த

வ%ெயலா/ தன#ேகா ேலாசி

பதிேபா வ%ள5கி ப%.ன வ%/தனா

பவ< சா/தா.

337. த.ம. ேவதேக*ேவா, ஆ;சி ெசதைல G@த.
ெவ&றிைய வைர/த Qைம ேவ2வ%ைய வளத Qைம
*&றன

வ%ய%. பார ைமய* கனதி னாேல

9&றிய ேவ2வ% த+ண IHகிய மகிHசி யாேல
ம&றட

யதி னா&1 வள/த* வய%ர ேமன#

338. அரசன* உட எ51

நைரக2 ேதா.றின.

ஐ/த வ4வ மி/த வரசைன யறி: மா@
வ/தி,

வ%>* ேபால வ4ெவலா நைரக ளான

/தர வ4வ ெமலா/ திர5கின தி யாள
ம/திர வசி Qவ ெபாலி/தி,

வ,க2 ேபால

339. அரச. இறக ேவதேக* அர த.
Iப%னா லிRவா ேறா/* 9ைறய%னா ?டைல ந*
மாெபானா டைண/தா ன#/தா ேவதேக ெத.- ம.ன.
கா நா ணண%/* ெச ெபா& கலசந பல3 மா;4
ேச ந+ ம1ட< O;4

ர/தன. றிைசக ெளலா

340. ெகாைடத.ைமேயா, ஆ;சி ெசத.
த+டமிH

ைனேவா ெகலா/ தனெம> கிேபா& ற/தா.

1+டல ெமௗலி யாதி Qண%:5 ெகா,தா. க.ன#
ெக+ைடய5 க5க; ெசRவா கிள#ெமாழி யவைர யN/தா.
வ+4ன/ ெதாட மா3 வாசி:

யா3 ம0 /தா.

341. அ/தணக2 9த அைனவ1
பாேல மைறேயா ெகலா

தான

பழன9

ேறேல யன/த ம0 /தா. சிவ%ைக:

ெகா,தா..

பதி: ம0 /தா.

கைல: ம0 /தா.

றாேல *ல51 மாப. றானமா ெபாழி/த ெச5ைக
நேல கடக ேள> நிைறகட லான த.ேற
342. அ.னதானைத தவ%ர அைன*

ெகா,தா..

அ.னெம. ப*ேவ ய.றி யைனதிள ெபாF ம0 /தா.
ெச.ென?5 க9க5 கா3< ெச+பக கா3

யா3

க.ன?/ ெத51 மா3/ கதலி:5காடா க+டா.
ம.-ேகா டைல:மா@ மத1வா தைல:5 க+டா.
343. பாைல நிலதி ெச.@ தவ

ெசதா..

ப&பக லிைவயா ன கி ப4ெயலா

தவ கீ /*

ெவ& க2 பல3 ந5கி வ%ைரவ%லா ய%க2 ேசா
க&ப%ள வைனய பாைல க, ெப வனதி ெலதி
ய&பக ?ணவ தி.றி ய/தவ 94தா. ப%.ன
344. ேவதேக* வக

அைடத.

*.ன/ தவ5க ெளலா 94தப%. ேவத ேக*
ப.னக 3ேபா லி/த ப4ய%ேல :டைல ந*
ெபா.-ல கைண/தா. 9.ன

/தந வ%ைனய% னாேல

ய/ெநறி யயனா ேதா.றி யவ-ட. வ%திக ?&றா
345. அ.ன

ெகாடாதவனானவ-1 அ9த பான

அவபாக இ/த*.

ஈைகேய 9தலா/ தான ம0 ைகய%. பலதி னாேல
பாகசா தனனா ெப&ற பதவ%:. பதவ% யாக
ேவாைகயா& கள#* வாHவா ேயாதன

ப1/தி டாேதா

னாைகயா ல9* பான 9னக வப தரேம
346. ேவதேக*வ%. உடைல காைகக2 Iகினா?
அ.ன9

ெதாடவ%ைல.

ப1/தி டா3. னாைகைய காைக த+டா

ப%.ெனா க>1< ேசரா ஞாள#:5 ப%ண5கி வாரா
வ.ன#:5 கலவா த+ட வனத* வளரா நி&1
த.ன* பசிேநா தர வ/திவா -லைக யாவா
347. அ.னதானதி&1 நிக ேவ@ உ+ேடா.
க.ன# தா. ெந,

வ% :5கைல மா35 கனப%3

மி.ன தான மண%ேத  ேவ+ , பண% :ெம.பழன
ெசா.ன தான ம&@9ள கித யாக பல.கெளலா
ம.ன தான பலைத நிகராேமா வாகாதாகாேத
348. அ.ன

ெகா,தவேன த. உய%ைர:

ேபாதந லறி3 ைம/*

ல.கF

உதவ%னவனாவா..

ெபாறி: ஞாந

ேசாதிய5 கட3 ளாைர ெதா>ைக: மற/தி. ேப@
மாத லற9 ம.ன மய5ெகா, தி,த லாேல
ேயாதன 9தவ% னாேன :ய%ைர: 9தவ%னாேன
349. ெகாைடகள# சிற/த* உணவள#தேல.
உ+4 :த35 ெகாைடேபால :லகி& சிற/த ெகாைடகாேண.
ெகா+ட ெகா>ந& கிைனயாக சிற/த கட3; 1ல5காேண.
ம+, மறதி. சிறபாய *ைண:5 காேண. ம@ைமய%.க;
க+ட 3ப%& கவ%ழிேபா& சிற/த 3@ 5 காேணேன
350. இராம. Iல

ேவதேக*வ%. பாவ

ேபாய%னைத G@த.

எ.@ பகரா 3.வ%தி: மிராம. வரவா லக?ெமன
வ.@ ெமாழி/ேத யய.ேபானா னைவகா ண%வ.ற. வரெவ.றா
ம.ற ?லாவ மண*டேன வவ+ ,லாவ வ+,டேன
ெத.ற ?லா3 மைலய9நி திமா& கறிய ெதள#வ%தா.
351. இராம. சீ தாேதவ%1 Gற ெதாட5கினா..
ெதள#வ% தத&ப%. னவ-டேன ெசலா 3ன1 தத9ள
ெதாள#வ% தகைர யசிெயன 3ைர* மைற/தா -ய9நிவ
னள#வ% தியL/ ெதாைடமாப னசல திைடேச/ ததி.ெபைம
கிள#வ% தகமா ெமாழிசீ ைத ேகH1
இராம தத சக
352. இராம. சீ ைதைய ேபா&@த.

ப4தா. கிளதி,வா.

பார 9தின ம51ேச ப4கெவ+ பாைற
கார,தவா னகெதாள# கல/*9. கா+ட
வார,தமா மைலெய- மிள9ைல மடவா
தாரைக1ல

வைள/தவா. சசிெயன த1மா

353. மைலய%. கா;சிைய சீ ைத1 ;4கா;,த.
ம< OHவைர தடெமலா மடப%ைண 1தி
ப< மாறைள/ ேதகிய வய லி ய4க
ண< ேதாவ%ழி வைரயர மட/ைதய நட/த
ப< ேதாய4 வெடன வ%ள51த பாரா
354. மர5கள#. கா;சிைய வ%ள1த.
பரவ% மிகி ய%டதிேல பாடர/ த35
1ர3 ம&@ள கண%கF ம*வ%ன  ெகாழித
கய க&ெறா5 க5ைகந ெப1த க+,
13 மப4 ததந ெசா/தி, தகவா
355. ததமைலய%. தத ெபைமகைள G@த.
பா1 ேள:ள க5ைகயா திகெளலா

பாேதா

கா1 லாவ%ய ததமா வைரகிைண காேணா
ேம&1 லா3வா. க5ைகந ைணெகாேலா ெவ.@
பாக ந;4ய தைலக2ேபா& ெகா,94 பாரா
356. அகதியெரா, ததமைல ெசத ேபா;4ைய ப&றி G@த.
ெச/த மிH1@ 9நி:ட -யசியா< ெசகி
வ%/த ெவ& 9. பழிெத. றிர5கிெம/ ந,5கி
த/த லைதவ%; டவன4 ெதாழதன# தன#ேய
வ/* ெவ& க ண%கெரன ெபாலி/தன மதமா
357. மைலய%. ம0 *2ள வனதி. சிற .
1+4 ைக1ல5 ெகா

தாH ெகா>9ைக 1லமா

க+4 ைகதிர2 வடெம>5 கரமள# கணமா
த+ட ள#&1ல< ெச>/*வ சைதயதா தவ<ெச
வ+ட மிHகிைற தனயேபா வ%ள51மR வனேம
358. அRவன

அள#1

ேதா&றகா;சி.

ெவ2ள# தாெமா ப4கவா. சிகரதி. மிைசேயா
2ள# த5கிய க5கைல நிழெசறி

*ைம

ய2ள# வாதி 14தவ -தரதி லைட/*
*2ள# ேவதைன

/தவா தாவ%ய%&ேறா.@

359. ைனய% Lதி1

தாமைர மல. ெபைம.

ேதா/த ர ைபய 1ைட/திட& கயவ% ைனேம
வா/த தாமைர மலதன# வ%/*D

வ+ேடா

ரா/த வ+டமிH 9நிவர ன/*வா. கரதி
ேல/* மாழிைய 141மா 9கி&கிைண ெயனலா
360. மைலய%. ேம தவ>

ேமகதி. ேதா&றசிற .

ேகா;ட 9&றவ%R வைரயதி. ம5ெகலா5 1>மி
யN;ட 9&றெவ+

யலின மவ%ய ெவ>சி

வா;, மி/திர. பைடய%னா ல/த + வாய%&
ேபா;ட ப<ெசன வ%ள5கி,

வ%த

361. வசி;ட தததி இவ

ெபா.ேன

ததநராட.

பா* க/த ெளனெசாலி ய%ராகவ. ப4க
வாத ேவா1ைக :ைற1@ 9நிவைன வண5கி
யாத L51ழ& ேறவ%:/ தா-மா யய
தத மா4னா வதி;டைன தியான9< ெசதா
362. பரமசிவைத Lசிக ெதாட5கின.
வ%<கி.ற ைவ*தத

வ>ந

லிடதிேல

9<சிைய ப,தி/* பசிம* 9கமதா
ெந<ச> க@*நற ண%/*9தி நியம9
ம<தி ப+ண%யNச னசைன1 ளாய%னா.
363. சீ ைதைய பாவதி தத

எ,*வர G@த.

கலதி ெச*ப%.ன ெகௗம5ைக க5ைகய%.
சலெம,* வகெவ.@ சனக.மி.ைன ேயவ%னா.
அல9க* கலசெமா.ைற ய5ைகம0 * ெகா+,ேபா
நிலெவா>க மைனயந நிர
364. சீ ைத தி

ம;, நி.றன2

வாராததா அ-மைன அ- த.

ஒ9Gத மள3ம/த 3தக வ/ திலாைமயா
வ%ைரவ%.மி ககதிபர/ *க5ைகெகா+ ,ம0 ெளன
வ2கைடக ண%,1றிைப யBம-1 நகினா.
பரவ%யச 9டென>/* வான#_, பாறினா.
365. இவ

வாராததா இராம. தவ

கைளத.

Lவ%?ய சானவ%:< சானகியா ெகாண/* வரேபான ந
ேம3தலி. ைமய%னாேல ெந, ேபா* தியான9&@ வ%ழி* ேநாகி
ேயாவய கலசெமலா/ தன*9.ேன பரப%ைவ1 9தக

ேபால

காவ%:5 ேகாதமி:< சி/*3ந மைதயா@5 க5ைக யா@
366. ேமக5கைள மைழ ெபாழி:மா@ ஆைணய%ட.
ம&@92ள நதிபல3 மாநத9< ேசாைணய, மைழத கா
மி&றெவலா

வகெவன ம/திதா வாகன<ெச *ைரதா. கா/த

ப&றவ Iசிக2ேபா& க+,மிக

னகெளலா

&றிவைள/ *லகைன*< ெசவ%டா1
367. ேமக5க2 திர+,வ

பலவா ெவ&ைப

ப49ழ5கி ெதான#த வ.ேற

கா;சி உவமி* G@த.

காணய வான#ைடேய பா&கட.9. வர3டேன காள#/ைத யா@
வாண%: ப%. வத.9> மதிப%4க வேகாF

வத ேபா?<

ேசண%ைடேய ப%றநதிக2 வ/ேதா&ற மரவமக< ெச:

ேபாதி&

ேகாண%ைற/த நாகெமலா மழலிைடேய 1திகவ/த ெகா2ைக ேபா?
368. ெந4ேயாைன ேபால எ>/* வத.
தாவ%ல

னவரக+ டர.ேயாக மழியாம& ைசல< Oழ

காவலரா ய%/தபைட கண5கெளலா ெம>/திதைன கதி யNச
ேனவலினா வ/தவல வ%ராகவனா ரைழகவ/த ெவ.@ சீ றி
மாவலிபா ன#லமிர/த ெந4யவ.ேபா வள/ெததிேர வைளத வ.ேற
369. ஆகாய ெவ2ளைத கி;4னாக2, பய.ப,தினாக2.
கி;4னா ெவ;4னா கிைள*வ/த

தேபா*மா

த;4னா 1த;4னா ரத;4னா தைட/*ேம
ெவ;4னாக2 9;4னாக2 வசினாக+

ேமவெம
ய;4னாக ள#ைலவான# ேலா4வ/த

னைலேய

370. Lதகண5க2 நைர வா மைலய%. ம0 * அப%னாக2.

கய9க5க2 ெபகண5க2 காைரவா வசினா

ரய9க5க ள4ையவா யைபவா யப%னா
சயன#1 ப 1 பெவ யசைடய%.ம0 *தப%னா
யலைம/த தடமைன* ேம>மாத பகினா
371. வரபதிரைடய

கண5க2 ேமகதி உ2ள நைர வா உ+டன.
வரபதிர.

கண5க+ ேமகந ர/தினா
வா:

ந14த வாயழ&சி மாறினா

நாரமிக நதிகட.ைன நாலிர+, வ,கத5
ேகார9&ற Bதலின5கி வ%ழிக2ெகா2ைள ெகா+டேத
372. கண5க2 நதிகைள எ,* வசினாக2.

எ&றினா 9@கினா @கினா @கினா
ப&றினா ரப%னா நிரப%னா பரப%னா
&றினா ெநாகினா களாதலா
வ&றினாக2 ம&ைறேவசிமாத காத ேபாலேவ
373. ச9திரராச- , ேமகராச-

ப;டபா, ெசால 94யாத*.

மகரம0 தி ேலறிவ/த வணராச ப;ட*<
சிகர92 ளடகிநி.ற சி/*ராச ப;ட*
நிகலாத 9கிலிராச நெகாண/* ப;ட*
பகவேத* தக.ேவ2 வ%ப;டபா, ப;டேத
374. ச5க5க2 ெநா5கி உதி/தன.
கட14த 9நிவேனா, ைககல/த வாசிேயா
மிடபைடத கண9ம/த நைர:+ ,மிH/ததா
?டகெணகி வ&றியதி :1வழ
 லாகேவ
தைடகள#&

ைட*தி/த ச5கமான ச5கேம

375. இராம. க+கள# நரவ% ெபா5க *திகலானா.
வனெம51 ெமாழிைகக+ட ேபா*ேமா* Lதேமா
டவண%ெகா+க. 9நிவ%லாம லரன#ட த>/தினா.
சிவைனநி.@ *திெசெய. @ெதவவா ண%ெசா&ற?
மவென>/* வ%ழிய%ர+, மவ%பாய ெமாழி1வா.
376. இராமIதி பரமசிவைன ேநாகி Gறலானா.

கா;,மி/ திரசா லமான* கா_வாைர மயகி,
L;4ய. ன*  1வாைட

1/திடாத *ேபாலேவ

வா;,மா ையமல5 களானைவ மவ%யாவ% மயகி,
நா;,த& கதாய உ.ெனதிந+ Dேமாவ2 ப+Dேமா
377. சிவன#. த.ைமகைள G@த.
உய% -ெடாள# திைப உய பாலி ெவ+ெணேபா
தய% J, காண நி.ற த.ைம தாபத&1 ந
ெவய%லி J,

னபர/* ெவய%லி J,

ல/தேபா

மயல றாத சக99. ன#டதி வ/* மா:ேம
378. இராம. சிவைன ேபா&@த.
ப+ @ வ%கா யா1

பைடதள# தழிைப யாகி

ெல+ெப@ 9லகி. ேச;ைட :ைனயலா திய&ற மா;டா
ம+1ள#/ திக வ%த5 1தி,

வைகேய ேபால

ந+ப%?. றி9. னாக ெதாழிைல/* நட1/ தாேன
379. தத

தமா@ ேவ+,த.

9தேன யநாதியா 9த? ம0 றதா
நிதேன நிமலேன நி1 ணதேன
யதேன சகளேன யகள 7பேன
சதேன ேயகேன தக ததேம
380. சிவைன ேபா&றி தத
க*வா தித

அFமா@ ேவ+,த.

காள க+டேன

மிதவா ண%லெவ- Iர ப5கேன
த*வா ததேன சகல ேவதேன
ய*வா ததேன ய2க ததேம
381. திரகF12ேள

கழைம/த ஒ

திரேன.

ந*ைற வாவ%: ண.ைம ேகா4யா
ெமதிய பல.கF2 வ%>ப5 ேகா4யா
திர ெனாவேன

கழி& ேகா4யா

சதிய ெமாழிெயன#& றக ததேம
382. மர5கF1 ந வ%;, வளதவகF1 நரக

இைல.

அரெசா வடத ைவ/* தாைழக+
9கல ரா ப%ர I.@ Gவ%ள
ெமாப*

ள#:ட -திப% ேதாெகா

நரக9 மிைலெயன# ன1 ததேம
383. வ<சககF1 உத3பவக2 நல ேமா;ச

அைடவ.

1திர ராய%-5 ெகா4ய ராய%பதிர ெமா.@நி. பத: கதிேல
ைவதா கிைளெயலா ம3 ந.கதி
சதிய ெமாழிெயன#& றக ததேம
384. ம/திரதி. ெபைமகைள G@த.
சி/ைதய% ல>கிைன ப%ன#ய%. ேச&றிைன
ெகா/தவ%H வ@ைமைய ப%றவ% 1ைபைய
ைய/ெதா எ>தலா தக&ற ேவெறா
ம/திர மிைலெயன# வக ததேம
385. தத

தாைரயாக எ>/த*.

பலபல வ%ப4 பக ெமைலய%
சிைலகள# வHத

தத ேமலதா
யைலெயன வ%ைர/திைர/ தசல ம0 தி-<
சலமிக ெவ>/த* தாைர யாகேவ
386. ப%றவ% ேநாைய த1

ந.

இடெர- ப%ன#கF கி4ய% னாதேமா
ெதாடத

ப%றவ%ைய *ர1

அ4யைர 9>1த& கைழ1
ெச4ய%ைட

ேவதேமா

வாைமேயா

றப,/ தத ேவாைசேய

387. சீ தாேதவ% நட. வத.
காதண% மகர95 க5க; காவ%:
மா*ைள மண%9ைல ய9த 1 ப9
ேமத1 பகீ ரதி ெவளஇப; டாெளன
சீ ைத:5 கலசந ெகாண/* நி.றன2
388. சிவெபமா-1 இராம. அப%ேஷக

ெசத.

க& @

னலிைன கலச ேத&றினா.

அ& த. றி94 ைய/தி லா;4னா.
ப&பல ெகா,94 பைடத ேதாமண%
ெவ&ப%ைட :ைறெபாழி ேமக ெம.னேவ
389. மலமாைலகைள சா&@த.
ஆைட:< ச/த9 மார மாைல:
ேமடலி ழல5கF மின#தி& சாதினா
ந4ய ேலாதன நிேவதி தா.ப%ன
நாட ந@

ைக யதைன நகினா.

390. க&Lர தப5கா;ட.
அ<சலி லம க9த நகிேனா
ந<சிவ& கள#தன ெம.@ நாண%ேய
வ%<சிய மண%ெயலா 9த3

ேவைலேபா&

ெச<சிைக பலநிைர தப5 கா;4னா.
391. 1&ற5கைள ெபா@* கா1மா@ *தித.
ப%.-ல ெசயைல: 94* ப%<ஞகா
வ%.னெவ. ப%ைழெபா@ தி,க ெவ.றன
-.-மR வ%லி5க ம0 *ைம:/ தா-மா
9.னவ. ம.னவ. 9.ன#& ேறா.றினா.
392. இராமIதி வ+டாக மாறி சிவன#. பாதமைடத.
Lமைழ ெபாழி/தன
மாமகிH

லவ ராதன

யதினா. வண5கி ேபா&றிேய

ேதமல தழியா. சிவ/த தாள#ைன
தாமைர

1/* ச<சக மாய%னா.

393. சீ ைத:

இல1வண-

*தித.

தி3ட ன#ளவ?< சிவைன ேயதினா
ரவல. வ%ழிமைழ

வ%ய% வH/தன


ெவாநதி சிவகி :த3 நைமக+
4நதி வ/*ெவ& ப%@த ெத.னேவ
394. சிவ. இராமைன Qகி வரமள#த.

எ,தைண திராமைன ய%ைறவ. ெச5ைகயா&
ெகா,திட மிகவர5 G@ வாெயன
ந4தன ன#ராம- நவ%? வான#ன#
:,தநி. கைணய. றைம: ெம.றன.
395. இராம. தன* வரைத G@த.
9&ெசந ந/தன# 9ய.ற ந.ைமயா
வ&ெசல ெவனெகதி வ/* ேதா.றிைன
ப%&ெசந ந/தன#& ெப@வ ேத:ன
தசைன ய.@ேம யயேப ெற.றா.
396. தத நராட வர

ேக;ட.

வரமிக நி.மந மகிழ வ%.ன9/
த1வ 9ைரெயன தரண% தா5கினா.
திமைல ய%ைடத தத மா,த&
கFக வரெமன வர- நகினா.
397. இராம. இகர

Gப% ததநராட.

நிமலன. றள#ய ந& ேகாசைல
1மர- மிகர5 1வ%* IHகினா
னமரெர+ ரநதி யதைன ேத4ேய
ெய9ைனயா
398. Iவ
அ

ெபநதி ெயதி/த ெத.னேவ

IHகி சிவைன வண51த.

ய மட/ைத: மதன#. IHகினா2

த ப%:

ப4/தன. தம/ தா-மா

ந பைன வல<ெச *நமa கதன
ச

3 மவட. சா&@ கி.றன.

399. இ/த தததி IH1பவக2

கH அைடவ.

ந/த ேமன#ய% ன+D நதிய%ைட
வ/* IHகி ய.றான வளதினா
லி/த X மிைசயண% 9தேம
ய/த நாமைத யாரண5 G@ேம
400. இதி IH1பவ இ/திரைன கா;4?

ெசவராவ.

நவ% Iவ நித

ப4ைகயா&

பாவ ந5கி பராபர ேதா51க
யாவ ேர- மிராெவ. ேறா*வா
ேதவ ேகான#? ெசவ9+ டாவேர
401. தததி IH1வதா வ

பய.க2.

தத B ெபய ராக ெதறிகிதத ேசகர மாக சிறகி-/
தத ராஜ திலக மதாய%-/
தாத ராஜ சிகாமண% யாம*
402. ததைத *திபவக2 இவ%ைன:

அ@ப.

வாத Lமி ம1ட சிகாமண%
யாத மான தF< சி/தாமண%
ேய* வாவ%ைன யN நவமண%
தத ராஜ சிகாமண% யாய*
403. தததி IHகியவ ேமா;ச

அைடவ.

ஆ4 னாரதி லவகிைள
ேகா4 ேபநைம G4ய. றா1வ
நா4 னாமி/ நாம5 கைளதின
பா4 னா

பரகதி ேசவேர

404. ெசத தவ%ைனக2 எலா

ந5கிவ%, .

த.ம ெமா.றி தலதிைட ெசதி4&
.ைம த

ல.க ள>க@

ந.ைம யா:ள யாைவ: நகி,<
ெச.ம5 ேகா4ய%& றவ%ைன தேம
405. க.ன#யக2 IHகினா கதிய கணவைன அைடவ.
க.ன# IHகி& கதித. ெகா+கைன
ம.ன# வா> மல4க+ IHகினா&
ெபா.ைன ேந

தவைர நகி,

ெம.ன ெவ+ண%? ெம+ண%ன ெவ*ேம
406. கணவைன இழ/த ெப+ IHகினா ேமா;சதி கணவைன
அைடவா2.

பதிய% ழ/த பன#ெமாழி IHகினா&
கதி

1/* கணவைன ேச/தி,

ெவதிர Jைம வ%ழிய%லி IHகினா
லதைன ந5கி ய5கதி ேசவேர
407. ேயாக பல.கைள த .
ஈ/த தான பலெமா. றிர;4:<
சா/தி ராயண/ த/த பல.கF
வா/த மாசி மகதி. பல.கF
மா/த ேயாக பல- மள#1ேம
408. ெசவ9 , அறி3 , இ.ப9 , அF

கி;, .

ஆக மி.ப மழகறி வ.ப
Fக மா+ைம ய>க 9ய1ல
மாக /தவ ம&ெறைவ :/த<
சாகி ரதி லத9/ த51ேம
409. மகந;சதிரதி IH1பவக2 ேமா;ச

அைடவ.

காசி ம0 * கயாப%ர யாைகய%
_ரச மானவ ந&கதி ேசவ
மாசி மாத மகதின#. IHகினா&
பாச ந5கி பரகதி ேசவேர
410. பக&ெபா>தி IH1வ* நல*.
பகள#& Lைச 94தவ. பகலி&
சகல தத95 G,/ தைகைமயா
லிகலி னா9 மிதன#ைட ெய*ேவா
மிக3 ந.ற/த ேவைலய%& ேறாவேத
411. ததகி எ51

ந நிைற/த*.

9/* நகல சதி. 9கிகட
சி/* வானதி ம&@ள தத9
வ/* Gெடன ம/தி தாயைவ
ய%/த மாவைர ெய51 மடதேவ
412. நதிக2 அ4யவக2 பழவ%ைன ேபா 1ைற/தன.

க+, ந மைல காவல ரானவ
ம+, ேமாெவன வாய% ம,தன
ெகா+ட லாதி 1ைற/தன ெம/ெநறி
ெதா+ட ரானவ ெதாவ%ைன ேபாலேவ
413. சீ தர. ெசாலெதாட51த.
ஈத ,த ெதனவ%ைற Gற?<
சீ த ரெபய ர+ண?< ெச வா.
பNத ரதி ெலாள#த

னெலலா

ேமத ந5க வரவைழ ெய.றன.
414. பரமசிவ. நதிக2 எலாவ&ைற:

அைழதன.

ஐய நக ளைன* மைழதன.
ைம: மாழி: ம&@ள தத9
ைபய வ/திைற பாத

பண%/தன

ெசய வாமல/ தி.ன9< ெச வா.
415. மாண%க

ேபா சிற/த தத .

தத ராஜத< சிகாமண% யா1மி தத
நத டா*ந IHகிேய பழவ%ைன ந1
ேம* ேமவ%ய ெதாழிெலலா

/*ம0 திதைன

வாத B மி? மதிகமா மதிதி, மதியா
416. நதிக2 எலா
எ.@ GறிB

ஒ.றாக ேச/* G,த.

பதிய%-< சிறி*ேபா தி/*

ந.@ ேச/தி, ெமனெசாலி மைற/தன னதிக
ள.@ ேமவ%>/ ெதா.@ெச. றிட ெபறா ேதா4
1.றி லா1மி ததந ப4/*ப%. 1>மி
417. ராமததைத &றி வல

வ/த நதிக2.

கமல நாயக ெம-மைத வல<ெசய க5ைக
ெய9ைன யா@ ெவ+ கவக ளைச/திட வ%ைமேயா
ர9த நாயக பண%மண% ெகா,த4 பண%ய
தமர ேமகமி. கரமிைச சதிைக தக
418. நதிக2 வ/த கா;சி.

ஆல வ;டமா ன*மண% கண%ைக யைசக
நால வ;டமா ம,க2 காளா<சி ைகந;ட
ேகால 9&றெபா. னடைபேகா தாவ ெகா2ள
நா? திகி?5 க.னா:5 1ம: ந4க
419. நாமக2 தத

கH ெசா?த.

9* வாணைக பாரதி யத. கH ெமாழிய
ெம* காவ% மலெகா, வ<சலி ெசய
சித சாரண ைமயவ 4ய ெசறிய
பதி யாகேவ நி@தினா வணனா ப/*
420. அBமா மைல அ4வாரதி இற51த.
தத ராஜமர மண%யர சிைகய%. ெசைக
பா* Iவ5 கள#தன
நத ெவ&ப%ைன வல

னலிைட ப4/*

/ தBமைன நிைனதா.

வாத மாதி க4*வ/ திற5கினா. வைரகீ H
421. அBமா ராமைன

கHத.

அ<சி ெவ*ய% த4ெதா> திைற<சிநி. ற>தா
ென<சி ேலதெம. வ%ள ெபன 3ைரெசதன ென4ேயா.
க<ச நாயக. றைலவேன க<சமா ள#ைகவாH
வ<சி சானகி மகிHநேன யனகேன மாேல
422. அBமா க5காநதி கிைடகாதைத G@த.
க5ைக ேத4ேன. ேற4ெயR வ%டதி?5 காேண.
றி5க2 O4னா. Lைசெய. ெபா;4னா& சிைத/த
*5க ணாயக. ரநதி யைழத* 9ண/*
அ5க ம0 ல3< ம/* நா. பக,ேபா லைட/ேத.
423. அBமா வ/*த.
உ.ப தா

ய த4ய2 பண%வ%ைட யழி/தா

வ.ப% னாகி?/ *றபத
.

9ய%ெரன மதியா

லா?ட லி/*9. பண%வ%ைட

ேய.

அ.ப ேனா3ன கலேனா ய%தன#ேல யறியா
424. சடா:, பரத. ஆகிேயா ெசயகைள வ%ள1த.

உதவ% ெசதன. சடா:நி. ெபா;4னா ?ய%ைர
பதி: மி.ப9< ெசவ9நகினா. பரத.
*திெகா2 Lசைன கி@திநா ன#ைழதன. @ைவ
யதைர ேநெரன ப%ற/ெதா.@ 9தவ%ல ன/ேதா
425. ராம. அBமாைர ேபா&@த.
உைம ேயாெவன 3ைரதன னவ.றன 1ைரபா.
வ%ைரவ% ன ெயம ெகாபக ?தவ%ய ேம.ைம
கிரவ% ய%.1ல தமெரலா நல
ெபா3 ேமாவத. பாதி:

/ தி4-

ேபா*ேமா ேபாதா

426. அBமா. ஒப&ற ெசயைல G@த.
நித ந/தெம& 1@தி:/ தி31 நிைற:<
த மாகிய வ%ளவ? 1ய%ந& @ைணயா
ம&ைற ேயாெகலா மா+ைம: 9தவ%ய வலிைய
:&@ ேநாகினா ?ன1நா. ெகா,கெவா. @+ேடா
427. அBமாைர தததி IH1மா@ ராம. G@த.
நவா ராைமயா ன ெரலா
Lவ% ேல:ள

வ ப4 நிைனேதா

னெலலா மைட/ததி ெபாப%.

ேம3 மRவ%ட தி.ைமயா ய%னெவன வ%ள ப%
பாவ ந5கந/ ததந ரதன#ைட ப4வா
428. அBமா தததி IHகி ராமைன வண51த.
ப4/* ததநா யகைர:

பண%ெயன பண%தா

னைட/த மாதி யைவெயலா 94*வ/ தDகி
ய%ைட/* ேபா&றினா னவ-ட ன#ராகவ ன#ைசபா.
ெறாட/* நவ

ெபா>*நி. வ%ைசய%ன#& ெறாடகா

429. இராகவ. G@த.
இ>க

வ/த* வனெமலா மிைமய%ைன ய%ைம*

வ%ழி1 9.னேம ெப+ைணயா றைட/ததR வ%ந
ெரா>க நி.ெபய ததமா வ%ள51மR ெவா>கி.
9>1 றா1ந/ ததந& பல.ெகாடா 9>*
430. ராம., சீ ைத, அBமா பாசைற அைடத.

இத டதின#& ப4/*ந/ ததம திைய/தா&
தி 9தியா ெமனெசாலி ெபாப%ைன ேபா&றி
சதி மாென- மBம.9. ைட/திட தமேரா
டத னார4 நிைன*ேபா பாசைற யைட/தா.
431. பரமசிவைத ேபா&@த.
தி5க+ 9 மைழ ெபய ெச>
ெபா5கி வாழ

ரவல ேரா51க

ந5க2 ச5கர. Lைச நல ெபற
ச5க ரன4 யாக2 தைழகேவ.

வ%

