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1. சிவ�பிரகாச 
வாமிக� பவ� திர�� 

க��ப�கிள� 
. அ. இராமசாமி� �லவ� விள�க� �றி��ைர�ட�., 

தி�ெந�ேவ", ெத�னி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி��� கழக*, 1978. 

2. ந�லா(+� சிவ�பிரகாச� ெச$தமி, '�க� 

இ$'� தி��கயிலாய பரமபைர ெபா*ைமய பாைளய* ெபாியமட* 

தி�மயில* ேதவ&தான ஆதின பர*பைர& த�மக�&.வ* பதிென�டா* ப�ட* 

/ல/ சிவஞானபாலய 
வாமிக� ெவளியி�ட�ளிய. 

பதி�பக* : / ஷ23கா அ5
�6ட*, தி��பாதிாி��"7�, 


பா ௵, 1944, பதி��ாிைம, விைல 8. 5. 

------------ 
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தாலா�� எ�ப. �ழ$ைதைய& ெதா�:"( கிட&தி அஃ. உற=�மா> இனிய 

பாட�கைள� பா�வதா�*. தா� எ�ப. நா. நாவிைன யைச&.� பா�த"� 

‘தாலா��’ எ�> காரண� ெபயராயி( ெற�ப�. பிற பாட�க@* நாவிைன 

யைச&.� பாட�ப�வனேவயாயி* இ�ெபய� சிற�பாக� �ழ$ைதகளி� 

பாட�களிேலேய பய�ப�&த�ப�கிற.. தமிழி� கீதாசார& தாலா��, த&.வராய 


வாமிக� தி�&தாலா�� 3த"ய தாலா�� '�க� உ�ளன. இ&தாலா�:� 

அ:களா� சிவஞானபாைலய 
வாமிகைள� �ழ$ைதயாக� பாவி&.& த&.வ ஞான� 

ெபா��கைள அைம&.� பா:��ளா�. 

 

கா�� 

 

ேநாிைசெவ2பா 

அவஞான* ேபா�கி ய�2ஞான மா��* 

சிவஞான ேதவ� றி�3� - தவஞான& 

தாலா� ெட$தமிைழ5 சா(>த(� ந(>ைணயா* 

மாலா�� மா3க&த� வ$.. 



 

'('('('(    

தி�வ�ளா ெல�ைன& ெதாிவி�க விள=�$ 

தி�B�வாC வ$த சிவஞான ேதசிகேனா.  (1) 

 

எ�>நி&த Dரணமா யி�பவறி B2ைமயாC 

நி�றப: நி(� நிக,பிரம ெம�றாேனா.  (2) 

 

த�ச&தி யாலா$ தலம=க "=கெமன 

எ�ச&தி பாத& ெதE$த�ளி5 ெசா�னாேனா.  (3) 

 

ந2பா� மி�ட"=க ந�றா* பிராண"=க* 

ஒ2பாவ "=கமா ேமா�ெபா�ளி= ெக�றாேனா.  (4) 

 

ஆசார "=க3ட னா�= ��"=க$ 

ேதசா� மி�ட"=கG ேச�$தா� ெம�றாேனா.  (5) 

 

அ$த� பிராண"=க& தா�G சிவ"=க* 

இ$த5 சர"=க ெம�றசிவ ஞானிேயா.  (6) 

 

பாவ"=க$ த�னி( பரம� பிரசாத$ 

தாவக�ற மா"=கG சா�$.வ� ெம�றாேனா.  (7) 

 

ஏகா=க ேமயா� மி�ப& தியாகா=க* 

ேபாகா=க* ேயாகா=க* ேபா(றியறி ெய�றாேனா.  (8) 

 

ப&தமா ேகசமா* ப�$ தியாகா=க* 

உC&.ணாி ென�ன Bண�&.* ெப�மாேனா.  (9) 

 

பிரசாதி ேயா� பிராண"=கி யா�* 

உைரசா� ேபாகா=க ெமா�ெற�> ெசா�னாேனா  (10) 



 

 

சா(>மிேயா கா=கG சரண னயி�கியனா* 

ேபா(றிநீ காெண�> ேபாதி&த ேதசிகேனா.  (11) 

 

அ=க நவவித3 ம$தநவ "=கெமா� 

த=� ெமனெவன��5 சா(>* ெப�மாேனா.  (12) 

 

விE=க� ப�கெலா� ெம�லலா சார* 

ஒE=கி( ��சிவ3 3(றி�மி= ெக�றாேனா.  (13) 

 

ேசாகிய ேலகிய3G ெசா�ன விவ(றறிB* 

ஏகி�>* பி�I� றி"=க&. ெம�றாேனா.  (14) 

 

இ$த�கா யா��பண=க ளி�ட"=க& ெத�ெறன��5 

ச$த� படBைர&.& த$தசிவ ஞானிேயா.  (15) 

 

Jடமிைட வ�ட* ெப�=ேகா 3கநாள* 

ஆடK> ேகாளகமா சாராதி� ெக�றாேனா.  (16) 

 

நா(றG 
ைவ��வ ந�L ெறா"நிைறB 

சா(>G ச�"=கG சா�ெமன5 ெசா�னாேனா.  (17) 

 

ேவ�3தலா= க$த* விள=� மர3தலா= 

6�மணமா சார= ��வினிலா ெம�றாேனா.  (18) 

 

தளிராதி க$த3ைக தா�3தலா= க$த* 

ஒளிரா� சிவசர&தி னா(றி�மி= ெக�றாேனா.  (19) 

 

காC3தலா= க$தெமலா= காசி�பிர சாத&.$ 

MCம"மா "=க&.$ .�ெமன5 ெசா�னாேனா.  (20) 



 

ம.ர$ .வ�கா��� வ2�ளிைக� ெப�லாG 

ச.ெர� றி�&தியவா சாராதி� ெக�றாேனா. (21) 

 

ெபா�ைமெவ2ைம ப5ைசெச*ைம ேபா$த க�ைமெயலா* 

ந�ைமயவா சாராதி ந2Nெம�ற நாயகேனா. (22) 

 

வ�ைமெம�ைம ெவ*ைமத2ைம வாC$த மிசிரெமலாG 

சி�ைமயவா சாராதி ேச�$.ெகா@ ெம�றாேனா. (23) 

 

கGச நர*�ேதா� க2ட�ழ லாதிெயா" 

அGெசா"ைவ ெய�லாமO வா>3> ெம�றாேனா. (24) 

 

மண3தலா ைம$. வைகநிைறெவ லா3* 

நN3ைறயா சாராதி நா:ெலன5 ெசா�னாேனா. (25) 

 

இ*3ைறயா றாறா மில=�கர ணா��பிதெம� 

ெற*மறிB ெகா�ள விய*�சிவ ஞானிேயா. (26) 

 

ெதா�டறி$தி= ெகா�ைற& .ணி$. Pக�$.மகி,$ 

தி�டைம$. நி(� மி"=க=க ெள�றாேனா. (27) 

 

6>மிைவ யாவிமி� ெகா�ைக ெப>மி"=க* 

ஏ> மிர��'( ெற�டா� ெம�றாேனா. (28) 

 

உ�வG 
ைவநிைறவா ேயா=க�� பித=க� 

ம�B$ திறGெசா� மயிைல மைலவிள�ேகா. (29) 

 


&தசி&த ேமா�பிர தி&தெமன& ேதா�>�பா 

ச&த3&த மா��பிர சாதம� ணாயகேனா. (30) 

 



அ=க"=க ச&திப&தி ய&த3க வ��பிதேச 

ட=களிைவ ய�ட சயிலெமன5 ெசா�னாேனா. (31) 

 

�சி&த மழி$. ��*பேநாC மா(>G 


சி&தமதி லாசார$ ேதா�>ெமன5 ெசா�னாேனா. (32) 

 

��&தி யழி$. ��ெநறியி னி(�G 


�&திதனி னி(�G 
ட���வி= ெக�றாேனா. (33) 

 

ஆ=கார மி�லா நிரா=கார வ&தமதி� 

நீ=கா தில� நிக,&.சிவ ெம�றாேனா. (34) 

 

கமன மழி$. கைறய(> நி(�G 


மனமதி னி�றில�$ Mயசர ெம�றாேனா. (35) 

 

ெமCGஞான மாகி மிளி�* பிரசாதG 


Gஞான வ&தமதி( ேறா�>ெமன5 ெசா�னாேனா. (36) 

 

.(பாவ நீ=கி& .ணிBப� ம&.வித 

ச(பாவ மா"=கG சா�ெமன5 ெசா�னாேனா. (37) 

 

ஆதார Jட=க ளாறிமO வாறி"=க* 

மீதாக ைவ&. விள=க5ெசC வி&தகேனா. (38) 

 

ஆ> 3க=க@மO வா>சா தா�கிய3* 

ஆ> வ�ண3மா மாறி"=க ெம�றாேனா. (39) 

 

ப&தெனா� மாேயச� பா��பாிய வாசார* 

ெமC&த�� நா��* விள=��� ெவ�றாேனா. (40) 

 

பிரசா தி�ம� பிராண"=கி தா* 



உைரசா� சிவசர3 ேமா=கி"=க ெம�றாேனா. (41) 

 

ஒழி$தவ=க "=க ெமா�நா�� ந*பா� 

எE$த�@G ச=கமெம� றி�ப$ த�வாேனா. (42) 

 

உ�வ 3�வ�வ 3(றறித( ெக�டா 

அ�வெமன நி�றி�மO வா>ெமன5 ெசா�னாேனா (43) 

 

மா
த� Mலாதி மானவி
 வாதிேய 

ஆசி றியாகா=க மாதியா ெம�றாேனா. (44) 

 

விாி$தன ெவலா3* விாி$த3ைற ெச�ேற 

ஒ�=கிய=க "=க Bபயமா ெம�றாேனா. (45) 

 

கட&தி பாதியா காய3(ற வாேபா� 

அ�&த Bபாதியா ல=க"=க ெம�றாேனா. (46) 

 

த=� மி"=கமா$ த(பதம& ெதா*பதேம 

அ=க மயி�கிய மசிபதெம� றா2டாேனா. (47) 

 

ஆக 3யி�.ாிய னாCநி�ற ேபாெதைம&தா� 

ேசாகமன& தானாக& ேதா�>* ெப�மாேனா. (48) 

 

அைம&தபரG 
&த& த
&தமதி( சீவ� 

தம�ப�தி யி(ேறா�>$ த&.வ=க ெள�றாேனா. (49) 

 

நிரGசன Qனியமா நி�கள&தி( சி&. 

வ�G
ட�சி� னாதாதி வாC�பெவன5 ெசா�னாேனா. (50) 

 

Iலசி&. நாதாதி I�>* �ண�$தா� 

மாலக(>G ேசாதிமய மா"=க ெம�றாேனா. (51) 



 

அகராதி மா"=க& தாகியைவ 6:& 

தகவாேமா= கார சதாசிவமா ெம�றாேனா. (52) 

 

அ$த5 சதாசிவ&தி ைன*3க&. ைம*Dத* 

வ$.( றிதய&தா� மாவ�மி= ெக�றாேனா. (53) 

 

அ�Dத* பGசீ காி&தி�ப& ைத$தாகி 

ைம�DN மா�மாைவ ம�னியி� ெம�றாேனா. (54) 

 

ஆணவ&தா� Iடனா மா�யி��� 3�விைனயா� 

மாண வளி��மிைற மாையவ: ெவ�றாேனா. (55) 

 

ேமைலவிைன யாKழK ெமC�யி���� பாகமல� 

கால3ற5 
&த� கரணமா ெம�றாேனா. (56) 

 

6>மன5 
&த3ற� ெகா2�பி2ட நாம&ைத 

'> தலெநறி� ேநா��ெமன5 ெசா�னாேனா. (57) 

 

கிாிையமன பாவ= கிைட�பாிய ஞான* 

ம�விவிடா த=க* வய=�ெமன5 ெசா�னாேனா. (58) 

 

ஞாதி�B நி�றறி� ஞானேஞ ய=க@ம( 

ேறதமற ெவ�> மி�$தப: ைவ�பாேனா. (59) 

 

வாேன&த ெவ�> ம�வ( காியபத* 

நாேன&த ந��சிவ ஞான�� ேதசிகேனா. (60) 

 

மி:ய( ெகளி. விழி�(ற ெபா�ேபா� 

அ:ய(� வ$தி= கக�ப�ட வார3ேதா.  (61) 

 



கயிைலமைல ேமB= கைட�பி:யா( சீ�சா� 

மயிைலமைல மீதி=� வ$தம�$த மாமணிேயா.  (62) 

 

எ�லா� கைல�ண�$. ெமCதா� ெபா�ைளெயா� 

ெசா�லா( றிக,&.த(�& ேதா�>* ெப�மாேனா.  (63) 

 

சீல$ திக,$.மதி( சி�னமி�றி �*ப:ேயா� 

ேகாலG சிவெமனB� ெகா�@ம�� ��றேமா.  (64) 

 

ம2களி�க நாேய� மன=களி�க� க2�ெகா2� 

க2களி�க வ$த க�ைண� ெப�=கடேலா.  (65) 

 

ச*ப$த ன�ெறா�நா� டா2ட பானா@* 

எ*ப$த நீ=க வினித3. ெசCதாேனா.  (66) 

 

ேவ2�வெவ� லா3மா* ெவ2ணீ றளி�பத(�& 

தீ2� மல��ைக5 சிவஞான ேதசிகேனா.  (67) 

 

இ*ைம ம>ைம யிர2�* ெபறெவம��5 

ெச*ைமதர வ$த சிவஞான ேதசிகேனா.  (68) 

 

அரசமய ம�றி யக=களி&ெதG ஞா�>* 

பரசமய 3*பணி�* ப=கய�ெபா( றாளாேனா. (69) 

 

தானப=க ென�மத� ற�னாைண ைய�கட$. 

மானப=க* ப2N* வ"ெயா� >ைடயாேனா.  (70) 

 

அறியா ெதா�நா ளைறயி*வ� பாசG 

ெசறியா த�@$ தி��ேப �ைடயாேனா.  (71) 

 

Dத3த ெல�லா3* ேபா�கியவ( >2மைற$. 



ஞாதி�வா ெம�ைன நய$தறிவி& தி�டாேனா.  (72) 

 

எ$ைதசிவ சாதன=க� ெக�லா$ தி�நீ> 

3$தியெத� >2ைம ெமாழி�* ெப�மாேனா.  (73) 

 

உ�&திரேன ையயமிைல ேயா��&தி ரா�க$ 

தாி&தவ ென�ெறம��5 சா(>* ெப�மாேனா.  (74) 

 

ஒ2மைறயி� க2ணா 3�&திரமO வGெசE&.= 

க2மணிெய� ைறயமற� கா�� ம��கடேலா.  (75) 

 

அ�வாகி நி�றச5சி தான$த Rச� 

��வாகி& த�ைன� ெகா���ெமன5 ெசா�னாேனா.  (76) 

 

பரம சிவெமனB* ப2ைடமைற ேபா(>* 

பிரமெமன B*ேப� ெப>மி"=க ெம�றாேனா.  (77) 

 

திரGசரெம� றீச� றி�B�வி ர2�� 

பரGசரெம� ேறா.* பவளவா ய2ணேலா.  (78) 

 

அ=க* �ைனேவா ன:��னல� லா.பவ� 

ப=க= கEவ� படாெத�> ெசா�னாேனா.  (79) 

 

அ$த� கரண& தE�க>�ப ெத=க�பர� 

ச$த� பிரசாத$ தாென�> ெசா�னாேனா.  (80) 

 

த�ணமதி( சீ>$ தனிவிழிகா� டாம� 

க�ைண �:யி���= க2கெளா� வ$தாேனா.  (81) 

 

ஏ8�$ தா�வா ழிடேமந( காசி�$ெத� 

ஆ8� ம*பல3 மா��சிவ ஞானிேயா.  (82) 



 

த�பாத தாமைரேதாC த2�னேல க=ைகயாC 

வ�பாச நீ�க வழ=�சிவ ஞானிேயா.  (83) 

 

ம2பைட&த நா�3கனா� மாட�த ெமா23க&தி� 

க2பைட&த ேப>ெபற� கா�� 3�வாேனா.  (84) 

 

ஆ���= ெகா�ேநா யைன&.= கைட�க2ணா� 

தீ���= க�ைண5 சிவஞான ேதசிகேனா.  (85) 

 

ெச�ப 3றெவன. சி$ைதR� டாைசெய= 

��ைப .ைக&.� �:யி��க வ�லாேனா .  (86) 

 

த�ைனய� ளாளென$ த�ைம �லகறிய 

எ�ைனய: யாேரா ெடE$த�ளி� கா&தாேனா.  (87) 

 

ெமC&த வறிவா* விள��கைத ெயா�ெற�&.& 

த&.வமா ம�கல&ைத& தா��* ெப�மாேனா.  (88) 

 

வEவி�றி& த�மா வ"�லக ேம&த 

மEவி�றி� பாவ மரெமறிய வ$தாேனா.  (89) 

 

இைணயா. மி�லா விட��பவேவ ைல��� 

�ைணயாக வ$த�@* �2டாிக& தாளாேனா.  (90) 

 

ஊேனா Bயிேரா Bயி���யிேரா வான$த& 

ேதேனா வ3ேதா சிவஞான ேதசிகேனா.  (91) 

 

அ2ட 3E. மNவி( சிறியவா� 

ெகா2ட ெப�ைம� �ண��� றைனயாேனா.  (92) 

 



எ=க2 மலவி�@� கீ2� மயிைலமிைச5 

ெச=கதி�ேபா( ேறா�>G சிவஞான ேதசிகேனா.  (93) 

 

அ(பகK மாறா தரன:யா�� கீதK>= 

க(பகமாC வ$.தி�� காGசிநக �(றாேனா.  (94) 

 

Dணா ம��வசவ� D2டசர Dைசய�> 

காணா ெவம�கி�> கா��சிவ ஞானிேயா.  (95) 

 

வி���ெவ>� பி�ைம விள�கெவ��� ெசா�ைல& 

தி��பத=ெகா� கி�ற சிவஞான ேதசிகேனா.  (96) 

 

ெபாறி7� ெச�Kமன� ேபா��களி(ைற& த�றா� 

தறி7� நி(ப& தைள$தசிவ ஞானிேயா.  (97) 

 

பா:�$த� சீ�&தி பரவி�$த� பாதமல� 

Q:�மி� கால$ ெதாைல�கவ�� ெசCதாேனா.  (98) 

 

ெபாC*மாைய ெய�* �"யி�வாC� ப�ேடைன� 

ைக*மாறி லாம( க�ைணெகா� மீ�டாேனா.  (99) 

 

ப&தி�$த� ப=கய�ெபா( பாதேம பா�கி�ற 

சி&தி�$த& தா@G சிவஞான ேதசிகேனா.  (100) 

-------------- 

!றி�ைர!றி�ைர!றி�ைர!றி�ைர    

 

(கா��) அவஞன*-RணறிB அ��ஞான*-ெமCயறிB. 

மாலா��*-மய�க=கைளெய�லா* ஆ��வி�கி�ற. 

 

1. எ�ைன& ெதாிவி�க-நா�யா� எ�பைத என��� �ல�ப�&த. 

2. நி&த Dரண*-எ�>* நிைறெபா�ளாகவிள=�வ.. 



3. த�ச&தி-த�ைடய ெமCயறிB& திற*. 

4. இஃ. இ"=க=கெள�லா* ஒ�ெற�ற.. 

5.இைவக@* சிவ"=க வைககைளேய 6>கி�ற.. 

6. இைவக@* சிவ"=க வைககைளேய 6>கி�ற.. 

7. தாவக�ற-�(றம(ற. 

8. இஃ. அ=க=கைள�ப(றி� 6>கிற.. 

9. ப&த�-அ:யவ�. மாேகச�-இைறவ�. 

 

15. காயா��பண*-உடைல அ��பி&த�. 

17. நா(ற*-மண*. ஊ>-பாிச*. 

19. 20. MCம"-MCைம மி�$த. .�*-ெபா�$.*. 

 

23. மிசிர*- கல��. 

28. இர��* '(ெற��-இ�'(>� பதினா>. 

29. மயிைலமைல-மயில*. 

 

32. �சி&த*-ந�லத�லாத மன*. 
சி&த*-ந�லமன*. 

33. ��&தி-தீயஅறிB. 
�&தி-ந�லறிB. 

34. ஆ=கார*-அக=கார*: நா� எ�* ஆணவ*. நிரா=கார*-அக=காரம(ற 

த�ைம. 

35. கைறய(>-�(றம(>. 

36. 
Gஞான*-ந�லஞான*. 

37. .(பாவ*-தீயமன விய(ைக. ச(பாவ*-ந�ல மனவிய(ைக. 

38. மீதாக-ேமலாக. 

40. ெமC&த��-உ2ைமயான ச(��. 

 

41. உைரசா� �கழைம$த. 

42.எ�டா-க2�ணர 3:யாத. 

43. உ(றறித(�-ெபா�$தியறித(�. 



44. மா
 த�-�(ற&ைத� ெகா��கிற. ஆசி�-�(றமி�லாத. 

45. ஒ�=கி-ஒ�=கி. 

46. கட*-�ட*. அ�&த-ெபா�$திய. 

47. அசிபத*-நீயாக வி��கிறாC எ�* பத*. 

48. ஆக*-உட�. 

49. பரG
&த&.-ேமலான MCைமயி�. தம�ப�தி-தேமா�ண�ப�தி. 

50. நிரGசன*-ஒளி�ைடைம. 

 

51. மாலக(>*-மய�க&ைத� ேபா��*. 

52. அகராதி-அகர3தலான. தகவா*-த�திவாC$ததான. 

53. வ$.(>-வ$. ெபா�$தி. இதய&. ஆ�மா-உ�ள&தி� உ�ள ஆ�மா. 

54. பGசீகாி&.-பGசீகரணமாகி; அஃதாவ. ஒ�ெறா�> /304ஐOைவ$தாகி. 

55. ஆணவ*-அக=கார*. மாண-ெப�ைம ெபா�$த. 

56. ேமைலவிைன-3�பிற���களி�விைன. 

57. மன5
&த3ற-மன$ MCைமைய அைடய. 

58. ம�வி-ெபா�$தி. வய=�*-விள=�*. 

59. ஞாதி�-அறிB; கா2ேபா�. ஏதமற-�(ற* நீ=க. 

60. வா�ஏ&த-வி2Nலக&தவ� ேபா(ற. 

 

61. மி:ய�-வ>ைம�ைடயவ�. ஆர3.-சிற$த அ3த*. 

62. மாமணி-சிற$தமணி. 

63. திக,&.த(�-
�:�கா�: உண�&.த(�. 

64. சி�ன*-அறி�றி. ப:ேயா�-உலக&ேதா�. 

65. ம2களி�க-ம2Nலக&திேல உ�ளவ�க� களி�பைடய. 

66. எ*ப$த*-எம. பாச& ெதாட��. 

67. ேவ2�வ எ�லா3*ஆ*-ேவ2:யைவக� எ�லாவ(ைற�* அைடய. 

68. ெச*ைம-சிற��. 

69. பரசமய*-ைசவ சமயம�லாத பிறசமய*. 

70. மானப=க* ப2N*-ெப�ைம�கிழிB2டா��*. 



 

71. அறியா.-பலU2டா�ெம�> உணராம�. ெசறியா.-ெபா�$தாம�. 

72. நய$.-வி�*பி. அறிவி&தி�டாேனா-உ2ைம� ெபா�ைள உணர5 

ெசCதவேனா? 

73. எ$ைத-எ* த$ைதயாகிய சிவபிராைடய. 3$திய.-3த�ைமயான.. 

74. ஓ� உ�&திரா�க*-ஒ� சிவமணி. 

75. ஒ2மைற-ெப�ைம ெபா�$திய மைற. 

76. அ�வாகி-வ:வம(றதாகி. த�ைன� ெகா���*-ெமCயறிைவ& த�*. 

77. பரமசிவ* பிரம* எ�லா* ஒ�ெற�றப:. 

78. திர*-நிைலேப>. சர*-ேபா��வரB. 

79. அ:��ன�-தி�வ:நீ�. பவ�ப=க*-பிறவியாகிய அE��. 

80. அ$த�கரண*-மன* �&தி சி&த* அக=கார*. 

 

81. த�ண*-சமய*. 

82. ஏ� ஊ�*-சிற��� ெபா�$தியி���*. ெத�ஆ8�-அழகிய தி�வா8�; ெத(�& 

தி�கி� உ�ள தி�வா8�மா*. அ*பல*-தி�ைலIM�. 

83. வ�பாச*-வ"யப$த*. 

84. க2 ெப(றத�பல� அ:களாைர�ேபா(றி வழிபட� எ�க. ம2-உலக*. 

85. ஆ���*-பிணி&. வ�&.*. 

86. ஆைசெய= ��ைப-அவாெவ�= ��ைப. .ைக&.-அழி&.. 

87. அ�ளாள�-தி�வ�ைள ஆ�சிெசC. அ:யவ�க�� ந�ைம விைளவி�பவ�. 

88. ெமC&த-உ2ைம& த�ைம ெபா�$திய. கைத-கதா�தெம�* ஒ� 

பைட�கல*. 

89. மE-ேகாடாி. பாவமர*-தீவிைனயாகிய மர*. 90. இட�-.�ப*. 

பவேவைல-பிறவி�கட�. �ைண-ெத�ப*. �2டாிக*-தாமைர 

 

91. உயி��� உயி�-உயி�கைள வாழ5 ெசCபவ�. 

92. அ2ட*-உலக*. 

93. மலஇ��-ஆணவமல இ��. 



94. அ�-இரB. ஈதK>* ெகா���*. 

95. அ�> காணா-வசவ� Dைச ெசCத அGஞா�> பா��காத. 

96. வி��� ெவ>�� இ�ைம விள�க-ெமCயறிவாள�க� வி��� ெவ>�� 

அ(றவ�க� எ�$த�ைமைய விள�கி�கா�ட. 

97. ெபாறி-ெமC வாC க2 I��5 ெசவிெய�* ஐ*�ல�. தறி-க��&தற ◌ி. 

தைள$த - க�:ய. 

98. சீ�&தி பரவி�*-�கைழ� பா:�*. 

99. ெபாC*மாைய-உ2ைமயி� இ�லாத மாைய. 

100. ப&தி-தி�வ:யி� அ��. சி&தி-காாியசி&தி. 
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