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PRESENT NAME KUMBAKONAM      
BASE TOWN KUMBAKONAM      
DISTANCE 1 KM       
MOOLAVAR SARANGAPANI      
THIRUKKOLAM KIDANTHA      
THIRUMUGAMANDALAM EAST       
UTHSAVAR ARAVAMUDHAN      
THAYAR KOMALAVALLI      
MANGALASASANAM 51 PAASURAMS      
PRATYAKSHAM HEMARISHI      
THEERTHAM HEMA PUSHKARANI,CAUVERY,ARISILAR      
VIMANAM VAIDHEEKA VIMANAM      
NAMAVALI Sri Komalavalli nayiga sameda Sri Abaryapthamrutha     

    parabramane namah         
 

 
 
 



STHALA PURANAM: 
                                         

ஒ சமய  ைவ ட  ெச ற ப  மக ஷி தி மாலி                          ,  சா த 
ண ைத ேசாதி பத காக அவர  மா ப  உைத க  ெச றா . இைத  தி மா  த கவ ைல. 

""உ க  மா ப  நா  வசி  ப ற ஷன  பாத  பட இ தைத  த காம  இ  
வ கேள என ேகாப ப ட ல மி கணவைர  ப தா . தவைற உண த ப  மக ஷி'' ,  , 

தி மாலிட  ம ன  ேவ னா . ல மியட அ மா!, ""  ேகாப க ேவ டா . ஒ  யாக தி  
பலைன அள  ெபா ெத வ கள,  சா வகமானவ  யா  என அறி  ெபா ைப 
எ னட  ேதவ க  ஒ பைட தன . அ த ேசாதைனய  வைளேவ , உ  கணவைன நா  எ  
உைத க வ த  ேபா  ந த . ேலாக தி  தாயாராகிய உன  நா  த ைதயாக இ க 
வ கிேற . ந எ  மகளாக  ப ற க ேவ ,'' எ றா . ல மிதாயா  மன  ள  
ப ைவ ஆசி வதி தா . த சபத ப  தி மாைல  ப வதாக , ேலாக தி  ப வ  
மகளாக  ப ற க ேபாவதாக த ைன மகளாக அைடய ேவ மானா , , தவமி க 
ேவ  எ  ெசா னா . அத ப , ப  ணய மியான பேகாண  ப திய  
தவமி தா . இ ள  ேஹம க ணய  தாமைர மல  ல மி அவத தா . அவ  
"ேகாமளவ லி என ெபய  வள'  , தி மா  மண   ெகா தா . ெப மா  
சா க எ  வ ேல தி வ ததா சார கபாண , " ' என ப டா . இ ைர தாயா  
அவதார தல  எ கிறா க . 
 

     
 
   

உ தான சயன ெப மா  : ெப மா  ப ளெகா  தல கள  பலவதமான சயன கள  
கா சி த வா . இ  "உ தான சயன' ேகால தி  ப ள  ெகா கிறா .இ தல தி  வ த 
தி மழிைசயா வா , வாமிைய வண கி ம களாசாசன  ெச தா . அ ேபா  அவ , "நட த கா க  
வலி கிற  எ றா ப ள  ெகா கிறா !' எ ற ெபா ள  பா னா . அவ காக வாமி 
எ தா . தி மாலி  அ ைள க  மகி த தி மழிைசயா வா , "அ ப ேய கா சி ெகா !' 
எ றா . வாமி  அ வாேற அ ளனா . ைமயாக ப ள  ெகா ராம  ச  எ த 
ேகால தி  இ பைத "உ தான சயன ' எ ப . 
 

தி ய ப ரப த  த த தி மா  : ெப மாைள றி , ப ன  ஆ வா க  ம களாசாஸன  ெச த 
பாட க , நாலாய ர தி ய ப ரப தமாக ெதா க ப ள . இ த பாட க  கிைட பத  
காரணமாக இ தவ  இ தல  ெப மாேள ஆவா .ஆ ! நாத ன  எ பவ  சார கபாணைய 
வண க வ தா . அ ேபா  சில ப த க  வாமிய  ெப ைமைய "ஓராய ர  இ ப ' எ  
ெசா லி பா ன . இைத ேக ட நாத ன , "இ  ஆயர  பாட க  உ ளதா!' என வய  மதி 
பாட கைள  பா ப  ேக டா . ஆனா , அவ க  ெத யவ ைல. அ ேபா  அவர  

கனவ  ேதா றிய ெப மா , ஆ வா தி நக  (நவதி பதி -  மாவ ட ) ெச , 



ந மா வைர வண க மதி பாட க  கிைட ெம றா . அத ப ேய அவ  ந மா வாைர 
வண கினா . ஆயர  பாட க  கிைட ெமன வ த இட தி , நாலாய ர  பாட க  கிைட த . 
இவ ைற நாத ன  ெதா தா . ஆ வா க  பல தல கள  ம களாசாசன  (பாட ) ெச த 
இ பாட கள  ெதா ேப "நாலாய ர தி ய ப ரப த ' ஆன . ஆ வா கள  பாட கைள ெதா க 
காரணமாக இ தவ  எ பதா  இ தல  சார கபாண , "ஆராவ தா வா ' எ ற ெபய  
உ டான . 
 

அதிக ஆ வா களா  ம களாசாஸன  :  தி ய ேதச கள  ர க  ர கநாதைர 11 ஆ வா க , 

தி பதி ெவ கடாஜலபதிைய 10 ஆ வா க  ம களாசாஸன  ெச தன . 108 தி பதிகள  
அதிக ஆ வா களா  ம களாசாஸன  ெச ய ப ட தல க  இைவய ர  ம ேம. இத  
அ  பேகாண  சார கபாண  ேகாய ேல அதிக (ஏ ) ஆ வா களா  ம களாசாஸன  
ெச ய ப கிற . ேபயா வா , த தா வா , தி மழிைசயா வா , ந மா வா , ெப யா வா , 

ஆ டா , தி ம ைகயா வா  ஆகிேயா  இ தல தி  ம களாசாசன  ெச ளன . 
 

 
 

பாதாள சீனவாச  ேம  சீனவாச  :  தி மண தி காக இ தல  வ த ெப மா , தாயா ட  
வைளயா வத காக மி  கீேழ ஒள  ெகா டா . தி மாைல  காணாத தாயா  
கல கமைட தா . அத பற  அவ  ேதா றிய வாமி, தாயாைர மண  ெகா டா . தி மா  
ஒள த இட , "பாதாள சீனவாச  ச னதி' எ ற ெபய  உ ள . தி மண  ப ற , இவ , 

ேமடான இட தி , ேம  சீனவாசராக' தாயா க ட  தன ச னதிய  இ கிறா . 
ப ர ம சா க , இ லற ைத த வய ப ேப, ேம ைம ெபற  எ ற வா ைக த வ ைத 
இ த அைம  உண வதாக உ ள . 
 



 
 

ெசா கவாச  இ லாத  ஏ ? : தி யேதச கள  ெப பா  ெசா கவாச  இ . ஆனா , 

இ தல தி  ெசா கவாச  கிைடயா . இத  காரண  இ கிற . இ தல  வாமி ேநேர 
ைவ ட திலி  இ ேக வ தா . எனேவ, இவைர வண கினாேல பரமபத  ( தி) 
கிைட வ  எ பதா , ெசா கவாச  கிைடயா . ேம , இ ள உ ராயண, ெத சிணாயன 
வாசைல  கட  ெச றாேல பரமபத  கி  எ ற ந ப ைக  உ ள . உ ராயண வாச  
வழிேய ைத த  ஆன  வைர , ெத சிணாயண வாச  வழிேய ஆ  த  மா கழி வைர  
வாமிைய த சி க ெச ல ேவ . ஏதாவ  ஒ  வாச  தா  இ  திற க ப . 

 

உபய ப ரதான தி யேதச  : தி யேதச  ெத , அெத ன உபய ப ரதான தி யேதச  
எ கிற களா?  இத கான வள க  இ தா ! தி யேதச கள  லவ  ம ேம ப ரதான  
ெப றி பா . அவ ேக ைஜய ேபா  அைன  அல கார க  ெச ய ப . ஆனா  
இ ேகாயலி  உ சவ , லவ கான ம யாைதக  ெச ய ப கிற . அதாவ  உ சவ  
லவ  ெபா ப  இ , உபயமாக (அவ  பதிலாக) ெசய ப பவராக இ கிறா . எனேவ 

இ தல , "உபய ப ரதான தி யேதச ' என ப கிற . 
 

வ ட  ெப மா  : ெப மா  ச , ச கர ட  ம  கா சி த வா . ஆனா , இ தல தி  
சா க  எ  வ  ைவ தி கிறா . ல தான தி  இ  வாமி, உ சவ  
இ வ ேம சா க  ைவ தி ப  வேசஷ . இத  ெபயராேலேய இவ , "சா கபாண ' எ  

அைழ க ப டா . லவ ட  இ  சா க ைத பா க யா . பேகாண  த த 
தல  எ பதா , லவைர மகாமக தி  வ  நதி ேதவைதக , ேதவ க  வண கியப  

கா சி த வைத  காணலா . 
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மாமனா  வ ேடா  மா ப ைள : இ த தல  தாயா  ப ற த வ  ஆ . தி மா , அவைள  
தி மண  ெச  வ ேடா  மா ப ைளயாக இ கிறா . எனேவ, இ  தாயா ேக 

கிய வ  தர ப கிற . தாயாைர வண கிய ப றேக ெப மாைள வண க ேவ  எ ப  
ெபா வான அ சமானா , இ தல ைத  ெபா தவைர, தாயா  ச னதி  ெச ற ப றேக, 
ெப மா  ச னதி  ெச  வைகய  வ வைம  ெச ய ப கிற . நைடதிற  
ேபா , வாமி ச னதிய  ெச ய ப  ேகாமாதா ைஜைய, இ ேகாயலி  ேகாமளவ லி தாயா  
ச னதி பாக நட கி றன . தாயாேர ப ரதான  எ பதா , ேகாமாதா ைஜ தாயா  
ச னதிய  நட த ப ட ப றேக, வாமி ச னதிய  நட கிற . 
 

ப த  சிரா த  ெச  பர தாம ! : ல மி நாராயணசாமி எ  ப த  சார கபாணய  
ம  தவ ர ப தி ெகா தா . இ தி கால  வைரய  ேசைவ ெச தா . இ ேகாயலி  
ேகா ர ைத க யவ  இவேர. அவ  ழ ைதக  இ ைல. ஒ  தபாவளய  அவ  
ெப மாள  தி வ ைய அைட தா .  சிரா த  ெச ய ழ ைதக  இ லாம  ேபானா , நரக  
ெச ல ேவ  வ  எ பதா , தன  ேசைவ ெச த த  ப த  தாேன மகனாக இ , 

இ தி சட க  ெச தா  சார கபாண . இ  நட த ம நா  ேகாயைல திற  பா த ேபா , 

ெப மா  ஈரேவ ட , மா றிய ட , த ைபக ட  கா ய  ெச  வ த 
ேகால தி  கா சியள தா . அதாவ  ெப மாேள த ப த க ஈம கி ைய ெச ைவ  
க ைண கடலாக வள கினா . தபாவளய  உ சி கால தி  அ த ப த  சார கபாண , திதி 
ெகா  நிக சி இ ேபா  நட கிற . ஆனா , இைத ப த க  பா க யா . 
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ல தான தி  ேஹம ஷி தி யான ேகாமளவ லி ம  மகால மி ட  ெப மா  
அ பாலி கிறா . நாபய  ப ர மா தைல ப திய,  ய  உ ளன . வாமிய  க வைறைய 

றி நரசி ம அவதார சிைலக  மிக அ ைமயாக  ெச க ப ளன. தாயாைர மண ெகா ள 
இ தல தி  சார கபாண  ேத  வ தா .  எனேவ வாமி ச னதி ேத  அைம ப  இ கிற . 
ேத  இ ற கள  உ ராயண , ெத சிணாயன வாச க  உ ளன. ேத  ச கர  
ப ர மா டமாக ற வ கள  அழகிய சிைலக  வ க ப ளன. தமிழக தி , , 

வ லி  ேகா ர   236 165 ர க  ராஜேகா ர அ , அ  உயர  ெகா டைவ. 
இத க த றாவ  உயரமான  பேகாண  சார கபாண  ேகாய  ேகா ரேம ஆ .  11 

, 150 நிைலகைள ைடய இ அ  உயர  ெகா ட . இ தல  ேத  வேசஷமான . 
சி திர ேத  என ப  இ த ேத  அைம ைப க  தி ம ைகயா வா  பா ளா . இ த 
பாட ரதப த எ  அைழ க ப கிற ., " ' 
 



                     
 
                                                               tiruvezhukUtrirukkai - Rathachitrabhandam 
 

î¤õ¢ò«îêñ¢ 012 
î¤¼è¢°ìï¢¬î (ð£ú¢èó «ýî¢óñ¢ - °ñ¢ð«è£íñ¢) 

ªðó¤ò£ö¢õ£ó¢ 173,177,188 
Ýù¢ì£÷¢ 628 
î¤¼ñö¤¬êò£ö¢õ£ó¢ 807-812, 2417 
î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 949,954,991,1078,1202,1205,1394,1526,1538,1570,1

606,1732,1759,1853,1949,1975,2010,2037,2045,206
8,2070,2080,2672,2673(73),2674(114) 

Ìîî¢î£ö¢õ£ó¢ 2251,2278 
«ðò£ö¢õ£ó¢ 2311,2343 
ïñ¢ñ£ö¢õ£ó¢ 3194-3204 
ªñ£î¢î ð£²óé¢è÷¢ 51 

 
 ªðó¤ò£ö¢õ£ó¢ 
173 ªè£é¢°ñ¢ °ìï¢¬î»ñ¢ «è£ì¢®Î¼ñ¢ «ð¼ñ¢  
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âé¢°ñ¢ î¤ó¤ï¢¶ õ¤¬÷ò£´ñ¢ âù¢ñèù¢  
êé¢èñ¢ ð¤®è¢°ñ¢ îìè¢¬èè¢°î¢ îè¢è ïô¢  
Üé¢èñ¢ à¬ìò¶ æó¢ «è£ô¢ ªè£í¢´ õ£  
  Üóè¢° õö¤î¢î¶ æó¢ «è£ô¢ ªè£í¢´ õ£ (2)  

  
175 Ýôî¢¶ Þ¬ôò£ù¢ Üóõ¤ù¢ Ü¬í «ñô£ù¢  

ï¦ôè¢ èì½÷¢ ªï´é¢è£ôñ¢ èí¢õ÷ó¢ï¢î£ù¢  
ð£ôð¢ ð¤ó£òî¢«î ð£ó¢î¢îø¢° Ü¼÷¢ªêò¢î  
«è£ôð¢ ð¤ó£Âè¢° æó¢ «è£ô¢ ªè£í¢´ õ£  
  °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£ø¢° æó¢ «è£ô¢ ªè£í¢´ õ£ (6)  

  
188 °ìé¢è÷¢ â´î¢¶ ãø õ¤ì¢´è¢ Ãî¢î£ì õô¢ô âñ¢ «è£«õ  

ñìñ¢ ªè£÷¢ ñî¤ºèî¢î£¬ó ñ£ô¢ªêò õô¢ô âù¢ ¬ñï¢î£  
Þìï¢î¤ì¢´ Þóí¤òù¢ ªïë¢¬ê Þ¼ ð¤÷¾ Ýè ºù¢ è¦í¢ì£ò¢  
°ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î âñ¢ «è£«õ °¼è¢èî¢î¤ð¢ Ìê¢ Åì¢ì õ£ó£ò¢ (7)  

  

 Ýù¢ì£÷¢ 
628 ð£ô¢-Ýô¤¬ôò¤ô¢ ¶ò¤ô¢ ªè£í¢ì ðóñù¢ õ¬ôð¢ðì¢´ Þ¼ï¢«î¬ù  

«õô£ô¢ ¶ù¢ùñ¢ ªðò¢î£ø¢ «ð£ô¢ «õí¢®ø¢Á âô¢ô£ñ¢ «ðê£«î  
«è£ô£ô¢ ï¤¬ó«ñò¢î¢¶ Ýòù£ò¢è¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î °ìñ¢-Ý®  
ï¦ô£ó¢ îí¢íï¢ ¶ö£ò¢ ªè£í¢´ âù¢ ªïø¤ ªñù¢ °öô¢«ñô¢ Åì¢®«ó (2)  

  

 î¤¼ñö¤¬êò£ö¢õ£ó¢ 
807 Þôé¢¬è ñù¢ùù¢ äï¢ªî£´ äï¢¶ ¬ðï¢î¬ô ï¤ôî¢¶ àè  

èôé¢è Üù¢Á ªêù¢Á ªè£ù¢Á ªõù¢ø¤ ªè£í¢ì õ¦ó«ù  
õ¤ôé¢° Ëôó¢ «õî ï£õó¢ ï¦î¤ò£ù «è÷¢õ¤ò£ó¢  
õôé¢ ªè£÷è¢ °ìï¢¬î»÷¢ è¤ìï¢î ñ£½ñ¢ Üô¢¬ô«ò? (56)  

  
808 êé¢° îé¢° ºù¢ ¬è ïé¢¬è ªè£é¢¬è îé¢èô¢ àø¢øõù¢  

Üé¢èñ¢ ñé¢è Üù¢Á ªêù¢Á Üìó¢î¢¶ âø¤ï¢î Ýö¤ò£ù¢  
ªè£é¢° îé¢° õ£ó¢ °öô¢ ñìï¢¬îñ£ó¢ °¬ìï¢î ï¦ó¢  
ªð£é¢° îí¢ °ìï¢¬î»÷¢ è¤ìï¢î ¹í¢ìó¦è«ù (57)  

  
809 ñóñ¢ ªèì ïìï¢¶ Üìó¢î¢¶ ñî¢î ò£¬ù ñî¢îèî¢¶  

àóñ¢ ªèìð¢ ¹¬ìî¢¶ åó¢ ªè£ñ¢¹ åê¤î¢¶ àèï¢î àî¢îñ£  
¶óé¢èñ¢ õ£ò¢ ð¤÷ï¢¶ ñí¢ Ü÷ï¢î ð£î «õî¤òó¢  
õóñ¢ ªè£÷è¢ °ìï¢¬î»÷¢ è¤ìï¢î ñ£½ñ¢ Üô¢¬ô«ò? (58)  

  
810 ê£ô¤ «õô¤ îí¢ õòô¢ îìé¢è¤ìé¢° Ìñ¢ªð£ö¤ô¢  

«è£ô ñ£ìñ¢ ï¦´ îí¢ °ìï¢¬î «ñò «è£õô£  
è£ô«ïñ¤ õè¢èóù¢ èóù¢ ºóù¢ ê¤óñ¢ Ü¬õ  
è£ô«ù£´ Ãì õ¤ø¢°ù¤î¢î õ¤ô¢-¬è õ¦ó«ù (59)  

  
811 ªê¿é¢ ªè£¿ñ¢ ªð¼ñ¢ðù¤ ªð£ö¤ï¢î¤ì àòó¢ï¢î «õò¢  

õ¤¿ï¢¶ àôó¢ï¢¶ â¿ï¢¶ õ¤í¢ ¹¬ìè¢°ñ¢ «õé¢èìî¢¶÷¢ ï¤ù¢Á  
â¿ï¢î¤¼ï¢¶ «îù¢ ªð£¼ï¢¶ Ìñ¢ªð£ö¤ô¢ î¬öè¢ ªè£¿ñ¢  



ªê¿ï¢ îìé¢ °ìï¢¬î»÷¢ è¤ìï¢î ñ£½ñ¢ Üô¢¬ô«ò? (60)  
  
812 ïìï¢î è£ô¢è÷¢ ªï£ï¢î«õ£? ï´é¢è ë£ôñ¢ ãùñ£ò¢  

Þìï¢î ªñò¢ °½é¢è«õ£? Þôé¢° ñ£ô¢ õ¬óê¢ ²óñ¢  
èìï¢î è£ô¢ ðóï¢î è£õ¤ó¤è¢ è¬óè¢ °ìï¢¬î»÷¢  
è¤ìï¢îõ£Á â¿ï¢î¤¼ï¢¶ «ð² õ£ö¤ «èê«ù (61)  

  

  

  

  

 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
949 Ýõ¤«ò Üº«î âù ï¤¬ùï¢¶ à¼è¤ Üõó¢ Üõó¢ ð¬í º¬ô ¶¬íò£ð¢  

ð£õ¤«òù¢ àíó£¶ âî¢î¬ù ðè½ñ¢ ð¿¶«ð£ò¢ åö¤ï¢îù ï£÷¢è÷¢  
Éõ¤ «êó¢ Üù¢ùñ¢ ¶¬íªò£´ ¹í¼ñ¢ Åö¢ ¹ùô¢ °ìï¢¬î«ò ªî£¿¶ âù¢  
ï£õ¤ù£ô¢ àò¢ò ï£ù¢ èí¢´ªè£í¢«ìù¢ - ï£ó£òí£ âù¢Âñ¢ ï£ññ¢ (2)  

  
954 Þô¢-ð¤øð¢¹ Üø¤ò¦ó¢ Þõó¢ Üõó¢ âù¢ù¦ó¢ Þù¢ù¶ æó¢ îù¢¬ñ âù¢Á àíó¦ó¢  

èø¢ðèñ¢ ¹ôõó¢ è¬÷èí¢ âù¢Á àôè¤ô¢ èí¢ìõ£ ªî£í¢ì¬óð¢ ð£´ñ¢  
ªê£ô¢ ªð£¼÷¢ Ý÷¦ó¢ ªê£ô¢½«èù¢ õñ¢ñ¤ù¢ Åö¢ ¹ùô¢ °ìï¢¬î«ò ªî£¿ñ¤ù¢  
ïô¢ ªð£¼÷¢ è£í¢ñ¤ù¢ ð£® ï¦ó¢ àò¢ñ¤ù¢ - ï£ó£òí£ âù¢Âñ¢ ï£ññ¢ (7)  

  
991 áó£ù¢ °ìï¢¬î àî¢îñù¢ å¼ è£ô¢ Þ¼ è£ô¢ ê¤¬ô õ¬÷òî¢  

«îó£ Üóè¢èó¢ «îó¢-ªõ÷¢÷ñ¢ ªêø¢ø£ù¢ õø¢ø£ õ¼ ¹ùô¢ Åö¢  
«ðó£ù¢ «ðó¢ Ýò¤óñ¢ à¬ìò£ù¢ ð¤øé¢° ê¤¬ø õí¢´ Ü¬øè¤ù¢ø  
î£ó£ù¢-î£ó£ õòô¢ Åö¢ï¢î ê£÷è¢è¤ó£ññ¢ Ü¬ì ªïë¢«ê (4)  

  
1078 Üù¢Á Ýòó¢ °ôè¢ ªè£®«ò£´ Üí¤ ñ£ñôó¢ ñé¢¬èªò£´ Üù¢¹ Ü÷õ¤ 

Ü¾íó¢è¢°  
âù¢ø£Âñ¢ Þóè¢èñ¢ Þô£îõÂè¢° à¬ø»ñ¢ Þìñ¢ Ýõ¶-Þ¼ñ¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢  
ïù¢Á Ýò ¹ùô¢ ï¬øÎó¢ î¤¼õ£ô¤ °ìï¢¬î îìñ¢ î¤èö¢ «è£õô¢ïèó¢  
ï¤ù¢ø£ù¢ Þ¼ï¢î£ù¢ è¤ìï¢î£ù¢ ïìï¢î£ø¢° Þìñ¢ ñ£ ñ¬ô Ýõ¶-ï¦ó¢ñ¬ô«ò (1)  

  
1202 õ£÷¢ Ýò èí¢ ðù¤ð¢ð ªñù¢ º¬ôè÷¢ ªð£ù¢ Ü¼ñ¢ð  

ï£÷¢ ï£Àñ¢ ï¤ù¢ ï¤¬ùï¢¶ ¬ï«õø¢° æ ñí¢ Ü÷ï¢î  
î£÷£÷£ îí¢ °ìï¢¬î ïèó£÷£ õ¬ó â´î¢î      
«î£÷£÷£ âù¢-îùè¢° æó¢ ¶¬íò£÷ù¢ Ýè£«ò    (5)  

  
1205 °ò¤ô¢ Ý½ñ¢ õ÷ó¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ îí¢ °ìï¢¬îè¢ °ìñ¢ Ý®  

¶ò¤ô£î èí¢_Þ¬í«òù¢ ï¤ù¢ ï¤¬ùï¢¶ ¶òó¢«õ«ù£?  
ºòô¢ Ý½ñ¢ Þ÷ ñî¤è¢«è õ¬÷ Þöï¢«îø¢° Þ¶ ï´«õ  
õòô¢ Ýô¤ ñíõ£÷£ ªè£÷¢õ£«ò£ ñí¤ ï¤ø«ñ? (8)  

  
1394 õ£ó¢ ÝÀñ¢ Þ÷é¢ ªè£é¢¬è õí¢íñ¢ «õÁ Ýò¤ùõ£Á âí¢í£÷¢ âí¢í¤ô¢  

«ðó£÷ù¢ «ðó¢ Üô¢ô£ô¢ «ðê£÷¢ Þð¢ªðí¢ ªðø¢«øù¢ âù¢ ªêò¢«èù¢ ï£ù¢?  
î£ó¢ Ý÷ù¢ îí¢ °ìï¢¬î ïèó¢ Ý÷ù¢ äõó¢è¢° Ýò¢ Üñó¤ô¢ àò¢î¢î  
«îó¢ Ý÷ù¢ âù¢ ñè¬÷ê¢ ªêò¢îùè÷¢ âé¢éùñ¢ ï£ù¢ ªêð¢¹«è«ù? (7)  



  
1526 ªð£é¢° ãÁ ï¦÷¢ «ê£î¤ð¢ ªð£ù¢ Ýö¤-îù¢«ù£´ñ¢  

êé¢° ãÁ «è£ôî¢ îìè¢ ¬èð¢ ªð¼ñ£¬ù  
ªè£é¢° ãÁ «ê£¬ôè¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£¬ù  
ïñ¢ «è£¬ù ï£® ï¬øÎó¤ô¢ èí¢«ì«ù (9)  

  
1538 è¤ìï¢î ïñ¢ð¤ °ìï¢¬î «ñõ¤ «èöô¢ Ýò¢ àô¬è  

Þìï¢î ïñ¢ð¤ âé¢è÷¢ ïñ¢ð¤ âø¤ëó¢ Üóí¢ Üö¤òè¢  
èìï¢î ïñ¢ð¤ è® Ýó¢ Þôé¢¬è àô¬è ßó¢ Ü®ò£ô¢  
ïìï¢î ïñ¢ð¤ ï£ññ¢ ªê£ô¢ô¤ô¢-ï«ñ£ ï£ó£òí«ñ (1)  

  
1570 õï¢î ï£÷¢ õï¢¶ âù¢ ªïë¢² Þìñ¢ ªè£í¢ì£ù¢  

  ñø¢Á æó¢ ªïë¢² Üø¤ò£ù¢ Ü®«òÂ¬ìê¢  
ê¤ï¢¬î Ýò¢ õï¢¶ ªîù¢¹ôó¢è¢° âù¢¬ùê¢  
  «êó¢ªè£ì£ù¢ Þ¶ ê¤è¢ªèùð¢ ªðø¢«øù¢  
ªè£ï¢¶ àô£ñ¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ °ìï¢¬îî¢ î¬ôè¢  
  «è£õ¤¬ù °ìñ¢ Ý®ò Ãî¢î¬ù  
âï¢¬î¬ò âï¢¬î îï¢¬î îñ¢ñ£¬ù  
  âñ¢ð¤ó£¬ù-âî¢î£ô¢ ñøè¢«è«ù? (3)  

  
1606 «ðó£¬ù °ìï¢¬îð¢ ªð¼ñ£¬ù Þôé¢° å÷¤ «êó¢  

õ£ó¢ Ýó¢ õùº¬ôò£÷¢ ñôó¢-ñé¢¬è ï£òè¬ù  
Ýó£ Þù¢ Üº¬î ªîù¢ Ü¿ï¢¬îò¤ô¢ ñù¢ù¤ ï¤ù¢ø  
è£ó¢ Ýó¢ è¼ ºè¤¬ô-èí¢´ªè£í¢´ è÷¤î¢«î«ù (9)  

  
1732 õï¢î£ò¢ âù¢ ñùî¢«î õï¢¶ ï¦ ¹°ï¢î ð¤ù¢¬ù  

âï¢î£ò¢ «ð£ò¢ Üø¤ò£ò¢ Þ¶«õ Ü¬ñò£«î£?- 
ªè£ï¢¶ Ýó¢ ¬ðñ¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢¶ àèï¢î 
¬ñï¢î£ àù¢¬ù âù¢Áñ¢ ñøõ£¬ñ ªðø¢«ø«ù (5)  

  
1759 «î£´ Üõ¤ö¢ ï¦ôñ¢ ñíñ¢ ªè£´è¢°ñ¢ Åö¢ ¹ùô¢ Åö¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î 

«êìó¢ªè£ô¢ âù¢Á ªîó¤è¢èñ£ì¢«ìù¢ ªêë¢ ²ìó¢ Ýö¤»ñ¢ êé¢°ñ¢ ãï¢î¤  
ð£ìè ªñô¢ Ü®ò£ó¢ õíé¢è ðô¢ ñí¤ ºî¢ªî£´ Þôé¢° «ê£î¤ 
Ýìèñ¢ Ìí¢´ å¼ ï£ù¢° «î£Àñ¢-Üê¢«ê£ å¼õó¢ Üöè¤òõ£ (2)  

  
1853 õ£¬ù Ýó¢ Üºîñ¢ îï¢î õ÷¢÷¬ô  

«î¬ù ï¦÷¢ õòô¢ «ê¬øò¤ô¢ èí¢´ «ð£ò¢  
Ý¬ù õ£ì¢® Ü¼Àñ¢ Üñóó¢-îñ¢ 
«è£¬ù ò£ñ¢ °ìï¢¬îê¢ ªêù¢Á è£í¢´«ñ (6)  

  
1949 Þé¢«è «ð£¶ñ¢ªè£«ô£- 

Þù «õô¢ ªï´é¢ èí¢ è÷¤ð¢ð? 
ªè£é¢° Ýó¢ «ê£¬ôè¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î ñ£ô¢ 
Þé¢«è «ð£¶ñ¢ªè£«ô£? (8)  

  
1975 Üø¤«ò£«ñ âù¢Á à¬óè¢èô¢ Ý«ñ âñè¢°-  

ªõø¤ Ýó¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ õ¤òù¢ °ìï¢¬î «ñõ¤  



ê¤ø¤ò£ù¢ æó¢ ð¤÷¢¬÷ Ýò¢ ªñ÷¢÷ ïìï¢î¤ì¢´  
àø¤ Ýó¢ ïÁ ªõí¢ªíò¢ àí¢´ àèï¢î£ó¢-îñ¢¬ñ«ò? 4  

  
2010 Üí¢ìî¢î¤ù¢ ºè´ Ü¿ï¢î Ü¬ô ºï¢ï¦ó¢î¢î¤¬ó î¶ñ¢ð ÝÝ âù¢Á  

ªî£í¢ìó¢è¢°ñ¢ ºù¤õó¢è¢°ñ¢ Üñóó¢è¢°ñ¢ î£ù¢ Ü¼÷¤ àôèñ¢ ã¿ñ¢  
àí¢´ åî¢î î¤¼õò¤ø¢ø¤ù¢ Üèñ¢ð®ò¤ô¢ ¬õî¢¶ àñ¢¬ñ àò¢òè¢ªè£í¢ì  
ªè£í¢ìô¢ ¬è ñí¤ õí¢íù¢ îí¢ °ìï¢¬î ïèó¢ ð£® Ý¯ó¢è«÷ 9  

  

  
2037 Íõó¤ô¢ ºîô¢õù¢ Ýò å¼õ¬ù àôèñ¢ ªè£í¢ì  

«è£õ¤¬ù °ìï¢¬î «ñò °¼ ñí¤î¢ î¤ó¬÷ Þù¢ðð¢  
ð£õ¤¬ù ðê¢¬êî¢ «î¬ù ¬ðñ¢ ªð£ù¢¬ù Üñóó¢ ªêù¢ù¤ð¢  
Ìõ¤¬ùð¢ ¹è¿ñ¢ ªî£í¢ìó¢ âù¢ ªê£ô¢ô¤ð¢ ¹èö¢õó¢ î£«ñ? (6)  

  
2045 è£õ¤¬ò ªõù¢ø èí¢í£ó¢ èôõ¤«ò è¼î¤ ï£Àñ¢  

ð£õ¤«òù¢ Ýè âí¢í¤ ÜîÂ÷¢«÷ ð¿î¢ªî£ö¤ï¢«îù¢  
Éõ¤ «êó¢ Üù¢ùñ¢ ñù¢Âñ¢ Åö¢ ¹ùô¢ °ìï¢¬îò£¬ùð¢  
ð£õ¤«òù¢ ð£õ¤ò£¶ ð£õ¤«òù¢ Ýò¤«ù«ù (14)  

  
2068 ªð£é¢° Ýó¢ ªñô¢ Þ÷é¢ ªè£é¢¬è ªð£ù¢«ù Ìð¢ð  

  ªð£¼ èòô¢ èí¢ ï¦ó¢ Ü¼ñ¢ðð¢ «ð£ï¢¶ ï¤ù¢Á  
ªêé¢ è£ô ñìð¢ ¹øõñ¢ ªð¬ìè¢°ð¢ «ð²ñ¢  
  ê¤Á °ó½è¢° àìô¢ à¼è¤ê¢ ê¤ï¢î¤î¢¶ Ýé¢«è  
îí¢è£½ñ¢ îí¢ °ìï¢¬î ïè¼ñ¢ ð£®î¢  
  îí¢ «è£õÖó¢ ð£® Ýìè¢ «èì¢´  
ïé¢è£ò¢ ïñ¢ °®è¢° Þ¶«õ£ ïù¢¬ñ? âù¢ù  
  ï¬øÎ¼ñ¢ ð£´õ£÷¢ ïõ¤ô¢è¤ù¢ø£«÷ (17)  

  
2070 ºø¢Á Ýó£ õù º¬ôò£÷¢ ð£¬õ ñ£òù¢  

  ªñ£ò¢ Üèôî¢¶÷¢ Þ¼ð¢ð£÷¢ Üç¶ñ¢ èí¢´ñ¢  
Üø¢ø£÷¢ îù¢ ï¤¬ø Üö¤ï¢î£÷¢ Ýõ¤è¢è¤ù¢ø£÷¢  
  Üí¤ Üóé¢èñ¢ Ý´¶«ñ£? «î£ö¦ âù¢Âñ¢  
ªðø¢«øù¢ õ£ò¢ê¢ ªê£ô¢ Þ¬ø»ñ¢ «ðêè¢ «è÷£÷¢  
  «ðó¢ ð£® îí¢ °ìï¢¬î ïè¼ñ¢ ð£®  
  ªð£ø¢ø£ñ¬óè¢ èòñ¢ ï¦ó£ìð¢ «ð£ù£÷¢  
  ªð£¼ Üø¢ø£÷¢ âù¢ ñè÷¢-àñ¢ ªð£ù¢Âñ¢ Üç«î? (19)  

  
2080 Üù¢Á Ýòó¢ °ôñèÀè¢° Ü¬óòù¢-îù¢¬ù  

  Ü¬ô èì¬ôè¢ è¬ìï¢¶ Ü¬ìî¢î Üñ¢ñ£ù¢-îù¢¬ù  
°ù¢ø£î õô¤ Üóè¢èó¢ «è£¬ù ñ£÷  
  ªè£´ñ¢ ê¤¬ôõ£ò¢ê¢ êóñ¢ ¶óï¢¶ °ôñ¢ è¬÷ï¢¶  
ªõù¢ø£¬ù °ù¢Á â´î¢î «î£÷¤ù£¬ù  
  õ¤ó¤ î¤¬ó ï¦ó¢ õ¤í¢íèóñ¢ ñ¼õ¤ ï£Àñ¢  
ï¤ù¢ø£¬ù îí¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î ñ£¬ô  
  ªï®ò£¬ù-Ü® ï£«òù¢ ï¤¬ùï¢î¤ì¢«ì«ù (29)  

  

 Ìîî¢î£ö¢õ£ó¢ 



2251 îñó¢ à÷¢÷ñ¢ îë¢¬ê î¬ô Üóé¢èñ¢ îí¢è£ô¢  
îñó¢ à÷¢Àñ¢ îí¢ ªð£¼ð¢¹ «õ¬ô îñó¢ à÷¢Àñ¢ 
ñ£ñô¢¬ô «è£õô¢ ñî¤÷¢ °ìï¢¬î âù¢ð«ó  
ã õô¢ô âï¢¬îè¢° Þìñ¢ (70)  

  
2278 âé¢è÷¢ ªð¼ñ£ù¢ Þ¬ñ«ò£ó¢ î¬ôñèù¢ ï¦  

ªêé¢èí¢ ªï´ ñ£ô¢ î¤¼ñ£ó¢ð£ ªð£é¢° 
ðì Íè¢è¤ù¢ Ýò¤ó õ£ò¢ð¢ ð£ñ¢¹ Ü¬í«ñô¢ «êó¢ï¢î£ò¢  
°ìÍè¢°è¢ «è£ò¤ô£è¢ ªè£í¢´ (97)  

  

 «ðò£ö¢õ£ó¢ 
2311 «êó¢ï¢î î¤¼ñ£ô¢ èìô¢ °ìï¢¬î «õé¢èìñ¢  

«ïó¢ï¢î âù¢ ê¤ï¢¬î ï¤¬ø õ¤²ñ¢¹ õ£ò¢ï¢î 
ñ¬ø ð£ìèñ¢ Üùï¢îù¢ õí¢ ¶ö£ò¢è¢ èí¢í¤ 
Þ¬øð£® Ýò Þ¬õ (30)  

  
2343 õ¤í¢íèóñ¢ ªõçè£ õ¤ó¤ î¤¬ó ï¦ó¢ «õé¢èìñ¢  

ñí¢ ïèóñ¢ ñ£ ñ£ì «õÀè¢¬è ñí¢íèî¢î  
ªîù¢ °ìï¢¬î «îù¢ Ýó¢ î¤¼õóé¢èñ¢ ªîù¢«è£ì¢®  
îù¢ °ìé¢¬è ï¦ó¢ ãø¢ø£ù¢ î£ö¢¾ 62  

  

 î¤¼ñö¤¬êò£ö¢õ£ó¢ 
  
2417 ï£èî¢¶ Ü¬íè¢ °ìï¢¬î ªõçè£ î¤¼ âõ¢¾÷¢  

ï£èî¢¶ Ü¬í Üóé¢èñ¢ «ðó¢ Üù¢ð¤ô¢ ï£èî¢¶  
Ü¬íð¢ ð£ø¢èìô¢ è¤ìè¢°ñ¢ Ýî¤ ªï´ñ£ô¢  
Ü¬íð¢ð£ó¢ è¼î¢îù¢ Ýõ£ù¢     (36)  

  

 ïñ¢ñ£ö¢õ£ó¢ 

 Ýó£õºî£ö¢õ£ó¢ «ðÁè¬÷î¢ î£ó£¬ñò£ô¢ Ýö¢õ£ó¢ î¦ó£î Ý¬ê»ìù¢ 
Ýø¢ø£¬ñ«ðê¤ Üôñ¼îô¢ (î¤¼è¢°ìï¢¬î) 

3194 Ýó£ Üº«î Ü®«òù¢ àìôñ¢ ï¤ù¢ð£ô¢ Üù¢ð£«ò  
ï¦ó£ò¢ Ü¬ôï¢¶ è¬óò à¼è¢°è¤ù¢ø ªï´ñ£«ô  
ê¦ó¢ Ýó¢ ªêï¢ªïô¢ èõó¤ õ¦²ñ¢ ªê¿ ï¦ó¢î¢ î¤¼è¢°ìï¢¬î  
ãó¢ Ýó¢ «è£ôñ¢ î¤èöè¢ è¤ìï¢î£ò¢ èí¢«ìù¢ âñ¢ñ£«ù (1)  

  
3195 âñ¢ñ£«ù âù¢ ªõ÷¢¬÷ Íó¢î¢î¤ âù¢¬ù Ý÷¢õ£«ù  

âñ¢ ñ£ à¼¾ñ¢ «õí¢´ñ¢ Ýø¢ø£ô¢ Ýõ£ò¢ âö¤ô¢ ã«ø  
ªêñ¢ ñ£ èñôñ¢ ªê¿ ï¦ó¢ñ¤¬êè¢èí¢ ñô¼ñ¢ î¤¼è¢°ìï¢¬î  
Üñ¢ ñ£ ñôó¢è¢èí¢ õ÷ó¢è¤ù¢ø£«ù âù¢ ï£ù¢ ªêò¢«è«ù (2)  

  
3196 âù¢ ï£ù¢ ªêò¢«èù¢? ò£«ó è¬÷èí¢? âù¢¬ù âù¢ ªêò¢è¤ù¢ø£ò¢?  

àù¢ù£ô¢ Üô¢ô£ô¢ ò£õó£½ñ¢ åù¢Áñ¢ °¬ø «õí¢«ìù¢  
èù¢ Ýó¢ ñî¤÷¢ Åö¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£ò¢ Ü®«òù¢ Ü¼ õ£ö¢ï£÷¢  
ªêô¢ ï£÷¢ âï¢ ï£÷¢? Üï¢ ï£÷¢ àù î£÷¢ ð¤®î¢«î ªêôè¢è£«í (3)  

  



3197 ªêôè¢ è£í¢è¤ø¢ð£ó¢ è£μñ¢ Ü÷¾ñ¢ ªêô¢½ñ¢ è¦ó¢î¢î¤ò£ò¢  
àôð¢¹ Þô£«ù âô¢ô£ àô°ñ¢ à¬ìò å¼ Íó¢î¢î¤  
ïôî¢î£ô¢ ñ¤è¢è£ó¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£ò¢ àù¢¬ùè¢ è£í¢ð£ù¢ ï£ù¢  
Üôð¢¹ Ýò¢ Ýè£êî¢¬î «ï£è¢è¤ Ü¿õù¢ ªî£¿õ«ù (4)  

  
3198 Ü¿õù¢ ªî£¿õù¢ Ý®è¢ è£í¢ð£ù¢ ð£® Üôø¢Áõù¢  

î¿ õô¢õ¤¬ùò£ô¢ ðè¢èñ¢ «ï£è¢è¤ ï£í¤è¢ èõ¤ö¢ï¢î¤¼ð¢ðù¢  
ªê¿ åí¢ ðöùè¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£ò¢ ªêï¢î£ñ¬óè¢ èí¢í£  
ªî£¿õ«ù¬ù àù î£÷¢ «ê¼ñ¢õ¬è«ò Åö¢èí¢ì£ò¢ (5)  

  
3199 Åö¢èí¢ì£ò¢ âù¢ ªî£ô¢¬ô õ¤¬ù¬ò ÜÁî¢¶ àù¢ Ü®«ê¼ñ¢  

áö¢ èí¢®¼ï¢«î Éó£è¢°ö¤ Éó¢î¢¶ â¬ù ï£÷¢ Üèù¢Á Þ¼ð¢ðù¢?  
õ£ö¢ ªî£ô¢ ¹èö£ó¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î£ò¢ õ£«ù£ó¢ «è£ñ£«ù  
ò£ö¤ù¢ Þ¬ê«ò Üº«î Üø¤õ¤ù¢ ðò«ù Üó¤ã«ø (6)  

  
3200 Üó¤ã«ø âù¢ Üñ¢ ªð£ù¢ ²ì«ó ªêé¢èí¢ è¼ ºè¤«ô  

âó¤ ãò¢ ðõ÷è¢ °ù¢«ø ï£ô¢ «î£÷¢ âï¢î£ò¢ àù¶ Ü¼«÷  
ð¤ó¤ò£ Ü®¬ñ âù¢¬ùè¢ ªè£í¢ì£ò¢ °ìï¢¬îî¢ î¤¼ñ£«ô  
îó¤«òù¢ Þù¤ àù¢ êóíñ¢ îï¢¶ âù¢ êù¢ññ¢ è¬÷ò£«ò (7)  

  
3201 è¬÷õ£ò¢ ¶ù¢ðñ¢ è¬÷ò£¶ åö¤õ£ò¢ è¬÷èí¢ ñø¢Á Þ«ôù¢  

õ¬÷ õ£ò¢ «ïñ¤ð¢ ð¬ìò£ò¢ °ìï¢¬îè¢ è¤ìï¢î ñ£ ñ£ò£  
î÷ó£ àìôñ¢ âù¶ Ýõ¤ êó¤ï¢¶ «ð£ñ¢«ð£¶  
Þ¬÷ò£¶ àù î£÷¢ å¼é¢èð¢ ð¤®î¢¶ð¢ «ð£î Þ¬ê ï¦«ò (8)  

  
3202 Þ¬êõ¤î¢¶ âù¢¬ù àù¢ î£÷¢ Þ¬íè¢è¦ö¢ Þ¼î¢¶ñ¢ Üñ¢ñ£«ù  

Ü¬ê¾ Þô¢ Üñóó¢ î¬ôõó¢ î¬ôõ£ Ýî¤ð¢ ªð¼ Íó¢î¢î¤  
î¤¬ê õ¤ô¢ õ¦²ñ¢ ªê¿ ñ£ ñí¤è÷¢ «ê¼ñ¢ î¤¼è¢°ìï¢¬î  
Ü¬ê¾ Þô¢ àôèñ¢ ðóõè¢ è¤ìï¢î£ò¢ è£í õ£ó£«ò (9)  

  
3203 õ£ó£ Ü¼õ£ò¢ õ¼ñ¢ âù¢ ñ£ò£ ñ£ò£ Íó¢î¢î¤ò£ò¢  

Ýó£ Üºî£ò¢ Ü®«òù¢ Ýõ¤ Üè«ñ î¤î¢î¤ð¢ð£ò¢  
î¦ó£ õ¤¬ùè÷¢ î¦ó âù¢¬ù Ýí¢ì£ò¢ î¤¼è¢°ìï¢¬î  
áó£ò¢ àùè¢° Ý÷¢ ðì¢´ñ¢ Ü®«òù¢ Þù¢ùñ¢ àöô¢«õ«ù£? (10)  

  
3204 àö¬ô âù¢ð¤ô¢ «ðò¢ê¢ê¤ º¬ôÎ´ Üõ¬÷ àò¤ó¢ àí¢ì£ù¢  

èöô¢è÷¢ Ü¬õ«ò êóí¢ Ýèè¢ ªè£í¢ì °¼Ãó¢ê¢ êì«è£ðù¢  
°öô¤ù¢ ñô¤òê¢ ªê£ù¢ù æó¢ Ýò¤óî¢¶÷¢ Þð¢ ðî¢¶ñ¢  
ñö¬ô î¦ó õô¢ô£ó¢ è£ñó¢ ñ£ù¢ ãò¢ «ï£è¢è¤òó¢è¢«è (11)  

  
 î¤¼ñé¢¬èò£ö¢õ£ó¢ 
 î¤¼ â¿ Ãø¢ø¤¼è¢¬è 
2672 å¼ «ðó¢ àï¢î¤ Þ¼ ñôó¢î¢ îõ¤ê¤ô¢  

å¼º¬ø Üò¬ù ßù¢ø¬ù å¼ º¬ø  
Þ¼ ²ìó¢ ñ¦î¤ù¤ô¢ Þòé¢è£ ºñ¢ ñî¤÷¢  
Þôé¢¬è Þ¼ è£ô¢ õ¬÷ò å¼ ê¤¬ô  



åù¢ø¤ò ßó¢ âò¤ø¢Á Üöô¢ õ£ò¢ õ£÷¤ò¤ô¢   (5)  
Üì¢ì¬ù Íõ® ï£ù¤ôñ¢ «õí¢®  
ºð¢¹ó¤ Ëªô£´ ñ£ù¢ àó¤ Þôé¢° 
ñ£ó¢õ¤ù¤ô¢ Þ¼ ð¤øð¢¹ å¼ ñ£í¢ Ýè¤  
å¼ º¬ø ßó¢ Ü® Í¾ô° Ü÷ï¢î¬ù  
ï£ô¢ î¤¬ê ï´é¢è Üñ¢ ê¤¬øð¢ ðø¬õ   (10) 
ãø¤ ï£ô¢ õ£ò¢ ºñ¢ ñîî¢¶ Þ¼ ªêõ¤  
å¼ îù¤ «õöî¢¶ Üóï¢¬î¬ò å¼ï£÷¢ 
Þ¼ ï¦ó¢ ñ´¾÷¢ î¦ó¢î¢î¬ù ºî¢ î¦  
ï£ù¢ñ¬ø ä õ¬è «õ÷¢õ¤ ÜÁ ªî£ö¤ô¢ 
Üï¢îíó¢ õíé¢°ñ¢ îù¢¬ñ¬ò äñ¢¹ôù¢   (15) 
Üèî¢î¤Â÷¢ ªêø¤î¢¶ ï£ù¢° àìù¢ Üìè¢è¤  
ºè¢ °íî¢¶ Þóí¢´ Ü¬õ Üèø¢ø¤ åù¢ø¤ù¤ô¢ 
åù¢ø¤ ï¤ù¢Á Ýé¢° Þ¼ ð¤øð¢¹ ÜÁð¢«ð£ó¢ 
Üø¤»ñ¢ îù¢¬ñ¬ò ºè¢ èí¢ ï£ô¢ «î£÷¢  
ä õ£ò¢ Üó«õ£´ ÝÁ ªð£î¤ ê¬ì«ò£ù¢   (20) 
Üø¤¾ Ü¼ñ¢ îù¢¬ñð¢ ªð¼¬ñ»÷¢ ï¤ù¢ø¬ù  
ãö¢ àô° âò¤ø¢ø¤ù¤ô¢ ªè£í¢ì¬ù Ãø¤ò 
ÜÁ ²¬õð¢ ðòÂñ¢ Ýò¤¬ù ²ìó¢õ¤´ñ¢ 
äñ¢ ð¬ì Üé¢¬è»÷¢ Üñó¢ï¢î¬ù ²ï¢îó 
ï£ô¢ «î£÷¢ ºï¢ï¦ó¢ õí¢í ï¤ù¢ ßó¢ Ü®   (25) 
åù¢ø¤ò ñùî¢î£ô¢ å¼ ñî¤ ºèî¢¶ 
ñé¢¬èòó¢ Þ¼õ¼ñ¢ ñôó¢ Üù Üé¢¬èò¤ô¢ 
ºð¢ªð£¿¶ñ¢ õ¼ì Üø¤¶ò¤ô¢ Üñó¢ï¢î¬ù  
ªïø¤ º¬ø ï£ô¢ õ¬è õ¼íºñ¢ Ýò¤¬ù  
«ñî°ñ¢ äñ¢ ªð¼ñ¢ Ìîºñ¢ ï¦«ò   (30) 
ÜÁðîñ¢ ºó½ñ¢ Ãï¢îô¢ è£óíñ¢ 
ãö¢ õ¤¬ì Üìé¢èê¢ ªêø¢ø¬ù  
ÜÁ õ¬èê¢ êñòºñ¢ Üø¤¾ Ü¼ ï¤¬ôò¤¬ù  
äñ¢ð£ô¢ æî¤¬ò Ýèî¢¶ Þ¼î¢î¤¬ù  
Üøñ¢ ºîô¢ ï£ù¢° Ü¬õ Ýò¢   (35) 
Íó¢î¢î¤ Íù¢Á Ýò¢ Þ¼ õ¬èð¢ ðòù¢ Ýò¢  
åù¢Á Ýò¢ õ¤ó¤ï¢¶ ï¤ù¢ø¬ù °ù¢ø£ 
ñ¶ ñôó¢ê¢ «ê£¬ô õí¢ ªè£®ð¢ ðìð¢¬ð 
õ¼ ¹ùô¢ ªð£ù¢ù¤ ñ£ ñí¤ Ü¬ôè¢°ñ¢ 
ªêï¢ªïô¢ åí¢ èöù¤î¢ î¤èö¢ õùñ¢ à´î¢î   (40) 
èø¢«ð£ó¢ ¹ó¤¬êè¢ èùè ñ£÷¤¬è 
ï¤ñ¤ó¢ ªè£® õ¤²ñ¢ð¤ô¢ Þ÷ñ¢ ð¤¬ø ¶õè¢°ñ¢  
ªêô¢õñ¢ ñô¢° ªîù¢ î¤¼è¢ °ìï¢¬î 
Üï¢îíó¢ ñï¢î¤ó ªñ£ö¤»ìù¢ õíé¢è  
Ý´ Üó¾ Üñ÷¤ò¤ô¢ Üø¤¶ò¤ô¢ Üñó¢ï¢î 
ðóñ ï¤ù¢ Ü® Þ¬í ðí¤õù¢  
õ¼ñ¢ Þìó¢ Üèô ñ£ø¢«ø£ õ¤¬ù«ò   (45) 

  

 ê¤ø¤ò î¤¼ñìô¢ 
2673 è£ó¢ Ýó¢ °ìï¢¬î è®¬è èìô¢ñô¢¬ô  

ãó¢ Ýó¢ ªð£ö¤ô¢ Åö¢ Þìªõï¢¬î ï¦ó¢ñ¬ô (73) 
  



 ªðó¤ò ñìô¢ 
2674 ªð£ù¢ù¤ ñí¤ ªè£ö¤è¢°ñ¢ Ìé¢ °ìï¢¬îð¢ «ð£ó¢ õ¤¬ì¬ò 

ªîù¢ùù¢ °Áé¢°®»÷¢ ªêñ¢ ðõ÷è¢ °ù¢ø¤¬ù (114)  
 
In this Divya Desam Thayaar is also known as Padi Thanda Pathini. Thiruveedhi ula is only  
 
for Perumal. Thayar will not come out of the Temple. 
 
CHAKRAPANI TEMPLE:  CHAKRATHAZHVAR posing with Ashta Bujangal. Perumal is elder  

                    

           
 
brother of Sarangapani. So the festivals will be the same for both. 
 

     
 
RAMASWAMY TEMPLE:  SRI RAMAN posing in Pattabishega Thirukkolam. Aanjaneyar in  
 

http://www.pbase.com/svami/tirukkutanthai


            
 
sitting posture with veena in one hand and Rama Nama Parayana Book on the other.  
 
Ramayana Pictorial story is painted in Pragaram 
 
Festivals : Chithrai : Car Festival and Brahmothsavam 
 
                 Vaikasi :  Vasanthothsavam 
 
                 Masi Maham :  Theppam  
 
http://picasaweb.google.com/ksjegan/ARAVAMUDHANSCHITRAITHER
 
http://picasaweb.google.com/ksjegan/SriRamaswamySNewTherVidaiyatriUthsavam# 
 
Temple Timings: 7.00 am to 12.00 pm 
                           5.00 pm to 09.00 pm 
 
Nearest Railway Station: Kumbakonam 
 
Hotels at Kumbakonam: 
 
Hotel Green Park   Ph: 0435 – 2403912 / 13 / 14 
 
Hotel Chellas:             0435 – 2430336 
 
Hotel Adithya:             0435 – 2421794 / 95 
 
Hotel Le Garden:         0435 – 2402526 
 
Hotel Rayas:               0435 – 2432032 
 
Hotel Paradise:            0435 – 2416469 
 
 
                                                                                               
 
                                                                                   Courtesy : Dinamalar  
                                                                                                   Sri Seshadri Swamy 
                                                                                                   Dr.V.Satagopan Swamy                            

http://picasaweb.google.com/ksjegan/ARAVAMUDHANSCHITRAITHER

