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ெசந்திலாண்டவன் துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

8. அக்கினிமுகாசுரன் வைதப் படலம்* (1304 -1545)

(* நாலாநாட் பகல் அக்கினிமுகாசுரன் வைத நிகழ்ந்ததாகும்.)
1304

எட்டாைசயு ேளார்கைள எண்க ையக்

கட்டாவுறு சில்கதி ைரப்ப ைய

முட்டாவரு ேத ைன முன்ெகாணரா

வட்டாடிய ேதார்வலி ெபற்றுைடயான்.
1305

கருவாயுறு கின்றெதார் காைலமுதல்

திருமாதுடன் முற்றழல் சிந்திடலும்

ெபருமாயவள் வந்துபி றந்திடுேவான்
எ மாமுகன் என்ற இயற்ெபயரான்.

1306

ெபான்னார்சிைற ெகாண்டெதார் புள்ளினுடன்
முன்னாட்ெகாடு வந்தெதார் ெமாய்ம்புைடயான்.

3

முன்னுற்றவன் வாெனழு ெமாய்கதிேரான்

தன்ைனச்சிைற யிட்டது தான்வினவா
மன்னுற்றிடு ேசாமதைன ைவகல்பல
இன்னற்பட வேசைற இட்டுைடயான்.

1308

2

பன்னாக மிைசத்துயில் பண்ணவனூர்

அந்நான்முக னூர்தியும் ஆடுறுவான்

1307

1

4

ெதய்வப்பைட தாங்கிய ெசங்ைகயினான்

ஐவர்க்குள தாகிய ஆற்றலுளான்

ைமைவத்திடும் வஞ்சைன மாயம்வலான்

எவ்ெவப்பைட தன்ைனயும் ஈறுெசய்வான்.

5
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1309

அந்தார்முடி ெகாண்டிடும் ஐயன்முனம்

வந்தானடி தன்ைன வணங்கியிவண்

எந்தாய்ெமலி வுற்றைன என்ெனனலுஞ்
சிந்தாகுல ேமாடிது ெசப்பிடுவான்.

1310

உண்ணாடிய மாையெகா ெடாற்றுைமயால்

விண்ணாடர் ெபாருட்டிவண் ேமவியுளான்

கண்ணாெரயில் ேவலி கடந்துநைம
எண்ணாது புரத்திைட ஏகினால்.

1311

ேவகும்படி ெசந்தழல் வசிடலும்
ீ

றாகும்புனல் சிந்தி அவித்தனேவ.

மடல்ெகாண்டிடு தா னன் மற்றதுகண்

டடல்ெகாண்ட முகிற்றிறல் அட்டனேன.

விட்டாம்அனி கத்ெதாடு ெவஞ்சமர்ெசய்
ெநட்டாழி புகுந்து நிமிர்ந்தனனால்.

தஅங்குற்றிடு கின்றன மாநகைர

இங்குற்ற நிகழ்சியி ெதன்றனேன.

அங்ேகாதிய ேகட்டலும் ஆரழல்கால்
தங்ேகாமுக மாவிது சாற்றிடுவான்.

12

மன்னர்க்கிைற யாகிய மன்னவநீ

உன்னுற்றள மீ தில் உருத்திடேவ

முன்னுற்றிடு தூதுவன் ெமாய்ம்பினேனா

என்னுக்கவன் ஆற்றைல எண்ணுதிநீ.
1317

11

ெசங்ேகான்முைற ேகாடிய தீயவுணன்

ெவங்ேகாரமு கத்து வியன்புதல்வன்

1316

10

நங்ெகாற்ற மிகுத்திடு நாற்பைடயும்

உங்குற்றிடு தூதன் ஒறுத்தனால்

1315

9

அட்டானது ேகட்டனம் ஆடகைன

ெதாட்டார்வலி ேநாக்கி உைடந்தவனும்

1314

8

டுடல்ெகாண்ட சினத்ெதா ெடாருங்குலகங
கைடெகாண்டிடு கின்ற கனற்பைடெதாட்

1313

7

ஏகுந்ெதாழில் ெவய்யவன் இந்நகரம்

மாெகாண்டல்கள் ஏவினன் மற்றைவமா

1312

6

13

மிடல்ெகாண்டிடு தூதைன மிக்கவைரப்

புைடெகாண்டமர் ெசய்திடு பூதர்தைம

அடல்ெகாண்டிவண் நின்ைன அைடந்திடுவன்

விைடதந்தரு ெளன்று விளம்பினேன.
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1318

நன்ேறயிது ெசப்பிைன நண்ணலைன

ெவன்ேறவரு ெகன்று விடுத்திடலும்

நின்ேறெதாழு தவ்விைட நீங்கினனால்

குன்ேறநிகர் ேதாள்வலி ெகாண்டுைடேயான்.
1319

கார்க்ேகாலமும் ெவய்ய கருங்கடலின்

நீர்க்ேகாலமும் அன்னவன் நீடியதன்

சீர்க்ேகாநக ரத்திைட ெசன்றனனால்

ேபார்க்ேகாலம் அைமந்து புறம்படர்வான்.
1320

ெமாய்க்ெகாண்டணி புட்டில் விரற்ப யாக்

ெபான்றாழ்சிைல ைகக்ெகாடு ெபாள்ெளனேவ
ெசன்றான்விழி யிற்கனல் சிந்திடுவான்.
அறமற்றிடு தீயன் அகன்றுநகர்ப்

மறமுற்றிடு தாைனகள் வந்தனேவ.

ேதரானவும் அத்ெதாைக திண்டிறல்மா
ஆராய்வ

தலாவு ணக்கடேல.

20

ேவறு

ஆன காைலயில் அங்கி முகாசுரன்
மான ேமற்ெகாண்டு மாற்றல

யாைரயும்

யாெனார் கன்னல்முன் ஈறுெசய் ேவெனனாச்

ேசைன தன்ெனாடுஞ் ெசன்றிடல் ேமயினான்.

1325

21

நல்கு மாறின்றி நாள்பல நீங்கிேய

மல்கு காதலர் வந்து கலந்துழப்

பில்கு காமத்துப் ெபய்வைளப் ேபைதயர்
அல்கு ெலன்ன அைசந்தகல் வுற்றேதர்.

1326

19

ஓராயிர ெவள்ளம் ஒருத்தலினம்

ஈராயிர ெவள்ளம மியாவர்களும்

1324

18

புறமுற்றனன் அங்கது ேபாழ்துதனில்
திறமற்றது தூதுவர் ெசப்புதல்முன்

1323

17

தன்றறைதயி திதரு தாயுதவும்

ஒன்றாகிய ேத ைட ெயால்ைலபுகாச்

1322

16

ைமக்ெகாண்டல் படர்ந்திடு மால்வைரேபால்

ைகக்ெகாண்டனன் விண்ணவர் ைகப்பைடேய.
1321

15

22

அருத்தி ெமல்லியர் ஆரதங் ெகாண்டுழல்

விருத்தர் கூட்டம் ெவறுத்திடு மாறுேபால்
எருத்த மீ தில் இடிப்பவர் தம்முைரக்

கருத்தின் நிற்கில காய்சின ேவழேம.
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1327

மண்ணிற் பாய்வன மாதிரஞ் சூழ்வன

விண்ணிற் றாவுவ வதியிற்
ீ
ெசல்வன

எண்ணிற் பல்ெபாருள் இச்ைசெகாள் ேவசியர்
கண்ணிற் ெகாப்பன கந்துக ராயிேய.

1328

வஞ்சம் நீடி அருளற்று மாயேம

எஞ்ச லின்றி இருள்ெகழு வண்ணமாய்

விஞ்சு தம்மல்குல் விற்றுணும் மங்ைகயர்
ெநஞ்ச ெமாத்தனர் நீள்பைட வரேர.
ீ

1329

ஆர்த்த ஓைத அகிலமும் புக்கதால்

வார்த்ைத எங்கணும் வல்ைலயிற் ேசறல்ேபால்.
ேசாதி ெமய்ெயழில் தூயன மாற்றிேய

காதல் ேபான்ற கடிெதழும் பூழிேய.

ேமாட்டின் ஒட்டக முந்திய கந்தரம்

காட்டி வாங்குங் கணிைகயர் ேபாலேவ.
சீறு மால்க

ஆற ளாவிநின் றாடுவ ேகதனம்

ேவறு ளாைரயும் ெவ கிவி ளித்தல்ேபால்.

சூழி காலின் அைசெதாறும் ேதான்றுவ

காழ கத்தனம் காட்டி மைறத்தல்ேபால்.

30

ேதாம ரஞ்சிைல சூலம் மழுப்பைட

நாம ெவங்கைத நாஞ்சில் முசலம்ேவல்
ேநமி தானவர் நீழ்கரம் ெவலவன

காமர் மங்ைகயர் கட்ெடாழில் தாங்கிேய.
1335

29

வழு
ீ மும்மத ேவழங்கள் மத்தகம்

மாைழ ேநாக்கியர் ைமந்தர்க்கு மாலுறக்

1334

28

ேதர்மிைசப் பூண்டுவிண்

ஊறு காதல் ஒருவன்கண் ைவகினாள்

1333

27

பீட்டின் மிக்க ெபரும்பைண தாங்கிய

நீட்டி வாங்குவ ேநர்ந்தவர் முன்தைல

1332

26

மீ து ெசல்லரும் ெவவ்வியருள் உய்த்தலால்
ஏதின் மாதைர எய்திடும் புன்ைமேயார்

1331

25

தார்த்த டம்புயத் தானவர் பல்லியம்

தூர்த்த மங்ைகயர் ேசார்வினிற் ெசய்பழி

1330

24

31

ேவறு

எற்றின பைறயின் வழ்ந்த
ீ
எழிலிகள் எழுந்த பூழி

சுற்றின வான மீ ப்ேபாய்த் தூர்த்தன கங்ைக நீத்தம்

வற்றின பைடயும் பூணும் வயங்கின மயங்கி எங்கும்

ெசற்றின பதாைக ஈட்டம் இருண்டன திைசக ெளல்லாம்.
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1336

ேசாமகண் டகேன ேசாமன் சூ யன் பைகஞன் ேமகன்

காமர்பிங் கலேன ஆதிக் கடிெதழு தாைன வரர்
ீ

மாமருங் கதனிற் ெசல்ல மன்னவர் மன்னன் ைமந்தன்

ஏமரு பூத ேசைனக் ெகதிருற எய்யித னானால்.
1337

எதிர்ந்தனர் பூதர் தாமும் அவுணரும் இடிப்பிற் ேப

அதி

ந்தன துடியுஞ் சங்கும் ஆர்த்தன அண்ட மீ ன்கள்

உதிர்ந்தன அைனயர் கூடி உடன்றுேபார் பு ய ைவயம்

பிதிர்ந்தன ெபாதிந்த அண்டப் பித்திைக பிளந்த தன்ேற.
1338

விட்டனர் பிண்டி பாலம் வியன்மழுத் தண்ட ேமாச்சிக்

பட்டனர் அளப்பி ேலார்கள் பரந்தன குருதி நீத்தம்.
முத்தைலக் கழுைவத் தண்ைட முசலத்ைத ேநமி தன்ைனக்

அத்தைல அவுணர் வரர்
ீ
அளப்பிலர் பட்டா ரம்மா.

முறிந்தன துவசம் அற்ற மும்மதக் ேகாட்டு மாக்கண்

ெசறிந்தன கழுகு காகம் திரண்டன கூளி திண்ேபய்.

ெவருவரு ேவற்கண் மாதர் வியர்ப்பின்வந் துதித்த வரர்
ீ

ஒருவரும் அவுணர் நில்லா ேதாடினர் உைடந்து ேபானார்.

கடுமுரட் ேசாமன் ேசாம கண்டகன் முதலா வுள்ள
பைடயுறு தைலவர் பல்ேலார் பகழியின் மா

தூவி

39

இைழத்திட அதைன ேநாக்கி இலங்ெகழில் தாளில் வரக்
ீ

கழற்புைன கின்ற வரீ புரந்தரன் கடிய சீற்றத்

தழற்ெபருங் கடவுள் ேபால்வான் அசனிேய ரஞ்ச ஆர்க்கும்
முழக்கினன் ஒருதன் ேசைன முன்னுறக் கடிது வந்தான்.

1344

38

உைடதலும் அவுணன் ைமந்தன் ஒய்ெயன விடுப்ப ேமகன்

அடுசிைல வரர்
ீ
ேமற்ெசன் றம ைன யிைழத்தா ரன்ேற.
1343

37

இருெபபம் பைடயும் இவ்வா ேறற்றிகல் பு யும் ேவைல

ெபாருவருஞ் சிைலகள் வாங்கிப் புங்கவம் ெபாழிந்து சூழ

1342

36

தறிந்தன புரவித் தாளுந் தைலகளுந் தடந்ேதர் அச்சும்

மறிந்தன உடலம் ேவறா மடிந்தனர் வயவர் எங்கும்

1341

35

ைகத்தலத் திருந்த கூர்வாய்க் கணிச்சிையப் பிறங்கல் தன்ைன
எத்திறத் தவரும் பூதர் எறிந்தனர் எறிந்த காைல

1340

33

ெதாட்டனர் ேவலும் வாளுந் தூண்டினர் பகழி மா

கிட்டினர் சூலம் வசிக்
ீ
கிளர்ந்தனர் அவுணர் பூதர்

1339

33

40

வந்தனன் அங்ைகச் சாபம் வாங்கினன் வாளி மா

சிந்தினன் தைலவர் ேதைரச் சிைதத்தனன் ெசன்னி தள்ளி

இந்துகண் டகைன வானில் ஏற்றினன் ஏைன வரர்
ீ

உந்திய ேசமத் ேதர்ேமல் உற்றிகல் பு ந்து சூழ்ந்தார்.

41
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1345

சுற்றினர் வரன்
ீ
ேமனி ேசா நீ ெராழுகும் ஆற்றல்

முற்றுறு பகழ தூவ முழங்கழ ெலன்னச் சீறி

மற்றவர் சிைலயுந் ேதரும் மண்மிைச வட்டி
ீ
வல்ேல

ெநற்றியின் உரத்தின் ேதாளின் ெநடுங்கைண பலவும் உய்த்தான்.

1346

உய்த்தலும் அவுணர் ேவந்தற் குற்றுழி யுதவ நின்ற

ெமய்த்திற லாற்ற லாளன் ேமகெனன் பவேனார் தண்டங்

ைகத்தல மிைசயி ேலந்திக் கணப்பைட வரன்
ீ
ேதர்ேமல்

மத்திைக முட்ேகால் ெகாண்ட வலவைன ேமாதி ஆர்த்தான்.
1347

ேமதகு தைலவன் வரீ புரந்தரன் ேவெலான் ேறந்தி

பூதல மிைசேய வழப்
ீ
ெபான்றினன் புயலின் ேபேரான்.

44

புயலுறு நாமத் தண்ணல் ெபான்றலும் அதைன நாடி

அயலுறு தாைன வரர்
ீ
அஞ்சினர் அகன்று ேபாக

இயலது தன்ைன ேநாக்கி எ முகன் எ யிற் சீறிப்

பயிலுறு சிைலெயான் ேறந்திப் பைடெயாடுங் கடிது வந்தான்.
1349

43

ேமாதலுந் தனது பாகன் முடிந்திடு தன்ைம காணூஉ

ஈதினின் முடிதி என்ேற ஏவினன் ஏவ ேலாடும்

1348

42

45

ேவறு

வைளத்தான்தனிப் ெபருவில்லிைன மருவார்மனம் வைளய

விைளத்தான்அவட் சிறுநாெணாலி மிகவார்த்தனன் விண்ேமல்

முைளத்தார்தரு பிைறேபால்வெதார் முைனவாளிகள் ெத யாக்
கிைளத்தார்தரு பூதப்பைட ேகடுற்றிடப் ெபாழிந்தான்.

1350

தைலயற்றனர் கரமற்றனர் தாளற்றனர் ேதாளா

மைலயற்றனர் மார்பற்றனர் வாயற்றனர் ெசய்யுங்

ெகாைலயற்றனர் ெசவியற்றனர் கூறுற்றிடு நாவின்

நிைலயற்றனர் பைடயற்றனர் ெநடும்பூதர்கள் எவரும்.
1351

ஏ ற்றன ெகாடியிற்றன முடியிற்றன ஈர்க்கும்
மாவிற்றன முருகன்பைட வரர்
ீ

ேத ற்றன பைடயிற்றன ெசருவிற்றன அன்ேற.

48

ஓடுற்றன குருதிப்புனல் உலகச்சுற ெவாலியா

ஆடுற்றன கவந்தக்குைற அலைகக்குல மிகேவ

பாடுற்றன ஞமலித்ெதாைக பரவுற்றன ெகாடிேமற்
கூடுற்றன பாறுற்றனகுறுகுற்றன கழுேக.

1353

47

ஆ ற்றன சகடிற்றன அச்சிற்றன சிடுகின்

மூ ப்ப

1352

46

49

அக்காைலயின் அதுகண்டனன் அழல்கான்றிட நைகயா

ைமக்காலனும் ெவருவுற்றிடு வலிேசர்திறல் மகவான்

ைகக்கார்முகந் தைனவாங்குபு கைணமா கள் ெசா யாப்
புக்கான்அவு ணனுமாங்ெகதிர் ெபாழிந்தாச்ர மைழேய.

45
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1354

கரவன்விடு ெநடுவாளிகள் கந்தன்பைட ஞன்ேமல்

வருகின்ற உறுகின்றன மன்னன்மகன் முன்னம்

ெபாருகின்றநம் வரன்விடு
ீ
புகர்ெவங்கைண பலவும்
இ கின்றன படுகின்றன விருேவார்பக ழியுேம.

1355

ேபா வ்வைக பு கின்றுழிப் புைரதீர்விறல் மகவான்

ேதரும்ெபாரு சிைலயுங்கைண ெசறியாவமுஞ் சிைதயா

ஈைரம்பது சரமார்புற எய்ேதயிகல் அவுணர்

ஆரும்படி புகழும்படி ஆர்த்தான்அறம் ேபர்த்தான்.
1356

மாறாகிய அவுணர்க்கிைற வலியுந்திறல் மகவான்

கூறாெவதிர் புகுந்தாரவன் துைணயாெமழு குமரர்.

கடிேதமுனி ெவாடுசிந்திய கைணயாைவயும் விலக்கா
வடிவார்கைண பலசிந்துபு மைழயாெமன மைறத்தான்.

54

சகத்தானவர் புகழப்படு தைலவன்மகன் சரங்கள்

மிகத்தான்விட ெமலிவுற்றிடும் எழுவரரும்
ீ
ெவய்ேயான்
முகத்தாயிரங் கரத்தாயிரம் உரத்தாயிரம் ெமாய்ம்பின்

அகத்தாயிரங் கைணபாய்ச்சினர் அவன்ேறைரயும் அறுத்தா .

1359

53

இடிகாலுறு முகிலாெமன எழுவரரும்
ீ
ஏகிக்

விடமாகிய எ மாமுகன் விறேலார்புய வைரேமல்

1358

52

வறானைவ
ீ
இழந்திட்டதும் விழிதீயுற ேநாக்கிச்

சீறாச்சிைல வைளயாக்கைண சிதறாவைச பலவுங்

1357

51

55

ேவறு

அறுத்திடும் எல்ைலயின் அழலின் மாமுகன்

மறித்துெமார் ேத ைட வாவி வல்ைலேபாய்

எறித்தரு கதிருைட ெயழுவர் தம்ைமயுஞ்

ெசறுத்ெத
1360

விழித்திைவ ெசப்பல் ேமயினான்.

ஒன்ெறாரு பைடயினால் உங்கள் ஆவிையத்

ெதன்றிைச மறலியார் ெதவிட்ட நல்கிேய

ெவன்றிெகாள் ெமாய்ம்புைட விடைல தன்ைனயுங்
ெகான்றிடு கின்றனன் என்று கூறினான்.

1361

57

கூறுேபா தத்தினிற் குமரன் தாைனேயார்

ேவறுேவ றடுகைண வசி
ீ ெவய்யவன்

ஏறுேதர் தன்ைனயும் இவுளி தன்ைனயும்
நூறினார் அவனுடல் நூைழ யாக்கினார்.

1362

56

58

ஆயது காைலயில் அவுணன் ேவெறாரு

பாயிருந் ேத ைடப் பாய்ந்து கண்ணுதல்

தூயவன் பைடயிைன எடுத்துத் துண்ெணன

ேநயெமா டருச்சைன நிரப்பித் தூண்டினான்.

59
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1363

அடெல

முகத்தினான் ஆதி நாயகன்

பைடெதாட அன்னது படியும் வானமும்

வடைவயின் உருவமாய் வரலும் அச்ெசயல்

விடைலகள் எழுவரும் ெவகுண்டு ேநாக்கினார்.

1364

அனற்பைட அன்னதால் அதற்கு மாறதாப்

புனற்பைட விடுக்குவ ெமன்று புந்திெகாண்

டினப்படு துைணவர்கள் யாரும் வாருண

முைனப்ைட தூண்டினர் முடியுஞ் ெசய்ைகயார்.
1365

தூண்டிய வாருணத் ெதால்ைல மாப்பைட

ஈண்ெடாரு முனிகடல் ஏழும் உண்ெடன.

துலகுேளார் ெவருவர ஊழி யான்பைட

ெமலிவுெசய் துயிர்ெகாடு மீ ண்டு ேபாயேத.

மாண்டனர் கயிைலயின் மருங்கு ேபாயினார்
காண்டலும் ஆர்த்தனன் களிப்பில் உம்பரான்.

மருங்குற ேநாக்கிய வயெவம் பூதர்கள்

கரங்கைள மறித்தனர் கலங்கி வாய்புைடத்

துற்றிடு பூதர்கள் உைலந்து சாய்வந்

ெவற்றியின் கிழவனாம் வரீ வாகுேவ.

66

வரெமாய்ம்
ீ
புைடயவன் ெவருவ ெரனப்

பா டக் கணங்கைளப் பாணி யாலைமத்

ேதா ைற முன்னேர ஒருதன் ேதெராடும்

ஆரழல் முகத்தன்முன் அணுகப் ேபாயினான் .
1371

65

ெநற்றியில் வரர்தம்
ீ
விளிவு நீங்கலா

ெதற்ெறன ேநாக்கினன் ெசயிர்த்து விம்மினான்

1370

64

ஒருங்குற வரர்கள்
ீ
உலந்து வடலும்
ீ

திரங்கினர் ெவருவினர் இந்து ேபாயினார்.
1369

63

மீ ண்டது ேபாதலும் வரர்
ீ
அவ்விைட

மூண்டிடு ெபாருங்கனல் முகத்தன் அங்கது

1368

62

சலபதி பைடகைளத் தடிந்து வாய்மடுத்

வலியுட ேனகிஏழ் வயவர் தம்ைமயும்

1367

61

ேசண்ெடாடர்ந் திடுதலும் ேதவன் தீப்பைட

ஆண்ெடதி ராகிேய அவற்ைற நுங்கிற்றால்

1366

60

67

ேபாய்க்குறு குற்றுழிப் ெபாருநர்த் ேதய்த்தலின்

வக்கிய
ீ
கைனகழல் வரீ வாகுைவத்

தாக்ெக

முகமுைடத் தறுகண் ெவய்யவன்

ேநாக்கினன் ெவகுண்டிைவ நுவறல் ெசய்குவான்.

68

10
1372

ேவறு

எதிரா கியபூ தைரஏ ைனயைர

மதிேயன் நிைனேய அடவந் தனன்நீ

அதுகா ைலயின்இங் ஙன்அைடந் த ன ீயல்

விதிேய உைனஎன் முன்விடுத் ததுேவ.
1373

ெகான்றாய் பலைர ெகாடுெவஞ் சம ன்

ெவன்றாய் பலைர மிைகெசய் தைனயாய்

நின்றாய் வருவாய் நினதா யிருருக்
கின்ற குவேதா இறுதிப் பகேல.

1374

ைறயில்

மன்னர்க் கிைறேச வடிவதி திடுேவன்.

ஆண்ேபார் தனிேல வலியற் றழியும்
ஏண்பால் உைனய

இவண்ெவன் றிலேனல்.

ெசான்னான் அதுேகட் டிடுெதால் விறேலான்

ெதான்னான் முகேநாக் கியுைரத் திடுவான்.

விைளயா வடிவந் தைனவிட் டகலா

கிைளயாய் ஒருநீ எவணுய் குதிேயா.

மாண்டார் கதிேரான் பைகமற் ெராருவன்
ஈண்டா ருயிர்ேதாற் றிடேவ கிைனேயா.

75

வடிச்
ீ
ெசருவில் விளிவா குதிேயா

ேபடித் ெதாழில்கற் றிடுபிள் ைளெயன
ஓடிக் கடல்புக் குயிருய் குதிேயா

நாடிக் கடிெதான் ைறநவிற் றுதிேய.
1380

74

மூண்டார் அமர்ெசய் திடுெமாய்ம் பெரலாம்

மீ ண்டான் அவனும் விளிவுற் றிடுநீ

1379

73

முைளயார் தரும்ெபான் னவன்முந் துசமர்

வைளயார் புனல்புக் கனன்அன் னவனுக்

1378

72

என்னா எதிரா இைவெயாப் பனெசாற்

ெபான்னார் தருெசங் ைகபுைடத் துநைகத்

1377

71

பூண்பால் முைலமா த புணர்ச் சிெயனும்

ஆண்பால் ஒருவன் அவேன அலேனா

1376

70

முன்னர்ப் ெபாருேத மு வுற் றவர்ேபால்

என்ைனக் கருேதல் இனிஓ

உன்ைனக் தைலெகாய் ெதாருவன் னிையயும்

1375

69

76

பார்காத் திடினும் பலதா னவரும்

ேநர்காத் திடினும் நிைலெபற் றழியாச்

சூர்காத் திடினுந் ெதாைலவில் விறேலார்
ஆர்காத் திடினும் அடுேவன் உைனேய.
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1381

என்றிங் கிைவவ ீ ரன்இைசத் திடலுங்

குன்றன் னசினத் தழல்ெகாம் ெமனேவ
ெசன்றுள் ளமைலத் துழிதீ முகவன்

வன்றிண் சிைலெயான் ைறவைளத் தனேன.
1382

78

ேவறு

நடுத்தான்அகன் றிடுசூர்மகன் நாேணாைதையச் சிைலநின்

ெறடுத்தான்எடுத் தலும்ெவய்யவன் இரேவானுடன் இ ந்தான்
உடுத்தான்உதிர்ந் தனேசடனும் உைலந்தான்உல கைனத்துங்
ெகடுத்தான்இவ ெனனவானவார் கிைளேயாடின அன்ேற.

1383

அக்காைலயின் முகமாறுைட அமலன்றனக் கன்பன்

ைகக்கார்முகம் இருகால்வைளத் ெதாருகாெலாலி காட்டத்

திக்கானன முைடயான்முதல் ேதவாசுரர் துளங்கி
இக்காலம ேதாபார்முழு திறுங்காலம ெதன்றார்
1384

ெகான்னார்கைண விடுத்தார்த்தனன் குறுகுற்றது வருமுன்
ெபான்னார்தரு திறல்ெமாய்ம்பினன் புயேலெறனத் ெதழித்தான்.

ஐஞ்ஞான்ெகனுந் ெதாைகெபற்றிடும் அயில்ெவங்கைண ெதாடுப்ப

ைமஞ்ஞான்றிடு முகில்ேமற்ெசலு மருத்தாெமனத் தடுத்தான்.

புண்டங்கிய தனிேவலுைடப் புனிதன்றன் திளவல்
அண்டங்கிழ படஊதினன் அவுணப்பைட புகழ.

ஓராயிரம் வடிவாளிகள் ஒருங்ேகெதாடுத் துய்த்துச்

ேதரானதும் ப யானதும் சிைலயானதுஞ் சிைதத்தான்.

84

சிைதயும்ெபாழு தயல்ேவெறாரு ேத ன்மிைசப் பாயாக்

கைதெயான்றிைன விடுத்தான்எ

கனல்மாமுகன் அதன்ேமல்

குைதெயான்றிைனத் துரந்ேதயருட் குமேரசனுக் கிைளேயான்
சுைதெயான்றியக் களத்ேதவிழத் துண்டம்பல கண்டான்.

1389

83

ஆராரும் வியக்குந்திறல் அடல்ெமாய்ம்பினன் அங்கண்

சூராகிய அவுணன்தரு ெதால்ைலத்தனி ைமந்தன்

1388

82

கண்டங்கது கனல்மாமுகன் கைணயாயிரந் துரந்து

முண்டம்புக உய்த்ேததிறல் முதுவால்வைள அதைன

1387

81

ெசஞ்ஞாயிறு கதிர்கான்ெறனத் தீமாமுகத் தவுணன்

எஞ்ஞான்றுமுற் றிடுசீர்த்தியன் இருபான்கைண துரந்து

1386

80

என்னாவிைசத் திடுெமல்ைலயில் எ மாமுகன் ஈஅருழ்

மின்னாெமனப் பதினாற்கைண விடுத்ேதயைவ விலக்கிப்

1385

79

85

மாற்ேறார்சிைல யிைனவாங்கி வைளத்ேதகனல் முகத்ேதான்

காற்ேறான்பைட துரக்கின்றுழ இவனும்மது கடவக்

கூற்ேறான்பைட ெதாடுத்தானவன் குமரன்றனக் கிைளேயான்
ேவற்ேறார்பைட துரந்திட்டிலன் அதுேவெசல விட்டான்.
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1390

மாகத்தறு கதிர்ெவம்பைட மன்னன்தரு மதைல

ேவகத்தினில் விடவாங்கது விடுத்ேதயது விலக்கி

நாகத்தமர் கைறநீவிய நவிகூ ய கைணநூ

றாகத்திைட படேவதுரந் தடல்ெமாய்ம்பினன் ஆர்த்தான்.
1391

தருமத்தியல் நிறுவுற்றிடு தக்ேகான்விடு சரங்கள்

மருமத்தினிற் படுகின்றுழி வாேனாரமு தருந்தும்

கருமத்தினில் விரவிக்கடல் கைடயக்கவிழ்ந் திட்ட

ெபருமத்ெதன நிைலேசார்ந்துதன் ெபருந்ேதர்மிைச வழ்ந்தான்.
ீ

1392

றிழிகின்றன நதியாெமன எருைவப்புனல் உயிரும்
அழிகின்றது வருமந்தகன் அச்சுற்றனன் அணுக.
விளிந்தாெனன மயங்குற்றவன் ெவஞ்சூ

உரும் ஏற்றால்

எளிந்தான்எளிந் திடுகின்றவன் இத்தன்ைமசிந் தித்தான்.

90

ெமாழிபட்டிடு திறல்மாற்றலர் முைனெவஞ்ெசருத் தனில்யான்

அழிபட்டிடின் வருவாெயன அந்நாட்சிறு காைலப்

பழிபட்டிடும் ெவறியாட்டிைனப் பயின்ேறபலி யூட்டி

வழிபட்டதன் நகர்க்காளிைய மனத்தின்மிைச நிைனத்தான்.
1395

89

ெநளுந்தாடர வைசந்தாெலன ெநடுந்ேதர்மிைசப் ெபயராத்

ெதளுந்தாயிைட யிரங்கிப்ெபாரு திறல்வன்ைமய திலனாய்

1394

88

விழுகின்றெதா ெர மாமுகன் வியன்மார்ெபனும் வைரநின்

ஒழிகின்றது வருகின்றது லாவுற்றது ேதற்றம்

1393

87

91

ேவறு

விஞ்சுந் ெதால்விறல் ேமவு சூர்தரு

ைமஞ்சன் தன்ைன மனத்தில் உன்னலும்
நஞ்சுந துண்ெணன நண்ணு காளிதன்

ெநஞ்சந் தன்னில் நிைனத்தல் ேமயினாள்.

1396

சூலங் ெகாண்ட லமர்ந்து ேதான்றுவாள்

சூலங் ெகாண்ட லமர்ந்த ேதாளினாள்
ேகாலம் ெபற்ற குலிங்க ேவணியாள்

ேகாலம் ெபற்ற குறுங்ெகா ைலக்கணாள்.
1397

93

ேபாதங் ெகான்று ெபாறாைம மிக்குளாள்

ேபாதங் ெகான்று ெபாலஞ்ெசய் தாளினாள்
ஏதந் தீர்ந்திடும் எண்ண லார்சிரம்
ஏதந் தீர்ந்திடும் ஏம வாளினாள்.

1398

92

94

சங்கா ரத்தணி தாங்கு ெகாங்ைகயாள்

சங்கா ரத்தணி தந்த ெசங்ைகயாள்
உங்கா ரத்தின் உரத்த ஆைடயாள்

உங்கா ரத்தின் உரப்பும் ஓைதயாள்.
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1399

ஞாலத் ேதவரும் நாகர் ேவந்தரும்

ஞாலத் ேதவரும் ஏத்த நண்ணுவாள்

காலத் தீயர்க ளிற்றின் ேமைலேயார்

காலத் தீயர் கலங்கு காட்சியாள்.
1400

அஞ்சத் தானடி யான வானவர்

அஞ்சத் தானடி ேபர்த்து லாவுவாள்

நஞ்சத் தானவர் ைநய ெவம்ைமெசய்
நஞ்சத் தானவர் சுற்றம் நல்குவாள்.
1401

அங்கத் தன்ைம யளாய் காளிமால்

சிங்கத் ேதறினள் ெசல்லல் ேமயினாள்.
வில்லுச் சூலம் வியன்ம ழுக்கைத

ெசல்லக் கூறி ெசறிந்து சூழ்தர.

99

மூதக் கார்ப்ெபாடு விண்ைண முட்டுற

ேவதக் கூளிகள் ஏறு ேகதனம்

ஊதச் சங்கம் ஒழிந்த பல்லியம்

ேமதக் ேகாைச மிகுத்து ேமவேவ.

1404

98

எல்ைலப் பல்பைட யாைவ யுங்ெகாளா
மல்லற் காளிகள் மாப்ெப ரும்பைட

1403

97

அங்கத் தன்ைம யளாய மர்ந்திடும்

சிங்கத் ேதறிய ெசல்வன் ைமந்தன்முன்

1402

96

100

ேவறு

விைரெவாடு பறந்தைல ேமவி வழ்ந்தயர்
ீ
எ முக மதைலைய எய்தி ேநாக்கியான்
உரமிகும் ஒன்னலர் உயிைர உண்பன்நீ

ப வுறல் என்றனள் அைமத்த பாணியாள்.
1405

இவ்வைக அருளிேய இளவல் பாற்படும்

ெதய்வதப் பூதர்தஞ் ேசைன ேமற்ெசலாக்

கவ்ைவெகாள் ெசருத்ெதாழில் கருதி ஆர்த்தனள்
ஐவைகப் பூதமும் அச்சங் ெகாள்ளேவ.

1406

102

ஆர்த்திடும் எல்ைலயில் அளக்கர் சூழ்ந்ெதன

ஆர்த்திடும் எல்ைலயில் அடல்ெவம் பூதரும்

ேவர்த்தனர் அழுங்கினர் ேமற்ெசன் ேறற்றனர்

ேவர்த்தனர் அழுங்கினர் விண்ணு ேளாெரலாம்.
1407

101

103

காளிகள் சூலம்ேவல் கணிச்சி கார்முகம்

வாளிகள் சிந்தினர் வைரெந டுந்தரு

நீளிகள் எழுக்கைத ேநமி இன்னன

கூளிகள் வசினர்
ீ
குறுகிப் ேபார்ெசய்தார்.

104
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1408

அத்திறன் ேநாக்கிேய ஆடற் பூதர்கள்

எத்திறத் தவைரயும் ஈறு ெசய்ெகனாக்

ைகத்தலத் திருந்தேதார் கழுமுள் வசினாள்
ீ

பத்திைர தன்னருள் பைடத்த காளிேய.
1409

வசிய
ீ
முத்தைல ெவய்ய ேவற்பைட

காய்சின எ புைக கான்று காளிகள்

மாசகல் உருப்பல வகுத்துப் பா டர்
பாசன மருளுறப் படர்தல் உற்றேத.
1410

கண்டனன் இைளயவன் கணங்கள் ஆருயிர்

புண்டரு சிலீ முகம் ெபாள்ெளன் ேறவினான்.
தீக்கலுழ் ேவலினான் ெசலுத்தும் ஆசுகம்

ேநாக்கினள் காளிெயன் ைறக்கும் ேநான்ைமயாள்.

அண்ணலம் பகழியால் அறுத்ெதன் னாற்றைல

உண்ணிகழ் உயி ைன உண்குேவன் என்றாள்.
என்றிடு காளிேயா

நின்றிடு ேசைனயங் கடைல நீக்கிேய

ெசன்றனள் வரன்முன்
ீ
ெசப்பல் ேமயினாள்.

தன்ைனெவங் கைணகளால் தடுத்து நின்றைன
அன்னது காத்திடல் அ து காெணன்றாள்.

111

என்றலும் முறுவல்ெசய் திலங்கு சூலமாங்

ெகான்றல ஆயிரம் ஒருங்கு வசினும்
ீ

நின்றைவ முழுவதும் நீறு ெசய்வெனன்

வன்றிறல் ெத ந்திைல மாதுநீ ெயன்றான்.
1416

110

முன்னுற யான்விடு மூவி ைலப்பைட

இன்னுெமார் சூலமுண் ெடறிவன் வகுதி
ீ

1415

109

ைமப்பின் முந்துற

ெவன்றிடு வயப்புலி மிைசகெகாண் டார்த்திடாச்

1414

108

துண்ெணன யான்விடு சூலந் தன்ைனயும்

எண்ணலன் நிற்பனால் இன்னும் அங்கவன்

1413

107

ேமக்குறு முத்தைல ேவைல நுண்டுகள்

ஆக்கிய தாக்கலும் அைனய தன்ைமைய

1412

106

சண்டிைக விடுபைட தனது வன்ைமையக்

உண்டிடும் இ ெதன உன்னி ேயழிரு

1411

105

112

ெகாற்றெமாய்ம் பினன்இைவ கூறக் ேகட்டுளஞ்

ெசற்றம தாகிேய ெதழித்துச் சண்டிைக

மற்றுெமார் சூலேவல் வல்ைல வசினாள்
ீ

சுற்றிய பா டத் ெதாகுதி யுட்கேவ.

113
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1417

அருந்திறல் அமரர்கள் அதுெகால் ஆலெமன்

ற ந்தனர் பணிெயனா இன்னும் இந்துவும்

வருந்தினர் சூலமுன் வந்த தன்ைமையத்

ெத ந்தனன் வரெமாய்ம்
ீ
புைடய ெசம்மேல.
1418

எட்டுடன் இரண்டுநூ ெறனுந்ெதா ைகப்படு

ெநட்டிரும் பகழிகள் நிகரத் தூண்டிேய

அட்டனன் துணிபட அ யின் ேமலவள்

ெதாட்டிட வருவேதார் சூலந் தன்ைனேய.

1419

ெசறுத்தனள் இங்கிவன் சிரத்ைத வாளினால்
பறித்திடு ேவெனனப் பகர்ந்திட் டாளேரா.

நாலிரு ேதாளுைட நங்ைக ேதான்றல்முன்

ஆலம தாெமன ஆர்த்திட் ேடகினாள்.

கூர்த்திடும் வாட்பைட ெகாண்டு ெகாம்ெமனத்

தார்த்தடந் ேதர்மிைசத் தனிவந் ெதய்தினாள்.

தாக்கணங் காம்இவள் தன்ன தாவிைய

தூக்கினன் அவள்வலி ெதாைலக்க உன்னுவான்.

ஒடித்தன னாெமன ஒருைக யாலுறப்

தடித்தனன் காளிவழ்ந்
ீ
தவச மாயினாள்.

120

கரங்ெகாடு ேசவகன் கல்ெலன் ெறற்றலும்

உரங்கிழி வுற்றனள் உமிழ்ந்த ேசா நீர்

தரங்கம ெதறிகடல் தன்ைனப் ேபான்றுலாய்
இரங்கிய தவள்துயா

1425

119

இடித்ெதன உரப்பினன் எண்ைக தன்ைனயும்

பிடித்தனன் மற்ெறாரு ெபருங்ைக யாலுரத்

1424

118

ேநாக்கினன் ெமாய்ம்பினான் ேநான்ைம பூண்டுளான்

நீக்குதல் ெசய்வது நீர்ைமத் தன்ெறனாத்

1423

117

ஆர்த்திடு சண்டிைக அங்ைக தன்னிேலார்

தீர்த்தனுக் கினியேதார் ெசம்மல் நிற்புறுந்

1422

116

வாலுைள மடங்கனன் இருத்தல் மாண்ெபாரீஇப்
பாலுறு திைரக்கடற் பரப்ைப விட்டகல்

1421

115

எறித்தரு சூலம திற்று வழ்தலுஞ்
ீ

அறுத்துதி ரப்புனல் சுைவத்திட் டாவிையப்

1420

114

யாவர் கூறுவார்.

121

எண்ைகயும் ஒருைகயால் ஏந்தல் பற்றிேயார்

ஒண்ைகயின் நீலிதன் உரத்தில் எற்றலும்
மண்கிழி வுற்றன வைரகள் கீ ண்டன

விண்கிளர் அண்டபித் திைகயும் விண்டேத.

122
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1426

திைரெபறு கடெலனக் கான்ற ெசம்புனல்

வைரெபறு தனதுெமய் மைறத்த லால்துயர்க்
கைரெபறல் இல்லவள் காளி என்றுமுன்

உைரெபறு ெபயைரயும் ஒழிவுற் றாளேரா.

1427

இவ்வைக அவசமாய் இம்பர் வழ்ந்தபின
ீ

ஐவைக உணர்ச்சியும் அனாதி யானவுஞ்

ெசவ்விது ெதான்ைமேபாற் ேசரச் சூர்மகள்

ெவவ்வலி இழந்துகண் விழித்து விம்மினாள்.

1428

ஏண்ைமயும் வரமும்
ீ
இழந்து வழ்ந்தது
ீ

நாண்மலி வுற்றனள் நடுங்கும் ஆவியாள்.
அந்தமில் அறுமுகத் தமலன் ஏவலால்

சிந்ைதெசய் ெதழுந்தனள் வன்ைம தீர்ந்துளாள்.

தகழ்ந்துயி ருண்டிடும் அணங்கு ேதர்மிைசத்
புகழ்ந்தனள் இைனயன புகல்வ தாயினாள்.

இன்ெறைன அருச்சைன இயற்றி ஏத்திேய

நன்றிய தயர்த்திலன் நானிங் ெகய்திேனன்.

சின்னமும் உணர்ந்திலன் ெசருவின் முந்துறீஇ
நின்னுடன் இகலியிந் நிைலைம யாயின

129

கறுத்தினி வல்ைலயில் கனன்மு கத்தைன

ஒறுத்துயிர் உண்குதி ஒழிந்து ளாைரயும்
அறுத்தைன நிற்குதி அல

தன்ைனமுன்

ெசறுத்தவன் தன்ைனயும் அடுதி ெசம்மல்நீ.

1434

128

உன்னுைட வன்ைமயும் உனது வரமுஞ்
ீ

இன்னினி ஏகுவன் இருந்த ெதால்லிைட.
1433

127

கன்றிய கற்புைடக் கனலி மாமுகன்

ஒன்றல வுயிர்ப்பலி யுதவி ேவண்டினான்

1432

126

இகழ்ந்தவர் உரத்திைன இகழ்ந்து கூர்நகத்

திகழ்ந்தனன் நின்றிடு திறலி னான்றைனப்

1431

125

வந்தவ ெனாடுெபா ன் வாைக எய்துேமா
புந்தியி லாதிவட் புக்க னன்எனாச்

1430

124

ஆண்ைமயின் ேமலவன் அகலத் ெதற்றிட

நீண்மய லானது நிைனந்து ெநஞ்சிைட

1429

123

130

அைடயலர் தம்ைமெவன் றாறு மாமுகம்

உைடயவன் கருைணெபற் றுவைக ேமவுதி
ெநடிதுபல்

ழியும் நீடி வாழ்தியால்

கைடமுைற இைவெயலாங் காண்டி நீெயன்றாள்.
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1435

இத்திறம் ேயாகினி இைசத்து ெவஞ்சமர்

வித்தகன் விைடெகாடு மீ ண்டு ேகாள ச்

சித்திர ெவருத்தேமற் ேசர்ந்து ெதால்பைட
ெமாய்த்திடப் ேபாயினள் முந்து வந்துழி.
1436

132

ேவறு

சண்டிைக ேபாந்த காைலத் தழல்முகன் அைனய ெவல்லாங்

கண்டனன் ெவகுண்டு நன்றிக் கள்வன தாற்றல் என்னாத்
திண்டிறல் ஆற்றல் சான்று ேசண்கிடந் துருமுக் கான்று

ெகாண்டல ெதழுந்தா ெலன்னக் ெகாம்ெமன எழுந்து ெசால்வான்.

1437

ெகான்றுயிர் பலவும் நுங்கிக் குருதியும் வடியும் மாந்தி

ஒன்றுதன் னகடுதூரா துலப்புறாப் பசிேநாய் மிக்குச்

ெசன்றிடு காளி யாேலா ெதவ்வர்தஞ் ெசருைவ யான்முன்

ெவன்றனன் சூரன் ேசய்க்குத் துைணகளும் ேவண்டு ேமாதான்.

1438

ேகாலமுங் ெகாண்டு பாங்கிற் கூறிகள் சூழ ைவகும்

ேவலவன் பைடைய அன்னாள் ெவல்லுெமன் றுளங்ெகாண்ேடேனா.

தூவுநுண் பனியா லன்ேற துளும்புவ அ ேத ேபாலத்
ேமவிய காளி யாேலா எய்துவன் வரத்
ீ
தன்ைம.

முன்னுற அகன்ற ஒற்றன் முரண்வலி அதைனச் சிந்தி

அன்னவன் ஆவி கூற்றுக் கடிசிலா அளிப்பன் அல்லான்

அனிகம்வந் தயலின் ஈண்ட ஆழியந் ேத ற் ெசன்று

முைனயிரும் பகழி வரீ ெமாய்ம்பன்ேமல் தூண்டி ஆர்த்தான்.

138

ெகாடுந்ெதாழி லாளன் ெசய்ைக குைரகழல் வரன்
ீ
காணா

முடிந்திட வந்தாய் ேபாலும் முயற்சியீ தழகி ெதன்னா
ெநடுந்தனிச் சிைலகா

ன்றி ெஞேரெலன வைளத்துத் தானும்

அடுந்திறற் கைணநூ ேறாச்சி அறுத்தனன் அவுணன் வாளி.
1443

137

கனல்முகன் இைனய மாற்றங் கழறிேய அவுணத் ெதால்ேபர்

வைனதரு சிைலெயான் ேறந்தி வன்ைமயால் வாங்கி நூறு

1442

136

இன்னினிக் கணம ெதான்றின் இளவலா ருயிைர ெவௗவி

மன்னன்முன் ேபாவ தில்ைல வஞ்சினம் இ ேத என்றான்.
1441

135

வாவியுங் குளனும் ெபாய்தீர் நதிகளும் மற்று ெமல்லாந்

ேதவைர ஏவல் ெகாண்ட சிறப்புைடத் தமிேயன் இங்ஙன்

1440

134

சூலமுந் தண்டும் வாளுஞ் சுடர்மழுப் பைடயுஞ் சீற்றக்

நீலிதன் வன்ைம காண்பான் நிைனந்திவண் விளித்த தன்றி

1439

133

139

ேவறு

அறுத்தெபாழு தத்தில்அவு ணர்க்கரசன் அைமந்தன்

மறத்திெனாடு நூறுசரம் வாலியன் பூட்டிச்

சிறப்புைடய ெசம்மலுறு ேத ைன யழித்துக்

குறித்தவிறல் ெகாண்டுசமர் வால்வைள குறித்தான்.
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1444

ேதரழித லும்ெவகுளி ெசய்திளவல் ஈேரழ்

கூ ய ெநடும்பகழி ெகாம்ெமன விடுத்ேத

ஆரழல் முகத்தவுணன் அங்ைகயிைட ெகாண்ட
மூ வ
1445

ெவஞ்சிைல மு த்தமா

விைளத்தான்.

வில்லது மு ந்திடலும் ேவேறரீசிைல வாங்கிக

கல்ெலன ெவயிற்றணி கறித்திவைன இன்ேன

ெகால்வெனனும் ெவய்யெமாழி கூறிமண நாறும்

அல்லிமல ேரான்பைடைய அண்ணல்மிைச உய்த்தான்.
1446

அத்தைகைம ேநாக்கினன் அயன்பைடைய யானும்

பத்திர ெநடும்பைடெயார் பாணிெகாடு விட்டான்.

வரெனடு
ீ
ெவம்பைட விைரந்துபடர் காைல
யாருநைக ெசய்திட இ ந்துளைத யன்ேற.

1442

அன்னமிைச ேயான்பைட அழிந்திடலும் வரன்
ீ

தன்னது ெநடும்பைட தடுப்பில்வைக ேயகி

வன்னிமுகன் ஆவிெகாடு மாமுடிகள் தள்ளி

மின்னுெவன வரனிைட
ீ
மீ ண்டுபடா ந் தன்ேற.
1449

143

வா தி வளாகம்அைர மாத்திைரயின் உண்ணும்

நாரணன் மகன்பைட நடுங்கிநனி தாழா

1448

142

உய்த்திடின் எனக்குவரும் ஊதியம்என் என்னாச்
சித்தமுறு பூசைன ெசலுத்திவிறல் வரீ

1447

141

145

ேவறு

ெவய்யஅக் கனல்முகன் விளிந்து வழ்ந்தனன்
ீ
ஒய்ெயன அச்ெசயல் உம்பர் ேநாக்குறா

ஐயைன வாழ்த்திநின் றல ன் மா தூய்

ெமய்யணி துகிெலலாம் வசி
ீ யாடினார்.
1450

புறந்தரு கலிங்கமும் பூணும் நாணமும்

துறந்தனா

உவைகயால் ெசால்லும் ஆடலர்

சிறந்துடன் ஆர்த்தனர் ேதவர் அற்ைறநாட்
பிறந்திடு ைமந்தர்தம் ெபற்றி எய்தினார்.

1451

147

எ முகன் அவ்விைட இறப்ப ஆங்கவன்

ெபரும்பைட வரர்கள்
ீ
புலம்பி யாெமலாம்
ஒருசிறு தூதனுக் குைடது ேமாெவனாச்

ெசருவிைனக் குறித்தனர் உலப்பில் தீைமேயார்.

1452

146

148

முற்படுந் தைலவர்கள் மூெவண் ணாயிரர்

ெபாற்புைட இைளயவன் புைடயிற் சுற்றிடாக்

கப்பணந் திகி ேகால் கணிச்சி ேவல்கைத

ெசாற்படு பைடெயலாஞ் ெசா ந்து ேபார்ெசய்தார்.
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1453

ெசய்தது ேநாக்கிேய ெசயிர்த்துச் ேசவகன்

ைகதனில் இருந்தேத

கார்மு கம்வைளஇ

ெநாய்தினில் ஆயிர நூறு ேகாடிேகால்

எய்தனன் ெதழித்தனன் அவுணர் ஏங்கேவ.
1454

இத்திறங் கணமெதான் றிைடய றாமேல

ைகத்தனு உமிழ்ந்திடுங் கைணயின் மாமைழ
உய்த்தனன் தி ந்தனன் உலகம் ேபர்த்திடும்

ெமய்த்திறல் மருத்தினும் விைரவின் ேமவிேய.
1455

எறிந்திடு பைடகளும் எய்த ேகால்களும்

தறிந்தன அவுணர்தந் தைலவர் வடினார்.
ீ

வாழியம் ேதர்நிைர அைனத்தும் இற்றன

பாழியம் ேதாளினான் பகழித் தன்ைமயால்.

வெறாழுக்
ீ
குற்றெதால் பைடகள் வந்திடச்
ீ
ஆெறாழுக் குற்றதால் அமர்ெசய் ஆெறலால்.

நிலவுைட எயிற்றிைட நிவந்த தீக்கனல்

புலவுைட விழுநிணம் புழுக்கல் ெசய்ததால்

தாமயிர்ப் புறவடி தடக்ைக வன்றைல

ஆைமயிற் ேபாவன குருதி ஆற்றிேன.

156

கார்ெகழும் அவுணருட் கலந்த ேசா யின்

தாைரகள் நீத்தமாய் எழுந்து தக்கவர்

ேபருட லுட்ெகாடு ெபயர்ந்த பின்னுற

வா தி வடைவயுண் டுலவு மாண்ெபன.
1461

155

மாைமயில் ெசறிந்தன வடிவின் மால்க

ஏமயிர்த் ேதாைகேயா டிற்று நீங்குற

1460

154

பலவுைட ெநடுந்தைலப் பதகர் துஞ்சலும்

கலிெகழு ெகாடிெயாடு கணமுந் துய்க்கேவ.
1459

153

பாெறாழுக் குற்றன ககனம் பார்மிைச

ேசெறாழுக் குற்றன தைசகள் ெசம்புனல்

1458

152

ேவழமும் புரவியும் துணிந்து வழ்ந்தன
ீ

சூழுறும் அவுணரும் ேதாைலந்து ேபாயினார்

1457

151

முறிந்தன துணிந்தன ெமாய்ம்பு மார்பமுஞ்

ெசறிந்திடு கரங்களும் சிரமும் தாள்களும்

1456

150

157

க யினும் ப யினுங் கால்ெகாண் ேடாங்கிய

குருதியம் புனல்மைழ குலாவும் ைவகலின்

வைரெதாறும் வைரெதாறும் மாறு மாெறழா

அருவிகள் ெசன்ெறன அழுங்கிச் ெசல்லுமால்.
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1462

மீ ளிகள் குருதிநீர் ெவௗ ள மாயதில்

வாளுறு ேவல்களும் வாளும் மற்றவுங்

ேகாளுறு மயிைலயிற் கலவக் கண்டுதங்

ேகளிெரன ெறதிர்வன ெகழும ேவைலமீ ன்.

1463

அழல்ெபாரு ெசக்கர்வா னகத்தின் மாமதிக்

குழுவினர் ேசர்ந்துறக் குலவுங் ெகாள்ைகேபால்
நிழல்ெபாதி கவிைததந் ெநடிய தாளற

ஒழுகிய குருதியின் ஒருங்கு ெசல்வேவ.
1464

தைலகளும் உடல்களும் தைசயும் வா டக்
மறவர்தங் குடா ற் பின்னிேய

வைலெயறிந் தீர்த்தனர் வயெவம் பூதேர.
ஞாளிகள் தி வேதார் மருங்கு நாமெவங்

காளிகள் தி வேதார் மருங்கு கண்ெணலாம்.

சாரதி தைலயினும் புரவி தம்மினுஞ்

ஆருயிர் எய்தியாங் கதுெபற் ெறன்னேவ.
சினவலி அவுணர்தந் திகி

துைனவரு ேகச

துஞ்சச் ேசா நீர்

இனெமன எதி தழீஇ யிரங்கு கின்றேவ.

இ ந்திடு தானவர் இறந்து நீங்கினார்

தி ந்தனர் அயர்ந்தனர் சிலவர் துஞ்சினார்.

165

மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் முத்தைலக்

கழுக்களுங் கால்படக் கவலுற் றார்சிலர்
விழுக்ெகாடு வள்ளுரம் விராய பூழியில்

இழுக்கினர் அழுந்தினர் இறந்துற் றார்சிலர்.

1470

164

வி ந்தஇத் திறமியல் ெவங்க ளத்திைட

கருந்தைல அடுக்கலிற் கழல்கள் தாக்குறத்

1469

163

பூண்டிடு

கைனகட லிைடெசலக் கண்டு ேதைரதம்

1468

162

ேத ைட உலந்தவன் சிரத்துந் துஞ்சிய

ேசா கள் இழிவன ெதாைலந்த ைவயமும்

1467

161

கூளிகள் தி வேதார் மருங்கு கூளியாம்

மீ ளிகள் தி வேதார் மருங்கு ெவன்றிடும்

1466

160

அைலெகழு குருதியா றழுங்குற் ேறகலால்

ெகாைலபு

1465

159

166

பாய்ந்திடு குருதியம் பரைவ ஆற்றிைட

நீந்தினர் ஒருசிலர் நீத்திக் காெலழா

ேதாய்ந்தனர் ஒருசிலர் ஓடி னார்

மாய்ந்தனர் ஒருசிலர் மாய வரேர.
ீ
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1471

காண்ெடாறுங் காண்ெடாறும் அவுணர் கண்ணிைட

ஈண்டிய ெவௗ ளிைட இளவல் ேமனியாய்
நீண்டெதார் ைபயுளாய் நிகழ ஏங்கிேய

மாண்டனர் சிலர்சிலர் வாய்ெவ ரீஇயினார்.
1472

துப்புறு பூதர்பின் ெதாடரத் தாெடாழா

ெமய்ப்பைட முழுவதும் வசி
ீ ஆயிைடத்

தப்பினர் இறுதியில் சாய்ந்து மாய்ந்தவர்

ைகப்பைட வாங்கிேய கடிதுற் றார்சிலர்.
1473

தண்ணுைம வ துடி தக்ைக ேப யாம்

நண்ணினர் நடுவைன நடுக்குந் தானவர்.
ப க்குைவ அ க்குைவ பைடத்த மாமுகத்

கரக்குநர் ஒருசிலர் உயி ன் காதலார்.

நீளிகல் உறுகிலா நிருதர் சம்புவாய்

ஞாளிகள் கவர்தலும் நடுக்குற் றார்சிலர்.

தாயினர் ெதாடர்தலுஞ் சாய்ந்து ேளார்சிலர்
ஆயின அடர்த்தலும் அஞ்சி னார்சிலர்.

இைசகிலர் இறந்தவர் இனத்துள் ேமயினார்
அைசவில ராகிேய அழுங்கி னார்சிலர்.

174

புண்டரு குருதிநீர் புறத்துச் சிந்திட

மண்டமர் தன்னிைட மாண்ட ேகள்வைரக்

கண்டிலர் சிரந்ெதரீஇக் கவன்ற ரற்றிய

ஒண்ெடாடி மாத ன் உலவி னார்சிலர்.

1479

173

விைசெயாடு சாரதர் விரவ ேவற்றுரு

தைசகவர் ஞமலிகள் தைலச்ெசன் றீர்க்கவும்

1478

172

தீயிைன முருக்குறுந் திறல்ெவம் பூதர்கள்

நாயின துருக்ெகாடு நடக்க ஞாளிகள்

1477

171

சூளுறு ேபா ைடத் ெதாைலந்து ேபாகிேய

ஆளுைட வயவர்ஊன் அருந்த ஆயிைட

1476

170

திரக்கமில் அவுணர்கள் இரத்தத் தில்தம

ெநருக்குறு சிரத்ெதாைக நீட்டி ெமய்ெயலாங்

1475

169

எண்ணமில் பைடக்கலம் யாவும் வசிேய
ீ

பண்ணைம இயம்பல பற்றி ஆர்த்திடா

1474

168

175

சூர்த்திடு ேநாக்ெகாடுந் துண்ெணன் ெறய்திேய

ஆர்த்திடு பூதர்வந் தணுக வாய்ெவரீஇ

ேவர்த்துடல் பனிப்பவழ்ந்
ீ
துைதத்தும் ெவய்யதாள்

ேபர்த்திடல் இன்றியும் ேபதுற் றார்சிலர்.

176
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1480

அழிதரு ேவார்தைம அவ ன் முன்னேர

கழிதரும் உயி னர் கணங்க ளாகிவிண்
வழிதரு ெசலவினில் வந்து பற்றிெயம்

பழிதரு வெரனப்
ீ
பணிக்கின் றார்சிலர்.
1481

வல்விைர புறைவைய ேநாக்கி மற்றவட்

ெசல்லுதிர் பூத கள் ெத யக் கண்டிேரல்

இல்ைலயிந் ெநறிதனில் இறந்து ேளாெரனச்

ெசால்லுதிர் நீெரனத் ெதாழுகின் றார்சிலர்.
1482

ஆைசயி ெனாடுதழீஇ அலமந் ேதங்கிய
நாசியீர்ந் திடுதலும் நாணுற் றார்சிலர்.

அடல்ெகழு தூதனால் அவுணர் யாவருங்

கடலுறு வைரயினுட் கலந்து ளார்சிலர்.

தாருயிர் உய்ந்தபின் அங்கண் மாண்டவர்
வரர்கள்
ீ
இவெரன ேமவு வார்சிலர்.

ெவவ்வலி அவுணர்கள் ெவருவி ஓடலும்
ெகௗைவயின் அரற்றின கடலு ைடந்தேபால்.

ெசங்களம் நடுவுறு ெசம்மல் தன்புைட

சங்ைகயில் பூதருந் தைலச்ெசன் றீண்டினார்.

183

எ ந்திடு கனல்முகன் எய்த ெவஞ்சரம்

உரந்தைன யகழ்ந்திட ஒருதன் வன்ைமேபாய்
அரந்ைதயின் மூழ்கிேய அழிந்த வரமா
ீ

புரந்தரன் எழுந்ெதாரு புைடயில் எய்தினான்.
1488

182

அங்கது ெபாழுதினில் ஆடல் முற்றிேய

எங்கணும் நீங்கிய இலக்க ேவந்தருஞ்

1487

181

இவ்வைக துஞ்சினர் அன்றி எண்ணிலா

ைமவரு ெநறிமுயல் மேகந்தி ரப்புரங்

1486

180

சாரதர் குழுவிைனத் தப்பித் தத்தம

ேசா ய துரமிைச துைதயப் பூசிேய

1485

179

ெகடுவது திண்ணம்யாங் ெகடுகி ேலாெமனாக்
குடர்ெகழு ேசா யங் குடிைஞக் கண்ணுறீஇக்

1484

178

காசினி அதனிைடக் கவிழ்ந்த ேகள்வைர

பாசிைழ மாத ற் பரவப் பூதர்கள்

1483

177

184

புண்டர நீறணி புனிதன் பாங்க ன்

மிண்டினர் இவரலாம் ேமவி நிற்றலும்

எண்டகும் இைளயவ

எழுவர் தம்ைமயுங்

கண்டிலன் கவன்றனன் கழறல் ேமயினான்.

185

23
1489

ஆண்டைக வரர்கள்
ீ
அைடய லார்க்ெகதிர்

மூண்டமர் இயற்றிய மூவர் நால்வரும்

மாண்டன ேரெகாேலா மயங்கி னார்ெகாேலா
ஆண்டவர் கிடந்தனர் இயம்பு வெரன்றான்.
ீ

1490

என்றலும் உக்கிரன் என்னுஞ் சாரதன்

உன்றுைண யார்கைள ஒன்ன லன்மகன்

ெகான்றனன் அவருயிர் கூற்றும் ெவௗவினான்
ெபான்றிய ைவப்பிைனப் புகலக் ேகட்டியால்.
1491

ஐம்பதிற் றிரண்டின்ேமல் ஆலம் ஒன்றுள

தம்பியர் மாய்ந்தனர் சரத ேமெயன்றான்.

188

உக்கிரன் இைனயன உைரப்ப யா னும்

மிக்கவன் வினவிேய விழும ேநாயுறீஇப்
பக்கம தாயினர் படர ஏகினான்

ெதாக்குறும் இைளஞர்கள் துஞ்சும் எல்ைலகளாய்.

1493

187

இம்ப ன் முன்னுற இயம்பும் ேயாசைன

தும்பருஞ் சிறிெதன ஓங்கும் ஆயிைடத்

1492

186

189

ேவறு

ஓசைன நூறு நீங்கி ஒலிகழல் வரன்
ீ
எய்தப்

பாசிைல வடத்தின் பாங்ேக ப வுைடத் தம்பி மார்கள்
காய்சின அங்கி ெசங்கண் கான்றிடக் ேளவ ரத்து

வாசெமன் பள்ளி மீ து மாய்ந்தனர் கிடப்பக் கண்டான்.
1494

ீ
புல்லிக்
கண்டனன் விழிகள் ெசந்நீர் கான்றிட வழ்ந்து

ெகாண்டனன் இைளஞர் தம்ைமக் கூவினன் அரற்றிச் ெசவ்வான்

விண்டனன் உயிர்த்து ேமனி வியர்த்தனன் வரன்
ீ
ஆவி

உண்டில ெதன்னச் ேசார்ந்தான் உணர்ந்துபின் இரங்க லுற்றான்.

1495

எம்பிமீ ெரன்னும் ஐேயா எங்ஙனஞ் ெசன்றி ெரன்னும்

நம்பிேனன் உம்ைம என்னும் நானுமக் கயேலா என்னும்.

192

அங்கிமா முகேன நும்ைம அடல்ெசய வல்லான் என்னும்

இங்குநீர் வடிந்தீர் என்றால் என்ெசய்வன் தமிேயன் என்னும்

துங்கெவம் பைடகள் ஏந்திச் சூழந்துடன் துைணயாய் வந்த

உங்கைளத் ேதாற்றி யாேன உய்ந்தனன் ேபாலும் என்னும்.

1497

191

தம்பிமீ ர் தம்பி மீ ர்என் றுைரத்திடும் தழுவிக் ெகாள்வர்ீ

ெவம்பிேனன் என்னும் என்ைன விட்டகன் றீேரா என்னும்

1496

190

193

அம்மேவவ விதிேய என்னும் ஆதகா துனக்கீ ெதன்னும்

இம்ெமனச் ெசல்லா தின்னும் இருத்திேயா உயிேர என்னும்

ெசம்ைமெகாள் குணத்தா ேராடு பிறப்பேர சில ங் ெகன்னும்

எம்ைமயா ளுைடய வள்ளற் ெகன்னினி உைரக்ேகன் என்னும்.

194

24
1498

சீ ள ைமந்தர் துஞ்சச் சிைலெயாடு தி ேவன் என்னின்

ஆெரனக் ெகாப்புண் டம்மா அழகிெதன் னாற்றல் என்னும்

சூரர்தங் கிைளைய எல்லாந் துண்ெணனச் ெசன்று சுற்றி

ேவெராடு முடித்தால் அன்றி அகலுேமா ெவகுளி ெயன்னும்.
1499

துப்புைட வில்லின் கல்வித் துைணவர்கள் ஈண்டு துஞ்ச

ெவப்பைட தூண்டி னாேனா எ முகத் தவுணன் என்னும்
அப்பைட நல்கு ேதவர் ஆர்ெகாேலா அறிேயன் என்னும்

ெமய்ப்பைட ேவலி னாருக் கடியேரா விைனேயம் என்னும்.
1500

விடுவேனா இவ்வூர் என்னும் எந்ைததன் பைடையச் சூர்ேமல்

படுவேனா துயரத் ெதன்னுஞ் ெசய்வெதன் பாவி என்னும்.
ஒன்றிய துைணவர் தம்ைம ஒருங்குடன் படுத்த நீரால்

ெபான்றிலன் அளியன் ேபாலப் புலம்பினன் வறிேத என்னும்.

198

வில்லிைனப் பார்க்கும் ெசங்ேகழ் ேவலிைனப் பார்க்கும் ஏைன

மல்லலம் பைடையப் பார்க்கும் வாளிையப் பார்க்கும் வரச்
ீ
ெசால்லிைனப் பார்க்கும் வந்து சூழ்தரு பழிையப் பார்க்கும்
எல்ெலன எயிற்றின் பந்தி கறித்திடும் கவலு மன்ேற.

1503

197

இன்றமர் ெசய்து பட்ட எ முகன் தன்பால் அன்ேறா

ெவன்றிய ெதன்னும் என்றன் வரமா
ீ
சுணட ெதன்னும்

1502

196

அடுவேனா அவுணர் சூழ்ைவ என்றிடும் அனலி உண்ண

விடுவேனா என்னும் அந்ேதா அஞ்சினன் ேவலுக் ெகன்னும்

1501

195

199

அருந்துயர் எய்தி இவ்வா றழுங்கிேனான் எளிய னாகி

இருந்தனன் அல்லன் ஏங்கி யாதுேமார் ெசயலும் இன்றி

வருந்தினன் அல்லன் கானின் மருந்தினுக் குழன்றான் அல்லன்

விைரந்துதன் இைளயர் தம்ைம எழுப்பேவார்
விைனயங் ெகாண்டான்.

1504

நாற்றைல யுைடய அண்ணல் நாரணன் முதேலா

200
நல்க

ஏற்றிடு பைடயில் ஒன்ைற இைளயர்கள் எழுவர் மீ து

மாற்றலன் விடுத்தான் என்னின் மற்றவர் ஆவி உண்ேடான்

கூற்றுவன் அன்ேறா என்னாக் குறித்திைவ கூற லுற்றான்.
1505

201

ேவறு

ஊேனா டாவிக் கின்பம் விரும்பி உழல்கின்ற

வாேனா ேரேபால் தானவ ேரேபால் வழெசல்லா

ஏேனா ேரேபால் எண்ணின ேனெகால் எமர்ஆவி

தாேன உண்பான் கூற்றுவன் என்னும் மிேயாேன.

1506

202

வி யுமு ணர்ச்சிைய மாற்றுவ தல்லால் விண்ேணார்கள்

ஒருபைட தானும் நங்கள் இனத்ைத உயிருண்ணா

ெத முக ெனன்பான் அட்டனன் அன்ேற இைளேயாைரத்
த யல னாகிக் ெகான்றவ னம்மா தானன்ேறா.

203
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1507

ேபாதத் துக்ேகார் ைவப்பிட மாேயார் ெபாறியாகி

மூதக் ேகார்எண் டாரக மூல ெமாழிக்ேகட்டு

ேவதத் ேதாைன ெவஞ்சிைற பூட்டி விதியாற்றும்

ஆதித் ேதவன் தம்பியர் என்ப தறியாேனா.
1508

ஆறுபட் பட்ட ஐயிரு காலத் தரன்நாமங்

கூறிட் ேடவாச் ேசய்உயிர் வவ்வக் குறுகுங்கால்
சீறித் தாளால் தாக்கிய சின்னஞ் சிறிதுந்தான்

மாறிற் றில்ைலக் கூற்றது தானும் மறந்தாேனா.
1509

சீலந் தன்னால் ஓர்விழு ேபாைதச் சிவனுக்ெகன்

காலன் பன்னாள் தூங்கிய வண்ணங் காணாேனா.

206

நஞ்சிற் றீயன் ேவட்டுவன் அன்ேறார் நாள்முற்றும்

துஞ்சற் றுணற் றரன்மிைச வில்வந் தூர்த்ேதாைன

ெவஞ்ெசாற் கூறிப் பற்றலும் யாங்கண் மிகஎற்ற
அஞ்சித் தன்தூ தாயினர் ேபான தறியாேனா.
1511

205

ேறாலங் ெகாண்ேட விண்ணிைட புக்ேகான் உயிர்ெவௗவிச்

சூலந் தன்னிற் கண்ணுதல் ஏற்றச் சுழலுற்றுக்

1510

204

207

அக்கா லத்தின் எல்ைலயின் ைமந்தற் கரெவன்ேற

முக்கா ேலாதித் தீைம குறித்ேத முடிேவாைன **
ெமய்க்கா லன்தூ தாயினர் பற்ற விடுவித்ேதம்

இக்கால் ெகாண்ேட அவைர உைரத்தேதன் யானன்ேறா.
( ** ஒரு ேவடன் தன் மகனுக்கு இறுதிக்காலத்தில்,

ஆகர [பிடுங்கு], பிரகர [அடி], சங்கர [ெகால்] என்னும்

ெசாற்கைளக்கூறி, அதன்படி நட என்று கட்டைளயிட்டு மாண்டான்

அச்ெசாற்கள் தீைம குறித்தனவாயினும் சிவநாமம்
அடங்கப் ெபற்றைமயால் அவன்

சிவகதி அைடந்தான் என்பது இங்குக் குறித்த வரலாறாகும்.)
1512

ெமச்சியல் ெகாள்ளாத் துன்மதி யாலும் மிகெவய்ய

துச்சக னாலும் ஏைனய ராலுந் ெதான்னாளின்

இச்சக மாற்றுந் தன்னிைற நீங்கி இடெரய்தி

அச்ச முழந்ேத பட்டது சண்டன் அயர்த்தாேன.
1513

209

நீறு முகத்தார் கண்டிைக பூண்டார் நிமலன்ேபர்

கூறு முகத்தார் தம்புைட ெசல்லக் குைலகூற்றன்
ஆறு முகத்தான் அடியவர் ஆவி யைலத்தாேன

ேசறு முகத்தாழ் க ைய யடாேதா சிறுபுள்ளும்.

1514

208

ேவறு

என்னு மாற்றங்கள் இயம்பிேய இைளயவன் எழுந்து
பின்னர் யாத்திடு தூணியில் ஒருசரம் பிடுங்கித்

210

26
தன்ன கங்ெகாேட யன்னதன் தைலதனில் தரும

மன்னர் மன்னவன் கண்டிட இத்திறம் வைரவான்.

1515

ேவலு ைடத்தனி நாயகற் கிைளயவன் விடுத்ேதன்

கால நாடுறு கூற்றுவ ெனன்பவன் காண்க

ேகால ெவஞ்சிைலத் துைணவர்தம் ஆருயிர் ெகாண்டாய்
வாலி ேதாவிது விடுக்குதி கடிெதன வைரந்தான்.

1516

ெபான்ென டுஞ்சிைல வாங்கியப் பகழிையப் பூட்டிப்

மின்ென னச்ெசன்றி யமபுரம் புகும்வைக விடுத்தான்.

விைரந்து ெதண்கடல் ஏைழயுங் கடந்துவிண் ேணாங்கி
புரந்த னிற்ெசன்று மறலிதன் முன்புேபாந் ததுேவ.

அடுத்து வழ்தலும்
ீ
விம்மிதம் எய்திேய அவன்ெசன்
விடுத்த தாகலு முற்றுற உணர்ந்தனன் விைரவில்.

துயரு ழந்தஞ்சி ஈண்டிலர் இைளயவன் துைணவர்
கயிைல ேயகிேய இருப்பதா உணர்ச்சியிற் கண்டான்.
கண்டு ேதறினன் கடாமிைச ஏறினன் கடுங்கால்

அண்டர் நாயகன் கயிைலயஞ் சாரைல யைடந்தான்.

மான ேவற்பைட அவுணர்தம் பைடகளின் மாண்ட

கான விஞ்ைசயர் பாடல்ேகட் டிரப்பது கண்டான்.

218

ெதாழு மற்றவர் முன்னுற மறலிேபாய்த் துன்னி

முழுது ணர்ந்துள ீர் நுங்கைள நாடுவான் முன்ேனான்

ஆழகி ெதன்றிவண் இருப்பெதன் என்ைனயும் அயிர்ப்பான்

எழுவி ருங்கடி ெதழுவிர்இப் பூதேரா ெடன்றான்.

1523

217

ஆன காைலயில் ஆயிைடப் ெபாதும்பெரான் றதனின்

ேசைன வரர்கள்
ீ
சூழ்தர எழுவருஞ் சிறந்து

1522

216

ெகாண்ட தாைனகள் சூைறயங் காெலனக் குழுமப்
பண்டு தானுைற பதியிைன நீங்கினன் படரா

1521

215

அயில்ெந டுங்கைணப் பாசுரத் தகலம துணர்ந்து

பயில எங்ஙனஞ் ெசன்றன ேராெவனப் பார்த்தான்

1520

214

ெதாடுத்த அக்கைண அந்தகன் முன்புதுண் ெணனப்ேபாய்

ெறடுத்து ேநாக்கினன் வரவா
ீ
குப்ெபயர் இளவல்

1519

213

கரந்ைத சூடுவான் திருமகற் கிைளயவன் கைணமுன்

இருந்த மாேனேசாத் தரகி த் ெதன்புறத் தியம

1518

212

ெசந்ந லங்கிளர் தன்னகத் தின்னவா தீட்டிப்

பன்னி ரண்டுேதாள் விமலைன மனங்ெகாடு பரவி

1517

211

என்ற காைலயில் எழுவரும் எழுந்திரு மருங்கு

நின்ற பூதர்கள் யாவரும் ேபாந்திட நீங்கி

219

27
ஒன்ெறார் மாத்திைர ஒடுங்குமுன் அவுணர்ேகான் உைறயும்
மன்றல் மாநகர் அடுகளம் புக்கனர் மன்ேனா.

1524

புக்க காைலயின் எழுவரும் தம்முடன் புகுந்தார்

மிக்க பா டத் தைலவர்கள் யாவரும் விைரவில்

ெதாக்கு வழ்தரு
ீ
மியாக்ைககள் உற்றனர் சுரர்கள்
அக்க ணந்தனிற் பூமைழ தூவிநின் ற த்தார்.

1525

முன்ன வன்றன தடிக்கம லங்கைள முைறயால்

ெபான்னின் மார்புறப் புல்லினன் எல்ைலதீர் புகேழான்.

எல்லி னாெனன விளங்கினான் அவுணைர இனிநான்
ெசால்லி னான்மகிழ் வாயினான் புன்கணும் ெதாைலந்தான்.

கண்டு வரமா
ீ
புரந்தர னுங்கணத் தவரும்

ெகாண்டல் கண்டிடு சாதகம் ேபால்உளங் குளிர்ந்தார்.

துன்ன தாகிய வந்தனன் இளவைலத் ெதாழுது

முன்னி கழ்ந்திடு வரன்முைற ேகெளன ெமாழிவான்.
எழுதி றத்தரும் இங்ஙனம் தம்முடல் விட்டுக்

அழிெப ருந்துயர் உழத்தலில் ெத ந்திைல அதைன.

தங்கள் பாலினுஞ் ெசல்லுதற் கஞ்சுறுந் தமிேயன்
ெவங்க கனற்ெபாறி யுண்பேரா பசிப்பிணி மிகினும்.

227

விைனய முன்னிநீ விடுகைண ேநாக்கியான் ெவௗ ளித்

தனிவ ைரப்ெபருஞ் சாரலில் ேபாந்துசா ரதேரா

டுனது தம்பியர் தங்கைள விளித்திவண் உய்த்ேதன்

முனிவு ெகாள்ளைல ஐயஎன் னிைடெயன ெமாழிந்தான்.

1532

226

அங்க மீ தினில் நீறுகண் டிைகயிைன அணிந்தார்

இங்கு நின்இைள ய உயிர் ெகாள்வேனா எவரும்

1531

225

குழுவி ேனாடுேபாய்க் கயிைலயஞ் சாரலில் குறுகி

வழிப டுஞ்சில பூதரும் சுற்றிட வதிந்தார்

1530

224

அன்ன தாகிய எல்ைலயில் கூற்றனும் அனகம்

மின்னு லாவிய ேவலினாய் தமியைன ெவகுண்டாய்

1529

223

எண்ட குந்திறல் எழுவரும் பிறரும்உய்ந் ெதழுதல்

திண்டி றற்புைன இலக்கரும் உவைகயிற் சிறந்து

1528

222

புல்லி னான்இள வரைரப்
ீ
புயங்கமுண் டுமிழ்ந்த

வில்லி னால்அடல் ெசய்வேதா அ ெதன விறலும்

1527

221

இன்ன ேவைலயின் எழுவரும் பைதபைதத் ெதழுந்து

ெசன்னி தாழ்வுற வணங்கினர் ெசங்ைகயால் எடுத்துப்

1526

220

அந்த கன்ெமாழி வினவலும் ஐயனுக் கிளவல்

நந்து யர்க்கடல் சுவற்றிைன கயிைலயின் நமர்கள்

228

28
வந்த தன்ைமையத் ேதற்றில மயங்கியீண் டுற்றாம்

புந்தி ெகாள்ளைல யாவது நீெயனப் புகன்றான்.
1533

புகல லுற்றபின் விைடெகாண்டு கூற்ெறனும் புத்ேதள்

உவைக தன்ெனாடு தன்புரத் ேதகினன் ஒன்னார்
இகைல ெவ கிேய பூதரும் துைணவரும் ஏத்த
நிக

1534

லாதவன் அன்னேதார் களத்திைட நின்றான்.

230

நின்று மற்றிைவ நாடிய ஒற்ற நீள் நக ல்

ெசன்று சூரைனத் ெதாழுதுநின் மதைலேபார் ெசய்து

ெவன்றி ெமாய்ம்பினன் விடுத்திடு வரன்மாப்
ீ
பைடயால்
ெபான்றி னான்ெபாடி யாகிவழ்ந்
ீ
தனெனனப் புகன்றார்.

1535

229

231

ேவறு

அக்கா ைலதனில் அவுணர்க் குெளலாம்
மிக்கான் புவியின் மிைசவழ்ந்
ீ
தயரா
எக்கா லுமுறா தவிடர்க் கடலுட்

புக்கான் ெமலிேவா டுபுலம் புறுவான்.

1536

உண்ேண யமதாம் உயிேர உறேவ

கண்ேண மணிேய கனல்மா முகேன

விண்ேண கிைனேயா இவண்மீ ள் கிைலயால்

எண்ேணன் உயிர்வாழ்க் ைகையயிங் கினிேய.

1537

வந்துற் றெதார்தூ தன்மைலந் திடலான்
அந்தத் துயர்இங் ஙனமா றியேதா.

மாறா மகிழ்வுற் றிடைவத் துமனத்

கூறாய் இதுவுங் குமரற் கியல்ேபா.

சீேரா திமேனா திருமா லவேனா

ேநேரா தியெவாற் றடநீ முடிெகன்

ெபாய்விட் டிடுதூ துவர்ேபா

236

ைடநீ

ெமய்விட் டைனெயன் றுவிளம் பினரால்

ெநய்விட் டவயிற் பைடேந ரலன்முன்

ைகவிட் ெடைனேய குவதுன் கடேனா.

1541

235

காேரா திமருங் குளகா ரணேனா

றாேரா தினேரா அதறிந் திலேன.
1540

234

ேதறா இகல்ெசய் திடுேத வெரலாம்

தாறா இடர்என் வயின்ஆக் கிைனயால்

1539

233

எந்ைதக் கிைளயான் தைனயிந் நக ன்

ெநாந்துற் றைனெமய் யுநுடங் கிைனயால்

1538

232

தூதா னவன்வா ளிதுணித் திடவிண்

மீ ேத கிைனெயன் றுவிளம் பினர்அப்

237

29
ேபாேத அதுணர்ந் துெபாறுத் தனனால்

ஏேத துெபாறா தினெமன் னுயிேர.
1542

ஆவா தமிேயன் அயர்வுற் றிடேவ

மூவா இளைமந் தமுடிந் தைனேய
ஓவா துமகப் ெபறேவாங் குதவத்

ேதய்வார் களுமுண் டுெகால்இன் னமுேம.
1543

ெசால்ேல துமுைரத் திைலதுன் புறுேவன்
வல்ேல தழுவிக் ெகாளவந் தருேள.

240

ெசய்யாய் க யாய் திருேவ சிறுவா

ெமய்யா ருயிேர விடலாய் அடல்ேவற்

ைகயாய் அரேச களிேற தமிேயற்

ைகயா ெவைனநீ யும்அயர்த் தைனேயா.
1545

239

எல்ேல உைனநம் புவெதன் அகல்வாய்

கல்ேல புைரநின் கவின்மார் பதைன

1544

238

241

என்றின் னனபன் னியிரங் குதலும்

நன்றன் ைனயேதார்ந் துநடுக் கமுறாத்
துன்றுந் துயரக் கடல்துன் னினளால்
அன்றந் நகர்மிக் கதழுங் குரேல.

242

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1545
------

9. மூவாயிரர் வைதப் படலம்* (1546 - 1633)

( * நாலாநாட் பகேல மூவாயிரவர் வைத நிகழந்ததாகும்.)
1546

ஆயேதார் காைலமூ வாயிர ரத்ெதாைக

ேமயின ைமந்தர்கள் வினவி ஈெதலாம்

மாயிரு விசும்பிைன அளாவு மன்னவன்

ேகாயிைல யைடந்தனர் குழுெவா ேடகினார்.

1547

துன்னுறு பழிெயனும் சூைற எற்றிட

இன்னலந் ெதண்டிைர எறிய ைவகிய

மன்னியல் ேநாக்கிேய வணக்கம் ெசய்ெதழீஇ

முன்னர்நின் றிைனயன ெமாழிதல் ேமயினார்.

1548

2

உரமிகும் இலக்கரும் ஒழிந்த எண்மரும்

ெபருவிறல் ெமாய்ம்பனும் பிறரும் உற்றுழி

எ முக ெனாருவைன ஏவி னாய்அவன்

ெசருவிைன அவெராடு ெசய்ய வல்லேனா.
1549

1

வலியவர் தம்ைமயும் வரம்பின் மிக்குறின்

ெமலியவ ராயினும் ெவன்று ேபாவரால்

3

30
உலகினில் வழக்கமீ துணர்ந்தி லாய்ெகாேலா
கைலபயில் கற்புைடக் காவல் மன்னேன.

1550

ஒட்டலர் குழுவினுள் ஒரும கன்றைன

விட்டைன ேமல்வரும் விைனயம் ஓர்ந்திைல
அட்டுறு த னாய் அம ல் அங்கவன்

பட்டனன் என்றிடிற் ப தற் பாைலேயா.

1551

யாமுளம் இரணியன் இன்னும் உற்றுளன்

ேகாமகன் உளன்ஒரு குைறயுண் டாகுேமா.

கண்ணகல் ேதர்ப

களிறு தானவர்

பண்ணைல ஐயஅப் ப சு ேகட்டிநீ.

சூழ்தரு பைடக்ெகாரு ெதாைலவும் இல்ைலயால்

பீைழயின் உறுவதும் ெபருைமப் பாலேதா.
நின்றுவா னளெவலாம் நிவந்த ேமருவாங்

இன்றுகா றாகேவ இறந்த ேசைனேய.

சிறந்திடு தைலைமயுந் திறலும் ஆக்கமும்

புறந்தரு கின்றேதா ரமரர் ேபாலேவ.

சண்டைனப் பவனைனத் தழைல யாைரயும்
ெகாண்டைண கின்றனம் குறிப்ப தாகுேமல்.

11

விண்ணிைன அைலக்கவும் ேமரு ெவற்ெபாடு

மண்ணிைன மறிக்கவும் வடைவ மாற்றவும்

எண்ணிைன என்னினும் யாங்கள் எந்ைதநின்

உண்ணிைன வின்படி முடித்தும் ஒல்ைலயில்.

1558

10

அண்டர்தம் முதல்வைன அயைன மாயைனச்

விண்ெடாடர் ெசலவினில் விைரந்து பற்றிேய

1557

9

மறந்தைன யாகிேய வலிய னாகுநீ

இறந்தவர் தைமநிைனந் திரங்கற் பாைலேயா

1556

8

குன்றிேனார் திைனத்துைண குைறந்த தன்னதால்
துன்றுநந் தாைனயுள் துன்ன லார்ெபார

1555

7

ஏெழனுங் கடல்வறந் திடினும் நின்னடி

ஊழியும் அழிகுறா ஒருவ நீயிவண்

1554

6

நண்ணல ராயிேனார் நலிந்து ெசற்றிடக்

எண்ணில மாய்ந்தெவன் றிைறயும் ஆகுலம்

1553

5

தீமுகன் ஒருவனுக் கிரங்கித் ேதம்பைல

தாமைர மகிழ்நைனத் தைளப டுத்திய

1552

4

பன்னுவ ெதன்பல பணித்தி யாங்கள்ேபாய்

முன்னுறு பூதைர முரண்ெகாள் வரைரப்
ீ

12

31
பின்னுறு கந்தைனப் பிறைர ஈண்ெடாரு

கன்னலின் ெவன்றுநின் கழல்கள் காண்டுமால்.

1559

என்றிைவ புகறலும் இடுக்கண் நீங்கிேய

நன்றிது ைமந்தர்காள் நடமின் ேபார்க்ெகன

வன்றிறல் முதல்வைன வணங்கிக் ைகெதாழா

நின்றவர் ஏவரும் நீங்கி னாரேரா.
1560

13

14

ேவறு

வன்னச் சிைலெகாண் டனர்வான் கவசந்
துன்னுற் றிடுவித் தனர்தூ ணியிைன

ெவன்னிற் ெசறிவித் தனர்ெவவ் விரலிற்

ெபான்றுற் றிடுபுட் டில்புைனந் தனரால்.
1561

சீர்புக் குறுைக பைடெசங் ைகெகாளாத்

தார்புக் கமர்தும் ைபதைனத் த யா

மார்புக் கலமாக் கலன்வர்க் கமிடாத்
ேதர்புக் கனர்வந் தனேச ைனகேள.
1562

சங்கங் கள்முழங் கினதண் ணுைமேகா
துைவத் தனவால்

அங்கங் குருமுற் றனவா ெமனேவ.

கவளக் க எண் ணிலகா மருசீர்

உவணுற் றிடுேத ரும்உலப் பிலேவ.

தழங்குற் றனேதர் ஒலிதந் தனவால்

விழுங்குற் றனபா ெராடுவிண் ணிைனேய.

ஆடுற் றனதா

ல்அளித் ெதாகுதி

கூடுற் றனகூ ளிகுனித் தனேவ.

20

ெதாைகயா ைனகடம் ெமாடுசூழ் க யின்

தைகயா யினதா னவர்தம் முருவஞ்

சிைகயா ரழலா யினெசன் னிெயழும்
புைகயா னதுவான் எழுபூ ழியேத.

1567

19

நீடுற் றிடுேதர் களின்நீள் துவசம்

பாடுற் றனெவங் ெகாடிபா றுமிைச

1566

18

முழங்குற் றனபல் லியமும் மதமாத்

அழுங்குற் றனவாம் ப யாங் கைவகள்

1565

17

அவுணப் பைடெயண் ணிலஆற் றல்மிகுங்

இவுளித் ெதாைகஎண் ணிலவட்
ீ டமுறா

1564

16

ெடங்ெகங் குமியம் பினேவண் படகந்

துங்கங் ெகழுேப

1563

15

இப்பான் ைமயதா கிெயழுந் துபைட

அப்பால் விரவுற் றுழிஅன் னதுகண்

21

32
ெடாப்பா ருமில்சூ ரன்உகந் தருள்கூர்

ெமய்ப்பா லகர்ெசன் றனர்ெவய் ெதனேவ.
1568

மூவா யிரர்தா ைனகள்முந் துெசல

ஏவா ெமனெவம் ைமெகாேட குதலுந்

ேதவா னவர்கண் டனர்சிந் ைதெவரீஇ

யாவா ெவனஅஞ் சியழுங் கினேர.
1569

ெமய்க்கார் புவிெசன் றுவிைரந் தனேபால்
புக்கார் அதுகண் டனர்பூ தர்கேள.

முதிர்கின் றசினங் ெகழுெமாய் யவுணர்
கள்அண் டெமலாம்

பிதிர்கின் றனேந மிபிளந் ததுேவ.

ேதாள்ெகாண் டிடுெவங் கைததூண் டினரால்
நீள்ெகாண் டைலயன் னநிசா சரேர.

சூலப் பைடவிட் டனர்ெதால் ப திக்

சாலப் பைடநின் றுதளர்ந் திடேவ.
அடுகுற் றிடுசூ லமடற் கைதகள்

படுகுற் றனர்ஆர்த் தனர்பா

டேர.

தாழ்கின் றனெசம் புனல்சாய்ந் தனவால்

மூழகின் றனேபய் ெகாடிெமாய்த் தனேவ.

29

மறக்குஞ் சரமா யினவாம் ப ேதர்

சிறக்கின் றனபட் டனதீ அவுணர்

துறக்கின் றனர்ஆ விெதாைலந் திடுவார்
இறக்கின் றகணங்களுெமண் ணிலேவ.

1576

28

வழ்கின்
ீ
றனபட் டிடும்வ ீ ரருடல்

ஆழ்கின் றனேவ ைலயில்அங் கதன்வாய்

1575

27

ெதாடுகுற் றனர்ேந மிகள்தூண் டிடுவார்
விடுகுற் றனர்ெவற் பிைனெவவ் வசுரர்

1574

26

ேகாலப் பைடவிட் டனர்குந் தமுடன்

ஆலப் பைடவிட் டனர்ஆ டுகுறட்

1573

25

வாள்ெகாண் ெடறிகின் றனர்வல் ெலழுவுத்

தாள்ெகாண் டசிைலக் கைணதாஞ் ெசா வார்

1572

24

எதிர்கின் றனர்பூ தர்கேளற் றனரால்

அதிர்கின் றனேப

1571

23

அக்கா ைலயின்மூ வைகயா யிரரும்

ெதாக்கா டல்பு ந் திடுெதால் நிலேமற்

1570

22

ேவறு

காணாவது மூவாயிரர் கனல்ெவஞ்சினந் திருகிக்

ேகாணாகம ெதனேவயடுங் ெகாடும்பூதைரக் குறுகி

30

33
நீணாகம ெதனவிண்ெடாட நிமிர்ெவஞ்சிைல குனியா

ேவணார்குணத் ெதாலிெகாண்டர் இதுெகால்லுரு ெமனேவ.
1577

வாங்குற்றிடு சிைலதன்னிைட வல்ேலசர மா

தூங்குற்றிடு புயலாெமனச் ெசா ந்தார்ெசா ந் திடலும்

ஏங்குற்றன பூதப்பைட இ கின்றன அதுகண்

டாங்குற்றிடு கணவரர்கள்
ீ
அவுணர்க்ெகதிர் புகுந்தார்.
1578

துண்டத்தவர் ப மான்ெதாைக ெதாைலப்பார்சிலர் பாகன்
அண்டத்தினில் அவர்ேதெரடுத் ெதறிவார்சிலர் அம்மா.

மழுக்ெகாண்டவர் சிைலயிற்றிட எறிவார்சிலர் வைரயின்
பழுக்ெகாண்டிடு கவடாெமனப் பறிப்பார்சிலர் முறிப்பார்.

மூவாயிர ெரனுைமந்தர்கள் முனியாச்சிைல குனியா
தீவாயுமிழ் கனல்வாளிகள் ெசா கின்றனர் ெத ந்ேத.
ேநர்புற்றமர் பு கின்றவர் ெநடுந்தீவடிக் கைணகள்

ேசார்புற்றிடத் தளர்ந்ேதமனந் துயருற்றிட நின்றார்.

36

கலக்கித்தட மலர்சிந்திடு களிறாெமன அடல்ெசய்

விலக்கற்கரு மூவாயிரர் வில்லாண்ைமயும் வல்லார்

அலக்கட்படு கணவரர்கள்
ீ
அழிகின்றது ேநாக்கி
இலக்கத்த

1583

ேலாராயிரர் எ யாெமனச் ெசயிர்த்தார்.

37

குன்ேறெயன மிைசேபாகிய ெகாறறப்புயத் தவன்முன்

ெசன்ேறெதாழு திப்ேபா ைனச் சிறேயங்களுக் கருண்ேமா

என்ேறயுைரத் தனாேவண்டலும் இைளேயான்அதற் கிைசயா
நன்ேறயம
1584

ெசயநீவிர்கள் நடமின்ெனன அகன்றா

.

38

விசயன்சயன் இடபன்கர வரன்அதி
ீ
ேகாரன்

அசலன்அதி குணன்வாமனன் அனந்தன்அக ளங்கன்
வைசயில்புகழ் அனகன்சத வலிமாருதன் வருணன்
சசிகண்டகன் முதலாயிரர் சம ன்றைல புகுந்தார்.

1585

35

மார்புற்றிடத் தடந்ேதாெளனும் வைரயுற்றிட முகத்தின்
சார்புற்றிடக் கரமுற்றிடத் தாளுற்றிடச் ெசந்நீர்

1582

34

தாவாதுயர் கணவரர்கள்
ீ
சமர்இவ்வைக பு ய

ஓவாதுக முடிெவல்ைலயில் உருமுச்ெசறி வனேபால்

1581

33

எழுக்ெகாண்டவர் தடமார்பினில் எறிவார்சிலர் எ வாய்

குழுக்ெகாண்டவர் அனிகந்தைனக் ெகால்வார்சிலர் வார்வில்

1580

32

தண்டத்தவர் தடந்ேத ைனத் தகர்ப்பார்சிலர் தருவின்

கண்டத்தைல உருளும்படி யுைதப்பார்சிலர் கரத்தால்

1579

31

முந்துற்றிடும் அவர்யாவரும் மூவாயிரர் எதிர்ேபாய்க்

கந்தக்கட வுைளஅன்ெபாடு கருத்திற்ெறாழு ேதத்தி

39

34
ைமந்துற்றிடு தங்கார்முகம் வைளயாவடி வாளி

அந்தத்தினி முகிலாெமன அவர்ேமற்ெசா ந் தார்த்தார்.
1586

40

ஆர்க்கின்றெதார் ெபாழுதத்தினில் அவர்வில்வலி தன்ைன

மூர்க்கன்தரு மறைமந்தர்கள் மூவாயிரர் காணாக்

கூர்க்கின்றெதார் ெநடுவாளிகள் குணிப்பில்லன பூட்டிச்

சூர்க்ெகாண்டல்கள் தம்ேமாடமர் பு ந்தாெலனச் ெசா ந்தார்.
1587

மூவாயிரர் விடும்வாளிகள் முடுகிக்கடி ேதகித்

தாவாவிற ேலார்ஆயிரர் தம்வாளிைய அடுமால்

ேமவார்புகழ விறல்ைமந்தர்கள் ெவவ்வாளிகள் அவுணர்
ஏவானைவ துணியும்படி எதிர்சிந்திடும் விைரவில்.

1588

ெதவ்வாகிய மூவாயிரர் சிைதவித்தனர் சரத்தால்

ந்ேதெயமர் அவுணன்தரு ைமந்தர்

ைகவார்சிைல ெயாடுேத ைன அழித்தார்கைண தூண்டி.
இலக்கத்தவர் எதிர்கின்றவர் ஏமப்படு ேதைரச்

மைலக்கட்படும் அ ேபாற்புைட வருேத ைடப் புகுந்தார்.

44

சிைலேபாய்க்கட விச்ெசன்றிடு ேதர்ேபாயடல் ெசய்யும்

ெகாைலேபாயனி கம்ேபாயுளங் ெகாள்ளும்ெபரு மிதத்தின்
நிைலேபாய்ெவகு ளுற்ேறபுவி நின்ேறார்தைமப் பிணித்த

வைலேபாகிய மாேனெயன வைளத்தார்வய ைமந்தர்.
1591

43

சிைலக்கட்படு ெநடுெவங்கைண சிந்திச்சிைத வித்ேத

நிலக்கட்பட மூவாயிரர் ெதாைகதன்ைனயும் நிறுவி

1590

42

இவ்வாறமர் பு கின்றுழ இலக்கத்தவர் ேதைரத்

அவ்வாறுெத

1589

41

45

ேவறு

ெபாலம்படு ேதெராடு ெபான்ற வன்ைமேபாய்த்
தலம்படும் அவுணர்கள் தளர்தல் ேமயினார்
இலம்பைட வந்துழ ஈதல் சான்றவர்

குலம்படு துயெராடு குைறயும் தன்ைமேபால்.
1592

பறித்தனர் வைரகைளப் பழும ரம்பல

முறித்தனர் வியர்பபுறு ெமாய்ம்பர் தம்மிைசச்

ெசறித்தனர் அண்டமும் திைசயும் ஞாலமும்
மைறத்தனர் அமரரும் மருட்ைக எய்தினார்.
1593

46

47

ெதவ்வைர யாகிய சிறார்கள் ெதான்மரங்

ைகவைர வசலுங்
ீ
கைணகள் தூண்டிேய

இவ்வைர ெயனுங்கணத் திறுத்து வட்டினார்
ீ

ஐவைர ெவன்றிெகாள் அனிக வரேர.
ீ

48

35
1594

அட்டடல் ெகாண்டிடும் அவுணர் இவ்வைக

விட்டன கி ெயலாங் கைணயின் வட்டிேய
ீ
ெநட்டழற் பகழிகள் நிறத்தின் மூழ்குறத்

ெதாட்டனர் உறுப்ெபலாந் துைளத்தல் ேமயினார்.
1595

துைளத்திடு கின்றுழிச் ேசா

சாய்ந்திட

விைளத்தனர் ஒருசிலர் இ ந்திட் டார்சிலர்

கைளத்தனர் ஒருசிலர் கனன்று நின்றுேபார்
விைளத்தனர் ஒருசிலர் பிறங்கல் வசுவார்.
ீ

1596

காவலர் ேத ைனக் கரங்க ளாெலடா

ஓெவன அமரர்கள் புலம்பி ேயாடேவ.
நீசர்கள் ஒருசிலர் ேநமி ெசன்றிட

ஆசுக மைழெசா ந் தார்த்துப் ெபாங்கினார்.

தூண்டிட அவுணர்கள் ெதாைகயிற் பற்பலர்
ஆண்ெடதிர் புகுந்தனர் அசனி ஆர்ப்பின .

இறுத்திடு தன்ைமேபால் எந்ைத பின்வரு
பறித்தனர் முறித்தனர் படியில் வசினார்.
ீ

ெசற்றெமா ெடம்பிரான் ேசைன வரர்கள்
ீ

எற்றினர் அைனயரும் இடியிற் றாக்கினார்.

55

பரவிய உவ யும் பாலின் ேவைலயுந்

திைரகைள எதிெரதிர் சிதறி யார்த்ெதழீஇப்

ெபாருதிற ேமெயனப் ெபாருவில் மற்ெறாழில்

இருதிற வயவரும் மிகலி ஆற்றினார்.
1602

54

பற்றலர் ெகாடுமரம் பறித்துச் சிந்துழிச்

மற்றவ ரும்பைத பைதப்ப மாண்ைகயால்

1601

53

மறத்ெதாடு மருத்தின மரங்ெகாள் ெகாம்பைர

திறத்தவர் சிைலகைளச் ெசங்ைக வன்ைமயாற்

1600

52

மீ ண்டிடு ெபாருநர்கள் விசிக மாமைழ

காண்டலும் வடைவயின் கணத்திற் சீறிேய

1599

51

வசிய
ீ
ேத னும் விைரவின் நீங்குறாக்

காசினிப் பாலராய்க் கார்மு கம்வைளஇ

1598

50

ேதவைர ெவன்றுளார் சிலவர் மால்வைரக்

ேமவரும் புண யுள் வசி
ீ யார்த்தனர்

1597

49

56

ெகாடுந்ெதாழி லாெராடு ெகாற்ற வரர்கள்
ீ

அைடந்தனர் இவ்வைக யாண்ைமப் ேபா ைனத்

ெதாடர்ந்துநின் றியற்றிேய ெதால்ைல வன்ைமேபாய்
உைடந்தனர் விசயன்அங் ெகாருவன் அன்றிேய.

57

36
1603

இைசயுறு தமெரலாம் இ ந்து ேபாதலும்

விசயேன ெயனப்படும் வரன்
ீ
சீறிேய

வைசயுறும் அவுணர்ேகான் மகாைரக் கூற்றுவன்

திைசயுறு நக ைடச் ெசலுத்து ேவெனன்றான்.
1604

ேவணியின் மதியுைட விமலன் நல்கிேய

ேவணுறு வ சிைல ஈறி லாதது

தூணியி னிைடயுறத் துன்னிற் றன்னைதப்

பாணியில் எடுத்தனன் சம யில் பாணியான்.

1605

விைரெவாடு ேகாட்டிேய விசயன் என்பவன்
சரமைழ ெபாழிந்தனன் அவுணர் தங்கள்ேமல்.
கரங்கைள அறுத்தனன் கழல்கள் ஈர்ந்தனன்

மரங்கைள அறுத்திடும் வண்ண ெமன்னேவ.

துற்றன கூடிய வுணர்வும் ஆவியும்

ெபாற்ைறக ளாயின ெபாழிந்து ேபார்ெசய்தார்.

ெமலிெவாடு துணிந்தவர் மீ ட்டுங் கூடினர்

வலிதவர் ெபற்றிடு வரத்தின் தன்ைமயால்.

துண்டம தாயினர் ெதாக்கு ேமயினார்

சண்டெவங் கால்ெபாரத் தணந்து சிந்திய

64

பன்னரும் திறலினான் பகழி பாய்ெதாறும்

மன்னவன் ைமந்தர்கள் மாண்டு ேதான்றுவார்
மின்னது வந்துழி விளிந்து ெவவ்விருள்

ெதான்னிைல எய்திேய ெதாடர்ந்து ேதான்றல்ேபால்.
1611

63

கண்டமும் ெமாய்ம்பருங் கழலும் வாளியால்

ெதண்டிைர ெநடும்புனல் மீ ட்டும் ேசர்தல்ேபால்.
1610

62

தைலெயாடு கரங்களும் தாளுந் ேதாள்களும்

அலர்தரு பங்கயத் தண்ணல் தன்னிைட

1609

61

அற்றன உறுப்ெபலாம் அணுகித் தம்மில்வந்

மற்றவர் எழுந்தனர் வாைக வரன்ேமல்
ீ

1608

60

உரங்கைள அறுத்தனன் உயர்திண் ேடாெளாடு
சிரங்கைள அறுத்தனன் சிலைரக் கானிைட

1607

59

கரதலத் ெதடுத்திடு கார்மு கந்தைன

ஒருதனி மாருதத் ேதாடிச் சூழ்வுறாச்

1606

58

65

ைகெயாடு ெசன்னியும் கழலும் மார்பமும்

ெகாய்யுமுன் ெதான்ைமேபால் கூட ைமந்தர்கள்
ஒய்ெயன எழுந்தனர் உலகில் ேதர்வுறில்

ெசய்யுறு தவத்தினும் சிறப்புண் டாங்ெகாேலா.

66

37
1612

கண்டனன் விசயனாங் காைள ஆவிேபாய்த்

துண்டம தாகிேய துஞ்சி னா எழீஇ

மண்டமர் பு வது மனத்தின் விம்மிதம்

ெகாண்டனன் ெபாருதிறல் குைறந்து நின்றனன்.
1613

அகத்திைட விம்மிதம் அைடந்து நின்றுளான்

திைகத்தனன் வரங்ெகால்இச் ெசய்ைக என்றனன்
புைகத்ெதன உயிர்த்தனன் ெபாங்கு கின்றனன்
நைகத்தனன் இவர்ெசயல் நன்று நன்ெறனா.

1614

பட்டவர் எழுந்தனர் பகழி பின்னரும்

அட்டிடல் இன்ெறனக் க து ேபாலுமால்.
அன்னவர் தைமயடல் அ ய தாெமனில்

என்னுயிர் ெகாள்வது ெமளுதன் றாலேரா.

ெசன்ெறதிர் மாற்றலர் ெசருவில் வன்ைமேபாய்ப்
ெகான்றிடும் உலைவயின் ெகாள்ைக யாயிேனன்.

ெவற்றிெகாள் வாெனன விளம்பி வந்தயான்
ெகாற்றவ ேனாடுேபாய்க் கூட லாகுேமா.

ஆற்றவும் வலியெரன் றைறந்து மீ ள்வேனல்
ேபாற்றலர் விடுவர்ெகால் புறந்தந் ேதகவும்.

73

பித்த ன் மயங்கிலன் உணர்வும் ெபற்றுேளன்

எய்த்திலன் வலிெயாடும் இன்னும் நின்றனன்

ைவத்திலன் புகழிைன வைசெயான் ெறய்துேவன்
ெசத்திலன் இருந்தனன் ெசயலற் ேறெனன்றான்.

1620

72

மாற்றலர் வரத்தினர் மாயப் பான்ைமயர்

ேதாற்றனன் என்ெறமர் துறப்பர் அன்றியும்

1619

71

பற்றலர் தங்கைளப் படுப்பன் யாெனனா

ெசற்றில னாகிேய சிைலயுங் ைகயுமாய்க்

1618

70

ெவன்றிலன் இவர்தைம ெவன்றி ேலன்எனில்

ெபான்றுதல் ெபற்றிலன் ெபாதுவ ேனார்மகன்

1617

69

ஒன்னலர் பைடெயாடும் ஒன்றிச் சுற்றிேய

பன்ெனடு நாளமர் பயின்று நிற்பினும்

1616

68

ெதாட்டிடு பகழியால் துணிந்து ேபா ைடப்

விட்டிடின் ஆவெதன் ேமவ லார்தைம

1615

67

74

விண்டிைன மாறுெகாள் விசயன் இவ்வைக

அண்டரும் துன்புெகாண் டகத்தி லுன்னுழி

உண்ெடாரு ெசய்ைகயான் உய்யு மாெறனக்

கண்டனன் துயர்க்கடல் கடக்கும் ெபற்றியான்.

75

38
1621

ஆறுமா முகப்பிரான் அன்றி இவ்விைட

ேவெறாரு துைணயிைல ெமய்ைம ஈெதனத்
ேதறினன் அவனடி சிந்ைத ெசய்தனன்

மாறிழி அருவிநீர் வழியும் கண்ணினான்.
1622

அண்ணலங் குமரைன அகத்துட் ெகாண்டுழி

எண்ணிய எண்ணியாங் ெகவர்க்கும் நல்குேவான்
விண்ணிைட ஒல்ைலயின் விசய ெனன்பவன்

கண்ணிைடத் ேதான்றிேய கழறல் ேமயினான்.
1623

76

77

ேவறு

ேகளிது விசய ஒன்னார் கிைளயிைன முடிப்பான் உன்னித்

தாெளாடு முடியுங் ைகயும் தடிந்தைன தடிந்த ெதல்லாம்
மீ ளவும் ேதான்றிற் றன்ேற ேமவலர் ெபற்ற ேதாராய்
நீளமர் வயமின் றாகி நின்றைன தளேரல் ெநஞ்சம்.

1624

ஏற்றபல் பைடகள் தம்மால் இவர்தைமப் பன்னாள் நின்று

வற்றுவ
ீ
ற்
ீ றடுைவ ேயனும் விளிகிலர் ஒருங்கு வல்ேல

ஆற்றல்ேசர் பைடெயான் றுய்க்கின் அைனவரும் முடிவர் ஈது

நாற்றைல யுைடேயான் ெதான்னாள் நல்கிய வரம ெதன்றான்.
1625

ஒன்றிைன வாங்கி ஏேனார் உளமயல் அகற்றும் எந்ைத

ெபான்றிட இதைன இன்ேன விடுெகனப் புகன்று ேபானான்.

கூர்ந்தனன் ஞமலி யூர்தி ெகாற்றெவம் பைடைய வாங்கி

ஆர்ந்தநல் லன்பில் பூைச ஆற்றினன் அதைன ெயல்லாம்

மாண்டிட அடுவான் ேபாலும் மற்றதன் முன்னர் மாயம்

ஆண்டுதன் னுளத்தில் உன்னி அவுணனப் பைடைய விட்டான்.

82

மாயவள் பைடைய முன்னம் விடுதலும் வள்ளல் ேநாக்கித்

தீயுமிழ் கின்ற கா

திண்பைட ெசலுத்தச் ெசன்று

பாயிருள் பரந்து ேநரும் பைடயிைனத் தடிந்து முப்பால்
ஆயிரர் தைமயுஞ் சுற்றிஅடல் ெசய்து மீ ண்ட தன்ேற.

1629

81

ஈண்டிவன் நமர்கள் எல்லாம் இைசவரப் பைடய ெதான்றால்

பூண்டிடு பைடயால் இன்ேனாற் சிறுதிையப் பு வ ெனன்னா

1628

80

ேதர்ந்தனன் முருகன் வாய்ைம சிறந்தனன் மகிழ்ச்சி உள்ளங்

ஓர்ந்தனன் அவுணர் தம்முள் ஒருவன் உன்மத்தன் என்ேபான்.
1627

79

என்றிைவ உைரத்து வள்ளல் இம்பைர அளித்ேதான் ெசன்னி

ெவன்றிெகாள் பைடைய நல்கி விசயனுக் களித்து ேமவா

1626

78

83

ஒருகணப் ெபாழுதின் முன்னர் ஒராயிர முப்பா ேலாருஞ்

ெசருநிலத் தவிந்தா ரன்ன ெசய்ைகைய விசயன் காணா
முருகைனப் பரவி நின்றான் முழுமதி தன்ைனக் கண்ட

ெபாருதிைரப் புண

ெயன்ன ஆர்த்தனர் பூத ெரல்லாம்.

84

39
1630

ஏமுறும் அவுணர் தாைன இறந்திடா ெதஞ்சிற் ெறல்லாம்

காமரு திைசகள் முற்றும் கதுெமன வி ந்து ேபான

மாமலர் ெபாழிந்தார் விண்ேணார் மற்றிைவ அைனத்தும் நாடிக்

ேகாமகன் முன்பு ெசன்றார் குைரகழல் அவுணர் தூதர்.
1631

ெவய்யவன் பைகவன் தாைத வியன்கழல் பணிந்து தூதர்

ஐயநின் ைமந்தர் முப்பா லாயிரர் தம்ைம ெயல்லாம்

ஒய்ெயன இலக்கர் தம்முள் ஒருவேன முடித்தான் ஈது

ெபாய்யல சரத ெமன்னப் ெபாருக்ெகனப் புலம்பி வழ்ந்தான்.
ீ
1632

86

வழ்ந்தனன்
ீ
பைதத்துச் ேசார்ந்து ெவய்துயிர்த் தைசந்து விம்மிப்

ேபாழ்ந்திட நிலத்ைதக் ைகயாற் புைடத்தனன் புரண்டு ெவற்பில்
தாழ்ந்திடு மருவி ெயன்ன இழிபுனல் தாைர ெபாங்கச்

சூழ்ந்தார் அரற்ற மன்னன் துன்பேமல் துன்பம் ைவத்தான்.
1633

85

87

அன்னேதா ெரல்ைல ைமந்தர் அைனவரும் முடிந்த ேதாரா

மன்னவன் இைசைம நீங்கி மாயிருந் தவிசில் தப்பி

இன்னலின் மறிந்த ெதன்ன இரவியங் கடவுள் ேமல்பால்
ெபான்ெனடுங் கி யின் எய்தி ஔ யிலன் புண

வழ்ந்தான்.
ீ

88

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1633
------

10. தருமேகாபன் வைதப் படலம்* (1634 - 1713)

( * நாலாநாள் இரவு தருமேகாபன் வைத நிகழந்ததாகும்.)

1634

முடிவுறு புதல்வைர முன்னி முன்னிேய

இட ைன உழந்திடும் இைறவன் தன்முனம்
படியறு நல்லறப் பைகஞன் ேபாந்திடா

அடிமுைற பணிந்துநின் றைறதல் ேமயினான்.

1635

மன்னவர் மன்னநீ மனத்தில் இவ்வைக

இன்னல்ெசய் தாற்றவும் இரங்கு வாெயனில்
துன்னலர் மகிழுவ

சுரர்கள் யாவரும்

நன்னைக ெசய்குவர் நமரும் ெவௗ குவா .
1636

2

முந்துறு மாற்றலர் முைனெவம் ேபா ைடத்

தந்ைதயர் விளியினுந் தமர்கண் மாயினும்
ைமந்தர்கள் விளியினும் மான வரர்கள்
ீ

சிந்ைதெகாள் வன்ைமயிற் சிறிதுந் தீர்வேரா.
1637

1

3

ஏற்றிகல் பு ந்திடும் எமைர ெவௗவிய

கூற்றுளன் ெதான்ைமேபாற் பைடத்துக் கூட்டுவான்
நாற்றிைச முகனுளன் நாமு ேளாம்நம

தாற்றலும் இருந்துள அயர்வும் ேவண்டுேமா.

4

40
1638

அந்தமில் ெவறுக்ைகயும் அழிவில் ஆயுளும்

நந்தலில் வன்ைமயும் நடாத்தும் ஆைணயும்
இந்திர ஞாலமும் இருக்க எந்ைதநீ

புந்தியில் அமரர்ேபாற் புலம்ப லாகுேமா.
1639

விண்ணவர் சிைறயிைன விடாது ைவத்திடக்

கண்ணிய விரதமுங் கழிந்த மானமும்

நண்ணலர் தங்கைள நலியுந் தன்ைமயும்

எண்ணைல இைடயறா திடுக்கண் ேபாற்றுேமா.

1640

6

மாற்றல ராகிய அமரர் மானவர்

ேகாற்ெறாடி மடந்ைதயர் குழவிப் பாலகர்
ஆற்றிடு துயருனக் காவ தன்ெறனாத்

ேதற்றினன் அைமச்சருள் தீைம மிக்குளான்.
1641

5

7

ேவறு

ஆற்றிடு தருமம் நீத்த அைமச்சன்வந் திைனய வாற்றால்

ேதற்றிடு கின்ற காைலச் சிறிதுதன் அவலம் நீத்துக்

கூற்ெறன யாேன ெசன்று கூடலர் ெதாைகைய விண்ேமல்
ஏற்றுவ ெனன்று சீறி அவுணர்ேகான் எழுந்து ெசன்றான்.

1642

ெசன்றிடு மன்னர் மன்னன் ேசவடி முைறயிற் றாழ

இன்றிவண் இருத்தி யானும் அனிகமும் இன்ேன ேயகி

வன்றிறற் பைகஞர் தம்ைம வைளத்துவல் விைரந்து சாடி

ெவன்றியுற் றிடுவ ெனன்ன ேவண்டினன் அைமச்சர் ேமேலான்.

1643

சிறந்திடு மடங்க லாற்றுஞ் ெசம்ெபான்ெசய் பீட ேமவி

உைறந்தனன் அைனய காைல ஒல்ைலயில் விைடெகாண் ேடகிப்

மாதிரக் களிற்ைற அன்ேனான் வல்ைலயிற் ெகாணர்த்தி ெரன்னாத்

ேமதகு நிகளம் நீக்கி விடுத்துமுன் னுய்த்து நின்றார்.

11

புந்தியிற் குறிப்பிற் ெசல்லும் புண்டரீ கப்ேபர் ெபற்ற

தந்தியந் தைலவன் மீ து தருமத்ைத ெவகுளும் ெவய்ேயான்
அந்தமில் பைடக ேளந்தி அைமச்சர்கள் பலருஞ் சூழ

இந்திரன் இவன்ெகா ெலன்ன ஏறினன் எழிலி ேபால்வான்.

1646

10

ேபாதகத் தரசு தம்முட் புண்டரீ கப்ேபர் ெபற்ற

தூதுவர்க் குைரத்த ேலாடுந் துண்ெணன அைனய ேராடி

1645

9

அறந்தவிர் அைமச்சன் ேவண்ட அவுணர்கள் முதல்வன் மீ ண்டு

புறந்தனில் வந்து வல்ேல ேபார்ப்ெபருங் ேகாலங் ெகாண்டான்.
1644

8

அைறந்தன படகம் ேப

12

ஆர்த்தன விரைல தீபஞ்

ெசறிந்தன க ேதர் வாசி ெதழித்தன அவுணர் தாைன

நிைறந்தன பதாைக ஈட்டம் ெநருங்கிய கவிைக வானம்
மைறந்தன எழுந்த பூழி மாதிரம் இருண்ட அன்ேற.

13

41
1647

எண்ணிலா ெவௗ ள மாவும் இபங்களும் இவுளித் ேதரும்

ெவண்ணிலா எயிற்றுச் ெசங்கண் வரரும்
ீ
புைடயிற் சுற்றப்

புண்ணுலா முகத்துப் ேபழ்வாய்ப் புண்டரீ கத்ைத யூர்ந்ேத

அண்ணல்மா நகரம் நீங்கிப் ேபாயினன் அறத்ைத நீத்ேதான்.

1648

அண்டா மற் றிதைன ேநாக்கி அம்மேவா அறத்ைத நீத்த

கண்டகன் சிைலெயான் ேறந்தி மாதிரக் களிறு தன்னுள்

புண்டரீ கத்ைத ஊர்ந்து ெபாருெமனில் இவைன யாற்றல்

ெகாண்டிடல் அ தாம் என்ன இரங்கினர் குைலந்த ெமய்யார்.

1649

மூவிரு முகத்து வள்ளல் முழுதருள் ெபற்ற ேசைன

ேமவலர் எதிர்ந்தார் என்னா வியன்கழற் பூதர் ஆர்த்தார்.

16

ெபாற்ைறக ேளந்தி ஆர்க்கும் பூதைர இலக்கர் தம்ைமச்

சுற்றுறு துைணயி ேனாைரத் ெதால்ைலநாள் நகரஞ் ெசற்ற

ெகாற்றவன் தன்ைன அன்ேனார் வலியிைனக் ெகாடிேயான் ேநாக்கி
இற்றது ெகால்ேலா நந்தம் வாழ்க்ைகெயன் றிரங்கிச் ெசால்வான்.

1651

15

ஆவணம் அனந்தம் நீங்கி அனிகமும் தானு ேமகி

காவலன் ெவகுண்டு நின்ற களத்திைட அணுக ேலாடும்

1650

14

17

ேவறு

பைஞகர்க ளாயிேனார் பரவித் தன்மிைச

இகல்ெசய வருவேரல் இரங்கி ஏங்குதல்
மிகுபழி இங்கிது வினவின் மானவா

நைகெசய்வர் ெபாருவேத நன்று ேபாலுமால்.
1651

எச்சமில் ேசைனயும் பைடயும் ஈண்டிய

ைகச்சிைல இருந்தது க யும் ஒன்றுள
தச்சுறு கின்றெதன் ஆவ தாகுமால்

ெபாச்ைசயர் கடன்நனி ெபாருமல் ெகாள்வேத.

1653

19

ெவல்லினும் ெசறுநர்முன் ெவ க தீயினும்

அல்லது விளியினு மாக யானினி

மல்லலம் பைடெயாடு மாற்ற லார்மிைசச்

ெசல்லுவ தன்றிேய இரங்கல் சீ ேதா.
1654

18

20

ேவறு

கண்ணுறு பைடைய ேநாக்கிக் கருத்திைடக் கவைல எய்தி
எண்ணிநின் றயர்தல் வரர்
ீ
இயற்ைகய தாேமா பின்னர்

நண்ணிய வாறு நண்ண நானினித் தளேரன் என்னாத்

துண்ெணனத் ேதறிச் ெசன்றான் சூரனுக் கைமச்சன் ஆேனான்.

1655

21

இங்கிது ெபாழுது தன்னில் எங்கணும் இருட்டு ழாஞ்சூழ்

கங்குலும் பகலும் மாைலக் காலமும் கலந்த ெதன்ன

அங்கவன் தாைன ெவௗ ளத் தவுணரும் பூதர் தாமும்

ெபாங்ெகாலிக் கடல்ேபால் ஆர்த்துப் ெபாள்ெளன அம ன் ஏற்றார்.

22

42

1656

ேவறு

தைலப்பட எழுக்களில் தண்டில் தாக்கினார்

இலக்குற ேநமிகள் கணிச்சி ஏவினார்

மைலக்குைவ எறிந்தனர் மரங்கள் வசினார்
ீ

சிைலத்தனர் வயிர்துடி ெசறிெவம் பூதேர.
1657

வில்லுமிழ் சரத்தினில் ேவலில் வாளினில்

கல்லினில் நாஞ்சிலில் கழுமுள் ஆயதில்

வல்ைலயந் தனில்உைட வாளில் வச்சிரச்

ெசல்லினின் நுதிெகழு திகி
1658

ேநமியில்.

பிண்டிபா லத்தினில் ஆற்றப் பீடுேமல்

அண்டரும் அவுணரும் அணிந்து ேபார்ெசய்தார்.

வியர்ப்பினில் வந்திடு ெவங்கண் வரரும்
ீ

புயற்படு ெபயெலனப் ெபாழிந்து ேபார்ெசய்தார்.

உய்வெதத் தன்ைமெயன் றுலகம் அச்சுற

ெதய்வதப் பைடகளும் மரபில் சிந்தினார்.

சாய்ந்தனர் கரங்களும் தைலயும் சிந்தினர்
விளிந்த ேதர்நிைர

பாய்ந்தன ெசம்புனல் பரந்த கூளிேய.

முயன்று நின்றனர்

ெவந்திறல் ெவய்யவன் ெவகுண்டு ெசன்றனன்.

29

இடித்ெதன உரப்பினன் இைமப்பில் எய்திமுன்

வடித்திடு சிைலயிைன வாங்கித் தானவர்

முடித்தைல பனித்திட முழுதும் யாக்ைககள்
ெபாடித்ெதன வழுத்தினன் புங்க வாளிேய.

1664

28

ெநாந்தனர் இலக்கரும் ேநான்ைம நீங்கினார்

முந்துறும் அைமச்சர்ேபா

அந்திலவ் ேவைலயில் அதைன ேநாக்கிேய

1663

27

மாய்ந்தனர் பூதரும் வரம்பில் தானவர்

வந்தன
ீ
க பா

1662

26

ெபய்வெதாத் ெதங்கணும் ெப தும் வழ்தலால்
ீ

இவ்வைகத் திறத்தினர் இரண்டு சா னும்

1661

25

அயர்ப்புறு தானவர் அைமச்சர் யாவரும்

வயப்ெபரும் சிைலயிைன வணக்கி வாளிதூய்ப்

1660

24

தண்டினில் ேதாமரம் தன்னில் சங்கினில்

ெகாண்டேதார் எழுவினில் பிறவில் ெகாட்புறா

1659

23

30

நீண்டேதார் சிலீ முகம் ெநடிது ேமலவன்

தூண்டிய காைலயில் துணிந்த ைகயினர்

வண்டிடு
ீ
தைலயினர் விளிந்த ெமய்யினர்

மாண்டனர் அைமச்சர்கள் வறந்த தாைனேய.

31

43

1665

துறக்கம தைலத்திடு ெதாைலவில் தானவர்

மறுக்கமுற் றைசந்தனர் வந்து ேபார்ெசய

விறற்படு சாரதர் ெவகுண்டு ேமற்ெசலா

இறப்புறு வைரபல எடுத்து வசினார்.
ீ
1666

வசிய
ீ
ேவைலயில் ெவதும்பி விம்மிேய

மாசுறு தானவர் வாைக சிந்திேய
ஆசறு ேபானகத் தட்டில் சூடுறு

பூைசய தாெமன உைடந்து ேபாயினார்.
1667

இைடந்தனர் ஆகிேய அவுணர் யாவரும்

ெதார்ந்தனர் பற்றினர் ெதாைலத்தல் ேமயினார்.

புண்டிகழ்ந் தைனயகட் பூதர் ேமற்ெசலா

உண்டிடு சரந்ெதரீஇ உலப்பின் ேறவினான்.

தீவிழிப் பூதர்பால் ேசறல் இந்திரன்
ேநமியில்

தூவிய துள்ளியின் ேதாற்றம் ேபான்றேத.

36

ைகச்சிைல உைகத்திடு கைணகள் யாைவயும்

நச்ெசன விடுத்தலும் நடுங்கிப் பூதர்க்ள்

அச்சுற ெமலிந்தனர் அமரர் ேகாமகன்

வச்சிரம் எய்திய வைரகள் மானேவ.
1671

35

ஏவிய ேநான்கைண யாவும் ஏற்ெறழு

வாவிய வூர்திகள் வா

1670

34

கண்டனன் ஆங்கைவ அறத்ைதக் காய்பவன்

விண்ெடாடர் ெபருந்தனு வாங்கி ெவவ்வுயிர்

1669

33

உைடந்தனர் ேபாதலும் உலப்பில் பூதர்கள்

படர்ந்தனர் ெதழித்தனர் ைபயுள் மாைலயில்

1668

32

37

ேவறு

வானவர்கள் ேகாமகன் வயக்களிறி ெதன்னத்

தானவர்கள் ேபாற்றுதரு மப்பைகஞன் ஊர்ந்த
ஆைனயது பூதர்தைம அங்ைகெகாடு வா

ஊெனாடுயிர் சிந்திட உடற்றியைத அன்ேற.

1672

ேகாடெதாரு நான்குெகாடு குத்தியது தாளின்

ஊடுறமி தித்தவண் உழக்கியது வாலால்

பாடுற எறிந்தது பைனக்ைகய துெகாண்ேட
வடுறமுன்
ீ
எற்றியது வரர்பைட
ீ
தன்ைன.

1673

38

39

மாறகலும் ெவங்க யிவ் வாறடல்ெசய் காைல

வறுெகழு
ீ
சாரதர்கள் ெவற்புமிைச வசி
ீ

ஊறுெசய அங்கதின் உலப்பில்கைண ஓச்சி

நாறுநடு வார்ெதாைகயின் நண்ணினர்கள் வரீ .

40

44

1674

காயமுழு ெதான்றிய கணக்கில்பைட யாவும்

மூயதவ ளக்களிறு முற்றுெமழு ேசா

பாயவைண கிற்பது பணிக்குழுவு கவ்வச்

ேசயபணி சுற்றமைற திங்கள்படர்ந் ெதன்ன.
1675

ெவந்திறல்ெகாள் புண்ட க ேவழமிது தன்ைம

ெநாந்தெதனி னுந்தனது ேநான்ைமயழி யாதாய்
முந்தியிடு ேசைனைய முருக்கவது ேநாக்கித்

தந்திநிைர சாரதர் தைமத்தடித லுற்ற.
1676

கண்ைடெகழு தா ெனாலி கல்ெலன விைரப்ப

உண்ைடெகழு பூதநிைர ஒய்ெயன உைடந்த.

கண்டனன் அழன்றுதன கார்முகம ெதான்று

அண்டர்பைக யூர்தியின் அைடச்சிநனி ஆர்த்தான்.

மூர்த்தமயர் வுற்றது முனிந்தவுணர் ேகாமான்

ேதர்த்துலவு ேசா ெயாடு ேதர்மிைச இருந்தான்.

விைரந்துதரு மப்பைக விடுத்திடலும் ேநாக்கி

மு ந்துதுணி யாகெவார் முரட்கைண ெதாடுத்தான்.

ெபாத்திரம ெதான்றுெகாடு ேபாரயில் முருக்கிக்
அத்திரெமன் மா ெகாட வன்றைன மைறத்தான்.

47

மைறத்தலும் மறப்பைகஞன் வாளிமைழ தூவிக்

குைறத்தனன் அளப்பில்கைண ஏனைவ குழீஇப்ேபாய்ச்
ெசறுத்தவன தாகமிைச ெசன்றுெசருக் கின்றி
விறற்கவச நக்குபு விளிந்துபுைட வழ்ந்த.
ீ

1682

46

மத்தகய மன்னதிறல் வாசவன் விைரந்ேத

குத்திரம ெதான்றவுணர் கூவிெவருக் ெகாள்ள

1681

45

இருந்ததிற ேலான்மிைசெயா ெர கமது வாங்கி

மருந்ெதனமுன் வந்துதிறல் வாசவன்அவ் ைவேவல்

1680

44

ஆர்த்தடரும் ேவைலயில் அடற்களிறும் அங்ேகார்

பார்த்திைறயின் நூறுகைண பாலமிைச ஓச்சத்

1679

43

தண்டமுைட கின்றெசயல் தன்ைனவிறல் ெவய்ேயான்

ெகாண்டனன் எடுத்தது குனித்தழலின் வாளி

1678

42

அண்டமுைடந் ெதன்னநனி ஆர்த்தவுணன் ஊரும்

புண்ட க ெவங்களிறு ேபார்த்ெதாழல் இயற்ற

1677

41

48

ேவறு

மீ ண்ட ேவைலயின் ெவய்ய சூழச்சிேயான்
மாண்டு ளாெனன வாைக வரன்ேமல்
ீ

பூண்ட யங்குறு ெபான்னந் தண்டெமான்

றீண்ட வசினான்
ீ
யாரும் அஞ்சேவ.

49

45

1683

எழுவின் நீள்கைத இைமப்பில் ெசன்றவன்

பழுவின் மார்பகம் பட்ட ேவைலயின்

விழும ேநாயுயு

விம்மி னானேரா

வழுைவ ேமைலேயான் வயத்தின் ேமவேவ.

1684

கருத்தில் நல்லறங் காய்ந்த வன்ெசயல்

ெத த்து நின்றிடும் திறல்ெகாள் வாகினான்
உருத்து ேநாக்கிேய உைரயும் தன்னுளக்
கருத்தும் பிற்படக் கடிது ெசல்லுவான்.

1685

நின்னில் ஐயநின் ேநர லன்புயந்

முன்னு தானவர் முதல்வன் ேநர்புக.
எதி

அதிரு ேநான்கழல் ஆடல் ெமாய்ம்பைன
சிதறி ெயன்னத்தீச் சிந்த ேநாக்கினான்.

தாக்கு மாறுவந் தைனைய யானுைன

காக்க வல்ைலேயல் காத்திநீ ெயன்றான்.

விழுமி தா னும் ெவற்றி ெபற்றனன்
கழிைய நீந்துதல் கடலில் பாடேதா.

55

மற்றுன் வன்ைமயும் மதர்ப்பும் நின்ெபருங்

ெகாற்ற மானதும் வரத்தின் ெகாள்ைகயும்
இற்ைற ைவகேல ஈறு ெசய்வன்நீ

கற்ற ேபா ைனக் கடிது ெசய்ெகன.

1690

54

ெமாழியும் ஆடல்ேசர் ெமாய்ம்பன் ேகட்டிது

அழிவ ேனநினக் காடல் ெகாளவன்யான்

1689

53

ேநாக்கி நீெகாேலா ேநான்ைம ேயாெடைனத்

யாக்ைக சிந்திய அைமந்து நின்றனன்

1688

52

லாைமயால் யாரும் அஞ்சேவ

மதியில் தானவன் மைழகள் மின்குழுச்

1687

51

தன்ைன யாத்துநிற் றருவம் யாெமனப்
பன்னு மானவர் ெபௗவம் நீத்ெதாராய்

1686

50

56

ேவறு

கானக்களி வ பம்பிய கமழ்தார்புைன அகலம்

வானக்கிைற தனதூர்திகள் மரேபாடுெசன் றிைசக்கும்

தீனக்குர ெலனநாெணாலி திைசெயங்கணும் ெசல்லக்

கூனற்சிைல தைனெயால்ைலயில் தருமப்பைக குளித்தான்.
1691

57

மற்ெகாண்டிடும் மிடல்ெமாய்ம்புள மதியில்லவன் ஒருபால்

எற்ெகாண்ேடழு களிற்றின்மிைசச் சிைலவாங்கினன் இருத்தல்
கற்ெகாண்டெதார் ெவௗ ளிக்கி

மிைசகாணிய கைணதூய்

விற்ெகாண்ெடாரு பசுங்கார்முகில் ேமவுற்ெறன லாமால்.

58

46

1692

அதுவன்றியும் அவனுந்திய அடுெவங்களி றலர்தண்

கதி ன்குழு முழுெதான்றுபு ககனந்தனில் எழுெசம்

மதியந்தன ெதாருபங்ைகெயார் வயெவம்பணி நுகரப்

புதிெதாண்பிைற யதுெவான்றிைட புகநின்றது ெபாருவும்.
1693

முந்ேதயவன் எடுக்கின்றெதார் முரண்ெவஞ்சிைல குனியாக்

கந்ேதெயன நிமிர்ேதாளுைடக் கடுஞ்சூழ்ச்சியன் ஒழுகும்

ெசந்ேதனுறழ் குணத்திற்சரம் ெசலுத்தாத்திறன் ெமாய்ம்பற்
கந்ேதயுெமய் ெவௗ யின்ெறன அவைனக்கரந் தார்த்தான்.

1694

கரக்கின்றவன் விடுவாளிகள் கந்தன்பைட ஞன்ெமய்

பரக்கும்ெபாரு ளுகுத்தன்னதிற் பயன்ெபற்றிலன் எனேவ.

முயலுந்திறல் ெகழுெமாய்ம்பினன் முனிந்ெத கெமான் ெறடுத்துப்
ெசயலன்னது கண்டாங்ெகதிர் தீவாளிகள் உய்த்தான்.

ைமக்ெகாண்டைல நிகர்ேமனியன் மனந்துண்ெணன அணுகி
புக்குள்ளுற மூழ்கித்தனி புறம்ேபாந்தது விைரவில்.
புறம்ேபாதலும் இகல்மந்தி

நிறம்ேபாகிய ெசந்நீெராடு நிைனகின்றி லன்இருப்ப
மறம்ேபாகிய தனிெவங்க

மகிணன்ெசய ேலாரா

தந்தத்ெதாைக ெகாடுதாக்குபு சமரத்திைட இட்ட

சிந்தப்புைடத் ததுகாண்டலுஞ் ெசந்தீெயனக் கனன்றான்.

65

ைவயந்தன தீறாதலும் வறிேதயயல் பாயா

ெமய்யங்ைகய ெதான்றாலவன்ேமல்வந்திடும் ேவழக்
ைகயங்குறப் பற்றாக்கடங் கலுழுங்கவுண் ேமாதி

ஒய்ெயன்ெறடுத் தப்பாைலயின் உலகம்புக உய்த்தான்.

1700

64

முந்துற்றிடு க திண்டிறல் ெமாய்ம்பன்னி ரதத்ைதத்

கந்ெதாத்தெதா ெரழுெவான்றது ைகக்ெகாண்டவன் வலவன்

1699

63

ெபாருமிப்புைக உயிர்த்து

அறம்ேபாகிய மனத்தான்றைன அடவுற்றைத யன்ேற.
1698

62

உய்க்குஞ்சுடர் வடிவாளிகள் ஒருங்ேகதவ முருக்கி

ெமய்க்ெகாண்டெதார் ெநடுஞ்சாலிைக விளியும்படி வட்டிப்
ீ

1697

61

அயில்சிந்திட முரண்ெவங்கைண அயல்வழ்தலும்
ீ
அடுேபார்

புயலன்னெதார் வடிவத்தவன் பூணாருெநஞ் ெசறியச்

1696

60

அரக்குன்றுபட் டயின்மாய்ந்தைவ அயல்வழந்தன
ீ
கண்டான்
இரக்கின்றவர்க் குதவான்கரந் ேதற்காத்திரு வினர்பால்

1695

59

66

எறிந்தாெனடுத் ததுகாைலயில் இபம்விண்ணிைட ேயகிப்

பிறிந்தாகவம் இயற்ெறல்ைலயில் ெபயர்காைலயின அைமச்சன்

அறிந்தான்கயம் இழந்ேதன்ெகாெலன் றயராவத ேனாடு

மறிந்தான்புைன கலந்தன்ெனாடு மணிமாமுடி சிந்த.

67

47
1701

வழ்கின்றெதார்
ீ
களிறாற்றவும் ெவருவிப்பைத பைதத்து

மாழ்கின்றது புைடேபாகிய மதியில்லவன் எழுந்ேத

காழ்ெகாண்டெதார் கைதெயான்றுதன் ைகக்ெகாண்டுரத் ெதறியத்
தாழ்ெகாண்டெதார் கரத்திற்கடுத் தைலெகாண்டது தறித்தான்.

1702

வலிெகாண்டெதார் தனித்தண்டது மடிவாதலும் மற்ேறார்

குலிசந்தைன விடவாங்ெகதிர் குறுகக்கரம் பற்றிப்

புலிகண்டெதார் கைலமாெனதிர் புக்காெலன அவுணர்

தைலவன்றைன அடல்ெமாய்ம்பினன் தடமார்பிைடப் புைடத்தான்.
1703

69

மூளாவுருத் தைறகின்றுழி முதலற்றிடு தருப்ேபால்

வாளாபுவி மிைசவழதலும்
ீ
வயமிக்கவன் ஒருகால்

தாளாலுைதத் தனன்அத்துைண தருமப்பைக வழ்ந்தான்
ீ
ேகளாகிய அவுணப்பைட ெகட்ேடாடிய தன்ேற.

1704

68

ேவறு

விழுந்தயர் புண்டரீக ெவங்க

70

உயிர்த்து ெமல்ல

எழுந்தது தரும ேகாபன் இறந்தபா டதைன ேநாக்கி

அழுந்திடும் இன்னல் ேவைலக் ககன்கைர கிைடத்தா ெலன்னத்
ெதாழுந்திறல் வரவாகுத்
ீ
தைலவைன ேநர்ந்து ெசால்லும்.

1705

ெசய்யைல ெவகுளி எந்தாய் சிறியைன அருளிக் ேகண்ேமா

ெபாய்ெயன நிைனயல் வாழி புண்டரீ கப்ேபர் உள்ேளன்

ைவயகம் ேபாற்றுஞ் சீேரன் மாதிரங் காவல் ெகாண்ேடன்

ைகயனித் தரும ேகாபன் கடுஞ்சிைறப் பட்ேடன் பன்னாள்.
1706

இன்றுகா றூர்தியாேனன் ஏவின பலவும் ெசய்ேதன்

தின்றிடு ெமன்ேற அஞ்சித் தி நதனன் ெசயல்ேவ றில்ேலன்.

மட்டறு ெவகுளி வங்கி
ீ
மற்ெறைன உர்ந்து ெதான்னாள்

அட்டைன நீேய யல்லால் அவைனயார் அடுதற் பாலா .

74

புந்தியில் அறத்ைதக் காயும் புைரெநறி அைமச்சன் தன்ைன

வந்துநீ அடுத லாேல வானவர் கவைல தீர்ந்தார்

உய்ந்தனன் சிறந்ேதன் எற்கும் ஊதியம் இதன்ேமல் உண்ேடா

முந்துறு தைளயின் நீங்கி முத்திெபற் றாைர ஒத்ேதன்.
1709

73

எட்டுள திைசயில் ைவகும் அரக்கர்தன் இகழ்ந்தா ெரன்று

கிட்டினன் அவைர ெயல்லாங் கிைளெயாடு முடித்ேதான் தன்ைன

1708

72

வன்றைள மூழ்கும் தீெயன் மதியிலா அைமச்சற் ேபாற்றி

ஒன்றுநான் மறுத்த துண்ேடல் உயிர்குடித் தூனும்வல்ேல

1707

71

75

தீதுெகாள் பவத்தின் நீரால் அவுணர்தஞ் சிைறயிற் புக்ேகன்

மாதவஞ் ெசய்ேதன் ெகால்ேலா மற்றுைன எதிரப் ெபற்ேறன்

ஆதலின் உய்ந்ேதன் என்றன் ஆைசைய அளிக்கு மாற்றாற்
ேபாதுவன் தமியன் என்று ெதாழுதது புண்ட ரீகம்.

76
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1710

புண்டரீ கத்தின் வாய்ைம ெபாருக்ெகன வினவு வரன்
ீ

அண்டரும் உவைக ெபாங்க அகலுதி இருக்ைகக் ெகன்ன

விண்ெடாடர் ெநறியிற் ெசன்றாங் கவுணர்க்கு ெவருவ லின்றிப்
பண்டமர் திைசயின் நண்ணிப் ப வற ைவகிற் றன்ேற.

1711

மாதிரங் காவல் பூண்ட மதக்கறிற் றரசு ெசல்ல

ஆதியில் அறத்ைதக் காயும் அழிதகன் இறுதி ேநாக்கிப்

பூதர்கள் ஆர்த்து வரன்
ீ
புயவலி புகழ்த லுற்றார்

தூதுவர் அதுகண் ேடாடிச் சூரைனத் ெதாழுது ெசால்வார்.
1712

78

தண்டக முதல்வ ேகண்ேமா தாைனயும் தானு ேமகி

மண்டமா

பு ந்து வரீ வாகுவால் அைமச்சன் மாய்ந்தான்

உண்ைடயும் அழித லுற்ற உங்குவன் ஊர்ந்து ெசன்ற

புண்டரீ கப்ேபர் ெபற்ற தந்தியும் ேபாய ெதன்றார்.
1713

77

ேவறு

பழுது ைடத்திறன் மந்தி

79

பட்டெசால் வினவி

முழுது சுற்றிய இன்னலம் புண யின் மூழ்கி

அழுது யிர்த்துெமய் யுயிர்பைத பைதத்திட அங்கண்

எழுது சித்திரம் பாைவேபால்ேபால் உண வுேபாய் இருந்தான்.

80

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1713
------

11. பானுேகாபன் வைதப் படம்* (1714 - 1922)

(* ஐந்தாநாள் பானுேகாபன் வைத நிகழ்ந்ததாகும்.)
1714

எள்ளல் ெசய்ெதைனப் பற்றிேய சிைறயகத் திட்ட

கள்வன் இப்பகல் முடிந்திடும் அன்னது காண்பான்

ெபாள்ெள னப்படர் ேவன்எனப் புந்திெகாண் டவன்ேபால்
ஔ ள ழற்கதிர் வசிேய
ீ
இரவிவந் துதித்தான்.

1715

சுருதி நீங்கிய அவுணர்ேகான் இந்திறந் துயரம்

ெப தும் எய்திேய இருந்துழக் கண்டனர் ெபயர்ந்து
குருதி ேநாக்குைட ஒற்ற ல் ஒருசிலர் குறுகிப்

ப தி தன்பைக அடிபணிந் திைனயன பகர்வார்.

1716

2

முன்ன மாயமாப் பைடக்கலந் தூண்டிேய ெமாய்ம்பு

பன்னி ரண்டுளான் தூதைனப் பைடெயாடும் படுத்துத்
ெதான்ென டுங்கடல் இட்டைன இட்டைதச் சுரர்கள்

அன்ன காைலேய விளம்பினர் அறுமுகத் தவற்ேக.
1717

1

3

ெவங்கண் மால்க க் கிைளயவன் ஆங்கது வினவிச்

ெசங்ைக ேவலிைன ஆயிைட இருந்தனன் ெசலுத்த
அங்க ெதால்ைலயின் மூவிரு புண கள் அகன்று
ெபாங்கு தூயநீர் அளக்க ன் நடுவுபுக் கதுேவ.

4
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1718

புக்க ேவைலயின் மாயமாப ெபரும்பைட புறந்தந்

தக்க ணந்ெதாைல ெவய்திய தயர்வுயிர்த் தறிந்து
ெதாக்க பா டர் யாவரும் வரர்தந்
ீ
ெதாைகயும்

மிக்க திண்டிறல் வாகுவும் எழுந்திவண் மீ ண்டார்.
1719

ஆணடவ் ெவல்ைலவந் திறுத்திடும் ேவற்பைட அருளி

மீ ண்டு கந்தேவள் இருந்துழிப் ேபாந்தது விைரவால்
ஈண்டிம் மாநகர் கூற்றிேய ெசறுநர்கள் இகலின்

மூண்டு ேபார்ெசய்வான் பூைசயுட் புகுந்தனர் முரணால்.

1720

அரண முற்றுளார் இந்நகர் அைலத்தலும் அவற்ைறத்

முரணில் மக்கைள அைமச்சைன விடுத்தனன் முைறயால்.

மான ேவற்பற்பைடப் பண்ணவன் தூதனால் மற்ைற
மீ ன மாய்க்கடல் புகுந்தனன் இரணியன் ெவருவி.

உன்ன ருந்துயர் ேவைலபுக் காற்றலா துழந்தான்

துன்ன லார்இவண் நின்றனர் என்றிைவ ெசாற்றார்.

இற்ற ேவெகாலாம் நம்ெபரும் வாழ்க்ைகெயன் றிரங்கிச்
ெபாற்ைற யன்னதன் இருக்ைகைய ஒருவினன் ேபாந்தான்.

ேவந்தன் மாமலர் அடிகைள உச்சியின் மிைலச்சி
ஏந்தல் இம்ெமாழி ேகண்மியா நன்ெகன இைசப்பான்.

11

மாைய தந்தெதால் பைடயினால் ெசறுநைர மயக்கித்

தூய நீர்க்கடல் இட்டனன் சுரரது புகல

ஆய காைலயில் ேவல்விடுத் தவர்தைம மீ ட்ட

ேசைய ெவல்வது கனவினும் இல்ைலயால் ெத யின்.

1726

10

ேபாந்து ேகாநகர் அணுகிேய துன்ெபாடு புணர்ந்த

ஆந்த ரங்கமாம் அளிெயாடு முந்துநின் றவுணா

1725

9

ெசாற்ற வாசகம் வினவலுஞ் சூ யன் பைகஞன்

ெசற்ற ேமாடுதன் ெபதிெரதிர் மைலந்திடச் ெசங்ேகழ்ப்

1724

8

மன்னர் ன்னவன் இைவெயலாம் வினவிேய மனத்தில்

இந்ந கர்ப்பைட யாைவயும் வறந்தன இன்னும்

1723

7

ஆன காைலயில் வந்துவந் தடுசமர் ஆற்றி

ஏைன ேயார்களால் முத்திற வரர்கள்
ீ
இறந்தார்

1722

6

தரணி காவலன் வினவிேய தன்னயல் நின்ற

இரணி யன்றைனக் கனல்முகத் தண்ணைல ஏைன

1721

6

12

ெத ந்த மற்றுனக் குைரப்பெதன் முற்பகற் ெசவ்ேவல்

ெபாருந்து ைகத்தலத் தாறுமா முகெனாடு ெபாருது

வருந்தி வன்பைட ஆற்றலும் இழந்தைன வறிதாய்

இ ந்து மற்றிவண் வருதலால் உய்ந்தைன எந்தாய்.

13
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1727

ஏற்ற ேதார்சிைல இழந்தைன மானமும் இன்றித்

ேதாற்று வந்தைன ெதால்வரத் தியற்ைகயும் ெதாைலந்தாய்

சீற்ற முற்றிலன் முருகேவள் அவன்சினஞ் ெசய்யின்

ஆற்று ேமாெவலா அண்டமும் புவனங்கள் அைனத்தும்.
1728

ஆர ணன்தைன உலெகாடும் உண்டுமுன் னளித்த

கார ணன்தனி ஆழிையக் களத்திைட அணிந்த

தார கன்தைன ெநடியமால் வைரெயாடு தடிந்த

வரீ வரைன
ீ
யாவேர வன்ைமயால் ெவல்வார்.
1729

வல்லி யந்தனக் குண்டியாய் மாய்ந்திடுங் கைதேபால்
ெதால்ைல நாள்வலி சிந்திேய குமரனால் ெதாந்ேதாம்.
ேகாட லுஞ்சுைனக் குவைளயுங் குளவியுங் குரவும்

ஆட லம்புயத் தண்ணைல ெவல்வதும் அ தால்.

இைடவி டாமேல முயன்றுெபற் றிடுகின்ற தியற்ைக
முடிவு மீ ெதனக் ெகாள்வது கயவர்தம் முைறேய.

ேதற்றம் அற்றைன என்னுடன் ஒருவன்நீ இருந்தாய்
கூற்றம் வந்ததும் உணர்கிைல இகைலேமற் ெகாண்டாய்.

ெநஞ்ச கந்தளிர்ப் ெபய்துவன் ேநாலர் சமருக்

கஞ்சி ேனன்என்று கருதைல அரசநீ இன்னும்

20

உறுதி ஒன்றினி ெமாழிகுவன் ெதான்னகர் உள்ளார்

சிைறவி டுக்குதி நம்மிைடச் ெசற்றம தகற்றி

அறுமு கத்தவன் வந்துழி மீ ண்டிடும் அதற்பின்

இறுதி யில்பகல் நிைலக்குநின் ெபருவளம் என்றான்.

1735

19

ெவஞ்ச மஞ்ெசய வல்லவர் கிைடத்திடின் மிகவும்

உஞ்சு ைவகுதி ேயாெவனும் ஆைசயால் உைரத்ேதன்.
1734

18

ஆற்றல் ந்தைர இழந்தைன நால்வைக அனிகத்

ேமற்றி கழந்தநின் குலத்திைன ேவெராடு வட்டக்
ீ

1733

17

ெநடிது பற்பகல் ெசல்லினும் நிரம்புவ ெதான்ைற

உடல்வ ருத்தியும் தங்களால் முடிவுறா ெதான்ைற

1732

16

ஏட லர்ந்திடு நீபமும் புைனந்திடும் இைளேயான்

பாட லந்திறல் உைரப்பெதன் ஆங்கவன் பணித்த

1731

15

புல்லி தாகிய விலங்கிைனப் படுப்பவர் புதலுள்

எல்ைல யில்பகல் அமரைர அைலத்திடும் யாமும்

1730

14

21

ெவம்பு ெதால்கதிர் ெவகுண்டவன் உைரத்தெசால் வினவித்

தும்ைப யந்ெதாைட மிைலச்சிய மணிமுடி துளக்கி

ெமாய்ம்பும் ஆகமுங் குலுங்கிட முறுவலித் துயிர்த்து

நம்பி மந்திரச் சூழ்ச்சிநன் றாெலன நவில்வான்.
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1736

ேவறு

என்னிைவ உைரத்தாய் ைமந்த இன்றியான் எளிய னாகிப்

ெபான்னுல குள்ள ேதவர் புலம்புெகாள் சிைறைய நீக்கின்

மன்னவர் மன்னன் என்ேற யாெரைன மதிக்கற் பாலார்

அன்னதும் அன்றி நீங்கா வைசயுெமான் றைடயு மாேதா.
1737

கூெனாடு ெவதிேர பங்கு குருடுேப ரூைம யாேனார்

ஊைம தைடந்த புன்ைம யாக்ைகேயா ெடாழியும் அம்மா

மானம தழிந்து ெதால்ைல வலியிழந் துலகில் ைவகுல்

ஏைனயர் வைசயில் மாற்றம் எழுைமயும் அகல்வ துண்ேடா.
1738

ேதவரும் மலர்ேம ேலானுஞ் ெசங்கண்மால் முதலா வுள்ள

ேமவலர் சிைறைய இன்று விடுவேனா விறலி லார்ேபால்.

ேநரறு சுற்றம் யாக்ைக யாைவயும் நிைலய வன்ேற

ஆருயிர் விடினும் வாேனார் அருஞ்சிைற விடுவ துண்ேடா.

பிறந்திடு மானந் தன்ைன விடுவேரா ெப ய ராேனார்

துறந்திேடன் பிடித்த ெகாள்ைக சூரெனன் ெறாருேபர் ெபற்ேறன்.

பின்னுமிங் கமர்வ துண்ேடா பிறந்தவர் இறக்ைக திண்ணம்
மன்னுயிர் சுமக்கி ேலன்யான் மாயவன் றைனயும் ெவன்ேறன்.

துஞ்சுதி துஞ்ச லில்லா வரத்திேனன் ெதாைலவ தில்ைல

ெவஞ்சமர் பு யப் ேபாேவன் என்றனன் ெவகுளி ேமலான்.

29

இவ்வைக தாைத கூற இரவிதன் பைகஞன் ேகளா

உய்வைக இல்ைல ேபாலும் உணர்ந்திலன் உைரத்த ெதான்று
ெமய்வைக விதிைய யாேர ெவன்றவர் விைனயிற் ேகற்ற

ெசய்வைக ெசய்ேவன் என்னாச் சிந்ைதெசய் திைனய ெசால்வான்.
1744

28

அஞ்சிைன ேபாலும் ைமந்த அளியநின் இருக்ைக ேபாகித்

ெநஞ்சிைட இரங்கி யாதும் நிைனயைல ேநர லார்ேமல்

1743

27

இன்னுேமார் ஊழி காலம் இருக்கினும் இறப்ப தல்லால்

மின்ெனனும் வாழ்க்ைக ேவண்டி விண்ணவர்க் கஞ்சி இந்த

1742

26

இறந்திட வ னும் அல்லால் இடுக்கெணான் றுறினுந் தம்பால்

சிறந்திடும் இரண்டு நாைளச் ெசல்வத்ைத விரும்பி யானும்

1741

25

ேபெரழில் இளைம ஆற்றல் ெபறலரும் ெவறுக்ைக வரம்
ீ

சீெரனப் பட்ட தன்ேறா நிற்பது ெசறுநர் ேபா ல்

1740

24

ஏவரும் ஆைண ேபாற்ற இருந்தர சியற்றல் உற்ேறன்

மூவ ன் முதலா முக்கண் மூர்த்திதன் வரங்ெகாண் டுள்ேளன்

1739

23

30

அறிெவாரு சிறிதும் இல்ேலன் அடியேனன் ெமாழிந்த தீைம

இைறயதும் உள்ளங் ெகாள்ளா ெதந்ைதநீ ெபாறுத்தி கண்டாய்

சிறியேதார் பகுவப் பாலர் தீெமாழி புகன்றா ேரனும்

முறுவல்ெசய் திடுவ தன்றி முனிவேரா மூலப்பின் ேமேலார்.

31

52
1745

அத்தநீ ெவகுளல் நம்மூர் அைலத்திடுங் கணங்கள் தம்ைம

வித்தக வன்ைம சான்ற விறற்புய ேனாடும் அட்டுன்

சித்தமும் மகிழு மாறு ெசய்குவன் விடுத்தி ெயன்னாக்

ைகத்தலம் முகிழ்த்துத் தீேயான் கழலிணி பணிதல் ெசய்தான்.
1746

பணிந்திடு கின்ற காைலப் பதுைமதன் ேகள்வன் ெசற்றந்

தணிந்தனன் உவைக ெபற்றான் தனயநின் உள்ளம் ேபார்ேமல்
துணிந்தது ேபாலும் நன்றால் துன்னலார் தம்ைம ெவல்வான்
அணிந்திடு தாைன ேயாடும் அகலுதி ஐய என்றான்.

1747

விைடயது ெபற்று மீ ண்டு ேமதகு துய

ேனாடு

அடல்ெநடும் பைடக ெளலாம் ஆய்ந்தனன் எடுத்தான் அன்ேற.
ைமயுறு தடங்கண் மாதர் வனமுைன திைளக்கு மார்பின்

ெசய்யுறும் ஆவ நாழி பின்னுற வக்கி
ீ
யாத்தான்.

தாமநீள் கவிைக ேவந்தன் தனிமகன் கைடயிற் ெசன்று
ஏமமால் வைரயின் உம்பர் எழிலிேய றைணந்த ேதேபால்.
மற்றது காைல தன்னில் வாம்ப

ெகாற்றெவங் களிறும் வரர்
ீ
குழாங்களுங் குணிப்பில் ெவௗ ளஞ்
ெசற்றின இரவி ெசல்லுந் ேதயம தைடத்த அன்ேற.

37

ேத ைடப் புகுந்து நின்ேறான் இப்ெபருஞ் ேசைன ெவௗ ளம்

பா ைடக் ெகாண்டு நின்ற புண யிற் பாங்கர் சூழச்

சூ ைடக் ெகாண்ட அன்புந் துயரமும் உளத்ைத யுண்ணப்

ேபாருைடத் திைசைய ேநாக்கிப் ெபாள்ெளனப் ேபாதல் உற்றான்.

1752

36

நிைரயுந் ேதருங்

சுற்றின இயங்கள் முற்றுந் துைவத்தன துவச ேகாடி

1751

35

ேசமமா யுள்ள எண்ணில் பைடகளுந் ேதருஞ் சுற்றத்

காமர்சூழ் கனக ைவயம் ஒன்றின்ேமற் கடிது புக்கான்

1750

34

ெமய்யுைற ெயான்று வக்கி
ீ
விரல்மிைசப் புட்டில் ேசர்த்திக்
ைகயுற ஒருவில் ேலந்திக் ைகப்புைட கட்டி வாளி

1749

33

ெதாைடயைச காமர் ெபாற்ேறாட் சூ து புகல ைமந்தன்

கடிதுதன் ேகாயில் புக்குக் கடவுளர் பலருந் தந்த

1748

32

38

ேவறு

மாவாழ் ெதருவு பலேகாடிகள் வல்ைல நீங்கி

ேமவார் ெபாருத களத்ெதல்ைல விைரந்து நண்ணி
மூவா யிரரும் பிறரும்முடி வான ேநாக்கி

யாவா ெவனேவ இரங்கிக்கலுழ்ந் தல்லல் ெசய்வான்.

1753

39

தாளாண்ைம மிக்க அசுரன்மகன் தாங்கல் ெசல்லா

நீளா குலத்தின் அழிகின்றதன் ெநஞ்சு ேதற்றிக்

ேகளா

ெதாைகேமற் ெபருஞ்சீற்றங் கிளர்ந்து ெசல்லச்

சூளால் இைனய ெதாருவாசகஞ் ெசால்லல் உற்றான்.

40

53
1754

மாசாத்தர் அன்ன வயப்பூதைர மாய வாட்டித்

ேதசார்க்கும் ேவேலாற் கிைளேயாைனச் ெசகுத்தி ேடேனல்

காசாற் ெபாலியும் அகல்அல்குலின் காமம் ெவ கி

ேவசாக்கள் பின்ெசல் வறியானில் விளங்க யாேன.
1755

என்னா ஒருசூள் இைசயா அவேனக ேலாடும்

அன்னான வரவு தைனேநாக்கி அவுணர் தங்கள்

மன்னாகும் நின்ற மகனாகும் மைலவ தற்குப்

பின்னார் வருவார் எனப்பூதர்கள் ேபச லுற்றார்.

1756

காசற்ற பூதப் பைடதம்ெமதிர் ஆர்த்து ேநரப்

மாசற்ற வாைனத் திைசேயாடு மைறந்த தன்ேற.

43

ஆர்த்ததர் கிைடத்தார் அடற்பூதர் அடுக்கல் மா

தூர்த்தார் பைடகள் ெசா ந்தார் மரந்தூவ லுற்றார்

பார்த்தார் அவுணர் எழுநாஞ்சில் பரசு தண்டஞ்

சீர்த்தா கியவில் லுமிழ்வாளி ெசலுத்தி விட்டார்.

1758

42

ேபசுற்ற காைல அவுணப்பைட ேபர்ந்து ெசன்றாங்

பூசற் பைறகள் இயம்புற்றன பூமி ெபாங்கி

1757

41

44

ேவறு

ெபாங்கு வன்ைமெகாள் பூதரும்,

ெவங்ெகா டுந்ெதாழல் விைனயரும்
இங்கிவ் வாெறதிர் ஏற்றிடா,

அங்கண் ெவஞ்சமர் ஆற்றினார்.
1759

அ ய ஒண்பகல் அல்ெலாேட,

ெபாருது பா

மிைச புக்கேபால்

இருதி றத்தரும் இகலிேய,

விரவு பூசல் விைளத்தனர்.

1760

மரங்கள் குன்றுகள் மாண்டிட
சரங்கள் ெகாண்டு தடிந்தனர்.

47

விற்ெகாள் அம்பிைன ேவலிைன,

எற்ெகாள் நாஞ்சில் எழுக்கைத
வர்க்க மானைத வன்கணர்,
கற்க ளாற்றுகள் கண்டனர்.

1762

46

உரங்ெகாள் பா டர் உய்த்திடு,

ெநருங்கி ேநர்ந்த நிசாசரர்,

1761

45

48

சிவந்த பங்கிெகாள் ெசன்னிகள்,

நிவந்த ெமாய்ம்பு நிலத்துகக்

கவிழ்ந்து ருண்டு களத்திைட,

அவிந்த பூதம் அனந்தேம.

49

54
1763

ெநஞ்சம் ெமாய்ம்பும் ெநடும்பதஞ்,

ெசஞ்ெச வித்தைல சிந்திேய
எஞ்சு தானவர் எண்ணில ,

துஞ்சி னார்பழி துஞ்சேவ.
1764

50

பாய்ந்த வாசிகள் பா டங்,

காய்ந்த யாைனகள் காசினி

ஏய்ந்த ேதர்களி யாைவயும்,

மாய்ந்து பா ன் மறிந்தேவ.
1765

ேசா

தூங்கிய ெதால்பிணம்,

ேமரு விண்ைண விழுங்கின
கா

ஓ
1766

51

யூர்தி கருங்ெகாடி,

கங்கம் உலாயேவ.

52

இந்த வாறிரு பாலரும்,

வந்து ேநர்ந்து மைலந்திடப்
புந்தி ேநாவறு பூதர்தம்,
முந்து தூசி மு ந்தேத.

1767

1768

1769

1770

53

தாழும் ஒன்னலர் தாக்கலால், நீள்ெகா டிப்பைட ெநக்கிடக்

கூைழ நின்றிடு கூளிகள், ஆழி ெயன்ன அடுத்தேவ.

புைடநி ரம்பிய பூதர்வந், திைரவி டாெததிர் ஏற்றிடா

அடலின் ேமதகும் அவுணமாக், கடைல நின்று கலக்கினார்.
ஒடிந்த ேதர்கள் உலந்துபார், கிடந்த யாைன கிளர்ந்தமா

மடிந்த தானவர் மாப்பைட, தடிந்து லாயினா

சாரதர்.

54

55

56

ேவறு

அதிரும் கழல்ேசர் அவுணப் பைடகள்
முதிரும் குறெளற் றமுடிந் திடலும்

எதிருஞ சமரத் திைடெயய் தியேதார்
கதி ன் பைகயங் கதுகண் டனேன.

1771

சிந்தாய் வருமிச் சிலசா ரதேர

நந்தா ைனெயலாம் நலிகின் றனேரா
அந்தா இனிெதன் றடுேதர் கடவா

வந்தான் விைரவால் இைமேயார் மறுக.

1772

57

58

கடிதாய் வருகா ெலாடுகா ெரழிலி

படிேம லுறேவ படர்கின் றதுேபால்

ெகாடிதா கியவிற் குனியா முனியா

வடிவா ளிகள்தூய் அவுணன் வரலும்.

59

55
1773

வண்டார் ெத யல் வலிேயான் வரைவத்

தண்டா தமர்ெசய் திடுசா ரதர்கள்
கண்டார் எதிேர கடிேத நடவா

அண்டார் ெதாைகஅச் சுறஆர்த் தனேர.

1774

தருவுங் கைதயுந் தருசூ லமுமால்

வைரயுங் ெகாழுவும் மழுவும் எழுவுஞ்

ெசா கின் றனர்பல் வளனுந் ெதாைலயா
எ யின் மிைசேய இடுமந் தணர்ேபால்.

1775

விடுவின் றெவலாம மிைசவந் திடலும்

படுகின் றசரம் பலதூண் டினேன.

பணிபட டகனற் பைடதூண் டுதலும்

துணிபட் டனேவ துகள்பட் டனேவ.

ெசால்லும் திறலும் துகன்பட் டிடலும்
ெசல்லும் படிெவங் கைணசிந் தினேன.

ெபாந்துற் றிடுகின் றபுயங் கெமன

ெநாந்துற் றனர்அற் றனர்ேநான் ைமெயலாம்

உடலம் புைழெசய் திடவுற் றனரால்
அடுெதால் கிரவுஞ் சமதா ெமனேவ.

66

ெத குற் றகனற் கைணெசன் றுபுகப்

ெபாருெகாற் றமகற் றியபூ தர்மிைசப்
ெபருகுற் றதுேசா

ெபருங் கருவிண்

டுருகுற் றிடுெசம் ெபாழுகும் படிேபால்.
1781

65

விடுகின் றகனற் கைணெவந் திறேலார்

படரும் குறிேயான் கைதபஃ றுைளயா

1780

64

சிந்துற் றிடுெசங் கனல்ெவங் கைணகள்

வந்துற் றுடன்முற் றும்வருத் துதலால்

1779

63

கல்லும் தருவும் கைதயும் பிறவும்

ெவல்லும் தகுவன் மிகுசா ரதர்ேமல்

1778

61

திணிபட் டகணத் திறேலார் வைரகள்
அணிபட் டதருக் குலமா திெயலாம்

1777

61

ெதாடுகின் றகழல் ெதாருசா ரதர்கள்

அடுகின் றசினத் தவுணன் தழலில்

1776

60

67

கதிரும் கனல்ெவங் கைணசா ரதர்ெமய்

புைதகின் றுழிெசம் புனல்வந் ெதழுவ
உதிரம் பிறவுற் றிடுதீ யுறவால்

எதிர்வந் தைவதன் னிடனுய்ப் பதுேபால்.

68

56
1782

விடெமய்க் கைணமா

கள்தம் மிைசேய

படெவய்த் தனர்சிந் ைதபைதத் திடுவார்
கடவுட் கதிைரக் கனலும் ெகாடிேயாற்
குைடவுற் றனரால் உறுபூ தெரலாம்.

1783

69

ேவறு

நிைலய ழிந்து ெநடுங்கடல் பா டம்

ெதாைலய முன்னம் ெதாைலந்திடு தானவர்
வலிெத

ந்து வயம்புைன தானவர்

தைலவன் முன்வந்து சார்ந்தனர் என்பேவ.

1784

ஆய காைல அழிந்துெவம் பூதர்கள்

ேபாய வாறும் புைரயறு சூர்தரு

ேசய வன்திறல் ெசய்ைகயும் ேநாக்கினான்
காயும் ெவவ்ெவ

1785

கான்றிடு கண்ணினான்.

இலக்க வரருள்
ீ
ஏைனய ைமந்தருள்

விலக்கில் ேதெராடும் ெவய்ெதன ஏகினான்.

பாத முன்னிப் பரவிக் கடிதுேபாய்

ஓத முட்கக் குனித்தனன் ஓர்சிைல.

தாமு னிந்து தகுவர்தந் தாைனகள்
ேநமி யாதி ெநருக்குற வசினார்.
ீ

ேதசு லாவு திறலுைட ெமாய்ம்பினான்
ஆசு கங்கள் அளப்பில தூண்டினான்.

75

தூண்டும் வாளி துணிபடச் ெசய்தலும்

மாண்டு ேபாயின மற்றவர் ெவம்பைட
ஈண்டு தானவர் யாரும் மைறந்திட

மீ ண்டும் வார்கைண வசினன்
ீ
வரேன.
ீ
1790

74

வசு
ீ கின்ற வியன்பைட மாய்ந்துகத்

ஓைச ெகாண்டதன் சாபம் உமிழ்ந்ெதன

1789

73

காமர் ெமாய்ம்பினன் ைகத்தனுக் ேகாட்டலும்

ேதாம ரங்கைத சூலம்ைவ வாளிேவல்

1788

72

ஆதி தந்த அறுமுகத் ெதம்பிரான்

ேமத குங்கதிர் ெவம்பைக தாைனயாம்

1787

71

மைலக்கு லக்ெகாடி வாமத்தன் ைமந்தராம்

தைலக்கண் நின்ற சயங்ெகழு ெமாய்ம்பினான்

1786

70

76

கற்ைற வார்சைடக் கண்ணுத ேலான்சுதன்

ெகாற்ற வில்லுமிழ் கூர்ங்கைண விட்டன
பற்ற லார்ெமய் படுதலும் அன்னவர்க்

கிற்ற தாள்முடி ேதாள்புயம் யாவுேம.

77

57
1791

ஆர ழிந்தன ஆழி அழிந்தன

ேதர ழிந்தன திண்ப

ைகமுகக்

கார ழிந்த கடுந்ெதாழில் தானவர்
ேபார ழிந்த புகுந்த ேசா ேய.

1792

மற்ற ெவல்ைல வலியநந் தாைனகள்

இற்ற ேவெகால் இவன்சிைல யாெலனாச்
ெசற்ற நீெராடு ெசங்கதிர் மாற்றலன்

ஒற்று ேதர்வல வற்கிைவ ஓதுவான்.
1793

விடுத்தி ேதைர வலவைன ெவய்ெதன
நடத்தி யார்த்தனன் நாகர் நடுங்கேவ.

மாண்ட ெகாள்ைக அவுணன் வலவன்முன்

மூண்டு ேமலவன் முன்னிது கூறுவான்.

துஞ்சும் வண்ணந் ெதாைலத்தைன நீயினி
துன்றைன அட்டிட

வஞ்சி னங்ெகாடு வந்தனன் யாெனன்றான்.

ெபான்று ேவாைரயும் ேபார்த்ெதாழில் ெசய்துபின்
நின்று தாழ்க்கைல ேநருதி ேபார்க்ெகன்றான்.

வைளத்த வில்லிைட வார்கைண ஆயிரந்
துைளத்தி டும்படி பூட்டுபு தூண்டினான்.

84

ஆக மூழ்கி அடற்கைண ேபாழ்ந்துபின்

ஏக ெவன்றும் இைளயவன் பின்னவன்

ேசாக ேமாடுதன் ெதால்சிைல வாங்கிேய

நாகர் ேபாற்றிட நாெணாலிக் ெகாண்டனன்.
1799

83

விைளத்த சீற்றத்து ெவந்திறற் சூர்மகன்

தைளத்த பூந்ெதாைட வாைகயன் தன்னுரந்

1798

82

என்ற ேலாடும் இருந்திறன் ெமாய்ம்பினான்

ெவன்று ேளாைரயும் விண்ணவர் காண்குவர்

1797

81

எஞ்ச லின்றிய என்ெபருந் தாைனகள்

உஞ்சு ேபாக

1796

80

தூண்டு ேதர்மிைசத் துண்ெணன நண்ணிேய
பூண்ட தன்சிைல ேகாட்டிப் ெபாருஞசினம்

1795

79

அடுத்து நம்பைட அட்டவன் முன்னுற

வடித்த விஞ்ைசயன் வன்ைமயின் அன்னேதர்

1794

78

85

நாெணா லிக்ெகாடு நஞ்சழல் கான்ெறனத்

தூணி யுற்ற சுடுசரம் ஆயிரம்

ேவணு யுய்த்து விைரவினில் தூண்டினான்
ஏணு ைடக்ெகாடி ேயான்புயத் ெதய்தேவ.
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1800

ஆயி ரங்கைண அம்புயம் மூழ்கலும்

ேநாயு ழந்துள ெநாந்து ெநாடிப்பினில்

தீய வன்மகன் ெசஞ்சரம் நூற்றினால்
தூய வன்வில் துணிபடுத் தானேரா.

1801

திண்டி றற்புயன் ெசஞ்சிைல இற்றிட

அண்டர் அஞ்சினர் அன்னவன் ஓரயில்

ெகாண்டு ருத்துக் ெகாடுந்ெதாழிற் சூர்மகன்

முண்ட ெநற்றியின் ெமாய்ம்புடன் வசினான்.
ீ
1802

நீசன் மாண்டகு ெநற்றியுட் ேசறலும்

ஆசில் ெசம்புனல் ஆெறனச் ெசன்றேத.
ெசன்ற காைலயில் தீயவன் ஓ ைற

ஒன்ெறார் ெவஞ்சிைல ஒல்ைலயில் வாங்கினான்.

ஆங்கவ் ெவய்யனும் அப்பைட ேயவிேய
தீங்க னற்பைட உய்த்தனன் சீறிேய.
மா

ஆர ழற்பைட அவ்வழி தூண்டலும்
ேபா

யற்றிப் ெபாருக்ெகன மீ ண்டேத.

கடிது பின்னுங் கதிர்ப்பைட தாெனடா
விடுத ேலாடும் விைரந்தது ெசன்றேத.

93

விைரந்து ெசன்றைத வரெமாய்ம்
ீ
புள்ளவன்

ெத ந்து ேசணிைடச் ெசங்கதி ேரான்பைட

துரந்து நீக்கலுஞ் சூர்மகன் பங்கயத்

திருந்த வன்பைட ஏவினன் என்பேவ.
1808

92

சுடுக னற்பஆஆ ேபாந்திடச் சூர்மகன்

அடுதி அன்னவன் ஆவிைய நீெயனா

1807

91

யன்னைக மன்னவர் ேகாமகன்

வரீ வாகு விடுத்திடு தீப்பைட

1806

90

வாங்கி வாயுவின் மாப்பைட தூண்டலும்

தாங்கி வன்ைம தணித்தலுந் தாவிேலான்

1805

89

நின்று ேத ன் நிைனவில னாகிேய

பின்ைற முன்னுணர் ெவய்தப் ெபருந்தைக

1804

88

வசு
ீ ெவம்பைட ெவய்யவற் சீறிய

மாசில் வான்மிைச வந்ெதழு ெசக்கர்ேபால்

1803

87

94

ேதன்மு கத்துத் திருமல ேரான்பைட

வான்மு கத்து வருதலும் ஆங்கவன்

ஊன்மு கப்பைட ஒய்ெயனத் தூண்டினான்
நான்மு கத்தன் அடற்கண நாயகன்.

95

59
1809

தூண்டு ேவதன் பைடக்கலஞ் சூர்மகன்

ஆண்டு ெதாட்ட பைடைய அகற்றிேய

மீ ண்டு வந்திட ெவய்யவன் வரன்ேமல்
ீ
நீண்ட மாயன் ெநடும்பைட வசினான்.
ீ

1810

வசும்
ீ
அப்பைட தன்ைன விலக்கினான்

ேகச வன்பைட யால்கிளர் ெமாய்ம்புைட
மாசில் ேகள்வியன் மற்றது ேநாக்கிேய
நீசன் மாகன் உள்ளம் நிைனகுவான்.

1811

விட்ட னன்பைட ேமலினி யாைவயும்
ஒட்ட லன்கரத் துண்டது கண்டேத.

ஆத லா யான் அப்பைட தூண்டிடல்

நீதி ெயன்று நிைனந்தனன் ேநரலன்.

ெநஞ்ச மீ து ெநறிப்பட எண்ணிேய

வஞ்ச ைமந்தன் மைறந்தனன் ேதெராடும்.

தூங்கு ேதெராடு துன்னலன் ஏகுறா

வாங்கு விற்கைண மா

வழங்கினான்.

மாறில் வாளிப டப்பட வள்ளல்ெமய்

ஆற ெதன்ன வழிக்ெகாண்ட தாலேரா.

102

அண்டர் ேநாக்கி அழிந்தனர் பா டா

தண்ட ேமாடு தளர்ந்தனர் சார்பிேனார்

விண்டு விண்டு ெவருவினர் அச்ெசயல்
கண்டு வரன்
ீ
கனெலனச் சீறினான்.

1817

101

சூைற ெயன்னத் தி பவன் தூண்டிய

ஊற தாகி உலப்பறு ெசம்புனல்

1816

100

பாங்கு முன்னரும் பின்னரும் பாய்கதிர்

ஆற்றல் விறலுஆ ெமாய்ம்பன்ேமல்
வங்கும்
ீ

1815

99

விஞ்ைச மமய வியன்முது மந்திரம்

ெசஞ்சு டர்க்கதி ைரச்சிைற ெசய்திடு

1814

98

ஊதி யத்ைத யுைடத்தன்று மாையயால்
ஏதி லாைன இனியடல் ெசய்வேத

1813

97

ெதாட்ட ெதாட்ட பைடகள் ெதாைலவுற

அட்டு நல்கும் அரன்பைட தூண்டுதறின்

1812

96

103

ேவறு

ஒன்ெறாரு மாைய தன்னால் உய்ந்துமுன் ெவன்று ேபானான்
இன்றும துன்னி னாேனா இனியது முடிக்க அற்ேறா
நன்றிது நன்றி தம்மா நானிவன் தன்ைன இன்ேன

ெகான்றிடு கிறேபன் என்னாக் குறித்தனன் குமரன் பின்ேனான்.

104

60
1818

ஈதுதன் புந்தி ேதற்றி ஈங்கிவன் சூழ்ச்சி மாய்ந்து

ேபாதரு கின்ற வாறு பு குவன் விைரவின் என்னாச்

ேசதனங் ெகாண்ட துப்பின் ெதய்வதப் பைடையப் ேபாற்றி

ேமதகு வழிபா டாற்றி யவுணைனக் குறித்து விட்டான்.
1819

ெபாருவருந் திறேலான் விட்ட ேபாதகப் பைடேய பானாள்

இருளிைன இ யல் ெசய்யும் இரவிேபாற் ேசற ேலாடும்

விைரெவாடு விஞ்ைச மாயம் விளிந்தது ேவந்தன் ைமந்தன்
ஒருெபருந் ேதருந் தானு மாகிேய உம்பர் நின்றான்.
1820

சான்றதன் மாயம் ேபான தன்ைமயுந் தடந்ேதாள் வரன்
ீ
மான்றிடும் அமரர் யாரும் மனமகிழ் சிறந்து நின்றார்.
அவ்வழி வரீ ெமாய்ம்பன் அந்தர வழிக்கண் நின்ற

ைகவழி வ வில் வாங்கித் ேதெராடுங் ககனஞ் ெசன்றான்.

கண்ணுற முன்பு ேநர்ந்து கைணபல ேகாடி தூர்த்தான்

துண்ெணன விசிக மா

ெசா ந்தனன் சுரர்கள் அஞ்ச.

ேபா ைன இைழப்ப ெதன்ன இருவரும் ெபாருது நின்றார்
சா ைக தி ந்த அம்மா அைனயவர் தடம்ெபாற் ேறர்கள்.
ஏற்றிகல் பு யும் வரா
ீ

நாற்றிைச ெகாண்ட அண்டப் பித்திைக காறும் நண்ணி
ேமற்றிகழ் ப திப் புத்ேதள் வியன்கதிர் வரவு தன்ைன

111

ெசற்றெமா டிவர்கள் வசுந்
ீ
திருெநடுங் கைணகள் யாண்டும்

முற்றிடு கின்ற காலத் துகுவன கவன மான்ேதர்

அற்றன புரவி மாைல அவிந்தன களிற்றின் ஈட்டம்
இற்றன அவுணர் ெசன்னி இறுவன பூதர் யாக்ைக.
1826

110

எதிெரதிர் துரக்கும் வாளி

மாற்றிெயவ் வுலகு ேளார்க்கு மலிதுயர் விைளத்த அன்ேற.
1825

109

நீெராடு கனலும் மாறாய் ெநடுஞ்சினந் திருகி நின்று

ஓ ைர அளைவ தன்னில் ஒராயிர நூறு ேகாடி

1824

108

விண்ணிைடப் புகுந்த வரன்
ீ
ெவலற்கருஞ் சூரன் ைமந்தன்

நண்ணலன் அவனுஞ் சீறி நவின்றேதார் சாபம் வாங்கித்

1823

107

ைமவழி சிந்ைத ைமந்தன் மாண்பிைன ேநாக்கி வஞ்ச

ெவவ்வழி இனிநீ ேபாதி யானிவண் அடுவன் என்னாக்

1822

106

ேதான்றிேய விண்ணின் நின்ற சூமகன் ெதாைலவில் ஆற்றல்

ஆன்றநல் வலியும் ேநாக்கி அயர்ந்தனன் அயர்ந்து முன்னம்

1821

105

112

கிட்டுவ ேசணிற் ெசல்வ கிளருவ கிைடத்துப் பின்னும்

முட்டுவ ஒன்ைற ெயான்ைற இடம்வலம் முைறயிற் சூழ்ந்து
வட்டைண பு வ வாேனார் மதிக்கவும் அ ய வல்ேல

எட்டுள திைசயும் விண்ணுந் தி வன இருவர் ேதரும்.

113

61
1827

இகழுவர் முனிவர் ெவஞ்சூள் இயம்புவர் வன்ைம ேநாக்கிப்

புகழுவர் உரப்பி வரம்
ீ
புகன்ெறடுத் தைழப்பர் பூசல்

மகிழுவர் நைகப்பர் ெவற்றி வால்வைள முழக்கஞ் ெசய்து

திகழுவர் கைணயின் மா
1828

சிந்துவர் ெதழித்துச் ெசல்வர்.

புரந்தைன அட்ட ெசல்வன் புதல்வனும் அவுணன் ேசயும்

விைரந்ெததிர் மைலந்த முைறமுைற ெவகுண்டு விட்ட
வரந்ெதறு பகழி மா

அகிலமும் விரவிச் ெசல்லக்

கரந்தனன் இரவி திங்கள் கைலகளுங் குைறந்த தன்ேற.
1829

114

115

ேவறு

காெலாப்பன கூற்ெறாப்பன கனெலாப்பன கடுவின்

பாெலாப்பன உருெமாப்பன பணியார்புரம் ெபாடித்த

ேகாெலாப்பன கதிெராப்பன குன்றந்தைனக் ெகான்ற
ேவெலாப்பன இருவரரும்
ீ
விடலுற்றிடு விசிகம்.

1830

வைரபுக்கக புயல்புக்கன வான்புக்கன மறிெதண்

டிைரபுக்கன கடல்பக்கன திைசபுக்கன திைசசூழ்

தைரபுக்கன அண்டத்துைழ தனிற்புக்கன பிலத்தின்

நிைரபுக்கன இைளேயானுடன் அவுணன்விடு ெநடுங்ேகால்.
1831

ெட கின்றன புயலின்குலம் இருநாற்றிைசக் க யுங்
ெபா கின்றன உலெகங்கணும் புைகவிம்மிய தன்ேற.

வடிேயாங்கிய கைணமா யின் அருக்கன்பைக மாற்றம்

ெநடிேயான்தனித் துைணயானவன் அறுத்ேதயுடன் நீக்கும்.

பா ன்றைல நின்ேறார்களும் இைமேயார்களும் பார்த்தார்

வரந்தனில்
ீ
எவேரயிவர்க் கிைணெயன்று வியந்தார்.

120

அவ்ேவைலயின் நூறாயிரம் அடுெவங்கைண அதனால்

ைமேவைலயில் வருபானுைவத் தைளபூட்டிய ைமந்தன்
ெசவ்ேவலவன் திருத்தூதுவன் ேதைரப்ெபாடி படுத்தி

எவ்ேவைலயும் ெவருக்ெகாண்டிட இடிேயெறன ஆர்த்தான்.

1835

119

ேபா வ்வைக இருவரரும்
ீ
ெபாரலுற்றிடு ெபாழுதில்

ஆ ங்குளர் இவேரெயன அமர்ெசய்தவர் அடுேபார்

1834

118

ெபாடிேயாங்கிேய திறன்ெமாய்ம்புைடப் புலவன்விடு சரத்ைத

ெகாடிேயான்மகன் விடுவாளிையக் குைதெவங்கைண மைழயால்

1833

117

தி கின்றன இருேவார்விடு தீவாளியும் அைவபட்

க கின்றன புவிவிண்டன கடல்வற்றிறின உடுமீ ன்

1832

116

121

ஆ க்கின்றுழ விறல்ெமாய்ம்புைட அறிவன்சினந் திருகிச்

சீர்க்கின்றவிண் மிைசமின்றுதன் சிைலகாலுற வாங்கிக்

கூர்க்குங்கைண ஓராயிரங் ெகாளுவித்துரந் திட்டுக்

கார்க்கின்றெமய் அவுணர்க்கிைற கடுந்ேதர்துகள் கண்டான்.

122
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1836

ைவயந்துக ளாய்இற்றிட வானத்திைட நின்ற

ெவய்யன்ெபருஞ் சினஞ்ெசய்துவில் வரன்தன
ீ
துரத்தின்
ஐயஞ்சுநஞ் சயில்வாளிபுக் கழுந்தும்படி தூண்டிச

ைசயந்தைனக் கடந்ேதவளர் தடந்ேதாள்புைடத் தா த்தான்.
1837

உரத்திற்புகு ெநடுவாளியின் உளெநாந்திடும் உரேவான்

கரத்திற்சிைல தனிேலழிரு கைணபூட்டினன் ெசலுத்தி

வரத்திற்றனக் கிைணயில்லெதார் மன்னன்மகன் தனது
சிரத்திற்ெபாலி மகுடந்தைனச் சிந்தித்துகள் ெசய்தான்.
1838

ஏண்ெகாண்டிடு சூரன்மகன் ஏேழழ்கைண தூண்டித்

நாண்ெகாண்டிடு கவசந்தைன நடுேவதுணித் திட்டான்.
ஆகம்படு ெநடுஞ்சாலிைக அழிெவய்தலும் அழல்கால்

ேமகம்படு மணிேமனியன் வில்ைலத்துணி படுத்தான்.

126

வில்ெலான்றிரு துணியாதலும் ெவங்கூற்றினும் ெவகுளா

அல்ெலான்றிய மனத்தீயவன் அயன்முன்ெகாடுத் துள்ள

எல்ெலான்றிய தனிேவலிைன எடுத்தீங்கிவன் தன்ைனக்

ெகால்ெலன்றுைரத் துரேவான்மிைச குறித்துச்ெசல விடுத்தான்.
1841

125

நாகம்படு சைடேயான்சுதன் நன்றீெதன நைகயாப்

பாகம்படு பிைறேபாெலழு பகுவாய்க்கைண ெசலுத்தி

1840

124

மாண்ெகாண்டிடு முடிசிந்திட வறியாெனனத் திகழும்

தூண்ெகாண்டிடு திறல்ெமாய்ம்புைடத ெதால்ேலான்உரம் பிணித்த

1839

123

127

ேவறு

விடுத்த காைலயின் இத்திறந் ெத ந்திடும் விறேலான்

அடற்ெப ருங்கைண ஆயிர ேகாடிகள் அதைனத்

தடுத்தி டும்படி ெசலுத்தினன் அைவெயலாந் தடிந்து

வடித்த ேவற்பைட வான்வழிக் ெகாண்டுவந் ததுேவ.

1842

வந்த காைலயில் அதன்வலி ேநாக்கிேய வள்ளல்

இந்து ேசகரன் உதவிய நாந்தகம் எடுத்துக்

கந்த ேவளடி வழுத்திேய கருதலன் விடுத்த

குந்த ெவம்பைட இருதுணி பட்டிடக் குைறத்தான்.
1843

129

குைறத்த காைலயில் அமரர்கள் ஆடினர் ெகாடிேயான்

திறத்த ராகிய அவுணர்கள் ஏங்கிேய திைகத்தார்

அறத்ைத யாற்றிடும் இைளயவன் அங்கது ேநாக்கி

எறித்த ருஞ்சுடர் வாளிைன உைறயகத் திட்டான்.
1844

128

130

அள்ளி ைலத்தனி ேவற்பைட இறுதலும் அதைனக்

கள்ள விஞ்ைசகள் பயின்னறிடு சூர்மகன் காணாத்

ெதௗ ளி தம்மேவா என்பைட வலிெயனச் ெசப்பிப்

ெபாள்ெள னக்கர வாளெமான் ெறடுத்தனன் ெபாருவான்.
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1845

கருமு கிற்புைர ேமனியன் கரத்தில்வாள் பற்றி

விரவு மின்னுவின் ெகாடிெயன விதிர்த்துமுன் வசி
ீ

உருமி டிக்குலத் தாவலங் ெகாட்டியார்த் துருத்துச்

ெசருமு யற்சியாற் சீ ளங் ேகாவின்முன் ெசன்றான்.
1846

ெசன்ற காைலயில் இைளயவன் தன்ெபருஞ் சிைலகால்

ஒன்ற வாங்கிேய பகழிபல் லாயிரம் உய்த்து

ெவன்றி வாட்பைட யானுரங் கிழித்திட விடர்ெசய்
குன்றில் வழ்தரும்
ீ
அருவிேபால் வழ்ந்த
ீ
குருதி.
1847

குருதி வழ்வதும்
ீ
உரம்பகிர் வுற்றதுங் குறியான்

சுருதி யன்னவன் சிைலயிைன வாளினால் துணித்தான்.
வில்லி றுத்திடு விறலிேனான் மிைசபடக் கிளர்ந்து

இல்ைல மற்றிவன் இறந்தபின் அமெரன்ப ெதன்றார்.

திங்கள் சூடிய உலகடுந் தாைதயிற் சீறித்

எங்கண் ஏகுதி என்றுேபாய் அவுணைன எதிர்த்தான்.

காற்ெற னச்ெசன்று ேநர்ந்தனன் இருவருங் கலந்து

கூற்றும் அங்கியுஞ் சமர்பு

கின்றேகாட் ெபன்ன.

ேவறு ெசய்திட எறிகுவர் அன்னது விலக்கி

சூைற யாெமனச் சுற்றுவர் வட்டைண சூழ்வார்.

138

இன்ன தன்ைமயில இருவரும் வாளமர் இயற்றி

மன்னு காைலயில் சூர்மகன் விஞ்ைசயின் வலியால்
தன்ைன ேந லா இைளயவன் தடக்ைகவாள் அகற்றி
அன்ன வன்திருத் ேதாள்மிைச எறிந்தனன் அன்ேற.

1853

137

மாறு மாறுெசன் றடிமுதல் உறுப்பிைன வாளால்

ஊறு ெசய்திற நாடுவர் இைடெத ந் துறாமல்

1852

136

ஏற்ெற திர்ந்திடும் எல்ைலயின் இரவியம் பைகஞன்

சீற்ற நீர்ைமயால் வாளமர் உழந்தனர் ெசங்கட்

1851

135

அங்க ெவல்ைலயில் வரவா
ீ
குப்ெபயர் அறிஞன்

துங்க மிக்கதன் வாளுரீஇக் கறங்ெகனச் சுற்றி

1850

134

ெசல்ெல னத்ெதழித் ெதாருதன்வாள் வசினன்
ீ
தி ய
அல்ல லுற்றிடும் இைமயவர் அங்கது ேநாக்கி

1849

133

ப தி மமற்றலன் மிைசவரு பகழியும் பாரான்

ஒருதன் மானமுந் தானுமா ேயாடினன் குறுகிச்

1848

132

139

மாற்ற லன்கர வாளினால் எறிதலும் வள்ளல்

ஆற்றல் ெமாய்ம்பிைடக் குருதியா றிழிதர அதுகண்
ேடற்றம் எய்தினன் சூ

மகன் இவன்றனக் கிைளேயான்

ேதாற்றி டுங்ெகாெலன் றிரங்கினர் வானவர் துளங்கி.
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1854

அன்ன காைலயில் இைளயவன் அறுமுகத் தமலன்

ெபான்னின் ேசவடி புந்தியில் உன்னிேய புகழ்ந்து

மின்னு வானதன் வாட்பைட வசிேய
ீ
விைரந்து

துன்ன லன்வலத் ேதாளிைன வலிெயாடு துணித்தான்.

1855

துணித்த காைலயில் வலதுைக தன்ெனாடு ெதாடர்ந்த

பணித்த னிச்சுடர் வாளிைன இடக்ைகயால் பறித்து

மணித்த சும்புெகாள் ெமாய்ம்புைட அவுணர்ேகான் மற்றும்
தணிப்ப ருஞ்சினந் தன்ெனாடு முயன்றனன் சமேர.

1856

தூய வள்ெகாேட அன்னவன் இடக்ைகையத் துணிப்ப

ஆய காைலயில் அறிஞனும் அவன்தைல அறுத்தான்.
வாளில் அங்கவன் அடுதலுஞ் ெசன்னியும் வைரேநர்

ஆளி ெமாய்ம்பைன வழுத்திேய ெதன்புலத் தைடந்தான்.

ஆரும் ேநாக்கிேய ஆடினா
மா

பாடினர் ஆர்த்தார்

யாெமன அவன்மிைச ெபாழிந்தனர் மலர்கள்.

அவலம் எய்திேய அழிந்திடு பூதர்கள் ஆத்துத்
கவைல நீங்கிேய களித்தனன் ெசங்கதிர்க் கடவுள்.
அன்ன காைலயில் வரவா
ீ
குப்ெபயா

தன்னு ளஞ்சிறந் தகலிரு விசும்பிைனத் தணவா

துன்னி யாங்கவர் புகழ்ந்திட இைனயன ெசால்வான்.

147

ஆன ெதால்ெபரு மாையயால் நம்ைமமுன் அைலத்த

பானு ேகாபைன அட்டனம் பகர்ந்தசூ ளுறவு

தானு முற்றிய தால்இனி எம்பிரான் தன்முன்

ேசைன தன்ெனாடு ேமவுதுஞ் ெசல்லுதி ெரன்றான்.

1862

146

அறிஞன்

இந்நி லத்திைட வந்துதன் துைணவர்தம் மினத்ைதத்

1861

145

நுவல ருந்திறல் சூர்மகன் பட்டது ேநாக்கி

தவல ருந்திறல் வரைன
ீ
வழுத்தினர் தனது

1860

144

சூரன் மாமகன் முடிந்தது முனிவருஞ சுரரும்

வரீ வரன்நீ
ீ
யாெமன இளவைல வியந்து

1859

143

ேதாளும் யாக்ைகயும் வழ்ந்தன
ீ
சூ யன் பைகஞன்
நாளு லந்தனன் அவனுயிர் ெவௗவிேய நடுவன்

1858

142

தீய வன்றனி முயற்சிைய ேநாக்கிேய திறேலான்

மாைய ெதால்பைட விடுத்தி ேவெனன மதித்தான்

1857

141

148

மிக்க வரனித்
ீ
தன்ைமைய உைரத்தலும் வினவி

முக்கண் நாயகன் குமரேவள் இைணயடி முன்னம்

புக்கு ெநன்னலுந் ெதாழுதில நன்றுநீ புகன்றாய்

தக்க ேதயிது என்றனர் துைணவராந் தைலவர்.
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1863

ஆங்கவ் ெவல்ைலயின் நம்பிதன் இைளஞரும் அடுேபார்

தாங்கு பூதருந் தாைனயந் தைலவரும் தழுவிப்

பாங்கர் வந்திடப் ெபாருகளம் ஒருவிேய படாந்து

பூங்கி டங்குசூழ் பாசைற இருக்ைகயுட் புகுந்தான்.
1864

ேசாதி நீடிய பாசைற புகுந்திடு தூேயான்

பூதர் தம்ெமாடுந் துைணவர்கள் தம்ெமாடும் ேபாந்து

காத லாகிேய அறுமுகத் ைதயைனக் கண்டு

பாத பங்கயந் தன்னிைடப் பனமுைற பணிந்தான்.
1865

ெத ந்து ேநாக்கிநீ சூர்மக ேனாடுேபார் ெசய்து

விைரந்து ேகண்மதி நல்குதும் ேவண்டுவ ெதன்றான்.
என்று மூவிரு முகமுைடப் பண்ணவன் இயம்ப

ெகான்று மற்றிவண் அருளிய ேவண்டுெமன் றுைரப்பான்.

ேமைல இந்திரன் அரசிைனக் கனவினும் ெவ ேகன்

சால நின்பதத் தன்ைபேய ேவண்டுவன் தமிேயன்.

சிந்ைத ெசய்திடு தவத்தரும் ெபறுகிலர் சிறிேயன்

எந்ைத கந்தேவள் உனக்கது பு ந்தனம் என்றான்.

புைடயி னில்ெதாழு துைணவர்க்கு நல்லருள் பு யா
அைடய மற்றவர் இருக்ைககள் ைவகுவான் அருளி
ந்தனன் யாவர்க்கு ேமலதாம் விமலன்.

156

ெசங்க திர்ப்பைக அட்டவன் முதலிய திறேலார்

புங்க வன்றைனத் ெதாழுதுதம் இருக்ைகயிற் ேபானார்
இங்கு மற்றிது நின்றிட அவுணர்தம் இைறவற்

கங்கண் உற்றிடு ெசய்ைகைய ேமலினி அைறவாம்.
1871

155

உைடய ெதால்விறல் வாகுவுக் கிவ்வரம் உதவிப்

விைடபு
1870

154

அந்த நல்வரம் முத்தியின் அ யெதான் றதைனச்

உய்ந்தி டும்வைக அருள்ெசய ேவண்டுெமன் றுைரப்ப

1869

153

ேகால நீடிய நிதிபதி வாழ்க்ைகயுங் குறிேயன்

மால யன்ெபறு பதத்ைதயும் ெபாருெளன மதிேயன்

1868

152

நின்று ேபாற்றிடும் இைளயவன் எம்பிரான் நின்ைன
அன்றி யான்ெசய்த ெசயலிைல ஆயினும் அடிேயற்

1867

151

ப ந்து பன்முைற வணங்கிேய எழுதலும் பகவன்

வருந்தி ஆங்கவற் ெசற்றைன ஆதலின் மகிழ்ந்தாம்

1866

150

157

ேவறு

ஈதிவர் பு ந்தேதல் இைறவன் தன்ைனயுங்
காதுவர் என்பது கருத்துட் ெகாண்ெடழா

வாதுவர் கவனமா வழிக்ெகாண் டாெலனத்
தூதுவர் ஓடினர் துளங்கு ெநஞ்சினார்.
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1872

மதிெதாடு கடிமதில் மேகந்தி ரப்புரத்

ததிர்தரு முரெசாலி யவிந்து துன்பினான்

முதிர்வுறும் அழுகுரல் முழங்கும் வதிேபாய்க்
ீ
கதுெமன அரசைவக் களத்துள் ஏகினார்.

1873

துன்னிய ெபரும்புனல் தூண்டு கண்ணினர்

உன்னருந் துய னர் உயிர்க்கு நாசியர்

மன்னவன் இைணயடி வணங்கி உன்மகன்

முன்னுறு தூதனால் முடிவுற் றாெனன்றார்.

1874

சூழ்ந்திடு திருவுைடச் சூரன் என்பவன்

வழ்ந்தனன்
ீ
புரண்டனன் உயிர்ப்பு வங்கினான்.
ீ
நக்குறு சுடெரன நடுககம் உள்ளுற

அக்கணம் மயங்கினன் அறிவு ேசார்ந்துளான்.

162

தளர்ந்துடல் ெவதும்புறத் தன்கண் ேசார்வுற

உளந்தி

வுறஉயிர் ஊசல் ஆடிட

விளிந்தவ ராெமன வழ்ந்து
ீ
மான்றவன்

ெதௗ ந்தனன் இரங்கினன் இைனய ெசப்பினான்.

1877

161

மிக்ெகழு குருதிநீர் விழிகள் கான்றிடத்

ெதாக்குடல் வியர்ப்ெபாடு துளக்கங் ெகாண்டிட

1876

160

தாழ்ந்தவர் ெமாழிந்திடு தன்ைம ேகட்டலுஞ்

ஆழ்ந்திடு துயர்க்கடல் அழுந்தி ஓெவனா

1875

159

163

ேவறு

ைமந்தேவா என்றன் மதகளிேறா வல்விைனேயன்

சிந்ைதேயா சிந்ைத ெதவிட்டாத ெதௗ ளமுேதா

தந்ைதேயா தந்ைதக்குத் தந்ைதயிலான் ெகான்றனேனா

எந்ைதேயா சின்ைன இதற்ேகா வளர்த்தனேன.
1878

வன்னச் சிறுவர்பலர் மாய்ந்தார் அவர்மாய்ந்து

முன்ைனத் துைணெயன் றுளங்ெகாண் டிருந்தனனால்

என்ைனத் தனிேயைவத் ெதந்ைதயுேம குற்றைனேயல்
பின்ைனத் தமிேயன் பிைழக்கும் படிஉண்ேடா.

1879

165

ஒன்னார் சிைறையவிடின் உய்வுண்டாம் என்றுமுனஞ்

ெசான்னாய் அதுவும் இகழந் துன்ைனத் ேதாற்றனனால்
என்னாம் இனியதைன எண்ணுவதி யாவருக்குந்
தன்னால் வராத விைனயுளேதா தக்ேகாேன.

1880

164

166

நன்றீ தலசமர்க்கு நண்ணுவது நண்ணலர்ேமல்

என்றீர மாகஇைசத் தாயான் ஏகாமல்

ெசன்றீ எனேவ ெசலுத்தியுைனப் ேபாக்கினனால்
ஒன்றீங் குளேதா பிைழயுன் மிைசஐயா.

167
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1881

ைகப்ேபபப ெகாண்டு கடவுளர்க ெளல்ேலாரும்

முப்ேபாதும் வந்து முைறயால் வழிபடுவார்

ஒப்ேபாதல் இல்லா உனதுேம லுள்ளபைக
இப்ேபா துடன்நீங்கி ேயமுற் றிருந்தாேரா.
1882

உன்னா ைணக்கஞ்சி உறங்கா துழன்றிடுமால்

இந்நாள் தனிலநீ இறந்தா ெயனமகிழ்ந்து

பன்னாகப் பாயல் படுத்திருவர் கால்வருடத்

ெதான்னாள் எனேவ கவைலயின்றித் துஞ்சாேனா.
1883

சிந்தா மணிேய திருேவெயன் ெதௗ ளமுேத

வந்தாலும் உன்றன் மதுரெமாழ ேகட்ேபேனா.

ேசாராத சூழச்சித் துைணவர்சிறார் எல்லாருஞ்

வாராய் புதல்வா கடிேதாடி வாராேய.

வடிச்
ீ
சதுர்முகத்ேதான் ேவண்டிடநீ விட்டபின்னர்
ஓடிக் ககனத் துளமகிழ்ந்து ெசல்லாேரா.

ஒற்றா னவேனா உைனத்தான் அடவல்லான்

கற்றா ேயல்என்ைன மறந்திடவுங் கற்றாேயா.

ஏகிற் றிைலயால் இருக்கின்ற தின்னும்உயிர்

சாகுற்ற ேதார்வரமுஞ் சங்கரன்பாற் ெபற்றிலேன.

174

ெவற்றி யுளமதைல வந்தால்
ீ
விளியாமல்

மற்றும் எனதுயிரும் ைவகும் வலிதாகச்

ெசற்றி டலும்ஆகா ெதன்ெசய்ேகன் அழியாமல்
ெபற்ற வரமும் பிைழயாய் முடிந்ததுேவ.

1889

173

மாெகாற்ற ைமந்தன் மடிந்தான் எனக்ேகட்டும்

ேவகுற்ற துள்ளம் மிகுதுயரம் வந்தவழிச்

1888

172

பற்றார் அடித்ெதாண்டு ேபணிப் பரந்துழலும்

அற்றார் தமதுடலுக் காவியாயச் ெசன்றிடேவ

1887

171

நீடித் திகழ்கதிரால் தீண்டி நினதுசிைற

வாடித் தளர்ந்து வைசபைடத்த ெவய்யவனார்

1886

170

ேசரார் ெபாருதைலப்பச் ெசன்ெறாழிந்து ேபாயினரால்
ஆராய்ந் ெதனதுதுயர் ஆற்றுவதற் காருமிைல

1885

169

நந்தா னவர்குலத்து நாயகேம நண்ணினர்க்ேகார்

எந்தாய் தனிேயேபாய் எங்கிருந்தாய் அங்ேகயான்

1884

168

175

ஆவிேய கண்ேண அரேச உைனச்சமருக்

ேகவிேய இவ்வா றிரங்குதற்ேகா இங்கிருந்ேதன்

கூவிேய ெகாண்டுெசலுங் கூற்றுவன்ஒற் ேறாஅறிேயன்
பாவிேயன் இந்தப் பதிபுகுந்த தூதுவேன.

176
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1890

கூற்ேறான் நக ல் குறுகிைனேயா அன்னதன்ேறல்

ேவற்ேறார் இடந்தன்னில் ேமவிைனேயா யாெனான்றுந்

ேதற்ேறன் தனிேய தியங்குகின்ேறன் இத்துயரம்
ஆற்ேறன் அரேசெயன் னாருயிரேர வாராேயா.
1891

என்னா இரங்கி இைறவன் வருந்துதலும்

அன்னான் உைழயில் அவுணர் சிலேராடித்
துன்னார் களத்தில் துணிவுற்ற சீர்மதைல

ெபான்னார் உடலங் ெகாடுபுலம்பிப் ேபாந்தனரால்.
1892

177

178

ேவறு

ேசந்த குஞ்சிச் சிலதர்ெசஞ் ஞாயிறு

பாய்ந்த அண்ணல் படிவ மிைசக்ெகாளா

ேவந்தன் முன்னுற உய்த்து விைரந்தவன்
பூந்தண் ேசவடி பூண்டு புலம்பினார்.
1893

அண்டர் தம்ைம அருஞ்சிைற வட்டிேய
ீ

தண்ட கஞ்ெசய் தனிக்குைட மன்னவன்

துண்ட மாகிய ேதான்றல்தன் யாக்ைகையக்
கண்ட ரற்றிக் கலுழ்ந்து கலங்கினான்.

1894

பற்று ெநல்ெலழில் பார்த்திடுங் கண்களில்
புற்ற ராவில் உயிர்க்கும் புரளுமால்.

ெநஞ்சு ெகாண்ட ெநடுஞ்சினந் தீர்கிைல

எஞ்சு ேமெகால் இனிஉன்ெனா ெடன்னுமால்.
ைகயி

ெசய்ய கட்படு ெசம்புனல் ஆட்டிேய
ஐய ஈதுெகா ேலாெவன் றரற்றுேம.

183

வாள ரம்படு வாளிகள் மூழ்கலில்

சார ரங்க ெளனப்பைழ தங்கிய

ேதாைள மார்பிைன ேநாக்கும் ெதாைலவிலா
ஆைள நீயல தாருள ேரெயனும்.

1898

182

ன்ைறக் கதுெமனப் பற்றிடாச்

ெவய்ய வற்ெகாடு விண்ணினுந் தந்தைக

1897

181

துஞ்ச லாகித் துணிவுற்றுந் ெதவ்வர்ேமல்

விஞ்சு மானமும் வரமும்
ீ
வன்ைமயும்

1896

180

அற்ற ைமந்தன் சிரத்திைன யாங்ைகயால்

ஒற்றும் முத்தம் உதவும் உரனிலாப்

1895

179

184

பாறு லாய பறந்தைல தன்னிைட

ேவறு ேவறது வாகநின் ெமய்யிைனக்
கூறு ெசய்தவன் ஆவி குடித்தலால்

ஆறு ேமாெவன் னகததுயர் என்றிடும்.
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1899

மூண்ட ேபா த்ெதாழில் முற்றிய என்மகன்

ஈண்டு வந்தெதார் தூதுவன் எற்றிட

மாண்டு ளாெனன் துைரத்திடின் மற்றியான்
ஆண்ட ேபரர சாற்றல்நன் ேறெயனும்.

1900

சிரத்ைத மார்பிைனச் ெசங்ைகையத் ெதான்ைமேபால்

ெபாருத்தி ேநாக்கிப் புரளுெமன் புந்திைய

வருத்தும் ஆகுலம் மற்றது கண்டுநீ

இருத்தி ேயாவுயி ேரயின்னும் என்றிடும்

1901

அருளின் ேநாக்கி அழும்விழுஞ் ேசார்வுறும்
உருளும் நீட வுயிர்க்கும் வியர்க்குேம.
மன்னர் மன்னவன் மற்றிது பான்ைமயால்

அனைன ேகட்டனள் ஆகுலம் எய்தினாள்.

குைலத்த ைகயள் குருதிெபய் கண்ணினள்

வைலத்த ைலப்படு மஞ்ைஞயின் ஏங்கினாள்.

ெதால்ைல ைவகிய சூழைல நீங்கிேய

ெறால்ைல ஆவலித் ேதாடினள் ஏகினாள்.

காவ லிக்குத் துயர்வந்த கன்னிமீ ர்

ஆவ லித்தனர் ஆயிைழ மாெரலாம்.

192

வாங்கு பூநுதல் மன்னவன் ேதவிதன்

பாங்கர் மங்ைகயர் பற்பல ருங்குழீஇக்

ேகாங்க மன்ன முைலமுகங் ெகாட்டிேய
ஏங்கி ேயதுயர் எய்தி இரங்கினார்.

1907

191

மாவ லிக்கு மடங்ெகெலாப் பான்தனிக்

நாவ லிக்ண நண்ணுதிர் என்றுகூய்

1906

190

அல்லல் கூர்ந்த அவுணன்றன் காதலி

இல்ைல யாகிய என்மகற் காண்பெனன்

1905

189

நிலத்தில் வழ்ந்து
ீ
சா ந்து ெநடுமயிர்

அைலத்த வுந்தியள் ஆற்றருந் துன்பினள்

1904

188

இன்னல் எய்தி இரங்கலும் அச்ெசயல்
கன்னி மாநகர்க் காப்பினுள் ைவகிய

1903

187

மருளும் அங்ைக மறிக்கும் மதைலைய

புரளும் வாயிற் புைடக்கும் புவியிைட

1902

186

193

இந்தி ைரக்கு நிகர்வரும் ஏந்திைழ

அந்த மில்லெதா ராயிைழ மாெராடு
முந்தி ேயகி முடிந்து துணிந்திடு

ைமந்தன் மீ மிைச வழ்ந்து
ீ
மயங்கினாள்.

194
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1908

மயங்கி னாள்பின் மனந்ெதௗ

ெவய்தினாள்

உயங்கி னாள்மிக ஓெவன் றரற்றினாள்

தியங்கி னாள்உரும் ஏறு திைளத்திடு

புயங்க ெமன்னப் புரண்டு புலம்பினாள்.

1909

195

ேவறு

ெவய்ேயான் என்றூழ் தீண்டுத ேலாடும் விண்ணிற்ேபாய்க்

ைகேயா டன்னாற் பற்றிைன வந்ெதன் கண்முன்னம்

ெமாய்ேயா டன்று ெவஞ்சிைற ெசய்த முருகாேவா

ஐேயா கூற்றுக் கின்றிைர யாவ தறிேயேன.
1910

பண்ேட வானஞ் ெசந்தழல் மூட்டிப் பைகமுற்றுங்

ெகாண்ேட ெசன்றாய் அப்பகல் உன்றல் ேகாலத்ைதக்

கண்ேடன்இன்ேற இக்கிைட தானுங் காண்ேபேனா

விண்ேடன் அல்ேலன் இவ்வுயிர் தன்ைன விைனேயேன.

1911

முந்ேத நின்ைன ேவண்டிட ெமாய்ம்பால் அதுவாங்கித்
அந்ேதா அந்ேதா ெசய்வைக ஒன்றும் அறிேயேன.

சாபத் தாேலா யா னும் ேமலாந் தனிமூவர்

ேசாபத் தீயால் வாடினன் நின்ைனத் ேதாற்ேறேன.

ெகான்ேபா

மூட்டி ைமந்தைர எல்லாங் ெகால்வித்துத்

துன்ேபா டிந்நாள் நீயும் இறப்பச் சூழ்ந்தாேர

கான்றா லிக்கும் வன்னி முகத்துக் கழல்வரன்
ீ

ேதான்றா ெலன்ேற நின்ைன இைறஞ்சிச் சூழ்ந்தாேரா.
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துன்ேறர் ெபற்ற ெமய்ெயாடு புந்தி துணிவாகச்

ெசன்ேற வானிற் புக்கைன நின்பாற் ெசலும்வண்ணம்
ஒன்ேற உள்ளந் தான்துணி யாதால் உைலெவய்து
நன்ேற நன்ேற சிந்ைதயும் யானும் நண்பம்மா.

1916

200

வான்றா வுற்ற வச்சிர ெமாய்ம்பன் வடைவத்தீக்

மூன்றா நூற்றுப் பத்தினர் யார்க்கும் முதல்வந்த

1915

199

ெபான்ேபால ேமனிக் கந்தைன இவ்வூர் புகுவித்துக்

என்ேபா லாக வானவர் மாதர் எல்ேலாரும்.
1914

198

பாபத் தாேலா விண்ணவ ராேனார் பலர்கூறுஞ்

ேகாபத் தாேலா எவ்வைக யாேலா குறிேயன்யான்

1913

197

ெசந்ேதன் மல்கும் பூமகள் ெசங்ைகக் கிளிெயான்று

தந்தாய் ெநாந்ேதற் கின்ெறாரு மாற்றந் தருகில்லாய்

1912
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கருந்ேதன் ெமாய்த்த வண்ெடன மின்னார் கட்ெகல்லாம்

விருந்ேத யாகும் நின்னைட காணும் விதியற்ேறன்

மருந்ேத அன்னாய் நின்ைன இழந்ேதன் மற்றிங்ஙன்

இருந்ேதன் அல்ேலன் துஞ்சினன் அன்ேறா இனியாேன.
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ைநயா நிற்குந் ேதவர் தமக்கு நனிதுன்பஞ்

ெசய்யா நிற்றல் நன்றல என்ேறன் அதுேதரா

ைதயா நின்ைனத் ேதாற்றனன் மன்னன் அவனுந்தான்

உய்வான் ெகால்ேலா தன்னுயிர் தானும் ஒழியாேத.
1918

204

ேவறு

என்றிைவ பன்னித் ேதவி இரங்கினள் இரங்க ெலாடு

நின்றிடு துைணவி மாரும் நீடுெதால் கிைளஞர் யாரும்
கண்ெறாழி புனிற்கு என்னக் கதறினர் காமர் மூதூர்

ெவன்றிைய நீங்கி அந்நாள் விழுமேநாய் மிக்க தன்ேற.
1919

அன்னது காைல தன்னில் அவுணர்ேகான் இரக்கம் நீங்கிப்

பன்னருஞ் சிறப்பின் மிக்க பதுைமேய முதேலார் தம்ைமத்

ெதான்னிைல இருக்ைக உய்த்துத் துண்ெணனச் சீற்றங் ெகாண்டு

தன்னுைழத் ெதாழுது நின்ற தானவர்க் கிதைனச் ெசால்வான்.
1920

சீற்றமாய்க் குருதி வட்டித்
ீ
தீமகம் ஒன்ைற ஆற்றி

வற்ெறாரு
ீ
சா யின் இட்டு விடாதுேபாற் றிடுதி ெரன்றான்.

207

அன்னது பலருங் ேகளா அழகிெதன் ெறடுத்து ைமந்தன்

ெபான்னுடல் ஒருசார் உய்த்துப் ெபாற்றினர் ேபாற்ற ேலாடும்

மன்னவன் ெவகுண்டு நந்தம் மாற்றலர் ெதாைகைய ெயல்லாம்

என்னிைள ேயானுக் கூணா அளிப்பெனன் ெறண்ணங்ெகாண்டான்.
1922

206

மாற்றலர் ெதாைகைய ெயல்லாம் வல்ைலயில் இன்ேற ெசற்றுச்

ஈற்றுறு ைமந்தன் தன்ைன எழுப்புவன் இந்த ெமய்ைய

1921

205
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தும்ைபயஞ் சுழியல் ேவய்ந்த சூர்முதல் இவ்வா றுன்னிச்

ெசம்புன ெலாழுகு ைபங்கண் தூத ல் சிலைர ேநாக்கி

அம்புதி வடாது பாங்கர் ஆசுரத் தரசு ெசய்யும்

எம்பிைய வல்ைல ஓடிக் ெகாணருதிர் ண்ைட என்றான்.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 1922
---------
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