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காஞ்சிப் புராணம்
51. வரீாட்டகாசப்படலம் (1692 - 1746)

      அறுசீரடிக்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்

1692  தண்காமர் புனல்குைடயுந் ைதயலார்
            திமிர்ந்தநறுந் தகர ஞாழல்
      எண்காதங் கமழிலஞ்சி மகாலிங்கத்
            தளிபுகன்றாம் இதன்வ டாது
      விண்காவ லுைடயார்மன் இளநைகபூத்
            திவ்வாலம் விடுக்கா அன்றி
      உண்காெவன் றருள்ெசய்தான் வரீாட்ட
            காசநகர் உைரத்து மாேலா
      விடுக்கா -விடுக்கேவா. உண்கா - உண்கேவா 1

1693 சர்வசம்மாரக்காலத் திருக்கூத்து
      வள்ளவாய் நைறக்கமல ெவண்படீத்
            தரசிருக்கும் மாதர் அன்னப்
      புள்ளவாம் நைடநல்லாள் முைலமுகட்டிற்
            ேகாட்டியபூங் களபந் ேதாய்ந்த
      கள்ளவாந் ெதாைடத்திண்ேடாள் மைறக்கிழவன்
            ஒருவனுக்குக் கைடேயன் உள்ளத்
      துள்ளவாம் இைறவகுத்த பராத்தங்கள்
            ஓ ரண்டும் ஒழிந்த காைல 2

1694 ஐவண்ண நிறம்பைடத்த திருமுகைமந்
            துைடயபிரான் அருளால் அந்திச்
      ெசவ்வண்ணக் காலத்தீ உருத்திரப்புத்
            ேதள்நுதற்கண் ெசந்தீப் ெபாங்கி
      ெமாய்வண்ண அண்டெமலாம் முழங்கிநிமிர்ந்
            ெதழுந்துருக்கி உண்டு ேதக்கி
      ெமய்வண்ண மனத்தன்பர் விைனப்பறம்பின்
            நீறாக்கி விட்ட தாக
      விைனப்பறம்பின் நீராக்கி - மைலையச் சாம்பலாக்கியைதப் ேபால
      விைனமைலைய நீறாக்கி. 3

1695 ஆயநாள் இரவில்ைல பகலில்ைல
            அயனில்ைல அ யு மில்ைல
      ேமயவான் முதல்பூதம் இைலேயைனப்
            பவுதிகத்ைத விளம்பு மாெறன்
      பாயேப ரண்டெமலாம் இவ்வாறு
            படநீற்றிப் புரமூன் றட்ட
      காய்க ைணேயான் ஆனந்த ேமலீட்டின்
            தன்னியல்பு கருத்துட் ெகாள்ள 4
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1696 கைடநாளும் அழியாது தன்ெனாருபாற்
            ெபருமாட்டி காப்ப ைவகும்
      நைடமாறாத் திருக்காஞ்சி நகர்மன்னி
            உலகீன்ற நங்ைக காண
      இைடயாம இரெவல்லாம் திருக்கூத்து
            நவின்றருளி எறுழ்கால் ெவள்ைள
      விைடயாளுந் தனிப்பாகன் ஆர்த்தார்த்து
            வரீநைக விைளத்தான் ேமன்ேமல் 5

1697 அவ்விரவு புலர்காைல திருநடனம்
            நீத்திலிங்க வடிவ மாகி
      அவ்வைரப்பின் விளங்கினான்
            ஆதலினால் வரீாட்ட காசத் ேதவாம்
      அவ்விலிங்கம் வழிபட்டுச் சிலர்சித்தர்
            அற்புதமாம் சித்தி ெபற்றார்
      அவ்வியல்பு தைனக்ேகட்டுக் ெகாங்கணமா
            முனிச்ெசல்வன் அங்கண் எய்தி 6

1698 ெகாங்கணமுனிவர் வழிபாடு
      அவ்விலிங்க ேமன்ைமயிைன அளந்தறிவான்
            ஆங்கதன்றன் ெசன்னி மீது
      ெசவ்வேன தன்குளிைக ஈந்திட்டான்
            மற்றவற்றின் சிரேமல் ைவப்பின்
      எவ்வமுற நீறாக்கும் அைனயைதயக்
            கணேமயவ் விலிங்கம் உள்ளால்
      ெவௗளவியது தைனக்கண்டான் வியப்ெபய்தி
            அவ்விலிங்க முன்னர் ைவகி 7

1699 ெமய்த்தவங்கள் இனிதாற்றிப் ேபறுற்றான்
            இன்னுமவண் ேமவிச் சீர்சால்
      சித்திகைள உழவாது ெபறுகின்ேறார்
            எல்ைலயிலர் ெசந்நீர் ேதக்கும்
      முத்தைலேவல் வரீாட்ட காேசசன்
            ேமன்ைமெயவர் ெமாழிவார் மாயன்
      அத்தலத்ேத வழிபட்டுப் பவளநிறம்
            ெபற்றானவ் வைகயுஞ் ெசால்வாம் 8

1700 திருமால் பவளநிறம் ெபற்ற வரலாறு
      எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      வி திைர சுருட்டிக் கைரமிைச எறியும்
            ெவள்ளிெவண் பாற்கடல் வைரப்பின்
      எ மணி மாடப் ேபாகமா புரத்தின்
            எய்தருந் தனியிடத் திருந்து
      பு முறுக் குைடந்து நறவுெகாப் புளிக்கும்
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            பூந்தவி சணங்கிேனா டிணங்கி
      வ வைளக் குடங்ைக வானவன் விைளயாட்
            டியற்ைகயின் மகிழ்வுறும் ஒருநாள் 9

1701 மாயிரு ஞால முழுதுமீன் றளித்து
            மைனவியும் மணாளனு மாேயார்
      ஆயிைடப் ெபாழுது கழிப்பிய தம்முட்
            கைதசில அைறகுவா னைமந்தார்
      பாயபாப் பைணயில் அறிதுயில் அமர்ேவான்
            பனிமலர்க் கிழத்திைய ேநாக்கித்
      ேதயும்நுண் நுசுப்பின் அகன்றேப ரல்குல்
            ஒருகைத ேகெளனச் ெசப்பும் 10
 
1702 நன்னிறம் பைடத்த நாமநீர்ப் பரைவ
            நளிதிைரப் பாற்கடல் மாைம
      புன்னிறந் ேதாற்ற ெவள்ெளாளி வி க்கும்
            புகரறு கயிைலெயம் ெபருமான்
      மின்னிைட மருங்குல் உைமயுடன் ஒருநாட்
            கறங்குெவள் ளருவியஞ் சாரல்
      தன்னிறம் மாண்ட மந்தரப் பறம்பின்
            தனியிடத் தினிதுறும் ஏல்ைவ 11

1703 எழால்மிடற் றளிகள் ெகாள்ைளகூட் டுண்ண
            ஈர்ந்ெதாைட நறாவி  ஐம்பால்
      கழாமணி ேமனிப் பிராட்டிைய ேநாக்கிக்
            காளிெயன் ெறம்பிரா னைழப்ப
      வழாநிைலக் கற்பின் உள்ளகம் ெவதும்பி
            வ விழி நித்திலம் உகுத்துக்
      குழாமுைட இைமேயார் ஏத்ெதடுத் திைறஞ்சுங்
            ேகாமைள யின்னது கூறும் 12
 
1704 விடுந்தைகக் காள நிறம்பைடத் துளன்யான்
            ெவண்ணிறம் பைடத்துைள நீேய
      ெநடுந்தகாய் நமக்குப் புணர்ச்சி ெயவ்வாறு
            நிகழும்மற் றிங்கிது காறும்
      கடுந்தைக என்மாட் டருளினால் இன்பக்
            கலவியில் திைளத்தைன இனிநான்
      அடுந்தைகப் பைடேயாய் கவு யாம் வண்ணம்
            ெபறுமுைற அருடிெயன் றிரந்தான்
      கடுந்தைக- விரும்புதற்ேகலாத இயல்பு. கவு  - ெபான்னிறம் 13
 
1705 ெபாலங்குவட் டிமயப் பனிவைரப் பிராட்டி
            புகன்றன திருச்ெசவி சாத்தி
      இலங்குெவண் ணறீ்றுச் சுந்தரக் கடவுள்
            இயம்புவான் வ விழி ேகட்டி
      கலங்கஞர் எய்ேதல் கடவுளர் கருமப்
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            ெபாருட்டுைன இம்முைற அைழத்ேதம்
      நலங்ெகாள உலகம் நாள்ெதாறும் புரத்தல்
            நங்கட னாதலின் கண்டாய் 14

1706 மற்றது பின்னர்த் ெதளிதிநீ கவுர
            நிறம்ெபறு மாறுனக் குைரப்பல்
      ெவற்றிடம் இன்றி எங்கணும் நிைறந்து
            பரெவளிப் பரப்பிைட ேமவும்
      ெபற்றியன் யாேன யாயினுந் தைகசால்
            படீுயர் தலங்களின் மாட்டும்
      அற்றமில் மைறேயார் அகத்திலு முலவா
            வருள்சுரந் தினிதுவறீ் றிருப்ேபன் 15
 
1707 ேமம்படும் அவற்றின் உத்தமத் தளிகள்
            விதியுளி மைறெநறி ஒழுக்கம்
      ஓம்பிமிக் குயர்ந்ேதார் உள்ளமும் எனக்குச்
            சிறந்தன அவற்றினும் ேமலாய்த்
      ேதம்ெபாழில் ேவலிக் காசிமா நகரும்
            ேயாகிகள் சிந்ைதயுஞ் சிறந்த
      வாம்பகர் அவற்றிற் காஞ்சியும் உண்ைம
            அடியவர் உள்ளமுஞ் சிறந்த 16
 
1708 தைகெபறும் அவற்றின் ேவெறனக் கினிய
            தானம்மற் ெறங்கணும் இல்ைல
      நைகமலர்க் ெகாடிேய அந்நகர் எய்தி
            நயந்ெதைன அருச்சைன யாற்றி
      மிைகயறு தவத்தான் ேவட்டவா ெபறுதி
            என்றலும் விளங்கிைழ உைமயாள்
      பைகவிைன துரக்குங் காஞ்சியின் எய்திப்
            பஞ்சதீர்த் தக்கைர ஞாங்கர் 17
 
1709 மாதவம் இயற்றிப் ெபான்னுருப் ெபற்றுக்
            கவு யாய் வயங்கினள் இைனய
      ேமதகும் இறும்பூ ெதன்ெனனப் புகல்ேவன்
            ெவறிமலர்ப் பங்கயத் தவிசின்
      மாதர்வாள் நைகயாய் என்ெறடுத் துைரத்தான்
            மந்தரம் அலமரச் சுழற்றி
      ஓதநீர் அளக்கர் அமுெதடுத் திைமேயார்க்
            கூட்டிய ெபருந்திறற் கு சில் 18

 
1710 ெசய்யவள் ேகட்டு வியப்புமீக் கூர்ந்து
            ெசப்புவாள் என்ைனயா ளுைடயாய்
      ஐயவிச் ெசயைலக் ேகட்ெடாறும் உலவா
            அற்புதம் பயக்குமால் மன்ற
      ெமய்யுணர் வின்பச் சத்தியும் சிவனும்
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            விைளக்குமிவ் விைளவுக ெளல்லாம்
      ைமயறத் ெதளிந்ேதார் திருவிைளயாட்டின்
            வண்ைமெயன் றியம்புவார் மன்ேனா 19
 
1711 இற்றலாற் காமற் காய்ந்துமுற் றுணர்ந்து
            வரம்பிலின் புைடய வசீனுக்கு
      மற்ெறவன் உளேதா அவ்விைள யாட்டும்
            உலெகலாம் உய்யுமா றன்ேற
      அற்ெறன உணராக் கயவர்கள் காமத்
            திறெமனக் கருதுவர் அைனயர்
      ெபற்றிைய யாேர ெதளிதரற் பாலார்
            பிறங்ெகாளி மணிநிறக் கு சில் 20

1712 திருமகள் ேவண்டுேகாள்
      நிைலயியற் ெபாருளும் இயங்கியற் ெபாருளும்
            நிைலெபறத் ெதாழிற்படுத் துைடய
      தைலவனங் கவேன பனிவைரப் பிராட்டி
            தன்ைனயும் நின்ைனயும் இடப்பால்
      மலரைணப் புத்ேதள் தன்ைனயும் எைனயும்
            வலப்புைடக் காலருத் திரைனக்
      கைலமகள் தைனயும் உளத்திைடத் தந்தான்
            காத்துயிர்த் தழிப்பது கருதி 21
 
1713 அகிலமுந் தாேன அருள்ெதாழில் நடாத்தும்
            ஆங்கவற் ெகவற்றினும் சால
      மிகுெபருங் காத லுைமயவ ளிடத்தும்
            விரவும்நின் னிடத்தினும் அன்ேற
      முகிலுறழ் கூந்த லவெளன் நீயும்
            முதல்வேன யுன்னடி ேயற்கு
      மகிழ்வுமீக் கிைளப்ப அவ்வுரு ெபறுதி
            என்றனள் மலரைணக் கிழத்தி 22
 
1714 விளங்கிைழ மாற்றம் அச்சுதன் ேகளா
            ெவகுண்டுநின் மனக்கருத் திதுேவல்
      களங்கைன அைனேயன் றன்னுடன்
            இந்நாள் காறும்நீ ெபாலஞ்சுடர் நிறத்தாய்
      வளங்ெகழும் இன்பம் என்னணம் நுகர்ந்தாய்
            மற்றினிச் ெசக்கர்வான் உருவம்
      உளங்ெகாளப் ெபறுேகன் என்றவட் கியம்பிக்
            கதுெமனக் கரந்தனன் ஊங்கு 23
 
1715 கச்சிமா நகரம் எய்திவ ீராட்ட
            காசநல் வைரப்பினுக் ெகதிரா
      அச்சிவன் வரீ நைகதிரண் டைனய
            சக்கர தீர்த்த முண்டாக்கி
      முச்சகம் ஏத்துங் கங்ைகயிற் சிறந்த

6



            அத்தடம் மூழ்கிேநான் பியற்றிப்
      பச்ைசமால் வதிந்தான் வதிந்திடம் பச்ைச
            வண்ணனா லயெமனப் படுமால் 24
 
1716 ஆங்கனம் ைவகி நாள்ெதாறும் ஈேர
            ழாயிரம் அளிெகழு ெபாகுட்டுத்
      ேதங்கமழ் கமலங் ெகாண்டுவ ீராட்ட
            காசமா ேதவைன அருச்சித்
      ேதாங்குேப ரன்பின் ெதாழுெதழுந் திரப்ப
            உலப்பருங் கருைணமீக் கூர்ந்து
      மாங்குயில் பாகன் எதிெரழுந் தருளி
            வழங்கினன் பவளம்ேநர் வடிவம் 25
 
1717 ெபா யைரக் காயாம் ேபாதுறழ் வண்ணங்
            கழஇீத்துகிர் புைரநிறம் எய்திப்
      ெப துளம் மகிழ்ந்தான் ஆயிைடச் சிலநாள்
            ைவகிமீண் டரவைணப் ெபருமான்
      வி திைரத் தீம்பாற் கடலகத் தணுகி
            விைரமலர்க் கிழத்திேயா டிணங்கித்
      ெத யிைழத் திருேவ காண்டிநீ பவளச்
            ேசெயாளி தைழக்குமிவ் வடிவம் 26
 
1718 கச்சறப் பைணத்துப் புைடபரந் ெதழுந்த
            கதிர்மணி முைலயினாய் இதுெவன்
      இச்ைசயாற் ெபற்ேறன் விழந்தவா ெறன்மாட்
            டின்னலம் நுகெரனக் ேகட்டுப்
      பச்சிளந் ேதாைக இந்நிறம் அடிகள்
            இச்ைசயாற் பைடத்தேதல் மாய
      விச்ைசேய ேபாலும் நிைலைமயன் ெறனக்கீ
            ெதன்பயன் விைளத்திடு ெமன்றாள் 27
 
1719 பாய்சிைறக் கலுழப் புள்ளர சுைகக்கும்
            ப�றைலச் ேசக்ைகயன் ெவகுளா
      நீயினி யிருந்ைத வண்ணமா ெகன்னச்
            சபித்தலும் ேந ைழ ேமனிச்
      ேசெயாளி கருகக் கண்டுளம் பைதத்தாள்
            சிறியேனன் ெசய்பிைழ ெபாறுத்திங்
      ேகயுமிச் சாபம் தவிர்த்தருள் ெபாைறயாள்
            ெகாண்கேன ெயன்றடி பணிந்தாள்.
      இருந்ைத- க . ெபாைறயாள்- பூமி 28

 
1720 திருமகள் காஞ்சிைய யைடதல்
      ெதம்முைன கடந்த திகி ேயான் இரங்கிச்
            சீற்றத்தால் விைரந்துைனச் சபித்ேதன்
      அம்முைற யாற்றாற் க நிறம் ெபற்றாய்
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            ஆயினும் முன்ைனயின் விைழய
      ெவம்முைலப்ேபாகம் எனக்குள தாகெவருவைல
            எனத்தழஇீக் ெகாள்ளச்
      ெசம்மலர்த் திருவும் அடியிைண இைறஞ்சித்
            திருந்துதன் இருக்ைகயுட் புக்காள் 29
 
1721 புக்கபின் அங்கண் பாங்கியர் தம்ேமா
            டுசாவினள் புதுநறாக் கான்று
      நக்கபூஞ் ேசாைலக் காஞ்சிமா நகைர
            நண்ணியாங் கிைணவிழி களிப்பத்
      திக்ெகலாம் பரசத் திகழுல காணித்
            தீர்த்தநீர்த் தடங்கைர மாேட
      ைமக்குழல் உைமயாள் இனிதமர்ந் தருளித்
            தவஞ்ெசயும் வைரப்பிைனக் கண்டாள் 30
 
1722 அைனயநல் வைரப்பு நுண்பில மாகி
            அருட்பர ெவளியதாய்த் திகழும்
      கைனகடல் உடுக்ைக நிலமகட் குந்தித்
            தானமாம் கமழ்நறுங் கடுக்ைகத்
      தனிமுதற் பிரமந் தனக்ெகாரு வடிவாம்
            தாழ்குழலுைமயவட் கடியார்
      விைனதபு மூலத் திருவுரு வதுேவ
            விளங்ெகாளிக் காஞ்சியம் பதியுள் 31
 
1723 குைறவிலா நிைறவாய் உண்ைமயாய்
            அறிவாய்க் ெகாட்புறு மனமடங் கிடமாய்
      மைறமுடிப் ெபாருளாய் இன்பமாய்ச்
            சிவமாய் மாசற வயங்குேப ெராளிைய
      நிைறதவ ேயாகத் தைலவர் இவ்வாறு
            ெநஞ்சகத் ேதவழி படுவார்
      அைறகடற் பரப்பிற் காஞ்சிமா நக ன்
            ஆயிைட வழிபடு வாரால் 32
 
1724       காமேகாடி - ெபயர்க்காரணம்
      ஒருமுைற யங்கட் காமமாம் தருமம்
            உஞற்றுநர் தமக்குமத் தருமம்
      தருபயன்ேகாடி யாதலிற் கரடத்
            தடத்திழி கடாம்படு கலுழிப்
      ெபருவைர வதனப்பிள்ைளையக் குகைனப்
            ெபற்றவள் அமர்பிலம் அதுதான்
      கருதரு காமக் ேகாடிெயன் றுலகிற்
            காரணப் ெபய னால் வயங்கும் 33
 
1725 அன்றியும் காமக் கிைறயவர் தனத
            ரைனயவர் ேகாடியர்த் தரலால்
      என்றுேமா யல்பின் எங்கணும் விரவி
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            ெயவற்றினுங் கடந்தேப ெராளிையக்
      குன்றுறழ் ெகாம்ைமக் குவிமுைலத் தடத்தாற்
            குைழத்தருள் கருைணெயம் பிராட்டி
      நன்றுவறீ் றிருக்கும் ேபெராளிப் பிலத்திற்
            கப்ெபயர் நாட்டலும் ஆமால். 34
 
1726 இன்னுமிப் புவனப் பரப்பினிற் காம
            ெமன்பன மைனவியர் மக்கள்
      ெபான்னணி யிருக்ைகப் பூண்முதற் பலவாம்
            பூந்தளிர் அணிநலங் கவற்றுந்
      தன்னடி வணங்கி இரந்தவர் தமக்குத்
            தடங்கி  பயந்தேப ராட்டி
      அன்னைவ ேகாடி யளித்திட லானு
            மப்ெபய ெரய்துமங் கதுேவ 35
 
1727 அல்லதூங் கைவத்தாட் கரும்பகட் டூர்தி
            அடுெதாழிற் கூற்றிைனக் குைமத்த
      ெகால்ைலேயற் றண்ணல் நுதல்விழிச்
            ெசந்தீக் ேகாட்படும் ஒருதனிக் கருப்பு
      வில்லிைய விைளயாட் டியற்ைகயிற் ேகாடி
            காமரா விழித்துைணக் கைடயால்
      அல்லியங் ேகாைத யாங்களித் திடலால்
            அப்ெபயர் பூண்டது மாமால் 36
 
1728 மற்றுமா ருயிர்ேசர் நாற்ெபாருட் பயனில்
            வகுத்தமூன் றாவது காமம்
      பற்றுகா மத்திற் ேகாடியா முடிவிற்
            பயில்வது வடீுேப றாகும்
      உற்றவர் தமக்கு வடீுேப றளிக்கும்
            உண்ைமயி னானுமப் ெபயராற்
      ெசாற்றிடப் படுமால் உலெகலாம் ஈன்றா
            ளமர்ந்தருள் சுடெராளி விமானம் 37
 
1729 பின்னரும் ஒன்று ககரேம அகரம்
            மகரமாப் பி தரும் மூன்றும்
      அன்னேவ றுைகக்கும் அயன  ஈசன்
            ஆயமுத் ேதவைரப் பகரும்
      இன்னவர் தம்ைம யுகந்ெதாறுங் ேகாடி
            முைறெயழில் விழிகளிற் பைடத்தாள்
      மின்னிைடப் பிராட்டி ெயன்பத னானும்
            அப்ெபயர் விளங்கு ெமன்பதுேவ 38
 
1730 ேவறுெமான் றாங்கட் காெவனப் படுவாள்
            ெவண்மல ராட்டிமா ெவன்பாள்
      ஊறுேதங் கமலப் ெபாகுட்டைண யணங்காம்
            ஊங்குவர் இருவரும் முகிைல
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      மாறுெகாள் ஐம்பால் உைமவிழிக் ேகாடி
            தன்னிைட வருமுைற யானும்
      ஏறுமத் திருப்ேபர் எம்ெபரு மாட்டிக் ெகன்ெறடுத்
            தியம்புவர் உணர்ந்ேதார் 39
 
1731 விந்துவின் வயங்கி யம்ைபவறீ் றிருக்கும்
            வியன்திருச் சக்கர வடிவாம்
      அந்தவான் பிலந்தான் இயம்பிய காமம்
            அைனத்திற்கும் ஆதர மாகிப்
      பந்தமில் காமக் ேகாட்டெமன் ெறாருேபர்
            ப த்திடும் மற்ெறவற் றினுக்கும்
      முந்திய படீ மாதலின் ஆதி படீமும்
            ெமாழிந்திடப் படுமால் 40
 
1732 இைனய தாகிய திருப்பிலம் அதைன
            எழால்மி டற்றிளஞ் சுருப்பினம் முரலும்
      நைனக லுழ்ந்தலர் மலர்த்தவி சிருக்ைக
            நைகமலர்க்ெகாடி கண்டுைக ெதாழுேத
      அைனய சூழலின் இடப்புறம் ைவகி அடங்க
            லார்புரம் அழெலழச் சி த்த
      முைனவ னார்க்ெகாரு சத்தியாய் இன்பாய்
            முழுது மாகிய அகில காரணிைய 41
 
1733 பாதம் ஒன்ெறாடு நிவிர்த்தியால் தைரக்கண்
            பதமி ரண்ெடாடு பதிட்ைடயால் புனற்கண்
      பாதம் நான்ெகாடு வித்ைதயால் கனற்கண்
            பதங்கள் எட்ெடாடு சாந்தியால் வளிக்கண்
      பாதம் ஒன்பத ெனாடுெவளிப் பரப்பிற் பகருஞ்
            சாந்தியின் அதீதமாங் கைலயாற்
      பாதம் ஆயிரத் ெதாடுபர ெவளிக்கண்
            பயிலும் அக்கரத் தனிமுதற் பைரைய 42
 
1734 திருமகள் வழிபாடு
      எண்சீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கருைம ெசம்ைமெவண் ணிறமுைட யாைளக்
            காமக் ேகாடிவான் பிலவடி வாைள
      அருவி தாழ்குவட் டணிமைல மகைள மாைய
            ேயாடுல கைனத்துமீன் றாைள
      உருகி ெநக்குெநக் குளப்ெபருங் ேகாயி லுள்ளு
            றுத்திெயன வுடம்பிைனப் ெபாதிந்து
      மருவு மிக்கரு நிறஞ்ெசதிள் எடுப்பான்
            கருைண ெசய்ெகன வழிபட லுற்றாள் 43
 
1735 வருண னாருைன வாருணி ெயனப்பிருகு
            மாதவற் கருளிய வாற்றால்
      பிருகு வாரநா ளுைனவழி படுவார் ெபருவ
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            ளத்ெதாடு வாழ்வாெரன் றுைரப்ப
      அருவி ைனப்புலக் குறும்ெபறிந் துயர்ந்த
            பிருகு மாமுனி மகளடி ேயற்கும்
      கருைண ெசய்வது கடனுனக் கன்ேற கருப்பும்
            வில்லிையக் காய்ந்தவர்க் கினியாய் 44
 
1736 காஎ னப்ெபய யகைல மகைளமுந்ைத
            ஞான்றுநின் கண்ெணனப் புரந்தாய்
      மாஎ னப்ெபய ருைடயமற் ெறைனயும் மலர்ந்த
            நின்விழி ேபாற்புரந் தருளி
      ஏஎ னப்பிறழ் தடங்கணாய் காமக்கண்ணி
            யாம்ெபயர் எய்துைவ என்னாப்
      பூஎ னப்பயில் அைணமிைசக் கிழத்தி ேபாற்றி
            ைசத்தலும் எதிெரழுந் தருளி 45
 
1737 திருமகள் வரம் ெபறல்
      எம்பி ராட்டிவான் கருைணகூர்ந் தருளி ேயட
            விழ்ந்தபூந் தவிசுைற யணங்ேக
      கம்பி யாதிமற் றுன்னுடற் கருைம க ய
            சாந்தமாக் கழிகமுன் ைனயினும்
      நம்பு நல்லுருப் ெபறுதியிப் ெபாழுேத நார
            ணற்குமிக் கு யவ ளாவாய்
      வம்ப றுத்ெதழுந் ேதாங்கியண் ணாந்து மதர்த்து
            வஙீ்கிய வனமுைலத் ேதாகாய் 46
 
1738 அழகு வாய்ந்தநின் வடிவினிற் கழியும்
            அைனய சாந்தணி நுதலினர் தமக்கு
      விழவும் இன்பமுஞ் ெசல்வமும் புகழும்
            ேமக லின்ைமயும் இகழுமற் ெறாழிக
      பைழய ேவதமுற் றுணர்ந்துயர் சிறப்பிற்
            பனுவ லாட்டியு மிவணமர் ெசயலாற்
      கழிவில் அன்பின்நீ ேவட்டவா ெறனக்குக்
            காமக் கண்ணியாம் ெபயருறு ெகன்ன 47
 
1739 இைறவி திருமாலுக்குக் கட்டைள யிடுதல்
      இைனய வாறிவண் நிகழ்வுழிச் சுரும்பர்
            இமிருந் தாமைர உந்தியங் கடவுள்
      மைனய கத்துமா மடந்ைதையக் காணான்
            மனமழுங்கினன் பி வுேநாய் வருத்தக்
      கைனக டற்பரம் ெபங்கணுந் ேதடிக்
            காஞ்சி மாநகர் ஆவயின் கண்டான்
      அைனய தாரமும் இைறவியும் தம்முள் அைறவ
            ேகட்டவண் ஒளித்துநின் றனனால் 48
 
1740 ஒள்வ ைளக்கரத் திருவரும் அவைன யுணர்ந்து
            ேநாக்கினர் என்ைனயா ளுைடயாள்
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      கள்வன் ஒத்திவண் நிற்பவன் யாேர ெயனக்க
            டாயினள் கடிமலர் அணங்கும்
      ெவள்க லுற்றுமுன் இைறஞ்சினள் மாேயான்
            விைரவின் அம்பிைக திருவடி வணங்கி
      உள்ள கம்ெபரு மகிழ்ச்சியின் திைளப்ப
            ஒரும ருங்குற ஒடுங்கிநின் றனேன 49

1741 நங்ைக நாகைணக் கு சிைல ேநாக்கி
            நன்று வந்தைன ேயாெவன வினவி
      அங்கண் முச்சகம் நீபுரந் தளிக்கும் ஆரு
            யிர்த்ெதாைக இனிதுவாழ்ந் தனேவ
      பங்க யக்கணாய் என்றலும் கலுழப் பாகன்
            நின்னருட் கருைணெபற் றுைடேயம்
      எங்கள் வாழ்வினுக் ெகவன் குைறயானும்
            இவளும் உய்ந்தனம் எனத்ெதாழு துைரத்தான் 60
 
1742 இைறவி பின்னரும் ஒன்றவற் கியம்பும்
            ஈண்டு முப்பதிற் றிரண்டறம் வளர்க்கும்
      முைறயின் என்னறச் சாைலய ீதிங்ேகார்
            மூ ப்பா டம் இதற்கிைட யூறாய்க்
      குைறவி லாற்றலி னுழிதரு மதைனக்
            குறும்ப டக்குதி நீெயன ேயவ
      நைறம லர்த்துழாய் ேமாலியும் இைறஞ்சி
            நயந்து பஞ்சதீர்த் தத்தடங் கைரப்பால் 51
 
1743 மூ ப் பா டம் - வலிய பூதம்
      திருமால் பூதத்ைத யடக்கல்
      அன்று பா டம் பா ைட வழீ்த்தி யாற்ற
            லான்மிதித் ததன்மிைச நின்றான்
      நின்ற வன்றைன உந்திேமல் எழும்ப ெந த்தி
            ருந்தனன் இருந்தவன் றைனயும்
      ெவன்றி சால்விறற் பூதம்ேமல் உந்த நீண்டு
            மற்றதன் மிைசப்படக் கிடந்தான்
      கன்று பூதமும் வலிமுழு திழந்து கமலக்
            கண்ணைன வணங்கிெயான் றிரக்கும் 52
 
1744 வள்ள ேலமலர்த் திருவிைள யாடு மார்ப
            ேனெபரும் பசிெயைன வருத்த
      உள்ளு ைடந்துேளன் ஆண்டுேதா றடிேமற்
            ெகாரும கன்றைன உயிெராடும் உதவின்
      ெகாள்ளும் அப்பலி ேயற்றுளம் மகிழ்ேவன்
            ெகாடுத்தி யிவ்வரம் எனக்ெகன வரவப்
      பள்ளி ேயானுமற் றாெகன விளம்பிப் பத்தர்
            ேபாற்றவத் தலத்தினி திருந்தான் 53
 
1745 கள்வன் நின்றவன் இருந்தவன் கிடந்தவன்
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            என்னும் நால்வைகக் க சறு வடிவால்
      ெவள்வ ைளக்கரக் கடவுளங் கமர்ந்தான்
            விமல நாயகி ஆைணயி னாற்றான்
      முள்ெள யிற்றராப் பணம்புைர அல்குல்
            முள  மாதுமப் பிலத்தயல் இருந்தாள்
      புள்ளு யர்த்தவற் கினியவாம் அங்கட்
            ேபாற்றப் ெபற்றவர் ைவகுந்தம் புகுவார் 54
 
1746 கைறமி டற்றிைற ைவகும்வ ீராட்ட காச
            ேமன்ைமயின் ெதாடர்ச்சியால் இங்ேக
      அைறக ழல்திரு நாயகன் வரலா
            றைனத்துங் கூறினாம் அத்திரு நகைர
      நிைறவி ருப்பினால் வழிபடப் ெபறுேவார்
            நிலமி ைசப்ெபரு வாழ்வின ராகிப்
      பிைறமு டிப்பிரான் திருவடிக் கலப்பிற்
      ெபறல ரும்பர ேபாகமுற் றிருப்பார் 55

      ஆகத் திருவிருத்தம் - 1746
      -----------

52. பாண்டேவசப்படலம் (1747-1755)

 1747 ெகாச்சகக் கலிப்பா
      ேப ன்பச் சாக்கியனார் கல்ெலறிக்கும் ேபறுதவு
      வார்தங்கும் வரீாட்ட காச வரவிதுவால்
      சீர்தங்கு ெதன்பால் திருப்பாண்ட ேவச்சரமாம்
      கார்தங்கு மிஞ்சிக் கடிநகரங் கட்டுைரப்பாம் 1
 
1748 தருமம் பயந்த தநயன் முதேலார்
      உருெகழுெவங் காட்டின் உேராமசேன யாதித்
      திருமுனிவர் தம்ேமாடுந் தீர்த்தெமலா மாடக்
      கருதி நடந்தார் கழியாத காதலார் 2
 
1749 அங்கங் கிலிங்கம் நிறுவி அருச்சித்துப்
      பங்கந் துமிக்கும் பரம்ெபாருைளப் ேபாற்றிைசத்துச்
      சிங்கம் படுக்குந் திறலார் வருெநறியார்
      ெதங்கம் ெபாழில்சூழ் திருக்காஞ்சி நண்ணினார் 3
 
1750 அங்கட் பலதளியும் ேநாக்கி அகமகிழ்ச்சி
      ெபாங்கித் திருக்கம்ப மாதியாப் புண்ணியநீர்க்
      கங்ைகச் சடிலக் கடவு ளிடெமல்லாம்
      துங்கப்ேப ரன்பின் ெதாழு ேதகினார் 4
 
1751 வரீாட்ட காசங் கைடக்கால் வியன்மலர்ெகாண்
      டாராப்ேப ரன்பின் அருச்சித் ததன்ெதன்பால்
      ஏராரத் தத்தம் ெபயர்சாத்தி எல்லாரும்
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      தாரார்த்த ெகான்ைறச் சிவலிங்கந் தாபித்தார். 5
 
1752 அறைமந்தன் வமீன் விசயன் அலர்பூந்தார்
      நறவிண்ட திண்ேடாள் நகுலசகா ேதவர்
      மறனின்றி இன்ேனார் மைனக்கிழைம பூண்ட
      முைறெயான்று கற்பின் துேராபைதமுன் னாேனார் 6
 
1753 சீரார் திருட்டத் துமனன் சிகண்டிமற்றும்
      ஏரார் கழற்கால் யதுமரபின் மன்னருடன்
      ஊரானாற் கன்பின் உேராமசர் முற்கலனார்
      பாரார் வியாதர் முதலாய பன்முனிவர்
      %ஊர் ஆனாற்கு - ஆன் ஊர்வாற்கு 7
 
1754 என்றிைனய ெரல்லாம் இலிங்கந் தனித்தனிேய
      நன்றிருத்தி ேயத்தி நயப்பாடு ெபற்றாரால்
      அன்றவர்கள் ேபாற்றும் இலிங்க மைவகண்ேடார்
      மன்றின் நடமாடும் வள்ளல் அருள்ெபறுவார் 8
 
1755 கயிலாயம்
      அன்னவற்றின் ெதன்பால் கயிலாயம் அவ்வைரப்பின்
      நன்னர்க் கயிலாய நாதன் றைனநிறுவி
      மன்னுந் திைசக்கிைறைம ெபற்றான் மருவலார்க்
      கின்னல்பு  முத்தைலேவல் ஈசானன் என்பேவ 9

      ஆகத் திருவிருத்தம் - 1755
      ------

53. மச்ேசசப்படலம் (1756-1765)

 1756 கலிவிருத்தம்
      பார்த்த ராதிேயார் வழிப டும்புகழ்
      ஆர்த்த சூழல்கள் விளம்பி னாமருள்
      கூர்த்த வப்புலக் குடக்கண் இப்பிநீர்த்
      தீர்த்த ஞாங்கர்மச் ேசசங் கூறுவாம் 1
 
1757 ஒப்பி லற்புத முணர்த்த ெவம்பிரான்
      இப்பி முத்தமங் ெகடுத்த ளித்தலால்
      ெசப்ப ரும்புகழ் இப்பி தீர்த்தெமன்
      றப்ெப ரும்ெபய ரதனுக் காயேத
      இப்பி முத்தம்- சிப்பியில் ேதான்றும் முத்துக்கள். 2
 
1758 மற்ற தன்கைர மச்ச லிங்கெமன்
      றற்ற மில்ல  யருச்சித் துள்ளது
      துற்ற பாதகச் ேசாம காசுரன்
      கற்கு மாமைற கவர்ந்ெதா ளித்தநாள் 3
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1759 ஓத்ெதா ழிந்தன வுலகம் யாைவயும்
      நீத்த ேவள்விய நிைலைம குன்றலான்
      தீத்ெத றும்பசித் ேதவர் மாயைனச்
      ேசாத்து நீசரெண னத்து தித்தனர்
      ேசாத்து - கீேழார் ேமேலாருக்குச் ெசய்யும் அஞ்சலி. 4
 
1760 அஞ்ச லீெரன வருளி யச்சுதன்
      ெநஞ்ச கத்துற நிைனவின் நாடினான்
      எஞ்சு றாமைற யாவுங் ைகக்ெகாடு
      வஞ்ச னாழியுள் மைறந்த வண்ணேம 5
 
1761 பிருகு மாமுனி சபித்த ெபற்றியால்
      ஒருவ ருங்கய லுருவு தாங்குபு
      மரும லர்ப்ெபாழிற் காஞ்சி ைவப்பிைடப்
      ெபாருவி லிப்பிநீர்ப் புைடயில் நண்ணினான் 6
 
1762 ேவறு
      சலங்ெகாள் மீனுருத் தன்ெபயர் நாட்டியங்
      கிலிங்க மன்பி னிருத்தி யருச்சைன
      துலங்கச்ெசய்தருள் ெபற்றுத் ெதாகுநிதிக்
      கலங்கள் மல்கு கடலகத் ெதய்தினான் 7
 
1763 ேசாம கன்றைன யட்டுச் சுருதிகண்
      மாம ைறக்குலத் தார்க்கு வழங்கினான்
      நாம நீர்க்கடல் நாகைணப் பள்ளிேமல்
      தாம ைரக்கண் வளருந் தைகைமயான். 8
 
1764 சங்க ேநருருப் பஞ்ச சனப்ெபயர்
      ெவங்க ணாைனயு மாயிைட வடீ்டிேய
      துங்க ேவாைச வலம்பு த் ேதாற்றமாம்
      அங்க வன்ற ெனலும்ைப யணிந்தனன் 9
 
1765 கச்சி மாநகர் ைவப்பிற் கருந்துழாய்
      மச்ச மர்ச்சித்த மச்சலிங் கத்திைன
      நச்சி ேயத்துநர் தாம்ெபறு நன்னலம்
      இச்ச கத்ெதவர் இற்ெறன் றளப்பேர 10

      ஆகத் திருவிருத்தம் 1765
      -------

54. அபிராேமசப்படலம் (1766-1774)

1766 கலிவிருத்தம்
      காவு சூழக் கஞலிச் சுருப்பினம்
      ேமவு மச்சலிங் ேகசம் விளம்பினாம்
      வாவி மல்கு மதன்வட ேமற்றிைசத்
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      தாவில் சீரபி ராேமச் சரஞ்ெசால்வாம் 1
 
1767 ேவறு
      மாவலி ெயனப்ெபயர் மரீஇய தானவர்
      காவல னுலெகலாங் காத்த ளிக்கும்நாள்
      ேதவர்கட் கிைறவ னரசு ேதய்தலின்
      யாவது ெசயெலனக் கினிெயன் ெறண்ணுழி 2
 
1768 ெசந்தளிர் மலரடித் திருவின் நாயகன்
      இந்திரற் கிைளயவ ெனன்ெனக் காசிபன்
      ைமந்தனாய்க் குறளுருத் தாங்கி மன்னினான்
      முந்ைதேயார்க் கரசிய லுதவ முன்னிேய.
      இந்திரற் கிைளயவந் உேபந்திரன். காசிபன் மைனவியருள்
      இந்திரன் தாயாகிய அதிதியின் க்ருப்பத்தில் தங்கிப்
      பிறந்தைமயால் இவ்வாறு கூறப்பட்டனன். 3
 
1769 அலங்ெகாளிக் காஞ்சியி னபிரா ேமச்சர
      விலிங்கமங் கியல்புளி வழிபட் ேடத்தினான்
      வலம்ெபறச் சிலபகல் ைவகிக் கங்ைகநீர்
      சிலம்புேவ ணியனருள் ெசய்யப் ேபாந்தனன் 4
 
1770 ெவய்யவா ளவுணர்ேகான் ேவள்விச் சாைலயின்
      எய்திமூ வடிநில மிரந்து ேவண்டினான்
      ைகதவ முணர்ந்ெததிர் தடுத்த காழ்படு
      ைமயறு ெவள்ளிைய விழிைய மாற்றினன் 5
 
1771 தன்னடி மும்ைமயி னளைவ சாலிடம்
      அந்நிைல யவுணர்ேகா னளிப்ப ேயற்றனன்
      ெகான்னுற வளர்ந்தன னண்ட கூடேமல்
      ெசன்னிேபாய் உ ?றத் திகழ்ந்து ேதான்றினான் 6
 
1772 ஈரடிப் படுத்தன னுலகம் யாவுமற்
      ேறாடிக் கிடம்ெபறா னுதவி னான்றைன
      ஆ ைடப் பாதலச் சிைறயி னாக்கினான்
      ஏருைடப் புரந்தரற் கிைறைம நல்கினான் 7
 
1773 மறுவறுங் காஞ்சிமா வைரப்பின் நண்ணுபு
      நறுமலர்ச் சைடயபி ராம நாயகன்
      பிைறமுடிக் காட்டுவான் வாம னப்ெபயர்
      நிைறபுனற் குண்டெமான் றகழ்ந்து நீடிேய 8
 
1774 புண்ணியப் பூம்புன லாட்டிப் ேபார்விைட
      அண்ணைலத் ெதாழுதுல களந்த ேபருருக்
      கண்ணுதல் மகிழ்வுறக் காட்டிப் பூந்துழாய்ப்
      பண்ணவ னாயிைடப் பணியின் ேமயினான் 9
      ஆகத் திருவிருத்தம் 1744

16



      -------
55. கண்ேணசப் படலம் (1775-1786)

1775 கலிவிருத்தம்
      வாம னப்ெபயர் மாணி ெதாழுமபி
      ராம நாத வைரப்பு விளம்பினாம்
      நாம நீர்த்தடங் காஞ்சி நகர்வயின்
      ஏமம் மாண்டகண் ேணச மியம்புவாம் 1
 
1776 கடலு யிர்த்த கடுவிடந் தாக்கிமுன்
      உடெல லாங்க  வுற்று ெவதும்பலால்
      படவ ராவைணப் பண்ணவன் மாழ்கியவ்
      விடம யின்ற விமலைனப் ேபாற்றுவான். 2
 
1777 கச்சி ெயய்தினன் கண்ணலிங் கத்திைன
      நச்சி யன்பின் நிறஇீநயந் ேதத்தினான்
      பச்ைச ெமன்ெகாடி பாகன் கருைணகூர்ந்
      திச்ைச யாது விளம்புதி ெயன்றலும் 3
 
1778 குமுத வாய்ப்பசுங் ேகாமைள கூறநீ
      இமிழ்தி ைரக்கடல் ெவவ்விட ெமன்ெபாருட்
      டமுது ெசய்தைன யங்கதன் முன்னமத்
      திமிர நஞ்சஞ் சிறிெதைனத் தாக்கலால் 4
 
1779 ேமனி முற்றுங் கருகி ெவதும்பிேனன்
      யானி னிப்படும் ெவப்பிது ஆற்றேலன்
      கானி லாய கடுக்ைகத் ெதாைடெயாடு
      தூநி லாப்பிைற சுற்றிய ேமாலியாய் 5
 
1780 பங்கம் நீக்கி நலந்தரு பான்ைமயாற்
      சங்க ரன்சிவன் சம்பு வுருத்திரப்
      புங்க வன்ெனன நாமங்கள் பூண்டைன
      அங்க ணாவடி ேயனுன் னைடக்கலம் 6
 
1781 என்று மாய னிரந்திது ேவண்டலும்
      ெகான்ைற மாைலக் குழக னிரங்கினான்
      மன்ற லந்துணர் வாசத் துளவிேனாய்
      ஒன்று ேகட்டி யுனக்கிது ேவண்டுேமல் 7
 
1782 என்றும் யாம்மகி ேழகம்ப லிங்கமுன்
      ெசன்று நம்முடித் திங்கள் நிலாத்தயல்
      நின்று கச்சி நிலாத்துண்ட மாெலன
      ஒன்று நாமம் ெபறுதிெயன் றும்பர்ேகான் 8
 
1783 நாம ெவந்துயர் தீர்திறம் நல்குபு
      வாம ேமகைல ேயாடும் மைறந்தனன்
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      தூம லர்த்துள ேவானும் ெதாழுெதழூஉத்
      தீைம தீரத் திருமுன்னர் ைவகினான் 9
 
1784       கவுசிகீச்சரம்
      க ய வன்பணி கண்ணலிங் ேகசைன
      உ ய வன்பின் வழிபடு ேவாரும்பர்
      மருவி வாழ்குவர் மற்றுங் கவுசிகீச்
      சரெமான் றுள்ளது சங்கரன் தானேம 10
 
1785 அைரய ணங்கு வடிவிற் கழிந்தகா
      ரு ைவ ேகாசத் துதித்த கவுசிகி
      இருைம யன்பின் இருத்தி யருச்சைன
      பு யும் ெபாற்பது மற்றும் புகலுவாம் 11
 
1786 மாகாேளச்சரம்
      எண்சீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      உலகாணித் தடமருங்கு மாகா ேளச ெமான்றுளது
            மாகாள ெனனும்ேபரன்பின்
      விலகாத பரப்பரசு வடீு ேபறு விைழந்ேதெதன்
            திைசக்கயிைல ேவணித் திங்கட்
      கைலயாைனத் ெதாழுதுைறநாள் ஆைண யாற்றாற்
            காஞ்சியிற்ேபாந் தவ்விலிங்கம் நிறுவிப் ேபாற்றி
      நிலம்நீடு ெதன்கயிைல மீள நண்ணி நீப்ப ய
            ெபருவாழ்வு நிலாய தன்ேற 12

      ஆகத் திருவிருத்தம் 1786
      ------
 

56. குமரேகாட்டப் படலம் (1787-1831)
 
1787 எண்சீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கடப்ப ரும்பிறவி ேவைல சுவற்றுங் கண்ண
            லிங்கெமாடு கவுசிகலிங்கம்
      மடப்பி டிக்கிட மளித்த பிரான்மா காள
            லிங்கெமனும் மூன்றும் ெமாழிந்தாம்
      அடற்ப ைடச்ெசறுநர் ேசைன யைனத்து
            மழித்து ழக்கிநிண முண்டு திைளத்துக்
      குடர்க்ெகா ழுந்ெதாைட மிைலச்சிய ெசவ்ேவற்
            கு சில் வாழ்குமர ேகாட்டம் உைரப்பாம் 1
 
1788 குமாரக் கடவுள் திருவிைளயாடல்
      தருக்க மிக்குைடய தாருகன் என்னுந்
            தான வர்க்கிைறைய ெவய்ய களத்தின்
      முருக்கி யாருயிர் ெசகுத்து விசும்பின்
            முதல்வனுக் கிைறைம நல்கிய பின்னர்ச்
      ெசருக்க டந்தவடி ேவல்வல ேனந்துஞ்
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            ெசம்மல் ெவண்கயிைல மால்வைர ெயய்தி
      மருக்க டுக்ைகமுடி வள்ளைல ேயார்பால்
            மைலமடந்ைதைய வணங்கி மகிழ்ந்து 2
 
1789 அலகி லண்டமு மளித்து வளர்க்கு
            மம்ைம யப்பர்தம் மடித்தலம் ஏறி
      நிலவ ரும்புகனி வாெயழில் காட்டி
            ெநடிது ேபாது விைளயாடி யடுக்கற்
      குலம டப்பிடி கலன்பல பூட்டி விடுப்ப
            மீண்டு ெகாடிநீள் கைடவாயில்
      வலமி குத்தகய மாமுக னாவி மாட்டு
            முன்னிளவல் ைவகுழி யுற்றான் 3
 
1790 ஊங்கு வன்மடி மிைசக்ெகாடு பல்கால்
            உச்சிேமாந்துகவுள் முத்தம்மு முண்டு
      வஙீ்கு மன்ெபாடு தழஇீக்களி கூர்ந்து விைடய
            ளிப்பமுக மாறுைட ெயங்ேகான்
      யாங்கும் ைவகுகண நாத டந்ேதா
            ெறய்தி யாடலுறு வானது காைல
      ஆங்கணான் முகவ னும்பர் குழாத்ேதா
            டம்ைம யப்பைர வணங்க அைணந்தான் 4
 
1791 அங்கண் நின்றுவிைள யாட்டயர் ெசவ்ேவல்
            அண்ண ைலச்சிறிதும் ேநாக்கலன் நண்ணி
      மங்ைக பாகைன வணங்கி வழுத்தி
            வாழ்வு ெபற்றுவிைட ெகாண்டு தனாது
      ெபாங்கு சீருலக ெமய்திய மீண்டான் மீளு
            மப்ெபாழுது மாவயி னாடுந்
      துங்க ேவலிைறைய ேநாக்கலன் ஏகத் ேதாைக
            மஞ்ைஞயுைட யானது கண்டான் 5
 
1792       பிரமன் சிைறப்படல்
      ெசழும லர்க்கமலம் ைவகிய ெசம்மல்
            இகழ்ந்து ெசல்லுமறி வின்ைம குறித்து
      விழிசி வந்துகுறு மூர லரும்பி வருக
            வணீ்ெடன விளித்தலு மன்ேனான்
      கழிெச ருக்கினன் வணங்கி யடங்கிக்
            ைககள் கூப்பிநணு கிப்புைட யுற்றான்
      ெகாழிம ைறப்பனுவ லான்முகம் ேநாக்கிக்
            குன்ெற றிந்தசுடர் ேவலிைற விள்ளும் 6
 
1793 யாவன் நீயுைறவ ெதவ்விடம் யாது
            ெசய்ெதாழிலு ெமக்கைல வல்லாய்
      நீவி ளம்புெகன யான்பிர மன்சீர் நிைறயருட்
            கருைண நுந்ைத ெயனக்கன்
      ேறவ றுங்கைலகள் முற்ரும் விளங்க
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            ேவாது வித்துலகம் நன்கு பைடப்பான்
      ஏவ ைவகுறுவல் சத்திய ேலாகத் ெதன்று
            பன்முைற வணங்கி யுைரத்து 7
 
1794 இமவ ைரத்தைலவி ேயாடு பிராைன ேயத்த
            ேவண்டியிவ ெணய்தின னன்ேனார்
      தமத ருட்கருைண ெபற்றனன் மீண்ேடன்
            தாழ்வி லாதுெசய் தவத்திற னாலுன்
      கமல ேநாக்கருளு மின்று கிைடத்ேதன்
            காதல் உன்னடி ேயனினி ெயன்னூர்க்
      கமல நாயக ெசல்கின்றன ெனன்றா
            னறுமுகக்கடவு ளன்னது ேகளா 8
 
1795 நன்று ெசாற்றைன யுணர்ச்சியின் மிக்காய்
            ஞாலம் முற்றுதவும் நான்முகன் நீெகால்
      குன்ற வில்லியரு ளாற்கைல ெயல்லாங்
            ேகாதறத் ெதளித லுற்றைன யன்ேற
      ஒன்று மக்கைலகள் முன்னுற ெயன்ேன
            ேயாது மக்கர மதன்ெபாருள் யாேதா
      இன்ெற னக்கிது விளம்புதி ெயன்றா
            ேனட விழ்க்கும்மல ராளி யிைறஞ்சி 9
 
1796 ஐய நுந்ைதயரு ளின்றி ெயமக்ேகா ரறிவு
            முள்ளதுெகா லாதியி ேலாது
      ெமய்ெய ழுத்ைதயறி கின்றில னங்கண்
            விளம்பும் முப்ெபாருளு மியானறி கில்ேலன்
      உய்யு மாகருைண ைவத்ெதைன யாெளன்
            றுைரத்தி ரந்துகடி ேதக முயன்றான்
      ெபாய்க டந்தவனு மாதி ெயழுத்தின் ெபாருளு
            ைரத்தலது ேபாகைல ெயன்று 10
 
1797 ெசன்னி ையந்துைடய ெவந்ைத பிரான்றன்
            திருவ டிக்கண்விைர யாக்கலி ைவப்ேபன்
      பன்னு கிற்றிகடி ெதன்றலு மன்ேனான்
            பகவ னனீ்றதனி மாமக னேீய
      என்ன பல்கைலயு முன்னிைட ைவகு
            ெமம்பிரா னடியி லாைண தேரல்யான்
      உன்ன ரும்ெபாருளி னுண்ைம ெயனக்குத் ெத ந்த
            வண்ணமுைர ெசய்குவ ெலன்று 11
 
1798 விைரயாக்கலி - சிவன் எயரால் கூறப்படும் ஆைண
      அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      பல்கைலக்கும் முதலாகப் புகன்றிடுவ
            ேதாெமன்னும் பதமா மந்தச்
      ெசால்விைளக்கும் ெபாருள யன்மால்
            ஈசெனனும் மூவெரனச் ெசால்வர் ேமேலார்
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      மல்குமைற யுட்ெபாருளாய்ச் சுடெராளியாய்
            ேயாகுைடயார் மனத்ேத ேதான்றும்
      அல்கியசீர்ப் பிரணவத்ைத யுணர்ந்தவேர
            வடீ்டின்பம் அைடய வல்லார் 12
 
1799 முன்ெனழுத்து மதன்ெபாருளு மிவ்வளேவ
            யானறிந்ேதன் முதல்வா ேபாற்றி
      என்ைனயினி விடுத்தருளாய் எனேலாடுங்
            கணங்கள் முகேநாக்கி யின்ேனான்
      புன்னிைலயன் சிறிேதனு முணர்ந்திலான்
            தருக்குமிகப் பூண்டான் கண்டீர்
      துன்ன ய சிைறயின்கண் மற்றிவைனப்
            புகுத்துெமன ெவகுண்டு ெசால்லி 13
      
1800 தன்வைரப்பி லலேராைனச் சிைறப்படுப்பித்
            துலகெமலாந் தாேன ேதாற்றும்
      இந்நிைலைமத் தைலநின்றான் அறுமுகேவளுட
            ெனய்து முனிவர் ேதவர்
      அன்னவைனக் ெகாடுேபாதப் பின்ெசன்றார்
            அவ்வைரப்பி னளவு மப்பால்
      கன்னவில்ேதாள் கணநாதர் பிடித்துந்த
            மீண்டழுங்கிக் கயிைல புக்கார் 14
 
1801 ெபருமான் பிரமைனச் சிைற விடுத்தல்
      புக்கிைறவன் றைனவணங்கி நிகழ்ந்தெவலாம்
            விண்ணப்பஞ் ெசய்யப் பூந்ேதன்
      நக்கநறுந் ெதாைடயிதழிக் கடவுளவர்
            தைமேநாக்கி நவில்வான் என்ேன
      அக்கமலன் விளம்பியவா நம்ைமயும்
            நம்புதல் வைனயு மன்ேற மான
      மிக்கபுகழ்ச் சுருதி ெயலாம் பிரணவத்தின்
      ெபாருளாக விளம்பு மாேற. 15
 
1802 "எக்கைலக்கும் பூதங்க ெளவற்றினுக்கும்
            பிரமனுக்கு மீச ெனன்னத்
      தக்கமுதல் பரப்பிரமம் சதாசிவேவா"
            ெமனேவதம் சாற்று மல்லால்
      முக்கனல்சூழ் ேவள்வியிற்சுப் பிரமணிய
            ேனாெமனவும் முக்காற் கூறும்
      இக்கருத்ைத யறியாைன எவ்வாறு
            விடுவிப்ப தியம்பு மின்ேனா 16

1803 அருள்வலியா லாங்கவைன விடுவித்து 
          மஞ்ேசன்மி ெனன்று கூறித் 
      திருநந்தி நாயகைன ெயதிர்ேநாக்கி 
             அறுமுகன்பாற் ெசன்று முற்றுந்
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      தருகின்றான் றைனவிடுேமா ெவகுேளெலன் 
            ெறம்முைரயாற் சாற்றித் ேதன்பாய்
      மருெவான்று மலேராைன விடுவித்து 
          நம்மாட்டுக் ெகாணர்தி ெயன்றார். 17
 
1804 ேவத்திரத்தின் பைடயாளி விைடெகாண்டு 
           ேவற்பைடேயா னுலகம் நண்ணி
      மாத்தடிந்த ெபருமாைனத் ெதாழுதிைறஞ்சி 
           ெயங்ேகாேவ மழுவா ெளம்மான்
      பூத்தவிசிற் புத்ேதைள நீவிடுமா 
           றருள்ெசய்தா ெனன்று ேபாற்றி
      ஏத்தும்வழி யறுமுகேவ ளிதழதுக்கி 
           ெவகுளுதலும் ெவருவி மீண்டான் 18

1805 பிஞ்ஞகநின் திருவாைண விண்ணப்பஞ் 
             ெசயச்சிறிதும் ேபணா னாகி
      மஞ்ைஞயான் சினவுதலின் ெவரீஇப்ெபயர்ந்ேத 
             ெனனநந்தி வள்ளல் கூற
      ெமாய்ஞ்ஞிமிறு முரல்பூந்தார்க் கடவுளரும் 
             முனிவரருங் ேகட்டுத் தம்முள்
      ைகஞ்ெஞ த்தார் ெவருக்ெகாண்டா ைறயவேன 
             காவாெயன் றடியில் வழீ்ந்தார் 19
 
1806 சயிலாதி வாய்ெமாழியும் சுரர்முனிவர் 
             மனத்துயரும் தைரசால் ெவள்ளிக்
      கயிலாயத் ெதம்பிரான் திருவுளத்திற் 
             ெகாண்டருளிக் கருைண கூர்ந்து
      மயிலாலும் மைலமகேளா ெடழுந்தங்கண் 
             மகவிருப்பா ெலய்த ேநாக்கி
      அயிலாளுந் திருக்கரத்தான் விைரந்ெததிர்ெசன் 
             றடிவணங்கிப் ேபாற்றி நின்றான் 20
 
1807 அைனயாைன யிருவர்களும் மடித்தலமீ 
             திருத்திமகிழ்ந் தன்புகூரக்
      கனிவாயின் முத்தங்ெகாண் டுச்சிேமாந் 
             தகங்கனியத் தழஇீய பின்னர்
      எைனயாளுஞ் சிவெபருமான் குறுமூர 
             ெலழில்காட்டி ேமனி ைதவந்
      துைனேயாரா ேவதியைனச் சிைறவிடுத்தி 
             ைமந்தாெவன் றுைரத்துப் பின்னும் 21
 
1808 முருகக் கடவுள் காஞ்சிைய அைடதல்
      நம்மாைண கடந்தைனயா லன்னதற்குக் 
           கழுவாய்நீ நயத்தல் ேவண்டும்
      ெவம்மாய மணுக ய திருக்காஞ்சி 
           நகர்வைரப்பின் ேமவி யன்பின்

22



      அம்மாேட ேசனாப தீச்சரெமன் 
           ேறா லிங்க மருச்சித் ேதத்திக்
      ைகமாணத் தவம்பு தி ெயன்றருளக் 
           ேகட்ெடழுந்தான் கடப்பந் தாரான் 22
 
1809 திைசமுகைனக் கணங்களாற் சிவெபருமான் 
            திருமுன்னர்ச் ெசலுத்தி யுள்ளப்
      பைசயினிரு முதுகுரவ ரடிவணங்கி 
            விைடெகாண்டு பழனக் காஞ்சி
      வைசகடந்த நகெரய்தி உலகாணித் 
            தடேமல்சார் மாகா ளப்பால்
      இைசவிளங்கு ேதவேச னாபதீச் 
            சரவிலிங்க மிருத்திப் ேபாற்றி 23
 
1810 புள்ளிமான் ேதாலுடுக்ைக முஞ்சிநா 
            ணைரப்ெபாலிய வக்கமாைல
      ெதள்ளுநீர்க் குண்டிைகயுங் கரத்ெதாளிரத் 
             திருக்குமர ேகாட்ட ெமன்னும்
      உள்ளிேயார் பிறப்பறுக்கு மாச்சிரமத் 
             தினிதிருந்தா னுறுவர் ேபாற்ற
      வள்ளியா ைணக்களப மணிக்கலச 
             முைலதிைளக்கும் வாைகத் ேதாளான் 24
 
1811 குருமணிகள் ெவயிெலறிப்பக் குயிற்றுநீள் 
            மதிற்குமர ேகாட்ட ேமார்கால்
      இருவிழியிற் காண்டல்ெபறின் கைடேயாரு 
            ெமழுபிறப்பின் மைறேயா ராவர்
      திருமைறேயார் முதலாேனார் ெதாழுதிைறஞ்சப் 
            ெபறுகிற்பின் ேதவர் ேதறாப்
      ெபாருணிைலைம ெதளிந்தினபப் ெபருவடீ்டிற் 
            பரேபாகம் திைளத்து வாழ்வார். 25
 
1812 கறங்கருவிப் ெபாலங்குடுமி வைரகிழித்த 
            ெநட்டிைலேவற் கடவுள் ேபாற்றப்
      பிறங்கியவித் ேதவேச னாபதீச் 
            சரமுதைலப் ெபட்பி ேனத்தி
      மறங்குலவுஞ் சுடராழி வலேனந்து 
            மாலுருகு முள்ளத் தாெனன்
      றறங்கைரவா ெரடுத்துைரக்கு 
            ெமாருதிருப்ேபர் ெபற்றானம் முைறயுஞ் ெசால்வாம் 26
 
1813 மாப்ேபரூழி
      கலிநிைலத்துைற
      முள்ள ைரச்ெசழுந் தாண்மலர் முள வறீ் றிருக்கும்
      வள்ளல் கற்பெமான் றிறுதலும் யாைவயும் மலங்கப்
      ெபாள்ெள னப்பரந் துலெகலாம் விழுங்கிய புண
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      ெவள்ள நீர்மிைச மிதந்தனன் மார்க்கண்டி ேமேலான் 27
 
1814 தனிய னாகிெவஞ் சலதியி னுழிதரும் தைகசால்
      புனித மாதவ னாயிைடப் ெபாறியராத் தவிசின்
      இனிது கண்வளர் மாயைனக் கண்டுெசன் றிைறஞ்சி
      நனிம கிழ்ச்சிமீக் கிளர்ந்ெதழு மனத்ெதாடு நவில்வான் 28
 
1815 நைகம லர்த்துழாய் நாயக ஞாலமற் ெறைவயும்
      பகல்ெசய் ெவங்கதிர்ச் சண்டமாப் ப திநின் ெற ப்பத்
      துகள்ப டுஞ்ெசயல் கண்டயா னத்துைணப் ெபாழுதின்
      இகழ ருந்திற லறிவுேபா ெயய்தினன் மயக்கம் 29
 
1816 ஏய்ந்த ைமயல்தீர்ந் திதுெபாழு துணர்ச்சிவந் ெதழுந்ேதன்
      காந்து ெவம்புனற் கடுந்திைரப் பரப்பிைட மிதந்து
      நீந்தி நீந்திெயன் ெநடியகால் கரங்களும் ெமலிந்ேத
      ஓய்ந்த நல்விைன யிருந்தவா றுைனயிவண் கண்ேடன் 30
 
1817 நிலம டக்ெகாடி வனமுைல திைளக்குநீள் மார்ப
      உலக ெமங்கணும் கருகிருள் மூடிய துரேவாய்
      இலகு ேபெராளி யிருசுடர் யாங்ஙனம் ேபாய
      குலவு ேமைனய ேகாெளாடு நாள்கெளங் கிறந்த 31
 
1818 சகமி ைசப்பயில் ெபாருெளலா ெமவ்வுழிச் சார்ந்த
      திகழ நீஎனக் கிைவெயலாந் ெத த்திெயன் றிரப்ப
      நிகழு மாதவன் மாதவன் றன்ைனேநர் ேநாக்கி
      அகலி டத்துள ெபாருெளலா ெமன்னகட் டுளவால் 32
 
1819 மாதவன், முன்னது திருமால்; பின்னது, மார்க்கண்ேடய முனிவர்.
      மார்க்கண்ேடயர் மாயைன முனிதல்
      புகுந்து ேநாக்குதி ெயன்றலும் முனிவரன் புகல்வான்
      முகுந்த முன்ெனாரு கற்பத்திம் ெமாழியினா லன்ேற
      மிகுந்த வஞ்சைனப் படுத்தைன விைளமதுப் பிலிற்றி
      நகுந்த டம்ெபாகுட் டம்புய வாழ்க்ைகநான் முகைன
      முகுந்த -விளி. முன்ெனாரு கற்பத்தில் நான்முகனும் திருமாைல

      இவ்வாறு ேகட்டு அவர் கூறியவார்த்ைதகைள நம்பி, அவர் வயிற்றினுட்
      புகுந்து காணாது வருந்திப் பின் ெவளிவருமாறின்றி நாபியின்
      வழிேய ெவளிப்ேபாந்தனன் என்பது வரலாறு. 33
 
1820 முைனக டந்தேவல் மணிமுடி யம்பரீ டன்றன்
      மைனயில் நாரதப் பருப்பத முனிவைர வஞ்சித்
      தைனய மன்னவன் புதல்விையக் கவர்ந்துெகாண் டகன்றாய்
      இைனய மாவலி தனக்குமுன் வஞ்சைன இைழத்தாய்

      அம்பரீடன் என்னும் அரசன் மகைள நாரதர் பருப்பதர்
      என்னும் இருமுனிவர்கள் மணக்க விரும்பி, இருவரும் ஒருவைர
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      ெயாருவ ரறியாமல் திருமாலிடம் ெசன்று, நாரதர் பருப்பதர்க்குக்
      குரங்கு ம்கமும்,பருப்பதர் நாரதருக்குக் கிழமுகமும் உண்டாக
      ேவண்டுெமன்று ேகட்க , இருவருக்கும் அவ்வாேற ெசய்து,
      அரசன் சைபயில் இருவரும் அவ்வாறிருந்த காைலயில், மாைல
      ெகாண்டு வந்த அரசன் மகள் அவ்விருவருக்கும் மாைலயிட
      நாணியேபாது, திருமால் ேதான்றி, அவள் மாைலயிடப் ெபற்றனர்
      என்பது வரலாறு. திருமால் மாபலிைய வஞ்சித்தைமைய அபிராேமசப்
      படலத்திற் காண்க. 34
 
1821 இன்ன வாறுைன நம்புநர் அடியவ டத்தும்
      துன்னு மாயேம ெசய்வதுன் ெதாழிெலனக் கண்ேடன்
      நின்ைன யஞ்சுேகன் ெநறிக்ெகாடு ெசல்வெனன் றியம்பி
      அன்ன நீ ைனக் கரங்ெகாடு நீந்தியங்க கன்றான் 35
 
1822 மார்க்கண்ேடயர் காஞ்சிைய அைடதல்
      அறுசீர்க்கழிெநடி லாசி ய விருத்தம்
      ெசல்லு ெமல்ைல நீர்மிைசத் ேதான்றும் ேவத மாஞ்சிைனப்
      பல்ல வங்கள் கண்டைவ பற்றி யுள்ளி ழிந்தனன்
      ஒல்ைல யங்கண் ேநாக்கினா ெனாளிப்பி ழம்பின் நீடிய
      மல்ல லம்ெபா னிஞ்சிசூழ் மாடக் காஞ்சி மாநகர் 
      சிைன - கிைள. பல்லவம் -தளிர்   36

1823 எற்று ெதண்டி ைரப்புன லிஞ்சி யின்வ ைளப்பெவண்
      புற்பு தத்தி னுள்ெவளிப் ெபாற்ெப னத்தி கழ்ந்துநீள்
      ஒற்ைற மாவி னாரரு ெளாளிது ளும்ப மன்னுமூர்
      அற்பு தத்ைத ேநாக்குேதா றற்பு தத்த னாயினான் 37
 
1824 அங்க ெணய்ப்பு நீத்தபி னண்ணல் கம்ப வாணைர
      உங்க ெணய்தி அர்ச்சைன உஞற்றி யவ்வி ராெவலாந்
      துங்க மாவின் நீழல்வாழ் ேசாதி முன்னர் ைவகினான்
      சங்க மாழி ேயந்திேயான் றானுந் ெதாடர நண்ணினான் 38
 
1825 திருமால் வரம் ெபறல்
      நண்ணும் ெநறியிற் காஞ்சிமா நகர ெமய்தி யந்நகர்
      வண்ண முற்று மற்புதம் மருவ ேநாக்கி மாநிழல்
      அண்ண லாைர ேயத்தியம் முனிவன் ெசான்ன யாைவயும்
      எண்ணி ெயண்ணி ெநஞ்சுைளந் ெதன்நி ைனந்த வாெறனா 39
 
1826 ேசர்ந்த வர்க்கு வஞ்சேம நாள்ெதா றுஞ்ெசய் கின்றேனன்
      வார்ந்த கூந்த லம்பிைக மாைய யின்ம யங்கிேனன்
      ேநர்ந்த மாயம் நீக்குமா நீள்வ ைரப்பி ராட்டிதாள்
      சார்ந்து ேபாற்று ேவெனனத் தனிப்பி லத்ைத நண்ணினான்
      அம்பிைக மாைய - இைறவியால் ெதாழிற்படுத்தப்படும்
      மாைய பிலம் - காமேகாடிபடீம் 40
 
1827 ஆயி ைடப்பி ராட்டிைய யருச்சித் ேதத்தி யருளினான்
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      மாயம் நீங்கி ெமய்யுணர் ெவய்திப் பஞ்ச வாவிநீர்
      ஏய மூழ்கித் ேதவேச னாப தீசத் ேதகியந்
      நாய னாைர விதியுளி நயந்து பூைச யாற்றினான் 41
 
1828 கருைண கூர்ந்து நம்பனார் காட்சிதந் தளித்தலும்
      பரசி ேயத்தி நின்னடிப் பத்தி மாறி லாவரம்
      அருள ேவண்டும் ெமய்த்தவ ரடியர் மாட்டு வஞ்சைன
      ஒருக ணத்து ெமண்ணிடா வுளெம னக்கு ேவண்டுமால் 42
 
1829 ஈண்டு நின்பு தல்வேனா ெடந்ைத திருமுன் ைவகவும்
      ேவண்டு ெமன்றி ரந்துவிண் ணப்பஞ் ெசய்ய ெவண்பிைற
      நீண்ட ெசஞ்ச ைடப்ெபாதி நிரும லப்ப ரம்ெபாருள்
      ஆண்ட ைகப்பி ரான்மகிழ்ந் தன்ன வாக ெயன்றுபின் 43
 
1830 என்று மன்பி ேனகிநீ யுருகு முள்ளக் ேகாயிலான்
      என்று நாம ெமய்துெகன் றருளி யிைறவன் நீங்கினான்
      குன்ெற டுத்து முந்துேகா நிைரகள் காத்த கு சிலும்
      மன்றல் ெவட்சி மாைலயா னருளி னங்கண் ைவகினான் 43
 
1831 கூறு மிைணய ேமன்ைமசால் குமர ேகாட்ட ைவப்பினிற்
      பாறு நச்சு ேவலினான் பாத மங்கி யநிலநாள்
      ேவறு நாற்றி னங்களில் விரும்பிச் ெசன்றி ைறஞ்சிேனார்
      ேபறு முற்றும் யாவேர ேபச வல்ல நீர்ைமயார் 45

      ஆகத் திருவிருத்தம் - 1831
      -------------

57. மாசாத்தன் தளிப் படலம் (1832 - 1868)
 
1832 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      நைறெகாப் புளிக்கும் நறும்ெபாகுட்டு நளின வாழ்க்ைகப் புத்ேதைளச்
      சிைறயிற் புகுத்தும் ெபருமானார் குமர ேகாட்டச் சிறப்புைரத்தாம்
      நிைறயப் பூத்த மலர்ப்ெபாதும்பர் நீடும தற்குத் ெதன்திைசக்கண்
      முைறயின் திகழும் மாசாத்த முதல்வன் தானம் எடுத்துைரப்பாம் 1
 
1833       சுராசுரர் கலகம்
      ைவவா ெளயிற்றுத் தானவரும் வானவரும் மந்தரத்திற்
      ைபவாய்த் தாம்பு பிணித்தீர்த்துக் கைடந்த ஞான்று பரைவெயழும்
      ெவவ்வாய் நஞ்சம் மிடற்றடக்கி ெவருவா தளித்த ெபருங்கருைண
      ஐவாயப் பணிப்பூண் ெபருமா னாரருளான் மீளக் கைடந்தவழி 2
 
1834 ேசட்ைட யணங்கு திருமணியான் ெதய்வமகளிர் மருத்துவர்நாற்
      ேகாட்டு மதமா முதல்பலவும் குைரநீர்க் கடலுள் ேதான்றியபின்
      வாட்டு மிறவிப் ெபரும்பிணிக்கு மருந்தா வமிழ்தந் ேதான்றுதலும்
      ேவட்ட விண்ேணார் அவுணர்களும் தம்முட் கலாங்கள் விைளத்தனரால்
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      பாற்கடல் கைடந்த ேபாது ேதான்றியைவ: ேசட்ைடயணங்கு - மூேதவி;
      திரு -இலக்குமி; மணி- சிந்தாமணி; ஆன் - காமேதனு;
      ெதய்வமகளிர்- அரம்ைபயர்கள்; மருத்துவர்- ேதவைவத்தியர்;
      நாற்ேகாட்டு மதமா- ஐராவதெமன்னும் யாைன. 
      இன்னும் கவுத்துவம் முதலியன. 3
 
1835 திருமால் ேமாகினி வடிவாதல்
      ஆற்றல் மிைகயாற் சுைதக்குடத்ைத யடல்வா ளவுணர் ைகப்பற்றத்
      ேதாற்று மறுகிப் புத்ேதளிர் அலமந் ேதங்குந் துயர்ேநாக்கிக்
      காற்றும் நறுந்துளவக் கமஞ்சூற் ெகாண்ட லிைணவிழிக்குக்
      கூற்றம் பைதக்கும் ேமாகினியாம் வடிவுமாங்குக் ெகாண்டனனால்

      சுைத -அமுதம். காற்றும் -உமிழ்கின்ற. கமஞ்சூல் ெகாண்டல் - 
      நிைறந்த சூல் ெகாண்ட கார்ேமகம் என்பது ஆகுெபயராய்த் 
      திருமாைலக் குறித்தது. 4
 
1836 கலிவிருத்தம்
      இரண்டறப் ெபண்ைமயு ெமழிலும் வஞ்சமும்
      திரண்டுருக் ெகாண்ெடனத் திகழ்ந்து ேதான்றிமால்
      முரண்தகு மவுணர்ைகக் ெகாண்ட மூ நீர்
      வரண்டுமா மணிக்கட லமிழ்தம் வாங்கினான் 5
 
1837 வாங்கிநின் றசுரருஞ் சுரரும் வல்ைலேய
      ஆங்கநீர் நிைரநிைர யாக ைவகுமின்
      ஈங்குநல் லமிழ்தெமல் லீர்க்கும் ேவட்டவா
      பாங்குறத் தனித்தனி பகுந்து நல்குேகன் 6
 
1838 ேவல்விழி மாதர்யான் வழீ்ந்து ளார்ெபறச்
      சாலநல் குவெலனச் சலதிச் ேசக்ைகவாழ்
      வரல்வைளக் குடங்ைகயான் மகிழக் கூறலும்
      ேகால்வைளத் திதிைமந்தர் குறித்து ேநாக்கினார். 7
 
1839 ேமாகினியின் முற்றுருவப் புைனவு
      எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கலிதிைர முகந்த சூல்முகில் விளர்ப்பக்
            கைமகுழன் றிருண்டு ெநய்த்ெதாழுகிப்
      ெபாலிவுற மகரம் வலம்பு  திருத்தி
            எ�கிைட ெதாட்டபூங் குழைலக்
      குலிகநீ ரளவி மழவிளம் ப திக்
            குரூஉச்சுட ரு ஞ்சிய காட்சி
      இலெகாளித் ேதய்ைவ யரும்ெபறற்
            றிலக மிட்டகீற் றிளம்பிைற நுதைல 8
 
1840 மாற்றரு மதுைக ஐங்கைணக் கிழவன்
            வாங்கிய நறுஞ்சுைவத் ேதறல்
      காற்றுெவஞ் சிைலக்குச் சிைலத்ெதாழில்
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            பயிற்றுங் கட்ெடழிற் புருவெமன் ெகாடிையச்
      சீற்றவல் விடமு மமிழ்தமும் விரவிச்
            சிதர  பரந்துைம ேதாய்ந்து
      கூற்றர சிருக்கு மிைணவிழி களவு
            ெகாள்ளேநாக் கிடுஞ்சிறு ேநாக்ைக 9
 
1841 ெசயிரறுந் தரள ெவண்மணி நாலத்
            திருந்ெதழில் பைடத்ெததிர் கண்ேடார்
      உயி ைனப் பருகிக் குமிெழனத்
            திகழ்ந்த ஒள்ெளாளி நாசியின் வனப்ைப
      ெவயில்விடு மணிப்பூண் காைளயர்
            மனங்க ளாடுெபான் னூசலின் விளங்கி
      மயிெரறி கருவி முதெலனக் கவின்று
            மணிக்குைழ வயங்கிரு ெசவிைய 10
 
1842 குயிலினஞ் சமழ்ப்பக் குழலிைச பழகும்
            சின்ெமாழிக் குருநைக ெமாக்குள்
      கயிரவம் மலர்ந்த ெசய்யவாய் அமிழ்தம்
            ஊற்ெறழுங் கனியிதழ் ஒளிையப்
      பயிலிருள் ஒதுக்கிப் பால்நிலாக் கான்று
            படெராளி பரப்புெவண் மதியம்
      முயலறுத் ெதழுந்தா லைனயேப ரழகின்
            முண்டக வாண்முக மலைர 11
 
1843 மடலவிழ் பாைளப் பசியபூங் கமுேகா
            வயிறுெநாந் தலறிமுத் துயிர்க்கும்
      குடவைளப் ெபாலிேவா ெயனமரு ளுறுப்பக்கக்
            கவின்குடி இருந்தகந் தரத்ைதக்
      கடிகமழ் ெகாழுஞ்சா ெறாழுகெமன் கரும்ைபக்
            கண்ணறத் தகர்த்திளம் பைணையத்
      தடவைரப் புகுத்தித் ெதாைடயைல வாட்டித்
            தைகயைம அணிெகழு புயத்ைத 12
 
1844 மடிதிைரப் பரைவ யமுழ்துற ழிைசய
            மகரயாழ் புறங்ெகாடுத் தி யத்
      ெதாடிகளும் வயிரக் கடகமும் ெசறித்துத்
            தூநலம் பைடத்த கூர்ப்பரத்ைத
      ெநாடிபயில் கிள்ைளப் பவளவாய் கடுக்கும்
            நுதியுைடக் கூருகிர் வனப்பின்
      படியறு விரல்வாய்ந் ெதாள்ெளாளி துளும்பும்
            பனிமலர்க் காந்தளங் கரத்ைத 13
 
1845 சுணங்குைட வனப்பு மாரமு ெமழுதுந் 
           ெதாய்யிலுஞ் சந்தனக் களியும்
      இணங்கியண் ணாந்து பாதிகாண் டகேமற் 
            படாம்ெபாதி யிளமுைலப் ெபாருப்ைப
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      அணங்குறுத் திைளேயார் மதியிைனப் 
            படுக்கும் படுகுழி யைனயவுந் தியின்ேமல்
      நுணங்குவண் ெடாழுக்கிற் கருமயிர் 
            ஒழுகி ேநாக்கைம சிறுவயிற் றழைக 14
 
1846 ெகாடிெயன நுடங்கி ேவெளனக் கரந்து குவிமுைலக் 
             கிைடந்து ெசந்தளிர்க்ைகப்
      பிடியினுள் அடங்கித் துடிெயனச் சுருங்கி 
             மின்ெனனப் பிறங்குநுண் நுசுப்ைபப்
      படிைமயர் சீலக் குறும்ெபலா மடக்கி 
             நடுவுயர்ந் தகன்ெறழில் பைடத்து
      வடிமலர்ப் பகழி ேவந்தர சிருப்ப 
             வயங்கிய அல்குலின் பரப்ைப 15
 
1847 ெநட்டிைலக் கதலித் தண்ெடனச் ேசர்ந்து 
             ெசறிந்தநீல் விைலவரம் பிகந்த
      வட்ெடாளி யரத்தம் நுைழயிைழக் கலிங்க 
             மணிெகழு வளம்பயில் குறங்ைகக்
      கட்ெடழில் மதேவள் ஊதுகா களமும் 
             கைணெபாதி அவநா ழிைகயும்
      ெபட்டவர் மருள வறீ்றிருந் தைனய 
             பிதிெராளிப் ெபாற்கைணக் காைல 16
 
1848 கறுத்தவான் முகைன ெவரீஇப்பதம் பணியுங் 
             கைலமதி ெவள்ளுகிர் மதநூல்
      ெபாறித்தபுத் தகமாம் புறவடி வன்ன 
             ெமன்னைடப் பூந்தளி ரடிையக்
      குறித்துைர உவைமக் கிடம்ெபறா தள்ளிக் 
             ெகாளத்தகும் ேபரழ கைமந்த
      மறுத்தபூ ேமனி யிளநலங் கனிந்து 
             மணிநிறம் வயங்குேகா மளத்ைத
      மாேயானமுதளித்தல் - சாத்தனாரவதாரம் 17
 
1849 கலிவிருத்தம்
      காண்டலு மாரேவள் கைணக்கி லக்கமாய்
      மாண்டன ெரனவறி வழிந்து ைமயல்ேநாய்
      பூண்டனர் தானவர் மடந்ைத ேபால்வரும்
      ஆண்டைக மாையயா லவைர வஞ்சித்து 18
 
1850 கடவுளர்க் கமுெதலாங் கடுக வநீ்தவர்
      வடிெவடுத் துடனுற வதியி ராகுைவத்
      தடெநடு மூைழயா ன ந்து தானுமக்
      கடலமிழ் தருந்துபு களிப்பி னடீினான் 19
 

1851 ேவறுெகாள் ளவுணைர ஞாட்பின் ெவன்றுேபாய்

29



      மாறடு மாழியா னிருக்ைக மன்னினான்
      ஏறணி ெநடுங்ெகாடி ெய யின் நீள்சைட
      ஆறணி யடிகளிவ் வைனத்துங் ேகட்டேரா 20
 
1852 தன்னடி வழிபடச் சார்ந்த மாயைன
      அன்னைவ ெயன்ெனனக் கடாவி யவ்வுரு
      என்ெனதிர் காட்டுெகன் றியம்பச் சார்ங்கனும்
      மன்னிய மைலமகள் வதனம் ேநாக்கிேய 21
 
1853 ைமயல்ெசய் ேமாகினி வடிவங் காட்டுபு
      ெவய்ெதன நடந்தனன் ேவைள ெவன்றேகான்
      ஒய்ெயன ெயழுந்துெசன் றுற்றுப் புல்லவுங்
      ைகயகன் ேறாடினான் க ய ேமனியான் 22
 
1854 மறுவலு ெமம்பிரான் விந்து பற்றியாங்
      கிறுகுறத் தழஇீயின னிைனய காைலயின்
      உறுபுகழ்ச் சாத்தனூங் குவர்க்குத் ேதான்றினான்
      நிறுமுைற யுலெகலாம் நிறுத்துங் ேகாலினான் 23
 
1855 சாத்தன் சிவனருள் ெபற்று வதிதல்
      ஆயபின் ேகசவன் ெவள்கி யண்டர்ேகான்
      ேசயதாள் ெதாழுதுதன் னுலகஞ் ேசர்ந்தனன்
      பாய்புகழ்ச் சாத்தனும் பகவன் தாளிைண
      வாயினால் துதிெசய்து வணங்கி ேவண்டுவான் 24
 
1856 அ லறச் ெசய்பணி யருளி நின்னருட்
      கு யேப ைறைமயு முதவ ேவண்டுமால்
      கருவிடம் பருகிய கைளக ெணந்ைதநின்
      திருவடிச் சார்புைடச் சிறிய ேனற்ெகன 25
 
1857 மைறமிடற் ெறம்பிரா னியம்பும் ைமந்தேகள்
      இைறைமநம் மருளினா ெலய்தற் பாலதாம்
      அைறதரும் அருளுெமய் யன்பி னாவதப்
      ெபாைறெகழு பத்தியும் பூைசப் ேபறேரா 26
 
1858 பூைசயா வதுசிவ லிங்க பூைசயத்
      ேதசைம யருச்சைனக் கிடனுஞ் சீர்த்திசால்
      ஆசறு தலங்களா மங்க வற்றினும்
      காசிமற் றதனினுங் காஞ்சி மாநகர் 27
 
1859 கண்ணகன் பு ைசசூழ் காஞ்சி ைவப்பிைடப்
      புண்ணியச் சிவக்குறி நிறுவிப் பூசித்து
      விண்ணவர் தவமுனி ேவந்தர் யாவரும்
      எண்ணரும் ேபறுெபற் றின்பம் நீடினார் 28
 
1860 ஆயிைட நீெயைம யருச்சித் ேதத்துதி
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      மாயிருந் தைலைமநாம் வழங்கு ேகெமனச்
      ேசயிைழ பங்கினா னருளிச் ெசய்தனன்
      காயிைலப் பைடயவன் காஞ்சி நண்ணினான் 29
 
1861 உருெகழு பனிவைரப் பிராட்டி ஒண்மலர்த்
      திருவடிச் சுவடுேதாய் ெசல்வக் காஞ்சியின்
      மருவிேவற் கடவுைள வழுத்தி யாங்கவன்
      அருளினாற் சிவக்குறி நிறுவி யர்ச்சித்தான் 30
 
1862 மைறமுதல் விைடமிைசத் ேதான்றி மற்றவற்
      கைறகழ லிைமயவ ரருகு சூழ்தர
      முைறெகழு பூதங்கள் முழுதுங் காப்புறும்
      இைறைமயின் மணிமுடி யினிது சூட்டினான் 31
 
1863 பல்க  வரீர்ேதர் ப கள் தம்முடன்
      நல்கிய தைலைமெபற் றைனய சாத்தனும்
      ஒல்கிைட மைலமகள் உவைக மீக்ெகாள
      மல்குசீர்ப் பிலத்தயல் மகிழ்ந்து ைவகினான் 32
 
1863 கடாநிைர ஏழுயர் க கள் ேமற்ெகாடு
      நடாயுளங் களித்திறு மாந்து நாள்ெதாறும்
      வடாதுபாற் ெசண்டைண ெவளியின் மாறடும்
      அடாவலி பைடத்தவ னாடல் ேபணுமால் 33
 
1865 வலம்படர் சிறப்பின்மா சாத்த ேனத்திய
      நலம்படர் கருைணமா சாத்த நாதைனப்
      புலம்படர் சிந்தயாற் ேபாற்றப் ெபற்றவர்
      இலம்படா ருைமயு மின்ப ெமய்துவார் 34
 
1866 மங்கேளச்சரம்
      எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மற்றதன் வடபால் மைலமகள் இகுைள 
             மங்கைள மண்டபம் இைழத்து
      ெவற்றிமண் டபத்தின்பிறகுற மங்க 
             ேளசைன விதியுளி நிறுவி
      அற்றமில் சிறப்பின் மங்கள தீர்த்த 
             மகழ்ந்துநீ ராட்டுபு ெதாழுதாள்
      பற்றுமங் களநா ளத்தடம் படிந்து 
             பணிபவ ருைமயும் ெபறுவார் 35
 
1867 இராமநாேதச்சரம்
      உைரத்ததன் குடபால் தசரதன் மதைல 
            யரக்கைன யடுபழி ெயாழிப்பான்
      அருட்குறி யிருத்திச் ேசதுவில் ெதாழுதங் 
            கண்ணலா ேரவலிற் காஞ்சி
      வைரப்பினுற் றிராம நாதைன நிறுவி 
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            வழிபடூஉக் ெகாடுவிைன மாற்றித்
      திைரபுன லேயாத்திப் புகுந்தர சளித்தான் 
           ேசதுவில் சிறந்ததத் தலேம 36
 
1868 மாதவசீ்சரம்
      இைனயதன் வடபால் மாதலி என்பா 
           னிராகவ னிலங்ைகயர் ேகாமான்
      றைனயடு ஞான்று வாசவன் விடுப்பத் 
           தயங்குேதர் ெசலுத்துவா னாகி
      நைனமலர் வாைக முடித்தபி னிராமன் 
           றன்ேனாடு காஞ்சிைய நண்ணிப்
      புைனபுகழ் மாத லீச்சரந் ெதாழுது 
           புரந்தரற் கினியவ னானான் 37

      ஆகத் திருவிருத்தம் 1868
      ---------

58. அனந்த பற்பநாேபசப் படலம் (1869-1878)

1869 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      வருவிைன ெதறுமா சாத்தன் தளிெயாளி மங்கேளசம்
      திருவிரா ேமசம் மாத லீச்சரந் ெதளியச் ெசாற்றாம்
      தருவலர் நிரந்த முன்றின் மாலீச் சரத்தின் ேமற்பால்
      ஒருவில்சீ ரனந்த பற்ப நாபத்தி னுண்ைம ெசால்வாம் 1
 
1870 இைறவனிைறவி திருவிைளயாடல்
      எண்ணரு முயிர்க ளனீ்ற யிருமுது குரவ ராேனார்
      அண்ணலங் கயிைல ெவற்பின் அமர்வுழி ெயாருநா ளங்கண்
      உண்ணிைற களிப்பி னடீி ஒள்ெளாளி மணிச்சூ தாடக்
      கண்ணிய ரகில முய்யக் கண்ணினா ரைனய காைல 2
 
1871 மாைலயந் துளேவா ெனய்தி வணங்கிசாந் தாற்றிக் ேகாடல்
      மாைலய னாகி நின்று ெமய்ெவயர் மாற்ற ேநாக்கி
      மாைலெவண் பிைறதாழ் ேவணி வள்ளலு முைமயு மாங்கண்
      மாைலயவ் விைனக்குச் சான்று ைவத்தன ராடி னார்கள்.
      சாந்தாற்றி - விசிறி.மாைலயந் தன்ைமயன். 
      மாைலப்பிைற- அந்திப்பிைற. மாைல - விட்டுணுைவ. 
      ெசாற்பின் வருநிைல அணி. சான்று - நடுவர். 3
 
1872 பிடித்ெதறி கவறாட் டத்திற் பிஞ்ஞகன் ேதாற்பச் ெசங்ேகழ்
      அடித்தளிர்ப் பிராட்டி ேநாக்கி யடிகைள ெவன்ேற ெனன்றாள்
      விைடக்ெகாடிப் ெபருமாள் யாேம ெவன்றன ெமன்றான் பாசம்
      உைடத்தவர் தங்கட் கிவ்வா றுற்றன கலாங்கள் ேமன்ேமல் 4
 
1873 மாேயான் சாபமைடதல்
      யாமினிக் கலாய்த்தல் ேவண்ட ெலாழிெகன யிருவர் தாமும்
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      மாதணி மார்பன் றன்ைன வினாதலும் மாேயா ைனயன்
      தாமைர வதனம் ேநாக்கித் தைலவனும் ெவன்றா ெனன்றான்
      ேகாமளங் கவின்ற ேமனிக் ேகாற்ெறாடி சீற்றங் ெகாண்டாள்
      ஐயன் வதனம் ேநாக்கி என்றது, முகத்துக்கஞ்சுதல் 
      என்னும் வழக்ைகக் குறிப்பது. 5
 
1874 கண்டது கண்ட வண்ணங் கழறிைல வாரம் பற்றித்
      தண்டுணர்த் துளவத் தாேராய் ைகதவச் சான்று ெசாற்றாய்
      அண்டரும் பிறரு ேமசக் கட்ெசவி யாதி ெயன்னா
      ஒண்ெடாடி சபிப்ப மாேயா னுளம்பைதத் திரந்து ேபாற்றி 6
 
1875 மாேயான் சாப நீத்தருள் ெபறல்
      அடியேனன் மடைம நீரா லைறந்தது ெபாறுத்துச் சாப
      முடிவளித் தருளா ெயன்ெறன் ேறக்கற முதல்வி ேநாக்கி
      ெநடிதருள் சுரந்து மாேயா யஞ்சைல நிைலநீர்க் காஞ்சிக்
      கடிநகர் வைரபி ேனகிக் கடிெதைமப் பு தி பூைச 7
 
1876 இகழறு மிலிங்க ேவதி ெயன்னுரு விலிங்க மூர்த்தி
      திகழ்மதிச் சடில ேமாலிச் சிவபிரான் வடிவு கண்டாய்
      புகழ்தரு மிலிங்க ேவதிப் ெபாற்பினா ெலன்ைன நின்ேபர்
      நிகழ்வுற நிறுவிப் ேபாற்றி நீக்குதி சாபத் தீைம 8
 
1877 நலம்பு  யனந்த பற்ப நாபெனன் ேறாங்கு வாயால்
      வலம்பு க் கரத்ேதா ெயன்று வழங்கினாள் குவவுத் திண்ேதாள்
      உலம்பு  யனந்த பற்ப நாபனு முைமயாள் தன்ைனப்
      ெபாலம்பு  சடிலத் ேதைவத் ெதாழுது ேபாய்க் காஞ்சி புக்கான்
      அனந்தன் பாம்பு. பற்பநாபந் தாமைர உந்தியன்.திருமால் 9
 
1878 வணங்கினன் திருேவ கம்பம் மற்றத னயேல ேவதி
      இணங்குறு மனந்த பற்ப நாபமா விலிங்கம் பூசித்
      தணங்கருள் ெபற்றுப் பாந்தள் மூது  யகற்றி யாங்குப்
      பிணங்கிய சாபம் நீத்துப் ேபரருட் கு ய னானான் 10

      ஆகத் திருவிருத்தம் 1878
      ---------

59. கச்சி மயானப்படலம் (1879-1901)
 
1879 ெகாச்சகக் கலிப்பா
      சிற்பநிகழ் மணிமாட ெநடும்பு ைசத் திருவனந்த
      பற்பநா ேபசத்தின் ப சறிந்த வாறுைரத்தாம்
      நிற்பனவும் ச ப்பனவுமாய் நிைறந்தபிரான் இனிதுைறயும்
      அற்புதமாந் திருக்கச்சி மயானத்தின் அைடவுைரப்பாம் 1
 
1880 பண்டாசுரன் வரம் ெபறல்
      முன்ெனாருநான் முகப்புருடப் ெபயர்க்கற்பம் முடிெவய்திப்
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      பின்னுறுசீர் அேகாரமாங் கற்பத்துப் பிறங்குலகின்
      மன்னுயிர்கள் வளர்ந்ேதாங்கி ைவகுநாள் விறற்பண்டன்
      என்னுெமாரு வல்லவுணன் இப்புவனத் துளனானான்
      புருடப்ெபயர்க் கற்பம்- தற்புருடகற்பம். வ ீ யம் -இந்தி யம் 2
 
1881 அங்கவன்ெசய் மாதவத்தா லகமகிழ்ந்து காட்சிதரும்
      பங்கயைன யடிவணங்கிப் பன்னுசுரா சுரர்முதேலார்
      தங்களுடம் பிைடவிரவித் தைகெபறுவ ீ யமைனத்தும்
      நுங்கவரம் அருெளன்றான் முண்டகனும் நுனித்ெதண்ணி
      நுங்க -உண்ண. 3
 
1882 அற்றாெகன் றகலுதலும் அவுணர்ேகான் உடம்புெதாறும்
      உற்றாவி யுடன்விரவி வ ீ யங்கள் உண்டிருப்பப்
      பற்றாய வ ீ யம்ேபாய் ஆருயிர்கள் பருவந்து
      வற்றாத ஒளிமாழ்கி வளர்வின்றி அஃகினவால்
      உடம்பு ெதாறும் உற்று ஆவியுடன் விரவி- உயிர்களுடன் கூடி
      அைவ இருக்கும் இடமாகிய உடலில் தங்கி. அ�கின-குைறந்தன. 4
 
1883 ேதவர் முதலிேயார் முைறயடீு
      எழுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      மருத்துவர் இயக்கர் வானவர் அவுணர் 
            மானிடர் சித்தர்கந் தருவர்
      உருத்திரர் வசுக்கள் இராக்கதர் அருக்கர் 
            உரகர்சாத் தியர்மருத் துக்கள்
      அருத்திகூர் வி ஞ்சன் அச்சுதன் பிறரும் 
            அவ்விடர் ஆற்றலர் குழுமித்
      திருத்தகு கயிைலப் பருப்பதம் புக்குச் 
            சிவபிரான் அடிெதாழு துைரப்பார் 5
 
1884 வ ீ யம் இன்றி வலிகுைறந் தடிேயம் 
            ெவற்றுடம் ெபனத்தி  கின்ேறாம்
      காரணங் காேணம் அன்னது தவிர்க்கும் 
            உபாயமுங் கண்டிேலம் என்று
      நாரணன் முதேலார் உலந்துநின் றிரப்ப 
            நாயகன் நைகமுகிழ்த் துைரக்கும்
      சீ ய நுமது வ ீ யம் முழுதும் திருந்து 
            பண்டாசுரன் கவர்ந்தான்
      வரம் தந்த பிரமனும் அறியாது ேபாயினன். பண்டம் -உடல். 
      அதிற்கலந்தஅசுரனாைகயால் பண்டாசுரன் எனப்பட்டான். 6
 

1885 ஆங்கவன் எல்லா உடம்பினும் விரவி 
             ஆவிேயா டுைறதலின் எவ்வா
      றஙீ்கினி ெவல்லப் படுவெனன் றருள 
             இைமயவர் யாவரும் ெவருவி
      மாங்குயிற் கிளவி மைலமகள் ெகாழுநா 

34



             மறிதிைர வைளகடல் உயிர்த்த
      பூங்கடு மிடற்றுப் புனிதேன எம்ைமப் 
             புரப்பதுன் கடெனனத் துதிப்பார். 7
 
1886 ேவறு
      முடிவி லாற்றைல தன்வ யத்திைன 
             முற்று ணர்ச்சிைய ேபரருள்
      மடிவி லாட்சிைய தூய ேமனிைய 
             மற்றி யற்ைக யுணர்ச்சிைய
      படியி லாவியல் பாக நீங்கிய 
             பாச ேநாைய வரம்பிலின்
      புைடைய யுன்னடி ேயங்க ெளன்று 
             முனக்க ைடக்கல ைமயேன 8
 
1887 அண்ட ேமாரணு வாம்வ ளர்ச்சிைய 
            யணுவின் நுண்ணிைய யண்டமார்
      பிண்ட ெமங்கணும் நின்ற ைசக்கும் 
            நிமித்த னாய்நிைற ெபற்றிைய
      கண்ட ேயாகியர் சிந்ைத ேமயிைன 
            கரணம் முற்று மகன்றைன
      ஒண்ெடா டிக்ெகாரு பங்க யாங்க 
            ளுனக்க ைடக்கல ைமய� 9
 
1888 பிரம ெமன்மரு மீச ெனன்மரும் 
           சீவ ெனன்மரும் ேபதுறுங்
      கரும ெமன்மரும் ேவறு மவ்வவ 
           கடவு ெளன்மரு மாகிேய
      முரணி யவ்வவர் ேபச நின்றருள் 
           முதல்வ ேனமுத லீறிலா
      ெவாருவ ேனயடி ேயங்க ெளன்று 
           முனக்க ைடக்கல ைமயேன 10
 
1889 இைறவன் ேவள்வியில் உலைக ஒடுக்குதல்
      அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இைனய வாறுளங் களிவரப் பழிச்சுறு 
            மிைமயவர் தைமேநாக்கிக்
      கைனக ழற்பிரான் வ ீ யம் ெபறுவேத 
            கருத்துமக் ெகனிேலற்கும்
      விைனமு டித்தவற் ெகால்லுது மல்லது 
            விரவி ெயங்கணும் நிற்கும்
      அைனய கள்வைனச் ெசகுத்திட ல துமக் 
            கிைசவுெகா லதுெவன்றான் 11
 
1890 ஐயன் வாய்ெமாழி ேகட்டலுங் கடவுள 
           ரவ்விைன தாழாேம
      ெசய்ய ேவண்டுமற் றுலெகலாம் புரப்பெதம் 
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           மிைசவுெபற்ேறா ெசந்தீக்
      ைகய ேனெயனத் தைலவனு மன்னேதற் 
           காஞ்சியின் நுமதாக்ைக
      ெவய்ய ெசந்தழற் குறியிைட யவிெயன 
            விரவுெகன் றருள்ெசய்தான்.
      தழற்குறி -ெநருப்பாகிய இலிங்கம். 
      அவிெயன -ேவள்வித்தீயிலிடும் ெபாருளாக, விரவுக- ேசர்க. 12
 
1891 யாங்க ளிங்கிருந் ெதன்பயன் நின்சுடர்க் 
           குறியிைடக் கரந்ேதேமல்
      ஓங்கு மின்பேம தைலப்படப் ெபறுதுெமன் 
           றுைரத்தடி ெதாழுேதத்தும்
      ஆங்க வர்க்ெகலாம் விைடயளித் தருவைர 
           அணங்ெகாடுந் திருக்காஞ்சி
      ஞாங்கர் எம்பிரான் ெசழுந்தழற் பிழம்ெபாளி 
            நலந்திக ழுருக்ெகாண்டான் 13
 
1892 அளப்ப ருஞ்சிைகப் படைலமீக் 
            கைவத்ெதழுந் ெதங்கணு மழல்வசீக்
      கிைளத்து நின்றுதன் வலப்புைட 
            யுகி னாற் குண்டமுங் ெகழுவித்து
      வைளத்த குண்டத்து வாமேத 
            வத்திரு வடிவின் ெநய்பூ த்து
      விளக்கு தத்துவத் தருப்ைபமுக் 
            குணப்ெபரும் ப திேம வரக்ெகாண்டு 14
 
1893 ேவறு
      ேவள்வியுந் தாேன ேவள்விப் ெபாருள்களுந் தாேன ெவய்ய
      ேவள்விேவட் பவனுந் தாேன ேவள்விெகா ளிைறயுந் தாேன
      ேவள்வியின் பயனுந் தாேன என்பது விளக்கி ெயம்மான்
      ேவள்விெசய் தீக்ைக யுற்றான் விளங்கருட் சத்தி ேயாடும் 15
 
1894 வண்டுற்ற மலேரா னாதி வலிெகழு தருக்க ளறீா
      அண்டத்தி னகத்த பூத மைனத்ைதயும் ெபருங்கால் ேவகச்
      சண்டத்தின் வாங்கி வாங்கி யாச்சியந் தயங்கு மங்ேகழ்க்
      குண்டத்தில் தூய்ைம ெசய்து ெகாழுந்தழல் மடுத்திட் டானால்
      ஆச்சியம்- ெநய் 16
 
1895 ேவறு
      மடுப்ப மடுப்ப மீெதழுந்து வயங்கிச் சுடருந் தழற்பிழம்பில்
      அடுப்ப நைனக்கும் புறத்ெதண்ண ீரண்ட முகடு ேவவாைமத்
      தடுத்த தாகு மன்றாயின் மன்ற நிைறயுஞ் சராசரங்கள்
      உடுத்த ேமைலச் சுவர்த்தலமு முருகிக் கவிழு முலகன்ேற.
      புறத்ெதண்ணரீ்- அண்டமுகட்டிலுள்ள ஆகாசகங்ைக. 
      'அண்ட முகடு தழற் பிழம்பில் ேவவாைம அடுப்ப 
      நைனக்கும் புறத்ெதண்ணரீ் தடுத்த தாகும்' எனக் கூட்டுக 17
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1896 ேவறு
      இவ்வைக வடிவு முற்று மிணெர ப் பிழம்பு ளாக்கிக்
      ெகௗளைவயில் காலச் ெசந்தீப் பிரான்முதல் கணங்கள் தாமும்
      எவ்வமின் ெறாளிருந் தன்ேனா ேடகமாய்ச் ேசர்த்துப் பின்னர்
      அவ்விைட விரவும் பண்டா சுரைனயு மழலிற் ெபய்தான்.

      ெகௗளைவ- துன்பம். அவ்விைட விரவும் பண்டாசுரைன என்றது, 
      ஒவ்ேவார் உயிருடனும் எல்லா உடம்பிலும் நுட்பமாகக் 
      கலந்திருந்து, அைவ தீயில் இட்படுந்ேதாறும் 
      அவற் னின்றும் நீங்கிக்ெகாண்ேட வந்து முடிவிெலல்லாம் 
      அழிந்தைமயால் ேவறு நிைலயின்றித் தன்வடிவத்ேதாடு
      வந்து நின்ற பண்டாசுரைன என்றவாறு. 18
 
1897 எண்ணரு முயிர்க ெளல்லா ெம யகத் ெதாடுங்கி நாளும்
      கண்வளர் காலத் ெதய்து மின்பத்திற் களித்து வாழ்ந்த
      அண்ணுதற் க ய அத்தீ யன்றுெதாட் டிலிங்க மாகிப்
      புண்ணிய மயான லிங்க ெமனப்ெபயர் ெபாலிவுற் றன்ேற 19
 
1898 அத்தைக யிலிங்கந் தன்னி லளப்பருங் கருைண பூத்துப்
      ைபத்தபாப் பல்குற் ெசவ்வாய்ப் பனிவைர யணங்கி ேனாடுந்
      தத்துநீர் ேவணிப் ெபம்மான் றன்னடி யிைணக்கீழ்ச் சிந்ைத
      ைவத்தவர்க் கிருைமப் ேபறும் வழங்கிவறீ் றிருக்கு மன்ேனா 20
 
1899 சிவகங்ைக வரலாறு
      நிகழ்ெபரு ேவள்வி முற்றி நிைறந்தெநய்க் குண்டந் தன்ைனத்
      திகழ்சிவ கங்ைகப் ேபரால் தீர்த்தநா யகமாச் ெசய்து
      புகழப விரத நன்ன ீராடினான் புரமூன் றட்ட
      இகழறு சீற்றத் துப்பி னரீ்ந்துழாய்ப் பகழி வல்லான்.

      புகழ் அபவிரத நன்னரீ் ஆடி- ேவள்வி ெசய்ேவார் அதைன முடித்தபின்
      அபவிரத நானம் என ஒரு கி ைய ெசய்தல் முைற.
      துழாய்ப்பகழி -திருமாலாகிய அம்பு 21

1900 மறக்களிற் றடியி ேனைன யடிெயலா மடங்கு மாறும்
      உறக்கு மால்வித்தி னுள்ளால் ஒடுங்கிய வாறும் ேபாலத்
      திறப்படச் சிவபி ரான்ெசய் சிவகங்ைகத் தடத்தி னண்டப்
      புறத்தன அகத்த தீர்த்த மியாைவயும் ெபாலிய ைவகும் 22
 
1901 அத்தடம் படிந்து ேமனாள் அருந்தவ முனிவர் சில்ேலார்
      வித்தக மயானத் ெதம்மான் அருளினால் விைனயி னஙீ்கி
      முத்தியிற் கலந்தார் முள நீ லஞ்சி ேமன்ைம
      சித்தமா சகன்றரீ் யாேர யிற்ெறனத் ெத ய வல்லார் 23

      ஆகத் திருவிருத்தம் 1901
      -----
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60. திருேவகம்பப்படலம் (1902-2022)

 1902 கலிநிைலத்துைற
      கல்வித்தமி ேழார்புகழ் கச்சி மயான மீதால்
      ெதால்ைலத்தவத் தீ னித் ேதாமறு சீர்த்தி சான்ற
      மல்லல்தலங் கட்கர சாமணித் ெதய்வக் ேகாயில்
      ெசல்வத்திரு ேவகம்பஞ் சிந்ைதயுட் ெகாண்டு ெசால்வாம்.
      தமிழ்க்கல்விேயார் என மாறுக.        
      ஏகம்பம் என்பது ஏகாம்பரம் என்பதன் தி பு 1
 
1903 உலகத் ேதாற்றம்
      மயானச்சுட ன்வடி வான்மணி வண்ணன் ேதறாத்
      தியானப்ெபாரு ளாக்ைகக ேளாடும் விராய சிந்ைதத்
      தயாவற்ற பண்டன் றைனயட்டபி னாவிெயல்லாம்
      உயாவற்றுட ேலாடிைச யத்திரு வுள்ளஞ் ெசய்து 2
 
1904 பகுப்பின்றி மன்னும் பழமாமைற தன்ைனேநாக்கி
      வகுக்கும்பைடப் பின்ெபாருட் டுத்தனி மாவதாகிச்
      ெசகுக்குந்திறல் வல்ல மயானத்தின் ேமற்றி ைசக்கண்
      ெதாகுக்குந்தளிர் பூகனி துன்ற வயங்கு ெகன்றான் 3
 
1905 ேவறு
      தாவ ரும்பழ மாமைற தம்பிரான் அருளான்
      ேமவ ருந்தனிச் சூதமாய் மயானத்தின் ேமற்பாற்
      பூவ ரும்பிெமன் தளிர்கனி புதுமலர் துறுமி
      ஓவ ருங்குளிர் நிழல்குலாய் ஓங்கிய தன்ேற 4
 
1906 ெகான்ைற மாலிைகச் சைடமுடிக் குழகனங் கதன்கீழ்த்
      துன்று மானந்தப் ேபெராளி யிலிங்கமாத் ேதான்றி
      ெவன்ற நல்ெலழில் வி ந்ததன் ெமய்யிடப் புறத்து
      மன்றல் வார்குழ லிலளிைத மாதிைன யுயிர்த்தான் 5
 
1907 வணங்கு நுண்ணிைடக் கிடர்ெசய மதர்த்துேம ெலழுந்த
      இணங்கு பூண்முைல இலளிைதப் பிராட்டியும் எழுந்தங்
      கணங்கு ெவம்பவக் கடலின்நின் றருட்கைர விடுக்கும்
      நிணங்ெகாள் சூற்பைட ெநடுந்தைக திருவடி இைறஞ்சி 6
 
1908 விளங்கு ேமகம்பம் ேமவிய விமலவிண் ணவர்கள்
      துளங்க ஆர்கலி முகட்டுவந் ெதழுஞ்சுடு விடத்ைதக்
      களங்கு லாவவுண் டைமத்தருள் கைளகேண ெயனக்கு
      வளங்கு லாவிய அருட்பணி வகுத்தரு ெளனலும் 7
 

1909 நிரந்த நீளுல குக்குபா தானம்நீ நிமித்தம்

38



      அரந்ைத தீர்த்தருள் ெசய்யும்யா மாதலி னணங்ேக
      கரந்த ைவயகம் பண்டுேபாற் காண்டகு மாறுன்
      சுரந்த ேபெரழில் வடிவினில் ேதாற்ெறனப் பணித்தான் 8
 
1910 அரவு மம்புலிக் குழவியு மைலெயறி நதியும்
      விரவு ெசஞ்சைடப் ெபருந்தைக பணித்தெமய் யருள்தன்
      சிரமி ைசக்ெகாடு ெசறிந்தபல் லுயிர்களும் முைறயால்
      பரைவ நித்தில முறுவலாள் பைடப்பவ ளானாள் 9
 
1911 எண்க ணாளைன ெயழில்வலக் கண்ணினும் பதும
      வண்க ணாளைன மற்றிடக் கண்ணினும் நுதல்ேமல்
      ஒண்க ணாளைன நள்ளுைடக் கண்ணினு முலவாப்
      ெபண்கள் நாயகி யனீ்றனள் முத்ெதாழில் பிறங்க 10
 
1912 தழங்கு மங்கியங் கடவுள்கா யத்தி ச் சந்தம்
      முழங்கு சீ ர தந்திர சாமமுத் ேதாமம்
      பழங்க ணின்மைற ேயாருட னயத்திைனப் ப வின்
      வழங்கு ேபரருட் கருைணகூர் மதிமுகத் தளித்தாள்

      இருக்கு ேவதத்திலுள்ள மந்திரங்கள் இருக்குகள் எனப்படும்.
      அவற்ைற இைச கூட்டிப் பாடின் சாமங்களாம். அைவ இரதந்திரம்
      முதலிய ெபயர் ெபறும். ேதாமம் சாமத்திற்கு உறுப்பு. முகத்தில்
      காயத்தி ச் சந்தத்ைதயும் இரதந்திர சாமத்ைதயும் மூன்று ேதாமங்கைளயும்
      அந்தனர்கைளயும் ஆட்ைடஉம் பைடத்தனன். அயம் - அஜம்-ஆடு. 11
 
1913 காம ந்திரன் திைரயிட்டுப் ெபனக்கைர சந்தம்
      ேதாமி ைலந்துமூன் றுறழ்ந்தேதா மம்ெபருஞ் சாமம்
      தாம நீண்முடி மன்னவ ரவியிைனத் தைகசால்
      மாம ணிக்கலன் வயங்குெமன் புயத்திைடத் தந்தாள்.
      ேதாளில் இந்திரைனயும் திருட்டுப்புச் சந்தத்ைதயும் பதிைனந்து
      ேதாமத்ைதயும் பிருகத் சாமத்ைதயும் சத்தி யர்கைளயும்
      அவிைசயும் பைடத்தனள். 12
 
1914 தக்க விச்சுவ ேதவர்கள் சாகதச் சந்தம்
      ெபாக்க மில்வயி ரூபமாம் புகலருஞ் சாமம்
      ெதாக்க ேமன்ைமயிற் பதிெனழு ேதாமமான் வணிகர்
      இக்கி ளந்தைவ முழுவதுங் கவானிடத் தீன்றாள்,
      விச்சுவ ேதவர்கைலயும் சாகதச் சந்தத்ைதயும் வயிரூப சாமத்ைதயும்
      பதிேனழு ேதாமத்ைதயும் பசுக்கைளயும் ைவசியர்கைளயும்
      துைடயில் ேதாற்றுவித்தனள். 13
 
1915 சந்த மாமனுட் டுப்புைவ ராசெமன் சாமம்
      வந்த மூெவழு ேதாமம்வாம் புரவிபின் னவைரச்
      ெசந்த ளிர்ப்பதத் தீன்றன ளிவர்க்ெகாரு ெதய்வம்
      தந்தி லாைமயின் முன்னவ வர்ெதாழுந் தைலவர்.
      பின்னவர்- சூத்திரர். முன்னவர்- முன்ெசான்ன மூன்று வருணத்தார்.

39



      அனுட்டுப்புச் சந்தத்ைதயும் ைவராச சாமத்ைதயும் இருபத்ெதாரு
      ேதாமத்ைதயும் குதிைரகைளயும் சூத்திரர்கைலயும் 
      திருவடியில் ேதாற்ருவித்தனள். 14

1916 ஏைனப் புல்மரம் முதலிய பூதகா யமும்
      ேமனிப் பாலுேரா மங்களி னுயிர்த்துெமய் யன்பின்
      நானப் பூங்குழல் நாயகி மாந்தரு நீழல்
      வானக் கங்ைகேதாய் முடிச்சைட வள்லைலத் ெதாழுதாள் 15
 
1917 ெதாழுத நங்ைகையத் தூமடித் தலமிைசக் ெகாண்டு
      முழுது மாகிய முன்னவன் மாந்தரு நிழற்கீழ்
      விழும ணித்தவி சும்ப ன் விளங்கிவறீ் றிருந்தான்
      கழுமல் நீங்கிெயவ் வுயிர்களுங் களிப்ெபாடு வளர்ந்த.
      கழுமல் - துன்பம் 16
 
1918 மூவர் வரம் ெபறல்
      அந்த ணாளன்முன் முவருமி லளிைத யவள்பால்
      வந்த மாத்திர ேயதுயின் ெறழுந்தவர் மான
      முந்ைத வாலறி ெவய்தினார் முதல்விதன் பதமும்
      எந்ைத பாதமுந் ெதாழுெதழுந் திைறஞ்சிேயத் ெதடுப்பார்
      அந்தணாளன் - பிரமன்   17
 
1919 அறுசீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      தரங்கெவண் புண  கான்ற தழல்விடம் பருகி ெயம்ைம
      இரங்கியன் றளித்தாய் மற்றும் இன்ெறாரு பண்டன் றன்னால்
      உரங்ெகழும் அடிேயம் ஆவி முழுவது முய்யக் ெகாண்டு
      வரங்கிளர் கருைண கூர்ந்த வள்ளேல ேபாற்றி ேபாற்றி 18
 
1920 ைசவச்ெசந் தழலின் யாங்க ளாகுதிச் சமிைத யாகச்
      ெசய்வித்து ேவள்வி யாற்றுஞ் சிவபிரா னருளி னாேல
      உய்வித்து மீள ெவம்ைம யுதவிய கருைண நாட்டத்
      ெதய்வப்பூங் ெகாம்ப ரன்ன ெசல்விநின் சரணம் ேபாற்றி 19
 
1921 அம்ைமயாய் அப்ப னாகிக் குருவுமாய்த் ெதய்வ மாகிக்
      கம்ைமநீர்க் காஞ்சி ைவப்பி னிருவைக யுருவு ேதாற்றி
      எம்ைமயு மாண்டு ெகாண்ட யிருமுது குரவரீ் அன்பர்
      ெவம்மனச் சுரும்பு வழீும் விைரமலர்ப் பாதம் ேபாற்றி 20
 
1922 ைமந்தர்கள் குழறிப் ேபசு மழைலெமன் கிளவி ேவட்கும்
      தந்ைதயுந் தாயு ெமன்னத் தமியேரம் புகழ்ச்சி ெகாண்டு
      புந்திமிக் குவைக பூப்பத் திருவருள் பு ய ீெரன்று
      ைநந்திரு விழிநீர் ேசார நயந்திருந் துதிகள் ெசய்தார் 21
 
1923 மடங்கருங் காதல் ேமன்ேமல் வளர்ந்ெதழக் குடந்தம் பட்ட
      முடங்குகால் ஞிமிறு பாயும் முண்டகத் திைறைய மாைல
      அடங்கமூ வுலகும் நீற்று மண்ணைல யருளின் ேநாக்கி
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      விடங்கனி மிடற்றுப் புத்ேதள் ேவட்டெதன் உைறமின் என்றான் 22
 
1924 அவ்வண்ணேம யருளிச் ெசய்யக் ேகட்டவ ரைறத லுற்றார்
      கவ்ெவனுங் கமலத் ேதானு மவ்ெவனுங் க ய மாலும்
      மவ்ெவனு மரனு மாய மற்ெறைம விழியி னனீ்ற
      இவ்வன்ைன காமக் கண்ணி ெயனப்ெபயர் ெபறுக மன்ேனா 23
 
1925 ேசந்தெமன் தளிர்கள் ேகாதித் தீங்குயி லினிது கூவும்
      ஏந்திணர்ச் சாைக ேதாறு மிளநறா ெவாழுக்கி வாசப்
      பூந்துக ளுகுத்துச் சீதப் புதுநிழல் வி க்குந் ெதய்வ
      மாந்தரு வடியின் நீவிர் ைவகலும் வதிக ெவன்றார் 24
 
1926 தவளெவண் ணறீ்று ேமனித் தைலவனவ் வரங்கள் நல்கி
      இவறிமற் றவர்கள் மீட்டு மிைணக்கரங் குவித்து ேவண்டப்
      புவனேமார் மூன்று முய்யப் புதுநிழல் மாவின் மூலத்
      தவிெராளி மயமாய்த் ேதான்று மருட்குறி ேமன்ைம விள்ளும் 25
 
1927 திருேவகம்பப் ெபயர் மாட்சி
      எண்சீர்க்கழி ெநடிலாசி ய விருத்தம்
      இன்னி ைசச்சுரும் புளமலர்த் ெதாைடய லிணங்கு
            ேதாட்டுைண ைமந்தர்காள் ேகண்மின்
      மன்னு ருத்திர ெனாருவேன பிரம ெமான்று
            மற்றிைல ெயன்பது துணிபால்
      பன்னு ெமய்ப்ெபாருட் பிரமமாம் ேவத ெமாற்ைற
            மாெவனப் பைணத்தது கண்டீர்
      அன்ன தற்கிைறயாகிய யாேம யிலிங்க
            மாயத னடித்தலத் துைறேகம் 26
 
1928 ஏதம் நீக்குெசால்வடிவினுந் தனிமா
            ெயனப்ப டுந்தரு வடிவினு மதற்கு
      நாதர் யாெமனத் ெதளிமினிங் ெகமது
            நாம ேமகம்ப நாதெனன் றுைரப்ப
      ஆதி மந்திர மஞ்ெசழுத் திதுேவ ைவம்ெப
            ருங்ெகாடும் பாதக மறுக்கும்
      ஓது ைமவைகப் பிரமமந் திரத்து மஞ்ெச
            ழுத்தினு முயர்ந்ததிம் மனுவால் 27
 
1929 விதிவ ழாதபல் லுறுப்புைட மைறயின்
            மிக்க தாகுங் காயத்தி  யதனின்
      அதிக மஞ்சமா மந்திர மதனி னாறி
            ரண்ெடழுத் ததனிெனட் ெடழுத்தாம்
      பதியு ேமன்ைமெயட் ெடழுத்தி னஞ்ெசழுத்
            துக்ேகாடி ேகாடிேமம் பட்டதஞ் ெசழுத்தின்
      நுதலு ேமகம்ப நாதமா மனுத்தான் நூறு
            ேகாடியி மிக்கெதன் றுணர்வரீ்
      அஞ்சமாமந்திரம்- ஹம்ஸ மந்திரம். 
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      ஆறிரண்டு எழுத்து- "ஓம் நேமா பகவேத வாசுேதவாய:". 
      எட்ெடழுத்து- "ஓம் நேமா நாராயணாய"
      அஞ்ெசழுத்து பஞ்சாக்கரம். "ஏகாம்ரநாத:" 
      என்பதனுள் ஒற்று நீக்கி ஐந்ெதழுத்தாம். 28
 
1930 அன்ன தன்ைமயின் மனுெயவற் றினுக்கு
            மதிகமாகிய ேவகம்ப நாதன்
      என்னும் மந்திரம் இயம்புநா வுைடயாற்
            கிப்பி றப்புறும் ெபறும்பய ெனய்தும்
      பன்ன ரும்ெபருங் கீர்த்தியும் ஊக்கப் பாடும்
            ஆக்கமு மாயுளும் வளரும்
      மன்னு கல்வியுங் ேகள்வியு ெமாழுக்கும்
            வழுக்கி லானவ ேனெயனத் துணிவரீ் 29
 
1931 கன்னி தந்ைததாய் ேவதியர்ச் ெசகுத்ேதார்
            கள்ளு மாந்துநர் கள்ளுநர் குரவன்
      பன்னி மாணலம் விைழந்தவர் மற்ைறத் தீர்வு
            காணரும் பழிவிைன விைளத்ேதார்
      என்ன ராயினு ேமகம்ப நாத ெனன்னும்
            மந்திரம் ஒருமுைற கணிப்பின்
      துன்னும் ெவங்ெகாடும் பாதக மைனத்தும்
            துைனவி னங்கவர் தம்ைமவிட் ேடாடும்
      துைனவின் -விைரவுவாக 30
 
1932 அறப்ப யன்ெபாரு ளின்பம்வ ீெடன்றா வைனத்து
            ேமாதுநர்க் களிக்குமிம் மனுைவ
      இறப்ப வந்துமுற் றிரும்பசிப் பிணிபின்
            னணீ்டி யாருயிர் கவற்றும்வல் லிட ன்
      மறப்பி னாயினுங் கிளக்க வல்லுநேர மற்ெற
            மக்குமிக் கினியவர் கண்டீர்
      சிறப்ப விம்முைற மனுவிதன் ெபருைம
            ெத ந்து கூறினர்க் கின்பவ ீடளிப்ேபம் 31
 
1933 என்று மாவடி முைளத்ெதழுந் தருளு மிலிங்க
            ேமன்ைமைய ெயடுத்துைரத் தருள
      ஒன்று மானந்த வுததியின் மூழ்கி ெவான்ன
            லார்க்குடர் குழம்பியுள் ெவதும்ப
      ெவன்ற கூர்ம்பைடத் தாணுமா லயனாவிளம்பு
            மூவரும் விைரத்தபூந் ெதாைடயல்
      ெகான்ைற வர்சைட முதல்வனார் கமலக்
            ெகாழும லர்ப்பதந் ெதாழுதுேபாற் றிைசத்து 32
 
1934 காட்டின் நாடகங் குயின்றரு ளிைறவ 
           கம்ப ேமவிய கருைணயங் கடேல
      ேமாட்டு நீர்ப்புவி வியத்தரு மிைனய 
           முதுந கர்ப்ெபருந் தன்ைமயுந் தனிமா
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      ஈட்டு ேமன்ைமயு ெமமக்குைரத் தருளா
           ெயன்று ேவண்டலு மீர்ந்துண தழித்
      ேதாட்டு மாலிைகச் சைடமுடிக் குழகன் 
           ெதான்ன கர்த்திறங் ேகண்மிெனன் றியம்பும் 33
 
1935 காஞ்சித் திருநகர் மாட்சி
      கறங்கு வண்டிமிர் கமலமுந் துழாயுங் 
            கடுக்ைக மாைலயுந் துயல்வரு புயத்தீர்
      பிறங்கு கவ்ெவனும் ெமாழிப்ெபாருள் பிரமம் 
            பிரமமானயாம் அஞ்சிக்கப் படலால்
      உறங்கி டாப்புகழ்க் காஞ்சி ெயன்றுைரக் 
            குெமாரு திருப்ெபயர் எய்து மிந்நகரம்
      அறங்க ைரந்தநூ ெலைமப்பரம் பிரம 
            மகில காரண ெமன்பது ெதளிவரீ் 34
 
1936 இலகு வாணைக அ மதர் மைழக்கண் இருண்ட 
            வார்குழல் ேவய்மருள் பைணத்ேதாள்
      கலப மாம்யில் இயெலழில் மடவார் 
            உந்தித் தானத்ைதக்காஞ்சிெயன் றுைரப்ப
      சுலவு ெவண்டிைரப் பனிக்கட லுடுக்ைகத்ெதால்ைல 
            நானில மடக்ெகாடி தனக்குக்
      குலவு காஞ்சிநற் றானமாய்ப் ெபாலிந்த ெகாள்ைக 
            யானுமத் திருப்ெபயர் வழங்கும். 35
 
1937 மற்றுங் கவ்ெவனல் ெசன்னிேயா டின்ப 
            மலர வன்றைன யுணர்த்துமஞ் சித்தல்
      ெசாற்ற பூசைன யைடவுமாம் யாருஞ் 
            ெசன்னி ேமற்ெகாடு ெதாழத்தகுஞ் சிறப்பால்
      பற்றி ைவகுநர் ேப ன்ப முறலாற் பங்க 
            யத்தவன் வழிபட லானும்
      ெபற்ற தாகுமித் திருப்ெபய தனாற் பிரம 
            ேலாகெமன் றுைரக்கவும் படுமால் 36
 
1938 வடீு ேபற்றினர் ேதவெரன் றுைரப்ப விைழயு 
            மிந்நகர் வைரப்பிைட வடீு
      கூடும் வாழ்க்ைகயர் நிைறதலின் ேதவ 
            புரெம னபடுங் ெகாடுவிைனத் திறத்தாற்
      பாடு சான்றேபார் பு வருந் தகவி னேயாத்தி 
            ெயன்னவும் பகரு மிந்நகரம்
      நீடு மன்னவர் உைறதரு மேயாத்தி நிகழும் 
            முத்தருக் குைறவிடம் அன்றால்.
      அேயாத்தி- ேபா ல் பைகவரால் ெவல்லப்படாதது. இது சீவன் 
     முத்தருக் கிடமாதலால் விைனத்திறத்தால் ெவல்லப்படாதது. 37
 
1939 சுவர்க்க ெமய்தினர் ேதவெரன் ேறாதுஞ் 
            சுருதி யாலது நாக நாடன்று
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      நவிற்று ருத்திர ேலாகேம சுவர்க்க மாகு 
            மாதலின் நலங்ெகழுஞ் ேசாதி
      நிவக்கு ெமன்றிடு மேயாத்திநீள் பிரம ேலாகம் 
            நீெடாளித் ேதவமா புரமும்
      புவிக்குள் ேமதகு காஞ்சிேய யன்றிப் 
            புவனம் மூன்றினும் ேவறில்ைல கண்டீர் 38
 
1940 இத்தி ருப்ெபருங் காஞ்சியி ெனம்ைம மறலிக் 
            கஞ்சுநர் இகபரம் விைழந்ேதார்
      நித்த மன்ெபாடு வழிபடூஉப் பழிச்ச நிைறந்த 
            ேபரருட் கருைணபூத் துைறேகம்
      ெமய்த்த மாமைற முழுது மிவ்வாறு விளம்பும் 
            ஆதலின் மற்ெறமக் கினிய
      உத்த மப்பதி யிதுெவனத் ெதளிமின் ஓங்கு 
             மாந்தருப் ெபருைமயு முைரப்பாம் 39
 
1941 மாந்தருவின் மாட்சி
      மீது மன்னிய மூலமுங் கிழக்கு ேநாக்கு 
            சாைகயு மாய்விைர கமழும்
      பாத வந்தைன உணர்ந்தவன் வடீு பற்றும் 
            ஆங்கது பலகனி பைடத்துச்
      சீத வார்புனல் ஒழுக்கறாக் கம்ைபத் திருந 
            திக்கைர மருங்ெகாலி ேவதச்
      சூத மாமர ெமனத்திகழ்ந் ெதாளிருந் 
            ெதால்ைல ைவயகம் ெபரும்பயன் பைடப்ப 40
 
1942 ஏழி ரட்டிய கல்வியு மதன்ேமல் மல்லி 
            ைகக்ெகாடி எனப்படர்ந் தமரும்
      பாழி விச்ைசகட் கிைறவியாங் காமக் கண்ணி 
            அத்தரு பசுங்ெகாடிக் கினியாள்
      ஊழி ஈற்றினு முலப்பருந் தைகசான் ேறாங்கு 
            மாவினுக் கு ைமயம் யாேம
      ஆழி ேயந்திய நாரணன் வி ஞ்ச னரென 
            னப்படு மன்புைடப் புதல்வரீ்

      வித்ைத பதிெனட்டினுள் ேவதம் நான்கும் மாமரமாயினைமயின், 
      ஏைனய பதினான்கும் மல்லிைகக்ெகாடியாயின. ேவதமாமரத்திற்கு 
      இைறவர் தைலவர்ரயினைமயின் , ஏைனய வித்ைதகளாகிய 
      ெகாடிக்கு அம்ைமயார் தைலவராயினர். 41
 

1943 மாறி லாமைற ெயமது வாசகமாம் 
           வாசகத் ேதாடு வாச்சியந் தனக்கு
      ேவறு பாடில்ைல யாதலி ெனமக்கு மிைனய 
           மாவிற்கும் ேவறுபா டில்ைல
      ஈறி லாவிதன் மூலத்தி ெனன்று 
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           மிலிங்க மூர்த்தி யாயு ைறகுதும் ெநருநல்
      காறும் யாவரும் கண்டிலர் இந்நாட் கவு  
           ேயாடுநீர் காணவறீ் றிருந்ேதாம் 42
 
1944 அகில நாமமும் எமக்கு ப் ெபயராம் அவற்றி 
            னும்பவன் முதற்ெபயர் சிறப்பாத்
      தகும வற்றினுஞ் சம்புேவ மேயாபு 
             சங்க ரன்மயக் கரன்சிவன் மற்ைற
      இகழ ருஞ்சிவ தரெனனும் ெபயர்கள் 
            இனிய வாகுமங் ெகவற்றினும் ேமலாய்ப்
      புகழ்ப ைடத்தேய காம்பர நாதன் எனப்பு 
             கல்ெபயர் எமக்குமிக் கினிதாம் 43
 
1945 இன்ன தன்ைமயிற் கான்முைள முதேலார்க் 
            கித்தி ருப்ெபய ட்டைழப் பவர்க்குத்
      துன்னும் வல்விைன முழுவது மகலத் 
            ெதாைலத்து முத்தியும் ெசல்வமு மளிப்ேபம்
      பன்ன ருந்தனி மந்தணம் உமக்குப் பகர்ந்து 
            ேளெமனப் பண்ணவன் இறுப்ப
      அன்ன மூவரும் உவைகமீக் கிைளப்ப அம்ைம 
            அப்பைர வணங்கிேவ றுைரப்பார் 44
 
1946 கம்பாநதி மாட்சி
      எழுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கன்னி மாநதி கம்ைப ஒன்றிவண் உள்ள 
           ெதன்றருள் ெசய்தைன
      இன்ன காரணம் என்று ேதறிலம் 
           இைறவ ேனெயன எம்பிரான்
      முன்ென ழுந்து மதர்த்து வஙீ்கி முகிழ்த்த 
           ெமன்முைல அம்பிைக
      தன்ைன ேநாக்கி மகிழ்ந்த ைமந்தர்கள் 
           ேகண்மின் என்றது சாற்றுவான் 45
 
1947 வடிவம் எட்டு நமக்க ைமந்தன மைறயு ைரக்கும் அவற்றுேளார்
      வடிவ மாம்புனல் உலெக லாமிது தூய்ைம ெசய்யும் வனப்பது
      வடிவம் உற்றவர் உயிர்த ளிர்ப்ப வழங்கு மற்றிது மாநதி
      வடிவு ெகாண்டிவன் ஒழுகு கின்றது மன்னு யிர்த்ெதாைக உய்யேவ 46
 
1948 இந்ந திப்புனல் எம்ைம ேநர்வர யார்வி ழிக்கும் அகப்படா
      துன்ன ருஞ்சிவ ேயாக சிந்ைதயுள் யாமு ைறந்திடு மாறுேபால்
      வன்னி லத்தின் அகத்து வார்ந்து வழங்கு கின்றது காண்மிேனா
      கன்னி யாறிது கம்ைப என்ெறாரு கார ணப்ெபயர் ெபற்றேத 47
 

1949 அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      பன்னுபா ெவன்றல் தூய்ைம பருகுதல் காப்புங் கூறும்
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      கன்னிவான் கங்ைக யாதி கம்ெமனும்புனல்கள் தம்பால்
      துன்னிமூழ் குநர்ெவம் பாவத் ெதாகுதிெமய் யழுக்குந் தீரத்
      தன்னிைட முழுகித் தூய்ைம தாங்கலாற் கம்ைப ெயன்ப. 48
 
1950 கம்ெமனுஞ் சிரேமல் தீண்டின் தூய்ைமேசர் கவினால் உண்ேடார்
      கம்ெமனு மாவி தம்ைமக் காத்தலான் மூழ்கி ேனாைரக்
      கம்ெமனும் ெபருவடீ் டின்பம் நுகர்விக்குங் காட்சி யானும்
      கன்மேநாய் அறுக்கு மிந்தத் தடநதி கம்ைப யாமால் 49
 
1951 எழுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      கங்ைக மாநதி யமுைன வாணி முதல்க வின்ெபறு நதிெயலாம்
      ஒங்கு ெவண்டிைர எற்று கம்ைப நறும்பு னற்கிைண ெயய்துறா
      மங்க லந்தரு கம்ைப ெமன்புனல் ேதாய்ந்த காற்று வழங்கிடத்
      தங்கண் ேமவிய புன்ம ரங்களு மின்ப முத்திைய யண்ணுமால் 50
 
1952 ேயாக நன்னிைல யிற்ற வத்தின் வழஇீயி னாருயர் கம்ைபயின்
      ேமாக மில்கய லாதி யாகி யுயிர்த்து முத்தியின் நண்ணுவார்
      ேபாகு மக்கைர யிற்கி ைளத்த புத்ல்ம ரங்க ளுருத்திர
      ேலாக நின்று வழூஉம் உருத்திர ராகு முண்ைம யுணர்ந்திடீர் 51
 
1953 யாண்டி றப்பவர் கட்கு மிப்புனல் இருதி ேவைலயி னுச்சியில்
      தீண்டு ேமலவர் முத்தி ெயய்துவர் தீஞ்சு ைவயமிழ் துண்பவ்ர்
      ஏண்ட குந்திற லமர ராகுவ ைனய பூம்புன லுண்பவர்
      ஆண்ட நம்முட னாவ ராதலி னமிழ்தின் மிக்கது கம்ைபநீர் 52
 
1954 காட்சி ெயய்தரு ேமன்ைம சான்றுயர் கம்ைப வார்புன லாற்றினால்
      ஆட்சி ெயய்திய பதிெய வற்றினு மதிக மாயது காஞ்சியூர்
      மீட்சி யில்புக ழிவ்வி ரண்டினும் ேவெற மக்குள ேவணவா
      மாட்சி ெபற்றுறு கங்ைக காசியின் ைவத்தி ேலமிது ெமய்ைமேய 53
 
1955 பன்னிரு ெபயர் மாட்சி
      அறுசீர்க்கழிெநடி லாசி ய விருத்தம்
      புவன சாரம் மும்மூர்த்தி வாசம் விண்டு புரம்காஞ்சி
      தவமார் கலிசித் திலயசித்து சகல சித்தி தேபாமய ர்
      கவினார் பிரம புரமாதி படீங் கன்னி பாப்பவிைனப்
      பவேநா யறுக்குஞ் சிவபுரமாப் பகர்பன் னிரண்டு திருப்ெபயர்த்தால் 54
 
1956 புவனம் மூன்றன் பயனாகிப் ெபாலிவு ெபறலால் புகழ்தைகய
      புவன் சார ெமனத்திகழும் புனல்கால் உயிர்தீ இருசுடர்வான்
      புவன வடிவாம் நந்தைமநீர் மும்மூர்த் திகளும் பூசித்துப்
      புவன ேமத்த ைவகலின்மும் மூர்த்தி வாச புரமாமால் 55
 
1957 பரவு ேமக வாகனமாங் கற்பத் ெதம்ைமப் பங்கயக்கண்
      வரத ராசன் வழிபடலால் விண்டு புரமாம் வளர்காஞ்சி
      புரமா யதுமுன் வகுத்துைரத்தாம் ெபால்லாக் கலிேநாய் கலியுகத்தும்
      விரவா வண்ணம் நல்குதலால் விளங்குங் கலிசித் ெதனப்படுமால் 56
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1958 கைடநா ெளமக்கீ தாடரங்காம் கவினா லிலய சித்தாகும்
      தைடதீர் சகல சித்திகளும் தரலாற் சகல சித்திபுரம்
      பைடயா வாய்ைமத் தவமியற்றிப் பனிமால் வைரயின்வரும்
      நைடயாள் வழுத்தும் பரப்பிரம மயமாம் நகரந் தேபாமயமாம் 57
 
1959 ேவத ெனமக்குத் தகுஞ்ேசாம ேவள்வி ெசயலாற் பிரமபுரம்
      ஆதி படீம் முதற்படீ மாய சிறப்பால் கன்னிெயனுங்
      காத லணங்கு புரந்திடலாற் கன்னி காப்பிங் ெகைமக்கண்ேடார்
      ேபதமின்றிச் சிவனுண்ைம ெபறலா லாகுஞ் சிவபுரேம 58
 
1960 ேவறு
      எடுத்தி யம்புமிப் பன்னிரு நாமமும் ைவகைற ெயழுந்ேதாதில்
      அடுத்த தீக்கனாக் காட்டிய விடும்ைபேநாய் வறுைமதீர்ந் தருள்வா
      மடுத்து வான்கதி ெயய்துமா றுமக்கிைவ வகுத்தன மருளாெலன்
      றுடுத்த திக்குைட நாயகன் விளம்பலு முவைகயங் கடலாழ்ந்து 59
 
1961 மூவர் விண்ணப்பங் ேகட்டு ெபருமான் உபேதசஞ் ெசய்தல்
      உலம்ப ைடத்தேதாள் பண்டனா மவுணனா ெலாளியிழந் துலந்ேதைம
      நலம்ப ைடத்தவான் ேசாதியு ெளாடுக்கிமீட் டிைறவிதன் நடுவாமம்
      வலம்ப ைடத்தமூ விழியினும் வருவித்த வள்ளேல அடிேயங்கள்
      புலம்ப ைடத்தினிச் ெசய்பணி யருெளனப் ேபாற்றினர் முதல்மூவர் 60
 
1962 ஓது மவ்வுைர திருச்ெசவி சாத்திெய முளங்களி வரச்ெசய்யுங்
      காதல் ைமந்தர்நீ ராதலின் நுமக்கருள் காட்டுது ெமனேவார்பால்
      ேபாத ளாங்குழல் முகிழ்முைலப் ெபாலந்ெதாடிப் பூங்கைண மதர்ேவற்கண்
      மாதர் வாணுதற் பசுங்ெகாடி மணந்தவன் வாய்மலர்ந் தருள்ெசய்யும் 61
 
1963 பிள்ைள வண்டினம் முரன்றுபண் 
            பயிற்றிவார்ந் திழிநறாப் ெபருெவள்ளங்
      ெகாள்ைள கூட்டுணும் மலர்த்தடம் 
            ெபாதும்ப ற் ெகாழிதமிழ் மைறப்பாடற்
      கிள்ைள பாடுசீர்க் காஞ்சியி ெனன்று 
             மிக்கிளெராளி யிலிங்கத்ேத
      ெவள்ைள வாணைகத் துவ த ழுைமெயாடு 
             மினிதுவறீ் றிருக்கின்ேறம்.
      'ெகாழிதமிழ் மைறப்பாடல்', என்றைமயால், பைடப்புக் காலத்திேலேய
      இைறவனால் அருளிச் ெசய்யப்பட்ட தமிழ்மைறகள் இருந்தன ெவன்பது
      ஆசி யர் கருத்தாதல் ெபறப்படும். 62
 

1964 எம்ைம யாவருங் காணல ெராருெபாழு 
             திேயாகியர்க் ெகதிர்காண்ேபம்
      அம்ம நீ வண் எம்மடிப் பூசைன 
             யருமைற விதியாற்றான்
      மும்ைம யாகிய வுலகமும் பைடத்தளித் 
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             தழிக்குமா முயல்கிற்பரீ்
      நம்மி டத்துறு பத்தியு மருச்சைன 
               நலத்தினாற் ெபறுவரீால் 63
 
1965 பைடத்தி பங்கய னளித்திமா 
           லுருத்திரன் பற்றற வுலெகல்லாந்
      துைடத்தி ெயன்றருள் வழங்கியிச் சு குழல் 
           ேதவியு ெமைமயணீ்ேட
      கிைடத்த ேபரன்பின் நாள்ெதாறும் பூசைன 
            யாற்றுக ெவனக்ேகட்ேடார்
      அைடத்த நல்விதி புகல்மைற யாதது 
            வந்தவா ெறவெனன்றார் 64
 
1966 என்ற மூவருக் கிளநிலா முகிழ்த் 
            ெதம்பிரா னுைரெசய்யும்
      நன்று ேகண்மிெனம் மிரவிைடத் திருநடம்
            நவின்றிருள் புலர்காைல
      மன்ற ெவம்மிைட ெயாடுங்கிய வுலகுயிர் 
            முழுவதும் வழுவாேம
      ெதான்று ேபாற்பைடத் திடுவது கருதிேனம் 
            முத்ெதாழில் பு வரீ்காள்.
      'எம் இரவு' - எமக்கு இரவாகிய சங்காரகாலம் 65
 
1967 படெரா ளிப்பிழம் பாகுமிவ் விலிங்கேம 
             பற்றிநின் றுலெகல்லாம்
      உைடய நம்மிைட நிைலெபறு மைறகைள 
             முன்னுற உயிர்ப்பித்ேதம்
      ெதாைடயி ணங்குமப் பழமைற முழுவதும் 
             நம்மடி ெதாழு ேதத்திக்
      கைடயி லாதேப ரன்பினாற் பழிச்சின 
             சிரமிைசக் கரங் கூப்பி 66
 
1968 பா ன் ேமயிைன பாெராரு வடிவிைன 
             பா னுக் கறிெயாண்ணாய்
      பாரும் மற்ைற யப்பா ைடப் ெபாருளும்நின் 
             னாைணயிற் பயில்வித்தாய்
      நீ ன் ேமயிைன நீெராரு வடிவிைன 
             நீ னுக் கறிெயாண்ணாய்
      நீரும் மற்ைறயந் நீ ைடப் ெபாருளுநின் 
             னாைணயின் நிைலப்பித்தாய் 67
 
1969 ெநருப்பின் ேமயிைன ெநருப்ெபாரு வடிவிைன 
           ெநருப்பினுக் கறிெயாண்ணாய்
      ெநருப்பும் மற்ைறயந் ெநருப்பிைடப் ெபாருளுநின் 
            னாைணயின் நிறுவித்தாய்
      மருத்தின் ேமயிைன மருத்ெதாரு வடிவிைன 
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            மருத்தினுக் கறிெயாண்ணாய்
      மருத்தும் மற்ைறயம் மருத்திைடப் ெபாருளும்நின் 
            னாைணயின் வதிவித்தாய் 68
 
1970 விண்ணின் ேமயிைன விண்ெணாரு வடிவிைன 
            விண்ணினுக் கறிெவாண்ணாய்
      விண்ணும் மற்ைறயவ் விண்ணிைடப் ெபாருளுநின் 
            னாைணயி னிறுவித்தாய்
      கண்ணு மாருயி ருசுட ெரவற்றினு மிம்முைற 
           கலந்ேதாங்கி
      எண்ணி னாலறி வரும்ெபரு முதல்வநின் 
           இைணயடி மலர்ேபாற்றி.
      67, 68, 69 ஆகிய இச்ெசய்யுட்களில் இைறவன் அட்டமூர்த்தமாயும்
      அவற்றின் ேவறாயும் உடனாயும் இருப்பது கூறப்பட்டது. 
      'ேமயிைன'- உடனாதல்.
      'வடிவிைன'- ஒன்றாைதல், 'அறிெவாண்ணாய்'- ேவறாதல் 69
 
1971 கலிவிருத்தம்
      இன்ன வண்ணம் பழிச்சி ெயைமத்ெதாழும்
      மன்னு மன்பின் மைறகைள ேநாக்கிநீர்
      நன்னர் ேவட்டன நல்குதும் ேவதங்காள்
      ெசான்மின் என்றலுஞ் ெசால்லுத லுற்றன 70
 
1972 எந்ைத நின்முகத் ெதங்கைள ஈன்றைன
      அந்த ெமய்ப்ெபரும் ேபறுைட ெயங்கைளச்
      சிந்ைத ெசய்து திருவருள் ைவத்துநின்
      சந்த ேமனி அணிெயனத் தாங்குவாய் 71
 
1973 நயக்கு மாறினி நாங்கள் உலகிைடச்
      ெசயத்த கும்பணி ெசப்புதி மற்ெறைம
      வியப்ப ேவதங்கள் என்று விளித்தைன
      உயர்த்த வப்ெபயர்க் காரண ேமார்கிேலம் 72
 
1974 என்ற மாமைற தம்ைம யியல்பினால்
      அன்று ேகாவணம் நூபுர மாதியா
      மன்ற ெமய்யணி யாக்கி மகிழ்ந்துபின்
      ஒன்று கூறினம் ஊங்கிைவ ேகட்பேவ 73
 
1975 அறுசீர்க் கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      அறம்பாவ ெமன்றிரண்டி ெனம்முண்ைமத் 
           தன்ைமயினு மகில ேலாகந்
      திறம்பாமற் பிரமாண மாவரீ்வித் 
           ெதனும்பகுதி ஞானஞ் ெசப்பும்
      புறம்பாயா மனப்ெப ேயார் நும்ெமாழியா 
           ெனைமயுணரும் ெபாலிவான் ெவள்ளிப்
      பறம்பாறா ெமமக்கினிய பான்ைமயரீ் 
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           ேவதெமனப் ெபயர்ெபற் றரீால்

      அறம்பாவம் என்றிரண்டினும் எம் உண்ைமத் தன்ைமயினும்
      என உம்ைமையக் கூட்டுக. ெவள்ளிப்பறம்பு 
      ஆறாம் - கயிைல மைலக்கு வழியாகும். 74
 
1976 ேவதியர்கள் முதல்மூவ ருைமேயாதி வடீுேப றைடக முற்றும்
      ஓதுமைற யிரண்டானு ெமான்றானு ேமாதாது புறநூல் கற்கும்
      ஏதிலிரு பிறப்பாள ருட்குழிவழீ்ந் திடர்ப்படுவா ராக நீயிர்
      ேபதியா ெமய்யன்பி ெனைமயணீ்டு வழிபாடு ேபணி வாழ்மின் 75
 
1977 உலகுய்தற் ெபாருட்டுநா ெமவ்விடத்தி 
           ெனவ்வுருவ ெமடுப்ேபா மங்கண்
      நலெமய்து மதற்கிையந்த வடிவம்நீர் 
           ெகாள்ெகன்று நயப்ப முன்னாள்
      அலர்தைலமா நிலம்பரசு மிந்நக ன் 
           வரமளித்ேத மடியா ருட்கும்
      வலமன்னுந் திரள்திண்ேதாள் ைமந்தர்க 
           ளாதலி னம்மைறக ெளல்லாம் 76
 
1978 ஈங்குநாம் பரஞ்ேசாதி யிலிங்கவடி 
            வாயமர்ந்ேத மாக ஈண்ைடத்
      ேதங்க விழ்க்குங் கவிழிணர்ப்பூங் கனிதுவன்று 
            ெமாருமாவாய்த் திகழ்ந்து நின்ற
      வஙீ்குதிறற் புரம்மூன்று மிறுத்தநாள் ேபார்க்ேகாலம் 
            ேமயி ேனம்யாம்
      ஆங்கைவயுங் ெகாய்யுைளெவங் கலினவாம் 
            ப வடிவா யைமந்த காண்மின் 77
 
1979 மற்ைறேவ டுருவாதி வடிவம்நாங் 
           ெகாண்டுழிமா மைறயு மாங்கண்
      பற்றைமகூ ருகிர்ஞாளி முதலியவாய்ப் 
           ேபாந்தனவிப் பதியு ேளார்பால்
      ெவற்றிநடம் பு காைல நூபுரமாய்ப் 
           ெபாலிந்தன அவ்வி நீர்ச் சூழல்
      அற்ைறநாள் முதல்ேவத நூபுரப்ேபர் 
           ெபற்றுவிைன யறுக்கு மாேலா 78
 
1980 மாண்டெபரு வளம்பைடத்த தாருகா வனத்திைடநாம் பயிக்க ேவடம்
      பூண்டவழிக் ேகாவணமாய்ப் ெபாலிந்தனவா லிவ்வாறு நம்பால்
      ேவண்டும்வரம் ெபற்ேறாங்கும் ேவதநு லுணராதா ெரம்ைமத் ேதறார்
      ஆண்டைகைம ேவதியர்க்கு ேமம்பாடு ேவதேம யாகு மன்ேற 79
 
1981 இத்தைகய மாமைறநூல் முந்நாளித் 
           திருக்காஞ்சி வைரப்பில் ெதன்சார்
      தத்துநீ ரைலபுரட்டுஞ் ேசயாற்றின் 
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           தடங்கைரக் கணிைமேயார் கட்கும்
      ெமய்த்தவர்க்கு ேமாதுவித்ேதா மாதலினான் 
           ேமவுதிரு ேவாத்து ெரன்னும்
      அத்தலத்தி ெனைமத்ெதாழுேவார் அருமைறநூல் 
           முழுதுணர்ந்து வடீு ேசர்வார். 80
 
1982 இன்னமைற விதியாலிவ் ேவகம்பத்
           ெதைமப்பூைச யியற்ற ீெரன்னப்
      பன்னகப்பூ ணணிமார்பிற் பரேமட்டி 
           பணித்தெமாழி ேபணி யன்ேனார்
      ெசன்னிமிைசக் கரங்கூப்பி யானந்தப் 
           ெபருங்கடலில் திைளத்து வாழ்ந்து
      ெபான்னிமயப் பிடிமணந்த மனவாளன் 
           நம்பிகழல் பூசிப் பாரால் 81
 
1983 இலளிைத முதலிேயார் இைறவைன வழிபடல்
      கலிவிருத்தம்
      சயமுறு காரணத் தைலவர் மூவைரக்
      கயல்விழித் ேதாற்றிய காமக் கண்ணியாம்
      ெபய ய இலளிைதப் பிராட்டி வானளாய்
      உய ய மாமுதல் ஒளிையப் பூசித்தாள் 82
 
1984 மற்றதற் கணியெதன் மருங்கி னப்ெபயர்
      பற்றிய சிவக்குறி நிறுவிப் பாயிதழ்
      ெபாற்றெசந் தாமைரப் புனிதன் பூசைன
      ெதற்ெறனச் ெசய்தனன் ெதளிந்த சிந்ைதயான் 83
 
1985 பன்னரு மாமுதல் வாம பாகத்தின்
      அன்னண மணியணி யகன்ற மார்பினான்
      மன்னிய வுலெகலாம் மயக்கு மாைசயின்
      ெபான்னவிர் மலர்ெகாடு பூைச யாற்றினான் 84
 
1986 ேபதமில் பாவைன பிறங்கத் தாணுவும்
      காதலிற் பூைசமுன் னியற்றிக் கண்ணுதல்
      ேமதைக யடிகேளா ெடாருைம ேமயினான்
      ஆதலி னிருவர்க்கு மில்ைல ேவற்றுைம 85
 
1987 ெவள்ளக் கம்பர்
      வாலிய சிந்ைதயான் மலர்ப்ெபா குட்டைண
      ேமலவன் வழிபடும் ெவள்ளக் கம்பைன
      ஆலிய அன்பினால் அருச்சித் ேதத்துவார்
      ேதாலுடற் ெபாைறகழஇீத் தூய ராகுவார். 86
 

1988 கள்ளக்கம்பர்
      மருள்பு  கருத்தினான் மாய ேனத்தலின்
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      கருதுமப் ெபய ய கள்ளக் கம்பைனத்
      திருவடி வழிபடப் ெபற்ற சீ ேயார்
      உருெகழு ெகாடுவிைன ைமய லுட்படார் 87
 
1989 நல்ல கம்பர்
      உருத்திரன் நகத்தகு ெமாருைம பூண்டுயர்
      கருத்ெதாடும் வழிபடு நல்ல கம்பைன
      அருத்தியின் வழிபடும் அடிய ெரம்பிரான்
      மருத்தபூந் திருவடிக் கலப்பின் மன்னுவார் 88
 
1990 கருதரு நல்லேன கள்ளன் ெவள்ளேனர்
      தருதிரு ேவகம்ப ெனன்று தன்ெனாடு
      மருமலர்க் கவிழிணர் மாவின் நீழல்வாழ்
      ஒருவேன நால்வைக யுருவம் ேமயினான் 89
 
1991 ெதன்னுயர் கச்சியின் அகில சித்தியும்
      மன்னுயிர்க் குதவிய மகிழ்ந்த நம்பிரான்
      அன்னணம் பூைசெகாண் டருளி மூவர்க்கு
      முன்னிய வரங்களும் முைறயின் நல்கினான் 90
 
1992 இைறவி ேவண்டுேகாள்
      இைறவியிம் மாநிழ லினிது ைவகிய
      மைறமுத லடியிைண வழிபட் ேடத்துபு
      நிைறெபரு மகிழ்ச்சியின் நீடு காதலாற்
      குைறவறு வரம்பல குறித்து ேவண்டுவாள் 91
 
1993 ேவறு
      ேவதக் ேகாவண ேவதப் புரவிய
      ேவதப் பூணவ ேவத முதல்வேன
      ேவதத் தானு முணர்வரு ேமதகாய்
      ேவதச் ெசல்வெயன் விண்ணப்பங் ேகண்மதி 92
 
1994 மன்ற லார்மைற மாவி னடித்தலத்
      ெதன்றும ேமவுதி ேயனுமி ேயாகியர்க்
      கன்றித் ேதான்றிைல யாயிைன ஈண்டினி
      மன்ற யாவர்க்குங் காட்சி வழங்குவாய் 93
 1995 ெதள்ளு தீம்புன லித்திருக் கம்ைபயும்
      வள்ள ேலா ைடக் காண்டக மன்னுெகன்
      ெறாள்ளி ைழக்கி  யுத்தமி ேவண்டலும்
      பிள்ைள ெவண்பிைறக் கண்ணியன் ேபசுமால் 94
 
1996 இைறவன் கூறல்
      ேவறு
      மன்னுயிர் முழுவதும் பயந்த மாணிழாய்
      அன்னைவ யுய்யுமா கருதி யன்பினால்
      இன்னைவ புகன்றைன மகிழ்ச்சி ெயய்திேனம்
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      பன்னுதும் மனங்ெகாளப் ப ந்து ேகண்மதி 95
 
1997 ேமதகு சிற்பர விேயாம ரூபம்நீ
      ஓதிய சிற்பர விேயாம ரூபியாம்
      மாதர்வா ணுதலியப் பரம வானமும்
      ேபதுற ெவாழிக்குமிப் பிலத் துவாரேம 96
 
1998 மற்றிரு ேவங்கட்கும் வடிவ மாகுமப்
      ெபாற்றனிப் பிலத்திைனப் புண்ணி யஞ்ெசய்து
      பற்றறத் துறந்தவர் காண்பர் பற்றைம
      சிற்றறி வுைடயவர் தமக்குச் ேசயேத 97
 
1999 ஆயிைட மகிழ்ந்தினி துைறது மாய்ெதாடி
      ேமயவப் பிலத்தினும் மிக்க காதலின்
      ஏயுமிச் சுடெராளி யிலிங்கத் துன்ெனாடு
      மாயிரும் புவிெதாழ மன்னி ைவகுேகம் 98
 
2000 இதற்குமுன் னணீ்ெடைம ெயவருங் காண்கிலர்
      இதற்குேமல் நீெபறு ெமழில்வ ரத்தினாற்
      கதித்திட யாவருங் கண்டு ேபாற்றுக
      கதிர்த்தவான் பிலத்திைட யுைனயுங் காண்கேவ 99
      
2001 எற்றுநீர்க் காஞ்சிேய ெயமக்கு ேமனியாம்
      ெதற்ெறனத் ெதளிமதி யிைனய சீர்ைமயான்
      முற்ெறாளி வானவர் முனிவர் தாெமலாம்
      மற்றிவண் விளங்கியும் மைறந்து ைவகுவார் 100
 
2002 உலகமிக் ேகாயிலி னுறுப்பு முற்றுமாய்க்
      குலவியஙீ் ெகைமத்ெதாழு துைறயுங் ேகாற்ெறாடிப்
      புலவுேவல் இைணவிழிப் புளகப் பூண்முைல
      இலவிதழ் மதிநுத லிமய மாதராய். 101
 
2003 அறுசீர்க்கழிெநடிலாசி ய விருத்தம்
      விரவுசீர் நல்ல கம்பம் விளங்ெகாளி ெவள்ளக் கம்பம்
      வரமருள் கள்ளக் கம்பம் வண்டிரு மயானம் வாலீச்
      சரெமனு மிலிங்க ைமந்தில் தகுபஞ்ச பிரம மாகி
      இரவுெசய் குழலாய் நின்ேனா டினிதுவறீ் றிருப்பங் கண்டாய் 102
 
2004 வாலீச்சரம்
      என்னலு மிைறஞ்சி நல்வா லீச்சரம் யாங்க ெணந்தாய்
      அன்னது கண்ேடார் யாவ ரதன்திறம் யாேதா ெவன்னப்
      ெபான்னவிர் சுணங்கு பூத்த ெபாம்மல்ெவம் முைலயாள் ேகட்ப
      கன்னல்ேவ ெள ய ேநாக்குங் கண்ணுத லருளிச் ெசய்யும் 103
 

2005 வாலிமா விலிங்க ேமன்ைம ேகண்மதி மயானக் கீழ்சார்
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      சீலமார்சித்தர் பல்ேலார் சித்திகள் ேவண்டிப் ேபாற்ற
      மூலமாய் ஒளியாய் இன்பாய் முகிழ்த்தது வாயு லிங்கம்
      ஏலவார் குழலா ெயன்றும் மகிழ்ந்தினி திருப்ேப மங்கண் 104
 
2006 வாலிமுன் ெதாழுது ேநர்ந்தார் வலத்தினிற் பாதி யாண்டுந்
      ேதால்வியில் வாைக ேயாடும் ெபற்றனன் ேதாகா ெயன்றான்
      ேகால்வைள வாலி ெயன்பான் யாெரவன் குமரன் மற்றுன்
      பால்வரம் ெபற்ற ெதவ்வா ெறன்றலும் பகர லுற்றான் 105
 
2007 பண்ணவர் முனிவ ரான்ேறார் பாங்குற மிைடந்து ைவக
      விண்ணவர்க் கிைறவன் புத்ேதள் ேவத்தைவத் தவிசின் ேமனாள்
      நுண்ணிைட யணங்கு நல்லார் மின்ெகாடி நுடக்கம் மானக்
      கண்ெணதி ராடு மாடல் கண்டுவறீ் றிருந்தா னாக 106
 
2008 ஆங்கவ ராடல் காணு மாைசயா லிருள்கால் சீக்குஞ்
      ெசங்கதிர்க் கடவுள் மான்ேதர் ெசலுத்துரு மருண னாங்கண்
      ெவங்கதிர் விைடெபற் ேறகி யரம்ைபயர் விண்ேணா ெரல்லாம்
      எங்கணும் நிைறந்த வாற்றா லிடம்ெபறா திதைனச் ெசய்வான் 107
 
2009 அற்புத வனப்பின் வாய்ந்த அரம்ைபய ெரவர்க்கும் முன்னர்
      நிற்பது ேநாக்கித் தானும் ேந ைழ வடிவு ெகாண்டு
      ெபாற்புறு மாடல் பார்த்து நிற்றலும் புல்லா ருட்கும்
      மற்ெபாலி குலிசப் புத்ேதள் அத்தைக வடிைவக் கண்டான் 108
 
2010 காண்டலுங் குைழத்த வில்ேவள் கடுங்கைணக் கிலக்க மாகி
      மூண்டெவங் காம மூழ்கி முரணினால் வலிந்து பற்றி
      ஆண்ெடாரு பாங்க ெரய்தி யணிமுைல ெபாதியப் புல்லிப்
      பூண்டேப ன்ப ெவள்ளப் புதுநலம் பருக ேலாடும் 109
 
2011 வாலி பிறப்பு
      அரக்கர்ேகான் நைகப்ப நந்தி ெவகுண்டுைன யழிப்ப வல்வா
      னரக்குலந் தாேம ெயன்னச் சபித்தவா நயந்து விண்ேணார்
      குரக்கின மானா ரன்ேற யிைனயவன் குரக்கு ேவந்தாய்ச்
      சுரர்க்கிைற கூற்றா லப்ேபா தாயிைடத் ேதான்றி னானால்

      % இராவணன் குேபரனிடத்திலிருந்து கவரந்த புட்பக விமானத்தின்   
      ேமேலறு ஆகாயவழியாகக் கயிைலக்கு அருகில் வந்தான்.
      கயிைலமைல விமானத்ைதத் தடுக்கேவ, தைடயுற்று நின்று 
      காரணத்ைத ஆராய்ந்தான். அப்ெபாழுது நந்திேதவர் வந்து, 
      இது இைறவன் இருக்கும் மைலயாதலின் ேவறு வழியில்
      ெசல்க அஎனக் கூறினார், அைதக் ேகட்ட இராவணன் சினந்து,
      குரங்கு ம்கம் உைடயவேன, நீ யார் என்ைன மருட்ட 
      என எள்ளி நைகத்தான், நந்தி ேதவர் ெவகுண்டு Õ நீ என்ைனக் குரங்கு 
      முகெனன்று பழித்தாய். உனது நகரம் குரங்குகளால் 
      அழியக் கடவது" எனச் சபித்தார். 110
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2012 ஆயபின் கூத்து ேநாக்கி யாவயின் நின்று ேபாந்து
      ேசெயாளிப் ப தித் ேதர்ேமல் திகழ்ந்தனன் வலவ னாகக்
      காய்கதிர்க் கடவுள் அங்கண் நிகழ்ந்தைம கடாவி முற்றும்
      வாய்ைமயிற் புகலக் ேகட்டவ் வடிவிவண் காட்டு ெகன்னா 111
 
2013 உவைகமீ தூர ேமன்ேமல் ேவண்டலு மூரு வில்லான்
      பவளவாய் க ய கூந்தல் பான்ெமாழி திதைல பூத்த
      குவிமுைல பரந்த அல்குல் ேகால்வைலத் தளிர்க்ைக ேதாற்றிக்
      கவினுருக் ெகாண்டா ெலன்னக் காட்டினன் தனாது ெபண்ைம.
      ஊரு இல்லாந் துைடயில்லாத அருணன். 112
 
2014 சுக்கிரீவன் பிறப்பு
      காண்டலுங் கதிேரான் றானுங் காமுற்றுக் கலவி ெசய்ய
      ஆண்டைகச் சுக்கி ரீப னாயிைடப் பிறந்தா னிப்பால்
      மாண்டகு மகவா னனீ்ற வாலிையக் கமலக் ைகயால்
      தீண்டின னுச்சி ேமாந்து ெசவியறி வுறுத்தல் ெசய்வான் 113
 
2015 பண்ணவர் முனிவர் யாரும் பரவினர் ேபறு ெபற்ற
      புண்ணிய நகரங் காஞ்சி யாயிைடப் ேபாந்து முக்கண்
      அண்ணைலத் ெதாழுது ைமந்தா கவிகளுக் கரசாம் ேபறு
      நண்ணுெகன் றுைரப்ப வாலி நளிர்புனற் காஞ்சி புக்கான் 114
 
2016 நடைலெவம் பிறவி மாற்றுஞ் சிவகங்ைக நன்ன ீராடிச்
      சுடெராளித் திருேவ கம்பந் ெதாழுதுேபாய் மயானக் கீழ்பால்
      மடனறச் சித்தர் பல்ேலார் வழிபடும் ெபருைம சான்ற
      கடனுைட வாயு லிங்கங் கண்களி பயப்பக் கண்டான் 115
 
2017 மடல்ெபறு ேவட்ைக யாளன் வாயுவின் மிடெலன் ெறண்ணிக்
      கடல்புைர யன்பி னங்கட் ைகெதாழூஉத் தவங்க ளாற்றி
      மடலவிழ் கடுக்ைக நம்பால் வரம்பல ெகாண்டு ேநர்ந்தார்
      அடல்வலி பாதி ேயாடு குரக்கினத் தரசும் ெபற்றான் 116
 
2018 ெபற்றபி னிலிங்கந் தன்ைனப் பிறங்குதன் னிருக்ைக யுய்ப்பான்
      பற்றினன் வலியாற் காஞ்சிப் பதிநமக் கினிய வாற்றான்
      மற்றவன் ெபயர்க்க லாற்றான் மிடெலலாம் ைவத்து வாலிற்
      சுற்றியரீ்த் தணிவா லிற்றுத் தூரத்ேத யலறி வழீ்ந்தான் 117
 
2019 வழீ்ந்தவ ெனழுந்து வந்து ெமன்மல ரடிகள் ேபாற்றித்
      தாழ்ந்ெதழுந் தடிேய னில்லந் தனிெலழுந் தருளிச் சூடும்
      ேபாழ்ந்தெவண் மதியாய் ெசய்யும் பூைசெகாண் டருளா ெயன்று
      சூழ்ந்துநின் றிரந்து ேவண்டத் ேதான்றிமுன் னிதைனச் ெசான்ேனம் 118
 
2020 கச்சிமூ தூ ன் நீங்காக் காதல ெமம்ைம யணீ்ேட
      அர்ச்சைன பு தி நின்வா லழுந்திய தழும்பு பூண்டு
      சச்ைசெவண் ணறீ்று வாலீச் சரெனன விளங்கித் ேதான்றி
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      முச்சகம் பரச வாழ்து ெமனெமாழிந் திலிங்கத் துற்ேறம் 119
 
2021 அன்றுெதாட் டைனய சூழ லற்புதத் திருவா லீசம்
      என்ெறாரு ெபய  ேனாங்கும் ஏ ழாய் பஞ்ச தீர்த்த
      மன்றநீர் வாவி மூழ்கி வகுத்தவிப் பஞ்ச லிங்கம்
      நன்றுகண் ேடத்தப் ெபற்ேறார் நலிவிைனப் பிறவி தீர்வார் 120
 
2022 இன்னணமருளிச் ெசய்து ெபாலங்குவட் டிமயம் பூத்த
      மின்ெனாடும் மூவ ேராடும் விளங்ெகாளித் திருேவ கம்பந்
      தன்னிைடக் கரந்து நின்றான் சதாசிவப் புத்ேத ளந்த
      நன்னகர்ப் ெபருைம முற்றும் யாவேர நவில வல்லார் 121

      ஆகத் திருவிருத்தம் 2022
      --------
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