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30. ெதய்வயாைன திருமணப்படலம் (1860-1993)
1860

கமஞ்சூற் ெகாண்டல் வயிறுைளந்து கான்ற புதுநீ ரருவிெகாளும்

இமஞ்சூழ் விலங்கற் றடஞ்சார லிைமேயார்க் கிடுக்கண் டவப்பு யும்

நிமஞ்சூ ெழாருவ னுயிர்குடிப்ப நிைனந்து நரநா ராயணர்தாந்

தமஞ்சூழ் வகன்ற வுளத்திெனாடுந் தவஞ்ெசய் தமராச் சிரமத்து.
1861

1

தரங்கக் கடலின் வைரநிறுவித் தறுக ணரவ
மிைடச்சுற்றி

இரங்கக் கைடந்து சுைதெயடுத்த ெவறுழ்த்ேதாண்
மாயன் மீ ளிைமயும்

அரங்கப் ெபாருதா யிரத்திருநான் கண்ட
மரசாண் டவற்ெசகுத்ேதான்

கரங்ைகப் பிடிப்ப வளர்கடவுள் யாைன
கருதித் தவம்பு ந்தாள்.

1862

ெவண்டூ சுடுத்துப் பட்ெடாருவி ெவண்ண ீ றணிந்து விைரசாந்தம்

வண்டூ தலர்ெமன் மாலிைகயு மாற்றி ெயாளிர்கண் மணிதழுவிக்

ெகாண்டூ தியமின் ெறனமணியின் ேகாைவ யகற்றித் தவம்பு தல்

கண்டூங் கடுத்த வைணமுனி
ீ
கருத்துள் வணங்கி யிதுெசான்னான்.

1863

2

அயிரா வதக்ேகான் வளர்த்ெதடுத்த யயிரா
ணியினுயிருக்

குயிராய் விளங்கு மணிவிளக்ேக யுவண
முயர்த்ேதான் றிருமகேள

3

3
ெசயிரா னைவதீர்த் தருள்ேபரூர்த் ேதத்துத்
தவங்கள் பு கிற்பின்

வயிராங் கிைசப்ப மணம்விைரவின் வடிேவ
லவன்ெசய் திடுெமன்றான்.

1864

நாக மணர்ந்த கருங்ேகாட்டு நல்யாழ் முனிவன் ெமாழிேகளா

மாக ரைரயன் மகெடய்வ யாைன மகிழ்ந்து விைரவிெனழா
யூக முகள மலர்ச்ேசாைல யுகுேதன் விரவிக் குளிர்காஞ்சி

ேவக நதியூ ராதிநகர் ேமவிப் பணிந்து தவமுயன்றாள்.
1865

5

உள்ள முருகன் றிருேமனி ெயாற்றித் திடக்கண் முகிழிப்பத்

ெதள்ளு மதிவாண் முகங்குவியத் திகழ்ெபான் மாைம யுருச்சாம்பக்
கள்ளம் பயிைலம் ெபாறிகரப்பக் காய மணிேயா வியத்தைசயா

விள்ளற் க ய ெபருந்தவங்கள் விண்ேணார் யாைன நிரப்புதலும்.
1866

4

6

ேவறு

இடுகிைட மிைடந்ெதழுெசா ேலாடிரும றுன்னப்

படுகிழவ னாகியயில் பாணிவளர் ெசம்மல்

ெநடுவழி நடந்தவ னிகர்ப்பெவய ராடக்

கடுகிடு முயிர்ப்பிெனாடு கன்னிெயதிர் நின்றான்.
1867

உயிர்ப்பெவழு தன்னுலைவ ேயாைதயுடல் காதின்

அயிர்ப்பவினி ேதறவன மன்னநைட நங்ைக

பயிற்சியுறும் ேயாெகாடு படர்ந்தவுள மீ ட்டுக்
கயற்கண்மல ரக்கிழவ னின்றபடி கண்டாள்.

1868

ெசய்தவ மடந்ைதயிரு ெசங்ைகெயதிர் கூப்பி
ெவய்ெதன வடுத்தைம விளம்ெபன வுைரத்தாள்.

ெகாருவனடி ேபாற்றவுறு கின்றன மிைடக்கட்

ெபருகுவிைழ வாலு ைம ேபணியரு குற்றாம்.

10

யாதைன விைழந்ததஃ ேதாதுதல்ெசய் ெகன்றான்

ேவதன

காண ய வித்தகவி சாகன்

மாதடிகள் சூரனுயிர் மாய்த்தவ ெனைனத்தன்

காதலி ெயனக்ெகாள விைழந்ததுக ெணன்றாள்.
1871

09

மருதவைர ேயெப தும் வாெழமது ைவப்பிங்

ெபாருவிறவ மாற்றுெமாரு பூைவநிைன ேநாக்கிப்

1870

08

ைகதவ மைளந்தகரு மூப்புைடைம யாைனச்

உய்தவ முஞற்றலுறு ேவைனெயாரு நீதான்

1869

7

11

ேவறு

என்ேன நினெதண் னமிருந் தபடி

அன்ேனா னிைனமன் றலயர்ந் திடுேம

ெகான்ேன கவிைனக் குைலவித் தைனேய
மின்ேன ெயனவிண் டனன்வழ்
ீ கிழவன்.

12

4

1872

சிவத்தான் முருகன் சிவணா ெதாழிக

தவத்தாற் கவினல் லதுசா ருயிரும்

அவத்தா னழிெவய் துகவஞ் சிலன்ேமற்

பவத்தாற் பயெனய் துெமன்றா ளைனயாள்.
1873

ெநஞ்சத் துறுதித் திறேந

ைழபால்

விஞ்சத் தவேநாக் கியேவன் முருகன்
வஞ்சக் கிழவுக் கிடமா மயின்ேமல்

துஞ்சப் ப வாங் ெகதிர்ேதான் றினேன.

1874

உயிர்கா வலேன யுருமா றிெயதிர்

மயிலூர் தியினா ைனவணங் கினேள.

15

விழிேயா டுவிழித் துைணேநாக் கிையயக்

கழிகா தலரா யினர்கா ைளமதுப்

ெபாழிபூங் குழற்பூ ைவயுெமன் றிவெரன்

றழியா வருள ீ சனகஞ் ெசய்தேரா.
1876

14

பயில்வா ெனனில்யான் ெசய்தபாக் கியெமன்
றயில்வாள் விழியா ளகேனா ைகயுற

1875

13

16

ேவறு

எ மணி யிைமக்கு ேமாலி யிந்திரன் றன்ைனக் கூவித்

ெத யிைழ சுமக்குங் ேகாலத் ெதய்வயா ைனக்கு மங்ைக

உ ைமெசய் ேவலி னாற்கு முறுமுைற மன்ற லீ ங்குப்

பு வதற் கிையவ ெவல்லாம் பு ெகன வருளிச் ெசய்தான்.
1877

அடிேய னுய்ந்ேத ெனன்னா வடியிைண பணிந்து விண்ணங்

ெகாடிதுழாம் பு ைசக் ேகாயிற் ேகாபுர வாய்தன் முன்ேபாய்
இடிவளர் ெகாடிேயான் ேபரூ ெரம்பிரா னருள ீ ெதன்ன

முடிவிலின் பருளு மன்றன் முடங்கெலத் திைசயு முய்த்தான்.
1878

விைனத்திற மினிது வல்ல விச்சுவ கன்மற் கூவிக்

எைனத்துள வுறுப்பு முற்ற வியற்றுதி கடிதி ெனன்றான்.

19

கற்பக நிதிகள் சிந்தா மணிகாம ேதனு ெவன்னும்

நற்ெபாரு ளைனத்துங் கூவி நகருளா ரடுத்தார்க் ெகல்லம்
ெபாற்பம

ைழக ளாதி பு ந்தன பு ந்த வாேற

அற்ெபாடும் வழங்குெகன்ன வியங்ெகாண்டா னார்வந் ேதான்ற.
1880

18

கைனத்துவண் டுளருந் ெதய்வக் கடம்பணி தாரான் மன்றற்

கைனத்துல கத்து மில்லா வழகின்மண் டபெமான் றீண்ைட

1879

17

வியவ

20

னியவர்க் கூவி வியத்தகு வதுைவச் ெசய்தி

புயல்வளர் மாட மூதூர்ப் ெபாருந்தினா ரறிந்து சால

நயவரு நகர்ேகா டிப்ப நளியிமி ேலற்றின் வாங்கும்

வயவு ப் ேபார்ைவ வள்வார் வண்முர ெசருக்கு ெகன்றான்.

21

5

1881

கிைளயழு திரங்கக் காரா கிருகத்துக் குரங்கி ைநயும்

விைளபைக யவுண ராதி ேமவலர் தம்ைம ெயல்லாம்

உைளவற விடுத்துப் ேபாக்கி யுறுதிைற கைறயுஞ் சின்னாள்

திைளமகி ழரச ேரேனார் தாங்கேள ெதவ்வ விட்டான்.
1882

இன்னணம் பணிக ேளவி ெயம்பிரான் கழல்கள் ேபாற்றி

மின்னவிர் குலிச ேவேலான் விைழதக விருந்தா னாகத்
துன்னிய வியவர் தம்மாற் ெசான்னதன் னரச ேனவன்

மன்னிய வியவன் ேகளா மகிழ்ெவாடு மிதைனச் ெசய்தான்.

1883

பைழயன கலனுந் தூசும் பாற்றிமற் றினிய துய்த்துத்

குழவிெவண் டிங்க ளன்ன குணில்கரத் ெதடுத்துக் ெகாண்டான்.

24

வாழிய பட்டி நாதர் மரகத வல்லி வாழி

ஊழியு முலவாப் ேபரூ ெராலிவளத் ேதாடும் வாழி

யாழியன் ெமாழியா ெடய்வ யாைனதன் வதுைவ ேநாக்கி
ஏழிய னுலகி னுள்ளார் யாவரும் வாழி ெயன்றான்.
1885

23

தைழமணச் சாந்து பூசித் தகர்விைரச் சுண்ண மட்டி

மைழமதக் களிறு பண்ணி வார்ெவ ந் முரச ேமற்றிக்

1884

22

254

ேவறு

அறங்கள் யாவரும் ேபணுக வறன்கைட ெயாழிக

மறங்கு லாவிய ெசற்றங்கண் மனத்திைட வைரக

திறங்கு லாவிய வவரவர் ெசய்ெதாழில் விடுக

கறங்கு ேபான்ெமனச் சுலாவுறுங் கவைலெநஞ் சிறுக.
1886

வறுைம யாளர்கள் வளநிதி ேவண்டின மடுக்க

உறுெபா னாளர்க ளுவப்பன வுடன்ெசயத் ெதாடுக்க
முறுகு காதலி னினியவூன் முைறயினுண் டடுக்க

நறுெமா ருப்பவா னவர்கணல் லணிகண்ெமய்ப் படுக்க.
1887

கந்த டர்த்ெதழுங் கடக க் கணம்புற நக ன்

சுந்த ரந்திரு நகெரலாந் துறுக்கெவன் றைறந்தான்.

28

தாம ைரச்ெசழும் பூவிைனத் தண்மதிக் குழவி

காம முற்றிட வைணதலுங் கனன்றஃ தைறேமல்
ஏம மல்குற ெவறிந்ெதன ெவறிகுணின் முரசி

னாம ைனத்ைதயும் பு ந்தக நகரணி துறுப்பார்.

1889

27

உந்தி யாத்துறு காவலி ேனாம்புதல் பு க

எந்த ைவயத்து மில்ைலெயன் றியாவரும் வியப்பச்

1888

26

ேவறு

சிகர மாளிைக ேசணுயர் வதிகண்
ீ
மகர ேதாரணம் வார்ெகாடி பூகத

29

6
ெநகும லர்த்ெதாைட நீண்மணி மாைலயுந்

தைகெச யுந்தடங் காவண மிட்டனர்.
1890

ேவதி ேதாறும் விைரப்பனி நீர்களுங்

ேகாைத யுங்குளிர் பூரண கும்பமும்

மாதர் பாலிைக யீட்டமும் வாசமுந்
தீதிலாப்ெபா

1891

யுஞ்ெசறி வித்தனர்.

நிரம்பு நித்திலக் ேகாைவ நிைரத்தனர்

விரும்பு கண்ணடி மீ மிைச ைவத்தனர்.

விைரத்த நீ ன் விராய்மட மங்ைகயர்

நிைரத்து ளார்ெநடு வதிெபாற்
ீ
சுண்ணேம.

பிணிெசய் பட்டும் ெபருெகாளிச் சுண்ணமுந்
அணிய நின்றன வந்நக ெரங்கணும்.

பூவ ணத்ெதாைட யும்ெபாலந் தார்களுந்

ஆவ ணத்ைத யடுத்தபல் வதியும்.
ீ
ேவறு

ன்பத் துைறதுைற முழுகா நிற்ப

முன்னிய முடங்க ேலற்று முதிர்சுைவ மன்றல் காண்பான்
என்னரு மகிழ்ச்சி துள்ள ெவழுந்தனர் ேபரூர் ேநாக்கி.

ஒருங்கிய கால வங்கி யுருத்திர னாடேகசன்
ெநருங்குகூர் மாண்ட

ன்ப நிகழ்பதிெனாருவ ெரன்னும்
வர்மகிழ் துளும்பப் புக்கார்.

37

திருத்துழா யலங்கன் மார்பன் றிைசமுக னருக்கர் பல்ேவ

றுருத்திரர் வசுக்கண் மற்ைற மருத்துவ ெரான்பா ெனண்ைணக்

கருத்துற விரட்டி ெசய்த கணத்தவர் நதிக ேளாங்கல்

ெபாருத்துகா லங்கள் ேவைல புங்கமா தவருந் ெதாக்கார்.

1898

36

மருங்குபல் கணங்கள்சூழ வயிரவன் வரன்
ீ
சாத்தன்

இருங்கதி யருள வல்லா
1897

35

கன்னிமா நகர ெமல்லாங் கவின்ெகாளக் ேகாடித் தங்குத்
துன்னிய மாந்த

1896

34

தூவ ணப்ெபாடி யுந்துகி லீ ட்டமுங்
காவ ணத்திர ளும்பல காட்டலான்

1895

33

மணியும் ெபான்னு மலருந்தண் சாந்தமும்

தணிவின் மாடமுந் ைதயலர் ேபான்ெமன

1894

32

கைரத்த ெசம்மணி நீர்கடிக் குங்குமம்

சுைரத்த நாளத் துருத்தியிற் சிந்திேமல்

1893

31

அரம்ைப யாத்தணி ெசய்மைன வாய்தலில்

சுரும்பு ணக்கடி மாைலக டூக்கினார்

1892

30

உைரத்திடப் பட்ேடார் தங்க ெளாண்ெடாடி மைனவி யாரும்

இைரத்ெதழு கடல்ேபா லீ ண்டி ெயய்தினர் நக ற் சிந்தும்

38

7
அைரத்தெசஞ் சாந்துங் ேகாைத யலருமிழ் மதுவு மல்கித்

தைரத்தைல யிழுக்கப் பாதந் தள ைடக் கின்னல் ெசய்தார்.
1899

அ மதர் மைழக்க ணல்லா ராயமு மமரர் தாமும்

வி கட லுலகின் வாழு ேமதகு மாந்த ேராடுந்

ெத யிைழ தருக்க ணல்கத் ேதனுவின் னடிசி லுய்ப்ப

உ யன நிதியுஞ் சிந்தா மணியுமிக் குதவப் ெபற்றார்.
1900

குழுத்தகு கலனுந் தூசுங் குைறவற வணித லானும்

வழுத்தப வதிகின் றாைர வரவுெசய் தறிய லாகா

வம்பவிழ் தருக்க ளாதி வயின்வயி னிற்ற லானும்
நம்பனார் ேபரூர் நாக நகெராடு மைலத்த தன்ேற.

மண்ெடாளி யிைழகள் வாங்கி வனப்புற வணிகின் றாரும்
வண்டலாட் டயர்கின் றாரு மங்ைகய ராயி னாேர.
வாம்ப

யுைகக்கின் றாரு மதக

துரக்கின் றாரும்

ேனகி ய ைவைய யணிகின் றாருந்

தாம்பல ராயி னார்க டடவுத்ேதாண் மருமப் பூணார்.
பூைவயிற் கிளியின் ெவன்றும் பூங்கழற் பந்தின் ெவன்று

தாவின்ைமந் துைடேயா ெரல்லாந் தம்முேள ெவல்லா நின்றார்.

துறக்கெமான் ெறய்திற் ெறன்னச் சுைவப்பயன் பலவு நல்கிச்
பிறக்குேமா சுைவத்த வுள்ளம் ெபய னு மிறக்கு ேமாதான்.
நக ைன யடுத்ேதார் சால நல்லேப

46

ன்பந் துய்ப்பப்

புக லாத் ேதவ தச்சன் புயன்மணி யூர்தி மன்னன்

புகலரு டைலேமற் ெகாண்டு புவனங்க ெளைனத்தி னுள்ளும்
நிக ல தாக நீண்ட மண்டப நிருமித் தானால்.

1907

45

துறக்கநாட் டவர்கட் ெகல்லாந் துறக்கமண் ணுலகா ேவறு

சிறக்குமப் ேபரூர் மாட்டுச் ெசறிந்தவர்க் ெகாழிவி னுள்ளம்

1906

44

ேமவரு பிடியாட் டத்தின் ெமல்லியர் தம்முள் ெவல்ல
ஓவறு தகர்கள் ேகாழி ெயாண்சிவ லாதி விட்டுத்

1905

43

ஓம்பிய விமானம் ெபாற்ேற ருழியுழி யூர்கின்றாரும்
ஆம்புற நக

1904

42

கண்டுகண் ணடியிற் பண்ைடக் கலெனலா நீத்துத் தாரு

உண்டியி னுவக்கின் றாரு ெமாலிபுனற் றுைளகின் றாரும்

1903

41

உம்பர்கண் மிைடத லானு ெமாளிர்ந்தெபான் னிறத்தி னானும்

பம்பிரு ளிரவு மாறப் பன்மணி கதிர்த்த லானும்

1902

40

விழுத்தகு முண்டி யானும் விலகிவில் லுமிழுந் ெதய்வக்

பழுத்தெமய் யன்பிற் றுன்னும் பா னர் தம்ைம விண்ணின்

1901

39

ேவறு

திண்ெணன வடித்தலஞ் ெசம்ெபா ேனாடவிட்
ெடாண்ணிற வச்சிர முறுத்தி யும்ப ன்

47

8
நண்ெணாளிச் ெசம்மணி நலக்க விட்டனன்
மண்ணற றீமுைற வயங்கி னாெலன.

1908

ஒளிக்குேமல் வளிெயன வுறுகு றட்டின்ேமல்

துளிக்குநீ னிறக்கதிர்த் தூண நாட்டிேமற்

பளிக்கினிற் ேபாதிைக பயிற்றி யிட்டனன்

வளிக்குேமல் ெவளிெயன மருட்ைக ெகாள்ளேவ..
1909

ைவத்தைனய வித்துரும வுத்திரம் வயக்கிப்
நித்தில மழுத்திய ெநடும்பலைக யிட்டான்.

ைவயெவாளி யுத்திர மைமத்தபுைட ெயல்லாஞ்

ெபய்யுெமாளி மாைலபிற வுந்துவள வார்த்தான்.

ேகாதமலி நித்தில ெவாலித்ெதாைடயல் ேவய்ந்த
ேசாதிமலி யப்ெப துந் தூக்கிெயாளிர் வித்தான்.
வண்டுபட ராதமலர் வண்ெடாடைல யானு

எண்டவிர் வைரப்புமில் தாகவணி ெசய்தான்.
பளிக்கினுயர் பித்திைக பயிற்றியதன் மாேட

களிப்பெவதிர் ேநாக்குநர்கள் கண்மலர்கள் வாங்க.

ஆய்ந்துநில ெனங்குமவிர் கம்பலம் வி த்தான்

பாய்ந்தெவழி னித்திரள்கள் பாங்குற வைமத்தான்.

55

மாமணி விளக்குமலர் மாைலெயாடு சாந்துங்

காமர்கல னுங்கவ

யாடிகுைட மற்றுந்

தூமணி யியன்றசுடர்ப் பாைவயினி ேதந்தி

ஏமுற விடந்ெதாறு மியங்கவிைச வித்தான்.

1916

54

வாய்ந்தபல தூண்கெடாறும் வாருைறகள் ேசர்த்தான்

ேவய்ந்துமணி யும்ப ன் விதானமு முறுத்தான்

1915

53

ெவளிக்கணிைம யார்கண்மிைட யுற்றநிைர ெயன்னத்
துளிக்குெமாளி ேயாவிய ெவாழுங்குக ெடாகுத்தான்

1914

52

முண்டளி சுலாவுமல ெராண்ெட ய லானுங்

ெகாண்டநவ மாமணியின் ேகாைதகளி னானும்

1913

51

சீதள நறுங்கிரணந் திங்களுமிழ் கின்றாங்

மாதரள ெவாண்பலைக ைவகுவயின் முற்றுஞ்

1912

50

ெவய்யவ ெனாழுக்கிய விழுக்கிரண ெமன்ன

ெசய்யமணி ெசந்துகிர் ெசழும்ெபானிைவ ெசய்த

1911

49

ெதாத்ெதாளி கஞற்றிவரு சூ யைர வார்த்து

ெபாத்துகுளிர் ெவண்மதி புணர்த்தெதன ேமலான்

1910

48

குண்டெமாடு ேவதிமுத லானகுைற தீர்த்திட்

ெடாண்டவிசு மன்றலுறு வார்க்கிைட யுஞற்றிக்

56

9
கண்டவிர் நுதற்கடவு ளார்முதலி ேனார்க்கு

மண்டும
1917

யாதனம் வயின்ெறாறு முறுத்தான்.

கதலிவள ருங்கமுகு கன்னெனடு வானிற்

ெபாதுளிய தருக்களிைவ ேபாதுகனி மற்றும்

உதவெவாளிர் தூண்ெடாறு முறுத்துநனி யாத்தங்
ெகதி ல்பல ேதாரண மிடந்ெதாறும் விசித்தான்.

1918

58

மிகக்கவின் விைளத்தவியன் மண்டப மருங்கு

புகப்படி ெபாலிந்தவயி டூ யம தாக்கி

நைககதிர்ெசய் வச்சிரநல் யாளியதன் மாேட

முகக்கவிைண வித்தனன் முதிர்ந்தழ ெகறிப்ப.
1919

57

ேவறு

ேகாேம தகத்தின் யாளிவ

59

ெகாளுத்திக் ெகாடுங்ைக மரகதத்தின்

ஆமா றியற்றி யதிெனங்கு மவிர்ெபான் ன மா லிைகவாசப்

பூமா லிகிபன் மணிமைல புக ல் கவ

யாடிகனி

தூமா ணழகு ெபறத்தூக்கித் துவண்டு நிலந்ேதாய்ந் தனநான்ேற.
1920

60

மருங்கு பயின்ற வயின்ேறாறு மலர்ப்பூம் பந்த ரைமத்துள்ளால்

இருங்குங் குமச்ேச றிழுத்தநிலத் திலகு மணிநித் திலம்பரப்பி
ஒருங்கு கமழு நறும்பனிநீ ருைரத்துத் தவழ விளந்ெதன்றல்

ெநருங்கு பலவிம் மிதப்ெபாருள்க ணிரப்பிக் ெகாடியு மிைசயுயர்த்தான்.
1921

வள்ள மருட்டும் வாய்க்கமல மலர்ெமன் குமுத நறுங்குவைள

ெவள்ைள நிறத்ேதா திமத்திரள்கள் வி பூஞ் சிைறச்சக் கரவாகப்

புள்ளும் பிறவும் பயின்றுமணிப் புனன்மிக் குைடய தடம்ெபாய்ைக
நள்ளு மலர்ப்பூம் பந்தரய னணூக வைமத்தா னலங்ெகாழிப்ப.

1922

62

சுரும்பு மிழற்றத் ேதன்றுளிப்பத் ேதாைக நடிப்பக் கிளிபூைவ

விரும்பிக் கிளவி ெயதிர்பயிற்ற விைழந்து குயில்க ணனிகூவ

அரும்பு ெமாளிேம ைடகள்புளின மைமத்த வைரெயன் றிைவபயில

இரும்ெபா னுலகும் புறங்ெகாடுப்ப ெவடுத்தான் மருங்காங் குய்யானம்.
1923

மன்ன வியற்றி மகிழ்கூர்ந்து வாேனார் தச்ச னடிபணியக்

நன்னர் வதுைவச் சிறப்பைனத்து நம்ப வியன்ற ெவனக்கிளந்தாள்.

64

கருைண யரும்புந் திருவுளத்துக் கடவுள் ெபருமான் முகமலரா

அருகு வணங்கித் ெதாழுேதத்து மரவப்பள்ளி வானவைனப்

ெபருகு மகிழ்வின் முகேநாக்கிப் ேபணா வவுணர் குலஞ்சாய்த்த

முருக னுருவ மணிெசய்தி முகுந்த ெவனச்ெசவ் வாய்மலர்ந்தார்.
1925

63

இன்ன படிமங் கலவதுைவக் கிையய மணிமண் டபமாதி

ெகான்னும் வயிரப் பைடேவந்தன் குறுகி யுைமபா கைரப்பணிந்து

1924

61

குமிழ்ெமன் மலைரப் புறவகற்றுங் ெகாடிநா சியினித் திலகமணிந்த

அமிழ்த நிகர்த்த ெமாழிக்கமைல யடிக ளிைறஞ்ச வடுத்தாைள

65

10
இமிழ்தண் கருைண யாேனாக்கி யிைமயார் பழிச்சும் யாைனதைனத்

தமிழி னினிப்ப வணிெகன்னச் சயில முயிர்த்தாள் வாய்மலர்ந்தாள்.
1926

66

ேவறு

அருள்ெசயப் பணிெசய வ ய மாதவ

மருவின முன்னர்மண் ணிலத்து மாெமனத்
திருமறு மார்பனுங் கமலச் ெசல்வியும்

உருகிய வன்புெகாண் டுஞற்றப் புக்கனர்.

1927

ெபருங்கடற் பாயலான் ெபட்ட பல்ெபாருள்

தருங்கடன் பூண்டனன் சதம கத்தினான்

ஒருங்கயி ராணிெயாண் கமைல ேவட்டன
அருங்கல னாதிக ளளிக்க நின்றனன்.
1928

கங்ைகெவண் களிற்றின்ேமற் கடத்திற் ேபாதரா
புங்கவர் முருகைனப் ேபாற்றி மாயவன்.
உவளக வைரப்பிெனாண் டவிசின் ேமலிரீஇத்

திவெளாளி யணிதிக ழன்பிற் ேபாக்கினான்.

மருக்கிளர் சிகழிைக மலிய ைவத்துைர

ஒருக்கிய சிந்ைதெகாண் டூழி னாட்டினான்.

தைழமணக் குஞ்சியந் தைலயி னார்புனல்
மைழயுறழ் திருவுரு வனப்பின் மாயேன.

அட்டிவண் புழுகலத் தார்ெகாண் டியாத்துேமற்

இட்டனன் மணிமுடி யிைமப்ப வாட்கதிர்.

73

திங்கள்ெசன் னியின்வழுக் குற்றுத் ேதசுற

தங்கிய திதுெபாடி தானன் றாலயற்

ெசங்கனல் விழியிது திலக மன்றிவன்
சங்கர ெனனநுதற் கழகு சார்த்தினான்
1934

72

மட்டுமிழ் நறும்புைக மடுத்துக் குஞ்சியின்

கட்டுபு காஞ்சனக் கயிற்றிற் ெசன்னியின்

1933

71

நுைழயிைழக் கலிங்கேநான் கரத்தி ேனந்துபு

விைழதகப் புலர்த்திெமய் யீர ெமாற்றினான்

1932

70

அருக்கிய முதலிய வைமத்து வாெநய்

இருக்குைரத் தாட்டுவ ேவைன யாைவயும்

1931

69

தவளெவள் வைளயினந் தழங்கத் தண்கடற்
பவளெமாத் தவிர்நிறத் துருவிற் பல்கிய

1930

68

மங்கல மணிமுர சியம்ப வானமர்

அங்கலுழ் ேமனியி னாட்ட ைவத்தனர்

1929

67

வழுக்கறும் ேயாகினர் மதிக்குந் திங்களின்

ஒழுக்ெகாளி மண்டலத் ெதாளியி தாெமன

74

11
விழுக்குரு நீற்ெறாளி விளங்கு ெநற்றியின்

முழுக்கவி ேனாைடயு முைறயின் யாத்தனன்.
1935

கண்ணுதல் ெபாடித்ததன் கான்மு ைளக்ெகாடி

நண்ணலு மதைனேவ ெளன்னு நாமத்திவ்

வண்ணலுக் காெமன வைமத்த சீர்ெபாரத்
திண்மக ரக்குைழ ெசவியி ேலற்றினான்.

1936

வம்பவிழ் மருமமு மைறப்பி னல்லது

பம்பிய மணிக்கலன் பலவுஞ் சாத்தினான்.

ேகாைதயார் மத்துேமற் ெகாளுவ நின்றேதார்
சீதவான் மதிெயனத் ெதளிந்த வச்சிரக்

அழகிய முழங்ைகேம லைமயக் கட்டினான்
தழுவிய வாசுகித் தாம்பு மானேவ.

ெசங்களத் ெததிர்த்துநின் றிறலிற் றானவர்

அங்ைகேமற் ெசம்மணிக் கடக மாக்கினான்.
ஒருதைலச் ெசம்மணிக் கடக ெமான்றமற்

உருண்மணித் ேத னு ளச்சும் ேபான்றேத.

ஆழிெயான் றணிந்தத னங்ைக யாற்பல
ஊழுறச் ெசறித்தன னுவண வூர்திேய.

82

தந்ைதேபாற் றிக்குைட தழுவ முன்னினு

மந்தின்மற் றஃதுறா தைமத்தல் ெசய்ெதனச்
ெசந்துகிற் பட்டின்ேமற் சிக்க யாத்தனன்

ெகாந்ெதாளி நாணுறீஇக் ெகாழும்ெபா னாைடேய.

1943

81

வாழிய வருந்தவம் வயக்கிப் பல்பகல்

ஆழிக ெளடுத்ெதடுத் தமலன் வார்விரல்

1942

80

ெறாருதைல வயிரவங் கதநின் ேறாங்கலாற்

ெபருெகழிற் கரம்புரம் ேபது ெசய்தவன்

1941

79

மங்கின ரகழ்ந்தெவன் வடிவு நல்ெகனத்
தங்கிய ப திையத் தாங்கி னாெலன

1940

78

ெபாழிகதிர்ச் ெசழும்ெபானிற் ெபாதிந்த கண்மணி

ஒழுகிய புயெமனு ேமாங்கு மத்திைடத்

1939

77

மாதரா ருள்ளக மறுகும் வார்புயக்

காதலா ரங்கதங் கதிர்ப்பப் பூட்டினான்.
1938

76

ெசம்ெபாறி வாங்கிய திணிந்த ேதாெளாடு

ெகாம்பனா ருயிர்க்ெகாரு ெகாளுெகாம் பின்ெறனப்

1937

75

கயில்படு காஞ்சனக் கழெலான் றார்த்தபின்

ெவயில்வி

பன்மணி விளக்க மாண்ெடழில்

83

12
பயில்ப

புரெமாடு பாத சாலமுஞ்

ெசயிர்தபு ேசவடி ேசர்த்தித் தாழ்ந்தனன்

1944

அழகினிற் சிறந்திடு மநங்கன் றாைதயாய்

அழகினிற் சிறந்தவ னான ெசங்கண்மால்
அழகினுக் காகர மான ேவட்கணி

அழகிைன யளைவயி னைறய லாங்ெகாேலா.
1945

85

திருமக ெளன்பவ ெடய்வ யாைனைய

மருவள ருவளக வைரப்பிற் ெகாண்டுேபாய்க்
குருமணி யாதனத் திருத்திக் ேகாமள

உருெவாசி தரவுைரத் தாெணய் ேயாதியின்

1946

84

86

ேவறு

முளிந்தெவாண் ெணல்லிச் சாந்து ெமாய்ெயாலி மஞ்சட் சாந்துந்

ெதளிந்தபஃ றுவருந் ெதய்வ விைரகளும் பிறவுஞ் ேசர்த்திக்

குளிர்ந்தவான் கங்ைக நன்ன ீர் ெகாண்டன டிமிர்ந்து சால

ஒளிர்ந்திடப் பூங்ெகாம் பன்னா ளுருவிைன மண்ணுச் ெசய்தாள்.

1947

ெமய்வள ரீர மாற்றி விளங்கிைழப் பட்டுச் சாத்திக்

ைகவளர் விைனஞ

ட்ட கமழ்மலர்ப் பந்த ருள்ளால்

ஐவளர் மணிப்ெபாற் பீடத் தணங்கிைன யிருத்தி வாச
ெநய்வள ேராதி வாங்கிச் சீப்பினா ன ீவி விட்டாள்.

1948

வெசாளிப்
ீ
பட்டு நாணின் வக்கிேயற்
ீ
றிமிலிற் ெகாண்ைட

ேதசவிர் தைளயிட் ெடன்னத் ெத யல்கள் வளாவி னாேள.

கடித்திர ளாலி ெயன்னக் கதிர்மணித் ெதாங்கன் முச்சி
ெகடுத்ெதாளி ெகாழுந்தப் பாங்க

லம்பகஞ் சூட்டினாேள.

90

ெகாழுந்ெதழு பவளக் காடு கூர்கருங் கடலின் மாட்டுஞ்

ெசழுந்திருக் குழவித் திங்க டிகழ்ந்ெதன மணிக்காழ் வக்கி
ீ
அழுந்திய வலகப் பாங்க ரவிர்மணித் ெதய்வ வுத்தி

ெதாழுந்தனிக் குழவித் திங்க ளிரண்ைடயுஞ் சுடர ைவத்தாள்.

1951

89

தடித்திைட விளங்கி யாங்குத் தயங்குெபான் ெனஃகு ெதாட்டுக்

ெதாடுத்திருண் ேமகம் விண்டு துலங்குநீர்த் தாைர கான்றாங்

1950

88

காசைற கமழ வூட்டிக் காரகி லாவி ேயற்றி

வாசெமன் மலருட் ெபய்து வயக்கிேமற் காைரத் ெதன்னன்

1949

87

91

கருங்கட னாப்ப ணிட்ட கண்ணக னைணேய ெயன்ன

ஒருங்கிய ேவாதி நாப்ப ெணாழுக்கிய கீ ற்றின் ேமலால்

தருங்கதிர்ச் சுட்டி ெயன்னுஞ் சருப்பம்வாய் திறந்து கான்ற
ெபருங்கவின் மணிேய ெயன்னப் பிறக்கின டிலக ெநற்றி.

92

13
1952

ேவறு

முைலயது தாமைர முகிழன் றம்பல

அலர்விழி யன்னைவ யாத லான்மதி

சிைலயுமன் றிஃெதாளி திவளு ெநற்றிெயன்
றலர்கதிர்ப் பட்டமாங் கைமய யாத்தனள்.

1953

ேசந்த

93

பரந்து ேதசு திகழ்ந்துெசஞ் ெசவியின் காறும்

ேபாந்தகன் றிருண்டு ெவண்ைம புணர்ந்துெகாட் புற்று நீண்டு
நாந்தகந் தடற்றுண் மூழ்க நாமேவ லம்ைபச் சீறி

வாய்ந்தகண் மலர்க்கு மாேதா வஞ்சனம் வயக்கி னாேள.
1954

மகரவல் ேலறு தூங்கும் வண்ைமயான் வள்ைள ேயெயன்

றகிலமுந் ெதளியக் காதி னவிர்குைழ மகர மிட்டு

நகுகதிர் முத்த நாசி நாற்றின ளிவற்ைற நாடின்

முகநிதிக் கமலங் கான்ற ெமாய்ெயாளிப் ெபாருள்கள் ேபான்ற.

1955

வைளநிதி ெவறுக்ைக பாங்கர் மாண்டகப் ெபாழிந்தா ெலன்ன

திைளகதிர் மணிக்காழ் கட்டு வடத்ெதாடுஞ் ெசறியச் சூழ்ந்தாள்.

வெசாளி
ீ
மணிக்ேக யூரம் விளங்குசூ டகமும் வண்டு

காசவிர் வைளயு மற்று மாழியுங் கதிர்ப்பக் ேகாத்தாள்.

விற்ெபாலி மணிச்ெசய் ேசற்றின் வியத்தகு ெதாய்யி றீட்டிப்
மற்ெபாலி ேவழப் பாங்கர் வார்த்தபஃ ெறாட

னிட்டாள்.

நல்ெகழிற் சலாைக ெயான்று நாட்டிெயான் றுறயாத் ெதன்னப்
பல்கிய பருமக் ேகாைவ பயிற்றின ளல்குன் மாட்டு.

99

பாடக மணிந்து ெசம்ெபாற் கிண்கிணி பாத சாலஞ்

ேசடுயர் மணிச்ெசய் ெபான்

புரம்புற வடியிற் ேசர்த்தித்

ேதாடவிழ் கமலம் ெவன்ற தூயவுள் ளடியிற் சீர்ப்பப்

பீடுயர் பஞ்சி யூட்டிப் ெப துவந் திைறஞ்சி நின்றாள்.

1960

98

ஒல்கிய மருங்குற் ெகாம்ப ருறுதிெகாண் டிருப்ப நாடி

புல்லிய மயி ன் வல்லி புைடவனப் புமிழக் காசு

1959

97

ெபாற்ெபாடி சிதர்ந்தா லன்ன ெபாறிசுணங் கலர்ந்த ெகாங்ைக

பற்பல மணியின் ேகாைவ பன்மலர்த் ெதாடைல மற்று

1958

96

பாசிள ேவயிற் ேறான்றும் பருவைரக் குலங்க ெளன்ன

மூசுெமன் மாைலத் ேதாளு முன்ைகயுங் கவினச் ேசர்த்திக்

1957

95

உைளவற வைடந்ேதார்க் ெகல்லா முவப்பிைனச் ெசய்யா நிற்கும்

விைளவைர நானஞ் சாத்தி விளங்கிய கண்டஞ் சீர்ப்பத்

1956

94

100

ேவறு

இன்ன வாெறலாந் ெதய்வயா ைனையயிலக் குமிதான்

துன்னி வானணி ய்அணிந்துழித் ேதாைகமா மயிேலான்
மன்னு மாநகர் வலம்வர வலித்தன னறிந்து

பன்னு வானவ ராதிேயார் படர்ந்துமுன் னின்றார்.

101

14

1961

எட்டு மாதிரக் கயங்களு ெமழிலியும் பனிப்பக்

கட்டு வார்முர சாதிக ளியம்பின கதிர்கள்

விட்டு வார்ெகாடி விசும்புைட யகெடலாந் தூர்த்த

முட்டி லாநிழல் பரப்பின முழுமதிக் கவிைக.
1962

கவ

துள்ளின வைசந்தன கால்ெசய்வட் டங்கள்

உவ

யின்னமிழ் ெதனப்பரந் தனவுயர் பாடல்

துவள மின்னிைட மாதரார் ெதாடங்கின ராடல்

இவர்ெப ருஞ்சனம் விலக்கின ேரந்துேவத் திரத்ேதார்.
1963

ஒழுகு மும்மதத் தாைரயி னுறுபிர மரங்கண்

குழுமு ைவயகங் குதுகல மைடயேமல் ெகாண்டான்.
இவைன ேநர்பவ

கவ

தூக்கிய முறச்ெசவி காெலழ மறியப்

அவவி ேமாத்தல்ேபான் ேமாந்துேமாந் துலாவிய தத்தி

ெசா யுந் ேதாயமுந் தூவிமுன் ெறாழுதனர் சில்ேலார்

க யின் பாலுறக் கவிழ்த்துளங் களித்தனர் சில்ேலார்.

சுரும்புண் ேகாைதயுந் தும்பிமுன் னிைறத்தனர் சில்ேலார்

விரும்பு ேமாைகயின் விழுக்கலன் கன்னிைக பிறவும்

ெவளிெத

ந்துற ேநாக்கினர் மின்னனார் சில்ேலார்

களிற டுத்தலுங் கதுெமனத் தாழ்ந்தனர் சில்ேலார்

108

வணங்கு நுண்ணிைடப் பாரேமார்ந் ெதாழிப்பவர் மான

இணங்கு மன்மிைச ெய கதிர் ேமகைல யிரங்கக்

கணங்ெகால் வண்டினங் கூட்டுணுங் கருங்குழ ெனகிழ்ந்து

மணங்ெகாண் மாைலகள் ெபாழிதர வணங்கினர் சில்ேலார்.
1969

107

வளிம ைறப்பிைட மைறந்துசற் ேறயுடல் வயங்கி

ெவளியின் வந்துதம் பாங்கியர் விேயாகத்தின் மைறந்து

1968

106

கரும்பின் வார்கைழ தடிந்தபல் கடிைகயுங் கனியுஞ்

அரும்பு மார்வலர்க் களித்தன ராடவர் சில்ேலார்.
1967

105

ெபா யும் பாகைடத் திரளும்ெபாற் சுண்ணமு மலருஞ்

எ யுந் தீபமாங் காங்குநீ ெராடுெமதிர் சுழற்றிக்

1966

104

ைலெயன மறுப்பது ேபாலக்

புவன ேமலிது ேபாலிைல ெயனப்புரத் துடலம்

1965

103

முழுகு ெவண்கயம் பண்ணிமு னிறுவினர் பாகர்

ெதாழுகு லத்தவர்க் கமுதமாய்ச் சுைவக்கும்ேவல் வலத்ேதான்

1964

102

109

பணிந்து நின்றவர் பணிந்திேலம் யாெமன மீ ட்டுந்

தணிந்த சிந்ைதயிற் றைரமிைசத் தாழ்ந்தனர் சில்ேலார்
அணிந்த வஞ்சலி முடியின ரதுமறந் ெதங்ைக

துணிந்த ேவாெவனச் சுற்றினு ேநாக்கினார் சில்ேலார்.

110

15
1970

ெகாழுெகாம் பில்லேதார் ெகாடிெயனத் திருமுன்னர்த் தாழ்ந்து

பழுதில் பன்மணி ேமகைல காத்தனர் சில்ேலார்

முழுது மன்புள முகிழ்த்ெதழ விழிெயழின் முழுகத்

ெதாழுது ெசங்ைகயிற் காத்தனர் ெதாடிவைள சில்ேலார்.

1971

இன்ன வாறுமூன் றுலகமு மின்புறப் பலவாய்த்

துன்னு வதிகள்
ீ
சூழ்ந்துேபாய்த் தும்பியி னிழிந்தங்

ெகன்ைன யாளுைட முருகேவ ளிருங்கதி ெரறிக்குங்
கன்னி மாமணி மண்டபங் காதலிற் புகுந்தான்.

1972

ேதங்கு தண்புனற் ெசன்னியார் திருவருள் பு ய

பாங்கு ருத்திர ராதிேயார் பான்ைமயின் வதிந்தார்.

113

அமரர் தம்ெபரு மானருள் ெகாண்டயி ராணி

விமல மல்கிய ெதய்வயா ைனையெவறி நறுந்தார்
கமழு மண்டபத் தினிதுேபா தரக்கரு துதலும்

இமிழு மன்புைடப் ப சன மறிந்ெதழுந் தனரால்.
1974

112

ஆங்கு முன்னேர ய யைண வற்றிருந்
ீ
தருளுந்

வங்கி
ீ
ருங்கதிர் மணிப்ெபாலந் தவிசின்ேம லிருந்தான்

1973

111

114

ேவறு

கடகமுங் குைழயும் ேதாடுங் கதிருமிழ் மணிப்ெபாற் பூணும்

வடகமும் திகிலு ேமைன யணிகளு மலர்ப்பூந் தாருங்
கடல்வரு மமுதுந் ெதய்வக் கனிகளும் ேவறு ேவறு

படலிைக யைமத்து மூடிப் பற்பலா யிரர்ைகக் ெகாண்டார்.

1975

ேபடிய ராண்ைமக் ேகாலம் ெப துெமய்த் தாங்கிக் ெகாண்டு

நீடிய வாள்ைக ேயந்தி நிைரந்துபற் பலர்கள் சூழ்ந்தார்

ேகாடிய புருவங் காட்டிக் ெகாம்ெமனச் சினந்து ெசங்ைக
ஆடிய பிரம்பி ேனாடு மாள்கடிக் ெகாண்டார் சில்ேலார்.

1976

முைறமுைற யைசயுங் கால்ெசய் வட்டமு ெமாய்ப்ப வசும்
ீ
குறெளாடு சிந்து முன்ேன குறுகுறு நடந்து ெசன்ற.

117

மங்கலம் பாடு வாரும் வள ைச பாடு வாரும்

அங்ெகதி ராடு வாரு மலர்புனல் வசு
ீ வாருஞ்

சிங்குத லறியாக் ேகாலச் சிவிைகேதாட் காவு வாருந்
தங்கிய துறக்க வாழ்க்ைகத் ைதயல ராயி னாேர.

1978

116

மருவறு கவிைக பிச்சம் வார்ெகாடி கவ க் காடு

அறுைவயும் பார்ப்ேபார்க் ெகல்லா மணங்குெசய் தருகு சூழ்ந்த.

1977

115

118

என்னிவ ேனாற்ற வாெறன் றியாவரு மிறும்பூ ெதய்தக்

கன்னியர் குழாத்தி

டு காமரு சிவிைக யூர்ந்து

மன்னிய வதுைவக் கான மண்டப மருங்கு சார்ந்து

மின்னுகு குலிச ைவேவற் றாைதபான் ேமவி நின்றாள்.

119
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1979

அருந்தவப் ேபறு வாய்ந்த வமரர்ேகான் றுைணவி ெயன்னத்

திருந்திய சசிமா னன்பிற் றீம்பயம் வணங்கி வாக்க

இருந்தருள் குமரன் பாத ெமழில்ெபற விளக்கி யந்நீர்

மருந்தினும் பருகிச் ெசன்னி மருங்கினுந் துளித்துக் ெகாண்டான்.
1980

முரன்றன சங்கம் ேப

முழங்கின முரச மார்த்த

நரன்றன வங்கி யங்க ணரம்ெபாடு மகிழ்ச்சி ெவள்ளம்

வரன்றின திரண்ேடா ருள்ள மடுத்ெதாரு மகைள நீேரா

டரன்றனிக் குமரற் கீ ந்தா னருமைற முைறகள் கூறி.
1981

சுந்தர முருகன் வாேனார் ெதாழுதகு குரவன் ேவதச்

முந்துற முைறயி னிட்ட முகமலர்ந் தருளி னானால்.
கன்ெறாடு காமேதனுக் கலந்துடன் ேபாத ேநாக்கி

அன்றதன் முடியிர் சால வச்சுதந் ெதளித்த பின்ைற.

இந்தநல் விைனைய நாணா தியற்றினா ெனன்னி லன்ேனான்

அந்தின்மற் றதைன ேநாக்கி யைனவரு முறுவல் பூத்தார்.

தகுதியு மூடன் மாட்டுச் சாருதற் கங்கி சான்றா

நகுமுகத் திைளேயான்பற்றி நைகமணி யம்மி யிட்டான்.

அங்கணன் வணக்க நிற்க வவைனயும் வணக்குஞ் ேசேயான்

நங்ைகயின் வணக்க மன்ற நமக்ெகலா ேமற்ற ெமன்னா

126

தந்ைதத னுருவ மான தழல்வலம் வந்து நின்று

ெகாந்தலர்க் குழலி நல்கக் குரூஉப்ெபா

ேயற்றங் கட்டிச்

சுந்தர வைணயின் ைவகிச் சுடர்ந்தமங் கிலிய நன்னாண்

கந்தரங் கவின யாத்தான் களித்தன வுலக ெமல்லாம்.
1987

125

பங்கினண் மாட்டுச் ெசன்னிப் படர்புனன் மாைத ைவத்த

மங்ைகயர் பலரு ேநாக்கி மகிழ்தைல சிறந்து நின்றார்.
1986

124

மகளிர்பால் வணக்க ேமாம்பி ைமந்தர்க ளின்பந் துய்க்குந்

அகிலமுந் ெத க்கு நீதி யாத த் தணங்கு பாத

1985

123

சந்திரன் சைடயில் ேவய்ந்த தம்பிரான் றானு மந்நாள்

ைமந்தனு நாணு மாறிங் ெகன்ெனன மதித்து நக்கான்

1984

122

ெமன்றுணர்க் க ய கூந்தன் ெமல்லியல் வலக்ைக பற்றி
ஒன்றேவ ழடியிட் ேடகி ெயாளிர்மணி யம்மி யண்மி

1983

121

இந்திரன் வளர்த்த ெதய்வ யாைனைய ேயற்றுப் பின்னர்ச்

ெசந்தழல் வளரா நின்று திகழ்மது பருக்கஞ் ெசான்றி

1982

120

வானவர் வளர்பூ மா

127

ெசா ந்தனர் மகவா ேனாடுந்

ேதனலர் ெகான்ைற யார்தந் திருவருள் வழங்கப் ெபற்றங்
கூனமி லளைகக் ேகாமா ெனாண்ணிதி மணிப்பூ ணாைட
ேபானகம் பிறவு நல்க யாவரு மகிழ்ச்சி பூத்தார்.

128

17
1988

பல்வைகச் சிறப்புந் ேதான்றப் பம்பிேனார் மகிழ்ச்சி தூங்க

எல்வளர் நகர வதி
ீ ேயந்திைல ேவற்ைக நம்பி

அல்வளர் கூந்தற் ெசவ்வா யணங்ெகாடு முலாப்ேபாந் தண்மி

வில்வளர் ேகாயி லுள்ளால் விலங்ெகாலித் தவிசி னுற்றான்.
1989

மற்ைறய நாளு மாற்றும் வதுைவயின் சடங்கு சால

முற்றிய பின்ைற முக்கண் முதல்வனார் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து
பற்றிய வன்பி ன ீங்குப் படர்ந்துள ீர் யாரும் ேவட்ட

ெதற்றது தருதும் வச்ல்ேல ெயழில்வரங் ெகாள்க ெவன்றார்.
1990

துவ த ழுைமயா ேளாடுந் துைணவனார் பாதம் ேபாற்றித்
இவர்தரு தத்தம் ைவப்பி ன்னிதுவாழ்ந் திருந்தா ரன்ேற.

குருதிெகாப் பளிக்கும் ைபேவற் குமரேவள் ெகாழுந்தண் ேடறல்

மருமலர்ப் பாதம் ேபாற்றி ைவகலும் வாழ மாேதா.

132

ேதன்வழிந் ெதாழுகுங் ேகாைத ேதவர்க ளைரய ன ீன்ற

கான்வழிந் ெதாழுகுங் கூந்தற் கன்னிையச் சூட்டி யார்க்கும்

வான்வழிந் ெதாழுகு மின்பம் வழங்கிய காைத ேகட்ேடார்

ஊன்வழிந் ெதாழுகும் ேவலா னுலகினி லின்பந் துய்ப்பார்.
1992

131

அருவிெசம் மலர்ெமன் கூந்த லணங்ெகாடு ேபரூர் ைவப்பின்
இருமுது குரவர் தம்பா லிருந்தன னுலக ெமல்லா

1992

130

அவரவர் ேவட்ட ேவட்ட வரும்ெபரும் வரங்கள் ெபற்றுத்

தவலருங் களிப்புத் துள்ளச் சார்ந்தனர் விைடெபற் ேறகி

1991

129

133

குைறவறு தவத்திற் சான்ற ெகாள்ைகயீர் ேதவர் தங்கள்

சிைறயிைன விடுத்துக் காத்த ெசம்மலார் மன்றல் ெசாற்றாம்

மைறவழி ெயாழுகுங் ெசங்ேகால் வளர்குசத் துவச ெனன்பான்
ெபறுவரங் ேகண்மி ெனன்னாப் ேபசுவன் சூத ேமேலான்.

134

ெதய்வயாைன திருமணப்படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 1993.
------------

31. குசத்துவன் வரம்ெபறுபடலம் (1994-2015)
1994

உவவுமதிக் குைடநிழற்ற வுலகெமாரு தாட்படுத்திக்

குவவுநிதி முடிமன்னர் குைரகழற்றாள் பணிந்ேதத்தக்

கவவுமைற ெநறிெயாழுகுங் கைலமதியின் வழிவந்தான்

அவவுமனத் திரவலருக் கடர்பருவ மைழயைனயான்.
1995

1

ேகாடாத ேகாலினான் குசத்துவ ெனனும்ெபயரான்

வாடாத சீர்த்தியான் மல்குெபருஞ் ெசல்வத்தான்
ஓடாத தாைனயா ெனாளிவளர்ைவ ேவலினான்
வடாத
ீ
ெபரும்ேபாக மிைசந்துலகம் புரக்குநாள்.

2

18

1996

மக்கட்ேப றில்லாைம மைனவிெயாடு மவ்வைரயன்

ெதாக்குப்பா

ைடெயல்லாஞ் சுைவத்தாலு ெமன்ைனயுடல்

பக்குத்தூ தர்கள்வழியில் படருயிைரக் கதிேயற்று

மிக்குத்தாம் பு கடன்ைம விைளவின்ேற ெலனக்கவல்வான்.
1997

உலகாட்சி யைமச்சர்பா லுறுத்ெதழுந்து பலவைரயும்

மலரார்ந்த பலவனமும் வளர்சுரமும் பலகடந்து

புலேவார்கள் பலகாலும் ேபாற்றிைசத்துப் ெபருவரங்கள்

விலகாது ெபரும்ேபரூர் வியெனல்ைல மருங்கடுத்தான்.
1998

4

தூரத்ேத ெயதிர்ேதான்றுஞ் சுடர்ெவள்ளி வைரவணங்கி

யாரத்தாழ் விழிெவள்ள மகன்மருமத் திைடெயாழுக
வாரத்தா ெனழுமன்பு மனங்ெகாண்டு முன்னடப்பச்

சாரத்தா னடந்ெதய்தித் தவழ்காஞ்சி நதிபணிந்தான்.

1999

3

5

கைரசார மணிெயறிந்து கைனத்ேதாடுங் காஞ்சிநதி

விைரசாருங் குளிர்புனலின் விதியுளிேதாய்ந் ெதழுந்தன்பான்
உைரசார்ந்த மைறயவருக் ெகாண்ெபாருள்கண் மிகவார்த்தி
திைரசார்ந்த மணிவதி
ீ ேநர்ெதாழுதா லயம்புக்கான்.

6

2000 சுடர்மணிக்ேகா புரமிைறஞ்சித் தூெவள்ைள விைடகிடந்த
ெகாடிமருங்குப் பணிந்ெதழுந்து குைழந்துருகி வலம்வந்து
கடிகமழ்பன் ன ீர்நிழலிற் கதித்தெபருஞ் சுைவயமிழ்ைத

முடிவுமுத லில்லாத முதிர்கனிையக் கண்ணுற்றான்.
2001

7

ஆடினா னாராத வானந்தத் துள்ளழுந்திப்

பாடினான் பலேவதம் படர்மனத்தி ெனழும்ப வு

வடினான்
ீ
ேபாலானான் விமலனா ரடித் ெதாண்டு

கூடினான் பி யாத குணங்ெகாண்டங் க தகன்றான்

8

2002 கார்ெகாண்ட கருங்கூந்தற் கடிெகாண்ட திலகநுதல்

வார்ெகாண்ட குவவுமுைல மரகதவல் லிையயிைறஞ்சி
ஆர்ெகாண்ட சைடதாழ வனவரத நடம்பு யுஞ்

சீர்ெகாண்ட தம்பிரான் றிகெழாளிமன் றமும்பணிந்தான்.

9

2003 அற்ைறநா ளுணவின்றி யடர்கங்குற் றுயின ீத்து

மற்ைறநாள் வருவிடியல் ைவகைறச்ெசய் கடனாற்றிக்

கற்ைறவார் சைடப்ெபருமான் கழலிைணயுள் ளகத்திருத்தி
முற்றமா தவம்பு ந்தான் முழங்குபுகழ்க் குசத்துவசன்.
2004

அற்றமி லமரர்க ளாண்ெடா ராயிரம்

10

ேவறு

இற்றிடு ெமல்ைலயி லிைலெகாள் சூற்பைடக்

ெகாற்றவன் குவிமுைலக் கும

தன்ெனாடும்

ெபற்றேமல் ெகாண்ெடதிர் பிறங்கத் ேதான்றினான்.

11

19

2005 எழுந்தன னிருந்தவத் திருந்த மன்னவன்
விழுந்தன னடித்தல மீ து ெசன்னிேமல்

ெதாழுந்தடங் கரத்ெதாடுந் துதிக ளார்த்தினான்
அழுந்தின னானந்த ெமன்னு மாழியுள்.

12

2006 வழிபடு ேவந்தைன ேநாக்கி வார்சைடப்
ெபாழிகதிர் நிலவணி புனித ேவதியர்
கழிெபருந் தவம்பு

கடனிற் சீர்த்தைன

பழிதபு வரெமது படர்ந்த ேதாெதன்றார்.

13

2007 இைறவரங் கருளலு மிைறஞ்சிக் காவலன்

ெபாைறெகாளும் புதல்வைரப் பூப்ப ேவட்டனன்
குைறவறு வரமிது ெகாடுக்க ெவன்றனன்

அைறமைறத் தைலவர்ேகட் டருளிச் ெசய்வரால்.

14

2008 மருதமர் வைரயிைட வதியும் ேவற்பைட

முருகைன வழிபடின் முடிெகாண் மன்னவ

ெபருவிறன் ைமந்தைனப்ெபறுைவ யவ்வயின்

ஒருவிய கவைலயி னுவந்து ெசல்கேவ.

15

2009 எந்தைமக் குறித்துநீ யிங்கு ேநாற்றலிற்
சுந்தர மகளிர்க ளிருவர் ேதாற்றுவார்

ைமந்துைடப் பார்த்திவ ெவன்று மால்விடக்

கந்தரக் கடவுளார் கர்ந்து ேபாயினார்.
2010

அருடைலக் ெகாண்டுெசன் றைரய ேனாங்கிய

மருதமர் சாரல்வண் மைலையச் சார்ந்தனன்
குருபர னாகிய குமரற் கன்புெசய்

திருநிலம் வியப்புற வரமங் ெகய்தினான்.
2011

புதல்வைனப் ெபரும்ப

இதமுறு பூசியும் விழாவு ேமனவுஞ்

வதிதரு மிைறவற்கு மலிவித் தானேரா.

18

ஆதியம் பு வள ரமல நாயகர்

ேபாதிெயன் றருளலும் ேபாதிக் கானநன்

நீதிெசய் மன்னவ ன ீங்கிச்ெசன்றுதன்

ேசாதிெசய் மணிநகர் துன்னி ைவகினான்.
2013

17

ெசய்தும் பூபதி

சதமகன் மருகனார் தமக்கும் பட்டியின்

2012

16

19

ஒக்கலு முலகமு முவைக கூர்தரத்

ெதாக்கெதவ் வைரயர்க டுளங்கித் ேதசற

மக்கைள யுயிர்த்தனன் மகிழ்ச்சி மீ க்ெகாளத்
தக்கபல் லறங்களுந் தைழய வாக்கினான்.

20

20

2014

குழவிகண் மணியுருக் ேகால ேநாக்கியும்

மழைலகள் ேகட்டுங்ைக மலர ளாவிய

விழுமிய வடிசில்கண் மிைசந்து மார்புறத்
தழுவியு ேமாந்துதன் றளர்வு நீங்கினான்.
2015

21

சுரந்தவன் புைடக்குசத் துவசன் சந்ததி

வரம்ெபற லிஃெதாரு மன்னன் குட்டேநாய்

பி ந்தைம கூறுதும் ேபணிக் ேகண்மிெனன்

றுரம்ெபறு சூதனங் குறுவர்க் ேகாதுமால்.

22

குசத்துவன் வரம்ெபறு படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2105
-----------

32. குலேசகரன் குட்டேநாய் தீர்ந்தபடலம் (2016-2039)
2016

கருவி மாமைழ மதிெதாறுங் கவிந்துநீர் ெபாழிய

அருவி தாழ்மைல நாடுகாத் தரசினி தளிக்குஞ்

ெசருவில் வார்ெகாடிச் ேசரர்தங் குலத்தில்வந் துதித்தான்
ெபாருவில் சீர்க்குல ேசகர ெனனும்ெபயர் பூண்டான்.

2017

மறங்கி டந்ெதாளி ெரான்னலர் மணிமுடி வணக்கி

அறங்கி டந்ெதாளிர் மனத்தினா னரசுெசய் திடுநாள்

நிறங்கி டந்ெதாளி ராக்ைகயி னிைறெயழி லழிக்குந்
திறங்கி டந்ெதாளிர் குட்டேநாய் சிவணிய தவற்ேக.

2018

2

உருக்கு ேநாயிைன ேநாக்கின ேனாங்கிய வரசின்

இருக்கு நீ னுக் கிையவதன் ேறயிஃ திதைன

முருக்கு வாெமன முன்னினன் மருத்துவர்க் கூவி

ெநருக்கு ேநாயிைன ெநருக்குவ ீ ெரனநிகழ்த் தினனால்.

2019

1

3

ேதறு ேநாய்ப்பைக யாளர்க ெட ந்தநூல் வழிெவவ்

ேவறு ேலாகங்க ண ீற்றியும் ெவய்துெநய் வடித்து

நூறு ேதம்ெபாடி யைமத்துேநான் குளிைககள் சைமத்து

நாறு ேதங்களி யாக்கியு நாெடாறுங் ெகாடுத்தார்.

4

2020 ெகாடுப்ப ேதகடன் மருந்துேநாய் குைமக்குநர்க் கதுவாய்
மடுப்ப ேதகடன் மன்னனுக் குவன்றனக் கின்னல்
படுப்ப ேதகட ேனாய்க்கதன் ப சிைனப் பாரா

விடுப்ப ேதகடன் மருந்திைன ெயன்றனர் ேமேலார்.

2021

5

ஆய ேவைலயி லயற்புலத் தைரயர்கள் விடுத்த

ேநாயி னாண்ைமேதர் மருத்துவர் நுனித்தறிந் தியற்றுந்
தூய வான்மருந் தினத்ைதயுந் துகளுறப் புறங்கண்

ேடயு ேநாய்நனி வறிய
ீ
தியாவரு மிைனய.

6

21

2022

என்ைன கூறுமா றிருநில மருந்ெதன ெவடுத்துச்

ெசான்ன யாைவயுந் ெதாகுத்தநூன் முைறயின்வாய் மடுத்தான்
ெகான்னும் வான்மருந் தானும்ெவவ் ேவறுேநாய் குனிப்ப

மன்னும் வாடினன் மருந்துேவண் டாெவன விடுத்தான்.
2023

7

கருகி ெமய்ெயலாங் கைறெபாழி புண்பல வாகி

உருகி ெவண்ணிண முகநக மறவிரன் மடங்கி
இருைக கான்முக மிருெசவி நாசியும் வங்கி
ீ

ெவருவ ேநாக்குவார் ேவற்றுரு வாயினன் ேவந்தன்.

8

2024 மருந்தி னாலிது மடங்குறா தாயினு மைறகள்

திருந்த ேவாதிய வறங்களாற் றீருெமன் ெறண்ணிப்
ெபாருந்து காதலி னறெமலாம் விதியுளி பு ந்தான்.

அருந்தி யாக்ைகைய யழிக்குேநாய்க் கழிவிைனக் காணான்.
2025

9

ேவறு

அரத்தச் சடிலத் ெதம்ெபருமா னமருந் தலங்கள் பலேபாற்றி

இரத்தச் ெசழும்புண் ணுடற்கீ ட்டி யின்னல் ெபருக்கும் ெபருேநாையத்
துரத்திக் களிப்பா ெமனக்கருதித் ெதாக்க ெபாருள்கண் மிகத்தழுவி

வரத்திற் சிறந்த தலந்ேதாறு மாறா வன்பிற் ேபாய்ப்பணிந்தான்.
2026

பிள்ைளக் கைலெவண் மதிமுடித்த ெபருமான் சரணந் தலந்ேதாறும்

உள்ளத் ெதழுந்த ேபரன்பி னுற்று வணங்கி வழிபடலுந்

தள்ளற் க ய ெபரும்பிணிதான் றணியா துயரா ெதாருநிைலைம

ெகாள்ளக் களித்தாண் டுகேடாறுங் குழகன் றலங்கும் பிடலுற்றான்

2027

11

அவ்வா ெறாழுகி வருநாேளா ராண்டு தனது பதிதணந்து

ைகவா ரணத்தி னு யார்தங் காமர் தலங்கள் பலவிைறஞ்சி

ஒவ்வா வரக்க னுயிர்பருகி ெயாளிர்வா ணுதைலச் சிைறமீ ட்ட

ெசவ்வாய் ைமயினான் வழிபட்ட ேசது வணங்கித் திரும்பினான்.

2028

10

12

ெசல்லு ெநறியின் மகதியாழ்த் ெதய்வ முனிவ ெனதிர்ப்படலும்

வல்ைல வணங்கி ெயைனயாளும் வரதா வடிேய னுடற்கிைளத்த

அல்லற் பிணிவிட் டகலுமா றருளா ெயன்றா னம்முனிவன்

ஒல்ைலயிரங்கி விறல்ேவந்த னுவைக கிைளப்ப வுைரக்குமால்.

13

2029 பண்டு பு ந்த தீவிைனயாற் படர்வ தாகும் பலேநாயும்

மண்டு மவற்றுண் மணிமனுநன் மருந்தாற் றீராப் பிணிேயனும்

அண்டர் ெபருமா னமர்தலத்தி னகலு மைனய தலந்தம்முட்

கண்ட வுடேன பயனளிக்குங் காமர் தலெமான் றுளதாமால்.
2030 அைனய தலம்வண் டிைசமுரல வடர்ெமல்
லிதழின் முறுக்கவிழு

நைனெமன் ெபாகுட்டம் ேபாருகத்தி னணுேகா
திமத்தி னிளம்பிள்ைள

14

22
கைனெவண் டரங்கந் தவழ்ந்தைசப்பக் களித்துத்
துயில்கூர் தடம்ெபாய்ைக

முைனவ னருள்ேபாற் குளிர்ெபருக்கு
மூதூர்க் காஞ்சிப் ேபரூேர.

2031

15

ேவறு

காப்பி னாலுல கத்துக் க ெசலாம்

ஓப்பி ேநமி யுருட்டுஞ்ெசங் ேகாலினாய்

ஆப்பி யிற்புழு வர்க்கமு றாதுகாண்

மாப்ெப ருந்தல மாமவ் வைரப்பிைட.

2032

அன்ன மாநகர் ேமன்ைம யைனத்ைதயும்

என்ைன கூறுத ேலந்தயின் மன்னவ

துன்னி நீயந்தச் சூழலு றாமுனங்

கன்னி ேநாய்கழிந் ேதாடுதல் காண்டியால்.
2033

16

17

கருத்தின் ேவறு கருதைல யின்னினித்

திருத்த னாதி புரத்திைனச் ேசறிெயன்

றருத்தி ேயாடு மைறந்து மைறந்தனன்

நிருத்தன் சீர்த்தி நிகழ்த்திடும் வைணயான்.
ீ

18

2034 அற்ைற ஞான்றடர் ேநாய்கழிந் தாெனனப்
ெபற்ற ேவாைக பிறங்கைவ ேவலினான்

உற்ற நாட்ைட ெயாழிந்துயர் ெகாங்குேசர்ந்
ெதற்று நீர்நதிக் காஞ்சிைய ெயய்தினான்.

2035

வணங்கிக் காஞ்சி வருபுன லாடினான்

உணங்கிக் கன்ம முலக்கும்ேப ரூர்வயின்

அணங்கி ேனாடம ரண்ணைலத் தாழ்ந்தனன்
பிணங்கு ேநாய்பி ந் ேதாடிய ெதன்பேவ. 0
2036

ஈசன் மிக்கரு ெளன்றரத் துஞ்ெசல
றாைச மிக்க வகத்ெதாடு மாடினான்.

21

பட்டி நாயகற் கான பணிபல

முட்டி லாத முைறயி னியற்றினான்
விட்டு நீங்கற் கருைம விரவலிற்

சட்ட வவ்வயிற் றங்கி வதிந்தனன்.
2038

20

ேதசு மிக்க திருவுரு வாயினான்

ேநச மிக்க ெநறியில னம்மெவன்

2037

19

22

பத்தி ெசய்து பணிெசயு நாைளயில்

ெதாத்து டற்ெபாைற நீங்கத்ெதான் மாமலக்

ெகாத்து நீங்கிக் குழகன் பதெமனு

முத்தி ெயய்தி முடிவிலின் பாயினான்.

23

23
2039

ேவறு

பி யாத பிணிெகழுவிப் ேபரன்பிற் ேசரலன்றான்

மு யாத வெடய்து
ீ
முைறைமயிைன வகுத்துைரத்தாந்
தி ேலாக ேசாழனுறு ெசயிர்தீர்ந்த படிெமாழிதும்

உ தாகக் ேகண்மிெனன வுறுவரர்க்ேகா துவன்சூதன்

24

குலேசகரன் குட்டேநாய் தீர்ந்தபடலம் முற்றிற்று
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2039
------------

33. தி ேலாகேசாழன் ெசயிர்தீர்ந்தபடலம் (2040-2072)
2040 இருெண டும்பிழம் ெபடுத்துவாய்ப் ெபயவருங் காலம்
பருதி தப்பினும் பருவந்தப் பாதுநீர் வழங்கி

முருகு விம்மலர்ப் பண்ைணகண் முைறமுைற விைளக்கும்
ெபருகு காவி

2041

நாட்டிைனப் ேபணுேமார் ேசாழன்

1

மும்ைம ைவயகத் திடெரலா முதெலாடு முருக்கி

அம்ம விண்ணகத் தைரயனும் வ ைசக ளாற்றச்

ெசம்ைம ெசய்தலிற் றி ேலாக ேசாழெனன் ெறாருேபர்
விம்மு காதலின் யாவரும் விளம்புவ ரவற்ேக.

2

2042 ஒளிறு ேவலவன் முைறெசய ேவாங்குேசா ணாட்டின்
அளைக யாளிேபா லைனவரும் ெவறுக்ைகய ராகி

வளைம யீட்டுெவண் பூதிசா தனநனி மருவி

ெவளிறில் ேகள்விய ராய்ப்ெபரு வாழ்க்ைகேம வினரால்.

3

2043 ைசவ ேரயலாற் பரமதத் தவர்தைமக் காணாத்
ெதய்வ ேமகமழ் திருத்தகு காவி

நாட்டின்

ெமய்வி ராவிய கல்வியர் தம்ெமாடு ேமவி

ெநய்வி ராவிய ேவலினான் முைறநிகழ்த் திடுநாள்.

4

2044 ெசல்வ மிக்கேந வாளேத யத்திைட யிருந்து

கல்வி கற்றகா பாலர்கள் சிலர்ெசன்று கலந்தார்

வில்வ மிக்கணி விமலனார் தலம்பல விராவிச்

ெசால்வி ைளத்திடுஞ் ேசாழநாட் ெடல்ைலயின் மாேதா.

5

2045 அைனய ெசவ்வியிற் சிவநிசி யடுத்ததந் நாளின்
விைனயி கந்தநல் ேவதிய ரடியவர் பலருந்

தைனநி கர்த்திடுந் திருவிைட மருெதனுந் தலத்தின்

முைனவ னின்னருட் ேசவடி வணங்கமுன் னினரால்.

6

2046 ஆற்றன் மிக்கவச் ேசாழனு மன்புள மீ ர்ப்பக்

கூற்ைற ெவன்றருள் குழகனார் குைரகழற் பாதம்
ேபாற்ற வவ்வயிற் புக்கன னன்னது ெத ந்து

மாற்ற மிக்ககா பாலரும் வல்விைரந் தடுத்தார்.

7
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2047

திருந்தி ணர்ச்ெசழுங் ெகான்ைறயார் ேசவடி வணங்கப்

ெபாருந்து ெசவ்விபார்த் திருந்தனன் பூபதி ெயாருபால்

இருந்த ெவல்ைலயி ெலய்துகா பாலவிப் பிரர்கள்
வருந்த லின்றிேய கண்டனர் வழங்கின ராசி.

8

2048 ெகாண்ட ேவடமு மன்னவர் குரூஉமணி யுருவின்
மண்டு காந்தியு மதித்தவர் மனமதித் திலனாய்க்

கண்ட காவலன் விருப்ெபாடுங் ைகயிைண கூப்பி
மிண்டு தீவிைன யாைரயா ெரனவின வினனால்.

9

2049 கடாவு மன்னவன் கருத்திைனக் கதுெமன ேநாக்கி
விடாது நம்வழி ேமவுவ னிவெனன விைழந்து

தடாத தீவிைன ேபால்பவர் தம்முேள ெயாருவன்
ெகடாத மூப்புைட யாெனதிர் கிளக்குவ னானான்.

10

2050 நமது வாழ்க்ைகயி னிருக்ைகேந வாளநற் ேறயம்
நுமது நாட்டுைட வளைமயு நுமதிரும் புகழும்

எமது வார்ெசவி ேயறலி னினிதுகாண் விருப்பிற்
சமர ேவற்றடங் ைகயினாய் சார்ந்தன மீ ங்கு.
2051

பண்டு மாதவம் பு ந்தைன பார்த்திவ வதனால்

விண்ட தீவிைன யாளேர ேமவவிவ் விடத்துக்

கண்டு காதைல யாயிைன கைரயுமந் தணெமான்

றுண்டு சூழ்ந்தவ ெராழிதர விருந்துேக ெளன்றான்.

2052

12

அைரய ேனாக்கமு மதற்குடன் பட்டைம ேநாக்கி

விைரய வாங்குளா ெரழுந்துேவ றிடத்ெதாதுங் கினறாற்

புைரயி லீ னிப் புகல்ெகனப் பூபதி பணிந்தான்.

வைரெசய் துன்மதத் தைலவனும் வழங்குதல் வலித்தான்

2053

11

உலக மின்புறத் தக்ககா

13

யநனி ேயா ன்

இலகு ைமவிழி யா னா மிைணவிைழச் சன்ேற

கலவு மற்றது கா யத் தன்றுெகா லுயிர்கள்

பலவு மல்குத லாயின பார்த்திவ பாராய்.

14

2054 உலக மாக்குதற் கீ செனன் ெறாருவனுண் ெடன்பர்
புலனி லாதவ ரவர்திறம் ேபாகைவ யகத்துக்

கலவு மீ சைனக் கண்டவர் யார்கண்ணிற் காண
நிலவு நீரேத ெமய்நில வாதது ெபாய்ேய.

2055

15

ஆத லாலகி லத்தினுக் கமரன்ேவ றில்ைல

ஓது நீண்மர மரத்துட னு ஞ ய ெபாழுதுஞ்

ேசாதி வான்சிைல சுடரவன் கதிர்ெதாடும் ெபாழுதும்
காது தீெயழுங் கலவியிற் ேறான்றுவ துலேக.

16

25

2056

அைனய தாதலி னரும்ெபாரு ளிைணவிைழச் சன்றி

விைனயில் காவல ேவறிைல யிைணவிைழச் சினுக்குப்
புைனயு மாட்சிைம தருவது புகல்சுரா பானம்

இைனய பானமும் ெபாருெளன வினிதுைகக் ேகாடி.
2057

ெதய்வ நல்லவர் ெப யவ ெரனச்சிலர் ேபசி

உய்ய லாெமன வுைரப்பர்க ளைவெயலா ெமாழிக

ைவய மீ க்ெகாளு மன்னவ ெவனமதி மருளப்

ெபாய்ைய ெமய்ெயனப் புகன்றனன் புன்மதத் தைலவன்.

2058

17

18

ேவறு

காபால மதத்தைலவன் கடனிதுெவன் ெறடுத்துைரத்த

ஆபாச ெநறிவிரும்பி யறிவழிந்து திறல்ேவந்தன்

மாபாச வைலவைளப்ப மைறெநறியின் முைறதிறம்பிச்

சீபாவி ெயனவறிஞர் சிந்ைதெசய ெவாழுகினான்.

19

2059 மதுநுகர்ந்து வருணநிைல வழுக்கிமட மாதரார்

புதுநலனுண் டுயெராழுக்கம் பூண்டவைர நனியைலத்துக்
கதுவலுறுங் காபால மதத்தவேர களிதூங்க

இதமகன்ற ெகாடுங்ேகான்ைம யியற்றினன்ைவ யகத்தரசன்.

20

2060 மன்னவேன முைறதிறம்பின் மன்னவனா ைணயினடக்குந்
துன்னியைவ யகமுைறைம ெதாடங்கிநடந் திடுேமெகால்

ெபான்னிவளந் தருநாட்டுப் ெபாருந்தியமாந் தர்கெளல்லாம்
இன்னவிலக் கிைவவிதிெயன் றிரண்டின்றி ெயாழுகினார்.

2061

முட்டாத ேசாணாடு முைறதிறம்புஞ் ெசயேனாக்கி

மட்டார்ந்த மலர்க்கு சின் மனம்வருந்தித் தீவிைனயின்

ஒட்டாத நாரதைன யுறவைழத்துக் ெகாடுங்ேகான்ைம

ெதாட்டாைனத் தி ேலாக ேசாழைனநீ திருத்ெதன்றான்.
2062

22

வைணமுனி
ீ
யடிவணங்கி விைரந்துேபாய்ச் சைபயடுத்துப்

ேபணுபர மதத்தழுந்தும் ெபருமிதமன் னவன்வணங்கா
மாணுமடத் திைனேநாக்கி மணிக்கரகத் தறலள்ளிப்

பூணுறுமஞ் ெசழுத்ேதாதிப் ெபாருக்ெகனவா னனத்ெதறிந்தான்.

2063

21

23

அஞ்ெசழுத்து நவின்ெறறிந்த வற்றன்முகத்திற் படிதெலாடும்

விஞ்சியதுன் மதேமாகம் விளிந்ததுமன் னவெனழுந்து

கஞ்சமலர்ப் பதம்பணிந்தான் கருைணவிழி ேநாக்கருளி

எஞ்சலுறாத் தவமுனிவ ெனடுத்தளித்தான் றிருநீறு.

24

2064 வாழ்ந்தெனன் றங்ைகெகாடு வயங்குதிரு ெவண்ண ீறு

வழ்ந்தணிந்து
ீ
விறல்ேவந்தன் விைழந்திருப்ப முனிேநாக்கிச்
சூழ்ந்துமுன நீயளித்த ேசாணாடிப் ெபாழுெதன்னாய்த்

தாழ்ந்ததுபார் முைறதவிர்ந்த தன்ைமயா ெலனநுவன்றான்.

25

26
2065 ேவறு

பார்த்து மன்னவன் பைதபைதத் துள்ளக மழிந்து

ேவர்த்து ெமய்ெயலா முனிவைன மீ ட்ெடதிர் வணங்கி
ஆர்த்த தீவிைன யாளேன னடுபிைழ ெயாருவிச்

ேசர்த்தி நன்ைமெயன் றிரந்தனன் றுதிபல ெசப்பி.

26

2066 திருந்து மன்னைன முனிவரன் றிருமுக ேநாக்கி

வருந்தன் ேமைலநற் சிதம்பர வைரப்பிைன யடுத்துப்
ெபாருந்த லார்புரம் ெபாடித்தவர் பூங்கழல் பணிதி

மருந்து தீவிைனக் கதுவலா லிைலெயன்று மைறந்தான்.
2067

மகதி யாழினன் மன்னைனத் திருத்திய தறிந்து

தகுதி யல்லன சார்த்துந்தா பதனமக் ெகன்னா

உகும னத்ெதாடுந் துன்மதத் தினர்கேளாட் டந்தார்
புகழ்ெசய் மன்னனு மடுத்தனன் புகரறு ேபரூர்.

2068

27

28

தத்து வார்திைரக் காஞ்சியிற் றண்புன லாடிப்

பத்தி ேயாடுயர் ேகாயிலிற் படர்ந்ெததிர் பணிந்து
ைவத்த ேவல்விழி மரகத வல்லிேயா டமர்ந்த

அத்த னார்தைமப் ேபாற்றின னகன்றன பிைழகள். ௯

29

2069 சில்ல நாளவ ணிருந்துநற் பலபணி ெசய்திட்

டல்ைல ேநர்களத் தமலனா ரருள்விைட ெபற்றுச்
நல்ல காவி

நாட்டிைன நணுகிமுன் ேபாலச்

ெசால்லு நூல்வழி நடவினன் றுகளறு ெசங்ேகால்.
2070

ஆளூ மண்ணலார் தலங்களி னாற்றுதீ விைனயுங்

காள கண்டமா புரெமனக் கைரயிைட மருதின்

மாளு மந்நகர் வைரப்பிைட யாற்றுவல் விைனதான்
நீள்வ தன்றிேய யாங்கணு நிைலயழிந் திடாதால்.
2071

31

அன்ன தாகிய விைடமரு திைடயிருந் தாற்றுந்

துன்னு தீவிைனத் ெதாடர்தி

ேலாகநற் ேசாழன்

முன்னி நீங்கின ெனன்றிடின் ெமாழிந்தேப ரூ ன்

மன்னு ேமன்ைமைய யாவேர வகுத்திட வல்லார்.

2072

30

32

ேசாழன் வல்விைன ெதாைலத்தைம கூறிய சூதன்

வாழி யண்ணலார் பார்ப்பதி தனக்குமுன் வகுத்த

தாழி ருஞ்சைட பூதிகண் மணிதளிர் வில்வங்

ேகழி னல்லுப சாரமுங் கிளக்குவ னானான்.
தி ேலாகேசாழன் ெசயிர்தீர்ந்த படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2072

-------

33
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34. உபேதசப் படலம் (2073-2155)
2073

ெவள்ளியம் பலத்துமுன் விமலர் காட்டிய

ஒள்ளிய திருநட முளத்து நாெடாறு

நள்ளுற நிைனத்திடு நங்ைக பார்ப்பதிக்

ெகள்ளலி ைலயெமான் ெறழுந்த ெதன்பேவ.
2074

அவ்விய முயிர்க்கற வாடல் கண்டிடுங்

ெகாவ்ைவயங் கனிநிகர் ேகால வாயிதழ்
நவ்வியின் விழியுைம நங்ைக நாதைரச்

ெசவ்வியின் வினவுமா சிந்ைத ெசய்தனள்.
2075

உண்ெணகிழ் கருைணயி ெனாருதி னந்தனில்
தண்ணிய விமவைரத் ைதய ேனாக்கினாள்.

ெதாழுந்தர மன்றியத் ெதாடர்புந் தீர்சுகத்

ெசழுந்திரு முனிவர்க்குந் ெத த்த ெதன்ெனன்றாள்.

4

குங்குமக் குவிமுைலக் குடங்ைக ெவன்றகட்

பங்கய மலர்முகப் பாைவக் கீ ர்ம்புனல்

திங்களஞ் சைடமுடித் ெதய்வக் ெகான்ைறயின்

அங்கண னுத்தர மருளிச் ெசய்யுமால்.
2078

3

எழுந்தனள் வணங்கின ளிைறவ யாவர்க்குந்

தழுந்துநர்க் கருளுமா னந்த தாண்டவஞ்

2077

2

பண்ணவர் ெதாழுெதழும் பட்டி நாயகர்

எண்ணரு ைமக்ழ்ச்சியி னிருந்த ெசவ்விையத்

2076

14

5

ேவறு

பத்தி ெபருகக் ேகாமுனியும் பட்டி முனியும் படர்ெசந்தீ

ஒத்த சைடயும் ெவண்ண ீறு முயர்கண் மணியு மிைவத த்துக்

ெகாத்து வளர்கூ விளத்தளிர்கள் ெகாண்டிங் குபசா ரத்ெதம்ைமச்

சுத்தமளிக்கு மிலிங்கத்துத் ெதாடுத்து ெநடுநாட் பூசித்தார்.
2079

6

மன்றி னடிக்கு ெமமதுதிரு வடிவி னிடத்தும் பூசித்துத்

துன்று சிறப்பின் விழாெவடுத்துத் ெதாழுது வணங்கி மலைமந்தும்

ெவன்று விளங்கு முளத்தினராய் விைழந்தா ரதனால் வியப்ெபய்த

அன்று நடன மவர்காண வளித்தா மணங்ேக ெயனெமாழிந்தான்.

7

2080 ெபாறிவா ளரவப் பூணணிந்த புனிதர் புகன்ற ெமாழிேகளா

மறிமா ேனாக்கி னுைமமாது மகிழ்ந்து தைலவா விருேவாருஞ்
ெசறிவார் சைடயா திகட த்துத் திகழ்கூ விளங்ெகாண் டுபசார
ெநறியாற் பூசித் தாெரன்றீ ரவற்றின் றிறமு நிகழ்த்துெமன.

2081

ஆடு மரவிற் புைடபரந்த வல்கு லுைமயாட் குலகுய்ய

நீடு சடிலத் துயர்வுெமாளிர் நீற்றி னுயர்வுங் கண்மணியின்

8

28
பீடும் வளர்கூ விளத்துயர்வும் பிறங்கு முபசா ரமுமுடியிற்

ேகாடு மதிெவண் கைலேவய்ந்த குழகர் ெத ய வுைரப்பாரால்.
2082

விம்மி ெயழுந்து புைடபரந்து ெவண்ணித் திலமா லிைகத த்த

ெகாம்ைம முைலயாய் நம்முைடய ேகால மார்ந்த பலவுறுப்புத்
தம்மு ளுயர்ந்த வுறுப்பாகுந் தயங்குந் தழெலாத் ெதாளிர்சடில

மும்ைம யுலகும் வியப்ெபய்த முடிேமல் விளங்குங் காட்சியான்.
2083

9

10

அைரயற் கு ய வைடயாள மணிந்ேதார் தம்ைம யைரயெனன

விைரய மதித்திட் டுபசாரம் விைளப்பா ெரவரு மதுேபாலப்
புைரயி ெலமது சைடத த்த புனிதர் தம்ைம யாெமனேவ

உைரயின் மனத்திற் காயத்தி னும்பர் முதேலார் வழிபடுவார்.

11

2084 வார்ந்த சடில ெமாேராெவான்று வயங்கு மிலிங்க ெமாேரா ெவான்றா
மார்ந்த சடிலம் யாெராருவ னணிந்தா னவற்கா யிரமுைறமுன்

சார்ந்த பவத்தி னுள்ளாருந் தனக்கா யிரமா முைறபின்னர்

ேநர்ந்த பவத்தி னுள்ளாரு நீங்கி விைனெயம் முலகைடவார்.

2085

கதிருஞ் சடிலந் த த்தாைனக் கண்டு வணங்கான் றவெமல்லா

முதிரும் ப ந்து வணங்கினா னுலப்பில் பாவி யாயிடுனும்

முதிருந் தவத்ேதா டுயர்ெசல்வ ெமாய்க்கு மவற்ேக ெசழுங்கனகப்
பிதிருங் கணியி னறுந்தாதும் ேபதுற் றி யுஞ் சுணங்கினாய்.

2086

சுடருஞ் சடிலந் ேதாய்ந்தபுனற் றுளிெயான் ெறாருவன் ேமற்ெறறிப்பின்

படருஞ் சடிலத் தவன்பச்ைசப் பாவாய் நம்மின் ேவறல்லன்.

14

பு ெபாற் சடில முடித த்த புனிதர் குலத்திற் பிறந்ேதாரும்

பிரம னுறுகற் பகங்கள்சதம் ேபணி நமது சிவேலாகம்

விரவி யினிது வாழ்வெரனின் ேவணி யணிந்தார் தம்ெபருைம

அரவி னகன்ற கடிதடத்தா யளக்குந் தரேமா வமரருக்கும்.
2088

13

அடரும் ெபரும்ேபய் பூதங்க ளைலக்குந் துட்ட ெதய்வதத்தின்
இடரும் பிணியும் பாதகமு ெமைனத்து மி யு மாதலினாற்

2087

12

15

ேவறு

இயம்புைவ திகநீ ெறன்றா விெலளகிக பூதி ெயன்றாப்

பயந்தரு நீறி ரண்டாம் பகர்ந்தைவ திகெவண் பூதி

உயர்ந்திடு ேமாம குண்டத் ெதாளிர்வதா மற்ைறப் பூதி

வயந்தரு புனித நல்லான் மயத்தினா னாவ தாகும்.

16

2089 தகுபுரா தனிேய ெயன்றுஞ் சத்திேயா சாைத ெயன்றும்
இகலில்ைவ திகெவண் பூதி யிருதிற னாகு ேநேர
புகழ்தகு ேவத ேனாம குண்டத்திற் பூப்பெதான்று

பார்தரு மைறேயா ேராம்பு மங்கியிற் படுவ ெதான்றாம்.
2090 இெலளகிக பூதி தானு மிருதிற னாகும் பாவம்

உைலவுற வாற்றுந் தீக்ைக யுற்றவர்க் கு ய தாக

17

29
நிைலெபற நிறுவுஞ் ைசவ நீெறன்றுந் தீக்ைக யின்றி

அைலவுறு மாந்தர் தங்கட் கடுத்திடு மைசவ ெமன்றும்.
2091

18

ேவறு

கற்பமனு கற்பமுப கற்பெமன மூன்றாம்
அற்பிெனாடு ைசவரணி யுந்தவள நீறு

ெபாற்பவைவ மூன்றுதிற னும்புகறல் ேகளாய்

விற்புருவ ேவற்கண்விது வாணுதன்ம டந்தாய். ௯

19

2092 கன்றுபய வாதகளி நாகுபுனிற் றுக்ேகா

கன்றிறுதி யுற்றகபி ைலக்குலம ட்டான்

கன்றுதுைண யீன்றகற வித்திரண்மு திர்ந்த

கன்றுறு பசுக்கருவ யிற்றுவளர் ெபற்றம்.

20

2093 வார்ந்தெசவி ேகாடுெநடு வாலிைவக டம்மில்
தீர்ந்தசு ரபித்ெதாகுதி தீதுவளர் பவ்வ ீ

ஆர்ந்துவரு காலிபிணி யான்றகுடஞ் சுட்ெடன்

ேறார்ந்தவிைவ நீங்கெவழி ேலாங்கிவளர் கற்றான்.

21

2094 பங்குனியி ெனல்ல ப ைனக்கணுறு தாண்ேமய்ந்
தங்கைவவி டுத்தமய மட்டமியி ேரழில்

தங்குபதி ைனந்தின்வளர் சாதமனு ேவாதி

மண்டனில்வி ழாமுன்மைர ெமல்லிைலயி ேனற்று.

22

2095 வழும்ெபாருவி வாமமனு ேவாதிவளர் கவ்யம்
ெபாழிந்ததில ேகாரமது ேபாற்றுபு பிைசந்து

ெசழும்புருடம் விண்டுதிரள் ெசய்துதிக ேழாமத்
ெதழுந்தழன்ம டுத்தபிென டுத்திடலீ சானம்.

23

2096 ேவறு

புதிய வறுைவ ெகாடுவடித்துப் புதிய கடத்திற் ெகாளவைமத்துக்
கதிெசய் மனுக்கா யத்தி ையக் கழறிப் புனித நிலத்திருத்தி

மதுவிண் ெடாழுகு மலர்சாத்தி மறுவி றுகிலால் வாய்ப்ெபய்தல்
விதியின் றழலி னிடாதுனக்கி விைளவித் திடலு முைறயாமால்

2097

24

கனத்திற் க ய பூங்குழலாய் கற்ப முைரத்தா மனுகற்பம்

வனத்தி லுணங்கு மயேமட மதியிற் ெகாணர்ந்து ெபாடித்ததன்கண்

இனத்திற் சிறந்த ேகாசலம்வார்த் ெதடுத்து நவின்ற முைறயாேன

அனற்றி விைளத்துக் ெகாளலாகு மைறது முபகற் பமுங்ேகளாய்.

25

2098 வளர்தீ யியல்பிற் கவர்ந்துண்ட வனத்துப் ெபாடியி லாைனந்துந்

தளரா ெதாழுக்கி ெமாழிந்தபடி தழல்ைவத் ெதடுத்துக் ெகாளலாகும்

அளவாப் பிணிையத் தருநீல மாயு ண ீக்குந் தாமிரஞ்சீர்

பிளவா விைசையத் தபுஞ்ெசம்ைம பீத மளிக்கு நல்குரேவ.

26

30
2099 ெவண்ைம யளவில் புண்ணியத்ைத விைளக்கு
மதனா லதுத க்கும்

வண்ைம யுைடய ததுதன்ைன மான்ேறால்
புலித்ேதால் வத்திரத்தால்

ஒண்ைம விரல்பன் னிரண்டளவி னுயர
மிருநான் களவகலந்

திண்ைம ெகாளும்வாய் வட்டமுறச் ெசயுமா
லயத்துச் ெசறித்தணிவார்.

2100

27

த க்கும் விரறர்ச் சனிகனிட்ைட தணந்த
மூன்று மாமவற்றால்

வ க்கு முைறேக ளனாமிைகமத் திைமயால்
வாமந் ெதாடுத்தீர்த்துத்

ெத க்கும் வலப்பாற் ெறாடுத்திைடேய திகழங்
குட்டத் ெததிரீர்த்தல்

ப க்கும் வலத்ேதாட் ெகதிர்முைறயிற்
ப ந்து த த்தன் மரபாமால்.

2101

இைடமூ விரலி ெனாருங்குறேந
முைறயாஞ் சிரநுதன்மார்

28

டலு

புைடேச ருந்திக் கீ சான முயர்தற்
புருட மேகாரமனு

நைடேசர் வாமம் புகன்றணிவர் நவில்சா
தத்தின் முழந்தாேடாள்

படுசீர் முழங்ைக முன்ைககளம் பரந்த
ெவ ந்வார் ெசவிக்கணிவர்.

2102

அறெவான் றுடெனன் றணுகனனி யகறல் வைளத லிைடயறுதல்

பிறவு ெமாழிய வணிநீற்றிற் ேபணு மளவு நுதலுரந்ேதாட்

குறுமங் குலமூ விரண்டாகு ெமாழிந்த வுறுப்புக் ெகான்ேறயாம்
இறுெமல் லிைடயாய் தி சூலத் ெதழிலார் பூதி யிடலுமாம்.

2103

29

30

திகழுத் தூளஞ் ெசய்தன்றித் தி புண்
டரஞ்சாத் தாெரவருந்

தகுசந் திகல்ெசய் யாக்காலந் தன்னிற்
புனன ீத் தினிதணிவர்

முகிழ்ெமன் முைலயாய் ைசவர்பு

முைறைம ெத த்தா மைறவழியிற்

பகர்ைவ திகர்நீ றணிகின்ற ப சு

முைரப்பா மினிக்ேகண்ேமா.

2104

மைறேயார் சிரம்வா ணுதன்மருமம் வாகு
விரண்டு மவற்ெறாடுமண்

இைறேயார் ெசகில்வார் துைடநான்கு மிவற்ேறா
ேடைன ேயார்முழங்ைக

31

31
ெசறிசீர் முன்ைக முழந்தாள்ெவந் ெசவிகண்
பதிெனான் றினுநீறு

குைறயா தணிவர் ெசகிற்றுைடயுங் கூட்டி
மைறேயா ரணிதலுமாம்.

2105

தக்க வகர மிருக்குவிரா சதெவாண் குணமான் மாெவன்னத்

ெதாக்க ெபாறியா திகள்கி யா சத்தி துகடீர் மாேதவர்

பக்க வழல்ேசர் காருகபத் தியெமன் றிவற்றின் மயமாகு

மிக்க ெவழிலார் புண்டரத்துள் விளங்கு முதற்புண் டரமாேதா.
2106

33

வழங்கு முகர ெமசுர்ேவதம் வளர்சாத் துவிக மகெமன்ன

முழங்கி யிடுமான் மாவிச்சா சத்தி முடிவின் மேகசர்மிகத்

தழங்கி ெயழுந்தக் கிணச்ெசந்தீ சாற்று மிவற்றின் மயமாகும்

பழங்க ணறுத்து வான்கதியிற் படுக்கு மிரண்டாம் புண்டரேம.
2107

32

34

ேபாற்று மகர முயர்சாமம் புகறா மதமாங் குணமலேநாய்

நீற்றும் பரமான் மாநன்ைம நிகழ்த்து ஞான சத்திதகத்

ேதற்றுஞ் சிவனா கவநீயஞ் ெசப்பு மிவற்றின் மயமாகுங்

கீ ற்று மதிவா ணுதற்பாவாய் கிளந்த மூன்றாம் புண்டரேம.
2108

35

மைறயின் வழிச்ெசந் தீேவட்கு மைறஞர் முதேலார் மூவர்க்கும்

அைறைவ திகெவண் ெபாடியாகு மைசவ ெமனமுன் ெமாழிந்தபடி
பைறயு ெமழிலா லயத்துமைடப் பள்ளிப் ெபாடியு மடியர்மடத்

துைறயு மைடப்பள் ளிப்ெபாடியு முயர்கான் ெவந்த ெபாடியுமாம்.

2109

தீக்ைக பு யாச் சூத்திரர்க்குச் சிறப்ப தாகு மைடப்பள்ளி

ஆக்கும் ெபாடிகான் ெவந்தெபாடி யடுப்ப தாகுஞ் சாங்கரர்க்குத்

தீக்குச் சுரர்க்குக் குரவர்க்குத் திருமுன் வழியிற் சுத்தியில்லாப்
பார்க்கு ளிழிஞ ெரதி டத்தும் பாவாய் த த்த லிழுக்காகும்.
2110

அருள்ெசய் தீக்ைக யிலர்ேபாதந் தளித்த பூதி யிைவயாகா

தைரயின் விழுத்த லங்காத்த றைலகம் பித்தல் கவிழ்தன்முதல்

38

பரவு மைறேயா ருத்தூளம் படிவ முழுது நாபியின்ேமல்

அரசர் வணிகர் பட்டம்ேபா லணிவர் சதுர்த்த ெரழுத்தாக

விரல்க ெளாருமூன் றுறவணிவர் விபூதி யணியா தறமாதி

புரவு வலர்நல் விைனெயான்றும் ேபாற்றார் பனுவல் ேபாற்றுவார்.
2112

37

ஒருைக ேயற்ற ெபாடிவிதியி னுஞற்றா நீறு விைலப்பூதி

வைரெசய் பலவு ெமாழித்திடுவர் மாேத பூதி த த்திடுங்கால்.
2111

36

39

ஏத மகற்றுந் திருநீற்றி னியற்ைக யறிந்து த யாதார்

ேவத நவின்ற ெநறிநின்றும் விலகும் பதித ராய்விடுவர்

பூதி யணியார் முகம்புறங்கா டதைன ேநாக்கிற் புைரதீர்ந்ேதார்
தீது கழிய ெவாருநூறு திகழஞ் ெசழுத்ைதக் கணித்திடுவர்.

40

32
2113

நீறு த யார் தவமாதி நிரம்பச் ெசயினு முவர்வித்திற்

கூறு பயனின் றாம்பூதி ெகாண்ேடார் வாளாங் கிருந்திடினும்

வறு
ீ
தவமா திகணி ரம்ப விைளத்ேதா ராவர் ெதன்புலத்தார்க்

ேகறு தினத்தி ன ீறிடுவார்க் கியற்றிற் பூைசப் பயனனந்தம்.
2114

நீட லுறுந்தீ விைனயைனத்து நீற்

விடலா ன ீெறன்றும்

வடில்
ீ
ெவறுக்ைக தருதலினால் விபூதி ெயன்றும் முயிர்ேதாறுங்

கூடு மலமா சிைனக்கழுவுங் குணத்தாற் சார ெமன்றுமட

ேமாட வளர்ேசா திையத் தரலாற் பசித ெமன்று முைரப்பரால்.

2115

பலெதய் வதங்க ளிடரச்சம் பழிபா வங்கண் மடெமன்னுங்

நிலைவப் பிடத்தி னதன்ெபருைம நிகழ்த்த ல தா மடமாேத.
ேவறு

தாகிய தவஞ்ெசயச் ெசன்றங்

கப்ப தத்திைம யாதுநா ேநாக்கின மாக

ைமப்ெப ருங்கணாய் முக்கணும் வார்புன றுளித்த.

சலத்தி ேனழிதரு மரந்தழல் விழியின ீர் ேதாய்ந்த

குலத்துக் கியாவருங் கூறுேப ருருத்திர வக்கம்.

வண்ைம யுங்கரு ைமயுெமன வகுத்தநா னிறத்து

தண்ைம யந்தணர் முதலிய நால்வர்க்குஞ் சாரும். ௬

இருமு கஞ்சிவன் சக்திெயன் றிருவர்தம் வடிவாம்

மருவு மங்கியின் வடிவுமா தர்கள்ெகாைல மாற்றும்.

47

நான்மு கத்தது நான்முக னரர்ெகாைல ெதாைலக்குந்

ேதன்மு கத்தலர் பனிமலர்க் கூந்தலாய் திகைழ

வான்மு கத்தது காலவங் கிப்ெபயர் வரதன்

கான்மு கத்ததீங் குணவினாங் க ெசலாங் கழிக்கும்.
2121

46

ஒருமு கஞ்சிவன் வடிவுேவ தியர்ெகாைல ெயாழிக்கும்

ெபருக ரும்பசுக் ெகாைலயிைனப் ெபயர்க்குமும் முகஞ்சீர்

2120

45

ெவண்ைம யுந்திகழ் ெபான்ைமயும் ெவண்ைமெபான் ைமயுஞ்ேசர்

முண்ைம யக்கமா மணிகளவ் வுைரத்தன முைறேய

2119

44

வலக்க ண ீ ைடப் பன்னிரு மரமிடப் பாற்கட்

நிலத்தி ைனயிரு மரமுமா யினநிகழ்த் தியவிக்

2118

43

முப்பு ரத்தவர் முருக்கலின் மு ந்தி ந் தமரர்
ெசப்பு தற்க

2117

42

அலைக பூதம் ேவதாள மடர்மந் திரத்தா னைலப்புறுத்தும்

கலதி முழுது ெமளிதகற்றிக் காப்புக் ெகாளலாற் காப்புமா

2116

41

48

மூன்றி ரட்டிய முகமறு முகனுரு வலக்ைக

ஏன்ற ணிந்திடின் மைறஞைர யிறுத்திட ெவதிேர

ேதான்று ருத்தைனத் துமிக்குேமழ் முகஞ்சுடர் ேசடன்
ஆன்ற பல்பசுக் ெகாைலதப நியக்கள வகற்றும்.

49

33

2122

எட்டு மாமுக ேமரம்ப னுருக்குரு தாரந்

ெதாட்ட பாதகந் ெதாகுபல தானங்க ேளற்று

முட்டு பாதகம் பிறர்தேமா தனமுகந் துண்டு

விட்ட பாதக மைனத்ைதயுங் கதுெமன வழ்த்தும்.
ீ

2123

ஒன்ப தாகிய முகம்வயி ரவனுருக் கணாதி

வன்ப தாகிய வாளராத் தீங்குகண் மாற்றித்

துன்ப தாகிய ெதாடரறு ெவறுக்ைகக டுறுத்திட்
டின்ப தாகிய முத்தியு ெமண்ைமயி னளிக்கும்.
2124

ஒருப தாகிய முகம்புவி யுண்டவ னுருவ

விரவு தீங்ெகலாம் ெவயில்படு பனிெயன விளிக்கும்.

பந்த நீங்குருத் திரர்பதி ெனாருவர்தம் படிவ

லக்க

முந்து வானிதி யுடனளித் திடும்பயன் முகிழ்க்கும்.

வறு
ீ
ெமய்யுறு வாம்ப

ேமதத்தின் பயனும்

ஊறு மஞ்சனந் தீட்டிய ேவாட க்கண்ணாய்.

சிந்ைத ேவட்டவுஞ் ெசம்ெபானும் வரமுஞ்
ீ
ெசறிக்குந்

அந்த ெமய்துற வடர்த்தெவங் ெகாைலகளு மனுக்கும்.

தாழி ருங்குழ லாய்சுரர் தாபதர் முதேலார்

வாழி நம்ெபருஞ் சிவபுர வைரப்பிைட யுறுத்தும்.
அன்ன ேவழிரு முகம

56

தாமது கிைடத்தான்

மன்ன வார்களத் தணிவது மந்திர முழுதும்

நன்னர் வாய்ைமயிற் பலிக்குநா ளிலெநளி பைடயில்

துன்னு ேமவலர் புறந்தரும் விறன்மிகத் ேதான்றும்.
2130

55

ஏழி ரட்டிய முகெமம துருவுநின் னுருவுந்

சூழ நல்வசி யந்தனித் துகளறத் துறுத்து

2129

54

கந்தன் ெமய்பதின் மூன்றுவாண் முகங்கலந் ததுதான்

தந்ைத தாய்மைன தனயைரத் துைணவைரக் கருைவ

2128

53

ஆறி ரட்டிய திருமுக மாறிரு ெவய்ேயார்

ஏறு மிக்ெகாளி ேமருதா னத்ெதழு பயனும்

2127

52

ஐந்த ேனாடிரு மூன்றைனத் தைலப்ெபயா னனந்தான்

முந்து மாயிர ேமதெமாண் பசுக்கேளா

2126

51

மருவு நாெளாடு ேகாள்பல மண்ைணபூ தங்கள்
பிரம ராக்கத முதலிய ேபதுறப் பு யும்

2125

50

57

சத்தி ெசய்யினு மந்திரங் கணிப்பினுந் தவங்கள்

எந்த நல்விைன யியற்றினுங் கண்மணி யணிந்ேதார்க்

கந்த நல்விைனப் பயன்கெளான் றனந்தமாய் விைளயும்

வந்தி டும்பய னில்ைலயம் மணித

யார்க்ேக. ௮

58

34

2131

இழிஞ ராகமற் றவர்கேளந் திைழநலா ராகக்

கழிக ளூன்முதல் கழித்துணு மாந்தர்க ளாக

ெமாழியும் வான்மணி முடிமிைச த த்தன ராயின்

அழியு நீள்விைன யந்தியி னமதுருப் ெபறுவார்.
2132

59

ேவறு

சிைகயிெனாரு மணிமுடியி னாறாறு

ெசழுங்களெமண் ணான்கு மர்பில்

தைகெபறைவம் பதுகரத்தி ன ீெரட்டு
மணிபந்தந் தனிலீ ராறு

முகமுகமுஞ் ெசறியவிைட முடிந்துேம

ருவுமைமத்து முைறயிற் ெகாள்வார்

புகலமனு வடநூற்ெறட் டதிற்பாதி பாதமுமாம்
பூங்ெகாம் பன்னாய்.

2133

60

வடநடத்தி லனாமிைகயின் மத்திமயிற்
றர்ச்சனியின் மலிேநாய் பாறும்

படர்சினத்ெதவ் வர்களிறப்பர் பரேபாக
வெடய்தும்
ீ
பசும்ெபாற் பாவாய்

உடல்ெவறுத்தார் ேமன்மறிப்பர் கீ ழ்மறிப்பர்
ெநடும்ேபாக முறுதல் ேவட்ேடார்

கடவுண்மணி ெயாலியாமற் பிறர்விழிக்குப்
படாமன்மனுக் கணிப்ப தாகும்.

2134

61

ேமருவிைனத் ெதாடுத்துமனுக் கணித்திடுவர்
வடமறிந்து விரன்ேமன் மீ ட்டு

ேமருவுறுங் காலதைனக் கடவாது

வடந்திருப்பல் விதியா நன்ைம

கூருமணி வடந்தவறி நிலம்வழ்தன்
ீ
முதலான குற்றங்கட்குச்

ேசருநம துருவினுக்குச் ெசயுங்கழுவா
யதிற்பாதி ெசய்வர் தக்ேகார்.

2135

62

விரலிைறபுத் திரசீவஞ் சங்குமணி
படிகமணி விளங்கு முத்து

மைரமணிெபான் மணிகுைசயின் வண்முடிகண்
மணிெயன்ன வகுத்த ெவல்லாம்

பரவுமனுக் கணிப்பதற்கா முைறேயெயான்
றனுக்ெகான்று பயன்மிக் காகுங்

குரவமலி நறுங்குழலா யாதலினாற் கண்மணிேய
ெகாள்வர் சான்ேறார்.

2136

மைனயினுறும் பயன்பசுக்ேகாட் டத்ெதாருப
தாநதியின் மருங்கு நூறாந்

63

35
தைனநிகரா லயத்துெளாரா யிரம்வனத்தி
லிலக்கம்வைர தன்னிற் ேகாடி

நைனெயாழுகு மலர்த்ெதாைடயாய் நமதுதிரு
முன்னிடத்தி னவில ெவாண்ணா

தைனயமணி வடெமடுத்து முைறயுளிமந்
திரங்கணிப்ேபார்க் ககிலத் தம்மா.

2137

64

முத்திெநறிக் ைகையந்து மணிமூெவான்
பான்மணிேசா பனத்துக் கின்ப

ெமத்துநிதிக் ெகாருமுப்பான் மணியவிசா
ரந்தனக்கு விளம்பு மூைவந்

தித்திறத்தின் ெவவ்ேவறு வடமியற்று
வாரறிந்ேதா

லங்கு ேவற்கட்

ைபத்தமணி யரவல்குற் ைபந்ெதாடிக்ைகத்
தரளநைகப் பவள வாயாய்.

2138

65

கண்மணிையக் கண்டவர்க்குப் பயனிலக்கந்
ெதாட்டவர்க்குக் கருதிற் ேகாடி

உண்ைமயின்ெமய் யணிந்தவருக்குக் ெகாராயிரமாங்
ேகாடியுறு ெசபத்த னந்தம்

எண்ைமயிெனய் துறும்பின்ன ெரமதுருவம்
ெபறுவர்பைகக் ெகன்றுந் தாழார்

வண்ைமயுறு மதன்ெபருைம யளப்ப தாங்
குைழகிழிக்கு மைழக்கண் மாேத.

2139

66

ேவறு

திைரதவழ் பாற்கட ேறவர் யாவர்ம்

நுைரெயழக் கைடந்தநா ணுவன்ற வில்வமும்

விைரகமழ் துளவமும் விளங்கத் ேதான்றலின்

உைரெசயு மைவநமக் குவப்புச் ெசய்வன.
2140

துளவினிற் சிறந்தது தூய கூவிளந்

தளிரற முதிர்ந்தது சருக தாயினும்

வள ைல யிரண்ெடான்று மரீஇய தாயினும்

விள யங் கிளவியாய் விலக்கு றாதேத.
2141

68

ைவயகத் துயிர்க்ெகலாம் வளைம நல்குறுஞ்

ெசய்யவட் கவ்வதி காரஞ் ேசர்த்தலின்

ெநய்யணி கருங்குழ னிமைல யன்னதிற்
ெபாய்யறு பூமகள் ெபாருந்தி வாழுேம.

2142

67

69

ேநாயற ேவண்டினு ேநான்ைம ேவண்டினு

மாயிரும் புவியடி வணங்க ேவண்டினுந்

தூயவிண் ேவண்டினுந் துறுத்து மும்மலம்
ஓயநன் முத்திைய யுதவும் வில்வேம.

70

36

2143

எட்டைனத் தைலப்ெபயீ ைரம்ப ேதாதியும்

ஒட்டிய வாயிரம் ெபயர்க ேளாதியும்

ெபட்ெடம தடிமலர்ப் ெபய்யு நற்பயன்

மட்டவிழ் ெதாங்கலாய் வகுக்ெகா ணாதேத.
2144

71

ேவறு

எவ்வளவு நைமப்பூைச யியற்றிடினு மிருநிலத்தின்
அவ்வளவு முபசார மாமதற்ேகா ரளவில்ைல

ெகாவ்ைவநறுங் கனியிதழாய் கூறியவவ் வுபசாரஞ்

ெசவ்விெபற வடியார்கள் ெசயுமுைறயிற் சிறிதுைரப்பாம்.
2145

காைலயுறுங் கடன்முடித்துக் கமழ்மலரா திகல்ெகாணர்ந்து

சீலமுறப் புனேறாய்ந்து திகழ்சந்தி யினிதியற்றிக்

ேகாலமுறு மிடஞ்சுத்தி ெகாலச்ெசய்து ப தியினுஞ்
சாலெவைமப் ேபரன்பு தைழதரப்பூ சைனெசய்து
2146

ெமாய்வளர்மூர்த் தியுமூர்த்தி மானாெமம் ைமயுநிைனந்து
ைகவளர்பூ வானிைறத்துக் கமழ்ந்தவருக் கியநல்கி

74

மஞ்சனசா ைலயிேனக மணிவளர்பா துைகயாக

அஞ்சிைறவண் டினமூசா வல ருகா லருச்சித்துத்

துஞ்சுவிைரப் புைகெயாளியுஞ் சுழற்றிநறும் பாத்தியமுந்
தஞ்சமறு மாசமன வருக்கியமுந் தகக்ெகாடுத்து.

2148

73

ஐவைகச்சுத் தியுமுைறயா லைமத்திலிங்கத் தாசனமு

உய்வைகயிங் கிருெவன்ன வுலெநகிழ ெவைமேவண்டி.
2147

72

75

ேவறு

வைரத்துைர ெயண்ெணய் ெநல்லி மாமஞ்சள் பஞ்ச கவ்யம்

விைரத்தபா றயிர்ெநய் ெசந்ேதன் ேவழைமந் தமிழ்தம் ேவேற

உைரத்தைவந் தமிர்தம் வாைழ யாதிெயாண் கனிநீர் தாைழ

அைரத்திடும் வில மார மருக்கிய மைனத்து மாட்டி.
2149

புலர்த்திெமய் யீர நாண்ேகா வணம்ெபாழி கதிர்ப்பட் டார

நலத்தக வு ஞு ேதய்ைவ நைகமணிக் கலன்கள் வார

மலர்த்ெதாைட பலவுஞ் சாத்தி வளரறு சுைவநா லுண்டி
முைலத்தைலப் பூணா யூட்டி முதிர்சுைவ நறுநீர் நல்கி.

2150

77

பாத்திய மாதி யீந்து பகர்பஞ்ச வாச முய்த்துத்

தூத்தகு வதன நீவச் சுட ைழத் தூசு நீட்டி

வாய்த்ெதாளிர் தீப ேபத மைனத்தும்வட் டித்து நீறு

சாத்திமுன் னாடி காட்டித் தண்குைட கவித்து ேமலால்.

2151

76

வார்தரு கவ ெகாண்டு மருங்குற வைலத்து ெமல்ல

ஏர்தரு கால்ெசய் வட்டத் தினிதுற வசி
ீ ேமலாஞ்

78

37
சீர்தரு ெமழுத்ைதந் ெதண்ணிச் ெசறிெபாரு ளுடேலா டாவி

கார்தரு குழலாய் நந்தங் ைகயிைடக் ெகாடுத்துப் ேபாற்றல்.
2152

ெமாழிந்தவ ீ துபசா ரத்தின் முைறயிது வன்றி யாெனய்

ெபாழிந்ெதாளிர் தீப ேமற்றல் புகழுைமம் புைகயு மார்த்தல்
அழிந்திடு பணியு மற்று மவிர்தரப் புதுக்கல் பாவம்

ஒழிந்திடும் விழாெவ டுத்த லாதியு முபசா ரந்தான்.

2153

உத்தம ரவர்கட் ெகய்தாப் ெபாருள்களு முலகத் தில்ைல

முத்தியு ெமளிதிற் ேசர்வர் முகிழ்ந்தபூண் முைலப்ெபாற் பாவாய்.

81

ஈண்டுநா முைரத்த ெவல்லா ெமழில்வளர் தீக்ைக யில்லார்

ேவண்டினு மவர்கட் ேகாதார் விழுத்தகு ெநறியி னின்றார்

காண்டியா ெலன்றார் சூலக் ைகயினர் ெகள

வல்ேல

நீண்டெமய் மகிழ்ச்சி துள்ள நிமலைர வணங்கி வாழ்ந்தாள்
2155

80

இத்தகு முபசா ரத்ைத யியற்றிேனார்க் கிடர்க ளில்ைல

சுத்தெவாண் புவனத் ெதய்திச் சுகப்ெபருங் கடலிற் றாழ்ந்து

2154

79

82

என்றருள் ெகாழிக்கும் பட்டி யிைறவனா ருைமயாட் கன்று

நன்றுற ெமாழிந்த ேவணி யாதியி னன்ைம கூறித்

துன்றிய ேவணி ேமாலித் துறவர்க்கு நீற்று ேமட்டின்

ஒன்றுறு நீற்றின் ேமன்ைம யுைரக்குவ னுயர்ந்த சூதன்.

83

உபேதசப்படலம் முற்றிற்று,
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2155
------------

35. திருநீற்று ேமட்டுப்படலம் (2156-2196)
2156

ெசந்தமிழ் விளங்கிய ெதய்வ நாட்டிைடச்

சந்தன மால்வைரத் தங்கு மாதவன்

சுந்தரக் கமண்டலஞ் சுரக்குந் தாமிர

உந்தியின் மருங்ெகாரு நகர முண்டேரா.

2157

ேதக்கிய மதுப்ெபாழில் ெசறிக ேசந்திர

ேமாக்கெமன் றியாவரு ெமாழியு மந்நகர்

காக்குநற் பாண்டியன் கருத லார்தைமத்
தாக்கிய தான்மிக ெனன்னு நாமத்தான்.

2158

2

கருமமுந் தானமுங் க சு தீர்சிவ

தருமமும் பு வதிற் றாண்மிக் ெகய்தினான்

ெபாருமுறு பாவத்திற் ெபாருள்ெகா டாைமயின்
ஒருவிய கீ ர்த்தியி னுள்ளம் ைவத்திலான்.

2159

1

அத்தகு தான்மிகற் கைமந்த கற்பினாள்

ெகாத்ெதாளி வி தருங் ெகாடிமின் ேபாறலால்

3

38
வித்துரு லைதெயன விளம்பு நாமத்தாண்

முத்தமிழ்க் கல்வியு முற்றக் கற்றுளாள்.
2160

அழகினிற் கல்வியி னாரு ெமாப்பிலா

மழைலயங் கிளவியாண் மதுரச் ெசந்தமிழ்

பழகிய மாதர்கள் பலர்தற் சூழ்தரக்

கழகமுள் ளவர்கள்ைக விதிர்ப்ப ைவகுவாள்.
2161

நறவுகு ெபாழில்விைள யாட்டி னண்ணியும்

முறுமகிழ் பண்ைணயு முஞற்றிச் ெசல்லுவாள்.

6

இன்னண மிவள்பயின் றிருக்கு நாள்வயிற்

ெகான்னவில் ெகாங்கண ேதயத் துள்ளவன்
மன்னிய நான்மைற முழுதும் வல்லவன்

முன்னுநல் விைனபு ந் ெதாழுெகா ரந்தணன்.

2163

5

புறநகர்க் குழாத்ெதாடும் ேபாந்து ெமன்மலர்

ெவறிகமழ் வருபுனல் விைழவுற் றாடியு

2162

4

7

ேவறு

திகழுெமவ் வளனும் பைடத்துயர் மகாராட்
டிரெமனுந் ேதயநன் றாளுந்

தகுபிர தாப மகுடெனன் றைரயன் றைழத்ெதழு
ெபரும்புக ழுைடயான்

நகுகதிர் மணிப்பூந் திைரதவழ் கங்ைக
நதிக்கைர யிைடத்துலா பார

மகனிலம் வியப்பத் தூங்குவான் ெசன்றா
னதுெத ந் தாவயி னடுத்தான்.

2164

8

மைறெநறி ெமாழிகண் மைழெயனச் ெசா ந்து
மாசறச் ேசாதைன ெகாடுத்தான்

குைறவறு தவத்தா னிவெனனக் கருதிக்
ேகாமகன் றூங்கிய துலாத்தின்

நிைறதரு ெபாருள்க ளைனத்ைதயு மளிப்ப
நிகழ்ந்தேப ருவைகயி ேனற்றுப்

பைறதரு தனது பதிவயிற் புகுதப் படருவா
னின்னது நிைனந்தான்.

2165

9

உயர்முதல் வருண முதித்ததும் ேவத

ெமாழுக்ெகாடு பயின்றுெதள் ளியது்

ெசயிருறு விைனயிற் றீர்ந்துநற் கதியிற்
ேசர்வதற் ேகதுவாக் காது

மயர்தரு பாவம் தளர்ந்தரு நரகின்
மறிதரத் தானமிக் ேகற்றிங்

கயர்வதற் ேகது வாக்கிேனன் கற்ற

வறிவும்வந் துதவிய தின்ேற.

10

39

2166

பு ந்ததீ விைனையப் ேபாக்குதற் கான
புைரயறு வழிக்ெகாள லன்றி

வி ந்திடுந் துயர முழப்பதிற் பயெனன்

ேமவுமிப் ெபாருெளலா மறத்திற்

ெசா ந்துவார்ந் ெதாழுகுந் தாமிர பருணித்
தூயநீ ரதனிைட விைனகள்

இ ந்தற படிது ெமனமதித் தூர்புக் கில்லவ
ெலாடும்ெவளிப் பட்டான்.

2167

11

ெநடுபடு கானும் வைரகளு முரம்பு நிரம்பிய
பழுவமும் பவளக்

ெகாடிவளர் புண

மணிெகாணர்ந் ெதறியுங்

குளிர்தகு கானலுங் கடந்து

முடிகுைலத் தள்ளன் முைலத்தைலப்

ெபாறிப்ப முைறமுைற கைடசியர் பதிக்குங்

கடிமலர்க் கழனிக் கன்னிநா ெடய்திக் கேசந்திர
ேமாக்கஞ்ெசன் றடுத்தான்.

2168

12

ஆங்ெகாரு மருங்கு தாமிர பருணி யணிமணித்
துைறயின்வா னளவும்

ஓங்கிய வரசி ன ீழலி னைசந்திட் டுயங்கிய
ெசல்லல்கண் முழுது

நீங்குறு ெபாழுேத யிறுதிவந் தடுப்ப நீங்கின
னுடலிைன விடுத்துப்

பாங்குறு மந்தப் ேபாதிேய யிடமாய்ப் பயின்றன
னரக்கனாய் மாேதா.

2169

13

ேவறு

கணவ னின்னுயிர் விடுத்தலுங் ைகயற்று மைனவி

உணர்வ ழிந்தழு திரங்கிப்பி ெனாண்ெபாரு ணம்ைமத்
தணவு றும்பிறர் ெவளவுவ ெரனவது தன்ைனப்

பிணர ைரச்ெசழும் ேபாதியின் ெபாந்தினுட் ெபய்தாள்.
2170

ெபாருண்ம ைறத்தபூங் ெகாடியனாள் புல்லிய ெகாழுநன்

உருைவ ெவந்தழன் மடுத்தன ெளாருதின முழுது
மருவி கண்ெகாள வழுதழு திரங்கிமா ழாந்திட்

டிருநி லம்விழுந் திறந்தனள் வழிவரு நாளால். ௫
2171

15

கனகங் காத்துய ரரசினிற் கடுந்துய ருழந்து

பனவ னாகிய வரக்கனின் றனன்படர் தவத்தீர்

விைனயி ன ீங்குற வூக்கினும் விழுத்தவ மில்லார்க்
கைனய தாகுேமா வாகுறா தரும்ெபாரு ளிருந்தும்.

2172

14

ெப து ேமாங்கிய வத்தகு பிப்பில நிழலில்

ெத ய ேவாதிய வித்துரு லைதெயனுந் ெத ைவ

16

40
வி யும் வார்புனல் விழுநதி ேதாய்தர விைழவுற்

று ய வாயமுந் தானுமுற் றவணடுத் திருந்தாள்.
2173

இருக்கு ெமல்ைலயின் மரஞ்சிைல ெயனுமிைவ தைமயும்

உருக்கு மின்னிைச யாழ்தழீஇ யுளர்ந்துபா டினளால்

தருக்கின் ைவகிய தன்ைமயுங் கவினுமா டகங்கள்

திருக்கி யாெழழூஉந் திறத்ைதயு ேநாக்கின னரக்கன்.

2174

ேகாைத மல்கிய குழலிையக் குறுகுது ெமன்னாப்

ேசாதி மல்குெபண் ெகாம்பிைனத் துன்னின னரக்கன்.

மாடு வழ்தர
ீ
வள ளங் ெகாடிமறிந் தாங்கு

நீடு வார்குழல் வித்துரு லைதவிய னிலேமற்

ெதருண்டு மாற்றெமான்

யம்பிலள் திகழ்நிறங் கருகி

சுருண்ட பூங்குழ லைலயெமய் துளங்கினாள் ெப தும்.

அைடய லார்க்குரு ேமறன தான்மிக வைரயன்

உைடய ளாவேளா ெவனப்ெபருந் துயருளத் துழந்தான்.
பிரம ராக்கதன் பிடித்தன ெனனச்சிலர் ேபச

கரவி லார்தைம யைழத்தனன் காவலன் கடுப்பின்.

மல்ல ன ீங்கில ளதுகண்டு தான்மிக னிந்த

ல்ெலமக் குறுங்ெகால்

ெசல்ல றீர்ந்தில ெதன்ெசய்ேக ெனனத்ெதரு மந்தான்.
அடிய

24

ன்னைல யரக்குதற் ெகளிவருங் கருைண

குடிெகா ணாரதன் குைறவற நல்விைன வளர்க்கு

முடிெகாள் ேவந்தனுக் கிரங்கிமுன் னடுத்தனன் ேவந்தன்

படியின் மாதவன் பதமலர் பணிந்தனன் பண்பால்.

2181

23

வல்ல வாெரலா மந்திரத் தைலவர்கண் முயன்று

வில்லின் மாதுேபால் ேவறுேமா

2180

22

விரவி டாகிைன ேமாகினி பூதேவ தாளம்

பரவு ேபய்முத லானவற் றியல்ெபலாம் பயின்ற

2179

21

புைடயு ளார்ெபாருக் ெகனச்சிவி ைகயிற்ெகாடு ேபாந்தார்

நைடயின் மாமயில் ெவன்றவிந் நங்ைகதான் பிணிைய

2178

20

மருண்டு ேநாக்கினள் பிதற்றினள் மருங்குளார் வினவத்

ெவருண்டு ேநாக்குவார் விதுப்புற ேவறுபட் டனள்வார்

2177

19

பாடு மாடகத் திவவியாழ் பாணியின் வழுக்கி

பீடு ேசார்தர விழுந்தனள் ெபயர்ந்தன ளுணர்வு.
2176

18

மாது மற்றிவள் ேபால்பவர் ைவயகத் தில்ைல

ேபாதி யின்குளிர் ெகாம்பிைனப் ெபாருக்ெகன விடுத்துச்

2175

17

அம்ைம நல்விைன சாலவு மாற்றிைன யன்றி

இம்ைம நல்விைன ெயதிரற வட்டிைன
ீ
யிைனைய

25

41
மம்ம

ன்னலின் மறுகுவ தடாெதன மணிேவற்

ெசம்மல் வந்தன ெமனமுனி ெசயிர்தபக் கூறும்.

2182

மைறகள் பல்கைல முழுவதுந் ெதள்ளிய மைறஞன்

அறியு மந்திர முழுவதுங் கணித்துய ரறிஞன்

நிைறயு ெமாண்ெபாரு ணிகழ்த்திய தானத்தி ேனற்றுப்

ெபாைறயி ருந்தனு நீத்தவன் புல்லிய வரக்கன்.
2183

பாதி மாெதாடு மிரசத மன்றினிற் பரதஞ்

ேவதன் யாகஞ்ெசய் விழுத்தகு குண்டெமான் றுளதால்.

நண்ணு நீற்றிைனத் த த்தவர் விைனெயலா நசிக்கும்

உண்ைம யீதுநீ ெயாண்ெடாடி மைனவிையப் ேபாதந்

வரநி லாவுமந் நீற்றிைன வடிெவலாந் திமிர்தி

சுரர்கள் ேபாற்றுறு நாரதத் ெதான்முனி மைறந்தான்.
உைரத்த மாதவ ெனான்கழ லுவந்ெததிர் வணங்கி

டிைரத்து ராவிய கடற்பைட ெயாடுமினி ெதழுந்தான்.
பழன மல்கிய கன்னிநா ெடனும்பதி தணந்து

விழவு மல்கிய வாதியம் புரத்ைதேம வினனால்.

உந்தி யம்புன லுறுமுைற யுவைகயிற் படிந்தான்

தந்து குண்டிைகத் தீர்த்தமு நங்ைகக்காட் டினனால்.

33

நீற்று ேமட்டிைன யடுத்ெதாளிர் நீற்றிைன யள்ளிப்

ேபாற்று காஞ்சியம் புனல்கமண் டலப்புனல் ெபாழிந்திட்
டாற்றன் மன்னவ னங்ைகயிற் குைழத்துெமன் ேறறல்

ஊற்று பூங்குழ லாளுடன் முழுதும்பூ சினனால்.

2190

32

அந்த ணர்க்கரும் ெபாருள்பல வார்த்தினன் காஞ்சி

சுந்த ரந்தவிர்ந் திருந்ததன் றுைணவிையத் ேதாய்த்தான்

2189

31

மழைல வண்டின முல்ைலயின் மதுவுணுங் கானுங்
குழவி ெவண்மதி தவழ்தரு குன்றமுங் கடந்து

2188

30

விைரத்த பூந்ெதாைட ேவம்பிைன யாக்கிய ேவந்தன்

அைரத்த சாந்தணி யரும்பிளங் ெகாங்ைகமா திைனக்ெகாண்

2187

29

பிரம தீர்த்தமும் ெபய்வைள யுருவினிற் ெபய்து

விரவு தீவிைன யரக்கன்விட் டகலுெமன் றுைரத்துச்

2186

28

அண்ண லார்திரு வருளினா ன ீறதில் வளரு

ெதண்ைம தீர்நதிக் காஞ்சியி னிரும்புன லழுத்தி.
2185

27

ஆத லாலவன் மந்திர மாதிகட் ககலான்

ேசாதி நாயகன் சுரர்ெதாழக் குயிற்றுேப ரூ ன்

2184

26

நீறு பூசலு ேந ைழ மாதுட னின்றும்

பாறி யாங்ெகாரு பாைறயிற் படீெரன விழுந்து

34

42
கீ றி நீண்முடி ெகழுமிய பிரமராக் கதன்றான்

கூறு தீவிைன யுடலிைனக் ெகாம்ெமன விடுத்தான்.
2191

விடுத்த வவ்வயின் விண்ணவ னாயினன் விமான

மடுத்த தன்னதி ேனறின னரசைன ேநாக்கித்

ெதாடுத்த தீவிைன ேயைனயுந் தூயனாக் கிைனெயன்
ெறடுத்து நன்னய மியம்பின ெனய்தினன் றுறக்கம்.
2192

36

மம்மர் நீங்கிமுன் ேபாலுணர் ெவய்தினண் மாது

ெசம்மன் மன்னவ ேனாக்கினன் சிந்ைதயிற் களித்தான்
வம்ெமன் றன்னவ டைனக்ெகாடு மறுவலுங் காஞ்சி
விம்மி ரும்புனல் படிவித்தான் விதியுளி மாேதா.

2193

35

37

பத்துக் ேகாடிெயாண் ெபாருளிலக் கம்பக நூற்றுப்

பத்துக் காமரு ப கர் நூறுபல் கலனும்

பத்திக் ேகெயளி வரும்பட்டி நாதர்க்குக் ெகாடுத்துப்

பத்தர்க் காம்ெபாருள் பண்ெபாடு பலவும்வ ீ சினனால்.

38

21994 வணங்கி நாதைர விைடெகாண்டு வல்விைன தீர்ந்த
அணங்கி ேனாடகன் கழனிசூழ் கன்னிநா டடுத்து

நிணங்ெகாள் ேவலவ ெனடிதுவாழ்ந் திருந்தன ெனன்ப

பிணங்கு றாதநூன் முைறயுளி யறெமலாம் ெபருக்கி
2195

பரவு நீற்றுேமட் ெடாளிர்ெபாடி ப த்தவர் தமக்குப்

பிரம ராக்கத ேமயன்று ெபயர்வது மலடும்

விரவு ேநாயும்ெவவ் விடருந்தீ விைனயுேம வுவன

வரநி லாவுபல் ெபாருள்களும் வானமும் வடும்.
ீ
2196

39

40

துறந்த மாதவத் தீர்திரு ேமட்டினிற் சுடருஞ்

சிறந்த பூதியின் ேமன்ைமையச் ெசப்பின மிப்பால்

அறந்த வாதவ ராற்றுறும் விேசடபூ சைனயும்

உறந்து ேகண்மிெனன் றுைரத்திடுஞ் சூதமா தவேன.

41

திருநீற்று ேமட்டுப்படலம் முற்றிற்று

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2196
---------

36. விேசட பூைசப்படலம் (2197-2220)
2197

சித்திைரத் திங்களிற் ேசர்ந்த சித்திைர

ஒத்தபூ ரைணயி

ரரவத் ெதாங்கலின்

அத்தனுக் ெகண்ெணயா திகண்மிக் காட்டிநற்
பத்தியி னணிெயலாம் ப ந்த ணிந்தேரா.

2198

பல்வைக யன்னமும் பல்சிற் றுண்டியும்

பல்வைகக் கனிகளும் பண்பி

ட்டுேவார்க்

1

43
கல்வளர் விைனெயலா மனுங்கு ேமதக

நல்விைனப் பயெனலா நணுகு ெமன்பேவ.
2199

2

ேவறு

இடப மதியிற் பூரைண யிையந்த விசாகத் திருநாளிற்

கடிமிக் குயிர்க்கு முப்பழமுங் கனிவி னாட்டி யாவின்பால்

உடன்ெவந் ெதடுத்த நறுமாங்கா யூட்டி யிைறவன் பதந்ெதாழுேவார்

அடல்வல் விைனகள் புறங்ெகாடுப்ப வமலனுலகத் தினிதமர்வார்.

3

2200 நறுநீர் சுற்றி னுறத்ேதக்கி நாற்கான் மணிப்ெபான் மண்டபத்தின்

உறுகா தலினாற் ெபருவளங்க லுறுத்தி யிைறவன் றைனயிருத்திப்
ெபறுநீர் ைமயினால் வசந்தவிழாப் ேபசு மிடப மதிெயடுத்ேதார்க்

கிறுேநாய் பலவும் ேப ன்ப ெமய்தும் ேபாக மிைடயடுத்ேத.
2201

மிதுன மதியிற் பூரைணயின் விரவுங் ேகட்ைடத் திருநாளிற்

புதிய மணிமண் டபம்வட்ட மாகப் ெபாலிவித் ததின்முக்கட்
பதிைய யிருவிப் பலபழமும் பாங்கி னாட்டி நிேவதிப்ேபார்

கதிர்ெசய் ெமளலிக் கடவுளர்கள் கழல்ைக கூப்புங் கதியைடவார்.
2202

5

உைரத்த வானித் திங்களினுத் திரத்தி னுைமயாள் கணவனுக்கு

விைரத்த தயில முதற்பலவு மிதப்ப வாட்டி யலங்க த்து

நிைரத்த பலநிேவ தனமு நிேவதித் தினிது ேபாற்றுேவார்

திைரத்தண் கடல்ைவ யகம்ேபாற்றுந் ேதவ ேதவ ெனனத்திகழ்வார்.
2203

4

6

ஆடி மதியிற் பூரத்தி லகில முயிர்த்த பார்ப்பதிதன்

ேதாடு வி தா மைரப்பதங்க ெடாழுது வணங்கிப் பூசிப்ேபார்
பீடு வி யும் விழுச்ெசல்வம் ெபருக வாழ்ந்து கைடநாளிற்

ேசடு வி யு மவளூலகிற் ெசன்று ேபாகந் திைளப்பாரால்.

7

2204 சிங்க மதியின் மூலத்திற் சிந்ைத யினிது மகிழ்கூர

மங்ைக யிடப்பா லைமத்தபிரான் மலர்த்தாட் கமலம் பூசித்துப்
ெபாங்கு சுைவயி னறும்பிட்டுப் ெபாற்ப வூட்டுந் தவத்திேனார்
நுங்க விைனகள் ெபரும்ேபாக நுகர்வ ருலகம் புறக்கணித்ேத,

2205

கன்னி மதியின் வைரயுயிர்த்த கன்னி மகிழப் ேபரன்பான்

மன்னு நவராத் தி பூைச மரபி னியற்று முைறைமேயார்

நன்ன ருலகம் பணிேகட்ப நைவதீர் ெசல்வத் திைடமூழ்கி

முன்னுங் கதியி னினிதுறீஇ முடிவி லின்ப நுகரவாரால்.
2206

9

துலாவண் மதியிற் பூரைணயிற் றூய வன்னங் கீ ற்றிளெவண்

நிலாைவ முடித்த ெபாலஞ்சடில நிமலற் காட்டும் ெபருந்தவத்ேதார்
கலாவு மன்ன ெமாேராெவான்று தனக்குக் கற்ப ெமாேராெவான்று
குலாவு சிவேலா கத்ெதய்திக் ேகாதி லின்ப நுகர்வாரால்.

2207

8

வருேதண் மதியிற் காத்திைகநாண் மல்கும் விைழவிற் பூசித்துக்

கருதார் புரங்க ணைகத் ெத த்த கடவுண் மகிழ் விளக்கிடுேவார்

10

44
குருவார்ந் தினிய நறுநாற்றங் ெகாழிக்குஞ் ேசாதி யுருவினராய்
ஒருவா திைமேயார் பணிேகட்ப வுயர்ந்த கதியி னுவப்புறுவார்.

2208

11

சிைலமா மதியின் ைவகைறயிற் றினமும் பூைச யியற்றுேவார்

ெதாைலயா மலமுந் திமியவருட் டுைறயிற் குளிப்ப ரம்மதியின்

நிைலயா திைரயி ெனய்யாட்டி நிக ல் கலைவ யினிதணிேவார்

அைலயா தருளிற் கலந்தின்ப வாழி படிவ ரக்கணேம.

12

2209 மகர மதியிற் ப யூர்ந்து வரதன் வரக்கண் டிைறஞ்சுேவார்
புக ல் ப யூர்ந் துயர்கதியிற் புக்குப் ேபாக நுகர்கிற்பார்

பகரு மைனய மதிப்பூசம் பரமர் பாதம் பூசிப்ேபார்

துகண்முற் றி ய ேமலான துறக்க மாண்டு வடைடவார்.
ீ

2210

மாசி மகத்திற் சிவநிசியியின் மழுமா ேனந்தி மலர்ப்பாதம்

பூைச பு ேவார் தாம்ேவட்ட ேபாக முழுதுங் ைகக்ெகாள்வார்
ேதசு திகழ்பங் குனிமதியுத் திரத்திற் சிறந்த திருவிழா

ஆைச யுடன்ெசன் ேறத்திேனா ரன்ேற முத்தி ெபறுகிற்பார்

2211

13

14

வருடப் பிறப்ேப மதிப்பிறப்ேப வளரு மயன ேமா ரண்ேட

கருது முவாேவ பதினான்ேக க சில் பதின்மூன் ேறெயட்ேட
ெபாருவில் ேசாம வாரெமனப் புகன்ற விவற்றிற் பூசிப்ேபார்

திருகும் விைனயின் றிருக்கறுத்துச் ெசயிர்தீர்ந் தருளி னினிதமர்வார். 15
2212

ெமாழிந்த தினங்க டமிற்பூைச முடியா ேரனு முடித்தபயன்

ெபாழிந்து கருைண யுலாப்ேபாதும் புனிதர் திருப்பங் குனிச்சாறு

விைழந்து பணிேவார் விைனமுழுதும் விளிய வினிது ெபற்ேறகித்

தைழந்த ெபரும்ேபா கத்தழுந்தித் தைலவன் பாதந் தைலநிற்பார்.
2213

ெவன்று விளங்குங் ேகாமுனிவன் முதலா ேனார்கள் விைழந்ெதடுத்த

அன்று ெதாடங்கி யிதுகாறு மமலன் றிருப்பங் குனிச்சாறு
நன்று பு ந்து த சித்து நைவதீர் முத்தி யைடந்ேதார்கண்
மன்ற வளவி னடங்கிடார் மணிவா

2214

திசூழ் ைவயகத்தில்.

17

பட்டிப் ெபருமா னினிதூரும் பசும்ெபாற் ெகாடிஞ்சிக் கூவிரத்ேதர்

இட்டுத் ெதாடுத்த வடமமர ெரறுழ்த்ேதா ளவுண

ருபாலுந்

ெதாட்டுப் புவிேயா ருருவினராய்த் துவன்றி யீர்ப்ப ெரனினன்பான்
ஒட்டித் திருப்ப்ங் குனிவிழா வுவப்ேபார் ெபருைம யுைரப்பாரார்.
2215

16

18

ேவறு

மரகத வல்லி பங்கன் மான்மியந் ெத க்கு மிந்தப்

புரவருள் புராணந் தன்ைனப் பூசிப்ேபார் படிப்ேபார் ேகட்ேபார்

உ ைமயிற் ெபாருள்க ளாய்ேவா ருவப்புறத் ெத ப்ேபா ெரல்லாம்

வி புகழ்ச் சிவேலாகத்தின் ேமவியா னந்தந் துய்ப்பார்.
2216

வடித்தினி ெதடுத்த ேபரூர் வள்ளலார் புராணந் தன்ைனப்

படிப்பவர்க் கன்னஞ் ெசம்ெபான் ப க

சிவிைக மற்றுங்

19

45
ெகாடுப்பவர் ெவறுக்ைக ெயன்றுங் குைறவில ராகி வாழ்ந்திங்

கடுத்துயர் சிவேலா கத்தி னரும்ெபரும் ேபாகந் துய்ப்பார்.
2217

பிப்பில வனத்ெதஞ் ஞான்றும் ெபரருள் வழங்கி ைவகும்

ஒப்பறு பட்டி நாதர்க் குவப்ெபாடு சிறப்புச் ெசய்ேவார்க்

ெகப்ெபரும் பயன்க ளுண்டா மப்ெபரும் பயன்க ளூண்டாஞ்

ெசப்பிய புராணந் தன்னிற் சிறப்பினி தியற்று ேவார்க்ேக.
2218

நனிதவ முழந்து ேவட்கு ைநமிச வனத்ேதா ெரல்லாங்

அனகன தருைள யுன்னி யானந்தந் திைளத்து வாழ்ந்தார்.

22

மன்னிய ேபாதி ைவப்பின் வதிந்ெதைன யீர்த்து மூவாத்

தன்ைனெயன் னாவாற் பாடித் தமியேனன் றைனயு மாண்ட

முன்னவ னாதி நாதன் முக்கெணம் மாைன யல்லாற்

பின்ெனாரு ெதய்வந் தன்ைனப் ேபசுேமா ெவனது ெசந்நா.
2220

21

எனமகிழ் சிறப்பச் சூத முனிவர னியம்பக் ேகட்டு

கனிெவாடு மிைறஞ்சிப் ேபாதிக் கடிவைரப் பமர்ந்த முக்கண்

2219

20

23

மாமைற முனிவர் வாழ்க மரகத வல்லி ேயாடும்

பாமலி புலவர் ேபாற்றும் பட்டிநா யகனார் வாழ்க

காமரு ெவள்ளி மன்றிற் கண்ணுத னடனம் வாழ்க

ேகாமனு நீதி வாழ்க குவலயம் முழுதும் வாழ்க.
விேசட பூைசப்படலம் முற்றிற்று

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 2220

திருச்சிற்றம்பலம்

ேபரூர்ப்புராணம் மூலம் முற்றிற்று

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