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2
திருநூற்றந்தாதி

அவிேராதி ஆழ்வார்

* திருமயிைலயில் ேகாயில் ெகாண்டிருந்த சமண சமய தீர்த்தங்காரராம்
ேநமிநாதைரப் ேபாற்றித் துவங்கும் ஓர் சீர்மிகு அந்தாதி நூல்

ேநமிநாதர் துதி
மறேம முனிந்து மயிலாபு

நின்று மன்உயிர்கட்கு

அறேம ெபாழியும் அருள் ெகாண்டேல அதரம் சிவந்த

நிறேம க ய ஒண்கண் மாணிக்கேம ெநடுநாள் ஒளித்துப்

புறேம தி ந்த பிைழ அடிேயைனப் ெபாருத்(து) அருேள 0
நூல்
பூக்ெகாண்டு ெபான் உலகம் ெகாடுப்பாைன புலவர் ெசஞ்ெசால்

பாக்ெகாண்டு முத்தி பணிக்க வல்லாைனப் ைபங் ேகாகிலங்கள்
கூக்ெகாண்டு ேசரும் குளிர் பிண்டியாைன குணம் புகழ்வான்

மாக்ெகாண்டல் வழ்துளி
ீ
எண்ண என் ேபய் மனம் மால் ெகாண்டேத

1

ெகாண்டல் கண்டீர் ெகாைடகுன்று கண்டீர் புயம் என்று ெகாண்ேட

ெதாண்டர் கண்டாைர எலாம் துதியா வண்ணம் ெதால் உலகில்

பண்டு கண்ேட அறியாப் ெபாருள் ஈய என் பாக்கியத்தால்
கண்டு ெகாண்ேடன் பிண்டி நீழலின் கீ ழ் ஒரு கற்பகேம

2

கற்பகேம கருைணக் கடேல கடல் ேபால் குணத்து எம்

பற்பதேம பகடிப் பைகவா பரைவப் புனல் ேமல்

புற்பதேம அன்ன ெபாய்க்குடி வாழ்ைகையப் ேபாகவிட்டு உன்

நற்பதேம அைடந்ேதன் சுமந்து ஏகு நளினம் ஒத்ேத

3

ஒத்து அகலா மதி ஒன்றிரண்டு ஒக்கும் ஒள் ெபான் குைடக்கீ ழ்
அத்த கல்யாணம் ஓர் ஐந்துைடயாய் அடிேயாம் எனும் ெமய்ப்

பத்தர்களாய் உைனப் பற்றி நின்ேற விைனப்பற்(று) அறுக்கும்

எத்தர்கேளா ெபறுவார் இைறவா நினது இன் அருேள

4

அருளடு எழும் அறஆழி அப்பா பிறவாழியில் பாய்

இருள் ஓவிய கைர ஏற உய்ப்பாய் இந்தியங்கள் என்னும்

மருள(டு) உழலும் மனத்து என்ைன ஆள்ெகாண்ட மற்(று) உனக்கு
ெபாருேளா புவனங்கள் மூன்ைறயும் ஆள்ெகாள் ைக புண்ணியேன

5

புண்ணியம் ஆன ெசம்ெபான் தைள ேபாலப் ெபால்லா விைனயால்
பண்ணிய பார இருப்புத் தைள ப ந்(து) ஏற உய்த்தல்

கண்ணிய ெவம்கதிர்க் காந்தம் கண்டீர் கதிர் மாமதி ேபால்
தண்ணிய வான்குைட மூன்றுைடயான் அடித் தாமைரேய

6

3

தாமைரேய எத்தவங்கள் ெசய்தாய் சகம் மூன்றினுக்கும்

தாம் அைரேச என்று சாற்றுவ ேபாலும் முச்சத்திரத்துத்
தாமைரேசர் திருைவத் திருமார்பில் த த்தவர் ெசந்

தாமைர ஏய் சரணம் தைலேமல் ெகாண்டு தாங்குதற்ேக

7

தாங்கு வைளக்கரச் சக்கர வாழ்ெவா(டு) அத்தாமைரேமல்

பூங் குவைளக் கண்ணினாளடு புல் உடன் ேபார்த்த ெகாண்மூ

நீங்கு வைளத் திகழ் நீள் சுடர் ேபால் விைன நீங்கலும் புக்(கு)

ஆங்கு வைளத்த மூ ஒளியான் ெமய் அடியவர்க்ேக

8

அடிேயன் அறிவற்(கு) அழகியவா தவம் ஆடகம் ஆம்

ெகாடி ேசர் நிைற மதில் ேகாபுரக் ேகாயில் குற்ேறவல் ெசய்ய

முடி ேசர் அமரர்கள் ெமாய்த்(து) எங்கும் நிற்பர் ெசார்க்கம் குனிப்பர்

ெதாடி ேசர் புயத்துச் சுேரந்திரர் ேசர் பைணத் ேதாளியேர

9

ேதாளா மரச்ெசவித் தூரா வயிற்றுச் சுமடர்க்(கு) எல்லாம்

வாளா இருக்க வரம் தருேமா வஞ்சம் அற்ற ெநஞ்ெசா(டு)
ஆள் ஆனவர்க்கு அல்லது ஆயிரக்கண் இந்திரற்கும்

ேகளா முதல் ெபாருள் ேகட்டார்க்(கு) உைரக்கும் எம் ேகவலிேய

10

ேகவலம் உற்பத்தியாம் அளேவ கிளர் பூசைனக்கு என்று

ஏவல் இயற்றும் அவ் இந்திரனுக்கு முன் எண்குணத்(து) எம்

காவலைனக் கவிப்பார் வைளப்பார் முைளப்பார்கைளப் ேபால்
மூ உலகத்துள்ள நால்வைகத்ேதவரும் முன்னுவேர

11

முன்ைன என் வல்விைன ேபாக்கி முக்குற்றத்ைத நீக்கி

பின்ைனயும் நல்க அைமயும் ெபரும பிறப்பறுத்த

உன்ைனயும் என்ைனயும் அன்றி மற்(று) ஒன்றும் உள்ளாமல் உள்ளம்

தன்ைனயும் நின் அருள் ேபால் வசமாக்கித் தரப்ெபறிேன

12

ெபறுவது மூ உலகு ஆளும் ெபருைம அருைம ெபாய்ம்ைம
ெதறுவது நாதைனச் சிந்திப்பது சிறு முள்ளி ெமாய்க்கும்

அறுபதம் ஆம் என ஐம்புலன் ேமல் விழுந்(து) ஆவதங்கட்கு
உறுவதும் ஏதும் உறாததும் ேபைதகள் ஓர்கிலேர

13

ஓர்கின்றிைல உைன ேயானிகள் ேதாறும் பல் ஊழி உய்த்தும்

ஆர்கின்றிைல இன்னும் ஆைச ெநஞ்ேச இனி அந்தகனார்

சார்கின்ற ேபாது உனக்குச் சரண் ஆர் ெசால்லும் தாமைரப் ேபாது

ஊர்கின்ற பாதர் அல்லால் உ யார் மற்று ஒருத்தைரேய

14

ஒருத்தரும் மத்தர் ேபால் உணரார் உயர் ஓம்பும் எங்கள்

திருத்தரு மத்தர் அல்லாச் சிறு மானிடர் ேசர்ந்தவர்க்குத்

தருத்தரு மத்தைரேயாடு விண்ேணார் பதம் தந்து பின்னும்
அருத்தரும் அத்தைர ஆதி பட்டாரகராம் ப ேச

15

4
ப த்த மலர் பதத்தார் உருக்ெகாண்டு ைபந்ேதாலும் நஞ்சும்

உ த்து உமிழ் சர்ப்பம் எனத்துறவார் ெதாண்டர் ஓங்கு உலைக

அ த்தும் அளித்தும் அழிப்பவர் ஆத்தர் என்று ஆபரணம்

த த்தும் உடுத்தும் தவம் ெசய்குவார் ஒத்து அவம்ெசய்பவேர

16

அவம் ெசய்கின்ேறன் என்று அறிகின்றேத இல்ைல அந்தம் இலாச்

சிவம் ெசய்கின்றான் எங்கள் தீர்த்தப் பிரான் திருவாய் ெமாழிந்த

தவம் ெசய்கின்றாய் இல்ைல தானம் ெசய்தாய் இல்ைல நீ நடுேவ

எவன் ெசய்கின்றாய் இந்தியம் ெசான்னவா ெசய்யும் என் ெநஞ்சேம

17

என் ெநஞ்சேம இடேம உைடத்ேத இந்திராதி விண்ேணார்

முன்னம்ெசய் பன்னிரண்டு ஓசைனத்தாய் முழு மாமணித் தூண்

மன் இஞ்சி மூன்ெறாடும் மானாங்கண முதல் ஏழ்நிலத்துப்

ெபான்னின் சிநாலயம் ஆயிற்று அன்ேறா எங்கள் புங்கவர்க்ேக

18

புங்கவன் பூரணன் புத்தன் புராதனன் பூண் புைனயாச்

சங்கரன் சக்கரன் தாமைரேயான் எனத் தாவில் ெசங்கண்

சிங்கவன் ேபரைணத் தீர்தைனத் தீவிைனத் ெதவ் எனும் ேபர்

மங்க அன்ேறா ெவள்ைள வாள் ெகாண்ட வரைன
ீ
வாழ்த்துவேத

19

வாழ்த்துதி நின் புகழ் வாழ்த்த வல்லாைர தம் வாய் வலத்தால்

பாழ்த்துதி ெசய்து உைனப் பாடாதவர்கைளப் பல்விைனக்ேக

சூழ்த்துதியாம் அறியாச் சுழல் துன்பப் ெபருங் குழிக்ேக

ஆழ்த்துதி ஆர்வமும் ெசற்றமும் நீக்கிய அச்சுதேன

20

அச்சும் அல்லா அல்லுமாம் எழுத்து ஆதியும் அந்தமுமாம்
வச்சது எல்லா மதி நூலும் ெபாதிந்து மந்திரமாய்

ெமச்சும் எல்ேலாருக்கும் ேவண்டிற்று அளிப்பது ெமய்தவத்ேதார்
நச்சும் அல் ஆர் குைட மூன்(று) உைட நான்முகன் நற்ெபயேர

21

ெபயர்த்து அன்பர் இம்பர் நண்ணாைம நல்கும் ெபருைமச் சரணாம்
புயத்து அம்பராம்பர ேபாற்றி விண்ணப்பம் அப் புன்ெநறித்(து) உன்
நயத்து அன்பிலாெராடு தீவிைனத் ெதவ் என்று நாட்டிய நல்
சய தம்பேமா நம்ப நின் திருவாயில் தனித்தம்பேம

22

தம்பத்தின் ேமல் புைழ ஏ(ழு) உள ஆக்கித் தமித்து ைவத்த
கும்பத்திெனாடு நிகர் ஒக்குமாம் குணிப்(பு) இன்றி ஐந்தாம்
பம்பத்தி காயம் பணித்த பிரான் பசும் தாமைரத்தாள்

ெசம்பத்தியால் வணங்காச் சிறியார் தம் சிரத்திரேள

23

சிரத்திரள் நான்கிலன் ஐம்பைட ஏந்திலன் திண் சிைலயால்

புரத்தியம் கைளயும் ெபாடி ஆக்கிலன் ேபாதி என்(று) ஓர்

மரத்திரள் ேசர்த்து பல் மாயம் ெசால்லான் எந்ைத மன்உயிர்க்கு

பரத்திரயங்கள் பணித்த பிரான் எங்கள் பண்ணவேன

24

5
பண்ணவனார் சகம் மூன்றும் ஓர் மாத்திைர பார்க்கும் எங்கள்
கண்ணவனார் தன்ைம ேகட்டறியார்ெகால் களிகைளப் ேபால்
விண்ணவன் காற்றவன் ெவந்தீ அவன் வி நீர் ெபாதிந்த

மண்ணவன் மற்று எல்லாம் அவேன என்னும் மானிடேர

25

இடர் ஆர் பவக் கங்குலின்கண் மற்(று) என்ைனயும் காண ஒட்டாப்

படர் ஆர் விைனத்ெதால் இருள் ேபய் இ யப் ைபம்ெபான் அைண ேமல்

அடர் ஆர் மலர்ப் பிண்டிேயாடும் புகுந்து என் அகத்(து) இருந்த

சுடர் ஆர் விளக்ைக ெமய்ஞான அங்குலி ெகாண்டு தூண்டுவேன

26

தூண்டு திண் ேதர் உருள் ேபால்ச் சுழன்று ெதால் ேயானிகட்ேக

மீ ண்டு ெகாண்டு ஏகும் அவ்ெவவ் விைனக்(கு) அஞ்சி நின் ெமய்ச்சரணம்
பூண்டுெகாண்ேடன் இனிப் ேபாக ஒட்ேடன் ெபாருளாக என்ைன
ஆண்டுெகாண்டாய் அறஆழி ெகாண்ேட ெவன்ற அந்தணேன

27

அந்தரம் ேமல் ஒரு மந்தரம் வந்ெதன அம்மலர் ேமல்

வந்த பிரான் அடிக்(கு) அன்பிலர் ஆயின் மைறயவேரல்
நிந்தர்கள் சாதியில் நீசர் கண்டீர் அந்த நீசரும் அச்

சுந்தரன் ேநசர்கள் ஆயின் விண்ேணா னும் சுத்தர்கேள

28

சுத்திையச் தானுைடச் ெசால் அரும் பல்குணத் ெதால் சுகத்த

சித்திையத் தா என்று ெசப்புகிேலன் முதல் சீவன் உள்ளிட்டு

அத்திையத் தான் உள்ளவாறு அைறந்தாய் அடிவிட்(டு) அகலா
பத்திையத் தா அது முத்தி ெபற்றாறின் பதின் மடங்ேக

29

மடங்கலின் ஆசனம் வார் தளிர்ப் பிண்டியும் மாமதில் சூழ்

கிடங்கு அலர்ச் ேசாைலகள் நாடக சாைலகள் ேகடில் விண்ேணார்

அடங்கலும் ஆர்கின்ற ஆடகக் ேகாயிலினும் அடிேயன்

முடங்கல் மனாலயேம இனிதாயிற்று எம் முத்தனுக்ேக

30

முத்தன் என்ேகா முதல் மூர்த்தி என்ேகா சகம் மூன்றினுக்கும்
அத்தன் என்ேகா எைன ஆளி என்ேகா அடிேயனுைடய

சித்தன் என்ேகா பத்தர் ெசல்வம் என்ேகா விைனத் ெதவ் ஒன்றிலா

நித்தன் என்ேகா பிண்டி நீழலின் ேகாைவ நிரந்தரேம

31

நிரந்தரம் நான்ைம நிைறந்(து) இருந்தானும் நின்றார்கைளப் ேபால்
தரம் தரம் என்ேறா அருள் ெசய்வ(து) தன் தைலேமல்

கரம்தர நின்று ஒருகால் வணங்கப் ெபறின் காமர் ெசல்வப்
புரந்தர ேலாகம் புழக்கைடஆகும் எம் ேபாலிகட்ேக

32

ேபாலிப் ெபாருளுைடப் புல் ெநறியாம் அப் புலி கிடக்கும்

காலிச் சிறுெநறி ேபாய்க் கழிவழ்வர்
ீ
கழியா வளத்த

ேமலின் ெபருெநறி வேட
ீ
புகின் பிண்டி ேவந்தன் எம்ேகா
நூலின் பகர் ெசந்ெநறிப்ேபாய் புகுமின் ெநாடிவைரேய

33

6
வைர அம்பு காய்எ

மா களாய் அவ்வயி

ெசய்த

திைரயம் புகாக் கடல் பூக்கடலாகத் தியானம் எனும்

நைரயம் புகா விைனத் ெதவ் ெவன்றவா நன்று நாயடிேயன்

நிைரயம் புகா நல்ெநறி பணித்து ஆள்ெகாண்ட நின்மலேன

34

நின்மா மலர்ப்பதம் தாங்கும் நிைர இதழ்த் தாமைரைய

வன்மா எனக் ெகாண்ட மற்(று) அதற்குக் ெகால் வான் கருப்பு
வில் மாறைனச் ெசற்ற வரீ ெமன்ேபா(து) என வற்றிருப்ப
ீ

ெபான் மார்பு அளித்த அப் புண்டரீகாலயப் ெபான்னினுக்ேக

35

ெபான் குண மாமணிப் பூந்துகில் ஆதிப் ெபாருள் அடிேயன்

முன் ெகாணர்வர்ீ என்றும் ஓர்க்கிக்கிேலன் இம் மூ உலகு

நன்(கு) உணர் ேகவல நாயகேர முன்பு நானுைடய

என் குணம் யான் ெபற எம்ெபருமாைன இரக்கின்றேத

36

இரக்கும் ெதாழில் ஒழிந்து யாேம இனி இந்த ஏழுலகும்

புரக்கும் ெபாருளுைடேயாம் புலவர்ீ வம்மின் பூமி எல்லாம்

நிரக்கும் ெபாருள் குைவ யாைவயும் நீர் நிைனயாத எலாம்
சுரக்கும் சுரபி கண்டீர் பிண்டிநாதன் தன் ெதால்அறேம

37

ெதால்அறேம பைடயாய் உைட அச்சுத நாயகன்தன்

நல்லறம் ேமவி இந்நாற்கதி நீக்கிலர் தீக்கதி ேசர்ந்து

அல்அறம் ேமவுவர் என்(று) அைறத்தாலும் அறிவிலிகள்

புல் அறம் ேமவுவர் ேபாகத்தின் ேமலுள்ள ேமாகத்திேல

38

ேமாகங்களால் சில மூர்த்திகள் கண்டது முற்(று) உணர்ந்து எம்
ேசகங்கள் தீர்க்கும் அேசாகர் ெசால்லாவது துன்மதிகள்

யாகங்கள் ெசய்தும் இருந்தைச தின்றும் ஈர்ங் கள்ளடு ஒக்கும்

ேபாகங்கள் ஆர்ந்து தம் ெமய்யடும் ேபாய்ப் புகும் ெபாய் முத்திேய

39

முத்தின் ெபாலி குைட மூன்றுைடயார்க்கு இரண்டின்றி ஒன்றாம்

பத்திப் ெபரும் பதம் அல்ல உண்ேடா பசி ேநாய் முதலாம்

புத்திக் கிேலசங்கள் நீங்கிப் புக்கார்க்(கு) என்றும் ேபாதல் இல்லாச்
சித்திப் ெபயர்ப்பத் தனம் புகுவார் கட்குச் ெசவ்வழிேய

40

வழுவது அல்லா வதம் வல்லன தாங்கி வரத மற்று உன்

குழுவது எல்லாம் நின் திருஉருவாய்க் ெகாண்டு குற்றம் உற்றால்
அழுவது அல்லாது அறியா மகப் ேபால் அடிேயன் நின்ைனத்

ெதாழுவது அல்லாது முழு(து) உணர்ந்தாய்க்கு என் ெசால்லுவேத

41

ெசால்லார் பிறர்க்கு இதம் சூழார் தமக்கு அரண் சூழ் ெபாருள் ேமல்
கில்லார் நைசவிடக் ேகளார் திருஅறம் ேகள்வியினும்

ெகால்லா வதத்து எங்கள் ெகாற்றவன் கூறு நல் தவத்ேத

நில்லா நிரயத்து நிற்பான் இருக்கின்ற நீசர்கேள

42

7
நீசரணாம் இடம் கண்டு ெகாண்டாய் ெநஞ்ேச நின்(று)இலங்கும்

ேதசு அரணாம் ஒளி மூன்(று) உைடயான் இரு ெசஞ்சுடெராடு
ஏய் சரணார் அரவிந்தங்கள் அல்லால் சுமந்து ஈன்(று) எடுத்த
தாய் சரேண தந்ைததான் சரேண ைநந்து சாமவர்க்ேக

43

சாமைர சங்கு சிங்காசனம் மாசனம் சதுரங்கம்

ேசாமைர ெவல் சுடர் ெவண் குைட நன்ெகாடித் துங்க மன்னர்
காமரசு ஆன அத்திகள் ஆதல் கண்டாலும் ெதாண்டர்
பூமைர ேமல்வரும் கற்பக நீழல் புகுகிலேர

44

புகா நின்ற ஞாயிறு ேபாகின்ற ெசல்வமும் பூம்புனலுள்

ெதாகா நின்ற துய் மணல் ஒக்கின்ற சுற்றமும் ேசார்ந்(து) இளைம
உகா நின்ற ேமனியும் ேமல் உதவா என்று உைன அைடந்ேதன்

நடா நின்ற தாமைரேமல் நடந்(து) ஏகிய நற்றவேன

45

நற்றவர்க்கு சித்தி நல்க வல்லார்க்கு இரு நால் விைனயும்
ெசற்றவர்க்குச் ெசய்ய தாமைர ஏறிச் ெசவ்ேவ நடக்கக்

கற்றவர்க்கு குரு(டு) ஒத்து உழல்ேவற்கு நற்காட்சி தந்து

மற்றவர்க்குச் ெசய்வ(து) ஆள் அல்ல(து) ஏதும் ைகம்மா(று)இைலேய

46

மாறா மனம்ெகாண்டு வாேனார் ெதாழும் பிண்டி வாமன் ெமய்ந்நூல்

ேதறா(து) ஒழிந்த சிறு மானிடர் என்ப தீ முதலாய்

நூ(று)ஆயிரம் ெகாைல ேநானா(து) எழுந்து விழுந்து ஒருகால்
ஆறா ெநடுந்துயர் ஏழாம் நரகம் அைடபவேர

47

அைடயுமவர் உைம என்கண்டு அைடகுவர் ஆசனமும்

குைடயும் முதலிய விண்ேணார் குயிற்றிய ெகாய்சகம் ேசர்

உைடயும் அறுசுைவ ஊணும் ஒண் பூணும் ஒன்னாைர ெவல்லும்

பைடயும் பைட விழியாரும் இல்லாத பரம்பரேர

48

பரம்பற்றி நீங்க ஒட்டா விைனப் பாசம் ெமய்ப் பாவைன வாள்

அரம் பற்(றி) ஈர்த்து அடிேயன் உய்யப் ேபாம் வண்ணம் ஐவைகப்பூஞ்

சரம் பற்றினான் வலி சாய்வித்த வரைனத்
ீ
தன் புகழ் ேபால்
வரம் ெபற்ற ஞானிைய மாசற்ற ேசாதிைய வந்திப்பேன

49

வந்திக்கவும் புகழ் வாழ்த்தவும் தாழ்த்தில வானம் எல்லாம்

கந்திக்க ேமற் ெகாள்ளும் கார்க்கமலத்(து) எந்ைத தாள் கமலம்

சிந்தித்தலும் பண்ைடத் தீப்ப ணாமத்துத் தீவிைனயால்

பந்தித்தைவ பண்ைட நுண்துகளாகிப் பறந்தனேவ

50

பறந்து புக்குப் பரவாதிகள் துன்னும் படுநர(கு) உன்

அறம் தைலப் பட்டவர்கட்(கு) அைடத்ேத நிற்கும் ஆர்வம் உள்ளிட்(டு)
இறந்த முக்குற்றத்(து) எம் ஈச நின் ேநயர்கட்(கு) என்று எதிேர
திறந்து நிற்கும் சித்தி நல்நகர் வாயில் திருக் கதேவ

51

8
கதெமாழி தீர்மின் கறுவுகள் ேதய்மின் கருைண ெநஞ்ெசாடு

இதெமாழி கூறுமின் இன் உயிர் ஓம்புமின் எப்ெபாழுதும்

சுதெமாழி ேகண்மின் சுகம் மிக ேவண்டின் துறவர் ெசான்ன

வதெமாழி ஏல்மின் இைவ சிநனார் திருவாய் ெமாழிேய

52

ெமாழித்ேதன் இயம்பு மும்மூடர் ெசால் ெகாண்டு முைனவன் ெமய்ந்நூல்
பழித்ேதன் மய கள் ெசால் ெபாருள் ெகாண்டுைமப் பானல் அன்ன

விழித்ேதன் எழும் குரலார்க்(கு) இடர் ெகாண்டு விலங்குகள் ேபால்

கழித்ேதன் மதி மந்த மாேய அருமந்த காலத்ைதேய

53

காலம் கழிெதாறும் ேகாலம் கழியக் கறுத்த குஞ்சி

நீலம் கழிதர நீரும் கழி தீர் நிருமலன் தாள்

மூலம் கழிதல் ெசய்யாது உய்ம்மின் என்னினும் மூர்க்கர் அந்ேதா

ேவலம் கழி விழியார் வைலக்ேக பட்டு வழ்வேர
ீ

54

வடும்
ீ
விைனகளின் பந்தமும் ெமய்ம்ைம வி த்(து) உைரத்த
நீடு மலர்ப் பிண்டி நின்மல நின் மலர்ப்பாத நல் நீர்

ஆடும் அவர்க்கு அரமங்ைகயர் ஆடுவர் அண்ணல் நின்சீர்
பாடும் அவைர இம் மூ உலேகார்களும் பாடுவேர

55

பாடுவேன சிலபாதகத் ேதவைரப் பல்ெநறி ேமல்

ஓடுவேன நின் ஒருெநறி கண்டு பண்டு உன்ைன உன்னா

ேவடுவேனன் நின் அறத்திைன வித்தி விைளத்(து) உணப்ெபற்று
ஆடுவேன இன்னும் ஆருயிர் ேவட்ைட அதிசயேன

56

அதி ேசாகேமாடு அயலார்கைளப் ேபால் அடும் கூற்றம் வந்தால்

மதி ேசார்தர மயங்கிக் கிடேவாம் மலர்ேமல் நடந்தார்

துதி ேசர் இைண அடியாம் துைணய(டு) அவர் ெதால்அறமாம்

ெபாதி ேசாறு உைடயம் இைடேயாம் இனித்தனிப் ேபா ெநறிக்ேக

57

ெநறிச் ெசன்று ஒருவண்ணம் நின் அறமாகிய நீள்நிைலச் ெசந்

தறித் தங்கிய என் மனத்தனி யாைன தைள ப ந்து ஐம்

ெபாறிப் பன்றிேயாடு ஐம்புலன்களும் புக்கு அழியாமல் இன்னும்
குறிக் ெகாண்டு அருளு கண்டாய் பிண்டி நீழல் குணதரேன

58

குணதரேர முனி மங்ைகயேர ெகாைலேநர் விலங்ேக
பணதரேர முதல் நால் சுரேர அவர் பாைவயெராடு

அணதரு ேநமி அரதனேர என ஆறிரு மாக்

கணதரர் ஏறு ெசந்தாமைர காண் என் கருந்தைலேய

59

கருந்திைர காணினும் ெவள்நைர காணினும் காட்சி உள்ளிட்டு
அரும் திரயம் தந்த அண்ணைலக் காண்கிலர் ஆர்கலிவாய்

வரும் திைர ஓய்வதும் ேபாம் புனல் மாய்வதும் மாத்திைரயில்
பருந்து இைர ெகாள்ள ெமய் வழ்வதும்
ீ
காணும் பளகர்கேள

60

9
பளகர் எல்லாம் மனப்பாரம் ப த்தனர் பல்விைனக்ேக

உளகர் எல்லாம் ஒத்(து) ஒவ்வா ெநறி நின்றனர் ஓட க்கண்
அளக ெமல் ஓதியர்க்கு ஆர்வம் இல்லா அற ேவந்த அந்தச்

சளகர் அல்லாத சதுரர் நின் ேவடம் த த்தனேர

61

ேவடம் த த்து விதி அந்த க்க ஒழுகி ெமய்ந்நூல்

பாடம் த த்து உண்ைமப் பாரா முனிவ ன் பாய் அ மான்

பீடம் த க்க இருந்த ெபம்மான் அறம் ேபணல் இன்றி

மூடம் த த்து எண்மயத்து நின்றார் நல்லர் மும்மடிேய

62

மும்மடி சூழ்ந்த முழு ஒளி நாதர் எழும் சுடருக்கு

அம்மடி நல்ல அடிஇைண தாங்கினும் நண்ணுதற்குத்

தம் அடிேயன் மனம் ேபால் அற்ேறா தைலமீ து ெகாள்ள

வம்மின் அடிேகள் என்ன மாட்டா முள

மதுமலேர

63

மலம் ேதாய் வயிரும் அம்மா நரகங்களும் மண்ணும் விண்ணும்

கலந்ேத கிடந்த உல(கு) ஒரு மூன்றும் கவர்தரும் ஐம்

புலம்ேதாய் ெபாறி உைடப் ெபாய்த் ேதவர்கள் புல் ெநறிபுக்கு

அைலந்ேதன் அரவிந்த ஊர்தி இனி என்ைன அஞ்சல் என்ேன

64

என்ைன இம் மண் உலகத்ேதார் இயற்ைக இைறவர் அல்லாத்

துன்னய வாதிகள் ெசால் ெபாருள் நம்புவர் தூமணிேசர்

ெபான் எயில் மன்னிய புங்கவ அங்(கு)அவர் ெபாய்ைம கண்டும்
பின்ைனயும் நின் அறம் ேதறார் கிடந்து பிணங்குவேர

65

பிணங்ேகாம் எவெராடும் ேபேராம் சிநன் அறம் ேபர் பைடத்தும்

குணம்ேகாடிய குபதம் ெகாடும் ேதவர்தம் ேகாயில் கண்டால்

வணங்ேகாம் மனம்ெகாண்டு வாழ்த்துகிேலாம் அவர் மானிடேராடு

இணங்ேகாம் எழுைமயும் என்கடேவாம் அவ் இருவிைனக்ேக
இருவிைனக்ேக ேவைல ஒரு விைன நீ எ

ேசர்பு

66

ேபால்

உருவிைன எனும் அருவிைன நீ ஒருவர்க்கு மில்லாத்

திருவிைன நீ எண்திைச முகன் நீ சிறந்து ஓங்கு பிண்டித்

தருவிைன நீ அருள் சக்கரம் ஏந்திய சங்கரேன

67

சங்ைக அஞ்சார் தளர் ேநாய்க்கு இைடயார் தழல் ேபால் விழித்து
ெவங்கயம் சா னும் ெமய்ந் நடுங்கார் விைரயார் களபக்

ெகாங்ைக அம் சாயலர் ேகாலம் நம்பார் வரும் கூற்றம் உள்கார்

பங்கயம் சார் பத பங்கயத்தான் அடிப் பத்தர்கேள

68

பத்தர் நல்சித்தைனப் பன்னிரண்டு ஓசைனப் ெபான் எயில் ேசர்

அத்தைனப் பண்டு அறியாைமயின் யான் அனந்தம் உயிர்கட்(கு)

எத்தைன தந்ைதயரும் தாயரும் ஆயினன் இன்(று) எனக்ேக
எத்தைன தந்ைதயும் தாயரும் ஆனர் என்று எண்ணுவேன

69

10
எண்ணுைடய மாைலயடு ஈர்பைட ெகாண்(டு) இடத்தும் வலத்தும்

ெபண்ணுைடயார் சிலர் ேபைதகட்கு ஈசர் ெபரும் திைசயாம்

நுண்ணுைட நாதர் நுவன்ற அருங்கலம் ஆகிய முக்

கண்ணுைடயார் இந்தக் காசினி ேமல் நமக்கு ஈசர்கேள

70

ஈசன் என்றாலும் இைறவன் என்றாலும் இலங்(கு) ஒளி முத்

ேதசன் என்றாலும் ெமய் தீர்த்தன் என்றாலும் சித்தித் திருவின்

ேநசன் என்றாலும் ெநஞ்சுள் இருந்து இந்த நீள் நிலத்ேதார்

ேபச நின்றார் தமக்கு ஏயும் நின்றார் அவர் ேபரர்கேள

71

ேபராயிரத்து இருநான்(கு) உைடயாைனப் பிறங்கிய நல்

சீராயிரத்தில் சிறந்துைடயாைன நல் சித்தி ெசய்யும்

காராய் இரத்தினம் மூன்(று) அளிப்பாைனக் கவிைத ெசய்யா(து)
ஆராய் இரத்திர் அறியாதவைர அறிஞர்கேள

72

அறிேயாம் அரும் தமிழ் ஆ யம் ேகட்டிலம் ஆகமத்தும்

வறிேயாம் மதுரக் கவிகள் அல்ேலாம் மனம் ேவண்டிய ஐம்

ெபாறியடு உழல் புன்ைமயிேலாம் எம் புலைம எலாம்

முறியடு அலர் பிண்டியார் அடியார் எனும் முக்கியேம

73

முக்குற்றம் நீக்கிய நின் குணம் முன்பு உணராைமயினால்

புக்குற்ற தீக்கதி ேபாக்கின எத்தைன ேபானவற்றுள்

அக்குற்றம் ஆனது எலாம் அடிேயன் குற்றம் ஆட்புகுந்ேதன்

எக்குற்றம் எய்தினும் எம்ெபருமானது இனிக்குற்றேம

74

குற்றம் விட்டார் குத்தி மூன்றுைடயார் ெசற்று ஈர்ந்து அடினும்

ெசற்றம் விட்டார் திரு ேமனி எல்லாம் ெபருமாசு விம்ம

வற்ற விட்டார் விைன மாசு உதிர் பிண்டி வாமன் அல்லால்
சுற்றம் விட்டார் திைசசூழ் துகிலார் நம் ெதாழும் ெதய்வேம

75

ெதய்வதம் ேவ(று) ஒன்று ேதடுகின்றீர் விைனத் ெதவ் இரண்டால்

ைநவ(து) அலாது முத்திக்கு நண்ண ீ ர் இருநால் விைன தீர்
ஐவத நாதர் அறுபதம் ேபா(து) என்(று) எழுபதம் ேசர்ந்(து)

உய்வது அல்லால் உமக்(கு) உபாயம் மற்(று) ஒன்(று)இைலேய

76

ஒன்(று) அறியீர் முழுவதும் உணர்ந்தீர் உணர் ஒன்றும் இல்லா

வன் தறி ேபால்பவர் வந்(து) உம்ைமத் தாழ்ந்திடின் மற்(று) அவர்க்கு

நன்(று)அறி ஞானம் ெகாடுத்(து) உண்ைம காட்டுதிர் நாமும் இவ்வாறு
என்(று) அறியாதவர் எம்ெபருமான் ஒக்க இச்சிப்பேர

77

இச்சிநேன புவனத் திருநாயகன் என்(று) எவர்க்கும்
நிச்சயமாக உணர்த்துதற்காக நிலா வி த்து

முச்சகம் உற்று நிழல் ெசய முப் புவேனந்திரராம்

தச்சர் சைமத்(து) உடன் ைவத்தார் நாதன் முச் சத்திரேம

78

11
சத்தியேம ஒன்று சாற்று கின்ேறன் சமயங்கள் எல்லாம்

கத்தி அஞ்ஞானேம கவல்கின்றேத கைடச் சாரம் எய்தும்

முத்தியும் ஏதம் முதல்வனும் ஏதம் முதல்வனும் உற்

பத்தியும் நாசமும் ஒன்றும் இல்லாப் பரம் சுடேர

79

சுடர் மண்டலம் சுர துந்துபி ெதய்வத் துவனி சிங்கப்

படர்மண்டல அைண பிண்டி ெவண்சாமைர ெபய் மல ன்

அடர் மண்டல மைழ அம்ெபான் குைடமும்ைம ஆம் அடிேயாம்

இடர் மண்டலம் ெகடுப்பார்க்(கு) இைமேயார் ெசய்யும் எண் சிறப்ேப

80

சிறப்பின்றி இவ்வாழ்(வு) என்று ேதேவந்திரர் ெதாழும் தீர்த்த நின் சீர்

மறப்(பு) இன்றிேய என்றும் வாழ்த்தப் ெபற்றால் மைனயான வற்றிற்கு

அறப்பின்றி ஆயிைழயார் இன்றிேய ெசன்று அைடபவர்க்கு ஓர்

இறப்பின்றிேய ெவளியாய் நின்ற வ(டு)
ீ
எமக்(கு) என் ெசய்கேவ

81

என்ெசயலாம் விைனகாள் உமக்(கு) எங்கைள யாம் பிறர்பால்

இன்ெசய வாய் அவர் ேகள்வைரத் ேதவர் என்று ஈண்(டு) அறமாய்க்

ெகான் ெசய ேவண்டும் குபதர் அல்ேலாம் குைட மூன்(று) உைடயார்

தன் ெசய பாதங்கள் கண்டு ெகாள்ள ீர் எம் தைலமிைசேய

82

மிைசயார் தைச இருள் ேமவார் நைறமது விண் ெபறினும்

இைசயார் ெகாைல ெபாய் களவு அறியார் இளம் ேதாைகயர் மாட்டு

அைசயார் ெபாருள் வைரந்து ஐவைரப் ேபணுவர் ஐம்புலன் ேமல்
நைச ஆறிய பிண்டியார் அடியார் எங்கள் நாயகேர

83

நாயகத் ேதவர்தம் நல் முதல் ேதவைர நாள் மலர் வான்
மீ அகத்ேத வர ேமற்ெகாள்ளும் ேதவைர ெமய் அடியார்

வாயகத் ேதவரும் வண்புகழ்த் ேதவைர மாற்றி ெநஞ்ேச

நீஅகத்(து) ஏவைர இத்தைன நாளும் நிைனத்தைனேய

84

நிைனத்தைன ஆயினும் வாழ்த்திைன ஆயினும் நீயும் ெநஞ்ேச
திைனத்துைண நல் அறம் ெசய்தைன ஆயினும் ேசர்ந்தவைரப்

பிைனத்தைன வந்தைன ெசய்ய ஒட்டாப் பிண்டியாற்கு அ ேதா

உைனத் தைனேய ஒக்க இத்தைன நாளில் உயர்த்துைகேய

85

ைகத்துக் கடி(து) அடும் காஞ்சிரம் தின்பவன் தீங்கனிையத்
துய்த்துச் சுைவ கண்டபின் விடுேமா சுரராய் நரெராடு

ஒத்துத் தி பவர்க்(கு) அன்புெசய்வார் உம(து) ஒண்ைம கண்டால்
ைவத்துப் பி வர்கேளா பிண்டி நீழல் எம் மாமணிேய

86

மணி ஆபரணமும் மாசில் ெவண் தூசும் வம்(பு)ஆர் மலரும்

அணியாத அழகிய அண்ணல் கண்டீர் ெபண்ணின் ஆைசவிடாப்

பிணிஆர் முைட உடல் ேபய் அைனயீர் பிறழ் பூங்கரும்பின்

திணி ஆர் வ சிைலத் ேதம் கைணக் காமைனச் ெசற்றவேர

87
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ெசற்றது காதிகள் தீர்ப்பது அகாதிகள் திக்(கு) அறியப்

ெபற்றது ேகவலம் ேபசுதல் ேகவலம் ெபண் முதலாய்ப்

பற்றது தீர்த்த எம் பாவைன தீர்த்த எம் பாவம் அற்றால்

அற்ற(து) உன் ேமல் துதியாைரயும் ஏற்றுதி ஆள் படிேன

88

படினும் படார் தவம் பாத்துண்பதும் இலர் பார்த்திபர் ஈந்து

அடினும் அடாதன ெசய்ைக அஞ்சார் அடியார் தம் அன்பு

ெகடினும் ெகடா அருள் ேகவலி ேபால் அயல் ேதவர் நல்கார்

விடினும் விடார்கள் மித்தாக்கள் கர்த்தாக்கள்ெகால் ெவவ்விைனக்ேக

89

விைன வரும் ஆறும் அைவ ெவல்லும் ஆறும் மித்தாச் சமயத்து
அைனவரும் மாறுெகாள நிற்கும் ஆறும் உலகம் எல்லாம்

நிைன(வு) அரும் ஆறு ெபாருள் நிற்கும் ஆறும் நிைறந்த நல்நூல்
புைனவு அரும் ஆறு புகு கடல் ேபாலும் எம் பூரணேன

90

பூரைணயால் பதினால் கயிற்று ஒக்கப் புவனம் எல்லாம்

நீர்அைண மாருதம் தாங்கியது ஒக்கும் நிவந்த சிங்கப்

ேபர்அைணயார்க்கு இைணயாரும் இல்லா ெப ேயார்க்கு விண்ேணார்
பார் அைணயா அடிதாங்கச் ெசந்தாமைர பா த்ேத

91

பா ைட ஈர்இரு நூற்(று) ஐம்பத்தி எட்டுப் பத்தாம் பவணத்து

ஓர் எழுேகாடி எண் ஒண்பான் இலக்கம் உயர்ந்த கற்பத்து

ஓர் இயல் ேயானி ெதாள் ஏழாயிரச் சின்னம் எண்ண ஒண்ணா
சீ ய வந்தரர் ேசாதிடத்து சர் நல் ேசதியேம

92

ேசதியம் முப் புவனத்(து) இரு கூற்றமும் தீர்த்தர் உள்ளிட்(டு)

ஏ(து) இல் குணத்தார் வணக்கம் ஓர் ஐந்தும் இயல் ெபயேராடு
ஆதி எழுத்தும் அருகனும் மவ்வும் ஒன்(று) ஆதி ஐந்து ஈறு

ஓதி நிைனப்பன் விைனத் துகள் ஓடி ஒளிந்திடேவ

93

ஒளி வந்த நீழல் உயர் பிண்டி ேவந்தன் ஒருத்தனுேம

விளிவந்து ேவண்டும் விபூதிகள் நல்கும் ெமய்ப் ெபாய்ைய நம்பிக்

களிவந்து அவாெவாடு ைகவந்தவா ெசய்யும் ைகயர் பின் ேபாய்
இளிவந்து வாழ அருமந்த ஆருயிர்க்கு என் வந்தேத

94

வந்தன ெவள் நைர ேபாயிற்று உவாய் மக்கள் யாக்ைக ெபற்றும்
நம் தனமாய் ஒன்று நாடிற்றிலம் பிண்டி நாதைனச் ேசர்ந்(து)

உய்ந்தனம் இன்று பண்டு ஓதனம் தின்று இன்ெசாலார் தனம் ேசர்ந்(து)
இந்தனமாக நல் சந்தன ேவர் ெபற்று எ ந்தனேம

95

எ தின்று ேபாதல் இழுப்புண்டு ேபாதலின் நாயடு பல்

ந

தின்று ேபாதல் அல்லால் ெமய் நில்லா நமன் தூதர் வந்தால்

க

தின்றிடா அ

அ (து) இன்று ேபாதுதல் எண்ண ஒண்ணா(து) அதுனுக்கு முன்ேன
ஏந்(து) அைணயான் அறம் ைகக் ெகாள்மிேன
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ெகாண்மூ ஒருபருவம் ெபாழிந்(து) ஆங்(கு) இரு ெகாட்பினுள் பார்
உள் மூ இருவைகக் காலத்திைட உல(கு) உய்யக் ெகாள்ளும்
எண் மூவர் அல்லது ஈசர் அல்லாைம நல் ஈசர் என்று

திண் மூடர்கள் ெதாழும் ேதவர் ெமய்க்காட்டித் ெதளிவிப்பேர

97

ெதளிக்கும் திருெமாழித் திக்(கு)உைடத் ெதால்சக முக்குைடக்கீ ழ்

அளிக்கும் திருஅருள் ஆழி எம்மான் அடி ஐம்புல நீர்க்

குளிக்கும் தி விதக் குற்றத்து மும்மதத்து எம் மனமாம்

களிக்கும் சரம் அைணக்கும் பைணத்தாள் இைணக் கந்துகேள

98

கந்தாதிகள் என் கசிந்த ெநஞ்சகக் கடி நாறும் பூஞ்

ெசந்தா(து) இைணய பிண்டியார் திருப்பாதத்துச் ேசர்ந்தும் இன்ெசால்
அந்நாதிைய அணி மாமலராய் அணிந்(து) அடிேயன்

முந்தாதி வல்விைன ெவல்வன் எல்லா னும் முந்துறேவ

99

முந்திய ேபரன் பின் மூ உலகு ஏத்த முனி இந்திரெராடு

எந்ைத பிரான் அங்(கு) எழுந்தருளும் ெபாழு(து) ஏற அங்(கு) ஓர்

தந்தி ெபறாது என்றும் வாசி ெபறாது என்றும் தாழ்வுைடேயன்

புந்தி ெபறாது என்றும் ேதவர் ெபான் தாமைரப் பூக்ெகாண்டேத
திருநூற்றந்தாதி முற்றிற்று

நூல் ஆசி யர் பற்றி . . . . .
பூக் ெகாண்டு நாளும் புனிதன் திருஅறம் ேபாற்றி நின்று

நாக் ெகாண்ட ெசஞ்ெசால் அவிேராதி நாதன் நவின்ற ெமய்ந்நூல்

பாக் ெகாண்டு நாளும் பணிந்தும் நிைனந்தும் படிக்க வல்லார்
தீக் ெகாண்ட வல்விைன ேசரார் சிவகதி ேசர்குவேர

சிந்தா குலம் இல்ைலத் தீவிைன ேபாம் ெசய்ய தாமைரயாய்

வந்து ஆத க்கும் மடெநஞ்சேம மறவா(து) இருக்கக்

ெகாந்(து) ஆர் அலங்கல் குைட ஒரு மூன்றுைடயான் குணத்ைத
அந்தாதி ஆக அவிேராதி ஓதிய ஆகமேம
'விேராதி'யின் எதிர்மைற 'அவிேராதி'

விேராதகுணம் அல்லது விேராதி அற்றவன்
(*)

மயிைல = மயிலாப்பூர் என்பதன் ம

உ. 'மயிலார்ப்பில்'

என்பார் அப்பர் படிகள். ெசந்தில், அன்பில், நாஞ்சில்

ேபான்று ஓர் 'இல்' ஈற்று இடப்ெபயர். ெதன்ெசன்ைனயில்
கடற்கைர ஓரமாக அைமந்த ெதான்ைம வாய்ந்த ஓ
" ஒருெபருங் கடவுணிற் பரவுது ெமங்ேகான்

ர்.

மல்ைல ேவந்தன் மயிைலக் காவலன்

பல்லவர் ேதான்றல் ைபந்தார் நந்தி " - நந்திக்கலம்பகம்

" புன்ைனயங் கானல் மடமயிைல " - சம்பந்தர் ேதவாரம்.
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" ெதால் மயிைல வாயிலான் அடியார்க்கும் அடிேயன் "

- சுந்தர மூர்த்திநாயனார். " மயிைலத் திருப்புன்ைனயம்

கானல் சிந்தியா யாகில் " - ஐயடிகள் காடவர்ேகான்

" பன்மணிகள் திைர ஓதம் பரப்பு ெநடும் கடல் படப்ைபத்

ெதால் மயிைல வாயிலார் " ; " மன்னு சீர் மயிைலத்

திரு மாநகர்த் ெதான்ைம நீடிய " - ேசக்கிழார்

"நீள் ஓதம் வந்து அைலக்கும் மாமயிைல மாவல்லிக்

ேகணியான்"-திருமழிைச ஆழ்வார்-நான்முகன் திருவந்தாதி
"ெதன்னன் ெதாண்ைடயர்க்ேகான் ெசய்த நன்மயிைல"

-திருமங்ைகயாழ்வார்-ெப ய திருெமாழி. ஆனால் இன்று

மயிைலயில் பழைம வாய்ந்த சமணர் ேகாயில் இல்ைல

கடற்கைர ஓரத்தில் அைமந்துள்ள சாந்ேதாம் ேதவாலயம்

இருக்கும் இடத்தின் அருேக ஜிநாலயம் இருந்ததாகவும்

ஆங்கிருந்த ேநமிநாதர் திருஉரு சித்தாமூர் எனும் சமணர்
வாழ் திருவூ னுக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டதாகவும்

ஆய்வாளர் குறித்துள்ளனர். ('சமணமும் தமிழும்' - மயிைல

சீனி ேவங்கடசாமி) மயிைலயிேலேய பிறந்து வாழும் இங்கு

இந்நூல் பதிவாளன் ேதவாலயத்தின் மிக அருகு அைமந்துள்ள

மயிைலப் ேபராயர் இல்லத்தில் ஆங்கு கிைடத்த பழம்

கற்சிைலகள் பலகாலம் பாதுகாக்கப்பட்டைம அறிவார்.

இன்றும் கடல் அைல புரளும் மணல் ஓரமாக புதிய கலங்கைர

விளக்கத்தினின்று ெதற்காக நடக்கும் ஒருவர் ஆங்கு

சமதளத்தில் இருக்கும் தார்ச் சாைல ேதவாலயம் இருக்கும்
இடத்தில் சுமார் இருபது இருபத்ைதந்தடி உயர மணல்

ேமட்டின் ேமல் இருக்கக் காண்பர். மணற்பரப்பினின்று

கட்டப்பட்டுள்ள 40 45 படிகள் ஏறிதான் ேதவாலயத்ைத

கடக்கும் சாைலைய அைடய முடியும். இப்படிகள் இருக்கும்

இடத்தில்தான் ஓர் பழம் மரக்ெகாடி மரம் உள்ளது. இங்கு
ஆங்கிேலயருக்கும் பிரஞ்சுக்காரருக்கும் ேபார் நடந்ததாக

வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன. இன்றுள்ள திருமயிைலக்

சிவன் ேகாயிலும் கடற்கைர அருகுதான் இருந்துள்ளதாக
"கடலக்கைர திைர அருேக சூழ் மயிைலப் பதிதனில்

உைறேவாேன" என ௧௬ ஆம் நூற்றாண்டில் வழிபட்டுப் பாடிய

அருணகி நாதரும் குறித்துள்ளார். ஆனால் அ து இன்று

சுமார் ௧ கிமீ கடலைல நீ னின்று உள்ளடக்கி புதிதாகக்

கட்டப்பட்டுள்ளது.

- நூ த ேலாகசுந்தரமுதலி - மயிைல

