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தி வாவ
ைற ஆதீனத் மஹாவித்வான்
திாிசி ரம்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட் " - பகுதி 27 (2027-2128)
தி ப்ைபஞ்ஞீ த்திாிபந்தாதி

காப் .
விநாயகர்

தி.

2027 ஒ மான்கரத் த்தாித்தபிராயேனா நிறங்
க மான் தற்சுரர்யா ங்ெகாண்டா ங்கத வனப்
ெப மானந்தாதி ைரக்க க்கட் ப்ெப கிமதம்
வ மானற்ேறாட்டகிப் ட்
தாட்ெடன்வயி ளேத.

0

ல்.
2028 தி த்தாமைரயிலனஞ்ேசர்ைபஞ்ஞீ சிறக்கவளர்
க த்தாமைரயமர்ைகயா கில்க க்குங்குழ ன்
ம த்தாமைரயமிடேவற்றவாவிைனவாட் த
த்தாமைரப ேவைனயின்றாள ைரத்த ேள.

1

2029 அ ந்தவ ம்பர்குழாம் ைடசூழவரம்ைபவனத்
தி ந்தவ ம்ப ாித்தார் ரத்திைடநா ம ம்
ெப ந்தவ ம்பணிெவற்பாக்ெகாண்டார்பிறங்கும் யத்திற்
ெபா ந்தவ ம்பணி ண்டாாின்ெறன்ைனப் ரப்பவேர.

2

2030

ரங்காவலைர ன்ெசற்றாய்ெவண்ேமனிெபா ந் ம்விைடத்
ரங்காவலர்ெகான்ைறத்தாராய்ைபஞ்ஞீ ெயந்ேதான்றன்மன
மிரங்காவலநினக்கின்றாத னின்ெற த்த ட
றிரங்காவலம
ன்ெனைனயாண்ட ள்ெசய்குைவேய.

3

2031 . ெசய் ந்தரம்ைபக்கவா ைமக்கண் ஞ்ெசந்தாமைரப் ங்
ைக ந்தரளநைக ெமய்யாகக்கழ ம்ெவ ம்
ெபாய் ந்தரங்ெகாடன
ள்ளாைரப் ாிந் ைலேவ
ய் ந்தர
ளேதாைபஞ்ஞீ ெயன் த்தமேன.

4

2032 உத்தமேனெயன் ம்ைபஞ்ஞீ யாெயன் ெமாண்கனல்ேச
ரத்தமேனெயன் ம்வாழ்த்தறிேயைனயின்றாண்ட ள்வாய்
நித்தமேனயப்பேனெயன்றல வர்ெநஞ்சு வாய்
த்தமேனகம்ெபா
ைலபாகெவன் ன்னவேன.

5

2033

ன்னந்தவம் ாிந்ேதனலனின்பத ன் வதற்
கன்னந்தவம்ெபா ெநஞ்ேசைனேயாவினியாழ்விைனக

3
ன்னந்தவம் க்கிடனாய்விடாெதைனத்ெதாண் ெகாள்வாய்
வன்னந்தவம்பிற்பயி ங்கத வனத்தவேன.

6

2034. வனக்காாிைகயர்கேணற்றாற்குநீ வனத்தவற்கு
மினக்காாிைகப்பில்பணியணிந்தாற்குவிளம்பிைழெகா
டனக்காாிைகவைளேசார்ந்தெதல்லா பசாரஞ்ெசால்ல
நினக்காாிைகக்குஞ்சுகப்பாிமாரென ங்கு ன்ேன.

7

2035 ெந ங்குந்தனத்திெயா பாகனாரநிைறபழன
ம ங்குந்தனத்திரள்சூ ங்கத வனத் ைறேவான்
ெப ங்குந்தனத்தி கனத்தன்ேமற்ெசாலப்ெபற்றனன்யான்
சு ங்குந்தனத்தினைரப் கழ்ந்ேதகவிெசால்லலற்ேற.

8

2036 ெசால்லற்காியயனா ெமாண்ணாப் கழ்ெதான்ைமயேன
மல்லற்காியதள்ேபார்த்தாய்கத வனத்ைதயேன
ெவல்லற்காியெதன்றா நின்றாைளவி ம் ெமன
தல்லற்காியவ ள்ெசயின்யானினக்கானவேன.

9

2037. ஆனக்கரவம்பாிகலன்கச்ைசெயன்றாதாித்ேதாய்
வானக்கரவஞ்ெசலேவதம்வாழ்த் ம்ைபஞ்ஞீ மன்னா
தானக்கரவல்விலங்குாியாய்விைனையத்தவிரா
யானக்கரவகன்ெறஞ்ஞான் ைனவந்தைடகுவேத.

10

2038 அைடந்ேதனின்றாள்கதிெயன்றினிேமனினக்காளலன்ேபா
ைடந்ெதனின்றால நன்ேறவிைனப்பட் ழ ெமன் ன்
மிைடந்ேதனின்றாெவன்றெதன்ற ணீ வனெமய்யேதன்
குைடந்ேதனின்றாதைளந் ண்ேடெனன்றா
ங்ெகான்ைறயேன.

11

2039 ெகான்ைறக்கனியனகூந்தன்மின்னார்கள்குலமடங்க
ெவன்ைறக்கனியெமனத்தள்ளிேயநினக்கின்
ேவ
னன்ைறக்கனியநன்மாச்ேசர்ைபஞ்ஞீ ையயாெவன்மனக்
குன்ைறக்கனியைவத் ன்ன யாெரா ங்கூட் ைவேய.

12

2040 கூட்டப்பைடெகாள் ரத்ைதெவன்றாய்ந ங்ெகான்ைறயேன
ேவட்டப்பைட ஞ்சைடயாய்ைபஞ்ஞீ விமலமின்னார்
நாட்டப்பைடெதறெவம்பிநின்றாள்கணண்ணாமெலைன
ட்டப்பைடத்தவிதியார்ெபா ளிெலன்ெவஃகினேன.

13

2041 இனகரைமந்தர்மடவாெரன்ெறண்ணியிைடந்தவி ர்
கனகரேமன்ம
ள்ளார்கத வனத்தம
மனகரமாரைனெசற்றாெரைனத்த த்தாண்டைவயர்
சினகரேமவித்ெதா
ர்வி
ங்கள்ெசன்மங்கேள.

14

4
2042 மங்காதெசல்வம்ெப குங்கத வனத்தைனவான
றங்காதவன்பற் ைடத்தெவம்மாைனச்சலந்தரெனன்
ெவங்காதகைனத்த ந்தாைனேயாதவி ம்பிலர் ன்
பங்காதவந்தகற்காளாய்நரகிற்ப பவேர.

15

2043 படந்தாங்குெவம்பணிப் ணாய்ைபஞ்ஞீ யப்பாவாிமண்
ணிடந்தாங்குேநடெவட்டாதநின்பாதத்திைறஞ்சியன்பாய்
கிடந்தாங்குநாட்டமற்றின்றிக்கதறிக்கிடந் விைனக்
கடந்தாங்குநீெரனக்கண்ணீர்ெபய்ேயற்ெகன்கதி ளேத.

16

2044 கதிக்குந்தங்ைகக்ெகா லகாண் மாற்றலர்கண்பி ங்க
மிதிக்குந்தடக்காிேமல்வ ம்ேவந்தர்ெபாய்வாழ்ைவெமய்யா
மதிக்குந்தரத்தவெரன்னாவர்நீ வனத்ைதயேன
ெகாதிக்குந்தழற்கட்பிராேனெயைனப்பணிெகாண்டவேன.

17

2045 ெகாண்டற் ைர ங்க ங்குழல்ெவண்ணைகக்ேகாைதயைரக்
கண்டற்
மனேமகன ங்குகண்காட் யன்
விண்டற் ைடக்குநிறத்தான்வாிெனன்விளம் ைவயின்
றண்டற் தைனெயம்ைபஞ்ஞீ ேமவியவத்தைனேய.

18

2046 அத்தைனவாம்பாிேயற்றைனநீ வனத்தமர்ந்த
நித்தைனவாெவன்ெறன்குற்ேறவ ங்ெகாணி மலைனக்
கத்தைனவாய்மனெமய்யாற்ெறாழார் ற்க மங்க
ெலத்தைனவாசித்தி க்கி நீங்குவேததவர்க்ேக.

19

2047 ஏெதன்பணிெகாண்ட ள்வதின்ேறாவிரங்காமனேமா
ேவாெதன்பணிய னக்கியான் மந்தாகினி ற்றசைட
மீெதன்பணிந்தெவம்ைபஞ்ஞீ ையநல்ெவற்பைரயன்
மாெதன்பணிையெமாழிெயா பாகமைற தேல.

20

2048

த
லத
த
கத

வனத்
வனத்
வனத்
வனத்

ச்சைடயாெனன ன்ன ன்றிையம்பா
க்களந்தனங்க ஞ்சவ ம்ெபனேவ
மடவார்பின்ெசன்
ேநாயகலக்
ப்ெப மான்றி வ கண்டனேன.

2049 கண்டலப்ேபாைத
க்கணியாத க்கட்பரற்கு
வண்டலப்ேபாைதம
ங்கத வனத்தவற்கு
விண்டலப்ேபாைதநைக ைடத்தாற்குவி ப்பிைலநீ
ெதாண்டலப்ேபாைதயலார்பா யிர்த் ைணசூழ்ந் ெநஞ்ேச.

2050 ெநஞ்சத்தி க்குமடவார்மயக்க நீங்குதல்ெசய்
தஞ்சத்தி க்குமரன்றாைதையெவள்ளனப்ெபைடகள்

21

22

5
கஞ்சத்தி க்குெமம்ைபஞ்ஞீ நாதைனக்கண் ெதாழா
வஞ்சத்தி க்கும்வி ேமாபிறப் மரண ேம.

23

2051 மரணங்கடந் ய்யலாகுங்கண்டீர் ன்வ ங்காிைய
ரணங்கடங்க ாித்தார்ைபஞ்ஞீ
தல்வெரான்னா
ரரணங்கடங்க லாெதாித்தாெரைனயாண்டவர்ெபாற்
சரணங்கடந்திடத்ெதாண்டாகிவா ந்தரத்த க்ேக.

24

2052 தரங்கந்த ம்பிறவிக்கடன் ழ்கித்தளர்ந் மனக்
குரங்கந்தமாதைரப்பற்றநிற்ேபன் ன்ெகா யகடாத்
ரங்கந்த கட்சமேனறிேவகத்திற்ேறான் வனீ
யிரங்கந்தநாளினிற்ைபஞ்ஞீ ேமவியி ப்பவேன.

25

2053 இ ந்தனமீெதன ட் மின்னார்களியம் ெமாழி
ம ந்தனெமன்னைடெயன் ழல் ர்நமன்வந் விட்டான்
ந்தனெவண்ணைகபங்கைனநீ வதன தைலப்
ெபா ந்தனன்ெனஞ்ச
ேமா
தல்ெபால்லாத்தரேம.

26

2054 தரத்த
சிரத்த
ரத்த
வரத்த

27

க்கன்றனகர்சூழ்தரவச்சந்தந்தபத் ச்
க்கன்வ ேதய்த்தார்க்கரம்ைபெசறி ஞ்சிவ
க்கன்ம கண்டர்க்குத்ெதாண்டர் கழவ ள்
க்கன் ைடேயற்ேகதி விைனவாட் தேல.

2055 வாடாதிைசமலர்க்கண்மடவார்வைலப்பட் ழன்
நீடாதிைசவெநறிச்ெசல்கிலா நினத க
ேடடாதிைசபகராதி ந்தா ெமன்றீைமெகடத்
தாடாதிைசெதா ம்ைபஞ்ஞீ ேமவியசங்கரேன.

28

2056 சங்கரேனசம் ேவயிைறேயெபாற்றனவமைல
பங்கரேனெயனப்பாடாெவனக்க ள்பாதமணிப்
ெபாங்கரேனசத்தணிந்தவேன க்கட் ண்ணியேன
ெசங்கரேனதி ப்ைபஞ்ஞீ ேம ஞ்சினகரேன.

29

2057 சினனாதைனயில்வழிேயெச ஞ்சிறிேயன்சிறி
மனனாதைனச்சுத்தஞ்ெசய்ேயன்ெபால்லாமடவார்மயலா
மினனாதைனவிலனானா ேமாங்குமி ங்கத
வனனாதைனத்ெதா ேவற்கில்ைலேயாசிவமாநகேர.

30

2058 மானா
யானா
ேறனா
ேகானா

31

ம்வாசவன்வானா மற்றயனா மினி
ம்வண்ணமிைலேயெனன்றால ெளம்ெப மான்
ம்ெபாங்கர்ம
ம்ைபஞ்ஞீ ச்சிவ ைமயாள்
மஞ்ைஞ
ர்ந்தா க்கத்தன்ெகா த்தனேன.

6

2059 ெகா க்குந்த நன்னிழ
ந்ேதயிகல்ெகாண்டடல்ேவ
ெல க்குந்த க்கர்கு ம்ேபாட் வாழ்த ெமண் கிேலன்
க்குந்த மன்சினந்ெததிரா ைனயக்கரங்கா
ன க்குந்த ணத்தில்வந்தாள்ைபஞ்ஞீ ெயன்னாயகேன.

32

2060 அகத்தாைசயற்றிலனின்ன யார்க்கன்பனாகிலனிச்
சகத்தாைசெயங்குந்திாிந் ழன்ேறச த்ேதனதனா
கத்தாைசநீக்கிெயைனயாளேவண் ன ன்ைனையந்
கத்தாைசயிலச்சிைலயாய்ைபஞ்ஞீ யின் க்கண்ணேன.

33

2061 கண் த க்குப்பைணேசர்ைபஞ்ஞீ க்கட ண்மைலப்
ெபண் த க்குறிக்கும்பாகமீந்தெப மநிைன
ெயண் த க்குமற்றங்ேகெனனலன்றிேயங்கி ெமன்
ெனாண் த க்குமனமிரங்காதெதன் த்தமேன.

34

2062 உத்தமனத்தனமைலபங்காளெனாளிர்சைடயா
னித்தமனத்தன் கி ர் ரந்தரேனமிெயா
சுத்தமனத்தன்பணி ம்ைபஞ்ஞீ ெயஞ்சுந்தரனிம்
மத்தமனத்தன்மட்ெனன்ெறண்ணாெதன் ள்வந்தனேன.

35

2063 வந்தாைனசீறிப்ெபா ம்ேபா
ாித்ததன்மாவதைள
நந்தாைனெயன்றைரமீ
த்தாைனநஞ்சுண்டவைனப்
பந்தாைனெகாங்ைகவயி ைமபாகைனப்பங்கயைனத்
தந்தாைனயம்பைனப்ைபஞ்ஞீ யாைனச்சரண் குேம.

36

2064 சரமாரைனச்ெசற்றவைனப்ைபஞ்ஞீ ச்சயம் ைவ ப்
ரமாரைனவின்றி ண்ணக்கண்டாைனப்ெபா வில்பல
சிரமாரைனத்ெதா ேதத்தீர் ஞ்ெசன்மங்கடீர்வதற்கா
தரமாரைனயர்க ப்பாழ்படாதங்க ப்பவேர.

37

2065 அ வாரண ாிேபார்த்தபிராைனயணிகளத்திற்
க வாரணைலெயம்ைபஞ்ஞீ யாைனக்கனதனத்திற்
ெறா வாரணங்ெகா பாகைனேயத்தித்ெதாழார்கெளல்லாம்
ப வாரணங்கிெலனமைறநான்கும்பகர்த ேம.

38

2066 த மந்தகவின்றிேயமடமாதர்த மயல்பட்
ட மந்தகல்வியிழப் ர்ைபஞ்ஞீ யைனப்பணியீர்
ெத மந்தகன் திாிந்தால்ெவம்ேபாத்ைதச்ெச த்திெயதிர்
வ மந்தகன்விடமாட்டாெனங்ேகா மைறயி ேம.

39

2067 மைறவாயவர் கழ்ந்ேதத் ங்கத வனத்தினமர்ந்
ைறவாயன்றாழிமதித்தி ங்காலத் தித்தவிடக்

7
கைறவாய்மணிமிடற்ெறம்ைமயேனநிைனக்காண்ட ன்றித்
தைறவாய யன்வ ந வேனாவினித்தாங்கிக்ெகாள்ேள.

40

2068 தாங்க ம்பாரெமனயான்ெப ம்விைனதன்ெனாெடன்
ேபாங்க ம்பாரமயக்கெமல்லா க்கட் ண்ணியேன
ேகாங்க ம்பார ைலபங்கேனகுற்றமற்றவேன
தீங்க ம்பாரஞ்ெசறி ம்ைபஞ்ஞீ ச்சிவபரேன.

41

2069 சிவசம்
வசம்
கவசம்
திவசம்

42

சங்கரநின்மலதீஞ்ெசங்கைழகட்குமீ
மஞ்ச ேமாங்கும்ைபஞ்ஞீ
ைறபவெபாற்
யங்கத்தநின்ேமற்கவிபகரத்தைலவி
ன்ைமச்சிறிேய க்குண்டாய ன்ெசவ்வ ேள.

2070 அ ம்பன்னெமன் ைலேமற்சாந்திடாெவனதாைச ற் ம்
வி ம்பன்னேம
ப்ைபஞ்ஞீ ேம ம்விமலற்ெகதிர்
ெபா ம்பன்னகப்
த்ேதாலணிந்தாற்குப் ைகந் ழலா
வ ம்பன்னகப்பணியாற்ேகாதியிங்குவரச்ெசால்ைவேய.

43

2071 வரந்தந்
நரந்தந்
கரந்தந்
யிரந்தந்

44

ெதாண்டைனயா ங்கத வனத்தாைன
ைதெகான்ைறத்தாரைனவாழ்த்திெயஞ்ஞான் மி
யர்ெகடச்ெசன்னிைவயார்கள்கணக்கில்பல்லா
கற்றி ந்தா ம்விடாவிைனயீட்டங்கேள.

2072 ஈட்டமரப்பைனேயட்ைடவிடாெத த்ேதெய
ம்
பாட்டமரப்பைனயார்மீதன்பாகப்பகர்ந்ெதன்ெபற்றீர்
வாட்டமரப்பைனவிக்குநஞ்சுண்டவைனக்கத க்
காட்டமரப்பைனப்பாடா ழ ங்கவிஞர்கேள.

45

2073 கவிக்குமகுடம் ைனந் ெசங்ேகாெலான் ைகயிற்ெகாண்
விக்குமனாகவி க்கி ம்வானம் ரக்கி ெம
னவிக்குமகி ஞ்சுரர்சூழரம்ைபவனத்தைனக்ைக
குவிக்குமனத்தன் ெகாண் லராயிற்குறித்தி ேன.

46

2074 குறித்ேதனினியைபஞ்ஞீ ெயன்பார் ன் ங்குற்றமற
றித்ேதனினித்திலப்பல்லார்மயெலன்பர் ன் நிற்பாய்
ெவறித்ேதனினின்ன ளால ேயன்விைனேவெரா ங்கப்
பறித்ேதனினியந்தகற்ெகா நா ம்பயமிைலேய.

47

2075 இைலயம் யென மாற்குெமட்டாதைபஞ்ஞீ ெயம்மான்
றைலயம் யங்கமணிந்ேதாைனப்பா த்தைழமினிப
மைலயம் யர்கைழயான்ெச ம்ேபாாினறிவழிந்
மைலயம் யெவன டைரப்பா வ ந் விேர.

48

8

2076 வ ந்தத்ைதகாள்ைகவைளேசார்ந்தைனயர்மனம்ெவ க்க
வி ந்தத்ைதயின்றறியீேராைபஞ்ஞீ யிைறயவற்குப்
ெபா ந்தத்ைதயற்ெகா பாகந்தந்தாற்கின் ேபாெயன
ெப ந்தத்ைதேயாதிவ
ர்மதியம்பிறக்கு ன்ேன.
2077

ன் ம்ப யறிவில்லாதெவன்
டெநஞ்ைச
மின் ம்ப கெமனவாக்கிெவவ்விைனேவர த்தான்
மன் ம்ப ெயங்குங்ெகாண்டாடவாணிமலர்மக ந்
ன் ம்ப க்குளப்ைபஞ்ஞீ ேமவியசுந்தரேன.

49

50

2078 சுந்தரத்தார்நின்பதத்தணிந்தா த் தித் விடக்
கந்தரத்தாெவனப்ேபாற்றறிேயற்குன்கழற வாய்
குந்தரத்தாெவங்ெகா ங்காலற்ெசற்றகுைரகழலா
யந்தரத்தார்ெதா ம்ைபஞ்ஞீ ேமவியமரத்தேன.

51

2079 அத்தத்திலங்குசபாச ள்ளாற்கத்தைனவிைனேயன்
சித்தத்திலங்கும்பரைனப்ைபஞ்ஞீ யிற்ெசன் ெதாழார்
கத்தத்திலங்குைழப்பார்ேபால்யமன்கசக்கத்திாிபட்
த்தத்திலங்குமழிந்திங்குந்ேதான்றி ைலபவேர.

52

2080 உலகஞ்செவம்ைமெகாண்ேடாங்குஞ்சமைன ைதத்தவேன
பலகஞ்சமீ ெபாற் விெசங்கால்பசுஞ்சூட் டேன
யிலகஞ்சேம ம்ைபஞ்ஞீ யசற் மிரக்கமிேலன்
கலகஞ்சங்ேகந்தி ங்காணாநின்றாள்ெகாளக்கண்டனேன.

53

2081 கண்டனஞ்சத்திவைரக ப்பாள்பங்கேனெகாதிப் க்
ெகாண்டனஞ்சத்திறல்குன்ற ண்டாய்குளத்தாமைரயில்
வண்டனஞ்சத்திக்கும்ைபஞ்ஞீ நாதமனமயங்கு
ெதாண்டனஞ்சத்தினம்வாட்
ேமாவிைனத்ெதால்ைலகேள.

54

2082 ெதால்ைலயிலாயவிைனயாற்சுழன்றைடந்ேதன்மனத்ைத
ெயால்ைலயிலாக்கு ெகாள்வாய்ைபஞ்ஞீ ெயன் த்தமேன
ெவல்ைலயிலாதரன்றந்தாய்ெபாற்ேகா ரேம தி த்
தில்ைலயிலா யதாளாய்த்தீவிைனதீர்வதற்ேக.

55

2083 தீராக்கவைல ைடேயைனயன்பாிற்ேசர்த்த ளிச்
சீராக்கவைலப் னல்வாவி்யி கள்ேசைலக்கண்
சாராக்கவைலச்சிரல்ெகாள்ைபஞ்ஞீ த்தைலவைகக்குப்
ேபராக்கவைலெயாப்பாெமன்னகந்ைதையப்ேபர்த்த ேள.

56

2084 ேபரரம்ைபக்குலேமாங்கும்ைபஞ்ஞீ யர்ெபய்ம வார்த்
தாரரம்ைபச்சைடைவத்தவர் ப் ரந்தம்ைமெவன்ற

9
ரரம்ைபப்பணி ண்டவர்ேமவமி ம்பியெவன்
ேனாரரம்ைபக்கைனயாைளயின்றாளவந் ற்றிலேர.

57

2085 உற்றவர்ெதாண்டர்விைனேவர ப்பதற்கும்ப ட
னற்றவர்சூழ்தி ப்ைபஞ்ஞீ ேமவியநாயகர்ெபாற்
கற்றவர்ெகாண்ட ள் ண்ணியர்தாைளெயன்கன்ெனஞ்சேம
பற்றவரன்றிமற்றாேரெகா ப்பர்பரகதிேய.

58

2086 பரமைனயன் ெசறிெநஞ்சியற்பைகயார்க்கு த்தி
தரமைனயிற்ெசன்றவைனெயம்மாைனத்தழங்குகனற்
கரமைனேயாங்குங்கத வனத்
க்கண்ணைனநல்
வரமைனவர்க்கும்ெகா ப்பாைனவாழ்த்திவரங்ெகாெணஞ்ேச.

59

2087 வ ந்தாெரனமகிழ்ந்ேதனிற்ைறஞான் வைர ஞ்சும்மா
வி ந்தார ப் த ன்றிவண்டீாின் ேபாய்ச்ெசா ங்ேகாள்
ெப ந்தாரணி கழ்ந்ேதத் ம்ைபஞ்ஞீ ப்ெபம்மா க்குத்ேதன்
றி ந்தார்
ைடயா க்குத்ேதவர்தந்ேதவ க்ேக.

60

2088 ேதவிக்கு
பாவிக்கு
விக்கு
வாவிக்கு

61

வம்பகிர்ந்தார்ைபஞ்ஞீ ச்சிவ ரர்க்குப்
குமனமிலராயபரம க்குத்
மணிநந்தினஞ்சிந் ந் ைறம
ம்
கினங்காள்ெசால்
ெரன்றன்ைமயைலேய.

2089 ைமயற்கடாக்களிறல்லாநடத்திவ மதனப்
ைபயற்கடாதெதன்ெசய்ேதெனஞ்ஞான் ம்பைகத் ெவங்ேகான்
ெமாய்யற்கடாவினனாகப்ைபஞ்ஞீ
தெலன்
ைனயற்கடாைன ாித்தாற்கு ைமயலாயினேன.

62

2090 ஆயைனயம்ப ைமெயா பாகனரம்ைபவனத்
யைனயம்பன்மினாாிடத்ேதற்றவன் த்திைரயான்
ேசயைனயம்பகத்தாெலாித்தாைனச்சிலகவிதந்
தாயைனயம்பதெவன்ேறாதிடெவன்றளர்விைலேய.

63

2091 இல்லாதவாதைனயீராகைவயனி ம் கைழக்
கல்லாதவா ற் ழல் ர்கத வனத்தமர்ந்ேதான்
பல்லாதவாவற்றிைனேயாெவன்றியா ம்பகரச்ெசய்ேதா
னல்லாதவானவ ண்ேடா ந்தீைமய ப்பதற்ேக.

64

2092 அ காரணிசைடயாற்குயேராங்கலைரயனன்பாய்ப்
ெப காரணிெயா பாகற்குத்ேதவர்பிராற்கிலங்கு
ம காரணிதி ப்ைபஞ்ஞீ யாற்ெகன்வ த்தஞ்ெசால்
காரணியலெகாணர்ந்தாெலன்னாங்ெகா வ்ெவாண்மதிேய.

65

10

2093 மதித்தைலயாழிகைடேவைலவந்தநஞ்சுண்டவேன
விதித்தைலயார்கரத்ேதாேனைபஞ்ஞீ ெயம்வித்தகேன
தித்தைலயான்ெசய்திலேன மின்னந்ெதாடர்ந்தைனபா
தித்தைலயாமெலைனயாளநீெயன் டம்படேல.

66

2094 படப்பணி ண்ட யத்தைபஞ்ஞீ ப்பரம்பர ங்
கடப்பணிேவளத்தெசங்ைகயின்வண் கழல த்
வடப்பணிசிந்திமலர்ப்பாயனீத் ம வெவண்ணி
நடப்பணிற்பா ைகப்பா யிர்ப்பாெளங்கணன் தேல

67

2095 நன்னத்தேன ம்ெபாற்பாதத்தேனநல்லரம்ைபவன
மன்னத்தேனாில்லாைபஞ்ஞீ யேனம வாைரெவல்ேவன்
மின்னத்தேனகம ப்பன்வி ம் ம்வி ப்பத்தேன
ெயன்னத்தேனநிைனயல்லான்மற்றியாைர ெமண்ணலேன.

68

2096 எண்ணாதவனன்ெபா நின்பதத்ைதெயன்றா ெமைன
ண்ணாதவன்னஞ்ச ண்ட ேபால வந்த ள்வாய்
விண்ணாதவன்கதிர்ேதாற்றாவரம்ைபவியன்வன க்
கண்ணாதவனன்குைடயார்மனத் ைறகாரணேன.

69

2097 காராழிெயாக்குநிறத்தான்ெசய் சைனகண் னிதா
வாராழி ன்னமளித்தாய்ைபஞ்ஞீ யமர்ந்தவேன
பாராழித்ேத ைடயாய்மடவார்மயல்பட் ழ ம்
ேபராழியவிைனேய ன்ன ெளன் ெபற் ய்தேல.

70

2098 ெபற்றனடா ம்ெப மான்ைபஞ்ஞீ ப்ெபம்மானிலங்கும்
ெபாற்றனடா ைழக்கண்ணிபங்கானன் ண்மனத்திற்
குற்றனடாமற்குணந
ன் கட்ேசாைவத்ெதாழக்
கற்றனடாவந்தகாவந் பாெரா ைகயினிேய.

71

2099 ைகயத்திலங்கறத்ேதா ாித்தவன்காலற்ெசற்ேறான்
ெமாய்யத்தியங்குஞ்சைடயான்ைபஞ்ஞீ
தல்வன்
ைவயத்தியங்ெகாள்ெபாற்ேறராைனயன்றிவ த்தம்விைன
ெசய்யத்தியங்கி ம்பாேடனினிமற்ெறார்ேதவைரேய.

72

2100 ேதவாக ங்குழல்பாகாைபஞ்ஞீ ச்சிவ ரேன
மாவாக ங்குலேவத ந்ேத மைற தேல
வாக ங்குன் பன்னிரண்டாற்குப்ெபா ந்தத்தேன
நீவாக ங்குண்ைடேமலம்ைமேயாெடன் ேனய ற்ேற.

73

2101 உற்பத்தியாவ ஞ்சாவ மன்றி ன்றாண்மலர்க்கு
நற்பத்திெகாண் ய்ந்தறிேயன்ைபஞ்ஞீ ெயன்னாயகேன

11
கற்பத்தினான்சக்கரத்தானின்ேறத்தக்க ம் ரம
திற்பத்திேவவச்ெசற்றா ய் மாற ள்ெசய்த ேள.

74

2103 ெசய்க்குவைளக்குநிகர்ேநத்திரம் னல்சிந் வ ங்
ைகக்குவைளக்குலஞ்ேசராத ஞ்சுகங்காள்ெசா நன்
ைமக்குவைளக்குங்கடல்சீறி
ன்மதிெய
ைனக்குவைளக்குைழபாகற்கரம்ைபயடவியற்ேக.

75

2103 அடவிக்கத பிபசுங்கு த்ேதா யகல்விசும்ைபத்
தடவிக்கதறக்கதிேரான்குரகதத்ைதத்தகர்த் க்
கடவிக்கதனஞ்ெசய்ைபஞ்ஞீ ேம ங்கட ண்மதன்
படவிக்கத றச்ெசற்றாய ணின்ெபாற்பாதத்ைதேய.

76

2104 பாதம்பணி ம்வைகயறிேயற்குன்பசும்பணி ம்
ேபாகம்பணி ைமபாகைபஞ்ஞீ யெபாற்சைடயின்
மீதம்பணி ம்விமலமன்ேறறிவிமைல டன்
வாதம்பணி ம்பேரத்தநின்றா மைற தேல.

77

2105 மைறவழிேயநின்றி ப்பகேழாதிமனங்கனிந்
ைறவழிபா
ாிய ன்னாதி ப்ேபற்குமனக்
குைறவழியத்தையெசய்தாண்ட ள்ைவெபாற்குன் வில்லாய்
நைறவழி ங்கத ச்ேசாைலேமவியநாயகேன.

78

2106 அகலப்படவரவாய்த்ேதைரேபா மம்மாதர்விழி
யிகலப்படவரந்ைதக்கிடனாய்க்ெகா ேயய்கடன்ேம
கலப்படவரவந்தீர்ந்தேபா
ள்ேளற்குளத்தா
சுகலப்படவரம்ைபக்காடேவாடத் ரத் திேய.

79

2107 உதிக்கின்றவம்
ெவம்
யாகி றவவ்
பதிக்கின்றவம் ாிந்ேதன்சந்தம் சப்ப
ைலேமற்
ெகாதிக்கின்றவம்பல்ெசய்ேவேனாெபண்காெளன்குைற ைரயீர்
மதிக்கின்றவம்பலத்தா ம்ைபஞ்ஞீ வர க்கின்ேற.

80

2108 வரம்பலமாெவான் நாேயற்குத ம மலர்ச்ெச
யிரம்பலமாெமாய்யைனச்ெசற்றவாநல்
ங்கத
மரம்பலமாப்பலேச ம்ைபஞ்ஞீ மைற தேல
சிரம்பலமாைலயணிந்தாய்நின்றாட்கன் ெசய்வதற்ேக.

81

2109 ெசல்ைலக்க த்தகுழலார்பிைறையச்ெசயித் வாி
வில்ைலக்க த்த தலார்மயக்ைகவி ம்பிவிைனத்
ெதால்ைலக்க த்த டம்ெப த்ேதைனநின்ெறாண்டாிற்ேச
ெரால்ைலக்க த்த க்ேகாட்டீைபஞ்ஞீ
றாபவேன.

82

12
2110 பவனாசனப்பெனம்ைபஞ்ஞா நாதன்ப ப்பதவிற்
சிவனாசனங்கயிலாயெவற்பான்ெசஞ்சைடப்ெப மா
னிவனாசன்மக்கடனீத்ேத வெனன்றியம்பவைமந்
தவனாசன்வஞ்செனன்ெறன்ைனெயண்ணாதினிதாண்டனேன.

83

2111 ஆண்டைலப்பத்திரக்ேகதனத்தாற்கத்தேனயணிெகாள்
ண்டைலப்பத்திாிேயற்றாய்ைபஞ்ஞீ யேனநின்ெபாற்றாள்
காண்டைலப்பத்தியினாலறியாக்கள்வேனற்குவிைன
யீண்டைலப்பத்தியங்கித்திாிேவற்ெகன்றிரங்குைவேய.

84

2112 இரக்கஞ்சற் ங்கிைடயாமனத்ேதற்கஞ்செலன் நின்ெசங்
கரக்கஞ்சங்காட் நின்ெறாண்டர்குழாத்திற்கலக்கைவப்பாய்
தரக்கஞ்ச ன்ன ாித்தாய்ைபஞ்ஞீ த்தைலவமிக்க
விரக்கஞ்சர்ப்பந்தாித்தாய்ம ேவந் ம்விைடயவேன.

85

2113 அவனிவெனன்றைலயாமெனஞ்ேசெயன்ைனயா ைடய
சிவனிவேர ைடப்ைபஞ்ஞீ நாதன்றிைச கத்ேதான்
வனிவனிைத ணர்ேவான்கிைளத்த ர ைமக்ேகார்
தவனிவ ம்பவந்தீர்ப்பான்ெபாற்றாளிைணசா ைவேய.

86

2114 சா க்கைனயெமாழியாயிரதிதவனடத் ம்
ேபா க்கைனயர்பைகக்கினிச்ெசய்வெதன் ங்கத த்
தா க்கைனயடர்ைபஞ்ஞீ ேம ந்தைலவெனம்மான்
ேம க்கைனயக்குைழத்தானிங்ெகய்தின்மிக நன்ேற.

87

2115 நன்றத்தம்ேவண் னனீெகன டைரநண்ணியம்ெபாற்
குன்றத்தடம் யேனெயனப்பா க்குைறந்தைலந்
வன்றத்தளாவித்திாியாமனீ வனத்தவெபான்
மன்றத்தயானினக்ேககவிபாடமனந்தந்தேத.

88

2116 தந்தக்காியதள்ேபார்த்தான்ைபஞ்ஞீ த்தைலவ ள்
வந்தக்காியணிந்தான்ேகாலமாகிமலர ைய
ந்தக்காியவன்ேறடநின்றாெனன்
விைனேநாய்
சிந்தக்காியப் ாிந்தாண்ட ட ந்ேதசிகேன.

89

2117 கனத்
வனத்
னனத்
மனத்

90

ப்
ப்
ப்
ப்

ைடெகாடனமதர்ேநாக்கங்க த்தகுழல்
ைடயிதழம்ைமபங்காகஞ்சவாவிகளி
ைடமலங்குந் ைபஞ்ஞீ நம்பாநிற்ெறாழ
ைடயவேனாவாதலாெலற்குவந்த ேள.

2118 வந்தித்தைல ைடயார்க்கன்பனீ வனத் ைறேவான்
பந்தித்தைலயன்வைரக்கீழல ம்ப ெநாித்ேதான்

13
சிந்தித்தைலகடல்ேபாேலகண்ணீர்மிகச்சிந் ெமன் ன்
னிந்தித்தைலவ
ன்வ மாறியம்ெபய்திமஞ்ேச.

91

2119 மஞ்சனகண்டைனப்ைபஞ்ஞீ வா மைற தைல
வஞ்சனமன் ரளக்கழ க்குெமம்மாைனெயாண்கண்
ணஞ்சனமாதர்மயல்விழி ழ்ந்தறிவற்றழிந் ழல் ர்
ெவஞ்சனனங்கைளந்தீேடறி ய்யவி ம் மிேன.

92

2120 வி
ள
னி
தி

93

ம்பன்னமீதில்ைலபா
மில்ைலெவண் த்தணிெகா
ம்பன்னெமன் ைலகாந் வதாலவ்வி ப்பெமங்ங
ப்பன்ன ண்டகஞ்ேச ம்ைபஞ்ஞீ யிெனம்மிைறவர்
ப்பன்னகந்தாித்தார் யத்ேத ந்ெதாிய ேன.

2121 அலம் குவால்விைனெயஞ்ஞான் ம்வாட்டவயர்ந்தி கண்
ணிலம் குமாறலறித்திாிேவைனெயன்றாண்ட ள்வாய்
விலம் குலா தற்கண்ணிபங்காமிகுெமன்கத க்
குலம் குேகாயி
ப்பாய யன்குலெதய்வேம.

94

2122 குலமைலயா ந்ெதாழநின்றெபான்மைலக்ேகான
நலமைலபாகைபஞ்ஞீ யேனநதிேபா மத
சலமைல ங்க ட்ேடா ாித்தாெயன்ைனச்சார்ந் விைன
வலமைலயாம னிதாெவன்ேறாதையைவப்ப ேவ.

95

2123 ப மத்தனங்கு ெகாள் ம்ைபஞ்ஞீ ப்பரசிரத்தில்
வி மத்தனங்ைகெயா பாகெவள்ைளவிைடயநிைன
மத்தனங்கம்வ ந்த ந்ேதட
ன்னைலச்ெசய்
வ மத்தனங்ெகாண்மடவார்க்ெகன்றாெலங்ஙன்வாழ்த் வேன.
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2124 வனத்தைனயன்ெறா ம்ைபஞ்ஞீ ேம மைற தைல
ெயனத்தைனயன்
ரெமாித்தாைனயிலங்கிைலேவற்
சினத்தைனயன்குகனாகப்ெபற்றாைனச்ெசம்மான்ம வாண்
மினத்தைனயன்றிப் கேழன் றஞ்சில ணைரேய.
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2125

ணாகவம்பைரக்ெகாண்டா ப்பா ம்ெவ ம் ல ர்
நாணாகவம்பலேகாடலல்லாற்சற் நன்ைமய்ண்ேடா
ணாகவம்பலர்ெகான்ைறயேவாங்குகத ப்ெபாங்கர்
வாணாகவம்பற்
ன்வாெவன்ேறா ம்வ ந்த ன்ேற.
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2126 வ த்தத்ைதயாற் தல்ெசய்ேயனினியத்ைதமாற்றிவ ங்
க த்தத்ைத ந்தவிர்த்தாள்வாய்கடற்கட் கிாினிறப்
ெபா த்தத்ைதேம ஞ்சைடயாய்ைபஞ்ஞீ ெயம் ண்ணியேன
ம த்தத்ைதயார்ெகான்ைறத்தாராய் ரத்ெதா மாதினேன.
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14
2127 மாதப் னற்குமனஞ்ேசெராட்டாதைதமாற் தல்ெசய்
ேததப் னற்பாிற்கூட்டாெதைன ய்யைவத்த
ந்
தாதப் னற்ெகான்ைறத்தாராெனன்னம்ைமத விடத்தான்
சீதப் னற்பைணப்ைபஞ்ஞீ நாதன்றி வ ேய.
தி ப்ைபஞ்ஞீ

த்திாிபந்தாதி

ற்றிற்

சிறப் ப்பாயிரம் *
* இதைன இயற்றியவர் ெபயர் ெதாியவில்ைல
2128 மைற
கைற
ைற
ைற

கைளயறேவார்ந் ளா மகிழ்ந் பவக்
மா ணர்ந் ய்ந்தி மா கயிைலெயாப்ப
மாடங்ெகாள்ைபஞ்ஞீ நாதற்குவந் க த்
ெசாற்றனன்மீனாட்சிசுந்தரத் யவேன.
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