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3
உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
கண்டேதவிப் ராணம்
கட ள் வாழ்த்
1 விநாயகர்
ேம பைரெயா பாற் ெப மான்பின் பாற்ற விப் ணர்ந்ெதான் றாய
மாேம ெபண்பாலாண் பாெலா மா ற்ெறாிந் மா றாேம
ேம
ன்பால்வந் றத்தழீஇ ெயா ம ப்பாற் ைணப்பா லாய
ேதேம
கமல ம் வலம் ாிக்குஞ் சரத்தி தாள் ேசர்ந் வாழ்வாம்

1

ெசார்ன்னவ ேடசர்
மாேம கட ள ந் தட ள ஞ் சு ம்பமர் மாைல ேவந் ங்
ேகாேம மலரா ம் பலரா ம் கழ்திகிாிக் குாிசி றா ந்
ேதேம பண்ணவ நண்ணவ ள் சுரந் கண்ட ேதவி ேம ம்
பாேம
கழ்ச்ெசம்ெபான் மாாிெபாழிந் தவர்மலர்த்தாள் பரசி வாழ்வாம்

2

ேதமாாி யமன்பைதக ளங்க தி யன்ைன ஞ்சீர் திகழ்பி தா
மாமாாி ய
லவாப் ெப ங்கதி நீேயெயன் றைடந் ேபாற்றக்
காமாாி யாயி ந் ங் க மாாி ெயா ங்கலந்த க ைண ர்த்தி
மாாி சுரர்ெபாழியப் ெபான்மாாி ெபாழிந்தபிரான் ெபாற்றாள் ேபாற்றி

3

2

3

4

ெபாியநாயகி
ெசாற்றெப ம் வனெமலா ெமா ங்கீன்ற ெப ந்தைலைமத் ேதாற்றத் தாேனா
ெகாற்றமிகு ெப ங்க ைண சுரக்குமிைற ைமயினாேனா குமாி யா ங்
கற்றைமயிப் ெபயர் ண்டா ெய ம த வாணெரதிர் கனிவா ள்ளாற்
சற்றைமய
வ த் மகிழ்ெபாிய நாயகிதா டைலேமற் ெகாள்வாம்
4

5

வாய்ந்தபர சத்தியாய் விந் வாய் மேனான்மணியாய் மேகைச யாய்ச்சீர்
ேவய்ந்த ைம யாய்த்தி வாய்ப் பாரதியா யிவரன்றி ேவறா யின்
ேமய்ந்தசிைற யி நாத ெனத்திறநிற் பானத க் கிையய நின்ேற
ேதாய்ந்த யிர்க் கின் த ம் ெபாியநா யகி ைணத்தா ெடா
வாழ்வாம்

5

சபாநாயகர்.
மைறயாதியியம் குறிகுணங்கடந்ேதாைரந்ெத த்ேதவ வமாகி
நிைறயாதிபைடப்பாதி
யாதிேயாைரந் நிகழ்த்தநா
மிைறயாதிதவிர்ந்தி வர்வியந்ேதத்த ைமதி க்கண்விைழந் சாத்த
வைறயாதிமணிமன் ண்டநவி ம்ெப வாழ்ைவய த் வாழ்வாம்

6

6

7

சிவகாமியம்ைம.
ஆன்றதாயைடந்தசுகங்க
மைடத மாெலன்றைறகூற்றிற்ேகார்
சான்றதாெயவ் யி மைடயின்பந்தானைட ந்தவா ன்பாக

4

8

9

நான்றதாய்மிளிர்ச லநாதனியற்றானந்தநடனங்கா
மீன்றதாய்சிவகாமவல் யி தாமைரத்தாளிைறஞ்சிவாழ்வாம்

7

தட்சணா ர்த்தி.
ேவ .
ஆய்த ெபா
மாராய்ந்த நிழலடங்குமாண் ம்
ேவய்த மலர்ேநரங்ைகவிர
கூற்றிற்ேறற்றித்
ேதாய்த
னிவர்நால்வர் தித்திடக்கல்லாெலன் ம்
பாய்த வ வாழ் க்கட்பரன க்கன் ெசய்வாம்

8

வயிரவர்.
கர்ப ெச க்குேமவல் ன்ைமெயன்ெறவ ந்ேதறப்
பகர்மைறகமழாநிற்கும்பாிகலமங்ைகேயந்தி
நிகாின்மான் தேலார்ேமனிெநய்த்ேதார்ெகாண்ெடாளிர்ெபான்மாாி
நகாினிதமர்ந் வா ம்வ கைனநயந் வாழ்வாம்

9

10 ம தவி ட்சம்.
ேவ .
பரவியநாத லமாப்பராைரபைணகிைளெகாம்ெபா வளா ம்
விரவியபஞ்சசத்தியாத்தளிர்கள்ேவதமாமலர்களாகமமாக்
கரவியலாதவாசைமந்ெத த்தாக்காம சுேகாதயம வா
ரவியன்ஞானெசா பேமயாகிெயாளிர்த ம திைனத் திப்பாம்

10

11 வலம் ாிவிநாயகர்.
ேவ .
ஓங்குெப ந்தனக்கினமா ற்றமதவாரணங்கெளா ங்குேதம்பி
ேயங்குதிற றவ த்திவணக்கி மங்குசபாசெமன் நாமந்
தாங்குபைடயிரண் ெமா தைனவணங்கக்கரத்ேதந்தித்தைலைம ண்
ேதங்குெந ங்க ைணெபாழிவலம் ாிக்குஞ்சரத்தி தாள்ெசன்னிேசர்ப்பாம் 11
12 சுப்பிரமணியர்.
ெவயிேலறவிாிக்கு
வானவர்விண்கு ேயறெவள்ைளயாைன
குயிேலறவாிபிரமர் ள்ேளறவம்மைனேவர்கூடாமாதர்
கயிேலறமிளர்கடக்ைகேயறெமய்ேயறக்கவினார்தன்ைக
யயிேலறவமர்ந் சிைறமயிேல ம்ெப மாைனய த் வாழ்வாம்.

12

13 தி நந்திேதவர்.
ேவ .
வைரெபா ப க்கும்வச்சிரப்பைட ம்வ ெச தண்டெவம்பைட ம்
விைரெசலற்றிறத்தின்மாற்றலர்ந ங்கும்விளங்ெகாளித்திகிாியம்பைட ம்
ைரயைமசமழ்ப் ப்ெபா ந்தவில் சிப்ெபா
ம்ேவத்திரப்பைடதாங்கி
ைரயைமகயிைலகாத்த ணந்திெயா வைனம விேயத்ெத ப்பாம்.

13

5
14 தமிழாசிாியர்.
ேவ .
பன்னி தடங்ைகச்ெசம்மல்பாற்சிவஞானம்ெபற் ப்
பன்னி கதி ெமான்றாம்பான்ைமயின்விளங்கிநா ம்
பன்னி தவமாணாக்கர்பழிச்சிடமைலயேமவப்
பன்னி சரணநா ந்தைலக்ெகா பர ேவாேம.

14

15 தி ஞானசம்பந்தசுவாமிகள்.
அைறவடெமாழிநவின்றபாணினியகத் நாண
விைறயமர்மயிைல
ாி ந்தேவார்தா ெகாண்ேட
நிைறதரெவாரா ேம நிரப் ெதன்ெமாழிநவின்ற
மைறயவன்காழிேவந்தன்மலர க்கன் ெசய்வாம்.

15

16 தி நா க்கரசுசுவாமிகள்.
நீற் ெமய்ச்சிவேனெயன் மவனி நிைறந்தாெரன் ஞ்
சாற் தற்கிையயத்தந்ைததன்பாியாயப்ேப
ளீற் ெமய்ெக த்ெதான்றிற்பன்னிரண்டன்ெமய்ெகா த் க்கூறத்
ேதாற் ெமய்ப் கழ்சானாவிற்கரசிைனத்ெதா
வாழ்வாம்.

16

17 சுந்தர ர்த்திசுவாமிகள்.
எண்ணியம ைமப்ேப மிம்ைமேய ற்றெதன்ன
மண்ணியவியங்கும்ெவள்ளிமால்வைரெய த்தேமறி
யண்ணியவியங்காெவள்ளிமால்வைரயைடந் வா ம்
ண்ணிய ர்த்திநாவற் லைனப்ேபாற்றிவாழ்வாம்.

17

18 மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்.
மாயவனறியாப்பாதமலரவன்மைனவிேமனி
ேதாய மலேரான்காணாச்சுடர்
யைனயானீன்ற
பாயநீ
த்தமங்ைகயிவர
கிப்பா ந்
யவர்கமலபாதத் ைண ளத்தி த்திவாழ்வாம்.

18

19 தண்டீசநாயனார்.
மலர் ைரகுடங்ைகெவள்வாய்ம ப்பைடெயான் தாங்கி
யலர்பசுேவாம்பியின்
ண் தலாதியா ம்
பலர் கழ்தனக்ெகன்ெறான் ம்ேவண் லாப்பரன்ேபாற்ெகாண்ட
நலர்ெசறிேசய்ஞ ர்வாழ்பிள்ைளையநயத்தல்ெசய்வாம்.

19

20 அ பத்
ன் நாயன்மார்.
ேவ .
ன்றதன்ைமயில் ன்ைமேயெநஞ்சகத்
ேதன்றவஞ்சகமாதியி ப்பி ந்
ேதான்றேவார் ரஞ்சூழ்ந் றவாழ்வரா
லான்றேமன்ைமய பத்
வேர.

20

6
21 பஞ்சாக்கரேதசிகர்.
தங்கடந் ெபாறிகடந்
ல ங்கடந்
கல்காண
ேபதங்கடந் கால தலைனத் ங்கடந் ெப விந்
நாதங்கடந் வளர் ைறைசநமச்சிவாயேதசிகன்ெபாற்
பாதங்கடந் பற்ற த்தானினிேமலல்லற்பட ைலேய.

21

22 அம்பலவாண்ேதசிகர்.
ேவ .
ம ட விைனகேடய்த்ேதாமாமலக்கு ம் மாய்த்ேதா
மி ட பிறப்பில்வாேராெமன் ேமாாியல்பிற்றீேரா
ம ட
ைறைசேம மம்பலவாணேதவன்
ெபா ட கமலத்தாெளந்தைலமிைசப் ைனந்தேபாேத.

22

23 சித்தாந்தைசவர்கள்.
பண்ணிய றமார்க்கங்கள்பாழ்படெவாழித் ேமலாம்
ண்ணியவி தியக்கமணிெயாைடந்ெத த் ம்ேபாற்றி
யண்ணியசிவானந்தத்ேதனிரம்ப ண்டைமயாநிற்கும்
தண்ணியகுணசித்தாந்தைசவைரவணக்கஞ்ெசய்வாம்.

23

24 ஆலப்பணிெசய்ேவார்கள்.
அர நீர்ச்சைடயாெனங்களம்ைமேயாடகிலெமல்லாம்
பர மாறமர்ெபான்மாாிப்பதிப்ெப ந்தளியிற்ெறாண் ன்
விர நான்மைறேயாராதியலகிடல்விைழந்ேதாாீறா
ர ேசர்தவத்தர்யா
வந்தியாந்ெதா ந்ேதவாவார்.

24

கட ள் வாழ்த்
------------

ற்றிற் .
அைவயடக்கம்.

25 தைர
ைர
வைர
குைர

கழ்ேவதசாரமாம்வி திசாதனேமெபா ளாக்ெகாண்
கழ்சிறந்தேதவிசாலப்ேப த்தமவணிகர்கள்யா ம்
கழைமந்தகண்டேதவியிற்ெபான்மாாிெபய்த ளியெப மான்
கழ்விளங்குெதய்வமான்மியமாய்க்குலவியெப வட்ெமாழிைய.

26 ெமாழிெபயர்த்ெத த் ம ரமிக்ெகா கி ழங்கி ப் வன ம்ேபாற்றப்
பழித த் யர்ந் பர ெசந்தமிழாற்பா கெவன்ற மைனயார்
கழிசிறப் வைகமீக்ெகாளப் கன்றகட் ைரம ப்பதற்கஞ்சி
ழிதரற்றைகயமன ைடயா
ைரெசயத் ணிந்தனன்மன்ேனா.
27 ேவ .
இ வைகெய த் மல்லாவாய்த ற்குறி மீற்
ம
வல்ெல த் ங்கூடவன்னமாெய தல்ேபால

1

2

7
வி வைகவழக்குமல்லாெவன்கவியிைறவன்சீ
ம
நற்ெபாிேயாரன் ங்கூடலான்மதிக்கும்பாவாம்.
28 ேவ .
மைற
ணர்ந்தசிைற ைடக்க குவானகந்
வி
ணராப்
பிைறவளர்
ேமற்சிைறயிலாக்க குெபய்த நிைறதரக்ெகாண்ட
விைறயவன்ெசவிகற் ணர்ந்தவர்ெமாழிபாேவற்ற ற்கற் ணராத
குைறயிேனன்ெமாழி ம்பாக்க ேமற்குங்குறித் ணர்ெபா ட் றமதனால்.

3

4

29 மைறயவ ணராமதி
ப்ெப மான்ம தமர்வனப்ெப ங்ேகாயி
ைறபவன் ராண ைரக்குநீெபா
க்ெகாக்குமா ைரப்ைபெகாெலன்னி
னிைறயவன ளாவியன்றமட் ைரப்ேபனிமித்தகாரணெனனற்கந்த
விைறயவன்குலாலெனன் ைரத்த தாெனற் மற்றற் ணர்ந்தவேர.
5
அைவயடக்க
-----------------

ற்றிற் .
சிறப் ப்பாயிரம்.

30 இலங்குமதிநதிெபாதி ஞ்ச லத்ெதம்மா
னினி மகிழ்ந்தி க்கு யர்கண்டேதவித்
தலங்குல மான்மியநன்ெகம்மேனார்க
ட க்கி ணவ
குெசந்தமிழாற்ெசய்தா
னலங்குல ஞானகைல தலாெவண்ணி
னவில்கைலக ந்ெதாிந்தநல்ேலாெனங்குந்
லங்குெப ம் கழ்பைடத்தெவா மீனாட்சி
சுந்தரநாவலவ யர்ேதாற்றத்தாேன.

1

சிறப் ப்பாயிர ற்றிற் .
ஆக தி வி த்தம் - 30
--------------------------2. தி நாட் ப்படலம். (31- 110)
31 பிறங்க ள்வ வமானெபாியநாயகியாேரா
மறங்கிளர்ெசம்ெபான்மாாிெபாழிந்தவரமர்ந் ேம
நிறங்குலாங்கண்டேதவி தற்பலெந ங்கக்ெகாண்ட
திறங்கமழ்பாண் நாட் ன்வளஞ்சிலெசப்ப ற்றாம்.

1

32 வான்றவழிமயெமன்னமாலயற்காியனாய
ேதன்றவழ்க க்ைகேவணிச்ெசம்மைலம காப்ெபற்ற
மீன்றவழ்வசத்தண்ணல்விளங்குெவண்குைடநன்னீழ
றான்றவழ்தரப்ெபா ந் தைழவ பாண் நா .

2

8
33 தி ந் பல் யிர்க்குஞ்ெசம்ெபாற்றி வ நீழனல்கும்
ெப ந்தைகவ தியீன்றேபெரழிலணங்ைகேவட் ப்
ெபா ந் ெபான்
கவித் ப்ெபா குைடநீழல்ெசய்ய
வ ந்தவம் ாிந்ததம்மாவணிெக பாண் நா .

3

34 உைமநிகர்சிறப் வாய்ந்த ேலாபா த்திைரேயாடன்பி
னைமசிவெப மானன்னவகத்திய னிவர்ேகாமான்
கைமமிகுதமிழ்விாித் க்கவின ற்றி க்குந்ெதய்வச்
சிைமயமால்வைர ைடத்தத்தி த்தகுபாண் நா .

4

35 ெப ம்ெபா ள்ெவ ப்பத்ேதாற் ம்ெபற்றியான்மற்ைறநா ம்
வி ம் றத்தக்கதாகிெம தராவிைள ணா
ம ம் பல்ெசல்வர்சான்ேறாரைமதர ைடயதாகி
யி ம் கழ்பைடத் ேம ேமற்றஞ்சால்பாண் நா .

5

ைனபி
வி ைனந்தாம் தகாாியேமெயன்
நிைனத
வனேமாம்பநில மப் தைமந்
ளிைனத ெலான் ெதவ்வெவண்ணியப் கழ்சால் தந்
தைனநிக
வக்ெகாண் தைழவிசும்பா ெசன் .

6

37 ெபாழி னன்மிக ம்ேவண் ம் கழ்ப்பைணக்காவல் ண்ட
வழிம க்கற்பமாைலவானவன்றிைசயிற் க்குக்
கழி னல்ெவ ப்ப ண் கைரந்தைவம் தந்தம்
ளழி ெசெயான்ைறநட்டாங்கத
க்ெகாண் மீண் .

7

38 நாட் ைமம் தந்தம் ண் நிைலப் தமா ம்
வாட் ெவங்ேகாைடேயா ம விெயவ் யி ந்தீய
ட் தல்க த் ட்ெகாண்
சினங்ெகா
ழங்கிப்
ட் தல்ெசய்யாச்சாபம்ெபா க்கனெவான் வாங்கி.

8

39 அளவ ந்தீட்டாவம் மலங்குபமின்ென ம்பல்வா ம்
பளக ம்வ யிற்றாங்கிப்பரவிடங்ெகா க்குமாற்ற
ளெவா
தமாயவாகவப் மி ற்
வளனைமமற்ேறார் தம
ெவப்ெபாழிந்தெதன்ன.

9

40 திைச கழ்ந்ேதத் ங்கண்டேதவியின்ம தநீழ
லைசவறவமர்ந்தெவங்கள்சிைறயி யண்ணன் ன்னம்
வைசதவிரரசற்காகப்ெபாழிந்தெபான்மாாிேபால
விைசநிமிர்ந்ெத ச்சிேமவப்ெபாழிந்தனெவங்கு மாேதா.

10

36

41

லவர்கள்ெப மான் ன்னம்ெபாழிந்தெபான்மாாியாேல
நலவர்கள் கழ்காங்ேகயன்ெவங்க நசித்தாற்ேபால
வலவர்க வக்குங்ெகாண் வளவறப்ெபாழிந்தநீராற்
குலவரகெண ங்கும்பார்ெவங்ேகாைடேபாெயாழிந்ததன்ேற.

11

9

42 சிைறயி நாதர்ெபய்தெசம்ெபான்மாமைழயாலன்
தைறயகத் ள்ளவாயசில யிர்தைழத்தவின்
குைறயறவாாி ண் குயின்ெபாழிமைழயினாேல
நிைறபல யிர்கெளல்லாந்தைழத்தனநிரம்பினமண்ேமல்.

12

43 நிறத் மின் ைடயதாகிக்க த்தமாேனயம் ண்ேட
யறத்தினா லகேமாம் ெமன்பைதயைறயக்ேகட்ேடா
நிறத் மின் ைடயதாகிக்க த்தமாேனயம் ண்ேட
யறத்தினா லகேமாம் ெமன்பைதயைமயக்கண்ேடாம்.

13

44 வான்றமிழ்ெபாதியக்குன்றமைழெபாழிெப நீெரங்குந்
தான்றவழ்கின்றேதாற்றஞ்சந்தனஞ்ெசறியக்குன்ற
மான்றெவங்ேகாைடமாயவடர்ந் மிக்ெக கார்கால
மீன்றதண்குளிர்க்குைடந் ெவண்படாம்ேபார்த்தேதய்க்கும்.

14

45 வைரயகங்காந்தட்டீபம்வயக்கினக ைககானத்
தைரயகமாம்பிேயாம்பித்தைழந்தனநாைரேயாைட
நிைரயகம்பீ
திநிைரத்தனெநய்தல் த்த
திைரயகம்பவள த்தஞ்சிந்தின கிற் த்ேதட்ேக.

15

46 தைலமிைச ழ்ந்தநன்னீர
றத்தள்ளிமீட் ந்
தைலமிைசக்ெகாள்ளாக்குன்றந்தைதய வியினைகக்குந்
தைலமிைச ழ்ந்தநன்னீர
றத்தள்ளிமீட் ந்
தைலமிைசக்ெகாள் ம்பல்பாதவஞ்ெசறிகாைனமாேதா.

16

47 உண்ட
தண்ட
ண்ட
தண்ட

ேபாகெவஞ்சி ள்ளைதப் றத்
சுந்
ச்ெசறிந்தகானந்தளவினானைகயாநிற்கு
ேபாகெவஞ்சி ள்ளைதப் றம்ேபாக்கா
ல்சிைறயினாக்குந்தடம்பைணைவப்ைபமாேதா.

17

48 மைழெபாழிநன்னீர் ற் ஞ்சுைவெகடாவண்ணந்ேதக்கி
விைழதர தவம்பண்ைணநாைரயான்மிகநைகக்கு
மைழெபாழிநன்னீர் ற் ஞ்சுைவெக ம்வண்ணந்ேதக்கி
விைழதரப்படாதாச்ெசய் ம் ைரையேநாக்கிமாேதா.

18

49 ெவள்ளியேமகம்பச்ைச ைரநீர்ம த் த்தா
நள்ளியபசுைமயந்தேமகநன்னீர்ம த் த்
ள்ளியேவனிலாேலெவள்ெள ந்ேதாற்ற ற்ற
ெவாள்ளிய வி ம் ல்லாற்பசந்ததாெலா ங்குமாேதா.

19

50

ன்றைள ண்டதின் மயர்த்திடா கில்கெளல்லா
நன்றைளபாண் நாட் ற்ெபாழிவளநவில்வார்யாேர

10
ெயன்றைளேயாங்கலாதியி ந்திைணையந் ண் ன்னங்
குன்றைளவளந்ெதாகுத் க்கூ த ற்றாஞ்சில்ல.

20

குறிஞ்சி.
51 ேவ .
அமரமான்மிய ள்ளெதன்றறிஞேரயைற ந்
தமரேமாங்கிடப்ெப வளநனிெகா தைழ ம்
பமரமார்ெதாைடப்பசுவ க்கத்தகப்படாத
குமரேவளினிதி ந்தரசாட்சிெசய்குறிஞ்சி.

21

52 கிளக்குந்ெதய்வமான்மிய ைடத்தாத ற்கிாிக
ளளக்கலாவளவ ம்ெபா ள்வறப்பி மளித்த
ளக்கலாநிைலேதாற்ற ற்ெகா கைலத்ெதாைககள்
விளக்குமாாியர்க்ெகாப்ெபனவிளங்குவமாேதா.

22

53 க ங்குடாவ யிற ளர்காய்கைணக்கஞ்சி
ம ங்ெகார்கந்தரம் க்க மற்ற கதிர்கண்
ெடா ங்குெவந்தழல்ெபாழிதர ள்ளைலந் யங்கு
ங்கு ன்பெமவ்விடஞ்ெசன்
க்கிடாெராத்ேத.

23

54 வட்டமாகியபளிக்கைறந ெவா வ ைவ
யிட்டேம றத் யிறல்கண் ற ளர்மடவார்
பட்டநீரலாற்கைறமதிப்பிரதிவிம்பந்தா
ட்டவா யர்வைரயக கிழ்க்குேமாெவன்பார்.

24

55 தைலவாில்வழிமாரேவட்கு சரந்தந்
மைல மாெசயெலன்ெனனமங்ைகய ைதப்ப
ைலவில் ப்பலமீள நல்குெமாண்ெசயைல
நிைலயதங்குணம்வ த்தி நீக்குறார்நிக ம்.

25

56 விள தாழ்வைரச்சாதல்வாய்விைழபி வாய்த்ேத
னளவிறால்பறித் ட் வமால்களிற கண்
ள பாதியின
த் றவிழிசிவப்பார்
கள ேமற்ெகாடாவயிற்பயில்காைளயரம்மா.

26

57 காந்தண்ெமல்ல ம் ைடதரக்கண்டமாமஞ்ைஞ
பாந்தள்ைபத்த பணெமனப்படர்ந்ெததிர்ெகாத்தி
ேயய்ந்தநாண ற் ள்ளவாறரெவதிர்வாி
மாய்ந்தசிந்ைதயிைனய ற் ழித மம்மா.

27

58 மறந்தவாவிழிமங்ைகயர் ணர்ச்சிையமதித் ச்
சிறந்தவாடவர்நள்ளி ட் றியிைடச்ெச ம்ேபா

11
றந்தெசம்மணிவிளக்ெக த்திைடயிைட தவ
நிறந்தவாவர ன்றி ெந வைரச்சாரல்.

28

59 அைறயிைடத்திைனக்குரல்பலபரப்பியிட்டைவேமற்
கைறய ச்சி கன் கள்சுழன்றிடக்கண்
பிைறம ப் லக்ைகயினரற்குழியைவெபய்
குைறய த்தைவத்தளாவியின்ேறன்ெகாள்வார்பல ம்.

29

60 ஐயவற் தக்குமரேவள்வள்ளிேயாடமரச்
ெசய்யமாதவ ஞற்றியசிலம் யர்சீர்ைம
ெயய்யவல்லவர்யாவேரபலவளமிையந்
ெபய்யவல்லகானத்திறஞ்சிறி ேபசி வாம்.

30

ல்ைல.
61 பரா கற்ெபா மடந்ைதபாற்பாற்றியேதாட
மரா மா ளங்குறித்தளவிறந்தகற்பாகி
விரா ேமன்ைமயிற்ெபா தரவி த்திெசய்ெதன்
ராாிவாழ்வதற்கிடெமனத்திகழ்வ
ல்ைல.

31

62 எவ்விடங்க ம்பசுந் ழாய்க்குலஞ்ெசறிந்திடலால்
ெவவ்விடங்ெகாள்கட்பி ந்ைதையப் ணர்சுகம்விராவ
வவ்விடங்கு ெகாண்டனனலங்குநான் கத் க்
கவ்விடங்ெகாளப் த்தேவா ந்தியங்கட ள்.

32

63 என் மால்சிவபத்தாிற்சிறந்தவெனன்ப
ெதான் ம்வாய்ைமேயகூவிளங்கு ந்ெதாளிர் ர்ைவ
ெகான்ைறயாைனந் மல்கியவிடங்கு ெகாண்டான்
ெபான் மாறிலாப் சைன ாிதரற்ெபா ட்ேட.

33

64 ஒன்
ல்ைல ந்ெதய்வத மிெயன் ைரத்தற்
ெகன் ேமாாிைட றிைலேய ெவன்ெனன்னிற்
ன் ேதெவலா
ப் றச்சுமந்தபல்பசு
மன்றவண்ட ம்ைவகேலசா மால்மதியீர்.

34

65

யேவய்ங்குழேலாைச ந்ெதாகுநிைரக்க த்தின்
ேமயமாமணிேயாைச ேமகம்வாய்வி க்கும்
பாயேவாைச ந்தனித் ைறபாைவய வப்பா
ராயநாயகர்ேதர்வ ேமாைசேகட்டம்மா.

66 வளர்த்தநாந்தனித்தமர் ழிமாரேவெளய்
தளர்த்த சு ர ம்ெபனத்ைதயலார்நைகக்க
விளர்த்த ல்ைலகண்மீள ம் சுவவ ம்
கிளர்த்மாதரார்கிளர்நைகக்ெகதிர்நைகத்ெதன்ன.

35

36

12

67 மலர்ந்த ம் ன
க்குகள்சூழ்ந்தனம வ
வலர்ந்த ைவகளதன ப்ெபா த ங்காட்சி
கலந்தெசந்தழற்ேகாட்ைட ள்வாணண் ற்கைர ம்
வலந்தவாவிறற்றானவ ைறவ மா ம்.

37

த் நின்றி பலாசுநஞ்சிவபிரான் ைர
ேமத் கார் றஞ்சூழ்ந்த காியதளிைய ம்
வார்த்தெசய்யேதனத்தகுேதானின் வழி
மார்த்த ண்ணிழிநீெரனலாம்வனத்தம்மா.

38

69 வரகுஞ்சாைம மவைர ந் வைர ம ந்
விர ம்பல்வளேமதகப்ெபா வனெவா பாற்
பர தீஞ்சுைவப்பாறயிர்ேமார்பகர்ெவண்ெண
ர வாசெநயிவ்வளம்ெபா வனெவா பால்.

39

70 கன் மாக்க ஞ்ேசக்க ம்ெபா ெப ங்கானத்
ெதான் ேமன்ைமையெயன் ைரெசய்தன லவா
ெதன் நீர்வளம ந் கண்கவர்ெபாழி ையந்
ன் ெமன்ைமசான்ம தத்தின்வளஞ்சிலெசால்வாம்.

40

68

ம தம்.
71 த
ந்ேத
ஞ்சங்க ம்ப ம மணி ம்
ெவ
ம்வாள்வ த்ேதவ மி பணிவி ம்பத்
தி
ேநர்கலாச்சசி ைலச்சுவ யர்திணிேதாண்
ம
மிந்திரன்காவ ற்ெபா வ ம தம்.

41

72 ம தெமன்ப ந்ெதய்வமான்மிய ளெதன்
க தேவாாிைட றிைலகமழ்சுராபான
ெமா
றா ெசய்வார்களங்குைறத மாம்ைப
ெவ
றாதமர்நீர்ைம ேமதகுசான்றாம்.

42

73 ெகாங்குதங்கியசந்த ங்காரகிற்குற ந்
தங்குமால்காிக்ேகா மாமயிற்ெப ந்தைழ
ெமங்குமாகெவள்வயிரஞ்ெசம்மணிபலெவ த் ப்
ெபாங்குெவண் ைரெகாழித் லாய்வ ம்ெப ம்ெபா ைந.

43

74 வ யவச்சிரேமந்திெவள்வாரண ர்ந்
ெபா யநன்கரம்ைபகடழீஇத்தானத்திற்ெபா ந்தி
ெயா யகற்பகக்கானளா
த ற்ெபா ைந
க யவாம்கழற்கா ைடயிந்திரன்க க்கும்.

44

13
75 ஓதிமஞ்ெச த்தி தலாெலாளிெக பணில
மாதிேயந்
மணந்தி தலாலலவன்
ேசாதிமாமணியரவஞ்சார்ேவணிசூழ்தரலா
னீதி வ நிகர்ப்ப ெந ம் னற்ெபா ைந.

45

76 அன் தாகேநாெயா குறடணிந்திடவார்த்
ெவன் வந்த பற்பலதாகேநாய் ட்ட
வின் வந்தேதாெவன்றிடமிகப்ெப க்ெக த்
நன் ெபாங்கியார்த்ெத த்த நலம ைவைய.

46

77 ேபாந் ேமகம்வாய்ம த்ெதாழித்தி ெமனல்ெபாய்ேய
ேயந் மிந்நதிம த் வெராழித்தநீெர த்
மாந் விண்ணினிதாப்ெப ெமனவராவளர்கண்
ேமாந் ெபாங்கியார்த்ெத வ
ம நதிேய.

47

78 வாாிேய ெமான்றாயி மதித்திடப்ப ேமா
ேராிேபால்வேதாெவனப் கல்பற்பலேவாி
ாிநீர்கைடேபாக
கைரயைலத்
மாாியாாி மறாத ள்வாெமனம ந்த.

48

79 ெமாழிபல்ேலாியினதிகளின் னன்
மதகின்
வழி குந் ேபாய்வயெலலாம் குந்தனமறாத
பழிவிைளத்தி மலமறப்பத்திெசய்ெதா கு
மிழிவிலாாிடத்ெதம்பிரான ள் குந்ெதன்ன.

49

80 திைரபரந்ெத தீம் னல்வயெறா ம் குத
ைரபரந்ெத கட் ன ைளயவாய்ப் குத்தி
வைரபரந்ெத ேதா ைடமள்ள ண்மகிழ்ந்
விைரபரந்ெத
ம்பைண குந்தனர்விைரந்ேத.

50

81 பிறங்குமாயவன்மைனவிதன்ேப டல்பிளப்ப
நிறங்குலாமவெனா பவத்
பைடநி த்தி
மறங்குலா ெதன்றிைசயினா ர்திவன்பிடாி
னறங்குலா கம்பிைணத்தனர்ேமழிைகயைணத்தார்.

51

82 வலக்ைக ட்கு
ட்டைலக்ேகாெலான் வாங்கி
விலக்க ங்க ப்பைமதரவிளாப்பலேகா
நலக்கு ம்பைடச்சால்ெசறிதரநகுபல
லக்கவன்பக ரப்பின
தனர்மாேதா.

52

83

ன்னநம்
க்ெகாண்டவன்
க்குெவம்பைடேய
யன்னவன்றி மைனெயா நம்ைம மடர்ப்ப
ெதன்னறிந்திலெமனச்சிலமீெனழீஇத் ள் ம்
பன்ன ந் ய ற்ெறாளித்தி ம்பலகூர்மம்.

53

14

84 கரக்குமாந்தர்பா ரவலர் கெமனக்கவிழ்ந்த
ரக்குமாயவன்கண்ணி ம்ெபா பலகமலம்
பரக்குமின்னனவிங்ஙனமாக ம்பாரார்
தரக்குமஞ்சியவ யினா
ெதாழில்சைமந்தார்.

54

85 வடக்கி ந் ெதன்றிைசெசலநடத்தி ம்வயங்கு
குடக்கி ந் கீழ்த்திைசெசலநடத்தி ங்குளிர்ெச
யடக்கு ன் த யாைவ மழிந் ேசறாகிக்
கிடக்கும்வண்ணேம
தனர்ெக வ மள்ளர்.

55

86 ெச வின்சீ றவரம்
க்குைலந்த ேதர்ந்
ம வில்ெசய்ப் கழ் மக்குறாெதனம ப்பார்ேபாற்
ெப வலத் யர்மள்ளர்கள்ேப கங்காிந்
ெகா ெகா த் ெஞண் ழன்றிடக்குைல யர்த்தினரால்.

56

87 ஓ ேவதியர் த ேயார்ந நிைல
தற்
ேக வாஞ்ெச ந நிைலெய ஞ்சமெமய்தத்
தீ தீர்பரம்ேப
மள்ளர்தாஞ்ெச த்தக்
ேகா தீர்ப மக்கலம்ேபாற்சமங்ெகாண்ட.

57

88 ேமகவாகனனாகியேவந்தைனத்ெதா
பாகமார்தரச்சைமந்தெநன் ைளகள்பற்பல ம்
ேவகமாய்விைதத் றவழிநாட் னல் ழ்த்திக்
காகமாதிக றாவைகேயாப்பினர்களமர்.

58

89 ெவள்ளியங்குாித்ெதனப்ெபா
ைளெயலாம்விைழநீ
ரள்ளி ண் யர்மரகதமங்குாித்ெதன்னப்
ள்ளிதீர்பசப் ற்ற ெபாற் றத்தளிர்த்தாங்
ெகாள்ளிதாெலனத்தளிர்த்தனெப ம்பைணெயா ங்கு.

59

90 உற்றேகவலத் யிர்கைளப் வனங்கெளா ங்கு
பற்றவற்றேதார்ப வத் வி பராபரன்ேபா
லற்றமற்றைபம்பயிர்கைளப்ப வநன்கறிந்
ெகாற்றமள்ளர்கள்ெகாண் ேபாய்வயெறா ந வார்.

60

91 நட்டைபம்பயிர்நன்னிலந்தாழ்ந்ெத நயேம
ெயாட்ட ன் தாழ்ந்ெத ந் பின்வளர் ழி றா
வட்டவாய்மலர்தாமைரகு தங்கண்ம ந்த
பட்டவாயிறங்குணங்க ம்பாற் ேலாபம்ேபால்.

61

92 எறித ங்கைளெயறித ம்ப வமீெதன்
ெசறித ம் யவ
ைடக்களமர்கள்ெசப்பக்

15
குறித ங்க ங்கயல்விழி ழத்தியர்கு மி
மறித ம் னல்வய ைடயனெமனப் கந்தார்.

62

93 அங்கண்ேமவிய ழத்தியரளைவேயாராம்ப
லங்கண்வாங்கயல்ெவண்டரங்கங்கேளயாம்ப
லங்கண்ெஞண் நாற்கா ேலார்கானைடயாம்ப
லங்கண்மாாிைகெபாழிதரக்கைளவ மாம்பல்.

63

94 கண்
கண்
கண்
கண்

64

மாற் க்காலாட் யர்ெகாங்ைகேகாகனகங்
மற்றவர்குழல்ெபாழிம
ங்ேகாகனகங்
ம்வாண்ெமய்யிெனாளி மற்ைறயேகாகனகங்
மாெதனத்த வ ம ப்ெபய்ேகாகனகம்.

95 வா ைரப்ப வள்ைளைகத வ ம்வள்ைள
யாயைகயணிநகுவைளயழிப்பனகுவைள
ேயாயமாய்ப்ப ைசவலமிைசவல ைடய
பாயெமன்பைணயகம் கூஉத்ெதாழில்ெசய்பாைவயேர.

65

96 இன்னவா பல்கைளகைளந்ெத த
ேலாப
ெமன்னேவா தெலாழிதரக்குணந்த த்ெதன்னப்
பன்னவாம்பயிர்
ைம ந்த த் றப்பைணத் ப்
பின்னர்வான்சதிாீன்றனேப லகுவப்ப.

66

97 உம்பல்வாய்கிழித்ெத மரப்ெபனக்கதிெரா ங்கு
நம் ைபம்பயிர்மடல்கிழித்ெத ந் நன்மதியம்
பம்பவாக்கியகிரணத்தா னியபால்பற்றி
யம்பர் ற் றவிைளந் சாய்ந்தனபைணயகத் .

67

98 பிைற
ப் ைனயி ம் ைகக்ெகா ெப ங்களமர்
ைறய த்தைவ
ைம ம்வாிந்தி ங்களத்
நிைறதைலச்சுைமயாக்ெகா ெசன் ேபாய்நிரப்பிச்
சிைறகுைலத் ேமற்கடாம்பலமிதித்திடச்ெசய்வார்.

68

99 சங்கநின் ம்ெவண்டாளம்ேவெற த்ெதனைவநின்
றங்களத்த ெசந்ெநல்ேவெற த்தினிதாகத்
ங்கமார்த வளிெயதிர் ற்றினர்குவித்தார்
சிங்க ல்லேதார்காெல த்தளந்தனர்சிறப்ப.

69

100 இைறவன்பாக ேமைனயர்க்கீவ மீந்
குைறயிெலஞ்சியயாைவ ங்ெகாண் ேபாய்மைனவாய்
நிைறயவிட் ைவத்ைதம்பலத்தாற்ைற நிைலெசய்
மிைறயிலாக்கு ெயங்க நிைறந் ளேமன்ேமல்.

70

16
101 க
வி
ய
சு

ம்
ம்
ம்
ம்

மஞ்ச மிஞ்சி ந்ெதங்குெமாண்க கும்
ேமனம்ெபா த ம தத்தின்ேமன்ைம
ம்வாஞ்ைசயிற்சிறி ைரத்தனஞ்சிறிதைறவாஞ்
சூழ்த ெநய்தல்சார்ெதா கடல்வள ம்.

71

ெநய்தல்.
102 ேவ .
வ ணன்காவ ன்வயங்குெநய்தல்வாய்ப்
ெபா ணன்கீட் யேபாகுேதாணி
ம விலவல்விைரஇவ ெபாற்ேறாணி
ெமா
றாெதான்ேறாெடான்
ட் ேம.

72

103 மிக்கைகைத ம்விர ஞாழ ந்
ெதாக்க ன்ைன ந்ேதாட் ெநய்த
ெமாக்க சுேதா ற்றவாசைன
க்குலாவ ற் ல மா ேம.

73

104 ெகா யிைடப்பரத்தியர்குழற்கணி
ெந யதாைழவாசைனநிரம்பலாற்
ப யின்மற்றவர்பகர் லாற்கயல்
க யமீெனனக்களித் க்ெகாள்வரால்

74

105 உப்
வப்
தப்
பப்

75

மீன ெமான் பட் ட
நீர்ைமயினைமத் ணக்குவார்
றா
ள்சாயச்சா வார்
வாள்விழிப்பரத்திமார்கேள.

106 வைலயி ப்பவர்வயக்குேமாைத
ைலதரத்திமி ந் ேமாைத ம்
விைலப த் மீன்விற்குேமாைத
மைலகடற்ெகதிராய் ழங்குேம.

76

107 ேவ
பர
குர
விர
ர

77

.
வாாிசூழ்நிலப்ெப வளெமவர்பகர்வார்
ெநல்
மி ப்ைப ங்ேகாங்க ங்ெகாண்
நண் டன்ேபாக்கினர்வி ம் மாேறன்ற
ெசய்தி பாைல ம்ெபா
மாங்காங்கு.

108 திைணமயக்கம்.
வைரயகம்ெபா
தைரயகம்ெபா
விைரயகம்ெபா
நிைரயகம்ெபா

களி ைகநீட் வண்கானத்
யி ங்குெகாள்வ ெமா சாராம்
கான்குயின்ெமன்பைணேயாைட
மாந் ணர்ேகாத நிக ம்.

78

17

109 பைணவிராவியவயைலேபாய்ப் ன்ைனேமற்படாப்
ெபைணவிராவியகடற் கிர்வஞ்சிேமற்பிறங்கு
மைணவிராவியசங்கினான்பாேலா ேத
மிைணவிராவியமாங்கனிச்சா ம் ழ்ந்திைய ம்.

79

110 இன்னவாயைவந்திைணவளப்பாண் நாட் யல்ைபப்
பன்னேகச ம்பகர ற்றாெதனப்பகர்வா
ெனன்னின்யாெமவன்ெசாற்றனநகரங்கெளைவக்கு
ன்னிலாவியகண்டேதவிப் கழ்ெமாழிவாம்.

80

தி நாட் ப்படல ற்றிற் .
ஆக படலம்-2-க்கு. தி வி த்தம்--110
--------------------------3. தி நகரப்படலம். (111- 200 )
111 அண்ட
னிவ மவாவிச்சூழ்வ
தண்ட மறம்ெபா ளின்பஞ்சார்ந்தவர்க்
ெகண்ட ம்ப யளித்ெதச்செமய்த ங்
கண்ட மான்மியக்கண்டேதவிேய.

1

ம
யிர்த்ெத
வனம்ேபார்க்குங்கா
வாம
லக மங்ைககூப்பிடப்
பாம
ண்ணியம்பல மாக்கி ங்
காம வளத்த கண்டேதவிேய.

2

113 ஏற்றமார்தைனக்குறித்ெதவ மாதவ
மாற்றவாழம்ைமேயயைடந் மாதவம்
ேபாற்றவாந்தலெமனிற் ைரவதில்ைலேதாங்
சாற்றவாமான்மியக்கண்டேதவிேய.

3

114 சிைறவ க்க ெகான் ேத க்கா றா
நைறமலர்த்தி
நயந் கண்ெடா
குைற ைடக்க க ள்கூடச்ெசய்த
கைறயறப்ெபா வளக்கண்டேதவிேய.

4

115 பண்ணியமாதவப்பண்பிேனார்க்கலா
லண்ணியேவைனேயார்க்கைமதராததா
ெலண்ணியயாைவ ெமளிதினல்கி ங்
கண்ணியெப வளக்கண்டேதவிேய.

5

112

116

றநகர்.
க ங்கட வர்ப்ெபா
ல ங்காற் வர்
ெனா ங்கு ற் றவைளந்
த் தித்ெதனப்

18
ெப ங்குரற் ட்களின்ெப
ழக்ெகா
ம ங்குறச்சூழ்த ம்பசியவான்ெபாழில்.
117 அக்க
யிக்க
ரக்க
மிக்க

ங்கடலகத்தளாந் கிர்க்ெகா
ஞ்ேசாைலவாயிைளயமாதரா
ங்கடலகத்தலங்குநித்தில
ஞ்ேசாைல ளிலங்க ம்பேரா.

6

7

118 அைனயைபங்கடலகத்தாய ண்மண
ைனயைபஞ்ேசாைலவாயிையந்த ம்ெபா
யைனயைபங்கடலைலெய ந்தெவள்வைள
யிைனயைபம்ெபாழைன◌்மிைசயிலங்குெவண்பிைற.

8

119 தலம்
நலம்
குலம்
நிலம்

9

குநல்லவர்தங்க க்கி
குமன்னைவநல்குமாதரார்
குமாதனங்கு மிெயன்னநீர்
குேமாாி நிறத்தகஞ்ச ம்.

120 ஐயநீர்ப்ெப ந்தடம்யாககுண்டமாஞ்
ெசய்யதாமைரயழல்ெசறி ங்காரளி
ெவய்யவாம் ைகயழல்வளர்க்கும்ேவதியர்
ைமயறீர்சுற்ெறலாம்வயங்குமன்னேம.

10

121 வானவர்சூழ்த னவர்மாீஇயமர்
தானெமன்றறிதரத்தக்கபன்மல
ரானைவெசறியவண்டளிகண்ெமாய்த்திட
னமினந்தனஞ்சூ ெமங்குேம.

11

122 ஒன் நந்தனவனத்ெதா ங்குகாரளி
ெசன் ெசன் ழக்குவபைகவர்ேசாிட
ெமன் கண்டசுரர்கெளய்திநாெடா
மன் தல் ாிந்தளாயடர்த்தன்மா ேம.

12

123 ஒ க கி க்க
தவிக்காத்தவன்
றி நகராத ற்ேசர்ந்தியாெமலா
ம வி னக்குமின்ன ள்வழங்குெமன்
ெறா வில்ைபம்ெபாழி ள் ெயா ங்குைவகுேம.

13

124 நன்மலர்ெசறித நந்தனந்ெதா
மின்மலர்ெச ந்திகள்
குப்பன
வன்மலர்களத்தினான ளின் ன்ைனநாட்
ெபான்மைழெபாழிந்தைதப்
க்கினாெலன.

14

19
125 தம்
ெவ த்தவன்றன ெவம்பைகக்
கம்ம தினெமனவறிந்தடர்த்தல்ேபாற்
ெசம்ம தளர்பலெசறிந்தமாெவலாங்
ெகாம்ெமனமிதித்தளாய்க்குயி லா ேம.

15

126 கதிர்ப ெசந்ெநன்ெமன்காற்றினாலைசந்
ததிர்வ க ம்ப யைறந் கீறலா
ெலதிரறப்ெபாழிந்தசாெற ந் ேபாயயற்
பிதிர்வறவரம்ைபகள்வளர்க்கும்ேபணிேய.

16

127 நம்ைம
ைமயயற்றலத் நன் லஞ்
ெசம்ைமயிற்காத்த ற்ெறவ்வலாெமன
வம்மதண்பைணெதா மளாவிெநற்கதிர்
ெகாம்ெமனப்பசுங்கிளிக்குலங்ெகாண்ேடகுேம.

17

128 பித்த மிகழ்தராப்ெபாியநாயகி
ைகத்தலமமர்த ற்காமர்கிள்ைளக
ெளத்தலத்ெத கவர்ந்ேதகுமாயி ஞ்
சித்தமிக்குவப்பரந்நகரஞ்ேசர்ந் ளார்.

18

129 ம வலர்
த்தைலெதங்கங்காயின்ைவத்
ெதா வறமிதித்த
ெசந்நீாினாற்
க
ரனிகர்த்தலாற்கைறய ப்ெபய
ாி ெபா ள்படப் ைனவ ைவெயண்ணில.

19

130 உ
றழ் ழக்கின ழித்தீெயன
ெவ வ ந்திற ன சுவா ன
ெபா பிைறக்ேகாட் ன
ங்கக்கண்ணின
வ களி கள்ெசறிகூடமல்குவ.

20

131 விைழமதகளி கண்மிக்குலா வ
தைழக ங்கீழிடந்தயங்குேம ட
மைழமதச்சுரகாிமகிழ்ந் லா வ
பிைழத வாாிகள்பிறங்குெமங்குேம.

21

132 ஒன்னலர்மணி
ளத்தா வ
பன்ன மனத்தி ம்பகர்க ப்பின
ெவன்ன ந ந க்ெகய் ந்ேதாற்றத்த
ெபான்னணிமணிவயப் ரவிெயண்ணில.

22

133 குலமகெளனத்தைலகவி ங்ெகாள்ைகயி
னிலகுெவம்பாிெசறியிலாயமீமிைச
லவதல்வழக்ெகன வந் லா
மல மப்ெபயர் ைனவானமீனேரா.

23

20

134 ஆ
பா
கா
ேத

குடத்தினவம்ெபாற்சுற்றின
வன்ைமையப்பகிர்ந் ெசல்வன
விண்ைண ங்கலக்குஞ்ெசன்னிய
மி க்ைககள்சிவ ம்பற்பல.

24

135 அ த்தலந்ேதர்பலவைமத்தகூடத்
த்தலந்தவ தன் ைறைமயாெமனத்
த த்தலமரெவாளிர்பாிதிசா ந்ேதர்
ெநா த்தலங்கூர்ந் ெசேனாக்கமிக்கேத.

25

136 வாெளா பாிைச ம்வயக்குங்ைகயினர்
தாெளா கூ யகழலர்தாங்கிய
ேகாெளா கூற்ெறா மைலக்குங்ெகாள்ைகயர்
ேவெளா நிகர்த்தமா ரெரண்ணிலர்.

26

137 ெதள்ளியவிஞ்ைசயர்வியக்குஞ்சீர்த்திய
ெரள்ளிய றக்ெகாைடெயன் மில்லவர்
நள்ளியவிைனத்திறநா நா யாற்
ெறாள்ளியதாயகல் ாி ம்பல.

27

138 அன் ெவங்காிபாியாதிேபாலநா
ெமன்றங்கீழ்ேநாக்குத ல்ைலயாெலனா
நன் ேமேனாக்கு நடக்குெமாட்டகங்
கன் றாதமர்த ங்ைகப்பவாவிேய.

28

139 காிபாிேதர்க்கு க விேயா கால்
வாிகழல் ரர்கள்வயக்குேமதிகள்
ாிநர்பல்வளத்ெதா ெபா
ஞ்ேசாி ந்
ெதாிதாினளப்பிலசிறந்தவாவயின்.

29

140 அறநகெரனப் கலைனயமாநகர்ப்
றநகர்வளஞ்சில கன் ளாமினி
றநகர்பல
ள் வக்குஞ்சீாிைடத்
திறநகர்வளஞ்சிலெசப் வாமேரா.

30

இைடநகர்.
141 ேவ .
வாவிேயாைடமலர்ந்த ய்யான
மாவியன்னவணங்கைனயாெரா
ேமவிைமந்தர்விரா ெசய்குன்ற
ேமாவியம் ைனமாட ேமாங்குவ.

31

21
142 குழல்ைகேயந்திக்கு ந்ெதா யார்க ங்
கழ னாடவ ங்கலந்தா வா
ெரா குநீர்களி ம்பி
ம்விராய்
குநீர்ைக கந்திைறத்தாடல்ேபால்.

32

143 இம்ைமேயம ைம◌்பயெனய் தல்
ெசம்ைமசா த்தலத்தின்சிறப்ெபன
வம்ைம ர்மைனேமற்பயிலந்நலார்
ெகாம்ைமவான்ற வின்கனிகூட் ண்பார்.

33

144 ஒண்ணிலா தலாெராளிர்மாடேமல்
ெவண்ணிலா ற்றத்தாடவி மலர்
கண்ணிலாங்குப்ைபகாற்ற ங்கற்பக
ெமண்ணிலாமலர்க்குப்ைபயிைறக்குேம.

34

145 மாடேமனிைலமண் ந்ெதாழி னர்
பாடைமந்தகளிப் றப்பான்மதி
கூடவாங்குக்குல மக்கல்லற
னீடவாக்கிநில றமண் ேம.

35

மணத்தமர் ைவயர்நா றா
ம மலர்ப்பந்தின்வண்சுடர்மாற்ற
மணிக்கலெமாய்ெயாளி சலா
ெல வினிச்ெசயெலன் கண்ெபாத் வார்.

36

147 ேதான் மாடமிைசத்ெதா க்ைகயினார்
சான்றெவம் ைலசார்ந் பவனத்
ளான்றெவான்ற ப்பக்கண்டவாடவர்
ன் ெகாங்ைக கிழ்த்தைமெயன்ெனன்பார்.

37

148 மன் ேமனிைலமாடத்தின்
ய
மின்னனார் த்தமாைலைக சுேபா
தன்னமாைலசிதறிவிண்ணாழ்ந்தன
வின் ேமா வர்தாரைகெயன்னேவ.

38

149 நன்
ங்கண
ம ங்குலவிண்
ெணன் ம்ெவல் மிரண் கும்பங்ெகாளா
ெவான் ெகாண்டந வில்விண்ெணாப் வ
தன் காெணன் வப்பிப்பராடவர்.

39

150 வளி லாமத
தன்மாண்கர
ெமாளிநிலா றப்ேபாக்குதெலாண்மல
ரளிநிலாங்குழலார் கத்தாெரழில்
களிநிலாவக்கவர்வதற்கன் ெகால்.

40

146

22

151 ேமகந்தாழநிவந்தெவண்மாடேமற்
ேபாகுசூலம்ெபா
ற் த்ேதான்றி
மாகர்ேபாற்றவயங்குகயிைலேம
ேலகபாத
த்திரனின்ெறன.

41

152 மாண்டெசம்ெபான்வயங்குெசய்குன்றிைனக்
காண்ட ங்க ேமகம்வைளத்திடல்
ண்டவந்திநிறத்ெதா
ண்ணிய
னீண்டயாைனத்ேதால்ேபார்த்தனிகர்க்குேம.

42

153 உள்ெளலாம்வயிரத்ெதாளிேயாங்கிட
ெவள்ளிநீலம்ெவளிைவத்திைழத்த
ள் சத் வ ட் றந்தாமதங்
ெகாள் ங்ேகால
த்திரன்ேபா ேம.

43

154 நீலவம்மைனைகக்ெகா ேநாிைழக்
ேகாலமங்ைகயராடக்ெகா நர்தா
மாலநின்றமனத்ெதா தாமைரப்
பால ழ்வண் பற்பலெவன்பரால்.

44

155 ஊசலா வெராள்ளிைழமாதரார்
காசுலாமவர்காதிற்குைழெயா
மாசிலாதவ
ைடயாடவர்
ேநசமார்மன ந்ெநகிழ்ந்தா மால்.

45

156 ெகாந் வார்குழற்ேகாைதயர்ேமற் கில்
சந் வாண் ைலநீங்கத்தவா ெபாற்
பந்த ப்பர்பைகக்குத்ெதாிவித்ேத
ந் தண்டமைவக்கு ப்பாெரன்.

46

157 உன் தம்ெமாழிெயாப் ைமேநாக்கல்ேபான்
மன் மாளிைகமீமிைசமாதரார்
பன் ம்யாழ்ெகா பா வர்விஞ்ைசயர்
ன் ம்வாஞ்ைசயிற்ேகட் த் ணிவேர.

47

158 ஊடேலாைத
ட ணர்த்
கூடேலாைத ங்ேகாலத்திவ யாழ்
பாடேலாைத ம்பாடற்சதிதழீஇ
யாடேலாைத மல்குவவாயிைட.

48

159

ஞ்சுண்ண ஞ்சாந் ம்ெபாாி ம்வின்
ேம
த்த ம்ெவள்வயிரங்க ம்

23
பா ெசம்மணி ம்பலவாயமற்
றியா ங்குப்ைபயிைடநகர் திேய.

49

160 அளவிலாவளமாயவிைடநக
ரளவிலாச்சிறப்பா ைறெசய்பவ
ரளவிலாப்பல்கு யைம ண்ணக
ரளவிலாச்சிறப்பிற்சற்றைறகுவாம்.

50

உண்ணகர்.
ேவ .
மடலவிழ் ளபத்தண்டார்மாயவனாயமீனம்
படல ம்வ சார்கூர்மங்கலக்கிடப்படாததாய
கடல்ெகா வ்வகழிெயன் க திடப்பரந் நீண்
ெதாடலாிெதன்னவாழ்ந் சூழ்ந்த கிடங்குமாேதா.

51

162 ெவள்ளியதரளெமாண் விைரகுளிர் றத் ம்ெவம்ைம
நள்ளியவன்மீனாதியகத் ங்ெகாணகுகிடங்கு
வள்ளிய றத் ச்ெசம்ைமயகத் வன்ெகா ைம ண்ட
ெதள்ளியவிைலமின்னாெராத்தி ப்ப ெதாியங்காேல.

52

163 அன் லகளந்தமாேயான்வளர்ந்ததிவ்வளைவெயன்ன
நன் லகறியத்ேதற்றித்தானவர்ந ங்கச்சூழ்ந்
ெசன் ேபார்மைலயாவண்ணந்ேதவர்வாழ்நக ங்காத் ப்
ெபான்றதலறநிற்கும்பாம் ாிவைளயகப்பாமாேதா..

53

164 ெபாறிபலவடக்கலா ஞ்ச ப்ப ெபா வினா ம்
பறிநிகர்ேவணிெயங்கள்பரைன ட்ேகாடலா
மறிவ
யற்சியா ம்பைகயறவயங்கலா
றிவ ந்தவத்தின்ேமலா னிவ ம்ேபா ெநாச்சி.

54

165 சாற் கிர்க்குறிைகெகாண் தட்டல்பற்குறியைணத்தல்
ேபாற் நல்ல
ய்த்தன் தற் றக்கரணேமா
மாற்றகக்கரணமாயகாிகரமாதியா ந்
ேதாற் வபரத்ைதமாதர்சுடர்மனப் றத்திேலாவம்.

55

166 பன்ன ம்வனப்பினா ம்பயின்றபல்விஞ்ைசயா
நன்னலக்கண்டேதவிநகரமர்கணிைகமாதர்
ெபான்னமர்தி ைவேவதன் ணர்மடமாைதெவன்றா
ரன்னவரற்ைறநாெடாட்டலர்மடந்ைதயரானாேர.

56

161

167 சுைவநனி ைடய
ம்பிறர்விழிசிறி ெதாட்டா
னைவமிகுெமச்சிெலன்ேறகழிக்குநன்மைறேயார்தா
மைவயகம் கு நல்லார்பலர் கரதர றல்
ெசைவெயனக்ெகாள்வார்ெதய்வவ ெயனத்ெதளிந்தார்ேபா

ம்.

57

24

168 அந்தணராதிநால்வர ேலாமராதியாக
வந்தவர்யாவேர மறாம ன்பளிக்குநீராற்
சந்தணிகுவ க்ெகாங்ைகத்தாழ்குழற்பரத்ைதமாதர்
ெசந் வர்ச்ச லேமா ச்சிவபிரான்றாேனாேதேறாம்.

58

169 கணிைகயர்சிறந்ேதாெரன் கைரவதற்ைகயமின்
மணிெக கூந்தலாதிமாந்தளிர யீறாக
வணிெக ைமந்தர்தம்ைமமயக்குமற்றைனயார்நல்கு
பணி ைடக மயக்குமவர்மயங்காதபண்பால்.

59

170 உ
ைடைமந்தர்யா
ெப விரத்தியாாிற்
ப வநன்மைனவியாதிப்பலைரயம்ெவறத் மிக்க
ெபா ண் தலைனத் நல்கிப்பணிக ம் ாிவர்ஞானக்
கு ெவனக்ெகாண்டார்ேபா மவர்திறங்கூறற்பாற்ேறா.

60

171 வி
தி
வ
ய

ந்
ந்
ந்
ந்

வந் ண்டாலன்றிெமன்மலராதிெகாண்
சுத்திகேளாைரந்திற்சிவார்ச்சைனெசய்தாலன்றி
தீர்த்திரப்ேபா ள்ளமகிழ்ச்சிெசய்திட்டாலன்றி
தல்ெசய்யார்சாவாவ த ம்ேவளாண்மாக்கள்.

61

172 ஒ
வி
ம
ெச

க்கமன்ப ளாசார ற பசார ற்
க்கு ப்பிறப்ைபேயாம்பிேமவபிமானம் ண்
க்க ல்சிறப்பில்வா ம்வண்ைமசால்ேவளாண்மாக்கள்
ங்கு க்கிரகேமயதி ம கணிவிண்ேபாலாம்.

62

173 மைழக க்ெகாண்டெதண்ணீர்
வ மாநீர்ஞாலத்
ைழ றவி தலன்றிவிண் த றாைமேபாலத்
தைழத
வியினாயதவாப்ெபா ெளலாமந்நாயகர்
விைழத மாடமன்றிேவறிடம் குதாெவன் ம்.
174

யத
த் வா ம்ெபாலந்த நல்கவாங்கி
ெம வற
த் வா மன்றிேவறிடத் ள்ளா
ெளா
கழ்க்கண்டேதவிநக ைறவணிகமாக்கண்
ம நியமத் ளாைடவாங்குவான் கா ம்யாேர.

175 மைலவ மணிகமாக்கண்ம வியநியமெமல்லா
ைலவ களங்கநீக்கி வாமதியிைனச்ேசறாக்கி
நிைல றப் சியன்னசுண்ணெவண்ணிகழ்ச்சியாேல
கைலமகெளனலாம்பற்பல்கைலயைமந்தி த்தல்சான்ேற.
176 ேகா த ன்றிக்ேகா ேகா யாக்ெகா க்கவல்லார்
நா யரவேரயன்றிஞாலத் மற்ைறயார்கா

63

64

65
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ணீ றக்ெகாள்வாெனண்ணிெயத்தைனேபர்வந்தா
கூ ைகச ப் றா ெகா த்தி விரதம் ண்டார்.

ங்
66

177 ெநன் தெலா பாலாகுேநத்திரெமா பாலாகும்
பன்மணிெயா பாலாகும்பர ெபான்ெவள்ளிெசய்
ெணன்ன ெமா பாலாகுமி ங்கைலெயா பாலாகு
மன்னவர்நியமம்ெபாற்ேகான ங்க
லம்ேபா ம்.

67

178 வ ந்திெயவ்விடத் ஞ்ெசன் மாண்ெபா ளீட்டல்ேபாலத்
தி ந்தியவன்னதானஞ்சிவாலயப்பணி ன்னான
ெபா ந்தியபல ஞ்ெசய்
ண்ணியப்ெபா
மீட் ப்
ெப ந்தி ேவற்ேறார்க்கீய்ந் ெப ம் கழ்ப்ெபா
ங்ெகாள்வார்.

68

179 கரப்பிெனஞ்சுைடயராகிக்கடனறிவா மாய்ச்சீர்
பரப் மவ்வணிகராேனார்பா ரவா மில்ைல
நிரப் மற்றவைரக்கண்டேநயத்ேதா
மில்ைல
யிரப் மற்றவரானா மிழிவிைனயைடந்ததில்ைல.

69

180 ெவள்ளியநீ
சிவிளங்குகண்மணிகள் ண்
ெதள்ளியெவ த்ைதந்ெதண்ணிச்சிவார்ச்சைனவி ப்பினாற்றித்
தள்ளியவிைனஞராகித்தைழந் வாழ்வணிகமாக்க
ெளாள்ளியமாட தி ைரத்திட ற் ங்ெகால்ேல.

70

181 வ பாிதரங்கங்காட்டமதமைலமகரங்காட்டத்
தி வளர்ெகா ஞ்சிப்ெபாற்ேறர்ெசறித நாவாய்காட்டப்
ெபா பைடக்கலமீன்காட்டப்ெபா னர்மீெனறிவார்காட்டக்
க நிறக்கடேலமா ங்காவலர்மாட தி.

71

182 ம வலர்த மண்ெகாண் வானகமவர்க்குநல்கிப்
ேப ைமயி ழிந்தேதற் ப்பிறங்கிமிக்குயர்ந்ததாய
ெபா வ மின்பநலகும் ண்ணியப்பிராைனெயாத்த
தி வளர்மன்னர்வா ந்ெத வளஞ்ெசால்லப்ேபாேமா.

72

183 பசு டம்பழித்
க்கட்பதி டம்ேபாம்பிக்ெகாள்வார்
வசுவளர்த்தத ட்ெசான்னவள்ளைலத்தாிசிப்பார்பன்
சு கள்ேசாைலேதா ெமாய்த்தவானவைரக்கூவி
சுவி ண்மகத்தி ட் ெமாண்ைமயர் திேயார்பால்.

73

கியாப்பிைகக்ெகா பவித்திரஞ்ெசய்
184 காைலயின்
மாைலயினட் ல் க்குமைடயைமத்ேதந்தி ச்சி
ேவைலயினதிதியர்க்குவி ப் ட ட் மஞ்ெசாற்
ேசாைலயிற்கிளியன்னாராற் லங்குவமைறேயாாில்லம்.

74

26
184 எண்ணில்ேவதாகமங்கைளயெமய்தாைமயாய்ந்
மண்ணிலான்மார்த்தத்ேதா பரார்த்த ம்வயங்கப் சித்
ெதாண்ணிதிய ட்ேபெறய்திெயாழிந்த ம்மலத்தினாராம்
ண்ணியவாதிைசவர்ெபா தி ம குேமார்பால்.

75

186 எ மதமழகுபத் ங்குற்றமீைரந் ம்ேபாகத்
த விெயாண்க த்
ன்னாச்சாற்றியைவந்தனா ங்
ெக தகுபிறவாற்றா ங்கிளாிய ைரக்கவல்ல
ணர் லவர்ேமயகழக
கிழ்க்குேமார்பால்.

76

187

ண்ணியமைறேயாராதியாவ ம் குந் ேமேலார்
கண்ணிய ைமேயார்பாகக்கண் தற்ெப மான்ெபாற்றா
ணண்ணியவின்ேபெயன் நயப் றவின்பேமன்ேமற்
பண்ணியதாயதண்ணீர்ப்பந்த ம்ெபா
ேமார்பால்.

77

188 ேவதியராதிேயார்கள்விலாப் ைட ங்க ண்பான்
ேகாதியலாதவல்சிகுய்கமழ்க ைனபாகு
ேமாதியசுைவயெநய்பான் த யபல நல்குந்
தீதியலாதெசல்வத்தி மடங்க
ண்ேடார்பால்.

78

189 குலவியெதய்வஞானக்குரவனார ளினாேல
நிலவியசமயமாதிநிகெழா
ன் ம்ெபற் க்
கலவியபாசைமந் ங்கழிதரெவான்றிெயான்றா
தலவியலாதவின்ப
நர்வாழ்மட ேமார்பால்.

79

190 இன்னபன்ம குஞ்சூழெவறிகதிர்மதாணிநாப்பண்
மின்னவிர்மணேயேபாலவிளக்கமிக்கைமந் ேம ம்
பின்னமில்க ைணத்தாயாம்ெபாியநாயகிேயாெடங்கண்
ன்னவன்ம தவாணன் னிவறப்ெபா
ங்ேகாயில்.

80

191 உ த்திரப்ெப மான்றீர்த்த லகளந்தவன்ெசய்தீர்த்தந்
திகுத்தகுபிரமதீர்த்தஞ்ெசறி கழ்ச்சடா தீர்த்த
ம ந்தபன்மல ம் த் வாசெமண்காதம் சிக்
க த்தைமேகாயில்சூழ்ந் கவின்ெகா ெபா யாநிற்கும்.

81

192 திாி ரெமாித்தஞான் ேச லகைனத் ந்தாங்கப்
பாி ரம் லம் ம் ந்தாட்பைரெயா பாகத்தண்ண
ெறாி ரம்ெபா
ேம ேவெறான்றெசறித்தெதன்ன
வாி ரந்தரன் ன்னாேனாரைடெபாற்ேகா ரநின்றன்ேற.

82

193 பைகத்த ம்மதி நீ பட்டைம ணர்ந் தீயா
நைகத்தவன ள்ெகாள்பாக்குநயந் யெரான் ேமவி
ைகத்தெவஞ்சினத் த்தீய றாவைகெயா க்கிச்சூழ்ந்
தைகத்த நிற்றல்ேபா ந்தவாச்சுடர்ச்ெசம்ெபானிஞ்சி.

83

27

194 ஒ மதி ன்னதாகெவா மதி ணர்ந் வல்ேல
த மெவள்விைடயினார்க்குத்தவாநிழனா ஞ்ெசய்ய
ம மலர்த்த ெவான்றாகிநிழல்ெசய் வயங்கிற்ெறன்னப்
ெபா வில்ெவண்ம தநா ம் த் றத்தைழயாநிற்கும்.

84

195 மற்
ற்
பற்
ெசற்

ேமார்மதி ம்ேபாந் மண்டபமாதியாய
மாய்ப்ெபா ந்தெதன்னெமாய்த்தகால்பத்
மண்டப ன்யா ம்பாாிைடக்க ங்கற்ேபாழ்ந்
நன்கைமத்தலாேலக ங்கதிர்திகழ சும்.

85

196 தைனத்தவர்ெசய்தஞான் தனக்ெகதிர் ைளத்தேதார்ந்
நிைனத்தெபான்ேம வள்ளனிைறய ணிரப்பிக்ெகாள்ள
ைனத்தபல்விமானமாகி கிழ்த்தெதன்ெறவ ம்ேபச
விைனத்ெதனவறிதராப்ெபான்விமானங்கெளங்குேமாங்கும்.

86

197 கூண்டவன் ைடயதாயகுட் ம ன்றிெலங்கு
நீண்டவன் தல்வாேனா நிைறெப ம் வி ளார
மாண்டவன் ைடயராகிவந் ெபான்மாாி ர்ப்பா
ராண்டவன்ெபாழிந்தவாேறய ய ம்ெபாழிவாெரன்ன.

87

198 மைழநிகர்களத் ப்ெபம்மான்வண்ைமசால்தி
ன்னாகத்
தைழமலர்சிறி மின்றிப்பிறதைழமலேரசார
ைழயமாமிைச மின்றிெயா த நின் சூழ்ேவார்
விைழத பலன்கெளல்லாங்ெகா த்தி ேம ேம ம்.

88

199 அரகர ழக்குநால்வர ட்
ப்பாடலார்ப்
ரசதிெரா
ம் ைண ழெவ மிைசப் மம்மான்
பர சந்நிதி ன்னாகப்பணிந்ெத ம யார்பாவ
ர ெவங்களி மாய்க்குமாி ழக்ெகாத்திைசக்கும்.
200
கண்ணலங்கனிந்தவன்பிற்கட ேளார் தேலாாீண்
ெயண்ணலங்கனிந்தெவல்லாெமய்தியின்பைடயநல்கிப்
ெபண்ணலங்கனிந்தெதய்வப்ேபர ட்ெபாியாேளா
மண்ணலங்கனிந்தேமனியமலனக்ேகாயின்ேம ம்.
தி நகரப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 3க்கு, தி வி த்தம். 200
--------------------
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4. ைநமிைசப்படலம். (201 - 237)
201 த ப்ெபா ந்தலாற்சலதர ர்தலாற்சசிைய
வி ப்ெபா ங்குறத்த வலால்விண்ணவர்விைழ ந்
தி ப்ெபா ந்தலாற்கண்மலராயிரஞ்ெசறிந்த
ப்ெபா ந்தலாைனமிசமிந்திரெனாக்கும்.

1

202 மலரணங்குறத்த வலான்ம
நால்வாயா
லலர்மிைசப்ெபா மாண்பினான்மண்ணளித்த னா
னலர்வி ம் பல்கைலப்ெபா
ைடைமயானா
லர்தராதைநமிசவனம்விதிைய ெமாக்கும்.

2

203 உற்றதானவர்தைமெயாழித்தமரைர ட்டக்
கற்றேமன்ைமயாற் மணம்ெபா ந்தலாற்க ங்கார்
ெசற்றேமனிவந்தைமதலாலளிவளர்திறத்தாற்
ெகாற்றேநமியங்கட
ம்ேபா மக்குளிர்கான்.

3

204 பிைற ங்கங்ைக மீமிைசத்தவழ்தலாற்பிறங்கி
நிைற ம்பல்சைட ைடைமயானில
ங்ெகான்ைற
நைறமணத்தலாற்கூவிளநயத்தலானா ங்
குைறவிலாச்சிவபரைன மா மக்குளிர்கான்.

4

205 தி ந்
யி ந்
ம ந்
ெபா

5

வானவர் னிவரர்ெமாய்த்தலாற்ெசவ்ேவ
நன்னலெமய்தினர்க்களித்தலாலால
ெசய்தவனமர்தலாற்ச ப்ப ம்வ யாற்
ந் ெவள்ளியங்கயிைல ம்ேபா மக்கானம்.

206 ேமாகமாதிகெளாழிந்தவம்
த்தவவனத்
யாகசாைலயிென ம் ைகெயங்க ந் ழாவி
ேமகமார்த ெவளியிைடப்ப தலாலன்ேறா
மாகமார்நிறம் ைகநிறெமன்பர்மண் லேகார்.

6

207 ஓங்குைநமிசத் ஞற்றி மகத்தழற்ெகா ந்
ங்குெபான் லகு க்குெமன்றஞ்சிேயவிண்ேணார்
ேதங்குகங்ைக மங்கு ங்கீ றச்ெசய்தா
ராங்குநின்றிவ
வ ங்குளிரவாயன்ேறா.

7

208 ேமயபற்பலத க்களினின் ேம டத் ப்
ேபாயபல்விடபங்களின்மலர்ெதா ம் குந்
பாயவண் க குத்தெசந்தா
ழ்பண்பாற்
ேறயேமா ம்விண் லகுெசந்தா லெகன்ேற.

8

209 விண்ணளாவியமகத்தழற்ெகா ந் ேமெல ந்
கண்ணளாவியமர தற்கைரத க்ெகா ந்த

29
ெமண்ணளாவியேவற் ைமெதாிவாிெதன் ந்
தண்ணளாவியதண்ைம ம்ெவப்ப ந்தவிர்ந் .

9

210 அண்டவாணர்தம்பசிதவிர்த்த
மத்தானம்
ண்டாீக மாம்ப ம் ாிமகப்ெபா ட்
னண் கூர்ம ம்பறைவ மளப்பாியதாய
வண் ெமாய்த்த ன்வனெமனற்ெகாத்த மாேதா.

10

211 ேவ .
இன்னபல்வளத்தைநமிசவனத்தி
ப்பவர்விதிவிலக்கைமதி
ெசான்னெமய்ப்ெபா
லாகியமைற ந் ளக்கமிலங்கேமாரா ம்
பன்ன ம் கழ்சாலாகமத்திர ம்பகர்த மற் ளெவைவ
நன்னயம்பயப்பப்பா
ங்கு கினைவெயா
ன் மற் ணர்ந்தார்.

11

212 ெகா ம த்ெத ந் ெந வைரபி ங்கிக்குவலயந ங்க சி
ம்
ப திைரக்கடேலாேர ெமான்றாகிப்பரந் ேமற்ெபாங்கி ங்ெகாண்
வ திறற்ெப ந்தீ
ழ்த்தி
ம த் ைணயஞ
ட்ெகாளார்ெவங்
க மிடற்றைமத்தகண் தற்ெப மான்கழல்கழலா ள்ைவத்தி ப்பார்.

12

213 வானமர்நற க்கற்பகநீழல்வாழ்பவன்ேறாற்ற யிறப் ங்
கானமர்கமலமலர்மிைசப்ெபா
ங்கட டன்ேறாற்ற மிறப்
னமர்திகிாிவலென த் வண யர்த்தவன்ேறாற்ற யிறப் ந்
தானமர்காலெமனப்பலகண்டார்தவாதி ம்பற்பலகாண்பார்.

13

214 இ விைனப்பயெனன் ைரெசயப்பட்டவின்ப ந் ன்ப ெமய்தி
விைனவிடா ன்னைமந்தனேவெயன் வப் றார் னிதராெரன் ங்
க விைனெயாழிக்குஞ்ெசயல்ெசயலன்றிக்க
றார்பிறநைகயிடத் ம்
வ விைனய ளினிாிதரக்காண்பார்மாச காட்சியிற்ெபா வார்.

14

215 என்னபல்பிறப் ந் யரேமவிைளக்குமித்தகுபிறப்பறற்குபாயம்
பன்ன மைறயீறளப்ப ம்ெப மான்பாதங்கா தலதற்குபாய
மன்னவன்வி திகண்மணி ைனந்ேதாைரந்ெத த்ெதண்ணியாங்காங்கு
மன்ன ற்றி க்குந்தலப் கழ்ேகட் மனங்ெகாளெலன் ளந் ணிந்தார்.

15

216 ெமாழித தவத் ச்ச நக னிவன் தற்பல னிவரர்கு மி
வழித ம ப் ங்ெகான்ைறயா வக்குமாமகம்பன்னிரண்டாண் ற்
கழித ெமான்
ாிந்தனரதைனக்காணியநீற்ெறா பரமன்
விழித மணி ண் னிவரர்பல ேமவினாரம் னிவர ள்.

16

217 ெசங்கதிரகத் ப்ெபா ந்தெதன் ைரத்தல்ெசய்யெமய்ஞ்ஞான ம் றத் த்
தங்கெவண்மதியம்ேபார்த்தெதன் ரப்பத்தவல ம்வி தி
ைடேயான்
பங்கமில்பரமன்விழிமணி ண் பரெவ த்ைதந்
ட்கணித் த்
ங்கமாணவர்தங்குழாம் ைடசூழத்சூதமா னிவ ம்வந்தான்.

17

30
218 வந்தமா னிையயி ந்தமா னிவர்மகிழ்ந்ெததிர்ெசன்ற பணிந்
சந்தமாாி க்ைகயழகுறவிட் த்தனித்ததன்ேம றவி த்திக்
கந்தமாமலர் ற்ெகாண்ட ச்சித் க்கவின்றபாத்திய தலளித் த்
தந்தமாதரவிற்பணிந்தனாி ந்தார்ச நக னிவர ைரப்பான்.

18

219 மைற
ணர்ந் வகுத் பகாித்தவாதராயண னிவரன்பாற்
குைறயற ணர்ந்தவ ட்ெப ங்கடேலேகாதிலாக்குணப்ெப ங்குன்ேற
ைறபலெதாிக்கும் ராண ற்றளந் ெதாைகவைகவிாியினிற்ெறாித்
மிைறத த்த
ங்கற்பகத ேவவிமலவாழ்ேவெயனத் தித் .

19

220

ன்னியக ைணச்சிவபிரா வக்கத்ெதாடங்கினெமா மக
ப்பான்
மன்னியவ ேபாதைனயேனயிரங்கிவந்ெதனவந்தைனெயா நீ
ன்னியநின தாிசனமதனான்
ந்ததித்தினஞ்சுபதினமாய்
நன்னியமத்ேதநா மற்றியா நன்மகமிம்மகமன்ேறா.

221 ஓாிடந்தலமற்ேறாாிடந்தீர்த்தேமாாிட ர்த்திநீர்சூழ்ந்த
பாாிடமதனிற்சிறந்ததாயி க்கும்பகர்ந்தேவார் ன்றன்மான்மிய
ேமாாிடஞ்சிறந்ேதயி ப்பெதத்தான ைரக்கி ங்ேகட்கி ம்விைழ
பாாிடங்குணிப்பக்குனிக்குநம்பரமன்பாிந்த ள்ெசய்வெதத்தானம்.
222 எத்தலநிைனயிற்ற மமாமதேனாெடத்தல ைரக்கினன்ெபா ளா
ெமத்தலவங்காணினின்பமாமைவேயாெடத்தலம்வசிக்கின் டாகு
ெமத்தலமனாதி த்தெனம்ெப மானிைடயறாதி ப்ப மற்
ெமத்தலமயன்மாலாதியர்ேபாற்றியிைறஞ்சிடெவற்ைறக்கும்ெபா

20

21

ம்.

22

223 இத்தைனவளங்கண்
வ மைமந்தவி ந்தலெமான் நீநவின்றா
லத்தைனயைனயா ய்குவமைறந்ததக டத் ண் ெகா ைலெகான்
த்தைனயவ நன்கி ந்தி ேமன்ெமாழிந்தெவம்பாக்கியமாமாற்
சித்தைனயா ெதளிதர ைரத்திேதசிேகாத்தமத்தவெவன்றான்.

23

224 தவத்
சிவத்
பவத்
வவத்

24

யர்ெப ைமச்ச நக னிவன்றன்ெமாழியகஞ்ெசவிேயற் ச்
யர்க ைணச்சூதமா னிவன்ெசம்மனத் வைகயனாகிப்
யரகற் மி பகெரன்றப நனிநன் நன்றந்ேதா
யாி ேபாற்கைளவ பிறிதின்றக டத்ெதன் ைரெசய்வான்.

225 ெந யமாதவத் ச்ச நக னிவநீவினாவிய லேகாம் ம்
ப யதாெயவர்க்கும்ேப பகாரப்பண்பதாய்நின்ற கண்டாய்
ெகா யதாகியநஞ்ச
ெசய்த ளாற்குவலயம் ரந்தாம்ெப மா
ன யவாயைடதற்குபாயமீதன்றியாய்தாி ம்பிறிதிைலேய.

25

226 விைழவினீவினாயப ெயலாம்ெபா ந்திேம ேமார்தல
ண்டதன்வாய்க்
கைழகுலாஞ்சிைலேயாற்காய்ந்தவர்தமக்குக்கயிைலயாதிகளி ம்பிாியந்
தைழத மைனயதலமி கா ஞ்சாற்றியதிைலெயா வ க்குங்
குைழத மனத்தினீவினாவியதாற்கூ
மைனயமந்தணேம.

26

31

227 மிகு கழ்பைடத்ததமிழ்வளநாட் ண்ேமதகுபாண் யநாட் ற்
றகுெப ந் ைறக்குச்சற் ேமற்றிைசயிற்சாற்
ம்ேயாசைனெயான்றி
னகுெபாழிற்கானப்ேப க்கீசானநற்றிைசேயாசைனெயான்றி
குத ல்சா வா
ர்க்கழேலா
திைசேயாசைனயைரயில்.

27

228 ஒ தி ப் த் ர்க்குற்றகீழ்த்திைசயிெனான்றைரேயாசைனயளவிற்
ெபா வ
னவாயி க்கிையம த் ப் ணர்திைசேயாசைனெயான்றிற்
ற வடர்ெபாழிலாடாைனக்குவடபாற்றைழதிைசேயாசைனெயான்றில்
ெவ வ
ைரவனத்திற்குத்ெதன்பால்விராந்திைசேயாசைனெயான்றில்.

28

229 ம நதிவிாிசன்மாநதி ைறேயவடக்கி ந்ெதற்கி ெமா கப்
மதி
த்தான்றனக்கிடமாகிப்ெபா த ெமா தலமதன்ேபர்
தவம தவனெமனெமாழிவர் ைளத்ெதா ம தமர்திறத்தா
வலாற்கண்டேதவிெயன்ெறா ேபெரய்தியதின்ன ம்பலவால்.

29

230 ேபாற்றியநாமகாரணம்பின்னர்ப் லப்ப மித்தலேமன்ைம
ற்றியலைமந்தசுைவ ைடக்காந்தத்
த்திரசங்கிைத ைரக்குந்
ேதற்றியகானப்ேபர்ப் ராணத் ஞ்ெசப்பிய ண் ைவயைனத்
மாற்றியதவத்ேதாய்ேகண்மதி ைரப்பாமற் தம்பயப்பெதன்றறிேமா.

30

231 ெசறிெயா
குர்த்தெமண்ணி மிதன்ேமற்சிறந்ததாெயா தல ணேர
மறி
வைனயதலமகத் வத்திற்காகரமாய மற்
றிவினாற்ெபா
ஞ்ேசய்த்தி ந்தகத்
ன்னி ங்ெகா ப்ப கண்டாய்
குறிெக மைனயதலத் மான்மிய ற்கூ
ந்ெதாகுத் ளங்ேகா .

31

232 ஊழி ஞ்ச யாக்கயிைலயங்கிாியி ம்பர்தம்பிரான்றி
கக்கண்
ழியங்கனிவாய்ெவண்ணைக ைமயாண்ெமன்கரங்ெகா
ைதத்த
வாழியவைனயாேனவ ற்க வாய்வயக்கிட லக ற் யிர்த்தாள்
ழியர்நாட் ன ச்சுனவனத் ப் குந் மாதவம் ாிந்த
ம்.

32

ம்

233 வழிெக சண்டன்ெகா ந்ெதாழிற்கஞ்சிமாலயன் த ேயார்கயிைல
ெயா ெக கழற்காற்சிவபிராேனவெவா ங்குவந்தளவிலாவளைம
ெபா ெக ம தவனத்திைடப் குந்
ரணிதன்ைனக்கண்ட
ங்
க ெக சண்டாசுர யிரவியக்காளிையத்ேதாற் வித்த
ம்.

33

234 ேதவிையம தவனத்தமர்ெப மான்றி க்க யாணஞ்ெசய்த
ங்
காவியங்களத்ேதான டைலக்ெகாண் க
த்திரப்ெப மா
ேமாவியமைனயா ற்றமாமார்பத்ெதா வ ங்கைலமகடவ ம்
வாவி ன்றாங்குத்தனித்தனியகழ்ந் வரம
ைசெசய்த
ம்.

34

235 நிைற கழ்க்கதி மதி மாங்ெகய்திெந ந்தடந்தனித்தனிெதாட் க்
குைறயறப்ேபாற்றிப் ைசெசய்த
ங்ெகா யவாளரக்கேனாடமர்த் ச்

32
சிைறயி யாயசடா
சித் த்தி த்தகு த்திெயய்திய
மைறவிதிப்ப காங்ேகயேனார்தீர்த்தம்வகுத் றப் சித்தவா ம்.
236 மற்றவன்ெபா ட் ம தமர்நிழல்வாழ்வள்ளல்ெபான்மைழெபாழிந்த
ங்
ெகாற்றெவங்சிைலமான்றைனவைதத்த
ங்குளிர்சிவகங்ைகயின்சிறப்
மற்றமிறலத் ப்ெப ைம ம் கழ்சாலத்தலமான்மியெமன்
கற்றவர் க ஞ்சூதமா னிவன்கனிெவா ெதாகுத்தினி ைரத்தான்.

35

36

237 மன்னியதவத் ச்ச நக னிவன்மற்ற ேகட் ளமகிழ்ந்
மின்னிய கேழாய்ெதாகுத் ைரத்ததைனவிாித் ைரத்த ளிெயன்றிரப்பத்
ன்னிய வப்பிற்குசூதமா னி ஞ்ெசாற்றனனதைனமாதவத்ேதார்
பன்னியதமிழான்ெமாழிெபயர்த்ெத த் ப்பா வான் ணிந்தன ய்ந்ேதன். 37
ைநமிைசப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 4-க்கு, தி வி த்தம். 237.
-----------5. தி க்கண் ைதத்தபடலம். (238 -312)
238 வண்
ற்றதாமைரமலர்மிைசயமர்மைறேயான்
றண் சக்காம்வைளசிைலவாள்ெகாள்ைகத்தலத்ேதா
னண் வண்பதத்ேதாற்ற மி தி மனந்தங்
கண் நிற்ப கண் தல்ெவள்ளியங்கயிைல.

1

239 அர கான்றெசம்மணிபலேமற்ெபாதிந்தலங்கப்
பர ேமன்ைமயிற்ெபா வைரபரம்பர தற்க
ர சால்விழிச்ெசந்தழற்ெகா ந்தகத்ெதா தான்
விர தன்ைமையத்ெதாித்த ேபான்ெமனவிளங்கும்.

2

240 அகத் ைவகியெசந்தழல் றஞ்சுலாயழற்ற
மிகத்தழங்குபாற் ணாிேமற்ெபாங்கினாெலாக்கு
நகத்தைழந்தெசந்தளிர்ப்ெபாழில்சூழ்விராய்நண்ண
மகத் வம்ெபா ந்ேதாங்கியவன்னமால்வைரேய.

3

241 ம
பாற்கடல்ெபாங்கிேமெல தரமா
ெமா
றா மீமிைசக்கிடந் றங்குவேதய்ப்பப்
ெபா விலா யர்ந்ேதாங்கியவத்தகுெபா ப்பின்
றி வலாஞ்சிகரத் மா றங்குவெசறிந்ேத.

4

242 அ வைறத்தைலமடங்கறாழ்கந்தரமைணயா
விலாவ வித்திரளாரமாேமா
ெந யநாயகன்ேகாயிலாநிைறமதிகுைடயாப்
ப யிலாவரசி க்குமத்தகுப ப்பதேம.

5

33
243 எய் மானிறக்க ப்பன்றிக்க ப் ேவறில்ைல
ைதயன்மார்ந த்தளர்வன்றித்தளர் ேவறில்ைல
ெவய்யதங்கண தல்விழியன்றிேவறில்ைல
ையயபாதவவஞ்சமன்றில்ைலமற்றாங்ேக.

6

244 பற்
சுற்
ெசற்
மற்

7

ேபாி ண்
ைம மழிதரப்ப கிச்
ேமயெசம்மணிந ச்சுடர்ப்ெப ங்கற்ைற
மால்வைரத்ேதாற்றெமாண்ெசந்தழனாப்பண்
ெவண்ணிறப் னெல ந்தைமவ வயக்கும்.

245 மிக்கேபெராளியவ்வைர ற்றி ந்த ளத்
தக்கவாதனமாகியதன்ைமேதர்ந்தன்ேறா
ைமக்கண்ெமல் யற விடக்குைழந்தெமய்வாேனான்
ைகக்கும்வில்ெலனக்குைழந்தேதார்காம ெபா ப் .

8

246 நறியைபம்ெபாழிலவ்வைரத்தியானஞ்ெசய்நலத்தாற்
குறியமா னிெயா கரம்ைமத்த ங்ேகாள்ெச
ெனறியபாவமாயினெத ங்கவைலநீத் வப்ப
வறியயாவ ம ந்தியெதா வைரபிலத்ேத.

9

247 இைறவன்ேமனி ேமனியிற் தி ேமற்ற
பிைற ந் ம்ைபம க்க மன ம்ேபணிறகு
நிைற ேம மால்யாைன ம்ெவள்ெளனநிலாவி
ைற மவ்வைர
சுடர் ழ்கலானன்ேறா.

10

248 அன்னமால்வைரதைனத்ெதா வ குறித்தன்ேறா
மின்னவாவியமார் ைடவித்தகெனா ைக
ன்னேமார்வைரெய த்திடெம யதா
ந்
நன்னர்வான்குைடயாய நானிலம்வியப்ப.

11

249 அயைனேயார்மலர்சுமக்குமற்றாிையநீர்சுமக்கும்
வியனிலா மிவ்ேவ வான்ெமல் யரவேர
பயனிலா மிம்மால்வைரசுமத்த ற்பரேன
சயநிலாம்வ ேயாெனனிற்சாற் வெதன்ேன.

12

250 வானநாடவர்சூட் யெபான்னாிமாைலக்
கானெமங்க ங்கிடப்பனகழித்திட ழ்ந்
ேபனவார்திைரப்பாற்கடற்ெப க்கேமற்பிறங்கி
யானபற்பலாயிரந் கிர்க்ெகா ப்படர்வைனய.

13

251 ெபாலங்ெகாள்கற்பகப்
மணம்ேபார்த்திய ர
நலங்ெகாள்சத்திய லக ம்ைவகுந்தநக
நிலங்ெகாளவ்வைரக்க ைமயாய்நிகழ்த ன்ேறா
வலங்ெகாளப்ெபா தர டன்மா மா றிேன.

14

34

252 உலகுபற் யிர்சாிையயாதியெவா
ன்
மிலகுெபாற் றப் ாிதலவ்வைரகுறித்ெதன்னி
லலகு ற் றாவத்தகுமால்வைரப்ெப ைம
பலகுறித் ளத்ெதண்ணி ம்பாட ற் வேதா.

15

253 ேவ .
அன்னமால்வைரேமலாயிரங்ேகா யவிாிளங்கதிெரா ங்குதித்தா
லன்னமாமதில்ேகா ரங்க க்கிரகமத்தமாமண்டபம்விமான
மன்னமாநைடயாராடரங்காதியாடகப்பசும்ெபானான்மணியா
னன்னகாவண்ணமைமத்ததம்மைனேயாடங்கணாினிதமர்ேகாயில்.

16

254 அைனயவான்றளி ளாயிரங்கர மாயிரங்கால்களாநி விப்
ைனயவாங்கதிேரேமற்பரப்பாகப்ெபா ந்தியெதன்னமண்டபெமான்
ெறைனயநாவல ம் கழ ற்றாததிலங்குமம்மண்டபநாப்பண்
விைனயம்வாய்ந்தவ மிற்ெறனப்படாதமிளிர்மணிேவதிெயான்றம்ம.

17

255 அத்தகுமணிெசய்ேவதிேமல்விறல்சாலாளாியாகியஞான்
ெபாத்தியவகங்காரந்தவிர்த்தாண்ட ண்ணியந்ெதாிந்த விைளக்கும்
வித்தகமலசத்தி ந்தவிர்த்தி வான்விைழந்தாி
வ மாியா
த்தமன கடாங்கினாெலன்னெவாளிர்மணிமடங்கலாதனேமல்.

18

256 உ
ெளான்றா ம்விழி ெளான்றா ெமாளிவளர்தைலக்கலனா
ம வியவிரதக்கா ெளான்றா ம்ைவகிடமா ம் ற்றி ப்ெபற்
ெகாரவரங்களங்கெமாழிெயனவிரப்பெவாழித்த
வந்த ெடாிப்பான்
ெவ வ மதிய
மிைசப்ெபா
ம்விதெமனெவண்குைடநிழற்ற.

19

257 அற் த
ேமல்விைரயிலாவ க்கமகற்
தாம்வதித வான்
ெபாற் றமலர்ெவண்டாமைரமலர்கள் ந்தி ற்ெற ந்தி பா ம்
விற்பயின்மதிகண் றத்தைலகவிழ்ந் மீள ெம ந் ழிதரல்ேபா
ெலற்ெபா பசும்ெபாற் ணணிமடவாாிரட் சாமைரதைலபனிப்ப.

20

258

த
ெனா
ம த
க த

ச மப்பி திவியைரயிற்ெபாங்ெகாளியப் வான்
யி
த தழல்ைக தற்கணின யா
மலக்குேராதவா ளத்தின்
நம்ேபாெலங்க ங்கலந் வயங்குவதில்ெலன வந்
சிவிறிவி வளிெய ந் கமழ்தி ெமனிேமற்றவழ.

259 திாி ரெமாித்தாய்காலைனக்குைமத்தாய்சிைலமதனீெறழவிழித்தா
யாிபிறப்ைபந்திற்றண்டநன்குஞற்றியதண் தலறிகுறி ண்டாய்
பாிகலமைறேயான்றைலய த் வந்தாய்பற்பலேதவெரன்பணிந்தா
யிாிதரவசுரரளவிலர்ச்ெசற்றாெயன் வந்தியர்விறல்பாட.
260 பல க ழவ தற்பலவிய ம்படர்கணத்தவர்சிலரதிர்ப்ப
நலம பணிலம்வயிர்குழல்பீ நகு ைளக்க விகள்பிற ஞ்

21

22

35
சிலகணமிைசப்பத்திவவியாெழ த் ச்சிலர்நரம் ளர்ந்திைசய த
மலகற ற்றவரம்ைபயர் தேலாரபிநயத்ெதா ெமதிர்ந ப்ப.

23

261 சாரணாியக்கர்சித்தர்கந்த வர்தக்ககிம்
டர்கின்னரர்ெவள்
வாரணரமரர்தயித்தியரரக்கர்மடலவிழ்கமலம் ற்றி க்கு
மாரணர்நறியபசுந் ழாய்ப்படைலயலங்கியவிலங்ெகழினிறத்
நாரணர்பிற ந்தைலமிைசக்கரங்கணன்ெறழீஇக்குவித்தனர்ெந ங்க.

24

262 குழிவிழிப்பிறழ்பற்குடவயிற்றி ண்ெமய்க்கு கு நடந்தி கு த்தாட்
பழித த்தியங்குபாாிடக்கு
ம்பற்பலவயிரவர்கண ங்
கழிய ட்ெகா யசி விதிமகத்ைதக்க க்கிய ர மறத்ைத
யழிவறக்காக்குைமய ம்பிற மணிைமயிென ங்கினர்நிற்ப.

25

ைனவனங்குரவன்றி மரபி க்கு தற்கு வாகிய ன்ேனா
னைனவ ம்பரமசிவெனனப் கழ்வரார ணிரம் றப்ெபற்ேறான்
றைனநிகர்க ைணநந்திெயம்ெப மான்றடங்கரச்சூரல்சற்றைசத்
நிைனயவரவர்தந்தராதரந்ெதாிந் நி த்
தி
ன லாவ.

26

263

264 கய கத்த ண யிர்தபமாட் க்கட ளர்பலைர ம் ரந்த
வயெவா ம ப் ப் கர் கக்கட ள்வலப் றத்தினி
ற்றி ப்ப
வியனம லக
மீன்ெற த் ம்விளங்க ட்கன்னிேயயாய
கயன்ம ள்க ங்கட்ெசய்யவாய்ப்பசுந்ேதாட்க ாிமற்றிடத்
ற்றி ப்ப.

27

265 ஒ வைரதாழ்த்திக்ெகா ந்ெதாழிற்றகுவ டெல ம்பலவைர யர்த்தி
ெவ வ ெமா வாாிதியறச்சு க்கிவிளம்பியதகுவர்ெமய்ெநய்த்ேதார்
ெப கியபலவாாிதி றப்ெப க்கிப்பிறங்குமத்தகுவைரச்சாய்த் ப்
ெபா வில்வானவைரநிமிர்த்தேவடனக்கும் ண்ணிய ைமக்குநள்ளி ப்ப.

28

266 சைட
நில ெவள்ள ெதாழக்கச்சற்பங்கள்கார ெதா க்க
வைடெயா கரமா ைடெயனப்ெபா
மைரப்
யஞ்சியேதய்ப்ப
மிைடமிைசத்தாவெவள்ளியதரங்கம்விாி னல்ைகத்தழெலழேறர்ந்
ைடத ம்ெபா ட் க்கிழக்கிழிதரேவெரா ங்கைமதி
கம்ெபா ய.

29

ண்ணியநீ ெநற்றியிற்ெபா யப்ெபாங்கிேமெல ந்தழேனாக்கந்
திண்ணியபைகேதர்ந்தடங்கியெதாளிரத்தி
கக்கண்கேளாாிரண் ங்
கண்ணியக ைணமைடதிறந்ெதன்னக்கதிர்த்திடக்காிச ப்பவேர
ெயண்ணியகழ ற்கழ றத்தனி ற்றி ந்தனெனம்ைமயா ைடயான்.

30

267

268 ேவ
காம
ேதம
மாம
பாம

.
தி ேவாலக்கங்கண்களிெகாள்ளேநாக்கித்
வலாின்ேமலான்றிகழ்மணிம விேனா
வலங்கன்மார்பன்வல யிர்கு த்தேதான்றல்
வியசீர்மற்றயாவ ம்ப ந்தாாின்பம்.

31

36

269 அவரவர் ைறப்பாெடல்லாமஞ்ெசவிநிைறயேவற் த்
வர்ப ச லத்ேதான்ற யநன்ெமாழியாற்கங்ைக
யிவர்
யைசப்பாேனாக்குேநாக்கினா ன்பெமய்தக்
கவர ள்ெசய் ேபாக்கிக்க ாிேயாெட ந்தானன்ேற.

32

270 காந்தளம்ேபாதிற்ெசய்யகமலெமன்மலேரய்ந்ெதன்ன
மாந்தளிர்ேமனியம்ைமவலக்கரமிடக்ைகபற்றிப்
ந்தளிர ப் மாேயான் தல்வன்வாய்ைவத் க்காப் ற்
றாய்ந்தபா ைகேமற்சூட் யந்நின் ெபயர்ந்தானன்ேற.

33

271 மரகதச்சுடாிேனா மாணிக்கச்சுடெர ந்
பர றநடந்தாெலன்னப்பயப்பயநடந் ெசன்
கரவறெவதிர்தாழ்ேவார்க்குக்கண்ண ள்வழங்கிப் க்கான்
குரவமந்தாரமாதிகுல
ந்ெதய்வச்ேசாைல.

34

ண்ணியப்ெபாழி
குத ம்ெபாழில்காப்பாளர்
நண்ணியவி ப்பிற்ேபாற்றிநயந்தி பா ேமா த்
தண்ணியமலர்களெகாய் த ந்ெதா ம்வாங்கிேமாந்
ண்ணியம ங்குனாசி ைனயி ஞ்ேசர்த்தாநின்றான்.

35

273 அறிெபா ள்ெசறியத்ேதான் மான்றவர்கவிேபால்வித் ச்
ெசறிகனிசுமந் நிற்குந்தா மச்சிறப் ேநாக்காய்
குறிப ப்ெபா ெளான்ேறய்ந்தெசய் ளிற்குலவித்ேதான் ம்
பறிகனிசுமவாநின் பரந்த ந்திாிைகேநாக்காய்.

36

274 மிகுெபா ளைமயக்கற் ம்ெவளிப்பைடெசய்யார்ேபால
மிகுகனிமண் ட்ெகாண் ெவளிெசயாப்பல ேநாக்காய்
நகுெபா ள்பல மியா ந்ெதவ் றநயப்பார்ேபால
நகுகனிபல மியாரந்ெதவ்வவாழ்நன்மாேநாக்காய்.

37

275 தம் ைடயா ள்கா
ெலான்ேறசைமப்பார்ேபால
விம் காய்க்குைலெயான்றம்மெவளிெச மரம்ைபகாணா
யம்மபற்பலெசய்வாாினடர்பழக்குைலபல்ெகாண்
ெசம்ைம
யர் வாய்ந் திகழ்த ெதங்குகாணாய்.

38

276 சிலகவியா ஞ்ெசய் ெசறித பயன்படாரா
யலகற ைரவிாித் ப்பயன்ப மவைரெயாப்பச்
சிலகனியா மீன் ெசறித பயன்படாவா
யலகறவலர்விாித் ப்பாடலமைமவேநாக்காய்.

39

272

277 ஒ கவிேய க்ெகாண் பலவிாித் ைரப்பார்ேபான்ேறார்
ம வ ெகாண் பற்பல்விாிந்தமாதவிையேநாக்காய்

37
ெப கியெசய் ட்ேகாதம்பிறங்கிலக்கணமா ற் க்
க த ெயான்ேறெகாண்டவஞ்சிையத்ெதாியக்காணாய்.

40

278 ஆன்றநின்ெகாங்ைகேபாலவ ம்பியக்ெகாங்ைகேமலாற்
சான்றெவாண்சுணங்குேபாலத்தண்சுணங்ெகழமலர்ந்ேத
ேயன்றநின்பதத் ெமன்ைமெயனப்ெபா பஞ்சிகாய்த் த்
ேதான்றவிங்கமராநிற்குஞ்ெசாற்ெபா ேகாங்கம்பாராய்.

41

279 ஏ நின்ேமனிவண்ணெமனப்பசுந்தளிர்களீன்ற
யா ம்ெவண்ணைகயின்வண்ணமாெமனவ ம் கான்
சா
ண்ம ங்குல்வண்ணெமனத்தளர்ெதாசிவதாகித்
ேதா ெமன்குணத்த ல்ைலக்ெகா பல வன்றல்காணாய்.

42

280 எனப்ெபாழில்வளத் ட்சில்லவிமயமீன்ெற த்தபாைவ
தனக்கினிதியம்பிெயங்கடம்பிரானங்கண்ேமய
மனக்கினிதாயெசம்ெபான்மண்டபத்தினி ேமவி
னற்க
வப்பிற்சிங்கெவாளிரைணயி ந்தான்மன்ேனா.

43

281 அண்ணலவ்வா ேமவமற்றவன ைஞெபற்
வண்ணெமன்மலர்கள்ெகாய்வான்மைலமகளாயவன்ைன
ெயண்ண மிகுைளமார்கேளவ
வந் ேமவக்
கண்ணகனாங்ேகார்பாங்கர்க்கயிற்சிலம்ெபா க்கச்ெசன்றாள்.

44

282 உந்தியின்வனப்ைபவவ்விெயாளித்தனெவன் ேதர்ந்
ந்தியெமௗவல்ெகாய்
ைளெயயிற்றழகுவவ்வி
யந்தி ங்ெகாளித்தெதன் தளவ ம்படங்கக்குற் ஞ்
சந்தணிெகாங்ைகநங்ைகேவறிடஞ்சாரச்ெசன் .

45

283 படர்வளியைலப்பத்ேதம்பிப்பற் க்ேகா ன்றிெயால்கு
மடர்பசுங்ெகா கட்ெகல்லாந்தனித்தனியவிர்ெகாம் ன்றித்
ெதாடர் ெசய்தி மிெனன் ேதாழியர்சிலைரேயவி
யிடர்த த்ெதம்ைமயா ேமந்திைழயந்நின்ேறகி.

46

284 மற்ெறா பாங்கரண்மிமணங்கமழ்ந்திங்குேமய
ெபாற்றபாடலத்தின்
ம்
ம ப்ெபாழி ங்ேகாங்குஞ்
ெசற்றமந்தாரப்
ஞ்ெசறிதரக்ெகாணர்மிெனன்ேற
ற்றவர்சிலைரப்ேபாக்கியந்நின்
வந் ெசன் .

47

285 ேவ
நா
கூ
ேத

48

ேமாாிடத்ைதயண்மிெமன் னலகத் ப் த்த
ெசங்க நீர்நீலநக்கேகாகனகமின்ன
ெகாண்டைணமிெனன் கூடநின்றவைரேயவித்
நர்க்க ளந்ேதவிதனித்தன
மினாேள.

38
286 மதி
க்கணவற்சா ம்வாஞ்ைசயின்வ பிராட்
திதியைமபாண் நா ெசய்தமாதவத்தின்ேபற்றால்
வதிம தவனச்சீர்த்திவான ம்ெபாதிர்த் ச்ெசல்ல
வதிர மகிழ்ச்சியாேலயாடெலான்றகத் ட்ெகாண் .

49

287 பாதசாலங்கெளல்லாம்பாதேமற்ெசலெவா க்கி
ேயாத ங்காஞ்சியாதி த்தராசங்கங்ெகாண்
ேமதகமரங்குல்யாத் ெமன்ெமலநடந் பின்ேபாய்ப்
தநாயகன் கக்கண் ைதத்தனண்மலர்க்ைகெகாண் .

50

288 நிைறகைலமதியத்ேதேவநிகழ்கதிர்த்ேதேவநீவி
ாிைறயவன் கத் க்கண்ணாயி க்கி ம்விேடம்யாெமன்
கைற கில்கரங்கணீட் க்க ெமனமைறத்தெதாக்கு
மைறெப ம் வனமின்றாைளயர்கண் ைதத்தகாட்சி.

51

289

ராாிெயன் ைரக்கும்ெபண்யான் தைலநீங்கு தனித்
விராம்வனத் ைறவேதார்ந் ம்ெவளிப்பட் மைறந் ம்வாட்ட
ராவைகெயாழிப்பவின்ேறெயன்றவண்மைறத்தெதாக்கும்
ராதனர் கத் நாட்டம் ராதனிமைறத்தகாட்சி.

52

290 மைறெமாழியிகந்தபாவிமகத்தவி ண்ணப் க்கு
ைறதிறம் ற் ைமயன் கத்
ற்றி ந் நா
மைறதரவிளங்கெலால்லாதவிாி கதிர்காெளன்
பிைற தல்சினந் ெபாத் ம்ெபற்றி ம்ெபா உமக்காட்சி.

53

291 அ யவ ளத் நீங்காவ ட்பிரான் கத் நாட்டங்
க யைமக்குழ வ்வா கரங்களாற் ைதத்தேலா
ெந யபல் வன ற் நிைறந்தபல் யி ஞ்சாம்பக்
ெகா யேகவலேமெயன்னக்கு ட்
ள்பரந்ததம்மா.

54

292 எண்ண நாள்கேடா ெம ந் தற்காயாநிற்கு
மண்ணலங்கதிர்கடம்ைமயடர்த்திடவ யிலாைம
ெயாண்ணலமின்றித்ேதம்பிெயா ங்கியவந்தகாரந்
தண்ண தைனயாள்ெசங்ைகத்தலங்கைளப் கழ்ந்ததன்ேற.

55

293 ெத பைகெயாழிந்தெதன் ெசறிந்ெத மி ேளாெடாத் க்
க
நம்பைக ந்தீர்ந் கழிந்தெதன் வப் ேமவி
ம வறவி ெசய்தாட்குமாெறவன்ெசய்வாெமன்
கு நைகச்ெசவ்வாய்மாைதக்கூைக ம் கழ்ந்ததம்மா.

56

294 ெசய்யதாமைரேநர்நாட்டச்ெசல்வ ெமண்கணா
ைமயவாயிரங்கணா மிைமப்பிலாதமர்விண்ேணா ம்
ெவய்யவாள ணர்சித்தர்விஞ்ைசயர் தேலார்யா
ெமாய்யவாமி ள் க்கத்தான் ட்டெமாத்தி ந்தாரன்ேற.

57

39

295 ெவ வில்பாதலத் நா ேமவிவா லகெரல்லா
மி
லன்கவராநிற்குேமற்றமார்நம கண்க
ெளா
லன்கவ மற்ைறெயா
லன்கவர்ந்ததில்ைல
ம
காரணம்யாேதாெவன்ெறண்ணினர்மயங்காநின்றார்.

58

296 மம்ம ற் யிர்கெளல்லாமின்னணமயங்காநிற்ப
வம்மெவன்ெசய்தாள்ேபைதயாயினார்ேபாலெவன்
ெசம்மெலம்ெப மான்வலேலதி
ளத்திரக்கம் ண்
விம் ெசந்தழ தற்கண் றந்தனன்றிமிரம் ய.

59

297

தல்விழிதிறத்தேலா ேநாக்கியெவம்பிராட்
விதைல ற்றஞ்சிெயன்னாய்விைளந்தெதன்ெசய்தாெமன்
தலவெனதிேரவந்
ன் றாதிைழத்தகுற்ற
மதைலயாய்ெபா த்திெயன் வணங்கினெள ந் நின்றாள்.

60

298 தி வ வணங்கிநின்றேசயிைழயணங்ைகேநாக்கிப்
ெபா வ ங்க ைண ர்த்தி ண்ணியப் ங்ெகாம்பன்னா
ெயா வ
யிர்கண்மம்ம ழந்திடநீெயன்ெசய்தாய்
ம
நித்திய ன்னாயக மங்கண்மாய்ந்தவன்ேற.

61

299 நீள்வாியறைலெவன்றநிைறகுழற்ெகாம்பனாய்நம்
வாள்விழி ைதத் விட்டவைரயைறகணேமேய
மாள்ெசய்பல் யிர்க்கு ழியாயிற்ேறயைனயதாய
ள்வ பாவநின்ேமற்றன்றியார் கந் ெகாள்வார்.

62

300 எண்ண
கண்ண
பண்ண
நண்ண

63

ம்பாவேம மிாித்த ள்ெகாழிக்கவல்ல
நமதி ங்க சைனைகக்ெகாண்டன்றிப்
ங்க வாய்ேவ பகர்ந்திலமைனயதாய
ங்க வாயாற்றினாம்வந் கலப்ேபெமன்றான்.

301 என்ற ம்பிாியாத்ேதவிபிாிவதற்கிரங்கிேயங்கி
ெயான்றியபிாிவாற்ேறான் மச்ச
ஞற்
ைச
நன்றியல்சிறப்பாற்ேறான் மன் நன்கி பாலீர்ப்பத்
தன் ைணப்ெப மான் ◌ாளிற்றாழ்ந்ெத ந்திதைனச்ெசால்வாள்.

64

302 அ கேளாட ேயனாற் மாடைலக்க தியன்ேறா
ெதா யவாங்கரத்தாற்கண்கள் ைதத்த ெசால்ெலாணாத
ெகா யதீவிைனயாய்வந்
ந்த கூறெலன்ேன
க யதாம்பிாிைவ ன்னிெநஞ்சகங்கலங்காநின்ேறன்.

65

303 எவ்விடத்த ேயன்ெசன்
சைனயியற்றாநிற்ற
ெலவ்வ ற்ெறாழியநீவந்த
நாெளந்நாெளன்

40
ெகௗைவயிற்ேறவிெநஞ்சங்கைரந் விண்ணப்பஞ்ெசய்யக்
ெகௗைவயிற்கடனஞ்சுண்ேடான்கனிந்திஃத ளிச்ெசய்வான்.

66

304 மங்ைகநீயஞ்ேசனின்ைனப்பிாிந்தியாம்வழங்க ல்ைல
ங்கமார்பரதகண்டந் ற்றமர்பன்னாட் ள் ஞ்
சிங்க றமிழ்நாெடான்ேறசிறந்ததந்நாட்
ள் ம்
பங்கயப்பழனஞ்சூ ம்பாண் நா யர்ந்ததாமால்.

67

305 அத்தகுபாண் நாட் ள ச்சுனவனெமன்ெறான்
வித்தகமாயதானம்வி ப்பமிக்குைடேயமன்ன
த்தமதலத்தி யாேமயாதலா ங்கெணய்திச்
சித்தம்ைவத்த ச்சிப்பார்க்குவிைரந்த ள்ெசய்தல்கூ ம்.

68

306 ஆதலாங்கெணய்திய ச்சைனயாற்றிெனால்ைலக்
காதலால ள்ேவாமியாம்வந்ெதன்றனன்க ைண ர்த்தி
ேபாெதலாம்ெபா
ங்கூந்தற்ெபாற்ெகா யி ைககூப்பி
மாதர்சாலைனயதானத்ெதல்ைலையவகுத்திெயன்றாள்.

69

307 தன் யிர்த்ேதவிேவண்டத்தம்பிரான ளிச்ெசய்வான்
ெறன் யிர்த்தழகுவாய்ந்ததி ப்ெப ந் ைறக்குச்சற்ேற
மின் யிர்த்தைனயாய்ேமற்கில்விாிெபாழிற்சா வா
ெயன் யிர்த்தலத்திற்குத்ெதன்கீெழனவிைசக்குந்திக்கில்.

70

308 மன்னியவளஞ்சால் ைரவனத்திற்குத்ெதற்குவாய்ைம
மின்னியதி வாடாைனத்தலத்திற்குவடக்குேமேலார்
பன்னியெவா ேதனா ம்பகர்த விாிசலா ந்
ன்னியவடக்குந்ெதற்குந் ன்ன ற் ளதத்தானம்.

71

309 அத்தகுெப ந்தானத்தின ச்சுனவ
க்கநீழ
த்தமவி ங்கமாகிெயாளி ேவாம்வன்மீகத் ள்
வித்தகநீயங்ெகய்திேமதகு
ைசயாற்றிற்
சத்தறிவின்பயாம்வந்த
ஞ்சார்திெயன்றான்.

72

310 என்ற ள் ாிந் ெபம்மானி ம்ெபாழி
க்ைகநீத்
மின்றிகழ்ேபரத்தாணியகத்ெத ந்த ளிேமவி
ெயான்றவந்திரப்ேபார்க்ெகல்லாம ள்சுரந் ைறந்தானிப்பான்
மன்றலங்குழலாள்கூடத்ெதாடர்ந்தனண்மாதர்சூழ.

73

311 நாயகனி க்ைகசார்ந் நளினெமன்பதத்திற்றாழ்ந்
யநல்விைட ம்ெபற் த் வன்றியகணங்கள்சூழப்
பாயெதன்னா ெசய்தபாக்கியப்ேபற்றாலம்ைம
யாயெமன்ம தைவப்ைபயைணவதற்குள்ளங்ெகாண்டாள்.

74

41
312 இன்னநற்காைதேகட் மிண்ைடயாதனத்தினாைனப்
பன்னகப்பாயலாைனப்பா ைவமற்ைறேயாைர
ன்ன ம்பிரமெமன்பாெராள்ளியவா ம்வாழ்க
நன்னர்ெகாணா ம்வாழ்கெவன் ேமனவில ற்றான்.

75

தி க்கண் ைதத்தபடலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 5 -க்கு தி வி த்தம். 312.
-----------------6. ேதவிதவம் ாி படலம். (313 - 362 )
313 பன்னிெயவ ந்த
பாண் வளநாட்
மன்னியவ ச்சுனவனம் கு ம்வாஞ்ைச
ன்னிெயழேவ லகு ற் மினிதீன்ற
சுன்னிதைலமீ குவிைகெயா ெம ந்தாள்.

1

314 வாழியறேமாம் மைலமங்ைகெயழேலா ம்
ழிெபா வாெயழிலனிந்திைத ன்ேமய
ேதாழியெர ந்தனர் வன்றிமகிழ் ள்ளிக்
காழ்வ யைமந் யர்கணங்க ெம ந்த.

2

315 குைடகவாிசாமைரெகா ஞ்சிவிறிபிச்ச
மிைடெயா யேறாரணம்வி ம் வடவட்டந்
தைடயறெந ங்கினதடாாிபைணதக்ைக
ைடகடன் ழங்கு ழவாதிகெளா த்த.

3

316 சங்குவயிர்பீ
தாைரகணரன்ற
நங்குதவிர் ைணயினரப்ெபா ெய ந்த
மங்குத ல்கஞ்செவா யாதிகண்ம ந்த
ெபாங்குமைறவாழ்த்ெதா ெபா ந் திைசேபார்த்த.

4

317 பன்னாியெசங்கதிர்பலப்பலதிரண்டா
லன்னெதா திப்பியவிமானெமதிரண்ணப்
ெபான்னகரவாணர்ெபாழி மைழயின் ழ்கித்
தன்னைனயதாய்மகிழ்தைலக்ெகாள வர்ந்தாள்.

5

318 ஏவறைலநிற்குமடமாத மிவர்ந்தார்
காவலைமகூன்குறள்கனன்
ென ந்த
ேவாவவிலதாவி
மாகத ைரப்ப
நாவலர்ெசாெறன்றிைசநடத்தினள்விமானம்.

6

319 வடா திைசநின் யர்ெதனா திைசவாஞ்ைச
படாதமகிழ்ேவாெட ப ப்பதமடந்ைத

42
தடாதவ ேயானமர்தலந்ெதா மைணந்
விடாநைசயிேனத்
விமானமிைச ய்ப்பாள்.

7

320 காசிையயைடந் விாிகங்ைகநதி ழ்கிப்
சியவி திெயா
ண்டாிகன்மாேயான்
ேபசிய கழ்ப்பரமர்ெபய்கழல்வணங்கி
யாசில்பலநா நதியாைவ மிகந் .

8

321 தண்ைடெயனெநல்விைளதடம்பைண
த்த
ெதாண்ைடவளநாட் மகிழ் ன்றிடவைணந்
கண்ைடவிைடயானமர்கவின்ெபா தலந்ேதா
றிண்ைடமலராதிெகா
சைனயியற்றி.

9

322 நா பலேபாற் ந நாட்டக ைழந்
கா ப ெசஞ்சைடயர்காமர்தலெமல்லா
நீ ெப கன் நிகழப்ெபாி ேபாற்றி
யா மயிலன்னவியலாவயினகன் .

10

323 ெபாங்கு னறங்குெபா ெபான்னிவளமன்னி
ெயங்குநிகழ்ேசாழவளநாட் னிைடெயய்தித்
தங்குபலவாகியதலந்ெதா மிைறஞ்சிக்
ெகாங்குமலர் ய கடந் குறிெகாள்வாள்.

11

324 ெவ ெக வராெல
ேமகமிைசபா ம்
ப ெக தடங்கள்ெபா பாண் வளநாட் த்
ெக ம ங்குெலா ேதாைகயைடகுற்றாள்
வ ெக மலர்த்ெதாகுதிவானவாிைறப்ப.

12

325 ஆங்கும வந்தலமேனக ம்வணங்கிப்
பாங்குெப ேகா ைரகுறிப்ப படர்ந்
தீங்குதவிரன் ெநகிழ்சிந்ைத ணிரம்ப
ேவாங்குநல ச்சுனவனத்தின குற்றாள்.

13

326 ம நதி மான்மியம்விழாவிாிசெலன்
தநதி நாயகன்ெமாழிந்தப கண்டாள்
ச
கன் ன்ேனார்ெதா தலங்கெளா நான்கும்
ைம றநாற்றிைசெபா ந்
தல்கண்டாள்.

14

327 இைறவ ைரெசய்தலமிேதெயனமதித்
நிைறெயாளிவிமானமிைசநின் டனிழிந்
குைறய கணங்கண் தேலார்கு மிேயத்தப்
ெபாைறெக மடந்ைத விேபாந்தனள்பணிந்தாள்.

15

328 ேவ .

43
பணிந்ெதழந் பராவிக்கரங்குவித்
தணிந்தபாங்கியாியா மைணதரத்
ணிந்தெவன்றிக்கணங்க ஞ்சூழ்வரத்
தணிந்தசாைகயத்தாழ்வனம் க்கனள்.

16

329 ெசல்லச்ெசல்லச்சிவானந்த ற்ெறழ
ெவால்லற்காய ேராமஞ்சி ர்த்திட
மல்லற்ேறாைகமயில்பலவற்ைற ம்
ெவல்லற்காம்பலவிம்மிதேநாக்குவாள்.

17

330 பகெலலாம்பன்மரத்ேதாெடான்றாயி ந்
திக லாவிரெவய்தி ம்ேபாழ்தினிற்
காிலாவழல்ெபாங்கியெதாத்ெதாளிர்
நிகாிலாதெந ந்த ேவார் றம்.

18

331 இளமரத்தின்கைனப்பங்ெக ந்ெதா ங்
களமிலாவிளங்கன் கைனத்தெதன்
ளெநகிழ்ந் கைனத் றேமதியவ்
வளநிலம் குமாட்சி ேமார் றம்.

19

332 ெகாம்பேரறில்ெவண்ேகாட் க்களி மா
வம்ெபாற்ேறர் தலாகியவற் த
ம்பரா ம்வியப்ப ண்டாக்கி ம்
வம்பறாதத ெவா மாடேரா.

20

333 பட்டகட்ைடயிற்பா ைகெசய்ததி
ெலாட்டேவறி ட ம்பரார்பதிக்
கிட்டமாகெவ ந் ெகா ெச ங்
கட்டமில்லாத்த ெவா கண்ெணலாம்.

21

334 உறவிைளத்த டம் ைடயார்க
றவ ப்பி திப்பவளாாினா
றவ த் மற
நக
றவி க்குந்த
ெமா
றம்.

22

335 அ த் ேமாதியைலக்குந்த ெவாாீஇத்
த்தயற் றந் ன்னினச்ெசல்லைல
ெநா த் வல்ைல யச்ெச ேநான்ற ப்
பி த் ேமவப்பிறங்குெமா
றம்.

23

336 ஆையநீத்தவமலன்றி வ ண்
ேமையயாெலத்தவம்விைளத்தாய்ெகா ம்
மாையநீத்தவ வ றற்ெகனச்
சாையநீத்தத
ெமா
றம்.

24

44

337 எந்தேநாயினிடர்ப்ப வார்க
ந்தவந் பாிசித் ேமாப்பேர
லந்தேநாய்நைரயாதித் யெரா ஞ்
சிந்தநல்குந்த
ஞ்ெசறி மால்.

25

338 கவைலெவம்பசிகாற் ஞ்ெசய லார்
திவைலபா ணிற்றிங்கேளாராறள
வைலேபான்ற டம்ைபவ த் மத்
தவைலநீக்குந்த
ெமா
றம்.

26

339 அன்னேபதியகிலமவாங்க ஞ்
ெசான்னேபதிசு விடத்திற்க
தன்னேபதி ன்ேபதியைவ தற்
ெசான்னேபதித்த க்க வன் வ.

27

340 ேபாற் நீர்நிழல்ேபாலப்ெபா த
ேமற் வார்ெகா ெயந்ைதெகாேலாெவனச்
சாற் ேமன்ைமதைனப்பிறர்கா றத்
ேதாற் றாதத
ந் வன் வ.

28

341 க நிறத்த ங்காைலயிளங்கதிர்
ெபா நிறத்த மாகிப்ெபா த
தி நிறத்தவிர்சித்திர லங்கள்
வ நிறத்தவ்வனத்ெதா பாெலலாம்.

29

342 ெவட் கின்றந யம்விளங்ெகாளி
பட் மல்கும்பசியெபான்னா
ட் நீக்க கிழ்க்குந்த க்க ம்
ெபட் நிற்கும்பிறங்கிேயார்பாெலலாம்.

30

343 ேவ .
இன்னவாயவளம்பலெவங்க ேநாக்கின
ணன்னரற் தமற் தெமன் நயந்தனண்
ன்ன ஞ்சிவ ங்க கிழ்த்தவ ச்சுன
மன்னநின்றெதங்கன்
வினள்வல் ேய.

31

344 அன்னெமன்னைடயா
விச்ெச மாயிைட
ெயன்ன ம் கழ்கின்றவ ச்சுனெமன்ப
நன்னர்ேமயெச ைமயிளைமநலங்ெகா
ன்னர்நின்ற கண்டனளின்ப கிழ்த்ெதழ.

32

345 வான ட்டெவ ந்தத க்கண்ம ந்தவிக்
கான ட்ட மாலயமாகக்கவின்றதா

45
லீன ட்டறெவண்ணினர்க்கும்ம ள்சூக்கும
மான ட் ல ச்சுனெமன் வியந்தனள்.

33

346 ேதவியங்ஙனஞ்ெசப்பிவியந்ததிறத்தினா
ேலாவிலா சி ம
ெரன் ைரப்பராற்
காவிேமயகழிக்கடல்சூ நிலத்தவர்
பாவியத்த ேநாக்கி ம்பண்ணவனாவேன.

34

347 அன்னதா ைவயங்ைககுவித்த ேநாக்கினாண்
ன்னமாலயன்காணாிதாய
தன்
மன்னேமயவன்மீக ங்கண் வணங்கின
ளின்னவற் தங்கண்டறிேயெனங்குெமன்றனள்.

35

348 ெசய்யதாமைரேம ைறநான் கச்ெசம்ம ம்
ைபயராவைணேமற் யில்ெசங்கட்பகவ
ைமயவின்ன நாட ஞ்சிற்பரவற் தன்
ெவய்யெவற்ெகளிதாயினெனன் வியந்தனள்.

36

349

ைசயாற் ம்வி ப்ப ளத் ப்ெபா தர
மாைசநீத்தமணியிற்ெபா ந் வயங்க
ளீைசேமற்றிைசெயய்திேயார்தீர்த்த ண்டாக்கின
ேளாைசகூர்சிவகங்ைகையயங்க
த்தினள்.

37

350 இன்னதீர்த்தப்ெபயர்சிவகங்ைகெயன்றிட்டனள்
ெசான்ன ல்விதிேபாற்றியத்தீர்த்தந் ைளத்தனண்
மன்னநீ
ைனந்ெதாளிர்கண்மணிமாைல
மன்னெமன்னைட ண்டலர்ெகாய்யெவ ந்தனள்.

38

351 ேதாழிமா மத்தீர்த்தந் ைளந் ெவண்ணீறணிந்
தாழிேபா ம ட்பைரபாங்கர த்திட
வாழிவாய்ந்தபிடைகமலர்க்கரந்தாங்கிேய
ழிநா
லப்ப நந்தனத் ற்றனள்.

39

352 ேவ .
நந்தியாவட்டமலாி ன்னாகஞாழன்மந்தாரெமாண்வகுளங்
ெகாந்தவிழ்ெச ந்தியேசாகுகூதாளங்ெகா மலர்வைழகன்னிகாரங்
கந்தமார்க க்ைகபாடலங்ெகான்ைறக
ெவட்பாைலெசவ்வகத்தி
ந்தியேவங்ைகெகாக்குமந்தாைர கித்தெபான்னாவிைரெவட்சி.

40

353 ம
ெபான்மத்தமாதைளபட் மராமலர்ப த்திெசவ்வரத்தம்
ெபா வ காஞ்சிகடம்ெப க்கழிஞ்சில் ரசுபன்னீர்தி வாத்தி
க நிறச்ெசம்ைப ேராணம்ெவள்ளிேலாத்தங்கண்டங்கத்திாிவ
ைணமா
ெவா வ ங்கூத்தன்குதம்ைபநற்றாளிெயாள்ளியகுராமலர்ேகாட்டம்.

41

46

354 கைரத
ைரத
விைரத
வைரத

வில்வஞ்சதகுப்ைபதி மால்காந்திபச்ச ெகாளிர்வன்னி
நாவல்ெசவ்வந்தி ளசிேயாங்குெவண்காக்கணம் ைள
பச்ைசக விளங்காைசவி ப்
காைரெசங்கீைர
த ப்ைபம தி ேவ ம
நீர் ள்ளிமாதவிேய.

42

விலாமிச்சேவர்ெவட் ேவெராண்சூாியகாந்திமஞ்சணாத்தி
தாவிலாநரந்தெம மிச்ைசபாாிசாதக
ெதாடக்கி
ேமவியகி ைவசந்தனநாணல்ெவள்ளின்மாவி ங்கநா
வி
பாவியவிதெழான் ைடயதாமைரெயட்பசுமலர்ெகாட்ைடயங்கரந்ைத.

43

356 ெநல் ெயாண்கரந்ைதயிலந்ைதசிந் வாரநீர்மிட்டான்ேகதைகவாைக
ெசால் யகுச்சிப் ல்க ங்கா ேதான்றிசா ப்பயிர்தான்றி
ெமல் யகு ந் ம ம க்ெகா ந் ெவற்றிைலமல் ைகமயிைல
நல் யற்குளவிகு தெமன்குவைளநளினமற்றிைவ தற்ெகாய் .

44

357 சுைவப கனிக ள்ளனகவர்ந் யநன்ம த யைடந்
ெசைவ ற கந் ேதாழியர்ெகா க்குஞ்சிவகங்ைகமஞ்சனமாட்
நைவயறவாய்ந்த
தற்பல நன்ம ப் கன் றச்சூட் க்
குைவப கனிக ட் வன்மீகக்குழகைனப் சைன ாிந் .

45

358 தி ந் வன்மீகந்தனக்கியல்வடகீழ்த்திைச
கா
ற்றகழ்ந்
ெபா ந் பல்கணங்களியற்றிடப்பட்ட னிதமாம்பன்னசாைலயின்க
ண ந் ெதள்ள
நஞ்சமாக்ெகாண்டவண்ணலார்தி
நிைனந்ேத
யி ந்தனள் வனத் யிெரலாம்வ ந்தாதீன் காத்த
ெமம்பிராட் .

46

ற்றிடங்ெகாண்டசிவ ங்கப்ெப மான் சைனகாலங்கேடா ம்
பற்றிடங்ெகாண்டவன்ெபா
ாிந் பன்னசாைலயினினிதமர்ந்
கற்றிடங்ெகாண்டக த்தினர்க த்திற்கழ றாக்கழலகத்தி த்தி
மற்றிடங்ெகாண்ட லக ற் யிர்த்தாள்ைவக மமர்பவளானாள்.

47

355

359

360 மலர்மணெமன மணிெயாளிெயன ம ச்சுைவெயன
ற் ணர்ந்த
பலர் கழ்ெப மானிடத்தகலாதபாைவமாதவம் ாிபண்பா
லலர்ெசறியைனயவனத்தாிக்கு ைளயாைனக்கன்ேறாடளவளா
லர்த
ைவ ைலெபாழிசுைவப்பா ணங்குமான்கன்றிைனய த் ம்.< 48
361 ெகா ெவயி டற்றெநளியராக்கு ைளகுளிர்நிழல்ெபறச்சிைறவிாித் க்
க
ரட்க ழன்மீமிைசப்பயி ங்க ப்ைபக ணங்குறாவண்ணம்
ப விடப்பாந்தள்ப உப்பணம்ைபக்கும்ைபம் த ைடயகப்பட்ட
வ வ மானமா ைட ேராமம்வானரெமலவி விக்கும்.
362 பட்டபன்மர நனிதைழத்த ம்பிப்பண் றக்காய்த் றப்ப த்த
ட்டபல்விலங்குமியங்குவார்க்கியன்றெதாழிற்றைலநின் பகாிப்ப

49

47
கட்டமிலைனய
ைம ற்றளந் கட் ைரத்தி ந
ளேரா
வட்டெவாண்சைடயாய்ெதாிதிெயன் ைரத் மாதவச்சூதன்ேம

ைரப்பான். 50

ேதவிதவம் ாிபடலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 6-க்கு தி வி த்தம். 362.
------------------7. ேதவிையக்கண்

ற்றபடலம். (363-412 )

363 அறித ெநறித
நராயவமரர்கண்மனநிைலயழிெவய்தக்
குறித ெகா விைனநனியாற் ங்ேகாைணவல்ல ணர்கள்களிெயய்தச்
ெசறித பிற யிர்க ம்வா த்திைசதிைசநிைலகுைலதர ன்னா
ெளறித ெப வ மிகுசண்டெனன்ெறா தானவ ளனானான்.

1

364 எாிவடவனல்குளிர்த கண்ணானிக
ெமா நிகர்குர ள்ளான்
வாிகழெலா கழல்வ மிக்கான்வடவைரகவிழ்த திணிேதாளான்
றாியலர்பிறகிடநைகெசய்வான்சலதியினிைலெய
வத்தான்
காிபாியிரதெமய்வ
ரர்கடல்பலெவனவைளதர ற்றான்.

2

365 ெபா வ ய ணர்கள்பலர்சூழப் கெர ெமா குரவைன ற் த்
தி கறவ ள்ெச ம ேகணின்ேசவ சரெணனவைடகுற்ேறன்
ம வியெவா கதியி நாேயன்வாழ்வைகய ளிதிெயனத்தாழ்ந்தான்
க தியகுரவ ெம ெகன் க ைணயின் கமலர்ந்தி ெசால்வான்.

3

366 வ மிகுவானவர்நினக்ைகயமாற்றலராயி ெமன்னாவ
ெர பலகூ
ெமா நாகெமறி
யிர்ப்பினிலறமா ம்
ெபா த பனிவைரப்பாலண்மிப் ாிசைடக்கட டன
ள்ளி
ம தவமியற்றினவ்வ ளாளன்வந் வரம்பலநல்குவனால்.

4

367 இைமயவர்மாற்றலராத னீயியற் தவத்தி க்கிைட ேற
யைமதரவாற் வரைவக்ேக மஞ்சைலெயஞ்ச றவேமாங்க
ைமெயா பா ைடப்ெப மான்வந்ெதால்ைலயின
வ
ெசல்வஞ்
சைமதரேவாங்கி மின்ேனநீதாழ்க்கைலநடமதிெயன்றனனால்.

5

368 என்ற ளாாியன ேபாற்றிெய ந்தனனிமவைரப்பாற்ெசன்றான்
ெபான்ற ல்மனவ
ைடேயானாய்ப்ெபாறிவழிச்ெசல
ற்றறேவாப்பி
மன்றெவ ந்தழல்சூழ்ந்ேதாங்கிமல்கவளர்த்ததன ைவகிக்
ெகான்ைற
ப்ெப மான்பாதங்குறித் ணறீர்ந்த ந்தவஞ்ெசய்தான்.

6

369 இ பல ழ்த் தன் தலாகெவண்ணாிதாமிைட றாற்றிக்
க மலர்மா ைக
வாேனார்கழிந்தனெரான் மஞ்சிலெனன்ேற
ம வ ெமா நிைலயினனாகிவரடேமாராயிரந்தவமாற்றப்
ெபா யணிேமனிெயம்ெப மான் ன்ேபாந்தனனவன் ாிதவமகிழ்ந்ேத.

7

48
370 இைறயவன்காட்சிதந்தனனமக்கீங்ெலன் ணர்ந்ெத ந்தனன பணிந்தான்
ைறவலம்வந்தனன்ெசன்னிமிைச கிழ்த்தைகவிாித்திலன் ன்ெசன்
மைறநவிேறாத்திரம்பலெசய் வரழ்ந்தனன்வாழ்ந்தனெனன் ைரத்தான்
கைறெக கண்டனண்மகிழ்ச்சியனாய்க்க தியவரெமவனைரெயன்றான்.

8

371 ஐயநின்ன மலாிடத்ெதன் மளப்ப மன்ெபனக்குண்டாக
ைவய ம்வான ம்பாதல மாற்றலாிாிதாத் ரந்தரசு
ெசய்யெவவ் லகி மா
வஞ்சிவணினர்சிவணியவிரண்டா
ெமய்யமராற் ழி ைடயாதவித்தக ரமிக்குளதாக.

9

372 இந்திரன்மாலயன் தலாகயாவ ெமன்பணிதைலக்ெகாள்ள
வந்தி வ்வரங்ெகா த்த ெளன்றானண்ண மிளநைக கத்த ம்பச்
சந்தணி ைலக்ெகா யிைடமடவார்தைமப்ெபா ள்ப த்திலன்வாேனார்ெசய்
சிந்த றவப்பயெனனமகிழ்ந் ெசப்பியயா ந்தந்தனெமன்றான்.
10
373 மனநிைலபலவர ம்ெபற்ேறன்வாழ்ந்தனன்வாழ்ந்தனன ேயெனன்
றனகன்ெமல்ல மலர்மிைசப்பணிந்தானங்கணன்மைறந்தனனவணின்
தனத ட்குரவனதிடஞ்சார்ந் தாழ்ந்தனன்றவம் ாிந்த ம்ெபம்மான்
கனவரங்ெகா த்த ெம த்ேதாதிக்களிப்ெபா விைடெகா
றம்ேபாந்தான். 11
374 ேவ .
வானளேவாங்கியெவா ப ப்பதத்ைதமாகடல்வைளந்ெதனவ ணர்தற்சூழக்,
கானளேவாங்கியகற்பகநாட் ற்காற்றி ம்விைரதரப் குந்தைறகூவி,
னளேவாங்கியெப ம்பைடவாேனா டன்றமரா னெரா ங்குைடந்ேதாட,
மீனளேவாங்கியபாற்கடல்கலக்கும்ெவற்ெபனக்கலக்கினன்விற ைடச்சண்டன்.

12

375 வஞ்சினம்பகர்ந்தனன்வச்சிரம்விதிர்த்தான்மதமைல ைகத்தனன்விழியழல்கால,
ெவஞ்சினங்ெகா சமர் ாிந்தனன்மகவான்விைளசமர்க்காற்றிலேனாட்ெட த் ய்ந்தா,
னஞ்சினர்யாவ மைனயெபான் லைகய ப்ப த்தினன்ெகா நாட் னனினப்பா,
ெலஞ்சின லகங்கெளங்க ம் கந்தானி ஞ்சமரா னனிகல த்ெத ந்தான்.

13

376 மீதலத்தமராிந்திரனயன்மாேலான்ெவந்ெகா
த்திாிதரத் ரந்தனன்ெபா
,
தலத்தியங்கினெனா ெநா ப்ெபா திற்ெபாள்ெளனத்தாட்ப த்
பிலவழிேய,

49
பாதலத்திழிந்தனனாவயிற்ெபா
ம்பலைர ம்வாட் னனாைணைவத்ெத ந் .
மாதலத் யாிய மியின்மீட் ம்வந்தனன்பற்பலமாதைரமணந்தான்.

14

377 விைரதரத்ெதன்றிைசமயன்சைமத் த ம்விசயெமன் ைரெச நகர்கு குந் ,
ைரதரச்சிங்கெவாண்மணியைணயி ந் ங்குைடநிழற்றிடச்சாமைரயிரட்டக்,
கைரெசயற்க ம்பலேதவ ம்ேபாற்றக்கண்ணில்பல்ல ண ங்களித்தனர்சூழ,
ைரெசயற்க ம்பலேபாக ந் ய்த்ேத வந்தரசி ந்தன
வ க்ெகா ேயான்.

15

378 ெகா யவனிங்ஙனமரசுெசய்நாளிற்குளிர்விசும்பமரர்கள்கற்பகமாைல,
யவென மகபதிநறிதாய ண்டகம்ற்றி ப்பவன் ளவணி ,
ெந யவன் த யவமரர்கள்கு மிநிைலகுைலந்ெதன்னினிச்ெசய்கு ெமன் ,
க யவன்மனத்தவன் ாிெதாழிற்கஞ்சிக்கயிைலயங்கிாியிைனயைடந்தனர்மாேதா.

16

379 ெவள்ளியங்கிாிமிைசயிவர்ந்தனர்நந்திவிமலைனய ெதா ேதத்தினர ேக,
ள்ளியெகா ந்ெதாழிற்ெப வ ச்சண்டாசுரன்றவம்ாிந் பல்வரங்க ம்ெபற் ,
நள்ளியெவங்கைளஞாட்பிைடப்ெபா
ந ந ங்கிடத் ரந்ெதவ்வைகவள ,
ெமள்ளியகுறிப்ெபா ந்ெதவ்வினனமர்வானி ைறயி வதற்கைடந்தனெமன்றார்.
மிரங்கியநந்திெயம்ெப மானிைறயவன்றி
னமிைமயவர்பல ஞ்,
ெசன்றிடவி த்தனன்ெகான்ைறயஞ்ச லத்ேதெவதிர்ெசன்றனர்ெதா த வி ந்தா,
ெரான்றியகவைலயங்கடற்கைரகாணா யங்கினம கெளன் ைரத் ைரத்த தார்,
கன்றியமத்ெதைமக்காத்தல்ெசய்திரங்காய்கைளகண்மற்றில ைனயன்றிெயன்றிரந்தார்.

17

380 என்ற

381 ெப ந்தவமாற்றிய வ ச்சண்டன்ெப ம்ப ய கண் ன்ன ளியவரத்தாற்,

18

50
க ந்தைலய ணர்கள்பலெரா ம் குந் கற்பகநா
ற்பற்பலநா ,
ம ந்திறல்வ யினிற்கவர்ந்தனமர்வானவ யிர்
ெதாைலத்ெதைமப் ரத்தியின்ெறன்
னி
ந்தநின்களவிடத்திைனெவளிவி த்தியின்ெறனி தல்விழியாவ திறத்தி.

19

382 இைசந்தவித்திறங்களி யா ெசய்தி தியியம் ெகன்ற பணிந்தனாரவைரக்கண்,
ணைசத்தவன்றி
ளமிரங்கிமற்க ைணயலர்கத்ெதழவிைசத்த
வனமாீர்,
பைசத்தவிர்த த ன்மன் ைடய ணன்பகர ந்தவம் ாிந்
வரங்ெகா நாள்,
வைசத்தைலவி ெமனமகளிைரப்ெபா ளாமதித்திலன
மக்குதவிய ணர் ர்.

20

383 ேவ .
ஆ
வைமந்ேதாரா மைமந்தனவா மா
ேம
வைனயான்றன்ைனேவற ன்றிைமயீர்ெபண்ைம
ெவான்ேறயன்னாற்ெபா
யிர்சவட் மற்றான்
மா
ைமயாள்பாதம்வணங்கியீ ைரயிெனன்றான்.

21

384 என்ற மயன்மாலாதியிைமயவெரம்பிராேன
நன்ற ள்ெசய்தாெயங்கணாயகியமர்வெதங்ேக
கன்ற ன்ெறளிேய ய்யக்க ைணெசய்த ள்வாெயன்றா
ரன்றவர்க்கியம்பிெயங்ேகான ள்சுரந்த
மன்ேனா.

22

385 நம்மிைடெயா விேனாதநயந் கண் ைகத்தலாேல
விம் ேபாி ளின் ழ்கிெம ந் யிர்க மநீத்த
வம்மவிப்பிைழதீ ம்பாக்காற் திக வாெயன்
ெசம்ைமேசர் வி ண்ேமவச்ெசலவி த்தனெமங்ெகன்னில்.

23

386 நாவலந்தீவின்ேமலாம்பரதகண்டத் நா
ேமாவ ம்பலேதயத்
த்தமமாகிைவகுந்
தாவ ந்திராவி ்சாேறயத் த்தவத்தாரன்றி
வரம்பாண் நாட் விளங்குேமார்ெதய்வத்தானம்.

24

387 ம நதிவடபாேலாடவயங்கியவிாிசெலன்
நதிெதன்பாேலாட கிழ்த்தேதாரடவியாங்கு
வி ெவனவிளங்காநிற்கும்ெவள்ளியம ெதான் ண்டா
ல
யரகற்றாநிற்குமைடந் கண்டவர்க்குநா ம்.

252

51
388 அத்த நிழ ல்யாேமார ட்குறிவ வமாகி
நித்த ம்வசிப்ேபாநம்ைமெந யவன்மீகெமான்
ெபாத்தியாங்கி க்குமந்தப் ண்ணியதலத்ைதச்சார்ந்
சித்திசானமக்குேமலாற்றீர்த்தெமான்றியற்றிக்ெகாண் .

26

389 காலங்கெடா ந்தப்பாேமக த்
ைசயாற்றி
ேயலங்ெகாள்குழலாள்பன்னசாைலெசய்தினி ேமவிச்
சீலங்ெகாணைமத்தியானஞ்ெசய்
ற்றி ப்பளந்த
லங்ெகாடலத்ைத ற் ெமாழிமினீதைனயாட்கின் ம்.

27

390 அைனயமாதலத்ைதநீவிர்காத த்தைடந்தேபாேத
நிைனெவலா ற்றாநிற்குெந ம்பைகக்கி திகூ ந்
ைனயநம்ம
ம்வந் சூழ்த மாதலாேல
ைனயவாமமாீரங்குப்ேபாவ குறிமின்யா ம்.

28

391 ெபய்வைளக்க
மா பின்னேரவ
ெமன்றா
ெனய்வைளத்ெதாளி ெமாண்கூர்ேநமிேயானாதிவாேனார்
ைமவைனத்தன்னகண்டவள்ளலார்ெசம்ெபாற்பாதங்
ைகவைளத்திைரஞ்சிப்ேபாற்றிவிைடெகாண்டார்களித் மாேதா.

29

392 விைடெகா ேபாந் வாேனார்ெவள்ளியங்கயிைலநீங்கி
ைடகடற் டவி ற்றா
வ ச்சண்டற்கஞ்சி
யைட
மாறியாற்றிைடப்பட்டகங்ைகச்
சைடயவன்றானெமல்லாந்தாழ்ந் தாழ்ந்திைறஞ்சிப்ேபாந்தார்.

30

393 காழகிற் ணி ஞ்சந் ங்கதிர்மணித்திர நால்வாய்
ேவழெமண்ம ப் ம்ெபான் நித்திலக்குைவ ம் சி
யாழ்கடற்கிடங்கு ர்க்குமகன் னற்ெபா ைனசூழ்ந்
வாழியவளமிக்ேகாங்கும்வ திநன்னா
க்கார்.

31

394 சங்கின யிர்த்த த்தந்தைலத்தைலநில
சிக்
கங்கு ம்பகேலயாகக்கண்
ம்பாண் நாட்
ெலங்குளதல ம்ேபாற்றிெயம்பிரான ளிச்ெசய்த
ெபாங்குமாதலெமங்குள்ளெதன் ளம்ெபா ந்தவாய்ந்தார்.

32

395 வைரெபயர்த்ெதறிந் ெசல் ம நதிகண் ெகாண்
கைரயகலந்நீ ள் ங்களிப்பி ங்கலந்
ழ்கி
விைரெசலற்ெப க்குவாய்ந்தவிாிசலாற
ங்கண்டக்
குைர னலகத்
ழ்கிக்குல ேபாின்ப ற்றார்.

33

396 இ திறநதி ங்கண்ேடாமிைவக்கிைட ள்ளதாய
ம மலர்வனேமயம்மான்வன்மீகத்தமராநிற்குந்
தி வமர்ம தேமவித்திகழ்வனெமன் ேதர்ந்
ெபா விறம்
வங்ெகாண்டார்ெபாய்
வகற்றிமாேதா.

34

52

397 ேதவிையக்காண்பான்சிந்ைதெசய்தினிேதகுவார் ன்
ேமவியவளியைலப்பவிடபங்களைச ந்ேதாற்றங்
காவியங்கண்ணாெளன் ளி க்கின்றாெளன்றக்கானம்
வியல்கரங்கணீட் ப் லவைரயைழத்தல்ேபா ம்.

35

398 ம தமர்கானெமங்குமாமலர்ெபா
ந்ேதாற்றங்
க
நந்தைமநீங்காதகட ளர்பல ம்வந்தா
ெரா தனி தல்விெசய் ேமாங்க ட்குாியராவார்
ெபா த பைக ந்தீர்வாெரனப்ெபா ேதாற்றம்ேபா

36

ம்.

399 நால்வைகேநா மின்றிநண்ணியத ச்சால்கானம்
பால்வைகவளங்கெளல்லாங்கண்குளிர்பைடப்பப்பார்த்
மால்வைககழிந்த யமனத்தினராகிப் க்குச்
ேசல்வைக க ந்ெதய்வச்சிவகங்ைகத்தீர்த்தந்ேதாய்ந்தார்.

37

400 ெவள்ளியநீ
சிவி ம் கண்மணி ம் ண்
வள்ளியெவ த்ைதந்ெதண்ணிம தமர்தானஞ்சார்த்
ெதள்ளியவன்மீகத்திற்ெசறிசிவக்ெகா ந்ைதக்கண்
ள்ளிய வைகேயாராய்ச்சூழ்ந் தாழ்ந்ெத ந்தார்வாேனார்.

38

401 தந்ைதையக்கண் ெகாண்ேடாந்தாயிைனக்காண்ேபாெமன்
சிந்ைத ட்களிப் ேமவவடகிழக்ெகல்ைலேசர்ந்
நிந்ைதயில்பன்னசாைலேந றப் கந்தாராங்கு
ந்ைதமாமைற ங்காணா தல்விையக்கண்டாரன்ேற.

39

402 காண்ட
வைகெபாங்கக்கண்கணீர விபாய
நீண்டெமய்ப் ளகம்ேபார்ப்பெநஞ்செநக்கு காநிற்பத்
தாண்டவம் ாியாநிற்குந்தம்பிரானிடப்பான்ேமய
மாண்டெவாண்குணத் த்ேதவிமலர ெதா
ழ்ந்தார்.

40

403 அ யேர ய்ந்ேத ய்ந்ேதமசுரரால்வ த்தப்பட்ட
மி யேர ய்ந்ேத ய்ந்ேதம்ெவவ்விைனத்ெதாடக்குண்டஞ்சுங்
ெகா யேர ய்ந்ேத ய்ந்ேதங்ேகாலங்கண் ன்ப ற்ற
ப யேர ய்ந்ேத ய்ந்ேதெமனப்பகர்ந்தா னாேர.

41

404 அாியநாயகிையக்கண்ேடாமம்பலத்தா
ள்ள
மாியநாயகிையக்கண்ேடாம்வண்ைமயினைமயாட்ேகாடற்
குாியநாயகிையக்கண்ேடா லெகலாெமா ங்குெபற்ற
ெபாியநாயகிையக்கண்ேடாெமனப்பலேபசினாேர.

42

405 வ த் வார்பவேநாய்தீர்க்கமைலவ ம ந்ேதவன்ைம
ெகா த்தவாள ணன்சாடக்குைலகுைலந்தைடந்தேவைழத்

53
ெதா த்ைதேய ய் மா சுரந்த ள்ெசய்யிெலன்
ழத்தேபரறிவி
யக்கியதாகுெமன்றார்.

43

406 இவ்வண்ணமலறிேயாலமி ைமயவைரேநாக்கி
யவ்வண்ணம்ேபாலெவங்குமறி
வாகிநிற்குஞ்
ெசவ்வண்ணப்ெப மான்பாகந்தீர்தராச்ெசல்வி ங்கட்
ெகவ்வண்ண ற்றதிங்ஙெனய்தியெதற் க்ெகன்றாள்.

44

407 என்ற ம்பிரமேனர்ெசன்றி கரங்கூப்பிச்ெசால்வான்
மன்றலங்குழலாய்சண்டெனன்பவன்றவத்தான்மாண்
மின்றயங்கிைடநல்லாைரப்ெபா ள்ெசயான்விண்ேணாராதி
ெயான்றமற்றியாவரா
ைடதராவரம்ெபற் ள்ளான்.

45

408 அன்னபாதகனானா
த யவைனத் ந்ேதாற் ப்
பன்னகாபரணன் ன்ேபாய்ப்பகர்ந்தனங்கயிலாயத்தின்
ன்னவனின்பான்ேமவ
க்கினானிங்குேமவி
ன்னதாள்ேபாற்றப்ெபற்ேறாெமன் ைரயா னாேன.

46

409 வண்ணப்ெபான்மலாின்ேமலான்மலர்க்கரங்குவித் ச்ெசய்த
விண்ணப்ப
ங்ேகட் மிகுெப ங்க ைணகூர்ந்
தண்ணப்பண்சைடப்பிரானார்தந்தி வ ேளாநீவிர்
கண்ணத் ன்பகற் மிங்குக்கலந்தெதன் வைக த்தாள்.

47

410 நிைறவ ய ணன்சாடநிைலகுைலந்திங்குேமய
கைறயில்வானவர்காெணஞ்சங்கவன்றிடீரஞ்சல்ேவண்டா
குைறபடவைனயாற்ெகான் குலத்ெதா நம்ைமக்காப்ேபா
மிைறயிெலன்றபயமீந்தாேள லகீன்றெசல்வி.

48

411 ேதவியாதரவிற்கூ ம்வார்த்ைததஞ்ெசவியிற்ேகட் ப்
பாவிேய ய்ந்ேதம்யா ம்பயமிைலயினிேமெலன்
ேமவிமாமலாிற்சீர்த்தெமன்பதம்பலகாற்ேபாற்றி
வாவிசூழைனயகானம வி ற்றி ந்தார்வாேனார்.

49

412 வண்ைமசாறவத் வாய்ைமச்ச நகமனிவர்வாேனார்
திண்ைமசாலங்குச்ெசன் ேதவிையக்கண்டவாற்றா
ெலாண்ைமசாலறிஞர்கண்டேதவிெயன் ைரப்பரந்தத்
தண்ைமசாலறத்ைதெயன் சாற்றிேமற்சாற் ஞ்சூதன்.

50

ேதவிையக்கண் ற்றபடலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 7-க்கு, தி வி த்தம்- 412.
-----------------
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8. சண்டாசுரன்வைதப் படலம். (413- 544 )
413 கந்தமலேரான் தல்வாேனார்கண்டேதவிெய ந்தலத்
நந்தம தின யம நம்மான த்தாமைரமல ஞ்
சந்த ைலெமன்ெகா மரங்குற்றைலவிய த்தாமைரமலர
ந்தவணங்கிப்ெப கன்பின் திர்ந் பணிெசய்ெதா குநாள்.

1

414 மிைறெசய ணன்ெகா ங்ேகான்ைமெவள்ளிவைரநம்ெப மான்பால்
ைறயினியம்பம தவன ற்றியிைறவிய வணங்கி
யைறமிெனன ய்த்தனனிைறவிய சார்ந் ைரப்பவஞ்சாேம
ைறதீர்கவைலெயாழித் ெமன ைரத்தா ைரத்தெமாழிப்ப ேய.

2

415 வல்ைலயியற் ம்ப
திப்ேபாம்வம்மிெனனவானவர்யா
ெமால்ைலெய ந் சிவகங்ைக ற்
ழ்கிநீறணிந்
ெசல்ைலயைலக்கும தவனத்ேதவேதவன பணிந்
ல்ைல
வற்ெப ந்ேதவி ன்வந்திைறஞ்சித் திக்கின்றார்.

3

416 எல்லாம்வல்லசிவெப மாெனழிலார்த நின்ெனா கலந்ேத
ெயல்லா லகும்பைடத்தி வாெனல்லா லகும் ரந்தி வா
ெயல்லா லகுந் ைடத்தி வாெனல்லா யிர்க்குமைறப்ப ள்வா
ெனல்லா யிர்க்கும் ட ள்வாெனன்றாற்ெபாியநாயகிநீ.

4

417 எல்லாமைறயின்வ வானாெயல்லாமைற ம்வியாபித்தா
ெயல்லாமைற ந்ெதாழப்ப வாெயல்லாமைற ேமகைலயா
ெயல்லாமைறக்கு தலானாெயல்லாமைறயின்
யமர்வா
ெயல்லாமைறயின்
ணராெயன்றாற்ெபாியநாயகிநீ.

5

418 என்
திக்கும்வானவ க்கிரங்கிய ள்கூர்ந்த ட்ெசல்வி
நன்
ம
திமகிழ்ந்ேதாநயந் ெபாியநாயகிெயன்
றின் நைமநீர்ெசாற்றைமயாெலன் நமக்கிப்ெபயராக
ெவான்
ம கவைல மின்ெறாழிப்ேபா ணர்மிெனன் ைரத் .

6

419 ெபால்லாவ ணன்மடவாைரப்ெபா ளாமதித்திடாைமயினா
ெலால்லாவைனயானவமதித்தார்தைமக்ெகாண்டவைனெயா த்தேல
நல்லாதரஞ்ெசய்திறெனன் நன்றாராய்ந் தன்கூற்றி
ெனல்லா லகுந ங்கவ வித்தாெளா ெபண்ணிைறவிேய.

7

420 காியகடெலான்றிரண் பிைறகவ்விெய ந்தேதாற்றெமனத்
ெதாிய யர்ந்தெப வ வஞ்சிைலக்கும்வாயில்வைளெயயி ம்
ெபாியவடேம
ஞ்சமழ்க்கப்பிறங்கு ைல மிளங்காைலக்
குாியகதிராயிரம்வைளந்தாெலாக்குமைரயிற்ெசம்பட் ம்.

8
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421 வாளதாதிெபா கர ம்வடைவகால்கண்க மண்ட
ேகாளேம ெந
ங்குறிக்குந்திைசேபர்த்தி
ய
ளெவ ந்தசினக்கன
ழங்கு
மிற்ெபா குர ங்
காள
ங்ெகா ேதான்றிக்காளிெய ம்ேபர்தழீஇநின்றாள்.

9

422 நின்றகாளியிைறவிய ேநர்ெசன்றிைரஞ்சிப்ேபாற்றிெய ந்
ெதான்ற லகம்வாய்ம க்ேகா
ட் வைரகள்ெபா ப க்ேகா
கன்றவயன்மாலாதியைரக்ைகயிற்பிைசந் ெபாட்
ேகா
ன்றவைமந்தகடல்கு க்ேகாெசாற்றி ாி ம்பணிெயன்றாள்.

10

423 என் குமாிகூ த மிைமேயார்க்கி க்கணனிெசய் ங்
குன் நிகர்ேதாட்சண்ட யிர்கு த்திநினக்குப்பணி ாிய
ெவான் மகளிர்பற்பல
ைகக்கும்விறல்சா ர்தி நா
மின் பைடத்தத்த கின்ேறாெமன்றாணிைனந்தாளப்ெபா ேத.

11

424 குன் பிளப்ப லகநிைலகுைலய ழங்குங்குரல்யாளி
ெயான் ெவளிப்பட்ட கடல்வந்ெதா ங்கசூழ்ந்தாெலனவதிர்த் த்
ன்றவ சா டகினிகள்சூழ்ந்தார்குமாி ர்தியா
ெயான் பணிெசய்தி வாரா
கமாேவமட ேர.

12

425 என் க ைணேநாக்க ளியிகல்சால் ாி
வஞ்சித்
ன் மனத் ட்குைடயாராய்த் ரத்தக மாலாதிக்
கன் மமரர்தைமேநாக்கிக்கட ளானீெரல்லீ
ெமான் மடவார்வ வெம த்
ர்குமாி டெனன்றாள்.

13

426 என்றெபா ேதயிந்திரன்மற்றிந்திராணி
க்ெகாண்டான்
மன்றல்கம மலர்ேமலான்வயங்குபிராமியாயினான்
ெவன்றதிகிாிப்பைடமாேயான்விறல்சாெலா ைவணவியானா
ெனான்றமற்ைறவானவ
ற்றமடவா க்ெகாண்டார்.

14

427 ேகா
ேகா
ேகா
ேகா

15

ேகா வானவர்தங்கூெறன் ைரக்குமடவா ங்
ேகா வலைவக ங்கூ ப்ேபாற்றெவ ந் லகங்
ேகா
ைற யிர்த்தாள்குளிர்தாட்கமலமிைசந ம்
ேகா
ய்ப்பணிந் ெகாண்டாள்விைடெவங்குரற்காளி.

428 கண்ணார்ம தவனத்தள ங்காலானடந் கடந்தப்பா
னண்ணார்ெவ வவ காளிநா
ங்கு ேயற
விண்ணார்நகரந்தி ேவறவிைழ ண்ணிய மீேடற
ெவண்ணார்நிறங்கீண் திரம்வாய்ம க்கும்யாளிேயறினாள்.

16

429 க க்குந்தத்த ர்திமிைசயிவ மா கைடக்கணிப்ப
ெவா க்குமணிப் ண்மடவார்கள்பல
ள்ள வந்திவர்ந்தார்
ச க்கும் டவிெவாிெநளியத்தாங்கக்கட ங்குமிழிெயழ
வ க்குெமா ெதன்றிைசேநாக்கிவிடத்தாள்யாளிமாகாளி.

17

56

430 இ குேராசத்தளெவய்தியாளியிழிந்தங்கினிதி ந்தா
ள குமாதரரசாதற்கபிேடகஞ்ெசய்த பணிந்
ெப குகாலெமனச்சூழ்ந் ேபணிக்காவல் ாிந்தி ந்தார்*
கி குதீரவ்விடஞ்சிவ ந்ேத சாலெம ந்தி ப்ேபர்.

18

431 அன்னேதவிசால ரமம்ைமெசம்ைமயபிேடக
ெமன்னநவிலந்தி வைடந்தவிடமாத னந்நக ள்ளார்
பன்னவாியெப ந்தி வம்ெபா ந்திப்பயில்வரைடந்ேதா ஞ்
ெசான்ன தலாம்பலவள ந் லங்கப்ெப வெரஞ்ஞான் ம்.

19

432 அந்தத்தலத்தினினிதமர்ந்தவலைகக்ெகா யாள்ைவணவிமற்
சந்தக்குவிெமன் ைலமடவார்தம்ைமேநாக்கிெயா
ந்தப்பைகவனிடத்த ப்பி ன்னந்ெதாிந் மற்றவன்ேபார்
நந்தப்ெபா தலறெனன்றாணன்ெறன் ைரத்தாெரல்லா ம்.

20

433 ஆனாலங்குப்ேபாய்மீ மாற்ற ைடயார்யாெரன்ன
மானாவியன்றக ெந ங்கண்மடந்ைதபிராமிெயனப்ப வாள்
ேபானானன்
கன் வ ெமன்
கன்றாள்வயிணவிமற்
னால்விளங்குஞ்சூலத்தா ள்ள ைரத்தாய்நீெயன்றாள்.

21

434 என்றேலா ம்பிராமிெய ந்திைறஞ்சியாேனேபாய்வ வ
ெலான்றவிைடதந்த ெளன்றா வப் ற்றைனயாண் கேநாக்கி
மன்றவிைசயநகரைடந் வல்லவ ணன்றைனக்கண்
கன்றவியற்றல்கடனன் கட ளாைரெயனப் கறி.

22

435 ஈ ெமாழியினவன்ம ப்பாெனன்னில்விைரந் பைடேயா
ேமா சம க்ெக திெயனெமாழிந் வ திெயன் ைரத்தாள்
கா ெகா ஞ்சூற்கங்காளிக
ம்பிராமிநன்ெறன்
ேபா மலர் ய்ப்பணிந்ெத ந் ேபாந்தாள்விைசயநகர்ேநாக்கி.

23

436 ெவளிேயவழியாவிைரந்ெத ந் ெசன் விைசயநகர் குந்
களிேயயைடத்தமனத்த ணர்ைககள்கூப்பித்ெதா ெதத்த
ெவாளிேயமண்மாமண்டபத் ேளாங்குமடங்கலாதனேம
லளிேயயாதகுணத்தினமர்சண்டாசுரன் ன்ன த்தனளால்.

24

437 அ த் நிற்குமடந்ைத கம ணர்ேகாமாெனதிர்ேநாக்கிக்
க த் நமக்குேநராகக்காமர்மங்ைகயிவளைடதற்
ெக த் நி
க மம்யாதிவள்யாாின்ேனயறி ெமன
ம த் நீயார்நின்வரெவன்மடந்தா ைரத்தியாெலன்றான்.

25

438 உலகுேபாற் ம தவனத் ைறயாநின்றமாேதவி
யிலகுசரணம த்திைறஞ்சிேயத்தியிைமயாெரல்லா

57
மலகுதவிர்நின்ெப ங்ெகா ைமயைறந் காத்திெயன் ைரப்ப
நலகுமாைன ன் யிர்த்தநங்ைகெயா மங்ைகைய யிர்த்தாள்.

26

439 ேம வி க்கேவண்
ம் ைரகு க்கேவண்
ம்
பா ம்விசும் ேமல்கீழாப்ப த் நி த்தேவண்
மா ம்வியக்கெவா ெநா யிலைமப்பாள்காளிெய ம்ெபயராள்
ேசா மமரர்தைமப் ரந்
ட்டர்தைமமாட்
ந் ணிபாள்.

27

440 அைனயள்வி க்கவ ந் தியான்பிராமிெயனப்ெபயேர
னிைனயவமரர்ெகா ங்ேகான்ைமயியற் குணநீத்ெதஞ்ஞான் ம்
ைனயவைம ஞ்ெசங்ேகான்ைமெபா த் குணநீெபா ந்தி ைன
ைனயசூலப்ெப மாட்
னியா வக்கு யிர்வாழ்வாய்.

28

441 அன்ேறலவள்ைகப்பைடக்குவி ந்தாதல்சரதமி
கல்வா
னின்ேறயினெளன்றைன ணர்தியி நீக த்தி றக்ெகாள்ளி
னன்ேறபணிய டன்ேபாதியன்ேறலமர்க்குநண் திவன்
குன்ேற ைர ந்ேதாளாெயன் ைரத்திகூ கூெறன்றான்.
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442 ேகளாமாற்றங்ேகட் ட ங்கிளர்ெவங்ேகாபந்தைலக்ெகாண்
ளாநிற்பவிழிசிவந்
கேராகங்க
க்க
வாளாநைகத் க்ைகெயறிந் வான
ம ப்ப த்த
தாளாண்ைமயிேனற்கிம்ெமாழி ங்ேகட்டறகுெமன்றிஃ ைரப்பான்.

30

443 நீேயார்ேபைதநின்ைனவி த்தவ நினக்கு த்தாேள
பாேயாரரவாக்ெகாண்டான் ற்பல ம்ேபாாிற் றங்கண்ேட
னாேயார்பைக மில்லாேதற்க த்தபைக மழகிற்ேற
ேபேயார்ெகா யா
வி ெபற்றிநிைனக்குந்ெதா ம்வியப்ேப.

31

444 ேபதாயிங்குநீெமாழிந்தேபச்சு
ம்ெபாிதாய
தீதாய்
ந்த ைனத்தண்டஞ்ெசய்தல் கழன்றிவணின்
ேபாதாய்விைரந்ெதன்றனன்ேகட்டெபாற்ெகாம்பைனயாண்
ேகாதாய்வி ேமகுண மழிகாலங்கு கிெனன்றிைசத்தாள்.

வ த் க்
32

445 என்றேலா ேமாதிபி த்தி த் வம்மினிவைளெயன
நின்றசிலைரப்பார்த் ைரக்கெந ேயானாதிவானவர்ேம
ெலான்றேவவா ைரத்தெமாழி ைரக்கவந்தெவா ெபண்ேம
ன்றவாவிேயவியெதன்ெனன் பிணங்கியவரகன்றார்.

33

446 கண்டமா
வ த் க்கழி ங்காலங்கு கிற்
சண்டவிைரந்தாகவ மிதன்னி ன ெபரம்பைடேயா
டண்டவைடந்திலாெயனினின்னாண்ைமெயவனாெமன் ைரத் க்
ெகாண்டவிைரவினவணின் ெம ந்தாேடவி ன்குதித்தாள்.

34

58
447 கண்டேதவிவாழ்வாேனாகழிவாேனாசண்டாசுர ட்
ெகாண்ட ணிெபன் ைரெயன்றாள்குணப்பிராமிய வணங்கி
மண்டெந ம்ேபாராற் தற்ேகவ வான்வந் மாய்வான்மற்
றண்டர் ாிமாதவம்ப தாங்ெகால்ேலாவன்னாயறிெயன்றாள்.

35

448 சான்றேதவிெயா ேதவிசால ரத்திவ்வாறி ந்தா
ளான்றவிைசயநகர்ேம ம ணர்ேகாமா ளங்க த் த்
ேதான்றவைமச்சர்பைடத்தைலவர் தேலாாிங்குத் ன்னகெவன்
ேறன்ற
விடவவ மி த்தார்பணிெயன்ெனனவினவி.

36

449 வந்தார் கத்ைதவாள ணர்ேகாமாேனாக்கிமற ைடயீர்
சந்தார் ைலேயார்மாகாளிசாற்றிவி த்த ணர்ந்தீேர
ந்தாரவத்திற்பைடகெளா
ழங்கிஞாட்பிற்ெக கெவன
வந்தார் ைன மவாிைசந்தாரைமச்சர்பல்ேலா
ங்கனகன்.

37

450 ெதா
நவில்வான்ெப மான்பாற்ேறாலாவரநீெகாண்டநாள்
ப
ப ேமந்திைழயாெரன்ெறண்ணிப்ெபா ளாப்பற்றிலா
ெய
கழாயதனாேலெயண்ணிப்ேபா க்ெக ெகன்றா
வாிவண் ழக்குதா ரேவான்சினங்ெகாண்டீ ைரப்பான்.

38

451 அந்தநாளிற்ெபா ளாகமதித்ேதனல்ேலன மறப் ற்
றிந்தநாளிற்ெபா ளாகமதித் ேளன்ெகாெலன் ைரத்தாய்
ந்தவம க்கஞ்சினாெயன் ெமாழிந்தவவன்க த்ைத
ந்த ணராதிகந் ைரத்தான் ர்க்கர்க்குணர்த் வா ளேரா.

39

452 அன்னெபா தின்மகதியாழ் னிவன்விைரவினாங்க த்
மன்னநினக்ேகயாக்க ளவாகெவன் வாய்ெமாழிந்
ெபான்னங்க க்ைக
க்கணிந்த த்ேதணினக்குக்ெகா த்தவரந்
தன்ன ணராெதா மடந்ைதசம க்ெக ந்தாள்பைடேயா ம்.

40

453 பைட
லைட
ைட
மிைட

41

மிைட ஞ்சி ம ங்குற்பாைவமாைரெயன்றக்கா
ம்விறன்மற்றவட்காேமயண்ணால்ெபண்ெணன்றிகழாேம
ங்கடேனர்பைடயிெனா
த் ச்ெசன் ேபார் ாிதி
ம்வாைகநின்னேதெயன்றான்ேகட்டெவங்ெகா ேயான்.

454 குய்யம்ைவத்
னி ைரத்தகூற்ைறக்கூற்ெறன்ெறண்ணானா
ையயநன்குமதித் ைரத்தாயறிஞர்சூடாமணிநீேய
ெவய்யெப ம்ேபாராற்றி
ம்ெவற்றிெகாள்ேவெனா கணத்ெதன்
ெசய்யவல்லாெளா ேபைதெயன் நைகத் ச்ெசப்பினான்.

42

455 வல்ைலய ெசய்ெயன்
னிவர ண்மகிழ்ந் விைடெகாண்டான்
மல்ைலவிைழக்குந்திணிேதாளான்வயவரானார்தைமேநாக்கி
ெயால்ைலநம ெப ம்பைடேயாெடா ங்குெசன் காளியம
ைரல்ைலயைடமின்யா ம்விைரந்ெதய் வாெமன்றார்த்ெத ந்தான்.
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59

456 இைறவ ைரத்தெமாழிப்ப ேயெய கபைடெயன் றவியவ
ரைற
ரசெம க்குத மாங்காங்குள்ளமதகளி
நிைற ங்க னவாம்பாி ெந ங்குெகா ஞ்சிப்ெபாற்ேற ம்
பிைற ஞ்சமழ்க்குெமயிற்ற ணர்கு
ெம ந்தெப ங்கடல்ேபால்.

44

457 எட்
கிைலத் திக்ைகவைளத்தி கப்பிழிந் நீர்கு ப்ப
கிட் ம ப்பாற்றிைசயாைனகீளப்ெபாதிர்ப்பமால்வைரைய
ட் ய குசாய்த்தி வ
குவிாிகற்பகக்குளகு
கட் ெயனக்ெகாள்வனவலகங்கலங்கெவ ந்தமால்யாைன.

45

458 பற்றார்
ேமற்குரம ந்தப்பதிப்ப ததிேயாேர ம்
ெபாற்றார் லம்பத்தா வபல் வன
ழித வ
சுற்றார்தரவல்
மாாிெசாாி ேம ந் ளக்க வ
கற்றாரா மதித் ைரயாக்க ப்பிற்படர்வவாம்பாிேய.

46

459

யால்விசும்ைபப்ெபாதிர்த்தி வ ழக்கான் கிைலயடக்கி வ
வ யானிலைனப்பிளந்தி வவச்சால்வைரையப்ெபா த்தி வ
க யா னைனம க்கி வக ப்பாற்காற்ைறத் ைடத்தி வ
ெகா யால்ெவளிையமைறத்தி வகூடாரஞ்சுங்கூவிரேம.

460 இ
ப
க
மி

ங்கன ங்ெகா விட ேமக
க்ெகாண்டனநீரார்
ம்விசும் நிைலகுைலயப்பரைவேய ங்கு த்ெத வார்
ஞ்சினக்கூற்ெறதிர்ந்தா ங்கலங்கார ளற் ழித வார்
ந் ய
லகு த் ம்ெவய்ேயார்ெவய்யவாள் ரர்.

47

48

461 தானக்களி சுறவாகத்தா ம் ரவிதிைரயாக
மானக்ெகா ஞ்சிப்ெபாலந்திண்ேடர்வயங்குஞ்சிைதப்பாரதியாக
வானத்தவர்தம்பைக ரர்வ மீெனறி மவராக
னக்ெகா ேயான்ெப ம்பைடதாென ந் கட ற்படர்ந்தேத.

49

462 இன்னவா பைடேயகெவ ந்தசண்டாசுரன் ன ண்
ன்ன ழ்கி ண்
த்
குண்டலமாதிகளணிந்
பன்னவாியபைடக்கலங்கள்பல மாராய்ந்தனென த்தப்
ெபான்னங்ெகா ஞ்சிெந ந்திண்ேடாிவர்ந்தான்சங்கம் யன் ழங்க.

50

463 ஆர்த்த ரசு ழ பைணயார்த்தபணிலம்வயிர்பீ
யார்த்தவயவரணிந்தகழலார்த்தவிறற்ேறாள் ைடக்குெமா
யார்த்தவைளந்தெவஞ்சிைலநாணார்த்த ைழக்ைகமால்யாைன
யார்த்தக ப்பின்வாம் ரவியார்த்தபல மடங்காேத.

51

464 கண்டான் ைணத்தி
னிவன்க
படர்ந் காளி னந்
ெதாண்டானிைறஞ்சிெய ந் வ ேதாலாத்திறல்சால் ரெரா

60
மண்டாகின்றபைடெந ங்கவந்தான்வாேனார் லஞ்சாய்த்த
சண்டாசரனீேபார்க்ெக திதாழாெயனக்கூறினன்ேபானான்.

52

465 ேவ .
னிவர ைரத்தவார்த்ைதேகட் வந்
கிழ்நைகய ம்பினளி ந்தா
ணனிவளம யார்ெபறவ ள்ெபாியநாயகி யிர்த்தமாகாளி
வனிைதயர்பல ெமாய்ெயனெவ ந் வட் ைடயைர றப் ைனந்
கனியி ட்கூந்தனாண்ெகா வாிந் கச்சி க்கினர் ைலமைறய.

53

466 பாிைச ம்வா ம்பற்றினர்சில்ேலார்பகழிசால்கூ ெவந்நைசத்
வாிசிைலகுைழயவாங்கினர்சில்ேலார்வ த்தேவேலந்தினர்சில்ேலா
ெராிகிளர்ந்தைனயபரசுெவஞ்சூலமி ைக ந்தாித்தனர்சில்ேலார்
விாிசுடர்க்கு சேமந்தினர்சில்ேலார்விறற்கைதசமந்தனர்சில்ேலார்.

54

467 இன்னராய்மகளிர்யாவ ங்கு மிெயாிகிளர்ந்ெதனச்சின ண்
நன்னராதரத்தினிைறவிெபாற்றி த்தாணயந்தனர்தாழ்ந் தாழ்ந்ெத ந்
ன்னராடமர்க்குவிைடெகா த்த
தல்விெயன்றிரத்த மைனயாள்
ெசான்னவாறைடந்தா கசமர்யா ந்ெதாடர்ந்தைடகு ெமனவி த்தாள்.

55

468 காியிவர்ந்தா மாியிவர்ந்தா ங்காய்க ந்தழ மிழ்ெசங்க
ணாியிவர்ந்தா ம கிவர்ந்தா மைலெதாழிற்ேபயிவர்ந்தா ம்
விாிசிைறபறைவமி கமற் ள்ளவிைழந்திவர்ந்தா மாெயவ ம்
பாிகாியிரதந் வன்றியவ ணர்பைடக்கடல்கலந்தனரார்த்ேத.

56

469 பரந் வந்த த்தபாைவயராயபைகப்ெப ங்கட ைனக்குய்யஞ்
சுரந் ெகாண்
க்குமன் ைடய ணர்சுடர்விழிெந ப்ெபழேநாக்கி
நிரந்தரம்பந் ங்கழங்குமம்மைன நிகழ்தரக்ேகாடைலெயாழித்ேத
யரந்த பைடகேளந்திவந்த த்தீராிைவமீெரனநைகத்தமர்த்தார்.

57

470 ஒ கடெலா மற்ெறா கடல்கலந்தாெலாப்ெபனவி திறத்தா ம்
ெவ வறக்கலந்தார்ெவஞ்சிைலவைளப்பார்விறல்ெக நாெணா ெயறிவார்
ெபா திறற்பகழிபற்பலெதா ப்பார்ேபாகயர்வைரெபா படக்கும்
ெப விறற்றண்டஞ்சுழற்றினர ப்பார்பிறங்குசக்கரந்திாித்ெதறிவார்.
58
471 மகபடாமிழந் ங்கிம் ாிவயங்கு
ெப ங்ேகா கனிழந்
மகனிலந் ழா ம் ைழக்கரமிழந் மடர்நிாியாணமற்றிழந் ம்
கர் கமிழந் ம்ேபாகுவா ழந் ம் கல்கைறக்காத்திரமிழந் ம்
தகவம யிேரயிழந் மிவ்வா ச த்தனக த்தமா யாைன.

59

472 க நைடயிழந் ங்க நைடெயா நாற்கால்க மிழந் நாற்காேலா
ட திறல்ப பாய்த்திழந் மப்பாய்த்ெதாடைமவ மார்பகமிழந்
மி கிலம்மார்ேபாெட ழ்ெவாிநிழந் மிைசத்தவவ்ெவாிெநா மணிகள்
படெப ங்கலைனயிழந் மிவ்வா பட்டனபட்டவாம் ரவி.

60

61
473 ெகா பல றிந் ங்ெகா ஞ்சிகளழிந் ங்குடங்குைடமத யவிழந் ம்
வ மணிசிதர்ந் ங்கி கள் றிந் ம்வயங்கியதட் க ைடந் ம்
ப கிழித்தியங்குகால்பலகழன் ம்பாியநீளச்சுகெடறித் ங்
க யவிர்ெசம்ெபாணாதனம்விாிந் ங்கழிந்தனகலந்தேதெரல்லாம்.

61

474 தாெளா கழ ந்தைலெயா
ந்தயங்கிய ெணா மார் ம்
வாெளா கர மி குறச்ெசறிந்தவட் ைடெயா மிைடயிைட ந்
ேதாெளா ெதாைட ம்விழிெயா கன ந் ம்ைபமா ைகெயா ேபா ங்
ேகாெளா குர ங்குைலந்தனர் ழ்ந்தார்ெகா யேபாேரற்றவல்ல ணர்.

62

475 ேவ
ரந்
கரந்
ரந்
சிரந்

63

476

.
ைளத்தன ைளத்தனெபாம்மல்ெவம் ைலையக்
ைளத்தன ைளத்தனவட் ைடக்கலாைன
ைளத்தன ைளத்தனெவாண்ெடா ப் யத்ைதச்
ைளத்தனமகளிர்கட்ெடவ்வர்வில்வி ேகால்.

றிந்தவாளிகள் றிந்தனேகடகம்வ வான்
றிந்தவங்குச றிந்தனபிண் பாலங்கண்
றிந்தேதாமர றிந்தன
க்கைதஞாங்கர்
றிந்தெவஞ்சிைலயி திறத்தவர்க்குெமாய்ேபாாில்.

64

477 மைல
ண்டனெவனத்தைல
ண்டனைவயக்
கைல ைடந்தனெவனக்கமழரக்குநீெர ந்த
நிைலகுைலந்தனநிகழறக்கைடெயலாெமன்னத்
தைலயவிந்தனசா யவ ணர்தந்தாைன.

65

478 எங்க ங்குடெரங்க ங்கு திெயங்க ெமன்
ெபங்க ங்ெகா ெவங்க நா ெயங்க ந்ேதா
ெலங்க ந்த ெயங்க மி ெளங்க ங்ைக
ெயங்க ஞ்சிரெமங்க மழன்களாயிைறந்த.

66

479 ஆ கின்றனகுைறத்தைலப்பிணங்கேளாடலைக
ேயா கின்றன ற்றெநய்த்ேதாெரா
யிர்கண்
கின்றனதைசகுடர்வ ம்ெபா
ைள
கின்றனெகாண்டமானத்ெதா
ரம்.

67

480 இன்னவாறி பைடயி ம்ெப ஞ்சிைதெவய்த
ன்னேமயமர் ாிந்திலெமனச்சின ண்
ெசான்னதானவர்ெதா மிைறமகன்ெறாகுவாேனார்
ெவன்னவாவதி ரெனன்பவன்விைரந்ெத ந்தான்.

68

481 வாங்கினான்ெகா மரத்திைனமால்வைரகுைலயத்
தாங்கினாெனறிந்தார்த்தனன்சரம்பலெதா த்தா

62
ேனங்கினாரரமாதர்கள்பல ெமய்த்தி ேதாள்
ங்கிேநெர ந்தார்தார்த்தனள்விறலயிராணி.

69

482 இ வர்வார்சிைல மிழ்த சிலீ கெம ந்
ம
வார்கடல்கு ப்பனவைரெபா ப ப்ப
ெவா
றா விண்ெபாதிர்ப்பன
வைவயம்
ெவ வினார்பல லக ம்விைளந்த ெப ம்ேபார்.

70

483 ெகா யதானவனாயிரங்ெகா ங்கைணேகாத்
ெந யசீரயிராணிேமல்வி த்தனனிக ம்
ப யபல்கைணயைவெயலாம்பாய்தலற்ெறால்ைல
ெயா யேவவினளத்ெதாைகப்பகழிமற்ெறா த்தி.
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484 த ந ந்ெதாைடமிைலச்சியைதயலாயிரங்ேகா
ெலா வன்ேமற்ெறா த்ேதகினள ண ட்சினந்
ெவ விலாயிரங்ேகாெறா த்தைவெயலாம் ழ்த்தான்
ப வமங்ைகேயவினெளா பிைற கப்பகழி.

72

485 ஆலேமெயனவ சினந்த த்த ம தீக்
ேகாலேமெயனவவெனா பிைற கங்ெகா ங்ேகான்
ஞாலேமவிசும்ேபயிைவந ங்கிட ய்த்தான்
சாலேமெயனக்கலாய்த் மாய்ந்தனதளர்ந்திரண் ம்.

73

486 தீயன்வச்சிரெம த்தயிராணிேமற்ெச த்தப்
பாயவச்சிரேமவினா டல்விழிப்பாைவ
யாயமற்றி பைடக ெந ம்ெபா தமர்த் ச்
சாயெவய்த்தனவிட்டவர்ைகத்தலஞ்சார்ந்த.

74

487 க யவாயிரம்பகழிேயாராயிரங்கண்ணி
ெந யயாைனேமற்ெச த்தினாென யவாள ண
ெனா யமற்றைவயாயிரங்க ங்கைண ைகத் க்
ெகா யன்ேறாிைனயாயிரஞ்சரங்களாற்குைலத்தாள்.

75

488 ேவ ேதாிவர்ந்தாயிரங்க ங்கைணவி த் த்
தா பாய்களிநான்ம ப்பியாைனையச்சாய்த்திட்
ேசாாிமிக்ெகா கிடவானநா ைடயா
ேள ேகாமலர்ேமனிையத் ைளத்தனனிைளத்தாள்.

76

489 இைளத்தேதார்ந்தனனைகெயறிந்தார்த்தனனி ங்ைக
வைளத்தெவஞ்சிைலெயா ங்கைணமைழெயா
ழிதந்
ைளத்தவான்மடமாதர்கெளா ங்கு ழ்ந்தவிய
ைளத்ததீயனான்சிறி தன்ெமாய்ம் காட் னனால்.
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63
490 ஈ ேநாக்கியவயிணவிக ழன்ேம வர்ந்தாள்
சா ேநாக்கியமகளிைரத்தளரற்கெவன்றாள்
ேபா ேநாக்கியைகத்தலங்கார் கம்ெபா த் த்
தீ ேநாக்கியசிலீ கம்பற்பலெசறித்தாள்.

78

491 தைலயிழந்தனர்சிலர்ந ந்தாரணிதடந்ேதாண்
மைலயிழந்தனர்சிலர்ெப வாாிநின்றன்ன
நிைலயிழந்தனர்சிலர்நிைலகுைலதரநிகழ்த் ங்
ெகாைலயிழந்தனர்சிலர் ழாய்வயிணவிேகாலால்.

79

492 ஓ னார்சிலெராளிந் ெகாண் ய்வதற்கு ேத
நா னார்சிலெராளிந் ெமன்ெனன் ளைநந்
னார்சிலர்தைலய படவிைசெயா நின்
றா னார்சிலர ண ளவன கண்டான்.

80

493 கண்டெவய்யவன்க ங்கன
மிகக்கனன்
தண்டெமான்ெற த்ெதற்றினன்வயிணவிதைலேம
லண்டம்விண்டெதன்றஞ்சினவ ெபா த்தைனயாள்
ெகாண்டதண்டவன்றைலப் ைடத்தனள் விகு ங்க.

81

494 தைலபிளந்த தானவன்ெவஞ்சினந்தைலக்ெகாண்
ைலவில்ெவஞ்சிைலவாங்கிேயாராயிரம த
மிைல கக்கைணெதா த்தனனார்த்தனெனல்லாங்
ெகாைலபடப் யம்பாய்ந்த வயிணவிெகாதித்தாள்.

82

495 ஓங்குேதவியார்தி வ
ளங்ெகாளீஇெயாளிகள்
ங்குசக்கரெம த்தனள் சித் விடத்தா
ளாங்குெவஞ்சுடெரனப்படர்ந்தவன்றைலய த் ப்
பாங்குவந்த பனிமலர்ெபாழிந்த படர்வான்.

83

496 இைறவன்ைமந்தனா யிர் றந்தைம ளத்ெதண்ணிக்
குைறவில்ெவம்பைடத்தைலைமேயான்வ ெக ேகாரன்
பிைறெயயிற் வன்றானவர்குழாத்ெதா ம்ெபயர்ந்
கைறபடக்கதழ்ந் ழக்கினன்கன்னியர்குழாத்ைத.

84

497 ஆயகாைலயின் ர்ச்ைசதீர்ந்ெத ந்தயிராணி
தீயேனாடமேரற்றன சாதிைசதிாிந்தார்
பாயேவதிகள்பற்பலவி த்தனர்பைதத் க்
காயேமகினர்மண்ணிைடக்குதித்தனர்கனன் .

85

498 இைனயெவஞ்சமரா ழிவச்சிரெம த் ப்
ைனயவல்லவிந்திராணியப்பதகன்ேமற்ேபாக்க
ைனயவப்பைடயவன்வி பைடெயலா
க்கித்
ைனயேவகிமற்றவன்றைல ணித் மீண்டன்ேற.

86

64

499 ேகாரன்மாய்த ங்கனகெனன் ைரெபயர்ெகாண்ட
ரன்வந்தமராட ம்பிராமி ள்ெவகுண்
ேசரெவம்பைடபலவி த்தமர்த்தவன்ெசன்னி
பாரவன்கைதேமாத ந்தைலவிண் பட்டான்.

87

500 மற்
ள்ளபல் ர மந்திரத்தவ
ற் ெவஞ்சமரா னரச்சமிக்கு த்தார்
பற் ெவஞ்சினந்தைலக்ெகா வலைவகள்பல்ேலார்
சுற் நின் பல்பைடவி த்திட யிர்ெதாைலந்தார்.

88

501 யாைனெயண்ணில யல்களா
ப் ண்டெதன்னச்
ேசைன ர மந்திரத்தைலவ ஞ்ேச ம்
வாைனயார்மடமாதறாற்ெறாைலந்தனர்மாற்றா
ைனயார்பைடயாெயன்
தர்ெசன் ைரத்தார்.
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502 உைரத்தவார்த்ைததன்ெசவி க ள்ளமிக்குைழந்
குைரத்த ணதி ர மாண்டனன்ெகால்ேலா
வைரத்தசாந்தணி ைலயினாரமரழெகன்
விைரத்ததார்ப் யச்சண்டன்ெவங்கனெலனெவகுண்டான்.

90

503 கட ேதெரனப்பாக க்குைரத்திடக்காற்ைற
நட மாெறனநடத்தின லெகலாந ங்கத்
தட வார் ைலமடவர யர்குழாஞ்சார்ந்தான்
டவிேயத் ம்யாழ் னிவரன்காளி ன்ேபாந்தான்.

91

504 ெபா விலாவ ச்சண்டனம்பைடயி ட் குந்தான்
ெவ விலாவிறல்யாளிையநடத்ெதனவிளம்ப
ம விலாபநம்பைடக்கின் வந்தெதன்ெறண்ணி
ெயா விலாவடற்காளிநக்கிவர்ந்தன ர்தி

92

505 வலைவமார்பலர்தாங்கியபைடெயா ம்வைளயக்
குலைவவாயிைனநடத்திெவஞ்சண்டன் ன்கு கக்
கலைவயார் ைலக்கன்னிையக்கண்களாற்கண்டா
லைவேயா
விடெமனத்ேதெரா
ற்ேறான்.

93

506 கண்டகாைலயில்ெவஞ்சினங்ெகா ந்ெதழக்கனலா
வண்டம்வாய்திறந்ெதனப் ைலவாய்திறந்தைறவான்
ெகாண்டசிற்சிலவி ம்பிற்குங்கு உச்சுடர்மதியத்
ண்டேநர்சிலபல் ற்குந் ளங்குேவனல்ேலன்.

94

507 காகேமறிடப்பனம்பழம் ழ்ந்தி ங்கைதேந
ராகவா டீர்ந்தவர்சிலரமர்த் நின்னணியா

65
ேமகவார்குழலார்விடபைடகளால் ந்தா
ேரக ரன்யானவர்கேளாெடண்ணைலெயன்றான்.

95

508 அன்னவாய்ெமாழிேகட்ட மவித தீப
ெமன்னேவதைலெய ப்பிேனா ைரத்தைனெயல்லாம்
பின்னேராரலாங்கூற் வன்பிடர்பி த்தி ந்தா
ெனன்னேவாதினா லெகலா ய்விக்குமிைறவி.

96

509

ாிவாய்ெமாழிேகட்ட ம்ெவகுண் ெவங்ெகா ேயான்
ாிெவஞ்சிைலவாங்கினன் ழங்கினாெணறிந்தான்
வாாிசூழ் விவிண்ட வானகந ங்கிற்
ேறாாியார்த்தி களத்தி ற்றவெரலா ைலந்தார்.

97

510 கண்டேதவி ங்ைகச்சிைலவைளத்தநாெணறிந்தா
ளண்டம்விண்டனவைரெயலாம்ெபா ந்தனவாழி
ண்டேமகங்களஞ்சிமிக்குதிர்த்தன
விண்டபல்வைகப் வன ம்விளம் வெதன்ேனா.

98

511 ஒன் பத்
றாயிரம தேமாாிலக்கந்
ன் வாளிகெளாேராெவா ெதாைட றத்ெதா த் க்
கன் மாதைரக்கலக்கினன்கலங்கினர தார்
ெவன் ேமம்ப வாள்வ விற ைடச்சண்டன்.

99

512 அஞ்சுமாதைரயஞ்சலீெரனக்கரமைமத்
நஞ்சுேநர்கைணைதத்த னாகியந
ந்
ஞ்சுமாகைடக்கணித்தனெடா க்ைகயார்பல ம்
பஞ்சுவாய் தித் ைனவ க்க மறப்பட்டார்.

100

513 தைனயவாவியயாவ
றின்றித்தைழயப்
ைனயவாம்விறற்ெசல்விகண்டகமகிழ் த் த்
ைனயமாற்றலன்ெப ம்பைடயைனத்ைத ந் கள்ெசய்
திைனயவாக்குவன்சண்டைனெயன் ேகாெல த்தாள்.

101

514 காிகண்ேமற்பதினாயிரங்கால்விைசத்ெத வாம்
பாிகண்ேமற்பதினாயிரம்பட
ள் ண்ட
கிாிகண்ேமற்பதினாயிரங்ேகழ்கிளர்கழற்கா
லாிகண்ேமற்பதினாயிரமழற்கைணெதா த்தாள்.

102

515 மண்ெணலாங்கைணவாாிெயலாங்க ைணவயங்கு
விண்ெணலாங்கைணதிைசெயலாங்ேம க்
கண்ெணலாங்கைணேவ ளவைரெயலாங்கைணமற்
ெறண்ெணலாங்கைணயாயினெவனப்பலவி த்தாள்.

103

66
516 அரவணிந்தவன்கட்டழெலனச்சிலவ க்கும்
பர மற்றவனைகத்தழெலனச்சிலபா ங்
கரவிலன்னவன்ைகத்தழெலனச்சிலக கு
ர சால்விறற்காளிெவஞ்சிைல மிழ்வாளி.

104

517 அழிந்தவாரணமழிந்தனவாம்பாியச்சிற்
றழிந்தகூவிரமழிந்தனவ ணர்தங்கு க்க
ளழிந்தேவதிகளழிந்தன ர்திகளைனத்
மழிந்தவானவர்கட்டெமாட்டறக்கைடயைனத் ம்.

105

518 வைரெயலாம்பிணமண் யமலர்ெசறிகானத்
தைரெயலாம்பிணந்தாமைரேயாைடகால்ெபாய்ைக
நிைரெயலாம்பிணெந ங்கழிெநய்தல் நா ந்
திைரெயலாம்பிணமாக்கினகாளிவில்ெச த்ேத.
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519 ம வரக்குநீர்ப்ெப க்கின்ேமற்ேகடகமறித்
ெவ வில்ேபய்க்கணங்கிடத்திேம வர்ந்தங்குமிதக்கும்
ெபா விலாக்கழக்கைடெகா ேபாகுமா ந் ந்
தி வமல்கியபாாிடெமங்க ஞ்ெசறிந்ேத.
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520 பட்
ழ்ந்தமால்காிச்ெசவிப்பாிகலந்தி த்திக்
கிட் ேபய்ப்பிணா ைளெவண்ேசா ேமற்கிளர
விட் ெமன்றைசக்கறிபலபைடத்தி திரத்தம்
விட் நன்குபசாிப்பனவாண்மயன்மிைசய.

108

521 தி ந்
வி ந்
ப ந்
ெபா

109

வன்ற ெகா வ ம்பீ ள்வான்ெசந்நீர்
பற்பலகிைளெயா ம்வி ம்பிமிக்குண்
ங்காக ெம ைவ ேமெலழீஇப்பந்தர்
ந் நீர்ைமயிற்பறப்பனேபார்க்கள
ம்.

522 ேத மற்றனெப மதமைழெபாழிெசங்கட்
கா மற்றனக ம்பாியற்றனவயவர்
ேபா மற்றனதனித்தனி ைரப்பெதன்ெபா ன
ரா மற்றனெரா வனாய்நின்றனன ணன்.

110

ன் ெவம்பைடெதாைலந்த ந்ேதவர்தந்ெதாகுதி
ெவன் ேமம்ப
ரர்கெளாழிந்த ம்விறல்மிக்
ெகான்
ாிதன்பைடெயா ெபா வ
ணர்ந்
நன் நன் நஞ்ேசவகத்திறெனனநைகத்தான்.

111

524 ஆயிரங்கணா லகுகூட் ண்டவனழன்ேறா
ராயிரங்கைணயம்ைமேமற்ெறா த் விட்டார்த்தா
னாயிரங்கைணயாயிரங்கைணகளால த்ேதா
ராயிரங்கைணய ணன்ேமற்ெச த்தினளம்ைம.

112

523

67

525 அைனயவாளிேயாராயிரம்வாளியால த் த்
ைனயவானவர்வ ெயலாந்ெதாைலத்தேதார்தண்ட
மிைனயேவவினன்சண்டன்மற்றதைனத்தன்னியல்ைகப்
ைனயவாயதண்டாற்ெபா ப த்தினளம்ைம.

113

526 தண்டமாய்த ம்ெவஞ்சினந்தைலக்ெகா சண்டன்
ெகாண்டன்மாமைழெபாழிந்ெதனமாையயாங்ெகா ங்ேகா
லண்டம்யாைவ
யிர்த்தவளளித்தவண்மைறயக்
கண்டயாவ நிைலகலங்கிடக்கதழ்ந்ெதய்தான்.

114

527 மாையயாங்கைணபடர்ந்தனகாளிையமைறத்த
ேவையெவன்றேதாள்வயிணவியாதியர்ெம
ற்
றாையநீத்த மழெவனப்
ங்கினர தார்
ேபையவன்ெகா ேயற்றினாண்மற்ற ேபணி.

115

528 ஞானவாளிையவி த்தனண்மாையேபாய்நசித்த
னமில்ெலனத்ெதாிந் மிக்குவந்தன லேகார்
மானநாயகிதி வ வாட் யதிறத்தா
லானவவ்விடந்தைன
வாட் ெயன்றைறவார்.

116

529 விடத்ைதேநர்பவன்ெமய்ெயலாந் ைளபடவிசிகங்
குடத்ைதேநர் ைலெதா த்தனள்யாவரங்கு மி
நடத்ைதயாற்றிமங்கலநனிநவின்றனரைனய
விடத்ைதமங்கலெமன் ைரெச
லகின் ம்.

117

530 விர
பர
ர
ர

ெவஞ்ெச ப் ாிந்தேபாிடெமலாம்விளங்கப்
மிங்ஙனெமாவ்ெவா காரணம்பற்றி
சால்ெபய ைரப்பர்வாாிதிவைள லேகார்
ேமயவவ்விடந்ெதா ம்ெபா வண்மாகாளி.

118

531 ெமய்யடங்க ந் ைளபடெவஞ்சினங்ெகாண்
ெபாய்யடங்க
ள்ளவன் குத்தினன்வானிற்
ெசய்யடங்க
ள்ளதன்ேறர ேநாக்கி
ெமாய்யடங்க ேமா
க்ெகாண்டன்ன தல்வி.

119

532 தன்ன ர்தி ஞ்ெச த்தினளாவயிற்சமர்த்தா
ெரன்னகூ
மி வர்தம்ேபார்த்திறெமல்லா
நன்னராய்ந் ணர்த்தி பவர்ஞாலத்
ளேரா
பன்ன ங்க ப்ெபா சுழன்றனர்பலவிட ம்.

120

533 விண்ணிற்சூ வேம விற்சா வதிைசயின்
கண்ணிற்பாய்வனகட
ம் குவனக

68
ெமண்ணிற்சீர்த்தவல்விைரெவா மிங்ஙன ழன்
மண்ணிற்சார்ந்தனவி வ ர்தி
ன்ேபால்வயங்கி.

121

534 ைவயேமவ ங்குமாிெவஞ்சினங்ெகா வ சால்
ெவய்யயாளிையமற்றவன்ேறர்மிைசச்ெச த்தி
ையயபாகைனப்பாிகைளவாெள த்தடர்த் ச்
ெசய்யநீர்ப்ெப க்ெகழத்தைலகீழ்விழச்ெசய்தாள்.

122

535 ஊ ம்ைவயமற் ர்தராைவய ற் ரேவான்
யா மச்சுறெவஞ்சிைலவைளத்தனனதைனத்
ேத
ன்னரவ்வாள்ெகா ெதாைலத்தனள்ெசல்வி
பா ம்விண்ண
ந ங்குேமார்சக்கரம்பாித்தான்.

123

536 அந்தச்சக்கரஞ்சுழற்றிேமெலறிந்தனன ேபா
திந்தச்சக்கரெமன்னேதெயன் ைகேயற்றாள்
சந்தச்சக்கரங்கழித ந்ேதாமரந்தாித்தான்
ந்தச்சக்கரப்பகவைன
க்கி ர்க்கன்.

124

537 அன்னேதாமரந்தன்ைன ம்வாளினால த்தா
ெனன்னெசய் ெமன்ெறண்ணிேயார்வைரபறித்ெத ந்
ன்னர்வந்தனனைதெயா தண் னான்ேமாதிப்
பின்னமாக்கின லெகலாம்ெபற்றவள்ெபற்றாள்.

125

538 பைடெய த்தமராடெலன்ேமற்ெசன் பற்றி
யைடதரச்சினந் யி ண்பெனனச்சினந்த த்தா
ைடயநாயகிபதநிைனந்ெதாய்ெயனெவா தன்
ைடவிரா ெவஞ்சூலத்ைதேயவினள் ரப்பாள்.

126

539 ெகா யநஞ்ெசனக்கூற்ெறனக்ெகாடந்தழெலன்னக்
க யசூலஞ்ெசன்றவ ரந் ைளத் யிர்கவர்ந்
ப யவாங்கடன் ழ்கிவான்மலாி ம்ப ந்
ெந யகாளிையயடத்த
விமகிழ்நிரம்ப.

127

540 பற்றிெவங்ெகாைலச்சண்டைனப்ப களத்தவித்
ெவற்றிேமவியவிடத்திைனெவற்றி ெரன்பர்
ற்றியாவ ம்வைளந்தனர்ேசாபனெமாழிந்தார்
ெகாற்றிமற்றவ ரழித்தி ம்ப கூறி.

128

541 அழித் வந்தவர்தம்ெமா ங்கானப்ேபரைடந்
ெசழித்தநின்ற டம்பிரான்ேசவ ேசவித்
ெதாழித் ெவம்பைக ய்ந்தமாதர்கெளா
வைக
ெகாழித் மீண்டனள்ேதவிப்பதிகு க.

129

69
542 வாவிசூழ்கண்டேதவி ண்மகிழ்ந் வந்தைடந்
ேதவியார்தி வ ெதா ெத ந்தனள்ெசல்வி
காவிேநர்த ங்கண்ணியர்பல
ட்கனிந்
பாவிேயங்க ய்ந்தனெமனப்பன் ைறபணிந்தார்.

130

543 பணிந்தமாதர்கள்பலைர ந்ேதவியார்பார்த் த்
ணிந்தேபர ள்ெசய்திடத்ெதா ெத ந்தி ந்தா
ரணிந்தெபண்
வாயினார்யாவ மாங்குத்
திணிந்தவா
வாதல்ெபற்றகமகிழ்சிறந்தார்.

131

ன் மாதவத் யாியச நக னிவ
மன் ெவந்திறற்சண்டைனவைதெசய்ததி ேமற்
பன் தம்பிரான்ெபாியநாயகிக்க ள்பண்பி
ன் மற் தங்ேகெளன ைரத்தி ஞ்சூதன்.

132

544

சண்டாசுரன்வைதப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 8-க்கு தி வி த்தம் - 544.
----------9. தி க்க யாணப்படலம். (545 - 634)
545 சி ம தடவிேமயசிற்றிைடெயம்பிராட்
ம வ க ைணயாேலவானவர்பைகவனாய
ெத ெதாழிற்சண்டன்மாயச்ெசழித்தன லகெமல்லா
மகமாதியா ம்ெபா ந்தன
தீர்ந்ேத.

1

546 ேபசுபல் லகுமீன்றெபாியநாயகிெயன்பாண்மற்
றாசுதீர்ந் யிர்கள்ெசம்ைமயைடந்ததின்மகிழ்ந்தாேள
சுேபரன் வாய்ந்ேதார் ன்னத்தின்வழிேயநிற்குந்
ேதசுசால்ெகா நற்காணாக்கவைல ஞ்சிந்ைத ள்ளாள்.

2

547 பண் ேபாெல ந் ேமல்பாற்பயில்சிவகங்ைக ழ்கி
மண் ேபரன் ெபாங்கமலர் தலாயயா ங்
ெகாண் வன்மீகம்ேபாற்றிக்குறித்தமாி க்ைகசார்ந்
விண் வாதியர்காணாைனமிகநிைனத்தி ந்தாளன்ேற.

3

548 நிைனயாைரநிைனயானாகிநிைனப்பாைரநிைனயாநிற்கு
நைனயாைரேவய்ந்தேமா நாயகன்க ைண த்
ைனயாைர ைனயாெவன்றி
விைடேமற்ெகாண்ெடங்க
ளைனயாைரய ளவந்தானம்ம தவனத்தம்மா.

4

549 கைறயகலத் க்காட்சிகழிதரப் றத்ேதேதாற்
மிைறதி க்காட்சிேநாக்கிெய ந்தி ைககள்கூப்பி

70
மைற
க்காியபாதமலர்மிைசத்ெதா
குைறயறக்களித்ெத ந் ேகாற்ெறா

ழ்ந்
திக் ற்றாள்.

5

550 பாாிைடையந் மாகிப்பா மாய்நின்றாய்ேபாற்றி
நீாிைடநான்குமாகிநீ மாய்நிகழ்வாய்ேபாற்றி
ேபாாிைடயழ ன் ன்றாயழ மாய்ப்ெபா வாய்ேபாற்றி
ேதாிைடவளியிரண்டாய்வளி மாய்த்திகழ்வாய்ேபாற்றி.

6

551 ெவளியிைடெயான்ேறயாகிெவளி மாய்விைளந்தாய்ேபாற்றி
யளி யிர்க்குயி மாகி யி மாய்விரவாய்ேபாற்றி
ெதளி வி னறீகால்வான்ெசஞ்சுடர்மதியான்மாெவன்
ெறாளிெசெயட் டம் ெபற்ற டம்ெபான் மில்லாய்ேபாற்றி.

7

552 ெதாழில்கேளாைரந் ெசய் ந்ெதாழிெலான் மில்லாய்ேபாற்றி
ெயழில்ெசெயற்கலந்தி ந் ம்விகாரெமான்றில்லாய்ேபாற்றி
ெபாழில்கேளாாீேரழா ம்ெபாழில்கடந்தவிர்வாய்ேபாற்றி
விழிெல ந்ெதழில ந்திமிளிர்ந் மவ்வில்லாய்ேபாற்றி.

8

553 காரணெமைவக்குமா ங்காரணமில்லாய்ேபாற்றி
யாரண
வி ந் மதற்கறிெவாண்ணாய்ேபாற்றி
நாரணன்பிரமரா நயந்தவர்காணாய்ேபாற்றி
ரண தல்வேபாற்றி ண்ணியப்ெபா ேளேபாற்றி.

9

554 பிைறயவிர்சைடயாய்ேபாற்றிபிறங்குெவள்விைடயாய்ேபாற்றி
கைறயவிர்களத்தாய்ேபாற்றிக
ந ளத்தாய்ேபாற்றி
யைறம வலத்தாய்ேபாற்றியற் தநலத்தாய்ேபாற்றி
மைறநவில்சனத்தாய்ேபாற்றிம தமர்வனத்தாய்ேபாற்றி.

10

555 என் ெநஞ்சு கக்கண்ணீாிைறத்திடத் தியாநிற்குங்
குன் ெவம் ைலயினாைளக்குழகனார ளிேனாக்கி
ெயான் வல்விைடயினின் மிழிந்த குற் ப்பின்பா
னன் ைதவந்திைளத்தாய்நற்றவம் ாிந் நீேய.

11

556 இ ெளனப்ப கூந்தான்மற்றிலகு நமக்குநம்ேப
ர ெளனப்ப நினக்குமறக்கைடயில்ைலேய ம்
ெபா ெளனப்ப ேபரன்பிற் சித் ப் வன ய்வான்
ெற ெளனப்ப மிப் ைசெசய்ெயனச்ெசப்பிேனமால்.

12

557 ெசால் யவாேறநீ ஞ்சு தியின் ழக்கமாறா
நல் ய ைனயதானநண்ணிநீேநாற்றாயற்றாற்
ல் யபாவ ற் ம்ேபாயத னித ற்றா
யல் யங்குழலாய்நம்பாலவாம்வரம்ெப திெயன்றான்.

13

71
558 வளவிைடப்பிரானிவ்வா வாய்மலர்ந்த ளப்ேபாற்றி
யிளமகப்பிணிக்கீன்றாேளம ந்தயின்றி தெலண்ணி
ளமகிழ் ப்பெவல்லா யிர்க
ய் மாற்றாற்
றளாிைடெயம்பிராட் வரங்ெகாளச்சைமந்தாளன்ேற.

14

559 இத்தலநாமஞ்ெசாற்ேறாாித்தல ளஞ்சிந்தித்ேதா
ாித்தலந்தாிசித்ேதார்மற்றித்தலம்வசித்ேதார்நா
த்தலம் கழவாநின்சாேலாக தேலார்நான்கு
த்தலம நீர்ேண◌ியாய் ைற றதல்ேவண் ம்.

15

560 மைற ணர்ந்தவைரச்ெசங்ேகான்மன்னைரவணிகர்தம்ைமக்;
கைறயில்சூத்திரைரத்தந்ைததாயைரக்க ம்ைபப்பீைளப்
பைறத பாைவமாைரப்பசுக்கைளவைதத்தபாவ
மிைறவநின்றாிசனத்தா த்தலத்ெதாழிதல்ேவண் ம்.

16

561 ேமயவித்தலத்ைதச்சார்ந் விளம் நின்ேகாயிலாதிப்
பாயமல்பணி மாற்றிப்பகர்த
ைசேயா
மாய ற்சவ நன்குசிறப்பிப்ேபாரவனியாண்
மாயவன் தேலாராய்ப்பின்னின்பதம வல்ேவண் ம்.

17

562 ஒ தமிேயனன்றாற்
யர்சிவகங்ைகேதாய்வார்
க த ங்குட்டமாதிக்க ம்பிணியைனத் ம்பற்றிப்
ெபா தைலத்தி ம்ேபயாதித் ன்ப ம்ெபாாிந் ேபாக
ம தமர்பிராேனெயல்லாவளங்க ம்ெப தல்ேவண் ம்.

18

563 பல ைரத்தி வெதன்ைனபற்பலநா மிந்தத்
தலனைடதவத்திேனார்க்குன்றாட்பிைழெயான் நீங்க
வல யர்ெகா யவாயபாதகமைனத் மாய்ந்
லனனிசிறந்ேதாராெயப்ேபாக ம்ெப தல்ேவண் ம்.

19

564 ஆன்றவன்மீகநின் ம ட்குறிவ
ேதான்றநீய ளல்ேவண் ந்ெதா
மான்றெவன்றைனநீயின்ேனவ
சான்றெவண்குணத்தாெயன்றா

20

வம்யார்க்குந்
தபல் யி
ய்ய
ைவெசய்தரளல்ேவண் ஞ்
லெகலாமீன்றைதயல்.

565 அம்ைமவா ைரத்தவார்த்ைதயடங்க ஞ்ெசவியிேனற் ச்
ெசம்ைமசான்ேமனியம்மான்றி
கமலர்ச்சிகாட்
ம்ைமயா லகு ய்வான் யன்றைனயைனத் நன்
ெகாம்ைமவாரணிந்தெகாங்ைகக்ேகாற்ெறா மடந்தாய்ேகட் .

21

566 நாடவன்மீகநின் நம்ம ட்குறியின்ேறான்
மா பாம்பைனயவல்குழாயிழாயதான் மற்ைற
நீ பல்வர மின்ேனெப ெகனநிகழ்த்தினா ட்
கூ ேமாைகயளா ய்ந்ேதெனன் ைககுவித்தாளம்ைம.

22

72

567 அன்ன கண்டேவந்தனயனாி தல்வானாட
ெரன்ன
ய்ந்ேதா ய்ந்ேதாெமன் தாள்பணிந்ெத ந்தார்
மின்னகுசூலக்காளிவிைரமலர்ப்பாதந்தாழ்ந்
ெபான்னவிர்சைடயாயிந்தத்தலத்தில்யான்ெபா தல்ெவண் ம்.

23

568 என்ைனவந்திப்ேபார்நா ெமண்ண ஞ்ெசல்வத்தாழ்ந்
ன்ைனவல்விைனயினீங்கி ைளக ம்பாதிமல்க
வன்ைனயின ண்மிக்ேகாராயலங்குறேவண் ெமன்றாள்
ெபான்ைனேநர்சைடயானவ்வறாெகனப் கன் விட்டான்.

24

569 அவ்வரம்ெபற்றகாளியத்தலவடபாற்ேகாயிற்
ெசவ்விதிற்ெகாண் ேமவிச்ேசவித் ப்ேபாற் வா க்
ெகவ்வ ற்ெறாழித் நா மிட்டகாமங்ைககூ
ெயாவ்வெவவ்வர ம்பா த்
ம்பிரசன்னமாேய.

25

570 ெபாங்குமங்கலங்கெளல்லாம்ெபா தரெவவர்க்குநல்கி
யங்குமங்கலமாய்நா மமர்கின்றாடன்ைனவாேனார்
தங்குமங்கல ண்டாகத்தைழதி ேமனி ற் ங்
குங்குமங்கலவச்சாத்திக்குங்குமகாளிெயன்றார்.

26

571 அவணிைலயன்னதாகவயன் தலாயவாேனார்
தவம யம்ைமேவண்டத்தம்பிரானிைசந்தவாேற
கவல ம்வ ைவயாற்றக்கைடப்பி த் வைகெபாங்க
வவைமயின் ய்ந்ேதாநாெமன்ெறா ங்க ைனவ ந்ெதாக்காேர.

27

572

கியலன்பிற்கஞ்சனியவைர ன்னர்க்கூவிப்
ெப கியவனப் வாய்ந்தெபாியநாயகியம்ைமக்கு
கியமனத் ேம ெமா சி ம
ரர்க்குந்
தி கியமனத்தர்காணாத்தி மணநிகழ்தலாேல.

573 காதலம
மீதலம
தலம
பாதலம

ங்கும்பக்ெகாங்ைகயேராடாடவர்களீண்ட
ங்குந்ெதண்ணீர்விாிதிைரக்கட
த்த
ங்குஞ்ெசன்னிப்ெபா மணி ைடயார்ேமய
ங்குஞ்ெசன் படர் ரசைறதிெரன்றான்.

574 என்ற
வைகமீக்ெகாண் யல ட்டைலைம ண்டார்
நன்றமர் ன ண் ழ்கிநல்லன ய்த்
த்
ெவன்றபல்லணியணிந் ெவய்யெவங்களி பண்ணி
ெயான்றமற்றதன்ேமேலற்றி ாிப்ெப
ரசிட்ேடறி.
575 வாழியகுணில்ைகக்ெகாண் வாழியெச த்தலாக்கள்
வாழியமைற ணர்ந்ேதார்வாழியேவள்விச்ெசந்தீ

28

29

30

73
வாழியமைழெபய்வானம்வாழிய யிர்கெளல்லாம்
வாழியைசவநீதிவாழியமன்னர்ெசங்ேகால்.

31

576 சி ம
ாின்ேமயேதவேத க்குமன்பிற்
ெப ெமா சி ம ங்குற்ெபாியநாயகிக்குமன்ற
வ காணயா ெமால்ைலயினணிந் ெகாண்
ம வ சிறப் ேமவவம்மிெனன்ெற க்கினாேன.

32

577 எ க்கிய ரசங்ேகளாயாவ
ளத் ேமன்ேமற்
ெப க்கிய வைக ள்ளப்ெபறல ம்ேப ம்ெபற்ேறா
க்கியவிைனஞராேனா ழ்கினமின்பத்ெதன்
த க்கியதன்ைமேயாராய்த்தம் ெளக்கழத்த ற்றார்.

33

578 தண்டகநிழற் ங்கற்பத
ைறயமரர்ேவந்
ண்டகமலாின்ேமய தல்வ
குெவள்ளம்
வண்டகங்குைடய ற் ம்வனத் ழாய்மாைலத்ேத
ெமண்டகமற்ைறேயா மி ங்களிபயப்பச்சூழ்ந் .

34

579 விச்சுவகன்மற்கூவிெமல் ய ைமக்கும்ேவத
வச்சுவப்ெப மா க்கும ங்க நிகழ்தலாேல
ெமச்சுவமானமின்றிவிளங்குமண்டபங்களாதி
ெயச்சுவர்க்க ேமாகிக்கவியற் திக திெனன்றார்.

35

580 ேவ .
என்றெபா தகத் வைகெயய்தநனி கமலர்ந்
மன்றவ விக்கினங்கண்ம வா
ெவய்தி
ெயான்றவலம் ாிக்களிற்ைற ைரக்கும வாற்ேபாற்றி
நன்றைமமண்டபமாதிநவிற்றிட ற்றான்மயேன.

36

581 க ங்கடன்ேமற்பலபாிதிகா ன்றிநின்றாற்ேபா
ெலா ங்குமணிக்குற யற்றி தன்மீ ெசம்மணித்
ெண ங்குபலபலநி விநின்றபாிதிக்கிைறேம
ல ங்குைரத்ெதன்றிடக்கிடந்தாலனெபாற்ேபாதிைககிடத்தி.

37

582 மீ மதிகிடந்தெதனெவள்ளிய த்திரம்ெபா த்திக்
ேகா தவிரம்மதிமண்டலத்திைறேமற்குலாயெதனப்
ேபா மரகதப்பலைகெபா ந்திடெவங்க ம்பரப்பி
ேயா கனெலனத் கிர்விமானேம றவைமத் .

38

583 அந்தெவாளிமண்டலத் க்கரசுேமலமர்ந்தெதனச்
சந்தம ெசம்மணிெசய்தசும் ேம றவைமத் ச்
சுந்தரமார்நாற் றத் ஞ்ேசாபானமியற்றியதிற்
பந்த றவிவ்விரண் பக்க ம்யாளிக
வி.

39

74
584 அத்தைகயமண்டபச்சுற்ற கு ழந்தாழ்ந்தி ப்ப
ெவத்தைகயமண்டப மிதற்கிைணயாகாெவன்ன
த்தைகய லகடங்கெமாய்த்தி
மிடங்கிடப்ப
வித்தைகயெதனப் கறற்கியலாமண்டபெமான் .

40

585 ஒளிவளர்ெபாற்குறட் மிைச
வயிரக்கானி வித்
ெதளிவளர்ெசம்மணிப்ேபாதிெசறித நீ த்திரங்கள்
ெவளிவளர்ேமதகப்பலைகேமதினிநீரழ ழ ம்
வளிவளர்வான க்ெகன்னமாண் ெப ம்ப யியற்றி.

41

586 பித்தி ம்ெபாற்சாளர ம்பிறங்கிெயாளிர்நிைலப் த
ெமாத்தியல்பல்ெகா ங்ைகக ெமாள்ளியெபான்னாிமாைல
நித்திலமா ைகபவளமாைலநிகழ்மணிமாைல
ெகாத்தியல் மாைல தல்யா ெமழில்ெகாளப்ெபா த்தி.

42

587 அன்மயில்கிளி ைவயான்றகேபாதக தலா
ெவன்னபறைவ ம்ெபா ய ணர்மலராதிகெண ங்கி
வன்னமிகச்சித்திாித்தவான்பட் விதானித் ப்
ெபான்னைம மரதனகம்பலம்ெபா யக்கீழ்விாித் .

43

588 இ வைகமண்டபஞ்சூழவிையந்தெப ெவளிமைறயத்
தி நிைலகாவணமிட் த்ெதங்கிளநீர்ைபங்க ம்
ெபா வ தாற் க்கத
ம்பிைணயன் தலாக
ெவா வ பல்லலங்கார லகம்வியப் றப் ாிந் .

44

589 அன்னகாவணஞ்சூழைவந்த
ம்பணிெசய்யப்
பன்னகாபரணர்தி வ ள்பேபா ம்பதஞ்ெசய்யச்
ெசான்னமாமணியாதி லங்குபலவிதத்தைமந்த
ெதன்னவாமிளஞ்ேசாைலேதவர் லங்ெகாளப் ாிந் .

45

590 ஆயகாவணஞ்சூழவழகுெபா நான்ம கு
ேமயவி பான்மாடமாளிைக ம்விண்டடவத்
ேதயெமலாஞ்சிறிெதன் ெசப்பவிடங்ெகாளப் ாிந்
பாயேதாரண தலாப்பலவலங்கார ஞ்சைமத் .

46

591 நாற்
ேயற்
ற்
மாற்

47

ற ஞ்ேசாபானநயந்தந நீர்வாவி
றநாற்றிைசயிடத் மிண்ைடயாதிகண்மலர்ந்
றமி லக்கணத்திேனான்ைமய ெகாளச்சைமத்
றங்கண்
ம்வ ைவமண்டபத்தின வாக.

592 நா
ைற தல்ெபாியநாயகிேயா னிதமரப்
பா
டங்குைளமடங்கல்பலசுமந்தமணிப்பீட
நீ வனப் றவிட் நிகழ்பவளக்கா ன்றி
மா ெசறிமணிவிளங்கவளர்விமான ஞ்சைமத் .

48

75

593 சுற்றைம
ற்றைம
பற்றைம
மற்றைவ

ங்ெகா ங்ைகெதா ந் க்கியநித்திலமாைல
மி ண்ேமய்ந்
நிலாக்கதிர்காலப்
மத்தைகயைபம்ெபானைணக்ெகதிராக
ம்ேவதி ங்குண்ட ம்பிறங்கும்வைக ாிந் .

49

594 விர
வியிடத்தவர்கண்மிகேநாக்கியிைமயாரா
ர ெசறிசுரராக ம்பர்க
றேநாக்கி
விர தி வ யின்பேமவியவேரயாகப்
பர சிவேலாகெம ம்ப யழகுெபறச்சைமத்தான்.

50

595 ேவ .
ெப கியவனப்பிற்சைமத்தகல்யாணப்பிறங்குெபான்மண்டபச்சிறப்ைப
கியமனத்தின்யாவ ேநாக்கி வந்தனர்மற்றத
கியகளிப்பினியவர்களைறந்த ரெசா யகஞ்ெசவிநிைறயப்
ப கியெவா
ன் லகி ளா ம்பரந்ததிவிைரந் ெசன்றைடவார்.

51

596 ம வியவாட்ேகசர்கூர்மாண்டர்வயங்கிய த்தியட்டகர்ேதா
ெமா வியகாலாக்கினி
த்திரர்
ைறபவன்
ரநள் தித்ேதார்
ெவ வியவவரால்விதித்திடப்பட்ேடார்விளங்ெகா கா
த்திரர்தீப்
ெபா வியசூலகபாலத்தராகிப்ெபா த வயிரவர் தேலார்.

52

597 வானவர்மகவான்மலர்த்தைல ைறேவான்வண்டழாய்த்ெதாைடப் யமாேயான்
றானவாியக்கர்சித்தர்கிம்
டர்சாரணர்வித்தியாதரர்க
ளானவர்ெசழங்கந்த வர்கின்னரர்மற்றாைசகாப்பாளர்வல்லரக்கர்
மானவர்பாிதிமதி
ேகாணாண்மாதவ னிவரர் தேலார்.
53
598 அரமடந்ைதயேரயவிர் ேலாமைசேயையயெவண்டாமைரமகேள
வரமிகுதி ேவய ந்ததி தலாமாதவ னிவர்பன்னியேர
பரவியநாகநாட் மங்ைகயேரபற்பல விமடந்ைதயேர
விரவியமற்ைறக்க ெந ந்தடங்கண்ெவண்ணைகச்ெசய்யவாயினேர.

54

599 அைனவ
ைனவ
மிைனவ
நிைனவ

55

ெந ங்கித்ேதாெளா ேதா மழகிய
ெயா
ம்
கழற்காெலா கழற்கா ம் ணணிமார்ெபா மார்
மடந்ைதமாெராடாடவ மி கிமிக்குாி றப் குந்
மைனயர்தகுதியினி ந்தார்நின்மலன்மணவணி ைரப்பாம்.

600 ேவ .
க மலர்த்தவிசினா ங்கண்ணியந் ளவினா
விலா தல்வன்பாத ன்ெசன் வணங்கிப்ேபாற்றி
ெயா வின்மஞ்சனஞ்ெசய்சாைல ள்ெளழந்த ளேவண்
ம கேளாெவன்னைவயனலர் க
வல் த் .

56

76
601 மாயவென த் ைவக்கும்பா ைகமலர்த்தாள்ேசர்த் த்
யபட்டைமந்த ன்ைகயி வ ந் ைணந் நீட்டச்
ேசயைகக்கமலம்ைவத் த்தி த்தகநடந் ெசன்
பாயமஞ்சனஞ்ெசய்சாைல ட் க்கான்பரமேயாகி.

57

602 மைற
ெயன் ந் யமாதவ ள்ளெமன்
மைறத ெமா ெபாற்பீடத்தமர்ந்தினிதி க்கேவத
னிைறசிவகங்ைகத்ெதண்ணீர்நிைல
ம்ப
ாித்த
குைறவில்ெபாற்குடங்ைகேயந்தியாட் னான்குளிரமாேதா.

58

603

ைழயிைழக்க ங்கங்ெகாண் ேநாக்குைடத்தி வாழ்மார்பன்
மைழமிடற்ற கண்ேமனிெமல்ெலனம வெவாற்றக்
குைழ ைடச்ெசவியாலாலசுந்தரன்கு கிநீட் ம்
பிைழயில்வட்டைகெவண்ணீ பிறங்குற த ற்சாத்தி.

59

604 மன்னியவைரநாண்பட் க்ேகாவணமாேயானீட்டத்
ன்னிய ரமாற்றிமற்றைவசூழச்ேசர்த்
மின்னியெசம்ெபாற்பன் ல்விளிம் ெசய்ெவண்பட்டாைட
ன்னியவைரப்பின்ேபாக்கி கிழ்த்தழெகறிப்பச்சாத்தி.

60

605 வடதிைசத்தைலவனிட்டமாயவ வந் வாங்கிப்
படவரவா ச்சீ ம்பண்பிவணாகாெத ங்
கடன்மதித்தடக்கல்ேபாலங்கங்ைகையமைறத்தல்ேபா
மடர்மணியிைழத்தெசம்ெபான்னவிர்
யிற்ேசர்த் .

61

606 க மணப்பணிகேணாக்கக்காதல்ெசய் கநாட்டம்ேபாற்
ெபா யணிநத னாப்பட் த்தகண் றவாவண்ணம்
ப தரக்கட் ம்பட்டப்பண்ெபனப் ைனெபாற்பட்டத்
ெதா வில்பன்மணி ம்வாாி ண்
ள க்கச்ேசர்த் .

62

607 ப கட லகேமத் ம்பாண் நாடா ஞ்சீ ந்
ெதா சிைலமதேவண்ேமனிசுண்ணஞ்ெசய்திட்டசீ ம்
வ வறவிளக்கியாங்குமாண்பிேலன்ெமாழி ன்பாட்
மி ெப ஞ்ெசவியினாலமகரகுண்டலங்களிட் .

63

608 பன்மணிெபா
ஞ்ெசம்ெபாற்ப ப்பதந்தைனக்குைழத்த
வன்ைமையமதித் மிக்கவன்ைம ற்றைடந்
ங்குந்
தன்ைமையத்தைடெசய்ெதன்னத்தவாப்பலமணிகால்யாத்த
ன்ைமயில்ெபாற்ேக ரம் யவைரெபா யச்ேசர்த் .

64

609 ெவ வர லகெமல்லாம்வி ங்கியவி ள்கால்சீப்பத்
தி மகண் தலா ள்ளெதய்வமங்ைகயர்தங்கண்ட
ெமா வ ம்பல ண் ண தவிெசய்தி க்கண்டத்திற்
ெபா வ ெமாளிசால்கட் வடம்பலெபா யப் ட் .

65

77

610 நிலம்
லம்
நலம்
றலம்

ணேரனக்ேகா ெந வ க்கூர்மத்ேதா ம்
ெகாண் ைனந் ேதம்பப்ெபாங்ெகாளிமணிமதாணி
ைனதரளக்ேகாைவநகு ப தம்ெவய்ேயான்
கர்ப க்கும் ரசங்கி யாதிேசர்த் .

66

611 குடங்ைகெசங்கமலெமன் குறித்திளங்கதிர்சூழ்ந்ெதன்ன
வடங்க ங்கமலராகம த்தியகடக ன்ைக
யிடங்ெகாளப்பைனந் மாயமீன்விழிெய ம் ள் டத்
தடங்கரவிர
தவாமணியாழிேகாத் .

67

612 அகத்தமர்க ைணேபாலப் றத்தி ங்குளிர்ச்சியார
மிகத்தைழகலைவச்சாந் ம்விளங்குறமார்பிற் சிப்
கத்தகுமரவம்ேபாக்கிப்ெபான்னைரஞா ந்ேதசு
தகத்தைழ தரபந்த ந்தி வைரயிற்சாத்தி.

68

613 காி ாிகழித் ச்ெசம்ெபாற்க ங்க த்தாியம்ேபார்த்தி
வாிகழன்மைறயீெரட்டாமலர்ப்பதநால க்கி
விாிமலர்மாைலசூட் விளங்குேபரழகுேநாக்கி
யாியயனாதிெயல்லாவமர ந்ெதா
நின்றார்.

69

614 பல்
நல்
வல்
யல்

70

ய கி னார்ப்பப்பனவர்வாய்வாழ்த் மல்க
யல யார்ெரல்லாநயந் பன்மல ந் வ
ய ாித்த த்ேதண்மணவைரத்தவிறசுேமவி
யங்குழலாரா மாடல்கண் ரந்தானன்ேற.

615 க ங்குழ ந்திராணிகைலமக
மான்மற்
ம ங்குளமகளிர்கூ மலர்க்கரங்குவித் ப்ேபாற்றி
ெயா ங்குலகீன்றாடன்ைன
விைர வர்களப்பி
ெந ங்குபல் யங்கேளங்கநில நீராட் னாேர.

71

616 ெமல் ைழக்க ங்கங்ெகாண் ேமனியினீரெமாற்றி
வல்
ைலப்ெபான்ேனாதிவாசைன ட் ச்சீவி
நல் யெலஃகந்ெதாட் நலம் ைனெதய்வ த்தி
வில் யல்பிைற ற்ேசர்த் விளக்கஞ்சால்ெச க்குச்ெசய் .

72

617 மைழ கில த் நின்றவானவிற்ெபா
மானத்
தைழெயழி த ன்ேமலா லம்பகந்தயங்கச்சூட் க்
குைழ மற்றதற்குநாப்பட்ட த்ெதான் குலாயெதன்னப்
பிைழயில்ெசம்மணிகால்யாத்தபட்ட ம்பிறங்கச்ேசர்த் .

73

618 அைவய ெயா மீன்ேறான்றிற்ெறனவவிர்ெபாட்ெடான்றிட்ேட
யிைவகளாேனாக்கப்பட்ேடார்க்கி ங்க மலெமன் ள்ள

78
நைவ றப்ப மாெலன் ஞாலத் க்கறிவிப்பார்ேபாற்
ெசைவயிவர்கட் றத்திலஞ்சனந்திகழத்தீட் .

74

619 மதிவளர்குலத்திற்ேறான்றிமாண் மிக்களித்தாய்நாேயன்
பதித ங்குலத் ந்ேதான்றிற்பண் மிக்காேமெயன்
கதிாி ெசவியி
ங்கைரவதற்க த்தெதாப்பத்
திெச ங்குைழக க்குந்ேதா
கா ம்ெபய் .

75

620 நைக கமதியமீன்றநகுகதிர் த்தெமன்னத்
தைகெகழநாசிேமலாற்றயங்ெகாளி த்ெதான்றிட்
மிைக
ெகாங்ைகெவற்பின்ேமெல பசுேவயீன்ற
பைகயில்பன் த்தெமன்னப்படர் த்தமாைலசாத்தி.

76

621 கந்தரெம ம்ேபர் ண்டவைளநிதிகமலராக
ந்ெதாளிவயிரஞ்ெசம்ெபான் தற்பல ன்றெதன்ன
நந்தியவி ள்கால்சீத் நகுகதிர்விளக்கஞ்ெசய்ய
வந்திலாங்கிையயத்தக்கவணிகள்பற்பல ம் ண் .

77

622 படெராளி த்தமாைல ள் றப்ைபம்ெபான்மாைல
யட ம்வித்
மமாைலமரகதமாைலயான்ற
ெதாடர் ைடவயிரமாைலேதாற்றஞ்சான்மற்ைறமாைல
விடல மதாணிேயா ேமதகெவா ங்கிற் ண் .

78

623 இைறயவன் கத் க்கண்ணாயி ந் நாேடா ம்வா
ைற ைடெயங்கேடசு
க்குறாத ள்கெவன்ேற
யைறயி கதி ங்ைகசூழ்ந்தைமந்ெதனப்ப மராக
நிைறெயாளிவயிரம்யாத்தகடகங்ைகநிகழச்ேசர்த் .

79

624 காந்தளம்ேபா ேமலாற்கலந்தெபான்வண்டர்மானப்
ேபாந்தெபான்மணிபதித்தவாழிெபான்விர ற்ேகாத்
மாந்தளிர்ம ட் ம்பட் வயங்கியம ங்குல்ேசரச்
ேசந்தபன்மணிகால்யாத்தேமகைலசிலம்பச்ேசர்த் .

80

625 சிலம்
மலம்
நலம்
நிலம்

81

கிண்கிணிெபாற்றண்ைட தற்ெசறிபாதசால
றமைறயீெரல்லாமளப்ப ம யிற்சூட்
ாி த்தாீயநககதிர்விளக்கஞ்ெசய்ய
கழ்நறம் மாைலநிைறதரெவ த் ச்சூட் .

626 தி மகண் தலா ள்ளார்ெசங்கரங்குவித் ப்ேபாற்றி
ய குைகெகா த் ப்ேபாதெமன்ெமலவ ெபயர்த் ப்
ெப கபல் யங்களார்ப்பப்ெப மைற ழக்கஞ்ெசய்ய
ம மலர்க்கூந்தல்ேபாந் வள்ளல்பா
ந்தாளன்ேற.

82

79
627 வடவைற கட் ன்ேமலான்மாணிக்கத்த
ம்பச்ைசப்
படெரா ெகா
ஞ்ேசர்ந்தபான்ைமயிற்சிவபிரா
மிடர்ெக த்ெதம்ைமயா ெமழிற்பராபைர ஞ்ெசய்ய
சடர்மணித்தவிசின்ேமவக்கண்டவர்ெதா
வாழ்ந்தார்.

83

628 மாயவென ந் வள்ளன்மலர விளக்கியந்தப்
பாயதண் னறன்ெசன்னிேமற்படத்ெதளித் க்ெகாண்
ேநயமிக்குறப் சித் நில பல் ய மார்ப்பச்
ேசயமா தல்வன்ெசங்ைகச்சிரகநீெராழிக்கினாேன.

84

629 த ப்ைபமாவிைலயிேனா ஞ்சார்ந்தவாண்டளப்பானாங்கு
வி ப்பமாரரணிச்ெசந்தீேமகைலக்குண்டத்திட்ேட
ய ப் பல்சமிைத ஞ்ேசர்த்தாச்சியஞ்சி க்கின்வாக்க
ப்பெவந்தழன்மிக்குண் வலஞ்சுழித்ேதாங்கிற்றன்ேற.

85

630 மைறயவர்வாழ்த் மல்கமங்கலவியங்களார்ப்பக்
ைறய த் லகெமல்லாங்கூெறாணாக்களிப்பின் ழ்கப்
பிைற
ப்ெப மானங்ைகபிறங்குமங்கலநாெணல்லா
ைற யிர்த்தவடன்கண்ட கிழ்த்திடத்தாித்திட்டாேன.

86

631 மின்னியெப மான் ன்னர்மிகும ப்ப க்கநல்கி
மன்னியசுரர் ன்யா
த்தவாலாிசி சித்
ன்னியமகிழ்ச்சிேமவச்ெசாலற்க ேபரானந்த
நன்னியமத்தரானார்நாமினிப் கல்வெதன்ேன.

87

632 ெபாியநாயகிெபற்ெசங்ைகபிறங்குதன்ைகயாற்பற்றி
யாியதாெனன் ந்தீச்சூழ்த்தைமதரப்ெபாாிகளட் த்
ெதாியேவார்ைகயாற் க்கிச்சீற யம்மிேசர்த் ப்
பிாியமார்சா காட் மகிழ்வித்தான்ெப மான்ைவயம்.

88

633 மற்
கற்
சற்
ற்

ளசடங்கு ற் ம்வ வற
த்தபின்னர்க்
ளமனிவர்ேபாற்றக்காமைனக்காய்ந்தெபம்மான்
ளவிைடயாேளா ந்தவா வளகத்ைத ற்றான்
ள வைக ப்ப
கினார்யா மின்பம்.

89

634 இைடசிறி ைடயாேளா ெமம்பிரான்காட்சிநல்க
மிைடத பல ங்கண் வாழ்ந்தனர்விைட ம்ெபற்றா
ரைடத தத்தம்ைவப்ைபயைடந்தனரமர்ந்தாரப்பாற்
சைட ைட னிவேகட் ெயன்றனன்றவாதசூதன்.

90

தி க்க யாணப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 9-க்கு தி வி த்தம் 634
----------------

80
10. உ த்திரதீர்த்தப்படலம். (635 - 651)
635 ஒ ெநா வைரப்ெபா
லகழித்தி ம்,
ெப விற
த்திரப்பிரானேபதமாந்
தி வைடதரமனங்குறித் ச்ெசம்மைலப்,
ெபா வ
சைன ாிதற்ெகண்ணினான்.

1

636 எண்ணிய த்தைலேவற்ைகெயம்பிரான்,
நண்ணியதீர்த்த ந்தல
ர்த்தி ம்
ண்ணியம்பயப்பேதார்ெபா வின்மான்மிய,
நண்ணியவிடெம ெவன் நா னான்.

2

637 ம வ க மணமகிழ்ந் கண்டநா,
ெப ம் ண்ணியெமான்றிக்கூடலாற்
க
ெவம்பவப்பைககாற் மான்மியச்,
சி ம
ெரனத்ெதளிந்ெத ந்தனன்.

3

638 எண்ணியெவண்ணியாங்ெகய்தநல்குமப்,
ண்ணியப்ெப ந்தலம்ெபா க்ெகன்றண்மினான்,
கண்ணிய கழ்ச்சிவகங்ைக ழ்கினான்,
ண்ணியபற் ளாம்பரைனப்ேபாற்றினான்

4

639 ெசம்ம க்ெகதிெரா தீர்த்தமாக்கினா,
னம்மலர்ப்ெப ந்தடத்தகிலதீர்த்த ம்
விம் றத்தாபித் வி ம்பி ழ்கினான்,
ம் ெவந்தீப்ெபாாிச்சூலத்தண்ணேல.

5

640 நில ெவண்ணீற்ெறா நிகாில்கண்மணி,
யிலகுறப் ண்ெட த்ைதந் ெமண்ணிய
வ், லகவாம் னல் கந்தாட் ெயாள்ளிய,
பலன ள்வில்வ ற்பல ஞ்சூட் னான்.

6

641 அ க்கிய த யவைனத் மன்
,
தி க்கிளரேபதமாந்ெதளி ேம ற
ம க்கிளர் சைனவயங்கச்ெசய்தபின்,
ெபா க்ெகனத் திபல கறன்ேமயினான்.

7

642 கற்பைனெயன்பனகழன்றேசாதிநீ,
யற் த ர்த்திநீயைனத் மாகிய,
சிற்பரவிேயாமநீெசல்வமிக்குயர்,
ெபாற்பமர்சி ம
ாிற் ங்கவ.

8

81
643 மைற
மைற
மைற
மைற

யமர்த ம்வள்ளனீெந ,
ழக்கி மான்மியத்தனீ
ய கரம்வரதநீ கன்,
ெபா ம
ாின்வாழ்பவ.

9

644 என் ேதாத்திரம்பலவிைசக்குேமந்தன் ,
ெனான் நாயகென ந்த ளி த்தம
நன் நீக தியநலமளித்தனஞ்,
ெசன் நின்ெப ம்பதஞ்சிவணிவாழ்தியால்.

10

645 ஒன்றியெவமக்குமற் னக்கும்ேபதேம,
யின்றிஃ ணர்பவெரம்ெமாெடான் வர்
நன்றியதைகநிைனநம்மின்ேவ ெசய்,
ன்றைகயினர்க்கிைலெபா வின்ஞானேம.

11

ாிெதாழில்குறித்தி
லவேரா ைனச்,
சாிெசா மவர்வி ந்தைகயர்கும்பியி
ெனாிம ள்சூ நீயியற் தீர்த்தந்ேதாய்,
பாிவினெரண்ணியபல ெமய் வர்.

12

647 என்றநல்வரங்ெகா த்திைறமைறந்தன,
ெனான் ெவஞ்சூ தன் லகம் க்கன
னன் யர்பலெமலாநலக்கெவய் வர்,
ெசன் நல்
த்திரதீர்த்த ழ்குேவார்.

13

648 நீதிய
த்திரநீாின் ழ்குதற்,
ேகாதியநாெளலா
விேசடமா
மாதிைரநாளவற்றதிவிேசடமாந்,
தீதியலாதவித்தினங்கடம்
ம்.

14

649 மார்கழியாதிைரம வி ழ்குறிற்,
சீர்கழியாப்பலசிறப் ஞ்ெசல்வ ம்
பார்கழி த்தி ம்பயப்ப ண்ைமயாற்,
கார்கழிஞான ட்கலக்குெமண்ணி ம்.

15

650 ெசம்ைமசா
த்திரதீர்த்தமான்மிய,
ம்ைமயார் வனத் ெமாழியவல்லார்
ரம்ைமேயார்பாகங்ெகாண்டகிலங்காத்தி ,
ெமம்ைமயாளிைறவேனயிைசக்கவல்லவன்.

16

651 வரத்திர ரவ ற் யரமாழற் ற,
த்திரதீர்ததத்தி யர்ச்சிகூறி ங்
க த்திர றாெதனக்கைரந் மற்ற ங்,
கு த்திரவியெமனக்கூ ஞ்சூதேன.

17

646

82

உ த்திரதீர்த்தப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 10-க்கு, தி வி த்தம். 651.
----------------------------------11. விட்

தீர்த்தப்படலம். (652 - 669)

652 சங்குசக்கந்தாங்குந்தடக்ைகயான்,
ெபாங்குதானவேரா ெபாரல்குறித்
ெதங்குநாஞ்ெசன்றிைறஞ்சு ெமன்ெறண்ணித்,
ெதங்குேமயசி ம
ற்றான்.

1

653 ெதளிெசய்நாயகிெசய்சிவகங்ைக ,
ெமாளிைசய்ேமன்ைம
த்திரதீர்த்த
மளிெசயன்பினைணந்
கினாள்,
களிெசய்வண் கலக்குந் ழாயேன.

2

654 தி ந்
ெபா
வ ந்
ம ந்

3

நீறதிகழப் ைனந்தறம்,
ந் கண்மணி ண்ெட த்ைதந்ைத ம்
தீரமதித் க்ெகா விட,
நாயகன் ன்னரைணந்தனன்.

655 அங்கெமட்
மாறி ைமந்தி ம்,
பங்கேமாவப்பணிந் பணிந்ெத ந்
ங்கணீங்கி
த்திரதீர்த்தப்பாற்,
ங்கமார்கிழக்ேகார்தடந்ெதாட்டனன்.
656

ன்ன ழ்கி கிழ்க்குமலர்ெசறி,
யன்னதீர்த்தங்ெகாண்ைடயைனயாட் ேய
பன்னமாதிப்பலமலர்சூட் மிக்,
குன்னவாங்கனியாதி
ட் னான்.

4

5

657 ெசய்யேவண் பசாரெமலாஞ்ெசயா,
ைவயவிங்ஙனமம்ைமைய ம் ாிந்
ெதய்யமீண் பிரான் னெமய்தினான்,
ெறய்யவான் திெசப்ப ற்றானேரா.

6

658 ஆதிேயயறேமய ேள ைம,
பாதிேயபரேமபரவானேம
ேமாதிேயயி ள்சா
ப்ெப ஞ்,
ேசாதிேய ன் ைணய ேபாற்றிேனன்.

7

659 ஐயேனயழல்கான்ம மான்மறிக்,
ைகயேனெபாய்க ந்தவ ள்ளமர்

83
ெமய்யேனயந்திமானமிளி
ச்,
ெசய்யேன ன்றி வ ேபாற்றிேனன்.

8

660 காலகாலகபாலசுபாலன,
நீலவாலமிடற்றெந ப்ெப ம்
பாலேலாசனபார்ப்பதிபாகவி,
சாலசீலநின்றாளிைணப்ேபாற்றிேனன்.

9

661 ெபா தேம ம் யவ த்தானவர்,
நி தராதியர்நீங்கவ ள்ெசய்வாய்
க தமிக்கினியாய்கண்டேதவிவாழ்,
ம தவாணநின்மாண்பதம்ேபாற்றிேனன்.

10

662 என் ேதாத்திரஞ்ெசய் மிணர்த் ழா,
ெயான் மாைலயலப் யத்தாெனதிர்
கன் மான்ம ேவந் ைகத்தம்பிரா,
னன் ேதான்றிய
தன்ேமயினான்.

11

663 திதிமகாெரா நீெபாரல்சிந்ைதைவத்,
ததிக சைனநம்ம க்காற்றிைன
ெயதிாிலாெதாளிாித்தலத்தாதலான்,
மதிெசய்மாயவ ள்ளமகிழ்ந்தனம்.

12

664 வ யதானவர்மாட்டமரா நீ,
ெபா யவாைக ைனவரநல்கிேனா
ெமா யவாங்கழலா னக்கின் ெமன்,
ெம யலாவரம்ேவண்
ைரெயன்றான்.

13

665 என்றேபாதினிைறஞ்சியிம்மாத்தலத்,
ெதான்றநின்ன ேபாற்றி ைறதர
நன்றவாவினனான் ாிதீர்த்தத் ,
மன்ற ழ்கினர்வாழ்தரேவண் மால்.

14

666 ஈ ைமயநல்ெகன்ற தாழ்த ந்,
தீ தீரநி தித்திைசவயி
ேனா ேகாயில்ெகா ன் னன் ழ்குேவார்,
கா தீவிைனக்கட்ட த் ய்வரால்.

15

667 என் கூறிமைறந்தனெனம்பிரா,
னன் மாயவனத்திைசக்ேகாயில்ெகாண்ெடா
ன் தானவர்தம்வ ேயாட் ேய,
ெயன் ம்வாழ்வ ற்றார்க்கின்ப ளிேய.

16

84
668 அைனயனாற்றியவப் னேலாணநா,
ணிைனய ழ்குனர்நீ வ ைமேநா
யிைனயெவவ்வைகச்ெசல்வ ெமய் வார்,
ைனயவன்னா லகத் ந் ன் வார்.

17

669 ஈ மாயவன்றீர்த்தச்சிறப்பினிச்,
சா ேமன்ைமச்ச நகமாதவ
ேபா ேசரயன்றீர்த்தப் கழ்ைம ,
ேமா ேகெனன் ைரத்தி ஞ்சூதேன.

18

விட்
தீர்த்தப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 11-க்கு தி வி த்தம் - 669.
----------------------12. பிரமதீர்த்தப்படலம் (670 - 685)
670 இண்ைடமாமலாி க்குநான் கன்,
ெறாண்ைடவாெயா ேதாைகமாைதமன்
கண்ைடயா ளங்கலங்கிேமாகித்தான்,
பண்ைட ழ்விைனபாற்றவல்லரார்.

1

671 அன்னபாவேமலடர்ந் பற்ற ,
ன்னமாந்ெதாழின்
ந்தீர்ந்ததா
ெலன்னெசய் நாமினிெயன் ற்றனன்,
கன்னல்ேவ சூழ்கண்டேதவிேய.

2

672 அங்கண்வந் ைமயைமத்ததீர்த்த ஞ்,
சிங்கறீ
த்திரநற்றீர்த்த ஞ்
சங்கபாணிேயான்சைமத்ததீர்த்த ந்,
ங்கமார்தரத் ைளந்ெத ந்தனன்.

3

673 ெசங்கண்மாயவன்றீர்த்தத்ெதன்றிைச,
ங்குதீர்த்தெமான்றாக்கி ழ்கினான்
ங்கநீ கண்மணி ைனந்தன,
னங்க ற்ெற த்ைதந் ெமண்ணினான்.

4

674 அன்னநீர் கந்தாட் ையயைனச்,
ெசான்னகூவிளமாதிசூட் ேய
ன்னவாஞ்சுைவ ண
ட் னா,
ெனன்னெசய்ைக மினிதியற்றினான்.

5

675 கண்டவாெமாழிக்கண்ணிபாகேன,
கண்டவா தற்காலகாலேன

85
கண்டமாமதிகலந்தெசன்னியாய்,
கண்டேதவிவாழ்க ைண ர்த்திேய.

6

676 அண்டராதிேயாரலறியச்ச ட்,
ெகாண்டேதார்ந் ெவங்ெகாைலெசய்நஞ்சிைன
ண்டநாயகா ைமேயார்பாகேன,
கண்டேதவிவாழ்க ைண ர்த்திேய.

7

677 என் ேதாத்திரமியம்பியிவ்வண,
ெமான் பல்பக ைற ேமல்ைவயிற்
கன் மான்ம க்ைகயர்ேதான்றினார்,
நன் நான் கனயந் ேபாற்றினான்.

8

678 அன்ன ர்திேகளான்றவித்தல,
ெமன்னேபா நீெயய்தப்ெபற் ளா
யன்னேபா ேபாயழிந்த ன்காி,
ெசன்னேமன்ைம ெமய்தப்ெபற் ளாய்.

9

679 இந்தமாத்தலம்யாலெரய்தி ம்,
பந்தமா ெமப்பாதகங்க
ந்தேவாட் வார், த்திெயய் வார்,
சந்தேம ெமய்ச்சிறப் ஞ்சா வார்.

10

680 இங்குறா நீெயங்குேமவி ம்,
ெபாங்குதீவிைனேபாத ல்ைலகாண்
ெகாங்குசார்மலர்க்ேகாயின்ேம ேவாய்,
தங்குநின்ெறாழிற்றிறமஞ்சார்தியால்.

11

681 இன் ம்ேவண் வதியம் ெகன்றனன்,
மன்னநான் கன்வணங்கிையயெவன்
ன் தீர்த்தநீர் ழ்குேவாெரலாம்,
பன் ேமன்ைமயிற்படரநல்ெகன்றான்.

12

682 அன்னதாெகனவ ளிவள்ளலா,
ன்னவாய ற் ண்மைறந்தனர்
பின்னல்வார்குழற்ெபாியநாயகி,
தன்னதாள்க ந்தாழ்ந் ேபாற்றினான்.

13

683 ஓங்குசத்திய லகநண்ணினா,
னாங்கு ன்ெறாழிலாற்றிவாழ்ந்தனன்
ேறங்குமற்றவன்றீர்த்த ழ்குேவார்,
பாங்குசால்வரம்பல ெமய் வார்.

14

86
684 ெதாிந் ேராகணித்தினத்தின் ழ்குேவா,
ராிந் தீவிைனயாக்கெமய் வார்
ாிந் மற்றவன்பதத் ம்ேபாய்ப் குந்,
திாிந் தீர்தராெதன் ம்வாழ்வேர.

15

685 கஞ்சேமலவன்கண்டதீர்த்தமீ,
தஞ்சமாம வைமந்தசிந்ைதயாய்
தஞ்செவய்யவன்சைமத்ததீர்த்த ந்,
ஞ்சேவார்திெயன்ேறா ஞ்சூதேன.

16

பிரமதீர்த்தப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 12-க்கு, தி வி த்தம் -685.
------------------------------13.. சூாியதீர்த்தப்படலம் (686 - 700)
686 ேமா கடன் கம்
ங்க ளாி ைக
க்குைடய
ேவா மலர்தைல லகத் யிெரலாங்கண்விழிப்பச்
சா மைற ழக்ெக ப்பத்தைழக மச்சான்றாகித்
தீ விேராராழித்ேத ைதயெம ெவய்ேயான்.

1

687 ஒ மைனவியவன்கனல்ெவப் டற வற்காற்றாளாய்ப்
ெபா மிய திைனந்ேதங்கிப்ேபாய்த்தந்ைதபா ைரப்ப
ெவ வில்வ த்தந்ைதெய ம்விச்சுவகன்மன்ெறாிந்
கு ம ெபாற் ங்ெகா ையயஞ்சற்கெவனக்கூறி.

2

688 சான்றபாிதிையப்பி த் ச்சாைணயிைடைவத் ைரத்திட்
டான்றகதிர்கைளத்ேதய்த்தானாறிய ெவப்ப ட
ேனன்றகுலக்ெகா மகிழ்ந்தாள்கதிர்
மிழந்தைமயாற்
ேறான்றவ ெசம்பாிதிசுடாின்றிம ங்கிற்ேற.

3

689 இனியா
னியா
பனியா
கனியா

4

ெசய்கு ெமன்ெறண்ணியைடந்தவர்க்ெகல்லா
க ைணெபாழி தல்வனார்சி ம
ர்
ெசன்றைடந் பர
ேமற் யர்
தங்
ெசய்வெரன் கண்டேதவிையய த்தான்.

690 கண்டேதவியினயன்மால்காணாத்ேதவிையெயா பாற்
ெகாண்டேதவைனவணங்கிக்குலவியமற்றவன்ெறன்பால்
விண்டேதமலர்நா மிைடசிவகங்ைகக்கீழ்பால்
வண்டர்ேதேதெய ம்பன்மலர்த்தடெமான்றியற்றினான்.
691 அன்னெப ம் னன் ழ்கியழகியெவண்ணீறணிந்
பன்ன ங்கண்மணி ண் பர
ைமந்ெத த்ெதண்ணிச்

5

87
ெசான்ன னன் கந் ம த வளர்ேசாதிையயாட்
மின்னகுபன்மலர்சூட் வில்வ ங்ெகாண்ட ச்சித்தான்.

6

692 இவ்வண்ணம் ைச ாிந்தி க்குநாளிரங்கிமிளிர்
ெசவ்வண்ணப்ெப மானார்தி க்காட்சிெகா த்த ள
ய்வண்ண ண்டாயிற் ண்டாயிற்ெறன்ெற ந்
ைமவண்ணத் யெராழிந் மலர தாழ்ந்தி ததிப்பான்.

7

693 தி
கத் வலக்கண்ணாய்த்தி ேமனிக ெளான்றாய்க்
ெபா சம க்ெகழங்காைலப் வியியக்கும்பதத்ெதான்றாய்
ம
மி க்ைக ெளான்றாய்வயங்குெமா சிற்ற ேய
வெவாளியிழந்தி த்த ன்ெப ைமக்கழேகேயா.

8

694 பிறங்குெப ங்குணக்குன்ேறெபாியநாயகிையமணந்
தறங்குலவ லகி க்கின்பளித்தேபர ட்கடேல
நிறங்குல ம த வாழ்நித்தியநின்மலச்சுடேர
றங்கிள ெமா நாேயன்ெபா விழத்தலழேகேயா.

9

ெமா ெநா யிற்ெபா ப த்த ண்ணியேன
ெமா நான்குஞ்ெசறிந்தா க்கறிவாியாய்
ம்ப யைடந்தார்தமக்க
மாநிதிேய
ெமாளியிழந்தியான்ேறம்பி தலழேகேயா.

10

696 என்
தித்தி வா க்ெகம்பிரான ள்சுரந்
நன் குணக்குதித்தி ேவாய்நாெமாழிதி ன்ேபாலத்
ன் ெமாளிெப தியி ெடாைலத் வா தியின்
ெமான் வரம்ேவண் வெதன் ைரத்திெயனப்பணிந் ைரப்பான்.

11

697 ஐயவறிவி நாேய ய்ந்தனென◌்ன்னழ டலஞ்
ெசய்யமைனயவட
ந்திற
த தல்ேவண்
ெமய்யைமயெவன்றீர்த்தம்வி ம்பி
குனர்நின
ைமயில ட்குாியராய்வயங்கிம
தல்ேவண் ம்.

12

698 இைனயவரந்த திெயனவிரந்தனனீ ைழந்தப
யைனயவரந்தந்தனெமன்ற ளிமைறந்தனன்ெப மான்
ைனயம ப்பைடேயந்
தல்வைனமற்றவனிடப்பா
னைனயமலர்க்குழற்ெபாியநாயகிையப்பணிந்ெத ந் .

13

699 தன் லகம் குந் கதிர்தைழந் க கி ேளாட்
மன் லகவிழியாகிவயங்கினான்மார்த்தாண்டன்
ன் லகம் க மவன்ெறாட்டதீர்த்தம்ப ேவார்
ெபான் லகமைடந் ெப ம்ேபாகெமலாந் ைளந்திடவார்.

14

695

ர ன்
சிர ன்
வர ன்
திர ன்

88
700 ஆதிவாரம்ப ேவாைரயன ட்குாியராய்ச்
ேசாதிவார்கயிலாயந் ன்னி வர்பாிதிதட
நீதிகாணி மதிெசய்ெந ந்தீர்த்தப்ெப ைம ங்ேக
ேளாதியாெயன் ைரத் ேம மைறத்தி ஞ்சூதன்.

15

சூாியதீர்த்தப்படலம் ற்றிற் ..
ஆக படலம் - 13 க்கு, - தி வி த்தம் 700.
-----------------------14. சந்திரதீர்த்தப்படலம் (701- 727)
701 மதிெய ங்கட , தி ாிகுரவன்,
பதிமைனயவடன், ெபாதிநலனகர்ந்தான்.

1

702 அ ெதாிகுரவன், வி
கேநாக்கி,
சினங்கடவக், க ெமனைவதான்.

2

703 நீகயேராகி, யாகெவன் ைரத்த,
ேமாகமி ைரேகட், டாகமிக்குைளந்தான்.

3

704 என்னினிச்ெசய்வ, ெதன்னைநந்தழிந்ேத,
ெயன்னவந்தறின, ெமன்னர ளனால்.

4

705 என் ளந் ணிந்தா, னன் வந்தைடந்தான்,
ெறான் ெவவ்விைனதீர்த், ெதான் ெபான்மாாி.

5

706 ம த ேமய, ெவா தனிக்கட ,
ளி சரண்ேபாற்றிப், ப வரறீர்ப்பான்.

6

யவள்ெபாிய, நாயகிபத ,
ேநயமிக்கு கி, யாயறப்பணிந்தான்.

7

708 மடக்ெகா பாகற், கிடப் றமாகக்,
கடப்ப ெரயா, டடத்ெதா கீழ்பால்.

8

709 ஒ தடமாற்றி, ெவ வற ழ்கித்,
தி வமர்நீ , ம வெமய்ப் சி.

9

710 வா யவக்க, மா ைக ைனந் ,
ேகா யெவழத்ைதந், தா யெவண்ணி.

10

711 அப்பனன் கந் , ெவப்பமில்ெப மான்,
றிப்பிய
ேம, ெலாப்பறவாட் .

11

707

89

712 மலர்பலசூட் , யலர்கனி ட் ,
யலர்சுடர்ேகாட் , நலர்ெகாளத் திப்பான்.

12

713 அறிவி நாேயன், ெசறிதரப் ாிந்த,
றிவில்ெவம்பழிையப், பிறி ெசய்ெப ம.

13

714 குணமி ெ◌ா◌ாேயனண றப் ாிந்த,
தணவ ம்பழிைய, ண ெசய்ெயா வ.

14

715 ேகா யநாேயன், ேற யபழிைய,
வா ய ாிதி, நீ யநிமல.

15

716 சி ம
ர்வாழ், ம வ ேதேவ,
க
ெசய்நாேயன், ெப பழிதவிர்த்தி.

16

717 என் ைரயாட, வன் நங்ேகாமான்,
ன்றனித்ேதான்றி, நின்றன வந்ேத.

17

718 கண்டனனாேலான், றண்ட
வப்பின்,
மண்டனிற்ேறாயத், ெதண்டனிட்ெட ந்தான்.

18

719 குரவெனப்பிைழத்த, ர ைடப்பாவம்,
விரவியித்ேதயத் ப், பரவ ற்றீர்த்ேதாம்.

19

720 ேதய்த ம்வளர் , மாய்தர ன்றி,
யாய்தரப்ெபா தி, பாய்மதித்ேதேவ.

20

721 ேவண் வதினிெயன், னீண் ைரெயன்னக்,
காண்டகுதிரத்தாள், ண் ஃ ைரப்பான்.

21

722 ேதாற்றியநாேய, னாற்றியதீர்த்தம்,
ேபாற்றியேமேலார், பாற்றி
க.

22

723 இ த ெக◌்ன்றா, ன நனிய ளிக்,
க ெமனமைறந்தான், வி
ப்ெப மான்.

23

724 மதிதன லகம், பதிதரப் குந்தான்,
தியவன்றீர்த்தம், விதிெயா ேதாய்வார்.

24

725 ேவண் யெசல்வம், ண் னிதமர்வா,
ராண்டவன்வார, ண் றப்ப ேவார்.

25

726 எண்ணியதைடவார், ண்ணிமதிநீர்,
நண்ணியதி ேமற், கண்ணியகைத ம்.

26

90

727 ெசாற்றிடக்ேகட் , நற்றவேனெயன்,
ற் ைரெசய்வான், ெசாற்றகுசூதன்.

27

சந்திரதீர்த்தப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 14-க்கு, தி வி த்தம். - 727.
---------------------15. சடா

ைசப்படலம் (728 - 767 )

ராாி ற்பி குமா னிவன்சாபத்தாற்,
றராத த்தேயாத்தியாடசாதற்கிைண
யராவைளதிகிாிகள கரா ற,
விராமெனன்ெபயர் ைனெயச்சமாயினான்.

1

729 நிைறெப ங்கைலெயலாநிரம்பக்கற்றபின்,
குைறெயாழியிளவல்பின்ெறாடரக்ேகாசிக
னைறமகச்சாைலையயைடந் தாடைக,
ைறமகேனா யிர்
யப்பாற்றிேய.

2

730 மகவிைனநிரம் றக்காத் மாைமசா,
லக ைககல்
வகற்றியாய்வள
மிக ைடமி ைலயிற் குந் வில்
த்,
திகல்விழிச்சீைதைகயினிதபற்றிேய.

3

731 ம ப்பைடயிராமைனவழியிேனற்றவன்,
ெகா ப்பைடதரப்பறித்தகன் கூ ய
ப்பைடெயா மதிலேயாத்தி ன்னினான்,
வி ப்பைடேயந்திய ரர் ரேன.

4

732 இைளயதாய்கலாம் ாிந்திட ற்சீைத ம்,
வைளசிைலத்தம்பி ந்ெதாடரமன்னெனஞ்
சுைளதரநகரநீத் வந் ேபாெயா ,
விைளவ க்குகைனயம்வி ம்பிநட்டேரா.

5

733 பா ைகெகா த்த ம்பரதற்ேபாக்கிேய,
ேமா வல்விராதைன
த் மாதவச்
சா மா னிவர்தம்ைமப்ேபாற்றிநட்,
ேடா ேகாதாவிாிதீரத் ற்றனன்.

6

734 ஆவயினரக்கி க்காிந் ேபாக்கிட,
ேமவியகரன் தேலாைர ட் ெமய்
சார்வ நவ்விமாாீசன்சார்தரக்,
கூர்வ ம்பகழிெயான்ேறவிக்ெகான்றனன்.

7

728

91

735 ைவயேமத்திளவன் ன்மாட் ச்ெசன்றிடக்,
குய்யம்ைவத்ததிதிேபாற்கு கிேநாக்கிய
ெவய்யவாளரக்கர்ேகான்வி ம் சீைதைய,
ையயெகாண்ேடக மவள்பலம் வாள்.

8

736 ஓத ம்ேபதைம ைறத்தநீர்ைமயாற்,
றீதைம ம்ப சிந்ைதெசய் ெள
னாதகாெதனவிவணைடந் காத்திெயன்,
னாதேனநாதேனெயன் ைந மால்.

9

737 வளமிைலமாயமான்வண்ணெமன்ன ,
மளம மனத்ெதா மவாவப்பட்டயான
களமிகுமரக்கனாற்கலங்கிெநாந் ேள,
னிளவேலயிளவேலெயன் ேதம் மால்.

10

738 ேவ .
சீைதயிங்ஙனம த திரங்கு ேதம்
ேமாைதயஞ்ெசவி டழற்சலாைகயி றல
மாைதயாவேனாெகா ெசல்வாெனனமதித்திராமன்
றாைதயாகியெந வ ப்ெப ஞ்சிைறச்சடா .

11

739 எ ந் வான்மிைசப்பறந்தனேனகுேதெரதி ற்
ற ந்
ன்ப ற்றயர்த ம கிையக்கண்டான்
விழந் ேதம்பிநீெம யற்கெமல் யெலன்
ெகா ந் ெகாண்ெட ெவகுளியான்ெகா யைனேநாக்கி.

12

740 என்னகாாியஞ்ெசய்தைனெகா ந்த ெல த் த்
தன்னதாைடயிற்ெபாதிபவர்தம்ைமநீநிகர்த்தாய்
மன்னன்ைமந்தனீ ணர்தாின்வா ைவெகால்ேலா
வன்னேனா
ன்னணங்ைகவிட்டக தியாக்க.

13

741 என் கூற நீெயா ச குமற்ெறனக்கு
நன் கூ தனன் நன்றாெலனநைகத்தான்
ெவன் ேமம்ப ெமன் ைரவிைழந்திைலநைகத்தாய்
ெகான் நின் யிர்கு ப்பெலன்
த்தனன்சடா .

14

742 வில்வைளத்தனனன்ெவஞ்சரம்பற்பலெதா த்தான்
மல்வைளத்தேதாளிராவணன்மற்ற ேநாக்கிச்
ெசால்வைளத்தெவஞ்சிைறவ ச்சடா
ந் ைனந்
ெகால்வைளத்தனனலகினாற்குைலதரக்கறித்தான்.

15

743 மீட் ம்பற்பலெவஞ்சரந்ெதா த்தனன்ேறாட்
காட்
க்கி ங்கா
ஞ்சிதர்தரக்கழித் ப்

92

744

பாட் வண் ளர்மாைலமற்றவன்கரம்பாித்த
ேகாட் ெவஞ்சிைலப்பறித்த
றித்த கு கு.

16

ள் வன்ைமமிக்கழகிதாெனன்றி ம்
ெகாள் ெநஞ்சினன் ட் ேமார்ெகா ஞ்சிைலெகாண்
ெதள் கூர்ங்கைணபற்பல டம்ெபலாஞ்ெசறிந்
நள் மா ெதாட்டார்த்தனன்வான ந ங்க

17

745 ஆர்த்தகாைலயிென ைவ ந்தன ெமய்யடங்கப்
ேபார்த்தவாளிகளைனத்ைத
த
ேபாக்கிக்
கூர்த்த க்கினாற்குண்டலமணி
யத் ச்
ேசர்த்த ண் தற்பறித் மட்சிதறியதன்ேற.

18

746 ெகா யெவஞ்சினங்ெகாதித்ெதழேவெலான் ெகாண்
ெந யவன்சிைறச்சடா ேமல்வி த்தனனி தன்
ம யமற்ற சிைறவ க்காற்றினான்மாற்றிப்
ப யமண்ணிைடப்பாகைனச்ெசகுத்த பறைவ.

19

747 தண்டெமான் ெகாண்ெடறிந்தனனரக்கர்தந்தைலவ
னண்டம்விண்டெதன்றைறதரவ விைரந்த கல்
கண்ட ள் மற்ெறன்ெச மி ெவனக்க கித்
ண்டம்ைவத்தி
ண்டமாக்கியதவன்ேசார.

20

748 நாட் மன்னவன்ம கி ண தரப்ெபா
நீட் கின்றெதன்ெனன் ெவஞ்சினங்ெகா நிமிர்ந்
ேகாட் வார்சிைல ணியாழ்க்ெகா ைய ங்குைறத் ப்
ட் வாம்பாி
ைம ங்ெகான்ற
ள்ேள.

21

749 இைனயெவஞ்சமராற் ழியிராவணெனண்ணின்
ைனயெவம்பைடெச த்தி ெமா மயிர் ைன
நிைனயமாய்ந்திலெதன்னினிச்ெசயெலனநிைனந்
விைனயெமான்றனால்ெவல் வான்குறித்தி விளம் ம்.

22

750 வ தி ர ள் ரனீ யிர்நிைலமதித்ேத
ெபா தனன் நின் யிர்நிைல கெலனப் கன்றான்
க தல்ேவறிலானின் யிர்நிைலகழெறன்றா
னி தெனன்வலத்தாட்ெப விரனிைலெயன்றான்.

23

751 வஞ்சமில்லவனி ஞ்சிைறய ெயனவகுத்
நஞ்சமன்னவனகுெப விரற்றைலேமாதத்
ஞ்சறீர்ந்தவனி ந்தனன்சுடர்வ வாள்ெகாண்
ெடஞ்சுறாதி சிைறைய ம த் மண்ணிட்டான்.

24

93
752 சடா
ழ்த ஞ்சாநகிதைனக்ெகா ேபானான்
கடா வாள்வ யரக்கன்மற் றிவணிைலகலங்கிப்
படாதெமய் ைரத்திறத்த ன்ெவற்றிெயன்பாற்ேற
ெகடாதசீ
ண்டாயெதன் வந்த கிளர் ள்.

25

753 உண்ைமகூ தெலங்குநன்றாயி
றாைர
யண்ைமயாெரனமதித்த கூ தலடாதா
ெலண்ைமயாயிேனன்பைடயிடத்தஃதிைசத்ெதனி ம்
வண்ைமசால் கழ்க்கீறிைலெயன் ளமகிழ்ந்தான்.

26

754 கைறவிடந்த கூெரயிறிழந்தகட்ெசவி ம்
பிைறநிகர்த்தி ம ப்பிழந் ழன்றேப வா
மிைறெசேயதிைகயிழந்தேவார் ர ம்விைசக்குஞ்
சிைறயிழந்தமற்றியா ெமாப்பினிச்ெசயெலன்ேன.

27

755 மண்ணின்மீமிைசயி ந் யிர்வாழ்த ன்மதிப்பா
ெரண்ணின்ேமவியசிவபிரான் சைனயியற்றி
விண்ணின்ேமெல மவன யைடவேதேமன்ைம
கண்ணினீங்கிதிற்சிறந்த ேவெறான் காேணன்.

28

756 என் ேதறினன்ெமன்ெமலநடந் வந்திைமேயார்
ெசன் ேபாற்றி ம ச்சுனவனத்திைனச்ேசர்ந்தான்
கன் மாலயற்கறிவாியான்ெப ங்க ைண
நன் ெசய்திடப் சைன ாிதிறநயந்தான்.

29

757 மன் தம்பிரான்பச்சிமதிைச ைமவகுத்த
ன் தீர்த்தத்தின்குணதிைசெயா தடந்ெதாட்டான்
ன் மத்தட
கிவாயப் னன் கந்
மின் நீண்
யாட் னன்ேவடர்ேகாமகன்ேபால்.

30

758 நறிய கூவிள மாதி கணயந் ெகாய்ெத த் ச்
ெசறியச் சூட் னன்காய் கனி ட் னன்ேசவித்
தறிய ன்ன நின்றன் றவ க் க பணிந்
நிறிய ேமன்ைம யிற் குந் தி ேதாத் திரநிகழ்த் ம்

31

759 சிைறயி லாத ெவன்பவத்
சிைற தவிர்ப்பதற்ேக
குைறயி லாத விக்கான் ம த க் கு ெகாண்டாய்
மிைறயி லாத ெவம்ம ப் பைடவித் தகவிமல
கைறயி லாத நின்கண் ண ள்வழங் கிடக்கடைவ

32

760 அாிய சான் குந் த ந்தவ மாற்றி ேலனந்ேதா
பிாிய ேமமிகுந்
கர் வாழ்க்ைக ேயெபற்ேறன்
ெறாிய நின்ன க் க ய னாயைடந் தனன்சீர்சால்
ெபாிய நாயகி மணாள நின்ேப ர ள் ாிதி

33

94

761 என் ேவண்ட ெமம்பிரான் ெபாிய நாயகிேயா
டன் மால்விைட ேமற்ெபா காட்சி தந்த ள
நன் ேபாற்
நின்றன னாய கேனாக்கி
ெயான் பத்தியிற் ாிந்தநின் ச ைன வந்ேதம்

34

762 யா ேவண்
ங் ெகா ப்ப தற்ெகா தைடயின்றா
ேலா ெகன்ற ஞ் சடா மற் வப் ெபா பணிந்
சா மாமைறத் தைலவ நின்னி சரண்சார்ந்ேதன்
ேபா ேமயநின் ன த்த லம் ணர் தேலேவண் ம்

35

763 சிைறயி லாதெவன் சைன ேயற்ற ற்ெச ந்ேத
ைறெசய் ெகான்ைறயாய் சிைறயி நாத ெனன்ெறா ேபர்
நிைறய நின்றனக் காக யானிய மித்ததீர்த்தத்
ைறயின் ழ்குேவார் ய ராய்ப்ெபா வ ேவண் ம்

36

764 இன்ன வைக வர ந் தந்த ெளனவிரந்தா
னன்ன தாெகன வ
மைறந் தனனமலன்
பின்ன ராவயிற் ெபயர்ந்தி ராகவன் வரல்ேபண
ன்னர் வந்தன னடந்த காாிய ெமலாெமாழிந்

37

765 ெபாத்ைத ன்ெபாதி ைல டம் ெபாழித்த னன்ெபா ந்
மித்ைத யாகிய பவஞ்ச வாழ்வைனத் ைத ம்ெவ த்
நத்ைத ேயந்திேனான் த ேயார்ந
குதற்குாிய
சித்ைத ேமயினன் சிவானந்த ேபாக ேமதிைளத்தான்

38

766 ஒற்ைற ேம வில் வாங்கி ப் ரத் ெதாி ட் ங்
கற்ைற வார்சைட ம த வாணைரக் கட ளர்க
ளற்ைற நாண் தற் சிைறயி நாத ெரன்றைறவார்
பற்ைற யார்ம ெவனப்ப ம் பகர்ப வர்க்கப்ேபர்

39

767 சடா தீர்த்தநீர் ழ்குேவார்தவாவிைனதணந்
படாதேபாின்பவாாி ண் ழ்குவர்பத்தி
விடாத ள் ாி ைசெசாற்றனெமா ேவந்தன்
ெகடாத ைசெசய்மாட்சிேகெளனச்ெசா ஞ்சூதன்.

40

சடா
ைசப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 15 - க்கு, தி வி த்தம் - 767.
-----------------------16. காங்ேகயன் ைசப்படலம் (768 - 798)
768 அ ண் கத்தைமந்தெநஞ்சிற்பாண் நாடடங்கவாழ்ேவா
னி ண் கந் ண் ேமற்ெச லங்கிைலயலங்கல்ேவலான்

95
ெபா ண் கந்ெத த்
சிப் விெயலாம் ரக்குங்ைகயான்
ெவ ண் கந்ெதாழியாெவன்றிக்காங்ேகயென ேமார்ேவந்தன்.
769 தா
ேல
மா
பா

பாய்களிற்றாேனற்றதாியலர்மகுடேமலா
பாய்பாியாெனங்குெமதிர்ந் ெச
ளித்ேதரான்
பாய்வயவர்ெவள்ளமகிதல
ம்ேபார்க்கப்
பாய்களத் ச்ெசன் பைகப் றங்காணவல்லான்.

1

2

770 ெச மணிப் ணான்சார்ந்த யிர்க்ெகலாஞ்ெசய் நீழன்
மதிக்குைடயாெனல்லாக்கைலக
ற்றக்கற்றான்
ப தில்ெவண்ணீற் ச்ெசல்வம்பா க்கும்பண் மிக்கான்
ெறா தகுசிவேமேமலாம்பரெமனத் ணிந்தநீரான்.

3

771 காம கண்டேதவி ெ◌இ நகர்கலந் நா
மாம மைனவிமக்கண்ம தரவா நீரான்
ம
சுமாைலப் யாசலன்க ஞ்ெசா ல்லான்
ேறம வைடந்தார்காட்சிக்ெகளியவன்றிறத்தான்மிக்கான்.

4

772 அைனயவன்மதியான்மிக்கவைமச்சராதியர்தற்சூழ
நிைனத ெசங்ேகாேலாச்சிநீ லகளிக்குநாளின்
விைன
வ ெயன்ெசால்வாேம ேகாணிைலதிாிந்
வைனத மாாியின்றிவற்கடநிரம்பிற்றன்ேற.

5

773 பர
ர
ர
விர

6

ேசாதிட ல்வல்லார்பற்பலர்தம்ைமக்கூவி
நீர்ஞாலத்ெதன்ேனாமைழெபயெலாழிந்தெதன்றான்
ேசரளியாயாண் பன்னிரண்ெடாழிந் ேபானால்
நீர்ெபாழி ேமகெமன்றனர்ேவந்தன்ேசார்ந்தான்.

774 உற்றபல் யி மந்ேதா ணவின்றிவ ந் ேமெயன்
றற்றமிலரசன்ேவ கைளக மறியானாகிச்
ெசாற்ற மாற ழ்ந் ேசார்ந்தனன்ேசாராநின்ற
மற்றவ யி ண்கூற்றின்வற்கடம்பரந்ததன்ேற.

7

775 க
ெயா
ம
ெபா

8

கிேலட் லன்றிக்ககனத் க்காண்பாாில்ைல
விறம்பாணியன்றி ண்
ம்பாணியில்ைல
ெவந்தாகேநா ம்பசிேநா ம்வ த்தலாேல
வில்ெவங்காமேவ ம்ேபார்த்ெதாழிெலாழிந்தானன்ேற.

776 உ ெதாழின்மறந்தாெரல்லா ழவ
ழன் ெவம்ேபார்க்
ெக ெதாழின்மறந்தாெரல்லா ர ெமாி ட்ெடய்வந்
ெதா ெதாழின்மறந்தாெரல்லாப்பனவ ஞ்ேசா ேசாெறன்
ற ெதாழின்மறந்தாாில்ைலயக டத்ெதவ மம்மா.

9

96
777

ைசெசய்தன்றிெயான் ம் ாிதராப் ந்திேயார்க்கு
மாைசதம் யிர்ேபாகாமற்காப்பைதயன்றியில்ைல
மாைசேயவிைக◌்குஞ்ேசாரமாீஇப் ணர்மடந்ைதமா
ேமாைசகூர்கற்பின்மிக்கமாதெராத்தி ந்தாரண்ேற.

10

778 கமர்பல ைடயவாகிக்க ம்பணி லகந்ேதாற்றி
யமர்பலேவாிெயல்லாமறல்கவர்நைசமீக்கஐெ◌ாண்ேட
யிமிழ் கி னங்காள்ேவட்ைகயிாிதரெவா ங்குநீ
மிழ் னெலன் காண்ேபாெமன் வாய்திறத்தெலாக்கும்.

11

779 வி ம் ெசஞ்சா மற்ைறெவண்சா யரம்ைபயிஞ்சி
க ம் கள்விைளயாநின்றகாம கழனிெயல்லாம்
வரம் ேபாய்நின்னெதன்னெதனக்ெகா ம்வழக்குமாறிக்
கரம் களாயெவன்றா யிர்நிைலகைரதற்பாற்ேறா.

12

780 பாதலம் குதற்காயபாைதெயான்றைமப்பார்ேபாலப்
தலங்குைடந் தண்டமாயிரமகழ்ந் ேபாந் ங்
காதலம் னல்கண்காணார்காணிலங்கவ
ன்னர்
மீதலம்பயி ம்ெவய்ேயான்ெவப்ப ண்ெடாழிக்குமன்ேற.

132

781 நகர்வயினில்லந்ேதா நகுமைடப்பள்ளிெயல்லாந்
தகர ம ப்பி
தைழந்தன ைளத்தவாம்பி
கர்ப மாைணபல்
குந்தன ட்ைடயிட்
நிகரறக்கிடக்குேமன்றானிகழ்த் வதின் ெமன்ேன.

14

782 விைழத குளகிலா ெம த களிநல்யாைன
மைழெபாழி வாரம்ேபாலமதம்ெபாழி வாரமாகிக்
குைழத
ங்கலா ங்குறித் ைரயத்தியா ம்
பிைழகண் ற்
ேதாலா ெமாழிந்தனெபயர்தலற்ேற.

15

783 க விைச ரணிற்றா ங்கவனவாம்பாிகெளல்லாம்
ப
ன ணேவாடற் ப்பசித்தழல்ெவ ப்பப்பட்
ெந விலாெவகும் ேதாற்றிெநட் யிர்ப்ெபறிந் ேதம்பி
வல்ேபானாக்குநீட்
யங்கினவிையமாேதா.

16

784 குடம் ைரெச த்தலாக்கள்ேகாதனமீனாவாகி
விடம் ைரக ங்கட்ெசவ்வாய்த்ெதய்வெமல் யலாெராத்த
கடம் ைரபறைவெயல்லாங்க ப்ெபா பறத்தலற் த்
தடம் ைரசடா ேவேபாற்றைரத்தைலநடந்தமாேதா.

17

785 ஒ வர்மற்றாி ெபற்றசிற்ற ெதா கலத்
ம வைவத் ண் ங்காைலமனங்ெகாளார்மிச்சிெலன்
ெவ வவந்ெதா வாீர்ப்பர்விைரந்தி வ ம்வந்தீர்ப்பர்
க த மிதைனேநாக்கிக்கரந் ெவத் ண்பாரா ம்.

18

97

786

ன்னவர்ேவதேமா
ைறைம மறந்தார்ெசங்ேகான்
மன்னவர்பைடெய க்குமாட்சி மறந்தார்நாய்க
ெரன்னவர் ைலக்ேகா க்குமியற்ைக மறந்தார்மற்ைறப்
பின்னவ
தெலன் ம்ெபற்றி மறந்தாரம்மா.

19

787 காய்பசிதணிக்கேவண் க்காட்டகத்
க்கு
மாய்த வைனத் ேநாக்கித்தைழக மாண்டெவன்பா
ராய்த மாேயான் ன்னாண்மண்
தள்ளி ண்டா
ேனய்த
ணவிலாதவித்தகுகாலத்ெதன்பார்..

20

788 இன்னண யிர்கள்சாம்பல்கண் ரங்குறகாங்ேகய
மன்னவன்றன்பண்டாரமன்னியநிதிகெளல்லா
ன்னாிதாகெமாண் ெமாண் பல் டத் ம் சி
யன்ன ம்வறியனானானாாினித்தாங்கவல்லார்.

21

789 நிதிெயலாமாண்டபின்னர்ெந மணிப்பணிகெளனப்
பதிெயலாம்விற் விற் ப்பா யிேராம்பிவந்தான்
திெயலாப்ெபா
ம்விற் த்ேதாற்றபினியா ெசய்வான்
றிதிெயலா யிர்க்குஞ்ெசய் ந்தி ெந மாைலச்சார்ந்தான்.

22

790 ஆண்டவன
காண்டகநி
ண்டநற்க
மீண்டவந்த

23

ளினாேலயலங்குமிந்நகரத் ள்ளாற்
தித்திக்கிற்கவின்றேவார்ேகாயில்ெகாண்
ைணயாேலேபாற் ைவ யிர்கெளல்லா
த்தெவய்யக யிாித்திடாைமெயன்ேன.

791 என்றளியரசன்றாழ்ந் ேவண்ட மிணர்த் ழாய்மா
னன் ளமிரங்கியன்னான்காண ன்ன கிமன்னா
ெவான் ெவங்காலத்தீைமக்கியற்றெலான்றில்ைலேய ஞ்
ெசன் நம்பிராைனத்தாழ்ந் ெதாியவிண்ணப்பஞ்ெசய்ேவாம்.

24

792 வ திெயன்றரசேனா ம தமர்நீழன்ேமய
ெப விறல கட்சார்ந் ெபய்மலர்ப்பாதம்ேபாற்றி
கமர்மாைலேவந்தன் கிழ்த்தவற்கடத்தினாேல
யி நிலத் யிர்கள்சாம் ெமனப்ெப ந் யரத்தாழ்வான்.

25

793 அன்னவன் யரந்தீரவார ள்சுரத்தல்ேவண்
ெமன்ன ம்பரவிப்ேபாற்றவிணர்ம த யில்வா
ன்னவெவன் ேபாற்றி குந்தன்மிக்கிரத்தேலா ந்
தன்ன ள்சரந்
க்கட்டம்பிரான ளிச்ெசய்வான்.

246

794 மாயநீயிரந்தவாேறமன்னவற்க ளிச்ெசய்ேவா
மாயெவங்க ையத்தாங்குமளிதைலக்ெகாண் நம்பான்

98
ேமயநீயின் ெதாட் க்க தாங்கிெயனவிளம் ந்
யேபெரான் ேகா ெயன்றனன்ெற தான்மாேல.

27

795 ெதா
மானி தித்திக்கிற்ேறான் தன்ேகாயி ற்றான்
ப
தீரன் ெதாட் க்க தாங்கிப்பகவெனன்
லகவைனேயா
ழங்குமப்ெபயர்ெசால்வார்க
ெள
சீர்த்தியராய்ெவய்யக யிாித்தி ப்பரன்ேற.

28

796 அளிகிளர்தி மாேலகவண்ணல்காங்ேகயெனன்பான்
களிகிளர்நி தி ைலகலந்ெதா நீர்த்தமாக்கித்
ெதளிகிளரந்நீர் ழ்கித்திப்பியநீ
சி
ெயாளிகிள
த்திராக்கம் ண்ெட த்ைதந்
ன்னி.

29

797 அன்ன ண்ணியநன்னீர்ெமாண்டமலைனயாட் யாட் ப்
பன்ன ம்வில்வமாதிப்பற்பலமல ஞ்சூட் ச்
ெசான்னபல் ண
ட் த்ெதாக்கபல் பசாரங்க
ெளன்ன மினி ெசய் தி
னாிைறஞ்சிநின்றான்.

30

798 இன்னணம் ைசயாற்றியிலங்கிைலேவற்காங்ேகய
மன்னவன்வ நாண் க்கண்வானவன்ம தநீழன்
ன்னவன ளிச்ெசய்ததிறமினிெமாழிவாெமன்
பன்ன ஞ்சூதன்ெசால்வான்ச நக னிையப்பார்த்ேத.

31

காங்ேயன் ைசப்படல ற்றிற் .
ஆக படலம் - 16 - க்கு, தி வி த்தம் - 798.
--------------------17. ெபான்மாாிெபாழிந்த படலம் (799 - 835)
799 வட்டெவண்குைடக்காங்ேகயமன்னவன்றன்னாலாக்கப்
பட்டநீராட் யாட் ப்பரம்பரன்றன்ைனப் சித்
திட்டமிக்கு நாேளார்நாள
வெதந்நாெளன்
ட்டகலன்பிேனா
ன்னின்
திக்க ற்றான்.

1

800 வற்கடகாலேம ட் யிெரலாமயங்கச்சா
யற்குத ைடயதாகவ யேனவ ந்திச்ேசார்ேவ
ெனாற்கமி ணர்ச்சியாளர்க்குள்ெளாளியாகிநிற்குஞ்
சிற்கனெசா பெவன்ேறாதி வ ள்ெசய் நாேள.

2

801 உ க வ த்தாநிற்க யிெரலாம்வாடேநாக்கித்
ெத வைகயில்ேலனாயசிதடேனன்வ ந் கின்ேறன்
ம வறதவத்ேதா ள்ளம்வயங்கு மன்னாநிற்குஞ்
சி ம
ரெவன்ேறாதி வ ள்ெசய் நாேள.

3

99
802 வாவிேமன்ேம ம்வந் வற்கடம்வ த்தாநிற்கப்
பாவிேயன்வ ந் கின்ேறன்பளகிலாக்குணத்ேதார்தம்ைமக்
கூவியாட்ெகாள் ந்ெதய்வக்குணப்ெப ங்கடேலகண்ட
ேதவிவாழ்பரமெவன்ேறாதி வ ள்ெசய் நாேள.

4

803 என் ெநஞ்சு கிைநயவி கணீர விபாய
நின் தன்வ த்தேமாம்பனிைனந் விண்ணப்பஞ்ெசய் ம்
ெபான் த ல்லாவன்பற்கிரக்கமில்லாேரேபால
ெவான் ம்வாய்மலராைதயாி ந்தன ைடந் ேபானான்.

5

804 ேபானவன்கிரகம் க்குப் ந்திெசய் ண ம்ேவண்டா
னானவன்றைரேமல் ழ்ந் கிடந்தனனைனயேபா
வானவன ளினாேலநித்திைரவந்ததாக
னவன்மயக்கந்தீர்ப்பான்கனவகத் ற்றானன்ேற.

6

805 நைரெபா
திைரெபா
வைரெபா
தைரெபா

7

சிைக
ந் நாலெநற்றியில்ெவண்ணீ ந்
மார்பிற் ண்டெதய்வப்
மல்க
சழங்கற்பின்ேபாக்காைட த்தாீயத்ேதா
தாளராகித்தண்டெமான் ன்றிச்ெசன்றார்.

806 வி த்தேவதியராய்ச்ெசன்றார்ேவந்தர்ேகான் ன்னநின்
க த்தைம யரெமல்லாங்காற் திெபாியாேளா ம்
வ த்தெமான்றின்றித்ெதய்வம தர்சிவம்யாங்கண்டாய்
ெபா த்lமின் ன்ைனவாட் ப்ெபா க க்கின் ெதாட் .

8

807 நில நாமமர்வன்மீகநின்ெறார்ெபாற்ெகா ேமற்ேறான் ங்
கலவமற்றைதயாிந் ேகா நாேடா நின்பாற்
கல வார்தமக்குநல்கக்கா ெமன்ற ளிவாேனார்
பல பாயத் ங்காணாப்பரமனார்மைறந் ேபானார்.

9

808 கற்ைறவார்ச லத்ைதயர்கனவில்வந்த ளிச்ெசய்த
வற்ைறநாண் தற்ெகாண் யா மவர்தைமவிரத்தெரன்பார்
ற்ைறயார்பிராேனாெவன் ெபா க்ெகனவிழித்தான்ேவந்த
ெனாற்ைறயாழியந்ேதேரா ெமாத் டன்விழித்தானன்ேற.

10

809 அதிசயம்பயப்பமன்னன்சிரமிைசயங்ைககூப்பி
மதிமகிழ்சிறப்பவான்றமந்திரர் தேலார்க்கூவிப்
தியதன்கன கூறிப்ெபா க்ெகனெவ ந் ெசன்
கதிய ெடய்வேமன்ைமச்சிவகங்ைககலந்
ழ்கி.

11

810 நித்திய க ம ற்றி நிைறந் ேப ரன் ெபாங்கச்
சத்திய ஞானா னந்தத் தனிப்பரஞ் ேசாதி ைவகும்
ெபாத்திய தி வன் மீகத் ெததிர் குந் திைறஞ்சிக் கண்டான்
ெமத்திய ேதசு மிக்ேகார் ெபாற்ெகா விளங்கா நிற்றல்.

12

100

811 கனவிைட ையயர் வந் கட் ைரத் திட்ட வாேற
நனவிைட நிரம்பக் கண் நயந் கா ேரனக் ேகா
மனவிைட யைமத்தார் ெசய்த தி வ ண் மதிக்குந் ேதாறப்
னவிைட யாைரப் பல்காற் ேபாற் வான் திப்பான் மன்னன்.
812

ைச ன் ேபாலச் ெசய்
ற்றின்ேமற் ேறான்றா நிற்கு
மாைசயங் ெகா ைய வாளா லாிந் ைகக் ெகாண் மாடத்
ேதாைசயங் கழலான் ெசன்றா னற்ைறநா ற்ேறார்க் ெகல்லா
மீைசபங் குைடயான் றன்ேப ர ணிகர்த் தி ந்த தன்ேற.

13

14

813 வழிவ நா
ன்ேபால் வந்
சித் ச் ெசம்ெபான்
ெபாழிெகா
ன்ைன நாள்ேபாற் ெபா ந்தி ந் திடவ ாிந்
கழிமகிழ் சிறப்பக் ெகாண் கலந்தவர்க் கிைலெயன் னா
பழிதப வன் நல்கும் ப நிைறந் தி ந்த தம்மா.

15

814 பற்பல நா மிந்தப் ப யாிந் தாிந்ெத த் ப்
ெபாற் ற வ ேவார்க் ெகல்லாம் வ ைமேபாக் கி வா ேன
மற் ற வற்ைறக் கன்றி ம தினத் திற்க வா ம்
ெபற்றிமற் ெறாழிந்த தின்ேற யிர்க்ெகனப் ெபாி
ள்வான்.

16

815 ஒ தினம் பண் ேபால ற் வண் ெகா ையப் பற்ற
ம தமர் க்கண் ர்த்தி மற்றவன் கவைல தீர்ப்பான்
க
ைபங் ெகா ைய ள்ளாற் ெச த்தினன் கவைல ேயா
ெவ
ள் ளைலப்பப் பற்றி விடாதி த் தனன்பார் ேவந்தன்.

17

816 இ த்த ம் ற் விண் சிதர்ந்ததங் கி ங்க மாய
த்தெசஞ் ேசாதி ேதான்ற கிழ்த்தெபாற் ெகா ைய விட்ேட
ெய த்தடந் ேதாளா னஞ்சி யி கரங் குவித்
ழ்ந்தான்
ப த்தேப ரன்பன் கா ம் ப ெவளி வந்தா ைரயர்.

18

817 கனவகம் வந்தாற் ேபால நனவி ங் காட்சி நல்கும்
பனவைரக் கண் தாழ்ந் பார்த்திபன் தித் நின்றான்
றினகர ேகா ெயன்னத் தி
க் ெகாண் நின்ற
வனகமா மைறேயார் ெபான்ெப ெயழி ைய நிைனத்தா ரன்ேற.

19

818 நிைனத்த ேமா வந் ெநஞ்செநக் கு கித் தாழ்ந்
நைனத்தடங் ெகான்ைற மாைல நம்பேன பணியா ெதன்னக்
கைனத்தமா கில்காள் கண்ட ேதவியி ெனல்ைல கா
ைனத்தெபான் ெபா தி ராேலார் குர்த்தெமன் ற ளி னாேன.

20

819 இவ்வண்ணம ளிச்ெசய்ேதயி ங்கத் ண்மைறந்தாெனம்மான்
ெவவ்வண்ணேவலான்மிக்கவிம்மிதனாகிநின்றான்

101
ெசவ்வண்ணப்ெப மான்ெசாற்றதி ெமாழிெசன்னிேமற்ெகாண்
டவ்வண்ணப் யல்கெளல்லாெம ந் வானைடந்தமாேதா.
820 வானகம்பரந் நின்ேறவளர்கண்டேதவிெயல்ைல
யானைவங்குேராசமட் மைமதரெவா
குர்த்த
மீனமில்ெசம்ெபான்மாாிெயல்ைலயில்லா ெபய்த
ேதனகமலர் மாாிேதவ ம்ெபாழிந்தாரன்ேற.
821

டவிெபான்னிறேமெயன்பார்ெபான்ெனனாெதன்ேனாெவன்பா
ாிடவிய விமைறத்தவித் ைணச்ெசம்ெபான் ற் ந்
தடவிெயங்ெக த் வந்தித்தண் கில்ெபாழிந்தெதன்பார்
மடவியல்வ ைமெசய்தவற்கடெமாழிந்தெதன்பார்.

21

22

23

822 மன்னிய கழ்க்காங்ேகயன்வான்றவம்ெபாியெதன்பார்
மின்னியவைனயாெனாக்கும்ேவந்த
ளேராெவன்பார்
ன்னியவவன்ெசங்ேகாேல யெசங்ேகால்காெணன்பார்
பன்னியவவேனெதய்வம்ப க்குேவறில்ைலெயன்பார்.

24

823 ைவயகமாந்தெரல்லாமின்னணமகிழ்ந் கூறச்
ெசய்யேகான்மன்னர்மன்னன்ேசைனையக்காவ ட்ேட
ையயெபான்னடங்கவாாியைமந்தெதன்ேம ெவன்ன
ெவய்யவற்கடம்ேபாய்நீங்கிவிலகுறக்குவித் ப்பார்த்தான்.

25

824 மைலெயனக்குவிந்தெசம்ெபான்வள
தைமயேநாக்கி
யிைலெயனற்கிைசயார்யா மிரந்திடப்ப ேவாராகக்
கைலெயனப்ப வெவவ்லாங்கற் ணர்ந்தவ ஞ்ெசல்வ
நிைலெயனவாாிவாாிக்ெகா த்தனனி பர்ேவந்தன்.

26

825 மி
ப
கு
க

27

ெகட கந் ெசம்ெபான்ேவந்தர்ேகான்ெகா க்கும்ேபாேத
ெகடவ த்திநின்றபாவவற்கடகாலத்தின்
ெகடெவ ந் ெகாண் குைரகட ண் ெவய்ேயான்
ெகடவிசும் ேபார்த் க்கதிர்த்தவில்ெலான் வாங்கி.

826 மி ாிகாலந்தன்ைனவாள்ெகா ெவட் யாங்குக்
க ாித த்
சிச்சளசளெவன் கான்ற
ப ாிகளிநல்யாைனப்ப உப் ைழக்காேனர்தாைர
ெவ ாிேயாியாதிெவள்ளமாய்
யமாேதா.

28

827 விரம்
ய ம்
யி ம்
க ம்

29

நீெரங்கும்ேபார்ப்பெமன்பைண
தலாதி
பஃெறாழி ேமன்ேமன் ண்டனவாதலாேல
லெமங்குஞ்ெசந்ெநல்ெவண்ெணலாதிக மீண்டக்
ைபங்கத யாதிகஞ னபாண் நா .
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828 உரம்ெபா
வரம்ெபா
னிரம்ெபா
பரம்ெபா

வ ைமநீங்கிெயாழிந் ெசல்வஞ்ெச க்கி
பாண் நா வாழ்தரக்கண்டமன்ன
ந நீர்ேவணிநின்மலன ளாவ ந்தப்
மகிழ்ச்சிெயங்கும்பராயெதன் வைக த்தான்.

30

829 சி ம
ாின்ேமயெதய்வநாயகர்க்குமன்பிற்
ெப ெமாளிர்க ைணேமனிப்ெபாியநாயகிக்கும்பாசந்
ெத ெமா குஞ்சிதத்தாட்
நடராச க்கு
ம தியின்மற்ைறேயார்க்குமாலயெம க்க ற்றான்.

31

830 வானளேவாங்குெசம்ெபாற்ேகா ரம்வயங்குெநாச்சி
னமில்க விலத்தமண்டப ைரயாநின்ற
ேவன ஞ்ெசம்ெபானாற்ெசய்திலங்குபன்மணிகால்யாத் க்
கூனல்ெவஞ்சிைலயானன்னாட்கும்பாபிேடகஞ்ெசய் .

32

831 குைடெகா
தலா ள்ளவி
ம்ெபாற்குட ன்னாக
மிைடபல்பாத்திர ேமா யாதிவில் சு
மைடத கனகவாைடயாதிவட்ட ம்பல்
ைடமதக்களி மா ெமண்ணில தவினாேன.

33

832 நித்தியவிழ
ன்னாநிகழ்பலவிழ ஞ்ெசய்
சத்தியஞானானந்தத்தனிப்பரஞ்சுடர்க்குயா ம்
ெபாத்தியெவாளிர்ெபான்மாாிெபாழிந்தவெரன் ம்ேபாிட்
ெடாத்தியனகர்க்குஞ்ெசம்ெபான்மாாிெயன் ைரத்தானாமம்.

34

833 ெபா
ெவா
ம த
ந த

35

த ெசம்ெபான்மாாிெபாழிந்தவர்தி
ன்னாக
த கழற்கான்மன்னெனஞ்சியெவாளிர்ெபான்ெனல்லா
ம்ப ைதத் ைவத்தனன்கணங்கள்காத்
வ த்தமாக்குமாங்குநண் நைரயின் ம்.

834 எண்ண
நண்ண
நண்ண
மண்ண

நாள்களிவ்வாறி ந்தரசாட்சிெசய்
ம்ெபான்ெபாழிந்தகண் தல ளினாேல
ஞ்சிவேலாகத்ைதநண்ணி ற்றி ந்தான்வாேனார்
மகிழ்ச்சிெபாங்கமலர்மைழெசாாிந்தாரன்ேற.

36

835 ேபாற் ெபான்மாாி ாிற்காங்ேகயன்ெபா ய ந்நா
ளாற் நீர்ப ேவார்யா ம ம்ெப ம்ேபாகத்தாழ்வார்
நீற் மா னிவெசம்ெபான்ெபாழிந்தைமநிகழ்த்திேனாேமற்
சாற்
ங்ேகட் ெயன் தவப்ெப ஞ்சூதன்ெசால்வான்.

37

ெபான்மாாிெபாழிந்தபடலம் ற்றிற் .
ஆக படலம்-17-க்கு-தி வி த்தம்-835
-------------------------
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18. சிைலமான்வைதப்படலம் (836 - 853)
836 பஞ்சுேசர பங்கா ள்ெசய,
மஞ்சுகான்றகனகத் ண்மன்னவ
ெனஞ்சுெசம்ெபான் ைதத்தி க்கின்றெசால்,
விஞ்சுமானிலத்ெதங்கும்விராயேத

1

837 வட லத்தவன்வாய்ந்தபைடயினா,
னடல்மிகுத்தவனாழியவாவினான்
மட ைடச்சிைலமாென ம்ேபாினான்,
விடெனா த்தன்விைழந்தி ேகட்டனன்

2

838 ேகட்டேபா கிளர்ந்ெத ம்ேவட்ைகயா,
னாட்டமார்கண்டேதவிையநண்ணி
ேய, யீட்ட ம்ெபாெனலாங்கவர்வாெமனா,
ேவாட்டமாய்வ வான்பைடேயாடேரா.

3

839 வலத் மிக்கவட லத்தான்வந் ,
கலக்கும்வார்த்ைத ன்கண்டவர்கூறிடத்
தலத் ேமவியயா மவன்றைன,
விலக்குமாற்ற ேலெமன் ெவம்பினார்.

4

840 என்னெசய் யினிெயனநா ேய,
ன்னவன்றி க்ேகாயிைல ன்னினா
ரன்னமன்னவணங்ெகா பா ைடச்,
ெசான்னமாாிெபய்தாைரத்ெதா தனர்.

5

841 சம் சங்கரதற்பரவற் த,
ெவம் ெமங்கண்ெம ைவத்தவர்த்த ள்
வம் ெசய் ம்வட லத்தான்வந் ன்,
பம் ெசம்ெபான்ெகாளாவைகபண்ணிேய.

6

842 என் கூறியிைறஞ்சி ைறயிட,
வன் நாயகனாகாயவாணியா
ெலான் மா ைரப்பாெனான் மஞ்சலீர்,
ெவன் மற்றவனா யிர் ட் ேவாம்.

7

843 பின்னமில்லாப்ெபாியசிைறயி ,
சின்னேமயசிறியசிைறயி
ெயன்னவாழ்நம்மிடபமிரண்ைட ,
ன்னேமவ
க்குவி ெமன்றான்.

8

104
844 என்றெசாற்ெசவிேயற் மகிழ்ந்தனர்,
குன்றேநர்த குண்ைடயிரண்ைட
மன்றைவயன்றி
ன்வரவைழத்,
ெதான்றநல் பசாரம் ாிவரால்.

9

845 ஆட்
ட்
சூட்
மாட்

10

நீாினாிய ணெவலா,
யப்பி வப்
சாந்தந்தார்
யங்ைகெதா
பைகவைன,
வம்மிெனன்றார்தலவாணேர.

846 தைலயைசத் ப்பயப்பயத்தாள்ெபயர்த்,
திைலயப்பிலமாைலயிலங்குற
நிைலயகாாி ள்ேகாட்டணிநீக்கிட,
மைலெபயர்ந்ெதனச்ெசன்றனமால்விைட.

11

847 ேகா ெகாண் வன்மீகங்குதர்ந் நாத்,
ேதா ெகாண்
ண்டந் ழாவிேய
மா ெகாண்ெட வாஞ்ைசயைனத் ாீஇ,
நீ ெகாண்டக ப்ெபா ேநர்ந்தன.

12

848 கா
வா
ேவ
பா

13

849

னாற்சிலர்தம்ைமக்கலக்கி ம்,
னாற்சிலரா யிர்மாய்த்தி ம்
னாற்ெபா
ரர்தம் ட்சுைவப்,
னாற்ெபா
ல்லங்கெளன்பேவ.

ட் நாண்விற்ெபா கைணேயவிட,
ட் யன்னைவயா ம்விைரந்ெதழீஇக்
ேகாட் னாற்குத்திச்சாய்த் க்குளிறி ,
மீட் னாற்ெபா
ல்லங்கெளன்பேவ.

14

850 இன்ன வா ப ைடயிைன யீ ெசய்
தன்ன ெவஞ்சிைல மாைன யடர்ந்ெத ந்
ன்ன வாமவ ேனதி ெயா ங்குேமற்
ன்ன வா ன த் த் ைடத்தன.

15

851 கல் ைனப்ெபா கண்
ேதாளினான்
வில் ைனப்ெபா காணமி தித்தவன்
மல் ைனப்ெபா ேதாற்றி வயங்கிளர்
ல் ைனப்ெபா
ணி ழங்கின.

16

852 ஆய காைலய வன்சினங் ெகாண் ேநர்
பாய ேவ க ம்ெமதிர் பாய்ந்திடத்
தீய மார்பிற் றிணிம ப் பாழ்ந்தன
ேபாய தாலவ னாவி லம்பிேய.

17

105

853 மீண் நாயகன் ேகாயிைல ேமவின
வாண் யா ம திசய ெமய்தின
ாீண் வான்சிவ கங்ைகயி ம் கழ்
ேவண் மாநவில் வரெம ஞ் சூதேன.

18

சிைலமான்வைதப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் - 18 - க்கு - தி வி த்தம் - 853.
------------19. சிவகங்ைகப்படலம் (854- 868)
854 தி வளர் சிறப் வாய்ந்த சிவகங்ைக ழ்கு ேவார்க்கு
ம வளர் த ம நல்கும் வளத்தினாற் ற ம தீர்த்த
வள ர த்த நல்கு ண்ைமயா ல த்த தீர்த்தங்
க வளர் காம நல்கு ேம வாற் காம தீர்த்தம்.

1

855 ெபறவ
த்தி நல்கும் ெபற்றியான் த்தி தீர்த்த
றல ந் தீர்த்த ெமல்லா
த ற் ச வ தீர்த்த
மறவ ஞான ேமன்ேமல் வளர்த்தலான் ஞான தீர்த்தஞ்
ெசறல மிட்ட ெமல்லாஞ் ெசறித்த னிட்ட தீர்த்தம்.

2

856 குட்டேநாய் ெதா ேநாய் ெபால்லாக் குன்மேநாய் விழிேநாய் ெவய்ய
கட்டேநாய் ெநய்த்ேதா ராதி கா ேநா யிரக்க ற் ம்
விட்டேநா ெயன் யா ம் விளம் ேநா யைனத் மாய்ந்
பட்டேநா யாகு மந்தப் பட்டநீர் ழ்கு வார்க்ேக.

3

857 ெபயர்வாி தாய மண்ைண பிரமராக் கதம்ெவம் த
மயர்வ மைனய தீர்த்த மா ேனார் தைமவிட் ேடகு
ய
மைனய தீர்த்தத் ெதா
னி பட்ட ேபா
மய
பாவ ெமல்லாம் வயங்கழ ட்ட பஞ்சாம்.

4

858 அன்னமா தீர்த்தக் ேகாட் ற் ெறன் லத் தவ க் காற்
நன்னர்வான் ெசய்ைக ெயல்லா நயந்தனர் நா யாற்
ெலன்னபா தகேர ேய ெமய் வர் சுவர்க்க மாக
தன்ன மைடயா ெரல்லாப் ேபாக ந் த வி வாழ்வார்.

5

859 ஆண் யர் ேதாற்ற மாதத் ேதாற்றமீ ரயனம் யா ம்
ேவண் மீ வாவி யாள மதிகதிர் வி ங்கு கால
மீண் நற் ேசாம வார மிைவ த யநா ளன்
ண்டதிற் ப ேவா ெரய் ம் ண்ணிய மளவிற் றாேமா.

6

860 அலர்ெசறிகற்பநாட் னமர்ந் ெசயரசுேவண் ன்
மலர்மிைசயி க்ைகேவண் ன் சுணக்கிடக்ைகேவண்

106
லர்வெவன்றிவற்ைறெயள்ளி
ெப வாழ்க்ைகேவண் ற்
பலர் கழைனயதீர்த்தம்ப ந்தினிதாடல்ேவண் ம்.
861 அன்னநீரகத் தித்ததவைளமீனாதியாய
ெவன்ன ங்கயிலாயத்ைதெயய்தி ற்றிரந் பன்னாட்
பின்னரத்தலத்ேதவந்ேதார்ெபறல ம்பிறவி ற்
நன்னர்ெமய்ஞ்ஞானம்ெபற் நம்பிரான்பதேமசா ம்.
862

ண்ணியம்பயக்குநாளிற்ெபாங்குமத்தீர்த்த ழ்கிக்
கண்ணியம தவாணர்கழல க்கன்பராய
தண்ணியமைறேயார்மற்ைறச்சாதிேயாெரவர்க்குங்ைகயி
னண்ணியெசம்ெபானாதிநல்குமாதவத்தின்மிக்கார்.

7

8

9

863 மைனமகவாதிெயல்லாச்சுற்ற ம வவாழ்ந்
கைனகட லகநீத் க்கற்பகநா
க்குப்
ைனெப ம்ேபாகமார்ந்
ண்ணியன ளாலீற்றிற்
றைனநிகர்சிவேலாகத்திற்சார்ந் வாழ்ந்தி ப்பரன்ேற.

10

864 விாிதிைரபரப் ங்கங்ைககாளிந்திவி த்தகங்ைக
ாித ய ைனகண்ணேவணிெபான்ெபா காேவாி
யிாித ல்ெபாரைநயாதிெயய்
பன்னாண் ழ்கி
ாியேபறைனயதீர்த்தத்ெதா தினம்ப யி ண்டாம்.

11

865 பற்பல ைரப்பெதன்ைனபாாிடத்ெதவ ஞ்ெசன்
ெசாற்ெபா யைனயதீர்த்தந் ைளக ற்றாேதெயன்னி
லற் றவரவைழத்தாவ ப த தல்ேவண்
மற்ெபா ய
ற்றாெதன்னின்மற் ைரப்பக்ேகண்ேமா.

12

866 சாற் மந்நீாிற்ேறாய்ந்ததவ ைடயைரக்கண்ேட ம்
ேபாற் தல்ேவண் மன்னாராியேரற் கலத்தீர்த்த
ேமற்றவழ்காற் வந் ேமனியிற்ப மாேற
மாற் தல்ேவண் ம்ேபாகமாதிகள்விரம்பிேனாேர.

13

867 மன்னியகதிேரான்றீர்த்தமதியவனியற் தீர்த்தம்
பன்னியசடா தீர்த்தம்பர காங்ேகயன்றீர்த்த
மன்னியபிரமனாதி வ ம் ாிந்ததீர்த்த
நன்னியமத்தேமன்ைமநவின்றன ன்னங்கண்டாய்.

14

868 எண்ண
கண்ண
பண்ண
விண்ண

15

ம் கழ்சாேறவியியற்றியவைனயதீர்த்தக்
ம்ெப ைமயாேரகணித்ெத த் ைரக்கவல்லார்
ந்தவத்தினாேரபற்றமத்தலத்தின்ேமன்ைம
மவா நீரதறிெயனவிளம் ஞ்சூதன்.
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சிவகங்ைகப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் 19- க்கு தி வி த்தம். 868
----------------20. தலவிேசடப்படலம். (869-884)
869 பார்ெக கயிைலேம ப ப்பதம்வாரணாசி
சீர்ெக தி க்காளத்திதி வாலங்கா காஞ்சி
ேயர்ெக
குன்றண்ணாமைலக கி க்குங்குன்ற
மார்ெக தில்ைலகாழியணியிைடம
ரா ர்.

1

870 ஆலவாய்தி க்குற்றாலமணியிராமீசமின்ன
சீலமார்தலங்க ள் ஞ்சிவபிராற்கினியதாய
லமாந்தலமாெயல்லாவளங்க
கிழ்ப்பதாெயக்
கால
ளதாேயாங்குதலங்கண்டேதவிெயான்ேற.

2

871

ண்ணிய தல்விெயன் ம் வனங்களீன்றதாேய
நண்ணியவி ப்பின்ேமவிநற்றவம் ாிந்தாெளன்னி
ெலண்ணியவைனயதானம்ேபால்வெதான்றினி ண்ெடன்
கண்ணியவைம ங்ெகால்ேலாகைர
ப் வனத் ள் ம்.

3

872 உலெகலாமீன்றெசல்வி
தவம் ாிந்ததன்றி
யலகிலத்தவத்தின்ேபறாைவயர்பாலளவிலா
நில பல்வர ங்ெகாண் நிரப்பினண்ேம ெமன்னிற்
குல மத்தலத் க்ெகாப்ெபான் ளெதனல்கூ ங்ெகால்ேலா.

4

873 மி தவிர்த்த ளாெயன் ேவண்
ம யார்க்ெகன் ம்
ப யில்ெபாற்காசு ன்னாப்பலவளித்திட்டதன்றி
ெந யெபான்மாாிெபய்த ண் ெகாென நீர்ைவப்பி
ெலா விலத்தலத்திற்ெகாப்ெபன்ெறா தலஞ்ெசால்லப்ேபாேமா.

5

874 அன்னமாதலத்திலாதிைசவர்களம
பன்னகாபரணனன்பிற்பனலர்மற்
ெவன்ன மம மா மிடஞ்சைமத்
நன் மற்றவர்க்குேவண் மைட

6

மா ம்
ள்ேளாராய
த ேவா
தல்வழங்குேவா ம்.

875 சத்திரமியற்றியன்னதானஞ்ெசய்தி கின்ேறா
ெமாத்தியன்மடங்களாக்கி னிவ க்குத ேவா
ெமத்தியெபாழி ண்டாக்கிெவள்விைடப்ெப மாற்ெகன்
பத்தியி த ேவா ம்பழனங்கணல்குேவா ம்.
876 தி
யாட் மா தி ந் பால்ெபாழியாநிற்கும்
ெப ம த்தலத்தினாக்கள்ேபணிநன்குத ேவா

7

108
ம வியகிலமா ள்ளமண்டபமதின் ன்னாய
ெபா வில்பற்பல நன்குெபா தரப்
க்குேவா ம்.

8

877 தி விழாச்சிறப்பிப்ேபா ம் ைசையச்சிறப்பிப்ேபா
ம வியேவனிற்காலம்வளங்ெக தண்ணீர்ப்பந்தர்
ெபா வரைவக்கின்ேறா நந்தனம்ெபா யச்ெசய்
தி வமர்பள்ளித்தாமஞ்சாத்திடல்ெசய்கின்ேறா ம்.

9

878 இன்னவர்பல மண்ணி
ங்கிைளசூழவாழ்ந்
பன்ன ஞ்சுவர்க்கேமவிப்பற்பலேபாகமார்ந்
பின்னர்நம்ெப மான்ெசய் ம்ேபர ட் றத்தினாேல
யன்னவன்சிவேலாகத்ைதயைடந் வாழ்ந்தி ப்பரன்ேற.

10

879 பற்பல ைரப்பெதன்ைனபாாிடத்தறஞ்ெசய்ேவார்க
ளற்பதம்பயவாநிற்குமத்தலமைடந் ெசய்யி
னற்பயன்ேம வாகுநவில வளேவேய ங்
கற்பைனயன்றீ ண்ைமகாிச த் யர்ந்தேமேலாய்.

11

880 இத்தகு ராணத்தாங்காங்கிைசத்தனமைனயதானத்
த்தமவிேசடெமல்லா ைரத்திட ற் ங்ெகால்ேலா
சத்தறிவின்ப பத்தனி தல்சரணஞ்சார்ந்த
சுத்தெமய்த்தவத்ேதாெயன் ெசாற்றனன்சூதேமேலான்.

12

881 சாற்ற
மாற்ற
யாற்ற
ேசற்ற

மகிழ்ச்சிெபாங்கச்ச நக னி ன்னாேனார்
ந்தலத் ச்சூதமா னிபாதம்ேபாற்றி
மக
ற்றியைனவ ெம ந் ேபாந்
ந நீர்வாவிச்சி ம
ைர ற்றார்.

13

882 ெதளித நன்னீராயசிவகங்ைகயாதித்தீர்த்தங்
களித சிறப்பின் ழ்கிம த கலந் ளாைன
நளித க ைணவாய்ந்தெபாியநாயகிையப்ேபாற்றி
யளித
வைகேயாராய்ைநமிசமைடந் வாழ்வார்.

14

883 ப தகல்கண்டேதவிப் ராணத்ைதப்ப ப்ேபார்ேகட்ேபா
ெர
ேவாெர
விப்ேபாாி ம்ெபா ளாய்ேவார்ெசால்ேவார்
தைமெசல்வத்தாழ்ந்
னிவ ம்ேபாகமாந்திப்
ெபா
பற்பலதீர்ந்தீற்றிற் ண்ணியன ேயசார்வார்.

15

884 ேவ .
சீர் த்தெபான்மாாிசி ம
ெர ங்கணடேதவிவாழ்க
பார் த்தவைனயதலபாலனஞ்ெசய்வணிகெரல்லாம்பரவிவாழ்க
கார் த்தகுழற்ெசவ்வாய்ப்ெபாியநாயகியம்ைமக ைணவாழ்க
ேவர் த்தெபான்மைழெபய்தவர்மணிமன்ெற த்தெபாற்றாெளன் ம்வாழ்க. 16

109
தலவிேசடப்படலம் ற்றிற் .
ஆக படலம் - 20 க்கு தி வி த்தம் - 884.
----------------------கண்டேதவிப் ராணம்

ற்றிற் .

