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தி வாவ
ைற ஆதீனத் மஹாவித்வான்
திாிசிர ரம்
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்
"மா ரப் ராணம்"
(பாகம் 1 : படலங்கள் 1- 21 )
உ
சிவமயம்

- கணபதி ைண

Source:
" மா ரப் ராணம் "
திாிசிர ரம் மஹாவித் வான் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய
இஃ இந் ல் ெசய்தவர் மாணாக்க ெளா வராகிய ெசன்ைனக்
கவரன்ெமண் நார்மல் பாடசாைலத் தமிழ்ப் லவர் திாிசிர ரம் ேசாடசாவதானம்
சுப்பராயெசட் யாரால் பார்ைவயிடப்பட் மா ரத்தி
க்கும் அரங்கக்கு
கப்பிள்ைளயவர்கள் குமாரர் வயித்தி ங்கம் பிள்ைளயவர்களால்
ெசன்ைன சி. க்கு ஸ , மைலச்சாைலயி
க்கும்
அத்திநீயம் அன்ட் ேட நீ
பிரான்ச் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட
விபவ வ ஷம் - கார்த்திைக மாதம்
----------------------------------------------------------சூசீபத்திரம்.
==========
------------------------------------------------------------------------------------------------------படலப்ெபயர்.
பாடற்ெறாைக.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. கட ள் வாழ்த் .

25 (1-25)

2. அைவயடக்கம்

9 (26-34)

3. சிறப் ப் பாயிரம்

1 (35)

4. தி நாட் ப் படலம்.

120 (36-155)

5. தி நகரப் படலம்

135 (156-290)

6. ைநமிைசப் படலம்

51 (291-341)

7. திலீபன் த்தியைடந்த படலம்

30 (342-371)

8. பிரமன்சி ட் ெப

40 (372-411)

படலம்

9 தக்கன்மகம் ாி படலம்

40 (412-451)

10. யாகசங்காரப் படலம்

49 (454-500)
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11. மா ரப் படலம்
12. ேதவிவரம்ெப

51 (501-551)
படலம்

13. மா ரநாதர்வள்ளலாெரன்

27 (552-578)
ம் ெபயர்ெபற்ற படலம்

14. ேதவியாராதைனப் படலம்

25 (609-633)

15. தி நடனப் படலம்

21 (634-654)

16. தி மணப் படலம்

100 (655-754)

17. யாைன ாித்த படலம்

60 (755-814)

18 தலவிேசடப் படலம்

71 (815- 885)

19. க ண் ன்னியப் படலம்

24 (886- 909)

20. ேயாகவித்தமப் படலம்

27(910- 936)

21. சுசன்மப் படலம்

30 (937-966)

30 (579-608)

-----------------------------உ
சிவமயம்
சிறப் ப்பாயிரம் -1
மா ரப் ராண மரங்ேகற் வித்தவர்ேமல்
ெசன்ைனக் கவரன்ெமண் நார்மல் பாடசாைலத் தமிழ்ப் லவர்
திாிசிர ரம் ேசாடசாவதானம் சுப்பராயெசட் யார் இயற்றிய
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
சீர் த்த பல்வள மல்குெப ம் ங்கு யிற் ெசழித் வாழ்ேவ
ேனர் த்த கனதனவா ன த்தவைரத் தானாக்கு மியல்பின் மிக்கான்
ேபர் த்த ேசாணாட் ேவளாளர் குலதிலகன் பிறங்கு சீர்த்தித்
தார் த்த ைசவசிகா மணிசுகுண சிதம்பரமா றவத்தில் வந்ேதான்

(1)

மாேம பல்கைல
ண்ணறிவிற் கற் ணர்ந்த வாய்ைம ேதர்ந்
ேம மன்னவர்தங் கண்மணியா யதிகாரப் ெபா வின் ேமவித்
ேதேம கண்ேணாட்ட தற்பலநற் குணத்தா ஞ் சிறந் வாழ்ேவா
ேனாேம
அகேழ
கேழ

மந்திரெமன் ேறா சர வணபவப்ேப

ற்ற வள்ளல்

மணிப் ாிைச யாேண சிராப்பளியி னகத் ேமாவா
ெமனதிதயத் தகத் ெமன் மிைடயறா ைறேவான் ெமய்ைமப்

(2)

4
கேழ
திகேழ

நயவி லன் ெபாைறேய

மி ங்குணத்ேதான் வனி மீ

மீனாட்சி சுந்தரநா வலேர

சிந்ைத ேயார்ந்

(3)

ன்னியபா வலர்களிப்ப யற் தி மயிலா
ைறப் ராண
மன்னியமான் மிய ம்தன் ெசாற்சிறப் ம் ெபா ட்சிறப் ம் வயங்கத் ேதர்ந்
மின்னியேப ர ள்வள்ளல் சந்நிதியி யாவர்க ம்
ம்ப ேமவி
நன்னியமந் தைலெய ப்ப வரங்ேகற்

வித்தளவா நலம்ெபற் றாேன

(4)

சிறப் ப்பாயிரம் - 2
இப் ராணம் ெசய் ங்காைல பசாித்தவர்ேமல்
ெசன்ைனப்ப்ாீசர்மிஷன் பாடசாைலத் தமிழ்ப்பண் தர்
ெதய்வசிகாமணி த யார் இயற்றிய
க வி த்தம்
ேசதன்வாழ்க்ைகயர்கள்ெசறிதிகழ்மா ரத்தமர்வான்
ேகாதைமயெவாண்ணாதகூட ைடக்ேகாத்திரத்தான்
மாதயவான்ேகாவிந்தவள்ளறவத்தினி தித்த
ேமதைகயமிகுகுணத்தான்ேவங்கடாசலமகிபன்

(1)

நல்லகுணவிபவத்ேதானல்லெநறிவ வாேதான்
பல்ல ெலா ங்குணர்ந்ேதான்பல்ல ெலா ங்கியற் ம்
வல்லனாெரனவல்ேலார்வயங்குறேவார்ந்திைனயெனனச்
ெசால்லவ மீனாட்சிசுந்தரநாவல்ேலாேன

(2)

யசீர்மயிலா
ைறப்ெப மான்மான்மியமாம்
பாயபாயிரமாதிைநமிசத் ப்பண்ணவர்வந்
ேதய சைன ாிதலீறாகப்பாடள
ேநய ட

பசாித் நிரம்

கழ்ெபற்றனேன

சிறப் ப்பாயிரம் - 3.
இப் ராணம் பதிப்பித்தவர்ேமல்
கும்பேகாணம் ேராவின்சியால்கல்லீ தமிழ்ப்பலவர்
தி சிர ரம் தியாகராசெசட் யார் இயற்றிய .
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.

(3)

5
ெபான் த்தமயிலா
ைறெய மா ரநகர்ப்ெபா ந் வாழ்ேவான்
ெகான் த்தவனவரங்கக்கு வாழ்க்ைகப் வ ைடக்ேகாத்திரத்தான்
மன் த்தகார்காத்தார்குலதிலகன்
கப்பவள்ளன்ைமந்தன்
ெறன் த்தகல்வியறிெவா க்க*நீயகுணங்கூ த்திரண்டாற்ேபால்வான். (1)
-----------உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
மா ரப் ராணம்
கட ள்வாழ்த்

(1-25)

அகத்தியவிநாயகக்கட ள்
* ேம
ேதேம
பாேம
மாேம

தன்ன யார்தைமவிளக்கி ந்தி க்ைக ணர்த்தல்வல்ல
ெப ங்க ைணயாளெனனெறாிப்பமைறத்தி நாமங்கள்
பலவி குக்கவகத்தியமால்களிெற ம்ேபர்பாித் நா
மயிலா
ைறத்தளிவாழ்ெப மாைனவணக்கஞ்ெசய்வாம்

*அ யாைரவிளக்கஞ்ெசய்

ேதவர் த யயாவாி

ந்தி

யி ப்பச்ெசய்தல்ேதான்ற, விநாயகக்கட ள் தி நாமம் பலவி க்க ம்,
தம

தி ப்ெபயர் ன், அ யார்ெபயர்ெகாண்டாெரன்ப

*

ம், அ

ம், யாைன ம்

த மாகிய ேப

க த் .

வங் ேகாடலால்,

அதற்ேகற்பப் ெபாிய விநாயக ெரனத்தி ப்ெபயர் ண் , அத்தி
ேகற்பப் ெபாிய ேகாயி

ெல ந்த ளினாெரன்ப

விற்

க த் .

(1)

ெபாியவிநாயகக்கட ள்
*மன்னியேப
ன்னியேப
மின்னியேப
பன்னியேப

வாய்ந்தமதாசலமா
ேமக்குமறாத *நாேம
வாய்ந்த தத்தின கிழக்குந்ேதாய்தற்ேகற்ப
வாய்ந் ெபாியவாரணெம ம்ேபர்விளங்கப் ண்
வாய்ந்தமாமயிைலத்தளியம ம்பரன்றாள்ேபாற்றி

*நாம் அச்சம் "ேபநா

ெமன வ உங்கிளவி, ஆ

ெதால்காப்பியம் உாியியல், 49 சூத்திரத்தா

ைற

ன்

மச்சப் ெபா ள்"

ணர்க.

வதானியீசர்
சீர் த்த ைமயா ம் *அைமயா ந்ேதாட்சசிேசர்ெசல்வேவந் ம்
பார் த்ததி வா ம்ெப வா ம் கழ்பர பண் வா ங்
கூர் த்தேவேனா ந்ேதேனா மலர் * இைறப்பக்குறித்தநல்கி
ேயர் த்தமயிலா
ைறயம ம்வள்ளலாாி தாள்ேபாற்றி

(2)

6
* அைம,

ங்கில்

* ேதேனா மலர் வண்டாரா மலர்

(3)

சூதவேனசர்
இச்ைசயறி
ெதாழிலாய்ப்பைரயாதியாதியாெயண்ணிலாத
விச்ைசெசயாரணி தலாய்ச்சத்திவிந் வாதியாய்ேவறாயின்
மச்ைசயிணிேதாம்பி வானளவாதக ைணயிற்பல்லண்டமீ ம்
பச்ைசமயில்ேபாற்ெற க்கமாவ

ற்றி ப்பாைரப்பரவிவாழ்வாம்

(4)

அபயப்பிரதாம்பிைக
பர பிறரபயவரதம் ைனந் ம்பாவைனயாம்ப யானாண
ர மிகுமைவமலர்க்ைகயைமத்தைமத்தப யகில யிர்க்குமாற்றிக்
கர தவிர்தரவைனய பயேமதி ப்ெபயராய்க்கதிர்ப்பப்
ற்
றர மதி ைனவார்பாலமரஞ்சனாயகிதாளைடந் வாழ்வாம்.

(5)

இ
ம
பரந்தமலர்க்க ங்குழ ஞ்ெசவ்வா ம்ெவண்ணைக ம்பசுேவய்த்ேதா ஞ்
சுரந்தவ ள்ெபாழி மி விழி ெமழில்வழி க ந் ைணப்ெபாற்ேறா ங்
கரந்ததி விைட ெமாண்ெசம்பட் ைட மங்கலப்ெபாற்க த் நா
மிரந்தவ க்க ளஞ்சனாயகி

ரப்பத மிைறஞ்சிவாழ்வாம்.

(6)

ம யி ல ம் ைம.
வாவிெபா பிரமவனமா ரெம ெமா ேபர்ம விேயாங்கத்
வியன ணராத
ச்சரபெமா மயிலாத்ேதான்றியாங்கு
ேமவியமர்த விடபமரங்கமாநடம் ாியவிைழந் ேநாக்கி
ேயாவிெயலாம்* னமகிழ் த்தமர்ந் ெதா ம்பசுமயிைல ன்னிவாழ்வாம்.
* னமகிழ், மயி

வங் ெகாள்ளாைமக்கு

*வான் த யைவ, ஆகாய த

ன்னேம தி நடனங்கண்ட மகிழ்ச்சி.

யதத் வம்.

(7)

ச பா நா ய க ர்.
மா வானைகேநாக்கநா வானவர்பல ம்வணங்கிவாழ்த்த
வான்ெபாழிவெதனப்பா வான் லவர் தி ைரப்பயா
நீ வான் த யைவகேளா *வான்வளிெபா வல்*நீத்தானந்தங்
கூ வானம்பலத் ளா வான்குஞ்சிதத்தாள்குறித் வாழ்வாம்.
*வான்வளிெபா வல், ஆகாய ங்காற் ம்ேபாலத் தத் வங்கேளா ,
அேபதமாவி க்ைக.
சி வ கா மி ய ம் ைம.
கர ன் ம யிரண் ஞ்சி ட்
தைலந்ெதாழி ங்கதிப்பவாற்றச்
சிர ன் நான்கு ளார்ேச ப்பெவண்
வல்ெசவ்வாய்த்ேதாற்றிப்

(8)

7
ர ன் ெமாித்தார்ெசய்நடங்காண்டல்*அ வ க்கப்ேபாதல்*ஆய
திர ன் மிரண்ட க்கும்விைன தலாம்பராபைரதாள்ேசரந் வாழ்வாம்
*அ , காண்டைலக்குறித்த குறிப் விைன ற் ப்ெபயர்.
*வ க்கப்ேபாதல், காட்டல்.

(9)

தட்சணா ர்த்திக்கட ள்.
மான்மலரவன் ன்ேனார்ெதான் தெலனவ த்தற்ேகற்பச்
சூன்மலர்க ைணயாேலார்ெதான் தல்*அமர்ந்தான்மாக்கள்
கான்மலரடங்கு ண்ைமைகமலர்க்காட்சியாேல
தான்மலர்தரத்ெதாிக்குந்தம்பிரான்சரணஞ்சார்வாம்.
* ெதான் தல், ஆல .

(10)

வயிரவக்கட ள்.
ஓங்குெசாற்பைட ன்னஞ்சுெமாள் கிர்ப்பைட ந்ேதசு
ங்குசக்கர ன்னானெவம்பைடயஞ்சுமஞ்சுந்
தாங்குசூற்பைட ங்ெகாண்ேடார்தைலக்கலெநய்த்ேதாேரற்ற
பாங்குேசர்வ கப் த்ேதள்பதமலர்க்கன் ெசய்வாம்.

(11)

அகத்தியவிநாயகக்கட ள்.
உயர்திைண மஃறிைண மாயெவா தி
வ ற் ேம ம்
ெபயர்வில்க ைணக்கிணங்கவவ்விரண் திைண யி ம்ேபணித்தாங்க
லயர் லகந்ெதாிப்பவிளமதி
வர
யலங்கத்தாங்கி
மயர் தப ற்றி க்குமகத்தியவாரணத்த கள்வணக்கஞ்ெசய்வாம்.

(12)

குமாரக்கட ள்.
ெந வைரவிற்பவளெவாளிவைரையக்கூ ெசய் நில மண்டத்-ெதா வ
ைரவி யிர்க்கு டன் த யதன்கூ ெச ெமா ேவல்ெகாண்ேடார்-ெகா வ
ைரையக்கூ ெசய் கடன்மா ங்கூ ெசய் ெகா ம்பக்கஞ்சார்ந்-த வைர
யிற்ெபா மயின்ேமற்ெபா த ேசவகன்மலர்த்தாள த் வாழ்வாம்.
நந்திேதவர்
வண்ணம்ெபா
விண்ணம்ெபா
தண்ணம்ெபா
ெரண்ணம்ெபா

(13)

ேம மால்வைரையேம நைசயினர்சீர்
மிளாவிரதேமவெலனமான்மறியிெனா
ங்ைகப்பாமற்சா ம்வி ப்பரறி ைடேயா
ந்தைனச்சாரவி க்குெமா வன்பதம்பணிவாம்.

இடபதீர்த்தம்.
நதிநத நதிபதி *நபப் ன மற்
ளநாரம்யா ந்
திெக வப்ப ந்தா த்தாமீட் ம்பாவெமலாந்ெதாைலத் ப்ேபா ங்

(14)

8
கதிய ணின்மலமாகி யிேராம் கேவரன ள்கன்னித்தீர்த்த
மதிெசய் லாத்தீர்த்ெம மிடபதீர்த்தத்திைனயாம்வணக்கஞ்ெசய்வாம்.
*நபப் னல்-ஆகாயகங்ைக

(15)

தமிழாசிாியர்.
மயிைலநிகரஞ்சாயன்மங்ைகெயா ம ள்பரப்பிவாேனார்சூழக்
கயிைலயமர்ெப மானி ேலாபா த்திைரெய ம்ேபர்க்கற் வாய்ந்த
குயிைலய ெமாழிெயா ஞ்ெசந்தமிழ்பரப்பி னிவர்குழாங்குலவிச்சூழ
ெவயிைலவி மணிப்ெபாதியத்தம ெமா

னிவரன்றாண்ேமவிவாழ்வாம்.

(16)

தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனார்.
தமெரா ெவள்ளநீந்தத்தவ யன்ெற நாளரற்றி
யமர்ெகா ங்கைணெயான் ய்த் வ ந் மாலவன்ேபாலா
தமெரா ெவள்ளநீந்தநாவாய்க்கட்டவிழ்த் த்தாவா
தமெரா பதிகஞ்ெசவ்வாய்மலர்ந்தவர்கக ைமெசய்வாம்.

(17)

தி நா க்கரசுநாயனார்.
ெப மணிநிறத்தைமத் ம்பிறங்குெபான் டம்பிற்ேபார்த்
ெப ங்காவல் ண்ேடார்ந் றங்குமாயவன்ேபாலா
ெப மணிெபான்ெனலாங்ைகப்ேப ழவாரத்தாற்ேசா
றம்விட்டானந்த றக்கஞ்ெசய்பவர்தர

ள்வாம்.

(18)

சுந்தர ர்த்திநாயனார்.
எண்ணிமாலயன் ன்ேனார்குற்ேறவல்ெசய்ெப ம்ேபெறன்
நண்ணிநா ய்ேவாெமன் நா ங்காத்தி க்க ள்ள
ண்ணிய தல்வன்றாேனேபாந் குற்ேறவல்ெசய்ய
வண்ணியேதாழைமப்பாலைமந்தவர்க்கன் ெசய்வாம்.

(19)

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள்.
பரமைனப் றந்தழீஇ ன்பாற்சுவ
த்தாள்ேபாலா
ரவகந்தழீஇயன்னான்மன்சுமந் ழன்ற ெயான்ேறற் க்
கரவின்ேமல்கீழ்பின்ெனன்னக்கைரத ெமா
ப்பா ந்
திர

சுவ ெகாண்மார்திகழ்ந்தவர்க்கன் ெசய்வாம்.

(20)

தண்டீசநாயனார்.
பாதகவரக்கற்ெகான் ப பழியைலக்கப்பட்
ேநாதகவைடந் தீர்ந்தேநான்சிைலயிராமனாண
ேமதகவந்தணாளனா யிர் யமாய்த்
மாதகவைம

த்திம வினார்சரணஞ்சார்வாம்.

(21)

9

அ பத்
ன் நாயன்மார்.
தைகெப
ண்ைமவாய்ந்ததஞ்சாித்திரேமயாய
ெதாைகவைகவிாிேயார் ன் ந்ெதா ெபாிேயார்க்குச்ெசாற்ற
பைகதவிர்குரவனாவான்படர்சைடப்பிராேனயாக
நைகெகா

ம பான்

வர்ந மலர்ப்பாதம்ேபாற்றி.

(22)

பஞ்சாக்கரேதசிகர்.
விைனெயா மி ளனாதிேமவியெசயைலநீக்கி
யைனயி
யிர்க்குநல்கியாவ
ைறக்கண்ேமய
தைனநிகர்நமச்சிவாயகு பரன்சரணஞ்சார்ந்தார்
ைனமலர ெயன்ெசன்னிக்கணிெயனப்ெபா

மன்ேற.

(23)

கு வணக்கம்.
வ வகிர்க்கண்ணாராைசவைலப்படார்ெசறிேகா த்தித்
ெதா கட லகேமத் ஞ்சுப்பிரமணியேதவ
ெனா கலந்தமராநிற்குெமா வனம்பலவாணப்ேபர்
ெகா வ சிவெனன்ெனஞ்சங்ெகாண்டனன்குறிப்பெதங்ேக.

(24)

மற்ைறய யார்கள்.
மன்னியமாமயிலா
ைறத்தளி ள்வள்ளலார்வயங்குசீர்த்தி
பன்னியநா ைடயரகம்ப த்ெதாண் ெனறிநிற்ேபார்பர நீ ந்
ன்னியகண்மணித்ெதாைட ைமந்ெத த் ம்ெபா ளாகத் ணிந்ேதாராய
ன்னியவிந்நியமெரவராயி
1. கட ள்வாழ்த்

மற்றவர்சரண

க்ெகாள்வாேம.

(25)

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம்.25
------------2. அைவயடக்கம். (26- 34)
தண்ணியநீராவ தண் ைறநமச்சிவாயகு சாமிெபாற்றா
ளண்ணியசிந்ைதயன்ெகௗாிமா ரப்ெப மான்கட்டைளேமற்ெகாண்
ண்ணியேமன்ேம யரவளர்ப்பவனற்குணசீலன்ெபாைறயிற்கூர்ந்ேதான்
மண்ணியமாமணி த் க்குமார னிவரன ட்ேகார்ைவப்பா ள்ளான்.
வடெமாழியி ந்தெதய்வமா ரமான்மியத்ைதத்
திடெமாழிெபயர்த்ெத த் ச்ெசந்தமிழ்ெமாழியா ன்பம்

(1)

10
படெமாழிெயன்னவன்னான்பணித்தெசான்ம த்ததற்கஞ்சித்
தடெமாழிப் லவர் ன் சாற்றிடத் ணிந்ேதன்மன்ேனா.

(2)

நன்ெமாழியைமந்தசான்ேறார்கூ மந்நக ள்யாெனன
ன்ெமாழிெகாண் ேசறல் வனங்கெள த் ப்ேபசும்
வன்ெமாழியைமந்தசாதிமலர்பயி டத் நன்ைம
யன்ெமாழிெயா வெனால்லாவ க்கங்ெகாண்டைணதல்ேபா

ம்.

(3)

தண்ணியவிமயப்பச்ைசமயில்ெசய் சைனதழீஇய
ண்ணிய தல்வன்காக ைச ந்தழீஇயவாற்றா
ெலண்ணியெபாிேயார்ெசய் மினியபாேவற்றேலா
கண்ணியஞானமில்ேலன்பாட

ங்ைகக்ெகாள்வானால்.

(4)

இைலமலர்தாங்கப்பட்டவி வ மிைறஞ்சும்ெவள்ளி
மைலயவன்ெப ைமக்ேகற்றபாக்ெகானின்வாய்ப்பாட்ெடன்னிற்
ைல ைடத்ேதா ம்பாம் ம் ன்றைலத்ெதாைட ெமன்
மைலவின்மற்றைனயாற்ேகற்றவாைட ணாேமாெசால்லீர்.
நன்ெமாழியிய

(5)

ணர்ந்ேதார்நாயிேனன் கன்றபாடல்

*அன்ெமாழியாவேத ம் *அல்வழியாவேத ம்
ன்ெமாழிப்*ேபா ேய ம்ேவற் ைமெபா ந்திற்ேற
வன்ெமாழி கன் தள்ளலாவேதார்வழக்கு ண்ேடா.

ம்

*அன்ெமாழி- தீயெமாழி, *அல்வழி-தீயவழி, *ேபா - உட்ெபா ளின்ைம

(6)

பரசிவ ராணெமன் ம்பத்திசற்ேற மில்லார்
விர வகுற்றெமன் விளம் வெரவர்ெசாற்றா
மரவணியைனயானிந்ைதயைறய ந் ணி மந்தக்
கரவெரன்கவிக்குற்றங்கழறேலாாி ம் தன்ேற.

(7)

வாாி ட்கலந்த ன்னீர்வாாிதிநீேரயாகுஞ்
சீாியபயங்கலந்ததீர்த்த ம்பாேலயாகும்
ேவாியங்க க்ைகயண்ணன்மான்மியம்விரவாநின்ற
ாியனாெமன்ெசால்

ம் னிதமாய்ப்ெபா

மன்ேற.

(8)

ஒ ங்க ல்குரவனாகி ண்ைமேபாதிக்குமம்மா
ென ங்கணக்குணராெரல்லாநிகழ்த குரவெரன்ேறார்
ப ம்ெபயர் ண் மண்ேமற்பயில ம்ெவ த்திலான்ைக
வி ந்திற ணராெரன்ெசான்ேமலவனாரானார்நா

ம்.

(9)

11
2. அைவயடக்கம்

ற்றிற் .
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--------3. சிறப் ப்பாயிரம். (35)
ன் திைரக்க ங்கடல்சூழ்
க மயிலா
ைறப் ராணம்
பன் வடெமாழிநின் ெமாழிெபயர்த் த்ெதன்ெமாழியிற்பா த்தந்தா
ன் சிவஞானகைல தலாயபல்கைல ெமா ங்குேதர்ந்ேதான்
மன்

திாிசிர ரம்வாழ்மீனாட்சிசுந்தரநாவலவேறேர.

3. சிறப் ப்பாயிரம்

(1)

ற்றிற் .
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--------------4. தி நாட் ப்படலம். (36- 155 )
அர வார்சைடெயம்வள்ளலா யிர்ப்ெபா ட் வாசக்
குர வார்கூந்தற்ெசவ்வாய்க்ேகாற்ெறா ேயா ம்ைவகும்
பர வார்மயிைல ன்னாப்பஃறலந்தன் ட்ெகாண்
விர வார்ேசாழநாட் ன்வளஞ்சிலவிளம்ப

ற்றாம்.

(1)

வி ட்ப மம்ேபா ம்
ட ட்
மால்ேபா ங்
கா
ட்கற்பம்ேபா ங்கைலக ண்ஞானம்ேபா
மாவி ட்சுரரான்ேபா மறத் ளில்லறேமேபா
நாவி

ண்ெமய்ந்நாப்ேபா

நாட்

ட்ேசாழநா .

(2)

ேமக்குநீர்கிழக்குநீெரன் ைரயி நீ ேமன்ேம
லாக்குவாய்ப் ைடயதாயவிலங்க மதனினின்
தாக்குமாவாராநின்றதண்ணீ ம்வ
தீர்த
னீக்குமாநக ெமன் நிரம்ப ள்ள ேசாணா .

(3)

குன்ற ல்விைள ெசய் ங்கு க ந் ற
ண்ட
நன்றறிபவ மந்தணாளர் ன்னாயிேனா ந்
ன்றவன்கலத்திற்பண் களிற்ெபா ெடாகுக்கும்வாழ்க்ைக
யன்ற லா ஞ்ேசரவைமந்த வளவநா .

(4)
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ெப ம்ெபா
ைடைமயாேலயாவ ம்ெபட்பதாகி
ய ம் ேமார்ேக மின்றியாற்ற ம்விைளவதாகி
வ ம்ெபாைறயைனத் ந்தாங்கிமன்னவற்கிைற
ன்ேபாற்
ற ம் க ைடயதம்மாதவாப் கழ்ச்ெசன்னிநா .

(5)

மயின் த
வந்தாங்கிமைலமகளாயவன்ைன
பயில ம் * மந்திரங்கள்பல்லெகாண் ழிேயாங்குங்
கயிைலெயம்ெப மான்ேமவிக்கலப்ப ந்தவஞ்ெசய்தன்றா
ெலயில்வைளநகரெமங்குமிையத மபயநா .
* மந்திரம் - ேகாயில்

(6)

ேநாக்கியவிடங்கெளல்லா வல ந்தலங்களாகத்
ேதக்கியதீர்த்தமாகச்சிவ ங்க ர்த்தியாக
வாக்கியதவத்தானா மைடந்தவர்க்கறெமன்ேறா ம்
பாக்கியமாக்கிேம

ய்ப்ப

ெசன்னிநா .

(7)

மைறெநறிதிறம் வாைரயாகமமறவியாைர
ைறதபெவா குவாைரெமாய்பழிப்ெபா ள்ேவட்பாைரக்
குைறயறவி ந்ேதாம்பாைரக்குறித்தனெகாடாைர க்க
ணிைறய

சியாைரயில்ல கிள்ளிநா .

(8)

தி மிகப்ெப கலாேலதீயெவம்பசி ங்காலப்
ப வர ன்ைமயாேலபா றாேநா மன்னற்
ெகா வ ம்பைடயினாேல டற் ெவம்பைக மில்ைல
தி நிலம் கழநா

மிையந்தெசம்பியர்தநா .

(9)

தைலயைமெசன்னிநா தவாவகளங்கநா
நிைலெப மபயநா நிரம்பியவளவநா
ெதாைலவிலாப்ெப நீர்நாெடன்றின்ன ஞ்ெசால்லப்ெபற்
மைலவிலாப்பயன்ெசய்நா மற்றி ேபாெலான் ண்ேடா.
ேவ .
ெபாங்குெவண் ைரக்கங்ைகேமற்படர்ந்த ேபாலத்
தங்குெவண் கில்வான்வழிப்படர்ந்திைறச்சயிலம்*
* ங்குதண்கடற் னல்ெகாளீஇக்க நிற ற்றி
யங்குநின் காளிந்திேபாந்ெதன்னவானைணந்த.
*இைறச்ைசலம்-சிைறைய ைடயமைல

(10)

13
* ங்கு-

ழ்நற்ெபா

ணர்த்

தனிைலத்ெதாழிற்ெபயர்

(11)

வாாியஃகுமாமால்கு த்ெத திறமதிக்கின்
ேவாியந்ெதாைடத்தம்மிைறயாகியேவந்தன்
ாிெவம்பைகவைரயமாிடங்கண்
ற்றிச்
ேசாாிசிந்திடப்பைறயாிவான்ெசய ைண ம்.

(12)

விதிக்குமாற்றல்ெசய்* க
கில்வானளாய்மின்ன
திக்குமங்கதிர்காளிந்திெய ெமா ேதாைக
மதிக்குேமனியிற்ெபாற்பணி ைனயமற்றைவதாங்
கதிக்குமாறவண்ெமய்நின் மின் தல்க க்கும்.
*விதிக்குமாற்றல்ெசய்-பிரம

க்குஞ் சி ட் வ குைற ம்

(13)

ற் சூற்ெப ங்ெகாண்டல்கள்வானின்
ழங்க
ெலற் ெதண் ைரநதிகளின்விளக்கமிக்கிையத
ற் லாங்கதிர்ப்பால்வ தன்சிறப் ன்னி
மற் ேமற்படர்காளிந்தி ழங்குதன்மா

ம்.

(14)

மீ
யபேயாதரம்ேவனில்ெவப்பழிய
ேமா வாெமன னிதரல்கூற்ெறா ம்பிறந்த
மா மாநதியாத ற்காளிந்திமாறாத்
தீ ேநாக்கு தண் க்க யல்வ சிவ

ம்.

(15)

க நிறங்ெகாள்காளிந்திேயார்பாதியிற்கலப்பப்
ெபா வில்குங்குமம் சிடப்ெபா த
தல்ேபால்
ெவ வில்வானகெமங்க
யேமக
ெமா வில்வாங்கிய

க ங்ேகாைடேபாெயாளிப்ப.

(16)

உள்ளமாநதிபல்ல
ெப ெவப்பங்
ெகாள்ளேவனில்ெசய்ெகா ைம ட்குறித்தகாளிந்தி
ெமள்ளெமய்ெவயர்த்திடெவயர்நிலத்
ழ்ந்ெதன்னத்
தள்ள ம்பல ைறசிதறினசலதரேம.

(17)

ெவப் ேநாய்ெச ம்ேவனிைல ட் வெனன்
பப் காளிந்திபல்வழிக்ெகாண் பாாிறங்கு
மப்ெப ந்திறெமனவள்ளலார ெளன்னச்
ெசப்ப ஞ்சலதரம்ெபாழிந்தனெச மைழேய.

(18)
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மைலகெளங்க
நிைலகெளங்க
தைலகெளங்க

ம் ெபாழிந்தன மரஞ்ெச றிகான
ம் ெபாழிந்தன நிரம் கா ேலாைடத்
ம் ெபாழிந்தன தாைழயங்கழிசூ

ழைலகெளங்க

ம் ெபாழிந்தன வள்ளியர ள்ேபால்.

(19)

ெசய்யேகால்வ யரசு சீர்த்ெத த காைல
ெவய்யேகா ைடக்கு ம் மாய்ந்ெதா ங்கு விதம்ேபாற்
ெபாய் றா கில்ெபாழிந்தநீர்பர
காைல
ெயய் றாவிைளத்ெதா ங்கினேவனில்ெவப்ெபங்கும்.

(20)

ெகாண்டலாகிய க ணியகுலத்திளங்கன்
கண்டல்ேசர் னற்கடெல ங்ெகௗாிதன் ைலப்பா
ண்டல்ெசய்த ம்பாமைழெபாழிதலாெலாழிந்த
மண்டல்ெகாண்டதீேவனில்ெவப்ெப

ம்பரமதேம.

(21)

வைரநிரம்பினவ விகான்யா பன்மரஞ்சார்
தைரநிரம்பினேவாைடகாேலாிகடவாச்ெசய்
நிைரநிரம்பினெநய்தலங்ைகைதசூழ்ேவ த்
திைரநிரம்பினசி மணற்ேகணிமிக்கூறி.

(22)

தைரயடங்க மைழெபாழிெவள்ளநீர்தவழ
ைரசிறந்தைபம் ற்களங்குாித்தனெவா ங்கு
ைரந ங்குழன்மண்மகள்ெவப் ேநாய்தீர்ந்
ைரெசய்ைபம்படாங்குளிர்தபப்ேபார்த்த ெபா

ம்.

(23)

விண்டபல்கமர்ெவள்ளநீர் குதரெவான்றிக்
கண்டேதெமலாேமல்வழிந்ேதா மாகா ங்
ெகாண்டனீர்தைரக்ேகயன்றிப்பாதலங்குறித்
மண்டனீதியன்ெறன் ேமாக்க ப்ப மான.

(24)

ெகா மரம்கண் ற்பல் யிர்க நிைலகூட
விலா கில்ெபாழித
வனமாழ் ந்நீர்ப்
ப யடங்க ம்ேபார்த்தைமேநாக்கியப்ப க்ேகா
ெரா வில்வான்ெபயர் வனெமன் ைரத்தனகுரேவார்.
குறிஞ்சி.
நலம்விராவியெபான்னிசூழ்ேசாழநன்னாட் ப்
பலம்விராவியமைழவளம்யாவேரபகர்வார்

(25)
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குலம்விராவியைவந்திைணவனத்

ங்குறித்த

லம்விராவியகுறிஞ்சியின்வள தற் கல்வாம்.

(26)

ஈன்றதந்ைதலாழி க்ைகயினினெமனல்குறித்ேதா
சான்றவன்ைனையத்தந்ததன்குலெமன்ேறர்ந்ேதா
வான்றகாத
யிர்த்தவாிடெமனலறிந்ேதா
ேதான்றமந்திரங்ெகாண்

ம்ேவள்வைரேதா ம்.

(27)

ேகாலவள்ளியாெரா குகனமர்த குணத்தா
னீலமாமயிலாவயினம வநீங்கா
சாலமற்றைவதைழவிாித்தா மாறாங்கு
ேமலைமந்தவிண்ேவந்த

ர்க

கில்விர ம்.

(28)

எங்கள்சாதியிெலான்
ன்வளர்த்தினிெத த்த
திங்கள்வா தற்ெறய்வதப்பி ணர்ெசல்வன்
ங்கமாாிடத்தகன்றிேடாெமன் சூழ்ந்தாங்குப்
ெபாங்க ம்மதம்ெபாழி வாப்பலவவட்ெபா வ.

(29)

மைறயினந்த ந்ெதாடெராணான்ம கனாய்ம
ைறெதாிந் பசாித்தல்ேபான்
வ ேவட
ாிைறெகாள்சந்தகில்விைரெய ம்ப ெயாியி வார்
நிைற ணாக்ெகாளெந ங்குரற்ெசந்திைனவிைளப்பார்.

(30)

அறவனாகியகுமரேவட்காட்ட மினிய
நறவேமன னி ெயா கூட்
நயந்
குறவ ட்ட ங்குறித் நாேடா
ய்த்தீட் ம்
றவ ற்பலவிடெமலாம்ேபாய்ப் கூஉவ மீ.

(31)

ஒ மடங்க ெமா மதைல
ன் டன்
ெபா தழிந்தனவழிப ற்ெபா
ளெதன்ேற
யி நிலம் கழ்குறிஞ்சிேவ ைறவன்மந்திரத்ைத
ம

நண்ெபா சூழவமடங்க

ங்களி ம்.

(32)

ஊ மாதர்பாலங்குைறந் ன் வார்விைனையச்
சா மண்ணல்பாற்றாழ்தலல்லாற்பிறதாழார்
நீ ேவங்ைகேயாடமர் ாிதிறத்தினானிறத்திற்
கூ பல்வ வன்றிேயார்வ விலார்குறவர்.

(33)

16

ஊ ம்வான்மதிகாந்தைளப்பாந்தெளன் ன்னிப்
ேப மாெலா சாெராளிபிறங்குெசம்மணிையச்
சா ந்தீெயன ளியேமா
ெமா சார்ெமய்
ேத ந்தன்ைமவாரவி ற்ெசறிவனபலேவ.

(34)

நீலமாமணித்
கல்கீழ்ப்ப தாநில
ேகாலமாமதிேம றந விராக்குலவிச்
சாலேம யர்ேசாதியந்த நிற்ற
வர்
மாலவா

ாீஇச்சிவபிரானின்ற மா

ம்.

(35)

கைரயி ம்பினா றா ளர்ெதா வ கவைல
ைரயிலாதவர்விைளத்த

ம்ேபாக்க ம் #கவைல

வைரயின்மற்றவர்ப த ம் # மாதாக்கவைல
கைரயிலாவவர்க்ெகன் மில்லாத ங்கவைல.
# கவைல, திைன, # மாதரக்கவைல, ெபண்கள

கண்ணாகி யவைல

(36)

குன்றவாணர்தங்குறிச்சிசூழ்ேவ
ஞ்ெசன்னி
ெயான்றைவத்தி மைண மற்றவர்தெமாள்ளிைழயார்
நன்றவா ைக லக்ைகநகுதைலச்சீப்
மன்றநாெடா மாவனயாைனெவண்ம ப்ேப.

(37)

ெபாங்குெசம்மணிவிலங்க மரகதப்ெபா ப் ந்
தங்குகற்கு ச்ைசல
லெகலாந்தைழய
ெவங்கும்வாள்வி
த்தைலயி ம்ெபயர்கிாி
நங்குதீெர ம்ேபாங்க

நயந்த

குறிஞ்சி.

(38)

அர
ண்டநம்பிரானமர்சுந்தரப்ெபா ப் ங்
குர
ண்ெடா குமரேவள்ெபா த குன் ம்
பர மற்ற ந்தன்னகம்ெபா தரப்பைடத்த
ர ேசர்ெப ங்குறிஞ்சியின ந்தவெமான்ேறா.

(39)

ல்ைல.
விண் வாதியர்ெதாழப்ெபா ெவற்றிேவ ைறேய
மண் தற்கிைறயாக்கு வா ெமாண்குறிஞ்சி
யண் பலவளத்ெதவ ைரத்தனமினியைறவாம்
வண் கிண் பன் ல்ைலசூழ்நிலப்ெப வளேம.

(40)

17
ேவ .
பாயபலெப ம் வனப்பகுதிெபா க்க ந்ேதாம்
மாயன்மதித்திசுசிறப் ட்சிறப்பாகவனேமாம்பிற்
யதிைரப்பாற்கடேலாைவகுந்தத்ெதால்பதேமா
வாயவனமிைவக்கதிகமாகுெமனில்வ ம்பழிெயன்.

41

விைரமலர்ெசற்றித க்கண்மிகச்ெசறி ம்ெப வனத்ைதத்
திைரெயறிபாற்கடெலன் ெசப் வதற்ைகயமிைல
வைரவில்பசுக்கன் ட் ம த்தலநின்றிழித்தி பால்
ைரயில்ெப க்ெக த்ேதாங்கப்ேபாற்றிமால்வசித்த னால்.

42

அண்டர்குழாம்பலசூழவாங்காங்குமலர்காயாக்
ெகாண்டெப ஞ்சா பத்தவரமர்ேகாலந்ெதாிக்க
வண்டைட ந்தண் ழாய்மாயனினிதமர்த னாற்
கண்டவனம்ைவகுந்தெமனக்கைரதற்ைகயெமவன்.

43

மைழம த்தகாலத் ங்காயாவாய்மல்குதலாற்
றைழமலர்ெசய்காயாெவன்ெபயர்ெபற் த்தைதயவற்ைற
விைழத ைபந் ழாய்சூழ்வேமயமாறம்பாற்ெகாள்
குைழ ம்விைழ ணர்ந்தைவகள்குழாங்ெகா சூழ்ந்தைமமா

ம்.

44

ெகா யிைடயாய்ச்சியர்திரட் க்ெகாண்டசுைவநவநீத
ெமா வ தாழியினழல்ைவத்
க்குமணங்கவர்வதற்கும்
ப யிலவர் றிேமனிபரப் மணங்கவர்வதற்கு
ெந வனம்பன்னாசிபைடநீர்ைமெயனக்குமிழ்மல ம்.

45

திைரெய பாற்கடன வட்
த் யில்ெகாண்மணிமார்பன்
ைரயில்வனத்தாய்ச்சியாிற்ெறா ம் குந் பால்கவர்ந்
விைரதரமத்த
ண் ங்கட் ண் ம்விைழந்தமர்வா
ைரெசயவர்ைகயைளய

சுைவயாதைல ணர்ந்ேத.

46

அழன்மிைச ற்
பாறளள சு ங்கி ங்காிய
குழ ைடமின்னாாின்ெசாற்ெகாவ்வாைமகுறித்தன்ேறா
நிழ
வந்திாிந்தைனயார்நிைரவைளக்ைகமத் ைடக்கச்
சுழலைடந் ம்* அலர்கலந் ந்ேதாற்ற றக்கதறி தல்.
*அலர்-நீர்
ெதா வியர்தங்குவட்
ைலத் ைணக்ெகாவ்வாைமயினன்ேறா
சுைவெகாள்பாற்குடங்க டம்
வ ங்க க்கு

47
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ம வ கற் ைடயவர்தம்ம ங்குெலாவ்வாைமயினன்ேறா
தளவக்ெகா யைனத் ந்ெதாைலயாதவலர்ப ேம.

48

தி மகளாகிய ைழையச்ேசர்ந்தவினெமன் ைழ ம்
ெபா விலவெளா ம்பிறந்தான் ைடயம
யற்கினெமன்
ெறா வில்பல யற்குல
ாிைமகைடப்பி த்ெதாழியா
வ மணிமார் ைடமாேயான் ற்றி க்குமாவயிேன.

49

திங்க தற்றி மகள்ேசர்ெசல்வனினிேதாம்பி ங்கா
டங்கண்மலர்க்க க்ைகதைழந்தமர்த னால குறலாற்
ெகாங்களவின்மலர்ெசறி ங்கூவிளங்கள்ெபா ந் தலா
ெலங்கள்பிரான்ெசஞ்சைடக்காெடன் ைரத்தற்ைகயமிைல.

50

ெவள்ளியேகாத்திரவப்ேபார்ேம யர்ந் ேதான் தலால்
வள்ளியநீன்மணிவண்ணமால்காக்கும் றவவள
ெமாள்ளியமால்வைரகாணெவா ங்கைடந் நிற்றல்ெபா உந்
ெதள்ளியபல்பயற்ேறாங்கல்சி குன்றச்ெசறிெவாக்கும்.

51

நீலமணிகண்டனமர்ெந ங்கள நிரம் தவச்
சீலம விடேமைலத்தி க்காட் ப்பள்ளி ெமந்
கால நன்றாங்கங்ைககண்டேசாழீச்சர ஞ்
சாலவனத்தைமந்தெவனிற்றவஞ்சிறிேதாெபாிதன்ேற.

52

மன்னன் தல்வானெரலாம்வந் ெதாழவரங்ெகா த்
ன்னவெனக்கா மமர்* ற்க ர தலாகப்
பன்ன ம்பஃறலந்தன்பாற்பரம்ப ளெதனத்ெதாிந்தா
ெலன்ன
ல்ைலயின்ெப ைமெய த் ைரக்கவல் நேரா.
*

ற்க ரம் - பயரணியீசம், அ , உைடயார் பாைளயெமன வழங்குகின்ற

53

அம்ைமயார்நீழ ல்யாமமர்ேவாெமன்ற ள்ெசய்த
ெசம்ைமயார் ற்றி க்குந்தி த்தஞ்ைச தலாக
ெவம்ைமயார
ய்க்குமிைறவர்தலம்பலெவன்னில்
ெவம்ைமயார்ெப வனத்ைதவிண்

லகுநிகர்க்குேமா.

ம தம்.
குழக்கன் பின்ெறாடரக்குடஞ்சுட் ப்பலபயில
மழக்கன் குணில்ெகாண்டமால்காக்கும்வனம் கழ்வா

54

19
ெனழக்கன் நைசயாற்சற்றியம்பினாம தவளஞ்
சழக்கன் சிறி ைரப்பாம்ெபாி ைரக்கத்தகாைமயினால்.

55

ேவ .
பன்ன ம்ெப ைமவாய்ந் படர்த ைவந்தனீழன்
மின்ன நிதி ன்ெனல்லாம்பணிதைலேமவிநிற்ப
நன்னலவரம்ைபமாதர்நடங்கண் வானங்காக்கு
மன்னவன்காக்குேமன்ைமவாய்ந்த ம தேவ .
வைரதரவ தலா மாமலர்தாங்கலா ம்
ைரயில்பல்ேபதமாகிப்பலெபயர்ெபா ந்தலா
தைரயகேமாம்பலா ந்தண்ணளிநீாினா ங்

56

ந்

கைரயறப்ெப கும்ெபான்னிக க்குெமம்பிராட் யாைர.

57

மைலப வயிரங்ெகாண் வ த ன்வானேவந்த
னிைலமைலமலர்ேமலாக ையத ெனண்கணாளன்
றைலவைளசுமத்தலான்மால்க க்ைகசார்ந்தைணதலாேல
கைலமைற க ெமம்மான்க க்குநீரறாதெபான்னி.

58

மணிமயிற்றைழமால்யாைனம ப்பகின ஞ்சந்தாதித்
ணிெயாளிர்சுவணெநய்பா ைதமலர்க ம் கந்தி
யணிெக சா பல் வலங்குநித்திலத் ப்பாதிக்
கணிதமி

றலாற்ெபான்னிகலந்தபண்டாரம்ேபா

ம்.

59

இ கைர றியக்குத்திெயங்க ம்ெவள்ளமாகிப்
ெப கி ன்ென ந்தகங்ைகப்ெப க்குேமார்திவைலெயன்ன
வ ெகா வ ஞ்சாராமல்ைலெயறிந்தக கீண்
க குைபங்கடல்கலக்குங்காம ெதய்வப்ெபான்னி.

60

உைடகைரயைடத் மள்ளெரா வழிச்ெச த்தலாேல
யைடம த்தைகக்கப்பட்டவரெவனவடங்கிச்ெசன்
மிைடத ெபாறிவாய்ேதா ம்விைரந் ேபாய்ப் குமனம்ேபாற்
ைடயமர்மதகுேதா ம்ேபாய்ப் குந்த நீர்ெவள்ளம்.

61

கால்வழிேயா ெயல்லாக்கழனி ம் குந்
ன்னாட்
பால்ப ேவனில்ெசய்தபற்பலகம ெமான்றச்
சால் யர்தன்பாலாயபிளப்ெபனச்ச திெசய்
ேகால்வ மன்னரார்ப்பக்குைறய த்த நன்னீத்தம்.

62

20

சிவவியாபகேமெயன்னச்ெசய்ெயலாந்தகவிற் க்க
உவைமயில்ெவள்ளேநாக்கி வைகேமற்ெகாண்டமள்ளர்
கவல ம்பைழயர்பாற்ேபாய்க்கைடவழிதரக்கண்மாந்தித்
தவல

ழன்ேமற்ெகாண் சார்ந்தனர்பழனெமங்கும்.

63

ெப வ த் ைணக்கடாவின்பிய ற கங்கிடத்திப்
ெபா வ மதற்குநாப்பட்ெபா ந்திடேவர்க்கால்ேசர்த்தி
ம
றவிடக்ைகேமழிபி த் மற்ெறா ைகேமவ
ெவா கு

ட்ேகால்பற்றி

வரா

ப்பிமள்ளர்.

64

குடதிைசநின் மள்ளர்குணதிைசச்ெசல்ல ய்த் ம்
வடதிைசநின் மற்ைறத்ெதன்றிைசம வ ய்த்
மிடர்ெசய் ல்லாதிமாயவி ம்பைடச்சாென ங்கத்
ெதாடர்பலவிளாக்கள்ேகா

தனர்ெதாள்ளிெசய்தார்.

65

ெசறிபல யிர்காப்பாளர்சிைத சற்றைடவராயி
னறித பயன்ெகாள்வார்மற்ற தவிர்த் யர்த் வார்கள்
ெசறிபலபயிர்காத்ேதாம் ம்வரப்
சிைத ேநாக்கி
யறித

ழவர்தாங்கங்காிந் யர்த்தினர்ேமன்ேம

ம்.

66

உ ெதாழில் ாிந்தகாைலய ந்தேலா ழ்த்தறந்தா
ட விய ணர்ந் மாற்றித்தனியி மாப்ேபய்வார்ேபால்
வ வ பரம் ட் மற்றதன்ேமற்ெகாண் ர்ந்
ெகா நிலமா ெயன்னச்சமஞ்ெசய்தார்குல மள்ளர்.

67

ம தநன்னிலத் ேவந்ைதவயல்வளம்ெபா கெவன்
க
ைககள்கூப்பிக்காம மணங்கூர்ெசந்ெநற்
கு
ைளவாாிவித்திக்ெகாண்டநீர்ம நாட்ேபாக்கிப்
ப வ மள்ளேராம்ப ைளத்தனப ெதான்றின்றி.

68

உ மழப் பசிய றிந் பா ட் ேயாம் ந் தாய்ேபாற்
கு
ைள யளவ றிந் தகுதியிற் குளிர்நீர் பாய்த்திச்
ெச வ மள்ள ேராம்பச் சீம மகள்ெவற் பீன்ற
ந

த

ற் ெறன்ன விளெராாீஇப் பசந்த நன்கு.

பல்
ல்

யி ரைடய மாையப் பாலைம ேபாக ெமல்லாம்
ற வளந் நல்கும் ண்ணியப் ெப மான் ேபால

69
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நல் யற் கழனி ேமவ நாற்றங்கா னாற ைனத்
ெமால்வைகப் பறித்

நட்டா ெரான்ெறாழி யாமன் மள்ளர்.

70

ஈன்றவள் கிரக நின் ம் வி த்தியாங் கிரக ெமய் ஞ்
சான்றெவாண்
தலா ராங்குத் தாழ்ந்தன ெர தல் ேபால
வான்றபல் வய ணட்ட நாெறலா மைமயத் தாழ்ந்
ேதான்றேம ெல ந்த ேதாம் ந் ெதாழி ன ெர ந்

ள்ள.

71

ைலமி பிணி* ன்னான் கல்விையப் ெபா ந்திற் ெறன்ன
வைலத காம மாதி ய ந்தவத் திைனச்சூழ்ந் ெதன்ன
மைலமல மாைய கன்மம் வள ணர்ச் சிையச்சார்ந் ெதன்னத்
ெதாைலவில்பல் கைளகள் வந்

சூழ்ந்தன பயிைர மாேதா.

72

உயிர்மல
ேமாப்பக் காலேமார்ந்
ெபம் மானிற்
பயிாிடர்
ந் தீர்ப்பான் ப வந்ேதர்ந் தைடந்த வாட்க
ணயிர்ப ம ரத் தீஞ்ெசா ழத்திய ரடங்கக் கூ த்
தயி ைட மத்ேத ெயன்னக் கைளபல சாட

ற்றார்.

73

ண்டக மைனத் ங் ெகாய்வார் ெகாய்தைவ
ங்கு மா
ெகாண்டபங் கயப்ேபர் ேதர்ந் குளிர்ந்தேசற் றி தல் ெசய்யார்
கண்டபல் குைல ஞ் ேசர்ப்பார் கதி ங்கண் ேணாட்ட மின்றித்
தண்ட

ணவாம் ைபங்கூழ்க் கூறாத

ணர்ந்

சா ம்.

74

அ கர ைலக்கு மாறா வலர ம் படங்கக் ெகாண்ட
வ மம் யத்ைத
க்ெகனக் கண்கள் காட்டத்
த த மவர்ைக காட் ந் தாைரவன் பைகயா ெமன்
க த ங் குவைள ெயல்லாங் காம

கழனி மாட் .

75

பரம்பரன்
ேம ேல ம் பாங்குைடக் கமல ெமல்லா
நிரம் நீ ேராைட யாவி நீத் நீர் சிறிேத தங்கும்
வரம்பைம ெசய் ண் ெமாய்த்த வண்ணத்தா ழத்தி மாதர்
கரம்பறித்

திர்க்க வன்னார் காற் ைவப் ண்ட ெவங்கும்.

76

இடவிய வாவி ேயாைட ெயனப்ப ம் க்கி னீத் த்
தடெந ஞ் சா ேமய ெச ெவ ந் ச்சில் சார்ந்த
மடைமயா
ேகா ணட் மற்றி காலப்
ம்
படரைடந் ெதாழிந்த யார்க்கு ெமா க்கிடம் பண்ப தன்ேற.

77

22

பி நைட ழத்தி மார்கள் பிறங்குநன் னிலத் ேவந்தற்
ெகா த ல் ெசல்வ ெமல்லா ெமாழிய ன் ெசய்த திந்த
க மல ெரான்ேற ெயன் கமலங்க ளைனத் ங் ெகான்றார்
ப யமற் ற சார்

ம் பாற்றினார் வி வார் ெகால்ேலா.

78

விைளநலத் ழத்திமாதர்விாிெச ங்கமலப்ேபா ங்
கைளெக குவைளப்ேபா ங்ைகரவப்ேபா மற்ைற
வைளயியல்ெகா
மஞ்ைசவலங்க நனி யன்
தைளவிடப் ாிந்தார்நல்லாெர

ம்ெபயரவர்க்ேகசா

ம்.

79

நிலம்ெவளிவழிச்ெச த்திெந ம் ரஞ்ெசற்றெபம்மான்
பலவைகத ந் சின்னம்பண்
ெமய்ப் ண்டாங்குச்
சிலமலர்குழ ல்ேவய்ந்தார்சிலமலர்ைகயிற்ெகாண்டார்
சலம

பண்ைணநீங்கித்தாமமாி க்ைக க்கார்

80

கைளெயா ங்க தேலா
க நிறங்ெகா ெசஞ்சா
விைளபயிர்காமமாதிேம றாத்தவத்திேனாங்கி
வைளமதி
யான்பாதமலரைடந்தவர்ைகத்தானத்
தைளபயன்கிைளத்தல்ேபாெலான்றனந்தமாய்க்கிைளத்தபண்ைண.

81

மனக்கினிதாய க்கண்ம தரற்ேக வாஞ்ெசா
ளக்குேமேலழறீர்ப்பாெமன்ெறண்ணிெவங்க ையநா ஞ்
சினக்குமற்றைவசூற்ெகாண் ெவளிவிடெறாிந் ேமன்ேமற்
கனக்குமாெசய்ததிந் கதிர்கவிழ்த்த நீர்ெதவ்வி.

82

பத ெயான்ேற மின்றிப்ப த்தெசஞ்சா ேநாக்கி
மதவ மள்ளர்யா ம்ேவதினமங்ைகவாங்கி
தலாிந்தவனி ழ்த்தி
சுைமயாகயாத் ச்
சுதமில்வண்களத் த்தத்தந்தைலமிைசசுமந் ேசர்ப்பார்.

83

ேபாற் ெசஞ்சா பல்லெபான்மைலெயனப்ேபார்ெசய் ந்
ேதாற் ெவண்சா ெவள்ளிக்கிாிெயனத்ெதாகுேபார்ெசய்
மாற் பல்குறி ஞ்ெசய்வார கடபலபிைணத்
ற்

ற்றாகவப்ேபார்தள்

மிதிக்கவிட்டார்

உ தவந்நாளி ந்நா வைகெசய்நன்னாெளன்
வ ெயா த்தெலல்லா
களஞ்சூ ம்ேபா

84

23
ெகா

ைவவாயிற்கவ்விக்குதட்

த வியபலாலநின் ம்பிாித்தனசா

நனி யன்
ற் ம்.

85

ெசாற்றைவ தறிப்ேபாக்கித் ற்றிெநற்குவித்தளந்
கற்றவன்மைறேயார் ன்னாக்களச்ெசலெவா ங்குெசய்
ெகாற்றவனாறிெலான் ெகாளக்ெகா த்ெதச்சம்வாாி
ற்ற மைனக்க

ய்ப்பார் ழக்கம்விண்ெசவி ெசய் ம்.

86

அாிசனஞ்ெசறி மிஞ்சிவாதியவகழ்கின்றா ம்
விாிதைலக்க ம் ெவட்
ைடத்தைலேமற்ெகாள்வா
ெமாிதரப்பாகுெசய் கட் களிையக்கின்றா ம்
ெபாாியைரத்ேதமாவாதிப் ங்கனிெகாள்கின்றா ம்.

87

கந்திகளீன்றதாற் ப்பழம்பலகவர்கின்றா ம்
ந்திெசய்நல்லாேரா
ப் னலா வா
ந்தியகிழத்திமார்த டைல ணர்த் வா
ந்தியநகரெமங்குெமாய்த் ளாாிைடயறாேம.

88

மன்னியவா ர்நல்லம்வாஞ்சியமிழைலயம்பர்
பன்னிய கழ்க்ேகா த்திபகாிைடம
நா
மின்னியகுடந்ைதையயா யர்வளமிகுமா ரந்
ன்னியபிற ங்ெகாண்டம தம்ேபாற்

ய ண்ேடா.

89

ெநய்தல்.
வாய்ந்தவிண் லகங்காக்கும்வள்ளலாயிரங்கண்ெகாண்ட
ேதய்ந்தபல்வள ேநாக்கற்ெகனப்ெபா ம தைவப்பி
னாய்ந்தசில்வள ஞ்ெசாற்றாமல்லாம்யாமலர்ப் ம் ன்ைன
ேதாய்ந்தைபங்கானெநய்தற்ெறாகுவளஞ்சிறி ெசால்வாம்.

90

வ ெக சுற ைகக்கும்வ ணனாற் ரக்கப்பட்ட
ெபா
ைடய நீர்ெநய்யிற்ெபா யழற்குண்டமாகி
ெம வில்பல்பரதவர்க்கூண்விைளநிலமாகிேயாவாக்
க யைமகடல்விராயக ங்கழிெநய்தல்ைவப் .

91

மணிக ம்ெபான் மாயமாண்ெப ஞ்ெசல்வேமவிக்
கணிதமில்ெப ைமவாய்ந்தகடற்குவர் லாெலன்ேறா ந்
தணிவ ம்பழியிரண் ந்த த்த ற் கழாெமன்ேற
யணிெகாள் ன்னாகமாதியலர்ந் ேதனாற்றம் சும்.

92
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ஒ தின தல்வன்பாற்ெபாய்ெயான் ைரேதாடநீங்க
வ தினெமல்லாங்ைகைதவ திைர ழ்காநிற்குங்
க தி கண் ந்தீரார்கைரவர்ெபாய்ெயன் ஞாலத்
வினெரன்னிற்றீர்க்கு பாயெமன்

ணர்ந்தார்ெகால்ேலா.

93

கூ யபவளக்காட் ற்கூன்வைள ர்ந் ேசற
லா யெப மான்ேவணியணிபிைறதவழ்தேலய்க்கு
நி யவல் ெயான் நிற்கமீன்சுற் ந் ள்ளல்
வா யம ங்குற்கூத்திவாளாட் விேனாதந்ேதற் ம்.

94

வ வகிரைனய ண்கண்வைலச்சியர்மீன்பிளத்த
ெறா கட ப் மாட்ட ணக்கல்சூழ்த
ள்ேளாப்பல்
வி தல்ெசய்திடலா ண்ேடாேமனியிற் ல நாற்றங்
ெக வைகயைனயைரம்பாற்ேகதைகவாசம் சும்.

95

கலந் நின்றிழி ம்ேவழங்க நிறங்ெக
ன்னாக
நலத்தறல்கு த்தேமகநா ேவறறியேவண்
னிலத்திையநைடயாெலன் நிைலெகா நிற்றலான்ேமல்
வலத் றெவழலன்றிமற்ெறான்றாலறியலாகா.

96

உ திமில்
க்குேமாைத மண ப்பளக்குேமாைத
ெப வைல சுேமாைதெபற்றமீன்கவ ேமாைத
ம குநீர்குளிக்குேமாைதவைளபலேபா ேமாைத
யி பன்மீனீர்க்குேமாைதெய கடலைடக்குேமாைத.

97

இழிெபா
யர் சார்ந்தா யர்ெபா ளிழி சார்ந்தாற்
ெகழியதன்குணமாெமன்ேறகிளத்தன்ெமய் ல சார்ந்த
கழிந நீலந்தீய லானா ங்கழி லான்மீன்
ெகாழிந நீலஞ்சார்ந் மலர்நா ங்குணமீக்ெகாண்ேட.

98

ேபாத லாகூ ள்ளார்ெபா ண் யன்றீட் ங்காைல
ேநாத லா மந்தப்ெபா
ற வலக்ேகட்ேடாங்
காத னாவா ந்திக்கணக்கின்மீன்குவிக்கும்ேபாேத
யாத

ண்டாகத் ள்ளியாவயின்வி வபன்மீன்.

கிைடநின் ெம ந்தமா ற்கிளர்க ம் ன்ைனநிற்குந்
ைடயின்றிப்பவளவல் த வன்மாத்த வேன

99

25
ைடயெபான்ற வவம்மானைகெயா ங்குற்றாெலன்ன
மிைடத குைழ கத் ெவள்ளியவ ம் ேதான் ம்.

100

வைலமடமகளிர்கா மயிைல ற்சாரெவாட்டா
தைல ாிகுவரானா மாவயினகலா ட்டங்
ெகாைல ாிமதேனவாயெகா மல ண் மன்னர்
தைலயைமேபா ண்ெடன்

ந்தன்ைம ட்ெடாித்தெதாத்ேத.

101

வைலெய த்
சிெமாய்த்தமீன்பல ங்ெகால் ங்
கு கைளயிழிந்தெவன் கூ தற்கஞ்சுகின்றா
வைலெய த்
சிெமாய்த்தமீன்பல ங்ெகான்ேற
ய யாிெலா வராயவதிபத்தர்ெப ைமெயண்ணி.

102

மைறெயலாம ச்சித்ேதத்தவள்ளலாரம ம்ைவப்
மைற ேமார்தவத்தினாைனக்காயத்தாேராகணித்
ைறய ள்ெசய் நா
தல்வனாரம ம்ைவப்
நிைறத தவத்திந்தெநய்தேலாமற் ெமான்ேறா.

103

மயற்பைகயைனத் ம்ெவன் மாதவத் யர்ந்ேதானாய
வியற்பைகெயன் ம்வள்ளெலம்ெப மாைனக்கண்
ெசயற்ப ெமா சாய்க்கா பல்லவனீசஞ்ேசர்ந்த
தயற்ப நிலேமாெநய்தெலனிலதன்றவஞ்சற்றாேமா.

104

பாைல.
வளம
ல்ைலவாயின்மேயந்திரப்பள்ளி ன்னா
வளவ தலங்கடன் ளடக்கிமற்றளவின்ேமன்ைம
ளெதனெவவ ங்கூற
ெநய்தல்வளெமன்ெசாற்றாம்
பளக

லைமவாய்ந்தீர்பாைலயின்வள ஞ்ெசால்வாம்.

105

ேவ .
ெசாற்றநானிலெவல்ைல ட்சுண்டலாெயா ங்கப்
ெபற்றெதந்நிலமந்நிலம்ெப
ேவனி
ற்றநண்பகற்பாைலெயன்ெறா ெபயர்
ங்
ெகாற்றேம றக்காத்தினிேதாம் வாள்ெகாற்றி.

நீாிலாநிலமாயி ம்ேவம் கணிரம்பிச்
சாாிலாந்த நிழற மீந் கடைதந்

106

26
ேபாிலாப்பசிேபர்த கனித ெநல்
ேயாாின்வாய்ப் ன

றச்ெச மினப் க றேவ.

107

எந்நிலத்த ந்ேதால்விையெயண் நரல்லர்
நன்னிலத்தமர்ந்ெதன்பயெனனவைதநண்ணி
யந்நிலத்தமர்ெகாற்றிதன ெதா தந்த
ெவந்நிலத்தமர் க்ெகாளினினிெயவன்ேவண் ம்.

108

மன் பல்பரன் ரம்பிைனவைரெயனவாங்குத்
ன் நிம்பவண்கனிசிவக்குறிெயனத் ணிந்
பன் பல்க களா வாரணப்பறம்பின்*
மின்

ேசாதிையச்சூழ்க கைடவ விைளந்ேத.

109

ஒல் மிந்நிலம்பயனிலதாகுெமன் ைரப்பார்
ல் மற்றத ண்ைமையப் ந்தி ட்குறியார்
ெசால் ெமந்நிலத் ள்ளதா ந்நிலந் ைதத்த
கல்

நல்

ணவா யிேராம் தல்க தின்.

110

பர ேகாங்கங்கெளங்க
குந்தெமன்பஞ்சு
விர தன்ைமயானடப்பவரந்நிலமிதியார்
கர தீர்தரேநாத மிலெரனிற்கைர
ர சாலவர்சுரநிலத்தவெரனெலாக்கும்.

111

திைணமயக்கம்
ெசற்றமார்மறத் வைல # யார்குரம்ைபகள் ெசறியக்
ெகாற்றேமவியெகாற்றிவாழ்ேகாட்ட ட்ெகாண்டாங்
குற்றயாவர்க்குங்கூ மாற ள்சுரத்
சீர்
ெசாற்றனம்மினித்திைணமயக்க ஞ்சிலெசால்வாம்.
# உவைல - ஓட்ைட

112

வைரயகம்ெபா ெயா த த்ேதத்தைடவழி ம்
ைரயி ன்ம ப்ெபா வியர்பாற்கலத்ேதற்ப
விைரெசய்கானவான்பான்ம க்கலம்விழிந்ேதற்பா
ைரெச ங்ெகா ச்சியர்பாிவ த்தைன ன்னி.

கானேவ
ற்றிைனக் * குதர்ந்ெதழக்கண்டகழனித்
தானவான்பகட ெகா தைரயிைனெவட்

113

27
ஞானநாயக ர்திகண்ெடா நம ர்தி
யானதஞ்சிமண் க யன்றி திறனைம ம்.
* குதர்தல் - சித தல்

114

நல்லநீர்வயனின்ெற வயைலமாநாைலப்
ல்ெலன்னீரளா வர்ப் னனின்ெற பவள
ெமல்லவந் ெசய்நல்லநீரளாமி விைனயா
ெலால்ைலேமன்ைம ங்கீழ்ைம மா

யிர்ேபால்.

115

குன்றேமவியவிற ளர்சி மகார்கு மி
ெவன்றெவம்
த்ேதா கிர்பறித்தனர் ச
ெவான்ற ெநய்தலங்குழமகார்ஞாழெலாள்ள ம்
நன்றவா

பறித்ெததிர் சினர்நகுவார்.

116

காியகுன்றமர்பசுமயிலா தல்கண்
பிாியேமயகானகத் வான்ேகாழிேப லகந்
ெதாியவா வபற்பலகைலக ந்ெதழிந்த
வாியர்ேபான்
குர
விர
ர
பர

ன்கவிஞ ம்பயி

மத்திறம்ேபால்.

117

தாங்கியபாைவக்கான்பால்வநங்ெகா க்கும்
வாாி த்ெதறித ம்பைணகைழ சு
மால்வைரெபான்மணி த ய த ம்
பாைவெயன்றாற்ெகாடார்பாாிடத்ெதவேர.

@ ஆரணப்பறம் - ேவதாசலம்.

118

நலம ந்தவிவ்வளங்ெக ேசாழநன்னாட்
வலம ந்தபல்கு க ந்தமக்குாிமரபிற்
லம ந்தநல்ெலா க்கமன்பைமதரப்ெபா ந்திப்
பலம ந்தவான்றி ெவா ம்ெபா வபன்னா

ம்.

119

.
ெபான் ேநர்தராப் லவர்பல்ேலார்க ம் கழ
மன் நீர்வளநாட் ன்வான்சிறப் றச்ெசால்வான்
ன் மாைசமற்ெறா விதந்தணிதரெமாழிந்தாந்
ன்

ேமன்ைமமா ரத்தின்வளஞ்சிலெசால்வாம்

4. தி நாட் ப்படல ற்றிற்
ஆக தி வி த்தம் 155
---------------
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5. தி நகரப் படலம் (156- 290)
பாங்குேசர்தவ ைடயேரவசித்தி பண்பாற்
றாங்குவார்சைடப்பிரா ைமெயா மமர்தகவால்
ங்குேபெராளியாலழியாதமர்விறலா
ேலாங்குவான்சிவேலாகேமெகௗாி மா ரம்.

1

ெசாற்றபல்வைக
ந்தன்பானின் ேதான்றப்
ெபற்றேமன்ைமயாற்பரன்*அகப்ெபா ெளனப்ெபற்
மற்றவானவர் றப்ெபா ெளனக்ெகாண்டமாண்பா
ற்றமாமைறேபால்வ ெகௗாிமா ரம்.
*அகப்ெபா ள் - அகநகரத் ப் ெபா ள்

2

காியமான்மகன்கண்டபன்னகரத் ெளான்ேற
லாியவாமலர்த் யவன்வழிபடற்காேமா
பிாியேமவெவம்பிரான் ாிநகெரனல்ெபற்றா
ாியநான்மைற ழக்கறாக் ெகௗாிமா ரம்.

3

ம
ெமண் ைசப்பாலர்கண்மலரவன்மாயன்
ெபா
தீர்த ெமாவ்ெவா பத றப்ேபாற்றத்
தி ெவா ந்த வள்ளலார்ெசறிதி நகேர
வமற் ெமான்ெறாப்பேதாெகௗாி மா ரம்.

4

த்தவாணைகச்ெசய்யவாயரம்ைபயர்ெமாய்த்த
சுத்தமாநகராயெதால்வானகெரன் ம்
*அத்தமாநகெரன்ெற த்தியாவ மைறதற்
ெகாத்தேவ வா
நகர்ெகௗாிமா ரம்.
*அத்தமாநகரம் - ெபாியபாதிநகரம் என ம், ெபாியெபான்னகரம் என ங்ெகாள்க. 5
ேதனவாங்குழலஞ்சனாயகிெயா ெதய்வ
வானநாயகர்வள்ளலார்ம
மா ர
மானேமா ேபெராளிெகா வயங்கலால்வானத்
தானமாநகர்*நிசிநகெரனச்ெசால்வார்சான்ேறார்.
*நிசிநகர் ெபான்னகர் என ம், இ ணகர் என ங்ெகாள்க.

வைர ன்னாகிய நால்வைகநிலவளமதித்ேத
ைரயிலாநிலஞ்சுரநிலெமனப் கல்வ ேபா

6

29
ைரெசய்ேமன்ைமமா ரநான்ெகல்ைல ேளார்ந்ேத
கைரவர்வானகர்சுரநகெரனப்பலகற்ேறார்.

7

பாித்தபல்வளக்ெகௗாிமா ரமிப்பாேர
ாித்தவா ைறவதற்ெகன ைறய ம்வ நீ
விாித்தேமெலன்பாலமர்வெதன்ெனனமதிமிளிர்வான்
சிாித்ததாகும்ெபான்னகாிைனத்தாரைகச்ெசறி .

8

விாித ம் கழ்ந்ெகௗாிமா ரத் விளங்கும்
பாிகள்குஞ்சரம்பசுநிதித மணிபல்ல
ெதாி மிவ்வளனைமதராச்சிறிய ன்னகைரப்
பிாியமிக்கதற்ெகாப்ெபனெவவர்ெசால்லப்ெபட்பார்.

9

அளைகெயன்ப மிகுெபா
ைடயேதயா ம்
பளகறப்பகுத்தீதராைமயி வர்ப்பரைவ
தளர்விலாநிதிபைடத்தமா ரஞ்சார்ந்ேதார்க்கு
வளநிலா றக்ெகா த்தலால்வயங்குபாற் ணாி.

10

ேவ .
அன்பிைனய ள்சூழ்ந்ெதன்னவ ளிைனயமலச்ேசாதி
வன்
ம்ப சூழ்ந்ெதன்னமயிலா
ைறெயன்ேறா
மின் கழ்மா ரத்ைதெயற்ைறக்குஞ்சூழாநிற்கும்
ெபான் லெமனக்ெகாண்டார்க்குநிழல்ெச ம்ெபாங்கர்ச்ேசாைல.

11

ெத ள்வளர ைளச்சூழ்ந்தசிவப்பிரகாசத் ேட
ெபா ள்வளாிைடயறாதவானந்தம்ெபா
மாேபா
ல ள்வளர்மயிைலசூழ்ந்தவந்தளிர்ப்ெபாழி
ேட
க ள்வளர்க தீர்ெசஞ்ெசாற்காம கழனிமல்கும்.

12

வயலகம்ெபா யாநின்றவான்கைழக்க ப்பங்காட்ேடா
டயலமர்த விற்ேறமாங்கனிவநமளா ந்தன்ைம
யியல்வளர்காழிஞானசம்பந்தவிளேவற்ேறா
மயறவிர்ஞானவாய்ைமவாகீசர்கலந்தெதாக்கும்.

13

காிய ன்னாகநிற்றனிற்கின்றவ கற்காட் ந்
ெதாி
க்கிைளக்ேகாெடான் தி க்ைகயிற்சூலங்காட் ம்
ாிதரவ குெவள்ைள
மதிெபா ந்தேமவ
லாியமற்ெறா ைகேமயவயன்றைலமண்ைடகாட் ம்.

14

30

ம

கக்குழிந்தேதத் வாைழமாங்கனிகள்ேசாப்
மணங்ெகாழிக்குமற்ைறக்கனிக ம்ெபா ந் ங்காட்சி
கழ்ச்சிவத்தானத் க்க ணிய தல்வாகீசர்

க ெமனப் குதச்சூ ம யேரக க்குெமன்ேற.

15

கைரயமர்த்த யீன்றகாமர்பாசிைலேமல் ழ்ந்
வைரயைறதளிர்ெசஞ்சா க்கதிர்பலவ
ந்ேதாற்றம்
ைரெசய்ேமற்ேபார்ைவநீத் ப்ேபாற் தண் லமாய்ச்ேசாறா
ைரெகழப்பின் ேம

ாிைம ன்

தல்ேபா

ம்.

16

மயி யெலன் கூ ம்வழக்கறமயிேலயாய
குயின்ெமாழி ைமயாள் ைசகுயிற்றியதானெமன்
ெவயினிலவாகுஞ்ேசாைலவிாிமலர்க்ெகாம்பர்ேதா ம்
பயினடமியற்றாநிற்கும்பசுந்தைழத்ேதாைகமஞ்ைஞ.

17

ேசாைலசூேழாைடேதா ந்ெதா
னற்பட்டந்ேதா
மாைலவாய்மலர்ெசவ்வாம்பன்மலர்பலெசறிந் ேதான்ற
லாைலசூழ்தி வா ாினமிநந்திய கணீர்ேமற்
பாைலயார்பற்பறீபம்பரப்பியகாட்சிமானம்.

18

நால்வைகமல ம் த்தநந்தனவங்கேடா
ேமால்வைகெயாழியாவண்டெரா ங்குறவைளக்குங்காட்சி
ல்வைக ழங்குந்ேதவர் னந்தீர்ந்தமர்ேதெமன்
மால்வைகய ணர்பல்ேலார்வந் வந்தைடதல்ேபா

ம்.

19

றநகர்.
கைல கல்வளஞ்சான்ேமன்ைமக்ெகௗாிமா ரச்சீர்த்தி
யைலவ ம்ெபா ைமதன்னிலைறந்தனஞ்சில்லவப்பா
னிைல றமிைட ள்ெளன் நிகழ்த்தி நகர ன்
ைலவ

றெமன்ேறா நகர்வளஞ்சில ைரப்பாம்.

20

உம்பராதியர்பல்ேலார்க்கு
தீர்வ ேயரம்பத்
தம்பிரானைடந்தெதங்க
ப்ெபான்றன்சார்பாெலன்னிற்
பம் பல்
ப் ஞ்ேசர்ந்தெவம்வ பகர்வார்யாெரன்
றிம்பைர ணர்த்தியாங்காங்கியங்குவெவண்ணில்யாைன.

21

31
தைர தெலட் மாயதம்பிரான்ேமனி ற் ம்
ைரதபமைறத்தெதான் ேபார்த்தியேதாேலெயன்னிற்
கைரெசயம் டம்பின்பாழிகணக்கிடப்ப ேமாெவன்
வைரயற ழங்கிெயன்ன ழங்குவமதலால்யாைன.

22

கைறய ெயன் ந்தந்தாவளெமன் ங்காிெயன் ம்பா
ரைறத நால்வாெயன் ம ர் கர் கமெதன்
மிைறயிெலாவ்ேவா
ப்பான்மிகுதி ம்ெபயர்ெபற்ேறாம்யாங்
குைற ளபிறெவன்ெறள்

ங்குஞ்சரமனந்தமாங்கண்.

23

எங்கடந்தைலயிற்ேகாெடான்றில்லைதெயய்தப்ெபற்ற
திங்களஞ்சைடயான்றாளிற்றிறனரமடங்கற்ெசன்னி
பங்க ற்ெறாழியத்தா ம்ப கண் மாிெதவ்ெவன்பார்
தங்கெளாள்ளறிெவன்ெனன் தந்தத்தானைகக்கும்ேவழம்.

24

ம வலர்ம மம்ேபா ம ப்பினமகுடச்ெசன்னி
தி கு ங்கரத்தயாக்ைகசிைததரத்ேதய்க்குந்தாள
ெவ வ
கி மஞ்சு ழக்கினெவன்றிேசாட
ெலா வ மதமால்யாைனவாாிக

லப்பிலாத.

25

அாிவிற
வங்ெகாண்டவாிெயனப்ப ேமார்ேத ம்
விாித மீற்றிெலங்க
க்ெகாளல்ேவண் ெமன்னிற்
ாி ெமம்
வச்சீர்த்தி க தற்கடங்காெதன்
ெதாிதர ழங்கல்ேபாலச்சிைலத்தனதிாிவபாய்மா.

26

எங்களினான்குகூ யிைமயவர்கூட்டத்ேதா
ங்கெவண்கயிைலேமயேசாதிையப்
ேமேலற்றிப்
ெபாங்க ன்னீர்த்தெவன்பார் கழதன்ெறான்ேறசா
மங்க ெதாிவார்யாெரன்றியம்ப னார்க்கும்வாசி.

27

மைறெமாழியந்தணாளர்வழா
ப்ெபா
ஞ்ெசய்
நிைறெப ஞ்சகாயத்தாேலநிக ேமாராழி ண்ட
ெபாைறயிலாெவா ேதாீர்த் ப்ேபாெம பாிகளிவ் ர்க்
குைறவிலாெவான்ேறயீர்க்குஞ்சகாய ங்குறிக்ெகாள்ளாேத.

ஆயதம்
வங்ெகாள் மலங்கலந் ளபமாேயான்
ேமயநன்மைனயாெளன் ெமய் ளத் ணர்ந்தேதேயா

28

32
பாயபல் ரவிெயல்லாம்பார்வ ப்ப ெமன்றஞ்சித்
ேதாய ந்ேதாயாவாகவ யிடாத் ைனந் ைனந் ெசல்

ம்.

29

ெச நர்தஞ்ெசம்ெபான்ேமா ச்ெசன்னிேமற்குரம த்
ம தியினமயம்வந்தாலாழிேயாேர ந்தாண் ம்
ெப வ ெவன்றியன்றிப்ெபற்றறியாதெவன்
ம வ வாசியாத்தமந்திரம்பல்லவாங்கண்.

30

தைரகிழித்ேதகுஞ்ெசய்யதா ம்விண் லகெமன் ம்
வைரகிழித்ேதகுமம்ெபாற்ெசன்னி ம்வாய்ந்தெபாற்ேற
ைரகிழித்ேதகுஞ்சீர்த்*தீ
வன் ண்காியவாசி
ைரகிழித்ேதகும்ெவள்ைளத் வசநா ரண் ம் ேபா ம்.
*தீ

வன், அக்கினி மைலயாகிய சிவெப மான்.

31

த வியதளிாியற்குக்குைழந்தவன்பாதஞ்சார
வ வியவச்சுவாய்ந்தசயந்தனமாறாநா ண்
கியா றி மச்சு றிதராவிைனயெபாற்ேற
ெரா கியசுமவாநிற்குந்ேதாற்றதற்கு வெதன்ேன.

32

மைறெயலாெம த் க்கூ மாேதவேன ம்ெபாற்ேற
ாிைறயிேலார ணன்ெவௗவிக்கரப்பதற்கிையந்ததன்ேற
நிைறெயாளியிைனயெபாற்ேறர ெபறாநிைலைமயாேல
ைறயின்மற்றதேனாெடாப் ெமாழிதரல்குற்றமன்ேறா.

33

விைரதர ர்த் ச்ெசல் ம்ெவம்பாிக்குழாத்ைதேயா ம்
ைரத சயந்தனந்தான்ெறாடர்ந்த ேபாகுங்காட்சி
ைரமைறக்காட் னின்
ம்பர்நாதைனவாகீசர்
திைரெசய்நீர்வளஞ்சால்வாய்

ர்ேசர்தரத்ெதாடர்ந்தேதய்க்கும்.

34

தாியலர்கூட்டேமவிற்றைரமிைசக்கிடத்திேயறி
விாிகுடர் ைளெநய்த்ேதார்பரந்திடமிகத் ைவக்கு
மாிமணிப்ெபாலந்ேத ட்ெகாண்டலங்குயர்சாைலேமலாற்
ெறாிதரேவாராழித்ேதர் த

யதிாிவமாேதா.

35

விழித்தகண்ணிைமத்தல்ெசய்யார்ேவெலதிர்வந்தேபா ங்
ெகாழித்தெபாற்கழற்கால்பின்னர்ைவத்திடார்கூற் ற்றா
மழித்தபல்
ற்றா ம்பி த்தவாளங்ைகேசாரா
ாிழித்தெசால்லைட ங்காலத் யிர்ப்ெபாைறெயய்தா ரர்.

36

33

தாியலரம் மார் த்ைதயவாம்வ க்களின்றி
ாியெபாற்கலங்கள்ேவெறான் வப் றார்ெதவ்விலாைமப்
ெபாியகண் திதின்னப்பித்தாிற்றிாிவார்ேநாிற்
சாியெவன்றிடலாெமன் தடம் யம் ங்கும் ரர்.

37

ஒ ைகயிற்பலைகமற்ைறெயா ைகயில்வ வாடாங்கித்
தி ைக ற்றமர்ெசய்வார் ற்ெசல் வரவர்பின்னிட்டாற்
ெபா ைகெகாண்டைமக்குத்தம்ைமப் லந் தாேமயிழிப்பார்
ைகெயாப்பவேராைரந்

கமிலாக்குைறெயான் ண்ேட.

38

இன்னபல் ரர்வா மி க்ைக மிவ க்ேகவன்
மன்னநன்காற் வார்தம்வாழ்க்ைக ம்பாிமால்யாைன
ன்னதவிரதமற்
ள்ளைவதமக்குேவண்
மின்னகுபல மாற் ம்விைனஞர்தமி ப் ம்பல்ல.
இைடநகர்.
அறநகெரன் பன் லறிந்தவெர த் ப்ேபசுந்
திறநகராயதீராச்ெசல்வஞ்ேசர்மா ரத்தின்
றநகர்வளத்ெதன்ெசாற்றாம்ெபாற்ெபா ெபா
றநகரரசாய்மன்

மிைடநக ைரக்க

39

நா

ற்றாம்.

40

அளிவளர்க ப்பினல்லாராடவெரா ங்குலா
ெமாளிவளர்மணிெசய்மாடேமாங்ெகாளிபரப்பலாேல
களிவளர்க ப் வில்லான்களிற்றிவர்ந்ேதகல்ெசய்யா
னளிவளெரா ேதேரறிச்சாளர ைழ நா

ம்.

41

நன்னலங்கனிந்தேமனிநங்ைகயாிலக்கமாகத்
கன்னலஞ்சிைலெபய்வாளிக்கமலம்வாழ்வதன ல்ைல
பன்னலநறியநீலம்பார்ைவகண்ட கற்கஞ்சு
மின்னலமேசாகமாம் விரண் மஞ்சா ேம ம்.

42

மைலயி ம்ெபா
ந்திண்ேடாண்ைமந்தர்யாவைர ம்வாங்குஞ்
சிைல தன்மடநலார்தந்தி
கநிைனப் ண்டாக்கும்
விைலயில்ெவண்ணைகேயநா மிகுகிைடகாட் ங்கண்ேண
ெகாைலெச ெமன்னிற்காமன்ெகா ங்கைணமிைகயாமன்ேற.

43

34
ேம யாிந் காந்தெவண்ணிலா ற்றத்திட்ட
கா யர்பாியங்கத்திற்கண் யின்மாதர்ைமந்தர்
பா யர்மதியந்ேதான்றப்ெபாழிந்தநீர்பரத்தலாேல
ேச

யர்கட ற் ஞ்சுந்தி ெவா மாயெனாத்தார்.

44

ெவள்ளியவிந் காந்தெவண்ணிலா ற்றநாப்ப
ெணாள்ளியவாடலாற்றியைணமிைச றங்குநல்லார்
வள்ளியமதிகண்டாங்குவண் னல்ெப கலாேல
ள்ளியகட ற்பற்ப கிர்க்ெகா ப்படர்ச்சிேபான்றார்.

45

வா யர்மாடேமலாற் கிற்ெகா வயங்கல்கண்ட
மீ யர்கடல்ைவப்ேபார்வான்ேறா ாிவிதெமன்ெனன்பார்
கா யர்கற்பநாட்டார்கண் மண் ைளத்ெத ந்
தா

யர்த வின்பாேலார்தளி

ம்ெபயர்யாெதன்பார்.

46

ேம யர்ெசம்ெபான்மாடெவண்ணிலா ற்றஞ்சார்ந்த
பா யர்ெமாழியாெரட் க்கற்பகப்பழம்பறிப்பார்
மா யர்வானநாட் மாதர்சற்ேறகுனிந்
கா

யர்மைனப்பாற்ேறமாங்கனிபலபறித் வப்பார்.

47

யறவழ்மாடேமலாலாிசனமாதி சி
வியென ங்கண்ணார்மண்ணிவி
னலைனயேதத் க்
கயெலா காற்
ழவதின்
கமரர்தாம்ேவ
றியன்மணமதித்

டந்நலார்க்கிைடந்திரங்கிச்ேசார்வார்.

48

ஓங்குெபான்மாடேமலாெலாள்ளிைழமடவார்கூட் ப்
பாங்குெசய்மஞ்சளாடல்பயின்றிடவைனயமஞ்சள்
ங்குவாசைனசுலாவெமய்மணங்கமழ்வேதாரார்
ேதங்குவானரம்ைபயர்க்குச்ெசயற்ைகவாசைனயின்ெறன்பார்.

49

ெகாழிசுைவத்தமிழ்ேநரஞ்ெசாற்ேகாற்ெறா மடநல்லா ம்
பழித ைமந்தரா ம்பயி பாிைகயின்மாட் க்
ெகழியபன்மடவார்ேபாக்கல்ெசய்ய ங்கிளர்ந்தகுப்ைப
கழிதரக்காணார்பஞ்சத க்கைளக்கனன் ைவவார்.

ெவள்ளிய
வற்ெசவ்வாய்விளங்கிைழமடநலார்ேசர்
வள்ளியெபாற்கீழ்மாடமண் வெபான்னிநன்னீ

50

35
ெராள்ளியமணிச்சாேலக றந்தெபான்ெனாளிர்ேமன்மாடந்
ெதள்ளியபிற மண்

ந்தி ந் வான்கங்ைகநன்னீர்.

51

ன்னியெசம்ெபான்மாடச்ேசாபானமார்க்கஞ்ெசல் ன்
மன்னியசுவர்க்கேலாகம
தற்ைகயமில்ைல
மின்னியவவ்வாேறகாவிதெமவெனனவினாவி
ன்னியவஃதிவ் ர்ேபாற்சிறவாைம ணர்ந்தார்ேபா

ம்.

52

கா ம்வாரற மஞ்சுங்க ப்பினார்ெசல்வமாட
ேம ேவா க நின்றவிந்தெமாத் யர்ந்தேத ஞ்
சா நாள்ேகாளியங்கச்சாளரம்வி த்ததாேல
ேயா ேமார் னிைகெசய்வெதான் மின்றாயிற்றம்மா.

53

வ த ைமந்தெரல்லாமதனேனெயன் ம்ெபாற்பார்
ெபா த பரமன்ேம ம் ப்பல
வார்க
ெளா த
தற்கேணாக்காெதாழிந்தெதன்ெனனவினாவின்
ம த

ைவப் ெவன்ெறண்

தல்வாய்ந் ளாேர.

54

ெபா வில்ெவண்சுைதெசய்மாடம்ெபாங்கபாற்கடலாேமலா
ெலா வ மடநல்லாராங்குதித்ெத ஞ்ெசய்யாெளாப்பார்
ெவ வ ைமந்தர்ேவட் ேமவியமாேயாெனாப்பார்
ப வர ல்லாப்பாலர்பசுங்கைழக்குமரெனாப்பார்.

55

ந மலர்கட் ைமந்தர்நகுமனக்கட்டவிழ்ப்பா
வைகேநாக்கியன்னாெரான் ேநாக்கா ெசய்வா
ாி ம ங்கலசக்ெகாங்ைகெய த்தவெர ப்ெபாழிப்பார்
ம வறநடந்தன்னார்தநைடெயாழித்தி வர்மாதர்.

56

கண்டத்தினழைகெவௗ ங்களவறிந்ெதா த்தன்மானக்
கண்ெடாத்தெமாழியார்கந்திக்க த் றப்பாசம் ட் க்
கண்டத் குைழகளாடக்காமர்ெபான் சலாடக்
கண் ற்ற

டர்ெநஞ்சுங்கலக்க ற்

சலா ம்.

57

ெவயில்வி மணிெசய்மாடமீமிைசயந்நலாைர
மயிெலனவஞ்சியன்ேறாவானகத்திராகுேக ப்
பயில்கதிர்மதிையநா ம்பற்றல்ெசய்யாவாம்பற்ற
லயில்விழிமடவாரங்கணமர்தராக்காலத்தம்மா.

58

36
மாதரார்வதனங்கண்டம்வயங்கி நிதிகளாக
ேவாத த்தாரக்ெகாங்ைக வக்கும்ெவள்யாைனயாக
ேநாதகம ங்குல்கற்பக்ேகாடாக வ ைமந்தர்
காத ந்திரன்ேபால்வார்ெமய்க்கண்ணிலாக்குைறெயான் ண்ேட.

59

ாிதிைரப்பரைவயல்குன் யங்குமந்தரம்ேபாற்ெகாங்ைக
வாியரெவா ம ங்குல்வயங்கு தாங்கெளன்
ாியேவாடதிம த்திட்
சுைவய தங்ெகாண்
ெதாியவந்நகர்வாழ்மாந்தர்யாவ ந்ேதவெராத்தார்.

60

ெப ெகாளிமாடேமலாற்பிரசெமன்கூந்தேலா
ெக மடநலார்தந்தி
கத் ண்ைமேதரார்
க
கிெலன்பதம்மாகைலநிைறத
பத்தி
ன கமர்ந்த மைறத்தற்கஞ்சியதி ம் ெதன்பார்.

61

ெசங்கயல்விழியாெரன் ந்தி வனா
ப்ேபெயன் ந்
தங்க
ணரார்கன்னிதவாச்சிைலகடகங்கும்பந்
ங்கவண்மகரஞ்சிங்கெமாவ்ெவான்ேற லங்குமிங்குப்
பங்கமில்பாாிற்பல்லெவனப்பக வர்வானாடர்.

62

வணக்கநன்குைடயார்ெசல்வம்வாய்ந் ேமலாவர்நா ம்
வணக்கமில்லவர்கீழாவர்வறியராெயன்ெறாித்தாங்
கிணக்கவண் ங்கின்ேமல்கீழிையந்தயானத் ேமல்ெகாண்
ணக்கநன்குைடயெசல்வாியங்கு சிறப் மல்கும்.

63

வடதிைசக்கிைற நா மாப்ெப ஞ்ெசல்வ ற்
மிடமிகுமைதமதித்தெலன் மில்லவெரஞ்ஞான் ந்
தட கிலாதிநா ந்தவாக்ெகாைடயைடந் ம்யார்க்கும்
விட லாினியகூறல்விைழ மந்நகரமாக்கள்.

64

ேபரதிகாரத்ேதா ெப ங்கண்ேணாட்ட நன்குள்ளார்
சார ந்திறன்ைமேயா தவாதெவாப் ர
ள்ளார்
ேத மாசாரத்ேதா ஞான ஞ்சிறப்ப ள்ளார்
தீர ம்வளத்தாேலாங்கிச்சிறக்குமந்நகர்வாழ்மாந்தர்.

காவணெமங்குமிட் க்க ம்ெபா கத யாத்
மாவணவிதானந் க்கிவயங்குெபாற்ெறாைடகேளா

65

37
வணத்ெதாைட நாற்றிப்

ப் ன ைறத் க்ைகெசய்

வணநியம திசுவர்க்கத்ைதநரகஞ்ெசய் ம்.

66

மங்ைகயர்பின்பான் ட் ைமந்தர்கள்வ
வாய்ந்த
வங்கவர் ன்பான் ட் மவர்க்குளநா வார்க
ங்கநன்ைமந்தர்பின்பான் ட் யெதா க்ைகநல்லார்
தங்கமற்றவர் ன்பான் ட்டவர்க்குளந்தகநாண்ெகாள்வார்.

67

வைரயகத் ள்ளயா ம்வயலகத் ள்ளயா ந்
திைரயகத் ள்ளயா ஞ் ெச த்தலான்குலங்கண்மல்கு
தைரயகத் ள்ளயா ந்தைழதலானியம தி
ைரயறத்திைணேயார்நான்கும் க்கினிதமர்தல்ேபா

ம்.

68

ெமல் வெவா பான்மல்கவி ங்குவெவா பால் ங்க
ெவால் வப கற்காய ணாத்திறெமா பாேலாங்கப்
ல் வபிற ங்ெகாண் ெபா த நியம தி
ெசால்

வேபாக மித்ேதாற்றேமயைனயதம்மா.

69

உண்ணகர்.
மிைடத ைமந்தர்மாதர்ேவட் லாம்விழ மாறா
விைடநகர்வளத்திற்சில்லவியம்ப ம்வல்லர்யாேர
கைட றெலன் மில்லாக்காம சிறப் வாய்ப் ற்
றைடயவிண்ணக நா

ண்ணகரைறய

ற்றாம்.

70

ஆைசயின்ேம ெமய்தவள்ளலார ள்வெதண்ணி
ேயாைசயி யர்பாலாழிெயாத்திடநன்னீராழி
மாைசயின்றாயேமன்ைமவளம்ெபறல்குறித் ச்சூழ்ந்தாங்
ேகைசயில்கிடங்குசூ மகநகாிஞ்சிசூழ.

71

பாம் ாிெயனேவார்நாமம்பக வர்கிடங்கிற்கப்ேபர்
நாம் ாியிதற்ேகசா நா பல்பாம் வாழ
ேவம்* ாிைவப்பி க்கு ாிைமயின்ேமவிச்சூழ்ந்
ேதாம் ாிெதவ் ேமவாவண்ணங்காப்பியற் ஞ்சூளால்.
*ேவம் -ெவம்ைம என்

ம்பண் க்பகுயி தி

வ ெம த்திற்கு இனெவ த்

மிகுந்

ள்ள எ த் க்கள் ெகட்

வி ப்பெமன்

எறிகளிற குேமவி
ப் த்ெதாட்டீர்த்தல்ெசய்யா
தறியமாலாழிேயா மங்காந் வி ங்கவல்ல

ம் ெபா ைளத்தந்த

தளீண் ,
72

38
ெசறிவ க்கராங்கள்பல்லதிாித கிடங்குநன்னீர்
ெநறி யிர்திைனயாவாற்றாற்கன்னியர்நிதம்பம்ேபா

ம்.

73

தைனயைடந்தவைர ள்ேளெகாண் பின்ெவளிச்சாராம
னிைனதாெவாளிக்குங்குண் நீர்க்கிடங்ெகந்தஞான் ந்
தைணயைடந்தவைர ள்ேளெகாண் பின்ெவளிச்சாராம
னிைனதரெவாளிக்குெமங்கணின்மலப்பிராேனாேதேரம்.

74

ெப ம் றக்கடலீெதன் ெப ங்கிடங்கைர ட்ெகாண்
வி ம் ற கில்கள் ழ்ந் விாி னனிைறய ண்
சு ம் றமல ந்தா ச்சூழ்ேநமிவைரயீெதன்
த ம் றமதின்மீேத ந்தைலயைடயாதிைளக்கும்.

75

அஞ்சனாயகியாேரா மமர்ந்தளவிலா யிர்க்குந்
தஞ்சேமயாகயா ந்த ெமா வள்ளலார்த
மஞ்சவாம் கேழேபாலவானகங்கிழித்தப்பா ம்
விஞ்சேவெசன்றதம்மாவிற

ைடெநாச்சியிஞ்சி.

76

ெபாறிபலவடக்கிேயாவாப் ண்ணிய தல்விபாகப்
பறிநிகர்சைடப்பிராைனப்பர தன்னகத்ேதெகாண்
சிறிதைசேவ மின்றித்திகழ்நிைலயைமந்தவாைர
மறிவறேநாற்றல்வன்ைமம வியேயாகிேபா

ம்.

77

ெகா பலெசறியநிற்குங்ேகாைணமாமதிற்கெணன்பார்
ப யின்மற் ள்ளவாயபன்மதிலகத் ங்கண்ேடா
ெந யவிம்மதிற்கட்காேணநிலவேம ள்ளேவநான்
ய ட்பறந்தேபா

ற் ேமாகாண்டலம்மா.

78

இம்மதில்சிறி கண்டெவமக்குேநமியங்குன்ெறன்
மம்மதில்காணேவண் மாைசசற்ேற மில்ைல
ம்மதில் ாிந்த ன்ப
ைம மறக்குமாறிச்
ெசம்மதி

யர்ந் ெசன் ேதவ ர்பல ங்காக்கும்.

79

கடக்க மதிேலார் ன் ங்கடந்தேசவகைனத்தன்
ளடக்கியமதி ன்ேமன்ைமயளப்பவெரவேரவாயில்
விடற்க
யரஞ்ெசால்லேவண் ேமாேகா நா ம்
படற்க ம்ெபான்ெசய்ேமக்குப்ப

றாகிழக்ேகெசல்

ம்.

80

39
தம்மனமி ேபாற்ேகாணல்சைமந்தெதன்றறிவிப்பார்ேபா
லம்மநல்யாழ்க்ைகக்ெகாள்வாராயி நவி மாற்றஞ்
ெசம்ைமெயன்றறிவிப்பார்ேபாற்ெறள்விளியிைசெய ப் ங்
ெகாம்ைமெவம் ைலயார்ேசாிேகாலமார் றக்கேமய்க்கும்.

81

மின்னனார்கரங்குவிக்கமிளிர்சாமிகரங்குவிப்பார்
ன்ன
த்ெதான்றீய கந் பற்பல த்தீவா
ரன்னர்நாெணான்ேறேதாற்கவைனத்ைத ந்ேதாற்பார்ைமந்த
ெரன்னின்மற்றவாிலாபெமய் நர்மண்ேம யாேர.

82

ெமய்வாய்கண் க்குக்காதாைமந்தற்கும்விடயமாகி
ைமவாய்கண்மற்ைறநல்லாாின் ெசய்வழக்குண்ேட ங்
ைகவாய்மிக்குளெபான் ற் ங்கவ
ெவ ைமெசய்
ெபாய்வாய்ெநஞ்சிவர்ேபால்யார்க்குந் றவின் ம் ணர்த்திடாேர.

83

எத் ைணயளித்தேபா ஞ்சா ெமன்ேற றாத
த்தெவண்
வனல்லார் திரழற்பிராேனேபால்வா
ரத்தகுதிறனாலன்ேறாவைனய ச்சிட்டநா ம்
வித்தகமைறேயாராதியாவ ம்வி ப்பிற்ேகாடல்.

84

வா தலற்றெசற்றமணமலர் ைனதலா ம்
பா தல்வாய்ந்தசூ ம்படம க்குறாைமயா ங்
கூ த ரேவெயன் ம்பகெலன் ங்ெகாளாைமயா
மா தல்வல்லமாதரரமடந்ைதயேரெயாத்தார்.

85

ெபா வ வனப் வாய்ந்த ேலாமைசயிட்
ெவ வற
த் ள்ளாைரவி ப்ெபா தழீஇ யர்ந்தா
பதன்மகேளாைரவர்த்ேதாய்ந் ேமல் ைழந் யர்ந்தா
வனாாிவ மன்னர்ெசப் தற்கிழிெபான் ண்ேடா.

86

ெவள்ளணி ைனந் ளா ஞ்ெசவ்வணிவிைழந் ளா
ெமாள்ளணிைமந்தர்க்குற்ற ணர்த் வான்விைலமினார்தந்
ெதள்ளணிம குலாவல்ெச ங்கைலமக ஞ்ெசல்வ
நள்ளணிமக

மாங்குநயந்தன லாவல்ேபா

ம்.

ஆடவர்மகளிர்நன்னீராடேலார்ந்தகன்றநாேள
ேயடவிழ்குழலார்பாற் பன்னிரண் நாள பவித் க்

87

40
கூடைலவி ம்பிைமந்தர் குநாளாத ற்குலா
நீடைமத்ேதாணல்லா க்ெகாழி நாேணராெதன் ம்.

88

கயில்ெசறிகடகச்ெசங்ைகக்க ங்குழ ைமையநீங்கி
ெயயிெலா
ன் ஞ்ெசற்ேறானின் ம்ேயாகி ப்பாெனன்னின்
மயி யல்ெபாழில்சுலா மயிலா
ைறயின்ேமய
வயில்விழிப்ெபா மின்னா க்ெகாழி நாளைம மன்ேற.

89

அைவயவக்குைறவிலாைமயாரழகுைடைமவாய்ந்த
குைவமலர்க்குழலார்ேபாகங்கூட் ணல்ெவ த் ைமந்தர்
ெசைவ ற
ந்ேத ஞ்சிவிைக மா ஞ்ெசற்ற
கைவமனத்தஞ்ெசாலார்தம கியல்கழறப்ேபாேமா.

90

அைறத ேமைனநீர்ேபாலாதகம் ற ஞ்சுத்தி
நிைறத விதஞ்ெசய்ெதய்வநீர்க்கங்காகுலத்தெரன்
ைறத
க க்ேகற்ப யங்கி சுத்தி ம்ெபற்
ைறத

கழ்ேவளாளர்ெத வள ைரக்க

ற்றாம்.

91

தியராயைடந் ள்ளாைரப்ெபான்னியந் ைறயிற்ேகாணன்
மதிநிலா
யார்ேகாயில்வாயி ற்காணல்ேபாலப்
ெபாதிபசிெயாழித் ேவண் ம்ெபா ள்ெகாளப் குதலாேல
திதிெப

கழ்ேவளாளர்ெத த்ெதா ங்காணலாேம.

92

வ வி ந்ெததிர்ெகாண்ேடற் மனமகிழ் கத்திற்ேறாற்றி
ெயா வ ம்வி ப்பமிக்கூ ணாப்பலவைமத் க்ெகாண்
ெப கிய கமேனா ேபணின ட் ப்பின்
ம கமர்ந்தவாவ

ந்ேதர்ந்தளித் மிக்குவக்குநீரார்.

93

விண்ணவர்பிறர்பாலன் ெசய்யா விைடேயான்பாேல
யண்ணலம் கழ்ேவளாளரன் ெசய்தி வேதார்ந்தா
நண்ணல்ெசய்கடல்கைடந்தநாளைடந்தாைரவஞ்சித்
ண்ணல்ெசய்த மஃதாற்றா ண்ட ங்கண்ேடயன்ேறா.

94

இைறப ெசந்ெநலா ம்யாவ ஞ்ெசறிதலா
ைறெசறிந்தவர்க்கப்ேபாேதயிலம்பா
தலா ங்
குைறயில்பன்மரக்காேலா காவணங்குலவலா ங்
கைறத ேவளாண்மாக்கெட வவர்களேமேபா

ம்.

95

41
அட்
ைலநீர்ப்ெபய்யவாிமதர்மைழக்கணல்லார்
மட் றண் லங்கைளந் வ க்குநீர்வயல்விைளக்கு
ட் ல்குய்ப் ைகெய ந் வான
ெமன்னிற்
கட் ன்மற்றைனயார்ெசல்வப்ெப ைமயார்கணிக்கற்பாலார்.

96

ஆன்றதம்ெபா ேளேபாலவயலவர்ெபா
ங்காண்பா
ேரன்றகாாியமின்ெறன்னி ம்மி ஞ்ெசல்லெவாண்ணார்
சான்றசீர் க்குங்ேகா ற்றம்ைம ன்னி த்தல்வல்லார்
மான்ற ள்ளிலராய்வா ம்வணிகர்தந்ெத

ம்பல.

97

ெகாள் நாட்ெகாளலவ்வா ெகாண்டபல்பண்ட ற் ந்
தள் நாள்வி த்த ன்னதன்ைமயிற்சற் ங்குன்றா
ரள் நா வத்தல்ேபாேலயாைவ மயலார்ெகாள்ள
விள்

நா

வாரன்னார்ேமதகெவவ க்குண்ேட.

98

அலர்கதிர்மணி ஞ்சந் மகி மால்யாைனக்ேகா ங்
குல ெசம்ெபான்
த் ங்ெகா ஞ்சுைவத்ேத மற்
நில பல்ெபா
ஞ்ேசர்ந் நிரம்பலால்வணிகர்மாடம்
பலர் கழ்வைரேயெயன் பா தற்ைகயமின்ேற.

99

நகப்ப வணிகர் திநாெடா மாிப்பார்ைகயி
லகப்ப மணி
த் மளைகயர்ேவந்தன்காதன்
கப்ப மிளநலார்த ைல கட் ல்ைலெயன்னிற்
றகப்ப மகவான்ைவப்பி

ண்ெடனச்சாற் வார்யார்.

100

க த் வந்ெததிர்த்தமாற்றார்கற்பகமாைலசூடப்
*ெபா த் வண் ம்ைபமாைலவண் கள்பலெபா ந்த
ெவா த்தலான்*மீடராவண்ெடான் ய்க்கும்வ சால்ேவந்த
ாி த் வமானேமாங்குமில்லம்வானத் ேமாங்கும்.
*ெபா த் வண் ம்ைபமாைலவண் கள்பலெபா ந்த, பலவண் கள் ெபா ந்த
வளவிய ம்ைபமாைலையப் ெபா த் , எனக் ெகாண்
ெகாள்க
*மீடராவண் -தி ம்பாதபாணம்.
பாதகம் ாிந்தாேர ம்பறந்தைலெயதிர்ந்தாராகின்
மாதகவவர்க்காக்கிப்ெபான்*வா டல்வழிேமற்ேபாக்கி
ேநாதகெவாழிந் வாழ வன் ெசய்வ சால்ேவந்தர்
மாதக ைடயராகிம
ைறத விவாழ்வார்.

க்கூட்டாகப் ெபா ள்
101
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*ெபான் - சூாியன்

102

அாிநடத்திடவல்லாைளயாளிேநர் யத்திேனந்திக்
காிநடத்திடவல்லா ங்கணிப்ப ஞ்ெசண் ேபாகும்
பாிநடத்திடவல்லா ம்பார்கிழித்ேதகுமாழிக்
கிாிநடத்திடவல்லா ங்ெக வியதரச தி.

103

ைமவழிக ங்கட்ெசவ்வாய்வா தன்மடந்ைதநல்லார்
ைகவழிக்கண் மந்தக்கண்வழிமன ஞ்ெசல்ல
ைநவழியில்லாத்தாளந்தண் ைமயாதிநல்ேகா
ைதவழிந ப்பேநாக்கிச்சதமகனி

மின்பார்வார்.

104

அழ
ைடயேதைவய மைற ைரத்தவாேற
யழ
நாப்பேணாக்கியம் யத்தவ ேமத்த
வழெலா கரத்திற்றாங்கியாிய லைனத் ந்ெதள்ளி
யழல்சினமாதிநீத்தவந்தணர்ம குபல்ல.

105

அ ெதாளிலாளெரன்ேறயாவ ஞ்ெசாலப்பட்டாரன்
ப ெதாழிலாற்றாெரன் மாக்க மழி ந்தம்வா
ெமா ெமாழியாலாற்
ரவினர்பல ங்காண
பசுக்ெகாைலேயெசய் ெமா பழிேய

ம் ணார்.

106

தாவ ெம நாச்ெசல்வன்சடசட ழங்குேமாைத
ேமவ ம்வாேனார்தம்ைமயவி ணவிளிக்குேமாைத
பாவ ம்பைண ழங்கப்ைபம் னலா ேமாைத
ேயவ ம்வியப் க்ெகாள்ளெவ கடலவிக்குேமாைத.

107

ெபான்னிநீரா யீரப் டைவதம்மைரயிற்சூழ்ந்
* ன்னிேயர்வாியெசந்தீயட் ைலச்சுைவ ணாக்க
ன் மாதரவினாக்கியதிதிய ண்ண ட்
மன் பார்ப்பனமின்னாரால்விளங்குவமாடெமல்லாம்.
*

ன்னிேயாவாியெசந்தீட் ைல-ெசந்தீேயாவாிய அட் ைலத் ன்னி

எனக்ெகாண் கூட்டாகப்ெபா ள்ெகாள்க.

108

கரம்ெபா பலாசத்தண் ங்கைரயைர ஞ்சிநா
ரம்ெபா மான்ேறால்ேசர்த்தெவாள்ளியபஞ்சி
ந்
திரம்ெபா சிைக ம்ெபாற்பச்ெசறி கிற்ெச க்குத் ங்க
வரம்ெபா மைற

ல்கற்குமகார்கிைடவயங்குெமங்கும்.

109
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காேத கைல ல்வல்லக ாிமா ரப்பார்ப்பார்
மாேதவ
வமன்றிமற்ைறேயா
வம்பாரார்
ேபாேத மயன்மாலாதிப் லவைரயைழத்தவாவின்
மீேத

ட்டவல்லார்ம கணிவிளம்பப்ேபாேமா.

110

அண்ணலார்தி
கங்கைளந்தி ந்ேதாற்ற ற்றார்
கண்ணலார்ெபா ச்சிறப்பாமைறகளாகமங்கள்கற்றார்
நண்ணலார்பரார்த்தத்ேதாடான்மார்த்த நயந்தர்ச்சிக்கு
ெமண்ணலாராதிைசவாி க்ைக ம்பல்லவாங்காண்.

111

எ மதநி விேயாைரந்திரண் குற்ற ங்க ந்
த விையயி வனப்
த்திசாற்றியெவண்ணான்கு
ெமா குகாண் ைகவி த்தி
ைறமாணாக்கர்க்குச்
ெச ைமயினியல்ேகட்பிப்ேபார்கழக ஞ்சிறக்குமாங்கு.

112

கவிெயா கவியிேனா ங்கமகேனார்கமகேனா
மவித ல்சிறப்பின்வாதியைமந்தேவார்வாதிேயா ம்
வி கழ்வாக்கிேமன்ேமற்ெபா
ேமார்வாக்கிேயா ஞ்
ெசவி றவமர்ந்தளா ங்கழக ஞ்சிறக்குமாங்கண்.

113

அைடந்தவர்தரந்ெதாிந்தாகமம் கல்சமயமாதி
மிைடந்த த்தீக்ைகயாற்றி*நான்கி ம்விராவ ய்த் த்
தைடந்தைவம்பாசராக்கித்தனி தற்கலப்பாயின்பங்
குைடந்தவராகச்ெசய் ங்குரவர்வாழிட ம்பல்ல.
*நான்கு சாிைய த ய நான்கு.

114

ேபாத ற்பல ந்ேதர்ந் ெபா ந் காமாதிநீத்
வாதமற்ெறான் பத்தாமாண்பினிற்சிறந்ேதாராகி
நாதமிற்றி ெவன்ேறாராநலத்தேசாதியிற்கலப் ற்
ேறதமற்றி க்குஞ்ைசவ னிவர்வாழிட ம்பல்ல.

115

தளவ ம்பைனயெபாம்மறழல்ெவ ப் ற்றெபான்னிற்
பிளவ ம்ப ப் ெநய்பால்ெப குகுய்க்க ைனயாதி
ெகாளவ ங்க ப் க்கட் ெகா ஞ்சுைவக்கனிகண்மற்
ளவ ம்வி ம்பச்ெசய்

லப்பில்சத்திரங்கெளங்கும்.

116

44
இனென
னநீர்ெதவ்வியினநிைறநிைறயவாக்கி
மனனமர்ேவ ம்
மணம
மிட் க்
கனவி குசத்தின்சா ங்கலந் ேமாரளாவிவாக்குஞ்
சினமகல்சுைவநீர்ப்பந்தர்ெத த்ெதா ந்திகழ்வபல்ல.

117

ம வலர் ளபத்தண்டார்மணிம மார்பத்தண்ண
றி மகெளா வாழ்கின்றெசய்யமந்திர மன்னா
ெனா வ ங்கூற்றிற்ேறான்றி லகுபகாரமாய
ெவ வ

ம்பர்பல்ேலார்ேம மந்திர ம்பல்ல.

118

சி விதிமகஞ்சிைதத்தேசவகன்வ கப் த்ேத
ெட ெதாழின்மகிடற்காய்ந்தா ாிதைலச்சூ சாத்த
ன
கப்ெப மாைனங்ைகயமலன்மற்றிவர் ன்ேனார்வாழ்
ம வ ெசம்ெபாற்ேகாயில்வயங்குவவளவிலாத.

119

மண்மகண்மார்பி க்குமா ரெமா மதாணி
கண் மற்றதிற்பதித்தகதிர்மணி ைரத்தயா ந்
தண்
சிறப்பார்நாப்பணாயகமணிேயேபா ம்
விண்ணவர் கழநா

ம்வள்ளலார்விளங்குங்ேகாயில்.

120

னிதரப்பட்ட ன்ைன வைகமதி ம்பின்னாட்
கனிதரத்தவமியற்றிக்காிசிலா
வம்ெபற் த்
தனிதரவமர்பிராைனத்தம் ட்ெகாண்
ப்பேபா ம்
பனிதரெவ ெகாண்

ம்பகநிமிர்ந் யர்ந்தேசாக்கள்.

121

மதில்வ யடக்கநா ம்வல்லவனானைவயன்
மதிபகெவ ந் வானவ ந க்குறப்ேபாமிந்த
மதிலடக்ெகனச்ேசேவவமற்ற பலவாேயறி
மதி றப்ப த்த த்தன்மா

ேமவிடபக்கூட்டம்.

122

பாலெனன்ெறண் ெமண்ணம்பாிகாித்திடச்சூர் ன்ேவண்
ேம யர்ந்தனெனன்றியா ம்வியப்பர்யாம்வியக்கமாட்ேடஞ்
சால் யர்மா ரப்ெபாற்றளிெயதிர்க்ேகா ரத் க்
ேகாலமா யர்ச்சிேமலா

யர்ந்த

ண் ெகால்ேலா.

ப
வ ம்விற்றா ம்பற்றாதமணியிைழத்த
ப பல ைடயதாகிப்பல்லவா க மிந்தப்

123

45
ப

றேவண் ெமன்னப்பங்கயமாதி த் ப்

ப பவர்க்கின்பஞ்ெசய் ெபா த ம்பர தீர்த்தம்.

124

ேப வந்த
க்கட்பிரான்றி
ன்னர்நின்
நீ வந்தவர்சார்ேதா நிைறபலமளிப்பதன்றி
ேவ
விைலெகாடா மிைசேயற்றிேனா வானத்
ேத வந்தளவளா மினத்ெதா மினஞ்சாராேதா.

125

ெபான்மைலதவஞ்ெசய்தீன்ற தல்விெசய் ைசகாணப்
பன்மைலேயா ம்வந் பார்த்தினிதமர்தன்மான
நன்மைல ல் யஞ்சனாயகிேசாமாக்கந்த
ெரன்மைலமற்ைறவாேனார்விமானங்களிலகாநிற்கும்.

126

தம்மக ைழந்தார்தண்டதரன்வாயி ைழதன்மாற்றி
விம்மேனாயைனத் ந்தீர்த் மிளிர்சிவேலாகவாயில்
ெசம்ைமயி ைழயச்ெசய் ந்திகழ்தி வாயில் பல்ல
வம்மணிெயாளியானத்தமண்டத்தின் றத்ததாக்கும்.

127

மயி
க்ெகாண்டவம்ைம சைனமரபிற்ெகாண்ட
கயில்வைளக்குைழயினார்க்குநிழல்ெச ங்க ன்றேதமா
ெவயில்ப திற ண்ேட ம்விாிஞ்சன்மாலாதியார்க்குங்
குயின்ெமாழியரமாதர்க்குநிழல்ெச ங்குணம் ண்டன்ேற.

128

பழித
ைடயாள் ைசபண்ணியெப மா க்கு
வழித ம க்ெகாண்டாட் வண்டளிர்ந ம் ச்சூட் க்
ெகாழிசுைவக்கனிக ட் ப் சிக்குங்குணத்தானன்ேற
கழித

ள்

ந்தான்மாமரெமனக்கவின்றதம்மா.

129

நி த்தமண்டபம்விழாக்கணிரம் மண்டபநன்காய
வ த்தமண்டபந் ேணார் றாயிரெமன் ெசால்லப்
ெப த்தமண்டபஞ்சார்ந்தார்க்குப்பிாிவதற்க ைமெசய் ந்
தி த்தமண்டபமற்றியா ஞ்ெசப் தற்கடங்குங்ெகால்ேலா.

130

மன் ேதவாரத்ேதாைதவயங்குவாசகத்திேனாைத
பன் வன்மைறயிேனாைதபர மாகமத்திேனாைத
ன் பல் ராணத்ேதாைதயாெவனத்ெதாகுவாேராைத
யின்

மற் ள்ளேவாைத யின்றிடாெவந்தஞான் ம்.
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46
அைடந்தவிண்ேணார்மண்ேணார்நன்க
ைறைவத் த்தாழ
மிைடந்தபன்மணிகேளார்பால்விளங்குெபாற்கட் ேயார்பா
ைடந்தெசம்ெபாற்காேசார்பா லங்குபட்டாதிேயார்பாற்
கைடந்தெசப்பைனயெகாங்ைகக்காரணிேகாயில்வாயில்.
வைளெய ெமா
ைளெய ெமா
கிைளெய ெமா

ம்பீ வயிெர ெமா
ஞ்சுட்ட
ம்பற்பன் ரெச ெமா
ம் ைணக்
ந்தாளங்கிளர்ந்ெத ெமா
மற்ைறத்

ைளெய ெமா

மாழித்ெதாக்ெக ெமா ையமாற் ம்.

132

133

காைலயிற்றாிசிப்பா ங்ைககுவித்
கி ச்சி
ேவைலயிற்றாிசிப்பா ம் ழ்ந்
ழ்ந்திைறஞ்சிச்சூழ்ந்
மாைலயிற்றாிசிப்பா ெந ங்கலால்வானநாட் ச்
ேசாைலயிற்பயில்வார்காப்பார்ெதா ம்பதங்கிைடக்குங்கா ம்.

134

இன்னெபாற்ேகாயி ள்ளாேல லெகா ங்குெபற்ற
வன்னெமன்னைடயாெரங்களஞ்சனாயகியாேரா ம்
ெபான்னமர்க லேமா ப்ெபா விலாவள்ளற் த்ேத
டன்னமர்க ைணெபாங்கத்தானமர்ந்தரசுெசய் ம்.
5. தி நகரப்படலம்

135

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 290.
---------------------6. ைநமிசப்படலம். (291- 341)
வைரயின்மிக்கெவள்வயிர ஞ்ேசெயாளிமணி ம்
விைரமிகுத்தசந்தகில்க ம்ேவழெவண்ம ப் ந்
திைரெய த்ெதறிசாநவித்தி நதி தீசிக்
கைரயணித் ளேதர்கிளர்ைநமிசக்கானம்.

1

நாட்டவல்ல நற்றவம்பவஞ்சவாதைனைய
ட்டவல்ல ெவள்ளியங்கிாிப்ெப மாைனக்
காட்டவல்ல கழலாிதாம்பரேபாக
ட்டவல்ல ற்ேறார்க்குயர்ைநமிசக்கானம்.

2

47
தைரயி ள்ளேதயாயி ந்தைரக்குேம லகர்
விைரயவந் வந்தவி ணாவிைழந் ைகேயற் க்
கைரயிலாமகிழ் த்திட ைகயிற்கதித் ப்
ைரயிலா யர்ந்ேதாங்கி ைநமிசப் றவம்.

3

எண்ணிலார் ய
ங்கவரப்படாதிக
ெயண்ணிலார்குழீஇயி ம்வ த்தப்படாெதன்
ெமண்ணிலா ம்வாழ்த் தலன்றிைவதெலய்தாதா
ெலண்ணிலார்நிைறந்தினிதமர்ைநமிசாரணியம்.

4

மற்பகப்ெபா வாகுேவாாிந்திரன்ேமனாட்
கற்பகத்திைனச்சீழ்கி ங்கைடெயனெவ த் ப்
ெபாற்பகத் யர்ெபா ள்ெகாளத்தன்னகம் குமா
றற்பகத் றவைமப்ப ைநமிசவடவி.

5

அரன ச்சைனெசயத்தளிராட்டேலா ட்டப்
பர தீங்கனிமகவிறெகாண்குடம்பாிக்க
விர ைபந்தைழ னிவ க்குதவிேவளலர்க்கா
வர தீர்ந் வப்ெபய் மத்தவத்தவாின்மாக்கள்.

6

அாியசாக்கியர்தீயேவட நலத்தைம ந்
ெதாிய ற்ெறனக்கண்டகம் றெமலாஞ்ெசறியப்
பிாியமிக்கவின்றீஞ்சுைளயகெமலாம்ெபற்ற
பாியவண்கனிபற்பலசுமப்பனபலேவ.

7

வி ந்தைழயி மிகப்ெபா ந்ததல்லா
மாவி ம்பலவி நனிகனி ம்வண்கனிகண்
ேமவி ங்க வாற்ெகாைல
த ன் ெவள்கிக்
காவி

ந்தைலசாய்த் நிற்பனபலகத .

8

அளவிலந்தணர்குழாங்குழாமாகிெயவ்விடத்
மளவின்மாதவமாற் மிவ்வடவியினமர்த
லளவின்ேமன்ைமேமன்ேம
ண்டாெமனவைறந்தாங்
களவில்கண்மணியீன்றி த க்க

மடர்வ.

எ த்தநம்பிறப்பின்பயனிதனி ெமன்ெனன்
ற த்த ண்ைமையயறிந்தனேபான் காமாதி

9

48
வி த்தேயாகியர்ெகாளவவ ைற ண் ன்ேமன்ேமல்
வ த்தவிர்ந்தகண்மணிக்கனிசிந் வவாவல்.

10

இனியவல்லனெவ
வித்
ள்ளிையத்த
கனியபல்ல
மரஞ்சிறிதலாற்கதிர்வித்
தனியமாக்க ற்ெகாண்டேபாிைய ெமன்றறிஞ
னியெவங்க

ேமாங்கு நிற்ப ந்திாிைக.

11

நனிசிைதந்தி ங்கனிசில றவி* ன்ன கப்
னிதநீங்கி ங்கனிசில கினைவேபாலா
தினிய றில னிதெமன்
வர்ைகேயற்பக்
கனிகள்பற்பல குப்பனெசறித கபித்தம்.
*உறவி- எ ம்

12

மா ெகாண்டவன்விடத்ைத ன்கனிெயனவயக்கி
*
தீர்ப்பவற்கூட்
ெனாழிந்த ேபாேலா
ேவ சங்ைகயின் ட்டலா ய்யலாெமன்னச்
சா பாய்கனிபலெகா நிற்பனசம் .
ஊ தீர்ப்பவன் - விநாயகக்கட ள்

13

ெபயர்விலாயிர தற்பலகண்கள்ெபற்றா
யர்
ன் கண்ேண ைடப்பரம்ெபா ெளான்ேற
யயர்வின்மற்ற ேபாற்பலகட்ட
ள்
மயர்வின்

ன் கணிேத யர்ெபனத்ெதங்குவயங்கும்.

14

நா மாயவனின்ெறனநிற்ப ன்னாகங்
கூ ெபான்ெனனத்த
வேசாதிெயாண்ெகா பா
னீ
த்தேசெயனச்ெசாலநிற்ப ஞ்ெச ந்தி
மா ேசாிளஞ்சிறாெனனப்ெபா வவண்காஞ்சி.

15

சுற்
ற் ம்ெவண்மலர்ெசறிபல்பிடாத் ன்ன
ற் நிற்பமற்றதன ப் த்தெவாண்ெகான்ைற
மற் ேம யர்ந்ேதாங்கு நின்றிடல்வானம்
பற் ெவள்ளியங்கயிைலேமற்பரனிைலகாட் ம்.

அன்னெகான்ைறேமலச்சம் *ஈன ம்ெபான் தங்கல்
ெசான்னதம்பிரான்
மிைசப்பிைறெயனத் லங்கு

16

49
மன்னமற்றதன்கிைளக ம் ைவையவ ட
னன்னரப்பிரான்மான்மகட்ட
தனாட் ம்.
*அச்சம் - அகத்திமரம் *மான்மகள் - ேமாகினி.

17

மின் ேப யிர்கு ைம ெந ைம ெமய்கள்
பன் வன்ைம ெமன்ைம மிைடைம ம்பட்டாங்
குன் மிவ்வைகையந் மாவயி றத்ெதாகலாற்
ன்

மவ்வநெந ங்கணக்ேகெயனத்ேதான் ம்.

18

ேகா ெகாண்டனபல்லகால்ெகாண்டனபல்ல
கூ
ள்ளிகள்ெகாண்டனபல்லேமல்விலங்கும்
பா ெகாண்டனபல்லகீழ்விலங்குவபல்ல
நீ மின்னதாென ங்கணக்ெகனற்ைகயமின்ேற.

19

ெசறித ந்தளிநிைலய ம்பலர்சி பிஞ்சு
நறியகாய்கனியாதியநா நீங்கா
ெநறியெசங்கதிர்ெவப்ப ட் கா றநிைலத்த
குறியவவ்வநப்ெப ைமயார்கூ தற்கைமவார்.
ேவ
ெபா
ெரா
ெவ
ம வ

20

.
வ ம்வளஞ்சா ந்தைநமிசம்ெபா ந்திவாழ்வா
வ நீ
சி வந் கண்மணிகள் ண்
வ ெம த்ைதந்ெதண்ணிவிைடயவற் ைசெசய்வார்
யர்ெமய்ஞ்ஞானவாய்ைமயார்

ய்ைமயாேர.

21

இன் வந் ற்றேபா ெமதிர்மைற ற்றேபா
ன் கூ
ெழன்ேறவி ப் றார் னி ஞ்ெசய்யா
ரன் சிற் யிரகத் மைமத் வாழ்கின்றநீரார்
வன்

ம்மல நீங்கத்தி வ ண்

குமாண்பர்.

22

விழிெயா பத்
ற் விண்ணவர்ேவந்தன்வாழ் ம்
ெபாழிம க்கமலவாழ்க்ைகப் ண்ணியப்பிரமன்வாழ் ங்
கழிசுடர்ப்பாிதிவட்குங்க த் வமார்பன்வாழ் ம்
பழித த்தறியாக்கான்றபதெமனக்கண்டகண்ணார்.

இன்
ன்

மற்றவர்பிறப் மிறப் ெமத்தைனேயாகண்டார்
ைமம் தெமல்லாந்ெதாைலந்தனகழிகாலத் ம்

23

50
பன்
ன்

த டம்பின்கண்ேணா ேராம ங்கழிதல்பாரா
ெசம்ெபான்

ேமா ெமாப்ெபனமதித்தேமேலார்.

24

காரணேநாக்கலன்றிக்காாியேநாக்குகில்லார்
ரணப்ெபா ளின்கண்ேணெயற்ைறக்கு றக்கம் ணார்
வாரணவியெபாற்ெகாங்ைகமங்ைகயர்வ யவந்
தாரணத்த வினா

ந்தாெயனக்க

நீரார்.

25

பரசிவ ராணங்ேகட்டல்பரசிவமணேமேமாத்தல்
பரசிவநாமம்ேபசல்பரசிவக்குறிேயகாண்டல்
பரசிவபணிேயெசய்தல்பரசிவ
ேவெயண்ணல்
பரசிவபத்திவாய்ந்தார்ப்பர த ைவேய ள்ளார்.

26

அத்திாிததீசிகார்த்தியாயனன்சுனப் ச்சன்ன
கத்தியன்சுகன்மாேதவன்கண் வன்க க்கன்காமச்
சத்
வாம்பி ங்கிசதானந்தன் கழ்மார்க்கண்ட
த்தமப்பி குேபாதாயன

யராபத்தம்பன்.

27

இலகிதன்சுதீக்கணன்சாண் ல் யன்பரத் வாச
லகன்சந்திரசூடன்குச்சகன் லத்தியன்சாபா
வலக தமன்சனற்குமாரனாரதன்சீர்ச்சம்
நலமிகுமாணிமாண்டவியனரபத்தநல்ேலான்.

28

காசிபன்விச்சுவாமித்திரன்கைலச்சி ங்கன்கற்கி
கூசுமாண்டன்மாேதசன்குசு பார்க்கவன்சனந்த
னாசுவிலாயனன்றாலப்பியன்றி தன்சங்கன்
ேபசகம டணன்பராசரன்ெப ஞ்சநாதன்.

29

கி தன்சநகன்வசிட்டன்பிரசண்டன்
வாசன்ேகழ்
த ப ப்பதன்சிலாதன்றத்தாத்திேரயன்சத்தி
வ த மியன்சுமந் பப்
வாமேதவ
ெனா சரபங்கன்வச்ச

பமனியன்சீர்க்கண் .

30

அாிதகன்ச நகன்ேறவலன்சுநனசிதன்விந்
ெபாியபாணினிவிபண்டகன்காலவன்ெப ஞ்சீ
ாியவங்கிரசுசாதாதபன்சுநச்ேசப ண்ைம
ெதாிச ச்சரனிைரப்பியன்வசுதிரணவிந் .

31

51
ற்கலன்கபிலனட்டவக்கிரன்காணன் த்தி
ெயாற்கமில்சுநகன்சீர்த்தி ேராமசன்பகவன்ேமன்ைம
வற்கமார்த க ண் ன்னியன்பயிலவன்மறாத
விற்கஞ

க்கிரஞ்ேசர் ாியன்

மபானன்.

32

ெசந்தமிழிய ைரத்ததிரண மாக்கினிப்ேப
ரந்தணைனயான்றந்ைதயாஞ்சமதக்கினிப்ேபர்
ந்தெனல்லா ம்ேபசுஞ்ச பாிெமாழி மற்ைறப்
பந்தமின் னிவர்யா ம்பர ேமாாிடத்திற்கூ .

33

தி வள ைமேயார்பாகன்றி
ள வக்கும்வண்ண
ெமா மக ஞற்ற ற்றா ற்றவக்காைலையயன்
ம மலர்ப்பாதங்காண்டன்மறிெப ம்பிறவிமாய்க்குங்
க வியக்க வியாதாற்ெபறெலனக்க த் ட்சூழ்ந்தார்.

34

யாகேமாவிரதேமாநல்ெலச்சேமாெகாைடேயாெமய்ேயா
ேயாகேமாஞானேமாமற் ண்ைமயிற் ற
ம்
பாகேமாெவ ெவன்றாய்ந் பகர் ணி றாேரயாகி
ேமாகேமாவிய ட்சூத னிவனாற்ெறளிவாெமன்றார்.

35

ாிமகங்காணப்ேபா ம் ண்ணிய னிவேரா
ாியமாணாக்கர்சூழெவாள்ெளாளிநீ ெசய்ய
வாியகண்மணிவிளங்கைவந்ெத த் ளத் மன்னத்
ாிச த் யர்ந்ேதானாமச்சூதமா னிவன்வந்தான்.

36

நிைனந்தவப்ெபா ேதயிந்தேநயமா னிவந்தாெனன்
றிைனந்தசிந்ைதயினானந்தெம தர வந்ெத ந்
ைனந்தனெரதிேரெசன் ெதா தனரா ப்பா ப்
ைனந்தவஞ்ச யராகிப்ேபாற்றினரைழத் வந்தார்.

37

ஆயவிட்டறத்*தி த்திய க்கியமாதிெகாண்
ேமயநற் ைசயாற்றிவிதி ளிப்பணிந்ெத ந்
ேநயமிக்கி பானின்றார்நின்றவர்தைமயி க்ெகன்
ேறயவவ்வார்த்ைதேகளாவி ந்தனாியம்ப ற்றார்.
*விட்டறம்-த ப்ைபப் ல்லாலைமந்த வாசனம்.
திைரவிட ண்டெபம்மான்றி
ளமகி ம்வண்ண
ைரமகெமான் ெசய்ய பக்கிரமித்ேதாம்யாங்கள்

38

52

விைரயவப்ெபா ேதசன்மம் ட்

ங்க வியந்த

நைரவிைடப்பாகன்பாதங்காண்டெலன் ளநயந்ேதாம்.

39

அன்ன ெப
பாயம்யாெதனவாராய்ந்தாராய்ந்
தின்னெதன் ளத் த்ேதேரெமக்கைலக ந்ேதர்நின்னாற்
ெசான்ன ெதளிவாெனண்ணியி ந்தனஞ்சூதேமேலாய்
பன்ன ேபா நீ ம்பண்

காட்சிதந்தாய்.

40

ெபாியவர்காட்சி ண்ேபாகா றப்பிறங்காநிற்கு
மாியநற்பயன்றந்தன்றிெயன் லகுைரக்குமாற்றாற்
ெறாியநீவகுத் ச்ெசாற்றிசிவெப மாேனெயன்ன
விாியயா ந்ெதாிந்தேமலவெவன்றி த்தார்.

41

னிவர ைரத்தவார்த்ைத னிவறச்ெசவியிேனற் க்
கனித ெப மான்பாதங்காண்ட க்ேக ெவான்றா
னிதவனம ந்தானத்திையய ச்சிறப் ம்வாய்ந்த
னிதமாத்தலத்திற்குற்றமான்மியம் கலக்ேகட்டல்.

42

அ தனியாராய்ந் ள்ளத்தைமத்தடல்பிறர்க்குக்கூறல்
க ெமனவைனயதானங்கலந் றவசித்தலந்த
தலதலத்தமர்நீராடன் க்கணான்ேசைவெசய்தன்
ம மலாிைறத்திைறஞ்சிவழிபடலாதியாக.

43

இைவ ள்யாதா ெமான்றாெலய்தலாெமன் கூற
நைவய
னிவ ண்ைமயீெதனநயந் ெகாண்
ெசைவ
னிவ ன் ஞ்சிறந்தேவார்தானமாய
தைவயகமகி மாெறான்றாய்ந்தைறந்த

யின்

ம்.

மற்ற ேசய்ைமக்கண் ம்வதிந் ளத்ெதண்ணினா
பற்றைமதரச்ெசாற்றா ந்திைசேநாக்கிப்பரவினா
மற்றமி ம்ைமயம்ைம த்தி மளித்தல்ேவண் ங்
கற்றவர்பல

44
ம்

ண்ைமேயெயனக்கைரதல்ேவண் ம்.

45

ெகா யபாதகங்கள்ேகாடாேகா
ள்ளனேவேய
ெந யமற்றதன்ேபர்ெசால்லநிைனக்கு னீங்கல்ேவண்
யநா ைரப்பெதன்ேனெயண்ணியவைனத்
ற் ம்
ப யதாெமா நற்றானமாராய்ந் பகர்கெவன்றார்.

46
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என்ற
வைகெபாங்கெந ம்ெபா
ள்ளத்ெதண்ணிக்
கன்ற ல ளாற்ெறய்வக்க ாிமா ரங்கண்
ெபான்ற ல் கழ்சாலீதற் தத்தலெமனவியந்தீ
ெதான்றல யர்ந்ததான லகில்யாெதனத் ணிந் .

47

ம ள யவர்க்குமாற் மகத்தியவாரணத்ைத
ய ள்ெபாழிவள்ளலாைரயஞ்சனாயகிைய ள்ளத்
ெத ட குமரேவைளச்சிந்ைதயிற்றியானஞ்ெசய்
ெபா ள்ெப வியாதன்றா

ம்ேபாற்

நவில்வான்சூதன்.

48

அந்தணீர்ேகண்மினீவிர்ேகட்டவாறா ங்காைலச்
சிந்தைனக்காியெதான் சிவபிரான ளாற்ேறர்ந்ேத
னிந்தநற்றலச்சீர் ன்னெமா வற்குமிைசத்ததின்
கந்தவத்தலநன்னாமங்க ாிமா ரமாமால்.

49

நிைன
ெனனக்கானந்தநிக வெதன்னெசால்ேவன்
ைன
ங்க க்குண்டாதல் கன்றிடற்பாலேதேயா
வைனயெமய்த்தலத்ைதெயாப்பதகிலேலாகத் மில்ைல
விைனயின்ெமய்த்தவமிலாதார்ேமவாிெதந்தஞான் ம்.

50

மன்னியவத்தலச்சீர்யாேனேயாெசால்லவல்ேலன்
ன்னிய கழ்சால்வாதராயண னிவன்ைவத்த
பன்னியவ ேணாக்கத்தாற்ெறாகுத்தியான்பகர்த ற்ேற
னந்நியமத்தீர்ேகண்மிெனனநவின்ற ள்வான்சூதன்.
6. ைநமிசப்படலம்

51

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் 341.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. திலீபன் த்தியைடந்தபடலம். (342- 371 )
சூாியன்மரபிற்ேறான்றித்ெதான்னகரேயாத்தியா
சீாியன்கவிைகெயான்றாற்றி ந் லெகலாநிழற்
மாாியன்ம வாெரன் ம்யாைனகட்காிேயறாய
ாியன்றிலீபெனன்

ெமய்ப் கழ்நாமேவந்தன்.

ஞ்

1

54

பாாின்மன்னியெவல்லா ம்பல்லாண் பல்லாண்ெடன்னச்
சீாின்மன்னியகுணத்தான்ெசறிந்ெத கீர்த்தியாய
தாாின்மன்னிய யத்தான்றாண்டவப்ெப மான்றாட்கு
நாாின்மன்னியமனத்தானானிலங்காக்குநாளில்.

2

வாியளிக்குலம்பண்பாடம மைட ைடத் ப்பாயப்
ாி
க்குைட ஞ்ெசந்தாமைரமலர்ப்ெபாகுட் ேமலான்
ெறாிதர யிர்த்தைமந்தன்ெச ந்தவவசிட்டெனன்பான்
விாிபல னிவேரா ம்ேவத்தைவேமயினானால்.

3

வர னிவர கண் மன்னவெனதிர்ெசன்ேறத்திப்
பரவினனைழத் வந் ைபம்ெபானாதனத்தின்ைவத்
விர
ள்ளன்பிற் ைசவிதி ளி
த் ப்ேபாற்றிக்
கரதலங்குவித்தி ந் காத னி வினா ம்.

4

தைரகிழிதரவிைரந் ைசயநின்றிழிந் ேபாந்
திைர வர்க்கடல்கலக்குங்காவிாியி தீரத்
ைரசிறந் ள்ளதாயதலெமலாெமா ங்குேகட்கப்
ைரய ெமாேராெவான்றாகப் கன்றைனயாலவற் ள்.

5

ேமதகுதி வாைனக்காமிளிர்சிராமைலவாேனா
ேமாத மன்பிலாலந் ைறதவத் ைற ற்றார்தங்
ேகாத ெமா ெநய்த்தானங்குல ைமயா வாசப்
ேபாதவனிைறஞ்சுங்கண்

ர்ெபா

ந்

த்தி.

6

வலஞ்சுழிகும்பேகாணேமரகம்வளர்பட்டீச
நலந்தரெவாளிர்சித்தீசநா ேமாங்கு நாகீச
மிலங்கியபல ம்ேபாற் மிைடம
யர்ேகா த்தி
விலங்க
இைவ
நைவய
ெசைவ

த்திமற் ம்விேசடெமன் ைரத்தாையய.

7

மதிவிேசடெமனமைற ைரப்பதாகி
த்திெயண்ணநல்கி ந்திறத்தாகிச்
தல ன் ன் ந்திகழ்தரசிறந்ததாகி

யைவமதித்தி வதாயதைறதிெயன்ற ேயன்ேகட்ேடன்.

8

55
அைனயமாதலமா ரமதற்கிைணயில்ைலெயன்
நிைனயேவயிம்ைமயம்ைம த்திநிரப் ெமன் ம்
ைனவாமதலத் ப்ெபா
மான்மியமைனத் ந்
ைனயநீெதாகுத் ச்ெசாற்றாேதான்றியதிைலதி த்தி.

9

தி த்தி ண்டாகுமாறத்ெதய்வமா ரேமன்ைம
வி த்தியிர் கலேவன் ங்ேகட் டேவண் ெமன்
ம த்திெயன் ள்ளத்ைதயீ மாதலாலதன்சீர் ற் ம்
ெபா த்தியல்லா நீ ம்ேபாவ கூடாெதன்ன.

10

னிவ
வைக த்
தலவன் ராணங்
கனிெவா ம்யாவன்ேகட்குங்காதலவேனெயல்லாப்
னிதவானவர்க்குேமலானறெமலாம்ெபா யெசய்ேதான்
றணியமர்சீவன் த்தெனனமைறசாற் மன்ேற.

11

சிறந்தமா ரெமன் ந்தி த்தல வைமயில்ல
றந்தமற்றதன்சீர்ேகட்குநீ ேமா வைமயில்லா
யறந்தவா ைரக்கும்யா மைனயேனெயன் கூறி
வறந்தகாமதிேமேலான்வகுத்திட

ற்றான்பின்னர்.

12

பரவியசிவ ராணம்பத்த ட்பிரமாண்டத்
ரமிகுமாக்கிேனய ராணத்
ைரயாநிற்கும்
வரமிகுமா ரத்தின்மான்மியதைனச்ெசால்ேகன்
றிரமிகுமன்பிற்ேகட் திலீபன்ெவன்ெற த் ேபசி.

13

அணிமலர்மிைசேயான் சிதார ள்ெபற்றவா ந்
திணிமனதக்கெனன்பான்றீமகஞ்ெசய்தவா ந்
ணிவ மிக்க ரனம்மகந்ெதாைலத்தவா ந்
தணிவ ம ட்பிராட் மயி

ச்சைமந்தவா ம்.

14

தி மயிலாயவம்ைமசிவார்ச்சைனெசய்தவா
ெமா வ க ைணயன்னாள்பண்
ற்றவா
ம
காத னான்மீட் மாகமவிதிவழாமற்
ெபா வ ஞ்சிவபிராைணப் சைன ாிந்தவா ம்.

விழிெயா
ன்ேறானாயவிண்ணவர்ெப மா ள்ளங்
கழிமகிழ் த் ெவள்ைளவிைடயின்ேமற்காட்சிநல்கிப்

15

56
பழித

ைமயாண்மாேயான் த யபல ம்ேவட்ட

ெவாழிவறநல்கிவள்ளெல

ம்ெபய ற்றவா ம்.

16

மன்னியதலத்தின்சீ ம்வளம தீர்த்தச் சீ
ன்னியவாக்கிேனய ைரத்த ள்பல மற்
ன்னியவிாித் ச்ெசாற்றான்ெமாழிந்தனயா ங்ேகட்
மின்னிய ேவற்றிலீபேவந்த

ண்மகிழ்ச்சி த்

17

குரவனாம்வசிட்டேமேலான்கு மலர யிற்றாழ்ந்
வரநிலாம்விைட ம்ெபற் வயங்குநாற் பைடயி ேனா
ர கூரைமச்சேரைனப் ேராகிதெரா ங்குசூழப்
பர நாெள ந்தாெனன்பபைகத்தவர்க்ேக ேபால்வான்

18

வான்றவழ்குன் ங்கா மறாதநீர்நதி மற் ந்
ேதன்றவழலங்கன்மார்பன்பிற்படச்ெசவ்ேவவந்
மீன்றவழ்கங்ைகயா மிளிர்காசி குந் விண்மீன்
ேகான்றவழ்ச லேமா

ச்சுவநாதற்கூ .

19

பனிமலாிைறத் ப்ேபாற்றிப்பரவியாங்காங்குேமய
னிவ தலங்கெளல்லா ைற ைறெசன் ேபாற்றிக்
குனிசிைல தற்பிராட் குளிர்மலர்ப்பத ம்ேபாற்றிக்
கனிப ேசாைலசூழ்ந்தப ப்பதங்கண் ேபாற்றி.

20

மாதாரநிறத்தானாதிவானவர்வணங்கிப்ேபாற் ங்
ேகதாரேமயெபம்மான்கிளர்மலர்ச்சரணந்தாழ்ந்
தீதார டன்படா ெசறிந்தவர்க்க ளிெயன்
மாதாரமாயினாைனக்காளத்தியைணந் ேபாற்றி.

21

ேவதமாநீழல்ைவகுேமகம்பவிமலனார்தம்
பாதமாமலர்கள் ேபாற்றிப்பராய்த்ெதா தாலங்கா
நாதமா ரசந் ஞ்சாநகு கழ்க்க க்குன்றம்ேப
ேராதமாெராற்றிமற்

ள்ளனவைனத் ந்தாழ்ந் .

22

அ
யி வர்ேதடவழ
வாகிநின்ற
ெந யவண்சிலம் ேமன்ைமநிைற
குன் மிந்தப்
ப
கழ்ந்ெத த் ப்ேபசும்பாதிாிப்
ம்ெபான்
ைனேவந்தர்ேவந்தன் ந் ெசன்றிைறஞ்சிப்ேபாற்றி.

23

57
வளவர்நன்னா
க்குமன்றிைடநின் நா
மளவிலானந்தேமவவா மம்மாைனத்தாழ்ந்
ளவினான்ேபாற் ங்காழி ய ள்ளி க்கு ேவ

ர்

களவிலாப்பிற ம்ேபாற்றிக்காவிாிநதிவந் ற்றான்.

24

இரவிவண் லாத் ைவகுேமற்றநாளந்நாளாகப்
பர மா னிவராதிப்பலெரா மந்நீரா
விரவிெவண்ணீ ெமய்யின்விளங்குறப் ைனந் பா ம்
ரவிமாத்தாைனேவந்தன்ேபாற் பஃறானநல்கி.

25

பலெரா ங்ேகாயிெலய்திப்ைபந்தமிழ்மணக்குஞ்ெசவ்வா
யலர் கழ் னி சித்தவண்ணலங்களிற்ைறேயத்தி
நலர்ெதா வள்ளலார் னண்ணி ள்
கித் தாழா
வலர்பலெகாண்

சித்தானந்தத்த ந்தினாேன,

26

நலம்ெபா க ைணயஞ்சனாயகிேகாயில்வாயிற்
லம்ெபா தரவவ்வாேற குந் ேநர்கண் ேபாற்றி
வலம்ெபா மற்
ள்ளவானவர்கைள ந்தாழ்ந்
நிலம்ெபா தாைனேவந்தென

றவசித்தானங்கு.

27

சினகரப்பணிகள்ெசய் ந்தி விழாநடாத்தல்ெசய்
மனக ள்வள்ளலார்க்குமஞ்சனாயகியா க்குங்
கனமணிப்ெபாற் ணாைடகணிப்பிலெகா த் ெமண்ணில்
பனவ க்க தமீத் ம யைரப்பரவித்தாழ்ந் ம்.

28

பன்ென ங்காலமிந்தப்ப வசித்தி ந் பின்னா
ணன்ென ம் கழ்த்திலீபனாயகன்விைடெபற்ேறகித்
ெதான்ென நகரஞ்சார்ந் சுதமின்றிப்பன்னாள்வாழ்ந்
பின்ென ஞ்சிவேலாகத் ப்பிறங்கிவாழ்ந்தி ந்தானன்ேற.

29

அைனயவன்வசிட்டன்பாங்கரன் றக்ேகட்டவாேற
விைனத மா ரத்தின்ேமன்ைமகண் ைறயிற்ெசால்ேவ
னிைனத மி ேவயிம்ைம தன் ன் நிரப் ெமன்
ைன கழ் னிவர்ேகட்பப் க
7. திலீபன்

த்தியைடந்தபடலம்

ஆக தி வி த்தம் 371
-----------------

வான்சூதேமேலான்.
ற்றிற்

30
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8. பிரமன் சி ட் ெப படலம் (372- 411)
கைரத
ந்ெதா கற்பத்தாதியில்
விைரத தண் ழாய்விண்
ந்தியில்
வைரத சிைலப்பிரான ளின்மாட்சியா
ைரத மைறயவெனா வன்ேறான்றினான்.

1

ேதான்றியமைறயவன் ளபத்தான
ன்றியவன் ள
கித்தாழ்ந்ெத உ
யான்றியங்காவைகயியற்றி ம்பனி
ன்றியல்சிரத்தினாய்ெமாழிதிெயன்ற

ம்.

2

தைனயேகணினக்குெமன்றனக்குநாயகன்
ைனயசூற்பைடக்கர க்கண் ர்த்தியா
லைனயைனேநாக்கிநீய ந்தவம் ாிந்
திைனயலாகாப்பைடப்பியற் ெகன்றனன்.

3

என்ற ம்விைரந்ெத ந்திண்ைடேமலவன்
ெபான்ற ம்பிறத்த மிலாத ண்ணிய
ெனான்றல்ெசய ள்விைரந்
தி நல்கி ங்
கன்ற லாத்தலங்க த்தினாய்ந்தனன்.

4

அ ெபா
ட ல்வாக்கந்தணாகுண
கடற்பச்சிமெமாழித ந்திைசக்
க ெமனேயாசைனகடந் ேம றிற்
மலர்த

னற்ெபான்னித்ெதன்கைர.

5

அைமெவா ம்விளங்குேமாரடவியாயிைடச்
சைமதரவி ந் நீதவஞ்ெசய்வாெயனி
ைம ைடயான்விைரந் த ெமன்ற
கைம ைடயான காதிேனற்றனன்.

6

எண்ணியகாாியெமய்தப்ெபற்ெறனக்
கண்ணியமைறயவன்க ப்பினிற்ெசலா
வண்ணியவாவயினைணந் கண்டனன்
ண்ணியந்தைழத்ெதனப்ெபா வநத்திைன.

7

59
காண்ட ங்ைககுவித்திைறஞ்சிக்காவிாி
மாண்டகு னல்விதிவழியினா ேய
ேயண்ட நீ ெமய்யிலகப் சு
தாண்டவப்பிரான

ளந்தாித்தேரா.

8

காமமாதியகாிெசாழியக்கட்ட த்
ேதமநாயகன ளிையத ம்ப
மாமனா தவியவந்ததாமைரத்
தாமமார்பினன்ெப ந்தவம் ாிந்தனன்.

9

அைறெகா ேவனி னழ ள்ைவகி
நிைறெப ங்கூதி ணீ ண் ழ்கி
மிைறசிறிதாயி ேம றாவைக
மைறயவன்ெப ந்தவம்வயங்கவாற்றினான்.

10

ஒ பதினாயிரவ ட ண்ைமயி
ன மைறேயான்றவமிங்கணாற்ற ம்
ெப விைடேமற்சி பிைறக்ெகா ந்தணி
தி

ேயாென ந்த ளல்சிந்தித்தான்.

11

வைள கிர்க்ெகா வந்ந வயங்குகூன்
வைளெயனச்சைடந ப்பிைறவயங்குற
வைளபிைறய
குத்தன்னெதன்னவவ்
வைளவரநதித் ளியலங்கிேம ற.

12

ஆயவவ்வநம் கவவாவித்தாவ ன்
ேமயைகத்தலத்ெதா மான்விளங்குற
ேவயமற்றதன்ெசலவிாிக்கேமவல்ேபாற்
யெவங்கனன்ம ெவா ைகத்ேதான் ற.

13

உைழகு ம்பியற்றி ன் டம்பிற்ேபார்த்தேதால்
தைழ ெமன்ேபாலைரசா மாெலன
விைழதர ணர்த்தல்ேபான்மிளிர்தாக்கதள்
பைழயதாய்த்தி வைரசூழ்ந் பம் ற.

தி
மதிகுைறதீர்ந்தேதாெவனப்
ெபா விேறாளராப்படம்ைபத் ப்ெபாள்ெளன

14

60
வ குேநாக்கு பைரமயிெலன்றஞ்சு
குதீர்ந்ெதா ங்கு

ன்ைனச்சீர்ெபற.

15

மன்னியபவளமால்வைரயிேனார் றந்
ன்னியபச்சிளங்ெகா யின்ேறற்றம்ேபான்
மின்னியவிதிபைடயாதேமனிப்பாற்
பன்னியபனிவைரப்பாைவேம ற.

16

நந்தி ற்கணங்க நளினப் ெவ
ந்தியங்கட
மற்ேறார்க
ந்தி ம்பிந்தி ெமாய்த் ச்சூழ்வரத்
ந் மிபல்கடற்ெறாழிப் *மாற்றிட.
*ெதாழிப் -ஓைச

17

அாியநற்காட்சிதந்த ளினான்பரன்
பிாியமிக்கீதியான்ெபற் ேளெனனாக்
காியவன்மகன்விைரந்ெத ந் ைகெதாழா
ாியெபான்மலர ெயால்ைலத்தாழ்ந்தனன்.

18

சூழ்ந்தனன்பன் ைறசூழ்ந் சூழ்ந் மண்
டாழ்ந்தனன்பன் ைறதாழ்ந் ளத் யர்
ேபாழ்ந்தனனினிெயா
க மின்றியான்
வாழ்ந்தனன்வாழ்ந்தனெனனவ த்தினான்.

19

சுத்தெமய்ஞ்ஞானநன்ெனறிெதாடர்ந் ேபா
த்தர்களகக்க
யன் ங்காண
மித்தகுகாட்சியிவ்ேவைழக்காவேதா
சத்தறிவின்

த்தைலவேனெயன்றான்.

20

ேவ .
என்றகாைலயி ைறயவன்றி
ளமிரங்கி
ெயான்றமாதவம தமாண் வந் நீயியற்றிக்
கன்றெமய்யிைளத்தாெயனத்தன்றி க்ைகயா
லன்றவன் றந்ைதவராவைறவிைழெவன்றான்.

அ ைமயாயநீகாட்சிதந்தளித்ததன்ேம ம்
ெப ைமயாயெதான் ண் ெகால்பிைற
ப்ெப ம

21
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ெவா ைமயாளர்தம் ள்ெளாளியாய்விளங்ெகா வ
வி ைமயாைவ ம்பைடக்குமாற ள் ாிெயன்றான்.

22

என் ைநந் ைநந்திைறஞ்சினன்ேவண்ட மிைறவ
னன் நின்விைழவி ெவனினா மிவ்வநத்
ெளான் நங்குறி ள்ள மற்றஃெதைவக்குந்
ெதான் ேதான்ற ன்ேறான்றியேதாற்றத்ததம்மா.

23

இைனயேகாசெமாப்பாகியேகாசம்ேவறில்ைல
நிைனயேநாக்கெமய்யானந்தநிரப் வதி ேவ
ைனயெவத் ைணக்ேகா பாதகங்க ந்ெதாைலக்கும்
ைனயவல்லமாமைற கழ்வ மிதன் கேழ.

24

அன்னதாகியவி ங்கத் க்ெகதிர்வலத்தைமய
நன்னர்வான்றடெமான் கண்டப் னனயந்
ெசான்ன ர்த்திையயாட்
சித் த் தித்
மன்னநீவிைழந்த ெப குதிெயனவகுத் .

25

அனகவிவ்வநமின் ெதாட்டந்தணபிரம
வனெமனப்ப ம்பின்ன நீெப மாண்பாற்
கனகமாமணிமாளிைகநகர்படக்காண்பாய்
னகர்தீரந்தநகர நின்ெபயர் யங்கி.

26

வரமிகத்த வள்ளனாம்ெபா தரப்பிரம
ரெமனப்ப மி ங்க ம்வாவி ம்
ம்
பர நின்ெபயெரன் ைரத்த ளிெயம்பரம
ர மிக்கபல்கணத்ெதா ெமாய்ெயனமைறந்தான்.

27

ஐயனங்ஙனமைறத மம் யமலர்ேமற்
ெசய்யனவ்வநந்ேதண் னெனா சிைறக்கண்டான்
ைவயமாதிெயப் வன ம்வாழ்தர ைளத் ப்
ெபாய்யவா ளங்கடந்ெதாளிர் ரணப்ெபா ைள.

28

கண் கண்கணீர் ளித்திடக்கசிந் ள
கி
மண் காத ற்சூழ்ந் பன் ைற திவ த்தி
விண் நாத்த த த்திடெமய்ம்மயிர்ெபா ப்பத்
தண் ேபாெலதிர் ழ்ந்தனன்றைரமிைசக்கிடந்தான்.

29

62
எ ந் தம்பிரான ளியப ெயதிர்வலப்பாற்
ெகா ந் ெகாண்ெட தீவிைன
வ ங்குைலந்
வி ந் ேபாம்ப ாிதடம்விைரவி ண்டாக்கி
ய ந் மன்பினானதிற்ப ந்ெத ந்தனனம்மா.

30

அந்தநீர் கந்தமல ங்கத்திைனயாட் ச்
சந்தநாண்மலர்சூட் ெயாண்சா ண ட் ப்
பந்தேமா மட்டாங்கபஞ்சாங்கமாப்பணிந்
ந்தநின் ள

கு ேதாத்திரெமாழிவான்.

31

சு தியந்த ந்ெதாடெராணாச்சுயம்பிரகாச
பாிதியாயிரங்ேகா யிற்ெபா தி ப்ப வ
க தியாவ ம்பவத் யர்கடக்கு க்கண்ண
ெவ தியாவ ந்ெதாழ ைகப்பவநிைனயிரந்ேதன்.

32

உ வெமான்ப*தாெறட்டைமந்
ெவான் மில்லாய்
ப வமங்ைகபான்ம வ மயல்சற் ம்பற்றாய்
ெபா வைவந்ெதாழி யற்றி ந்ெதாழிெலான் ம் ணாய்
தி வவானவேதவேதேவசநிற்ேசர்ந்ேதன்.

33

த ங்கரணங்க ங்கைலக ம்ெபா ந்தாய்
நாத ங்கடந்திேயாகிய ள்ளேமநயந்தாய்
வாத ம்பலேபதமாஞ்சமயர்தம்வயத்த
ேபாத ந்த

ரணானந்தநிற் ணர்ந்ேதன்.

34

ேபாற்றிசங்கரெபாங்கரவணிந்த ள் ராண
ேபாற்றிமாயவன்காெணாணாத்தி வ ப் னித
ேபாற்றிெயங்க ெமாழிவறநிைறந் றப்ெபா ேவாய்
ேபாற்றியான்ெறா பிரம ங்கத்தமர் லவ.

35

என் ேதாத்திரம் ாிபவற்ெகதிெர ந்த ளிக்
கன் மான்ம க்ைகயினார்நனிகைடக்கணித் த்
ன் பல்வைகச்சி ட்
ம் ாிெகனச்ெசால்
யன்

யவவ்வி ங்கத் ண்மைறந்தனரம்மா.

ெபற்றநான் கனவ்வநம்பிைழயறத்தி த்திக்
கற்றவிச்சுவகன்மனாலாலயங்கண்

36

63
ெபாற்றமாநகராக்கினான்ெபா ந் பல்கு
மற்றமில்வைகச்சி ட்

ன்கற்பம்ேபாலைமத்தான்.

37

ேவ .
பிரமன ந்தவம் ாிந்தபிரமவநெமா நகராய்ப்
பிரம ரெம ெமா ேபர்ெபற்றெததிர்வலப்பானீர்
பிரமதடெம ம்ெபயராற்பிறங்கிய சுயம்
ங்கம்
பிரம ங்கெமன்ெறவ ம்ேபசவிளங்கியதம்மா.

38

அப்பிரமதடந நீரான்றவிதிப்ப
ழ்கி
யப்பிரம ங்கத்ைதயன் மிகத்தாிசித்ேத
யப்பிரம ரத் ைறவாராேர மப்ெபா ேத
யப்பிரமன்மான் தேலாரங்ைககுவித்திடப்ெபா வார்.

39

ஒன்றாகிப்பலவாகி
வாகிய வாகித்
ெதான்றாகிப் தியதாயசுயம்
ங்கப்பிரான்விைடெபற்
றன்றாதரவிற்பிரமனமர்த தன் லகைடந்
குன்றாதசி ட் ெயலாங்குறித்தியற்றிவாழ்ந்தனேன.
8. பிரமன்சி ட் ெப படலம்

40

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் 411.
~~~~~~~~~~~~
9. தக்கன்மகம் ாிபடலம். (412 - 451)
வரத்தமர் னிவர்பண்ணவர்மற்ேறார்வாழ்த்திடப்ெபா த பிரம
ரத்தமர்சுயம்
ங்கநாயகன்றன்ெபா ய ள்ெபற்றகாரணத்தாற்
றிரத்தமர்ெதய்வத்தாமைரக்கிழவன்ெசறிதரவியங்குவநா
ரத்தமர்நிைலயினிற்பனபல ெமாய்ெயனப்பைடத்தனன்மாேதா.

1

உைரெசயிச்சி ட் க்ேக வாயைனயா ளத் வந்தவர்கெளான்பதின்மர்
ைரதவிர்பி கு லத்தியன் லகன் ண்ணியக்கி
பல்கைல ங்
கைரத வ யாங்கிரசுமாதவத்தக்கன் கழ்மாீசிெமய்ந்நலத்தாற்
றைர கழ்த மத்திாிநலவசிட்டன்றைழ மற்றவர்ெபயரம்மா.

அைனயவர்தம் டக்கெனன் ைரக்குமளவின்மாதவத்தினான்பல்ல

2
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தைனயைரப்பைடத் ப்பைடமிெனன்ேறவத்தாழ்ந்ெத ந்தைனயரஃேதற்
வைனத பைடப் ச்ெசய யல்காைலமகதியாழ் னிவரன்ேறான்றி
விைனயம்வல்லவர்நீர் யல்வெதன்ெனன்றான்மற்றவ ள்ள விாித்தார்.

3

அவன ேகட் ப்பந்தேமற்பந்தமாக்குவான் யன் ளீரழேக
வனேமத்ெத க்கப்ெபா த பிரம ரத்திைனநீவிாின்றைடந்
கவனமால்விைடயான ட்குறிேபாற்றிக்காம ெப ந்தவமாற்றித்
தவல

த்தியைடமிெனன் ைரத்தான்சார்ந்தனரைனயரத்தலேம.

4

அத்தலப்பிரமதீர்த்தத்
ழ்கியவிர்த பிரம ங்ேகச
த்தமற்ேபாற்றித்தி வ டரப்ெபற்ெறான்றிெயான்றாக்கலப் ற்றார்
வித்தகத்தக்கனன்ன ெதாிந் மிகமனம்
ங்கு பின் ம்
த்திரர்பலைரப்பைடத்

ன்ேபாலப்ெபா த்தினேனவினனம்மா.

5

அந்தைமந்தைர
ந்ைதைமந்தைரப்ேபாலாக்கினானாரத னிவன்
ெவந்தசிந்ைதயனாய்த்தக்கெனன்பவ ம் ைணமா னிவைனேநாக்கி
நந்தவண்சி ட் ெசய்திடாவைகெயன்னலமகார்தைமக்ெக த்தைமயா.
ந்தநீமைனவிமகவிழந்ெதங்கு ழித வாெயனச்சபித்தான்.

6

தீயெவம்பாசத்தைளந் மாழாந் திாிதராவண்ண ன்மகாைர
நாயெனாண்கமலச்ேசவ கலந் நலம்ெபறவி த்தெதண்ணா
தீயநீெயன்ைனச்சபித்தைனயதனாற்ேறவர்ேகானாயெவம்ெப மான்
பாயெவஞ்சினக்ேகாட்பட் நின்றைல ம்பறிப வாெயனச்சபித்தான்.
னிவரன்சாபங்ெகா த் நீங்குத ெமாய்ெப ந்திற ைடத்தக்கன்
பனிமதி தலார்பலர்வரப்பைடத் ப்பலர்ெகாளக்ெகா த்தனன்பின்
கனிதரவண்டபகிரண்டமைனத் ங்கலந்தபல் யிர்க மீன்

7

ங்

தனிெயாளிர்தாையமகெளனப்ெபற்றான்றவத்தின்ேமற்சிறந்தெதான் ண்ேடா. 8
சதிெய மகைள லெகலாங்களிப்பத்தன்றி மைனயகம்ேபாந்
ெபாதித க ைணப்ெப ம்பிழம்பாய ரணன்மணந்த ளியபின்
விதிவ தாேனாவாணவமலத்தின் க்கேமா வைக யிர்க்கும்
பதியிைனயந்தமதியி ம கர்பல

ெமா வனாமதித்தான்.

அைனயவன்மதிப்ேபார்ந்ைதய ம்வாளாவ கினன்சதிெயா ங்கயிைல
ைனயமற்ெறா நாண்மதிெய ம கன்
யிைடெயா மகள்பாேல
நிைனத நைசைவத்த ெதாிந்ததைனநீக்ெகனக்ெகாளாைமேதர்ந்தவைன
யிைனதரெவா நாட்ெகா கைலயாத்-

9
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தீர்ந்தி திெயன் ைரத்தனன்ெகா ேயான்.

10

ெகா யவன்ெமாழியானாட்குநாெளான் குைறவ கண்டவவ்வாேலா
ென யவன் தலாமமர மஞ்சிநீத்த ங்கண் வான்கயிைல
ய கைளயைடந் காத்திெயன்பதன் னங்ைகெதாட்ெட த்தனன்ச ல
மிைசைவத்ேதார்நாம ம் ண்டான்

க்கினானாமமம்மதிேய.

11

அ ெதாிதக்கனாகிய ர்க்கன க்க த்தி ந்தனன்பின்னர்க்
க ெமனெவ ந் ம மலர்ப்ெபாகுட் க்கட ைளயைடந்த பணிந்
ச
கமகெமான்றியற் நல்குறித்ேதன்றகுமிடம் கெலனவைனயான்
வி

ப்ெப மான்விைரந்த ள் ாி ேமதகுதல ளத்தாய்ந் .

12

குணகடன்ேமல்பால்ேயாசைனக்கப்பாற்குல காவிாிக்கைரத்ெதன்பா
லண ேமார்வந ண்டைதநகர்கண்ேடனப்ெப ந்தானத்திெனல்ைல
ணர்த ஞ்சுற் ம்ேயாசைனயள ேபாற் மவ்ெவல்ைல ளழேலாற்
குணர்த திைசயினழல்வளர்த்தி த

த்தமமாகுெமன் ைரத்தான்.

13

மலாவ ைரத்தெமாழிெசவிேயற் மண்ணிைடப்பலெரா மிழிந்
கலர காியவத்தலேநாக்கிக்காிசிலெதன் வப் ற்
வலர் கழ்ெதய்வத்தச்சைனக்கூவிமகம் ாிசாைலெயான்றீங்ேக
லர்த ல்வண்ணம் ாிெயனப்பணித்தாெனாய்ெயனப் ாிந்தனனவ

ம்.

14

திைசெயா நான்கு யர்மதிெல த் த்திகழநால்வாயி ம்ேபாக்கி
யைசவில்ேகா ர மைமத்தத ள்ளாலலங்குெபாற்சாைலெயான்றாக்கி
வைசதவிர்குண்டமண்டலம்ேவதிவயங்குேமகைலெயா மைமத்திட்
ைசெப மைறேயாாி ப்பதற்கதவத்தியன்றவாத

ங்க

மாக்கி.

15

திைச ரப்பவ மாயவனாதித்ேதவ மி ப்பதற்கிட
நைசெக மடவார்நயந் நீரா நன்மலேராைட ங்குள
மிைசபதமைமக்குமிடங்க மைறேயார்விலாப் ைட ங்க ண் டற்காம்
பைசத மிட ஞ்சுவண ற்பலவாம்பண்டங்களைமத்தி மிட ம்.

16

ெசறித மற்ைறயிடங்க மைமத் ச்சி க்கு ன்யாைவ ம் ாிந்தா
னறித தக்க ளமிகமகிழ் த்தண்டராதியர்விைரந்த கக்
குறித
ெச த்
தாேனகுலவயன்மால் ரத்ெதய்தி
ெநறித மகத்திற்க

குமா ைரத் நீள்ெப ங்கயிைலையயைடந்தான்.

17
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ெவள்ளியங்கயிைலயைடந்தவனந்திய ைஞேவண்டாெதா தைனேய
ள்ளி ட் குந்தான்க ைணயங்கடலாங்ெகாள்ளாியாதனத்தி ப்ப
ெவள்ளியதரத்தான்வணங்கிலான்வணங்காவி ம்ெப ங்குற்ற ெமண்ணான்
வள்ளியெவைனக்கண்ெட ந்திலான்சாம்பர்வயங்குேமனியெனனெவகுண்டான்.

18

தீய ழைடந்ததக்கேனார்குணமில்சிவன்மகத்தவிெகாளறகா
ேமயநானைழேயெனனவகன்ெறா தன்ேவள்வியஞ்சாைலையயைடந்தான்
யநான்மைற
ணர்தராப்பரமசுயம்பிரகாசெனம்ெப மா
னாயவத்தைன மறிந் மற்றறியான்ேபா

ைமெயா நைகத்தமர்ந்தான்.

19

ப மகச்சாைலயைடந்தவக்ெகா ேயான்ைபந் ழாய் கில்வரக்கண்
ெந மரெமனமற்றவன
ழ்ந் நிலவெவன்மகம் ரந்தளித்தி
க வமர்களத்தனிவ றாவண்ணங்கழித்தனெனனெவான்
ைரயான்
ற வாியவன்ேபா

ந்தனன்ேக சா ேமற்ற ப்பவெரவேர.

20

ஆயவக்காைலமலரவன்மகவானழலவன்கூற் வனி தி
பாயநீர்க்கிைறவன்சதாகதியளைகப்பதி ரப்பவனலீசானன்
ேமயகிம்
டர்கின்னராியக்கர்வித்தியாதரர்வ க்க டர்
யெமய்ச்சித்தர்சாரணெரவ ந்ெதாக்கனரம்மகச்சாைல.

21

கதிரவன்மதிய தற்பலேகா ங்ககனவாசிகெளனப்பட்ட
வதிர்த ன்மற்ைறயாவ மைடந்தார தக
கர்நைச ம்
பிதிர்விறக்கைண ம்ெப வ க திப்பிறங்குேவதியெரலாம் குந்தா
ெரதிாில்ெபான்மானத்ேத

தக்கனில்

ைறயாவ ஞ்ெசறிந்தார்.

22

வந்தவர்பல ம்ெவள்ளியங்கயிைலவளர்ெப மா லகீன்ற
சுந்தர ைமேயாடைணதராவிதெமன்ெசான்மிெனன்ெறா வ க்ெகா வர்
தந்த ள்வினவிக்ெகா ப்பவன்ெவ ப்பிற்சாற் வெதவெனனவி த்
நந்தநங்க மம்பார்க்கலாெமன் நவின்றனர்பின்வர

ணரார்.

23

யாவ நமதாைணயிற்குழீஇயினெரன்ெறக்க த்தங்ெகா தக்கன்
ேமவ மி த் *விக்குகண் தேலார்விதி ளியவரவாி க்கும்
வ மி க்ைகயி ந்திடப் ாிந் ெபா மகப்ெப ந்தழல்வளர்த்தான்
றாவ மயன்மாலாதியர்பலர்க்குந்தவாவிைனப்ெப ந்தழல்வளர்த்தான்.
பல னிவரர்நற்றதீசி ன்னாேனார்பங்கயன்மாயன் ற்பலர்க்குங்
குலமைற
க்குெமட்டெவாண்ணாதகுழகைனயிகந்தி ெசய்த

24
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னலமலெவன் மைற தெல த் நவில ம த்தனனவ
மலம

ளத்தார்ைவதனரகன்றாரகல்பவரகல்கெவன்றி ந்தான்.

25

ெக ந்ெதாழிற்றக்கன்ெசய
வாகக்ேகழ்கிளர்ெப ங்கயிலாயத்
த ந்ெதாழிற்றரக்கினதளைரக்கைசத்தவண்ணறனிைணய யிைறஞ்சி
வி ந்ெதாழில்க தாக்க ைணெயம்பிராட் ெவவ்விைனத்தந்ைதயாந்தக்கன்
ப ந்ெதாழிறவிர்ப்பானவன்மகங்காணப்படர்குவனிைறவயாெனன்றாள்.

26

என்ற நம்ைமயிழித் ைரதக்கென ம்ெபாறியி
ைனமதியான்
ெபான்ற ந்தவிரானாங்குநீேபாதல் ல் யதாகுெமன்ற ள
வன்ற மவிேராதித்த மில்லாயாயி ம யேனனாங்குச்
ெசன்ற

ம்பக

ந்ெத ட் நிற்க ைமெசய்குவனவைனெயன்ெற ந்தாள்.

27

எ த

ந்தீங்குவ வ திண்ணெமனப் கன்ெறம்பிரான்வி த்தான்
லகீன்றபிராட்
ம்ேவ
ன்னல ைண ம்ேவண்டாளாய்
வ வ ெபாிேயார்ெதா நனிபள்ளிம வினளாங்குநின்ெற ந்

ப தறவ த்ேதார்க்க

ச்ெசம்ெபான்பள்ளிவந்தைடந்தனண்மாேதா.

28

ஆங்குநின்ெற ந் பற்பலவிாிச்சிய த்த த் றத்தைடெசய ம்
பாங்குெகா ள்ளத்ெதண்ணலளாகிப்பாதசாலம் லம்பைடயத்
ேதங்குதன்காதற்றிறத்தினாற்ெகா ேயான்றீமகச்சாைலையயைடந்தா
ேளாங்குேப லகத் யிெரலாெமா ங்ேக யிர்த்தினிேதாம் ெமம்பிராட் .

29

பிைற தற்க ங்கட்ெசய்யவாய்ெவண்பற்பிராட் ேநர்வந் நின்றிட ங்
கைறமனத்தீயெகா யவன்கண் ங்கண் லாதவெனனவி ந்தான்
மைற தற்கைலகள்பற்பல ணர்ந் மாசறத்ெதளியி ம்ெப மா
னிைறய ள்சாலாக்கயவைரவி ேமாநிகழ்ெப ங்க மலச்ெச க்கு.

30

விழித்தகண்கு டாவி க்குஞானியர்ேபால்ெவய்யவனி த்த ம ைதப்
பழித்தெமன்ெமாழிெயம்பிராட்
ெநஞ்சம்பைதபைதத்தவணின் காதல்
ெகாழித்ததன்றாய்பாலைடந்தனளவ ங்ெகா நெனாத்தி ந்தனள்பாச
ெமாழித்தவண்மீட் ந்தக்கன் ன்னைடந்தா

றச்சினந்தனளி ெசால்வாள்.

31

தீமதியைமந்ததியற்ைகேயாவன்றிச்ெசயற்ைகேயாமைறகளாயிர ந்
தாமதியாதெவா பரம்ெபா ைளத்தத் வங்கடந்தேபெராளிைய
நீமதியாம கழ்ந்தெதன்னிகழ்ந் நீெர ெமாக்குளிற்சிைதவாய்
மதியார்க்குமில்ைலேயா ங்குச்சூழ்ந் ளாரறி மிப்ப ேயா.

32
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என் வான்க ைணயிைறவிெசான்மாற்றமி ெசவிேயற ங்கனன்
நின் நீ ைரக்குமிதிற்பயனில்ைலநிரம்பியதாமதகுணத்தன்
ன் மாமகத் வரத்தகானீ ந்ெதாடர் ைடமகளைலெயன்ேறா
னன் மாமனத்தன்மகளைலெயன்றதறிதாி

ண்ைமேயயன்ேறா.

33

ெகா யமாபாவியிம்ெமாழிெசால ங்குடங்ைகயாலஞ்ெசவி ைதத்
ெந யேவற்க ங்கணம்பிைகயந்ேதாநின்மலன்வார்த்ைத மிகந்
ச யபல்விாிச்சிநிகழ்ச்சி ெமணா சுழிமடன்பாலைடந்ததற்கு
யவாங்க வாயினன்மகெளன்

ைறெயாழிப்பாெமனக்க த.

34

ஆயவக்காைலந ங்கியதவனியசலங்கள்ெவ த்தனசகுபம்*
ேமயெவண்களி நிைலகுைலந்தழிந்தவிண்ணின் ம் ழ்ந்தன ற்ைக
பாயபல் யி மலரவன்
யப்ப தினமி ெகாெலன்றயிர்த்த
காயநின்றதிர்ந்

ழ்ந்தன

க்கண

க்கணெமலா திர்ந்த.

35

இ நிகழ்காைலெயா ெப வி க்கத்திணர்மலர்க்ேகாட் ன்ேமனின் ங்
க ெமனெநாச்சியிைல ைரைபந்தாட்கலாபமாமயிெலான்
ழ்ந்
க ைமயாள்ேகசபாரந்தனினெமன ந்திவந்தைடய
ம மலர்க்கூந்தன் தல்வி

ள்ளமகிழ்தரவைதயைனேநாக்கி.

36

அஞ்சைலேதாகாயஞ்சைலெயன்னாவார ளபயநன்களித்தாள்
விஞ்சைல
த்த டவிவா யிர்க்கும்விண் லகத் வா யிர்க்கு
நஞ்சைலெயயிற் ப்பாந்தள்வா லகநண்ணிய யிர்க்குெமஞ்ஞான்
ெநஞ்சைல யரநீங்கிடவபயநிரப் வாட்கீ ேமார் கேழா.

37

பிணி க வைகெபறவ ள்ெசய்தபின்னர்ெவந்தக்கைனேநாக்கிக்
கணிதமில்பாவக்குழிசியாங்கயவகைளகெணவ் லகிற்குமாய
ணிபரம்ெபா ைளயிகந்தைனயதனாற்ெறாைலந் நீெக கவின்ேனயிவ்
வணி ற டம் ெமாழிப்பெலன்றிேயாகத்த ந்தழெல ப்பினளம்மா.

38

அன்னெசந்தழ ற் குந்தனண்மைறந்தாளமரர்கள்கண் ளம்பைதத்தார்
மின்னகுகு சத்தவன் தெலண்மர்ெமய்ந நடங்கினாி ந்தார்
பன்னகப்பாயற்பகவ மலர்ேமற்பனவ ங்கண் ெநட் யிர்த்தா
ன்ன மற்ைற யிெரலாம்பட்ட ைரத்திடவல்லவர்யாேர.

அறிவிலரானார்ெப ந்தி வைடயினப்ெப ந்தி ெவா ஞ்சிைதவர்
ெசறித
லகத்ெதன்ப ேதற்றந்தீவிைனத்தக்கனம்பிைகைய

39
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ெநறிமகளாகப்ெபற்றனன்மக
பிறிெதவ

நீத்திடத்தா

ம்வாழ்ெவாழிந்தான்

ைரப்பாேம னிநடக்கும்ெபற்றி ெம த் ைரெசய்வாம்.

40

9. தக்கன் மகம் ாிபடலம் ற்றிற் .
ஆக தி வி த்தம் 451.
~~~~~~~~~~~~~~~
10. யாகசங்காரப்படலம். (452- 500)
நயங்குலவாததக்கனகுமகம் ாி மா
மியங்குபல்லமரேரா யாவ ந்ெதாக்கவா ஞ்
சயங்குலவிைறையநிந்ைதெசா மா ஞ்சார்ந்தேதவி
வயங்கு மைறத்தவா மகதியாழ் னிவேனார்ந்தான்.

1

க வியாழ்ந வேவணிகட்டவிழ்ந் ைலயச்சீற்ற
ம விேயா
ேவதண்டம வினன்றனிேயைவகும்
ப வியாளப் ட்ெசல்வப்பரைனயஞ்ச த் நின்
ெவ வியான்ேபாந்ேதன்ேறவிெவந்தழன்மைறந்தாெளன்றான்.

2

ஆவயினடந்தெதன்ெனன்றறிந்தறியான்ேபாற்ேகட்குந்
வயிற்க
ளார்க்குச்சி வளிதட ந்ேதா ம்
பரவயினிரம்பப்பா ம்பத்தர்யாழ்க்க விேமேலா
னாவயின க்கந்ேதான்றநடந்தனவைனத் ஞ்ெசாற்றான்.

3

னிவர ைரத்தேலா
விலா னி ெபாங்கப்
பனிமதி
த்தெபம்மான்படர்சைடெயான் பற்றித்
தனிநிலத்தைறந்தானாகத்தைர த லகம்யா
நனிந ந ங்க ரநம்பன்வந் தயஞ்ெசய்தான்.

4

தி
விசும் ேபாழத்திைச யந்தடவாநிற்க
ம மலர்ச்ெசய்யபாதமண்பரப்பைனத் மாகக்
க கி ளைனத் ேமய்ந் கண்ெண சுவாைலெபாங்க
ெவா பரன க்கீழ்த்தாழ்ந்தீ ைரக்க

ற்றனனவ் ரன்.

எ கடற் ன
ண்ேகாவிரவி மதி ஞ்சூ
வைரெபயர்க்ேகாமற்ைறவைரெயலா றித்தல்ெசய்ேகா

5

70
ெக

வியடங்கவாங்கிக்ேகழ்கிளர்வாயிற்ெபய்ேகா

ெச மவியவண்டெமல்லாஞ்சிதர்படச்சிைதத்தல்ெசய்ேகா.

6

அதிர்கழென யமாைலயயைனயிந்திரைனயின்ேன
பிதிர்தரவங்ைகைவத் ப்பிைசந் ெபாட்
ேகாவான்மீ
திர்தரவதிர்க்ேகாயா ெமா ங்கிநீறாகேநாக்ேகா
ெவதிர

ைளத்தாய்ெசய்யேவண் வெதன்ைனெயன்றான்.

7

தீயவன்றக்கெனன் ஞ்சிதடேனார்ேவள்விெசய்வான்
ேமயநந்தமக்குப்பாகமிைலெயனவிளம் கின்றா
னாயவன்றைனச்சார்ந் ண்ெடன்றால்வி விைலெயன்பாேனற்
சாயவங்குள்ளாேரா ஞ்சா திேபாதிெயன்றான்.

8

இத்தைனதாேனாைவயனி ம்பணிெயனக்ெகன்ெறள்ளி
யத்தைன
ேவண்டாதைமத
தாங்கி
த்தைன லகுக்ெகல்லா தல்வைனப்பணிந் ேபாற்றி
நத்தைனயயைனவாட் நம்பிராெனழிந்தானன்ேற.

9

வைரெபா ப க்கேவண் ன்வானத்ைதமாய்க்கேவண் ற்
றைர
ெத க்கேவண் ற்சலதிையக்கு க்கேவண்
ைரெக ெமான்ேறசா ம் தங்க லப்பிலாத
விைரதரத்ெதாடர்ந் ேமவேவள்வியஞ்சாைல க்கான்.

10

மகவிைனச்சாைல க்கவாள்வ
ரர் ரன்
றகெவா நால்வாயிற்குந்தவாப்ெப ங்காவல்ைவத் ட்
கவவன்வர ேநாக்கிப்
ப்ேபாத்தின்வர கண்ட
ககனமான்குழாங்கெளன்னக்கலங்கினரமராியா ம்.

11

ெகா மகமிைழக்கும்பாவக்குழிசியாந்தக்கன் ன்ேபா
யி மவிெயம்மாற்குண்ேடாவில்ைலேயாெசாற்றிெயன்றான்
ெக வ கு கப்பட்டான்ெகடாதேபரகங்காரத்தாற்
க

ணிதனக்குப்பாகங்கைரயா ேவதெமன்றான்.

12

என்ன மி க்குேவதம்விைரந்
ெவ த் வந்
ன்னவ க்ெகல்லா தலவனயன்மாேறறா
வன்னவெனா வேனெயவ்வழன்மகங்க க்குநாத
னின்ன ெமமக்குநாதெனன்ெற த்தியம்பிற்றன்ேற.

13
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அாியயனாதிவாேனாரைனவ
ய் மா
காியநஞ்ச தாக்ெகாண்டகண் தற்பிராைனயன்றி
ாியவன்யாவன்ேவள்விக்கும்பர்தங்குழாத் ெளன் ம்
ெபாியவனியாவெனன் ேபசியதிரண்டாம்ேவதம்.

14

எவன ள்வ யாற்பாசமிாித
த்திெயய்
ெமவன ள்வ யாேலாைரந்ெதாழில்க நடக்குமின்
ெமவ ைமயவண்மணாளெனவன்றிாி ரந்தகித்ேதா
னவன்மகத்திைறவனாெமன்றைமந்த

ன்றாம்ேவதம்.

15

எவன்விழி ைதப்பெவங்குமி
ம்ேயாகின்ேமவி
ெயவனமர்ந்தி க்கெவல்லாம் ணர்ப்ப ந்தைர ன்ெனட்
ெமவ ைடவ வமாகுெமவன்பசுபதியா ள்ளா
னவன்மகத்திைறவனாெமன்றைறந்த நான்காம்ேவதம்.

16

மைறெயா நான்குமிவ்வா ைரக்க மனத் க்ெகாள்ளா
கைற ைடத்தக்கன்றன்ைமகண் வண்கு ைலதா
நிைற
ெவான் தாங்கிேநர்வந்
கலாநிற்கு
ைறயிலாமடவற்கியா ெமாழியி

மாவெதன்ேன.

17

மைறபலவற்றி க்கு லம்யான்வகுத்தல்ேகட்
நிைறத ெமனக்குமற்ைறெந யவன் தலாேனார்க்கு
மைற லகி க்கும்யாகமைனத்திற்குமிைறவனாவான்
மிைற

யவேனெயன் பிரணவம்ேபசிற்றன்ேற.

ெமாழித மைனத் ங்ெகாள்ளான் ன்ைனயிற்கனன்
பழித சுடைலயா ப தைலெய ம் ண்பா
னிழித தேமாகுணத்தெனனப்ப
த்திரற்குப்

18
ர்க்கன்

ெபாழித மவி ணல்ேகெளன்றனன் ன்ைமயாளன்.

19

அவனஃ ைரத்ததாேலா மாண்டைக ரச்ெசம்மல்
சிவபரநிந்ைதகா
ைழந் ளச்சினெம ப்பக்
கவல ெமா ைகவாளாலவன்றைலகழியெவட்
குவலயந ங்கயாககுண்டத்

ழ்த்தினானால்.

உைழயின
வங்ெகாண்டாங்ேகா ம்யாகத்தின்ெசன்னி
பிைழ றவாளால்ெவட் ப்பிரம ெந யமா ங்

20

72
குைழதரத்தண்டான்ெமாத்திக்குவலயக்கிடக்ைகெசய்
விைழகதிர் கத்தைறந் பற்கைள ட் னாேன.

21

மதியவ டலந்ேதயவண்கழற்காலாற்ேறய்த்தான்
ெபாதித மழ ேனாற்குப்ெபா த கரம த்தான்
வதித பகெனன்பான்றன்மைரமலர்க்கண்கள்சூன்றான்
குதித மகவானாயகுயி

சிறகுமீர்ந்தான்.

22

தைலயைமவாேனார்யார்க்குஞ்சா மித்தண்டமாற்றி
நிைலயைமவ வாளாதிநிகழ்பலபைடகளா ம்
ைலயறிவைமந்தமற்ைறப் த்ேதளிர்க க்குத்தண்டந்
ெதாைலவறச்ெசய்தான் தத்ெதாைகக

ஞ்ெசய்ய

ற்ற.

23

கரமிழந்தா ஞ்சில்ேலார்கா ழந்தா ஞ்சில்ேலா
ரமிழந்தா ஞ்சில்ேலாெராளி த்தமாங்கெமன் ம்
பரமிழந்தா ஞ்சில்ேலார்பல் ழந்தா ஞ்சில்ேலார்
வரமிழந்தா ஞ்சில்ேலார்வாயிழந்தா ஞ்சில்ேலார்.

24

சிவநிந்ைதெசய்தபாவத்தீயைனேநாக்குங்கண்
மவமிகுமைனயான்வார்த்ைதயைடத ெசவி ம்ெபால்லாத்
தவறினாற்ெகதிர்ெசாலாததா மாங்கிழந்தாாின் ம்
பவமிலாற்பிைழத்தபாவம்பா ேமாெவளிதினம்மா.

25

ைலயிழந்தா ஞ்சில்ேலார் க்கிழந்தா ஞ்சில்ேலார்
தைலமயிாிழந் ளா ஞ்சிலர்தவாதைர
த்த
கைலயிழந்தா ஞ்சில்ேலார்க த்
ற்றா தத்த
நிைலயிழந்தா ஞ்சில்ேலார்நிரம்பியமடவார்தம் ள்.

26

விலாப் ைட ங்க ண்ேடமலம்விளங்கவியாமாட் ன்
குலாப்ெபறக்கவர்ந்ேதமல்ேலந்தக்கைணெகாள ந்தீர்ந்ேதங்
கலாய்த்தவிக்ெகா யாற்சார்ந் கலங்கவமானத்ேதா ன்
பலாப்பழியைடந்ேதாெமன்ேறய தனர்மைறேயாெரல்லாம்.

27

விதிவழி ாிந்தகுண்டமண்டலம்ேவதி ற் ந்
தியறச்சிைத ெசய் ந் வன் ெநய்க்குட ைடத் ம்
பதிதரவி ந்தபற்பல்பண்ட மழ ற்ெபய் ங்
ெகாதிசினக்கு த்தாட் தர்ெசய்தைவகுணிக்கப்ேபாேமா.

28

73
பண்ணியயாகசாைலபாழ்ப த்திந்தவண்ண
நண்ணியமகத்தீமாயநகுசினத்தீ மாய்த்த
ண்ணியநிமல ரபத்திரப் த்ேதளாங்குத்
தண்ணியசிவபிராைனத்தன்மனத் றநிைனந்தான்.

29

ெவள்ளியங்கிாியின்ேமேலார்ெபான்மைலேமவிற்ெறன்ன
வள்ளியவிைடேமற்ேறான்றிமலமாையகன்ம ன் ந்
தள்ளிய னிவர்பல்ேலார்சயசயசயெவன்ேறத்த
ெவாள்ளியேமனிக்காந்தி

திைசயைனத் ம்ேபார்ப்ப.

30

குைடெகா யாலவட்டெமா யல்ேகாண்ெகாண்டதண்ட
மிைடெசய்ேகாண்ெகாள்ளாத்தண்டஞ்சாமைரமிளிர்சாந்தாற்றி
யைடத விற ம் தரங்ைகெகாண்டைமந் சூழ
மைட ைடந்ெதன்னச்சூதர்மாகதர்வி

பாட.

31

ெசறிமலர்மணங்கவர்ந் ெதன்றலங்கன் லாவ
மறிதிைரசு ட் ங்கங்ைகெமௗ ேமற்றிவைல சக்
குறிெக நில கான் குளிர்பிைறதயங்காநிற்க
வறி

வாயெபம்மனாவயிற்காட்சிதந்தான்.

32

அண்ணைலக்காண்டேலா ம பணிந்ெத ந்தான் ரப்
பண்ணவன்யாகசாைலபாழ்பட்டவா ம்யா ந்
ண்ெணனத்
க்குமா ேநாக்கியசுயம்
ர்த்தி
ெயண்ணிலாவிரக்க ற்றான் தர்களிைரத்தார்த்தாரால்.

33

பரவியக ைண ர்த்திபத்திரப்பிராைனேநாக்கி
விரவியவிவைரெயல்லாம்விைரந்ெத ப்பி கெவன்றான்
வரவியலவ ந்தாழ்ந் மாண்டவர்பல மின்ேன
ர ெபற்ெற கெவன்றா

றக்க ற்ெற ந்தார்ேபால.

34

எ ந்தனரய மா ெம ந்தனர்திைசகாப்பாள
ெர ந்தனரமரர்சித்தெர ந்தனர்க டர்நாக
ெர ந்தனர்விஞ்ைசவல்ேலாெர ந்தனர்கதிர் ற்ேகாள்க
ெள ந்தனர்ெசவ்வாய்மாதெர ந்தனர்மைறேயாெரல்லாம்.
மாயவனாதிவிண்ேணார்வள்ளைலவிைடேமற்கண்
பாயேபரச்சத்ேதா பரந்ெத நா ம் ப்பத்

35

74
யவன்றி

கம்பார்ப்பதற்குளந் ணியாராகிச்

ேசயவந்நிலத்திற்ேசற் ப்பணிந்ெதழல்ெசய்யாராக.

36

அ ெதாிந்தமலச்ேசாதியைனவ ெம கெவன்னக்
க ெமனெவ ந்ெதல்ேலா ங்ைகதைலக்குவித் நின்றார்
ப மைனமாைலேநாக்கிப்ப மகத்ெதமக்குப்பாக
க ைடயீர்தாாீேராெவனெமாழிவான்மாயன்.

37

அ யேரெமந்தஞான் மாணவமலக்ேகாட்பட் க்
கு ெக கின்ெறாநீ ங்குரங்குேபாலாட் விப்பாய்
ெச
டேலைழேயங்கள்ெசய்பிைழெபா த்தாட்ெகாள்

ம்

ப யிரந்திரந் விண்ணப்பஞ்ெசய்ேவம்பிறிெதன்ெசய்ேவம்.

38

ெகா விடெம ந்தஞான் ெகா யேரமிரந் ேவண்டத்
த வ ங்க ைணயாேலசைமந்தவின்ன தாக்ெகாண்
வ வகிர்க்கண்ணாெரங்கண்மைனவியர்க த்திற் ண்ட
வி சுடர்ச்ெசம்ெபான்காத்தாய்ேம னி ைரப்பெதன்ேன.

39

இ நிகரேனகமாகவியற்றி மறந் நாங்கள்
க ெமனப்பிைழேயெசய்ேவாங்கண் த்தபின் ேதர்ேவா
னல்விலக்குங்காைலெயாழித ம்பாசியம்மா
வ ெசயாவி ன் ன்ேபாலாமற்ெறங்கள்ெசய்ைகநா

ம்.

40

ஆத னின் நாங்களவமதித்தி ந்ததற்காக்
காத ன கள்கண் த்த ெப ங்க ைணயாகு
ேமதகுமிதற்குக்ைகம்மாேற ண் ெமய்ைமேய ன்
பாதபங்கயங்கள்பல்காற்பணிதரலன்றிையய.

41

என் ைரத்த யில் ழ்ந்தவிணர்த் ழாய்மாைலயாற்கு
நன் ளக்க ைண த் நாயக ைரக்க ற்றான்
குன் ைகக்ெகாண்டாய்நீ ங்கூ யபிற மின்ேன
ெசன்

ன்பிரமன்ேபாற்றச்சி ட் நாந்த ேமார்ேதத் .

42

வயங்குநற்குறிெயான் ண் மற்ற கண் ேபாற்றி
யங்கு பாதகம்ேபாெமம்ம ட்ேப
ண்டாம்
பயங்கிளர் ங்கடீைமபறிெசய்ேதாமித்ேதத்தற்றாற்
றயங்குமித்தானெமன் ம்பறியெலன்ெறா ேபர்சார்க.

43

75
இத்தலஞ்ெசம்ெபான்பள்ளிநனிபள்ளியின்னம்பல்ல
த்தலம்பைடக்குமாற்றன் ளாிேமலவற்குநல்கு
மத்தலத்ெதல்ைல ள்ளவாதலா ைவகண்ேடார்தாங்
ைகத்தலெநல் ேபா

மத்தலங்கண்ேடாராவர்.

44

என் ைரத்தாிையமற்ைறயிைமயவர்தம்ைமப்ேபாக்கி
ெயான் தன்பாங்கர்நிற்குெமாண்பைட ரற்பாரா
நன் நீயைனயேதத் நலங்ெகாளப்ெபா கெவன்
குன் விற்குைழத்தேகாமானவற்க ள்ெகா த்தபின்ைற.

45

சூக்கும டம் தாங்கிெயா
றந் ைதந் நிற்கும்
வாக்குமனாதீதச்சீர்வாய்ந்த ரணிையேநாக்கிப்
ேபாக்குநீதவிர்திெயன்றேதற்றிலாய்ேபாதல்ெசய்தாய்
க்குமற்றதற்குத்தக்கபய

ேமதகவிற்ெபற்றாய்.

46

என ைரத்த ளநாணியிைறஞ்சினெளம்பிராட்
கனம ள்கண்டன்ேமனிசுழித்தி ம்ெபா ேதார்ேதாைக
யினெமனவைடயப்பா காத்திரங்கிைனயாலற்றா
லனநைடயணங்ேகேதாைகயாயேதா

வங்ெகாண் .

47

பிரமன் ெனைமப் சித்தெப ந்தலத்ெதய்தியாங்ேக
வர றநைமப் சித் ம
தியா மாங்குப்
பர ேமார்மஞ்ைஞயாகிப்பயி ேவாந் ைணயாயின்ேன
கரவறச்ேசறிெயன்றான்க விைடநடாத்தினாேன.

48

விைடநடத்தியநங்ேகாமான்விாிஞ்சனார் ைசெசய்த
கைட றெலன் மில்லாக்காம தலத்ைதச்சார்ந்தாங்
குைடயதன்குறியி ற்றா ம்பராதியர்பல்ேலா
மிைடயறத்ெதாடர்ந் ெசன்றாங்கிையதரவமர்ந்தாரன்ேற.
10. யாகசங்காரப்படலம்
ஆக தி வி த்தம். 500.
~~~~~~~~~~~~~~~~

ற்றிற் .

49
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11. மா ரப்படலம். (501-551)
இலகவானவர்யாவ ந்தம்பிைழயிாிந்
விலகமாமலராளி ர்ேமவி
ன்னர்த்
திலகமாகிய வர்தந்ேதவ ள்சிந்தித்
லகம்யாைவ மீன்றவெளா மயிலானாள்.

பர ெநாச்சியின்பாசிைலயன்னைபந்தா
விர ேப லகடங்க
ஞ்சிைறவிாி
ர ேசர்தரேமற்கவிவா மிக்ெகாளிரக்
கர தீர்மனவநம்பயில்பசுமயில்கவி

1

ம்

ம்.

2

கல பல் யிர்ப்பயிர்தைழதரக்களங்க த்
நில ேவணிெயாண்ட த் றமைறெயா நிகழ்த்தி
ல ேபர ண்மைழெபாழிெயா
கி வந்
குல பற்பலவண்டமீன்மயினனிகுல ம்.

3

வைர தித்தி மயிெலன் மயி யெலன் ம்
ைரயில்ேகள்விய
வகஞ்ெசய்த ம்ேபாற்றி
ைரசிறப்பவன்ெமாழித்ெதாைகெசய்த ெமா வக்
கைரெசய்சாதிப்ேபெரனமயிலாயினள்க ாி.

4

பாயபச்ெச ெமாளியினாற்பண் றவிடபம்*
ேமயெகாள்ைகயான்*
குெபற்றைமதலான்விடாம
லாயவார்*பணிேகாறலாலறம்வளர்த்தவளா
ேநயமாமயிெலனச்ெசாலநிலவியதன்ேற.
*விடபம்-மரக்ெகாம் -இடபம்; *
*பண்ேகாறல்-பாம்ைபெகால்

கு-இளைம-

கக்கட ள்.

தல்-ஆபரணங்கைளக்ேகா

தல்.

5

அண்டநாயகிெயா தி மயி
வைமயக்
கண்டதாமைரச்ெசல்வி ங்கைலத்தி மா ந்
தண்டவாமலர்க்குழலயிராணி ந்தயங்கல்
ெகாண்டேவைனயமாத மயி

க்ெகாண்டார்.

வளவநிந்திைதகம னி த யமடவா
ளவாியாவ ெமாண்சிைறமயி
ற்றார்

6

77
ளவனாதிவானவெரல்லாஞ்சூழ்ந்தனர்காத்தார்
களமிலாமயில்சூழ்ந்தனக ாிமாமயிைல.

7

ஆ ேமார்சிலேவார்சிலசிைறவிாித்தகவி
நீ ேமார்சிலநிலத்த ேதாய்தரநடக்குங்
கூ ேமார்சிலபந்தாிட்ெடனக்குலாய்ப்பறக்கு
நா ேமார்சிலநயந்த ங்ெகாம்பாினண்

ம்.

8

ஒ த்திமாமடமயி
வாத
டேன
வி த்திசா மற்றவெரலாமயி
விைழந்தார்
த்திவாயிவள்ேகா
வாத ந்ெதாைலயா
வ த்திகூ மற்றவெரலாங்ேகா

வானார்.

ெபண்
நண்
ெமண்

க்ெகா மற்றிவள்ெபா த ம்ெபண்ைம
க்ெகா ெபா வர்மற்ைறநல்லா
க்ெகா ந்தைலவிெயப்ப
லெகங்கு

மண்

க்ெகா

ேமைனயரப்ப யன்ேறா.

9

10

உலககாரணியாகியபைரெயா ேமேனா
ாிலகமாமயி
க்ெகா நிகழ்தைலெயண்ணி
விலகவ ேவாாிடமின்ெறனப் விமிைசமிைட ந்
திலகமாகியநாகநாஞ்ெசறிந்ெதாளித்தனேவ.

11

திைசயினாக மஞ்சினெசறிந் பாதலத்தி
னிைச நாக மஞ்சினவி கதிர்வி ங்கும்
வைசயினாக மஞ்சினகத்
மடந்ைத
மிைச மாத் யிர்

ழ்கின

வந்தனள்வினைத.

12

வ ெசய்ேநான்பினாற்பரனணியாக்கிடமகிழ் ற்
ெறா ெசய் ள்ளரசிைனச்சுகேமாெவனவின
ந ெசய்பாந்த
ள் றந ங்கினெவன்னிற்
க ெசய்மற் ளபாந்த

ெளைவகலங்காத.

13

எங்குநாமினிக்காண்ட வ்வதிசயம்பிரமன்
ெபாங்கு ைசெசய்தலத் மான்மியங்ெகாேலா னிைத
தங்குமான்மியமாங்ெகாேலா ச கடாேம
நங்குதீரவந்த ெதா தின்பேமநண்

ம்.

14
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அந்தமாமயில்குமரைனெவாிந்* றத்தைமக்கு
மிந்தமாமயின்ம த்தலங்ைகத்தலமிரண் ற்
சந்தேம றவகத்தைமத்தி மிதன்சால்
ந்தயாவர்காண்குவெரனவறிந்தவர்ெமாழிவார்.

15

ெபா ந் பற்பலமாதராமயிெலா ம் வன
ம ந் ெகாண்டன் ன்வரவ மம்பிைகமஞ்ைஞ
தி ந் ேவதன் ன் சித்ததி த்தலம் குந்
வ ந் தீர்ந் பல்வளெமலாேநாக்கி காைல.

16

அாியமாதவரம்மயி ண்ைமையயறிந்
ெதாியவாமைரேயாமைறயந்தேமாதிகழ்ந்
பிாியமார்த ம்பிரணவேமாசிவேயாக
ாியெநஞ்சேமாவித்தலெமன் ள வந்தார்.

17

அதிசயத்தின்ேமலதிசயமாகவவ்ேவைல
கதிய த்தவர்க்கினித ள்காரண தல்வன்
மதி தற்பிராட் க்கு ன்வழங்கியப ேய
திசிறப்

ெமா மயிலாகி ன்ேறான்ற.

18

கண்ட ண்ணியமாமயில்க த
வைக
மண்டெவாள்விழிவழிச்ெசலீஇமனமைதம வ
ண்டகாசனன் குந்த மறிதர
யா
வண்டநாயகமயி ெதன்றார்வ ற்றன்ேற.

19

உாித் நந்தமக்கி ெவன ணர்த்தல்ேபாற்ேறாைக
விாித் ேமற்கவிதரச்ெசய் விளங்கி சிைற
மிாித் ெமய்யிெலான்றாவைக கெமழி ையயப்
பாித் நின் நன்றா யததிசயம்பயப்ப.

20

வம்பலர்க்குழ லகமீன்ற ண்மயில்காணக்
கம்பைலத்ெத மைறெயலாங்களித் நின்றாட
நம்ப ற்றபல்சராசரங்க நயந்தாட
வம்பலத்தினிதா

மயி

வந்தா ம்.

அமரமாதேராெடா
றமயிலவாய்ேநாக்கச்
சமரேவல்விழியம்மயிறாளங்ைகத்தாக்கப்

21
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பமரமார்ெதாைட ம்பர்கள்பழிச்சிநின்ேறத்தக்
*குமரனாய் னமா யகு மயிலா ம். *குமரன்-ெகௗமாரப வ ைடயவன்.

22

கிள்ைளேமவியமலர்க்கரக்கிளர்விழிக்கயேறாய்
வள்ைளவார்குைழ ைமெய மாமயில்காணத்
ெதாள்ைள ள்ளமாலயன் தற்பலைர ந்ெதாைலத்
ெவள்ைளநீறணிந்தா

மயில்வியந்தா ம்.

23

அலகிலண்ட மீன்ற ளியமயில்காண
வலகிலண்ட மதிர்தரெவ ந்தவணாண
வலகிலாற்ற ெனா பதம்விண்ெபாதிர்த்தைணய
வலகிலற் தநடஞ்ெச மயி

வந்தா ம்.

24

னிதமங்கள ரணமாமயிேனாக்க
னிவரஞ்ச த்தரகரகரெவனெமாழியப்
பனிபரந்தகண்ண யர்மற்றியாவ ம்பரவத்
தனியைமந் நன்னடம் ாிமயிறகவா ம்.

25

இைறவிெயன் லேகத்தி ந்தி மயில்காண
மைறயினந்த ம்வான்றவேயாகிய ள ங்
குைறய ம்ெப ந்தானமாக்ெகாண் கூத்தா ம்
பிைறயி ஞ்சைடப்ெப மயிறங்கிநின்றா ம்.

26

அைறந்தவண்ணெமாண்சரபமாகியமயிலாடக்
குைறந்தமாமதி தன்மயிலன் மீக்கூர
நிைறந்தபற்பலமயில்க ேநாக்கி ண்ெணகிழ
மைறந்தெதான் மின்றாதேநாக்கு மகிழ்ந்தன்ேற.

27

ஆங்குநிற்குமாந்த மிைசப்பயின்றி மதன்கீழ்த்
ேதங்குேபெராளியாயதன்ெச ங்குறிசூ
ேமாங்குேவதியன் சித்தகுறி ங்கண் வக்கு
நீங்குறாமயிெலா ம்பசுமயிெனறிெதாடர.

28

சத்தெனவ்
க்ெகாள் மவ்
விற்குத்தகேவ
சத்தி ம்
க்ெகா ெமனச்சாற்ற மி க்கச்
சத்திெயவ்
க்ெகாள் மவ்
விற்குத்தகேவ
சத்த

ம்

க்ெகா

ெமன்றைரெய ந்தன்ேற.

29

80

மன்ைறநா யாட்டயர்த மைற
மயி
நன்ைறயாதாித்த ெதாிஞாலமீன்மயி
ெமான்ைறெயான் நீங்காதைமந் வைகயிற்றிைளப்பப்
பின்ைறநீங்கலற் வப் ேமயினபிறமயி

ம்.

30

ஆயகாைலயினாங்கசாீாிவரக்ெகான்
ேநயமாமலராளிவாவியிெனறிப ந்
யமாவ ச்சிவ ங்க சைனெதாடங்கன்
ேறயமாபைரமயில்ெசவி றெவ ந்தன்ேற.

31

அந்தவாசகங்ேகட்ட
வைகமிக்கைமயப்
பந்தேம மின்மஞ்ைஞயவ்வாவியிற்ப ந்
சந்தமாவ ச்சிவக்குறி ன் றச்சார்ந்
நந்தமற்றதன்ெபா விைனநயந் கண்டன்ேற.

32

மஞ்சனஞ்ெசயப்பன்மலர ச்சைனவயக்கத்
தஞ்சமின்றிநன்னிேவதநந்தவாெத த் ட்ட
வஞ்ச த்திடக்ைகயிேலம ந் தியைறயக்
கஞ்சேநர்த வாயிேலெமன்ெசயக்கடேவம்.

33

என் தன் ளத்ெதண்
மானத ைச
நன் ெசய்திடத்தைடயிைலயாெலனநயந்
ெவன் ேமம்ப மயில்விைழந்தாட் தலாதி
ெயான் ம்யாைவ ந்தன்மனத் றப் ாிந்தன்ேற.

34

மாவின்ேமற்ெசலீஇந ந்தளிர்வாயினால்ெவௗ ந்
தாவினம்பிரான்ேமனிேமற்றைததரச்சாத் ஞ்
ேசவின்ேமலவன்ெசய்யபட்டணிந்தனெனன்
ேநாவின்மாட்சிெசய்கண்களா னி றேநாக்கும்.

35

நா ெகாக்குமந்தாைரயின் மலர்ெகாண ங்
கூ தம்பிரான்ெமய்ெயலாமைறதரக்குவிக்கு
நீ ெவள்ளியபட்டலங்காரத்ைதநிகர்த்த
தா நம்பிரான்ேகாலெமன்றதிசயமைட ம்.
ல்ைலெவண் ைகெகா வந் ேமனிைய
ெமல்ைலயில்லவற்கின் ெவண்பதஞ்சைமத்திையய

36
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ெவால்ைலநன்கபிேடகித்தெதாத்தெதன் வக்குங்
ெகால்ைலேயற்றைனமாெவா குல றச்சூ ம்.

37

தந்தியீ ாிேபார்த்தவத்தம்பிரான்ேமனி
நந்திவாசைனநா ெசவ்வந்தியானயக்க
ந்திெயண்ணிலெகா வந் ெகா வந்
மந்திவண்ணெனன்ப தகுெமனமனத்தைமக்கும்.

38

ன் மல் ைகமலர்பலெகா வந் ெதாகுக்கும்
பன் ெமம்பிரான்றைனச்சுத்தப்ப கசங்காசன்*
என் ேமா ைரெமய்ெயனவிரதயத் வைக
மன் மா ெகாண்ெட ந் ேமற்ெச ந்திறமதிக்கும்.
*சங்காசன் - ஒத்தவன்

39

பட் யின்பலவன்னமாமலர்க ம்பறித் க்
கிட் ெயம்பிரான்கிளர்தி
வத்ைத
ெமாட் ேநாக்கியிக்ேகாலம்ெவம்
யத ைடயான்
கட் நீத்த ேபார்த்தெதாத்தி ந்ெதனக்களிக்கும்.

40

ேகாலமார்க ங்குவைளமாமலர்பலெகாண்
நீலமார்களத்தண்ணறன்றி
நிைறக்குஞ்
சீலமார் னிவரர்விடச்ெசறிந்தவாரணத்ேதான்
ஞாலமார்தரப்ேபார்த்தெதாத்த ெவனநயக்கும்.

41

ெசறித ஞ்ெச ஞ்ெச ந்திெகாண்மலர்பலெசறித் க்
குறித ந்தி ேமனிேமற்குளிர்தர
ம்
பறித ம்பலகாசுெகாண்டன் ளம்பதித
லறித ம்ப யாட் யெதாத்தெதன்றைம ம்.

42

பத்தேகா கட்ெகளியவனாகியபரம
நித்தநாயகன்ேமனிேமற்ேகாங்கங்கணிரப் ஞ்
சித்தமின் றேநாக்குநஞ்சிவபிரான்ெசம்ெபா
ெனாத்தவண்ணெனன் ைரத்தன்ெமய்ேயெயன க

ம்.

43

குல ெகான்ைறயின மலர்பற்பலெகாணர்ந்
நில தம்பிரான்ேமனி ட்படமிைசநிைறக்குங்
குல ேயாகியர்பிரணவத் ட்குல மா
கல ெமய்ப்ெபா ெளன்ப ெமய்ெயனக்களிக்கும்.

44
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ேமயசீறிைலவில்வங்களேநகமாகக்ெகாணர்ந்
நாயனார்தி ேமனி ண்மைறயேமனாட் ம்
பாய வைகச்சத்தி ட்ெபா ெளனப்பண்பி
னாயேமலவர்கூறன்ெமய்ேயெயனவைம ம்.

45

உ வதாகவிவ்வண்ணெமாண் சைன ந் ற்
ற பதாண் நன்காற்றியாவயினமர்ந்தன்
ெப வெதன்னிதன்ேமெலனப்ெபாி ளங்களித்த
தி வதாயமற வர்ப்பாஅரைவசூழிடத்தில்.

46

தைலெய த் நின்றார்த்தனத மங்களைனத்
நிைலெய த்தபன் னிவ
வைக ணிைறத்தார்
மைலெய த்தைகக்குைடயினான் த யவரேனார்
ெகாைலெய த்தசூற்பைடயினான ள்குறித்தமர்ந்தார்.

47

உற்றவான் கழ்க்ெகௗாிேயம ரமா வந்
நற்றவஞ்ெசயப்ெபற்றகாரணத்தினானலஞ்ேசர்
மற்றவாத்தலங்ெகௗாிமா ரெமன்ெறா ேபர்
ெபற்றதிவ் லகத்ெதாெடவ் லக ம்ேபச.

48

மன் ேமன்ைமசால்ெகௗாிம ரெமன்ெறா காற்
பன் வாெரனினவர்ெப ம்பாதகெரனி ந்
ன் மப்ெப ம்பாதகம யறத்ெதாைலய
ன்

த்தராகுவெரனி

ைரப்பெதன்னினிேய.

49

ேவத ஞ்சிறப்பாயலாகமங்க மிக்க
ேபாதேமய ள் ராண மற் ள
ேமதேமா மிக்ெகௗாிமா ரமாமிைசத
வாதமந்திரெமவற்றி

யர்ெபனவழங்கும்.

50

இைசகுலாவியெகௗாிமா ரெமன்றிைசக்குந்
திைசகுலாவியமாந்திர ைரப்பவர்சிறந்ேதார்
வைசகுலாவியபாதகர்மறந் ேமா வேரா
நைசகுலாவியேமற்சாித நடத்தி வாம்.
11. மா ரப்படலம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 551.

51
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---------------12. ேதவி வரம்ெப

படலம்.(552-578 )

ைசயிவ்வா ெசய் ம் வன ற்றீன்றேதாைக
யாைசதன்னைரயிற்சூ ந்ேதாைகயாங்ககவாநிற்கு
ேமாைச ற்கவர்ந் நா
வைகயிற்றிைளப்பேதார்நாண்
மாைசயி

வங்காட்டாவைகெதாிந் யங்கிற்றன்ேற.

1

எ பிைழெசய்ேதன்ெகால்ேலாெவளிைமயிற்காட்சிநல்கு
ம மலர்க்க க்ைகமாைலமயி ன் மைறந்ததற்ைற
பிைழதீர்த்தற்கிங்கு ற்றிேனனிங்குேமய
வி

குந்ெதங்குத்தீர்ப்ேபெனனக்கவன்றிரங்காநிற்கும்.

2

பிாிதராக்க ைணமஞ்ைஞபிாி ேமபிாிந்தேதார்ந்
மிாிதரா டம்பிேனா மி ப்பேதயாெனன்ேறங்கும்
பரதராக்ெகா ேயன் ைசபண்ண ற்குற்றெமன்ேனா
சாிதராவ

ன்ேபாலத்தைழவ ேதாெதாிேவெனன் .

3

வாவி ன் ழ்கிவந் மலர் தற்பல ேந
யாவியினினியேகாைவயந்தாியாக ைச
ேமவிநன்கியற்றிப்பின்னர்விழித்த ெதாியக்கண்ட
ேதாவியர் யன் ந்தீட்டா

வத்தா

வக்குங்ேகாசம்.

4

நாட் யவக்ேகாசத் ந மணத்ைதலமாதி
யாட் யபல ேமன்ைமயாயகூவிள மாகக்
சூட் யபல மன்னஞ்சுைவக்கறிய பமற்
ட் யபல ெமம்மா

வத்த ன்ெவளிப்பட்டன்ேற.

5

நீட் யசைடயான்சூதநீழல்வாழ்ெப மான்பாங்க
ராட் யவைனத் ேமா வழிய மைனயான்ேமனி
சூட் யவைனத் ம்பற்றித் ைதய ந்தி
ன்ேனர்ைவத்
ட் யவைனத் மாங்காங்குைறய ங்கண்டதன்ேற.

6

அதிசயமி வாெமன்றாங்ககன் ேவதியன் சித்த
நிதிநிகாி ங்க ன் ெஞேரெலனச்ேசறேலா ம்
பதி ெமவ்விடத் மந்தப்ப ேயகண்
ம்
ற் ப்
ெபாதித

வைகேமவப் ளகம் ாித்ததன்ேற.

7
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இ ெகாேலாநாம் சித்ததினியமாநீழல்ைவகு
ம ெகாேலாெவன்ேறாைரயமைடந்த பசியேதாைக
வி ெவன்பெதன்ேன ணர்தாினிரண் ெமான்ேற
க ெமனநாஞ்ெசய் ைசயிரண்

ங்கண்டவாற்றால்.

8

என் தன்க த்திற்ெறள்ளியிப்ப யி ந் நம்ேமா
ெடான்
களிப் ச்ெசய் ெமா சிகாவளமித்ேதத்
நின் நீங்கி தற்ேக ெவன்ெனனநிைனந் சாம் ம்
ெபான் ேம ற்றாலன்றிப்ேபாகாதித் யெரன் ள்

ம்.

9

எனநிைனந்ெதம்பிராட் ெய மயில்கவ ங்காைல
யினமைறவாழ்த் மல்கவியைமயவர்பல ேமத்த
வனகமா னிவாியா மரகரகரெவன்றார்ப்பக்
கனவிைடமீ காட்சிநல்கினான்க ைண

ர்த்தி.

10

காட்சிதந்த
ைமயன்காம மயிைலேநாக்கி
யாட்சிநம்ெமதிராந்தீர்த்தத்தா ைவெயா
ழ்ெகன்ன
மாட்சியின பஃேறாைகேயா மகிழ்ந்தா ப்பண்ைடப்
ட்சி ற்ெற ந்ததம்மா லவர் மாாி

ர்ப்ப.

11

பிணி க
வநீத் ப்பண்ைடய
வம்ெபற்ற
மணிம ள்கூந்தற்ெசவ்வாய்வா தெலம்பிராட்
யணிகிளர்விைடேமற்ேறான் மண்ணைலவி ம்பிேநாக்கித்
தணிவ மன் ெபாங்கத்தைரமிைசப்பணிந்ெத ந்தாள்.

12

சூழ்த மயில்கெளல்லாந்தைலவிதன்ேறாற்றம்ேபால
வாழ்த களிப் ேமவமயி
ெவா ங்குநீத்
ழ்த பைழய பேமவிெயம்பிராைனயன்னாற்
றாழ்த பைரையச்சூழ்ந் தாழ்ந்தளவளாவிநின்ற.

13

தாழ்ந்ெத
ைமையேநாக்கித்தம்பிரான ளிச்ெசய்வான்
ேபாழ்ந்தநின்காிசு ற் ம்ேபாயதித்தலம் க்கன்ேற
யாழ்ந்தவன் ைடநின் ைசக்காற்ற மகிழ்ந்ேதமற்றால்
ழ்ந்தபல்வர ங்ேகா ெயன்ற

ம்விமைலதாழ்ந் .

ஐயேனேபாற்றிேபாற்றியழலவிர்ம மாேனந்
ைகயேனேபாற்றிேபாற்றிைகயர்கண்காணாேமனிச்

14
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ெசய்யேனேபாற்றிேபாற்றிேதவைரக்காத்தகண்ட
ைமயேனேபாற்றிேபாற்றிெயன்றி வகுக்க

ற்றாள்.

15

அ யேனன் ாி ன் ைசக்ைகயநீ வந்த ண்ேடற்
க யவிாிைனயதானங்ெகௗாிமா ரெமன்ேற
ெந யவன் தேலாேரத்திநிைனதரப்ெபா யேவண்
ெமா வி ந்நாமஞ்ெசாற்ேறா வப்ெபலா

தல்ேவண் ம்.

16

தா மா லகுக்ெகல்லாந்தந்ைத மானைவய
நீ மா ரநாதென ம்ெபயர்நிலவப் ண்
ேதா மாதீர்த்தமா வந் ைனத்ெதா ேவார்க்ெகல்லாங்
கா மாபாதகங்கள்கழற்றியின் தவேவண் ம்.

17

நன் நான் ைசெசய் நலத்தவிக்குறிகண்மாட்
நின் நீகழலாவண்ணநிகழ்பிரசன்னமாகி
ெயன் ம் ற்றி க்கேவண் ஞ்ேசய்ைமயினி ந் நின்ேப
ெரான் ளத்ெதண்

ேவா

யர்கதியைடயேவண் ம்.

18

தினகரன் லாத்திற்ெசல் ஞ்ெச மதி
ேமார்சா
றனகயான் ாிதல்ேவட்ேடன நிைறேவ மா
னக ம்ெபான்னிநன்னீர் ழ்கின ய் மா
மனனமர்தீர்த்தநல்கிவயங்க ள் ாிதல்ேவண் ம்.

19

வழிச்ெசலெவா நாணின்ைனக்கண்டவர்வளர்சாேலாகம்
பழிப்பறெவா நாள்வந் கண்டவர்பகர்சாமீப
மிழித்தலற்றிடச்சின்னாளிங்கி ந் ேபாற்றினர்சா ப
ெமாழித்தலற் ைறேவார்நின்றாட்கலப் நன்கு தல்ேவண் ம்.

20

ெகாைலகளிற்சிறந்ததாயவந்தணக்ெகாைல ம் ரக்
ெகாைல நாாியைரக்ெகான்றெகாைல ம்பீடபச்சிைதத்த
ெகாைல மாக்ெகாைல ந்தந்ைதயாதியர்தம்ைமக்ெகான்ற
ெகாைல மித்தலத்ைதச்சாாிற்குைலகுைலந்ேதாடல்ேவண் ம்.

21

இத்தலத் தித்த ல் ச்ெச ெகா மரங்களின் ங்
ைகத்த ள்கி மிகீடங்க ைதநாய்மலமார்பன்றி
ெமாய்த்தபல்கீாி ைஞபறைவகண்ெமாழியாமற் ம்
ைபத்தபாப்பணியாய்நின்ெபாற்பாதேமேசரேவண்டம்.

22
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என்ெனா நின்ைனப்ேபாற் மியல்பினாியாவேர ம்
ெபான்ெனா மணி மற் ம் கல்ெபா ள்யா ெமய்தி
மின்ெனா நிகர்ம ங்குன்மைனமகரேரா ேமவி
ன்ெனா பின்னிலாய்வாழ்ந்தீற் ைன யங்கல்ேவண் ம்.

23

ெபா ணனிேவண் னா ம் லைமயிற்சிறந்ேதாராகுந்
ெத ணனிேவண் னா ஞ்சித்திகள்ேவண் னா
ம ணனிேவண் னா ம்வழங்காம ன்பந் ய்க்கு
ம ணனிேவண் னா

மித்தலமளித்தல்ேவண் ம்.

24

விழியிலார்ெசவி மில்லார்ேமதகுைககா ல்லார்
ெமாழியிலார்குட்டமாதிெமாய்த் ளா ய் ம்ேவ
வழியிலாாியாவேர ம்வந்தித்தித்தலஞ்சார்வாேரற்
பழியிலாராகியின்பப்பயநனி கர்தல்ேவண் ம்.

25

பற்பல ைரப்பெதன்ைனபரமநீ ற்றி க்கும்
ெபாற்பமாினியேகாயிற்ெபா ள்கவர்தீங்கிேனா
நிற்பழித்திழிக்குந்தீங்குநிற்கமற்ெறைனயதீங்கு
மற்ப மின்றாய்நீங்கவ ண்மதிெயன் தாழ்ந்தாள்.

26

பராபைரயிரந்தவாேறபராபரனைனத் நல்கிப்
ராதனவி ங்கத் ள்ேள க்கினிதமர்ந்தானாக
வராவைணயவன் ன்வாேனாரலர்மைழெபாழிந்தாரப்பாற்
றராதலமகி மா நடந்த சாற்ற
12. ேதவிவரம்ெப படலம்

ற்றாம்.

27

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 578.
----------------------13. மா ரநாதர் வள்ளலாெரன்

ம் ெபயர்ெபற்ற படலம்.(579-608 )

அறிவில்ெகா யவிைனத்தக்கனாற் மகச்சாைலயிற் குந்
ெசறி மயன்மான் தற்ேறவர்திறல்சால் ரபத்திரரான்
றிவிறண்டஞ்ெசயப்ெபற்
ழங்கும் ரட்டானெம ம்
பறியனின் மா ரம்படர்ந்தார் ைசெசயல்குறித்தார்.
உாியவதிகார மிழந்ேதா ற்றேமன்ைமக மிழந்ேதாம்
ெபாியபரைனயவமதித்தேபயன்றைனச்சார்ந்தறக்ெகட்ேடா

1
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மாியதண்ட றப்ெபற் மறாதநைமச்சார்ந்

காிசு

மிாியமா ேரசைனநாமின்ேறபணிேவாெமனக்க தி.

2

மன்னம்பிரமதடந்ேதாய்ந் வயங்குநீற் த் ளன ம்
பன் மதன்ேமற் ண்டர ம்பகராகமஞ்ெசால்வழி ைனந்
மின்
த்திராக்கமணிவிளங்கப் ண்ைடந்ெதழத்ெதண்ணித்
ன்

மயன்மான் தலாயசுரர்கள்யா ம் றப்பட்டார்.

3

ஆட் ந்தயில தற்பல மான்றம க்ெள த்ேதாதிச்
சூட் ம்வில்வ தற்பல ந்ெதாக்க கமன் கன் கசிந்
ட் ம
தற்பல
ற்றதீபம்பலெபா த்திக்
காட் ங்க வி தற்பல ங்க த் க்கிையய ட் னார்.

4

அ மாதவர்த ளத்ெதாளிையயன்
வன
ய்யக்
க மாவிட ண்டைமந்தாைனக்கனிந்தபிரமற்க ள்சுரந்த
தி மாமணிையத்தக்கன்மகஞ்ெசற்றேகாைவமாேதைவ
ெயா மா ேரசைனப் சித் வந்

திக்கத்ெதாடங்கினார்.

5

அ வா
வாய
வாயைனத் ங்கடந்தவசஞ்சலமாய்ப்
ெப மாமைறயின்
ப்ெபா ளாய்ப்ெபாிதாய்ச்சிறிதாய்ப்ேப ணர்வா
ெயா
லகிற்குயிராகி ற்றகுறியாதிகள்கடந்
க தாெவாளியாயமர்மா ேரசநின்றாள்ைகெதா ேதம்.

6

ஒன்றாய வா
வாய்மற் பயமாெயான்ப ங்கடந்
நின்றாய் லமலவி ளாென க்குண் ைட
யிர்க்கு
நன்றா ணர்
ணர்த்தி வானவி மாையமாமாைய
*என்றாயிரண் ற்ற

வாதியிையப்பாய்நின்ைனச்சரணைடந்ேதம்.

*என்றாயிரண் ல்- என்றாயஇரண் ெலனப்பிாித் , அகரம் ெதாகுத்தல்
விகாரமாகக்ெகாள்க.

7

ஒ
வைகயதத் வ
ள் ம் ற ெமனப் க
மி ேபாிடத் ங்ெகாளப்ெபா த்தியிய மா ெதாழிற்ப த்த
ம வார க்கைளந்
லன்வழிச்ெசன்றாற் ம்விைனசுவர்க்கங்
க ளார்நரகந் ய்ப்பித் க்கழிப்பிப்பாய்நிற் கல் குந்ேதம்.

ேமவியைம ம்ப வ றவிைனகெளாக்குஞ்சமேநாக்கி
யாவிய
ற்றிடப்பதித்ேதயைமந்தசகலந்தனினீக்கித்

8
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தாவி*அறிேவாாிரண் மறத்தாவாச்சுத்தந்தனில்வயக்கி
ேயாவியகலாவின்பளிக்குெமா வாநின்ைனச்சரணைடந்ேதம்.
*அறி

இரண் -பாசஅறி , பசுவறி .

9

ஏதங்கடந் விைனகடந் க விெயன்பெவலாங்கடந்
வாதங்கடந்தா யிர்கடந் மாறாவ ளின்ெறாடர்கடந்
ேபதங்கடந் பரவசமாய்ப்பிாியாச்சுகவாாிதிம த் ப்
ேபாதங்கடந் நிைறந்தபரம்ெபா ேளநின்ைனச்சரணைடந்ேதம்.

10

அல்லார்கண்டத்தற் தேனய யார்க்ெகளியக ைணயேன
ெசால்லார்மைறயின்
யாேன யபிைறசார்ேவணியேன
ெசல்லார்கூந்த ைமயம்ைமெசறிேயார்பாதிேமனியேன
நல்லார் க மா ரநாதாநின்ைனச்சரணைடந்ேதம்.

11

என்
திக்குமலேராற்குெமஃகத்திகிாிப்பைடேயாற்குங்
கன் வயிரப்பைடசுமந்தகட ண் தலாெமண்ம க்குந்
ன் ெமாளிசா ேலக க்குந்ெதாக்கமற்ைறயாவ க்கு
மன் க ைணெசயெவளிவந்தனனவ்வி ங்கநின்ைறயன்.

12

அண்ணல்ெவளிவந்த கா
உவயன்மான் தேலார மிைசத்தாழ்ந்
ெதண்ண னியாெதனநிற்கெவம்மானைனயர் கேநாக்கிக்
கண்ணல ந்தீதித்தலநங்குறிப் சைனயாற்கழிந் யர்ந்தீர்
நண்ணலாியவர மக்கின்ற ள்ேவாெமன் நவில்கின்றான்.

13

ேபாற் மைறகண்
ணர்ந் ெபா
ங்கைலமாமகட் ணர்ந்
சாற் ஞ்சி க்குமணிவட ற்பல ந்தவா ைகத்தாங்கி
யாற் ஞ்சி ட்
ன்ேபாலவாற்றிய த்தார்விைனயைனத் ங்
காற் நந்தாள்க திவாெழன் கஞ்சன்றைனவி த்தான்.

14

ெபாறிையப் ணர்ந் திகிாி தற்ெபா ையம்பைட ங்ைகத்தாங்கி
ெநறிையக்க தாயவ ண யிர்நீப்பச்சவட் ம ெவா மான்
மைறையப் ணர்ைகத்தலத்ெதா நம்மலர்த்தாள்க தி லேகாம் ங்
குறிையக்ெகா வாெழன்ற ளிக்ெகாண்டன்ேமனியைனவி த்தான்.

15

ேவ ேமகவானசசிெயா விண்ணவர்வணங்க
நாகநா பல்வளத்ெதா நன்குகாத்தி தி
ேவகமாகேவழ்தா ளாய்விண்ணவ ண் ம்
பாகேமந்திமற்றவரவர்க்குதெவனப்பகர்ந் .

16
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கூற் நீயறஞ்ெசயர்க்கைளக்குைமெப ந்தவத்ேதார்
சாற் மிந்தமா ரஞ்சார்ந்தார்கைளத்தாழ்தி
ேயற் ேவெறான் ெசய்யைலெயன் நின்றிைசையப்
ேபாற்றிவாழ்ெகனநி திையப்பார்த்தி

கன் .

17

வ ணேகள சிதெலா சிதராய்வயங்கப்
ெபா ணயந் நீ ாிந்தி வாெயனப் கன்
ெவ விலா வாவா ேவேமதினிக்குயிராய்ப்
ப வேமார்ந் நீதகுதியிற்பயிெலனப்பகர்ந் .

18

அளைகயாளிையந்திக்கிைறயாெகனவைறந்
பளகிலாத சானைனப்பார்த்
ட்டர்
தளர்த ம்ப தண் த் வ ெகனச்சாற்றிக்
கிளரநா

ேவாைர ங்ேக றவி த்தான்.

19

ெபா ள்ெபறத்தினகர கல்க மசான்றாகி
யி ள த் நீயியங்கு வாழ்திெயன்றியம்பித்
ெத ண்மிகுத்தி மதியேமேயாடதிெசழிப்ப
வ ண்மிகுத் னநீநன் காத்தி ெகனவைறந் .
இவ்விரண் ேகாேளா மற் ளெவ ேகா
ெசவ்விதாகேநர்கூ
தி ந்திராசிகளி
ெலவ்வேமாவநீாி ந் யிாின்ப ந்
ந்

20

ஞ்

ெதவ் மாறளித்தி ெகனச்ெசப்பினன்வி த்தான்.

21

ேவ உ க்கணத்ைதவிண்மீதி
திெபறவி க்ெகன் ம்
வ த்தவிர்ைபங்ெகாண்டல்கைளமைழெபாழிமினீெரன்
ந க்குகு ங்கின
வநண்ணா
பயில்கெவன்
ம த்தநதிகைளநீேராடைமந்தறமாக்குகெவன் ம்

22

வைரகைளப் தரெம ம்ேபர்வயங்கவம கெவன் ம்
விைரமலர்ப்பல்வநங்கைளப் ண்மி கேமாம்பி கெவன் ந
திைரெயறிவாாிையயளவில்ெசந் கேளாம் கெவன் ம்
ைரயி

லகங்கைளநஞ்சத்தியாற்ெபா கெவன் ம்

பலதைலயேசடைனப்பார்பாித்தினி வசிெயன் ம்
பலமைறேயார்க ம்யாகம்பண்ணிவாழ்குகெவன் ம்

23
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பலவமரர்க

ம்யாகப

ண் ெபா கெவன் ம்

பலமைற நம் ைடயப வமாகுகெவன் ம்.

24

ம
மி
களா ம்வயங்குேத
வாகிப்
ெபா வறவாழ்தரெவன் ம் ண்மி க தலான
ெவா வில்பல யிர்க க்கு ண ம தரெவன் ங்
க தியபற்பல

ளங்களிப்பவ

வி த்தான்.

25

நந்தி தற்கணத்தவைரநா ேவ றேநாக்கி
யந்திமதிமிைலந்தநமக்கன்னியமில்லாநீவி
ாிந்தியம்ெவல்ேயாகியர்ேசாித்தலத்தில்விதிப்ப ேய
ந்திெயமத ட்குறிகண்ேடத்தி மிெனனெமாழிந் .

26

அன்னதி க்குறிெதா நாமிைடயறாதமர்கிற்ேபா
ெமன்னவரங்க நீேரயாவ க்குமீ ம்வர
ன்ன ந்தந்தனமின் ெமாழிந்தனெமன்ற ள் ாிந்
ெசான்னமைலகுைழத்தபிறான்ெறா மி ங்கத் ட் குந்தான்.

27

மலேரா ெந மா ம்வானாடர்ேகாமக ம்
லராமற்றிைமேயா ம் ரணன்ேபர ேணாக்கி
விலகாதெப வரங்கண்மிகக்ெகா த்தெப மாைன
நலமா ம்வள்ளெலன்ேறார்நாம வந்திட்டைழத்தார்.

28

தக்கென ங்ெகா ய மாங்கைடந் விதித்தட ழ்கி
க்க ைடவள்ளல்பத
கலர்கள்ெகா ேபாற்றித்
ெதாக்கசி ைமகடவிர்த் த் யனாயவன
ற்
றக்கணேமசிவேலாகத்தினிதம ம்ேப ற்றான்.

29

ெப ங்க ைணவள்ளலார்ேபர ைளமிகப் கழா
ெவா ங்குபலவானவ
ைறதத்தமிடம் க்கார்
ெந ங்கு கழ்வள்ளெல ம்ெபயர்நிகழ்தற்காரணமீ
த ங்குைரத்ெதன்றி மற்ைறக்காைதயினியைறகுவாம்.
13. மா ரநாதர்வள்ளலாெரன்
ஆக தி வி த்தம். 608.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

ம் ெபயர்ெபற்றபடலம்

30
ற்றிற் .
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14. ேதவியாராதைனப்படலம். (609- 633)
தைரயாதி லகைனத் ம்பைடப்பாதிையந் ெமா தனிநின்றாற்ற
ைரயாதிகடந்ெதாளி ம்பைரயாதியாயம ெமா த்திெவள்ளி
ைரயாதியி மவாய்மா ரத்தலத்தம ம்வள்ளற்ேறைவக்
கைரயாதிநிகமாகமப்ப
ப்ெபா
மாப்ெபா
மீப்ெபா
நாப்ெபா

சைன ாி ங்க த்தளானாள்.

1

ந்ேதாழிய மநிந்திைத ற்ேறாழிய ம் ாிந் சூழ
மலர்ப்பிரமதடங்குைடந் ெவண்ணீ வயங்கப் சி
ம்ெப ம் கழ்சா
த்திரகண்மணிமாைலவிரவப் ண்
ைமந்ெத த் ங்கணித்ெத ந் நந்தவனநண்ணினாளால்.

2

ேதாழியராகியபல ம்பிடைககரங்ெகாண்ேட ந்ெதாழின்ேமனிற்ப
வாழி ைட
த்தைரமகள்பதந்தீண்
ெப ம்ேபறைடந் ள்ேளாங்க
வாழிமறப்பைகயைனத் ம்வளர்ந்ேதாங்கவளர்த்த்தி மலர்க்ைகெகாண்
ழிந ங்கனி ைர ஞ்ெசய்யவாய்க்ெகௗாிமலர்மிதப்பக்ெகாய்வாள்.

3

நந்தியாவட்டமாமலகமாமந்தாரஞாழெலாண்ெசவ்
வந்திபாடலங்கன்னிகாரமாதைளகுராவகுளம்வில்வஞ்
சிந் வாரங்க க்ைகேதங்ெகான்ைறநீர் ள்ளிெசவ்வகத்தி
சந் கூதாளமராநீர்மிட்டான்வைழகாஞ்சிதண் ன்னாகம்.

4

கு ந் ெபான்னாவிைரெபான் மத்ைதவன்னிகுைசகூத்தன்குதம்ைபேவங்ைக
ெச ந்திெகாக்குமந்தாைரெயண்மலரார்பலாசுபட் ெசவ்வரத்தம்
ெபா ந் பன்னீர்ெவட்பாைலயேசாகம்ெவள்ளிேலாத்தம்விளாப் ைளதான்றி
தி ந்

ேராணம்ப த்திமாவி ங்கநா

விெச ஞ்சேராசம்.

5

ம ம வின்ெகா ந்த க்கம்ெவள்ைளக்காக்கணந் ழாய்மாயன்காந்தி
க விளங்குவைளயாம்பல்சதகுப்ைபெசங்கீைரகாந்தள்ெவட்சி
ெயா தளத்தாமைரகண்டங்கத்திாிமல் ைககி ைவேயாங்குேகாட்டம்
ெபா வில்விலாமிச்சேவர்ெவட் ேவர்குச்சுப் ல்

ெதாடக்கி.

6

வ
ைணெவற்றிைலமஞ்சணாத்திசூாியகாந்திவாைகதாைழ
ெகா வழிஞ்சில்க ஞ்ெசம்ைபகடம்ப குக ங்கா குளவிநாவ
ெல நரந்தெம மிச்ைசபாாிசாதங்காைரயி ங்கரந்ைத
த

பச்ைசவதாிகாயாநரணன்மயிைலந ந்தாளிசா .

7
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அலாி தற்பல நிரம்பெவ த்தைமத்ெதா ேதத்த கிைவகி
வலாிய மிண்ைடக மாைலக ந்ெதாங்கல்க ம்வயங்குதண் ற்
பலாிைடயப்பைனவன மி ம்ெவவ்ேவறாப் ாி ம்பணி ேநாக்கிச்
சிலாினியபல்வைகயநிேவதன மைமமிெனச்ெசப்பிப்பின்னர்.

8

கதிெர
ன்மஞ்சனநீர்வ த்ெத த் ப்
நிைற ட்கலக்கக்ெகாட்
திர்மணஞ்ெசய்க ப் ரம்ெபா த்திட் மலர்ேவ
யங்கச்ேசர்த் ப்
பிதிர்த லாவைகயைமக்கச்சிலைரேயவிமணம்பிறங்குசந்த
மதிர்தரத்ேதய்த்

விைர ங்கலந்தைமக்கச்சிற்சிலைரய

ப்பினாளால்.

9

நைறகம ஞ்ெச ந்தயிலமினியேதனயிர்கனிகணல்லாவின்பால்
குைறவிறயிர்கைழச்சா
த ய ேமாாிடத்ேதகு மச்ேசர்த்
நிைறத வட்டைககலசம்பட ைகெதாப்பாிகும்பநிகழ் பக்கான்
ைறயைம ந்தீபக்கான் தலாயபற்பல

ன்னியீட் .

10

குைடெகா சாமைரயா சிவிறி தற்பற்பல ங்குலவச்ேசர்த்
மிைடத பற்பலகாம்
தலாயபாிவட்டம்விளங்க ட்
யைடமணிெசய்குண்டலங்ேக ரமைரஞாண் தலாவைனத் ங்ெகாண்ேட
ைடதிைரயினிய ழங்கப் ைசெசயல்குறித்ெத ந்தா

ச்சிேவைல.

11

ன்ேபாலநீரா நீறாதி ைனந்திைறவன் ன் ெசன்
மின்ேபால டங்கிைடயாளவன ைஞெபற் ளத் வி ப்ப றப்
ெபான்ேபாலப்ெபா
ண்ணியாகவாசனஞ்ெசய் ெபா
ேமவத்
தன்ேபாலேவறிலவள்ெகளவிய சைன ாிந்தாடரணிவாழ.

12

சுைவய தேமாைரந் ம்ேபாற்றிநவகும்பநிறீஇத்ெதா
ேமலா
னைவயகலவக்கினிகாாியம் ாிந் ேவழ கநம்பனாதி
யைவவியக்குந் வாரவானவர் ைசயாயெவலாமன்பினாற்றிக்
குைவமலர்வானவாிைறப்பக்க ப்பகிரகம் குந்தாள்ெகாம்பர்ேபால்வாள்.

13

தக்கவரநதி ைசதகச்ெசய்
தசுத்திதானசுத்தி
மிக்கம ச்சுத்திதிரவியசுத்தியி ங்கசுத்திவி ப்பினாற்றி
நக்க கழ்ப்பாத்தியமாசமனம க்கியம்பண்ணிநலம்விராய்த்ேதா
க்கவாதாரசத்தி தற்சத்திமண்டலமீ றப் சித் .

உைரெச மாவாகன ந்தாபன
ள்ளத்தன் ைறப்பவாற்றி
வைரெச ைமயாறதன்ேமெலட்டங்கநியாச நன்மாண்பினாற்றிக்

14
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குைரெசய்சந்நிதானெமா சந்நிேராதனமவகுண்டன ஞ்ெசய்
ைரெச மாநற்ேற

த்திைர ற்பற்பல ம்ெபா ந்தநல்கி.

15

தக்கவைகப்பாத்தியாசமனவ க்கியங்ெகா த் த்தைழவிண்ேம
மிக்கவியம்பல ழங்கந ந்தயிலமாெநல் விளங்குமஞ்ச
ெடாக்ககுடஞ்சுட்
ைமந்ைதந்தமிர்தந ெநய்பாேறா ந்தன்ைம
க்கதயிர்ேதனயிர்வண்கத

பலாச்சூதமிக்கிற் ாிந்தசா .

16

நல்லவி குசநரந்தநயக்குமா ைளதமரநல்குசா
வல்லவிளநீரன்னஞ்சந் தபனங்கங்ைகமாண்ேபெயன்
ெசால்லவைமத வில்வக்குழம் சகத்திரதாைரசுடர்சி ங்கம்
பல்லவலம் ாி ைரத்த ைறயாட் யாட் ெதா ம்பசுங்ெகாம்பன்னாள்.

17

இைடயிைடேயசுத்தநீராட்டனிேவதனமாதியினியெசய்
கைட ைறெயாற்றாைடயிட் ப்பாிவட்டம் ைனந்
ல்கவினச்ேசர்த்
மிைட மணிமகுடம்ெபாற்குைழவாகுவலயெமாளிவிளங்கச்ெசய்த
கிைடவயிரகடகமிளிர்மதாணிேமாதிரமைரஞாண்ெக மச்சாத்தி.

18

ெவள்ளியநீறணிந் சாந்தணிந் பலெதாைடவைக ம்விளங்கச்சூட்
ெயாள்ளியவாந ந் பெமாளிர்தீப றனயக்கி தற்குேமலா
னள்ளியவண்டளவ ம்பிற்ெபா சுத்ேதாதனம்ப ப் நயந்தெபாம்மல்
ள்ளியவண்குளச்ெசான்றிபால சிறில

ரல் ளிசாலன்னம்.

19

நா மாிசயினிெநய்ெசாட்டயிர்மிதைவததிமைடநன்ன ங்குய்ெமாய்த்
நீ பலக ைனசுைவப்பாகாிலட் கந்ேதாைசநிரம்ப ள்ளரற்
கூ சுைவேமாதகெமன்பிட்
ந்தவைடமற் ங்குலவ பந்
ேத மிளநீர்குளநீர்கனிநீர்நீர்ேமார்சுத்தத்ெதளிசானன்னீர்.

20

இன்னைவபற்பல ெமாவ்ெவான்றாவி ப்பின் கமெனா மினிதினீந்த
பின்னர க்கியங்ெகா த் த்தாம் ல கவாசம்ேபணிநல்கிப்
ெபான்னவிர் பங்ெகா த் ேமல க்குத்தீப தற்ெபா ந்தாநின்ற
பன்ன ம்பற்பலவாராதனம் ாிந் நறியமணப்பல த்

வி.

21

பா நீராஞ்சனஞ்ெசய்தபின்பளிதவிளக்ெக த் ப்ப த்திவித் ங்
கூ ேவப்பிைல
றச்சூழ்ந்ெதறிந் நீறணிந் குல மா
நீ வான்குைடகவாியாலவட்டஞ்சிவிறியிைவேநர்வயக்கி
ேய சான மலரக்கைதசாத்திய க்கிய மீந்தபின்னர்.

22
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ஆயமலர்பல்லெவ த்ைதந்ெத த்
ளத்ெதண்ணியண்ணல்பாதந்
ேதாயநல றச்சாத்தித்ெதா ெத ந் ெவளிவந் ெதால்ேலான்ேமனி
ேயயெவா தலத்தினமர்ந்திதயத் க்குறித்தி ந்தாளீனாதீன்
யமலரவன் தலாம்பல்

யி மினிேதாம் ஞ்சுகுணவல் .

23

இந்தவிதமி ந்தவள்பின்ென ந் வள்ளல்பிரசாதெமவர்க்குநல்கி
யந்தமிலான் ன்னிற்பவவ்விைறவன்ெவளித்ேதான்றியம்பிகாய் ன்
வந்தமயிறனக்கபயங்ெகா த்தைனநாம ம வாம வியார்க்கும்
பந்தம த்ெதவ்வர மித்தலத்ெதம்ேமாடமர்ந் பா ப்பாயால்.

24

என் தி வ ள் ாிந்
தல்வன் க்கமர்ந்தானவ்வி ங்கத் ள்ளால்
ெவன் மிளிர்ந்ேதாங்குமபயப்பிரதாம்பிைகெய ம்ேபர்விளங்கப் ண்
குன் தலற்ெறவ் யி மீேடறப்ெப ங்க ைணக்ேகாலங்ெகாண்
நன் மகிழ்ந்தினிதமர்வாண்ஞால
14. ேதவிதி வாராதைனப்படலம்

தீன்றளிக்குநம்பிராட் .
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ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 633.
--------------------------------15. தி நடனப்படலம்.(634 -654 )
இந்தவா ளங்களிதரவமர்த மிைறவிெயம்ெப மாட்
சந்தமாமைற
ப்ெபா த ெப ந்தம்பிரான ள்ேபாற்றி
யந்தமாதியிலாய் ன்ம ரமாயழகியநடஞ்ெசய்தாய்
பந்தேமவியதண்

ைமயாதியபலத விைலயன்ேற.

1

உைரெசய்தண் ைமயாதியபலதழீஇெயாள்ளியமலர்ேமலான்
றிைரெசய்பாற்கடற்பாயலான் த யேதவ
னிேவா ம்
வைரெசய்மண் லகத்தவாியாவ மற் ளாெரல்லா ம்
ைரெசயானந்தம வியின்பமர்தரப்ெபா நடஞ்ெசயல்ேவண் ம்.

2

தில்ைலமாநகர்மன்றி ம்விேசடமித்ேதத்ெதன ைரெசய்ய
ெவால்ைலயிவ்
வைடந்தயான்கண் கண் ளங்கனித்திடயா ந்
ெதால்ைலவல்விைனயிாிதாேநாக்கு ெதா
ைககுவித்ேதத்த
ெவல்ைலயில்லவவ

ெயன்றிரந்திரந்திைறஞ்சினள காைல.

ஆதிநாயகன்றி
ளமிரங்கிநீயவாவியப த்தீைம
சாதிேயாங்குமித்தலத் நாந்தாண்டவங்காிசறப் ாிகிற்பா

3
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ேமாதிமா கில் ைரத ெகௗாியா ன்ெபா ட்டதனாேல
ேசாதியாகியெகௗாிதாண்டவெமனச்ெசாலப்ப ெமனக்கூறி.

4

நந்திவாண் கேநாக்கியித்தலத்தியாநடஞ்ெசய்வாம காண
ந்தியாவ ம்வ ம்ப ெசய்ெயனெமாழிய ற்றாேவாைக
தந்தியாெலனப்பணிந்ெத ந்தியாவ ஞ்சார்கெவன் ளத் ன்னக்
கந்திசூ மா ரத்தில்யாவ ங்க கவந்தைடகின்றார்.

5

தந்தி ர்திற ந்திரன் த யதந்திைசகாப்பாள
ந்தி த்தவ ந்தியி தித்தவ ம்பர்தானவர்சித்தர்
மந்தியா கற் யர்ந்தவித்தியாதரர்வயங்குகின்னரர்நாகர்
ந்திசா வர் தலளவில்லவர்ெபாள்ெளனப் குந்தாரால்.

6

க்கயாவ ம்பாவநாசப்ெப ம் ன றப்ப ந்தா த்
தக்கநீ கண்மணிதாித்ெத த்ைதந் ந்தம் ள்ளத் ற ன்றி
மிக்கவள்ளலாரஞ்சனாயகியிவர்ெமன்பலர்ப்பதம்ேபாற்றி
க்கதீவிைனயாளராய்நடன ள்

வந் காண்பானின்றார்.

7

அம்ைமயாவ நடங்கண் ேபாற்றிடவைணந் ளாெரனக்கூறச்
ெசம்ைமநாயகன்மன்ற ண்டாெகனத்தி
ளங்ெகாளேலா ம்
ெவம்ைமதீர்ந் பல்கதிர்திரண்டைமந்ெதனேமவியெதா மன்ற
ெமம்ைமயாள்பவனத்தகுமன்றேமெல ந்த

நின்றான்.

8

வலம ந்தேதாட்
ெந மாெலாளிர்மத்தளம தாக்கப்
லம ந்தநான் க ளான்றாளங்ைகப்ெபா த்ெதா ெயழேமாத
நலம ந்தேதெனா க்ெகனத் ம்
நாரதாிைசபாட
வலம ந்தேயாகிய ளத் ைறபவனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

9

மல்லல்வான்றவ னிவரரரெவா வயக்கியஞ்ச ெசய்யச்
ெசல்லறீர்ந்தனெமன்ற யவெரலாஞ்சிந்ைதயிற்களிப்ெபய்த
ெவால்லல்வாய்ந்தேவய்ங்குழன் தற்க விெகாண் ாியரப்பணிெசய்ய
வல்லறீர்ந்ெதைமயாள்ெப ங்க ைணயானானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

10

ஒ
றத் நின்ற ள்பராபைர கத்ெதாளிர்விழிக்கைடெசல்ல
க கி ட்ெப ங்குறள்ெவாிந்மிைசவிழிகழலேவார்தா ன்றிப்
ெப வனப்ெபா தாண்மலர்குஞ்சிதப்ெபற்றியிென த்ேதாவா
வ ள்சுரந்ெதைமப் ரந்த ள்பரம்பரனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

11
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ேதா ம்வான்றம கெமா ைகத்தலத் ழனிெசய்திடேவார்ைகக்
கா மாரழெலழவி கரத்ெதான் கவியெவான்றைமெவய்தப்
பா மால்விைடயர ரகரவரபரெவ ந் திமல்க
வா மாமைறக்கதீதமாகியபிரானானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

12

சைடகெளண் ைசதடவரெவண்பிைறதண் னெலா
ள்ள
ைடெய ம்
யதளைரவயங்கிடெவாள்ளியதைலமாைல
மிைட யங்களிற் யல்வரக்கு நைகமிளிர்ந்தெசவ்வாய்த்ேதாற்ற
வைட ெமம்மேனார்க்கார ள்சுரப்பவனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

13

ெபாற் ேமவியெசவிக்குைழயைசதரப்
வ
ாிெவய்த
வற் ேமவியபிரணவமலர்ப்ெப மா ைகமணம் சக்
கற் ேமவியமைறச்சிலம் ண்ைமயிற்கலகலகலெவன்ன
வற் ேமவிய ளங்கு ெகாள்பவனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

14

மைற மற்றதனந்த ம்பந்தமின்மற் ளகைலயா
நிைற ம் த ங்கரண ம்ெபாறிக நிகழிவற்ெறாளியாகி
ைற ம்ேபத ங்கால ம்விந்
ேமாங்குநாத ந்ேதறா
தைற மற் தஞான பப்பிரானானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

15

உாியவஞ்ெச த்ெதட்ெட த்தாெற த்ேதாங்குநாெல த்தப்பாற்
பிாியமிக்கபிஞ்ெச த்ெதனயாவ ம்ேபசு ெவ த்ெதல்லாந்
ெதாியநின்றதாமீெர த்ேதாெர த்ெதன் ெமண் றனாகி
யாியமாமைறயந்தத்திற்பயில்பவனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

16

சிகரமா கநகரெமாண்டா
தரமகரந்திண்ேடாள்
வகரஞ்ெசன்னியசி
கவித ைகவகரமபயக்ைகய
மகரம்ெவங்குறணகரந்தீபிரணவம்வாசிைகய வாக
வகரேநர்தரநிற்குெமம்மிைறயவனானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

17

ேதாற்றமந்தம கஞ்ெசயவபயஞ்சார் திக்கரம் ரவாற்ற
ேவற்றெசந்தழன்
வ மழித்திடவி ங்குறள்ெவாிேநார்தாண்
மாற்ற ந்திேராபவஞ்ெசயெவ த்ததாண்மதித்த க்கிரகிக்க
வாற்றன்ேமயெவண்ேடா

ைடெயம்பிரானானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

ஒன்றதாமலமி விைன வைகமாையமற் டலாதி
ெயன்றநான்கவத்ைதகைளந் ம
தலா மற்றிவ்வா ம்

18
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பின்றெவண்

வார் ாிபணிெயரன்ப ம்பிறங்குெமான்ெற

ம்பத்

மன்றெதன்றிடாவண்ணெமாண்சைபப்பிரானானந்தநடஞ்ெசய்வான்.

19

ண்ணியம் ணராநந்தநடெந ம்ெபா திவ்வா றச்ெசய்ய
நண்ணியங்கமர்பிராட்
ள் வந்தனணான் கன் தலாேனா
ெரண்ணி ன்ப ற்றாெமனத்தாழ்ந்தனாிைறவி மிவ்வாேற
மண்ணிெலற்ைறக்கும்வழங்குகெவன்றனள்வள்ள

ேமாெமன்றான்.

20

தி ந் ெதய்வமா ரத்திற்ெகௗாிதாண்டவதாிசனஞ்ெசய்வார்
ெபா ந் ேபற்றிைனயாவேரயைறகுவார் ண்டாீகத்தா ங்
க ந் ழாய ம்பணிந் ைமவ ைவநீகனிதரச்ெசயப்ெபற்றா
ந்தியாங்கள்கண் ய்குவெமன்றனாிைசந்தனன்ெப மாேன.
15. தி நடனப்படலம்
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ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 654.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16. தி மணப்படலம்.(655- 754)
கண்ணந்தாமலர்க்கற்பகேவந்த ந்
தண்ணந்தாமைரேமயதவத்த ம்
ெவண்ணந்தாெளா ைகத்தலவிண்
ெமண்ணந்தான்மிக்ெக மற்ைறயாவ ம்.

1

நடனங்கண் நனிமகிழ் த்தநா
மிடம ங்கமேர லகீன்றவ
டனமர்ந்ெதா வன் ாிமன்ற ந்
திடனமர்ந் கண்ேடத் ந்தவஞ்ெசய்ேதாம்.

2

என் ேபசியித்திங்க ைமப்பசி
நன் ெசய்த நா ந்தவெமனாக்
கன் தீர்ந்தமனத் க்களிப்பினா
ாின் ெசய்வனெசய் ெமன்ெறண்ணினார்.

கற்றவிச்சுவகன்மைனக்கூயிவட்
ெபாற்றமன்றல் ாிதி மண்டப

3
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மற்றமில்வைகயாக்குதியாெலனச்
ெசாற்றனர்தைலேமற்ெகாண் சூழ்ந்தனன்.

4

நீலமாமணிேவதிெந நிலஞ்
சாலவாக்கித்தவாதமரகதக்
ேகாலமார்ந் குல ப க
ேமலநாற் றத் ம்மிையயச்ெசயா.

5

அந்தேவதிைகேமற்பளிங்காற்சுவர்
சந்தமார்தரநாற் றத் ஞ்சைமத்
ந்தவாயிெலா நான்கும்ேபாக்கு
நந்தெவண்ணில்சாேலக நாட் னான்.

6

ஆய ள்ளிடத்தாயிரஞ்ெசம்மணி
ேமயகும்பவ நிைலேமற்ெகாளத்
யவச்சிரச்ேசாதிபரப்பி
ேநயவாயிரந்

ணநி வினான்.

7

அந்தத் ண்மிைசயம்ெபான்ெசய்ேபாதிைக
சந்தத்தாய லா ஞ்சைமத்தன
னந்தச்ெசம்பவளஞ்ெசய்ந த்திரம்
பந்தத்ேதய்ந் பதியப்ெபா த்திேய.

8

தி ந்
த்திரேமற்றிகழ்ேமதகம்
ெபா ந் பல்சரம்ெபாற்பக்கிடத்தியல்
ல ந் மம்ெபாற்றக மிைசக்ெகாள
வ ந் தீர்ெதாழின்மாண்பிற்பரப்பினான்.

9

நாப்பணம்ெபாற்குற நசுச்ெசய்
மீப்பல்ெசம்மணியாதிமிளிர்தரக்
ேகாப்பைமத் க்குலா ம நிைல
யாப்பைமந்த

ணான்கதன்ேமனிறீஇ.

10

ேபாதி த்திரமாதிெபா ந்த ன்
ேனாதியாங்ெகாளி ச ஞற்றிேய
ேசாதிேமவத் லங்குவிமான ம்
ேபதியா பிறங்கவியற்றினான்.

11

99
சுற் ேமவத் வங்குெகா ங்ைகயி
ற் நாலெவாளிர்தரளத்ெதாைட
பற் குஞ்சங்கணாப்பட்பயின்றிடக்
கற் வல்லக மனியற்றினான்.

12

இரசதத்தினியற்றிய ண்ைடகள்
பரவிெயங்கும்பண்பார்ந்திடத் க்கிேய
விர ெசம்ெபான்விதான த ய
ரவின்மிக்கைவயா

த்தினான்.

13

ேசாதிமண்டபஞ்சூழ்தரக்காவண
நீதிவானமைறயநிரப்பிேய
தீதிலாதவிதானஞ்ெச ந்ெதாைட
யாதியா மைமயப்ெபா த்திேய.

14

காவ ணத்தைம கால்பல வற்றி
மாவ ணத்தக த வ ளக்கைழ
வ ணத்தக குந்
த்
வ ணத்தெதா ைட ம்ெபா

த்தினான்.

15

அ யின் த்த மணலள வில்லன
ெந ய தாகப் பரப்பி நிரப்பிேய
ெயா வின் மண்டபத் ெதாண்மணிக் கம்பலம்
ப ய விட் ப் பல

மியற்றினான்.

16

வந் மாலய னாதிய வானவர்
ந் நின்
த்தன ெனன்ற
நந் ேமாைகயி னன்ெக ந் தாாி
ந்

மற்ற

ேநாக்கி

வந்தனர்.

17

விண்ணின் ேமயவர் யாவ ம் பாதலக்
கண்ணில் வாழ்பவர் யா ங் கடல்சுலா
மண்ணில் வாழ்க்ைகயர் யா ம் வரப் ாிந்
ெதண்ணி லா வப் ெபய்தி

மண்
விண்

ய

வார்

ளாெரன் மாமலர்க் கற்பக
ளாெரன் ேமவ ம் பாதலக்

18

100
கண்

ளாெரன் ங் காணிவ ாித்தைன

ெயண்

ளாெரன் ந் ேதர்தலங் கில்ைலேய.

19

மாட மாளிைக மண்டபங் ேகா ரங்
கூட ேமைட ெசய்குன்றஞ் ச க்கங்க
ளாட ரங்க மணிம காதியா
நீட வாய்ந்த ெந க்கெமண்

ழ்தரா.

20

இன்ன வா ெந க்க மிையதா
வன்ன வாகன னாதிய வானவர்
ன்ன வன்க யாண குர்த்தநாள்
ெசான்ன வந்நகர் ேதற்றிடச் சூ வார்.

21

இன் நாதன் றி மண ெமய் ெமன்
ெறான் ேகள்வி மா ரத் ளார்க்ெகலா
நன் ெசாற்றி நகு ைற யாெலனாத்
ெதான்

வள்

வற் பார்த்தி

ெசாற்றனர்.

22

நா வள் வ னக்குநீ ரா
கூ நீறணிந் ண் கு லாய்ப் ைனந்
தீ சா ப ேமன் ர ேசற்றிேய
பா

ேமாைகயி னீ

பக வான்.

23

அஞ்ச னாயகி யார்வள்ள லாாிவர்
தஞ்ச மாகம ணம் ாி தன்ைமயா
ெலஞ்ச ன்றிப் ைனமினிம் மாநகர்த்
தஞ்ச

ன்றித் ெதாழவ

ெரன்றான்.

24

என்ற வார்த்ைத ெசவியகத் ேதற
ெமான்ற யாவ
ள்ளங் களித்தனர்
ெவன்ற மாதவ மிக்குேளம் யாெமனா
வன்றம் மாநக ரம்மண் வாரேரா.

25

ேவ .
காவண மி வா ங் கணநிைர ேகாப் ண்ண
மாவண மாளிைகேமல் வண்ெகா ந வா ந்
வண மணிெபான்னாற் ேறாரணம் ைனவா ம்
வண ந மாைல ெபா தரத் ெதா ப்பா ம்.

26
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கன்ன ங் கத க ங் காெறா மைசப்பா
மின்னல்ெசய் பசும்ெபான்சார் விதானங்க ளிைசப்பா
ன்னல தாிெதன்ன கந் ெபான் னிைறப்பா
மின்னெலன் ப தீர்ந்த ெதங்குெமன்

ைரப்பா ம்.

27

காிமிைச வ வா ங் க நைட விறல்வாய்ந்த
பாிமிைச வ வா ம் பார்கிழி
ள் ண்ட
கிாிமிைச வ வா ங் கிளர்மணிச் சிவிைகெய
மாிமிைச வ வா

மணிதல்கண்

வப்பா ம்.

28

அ சில்கள் சைமப்பா மந்தணர்க் கி வா
வ ந் தாம் ல கந்தனர் ெகா ப்பா ங்
க த ல் க ப் ரக் கலைவக ளைனவா
ெநா த ன் மலர்மாைல ேநான்ைமயிற் றாிப்பா ம்.

29

க்கலன் ைனவா ம் த் ைட
ப்பா
ம க்கமழ்மலர்க்கூந்தன்மகளிைரப் ைனவா ம்
வி க்குைற தலார்தமிளிர்நடங்காண்பா ஞ்
ச க்க ன்ம ெகங்குந்தைததரப்பயில்வா ம்.

30

ேவ .
ஆயினர்ைமந்தர்மாதரத்தகுகாலத்தாங்கு
ேவயினவயன்மாலாதிவிண்ணவெரா ங்குகூ ப்
பாயினசீர்த்திவள்ளற்பரம்பரன்மணத்தின் ன்னாண்
ேமயினமண்கவர்ந் வித் கள்வித்தினாரால்.

31

பைணபல ழங்காநிற்கப்பன்மைறெய ந்
ள்ள
விைணயிலாப்ெப மான்றன்ைனயிலங்குெபாற்பீடத்ேதற்றி
யைணத ெசம்ெபானன்னாணலங்க ன்ைகயிற்ேசர்த்திப்
பிைணத வாழ்த்ெத த்தார்பிரமன் ற்ேறவர்யா ம்.

32

ாித சடங்குமற் ம்ெபா தரச்ெசய்தபின்
வாித பைண ழங்கமஞ்சனச்சாைல க்குத்
ெதாித கங்ைகயாதித்தீர்த்தங்கள்பல ங்ெகாண்
விாித மன்பினாட்டல்ேவண் னாாீ ெசய்வார்.

33

102
அ கள்ெசஞ்சைட ம் ற்ேறாலாைட மரவப்
ஞ்
ெச த கபாலமாைலெசறி ம்ெவள்ெளற் மாைல
ய ெமாழித் ேவேறார்
க்கவி
வங்ெகாள்ளி
ெனா வறயாங்குற்ேறவ

ஞற் தற்கழகாெமன்றார்.

34

என் விண்ணப்பஞ்ெசய்யவ யவெரண்ணியாங்ேக
நன் வந்தளித்தல்வல்லநம்பிரான்வள்ளற் த்ேத
ெளான் மப்ப ேயயா ெமன்ெறா வ வங்ெகாண்டான்
கன் தறவிர்ந்தியா ங்ைககுவித்திைறஞ்சிநின்றார்.

35

மைற
யி க்குந்ேதைவமணிெசய்ெபாற்பீடத்ேதற்றிக்
குைறயறப் ாித் ள்ளகும்பத் நன்னீராட் க்
கைறயிெலாற்றாைடயிட்டார்கனிந் சுந்தரப்ேபர்நம்பி
யிைறயில்வட்டைகேயந்தத்ெதாட் ையயெநற்றியினீறிட் .

36

யதள்பிணங்கிச்ேசாரப்ெபா ந் திக்ெகட் ெமண்ண
ந வ ெசம்ெபான்னாைடநலத்தகம ங்கிற்ேசர்த்தி
ெயா ெசய் ற்ெச க்கின்சீ
ற்றபிற்ேபாக்கின்சீ
ெம வ

குந்தற்கம்மாமிகுமயல்ெசய்யாநிற்க.

37

ன்னிகழ்காித்ேதானீங்கி னிந் ளம்
ங்காநிற்கப்
ெபான்வைரச்சிகரநின் ம்ெபான்னாித்திழியாநிற்குந்
தன்னிகர விமானத்தைனெயாவ்வாச்ெசம்ெபான்னாைட
மின்னிய த்தாீயம்ெவகுண்

ளைனத் ேமய.

38

ஒ ெகாளிபரப் ந்திங்கெளாளிர்சைடநின் ஞ்சற்ேற
வ விெநற்றியி ற்ெறன்னவயங்கு ண்டரெவண்ணீ ந்
த
மம்மதியின்பாங்கர்ச்சா ேராகணிேயெயன்னக்
ெக மணிகைரத்தசந்தக்ேகழ்கிளர்ெபாட் மின்ன.

39

வரநதிசைடக்காட்ேடா மைறந்தவண்மன்றநாப்ப
ர ற
யின்ேமலா
த ங்கூ ெமன்
பர
மைதமைறத்தபண் ேபான்
யின்ேமலால்
விர றவிளங்குங்காந்திமிளிர்மணிமகுடஞ்ேசர்த் .

சைடெய

மி க்ைகதீர்ந் தனியமர்கங்ைகமங்ைக

*இைடெசவியைடந்ேதேத

ம்விளம்பி

ேமறாவண்ண

40

103
மைடய ம்வயிரமாதியலங்குபன்மணிகால்யாத்த
ைடயமர்ெசம்ெபாற்ேறா ெபா யி பா ம்ேசர்த் .
*இைடெசவி-என்பதில்சகரம்ெதாகுத்தல்விகாரம்.

41

தன்ைன ன்குைழத் நா ந்தவாெத
க்கமாற்ற
மின்ைனெவன்ெறாளிர்மாேம ேமயபன்மணிகேளா
ெமன்ைனெயன்ெறண்ணாவண்ணமிையந் ேமற்கவிந்தெதாக்கும்
ெபான்ைனெவன்ெறாளி ந்ேதாளிற்ெபா த்தியமணிக்ேக ரம்.

42

பிைழயறியா ெசய்யிற்ெப ஞ்சினங்ெகா பல்பல் ந்
தைழெயாளிவிழி ம்ேபாக்கறவிர்த்திடப்பன்னிரண்
விைழகதிர்க ஞ்சீராழிக்கடகமாய்விராய் ன்ைகயி
ைழவிரல்களி

ற்ெறன்ன ைரத்தைவெயாளிரச்ேசர்த் .

43

பன்றி ன்ெகா த்தேகா ம்பரந்தகச்சபத்திேனா ந்
ன்றியவனப் மார்பிற் லங்க த்தாரஞ்சாத்தி
ெவன்றியெச ம்பாலாழிந ெவ ெவய்ேயான்மான
ெவான்றியவரற்குநாப்பெணாண்மணிமதாணிசாத்தி.

44

திைச
த்தைரயின்மாட் ேநத்திரஞ்ெசறியச்சூழின்
வைசெயனவிலக்கினா ம்விலக்குமற்ற ெசயாம
லைசவறப்பி த்தல்ேபாலவணிெக
தரபந்த
மிைசதரெவ த் ப் ட் யி ண்

த த்தபின்ைற.

45

உலகில்யாவ ம்யான்ெசாற்ற ைரவழிபற் வாேர
லகேம யர்வர்பற்ற
ெவனத்ெதாித்தல்ேபாலக்
குலமைறெஞகிழியாகிக்ேகாலங்ெகாள்பாதம்பற்ற
வலர்ெதாைடெய த் த்ேதாளிலற் தம்ெபா யச்ேசர்த் .

46

இன் மற் ள்ளயா மிைமயவர் ைனயப்ெபற்
மன் ேபரழகுெபாங்கமைற தனிற்றேனாக்கி
ன் கண்ெணச்சில்ேபாக்கி குந்தனாதியவாேனார்கள்
பன்
தி
ம
கு

ண்மகிழ்ச்சிெபாங்கப்பரவினர்வாழ்த்திநின்றார்.

47

லாப்ேபாதல்ேவண் ெமன் விண்ணப்பஞ்ெசய்
லாங்க க்ைகமாைலவள்ளலா டன்பாேடார்ந்
லாஞ்ெசம்ெபான்மானங்ெகாணர்ந்ெததிர்நி த்தினார்க
லாமமரராதியாவ ெமா ங்குெமாய்த்தார்.

48

104

ரசுதண் ைமதடாாிெமாந்ைதகல்லலகுபம்ைப
விரசுபன்
மற் மிளிர்தகுணிச்செமல்லாம்
பரசுபல்கட ெமான்றியார்த்தெனப்பரவியார்ப்ப
வரசுகுணத்திேனாங்கிமற் ளவைனத் மார்ப்ப.

49

ெகா குைடயாலவட்டங்ேகாணியதண்டங்ேகாணாத்
த கிளெரா யலாதியாைவ ந்தைதந் ெமாய்ப்ப
ெந யவன்பிரமன்பாங்கர்நீட் ைகமிைசக்ைகைவத் க்
க யபா ைகத்தாள்ைவத் நடந்தனன்க ைண

ர்த்தி.

50

மைற
யமர்வான்வந்தான்மா ரநாதன்வந்தா
னைறெப ங்க ைணச்ெசல்வியஞ்சனாயகிையேவட்கு
ைற டன்மணாளன்வந்தான்
லகாளிவந்தா
னிைறயவன்வந்தான்வந்தாெனன் சின்னங்களார்ப்ப.

51

மைறபல ழங்காநிற்கவானவர்பல்லாண்ேடாதக்
கைறத
னிவெரல்லாங்ைகதைலகுவித் நிற்ப
நிைறெப விமானத்ேதறிநிகழ்தரநடத் ங்காைலக்
குைறமதி தலார்யா ங்கூ

ேநாக்கினாரால்.

52

ேநாக்கியமடவார்தம்ைமேநாக்கினன்மாரேவ
ேநாக்கியலைனயான்ைகயிேனான்சிைலவி க்கும்
ேநாக்கிய ைடவாெளன்
லல்விைரத்தாழம்
ேநாக்கியைவயன்மட் ேநாக்கிலானாகிச்ெசல்வான்.

53

க ங்குழற்பர ெநஞ்சுங்கட்டவிழ்ந் ைலந் ேசார
ெந ங்கிய ைல ங்ெகாண்டகாம நிமிர்ந்
ங்க
ம ங்கு
யி ந்ேதம்பவாிவைளயாழியாைட
ெயா ங்கிழப் ற்றமாத யிாிழப்பதற்கு ள்வார்.

54

ஒ மடமயிலஞ்சாய ைமையநீர்வைர ெரன்னிற்
ப வமங்ைகயேரயாயயாெமலாம்படாின் ழ்கி
ெவ வரைமயல் ட்டல்ேவண் ேமாவிதிதானீேதா
ெபா வ ம்வனப் வாய்ந்தீர் க

ெரன்பார்மாதர்.

மயர் ற்றமங்ைகநல்லாெளா த்திமாேதவற்பாரா
வயர் ற்றயானவா மதைனநீரளித்தல்ெசய்யீ

55

105
யர் ற்றீர்வ ைமயீ மலீ ைமவள்ளெலன்ேறார்
ெபயர்ைவத் விளித்தார்க்காணிற்ேபசுதல்பல ண்ெடன்றாள்.

56

இள ைலமங்ைகநல்லாெளா த்திெயம்மிைறவன் ன்ேபாய்க்
குளந வலர்ந்தெசங்கட்கமலத்தாற்ேகாலமார
னளமாவழல்ெசய்தீெரன்றைறகுவர் ம்ைமயா
ளமமர்வில்

ேம ெமாழித்ெதாித்தீேராெவன்றாள்.

57

எண்ணியெவண்ணியாங்ேகய த்தவெரய்தச்ெசய் ம்
ண்ணியெரன்
ம்ைமயாவ ம் கழ்வார்ெபாய்ேய
ெயண்ணியெவண்ணியாங்ேகெயனக்க ள்ெசய்யீேர
நண்ணியசிறி நல்கீெரனநவின்றனேளார்நங்ைக.

58

உற்றின்பவாாியாய ம்பர்நாயகன் ன்ெசன்
பற்றின்ப கரெவண் ம்ைபந்ெதா க்கரத்ெதா த்தி
ற்றின்பங்குறித்தீர்நம்ைம யங்குமிெனன்பீெரற்குச்
சிற்றின்பஞ்ெசய்யாநீேராேபாின்பஞ்ெசய் ெரன்றாள்.

59

தளாிைடெயாசியக்ெகாங்ைகெபா மிடச்சார்ந்ேதார்மங்ைக
கிளர் கழ்மிகுமா ரேகத்திரத் ம்ைமக்கண்ேடார்
விளர்த த்ெதண்ணம்வாய்ப்பாெரனவிளம்பி ம் ராணம்
வளர்மயெலனக்குமட் மற்ற ெபாய்ேயாெவன்றாள்.

60

நிைறக ங்கூந்தற்ெசவ்வாய்ேநாிைழெயா மடந்ைத
மைற ணெரா ேதர்ேவட்டீர்மைற ணெரா ேதெரன்பான்
ைற றவைம ெமன் ெமாழிய ம்ேவளீர் ம்ைமக்
குைறமதி ைடயாெரன் கூ தெலாக்குெமன்றாள்.

61

அ த்தியிெனா மடந்ைதயண்ணறன்ெனதிர்ெசன்ேறார்ேதத்
ெதா த்தி மாைலசூட்
ைமவைளவித்தரண் ன்னம்
ெபா த்தியவ ேபாலா
மாைலசூட் ேவனான்
றி த்திெகாண்டனங்கேவள்ெசய்சி ைமதீர்த்த்

ெமன்றாள்.

62

சினவிைடயாளி ன்னஞ்ெசன்ெறா ெதாிைவநின்
மனவிைடயாைமேயா வயக்கியமார்பீெரன்ைன
நனவிைடவந் கூடீராயி நள்ளிராவிற்
கனவிைடவ

ரப்பாற்காண்ப

ம்விரதெமன்றாள்.

63

106
உவாமதி கத் நல்லாளாிைவயாங்ெகா த்திேநர்ந்ெதன்
கவாெனா தி ப்ைபஞ்ஞீ க்கத ேயேதாெணல்ேவ த்
தவாெத கைழேயெயன்னிற்ற
றத்தைடெயான் ண்ேடா
வவாவியதி க்கநீர்பின்னளித்தி பயெனன்ெனன்றாள்.

64

தக்கன்மாட்டைடதல்கூடாெதன்ன ந்த த் ச்சார்ந்த
பக்கமாமடநலாைளப்பாிந்தின் வ ைவெசய் ர்
க்கயான்ம த்தல்ெசய்ேயெனன்ன ம்ெபா ந்தல்ெசய்யீர்
தக்கேதாவி ெவன்ேறாதித்தாழ்ந்தனளாங்ேகார்ைதயல்.

65

கண்ணகன் வனெமல்லாங்காப்பவர்நீேரெயன்பா
ரண்ணலங்க ப் வில்லானடர்ந்ெதைனவ த்தஞ்ெசய்
நண்ண ந் யரங்காப்பார்மற்ெறவர்நவி ெமன்றாள்
பண்ணலங்கனிந்ததீஞ்ெசாற்ைபந்ெதா ெயா ெபாற்ெகாம் .

66

ெகா விட ண்ணப்பார்த் க்ெகாண்
ந்தவள்பால்ேவட்ைக
வி வ ெசய்யீர்ேம ேம நீர்விைழதல்ெசய் ர்
ெதா
னம்யா ண்ேபெனன்ெற ெமைனத்ெதாடர் ெகாள்ளீர்
ப வதீதழேகாெவன் பகர்ந்தனளங்ேகார்மங்ைக.

67

ஒ
றத்ெதா த்திேமவ வந் நீர்ைவத்தீர்மற்ைற
ெயா
றத்ெதன்ைனைவப்பி ண்டாகுங்குற்றம்யாேத
ெபா வ
டம்
ற் ம்பசந்த ம்ெபா ந்தக்காண்பீர்
ெபா விலீெரன் ேபாற்றிப் கன்றனெளதிர்ந்ேதார்மா .

68

உைட தெலைவ ந்ேதாற்ேற ம்ெபா ட்டாயேகால
மைடய
கத் ேநாககாேனாக்குமினதற்ெகாவ் ேரன்
மிைடயழெனற்றிநாட்டம்விழித்ேத ேநாக்கல்ெசய் ர்
ைடம ப்பைடயீெரன்

கன்றனள்சினந்ேதார் ைவ.

69

இவ்வண்ணம்ேபைதயாதிப்ேபாிளம்ெபண்ணீறாய
ெசவ்வண்ணமடவாெரல்லாஞ்ெசறிெப ங்காம ழ்க
ெவவ்வண்ணமாயிேனா மிைறஞ்சிநின்ேறத்தல்ெசய்ய
வவ்வண்ணமாேனான்ேகாயிலணிகிளர்வாயில்வந்தான்.

மானநின்றிழிந் மன்றன்மண்டபநாப்பெணய்தி
னமில்ெசம்ெபாற்பீடத் ம்பர்நாயகனி ந்தா

70

107
னானவப்ெபா

பற்பலரமடமாதர்யா ங்

கான ற்ற விநின் கவின்ெபறந த்தாரன்ேற.

71

தி மகண் தேலாராயெதய்வமின்னார்கள்பல்ேலா
ர மைறவாழ்த் மல்கவான்றபல் ய மார்ப்பப்
ெபா வ
லகமீன்றாண் ன்ைகயிற்ெபான்னாண்ேசர்த்தி
ம

மஞ்சனச்சாைலக்குட்ேபாயினார்மகிழ்ச்சி ள்ள.

72

க ங்குழற்கட்டவிழ்த் க்கமழ்ந ந்தயிலம் சி
ெயா ங்குபல்விைரயிேனா
வர்பல மப்பி
ய ங்குைரத்ெதன் நன்னீர்மஞ்சனமைமயவாட்
ம ங்குெமாய்த்தகலாெரல்லாம்வயங்கெவாற்றாைடயிட்டார்.

73

ெசறிபலபல்வாய்த்தந்தச்சீப்ெப த்ெதா ங்குசீவிப்
பறிநிகர்சைடயான்ேறவிெயனல்ெவளிப்ப த் வார்ேபா
ெனறித ஞ்சைடயியற்றிநிகழ்த நாகமாதிக்
குறிெகா

ங்குஞ்சமீறாக்ேகாப்பனபல ங்ேகாத் .

74

குழெல மி ைளேவறல்குறித்தெசங்கதி ம்வானத்
ழல்பிைறமதி ங்கூ ெயா ங்கு ற்றி த்தெலன்ன
வழல்படகமலராகமலங்குெவண்டரளேமவி
நிழல்ப பணியிரண் நில ற ன்னர்ைவத் .

75

பிைறமிைசவானவில் ப்பிறங்குறக்கண்டாற்ேபால
நிைறெயாளி த ன்ேமலா லம்பகநிலவச்சூட்
மைற கல்கற் வாய்ந்தமாதரார்திலகமாய
விைறவிதெனற்றிநாப்பணிலங்கேவார்திலகமிட் .

76

க ந்தடங்கண்ணிெயன் கைரவதற்ேகற்பேவைலப்
ெபா ந்தடங்கண்ணினம்மவஞ்சனம்ெபா யத்தீட் த்
தி ந்தியவாேயாெசய்யபவளேமாெவனத்ேதர்பாக்குப்
ெபா ந்திய த்தெமன்ன

க்கணிெபா ந்தக்ேகாத் .

77

மிைசெயா ெபண்ைவத்தாெனன்ெனனின்
நீெரன்பான்
ெகா விைட ைடயானீேயகுறிக்ெகாெளன் ணர்த் ம்பாக்கு
வ யிளங்கதிாிரண்ேடாாி பா ம வியாங்குப்
ப யில்ெசம்மணிகுயின்றகாதணிபல ங்ேசர்த் .

78

108
ெகா ெயனத் வளாநிற்குங்ேகாலமார்ம ங்குல்சூழப்
ப ெபறலாியெசய்யபட் ைடெகாய்
த்திக்
க த ல்கச்சுப் ண் கவின்றேதாண்மிைச ன்றாைன
வ வைமந்திடச்சூழ்வித் ம ங்குற்பாற்ெச கல்ெசய் .

79

ெகாங்ைகயங்குவட் ேமலாற்குலவி ழ விெயன்ன
வங்கதிர் த்தமாைலயைமதரெவ த் ப் ண்
பங்கமில்க த் ச்சூழப்பற்பலபணி ஞ்ேசர்த் ப்
ெபாங்குெபான்மணிெசய்ேகாைவயாைவ ம்ெபா ந்தப் ண் .

80

இரவி ங்குவிதல்ெசய்யாக்கமலங்களிைவயாெமன்
பரவிவந்ததிசயித் ப்பார்குஞ்ெசங்கதிேரேபால
வரமணிக்கடகமாதிவைளபல ன்ைகேசர்த்
விரனிைறதரப்ெபான்னாழிபற்பலவிளங்கக்ேகாத் .

81

தி வைரெயாட் யாணேமகைலெச ங்கலாப
ெமா வ ம்பிற ஞ்ேசர்த்திட்ெடாளிகிளர்பாதசால
ம வியவைனத் ம் ண் மணியாழிவிர ற்ேகாத் ப்
ெபா வ ம்வனப் ேநாக்கிப்ேபாற்றிநின்றனெரல்லா ம்.

82

கணித ல்வல்லமாந்தர்காலமீெதன்னவல்ேல
பிணிவிசியிய ழங்கப்ெப மைறயார்ப் மல்கத்
தணிவ
லகமீன் தயங்குகற்பகப் ங்ெகாம்ைப
யணிெபறக்ெகாண் வந்தாங்ைகயன்மாட்

த்தினரால்.

83

இரவி ங்கதி ம்ேவ ேவறி ந்ெதன்னேமய
பரமைன ைமையேநாக்கிப்பங்கயத்தவன்மாலாதி
வரமிகு லவெரல்லாம்வாழ்ந்தனெமன் தாழ்ந்தார்
திரமிகு வைகெபாங்கெவ ந்தனன்ெசங்கண்மாேயான்.

84

சுைவம ப்ப க்கநல்கித்ெதாடங்குபாவைனயில் ைச
நைவயறப் ாிந்
ந்ைதநாமமாதிக ைரத் ச்
ெசைவ
வள்ளல்ைகயிற்றி த்தகநன்னீர்வார்த்தா
னைவயகத் ள்ளார்யா மரகரகரெவன்றார்த்தார்.

ெசம்மலரா ைமயன்குண்டத் ச்ெசந்தீயிட் க்
ைகம்மலர்நிைறயேவாமகாட்ட
றித் ச்ேசர்த் ப்

85

109
ெபாம்ம
விம்ம

ற்றைமசி க்குச்சிரவத்தாெனய் ாிப்ப
ற்ெற ந்ததம்மாேவள்வித்தீவலஞ்சுழித்ேத.

86

ஆயபல் யங்களார்ப்பவந்தணர்வாழ்த் மல்க
ேமயபன்மைற ழங்கவி ம்
லகும்வாழத்
யமங்கலநாண்ைகயிற்சுந்தரவள்ளல்ெகாண்
நாயகிதி க்க த்தினல றப் ட் னாேன.

87

ஆர்த்தனதடாாிேபாியார்த்தன
ெமாந்ைத
யார்த்தனபடகந்தக்ைகயார்த்தனசின்னம்பீ
யார்த்தனபம்ைபசங்கமார்த்தனதாளம் ைண
யார்த்தன னிவர்ெசவ்வாயார்த்தனமைறகெளல்லாம்.

88

வள்ள ம்பிராட் யங்ைகமலெரா ைகயிற்பற்றி
ெயாள்ளழற்கட
ந்தாெனன்பதா வந் சூழ்ந்
ெதள்ளாிச்சிலம்பலம்பச்ேசயிைழெயா ேநர்நின்
விள்ளைலக்குறித்திடாதெவண்ெபாாியட் னானால்.

89

மங்கலமணாட் பாதமலெரா ைகயாற்பற்றி
மங்கலவம்மிேமலான்மலர்ப்பரப்பிையயைவத்
மங்கலவடமீேனேரவந்த பணியக்காட்
மங்கலத்தவிசின்ேமலான்ம வின

லகம்வாழ்த்த.

90

நத்தெமன் ைரக்குங்கூந்தனாயகிேயா ம்ைவகுஞ்
சுத்தெமய்ஞ்ஞானானந்தச்சுந்தரச்ேசாதி ன்ன
த்தமவயன்மாலாதி ம்பர்க ர்ைவேயா
த்தவாலாிசிவாாி னிவறத்

விவாழ்ந்தார்.

91

இ வ ம்யானேமலா ையந் லாப்ேபாதல்ேவண் ம்
ப வ ந்தன்ைமநீங்கிப்பாெரலா ய்யெவன்ன
ம வ ங்கடக்ைகேமா வள்ளறான்குறித்தவாேற
ெயா வ மஞ்சலம்ைமெயா

லாப்ேபாந்தானன்ேற.

92

ஆரண
க்குெமட்டானஞ்சனாயகிையேவட்
வாரணமாதிெசற்றம குலாப்ேபாதல்கண்ட
தாரணவியேதாண்ைமந்தர்தடங்கணா வைக த்
நீரணக்கும்பிட்ேடத்தியிைவயிைவநிகழ்த்த

ற்றார்.

93

110
சீலமார்வள்ளலார்தந்தி க்ேகாலஞ்சிறந்தெதன்பார்
ேகாலமாரஞ்சலம்ைமேகாலேமசிறந்தெதன்பார்
லமாாி வர்ேகால
ைம ஞ்சிறப்ேபெயன்பார்
ஞாலமாாீ காணநாஞ்ெசய்ததவெமன்ெனன்பார்.

94

விழிபைடத்ததற்குப்ேப ேமதகப்ெபற்ேறாெமன்பார்
பழியி ச்சன்மேமநற்பண் கூர்சன்மெமன்பார்
தழியமற்றி ேநாக்கார்தஞ்சன்மேமசன்மெமன்பார்
கழிசுைவ ைடத்தா ந்தக்கல்யாணக்காட்சிெயன்பார்.

95

சிலர்ந மலாிைறப்பார்சிலர்ெச ம்ெபாாியிைறப்பார்
சிலர்ந ம் னலளாயசந்தனச்ேசறிைறப்பார்
சிலர்பசும்ெபான்னிைறப்பார்சிலரணிவிளக்ெக ப்பார்
சிலரரக்கைமந்த

நீர்சுழற்

கவிழ்த்தல்ெசய்வார்.

96

இன்னணநகரம்வாழ்ேவார்யாவ மின்பெமய்தக்
கன்னலங்குதைலச்ெசவ்வாய்க்காம ேதாைகேயா
ன்னவன்வள்ளற்ெபம்மான் னிவ
லாப்ேபாந் ற்றான்
ெசான்ன மணி ேமயசுடர்ப்ெப ங்ேகாயிலம்மா.

97

ஆங்குச்ெசய்சடங்கு ற் மழகுறச்ெசய்தபின்ைற
ேயாங்குேபாிடபதீர்த்தத் ற் நீராடல்ெசய்
ங்குதன்மணத் வந்தேவதன்மாலாதிேயார்க்கும்
பாங்குேசர்வி ந்

ன்னாப்பல கம

நன்காற்றி.

98

அவரவாி க்ைகேசரவிைடெகா த்த ப்பிப்பின்
கவர்மனத்தைடயாைவயன்க தி ங்கத்ைதேமவி
யிவர்ெப ங்க ைணேயா மி ந்தனனிலகுவஞ்சிப்
பவர் ைரம ங்குற்ெசவ்வாய்ப்ைபந்ெதா த்ேதாைகயன்னாள்.

99

ஒ கரமபயஞ்ெசய்ய
விெலா ைகைவத்ேத
ம
பல் யிர்க்குமின்பவாழ்வளித்தமர்ந்தாளிந்தப்
ெபா வ மன்றல்காண்ேபார்ெபா தரநடாத் ேவார்ெமய்த்
தி ெவா ம்ெபா ந் பின்னர்ச்சிவகதியைடந் வாழ்வார்.
16. தி மணப்படலம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 754.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

100

111

17. யாைன ாித்தபடலம்.(755-814)
இயங்குபல் யி ேமைன யிர்க மிாியாவின்ப
யங்குமான்மியத்ததாகி
மைற
யினா ந்
தயங்கு ண்ைமயேதயாயதவாப் கழ்மா ரத்தின்
வயங்குெதன்ேமல்பாற்றா வனெம

ம்வனெமான் ண்டால்.

1

அத்தகுவனத்தில்வா ம ந்தவ னிவர்பல்ேலார்
சுத்தவில்ெலா க்கம் ண் க மேம ணிபாமன்றிச்
சத்தறிவின்ப பத்தனி தல்ேவறின்ெறன் ம்
வித்தகம விநின்றார்ேமல்வ ம்விைள ேதறார்.

2

அைனயபன் னிவர்தங்களில்லறக்கிழைமயா
நைனயெமன்கூந்தற்ெசவ்வாய்ப்பார்ப்பனநல்லார்பல்லார்
ைனயவாங்கற் ப்ேபாலப்ெபாற் ேமம்பட்ேடாெமன்
ளிைனயயாவைர ெமள்ளித்த க்குவாய்ந்தி ப்பாரம்மா.

3

இ திறத்தவ ங்ெகாண்டவி ஞ்ெச க்ெகா ங்குேதர்ந்
ெபா வ மகதிநல்யாழ்ப் ங்கவன்மா ரஞ்சார்ந்
த
பயமாயவண்ணைலய யிற்றாழ்ந்
ெப குமற்றவர்ெச க்கின்ெப க்கம்விண்ணப்பஞ்ெசய்தான்.

4

அன்னவன்ெச க்குக்காண் ெமன்றவற்க ளிப்ேபாக்கி
ன்னவன்மா ேரசன் குந்தைனநிைனத்தானம்மா
மன்னவன்வந் தாழமாயமாதாகியாேழான்
ெசான்னவன் னிவர்பாற்ேபாய்ச்ேசாதைன ாிதிெயன்றான்.

5

என்ற ம்வணங்கிமாயென ந்தன்னஞ்சலம்ைம
கன்ற ல்க ைணேயற் க்காம மடந்ைதயாகி
மன்றல்ெசய்மலர்சூழ்தா வனத்திைடச்ெசன்றானாக
ெவான்றல்ெசய் னிவர்யா ெமா ங்குகண்வி த் க்கண்டார்.

6

காண்ட ங்க ப் வில்லான்கைணக்ெகலாமிலக்கமாகி
ண்டெவங்காமம்ெபாங்கப்ப குவார்ேபாலெமாய்த் ப்
ண்டமால்யாைன ண்டெவள்ளிலங்கனிேயேபான்
மாண்டதந்தவ

ள்ளச்ெச க்குமாண்டவேரயானார்.

7

112
ைலெயான்ேறகண் சில்ேலார் ாித
வமாய
சிைலெயான்ேறகண் சில்ேலார்சிற்றிைட
க்கப்பட்ட
கைலெயான்ேறகண் சில்ேலார்கைல
மணிகால்யாத்த
தைலெயான்ேறகண் சில்ேலார்தவெமாாீஇமயங்கி ழ்ந்தார்.

8

விழியினா ைடந்தார்சில்ேலார்கிளியி மிழற் மின்ேற
ெமாழியினா ைடந்தார்சில்ேலார்ேமர்கஞ்ெசய்ேமனிச்சாயற்
கழியினா ைடந்தார்சில்ேலார்கண்டனகவ
ந்திச்
சுழியினா

ைடந்தார்சில்ேலார்ேதாற்றத்தா

ைடந்தார்சில்ேலார்.

9

ந்தியக ப்பிற்ெசன் ேமாகினிவ வங்கண்
பிந்தியநைடயராகிப்ேப ற் ெநஞ்சமாழாந்
திந்தியமைனத் ம் ழ்த்திச்ெசய ன்றிேயங்கி ழ்ந்தா
ந்தியக மெமான்ேற

ெபா ெளனக்ெகாண் ள்ளார்.

10

இவர்ெசய ன்னதாகவினியமா ரேமய
பவர்ப ச லேமா ப்பரம்பரன்வள்ளற்ெபம்மான்
றவர்மைனக்கிழைம ண் த க்குேமன்ேம ங்ெகாள்
மவர்திறமளக்குமாேறாரழகிய

வங்ெகாள்வான்.

11

மன்னியகு க்ைகயின்கண்மதனைனெயாித்தபின்ன
ன்னியவைனயான்ெசய்ைகெயா தாேனெசயக்ெகாண்டாங்குத்
ன்னியவனந்தேகா சூாியர்திரண்டாெலாத்
மின்னியவனப் வாய்ந் விளங்குேமா

வங்ெகாள்வான்.

12

எண்ணிலாவண்டத் ள் மிையதரவியாபித் ள்ள
ெவண்ணிலாவனப்
ற் ெம ந்ெதா ங்குற்றாெலன்ன
ெவண்ணிலா யிர்க க்குெமஞ்ஞான் ங்கைளகணாய
ெவண்ணிலாமைறக்குெமட்டானிலங்குேமா

வங்ெகாள்வான்.

மாம மதிகளங்கமாறிவந்தி ந்தாலன்ன
காம
க மம்ெபான்கைடந்ெத த்தைனயேதா
ம மாைலமார் ம்ெபாழிெப ங்க ைணக்கண்
ம வியெவண்

13

ம்
ந்

ரேறாற்றி ஞ்ெசய்யவா ம்.

அணிெக
ழந்தாேடா மங்ைக ெமழிற்கவா ங்
கணிெக சிறப் வாய்ந்தகைணக்கா ங்கமலத்ேதா

14
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பிணிெக

யர்க்கணாழப்பிறங்குெசம்பத மற் ங்

குணிெக மாைமெசாட் ங்ேகாச ம்ெபா யநின்றான்.

15

பனி கமலர்ச்சிகாட்டப்பவளவாய்கீதம்பாடத்
தனி தனீ மல்கமணிக்குைழெசவியிற்சார
னிவைரமயக்கி ழ்த்தேமாகினிமயங்கி ழக்
கனிெயாளியலங்கிமின்னிக்கட்டழெகறிப்பநின்றான்.

16

ஒ ேமனி சாநின்றேசெயாளி லக
மி ண்ேமயெவ ந்தகாைலயிளங்கதி தயஞ்ெசய்ய
வ
ரெலா ெவண்ணீ மாமதி தயஞ்ெசய்யத்
தி ேமனியழகன்ேவதம்பா ைகசிவணேவறி.

17

தம கெமா ைகயார்ப்பப்ப க்கலெமா ைகதாங்கப்
பமர ண்மலாிற்பா ம்பாட் ன்வாய்கீதம்பாட
வம வந்தியமற்ேகாைலய ப் ைமக்க ங்கணல்லார்
தமெரா வா ஞ்ேசாிச்சார்ந்தனன்ப ெகாள்வான்ேபால்.

18

பயப்பயநடந் ெபம்மான்பார்ப்பனமடவார் தி
நயப் றச்ேசர்ந் ைகயினகு
ழக்கேலா ங்
கயப்பில்யாேழாைசேகட்டவசுணங்கள்க கவந்
யக்குறல்ேபாலவங்ைகப்ப ெயா ெமாய்த்தார்மாதர்.

19

ப யிடவந்தமாதர்பரம்பரன் க ங்கண் ம்
வ ெக
ய மார் ம்வயங்குெசங்ைக ங்கா ம்
ெபா தி வைர ங்ேகாசப்ெபாற் மற்றைனத் ேநாக்கி
ெம வ மயக்கம் ண்டார்ேவ

ந்தன்வ ெதாித்தான்.

20

ந க்கைலெநகிழ்ந்தேதாராநங்ைகயங்ெகா த்திபிச்ைச
ெய க்கவந்தைனேயலாைடயின்றிவந்தைனெயன்ெனன்றாள்
ெகா க்கவந்தைனேயனீெயக்ேகாலமாய்வந்தாெயன்றா
க்ைகவிண்டதைனயப்ேபா ணர்ந்தவணா

க்ெகாண்டாள்.

21

நள்ளியவைள ம் க்குகைல ேமகைல ஞாலங்
ெகாள்ளியெநகிழ்ந்
ழ்ந்தகுறித்தைவசிறி ேநாக்காள்
ெவள்ளிய
வேறாற்றிப்ப ெகாளேமயைவய
ெனாள்ளியேகாசேநாக்கிெயா த்திகும்பிட் நின்றாள்.

22
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தண்ணியவ ேகள்யாேனாதனப்பிச்ைசத ேவெனன்னி
லண்ணியகலத்திேலற் க்ேகா ெமன்றைறந்தாேளார்ெப
ெணண்ணியமடவாய்நீயிங்கிரட் றெமாழிதலாேல
கண்ணியவ ேதேறெனன் ைரத்தனன்க ைண

ர்த்தி.

23

க மிடற்ெறாளித் நிற்குங்க ைஞேயான்வதனேநாக்கி
ந ெவனேமனி ற் ந ந்திைளத்தி ேமார்மங்ைக
யி ப ெகாளவந்தீேராெவன் யிர்ப்ப மற்றின்ேன
ெகா ெவனக்ெகாளவந்தீேராகூ மின்குறித்தெதன்றாள்.

24

ஒ மடமங்ைகெயம்மா
ெவளிேதாற்றக்கண்டப்
ெபா விலா
ன்ெசன் ெபாள்ெளனக்ேகா யின்ேன
த ப ெயன் ெசங்ைகத்தலக்கலத்திட்டாண்மண் ழ்ந்
த வ ப்பைடயப்ெபாள்ளற்கலங்ெகாேலாவைமந்தெதன்றாள்.

25

ெபான் ைடப் ணாளங்ேகார்ெபான்னிைற
வந்ேதான்ற
மன் ைடக்கலத்திற்ேசாறிட்ட மண்ணில் ழக்கண்டாங்
குன் ைடக்கலமிக்ேகாட்ைட ளெதன்றாளிைறவேனாட்ைட
ெயன்

ைடக்கலேமாபிச்ைசயிட்டநின்மனேமாெவன்றான்.

26

ஒ மகள்க ைஞவாய்ச்ேசாற்ெறா வைளயாழியிட்
ம மலர்க்ைககள்கூப்பிவணங்கிப்பின்ென ந் ெசால்வா
ள ைமயாயான்மாலாேனன்வைளயாழியளித்தாெயன்னில்
வ குைறயில்ைலெயன்றாளிைடக்குைறமாறாெதன்றான்.

27

காதல்கூெரா த்திேநேரைககுவித்திைறஞ்சிச்ெசால்வா
ேளாதறான்யா க்குள்ளக்குறிப்பறிந் டம்பாெடய்திப்
ேபாதராய்நீயிரக்கமனமிலாய்ேபா ெமன்றாண்
மாதராய்நாமிரக்கமனங்ெகாண்ேடவந்ேதெமன்றான்.

28

ள்ளவாமலர்ெமன்கூந்தற்ெபாற்ெறா ெயா த்தியாங்ேக
நள்ளவாதர ேதாற்றிநண்ண
ணர்த ல்லா
ள்ளவா ணர்ந்ேதன் ன்மாலறியாய்ெகா ைரத்திெயன்றாள்
வள்ளனாயக

ெமன் மாலறியான்யாெனன்றான்.

இனங்கிளர்மயிலஞ்சாயேலந்திைழெயா மடந்ைத
மனங்குைழந்தைனத் நல்கவாஞசித் நிற்பேதாரா

29
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தனங்ெகாணாெவன்பரயன்னங்கண்டறியாய்ெகாெலன்றாள்
கனங்குழாயின்

மன்னங்கண்டறியான்யாெனன்றான்.

30

மாசற்றவ
ாீங்குவந் ளீர்பயிக்கம்ேவண்
ேயசற்றேகாச டலறெமனவிைசக்கும்ேபாேத
சற்றவளிவெளன் ெசாலக்கைலயிழந்தாேளார்ெபண்
ணாசற்றவனிதாய்நீ மறமல்குன்

டெலன்றான்.

31

திர்மயெலா த்தியன்ன கந் ைகேயந்திையய
ெனதி றவைண ங்காைலயி க்கி
க்ைக ழ
வதிர்கழலான்பின்னிட்டானவள்பயந்தைனேயாெவன்றாள்.
கதிாிழாயல்குற்பாம் கண் நான்பயந்ேதெனன்றான்.

யா
ேள
மா

32

ெவாழிந்தவாங்ேகார்ெபான்னிைறெயதிேரேநாக்கி
ெவான்றா ன்றியானைர டம்பாேனெனன்றா
ைடயானன்னெளதிர்ேநாக்கியான் ன்ேனெபண்
ெவான்றான்மன்றவைர டம்பாேனெனன்றான்.

33

ேபானகங்ெகாள்ளவந்தீர்ெபா த சுவர்க்கமீ
வானகம்பதிப்பீர்ெகால்ேலாெவன்ெறா மடந்ைதேகட்டாள்
ேபானகம்விடமாக்ெகாண்ேடான்ெபா த சுவர்க்கமீ
வானகம்பதிப்ேபன்ேபாற்றிவழிப வாைரெயன்றான்.

34

ம
லாங்ேகாைதக்கூந்தன்மடநலாெளா த்திவந்
ெபா வி ம் ரெலன்ேனார் ரஞ்சுடெலன்ேனெயன்றாள்
ெவ வினம் ரன் ன்னம் ச* ன் ம்ேவவச்சுட்ட
த ைமேயா ரெமான்றின் சு* திறெமன்றாைனயன்.

35

விைரக்க ங்கூந்தற்ெசவ்வாய்ெவண்ணைகெயா த்திேநர்வந்
ைரக்க ம்வனப் வாய்ந்த த்தமவ
ள்ளீர் ம்
மைரக்கைலெயங்ேகெயன்றாளைரக்கைல
ேமெவன்றான்
வைரக்க ம்பித்தேராெவன்றாள வாய்ைமெயன்றான்.

36

ெகான்னைரவிைடயான் ன்ேபாய்க்ேகாற்ெறா ெயா த்திகண்டா
டன்னைர
க்ைகநீத்தாடைரவி மிைதநீவாங்கி
ெயன்னைர
த் ெகன்றா
த்திடல்யான்கற்றன்ேறா
ன்னைர

த்தல்ெசய்ேவெனன்றன

யங்கிநின்றாள்.

37
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கயல் ைரக ங்கட்ெசவ்வாய்க்காாிைகெயா த்திேயாவா
வியல்ெக ேமனியான் ன்னியம் வாெளன்ைனேநாக்கால்
விய றச்சு வாய்ேம ம்ெமய்ந க்கைடவானாற்ற
யன்மதற்சு திெயன்றாண் ன்னேமசுட்ேடாெமன்றான்.

38

ெகாம்ைமெயாண்மதியம்ேபா ங்குளிர் கத்ெதா த்திேநர்வந்
ம்ைமயானி கப் ல்
களெவம் ைலக்ேகாட்டா ஞ்
ெசம்ைமேசர்மார் ந்ேதா ங்குைழதரச்ெசய்ேவெனன்றா
ெளம்ைமயா

ைடயான்பாகெமய்திைலேயலாெதன்றான்.

39

தாெனனச்ெசய்யவல்லான்சார்ந்தவர்தைமெயலாநங்
ேகாெனனப் கல்வர்ேமேலார குறித் ணாின்ெமய்ேய
மீெனனப்பிற ங்கண்ணார்யாவ ேமவிேமவி
ெனனப்ப தம்ெமய்யி

ைடயிலாெதாழித்தநீரால்.

40

ேவ .
வண்ணங்கிளர்குலமடவார்பல விவ்வண்ணந்தைழதரன்ம கற் த்
திண்ணங்குைலதரவவணின்ேறகிெயார்சிைற ற்றான்மைற ைற ற்றான்
றணணம் யமகட
ந்தனிெயா தயலாட ன்மயன் திர் ற்ேற
ெயண்ணந்தப யர்தவ ங்ெகட ைட னிேவார்யாவ மி ேதர்வார்.

41

நா ந்தவநிைலெகட் க்குைலதரநம்மாத
யர்நிைலயற் த்
ேதா ம் ைனதர
ெசய்தவ யர்சூதப்ெபாழில்வைளமா ரத்
தா ஞ்சி மதி ங்ெகாக்கிறகுமலங்குஞ்சைட
யவேனெயன்
ேறா ந் றெமாழிமைறேதர் னிவ டன்றாரழல்சின ற்றாேர.

42

ெகா ெவஞ்சினம தரலாலாங்ெகா குண்டஞ்ெசய்தனரழ ட்டார்
க ெவம்பாிதிகணிம்பத்
ெநய்கலந்திட்டனர்ம
ைறேயாதித்
ெதா ெவங்குழிநிைறதாமற் ள்ள மிட்டார் கன்ற யல்காைல
ய ெவங்களி சினத்ெதான்றதிர்தரவார்த்திட்ட ெவளிவந்தன்ேற.

43

வ ெவங்கடகாிதிைசயிற்காிக ம்வானக்காி மயங்குற் த்
ெத மந் ைலதர வராழித்தைரசிந்திக்கவிழ்தரவ ேபாரப்
ெபா மந்தக ந ங்கிப் கல் குமிடமாய்தர கில்களி ள்ள
ங்க

க றாெவதிர்மைல

ள்பட ழித மன்ேற.

நீலப்ெப மைலேபாலப்ெபா த
விற்றி பிைறநிகர்ேகாட்ட
ேதலப் விதடவந் சற்றிறெமனவா ந் ைளப ைகய

44
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தாலத்தி

லெகல்லா ைலதரவழ

ங்ெகா ைமயத

ழிக்

காலத்ெத கனல்குளிரக்கனல்ெசாாிநிாியாணத்த க ேவழம்.

45

இத்தன்ைமயிென ெகா ேவழத்திைனெயம்மாெனதிர்ெசலவிட்டார்க
ளத்தன்ைமயி யிெரல்லாநிைறத மண்ணற்பரம ம கா
உ
ைமத்தன்ைமயின்மைலெயனேநர்வ மதமா ன்ேவெறா வ
ற் க்
ைகத்தன்ைமயின்வ சிறிேதார்த வைககாட்டத்தி

ளம ெகாண்டான்.

46

அவ்ேவைலயினிஃெதன்னாகுவெதனவச்சுற்றஞ்சலணங்ேகாவாச்
ெசவ்ேவ ைடமழேவா ஞ்ெசன் யர்ேதவன் ைடெயா சிைறநின்றாண்
ைமேவைலயின்வ ெகா வாரண யர்வள்ளற்பரைனவி ங்கிற்றா
ெலவ்ேவத நனிகதறப்ெப வ யிைமேயார்க

ளம்ெவ

ற்றார்.

47

கனிவாயிதழ் ைடெபயரக்கண்பிைசேச ந்தாையயைணத்திட்ட
தினிநாம்யா ெசயத்தக்க ெவனெவங்ேகாமாட்
மச்சுற்றாள்
பனியாழித்தைரவாழ்மன்பைதப பாட்ைடப்பகர்தரவல்லார்யார்
நனியாதர ெசெயம்மா

ண்ைமையநா த்ேத ந ளேரேயா.

48

மதேவழத்தி
ற்றானத டல்வகிராேமற்ெபாதியதள்ெகாண்ேட
யிதமாமி ெவனெமய்யிற்ேபார்த்தி ண்மைழ
யகதிெரனநின்றான்
சுதேமதினி லகிற்ெகன்றமார்க மாமலர்மைழநனிெபய்தார்
சதமாமகனயென மா வாிவர்தாவா வைகதைலக்ெகாண்டார்.

49

ஐயன்ெகா மதேவழத் ாிேயாடைணந்தான்ெவளிெயனமகிழ் ற் க்
ைகயங்கு ெகா சாட் ற்றிள ைளகண்டாளன்ைன மயர்ேவாப்பி
ைவயம்ெபா ய வந்தாள்பற்பல யி நனிமனமகிழ் த்த
ெசய்யம் யமலர்மதியங்கண்ட ெசத் த்தவர் கம்வா ற்ற.

50

ேவ .
க மேமெபா ளாக்ெகாண்டார்க த்தின்மிக்கிலச்ைச ண்
த மமால்விைடயான் ன்னர்ச்சார்ந் ெபாற்றாளின்விழ்ந்ேத
ய ம ந்தன்னாய்நின்ைனயறியா ெகட்ேடெமங்கள்
ெபா மலந்தவிர்த்தாட்ேகா ெயனப் கன்றிரந் நின்றார்.

ெம த மைனயார்ெசய்தவிண்ணப்பஞ்ெசவிம த் க்
க த
னி ர்நம்ைமப்ெபா ெளனக்க த் ட்ெகாண்

51

118
ெபா த மா ரத்திற் குந்
வ த நைமப் சித் ம

ம்மடவாேரா ம்
திர் த்திெயன்றான்.

52

என்ற ள்ெசய்யக்ேகட்ட னிவராிைறஞ்சிப்பின் ங்
குன்றவிற்குைழத்தாயிந்தக்ேகாதிலாத்தானத்ெதம்ைம
ெவன்றெமய்க்ேகாலங்காட் விளங்கிடேவண் ெமன்றா
ரன்றதற்கிரங்கிெயங்ேகானங்ஙனமாகெவன்றான்.

53

னிவரர்மடவாேரா
ழங்குமா ரஞ்சார்ந்
பனிமலர்ப்பிரமவாவிப ந் ெவண்ணீ
சிக்
கனிதரவள்ளலாைரயஞ்சனாயகிையக்கண்
னிதவிர்தரப் சித் த்ேதாலாத த்திெபற்றார்.

54

மைற ணர்ந்தார்ெகாண்டேகா ெமாய்குழலார்கற் ம்
வ
காரணத்தானாமம்வ
ெரன் ைரப்பாாின் ஞ்
ெச மதக்களிற்ைறக்கீண் ெசற்றலாலத்தானத்ைத
வலன் ைடேயார் ரட்டானெமன் ைரெசய்வாரால்.

55

பண்ணியதவத்தார்ேபாற் ம்பறியல் ரட்டானம்ேபாற்
ண்ணியவ
ர் ரட்டான ம்ெபா ந் மன்
நண்ணியவங்குச்சார்ந் நல றவழிபாடாற் ந்
திண்ணியதவத்ேதாெரய் ம்ெப ைமயார்ெதாிக்கற்பாலார்.

56

பறியல்வாழ்மகசங்காரபத்திரப்ெப மான்ேபால
றிகுலாஞ்ேசாைலசூழ்ந்த
ப் கழ்வ
ர்த்ேதத்
மறிவில்ெவங்களி ெவன்றவ
ைடப்பிரா மாதர்
ெசறித கற் மாய்த்தேதவ

ம்ெபா ந் வாழ்வார்.

57

மதமைல ாித் ப்ேபார்த்தவ யைனமாதர்கற் ச்
சுத றப்பயிக்கம் க்கசுந்தரவ வினாைன
யித றக்கண் ேபாற் மியல்பினரைட ம்ேபற்ைற
தவியினியங்குெமன்னாெலா ங்குைரயாடப்ேபாேமா.

58

னிவரர்வசித்ததானெமாய்யழல்வளர்த்ததானங்
கனிதரமற் ம்பல்லக மங்கள்ெசய்ததான
மினியவாயவ்வப்ேபரா ன்ன ம்வழங்குமந்தத்
தனியமர்தானெமல்லாந்தம்பிரான்றளி ேம ம்.

59

119
இனியமா ரத்தானத்ெதல்ைலசூழ்ேயாசைனக்குட்
பனியவாஞ்ெசம்ெபான்பள்ளிநனிபள்ளிபறியன்
ர்
னிவர்சூழ்வ
ாின்னெமாய் கழ்ப்ெப ைமயிற்ேற
னனிெச மா ரத்தினகு கழ்ேபசற்பாற்ேறா.
17. யாைன ாித்தபடலம்

60

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 814.
~~~~~~~~~~~~~~~
18. தலவிேசடப்படலம். (815- 885)
கும்பிபாகமிர ரவங்ெகா யதவனம்வா கேம
ெவம் மசிபத்திரவனேம ேமார்க்கடேமமகாசூலங்
கம்பித்தி சான்ம தத்தசூலங்காலசூத்திரேம
தம்பம் ாி நி ச்சுவாசம்ைவதரணிதத்தசிைல.

1

மல ரண
காகூடமாறாக்கயேசாணிதகூப
மிலகாெத
த்திரபானமி கேசாணிதகூபெமழ
லவாவன்னிசுவாைலசிலாவ ட
வாதாதிக்க
மலகீர்சுரதாரணம்வன்னிவ டமங்காரசயனேம.

2

கீலவ டம்பதனஞ்சுக்கில ரணைமப் ரணேம
ஞாலம்ெவ
ந்தயிலவியந்தாேமகுதிகானரம்ெப த்தல்
சூலவாேராகணம்பாசபந்தந் மபானேம
சாலெந யத ேவற்றித்தள்ளறிாிைகயிைடச்சுழற்றல்.

3

நிைலயாநீாிற்றள்ளி த சி ைனயினி த்தி த
ைலயாச்சிதைலயீ றவி
த்ேதளர
வ த்த
ெறாைலயா
ப்பி சிவிடெறாக்கதரக்காதிகள்வ த்தல்
குைலயாகந ங்கக்காய்தயிலங்கு க்கச்ெசய்தன் தலாக.

4

எண்ணிலாதெகா நரகமின் ம்பலவா யம் நரார்
மண்ணிலைமந் பாதகஞ்ெசய்மறவேரயிந்நரகைடவார்
கண்ணிேலாெரண்பத்தாயிரம்ேயாசைனகள்கழியள ம்
ண்ணில்வாளிட்ெடனவியைவத்தண்டம்ெபா ந்திப்ேபாயதற்பின்.
மல த்திரமாநரகத்தில்வ டம்பதினாயிர
ப்பி
லவா சிெச கப்பட் டற் ம் ைகேய ண்ட ந்தி

5

120
நலவாசைனயில்சண்டாளேகா சன்மநயந்
கலவா ழிதந்தி மந்ேதாகள்

யர்

ண் ழன்றகண்ணி

ேய.

6

ெகா யவிட
கநரகங்ெகாள்ளப்பதினாயிரவ ட
ெந ய யரத்ெதா ம ந்திநீத்த
த்த டவியிைடக்
க யசிைலேவட் வனாகப்பிறந் பிறந் கழித வான்
ப யவா ம்ெபாற்கர பண்

ந்தீயபாதகேன.

7

குறியி சிபலெச கக்ெகா யகாலசூத்திரத்
றியெந நாள ந்திப்பின் ர்க்கவரக்கன் ைலயனாய்
மறி மாிட்டங்ேகாட்டானாய்க்கரமாய்நாயாய்வந் ழல்வா
னறிவிலவனாய்க்கு மைனையயவாவிப் ணர்ந்தெகா ேயாேன.

8

ெபற்றதாைய த்தாைளப்பிறங்க டன்வந்தவர்க்குாிைம
ற்றதாரமடவாைர ஞற்றலாியவிட் ெசயக்
கற்றமைறேயார்பன்னியைரக்கற் வழாதமங்ைகயைரச்
ெசாற்ற பாத்தியாயாி ேதாேடாய்நலத் மங்ைகயைர.

9

தந்ைதகூடப்பிறந்தாைரத்தகுமா லர்தமைனவியைர
நிந்ைதயில்லாமாமியைரநில ஞ்சிறியதாயாைர
யந்ைதயகன்றகு
ன்றவந்நலாைரப் ணர்ெகா ேயார்
ந்ைதயாசானிற் ணர்ந்த

ர்க்கர்க்குைரத்தெவலா

வார்.

10

பந்திேபதஞ்ெசய்தல்கு ம்பத்தில்ேவ விதஞ்ெசய்
ந்தியி ந்
சித்தல்சந்நியாசிகைளெமாய்யிழி ைரத்த
லந்திநிறத்தான யாைரயந்தணைரநிந்தித் ைரத்த
னந்திநலமிக்குைடயாைரப்ெபால்லாெரன்ேறநவின்றி தல்.

11

மைறையவிற்ற ைவெசய்ேதார்மைறேயார்க்ெகாைலெசய்தவராவர்
ைறயி வர்கள்க ங்கும்பிபாகநரக யங்கிேய
நிைற ந் யரம பவித் ப்பின் நிக ர்ப்பன்றியாய்க்
குைறவி

கம்பிறந் பவ் க்குழி ழ்ந் ழித வார்.

12

தத்தசூலம் கெமான் த
ங்கணிைகயனம் சித்ேதான்
சித்தம ண் மீனா ஞ்ெசனித் வைலயன்ெகாலப்ப வா
ெனாத்தவினமல்லார்த ண ண்ேடான்ம பானிையநிகர்வான்
த்தநிகர்பற்பரமாதர் யக்கங்கு வின் யக்கேம.

13

121
த்தகாைலமைனயாைளப் ணர்ந்தானிரத்தகூபத்தில்
யாத்த
கம ந் மிாி ம் ைலச்சி ைலேதாய்ந்தான்
த்தவி த்தேயானியிைட யங்கும்ப சுக்கிலங்கவிழ்த்தான்
சீத்தகயினி ைலதிைளத்தான்வ ந் பரமாதைரச்ேசர்ந்தான்.

14

இன்னெகா யபாதகத்ேதார்நா
க ெற த்த ந்திப்
பின்னம விக்காெலா ைகெபயர்க்கக்கூடாவிதங்கிடப்பார்
ெசான்னவிரதத் பவாசத்ேதாைகயைரச்ேசர்ந்தவ ப் த்
ன்னநிைறகூபத்தி

கந் ைளந் ெசந்நாயாய்ப்பிறப்பான்.

15

மைறயாள க்ெகான்றீேவெனன் ைரத் ப்பின்னர்ம த் ைரத்ேதான்
குைறயாவசிபத்திரவனத்ேதகிடந் குைரநாயாய்ப்பிறப்பா
னிைறயாம்பரமன யார்ேவதியராக்க க்கூறிைழத்திட்ேடான்
மிைறயார்சூலவளற்ற ந்திேவடனாய்ப்பின் ழித வான்.

16

நானம்பானந்தவேமாமஞ்ெசபமற்றிைவகண
மானவிைழத்ேதா ற்பதனம வியளவாத் ன் ற் ப்
ேபானபின்னர் ைகயாய்ெவதிராய்ப் க ல்ெகாத்ைதயா
யீனம

மி

ம்பலவாய்த்ேதான்றியந்ேதாவிழித வான்.

17

நீதீ ல்ேசாதிட ேலநிக ங்க வா ைரக்கு ல்
ேபதியாததரணி
வற்ைறப்ேபதித்தி பாவி
ேயாதி ணராப்பிரமகாதகெனன் ைரப்பா
நரக
ேமாதியைலப்பத் ன் ற் ப்பின் க ைதயாய் ைளப்பான்.

18

ெபா ள்ெபற்றனெமன்றி மாக்கும் ன்ைமயாளன்ெபாய் ைரப்ேபா
ன ளிற்பணித்தமந்தணத்ைதயா மறியெவளிவிட்ேடான்
ம ளிற்றீர்ந்தத மத்ைதமதித்திடா நிந்தித்ேதா
னி ளிற்ெபா

ம்பாடாண்டர்ேவடமினிெதன் றப் ண்ேடான்.

19

இைணயாிழிநா ன ந்திெயாிெவந்நிைரயத் கம ந்திப்
ைனயலாகாவிழிபறைவயாகிப்பின்னர்ப்ேபாத வார்
நிைனய
யாப்பயம்ெபா த் நீசர்ேகாளர்நிைறத தீ
விைனயர்ெகா

த்திரபானெமய்திமி கமாய்ப்பிறப்பார்.

பதிதரன்னஞ்சூதகங்ேகாட்பட்ேடாரன்னம் சித்தி வார்
தி ஞ்சு பாைறயிற்கிடந்
ற்றி ைகயாய்ப்பிறப்பார்

20

122
விதியிற் சிக்குங்காலத் விைழந்

த்தவைளநாையப்

ெபாதியப்பார்த்ேதார்ேபசி ேவார்ெபால்லாநரகத்த ந்தி வார்.

21

பிரமசாியம ட் ப்ேபார்பிறங்கீ ள்ளிமல்
தற்
பர பிற ங்கவர்ந்தி தல்ப தாம் சிக்குங்காலத்தில்
விரவப்ேபசல்ேகாபித்தனைகத்த ைவ ம்விேராதமாங்
கரவி

ேலாகஞ்சந்தாதிகனியாய் தற்ெறவ்வ

ம்ப ேத.

22

தந்ைததாய்க்குத்திதிெகாடான்றக்ககாலங்கிாிையெசயான்
றந்ைததாய்வார்த்ைதையக்கடப்பான்றன்னில்பிைழதீர ந் றந்ேதான்
றந்ைததாயர்பசித்தி க்கத்தாேன ண்பானன்றிெகான்றான்
றந்ைததாயர்

ைமயிைடத்தாங்கானிைனயர்பாதகேர.

த்தர்மைன ட்ேபானவ மவர்சாத்திரேமார் ந்திய
ெமாத்தமைறநிந்தித்தவ
வக்குங்ெகாைடையத்த ப்பா
சுத்தமார்க்கம்வி த்தா மதிதி ைசெதாைலத்தா ஞ்
சத்தமகைமந்தாற்றா

23

ஞ்

ந்தாவாக்ெகா ம்பாதகராவார்.

24

ேதவாலயத் மகச்சாைலயிடத் ஞ்ெசந்தீெயதிாிடத்
ேமாவாப்பசுக்ெகாட்
னிடத்
யர்பிப்பிலத்தின யிடத் ந்
தாவா
த மியி ம்வன்மீகத் நந்தனத்
மாவார்தீர்த்தக்கைரயி

மீாியக்கம்வி த்ேதார்க

மைனயர்.

25

ப வந்திங்கட்பிறப் விதிபாதம்பக மட்டமிேய
ம
ம்ைவதி திசிறப் வாய்ந் விளங்குஞ்ச ர்த்தசிேய
ெபா வில்விரதத்தினமிவற்றிற்ெபா ந்தமகளிர் ைலேதாய்வார்
ெப கவிையகண்ெடாறாவரசர்ேபசுமிவ மைனயேர.

26

தம்ைமெய த் ப் கழ்ந்தி ேவார்தம்ேபானிைனயாதன்னியைர
ெவம்ைம றநிந்தித்தி ேவார்ேவதாதிகள்ெசால் யக மஞ்
ெசம்ைம றச்ெசய்யாெதாழிப்ேபாெர த்தவிரதஞ்ெசயா விட்ேடார்
ம்ைமப் வனங்க

மிழிக்க

ந்தவிவ மவர்கண்டீர்.

27

உைரத்தவிவர்மற்றிர ரவமாதிெயாழியாநரகங்கள்
ைரத்தமனத்தராய்த்திைளத் ப் வியின்மீட் ப்பிறந்தி ங்கால்
வைரத்தகு
ெசவி
தன்மற்
ப் க்குைறயாகிக்
குைரத்த ைலவாய்ஞாளியி

மிழிந்

யரக்ேகாட்ப வார்.

28

123
ெகா யபாவம் ாிநெரலாங்ெகா யநரெகலாந் ைளந்
க யவிலங்குபறைவகளாய்ப்பிறந் பிறந் கழிந்ததற்பின்
ய
ப் க்குைறேயாராய்ப்பிறந் பிறந்
ந்தி வார்
ெந ய

ப் க்குைறநீத் நிலத் ம வப்பிறந்தா

ம்.

29

பிறந்தெபா ேதகழிவா ம்பிறந் சிலநாளி ந் வனப்
றந்தெபா ேதகழிவா ெமாத்தவா ளைடந்தா
நிறந்தவ ைமயைடவா மாகிநிலத் த் ய
வார்
சிறந்தபிறப் ற்ெறன்ெபற்றாரறிவிலாவிச்சீத்ைதயேர.

30

ேவ .
ெவ குவைதத்தவன்ெபாற்கண்ணினன்கீைரகவர்ந்தவனீல்விழியன்மா
க குறக்ெகான்றவன்றைலேநாய்கா வ வயிற் வ கலந் வாழ்வன்
வ குலமாமைறேயார்க்குக்ெகா ப்ேபெனன் ைரத்தீயான்வயிற் ேநாயன்
ெப குபிதாவைனப் ணர்ச்சிசகியாதான்ெவதிராகிப்ெப ந் ன்பாழ்வான்.

31

கைலயிழந்தமடவாைரப்பார்த்தவன்கண்ேணாயாளன் லேநாய
ைலவில்பரமாதாிைணவிைழச்சுற்ேறான்சுபக மத் றக்ெகாபித்ேதா
னிைலகுைல ந்தாபசுரத்தினன் ாிந்த பகாரநிைனதல்ெசய்யா
னைலெசய்கபேராகெமா சுவாசகாச ம்பிற மைடந் ேசார்வான்.

32

ண்ணியநற்றலத்தைனயகாலத் த்தானங்ெகாள் ன்ைமேயா
மண்ணியவபாத்திரத்தீந்தவ மிரத்த ம்
மைள ெமய்யன்
றண்ணியமாநதிக்கைரயின்வழியினீழ னிழிந்தசலம்விட்ேடான்பா
ெரண்ணியேசாைகயெனா வ

ண த த்தவ

மேதெயய்திச்ேசார்வான்.

33

மைறயவர்தம்ெபான்கவர்ந்ேதான்பாண் ேநாயினனாற் மகந்ெதாடங்கி
நிைறய
யானந்ேநாெயா தைலேநா ம்ெபா ந்திநிைலைமதீர்வன்
ைறயில் ைலச்சிையப் ணர்ந்தகயவ மந்ேநாயைடவன்
க்கும்யாக
நிைறதராவித

ாிெகா ேயான்ெப ம்பீசநிலவச்ேசார்வான்.

34

உத்தமசாதியின்மடவார்ப் ணர்ந்தவன்றன்றைலக்ெகா ம் ண் ைடயன்ேவத
வித்தகர்தம்மடவாைரப் ணர்ந்தவனாசியினழி ண்ேமவிச்ேசார்வான்
சுத்தமிகுநற்க மம் ாிகாற்ேகாழிகள்கரங்கேடான்றக்கண்ேடான்
சித்தமயற் கவி த்ேதானி வ ேமற்ெசால் ய சிவ
தன்
மன்

வாேர.

35

ைடச்சாதியிற்பரமாதைரப் ணர்ந்ேதான்மார்பிைடப் ண்டங்கச்ேசார்வன்
ைடத்தன்றந்ைத டன்பிறந்தாட்ேசர்ந்தவன்வலப்பான்மறாப் ணாளன்
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மின்
ெறன்

ைடப்பல் க்கனிகாயாதிகைளயபகாித்ேதான்விரற் ண்ணாளன்
ைடயபிறர் ண்ணி

பத்திரஞ்ெசய்ேதானரப் ச்சிலந்தியாளன்.

36

குளங்கவர்ந்ேதான்கண்டமாைலயன் ைல தியிற் சித்தெகா யன்பித்த
ளங்கவலப்ெப ந்தைலவற்கியற்றியபாதகன்வாத
ேநாயாளன்
விளங்குகு ப்பைகத்தவ ம ேம ம்விளங்குபக்கபாதேமேயான்
களங்குல மந்ேநாயனீயா

சித்தவன்விக்கைலச்சார்வாேன.

37

நித்தியகன்மம் ாியான்கபேநாயன்மைறேயார்கணிலவிேம ஞ்
சுத்தியநன்மைனயைமக்கெவாட்டாதான்காக்ைகவ ெதாைலயாெதய் ங்
கத்தியநாய் ைஞெதா மனம் சித்ேதான்வாய்நாற்றங்கலந் ேசா
ெமத்தியெபாய்ச்சான் ைரத்ேதானதெனா பித்த ங்கலப்பெவ விச்ேசார்வான்.
குறிம
ண்டவன்ேறய்ந்தபல் னன்குக்குடம்வைதத்ேதான்ேகாணன்
ெனறிதபமற்ேறார் ணர்ச்சிேநாக்கினவேனத்திரேநாய்நிரம்பிச்ேசார்வ
னறிதரவாலயங்குளத்தி
க்குமரம்ெவட் னவனந்தனாவ

38
க்க

ெனறித பிேரதசிராத்தம் சித்ேதான்கி மிகள்வாயிையயத்ேதம் ம்.

39

கன்னிைகையப் ணர்ந்தவன்பற்பலேநாயனதிசாரன்கா சுட்ேடான்
மின்னியபால்கவர்ந்தவனீரழி ைடயான்க ச்சிைதத்தெவய்யபாவி
ன்னியெவந்ெதா ேநாயன்குதிைரவைதத்தவன்ேகாணல்சூழ்ந்தகாதன்
பன்னியபல்ேலார்நடக்கும்வழியின் ள்ளிட்ேடாெனாழியாப்பாதேநாயன்.

40

வழியிைடத்தன்மைனயாைளப் ணர்ந்தவன்றன்குறிப் ற் ம விச்ேசார்வன்
ெபாழிசுைவப்பாற்பசுக்ெகான்ேறான்குட்டேநாயினனயலார் தல்வற்ெகான்ேறா
னிழி தகமகவிலாதவனாவ
த்தகைலெயணா ெதவ் ம்
பழி ைடேயானிளம்ப வத்ேததைலெயலாநைரக்கப்பட் ச்ேசார்வன்.

41

அர வைதத்தவன்விடபாண்டைடகுவன்றன்மகட் ணர்ந்ேதானழியாக்குட்
பர மைறயாகம த்தகந்தாண் ேனான் டேநாய்ப்பட் ச்ேசார்வன்
விர சுைவவிளக்கம்ெவௗவிேனான்ேகாட்டான்மணந்த த்தேமன்ைமயில்லா
ர த பங்க

ம் த்தகங்கள்ெவௗவினவ

ைமயாவான்.

இத்தைனமாபாதக மிாித்தி தற்காங்க வாயியம் ங்காைல
த்தைனயானனனாயபரமசிவன் ைசயன்றிெமாழிவதில்ைல

42
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ெயத்தைனநாண் யன்றா

ம ேபாலப்பயன்ப வதிைலயாலந்தச்

சுத்தைனயாதாித்தன்பிற்ேபாற் தற்கும்விேசடதலந் ைததல்ேவண் ம்.

43

காசிகு க்ேகத்திரஞ்சீப ப்பதமேனகதங்காவதெமஞ்ஞான் ம்
வாசிப ேகதாரஞ்ேசாமநாதம் கேழவளர்ேகாகன்னம்
ேபசி
யாெவாளியிந்திரநீலப்ப ப்பதம்விண்பிறங்குெவய்ேயான்
கூசியகன்மணிமாடவி பாக்கங்ேகதீசங்ேகாணேவாங்கல்.

44

ஓங்குதி க்காளத்திதி க்காஞ்சிக க்குன்றெமாற்றி ர்நீர்
ேதங்குதடம பாசூர்தி வாலங்கா
கழ்தி ேவற்கா
நீங்குத ல்ெவண்பாக்கந்தி
ல்ைலவாயிெலழினில கச்சூர்
பாங்கு ைனயிைடச்சுரமச்சி பாக்கமரசி வண்பனங்காட் ேர.

45

ேகாவ ர் ரட்டந்தி வண்ணாமைலயதிைகக்குல ரட்ட
நாவ ர்தி த் ைற ாிைடயா
ண்டீசநலக்கண்டீசங்
காவ ர்மதிற்றி ப்பாதிாிப்
ர்ெவண்ெணய்நல் ர்கவினார்ேசாைல
ேமவ

ர்வி த்தகிாி

ங்காைனமாடெமாளிமிளிர்ெநல்ெவண்ெணய்.

46

அவிநாசிதி ப்பாண் க்ெகா
யானிைலக்ேகாயிலைமயநா ம்
விேச ங்க
ர்வண்
வஞ்ைசச்களம்பரமன்ெபா
ம்ேப ர்
கவிகூரம்ெபாழி
த்ததி
கன் ண் மணங்கமழ்நணா
தவியாகவைடந்தார்க்குவானவர்கள்சூழ்த ெவஞ்சமாக்கூடல்ேல.
தில்ைலமேயந்திரப்பள்ளிசாய்க்கா ெவண்கா தி ச்சங்கா
ல்ைல யர்கழிப்பாைலகு கா ர்சீகாழி திர்ேகாலக்கா
ெவல்ைலயிலாவளப் ன்கூாிலேகாமாம்
ர் ள்ளி க்குேவ
ெதால்ைலவிைன

47

ர்

ெதாழிக்குங்கு க்ைகவிளத்ெதாட் நலந்ேதா மாற்

ர். 48

மன்னியவாெளாளி ற் ராைனக்காபராய்த் ைறவாண்ம
மீங்ேகாய்
ன்னியவாட்ேபாக்கிசிராமைலபஞ்சநதஞ்ேசாற் த் ைறேகா த்தி
மின்னியநள்ளா மைறக்கா வாஞ்சியமா ர் ழிேமேலா
ன்னியவாலங்கு ேகாட் ர்ெநல் க்காப்பனந்தா

மாப்பா .

49

இைடம
குடந்ைததி வாலவாய்ேச விராமீசங்காைன
யைடெகா ங்குன்றாப்ப ர்தி ப் த் ர்தி ச்சுழியலமராடாைன
கைடயில்ெப ந் ைறெநல்ைலகுற்றாலங்காயாேராகணங்ேகாட்டா
மிைடத பல்வளம்ெபா

மித்தலங்கெளவற் ள்

ம்விேசடமாமால்.

50
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இன்னதலங்க க்கதிகங்க ாிமா ரமைறெய த் க்கூ
மன்னதலத்ெதல்ைலயளேவாசைனெயான்றாஞ்சுற் மதற்குேமலாச்
ெசான்னதலெமத்தைகய வனத் மில்ைலயி
ணிேபயின்
ெமன்னதலங்க

மதற்குத்தாழ்ந்ததலமல்லாம

ைணயாகாேவ.

51

இத்தைகயக ாிமா ரம்விளங்குதெறாியாாிலங்குதீப
ெமாத்தைகயி
ப்ப ேமார்பாழ்ங்குழியில் ழ்ந் ழ
ணர்விலார்ேபாற்
பித்தைக ம்பிறப் ற் ெமஞ்ஞான் ந்தீராதபிணிக்ேகாட்பட்
மத்தைகயவாி

ழன் மிறந் நரகத்த ந்திவ ந் வாரால்.

52

மன்
கழ்ெப ங்க ாிமா ரத்தலத்ெதல்ைலவணங்கிச்ெசய்
ன் பிரதக்கணெமான்றாற்சுவர்க்க
மிரண்டா ம்பர்வாழ்த்த
மன் மகபதி லக
ன்றான்மலர்ேமலான்ைவப் ேம
மின்

ெமா நான்கனாற்சுதாிசனப்பைடக்கட ளி க்ைகேம ம்.

53

நல்லதவம்ெபா ையந்தாெலவ்விடத் ஞ்சஞ்சாிக்குநல ண்டாகும்
வல்ல கழி
ன்றால்வடதிைசக்ேகாமகனாகும்வாழ்க்ைகேம ம்
ெவல்ல யர்திறேலழால்ெவற்றிேவற்பைடயாளிவியன்ைவப்ெபற்
மல்லறவிாி நான்காலங்குசபாசத்த

லகைமயேம ம்.

54

ஒன்பதனாற்பராசத்தி லக
ங்கயிலாய
ேமார்பத்தா
ன்பமிகுபன்ெனான்றாற்சிவேலாகசாேலாகெமய்தாநிற்கு
மன் மிகுபன்னிரண்டாற்சாமீபம்பதின் ன்றாலரன்சா பம்
வன் தவிர்பதினான்கால க்கலப்பாம்பதிைனந்தான்வரன்மற்றின்ேற.

55

பிரதைமயின்மா ரத்தலஞ்சூழிற்பாவெமலாம்ெபயர்ந் நீங்கும்
வர தவந் திையயின்வான்சுவர்க்க
ந்திாிதிையயில்வானேவந்தன்
பர பத
ஞ்ச ர்த்தியிற்பிரமபதமாம்பஞ்சமியிெனல்லா
ர லகங்க

மா

மரசாகுஞ்சட் யினாெமாழியாவின்பம்.

56

சத்தமியினிட்டெமலா
மட்டமியிற்கணத்தின்றைலைமெயய்
ெமாத்தநவமியிற்பிரமபதெமய் ந்தசமியின்மா ைற ண்ேம ம்
வித்தகேவகாதசியிற்கயிைல
ந் வாதசி ன்விளம் நான்கிற்
சித்தமைமசிவேலாகசாேலாக தனான்குஞ்ெசறி மன்ேற.

ேவ ெமா தலத் ஞற் ேம நிகரறங்ெகா க்குேமன்ைமதீைம
யீ ப மா ரத்த வளேவெசய்யினஃெதளிதினீ ம்

57
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ேவ ெமா தலத்திலக்கமைறயவ க்கன
மீ படாமா ரத்ெதா

ட்டவிைளயிலாப

ைலயற்ெகா பி ேசாறிட்டா

ண்டாம்.

58

மற்ெறா மாதலத்திைடயாயிரவ டம்வசித்த னால்வ மிலாபம்
பற்ெறா வாமா ரத்திெனா கணம்வசிக்கிற்பண்பினாகு
மற்ெறா மாதலத்திைடக்கால்வ ந்தநடந்தைடேப வானநாடர்
பற்ெறா வாமா ரத்தி ந்தவிடத்தி ந்ததனாற்பண்பினாேம.

59

ஏைனயமாதலங்களிற்ெசன்றாிய பவாசஞ்ெசய்ெதய் ம்ேப
மாநயமார்த கவாிமா ரப்ெப ந்தலத்தின்மகிழ்ச்சிெபாங்க
பானயமார்ெநய் தலாப்பல்சுைவயமைட டம் ப க்க ண்
நயமார்மடவார்தங்குழாத்ெதா

ந்தா

ெமய்த ணிபாமன்ேற.

60

ேவ .
க ாிமா ரத்ெதல்ைலகாத ற்சூ ேவாைர
வாிசூழ் விேயார்சூழ்வாெரன் ைரத்தி தெலன்ேன
தவ லாமலாின்ேமயச
கனாதிவாேனா
ரவைரேயபரமனாகவவாய்த்தினஞ்சூழ்வாெரன்னில்.

61

கண் த னி ேமயக ாிமா ரத்ெதல்ைல
நண் தல்ெசய்த ல் நகுெகா த
மற்
ெமண் த யற்ற ற்றிற்சிவேலாகெமய் ெமன்னி
ெலாண்

தலதைனயன்றிமற்ெறான்ைற ன்னலாேமா.

62

உ வழிச்ெசலவிேன
ற்றவாணிகத்திேன ந்
ெத விழிப்பரத்ைதமாைரச்ேச ேமார்விைழவிேன
ம வின்மற்ெறா வனட் மதித்ேத ெமய்வாற்ேற
கு குத

றாமா ரஞ்சார்வ குணமாம்யார்க்கும்.

63

தவல ங்காசியாதித்தலங்களில்வசிக்குநல்ேலார்
கவல ந்தாங்களீன்றகான் ைளயாதிேயார்க்கு
வல மா ரப்ேபர் வன் பல்காலைழப்பா
ெரவல மிப்ேபெரான்ேறேயற்றமந்திரமாெமன்பார்.

64

பலபல ைரப்பெதன்ைனபகர்ெப மா ரத்தி
னலக குளங்கெளல்லாமற் தத்தீர்த்தமாகும்
மலமகல்சிைலகெளல்லாஞ்சிவ ங்கவ வமாகும்
ல றவசித்ேதாெரல்லாங்கயிைலயிற்ெபா ந் வாேர.

65
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ண்ணியமா ரத்திற்ெபா தரவ ேவாெரல்லா
நண்ணியவிடங்ெகா த் நயந்தவர்க்குண
ட்
யண்ணியபிணி ன்னாயவறம ந்தாதிநல்குந்
திண்ணியரைட ம்ேபற்ைறயாேனேயாெதாிந் ெசால்ேவன்.

66

மைற தல யராயமைறயவராதிேயார்க்குக்
குைறவிலாவி க்ைகநல்கியன்ன ங்ெகா ப்பாெரன்னின்
மிைறயிலாவவர்தம்ேபற்ைறெவண்ணிலாவணிந்தேவணி
யிைறவேன ைரப்பானன்றிெயவரறிந் ைரக்கவல்லார்.

67

வளம சிறப் வாய்ந்தமா ரதலத்ைதேமவி
ளெநகிழ்தரவசித்த றவலஞ்சூழ்த ன் ம்
பளக தானமாதிபண் த ைவவல்லாற்குத்
தளர் பட்ெடா

ெமப்பாதகங்க

ஞ்ச த் மாேதா.

68

பாதகம் ாிந்ேதார்யா ம்ப ெப ந் ன்பந்தீர்ப்பான்
ேமதக
மா ரேமவி ன்ெசான்னவாேற
மாதகவியற்றிவாழ்வார்மற்றி தனக்குேமலாப்
ேபாதக ங்க வாயில்ைலேபாற் மி

ண்ைமயீேத.

69

பழிப நரகம்பற்றார்கூற்றின்ெவஞ்சின ம்பாரா
ாிழிப பிறவிெயய்தா
ப்பிலாதிழிதெலய்தா
ெராழிவ ம்வ ைமெயய்தா வக்குமா ரஞ்சார்ந்
வழிபடறானமாதிவயக்கதலாற் வாேரா.

70

ெபண்ைமேயார்பாதியாகிப்பிறங்குமாேதவனாைண
ண்ைமேய ைரத்ேதனிம்மா ரத்திற்ெகாப்ெபான்றில்ைல
வண்ைமயினதைனச்சார்ந் வலஞ்ெசயலாதிேபாேலார்
திண்ைமெசய்க வாயில்ைலேதர்தாி
18. தலவிேசடப்படலம்
ஆக தி வி த்தம். 885.
~~~~~~~~~~~~~~~~

ற்றிற் .

ணர் மிக்கீர்.

71
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19. க ண் ன்னியப்படலம்.(886- 909)
ேபாற்றவ ம்கங்ைகெய ம் ண்ணியமாநதிக்கைரயிற்
சாற்றவ மந்தணர்கடவாச்ேசாியிைடவாழ்வான்
ேறற்றவ மைறெயா க்கந்திறம்பாததி மனத்தா
ேனற்றவ நலத்தக ண் ன்னியெனன்பாெனா வன்.

1

அந்த னிேயாமவிறகத்தைன ெமா ப்பதற்குக்
கந்தமிகுமலர் வன்றிக்காய்கனிகள்பலமல்கி
ந்தெவ ெகா மி கெமாய்சிைறப் ள்ளிைவெமாய்த் ச்
சந்த றம

ெமா தவானத்ைதத்தைலப்பட்டான்.

2

அரசு தற்பல்விறகுமாங்காங்குக்கவர்த காற்
ரசு தற்பலத
ம்ெபா ந்திமிைடயவ்வனத் ள்
விரசுெமா பாழ்ங்கிண ேமவியதாயிைடநின் ம்
வரசுகுணனவன்ேகட்பமறா கூெவா ெய ந்த.

3

ெசவிசு கூகூெவா யின்றிறமின்னெதனத்ெதாியா
னவியமரர்க்குத
னியஃ ணர்வான ெகய்தச்
சவிமைறேயாயி ேகட் தவாப்ெப நின்குலப்பிதிர்யாங்
குவிெப ம்பாதகமியற்றிக்ெகா நரகுெகாளப்பட்ேடம்.

4

ஏலாததானங்கேளற்றனமிம்மித் ைண
மாலாதெபாிேயார்க்குவாஞ்சித் க்ெகா த்தறிேயங்
காலாதமைறெயா க்கங்ைகவிட்ேடஞ்சிவநாமங்
ேகாலாதநா ைடேயங்ெகா நரகுெகாளப்பட்ேடம்.
எங்கள்குலத்ெதா வனீய ம ந்தினி க்கின்றாய்
கங்கெளா நான்குைடயான் தற்ேறவர்ைககுவிக்குந்
திங்கண்
ப்ெப மான்வாழ்தி த்தலெமான்றைனய

5

கி

யங்கள்ெப ம் ண்ணியத்தால ய த் க்கதி ய்ப்பாய்.

6

திைரெபா கங்ைகயின்
குதிகழ்கையயிற்சிராத்தஞ்ெசய்
தைர கழப்ப மன்னதானம் தான ல
குைரகி கதானங்ேகாதான யர்ெபாற்றானம்
வைரவறிச்ெசயாங்கெளல்லாமாண்கதியிற் கல்ேவண் ல்.

7
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குண
வங்குலம்வாய்ந்தகுழகெனா வ க்கீன்ற
மணம
ங்குழன்மகைளவளவியதானங்ெகா த்தா
லணவியவன்பிரமபதமைடவன்மகளில்லாதான்
றணவாியெபா ள்ெகா ப்பினப்பதேமசார்த வான்.

8

அகைவயி நான்குைடயாள்கன்னிைகயஃெதான்ப ளா
டகவைம
ேராகணிேயார்பத் ைடயாடான்க ாி
நகவதன்ேமலாண்ம ைனயவைள ைடநயவாத
மகைளயளித்தவேனற்ேறாெனா நரகின்வசித்தி வான்.

9

ஆதலாற்றக்கப யறிந் தானங்ெகா த்தி
யீதலாைலவைகயெவச்ச நன்காற்றி தி
காதலாற்சிவநிசியிற்க
விரத ம் ாிதி
ேயாதலாற்ெபா ெப மானாமங்க

ைரத்தி தி.

10

இன் மைறயியம் வனெவல்லாநீயாற் ைவேயற்
ன் நரகத்த ந்தெறாைலந்தியாங்கதி
ேவா
மன் மி ெசய்யாேயன்மற்ெறமக்ேகார்கதியில்ைல
ெபான்

நிகராவ ைமப் தல்வெவனப்பிதிரர்ெசாற்றார்.

11

ெசாற்றெமாழியைனத்
ளத் யர் ளச்ெசவிேயற் க்
ெகாற்ற
கழ்வாய்ந்தகுண் னேகாத்திரத் தித்தா
னற்ற
மிவர் ன்பமகற் ேவெனனத் ணிந்
ெபாற்றமைனயகம் குந்

ந்தி றவி சூழ்வான்.

12

எத்தலநம்ெமண்ணெமலாங்ைககூடெவளித
ெமத்தலநம்ெமண்ணத் ேமலாக னித
ெமத்தலெமண்ணிய விைரந்ெதய்திடப்ேபர ள்சுரக்கு
ெமத்தலநாெமய் தெலன்ெறண்ணிமன ழித வான்.

13

காசி தலக டத் க்கணக்கில்லாத்தல ள்ள
வாசி ளதி ெவன்
ணிந்திேலமற்றிதைனப்
ேபசிவைரய த்தி ெவன் ைரப்பார்யார்ெப ந் யரம்
சியவாின்ப றவிைளத்திடெலன்ெறனக்கவல்வான்.

அப்ேபா சிவெப மான ள்ேபாலவழ
ந்தீ
ெவப்ேபா நரகுழப்பார் ன் ாிநல்விைனேபால

14

131
ப்ேபா ஞ்சிவன ேய ன்

காலங்கழிக்குந்

தப்ேபா தரா ைண னியாங்குச்சார்ந்தனனால்.

15

அந்த னிவைனவணங்கியான்றக ண் ன்னியனாஞ்
சந்த னிபிதிரர்நாகுழப்ப
ஞ்சாற்றிய
ந்தவவர் யரைனத்
க்குவதற்குன்னிய ஞ்
சிந்த லாவைகெய த் ச்ெசப்பினானவ

ைரப்பான்.

16

ேவெறான் க தா மிளிர்க ாிமா ரப்
ேபெறான் தலத்தைடதிபிராெனதிேரார்தீர்த்த ள
தாெறான் சைடயா மதன்ெப ைமெசாலமாட்டா
னீெறான் மதின்

ழ்கிெனப்ெபாியபாதக ம்.

17

அன்னதி ப் னலா யத்தலத்ேதார்நாள்வசித்தி
ன்னவைனத்தாிசித்தி ப்ெபா
மி ெசய்யி
ெனன்னெப ம்பாதக மிாிந்தவர்ேமல்
வார்
ெசான்னப ெசய்ெயன்றான் ண்ந்தனன்மற்றம் னி ம்.

18

மற்றவைனவிைடெகாண் மா ரத்தலம் குந்
ெசாற்றப வள்ளலார்தி
ன்னர்ப் னேறாய்ந்
பற்றைமயெவா ெபா
பட் னி ற்றாங்கமர்ந்தான்
ற்ற ணரைனயாைர ப்ெபா

ங்ைகெதா

.

19

வந்தமகன்றைனக்கண்டார்மா ரத்தி ெசால்வார்.

20

இந்தவிதமிவெனா நாளி க்கெந நரகுழக்கும்
பந்தமிகுபிதிரெரலாமத் ன்பம்பட றிச்
சந்தமிகுசிவேலாகத்தைடகின்றார்தா வக்க

இத்தலத் நீயியற் மி ந்தவத்தா டர்நீங்கிக்
ைகத்தலத்தாமலகெமனக்கதிகண்ேடாம் ண்ணியங்க
ெளத்தலத் மி ேபாலவிையப்ப ேவறில்ைலயினி
த்தலத் ம் கழ்பரம்பவாழிநீெயனெமாழிந் .

21

கண்காணவர்ெசன் சிவேலாகங்ைகக்ெகாண்டார்
பண்காணவிைச னிவன்பகர்ந்தெமாழிநனிவியந்
மண்காணத்தவம் ாிந்தமா னிவனத்தலத்ேத
தண்காணப்ெப மகிழ் தைலக்ெகாண்

ற்றி ந்தான்.

22
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ன்பிதிர ைரத்தப ெமாழிபலதான ங்ெகா த்தா
னன் ெசறிசிவநிசி ன்னாயவிரத
த்தான்
ன் தன்ேப ைரப்பார்க்குமில்ைலெயன லகுெசால
வன் தவத் றக்ெகாண்ட னிபன்னாளவண்வசித்தான்.

23

ஒ தினஞ்ெசய்தி தவத்தா
பிதிரரளெறா விக்
க தியதின்ேமலாயகதி ற்றாெரனிற்ேகா
ெபா திைரநீ லகிைடயத்தலம்ேபா ெமான் ளேதா
சு தி ணர் னிவ

ந்தன்ெறான்னகர்ப்ேபாய்வாழ்ந்தி ந்தான்.

19. க ண் ன்னியப்படலம்

24

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 910.
----------20. ேயாகவித்தமப்படலம்.(911-936)
கைரெபா திைரவி த்தகங்ைகயந்தீரத் ள்ளான்
விைரெக பனவன்ேயாகவித்தமெனன் ம்ேபரான்
றைர கழைனயானில்லாள்சண் ெயன் ைரக்கும்ேபராள்
ைரத மைனயார்க்குள்ள த்திரர்பல்ேலார்மன்ேனா.

1

சா வாமைறேயாேன
ன்ெசய்தீவிைனச்சார்பாேல
தீ சான்மி க்ேகாட்பட் ச்ெசறித
தல்வரா
ேமா நற்குணெமான்றில்லாச்சண் ெயன் ைரப்பாளா
ேமா மா யர ற்றான்மி

றின் ைளப்பெதன்ேன.

2

மாதவ யன் ெசய் வ ைமைய
க்குேவெனன்
றாதர ளத் மல்கவ ந்தவ ய ங்காைல
ேமதகுவானநாடர்விாிஞ்ச க்குைரத்தாராந்தப்
ேபாதன்வந்ெததிேரநின்றான்ெபா க்ெகனத்தவ

ணர்ந்தான்.

3

எ ந்த பணிந் நின்றவி பிறப்பாளற்பாராச்
ெச ந்தவயா ேவண் ஞ்ெசப் தித
ெமன்றான்
வி ந்ெத ந்ைதயயாேனாவ ைமயான்ெம
ண்ேட
ன ந் மத் யரநீங்கத்தி வநன்களித்திெயன்றான்.
பிரம
வல்ெசய் ெப ந்தி வளித்ேதாமந்த
வரமிகுதி ைவயார்க்கும்வழங்கிவாெழன் ேபானான்

4
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கரவ மைறேயான்பின்னர்க்களிப்

மனத்தனாகிப்

பர தன்னி க்ைக க்கான்பாலராதிய ெமாய்த்தார்.

5

யாவ ந்தி வம்ெபற்றதறிதரெவ த் க்கூறித்
தாவ மைறேயான்வாழ்நாட்டட ங்ெகாள்ேகாதாவாிப்பான்
ேமவ ம்வி ப்பிேனா ேமவினன்றீர்த்தமாட
ேவரவ ங்கைர ட்பக்கமி ந்தாற்றி

ற ழ்ந்தன்ேற.

6

உள் றவி தேலா ேமாெரா ெய ந்ததாங்கு
நள் றவி ெவன்ெனன் ெதாிதரநடந்தாைனய
ெனள் றவில்லாச்ெசம்ெபான்வைரெயதிர்ப்பட்டாற்ேபாலத்
தள்

ற

யாச்ெசம்ெபான்ைவப்ெபதிர்தயங்கக்கண்டான்.

7

காண்ட மகிழ்ச்சி ண்டாங்கி ந்தைவயா ங்ைகக்ெகாண்
டாண்டதன்மைனயி ய்த்தான கனவி ங்காணாத
நீண்டபல் தல்வேரா சண்
நிரம் ேமாைக
ண்டனண்மைறேயான்றன்ைனப் ல்

ப தித்தாளன்ேற.

8

மறிவ ஞ்ெசல்வம்ெபற்றமைறயவன்வ வார்யார்க்கு
றிவ மன்னநல்கிேவட்டன கந்
சி
யறிவ ந்த மெமல்லாமாற் தற்குள்ளங்ெகாண்டான்
பிறிவ ஞ்சண் ெயன்பாளஃ ளம்ேபணாளானாள்.

9

தல்வ மைனயாராகமைறயவன்மனம்
ங்கி
தலவன ளா ந்த கப்ப ஞ்ெசல்வம்ெபற்ேறா
மித றநடேவெமன்னிெலன்பயனிதனாெலன்
கத

ம்ெவயர்வின்

ழ்குங்கலங்கி

ர்ச்சித்

ம்.

10

அ ெயா பதினான்குள்ளதாெம
ழக்ேகாலாேல
ெந தளந்திட்டெவான்பானாயிரங்குழிநிலந்தா
ெனா வில்ேகாகன்னெமன் ம்ெபயர்ெப
தானஞ்ெசய்
ப ய பலத்தினாேலபண் றக்ெகா த்தேமேலான்.

11

ஒத்தவந்நிலெந க்க ற் றவைமந்தைபங்கூ
ெழத்தைன ள்ளவாகுமத்தைனயாண் மட் ம்
த்த தயி ம்வாழ்க்ைகப் லவர்வாழ்சுவர்க்கேமவி
வித்தகம விவாழ்வன்ேவறினி ைரப்பெதன்ேன.

12
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பயன்ப கல்வியில்லான்பிணிதவிர்சாீரம்பற்றா
னயந்த குணச்சா க்கணட் றான்ெசாற்றவார்த்ைத
வியந் ெகாண்மைனவிைமந்தர்ேம றானிவன்மண்ேமலா
யங்கு திாிவாேன

ம்பிேரதெமன்றிைசக்கலாமால்.

13

வ வி ந் ட்ட ன்ேறன்மைனயறெமன்பெதன்னாம்
ெபா வ மைறேயாராதிப் ண்ணியரைடந்தாெரன்னில்
ெவ வ
ள்ளத்ேதா மிக்கவமானஞ்ெசய்வா
ெளா வ ஞ்சண் யாமித்தீயைளெயாழிவெதன்றியாம்.

14

தகுகுணந்தவிாில்லாைளச்சார்ந் லகுள்ேளார்யா
நகு கத்தினேரயாகநயந் வாழ்வதி ஞ்சீவ
குதிறெமதனாேல
டம்பிைனெயா த்தனன்றாஞ்
ெசகுதிறற் ன்பம்யா ஞ்ேசரா ன்மரணெமன்ேற.

15

மைற தலன் ண்டமைறயவராதிேயாைர
ெபாைறயறவவமானஞ்ெசய்ெபால்லாங்குவறி ேபாேமா
கைறய மைறேயார்தம்ைமமதித்திடாக்கயைமயாேல
நிைறதி ப்ெபற் ம்பாம்பாய்ெந நிலந டன் ழ்ந்தான்.

16

என்றிைவபல ெமண்ணியினிச்ெசயல்யா மில்ைல
நன்றியின்மைனவிமக்கெளா நயந்தி க்குங்கா ந்
ன்றியநரேகயன்றிச்சுவர்க்கெமன்ப தா ண்ேடா
ெவான்றிெயன்

யி க்காய

திேயெசய்ேவெனன் .

17

மைனமகார் த ேயாைரத்
ம்ெபனமதித் ப்ேபாக்கிப்
ைனெபா ள்ேவண் மா ெபா ந் தன்ைகயிற்ெகாண்
கைனகுரெல வி த்தகங்ைகயந்தீரநீந்தித்
ைனதரவவாசிேநாக்கிநடந்தனன்

ய்ைமவாய்ந்தான்.

18

சாத்திற ைறேயபற்பறான ங்ெகா ப்ேபாெமன்னிற்
பாத்திரமாவார் க்கட்பரன க்கன் ண்டார்
மாத்திரம்ெபா யவர்க்குமாத்தலத் தவனன்றிக்
ேகத்திரங்சிறந்தெதன்ெறக்கிளர்ச்சிெகாண் ணர்ேவெனன்னா.

ஆய்த
ளத்தனாயபதிக க்காகாயத்ேத
ேதாய்த தி வாக்ெகான் சுந்தரமா ரத்தி

19
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ேனய்தரவைடதிெயல்லாெமண்ணியப ெசெயன்ற
ேதாய்தரா வைக ற்றான்ேயாகவித்தமெனன்பாேன.

20

ன்ன ஞ் சிறந்த ெதன் ெமாழிதரக் ேகட்ட ண்
பின்ன ம ள்வாக் கஃேத ேபசி ற் ேபச ெலன்ேன
நன்ன ம் பைர ன் னாேனார் நயப்பதத் தலெமான் ேறெயன்
ெறன்ன ம் க ந்

ேயா ெனய்தினா ெனா மா

ரம்.

21

மன் மா ரத் ெதய்தி வள்ளலார் தி
ன் னாகத்
ன் மா தீர்த்தத் தா ச் சுந்தர நீ
சிப்
பன் மா மைறேயார் க்கட் பரன க் கமல ெமன்
ன்

மா தவத்

மற்ேறார்

கந்திடத் தான மீவான்.

22

தானஞ் சிலர்க்குச் ெசய்தான் னிற்றிளங் கன்றி ேனா
ேகாதானஞ் சிலர்க்குச்ெசய்தான் குளிர்மணஞ் ெசய்வான் ெசம்ெபான்
மாதானஞ் சிலர்க்குச் ெசய்தான் வசித்தி கிரக ெமன்
மீதானஞ் சிலர்க்குச் ெசய்தான் மற்ற ம் வி ப்பிற் ெசய்தான்.

23

இவ்வைகத் தான ெமல்லா மியல் றச் ெசய்த பின்ன
ரவ்விய மவித்த சிந்ைத யந்தணன் மா ேரசன்
ெசவ்விய மலர்த்தாள் ேபாற்றித் ெதாிசனஞ் ெசய்யப் க்கான்
ெவவ்விய பாவம் ேபாக்குங் ேகா ர ேமய வாயில்.

24

மன்னிய வங்குத் தாழ்ந் வளம்ெபா ேகாயில் க்குத்
ன்னிய வனப் வாய்ப்பச் சூழ்ந் பின் றி
ன் க்குப்
பன்னிய வள்ள லாைரத் தாிசித்தான் பாி தீர்ந்தா
னன்னிய மில்லாத் ேதவி யஞ்சனா யகி ன் ெசன்றான்.

25

உ கிெநஞ் சுைடய ேமனி ேராமங்கள் சி ர்ப்ப வின்பம்
ெப கிநாக் குழற ெவல்லாம் ெபற்றவட் காணப் ெபற்றான்
றி கிய லாத சிந்ைதத் தி மைற னிவன் பின்ன
ர கிய லாத வாங்கு வசித்தி

மாைச

ண்டான்.

26

இன்னணம் பன்னாண் ேமவி ெயம்பிரான் மா ேரசன்
றன்ன ள் விரவி யின்ப த்தியிற் றைலப்பட் ய்ந்தா
னன்னவன் மா ரத்தி னறஞ்ெசய் வசித்த வாற்றாற்
ெசான்னபன் மகா

மில்

ஞ் சுவர்க்கத்

வாழ்க்ைக ெபற்றார்.

27
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20. ேயாக த்தமப்படலம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 936.
~~~~~~~~~~~~~~~
21. சுசன்மப்படலம்.(937-966)
பாய நான்மைறப் பரப் ணர்ந்தவ
னாய மாமக மைனத் மாற்றினான்
காய வானவர் களிக்க வாழ்த
ய ேவதியன் சுசன்ம ெனன்பவன்.

1

சத்த ேவத ற் சகல ல்க
ெமாத்த தாெமன ணர்விற் ெறள்ளி
நித்த மாதிப்பல் விைனநி ரப்பி ஞ்
சித்த சுத்திேயார் சிறி

ற்றிலான்.

இனியியற் வெதன்ைனெயன்
கனிவிராவியகற்பநீழல்வாழ்

2

ங்,

னிதேவந்தைனப் ந்திெசய்தனன்,
றனியனாயவன் ன் ச்சார்ந்தனன்.
எைனயவாவியெதன்ைனெயன்ற
மைனயனாய்பலக மமாற்றி ந்

3
,

திைனேயார்பாதி ஞ்சித்தசுத்திையப்,
ைனயெவய்திேலன் லந் மாழ்கிேனன்.

4

ெசம்ைமேமவியசித்தசுத்திைய,
யிம்ைமேயயினிெதய்தி ய்ந்திட
ம்ைமமாமத ழகறாதெவண்,
ெகாம்ைமயாைனயாய்கூ ெகன்றனன்.

5

என்றேபாதவனிதயத் ள் ற,
ெவன்றமால்விைடவிமலைனக்ெகாளா
ெவான்றயாெமவ

ைரெசய்வாெமனத்,

ன்றேவாதியாற்சூழ்ந் கூ வான்.

6
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பாரவாவேமம்பட்டக ாிமா,
ரெமன்பேதா த்தமத்தல
மாரமான்மியமளவிலாத ,
ேநரயாவ நிைனத்ததீவ .

7

கஞ்சேமவியகட ணான் கன்,
றஞ்சேமெயனச்சார்ந் ேபாற்றிட
ெநஞ்சம்ேவட்டேதார்சி ட் ேநர்தர,
வஞ்செமான்றிலாவண்ணமீந்த .

8

பறிய ாிைடப்பரவித்தக்கன்வா,
னறியவாற்றியவம்மகத்தில்யாஞ்
ெசறியேமவியதீங்குநீங்கு ,
றியெவால்ைலயின் ைறயிற்ெசய்த .

9

மாயவன் தல்வானவாழ்க்ைகயர்,
ேநயமாரவாங்ெகய்திநீர்ைமயிற்
ய சைனெதாடங்கிேயத்திடப்,
பாயயாைவ ம்பண்பினீந்த .

10

அம்ைமேயமயிலாகியாங்கைடந்,
ெதம்ைமயாட மிைறவற்ேபாற்
ெசம்ைமேசரவாஞ்சிறப்பிெனய்திட,
ெவம்ைமதீர ள்விைளத்தமாண்ப .

11

தா மாவனத்ைதயலாேரா ,
ேச மாதவர்ெச க்கு ற்ெறாழிந்
ேதா ேமன்ைமமா ரமாத்தலஞ்,
சா ேமன்ைமயாற்றைலப்பட்டார்கதி.

12

தக்கெனன்பவன்றைனயர்யா ேம,
தக்க ைணேயான்சாற் மாற்றத்தாற்
றக்கவத்தலஞ்சார்ந் ேபாற்றிநந்,
தக்கசிந்தனர்சார்ந் ளார்கதி.

13
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ேயாகவித்தமெனன்
த்தமன்,
பாகெமத் மத்தலத்தின்பாலைடந்
ேதகைனப்பணிந்ெதண்ணிறானத்தான்,
ேமாகம்விட் யர் த்திசார்ந்தனன்.

14

இனியசீர்க்க ண் ன்னியப்ெபயர்,
னிவனத்தல ன்னிப்ேபாற்
தனியளற்றிலாழ்பிதிரர்சாந்தராம்,
னிதராய்க்கதிெபா ந்த ய்த்தனன்.

15

தீயவாகியகன ெசய்பல,
ேனயமாதரார்நிக ந்தீைமேய
ேமயநாண்

க்குைறதலால்விைளந்,

தாயதீப்பலமைனத் மா ேம.

16

மேக
ற்ேறாற்றத்தால்வ ,
நாமமாரஞரைனத் நாசமா
ேமமமா மா ரெமய்தி ங்,
காமேமவி ற்கணத்தி

ள்ளேரா.

17

சாந்திராயணந்தகுகிாிச்சிர,
மாய்ந்தமற் ளவிரதமாற்ற
ேனய்ந்தநற்பலமிைசத்தவத்தலந்,
ேதாய்ந்தெவல்ைலேயசுரக்குெமன்பரால்.

18

அத்தலத்தின்ேமலாயேவார்தல,
த்தலத்தி ெமாழியினில்ைலயா
ெலத்தளங்க

மிதற்ெகாப்பாகுேமா,

ைகத்தலத்தினாமலகங்காண் யால்.

19

அஞ்சனாயகியம்ைமேயா ேமா,
ெரஞ்ச ன்றிேயெயன் ேம வார்
மஞ்சேலெய

ங்கண்டவள்ளலார்,

ஞ்ச ன் ேபர ள்சுரந்தேரா.

20
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வள்ளலாெரதிர்வயங்குதீர்த்தெமான்,
ள்ளலாெரலா லக ள்ளலார்
நள்ளலாெரலாமின்பநள்ளலார்,
விள்ளலாெரம ள்ளம்விள்ளலார்.

21

பிறங்குமாவயிற்பிரமதீர்த்தெமான்,
றறங்குலா மற்றதன்சிறப்பிைன
நிறங்குலா மற்ெறவர்நிகழ்த் வார்,
மறங்குலா தறவிர்க்குமற்ற .

22

ஏத் காவிாியிடபதீர்த்தச்சீர்,
பாத்தியாெமலாம்பகரற்பாலேமா
சீத் வல்விைனசிைதக்கவல்ல ,
ேகாத் நன்னலங்ெகாளக்ெகா ப்ப .

23

அந்தமாத்தலமைடயின்வல்விைன,
சிந்தவாய்ப்ப சித்தசுத்திேயா
ந்தயாைவ
சந்தவா

ெமன் தன்,

லகத் ச்சார்ந்தனன்.

24

அைனயன்ெசன்றபினான்றேவதியன்,
ைனயவல்லமா ரம் க்கன
னிைனயவின்ப ணிமல

க்ெகதிர்,

ைனயேவகிநற்றீர்த்தந்ேதாய்ந்தனன்.

25

நீ
சினனிக மாமைற,
கூ கண்மணிகுலவப் ண்டன
னா ேசர்சைடயமலவள்ளலா,
ேர சீர்த்தி

ன்னெரய்தினான்.

26

கண் தாழ்ந்தனன்கசிந்ெத ந்தனன்,
மண் காத ற் திவயக்கினன்
ெறாண்

ண்டவர்க்க

ஞ்சுந்தாி,

யண் மஞ்சனாயகிையச்சார்ந்தனன்.

27
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ஆங்குமிங்ஙனமன்பிற்ேபாற்றினன்,
ங்குமானந்தமிகுெப க்ெகழத்
ேதங்குேம வாஞ்சித்தசுத்தி ண்,
ேடாங்குமாமைறேயா

வந்தனன்.

28

மாரேவ டல்ெபா த்தவள்ளன்மா,
ரநாயகன
த்தலாற்
சாரவானவர்தக்கமாதவர்,
ேபரவா

மின்பம்ெபற்றனன்.

29

சிந்தவல்விைனசித்தசுத்திைய,
வந்தகாைலேயவழங்கவல்ல
பந்தம்பாற் மா ரெமன்றி ,
ந்தமாத்தலெமதெனாெடாப்பேத.
21. சுசன்மப்படலம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 966.
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