பட்டணத் ப்பிள்ைளயார் ராணம்
paTTaNattup piLLaiyAr purANam
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Digital Library of India for providing online a scanned
image version of this work .
This work was prepared using the Distributed Proof-reading Implementation and
we thank the following volunteers for their help in the preparation of this etext:
K.S. Kesavanathan, Anbu Jaya, V. Devarajan, S. Karthikeyan, R.
Navaneethakrishnan,
V. Ramasami, Rammohan Krishnan, S.C. Thamizharasu and P. Thulasimani.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2014.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept
intact.

2

பட்டணத் ப்பிள்ைளயார் ராணம்
Source:
பட்டணத் ப்பிள்ைளயார் தி வாய்மலர்ந்த ளிய
பிரபந்தத்திரட் ம் ேமற்ப யார் ராண ம்.
ம ஞானராஜதானியான ெபாம்ைமயபாைளயம்
ெபாியமடம் சிவகஞ்சி ம ரா சலநிவாச எதிஈ வர கர்த்தரான
சிவஞானபாைலயசுவாமிகள் கட்ைடயின்ப .
இயற்றமிழாசிாியராகிய தி -விசாகப்ெப மாைளயரவர்கள் ன்னிைலயில்
ேவ- குமாரசாமிஐயரால் பாிேசாதித்
வ - அண்ணாமைலபிள்ைளயவர்களால்
வர்த்தமானதரங்கிணி சாைக அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பித்
படத் டன் ெவளியிடப்பட்டன.
விபவ வ டம் சித்திைர மாதம்.
----------௨
சிவமயம்.
கணபதி ைண.

தி ெவண்காடெரன்

ம் பட்டணத் ப் பிள்ைளயார் ராணம்.

பாயிரம்.
வழிப கட ள் வணக்கம்.
ஒளிேம ந் தில்ைலவனத் ேதாங்கியகற்ப கவனெமான் ண்
ெறளிேம
களிேம ந்

மானந்த நி த்தமி

கண்டாற்,

நிைனந்தப ச் ெசல்வஞ் ேசர்க்குங்,

ம்பி கங் கனிகாட் ம் விண்

ைற கற்பக ம்ேபா

,

மளிேம ம் பட் னத் ப் பிள்ைள ரா ணம்ப கர்தற்களிக்குமன்ேற.
ம மகற்கு வழக்கிைசத்

வைளயல்விற்

1

மாணிக்கவணிகராகிக்,

கு மணிசூழ் நான்மாடக் கூடல் வ ெமா வர்மன் ட் குனிக்குங்கூத்தர்,
ெபா ண்மகனாம்வணிக

த் திரசன்மர்பிதா வ

ம் ெபா ள்வளர்த்தா,

ாி பதமாம் ெபா ள்ெசறித்ெதம் மகத்தினினி தி ப்பரா ெமந்தஞான் ம்.
சபாநாதர் தி.
பரஞ்ேசாதி த பான்ைமப் பதிஞானப்ெபா வகற் ம்
வரஞ்ேச மமரர்குழாம் வைளந் ள ெபான்னம்பலத்தம்
ரஞ்ேச ஞ் ெச ங்கடக ாியரசனம்பலத்

2

3
ரஞ்ேச

நட

ன்

ைடயபிரா ன பண்வாம்.

3

சிவகாமசுந்தாியம்ைம தி.
உலகெமலா மீன்ற ளி ெயா மைலக்குமகளாகி
யிலகுமயி ைளேயாற்கு மிப கற்கும் பா ட்
ைலயிைனய கன்னிைகயாய் கிழ்த்தெப ங்க ைணயளாந்
ெதாைலவில் கழ்ச்சிவகாம சுந்தாிெசந்தாள் பணிவாம்.

4

விநாயகர் தி.
இ நான்கு மதம்ெபாழி மி ள்ேவழமிாிந்ேதாடத்
தி ஞான மத ன்றாஞ் சிவேவத மகிழ்களி
ெப நாத
ந க்கும் ெபாிேயான்ற டனா க்
க ஞானமைலெதாைலக்குங் கற்பகப்ெபாற்பதம்பணிவாம்.

5

சுப்பிரமணியசுவாமி தி.
அ ட்சிவனா ர ண்மைலக்கும் பலமைலக்குமதிபதியாய்
ம ட்படவா யி ண் ம்வைரவயி கிழித்ெதாழித் த்
ெத ட் லவர் சிைறமீ◌ீட்டச் ேசவகெனஞ்சிைறயாய
வி ட்படலம்படச்ேசாதி ெயறிக்குமவன

பணிவாம்.

6

தி நந்திேதவர் தி.
ம
ல் ெசால்ெலா ேகா ம சமயக்ெகா ம்ேபய்கள்
ெபா
ல் ெசால் பவர்ேபால்வார் ெபாய்யாக
வித் த்
ெத
ல் ெசால் பரம்பைரயாஞ் சிவ தெலன் ைரயா
ய

ல்ெசால் ல ணந்தி ய ளா ங் க ள் ெப வாம்.

7

தி ஞானசம்பந்தசுவாமிகள் தி.
மணிவாயாற்றி மிடற்றால் மலர்கரத்தாற்றமிழ் ன்
மணியாக்கிப் னனா ம ந்தமிழ்நாெடனத்ேதான் ந்
தணியாத தி ஞானசம்பந்தர் பதம்பணி ம்
பணிவார்தம்பதம்பணி ம் பணிெயமக்குப் பணியாேம.

8

தி நா க்கரசுசுவாமிகள் தி.
கல்ேலாடம் ெவள்விடஞ்சூழ் காசினியினடக்குமைல
ெயல்லாமிங்கி ம் தா வின்பெமனவிைளயா ச்
ெசால்லா ச் சிவகதிையத் தித் மதித் க்கதித்தார்
பல்லா ம் கழ்நா க் கரசர்பதமலர்பணிவாம்.
சுந்தர

ர்த்திசுவாமிகள்

தி.

9

4
தல்வனார்பாைவயிட ன் கர்வானளித்*த ளி
யித தலாம்பரைவய தினிைம தரத்தா கர்வான்
திகுலாங்குேபரைன ந் ேதாழெனன ைடயாைர
மத றாத் ேத ம்வன்ெறாண்டர் பதம்பணிவாம்.
* இஃ

ெசய்ெதெனச்சமாயி

ம் ெசயெவெனச்சப்ெபா ள் தரல் காண்க.

10

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் தி.
நா ற் மணிக்ேகாைவ நடம்பயிெலம்ெப மாற்குத்
ேத ற் ம்ெபான்னிதழித் ெதாிய ேமம்படச்சாத்தி
வா ற்ற த தி வாசகம்ேபசினர்பாத
மா

ற் விைலயாக வணங்கு ம்யாம் வணக்கு ேம.

11

தில்ைலவாழந்தணர் தி.
சீரசபா நடம்பயி ந் தி வா ெரா நாத
னா ைறயா னந்த நட நாதைனேநராத னா
லாரணராந்தில்ைலவாழந்தணெரன்ெற த்ேதா ம்
ேப ைடயேவதாந்தப் ெபாிேயார்தம்பதம்பணிவாம்.
சந்தானேதசிகர்

12

தி.

*கண்ணிய மாயாேபாதக்கடங்கடத்திக்கணிவித் த்
தண்ணளியா
ள த் த் தன்ைனெயன்ைனத்தந்தனனால்
ெவண்ெணய்நல் ர்ெமய்கண்டான்ெமன்மலர்த்தாண்
சூட்
யண்ணலந் ேதசிதர் மலர்த்தாளங்கங்ேக பணிந்ெத வாம்.
*கண்ணியனவாகிய ெவன க்குறிப்

ற் ப்ெபயெரச்சப்ெபா ள் த கின்ற . 13

காைரக்காலம்ைம தி.
யாதமாய டல் ெவ ப்பினாேலாவிமல
ேராயா ேப டனாட் வந்ததனாேலாவிங்குச்
ேசயாயெவள்ளிமைலச்ேசர்வதற்ேகாெதாியா
ேபயானால்காைரக்காற் ெபண்ணணங்கன்னவட்பணிவாம்.

14

இயற்பைகநாயனார் தி.
விைனமாளவ ம் விமலர்ேவதியராந் ர்த்தற்கு
மைனயாைளக் ெகா த்தவர்தாம் வ ெநறியிற்றைடேநாக்கி
ைனவாளாற்சுற்றெமலா ற் வித்தேசவகனா
ெரைனயா

ஞ் ெசட் ைமயாாியற் பைகயாம்பணி றேவ.

ர்த்திநாயனார் தி
அைலயாழிவிடம ந்

மாலவாய த க்கு

15

5
மைலயாரங்கிைடயாமன் ம த்தனர்விற்றி ேவா ஞ்
சிைலயாரக்கரந்ேதய்த் த்தி வ ளாற் கரம்வளர்ந்
ெதாைலயாதெசல்வ

ந் ெதாண்டர

ப்பாம்.

16

அமர்நீதிநாயனார் தி.
மைறத ேகாவணெமான்றாமைனயாட் தைனயர்ெசல்வ
ைறெபா டா டேனறி க்கணனார்மிக்க ளால்
நிைறத மக்கட்டைளேய நீண்டவிமா னமதாக
விைற ரத் ப்ேபாந்தி ந்தாாிைணய த்தாமைரபணிவாம்.

17

க க்கம்பநாயனார் தி.
ஐம்ேம
யார் ன்ன ரன யராகிவர
ெமய்ம்ேம ந்தி வ கள் விளங்குவான்விளக்குத
ெமாய்ம்ேம ம் னல்வாராெமாய்குழலார் ைகத ந்த
ைகம்ேம ங்க க்கம்பர் ைகயிைணைகயாற்ெறா வாம்.
ேவ .
பட்டணத் ப்பிள்ைளயார்

18

தி.

அறிவாியெதா ெபா ணீ ெயான்றி

ந்ேதான்றாெயன் ம டங்காெயன் ,

தி றச்ெசய் ள் ெசய்தாராத னாலாதியந்த ெமான்றிலாைனச்,
சிறியெபா வினில் ம ெவான்றின்றி விளங்கிைனெயன் ஞ் ெசப்பியிப்பால்,
ைறயினி வதிசயேமவிைளக்கும் விைனயா ெமன ெமாழிந்தாரன்ேற.
ெமாழிந்தப நாற்ேகா யாெறண் ணாயிரேம

19

வின்மாைய,

ெபாழிந்தபலதத் வங்களி ட்படலங் கிடப்ப ெமன் ந்தி ள்ேள,
தைழந்தி நின்சைடெமௗ க்கங்ைகநங்ைகசிலம்பலம் ந்தடந்தாேளா ம்,
ைழந்தைனெயன் றதிசயித்தாரவைர
ெயன்சிந் ைதயிற்பாட்

ைழவித்ேதேன.

20

பாயிரம்
அைவயடக்கம்
ஆனந்ைதெய

ங்கணிைகயணியவணிமணிக்கடகமளித்தநாதன்,

நந் ஞ் சைடக்கரந்தவணிக
லீனந்தம த

வி ங்க

காெவண்காடர்வணிக

ப்ெபா ந் மாேபா,
வி ங்கமானா,

ாியானந்தப்ெபாிேயார்தம் கழ் கழெவன் ன்ெசா ன்ெசாலாேம.

21

6
வாதைனேயாாிரண்

மறமன்

தவ

ேபதைமதீர்பட் னத் ப்பிள்ைளெய

ன்னிைழத்தார்மறங்கணீங்கிப்,
ெமா ெபாிேயார் பிறங்குஞானக்,

காைதயிைனப்ெபாிேயா ஞ் ெசாலக்ேகட் ங் கிைசக்கின்ேறன் கடன்ஞாலத் ,
ேளதமிலான்ெறாழிைலந்

மா யிர்கள் ாிவார்கெளன்றல்ேபா

ெவங்கதிராயிரம்பரப் மாதவ

22

மளக்க ஞ் சூழ்வியன்ஞாலத் ச்,

சங்கரன்றன யாைரப் கழ்ந்திடல்

சைன ாிதல்த க்கவாற்றிற்,

ெபாங்குநலம்ெப வெரனவாரணவாகமம் கன்றெபாற்பினா
பங்க றா ெவண்காடர்சாிதம ேயனிைசந்
இன்

ம்.

ம்,

பகர்ந்தவாேற.

23

ெமா வைக வைக ெவண்காடர்குலவணிகாின் கூற,

மன்னியநல்லறிஞர் சிலர்பரந்தகைதயிைதத் ெதா த் வகுத் க்காட் ,
ெமன்னெவழிற்

ாி

ங்கைலஞரறி

ெநறியிைசத் ளன்யான்,

ெபான்னைவயி னி த்தமி ெமா த்தென ம் கழாகப் கலலாேல.

24

னி ம்பதஞ்ச
தலானெபாிேயார்தம் கழ் ராண
மிலகியவாமவர்க்கு னங்கதியைடந்ேதாரளவிலவாியற் ராணம்
பலபலவாமைவேபாலவ வன மவ்வண்ணம்பகரலாகும், கைலவட

ல்

ெசால் ெலன் ெசால்லாவி ெலன் கதிக்கைதகள் கழறலாேம.

25

மகவான்பட் னம்பைடத்தவண்ைம தி ெவண்காடர்வாழ்ந்த வாய்ைம,
யகலாம ைடம தனாங்கவர்பாற் சி வெனனவைடந்தேநயந்,
திகழ்ஞான பேதசம்ைவத்தவழி தி விைசப்பாச்ெசப் ஞ்ெசப்பம்,
கேழாங்கு ெமாற்றி
பாயிர ற்றிற் .
ஆக - தி வி த்தம் - 26
-------------

ற்றி ங்க மான

ம் க

ற்ேறன்.

26

7
1.

ம் கார்ச்ச க்கம். (1-28)

ெசங்கரங்கால்விழிவதனந் தி நாபிெயண்கமலம் ேசர்ந்தாேன

,

ெமங்க
மா தயேகாகனங் ேகாயில்ெகாண்டங்கி க்கும்ெபான்மான்,
பங்கயம்ேபானீங்காம
க்கின்றகாவிாிப் ம்பட் னத் ப்
ங்கெமா
ெபான்

சற் ைரக்ேக

த்திதங்ெகாண் ட ெமா மாப் கன் ளாேர.

1

லகம் ரந்தி க்கும் ரந்தரன்வாழ்பாிேமதம் ாிந்தேகாமா,

னன்ைனெப ம்

லகில ஞ்சாயாவனஞ் ேச ம தநாதன்,

றன்ைனய ச்சைன ாியத்தினந்ேதா ம்ேபாய் மீண் வ ந்தன்ைமதீர்ப்பா,
ன்னிெந ஞ்ெசங்ேகாட்
வந் சிவக்குறிெசறி மிட
னந்த

ெவள்ளிமைலப்பிடேரறி வந்தான்மன்ேனா.
தலாச் ெசட

மணிச்சாைய ெயவ்வயி

மட் ந்ெதாட்டா,

ெமறிப்பெவறிந்தாஃதாற்றாமற்,

சந்தத ந் தாைழமணங்கமழ்ேசாைல வளநா த
றந்திட ன்னினன்

2

ங்ேகாயிற்,

ன்ேபாலாயிரந்தாமைர ைர ந்தடங்கணாேன.

3

அவ்ேவைலமைலவிமைல றத்ேதா க்கூெவன்றமைலகாட்டச்,
ெசவ்ேவளீன் றி மி ங்க நாயகனன்னவென த்தல் ெசய்யாவண்ண,
ெமய்வா ங்க ைணெசய்ய

ன்ேபாலச் சினகரச் சீர்விளங்கச்ெசய்தா,

னிவ்ேவயினிளந்ேதாளி கூெவன்றெமன்ெமாழியாெள
வாசவன் சாயாவனத் ளிைற
ேநச ற லகி

ம் ேப ற்றாள்.

4

ைசநிைறேவற மகிழ்ந்ெதஞ்ஞான் ,

ள்ளவணிகெரல்லாங்கு

தைழப்பெந

தைழத்தான்,

காசினிசூழ்ேசாணாட் ற்காவிாிப் ம் பட் னப் ேபர்கண்டான்மண் ந்,
ேதசுத நாற்பத்ெதண்ணாயிரநற்கு

* ரவச் ெசய்தானன்ேற.

5

கு விரச்ெசய்த ஞ் சாயாவனத் க்ெகா ம்பவளக்குன் க்ெகன் ம்,
ப

க ம்ெப ம் ைசேயாவாமனடாத்தி வி ம்பண் மன்றி,

ய க

ைறபல்லவனீச் சர தலாமாைலய மவ்வாறாகி,

ெந

விளங்கி ம்ெபா ட்டாெமன்பாின்ப

ல் பல நிரப்பினாேர.

6

8
விண்ணவர்ேகாமானைமப்பாற் கு வி

ங்கசங்கமங்கள் விைழந் நா

ந்,

தண்ணம ம்ெப ம் ைச யியற்றியிகபரமிரண் ந்தமக்ேகயாக,
மண்

லகி ந்நகர மிைழத்தவன்ேபான்ம ந்த ெசல்வமலர்ந் வாழ்ந்தா,

ெரண்ணவ ம்வசியதன்மந் த மாறாதி னிதி ந்தங்கியன் ளாேர.

7

ேவ .
எண்ணியசீரறம்ெபா ேளா ன்ப
வணிகர்குழாங்
கண்ணிய ட் ன்ப ேமற்காண்பாராயினிதமர
வண்ணியேபரற தனான்கைடந்தவராம் ெவண்காடர்
ண்ணியனார்பிறந்தபதி ம் கார்ப்பட் னேம.

8

காிகாலன்ெப வளவன்மகள்ேகள்னன்கடல் க்கான்
றி ேவேயெவனவைழத் த்திைரக்கரத்தாற்றரக்ெகாண்டாள்
வைரேகழ்வன் கலேநாக்கிவ மள ங்கல்லாநாள்
ைரதீரப்பிறந்தபதி

ம் கார்ப்பட் னேம.

9

வன்னிமடப்பளிேயா சான்றாகவரவைழத்தாள்
பன்னியகாவிாிமணல்வாய் பாைவையநன்ேகஅவென ங்
கன்னியர்கெளா ம்ேபாகா ைரகைரயாவைககாத்தாள்
ெபான்னைனயார்பிறந்தபதி

ம் கார்ப்பட் னேம.

10

கூவ ற்ேபாய்மாற்றாள் குழவிவிழத்தன்குழவி
யவ ன் ழ்த்ேதற்ெற த்தாளயல் ேநாக்கம்ேவெறன்றால்
ேமவினாள் குரக்கு கம்
ைடேயான்வரவி த்தான்
வின்ேமற்பிறந்தபதி

ம் கார்ப்பட் னேம.

11

ற்றாத ைலயி வர் த் வண்டவாவி த் ப்
ெபற்றாற்றாமாண்ெபண்பிறர்மணஞ்ெசய்யாவண்ணஞ்
ெசாற்றார்கள்பிறந்தெபண்ணாயகைனத்தைலசுமந்தாள்
ெபாற்றாமம்பிறந்தபதிேபாம் கார்ப்பட் னேம.

12

கன்னிகர்ேதாட்காைளயர்ைகக் காேச ங்கற் ைடேய
ெனன் ெமா மைனத்ெதா ம்பிேயைனயர் கற்பா ைரப்பார்
நன்னகரத்தியற்ேபாமனதிெதனத்ெதற்ேககும்
ெபான்னி ைடப்பைடத்தவள்வாழ் ம் கார்ப்பட் னேம.
ேவ .

13

9
யேலாங்குஞ்ைசயகிாிப் றத்தில்ெவண்காவிாிப்பர்நகன் றத்திற்ேபாந் ,
வயேலாங்குஞ் ேசாணாட் மண்

யி ண் ன் றேவாமா

க்ேக

,

மியேலாங்குமைனயாகவி ப்பதற்ேகாகடலாட ெவண்ணிேயாதன்,
னயேலாங்கும்

ம் கார்ச்சங்க கத் ைறயாகி யமர்ந்ததன்ேற.

இன்னெபான்னிமன்
மின்

மணிக

மைலக்காரகி

ம் ெபான்

பன்னாியபலவள

14

மார ம் ேபாாிபத்தின் ேகா ,

ஞ்ெச ந்ேத

ங்ெகா ங்கனி ம் விைரெமன்

ம்,

ங்காவிாிப் ம் பட் னத் ப்பரப்பவாங்கி,

யந்நகரங்கடல்வளத்தால் யாவ க்குமள்ளியள்ளி யளிக்குமாேலா.

15

டக்கியபாடகக்குனிப்பிற்பற்பலதீவினிற்ெபா ள்கள் கந் நீந்தி,
ெய க்குமணிநாவாய்கள் நாவாய்கள் கலாிதா ெமழிற்பட்டாைடத்,
டக்ெகா களைசயவிைசக்காேல கவடந்தள்ளத்தள்ளாடாம,
னடக்கமிடத்தி ந்ேதறிற் ெபாற்ேறவெர ந் த ளனாட்டலாேம.
ேபாற் மளகா ாி

ய மமராபதி ம்

16

ம் கார்க்குத்,

ேதாற் ைற மா ெபறாேதக் க மாற்பானாதேசாதிநாத,
ராற்ற டங்ெகாண்

ந்தார்சிவஞானெவண்காடரமர்ந்தாரன்ேனார்க்,

ேகற்றநிைறகுேபரைன ம்வச்சிரவாளைன நிகாிைசக்ெகாணாேத.
ெசய்யநிறப்பவளவல்
ைமய

ம

மணிகண்டெமண்ேடாட்

17

ந் ேம ,

ைறபல்லவனீச்சர மவிர்வாிபிரசவ தமாந்தி,

ைமய ைசத்ேதனளிக்குங்குளிர்ேசாைல நிைலம யவளமாடஞ்சூழ்ந்,
ய் ெநறித ஞ் சாயாவன

மவன் ேகாயில்க

ெமாளி மாேலா.

19

ெவள்ளிமைலெபான்மைல மணிமைலகள்ெவண்காடர் ட் னிட்ட
ெமாள்ளியேசா தியாிவைர யாட்ெகாள்வானாளாகி வந்தவந்தாற்
ெறள்ளியராம்வாக்கிவர்க ளேவ மிங்கி க்கச்ெசய்தார்ேபா ம்
ள்ளிெனா மைலேசாைல ேவதெவளிமைல சாைலப் ம் காேர.

19

ெகாள்வார்தம்ேபேராைத ெகா ப்பார்தஞ் சீேராைதகுளிர்சங்கீன்ற,
ெவள்ளாரக்க ங் கட ேனாைதயிைனவி ங்கியி விசும்பிேனாங்கு,
ள்ளா ஞ் சி

திபலசாதித்ெதாழிேலாைத ெயாழிவிலாவாம்,

ெபாள்ளாதநாகமணி யங்கெடா ம் விளக்ெகாளி ம் ம் காேர.

20

10

நாரதனாாிைசமடந்ைத யிைசய தஞ் ெசவிவார்ப்பநயந்
வாரணங்குந் ைண

ைலயா

ேகட்ேபான்,

ப்பசிவாராதி க்கும் வண்ணங்கண்ணிச்,

சீ லகின்மானிடமாமகளாகப் பிறக்கெவனத்ேதவர்ேகாமான்,
ேபாாிையந்த சாபமிடமாதவியாயவள் பிறந்த

ம் காேர.

21

ெதய்வமகள் மானிடமாமகளாக மானிடப்ெபண்ெடய்வமாகச்,
ெசய்தவன் வாசவெனன்னக் கண்ணகிைய விமானத்திற்ேசர்த்தியன்னாட்,
ய்யகணவைனச்ேசரச்ேசர்த்தினன்
ெபாய் ைரயாமாந்தர்க

மி ம்

ன்

ள்ளமா ைறந்தவாறாம்,

நிைறந்ேத ம்

ம் காேர.

22

ேவ .
ெந ங்க ங்ேகாட் ப் ன்ைனநிைறந்த ங்ெகாத்திற்ெசந்ேதன்
ப ங்க ந் ம்பிமந்திப்பாட்
ம் ெபான்னிநாட்
ெளா ங்கிைடமடந்ைதமார்க ண் ெகாண்டா ந்தண்ேடன்
வி ம்பாிெசன்னக்கானம் விைளப்பராம் ம் காேர.

23

ெதாக்கார்மின்னித் ன் ஞ் ேசாைலசூழிடங்கேடா ம்
க்குறாதீயமாக்கள் கும் னற்ெபான்னிநாட் த்
திக்கலாம் க நல்ேலார் ெசல்குவார்மல்குவாராய்த்
தக்குளாரல்லார்ெபால்லார்தாம் கார் ம் காேர.

24

கன்ென ங்குன்றந் ன் ங் க கமழ்குறிஞ்சிமான
ெநன்ென ங்குன்றந் ன் ெந நிலப்ெபான்னிநாட்
மின்ென ங்குன்றந் ன் மின்னிைடமார்பாற் ெகாங்ைக
ெபான்ென ங்குன்றந் ன் ம் ண்ணியப் ம் காேர

25

ெவளிதங்கும் ெவண்ெணற்ேபார்கள் விண்ணளப்பனேபானண்
மனிதங்கி ர ஞ்ேசாைல யாைலயம்ெபான்னிநாட்
ெமாளிதங்குசங்கினார ேமாங்கு ங்குவாலெமல்லாம்
ளினங்கள்ேபான்

ேதான் ம் ண்ணியப் ம் காேர.

26

ேவ .
காேரா ங் களிற்ேறா ங்கடற்றிைரவாம்பாிேயா ந்
ேதேரா ங்கலத்ேதா ந் ேதவர்கள் ெசல்வர்கேளா ம்
பாேரார்க ைள
வார்பைடக்குழாெமனப்பகர்வா
ராேராவிந்நகர் கழ்வாரளந்தறியா வளந்த ேம.

27

11

இந்நகர்ேபாெலந்நக மிவ் லகத்திைடக்காேணம்
ெபான்னகேராெவனிலந்தப் ெபான்னகர்வாழ் ரந்தரேன
மன்னிய வினிற் ேபாந் வளம் பிறங்கவைனவித்தா
ெலந்நக ம்

ம் கார்க் ேகற்றமிைணயிலவாேம.

28

ம் கார்ச்ச க்க ற்றிற் .
ஆக--தி வி த்தம். 54.
_______________________________
2. ஆட்ெகாண்டச க்கம் (54 -192 )
மைடம தந ம் பழனங்க ம் க

ம் ெப ஞ்சா வளங்கேளாங்கப்,

ைடம தவனஞ்சூழத்தவமியற்

னிவர்குழாம் கழ்ந் ேபாற்ற,

விைடம தி

ந்தபிரானி ங் க ைணத்திறம்பிறந்த வியல்பினாேல,

பைடம தந்தரவளெவண்காடைர யாட்ெகாண்டெதா பாிசுெசால்வாம்.

1

ேவ .
ெபான்னிலங்கிய ம் கார்ப்பட் னந்
தன்னின்மன் ந் தைலவர்கைலகளாற்
பன்ன ம் கழ்ப் பட் னத் ப்பிள்ைள
ெயன்

மிக்கு நாமமியன் ளார்.

2

க ைணயாளர் ெவண்காடெர ம்ெபயர்
ம வினார்மணிவண்ணனின்வாழ் குவார்
ெபா விலாச்சிவ ண்ணியநண்ணினா
ாி விசும்பினமர ெமண்ணேவ.

3

கலங்கெளண்ணில் கட ைடேயா வ
நிலங்கள் க்கு ெந ந் ைல நீணிதிக்
குலங்கள் ெகாண் குலாக்ெகா மீள்குவ
வலங்களாயிரமாயிர ெமன்பேவ.

4

கா மின்னைவகற் ைடமாதாரார்க்
காணியாங்கலமாயிரெமன்பரால்
வாணிேகள்வன் வகுத்ததன்றிச்ெசல்வ
நீணிலா

நித்தனளித்தேவ.

5

12
கற்பகப் ெபயர்க்காம தா
ம்
ெபாற் நீ ய மணிச்சங்க ம்
நிற்பகற்பக ெவண்காடர் நின்றதா
மற் தத் தி ெவண்காட தாகுேம.

6

அரச மிவர்க்கஞ் சுவர்ெநஞ்சுேள
பரசுபாணிப்பைட ைடப்பண்ணவன்
விரதநிற்கும்விற ைடேயாெரன
ரசு ம் ரசும்

ழங்கும்மேரா.

7

ன்றிேறா
மணிவாெளாளி
குன்ற ல்
யர்குழாங்க ந்
ன் ெமன் ந் ெதா கடன்ஞாலத்
ெளான் மீங்கிவர்க்ெகாப்பல ெவன்பரால்.

8

ேகா ெசங்கதிர்கூ
தித்ெதன
நீ ேசாதி நிமலைரப்பா தற்
கா மன் வந் தங்குாித்தங்குாித்
தீ ெகாண்டங் கி க்குமியல்பினார்.

9

கற்றகல் வி ங்ேகள்வி ங்காண்குறிற்
குற்றமின்றிக்குணங் ெக ெகாள்ைகயார்
ற் மீங்கிவர் நன்குெமாழிகுவார்
ெசற்றேம ஞ் சிவன யார்கேள.

10

சத்தியாங்கு சம் வின்றாண்மனம்
ைவத்தெசல்வ மண்ணினமக்குறா
ய்த்தெசல்வ
ள்
ள்ளத்தராய்
வித்தகத்தர் விளங்குமந்நாளிேல.

11

ேவ
மஞ்சு சூழ்தரத்ேதன் ளிப் ந் ணர்வயங்கச்
சஞ்சாீகங்கள் சஞ்சாித்திைசத் தமிழ்தைழக்க
வஞ்ச த்தமர் னிக்குழாமாரழேலாம்ப
வஞ்சமில்லரன்வாழ்வ ம தமாவனேம.
அவ்வனத்திைடம திடத்த
க்ெகா சீர்ச்
ெசவ்வியானந்தத்தி ப்ெபா ளி ப்ப ெதளிந்ேத
யிவ்
க்ெகா தி ப்ெபா ளி ப்பெதன் ணராப்

12

13
பவ்வநான்மைறயைவவேலாெரங்ஙனம்பகர்வார்.

13

அப்ெபா ட் கு
ெகாண்டானிழற்க விச்
ெசப்பவவ்
னிவர் நால்வ
ளந்ெதளிந்தா
ாிப்ப க்கலாற்ேறவ ள் யா ேமயறியா
ெராப்பிலப்ெபா

ெகாள்ளாெதன ைரப்பார்.

14

அந்தமாந்த ங் கண்ட ங்கதிவிதியைடயச்
சந்தாமாவி ங்கப்ெபயர் தாங்குெசஞ் சைடேயான்
சிந்ைதயன்பினாற் டவியிற் ெசறிந்தமானவர்கள்
நத் வானவர் ேபாற்ற ற்றி க்குமந்நாளில்.

15

ஏகநாயகனாகிய தன்னி த்தி த்தா
ளாககூன் காலங்க ம் ைசெசய்த ள்ேவான்
*மாகநாட ம்பணி சிவமைறயவன் வறிேயான்
ேபாகமாக ம்

ங்கதி குத்த ம் கழ்ேவான்.

16

மைனவிேபாயவன்றனிைமேயான் மனங்கவன்றி ப்ேபா
னினியமாமைனயாட் ையப் ெப ம்ப ெயண்ணிப்
னிதநாதைனப் சைன
வினிவிற்ேபாற்றிக்
கனகமீந்த ேடாைகபாகாெசனக்கழ ம்.

17

அன்பினிற்பிாியாதவள் பாகெவன்றன்ேனா
னன்பினிற்பிாியாவைக ய தினமிரப்ப
வன்பினிற்கன்பனாகியவ தனாத னா
லன்

க்ெகா

வ வதற் கிைசந்தன ன ளால்.

18

அன்னேவதியற்க ந்தனமளிப்ப ங்களிப்பா
ன்ன்றீர்ந்தெவண்காடர்க்குக்கதியளித்திட
மன்
கத் ேளார்கண் வாழ் ற
ெமன்ைனயா

ைடப் பரம்பரெனா வ ெவ த்தான்.

19

ம தவாணெனன்ெறா ெபய லெகலாம் வ த்தப்
ப வெமண்ணிரண்டாண் ைடப்பண்ணவனாகிக்
க தி ங்கணிற்காண்பி ங் ேகட்பி ங்கலந்ேதா
குமன்பினன்றன்ைனத்தான ச்சைன வப்ேபான்.
எ

ெமன்கணக்கியாைவ மறிபவ ன்னன்

20

14
ம விளங்ெக த்தாணியாத்திாித் வாண்மலர்க்ைகப்
ப தில் த்தகத்ேத நீேடெடனப்பாித்
மழகு ன்றிவன்யாவெனன்றி யாவ மறிய.

21

பிட் வட்டவான் கட ைடப்பிறந்தகாரால
மிட்டபிச்ைச ேவட் வன்றைச ேசந்தனாாீந்த
கட் மட்டவிழ்ேபால ெவண்ேசா ைகக்ெகாண்
ட்டநின்ற தாட்டாமைரப்

மகள்

ப்ப.

22

வந் நம்பிவாழிடவைகயிைடப் க்குமிக்க
கந்தமார்க க்ைக
கண்ணியன் கனிவா
விந்தவார
ண் டச்சுைவக்கறியீக
வந்தணாளெவன்றைறத

ம்

சுரனைறவான்.

23

அ சுைவக்கறிய
நின்வாக்கினாலறிந்ேதம்
ந ைமேமவிய சி வேகெளனவிைறநவின்றா
னிைறவணங்ைகயிலன்னமங்ேகாாிடத்தி த்தி
ைற மில்லற நங்ைகெயங் ேகெயன ைரத்தான்.

24

ேபான் லாவியெசஞ்சைடப் ராதனன் கல
வன்னேவதிய னியம் வா னம மில்லறத்தாள்
மன் நாயக லகுளா ெளன் ைரவைரய
வின்

ம்ேவெறா கன்னிையமணஞ்ெசய் ெரன்றான்.

25

ேவ மிங்ெகா கன்னிையேவட்பதற்கன்ேனான்
ேப காண்கிேலன்வ ைமெயம்ேப ெறனப்ெபற்ேற
னாறணிந்தவர்தி
ளமின்னெதன்றறிேயன்
ேற மன்னவர் நிைனப்பேரற்றி ெவலாஞ்ேச ம்.

26

என்றவாய்ேமாழிேகட்ட ெம ந்திளங்காைள
நின்றதாய்தமெரான்றிேலனிக ெமப்ெபா
ெமான் ேலாகத்திற்ெறாழிெலலாம் வல்லைம ைடேய
ெனன்றைனக் ெகா விற் நீர்வ ைமதீர்ந்தி
ெசாற் ேளெனனப் சுரனின ளந் ளங்கிக்

ர்.

27

கற்றகல்வியான் ேமல்வ வனமனங்க தி
யிற்ைறநா ைனவிற்பேனல் விைளவதிங்ெகன்ேனா
பற்றிேலனின்னகாாியம் ப ெதனப்பகர்ந்தான்.

28

15
ப தைடந்தி ற் பாிகாித்திட ெமன்பார
ம்வல்லவெனவ்விடத்தியாைவ
ப்பா
ென
மாவண மீங்கிவர்க்கண்ெடனவிைசத்தாற்
ெறா

நீதியாய்

மிவ்வணந் ணிேவ.

29

நீதியின்றி சி வநீ நிரப்பியவார்த்ைத
ேவதியர்க்குழாமரசராேளவேலார்வினவிற்
றீ ெசய்குவார்ைவகுவார்சி நைக ெசறிப்பா
ராதலா ைவ தவிர்தேலயறெனனவைறந்தான்.

30

அஞ்சைலயநீர்விைலக்குறவிற்பேதயழகா
ெலஞ்ச ல்ெபா ட வதற்கிைசந்தியானிைசத்ேதன்
வஞ்சமில்லேதார் ண்ணியெமன் ழிவ மாற்
ெசஞ்ெசாலாெமனப் ண்ணியன்ேறற்றிடத்ெதளிந்தான்.

31

ெதளிந்த சுரனாவணம்பழம்ப த்தீட்
விளங்கநல்கிேனான்றைனக்ெகா ேகாயி ண்ேமவி
வளங்ெகாணாதைனவிைடெகாண்
ம் கார்ம வக்
களங்கெமான்றிலான்படர்ந்தனன் காவதமேநகம்.

32

சுந்தரப்ெப மாைணயினார்க்கு ன்சுடர்ப்ெபான்
றந்தவள்ளிேயானவர்குலத்தைலவரா ெமா வற்
குய்ந்திடப்ப க்கா சளித்தவனிவ டன்ேபாய்
நந்த ல்லவாந்தமனியமீகுவானடந்தான்.

33

சங்கவான்றமிழ்ம ைரயிற்பாணனார்தமக்குத்
ங்கமாகியவாெளனவிந்தனஞ்சுமந்தா
ாிங்குமாங்க ேபான்றனராட்ெகாள்வாெனண்ணி
யங்கவா யிர்யாைவ ம ைம ம யா ைடயார்.

34

க்குளாாிலர் காெர ம்பட் னப் ைடேபாய்
மிக்கநீதியால்வாழ்வணிேகசர்தம் திப்
பக்கேமவிைலபகர்ந்தனர் பகர ம்பாிவாற்
ெசக்கரஞ்சைட

யவர யவர் ெதாிந்தார்.

மைறயவன்றைனயிைறயவன்றைனவரவைழத் க்
குைற றாதெவண்காடர் ற்காரணக்குறியா
ைற மீங்கிவனிடத்ததிசயெமன்ெகா ைரயீர்

35
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நைற லாவியவிைடம

ைடயநாயகேர.

36

இயம் மம்ெமாழிக்ெகதிர்ெமாழி யிவர்ெசாலா ன்னர்
நயம் ணர்ந்தவாளாயவனலங் ெகாளநவில்வான்
வயங்குநன்மணியாைவ ம்விைலநிைலமதிப்ேப
னியங்குபற்பலெதாழிற்குமீங்ெகனக்கு ேநெரவேர.

37

எ மவன்றைனமகிழ்ச்சியாேனாக்கி ெயம்மிடஞ்ேசர்
வனமறாமணி விைலமதிப் றாத மதித்தா
லைனயவன்ெசான்னெதாக்கு ெமன்ற மணியளித்தார்
னிதவாண்மணிமதித்தனன்பின்ன ம் கல்வான்.

38

நவமணிக்கணவிலக்கணமியாைவ நவில்ேவன்
கவ ெநஞ்சிலாத்தைலவர்நீரன்ன காணத்
தவமியற்றினீர் ன்னேரதி ெவலாந் தைழப்பப்
பவமகற்ற ம் ெபற் ளீரறிெவனப்பகர்வான்.

39

ேவ .
பார்க்கவ னிவன்ெசான்னப வலாசுரன்றவங்கள்
சீர்க்கேவெசய்யச்ெசய்யச்சிவனவன் ன்னர்த்ேதான்ற
ேவர்க்கின்றதவங்கணன் ேவண் யெதன்ைனெயன்னத்
தார்க்ெகான்ைற ெமௗ யாைனவணங்கு சாற் கின்றான்.

40

என் ைடவ வெமல்லாமினமணிவ வமாக
நின்ன க ைணயாேலய ள் ெகனநிமலனீந்
ன்னேரமைறந்தபின்னர் ைனவலாசுர ம்ேபாந்
பன்ன மகவான்யாகப்பசுெவனத்தயா * ன்வந்தான்.

41

வந்தவப்பசுைவப்பற்றிவச்சிரா தத்தினாேல
ய்ந்திட ாிந் ெகாண்ட
ப்பிைனவிண்ேணா ண்ண
ெவந்தவவ்
ப் த்தப்பி ழ்ந்தனவித்தாய்மண்ேமற்
சிந் விற்ெபா ப்பிற்றீவிற்சிறந்தநாட் னிற்பரந்ேத.

42

விைளந்தனமணிகளாகவிண்ணவர்மண்ேணார் ண்பார்
வளம்ப ெவற்றி ரவலாசுர டல ெமான்பான்
களங்கமின்மணிகளாகிற் னிதேமகாண்மிெனன்ன
விளங்குலககுபகாரத்தால்

ந்தனன் நிதமாக.

43
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மன் ேளயா ெமங்கண்மாணிக்கக்கூத்தானார்க்கு
நன்றிெசய்வார ேம நவமணிவிழாவிற் ண்பா
ெரன்றி ற்சங்ைகயிங்ேகனிைவதாிப்பவர்க்கு ெவன்றி
ெயான்றிய ரஞ் ெசல்வேமாங்குெமன்

ைரக்கு

ேல.

44

மலரணிமாைலேமலாமணியணிவண்ணமாைல
விைலமணித்தாைரப்பற்றமாணிக்கமாைலேமலாம்
பலெமனவாகமத் ம் பகர்த மாதலா
மிலகியமணிகேடவர்யாவ ம் ணலாேம.

45

ஞாயி மாணிக்கங்ேகாேமதகந்திங்களாரம்
வாய்வயி ாியஞ்ெசவ்வாய்வளப்பவளமாகு
ேமயவன் தனிற்பச்ைச வியாழமாம் ட் பராகங்
காய்கதிர்ெவள்ளிவச்சிரங் க ஞ்சனிநீலங்காேண.

46

பசுெவன் வயிரம்பல் பனி த்தங்கு திேயாதில்
வைசய தி மாணிக்க மயிர்வயி ாியங்கண்
டைசபவளங்கணீலந்த ம்பிச்சுபச்ைசெமச்சு
நிசகவம் ட்பராக நிணங்ேகாேமதகெமன்றாேம.

47

வயிர த்தந்தணாளன் மாணிக்கம்பவளம்ேவந்த
னயம
ட்பராக நல்லேகாேமதநீதி
வயவயி ாிய ன் ம் வாழ்
வணிகனாகு
மிய

ைடநீலம்பச்ைச யிரண் ஞ்சூத்திரனாமன்ேற.

48

ப கமஞ்சனக்கற்கூட் ப்பதிெனா மணியாச்ெசால்ப
மிம்மணிக்கு க்குணப்பிாி ஞ்ெசால்வாம்
வ
ப க த் ைவத்தசாத் விகமாமால்
வி

கிர்மாணிக்கங்ேகாேமதகமிராசதம்ேம.

49

அஞ்சனக்கல் நீலமா ந்தாமதமாகு
ெமஞ்சில்சாத் விகத்ேதா மிராசதங்கலத்தல்வச்சிர
மஞ்சு
ட்ப ராக மணிவயி ாியமாகுந்
தஞ்சராசதங்கலந்தசாத்விகம்பச்ைசயாேம
நவமணியர்ச்சித்தற்கு ந மலர்ப் ைனதல்ெசால்வாந்
தவறின்மாணிக்கத்திற்குத்தாமைரப் த்தாிக்க
வைகயா த் க்ேகா ெமாண் சி ெசண்பகப்

50
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சுைவப பவளம்பார்க்கிற்கம ஞ் ெசவ்வல் ப் ேவ.

51

மரகதங்காந்தம் ட்பராகமல் ைகப் வச்சிர
ைரத நீாிற் த்த ◌ாறிதழ்த்தாமைரப்
க நீலங்க விளங்ேகாேமதகங்கம ங்காவி
திைரவயி

ாியப் த் ேதம்ப

ெவண்மந்தாரம்.

52

யநனிலத்திெலாத்தசுத்தபீடத்ைதைவத்
ேமயவப்பீடமீ ெவண்படாம்விாித் ைவத் ப்
பாயவப்படத் நாப்பண்ப மராகத்ைதைவத் ச்
ெசயவாதவ

திக்குந்திைச தற்றிைசகேடா ம்.

53

ேகாேமதநத்
த் க்குளிர்வயி ாியஞ்ெசந்
◌ாேம பவளம்பச்ைச சுந்தரப் ட்பராகம்
யாேம வயிரநீல ெமண் ைசவலஞ்சூழ்ைவத் ப்
ேமவ ன்னஞ்ெசான்ன வினாற் ைசெவய்வார்.

54

ேதான்றியவயிரெமன்றெசால் க்குப்ெபா ெளன்ெனன்னின்
ன் ேலாகத்தி ள்ள ைற ேலாகங்கெளல்லாங்
கீன்றைவ ைளக்குந்தன்ைனக்கிைளபைட ைளயாெதன்
மான்றவிச்ெசய்ைகயாலப்ெபயர்ெபற் ேம

மாேம.

55

ஒ வலாசுரன்றதீசி டெலன்
ழ்ந்தேதச
மரதனநாெடன்றாகுமத்ேதசங்ெகளசலாதி
வ மதி தித்தவச்சிரம்வாைகப் நிறத்தவாகும்
ைடக ங்கத் தித்தவயிரம்ெபான்னிறத்தவாேம.

56

மாதங்கேதசவச்சிரமல் ைகமலாின்ேமனி
பீதஞ்ேசாிமயெவற்பிற்பிறந்தன தவளேமனி
தீதங்கின்மாராட்டத்திற்ெசனித்தனசிவத்தேமனி
ேயா ஞ்சவ் ரேதசத் தித்தனகாியேமனி.

57

ேபசியெபௗண்டரத்திற்பிறந்தனகுவைளேமனி
ேயாைசேயமக்கேதசத் தித்தெபான்னிறத்தவிப்பால்
சியவாைகவாைழ ங்கி ன் நிறத்த
மாசிலாவச்சிரங்கட்கச்சுதன்ெறய்வமாேம.
ஓரமாறாய்ெவ

த்தவயிரத்ேத ம்பர்ேகாமான்

58
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பாாியபசுவின்ெகாம்பிற் பலநிறவயிரங்கூற்றாங்
கூர ள்ளிலவம்ேபா குலாவியபலாசம்ெபாற் ச்
சீாியவயிரத்திற்குத்ெதய்வமிவ்வா ேம.

59

ேகாங்கலர்நிறஞ்சிறந்த குைற றாவயிரத்திற்குத்
ேதங்கியநாராஞ் ேச ந் ெதண் ைரவ ணனாகு
ேமாங்கு நீர்நிறவச்சிரத்திற்ெகாளிெகாள்ெவண் ங்கட்ேடவன்
பாங்கு ேகாபேமனிவயிரத்ேத பாிதித்ேதேவ.

60

தீநிறவயிரத்திற்குச்ெசய்யதீக்கட ட்ெடய்வ
மானவிவ்வயிரத் ள் மைமந்தநாற்குல
ண்
வா
ப கம்பா
யற்கண்வாைழக்கு த்
நீனிைறகார்வானத்

நிறமணிமைறேயாராதி.

61

வயிரங்கணான்குமந்தவ ணத்ேதாரைடவிற் ண்பார்
ெசயிெரான்
றாவிவற் ட் ெசங்கதிர்வயிரஞ்ெசப்பிற்
பயி
விைலமதிக்கப்படாத்திற்பணிகள் ணார்
தயிாியஞ்ெசல்வமாேராக்கியந்த ந்தாிக்கலாேம.

62

அரசர்தெமௗ ேம மணிெயாணாவரசிமார்க்கு
ம வியதா ப் ணில்வயிரத்தாற்பண்ணெவாண்ண
பர மிவ்ெவான் மன்றிப்பற்பலவயிரத்திற்கு
மி ைமசூழ்குணங்குற்றங்களின்

மிங்கியம்ப

ற்ேறன்.

63

* வன்றி தாைரசுத்தி ேநாய்ைமயிந்திரசாபம்ேந
வந்தி பலைகயாங்கேணாக்கிய ெவண்ேகாணங்க
ளவந்தவிரா ேகாணைமந் ேகாணங்களாக
நிவந் ளகுணங்கேளழா நிகழ்த் பமணி

ல்வல்ேலார்,

64

குலவியதாைரேக ெகா ந்தாைரம ங்கல்கீற்
மலெமா காகபாதம் வ
ைளபிளத்தல்விந்
பலெகா ெக தல் ேகா
ாிதல்சப்ப யி த்
விலகியகுற்றமீரா ெறன்றனர் ெவன்றி

ேலார்.

65

அம் வாளிம்பர்ைதயாவாட்பைடஞாட்பில் ெவல்வார்
ெசம்ெபா ட்சி ேதசத்தார் ெச த் வர்பஃேறயங்கள்
பம் நல்குர
தம்பசாசுபாம்பங்கி தீண்டா
நம்ப ன்ெசான்னசூாியநல்வயிரங்ெகாள்வார்க்ேக.

66
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இனி த்தின்குண
ட்சியி ம் வான்மீனின்ேறசு
கனம வின்ைமேநாக்கிற்கவி றல்ப கநன்
வின மண்ேணறல்ெசன்னீர்சிவப் ெமன் கங்க த்த
னம ளிவற்றிேனா

ேகாணெலன்றீைரங்குற்றம்.

67

பனிமதிகத ேமகம்ைபந்ெதா க த்தாவின்பற்
றனியாைனேயனக்ெகாம் தடங்கரா
ம் ெகாக்கு
விைனயராச்சலஞ்சலஞ்சங்கிப்பிமீன் ங்கிற் க
நிைனெசந்ெநற்க ம் கஞ்ச நிகழி ப

த்தீ

ம்.

68

இ ப
த்தீன்றா மிப்பியின் த்ேதநன்றால்
விர ைமப்பசியிற்ேசாதி மின்ெனறிசிறி நாளில்
வ மிப்பிவாயில் ழ்ந்தமைழத் ளிெயாளி த்ெதன்ப
த மணிெந நாட்ெசல் ற்றாய் வயி

கிெயான் ம்.

69

தடங்க
ங்ைக
ர்ச்சமெனாளிசூழ்ந்தபாங்கர்
மடங்க லலைகயா மாவி கங்ைகதங்கி
யிடங்ெகாள்கம்பைலயிேனா கல் ைணெய நான்காற்றிற்
றிடம்படவிைளமாணிக்கத்திறங்க

மறிந் ெசால்வாம்.

70

கு விந்தெமா சாதாங்கங்கூ காவாங்கநன்ைம
ம
ெசௗகந்தி நான்கின்வ வினிற்குணங்களீரா
வினிற்குற்றமீெரட்ெடாளிக்குணமி பத்ெதான்பான்
பரெவளிக்குற்றந்தீரப்பன்னிப் பின்பகர

ற்றாம்.

71

ெசங்ைகயிெல க்கிற்ேறய்க்கிற றீயினிற்ேசர்க்கிற் க்கிற்
பங்கு தகட் ற் குச்சி னிற்பகர் ெவயி னள்ளின்
மங்குத லாேவாரத்தின் ம த்திற்ைகக்குறியிெனய்த் த்
தங்குபார்ைவயினிேனர்ந்

சிவந் சார்குணமீராேற.

72

க குதல்ேபாதில்ெசம்மண்க ம் ைகயி கல்ேகாபந்
தி குதல் ரண்டராசுமத்தகங்குழிதல்ெசப்பில்
விரவிய டாயம்ெநய்ப்பில் காற்றிைலச்சுமிேயெவச்ச
மி ைமதீர்சந்ைதேகெடன்றிைவகுற்றம்பதினாறாேம.
சாதகப் ள்ளிேனாட்டந்தாமைரகாவிேகாபங்
ேகாதின்மின்மினியாதித்தன் ெகா ங்கனெலாிவிளக்கு

73
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மா ளங்கனிப் ப்பத் ஞ் சாதாங்கமணிக்குணங்கா
ேணாதியகு விந்தத்திெனாளிக்குணமினிேமற்ெசால்ேகன்.

74

ெசம்பஞ்ேசாடரத்தநல்ல திலகநீளிேலாத்திரஞ்சீர்
நம்பிய ய ன்ேசாாிநக்க சிந் ரங்குன்றி
வம்
க்கம்ேபா வ ெமட்டாம ேசாகுெசம்பஞ்
சம்ப மலாி ெசம்ேபா லவம் வ ங் குயிற்கண்.

75

இவ்வா ஞ் ெசௗகந்திக்காெமழிற் குணமினிக்காவாங்கின்
ெமய்வாய்த்தகுணங்கார்ப் ெவண் ேகாைவெசங்கமலமஞ்சள்
வ்வாயகுங்குமம்ேபாற் ெசால்ெலாளிேயாைரந்தாகு
மவ்வாயமணிக்குணங்களாகேவாாி பத் ெதான்பான்.

76

நீலத்தின்குணங் காயாம் ெநய்தற் க்குல்ைலயப் க்
ேகா யகுழக்கன்றின்கட் குயிற்க த்தவிாிச்சா
வா யேமகெமட்டாங்கிட்டமஞ்சணிதராசு
ேம மன்பிணிெகாள்வச்சமிரசஞ் சர்ச்சைரெயட்டீனம்.
பவநனகுணஞ்சிந் ரம் பன் ெசம்மணிச்சங்காய

77

வ சு சுக்ைக ைர
ணம்பழம் ேபான்றாறாங்
கைவ டந் ைள க ப் த் தி குதல்ெவளிறல்கல்ெலன்
றிைவகேளாரா ங்குற்றெமன்பர் நன் லைமேயாேர.

78

பச்ைசயின்குணங்கேளாதிற் பசுங்கிளிமயிற்க த்
ெமச்சிளம்பயிர்ெபான்வண் ன் வயி மின்ெபான்பசுத்தல்
நிச்சயப்பத்திபாய்தெனய்ப்ெபழாெவளி கண்மண்
கச்சி ந்தராசங்கற்றல் க குதல்ெபறேலகுற்றம்.

79

தைழவயி ாியம் ெபாற்றகட் னின் ைலப்பால்வார்ப்ப
ெவா கியெவாளியாங் ேகாேமதகம்வயி ாியத்திற்
ற
தன் ேமனியாம் ட்பராகம் ெபாற்றகட் ற்ேறன்பாய்
நிறமாமிைவக்கு

ம்மணிெயன் நாமம்.

80

அத்தனாாீச்சுரத்தால்வ மணிப்பச்ைசெசம்ைம
ெயாத்ெதா நிறமதாக்குெமாள்ெளாி ெயாளிெவள்ளாரம்
வித்
வங்கெளன் ம் விைளவின்றிவிைளவிப்பார்க
ய்த்தகண்மணி யாெனாக்கிெனண்மணிேபா

மாேலா.

81

22
நல் யற்ேகாரவல் நாட் யகனக்ேகார
வல் ெசால் யவாமற் மணிக ேம ெவற்பிற்
ெசால் யனடவாநிற்குந் ைணமணிவிடங்கடீர்க்கு
ெமால் யன்மணிகள்யா

ம்மணியாகுமன்ேனா.

82

மானாகமீன்றவான்றமணிக மான்மார்பின்க
ணானாதமணி ஞ் சிந்தாமணி மாங்காங்கறிந்
வானாடர்மகுடக்காசுமதிப்பனவ ெமன்ெறன்
நாகஞ்சைடக்கணிந்த ண்ணியன ளிச் ெசய்தான்.

83

மற் ளெதாழில்ெவவ்ேவ வல்லைமெசால் நல்ேலான்
குற்றமில்குணத்தாெனன் குறித்தனர் தி ெவண்காடர்
ெசற்றமில் சிந்ைதயிந்தைமந்தேன திைறெகாண்டாெனன்
றிற் ணர்ந்தந்தணாள ெரழின் கேநாக்கிச் ெசால்வார்.

84

என் ைடயிடத்திலந்த ைமந்த ற்றி த்தல்ேவண்
மன்னவன்றனக்குப்ெபான்ேனாராயிரமளிக்ேகன் ன்னாட்
பன்னிய லேவாைலபலரறிதாலேவாைல
யின்னேரநல்கீெரன்றார் நம்பி மிையந்தானன்ேற.

85

ஒ வைனமணம்விலக்கி ற்றவன்ெறாண் ெகாண்
ெப குமாவண ங்ெகாண்ேடான்பிறங்குமங்கவன்குலத்தாற்
கி மணஞ்ெசய் வன்ெறாண்டாகியாவணமீேவான்ேபான்
ற ளினால்வந்தவன்றனாவணந்தனங் ெகாண்டீந்தான்

86

ஈந்தபிென ந் நம்பிேயகநாயகைனேயத்தி
வாய்ந்தெவண்காடர் நீடமாசிலாசிக ங்கூறிப்
ேபாந்திடம திற் க்கு
மணம் ணர்ந் வாழ்ந்தான்
ேசந்தி ம தவாணன்ெசய்ைகேயேம யம்ப

ற்றாம்.

87

ம தவாணைனெவண்காடர்மகண்ைமயாக்ெகாண்டதன்றி
ாிைமகூர மாயாக ெவா கணப்ேபா ெமண்ணா
ர ளினா வ மந்தமன்ப க்கன்பனானான்
ெறாிவராதிவ ந்தா

ன்தி ெநல்ேவ யின் ெவெயாத்தார்.

இவ்வாறிங்ெகா குநாளி ெனழிற்ெறாழில்வாணிபங்கள்
ெசவ்வானேமனியன்பாலளித்தனர் தி ெவண்காட
ெராவ்வாத ைறகேடா
தியமதிகமாக்கித்

88

23
ெதவ்வானெபய ம்வந்

திைறயிடச்ெசய்வித்தாேன.

89

ெசய்திகளிைவ மன்றிச் சிந் யாத்திைரக்குப்ேபாந்திங்
ெகய்திடல்க தியாங்குமிங்கும்ேவண் யைவயா ம்
ைபதிரமதிக்கச்ெசய் பற்பலசரக்கு ெமாக்கப்
ெபய்தனர்கலங்ெகா ய்த்தார் ெப ந்தி நீங்காேதாங்க.

90

ஓங்கியகலத்தினா ேமாைர ஞ்ேசர ேநாக்கிப்
பாங்குறக்கண் ெகாண் பகட் மா கத் வள்ளற்
காங்கணியினியெசந்ேத ன தேமாடளாவிநல்கித்
தீங்கிலாதாைனேயத்திச் ெச ங்களிபிறங்கினாேர.

91

அ ங்கலமீ ேபா ம தைனக்கங்ைகநங்ைக
க ங்கடல்வ வாய்த்தா ந் தாங்குதல்க தினாள்ேபா
ென ங்கைலக்கரத்தாேலந்த ெந ங்கடேலா நா
ம ங்கு வணி கமாக்கண்மனங்கவ

றா ெசன்றாள்.

92

ெசன் நா யேதார் தீவிற்ேசர்ந் தான் கைரையச்சார்ந்
வன்றிறச்சரக்குமாற்றி ம சரக்ேகற்றிப்ேபாற்றிக்
குன்றினின்றிழிவார்ேபாலக்குைரகடல்கலத்தானீந்தி
மன்றலங்க்ெகான்ைறேவய்ந்த வாண்டைகமீண் வந்தான்.

93

வந்தவாணிபத்தாற்ெபற்றவளெமலாம்வளர்ெபான்னாக்கித்
தந்தனன்றி ெவண் காடர்த க்கறாமகிழ்ச்சிெபாங்க
ெவந்திறல்விைடயினார்க்கு ேவண் யசிறப் நல்கி
ய்ந்திடச்ெசய்தாாிவ்வாெறா கினான்வ விலாதான்.

94

மந்திரத்தைலைமசான்றமதி
ேசந்தனா ஞ்
சந்ததங்கண் கண் தம் ேளமகிழ்ச்சிெபாங்க
வந்
ம தவாணன்வனப்
சிறப் வாய்ப்பச்
சுந்தரம்ப ப்பச்ெசய்தார் சூழ க்காறிலாதார்.

95

பின்ன மாரவாராப்ெப ங்கடற் க்கும் ேபாந் ஞ்
ெசன்னியனா றாத தீவி ம ம்பண்டங்க
னின்னிலமதிக்கக்ெகாண் வ மி ங்கலங்கேளாட் ந்
தன்ைமமீகாமெரல்லாந்தங்கண் மீகாமெனன்பார்.
ஆயதன் க ைணயாகுமைலகட ைடயானந்தத்

96
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யமாக்கலத்திேலற்றித் ெதாகும்ெபா ட்டைனேயநல்க
ேமயசீர்ெவண்காடர்க்கு விைளயாட் காட் நாட்
நாயகனின்னவா நாடகந க்குமாேலா.

97

இன்னம்பெர
மி க்குமிவ்வணிகனம்ம
ெபான்னம்பர்கம மாழிப் வம் பர்
குசாந்த
மின்னம்பர்மாலாரம்ைமேம மால்வைரயாம்வில்லர்
நன்னம்பெரன் காணா நல்லெவண்காடர்க்கீவான்.

98

பரந்தபாய்விாியா ேதாட் ம்படெரதிர்காற்றிேலாட் ஞ்
சரம்படர்வ ேபாேலாட் ந் தடங்கடற்குதிைரநாவா
யரந்ைதயாற்றத்தார் ட் மவர்கைள நைகத் ேநாக்கும்
வரந்த ம தவாணன் வ தி விைளயாட்டன்ேற.

99

இவனிெவணங்குளாேனாெவண்ண ந்ெதய்வங்ெகால்ேலா
தவறிலாேமாகர்சித்தர் தம்மிலீங்ெகா வேனேயா
வவலெமான்றில்லானிந்தவாண்டைகெயன்ெறன் ம்
பவர்தி நீங்காேதாங்கும்பட் னம்பக மாேலா.

100

சிறி நாளின்னவா தி
றச்சாித்தபின்னர்
ம விலான் ன்ேபா ன்பமரக்கலம்பாய்விாித்
ெநறிெசறிவணிகேரா ெந ங்கடெலா தீவத் ப்
ெபாறி றப்ேபாந்தி ந்

ாிந்தவா கல

ற்ேறன்.

101

ேவ .
ெகா ேபாகியசரக்ெகங்க ங்குலவாவிைலநிலவத்
திடேம
நற்ெபாற்கிழி ேசமத்திைடெயா க்கிக்
ெகாைடேமம்படலாகித்ெதாிகுரேவார்மடம்பலேபாய்த்
தடநீ ய கழ்ேவண் னன்றாழாதறம் ாிவான்.

102

அலந்ேதார்க க்களித் ம் ெநறியறிமாதவர்க்களித் ம்
நலந்தீங்கினெரன்னாதறநல்கூர்ந்தவர்க்களித் ங்
கலந்ேதெபா ந்தினர்யாவர்க்குங்கடனா டனளித் ம்
நிலந்ேதறிடத்ேதேவசர்க்கு நிதிேவண் யதளிப்பான்.
உடன்ேபாந் ளப மாந்த
ைடயானறிகுவேன
லடங்காதிவன் ாிகாாியத்தாற்றீங்கிைழத்தி மால்
டங்காதினியாமாகவிம் ைறகூறி ன் னிவான்

103

25
வடந்தாங்குெமன் ைலயாெரா ம வாெதா நலேன.

104

என்ெறன்றவர்ெமாழியப்ெபாழிேயமக்ெகாைட ைடேயான்
குன்ெறான்றிைனவகிர்ெசய்தறங் குைறயாவைகநிைறயப்
ெபான்றங்கியதி வாலய ெம ப்பிப்ப ெபா ட்டா
னன்ெறான்றியநிமித்தக்கிைள நாட் ப்ெபா ள் ட் .

105

மா ங்கெமனத்தான் ைளத்தி ந்தான்மணிகண்ட
னா ங்கனம்ெபா ந்தா ைடயா ம்ெபறநா ங்
ேகாலஞ்ெசய்ேசாபானம் தற்குளிர் பியந்தஞ்ெசய்
ேத

ம்ப ேகா

ம்ப ெயல்லாமைமவிப்பான்.

106

ெவண் ங்கைள
சூ யவியன்ேகா ரம ங்கிற்
கண்டங்கியவாயிற் ைடகனமாமதி யற்றி
வண்டங் கணியளகாடவிமடமாத மாடற்
ெகண்டங்கு ழாக்ெகாட்

மிளமாக்க

மிைசத்தான்.

107

இைசவித்ெதாளிர் மணிமண்டபெமழிேலாங்குறவியற்றி
யைசவற்றி மைலயான்மகளணி ேகாயி ங்குயிற்றித்
திைசவிட்ெடாளிர்ேவழம் கன் ெசவ்ேவள்சினகர
நைச ற்றவிழாமற்ற

ந த்தா

டன்

த்தான்.

108

தைனத்தான ச்சைனயாற் தல் ேசாணாட்
ந்தடங்கார்
கைனத்ேதா யகடற்றீவி ங்கண்ேடெமனப்ெபாிேயார்
னற்கூட் யசைடக்காட் னன் ெபா ட் சைன ாிந்
னிைனத்தாங்கு சி மாக்க

நிைறமாக்கதிெபறேவ.

109

அத்தீவத்தி ள்ேளார்க ைமய டனைடந்ேதா
ாித்ேதயத்தெரல்ேலார்க மிைறேச ைவயி ய்ந்தார்
ெமய்த்தானத் ெளக்கால ம் விைழ சைன ாிவான்
ைவத்தானிலந்தைல ர்க

மற் மைம றேவ.

110

ெபான்னாமைவபல ஞ்ெசலப்ேபாக்குந்தாேனாக்கான்
என்னாமினிெயன்ேபார்க க்ெகன்னா மினிெயன்னான்
பன்னாவ ெம ப்பாண் ங்கள் பலேகா க ளவாற்
ெறன்னாெவனவிைசபா மின் ெசல்ெகாமினிெயன்பான்.
எ வட்டங்கணந் ேதய்த்

மிலேவாெபா ள்வ மா

111

26
ெறா மித்தி ெமன்பார்கட டேனா ய ைடேயார்
வ மித்திறேவார் ெசாற்ெசாலெவா மித்தனைமந்தன்
ரணிச்சரக்ேகற்றீெரன

ன்ெசான்னைமெசான்னான்.

112

கிைடயாச்சரக்ேகேத மிக்கிளர் ங்கலங்காேணம்
நைடயாற்றிைடப்ேபாதற்கிவனன்றாத் ணிவிற்றா
ைடேய நமக்கிைணயாவர்க ெளன் ளங்களித்தார்
தைடயாவ மறப்ேபாதற்குவிைரந்தான்ற க்குைடேயான்.

113

பலவாய ெபாற்சரக்ேகற்றினர்பல ம்பல
வான்
நலனாமிவன்சரக்காெம நைகயா டேவற்றி
யைலயாழியினடக்கும்ப ய ம்பாய்மரம்விாித்தார்
சிலநாளிைடயைட ங்கலஞ் ெசல்கின்றனபலநாள்.

114

உடன்ேபாந் ள வணிகக்கிைள
தீவிறகிலராய்க்
கடன்ேகாடற்குக்க திக்ெகா கடல்வாய் விடமிடற்றி
லடங்காவ மவைனக் கடனளிப்பாெயனவ ளித்தான்
டங்காச்சரக்கிைவேபாலவணளிப்பீெரன ெமாழிந்தான்

115

ெமாழிகின்றதற்கிைசந்தார் றி க மன்ெனா ெகாண்டான்
வழிவந்தவன்ம ரா ாி ம ங்ேகெயாிக ம்பால்
விைழெவான்றிைச யிைசயாளைர ெவண்ேறாாிடநின்ேறா
னழிெவான் மிலாதானவர் தைமெவன்றிடலாிேதா.

116

கடேலா ய கலநீ ய கைரகண்ட விண்ேடா
யி ேபான் ரெசறிந்தார்நகெரல்ேலார்க மறிந்தார்
ம யாதமனத்தாெனா வணிகக்கிைளெயவ ம்
ப ேயறினர் மலர்வாண் ம்பங்ேக க ெமாத்தார்.

117

தி மாநகெரங்குங்களி திைளக்கத்ெதளிவிைளக்கு
ம தாளி ம் ெவண்காடர்த மணிமாளிைக குந்தா
ெனா மாமணி யளித்தானவ வைகக்கடல் க்கார்
வ ேவார்களிற் ெபால்லார் சிலர்வந்தின்னனெமாழிவார்.

118

தீவிற் குந்த
ஞ்ெசறிெசம்ெபாற்றிரட்ெப க்காற்
ேகாவிற் ைனந்த
ங்குைறெகாண்ேடார்க்களித்தன
நாவிற் கழ்ந்ேதார்க்கீந்த நவின்றாரஃதன்றி
விற்சரக்ெக ச்ேசர்த்த ம் கன்றார்நைக ாிந்தார்.

119

27

என்ெசய்தைன ெயன்றின்னவன் கேநாக்கினாிவ ம்
ெபான்ெசய்திரள்ேபாயிற்றினிப்ெபா ள்ேவண் யத ேகன்
வன்ெசய்ைகயின்ெவகுளாெதாழி ெரன் ைரவகுத்தான்
ன்ெசய்ைகெமாழி்ந்தார்க

ரண்ெகாண்டயல்ேபானார்

120

எ ப்பாண் ல்கெளல்லாஞ் சரக்கி சாைலயினிைறப்பத்
த க்கா வன்ெசாற்றானிைற தாழா ெசய்தைழத்தார்
ம ப் வணிெவண்காடர்தம்வயத்தாங்கவர் றிப்பால்
வி ப்பாலளித்தனன்வாசித்

ெவகுண்டார்ெபா ள்விைழவால்

121

ெபா ளீகுவென ப்பாண்
ற் க்ெகான்ெற ெதா வா
ம
ள்ளவம் றியாளைரவரவிங்கைழப்பவர் ன்
கைரெயான்றிைன ெயன்றாெனா ைகவல்லவன் கைரத்தா
ென

ள்ெளாிெயனச் ெசம்மணி ெவயில் விட்ெடறித்தனேவ

122

இத்தன்ைமயிற்கடன்ெகாண் ளெவ ப் பாண் ல்கெளைவக்கும்
ைவத்தன்னவர்விைல ேநாக்கினர் வணிகக்கிைளமாக்க
ெளாத் ள்ளன ெவன்றார் ெபா ளிலெமன் ைரவைரந்தா
ரத்தன்ைமயில்ெவண்காட ம ைமத்திறங்ெகாண்டார்

123

ெகாண்டார ட மான்றைனக்ெகாண்டா னர்குளிர்ேதாய்
வண்டாமைரமலர் ேபான் கமலர்ந்தார்மகிழ்ந்ததற்பி
ெனண்டானிைறெய ப்பாண் ல்களராய்ந்தனெராிேநர்
தண்டாமணிகண்டாாிைலதவறாமி

ெவன்றார்.

124

எ வஞ்சகனிவைனத்தனியி த்தித்திடந்தி த்தித்
தி வஞ்ெசறிெபா ள்ேகண்மின்கெளன்றார ெசய்தார்
க ெநஞ்சினனவர்பக்குவக்கவிேனாக்கியங் கி ந்தா
வஞ்சிறிதில ண்டலெனா வன்ெறளிெயாளிேயான்.

125

ஒளியாெனனவிவேனாாிடத் ைறந்தாெனங்குநிைறந்தான்
குளிர்ேபாகியகங்குற்பைறெகாட் ஞ்சி
த
மளிநீ யசில தங்க ளா ஞ்சிலபா ம்
ெவளிேமவியகணநாதர்கள் விண்ேணார்கு த்த

ம்.

மா ந்திரன்மலேரான் தன்மைறமா னிக்கணங்கள்
சீலந்த சிவஞானிக ெடய்வத்திரண்மடவார்

126

28
ஞாலம் கழிைச நாரதர்நல்ேலார்கைலவல்ேலார்
காலம்பல

வாகமங் கா

ம்ப மிைட ம்.

127

ம தப்ெப மானிங்ஙன மகிழ்நாள்களிெலா நா
விற்ெப ந்தி ேவாலக்கமி ந்தான் ெறாிந்தி மா
றி ள் விட்ெடறிெவள்ளிக்குவட்
க்குந்தரமி ந்தான்
ம ள்ெவற்றிெசய்ெவண்காடர்தமைனயார கண்டார்.

128

கண்ேடா னர்ெவண்காடர்தங்க த்தச்சுறெமாழிவார்
ெவண் ளணிபணிெவண்ைடயன்ெமன்பச்சிளம்பாைவ
ெசண்டா யமிடலாகுவன் சி ெசம்பவளச்ேசய்
தண்டாவிைட ண்ெடன்றனர் தக்கார் பயமிக்கார்.

129

பயந்ேதா னர்கண்டார்வ பச்ைசப்ெப மா ங்
கயந்ேதான்றியமலராளி ங்காணாதெதார்காட்சி
வியந்தாெரா ேபரற் த ெமன்றார்மிகெவ ண்டார்
நயந்தா டன்மீண்டார்விழி

யிலார்நைவபயிலார்

130

கங்குற் லர்சி காைலயிெல ந்தன்ப ங்காண்பார்க்
ெகங்கட்கிைறம தப்ெப மாளாய்த்தனித்தி ந்தான்
ங்கக்கமலச்ேசவ
ைணேய ைணயாகிச்
ெசங்ைகத்தி மலர்சாத்தினர்ெசன்னிக்குறப்ப த்தார்.

131

ன்ைமப்பிைழ ாிந்ேத னைவெபா த்தாண் டேவண் ம்
வன்ைமக்ெகாளனிைனயா ெகாண்ம தப்ெப மானீ
நன்ைமப்ெபா ளாய் வில்
நாதப்ெபா ளாய
தன்ைமப்ெபா ளாய் நின்றி தனிேயெயைன

னிேயல்.

132

ஏவற்றனியாளாயிைன ைறேயாெரனவிையந்தாய்
தாவற்றி ேதவாயிைன த வாய்த்த கு ேவ
யாவற்றனிேயன்றன்ைன மவ்வாற ள்குைவேயா
விற்கமழ்மணம்ேபான் யர் னி தாெவைன னிேயல்.

133

மைறயாமைறயீ ம் ெப வாேனார்க மறியா
விைறவாெவைனய ைமக்ெகாள ெவண்ணித் ணிந்தைனேயா
சி மானிடன ேய
ெதய்வப்ெப மானீ
குைறேயாவிைலகுைற ண்ெடனிற்கூறாயினி னிேயல்.

134

29
பல்கா வர் கலப்பயில் பரநாத ம்ப வ
மல்காவ
னக்குக்கதிவழங்கு பேதச
நல்காவ ள்ெசயவந்தன ெனன்றானவில்ெகன்றான்
ெசல்காாியமலநீங்குபேதசஞ்சிவன்ெசய்தான்.

135

ெசய்தங்ஙனஞ்சிலநாடாித்தி ந்தான்சிவநன்
ெலய் ம்ப ப ெயன்றளித்திளஞாயி ேபால்வான்
ைகவந்தனநன் ல்க ங்கண்டான வந் ம்
ெபாய்தங்கியம ள்வாழ்க்ைக ம் ேபாகாத ங் கண்டான்
நவேகா ெபாற்குைவநீ யநாட்டத்தர் ெவண்காட
ாிைவேபாயிடத் றக்கிம்வண்ணெமவ்வண்ண ெமன்ெறண்
பவமாற் தற்கிைவமாெறனப்பார்க்குஞ்சிவமாக்குங்
கவலாதசற்கு நாதைனக் கா

ம்பதம்

ம்.

136

ம்
137

ம
ந்ெத
ம்ேபார் ாிமாறாட்ட ங்கண்டான்
ெற ெளான்றிடம ணின்றிடத்தி விள்ளத்திற்கிடத்தி
ெயா தந்திரம் ாிகின்றன ைடயாெனைவெயைவக்குந்
த மந்தணப்ெபா ட்குஞ் சுதந்தரனானசங்கரேன.
ஆட்ெகாண்டச க்க

138

ற்றிற் .

ஆக-தி வி த்தம். 192.
-------------------3.

றவறச்ச க்கம். (193- 336)

ன்ெனறித்தவம்பல யன்றநன்னரான்
மின்ெனறித்தனெவனவிளக்கேமாங்குவார்
ெசன்ெனறிக்கதி
தி ெவண்காடனார்
பன்ெனறித் றவறச்ச க்கம்பன்

வாம்.

1

தி விைடம
ைடத்ெதய்வநாயக
ெனா
ைடக்காதைற சிவாசியாற்
பிாி ைடச்சரட்ெடா ேபணிமா றப்
பாி ைடப்பட் னாற்பயிலச்சூழ்ந்தேரா.
ஏற்ற ம்ெபட் யினிட் க்கட் றத்
ேதற்றமா த்திைர சின்னஞ்ேசர்த்தினான்

2

30
ேகாற்ெறா யன்ைனைகக்ெகா த் ன்ைமந்த
காற்றலீதளித்திெயன்றகன் ேபாயினான்

க்
3

பண் ேபான்றி ந்தனன்பரமநாயகன்
மண் காத ன்வ மதிெவண்காட ம்
ண்டாீகத்தி ப்ெபா ந் மாளிைக
யண்டைனக்காணெவன்றைணந்தேபாதினில்.

4

ஞானசற்கு விைன நயந்தநாயகன்
ேபாணதிக்கறி றாப் னிதரானவர்
வானைனக்கண் லார்வனசவாள்விழிப்
பானல்ெவண்டரளங்கள் பரப்பினாரேரா.

5

வினாெரங்க ந் ளங்கிக்காண்கிலார்
ெவ ேயயவ்வயின் விைரந் தாய
ம வினார்ெபாியவர்மணிெகாள்ெபட் ெயான்
ற ளினா மக்ெகனவ ளிப்ேபாயினார்.

6

எனெமாழிேயைழப்ேபைழயீந்தனண்
மன்ெமாழிெமய்களால்வணங்குமன்ப ங்
கைனெக சிலம்பணிகமலனீந்தைதத்
ைனவினால்விழித் றச்ேசாதித்தாராேரா.

7

த்திைரகவிழவிட்டவிழ்த்
ட்டறச்
சித்திரேநத்திரச்சுற் த்தீரத்தபின்
குத்திரெமான்றறக்ெகா த்தேதார்ெபா
ளத்திரம்வாக்கினாலறியப்பண்டேம.

8

ஒ
ரப் ைரவி ந் றிக்கூர் றிந்
த ப காதைறயாகிச்ெசய்ைகயாய்
ெநா தர
க்குறா
ங்ேகாத் ள
வ வினா

சியின்வாசிேநாக்கினார்.

9

ேநாக்கினார்நீக்கறெந
ேநாக்கினார்
க்கமழ்சைடயினார்ெபாற் ேநாக்கினார்
பாக்கியமி ெவனப்பாிந் ேநாக்கினார்
ேதக்கிய லகுவிண்ேடறேநாக்கினார்.

10

31
காதி ல்ேபாதனங்காதிற்கல்வி ல்
ேபாதைலக்குறிப்பினாற் கன்றெபாற் மா
ேமதகு லெகலாம்வி ங்குறிப் மாஞ்
ேசதமிப்பாசநம்பாசச்ேசதமாம்.

11

ஊசிகாந்தச்சிைல ற் ப்பற்றல்ேபா
னாசமிலாப்பரஞானமாற்றலா
மாசிேலாெமன் ெகாண்டலங்கேலாங்கிய
மாசினாலங்குலவ வம்ேபாயினார்.

12

இச்ைசஞானந்ெதாழி ைவகளீசனா
ாிச்ைசஞானந்ெதாழி வற் ளாக்கினா
ரச்சமில்பைர டனாக வா யிர்க்
கச்சனாமவனிைடயைடந்ெதான்றாயினார்.

13

மைறெப சிவ ேளமைறந் நின்றபின்
குைறயறவிளங்கியேகா ம்ேபா மாத்
திற
தா மச்சிவத் ட் க்ெகாளித்
தறி றாவிளங்கினாரதீதவின்பேம.

14

இன்பமாமதீதேம
க்கும்வள்ளலா
ரன்பிலா லெகலாமசத் க்காட்சிவந்
தன்பினாலரன ய தமாந்தினா
ெரன்பரா வர் நலமியம்ெபாணாதேத.

15

எறிந்தனர் றிந்த சியிைனேயந்தலார்
ெசறிந்தனர் சிைற றிெதளிந்தநீெரனப்
பிற்ந்தனாில்லறம் ெபாிய ற்ப
நிைறந் னர் றவறெநறிெகாணீர்ைமேய.

16

வி த்தனர்
நல்
கூ மா
ெற த்தனர் ணி கூர் றைவேயெபற
வ த்த ரம்பலதனிற் க்குளார்
நடத் ளானம்பல் நண்

ம்வண்ணேம.

ேபாந்தபின்சுற்ற ம் ைடயிற்சுற்றேவல்
ேவந்த ம்பட் னம்விளங்குேமன்ைமயாற்
ேசர்ந்தனன்மயக்கறாத்ேதற்றந்ேதற்றினா

17

32
ராய்ந்தி னன காண்பாியவன்னேவ.

18

மாையயின்ேபாதமற்றி க்குமன்னவர்க்
காயிரம்ேபாதமங்காற்றிரஃ
ேதயினவல்லவாயிகழ்ந்தெநஞ்சினார்
யராவி ந்தனர் ளக்கமின்றிேய.

19

பகர்ந்தனர்பட் னப்பல ம் பண்பினான்
மிகுந்தி ச்ேசந்தனார்விளம்
ெரனப்
கழ்ந்தவர்ம னமாம் ெபாற்பின்ைவகினார்
திகழ்ந்த

கைரெமாழிச்ெசல்வமாக்கினார்

20

மற்றவர்ம ன ற் ைறந்தவாய்ைமயா
லற்ைறஞான்ெறவர்க மகலவன்பைரப்
ெபற்றேபெறன்ைனெயன்ற ரசன்ேபசினா
னிற்கநீாி க்கயாம்ெபற்றநீர்ைமேய.

21

எனவிைசத்தன்பனாாிையந்தகாைலயி
லனகவம்பலத் ளான யர்ேமன்ைமைய
நிைனய மாிெதனாநி பன்கூறினான்
மைனயறக்கிைனஞேராவழக்கம்பன்னினார்.

22

மன்னேகளிவர்ெப ங்கு ைமவாழ் றத்
தன்னிகர்ம கைனயி த்தாழ் றப்
பன்ன ந்தி ெவலாம்பாிக்கச்ெசய்கெவன்
ன்னின ைரத்த

ேமாைகயாகிேய.

23

அரச ஞ்சுற்ற மகன் ேபாெயாளி
யிரவிேநர்ம கைனயிவர்க்குேநெரன
வாிைசெசய்தி த்தினார் ைமந்தன்றாங்கினான்
ரயிலாவி

விட்டன்ன ெபாற்பினான்.

24

இவன்சிறந்தி ந் ழி ெய
கற்பினா
ணவம் ைன மைனவியார் தா நாெடா ந்
தவம் ாிகுவெனனத்தனிெவண்காட ங்
கவன் கட்டறவழி காட் ேயாட் னார்.
நங்ைகயாாிற் க நடாத்திவிட்டபின்

25

33
மங்கலச்ேசந்தனார்மனங்கைரந்
ழ்ந்
ெதங்கணாயகெவனவிைறஞ்சிப்பின்ன ம்
பங்கயச்ேசவ

பி த் ப்பன்

வார்.

26

எைன மீேடற் தெலந்தஞான் ெகான்
மைனயறம் குத ேவாமன் ளாடைல
நிைனவினினி த்தேவாநிகழ்த்
ெரன
வைனயவர்க த்தி

க்கைமந்தெசய்ெகன்றார்.

27

பக்குவக்குைறவ பண்பராதலா
லக்கணம்விைடெகாளாவகன் தம்மகம்
க்கனர் க்கணான் னிதவன்ப
மிக்கஞானக்கிைளவிைளவின் வாழ்குவார்.

28

தக நன்மைனவியாய் தைனயராமவர்
மிகு யிராய்ச்சிவம் விர ந்ெதாண்டேர
கு றவா றப் ெமன்பாயலா
நைகமலர்ப்பள்ளி ேமனயந்

நண்

நாள்.

29

அங்கணின்றகன் ேபாயகங்கேடா ம் க்
ெகங்கணாயகெனன விரந்த ந் வார்
ெபாங்ெகாளிவணிகர்தாம் ெபாறா மானத்தாற்
றங்க

ரனமிடற் றைடெசய்தார்கேள.

30

அைடவிலாவாலமிட்டப்பெமய்ப்பயநங்
ெகா சைமத் டன்பிறந்தவள்ெகாடீ ந்திடக்
க விடன யவர் க கிவாங்கினார்
ெபா ளறிகிலார்

ர்க்கமாக்கேள.

31

விைனயிைனப்பி த்ெதான் விளம்பியப்பநீண்
மைனயி்ன்ேமற்ெசா கினார் மைனயின்மண்டழல்
ைனவிறப்பற்ற ர் யர்கண்டன்னேபா
தைனயவர்க்கிரங்கியாெராிையமாற்றினார்.
ேவ .
தங்கைளக்ேகட் ப் பிறந்தில ெமன்

ந் தடந்தமிழ்சாற்றினாரதற்பின்,

ெபாங்ெகாி குந்தவ் ெரலா ண்ணப்

ம் கார் மாந்தர்கெளவ ஞ்,

ெசங்கனலவியாதிரங்கினாரதனாற் சிறியவரறிவிலாதவெரன்,

32

34
றங்கிையயவித்தார்பல ரெமாித்தார யேரார் ரஞ்சுடலாிேதா
பின்ன ந்தைமேய

33

ன்ைனநாட்க திப் ெபறல ந்தவத்தினாற்ெபற்ற,

வன்ைனையக்குறித் க்கு யி ந் ன்

டன

ேவெனனவைறவா,

ாின்னவாசகத்தாெலன்ெகாேலாெவன்ெறன்றிரங்குவார்நக ேளாெரவ ம்,
பன்

மவ்வன்ைனயிறந்தநாள் வாக்காலாக்ைகதீப்பற்றிடப்பணிந்தார்.

34

ேவ
எண் ம்பசுங்கு பன்னீராயிரவ ள் ம்
நண் ம்பிற ள் நல்ேலார்பலர்கு மி
யண்ணேலேயகுதிேயாவாராவ ேதெயங்
கண்மணிேயெயன்னாக்கனிந்

கைரந்த தார்.

35

ஆதித்தேனலாதவம்பரம்ேபா ந்நகரம்
ேபதிக்குெமன்னி ஃெதன்னாம் ெபாிேயாேன
தீதகற்றற்ைகயைன நீெயண் ந்திறம்ேபா ன்
பாதத்ைதெயண்ணிப்பணிகின்ேறாம்பண்ணவேன.

36

ன்னிச்சுடப்ப வாாில்லாத ப் ரங்கள்
வன்னிக்கி மவன்ேபான்மாதாவின் ப் ரங்க
ெடான்ைமச்சுடர்ஞானவங்கியினாற்சுட்டளித்தா
யின்னற்ப ேவா க் கின்ன ெளான்றீந்த ளாய்.

37

த் க்ெகாழித்
ழக்ெக ப்
ன்னீ ர்
ெகாத் க்கு ப்ெபாிேயாாிவ்வா கூ த ம்
ைவத் ப்படர்வாைர ன்ேபாய்மறிப்பாரா
ய்த் த்தி வ ேமெலான்றாவணங்கினரால்.
ேவ
வணங்கினர்க்க ள் கூெர

பேதசமைறப் ெபா ட்பாடலீந் தி த்திக்

குணங்குறியறியப்படாதமாப்ெபா ள்ெகா

லய ெவண்கா ைடக்கு கி,

யிணங்கி ம்ேபாதி ைறவர் தங்ேகாயிேலயவர்
கணங்ெகாளெவதிர்ந்தார் வணங்கிடவணங்கிக்
காமர் ங்ேகாயி
அன்பினா

38

யவர்யா ங்,

ட் குந்தார்.

39

கியாதரம் ெப கிையயேனய த வாாிதிேய,

ெயன்ெபாலாப்பிைழகள் ெபா த்தளித்தைனேய யிளம்பிைறப்பவள ேவணியேன,

35
ெபான் ைனெபா ேள ெயன்றவப்ெபா திற்
யின் றக்ெகா த்தாாிைறநயவ
நாயி

த்தற் ெகன்றனெரன்ெசய்தாாிவேர.

க் காகாமணி யிரணியங்கணாய

வாயினிற் கலா

சுரர்மாணிக்கக்கந்ைத,
40

க்காகுேமாெவன்னா,

ன தறினரான் மாணிக்கக்கந்ைதயாங்கைனத் ம்,

ேபாயினநக்கென

ம்ெபயர்

க்கிப் ணர்திைசத்தி

ைடயாைட,

யாயினரனந்தவன்ப க்கின்பவ ட் ெசல்வம் விளக்கினாரன்ேற.
அளக்கர் ெவண்காட் ல ட்
விளக்கிைனைவய

ப்ெபா ந்தி யமர்ந் லகறி

41

ம் ெபா ட்டால்,

ய்யெவன்பாடல்விளம்பினார் விளங்கியேமேலார்,

களக்கனிக்களத்தார ட்ெபா ட்பி த்தார் க ம்பி
ளக்கறப்பரவி ளக்க த்

கித்

மினியெசந்தமிழ்ப்பாத்,

ளிக்கணீர்மைழெபாழிந் ைறந்தார்.

ஒ விைடெகா பின் றமக்குவந்தளித்த

த்தம வப் றா

42

ைற ந்,

தி விைடம ைதேநாக்கி நின்றிைறஞ்சிச்சிறந்தகாவதம் பலகடந் ,
ம விைடயறா தவா* யப்பதியிெலதி*ர்ந்தவர்வணங்கிடவணங்கி,
விைடம

கு பரன்றி

ெனா ைமயிற் பணிந்

உ கிநீாிடத்திற்பிறந்த ெவாண்கமலெமாளிெகாணீ

கினரால்.

43

தவியெதன்ன,

ெப குநீர வியி விழிெபாழியச் சிவக்களிபிறங்கிநின்றா ,
ெவலாம் ளகம் பரந்திடத்ெதளிந்த ைர த த த்த ெமா வி,
ம வினாாிைறதன்விைடெகா மீண் வசித்தனரங்கண்மாதவத்தான்.
தல்வைனத்ெதய்வத்தாமைர

44

தலா ம்மணிக்ேகாைவயாற் திப்பார்,

திதியவனநாதி நிைலபரம்பைரயாய்ச் சித்தசித்தறி ெவாடாதாரம்,
விதி றெவான்றா நிைல த

ைரத்தார் வியனிரண்டாய வாசாியத்,

ததிகனிற்பி த்தாலன்றி ற்பவம்ேபாகாெத
ன்றில்வன்ெறாண்டர்வாசவன் ெசல்வ
குளப்ப ெயன்றார்,
மான்ற கரத்தானஞ்ெச த்த ங்காய்
ம தமாணிக்கத்தீங்கனிெயன்,
ன்றினர் நான்கிைலந்தினிற் சகல ற்ற
ேகவலத்திெலற்காேண,

ம ைம ம் கன்றார்.
க்கடல்

45

36
ேனன்றநின் க ைணஞான நாட்டத்தா னின்
ெப ந்தன்ைமயான்கண்ேடன்.

46

கண்டபிெனைன ங் கண் ேளெனன்றார்
ண்

க

மாறாவதிெலா வ,
ேவண்
த்தல யினியின்குைற ேயா ன்குைற

யில்ைலெயன்குைறயீ,
தண்டேனெயன்றார்வல் னர்வல்லாரம்
பரத்ெதறிந்தனர் நிலத்திற்,
ெகாண் டல்ேபா ன்னஞ்ெச த் ைரப்ேபார்
குைறவிலாெரன்றனெரழிலார்.
எட் னில

47

சார்ந்தவர்க் க ட்ெசல்வ மிைறவநீயாதி

ங்குைறயா,

திட்டைனெயன்றாெரன்பதிற் த்தெனறிந்தகெலனகுனெரன்றார்,
பட்டேவாபற்றிெலன்ெசயலன்றிப்பரமநின் ெசய ேனெனன்றார்,
ட்

ங்கிைசத்த தி விைசப்பாவின்

வில் ெவண்காடெனன்றனேர.

48

இைவ தற்றமிழாற் திபல வியம்பியி க்குமந்நாடனிெலா நா,
ணைவவிடாய்கழிக்கநீர் ெபாறாதி ப்ப நாதர் தம்பாணிதண்பாணி,
வைகயா
கவ

த மின்ெற

ம்வல்விடத்தா

ம்பாட

ைரத்தனர் மற் ேமார்தினத்திற்,

றங்குறார்கட் க்க ம்பி

இந்தவாறீர்ப் ண்ெடா

கழனியீர்ப் ண்டார்.

49

றந்திண்ைணயிடங்கிடந் றங்கு ம் ெபா தி,

லந்திவான்மதியம்வலம் ாிக்கண்ணியா ெமனப் ைனம தாளி,
வந் தன்

ைட ர் காப்பவன்ேபால வ

ெகாண் வர்மனஞ்ேசாதித்,

ந் வான்க ைண ாிகுவான் க திேயாாிரா*கள்ளி ளைணந்தான்.

50

காாி ம்ெபா க் குந்த நிலத்தி த் க்கா னான் மார்பிைடத்தாக்கி,
யாைரநீெயன்னவினாவிடெவ வாவ த ெவண்காட மிைசப்பா,
ாிைடெயைவக்குங் காவ

க்குாிேயா ணர்ந்தியா

ேசாாி ன்மயிாின் ெறாைககேளா

ைரக்குமாேகட் ,

ைறச்சிேதாெலா ெமன்

ைளகேள.

ஈனமாெமண்ணிறத் வக் குழாேமாவின்னெதன்ெறன்ைனயான்காேனன்,
யானலெதான்ைறயா ெனன நிைன மி ெவன

ள்ளெமன்றிைசத்தார்,

51

37
ேதனலாிதழிச்ேசவகப்ெப மான் ெறாிந்திலர்மைறந்தனர்சிறந்த,
ெனலா

கிப்ெப குமன்பினரா வைகயங் கட ைடப்ப ந்தார்.

ப ந்தவெர ந்
வி ந்தனவி

52

திைசயிைனேநாக்கிப் பணிந்தனரணிந்தெவண்ணீற்றார்,
ந் தாமைரச்சரணெமல் தழ்ெநாந்தேவாெவன்பார்,

க ந்தெசான்னடந்த க ைணையப் கழ்வார்காற் சுவ ரத்தினிற்குறிப்பார்,
ந்தமாப்ெபா ைள

விலாவ ைள

ன்னினர்பன்னினாி ந்தார்.

53

அ வைகச்சமயமிைடம தாளியா மா கத்தி ந்ேதான்றி
ம வறநடக்கும் ரெநறிச்சமயமற் ளவா மாறாய
றநைடச்சமயப் ன்ைமபற்பலவாம்ெபா விலம்ம கைனேநாக்கி
றவ மைனத்

ெமன்றனர்சைமயாதீத

ற்றி ப்பவாிவேர.

54

இைடம தாளிசமயேபதங்களின்ன்னவாறிைழத்தெதன்ெனன்னின்
விலா யிர்கள்பக்குவக்குைறயான்ெமாழிகதியைடதரம ன
வ
மவர்கள் க டமியம்பின்மாையமாமாைய ளடங்கும்
ப யிலாெவான்றினின்றனாிவர்தம்பாக்கியம்யாவேரபகர்வார்.

55

பிாிவில்சித்தாந்தர்சமயேபதங்கள்ேபசியெதய்வெமான்ெறனி
நி ப நி பன்ைமந்த ம் ந்தி நிகழ்த மைமச்ச மாக்கம்
ெப குதந்திர ம் ஞாளிைகக்ெகாள் ம் பிள்ைளமாக்க நிகர்பக
ாிைமைய லேகாரறி றப்பா
அங்குறச்சிலநா

ைடயவன விடா ைறந்தார்.

ைறந்தறாவிைடெபற்ற

சங்கரற்கன்பாற் திபலவழங்கிச் சைட
ெளங்க

மிைறஞ்சியந்தணா

56

ட்குறிக்குடந்ைத வாயைடந் ,
ைடயவனிடங்க,

மிைரஞ்சியங்கம

நாட்களவாற்,

ெபாங்குகாமத்தா றந்தவாபார்த் ச் ெச ெள வாய்க் ெகனப் கன்றார்.

57

அசைபயாட்டய ங்கூத்தைனேநாக்கியங்கு நின்ற ள்விைடெகா ேபாய்,
வைச றாப்பாண் மண்டலம் குந்

வண்டமிழ் ம ைரமாநகாி,

ைசயிைறேபாற்றிமைலெகாணாட் ள்ளவிைறவனாலயங்க

ேமத்தி,

நைசயினாலாங்காங்கன்பினா ன்பநாதனார்க் க ந்தமிழ் ைனந்தார்.
ஆல ண்டவர்க்குத்தமிழ தளிப்பா ர ள்விைடம தில்வந்தைடந் ,
பாலெவண் ங்கட்பைழய வற்பணிந் பற்பலகாலமங்கி ந் ,

58

38
ேமல்விைடயவைரவிைடெகா மீண்
வா யசூல கபா

விைரந்

ெவண்காட் ைடப் குந் ,

ையநீலமர னிவாமைனப் பணிந்தார்.

59

ஐயைனவணங்கி வழிப ங்காலத்தகன்றி மந்திாிச் ேசந்தர்,
ெசய்யேசய்வந்திங்கிவ ர பணியச்ேச நீயாெரனச்ேசந்தர்,
ைக

ைணய ெனன்

ன் ெறாழிலாற்ைகதைளப் பட்டனன்றாைத,

ெவய்யச்சிைறமீட்ட ள்ெகனப்பணிந்தான் விைரந்
எ ந் ேபாந்தண்ணல் சன்னிதிப் றத்தி ைசந்
ெகா ந்ெதழப்பா

ெவண்காட ெம ந்தார். 60

மத்தைள தயிர்ப்பாடல்,

த்திடக்கணங்கள் ெகா ம் கழ்ச் ேசந்தைரக்ெகாணர்ந் ,

ெதா ந்தைகயவர் ன்காட் டவ ளாற் ெறான்ைமசால் ேசந்த ந்ெதா
வி ந்ெத ந்தா ப்பா னரரற்கு ெமய்யன்பாி வ மிவேர.
ேசந்தர் ெவண்காடர யிைணபணிந் தி
ேரந்தவிச்சிைறமீட்ெடன்

டற்சிைற மீ்ட்

வாய்ந்தநீெரன்னவன்னவர் மகிழ்ந்

61

ள மறிந்திடப்பணிந்தீ,
ெநறிகாட் டேவண் ம்,

வனத்தினில்விறெகா த்ெத த்திட்,

டாய்ந்தவவ்விற குவிற்றி ம்ெபா ளாலனந்தினம வ க்களிப்பீர்.
எ

,

62

பேதசத்தவமளித்தகன்றா ாிவ மத்தவம் ாி காைல, வ

னவயிற்ெபாதிேசாெறா
கனியனம்பிதிர்ந்

ைட

க்கி வாய்திறந் றங்கிடவாயிற்,

ழ்ந்திடவாயிற்பயந் கன்மன்ற

ரனகமன்றா ெமங்கடம்பிரானார

க்ெகன்றா,

ெசய்த ம்பசியகன்றார்.

63

ெபா விலக்காலத்ெதா தி வளவன் சைனகுைற வறப் ைனவான்,
பர மந்தத்திற்ேகாயிலாராச் சிப்ப மணிநாதமங்ெக ம் ,
ம

மன்ேறாைசேகட் லன யர்ந் வ ந்தினான்கனவினிற்கூத்த,
ைரெசயச்ேசந்தரன்பிைன ணர்ந்திவ் ல குேளாரறிய வாய்திறந்தான்.

64

நீலநீர்ேவ ஞாலேமலறிஞர் நிைறபரஞானிகெளவ ஞ்,
சீலமாரன்பர்ேசந்தனார்க்கீந்த தி வ ட் றத்திைனக்கறித்தா,
ேர

மன்னவர்தந்தவத்திைனத்

தித்தாாினியெவண்காடைரமதித்தார்,

பாலனம் ாி ம் வளவைனப்பரவிப்ைபம்ெபானம்பலத்ைத ம் பணிந்தார்.

65

39
தி விைசப்பாவிற்றி விைடக்கழியிற்றி ச்சிற்றம்பல ைடயவைர,
ம வ ன்ைவத்த

கேவட

க்குமா

கு மன்பினராமன் ணின்றா

லாமனத்தமிழ்பா ,

ம்பர்தம்பதமலரைடயக்,

க ைணெசய்தனர் ெவண்காடராங்கதனாற், கதியைடந்திடவணித்தானார்.

66

ேவ .
ேதாணியம் ரத் ட் க்குச் சுடர்வி ம மான்விட் க்
ேகாணறநிற்குமின்பக்குழகைனயழகு த்
மா
ேதாளியாணி மணியணிப்பச்ைசயா ங்
கா

ங்குரவர்ப்ேபாற்றிக்கண் கண்களிக்க

ற்றார்.

67

க ங்கடற்ேறாணிவிட் க்கட் மட் ைடமாணாக்கர்
ெப ங்கடற்ேறாணிவிட்ட ெபாியதங்குரவற்ேபாற்றி
ெயா ங்கடற்ேகா நீலெமா
ன்
ைடந் மாற
வ ங்கடற்கண்டநா மகிழ்தமிழ்பா நாளில்.

68

பண்
மதிகசக்திபாதம்வந்தைடதலாேல
ெயாண் றற்றி ெவண்காட டற்கலத் யிர்ச் சரக்ைகக்
ெகாண் டத்தில்ைலக்கூத்தர்குறிய ணற்றார் ட்
ெயண் கழ்சிவந்தபாதத்தி ங்கைரேசரச் ெசய்வார்.

69

ஆதலாற்காழிவா ம தைனவழிபட்ேடத்திக்
ேகா தீர்குரவற்ேபாற்றிக்குறிபற்றி விைடெபற்றண்ணல்
மாதவம்ெபற்ேறார்ேபாற் மன் ண் மாணிக்கம்ெபற்ேற
ேயதமி ன்பாதீதவிலாப ற்றி க்கவந்தார்.

70

வந்தவர்மற்
ள்ளதலங்க ம் வழிபாடாற்றிக்
ெகாந்தலர்ச்சிைறவண்டார்க்குங் ெகாள்ளிடப்ெபான்னிபின்னிட்
டந்தளிர்ச்ேசாைலேவ யண்ண ர்கண் ங்ேகட் ஞ்
ெசந்தமிழ்தி வாக்காளர் திைளத் ளங்களித் வந்தார்.

71

ெகாள்ைளெவண்கமலக்கா ங் குளிர்ெசந்தாமைரக்குழா
மள்ளலங்கழனிேதா மனந்தேகா கள்வண் ல்ைல
வள்ளனாடகங்கண் ள்ளவாணிலாவண்ணப்பா
தள்ளறத்தலவாசஞ்ெசய்தன்ைமேபான்றன ங்கண்டார்.
தில்ைலமாநகரஞ்சுற் ந்தி மதிற்சிகாிநான்கும்
நல்லவர்ெமௗனப்ெபாற் ம் ஞாயி ேதான்றிற்ெறன்னா

72

40
ெவல்ெலாளிநிமி ம்ெவற் மிைமய ம்ெபாதியி
ெசால்

வகண்டார்

ண்

வைகயா

ம்ேபான்

ட் க்கார்.

73

திகெடா ம்பணிந் விதி ைறயந்தணாள
ராதி வாயிரத்ேதாரங்கிகளேனகஞ்சுற்ற
மீதிடாநிற்கு ஞானவங்கிையவியந் காண்பான்
ேபதைமதீ ந்தீரப்ெபாியவராிதின் வந்தார்.

74

ேவ .
நீ மைறயாகமநிரப்பியெப ஞ்ெசால்
லா யவிதிப்ப யைமந்தச
தி
நா மதிைலந்தணவமாகநவமாகுந்
ேதடாிய

த

ெதய்வநகர்கண்டார்.

75

கண்டனர்வணங்கினர் கணங்ெகாள விணங்குந்
ெதாண்டெரா
ட்சிகாி சூழ்ந்தமதில்வாயி
ெலண்டரவிைறஞ்சி ட் குந்தனாிலங்கு
மண்டர்நடமா மணியாைலயம ங்ேக.

76

ஆலயமிலங்கு வதறிந்தனர்ெசறிந்ேத
ஞாலந விண் யர் பாதலநலக்கீ
ேழ மி ெவன்ப
மின்பெமா கண்டா
ராலமணிகண்டர ள்ெசய்யிலாிெதன்ேன.

77

ஏடவிழ்ெச ங்கமலெமங்க மிலங்கப்
பா மளியா மவர்பாவெமனேவாவத்
ேத ந ேஞயநிைலேச மவர்ேநச
நீ சிவகங்ைகயிென ந்தவர்ப ந்தார்.

78

ப ந் சிவமாமிெதனேவார்ந் படர்பாவம்
வி ந் சிவ ல ைறேமதைகயேசாதி
ந்தெபா ளாய்
விலாதெபா ள்கண்டார்
த ந்தி ள்க ந்தெபா டக்கசைப க்கார்.

79

சற் மைசயாதெபா டானைசய ல
ற்றநிைல ந்தைலைம ற்றப மற் ம்
ெபற்றப ெகாற்றவர்பிறங்குெசயல் கண்டா
ரற்றமறியான ள்ளிக்கிலாிெதன்ேன

80

41

கஞ்சமைலமஞ்சர்பலகாலரற்றி ல
ாிஞ்சுதல்படாவிடபேயாகி
பாம்
நஞ்ச
ேதசிகநடக்கலவிகண்டா
ரஞ்ச ெசயின்னவ மன்னவைரெயாத்தார்

81

அந்தந வாதிவி மண்ணலைவ ண்டாய்
வந்ததிசயத்திைனவ த்தினர்தெநஞ்சில்
ந் றவிைளந்தெதா
த்திவிசயத்ைதச்
சிந்ைதெசய்தி ந்தனர்தி ந்தினர்வ ந்தார்.

82

ெசங்கு நடந்தாிசனஞ் ெசய்சமயத்தில்
ெவங்ககன ங்க
ேமல்விைளதல்ெபற்றார்
அங்ைகயினிலங்கியவனாட ைசபாட
லங்கிைசயேவாதினர ந்தி விைசப்பா

83

ேவ .
ெபான்னா மணிமார்பன் ேமலயனறியா
ெயன்னாெவ த்ேதாதிேயவிைடெபற்ேறகியபின்
பன்னாகவாடகப்ெபாற்பாதெமனப்பா யிடச்
ெசன்னா ண்ேசாறளித்தாள் சிவகாமசுந்தாிேய

84

ஞாலமறியெவங்கணாயகியாாீந்தவன்னக்
ேகாலவ
ண் குலாப்ெப கிக்கூத்தா
லவி ங்கமமர்
ச்சுடர்பின் ந்ெதா
சாலமகிழ்ந் த க்கினார்தண்டமிழார்.

85

ேபசிக்கைடெதா ம்ேபாய்ப்பிச்ைசெகாண் ங்குண்
த்தல்
வாசிக்களிப் ைடத்தாம்வண்ணெமனத்தண்ணளியார்
ேதசுற்றி ந்தார்சிலகாலஞ்ெசந்தமிழாற்
சிக்கப்ெபற்றார் னிதன த்தாமைரேய.

86

வான்ேற மைறேயேயாெவன்ெற த் வண்டமிழ்ப்பா
நான்ேறடநானாேரா நானாேராெவன
த்தார்
ேதான்றாப்ெபா ச்சூழ்ந் ேசாதிவிைடெபற்ேறகி
ேயன்றார்வடதிக்கிைடநடக்க வன்பாளர்
ேவ

87

42
ஏ ம் கமிளநாகமினியகனிசூழ்பைனமரங்கள்
கா ம்ேபா ங்கலந் தளிப்பக்கைனயார் னல் ேசர்திைனநகர்வாய்த்
தா ந்தம ந் றந்தவர்தாந் தம்பிரானார்தாம் வரக்கண்
டா ம்ெபாிேயா ள

கிய கா ன்பம்ெப கினரால்.

88

விைடெகாண்டகன் சிவாலயங்கள் விரவிப்பரவிய ேபாற்றி
பைடெகாண் ைட ம் னற்ேக ன்மணிநீர்வாவிமலேராைடப்
ைடெகாண்ெடா பாதிாித்த விற் ணர்சண்பக ம்பல
மைட ந்தி ப்பாதிாிப்

ரைடந்தா ைடந்தமன ைடயார்.

89

அரக்கரைனயார்வி
ைணயைலவாய்த்
ம்பிெனளிதாக்கி
பரக்குமந்தக்கற்கலத்தாெலா மாதவைரக்கைரேயற்றிப்
பரக்குங்கடல்வாய்மரக்கலந்தாழ்ப்ப த்தித்தைம ங்கைரேயற்
மிரக்கம்ெபாிேயார்தைமக்காணவிளநீர்க்ெக லம்ப ந்தா .

90

கடற்பாற்றிகழ*ந்தசைடஞாழற்கன்னிவனத்ெதம்ெப மாைன
டற்பா னிேம றவறியா லவாச்ெசல்வம்ெபறப் பணிந்
மடற்பாற்கமலம்வழிபிரசம்வாவிச்ெச நீர் ேமன்மிதந்
விடற்பாலனவாந் தி வதிைகவியன்மாநகரத்தயல் ேபாந்தார்.

91

கூற்றாயினவாெறன்ெற த் க் ெகா த்ததமிழான்வ த் மவர்க்
காற்றாவின்பந்தி நா க்கரெசன்றளித்தாெரா த்தாள்கள்
ேபாற்றாவணங்கிமணங்கம ம்ெபாற் வைனயதமிழ்ப்ப வ
ேலற்றாநின்றார்மரகத ெரட்டானத்ெதம்மிைறவைனேய.

92

இைறவாழ் லவி ங்கவ யிைறஞ்சிப்ேபாந்தங்குைடஞாழன்
பைறயார்ேசாைலத்தி ெவண்ைணநல்
ைடயவிைடயாைர
றவா னர்தா றவா ெயான் மி டீர்ந்த ள்ெபற்றார்
பிைறயார்மின்னற்பின்னலராப்ேபணிப்பணிந்தார்ெபாிேயாேர

93

ேசாைலகாட் ங்கைரப்ெபண்ைணத் ைறயார்மைறயார்சுந்தரைர
மாைலகாட் ந்தைமயிைமேயார்மகிழ்ந் காண றி சி
ேயாைலகாட் யாண்டாைரேயாவரவிைடெபற்ேறாைகயினா
லாைலகாட் ம்ெப ந் ழனியண்ணாமைலையநண்

வரால்.

ெந ந் ரத்ேதவன்னிமைலநிைலையேநாக்கிப்பணிந்ெத ந்
தடந்தாமைரத்தாணிைனந்
கிச்சந்தம்ெப குந்தமிழ்வாயார்
நடந்தாரந்தெதாண்டர்ப தநளினம் ளகம்ெபறப்ேபாற்றி

94

43
வடந்தாழ் ைலயாெர
ஊ ட் குந்
திெதா

ங்ெகா ம்பால்வாாி ழங்குமவ் ேர.
ள்ளங்குளிரெவாளிவளரப்

95

பா ட்பணிந் திணிந்தமதிற்பயில்ேகா ரவாயி ம்பணிந்
ேவ ட்ப த்தமலர்க்னிையவிண்ணாட்ட ைதத்தண்ணளிகூர்
வா ற் ணாண ைலயாைள மைலசூழ்ேபாந் வணங்கினரால்.
தாழாக்க ைண விைடெகா ேபாய்த் த க்கிப்ெப க்காற்ெறா தெதன

96

வாழாநின்றதி விைசப்பாவள்ள ள்ளங்கைரந்
கிப்
பாழாய்ப்பயிலாத்ெதாழிலாற் ம்பரனாலயங்கள்பலேபாற்றிச்
சூழாவ வாாிைடம திற்ேறான் ங்கு ைவெயா வாதார்.

97

மற் மபதிகளாங்காங்கிவணங்கிகுணங்ேகாணீறணிந்த
சுற் ஞ்ச்சைடயார்க்கினியதமிழ்த்ெதாைடமாலக ம்பலசாத்தி
ெயற் ம் ன ம்ெபாிேயா மிளம் ைவய ம்வளம் த் க்
ெகாற்றந்த ம்ேவதாகம ங்கு

ங்காஞ்சிநகர் குவார்.

98

ேவ .
மாயவளப்ெபா ேடடமாநீாிற்ேபாய்வ வார்
ேநயவனப்ெபா ேடடநீணிலத்தின்ேமற்படர்வார்
யவனப்ெபாிேயார்வாழ்ெதாண்டீரமண்டலத் த்
தாயவெளப்ேபா

ைறதண்காஞ்சித்தலத்தைணந்தார்.

99

கச்சியாந்தலநலத்ைதக் கண் ரண் ைககூப்பி
ச்சிவாளிளம்க=பளிங்ைகெயாத் வள த்தமனார்
நச்சியாரணம்பா நா யநற்றவங்காட் ம்
பச்ைசநாயகிசிவந்த பாதநிைனந் ட் குவார்.

100

ெமய்காட் யாண்ட
ம் வித்தகர்மாவ த்ேதவர்
ைககாட் ந்ெதாண்டெரலாங் காவிாிப் ம்பட் னத்
ைளகாட் ம்ெபாிேயார்வவந் தைடகின்றா ெரன்றைடந்தார்
ெமாய்காட் மிவரவர்கண்

ன்பணிந்தாரன்பாளர்.

101

மாடெந ம்ெபான் திவண்ணெமலாங்கண் வப்ப
நீ யநீரார்பணிந் நீர்மைழகண்ணாற்ெபாழிந்
ேகாட றாவாக்காற்குணம்பாய்ெகா ந்தமிழ்கள்
பா னார்நா ப்பரநாதன் ன்பணிந்தார்.

102

44
ஒன்றாகநின்
கி ேயாங்காரநீங்காம
னின்றாைனேயன்றன்பினின் ேகாலமாயி ப்பக்
குன்றாவரமளிப்பாெயன்றார்குைறவறியார்
ெவன்றா

மம்பிைகவாழ்ெமய்க்ேகாயில் க்கனரால்.

103

ேவ .
ஆ யிராமைவயார்ெப
ற
வாரநிலாவியமாதவன்மாதவள்
சீ ைறவாள்விழிசீ ைறவாள
ேள றேவ றேவயிவர்நின்றார்.

104

ெசங்க நீர்மலர் ன்ெறா தீப
மங்கலர்நான்ெகா நான்ெகாிதீப
ெமங்கனாைமக்ெகனலாமிைவயா ஞ்
சங்கரனன்பர்த க்ெகா கண்டார்.

105

தாயவணின் தவம் ாி காைலக்
ேகாயில்குலாநதிெகாண்டைமகண்டார்
நாயகன்ேமனிநஞ்ெசய்த ம்ைப
ேயெயவர்நாத்த ம்ேபறெமாழிந்தார்.

106

கச்சிநகர்கடலக்கடற்ேறான் ம்
பச்ச தப்பைரையப்பணி ற்றார்
ைமச்ெசறிகட்கைடைவத்த ன்ைவத்தா
சிசி ைமக்கடல்வற்றி ெமன்றார்.

107

என் வணங்கிவலங்ெகா ணங்கிக்
குன்றில்விைளந்தெகா ங்கனி ட்ெகாண்
ெடன் மி ங்களியின்பநிரம்ப
மன்றினடந்ெதாழவந்தவர்வந்தார்.

108

ேவ
தி ேவகம்ப ைடயார்க்குத் திகழ்ந்தந்தாதிெயா மாைல,
யி பான்ெமய்த்ெதாண்ெடனெவ த்தாாியற்ெறாண்டறிேயன் ைகத்ெதாண் ,
ாிவாரதனிற் காற்ெறாண்

ாிேய

ண்பான்ெபாய்த் ெதாண்டாய்,

வ ேவெனன்றார் ெமய்நாட்ேடார் நைகக்கெவ

மைல மிைசத்தார்.

இைசத்தங்கி ப்பாேராாிரவிெலாிவந் தரம் குந்தாற்ேபா

109

45
ெலாசிக்கும்பசிவந்ெதழவயிேற
ண் றங்கனடந்தனகாண்
வசிக்குமவர்களனம்பகிராரளியாெயன் வ த்திட ம்
பசிக்குந்தரேம டவிளக்குப்ப

ெடான்றிற்படர்ந்தனரால்.

110

கா ம்பசியால ட்ெபாிேயார்கங்குல்யாமத்ெதளியராய்
வா ந்திறவாரங்ைகெகாட்டமைனவாழ்பவன்சற்றறியாம
லா ங்காமக்கள்ளெனனவந்ேதாவந்ேதாதீங்கிைழப்பத்
தீேயான்ெசயைலயறிந்தங்கணயலாெனா வன்ெறாிந்தைணந்தான்

111

ேபாற் ம்ெபாிேயாாிவர்தைமநீ ைடத்தல்ெபால்லாெதனவதைன
மாற்றிக்ெகா ேபா டற்றடவிமகிழ்பாலன்னங்கறிந ெநய்
ேகாற்ேறனிைவகள்கலந் ட் க்குளிர்சாந்தணிந் பணிந் ெசயல்
சாற்றியிடநீரவரவர்க்குத்தக்கதைடந்தீெரன்றார்பின்.

112

பிாியாவரைனவிைடெகா ேபாய்ப்ெப ங்காளத்திமைலேநாக்கி
வாியார்சு ம்பர்வாியிைசக்குமலர்க்காவாலங்காட்டம்ைமக்
குாியார்வணங்கிமணங்கம
யர் ங்கானெந ஞ்சாரற்
ெபாிேயார்தவங்கள் ாிவன

ங்காண்பான் க திப்ெபயர்ந்தைணந்தார்

113

ெதாண்டர்திரண்ேடா ப்பணிந் ெதா
திச்சினகரத்ைதக்
கண் வணங்கிக்கரங்கூப்பிக்கள்ளங்ெகாள்ளா ளத்தார்
மண் ம்ேபரன்ெபனவறியா வண்ணம்பயி ங்கண்ணப்பர்
பண்ைடப்பணிையநிைனந்

கிப்பல்காெலால்கிப் பணிந்தனரால்.

114

பணிந் தி க்காளத்திமைலப்பரஞ்ேசாதிைய ம்பணிந் பணிந்
தணிந் பரஞ்ேசாதித்தி நின்றன்ெபன்
குமின்பாளர்
திணிந்தப வக்ெகா
க ைசகேடா மிைச மைவ
ணிந் க ைணத்திறம்ெப வார்சூழப்ேபாந்தார்வாழ் றேவ.

115

ேபா ம்ேபாதின்மணிநகரம் ைடயிலாட ைசேநாக்கி
நாதர்க்கி தண் ைடத்தீபநணியவாகுங்கதிக்காளற்
ேகதமில்லா றேவேயாெவன்பார் ன்ேபாம்பலயாைன
சீதமதிேயான்விழாவி

க்குத்தி

ன்படரப்ேபாெவன்பார்.

116

ஐயன்றி ேமனியினடங்குமத்தீ றசேவாெவனநிைனவா
ெரய் ஞ்சிைலேவட் வர்திண்ணர்க்ெகண்
றேவாபண்ணைமந்த
ெசய்யனிவாய்க்குறமளிர்சிவஞ்ேசர்கன்னிமார்ேநர்வார்
ய்யசீரர்தமிழிைசேயார் சு ம்பின்பாடலாெமன்பார்

117

46

தவமற்றாமலாற் மவர் தம்ைமச்சிவேகாசாியாெரன்
வமானத்தானிைனந்
கிெயாளிகூர்ெதன்றிைசக்கயிைலத்
தவமாமைலையச்சூழ்ேபாந் ெதாடர்ந் படர்ந்தத்தவத்தவேரா
டவமாறியலாக்கதியளிக்குைமயன்றி

ன்னைடந்தனரால்.

118

குளிர்கூர வித்ெதன்கயிைலக்ேகாமாற்கில் ெமனப்பா
ெயாளியார்தி
ன்விைடெகா ேபாெயாற்றி ர் ைகப்பற்றினராய்த்
தளியாலயங்கள்பலேபாற்றித்தண்டாமைரக்காட்ெடா மாட
ெவளிமாமைலகள்கைலஞானேவைலநிலவப்பதிேபாந்தார்.

119

அ யார்திரளவ்வயிேனாக்ககிய கள த்தாமைரேபாற்றி
வி யாவி ைளவி விக்கும் திமதிற்ேகா ரம்பணிந்
ெபா யா யெவாண்
ேமனிப் னித னதப் கழ்பா
ந யாநிற்குநாதாந்தஞானப்ெபா ைளந

கினரால்.

120

கு வாய்வந்ெதன்குைறதீர்த்தகுன்ேறகுன்றக்ெகா மணிேய
ெப வாழ்வாகிெயைனக்கலந் பிாியாதி க்கும்ெப ந்ேதேன
வாய வா
வ வா ைரயா ய ன்ைற ெமா வி
வ வாய்த வாெயன்

யிர்வாய்ம வாய்ம வாய்ம வாேய.

121

ேபாற்றிேபாற்றிநாேயைனப்ெபா ளாய்க்ெகாண்டவ ள்ேபாற்றி
யற்றின்வ கூர் கங்ேகா யடக்குஞ்சைடயாய ேபாற்;றி
ேதற்றியினியாயி
ைனப்ேபாற்ெசய்வாய்ெமய்வா ய ள்ேபாற்றி
நீற்றி

ள்ேளபவளெவாளிநிக ந்திகழ்ேவய ள்ேபாற்றி.

122

என்ெறன்ற ளின்றிறம்ேபாற்றிெயள்ளா ள்ளங்கனிந்திைளப்ப
மன் ளா ெயமக்க
மணிமாணிக்கப்பதம்பணிந்
நின் ேபாந் வலஞ்சூழ்ந் நிகழ்ந் மகிழ்ந்தங்கி க்கின்றார்
ெதன்றல்வந் சுந்தரைரத்தி வா

க்கைழத்த ர்.

மயனாலயனா யற்றாதமணிச்சங்கி க்குத்
ேபாய்
வியனாமி கானடந்தார்க்குவி ந்தாய்வந்தெவண்காடர்
கயனாணியகட்கணிைகயர்காற்கமலச்சில்ம்பிெனா ம
பயனாெராற்றி ர்பற்றிப்பதிெகாண்

ேவ .

ந்தார்ப ேபாற்ற.

123

ம்
124

47
இ நிலமடந்ைதெயன்னெவ த்தவாசிாியச்ெசய்
ெளா ப ெமான் ெமாற்றி ர்த்ெதாைகெயனப்ேபாிட்ட
தி விைசப்பாவாற்பா த்ெதளிெயாளி ளம்விளங்கப்
ெப நிைல ைடயாாின்பப்ேபெறலாம்ெபற் ளாேர.

125

ெபற்றவர்தி நீரா த்தி நீற்றின்ெபற்றி ற் ங்
கற்றவர் றங்கண் ன் ங்கற்றவர்க த் ட்ெகாண்
ெசற்றவர கள்பா த்தினந்ெதா நியமமாற்ற
ற்றன ற்றவாற்றி

ண்ைமயிங்கியம்ப

ற்ேறன்.

126

நம்மிைடம தநாதனற்கு வாகிவந்
தம்ெபா டனக்குத்தந்ததண்ணளிப்ெப ைமயாேல
யம்ெபானஞ்ெச த்தினா ம நியமங்கள்ெசய்வார்
சம் ைவெயாழியாப் ைசத்தன்ைம மவற்றாற்ெசய்வார்.

127

கிளர்ந்தெகற்பத்தி ள் ங்ெகற்பேகாளைகயிடத் ங்
ெகா ங்ெகற்பநிைலயத் ள் ங்ேகவலஞ்சகலங்கூர
வளந்தறிசகலந்தாேமயதீதம்ேபான்றதீதமன்றாம்
வளங்க

ங்கண் நீங்குமண்ெடாளிெகாண் நிற்பார்.

128

அவத்ைதகடணந்தவன்றிையய க்காக்ைகயாக்கிச்
சிவத்ெதாழிெலாவ்ெவ த்தாற் சிவ ங்கவ வமாகிப்
பவப்ெப ம்பிணிதணிப்பார்பர யிர்தமக்குளாக்கி
யவர்க்குள டலந்தாேமயாயினெராற்றி ரர்.

129

அவ யிர்தமக்கில்லாக்கியாண்டவாண்டைகயார்நிற்ப
வாிவாய்மணற்பரப்பிெலாளிெவளியிடத்திற்ேபாந்
கவ றாச்சிறார்கள் சூழக்கண்டவர்தன்ைமயாகிப்
பவர்விைளயாடேலா ம்பாட

ம்பயில

ற்றார்.

130

கு மகாரணிக்குழாங்கள்குளிர்மணப் ளினப்பாங்க
திெமய்தளர்ந் பின்னெரான் ம்ெவண்காடர்தம்ைம
ம தரம் ைதத் த்ெதாக்கவப் றம்பரந் நிற்பார்
ம குழிப்ப த்தபின்

மன்னவர்விலகிநிற்பார்.

பன் றயித்தன்ைமத்தாம்ப ப மண ற்காட்
ன்னியபட் னத்
ைனத்தவவ வந்தாேன
ெசன்ெனறியி ங்கமாகிச்ெச மணறனின் ைளத்தார்
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48
ன்ெனனறிச்சிறார்கேளா ப் ரத் ளார்க்குைரத்தாரன்ேற

132

ஒற்றி
ழி ள்ளா மற் ள ாி ளா ம்
பற்றி ர்ந்தைடந் கண்டார்பட் னக்கட ளாைர
ெவற்றி ர் ன் ஞ்ெசற்றவிமலேரயிவராெமன்றார்
ெபற்றி ரதிசயத்தின்ெப ைமயா ைரெசய்வாேர.

133

மலர்மைழபிழிந்தெவங்கும்வான ந் மி ழங்க
நலம கணங்கள்சூழநாகநாட்டரம்ைபமார்கள்
பலநடம்பயிலப் விற்பாைவயார யர்பாட
விலகியவிதழிமாைலயீச

க்கணிந்தாரன்ேற.

134

குவார்வார்த்ைதநாத்தகவாப் வனத் ள் மந்தரத்
மகி ந்ேதவ லகுள் மணிநீர்ேவ ஞாலத் ந்
தகுேவார்ேகளாவிவர்ேப ந்தமக்குவ ேமாெவனக்களித்தார்
நைகயானீலப் ர

ன் ெமாித்தார்ெப ைமநவில்வார்யார்
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தி வம்பலேம தலாயசிவத்தானங்கள்பணிந்தன
ம
ம்ெபா
தி விைசப்பாவ த் ந்திற ெமாற்
ர ளின்றிற்த்தாற்சிவ ங்கமானவா ம் ம் கார்
விர ங்குலத்தாரறிந்ேதாைக ெவள்ளத்த ந்தாமிதந்ெத ந்தார்.
அ வார்ெதா வார்ெசன்னியின்ேமலங்ைகத்தலவஞ்ச

136

கிழ்ப்பார்,

வ வாநம குலத்ெதய்வம்வ ேமாகாணவினிெயன்பார்,
வாண்மதியிங் ெக ந்த ளப்ெப ேமாெவன்னெமாழிகின்றார்,
ெபா ேதா வண்விட் டவ்விடம்ேபாய்ப்பணிேவா
ெமன்பார் ண்ணியேர.

137

ெசான்னவண்ணங்கிைளகெளா ந் ழனியாய்ப்பவப்பதிேயா
ரன்னெபாிேயார்ேபானெநறியவனிதலேமற்பலர்படர்வா
ாின்னாவாற்றாெலாற்றி ாிடத்திலைடந்தார்சிவெப மான்
றன்ைனப்பணிந்திச்சிவெப மாம்றைன ம்பணியாநிற்கின்றார்.

138

ேபற்றிேபாற்றிநின்னிரண்
ெமன்கமலபதம்ேபாற்றி
ேதற்றம
ம்பரநாதச்சிலம் ேபாற்றிநலம்பயிலன்
ேபற்றவாிய
யதளின்ம ங்குல்ேபாற்றிெந ங்கரவந்
ேதாற்

தரபந்த ந்திச்சுழி ம்ேபாற்றிெயழில்ேபாற்றி.
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49

ாி ன்மார் ம்ெவண்ணீ ம் யமீைரந் ம் ைடேபாற்றி
வாியாரரவம்வச்சிரம்வாண்ம ேவாடபயம்வலம்ேபாற்றி
யரவார்பாசக்கயி மணியனலங்குசத்ேதாளிடம்ேபாற்றி
கரவாதி க்குந்தி நீலகண்டம்ேபாற்றிெயாளிேபாற்றி
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ந
குணபாற்ெறன்றிக்குநடக்கும்வடக்குக்கிழக்கிவற்றி
னைட ப கம்ெபான்க ைமயாத்தம்பாலா கம்ேபாற்றி
விலாத கங்கெடா
க்கட்கமலபதம்ேபாற்றி
சைட

ம்ெபான்னிதழித்தாமத்ெதாைட ந்தனிேபாற்றி.
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சிவெமான்றாயச்சதாசிவைமந்தாகித்ெதளி கூர்ேவார்க்குப்
பவமாற்றவ மேகசெமனப்பர
வத்ைதந்தாகி
யவமாற்றியெமய்க்கட
டனாகும்ெபா ேளய ேபாற்றி
கவலாதம்ைமக்காக்கவ ங்க ணாநிதிேயய ேபாற்றி
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என் ேபாற்றிமா ைசயியற்றிப்பணிகள்பல ாிந்
மன்றல்கம மவ் ாில்வசித்தார்சிலவாிவர்க்காக
நன்றிெப குமிஞ்சியிைசநகரமதனினினிதமர்ந்தார்
குன்றாச்ெசல்வமி ைமக்கும்ெபற்றார்சற் ங்குைறவிலேர.
அ
மி ங்கமானவன்பர்தங்காைதேகட்ேபார்க்
கி ளா ஞ்ெசல்வமல்குெமன் நன்னலங்கணண்
ெப ைம மறி ெமன் ம்பிறங்கியகதி மாகுந்
தி மகள்கைலமகள்ைகேசர்வ ந்திண்ணமாேம.
ஆக-தி வி த்தம். 336
பட்டணத் ப்பிள்ைளயார் ராணம்
தி ச்சிற்றம்பலம்.

ற்றிற் .

-----------------------------------------------------------
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ம்
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