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19. நான்மாடக் கூடலான படலம் (1307-1332 )
1307

தங்கள் அல்ல ெபாறி அல்ல ேவ
லன் அல்ல உள்ள மதியின்
ேபதங்கள் அல்ல இைவ அன்றி நின்ற பிறி அல்ல என் ெப
ல்
ேவதம் கிடந் த மா ம் வஞ்ச ெவளி என்ப கூடல் ம கில்
பாதங்கள் ேநாவ வைள இந்தன் ஆதி பகர் வாைர ஆ ம் அவெர.

1

1308 தி மகள் வலக்கண் வாக்கின் ேசயிைழ இடக்கண் ஞானப்
ெப மகன் தல் கணகப் ெபற் வான் ெசல்வம் கல்வி
அ ைம
அளிப்பாள் யாவன் அவன் உயிர்த் ைணவன் காண
ஒ
ைல மைறந் நாணி ஒசிந்த ம் ெகாம்பின் நின்றாள்.

2

1309 கதிர் மதி மிைலந்த ேவணிக் கண் தல் வ ணன் ஏய
அதிர் கடல் வறப்பச் ெசய்த ஆடல் ஈ அைனயான் ஏய
திர் மைழ ஏழின் ேம ம் ன்ைன நால் கி ம ேபாக்கி
ம ைர நான் மாடக் கூடல் ஆக்கிய வண்ணம் ெசால்வாம்.

3

1310 எற் ெதண் திைர நீர்ச் ேசர்ப்பன் தன் ெசயல் இ க்கி நாணம்
உற் இ கண் ம் ேசப்ப உடன் எ ேகாபச் ெசம் தீப்
பற்றிட ஆகம் ெவம்பிப் பரைவ ம் ஆ ம் ெவந்
வற்றிட ெவகுண் நின்றான் மான ம் வ
ம் குன்றான்.

4

1311 நளிர் னல் ம ைர
ர் நாயகன் ஆடல் தன்ைனத்
ெதௗ¤கிலன் ஆகிப் பின் ம் ெச
கில் ஏ ம் கூவிக்
குளிர் கடல் வறந்த
என்னக் கு த் எ ந் இ த் ப் ெபய்யா
ஒளி வளர் ம ைர ற் ம் ஒல் எனக் கைளமின் என்றான்.

5

1312 ெபாள் என ேமகம் ஏ ம் குந் பார் ெதாிய ந்நீர்ப்
பள்ள ம் வறப்ப ற்றப் ப கி ெமய் க கி மின்னித்
ெதௗ¢ள ம் திைச ம் வா ம் ெசவி உறப் பில ம் பா ம்
விள்ளாமல் வைரகள் எட் ம் ெவ பட ேம ச் சாய.

6

1313 ஊழிநாள் ெவ க்கும் அண்ட கடாகத்தின் ஒ ேபால் ஆர்த் ப்
பாழிவான் உ
ழப் பணாடவி மணிகள் சிந்தி
ஆழி நீர் ஞாலம் தாங்கும் அரா உடல் ெநௗ¤ய திக்கில்
சூழி மால் யாைன நின்ற நிைல ெகடத்
க்கம் ெகாள்ள.

7

1314 ெவள்ளிய நீ
த்
ழெவன ங்கு காய் ேபால்
ெதௗ¢ளிய வா சிந்தத் திரண்ட திண் பளிக்குத் ண்ேபால்
ஒள்ளிய தாைர ேசார உம்பர் மீன் கணங்க ேளா ம்
ள்ளிய திைரயில் ஆ மீன் கணம்
த்
ழ.

8

1315 ஆர்த் எ ெகாண் ஏ ம் சராசரம் அைனத் ம் சூழ்ந்
ேபார்த்தன ஞாலம் உண்ணப் க்க ஓர் வ வம் ெகாண்ட

4
தீர்த்தனில் விசும் ம் பா ம் திைசக ம் ெதாியா ஆகப்
பார்த்த கண் ைழயா வாகப் பரந் இ ள் கான்ற அன்ேற.

9

1316 ைபஞ்சுடர் எறிக்கும் பச்ைச கார் ஒளி பரப் நீலம்
ஞ்ச வாள் உ க்கள் அன்ன நித்திலம் ெபான்னம் குப்ைப
ெசம் சுடர் மணிகள் ப் ச் சித வ கணவ ேரா ம்
விஞ்ைசயர் மகளிர் ஊ ெவ த் எறி கலன்கள் ேபால.

10

1317 க ய கால் உைதப்பப் ெபய் ம் க ம் ெசல எழி மாடக்
ெகா ய நீள் கைரச் சூழ்ந்
ைதத்த ம் ேகால் ஒன் ஓச்சிப்
ப எலாம் ரக்கும் ேகா ம் நகர் உளார் பல ம் ஞாலம்
ம
ம் நாள் இ ேவ என்னா மயங்கினார் உயங்கினாேர.

11

1318 கண் தல் ர்த்தி தாேன இன்ன ம் காக்கும் என்னாப்
ண்ணிய நகேரா ம் ெபா க்ெகன ேகாயில் எய்தி
விண் இழி விமான வாழ்க்ைக விைடயவன் அ க்கீழ் ழ்ந்தான்
அண்ணலார் ஆடல் ன் ம் அறிந் ைக கண்ட ேவந்தன்.

12

1319 விைடயிைன ஆலம் உண்ட மிடற்றிைன கங்ைக தாங்குச்
சைடயிைன கூற்ைற ெவன்ற தாளிைன ேம சாபப்
பைடயிைன அ ேயம் ன்பப் பாட் ைன நீக்கி ஆ ம்
நைடயிைன ஆகி எங்கள் நல் உயிர் காத்தல் ேவண் ம்.

13

1320 என்ன ம் ெதன்னர்க்கு என் ம் எய்திய இ க்கண் தீர்க்கும்
ன்னவன் ன்ேபால் நான்கு கிைல ம் ேநாக்கி இன்ன
ெதால் நகர் எல்ைல நான்கும் சூழ்ந் நான் மடம் ஆகி
வின் ெந மாாி ஏ ம் விலக்குமின் என வி த்தான்.

14

1321 வந் நான் மாடம் ஆகி வைளந் நால் திைச ம் சூழ்ந்
சந் வாய் ெதாியா ஒன்றித் தாம் ஒ கு லாய் மாடப்
பந்தி ேகா ரம் ெசய் குன்றம் கால்கள் ேபால் பாிப்பப் ேபார்த்த
இந் வார் சைடேயான் ஏய எழி மா நகரம் எங்கும்.

15

1322 அன்ன நான் மாடத் ள் ம் நகர் உளார் அைமச்சர் ேவந்தன்
அன்ன நால் க வித் தாைன சராசரம் பிற ம் தாழ்ந்
ன்ைன நாள் தனி ம் இன்பம் ழ்கி நன்கு இ ந்தார் ஊழில்
ெபான்ன நாள் பாகன் தாளில் க்கு அமர்ந் இ ந்தார் ஒத்தார்.

16

1323 கைழ ெக வைரயின் உச்சி கவிழ்கின்ற யல் ேபால் கார் சூழ்ந்
இைழ மணி மாடத் உம்பர் எறி ளி உைடந்
ள்ளத்
தைழ கடல் வறப்ப வாங்கித் தம் உடல் வறப்பப் ெபய்
மைழக ம் ெவள்கி நின்ற வ ண ம் ெவள்கி நின்றான்.

17

1324 ந ங்கினன் கழிந்த அச்சம் நாணம் மீ ர மானம்

5
ஒ ங்கினான் உள்ளத் உள்ளத் ஓர் உவைக வந் எய்தப் ெபான் த்
தடம் கைர கு கா ன்ேனாய் தணிந் பின் ேதாய்ந் பாசம்
மடங்கினன் அடங்கா அன்பின் வள்ளைலப் ைச ெசய்வான்.

18

னித நீரா க் கண்
ண் வான் கங்ைக ஆதி
வனிைதயர் பசும் ெபான் கும்ப வாசநீர் வ த் நீட்டப்
பனிமலர் சந்தம் கந்தம் அணிகலன் பசும் ெபான் ஆைட
இைனயன பிற ம் ஈன் கற்பகம் எ த் க் காட்ட.

19

1326 ஐம் கனி அ தம் ஐந் ெகௗவிய அ
ம் பம்
ெசம் கதிர் விளக்க மின்ன ேதவரான் ெகா ப்ப ேசல்கண்
நங்ைக தன் பதிைய சித் ஆயிரம் நாமம் கூறிப்
ைபங்கதிர் த்தம் சாத்தித் ெதா
அ பணிந் நின்றான்.

20

1325

1327 அ ச்சைன உவந்த ஆதி அமலன் நீ யா ேவண் ற்
உைரத்தி என் ஓத நீர்க் ேகான் ஒல்ைல தாழ்ந் ஒன்றினா
கைரத்திட அாிய இந்தக் க ய என் வயிற் ேநாய் நின்
திைரத் தடம் ஆ ம் ன்ேன தீர்ந்திடப் ெபற்ேறன் எந்தாய்.

ம்
21

1328 ேவத தல் கைல காட்சி தல் அளைவ விாிஞ்சன்
தல் விண்ேணார் ெசய் ம்
ேசாதைன உள் அகப்படா ேசாதி உைனச் ேசாதிக்கத்
ணிந்ேதன் அந்ேதா
ேபைதைமேயன் இடத் என்ன குணம் கண் என்
பிணி தீர்த் என் ெபற்றாய் ஆைச
ேகாதம் இலாய் குற்றேம குணம் ஆகக் ெகாள்வ
நின் குணேமா ஐயா.

22

1329 ெபான் நகரான் காலம் தாழ்த் உைன அ ச்சித்
அயர்ச்சிேயா ம் ேபானவா ம்
என் என யான் வினவிய ம் வலாாி இைற ெகா த்த ம்
அவ் இைறக்கு ேநர் யான்
பின்ைன வினாய ம் அவன் ெசால் வழி உன்ைன
ேசாதித்த ெபற்றி தா ம்
ன்னவேன உன் அ ளால் என் பிணிக்கு
ம ந்தாகி
ந்த வாேற.

23

1330

மதி

அணிந்த அ ள் கடேல வயிற்
ேநாய் அன்றி ேமல் நாள்
மா ப இ விைன ம் மனவ
ம் ெகட
ட் ன் வழி ம் ெபற்ேறன்
ேவ இனி மந்திரம் என்ைன மணி என்ைன ம ந்
என்ைன ெமய்ம்ைம ஆகத்
ேத ம் அவர்க்கு இப் னித தீர்த்தேம பிணி

6
அைனத் ம் தீர்ப்ப

அன்ேறா.

1331 அ யேனன் ன்னம் ெசய்த அபராதம் இரண் ம் தீ ம்
ப ெபா த் அ ள்வாய் என் பன் ைற பரவித் தாழ்ந்
ம விலா மகிழ்ச்சி ெபாங்க வரங்க ம் சிறி ேவண் க்
க யதன் நகரம் க்கான் குடதிைச காவல் ேவந்தன்.
1332 வன் திறல் வ ணன் விட்ட மாாிைய விலக்க ஈசன்
மின் திகழ் சைடயினின் நீங்கிய ேமகம் நான்கும்
குன் ேபால் நிவந் நான்கு கூடமாக் கூடலாேல
அன் நான் மாடக் கூடல் ஆன ஆன் ம ைர
ர்.
நான் மாடக் கூடலான படலம் சுபம்
---------------
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20. எல்லாம் வல்ல சித்தர் தி விைளயாடற் படலம் (1333- 1356 )
1333 சத்த நால் மைறப் ெபா ள் வைர தள் நீள்
ேமல்
ைவத்த கார்கள் நான் மாடமாய் ம ைர ேமல் வ ணன்
உய்த்த மாாிையத் த த்தவா உைரத் ேம உயர்த்ேதார்
சித்தராய் விைளயா ய ெசயல் சிறி உைரப்பாம்.

1

1334 ேதட அ ம் கதிர் மணி
ச் ெசழிய ம் பாண்
நாட ம் தி எய்தி ேமல் நல்ல
எய்தக்
கூடல் அம் பதி ேமவிய குணம் குறி கடந்த
ேவடர் அங்கு ஒ சித்த ெமய் ேவடராய் வ வார்.

2

133 வட்ட வார் சைடக் குஞ்சி ம் ண ல் மார் ம்
இட்ட நீ அணி திலக ம் இைணக் குைழ ங்க
விட்ட ெவள்ைள த்திைர ம் ேதால் விாித்த பட் ைக ம்
சுட்ட ெவண் ெபா ப் ெபாக்கணம் க்கிய ேதா ம்.

3

1336

ய்ய ெவண் ெபா அழிந் ெமய் சிவந்திடச் சுவ
ெசய் ம் ெவண்திரள் ப க நீள் மாைல ம் சிவந்த
ைகயில் அங்கு கட்டங்க ம் கண்டவர் மனம் ெசன்
உய்ய வன் ற க்கிய உதர பந்தன ம்.

1337 அட்ட ேவங்ைக ஈர் உாிைவ கீண் அைசத்த ேகாவண ம்
ஒட்ட க்கிய
அதன் உ க்ைக ம் இடத் ேதாள்
இட்ட ேயாக பட் ைக ம் ெபான் இைட இைட கட்டப்
பட்ட சுெறா ேவத்திரப் பைடக்ைக ம் பைடத் .
1338 ேவத கிங்கிணி சிலம் சூழ்ந்த அ களில் மிழற்ற
ஓத அ ம் பத ளாி ஊ அ ண் ம ஒ கப்
ேபாத ஆனந்த ம
கர்ந் அலர் கம் ெபா யப்

4

5

7
பாத பங்கய உப நிடதப் பா ைக சூட.

6

1339 சிறி
ர ம் ெவயர் ைவ ம் தி
கத் அ ம்பக்
கு கி ஆவணம் சித்திர கூட நால் சந்தி
ம கு சூளிைக உபாிைக மாளிைக வாயில்
அ கு சூழ் நிைரத்த ெதற்றி இவ் விடம் ெதா ம் அைடந் .

7

1340 ெதற்கு இ ப்பவர் ேபால் வடதிைச வயில் ெசன்
க்கு இ ப்ப ம் கிழக்கு உள்ளார் ேபால ேமல் திைசயில்
நக்கு இ ப்ப ம் யாவ ம் நா னர் அறியத்
தக்க அன்றிேய இந்திர சாலமாத் தணந் ம்.

8

1341 ேசய ெவற்பிைன அணியதாச் ெசய் மற் அணித்தாய்
ேமய ெவற்பிைனச் ேசயதா வி த் ம் ெமய்ம்
ப்
ஆய மக்கைள இைளயவர் ஆக்கி ம் குதைல
வாய மக்கைளக் கழி
மக்களாய் வகுத் ம்.

9

1342 ஆைணப் ெபண் உ ஆக்கி ம் ெபண்ைண ஆண் உ வாய்
மாணக் காட்
ம் மல ைய மகப் ெபறச் ெசய் ம்
ேகாணல் கூன் ெசவி ஊைம கண்கு
பங்கு எவ ம்
காணத் தீர்த் நா ேலாக ம் கனகமாச் ெசய் ம்.

10

1343 ெசல்வர் தம் மைனப் ெபா ள் எல்லாம் வ ைமயில் சிறந்ேதார்
இல்லம் எய்த ம் நட்டவர் இகல் இன்றித் தம்மின்
மல் ெவம் சமர் இைழப்ப ம் காஞ்சிர மரத்தின்
நல்ல தீம் கனி ப ப்ப ம் விஞ்ைசய கண் ஐந் ம்.

11

1344 ப வம் மாாிய ப வத்தில் ைவைக நீர் பரந்
வ வ ஆக்கி ம் மீள ம் வறந்திடச் ெசய் ம்
ெபா வி தீம் சுைவேயா அைட ம் ெபாய்ைக ம் உவர்ப் த்
த வ ஆக்கி ம் உவாியின் சுைவயவாத் தந் ம்.

12

சி மாத்திைரக் ேகா ைன விண்ணில் நட் அதன்ேமல்
ஊசி நாட் இட் ஊசிேமல் ெப விரல் ஊன்றி
ஆசு இல் ஆ
ம் ஊசிேமல் அைவ கிழக்காக
மாசு இல் ேசவ ப் ேபா வான் மலர்ந்திடச் சுழன்

13

1345

1346 சண்ட ெவம் பணிப் பைக எனப் பறந் விண் தாவிக்
ெகாண்டைலப் பி த் இ ெயா ம் கு த்த நீர் பிழிந்
கண்டவர்க்கு அதிசயம் ெபறக் காட்
ம் காண
விண் தலத்தினில் பண் ேபால் இைற ெகாள வி த் ம்.
1347 எல் இைடப் ப ம் ெபா ள் கைள இரா எழப் பார்த் ம்
அல் இைடப் ப ம் ெபா ள் கைளப் பகல் வர அைமத் ம்

14

8
வல் அழல் னல் உளர் வ ெகடப் பார்த் ம்
நல்ல ேபா காய் கனி இலா நாள் படக் கண் ம்.

15

1348 பீைளயால் விழிக் கிழவைரப் பிரம்பினால் வ
க்
காைள ஆடவர் ஆக்கி அக் கணவ க்கு இைசய
ஈைள வாய்
கற்பினார் க அைடந் இளைம
ஆள ேவத்திரம் வ
நீ அளித் அ ள் ெசய் ம்.

16

1349 அகரம் ஆதி ன் ஆகிய ஆக டணேம
கர் இலா அதிாிச்சிய அஞ்சனம் ெபா வில்
வகரம் ஆதி ன் ஆகிய வசியேம வாதம்
இகல் இலா வயத்தம்பம் என் இன்னைவ ெசய் ம்.

17

1350 ேவத ல் ெதௗ¤யார்கள் எக் கைலக ம் விளங்கப்
தி நாவினில் சிதறி ம் ழியன் காதன்
மாதராெரா ம் பயில்
மணமலர்க் காவில்
காதநீண்ட ேகாள் ெதங்கிைனக் க ம் பைன ெசய் ம்.

18

1351 ஏைன வான் த க் குலங் கைளப் ட்கைள இ ேகாட்
ஆைன ஆதி பல் விலங்கிைன ஒன்ைற ஒன் ஆக
நான ேநாக்கினால் ேநாக்கி ம் நா ய இைளேயார்
மானின் ேநாக்கியர் ஆகிேலாம் என எழில் வாய்த் ம்.

19

1352 நாக நா ெபான் நாட் உள ெபா
ம் அந் நக ள்
ஆக ஆக்கி ம் இன்னணம் விச்ைசகள் அனந்தம்
மாக நாயகன் மைலமகள் நாயகன் ம ைர
ஏக நாயகன் தி விைளயாடல் ெசய் இ ந்தான்.

20

1353 சித்த ேயாகிகள் ெசய்கின்ற ஆடல் ேமல் ெச த்தி
ைவத்த கண்க ம் சிந்ைத ம் வாங்கலர் திைகத் த்
தந்த மாள் விைனத் ெதாழில் மறந் இ ந்தனர் தைகசால்
த்த ேவதியர் ஆதிய
நகர் மாக்கள்.

21

1354 இைனய ெசய்திைய உைழயரால் இைறமகன் அறிந்தான்
அைனய சித்தைர இங்ஙனம் த க என அ த்தார்
தைன அகற்றினன் சித்தைரச் சார்ந்தவர் தா ம்
விைனய ெவன்றவர் ஆடைல வியந் கண் இ ந்தார்.

22

1355 அைமச்சர் தங்கைள வி த்தனன் அைமச்ச ம் சித்தர்
அைமச்சர் அண் பணிந் அரசன் ன் வ க எனத் தவத்ேதார்
எமக்கு மன்னனால் என் பயன் என ம த்திட மண்
சுமக்கும் மன்னவன் தம்மவர் ெதா தனர் ேபானார்.

23

1356 மன்னன்

ன் அைமச்சர் சித்தர் ம த்

உைர மாற்றம் கூற

9
ன்னவன் அ ள் ெபற் இம்ைம ம ைம ம் னிந்த ேயாகர்
இந் நில ேவந்தர் மட்ேடா இந்திரன் அயன் மால் ஏேனார்
தன்ைன ம் மதிப்பேரா என் இ ந்தனன் த ம ேவந்தன்.
எல்லாம் வல்ல சித்தரான தி விைளயாடற் படலம் சுபம்
------------------------
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21. கல்லாைனக்குக் க ம்ப த்திய படலம் (1357 -1385 )
1357 ெசல்லார் ெபாழில் சூழ் ம ரா ாிச் சித்தர் எல்லாம்
வல்லார் அவர் ஆடைல யார் உைர ெசய்ய வல்லார்
எல்லா ம் வியப் உற இத் தனிச் சித்த சாமி
கல்லாைன தின்னக் க ம் ஈந்த கைத ம் ெசால்வாம்.

1

1358 பின்ேனய அச்சம் ெப கப் ெபாிேயாைர எண்ணா
என்ேன எளியார் என யான் இகழ்ந் இங்ஙன நீண்டச்
ெசான்ேனன் அவர்க்கு என்குைற என்னில் உ வி நாேன
தன்ேனர் இலாதார் தைமக் காணத் தகுவன் என்னா.

2

1359 ஆனந்த சித்தர் தைமக் காண்பல் என் அன் கூர்ந்த
மீனம் தாித்த ெகா ேவந்தன் குறிப் ேநாக்கி
ேமானம் தாித்த சிவேயாக ம் ந்தித் தம்ெபான்
மானம் தனக்கு வட ேமல் திைச வந் இ ந்தார்.

3

1360 அ
வ
உ
வ

4

காத ெசல்வத் அவன் அன் ைதத் திங்கள் ேதாற்றம்
காலம் ஆக ம ேரைன வந் வந்தித்
கா தரத்தால் கழிந் உள் வலமாக மீள
வான் அவன் ன் வ காஞ்சுகி வன்கண் மாக்கள்.

1361 சீறிட்ட ேவங்ைக அதள் ேசக்ைகயர் சீறி ஐந் ம்
பாறிட்ட ேவடர் ேயாக பட்டத்தர் கட்டங் கத்தில்
ஏறிட்ட ைகயர் இ மாந் இ ப்பாைர ேநாக்கி
மாறிட் நீக்கி எழப் ேபாக என வந் ெசான்னார்.

5

1362 பின்னா வ ெதன்னர் பிரான் ெபாிேயாைர ேநாக்கி
என் நா
ம் ஊர் மக்கு என் வ ம் யா ேவண் ம்
ம் நாமம் ஏ
வல் மின் என ைவய எந்தன்
நல் நா எந்த நகர் உள் ம் திாிவம் அப்பா.

6

1363 ஆனா ம் இப்ேபா அணி கான்மிர நாட் ல் காசி
தான் நாம் இ க்கும் தலம் ஆகும் அநாதர் ஆகி
ஆனாத பிச்ைசப் ெப வாழ் உைடயார் நமரா
நாள் நா ம் விஞ்ைச நடாய்த் திாி சித்தேரம் யாம்.

7

1364 ஆனந்த கானம் ெதா த்

இங்கு உள ஆன ைசவத்

10
தானம் பல ம் ெதா தல் பரமாகி வந்ேதம்
ஞானம் த ம் இந் நகர் இம்ைமயில் சிவன் த்தி
ஆனந்தம் ஆன பர த்தி ம ைம நல்கும்.

8

1365 ஈண் உள்ளவர்க்கு எம் விைள யாடைலக் காட் இச்ைச
ேவண் ம் பலசித்தி ம் நல்குவம் ேவதம் ஆதி
மாண் அங்கு எண் எண் கைல ஞான ம் வல்லம் அல்லால்
ேசண் தங்கு எல்லாப் ெபா
ம் வல்ல சித்தேரம் யாம்.

9

1366 உன்னால் நமக்குப் ெபறல் ேவண் வ ஒன் ம் இல்ைல
ெதன்னா என உள் நைக ெசய்தனர் சித்தேயாகர்
மன்னா இவர் தம் இ மாப் ம் ெச க்கும்
ம்
என்னால் அளவிட் அறிேவன் என எண்ணித் ேதர்வான்.

10

1367 ேத ம் ெபா
ஓர் உழவன் ஒ ெசல்வக் கன்னல்
ஆ ம் க கு என்ன வயிர்ப் உறக் ெகாண் தாழப்
பா ம் திைச ம் கழ் பங்கயச் ெசங்ைக தாங்கி
நீ ம் பிைற ம் கரந்தார் தைம ேநர்ந் ெசால்வான்.

11

1368 வல்லாாில் வல்ேலம் என உம்ைம மதித்த நீர் இக்
கல் ஆைனக்கு இந்த க ம்ைப அ த்தின் எல்லாம்
வல்லா ம் நீேர ம ைரப் ெப மா ம் நீேர
அல்லால் எவர் ம் மனம் ேவட்ட அளிப்பன் என்றான்.

512

1369 என்னா கிைலத் தைள இட்டவன் கூறக்
ெதன்னா வ தி எனப் ன்னைக ெசய்
நின்னால் வ வ எமக்கு ஏ நினக்கு நாேம
உன் ஆைச தீரத் த கின்ற அலாமல் உண்ேடா.

13

1370 ெசல்லா உலகத்தி ம் ெசன் ஒ விஞ்ைஞ கற்ேறார்
பல்லா ம் நன்கு மதிக்கப் பயன் எய் வார்கள்
எல்லாம் அறிந்த எமக்கு ஒன்றி ம் ஆைச இல்ைல
கல் ஆைன கன்னல் கறிக்கின்ற காண் என்றார்.

14

1371 கைடக்கண் சிறிேத குறித்தார் ன் கடாக் கல் யாைன
மைடக் கண் திறந் மதம் ன் ம் வழிய விண் வாய்
அைடக்கும் ப வாய் திறந் ஆர்த் ப் ைழக்ைக நீட் த்
ெதாைடக் குன் அனான் ைகச் சுைவத் தண்ைடப் பறித்த
1372 பறித் க் கைடவாய் வழிசா அளி பாய்ந் நக்கக்
கறித் க் குதட் ப் ப கிக் கரம் ஊசல் ஆட
ெநறித் த் த க்கி நிழல் சீறி நிமிர்ந் நிற்ப
மறித் க் கைடக்கண் குறித்தார் பி ம் மாயம் வல்லார்.

அன்ேற.

15

16

11
1373 மட் உற்ற தாரான் க த்தில் கண்ட மாைல தன்ைன
எட் ப் பறித்த இகல் காஞ்சுகி மாக்கள் சீறிக்
கிட் க் களிற்ைறப் ைடப்பான் கிளர் ேகால் ெகாண் ஓச்சச்
சிட்டத்தவர் கண் சிவந் ஆைனையச் சீறி ேநாக்க.

17

1374 கண்டா வளிையச் களி உண்ட கண்கள் ேசப் க்
ெகாண்டான் அரசன் சிவ ேயாகாில் ேகாபம் ளத்
தண்டா அரசன் தம ள் த கண்ணர் சீறி
வண்டார் இதழி மைறத்தாைர அ க்க வந்தார்.

18

1375 அப்ேபா இள ரல் அ ம்பியச் சித்த சாமி
ைகப்ேபா அைமத் க் க ந்ேதார் தைம நின்மின் என்ன
ைமப் ேபாதக மன்னவர் ைவத்த அ ேபாக்கல் ஆற்றா
ஒப் ேபா அாிய நிைல ஓவியம் ேபால நின்றார்.

19

1376 மத்தக் களிற்றான் ெவகுளித் தழல் மாறி அன்
ெபாத்தப் ைதந்த மனத் அற் தம் ெபாங்கிச் ேசாரச்
சித்தப் ெப மான் அ மா
தீண்டப் பாச
ெபத்தத் தமிேயன் பிைழையப் ெபா ம் என்
ழ்ந்தான்.

20

1377 அன் க்கு இரங்கும் க ைணக் கடல் ஆன ைவயர்
இன் உற் ேவண் ம் வரம் ேகள் எனத் தாழ்ந் ேவந்தன்
நல் த்திரப் ேப அ ள் வாய் என நல்கிச் ெசம் ைக
வன் உற்ற ேவழ மிைச ைவத் அ ள் நாட்டம் ைவத்தார்.

21

1378 தைழக்கும் நீள் கதிர்த் தண் த்த மாைலையப்
ைழக்ைக நீட் க் ெகா த்த ேபாதகம்
மைழக்ைக நீட் னன் வாங்கினன் நீதியில்
பிைழக்கல் ஆத ெப ந்தைக ேவந்தேன.

22

1379

த்த மா ைக வாங்கு ன் ன் நின்ற
சித்த சாமி தி உ க் கண் லன்
மத்த யாைன வ வ ம் ஏைனய
ஒத்த ஆக உரேவான் ெவ வினான்.

1380 இந்த ஆடல் எமக்கு உயிர் ஆய இவ்
அந்தம் இல் அ ள் விைளயாட் எனா
ந்ைத ேவத தல் வைன மீள ம்
வந் வந்தைன ெசய்தனன் மன்னேன.
1381

உணர்ந்த தல்வ நின் ஆடைல
இ ைதேயன் அறியா அளந்ேதன் எனா
அ
இைறஞ்சி அபராதம் ஈந் ைக
ெதா
நின்
திக்கத் ெதாடங்கினான்.

23

24

25

12

1382 ேவதியாய் ேவத விைள ெபா ளாய் ேவதத்தின்
நீதியாய் நீதி ெநறி கடந்த நீள் ஒளியாய்
ஆதியாய் ஈராய் ந வாய் அைவ கழிந்த
ேசாதியாய் நின்றாய் என் ேசாதைனத்ேதா நின் இயல்ேப.

26

1383 நின்னான் ெமாழிந்த மைற நின் அ கள் வந்தித் ம்
பல் நாள் அ ச்சித் ம் பாதம் தைல சுமந் ம்
உன் நாமம் வாசித் ம் உன்ைன அறிேயன் என்
ெசான்னால் அ யேனன் ேசாதைனத்ேதா நின் இயல்ேப.

27

1384 ெபாியதி ம் ெபாிய ம் ஆய்ச் சிறியதி ம் சிறிய ம் ஆய்
அாியதி ம் அாிய ம் ஆய் எளியதி ம் எளிய ம ஆய்க்
காிய ம் ஆய் காண்பா ம் காட்சி ம் ஆய் அைவ கடந்த
ாிய ம் ஆய் நின்றய் என் ேசாதைனத் ேதா நின் இயல்ேப.

28

1385 என் பல ைற பழிச்சி மைன எய்தி விக்கிரமைன ஈன் பன்னாள்
ஒன்
ைற ேகால் ஓச்சி விக்கிரமன் சுவன் மிைசப் பார்சுமத்திப் பாசம்
ெவன் கைளந் அ ள் சித்த சாமி தி அ ள் ேநாக்கால் விைள ேபாின்ப
மன்றல் ம
ழ் வண் ல் கலந் இ ந்தான் அபிேடக மாறன் மன்ேனா.
29
கல்லாைனக்குக் க ம்ப த்திய படலம் சுபம்
------------------

22. யாைன எய்த படலம் (1386-1427)
1386 கட் அவிழ் க க்ைகயர் கல்யாைன கைழ தின்ன
இட்ட இ பஞ்சவன் இடத் அமணர் ஏவி
விட்ட மத யாைன விழ ேமவலர் ரத்ைதச்
சுட்ட கைண விட் உயிர் ெதாைலத்த ைற ெசால்வாம்.

1

1387 விக்கிரம பாண் யன் ெவலற்கு அாிய ெசம் ேகால்
திக்கு நில ம் திைற ெகாள் ெசல்வம் நிைற எய்த
அக்கிரம ெவம்க அ ம் பைக ஒ ங்கச்
சக்கரம் உ ட் இடர் சாய்த்
ைற ெசய்வான்.

2

த்தர் அமண் அதிய றக்கைள அகழ்ந்
நித்த மைற ஆகம ெநறிப் பயிர் வளர்த்
ெமய்த்த விதி பத்தியின் விைளந்த பயன் யா ம்
ய்த்திட ம த் ெதாழில் நடத்தி வ
ேயான்.

3

1389 ம இதழியான் உைற ம் வான் இழி விமானத்
அ கு வட பக்கம் உற ஆலயம் எ ப்பி
உ வ இரண் ைன ம் ஒ வி வ சித்தர்
தி உ
கண் பணி ெசய் ஒ கு நாளில்.

4

1388

13

1390 ெசய்ய கதிேரான் வழிய ெசம்பியன் ஒ த்தன்
ைகயன் அவன் ெவன்றி பயில் காஞ்சி நகர் உள்ளான்
ெபாய் அமணர் கட் ைர றத் ைறயின் நின்றான்
ைமயின் மதி மாற ெனா மா பட நின்றான்.
1391

டங்கல் மதி ெசம் சைட
த் விைட ஏ ம்
விடங்கர ேசவ வி ங்கிய மனத்
மடங்கல் நிகர் ெதன்னன் எதிர் வந் ெபார ஆற்றா
தடங்கல் ஓர் வஞ்சைனயினால் அட மதித்தான்.

5

6

1392 அஞ்சனம் க ஞ்சம் ேகாவர்த்தனம் திாிகூடம் காஞ்சிக்
குஞ்சரம் ைசயம் ஏம கூடேம விந்தம் என் ம்
மஞ்சு இவர் வைரகள் எட் ம் ைவகு அமணர் தம்மில்
எஞ்சல் இல் குரவர்க்கு ஓைல ேவ ேவ எ தி விட்டான்.

7

1393 வ
ேபால் உள்ளம் எல்லாம் மாசு இ ள் ைதய நின்ற
அ கள்மார் ஆவார் எண்ணாயிர வ ம் ஆர்த்தார் ேவய்ந்த
ெக ேவந்தன் விட்ட டங்கைல நிமிர்த் வாசித்
இ ெக கார் ேபால் குன்றின் இழிந் ேவ இடத்தில் ெசல்வார்.

8

1394 யாவ ம் ஒ ங்கு கூ இ ள் வழி ெகாள்வ ஏய்ப்பக்
காவல் வல் அரணம் சூழ்ந்த காஞ்சி மா நகரத் எய்திப்
அலர் தாரான் ேகாயில் றம் கைட குந் ேவந்தன்
ஏவலர் வி ப்ப உள் ேபாய் இைறமகன் இ க்ைக க்கார்.

9

1395 மன்னவன்
ேமல் பீ ைவத்தனர் ஆக்கம் கூற
அன்னவன் அவைர ேநாக்கி வசிய ன் ஆ ம் வல் ர்
ெதன்னைன யாபி சாரம் ெசய் உயிர் ெசகுத்தால் உங்கட்கு
என்ன நா பாதி த வல் ேபாய் இயற் ம் என்றான்.

10

1396 தவம் ாிந் அவேம ெசய்வார் தாம் அதற்கு உடன் பட் ஏகி
சிவந்த ெதண் திைர நீர்ப் பா ெந ம் கைரக் காதம் ன்றில்
கவர்ந் அகன் சாைல ேகா ேயாசைன அகலம் கல்
அவம் ப ேவள்விக் குண்டம் ேகாணம் எட் ஆகக் கண்டார்.

11

1397 விடம் ெபாதி காட்டம் ெபய் நிம்ப ெநய் விராய நஞ்சின்
உடம் ைட உயிாின் ேகா ன் கறிப் ெபா ஊ எண்ெணய்
இடம் பட வாயம் காத்த ெவாிக் குழி ைதயப் ெபய்
ெகா ம் பழி ேவள்வி ெசய்தார் ெகால்லாத விரதம் ண்டார்.

12

1398 மா உள ெபா ம்பர் நந்த வனம் உள ேசாைல உள்ள
கா உள க கிச் சயக் கயல் உள ஓைட உள்ள
ேகா உள வாவி உள்ள குளம் உள வறப்பத் தாவிச்

14
ேச

உள

கி

ம் தீயச் சிைக எ

குண்டத் தீவாய்.

13

1399 கூற் எ ேதாற்றம் ேபால அஞ்சனக் குன்றம் ேபாலக்
காற் எ ெசவி ம் நால்வாய் ெகௗவிய ம ப் ம் மாறா
ஊற் எ மத ம் ஊசல் ஆ ய ஒற்ைறக் ைக ம்
ஏற் எ விடம் ேபால் சீறி எ ந்த ஓர் த கண் யாைன.

14

1400 அந்த மா ேவள்வித் தீ ம் அவிய ம் மத ம் ேசார
வந்தமா களிற்ைற நீ ேபாய் வ திைய ம ைர ேயா ம்
சிந்தேவ ெதாைலத்தி என்னாத் ெதன் திைசச் ெசல்ல ஏவி
ந்தேவ வி த்த மாசு ழ்கு உடல் அமணப் ேபய்கள்.

15

1401 அ ள் அற் இ ள் உட ல் ைத அமணக் கயவர்க ள்
அ ள் அற் மைறயில் படர் ெசயல் அற் இக பர ெமய்ப்
ெபா ள் அற்றவன் அனிகத் ெதா
றம் ெமாய்த்திட மதமா
ெவ ள் அற் இ குர ல் ெவ பட் ட வ ம் ஆல்.

16

1402 அ யின் அள அகல் பாதல
யின் அள அண்டம்
இ யின் அள எ கார் ெசவி எறி கால அள அகிலம்
ம
ம் அள உளர் கான் மத மைழயின் அள உலக
வின் எ கடல் கண் அழல் அளவாம்
வடைவ.

17

1403 கூற் அஞ்சிய வ ம் இக் காி குரல் அம் ெசவி ைழவாய்
ஏற்றம் ெசய மடங்கும் ெசவி எறி கால் வழி விழித்தீ
ஊற்றம் ெசய மைடவாய் உைடத் ஒ கும் கட மத நீர்
நாற்றம் ெசயத் திைச ேவழ ம் ந க்கம் ெசய் ந
ம்.

18

1404 இ க்கும் யல் வயிற்ைறக் கிழித் இ ஏற்றிைன உதிர்க்கும்
ெவ க்கும் பிளிர் ஒ யால் திைச வி ங்கிச் ெசவிடாக்கும்
க்கும் ைழக் ைக ஓச்சிவிண்ெதா குன்றிைனச் சுற்றிப்
பி க்கும் கடல் கலக்கும் தனிப் ெப மத் எனத் திாிக்கும்.

19

1405 உ
க் குரல் ஒ இற் ளர் ஒ விட் எறி ெசவியிற்
இ
ள் பிைற எயிற்றில் அழல் எாி கண் இ உட ல்
த
க் கடல் வ வித் உரல் அ இற்ெறன நிலம் ேமல்
வ ம் உக்கிர வடைவக் கனல் வாின் ஒப்ப மதமா.

20

1406 ெதழிபட்ட திக் கயத்தின் ெசவி தீயப் பைகேயா ம்
வழிபட் ஒ க ம் கூற் என வ குஞ்சர வரைவ
விழிபட்டவர் ெமாழியால் உணர் விைர பட்டலர் ேவம்பன்
சுழி பட்டைல னல் ேபால் மனம் சுழன்றான் நிைனந் அழன்றான்.

21

1407 ைமப் ேபாதகம் ெபாைற ஆற்றிய மணிக் ேகாயின் ன் கு காக்
ைகப் ேபாதகம் உாித்தான் கழல் கால் ேபாதகம் உறத் தாழ்ந்

15
இப் ேபாதகம் தைன ம் ெதாைலத் எைனக் காத்தி என் இரந்தான்
அப் ேபா அகல் வானின் ஒ தி வாக்கு எ ந்தன்ேற.

22

1408 விட்டார் வ ெகட நாம் ஒ வில் ேசவகனாகி
ஒட்டார் விட வ ம் ெவம் காி உயிர் ெவள
தல் நின்
மட்டார் ெபாழில் க மாகர் அயல் கீட் ைச ம ங்கு ஓர்
அட்டாைல மண்டபம் ெசய்க என அ ேகட் எ ந் அரசன்.

23

1409 அகம் கவ்விய களிப் எய்தி வந் அட்டாைல மண்டபம் ெபான்
நகம் கவ்விய எனத் ண் ஒ நானான் கினில் எ த்ேத
சகம் கவ்விய கழான் ெசயத் த கண் கைன மதமா
கம் கவ்விய வில் ேசவகன் வ வான் அ ெமாழிவாம்.

24

1410 நீல் நிறம் நீத்த நிழல் மதி இரண் உண் என்ன
வானிற வலயக் சங்கவார் குைழ ைழவித் அம் ம்
பால் நிற ெவகினம் காணப் படர் சைட மைறத் த் ேதாற் ம்
கான் நிைற குஞ்சிச் சூட் ல் களிமயில் கலாபம் சூ .

25

1411 க ம் கடல் ைளத்த ெசக்கக் கதிர் எனக் கு திக் கச்ைச
மாங்குற க்கிச் ேசாாி வாய் உைட வா ம் கட்
இரங்கு நான் மைறகள் ஏங்க இ நிலம் தீண் தாளில்
ெபா ங்கழல் வைளத் வாளிப் ட்
ம் றத்
க்கி.

26

1412

ங்கிய தடம் ேதாள் இட்ட வார் சிைல வில்
பாங்குைற இமயப் பாைவ பாதிேய அன்றி
வாங்கிய வண்ணம் ேபான் ம் அல்ல மா
ஓங்கிய வண்ணம் ேபான் ஒளி நிறம் பசந்

ேனா ம்
ற் ம்
ம் ஓர்பால்
ேதான்ற.

27

1413 காம ம் கா ற் அஞ்சும் காைள ஆம் ப வத் ேதான்றத்
தாம் உலகு அளந்த ெவன்றித் தனிவில் ேசவகனாய்த் ேதான்றி
மா மைற மகுடம் அன்ன மண்டபத் ஏறித் ெதன்னர்
ேகாமகன் இ க்கண் தீர்ப்பான் குஞ்சர வர ேநாக்கா.

28

1414 அஞ்சு கூவிளிச் ேசய்த் என்ன வ வர வறன் இலாதான்
ெவம் சினக் ேகா ேநான்தாள் மிதித் ெமய் குைழய வாங்கிச்
ெசம் சிைல ெந நாண் ட் த் தி விரல் ெதறித் க் தாக்கிக்
குஞ்சரம் எட் ம் அஞ்சக் ேகாளாி ழக்கம் காட் .

29

1415 இங்கித ெந ம் ேகாதண்டம் இடம் ைகயில் எ த் நார
சிங்க ெவம் கைண ெதாட் ஆகம் தி க ன இடத்தாள் ெசல்ல
அங்கு இரண்டால் ஐயன் ெசவி உற வ த் விட்டான்
மங்கு ன் ழங்கும் ேவழ மத்தகம் கிழிந்த அன்ேற.

30

1416 ெகாண்ட

ன் அலறிச் சீறி

ழ்ந்த

ெகா ய ேவழம்

16

1417

பிண்ட பா ம் ேசடன் ெசன்னி ம் பிளந்த தண்டம்
விண்ட ேபா ம் என்னத் ண் என ெவ விப் ேபான
பண்ைடய த க்கும்
ம் பைடத்தன திைச மால் யாைன.

31

ைத படக் காித்ேதால் ேபார்த்த ண்ணிய ர்த்தி தாளால்
உைத படக் கிடந்த கூற்றம் ஒத்த மத்த யாைன
சுைதப மதிக்ேகா ேவந்தன் ெதா குலச் சி வன் ஒத்தான்
பைத ப ம் அமணர் கால படர் எனப் படாில் பட்டார்.

32

1418 இ
இ
இ
இ

ள் கிடந்த அைனய தாைன இட்ட சிந் ரங்கார் மாைல
ள் கத் ஒ ங்கிச் ெசல் ம் இரவி ெசம் கிரணம் ேபான்ற
ள்
ம் உண்ணக் காைல எ கதிர் வட்டம் அன்ன
ளிைன மைறத்த கண்டன் எய்தவாய் ெபய் ம் ெசந்நீர்.

33

1419 ெபாய் அறா மனத்தார் ேதற் ம் ன்ெநறி ஒ க்கம் ண்ட
ெவய்ய ேகான் ெகா ங்ேகால் தன்ைன ெவண் ம ப் ஆகத் தாங்கி
ைமயன் மா வ வம் ெகாண் வந்த ெவம் க ையத் ெதன்னன்
ெசய்ய ேகால் ஐயன் சிங்க வாளியாய்ச் சிைதந்த அன்ேற.

34

1420 உ
ழ்ப் உண்ட குன்றி ம் பன்மான் அம் ெதாட்ட
ெப
ைழ வா ம் வா ம் ெப கின அ விச் ேசாாி
க
கில் மானச் ேசனம் க
கள் தம் ெமாய்த்த
தி மணித் தடம் ேதாள் ங்கத் ெதன்னவன் உவைக த்தான்.

35

1421 ஆைனயின் ண் நீர் உண்ண அ த்த கார் உடல ேபய் என்ன
ேசைன பின் ெசல்லப் ேபாந்த திணி இ ள் அமணர தம்ைம
மீனவன் கண் சீற ேவந் அவன் குறிப்பில் நிற்கும்
மான ெவம் சின ேவல் மள்ளர் வல்ைல ேபாய்
கல் உற்றார்.

36

1422 எ த்தனர் ைகயில் தண்டம் எறிந்தனர் மறிந் சூழ் ேபாய்த்
த த்தனர் கரகம் ள் ஆத் தகர்த்தனர் பீ ேயா ம்
ெதா த்தனர் உ த்த பாைய ணி படக் கிழித் க் கால்வாய்
வி த்தனர் மானம் ேபாக்கி விட்டனர் சில்ேலார் தம்ைம.

37

1423 எறி உண் ெசய்த மாயம் இழப் ண் ேசைனேயா
றி ண் ந க்கம் பாவம் ழ்குண் மாழ்கிச் சாம்பிப்
பறி உண்ட தைலயர் யா ம் பழிப் உண் பா ம் தா ம்
உறி உண்ட கரகத்ேதா ம் ஒ ங்கு உண் ப ங்கிப் ேபானார்.

38

1424 மாதங்கம் த ந் தட்டாைல மண்டபத் இ ந்த ரன்
பாதங்கள் ைகயால் பற்ாிப் பாண் யன் இரந் ேவண் ப்
ேபாதங்கள் கடந்தாய் என் ம் ெபா ய இங்கு இ த்தி என்ன
ேவதங்கள் அ த்தம் ெசான்ன ேவதியன் அதற்கு ேநர்ந்தான்.

39

17
1425 பின் ம் சில் வரங்கள் நல்கப் ெபற் நான் மாடக் கூடல்
மன் ம் சின் மயைன வந் வந்தித் வ நாள் காமன்
என் ம் சில் மலர்ப் ம் தண்தார் இராச ேசகரைனப் ெபற்
மின் ம் சில் யம் ேதர் ேவந்தன் ேமதினி ரக்கும் மன்ேனா.

40

1426 வம் ளாய் மலர்ந்த வார் ஆன் வரவி மத்தக் குன்றில்
சிம் ளாய் வ வம் ெகாண்ட ேசவகன் ஏவல் ெசய்த
அம் ளாய்த் ணம் வள்ளவன் அவதாித்தவா ேபால்
ெசம் ளாய்க் ெகா ய நார சிங்கம் ஆய் இ ந்த அன்ெற.

41

1427 உலகு எலாம் அழித் மீள உண்டாக்கும்
உ த்திரன் விர சத்தியினில்
சில தாித் இறவா அ ணன் பிடந்த சிங்க
நாயகைன அங்கு எய்தி
அலகுஇல் மாதவம் ெசய் உேராமசன் தன் ேபர்
அறிய ஓர் தீர்த்தம் உண்டாக்கி
இலகு ேபர் அைடந்தான் பிரகலாத ம் ேநாற்
ஈ இலாப் ெப வரம் அைடந்தான்.

42

யாைன எய்த படலம் சுபம்
-----------------

23. வி த்த குமார பாலரான படலம் (1428 - 1460 )
1428 தைழ உலாங் ைகயர் ஏவிய தந்திேமல் விைட ேமல்
அழகர் ேசவகம் ெசய்தவா அைறந்தனம் அவேர
கிழவன் ஆகிப் பின் காைள யாய்க் கிஞ்சுகச் ெசவ்வாய்
குழவியாய் விைளயா ய ெகாள்ைகையப் பகர்வாம்.

1

1429 ெதன்னன் விக்கிரமன் யத் தி நிலச் ெசல்வி
மன்னி வா ம் நாள் ம ைரயின் மைறயவன் ஒ வன்
அன்னவன் வி பாக்கன் ஆம் அவன் கு வாழ்க்ைக
மின்னல் ஆள் வட மீன் ஆள் ெபயர் சுப விரைத.

2

1430 அைனயர் தங்க க்கு அ ம் ெபறல் மக இன்றி அநந்தம்
னித நல் அறம் ெசய் ெதாழில் ஒ க்க ம் ண்
நைனய வார் குழல் அன்ைனயர் எ வர் பால் அண்ணி
இனிய மாதவம் ெசய் ஒ ெபண் மக ஈன்றார்.

3

1431 ேப ம் ெகௗாி என் அைழத்தனர் பிராயம் ஒர் ஐந்தில்
சா ம் ெகௗாி ம் பிறவிேநாய் தணிப்பதற்கு உ தி
ேத ம் சிந்ைதயால் தன் தந்ைதைய வணங்கிச் ெசனனம்
ஈ ம் ெதய்வத மந்திரம் யா என வினவ.

4

18
1432 அந்தணாள ம் அதிசயித் அ ம் ெபறல் மகட்குச்
சிந்ைத ஆர்வேமா இைறவி தன் ம விைனச் ெசப்பத்
தந்ைத பால் அ ெதௗ¤ந் நாத் த ம் உறப் பயின்றாள்
ந்ைத நாள் அ ம் தவக் குைற
த்திட வந்தாள்.

5

1433 தாைத தன் தவக் ெகா ந்தி க்கு இைசய மா ைசவ
மாதவத்தனா ஆதி ஆச்சிரமத்தில் வழங்கும்
ேவத வித் ம் ஆய் மரபினான் ேமம் ப வான் எப்
ேபா ேபா ம் என் உளத்ெதா
கன் ெகாண் இ ந்தான்.

6

1434 ப வம் நால் இரண் ஆக ேமல் க மணப் ப வம்
வ வ ஆக அங்கு ஒ பகல் ைவணவப் ப வப்
பிரம சாாியாய்க் கைட ெதா ம் பிச்ைச க்கு உண்பான்
ஒ வன் வந்தனன் ப க்கு அவண் அயல் லத் உள்ளான்.

7

1435 பிச்ைச ேவண் னான் அவற்குத் தன் ெபண்ணிைனக் ெகா ப்பான்
இச்ைச கூர்ந் அ ம் தவத்தினால் வ ந்தி ஈன் எ த்த
விச்ைச ேவதியன் மைனெயா சுற்ற ம் வினவா
அச்சம் இன்றி நீர் எ த் அவன் அங்ைகயில் ெபய்தான்.

8

1436 க
ப
ஒ
ச

9

க்கும்
ரச் சீற க் கன்னி தன் விதி ம்
க்கு வந்தவன் நல் விைனப் பகுதி ம் ரப்ப
க்கும் மந்திரக் சிரக நீர் ஒ க்கினான் ந்திச்
க்கும் அன்ைன ம் தமர்க ம் ேகட் உளம் தளர்வார்.

1437 குல ம் ஓர்கிலன் ேகாத்திரம் ஓர்கிலன் கு ைம
நல ம் ஓர்கிலன் ஒ க்க ம் கல்வி ம் நண் ம்
தல ம் ஓர்கிலன் கன்னிையத் தத்தம் ெசய்தான் எப்
ல ம் ஓர்ந்தவன் விதி வழி மதி எனப் லர்ந்தார்.

10

1438 மற் அவன் கு ேகாத்திரம் சூத்திரம் மற் ம்
உற் அறிந் நம் மரபி க்கு ஒக்கும் மான் மாேயான்
ெசாற்ற தந்திர ைவணவத் ெதாடக்குண் திாி ம்
குற்றம் ஒன் இனி ம ப்ப என் ெகா ப்ப என் இைசந்தார்.

11

1439 தா
ஆ
ேத
கா

12

ம் ஒக்க ம் ஒத்தபின் தாைத ம் ேவதத்
ம் எண் மணத் ஆதி ஆம் அறநிைல ஆற்றால்
ம் ண் இைடக் கன்னிையச் ெசம் ெபானால் ைதத் க்
ம் ஆர் அழல் ன்னர் அக் காைள ைகக் ெகா த்தான்.

1440 ெதய்வ மங்கல வாிைசகள் ெசய் தான் பயந்த
ெமௗவல் அம் குழல் கன்னிைய மணமக ேனா ம்
ெகௗைவ அம் னல் ேவ சூழ் க நகர் வி த்தான்
ைசவ மங்கல ேவதியத் தாபதன் இப்பால்.

13

19

1441 இல்லார்க்கு கிழிஈ ேநர் பட்டால் எனப் பல்லார் இல்லந் ேதா ம்
ெசல்லா நின் இரந் உண் திாிந்த மகன் மணமகனாய்ச் ெசல்வ நல்க
வல்லாைள மணந் வ வான் ேபாற் ம் மைன குத வன்கண் சீலப்
ெபால்லாராய் ைவணவத் ப் க்கு ஒ கு தாய் தந்ைத ெபாறார்கள் ஆகி.

14

1442 வந்த மணவாட் சிவ சிந்தைன ம் ைசவ
தவ வ
ேநாக்கி
ெவந்த உடல் ேபால் மன ம் ெவந்தவைள
ேவ ஒ க்கி ேவண்டார் ஆகி
நிந்தைன ெசய் ஒ குவார் அவைள ஒ
நாணீத் நீங்கி ேவற் ர்த்
தந்த அமர் மங்கலம் காண்பார் தனிேய ைவத்
அகம் ட் த் தாங்கள் ேபானார்.

15

1443 உள் மாசு க
வ நீ என்ேற உபநிடதம்
உைரப்பக் ேகட் ம்
மண் மாசு படப் சும் வ
உைடயார் அகன்ற
அதன் பின் மைனயில் ைவகும்
ெபண் மாசு கழிய ஒ சிவன் அ யார் தைமக்
காணப் ெபாறாமல் இன் என்
கண் மாசு ப வ எனக் கனிந் ஒ கு தைலயன்
பால் கவைல கூர்வாள்.

16

1444 சிவன் அ யார்க்கு அன் இலாச் சிந்ைதேய
இ ம் ஏவல் ெசய் நா ம்
அவன் அ யார் திறத் ஒ கா ஆக்ைகேய
மரம் ெசவி கண் ஆதி ஐந் ம்
பவன் அ யார் இைடச் ெச த்தாப் ப வேம
பாைவ மைற பர ஞ் ைசவ
தவ ெநறி அல்லா ெநறிேய பவ ெநறியான்
தனியாளாத் தளர்வாள் பின் ம்.

17

1445 எைனத் உயிர்க்கும் உ தி இக பரம் என்ப அைவ
ெகா ப்பார் எல்லாம் தானாய்
அைனத் உயிர்க்கும் உயிராகும் அரன் என்ப அவன்
அறிவார்க்கு அங்கம் வாக்கு
மனத் உ ெமய்ப் பத்தி வழி வ ம் என்ப அப்
பத்தி வழி நிற்பார்க்கு
விைனத் யர் தீர்த்திட எ த்த வ
என்ப
அவன் அ யார் ேவடம் அன்ேறா.

18

1446 என்ன இ ந் அலம வாள் இ க்கும் இடத்
அவள் உள்ளத் எண்ணி ஆங்ேக

20
ெதன்னவனாய் இ ந் அரசு ெசய்த பிரான்
அவட்கு அ
ம் ெசவ்வி ேநாக்கிக்
கன்னம் உரம் கரம் சிரம் ேதாள் கண்ட ம் கண் ைக
ண் ைகயில் தம்ேபால்
பல் ெந ம் நாள் பழகிய ஓர் தனிப் ெபாிய
த்தக ம் பக்கம் ேசர்த்தி.
1447 காிந்த நீள் கயல் உன்னின் அைர ம்
திைர
க
ம் கைனக்கும் ெநஞ்சும்
சாிந்த ேகாவண உைட ம் தைலப் பனிப் ம்
உத்தாியம் தாங்கும் ேதா ம்
ாிந்த ல் கிடந் அைல ம் ண்ணிய நீ
அணி மார் ம் ெபா ய நீழல்
விாிந்த ஓர் தனிக் குைட ம் தண் ஊன்றிக்
கவிழ்ந்த அைச ம் ெமய் ம் தாங்கி.
1448 ஒ
வி
க
வ

19

20

த்தராய் உண் பல பகல் கழிந்த பசியினர் ேபால் உயங்கி வா
த்த ேவதியராய் வந் அகம் குதக் கண் எ ந் மீ ர் அன்பின்
த்தளாய்த் தவிசு இ த்திக் ைக ெதா
சிவைன இங்குக் காண என்ன
த்த மா தவம் உைடேயன் என னிவர் பசித் ன்பால் வந்ேதம் என்றார். 21

1449 இல் ட் ப் ேபாயினர் எமரங்கள் எனக் ெகௗாி இயம்ப ேம
வில் ட் ப் ரம் ெபா த்த ேவதியர் நின் ைக ெதாட் வி
ன் யாத்த
ெகால் ட் வி ம் திறந் க
அ சில் சைமத் இ தி எனக் குமாி தாளில்
அல் ட் மடவா ம் அவ்வாேற அட் ல் குந் அ சில் ஆக்கி.
22
1450 ைதயல் மா தவக் ெகா ந்
றம் ேபாந் சிரக நீர் தளிர்ைக தாங்கி
ஐயேன அ
ெசய எ ந் அ
ம் என எ ந்த அ கள் பாதச்
ெசய்ய தாமைர விளக்கி அந்நீர் தன் ெசன்னின் ேமல் ெதௗ¤த் ப் பாச
ஐயன் மாசு இ ள் க வி அகம் குவித் த் ஆசனம் ேமல் ைவத் ப் பின்னர். 23
1451 நைக மலர் இட் அ ச்சித் நல்ல பாிகலம்
தி த்தி ந
ல்ைல
ைக அைனய பால் அ சில் ெவள்ளி மைல
எனப் ப ப்
கில் ெசம்ெபான்
சிகரம் எனப் பல்ேவ அ கு அைன றம்
தழீக் கிடந்த சி குன் ஈட்ட
வைக என ெநய் அ வி எனப் பைடத் அைனய
சிற் ண் வைக ம் ெபய் .

24

1452 ெசய்ய வாய் இைட இைடேய கமன் உைர இன் அ
ெசவியில் ஊட்டத்
ைதயலாள் வைளக்ைக அ சுைவ அ
வாய் ஊட்டத் தளர்ந்த யாக்ைக
ஐயர் தாம் தி அ
ெசய் அ
உண்டவர் என ப் அகன்
வில்
ைகயேத மலர் வாளிக் காைள வ வாய் இ ந்தார் கன்னி காண.
25

21

சிய ெவண் நீ ேபாய் கலைவ ஆய் கண் ைக
ேபாய்ப் ெபான் ெசய்
ம்
காசு அணி ெபான் குண்டல ம் கடக ம்
ஆய் ப் ேபாய் காைள ஆன
ேதசு உ வம் கண் ந ந ங்கி வைளக் கரம்
ெநாித் த் திைகத் ேவர்த் க்
கூசி ஒ
றத் ஒ ங்கி நின்றாள் அக் கற்
மலர் ெகம்பர் அன்னாள்.

26

1454 ஆன ெபா
அ ம் க நல் மணம் குறித்
மைனயில் தீர்ந் அய ர் க்க
ேதன் ஒ கு ழாய் அலங்கல் தீர்த்த க்கு அன்
உைடயார் ேபால் திாி ம் வஞ்ச
மானம் உைடயார்மீண் மைன க ம்
பதினா வய வயதின் ேமய
பால் நல் மணி கண்டன் தல் காப்
அணிந்ேதார் பசும் குழவி ப வம் ெகாண்டான்.

27

1453

1455 எ த அாிய மைறச் சிலம் கிடந்
றத் அலம்ப அன்பர் இதயம் என் ம்
ெச மலர் ஓைடயின் மலர்ந் சிவானந்தத் ேதன் த ம் ெதய்வக் கஞ்சத்
ெதா தகு சிற்ற ப் ெபாிய விரல் சுைவத் ைமக் கணிர்
ம்ப வாய்விட்
அ
அைணயா ஆைடயில் கிடந்தான் தைன
அைனத் உயி ம் ஈன் காத் அழிக்கும் அப்பன்.
28
1456 தாய் விட் ப் ேபான ஒ தனிக் குழவி
எனக் கலங்கித் தாங்கித் ேத
ஆய் விட் ப் பிரமன் அழ மைறகள் அழ
அன் ைடயாள் அன்பில் பட்
வாய்விட் க் கிடந் அ த மகவிைனக் கண்
அணங்கு அைனயாள் மாமி என் ம்
காய் விட் மதக் ெகா யாள் இம் மக ஏ
எனக் ேகட்டாள் ெகௗாி தன்ைன.

29

1457 நத்தம் அனயன் தனக்கு அாிய நாயக க்கு அன்
உைடயாள் நவில்வாள் ேதவ
தத்தனயன் த மைனவி ெயா ேபாந்
சி ேபா ைதயல் ஈண்
இத் தனயன் தைனப் பார்த் க் ேகா என ைவத்
அகன்றான் என்னா ன்னம்
சித்த நயனம் கலங்கச் சீறி மணவாட் தன் ேமல்
ெசற்றம் ெகாண்டாள்.

30

1458 என்

ண்

இ

காட் ல் ெபா

ஆ ம் உ த்திர

க்கு இைட அறாத

22
அன்
ன்
வன்

ண்டான் மக க்கு அன் உைடயாய் நீ ம் எமக்கு ஆகா என்னாத்
ண் அயர்வாைள மகைவ ம் ெகாண் அகத்ைத ரத்தினார்கள்
ண் ஒ கு ைவணவம் ண் ெபாைற இரக்க மான நீத்ேதார்.

1459 தாய் இலாப் பிள்ைள கம் தைன ேநாக்கித்
ெத வின் இைடத் தளர்வாள் உள்ளம்
ேகாயிலாக் ெகாண் உைற ம் கூடல் நாயகைன
மனக் குறிப்பில் கண்
ேவயில் ஆக்கிய தடம் ேதாள் ெகௗாி தி மந்திரத்ைத
விளம்ப ேலா ம்
ேசயிலாய்க் கிடந் அ த குழவி விசும் இைட
ேமல் ெதாியக் கண்டாள்.

31

32

1460 மழ உ நீத் அடல் ஏற்றின் வ வார் தம் இடத் அணங்கின் ம ைவ ஓதிப்
பழகிய பார்ப்பன மகைளப் பார்ப்பதியின் வ
ஆக்கிப் பல ம் கண்
ெதாழ விைட ேமல் ஏற்றி விசும் ஆ ஆக மலர் மாாி சுரர்கள் ஊற்ற
அழகர் எ ந் அ ளினார் களி ங்கி அதிசயித்தார் அவனி மாக்கள்.
33
வி த்த குமார பாலரான படலம் சுபம்
-----------------

24. கால் மாறி ஆ ன படலம் (1461 -1489 )
1461 தி
வி
ஒ
நி

த்தராய் ம ரா ாி ேமவிய சித்தர் ஆகியச் ெசல்வர்
த்தராய் இைளயவ ம் ஆய் மழ ம் ஆய் ேவடம் ெகாண் அடல் ஏற்றின்
த்தர் ஆய் விைளயா ய ஆடைல உைரத்தனம் இனி மன் ள்
த்தர் ஆயவர் மாறி நின் ஆ ய நிைல சிறி உைர ெசய்வாம்.
1

1462 ேவந்தன் மீன வண் ெகா யவன் ஆகிய விக்கிரமன் தன் ேதாள்
வந் மண் ெபாைற இராச ேசகரன் யத் இறக்கி ஐந்த நாடன்
ம் தண் மா மலர் ேவதியன் மாதவன் ரத்தின் ேமல் ெபா ந் ஓங்கும்
சாந்த நீ எனக் கண்ணித்த ண்ணியத் தனி தல் நகர் சார்ந்தான்.

2

1463 கண்ணகன் வி இராச ேசகரன் ெபா க் க ந் ெசங்ேகால் ஓச்சி
வண்ண ெவண் குைட நிழற் வான் ஆனந்த வ வமாய தனி மன் ள்
அண்ணால் ஆ ய தி நடனத் அன்பினால் ஆடல் ல் ஒழித் ஏைன
எண்ணி
இ பத்
க்கைல ம் கற் இைற ைற ெசய் ம் நாளில்.

3

1464 சிலம்பி வாயின் ல் இைழத்தி ம் பந்தாில் ெசம் கண் மால் ெதாழ ைவகும்
அலம் ெதண் திைரப் ெபான்னி அம் தண் ைற ஆைனக்கா இைறக்கு அன்
கலந்த சிந்ைதயான்
இ பத் நால் கைலக ம் பயின் உள்ளம்
மலர்ந்தவன் காிகால் ெப வளத்தவன் ைவயம் ரக்கின்றான்.
4
1465 ெபான்னி நாடவன் வாயில் உள்ளான் ஒ

லவன் வந்

அலர் ேவம்பின்

23
கன்னி நாடைனக் கண்
ன் பர வான் கைனகழல் காிகால் எம்
மன்னவற்கு அ பத் நால் கைலக ம் வ ம் வாரா உனக்கு ஒன்
ெதன்னர் ஏ அைனயால் அ பரத ல் ெதாிந்திைல எனச் ெசான்னான்.
1466 ேகட்ட மீனவன் ம
ல விஞ்ைசயன் கிளத் ெசால் இகல் மானம்
ட்ட ஆகுலம் ழ்கிய மனத்தனாய்
மைறச் சிர மன் ள்
நாட்டம் ன் உைட நாயகன் ஆடைல நா ம் ஆ தற்கு உள்ளம்
ேவட்டேத ெகாலாம் இ
ம் எம் பிரான் விதி என அ கற்பான்.

5

6

1467 ஆடல் ல் வரம் கண்டவர் ஆகி அவ்வழி ஆடா ம் பயின்ற
நாடக நைட ேதர் லவைரத்
வி நண்ணிய அவர்க்கு எலாம் மகிழ்ச்சி
ட ம் சிறப்பால் அ ைவ ம்
ம் ெவ க்ைக ம் ெவ த்திடக் ெகா த் ப்
பாடல் வண்டாற் ம் தாாினான் பரதப் ப வ ம் கச அறப் பயில்வான். 7
1468 பாவேமா ராகம் தாளம் இம் ன் ம் பகர்ந்தி ம் ைறயினால் பரதம்
ஆவியின் அங்கம் பாங்கேம பிரத்தியாங்கேம அலர் க ராகம்
ஓவ சீர்சால் கரப்பிரசாரம் உவைமயில் சிரக்கர க மம்
தாவ கரேகந்திரம் கரகரணம் தானகேம சுத்த சாாி.

8

1469 விண் டாத் ேதசி சாாிேய நியாயம் வி த்திேய பிரவி சாரம்
மண்டலம் உடனா ஆகாச மண்டலேம மாசு இல் சுத்தக் கரணம் சீர்
கண்ட உற்
த கரணேம அங்க காரேம இேரசதம் என்னக்
ெகாண்ட நாைலந் ேபத ம் கற் ேகா அறப் பயின்றபின் அவற் ள்.

9

1470 வ
நி
அ
தி

த்தம் இல் மேனா பாவம் ஆதி ஆம் எட் வைக நி த்தங்களில் சாாி
த்தம் ஆகிய தாண்டவம் அக மார்க்கம் நிகழ்த்தி ம் ேதசி ம் வ ேக
த்தம் ஆகிய சிங்களம் என ன்றாம் அ நிைல ஆ
இரண்
த்தம் ஆம் பத ம் திகழ் இேரைக ஆதி ெசப்பிய அங்கம் ஈர் எட் ம்.

10

1471 நால் வைகத் ஆகும் கரண ம் ேமேலார் நாட் ய இ வைகக் கர ம்
கால்வைக ாிைக தல் பதினா ம் கவான் மைன ஆதி ஆம் இரண் ம்
பால ம ப் வைக எ நான்கும் பழிப் அ சுத்த சாாி எ ம்
ஏல் உ
சாாிகள் பதினா ம் இத் ைண ககன சாாிக ம்.

11

1472 ஏற்ற திக்கிரந்தம் ஆதி ஆம் ப்ப
இ வைகத் ேதசி சாாிக ம்
காற்றி ம் க ம் ேதர்ச் சக்கர தல் ஆம்
ககன சாாிைக கள் ஏழ் ஐந் ம்
சாற் வித் வற்பிராந்தம் ஆதிய வாம்
சாாிபத் ஒன்ப ம் ஆகப்
ேபாற்றி இைவ அைனத் ம் உட்படப் ட்ப கடத்
இலக்கண தல் ெபா ள்கள்.

12

1473 ஆச வாத்தியம்

ன் ெபா ள்

தல் களாசம் ஆதி ஆம் பாட ேபதங்கள்

24
ேபசிய பதினா ஒன்ப ம் படக ேபதம் ஒன் ஒழிந்த நால் ஐந் ம்
மாசு அ ம் அளகம் ஆதி ஆம் பாட வைககள் நால் ஏ ம் மற் அவற்றில்
சல் வார்த்திகம் ெதாட் ஐவைக சச்ச ட ஆதி ஆம் தாள மாத்திைர ம்.

13

1474 கிளந்த மாத்திைரயின் கதிக ம் ெசால் ம் கீத ம் பட ம் எ த் ம்
வளம் த மணிபந்தம் ஆதி கீதத்தின் வகுத்த கட்டைள எ நான்கும்
அளந்தி ம் சரைள ஆதி கட்டைள ஏழ் ஐந் நன்கு அைமந்த பா ஆதி
விளம்பிய ன் கலப் ம் ஈ ஆக விைளத்தி ம் கூத்த மார்க்கம்.

14

1475 உைரத்த இக் கூத் க் கற்கும் ேபா தன் உடன் பிறப்பில் சால
வ த்த ேநாய் எய்தி இந்த வ த்த நான் மைற ம் ேதறா
அ த்தமாய் அறிவாய் ெவள்ளி அம்பலத் ஆ நின்ற
நி த்தனார் தமக்கும் உண்ேட என்ப நிைனவில் ெகாண்டான்.

15

1476 காிய தாமைரக் கண்ணா ம் கமல நான் க ம் காண்டற்கு
அாிய தாள் ஒன்ெற ேநாவ வாற்ற நாணி நிற்ப அந்ேதா
உாியதாம் இதைனக் கற் வ த்தம் உற் ஓர்ந் ம ஈ
ெதாிய நான் இ ப்பேத ேயா அறன் எனச் சிந்ைத ேநாவான்.

16

1477 வ ப்ப பிறவிப் ெபௗவ வரம் காண்கின்ற நாள் வந்
அ ப்பவர் யாவேர ம் அவர்க்கு எலாம் ேபாகம்
ெகா ப்பவர் ெசய் ம் இந்தக் கூத்ைத எப்ப நான ெசன்
த ப்ப தகா அன் ஏ ம் வ ந் ேம சரணம என்னா.

17

1478 இதற்கு இ
ணி என் உன்னி எ ந் ேபாய்ச் சிவன் இராவில்
கதக் களிற் ஒ த்தல் ஏந் ம் கதிர்மணிக் கு மிக ேகாயில்
மதக்காி உாியினாற்கு வரம் அறச் சிறந்த ைச
விதப்பட யாமம் நான்கும் விதிவழி இயற்றல் ெசய்யா.

18

1479 விண்டக மலர்த்தாள் ஏத்தி ெவள்ளி அம் பலத் ள் அன்பர்
ெதாண்டகம் மலர நின்ற ேசாதி ெமய்ஞ் ஞானக் கூத்ைதக்
கண்டக மகிழ்ந் தாழ்ந் கண் னல் ேசரச் ெசம்ைக
ண்டக
ேமல் ஏற்றி கிழ்த் நின் இதைன ேவண் ம்.

19

1480 நின்ற தாள் எ த்
சி எ த்ததாள் நிலமீ ஊன்ற
இன் நான் காண மாறி ஆ என் வ த்தம் எல்லாம்
ெபான் மாசு எய்தி அன்ேறல் ெபான் வல் என்னா அன்பின்
குன் அனான் சுாிைக வாள் ேமல் குப் ற ழ்ேவன் என்னா.

20

1481 நாட் னான் குறித் ப் பாய நண் ம் ன் இடத்தாள் ஊன்றி
நீட் னான் வலத்தாள் சி நி மலன் மாறி ஆ க்
காட் னான் கன்னி நாடன் கவைல ம் பாசம் ன் ம்
ட் னான் பரமானந்த ேவைல ள் ட் னாேன.

21

25
1482 விைளகள் வாய் ழ்ந்த வண் ன் ெமய் அறி இன்பம் என் ம்
அள இலா ந்நீர் ெவள்ளத் ஆழ்ந்தவன் எ ந் பின் ம்
உள ம் வாசக ம் ெமய் ம் உைடயவன் அ ேவ ஆகப்
பளகிலா அன் தாேன ப வமாய்ப் பழிச்சல் உற்றான்.

22

1483 ெபாியாய் சரணம் சிறியாய் சரணம்
காி ஆகிய அம் கணேன சரணம்
அாியாய் எளியாய் அ மாறி நடம்
ாிவாய் சரணம் னிதா சரணம்.

23

1484 நதி ஆ ய ெசம் சைடயாய் நைக ெவண்
மதியாய் மதியாதவர் தம் மதியில்
பதியாய் பதின் எண் கண ம் பர ம்
தியாய் சரணம் சுடேர சரணம்.

24

1485 பைழயாய் தியாய் சரணம் பணிலக்
குைழயாய் சரணம் ெகா ெவண் ம வாள்
உைழயாய் சரணம் உ காதவர் பால்
விைழயாய் சரணம் விகிர்தா சரணம்.

25

1486 இ ளாய் ெவளியாய் சரணம் எைன ம்
ெபா ளாக நிைனந்
ரந்தரன் மால்
ெத ளாத நடம் ெதாிவித் எைன ஆள்
அ ளாய் சரணம் அழகா சரணம்.

26

1487 அயனத்தன் எனப்ப ம் ஆ அரவச்
சயனத்தவைனத் த தத் வ நால்
வயனத் தவ வானவர் வானவ ேசல்
நயனத்தவள் நாயகேன சரணம்.

27

1488 கத ெவம் காியின் உாியாய் சரணம்
தல் அந்தம் இலா தேல சரண் என்
அதிர் ைபங் கழல்
ர வண் அல ம்
பத பங்கயன் ன் பணிந் அரசன்.

28

1489 என் இப்ப ேய இந்தத் தி நடம் யா ம் காண
நின் அ ள் ெசய்ய ேவண் ம் நி மலமான ெவள்ளி
மன்றவ அ ேயன் ெவண் ம் வரம் இ என் தாழ்ந்தான்
அன் ெதாட் இன் எம் ேகான் அந் நட நிைலயாய் நின்றான்.

29

கால் மாறி ஆ ன படலம் சுபம்
--------------

26

25. பழி அஞ்சின படலம் (1490 -1533 )
1490 ஈ இலான் ெசழியன் அன் க்கு எளியவன் ஆகி மன் ள்
மாறி ஆ ய கூத் என்ெசால் வரம்பின ஆேம கங்ைக
ஆ ேசர் சைடயான் தான் ஓர் அ ம் பழிக்கு அஞ்சித் ெதன்னன்
ேதறலா மனத்ைதத் ேதற் ம் தி விைள ஆடல் ெசால்வாம்.

1

1491 இைனய நாள் சிறி ெசல்ல இராச ேசகரன் காதல்
தைனயன் ஆம் குேலாத் ங்கற்குத் தன் அரசு இ க்ைக நல்கி
விைன எலாம் ெவன் ஞான ெவள்ளி அம்பலத் ள் ஆ ம்
கைன கழல் நிழ ல் பின்னிக் கலந் ேபாின்பம் உற்றான்.

2

1492 குரவன் ெசம்ேகால் ைகக் ெகாண்ட குேலாத் ங்க வ தி ெசம்கண்
அர அங்கம் ண்ட கூடல் ஆதி நாயகைன நித்தம்
பர அன்பின் வழிபா ஆனாப் பத்திைம நியமம் ண்டான்
இர அஞ்சும் க ப்பின் நல்லார் ஈர் ஐயா இரவர் உள்ளான்.

3

1493 அப்பதின் ஆயிரவர்க்கு ஒவ் ெவா த்திக்கு அவ் ஆறாய்
ஒப்பாிய அ பதினாயிரம் குமரர் உளர் அவ ள்
ெசப்ப அாிய வல் ஆண்ைமச் சிங்க இள ஏ அைனயான்
ைவப் அைனயான் தல் பிறந்த ைமந்தன் ேபர் அனந்த குணன்.

4

1494 கைல பயின் பாி ெந ம் ேதர் காி பயின் பல ைகவாள்
சிைல பயின் வ குமரர் திறல் ேநாக்கி மகிழ் ேவந்தன்
அைல பயின்ற கடலாைட நில மகைள அடல் அணி ேதாள்
மைல பயின் குளிர் ங்க மகிழ்வித் வா ம் நாள்.

5

1495 ெசய் ஏந் தி ப் த் ர் நின் ஒ ெச மைற ேயான்
ைப ஏந் ம் அர அல்குல் மைனவி ெயா ம் பால் நல் வாய்
ைக ஏந் ம் குழவி ெயா ம் கடம் குந் மா லன் பால்
ைம ஏந் ம் ெபாழில் ம ைர நகர் ேநாக்கி வ கின்றான்.

6

1496 வ வான் உண்
நீர் ேவட் வ வாைள வழி நிற்கும்
ெப வானம் தட ம் ஒ ேபர் ஆ ன் நீழ ன் கீழ்
ஒ வாத பசுங் குழவி உடன் இ த்தி நீர் ேத த்
த வான் ேபாய் மீண் மைன இ க்கும் இடம் தைலப் ப

ன்.

1497 இைலத்தைலய ப மரத்தின் மிைச ன் நான் எய்த ஒ
ெகாைலத் தைலய கூர் வாளி ேகாப் ண் கிடந்த கால்
அைலத் அைலய ழ்ந் உம்ைம விைன உலப்ப ஆங்கி ந்த
வைலத் தைலய மான் ேநாக்கி வயி உ வத் ைதத்த என்றால்.
1498 அவ்வா அவ் அணங்கு அைனயாள் உயிர் இழந்தாள் உவ் ேவைலச்
ெசவ் வாளி ஏறிட்ட சிைல உைடயான் ஒ ேவடன்

7

8

27
ெவவ் வாளி ஏ அைனயான் ெவயிற்கு ஒ ங்கும் நிழல் ேத
அவ் ஆல நிழல் எய்தி அயல் நின்றன் இைளப் பாற.

9

1499 தண்ணீ க்குப் ேபாய் ஆவி தைலப் பட்ட மைறயவ ம்
உண் நீர்க் ைகக் ெகாண் மீண் ஒ ங்கு இ ந்த குழவி ேயா ம்
ண் நீர் ெவள்ளத் க்கா தாழ்ந் உயிைரப் றம் ெகா த்த
பண் நீர மழைல ெமாழிப் பார்ப்பனிையக் கண் உற்றான்.

10

1500 அயில் ேபா ம் கைண ஏ ண் அவ்வழிப் ண் நீர் ேசார
மயில் ேபால உயிர் ேபாகிக் கிடக்கின்றாள் ம ங்கு அைணந் என்
உயிர் ேபால்வாய் உனக்கு இ என் உற்ற என மத் எறி தண்
தயிர் ேபாலக் கலங்கி அறி அ ந் மனம் சாம் பினான்.

11

1501 இைனய ஒர் ெபண் பழிைய யார் ஏற்றார் எனத் ேதர்வான்
அைனய ஒர் ப மரத்தின் றத் ஒ சால் அழல் கா ம்
ைனய ஒர் கைணேயா
டக்கி அைகச் சிைல ஏந்தி
விைனய ஓர்ந் எதிர் நின்ற விறல் ேவடன் தைனக் கண்டான்.

12

1502 காப் அணி தானன் வாள
க்கிய கச்சாளன்
கூர்ப் பகழிக் ேகால் ஏறி வில்லன் ெகாைல ெசய்வான்
ஏற்பன ைகக் ெகாண் இவ் இைட நின்றான் இவேன என்
பார்ப் பனிையக் ெகான் இன் உயிர் உண் பழி ண்டான்.

13

1503 என்ன மதித்ேத ஏடா ேவடா என் ஏைழ
தன்ைன வைதத்தாய் நீேய என்னா அழல் கால் கண்
மின்னல் எயிற் க் குற் என வல் வாய் விட் ஆர்த்
மன்னவன் ஆைணப் பாசம் எறிந் வ த் ஏகும்.

14

1504 மாண்டவைளத் தன் ெவந் இைட இட்டான் மக ஒக்கல்
தாண்ட அைணத்தான் தாய் ைல ேவட் அ ம தன் ேசையக்
காண் ெதா ம் விம்மாக் கண் னல் ேசாரக் க
ஏகா
ஆண் தைக மாறன் கூடல் அைணந்தான் அளி அன்றான்.

15

1505 மட் அவிழ் தாரான் வாயின் ம ங்ேக வந் எய்தா
உள் கள் இல்லா ேவடைன ன் விட் உயிர் அன்னாள்
சட்டக ேநேர இட் எதிர் மாறன் தமர் ேகட்பக்
கண் ளி சிந்தா ைற யி கின்றன் ைக ஓச்சா.

16

1506 ேகா ைற ேகாடாக் ெகாற்றவர் ஏேற ைறேய ேயா
தாமைரயாள் வாழ் தண் க மார்பா ைறேயேயா
மா மதி வாேனான் வழிவ ைமந்தா ைறேய ேயா
தீைம ெசய்தாய் ேபால் ெசங்ைக குைறத்தாய் ைறேய ேயா.

17

1507 பிறங்கும் ேகாலான் மாற

ெகாற்றம் ெப

ேவந்தன்

28
உறங்கும் ேபா ம் தன் அ ள் ஆைண உலகு எங்கும்
அறம் குன்றாவாக் காப்பைத என்ப அஃதி யாதி இம்
மறம் குன்றாதான் ெசய் ெகாைல காவா வழி என்றான்.

18

1508 வாயில் உளார் தம் மன்னவன் ன் ேபாய் மன்னா நம்
ேகாயி ன் மா ஓர் ேவதியன் மாைதக் ெகாைல ெசய்தான்
ஆயினன் என் ஓர் ேவடைன ன் விட் அவிந்தாைளத்
ஆயினன் வந் இங்கு இட் அயர் கின்றான் தமியன என்றார்.

19

1509 இைற மகன் அஞ்சா என் குைட நன் ஆல் என் காவல்
அறம் ம ெசம்ேகால் அஞ்சு பயம் தீர்த் அரசு ஆ ம்
ைறைம ம் நன்றன் மண் க
ழ்கா யன் ஏந் ம்
ெபாைறைம ம் நன்றல் என்
லந்
றம் ேபாந்தான்.

20

1510 ேவதியன் நிற்கும் தன்ைம ெதாிந்தான் ெம
உற்றான்
சாதியின் மிக்காய் வந்த உனக்கு என் தளர் கின்றாய்
ஓ தி என்னக் காவலைனப் பார்த் உைர சான்ற
நீதி உளாய் ேகள் என் உைர ெசய்வான் நிகழ் ெசய்தி.

21

1511 இன் இவைளக் ெகாண் ஓர் வட நீழல் இைட விட் ச்
ெசன் தணீர் ெகாண் யான் வ
ன் இச் சிைல ேவடன்
ெகான் அயல் நின்றான் என் உைல ஊட் ம் ெகாைல ேவல்ேபால்
வன்திறல் மாறன் ெசவி ைழவித்தான் மைறேயான் ஆல்.

22

1512 அந்தணன் மாற்றம் தன்ைன ம் உட் ெகாண் அற ேநாக்கும்
சந்தன ெவற்பன் மறவைன ேநாக்கத் தாழ்ந் அன்னான்
எந்ைத பிராேன நாய் அ ேயன் நின் எய்ப்பாற
வந்
குந்ேதன் அந்த மரத்தின் ம ங்ேக ஓர் சார்.

23

1513 ஐேய நா ம் ெகான்றவன் அல்ேலன் ெகான்றாைரக்
ைகேயன் ேவ ம் கண் லன் என்றான் இவள் ஆகத்
எய்ேய உண்ட வா என் என்றார் எதிர் நின்றார்
ெமய்ேய ஐயா யான் அறிேயன் இவ் விைள என்றான்.

24

1514 இக் ெகாைல ெசய்தான் யான் அலன் என்னா ள என்னத்
தக்கவ ேனேயா த கண் மறவன் உைர ெமய்ேயா
சிக்க ஒ த்தால் அல்லைத உண்ைம ெசப்பான் என்
ஒக்க உைரத்தார் மந்திரர் உள்ளார் பிறர் எல்லாம்.

25

1515 மன்னன் தா ம் மற் அ ெசய்மின் என மள்ளர்
பின்னம் தண்டம் ெசய்தனர் ேகட்கப் பிைழ இல்லான்
ன்னம் ெசான்ன ெசால் ெபயரானாய் ெமாழியா நின்
இன்னல் தீரத் ேத மின் என்றான் என்ெசய்வான்.

26

29
1516 ஆற்ற ஒ க்கும் தண்ட ம் அஞ்சான் அைறகின்ற
கூற்ற ம் ஒன்ெற ெகான்ற குறிப்
கம் ேதாற்றான்
மாற்றவேரேயா மாேவா ள்ேளா வழி வந்த
ேகால் ெதா ையக் ெகான் என் ெபற வல்லான் ெகாைல ெசய்வான்.

27

1517 ைகதவன் ஆம் இக் கானவேனேயா பிறேரேயா
ெசய்தவர் யாேர இக் ெகாைல ேவட்டம் ெசய்ேதார் மா
எய்த இலக்கில் தப்பிய ேகால் தான் ஏ உண் இம்
ைம தவழ் கண்ணான் மாய்ந்தன ேளேயா அறிேயன் ஆல்.

28

1518 என்னா உன்னித் ெதன்னவன் இன்னம் இ
ன் ல்
தன்னால் ஆயத்தக்க அைத என்றன் தகவிற் தன்
அன்னார் அந் ல் ஆய்ந் இ
லால் அைமயா ஆல்
மன்னா ெதய்வத் தாேல ேத ம் வழி என்றார்.

29

1519 ேவந்தர்கள் சிங்கம் ேவதியைனப் பார்த் இ தீர
ஆய்ந் உன உள்ளக் கவைல ஒழிப் ேபன் அஞ்ேசன் இந்
ஏந்திைழ ஈமக்கடன் நி விப்ேபா என்ேறஇத்
ேதந் உணர் ேவங்ைகத் தார் மறேவாைனச் சிைற ெசய்தான்.

30

1520 மின் அைனயாள் ெசய்கடன் ற்றா மீண்ேடாைனத்
தன்னமர் ேகாயில் கைட வயின் ைவத் த் தான் ஏகிக்
ெகான்னவில் ேவலான் தங்கள் கு க்கு ஓர் குல ெதய்வம்
என்ன இ ந்தார் அ கள் பணிந்தான் இ கூ ம்.

31

1521 மன் ஆ ம் மணிேய இம் மறவன் தான் பார்ப்பனிையக்
ெகான்றாேனா பிறர் பிறிதால் ெகான்றேதா இ அற ல்
ஒன்ற ம் அளப்பாி ஆக் கிடந்த ஆல் உன் அ ளால்
என் தாழ் ெகடத் ேதற்றாய் என் இரந்தான் அவ் ேவைல.

32

1522 தி நகாின் றம் ஒ சார் குலவணிகத் ெத வின் கண்
ஒ மைனயின் மணம் உள அங்கு அந்தணேனா ஒ ங்கு நீ
வ தி உன உளம் ேதறா மாற்றம் எலாம் ேதற்
ம் என்
இ விசும்பின் அக கிழித் எ ந்த ஆல் ஒ வாக்கு.

33

1523 தி வாக்குச் ெசவி ம த் ச் ெசழியன் தன் றம் கைடயில்
ெப வாக்கு மைறயவேனா ஒ ங்கு எய்தி ெப ம் பகல் ேபாய்க்
க வாக்கும் ம ள் மாைலக் கங்குல் வாய்த் தன்ைன ேவற்
உ வாக்கிக் க மைனேபாய் ஒ சிைற க்கு இனி இ ந்தான்.

34

1524 அன் இைறவன் அ ளால் அங்கவர் ேகட்க அம் மைனயின்
மன்றல் மகன் தனக்கு அளந்த நாள் உலப்ப மற இ ள்
குன்றம் இரண் என வி த்த ெகா ம் பாசக் ைகயினர் வாய்
ெமன் வ ம் சினத்தவாில் ஒ வன் இ வின ம் ஆல்.

35

30

1525 இன்ேற இங்கு இவன் உயிைரத் த திர் எ ம் இ ம் பகட் க்
குன் ஏ ம் ேகான் உைரயால் ெகாள்வ எவன் பிணி உடம்பின்
ஒன்ேறன் உமிலன் ஒ காரணம் இன்றி உயிர் ெகாள்வ
அன்ேற என் ெசய் ம் என மற்றவன் ஈ அைறகிற்பான்.

36

1526 ஆற் ஆல் ஏ உண்ட கைண அ கு ஒ ங்கும் பார்ப்பனிையக்
காற் ஆல் ழ்த் எவ்வா கவர்ந்ேதாம் அப்ப இந்தச்
சாற் ஆரவாரத்தில் தாம் அ த் ப் றம் நின்ற
ஈற் ஆைவ ெவ ள வி த் இவன் ஆவி கவர்க என்றான்.

37

1527 அந்த ெமாழி ேகட் அரசன் அ மைறேயாய் ேகட்டைனேயா
இந்த ெமாழி எனப் பனவன் இவன் இவ்வா சிறந்தால் என்
ைபந்ெதா யாள் இறந்த ம் அப்ப ேய என் மனக்கவைல
சிந்த இ காண்ேபன் என் ஒ ங்கு இ ந்தான் ெதன்னேனா ம்.

38

1528 ஒட் ய பல் கிைள வன்றி ஒல் ஒ மங்கலம் ெதாடங்கக்
ெகாட் ய பல் யம் ழங்கக் கு மிய ஓைசயின் ெவ ண்
கட் ய தாம்பிறப் னிற் க் கற்றா ஒன் அதிர்ந் ஓ
ட் ய தால் மண மகைன
ந்த ஆல் அவன் ஆவி.

39

1529 மண மகேன பிண மகனாய் மணப் பைறேய பிணப்பைறயாய்
அணி இைழயார் வாழ்த் ஒ ேபாய் அ ைக ஒ யாய்க் கழியக்
கணம் அதனில் பிறந் இ ம் இக் காயத்தின் வ ம் பயைன
உணர் உைடயார் ெப வர் உணர் ஒன் ம் இலார்க்கு ஒன் ம் இைல.

40

1530 கண்டான் அந்தணன் என்ன காாியம் ெசய்ேதன் எனத்தன்
வண் ஆர் ம் குழல் மைனவி மாட்சியி ங் கழி ன்பம்
ெகாண்டான் மற் அவெனா ம் தன் ேகாயில் குந் அலர் ேவப்பந்
தண் தாரான் அைமச்சர்க்கும் பிறர்க்கும் இ சாற்றினான்.

41

1531 மைறயவைன இன் ம் ஒ மண
த் க் ேகா என
நிைறய வ ம் ெபா ள் ஈந் நீ ேபாதி என வி த் ச்
சிைற அ வத் இைடக்கிடந்த ெச த் தைலயஇ க் குரல
கைற உடல் ேவடைனத் ெதா த்த கால் யாப் க் கழல்வித் .

42

1532 ெதௗ¤யாேத யாம் இைழத்த தீத்தண்டம் ெபா த்தி என
விளி ஆவின் அ ள் சுரந் ேவண் வன நனி நல்கி
அளி ஆனாம் மனத் அரசன் அவைன அவன் இைடச் ெச த்திக்
கனி யாைன விழ எய்த ெகௗாியைனப் ேபாய்ப் பணிவான்.

43

1533 ஆதரம் ெப கப் பாவிேயன் ெபா ட் எம் ம கணீர் அ ம் பழி அஞ்சு
நாதராய் இ ந்தீர் எந்ைதயர்க் குண்ேடா நான் ெசயத் தக்க ஒன் என்னாக்
காத ல் கழ்ந் பன் ைற பழிச்சிச் கைரயின் மா சைன சிறப் பித்

31
ஏதம் அ

அகற்றி உலகி

க்கு குயிராய் இ ந்தனன் இைற குேலாத் ங்கன். 44

பழி அஞ்சின படலம் சுபம்
-----------------

26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம் (1534 -1574 )
1534 ேவத நாயகன் ெவம் பழி அஞ்சிய
நாதன் ஆன நலன் இ நல்கிய
தாைதையக் ெகாைல ெசய்த தனயன் மா
பாதகம் தைனத் தீர்த்தைம பா வாம்.

1

1535 விைர ெசய் மாைலக் குேலாத் ங்க மீனவன்
திைர ெசய் நீர் நிலம் ெசம் ேகால் ெசலத் தனி
அரசு ெசய் ம் அந் நாளில் அவந்தி என்
உைர ெசய் மா நகர் ஆன் ஒ
சுரன்.

2

1536 ெவ
ம் காய் சின மாறிய ேவதியன்
ம
ம் காதல் மைன எ ம் ேபாினாள்
தி
ம் காமன் நல் ேதவி ம் மண் ைன
உ
ம் கா
ஒப் இல் வனப்பினாள்.

3

1537 ப இல் ஓவியப் பாைவ ஒப் ஆகிய
வ வில் ஆள் அவள் பான் மகன் என் ஒ
ெகா ய பாவி பிறந் ெகாைல தல்
க ய பாவக் கலன் ேபால் வள ம் நாள்.

4

1538 ேகா ேகா அ ம் சிைல ேகாட் ேய
ேகா ேகா ெகா ம் கைண ட் ேய
ேகா ேகா விகார ம் கூட் ேய
ேகா ேகா அனங்கர் எய்தார் ெகாேலா.

5

1539 இளைமச் ெசவ்விய யாக்ைகயன் ைமயல்கூர்
வளைமக் காம ம் வல் விைன ம் நிைறத்
தைளவிட் ஈர்த்த ல் தன்ைன வயிற் இைட
விைளவித் ஈன்றவள் தன்ைன வி ம்பினான்.

6

1540 அன்ைன எ ம் அழிதைக யாள் அகத்
இன் உயிர்த் ைண ம் மனக் காவலாய்
மன் ம் நாணம் மடம் தல் நால்வ ம்
தன்ைன நீங்க ல் ஊ ம் ஒத்தாள் அேரா.

7

1541 இன்பேமா சிறி ஆகும் இதில் வ ம்
ன்பேமா கைர இல்லாத் ெதா கடல்

32
என்ப
வன்ப

ஆ ம் இவனால் அறிய இவ்
ஆன விைனயால் வ ந் வான்.

8

1542 ைமயன் ஆக மதிைய வி ங்க அக்
ைகயன் ஆையக் கலந் ஒ கும் ெசயல்
ஐயன் தான் குறிப்பால் கண் அயல் ெசவிக்கு
உய்யலா வண்ணம் உள்ளத் அடக்கினான்.

9

1543 ேவற் ஓர் ைவகல் ெவளிப்படக் கண் அறம்
சாற் நாவினன் ேவ ஒன் ம் சாற்றிலன்
சீற்றம் ேமல் ெகா ெசல்வன் ெகால்ேவன் என
ஏற் எ ந்தனன் ஈன்றாள் விலக்குவாள்.

10

1544 தாயி ன் இன்பம் கர்ந்தைன தந்ைதையக்
காயில் என் ெப வாய் எனக் கா கர்க்கு
ஆயில் அன்ைனயில் அப் பனி என் பயன்
ஏயி ன் அ ள் என் அறம் என் என்றான்.

11

1545 மண் ெதா ம் க விப்பைட வன் ைகயில்
ெகாண் தாைத குரவன் என் ஓர் கிலான்
ண்டம் ஆகத் ணித்தான் ஆய் வாய் கம்
ண்ட காம நறவால் உணர் இலான்.

12

1546 ைமக் க ம் கங்குல் வாய்க் ெகான்ற தாைதக்குத்
தக்க தீத் தவிசு இட் அன்ைன தன்ெனா ம்
ைகக்கு அடங்கு ெபா ள ம் கல் ெநறி
க்கனன் ைடசூழ்ந்தார் ளி நேர.

13

1547 எய் ம் ேகாெலா வில்லர் இ க்கு ேநர்
ெசய் ம் ெசால் னர் ெசல்லைல நில் எனக்
ைகயில் உள்ள ம் ைகக் ெகாண் காாிைகத்
ைதயல் தன்ைன ம் தாம் ெகா ேபாயினார்.

14

1548 ெசன் ேசண் இைடச் சிக்கு அற வாழலாம்
என்ற எண்ணம் ஒன் எய்திய வண்ணம் ஒன்
ஒன் நாம் என்னத் ெதய்வம் ஒன் எண்ணிய
என்ற வார்த்ைத இவன் இைடப் பட்ட ஆல்.

15

1549 தாைத தன் தனயற்கு இனி யார் ைண
மாதர்யாைய மறவர் ைகக் ெகாள்ள இப்
ேபா தான் ைண என்பவன் ேபான் மா
பாத கத் உ வாய் வந் பற்றினான்.

16

1550 ஆவ என்

ம் அ ம் சிவ தா எ

ம்

33
பாவம் பாவம் பழி இ ேவா ைவய
ேகா எ ம் ைக குைலத் எறி ம் நிழல்
பாைவ ேபால விடா பின் பற் ம் ஆல்.

17

1551 நல்ல தீர்த்தம் சிவ தலம் நேலார் பக்க ம்
ெசல்ல ஒட்டா அரன் சீர்த்தி நாமம் ெசவிப்
ல்ல ஒட்டா உளம் குத ஒட்டா நாச்
ெசால்ல ஒட்டா கண் யில ஒட்டா அேரா.

18

1552 சுற்
ன் பின் றச் சூழ்ந் தன் ெகா க்கினில்
பற்றிநின் ஈர்க்கு மா பாதகத்தால் அைலந்
எற்றினில் ெசய்வ என் ஆற்றலால் இடர் உழந்
உற்றேவ உலகு எலம் அச்சம் உற் உழ ம் ஆல்.

19

1553 உ
ம
சி
கு

20

கேணா ஆற்ற நாள் உற் உழன் உலகு எலாம்
கேவ திாி ம் மா பாதகன் வ எலாம்
குவான் சிவன் அ ள் ெசய னில் பாதகம்
கு நாள் கு கு நாள் கூடைலக் கு கினான்.

1554 அழிதகன் கு கு வான் ன் அங் கயல் கண்ணி தந்தக்
குைழ இ கா ம் ேகாத் க் ெகாைல ெக
பல் தா
ைழ மயிர் ெந நாள் பின்னல் ேநான் பிடர் அைலப்பப்
பழி தைகயாத ேவடப் பாைவ யாய்ப் ப வம் ெகாள்ள.

ண்ேடார்
21

1555 ெகாைல இ ம் பழிக்கு அன் அஞ்சும் கூடல் எம் ெப மான் ெகான்ைற
மிைல இ ம் குஞ்சி ேவங்ைக ெமல் இணர்க் கண்ணி ேவய்ந்
கைல இ ம ப்பில் ேகா க் கா அளேவா ம் தா
சிைல இ ம் தடக்ைக ேவடம் தி உ க் ெகாண் ேதான்றி.

22

1556 ெகாண்டல் கண் ப க்கும் மாடக் ேகா ர ம ங்கில் ேபாந் இன்
கண்டகக் க க்கு வாய குைரக்கும் நாய் க விக் காப்பப்
ண் தைள வாளி வில்ேலார் றம் கிடந் இைமப்ப திங்கள்
உண்ட வாள் தலாேளா ம் சூ ேபார் ஆடல் ெசய்வான்.

23

1557 ெவ வ ேவழம் உண்ட ெவள்ளில் ேபால் வறியன் ஆகிப்
ப வரல் உடன் ஆங்கு எய் ம் பாதகன் வர ேநாக்கி
ஒ வ உள்ளத்தா ம் உன்ன ம் ெகா ய பாவி
வ வ காண் என்னா மாதைர ேநாக்கிக் கூ ம்.

24

1558 அணங்கு ேநாய் எவர்க்கும் ெசய் ம் அனங்கனால் அைலப் உண்
உணங்கினார் உள்ளம் ெசல் ம் இடன் அறிந் ஓ ச் ெசல்லா
குணம் குலம் ஒ க்கம் குன்றல் ெகாைல பழி பாவம் பாரா
இணங்கு இன் உயிர்க்கும் ஆங்ேக இ தி வந் உ வ எண்ணா.

ஆவி

25

34
1559 கள் உண்டல் காமம் என்ப க த் அைற ேபாக்குச் ெசய்வ
எள் உண்ட காமம் ேபால எண்ணினில் காணில் ேகட்கில்
தள் உண்ட விடத்தின் நஞ்சம் தைலக் ெகாண்டால் என்ன ஆங்ேக
உள் உண்ட உணர் ேபாக்கா உண்டேபா அழிக்கும் கள் ஊண்.

26

1560 காமேம ெகாைல கட்கு எல்லாம் காரணம் கண் ஓடாத
காமேம கள க்கு எல்லாம் காரணம் கூற்றம் அஞ்சும்
காமேம கள் உண்டற்கும் காரணம் ஆதலாேல
காமேம நரக மி காணியாக் ெகா ப்ப என்றான்.

27

1561 ெகாைலப்பழி ேகாட் பட் ஆங்ேக கு கியான் கம் கண் ஏட
அைலப்படர் உழந் சாம்பி அழிவ என் பார்ப்பான் என்னக்
கைலப்ப திங்கள் ேவணிக் கானவன் அ ள் கண் ேநாக்கம்
தைலப்படச் சிறி பாவம் தணிந் தன் அறி ேதான்ற.

28

1562

ற் பகல் இைழத்த பாவ திர்ச்சியால் பிறந் தந்ைத
தன் பகன் ஆன ஆ ம் தாைதைய வைதத்த ஆ ம்
பிற் பகல் அந்தப் பாவம் பி த் அைலத் எங்கும் தீரா
இப்பதி குந்த வா எ த் உைரத் இரங்கி நின்றான்.

29

1563 மறப் ெப ம் ப வம் ெகாண் மனத் அ ள் சுரந் நின்ற
அறப் ெப ம் க ைண ர்த்தி அழி தைக அவைனப் பார்த் இத்
திறப் பழி ஆங்குச் ெசன் ஈங்கு அன்றித் தீரா என்றக்
கைற பழி தீ ம் வண்ணம் க தி ஓர் உ தி கூ ம்.

30

1564 வ
க
த
ஒ

31

தி நின் நாமம் ெசான்ேனார் வ க்க ம் நரகில் ழக்
தி நீ ெசய்த பாவம் கழிப்பவர் எவர் யா ேநாக்கம்
தலால் எளிதில் தீரச் சாற்
ம் அய்யம் ைக ஏற்
ெபா
உண் ஈசன் உ தவர் ஏவல் ெசய்தி.

1565 ெசம்கதிர்க் கட ள் வானம் தீண்
ன் எ ந் தீம் தண்
ைபங் கதிர் அ கு ெகாய் பசுக்கைள அ த்தி ஆர்வம்
ெபாங்க ப் ேபா ம் ேகாயில் றத் ெதாட் த் தீர்த்தம் ஆ ச்
சங்கரன் தைன ற் எட் ெமய்வலம் சாரச் ெசய்தி.

32

1566 இத்தவ ெநறியில் நின்றால் இப்பழி ம் கழி ம் என்னாச்
சித்த அன் உைடய ேவடத் தி உ க் ெகாண்ட ெகான்ைறக்
ெகாத்தவன் உைரத்தான் ேகட் ெகா ச்சியாய் இ ந்த அம்ைம
மத்தவன் காித்ேதால் ேபார்த்த மறவைன வின கின்றாள்.

33

1567 ஐய இக் ெகா ேயான் ெசய்த பாவத் க்கு அள இல் காலம்
ெவய்ய நால் ஏ ேகா நரகு இைட ழ்ந்தாள் ஏ ம்
உய்வைக இலாத பாவி இவ க்கு என் உய் ம் ேதற்றம்
ெசய்வைக என் ேகட்பச் ெசம்கண் மால் விைட ேயான் ெசப் ம்.

34

35

1568 அ பழி அஞ்சா நீசர் ஆயி ம் நிைனக்கின் அச்சம்
ப பழி அஞ்சான் ெசய்த பாதகத் ெதாடக்கு உண் எங்கும்
வி வைக இன்றி ேவ கைள க ம் இன்றி யக்
கடவைனக் காப்ப அன்ேறா காப் என்றன் க ைண ர்த்தி.

35

1569 ெநய்தல் ேபா அைனய உண் கண் ேநாிைழ நீயா ஒன் ம்
ெசய்தற்கும் ெசய்யாைமக்கும் ேவ ஒன் ெசயற்கும் ஆற்றல்
ெமய் தக்க க ைண வள்ளல் ேவண் ன் எவ் விைனஞர் ஏ ம்
உய்தக்ேகார் ஆதல் ெசய்ைக உன் அ ள் விைளயாட் அன்ேறா.

36

1570 என் அக மகிழ்ச்சி ெபாங்க இயம்பினாள் இயம்ப ேலா ம்
குன்றக நாட்ட ேவடக் குழக ம் மைறந் ெவள்ளி
மன் அகம் நிைறந்தான் ேமகம் மைறந்திட மைறந் ெசல் ம்
மின் தக விடா பின் ேபாம் விளங்கு இைழ மடந்ைத ேயா ம்.

37

1571 ஆததாய் இ ம் கண் ஆனா அற் தம் அைடந் கூடல்
நாதனார் நவின்ற ஆற்றான் நல்ெநறி விரதச் ெசய்ைக
மாதவ ஒ க்கம் தாங்கி வ
ைற மதிய ன்றில்
பாதகம் கழிந் ெதய்வப் பார்ப்பன வ வம் ஆனான்.

38

1572 ெசால்பதம் கடந்த எந்ைத சுந்தர நாதன் தாளில்
பல பல வடெசால் மாைல பத்தியில் ெதா த் ச் சாத்திச்
தற்பர அறி ஆனந்தத் தனி உ உைடய ேசாதி
ெபான் பத ம ங்கில் க்கான் ண்ணிய மைறேயான் அம்மா.

39

1573 அன்ைனையப் ணர்ந் தாைத குரவன் ஆம் அந்தணாளன்
தன்ைன ம் ெகான்ற பாவம் தணித்
அளித்த என்றால்
பின்ைன நீர் இழி ேநாய் குட்டம் ெப வயி ஈைள ெவப் என்
இன்ன ேநாய் தீர்க்கும் தீர்த்தம் என்பேதா இதற்கு ேமன்ைம.

40

1574 அழிந்த ேவதியன் மா பாதகம் தீர்த்த அறிந்
ேவந் அைமச்சர் ஊர் உள்ளார்
ஒழிந்த பார் உள்ளார் வான் உளார் வியப்பம் உற்
நல் உைர உணர் எல்லாம்
கழிந்த ேபர் அ ளிக் கயவன் ேமல் ைவத்த
காரணம் யா எனக் கண்ணீர்
வழிந் நான் மாடக் கூடல் நாயகைன வ த்தினார்
மகிழ்ச்சி ள் திைளத்தார்.

41

மாபாதகம் தீர்த்த படலம் சுபம்
------------------
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27. அங்கம் ெவட் ன படலம் (1575 -1602 )
1575 ேவதகம் தரத்
க்கண் ேவதியன் மைறேயான் ெசய்த
பாதகம் தவிர்த்தவா பகர்ந்தனம் விஞ்ைச ஈந்த
ேபாதகன் மைனக்குத் தீங்கு ந்தி ன்னாகச் ெசய்த
சாதகன் தைனப் ேபார் ஆற்றித் தண் த்த தண்டம் ெசால்வாம்.

1

1576 கூர்த்த ெவண் ேகாட் யாைவக் குேலாத் ங்க வ தி ஞாலம்
காத் அரசு அளிக்கும் நாளில் க மதில் உ த்த கூடல்
மாத் தனி நக ள் வந் ம
லத்தவனாய் யாக்ைக
த்தவன் ஒ வன் ைவகி ைனய வாள் பயிற்றி வாழ்வான்.

2

1577 வாள் விைனக் குரவன் அன்னான் வல் அமண் வி த்த ேவழம்
ேதாள் விைன வ யால் அட்ட சுந்தரவிடங்கன் தன்ைன
ஆள் விைன அன் ம் தா ம் ைவக ம் அைடந் தாழ்ந்
ள் விைன வ ைய ெவல் ம்
அறி உைடயன் அம்மா.

3

1578 ைக விைன மறவாள் விஞ்ைசக் காவலன் அவைனத் தாழ்ந்
ெதவ் விைன ெவல்வான் கற்கும் சிங்க ஏ அைனயார் தம் ன்
உய்விைன உணராப் பாவி சித்தன் என் ஒ வன் உள்ளான்
அவ்விைன நிரம்பக் கற்றன் ஆகல் ஊழ் வ யால் அன்னான்.

4

1579 மானவாள் விஞ்ைச யாேல தைன நன்கு மதிக்கத் தக்க
ஆன ஓர் ெச க்கின் ஆற்றல் தன் ஆசிாியற்கு மாறாய்த்
தா ம் ஒர் விஞ்ைசக் கூடம் ைசமத் வாள் பல ம் கற்க
ஊன் உலாம் பைட வல்லானில் ஊதியம் மிதப்பக் ெகாள்வான்.

5

1580 ஒ
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6

த்தேன இ வர் வாளின் வி த்தி ம் ஒ ங்கு ெகாள் ம்
த்தனாய் வி த்தன் ஊாில் கழிவ க தி அன்னான்
த் வாள் இைளயர் தன் பால் வர மனம் திாித் நா ம்
த்தேம ெசய்வான் தாைய வி ம்பிேனான் கிைளேயான் அன்னான்.

1581 ெதாடத் ெதாடத் ெபா க்கும் திண்ைமத் ஒன்னில மைனயான் இல்லா
இடத்தவன் ேதவிபால் ேபாய் இடன் உண்ேட இடன் உண்ேட என்
அ த் அ த் அஞ்சா என் ம் ேகட் க் ேகட் அகல்வான் ஆக
நைடத் ெதாழில் பாைவ அன்ன நங்ைக வாளா இ ந்தான்.

7

1582 பின் ஒ பகல் ேபாய்ச் ெசம்ைக பிதித்தனன் வ ப்பத் தள்ளி
வல்நிைலக் கத
க்கித் தாழக்ேகால் வ த் மாண்ட
தன் நிைலக் காப் ச் ெசய்தாள் தனி மனக் காவல ண்டாள்
அந்நிைல பிைழத்த தீேயான் அநங்கத் தீ ெவ ப்பப் ேபானான்.

8

1583 அறம் கைட நின்றாள் உள்ளம் ஆற்ற ம் கைடயன் ஆகிப்
றம் கைட நின்றான் ெசய்த லைம தன் பதிக்கும் ேதற்றாள்

37
மறம் தவிர் கற்பினாள் தன் மனம் ெபாதிந் உயிர்கள் ேதா ம்
நிைறந்த நான் மாடக் கூடல் நிமலைன நிைனந் ெநாந்தாள்.

9

1584 தாதக நிைறந்த ெகான்ைறச் சைடயவன் றம் ெசய்த
பாதகம் அ க்கும் கூடல் பகவன் எவ் யிர்க்கும் தாேன
ேபாதகன் ஆகித் ேதற் ம் ண்ணியன் ைலஞன ◌்ெசய்த
தீ அகம் உணர்ந் தண்டம் ெசய்வதற்கு உள்ளம் ெகாண்டான்.

10

1585 ேகாள் உைடக் குரவேன ேபால் சித்தைனக் கு கிச் சித்தா
காைளயாய் நீ ம் சாலக் கழிய ப் அைடந்த யா ம்
வாள் அமர்ஆ நம் தம் வ க ம் அளந் காண் ம்
நாைளவா வ
ம் நா ம் நகர் றத் ஒ சார் என்றான்.

11

1586 நாதன் ஆம் குரவன் கூற நன் என உவந் நாலாம்
பாதகன் அதற்கு ேநர்ந்தான் பைடக்கலக் குரவன் மீண் ம்
ேபாத ம் அளவில் ைவயம் ைத இ ள் ெவள்ளத் ஆழ
ஆதவன் ைவய ந்நீர் ெவள்ளத் ஆழ்ந்த அம்ம.

12

1587 ஆசி நல் குரவற்கு இன்னா ஆற்றிேனான் பாவம் ேபால
மாசு இ ள் திணிந்த கங்குல் வ ெகட வ வாள் விஞ்ைசத்
ேதசிகன் ஒ வன் அன்னான் திணி உடல் சிைதப்பத் தீட் ம்
காய் சின வாள் ேபால் கீைழக் கல் இைட ைளத்தான் ெவய்ேயான்.

13

1588 நன்றிையக் ெகான் தின்ேறான் நாயகன் ஆைணக்கு அஞ்சம்
வன் திறல் அாி மான் ஊர்தித் ெதய்வதம் வழிபட் ஏத்தி
ெவன்றி வாள் பரவிக் கச்சு க்கி வாள் பலைக ஏந்திச்
ெசன் வாள் உழவன் ெசான்ன ெச க்களம் கு கினாேன.

14

1589 ம ைக வாள் அமர்க்கு ெநன்னல் வந் அைற கூவிப ◌்ேபான
க ம்
ஏ அன்ன டங்கு உடல் குரவன் தா ம்
அதிர் கழல் க்கிக் கச்சும் அைசத் ெவண் நீ ம் சாத்திக்
கதிர் ெகாள்வாள் பலைகதாங்கிக் கயவ க்கு எதிேர வந்தான்.

15

1590 மடங்கல் ஏ ஒன் ம் ைபம் கண் அாி ஒன் மைலந்தால் என்ன
டங்கல் வான் திங்கள் ஒன்
க்க ம் நான்கு ேதா ம்
விடம் க ம் மிட ம் ேதாறா ெவன்றி வாள் விஞ்ைச ேவந் ம்
அடங்கல் தா ம் ேநாிட் அமர் ஆடல் ெசய்வார்.

16

1591 எதிர்ப்பர் பின் பறிவர் ேநர் ேபாய் எ ந் வான் ஏ ேபால
அதிர்ப்பர் ேகடகத் ள் தாழ் உற் அடங்குவர் ைளப்பவர் வாைள
விதிர்ப்பர் சாாிைக ேபாய் சி ெவட் வர் விலக்கி மீள்வர்
ெகாதிப்பர் ேபாய் நைகப்பர் ஆண்ைம கூ வர் மாறி ேநர்வர்.

17

1592 ெவந் இ வார் ேபால் ேபாவர் வட் த்

விளித்

மீள்வர்

38
ெகான் இ வாண் மார் ேபற்பர் குறி வழி பிைழத் நிற்பர்
இந்நிைல நாைலங் கன்னல் எல்ைல நின் ஆடல் ெசய்தார்
அந்நிைல அ ேபார் காண்பார் அைனவ ம் ேகட்க ஐயன்.

18

1593 குரத்திைய நிைனத்த ெநஞ்ைசக் குறித் உைர நாைவத் ெதாட்ட
சரத்திைனப் பார்த்த கண்ைணக் காத்தைன ேகா என் என்
உைரத் உைர தவற் க்கு எல்லாம் உ ம் ைற தண்டம் ெசய்
சிரத்திைனத் த ந்
ட் த் தி உ மைறந் நின்றான்.

19

1594 ேபார் ெக களம் கண்டா ள் ெபா பைடக் ேகள்விச் ெசல்வர்
வார் ெக கழல் காலாைனக் கண் லர் மைனயில் ேத
ஏர் ெக கற்பினாைள எங்கு உற்றான் குரவன் என்னக்
கூர் ெக வ ேவல் கண்ணாள் ேபாயினார் ேகாயிற்கு என்றாள்.

20

1595 என்ற அப்ேபாேத ேகாயிற்கு ஏகினான் மீண்டான் ேத ச்
ெசன்றவர் சித்தன் தன்ைனக் ெச க் களத் அ ேபார் ெசய்
ெவன்றைனேய பின் அந்த ெவம் களத் எங்கும் ேத
நின்றைனக் காணா இங்கு ேநர்ந்தனம் யாங்கள் என்றார்.

21

1596 விைர ெசய் தார் அவன் யான் அங்கம் ெவட் ேனன் அல்ேலன் நீங்கள்
உைர ெசய்வ எவன் யார் என்ேபால் சித்தைன உடன் மாய்த்
வைர ெசய் ேதாள் விந்ைதக்கு ஈந்தார் மற் இ சுற்றம் ைவைகத்
திைர ெசய் நீர்க் கூடல் எந்ைத தி உளச் ெசயல் ெகால் என்றான்.

22

1597 மட் த்த கலைவக் ெகாங்ைக மைனவி ம் சித்தன் தன்ைனக்
கிட் ப் பல் கா ம் வந் ேகட்ட ெந நல் வாய் வந்
ெதாட் த் தன் ைகையப் பற்றி ஈர்த்த ம் உள்ளம் ெவந்
தட் ப் ேபாய் கதவம் தாழ் இட் இ ந்த ம் சாற்றினாேள.

23

1598 அம்மைன அ ளிச் ெசான்னப எலாம் அ ளிச் ெசய்
ெதம் ைன அ வாள் ரர் சித்தைன மாய்த்தார் ஈ
ெமய்ைம ஆம் என் கண்ட ைமந்த ம் விளம்பக் ேகட்டான்
எம்ைம ஆ ைட கூடல் இைற விைளயாடல் என்றான்.

24

1599 ெகா ைய ேநாிைடயாள் ஓ ம் ெகாற்ற வாள் இைளஞ ேரா ம்
க ய நான் மாடக் கூடல் கண் தல் அ க்கீழ்த் தாழ்ந்
ெந யன் நான் க ம் ேதறா ெநறிய சிறிய ஏைழ
அ யேனன் அளவிற்ேற நின் அ ள் விைளயாடல் என்றான்.

25

1600 தண்மதி வழி வந்ேதா ம் நகர் உளார் தா ம் பாதி
விண் மதி மிைலந்த ேவணி விைடயவன் ஆடல் ேநாக்கிக்
கண்மலர் ெவள்ளத் ஆழ்ந் கைன கழல் அ யில் தாழ்ந்
பண் மலர் கீதம் பா ஆ னார் பழிச்சி நின்றார்.

26

39
1601 அ யவ க்கு எளியர் இவர் பரேதசி காவலர்
என் அ
ழ்ந் ஏத்தி
வ அயில் ேவல் குேலாத் ங்கன் மாணிக்க மாைல
எ ம் மைனயா ேளா ம்
ெதா அணி ேதாள்
மகைனக் களி ஏற்றி
நகைர வலம் சூழ்வித் இப்பால்
அணிவித் அனந்த குண பாண் யற்குத்
தன் இைறைம
ம் ஈந்தான்.

27

1602 நிைல நிைலயாப் ெபா ள் உணர்ந் பற் இகந்
கரணம் ஒ ெநறிேய ெசல்லப்
லன் ெநறி நீத் அ ள் வழி ேபாய்ப் ேபாதம்
ஆம் தன் வ ையப் ெபாத்தி நின்ற
மலவ விட் அகல அரா உமிழ்ந்த மதி ேபால்
விளங்கி மாறி ஆ ம்
தைலவன் அ நிழல் பிாியாப் ேபாின்பக் கதி
அைடந்தான் தமிழ்ர் ேகாமான்.

28

அங்கம் ெவட் ன படலம் சுபம்
------------------28. நாகெமய்த படலம் (1603- 1625)
1603 ெசம் கண் மால் விைட ேமல் விடங்கர் ெச க்களத் இைட வாள் எ த்
அங்கம் ெவட் ய ேசவகத்ைத அைறந்தனம் தமிழ் மாறன் ேமல்
சங்ைக இட் அமனிசரார் ஆற்றிய த கண் ேவள்வி ைளத் ஓர்
ெவம் கண் வாள் அரைவத் ணித் விளித்தவா ம் விளம் வாம்.

1

1604 ேகா இலாத குனத் அனந்த குணப் ெப ம் தைக மீனவன்
ஆதி நாயகன் உ வம் ஆகிய ஐந் எ த்ெதா கண் ெவண்
தி சாதனம் ஆவேத ெபா ள் என் பத்திைம ண் தன்
தாைதேய தலாய மன்னவர் தம் மி ம் தைல ஆயினான்.

2

1605 அத்தைகச் சிவ சாதனம் தனில் அன் மிக்கவன் ஒ கலால்
அத்தன் ெமய்த் தி ஐந் எ த் ஒ யால் நீற் ஒ யா ம் உள்
ைபத்த வல் இ
ம் ற இ
ம் சிைதந் பராபரன்
வித்தக தி ேவடம் ஆன மீனவன் தி நா எல்லாம்.

3

1606 நாயி ம் கைட ஆன மாசுடன் இ ள் ைர ெநஞ்சு அரண்
ஆயி ம் சமண் ேவடர் அன்ன தறிந் ெகாண் ெவகுண் அழற்
ஓ இ ம் என மான ெவம் கனல் சுட் டத்தாியார் களாய்
மாயி ம் தமிழ் மாறைனத் ெதற வஞ்ச ேவள்வி இயற் வார்.

4

1607 எல்ைல காதம் அளந்

சாைல எ த்

அழல் ப

குண்ட ம்

40
கல் ஆர் அழல் இட் எ ம் ைக ெகௗவி எண் திைசக ம் உறச்
ெசல்லவான உ க்க ம் ெபாாியில் ெபாாிந்தன சிதற நீள்
ஒல்ைலதாவி விசும் ைதவர ஒட் ெவம் கனல் ட் னார்.

5

1608 அத் அழன் எாி குண்டம் நின் ம் அகன் பிலத் எ வான் என
பத்
ஞ்சி ள் வா ம் வாய் இ பா ம் வ ய பகிர் மதிக்கு
ஒத் ம் நஞ்சு இனம் ஒ கு பற்க ம் ஊழி ஆரல் விழிக ம்
ைவத் அைசந் ஒ ெவற் வந் என வந் ளான் ஒ தானவன்.

6

1609 உதித்த ெசம் கண் அரக்க வஞ்சகன் உ த் எ ந் எாிவடைவயில்
ெகாதித் அ ம் பசி தாக ம் ெகா தால் எனக் ெகா ேயாைர நீர்
விதித்தி ம் பணி யா எனக்கு என மீனவன் தைன ம ைர ேயா
எதிர்த் எ த் வி ங்கிவா என ஏவினார் உடன் ஏகினான்.

7

1610 பாய் உைட அவர் விட நாகப் ப
ெகாள் இசி சர நிலன் அண்டம்
ேதாய் உட ன் உடல் விட றிச் ெசாாி ைள எயிற்றினன் வடைவச் ெசந்தீ
தீ உைடயன என எாி கண்ணன் திணி இ ள் வைர ைழ என விண்ட
வாய் உைடயவ ெனா ெநறி ன்னி மைழ ைழ வைர என வ கின்றான். 8
1611 அர இைற உைற பிலம் ெவளி காண வைர உடல் ைத பட நிலம் விள்ள
வ விழி அழல் எழ உயிர் கான் ன் வளி உளர் கிளர் வ விளி எய்தப்
ெபா சின விழி எதிர் ப ைபங்கூழ் ைக எழ வன மைர ெபாாி ெபாங்கர்
க கிட
சிைன இைற ெகாள் ம் கக நிைர சிைற சு ள் பட ழ.
9
1612 அகல் நிலம் ெவ உற நிலன் ஏந் மர இைற ெவ உற ெவயில் கா ம்
பகல் மதி ெவ உற இைவ ெகௗ ம் பணிக ம் ெவ உற அகல் திக்கின்
கர் மைல ெவ உற வ தண்டப் ரவலன் ெவ உற வ ெசம் கண்
நைக மதி ைர எயிறவன் மாட மகர் எதிர் குடவயின் வ ம் எல்ைல.

10

1613 கண்டவர் க நகர் க
ஓ க் ெகௗாியன் அ ெதா
அ ேகள் அம்
ெகாண்டல் கண் வளர் மதில் வைள கூடல் குடவயின் ஒ ெப விடநாகம்
அண்ட ம் அகில ம் ஒ வாய் இட் அயிர வ வைத என நீள் வாய்
விண் ெகாண் அைனவைத என ேலா ம் ெவ வலன் மதிகுல மற ரன். 11
1614 மற்

இ
ன் மதகாி விட்ேடார் வரவிட
வ வைத என எண்ணம்
உற் இ அைன ம் விளத்தற்கு எம் உைடயவர்
விைடயவர் விட நாகம்
சுற்றிய சைடயினர் உளர் என்னாச் சுரர்
உலகு இழி சுடர் என நிற்கும்
கல் தளி இைட உைற இைற ன் ேபாய்க் கைனகழல்
அ ெதா
அைற கிற்பான்.

1615 வழி வழி அ ைம ெசய்

ஒ

ேபா

மறவலன் வழிப ம் அ ேயனின்

12

41
ெமாழி வழி ைற ெசய் வ ேவன் இம்
நகர் அைடய ம் அமண் ஈசர்
அழிவ க தினர் வி நாகம் அைடவ அ ள்வழி அதன் ஆவி
கழிவ க திய அ ேயைனக் க ைண ெசய் அ ளிய கடன் என்றான். 13
1616 அ மதி ெகா ெதா
இைற பாத மகமதி ெகா
றன் அைடகின்ற
பனிமதி வழி வ தமிழ் மாறன் பகழி ெயா அ சிைல யினன் ஏகிக்
குனி மதி தவழ் த மதி நீ ம் ெகா அணி குட கைட கு கா ன்
தனிவைர என நிகர் த ேகாபத்தழல் விழி அரவிைன எதிர் கண்டான்.

14

1617 பல் ெபாறிப் பகுவாய்ப் படம் ைட பரப்பிப் பக்கம்
எண் திைச ெயா விசும்பில்
ெசல் கதிர் ைதத் த் திணி இ ள் பரப்பத்
திங்களின் பகிர் ைர நஞ்சம்
பில் எயி அ க்கிப் ெபாி உயிர்த் அகல்
வாய் பிளந் மா நகர் எலாம் ஒ ங்ேக
ஒல் எனக் ெகௗவி வி ங்கு வான் சீறி உ த்தனன்
உரக வாள் அ ணன்.

15

1618 அ த்தனன் அரச சிங்க ஏ இ ஏ அஞ்ச ஆர்த் அம் ைகயில் சாபம்
எ த்தனன் ெந நாள் இ தைல வணக்கி எாி கக் கூர்ங்கைண ெதா த்
வி த்தனன் வி த்த சரம் எலாம் உரகன் ெவ ம் கள் படக் கறித் உமிழ்ந்
ப த்தனன் ெபாற பஞ்சவன் ராாி பங்கயச் ேசவ நிைனயா.
16
1619 ெகா ய ேதார் பிைறவாய் அம்பிைன வி த் த்
ேகாள் அரா வைள உடல் ணித்தான்
இ யேதா என ஆர்த் எாி நிறக் கு தி
இரங்கி ழ் அ வியில் கவிழ
ெந ய ஓர் உடலம் ரள் படக் கூர் வான்
எளி விளிபவன் ேமைலக்
க ய ஓர் ஆல கால ெவள்ளம் ேபாலக் கக்கினான்
கைற இ ள் நஞ்சம்.

17

1620 தீவிடம் உ த் த் திணி இ ள் க ப்பத் தி நகர் எங்க ம் ெசறிந்த
காவிடம் கூவல் கயம் தைல ச க்கம் கழகம் ஆவணம் அகழ் இஞ்சி
ேகாவிடம் மாடம் உபாிைக ேமைட ேகா ர அரங்கம் எலாம் பரந்
தாவிட மயங்கி உறங்கினார் ேபாலச் சாம்பினார் தனிநகர் மாக்கள்.

18

1621 நிைல தளர்ந் உடலம் திமிர்ந் ேவர் அ ம்பி நிைற லன் ெபாறி கரணங்கள்
தைல த மாறி உைர ெமாழி குழறித் த த ப் அைடந் நா உணங்கி
மைல த கபம் ேமல் நிமிர்ந் உணர் அழிந் மயங்கி ச்சு ஒ ங்கி உள் ஆவி
அைல தர ஊசல் ஆ னார் கிடந்தார் அன்ன ெதால் நகர் உளார் எலாம்.
19
1622 ெதன்னவன் விடம் கண் அஞ்சும் ஆல் ேபாலச்
சினகரம் அைடந் தாழ்ந் எந்தாய்

42
ன்னவ ஆதி

தல்வ வித்தின்றி ைளத்தவ
இலா னிவ
என்னவ அன்பர்க்கு எளிய யாவர்க்கும் இைறயவ
இந் நகர்க்கு என் ம்
மன்னவ அநாதி மைறயவ க்கண் வானவ
நிைனச் சரண் அைடந்ேதன்.
வந் அைலக்கும் ஆழிையத் ரந் ம்
ஆழி உண் ஏ ம் ஒன்றாகத்
ெதா த் வந் அைலக்கும் ெப மைழ த த்
ைளக்ைக விண் ழவ ெவண் பிைறக் ேகா
எ த் வந் அைலக்கும் களிற்றிைன விளித்
இந்நகர் ரந்தைன இன்
ம த் வந் அைலக்கும் விடத்தினான் மயங்கும்
வ த்த ம் கைளதி என் இரந்தான்.

20

1623 அ த்

21

1624 அ ள் கடல் அைனய ஆதிநாயகன் தன் அவிர் சைட அணி மதிக் ெகா ந்தின்
ெப க்கு அைட அ தத் தண் ளி சிறி பி ற்றினான் பி ற்றிடேலா ம்
ெபா க்கு என எங்கும் பா னில் பிைர ேபால் ைர அறக் கலந் பண் உள்ள
தி க்கிளர் ம ரா நகரம் ஆப் னிதம் ெசய்த அச்சி
ளி அம்மா.
22
1625 இரவி

ன் இ ள் அ என இைற அ ண் ன்
இ ண் மல வ என எங்கும்
பரவிய அ தால் விடம் அகன் அவசப் ப
ஒழிந் யாவ ம் இன்பம்
விரவிய களிப்பின் ேமவினார் இ ந்தார் மீனவர
ெப ம் தைக ேவந்தன்
அர அணி சைடயார்க்கு அன் உ த் தாேன ஆகி
மண் காவல் ெசய்தி இ ந்தான்.

23

நாகெமய்த படலம் சுபம்
------------------

29. மாயப் பசுைவ வைதத்த படலம் (1626 - 1663)
1626 சு தி இன் றத் அவர் வி அராவிைனச் சு தி
க த ம் பரன் அ ள் உைடக் ெகௗாியன் ணித்த
பாிசிதங்க ெபாறாத அமண் ப றர் பின் வி ப்ப
வ ெப ம் பசு விைடயினான் மாய்த்த ம் பகர்வாம்.

1

1627 பணப் ெப ம் பகுவாய் உைடப் பாந்தைள அனந்த
குணப் ெப ந்தைக ணித்த பின் பின் வ குண்டர்
தணப் ப ம் குழாம் கா னால் தள் ண் ெசல் ம்
கணப் ெப ம் யல் ேபால் உைடந் ஓ ன கலங்கி.

2

43

1628 உைடந் ேபானவர் அைனவ ம் ஓர் இடத் இ ள்ேபால்
அைடந் நா ன் வி த்த மால் யாைன ேபால் இன்
ெதாடர்ந்த பாம்ைப ம் ெதாைலத்தனர் ேம னிச் சூழ்ச்சி
மிைடந் ெசய்வைத யா என வினயம் ஒன் ஓர்வார்.

3

1629 ஆைவ ஊ ெசய்யார் பழி அஞ்சுவார் அதைன
ஏ வாம் இ ேவ ணர்ப் என் சூழ்ந் இைசந்
பாவ காாிகள் பண் ேபால் பழித் அழல் வளர்த்தார்
தாவிலா உ ஆகி ஓர் தானவன் ைளத்தான்.

4

1630 குண் அழல் கணின் எ ந்த அக் ெகா ய ெவம் பசுைவப்
பண் ேபால் அவர் வி த்தனர் கூடல் அம் பதிேமல்
உண் இல்ைல ம் எனத் த மாற்ற ல் உைரத்த
பிண் யான் உைர ெகாண் உழல் ேபய் அமண் குண்டர்.

5

1631 மாட ம மாளிைகயில் ஆ ெகா மானக்
ேகா களி ேனா
கில் குத்தி மிைச ேகாத் ச்
ேசடன்
ம் கதிர் ெகாள் ெசன்னி வைர ம்
ஆட அ இட் அலைவ அஞ்சிட உயிர்த்ேத.

6

ள்

1632 வி த்தி ம் உயிர்ப்பின் எதிர் ைள நைற ேபால்
அ த்தி ம் சரா சரம் அைனத் ம் இாி எய்தக்
க த்தி ம் சினக் கன க்கு உலகம் எல்லாம்
ம த்தி ம் அழல் கட ள் வார் னைல மான.

7

1633 உடன்றி இைற ெகாள் ள்ள விலங்கு அலறி ஓட
மிைடந்த ப வத்ெதா விலங்கைல ம ப்பால்
இடம் ெதறி ம த் என ெவறிந் அளவி ேலாைரத்
ெதாடர்ந் உடல் சிைதத் உயிர் ெதாைலத் இ யின் ஆர்த்ேத.

8

1634 மற வ ம் ஆ என மறப் பசு வழிக் ெகாண்ட
அற வர் தடம் ெபா ைன ஆ உைடய மாறன்
திற மலர் மங்ைக உைற ெதன் ம ைர ன்னா
விற வா வ கின்றத மீனவன் அறிந்தான்.

9

1635 மீனவ ம் மா நக ள் மிக்கவ ம் க்கண்
வானவைன மாம ைர மன்னவைன ன்ேனார்
தானவைன ஆழிெகா சாய்த்தவைன ஏத்தா
ஆன உைர ெசய் ம் என ஆலயம் அைடந்தார்.

10

1636 நாத ைறேயா ெபா வின் மாறி நடமா ம்
பாத ைறேயா பல உயிர்க்கும் அறிவிக்கும்
ேபாத ைறேயா னித ரண ராண

44
ேவத

ைறேயா என விளித்

ைற இட்டார்.

11

1637 நின்
ைற இட்டவைர நித்தன் அ ள் ேநாக்கால்
நன் அ ள் சுரந் இடப நந்திைய விளித் ச்
ெசன்ற அமணர் ஏவ வ தீப் பசுைவ நீ ேபாய்
ெவன் வ வாய் என விளம்பினன் வி த்தான்.

12

1638 தண்டம் ெக குற்ற ம் அஞ்ச த கண் ெசம்கண்
குண்டம் தழன் ெகாதிப்பக் ெகா நாக்கு எறிந்
ண்டம் ழாவக் கைடவாய் ைர ேசார்ந் ெசன்னி
அண்டம் ழாவ எ ந்தன் அடல் ஏ மாேதா.

13

1639 ெநற்றித் தனி ஒைட நிமிர்ந் மறிந்த ேகாட் ல்
பற்றிச் சுடர் ெசம் மணிப் ண் பிைற ைபய நாகம்
சுற்றிக் கிடந்தால் எனத் ேதான் ெவள் ஆழி ஈன்ற
கற்ைறக் கதிர் ேபால் ப மம் றம் ெகௗவி மின்ன.

14

1640 ேகாட் ப் பிைறகால் குளிர் ெவண் கதிர்க் கற்ைற ேபாலச்
சூட் க் கவாித் ெதாைடத் ெதாடங்க ம் ெநற்றி ன்னாப்
ட் த் தரள கவட் ம் ெபா யப் பின்னல்
மாட் ச் சதங்ைகத் ெதாைட கல் என வாய் விட் ஆர்ப்ப.

15

1641 பணி நா அைசக்கும் ப என்னக் க த்தில் ர
மணி நா அைசப்ப நைக த்தின் வகுத்த தண்ைட
பிணி நாண் சி கிண் கிணி பிப்பல மாைலத் ெதாங்கல்
அணி நாண் அலம்பச் சிலம் ஆர்ப்ப வ கண் நான்கும்.

16

1642 அ இட் நிலம் கிைளத் அண்டம் எண் திக்கும் ேபார்ப்பப்
ெபா இட் உயிர்த் ப் ெபா ேகாட் னில் குத்திக் ேகாத்திட்
அ இட் அதிர் கார் எதிர் ஏற் எ ந்தாங்கு ேநாக்கிச்
ெச இட் இ கண் அழல் சிந்த நடந்த அன்ேற.

17

1643 பால் ெகாண்ட நிழல் ெவண் திங்கள் பகிர் ெகாண்ட ம ப்பில் ெகாண்
சூல் ெகாண்ட வயிற்ைறக் கீண்
ள்ளி ஓர் ெவள்ளிக் குன்றம்
கால் ெகாண் நடந்தால் என்ன க ந் உடன் ஆைவச் சீற்றம்
ேமல் ெகாண் நாற்றம் பற்றி ங்கு உயிர்ப் எறிந் கிட்டா.
1644 குடக்க குணக்க என்னக் குணக்க குடக்க என்ன
வடக்க ெதற்க என்னத் ெதற்க வடக்க என்ன
க்கு ம ப்பில் ேகாத்
கு கீழாகத் தள் ம்
எ க்கு மைலையக் கால் ேபார்த் எனத் திைச றத்

சும்.

1645 ெகா மணிச் சிகர ேகா சிைத படக் குவட் ல் சும்
ப மரச் ெசறிவில் வான்ேதாய் பைண இற எறி ம் வானின்

ச்

18

19

45
வி ம் அறப் பசு ேபால் ழ ேவைல வாய் சும் இங்ஙன்
ெச மதிக் ேகாட் நந்தித் ேதவிைளயாடல் ெசய் .

20

ாியர் எண்ணி ஆங்ேக ெபா
உயிர் ஊற்றம் ெசய்யா
ஆாிய விைடதன் மாண்ட அழகிைனக் காட்டக் கா ற்
ஈாிய ந ம் வாளி ஏ பட் ஆவிேயா ம்
ாியம் வி த்
ழ்ந் ெவற் உ ஆயிற் அன்ெற.

21

1647 வாங்கின ாிைச மாட மா நகர் ஆனா இன்பம்
ங்கின வரவாய் ேவம்பின் ேதா அவிழ் தாரான் திண் ேதாள்
ங்கின இரவி ேதான்ற ங்கு இ ள் உைடந்த என்ன
நீங்கின நாணேமா நிைர அமண் குழாங்கள் எல்லாம்.

22

1648 உலகு அறி காியாத் தன் ேபர் உ விைன இடபக் குன்றாக்
குல உற நி விச் சூக்க வ வினால் கு கிக் கூடல்
தைலவைன வணங்க ஈசன் தண் அ ள் சுரந் பண்ைட
இலகு உ ஆகி இங்ஙன் இ க்க என இ த்தினாேன.

23

1649 அந் நிைல நகர் உளா ம் அரச ம் மகிழ்ச்சி ங்கிச்
சந்நிதி இ ந்த நந்தி தாள் அைடந் இைறஞ்சிப் ேபாக
மின் அவிர் சைடயான் நந்தி ெவன்றி சால்
ேநாக்கி
இன் அ
அைனயா ேளா ம் களி சிறந் இ க்கும் நாளில்.

24

1650 அவ் இைட வைர ேமல் ந்நீர் ஆர்க இலங்ைகக்கு ஏகும்
ெதவ் அ சிைலயில் இராமன் வானர ேசைன சூழ
ைம வைர அைனய தம்பி மா தி சுக்கிாீவன்
இவ் அடல் ரேரா ம் எய்தி அங்கு இ த்தான் மன்ேனா.

25

1651 அன்ன ெதாிந் விந்தம் அடக்கிய னி அங்கு எய்தி
மன்னவற்கு ஆக்கம் கூறி மழவிைடக் ெகா ேயான் கூடல்
பன்ன ம் கழ்ைம ஓ ப வைல அ ளிச் ெசய்ய
ன்னவன் ெப ைம ேகட்
கிழ்த்தைக
ேயான் ஆகி.

26

1646

1652

னிெயா கு கிச் ெசம் ெபான் ளாி உள் ழ்கி ஆதித்
தனி தல் அ ைய ேவணி
உறத் தாழ்ந் ேவத
ம
ைற சிவ ஆகமத்தின் வழி வழா அ கித் ஏத்திக்
கனி உ ம் அன்பில் ஆழ்ந்
மிைசக் கரங்கள் கூப்பி.

1653 ங்கவ சிவன் த்தி ராதிப னித ேபாக
மங்கலம் எவற்றி க்குங் காரண வ வம் ஆன
சங்கர நின ெதய்வத் தானங்கள் அனந்தம் இந்த
அங்கண் மா ஞாலம் வட்டத் உள்ளன ைவக தம்மில்.
165 அற் தப் ெப ம் பதி இந்த ம ைர ஈ

ஆற்றப்

27

28

46
ெபாற் உைடத் என்ப எவன் பல வன ம் நின்பாற்
கற் ைவத் ய நீ ெசய்த க மத்தின் வி த்தம்
ெவற் உ க்களாய்ப் ைட நின் விளங்கலான் மன்ேனா.

29

1655 கண்ட எல்ைலயில் ன்பங்கள் கைளதற்கும் அளைவ
கண்ட ம் ெப ம் ெசல்வங்கள் அளித்தற்கும் க ைண
ெகாண் நீ உைற சிறப்பினால் குளிர் மதிக் கண்ணி
அண்ட வாண இவ் இ ங்க க்கு ஒப் ேவ ஆேமா.

30

1656 ேதாய்ந்தி ம் ெபா
தீட் ய ெதால்விைனப் படலம்
மாய்ந்தி ம் ப மாய்த் நின் மங்கல ேபாகம்
ஈந்தி ம் ப க்கு இ ந்த மா தீர்த்தத்தின் இயல்ைப
ஆய்ந்தி ம் ெபா
அதற்கு ஒ தீர்த்தம் ஒப் ஆேமா.

31

1657 எத் தலத்தி ம் ஒவ் ெவான் வி மிதாம் இந்த
ெமய்த் தலத்தில் இம் வைக வி ப்ப ம் விளங்கும்
அத்த ஆதலால் இத்தலம் அைடந்தவர் எவர்க்கும்
சித்த சுத்தி ம் பலவைகச் சித்தி ம் பயக்கும்.

32

1658 அ யேனன் எண் ம் க ம ம் சரதேம ஆக
ம் மா அாி அச்ெசயன்
ம் எப்ப அப்
ப
ாிந் அ ள் க
என பணிந்தனன் பர ம்
ெந ய வான் ப ம் அ
என எதிர் ெமாழி நிகழ்த் ம்.

33

1659 இரவி தன் மரபின் வந்த இராம ேகள் எமக்குத் ெதன் கீழ்
விரவிய திைசயில் ேபாகி விாிகடல் ேச க் கட் க்
கரவிய உள்ளக் கள்வன் கதிர்
பத் ம் சிந்தி
அரவ ேமகைல யினாைள அ ம் சிைற அ வம் நீக்கி.

34

1660 மீண் நின் அேயாத்தி எய்தி வாிகடல் உலகம் பல்நாள்
ஆண் இனி இ ந் ேமல் நாள் ைவகுண்டம் அைடவாயாக
ஈண் நீ கவைல ெகாள்ேளல் எ ம் அசாீாி ேகட்
நீண்டவன் மகிழ்ந் தாழ்ந் நி த்தைன விைட ெகாண் ஏகி.

35

1661 மைறப் ெபா ள் உைரத் ேதான் ெசான்ன வண்ணேம இலங்ைக எய்தி
அறத்திைனத் தின்ற பாவி ஆவி தின்றைன யான் ெசல்வத்
திறத்திைன இளவற்கு ஈந் தி விரா ேமசம் கண்
கைறப்ப மிடற்றினாைன அ ச்சித் க் க ைண வாங்கி.

36

1662 பற்றிய பழியின் நீந்தி இந்திரன் பழிையத்தீர்த்த
ெவற்றிெகாள் விைடயினாைன மீள ம் வந் ேபாற்றி
அல் திரள் அைனய ேகாைதக் கற்பி க்கு அரசி ேயா ம்
சுற்றிய சைடயின் இராமன் ெதால் நகர் அைடந்தான் இப்பால்.

37

47
1663 ெசங்ேகால் அனந்த குண மீனவள் ேதயம் காப்பக்
ெகாங்ேகா அவிழ்தார்க் குல டனன் தன்ைன ஈன்
ெபாங்கு ஓத ஞாலப் ெபாைற மற்றவன் பால் இறக்கி
எம் ேகான் அ ளால் சிவமா நகர் ஏறினாேன.

38

மாயப் பசுைவ வைதத்த படலம் சுபம்
-----------------------

30. ெமய்க் காட் ட்ட படலம் (1664 -1704 )
1664 பாவம் என வ
எ த்த ப ற் அமணர் பழித் அழல் ெசய்
ேதவ வ மறப்பசுைவ ஏ உயர்த்ேதான் விைட நந்திக்
காவலைன வி த் அழித்த கைத உைரத் ம் அட்டாைலச்
ேசவகன் ெமய்க் காட் ட் விைளயா ம் திறம் உைரப்பாம்.

1

1665 ெவவ்விய ம் மதயாைன விறல் குல டணன் சமணர்
அவ்வியம் வஞ்சைன கடந்த அனந்த குணச் ெசழியன் பால்
ெசவ்விய ெசம் ேகால் வாங்கித் திகிாி திைச ெசல உ ட்
வவ்விய ெவம் க
ரந் மண் காத் வ கின்றான்.

2

1666 ச ந்தர சாமந்தன் எனத் தாைன காவலன் ஒ வன்
சிவந்த சைட
அண்ணல் அ யவேர சிவம் ஆகக்
கவர்ந் ஒ கி அ ச்சிக்கும் கடப்பாட் ன் ெநறி நின்ேறான்
உவந் அரசற்கு இ ைமக்கும் ைண ஆகி ஒ கு நாள்.

4

1667 வல் ேவடர்க்கு அதி பதியாய் வ ேசதி ராயன் எ ம்
வில் ேவடன் ஒ வன் அவன் விறல் வ யான் ேமல் இட் ப்
பல் ேவ பாிமான் ேதர்ப் பஞ்சவன் ேமல் பைட எ த் ச்
ெசல்ேவன் என் உற வ த்தான் ெதன்னர் பிரான் அஃ அறிந்தான்.

5

1668 தன் தாள் நிழல் நின்ற சாமந்தன் தைனப் பார்த் எம்
ெபான் அைற தாழ் திறந் நிதி கந் அளித் ப் திதாக
இன்ன ம் நீ சில ேசைன எ த் எ திக் ெகாள்க என்றான்
அன்ன ேகட் ஈசன் அ க்கு அன் உளான் என் ெசய்வான்.

6

1669 ெதன்னவர் ேகான் பணித்த பணி பின் தள்ளச் சிந்ைதயில் அன்
உன்ன அரன் அ ள் வந்
ன் ஈர்ப்ப ஒல்ைல ேபாய்ப்
ெபான் அைற தாழ் திறந் அறத் ஆ ஈட் இ ம் ெபான் குைவ ள்
அன்ன உள்ளத் அவா அைமயத் தக்க நிதி ைகக்கவரா.

7

1670 எண் இறந்த களிப்பிெனா ம் தி க் ேகாயில் இடத் அைணந்
கண் நிைறந்த ெபான் ளாிக் கயந்தைல நீர் ப ந் தன
உள் நிைறந்த ெமய் அன்பின் ஒளி உ வாய் ைளத் எ ந்த
பண் நிைறந்த மைறப் ெபா ைளப் பணிந் இைறஞ்சி இ ேவண் ம்.

8

48

1671 பண்ணியன் ஆன் மைற விாித்த பரேமட் எம் ேகாமான்
எண்ணிய காாியம்
ப்பாய் இைவ உனக்கும் உன் அ க்கீழ்
அண்ணிய ெமய் அ யவர்க்கு மா தக்க என இரந் அப்
ண்ணிய மா நிதி
ம் அவ்வழிேய லப்ப ப்பான்.

9

1672 அண்ட க உாிஞ்சி நிமிர் ேகா ர ம் ஆயிரக்கால்
மண்டப ம் கண் ைக ம் வயிர மணிக் ேகாளைக ம்
குண்டல ம் தண் தரளக் குைட நிைர ம் ெகா நிைர ம்
கண்டனன் ன் அவன் அ ளால் பிறப் ஏ ம் கைர கண்ேடான்.

10

1673 வான் நாடர்க்கு அவி உணவின் வைக ந் ல் மன்றல் தல்
நானா ஆம் சி ேவள்வி நான் மைறேயார்க்கு அ சுைவயின்
ஆனாத ேபர் உண்
ற அைடந்ேதார்க்கு அ த் ப
தான் ஆதி பல ேவ த மம் நனி தைழவித்தான்.

11

1674 எவேர ம் உ த்திர சாதனம் கண்டால் எதிர் வணங்கி
அவேர நம் பிறப் அ க்க வ
எ த்த அரன் என்
கவராத அன் உள்ளம் கசிந் ஒ க அ ச்சித் ச்
சுைவ ஆறின் அ
அ த்தி எஞ்சிய இன் சுைவ ெதாிவான்.

12

1675 இன்ைறக்கு ஆயிரம் நாைளக்கு இ மடங்கு வ நாட்கும்
அன்ைறக்கு அன் இ மடங்கா அரசன ெபா ள் எல்லாம்
ெகான்ைறச் ெசம் சைடயார்க்கும் அ யார்க்கும் ெகா ப்பதைனத்
ெதன்றல் ேகான் ெகவிம த்தார் ேசைனக்ேகான் இ ெசய்வான்.

13

1676 காவலன் அைவயத் எய்திக் காாியம் ெசய்வா ேரா
ேமவினன் பிற நாட் உள்ள ரர்க்கு ெவ க்ைகப் ேபாக்கிச்
ேசவகம் பதிய ஒைல ெசலவி த் அைழப்பான் ேபாலப்
பாவகம் ெசய் தீட் ப் பட் ைம ஓைல உய்ப்பான்.

14

1677 எ
எ
எ
எ

15

க ெத ங்கர்க்கு ஓைல எ
க க ங்கர்க்கு ஓைல
க விராடர்க்கு ஓைல எ
க மராடர்க்கு ஓைல
க ெகாங்கர்க்கு ஓைல எ
க வங்கர்க்கு ஓைல
க
க்கர்க்கு ஓைல என் ெபாய் ஓைல விட்டான்.

1678 எங்கும் இப்ப ேய ஓைல ெசலவி த் இ ப்ப ஆ
திங்களின் அள அந்தச் ேசவகர் வர காணா
தம் கதிர் ேவேலான் ேசைனக்கு அரசைன அைழத் நாைள
ெவம் கதிர் ப
ன் ேசைன யாைவ ம் விளித்தி என்றான்.
1679 என்ற மன்னவ க்கு ஏற்கச் சாமந்தன் இைசந் ெவள்ளி
மன்றவன் அ க்கீழ் ழ்ந் வள்ளேல அரசன் ஈந்த
குன் உறழ் நிதியம் எல்லாம் ெகாண் எைனப் பணிெகாண்டாேய

16

49
வன்திறல் ேசைன ஈட் ம் வண்ணம் யா

என்ன நின்றான்.

17

1680 அ யவர் குைற தீர்த் ஆண் அ ள்வேத விரதம் ண்ட
ெகா அணி மாடக் கூடல் ேகா மகன் காமன் காய்ந்த
ெபா அணி ராணப் த்ேதள் ண்ணியன் அ ளினாேல
இ அதிர்விசும் கீறி எ ந்த ஓர் ெதய்வ வாக்கு.

18

1681 சூழ்ந் எ ம் ேசைன ேயா ம் ேதாற்
ம் நாைள நீ ம்
ழ்ந் அரச அைவைய எய்தி ேம தி என்ன விண்ணம்
ேபாழ்ந் எ மாற்றம் ேகட் ப் ெபா நேர உவைக ெவள்ளத்
தாழ்ந்தனன் ந்நீர் ெவள்ள அலர் கதிரவ ம் ஆழ்ந்தான்.

19

1682 மீனவன் காண ேம வில் தன் தமைர வன்கண்
மான ேவல் மறவர் ஆக்கி வாம் பாி ரன் ஆகத்
தா ம் ஓர் கூத் க் ேகாலம் சைமந் வந் ஆடவிட்ட
நீல் நிற எழினி ேபாலக் கார் இ ள் வந்த எங்கும்.

20

1683

ண்ணிய மைனயில் ேபாகிப் லர்வ எப்ேபாழ் என் எண்ணி
அண்ணல் சாமந்தன் ஞ்சான் அ க எ ந் வானத்
எண் நிைற மீனம் ேநாக்கி நாழிைக எண்ணி எண்ணிக்
கண்ணிதல் எ ச்சி காண்பான் அளந்தனன் கங்குல் எல்லாம்.

21

1684 ெத ட் அ மைறகள் ேதறா சிவபரம் சுடேரார் அன்பன்
ெபா ட் ஒ வ வம் ெகாண்
ரவி ேமல் ெகாண் ேபா ம்
அ ள் பைட எ ச்சி காண்பான் ேபால ஆர் க யின் ழ்கி
இ ட் கள் க வித் ய இரவி வந் உதயம் ெசய்தான்.

22

1685 ெபா நேர அைனயான் ேநர்ந் ேபாந் நான் மாடக் கூடல்
க ைண நாயகைனத் தாழ்ந் ைக ெதா
இரந் ேவண் ப்
பரவி மீண் ஒளி ெவண் திங்கள் பல் மணிக் குைடக்கீழ் ஏகிக்
கு மதி ம மான் ேகாயில் கு குவான் கு கும் எல்ைல.

23

1686 கைர மதி எயிற் ச் சங்கு கன்னன் ன் ஆன ெவன்றிப்
பிரமத கண ம் குண்டப் ெப வயிற் ஒ வன் ஆதி
வைர ைர கு ம் தாள் த மறவ ம் கு மி க்கு
குைர கழல் வ ய ேநான் தாள் ேகாள் உைட வயவர் ஆகி.

24

1687 ெநட் இைல வ வாள் குந்தம் ேதாமர ேநமி ெநய்த்ேதார்
ஒட் ய கணிச்சி சாபம் உடம் பி
தலா எண்ணப்
பட்ட ெவம் பைட
ஆ ம் பாித்த ெசம் ைகயர் கா ல்
கட் ய கழலர் கா ல் க யராய்ப் றம் காப்ப.

25

1688 வார் ெக கழல்கால் நந்தி மாகாளன் பி ங்கி ெவன்றித்
தார் ெக நிகும்பன் கும் ேபாதரன் தல் தைலவர் யா ம்

50
ேபார் ெக கவசம் ெதாட் ப் ண்டரம் த ல் திட் க்
கூர் ெக வ வாள் ஏந்தி குதிைரச் ேசவகராய்ச் சூழ.

26

1689 கற்ைறச் சாமைரகள் பிச்சம் கவிைக ம் ெகா க்கா எங்கும்
ற்றக்கார் ஒ
ம் நாணத் ாி ம்
ம் ஏங்கக்
ெகாற்றப் ேபார் விைடையத் தாேன குரங்கு உைளப் பாியா ேமல் ெகாண்
ஒற்ைறச் ேசவகராய் மாறி ஆ ய ஒ வர் வந்தார்.

27

1690 பல் யம் ஒ க்கும் மார் ம் பாய் பாி க க்கும் மார்ப் ம்
ெசால் ஒ ம ங்க மள்ளர் ெதழித்தி ம் மார் ம் ஒன்றிக்
கல் எ ம் சும்ைமத் ஆகிக் கலந் எ ேசைன ேமனாள்
மல்லன் மா நகர் ேமல் சீறி வ கடல் ேபான்ற அன்ேற.

28

1691 ேசைனயின் வர ேநாக்கித் தி மகன் தி
ன் ஏகும்
தாைன அம் தைலவன் ெதன்னன் தாள் நிழல் கு கிக் கூற
மீனவன் உவைக த் ெவயில் மணி கைடயில் ேபாந் அங்கு
கான மண்டபத்தில் ெசம் ெபான் அாியைண மீ ைவகி.

29

1692 ெதவ் அ மகிழ்ச்சி ெபாங்கச் ேசைனயின் ெசல்வ ேநாக்கி
எவ் எவ் ேதயத் உள்ேளார் இவர் என எதிேர நின்
ெகௗைவயின் மனச் சாமந்தன் ைகயில் ெபான் பிரம் நீட்
அவ் அவர் ெதாகுதி எல்லாம் மணி அணி நி விக் கூ ம்.

30

1693 ெகாங்கர் இவர் ஐய கு நாடர் இவர் ஐய
கங்கர் இவர் ஐய க நாடர் இவர் ஐய
அங்கர் இவர் ஐய இவர் ஆாியர்கள் ஐய
வங்கர் இவர் ஐய இவர் மாளவர்கள் ஐய.

31

1694 கு ங்கர் இவர் ஐய இவர் ெகாங்கணர்கள் ஐய
ெத ங்கர் இவர் ஐய இவர் சிங்களர்கள் ஐய
க ங்கர் இவர் ஐய க டத்தர் இவர் ஐய
உலங்ெக
யத் இவர்கள் ஒட் யர்கள் ஐய.

32

1695 ெகால்லர் இவர் ஐய இவர் கூர்ச்சர்கள் ஐய
பல்லவர் இவர் ஐய இவர் பப்பரர்கள் ஐய
வில்லர் இவர் ஐய இவர் விேதகர் இவர் ஐய
கல் ஒ கழல் ைன கடாரர் இவர் ஐய.

33

1696 ேககயர்கள் இவர்கள் ேகழ் கிளர் மணிப் ண்
மாகதர் ஆல் இவர் மராடர் இவர் காஞ்சி
நாகர் இகரால் இவர்கள் நம் ைடய நாட்ேடார்
ஆகும் இவர் தாம் என ெமய்க் காட் அறிவித்தான்.

34

1697 இத்தைகய ேசட் லன் உளாைர இவண் உய்த்த

51
இத்தைகைம என் என வினாவி அ ள் ெசய்ேயல்
அத்த நின்ன ம் ெபா ள் அைனத் ம் வைரயாேத
உய்த்த ன் அைடந்தனர்கள் என உைரத்தான்.

35

1698 அந் ெந ம் ேசைன தன் ள் ேசண் இைட அடல் மா ஊர்ந்
பின் உற நிற்கும் ஒற்ைறச் ேசவகப் பிராைன ேநாக்கி
மன்னவன் அவர் யார் என்னச் சாமந்தன் வணங்கி ஐய
இன்னவர் ேசைன ெவள்ளத் யாைர என் அறிவ என்றான்.

36

1699 அவைர இங்கு அைழத்தி என்றான் அரசன்தன் வழிச ெசல்வார் ேபால்
கவயம் இட்டவ ம் ேபாந்தார் காவலன் களி கூர்ந் அம் ெபான்
நவமணிக் கலன் ெபான் ஆைட நல்கினான் உள்ளத் அன்
தவறிலான் ெபா ட் வாங்கித் தாித் தன் தமர்க்கும் ஈந்தார்.

37

1700 ஆய்ந்த ெவம் பாிமாத் ண் ஐங்கதி நடத்திக் காட்
ஏய்ந்த தம் ேசைன ெவள்ளத் எய்தினார் எய் ம் எல்ைல
ேவய்ந்த தார்ச் ேசதிராயன் ேவட்ைட ேபாய்ப்
ேகாட் பட்
மாய்ந்தனன் என் ஓர் ஒற்றன் ேவந்தன் ன் வந் ெசான்னான்.

38

1701

ரசு அதிர் அனிகம் ேநாக்கி கம் மலர்ந் உவைக த்த
அரச ம் அனிக ேவந்தற்கு அள இல் சீர்த் தைலைம ேயா ம்
வாிைச கண் மிதப்ப நல்கி வந் ெமய்க் காட் த் தந்
பரசிய பதாதி தத்தம் பதி கச் ெச த் க என்றான்.

39

1702 அைறந்தவர் கழல் கால் ேசைன காவலன் அனிகம் தம்தம்
சிறந்த ேசண் நாட் ல் ெசல்லத் ெச த் வான் ேபான் நிற்ப
நிைறந்த நான் மாடக் கூடல் நி த்தன் அந் நிைல நின் ஆங்ேக
மைறந்தனன் மனித்த ேவடம் காட் ய மறவ ேரா ம்.

40

1703 கண்டனன் ெபா ைன நாடன் வியந்தனன் க த்தா சங்ைக
ெகாண்டனன் குறித் ேநாக்கி ஈ நம் கூடல் ேமய
அண்டர் தம் ெப மான் ெசய்த ஆடல் என் எண்ணிக் கண்ணீர்
விண்டனன் ளகம் ேபார்ப்ப ெமய்யன் வ வம் ஆனான்.

41

1704 தனக்கு உயிர்த் ைணயா நின்ற சாமந்தன் தன்ைன ேநாக்கி
உனக்கு எளி வந்தார் கூடல் உைடய நாயகேர என்றால்
எனக்கு அவர் ஆவார் நீேய என் அவற்கு யா ம் நல்கி
மனக்கவல் இன்றி வாழ்ந்தான் மதி வழி வந்த ைமந்தன்.

42

ெமய்க் காட் ட்ட படலம் சுபம்
-----------------------
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31. உலவாக்கிழி அ ளிய படலம் (1705 -1723 )
1705 அ யார் ெபா ட் ப் பாிவயவர் ஆகிச் ெசழியன் காண விைடக்
ெகா யார் வந் ெமய்க் காட் க் ெகா த்த வண்ணம் எ த் உைரத் ம்
க யார் ெகான்ைற
யார் அக் கன்னி நாடன் தனக்கு இைசந்த
ப யால் உலவாக் கிழி ெகா த்த ப ைய அறிந்தப பகர்வாம்.

1

1706 வள்ளல் குல டணன் திங்கள் வாரம் ெதா த் சிவத மம்
உள்ள எல்லாம் வழா ேநாற் ஒ கும் வ யால் தன் நாட் ல்
எள்லல் இல்லா ேவதியைர இகழ்ந்தான் அதனான் மைழ ம த்
ெவள்ளம் அ க வளம் குன்றி விைள அஃகிய நா எல்லாம்.

2

1707 அறேவார் எல்லாம் நிரப் எய்தி ஆகம்
இடந்த ல் அன்றி
மைற ல் இழந்
னி ேவள்வி வாேனார்
ேவள்வி ெதன் லத்தின்
உைறேவார் ேவள்வி இழந் இழிந்த ெதாழில் ெசய்
ஆற்றா உயிர் வளர்ப்பான்
ற நா அைணந்தார் பசியாேல
ங்கி
ஒழிந்த கு எல்லாம்.

3

1708 எந்த நா அைணேவாம் என இரங்க இரங்கி மதிக்ேகான் மதிநாளில்
ெபான் நாண் ளாித் தடம் குைடந் சித்திக் களிற்ைறப் சித் த்
தன் ஆதரவால் கயல் கண்ணி தைலவன் தன்ைன அ ச்சித்
ன்னா ழ்ந் கரம் கிழ்த் ப் பழிச்சி மகிழ்ந் ெமாழி கின்றான்.

4

1709 அந்த உலகில் உயிர்க்கு உயிர் நீ அல்ைலேயா அவ் உயிர் உயிர் பசியால்
எய்த்த வ த்தம் அ ேயைன வ த் ம் மா என் யான் ஈட்
ைவத்த நிதியம் த மத்தின் வழிேய ெசன்ற இளிய கள்
சித்த மலர்ந் என் இ ம் ைப விைன தீர அ ள்கண் ெசய்க என.

5

1710 ேகாளா அரவம் அைரக்கு அைசத்த கூடல் ெப மான் குைற இரக்கும்
ஆளாம் அரசன் தவ சிறி அகம் ெகாண் அதைனத் தி ச் ெசவியில்
ேகளர் ேபால வாளாேத இ ப்ப மைனயில் கிைடத்த அமலன்
தாள் ஆதர ெபற நிைனந் தைரயில் கிடந்
யில் கின்றான்.

6

1711 அம்கண் ெவள்ளி அம் பலத் ள் ஆ ம் அ கள் அவன் கனவில்
சங்கக் குைழ ம் ெவண்ணி ம் சாிேகாவண ம் தயங்க உரன்
சிங்க நாதம் கிடந் அைசயச் சித்த வ வா எ ந் அ ளி
ெவம் கண் யாைனத் ெதன்னவர் ேகான் ன் நின் இதைன விளம் வார்.

3

1712 ஏடார் அலங்கல் வைர மார்ப ெவம்பால் என் ம அன் உைடைம
வாடா விரத வி ச் ெசல்வம் உைடயாய் ைவய மறம் க ந்
ேகாடா அளிக்கும் ெசம் ேகான்ைம உைடயாய் உனக்கு ஓர் குைற உள

உன்
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இந் நாள் ேவள்விச் ெசல்வம் அ கியதால்.

7

1713 மமைறேய நம பீ ைகயாய் மைறேய நம பா ைகயாம்
மைறேய நம வாகனம் மா மைறேய நம
ரம் ஆம்
மைறேய நம ேகாவணம் ஆம் மைறேய நம விழியாகும்
மைறேய நம ெமாழியாகும் மைறேய நம வ வாகும்.

8

1714 ேவதம் தாேன நம ஆைணச் சத்தி வ வாய் விதிவிலக்காய்
ேபாதம் ெகா த்தி நிைல நி த்திப் ேபாகம்
ெகா த் ப் பல் உயிர்க்கும்
ேபதம் ெசய் ம் பிணி அவிழ்த் எம் பிாியா
த வ ஏன்
நாதம் ெசய் ம் தார் ேவந்ேத நம ெசம் ேகால் அ ஆகும்.

9

1715 அந்த மைறகள் தமக்கு உ தி ஆவார் அந் ல் வழி க ேநாய்
சிந்த மகத் தீ வளர்த் எம்பால் சிந்ைத ெச த் ம் அந்தணரால்
இந்த மைறேயார் ேவள்வி மைழக்கு ஏ வாகும் இவர் தம்ைம
ைமந்த இகழ்ந் ைக விட்டாய் அதனான் மாாி ம த்தன் ஆல்.

10

1716

ம்ைமப் வனங்க ம் உய்ய த்தீ ேவட்கும் இவர் தம்ைம
நம்ைமப் ேபாலக் கண் ஒ கி நா ம் நானா வறம் ெப க்கிச்
ெசம்ைமத்த மக் ேகால் ஓச்சித் திகிாி உ ட் வாழ்தி என
உம்ைமப் பயன் ேபால் எளி வந்தார் உலவாக் கிழி ஒன் உத வார்.

11

1717 இந்தக் கிழியில் எத் ைணப் ெபான் எ த் வழங்கும் ெதா ம் நாங்கள்
தந்த அளவில் குைறயாத தன்ைமத் ஆகும் இ ெகாண்
வந்த விலம்பா அகற் என் ெகா த் ேவந்தன் மனக் கவைல
சிந்தத் தி நீ சாத்தி மைறந்தார் ஐயர் தி உ வம்.

12

1718 கண்ட கன நன ஆகத் ெதா தான் எ ந் எளாியர் ேகான்
அண்டர் ெப மான் தி வ ேபால் அம் ெபான் கிழிைய
த்தைல ேமல்
ெகாண் மகிழ்ச்சி தைல சிறப்ப நின்ேறார் கூர்த்தம் கூத்தா த்
தண்டா அைமச்சர் பைடத் தைலவர் தமக்கும் காட் அறிவித்தான்.

13

1719 ெசம் கண் அாி மான் பிடர் சுமந்த ெதய்வ மணிப் ந்தவிசு ஏற்றிச்
சங்கம் ழங்க மைற ழங்கச் சாந்தம் திமிர்ந் தா ஒ கத்
ெதாங்கல் அணிந் தசாங்க விைரத் ப ந ெநய்ச் சுடர் வைளத்
கங்ைக மிைலந்த கட ள் எனக் க திப் ைச விைன
த்தான்.

14

1720 அ த் வணங்கி வலம் ெசய்திட் அம் ெபான் கிழிையப் ெபாதி நீக்கி
எ த்
த்தீ விைனஞர்க்கும் யாகங்க க்கும் யாவர்க்கும்
ம த் நா ம் வைரயா வழங்க வழங்க அ யார்க்குக்
ெகா க்கக் குைறயா ட் இன்பம் ஆயிற் ஐயர் ெகா த்த கிழி.

15

1721 ஆய ெபாதியில் விைள ெபான்னால் அசும் ெசய்

விசும் இழிந்த
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1722

ேகாயில் அதைன அகம் ற ம் குயின் ஞானக் ெகா ந் அைனய
ஆயில் அ கால் பீ ைக வான் தட ெகா ய ெந ய ெப
வாயில் பிற ம் அழெகறிப்ப ேவய்ந்தான் மைறயின் வரம் அறிந்தான்.

16

ந்திக்குைறயா நிதிக்கடைல கந்
கந் நாள் ேதா ம்
சிந்திக் குல டணக் ெகாண்ட ெதய்வ த ம்ப பயிர் வளர்ப்பப்
பந்தித் திைர ந் நீர் ேமகம் ப கிச் ெசாாியப் பல வள ம்
நந்திக் கன்னி நா அளைக நகர் ேபால் ெசல்வம் தைழத்தன்ேற.

17

1723 ைவயா கரணர்கைணயா இகர் மைற வல்ேலார் மைற
ெசால்லாய் ஓர்
ெமய்யா மி திகள் ெபாய்யா விரதிகள் ேவள்வித் தழல்கைள வாழ்விப் ேபார்
ைப ஆ அர அணி ஐயா னன ைர பகர் ேவார் உலகியல் அகல் ேவார்கள்
எய்யா உைறத ன் ஐயா தளைகய என்னப் ெபா வ ெதன்னா .
18
உலவாக்கிழி அ ளிய படலம் சுபம்
--------------------

32. வைளயல் விற்ற படலம் (1724 - 1759)
1724 ேவதம் தன வ
என் விண்ணின் இழிந்த விமான மைறக்
கீதன் ெசழியன் தனக்கு உலவாக் கிழி தந் அளித்த வழி இ அப்
ேபாதம் கடந்த ெபா ள் வணிகப் த்ேதள் மாட மணி ம கு
பாதம் தடவ நடந் வைள பகர்ந்த பாிசு பகர் கிற்பாம்.

1

1725 இைறவன் குல டணன் திகிாி இவ்வா உ ட் நாள் ன்னாள்
சிைற வண் அைற ம் தா வன ெதய்வ னிவர் பன்னியர் தம்
நிைற அன் அளந் கட் க என ெந ேயான் மகைனப் ெபா ஆக்கும்
அறவன் தாேனார் காபா ஆகிப் ப க்கு வ கின்றான்.

2

1726 ேவதம் அைசக்கும் ேகாவண ம் ெமய்யில் நீ ம் உள் ஆகக்
கீதம் இைசக்கும் கனிவா ம் உள்ேள நைக ம் கிண்கிணி சூழ்
பாதமல ம் பா ைக ம் ப ெகாள் கல ம் ெகாண் ரதி
மாதர் கணவன் தவ ேவடம் எ த்தால் ஒத் வ ம் எல்ைல.

3

1727 விள் ம் கமலச் ேசவ சூழ் சிலம்பின் ஒ
ம் மிட அதிரத்
ள் ம் கீத ஒ
ம் ைகத்
யின் ஒ
ம் ைளச் ெசவிக் கீண்
உள்ளம் பிளந் நிைற கைளந் ஈர்த் ெதால்ைலவ ம் ன் வல் யர்கள்
பள்ளம் கண் வ
னல் ேபால் ப ெகாண் இல் ன றம் ேபாந்தார்.

4

1728 ஐயம் ெகாண் அைணவார் ஐயர் பாிகலத் ஐயம் அன்றிக்
ைக அம் ெபான் வைள ம் ெபய்வார் க த் நாண் அன்றிக் காசு
ெசய் ம் ெபான் ம ங்கு நா ம் இழப்பர் ேவள் சிைல அம் பன்றிச்
ெகாய் ம் தண் மலர்க் கண் அம் ம் ெகாங்ைகயில் ெசாாியச் ேசார்வார்.

5

55
1729 மட மயில் அைனயார் எங்கள் வைளயிைனத் த திர் என்றார்
கடல் விடம் அயின்றான் உங்கள் கந்தரத் உள்ள என்றான்
தடமதி ெகாம் அனார் எம் கைலயினத் த திர் என்றார்
ட மதி மிைலந்தான் உங்கள் கமதி இடத்த என்றான்.

6

1730 இைட அறிந் எம்ைமச் ேசர்மின் என்றனர் இைளயர் எம் ேகான்
கடல் அ
அைனயீர் ங்கள் இைட இனிக் காணா என்றான்
மட நலார் அஃேதல் பண்ைட வண்ணம் ஈந் இல் ல் ெசல்ல
விைட அளித் அ ண் மின் என்றார் ேவைல க்கு உறங்கும் என்றான்.

7

1731 நங்ைகயர் கபா க்கு என் ந இைல ேபா ம் என்றார்
அம் கண் ந
இலாைம ம்மேனார்க் அ த்த என்றான்
மங்ைகயர் அ கள் ெநஞ்சம் வ ய கல் ேபா ம் என்றார்
ெகாங்கு அலர் ெகான்ைற யா ம் ெகாங்ைகேய வன் கல் என்றான்.

8

1732 கா ேவல் அன்ன கண்ணார் கங்ைக நீர் சுமந்த ஏ க்கு
ஓ மின் என்றார் ம்பால் உண் ப ஏற்க என்றான்
ஏ ேபால் இ ந்த ஐய இைசத்த ெசப் என்றார் ஈசன்
ேகா உறா அ
அன்னீர் ம் ெகாங்ைக ேபால இ ந்த

9

என்றான்.

1733 க த்தைத எவன் ெகால் ஐய கந்தரம் என்றர் ேவைள
ெவ த்தவன் மாாி ெபய்தற்கு என்றனன் விழியால் ேவைல
ஒ த்தவர் ஆவ என்றீர் உத்தரம் என்றார் கூற்ைறச்
ெச த்தவன் ெதன்பால் நின் ேநாக்கினால் ெதாிவ என்றான்.

10

1734 ெசக்கர் அம் சைடயான் கண்ணில் தம் உ த் ெதாிய ேநாக்கி
இக் ெகா யார் ேபால் கண் உள் எம்ைம ம் இ த்திர என்றார்
நக்கன் உம் தைன அன்னார் கண் இைடக் கண் நைகத் நம்மின்
மிக்கவர் ம் கண் உள்ளார் விழித் அவர்க் காண்மின் என்றான்.

11

1735 அஞ்ச ப் ேபா ெபய்வார் சரணம் என் அ யில ழ்வார்
தஞ்சு எனத் தளிர்க்ைக நீட் த் த விய கிைடக்கும் ேதா ம்
எஞ்சுவான் எஞ்சா ஏத்தி எதிர் மைற எட் ம் ேதா ம்
வஞ்சனாய் அகல்வான் ைமயல் வஞ்சியர்க்கு அணியன் ஆேமா.

12

1736 அ த் எைமத் தழாதிர் ஏனீர் அவிழ்த்த ம் கைலைய மீள
உ த் மின் உம்பால் யாங்கள் ைமயல் ேநாய் உழப்ப ேநாக்கிக்
அ த் எமர் னியா ன்னம் கழற்றிய வைள ம் ைகயில்
எ த் இ ம் என்றார் நாைள இ
ம் என் ஏகினாேன.

13

1737 பிள்ைள ெவண் திங்கள் ேவய்ந்த பிரான் ெகாண் ேபான நா ம்
உள்ளம் மீட்கல் ஆற்றா உயங்கினார் கைல ம் சங்கும்
ள்ள ஐம் கைணயான் வாளி ைளப்ப ெவம் பசைல யாகம்
ெகாள்ைள ெகாண் உண்ண நின்றார் அந்நிைல ெகா நர் கண்டார்.

14

56

1738 ெபாய் தவ வ வாய் வந் நம் மைனப் ெபான்னின் அன்னார்
ெமய் தைழ கற்ைப நாண ேவெரா ம் கைளந் ேபான
ைகதவன் மாடக் கூடல் கட ள் என் எண்ணித் ேதர்ந்தார்
ெசய் தவவ யால் காலம் ன்ைற ம் ெதாிய வல்லார்.

15

1739 கற் த் திாிந்தார் தைம ேநாக்கிக் க த் த் திாிந்தீர் நீர் ஆழி
ெவற் த் திாிந்த மதில் கூடல் ேமய வணிகர கன்னியராய்ப்
ெபாற் த் திாியா அவதாிப்பீர் ேபாம் என் இட்ட சாபம் ேகட்
அற் த் திாிந்தார் எங்க க்கு ஈ அகல்வ எப்ேபா என னிவர்.

16

1740 அந்த மாட ம ைர நகர்க்கு அரசு ஆகிய சுந்தரக் கட ள்
வந்
ம்ைமக் ைகதீண் ம் வழி இச்சாபம் கழி ம் எனச்
சிந்ைத தளர்ந்த பன்னிய ம் ெதன்னர் ம ைரத் ெதால் நகாில்
கந்த ல்ைலத் தார் வணிகர் காதல் மகளிராய்ப் பிறந்தார்.

17

1741 வளர்ந் ேபைத இளம் ப வ மாறி அல்குல் ைட அகன்
தளர்ந் காஞ்சி ம ங்கு ஒசியத் த ம்பி அண்ணாந் அ ம்
ைல
கிளர்ந் ெசல் ம் ப வத்தில் கிைடத்தார் ஆக இப்பான்மண்
அளந்த விைடயான் வந் வைள பக ம் வண்ணம் அைறகிற்பாம்.

18

1742 கங்ைக கரந் மணி கண்டம் கரந்
தல் கண் கரந் ஒ பால்
மங்ைக வ வம் கரந் உைழ ம் ம
ம் கரந் மழ விைட ஊர்
அம் கண் அழகர் வைள வணிகர் ஆகி ஏனம் அளந் அறியாச்
ெசம் கமலச் ேசவ இரண் ம் திைர நீர் ஞால மகள் சூட.

19

1743 பண்
னிவர் பன்னியர் பால் கவர்ந்த வைளேய பட் வடம்
ெகாண் ெதா த் மீண் அவர்க்ேக இ ேவாம் என உள் ேகாளினர் ேபால்
ெதாண்டர் ெதா த்த ைக வண்ணத் உணர்ந்தார ேபாலத் ேதாள் சுமந்
மண் வைளைய விைல பகர்ந் வணிக ம கில் வ கின்றார்.
20
1744 மன் மைறயின் ெபா ள் உைரத்த மணிவாய் திறந் வைள ெகாண்மின்
என் ம் அளவில் ப வ கில் இமிழ் இன்னிைச ேகட் எழில் மயில் ேபால்
ன் மணி ேமகைல மிழற்றத் ய வணிகர் குல மகளிர்
மின் மணி மாளிைக நின் ம் தி வாயில் றப்பட்டார்.
21
1745 வைளகள் இ
தைளகள் இ
ைளகள் இ
விைள கள் ஒ

வார் எனத்தங்கள் மனம் எல்லாம் தம் ைட ஒ ங்கத்
வார் வ கின்றர் தம்ைமக் ெகாம்ைம ெவம் ைலயார்
ம் தீம் குழல் இைச ேபால் சு ம் பாடக் க ம் குழல் ேமல்
க டங்கி வ மின் ேபால் அைடந் கண்டார்கள்.

1746 கண்ட வ வால் இைளப்பதற்குக் கழிேபர் அன் காதல்வழிக்
ெகாண் ெசல்ல ஒ சார் தம் குணனா நாண தல் நான்கும்
மண் ஒ சார் ம தைலப்ப மன ம் உழன் த மாற

22

57
அண்டர் ெப மான் விைளயாடற்க் அைமயச் சூழ்ந்

ஆர் அ

அைனயார். 23

1747 இரங்கும் ேமகைல சிலம் அன்றி ஏைனய
வி ம்பிய குைழ ெதா மின் ெசய் கண் ைக
ம ங்கு இறச் சுமப்பி ம் வைளைகக்கு இல் எனின்
அ ம்பிய ைலயினார்க்கு அழகு உண்டாகுேமா.

24

1748 ெசல்வ நல் வணிகிர் எம் ெசம் ைகக்கு ஏற்பன
நல் வைள ெதாிந்தி ம் என் நாய்கர் ன்
வல்வளர் இள ைல மகளிர் மின் உமிழ்
கல்வளர் கடக ெமல் காந்தள் நீட் னார்.

25

1749 பண் த ம் கிளவி அம் கயல் கண் பாைவ ைகத்
தண் தளிர் பற்றிய தடக்ைக மாடர் ைகம்
ண்டகம் பற்றிேய கிழ்த் ப் பல் வாி
வண் கள் ஏற் வார் ைமயல் ஏற் வார்.

26

1750

ங்கவன் இ வைள ைடத் மீள வந்
எங்க க்கு இடவிைல இ தி ரால் எனக்
ெகாங்கு அவிழ் ைபங்குழல் எ த்தம் ேகாட்தி நின்
அம் கரம் நீட் வார் ஆைச நீட் வார்.

1751 எமக்கு இ ம் எமக்கு இ ம் எனப் பின் பற்றிேய
அைமத் தடம் ேதாளினார் அனங்கள் ம் கைள
தைமத் ைள ப த்த ஒர் சார் இலாைமயால்
அைமப்
நாண் தல் காப் நீங்கினார்.
1752

ன் இ ம் வைள எலாம் கழல ன் சூழ்ந்
இன்னைவ ெபாிய ேவ இ ம் என் இட்டபின்
அன்ன ம் அைனயேவ ஆக மீள வந்
இன்ன ம் சிறிய வா வி ம் என் ஏந் வார்.

27

28

29

1753 பின் இ ம் வைளக ம் சாியப் ேப உறா
ன் எதிர் கு கி நீர் ெசறித்த ெமாய்வைள
தன்ெனா கைலக ம் சாிவேத என
மின் என டங்கினார் ேவல் ெந ம் கணார்.

30

1754 இவ்வைள ேபால் வைளயாம் ன் கண் ேலம்
ெமய்வைள வணிகிர் இவ் அாிய ெவள் வைள
எவ்வயின் உள்ள இன் இனிய ஆகி எம்
ெமய்ம் மயிர் ெபா ப் எழ க்கம் ெசய்தேவ.

31

1755 நாைள ம் வைள இட நண் ம் இங்கு என்பார்
ேகாள்வைள விைல இ ெகாண் ேபாம் என்பார்

58
வாள் விழி ஈர் பினாள் வாங்கிக் ேகா ம் என்
ஆள் அாி ேய அனார் ஆ ப் ேபாயினார்.

32

1756 ேபாயின வணிகர் தம் ைடயின் மின் எனப்
பாயின மகளி ம் பல ம் காண ன்
ேமயின விண் இழி விமானத் உள் ஒளி
ஆயின தி உ ஆகித் ேதான்றினார்.

33

1757 மட் அலம் ேகாைதயார் ன் வைள பகர்ந்த வணிகர் தாம்
பட் அைசந்த அல்குல் நங்ைக பாகர் ஆகும் என வியந்
உட்ட ம் உவைக ெவள்ளம் உற் எ ந்த குமிழி ேபால்
சுட்ட ம்
ன ல் ஆழ்ந்த களி அைடந்த நகர் எலாம்.

34

1758 உ விலாளி உடல் ெபா த்த ஒ வர் கூட இ வரான்
ம இலார் தி க் ைக ெதாட் வைள ெசறித்த நீர்ைமயால்
க வின் மாதர் ஆகி நாய்கர் கன்னிமார் கண் மின் ேவல்
ெபா வில் காைள என வரம்பில் தல் வைரப் பயந்தனர்.

35

1759 பிறந்த ைமந்தர் அள இறந்த ெப ைம ெகாண்ட ெப மிதம்
சிறந்த ரம் ஆற்றல் ஏற்ற திறல் ைனந் ைவகினார்
மறந்த ம் ேவல் ெந ம் கண் வணிக மாதர் சிறி நாள்
றந் அன் அ ள் அைடந்
ைண அ க்கண் ைவகினார்.

36

வைளயல் விற்ற படலம் சுபம்
----------------------

33. அட்டமா சித்தி உபேதசித்த படலம் (1760-1788)
1760 ெகாத் இலங்கு ெகான்ைற ேவய்ந்த கூடல் ஆதி மாட நீள்
பத்தியம் ெபான் ம கு அைணந் வைளபகர்ந்த பாிசு ன்
ைவத் இயம்பினாம் இயக்க மாதர் ேவண்ட அட்டமா
சித்தி தந்த திறம் இனித் ெதாிந்த வா ெசப் வாம்.

1

1761 மின் அலங்கள் வாைக ேவல் வி ப் ெப ம் குலத்தினில்
ெதன்னவன் தன் ஆைண ேநமி திைச எலாம் உ ட் ம் நாள்
ன்ைன ைவகல் ஊழி ேதா ம் ஒங்கும் ெமாய்வைரக்கேண
மன் தண் பராைர ஆல நிழல் ம ங்கு மைற தல்.

2

1762 அ ப்ப மாசு இல் ெவள்ளி ெவற்பின் அ கு இ க்கும் மரகதம்
க ப்ப வாம மிைச இ ந் கனக ெவற்பன் மகள் எ ம்
வ ப்படாத கற்பினாள் ம த் ெவள் இைலச் சு ள்
ெகா ப்ப ேநசம் ஊ ேபாக குரவன் ஆகி ைவகினான்.

3

1763 பி ங்கி நந்திேய

தல் ெப ம் தைகக் கணத்த ம்

59
ம ங்கு இ ந்த சனகாதி மா தவத்தர் நால்வ ம்
ஒ ங்கு இைறஞ்சி உண்ண உண்ண அ தம் ஊ சிவ கைதக்
க ம் அ ந்த வாய் மலர்ந் க ைண ெசய் ம் எல்ைல வாய்.

4

1764 ெபௗவம் ழ்கு சூர் த ந்த பால க்கு ைல ெகா த்
ெதவ்வம் ஆய விைனகள் தீர் இயக்க மாதர் அ வ ம்
ெதய்வ நீ
ம் அணிந் ெசய்ய ேவணி கண் ைகச்
ைசவ ேவட மாதவம் தாித் வந் ேதான்றினார்.

5

1765 மந்திரச் சிலம் அலம் ம் மலர க் கண் வந்தி ெசய்
எந்ைத அட்ட சித்தி ேவண் ம் எங்க க்கு எனத் ெதாழா
அம் தளிர்க் ைகயவர் இரப்ப அண்ணல் தன் ம த்தலம்
தந்தி க்கும் மாைத அங்ைக சுட் ஈ சாற் ம் ஆல்.

6

1766 அலர் பசும் ெபாலங் ெகாம் அன்ன வணங்கி இவண் நிைறவால் எங்கும்
மலர் பரா சத்தி ஆகி மேகைசயாய் அணிமா ஆதிப்
பலர் கழ் சித்தி எட் ம் பணிந் குற்ேறவல் ெசய் ம்
சிலதியர் ஆகிச் சூழ்ந் ேசவகம் ெசய்ய ைவகும்.

7

1767 இவைள நீர் சிந்தித் தான் ன் நீட் ய விைனைய நீக்கித்
தவல ம் சித்தி எட் ம் த ம் எனக் க ைண த் ச்
சிவபரம் ேசாதி எட் ச் சித்தி ம் ெதௗ¤த்தல் ெசய்தான்
அவர் அ மறந்தார் உம்ைம ஆழ் விைன வலத்தான் மன்ேனா.

8

1768 ெச மதிப் பிள ேவய்ந்த ேத ம் அக் குற்றம் ேநாக்கி
மதி கத்தினாைர னிந் நீர் பட்ட மங்ைகப்
ப மரம் தலாம் ஞானப் பாைறயாய் கிடமின் என்னக்
க மல் உற் அவர் தாழ்ந் கழிவ இச் சாபம் என்றார்.

9

1769 இப்ப க் க ம் கலாகிக் கிடத்தி ஆயிரம் ஆண் எல்ைலக்
அப் றம் ம ைர நின் அ த் உைம ெதா த்த சாபத்
உப்பற ேநாக்கி ங்கள் ெதால் உ நல்கிச் சித்தி
ைகப்ப கனிேபால் காணக் காட்
ம் ேபாதிர் என்றான்.

10

1770 ெகா அனார்கள் அ வ ம்
ெந ய வான் நிமிர்ந் கார்
ப
ம் பட்ட மங்ைகயால்
அ யில் பாைற ஆயினார்.

11

1771 கதிர் கலம் ெபய் காட்சி ேபால்
உதிர் பழத்தின் உடல் எலாம்
ைத படக் கிடந்தனர்
மத அாித் தடம் கணார்.

12

60
1772 ப வம் ஆயிரம் கழிந்
ஒ வ மாட ம ைர எம்
குரவன் எண்குணத்தினான்
தி உளம் தி ம்பினான்.

13

1773 தன்ன இச்ைச ெகாண்ட ஓர்
இன் அ ள் குரவனாய்
அந் ெந ம் கல் ஆயினார்
ன்னர் வந் ேதான்றினான்.

14

1774 இ ட்ட ம் ேகாைதயார்
ம ட்ட ம் விைன ெகட
அ ள்த ம் கண்ணினால்
ெத ள்த ம்ப ேநாக்கினான்.

15

1775 அ கள் ேநாக்க அம் யம்
க ெகாள் ெநய்தல் காந்தள் ைபங்
ெகா ெகாள் ல்ைல கு த ேமல்
ப யப் த்த பாைறேய.

16

1776 தாக்க ேவத கத் தி ம்
பாக்கம் உற்ற ெபான் என
நீக்கம் அற்ற இ ள் மல
க்கம் அற் விட்டேத.

17

1777 நிைற ம் அன் எ ம் நதி
ெபாைற எ ம் கைர கடந்
இைறவனின் அ ள் கடல்
ைறயின் வாய் ம ப்ப ேவ.

18

1778 எ ந் இைற அ க் கேண
அ ந் ேநச ெமா தவக்
ெகா ந் அனார்கள் அ வ ம்
வி ந் இைறஞ்சினார் அேரா.

19

1779 குமரற்கு ஊட் ம் இள ைல
உைம ஒப்பார்கள் ெசன்னி ேமல்
அமலச் ேசாதி அம்ைக ஆங்கு
கமலப் ேபா சூட் னான்.

20

1780 சித்தி எட் ம் அந் நலார்
த்தியில் ெகா ந்தேவ
ைகத்தலத்தில் ைவத்த ஒர்
த் எனத் ெத ட் வான்.

21
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1781 அணிமா மகிமா இலகிமா அாிய
காிமாப் பிராத்திமலப்
பிணி மாசு உைடேயார்க்கு அாிய பிர
காமியம ஈசத் வம் ெமய்
ணிமா ேயாகர்க்கு எளிய வசித் வம் என்
எட்டாம் இைவ உளக் கண்
மணி மாசு அ த்ேதார் விைளயாட் ன் வைகயாம்
அவற்றின் மர உைரப்பாம்.

22

1782 அற ம் சிறிய உயிர் ெதா ம் தான் பரம காட்ைட அ வாய்ச் ெசன்
உைற ம் சி ைம அணி மா ஆம் உவாி ஞாலம் தல் ேமல் என்
அைற ம் சிவா அந்தம் ஆறா ஆ ம் ள் ம் ற ம் அகலாேத
நிைற ம் ெப ைம தைன அன்ேறா மகிமா என் ம் நிரம்பிய ல்.

23

1783 இலகு ேம பாரம் ேபால் இ க்கும் ேயாகி தைன எ த்தால்
இலகுவான பர அ ப் ேபால் இ ப்ப இலகிமா ஆகும்
இலகு வான பர அ ப் ேபால் இ க்கும் ேயாகி தைன எ த்தால்
இலகு ேம பாரம் என இ ப்ப அன்ேறா காி மாவாம்.

24

1784 பிலத்தில் இ ந்ேதான் அயன் உலகில் குதன் மீண் ம் பிலம் அைடதல்
பலத்தின் மிகுந்த பிராத்திய தாம் பரகாயத்தின் நண் தல் வான்
லத்தின் இயங்கல் இச் சித்த ேபாகம் அைனத் ம் தான் இ க்கும்
தலத்தின் இைனந்த ப வ தல் பிரகாமியம் ஆம் தவக் ெகா யீர்.

25

1785 விண்ணில் இரவி தன் உடம்பின் ெவயிலால் அைனத் ம் விளக்குதல் ேபால்
மண்ணில் உள ஆம் ெபா ள் பல ம் காலம் ன் ம் வானத்தின்
கண்ணில் உள ஆம் ெபா
ம் தன் காயத் ெதௗ¤யா இ ந் அறிதல்
எண்ணில் இ
ம் மைற ஒ சார் பிரகாயம் என் இயம் ம் ஆல்.
26
1786 ஈசன் என த் ெதாழி ம் தன் இச்ைச வழி ெசய் எ
ரவித்
ேதசன் தல் ேகாள் பணி ேகட்பத் திகழ்வ தீசத் வம் ஆகும்
சல் அ ணர் ள் விலங்கு த மனிதர் தல் உலகும்
வாச வாதி எண் ம ந்தன் வசமாக் ெகாள்ைக வசித் வம் ஆம்.

27

1787 எம்ைம உணர்ந்த ேயாகியர்கள் இவற்ைற
வி ம்பார் எனி ம் அவர்
தம்ைம நிழல் ேபால் அைடந் உலகர்க்கு
அைனயார ெப ைம தைன உணர்த் ம்
ெசம்ைம உைடய இைவ என்னச் சித்தி
எட் ம் ெதௗ¤ எய்தக்
ெகாம்ைம ைலயார் அ வ க்கும் ெகா த்தினான்
எண் குணச் ெசல்வன்.

28
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1788 ேதவேத உபேதசித்த சித்திையச் சிலம்பன் ெசல்வி
பாவைன வலத்தால் நன்கு பயின் வான் வழிக் ெகாண் ஏகிப்
வலர் க ப்பின் நல்லார் அ வ ம் ரம் ன் அட்ட
காவலன் வி ம்பி ைவகும் கயிைல மால் வைரயில் க்கார்.

29

அட்டமா சித்தி உபேதசித்த படலம் சுபம்
-----------------

34. விைட இலச்சிைன இட்ட படலம் (1789 -1818)
1789 சந் சூழ் மலயச் சிலம்பர் தவம் ாிந்த இயக்கி மார்க்
அந்த நால் இ சித்தி தந்த அைறந்தனன் அ ெதாழா
வந் மீன் வளவன் ெபா ட் வடா வாயில் திறந் அைழத்
இந் ேசகரன் விைட இலச்சிைன இட்டவா விளம் வாம்.

1

1790 ேதா ெவட் மைலத் வாள் விதிர் ைண விழிக்குயில் இள ைள
ேகா ெவட் ய குறி ெகாள் ேமனியர் கு ெகாள் மா நகர் க ெகாள் ைபங்
கா ெவட் ய காரணக் குறி கா ெவட் ய ேசாழன் என்
ஏ ெவட் ய வண் சூழ் ெபாழில் எயில் ெகாள் கச்சி உளான் அவன்.
2
1791 உத்தம சிவ பத்திாில் ெபாி உத்தமன்
விைரகலன்
மித்ைத என் ெவண் நீ கண் ைக ஆரம் என் அணி ெமய்யினான்
நித்த ேவத ராணம் ஆதி நிகழ்த்தி ம் ெபா ள் கண் தல்
அத்தனேன பர தத் வப் ெபா ள் என் அளந் அறி ேகள்வியான்.

3

1792 அங்கம் ஆேறா ேவதம் நான்கும் அறிந் ெமய்ப்ெபா ள் ஆய்ந் உளம்
சங்ைக ெகாண் அ தினம் அரன் கழ் சாற் ைசவ ராண ல்
ெபாங்கும் இன் சுைவ அ
தன் ெசவி வாய் திறந்
கட் உண்
எங்கள் நாயகன் அ இைணகண் இ த் ம் அன் க த் ளான்.

4

1793

க்கண் நாயகன் ப் ரத்ைத னிந்த நாயகன் மங்ைக ஓர்
பக்க நாயகன் மிக்க வானவர் பர நாயகன் அர அணிச்
ெசாக்க நாயகன் உட ம் ெசவியான் கந் சுைவத் த ம்
தக்க பாேலா ேதன் கலந் த க்கி உண்பவன் ஆயினான்.

5

1794 அம் கயல் கண் மடந்ைத பாகன் அ த்தலம் ெதா ம் ஆைச ேமல்
ெபாங்கி மிக்கு எ ம் அன்பனாய் ம ேரசன் மின் ெபாலங்கழல்
பங்கயப் பதம் என் நான் பணிேவன் எனப் பாி எய்திேய
கங்கு ல் யில்வான் கயல் ைர கண்ணி பங்கைன உன்னிேய.

6

1795 அன் ெசம்பியர் ேகாமகன் கனவின் கேண அ ள் ெவள்ளிமா
மன் ள் நின்றவர் சித்தராய் எதிர்வந் மன்னவ நின் உளத்
ஒன் ம் அஞ்சல் ஒ த்தனாகி உ த்திாிந் தனித் வந்
இன் வந்தைன ெசய் ேபாதி எனப் கன்றனர் ஏகினார்.

7
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1796 ேகட் ேவந்தன் விழித் உணர்ந் கிளர்ந்த அற் தன் ஆகிய
ஈட் ேசைன அைமச்சுளார் பிறர் யா ம் இன்றி வழிக் ெகாளீஇ
நாட்டம் ன்றவன் ஆம்வாள் ெகா நல் அ ட் ைணயாய் வழி
காட்ட அன் எ ம் இ ளி ேமல் ெகா கங்குல் வாய் வ வான் அேரா.

8

1797 கல் ம் ஆர் அழல் அத்த ம் பல க ழி ம் குண கைன கடல்
ெசல் ம் மா நதி பல ம் வான் நிமிர் கன்ன ம் ெசறி ெசந் ெந ம்
ல் மாநில ம் கழிந்
றம் கிடக்க நடந் ேபாய்
வல் மா ைலயார் கணம் பயில் ைவைக அம் ைற எய்தினான்.

9

1798 கு கு ன்னர் அதிர்ந் ைவைக ெகாதித் அகன் கைர குத்திேவர்
பறிய வன் சிைன றிய விண் ெதா ைபந் த க்கைள உந்திேய
ம கி ெவள்ளம் எ த் அைலத்தர மன்னவன் கைர தன்னில் நின்
இ தியில் அவைனத் ெதாழற்கு இைட
இ என் அஞர் எய் வான்.

10

1799 இ ெதா ம் சுைவ அ
ெபன் கலன் இட் உணா இ கண் கணீர்
வழிய வந் விலக்குவாாின் வைளந்த ஆ பகல் ெசய் ம்
ெபா
எ ம் ெபா ேதா ம க்கம் விைளக்குேம இகல் ழியன்
வ தி அன்றி ம் ைவைக ம் பைக ஆன என் வ ந்தினான்.

11

1800 ெவள்ளம் ேநாக்கி அ ங்கு ெசம்பியன் ெம
ேநாக்கி விைரந்ெதழீஇக்
கள்ள ேநாக்கில் அகப்படாதவர் கன ேபால் அவன் நனவில் வந்
ள்ள ேநாக்கு உைட அன்ப க்கு அ ள் உ வம் ஆகியசித்தர்தாம்
பள்ளம் ேநாக்கி வ ம் ெப ம் னல் வற்ற ேநாக்கினர் பார்த்தேரா.

12

1801 வறந்தவா கடந் வந் வடக்கு வாயில் திறந் ேபாய்
நிைறந்த காவல் கடந்
திகள் நிந்தி ேநாியர் ேவந்தைனச்
சிறந்த வாடக னித பங்கய திப்பியப் னல் ஆ வித்
அறம் தவாத அைற கான கண்டர் தம் ஆலயம் குவித்தேரா.

13

1802 ெவம்ைம ெசய் கதிர்கால் ெசம்ெபான் விமான ேசகரத்தின் ேமய
தம்ைம ம் பணிவித் எண் இல் சராசரம் அைனத் ம் ஈன்ற
அம்ைம அம் கயல் கணாளம் அணங்ைக ம் பணிவித் உள்ளம்
ெசம்ைம ெசய் இன்ப ெவள்ளத் அ த்தினார சித்தசாமி.

14

1803 எண்ணிய எண்ணி ஆங்ேக யான் ெபற
த்தாய் ேபாற்றி
பண்ணியன் மைறகள் ேதறா பால்ெமாழி மணாள ேபாற்றி
ண்ணியர் தமக்கு ேவதப் ெபா ள் உைர ெபா ேள ேபாற்றி
விண் இழி விமான ேமய சுந்தர விடங்க ேபாற்றி.
1804 எவ் டல் எ த்ேதன் ேமல் நாள் எண் இலாப் பிறவி ேதா ம்
அவ் உடல் எல்லாம் பாவம் மறம் ெபா ட்டாக அன்ேறா
ெதவ் உடல் ெபா த்தாய் உன்றன் ேசவ க்கு அ ைம ண்ட

15
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இவ் உடல் ஒன்ேற அன்ேறா எனக்கு உடல் ஆன

ஐயா.

16

1805 மின் நகு ேவ னாைன ேவந்த நீ ேபாந்த வண்ணம்
ெதன்னவன் அறிந்தால் ஏதம் ெசய் ம் என் ஆர்த்தார்க் கண்ணி
மன்ைனச் சித்த சாமி உத்தர வழிக் ெகாண் ஏகா.

17

1806 மண்ணிைன வளர்க்கும் ைவைக வடகைர அள நண்ணிப்
ண்நிய நீற் க் காப் ப் ண்டர த ல் சாத்தி
உள் நிைற க த் க்கு ஏற்ப உ
ைண உனக்கு உண்டாகி
நண் க என் ெபான்னி நாடைன வி த் மீண் .

18

1807 காப் ச் ெசய்த கதவில் விைடக்குறி
யாப் ச் ெசய் அைமத் ஈர்ஞ்சைடச் சித்தர் ேபாய்த்
ப் க் ைகவைர சுழ் வட ேம வில்
ேகாப் ச் ெசய்த ெபான் ேகாயி ன் ேமயினார்.

19

1808 ெசம் ைக நீட் த் தினகரன் ேதான்ற
எங்கள் நாயகன் இட்ட குறி அறிந்
அங்கண் வாயில் திறப்பவர் ஐ றா.

20

ம்

1809 உற் ேநாக்கினர் தாம் ெநன்னல் ஒற்றிய
ெகாற்ற மீனக் குறி பிைழ யாைம கண்
எற்றி இ ஆம் ெகால் என் ஏந்தல் ன் எய்தினார்.

21

1810 ேபாற்றி மன்ன நம் ெபான் அம் கயல் குறி
மாற்றி உத்தர வாயில் கத அதில்
ஏற் இலச்சிைன இட்டனர் யாைர என்
ஆற்றல் ேவந்த அறிகிலம் யாம் என்றார்.

22

1811 ஐய இன்ன ஓர் அற் த மாையையச்
ெசய்ய வல்லவர் யார் எனத் ேதர் இலன்
ஐயம் எய்தி அகன் மைன நண்ணினான்.

23

1812 ெவ த் அகன் தைர ேமல் பள்ளி ெகாள்ள ம்
ெபா த்தனன் அன்
யின்றான் இன் அ ள் ேபாழ்தினில்
க த்த கண்டர் கன வினில் கூ வார்.

24

1813 மட்ட அலம்பிய தாதகி மாைலயான்
உட்ட ம்பி ஒ கிய அன்பினால்
கட் இல் அங்கு எயில் கச்சியில் கா எலாம்
ெவட் நம் ைட வித்திய பத்தியான்.

25

1814 வந் நைம வழி பட ேவண் னான்
இந்த வாயில் திறந் அைழத் இன் அ ள்

65
தந் மீள வி த் ப் பின் ஆட் ெகாளீஇ
நந்த மால் விைட நாம் ெபாறித்ேதம் எனா.

26

1815 அ ளினான் ஐயம் ேதற்றி அகன்றபின்
ம ளின் நீங்கி மலர்க்கண் விழித் எழீஇ
ெவ ளினான் ெவயர்த்தான் விம்மினான் பல
ெபா ளின் ஆற் தித்தான் குல டணன்.

27

1816 வள்ளல் அன் க்கு எளிவந்த மாண் கண்
உள்ள உள்ள நின்
ற் எ ம் அற் த
ெவள்ள ம் பரமானந்த ெவள்ள ம்
ெகாள்ைள ெகாண் தன் ேகாமைன நீங்கினான்.

28

1817 எளியர் ஆடைல யார்க்கும் ெவளிப்படத்
ெதௗ¤ மா ெதௗ¤வித் த் தன்ைனப் ேபால்
விளி இலா இன்ப ெவள்ளத் அ த்தினான்.

29

1818 ேகாடாத ெசங்ேகா ம் ெவண் குைட ம் ேகா
ஏடார் அலங்கல் இரா ேசந்திரற்கு அளித் த்
ேதாடார் இதழியான் தாள் கமலம் சூ வான்
நாடாள அரசு உாிைம ெபற்றான் னரபதிேய.
விைட இலச்சைன இட்ட படலம் சுபம்
----------------

ம்
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