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35. தண்ணீர்ப் பந்தர் ைவத்த படலம் (1819 - 1855) 
 
1819 சம்  ம ைரப் பரன் இர  தனிேய வந்  தைனப பணிந்த
 ெவம்  கதிேரான் ம மாைன வி த்  மீண் ம் தாழ இ க்கி 
 அம் ெபான் கதவின் விைட ெபாறித்த  அைறந் ம் ெதன்னன் அ  பைடக்கு
 வம்  மலர் ேதாய் னல் பந்தர் ைவத் க் காத்த வைக ெசால்வாம்.  1
  
1820 ெதன்னன் அரச ரந்தரன் ேகால் ெச த்த நாளில் கா  எறிந்த
 மன்னன் பின்னர் ெவளிப்பைடயாப் ேபாந்  ேபாந்  ம  ேரசன்
 ெபான் அம் கமலத் தாள் வணங்கிப் ேபாவான் ன்னிப் ெபா ம் ெபா ைனக்
 கன்னி நாடன் ேகண்ைம ெபற வி த்தான் வாிைசக் ைக ைறேய.  2
  
1821 ெபான்னி நாடன் வர வி த்த ெபாலம் ண் ஆைட தல் பிற ம்
 கன்னி நாடன் ைக கவர்ந்  தா ம் கலக்கும் ெதாடர் பினால்
 உன்னி ேவ  ைக ைறயாய்த் ற  ெசய்ய உவப்  எய்திச்
 ெசன்னி காதல் மகல் ெகா ப்பான் இைசந்தான் அந்தச் ெசழியற்கு.  4
  
1822 ெசழியன் தனக்கு வைரய த்த ெசய்தி ேகட் ச் ெசம்பியர் ேகான் 
 கழி அன் ைட குலமகைளத் தான் ேபாய்க் ெகாள்வான் க திமதி
 வழிவந்தவற்குத் தம்பி என வந்த அரச சிங்கம் எ ம் 
 பழி அஞ்சாதான் வஞ்சித் ப் பழனக் காஞ்சிப் பதி குவான்.  5
  
1823 காஞ்சிப் பதி ன் கு கும் இளம் காவேலாைனக்  
                               கடல் ேசைன 
 தாம் சுற்றிய வந்  எதிர் ெகா  ேபாய்த் தன் ன்  
                        தனக்கு என்  இ ந்த மகள் 
 ஆம் சிற்றிைடைய மணம் ணர்த்தி அந்த ம கற்கு  
                      அரசு நிைல
 வாஞ்சித்  அரச ரந்தரைனப் பி க்க  
                       மதித்தான் வனம் எறிந்தான்.  6
  
1824 ம மகன் தன் டன் எ ந்  மாமனான வளவர் ேகான்
 ெபா ம் அகன்ற ேசைன யாைன ைட ெந ங்க மதி வழித் 
 தி  மகன் தன் ேமல் அமர்த் திறம் குறித்  ரசு அைறந்
 உ ம் அகன்ற பல் யம் ஒ ப்ப வந் ளான் அேரா.  7
  
1825 திரண்  அதிர்ந்  எ ந்  வந்த ெசன்னி ேசைன தன் நகர்க்
 இரண்  ேயாசைனப் றத்  இ க்கும் ன்னர் ஒற்றரால்
 ெத ண்  ெதன்னைன மாட நீ கூடல் ேமய சிவன் தாள்
 சரண் குந்  ேவண் க என்  சார்ந்  தாழ்ந்  கூ வான்.  8
  
1826 அன்  பாதி இரவில் வந்  அ  பணிந்  தமியனாய்ச்
 ெசன்ற ெசன்னி என் ம் நின்ன தி வ க் கண் அன்பினான்
 இன் ம் அந் நிைலயனாய் எனக்கு ேவண் வன வி த்



 ஒன்  ேகண்ைம ாிகுவான் உளத்தில் ஒன்ைற உன்னினான்.  9
  
1827 அறத்தி க்கு உள்ளாகி அன்  நின்ற நீ அவன் ெச ம்
 மறத்தி க்கு உள்ளாகி இன்  வன்ைம ெசய்வேத அறப்
 றத்தினார் ரம் ெபா த்த ண்ணியா எனக் கைரந்
 உைறத்  ேவண் னான் ேவைல உம்பர் நாதன் அ ளினால்.  10
  
1828 ெமய் றந்த வாய்ைம ஒன்  விண்ணின் நின்  அண்ணேல 
 ஐ  ங்கள் ேசைனேய ம் மாகவத்  நாைளநீ
 எய்தி வந்த ெதவ்வேரா  எதிர்ந்  உ த்  நின்  ேபார்
 ெசய்தி ெவன்றி நின்ன  ஆல் ெசய் ம் என்  எ ந்த  ஆல்.  11
  
1829 காய வாணி ெசவி ைழந்த காைல ேவந்தர் இந்திரன்
 நாயனார் அ க்கேண நயந்த அன்  வைக ம் 
 ஆய ேவைல ழ்ந்  தாழ்ந்  அகன்  தன் இ க்ைக ேபாய்
 ேமயினான் நிமிர்ந்த கங்குல் வி ம் எல்ைல ேநாக்குவாள்.  12
  
1830 கழிந்த கங்குல் இற விசும்  கண் விழிக்கும் ன்னேர
 விழித்  எ ந்  சந்தி ஆதி விைன த்  வானநீர்
 சுழித்  அலம்  ேவணி அண்ணல் ய ைச ெசய்  எழீ இத்
 ெதழித்  எ ந்த ேசைன ேயா  ெச  நிலத்ைத நண்ணினான்.  13
  
1831 அைல சிறந்த சலதி மீ  ஒ  ஆ  ெசல்  மா  ேபால்
 மைலசிறந்த ேநாி ெவற்பன் மள்ளர் ேசைன ெவள்ள ேமல்
 கைல சிறந்த மதி நிைறந்த கன்னி நா  காவலன்
 சிைல சிறந்த சிறிய ேசைன ெசன்  அைலத்  நின்றேத.  14
  
1832 உ  அன்ன குர னார் உலைவ அன்ன ெசலவினார்
 ெவ தீயின் ெவகுளியார் ெவ த்த ர நைகயினார் 
 ெச  வின் மான அணியினார் சினஇ ம த்த வாயினார்
 இ வர் ேசைன மள்ள ம் எதிர்ந்  ைக கலந்தனர்.  15
  
1833 மன்றல் அம் ெதாியல் ேநாி மைலயவன் தமர்க்கு எலாம்
 ெதன்றல் அம் ெபா ப்பினான் திரண்டநான்கு க வி ம் 
 மின் தயங்கு ெசய்ய ேவணி விைடயவன் தன் அ ளினால்
 ஒன்  அனந்தம் ஆக வந்  உ த்  எதிர்ந்  ேதான் ம் ஆல்.  16
  
1834 ேதாின் ஓைத கந் கம் சிாிக்கும் ஓைத ெசாாிமதக்
 காாின் ஓைத ேபாியம் கறங்கும் ஓைத மறவர் தம்
 ேபாாின் ஒைத ரர்ேதாள் ைடக்கும் ஒைத ேயா  ந் 
 நீர் ஓைத ஒன்  எனக் கலந்  ஒ ங்கி நின்றேத.  17
  
1835 சிைல பயின்ற ரேரா  சிைல பயின்ற ரேர
 கைல பயின்ற வாளேரா  கைல பயின்ற வாளேர



 ெகாைல பயின்ற ேவல ேரா  ெகாைல பயின்ற ேவலேர
 மைல பயின்ற மல்லேரா  மைல பயின்ற மல்லேர.  18
  
1836 காி உைகத்த பாகேரா  காி உைகத்த பாகேர 
 பாி உைகத்த மறவேரா  பைக உைகத்த மறவேர 
 கிாி உைகத்த வலவேரா  கிாி உைகத்த வலவேர 
 எாி உைகத்  எதிர்ந்த கால் எனக் கலந்  மைல வரால்.  19
  
1837 வி க்கும் வாளி எதிர் பிைழப்பர் ெவய்ய வாளி எய்  பின்
 ெதா க்கும் வாளி வில் ெலா ம் ணிப்பர் பின் கணிப்  அற
 ம க்கும் வாளி மார் ைதப்ப வாங்கி மற்  அவ் வாளி ெகாண்
 அ க்கும் ஏவலைர எய்  அடர்ப்பர் கிள்ளி மள்ளேர.  20
  
1838 ேசாைன மாாியில் சரம் ெசாாிந்  நின்  ள் வார் 
 ஆன வாளி எதிர் பிைழத்  ஒ ங்கி நின்  அழல் சரம்
 கூனல் வாளி சிைல இறத் ெதா த்  எறிந்  கூ வார் 
 மீன ேகதனத்  ேவந்தன் ரர் ெசன்னி ரர் ேமல்.  21
  
1839 தறிந்த தாள் தகர்ந்த ெசன்னி தைர உ ண்ட வைர எனச்
 ெசறிந்த ேதாள் சாிந்த ேதர் சிைதந்த பல் பைடக்கலம்
 றிந்த யாைன ைகயிறா ழங்கி ழ்ந்த ெசம் னல்
 பறிந்த பா  பார் இடங்கள் ைபத்த கூளி ெமாய்த்தேவ.  22
  
1840 மட ன் நீ  தார் அலங்கன் மன்னர் ேசைன இன்னவா
 உட ன் நீழல் அ  அகத்  ஒ ங்க உம்பர் உச்சியில்
 கட ன் நீ  கதிர் பரப்  கட ள் எய் ம் அள  நின்
 அட ன் நீ  இைடவிடாமல் அமர் உழந்ததால் அேரா.  23
  
1841 அந்தம் நாள் அைனத்ைத ம் அழிக்க நின்ற அரன் தல்
 சிந் ம் தீ எனக் கனன்  உ த்  நின்  ெத தலால் 
 எந்த ஆ ம் அற வறப்ப இம்பர் அன்றி உம்ப ம்
 ெவந்  வான ஆ ம் வற்ற ேவனில் வந்  இ த்ததால்.  24
  
1842 மண் பிளந்  பிலம் ைழந்  வைர பிளந்  நிைரய வாய் 
 எண் பிளந்  நின்ற ெபாங்கர் இைல உகப் பிளந்  ேமல்
 விண் பிளந்  பாிதி நீ  ெவம் கரங்கள் யாைர ம் 
 கண் பிளந்  அழன்  சு கானல் எங்கும் ஆனேத.  25
  
1843 ஆயிைட அலைகத் ேத ம் அைடந்தவர் ெவயர் ம் அன்றித் 
 ய நீர் வறந்த அந்தச் சு லம் ேதாய்ந்த கா ம் 
 மீ உயர் மதி நில ம் ெவய்ய வாய்ச் சு  நல் ேலா ம்
 தீயவர் தம்ைமச் ேசர்ந்தால் தீயவர் ஆவர் அன்ேறா.  26
  



1844 விைள மத ஊற்  மாறி ெவகுளி ம் ெச க்கும் மாறித்
 ைள உைடக் ைகமான் ங்கு நைடய வாய்ச் சாம்பிச் ேசார்ந்த
 உளர் த  ஊழிக் கா ேனா ம் ஆம் ரவி எய்த் த் 
 தளர் நைட உைடய வாகித் ைதவ ம் ெதன்றல் ேபான்ற.  27
  
1845 கானல் அம் ேதர் ேமல் சூைறக் கால் எ ம் பாகன் ண்ட
 ேவனில் ேவந்  ஏறிச் சீறி ெவப்பம் ஆம் பைடகள் ச
 மாநிலம் காவல் ண்ட மன்னவர் இ வர் தங்கள்
 தாைன ம் உைடந்  தண்ணீர் நைச சுடச் சாம்பிற்  அன்ேற.  28
  
1846 இரக்கம் இல் ெகா ய ெசல்வர் ம ங்கு ேபாய் இரப்பார் ேபால
 உ ப்பம் ெமாண்  இைறக்கும் கள்ளி நீழல் க்கு ஒ ங்குவா ம்
 த க்கு அற நிரப்பால் எய்த்ேதார் தம்மி ம் வறியர் பால் ெசன்
 இரப்ப ேபால் இைல தீந்  க்க மரநிழல் எய் வா ம்.  29
  
1847 ெகால் இபம் பாி மான் ேதாின் கு  நிழல் ஒ ங்கு வா ம் 
 அல் இ ள் வட்டத் ேதால் ெவண் கவிைக ள் அடங்கு வா ம் 
 ெசல் இடம் பிறி  காணார் ரவான் ெசன்ேறார் நின்ற
 கல் டன் நிழல் ேசர்வா ம் ஆயினார் களமர் எல்லாம்.  30
  
1848 ஆய  ஓர் அைமயம் தன்னில் அள  இலா உயிர்க்கும் ஈன்ற
 தாயனார் ைல ேபால் யார்க்கும் சமநிைல ஆய கூடல்
 நாயனார் ெசழியன் தாைன நனந்தைல ேவத நாற்கால்
 பாயேதார் தண்ணீர்ப் பந்தர் பரப்பி அப் பந்தர நாப்பண்.  31
  
1849 ண்டர த ம் காதின் றத்  அணி மல ம் பாத
 ண்டக மலர் ேமல் ஒற்ைறக் கிண் கிணி ழக்கும் கச்சியாப்
 உண்ட ேதால் உைட ம் கண்ேடார் உள்ள ம கண் ம் ெகாள்ைள
 ெகாண்ட ன்னைக ம் உள்ளக் க ைணயின் குறிப் ம ேதான்ற.  32
  
1850 அ  மைற அகத்  நின்றாங்கு அ ந்தவர் ஆகி ேவணிப் 
 ெபா  னல் ாித்  ஆங்கு ஓர் ண்ணியச் சிரகம் தாங்கி
 ஒ வ க்கு ஒன்ெற ஆகி இலக்க க்கு இலக்கம் ஆகித்
 அ கு ம் ைழயால் வாக்கித் தணித்தனர் தண்ணீர்த் தாகம்.  33
  
1851 சுந்தரப் த்ேதள் ைவத்த  மலர் வாசத் ெதண்ணீர்ப்
 பந்தர் க்கு அைடந்  நன்னீர் ப கி எய்ப்  அகல ஆற்றல்
 வந்தபின் ெசழியன் தன்ேனார் வளவன் ேமல் ஏறிச்சீறி
 அந்தம் இல் அனிகம் சிந்தித் ம்ைப ேவய்ந்  அ  ேபார் ெசய்தார்.  34
  
1852 கடல் உைடத்  என்னப் ெபான்னி காவலன் தாைன சாய
 மடல் உைட வாைக ேவய்ந்  வளவைன ம க ேனா ம்
 மிடல் உைடத் த கண் ேசைன ரர் ெவம் ைகயால் பற்றி



 அடல் உைடக் கன்னி நாடர்க் அரசன் ன் ெகாண்  ேபாந்தார்.  35
  
1853 ெகா வந்த வளவன் தன்ைனக் ேகாப் ெப ம் ெசழியர் ேகாமான்
 வ வந்த தம்பி ேயா  மாட நீள் கூடன் ேமய 
 க  வந்த மிடற்றார் ன்ேபாய் வி த்  எந்ைத க திய  யா  என்ன
 ந வந்த நிைலயான் ேகட்ப நாயகன் இகழ்த்  மன்ேனா.  36
  
1854 அறவன் நீ அல்ைலேயா உன் அகத்தி க்கு இைசந்த ெசய்ெகன
 இைறவன  அ ளால் வானின் எ ெமாழி ேகட்  ைவைகத்
 ைறவ ம் அறத்தின் ஆற்றால் ேசாழைனச் சிலமால் யாைன 
 மற வயப் பாி ண் மற் ம் வழங்கினான் வி த்தான் பின்னர்.  37
  
1855 வள்ளல் தன் தம்பி என் ம் மன்னவர் சிங்கம் தன்ைனத்
 தள்ள ம் த கண் ஆண்ைமத் த க்கு அறத்  ஆனாள் ெசல்வம்
 உள்ளன சிறி  மாற்றி ஒ க்கி எவ் உயிர்க்கும் தாயாய்ப்
 பள்ள நீர் அகலம் காத்  பல்வளம் ப க்க வாழ்ந்தான்.  38
  
தண்ணீர்ப் பந்தர் ைவத்த படலம் சுபம் ------
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36.  இரச வாதம் ெசய்த படலம் (1856 -1885 ) 
 
1856 வரதன் மீனவன் பைட இைட வந்  நீர்ப் பந்தர்
 விரதன் ஆகி நீர் அ ந்திய விைன ெசய்த ம் 
 பரத யன் நாடகப் பாைவயாள் ஒ த்திக் 
 இரத வாதம் ெசய்  அ ளிய ஆடைல இைசப்பாம்.  1
  
1857 ப ம் ைக மால்வைரப் மியன் ைபந்தமிழ் நாட் ன்
 இரங்கு ெதண் திைரக் கரங்களால் ஈர்ம் னல் ைவைக
 ம ங்கில் நந்தனம் மலர்ந்த பன் மலர்  உய்ப் பணியப் 
 ரம் கடந்தவன் இ ப்ப  வண நகரம்.  2
  
1858 எண்ணில் அங்கு உைற சராசரம் இ ங்கம் என்  எண்ணி
 விண்ணின் நால்க ம் ேகாள்க ம் விலங்குவ  யாக்ைகக்
 கண்ணினான் கதிர் தல் பல கட ளர் ைச
 பண்ணி ேவண் ய நல்வரம் அைடந்த  அப்பதியில்.  3
  
1859 கிளிஉளார் ெபாழில் வணக் கிழவர் தம் ேகாயில் 
 தளி உளார் தவப் ேப  எனா அடா  கு ந்தார் 
 அளி உளார் குழல் அணங்கு அனாள் அந்தரத்தவர்க்கும் 
 களி உளார் தர மயக்கு உ ம் கடல் அ  அைனயாள்.  4
  
1860 நரம்பின் ஏழ் இைச யாழ் இைசப் பாட ம் நட ல்
 நிரம் ம் ஆட ம் ெபண்ணல நீர்ைம ம் பிற ம்



 அரம்ைப மாதைர ஒத்தனள் அறெநறி ஒ கும்
 வரம்பினால் அவர் தமக்கு ேமல் ஆயினாள் மன்ேனா.  5
  
1861 ஆய மாதர் ேபர் ெபான் அைனயாள் என்பவள் தன் 
 ேநய ஆய ேமா  இரவின் இ ள் நீங்கு ன் எ ந்  
 ய நீர் குைடந்  உயிர் ைர சுடர் மதிக் கண்ணி 
 நாயனார் அ  அ ச்சைன நிய ம் நடாத்தி.  6
  
1862 தி த்தர் வண வாணைரச் ேசவித் ச் சுத்த
 நி த்தம் ஆ  வந்  அ யைரப் ெபா ள் என நிைன ம்
 க த்தளாய் அ ச்சித்  அவர் களிப்ப இன் சுைவ ஊண்
 அ த்தி எஞ்சிய  அ ந் வாள் அஃ  அவள் நியமம்.  7
  
1863 மாதர் இந் ெநறி வழங்கும் நாள் மற்  அவள் அன்ைப
 தலத்  இைடத் ெத ட்  வான் ெபான் மைல வல்
 காதல் நாயகன் தி  உ க் காணிய உள்ளத்
 ஆதரம் ெகா த்  அ ளினார் வணத்  ஐயர்.  8
  
1864 ஐயர் தந்த ேபர் அன்  உ  ஆயினாள் ம மான்
 ைகயர் தன் தி  உ விைனக் க வினால் கண்
 ைமய கண்ணினாள் ைவக ம் வ  ெபா ள் எல்லாம்
 ெபாய் இல் அன்  ெகாண்  அன்பர்தம் ைசயின் ேநர் வாள்.  9
  
1865 அ யர் சைனக்கு அன்றி எஞ்சாைமயால் அ கள்
 வ  காண்ப  எப்ப  என்  ம  இலாச் ெசழியற்கு
 ெகா வில் ெபான் கிழி நல்கிய வள்ளைல உன்னிப் 
 பி  அனாள் இ ந்தாள் அஃ  அறிந்தனன் ெப மான்.  10
  
1866 ய்ய நீ  அணி ெமய்யினர் கட்டங்கம் ெதாட்ட
 ைகயர் ேயாகப் பட்டத்  இைடக் கட் னர் திப்
 ைபயர் ேகாவணம் மிைச அைச உைடயினர் பவளச்
 ெசய்ய ேவணியர் அங்கு ஒ  சித்தராய் வ வார்.  11
  
1867 வந்  ெபான் அைனயாள் மணி மாளிைக கு கி
 அந்தம் இன்றி வந்  அ  ெசய்வா ெரா ம் அ கிச்
 சிந்ைத ேவ  ெகாண்  அைடந்தவர் தி வ  அ ந்தா
 உந்  மாளிைகப் றம் கைட ஒ  சிைற இ ந்தார்.  12
  
1868  அ  ெசய் அ ம் தவர் எலாம் அகல ேவ  இ ந்த
 அ த வாாிைய அ பணிந்  அ ச்சியர் ஐய
 அ  ெசய்வதற்கு உள் எ ந்  அ ள்க என உங்கள்
 அ  அனாைள இங்கு அைழ மின் என்  அ ள ம் அைனயார்.  13
  



1869 த்தரா கிழ் வாள் நைக அல்குலாய் க்கண்
 அத்தவர் ஆனவர் தமர் எலாம் அ  ெசய்  அகன்றார்
 சித்தராய் ஒ தம் பிரான் சி  நைகயின ராய் 
 இத் தரா தலத்  யார் இ க்கின்றார் என்றார்.  14
  
1870 நவ மணிக் கலன் த்த ம் ெகம்பாின் நடந்
 வர் இதழ்க் கணி வாயினாள் சுவா கதம் அங்கு இல என்
 உவைம அற்றவர்க்கு அ க்கிய ஆசனம் உதவிப் 
 பவம் அகற்றிய வ மலர் உறப் பணிந்தாள்.  15
  
1871 எத்தவம் ெசய்ேதன் இங்கு எ ந்  அ தற்கு என்னாச்
 சித்தர் ேமனி ம் ப  எழில் ெசல்வ ம் ேநாக்கி 
 த்த வாள் நைக அ ம்ப நின்  அஞ்ச  கிழ்ப்ப
 அத்தர் ேநாக்கினார் அ ள் கணார் அ ள் வைலப் பட்டாள்.  16
  
1872 ஐய உள் எ ந்  அ க அ கள் நீர் அ ேயன்
 உய்ய ேவண் ய பணி தி  உளத்தி க்கு இைசயச்
 ெசய்ய வல்லன் என்  அஞ்ச  ெசய்ய உள் நைகயா
 ைமயள் ேநாக்கிைய ேநாக்கி மீன் ேநாக்கிதன் மணாளன்.  17
  
1873 வ ைய ேநர் விழியாய் ெப வனப் பிைன சிறி  உன்
 ெகா ைய ேநாிைட என விைளத்தைன எனக் ெகான்ைற
 யினான் அ  ஆரம் ெமன் கிழ் ைலக் ெகா  தாழ்ந்
 அ ய ேனற்கு ேவறாய் ஒ  ெம  இைல ஐயா.  18
  
1874 எங்கள் நாயகர் தி  உ க் காண்பதற்கு இதயம்
 தங்கும் ஆைசயால் க  உ ச் சைமத்தனன் ப் ேபற்கு
 இங்கு நாள் ெதா ம் என் ைகயில் வ ம் ெபா ள் எல்லாம்
 உங்கள் ைசக்ேக அல்லைத ஒழிந்தில என்றாள்.  19
  
1875 அ ந்  நல் அ  அைனயாள் அன்  தித்திக்கத்
 தி ந்  ேதன் என இரங்கு ெசால் ெசவி ம த்  ஐயர்
 ந்  ரலாய் ெசல்வ ெமய் இளைம நீர் ெமாக்குள்
 இ ந்த எல்ைல ம் நிைல சில என்ப  ணிந்தாய்.  20
  
1876 அதிக நல் அறம் நிற்ப  என்  அறிந்தைன அறத் ள்
 அதிகம் ஆம் சிவ ண்ணியம் சிவ அர்ச்சைன அவற் ள்
 அதிகம் ஆம் சிவ ைச ள் அ யவர் ைச
 அதிகம் என்  அறிந்  அன்பைர அ ச்சைன ெசய்வாய்.  21
  
1877 உ தி எய்திைன இ ைம ம் உன் ெபயர்க்கு ஏற்ப
 இ தி இல்லவன் தி  உ  ஈைகயால் காணப்
 ெப தியாக நின் மைனக் கிைட பித்தைள ஈயம்



 அ தியான பல் கலன்க ம் ெகாணர்தி என்  அைறந்தார்.  22
  
1878 ஈயம் ெசம்  இ ம்பிர சிதம் என்ப ம் ணர்ப்பால்
 ேதா ம் பித்தைள ெவண்கலம் தரா தல் ெதாடக்கத்
 ஆ ம் பல் வைக உேலாக ம் கல் என அலம்பத்
 ேத ம் சிற்றிைட ெகாண்  ேபாய்ச் சித்தர் ன் ைவத்தாள்.  23
  
1879 ைவத்த ேவ  ேவ  உேலாக ம் ம  உைழ கரந்த 
 சித்த சாமிகள் நீற்றிைனச் சிதறினர் பார்த்ேத
 இத்ைத நீ இரா எாியில் இட்  எ க்கின் ெபான் ஆம்
 அத்ைத நாயகன் தி உக் ெகாள்க என அைறந்தார்.  24
  
1880 மங்ைக பாகைர மடந்ைத ம் இங்கு நீர் வதிந்
 கங்குல் வாய் அ  அ ந்தி இக் காாியம் த் ப்
 ெபாங்கு கார் இ ள் ல ம் ன் ேபாம் எனப் கன்றாள் 
 அம் கயல் கண் ஆள் தைனப் பிாியார் அதற்கு இைசயார்.  25
  
1881 சிறந்த மாட நீள் ம ைரயில் சித்தர் யாம் என்
 மைறந்  ேபாயினார் மைறந்த பின் சித்தராய் வந்தார்
 அைறந்த வார் கழல் வலம்பிட ெவள்ளி மன்  ஆ
 நிைறந்த ேபர் ஒளியாய் உைற நி த்தர் என்  அறிந்தாள்.  26
  
1882 மைறந்  ேபாயினார் எனச் சிறி  அயர்ச்சி ம் மனத்தில்
 நிைறந்த ஓர் ெப ம் கவர்ச்சிைய நீக்கினார் என்னச்
 சிறந்  ஓர் ெப ம் மகிழ்ச்சி ம் உைடய வளாய்ச் சித்தர்
 அைறந்தவா  தீப் ெபய் தனன் உேலாகங்கள் அைனத் ம். 27
  
1883 அழல் அைடந்த பின் இ ள் மல வ  திாிந்  அரன் தாள்
 நிழல் அைடந்தவர் காட்சி ேபால் நீப்ப ம் களங்கம் 
 கழல வாடகம் ஆனதால் அ  ெகாண்  கனிந்த  
 மழைல ஈர்ஞ் ெசாலாள் கண்டனள் வ  இலான் வ வம்.  28
  
1884 மழ விைட உைடயான் ேமனி வனப் பிைன ேநாக்கி அச்ேசா
 அழகிய பிராேனா என்னா அள்ளி த்தம் ெகாண்  அன்பில்
 பழகிய பரைன ஆனாப் பாிவினால் பதிட்ைட ெசய்
 விழ  ேதர் நடாத்திச் சில் நாள் கழிந்த பின்  ெபற்றாள்.  29
  
1885 ைந ம் ண் இைடயினாள் அந் நாயகன் கேபாலத்  இட்ட 
 ைக உகிர்க் குறி ம் ெசான்ன காரணக் குறி ம் ெகாண்
 ெவய்ய ெவம் கதிர் கால் ெசம் ெபான் ேமனி ேவ  ஆகி நாலாம்
 ெபாய் உகத்தவ க்குத் தக்க ெபா ந்  உ  ஆகி மன் ம்.  30
  
இரச வாதம் ெசய்த படலம் சுபம் ------
--------------------------   



 37.  ேசாழைன ம வில் ட் ய படலம் (1886 - 1907)  
 
1886  அழல் அைடந்த பின் இ ள் மல வ  திாிந்  அரன் தாள்
 நிழல் அைடந்தவர் காட்சி ேபால் நீப்ப ம் களங்கம் 
 கழல வாடகம் ஆனதால் அ  ெகாண்  கனிந்த
 மழைல ஈர்ஞ் ெசாலாள் கண்டனள் வ  இலான் வ வம்.  1
  
1887 ெபான் ெந ம் ேதாி ராச ரந்தரன் ரந்தர் ஆதி 
 பல் ெந ம் ேதவர் ஏத்தப் பரன் உலகு அைடந்தான் இப்பால் 
 அந் ெந ம் தைகேயான் ைமந்தன் அடல் இரா ேசச என்பான் 
 இந் ெந ம் தைகேயான் ைமந்தன் இராசகம் ரன் என்ேபான்.  2
  
1888 மற்  இவன் குமரன் பாண்  வங்கிய தீபன் அன்னான்
 ெபான் திணி தடம் ேதாள் ைமந்தன் ரந்தர சித்தாம் அன்னான்
 ெவற்றிெகாள் குமரன் பாண்  வங்கிய பதாகன் ரம்
 பற்றிய சுந்தேரச பாத ேசகரன் அவன் ேசய்.  3
  
1889 பலர் கழ் சுந்தேரச பாத ேசகரன் ஆம் ெதன்னன்
 அைல னல் உ த்த கூடல் அ க க்கு அன்பன் ஆகிக்
 ெகாைல ணர் ேவலால் ெவம் ேகால் கு ம்  எ ம் கைளகள் தீர்த்  
 மலர் தைல உலகம் என் ம் வான் பயிர் வளர்க்கும் நாளில்.  4
  
1890 பத் மான் தடம் ேதர்  பைனக்ைக மா ற் ப் பத் த்
 தத் மான் அ த மள்ளர் தாைன இவ் அளேவ ஈட்
 இத் ைணக்கு ஏற்ப நல்கி எஞ்சிய ெபா ள்கள் எல்லாம்
 சித்  உ  ஆன கூடல் சிவ க்ேக ெச த் ம் மன்ேனா.  5
  
1891 கண் ைக மகுடம் ஆதிக் கலன் நிைர குயின் ம் திங்கள்
 மண்டலம் மிட ம் ெசன்னிக் ேகா ர மாடம் ஆதி 
 எண் திைச இ ள் கால் சீப்ப எாி மணி இைழத்  ேவய்ந் ம் 
 திண் திறல் உைடயான் இன்ன தி ப்பணி பிற ம் ெசய்தான்.  6
  
1892 கல்  மா  அகன்ற மார்பன் க வியின் சி ைம ேநாக்கி
 மல்  மாறாத திண்ேதாள் வளவர் ேகான் ஒ வன் கா ல்
 ெசல் ம் ஆயிரம் பாிக்கு ஓர் ேசவகன் என் ேபான் தாேன
 ெவல் ம் மா  எண்ணி வஞ்சி ேவய்ந்  ெகாண்  எ ந்  ேபாந்தான்.  7
  
1893 பல்வைகக் க வி ஈட்டப் பைடெயா ம் பரைவ சீறிச்
 ெசல்வ  ேபாலக் கன்னித் தீம் னல் நா  ேநாக்கி
 மல்வைரயாத ேதாளான் வர  அறிந்  எ ந்  ேம க்
 கல்வாி சிைலயான் ன் ேபாய்க் ைகதவன் தாழ்ந்  கூ ம்.  8
  
1894 ெபான்ன  அைனய ேவணிப் னித இப் மி ேநமி
 உன்ன  வலத்தினாேல உ ட் ம் என் வலத்ைத ேநாக்கான்



 தன்ன  வலத்தினால்என் தாைனயின் சி ைம ேநாக்கி
 என்ன  ேதயம் ெகாள்வான் எண்ணினான் ேபா ம் மன்ேனா.  9
  
1895 காவிாி நாடன் ேசைனக் கடல் இைட எாி ேபால் ண்
 ேமவினன் என்  கூறி மீனவன் ேவண்ட வானில்
 விாி வாைக நீேய ைனய நாம் ெபா ம் என்னா
 நாவிாியாத மாற்ற நாயகன் கூறக் ேகட்டான்.  10
  
1896 எல்  அம் கமலச் ெசவ்வி என கம் மலர்ந்  நாதன்
 அல்  அம் கமலச் ெசம் தாள் அகம் தழீஇப் றம்  ேபாந்
 பல் யம் ைவப்பத் தாைனப் பரைவ ள் பாிமா ஊர்ந்
 ெகால்  அம் ெபா ப்பன் ேசைன கடல் எதிர் கு கினாேன.  11
  
1897 பண் தல் இைச வண்  ஆர்க்கும் பசும் ெதாைடச் ெசழியன் தாைன
 எண் தல் இல ஆம் ெசன்னி இ ம் பைடக் கடல ேநர் ஆறாய்
 நண் தல் எனப் ேபாய்ப் ெபான்னி நாடவன் தமர் கட்கு எல்லாம்
 கண் தல் அ ளால் ஆங்கு ஓர் கடல் எனத் ேதான்றிற்  அம்ம.  12
  
1898 கடல் என வ மா ஊர்ந்  ைகதவன் ேசைன ன்ேபாய்
 அடல் அணி ேம க் ேகாட்  ஆலவாய் ெந  நாண் ட்
 மடல் அவிழ் ழாய்க் ேகான் ஆட்  வாய் எாி ரத்தில் ஊட்
 மிடல் அணி கூடல் ேகாமான் ேவ  உ வாகி நின்றான்.  13
  
1899 கங்குல் வாய்த் திங்கள் ேபாலக் கா  அணி தந்தத் ேதா ம்
 கங்குல் வாய் ைளத்த மீன் ேபால் கதிர் த்த வட ம் குஞ்சிச்
 கங்குல் வாய்ச் சிைல ேபால் ெவட்சிக் கண்ணிசூழ் கலாபச் சூட் ம்
 கங்குல் வாய் கிழிக்கும் தந்தக் கடக ம் மின் க் கால.  14
  
1900 அண்டத்தார் அமரர் நாமம் அன்  ெதாட்  அைடயத ேதாற்
 கண்டத்தார் இ ேள எங்கும் கலந்  எனக் க த்த ேமனி
 ெகாண்டத்தார் ஆாினார்கு ஓர் கூற்  என ெகால் ேவல் ஏந்திச்
 சண்டத் தீ என்ன நின்றான் காவிாித் தைலவன் காணா.  15
  
1901 சீறி ஆயிரம் பாிக்கு ஓர் ேசவகன் வந்ேதன் என்னாக்
 கூறினான் எதிர்த்தான் ெவள்ளிக் குன்றவன் பத்   
 மா  இலாப் பாிக்கு மட்  ஓர் வயவன் நீ அன்ேறா எண்ணில் 
 ஈ  இலாப் பாிக்கும் ஒற்ைறச் ேசவகன் யாேன என்றான்.  16
  
1902 என்ற ெசால் இ  ஏ  என்ன இ  ெசவி ைளப்பக் ேகட்
 நின்றவன் எதிேர மின்  நீட் ச் ெசல் ேமகம் ேபாலச்
 ெசன்  ேவல் வலம் திாித் ச் ெசயிர்த்தனன் அதிர்த் ச் சீற 
 வன் திறன் ற் ப் பத்  வயப்பாிக்கு ஒ வன் அஞ்சா.  17
  
1903 யாம் இனி இந்த ேவலால் இறப்பதற்கு ஐயம் இல்ைல 



 யாம் என அகன்றான் மாேவா  ஆயிரம் பாிக்கு ஓர் மள்ளன்
 காமைன ெவகுண்ட ேவடன் மைறந்தனன் கங்குல் ேசாதி 
 மா மகன் அ  கண்  ஓ ம் வளவைனத் ரத்திச ெசன்றான்.  18
  
1904 ரந்தி ம் அளவில் ஓ ம் ேசாழ ம் தி ம்பி ேநாக்கிக் 
 க ம் தடம் கண்ணி பாகம் கரந்த ேவ  வைனக் காணான்
 வ ம் யர் அச்சம் தீர்ந்தான் ம ைரயின் அள ம் பற்றிப்
 ரந்தரற் றம் கண்டாைனப் றம் கண்  க்கிப் ேபானான்.  19
  
1905 கால் ஒன்  க்கப் பட்ட கனல் ஒன்  நடந்தால் ஒத்
 ேவல் ஒன்  தடக்ைக ேநாி ேவந்தனால் க்கு உண்  ஒ ம் 
 ேசல் ஒன்  ெகா யினான் தன் ெச  நகர் விைரந்  ெசல்வான் 
 மால் ஒன்  களிற்றின் ஆங்கு ஓர் ம  மலர்க் கிடங்கில் ழ்ந்தான்.  20
  
1906 மீனவன் ம ைர ர் ேமல் திைசக் கிடங்கில் ழ 
 மான ெவம் ரவி ேயா ம் வளவ ம் ழ்ந்தான் கூடல்
 ேகான் அவன் அ ளால் வாேனார் குைர கடல் கைடயத் ேதான் ம்
 ஆைனயின் எ ந்தான் ெதன்னன் ேகாழிேவந்  ஆழ்ந்  ேபானான்.  21
  
1907 பிலத்  அள  ஆழ்ந்த க  மலர்க் கிடங்கில்  
                       ெப ந்தைக அவிந்தவன் கில் ண் 
 கலம் த ம் ேபைழ பைட பாி மான் ேதர் காி எலாம்  
                       கவர்ந்  தண் ெபா ைனத்
 தலத்தவன் தங்கள் நாயகர் அணியத் தக்க  
                        சு அணி கலன் நல்கி
 நலத்தைகயவர் ேபர் அ ள் கடற்கு அன்  நதி  
                         எனப் ெப கி ற்  இ ந்தான்.  22
  
ேசாழைன ம வில் ட் ய படலம் சுபம் ------
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38.   உலவாக்ேகாட்ைட அ ளிய படலம் (1908 -1925 ) 
 
1908 மின் பனிக் கதிர் ேவணி வானவன் மீனவன் தைன மான ேவல் 
 ன் பனிக்க வலம் திாிந்  க்கி ேநாி அ க்கலான் 
 பின் பனிக் கமலத் தடத்  இற விட்ட வா  இ  ெப ைமசால்
 அன்ப க்கு உலவாத ேகாட்ைட அளித்தவா  கிளத் வாம்.  1
  
1909 ெபா  ஆர்க்கும் ேமனிப் னிதர்க்குப் னித ஏற் த்
 ெகா யார்க்கு ேவதக் கு மிக்கு இைணயான கூடல்
 ப யார்க்கும் சீர்த்திப் பதி ேயர் உழேவா ள் நல்லான்
 அ யார்க்கு நல்லான் அறத்திற்கும் கழ்க்கும் நல்லான்.  2
  



1910 அைனயான் அறத்திற்கு அ ள் ேபான்றவள் ஆன்ற கற்பின்
 மைனயாள் மரபின் வ வாத த ம சீைல
 எைனயா ம் நன்கு மதிக்கும் இ க்கும் நீராள்
 தைன ஆள் பதிக்குக் கதிக்குத் தனிச் சார்  ேபால்வாள்.  3
  
1911 பல்ேலர் உழவின் ெதாழில் ண்  பயன்கள் ெகாள்வான்
 வில்ேலர் உழவன் கடன்ெகாண்  மிகுந்த எல்லாம்
 இல்ேலர் உழத்தி மைடச் ெசல்வம் இயற்றி ஏந்த 
 அல் ஏ  கண்ட அ யாைர அ த்  நீரான்.  4
  
1912 ெதாைக மாண்ட ெதாண்டர் சுைவ ஆ  தழீஇய நான்கு
 வைகமாண்ட மா ப ம் உண்  ம த்  அ ந்த 
 நைக மாண்ட அன்பின் தைல ஆயவன் நல்க நல்கப்
 பைகமாண்ட ெசல்வ மணல் ேகணியில் பல்கு நாளின்.  5
  
1913 இந்நீர வாய வளம் குன்றி ம் இன்ைம கூறாத்
 தன்னீர்ைம குன்றான் எ ம் தன்ைம பிறர்க்குத் ேதற்ற
 நன்னீர் வய ன் விைள  அஃகி ந  ெசய்ய
 மின்னீர ேவணி ம ேரசர் விலக்கினாேர.  6
  
1914 குன்றா வி த்திக் கடன் ெகாண்  ெகாண்  அன்பர் ைச
 நன்ற நடாத்தத் ெதா த்தான் கடன் தா ம் கிட்டா
 ஒன்றா ம் ெகாண்ட விரதத் க்கு உ தி இன்றி
 நின்றான் உடம்ைப ஒ க்கின்ற நியமம் ண்டான்.  7
  
1915 ெகா ப்பார் அவேர விைள ம் கடன் ேகா ம் மாற்றி
 த ப்பார் எனின் மற்  அைத யாவர் த க்க வல்லார்
 அ ப்பார் வி மம் கைளவார் அ யார்க்கு நல் ஊண்
 ம ப்பான் நியமம் தைடபட்  வ ந்  கின்றான்.  8
  
1916 விண் ஆ  சூ ம் விைடயான் தமர்க் கூட்  அன்றி
 உண்ணாதவன் தன் உயிர்க்குத் ைண ஆய கற்பில்
 பண்ணார் ெமாழி தன்ெனா ம் பட் னி விட்  ெநஞ்சம்
 ண்ணாக ஆகம் பசித்தீயில் ங்கப் பட்டான்.  9
  
1917 இறக்கும் உடம்பால் ெப ம் ேப  இனி ஆவ  என்னா
 அறக் குன்  அைனயான் மைனேயா ம் அைடந்  இச் ெசய்தி 
 நிறக் கின்ற ெசம் ெபான் சிைலயார்க்கு நிகழ்த்தி ஆவி 
 றக் கின்ற  ேவ ணி  என்  ணிந்  ேபானான்.  10
  
1918 ஐயன் தி  ன்னர் அைடந்  அ  தாழ்ந்  வாேனார்
 உய் ம் ப  நஞ்சு அ  உண்ட ெவா வ உன் தன் 



 ெமய் அன்பர் ைசக்கு இைட  விைளய என்றன்
 ெசய் ம் ல ம் விைள  இன்றிச் சிைதந்த என்னா.  11
  
1919 விடம் நல்கு சூலப் பைடயாய் கடன் ேவ  காேணன்
 கடன் நல்க வல்லார் தைமக் காட் தி காட்  இலா ேயல் 
 மடம் நல்கும் இந்த உடம்பின் சுைம மாற்  ேவன் என்
 உடன் நல்கு கற் க்கு உாியா ள ம் ேவண் ம் எல்ைல.  12
  
1920 பஞ்சாதி ேவதப் ெபா ள் ெசான்ன பரமன் வாக்கு ஒன்
 அஞ்சாதி ேவளாண் தைல வா  உன  அகத்தில் இன்  ஓர்
 ெசஞ்சாதி ஆய ெச  வால் அாிக் ேகாட்ைட உய்த்ேதம்
 எஞ்சா  இ க்கும் எ க்கும் ெதா ம் என் ம் மாேதா.  13
  
1921 நீ நா ம் சித்  அதில் ேவண் ய ெகாண்  நித்தம்
 ஆனாத அன்பர்க்கு அ  ஊட்  எவர்க்கும் அன்ன
 தானாதி நானா த மங்க ம் ெசய்தி  
 ேமல் நாள் அளிக்கின்றனம் என்  விசும்பில் கூற.  14
  
1922 ேகட்  இன்பம் எய்தி கிளர் விம்மிதன் ஆகி ேவதப்
 பாட் ன் பயைன பணிந்  இல்லம் அைடந்  பண்ைட
 ஈட் ம் தவப் ேப  எனக் கண்டனன் ெதாண்டர்க்கு எந்ைத
 கூட் ம் கதி ேபால் உலவாமல் ெகா த்த ேகாட்ைட.  15
  
1923 வான் ஆ  சூ  த  ேகாட்ைடைய ைவகல் ேதா ம் 
  நா ம் சாந்தம் ைக ஒண் சுடர் ெகாண்  அ ச்சித்
 ஆனாத ெசவ்வி அ சிற்கும் அதற்கு ேவண் ம்
 நானா க வி விைலக்கும் அ  நல்க வாங்கா.  16
  
1924 மின் ஆர் சைடயான் தமர் ஆய்ந்தவர் ேவதச் ெசல்வர்
 ெதன் நாடர் ெதய்வம் வி ந்  ஒக்கல் ெசறிந்  நட்ேடார் 
 ன் ஆம் எவர்க்கும் கில் ேபால் வைரயாமல் நல்கி
 எந்நா ம் ேநாய் இன்றி அளகாபதி என்ன வாழ்ந்தான்.  17
  
1925 அன்பன் அ யார்க்கு இனியான் அனி நாள் அளந்  அல்கித் 
 தன் பன்னி ெயா ம் அயலார் சுற்றம் தமேரா ம்
 பின்  அந்நிைலேய இமவான் மகைனப் பிாியாத
 இன்பன் உ வாய் சிவ மா நகர் ெசன்  இைற ெகாண்டான்.  18
  
உலவாக்ேகாட்ைட அ ளிய படலம் சுபம் ------
-----------   
  



39.  மாமனாக வந்  வழக்கு உைரத்த படலம் (1926 -1962 ) 
 
1926 தாமம் நார் இதழியார்தம் தமர்க்கு அன்பன் வ ைமப் பட்ேடான் 
 ஆம நாள் உலவாக் ேகாட்ைட அ ளிய ைற ஈ  ஐயன் 
 ேத மன் நாள் ல்ைலத் தீம் தார் சி  தைக வணிகற்கு ஆக
 மாமன் ஆம் ப வம் ெகாண்  வழக்கு உைர வண்ணம் ெசால்வாம்.  1
  
1927 கன்னி நான் மாடக் கூடல் க  நகர் வணிக மாக்கள்
 தன்னின் மா நிதிக் ேகான் அன்னான் தனபதி என் ம் ேபரான்
 மன்னினான் அைனயான் கற்பின் மடவரல் சுசீைல என்பாள்
 ெபான்னி நாள் ளாிச் ேசக்ைகப் ண்ணியத் தி வின் அன்னாள்.  2
  
1928 என இவர் தமக்கு ைமந்தற் ேப  இன்றி இரங்கும் நாளில்
 தனபதி ம மகன் தன்ைனத் தக சால் மகவாக்ெகாண்  
 மன மகிழ் சிறப்பால் நல்க மைனவி ம் ெதா  வாங்கிப்
 ைனவன ைனந்  ேபாற்றிப் ெபா  உற வளர்த் க் ெகாண்டாள்.  3
  
1929 தனபதி மகப்ேப  அற்றான் ஆயி ம் தணவாக் காதல்
 மைனவிேமல் ைவத்த ஆைச மயக்கினால் வ ந்தி ஈன்ற
 தைனயைன மகவாத் தந்த தங்ைக ேமல் தீராப் சல்
 விைன விைளத்  ஒ க ஓர் நாள் இைளயா ம் ெவகுண்  ெசால்வாள்.  4
  
1930 ெப மிதம் உனக்கு ஏன் பிள்ைளப் ேப  அற்ற பாவி நீ என்
 அ ைம நல் மகனால் அன்ேறா இ ைம ம் அைடவாய் என்னப்
 ெபாி  நாண் அைடந்  ேமைலக்கு ஆயி ம் பிள்ைளப் ேப  
 த  தவம் ாிேவன் என்னாத் தனபதி தவம் ேமல் ெசல்வான்.  5
  
1931 தன் ெப ம் ெசல்வம் எல்லாம் ம மகன் தனக்ேக ஆக்கி
 அன்  ெகாள் மைனவி ேயா  அ ம் தவ ெநறியில் ெசன்றான்
 பின்  அவன் வர  தாழ்ப்ப ம மகன் ெபற்ற எல்லாம்
 வன்பினால் வழக்குப் ேபசி ெவளவினார் தாய மாக்கள்.  6
  
1932 விைள நிலன் அ ைம ைபம் ண் ெவ க்ைக நல் பசுக்கள் ஏைன
 வள ம் மாற்றவர் ைகக் ெகாள்ள வன் சிைற இழந்த ள் ேபால் 
 தளர் உ  மக ம் தா ம் சார்  இலாத் தம்மேனார்க்கு ஓர்
 கைள கணாய் இ க்கும் கூடல் கட ேள சரணம் என்னா.  7
  
1933 வந்  வான் அக  ேபாழ்ந்த மணி  விமானக் ேகாயில்
 சுந்தர நாதன் பாதத் ைண ெதா  இைறஞ்சி யார்க்கும்
 தந்ைத ம் தா ம் ஆகும் தம்பிரான் நீேர எங்கள்
 எந்ைத ம் யா ம் என்னா இரங்கி நின்  இைனய ெசால்வாள்.  8
  
1934 என் மகன் தன்ைன ைமந்தன் இன்ைமயால் எவ ம் காணத் 



 தன் மகனாகக் ெகாண்  தகுதியால் அன்ேற காணி
 ெபான் மைன பிற ம் நல்கிப் ேபாயினான் என் ன் இப்பால்
 வன்ைமயால் தாயத்தார்கள் அைவ எலாம் ெவளவிக் ெகாண்டார்.  9
  
1935 ஒ த்தி நான் ஒ த்திக்கு இந்த ஒ  மகன் இவ ம் ேத ம்
 க த்  இலாச் சிறியன் ேவ  கைளக ம் காேணன் ஐய
 அ த்தி சால் அறேவார் ேத  அ ட் ெப ம் கடேல எங்கும்
 இ த்தி நீ அறியாய் ெகால்ேலா என்  பார் ப ய ழ்ந்தாள்.  10
  
1936 மா  ெகாள் வழக்குத் தீர்க்க வல்லவர் அ ளினாேல 
 சீ  ெகாள் வ ேவல் கண்ணாள் சி  யில் அைடந்தாள் ெமய்யில் 
 ஊ  ெகாள் கரணம் ஐந் ம் உற்  அறி கனவில் கங்ைக 
 ஆ  ெகாள் சைடயார் ேவதச் ெசல்வராய் அ த் ச் ெசால்வார்.  11
  
1937 லர்ந்தபின் தாயத்ேதாைர ரவலன் ஆைண ஆற்றால்
 வலம் த  மன்றத்  ஏற்றி மறித்  அைன இ த்தி யாம் ேபாந்  
 தலம் த ம் அறிவான் த்ேதார் அைனவ ம் இைசய வந்  அச் 
 சலம் த  வழக்குத் தீர்த் த் த குவம் ேபாதி என்றார்.  12
  
1938 ேவாி அம் குவைள உண்கண் விழித்தனள் வியந்  ெகட்ேடன்
 ஆ ம் இல்லார்க்குத் ெதய்வம் ைண என்ப  அறிந்ேதன் என்னாத் 
 கார் இ ம் கயல் உண் கண்ணாள் கணவைனத் ெதா  வாழ்த்திச் 
 சீர் இளம் குமரேனா ம் ெதாிைவ தன் மைனயில் ெசன்றாள்.  13
  
1939 ெசன்றவள் கங்குல் எல்ைல ெதாிந்தபின் எ ந்  ெவள்ளி
 மன்றவன் ேகாயில் வாயில் வந்  வந்தைன ெசய்  அம் ெபான்
 குன்றவன் உைரத்த ஆற்றால் ெகா ைமசால் வழக்குப் ட்
 ெவன்றவர் இ க்ைக எய்தி விளம் வாள் பல ம் ேகட்ப.  14
  
1940 அட் ல் வாய் ெந ப்  இேடல் ஓர் அ  இேடல் அறத்தான்றிப்
 பட் ைம வழக்கால் ெவன்  ேபாக ஒட்ேடன் பல ம் ேகட்க
 இட்டனன் அரசன் ஆைண அறத்தவிசு ஏறி ஆன்ேறார்
 ஒட் ய ப  ேகட்  எங்கள் உாிப் ெபா ள்தந்  ேபாமின்.  15
  
1941 என்றனள் மறித்தேலா ம் இ க்கு உைரயா  ைவ
 வன்திறல் வ யார் தள்ளி அ த்தனர் ைமந்தேனா ம்
 ெசன்றனள் ைறேயா என்னா  இ ந்த அறத்தவிேனார் ன்
 நின்  உைரயா னாள் ேகட்  அறிந்தனர் நீதி ேலார்.  16
  
1942 அறத்  தவிச்சு இ ப்ேபார் ஏவல் ஆடவேரா ம் ேபாந்
 மறித்  அைவக் களத்தில் கூட்  வந்தனள் வந்த எல்ைல
 அறக் ெகா  பாகர் ெவள்ளி அம்பல வாணர் தாம் அத்
 திறத்  தனபதிேய என ஈத் தி  உ க்ெகாண்  ெசல்வார்.  17
  



1943 ெப  விைலக் குண்டலம் பிடாில் பத்தி பாய்ந்
 எாிகதிர் கவிழ்ப்ப வாள் எறிக்கும் அங்கதம்
 அ வைரத் ேதாள் கிடந்  இைமப்ப ஆகம் ேமல்
 கு மணிக் கண் ைக குலாய்ப் பின் ேகாட்டேவ.  18
  
1944 ரல் அளி ற இதழ் ெமாய்ப்பச் ெசய்ய தா 
 மைர சிறி  அலர்ந்  என அணி ெசய் ேமாதிரக்
 கரதலம் சி ஓர் க ம் கண் ஏ  எனப்
 ெப மித நைட ெகா  நடக்கும் ெபற்றியார்.  19
  
1945 வா ய ளாிேபால் மா  இட்டார் இடத்
 ஊ ம் மலர்ந்த ேபா  ஒப்ப ைமந்தன் ேமல்
 நா ய தண் அளி நயந்  உட்கிைட
 கூ ய கத்தினர் கு குவார் அைவ.  20
  
1946 அரசன் இங்கு இல்ைல ெகால்ேலா ஆன்றவர் இல்ைல ெகால்ேலா
 குைர கழல் ேவந்தன் ெசங்ேகால் ெகா யேதா ேகா  இல் ல்கள்
 உைர ெச ம் ெதய்வம் தா ம் இல்ைல ெகால் உ தியான
 த மம் எங்கு ஒளித்தேத ெகால் என்  அறத் தவிசில் சார்வார்.  21
  
1947 தனபதி வர  ேநாக்கி வஞ்சைனத் தாயத்தார்கள்
 இைன உ  மனத்தர் ஆகி விம்மிதம் எய்தி ெவல் ம்
 மனவ  இழந்  பண்  வழக்கு அலா வழக்கால் ெவன்ற
 விைன நிைனந்  உள்ளம் அச்சம் நாணினால் வி ங்கப் பட்டார்.  22
  
1948 மா லர் ஆகி வந்ேதார் ம கைனத் தம்பின் வந்த 
 தா  உலராத ேகாைத தன் ெனா ம் தழீஇத் தம் கண்டம் 
 மீ  உலராத சாம ேவதம் ஆர்ப்பவர் ேபால் வாய் விட்
 ஆ லர் ஆனீர் அந்ேதா ஐய என்  அ  ைநந்தார்.  23
  
1949 குடங்ைகயின் ெந ம் கணா ம் குமர ம் வணிகர் தாளில்
 தடங்கணீர் ஆட்ட ழ்ந்தார் தடக்ைகயால் எ த் ப் ல்
 மடங்கல் ஏ  அைனயார் தா ம் மற்  அவர் தம்ைமத் தம் கண்ணீர்
 ெந ம்கடல் ெவள்ளத்  ஆழ்த்திக் குமரைன ேநர்ந்  ைநவார்.  24
  
1950 ஐம் பைட மார்பில் காேணன் சி  சிலம்  அ யில் காேணன்
 ெமாய்ம்  இைட மதாணி காேணன் கத்  அைச சுட்  காேணன் 
 மின் ப  குைழகள் காேணன் ெவற்  உடல் கண்ேடன் அப்பா 
 என் ெப ம் என்  பிள்ைளப் பணிக ம் கவர்ந்தார் என்னா.  25
  
1951 அைனவ ம் இரங்க வாய்விட்  அ தவர் இைளயாள் தன்ைனத்
 தைனயைனக் கண்ணீர் மாற்றித் தடக்ைகயான் கு ைதவந்
 இைனயன் மின் என் ன் ேவ  ஒன்  எண்ணன் மின் எண்ணாவஞ்ச



 விைனஞர் வல் வழக்குச் ேசார்ந்  வி வ  காண்மின் என்னா.  26
  
1952 நட்  இைட வஞ்சம் ெசய்  நம்பினார்க்கு ஊன் மாறாட்டத்
 உட்பட கவர்ந்  ஏற்ேறார்க்கு இம்மி ம் உதவார் ஆ ம்
 வட் யின் மிதப்பக் கூறி வாங்கி ம் சிலர் ேபால் ஈட்டப்
 பட்டேதார் அறத்தா  ஈட்  நம் ெபா ள் ப ேமா என்னா.  27
  
1953 மங்கல மாடம் ஓங்கு ம ைர நாயகைன ேநாக்கிச் 
 ெசம் கரம் சிரேமல் கூப்பி மாணிக்கம் ேதற்றி விற்கும் 
 எம் குல வணிகர் ஏேற எம்மேனார் வழக்ைக இந்தப்
 ங்கவர் இடனாத் தீர்த் த் த க எனப் லம்பி ஆர்த்தார்.  28
  
1954 ஆவ த்  அ த கள்வர் வஞ்சைர ெவகுண்  ேநாக்கிக்
 காவலன் ெசங்ேகான் உண் ல் கட் ய த மத்தட் ல் 
 நா எ ம் ைல நா விட்  எம் வழக்ைக ம் நமராய் வந்த
 ேமவலர் வழக்கும் க்கித் ெதாிெகன விதந்  ெசான்னார்.  29
  
1955 நைர   அன்னான் ெசால் ேகட்ட ம் ந ங்கிச் சான்ேறார்
 இ வர் ெசால் வழக்கு ேமல்ெகாண்  அ வதித்  இரண் ம் ேநாக்கித் 
 ெதாி வழி இ க்கும் ஞாதி வழக்கு எனச் ெசப்பக் ேகட்
 ெவ வினர் தாயத்தார்கள் வ யாின் ேவ  ெசால்வார்.  30
  
1956 தவல ம் சிறப்பின் ஆன்ற தனபதி வணிகர் அல்லர்
 இவர் என அைவயம் ேகட்ப இ ைக ம் ைடத்  நக்குக்
 கவள மான் உாித் ப் ேபார்த்த கண் தல் வணிகர் ேகாமான்
 அவரவர் கு ப்ேபர் பட்டம் காணி மற்  அைனத் ம் கூ ம்.  31
  
1957 தந்ைத தாய் மாமன் மாமி தாயத்தார் அவைர ஈன்றார்
 ைமந்தர்கள் உடன் பிறந்தார் மைனவியர் கிைளஞர் மற் ம்
 அந்தம் இல் குணங்கள் ெசய்ைக ஆதிய அைடயாளங்கள்
 ந்ைதயின் வ வா வண்ணம் ைறயினான் ெமாழிந்தான் ன்ேனான்.  32
  
1958 அைனய  ேகட்ட ஆன்ேறார் அைனவ ம் ேநாக்கி அந்தத்
 தனபதி வணிகர் தாேம இவர் எனச்சாற்ற ேலா ம்
 மனவ த் தாயத்தார் தம் வழக்கு இ க்கு அைடந்த ஈ
 நைன வழி ேவம்பன் ேதாின் தண் க்கும் நம்ைம என்னா.  33
  
1959 இல் க்கு ஏகி மீள்வன் யான் என் ம் குளத்திற்கு ஏகி
 ஒல்ைலயில் வ ேவன் என்  ஒவ்ெவா  வார்த்ைத இட்  
 வல் எ  அைனய ேதாளார் அைனவ ம் வன் கால் தள்ளச் 
 ெசல் எ  கில்ேபால் கூட்டம் சிைதந்தனர் ஒளித் ப் ேபானார்.  34
  
1960 அைன அவர் ேபாக நின்ற அறன் நவில் மன்றத்  உள்ேளார்
 தனபதி வணிகர் தந்த தனம் எலாம் தந்த ைமந்தற்கு 



 என மைன எ தி வாங்கி ஈந்தனர் ஈந்த எல்ைல
 மனம் ெமாழி கடந்த நாய்கர் மைறந்  தம் ேகாயில் க்கார்.  35
  
1961 இம் எனப் பல ம் காண மைறந்தவர் இ ம் தண் கூடல்
 ெசம்மல் என்  அறிந்  நாய்கச் சி வ க்கு உவைக ங்க
 விம்மிதம் அைடந்  ேவந்தன் வாிைசகள் ெவ ப்ப நல்கிக்
 ைகம் மறி வணிகர் ேகாயில் க்கினான் கனகம் ெகாண் .  36
  
1962 த நாயகன் ரண சுந்தரப் த்ேதள் 
 பாத ேசகரன் வரகுண பாண் யன் யத்தில் 
 ஓத நீர் உலகின் ெபாைற சுமக்க ைவத்  உம்பர் 
 நாதர் ேசவ த் தாமைர நைக நிழல் அைடந்தான்.  37
  
உலவாக்ேகாட்ைட அ ளிய படலம் சுபம் ------
----------------  
 

40. வரகுண க்குச் சிவேலாகம் காட் ய படலம் (1963 - 2030) 
 

1963 பண் ெகாண்ட ேவத தல் இைட ஈ  நாடாிய பரமன்                          
                     மாமனாகிய ஒ  வணிகன்  

 எண் ெகாண்ட காணி ெபா ள் கவர் ஞாதி மா லைர                       
                            எதிர் ஏறி ெவன்ற ப  இ வாம்  
 தண் ெகாண்ட ேநமி வரகுண ேதவன் எய்  பழி                               
                           தன்ைனத் ைடத்  அைனயம் அவன்  
 கண் ெகாண்  காண உயர் சிவ ேலாகம் ம ைர தனில்                                
                           வ வித்த காைத இனி ெமாழிவாம்.  1
  
1964 இய மானன் இந்  ரவி எாி வான் இலஞ்சல் இல           
                        எறிகால் எ ம் பகுதி இ  நால்
 மயமான சுந்தரைன மனம் வாய் ெமய் அன்பின் இைற          
                        வழிபா  அைடந்  வர குணனாய்ச் 
 சய ேவைள ெவன்ற வ வினன் ஈ  இல் ெவன்றி ெப           
                         சத ேவள்வி இந்திரைன நிகர்ேவான்
 இயன் ேமனி ெகாண்ட ஒளியினில் ஏழ் பசும் ரவி          
                         இனன் ேதசு ெவன்ற வர குணேன.  2
  
1965 மைற ஆதி கைல பல ம் மகம் ஆதி பல விைன ம்          
                    வ வா  நி  த ன் மலர்ேமல்
 இைற ஆகி மலர் வனிைத பிாிவான தி மகளிர் இக         
                         ேபாகம் விைளய ைற ெசயலால்
 கைற ஆழி வைளகள் அணி கரன் ஆகி இகல் ெசய் ெபாறி          
                        கரண் ஆதி பைககைள ம் ெநறியால்
 அைற வாய்ைம உைரயின்  உணர்வால் எவ் உயி ம்          



                          நிைற அரன் ஆகி உலகு ைற ெச  நாள்.  3
  
1966 ேவட்டம் ெசய் காதல் ஒ  நாட்டம் ஏகி வன ேமட்          
                        ெடங்கும்மா தடவி எாியா
 நாட்டம் ெசய் காய் உ ைவ நீட் ம் ைக யாைன க          
                        நாட் ம் பல் ஏனம் இைவ தலா
 ஓட்டம் ெசய் ேதாி ரவி ேகாட் ன் கேணறி இ ள் ஊட்டம்          
                       அந்தி மாைல வ ம் அளவாக்
 ேகாட்டம் ெசய்வார் சிைலயின் மாட்  அம்பின் ஊாியிர்          
                        கூட்  உண்  மா நகாில் வ வான்.  4
  
1967 கா ல் க ம் ரவி ேம ற் க ந்  வ  காலக் கடம்          
                              தனில் ஓர் மைறேயான் 
 மால் உற்  அயர்ந்  கம் ேவர்ைவக் கு ம் திவைல          
                          வாரக் கிடந்  விழி யில் ேவான்
 ேமலக் க ம் ரவி கால் ைவப்ப அந்தண ம் ற்           
                            அவிந்தனன் அறியான்
 ேகா ல் ெச ம் பாியின் மீனத்த ம் தன  ேகாயில்          
                             குந்தனன் வளேவ.  5
  
1968 கனவட்டத்  அ  இடறப் ெபாறி விட் ப் லன் அவியக்          
                     கரணத் உட்ெபாதி உயிர் விட்டவன் ஆகம்
 தைன ஒக்கல் பவனர் எ த்தனர் கிட் க் குாிசில் கைடத்          
                         தைல இட்டத் திறம் ெமாழியத் தமிழ் மாறன்
 இைன உற் ப் பனவர் ைகயில் கனகக் குப்ைபகள் நிைற          
                          வித்  எமதிக் உற்றவைன எ த்  எாிமாைல
 ைனவித்த அக் கடன் வித்தனன் மற்றப் பழி படாின்          
                          ைதயப் பற்றிய  இைடவிட்  அகலாேத.  6
  
1969 பற்றிய பழிக்குத் தீர்  பழ மைறக் கிழவர் ெசான்ன
 ெபற்றியிைன ேவ ண்  நதிக்கைரப் ெப  ற் ேகள்வி
 ற்றிய மைற ேயார்க்கு ஈந்  வராம் தா  ேவந்ைதச்
 சுற்றி ம் ர்ைவ ெகாய்  சுரபிகள் சுைவக்க ஈந் ம்.  7
  
1970 அக ம டணத்தால் ஒமம் ஆற்றி ம் ஆன் ஐந்  ஆவின் 
 நைக மணிக் ேகா  ேதாய்ந்த நளிர் னல் கு த் ம் தான
 வைக பல ெகா த்  நீங்கா வ யதாய் இ  ெபய்த
 ைக அழல் என ேமல் இட் ப் லப்பட வைளந்த  அன்ேற.  8
  
1971 ஏங்கும் ெப ச்சு எறி ம் ைக ெயறி ம் குன்றின்
 ஒங்கும் சி கும் உடன் ஆர்த்தி ம் ன் ம் பின் ம்
 பாங்கும் ெதாட ம் சிாிக்கும் பகுவாைய ெமல் ம்
 நீங்கும் கு கும் பழிதா என ேநர்ந்  பற் ம்.  9
  



1972 மாசு உண்ட ெதய்வ மணிேபால் பணி வாயில் பட்ட 
 ேதசு உண்ட தீம் தண் மதிேபால் ஒளி ேதம்பி வண்  
 சு உண்டதான கமா உண்ட ெவள்ளில் ேபாலக்
 காசுண்ட ணன் அைறேபாய க த்தன் ஆனான்.  10
  
1973 மைறேயார்கள் பின் ம் பழி ேம  வண்ண ேநாக்கி
 இைறேயாய் இ  நான் கன் ெசன்னி இ த்த கூடல் 
 அற ேவதியைனத் தினம் ஆயிரத் எண்கால் சூழல்
 உறேவ ஒழிக்கப் ப ம் இன்னம் உைரப்பக் ேகட் .  11
  
1974 ஆனா விரத ெநறியால் இரண்  ஐந்  ைவகல்
 வான நாடைன ம் அம் ைறயால் வலம் ெசய்  வந்தாய்
 ஆனல் அதற்கு வழிகாட் ம் என்  ஐயர் கூறப்
 ேபானான் அரசன் னிதன் தி க் ேகாயில் க்கான்.  12
  
1975 விழி ஆயிரத் ேதான் பழி தீர்த்தைன ேவதியன் தன்
 கழியாத மாபாதகம் தீர்த்தைன ெகௗைவக் கங்ைகச் 
 சுழி ஆ  அைலக்கும் சைடயாய் எைனத் ெதாட்  அைலக்கும்
 பழியான் அ ந் தீர்த்  அ ள் என்  பணிந்  ழ்ந்தான்.  13
  
1976 எண் ம் ப ம் ைறயால் வைளந்  ஏத்த ஐயன்
 விண்ணின்  இயம் ம் அரேச பாி ேமத ேவள்வி
 நண் ம் பயேனார் அ ைவப்பின் நண்ண ெவம்ைமப்
 பண் ம் வலத்தான் மகிழ்ந்ேதம் பழி அஞ்சன் மன்ேனா.  14
  
1977 ெபான்ேனா  த்தம் ெகாழிக்கும் ைறப் ெபான்னி நாடன்
 நின்ேனா  அமர் ஆற்ற நிைனந்  எ  நீ  ேநர்வாய்
 அன்ேனான் உனக்குப் றகு இட்  அகன்  ஓ ம் நீ ம்
 பின்ேனா  எட் ப் பி ப்பாாில் ரத் ம் எல்ைல.  15
  
1978 எைமயாம் அ ச்சித்  இ க்கும் தலத்  எய்  வாயால்
 அைமயாத வன்கண் பழி ஆற் ம் என்னச் ேசல்கண்
 உைமயாள் மணாளன் அ ள் வாழ்த்தி உரகன் உச்சிச்
 சுைமயா  ேதாளான் ெதா தான் இ க்ைக க்கான்.  16
  
1979 ஆர்த்தார் ேயான் சில நாள் கழித்  ஆற்றல் ஏற்ற
 ேபார்த்தா  ேவங்ைகக் ெகா த்தாைன டவி ேபார்ப்பப்
 ேபர்த்தார் க வந்  எனப் ேபாியம் ஆர்ப்பக் கன்னிப்
 பார்த்தாமம் ேவன் மீனவன் நாட் ல் படர்ந்த எல்ைல.  17
  
1980 மிைடந்  ஏ  ேநாிப் ெபா ப்பன் பைட ேவைல ேமல் ெசன்
 அைடந்  ஏறி மீனக் ெகா  ேயான் அமர் ஆட வாழி
 கைடந்  ஏ  ெவற்பில் கலங்கிற்  எனக் கிள்ளி ேசைன



 உைடந்  ஏக ெவந்நிட்  உைடந்ேதா னன் உள்ளம் ெவள்கா.  18
  
1981 சுறவக் ெகா  அண்ணல் ரந்  பின் பற்றிச் ெசல்ேவான்
 றவக் க  ல்ைல ம் தாமைரப் ேபா ம் ஏந்தி
 நறவக் கழி ெநய்தலங் கான ன் ஞாங்கர் ெமாய்த்த
 இறவப் ல  க ர்ந் ைறப் ெபான்னி ேசர்ந்தான்.  19
  
1982 சத் ைறயில் குந்  ஆ யப் ெபான்னித் ெதன்சார்
 வாசத்  இைட மா ம ைதப் பணிதற்கு ைவைகத்
 ேதசத்தவன் கீழ்த்திைச வாயில் கடந்  ெசல்லப்
 பாசத் தைள ம் பழி ம் ற நின்ற அன்ேற.  20
  
1983 சு திச் சு ம்  றம் சூழ்ந்  குழறத் ெதய்வ
 ம தில் சிறந்த ெப ம் ேதைனக் கண் வாய் அங்காந்
 ப கிப் ப ந்  அழல் வாய் ெவண்ெணய்ப் பாைவ ஒப்ப
 உ கிச் ெசயல் அற்  உைர அற்  உணர் வாகி நின்றான்.  21
  
1984 நிரா மய பரமானந்த நி த்த நான் மாடக் கூடல்
 பராபர இைமயா க்கண் பகவ பார்ப்பதி மணாள
 ராதன அகில நாத ண்ணிய ம தவாண 
 அரா அணி சைடயா என்  என்  அள  இலாத் திகள் ெசய்தான்.  22
  
1985 ெசால் பதம் கடந்த ேசாதி தித்  அ  பணிந்த ேவந்ைத 
 மற் ெப ம் ேதாளாய் கீைழ வாயி ல் பிரமச் சாைய
 நிற்பதம் ெநறியால் ெசல்ேலல் நிழல் மதி உாிஞ்சு ேமைலப்
 ெபாற்ெப  வாயின் நீங்கிப் ேபாதி நம் ம ைரக்கு என்றான்.  23
  
1986 வரகுணன் அ  ேகட்  ஐயன் ம திைன வைளத்  நீங்கற்கு
 அ ைமயால் வாயில் ேதா ம் அ க்க  ழ்ந்  ழ்ந்
 வைர ைளத்  அன்ன ேமைல வாயிலால் ேபாவான் அன்ன
 தி மணிக் ேகா ரம் தன் ெபயாினால் ெசய்  சின்னாள்.  24
  
1987 தி ப்பணி பல ம் ெசய்  ெதன் திைச வழிக் ெகாண்  ஏகிச்
 சு ப்பணி ெந  நாண் ட் ஞ் சுைவதண்டச் சிைலயால் காய்ந்த
 ம ப்பணி சைடயான் ேகாயில் வழி ெதா ம் ெதா  ேபாற்றிப்
 ெபா ப் பணி மாடக் கூடல் ெபான்னகர் அைடந்தான் மன்ேனா.  25
  
1988 ெதா பழி ெதாைல வித்  ஆண்ட சுந்தரத் ேதான்றல் பாதக்
 க மலர் அைடந்  நா ம் ைகெதா  உலகம் எல்லாம் 
 வ  அ  ெசங்ேகால் ஒச்சும் வரகுணன் அறேவார் நாவால் 
 அ  சுைவ அ தம் அன்ன அரன் கழ் ெசவி ம ப்பான்.  26
  
1989 ேவதம் ஆகமம் ராணம் மி த்திகள் தலா ம்
 ஒ வ  உலகின் மிக்கத்  த்திர உலகம் என் ம்



 ேபாதம் அ  அகம் ெகாண்  அந்தப் ெபான் பதி காண ேவண் ம்
 காதல் ெசல் வழிேய ஈசன் கங்கு ல் ேகாயில் எய்தா.  27
  
1990 மாைழ மான் மட ேநாக்கிதன் மணாளைன வணங்கிப்
 பிைழ ஏழ் பவம் கடந்  நின் அ  நிழல் ெபற்ேறார் 
 சூழ நீ சிவ ரத்தில் ற்  இ ப்ப  ெதா தற்கு
 ஏைழ ேயற்கு ஒ  க த்  வந்  எய்திய  எந்தாய்.  28
  
1991 என்ற காவலன் அன்பி க்கு எளியராய் ெவள்ளி
 மன்ற வாணர் அவ் உலைக இவ் லகு இைட வ வித்
 இன்  காட் ம் இவற்கு எனத் தி  உளத்  எண்ணம்
 ஒன்றினார் அஃ  உணர்ந்ததால் உ த்திர உலகம்.  29
  
1992 ேகா  மாமதிக் கட ளார் கு ச்சுடர் பரப்பி 
 நீ  ஒர் இடத்  உதித்  என மின் மினி நிகர்த்  
 வா  வான் இ  சுடர் ஒளி ம ங்க வான் இழிந்
 ேத னார்க்கு அாியான் உைற சிவ ரம் ேதான்ற.  30
  
1993 ஆண்ட நாயகன் நந்திைய அைழத்  எமக்கு அன்
 மாண்ட காதலான் வரகுண வ தி நம் உலகம்
 காண்டல் ேவண் னான் காட்  எனக் க ைணயால் ஏவல்
 ண்ட ேவத்திரப் பைடயினான் ெதா தனன் ேபாந்தன்.  31
  
1994 வ தியால் எனப் பணிந்  எ  வரகுணன் ெகா  ேபாய்க்
 க தி ஆயிரம் ெபயர் உைட கட ளன் கத்ேதான்
 சு தி ஆதி ஈ  அளப்ப ம் ெசாயம் பிரகாசப் 
 பாிதி ஆள் சிவ ரம் இ  பார் எனப் பணித்தான்.  32
  
1995 க ப் ம் கமழ் ளர் பசும் கால்களால் உைத உண்
 அ ப்பினம் சிைதந்  ஆயிரப் பத்தி ேயாசைன ேபாய் 
 ம க் கமழ்ந்   ஆயிரம் வால் இதழ்க் கமலம்
 இ க்கும் ஒைடகள் ைட ெதா ம் த விய ஆ ம்.  33
  
1996 வரம்பின் மாதரார் ம ரவாய் திறந்  ேதன் வாக்கும்
 நரம்பின் ஏழ் இைச யாழ் இைச நைக மலர்த் த வின்
 சு ம்பின் ேநாிைச நாரத ம்  இைசக்கும்
 இ ம்  நீர் ெம கு ஆக்கிய இன்னிைச எங்கும்.  34
  
1997 அ த வாவி ம் ெபான் மலர் அம் யத் தட ம்
 கு தவாய் அரமாதர் ஆம் குயில் இனம் பயி ம் 
 நிமிர வாள் வி  மரகத ெந ய ைபம் கா ம் 
 திமிர மாசறக் க விய ேதவர் வாழ் பத ம்.  35
  



1998 அலங்கு பால் கடல் ேபால் றத்  அ தநீர் அக ம்
 ெபாலம் ெசய் ஞாயில் சூழ் ாிைச ம் ெபான் ெசய் ேகா ர ம் 
 நலம் ெகாள்  இயல் விதி ம் நவ மணி குயின்ற
 லங்கு மாளிைகப் பந்தி ம் சூளிைக நிைர ம்.  36
  
1999 ஐம் லங்க ம் ைவக ம் வி ந்ததா வ ந்த
 ெவம்  நால் வைக உண் ம் ைண ம் சாந் ம் 
 ெசம் ெபான் ஆர ம் ஆட ன் ெசல்வ ம் ெதய்வப்
 ைபம் ெபான் ேமகைல ஓவியப் பாைவ ஒப்பா ம்.  37
  
2000 படர்ந்த வார் சைட உ த்திரர் பைணத்  இ  மாந்த
 வடம் ெகாள் ண் ைல உ த்திர மகளிெரா  அம ம்
 இடம் ெகாள் மாளிைகப் பந்தி ம் இகல்விைள ன்பம்
 கடந்த ெசல்வ ம் கவைல இல் ேபாக ம் காட் .  38
  
2001 ண்டக ஆசனன் பதம் இ  லகு அளந்த 
 தண் ழாயவன் ரம் இ  தனி தல் வ வம்
 ெகாண்   சால் உ த்திரர் ேகாப்பதி இன்ன 
 எண் திசா கம் காவலர் உைற விடம் இைவ காண்.  39
  
2002 ல ம் ன் னல் ஆ  நீ  ஆ  நம் னிதன்
 இலகும் ஆலயம் வினக்கி நம் தன் பணி இயற்றி 
 மலர் ெகாய்  ஆய்ந்தனர் ெதா த்  அரன் கழ் ெசவி ம த்  இவ்
 உலக வாணராய்ப் ேபாகம் உற்  உைறகு நர் இவர்காண்.  40
  
2003 யர் ஆகி ஐஞ் சுத்தி ெசய்  அகம் றம் இரண் ன்
 ேநயராய் விதி ெநறியின் நான் கமன் ஈர் எட்டால்
 காயம் வாய் மனம் ஒ ைமயால் அர்ச்சித் க் கட ள்
 நாயன் அர கு உைறபதம் நண்ணினார் இவர் காண்.  41
  
2004 கிளர்ந்த கா னால் அங்கிைய நிமிர்த்  ேமல் கிைடத்
 வளர்ந்த பிங்கைல இைட ந  வழி உகு மதியின்
 விைளந்த இன் அ  உண்  நம் விைடயவன் வ வம்
 குளம்தனில் குறித்  அவன் உ க் ெகாண்டவர் இவர் காண்.  42
  
2005 க்கண் நாயகன் ெபா ட்  என ேவள்விகள் த் த்
 ெதாக்க ேவதியர் இவர் னல் சாைல இத் ெதாடக்கத் 
 தக்க ேபர் அறம் கழ் பயன் தைம நன்கு மதிக்கும்
 ெபாக்க மாறிய நிராைசயால் ாிந்தவர் இவர் காண்.  43
  
2006 மைறயின் ஆற்றினார் தந்திர மரபினான் ெமய்யின்
 நிைற ம் நீற்றினர் நிராமயன் இ ந்த ஐந்  எ த் ம்
 அைற ம் நாவினர் பத்தராய் அரன் கழ் ேகட்கும்



 ைறயினால் இவர் விைன வ  க்கினார் கண்டாய்.  44
  
2007 மைறகளின் சத உ த்திர மந்திரம் நவின்ேறார்
 நிைற ெகாள் கண் ைக நீ  அணி நீரர் யாேர ம் 
 குறி குணம் குலன் குறித்திடா  அன்பைரச் சிவன் என்
 அறி ம் அன்பினால் பிறவி ேவர் அ த்தவர் இவர் காண்.  45
  
2008 ஆன் அஞ்சு ஆ ய பரம் சுடர் இைற சிவஞான
 தானம் ெசய்தவர் த ப்பணம் ெசய்தவர் சாம
 கானம் ெசய்தவற்கு ஆலயம் கண்  தாபித்ேதார்
 ஊனம் ேசர் பிறப்  அ த்  வாழ் உத்தமர் இவர்காண்.  46
  
2009 சிவைன அர்ச்சைன ெசய்பவர்க்கு இைசவன ெசய்ேதார்
 அவன் எனக் குறித்  அ யைரப் ைச ெசய்  ஆ
 சுைவய இன் அ  அ த்திேனார் ெதாண்டர் தம் பணிேய 
 தவம் எனப் ாிந்  உயர்ச்சிையச் சார்ந்தவர் இவர்காண்.  47
  
2010 ஆதி சுந்தரக் கட க்கு ஆலயம் பிற ம்
 நீதியால் அ ச்சைன பிற பணிக ம் நிரப்பிப் 
 தி சாதன வழி நிலம் ரந்  இவண் அைடந்த
 ேகா  இலாத நின் கு வழிக் ெகாற்றவர் இவர்காண்.  48
  
2011 என்  ேவத்திரம் ெகா  குறித்  எம் இைற நந்தி
 ெகான்ைற ேவணியன் அ யர் தம் குழாத்திைனத் ேதற்றி
 நின்  ழ்ந்  ழ்ந்  அஞ்ச  கிழ்த்திட ெநறிேய
 ெசன்  வானவர் நாயகன் தி  ன்  வி த்தான்.  49
  
2012 மைறகள் ஆகமம் வ  எ த்  இ  ைட வாழ்த்த
 நைற ெகாள் யாழ் தழீஇத் ம்  நாரதர் பாட
 அைற ெகாள் வண்  இமிர் ெகாம்பாின் அரம்ைபயர் ஆடக்
 குைறெகாள் வானவர் பதம் கிைடயா  இைற ெகாள்ள.  50
  
2013 மதங்க விழ்க்கும் ஆல் வைர க ைமந்த ம் சூரன்
 கதங்கவிழ்த்த ேவல் கந்த ம் க தலன் ேவள்வி
 விதங்க விழ்த்த வாள் ர ம் ெவயின் த்தார் ேதன்
 பதங்க விழ்ப்ப ழ்ந்  ஏயின பணி வழி நிற்ப.  51
  
2014 ங்கு தாைனைய ஒ க்கி வாய் ைணக் கரம் ெபாத்தி
 ஓங்கு மால் அயன் தம் குைற ஒ ங்கி நின்  உைரப்ப
 வாங்குவான் சிைல இந்திரன் தல் திைச வாணர்
 தாங்கள் தாம் ாி காாியக் குைற நின்  சாற்ற.  52
  
2015 எ விேனா  தண்  ஏந்தி வாய் ெமன்  எயி  அ க்கிக்
 கு  பாாிடத் தைலவ ம் ேகா  கூற்  ஒ ங்கி



 வி ம ழ்கி ெமய் பனித்திட விதிர்க்கும் க்கு மிக்
 க ள் ஏந்திய கணத்தவர் கைட ெதா ம் காப்ப.  53
  
2016 சித்தர் வானவர் தானவர் சாரணர் திணி ேதாள்
 ைவத்த யாழினர் கின்னரர் மாதவர் இயக்கர்
 ைபத்த பாாிடர் கா டர் பாதல வாணர்  
சுத்த ேயாகியர் தல் கணத் ெதாைக எலாம் பரவ.  54
  
2017 இனி வ ம் பிறப்  அ த்  எைமக் காத்தியால் எனத் தம் 
 கனி அ ம்பிய அன்  எ  க ைண ஆர் அ ைதப் 
 பனி வ ம் தடம் கண்களால் ப கி ெமய் பனிப்ப
 னிவர் சங்கர சிவ சிவ என ைற ழங்க.  55
  
2018 வரம் தவாதன யாவர்க்கும் வரன் ைற வழங்கி
 ந்தவா நைக மைலக் ெகா  கிழ் நைக அ ம்பத்
 தி ந்த ஆயிரம் கதிர் வி  சிங்க ெமல் அைணேமல்
 இ ந்த நாயகன் இ க்ைக கண்  இைறஞ்சினான் இைறவன்.  56
  
2019 உைரக ம் த மாற ெமய் உேராம ம் சி ர்ப்பக் 
 கைர இறந்த இன்ன ள் ெப ம் கட ல் அன்  எ ம்
 திைர இறந்தவா  ஈர்த்திட மிதந்  ேபாய்ச் ெசப்பின்
 வைர இறந்த ஆனந்த வார் அ ைத வாய் ம த்தான்.  57
  
2020 தன் லன்க ம் கரண ம் தன்னேவ ஆக்கி
 அன்  உடம்  ெகாண்  அவன் எதிர் அ ள் சிவ ேலாகம்
 பின்  பண்  ேபால் ம ைரயாப் பிராட் ம் தா ம்
 ன்  இ ந்தவா  இ ந்தனன் சுந்தர ர்த்தி.  58
  
2021 ேவந்தர் ேசகரன் வரகுணன் விண் இழி ேகாயில்
 ஏந்தல் ேசவ  இைறஞ்சி நின்  இைற அ ள் ெப ைம
 ஆய்ந்த வா  தன் அகம் க இன்ப ேமா  அன்
 ேதாய்ந்  ஆைரயர் ம்ப நாக் குழறிடத் திப்பான்.  59
  
2022 நாயிேனன் தன்ைன ந க்கும் பழி அகற்றித்
 தாயின் ேநர் ஆகித் தைல அளித்தாய் தாள் சரணம்
 ேசயிேனன் காணச் சிவேலாகம் காட் ப் பின்
 ேகாயில் ேநர் நின்ற அ ள் குன்ெற நின் தாள் சரணம்.  60
  
2023 மாழ் ஆழ்ந்  ெசய் ம் விைன வழி ேபாய் வல் நரகில்
 ஆழா அ யேனற்கு அன்  தந்தாய் தாள் சரணம் 
 ஏழ் ஆகி நான்கு வைகயாய் எ பிறப் ம்
 பாழாக என்ைனப் பணி ெகாண்டாய் தாள் சரணம்.  61
  



2024 ெவம்கண் பழியின் விைனேயைன ேவ  ஆக்கித்
 திங்கள் குலக் களங்கம் தீர்த்தாய் நின் தாள் சரணம் 
 அம் கண் சிவ ரம் உண்  அன் ைடயார்க்கு என்பைத இன்
 எங்கட்குக் காட்  இைசவித்தாய் தாள் சரணம்.  61
  
2025 என்ன ஏத்தி இன் அ ண் கத்  ஈ  இலா அன்பால்
 பின்னர் ேவ  பல் ைச ம் பிறக்கு வித்  இ ந்தான்
 மன்னர் ஏ  அைடயார்க்கு ஒ  மடங்கேல அடல் ேவல்
 ெதன்னர் ஏ  எனத் ேதான்றிய வர குண ேதவன்.  62
  
2026 என்ற ெதன் மைல னிவைன இ கள் ேநாக்கி
 அன்  வாசவன் பழி காி சாபம் அந்தணைனக்
 ெகான்  தாெயா ம் கூ ய ெகா விைன தலாத்
 ன்  பாவ ம் ம ைரயில் ெதாைலத்தனன் அன்ேறா.  63
  
2027 பரமன் எண் குணன் பசுபதி வரகுணன் பற் ம் 
 பிரம வன் பழி இைட ம  இைட விட் ப் ெபயர 
 வரம் அளித்தவா  என்ைனெகால் வள்ளேல இதைனத் 
 திரம் உறப் கல் எமக்கு என னிவர் ேகான் ெசப் ம்.  64
  
2028 த நாயகன் சுந்தரன் ண்ணிய ர்த்தி
 ஆதலால் அன்ன தலத்  உைற அ யவர் அஞ்சிப்
 பாதகம் ெசயா  ஒ கு உ உம் ப  நிைனந்  இைனய 
 தீ  உ உம் பழிதைன இைட ம தினில் தீர்த்தான்.  65
  
2029 என்ற அகத்திய னி இைற இைற ெகா த்  இயம்ப
 நன்  எனச் சிரம் பணித்  ெமய்ஞ் ஞான ஆனந்தம்
 ன்றி நற்றவர் சுந்தரச் ேசாதி ேசவ க் கீழ்
 ஒன்  அற் த ஆனந்த உததி ள் குளித்தார்.  66
  
2030 அன்ன தனித் ெதால் ம ைர அன்  ெதா த்  இன்  எல்ைல 
 தன் அைனய  ஆகிய தலங்கள் சிகாமணி ஆகிப்
 ெபான் நகாின் வளம் சிறந்   உலகில் சிவேலாகம்
 என்ன இைச படப் ெபா ந்த  ஏழ் இரண்  வனத் ம்.  67
  
உலவாக்ேகாட்ைட அ ளிய படலம் சுபம் ------
--------------  
 

41. விறகு விற்ற படலம் (2031 - 2100 ) 
 
2031 ெந யவன் பிரமன் ேதட நீண்டவன் ெதன்னற்கு ஏழின்
 ய  ஆம் சிவ ேலாகத்ைதக் காட் ய ைற ஈ  ஐயன்
 ப மிைச நடந்  பா ப் பாணன் தன் விறகு ஆளாகி



 அ ைம என்  அ ைம ெகாண்ட அ ள் திறம் எ த் ச் ெசால்வாம்.  1
  
2032 மன்றல் அம் ெதாியல் மார்பன் வரகுணன் ெசங்ேகால் ஓச்சிப்
 ெபான் தலம் காவலானில் ெபா ம் நாள் ஏமநாதன்
 என்  ஒ  விறல் யாழ்ப் பாணன் வட லத்  இ ந் ம் ேபாந்
 ெவன்றி ெகாள் வி திேனா ம் விஞ்ைச சூழ் ம ைர சார்ந்தான்.  2
  
2033 ழியர் ெப மான் ேகாயில் குந்  ேவத்  அைவயத்  எய்திச் 
 சூழி மால் யாைன யாைனத் ெதா  பல் கழ் ெகாண்டா  
 ஏழ் இைச மழைல ைண இடந்தழீ இச் சு தி கூட்
 வாழியின் இைசத்ேதன் மன்னன் அ ம் ெசவி வழியப் ெபய்தான்.  3
  
2034 ைக உைடத்  அவிழ்ந்த மாைல த்தைல ளக்கித் சு 
 பகல் அவிர் மணிப் ண் நல்கிப் பல் உணாக் க வி நல்கி
 அகன் மைன ேவ  காட்  அரசர் ேகான் வாிைச ெசய்ய
 இகல் அ  களிப்பிேனா  இைச வல்லான் இல் ல் க்கான்.  4
  
2035 மீனவன் வாிைச ெபற்ற ெச க்கி ம் வி தினா ம் 
 மான ேமல் ெகாண்  தன்ேனா  இன்னிைச பாடவல்ல 
 தான யாழ்ப் லவர் ேவ  இங்கு இல் எனத் த க்கும் ெசய்தி
 ேகான் அறிந்  உைழயர்க் கூவி பத்திரற் ெகாணர்திர் என்றான்.  5
  
2036 உைழயரால் வி க்கப் பட்ட பத்திரன் உவாிெவன்ேறான் 
 கழல் பணிந்  அ கு நிற்பக் ெகௗாியன் ேநாக்கிப் பாணி 
 பழகு இைச வல்லாேனா ம் பா தி ெகால்ேலா என்ன
 மழைல யாழ் இடம் ேதாள் இட்ட பாணர் ேகான் வணங்கிச் ெசால்வான்.  6
  
2037 ெதன்னவர் ெப ம யான் உன் தி  உள வல ம் கூடல்
 ன்னவன் அ ம் ஊட் ம் யற்ச்சியான் யன் பா
 அன்னவன் வி  வாங்கி அவைன  அழிப்பன் என்றான்
 மன்னவன் நாைளப் பா  ேபா என வைரந்  ெசான்னான்.  7
  
2038 இல் கண்ேண இைசவல்லா ேபாய் இ ந் ழி அைனயான் பாங்கர்
 கற்கும் பாண் மக்கள் மல்ல ஆவணம் கவைல மன்றம்
 ெபான் குன்றம் அைனய மாட ம கு எங்கும் ேபாகிப் ேபாகிச்
 ெசால் குன்றா வைகயால் பா த் திாிந்தனர்  ேதான்ற.  8
  
2039 இவ் விைச ேகட்  நன்  என்  அதிசயித்  இைச வல்லான்பால்
 வவ்விைச ைமந்தர் பா ம் வண்ணம் ஈ  என்ைன ெகட்ேடன்
 அவ்விைச வல்லான் பா ம் ைற எற்ேறா அவைன நாைளச்
 ெசவ்விைச பா  ெவல்வ  எவன் எனத் திவ க் ேகாலான்.  9
  
2040 ைம அணி மிடற்றினாைன ம ைர நாயகைன வந்தித்
 ஐயேன அ ேயற்கு இன்  உன் அ ள் ைண ெசய்யல் ேவண் ம்



 ெமய்யேன என்  ேபாற்றி ேவண்  ெகாண்டன்  ேதாய்ந்த
 ெபாய்ய  மனத்தான் இல்லாம் க்கு இனி  இ ந்தான் இப்பால்.  10
  
2041 வ த்தன் ஆகி வந்  இரந்தவன் இைசப் பைக மாற்ற
 வி த்தன் ஆம் விறகு ஆள் என விண் இழி விமானத்
 ஒ த்தனான் அறி  ஆகிய உண்ைம ஆனந்தத்
 தி த்தனார் தம  இச்ைசயால் தி  உ க் ெகாள்வார்.  11
  
2042 அ க்கு ழ்கிய சிதர் அைசத்  அவிர் சைட அ தம்
 ஒ க்கு வான்மதி வாங்கிேய ெச கிய  ஒப்ப
 ம க்கு கனல் ெவள் வாய்க் குயம் வலம் படச் ெச கி
 இ க்கு ேதய் ெச ப்  அ மைற கடந்தான் ஏற்றி.  12
  
2043 பைழய ேதார் ெபால்லாம் ெபாத்திய பத்தர் யாழ்க்ேகான் ேதாள்
 உைழய தாகி விட்  எ த்தைலத்  ஊசல் ஆ ய ஒண்
 குைழய காதினில் களவிணர்க் குறிய காய் க்கித்
 தைழ ம் வார்சிைக சாிந்திடச் சுைம அைட தாங்கி.  13
  
2044 தறிந்த இந்தனம் தினந்ேதா ம் தாங்கி நீள் பங்கி
 பறிந்  ேதய்ந்  அ ந்திய தைல உைடயராய்ப் பாிந்
 மறிந்த கங்ைக ம் பங்கு உைற மங்ைக ம் காணா
 ெதறிந்த இந்தனச் சுைம தி  யின் ேமல் ஏற்றி.  14
  
2045 என்  ேதான்றி ஊன் இன்றிேய இைளத்த யாக்ைகயராய்
 அன்  ேதான்றிேய கண்டவர் அகம் கனிந்  இரங்க
 வன்  ேதான்றிய மன ெமாழி கடந்த தாள் மலர் பார்
 ன்  ேதான்றிய தவத்தினாள் மிைசச் சூட.  15
  
2046 தி கத்  ேவர் அ ம்ப வாய் குவித்  ஒ  ெசய்ய
 வ வர் கல் சுைம தாங்கி ேமல் சார்த்  வார் ம  நீர்
 ப குவார் எ ப்பார் தைல ெவம்ைம ேவர்பறிய
 இ ைக யால க் க  எ த்  ஏந்தி ஊர் குவார்.  16
  
2047 நடந்  ெகாள் நர்க்கு அறவிைல பகர்ந்  நான் மாடம்
 மிைடந்த தி ம் கவைல ம் க்க  மிைடந்
 ெதாடர்ந்த ேவத ம் பிரமன் மால் சூழ்ச்சி ம் பக ம்
 கடந்  ேபாகி அவ் இைச வலான் கைடத் தைலச் ெசல்வார்.  17
  
2048 வர  ேநர்ந்  அைழப்பவர் என ஆம்பல் வாய் மலர
 இர  கான்  ெவண்மதி நைகத்  எழ உயிர்த் ைணவன்
 பிாி  ேநாக்கினார் எனக் கணீர் பில்கு தாமைரயின்
 நிைரகள் கூம்பிடக் கதிரவன் குட கடல் நீந்த.  18
  



2049 பறைவ வாய் அைடத்  அ கு அைண பார்ப் ெபா ம் ெபைடையச்
 சிறகரால் அைணத்  இ ம் ெபாழில் குடம் ைப ள் ெசறிய
 நறவவாய்ப் ெபைட உண்ட ேதன் நக்கி வண்  ஓைடப்
 ெபாைறெகாள் தாமைரப் பள்ளி ள் குந்  கண் ப க்க.  19
  
2050 ல் என் நீள் நிைலக் குரங்கினம் ெபா ம்பர் க்கு உறங்க
 ல்ைல யாய் மகா உய்த்தரக் கன்  உள்ளி ந்திக்
 ெகால்ைல அன் நிைர மைன ெதா ம் கு கிடச் சி ன்
 கல்வி மாணவச் சிறார் பயில் கணக்கு ஒ  அடங்க.  20
  
2051 ைனந்த வாழ் கடல் க ம் படாம் உடம்  எலாம் ேபார்த்
 வைனந்த ண் ைல நிலமகள் யில்வ  மானக்
 கைனந்த கார் இ ண் ெமல் எனக் கவிதரப் பிாிவால்
 இைனந்த காதலர் ெநஞ்சில் ேவள் எாிகைண நாட்ட.  21
  
2052 திங்கள் வாள் தல் யல் கைறத் திலக ம் சிவந்த
 மங்குல் ஆைட ம் மயங்கு இ ள் ஓதி ம் வான்மீன்
 ெபாங்கும் ஆர ம் ெபா ந்  தன் ெகாண்கைனப் ெபா ப்பன்
 மங்ைக ேத  வந்தாள் என வந்த  மாைல.  22
  
2053 எ த்த இந்தனம் ஒ றத்  இறக்கி இட்  ஊன்றி
 அ த்த வன் றம் திண்ைண மீ  அமர்ந்  இைளப் பாறித்
 ெதா த்த இன்னிைச சிறி  எழீப் பா னார் சு தி
 ம த்தி யார் அவன் பா வான் என்  இைச வல்லான்.  23
  
2054 வண்  அைற ெகான்ைறயான் ன் வந்  நீ யாைர என்றான் 
 பண் த  விபஞ்சி பாணபத்திரன் அ ைம என்றான்
 ண்டக மலேரான் மாேயான் ரந்தரன் தல் மற்ற ஏைன
 அண்ட ம் தன் குற்ேறவல் அ ைமயாக் ெகாண்ட அம்மான்.  24
  
2055 கனி இைசக் கிழவன் தன் கீழ்க் கற்பவர் அேனகர் தம் ள் 
 நனி இைசக் கிழைம ேவட்  நா ம் அவ் விைனஞன் ஆேனன் 
 தனி இைசக் கிழவன் ேநாக்கித் தைல எலாம் ஒ ங்க த்தாய்
 இனியிைசக் கிழைமக்கு ஆகாய் என்  எைனத் தள்ளி விட்டான்.  25
  
2056 ெவவ் விறகு எறிந்  கட்  விைல பகர்ந்ேத ம் ஐய
 இவ்வயி  ஓம் ேகன் இத் ெதாழில் ண்ேடன் என்ன
 ைநவளம் ெதாிந்த ஏம நாத ம் விறகு மள்ளா
 அவ்விைச ஒ கால் இன் ம் பா  என ஐயன் பா ம்.  26
  
2057 குண்  நீர் வறந்திட்  அன்ன ெந ம் ெகா க் கு ங்காய்ப் பத்தர்த்
 தண்  நீள் நிறத்த நல் யாழ் இடம் தழீஇ ெதறித் த் தாக்கிக்
 கண்  ஆடகம் திாித் க் ெகௗவிய திவ விற் பாவ



 விண்  ேதன் ஒ  கிற்  என்ன விக்கி ெமன் சு தி கூட் .  27
  
2058 விைச ெயா  தானம் ேதா ம் விரல் நடந்  ஊசல் ஆட
 இைச தல் ஏழில் பல் ேவ  இன்னிைச எ ம் சாதாாி
 அைச ேயா  திப் ேபாக்கு கியல் அராகம் யார்க்கும்
 நைசத  நரம்  கண்ட ஒற் ைம நயம் ெகாண்  ஆர்ப்ப.  28
  
2059 வயிற  குழிய வாங்கல் அ கம் காட்டல் வாங்கும்
 ெசயிர் அ  வம் ஏறல் சிரம் ந க்கு உறல் கண் ஆடல் 
 பயிர் அ  மிட  ங்கல் ைபெயன வாய் அங்காத்தல்
 எயி  அ  காட்டல் இன்ன உடல் ெதாழில் குற்றம் என்ப.  29
  
2060 ெவள்ைள காகுளி கீேழாைச ெவ  குரல் நாசி இன்ன
 எள்ளிய எழா ன் குற்றம் எறிந்  நின்  இரட்டல் எல்ைல
 தள்ளிய கழி ேபாக்கு ஓைச இைழத்தன் ெநட்  உயிர்ப் த் தள்ளித்
 ள்ளல் என்  இன்ன பாடல் ெதாழில் குற்றம் பிற ம் தீர்ந்ேத.  30
  
2061 எ  சித்திரம் ேபால் மன்னி இ ம் எ ம் அ வி ஓைத
 ழ  ஒ  கஞ்சம் நாதம் வலம் ாி ர ம் ஓைச
 ெகா திைச வண் ன்  ஆாி என குண ம் ேவரல்
 வி ம் இைல சிரன் மீன் ேமல் ழ் ழ்ச்சி ேபால் பாடல் பண் ம்.  31
  
2062 ெபா ந்த மந்தரத் திேனா  மத்தி மந்தாரம் ேபாக்கித்
 தி ந்திய ள்ளல் ங்கல் ெம வ  சிறப்பச் ெசய்
 ம ந்தன ெசய் ள் ஓைச இைச ஓைச வழாமல் யார்க்கும்
 வி ந்  எனச் ெசவியின் மாந்தப் பா னார் ேவத கீதர்.  32
  
2063 விைரசார் மலேரான் அறியா விகிர்தன்
 அரசாய் ம ைர அமர்ந்தான் என்ேன
 அரசாய் ம ைர அமர்ந்தான் அவன் என் 
 ைர சார் மன ம் குந்தான் என்ேன.  33
  
2064 பாடல் மைற ம் ெதௗ¤யாப் பரமன்
 கூடல் ேகாயில் ெகாண்டான் என்ேன
 கூடல் ேபாலக் ெகா  ஏனக ம்
 ஆடல் அரங்கா அமர்ந்தான் என்ேன.  34
  
2065 நீல வண்ணன் ேதறா நிமலன் 
 ஆல வாயில் அமர்ந்தான் என்ேன 
 ஆல வாயான் அலாில் வாசம் 
 ேபால் என் உள ம் குந்தான் என்ேன.  35
  
2066 பாணர் தம்பிராைனக் காப்பான் ப ந்ேதா  நிழல் ேபாக்கு என்ன 



 யாழ் நரம்பிைச பின் ெசல்ல இைசத்த இன்னிைசத் ேதன் அண்ட
 வாணர்தம் ெசவிக்கால் ஓ  மயிர்த் ைன வழியத் ேதக்கி
 யாணாின் அ த யாக்ைக இைச மயம் ஆக்கிற்  அன்ேற.  36
  
2067 த க்க ம் ச யா ந்நீர்ச் சலதி ம் க யா நீண்ட
 ெபா ப்பிழி அ விக் கா ம் நதிக ம் ரண்  ள்ளா
 அ ள் கடல் விைலத்த கீத இன்னிைச அ தம் மாந்தி
 ம ள் ெகட அறிவன் திட்  ைவத்த சித்திரேம ஒத்த.  37
  
2068 ைண ைக வ க்கிச் ேசார்வார் சிலர் சிலர் விரல் நடாத் ம்
 யாணர் அம்  எழ ம் கண்டத்  எழா ம் ேவ  ஆக ேவர்ப்பர்
 நாண ேமா  உவைக தள்ள நாத்தைல ந ங்கித் தங்கள்
 மாண் இைழ அவர் ேமல் ழ் வார் விஞ்ைசயர் மயங்கிச் சில்ேலார்.  38
  
2069 ேபா  உளான் பரமன் பாதப் ேபா  உளான் ஆனான் ேவைல 
 மீ  உளான் பரமானந்த ேவைல மீ  உள்ளான் ஆனான் 
 தா  உளாங் கமலக் கண்ேபால் சதமகன் உடலம் எல்லாம் 
 கா  உளான் அல்ேலன் என்றான் கண் உளான் கானம் ேகட் .  39
  
2070 னிவ ம் தவத்தர் ஆதி த்தர் மாசித்தர் அன்பன் 
 னி வ ம் பழங்கண் தீர்ப்பான் சுந்தரத் ேதான்றல் கீதம்
 கனிவ ம் க ைண என் ம் கட ல் அன்  என் ம் ஆற்றில் 
 பனி வ ம் கண்ணீர் ெவள்ளம் பாய்ந்திட இன்பத்  ஆழ்ந்தார்.  40
  
2071 ஊதி ேவ  ஒ ங்கித் ன்ப உவாி ள் குளித்தார் தம்மில்
 கூ ேவ  அற்ற இன்பக் குளிர் கடல் ெவள்ளத்  ஆழ்ந்தார் 
 நா  ேவ  இைடப் பிாிந்தார் ேமல் மனம் நடாத்தி ேமனி 
 வா  ேவள் அைலப்பச் ேசார்ந்  மம்மர் ேநாய் உழந்தார் மண்ேணார்.  41
  
2072 ைபத் தைல விடவாய் நகம் பல் ெபாறி மஞ்ைஞ நால்வாய்
 மத்தமான் அாிமான் ல்வாய் வல் ய ம ட்ைக எய்தித்
 தத்தமா  அறியாவாகி தைலத்தைல மயங்கிச் ேசார
 இத்தைக மா ம் ள் ம் இைச வைலப் பட்ட அம்ம.  42
  
2073 வன்தைர கிழிய ழ்ேபாய் வான் சிைன காிந்  நின்ற
 ஒன்றறி மரங்கள் எல்லாம் ெசவி அறி உைடய ஆகி
 ெமன்தளிர் ஈன்  ேபா  விாிந்  கண் நீ ம் ேசார
 நன்  அறி மாந்தர் ேபால நைக கம் மலர்ந்த மாேதா.  43
  
2074 வாழிய உலகின் வாேனார் மனிதர் ள் விலங்கு மற் ம்
 ஆழிய கரணம் எல்லாம் அைச  அற அடங்க ஐயன் 
 ஏழ் இைச மயேம ஆகி இ ந்தன உணர்ந்ேதார் உள்ளம்
 ஊழியில் ஒ வன் தாள் க்கு ஒ ங்கிய தன்ைம ஒத்த.  44
  



2075 கண் நிைற தேலான் சாம கண்டத்தின் எ ந்த ல்ைலப் 
 பண் நிைற ேதவ கீதம் சரா சர உயி ம் பா ம்
 விண் நிைற திைசகள் எட் ம் வி ங்கித் தன் மயேம ஆக்கி 
 உள் நிைற உயி ம் ெமய் ம் உ க்கிய இைச வல்லாைன.  45
  
2076 சிந்ைத ேதா ம் ஐம் ெபாறிக ம் ெசவிகளாப் லன்கள்
 ஐந் ம் ஓைசயா இைசவலான் இ ந்தனன் ஆகப் 
 பந்த நான்மைற நாவினால் பத்திரன் ஆளாய்
 வந்  பா னார் இந்தனச் சுைமெயா  மைறந்தார்.  46
  
2077 யான் அறிந்த சாதாாி அன்  இம்ப ள் இதைன 
 நான் அறிந்த  என்  ஒ வ ம் நவின்றிலர் ேதவ 
 கான மீ  அவற்கு உணர்த்திேனான் கட ேள அன்றி
 ஏைன மா டர் வல்லேரா இ  வியப்  என்னா.  47
  
2078 இ க்கி விட்ட இக் கிழமகன் இைச இேதல் அந்த
 வ க்கு இல் பத்திரன் பாதல் எற்ேறா என மதியா
 அ க்கம் உற்  எ ந்  இைசவலான் அ த்த தன் பண்டர்
 கு க்க ம் குைல குைலந்திட இ ள் வழிக் ெகாண்டான்.  48
  
2079 மடக்கு பல் கைலக் ேபைழ ம் அணிக்கலம் பிற ம்
 அடக்கும் ேபைழ ம் க வியாழ்க் ேகா ம் ஆங்ேக ஆங்ேக
 கிடக்க மான ம் அச்ச ம் கிளர்ந்  ன் ஈர்த்
 நடக்க உத்தர திைசக்கேண நா னான் நடந்தான்.  49
  
2080 சிவிைக ஓர் வழி விற யர் ஓர் வழி ெசல்லக்
 கவிைக ஓர் வழி கற்பவர் ஓர்வழி க கக்
 குவிைக ஏவலர் ஒ வழி கூட நாண் உள்ளத்
 தவிைக ேயா வ ம் ஒ வழி அகன்றிட அகன்றான்.  50
  
2081 அன்  பத்திரன் கனவில் வந்  அடல் ஏற்  அழகர்
 இன்  பத்திர இைசவலான் இைட விறகு ஆளாய்ச்
 ெசன்  பத்திரன் அ ைமயாம் என்  பாண்ெசய்
 ெவன்  பத்திரம் ெசய்  நின் ேவண் ேகாள் என்றார்.  51
  
2082 குஞ்சி நாள் மலர் ெகான்ைறயார் அங்ஙனம் கூ ம்
 ெநஞ்சினான் இைனப் பாிய ெசால் ேகட்ட ம் ெநஞ்சம்
 அஞ்சினான் இ  ெசய்யேவா அ யேனன் மைறகள்
 ெகஞ்சினாைர இன்  இரந்த வா  என்  கண் விழித்தான்.  52
  
2083 கண் மலர்ந்  எ  பத்திரன் கைர இலா உவைக
 உண் மலர்ந்  எ ம் அன்  ெகாண்  ஊக்க ெவம்கதிேரான்
 விண்மலர்ந்  எ  ன்  ேபாய் விசும்  இழி ேகாயில் 



 பண் மலர்ந்த நான் மைறப் ெபா ள் அ த்தலம் பணிந்தான்.  53
  
2084 க ய கானகம் குதேவா கட் ய விறைக
 யில் ஏற்றேவா ண்டகத்தாள்கள் ெநாந்திட வந்
 அ யேனன் ெபா ட்  அடாதெசால் பகரேவா வஞ்சக்
 ெகா யேனன் குைற இரந்தவா விைளந்தேத குற்றம்.  54
  
2085 ெந ய ேனன் தல் வானவர் ெநஞ்ச ம் சு தி
 யன் ஏக ம் கடந்த நின் ண்டகப் பாதம்
 ெச யேனன் ெபா ட்டாக இச் ேசண் நிலம் ேதாய்ந்த
 அ யேனற்கு எளி  ஆயேதா ஐய நின் ெப ைம.  55
  
2086 நாத அந்த ம் கடந்த ெமய்ஞ் ஞான ஆனந்த
 ேபாதம் என்பர் அஃ  இன்  ஒ  டவி மா டமாய்
 ஆதபம் ெதற ெவறிந்த இந்தனம் சுமந்  அ ேயன்
 ேபைத அன்  அள  ஆயேதா ெப ம நின் உ வம்.  56
  
2087 மறிந்த ெதண் திைர கிடந்தவன் உந்தியில் வந்ேதான்
 அறிந்த அன்  அ ம் ெபா ள் வரம்  அகன்  எ விசும் ம்
 ெசறிந்த அண்ட ம் கடந்த  சிறியேனன் ெபா ட்டாத்
 தறிந்த இந்தனம் சுமந்தேதா தம்பிரான் ேய.  57
  
2088 என்ன வந்தைன ெசய்  நின்  ஏத்தி அம் கயல் கண் 
 மின் அமர்ந்த பங்கு ஒ வைன வலம் ெகா  மீண்
 மன்னர் தம்பிரான் ஆகிய வரகுண ேதவன்
 தன்ைன வந்  அ  பணிந்தனன் தந்திாிக் கிழேவான்.  58
  
2089 வந்த ஏழ் இைசத் தைலமகன் வர  அறிந்  அரசன் 
 அந்த ஏழ் இைசக் கிழவைன அைழ என உைழ ேயார் 
 பந்த யாழ் மகன் இ க்ைக ேபாய்ப் பார்த்தனர் காணார்
 சிந்ைத ஆகுலம் அைடந்தவன் ேபானவா ெதாியார்.  59
  
2090 எங்கு உளான் எனத் ேத வார் இவர் எதிர் அயல்வாய்
 அங்கு உளார் சிலர் அறிந்த வா  அைறகுவார் அவன் ேநற்
 இங்கு உளான் விறகு எ த்  ஒ   மகன் இவன் பால்
 ெபாங்கும் ஏழ் இைசப் பத்திரன் அ ைமயாய்ப் ேபாந்தான்.  60
  
2091 பா னான் பின்  பட்ட  ெதாிகிேலம் பானாள்
 ஓ னான் எனக் ேகட்ட ம் ஒற்றர் ேபாய்க் ெகாற்றம்
 சூ னான் அைவ அைடந்தவர் ெசால் ய வாேற
 ஆ னார் வியப்பைடந்  அ மானம் உற்  அரசன்.  61
  
2092 தன் அைடந்த அத் தந்திாித் தைலவைன ேநாக்கி
 என்னவா  அவன் ேபானவா  இங்கு இ ம் ேபான



 பின்ைன யா  நீ ெசய்தைன என இைசப் ெப மான்
 ெதன்னர் ேகான் அ  ெதா  தன் ெசய்திைய ெமாழிவான்.  62
  
2093 ெநன்னல்வாய் அ ேயன் நின  தாள் நிழல் நீங்கிப்
 பின்னல் வார் சைட ெமௗ  எம் பிரான் அ  பணிந்ேதன்
 இன்னலார் குைற இரந்  மீண்  இ க்ைக க்கு இ ந்ேதன்
 கன்னலார் ெமாழி பங்கர் என் கனவில் வந்  அ ளி.  63
  
2094 ஓ  உன் ெபா ட்டாக நாம் விறகு எ த்  உழன்  
 வா  நின் பைகப் றம் கைட வந்  சாதாாி 
 பா  ெவன்  நின் பைகவைனத் ரந்தனம் எனச் ெசால்
 ஆ னார் விழித்ேதன் இ  நிகழ்ந்த  என்  அைறந்தான்.  64
  
2095 ஏவல் ைமந்தர் ேபாய் விளங்கி வந்  இைசத்த ம் ைணக்
 காவலன் கனா நிகழ்ச்சி ம் ஒத்த ல் ைகக்கும் 
  அலங்கலான் இஃ  நம் ெபான் நகர்க் கூடல்
 ேதவர் தம்பிரான் தி  விைளயாட்  எனத் ெதௗ¤ந்தான்.  65
  
2096 இகழ்ந்த கூற்  எறி ேசவ க்கு இைட அறா ேநயம்
 திகழ்ந்த பத்திரன் அன்ைப ம் ேதவைரக் காப்பான்
 அகழ்ந்த ஆழி நஞ்சு உண்டவன் அ ைள ம் வியந்
 கழ்ந்  ேபாய் ம ரா ாிப் னிதைனப் பணியா.  66
  
2097 பத்தர் யாழ் இைசக் கிழவைனப் பைனக்ைக மான் எ த்தில்
 ைவத்  மாட நீள் நகர் வலம் ெசய்வித்  மலர்ந்த
 சித்தம் ஆழ்ந்திட வாிைச கண் மிதப் றச் ெசய்  
 தத்  மான் ெதாைட ேதாினான் தன் மைன குவான்.  67
  
2098 ேதவ ம் தவ னிவ ம் ேதவாில் சிறந்ேதார்
 யாவ ம் தமக்கு ஆத் ெசய இ ப்பவர் இ தாள்
 ேநாவ வந்  உமக்கு ஆட் ெசய்  ம் குைற த்தார்
 அவேரல் உமக்கு அைனவ ம் ஏவலர் அன்ேறா.  68
  
2099 ஆதலால் எனக்கு உைடயார் நீர் உமக்கு நான் அ ேயன்
 ஈதலால் எனக்கும் உமக்குெமா  வழக்கு ேவறிைல நான் 
 ஓதல் ஆவ  ஒர் குைற உள  இன்  ெதாட்  உமக்கு 
 ேவத நாதைனப் பாடேல கடான் என வி த்தான்.  69
  
2100 அரசன் நல்கிய ெவ க்ைக ண் ஆைடகள் பிற ம் 
 பரசு நாவலர் மாணவர் யாவர்க்கும் பகிர்ந்
 வாிைசயால் இைசக் கிைளெயா  மைனயில் வந்  எய்திக் 
 கைர ெசயா மகிழ் சிறந்  இைசக் காவலன் இ ந்தான்.    
விறகு விற்ற படலம் சுபம் ------
---------------------  



 
42. தி கம் ெகா த்த படலம் (2101 - 2130) 

 
2101 ன்னவன் ம ைர ர் தல் இைசவலாைன
 இன்னிைச பா  ெவன்ற  இன் உைர ெசய்ேதம் அந்தத்
 ெதன்னவன் ேசரன் மாேட தி கம் ெகா த் ப் பாணர்
 மன்னவன் தனக்கு ெசம் ெபான் வழங்கிய வழக்கம் ெசால்வாம்.  1
  
2102 இனி மதி எமக்கு ஈ  என்னா யாழ் வல்ேலான் அன்  ெதாட் ப் 
 பனி மதி ம மான் ேகாயில் பாண் இைசக் கிழைம நீத் க்
 குனிமதி மிைலந்த நாதன் ேகாயில் ப்ேபா ம் எய்திக்
 கனிமதி அன்பில் பா ம் கடப்ப  நியமம் ண்டான்.  2
  
2103 இத் ெதாழில் அன்றி ேவ  ெதாழில் இவற்கு இன்ைமயாேல
 பத்திரன் இலம்பா  எய்த ெபா ப்பேரா பழனக் கூடல்
 சித்தெவம் அ கள் ேவந்தன் ெபான்னைறச் ெசல்வம் ெவளவிப்
 பத்தர் யாழ் இடத் ேதாள் ஏந்திப் பா வான் காணைவப்பார்.  3
  
2104 சில ெபாலம் காசு சில் நாள் மணிக்கலன் சில நாள் ெசம்ெபான்
 கைலவைக சில் நாள் அம்ெபான் சாமைரக் காம்  சில் நாள்
 அலர்கதிர் அாிமான் ேசக்ைக ஆடகத்தக  சில் நாள்
 குலமணி வ க்கம் சில் நாள் ெகா த்திடக் ெகாண்  ேபாவான்.  4
  
2105 ைகவ ம் ெபா ைளத் தந்த கள்வ ம் தா ம் அன்றி 
 எவ் எவர் தமக்கும் ேதாற்றா  எாியில் இட்  அழித் ம் சின்னம்
 ெசய்வன ெசய் ம் தன்ைனச் ேசர்ந்தவர் இரந்ேதார் ைகபார்த்
 உய்பவர் பிறர்க்கு மாறா  உதவி உள் கவைல தீர்ப்பான்.  5
  
2106 ைவக ம் ெகா ப்ேபார் பின் நாள் ம த்தனர் ஆகப் ேபாய்ப் ேபாய்க் 
 ைக ெதா  இைறஞ்சி வாளா வ ம் அவன் க யின் ழ்கி 
 உய் வைக ேவ  காணா  ஒக்க ம் ஒக்க வா க்
 ைகயறா  அைடய ேநானா  உறங்கினான் கனவின் எல்ைல.  6
  
2107 சித்த எம் ெப மான் வந்  ெசப் வார் அப்பா நிம்பத்
 ெதாத்தவன் ேகாசம் தன்னில் ம்பி உண் கனியின் ெவளவி
 இத்தனம் இன்  கா ம் ஈந்தனம் எம்பால் அன்
 ைவத்தவன் அறிந்தால் சங்ைக மனத்தன் ஆய் விகற்பம் ெகாள்வான்.  7
  
2108 மயல் அறக் கற் க் காக்கும் மகளிர் ேபால் ற  காக்க
 ய ம் ேயாகாில் உட்காப்  ரசு எறி றம் சூழ் காப் ம் 
 கயல் இலச்சிைன ம் நிற்கக் கவர்ந்த அற் தம் இக் கள்வன்
 உயிர் ெதா ம் ஒளித்  நின்ற ஒ வேனா வறிேயன் என்பான்.  8
  



2109 ேகாமகன் இைனய ெசய்தி அறி ம் ேமல் ேகாசம் காப்ேபார்க்
 கா  தண்ட நின் ேபால் அன்பகத்  எம்ைம ைவத்த 
 ேதம் ம  ேபாந்தின் கண்ணிச் ேசரமான் தனக்கு இப்ேபா  
 நாம் ஒ  டங்கல் தீட்  நல்குவம் ேபாதி என்னா.  9
  
2110 மைறக்கு உைர ெசய்த வாக்கான் 'மதி ம  ாிைச' என் ம்
 சிறப்  இயல் சீர்சால் ெசய் ள் பாசுரம் ெசப்பித் தீட் ப்
 பிைறச் சைடப் ெப மான் நல்கி மைறந்தனன் ெப ம்பாண் ெசல்வன்
 உறக்கம் நீத்  ஆ ப் பா  உவைக மாக் கட ல் ஆழ்ந்தான்.  10
  
2111 வாங்கிய தி கம் மணிப் பட்டாைட இட்
 ஆங்கு இைற அ பணிந்  அகன்  பத்திரன்
 ஓங்கிய ேகாயிைல வலம் ெகாண்  ஒல்ெலன
 நீங்கி ேமல் வைரப் ல ெநறிக் ெகாண்  ஏகுவான்.  11
  
2112 ெகால்ைல ம் குறிஞ்சி ம் ெகாதிக்கும் ெவம் பரல்
 கல்லதர் அத்த ம் கடந்  ள் றப் 
 பல் சுைளக் கனி அ  இடறப் ைபப் ைபய 
 நல் வளம் ெக  மைல நா  நண்ணினான்.  12
  
2113 அைலகடல் ெந ம் கில் அந்த நா  எ ம்
 தைலமகள் தனக்கு வான் தட  குன்  ண்
 ைல என விளங்கின கத்தில் தீட் ய
 திலகேம ஆன  தி  வஞ்ைசக் களம்.  13
  
2114 அறமகள் ஆக்க ம் மலாின் ேமய ெசம்
 நிறமகள் ஆக்க ம் நீதி சான்ற ேபார் 
 மற மகள் ஆக்க ம் வடெசால் ெதன் கைலத்
 திறமகள் ஆக்க ம் சிறந்த  அந்நகர்.  14
  
2115 மண் கழ் அந் நகர் ம கின் மா  ஒ  
 தண் னல் சாைலயில் சார்ந்  உளான் இப்பால்
 விண் கழ் நீதி அவ் ேவந்தற்கு அன்றி இராக்
 கண் ைன த னார் கனவில் ேதான்றினார்.  15
  
2116 ெதன்னவன் ம ைரயில் இ க்கும் சித்தர் யாம் 
 நின் இைட வந் ேள நின்ைனக் கண்  தான் 
 நன் நிதி ேவண்ட நம் ஓைல ெகாண்  நம்
 இன்னிைசப் பாண பத்திரன் இங்கு எய்தினான்.  16
  
2117 மற்  அவற்கு அ நிதி ெகா த்  மன்ன நீ
 ெதற்  என வரவி க என்  சித்தர் தாம்
 ெசாற்றனர் ேபாயினார் சுரக்கும் தண் அளி



 ஒற்ைற ெவண் குைடயினான் உறக்கம் நீங்கினான்.  17
  
2118 கங்குல்வாய் கண்ட அக் கனைவப் ெபண்ைண அம்
 ெதாங்கலான் தமெரா  ெசால் ச் ேசல் கண்ணாள்
 பங்கினாள் தி கம் ெகாணர்ந்த பத்திரன்
 எங்கு உளான் ெகால் எனத் ேதட எண் வான்.  18
  
2119 மற்  அவர் தைமத் ாீஇ வ க இல் ெலனக்
 ெகாற்றவன் ஏவேலார் கு கி மாட ம்
 ெதற்றி ம் நியம ம் மன் ம் ெசன்  ெசன்
 எல்திகழ் மணி நகர் எங்கும் ேத வார்.  19
  
2120 த ம நீர்ப் பந்தாில் இ க்கும் தந்திாி
 வ ம் இைசக் கிழவைனக்கண்  வல்ைல ேபாய்த் 
 தி  மகற்கு உணர்த்தினர் ேசைன ேயா  எழீப்
 ெப மகன் பாணர்தம் பிராைன நண்ணினான்.  20
  
2121 கண்டனன் கிழ்த்த ைகக் கமலம் ெசன்னி ேமல்
 ெகாண்டனன் பா னன் கூத் ம் ஆ னன்
 தண்  என ழ்ந்தனன் பின் தண் நறா
 வண்  என மகிழ்ந்தனன் மன்னர் மன்னேன.  21
  
2122 வாங்கினன் தி கம் மலர்க்கண் ஒற்றினன்
 தாங்கினன் மிைசத் தாமம் ேபால் மகிழ்
 ங்கினன் தடம் கணீர் ளிப்ப ெமய் எல்லாம்
 ங்கினன் ெபா ப்  எழ ேவந்தர் ேவந்தேன.  22
  
2123 மின் அவி ம் ெசம் ெபான் மணி மாடக் கூடல் ேமய  
                    சிவன் யாம் எ தி வி க்கும் மாற்றம்
 நன்னர் கில் எனப் லவர்க்கு உத ம் ேசர நரபாலன்          
                     காண்க தன் ேபால் நம்பால் அன்பன் 
 இன் இைச யாழ்ப் பத்திரன் தன் மாேட ேபாந்தான்          
                       இ நிதியம் ெகா த்  வர வி ப்ப என்னத்
 ெதன்னர் பிரான் தி  கத்தின் ெசய்தி ேநாக்கிச் ேசார்         
                       பிரான் களிப்  எல்ைல ெதாியான் ஆகி.  23
  
2124 ெபான்னின் தளிைக மிைச ைவத் ப் ைழக்ைக மதமான் தைல ஏற்றி
 மன் ம் ெகாைள யாழ்ப் லவைன ன் ைவத் ப் பின்ேன தான் இ ந்
 மின் ம் கதிர் கால் இைணக் கவாி சிப் பல ேவறி யங் க ப்பத்
 ெதன்ெனன் தளியார் இைசத்தார் ஆன் தி மா நகைர வலம் ெசய்யா.  24
  
2125 பஞ்சு தட ம் சீற யார் பல மங்கலம் ெகாண்  எதிர் ேபாத
 மஞ்சு தட  நீள் கு மி மாடாமைனயில் ெகா  ேபாகி
 நஞ்சு தட  மணிகண்டன் அன்பன் தைன நன்னீர் ஆட்



 அஞ்சு தடவி ஓவியம் ெசய்  அைமத்த மணி மண்டபத்  ஏற்றி.  25
  
2126 அம் ெபான் தவிசு இட்  அ ச்சைன ெசய்  ஆ  சுைவயின் அ  அ த்திச்
 ெசம்ெபான் கலைவ ந ம் சாந்தம் தீம்  ஆதி கவாசம்
 ைபம்ெபான் கலத்  ெவள் இைல தீம் ப க்காய் பிற ம் ைற நல்கி
 உம்பர்க்கு இைறவன் தி கத்தில் உய்ப்ப  எனலால் உய்த் ம் என.  26
  
2127 ெசம் ெபான் அைறையத் திறந்  அைழத் க் காட்  இைனய தி  எல்லாம்
 உம்பர் ெப மான் அ யீர் நீர் உைடயீர் கவர்ந்  ெகாள்மின் என
 இம்பர் நிழற் ம் ெவண் குைடயான் இைசப்ப எதிர் தாழ்ந்  இைசக் கிழவன்
 நம்பன் அ க்கு உாியீர் நீர் நல்கிற்  அைம ம் எனக்கு என்ன.  27
  
2128 மன்னன் தான் எண்ணிய ஆற்றால் வழங்க வழங்க ம த்  ம த்
 இன்னல் தி ம் இைசக் கிழவன் இலங்கும் ெபாலம் ண் இ  நிதியம்
 ெபான் அம் சிவிைக காி பாிமான் ெபான் பட்டாைட பல பிற ம்
 தன்ன என் ம் அள  ஆற்றால் தாேன ெகாள்ளத் தார் ேவந்தன்.  28
  
2129 பின்ேன ஏழ் அ  ேசண் ெசன்  ெப ைம சான்ற வாிைசயினால் 
 தன் ேநாிைசயான் தைன வி த்  மீண்டான் ஆகத் தமிழ் ம ைர
 மின்ேனர் சைடயார் இைசத் ெதாண்டன் தா ம் மீண்  ெவயில் விாிக்கும்
 ெபான்ேனர் ெமௗ  நிதிக்கிழவன் ேபால ம ைர நகர் க்கான்.  29
  
2130 வந்  ம ைரப் ெப மாைன வணங்கிக் ெகாணர்ந்த நிதி எல்லாம்
 இந்  ம மான் நகர் உள்ளார் யா ம் அறிய யாவர்க்கும்
 ந்ைத ேவத தல்வர்க்கும் லேவார் தமக்கு ைற நல்கிச் 
 சந்த யாழின் இைசப்பாணர் த மம் அைனயான் ைவகினான்.  30
  
தி கம் ெகா த்த படலம் சுபம் ------
----------------  
 

43. பலைக இட்ட படலம் (2131 -2148 ) 
 
2131 க த் ழாய் கில் ஒ பால் கலந்  அவர் பத்திரற்கு நிதி
 தி ந்  தார் உதியன் இைடத் தி கம் ஈந்  அளித்த இ
 வ ந்தி யாழவன் இைசப்ப மைழ ங்கு நள் இரவில்
 இ ந்  பா  எனப் பலைக இட்ட ம் இனிப்பகர்வாம்.  1
  
2132 ன்  உைடய நாயகைன ப்ேபா ம் குந்  இைறஞ்சி
 இன்  உ ம் ஏழ் இைசக் கிழவன் இ  நிதியம் அ ளிய பின்
 அன்  சிறந்  அைர இர  அைடந்  பணிந்  அடல் விைடயின்
 பின் ற நின்  ஏழ் இைச ம் பா  வ ம் ேப  அைடவான்.  2
  
2133 ெதா ம் தைக அன் ப ம் ேதவர் ெதாகுதிக ம் ெதாழத் திங்கள்
 ெகா ந்  அைலய நதி அைலயக் குனிக்கின்ற தனிக் கட ள்



 ெச ம் தரளச் சிவிைகயின் ேமல் ேதவி தி ப் பள்ளி யைறக்கு
 எ ந்  அ ம் ேபா  பணிந்  ஏத் வான் ஓர் இரவில்.  3
  
2134 இன்னிைச யாழ்ப் ெப ம் பாணன் எவ் இைட  அ த்தா ம் 
 தன் நியம ெநறி ஒ க்கம் தவான் என்ப  உலகு அறியப்
 ெபான் இய ம் சைட ெமௗ ப் ராணர் தி விைள யாட்டால்
 அன்னிைலயில் க ம்ெகாண்  ஆர்த்  எ ந்த திைச எல்லாம்.  4
  
2135 த த்  நிைர ைட பரப்பித் த மாறி திைச மயங்கத்
 த்  விடவாய் அரவம் ேசார்ந்  சு ண்  அைள ஒ ங்க
 இ த்  உ வின் கணம் ைதப்ப இ ள் கான்  சலபதி ன்
 தி வான் வரவி த்த கல் ஏ ம் வைளந்த என.  5
  
2136 க ம் கடைல விசும்  எ த் க் கவிப்ப  என ெவண் தாைர
 ெந ங்கி இ ளின் இ ப் க் ேகான் நிைரத்த என நிறம் க க
 ஒ ங்கு ெசாாிந்  உள் உணரார் உள்ளம் ேபால் உள் றம்
 ம ங் ெகா  கீழ் ேமல் என்  ெதாியாத மயங்கு இ ள்வாய்.  6
  
2137 மா மாாி இைட நைனந்  வ வானம் மாாி தைனப் 
  மாாி என நிைனந்  தி க்ேகாயில் குந்  எய்திக்
 காமாாி தைனப் பணிந்  க ைண மாாியின் நைனந்  
 ேத மாாி ெபாழிவ  எனத் ெதௗ¢ விளி யாழ் வாசிப்பான்.  7
  
2138 விைடக் கட ள் பின்னின்  ைண இடத் ேதாள் கிடத்திப்
 ைடத்  நரம்  எறிந்  மிடற்  ஒ  ேபாக்கிப் ெபாலம் ெகான்ைறச்
 சைடக் கட ள் ெசவி வழிேபாய் அ ள் ைபங் கூழ் தைல எ ப்பத்
 ெதாைடத் தமிழின் இைசப் பாணிச் சுைவ அ த மைடதிறந் .  8
  
2139 நரம்  நைனந்  இைச ம ங்க நைனந்  உடலம் பனிப்ப இைச
 வரம்  ஒ கு விரல் விைறத்  வ  வாங்க மயிர் சி ர்ப்ப
 நிரம்பிய ேச  அ ைதப்ப நின்  நிைற அன்பின் இைசயாய்
 அ ம் தல் ேபால் என்  உ க்கும் அ த இைச பா ம் ஆல்.  9
  
2140 மாதர் நைகயாய் ம ேரசர் உண் ப க்கு எம் மைனவாய் வந்
 காதன் கத்  அ ம்பிக் காட்  என் சிந்ைத கவர்ந்தார் ேபா ம்
 காதன் கத்  அ ம்பக் ைகயற  தீரக் கலப்ேபன் பாதி
 ேபைத உ வாய் இ ந்தார் நாணி விழித்  ஆவி பிைழத்ேதன் ேபா ம்.  10
  
2141 ஒண் தலாய் ெவண் தைல ெகாண்  உண் ப க்கு  
                      நம் மைனயின் ஊேடகூடல் 
 கண் தலார் உள் ஆளக் கானம் இைசத்  என் உள்ளம் 
                      கவர்ந்தார் ேபா ம் 
 கண் தலார் பா  அவி நயம் கண்   



                      ஆகம் கலப்ேபன் பாதி
 ெபண் உ வமாய் இ ந்தார் ெவள்கி விழித்   
                       ஆவி ெபற்ேறன் ேபா ம்.  11
  
2142 ஐயாி உண் கண்ணாய் தி வால வா ைடயார் ஐயம் ெகாள்வான்
 ைமயன் நைக ெசய்  என் வன ைலயின் ேமல் ெசம் ைகைவத்தார் ேபா ம்
 ைமய நைக ெசய்வ  என் வன ைல ேமல் ைக ைவப்ப மாழ்கிச் ேசார்ேவன்
 ைதயல் இடம் கண்  ந  ந ங்கி விழித்  ஆவி தாித்ேதன் ேபா ம்.  12
  
2143 பா வார் இ வர்க்கு அன்  பாிசிலாக் ெகா த்த சங்கத்
 ேதா வார் ெசவியில் ஊட் ம் ெதாண்  கண்  இதன் 
 ேமல் நின்  பா வாய் உனக்ேக இந்தப் பலைக என்  ஆழ்ந்த அன்பின்
 நா வார் விசும்பில் கூறி நைக மணிப் பலைக இட்டார்.  13
  
2144 இைற அ ள் ஆைண அஞ்சி இட்ட ெபான் பலைக ஏறி
 நைற ெக  ம ர கீதம் பா  நான் மைறகள் சூ ம்
 அைற கழல் அகத்  உட்ெகாண்  பலைக ம் அம் ைக ெகாண்
 மைற வழி யாழ் வல்ேலான் தன் மைனவயின் ெசல் ம் எல்ைல.  14
  
2145 மின் மா ேமகம் நீங்கி விசும் வாய் விளங்கித் ெதன்றல்
 மன்  மா மலய ேமய மாதவன் கு த்த ைவகல்
 ெபான்  மா மணி ம் த் ம் லப்படக் கிடந்த ேவைல
 என்ன மீன் விளங்கித் ேதான்ற ஏகி இல் குந்தான் இப்பால்.  15
  
2146 பாய் இ ள் படலம் கீண்  பாிதி கண் விழித் ச் ெசம் ைக
 ஆயிரம் பரப்பி ந்நீர் அைலகடல் நீந் ம் எல்ைல
 மாயி  ஞாலம் காக்கும் வரகுணன் இர  தங்கள்
 நாயகன் பாடற்கு ஈந்த நல் அ ள் பாிசில் ேகட்டான்.  16
  
2147 இன்னிைசக்கு அரைச இட்ட பலைக மீ  இ த்தி மன்னர்
 மன்னவன் இவேன எங்கள் ம ைர நாயகன் என்  உன்னி
 மின்னிவர் மணிப் ண் நல்கி விைள நில மிக ம் நல்கி
 நன்னிதி ெவ ப்ப நல்கி வாிைசயான் நடாத்தி வந்தான்.  17
  
2148 இைற அ ள் வாிைச ெபற்ற பத்திர ம் ேம   
                         உயர்த்தவைர நாற்ேபா ம்
 ைறயினால் வழிபட்  ஒ குவான் ஆக  
                         ெக  வரகுண ேவந்
 மைற தல் அ கள் வந்  வந்தைனயால்  
                         வ த் வான் சில் பகல் கழிய
 நிைற ெப ம் சுடேரான் தி  உ  அைடந்   
                         ெநறியினால் சிவ ரம் அைடந்தான்.    
பலைக இட்ட படலம் சுபம் ------
--------------  



 
44. இைசவா  ெவன்ற படலம் (2149 - 2192) 

 
2149 கூடல் அம் பதியில் ஆடக ேம க் ெகா ய வில்குாிசில் அ யவ க்குப்
 பாட ன் பாிசில் ஆகிய ெசம் ெபான் பலைக இட்டப  பா ன மன்னான்
 ட ம் ெபா வில் கற் ைடயாள் ஓர் விற  ையப் பரமன் இைற அ ள் பற்றி
 மாடகம் ெசறி ம் யாழ் வழி பாதி வா  ெவன்ற வரலா  இைசப்பாம்.  1
  
2150 வரகுணன் கதி அைடந்தபின் அம் ெபான் ெமௗ  சூ ய இராச ராசப்
 ரவலன் வி மடந்ைதைய ேவட் ப் யம் தழீஇக் ெகா  நயம் த  நாளில் 
 பர  மன்பைத ரந்  ஒ கும் அந்தப் பஞ்சவற்கு உாிய அஞ்சன உண்கண்
 மரபின் வந்த மடவார் பலர் ஏைன ைமயல் ெசய் ம் மடவார் பலர் மாேதா.  2
  
2151 அன்ன ேபாக மடாவா ள் ஒ த்தி அரச க்கு அ ம் ஆவி ம் ஆகும்
 மின்னலாள் ம ர கீதம் இைசக்கும் விஞ்ைசயின் ைற வலாளவ க்கும்
 பன்னக ஆபரணன் இன்னிைச பா ம் பத்திரன் ெபா வில் கற் ைட யாட்கும்
 மன்  கீத விைனயால் இதன் ள வ தி காதல் மடமா  ெபாறாளாய்.  3
  
2152 பா னிக்கு எதிர் ஒர் பா னி தன்ைனப் பாட விட் வள் பைடத்த ெச க்ைக
 ஈடழிப்பல் என எண்ணி எழீத் தன் இைற மகற்கு அஃ  இைசத்த ம் அந்தத்
 ேதா றப் ெபா கயல் கணி நாடகன் ெசான்ன வா  ஒ கு மன்னவர் மன்னன்
 நா  அத்தைகய விற ைய ஈழ நாட் ம் வர வைழத்  வி த்தான்.  4
  
2153 பந்தயாழ் கு ைதவர விட் ப் பாட லயம்  
                         இ  பக்க ம் ெமாய்ப்ப 
 வந்த பா னி மடந்ைத ம் மன்னர் மன்னைனத்  
                         ெதா  ஓர் கின்னர மாதின் 
 சந்த ஏழிைச மிழற்றினாள் தன்ைன ேநாக்கி  
                         ஒ மின்னிைடயாள் ேமல்
 சிந்ைதேபாக்கி வ  தீப்பழி ேநாக்காத் ெதன்ன க்க  
                         அரசன் இன்ன  ெசப் ம்.  5
  
2154 பத்திரன் மைனவி தன்ைன எம் ன்னர்ப் பா தற்கு          
                         அைழ அதற்கு அவள் ஆற்றா
 உத்தரம் ெசா ம் யாம் அவள் சார்பாய் உைன          
                        விலக்கி ம் விடா  ெதாடர்ந்ேத
 சித்தம் நாணம் உற வஞ்சினம் இட் ச் ெசல்லல் நில்          
                          என வைளந்  ெகாள் என்னா
 எய்த்த ண் இைடயினாைள இ க்ைகக்கு ஏகி நாைள          
                         வ க என்  வி த்தான்.  6
  
2155 பின்னர் இன்னிைசப் பத்திரன் ெப ந்தைக விற
 தன்ைன அங்கு அைழத்  உளத்  ஒன்  றத்  ஒன்  சாற் ம்
 என்ேனா  இன்னிைசப் பா வார் உளர் ெகாேலா இங்கு என்



 உன்னி வந்  இ க்கின்றனள் இைசவலால் ஒ த்தி.  7
  
2156 ஆ  அைமத் தடம் ேதாளினாய் அவள ம் கூடப் 
 பாட வல்ைலேயா பகர் எனப் பா னி பகர்வாள்
 ேகாட ம் தைகக் கற் ம் இக் கூடல் எம் ெப மான்
 ட ம் க ைண ம் எனக்கு இ க்ைகயால் ேவந்ேத.  8
  
2157 பா  ெவல்வேத அன்றி நான் பாிபவம் உழந்
 வா ேவன் அேலன் என்  உைர வழங்க ம் ம க்கால் 
 ஏ  வார்குழல் அவைள ம் இ க்ைக உய்த்  இ ந்தான் 
 நீ  வார் திைரப் ெபா ைன அம் தண் ைற நி பன்.  9
  
2158 மற்ைற ைவகல் அவ் இ வைரப் பஞ்சவன் ம ைரக்
 ெகாற்றவன் தன் அைவ இைட அைழத்  ேநர் குட் க் 
 கற்ற ஏழ் இைச ேகட்கு ன் கலத்தி ம் ேபாந்த
 ெவற்றி ேவல் மதர் ெந ம் கணாள் விற ைய ைவதாள்.  10
  
2159 குற்றம் எத்தைன எத்தைன குணங்கள் யாழ்க் ேகா க்கு
 உற்ற ெதய்வம் ஏ  இைசப்ப  எவ் உயிர் உடம்  உயிர் ெமய்
 ெபற்ற ஓைச எவ் அளைவக்கு உத்தரம் ேபசி 
 மற்  என்ேனா  பா ல்ைலேயல் வைச உனக்கு என்றாள்.  11
  
2160 இ ைம ம் ெப  கற்பினால் இயம் வாள் கலத்தின்
 வ ம் அ ம் ெபறற் கல்வி ம் வாதின் ேமல் ஊக்கப்
 ெப ைம ம் பலர் வி ம்  ெபண்ைமயின் ெச க்கும்
 தி மகன் சைப அறியவாய் திறக்க ேவண்டாேவா.  12
  
2161 ெநய் உண் ம் குழல் மடவரான் இன்ெனா ம் வா
 ெசய் ம் ச க்கு எதிர் அலால் தீயவாய் திறந்
 ைவ ம் ச க்கு எதிரேலன் மானம் விற்  உன் ேபால்
 உய் ம் பாைவயேர அதற்கு எதிர் என உைரத்தாள்.  13
  
2162 ெவன்றி மீனவன் விலக்குவான் ேபால் எதிர் விலக்கித்
 ன்  தார் குழல் மடந்ைத மீர் பா மின் ேதாற்ேறார்
 ெவன்ற மாதரார்க்கு அ ைமயாய் வி வேத சபதம்
 என்  மானம் உண்டாக்க ம் ஈழ காட்  அாிைவ.  14
  
2163 ந்தி யாழ் இடம் தழீஇக் குரல் வழி கிழ் விரல் ேபாய்
 உந்தேவ ெப மித நைக உள் கிடந்  அ ம்பச் 
 சந்த ஏழ் இைச இைற மகன் தாழ் ெசவிக்கு அன்  
 வந்த காதலால் மைழயின் அ  என ஆர்த்தாள்.  15
  
2164 ைண வாங்கினள் மாடகம் க்கினள் விசித்
 வாண் நரம்  எறிந்  இ  ெசவி ம த்தனர் இயக்கர்



 நாண ெமல் விரல் நைட வழி நாவிைள அ தம்
 பாணர் ேகாமகன் விற ம் பலர் ெசவி நிைறத்தாள். 16
  
2165 அரசன் உட்கிைட அறிந்திலர் அைவக் களத்  உள்ளார்
 விைரெசய் வார் குழல் பா னி பாடைல வியந்தார்
 ைரைச மானிைரப் ழியன் இலங்ைகயில் ேபாந்த
 வைர ெசய் குங்குமக் ெகாங்ைகயாள் பாடைல மகிழ்ந்தான்.  17
  
2166 ெதன்னவன் உள் ேகாள் எல்ைல ெதாிந்தனர் ைவயத்  உள்ளார்
 அன்னவன் கழ்ந்த வாேற கழ்ந்தனர் அவைளத் தாேன
 ன்னவன் அ ைளப் ெபற்  ம்ைம ம் றந்ேதார் ஏ ம்
 மன்னவன் ெசான்னவாேற ெசால்வ  வழக்கா  அன்ேறா.  18
  
2167 ெபான் தளிர் அைனயாள் ைமயல் ம  கர்ந்  தீ
 நன்  அறியாத கன்னி நாடவன் அனைவைய ேநாக்கி
 இன்  ஒ  நாளில் ேதரத் தக்கேதா இ  என்  அந்த
 ெவன்  அ  ேவல் கணாைரப் ேபாம் என வி த்தான் மன்ேனா.  19
  
2168 ம விய ஆயம் ஏத்த வி ந்தினாள் மைனவந்  எய்திப்
 ரவலன் தன  பாட்ைடப் கழ்ந்தேத கந்த  ஆகப்
 ெப மிதம் தைலக் ெகாண்டாள் அப் ெப ம் களிப்  அைடந்  மஞ்சத்  
 தி  மலர் அைண ேமலார் வந்  இைளத்  இனி  இ ந்தாள் இப்பால்.  20
  
2169 வணங்கு உ  ம ங்கில் கற்பின் மடவரல் மதங்கி தா ம்
 அணங்கு இைற ெகாண்ட ெநஞ்சன் அம் கயல் கண்ணி பாகக்
 குணம் குறி கடந்த ேசாதி குைர கழல் அ க்கீழ் எய்தி
 உணங்கினள் க ழ் கண்ணீர் ஒ ங்கு நின்  இதைனச் ெசான்னாள்.  21
  
2170 ெதன்னவன் ஆசி ைவயம் ெசய்ய ேகால் ெச த்திக் காத்த
 மன்னவ வ தி வார வழி வழக்கு உைரப்ப  ஆனான்
 அன்னவன் க த் க்கு ஏற்ப அைவய ம் அைனயர் ஆனார் 
 பின் ந  நிைலைம க்கிப் ேபசுவார் யாவர் ஐயா.  22
  
2171 உன் அ ள் ைண ெசய்  என் பால் உ  கண் ேநாய் ைடப்ப  என்ன 
 மின் அனாய் நீேய நாைள ெவல் ம் மா ெசய் ம் அஞ்ேசல்
 என்ன ஆகாய வாணி ஈ  இலான் அ ளால் ேகட்
 மன்ன ம் கற்பின் ஆடன் மைன குந்  இ ந்தான் மன்ேனா.  23
  
2172 அன்  ேபால் மற்ைற ஞான் ம் அைழத்தனன் பாடல் <ேகட் க்
 குன்  ேபால் யத்தான் ெதன்னன் கூறிய வாேற கூற
 மன்  உளார் பல ம் அன்ன வண்ணேம ெசான்னார் ேகட்
 நின்ற பாண் மடந்ைத பாண்  நி பைன ேநாக்கிச் ெசால்வாள்.  24
  



2173 ெதன்னர் ஏ  அைனயாய் ஞால ம  வழிச் ெசங்ேகால் ஓச்சும்
 மன்னர் ஏ  அைனயாய் வார வழக்கிைன ஆதலால் நீ
 ெசான்னவா  அைவ ம் ெசால்லத் ணிந்த  ைல நா அன்ன
 பன்னக ஆபரணர் ன் ேபாய்ப் பா ேகம் பா ம் எல்ைல.  25
  
2174 இ வேரம் பாட் ம் ேகட் த் ணிந்  இவள் ெவன்றாள் என்னா
 ஒ வர் சந்நிதியில் ெசான்னால் ேபா ம் என்  உைரத்தாள் பாண் த் 
 தி  மகன் அைனய வாேற ெசய்மினீர் ெசய்மின் என்ன
 ம வளர் குழ னார் தம் மைன குந்  இ ந்தார் பின் நாள்.  26
  
2175 ெதன்றல் நாட ம் மந்திரச் ெசல்வ ம்
 நன்  தீ  உணர் நால் வைகக் ேகள்விேயார்
 ஒன்ற ஏகி ஒளி வி  ெவள்ளி மா
 மன்ற வாணர் மா மண்டபத்  எய்தினார்.  27
  
2176 எய்தி அம் மடமாதைர இங்கு உறச்
 ெசய்திர் என்னத் தி மகன் ஏவேலார்
 ெநாய்தின் ஓ  ெநா த்  அைழத்தா ெரா  
 ைம திகழ்ந்த விழியார் வ வர் ஆல்.  28
  
2177 ப ைமயார் தவப் பா னி வந்  எனக்கு
 அ ைமயாவள் இன்  ஐயம் இன்றால் எனக்
 ெகா ைமயார் மனக் ேகாட்டச் ெச க் ெகா ம்
 க ைமயாக வந்தாள் கலத்தின் வந்தாள்.  29
  
2178 கற்பின் மிக்கு எ  கற் ம் க த்தினில் 
 சிற் பரஞ் சுடர் ேசவ  ேமல் ைவத்த
 அற்  மிக்கு எழ ெமல்ல வந்தாள் அேரா
 ெபாற்பின் மிக்கு உள பத்திரன் ெபான் அனாள்.  30
  
2179 அலங்கு ஆ ரேமா  அங்கதம் ஆதி பல்
 கலன்கள் தாங்கிக் கைலஞர் குழாத்  இைட
 இலங்கு மாட ம ைரக்கு இைறவ ம் 
 லம் ெகாள் நாவலர் ேபால் வந்  ைவகினார்.  31
  
2180 அந்த ேவந்  அைவ தன்னில் அ ம் கலம் 
 வந்த ேவய்த் தடம் ேதாள் இைச மாதராள் 
 ந்த ேவத்திைச பா னாள் ந்ைத ேயார்
 சிந்ைத ேவட்  ஒன் ம் ெசப்பினர் இல்ைல ஆல்.  32
  
2181 ைண ேதாள் இடன் ஏந்திய ெவண் மலர்
 வாணி பாட இ க்ைகயின் ைவகிேய 



 யாழ் நரம்  எறிந்  இன்னிைச ஓர்ந்  எழீப்
 பாணர் ேகாமகன் பன்னி ம் பா ம் ஆல்.  33
  
2182 குடங்ைக நீ ம் பச்சிைல ம் இ வார்க்கு இைமயாக் குஞ்சர ம் 
 படம் ெகாள் பா ம்  அைண ம் த வாய் ம ைரப் பரேமட்  
 படம் ெகாள் பா ம்  அைன ம் ைகயில் ப தைல ெகாண்
 இடங்கள் ேதா ம் இரப்பாய் என்  ஏசுவார்க்கு என் ேபசுவேன.  34
  
2183 ேதனார் ெமாழியார் விழிவழிேய ெசல்லாதவர்க்ேக  என்
 நானா ேவதப் ெபா ள் உைரத்தாய் நீேய ம ைர நம்பரேன
 நானா ேவதப் ெபா ள் உைரத்தாய் நீேய பாதி நாாி உ
 ஆனாய் என்  பிறர் பழித்தால் அ ேயன் விைட ஏ  அைறேவேன.  35
  
2184 வரதன் ஆகி எவ் உயிர்க்கும் மாயா வி த்தி வ  அடக்கிச்
 சரதம் ஆன ட்  இன்பம் த வாய் ம ைரத் தனி தேல
 சரதம் ஆன ட்  இன்பம் த வாய்  ெப வார் ேபால் 
 விரத ேயாக நிைல அைடந்தாய் என்பார்க்கு என் நான் விளம் வேன.  36
  
2185 கண் தல் ம ைரப் பிராைன இவ்வா   
                         க திய பாணியால் கனிந்  
 பண் தல் பாிவட்  அைண தல் இைச ல் பகர்  
                          தல் ெதாழில் இ  நான்கும் 
 எண் உ வார் தல் வ த்  இடன் தல் ஆம்  
                          எட்  இைசக் காரண ம் பயப்ப
 மண்ணவர் ெசவிக்ேகா வானவர் ெசவிக்கும்  
                         ஆக்கினாள் விைள அ தம்.  37
  
2186 இைடயிேனா  ஏைனப் பிங்கைல இயக்கம்  
                        இகந்  லம் ஒ த்  இயக்கி 
 ந  உ  ெதாழிலால் பிரம நந்திரம் நைடெபற  
                          இைசக்கும் உள் ஆளாம் 
 மிட  ங்காள் கண் இைமத்திடாள் எயி  ெவளிப்  
                        படாள் வம் ேமல் இமிராள்
 ெகா  அ  யாள் பாட ம் அ  ேகட்   
                          அைனவ ம் கு கலம் அைடந்தார்.  38
  
2187 கன்னி நா  உைடயான் ைகதவன் எ ம்  
                        ேபர்க் காரணம் ேதற் வான் எனத்தான்
 இன்னிைச அறிஞனாகி ம் ன்ேபால் இயம் வான்  
                         ஒ  ப  கின்றான்
 ன்னவன் அ ளால் தன் மனக் ேகாட்ட ரண் ெகடப்  
                         ெபா ைமயான் ேநாக்கி
 இன்னவள் தாேன ெவன்றனள் என்ேறான்  



                 இைனயவா  அைனவ ம் ெமாழிந்தார்.  39
  
2188 காி உைர ெமாழிந்த ைகதவன் இலங்ைகக் ைகதவப் பா னி க த்தில்
 ாிகுழல் மாைத இ த்  என இ த் ம் ேபா ைம இடம் கரந்  இ ந்த
 அாிய நாவலர் ஈ  அற் தம் ஈ  அற் தம் என அைறந்தைவ காண
 விாிகதிர் மின் ேபால் மைறந்தனர் யா ம் வியந்தனர் பயந்தனன் ேவந்தன்.  40
  
2189 ெசம் கண் ஏ  அழகர் ஆடல் ஈ  என்ேற யாவ ம் ெதௗ¤ந்தனர் ஏத்தி 
 அம் கண் நாயகர் தம் க ைணயின் திற ம் அ யவர் அன்ைப ம் க்கித் 
 தம் கணார் அ வி ெப க ஆனந்தத் தனிப் ெப ம் சலதியில் ஆழ்ந்தார்
 வங்கம் ேமல் வந்தாள் பிடர் மிைச இ ந்த மாண் இைழ விற ைய மன்னன்.  41
  
2190 இறக்குவித்  அவட்கு ந்த த்தாரம் எாிமணிக்  
                           கலன் கில் வாிைச
 ெபறக் ெகா த்ேதைன அவட்கு உள் மகிழ்ச்சி  
                            ெபறச் சில வாிைச தந்  அைவயில்
 சிறக்க வந்  ஒ ங்கு ைவகி வான் இழிந்த ெதய்வதக்  
                              ேகாயில் க்கு இ ந்த
 அறக் ெகா  இடம் ேசர் ெப ம் ல ேவார்க்கு  
                            அ ம் கலன் ஆதிகள் நல்கா.  42
  
2191 மன்னவர் வ கள் எல்லாம் ெதய்வத்தின் வ ன் நில்லா
 அன்ன மா ெதய்வம் ெசய் ம் வ  எலாம் அரண் ன்  அட்ட
 ன்னவன் வ ன் நில்லா எனப்பலர் ெமாழிவ  எல்லாம்
 இன்ன பாண் மகளிற் காணப்பட்ட  என்  இ ம்  எய்தா.  43
  
2192 மின் இயல் சைடயினாைன விைட ெகா  வலம் ெசய்  ஏகி
 இன்னியம் இயக்கம் ெசய்ய எழில் ெகா  தன் ேகாயில் எய்தித்
 ெதால் நிதி ெபற்றான் ேபாலச் சுகுண பாண் யைனப் ெபற்
 மன்னிய மகிழ்ச்சி ங்க ைவகினானன் இராசராசன்.  44
  
இைசவா  ெவன்ற படலம் சுபம் ------
----------  
 

45. பன்றிக் குட் க்கு ைல ெகா த்த படலம் (2193- 2255) 
 
2193 இ ைளக் கந்தரத்தில் ைவத்ேதான் தன் இடத்  என் ம் அன்பின்
 ெத ைளத்தந்  அவட்கு மாறாத் ெதாிைவைய இைசயால் ெவல்ல
 அ ைளத் தந்  அளித்த வண்ணம் அைறந்தனம் தாயாய்ப் பன்றிக்
 கு ைளக்கு ைல தந்  ஆவி ெகா த்தவா  எ த் ச் ெசால்வாம்.  1
  
2194 ைற என இைமேயார் ேவண்ட ைளத்த நஞ்சாய் இன்  சான்றாய்
 உைற என மிடற்றில் ைவத்த உம்பரான் ம ைரக்கு ஆரம்
 திைற என எறி நீர் ைவைகத்  எற்க  கு  இ ந்த



 ைற என உள  ஓர் ெசல்வத் ெதால் மணி மாட ர்.  2
  
2195 த  நாதன் ஆதி வாேனார் தம் கு  இ ந்  ேநாற்பக் 
 கு  நாதன் எனப் ேபர் ெபற் க் ேகா  இலா வரம் தந்  ஏற்றில்
 வ நாதன் சித்திரத் ேதர் வலவனார் உடேன கஞ்சத் 
 தி  நாதன் பரவ ைவகி இ க்கும் அச் சிறந்த ஊாில்.  4
  
2196 சுகலன் என்  ஒ  ேவளான் அவன் மைன சுகைல என்பாள்
 இகல் அ ம் கற்பினாள் பன்னி  மகப் ெபற்றாள் ெசல்வப் 
 கல் அ ம் ெச க்கால் அன்ன தல்வைரக் க யார் ஆகி
 அகல் அ ம் களிப்  மீ ர் அன்பினால் வளர்க்கும் நாளில்.  5
  
2197 தந்ைத ம் தா ம் மாயத் த கண் மிக்கு உைடயார் ஆகி
 ைமந்த ம் ேவட ேரா  கூ  ெவம் கானில் வந்
 ெவம் ெதாழில் ேவட்டம் ெசய்வார் ெவயில் காப் தர் கீழ் எய்தி
 ஐந்  அவித்  இ ந்  ேநாற்கும் குரவைன அங்குக் கண்டார்.  6
  
2198 ைகத்தலம் ைடத்  நக்குக் கல் ம் ெவம் பா ம் வாாி
 ெமய்த்தவன் ெமய்யில் தாக்க சினார் விைனைய ெவல் ம்
 உத்தமன் விக்கம் ெசய்தார் தவத்தி க்கு உவர் என்  உன்னிச்
 சித்தா ெநாந்  இைனய வஞ்சத் தீயைரச் ெசயிர்த்  ேநாக்கா.  7
  
2199 ெதா ம் ெதாழில் மறந்  ேவடத் ெதாழில் உழந்  உழல் ர் நீர் மண்
 உ ம் ெதாழில் உைடய நீரால் பன்றியின் உதரத்  எய்திக்
 ெகா ம் ெதாழில் அைனய ஏன கு ைளயாய்த் தந்ைத தாைய
 இழந்  அலம் உ மின் என்னா இட்டனன் க ய சாபம்.  8
  
2200 பாவத்ைத அைனய ைமந்தர் பன்னி ேப ம் அஞ்சிச்
 சாவத்ைத ஏற்  எப்ேபா  தணிவ  இச் சாபம் என்ன
 ஆவத்ைத அகற் ம் ஈசன் அ ள் கழல் நிைனந்  வந்த
 ேகாவத்ைத னி  ெசய்தக் கட ளர் குரவன் கூ ம்.  9
  
2201 என்ைன ஆ ைடய கூடல் ஏக நாயகேன உங்கள்
 அன்ைனயாய் ைலதந்  ஆவி அளித்  ேமல் அைமச்சர் ஆக்கிப்
 பின்ைன ஆனந்த  த ம் எனப் ெபண் ஓர் பாகன்
 தன்ைன ஆதாித்ேதான் ெசான்னான் பன்னி  தனயர் தா ம்.  10
  
2202 ெதான்ைமசால் கு  இ ந்த ைற அதன் றத்த ஆன
 பன்ைமசால் கான வாழ்க்ைகப் பன்றிகட்கு அரசாய் ைவகும்
 தன்ைமசல் தனி ஏனத்தின் தன் ெபைட வயிற்றில் ெசன்
 வன்ைம சால் கு ைள ஆகிப் பிறந்தனர் வழக்கான் மன்ேனா.  11
  
2203 ஆன நாள் ஒ நாள் எல்ைல அரச க்கு அரசன் ஆன
 மீனவன் ம ைர நீங்கி ேமல் திைசக் கானம் ேநாக்கி



 மானமா ேவட்டம் ெசய்வான் மத்தமா உைகத் த் தண்டாச்
 ேசைன தன் றம் ேப ெமாய்ப்பச் ெசல்கின்றான் ெசல் ம் எல்ைல.  12
  
2204 மா வழங்கு இடங்கள் ேதர வல்ல ேதால் வன்கால் ஒற்றர்
 பாவ ச் சுவ  பற்றிப் படர்ந்  நா  அழல் லால் வாய்த் 
 தீ விழி உ ைவ ஏனம் திாி ம ப்  இரைல ல்வாய்
 ேமவிடம் அறிந்  வல்ேல விைரந்  வந்  எதிேர ெசான்னார்.  13
  
2205 மறத் ைற ேவட்ட மாக்கள் வல்ைல ேபாய் ஒ  எறிந்
 றத் வார் வைலகள் ேபாக்கி நாய் அதன் றம்  ேபார்ப்ப
 நிைறத்  மா ஒ க்கி நீட் ம் பைடஞராய் நிைர சூழ்ந்  நிற்ப
 அறத் ைற மாறாக் ேகாலான் ஆைனேமல் ெகாண்  நிற்ப.  14
  
2206 சில்லாித்  ேகா  எங்கும் ெசவி  உறச் சிைலயா நிற்பப்
 பல்வைகப் பார்ைவ காட் ப் பயில் விளி இைசயா நிற்பர்
 வல் யம் இரைல ைமயன் மான் இனம் ெவ ளா நிற்ப 
 வில் இற வ த்  வாங்கி மீளி ெவம் கைணகள் ர்த்தார்.  15
  
2207 ெசறிந்த மான் றிந்த தாள் சிைதந்த ெசன்னி ெசம் னல்
 பறிந்தவா  ெவள் நிணம் பாிந்  சு ைக இறா
 மறிந்த ஏ  உயர்ந்த ேவழம் மாண்ட எண்கு வல் யம்
 பிறிந்த ஆவி ேயா ம் வாய் பிளந்தவாய் வி ந்தேத.  16
  
2208 ெதாட்ட ல் கிழங்கு வாைட ெதாட விைரந்  கண்ணி ள்
 பட்ட ம் ெபாறித்  ைவத்த பார்ைவ ழ்ந்  அ த்த ம் 
 கட்  இட்ட வைல பிைழத்  ஞம  ெகௗவ நின்ற ம்
 மட் லாத ஒட் நின்ற மள்ளர் ேவ ன் மாய்ந்தேவ.  17
  
2209 பட்டமா ஒழிந்  நின்ற மற விலங்கு பல் சில
 வட்டமா வைளந்  உ த்த வைலயின் உந்தி அப் றத்
 எட்  நின்ற ெகாைல ஞர் ேமல் எதிர்ந்  மீள்வ ெவயில் வைளந்
 ஒட் னாைர மைல ம் மாப் ெபாறிக்கணங்கள் ஏத்தேவ.  18
  
2210 வல் யம் ைளத்  அகன்  மான் ைளத்  அகன்  ெவம் 
 கல் இயங்கு எண்கிைனத் ளத்  அகன்  கய  வாய்
 ெவல் இன்பம் ைளத்  மள்ளர் விட்ட வாளி இங்ஙனம்
 ெசால் ம் க ந்  ேபாய்த் ணித்தமா அளப்  இல.  19
  
2211 ம த்த வாளியில் பிைழத்  வைலைய ட்  அப் றத்
 அ த்த மாைன ெவளவி நாய் அைலத்  நின்ற ஆதிநாள்
 உ த்த பாசவிைனயினின்  உய்கு வாைர ஒய் எனத்
 த த்த வா விைளத்  நின்ற ைதயலாைர ஒத்தேவ.  20
  
2212 மதிைய ேநர் வகிர்ந்  ெகௗவி அைனய வான் ம ப்  ெவங் 



 கதிய ேவழம் மீ  தா  கா  நீல ைகயின் நீள்
 திய ேவல் ைழந்  ெசம் ண் ழில்  திர நீர்
 திய கான வைரயின் மீ  ெமாய்த்த தீைய ஒத்தேவ.  21
  
2213 மள்ளர் ஓைச யிேனான் ஓைச வாளிேபாய்த்
 தள்ள ழ் விலங்கின் ஓைச தப்பி ஓ ம் மானின் ேமல்
 ள்  நாய் குைரக்கும் ஓைச கான  ெதாக்கு வான் 
 உள் உலா உடன்  ஒ க்கும் உ மின் ஓைச ைர மால்.  22
  
2214 இன்ன ேவ  பல் விலங்கு எலாம் மைலத் இலங்குேவல்
 மன்னர் ஏ  ெதன்னர் ேகா மகன் குடக்கின் ஏகுவான்
 அன்னேபா  ஓர் ஏனம் அரசு இ க்கும் அடவி வாய்
 ன்னர் ஓ  வந்  நின்  வந்த ெசய்தி ெமாழி ம் ஆல்.  23
  
2215 எங்க க்கு அரேச ேகட்  இங்கு உள மி கம் எல்லாம்
 திங்க க்கு அரசன் ெகான்  வ கிறான் என்  ெசப்ப
 ெவம் களிப்  அைடந்  பன்றி ேவந்த ம் அ ேபார் ஆற்றச்
 சங்ைக உற்  எ ந்  ேபாவான் தன் உயிர்ப் ெபைடைய ேநாக்கா.  24
  
2216 இன்  பாண் யைன ேநாிட்  அ ம் சமர் ஆ  ெவன்
 வன்திறல் வாைகேயா  வ குவன் ஏேயா அன்றிப்
 ெபான் வன் ஏேயா நீ உன் தல்வைரப் பா காத்
 நன்  இவண் இ த்தி என்ன நங்கைகப் ேப  இன்ன கூ ம்.  25
  
2217 ஆவி அங்கு ஏக இந்த வாகம் இங்கு இ ப்பேத இப்
 பாவிேயா ேமல் நாள் அந்தப் பறழிைன வகுத்த ெதய்வம் 
 மாவ அமர் ஆ  ெவன்  வ திேயல் வ ேவன் அன்றி 
 நீ விளிந்  இடத்  மாய்ேவன் நிழ க்கும் ெசயல் ேவ  உண்ேடா.  26
  
2218 ேபா கம் எ க என்னாப் ெபா க்கு என எ ந்  நீலத் 
 தா  உறழ் எனப் பாட்  தன் ைட த விச் ெசல் ம் 
 ேப  உறழ் பறைழ க்கிப் பின் ெதாடர்ந்  அைணந்  ெசல்லக் 
 கா  எயிற்  எ ழி ேவந்தன் கால் என நடந்தான் அன்ேற.  27
  
2219 பல் வைகக் சாதி உள்ள பன்றியில் கணங்கள் எல்லாம்
 ெவல் பைடத் த ங்கண் ேசைன ரராய் ன்  ெசல்லச் 
 ெசல் எனத் ெதழித் ச் ெசம் கண் தீ க மானம் என் ம்
 மல்லர் வாம் ரவி ேமல் ெகாண்  எ ந்தனன் வராக ரன்.  28
  
2220 ன்ப  சி ஆக நடக்கின்ற ரட் கால் பன்றி 
 மல் ப  ேசைன ேநேர வ கின்ற மன்னர் மன்னன்
 ெவற்ப  தடம் ேதாள் வன் தாள் ரர் ேமல் சீறிச் ெசல்லப்
 பிற்பட ஒ ங்கி ரர் ெபய்தனர் அப்  மாாி.  29
  



2221 ெசாாிந்தன ேசாாி ெவள்ளம் ெசாாிந்தன ழ்ந்த யாக்ைக
 சாிந்தன குடர்கள் என்  தகர்ந்தன வ ம்  ைள
 பாிந்தன ேசனம் காகம் படர்ந்தன உயி ம் ெமய் ம்
 பிாிந்தன ஏன நின்ற பிைற ம ப்  ஏன ரர்.  30
  
2222 பைதத்தனர் எாியில் சீறிப் பஞ்சவன் பைடேமல் பாய்ந்
 சிைதத்தனர் சிலைரத் தள்ளி ெசம் னல் வாயில் ேசார
 உைதத்தனர் சிலைர ட்  உரம் பைத படக் ேகா  ஊன்றி
 வைதத்தனர் சிலைர ேநேர வகிர்ந்தனர் சிலைர மாேதா.  31
  
2223 தாள் சிைதந்தா ம் சில்ேலார் தைல சிைதந்தா ம் சில்ேலார்
 ேதாள் சிைதந்தா ம் சில்ேலார் ெதாைட சிைதந்தா ம் சில்ேலார் 
 வாள் சிைதந்தா ம் சில்ேலார் வைர அ த்  அலேரான் தீட் ம் 
 நாள் சிைதந்தா ம் சில்ேலார் நராதிபன் ேசைன ரர்.  32
  
2224 கண்டனர் கன்னி நா  காவலன் அைமச்சர் சீற்றம்
 ெகாண்டனர் சல ேநமி கூற்  என சி ஆர்த்தார்
 விண்டனர் மாண்டார் ேசைன ர ம் அைனய எல்ைலப் 
 ண் தவழ் எயிற்  ேவந்ைதப் ைடநின்ற ேபைட ேநாக்கா.  33
  
2225 ஏவிய ேசைன எல்லாம் இறந்தன இனி நாம் ெசய்யல்
 ஆவ  என் வாளா நா ம் அழிவ  இங்கு என்ைன தப்பிப்
 ேபாவேத க மம் என்  கன்ற அத் ைணைய ேநாக்கிச்
 சாவைத அஞ்சா ஏனத் தனி அரசு ஒன்  சாற் ம்.  34
  
2226 ண் அறி  உைடயர் ஆகி ெலா  பழகினா ம்
 ெபண் அறி  என்ப  எல்லாம் ேபைதைமத்  ஆதலால் உன் 
 கண் அறி  உைடைமக்கு ஏற்ற காாியம் உைரத்தாய் மானம் 
 எண் அறி  உைட ேயார்க் எல்லா இ க்கு உைடத்  அன்ேறா ஈதால்.  35
  
2227 ங்கு இ ள் வ வாய்ச் சிங்கம் இரண்  உைற ைறயின் மாேடார்
 ஆங்கு இ  ம ப் க் ேகழல் வந்  நீர் ப கி மீ ம்
 ங்கு இ ள் உடல் கார் எ ம் ஒன்  உைற ைறயில் ரத்
 ஆங்கு இ  மடங்கல் நீர்க்குத் தைலப்பட அஞ்சும் அன்ேற.  36
  
2228 அத்திட மரபின் வந்  பிறந்  உேளன் ஆதலாேல
 ைகத்தி  தாரான் ரம் கவர்ந்  திைச திைச ம் வா ம்
 ைவத்திட வல்ேலன் அன்றி மடந்திட வல்ேலன் ஆகில்
 ெபாய்த்தி ம் உடம்ேப அன்றி கழ் உடம்  அழிவ  உண்ேடா.  37
  
2229 நீநில் எனத் தன் ெபைட தன்ைன நி த்தி நீத்  என்
 கானில் என வாழ் க மாவின் கணங்கள் எல்லாம்
 ஊனில் உயிர் உண்டனம் என்  இனி ஓடல் கூடல்



 ேகானில் என ஆர்ப்பவன் ேபாலக் ெகாதித்  ேநர்ந்தான்.  38
  
2230 நிலத்ைதக் கிைளத் ப் பிலம் காட்  நிமிர்ந்த ள்வான்
 தலத்ைதப் ைதப்பத் தனிேயன் வர  ேநாக்கி
 வலத்ைதப் கழ்ந்தான் வியந்தான் சிைலவாங்கி வாளிக்
 குலத்ைதச் ெசாாிந்தான் ெபா ைனத் ைறக் ெகாற்ைக ேவந்தன்.  39
  
2231 குறித் ச் ெசழியன் வி  வாளிையக் ேகால ேவந்தன்
 பறித் ச் சில வாளிைய வாய் ெகா  ைபம் ல் என்னக்
 கறித் ச் சில வாளிைய கால் ெகா  ேதய்த் த் ேதய்த்
 றித் ச் சில வாளிைய வா ன் றித்  நின்றான்.  40
  
2232 மானம் ெபாறா  மதியின் வழி வந்த ேவந்தன்
 தானம் ெபாறா  கவிழ்க்கும் கர்த் தந்தி ைகயில்
 ஊனம் ெபாறாத சலம் ெகா த்  ஏறி உய்த்தான்
 ஏனம் ெபாறா  ஆர்த்  இ  ேயற்றின் எ ந்த  அன்ேற.  41
  
2233 தந்திப் ெபா ப்ைபத் ணிக்க என்  அழன்  சீற்றம்
 உந்திக் கத க் ெகா ம் தண்  என ஊசல் ைகையச்
 சிந்திப் பிைறவாள் எயி  ஓச்சித் சிைறந்  ட்ட
 ந்திக் க ம் ேதர் மிைசப் பாய்ந்தனன் ாித்தாரான்.  42
  
2234 திண் ேதர் மிைச நின்  அடல் ேநமி திாித்  விட்டான்
 கண்  ஏன ேவந்தன் விலக்கிக் க ம் கா ல் பாய்ந்  
 தண் ேதர் உைடயத் தகர்த்தான் பாி தன்னில் பாய்ந்
 வண்  ஏ  தாரான் விட ேவைல வலம் திாித்தான்.  43
  
2235 சத்திப் பைடேமல் வி  ன்னர்த் த கண் ரன்
 பத்திச் சுடர் மாமணித் தார்ப் பாிமாவின் பின் ேபாய்
 ெமாத்திக் குடர் ெசம் னல் ேசார கிக் ேகாட்டால்
 குத்திச் ெசகுத்தான் ெபா த்தான் அலன் கூடல் ேவந்தன்.  44
  
2236 மண்ணில் குறித்  வ க்கண்  வராக ேவந்ைத
 எண்ணித் தைலயில் ைடத்தான் ைக இ ப் த் தண்டால்
 ண்ணில் ப  ெசம் னல் ஆ  டவி ேபார்ப்ப
 விண்ணில் குந்தான் சுடர் கீறி விமான ேமலால்.  45
  
2237 ேவனில் கிழேவானில் விளங்கி வியந்  வாேனார்
 ேதனில் ெபாழி  மைழ ெபய்ய நைனந்  ெதய்வக்
 கானத்  அ  உண்  இ கா  களித்  ர
 வானத்  அ  உண்  அரமங்ைகயர் ெகாங்ைக ேசர்ந்தான்.  46
  
2238 பின் ைண ஆய ெபைடத் தனி ஏனம் 



 என் ைண மாய இ ப்ப  கற்ேபா
 ெவன்றிலன் ஏ ம் விசும்  அைட ேவனால்
 என்  இகல் ேவந்ைத எதிர்த்த உ த்ேத.  47
  
2239 விறல் நவில் ேபட்ைட விளிப்ப  ேவந்தர்க்கு
 அறன் அல ெவன்றவன் ஆள் விைன மள்ளர்க்கு
 இைற மகன் ஆன ச ச்சரன் என்  ஒர்
 மறமகன் ேநர்ந்  அமர் ஆட வைளந்தான்.  48
  
2240 2240. நனி ெபா  ஆட அமர் ஆ னான் நஞ்சிற் 
 கனி சினவன் ெபைட காய்சின ேவடத் 
 தனி மகைன தைர ட்  தன  ஆற்றல் 
 இனி இைல என்ன விைளத்  உயிர் ேசார்வான்.  49
  
2241 இ ம்  ெசய் தண் ைன இம் என ஓங்கிப்
 ெபா ம் பைட ெசன்னி ைடத்  விளிந்தான்
 வி ந்தினர் ஆய் இ ேவா ம் விமானத்
 அ ம் திறல் வானம் அைடந்தனர் அன்ேற.  50
  
2242 வன் திறல் மன்னவர் மன்னவன் உந்தன்
 ெபான் திகழ் மா நகர் க்கனன் இப்பால்
 பன்றி வி ந்  ப ப்பதம் ஆகா
 நின்ற  பன்றி ெந ம் கிாி என்ன.  51
  
2243 அன்  ெதா த்  அத க்கு அ  ேபராய்
 இன் ம் வழங்குவ  இம்பாின் அந்தக்
 குன்றில் அ ம் தவர் விஞ்ைசயர் ேகாபம்
 ெவன்றவர் எண் இலர்  உற ேநாற்பார்.  52
  
2244 என்  கூறிய அ ம் தமிழ்க்கு இைறவைன ேநாக்கித்
 ன்  மாதவர் அறிவிலாச் சூகர உ வக்
 குன்றின் மீ  இ ந்தவர் எலாம் ேகாதற ேநாற்
 நின்ற காரணம் யா  எனக் கு  னி நிகழ்த் ம்.  53
  
2245 ேவனில் ேவள் என விளங்கு விச்சாதரன் என் ம் 
 தான யாழ் மகன் லத்தியன் தவத்தி க்கு இைட  
 ஆன பாண் ெசயப் பன்றியாச் சபித்தனன் அறேவான்
 ஏனம் ஆகுேவான் உய்வ  என்  எனக்கு என னிவன்.  54
  
2246 மன்னர் மன்னன் ஆம் ெதன்னவன் வந்  நின் வனத்தில்
 ன்  பல்வைக விலங்கு எலாம் ெதாைலத்  உைன மாய்க்கும்
 பின்னர் இ  ெப க எனப் பணித்தனன் இயக்கன்
 அன்னவா  வந்  இறந்  பின் பழ உ  அைடந்தான்.  55
  



2247 ஆய ண்ணிய விஞ்ைசயன் ஆகமாய்க் கிடந்த 
 ய நீர் ஆதலால் அவ்வைர மீமிைசத் றந்த 
 பாய ேகள்வியர் இைற ெகாளப் பட்ட  எவ் உயிர்க்கும்
 நாயனார் ம ேர நயந்  அவண் உைறவார்.  56
  
2248 என்  அகத்தியன் விைட ெகா த்  இயம்பினன் இப்பால்
 பன்றி ஏற்ைற ம் பாட் ம் ைபம் னத்  இட் ச்
 ெசன்  அவிந்தபின் பன்னி  கு ைள ம் திைகப்  உற்
 அன்  அலக்கண் உழந்தைம யார் அளந்  உைரப்பார்.  57
  
2249 ஓ கின்றன ெத மரல் உ வன நிழைலத்
 ேத கின்றன தாய் ைலத் தீய பால் ேவட்  
 வா  கின்றன ஆக ெவம் பசி நனி வ த்த
 கின்றன ெவயில் சுட ெவ ம்  கின்றன ஆல்.  58
  
2250 இன்ன வா  இைவ அணங்கு உ  எல்ைல ேவல் வல்ல
 ெதன்னர் ஆகிய ேதவர்கள் ேதவர் அம் கயல் கண்
 மின்னனாள் ஒ  மின் அவிர் விமானம் மீ  ஏறி
 அன்ன கானகத்  இச்ைசயால் ஆடல் ெசய்  இ ந்தார்.  59
  
2251 ஏனம் என்பறழ் உ கண் ேநாய்க்கு இரங்கினார் இச்ைச 
 ஆன அன்  தந்  அத் யர் அகற் வான் ஈன்ற 
 மான அன் ைடப் ெபைடயின் வ  எ த்  அய ம் 
 கான வன் பறழ் கலங்கு அஞர் கலங்க ேநர் வந்தார்.  60
  
2252 கிட் கின்ற தம் தாய் எதிர் குட்தி ம் கிட்
 ட் கின்றன ேமாப்பன கு உறத்தாவி
 எட்  கின்றன கால் விைசத் ெதாிவன நிலத்ைத
 ெவட்  கின்றன குதிப்பன ஓ வ மீள்வ.  61
  
2253 ஏனம் இன்ன ம் காண்ப அாிதாகிய ஏனம் 
 ஆன ெமய்ம் மயிர் கிழ்த்திடத் த வி ேமாந்  அ ளினன் 
 மான ெமன் ைல அ த்தி மா வல ம் வன் திற ம்
 ஞான ம் ெப ந் தைக ம் நல் குணங்க ம் நல்கா.  62
  
2254 ங்க மா கம் ஒன் ேம சூகர கமா
 அங்கம் யாைவ ம் மா ட ஆக்ைகய ஆக்கிக்
 கங்ைக நாயகன் கட ளர் நாயகன் கயல் கண்
 மங்ைக நாயகன் க ைண ஆம் தி  உ  மைறந்தான்.  63
  
2255 இம்ைம இப்பவத் தன்ைனயாய் இனிவ  பவ ம்
 ெசம்ைம ெசய்த ேசதனத்ைத ம் ேகதனம் ெசய்தார்
 எம்ைம எப்பவத்  ஆயி ம் எைனப் பல உயிர்க்கும்
 அம்ைம அப்பராய்க் காப்பவர் அவர் அலால் எவேர.  64
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46. பன்றிக் குட் கைள மந்திாிகளாக்கிய படலம் (2256 -2273 ) 
 
2256 தந்ைத தாய் இழந்  அலம  கு ைளயத் தாயாய்
 வந்  நாயகன் ைல ெகா த்  அ ளிய வைகயீ  
 அந்த வா  இ  ைமந்த  மந்திரர் ஆகி
 எந்ைதயார் சிவ ரம் குந்  இ ந்தவா  இைசப்பாம்.  1
  
2257 ஆதி நாயகன் தி  உ  மைறந்தபின் அைனய
 ேகா  இல் ஆ  இரண்  ஏனம் ஆக் குமர ம் காைலச்
 ேசாதி ஆ  இரண்  அ க்கர் ேபால் ேதான்றி அப் ெபா ப்பில் 
 ஓதி ஆய்ந்த பல் கைலஞராய் ஒ ங்கு ற்  இ ந்தார்.  2
  
2258 அைனயராய் அவர் ைவகு நாள் அைற னல் கூடல்
 னித நாயகன் அ ள் திறம் உயிர்க்கு எலாம் ெபா வாய்
 இனிய ஆவன என்பைத யாவ ம் ேதற
 வனிைத பால் ெமாழி மங்ைகதன் மணாளைன வின ம்.  3
  
2259 ெவவ் விலங்கி ம் ெவய்யவாய் அேசதன விலங்காம் 
 இவ் விலங்ேக இற்ேறம் என கு ைளகட்கு இரங்கிக் 
 ைக விலங்கிைன எய்த நீ க ைணயாய் ைல தந்
 இவ்விலங்கு அறிவகற்றிய  யா  என இைறவன்.  4
  
2260 அகில ேவத ம் ஆகம ேபத ம் நம்ைமச் 
 சகல சிவ தயாபரன் என்  உைர சால்பால்
 இக ல் ேசதன அேசதனம் ஆகிய இரண் ம்
 க ல் ேவ  அல எமக்கு அைவ ெபா ைமய அதனால்.  5
  
2261 தாய் இழந்  ெவம் பசித்  அழல் அகம் சுடத் தழன்
 கா ம் மா தபம் றம் சுடக் கான் இைடக் கிடந்  
 தீ ம் ஏனம் ெமன் கு ைளக்கு ெத மர இரங்கி
 ஆ ம் ஆய் ைல அளித்  உயிர் அளித்தனம் அதனால்.  6
  
2262 அள  இல் ஆற்ற ம் திற ம் நல் அ ம் ெபறல் கல்வி
 விைள ம் ஞான ம் கிைடத்தனர் மீனவற்கு இனிேமல்
 வைள  இலாத ேகால் அைமச்சராய் வளம் பல ெப க்கிக்
 கைள  இல் பாசம் நீத்  எம்ெப ம் கணத்தவர் ஆவார்.  7
  
2263 என்  நாயகன் நாயகிக்கு இைற ெகா த்  இயம்பி
 அன்  மீனவன் கனவில் வந்  அரச ேகள் பன்றிக்
 குன்றில் ஏன மா கத்தராய்ப் பன்னி  குமரர்



 ெவன்றி ரராய் ைவகுநர் மிக்க அறி ைடயார்.  8
  
2264 அவைர நின் கைடக் அைமச்சராக் ேகா  என்ற அளவில் 
 சிவ பரம் சுடர் அ ள் ெசயச் ெசழியர் ேகா ேவந்தன்
 கவல ம் களிப்  உைடயனாய்க் கண் மலர்ந்  எ மான் 
 தவழ் ெந ம் திைரக் க ம் கடல் தத்தி நீந்  எல்ைல.  9
  
2265 மாண்ட ேகள்வி சால் மந்திரர்க்கு உணர்த்தி அம் மைல ேமல்
 காண்ட ஏனமா ரைரக் ெகாணர்க எனக் க ைண
 ண்ட காவலன் அைமச்ச ம் ேபாய் அவர்க் கண்
 ேவண்ட ர ம் ஈண் னார் மீனவன் தி ன்.  10
  
2266 வந்  இைறஞ்சிய வராக மா ைமந்தைர ேநர் கண்
 அந்தம் இல் களிப்  அைடந்  ேவந்  அைமச்சியல் கிழைம 
 தந்  ேவ  பல் வாிைச ம் தக்க வா நல்கிக் 
 கந்  சீறிய கடகாிக் ைகதவன் பின்னர்.  11
  
2267 பைழய மந்திரக் கிழார் மடப்பாைவ ேபால் வாைர
 விழ  சால் க  மங்கலம் விதியினால் ணர்த்தி
 அழகு இதாம் என நடத்தினான் அைனய ம் ரக்
 கழ னாற்கு ஒ  கவய ம் கண் மாய் நடப்பார்.  12
  
2268 உடம்  ஆ  இரண் ல் உயிர் ஒன்  என ஒன்றி இையவாய்
 விடம்பாய் அர ம் வி ங்கும் இைர ஒத்  ெநஞ்சம்
 திடம் பா  ெகாள்ள விைன வாங்கிச் ெசழியன் கல்வி
 இடம் பா  நல்கும் பயன் ேபால் மகிழ்  எய்த நின்றார்.  13
  
2269 நல் ஆவின் பா ல் ந ம் ேதன் கலந்  என்னப் பல் ல் 
 வல் ஆ ம் ஆகி மதி ட் ப ம் ஆகிச் ேசார்வில்
 ெசால்லால் அைடயார் மன ம் களி ங்கச் ெசால் ப்
 பல்லார் பிறர் ெசால் பயன் ஆய்ந்  கவர வல்லார்.  14
  
2270 பைழ ேயம் இைற ள் ெகாளப்பட்டம் என்  ஏமாப்  எய்தார்
 உைழ ேயவல் ெசய் ம் சிறார் ேபால ஒ ங்கி ேவந்தன்
 விைழ  ஏ  அதைன விடம் ேபால் ெவ த்  ெவஃகார்
 அழல் ேபால் அ கார் அகலார் நிழல் அன்ன நீரார்.  15
  
2271 ம க்கும் ெசயல் நீத்  நடக்ைகயின் ைவயத் ேதாைர
 ஒ க்கும் ெபா ம் பணி ேகட்ைகயின் ஒன்னலாைரச்
 ெச க்கும் ெபா ம் கவரார் விைள ெசல்வ மாக்கள்
 இ க்கும் ெபா ேள இைறவற்கு இவர் ஈட் ம் ெசல்வம்.  16
  
2272 மறத் தாம ேவலான் மனக் ெகாள்ைக தன் ெநஞ்சு மள் வான
 நிறத்தா  நீழல் எனத் ேதாற்றம் நி த்  மற்ற



 அறத்  ஆ  எனில் ஆற்  வார் அன்  எனில் ஆக்கம் ஆவி
 இறத்தான் வாி  மனத்தா ம் இைழக்க ஒண்ணார்.  17
  
2273 இன்னவா  ஒ கும் பன்னி  ேவா ம்  
                       ஈைக ம் த ம ம் க ம்
 ெதன்னர் ேகா மகற்கு ைவக ம் ெப கத் திைச  
                         எலாம் விசயம் உண்டாக்கிப்
 பன்னக ஆபரணன் சிவ ரம் அைடந்   
                         பரன் கண நாத ள் கலந்
 மன்னி ற்  இ ந்தார் மன்னர் மன்னவ ம்        
                        வான் பதம் அைடந்  ற்  இ ந்தான்.  18
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47. காிக் கு விக்கு உபேதசம் ெசய்த படலம் (2274 -2296 ) 
 
2274 வாிக்கு உ கிப் பத்திரற்குப் பலைக இட்ட மணி கண்டன்
 அாிக்கு ைள வ வான அடல் ரர்க் அரசன்பார்
 பாிக்கும் அைமச் சியல் அளித்த பாிசு உைரத்தாம் பசுபதி யாற்
 காிக்கு வி கு  ெமாழி ேகட்  அ ள் அைடந்த கைத பகர் வாம்.  1
  
2275 மன்னவன் இராச ராசன் வானவர்க்கு அரசன் ஆன
 பின்னவன் குமரன் ஆன ெப வ  மடங்கல் அன்னான்
 ன்னலர் அ ேபார் சாய்க்கும் சுகுண பாண் யன் நீர் ஞாலம்
 இன்னல் தீர்த்  அறக் ேகால் ஓச்சி ஈரங் குைட நிழற் ம் நாளில்.    
2276 ஆற்றல் சால் ஒ வன் ேமல் நாள் ஆற்ற ம் அறேன ஆற்றி
 மாற்றம் இல் சிறி  பாவம் ெசய்த தன் வலத்தால் வந்
 ேதற்றம் இல் கயவாய் ஆகிச் ெசனித்தலால் காகம் ஆதி
 கூற்  என ஊற்றம் ெசய்யக் கு தி ேசார் தைலய  ஆகி.  3
  
2277 ட்கு எல்லாம் எளிதா ஊ  பா  அஞ்சிப் ரத் ள் ைவகி
 உட்கி நீள் வனத் ள் ேபாகி வழி ம ங்கு ஒ  சார் நிற்கும்
 கட்கு அவிழ்ந்  ஒ கப் த்த கவிழ் இணர் மரம் ேமல் ைவகி
 ெவட்கம் மீ ரச் சாம்பி ெவய்  உயிர்த்  இ க்கும் எல்ைல.  4
  
2278 விைடயவன் நீ  சும் ெமய்யவன் ண்ட கண் த்
 ெதாைடயவன் றம் ம் உள் ம் யவன் குைட ம் ைகயில்
 உைடயவன் த ம தீர்த்த யாத்திைர ஒ க்கம் ண்ட
 நைடயவன் ஒ வன் அந்த ந ம் த  நிழ ல் சார்ந்தான்.  5
  
2279 இ ந்தவன் சிலைர ேநாக்கி இயம் வான் எர்க்கும் ேப  
 த ம் தலம் தீர்த்தம் ர்த்தித் தன்ைமயில் சிறந்த அன்
 அ ம் தமிழ் ம ைர ெபான் தாமைரத் தடம் சுந்தேரசப்



 ெப ம் தைக என்  சான்ேறார் ேபசுவார் ஆதலாேல.  6
  
2280 ஓர் இடத்  இைனய ன்  வி ப்ப ம் உள்ள  ஆகப் 
 பார் இடத்  இல்ைல ஏைன பதி இடத்  ஒன்ேற என் ம் 
 சிர் உைடத்  ஆகும் கூடல் ெச ம் நகர் இடத் ம் ன் ம் 
 ேபர் உைடத்  ஆகும் என்றால் பிறி  ஒ  பதி யா  என்றான்.  7
  
2281 இம் ம  ேரசன் ேசவித்  ஏத்  ேவார்க்கு எளியன் ஆகிக்
 ைகம் மலர் ெநல்  ேபாலக் க திய வரங்கள் எல்லாம்
 இம்ைமயின் உடேன நல்கும் ஏைனய தலத்  வாேனார் 
 அம் ைமயின் அன்றி நல்கார் ஆதலால் அதிகன் என்றான்.  8
  
2282 மற்  அ  ேகட் க் ெகாம்பர் ைவகிய கயவாய் ஞானம்
 ெபற்ற  பறைவ ஆகிப் பிறந்த ம் பிற ம் ேதற்றம்
 உற்ற  நாம் இச் சன்மம் ஒழிப்பதற்கு அறேவான் இங்ஙன்
 ெசாற்றேத உ தி என்  ணி  ெகாண்  எ ந்த  அன்ேற.  9
  
2283 ஆய் மலர்க் கான நீங்கி ஆடக மாடக் கூடல்
 ேபாய் மலர்க் கனக கஞ்சப் ண்ணியப் னல் ேதாய்ந்  ஆம்பல் 
 வாய் மலர்க் கயல் உண் கண்ணாள் மணாளைன வலம் ெசய்  அன்பில்
 ேதாய் மலர் கழல் இனாைன அகத்தினால் ெதா  அர்ச்சித்ேத.  10
  
2284 இன்னணம் ன்  ைவகல் கழிந்தபின் எம்பிராட்  
 தன் அமர் காதலாைனத் தாழ்ந்  எதிர் ேநாக்கி ஐய
 என்ைனக் இக் கயவாய் ெசய் ம் ெசயல் இதன் வர  யா  என்ன
 ன்னவன் அதன் தன் ெசய்தி வர  எலாம் ைறயால் கூறா.  12
  
2285 பத்திைம நியமம் ண்ட பறைவ ேமல் க ைண நாட்டம்
 ைவத்  இைமயாத க்கண் மைற தல் ஒ  ேசய்க் கன்
 நித்திய நிைலைம நல்கி ேநர்ந்த ெவம் கூற்ைறக் காய்ந்த
 சத்திய ஞான மி த்திஞ்சயத்திைன உபேதசித்தான்.  13
  
2286 உவைம அற்றவன் உைரத்த மந்திரம்
 ெசவி ம த்த ம் சிற் ணர்ச்சிேபாய்ப் 
 பவம் அகற்றிடப் ப க் காிக் குாீஇ
 கவைல விட்டரன் கழல் வ த் ம் ஆல்.  14
  
2287 எண் இலா உயிர்க்கு இைறவ ேபாற்றி வான் 
 தண் நிலா மதிச் ச ல ேபாற்றி என்
 ண்ணியப் பயன் ேபாற்றி அம் கயல்
 கண்ணி நாத நின் க ைண ேபாற்றி ஆல்.  15
  
2288 ெதௗ¤தல் இன்றிேய ெசய்த தீைமயால்
 விளி ம் என்ைன ம் ஆளல் ேவண் ேமா



 எளியர் எங்கு உளார் என்  ேதர்ந்  ேதர்ந்
 அளிைய ஆவ  உன் அ ளின் வண்ணேம.  16
  
2289 உம்ைம நல் அறம் உைடய நீர்ைமயால்
 இம்ைம இம் ம  இயம்பினாய் இ
 அம்ைம நல் ெநறிக்கு ஏ  ஆதலான்
 ம்ைம ம் நலம் உைடய ெமாய்ம்பிேனன்.  17
  
2290 ஆயி ம் எனக்கு ஐய ஓர் குைற 
 தீய ள் எலாம் ஊ  ெசய்  எைனக்
 கா ம் மன ம் கழியக் கண்ட ேபர் 
 ஏ எ ம் ப க்கு எளியன் ஆயிேனன்.  18
  
2291 என்ன அக் குாீ இயம்ப எம்பிரான்
 அன்ன ட்கு எலாம் வ ைய ஆெகனப்
 பின் ம் அக் குாீஇ தாழ்ந்  ேபைத ேயற்கு
 இன் ம் ஓர் வரந் த தி என்றதால்.  19
  
2292 வ ைய என்ப  என் மரபி க்கு எலாம்
 ெபா ய ேவண் ம் எப்ேபா ம் நீ ெசான
 ஒ ய மந்திரம் ஓதி ஓதி நாங்
 க ைய ெவல்ல ம் க ைண ெசய்ெகன.  20
  
2293 ஆவ  ஆக என்  அமரர் நாயகன் 
  எ த்தினான் ந்த அம்ம  
 தாவி ெதய்வதம் இ  சந்தேமா
 ஓவில் ஓைச ன்  ஒ  ெத ட் னான்.  21
  
2294 கு  ெமாழி பயின்  ள் வாய்க் கு வி தன் குல ம் தன் ேபால் 
 அ  மைற தல்வன் ஈந்த ஆற்றலால் பறைவக்கு எல்லாம்
 ெப ைம சால் வ யான் என் ம் ெபயரவாய் உலகின் மன்னக்
 க மணி கண்டன் ெசம்ெபான் கைன கழல் அ  ேசர்ந்த அன்ேற.  22
  
2295 இக்காிக் கு வி தான் ேநாற்  எய்திய வரத்ைதத் தன் ேபால்
 ஒக்க ம் எளிதாய் எய்தப் ெபற்றதால் உலகின் ேமன்ைம
 தக்கன் ஒ வன் வாழத் தன் கிைள வாழ்வ  என்ன
 மிக்கவர் எ த் க் கூ ம் பழெமாழி விளக்கிற்  அன்ேற.  23
  
2296 ஈசன் அ க்கு அன்  இல்லார் ேபால் எளியார் இல்ைல யாவர்க்கும் 
 ஈசன் அ க்கு அன்  உைடயார் ேபால் வ யார் இல்ைல யாவர்க்கும் 
 ஈசன் அ க்கு அன்  இன்ைமயினால் எளிதாய் திாிந்த இக் கயவாய் 
 ஈசன் அ க்கு அன்  உைடைமயினால் வ  ஆயிற்ேற எவ் யிர்க்கும்.  24
  
காிக் கு விக்கு உபேதசம் ெசய்த படலம் சுபம்  



 
48. நாைரக்கு த்தி ெகா த்த படலம் (2297 -2321 ) 

 
2297 அத்தி தந்த விமான அழகியார் 
 பத்தி தந்த பறைவக்கு மந்திர 
 சித்தி தந்த திறன் இ  நாைரக்கு
 த்தி தந்த க ைண ெமாழிகுவாம்.  1
  
2298 ேதக்கு நீர் ைவைக நாட்  ஒ  ெதன் லத்
 ஆக்கும் மாடைவ ைவப்  ஒன்  உள அவ்வயின்
 க்கு யாழ் ெச ம் வண் க்கு ழ் நற
 ஆக்கு தாமைர வாவி ஒன்  உள்ள  ஆல்.  2
  
2299 ஆழம் மிக்க கயம் தைல அத்தைல
 வா ம் மீனம் அைனத்ைத ம் வாய்ப் ெபய்
 சூழநந்  த்  ஈ ம் ைறக் கேண
 தாழ்வேதார் ெசய்ய தாள் மட நாைரேய.  3
  
2300 சிறிய நாள் மைழ இன்றி அச்ேச இதழ்
 ெவறிய தாமைர ஓைட வியன் கைர
 இைற ெகாள் நாைர இ விைனப் ெபௗவ ம்
 வறிய  ஆகி வறப்ப வறந்த  ஆல்.  4
  
2301 ைர ெசறித்  அன்ன ேநான் சிைற நாைர ம்
 இைர வி ம்பி அவ்வாவி இகந்  ஒாீஇ
 விைரவந்  ஒ  கான் இைட ழ்ந்ததால்
 ைரயிேலார்க்கு இடன் ஆகும் அப் ெபாங்கர் வாய்.  5
  
2302 த்தர் ஆன னிவர் குழாத் ெதா ம் 
 சுத்த ஆனந்த வாாி ள் ேதாய்ந்  தன் 
 சித்த மாசு கழீச் சிவம் ஆகிய
 சத்தியத் தவ மா னி தங்கும் ஆல்.  6
  
2303 கூப்பிட்  எல்ைலக் குணித் ச் ச ர மா
 யாப்ப ைமந்  சுற்  எங்கும் ப த் ைறக்
 ேகாப்  அைமந்  குளிர் சந்தி யாம் மடம்
 காப்ப அைமந்  ஓர் கயம் தைல உள்ள  ஆல்.  7
  
2304 விைர ெசய் சண்பகம் பாதிாி ேவங்ைக ேதன்
 இைர ெசய் வஞ்சி இலஞ்சி குரா மரா
 நிைர ெசய் கிஞ்சுக நீள் ம  ஆதியா
 உைர ெசய் பன் மர ம் றத்  உள்ள ஆல்.  8
  
2305 அந்த வாவியின் ேபர் அச்ேசா தீர்த்தம் என்  



 இந்த ஞாலம் இயம் வதால் இைர
 உந்த வா  ெகா  ஊக்க எ ந்  ன் 
 வந்த நாைர அதன் கைர ைவகும் ஆல்.  9
  
2306 ஆய்ந்த மாதவர் அப் னிதத் தடம்
 ேதாய்ந்  ேதாய்ந்  அங்கு எ ம் ெதா ம் ேதாள் றம்
 சாய்ந்த வார் சைடக் கற்ைறயில் தத்  மீன்
 பாய்ந்  பாய்ந்  ரள்வன பார்த்தேரா.  10
  
2307 ஈண்ைட இத் தவத்ேதார் தி  ேமனிையத்
 தண்ட எத்தவம் ெசய்தனேவ ெகால் என்
 ஆண்ைட மீன் நம்கு ஆகா என விைர
 ேவண்  நாைர ெவ த்  அங்கு இ த்தலால்.  11
  
2308 தன் நிகர் தவத்ேதார் யா ம் தடம் ப ந்  ஏறி நித்த
 மன்னிய க மம் ற்றிச் சந்தியா மடத்தில் ைவகி
 மின்னிய மகுடம் சூ  ேவந்தனாய் உலகம் காத்த
 ெபான்னியல் சைடயான் கூடல் ராண ல் ஒ கின்றார்.  12
  
2309 அண்ணல் எம் ெப மான் ெசய்த அ ள் விைளயாட் ம் ஆதிப்
 பண்ணவன் சிறப் ம் கூடல் பழம் பதிச் சிறப் ம் தீர்த்தத்
 ெதண்ண ம் சிறப் ம் ேசர்ந்ேதார்க்கு எளிவ ம் இைறவன் என் ம்
 வண்ண ம் எ த் க் கூறக் ேகட்  அங்கு வதி ம் நாைர.  13
  
2310 மடம்ப  அறி ம் நீங்கி வல்விைனப் பாசம் சித்
 திடம்ப  அறி  கூர்ந்  சிவ பரஞ்ேசாதி பாதத்
 திடம்ப  அன்  வா என்  ஈர்த்  எழ எ ந்  நாைர 
 தடம் ப  மாடக் கூடல் தனி நகர் அைடந்  மாேதா.  14
  
2311 வாங்கிய திைர சூழ் ெபாற்றா மைர ப ந்  இைமயா ேவழந்
 தாங்கிய விமான ேமய தைல வைனத் தாழ்ந்  சூழ்ந்
 ேதங்கிய அ ள் கண் ேநாக்கத் ெதாிசித் த் தி ன் ைவகி
 ஓங்கிய க ைண ேமனி உள் றத் தியானம் ெசய் .  15
  
2312 இந் நிைல நியமம்  ஐந்  எல்ைல ஞான்  இயன்  பின் நாள் 
 அந் நிைல ஒ கு நாைர ஆடக கமலம் ேதாய்வான் 
 வன் நிைல மதில் சூழ் ஞாங்கர் வந் ழிப் பசியால் ெவந்  
 மின் நிைல ேவல் ேபால் ள் ம் மீன் கவர்ந்  உண்கும் என்னா.  16
  
2313 சிறி  உளத்  உள்ளி நாதன் தி வ ள் வலத்தால் பின்னர்
 அறி  வந்  அச்ேசா இந்த அறப் ெப ம் தீர்த்தத்  உள்ேள
 எறி ம் மீன் அ ந்த ஆைச எ ந்தேத எனக்கு இப்ேபாதிப்
 பிறவி என்  ஒழிவ  என்னாப் ேபர் அஞர் அைடந்  பின் ம்.  17
  



2314 சுந்தரச் ெசம்மல் பாதத் ைண மலர் அன்பில் ேதாய்ந்
 சிந்ைத ைவத்  இ க்கும் எல்ைல ேதவ ம் மைற ம் ெசய் ம்
 வந்தைனக்கு அாியா னாைர மன நிைன வ வாய்த் ேதான்றி 
 எம் தமக்கு இனியாய் ேவண் ம் வரம் என் ெகால் இயம் க என்றான்.  18
  
2315 ெசய்ய கால் மட நாைர ம் ெசன்  தாழ்ந்
 ஐயேன இப் பிறவி அ த்  நின்
 ெமய்யர் வாழ் சிவ ேலாகத்தின் ேமவி நான்
 உய்ய ேவண் ம் ஒன்  இன்ன ம் உண்  அேரா.  19
  
2316 மடம்ப  அறி ம் நீங்கி வல்விைனப் பாசம் சித்
 திடம்ப  அறி  கூர்ந்  சிவ பரஞ்ேசாதி பாதத்
 திடம்ப  அன்  வா என்  ஈர்த்  எழ எ ந்  நாைர 
 தடம் ப  மாடக் கூடல் தனி நகர் அைடந்  மாேதா.  20
  
2317 என்  இத் தட மின் இலவாக நீ
 நன்  சால் வர நல் ெகன ெவள்ளி மா
 மன்  உளா ம் வரம் தந்  ேபாயினான்
 ெசன்  நாைர சிவேலாகம் ேசர்ந்த  ஆல்.  21
  
2318 இயங்கள் ஐந் ம் இயம்ப விமான ேமல்
 யங்க கணான்கு க் கண்க ம் ெபாற்ப வான்
 வியம் ெகாள்  மைழ ெவள்ளத் ள் ஆழ்ந்  ேபாய்
 வயம் ெகாள் நந்தி கணத் ள் வதிந்தேத.  22
  
2319 அன்  ெதாட்  இன்  அள ம் ெபான் தாமைர
 என்  உைரக்கும் எழில் மலர் ஓைடயில்
 ெசன்  உைகத் த் திாிகின்ற மீன் அலால்
 ஒன்  மற்றன நீர் வாழ் உயிர்க ம்.  23
  
2320 தன் கிைள அன்றி ேவற் ப் பறைவகள் தா ம் தன் ேபால் 
 நன் கதி அைடய ேவண் ற்ேற ெகால் இந் நாைர ெசய்த
 அன்பினில் வியப்ேபா ஈசன் அ ளினில் வியப்ேபா அன்பர்க்கு
 இன்  உ வான ஈசன் அன்ப க்கு எளிேத ஐய.  24
  
2321 மறக் கு ம் க் கைளக் கட்  மண்ணின் ேமல் 
     அறப் ெப ம் பயிர் ஆக்கி அதன் பயன் 
 சிறக்க நல்கிட உண்  ெச க்கு வான் 
 றத்தம் எய்தி இ ந்தான் சுகுண ம்.       25 
  
நாைரக்கு த்தி ெகா த்த படலம் சுபம்  
---------------- 
   


