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19. பள்ளுப்படலம் (1277-1343)

1277

கயிைல நாயகன் காமரு தன்னுருப்

பயிலு மாடியிற் பார்த்தங் கைழத்தலும்

ெவயில்ெசய் ெவங்கதிர் ேகாடி விராெயனச்

ெசயி
1278

லாதெமய்த் ேதெசாடுந் ேதான்றினான்.

அன்ன சுந்தரற் காலால மாழியின்

முன்ன முன்னவ னுண்ணமற் றன்னைதத்
தன்ன கங்ைகத் தழீஇக்ெகாடு நல்கலால்
துன்னு மாலால சுந்தர நாமேம

1279

சூழு மாலால சுந்தர ேனார்தினந்

வாழி நந்த வனத்திைட நண்ணினான்.

3

வாம பாகத்து நாயகி வார்குழற்

காம லர்த்திரள் ெகாய்ய வனிந்திைத
காமர் மல்குங் கமலினி மற்றிவர்

தாமு மவ்வுழிச் சார்ந்தன ெரன்பேவ.

1281

2

ஏைழபாகற் கினியநற் ெறாண்டுகள்

தாழி ணர்க்கடித் தண்மலர் ெகாய்திட

1280

1

இருவர் மாதர் வனப்பு ெமழினைட

ஒருவர் ேநாக்க ஒருவர் வனப்ெபலாம்

4

3
இருவர் மாதரு ேநாக்கினர் மற்றிவர்க்

ெகாருவி ைலங்கைண மார னுறுத்தினான்.
1282

நகுமு கத்ெதாடு நம்பி யகன்றனன்

புகுமு கம்பு

பூைவயர் தாங்களும்

ெநகும னத்ெதாடு நீங்கினர் தம்பிரான்

தகுதி ேநாக்கிப் பவத்திைடச் சார்த்தினான்.
1283

5

6

ேவறு

நாவலூர்ச் சைடய னாரா நான்மைறக் கிழவர் மாட்டுத்
ேதவரு மிைறஞ்சு நம்பி திருவவ தாரஞ் ெசய்திட்

ேடவரும் புகழா ரூர ெரனும்ெபயர் பற்றி னாராற்
பூவ ல் ெகாண்ட கூந்தற் பூைவய
1284

ருவர் தம்முள்.

கமலினி ெயன்னு மாது காமர்ேசா ணாட்டில் ைபந்ேதன்

உமிழ்மலர்ச் ேசாைல யாரூ ருருத்திர கணிைக யார்பால்
அமரரும் வியக்குங் கற்பி னாரணங் ெகன்னத் ேதான்றித்

தமர்பிறர் பரைவ ெயன்று சாற் டும் ெபயர்ெபற் றாளால்.

1285

அனிந்திைத ெயன்னுந் ைதய லமர்ெபருந் ெதாண்ைடநாட்டில்

சனந்தைழ யுலகு ேபாற்றுஞ் சங்கிலி நாமம் ெபற்றாள்.
வளர்ந்திடு நாளா ரூரர் மைறபல திருந்த ேவாதி

கிளர்ந்ெதழு சுற்ற ெமல்லாங் ெகழீஇப்பு

வதுைவ நாப்பண்.

மண்ணவர் மருளச் சால வழக்கிட்டுத் தடுத்தாட் ெகாள்ள

புண்ணியப் ெபாருளா யுள்ளார் பித்தெனன் ெறடுத்துப் ேபாற்றி.

11

நாவலூர் புகுந்து பாடி நற்றவ ெநறிதா ெவன்று

ேதவர்க ேடவற் ேபாற்றித் திருத்துைற யூ ற் ெபற்றுத்

தீவண ேமனி யார்தந் திருவதி ைகயின்பாற் கங்குற்

ேசவடி ெசன்னி சூட்டத் திருவருள் ேபாற்றிப் ேபாந்து.
1289

10

கண்ணுதற் கரந்து ெபம்மான் காவணத் திைடேய புக்கு

ெவண்ெணய்நல் லூ ன் ேமய விகிர்தைனத் ெதாடர்ந்து முன்னர்ப்

1288

9

அளந்துபல் கைலகண் மன்ற லாற்றுநற் பருவஞ் சார

உளந்தைழத் தீன்ற தாைத ெயாருமகட் ேபசி ேயாைக

1287

8

நனந்தைலப் பழனஞ் சூழ்ந்த ஞாயிெறன் றுைரக்கும் ைவப்பின்

இனந்தைழ தரும்ேவ ளாளர் குலத்திைட யினிது ேதான்றிச்

1286

7

12

ேவறு

திருமாணி குழிவழுத்தித் திைனநகைரப் பரசிப்ேபாய்க்

கருமாளத் திருத்தில்ைலக் கனகசைப யிைடநவிற்றும்

ெபருமான்ெமய்த் திருநடனம் ேபரார்வத் ெதாடும்பழிச்சி
மருவாரு ெபாழிற்புகலி மாநகரந் ெதாழப்புக்கார்.

13

4
1290

அங்கணர்தாங் கயிைலவைர வற்றிருக்கு
ீ
மருட்காட்சி

அங்ெகதிேர ெகாடுத்தருள வதுகண்டு ேபாற்றிைசத்துச்

ெசங்கண்வரா லுகள்ெபாய்ைகத் திருக்ேகாலக் காவிைறஞ்சித்
ெதங்குமலி நறும்பழனத் திருப்புன்கூர் பாடினார்.

1291

14

மயிலாடு துைறயும்ெபான் மாகாளம் புகலூரும்

பயில்வாய்ைம ெயாடும்பாடிப் பணிந்துதிரு வாரூர்புக்

ெகயில்ேவவ நைகத்தாைர யின்றமிழ்ச்ெசந் ெதாைடபாடித்

துயிலாமுக் கண்ணர்தாந் ேதாழரா மருள்ெபற்றார்.
1292

15

புற்றிடங்ெகாண் டவரருளாற் பூங்ேகாைதப் பரைவயார்

முற்றிைழெமன் முைலமன்றன் முைறைமயாற் கலந்தருளிப்

பற்றுமணக் ேகாலத்திற் பயிலுநாள் விறன்மிண்டர்

ெசற்றமிகத் திருத்ெதாண்டத் ெதாைகயருளி வழிபட்டார்.
1293

16

குண்ைடயூர்க் கிழவர்மனக் குைறவறுக்க ெநற்றந்த

அண்டநா யகரந்த ெநன்மைலைய யாரூ ன்

வண்டுவாழ் குழற்பரைவ மைனயட்டித் தரவருளான்

மிண்டுபூ தைரவிடுப்பக் ேகாளிலியிற் பாடினார்.
1294

17

ேகாட்புலியார் நாட்டியத்தான் குடியதனில் வழிபட்டு

ேவட்டருள்வ ீ ெரனப்பயந்த ெமன்ெகாடியா ைரக்ெகாடுப்பச்

ேசட்ெடழிலார் தைமமகண்ைம ெகாண்டருளித் திருப்பாட்டில்
நாட்டிவலி வலத்துப்ேபாய் நாதர்தைமப் பாடினார்.

1295

ேவறு

இைறவர் புகலூ

18

ட்டிைகக ள ீழ மாக்கித் தரப்பாடி

நிைறயு மகிழ்வாற் றிருப்பைனயூர் நிமலர் நிருத்தந் தரப்ேபாற்றி

நைறெமன் கமலத் தடஞ்சூழ்நன் னிலமும் வழி
ீ மிழைலயு

மறவர் திருவாஞ் சியம சிற் கைரப்புத் தூரும் பாடினார்.
1296

19

ேவறு

ஆவடு துைறைச யிைடமரு தான்ற திருநாேகச் சுரஞ்சிவ புரஞ்சீர்
ேமவிய குடமூக் கிைறவலஞ் சுழிநல் லூர்ேசாற்றுத் துைறவி

மலர்ப்ைபங்

காவலர் கண்டி யூருைம யாறுங் கவின்றபூந் துருத்தியும் விைனயின்
றாவறு திருவா லம்ெபாழி ெலன்னுந் தலமழ பாடியுந் துதித்தார்.

1297

20

சீர்வள ராைனக் காவிைனப் பரசித்

திருப்பாச்சி லாச்சிரா மத்துக்

கார்வளர் கண்டர் ெபான்றரப் பாடிக்

ைகக்ெகாண்டு திருப்ைபஞ்ஞீ லியின்வன்

கூர்வளர் சூலப் பைடயைரப் புகழ்ந்து
குலவுபல் பதிகளும் வணங்கி

ஏர்வளர் ெகாங்கிற் ெகாடுமுடி வழுத்தி ெயய்தினார்
காஞ்சிவாய்ப் ேபரூர்.

21

5
1298

ஆரண முழக்க மறாதேப ரூ

னமர்ந்துவா ழடியவ ெரல்லாந்

தாரணி கூந்தல் பாகனார் ேதாழர் சார்ந்தன ெரனப்ெபருங் களிப்பால்

ேதாரணம் வாைழ காவண முறுத்திச் சுடர்நிைற கும்பங்க ணிறுவிச்
சீரணி வதி
ீ யலங்க த் ெததிேர ெசன்றடி ெதாழெவதிர் ெதாழுதார்.
1299

22

வந்தெமய் யடியா ருடனள வளாவி மகிழ்ெகாடு ேபாதுவா ரகிலுஞ்

சந்தனக் குறடும் பீலியு மணியுந் தபனியப் ெபாடிகளுந் திைரயின்

உந்திவந் ெதாழுகுங் காஞ்சிமா நதியி னுற்றுநீர் படிந்தன ேரகிச்
சுந்தர மிகுந்த ேகாயின்முன் வணங்கித்

ெதாழுதகம் புகுந்தனர் ெதாண்டர்.

1300

23

உயர்ந்தவுந் தாேம யிழிந்தவுந் தாேம ெயனமைற
ேயாலமிட் டுைரக்கும்

வியந்ததஞ் ெசய்ைக யிரண்டனு ெளான்று
ேவதிய னாகிமுன் காட்டிப்

பயந்தரு மிைறவர் மற்றதுங் காட்டப் பள்ளனாய்த்
திருவிைள யாட்டால்

நயந்தபூம் பைணயின் விைனெசய வன்பர்
நண்ணுமு னண்ணின ரம்மா.

1301

24

புலியதள் கழுவாக் காழக வுைடயாய்ப் ெபாலியநால்
வாய்க்க

யு ைவ

ஒலிமயிர் நூற்ற படாெமன வயங்க ெவாளிர்சைட
தைலச்சுற்றாய் மிளிர

வலிய த் துவக்குப் பக்கைற யாக வாளரா
வதன்கயி றாகக்

கலிெகழு மைறயா கமங்கழ லாகக் கண்ணுதல்
பள்ளனா தலுேம.

1302

பட்டிநா யகர்தம் மிடம்பி
யகிபள்ளி யாகி

25

யாத பச்ைசநா

முட்டிலா தழலி னந்தண ருகுக்கு
மூ யா னூன்கேள யூனா

வட்டும்வா

ழுேத ய யலா வங்க ணளித்திடு

முணெவலா முணவா

விட்டுநா யகர்ைகத் தைலக்கலத் தூட்டி ெயழில்வயல்
விைனெசய்வா னின்றாள்.

1303

26

கடலிைடத் துளபக் கமடமுன் பிடித்த
கயமுகக் கடவுளு மீ னின்

தடமுைலச் சுைவப்பால் பருகிய மணிேவற்
சாமியும் பள்ளநற் சிறாராய்

இடனகல் வயலிற் கமடமு மீ னு ெமடுத்ெதடுத்
திரும்பைணப் புறத்துத்

திட டத் துறுத்திக் குறுகுறு நடந்து சிறுவிைள
யாட்டயர்ந் தனரால்.
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இந்திரன் பிரம னாரணன் முதலா
மிைமயவர் நுகமல ேமழி

ெவந்திறற் ெகாழுவார் கயிறுேகால் பகடு
வித்துநா றைனத்துமா யங்கு

வந்தனர் பயில வன்கண நாத ேரவல்ெசய்
மள்ளராய் விரவி

முந்துறும் பட்டிப் பள்ளைன யடுத்துெமாழிவழி
விைனெதாடங் கினரால்.

1305
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உழுகுந ெராருபா லுழுதேச றழுந்த ெவாண்புனல்
பாய்த்துந ெராருபான்

முழுவரப் பருகு சீக்குந ெராருபான்

ெமாய்மரம் படுக்குந ெராருபாற்

ெசழுமணிப் பகடு பூட்டுவிட் ேடாப்பிச்

ெசறிபுனன் மண்ணுந ெராருபால்

விழுமிய நாறு வார்க்குந ெராருபால்
வித்துந ெராருபுற மானார்.

1306

29

திருமகள் வாணி சசிமுத லான
ேதவியர் பள்ளிய ராகி

இருைகயி லணிந்த குருகினந் ெதழிப்ப

விட்டிைட வருந்தவார் ெசவியின்

மருவிய ேதாடு நாலவார் கூந்தன் மல்கிய
ேதாளின்வழ்ந்
ீ
தைலய

உருெகழு பச்ைசப் பள்ளிேயா டயர்ந்திட்
ெடாண்முடி நாறுநட் டனரால்.
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30

இன்னண மிவர்கள் வயல்விைன யியற்றி
யிருந்தன ராகவா லயத்து

முன்னிய நாவ லூர்வரு மன்பர்

முதல்வனார் தைமெயதிர் காணார்

மன்னிமி ேலற்ைற வினாயினா ேரறு

வன்ெறாண்டர்க் குைரயெலன் றிைறவர்

ெசான்னைம குறித்து விழியினா லுணர்த்தத்
ெதாடர்ந்தனர் வயலிடந் துருவி

1308

31

ேவதநா ட யவிழுப்ெபரும் ெபாருளாய்
விளங்கிய பட்டிநா யகருஞ்

சீதவான் முகத்து மரகத மயிலுந் ேதவர்பூ
தர்கள்புைட ெநருங்கப்

பாததா மைரகள் ேசதகத் தலரப் பயிறிரு
விழாவிைனத் ெதாண்டர்

காதன்மீ க் கூரச் ேசயிைட ேநாக்கிக்

களிப்ெபாடு ெமதிர்பணிந் ெதழுந்தார்.
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மாசுதீர் தவத்து மாதவன் முதேலார்
மணிெநடு ேமாலிக டீண்டக்

கூசுதாட் கமல முரவியுங் கயலுங்
கூர்மமுங் கீ டமு முதலாப்

ேபசுமா ருயிர்க டீண்டுதற் கான

ெபருந்தவந் திருந்திய ேபரூர்க்

காசுதீர் வைரப்பிற் களித்துவாழ்ந் ததுேவ

யாெமனக் கருத்துட்ெகாண் டடுத்தார்.

1310

33

அராவணி சடிலப் பள்ளனார் ேதாழ ரடுக்கவந்
தைமயறி யார்ேபாற்

பராமுகத் தினராய்ப் பள்ளிகள் பள்ளர்

தம்ெமாடும் பயின்றிருந் ெதாழிலின்

உராவுநீர்ப் பைணயி னுழிதர ேனாக்கி

யுறப்பணிந் ெதழுந்துேதா ழைமயால்

விராவிய வன்பர் மகிழ்ச்சிமீ க் கிைளப்ப
வியப்ெபாடு மசதியா டுவரால்.
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34

மைறயவ னரசன் ெசட்டிதன் றாைத வயங்குநூற்
சூத்திரன் புவனம்

பைறதரு நல்ல சங்கரன் ேவடன் பணிசிவன்
விளங்குமுக் கணக்கன்

அைறெசயம் பட்ட னகமது புறத்ேத காலியாட்
டரவமா

ைடயன்

பைறயனு முன்ன ரானநீ யின்று பள்ளனா
னைமெத ந் ேதன்யான்.
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35

இைறயவன் வள்ள ெலனப்புகன் ெறடுத்த
ெவனக்குநீ பள்ளனாய்ப் பயந்தாய்

மைறயவ னாகப் பள்ளனாஞ் ெசய்ைக
வனப்பிது நிற்கநின் றனக்கு

நிைறயுண வாலங் கயமுகப் பிள்ைள நிைனத்தவர்
குைறமுடித் துண்ணுங்

கைறெகழு ேவற்ைகப் பிள்ைளேயா ெசட்டி
கழனிெநல் விைளப்பதிங் கார்க்ேக.
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36

மரகத வல்லி யன்னபூ ரணிைய வரவுயிர்த்
தமரரா தியர்க்கு

விரவிய பசிமுன் ெகடுத்தலி னவட்கு

விைளத்துநீ ேசாறிடல் ேவண்டா

பரவிவந் ெதைனப்ேபா லடுத்தவர்க் குவந்து
ப சிலாப் ைபம்ெபானா திகைளத்

தரவிதின் முயன்று வருந்துதல் ேவண்டா
தனதனிற் சார்ந்தநற் ேறாழன்
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அல்லதூஉ ெமாருவர் சார்பினாற் பிைழத்த
லடாெதனத் திருவுளத் துளேதல்

வல்லவா றதற்ேக பிறந்தேவ ளாளார்
வழிவழி யடிைமயா யுள்ளார்

ெநல்ெலலாம் விைளத்துத் தருகுவ ரதனா
னிரம்புறா ெதனிற்குண்ைட யூ ல்

நல்லேவ ளாள ெனாருவனுக் களித்த
நற்றிற முள்ளேத ேபாலும்.
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38

அராப்பள்ளி யாற்கருளு ேநமிப் பள்ளி

யறப்பள்ளி யகத்தியான் பள்ளி யான்ற

சிராப்பள்ளி நனிபள்ளி ெசம்ெபான் பள்ளி

திருக்காட்டுப் பள்ளிகர வரங்
ீ
காட்டுள்

ஒராப்பள்ளி மேகந்திரப் பள்ளி நன்ைம

யுற்றசிறப் பள்ளியிைடப் பள்ளி ெயல்லா

மராப்பள்ளி யில்லாம லாண்டு கண்ேடா

வயற்ேபரூர்ப் பள்ளிகைள யாளா நின்றீர்.
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39

விண்ணின்மைழ மறுத்திடினுங் கங்ைக யுண்டு

விைடயுண்டு பட்டியிட விடப்பாற் கண்ேண

வண்ணெநடும் பயிர்வளர்ப்ப துலைக நட்டு
மலக்கைளதீ

டப்பள்ள ீ வல்லி வல்லள்

பண்ைணநட்டுக் கைளபறிப்ப மிருகங் காப்பப்

பசுந்துழாய்ப் பன்றிெயாரு ேகாடு வாங்குந்

திண்ணியேச யுளனரசும் ேவறன் ெறன்ேறா

திருவுளஞ்ெசய் தீருழவு ெசய்தற் ெகன்றார்.
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40

ேவளாள ெனனநம்ைம யடுத்த ேதாழன்

வியெனடும்பண் ைனயிற்பள்ள னாகி நின்று

தாளாண்ைம யியற்றிடினும் விட்டுப் ேபாகான்

றனக்குவப்பச் ெசய்துெமனத் தம்பி ரானார்

ேகளாகி விைனபு ந்தா ருடங்கு ேபாதக்

கிளர்மணிநீள் வரப்ேபறிச் ெசன்று ெசம்ெபான்

ேதாளாத மணிெகாழிக்குங் காஞ்சி யாடிச்

சுடர்மணிக்ேகா யிலிற்புகுந்தார் ேதாழ ேராடும்.
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41

ேவறு

பண்ைணயி ேல ற் பூட்டிப் பகட்ெடாடு முழாது ைவத்தால்

நண்ணிய ெதாண்டர்க் குண்ைம நவிற்றுறா திருப்ைப ெகால்ெலன்

றண்ணல்ெவள் விைடையச் சீறி யானனஞ் ச ந்து வழ
ீ

மண்ணகழ் கருவி தன்னால் வள்ளலார் துணித்திட் டாரால்.
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42

கடல்விடம் பருகு நீல கண்டனார் துணித்த ேலாடுஞ்

சுடெராளி ெநய்த்ேதார் பாயத் துண்ெணன நடுங்கிப் புல்லம்
அடியேனன் பிைழத்த திந்த முைறயினு மழியா ேதனும்

உைடயவ ெபாறுத்தி ெயன்னா ெவாண்பத மிைறஞ்சிப் ேபாற்றி.
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தன்ெபயர் விளங்கத் தீர்த்தத் தடெமான்று ெதாட்டுக் ேகாட்டின்

இன்பரு ளிலிங்க ெமான்றாங் கிருத்திநற் பூைச யாற்றி

வன்பிைழ தவிர்ந்த தன்று மழவிைட முகத்ைத வழ்த்த
ீ
பின்புயர் மன்றி ெனய்திப் பிஞ்ஞகர் நடிக்க லுற்றார்.
1321

திைரெயறி கங்ைக யூடு திங்களு மரவு மாட

விைரகமழ் ெகான்ைறேவணி ெவ ந்புறம் வருடி நாலக்
கைரயறு கருைண ெவள்ளங் கட்கைட ெயழுந்து பாய

அைரயுைடப் புலித்ேதால் ெபாங்க வ ெபய்நூ புரங்க ளார்ப்ப.
1322

45

ேகாமுக முனியும் பட்டி முனிவனுங் குறுகி ேயத்த

ஏமுறு பூத நாத

டனறத் துவன்றிப் ேபாற்றக்

காமுறு விசும்பிற் ேறவர் கடிமலர் மா

தூர்ப்பத்

தீமுழங் கங்ைக வள்ளற் றிருநட நவிற்ற ேலாடும்.
1323
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46

ேவறு

கருைணேய ேநாக்கி யுள்ளகங் கசியக்
கண்கண ீ ரருவியிற் பாய

இருைகயுஞ் சிரேமற் குவிதரப் புளக ெமழவுடன்
முழுதுங்கம் பிப்ப

அருணட ேநாக்கி ெநடிதுேபா தவச மாகநின்
றானந்தத் திைளத்துப்

பருகிய மதுவண் ெடனப்ெபருங் களிப்பாற்
பாடினார் பரைவயார் ெகாழுநர்.
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பாடிய ெதாண்டர் ைபம்ெபான்ேவட் டிரப்பப் பதம்ெபறா
திருந்திருந் ெதய்த்திங்

காடுத ெலாழிவ ேராஅனவரத தாண்டவ
ெரனவரு ணடன

நீடிய விைடேய ெபான்றர விரந்தார் நிமலனார்
குறுநைக காட்டி

நாடிமுன் னாண்டு ேதாழைம ெகாடுத்த
நாவலா ரூரருக் குைரப்பார்.

1325

பாடிய நினது பாட்ைடேய ெப தாப் படர்ந்ெதைமப் ப சிலிங் கிரந்தாய்

நீடிய வ யும் பிரமனு மைறயு ெநடுந்தவ மாற்றியுங் காணாப்

பீடிய னமது திருநட மதைனப் ெப ெதன மதித்திைல ேபாலும்

ஆடிய நடனம் பாடிய பாட்டுக் கருளிய ப சிேல யாமால்.
1326

48

49

அறம்ெபாரு ளின்ப மூன்ைறயும் ெவறுத்ேதார்க் கானந்தத் திருநடங் காட்டித்

திறம்பயின் முத்தி யளிக்குமித் தலத்திற் ெசம்ெபான ீ வதுமுைற யன்று
மறம்பயில் ெபாறிக ளடக்கியீங் கடுத்த வானவ ரான்பைடப் ெபய்தப்

புறம்பயில் வஞ்சு ளாரணி யத்துப் ெபாற்புற வளித்தனங் காண்டி
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ேவட்டேவட் டாங்ெகம் பதியினாங் காங்கு விழுப்ெபாரு ணல்கின மன்றி

ஏட்ைடநீ ெபாருந்தப் பார்த்திருந் திலேம யிப்பதி ெயாழியவாங் காங்குன்
பாட்டினுக் குவந்து ெசம்ெபாரு ளின்னும் பல்குறக் ெகாடுத்துமீ தன்றித்

தீட்டிய புகழான் ேசரமான் றனக்குன் ெசய்திமுன் ேபெத த் தனமால்.
1328

ஆங்கவன் ேசாழ நாட்டுவந் துன்ைன யன்பினா
லுடன்ெகாடு ேபாந்து

வங்கிய
ீ
ெபாருள்க ணல்குவ னறிக ெவன்றனர்
ேகட்டுெமய்த் ெதாண்டர்

ஓங்கிய மகிழ்வா னாண்டதம் ெபருமா

ெனாண்கழன் மறுவலும் வணங்கிப்

பாங்குறச் சிலநாட் பயின்றுபல் பதியும்

பாடுவார் விைடெகாடு ேபாந்தார்.

1329

52

ெவஞ்சமாக் கூடல் கற்குடி யாைற ேமற்றளி
யின்னம்பர் பிறவி

வஞ்சேநா யனுக்கும் புறம்பயங் கமல
வாவிசூழ் கூடைல யாற்றூர்

நஞ்சமார் மிடற்று நாதைரப் பாடி நயந்துேபாய்
முதுகுன்ற ேமத்தி

எஞ்சுறா திைறவ ரளித்தெபான் னாற்றி
லிட்டுப்ேபாந் தனர்கடம் பூ ல்.

1330

53

அப்பதி வழுத்தித் தில்ைலமூ தூைர யடுத்தரு
ணடங்கண்டு ெதாழுவார்

எப்ெபாரு ளாயு மிருந்தரு ளிைறவ ெரறிதிைரக்
காஞ்சிவாய்ப் ேபரூர்

ஒப்பறு ெவள்ளி மன்றிைடத் ெத த்த
வுறுசுைவ யானந்த நடனந்

துப்புறக் காட்ட விம்மித ெமய்தித்

துளும்புகண் ண ீருர நைனப்ப.

1331

54

ேவறு

சீரூர மடித்தாடு ெமனெவடுத்து விளம்புதிருப் பதிகந் தன்னுட்

ேபரூரர் ெபருமாைனப் புலியூர்ச்சிற் றம்பலத்ேத ெபற்றா ெமன்று

பாரூர்பல் லவற்றுள்ளும் ேபரூேர யிைறக்கு ய பதியா மாறு

நாரூரு முளத்தினாற் சிறப்பித்துப் பாடினார். நாவலூரர்.
1332

55

அங்ககன்று புறத்தமரும் பதிபலவும் பாடிப்ேபா
யாரூர் நண்ணித்

திங்களணி முடியார்தந் திருவருளா லாற்றிலிடுஞ்
ெசம்ெபா ெனல்லாம்

ெபாங்குபுனற் குளத்ெதடுத்துப் பரைவயார்க்
கினிதளித்துப் புனனாட் ெடல்ைலத்

தங்குபல பதிபாடி நடுநாட்டிற் பலபதிக டாழ்ந்துேபாகி

56
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ெதாண்ைடநாட் டிற்பதிகள் பலபாடிக் காஞ்சிெயனுந்
ெதால்ைல மூதூர்

வண்டுவார் குழலுைமயாள் வழிபட்ட ேவகம்பம்
வணங்கி ேயத்தி

அண்டர்நா யகரமரு மப்பதியிற் பலபதிக
ளன்பிற் ேபாற்றிக்

ெகாண்டல்சூழ் ெநடுமாடத் ேதாணகாந்
தன்றளிையக் குறுகி னாரால்.

1334

57

அத்தளியிற் ெபருமானர் பாட்டுவந்து
ெசழுநிதிமிக் களிப்ப வாங்கி

ெமத்தியவன் ெபாடுபுறம்ேபாய்ப் பலபதியும்
பணிந்ேதத்தி வி நீர் ேவைல

முத்திெனாடு மணிபவளங் கைரேயற்று
ெமாற்றியூர் முதல்வற் ேபாற்றி

உத்தலத்திற் சிவெபருமான் றிருவருளாற்
சங்கிலிேதா ளுவந்து வாழ்ந்தார்.

1335

58

சிலபகலங் குறக்களித்துப் பலபதியும்
பணிந்ேதத்தித் திருவா ரூர்புக்

கலகிெலாளிப் பூங்ேகாயி லமர்ந்தபிரான்
பரைவமனத் தான்ற வுடற்

புலவியது தணிபாக்குத் தூதுெசலப்
பலபாடிப் புணர்ந்தவ் வூ ன்

விலகில்பல ெபாருணாைகக் காேராணத்
தினிேதற்று மீ ண்டு வாழ்நாள்

1336

ேசரர்கடம் ெபருமானார் தில்ைலமணி மன்றாடல் ெசன்று ேபாற்றி

வாரமுறு மாரூ ன் வந்திைறஞ்ச வளவளாய் மகிழ்ந்து பின்னர்ப்

பாரமரும் பலபதியும் பணிந்ேதத்தி மைலநாட்டிற் பணியச் ெசல்வார்

சீரமரு ைமயாற்றி னதிதடுத்துப் பணிந்ேதத்தித் திரும்பிப் ேபாந்தார்
1337

60

ெகாங்குநா டடுத்தகன்று திருவஞ்ைசக் களங்குறுகிக் குறுகா ருட்குந்

துங்கேவற் ேசரலனார் பணிபு யச் சிலைவக ெறாைலய ைவகிப்

ெபாங்குவா னிதிெபருகப் ெபற்றகன்று திருமுருகன் பூண்டி ேசரத்

தங்குகா னடைவயிைட நிதிப ப்பார் முன்ெசல்லப் பின்பு சார்ந்தார்.

1338

59

61

ஆதிபுரத் திரசதமன் றிைடநடிக்கும் பிரான்றான்முன்
னருளிச் ெசய்த

நீதியிைன யுணர்ந்ெதௗத்துப் ெபற்றப
நீங்கல் கண்ேடா

சுைரயாைம

பூதர்தைம விடேவட ராய்க்கவர்ந்தன் னவர்மைறயப்
ெபாருள்க ெளல்லாங்

காதெலாடுந் திருமுருகன் பூண்டியிற்ெபற் றாரூர்ேபாய்க்
கலந்து வாழ்ந்தார்.
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மறுவலுஞ்ேச ரலர்ெபருமான் மைலநாட்டுக்
ேககுவார் வளமார் ெகாங்கின்

நறுவிைரத்தண் மலர்ப்ெபாய்ைக மருங்குடுத்த
புக்ெகாளியூர் மணிப்ெபான்வதி
ீ

உறுமளவி ெனாருமைனமங் கலமுெமாரு
மைனயில்ழு ைகயுமங் காகப்

ெபறுமிைவெயன் ெனனவினவி னார்வினவி
னார்க்கறிந்ேதார் ேபச லுற்றார்.

1340

63

ேவறு

இருவர் மங்ைகயர் மாலினி சுமாலினி ெயன்பார்
கருைண நாயகி கமலநாண் மலர்ப்பதம் பரசி

ஒருதி னந்தனி லிருவரு முயர்மகப் பயந்தார்
மருவி யத்தகு மகாருட னாட்டயர் ேவைல

1341

வராலி னஞ்சுழன் மலர்ப்ெபருங் குளத்ெதாரு வைனவன்

கராங்க வர்ந்துணப் பிைழத்தமற் ெறாருவற்குக் காலம்

விராவ நல்லுப நயனஞ்ெசய் மைனயது விளிந்ேதாற்

கராவு மின்னலுற் றழுபவர் மைனயிஃ ெதன்பார்.
1342

வன்னி கூவிள மைலந்தவ ராண்டவன் ெறாண்டர்
இன்ன லன்னவர்க் ெகாழிதர வின்மக வளித்தார்.

தடங்கு ளத்தினின் றைழத்தரு ளியதனித் ெதாண்டர்

நடங்கு யிற்றுவார் திருவஞ்ைசக் களத்ைதநண் ணினரால்

67

அங்கு நாள்சில கழிதர வாண்டவ ரருளால்

துங்க நான்மருப் பிபம்வரத் ெதால்ைலவான் கயிைல
தங்கி னா ரு மாதரு முன்புேபாற் றைலவர்

பங்கி னாள்பணி பு ந்தனர் கயிைலயிற் படர்ந்து.

1345

66

இடங்கர் வாயிைட யிறந்தநாள் வளர்ச்சியு மிணங்கத்

அடங்க லார்புர மழற்றினா ரடிபணிந் ேதகி

1344

65

அன்ன ெசவ்வியி னழுைகதீர்ந் திருமுது குரவர்

முன்னி னாெரனக் ேகட்டுமுன் வந்தடி பணிந்தார்

1343

64

68

ேபாதி யம்பலத் தாடுவார் பள்ளனாய்ப் புகுந்து

ேகாதி லாததந் ேதாழர்க்குக் ெகாழும்ெபாரு ளாங்காங்

கீ து ெமன்றவா றீந்தது ெத த்துநற் சூதன்

ஓது தில்ைலயந் தணர்வழி படலினி யுைரப்பான்.
பள்ளுப்படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð

1345

-------------------------------
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20. அழகிய திருச்சிற்றம்பலப் படலம் (1346-1362)
1346

ஆரூரர் ேபரூைர யைணந்திைறஞ்சிப் ேபாய்த்தில்ைல

நீரூருஞ் சைடயாைர ேநர்வழுத்தும் பதிகத்திற்

ேபரர் ெபருமாைனப் ெபற்றாெமன் றிைசத்ததமிழ்

சீரூருந் தில்ைலவா ழந்தணர்தஞ் ெசவிக்ேகட்டார்.
1347

தம்பிரான் ேறாழரவர் தைமேநாக்கி வினவுவார்

எம்பிரா னமர்தில்ைல யித்தலம்ேபா ெலாருதலமும்

உம்பரார் ெதாழுமுலகி லுயர்ந்திருப்ப திைலயன்ேற

நம்பிேப ரூர்சிறப்ப நயந்ெதடுத்த ெதன்ெனன்றார்.
1348

மாண்டகுணத் தந்தணர்கள் வினவுதலும் வன்ெறாண்டர்

தாண்டுமன வரதமுநல் லானந்த நடம்பு யும்.

ேசாதிவள ரத்தலத்திற் சுகவடு
ீ தரலன்றி

மாெதாருபா லுைடயபிராற் கல்லது மதிப்ப தாம்.

அநகநடங் கண்டுவந்தா மாதிசிதம் பரநடமும்

பனவருளக் களிப்பினராய்ப் படர்ந்தனர்தம் பதிதணந்து. ௫

தாம்பலவுங் கடந்துேபாய்த் தகட்டுவரா லுடறுமிய

ஓம்பலத்தின் பகட்டுழவ ருழுபைணப்பாட் ெடாலிபரக்குங்

மாரத்தார் மதிமுடியா ரானவிர சதவைரையத்

ேபரத்தா ணியினமர்ந்த ேபரூர்புக் கிைறஞ்சினார்.

7

ேவரனரன் றுகுமணியும் ேவழமருப் பினமணியுங்

காரகிலுஞ் சந்தனமுங் ைகய க்ெகாண் டைலெயறிந்து

ேபரரவத் ெதாடுெபயரும் ேபரூர்ைவப் பிைடக்காஞ்சித்

தீரெமதிர் கண்டிைறஞ்சிச் ெசழும்புனல்புக் காடினார்.

1354

6

வாரத்தால் வணங்குநர்தம் வல்விைனேவ ரகழ்ந்தருளு

தூரத்ேத ெயதிர்ேநாக்கித் ெதாழுதிைறஞ்சி யீசர்க்குப்

1353

5

தீம்புனனா டதுகடந்து ெசறிவனமுங் கற்சுரமுந்

கூம்பவிழ்பங் கயவாவிக் ெகாங்குநாட் டிைனயடுத்தார்.
1352

4

எனவுைரத்த வன்ெறாண்டர் தைமப்பழிச்சி ெயழிற்றில்ைல

இனியுவந்து காண்டுெமன ெவண்ணியுயர் தில்ைலநகர்ப்

1351

3

ஆதிசிதம் பரேமைலச் சிதம்பரெமன் றைறகிற்குஞ்

ஓதறமா திகண்மூன்று முறுத்துவதில் லதன்ெபருைம

1350

2

நீண்டமகிழ் வினராகி நிைலைமயவர்க் கருள்ெசய்வார்

ஈண்டுநடம் பு வதுேபா ெலம்பிரான் ேபாதிவனத்

1349

1

ெவண்ண ீறுங் கண்மணியு ெமய்முழுது மணிந்ெதாளிர

8

14
விண்ண ீடு ெமழிற்பு ைச வியத்தகுேகா யிைலச்சார்ந்தங்
ெகண்ண ீடு முறுப்பினுைமந் தினுமார ெவதிர்வணங்கிக்
கண்ண ீடு நுதலார்தங் காமருேச வடிெதாழுதார்.

1355

வலம்வந்து ேபாற்றிைசத்து மரகதவல் லிையப்பணிந்திட்

டலமந்த பிறவிதப வணியரசம் பலத்தாடுஞ்

சலமந்தி நிறச்சடிலந் தாங்கினார் தைமேயத்திப்

புலமந்தித் திடுமின்பப் புண யிைட யழுந்தினார்.
1356

10

சீலமிக வழிநாளாற் ெசழும்புனற்றீர்த் தம்படிந்து

காலவன ீச் சரந்தனக்குக் கனற்றிைசயி ேனா லிங்கஞ்
சாலுமுைற யாற்பதிட்ைட சைமத்துவழி பாடியற்றி
ஞாலமிடர் முழுதகல நாெடாறும்பூ சித்திருந்தார்.

1357

9

11

ேவறு

கள்ளைவம் ெபாறிையக் கடந்துபூ சைனயின்
கடன்பு

தில்ைலயந் தணர்க்கு

ெவள்ளியம் பலத்து நாதனார் நடனம்
வியப்புறக் காட்டினார் கண்டு

ெதள்ளிய வின்ப முள்ளகந் திைளப்பச்

ெசறிமயிர் ெபாடிப்பக்கண் டுளிப்ப

உள்ளிய வுயிருஞ் சிவமுெமான் றாக
வுளமழிந் தவசமாய் நின்றார்.

1358

12

கமழ்புனற்காஞ்சித் தீர்த்தமாய்ப் ேபரூர்க்
கடிவைரப் பாய்ெவள்ளி வைரயாய்

அமரரும் வியக்கும் ெவள்ளியம் பலமா
யதனிைட மூர்த்தியு மாகி

உைமயவள் காண நடநவின் றருளு
ெமாருவேன சயசய ேபாற்றி

விமலவாழ் வருளும் ேபாதியங் கானின்

வித்தக ேபாற்றிெயன் றிைசத்தார்.

1359

13

இரசத வைரயின் மன்றமும் ேபாற்றி ெயழில்வளர்
மருதமால் வைரயின்

வரதைன வணங்கி மற்றுமப் ேபரூர்

வைரப்பிைடச் சிவாலயம் பலவுங்

கரவறு முள்ளங் கசிதரப் பணிந்து கடவுணா
யகர்விைட ெபற்றுப்

பரவுறு கீ ைழச் சிதம்பரம் புகுந்து

பண்டுேபால் வாழ்ந்தன ரம்மா.

1360

அழகிய கீ ைழச் சிதம்பர வைரப்பி னந்தணர்
பூைசெகாண் டருள்வார்

அழகிய திருச்சிற்றம்பல முைடயா ராதலி

14

15
னவர்கள்பூ சிப்ப

அழகிய ேமைலச் சிதம்பர வைரப்பி னமர்ந்தரு
ளமலநா யகர்க்கும்

அழகிய திருச்சிற் றம்பல முைடயா ெரனும்ெபய
ராயது மாேதா.

1361

15

விழவறா வதிக்
ீ
குணசிதம் பரத்து ேமவிேனார்க்
கருபய னளிப்பார்

அழகிய திருச்சிற் றம்பல முைடயா ெராருவேர
குடசிதம் பரத்துப்

பழகுநர்க் களிப்பா

ரசத மன்றிற் பரதஞ்ெசய்

ேபைரநா யகேரா

டழகிய திருச்சிற் றம்பல முைடயா
மறிமின்கண் முனிவர்.
ீ

1362

ருவரு

16

என்றுமா தவத்துச் சூதமா முனிவ னிைறஞ்சிய
ைநமிச வனத்ேதார்க்

ெகான்றிய ேபரூ ரழகிய திருச்சிற் றம்பல
முைடயவர் ெபருைம

நன்றுறத் ெதளித்துப் ேபாக்கியவ் வாதி நகர்வயி
னுலெகலாம் படியத்

துன்றிய தீர்த்த மான்மிய மவர்க்குச் சுைவயமிழ்
ெதனத்ெதருட் டுவனால்.

17

அழகிய திருச்சிற்றம்பலப் படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1362
--------------

21. தீர்த்தப்படலம் (1363-1413)
1363

திைசதிைசமூன் றிேயாசைனயி னளைவயுறு
மாதிநகர்த் ேதத்து வாேனார்

அசுரர்முத ேலார்பூைச யாற்றுசிவ லிங்கமள
வில்ைல யங்காங்

கிைசமுரல்வண் டினம்படர்பூந் தீர்த்தமுெமண்
ணிலபயின்ற விவற்றுண் ேமலாய்

வைசயறுவண் பயன்விைரய வழங்குவன
பலவிவற்ைற வகுத்து மாேதா.

1364

திைரதவழ்பூங் காஞ்சிநதி காலவதீர்த்
தம்பிரம தீர்த்தஞ் ெசங்கண்

அ ெதாடுசக் கரதீர்த்தந் ேதவதீர்த்

தம்பகேலா னகழ்ந்த தீர்த்தம்

வைரதுைளத்ேதான் மகிழ்கந்த தீர்த்தங்கன்னிைகதீர்த்த மாதர் தீர்த்தந்

து சறுமிந் திரதீர்த்த முசுகுந்த தீர்த்தெமாடு

1

16
ேசாழதீர்த்தம்

1365

2

அங்கிரதீர்த் தந்துர்க்ைக தீர்த்தமகத் தியதீர்த்தங்
காளி தீர்த்தஞ்

சிங்கதீர்த் தம்வசிட்ட தீர்த்தம்பார்க் கவதீர்த்தந்
ேதனு தீர்த்தந்

தங்குநா ரததீர்த்த நச்சுதீர்த் தந்தைகசான்
மருத ேவாங்கற்

ெபாங்குமருச் சுனதீர்த்தங் கன்னியர்தீர்த்
தம்ெபாலிந்த கந்த தீர்த்தம்.

1366

3

அவ்வைரயின் வளரனும தீர்த்தமயன்
வைரப்பிரம தீர்த்த மாழி

ெதவ்வியைக விண்டுவைரத் திகழ்விண்டு
தீர்த்தெமனத் ெத ந்த வற்றுட்

ெகளைவெநடும் புனற்காஞ்சி கந்ததீர்த்
தம்பிரம தீர்த்தம் ைவயத்

ெதவ்ெவவரும் புகழ்விண்டு தீர்த்தமுயர்ந்
தனவிவற்று ேளற்றங் காஞ்சி.

1367

4

விதந்தவுயர் தீர்த்தங்க ளிவற்றுள்ளும்
விதவாத தீர்த்தத் துள்ளும்

இதங்கருது மனத்தினர்க்குத் ெத தருமா
சிஃறீர்த்தத் தியல்பு ேசாறுங்

கதந்தருவல் விைனத்திருக்ைகக் கடிந்துமல
மாையகன்மக் கலக்கந் தம்ைம

அதம்பு யுஞ் சிவெபருமான் மான்மியேம
விைழதக்க வந்த ணாள ீர்.

1368

5

ேவறு

முந்திய பரார்த்தந் தன்னின் முள நாண் மல ன் ேமலான்
சுந்தர வுலக மாக்குந் ெதாழிறனக் ெகய்தல் ேவண்டி

அந்தியின் மதியஞ் சூடி யம்பலத் தாடா நிற்கும்

எந்ைதைய வழிபா டாற்றி யிருந்தவத் திருந்த ேவைல.
1369

இைனயநான் முகற்கு முன்ன

ருந்ததி காரஞ் ெசய்த

நைனமலர்த் தவிசி ேனாரு நாரணர் தாமும் ெபால்லா
விைனதபு முனிவர் ேயாகர் விண்ணவ ரேநக ரீண்டித்

தைனநிகர் வடு
ீ நாடித் தவம்பல வுழந்தா ராக.
1370

6

7

அன்பினுக் ெகளிய னாகு மானந்த நடனத் தண்ணல்

முன்பவர்க் கருளல் ேவண்டி மூ யங் கி யாய் நின்ற

தன்ெபரு வடிவு தன்னிற் றாண்டவ மியற்றா நின்றான்

ெபான்ெபயர்க் கி யாய் நின்ற பூங்ெகாடி மகிழ்ந்து காண.
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1371

அைனவருங் கண்டு கும்பிட் டானந்தந் திைளக்கு ெமல்ைலக்

கைனகதிர் மணித்திண் சூட்டுக் கட்ெசவி யார மாற்றா
திைனவன நஞ்சு கால ெவைனவரும் ேவகந் தாக்கி

முைனவேன காத்தி ெயன்ன முைறமுைற பணிந்து ைநந்தார்.
1372

கடற்றைலப் பிறந்து சீந்துங் காளகூ டத்திற் சீர்த்த

மிடற்றவ ரவர்கட் கந்நாள் ேவகமுந் தணித்தல் ேவண்டித்

தடற்றுைற வாட்கட் கங்ைக தைலயிருந் தவைள ேநாக்கி

உடற்றுமிவ் விடேவ கந்தா ெனாழிதர ெவாழுகு ெகன்றார்.
1373

உைமமண வாளர் கூற ெவாலிபுனற் கங்ைக ெசால்வாள்

அைமதரல் ேவண்டு ெமன்று மடியேனன் றணவா வண்ணம்.

உ யநன் முத்தி நான்கு முைரத்தபா தகங்கண் மூன்றும்

வ ைசயி னடிேய னல்க வரமுமிங் கருளல் ேவண்டும்.

ஒன்றிய முைறைம ெயான்றங் குவப்புட னருளிச் ெசய்யு

துன்றழ லிடத்துத் ேதாயந் ேதான்றுவ ெதன்றுங் கூறும்.

காதடி யுேராம மான காமரு வன்னி மூலத்

ேததெமவ் வுலகுந் தீர ெவழுந்துெசன் ெறாழுகு ெகன்றான்

14

ேவதங்க ெளைனத்துந் ேதறா விழுப்ெபாருண் முடியிற் றங்குஞ்

சீதளக் கங்ைக நீத்தஞ் ெசவியடி வன்னி மூலம்

ஆத த் ெதழுந்த தாங்ேக ையெதனப் பிட ற் சூழ்ந்து

மாதர்வா ளிடத்ேதா ணின்று மாைலயிற் றாழ்ந்த தம்மா.
1378

13

ஆதலா னமது ெமய்ேய யாகிய கி வ லப்பாற்

தீதற வுைரத்தாற் கவ்வா ெறழுந்தது ெதய்வக் கங்ைக.
1377

12

என்ெறதிர் தாழக் கங்ைகக் ெகம்பிரான் வரங்க ணல்கி

மன்றமா மைறகள் வன்னி மரம்வன்னி மயமா ெமன்றுந்

1376

11

ச ையமுன் னான்குஞ் சாலச் சாதித்த தவத்ேதார்க் ெகய்தும்

வி ெசயு மிழிஞ ராக ேமவிெயற் ப சித் தார்க்கு

1375

10

இைமயவர் முதேலார்க்காக ேவவிய வாறு ெசல்வல்

சிைமயமால் வைரயா மிந்தத் திருவுரு வாேய ையயன்

1374

9

15

ேவறு

வைரமகட் கிடம்வல மாயற் காக்கிய
புைரயிலி நடுவுருப் புணர நல்கலுங்

கைரயழி காதலிற் கலந்திட் டாெலனக்

குைரபுனற் கங்ைககூர்ந் துரத்திற் பாய்ந்தேத.

1379

16

சந்தன மலர்மணி தபனி யப்ெபாடி

ெசந்தளிர் தனதுருத் திகழக் ெகாண்டது

ைமந்துைடக் கணவனார் மார்பந் ேதாய்தரச்

சுந்தர மிகவணி யணிந்த ேதாற்றம்ேபால்

17

18

1380

உரகமு மதள்களு முருத்தி ராக்கமும்

பரைவெவண் டிைரகளிற் பாங்கர் வசிய
ீ

தரனுர முயங்குத னாகத் தன்னைவ

விரவுவ வலெவன விலக்கி னாெலன.

1381

சிலம்ெபாடு கிங்கிணி ெசறிந்த ேமகைல

அலம்பிய ெவாலிெயன வதிர்த்து ேமற்றவழ்
சலம்பரு கியமுகிற் கூந்த றாழ்தர

நலம்பு
1382

கலவியி னுடக்க நண்ணிற்ேற.

பயிலுறு கலவியிற் பாறிப் பற்பல

ெசயலினாற் புைடெயலாந் ெதறித்து வழ்ந்தன.
ீ

ஒள்ளிய நுைரத்திரள் புைடெயா துங்கின

ெதள்ளிய திவைலகள் ெசறிந்த ெவங்கணும்.

விலகுவ ேபான்றுெவவ் ேவறுபுட்களும்

பலபல திைசெதாறும் பைறத லுற்றன.

அணவிய விளர்ப்ெபலா மாகந் ேதாய்தலும்
மணமலர் தாதுவின் வயக்க மாண்டேத.

ெமய்யிைண யாெமன ேவர லுங்கவின்

ைறயிணர் ேவங்ைகயு மடர்த்துச் ெசன்றேத.

24

துணிகதிர்ப் பூண்முைல துைணவ தாெமன

மணிஅைரக் குவட்டிைன மறியத் தள்ளியுந்

திணிவளர் ேவழத்தின் மருப்புஞ் ெசத்தெதன்

றணிவள ரைலயிைட யைலத்துஞ் ெசன்றேத.

1388

23

ைகயிைண யாெமனக் காந்த ளும்புய

ெசய்யிைண முைலவளர் சுணங்கிற் சீ ெதன்

1387

22

கணவர்த மார்புமுன் கலத்த லின்ைமயின்

தணவல்ெபற் றாெலனத் தமனி யப்ெபாடி

1386

21

கலவிையக் கண்ணுறக் காெணா னாெதன

அலகில்பன் மிருகமு மதிர்ப்புக் கஞ்சுபு

1385

20

ெவள்ளிய தூசணி விலக்கி னாெலன

வள்ளிைய ெவயர்த்துளி வயங்கி னாெலனத்

1384

19

ெவயிலுமி ழணித்திரள் விலகி னாெலன

வயிரமுந் தரளமு மலரும் ேவகங்ெகாள்

1383

18

25

கண்ெணாடு நிகர்வன ெவன்று கற்சுைன

நண்ணிய கயல்களு நறிய நீலமும்

எண்ணில வா யங் ெகற்றிச் ெசான்னிகர்

வண்ணெவாண் கனிகளும் ெவௗளவி ெயற்றியேத.

26

19

1389

ெகான்ைறயுங் கூவிள முறியும் வன்னியுந்

துன்றிய வாத்தியுந் ேதாய்ந்த நாயகன்

தன்றிரு வுருவிைடத் தைதந்த மாைலெயன்

ெறான்றுற வைவெயலா முடன்ெகாண் ேடகிற்ேற.
1390

நறாவுணத் தக்கேதா நல்ல வர்க்ெகன

இறாலிைன யிடந்ெதாறு ெமறிந்து ேபாந்துகான்
மறாநறும் பானனி மாந்தி யூர்ெதாறும்

அறாமலர்ப் பண்ைனயாட் டயர்ந்து ராயேத.
1391

புணர்ந்தவர் பூம்புன லாட றக்கெதன்

தனந்திடா தாழிையச் சார்ந்து ேதாய்ந்தேத.

அைடயவங் களவளா யைழத்துக் ெகாண்டுேபாய்
தைடயறப் பாய்ந்தது தழங்கு கங்ைகநீர்.
கதிதரு காவி

30

கடிெகா ளாம்பரா

வதிமுத லானவார் நதிகள் யாவுமிந்

நதிெயாடு தைலயுறீஇ நரைல ெசன்றேவ

பதிபல நதிகட்கும் பண்டி துண்ைமயால்
1394

29

இைடயிைட தனக்குேந ெரதிர்ந்த தீர்த்தங்கள்

முைடபயில் கடலுெமாய் தீர்த்த மாம்படி

1393

28

றுணர்ந்துெநய் ெநல்லிெயாண் விைரயுங் கானிைட
மணந்துெகாண் டகன்பைண மரீஇய கங்ைகநீர்

1392

27

31

ேவறு

பறம்பின துருவாய் நின்ற பண்ணவர் ெபருமானார்தம்

நிறம்புணர் முைலக ேடாய நிகழ்த்திய கலவிக் கங்ைக

திறம்புறா துலக ெமல்லாஞ் ெசன்றுெசன் றைணத்துக் ெகாள்ள
அறம்ெபாரு ளின்பம் வெடன்
ீ
றருமகப் பயக்கு நாளும்.

1395

இத்தகு கங்ைக நீத்த ெமழுதலும் விடேவ கத்தின்

ெமாத்துணு மமரர் சான்ற முனிவரர் முதலா ேனார்கண்
ெமத்திய தாக ேசாகம் விளிதரப் பருகி யாடி

முத்தியு ெமளிதிற் ெபற்றார் மும்மல மி யல் ேபாக.

1396

33

சிவபிரா னுருவி னின்றுந் திகழ்ந்ெதழுந் ெதாழுகு மாற்றாற்

சிவநதி விடேவ கத்ைதத் தீர்த்தலா னமுத வுந்தி

தவழ்வட கங்ைக ேநாக்கித் தக்கிண கங்ைக யந்த
அவமறு கங்ைகக் காதி யாதலா லாதி கங்ைக.

1397

32

34

ஒப்பறு முத்தி தன்ைன யுதவலான் ஞான ேதாைய

பிப்பில வனத்தினூடு ெபயர்ந்துெசன் ெறாழுகு மாற்றாற்
பிப்பில நதிபுக் காடும் ெபற்றிேயார் பிறவா மார்க்கந்

துப்புறப் ெபறலாற் ெசால்வர் சூழ்பிற வாெந றிப்ேபர்.

35

20

1398

காஞ்சனம் பயக்கு நீராற் காஞ்சிமா நதிெயன் றாகும்

பூஞ்சிைனக்காஞ்சி நீழற் ெபாற்புறத் தவழ்த லானும்
வாஞ்ைசயி னப்ேபர் சால வழங்குமக் காஞ்சி யுந்தி

ஆஞ்சிறி துண்ேடார் தாமு மமராய் முத்தி ேசர்வார்.

1399

கலியிைடக் கன்ம முற்றுங் காதிநா சஞ்ெசய் மாண்பாற்

கலிகன்ம நாசி னிப்ேபர் ைகக்ெகாளு மைனய காஞ்சி
ஒலிநதி விருத்த கங்ைக யுறுபிர யாைக ெயன்னப்

பலப
1400

யாயப் ேபரும் பற்றுமா லுலகம் ேபாற்ற

நிவந்ெதழு புனற்பூங் காஞ்சி ெநடுங்கைர மருங்கு நண்ணித்

பவந்ெதறு காஞ்சி ேமன்ைம பகரலாந் தைகைமத் தன்ேற.

கடன்முைற மூன்று பக்கங் காதலி னாடி யுள்ளும்

அடர்தரு பூத மண்ைண யாதியி னைலப்புந் தீரும்.

முட்டிய சலேநாய் கண்ேணாய் முயலகன் முடேநாய் மற்றுங்

இட்டகா மியங்க ெளல்லா ெமளிதின்வந் தீண்டு மன்ேற.

அமர்ந்துவிண் ணவரு ேநாற்கு மயன்பத ெமய்து மந்தக்
சுமந்தவன் பிறவி ேயாட்டித் தூயவ ீ ெடளிதி ெனய்தும்.

ெதாட்டதீர்த் தங்கள் ைவகுஞ் சூ ய தீர்த்தங் கண்கட்

கிட்டமார் ெசல்வ நல்கி யிந்திரன் பதம்பின் ேசர்க்கும்.

42

விமலனார் தமக்கீ சான விதிக்கிற்சண் முகதீர்த் தந்தான்

இமிழ்தரு மன்பிற் ேறாய்ந்ேதார்க் கிடர்ெசயு மலைக பூதம்
அமர

னாகு மின்ன லைனைதயு ெமாருவிச் ெசல்வஞ்

சமர்நல வலிெமய்ஞ் ஞானந் தக்கவ ீ டைனத்தும் வசும்
ீ

1406

41

பட்டிநா யகற்குக் கீ ழ்பாற் ப திவா னவன்வ லா

கட்ெடாளி யீந்தந் தத்தி லவன்பதந் தருமற் ெறான்றிங்

1405

40

சமன்றைன யுருட்டுஞ் ெசய்ய தாளின ரருளா ன ீற்றின்

கமண்டல தீர்த்தக் கீ ழ்சார் காலவ தீர்த்த மாடிற்

1404

39

குட்டேநாய் ெபருேநாய் வாதங் குன்மேநாய் ெதாழுேநாய் காசம்

கட்டழற் கதிய பஞ்சிற் கணத்திைட யனுங்குஞ் சால

1403

38

வடகயி லாயத் ெதல்ைல வயங்கிய பிரம தீர்த்தங்

படர்தரப் பருகி ேனார்க்குப் பகர்ந்தநான் மலடு நீங்கும்

1402

37

தவஞ்ெசபந் தியானம் ேயாகந் தனிமகந் தரும மாற்றின்

அவந்ெதறும் பயெனா ேராெவான் றனந்தமாய் விைளயு மந்தப்

1401

36

43

குறுமுனி வைரக்குக் கீ ழ்சார் குருமுனி தீர்த்தம் வாசஞ்

ெசறிமலர் ேயாகி தீர்த்தஞ் சித்ததீர்த் தமும்ைவ குற்ற

அைறதரு மவற்று ெளான்றி னாடினு மாடிேனார்க்கு

முைறமுைற ேவட்ட ெவல்லா முன்னுற்று நிற்கு நாளும்.

44
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1407

உம்பர்சூழ் பட்டி நாதர்க் குதீசியி னச்சுப் ெபாய்ைக

இம்ப ற் பருகி ேனார்க ளிறந்துநற் கதிையச் ேசர்வர்

நம்பிய சித்தர்க் ெகய்தி னைவயுறு முேலாகந் தன்ைனச்

ெசம்ெபானு மாக்கிக் ெகாள்வர் திப்பியம் பலவுஞ் ெசய்வர்.

1408

வார்புனற் காஞ்சி யுந்தி வடாதுசார் வசிட்ட தீர்த்தஞ்

சீர்வளர் வாம ேதவ தீர்த்தம்பார்க் கவதீர்த் தந்திண்

பார்தனி லிரணந் தீர்க்கும் ைபம்ெபானற் றீர்த்த நான்கும்

ஆர்தரு மவற்றுட் ேடாய்ந்ேதார்க் கரும்பயன் பலவு ெமய்தும்.
1409

46

வயிரவர்க் ெகதிேர சிங்க தீர்த்தம்வா ழுைமயாண் முன்னர்ப்

பயிலுருந் துர்க்ைக தீர்த்தங் ேகத்திர பாலதீர்த்தம்

நயனுறு மமுத லிங்க நாதர்தந் ெதனாது ைவப்பிற்
சயமுறு காளி தீர்த்தஞ் சக்கர தீர்த்தம் வாழும்.

1410

45

47

ேவறு

அண்ணலார் தமக்குந் ெதன்கிழக் ெகல்ைல
யமர்குல ேசகர தீர்த்தம்

நண்ணுநந் தீச தீர்த்தமங் கியினற் றீர்த்தநன்
றருேளம தீர்த்தம்

தண்ணிய வியக்க தீர்த்தஞ்சண் ேடசர் தமக்குவா
யுத்திைச தன்னில்

எண்ணிய தருள்சண் ேடசுர தீர்த்தஞ் ேசாமதீர்த்
தமுமிலங் கினவால்.

1411

48

மரகத வல்லிக் கடுத்தவா யுவினில்
வளர்பிர மதகண தீர்த்தம்

பரசுறும் பட்டி தனக்குவா யுவினிற்
பகர்சத்த மாதர்க டீர்த்தம்

விரவுறு ேமல்பால் விலங்குறும் பால
தீர்த்தமவ் வியத்தகு தீர்த்தம்

உ ைமயி னாடி னைரதிைர மூப்பங்
ெகாழிதர வாலர்க ளாவார்.

1412

49

சுந்தர மளிக்கு முசுகுந்த தீர்த்தந் துலங்கிய
வங்கிர தீர்த்தம்

இந்திர தீர்த்தஞ் ேசாழதீர்த் தஞ்சீ
ேதனுவின் தீர்த்தம்

டுங்காம

பந்தமுற் றி க்குங் கன்னிைக தீர்த்தம் பலவுநற்
காஞ்சிமா நதியின்

அந்தின்ேமற் கிருந்து வ ைசயிற் கீ ழ்சா
ரவதியும் பயின்றன மாேதா.

1413

உைரத்தன தீர்த்தந் தம்முெளான் ேறனு
முவப்புட னாடுேவார் தமக்குத்

50

22
தைரத்தைல ெவறுக்ைக விண்ணிைடப் ேபாகஞ்
சாரும்பின் முத்தியு ெமய்தும்

புைரத்தவல் விைனையப் புரட்டுமா தவத்தீர்
புகழ்தகு தீர்த்தங்கள் புகன்றாம்

நிைரத்துைவத் தைனய விம்மிதங்ேகண்

மினிகழ்த்து துெமனச் ெசாலுஞ்சூதன்.

51

தீர்த்தப் படலம் முற்றிற்று

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1413
-------

22. விம்மிதப்படலம் (1414-1430)
1414

எம்ைம யாளு மிரசத மால்வைர

மும்ைம ைவயக முந்ெதாழு மூன்றுகட்
ெசம்ம லார்தந் திருவுரு வாதலால்

விம்மி தங்கள் விறந்தன வாங்கேரா.

1415

1

ேவறு

பிறர்விழிக்குத் தைனயடுத்ேதார் தைமக்கட்டாத்
திவ்வியாஞ் சனப்ேபர்த்தாரு

நிறுவிடிற்பா துைககாலி ெனடுவிசும்பிற்
ெகாண்ேடகு நீண்ட தாரு

உறுபசிதா கந்தீர்க்குந் தாருநைர

திைரமூப்ைப ெயாழிக்குந் தாரு

மறுவில்சிரஞ் சீவிதரும் தாருசதா
னந்தம்வளர் விக்குந் தாரு.

1416

2

காயசித்தி தருந்தாரு வேராருககர தாருதி
கால ஞானம்

ஏயும்வைக தருந்தாரு ேயாகசித்தித்
தருவிருநாற் சித்தித் தாரு

ேமயசர் வஞ்ஞசித்தி கைலஞான சித்தியிைவ
விைளக்குந் தாரு

ேதாயமழல் வளிவிடம்ெவவ் ேவறுதம்பஞ்
ெசயுந்தருவுந் துவன்று ெமங்கும்.

1417

3

ெகாடியினுளுஞ் ெசடியினுளுங் கூறியவிம்
மிதம்விைளப்ப குணிக்க ெவா்ணா

அடர்தருமாங் கிசேபதி யயேபதி சிலாேபதி
யன்ன ேபதி

சுடருமிழு முேலாகேப திகளும்வசி

யாதிெயனச் ெசால்லு மாறும்

படவழங்கு வனவுெமாளி தருவனவுங்
ெகாடிெசடிபா தவத்த ேனகம்.

4
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மிருதசஞ்சீ வியுமுளதங் கயக்காந்த

மதிக்காந்தம் ெவய்ேயான் காந்த

மருவினநாற் ேகாட்டிபங்கள் பலமலிந்த
நவமணிகண் மலிந்த வந்தப்

ெபாருவின்மணி விைளநிலமும் பலவுளசத்
துருகதிநீர் புலிங்கத் தீகால்

திருகுவிலங் கிைவதம்பஞ் ெசயுமணியு
மனந்தமவட் ெசறிந்த வாகும்.

1419

5

இரசமணிக் கிணறமுத கிணெறாளிர்கந்
தகமடுெவன் றிைவயுமுள்ள

பரசுறுமற் புதமான குைகயனந்த
முளவன்னம் பரம மாதி

விரசுசர சுகள்பல்ல வுள்ளனவிவ்

வதிசயத்தின் விளங்கா நின்ற

இரசதமால் வைரத்ெதன்பா ேலமவைர
யதிேலம புரெமான் றுண்டால்.

1420

6

ஏமவைர ேமற்புறத்தி லிடனகன்ற

விடரகெமான் றிருக்கு மங்கண்

தாமைரமல் கியேவாைட ெயான்றுளது
சருவசித்தி தருவ தாகுஞ்

ேசமமுறு மவ்வைரத்ெதன் பாலுறுபாற்
கிணறுளது ெதவ்வி யுண்டாற்

பூமருவு மானுடருக் காறுதிங்கள்
பசிதாகம் புணரா வாகும்.

1421

7

ஓதலுறும் பாற்கிணற்றுக் கீ ழ்திைசயி

ேலாசைனமூன் றளவிற் காணுஞ்

ேசாதிமர முளதாங்குச் சருக்கைரமா
நதியந்தச் சூழன் ேமல்பால்

தீதகலு மேனகநதி யுளவந்தத் தீரத்திற்
ெசறியா நின்ேறார்

ேகாதகலுஞ் சித்தர்சாத் தியரனந்தர்

ேபாற்றுநர்க்குக் ெகாடுப்பர் சித்தி.

1422

8

சருக்கைரமா நதிேமல்பாற் ேறவவுதும்
பரப்ெபாதும்பர் தைதயு மாங்குத்

திருக்கறுசிந் ைதயினமரர் முனிவர்முத
ேலார்தவஞ்ெசய் திருப்பர் பாங்கர்

உருக்கிளர்தா மைரேயாைட யுலததற்குச்
சிலாநதிெயன் றுைரப்ப ரந்த

மருக்கிளர்நீர் படிந்தெபாருள் யாைவயுமக்
கணஞ்சிைலயாய் வயங்கா நிற்கும்.

9
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1423

உைரத்தசிலா நதிக்கைரயி னிைனத்தவுடன்
மரணெமாண் கதியு நல்கும்

விைரத்தமருந் துகளனந்த முளவந்த
விழுநதிக்கு வடாது ைவகுந்

தைரத்தைலேயார் புகழ்ேதவ குங்கிலிய
மரமதன்பா றனிேலார் விந்து

கரத்ெதடுத்துப் பருகிேனார் நைரதிைரமூப்
பறக்கலப்பர் காய சித்தி.
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10

ேவறு

அத்தருப்பா ெலாருெதாடியு மூன்றுெதாடிச் ெசம்பு

மைறந்தெசம்பி ைனந்துெளாரு கூறுெபான்னுங் கூட்டி

ெமத்ெத யில் ைவத்ெதடுக்கின் ேமருவைர ேபால

விலங்குறுமா யிரத்ெதட்டு மாற்றுறுெசம் ெபான்னாங்

ெகாத்துறுமத் தருவிற்கீ சானதிக்கி னிரவி

ேகாடியுதித் ெதனெவாளிருங் குருப்பளிக்கு வைரயுண்

டுத்தமநற் சிவலிங்கம மதினியற்றிப் பூைச

யுஞற்றினவ ெரதி ைறவ ருற்றருள்வர் விைரவின்.

1425

11

பத்திேயா சைனயாழங் கிழக்குேமற் ெகல்ைல

பதிற்றுப்பத் துத்தரந்ெதற் ெகல்ைலமுப்பா னளைவ

ஒத்தகுைக ெயான்றுைரத்த படிகவைர வடபா

லுளததனுக் கடுப்பேயா சைனெயான்றி னகன்ற

தத்துதிைரப் பாரதநற் சரசுளதச் சரசின்

றடங்கைரயி ெனாருேகாடி தூணிெனாடு தயங்கும்

எத்திைசயும் புகழ்கனக மண்டபமுண் டதனி

ெலம்ெபருமான் சிவலிங்க வடிெவாடும்வற்
ீ றிருப்பன்.

1426

12

நாரணர்நான் முகைரங்ைகப் புத்ேதளிர் வடிேவ

னவின்றவலக் கரத்திைறவர் முதேலார ேநகர்

காரணியு மிடற்றிைறவர் கழெறாழுதங் கிருப்பர்

காலங்க ெடாறுமாங்குக் கறங்கிைசத்துந் துபியின்

சீரணிநல் ெலாலிமுத்தி யருகருக்கல் லாது

ெசவியிலுறா தக்கனக மயமாமண் டபத்துக்

ேகரணியும் வடேமல்பாற் ெறன்ேமல்பா ெலாேராெவான்

ெறறிதிைரநீர் மலேராைட யுளவவற்றின் கைரயின்.

1427

13

சந்தான கரணிெசள பாக்கியநற் கரணி

சஞ்சீவ கரணிசல் லியகரணி ேயாடு

நந்தாத சித்திெயலாந் தருமருந்து பலவு

நலக்கவுள ெவ மணிச்சூட் ைடந்தைலயி னாக

ைமந்தாரு ெமழுதைலயி னாகமுஞ்சந் தனத்தண்

மரச்ெசறிவி னாங்கியங்கு மற்றயன்றன் வைரயிற்

சிந்தாத வளமுைடத்தாய் ேமற்றிைசயி னுளது

சிலாநதியந் நதிபடிந்த திரணமுங்கல் லாகும்.
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மண்டலெமான் றினிெலைவயுஞ் சிைலயாகு மந்த
வார்நதியின் கைரப்பஞ்ச வன்னத்தும் ேவறு

ெகாண்ெடாளிர்சித்தி ரமூலங் கருைமெவண்ைம சிவப்பிற்
குலாவலுறு குன்றிபட்டுச் சிலம்பிகளு முளவால்

விண்டுவைர யிைடவிண்டு தீர்த்தமருங் ேகல
மிலாமிச்ைச கச்ேசாலஞ் சாதிக்கா யாதி

எண்டிைசயும் வியப்பவுள மருதவைர ேமலா

ெலந்நாளும் பயின்றுைறயு ெமழிற்காம ேதனு.

1429

15

வடகயிைலச் சூழலிற வாப்பைனயும் பிறவா

வாய்ைமயுறு புளியுமுள விறவாது பிறவா

தடர்குைழய சித்ேதச மரமாதி லிங்கத்

தருகுளது சித்ேதச ராகியிைற யவனார்

கடவுளர்க ெடாழவதன்கீ ழ்ச் சித்துமுனம் பு ந்த

காரணத்தி னானுமதற் கப்ெபயர்கட் டுைரப்பர்

தடவைரத்ெதய் வதக்காஞ்சி மரமுளதங் கதன்கீ ழ்த்

தவழ்தலினா னதிகாஞ்சி நதிெயனத்தக் கதுேவ.

1430

16

ஆதிநக ெரல்ைலயிைட யுைரத்தனேவ யன்றி

யேனகவதி சயமுளவா லைனத்திைனயும் வைரந்திட்

ேடாதலுறு மாைலயர்மூன் றுலகிடத்து மில்ைல

யுைமபாகர் தைமயன்றி யுதுநிற்க முனிவர்ீ

தீதகன்ற வியாதமுனி பரம்பிரமந் ெத க்கிற்

றிருமாெலன் றஞ்சாது ெசங்ைகமிைச யுயர்த்த

ஏதமுறும் பழிபாவங் கழியவழி பட்ட

தினியியம்பக் ேகண்மிெனன வினிதருளுஞ் சூதன்.

17

விம்மிதப்படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1430
=========

23. வியாதன் கழுவாய்ப் படலம் (1431-1455)
1431

ெதள்ெளாளி மணியும் ெபான்னுந் தைரகளிற் ெகாணர்ந்து வசும்
ீ

ஒள்ளிய கங்ைக சூழ்ந்த வுயர்புகழ்க் காசி ைவப்பிற்

கள்ளவிழ் கடுக்ைக ேவணிக் கடவுளார் பாதம் ேபாற்றி

எள்ளருந் தவங்க ளாற்றி யிருந்தனர் முனிவர் பல்ேலார்.
1432

பயிலுநா ெளாருநா ளன்ேனார் பகர்மைற முடிவு ேதறார்

உயர்பரம் பிரம மாய னுருத்திர ெனன்னத் தம்முள்

வியனில மயிர்ப்பச் சால விதிெயாடுங் கலாய்த்துப் பின்னர்

மயரற வியாதன் றன்ைன மரபுளி வினாவி னாரால்.
1433

1

வினவிய முனிவர் முன்னர் வியாதனங் கிறுக்க லுற்றான்

பனவிர்காண் மைறக ெளல்லாம் பகர்பரம் பிரம மாயன்

2

26
கனமுறழ் மிடற்று முக்கட் கடவுளன் றறிமி ெனன்றான்

வனமணி மாயன் சார்பின் மாதவர் மகிழ்ச்சி ெகாண்டார்.
1434

உருத்திரன் பிரம ெமன்ன வுைரத்தமா தவர்க ெளல்லாங்

கருத்துறத் ெதளித லின்றிக் கைரந்தன னிவெனன் ெறண்ணித்

திருத்தகு முலக ெமல்லாஞ் சிவன்பர ெமன்று ேதற

விருத்தம தாகச் ெசான்ன வியாதனுக் கிதைனச் ெசான்னார்.
1435

நச்சிநீ யுைரத்தா யாகி னாமது ேகாடு ெமன்றார்

அச்செமான் றானு மின்றி யதுெசய்ேவ ெனன்று ேபாந்தான்.

ெசறியிதழ்க் கமைல மார்பன் றிகழ்பரம் பிரம ேமயாம்

பிறிவில்வல் விைனைய யாேர ேபதுெசய் ெதாழிக்கு நீரார்.

சந்தெவாள் ளழல்கண் காலச் சபித்தனன் சபித்த ேலாடும்

எந்ைதயார் திருமுன் ெவற்றித் தம்பெமாத் திருந்தா னன்ேற.
மாயைனப் பிரம ெமன்று மதித்திடு மதத்தா ரன்றி

தூயெமய்த் தவத்ேதா ெரல்லாந் ெதாடர்ந்ெதழு ைமய நீத்தார்.
சகெமலா மின்ப ெமய்தத் தாெனாரு வனுேம துன்பம்

முகெனதிர் ேதாஒன்றி யங்கு முகுந்தன்மற் றிதைனக் கூறும்.
என்ைனயுங் ெகடுப்ப மற்றீங் ெகன்னகா

முன்னவன் சத்தி ெயங்கு ெமாய்த்தலான் மைறக ெளல்லாம்
தன்னிகர் பிரம ெமன்னுந் தானது முகம னன்ேற.

10

நிைறதரு மின்ப வட்டி
ீ
னிச்சலும் வாழ்தல் ேவட்ேடார்

அைறதரு ேதவ ெரன்னும் பிறெரலா மகலப் ேபாக்கிச்

சிைறெசய்நீர் ேவணிச் ெசம்ம ெறன்முகத் திைறஞ்சு ெகன்ன

மைறமுடி ெவடுத்துக் கூறும் வாய்ைமேய வாய்ைம கண்டாய்.

1442

9

யத்ைதச் ெசய்தாய்

வன்னிைய ெயன்ைன யாதி வானவர் தைமயு மன்ேனா

1441

8

இகழுடன் பிைணய வல்ேல ெயய்திச்சூ ளுற்று நின்ேறான்

அகனுற வ ைய யுன்னி யடியிைண ெதாழுதா னன்னான்

1440

7

ேமயபன் மதத்து ளாரும் விச்சுவ நாத ரன்றி

ஆயின்ெமய்ப் பிரமம் ேவறின் றாெமன வறிவு ெகாண்டார்

1439

6

நந்திெயம் ெபருமான் ேகட்டு நன்றிவன் சூளி ெதன்னாச்

அந்தின்ேமக் குயர்த்த வார்ைக யைறந்தநா ெவாடுந்தம் பிப்ப

1438

5

ெவறிகமழ் கங்ைக யாடி விச்சுவ நாதர் முன்ேபாய்ச்

அறிமின்க ெளன்று ெசங்ைக யந்தரத் துயர்த்திச் ெசான்னான்

1437

4

விச்சுவ நாதர் ேமவியிங் குைரத்தவாேற

எச்சமின் மைறக ெளல்லா மினிதுேதர் வியாதன் ேகளா

1436

3

அன்னேதா ருண்ைம நாடா தைறந்தைன யுய்தல் ேவண்டின்

முன்னவன் சரணப் ேபாைத முன்னுெகன் றுைரத்து வாசக்

11

27
கன்னியந் துளவன் ேபாகக் க சுறு வியாதன் ேகளாப்

பன்னகத் ெதாைடயன் மார்பிற் பரமைனப் ேபாற்றி நின்றான்.
1443

புைடபல கணங்கள் சூழப் பூமைழ ெபாழிய வாேனார்

பைடநவி லயனு மாலும்பாதுைக யிருபாற் றாங்க
விைடெயதி ரூர்ந்து காசி விச்சுவ நாதர் நின்றங்

குைடயவ காத்தி ெயன்னும் வியாதனுக் குைரக்க லுற்றார்.
1444

அவனிேதா காண்டி நந்த மகம்படித் ெதாழிற்க ணின்றான்

கவைலயங் கடலிற் றாழ்ந்தாய் ைகெயாடு நாவுந் ேதாற்றாய்.

பாங்குற ெநஞ்சி ெனம்ைமப் படர்ந்தைன யாத லாேல

நீங்குமங் ேககு ெகன்று நிகழ்த்தினர் மைறந்தா ைரயர்.

15

கடனிகர் கருைண நாதர் கண்ணளித் தருள ேலாடும்

அடரும்வல் விைனக்ேகாட் பட்ட வருந்தவ வியாதன் றாழ்ந்து
மடைமயி ெனன்ன ெசய்தா ெமனமனத் தச்ச ெமய்திப்

படர்திைரக் கங்ைக யாடிப் படர்ந்தனன் ெறன்பா ேனாக்கி. ௬
1447

14

ஈங்குநீ யிைழத்த குற்ற மிவ்வயிற் றீர்த லின்றாம்

ஓங்கிய ெகாங்கு நாட்டி ெனாளிர்தரு ெவள்ளி ெவற்பின்

1446

13

எவன்றைன முதல்வ னாக ெவண்ணிெயம் வயிற்சூ ளுற்றாய்

சவைலெநஞ் சுைடைய நந்தந் தன்ைமயிற் சிறிது ெமய்யாய்

1445

12

16

ேவறு

ெநறிவயிற் ெசல்பவ ேனர்ந்த தீர்த்தமும்

மறிமழுக் கரத்தவர் வதியுங் ேகாயிலும்

முறுகிய வன்பினான் முழுகித் தாழ்ந்துேபாய்ச்

ெசறிவயற் ெகாங்குநாட் ெடல்ைல ேசர்ந்தனன்.
1448

நீண்டவ னறிகலா நீர்ைமத் தாகிய

மாண்டெவள் ளியங்கி

மலர்க்க ேணாக்கினான்

ஆண்ெடதிர் வணங்கின னன்பு ெபாங்கெமய்
ஈண்டிய துதிபல வியம்பி நண்ணினான்.

1449

ெபாழிந்துேத ெனாழுக்கறாப் ெபாதும்ெப லாங்கடந்
ெசழுந்திைரக் காஞ்சியிற் ெசன்று ேதாய்ந்தனன்.

19

குடுமிமால் வைரதைனக் குறுகி யண்ணைலப்

படுகளி மனத்தனாய்ப் பரவிப் ேபாற்றினான்
ெநடுகிேம னிவந்தைக நிலத்ைத ேநாக்கின
புைடெபயர்ந் ததுமைற புகன்ற நாவேரா.

1451

18

இழிந்திட வல்விைன ேயறி மால்வைர

தழிந்தவர்க் கருெளனு மாக்க நல்குறுஞ்

1450

17

ஆடினான் பலமுற யாடித் தட்டமிட்

ேடாடினான் பலமுைற ேயாடி முன்னுறக்

20

28
கூடினான் றிருவுருக் ேகால ேநாக்கிேய
நீடினா னானந்த நிைலயில் ேவறற.
1452

வழங்குநா வின்றுெகான் மருவி னாெமன

முழங்குறத் துதிபல முழக்கி யன்பினாற்

ெசழுங்கர மின்றுெகால் ேசர்ந்து ளாெமன

ஒழுங்கிய பூசைன யுஞற்றி னானேரா.
1453

அலெராளி ெவள்ளியம் பலமுந் தாழ்ந்துேபாய்

மலரடி ேபாற்றினன் வாழ்ந்து ேபாந்தனன்.

23

தீங்கறு நூல்பல ெதளிந்து மாணவம்

நீங்குேமா நின்மல ஞான மில்லவர்க்

ேகாங்கிய வியாதேன யுண்ைம ேதர்கலான்
தூங்குைக நிமிர்த்துறு து சி னாெனனின்.

1455

22

பலபகல் கழிவுறப் பயிற்றிப் பூசைன

இலகிய பிப்பில வனத்தி ெலம்பிரான்

1454

21

24

ெபாச்சமில் வியாதன்பூ சித்த ேதாதினாம்

விச்சுவா மித்திரன் வரங்கள் ேவட்டது

நச்சியிங் குைரத்துநன் றறிமி ெனன்றுடல்
துச்சின ீத் திடுந்தவர்க் கியம்புஞ் சூதேன.

25

வியாதன் கழுவாய்ப் படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் -- 1455
----------

24. விசுவாமித்திரன் வரம்ெபறுபடலம் (1456-1479)
1456

உலகமுண்ட ெவாளிமணி வண்ணனும்

மல ன் ேமய வரதனு மாறுெகாண்

டிலகும் யான்முதல் யான்முத ெலன்றுைரத்
தலகில் காலங் கலாய்த்தன ரவ்வுழி.

1457

கலாம றுப்பக் கனலுறழ் ேவணியின்

நிலாவ ணிந்த நிமலர்முன் ேறான்றினார்
புலான்மி ைடந்த ெபாருபைட ேநமியான்

சுலாவு ெநஞ்சிற் றுணுக்ெகன் றி ந்தனன்.

1458

2

அச்ச மின்றி யலர்ந்தெவண் கண்ணினான்

எச்ச மிங்கண் வருவெதன் ெறள்ளினான்

விச்ச தின்றி விைளவுெசய் வள்ளலார்
நச்ெச னச்சிவந் தார்நய னங்கேள.
1459

1

சுடுெந ருப்ெபனத் ேதாற்றிய ேகாபத்து

வடுகன் வந்து பழித்த மலரவன்

3

29
ெநடுமு டித்தைல நீளுகி

ற்ெகாய்து

படும தங்கைளந் தீந்தனன் பண்பேரா.
1460

திருவி னாயக னாதிநற் ேறவர்தங்

குருதி வாங்கியன் னாருளக் ேகாெதாரீஇப்
ெபாருவி லாத புகழ்ப்ெபருங் காசியின்

மருவு காவலும் வண்ைமயிற் ெபற்றனன்.
1461

ெபாங்கு பாவம் புயத்தவிர் சூலத்தில்

துங்க மான ெதாழிலும் ப த்தனன்.

அன்ன மாநக ருக்கற ேனாக்குபு

மின்னு மாதவ விச்சுவா மித்திரன்

7

ேவத ேமாதி விலங்கிய விச்சுவ

நாதர் பாதநன் ேறத்தி வதிந்துநன்
மாத வங்கண் மரபி னியற்றுநாட்

காதல் ேயாகத்துக் கட்சிெயான் ெறய்தினான்.
1464

6

இன்ன வாறிய மன்விைர யாக்கலி

இன்ன ைவப்புக் கிைணயில்ைல ெயன்றுறீஇ.
1463

5

அங்கண் வாழ்தரு மாருயிர் ெசய்திடும்

தங்க விட்டுத் தி த்துத் தவிர்த்திடுந்

1462

4

8

ேவறு

ெதள்ளுந் தரங்கப் புனல்சுமக்குஞ் சிவனார் ேபாதி வனத்ெதழுந்த

ெவள்ளி மயமாஞ் சைபயினடம் விளங்கக் காட்டி யவ்வைரப்பின்
உள்ள வுயிர்கள் ெசயும்பாவந் தண்டெமான்று முறுத்தாேம
விள்ள வருளி ேமலான வடும்
ீ
வழங்குந் திறந்ெத த்தார்.

1465

இைனய காட்சி ேயாகத்தி ெனய்தக் கண்ட மாமுனிவன்

அைனய ேதாநம் ேபரூெரன் றகத்தி ெனழுந்த விம்மிதனாய்க்
கைனெவண் டரங்கக் கங்ைகநதி கலவுங் காசி ைகயகன்று

விைனக ளி யுங் காஞ்சிநதி விரவும் ேபரூர் மருங்கடுத்தான்.
1466

சிகரக் ேகாயிற் றிருமுன்னர்ச் ெசன்று பணிந்தங் குட்புகுந்து
தகரக் குழன்மா துைமபாதந் தாழ்ந்து சைபயுந் த சித்தான்.

11

அற்ைற யிரவு புலர்காைல யணிநீர்க் காஞ்சி நதியாடி

முற்று மருளுஞ் சிவலிங்க முைறயி னிறுவிப் பூசித்துப்

பற்றும் ெபாறிக ளகத்தடக்கிப் பயிலும் ேயாகத் திருக்குநாட்

ெபற்ற முயர்த்த ெபருமானார் ெபருவா னிைடேய ெவளிநின்றார்.

1468

10

நகரத் ெதல்ைல ெயதிர்வணங்கி நண்ணிக் காஞ்சி நதிபடிந்து

மகரத் துவச னுடல்ெபாடித்த வரதர் பாதந் ெதாழுேதத்தித்

1467

9

கண்டு முனிவன் சைடமுடிேமற் கரங்க ெளழெவாய் ெயனெவழுந்து

மண்டு புளக முடல்ேபார்ப்ப மலர்க்கண் ெபாழிய ெவதிர்வணங்கிக்

12

30
ெகாண்ட ெலனநான் மைறமுழக்கிக் குடந்தம் பட்டு ெமாழிகுழற

அண்டர் ெபருமா னருேணாக்கி யழுது வரங்க ளிரக்கின்றான்.
1469

13

ேவறு

ெபான்ைன ெவன்ற பு சைட ேவதியா

நின்ன டித்துைணப் பத்திைம நிச்சலும்
மன்ன நாயடி ேயற்கு வழங்குதி

ெகான்னும் வல்விைன கூட்ெடாடு மாயேவ.

1470

முத்தி நல்குத ேலமுைற யாகிய

இத்த லத்திைட யாவர்க்கு மற்றினி

அத்த ேவட்ட வறம்ெபாரு ளின்பமுங்

ைகத்த லக்கனி ேபால வழங்குதி.
1471

ஆதி நல்கு மரும்பய னாயிரம்

தீதி னாமந் திகழ்கவிம் மாநகர்.

பண்பின் முத்தில பாத்திரம் ைவகலும்

நண்ப வந்தவர்
ீ
நண்ணுதல் ேவண்டுேம.

மன்ன நாளும் வழங்கும் ெபரும்பயன்
என்ைன யாளுைட யாெயய்தல் ேவண்டுமால்.

ஒன்று மன்பி னுறுதவ னின்புறக்

அன்று ேநாக்கி யருளி னவிற்றுமால்.

நண்ன விந்த நகரம் வரெமலாம்

புண்ணி யர்க்குப் புலப்பட நின்றேத.

20

இன்று நீயிரந் திட்டைம யாலினித்

துன்று ைவயகத் ெதால்லுயிர் யாைவயும்
மன்ற ேவார்ந்து மதித்த வரங்கைள
நன்று ெபற்று நைவயற வாழிய.

1477

19

எண்ணி லாத வுயிருமின் பத்திைன

பண்ண முன்ேப பணித்தன மற்றது

1476

18

என்று பற்பல் வரங்களும் ேவட்டனன்

ெகான்ைற மாைலக் குழகன் முறுவலின்

1475

17

அன்ன தானெமா ராயிரங் காசியின்

இன்ன மாநக ரீந்திடும் பிச்ைசயால்

1474

16

எண்ப யின்றநற் காசியி ன ீந்திடும்

வண்ப யெனாரு ைவகலிங் ெகான்றது

1473

15

ேகாதி லாக்குருக் ேகத்திரங் காசிேய

ேபாத நல்கிப் புகல்குரு ேகத்திரத்

1472

14

ேவட்ட ேவட்ட வரத்திைன ேமவினு

நாட்ட நம்மிைட ைவத்த கருத்தராய்

21

31
வட்ைட
ீ
ேயபின்பு ேமவுக ெவன்றருள்
காட்டி யீசர் கரந்தன ெரன்பேவ.

1478

விைளத்த ெமய்த்தவ விச்சுவா மித்திரன்

வைளத்த வன்பின் வரதைனப் ேபாற்றினான்
திைளத்த ெமய்ச்சிவ ேயாகந் தினம்பயின்
றிைளத்த லின்றி யிருந்தன னாங்கேரா.

1479

22

23

இற்று விச்சுவா மித்திர னின்வரம்

ெபற்ற தந்தகன் ேபணி வரம்ெப

துற்ற வாறினிக் ேகண்மிெனன் ேறாதுமாற்

கற்ற சூதன் கலந்த தவர்க்கேரா.

24

விசுவாமித்திரன் வரம்ெபறு படலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் - 1479
-----------

25 அந்தகனரசுெபறு படலம் (1480-1501)
1480

வருங்கிேர தாவில் விச்சுவ நாதர் வளர்திேர
தாயுக மதனிற்

ெபாருந்திய வமுத லிங்கநா யகேர ேபாற்றிய
துவாபர யுகத்தில்

திருந்திய தரும நாதர்பின் கலியிற் றிகழ்ந்தேகாட்
டீச்சர ெரன்னப்

ெபருந்திரு வளிக்கும் ெபயர்ெப

தணிந்த

பிஞ்ஞகர் வழங்கிய வரத்தால்.

1481

1

அ யமா தவங்க ளுழந்தமூ தறிவி னான்றவர்
தாங்கேள யன்றிப்

ெப யபா தகங்க ளுழந்தவர் தாமும் பிறங்கிய
வாதிமா நகைர

உ ைமயால் வழிபட் டும்பரார் கதியி னுற்றுேமல்
வட்டிைன
ீ
யைடய

எ குலா நிரய நீந்துவா

ன்றி யமநகர்

வறுைமகூர்ந் ததுேவ.

1482

2

பைனவகிர்ந் தைனய படர்மருப் ெபருைமப்
பாகன்மற் றைனயது ேநாக்கி

விைனயிலி ெகாடுத்த ெவனததி காரம்
வழ்தர
ீ
வுயிர்க்ெகலா ேமன்ைம

தைனயளிக் கின்ற தாதிமா நகரந் தானலா
லிைலயத னிடத்ேத

முைனவன தருளாற் ெபறுவெலன் றுன்னி
முன்னினா னத்தகு ேபரூர்.

3

32

1483

ேவறு

தக்கிண கங்ைகயின் றீரஞ் சார்ந்தனன்

ெபாக்கமி லன்ெபாடும் புனலிற் ேறாய்ந்தனன்
அக்கமும் பூதியு மணிந்து ெமய்ெயலாம்

நக்கனார் ேகாயின்மு னண்ணித் தாழ்ந்தனன்.
1484

மணிமலி ேகாயிைல வலம்வந் துள்புகுந்

தணிமைல பட்டிநா யகைர யண்ணினார்

பிணிமலி ெபரும்பவம் ெபயர்க்குஞ் ெசம்மைலப்
பணிமலி யன்பினாற் பரசிப் ேபாற்றினான்.
1485

சிரமிைச யணிந்துளந் ேதனித் தங்ககன்

பரசுைமந் ெதழுத்ைதயு முைறயிற் பன்னினான்.
அற்ைறநா ெளாழிதர வல

உற்ெறழு மற்ைறநா ளுஞற்று நாட்கடன்

ெபாற்றபூ சைனெயலாம் ெபாருந்தச் ெசய்தனன்.

இன்னருட் கு யனா யியற்றுந் ெதன்றிைச

என்ைனயா ளுைடயவ ெனதிர்நின் றானேரா.
கண்டனன் ெறன்றிைச காவல் பூண்டவன்

தண்டேன சயசய சயெவன் றார்த்தனன்.

9

அன்புெசய் தருமைன யறெவள் ேளற்றினான்

இன்புற ேநாக்கிநீ ெயண்ணுங் கா யம்

என்புக லாெயன விறஞ்சி யந்தகன்

தன்படர் கருத்திைனச் சாற்றன் ேமயினான்.

1490

8

தண்ெடன விழுந்தனன் தழுத ழுப்பநா
விண்டனன் றுதிபல விழியி ன ீருகுத்

1489

7

பன்ெனடுங் காலங்கள் பரவிப் பூசைன

மன்னவன் மகிழ்ெகாள மழெவள் ேளற்றின்ேமல்

1488

6

கீ ழ்த்திைச

முற்றுவித் தருட்குறி முைறயிற் றாபியாப்

1487

5

மரகத வல்லியின் மலர்ப்ப தங்கைளச்

றிரசத மன்றமு மிைறஞ்சிப் பாங்குப்ேபாய்ப்

1486

4

10

ேவறு

அறத்தி ன ீடிய விச்சுவா மித்திர னடிைமத்

திறத்தின் வாங்கிய வரத்தினாற் ெசறிந்தநா னிலத்து
மறத்தி ன ீடிய பாதக வுயிரும்வந் தடுத்துப்

பிறத்தன் ேமவுறாக் கதிெபறு கின்றன வதனால்.

1491

அடிகண் முன்ெனனக் கருளினா லருளிய வரசு

விடுதி ெபற்றிட மிடியிைடப் பட்டுவந் தைடந்ேதன்

11

33
கடிமலர்க் ெகான்ைறக் கண்ணியாய் கருைணயா லதைன

முடிய வுய்க்குமா றருெளன முைறமுைற பணிந்தான். ௨
1492

ெசய்ய ேகால்ெகாடு ெதன்புலத் தரசுெச யியமன்

ைநய வுள்ளக நவிற்றிய முைறயிைனக் ேகளா

உய்ய வானவ ெராலிகடல் விடமிடற் றடக்கும்

ஐய னாங்கவன் மகிழ்ெகாள வருளின ீ தைறயும்.
1493

ஓங்கு நின்விைர யாக்கலி யுறுவேதா வன்ேற
ெசம்ைமயி னாேர

ஈங்கு நம்வயி னன்பரா யிருங்கதி யைடவார்.
தீவி ைனத்திறஞ் ெசய்குந

ேமவு மிந்நக

டத்துறு விைழவில ராகி

ஓவி நின்விைர யாக்கலிக் குட்படு வார்கள்

நிைறம கிழ்ச்சியி ேனெரதிர் வணங்கிநீ டியமன்

முைறெசய் தாருயிர்க் குறுதிெசய் திருந்துவாழ்ந் தனனால்.

நன்று ெசய்குந ராதிமா நகர்நய வாேம

ெவன்று தீவிைன கதிதரு ெமன்பதி வேணா.
ீ
ஆத லாலறிந் துறுதியால் வழிபடுந் தவேர

ேகத நீங்குறக் கடாவினுக் ெகதிர்விைட ெகாடுப்பான்.
புண்ணி யம்பு

மண்ணின் மீ ட்டும்வந் துறாருடன் வான்கதி ெபறுவார்
எண்ணு முத்தியிற் கலப்புறு மியல்புற மாட்டார்.

19

ேபாதி மாநகர் புகுந்திடும் புண்ணியத் திறத்தால்

தீது தான்ெப

ெதாழிதர ெவஞ்சுதீ விைனையக்

காது கூற்றிைடக் கழீஇமறு பிறப்பிற்ேப ரூர்புக்

ேகத நீங்கவான் முத்தியி லிரண்டறக் கலப்பார்.

1500

18

வார்பிற வாெநறி புக்கான்

நண்ணு தீவிைன யுைடயவர் நணுகின்மற் றவர்ேபால்

1499

17

ேமத குங்கதி விரவுவ ெரன்பது தகுேமா

சூத மாதவ ெவன்றலுஞ் சூதன்மா தவர்கட்

1498

16

என்ற சூதைன முனிவரர் வினாவுவார் பாவ

ஒன்று ெதன்புலத் துறுவேர லபுத்தியாற் றலங்கள்

1497

15

இைறவ னின்னண மருளியங் கிலிங்கத்தின் மைறய

மிைறெச யள்ளல்கண் மிைடதரு தன்னகர் ேமவி

1496

14

ற்ைறநாண் முதலா

தாவி லாதநின் னரசிைனச் சார்மதி ெயன்றான்.
1495

13

யாங்கு நல்விைன யியற்றினு மியற்றினர் தம்பால்

தீங்கு நீங்கநல் விைனபு

1494

12

அல்ல தூஉமறன் கைடபு

வார்ெதால்ைல யறத்தான்

நல்ல ெநஞ்சின ராயறன் கைடயிைன நடுங்கி

20

34
ஒல்ைல யாதிமா நகர்புகுந் ெதாழுக்ெகாடும் பணியின்

வல்ைல நீத்திருள் விைனயிைன வரம்பிலின் புறுவார்.
1501

21

ஈது தீவிைன யாளர்ேப ரூர்வயி ெனய்துங்

ேகாதி லாதநற் பயன்பய னின்ைமகூ றிலமற்

றாதி நாயக நயன்றனக் கருளுமந் நக ன்

மூது மான்மியங் ேகட்ெகன ெமாழிகுவன் சூதன்.

22

அந்தகனரசு ெபறுபடலம் முற்றிற்று.
ஆகத் திருவிருத்தம் --------

1501

26. தலவிேசடப்படலம் (1502-1549)
1502

ெபாற்பங் கயப்பூம் ெபாகுட்டைணயிற் புலவ னிைறவ னருளாேலார்

கற்பந் தனிற்பல் லுயிருலகங் கண்டு பரம னார்தலங்கள்

சிற்பந் திகழப் பலசைமத்துத் தீர்த்தம் பலவு மினிதுறீஇ

அற்ப வுணர்வா லிறுமாப்புண் டமர்ந்தா னந்த வைமயத்தில்.
1503

1

பின்னற் சடிலத் ெதம்ெபருமான் ேபரூர் வைரப்பு மந்நக ன்

மின்னற் கனக மணிெகாழிக்கும் விைரநீர்க் காஞ்சித் தடநதியும்

நின்னிற் பைடக்கப் பட்டனேவா நிைனயா ெயன்று ெநடுவிசும்பின்

மன்னிப் ெபாலிந்தங் ெகாருவாக்கு வயங்க வதைனக் ேகட்ெடழுந்தான்.

1504

நிைனத்தார்க் கினிக்கும் ேபரூ

ன ீடும் ெபருைம வினாயறிவான்

தைனத்தா ழமரர் முனிவருடன் சார விைமய மால்வைரப்பால்

நைனத்தா துகுக்கும் ெபாழிற்கயிைல நண்ணித் துதிகள் பலநவின்று

விைனத்தா ளறுக்கும் ெபருமாைன விைரயார் பாதம் பணிந்திரந்தான்.
1505

ஆதி பு யு மந்நக

னறல்வார்ந் ெதாழுகுந் தடநதியும்

ஏத மனுக்கும் ெபாருள்பலவு ெமன்னா லியன்ற வல்லெவன

ஓது ெநடுவான் ெமாழிேகளா வுண்ைம யுணர்ந்திங் கதன்ெபருைம

ேவத முதல்வா நின்பாங்கர் ேவட்ேடன் ேகட்க ெவனத்தாழ்ந்தான்
1506

ேதாற்றும் பணிெமன் ெமாழிகுழறத் ெதாழுது குடந்தம் பட்ெடதிேர

நீற்றுந் தவள நீற்றழகர் நிகழ்ேப ரருளா லருள்ெசய்வார்.

5

வண்டு முரலத் ேதன்றுளிக்கும் வனசப் ெபாகுட்டு நான்முகத்ேதாய்

பண்டு பூர்வ பரார்த்தத்துப் பைடக்கு மாற்றல் ெபறுபாக்குத்
ெதாண்டு பு ந்ெதம் மடிப்பூைச சூழ்ந்தா யந்நா ளாதிநகர்

அண்டர் வியப்ப நாந்தாேம யாக்கி நடனம் பு ந்ேதமால்.

1508

4

ஊற்றும் விழிநீர் மணிமார்பத் ெதாழுக ெவன்பு ெநகவன்பு

ேபாற்று மலேரான் வழிபாட்டின் ெபாலிவு ேநாக்கிப் புரமூன்று

1507

2

அன்று ெதாடங்கிப் பலவுயிரு மருளிற் கலப்பச் சதாகாலம்

நின்று நடனம் பு கின்றா ெநடிய ெவள்ளி வைரயாயுந்

6

3

35
துன்று வளத்தி னாங்ெகழுந்தாந் தூய நமது முடிக்கங்ைக

என்று ெமாழுகுங் காஞ்சிநதி ெயன்னத் தழங்கித் தவழுமால்.
1509

வ யா ரளிெமன் மலருழக்கும் வயல்கள் புரக்குங் காஞ்சிநதி

பி யா திருக்க ெவனநம்ைமப் ெப து மிரந்து ெகாளும்வரத்தால்

வி நீள் சிைனப்பிப் பிலவனேம விளங்கும் ேபரத்தாணிெயன

வ வாட் டடங்க ணுைமேயாடு மகிலந் ெதாழவற்
ீ றிருக்கின்றாம்.
1510

அறவா ணர்கள்ேபாற் றிடும்ேபரூ ரழியா ெவமக்ேகா

8

டமாகி

உறவா மதனா ெலைமப்ேபால வுலவா ததனுக் ெகாருசான்றங்
கிறவாப் பைனெயான் றுளதன்றி யின்னு மேநக விம்மிதங்கள்

சிறவா நின்ற வதற்ெகாப்புச் ெசப்பி ெனமக்கு ெமாப்புளதாம்.
1511

6

9

இறவா ைமையேவட் டவெரல்லா ெமறிநீர்க் காஞ்சி மருங்குடுத்த

பிறவா ெநறிெயன் றுலேகத்தும் ேபரூ ெரல்ைல யினிதடுத்து

மறவா ெதம்ைம வழிபட்டு ம யா வுடலின் வசிக்கின்றார்

பிறவா ைமையப்ெபற் றவர்தாமும் ேபசி னலகி லடங்காரால்.
1512

விச்சுவா மித்திர ெனன்னு ெமய்த்தவன்

10

ேவறு

ெபாச்சமி றவம்பல பு ந்தி யாவர்க்குங்

ைகச்ெசழுங் கனிெயனக் கதிகி ைடக்குமா
ெறச்சமில் வரம்பல விரந்தங் ேகற்றபின்.

1513

உத்தம வசிட்டேனா டுடன்று விச்சுவா

மித்திரன் ேவதிய முனிவ னாகுமா

றத்தலத் தருந்தவ மாற்று நாைளயில்

ைவத்தனன் றி சங்ைக வானத் தின்புற.
1514

12

ஆதலா லத்தலத் தருந்த வஞ்ெசயின்

ேமதகு பயெனலாம் விைரவி ெனய்துறும்
ேபாதினாய் தி சங்கு புலவர் நாடுறுங்

காைதயுங் ேகெளனக் கைரதன் ேமயினார்.

1515

11

13

ேவறு

ெகாங்காத க்கு மாைலெநடுங் குைடக்கீ ழேயாத்தி நக ருந்து

ெசங்ேகால் ெசலுத்து நாளந்தத் தி சங் ெகன்னும் ெபருேவந்தன்

நுங்கா விசும்பிற் கதியைடத னுதலு மனத்தா னரெசாரீஇ

மங்கா விைழவிற் குருவான வசிட்ட முனிவன் மருங்கடுத்தான்.
1516

14

குளிர்ெமன் கமல மலர்மருட்டுங் குரவன் பாத முறவணங்கி

அளிமிக் கைளந்த ெமன்ெமாழியா லைறவான் ெப ய மாதவத்ேதாய்

இளிவந் திடுமண் ணரசிருக்ைக ெயனக்கு ெவறுத்த தாதலினால்

ஒளிவந் திடும்விண் ணவர்வாழ்வி னுறுத்ெதன் றிரந்து பலதுதித்தான்.
1517

எடுத்த வுடேலா டிருந்துறக்க ெமய்த விைழந்து தன்பாங்கர்

அடுத்த தி சங் ெகனுமைரய னார்வ ேநாக்கி வசிட்டமுனி

15

36
விடுத்து ெமாழிவா னதற்ேகற்ற பருவம் விைளந்த திைலநினக்குத்
ெதாடுத்த கரும மினிச்சிலநா ெடாைலயி னறிது ெமனமறுத்தான்.

1518

அடங்காக் காதன் மனந்துரப்ப வைனய வசிட்டன் ைமந்தர்தைம

மடங்கா முைறயின் வழிபட்டு வரவு கூற மற்றவருந்

ெதாடங்காக் கரும மிதுெவன்று துணிந்து தந்ைத ேபான்மறுத்தார்

தடங்கா சினியாள் தி சங்கு தளர்ந்தன் னவர்மு னிதுகிளந்தான்.
1519

16

17

எந்தங் குடியி லடுக்கின்றா ெரவர்க்கு மருளுங் குரவெனன

நுந்ைத சரணஞ் சரணைடந்ேத ேனாக்கம் வழங்கா ெதாழித்திட்டான்

அந்த ணாளிர் நுைமயடுத்ேதற் கவன்ேபால் வாளா ெதாழித்திட்டீர்

புந்தி விைழந்த ெவாருகுருைவப் புகல்ெகாண் டைடவல் கதிெயன்றான்.

1520

பண்டு ெதாடங்கி வருங்குருவாற் பயெனான் றிைலெயன் றவமதித்துத்

ெதாண்டு ேவறு குருவின்பாற் ெறாக்க விைழந்தா யாதலினான்

மிண்டு நீச னாதிெயன விைளத்தார் சாபமதுேவற்றுக்

ெகாண்டு விசுவா மித்திரைனக் குறுகி விைளந்த ப சுைரத்தான்.
1521

அச்ச மகறி நீேவட்ட வ ய கதிதந் தனநாெமன்

ெறச்ச மறுங்கண் ணருள்வழங்கி ெயச்ச மாங்ெகான் றினிதியற்றி
ெவச்ெசன் றமர ருளந்துளங்க விண்ணா ளரசன் சைபேயற

நச்சு மணிேவற் றி சங்ைக விடுத்தா னைவயி லருந்தவத்ேதான்.

1522

20

அசும்புங் கிரண மணிேமாலி யமரர் ெபருமான் சைபநாப்பண்

விசும்பி ெனழுந்து தி சங்கு ேமவி யிருந்தா னிருத்தெலாடுந்

தசும்பு நிகர்த்த முைலச்சசிதன் றைலவன் ெவகுண்டு நீசனிவன்

பசும்ெபான் னுலகில் வருவேத ெயன்று பா
1523

19

னுகமறித்தான்.

21

ேவறு

மறிந்து வழ்பவன்
ீ
மாதவத் தைலவைன ேநாக்கி
அறிந்த விச்சுவா மித்திர ேவாலமிங் கடிேயன்

ெசறிந்த விண்ணவர் தள்ளலிற் றிைகத்துவழ்
ீ கின்ேறன்

இறந்து றாவைக காத்திநீ ேயாலெமன் றிைசத்தான்.
1524

அஞ்ச ன ீயிது பற்றியந் தரத்திரு ெவன்று

விஞ்சு மாதவ விச்சுவா மித்திர னறுெநய்

எஞ்சு றாதுதூஞ் சுருக்கிைன ெயடுத்ெததிர் விடுத்தான்

தஞ்ச முற்றவ னதுதழீத் தங்கின னிைடவான்.
1525

23

அைடக்க லம்புகுந் தவற்கியா னருங்கதி ெகாடுப்ப

விைடக்க விண்ணவர் ெசய்வேர ெயனநனி ெவகுண்டு

புைடக்க ேணசில வுடுக்கைளப் ெபயர்த்துறு புவனம்

பைடக்க லுற்றனன் பண்ணவ ரைனவரும் பணிந்தார்.
1526

22

அந்த ரத்தவ னிருந்தவா றிருந்தரும் ேபாகம்

எந்த ைவகலுந் துய்த்திடத் துறக்கமாங் கியற்றித்

24

18

37
தந்த னன்பிரா மணமுனி ெயனுந்தனிச் சிறப்பு

ைமந்து ெகாண்டவம் மாதவன் ெபற்றனன் மாேதா.
1527

இன்ன வாெறலாந் தவப்பய னினிதுமுற் றுதலின்

அன்ன ைவப்பிைனத் தவசித்தி புரெவன வைறவர்

மன்னு ெமன்மலர் வாழ்க்ைகேயாய் மற்றுமந் நகர்க்குப்
பன்னு பல்வைக நாமமும் பகருதுங் ேகட்டி.

1528

25

26

ேவறு

அச்சுதன் முதேலார் காணா தமர்பர ெவளிய தாய்நாஞ்
சச்சிதா னந்த மான தாண்டவ மியற்றா நிற்ப

நிச்சலு ேமல்பா ேலாங்கி நிற்றலாற் புலவ ெரல்லாம்
ெமச்சுமந் நகர ேமைலச் சிதம்பர மாய தன்ேற.

1529

எண்ணில்பல் வைரக்கும் ேவந்தா மிமவைர யாதி ேபாலா

வண்ணநம் வடிவாம் ெவள்ளி மைலயகத் திருத்த லானுந்
திண்ணிய பாத கங்கள் சீத்துவ ீ டளித்த லானும்

நண்ணுமந் நகர்க்குத் ேதர்ந்ேதார் நாட்டுவர் ேபரூர் நாமம்.
1530

உத்தம நகரமீ ெதன் றும்பர்கண் முதலா ேனார்கள்

ெமத்துத லானும் பத்தி பு ெயன விளக்கஞ் சாலும்.
வந்தனர் பணிகின் றார்க்கு வரம்பிலா னந்த மாங்ேக

புந்தமிக் கருளு மந்தப் புரம்பரம் புரெமன் றாமால்.

துருவரு ேமலா முத்திச் சுகெமனும் ெவளிசார்ந் ேதார்க்குத்
கருதிய தருள்ேபரூைரக் ககனமா பு ெயன் பாரால்.

மதவுறப் ெபறுத லானும் வளவிய வாைச யாதி

புதுவதி னியலும் ேபாத புரெமனப் படுமப் ேபரூர்.

32

ெபருகிய ெசல்வ மன்னிப் ேபதுெச யழுக்கா றாதி

திருகிய குற்ற நீக்கிச் ெசறிந்திடு மைனக ேடாறும்

மருவிய சிருங்கா ரத்தின் வண்குண நடித்த லாேல

ெபாருவினாட் டியபு ரப்ேபர் பூண்டது ேபரூர் ைவப்பு.
1535

316

எதைனமற் ெறவர்கள் ேவட்டங் ெகய்தினு மதைன யன்ேனார்

கதுெமனக் கைளத லானுங் கண்ணுநர்க் கின்ப ெவள்ளம்

1534

30

மருவிய பாவ நீக்கி மனம்ெவளிப் படுத்த லானுந்

தருதலி னானும் விண்ேணார் தகுதியின் வசித்த லானுங்

1533

29

தந்திட லானு ேமாங்கற் ைறயேலா ெடமக்குச் சால

வந்தில்வாழ்ந் திருக்ைக தன்னி லானந்தம் விைளத லானும்

1532

28

பத்தியிற் பணித லானும் பத்தியில் லாரு மங்கு

ைவத்ததங் கரும முற்ற ைவகினு மவர்க்கும் பத்தி

1531

27

எவ்வைகத் திருவும் ேவட்ேடார்க் கிையக்குங்கா ரணத்தி னானும்

எவ்வைகத் திருவி ேனாடு மிருநிதி கூட லானும்

33

38
அவ்விய மனுக்கு மாதி தாண்டவ மாட லானும்

அவ்வியற் ேபரூ ராதி பு ெயன வகிலத் ேதாங்கும்.
1536

விண்ணவர் வியக்குஞ் ெசம்ெபான் ேமருமால் வைரேபாந் தாங்கு

வண்ணநம் முருவ முற்றும் வன்மீ க வுருவாய் மூடி
நண்ணலா லைனய ேபரூர் வன்மீ க நகர ெமன்றுந்

திண்ணிய ெசம்ெபான் ேமரு நகெரன்றுந் திகழ்வ தாகும்.
1537

இலங்கிரு நிதியி ன ீடி யுேலாபைர ெயய்த லின்றி

புலங்ெகழு ெசம்ெபான் ேமரு பு ெயனு மப்ேபர் பூணும்.

ஒலித்தவிஞ் ஞானம் ெபற்ேறா ருறவுெகாண் ேடத்த லானும்

நலித்தஞர் யாகஞ் ெசய்ேவார் ஞானிக ளாத லானுந்

சீெராடு ெமனதியா ெனன்னுஞ் ெசருக்கிலார்க் கிருக்ைக யாகிப்
பாெராடு வான நாளும் பணிதவ சித்தி ைவப்பு.
ஒன்னல ராவி மாய்க்கு முயர்மனு மைறேயார் தம்மால்

ெகான்னவில் ெபருைம சாலக் ெகாளுங்குருக் ேகத்தி ரப்ேபர்.
மண்டிய மூலங் கன்ம மாையெயன் றுைரக்கப் பட்ட

பண்ெடனப் படுமப் ேபரூர் பசுபதி புரெமன் றாகும்.

பில்கிர சதெவற் பான ெபற்றிேய நடித்த லானு

பல்கிர சதமன் ெறன்றும் பசுபதி புரத்ைதச் ெசால்வார்.

41

ஒற்கமுற் றி ய ேவட்ேடார்க் ேகாங்குபூ தான ெமன்னும்

அற்கிய ெசல்வ நல்க லாற்குந்த கான ெமன்று

நற்சைப யிைறஞ்சி ேனார்க்கு ஞானமங் குறுத்து மாற்றாற்
சிற்சைப ெயன்று ேமைலச் சிதம்பரம் ெபயர்பூண் டன்ேற.

1544

40

மல்குமா மகிைமப் ேபற்றான் மாபுர ெமன்றுந் ேதசு

மல்கிர சதமன் றாடற் கைமந்திட லானு மாய்ந்ேதார்

1543

39

விண்டிடற் க ய பாசம் விலகிநற் பசுக்க ளாங்குக்

கண்டரு பதியா நம்ைமக் கண்டுெகாண் டிருக்கு மாற்றாற்

1542

38

துன்னுபா தகமாந் ெதவ்ைவத் ெதாைலத்திடப் பட்ேடார் நாளும்
மன்னினர் ேபாற்று மாற்றான் வளர்குட சிதம்ப ரந்தான்

1541

37

ேவெராடு விைனையக் கீ ழ்ந்திட் டின்பங்கள் விைளயா நிற்குஞ்

ேபெராடு நிற்ற லாேல பிரமமா நகர மாகும்

1540

36

கலித்தவஞ் ஞானம் ெபற்ேறார் கலாவுத லின்ைமயானும்

தலத்துயர் ேபரூர் ஞான புரெமனத் தக்க தாகும்.
1539

35

துலங்கிய ேபாக ெமல்லாந் துவன்றிவிண் ணமுதின்ேமலாம்

நலங்கிளர் ேமருப் ேபான்ற நன்ைமயி னானு மவ்வூர்

1538

34

ெதாடிெபாலி தடக்ைக ேவற்கட் டுைணமுைலக் கவு க் காங்குக்

கடிவிைன நிகழ்ந்த வாற்றாற் கலியாண புரம தாகும்

42

39
ெநடுகிய ேபாதிக் கான நிரந்த த் தலினாற் ேபாதி

வடுவறு கான மாகு மாபுர ெமன்னும் ைவப்பு.
1545

ேதனுெமய்த் தவங்க ளாற்றிச் சிருட்டிெபற் ேறகு மாற்றால்

ேதனுநற் புரெமன் றாகுந் திகழ்பிற வாெந றிக்கண்

மானுடர் தைமயு முய்க்கும் வாய்ைமயாற் குந்த கானந்

தானது பைடத்த தாகுந் தகும்பிற வாெந றிப்ேபர்.
1546

அன்னேமக் குயர்த்ேதாய் காெணன் றைறந்தன ரமலநாதர்
ல்லா வின்பந் தைலசிறந் தல ன் ேமலான்

ெபான்னடித் தலத்திற் றாழ்ந்து புறவிைட ெகாண்டு ேபாந்தான்.

தறிவக லறிவ தான வாதிலிங் கத்ைதப் ேபாற்றி

ெவறிகமழ் ெவள்ளி மன்றும் விலங்கலுந் த சித் தானால்.

46

சிலபகல் கழிய வாங்குச் சிவணிவாழ்ந் தினிது ேபாற்றி

இலகிய ேபரூர் ைவப்பி னிடந்ெதாறும் விளங்கா நின்ற

பலதளி களினு முக்கட் பனவைனப் பரசிப் ேபாற்றி

நிலவுதன் னுலகம் புக்கு ெநடிதுவாழ்ந் திருந்தா னன்ேற.

1549

45

எறிதிைரக் காஞ்சி யாடி ெயழுந்துசூழ் ேபாதிக் கானத்

மறிவிழி மருட்டும் வாட்கண் மரகத மயிைலத் தாழ்ந்து

1548

44

இன்னுமத் தலத்துக் ெகய்து மிரும்ெபயர் பல்ல வுள்ள

தன்னிக

1547

43

47

தலவிேச டத்ைத முக்கட் டம்பிரான் கருைண கூர்ந்து

மலரவன் ெற யக் கூறு மரபிைனத் ெத த்துப் ேபாக்கிக்
கலதிெச யங்கி ரப்ேபர் ைகக்ெகாளு ெமாருவ ெனய்து

நலனுறு முனிவர் ேதர நவிற்றுவன் சூத ெனன்ேபான்.

48

தலவிேசடப்படலம் முற்றிற்று

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1549
--------------

27. அங்கிரன் கதிெபறுபடலம் (1550-1596)
1550

பங்க யப்ெபரும் பண்ைண மைடெதாறுஞ்

சங்கி னங்க டவழ்ந்துயிர் நித்திலங்

கங்கு லும்பக ெலன்னக் கதிர்ெபாழி

வங்க ெமன்ெறாரு ேதயம் வயங்குமால்.
1551

வங்க ேதய வைரப்பி ெனாருசிைறப்

ெபாங்கு கானிைடப் புல்லிய வாழ்க்ைகயன்
ெவங்கண் ேவடன் ெவருவரு காட்சியன்
அங்கி ரன்ெனன் றைறதரு நாமத்தான்

1552

1

தக்க காதன் மைனவியர் தாம்பலர்

மக்கள் பற்பலர் மன்னு மு ைமயின்

2

40
ஒக்க லாரும் பலருடங் கண்முறத்

ெதாக்க ெசல்வந் துவன்றுற ைவகினான்.
1553

அைடய லார்க்க

ேயறுற ழன்னவன்

பைடகேளந்திப் பலர்தைனச் சூழ்தர

நைடவ யிற்ெசலு மாந்தர்க ணன்ெபாருள்

அைடய ெவளவிக்ெகாண் டங்ஙனம் வாழுநாள்.
1554

தீர்த்த மாடவு மன்றல்கள் ெசய்யவும்

ேபார்த்த ேவாைகயி னாற்றிைடப் ேபாதுவார்.

படர்ப றிக்குல மும்பகட் ேடற்றின்ேமல்
வடவி புக்குமு டுக்க ரடுத்தனர்.

இவ்ெவ லாங்கவர் தற்கிது வாெமன

ெவளவி ேயகித்தன் வாழ்பதி நண்ணினான்.
மக்க ெளாக்க லறிந்து மலிெபாருள்

ெமாக்க வாவி ெயாழித்தன னாதலான்.
ேவந்தர் ேதர்ந்து விழுக்குலத் ேதாெடைமச்

சாந்த மில்லாத் தறுகணி னான்றைன.

ேபாது ைவகிய ெபாங்கிருள் யாமத்துக்
மூது சுற்றத் தவெராடு முற்றேவ.

10

வாழ்ந்த ைவப்பிைன விட்டு வனந்ெதாரறுஞ்

சார்ந்து தன்ெறாழி றண்டா தியற்றுவான்

ேபாந்து ெதன்கயி ைலப்புற நண்ணினான்

ஆர்ந்த வண்ைமகண் டாங்கைசந் தானேரா.

1561

9

ஈது ெசய்குவ ேரெயன வங்கிரன்

காதி யாருயிர் காற்றினன் மக்கைள

1560

8

சீந்தி மாய்ப்ப ெரனத்ெதருண் ெடாய்ெயனக்

காந்து கண்ணின ராகிக் கழற்றினார்

1559

7

தக்க தன்று நமக்குத் தகினுமிம்

மிக்க ெசல்வங் கவர்ந்து விடாெதலா

1558

6

ெசவ்வி யீெதனத் ேதர்ந்தடுத் தங்கிரன்

ெவளவி யம்பு ந் தியாைரயு மாய்த்ெதலாம்

1557

5

சுடர்ம ணிக்கல னுந்ெதாகு மாைடயும்

இடுெபா ருட்பல மூைடயு மீ ண்டுற

1556

4

கூர்த்த ெசல்வங் ெகாழித்திடு மாமக

ஓர்த்த சுற்றெமா ெடாள்ளிய வந்தணர்

1555

3

இயம தூதர்க ெளண்ணில ேராருருப்

பயிறல் ெகாண்டு படர்ந்தன ேதாற்றத்தான்

11

41
உயர்வி லங்குெமாண் புட்களு நிச்சமும்
வயிறடங்க வைதத்துண லாயினன்.
1562

மிருக மற்ற விகங்கமு மற்றன

துருவி யாறைலத் துத்துயர் ெசய்வேதார்ந்
ெதாருவ ரும்பட ராைம ெயாழிதலின்

மருவு நீெணறி மாய்ந்தன மாெடலாம்.
1563

தாயமாகிய தாரேமா டண்ணினான்

தீயன் பார்ப்பனி ையத்ெதவ்வி ேயகினான். ௪

இனிது தன்வழி ேயவ லியற்றுற

அைனய வங்கிர னாங்ெகாரு நாள்வயின்.

காட்டி ேனகிக் கதழ்ந்து தி தலான்

ேகாட்டி ெகாள்ளக் குைழந்துள மீ ட்டனன்.

16

இருக்ைக நாடிக்ெகாண் ேடகுகின் றானிைட

வருக்ைக ெமன்கனி மந்தி வகிர்ந்துணாத்

தருக்கு நீள்ெபாழி லூடு தவழ்ந்துெசல்

உருக்ெகாள் காஞ்சி ெயாளிநதி கண்டான்.
1567

15

ேவட்ைட யாட விைழந்து தனுெவாடு

வாட்டு தாகமும் வன்பசி யீட்டமுங்

1566

14

தனதி ருக்ைகையச் சார்ந்துயர் பார்ப்பனி

நனிெயா றுத்தச் சுறுத்தின்ப நண்ணினான்

1565

13

ஆய காைலெயா ரந்தண னவ்வுழித்

ேமய ேவதிய னாவிைய வட்டினான்
ீ

1564

12

17

ேவறு

உய்ந்து ேளெனன ேவாைக துள்ளுற

முந்து கண்டவம் முழங்கு காஞ்சிபுக

கந்தி ன ீர்மடுத் தயர்வு யிர்த்தலர்

சிந்து வார்கைர ெசல்ல ேவறினான்.
1568

அங்கண் ைவகுேமா ரராெவ ழுந்தவன்

ெசங்க ழற்பதஞ் சினந்ெத றிந்தது

தங்கு கார்முகந் தன்னின் மாட்டினான்
நுங்கிற் றவ்வரா நூறு பட்டேரா.

1569

19

ப ந்து பாப்புயிர் பாறு முன்னேர

விைரந்த ேவகத்தின் விடந்த ைலக்ெகாள
வ ந்த திண்சிைல வாகு ேவட்டுவன்
க ந்து ெமய்யுயிர் ைகய கன்றேத.

1570

18

இறந்த ேவடைன யியம தூதர்கள்

விறந்து முற்றினார் ெவருவத் தாக்கினார்

20

42
மறிந்து ெநஞ்சுக வலிதிற் கட்டினார்

நிைறந்த ெசல்லல்ெசய் ெநறிெகாண் ேடகினார்.

1571

ெத ந்து மற்றது சிவக ணங்கள்ேபாய்

எ ந்த குஞ்சியி னியம தூதைர

மு ந்து வழவு
ீ
முடங்க ளாகவும்

இ ந்து ேபாகவு ெமருக்கி மீ ட்டன.

1572

22

மீ ட்ட வங்கிரன் விண்ணின் மாதரார்

நாட்ட ெமய்க்கவி னல்வி ருந்துண

ேவட்ைட தீர்ந்ெதழில் விமான ேமறிப்ேபாய்ச்
ேசட்டி ருங்கயி லாயஞ் ேசர்ந்தனன்.

1573

23

இ ந்த தூதுவ ெர ெசய் குஞ்சிமண்

வி ந்த ெசன்னியின் ெவய்து முன்னுறீஇ
வ ந்த திண்கழல் மன்னன் ேசவடி

பு ந்து ேபாற்றினார் புகறன் ேமயினார்.

1574

21

24

ேவறு

வாழி வாழிநின் னரசியல் வாழிநின் ெசங்ேகால்

ஊழி யூழியும் வாழிய வுருட்டுநின் றிகி

ஆழி ைவயகத் தங்கிர ெனன்ெறாரு பதகன்

பாழி யாக்ைகையப் பாற்றியா ருயிர்ெகாடு மீ ண்டாம்.
1575

விலங்கி வண்சிவ கணெமைம வற்றுவ
ீ
ற்
ீ றதுக்கி

உலங்ெகா ேடாளினான் றைனக்ெகாடு கயிைலயுற் றதனாற்

கலங்கி மாய்ந்தவ ெராழிதரக் கால்விைரந் தி ந்ேத

மலங்கன் மார்பினாய் நின்சைப யடுத்தன ெமன்றார்.

1576

ெவப்பி னுள்ளகம் விரவுற ேவந்தன ீ ெதண்ணும்
நப்பு ணர்ந்தலா ேதகுறார் நாட்டுேமற் கதியில்

காய வாணரு நாடருங் கயிைலயில் விடுதற்
ஆய வான்கணக் கறிஞைன வியவ

னைழத்தான்

28

வந்து வந்தைன பு ந்ெததிர் ைவகியக் கணக்கன்

ெவந்தி றற்ெபரு மாெனைன விளித்தெதன் ெனன்ன
வந்த வங்கிர னாற்றுபுண் ணியமுள தாயிற்

புந்தி யாலுணர்ந் துைரெயனப் புலவுேவற் றருமன்
1579

27

தீய பாதகஞ் ெசய்தவன் றைனச்சிவ கணங்கள்

ேகயு ேமயிஃ ெதன்ெனனச் சித்திர குத்தன்

1578

26

ைகப்ப வஞ்ெசவி காலர்க ளுைரத்தைம ேகளா

எப்ெப ருந்தவ மிைழத்தவ ராயினு மிறுங்கால்

1577

25

உருத்த நான்முத லுலந்தநாள் காறும்பா தகேம

விருத்தி யாவிைளத் திட்டேத யன்றிநல் விைனையக்

29

43
கருத்தி னானுெமண் ணிலெனனக் கணக்கேனார்ந் துைரப்பக்
குருத்து மீ மிைசக் ெகாழுந்ெதழுங் ேகாபங்ெகாண் டியமன்.

1580

இந்த மாணின்ைம யியன்றபின் னிவ்வர சாட்சி

தந்த நாயகன் றாள்வயிற் சார்த்தேல யன்றி

முந்ைத நாெளன முைறெசயற் பாலதன் ெறன்னா

ைமந்து நீடிய வன்கடாக் கடாய்வழிக் ெகாண்டான்.

1581

றாய ெவண்ணிைன நாற்றிய வரும்ெபரு ேநாயும்

சனமும்பின் ெறாடர்தரப் படர்ந்ேதான்

தூய ெவள்ளியங் கி யிைன ேமயினன் றுைனந்து

அங்கி ரப்ெபய ரானிறு மாப்ெபாடு மமர்ந்ேதான்
அங்கி நீள்விழி காலநா யகன்புைட யடுத்தான்.

தட்ட மிட்டன னடித்தனன் சதுமைறப் ெபாருேள

முட்டி லாதுபல் துதிகைள முழக்கியீ தைறவான்.

வளநி லாவுநின் சந்நிதி வரத்தரு மானாற்

எளிய ேனற்குேவண் டாவினி ெயன்றிது பு ந்தான்.
மிைறெச யங்கிரன் விைளத்தபா தகப்ெபருங் கணக்கு

நிைறயு மன்ெபாடு மிட்டனன் வணங்கின னின்றான்

முறுவ லித்ெதறுழ் மறலிதன் முகத்திைன ேநாக்கித்

நிறுவல் ெசய்திலர் கணத்தவ ெரனவுண்ைம நிகழ்த்தும்.
பாத கம்பு

37

வாெரலாம் பைதபைதத் தஞ்சும்

பாத கம்பல ேகாடிகள் பயிற்றினா ேனனு
மாத வம்பு

மாத வம்ெப

1588

36

நறுவி ைரச்ெசழுங் கடுக்ைகநாண் மதிமுடிச் சைடேயான்

ெதறுவ லிச்சிறு காலேக டிறம்பிய முைறைம

1587

35

முைறெசய் தண்டமு முதிர்புகழ் வளர்க்குஞ்ெசங் ேகாலும்
இைறவ கண்டுெகா ெளன்றுேச வடிதனக் கடுப்ப

1586

34

அளவில் பாதக மாற்றிய வங்கிரச் சிதடன்

கைளக ேணெயனக் கருளதி காரெமன் னாகும்

1585

33

எட்டு றுப்பினு ைமந்துறுப் பினுெமதிர் வணங்கித்

கட்டு ெசஞ்சைடக் கடவுேள யிைறவேன ெயன்று

1584

32

அங்க ெணம்பிரான் றிருமுன்ன ரடல்விைட மருங்ேக

அங்ைக கூப்பிலன் மதித்திலன் சி த்தன ேனாக்கி

1583

31

ஆயி ரத்ெதாரு நூற்றிைன யடுத்தபன் னிரண்ெடன்

பாய பல்ப

1582

30

விரதரு மனதழுக் கறுப்ப

தியற்றிய வாய்ைமய னைனயான்.

அன்ன மாதவம் யாெதன வயிர்த்தகத் தழுங்கல்

பன்னு கின்றனங் ேகள்பகட் டூர்தியங் கடவுள்

38

44
மின்னு நம்முரு வாகிய ெவள்ளியங் கி ையத்

துன்னி ைவகினன் சுடர்வைர ேநாக்கின னிச்சம்.

1589

இறுதி வந்துழி ெயறிதிைரக் காஞ்சியம் புனல்வாய்

முறுகு காதலின் மடுத்தனன் மூ யங் கைரநின்

றறுதி யாக்ைகவழ்ந்
ீ
துருண்டதி னழுந்திய திகலன்

மறுவி ன ீற்றுேமட் டவன்றைல வாங்கியிட் டனேவ.

1590

அன்ன தாதலிற் பாதக னவெனன நிைனயன்

துன்னு பாதகத் ெதாடர்புைட யாெனனிற் சூழ்தி.

இறுதி யுற்றவர் வசித்தவ ருடலிைன ெயடுத்ேதார்

முைறயிற் ேறாய்ந்தவர் குண்டநீ றணிந்தவர் முதேலார்.

இணர்க்க னற்ெகாழுந் தட்டபஞ் ெசனவைவ யிறப்ப
பைணத்த பாவெரன் றவர்தைமப் பற்றநீ முயலல்.
ஆதி யம்பு

தீது ெசய்திடி னவர்தைமச் சிக்கயாப் புறுத்துக்
ெகாண்டதி காரம்

ேபாதி ெயன்றனன் புரம்ெபாடித் தருளிய புனிதன்.
மடந்ைத பாகன ீ தருலலு மறலிெநஞ் சுருகி

படர்ந்து தன்பதி பயின்றதி காரஞ்ெசய் திருந்தான்.

மறந்தி டாதவ ராயினும் வழியிலா வழியின்

உறந்த ேபாதியங் காடலா லுறுத்துவ துளேதா.

46

ெவன்ற ைவம்ெபாறி விரதமா தவத்தின ீ ரறத்ைதக்

ெகான்ற வங்கிரன் கதியிைனக் குறுகிய துைரத்தாங்
கன்ற லம்பிய ைகத்துைணக் கவு தன் றவத்ைத

நன்றி யம்புது மறிெகன நவிற்றுவன் சூதன்.
அங்கிரன் கதிெபறுபடலம் முற்றிற்று
ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1596
----

456

துறந்து ேமைதய ராயினுந் ேதாைகயர் துைணத்ேதாள்

இறந்த தீைமய ராயினு மிருங்கதி ேவட்பின்

1596

44

மடந்த வாதெவன் பிைழெபாறுத் தருெளன வணங்கி

இடந்து மாலறி யாப்பதத் தன்பிைட விடாமற்

1595

43

ெயல்ைலயி னன்றியா ேரனுந்

ேகாத னுங்குமா முைறபு

1594

42

தணிப்பில் பாதகம் பற்பல சைமத்தன ேரனும்

மணப்ப சும்ெபாழில் வாங்குமிம் மால்வைர யடுப்பர்

1593

41

உறுதி யின்னுெமான் றுைரத்திடக் ேகட்டிேப ரூ ன்

மறுவில் ெவள்ளிமால் வைரயிைனக் கண்டவர் காஞ்சி

1592

40

இன்ன மாதவந் தனக்ெகதிர் மாதவ முளேதா

மன்னி நாம்பயில் கயிைலயின் மற்றவன் வருேம

1591

39

47

45

28. ெகள
1597

தவம்பு படலம் (1597-1743)

வண்டு முரலு மலர்க்கடவுள் வரத்தி னுயிர்த்த சிறுவிதிதான்

பண்டு பரைன வழிபட்டுப் பயின்மூ வுலகுந் தாட்படுத்துக்

ெகாண்டு மகிழு மந்நாளிற் குைறவி றவத்தா னுைமயாண்மற்
றண்டர் வியப்பச் சதிேதவி ெயன்ன வவற்கு மகளானாள்.

1598

1

வளரு மகளுக் காறிரட்டி வருட மடுத்த பருவத்தின்

அளவி றவத்துச் சிறுவிதிநஞ் சயின்று மிடற்றிற் கணியாக்கித்

தளரு மமரர் மடமாதர் தங்கண் மிடற்றுக் கணிநிறுவு

மிளிர்ெபாற் சைடல ேவதியர்க்கு விதியிற் புனல்வார்த் தளித்திட்டான்.
1599

தள்ளார் சிறப்பின் மகெமான்று சைமக்க முயன்று பின்ெனாருநாள்

நள்ளார் புரங்க ெளாருெநாடியி னைகயிற் ெபாடித்த மருகனுக்குங்

கள்ளார்ந் ெதாழுகு மலர்க்கூந்தற் கயற்கண் மகட்கு மறிவிப்ப

விள்ளா விருப்பின் கயிலாய விலங்க லடுத்தங் ெகதிர்ேபாந்தான்.

1600

3

வற்றற் றைலமா லிைகப்ெபருமான் வாளா திருந்தா னதுேநாக்கி

எற்றுக் கிவண்வந் தனஞ்சூலி யிடுகாட் டாடி ெய ேயந்தி

கற்ைறச் சடிலி கங்காளி கபாலி யிவன்சீ ரறியாேம

உற்று மகைளக் ெகாடுத்தாெமன் றுைளந்து ெவகுட்சி ெயாடுமீ ண்டான்.
1601

விடமுண் டிரந்துண் ெடருேதறி வியாள மதெளன் பறலணிந்து

துடுமிக் குரப்பி யுைழபரசு சுடரு மருப்பா திகள் சுமக்கும்

அடைல யுருவத் தாற்களித்த வன்ேற மகைள யிழந்தாெமன்

றுடைல மனத்தி லிருவைரயும் ெவறுத்தா னுறவு பைகேயாரான்.

1602

5

மகத்தி னளிக்கு மவிப்பாகம் வடிெகாள் சூலப் பைடயானுக்

ககற்றி ேயைன ேயார்க்ெகல்லா மளிப்ப லவன்பா கமுமும்ைமச்

சகத்ைத யளிக்கு ம க்களிப்ப ெலன்று தடுத்தும் பிடிவிடான்

மிகத்தன் மருங்கு விண்னவர்கண் மிைடய ேவள்வி ெதாடங்கினான். 6
1603

ேவறு

கரும்புரு வ த்தேதாட் க ய கூந்தலாள்

இரும்புகழ்த் தாைதயங் கியற்றும் ேவள்விைய

விரும்பினள் காணெவள் விைடயி னாெனதிர்
அரும்பிய வன்பினா லடிவ ணங்கினாள்.
1604

7

யாதுநின் விைழெவன விைறவி னாதலும்

மாதவண் ெமாழிகுவாள் வானின் மங்ைகயர்
பூதல மடந்ைதயர் குழுமிப் ெபாற்புறுங்

காதலன் ேவள்வியான் காண்க ெவன்றனள்.
1605

2

நினக்கவன் றாைதேய யானு நீள்குழால்

எனக்கவன் பைகத்தன னின்ன தாதலால்

8

4

46
தெமக்ெகனக் கு யநீ தானுந் ெதவ்ெவன

மனக்ெகாளு ெமனமறுத் தமலன் கூறினான்.
1606

தக்கனார் ெபருந்தவந் தவிரும் பாணியுந்

ெதாக்கபல் வைரக்ெகலாந் ேதான்றல் ெசய்தவ
மிக்குறு பாணியும் விைளந்த நீர்ைமயான்

ைமக்குழல் விைழவிைன மாற்று கின்றிலள்.
1607

உவாெநடுங் கரத்திைன ெயாறுத்துத் தள்ளிய

தவாதெதால் லுருவினான் சாற்றி விட்டனன்.

வுடம்பிடித் தடங்கணா ளுைகக்குங் காதலால்
துடங்குதன் ப சன முறவங் ேககினாள்.

முந்துபுக் குைரப்பமுன் முகத்துச் ெசன்றனள்
சுந்தர மைனவியுஞ் ெசால்ெலான் றாடிலள்.
மக்களும் ேபசிலர் மருங்கு துன்றிய

மிக்கறி வாெமன விருத்தன் ேமயினாள்.
உருத்திரச் ெசம்மலுக் குதவும் பாகமற்

திருத்திகழ் முைலயவ ேணாக்கிச் சிந்திப்பாள்.

ெதள்ளிய வுணர்விலஞ் சிதம்புத் தக்கனும்

தள்ளுதன் முைறெயனத் தழலின் மூழ்கினாள்.

16

துவன்றிய முனிவருஞ் சுரரும் யாவரும்

கவன்றனர் துடித்தனர் கலுழ்ந்து தக்கனாம்
இவன்றனக் கிப்பழி ெயய்திற் றம்மேவா

பவன்றைன ெயள்ளிய பான்ைமத் தாெலன்றார்.

1614

15

வள்ளலா ரருளிைன மறுத்துப் ேபாந்தனந்

எள்ளின னிைறையயு மிவன்ம கண்ைமையத்

1613

14

றருத்தியின் மாயனுக் களித்திட் டானவன்
மருத்திகழ் பூங்குழல் வனச ெமன்முைகத்

1612

13

ஒக்கலு முவந்தில ெராரும ருங்குேபாய்

இக்களத் தின்னுெமன் விைளயு மன்னது

1611

12

வந்தனள் சதிெயன வழங்கு தூதுவர்

தந்ைதவம் ெமன்றிலன் றன்ைனத் ேதர்ந்தவன்

1610

11

உடம்படல் ேபான்றிைற மறுத்த ேதார்ந்துமவ்

உடம்புெமன் ெகாடிெயன ெவாசிய மீ ட்டுந்தாழ்ந்

1609

10

அவாவுநின் னுள்ளக மைமந்த தில்ெலனின்

கவானுைடக் கா ைக கதழ்ந்து ெசல்ெகனத்

1608

9

அழுங்கிய ேசாைடெகாண் டடுத்து ளார்விடம்

விழுங்கிய ெதனமதி ேவறு பட்டனர்

17

47
ஒழுங்கிலாத் தக்கனும் ெவற்று டம்பனாய்

எழுங்கனன் மகத்ெதாழி லியற்றி நின்றனன்.
1615

ேவள்வியந் தீயிைட ேமவி னார்க்ெகலாம்

வாழ்விைன யளிப்பவண் மாய்ந்த வண்ணேமார்ந்

தாழ்விைன விடமிடற் றடக்கி ேகாபியாத்

தாழ்விைனச் சைடெயான்று தைரயி ெனற்றினான்.
1616

ெநற்றியின் விழியுநீ டைலயின் ேகாைவகண்

ெவற்றியும் விளங்குற வரன்
ீ
ேதான்றினான்.

திணங்கலர்க் கிரும்பைட ெயடுப்ப ேநர்கலா

வணங்கரும் பணிெயனக் கருள்க ெவன்றனன்.

21

மாறுெகாண் ெடாருமகம் வளர்க்குந் தக்கைனக்

கூறுெசய் தவ்வுழிக் குழுமி னார்க்ெகலாம்

வறுெசய்
ீ
தண்டங்கள் விைளத்திட் டம்மகம்
நீறுெசய் தமர்ெகன நிமல ேனவினான்.

1619

20

வணங்கின னிைறவைன மலர்க்ைக வாய்புைதத்

துணங்குறத் திருவுளத் துன்னுஞ் ேசவக

1618

19

எற்றிய சைடயினின் ெற ெபான் ேவணியும்

முற்றிய வுரமுெமாய் பைடைக ேயந்திய

1617

18

22

ேவறு

நிழன்றெவாரு ெவண்கவிைக நீடுமர சாட்சி
கழன்றுவளர் தக்கனுயிர் ைகயகல வரன்
ீ
தழன்றுபல சாரதர் கடற்புறம் வளாவ

வழன்றின்மகள் பின்ெறாடர ைவதவ ணடுத்தான்.
1620

சிற்சில கணங்கடிைச ேதாரும்வழி காப்பப்

பற்பல கணங்கெளாடு பாழிமக மாற்றும்
ெபாற்புறு களம்புனித வரனுற
ீ
ேலாடு

மற்பவுணர் வாளரைன ேவாருமஞர் கூர்ந்தார்.

1621

ெதாக்கவழ லங்ைகெயாடு நாத்திர டுணித்தான்
ஒக்கவுக ெவற்றிெயாரு வரன்மதி
ீ
ேதய்த்தான்.

25

நாசிெயாடு மதர்க ணகிற்றுைண யிழந்தார்

ேபசும்வைக ெயன்ைனெபறு வானவர் திறத்தத்

ேதசினுடல் பற்பலர் சிைதந்துயி

றந்தார்

கூசியுயிர் ெகாண்டுபலர் ெகாம்ெமன வி ந்தார்

1623

24

தக்கன்முடி ெயச்சன்முடி யீர்ந்துதழ லிட்டான்

புக்கபகன் வாள்விழி புயந்துபக ேலான்பல்

1622

23

ேவள்விவளர் சாைலயழன் ேமவவினி தூட்டித்

தாள்விைனயி ேனர்ந்துசம ராடுமுவ ணத்ேதான்

26

48
வாள்விடு கனற்ப தி மாயவலி காற்றி

மீ ள்விைன ப ந்தருளி னானிக ல் வரன்.
ீ

1624

அன்றுவரு வரன
ீ

ேயெறன விறுப்பத்

ெதான்றுவரு மாயன்முத லாஞ்சுரர்க ெளல்லா

மன்றவழு ைவத்ெதாகுதி மானுவர்க ெளன்றால்

ெவன்றிவிைட யான்வலியின் ேமன்ைமயறி வாரார்.

1625

27

28

ேவறு

வன்னியின் முழுகித் தக்கன் மகெளனு முைறைம நீத்த

கன்னிகல் வைரகட் ெகல்லாங் காவலன் மகளாய் ைவகி

மின்னவிர் சடில ேமாலி ேவதியன் வதுைவ யாற்றத்

தன்னுலத் தினிது முன்னித் தவம்பல பு யா நின்றாள்.

1626

ஆரண முைறயிட் டின்னு மளவிடற் க ய முக்கட்

பூரண ரருளால் வைணப்
ீ
புனிதமா முனிவன் ேபாந்து

ேபாரணி மதேவ லுண்கட் புணர்முைல யுைமயாள் ெசய்ய
தாரணி பாதந் தாழ்ந்தித் தவஞ்ெசய ெலற்றுக் ெகன்றான்.
1627

வாயினான் மனத்தா ன ீண்ட வடிவினா ெலட்ட ெவாண்ணாத்

வாயின ீ தமைல ேகெளன் றைறகுவன் வைணச்
ீ
ெசல்வன்.
எவ்வயின் வதிந்து நீமற் றிருந்தவம் பு ந்தா ேயனும்

ஒவ்வரும் ேபரூர் ைவப்பி னுஞற்றுதல் கரும ெமன்றான்.

உங்ஙனந் தவங்க ளாற்று முைமமட மாது ேமைனக்

எங்ஙன நின்ைனப் ேபாக்கி யிருத்துெமன் றன்ைன ைநந்தாள்.

மருமலர்க் கூந்த லாட்கு மாடகத் திவவு நல்யாழ்ப்

கருதிய முக்கட் ெபம்மான் கடியயர்ந் திடுவ ெனன்னா.

34

ஆதலால் வதுைவக் ேககு மதுதைன விலக்க ெவாண்ணா

ேபாதுக ெவன்ப தன்ேற ெபாருத்தெமன் றுைரப்ப வன்ைன
காதலின் மகைள வல்ேல ைககளா லைணத்து ேமாந்து

நீதியிற் கணவ னார்க்கு நிகழ்ந்தது நிகழ்த்தி னாேள.
1632

33

அருகுறு பாங்கி மார்க ளன்ைனைய வணங்கி நந்த

ெபாருவறு முனிவன் வந்து புகன்றனன் ேபரூர் ைவப்பிற்

1631

32

அங்ஙன மாக ெவன்னா வருந்தவ முனிையப் ேபாக்கி

கிங்ஙனந் தீர்ந்து ேபரூர்க் ெகய்துவ றவத்துக் ெகன்றாள்

1630

31

அவ்வயி னிைறவன் மன்ற லாற்றினா னின்ைனச் ேசருஞ்

ெசவ்விநீட் டிக்கு மாற்றாற் சிறுவைர வதுைவ முற்ற

1629

30

தாயிலாத் தாயன் னாைனச் சார்வது குறித்த ெதன்று

ேவயினாற் பு ந்தா லன்ன வங்குேதா
ீ
ளிைறவி விள்ள

1628

29

அருந்தவப் ேபறு வாய்ந்த வாரணங் ெகன்ைன யற்ேறல்

வருந்துத லில்ைல ெயன்னா மனத்திைட மகிழ்ச்சி கூர்ந்து

35

49
திருந்திய விைமய ெவற்பன் ேறவியங் குவப்பக் கூறி

முருந்திள முறுவற் ெசவ்வாய் ெமாய்குழன் மகைள ேநாக்கி.
1633

ேதவரும் பரசு ேமைலச் சிதம்பர நகரம் புக்கான்

மூவரு மிைறஞ்சு முக்கண் மூர்த்தியார் விைரந்து மன்றல்
ஆவது ெசய்யு மாயி னவ்வயி னின்ேன யன்னாய்

ேபாவது கரும மாகு ெமனப்புகன் றுைரத்துப் பின்னர்.
1634

தணிெபறு பனிநீர்ச் ெசப்பு தண்ணிய சாந்துச் ெசப்பு

இணர்மலர்க் குழலி னாளுக் ெகண்ணில ெகாடுத்துப் பின்னர்.

ஓங்கிய பைடஞர்க் கூவி ெயாண்ெடாடி முன்ைக மாது
டீங்குவந் துறுக ெவன்றா ெனழுந்தன ரவர்க டாழ்ந்து.

விரசின கைடமுன் னால மிைடந்துதுந் துபிக ளார்ப்பப்
க சில்கஞ் சுகிேயார் ெசல்லக் கண்டவர் வியந்து நிற்ப.
குறெளாடு சிந்து முன்ேன குறுகுறு நடந்து ெசல்ல

நைறமைல கூந்தற் ெசவ்வாய் நாடக மகளி ராட.
கவ கண் மருங்கு துள்ளக் கவிைகேம னிழற்றிச் சீர்ப்ப

சிவிைகயி னிவர்ந்து ெசன்றா ெடள்ளிேயார் மனத்துச் ெசன்றாள்.

வரன்றுெவள் ளருவிதூங்கு மருங்ெகலாம் ேவட ரீண்டி

பரன்றனிக் குமரற் ேபாற்றும் பலவைர கடந்து ெசன்றாள்.

43

பரம்பரன் றன்ைன ெயண்ணார் படர்ெபருங் கும்பி ேபால

நிரம்பிய விடும்ைப நல்கு ெநறிவயி னியங்கு ேவாைர
அரம்புெசய் ெயயினச் சாதியமர்ந்தபன் முரம்பு சூழ்ந்த

சுரம்பல கடந்து ெசன்றா டுவந்துவங் கடந்து ெசன்றாள்.

1641

42

நரன்றுேவ யுக்க முத்து நாகத்தின் மருப்பின் முத்தும்

முரன்றுேத ெனழுந்துெமாய்க்கு முதி றா லழித்து முக்கட்

1640

41

அவிர்மணி வடங்கள் சுற்றி னைமத்தசாந் தாற்றி பம்பத்

தவிரருங் காதல் பூண்ட தந்ைததாய் விைடெபற் றம்ெபாற்

1639

40

மறமலி வாள்ைக ேயந்தி யாணுைட மானத் தாங்குந்

திறனுறு ேபடி மார்க ளண்ைமயிற் றிரண்டு சூழ

1638

39

புரைசெவங் களிறுந் ேதரும் புரவியுந் தாைன ேயாடு

பரசுநர் பாங்கர்ப் ேபாதப் பலசனம் விலக்கி முன்ேன

1637

38

பாங்கியர் தங்கட் ெகல்லாம் பலவைகச் சிறப்பு நல்கி

தீங்கறு ேபரூர்க் கின்று ெசல்லுவா ளுடங்கு ேபாந்திட்

1636

37

அணிகல னைமத்த ேபைழ யவி ைழத் துகில்ெபய் ேபைழ

மணமலி விைரயின் ெசப்பு மான்மதச் ெசப்பு மற்றும்

1635

36

நிைரமணி ேயாைத யாயர் நிகழ்த்துேவய்ங் குழலி ேனாைச

நுைரதயிர் கைடயுஞ் சும்ைம நுடங்குெமன் ெகாடியின் முல்ைல

44

50
விைரமலர் வண்டி னார்வம் ேவறுேவ றிைசப்பக் ேகளாப்

பைரெயனும் பசும்ெபாற் பாைவ பலவனங் கடந்து ெசன்றாள்.
1642

முண்டக முறுக்கு விட்டு முகமல்ர்ந் திருப்பச் ெசந்ேதன்

ெகாண்டுைபந் தாது பில்குங் குவைளகண் விழித்துக் காண

விண்டுைபந் ேதறல் காலும் விைரக்கயி ரவம்வாய் விள்ளக்

கண்டுகண் டினிது ெசன்றாள் கழனிகள் பலவு மாேதா.
1643

46

தாந்திைர ெகாணர்ந்து வசுந்
ீ
தரளமுந் துவரு முழ்கப்

பூந்துணர்த் தாது ேபார்க்கும் புன்ைனயங் கான ெமல்லாந்

ேதந்துளி துளித்து வாசஞ் ெசறித்துெமன் மலர்கண் முன்னர்

ஏந்துதண் கடல்சூழ் ைவப்பி னிடம்பல கடந்து ெசன்றாள்.
1644

45

47

ேவறு

பண்டு பரமன் முடிேதடிப் ப ந்த ெதண்க ேணாதிமமற்

றண்டர் ெபருமான் மைனவியிவ ளடியு முடியு மறிந்துநலங்

ெகாண்டு மகிழ்வா ெமனெவங்குங் குழுமுற் ெறனநீர் நிைலேதாறும்

மண்டு சிறக ேராதிமங்கண் மகிழ்கூர் ெகாங்கு நாடடுத்தாள்.
1645

அரும்பு வி ந்த மலர்த்ேதனு மாைல படுத்துக் களமர்ெதறுங்

கரும்பு ெசா ந்த நறுஞ்சாறுங் கலந்து கால்க ெளனெவாழுகிச்

சுரும்ப ருழக்கு மலர்ப்பண்ைணத் ெதாகுைபஞ் சாலி தைனேயாம்பப்

ெபரும்ைப திரநித் தலும்ேபாற்றும் ேபரூ ெரல்ைல நண்ணினாள்
1646

திருநக ெரல்ைல தாழ்ந்து ெசழும்புனற் காஞ்சி ேதாய்ந்து
வள ர சதெவற் ேபத்தி

அருவுரு ெவன்ன நின்ற வாதிலிங் கத்திற் பூைச

ெபருகிய வன்பி னாற்றிப் ெபருந்தவ மியற்றா நின்றாள்.

அடங்கரு மகிழ்ச்சி ெபாங்க வாதிலிங் கத்ைதப் ேபாற்றித்

தடங்ைகேவ ழங்கள் சூழத் தண்பனி வைரயின் வாழ்ந்தார்.

51

காலங்க ேடாறுங் காஞ்சிக் கடிபுன ேறாய்ந்து ேவத

சீலங்ெகாண் டிைமய மாது ெசய்திடுந் தவத்தின் ேபறு

ஞாலங்கண் டுய்யச் ெசய்வா னதிமதி ெபாதியும் ேவணி

ஆலங்ெகாண் மிடற்றி னாேனா ரந்தணக் கிழவ னானான்.

1649

50

உடங்குெசன் றிறுத்த ேசைன ெயாள்ளிய கழற்கால்வரர்
ீ

ெதாடங்கிய தவத்தி னாைளத் ெதாழுதருள் விைடெபற் ேறகித்

1648

49

ேவறு

மருமலி மன்றம் ேபாற்

1647

48

52

ேவறு

திங்களுமிழ் ெவண்சுைத நிமிர்ந்ெதாளிர்வ ெதன்னத்
தங்குதைல ெவண்ணைர தயங்கமதி ேயேபால்

அங்கண்வளர் ெவண்சிைக முடிந்ததைம ெவய்தப்

ெபாங்குெபாடி ெயன்னவுடல் ேபார்த்தநைர சீர்ப்ப

53

51

1650

மடங்கலு

நுடங்குபு

மாறியது ேபான்றுமணி மார்பில்

நூல்குலவ ேநான்ைமவளர் ேதாண்ேமற்

படங்கழுவு றாதது பகட்டு ெமய் ேவறாய்
அடங்கியது ேபான்ெமன வைமந்துச
1651

கிற்ப.

துவ்வமிழ்த மன்னதுவர் வாய்ெமாழி மடந்ைத

இவ்வுருவி ேனகலுறின் யாதுமிைச யாெளன்

றவ்வைரயி னார்த்ததுகி ைலதிைடவி லக்குஞ்
ெசவ்வியி ெனகிழ்ந்துதிகழ் வுற்றது சழங்க.
1652

திைரந்துதைச ெமய்முழுதுஞ் ெசன்னிைக குைலப்ப

வைரந்தறிெயா ணாதெமாழி வாயிைட வழங்க.

திண்ைமெகாடு நான்றவிைம ெசவ்விதி னுயர்த்த

ஒண்ைமமக ரக்குைழ ெயாளிர்ந்துகதிர் வச.
ீ

பீடுவளர் ேசவடிகள் ேபணுமவ னில்லாஞ்
பாடுமைற யின்கழல்கள் பாதமலர் சூட.

தாெளாடு வைளந்தைனய தண்குைட நிழற்ற

ேகாளிகுக ரங்ெகாடு குறித்தியைவ ெசன்றான்.

59

வில்ெலன வைளந்தவுட லாதரவு வக்கும்
ீ

வல்லெநடு நாெணன வயங்குதடி யின்பாற்
புல்லெவதிர் நின்றுவிடு பூசுரைன ேநாக்கி

நல்லவடி யாெரன நயந்துைம பணிந்தாள்.
1657

58

நாளுமினி தாக்குபுகழ் நன்றிெசய ேவாங்கித்

மீ ளியர் ெவருக்ெகாள்வடி சூலெமாரு ேகாலாக்

1656

57

ேநடிெநடி ேயாெனடி துலந்துமறி யாத

ேசடுவளர் பா னுறல் ெசவ்வியல ெதன்றாப்

1655

56

அண்ைமயி னடுத்தவைர ேநாக்கவும கங்ைகத்

வண்ைமயுைர ேகட்டிலது ேபான்றுவளர் காதின்

1654

55

விைரந்துவளி நாசியின் விராவவிைம நால

நிைரந்ெதழ நரம்புெநடு கித்தைசக டூங்க

1653

54

60

ேவறு

பணிந்த பார்ப்பதி

அணங்குக் கண்ணலார்

மணங்ெகாண் மங்கலம்
இணங்கு ெகன்றனர்.
1658

61

ஏந்தல் யாண்ைடைய

ேபாந்த புந்திெயன்
ஈந்து வப்பல்யான்

கூர்ந்து கூெறன்றாள்.

62

52

1659

ேவறு

மாைச யன்னநன் மாைம யாெயன
தாைச வசுேக
ீ
ெனன்றி யாதலாற்

ேறச ேமாடுெமன் ெசய்தி யாைவயும்

ேபசு ேகெனனப் ேபசும் பூசுரன்.
1660

ெவள்ளி மால்வைர ேமவும் வாழ்க்ைகேயம்

எள்ளு றாதெவம் மில்லின் வாழ்க்ைகயாள்

உள்ள ேமயலா லுருவு ெமான்ெறனக்

ெகாள்ளு மன்பினாள் குைறவில் ெசல்வத்தாள்

1661

அன்ன வாெறலா மைமயு மாற்றலாள்
தன்ைன யன்றிநாந் தமிய மாகலம்.

பரந்து வந்திடும் பண்பி னார்க்ெகலாஞ்
புரந்து நிற்குமப் ெபாலிவி ன ீங்கிலள்.

மிைகெசய் தூணியின் விசிகம் பற்றுமுன்
தைகெகா டன்கரந் தனுெவ டுக்குேம.

பயிறல் ெகாண்ெடாரு பாலு டங்குறுஞ்

முயறல் ெகாண்டுதான் முந்த வுஞ்ெசயாள்.
அருளிச் ெசய்யினு மறிந்து ேளாருெமம்

ெபாருவில் சீதளப் பூங்க ெணன்பரால்.

69

சுணங்கு பூத்தவிர் ெதாய்யின் ெமன்முைல

இணங்கி ைவகலு மின்ப நல்கினும்

அணங்கு மற்றவ ளார்வ ெமன்ெசால்ேகம்
அணங்கு ெமய்ப்பசப் பகல்வ தில்ைலேய.
1667

68

மருளில் கண்சுடும் வன்க ெணன்பர்கள்

ெவருவக் காயினு மவள்வி யன்கைணப்

1666

67

இயைவ நீந்துத ெலய்து மாயிடிற்

ெசயலிற் றீர்ந்துபின் ெசல்லு வாளலண்

1665

66

பைகய டுத்திடிற் பா த் ெதங்கர

நைகம ணிக்ெகாடி யன்ன நாயகி

1664

65

இரந்து ெசல்வெதம் மியற்ைக யாயினும்

சுரந்த காதலிற் றுறுத்துப் பல்ெபாருள்

1663

64

என்ன வாறுநா மிையந்து நின்றனம்

கன்னி வாகனங் காமுற் றூ னுந்

1662

63

70

ெகாழுந ைனயலாற் ெறய்வங் ெகாள்கலா

விழுமங் கற்பைன வற்று
ீ
மாதர்க்குத்

ெதாழும வட்ெகைனத் ெதய்வஞ் ெசால்லுதல்
எழுபி றப்பினு மியற்ைகத் ெதன்பேவ.

71

53

1668

மன்னு மக்கைள வாய்ப்ப நல்கியுங்

கன்னி ெயன்னுமக் கவின்ப ைடத்துளாள்
துன்னு ைவயக முழுதுந் தாெடாழு

தன்ைன ெயன்றுெசால் லருளி ெனல்ைலயாள்.
1669

தாயுந் தந்ைதயுஞ் சேகாத ரங்களும்

ஆய சுற்றமு மைமந்தி ேலநமக்

ேகயு நன்மைன யாளின் யாைவயும்

ேமய வாழ்க்ைகேய வங்கு
ீ
ேதாளினாய்.
1670

72

73

ேவறு

பலவி ளம்புவ ெதன்ைனெயம் பலகுண ெமல்லாங்

கலவு மன்னவ ளில்ைலேய லிைலயவள் கழியச்

சுலவி ெயங்கணுந் தைலவரு ேமாகத்தால் ேவறாய்

மலிந ைரதிைர மூப்ெபைம மருவிய தணங்ேக.
1671

கல்ல ரத்தெமய் யூட்டிய காழக முடுத்து

வில்ல டுத்தபல் வார்சைட விளங்குற முடித்து

நல்ல டுத்தெமய்த் தவம்பல நாள்கழி ெவய்த

வில்ல டுத்தவம் மாதுற வியற்றின மதனால்
1672

நிைனய நின்றிடு நின்வயி னடுத்தன மினிேமல்
புைனெமா ழித்திற மன்றிது பூங்குழற் ேகாதாய்.

திண்ைம ெபற்றேதாட் கணவர்தங் கலவியிற் றிைளத்தல்
வண்ைம சிந்துற வருந்துவ ேதாவியன் மடவாய்.
வாச ெநய்த்தைல யுைரத்துவண் சீப்பினா ன ீவிப்

ஊச லஞ்ெசவி யாய்சைட யுறுத்துத லழேகா.

78

குவவு வாணுதல் குங்குமத் திலகேமற் ெபாறித்துக்

கவவு மாமணி யிலம்பகங் கவினக்கால யாத்திட்

டவவு நாயக னங்ைகநீ வுதல்படுத் தாேத

உவவு மாமதி முகத்தினா யடைலயூட் டுவேதா.

1676

77

பூசு தண்கடிக் காசைற ெபாழிந்தல ரணிந்து

ேதசி ருட்குழன் மகிழ்நற்குப் பாயல்ெசய் யாைம

1675

76

ெபண்ைம ெபற்றவர் தமக்ெகலாம் ெபருமகிழ் வளிக்குந்

ஒண்ைம மற்றஃ ெதாழிதர வனத்திைட யுணங்கி

1674

76

அைனய மாதுெகா லவெளழிற் சாையெகா ெலன்ன

இைனவ ெதான்றிைல யின்பேம ெயமக்கடுப் பனவாம்

1673

74

79

அ ப ரந்தவாட் டடங்கணஞ் சனத்தக ெவழுதி

உ ப ரந்தநா யகனுரு வுவப்புறக் காணா

ெத ப ரந்தெவன் றூெழதி ேரறவார் புருவ

மு ப ரந்துற விடுத்துநீ முயறலுந் தகுேமா.

80

54

1677

நறுவி ைரத்தகா ேலகமு நைனமது கரங்கள்

ெபறும லர்ச்ெசழுந் ெதாங்கலும் ேபணிய காந்தன்

முறுகு ெமய்க்கடி ேமாந்துேமாந் தின்புற லன்றி
வறுைம நாசியி னிறுவத லாகுேமா மடந்தாய்.
1678

திருந்து வாசைன ெசறித்தபா கைடநனி தின்று

முருந்து ெவன்ெறாளிர் முறுவலாய் ெசழுந்துவர்ச் ெசவ்வாய்
விருந்துண் டன்பனார் வியப்பமிக் கமிழ்தரு ளாேத
வருந்த மந்திரங் கணித்துணங் குதல்வழக் காேம.

1679

மகர வாய்க்குைழ யணிந்தருண் மவுணர்வாய் ெமாழியுந்
லாதெமன் றீஞ்ெசாலும் புகாைமவழ்
ீ ெசவிகள்

பகரு நீள்வனத் துழனியுங் ேகட்பது பண்ேபா.

அன்பி னாலவர் பு யுமா தரவுமுள் ளகங்ெகாண்

வன்பி னல்கிய வுலத்ெதாடுங் குவிவேதா வனிதாய்.

ேபாக ெமாத்ெதழப் புட்குரல் பயிற்றுபு காம

தாக மிக்கறத் தைலவனார்க் கமுதளி யாேத

கங்க ணங்களுங் கதிர்ெபாழி யாழியுஞ் ெசறித்து
தங்கு கிற்றிலா திருப்பேதா தடங்கரந் ைதயால்.

வளர வட்டியும் வ த்துமா மணிவட மணிந்தும்
றுகுறத் தழுவியின் புறாேம

விளர்தி றந்தகு ேமாமுைல ெமன்ெகாடிப் பாவாய்.
மணிவி

87

ச்சிைக பருமம்வண் கலாபேம கைலயு

மணிெசய் காஞ்சியும் பட்டுமிட் டழகுெசய் யாேம
பணிவி

த்தைப பாற்றிய நிதம்பம்ெவண் டூசிற்

பிணிப டுத்தைம பிைழயலா தழகுெகால் ேபதாய்.
1685

86

களப மங்ைகயிற் ெகாட்டியுங் கமழ்நறுந் தாது

இளகி நண்பனா

1684

85

அங்க தங்களு மவிர்மணிக் குருகும்ெபாற் ெறாடியுங்

மங்க லந்திகழ் ேகள்வனா ருடல்வைளத் தைணத்துத்

1683

84

பூக ெமாத்ெதாளிர் மிடறுமங் கலியநாண் புணர்ந்து

ேவக முற்றழல் வறல்ெசய ெமலிவேதா ேதாகாய்.
1682

83

துன்ெப லாந்தபத் துைணவனார் கலவியின் சுைவயும்

டின்ப மார்ந்ெதழின் முகமல ராதிருந் தியான

1681

82

தகர வார்குழ லவருைழ யார்வந்து சாற்றும்

புக

1680

81

88

சிலம்பு கிண்கிணி ப யக மலத்தகந் திருத்தி

அலம்ப வன்பனார் கலவியி னாடிெமன் மலர்த்தாள்
புலம்பு வந்துழிப் புலந்தவர் ெசன்னியிற் ெபாறியா

திலம்ப டத்தவிர் விப்பேதா விளிெமாழிப் பாவாய்.
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1686

ெசான்ன பல்வைக யுறுப்புைடத் ெதாழிெலலாந் துலங்கப்

பின்ன ரன்பேரா டாடுது ெமனப்ெப

திருப்பிற்

கன்னி யித்தகு மிளைமயுங் கழிதரா திருக்கும்

என்ன ெவப்ெபரு நூல்களு மியம்பிய திைலேய.

1687

வாய்ந்த நுண்ணறி வுைடயேர யாயினும் வளர்நூல்

ஆய்ந்த கல்விய ராயினு மறிவிலார் மடவார்

ேதய்ந்த ெமல்லிைட யாய்திகழ் கவினலம் வாடச்

சாய்ந்து ேவறுறத் தவம்விைளக் கின்றைன யதனால்.

1688

தைனக்ெகா டுப்பெலன் றாய்மட வாய்நிைனத் தழுவ
மனத்து வாய்ைமயி னிழந்தைன மாதவம் விைளத்ெதன்.
உருக ணத்துநின் கண்ணரு ளுதவுறா ெதாழியின்

ெபறுத வபபய னளித்திடுந் ேதவரார் ேபசாய்.

93

ேவற்று நீடுரு ெவடுத்துறும் விண்ணவர் ெபருமான்

சாற்றும் வாய்ெமாழி ேகட்டருட் ைடயல்பூ சுரனிப்

ேபாற்று மாக்ைகய னாகியும் புணர்ந்தகா மத்தான்

ஆற்றி லாெனன வசித்ெததி ரைறகுவ ளானாள்.
1691

92

மறுக ணத்தினிவ் வடிெவமக் குதவுறா மாயுந்

ெதறுெகா ைலப்பழி ேதெமாழி சிவணுநிற் சிவணிற்

1690

91

வனப்பி ழக்கினு மிழக்குக வவாவிைன யுைரத்தால்

நிைனத்த டுத்தன ன ீயஃது இைசந்திைல யாயின்

1689

90

94

ேவறு

நைரத்துெமய் நடுக்குற நண்ணும் ேவதியா

உைரத்தைம நன்றுநன் ெராருத்தி கானகம்

புைரத்தகன் னிைகெயனப் புந்தி ேகாடிெகால்

தைரத்தைலத் தவத்ைதயார் தாழ்த்து நீர்ைமயார்.

1692

இளைமயு மிறக்குங்ெகா ெலடுத்த மாதவந்

தளர்வற முற்றுேமற் சார்ந்த மாணிக்கன்

றளவுெச ெயண்ணிரண் டாண்ெடஞ் ஞான்றுேம
வளர்தர வளித்தவன் வரத்ைதத் ேதர்கிலாய்.

1693

96

ஆக்ைகயும் வாக்குெமன் னகமும் வார்நுதல்

ேநாக்கினார் தமக்ெகன நுதலி ைவத்தனன்

தீக்ெகதி ரவர்மணஞ் ெசய்வ தில்ைலேயற்

ேபாக்குவல் ெபாழுெதலாந் தவங்கள் ேபாற்றிேய.
1694

95

97

எடுத்தவிப் பவத்திைட ெயம்பி ரான்மண

மடுத்தில தாயினு மந்த ணாளேகள்

ெதாடுத்தவித் தவத்தின்ேமற் ேறாற்றத் தாயினும்

விடுத்திட லருங்கடி ேமவத் தக்கேத.

98

56

1695

சிலபக லாயினுந் தவஞ்ெசய் யாதுறு

பலபகற் சிறியவர் பால ராவதிற்

பலபக லாயினும் ப ந்து ேநான்பினாற்

சிலபகன் ேமலவர்ச் ேசர்ச்சி ெசம்மற்ேற.

1696

இளைமயி னழகினி ெனதி ல் ெசல்வத்து

வளைமயின் மிக்கவா னவரு நஞ்சமார்
களனடி கருதுெமன் காமர் வழ்கலார்
ீ

விளரறி விைனெயைன வழ்தி
ீ
ேவதியா.

1697

ஈசனார் காதலி ெயன்றும் ேவதியா

மாசுெச யுடெலன மடமு மூத்தைன.

ஆதரு பயனுமங் கடுப்ப தில்ெலன

ேவதிய நின்னிைட விளங்கக் கண்டனன்.

அத்தகு நின்னுயி ரார்வ ேவைலயின்
ெபாத்துற விடுப்பது ேபாக்கிப் பூசுரா.

பீடிய றவத்திைனப் ேபதித் தல்லைத

ேகாடிய தீைமேய குறிக்கின் விப்பிரா.

முறுகிய காதலின் ேமாகித் தார்தைம

அறுதியுற் றாலதி னாவ ெதன்ெகாலாம்.

105

பாங்கியர் திருப்பள்ளித் தாம மாதியில்

நீங்கினர் வருகுவர் நிற்றி ேயலிவண்

தாங்கருந் தண்டங்கள் சைமப்பர் ைபப்பய

வாங்குநின் னிருக்ைகைய யடுப்பச் ெசல்ெகன்றான்.
1703

104

பிறர்மைன யார்தவம் ேபணி னாருைழ

இறுதிெசய் திடிற்பய ெனன்ைன நின்னுயிர்

1702

103

ஆடிய கூத்தர்பா லைமத்த காதலர்

நாடிய தீயர்பா னாட்டும் வாய்ைமயுங்

1701

102

இத்தினத் ெதந்தநா ழிைகயின் மாயுேமா

ெமாத்துண விடுப்பேதா முதல்வன் றாளிைண

1700

101

காதன்மிக் கடுத்துழிக் கற்ற கல்வியின்

மூதறி வுைடயவர் ெமாழிந்த ெசாற்பயன்

1699

100

ஆைசைய ெவறுத்திைல யதிக பாதகம்

ேபசிய நூல்வழி சிறிதும்ேபணிைல

1698

99

106

பிணிமலர்க் கருங்குழற் ெப ய பூண்முைலப்

பணிெமாழிப் பார்ப்பதி பகர்தல் ேகட்ெடாளிர்
மணிநிற வண்ணனும் வணங்கும் விப்பிரன்

துணிெவாடு மவெளதிர் ெசால்லல் ெசால்லினான்.
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1704

ேவறு

மழைலயந் தீஞ்ெசா னங்காய் வட்விைன ேநாக்கி யந்ேதா

கிழவெனன் ெறம்ைம ெயண்ணிக் கீ ழ்ைமெசய் ெதள்ளி நின்றாய்

பழகிய காமந் துய்ப்பப் படர்ந்துநீ யிைசந்தா யாகில்
அழகிய காைள யாவ லஃதுநீ பின்பு காண்டி.
1705

நிற்ெறாழு ேமவன் மாதர் நீங்கினார் வந்து சால

முற்றின ரடர்க்கத் தக்க மூப்பிைன யுைடேய மாகில்

பற்றிய மனேம ெகாண்டு படர்குவ மல்ேலங் கண்டாய்

ெசற்றிய மலர்ெமன் கூந்தற் ேறெமாழிப் பாைவ நல்லாய்.
1706

ேதவர்கள் குழாம ைனத்துந் திரளினுஞ் சீற்றத் துப்பிற்

மாவது பு ந்திங் கல்லா லகல்கில மடிெயான் றானும்.

புகலுருத் திரப்ேபர் ெபற்றுப் புகழ்ெவவ்ேவ றுருவு தாங்கிப்
சனமாக் ெகாண்டு

நகுதைல யிறகு கங்ைக நைகமதி கபால மங்கி.

ெபான்னுருச் சாம்பல் பூசிப் ெபாருவிைட யூர்ந்து நஞ்சுண்
என்னினு மழக ேனேயா ெவன்னவற் காைச ெகாண்டாய்.
என்றுேவற் றுருவாய் வந்த விைறயவ

112

ழித்துக் கூறுந்

துன்றிய ெபாருள்கட் ெகல்லாந் துகளில்கா ரணங்கள் காட்ட
நன்றுற வலித்தா ெளன்ப நகுகதிர் முத்த மூரன்

மன்றலங் கூந்தல் ேவய்த்ேதாள் வள ளங் ெகாங்ைக மாது. ௩

1710

111

பன்னக ெமன்பு ேகாடு பரசத ேளாடு தாங்கிப்

டுன்னருங் கனலி னாடு முைழமழுக் கரக்கங் காளி

1709

110

தகவறு பயிக்கம் புக்குத் தளர்ந்தழுந் ெதாழிைல யந்ேதா

பகுெபரு வாய பூதம் பலப

1708

109

காவலர் குழுக்கண் முற்றுங் கஞலினுங் கண்ணின் ெறம்ைமப்
ேபாவது பு ய வல்லார் பூைவநின் வதுைவக் ேகால

1707

108

113

ேவறு

நைரத்த ெவண்டைல ேவதிய நல்லவர் ேபால

விைரத்த ெவண்ெபாடி சாதன மணிந்தைன விமலர்க்

குைரத்தி மாசுைர யப்ெபாரு ளுற்றகா ரணங்கள்

ெத த்துங் ேகெளனச் ெசப்புவாள் சினெமாழி வாயாள்.
1711

கரும மாற்றுநர்க் கதன்பயன் கலந்துநின் றளிக்கும்

ெபாருவில் காரணன் ேபாற்றுறுங் கருமேம பயைன
அருளு மாெலனு முனிவைர யாளுதற் ெபாருட்டு

மருவு தாருக வனத்திைடப் பயிக்கம்புக் கனனால்.
1712

114

115

பகர்ந்த தன்றிேய வயிரவன் கூற்றினும் பயிக்கம்

புகுந்து ளானது தன்ைனயும் பூசுர ேகண்ேமா

முகுந்த னான்முக னிருவரு முன்ெனாரு நாளில்

திகழ்ந்த ேமருவி ெனாருமருங் கிருந்தனர் சிறப்ப.
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1713

ஆய காைலயி னமர்ரு முனிவரு மடுத்து

மாைய காரண மாகிய ைவயகந் தனக்குத்

தூய னாகிய தனிமுத லியார் ெசால்லு வெரன்
ீ

ேறயு மாெறலா மிைறஞ்சினர் ெதாழுெததிர் நின்றார்.

1714

ெசருக்கு மீ க்ெகாளுந் திைசமுகன் பிரமம்யா ெனன்றான்

தருக்கி மாயவன் யானலா லிைலெயனத் தடுத்தான்
ஒருக்கு றாமனத் தின்னணங் கலாய்த்துழி யுலக

முருக்கு நாயகன் முன்ெனழுந் தருளினா னன்ேற.
1715

இ யல் ேபாயின னாரண னிருந்தய னிகழ்ந்தான்

ெப ய நீண்முடி நகத்தினாற் ெகாய்துைக பிடித்தான்.

நனியு லாயுதி ரப்பலி நனந்தைலக் கபாலத்

பனவ ேவற்றதும் பகர்ந்திடப் பட்டதா லீ ங்ேக.

திரெமனப்படு மருட்கைர ேசர்த்தலின் மைறேயாய்
அரென னப்படு மவன்வடி வத்தரும் ெபறுவார்.

உருத்தி ரப்ெபய ருற்றதவ் ெவாலியழற் கல்லால்
கருத்த ழிந்தவ னழுததுங் கட்டுைரத் திடுவாம்.

பாவ கன்புைடப் ெபாருெளலாம் பதித்துப்பின் மீ ண்டு
வாவ மற்றவ னழுதன னருமைறக் கிழேவாய்.

123

ேவறு ேவறுரு ெவடுத்தன ெனன்றிவிப் பிரேகள்

கூறு மாருயிர்க் கறிவிைனக் ெகாளுத்துவா னவற்றின்
ஏறு பாகேப தங்களுக் கிையயெவவ் ேவறு

நீறு பூசிய நிருமலன் றிருவுரு ெவடுத்தான்.
1721

122

ேதவர் ெதவ்வவு ணைரத்ெதறச் ெசல்லுழி ெயாருநாட்

ேமவி நல்ெகன விைசந்திலான் ெவய்தவ ரைலப்ப

1720

121

மருத்து நண்பின னழுதனன் மற்றவற் கதனால்

திருத்து மப்ெபயர் பிறருைழச் ெசல்வெதான் றன்று

1710

120

உருெவ னப்படும் பாவநீள் கடலினின் றுயிைரத்

பரென னப்படு வாற்குருத் திரப்ெபயர் பயிலும்

1718

119

முனிவர் வானவர் தருக்ெகலா முடித்தருள் ெகாடுப்ப

தினிது வாங்கின னிைவபலிக் குழந்தவா கபாலம்

1717

118

தி யு மூெவயில் சிந்திய ேசவகன் ெவகுண்டான்

உ ய கா யங் குதித்திகழ் வுைரத்திடு ைமந்தாம்

1716

117

124

விளங்கு தாருக வனத்திைடப் பலிக்ெகன ேமவித்

துளங்கு நூலிைட மாதரார் ெதான்னிைற யழிப்பக்
களங்கு லாவிய கண்டைரக் காதுது ெமனத்தீ

துளங்கு லாவிய முனிவர ெராலிதழல் வலர்த்து.
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1722

ேவங்ைக மான்மழு வியாளம்ெவண் டைலதுடி ெசந்தீ

தாங்கு நீள்வலி முயலகன் றைமவிடு மந்நாள்

ஓங்கு பா டத் திரைளயு முைகத்தன ரவற்ைற

நீங்கு றாதபல் ப சன மாக்கின னிமலன்.
1723

உடுத்த ேதாறைல மன்மழு வுரகந்தீ யிைவயும்

எடுத்து ேவதிய கூறிடப் பட்டன வங்கு
ீ

நடித்து மான்முத ேலார்க்கரு ணனிவழங் கிைறவன்

முடித்து ளானிற ெகன்றைன யதுெமாழிந் திடக்ேகள்.
1724

றகு

கண்டு தீயன கருதுறா தடங்குதற் ெபாருட்ேட.

ஒருக்கு மாமனப் பகீ ரதற் குதவிய ஞான்று

மருக்ெகாள் ேவணியி ெனாருமயிர் நுதியிைட மடுத்தான்.

வார நீவைல ெயன்றைம மறுத்துேரா கிணிபாற்
டும்ெபருஞ் சாபந்

தீர ேவத்தலிற் றிங்கைள முடித்தனன் ெசம்மல்.

பாழி ெயன்புெவண் டைலெபாடி பராபரன் றனது

ேகழில் ைவயகந் ெத ந்துய்யக் கிளர்ந்துரு வணிந்தான்.

உ ய ேமனியி னணிந்திடு ெமாருமுைற கரத்தின்
க ய வார்சிைக மருமத்துக் காமர்நூ லாக்கும்.
மாய னாதியர் தைமெய

132

வாயிைட மடுத்த

தூய தீவனத் தானந்த மீ க்ெகாளத் ெதாண்டின்

ேமய சாரதர் சூழ்தர விளிந்தவர்க் குறுதி

ஏயு மாறினி தாடின னிைறயிலா விைறேயான்.
1730

131

அ ைய ேவதைன ெயாருமுைற யழற்றிெயன் பாதி

ம ய சூலத்தி ெனாருமுைற மடுத்துழி யவர்தங்

1729

130

ஊழி வந்துழி யும்பைர நுதற்கணி ென த்துப்

வாழி நித்தியத் தியல்புமற் றவரநித் தியமுங்

1728

129

தாைர மாதர்மூ ெவான்பதின் மைரயுந்தந் திவர்பால்

சார ேநாக்கியத் தக்கனா

1727

128

எருக்கு ேவய்ந்தவ னிரும்புன ேலற்றது ேகளாய்

தருக்கி னானில மழிதரச் சார்வது ேநாக்கி

1726

127

அண்டம் யாைவயு மகட்டிடத் ெதாடங்கிய வாற்றன்

மண்டு ேமார்பகா சுரனுயிர் மாட்டிவா

ெகாண்டு ேவணியிற் ெசருகினன் குைறயறு வலிேயார்

1725

126

133

என்பு ெவண்டைல மாைலநீ றணிந்தது மிருவர்

வன்பு மல்குட லணிந்தகங் காளியா மரபுந்

துன்ப மிக்குயிர்த் ெதாைகக்கறச் சுடைலயா டியது

மன்பி லந்தண வறிந்தைன ேயமற்று மறிேமா.
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1731

இரணி யாக்கைன யிறுத்திடு மாயனாம் வராக

முரணி ன ீளுல கைலத்தலின் ேமாலிவா னவர்கள்
அரண நீெயன வடர்த்ெதாரு ேகாட்டிைன வாங்கிச்

சரண ேமத்துற விடுத்துரத் தணிந்தனன் றைலவன்.
1732

ேவத னார்வரம் ெபறுகயா சுரன்விய னுலக

ேமாதி வாரணா சியுந்தப முன்னியங் ெகதிர்ந்த

நாத னார்தைம விழுங்கின னாதர்கீ ண் டதைனச்

ேசாதி ேமனியிற் ேபார்ைவயாக் கினர்சுரர் ேபாற்ற.
1733

மண்டு ேபா ர ணியனுயிர் குடித்தமான் மடங்கல்
சுடுநஞ்

சுண்ட நாயக னாக்கின னுத்தரா சங்கம்.
கா

ேவ
வா

தூங்குைபந் துளவனார் ெவ ெனலும் ெபடுத்துச்
தூங்குைகத் தண்டமாச் சுடர்தர வணிந்து

நீளு

யாக்கினன் மணியுருக் கவயம்.

உடலு மாயைன யுலெகலாம் வியப்புற ெவாறுத்துப்

படைல ேயாட்டிைனப் பராபரன் ைபத்தவா ளரவத்

அலகி லாவறக் கடவுளா ேனெறன வடுப்பச்

விலகு வாள்விழி சூன்றவ ேனறியூர்ந் தனனால்.

மடங்கு றாவிறன் மாயனு ேமெறன வணங்கத்

டிடங்ெகாேணமிமுன் னளித்தவ னிவர்ந்தனன் மைறேயாய்.

141

தரங்க வார்கட லமிழ்துணச் சார்ந்துமுன் கைடந்த

வரங்ெகா ேடவர்கள் விடெமழ வல்விைரந் ேதாடி
இரங்கு நாதெவன் றிரத்தலு மினிதுகண் ேணாடிப்

புரங்ெகால் ேசவகன் ெபாருக்ெகன வதைனவாய் மடுத்தான்.

1739

140

அடங்க லார்புர மழித்தஞான் றாழித்ேதர் மு ய

ெதாடங்கு பூைசயி ெனாருமலர் ேசார்தர விழிெகாண்

1738

139

உலகம் யாைவயு ெமாடுங்குழி யிறப்பினுக் கஞ்சி

சுலவு ேசாமுகா சுரனுயிர் ெதாைலத்தமீ ன் றருக்க

1737

138

கடலின் வானமிழ் ெதடுத்தநாட் கச்சப வுருவாய்

ெதாடைல மார்பிைட யணிந்தனன் சுடர்ந்தபூ ணாக.
1736

137

கூற்றினுங் கண்ணுத லுலெகலா மளந்த

ேசா

1735

136

அண்டர் யாைரயு மைலத்தலி னதனுயிர் குடித்துத்
துண்டமாகிய சிரஞ்சிரத் தணிந்து

1734

135

142

ேவறு

நின்றுபல் லுயிர்க்கு மின்ப நிகழ்த்துதற் கிைறவன் ெகாண்ட
துன்றுபல் ெபாருள்க டம்மாற் சுந்தர னலேனா ெவன்ன

நன்றுைம யுைரத்த ேலாடு நைரதிைர மூப்பு மாறி

ெவன்றிெவள்விைடயி னின்றார் வி ெபாரு ளைனத்து நின்றார்.
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1740

அச்சமும் வியப்புந் ேதான்ற வசலமீ ன் ெறடுத்த நங்ைக

நச்சிய வுளத்தி ேனாடு நான்மலர்ப் பாதம் ேபாற்றிக்

கச்சிள முைலயிற் கண்கள் கதுவுறச் ெசன்னி ேகாட்டிப்

பச்சிளங் ெகாடியி ெனால்கிப் பண்ெபாடு ெமதிேர நின்றாள்.
1741

வானவர் மலர்பூ மா

ெபாழிந்தனர் வணங்கி நின்ற

ேதனலர் ேகாைத யாைளச் ேசவுைகத் தருகு ெசன்று

கானமர் கூந்த னல்லாய் கலங்கைல ெயன்று ைகயால்

ஏனெவண் ெகாம்பு பூண்டா ெரழீஇயுட ைறவந் திட்டார்.
1742

முருகுயிர் கமலம் ெவன்ற முழுமதி முகத்தி னாடன்

ெபாருவறு ேபாதி நீழற் பூரணப் ெபாருளா யுள்ளார்.

146

வைரயினுக் கைரய ன ீன்ற மாதுைம தவங்க ளாற்றி

விைரயநா யகைனப் ெபற்ற விழுத்தகு காைத ெசாற்றாம்

புைரயிலீ ரைனயாண் மன்றல் புகலுதுங் ேகண்மி ெனன்னத்
தைரவளம் ெபருகச் சூத மாதவன் சாற்ற லுற்றான்.

ெகள

145

ஒருகரங் கரத்தாற் பற்றி யுவளக மருங்கு ேபாதந்

திருவியங் கவைள ைவய மிைணயடி யிைறஞ்ச நின்றார்

1743

144

தவம்பு

147

படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் Ð 1743
-----------

29. ெகள
1744

திருமணப்படலம் (1744-1859)

சுணங்கு பூத்த துைணமுைலப் பார்ப்பதி

அணங்குக் கார்வ மளித்தருள் வள்ளலார்

கணங்ெகாண் டாருங் களிப்ெபாடுங் காணிய
மணஞ்ெசய் காதல்ைவத் தார்திரு வுள்ளேம

1745

ஆர ணங்க ளளந்தறி யாதவர்

ஏர ணிந்த விைசமணி யாெழழூஉ
நார தப்ெபயர் மாதவ னண்ணுமா
சீர ணிந்த திருவுளஞ் ெசய்தனர்.

1746

2

கட்டு வார்சைட யுங்கமழ் பூதியும்

இட்ட வக்க வடமு மிலங்குறச்

சட்ட நாரத மாமுனி சார்ந்ெததிர்

முட்டி லாவழி பாடுமு டித்தனன்.

1747

1

3

நகுமு கத்தின ராயரு ணாதனார்

மகதி வைணயி
ீ
னாய்மண நந்தமக்

ககில ேலாகத்தி னாருமிங் கண்முரப்
பகர்தி ேபாதி ெயனப்பணித் தாரேரா

4

62

1748

ெதாழுத்ைத ேயனுய்ந் துேளெனனத் ெதான்முனி

வழுத்தி ேயகினன் மற்ெறம் வதுைவக்கு

முழுத்த நாேம முழுக்கவின் ெசய்துெமன்
றழுத்தி னார்திரு வுள்ளத்தி னண்ணலார்.

1749

புதுவ தாக நகர்கவின் பூப்பவும்

வதுைவ மண்டப மாதி வயங்கவும்

விதுவ ணிந்தவர் வழ்ந்தனர்
ீ
வழ்தலும்
ீ

எதி
1750

5

லாதைவ ெயண்ணியாங் ெகய்தின.

6

ேவறு

உருத்திரர் பலரு முவைகயின் வதிய வுயர்சிவ ேலாகமுஞ் சமழ்ப்பத்

திருத்தக விளங்கிற் ெராருபுற ெமாருபாற் றிருமறு மார்பனு மயனுங்

கருத்தமர்ந் திருப்ப ைவகுந்த வுலகுங் காமரு சத்திய வுலகும்

வருத்துவ திதுெவன் றுள்ளுைடந் தழிய வயங்கிய தாதிமா நகரம்.
1751

இந்திர னங்கி யியமேன நிருதி யீர்ம்புனற் கடவுள்காற் றிைறவன்

நந்திய நிதிக்ேகா னலங்ெகாள ீஇ சான ெனன்றிவர் நண்ணினர் வதியச்

சுந்தர விருக்ைக கிழக்கிைனத் ெதாடங்கிச் ெசால்லிய வடகிழக் கீ றா
அந்தரத் தவர்க ளிருக்ைகக ணாண வைமந்ததா லாதிமா நகரம்.

1752

7

8

ஏைனய வுலகின் விண்ணவ ராதி ெயைனயவரு
மிருந்தனர் மகிழ

ஏைனய வுலக மைனத்துமுட் ேகாட்டத்

திைனயெவவ் ேவறிருக் ைககளாய்ப்

பானெலாண் குவைள பங்கய மாம்பல்
பலமலர் ெபாய்ைகயுட் டழுவித்

ேதனகு மலர்ப்பூஞ் ேசாைலயும் பிறவுஞ்
ெசறிந்ததா லாதிமா நகரம்.

1753

9

நைனயவிழ் தருேவா ைரந்துமற் றிரண்டு
நிதிகளு நளிர்ச்சிந்தா மணியும்

புைனபுகழ்க் காம ேதனுவும் வரங்கள்
புக்குநின் ேறற்பேவ றாக

அைனவரும் வியப்ப ைவந்தரு வாதி

ெயாேராெவாரு ெபாருளள விலவாய்

மைனெதாறும் வதிந்து ேவட்டேவட்

டாங்கு வழங்குவ தாதிமா நகரம்.

1754

அன்ெறழு கங்ைக யைனத்துமீ ப் ேபார்ப்ப
வகல்ெகன விலக்குவ ேபான்று

நின்ெறழு ெகாடிக ணுடங்கின நுடங்கு
ெநடிங்ெகாடிக் காற்றில தாகி

ஒன்றுமக் கங்ைக வற்றுவ
ீ
ற்
ீ றாகி ெயார்மண
விைழவினின் றாங்குத்

10

63
துன்றிய தரளக் ேகாைவக டூக்குந்

ேதாரண நிைரதுவன் றினவால்.

1755

11

புழுதிமிக் கவிய விைரப்பனி நீரும்

புழுகுஞ்ெசங் குங்குமச் ேசறும்

விழுதுெசய் கலைவச் சாந்ெதாேமா ராங்கு
ெவற்றிட மறெவங்கு ெமத்திப்

பழுதறு ெசம்ெபாற் சுண்ணமு மல ற்
பம்பிய நறும்பசுந் தாது

முழுதுமுள் ள ீரந் துவரேம லட்டி
மூெதழில் வாய்ந்தன வதி.
ீ

1756

12

கழிவலம் பைடத்த ெவமக்குேம லாகக்

கடந்தெபான் னுலகுவாழ்ந் திருக்ைக

அழகிய தாெமன் ெறழுந்துவிண் முழுது
மடாதைமந் திருப்பவ ீ திகளின்

விழிகைள மைறத்து நின்றன ேபால
விைரநைடக் காவண ேமாங்கி

ஒழுகின நிைரநீர்க் கும்பமும் புைகயு

ெமாளியுமற் றைனத்துமுட் டழுவி.

1757

13

தமனியப்ெபாடியு நறுவிைரத் தாதுஞ்
சாந்தமு நிைறபுனற் றசும்பும்

நிமிர்ெபா க் கலனும் பாலிைகத் திரளு
நீெளாளி விளக்கமும் புைகயும்

உமிழ்சுைவக் கனியும் பாகைட பிறவு ேமாங்குகா
வணத்துள்ேவ திைகயின்

அமர்வன ெநடுமால் வயிற்றடக் கியஞான்
றகிலமு மடங்கின ேபான்ேற.

1758

14

உலெகலாந் தன்ைன யன்றிேவ றிைலெயன்
றுறழ்தரக் காட்டுமா மாைய

நிைலயினுட் புகுந்து பார்க்குநர்க் காங்கு
ெநடும்பயன் கிைடக்குமா ேபால

அலர்ெபாழிற் பரப்புட் புகுநருக் ெகல்லா
மளவிலா வரும்ெபரும் ேபாக

மலர்தரு தடமும் புளினேம ைடயுஞ்ெசய்
வைரகளும் பிறவுமல் கினேவ.

1759

இழுக்குவ புழுகுஞ் சந்தனச் ேசறு ெம மணிச்
சிவிறியின் வாங்கி

ஒழுக்கிய பனிநீர் விரவுகுங் குமமு மூட்டின
ருகுத்தவஞ் சனமுங்

குழுக்ெகாடு பதங்க ளிடறுவ மணிச்ெசய்
ேகாைவகள் சிதர்ந்தவுங் கலனுஞ்

15

64
ெசழுக்கடி மல ன் ெறாங்கலு மல்லாற்
ேசதக முலமுமாங் கிைலேய.

1760

16

மணிகளுந் துகிலும் வசெமன் ெறாைடயும்
வாைழயுங் கமுகும்வார் ெகாடியும்

அணிநிைல ெநடுந்ேதர் நிைரநிைர யாக
வகன்மைன வாயில்க ேதாறுந்

துணிகதி ெரறிப்ப நின்றன விண்ணுந்
ெதாழுெதழ வாவயின் வதியும்

பிணிமலர்க் கூந்தன் மாதரா ரல்குற்

ெபற்றிகற் றிடவடுத் தனேபால்.

1761

17

சந்தனச் ெசச்ைச ெயறிவன பனிநீர்
தடங்ைகயிர் றூவுவ ேமலாற்

ெகாந்ெதாளிச் சுண்ணம் வசுவ
ீ
மணியின்
ேகாைவசுற் றழுத்துசாந் தாற்றி

பந்தியி ேனந்தி யைசப்பன கவ
விரட்டுவ கவிைக

பாங்குற

அந்தில்வந் தைனேவார் தமக்குறக் கவிப்ப
வைனத்தும்பா ைவகளிடந் ேதாறும்.

1762

18

குணிெலடுத் ெதாருவ ெரறிதரா தியல்பிற்
குளிறுவ முரசங்க ெளங்கும்

பிணிநரம் புலரா திைசெயழீஇ யின்பம்
ெபருக்குநல் யாழின ெமங்கும்

அணிகயி றைசயா தவிர்மணிப் பாைவ
யாடல்ெச யரங்குக ெளங்குந்

துணியுைமம் ெபாறியும் புலனுக ராது

சுைவெயழக் களிப்பன ெவங்கும்.

1763

19

குைழகளும் பூணும் பருமமுந் துகிலுங்
ேகாைதயுந் ெதாடிகளு மற்ைற

இைழகளு மணிய ெவடுத்திகு ைளயர்பா
ெலய்திய மாதரார்க் காங்குப்

பைழயன வணிெமய்க் கரந்திடப் புதிய படெராளி
யணிகண்ெமய் யினவாய்த்

தைழயழ ெகறிப்ப ேநாக்கினர் மகிழ்ந்து தமதணி
ெயறிவெதவ் விடனும்.

1764

பயிக்கமுற் றுழல்ேவார் வறுைமயிற் கவல்ேவார்
பருவரற் பிணியினுற் றழிேவார்

வயக்கமி லுருேவார் மகவிளம் பருவ
மன்னினர் மூப்பின ெரல்லாந்

தயக்கமுற் றைமந்த தருணராய் ெவறுக்ைக
தைழத்தவ ராய்ப்பிணி யிலராய்

20

65
நயக்குமுத் தியினர் ேபாலேவா
நண்ணின

1765

யல்பு

டந்ெதாறு மாேதா.

21

ேவறு

இன்னன ெவழினக ரீண்டு மாக்கவின்

முன்னவன் ேபாலிைவ ெமாழிக்க டங்குறா
மன்னிய வதுைவெசய் மண்ட பத்ெதழில்

தன்னமிங் ெகடுத்தியாஞ் சாற்றற் பாலேத.

1766

பரவுமுக் குணமும்பான் ைமயினின் றாெலன

மரகத மடித்தலம் வயங்கச் ேசெயாளி

அரதன மிைடயுற வவற்றின் ேமக்குவச்

சிரெமாளிர் குறடுபஃ றிைசயும் ெவன்றாேத.
1767

மாயவ ெரண்ணில ெரன்ன வச்சிரத்

மீ யுயர் விசும்பினூ ெடழுந்து நின்றேவ.
ேதவர்க ெளாடுமகத் தீட்டுஞ் சீர்த்திைய

பாவிய பளிக்குப்ேபா திைகயின் வண்ணேம.
கீ ர்த்திையக் கவர்ந்த

ெகழும நிற்றலும்

பார்த்தக ணிைமப்புறாப் பண்பிற் ேறான்றுேம.

ெதந்திவன் சிரமிதித் திருத்து நாெமனச்

ெகாந்ெதாளிப் பளிக்குப்ேபா திைகயின் ெகாள்ைகேய.

அவிர்மதிச் சிரமிதித் தல

நின்ெறனத்

பவளவா னுத்திரம் பயின்ற பல்லவும். ௮

28

ெசக்கர்வா னிறங்ெகடத் திகழுங் ேகதுவில்

உக்கசீ தளமதி யுண்ண ேவாருழித்

ெதாக்குவாய் ைவத்தவத் ேதாற்ற மும்ெபாரூஉந்
தக்கெசம் மணியினுத் திரத்த யக்கேம.

1773

27

புவனமுண் டவன்றைல மிதித்த புன்ைமயின்

தவளெவாண் ேபாதிைகத் தைலயி ெனான்றுறப்

1772

26

நந்தைம நாெடாறு மிருக்ைக யாக்குவ

சந்திரன் மான்முடித் தவிர்ந்த் தும்ெபாரூஉங்

1771

25

ஆர்த்தபல் லமரரு மமர்ப்பச் சூழ்ந்ெதன

வார்த்தபித் திைகெதாறும் வயங்கு சித்திரம்

1770

24

ஆவெதன் றாழியான் கவர்ந்து ெசன்னிேமன்

ேமவைவத் ததுெபாரூஉம் விளங்கு தூண்டைலப்

1769

23

பாயதண் பாற்கடற் பரப்பி னின்றிடு

தூயவண் டலெமலா நீலத் தூணங்கண்

1768

22

ெவய்யவ னிளங்கதிர் ெவயிற்பி ழம்புலாய்

ஐெயன விசும்ெபலா மலங்கிற் றாெமன

29

66
ைமயற ெவாளிர்வயி டூ

யத்தினாம்

ைபயவிர் பலகிமீ ப் பரவி நின்றேவ.

1774

உள்ெளழின் ேமக்கிருந் துடல்வ ைளத்துறீஇத்

தள்ளரு மதுைகயிற் காணுந் தன்ைமயிற்

ெகாள்ளெவாண் ெகாடுங்ைகேகா ேமத கத்தின்ேம
னள்ளின புட்பரா கத்தி னாசிேய.
1775

ேகாளறு ெகாழும்ெபானிற் குயின்ற வார்படி
கியாளிக ணித்திலத் தருகி ையந்தேவ.

ெமச்சுநற் றவத்தினான் ேமவி நின்ெறனப்

ெசச்ைசயின் வாருைற ேசர்க்கப் பட்டன.

33

விண்ெணழுஞ் சூ யன் ெவயில்க ரப்பமிக்

ெகாண்ணிற முகில்பல வுராய்ப்ப ரந்ெதன

வண்ணம்ெவவ் ேவறுவாய்ந் ெதாளிர்வி தானங்கள்
கண்ெணாளி கவர்வேதார் காட்சி மிக்கேவ. ௪
1778

32

பச்ைசமால் காஞ்சியிற் பவள வானிற

ெபாச்சமீ ன ீனிறம் ெபாலிந்த தூெணலாஞ்

1777

31

வாளுமிழ் மண்டபக் குறட்டின் மாெடலாங்

மூளுற ெவான்றன்ேம ெலான்று முற்றியங்

1776

30

34

ெபான்மைழ நவமணி மைழதண் பூமைழ

பன்னுமப் புயல்பஃ றாைர கான்ெறன

மின்னவ மணித்ெதாைட விளங்கு ெபாற்ெறாைட
என்னவும் விதானக்கீ ழலங்கி நான்றேவ.
1779

35

ஊற்றுபஃ றாைரநின் ெறாளிர வழ்ந்துமண்
ீ

ேதாற்றிெயங் கணுமைவ துவன்றி னாெலன
மாற்றரும் பலநிறம் வயங்கு கம்பலம்

ேவற்றிட மிைலெயன வி ந்த ெதங்கணும்.
1780

உைமயுருக் கவின்கவர்ந் ேதாட முன்னியாங்

கைமயம்பார்ப் பனெவன வறிந்தங் கார்த்ெதனக்
கமுகுதண் கரும்புநீல் கதலி பாங்ெகலாம்

இைமயவர் வியப்புற யாக்கப் பட்டன.
1781

37

பூரணி யல்குெலாப் பாகப் புற்றினூ

டாருவ காெலன வராவி னங்கைள
ேநரற வக்கிய
ீ
நீர்ைம யாெமனத்

ேதாரண மணிநிைர சுற்று மார்த்தன.

1782

36

பல்கனிக் ேகாைவயும் பசும்ெபாற் றார்களும்

புல்ெகாளி மணிகளும் பூவின் ெறாங்கலும்

38

67
நல்ெகழி லாடியும் பிறவு நான்றன

வல்ெகழிற் ெகாடுங்ைகயி னவனி ைதவர.
1783

சிவபுர வைரப்புமித் திவளு மண்டபக்

குவைமெகா ேலாெவன வுற்றங் கின்ைமயின்

தவெவழு மகிழ்வினாற் றைலது ளக்கியாங்

கவிர்மணிக் ெகாடிபல நிவந்தங் காடுவ.
1784

பரெவாளி ெபறத்தவம் பயிறல் ேபான்றன
விைரகமழ் விளக்கமும் விராயுண் ணின்றன.

உம்பரார் விைழயநன் ேறாங்கத் திங்களிற்
பம்புதா ரைகெயனப் பாங்க ெரங்கணும்

42

வயங்குெபாற் குண்டமு மணிச்ெசய் ேவதியுந்

தயங்ெகாளிக் கரகெமாண் டசும்பு பாலிைக

அயங்ெகாளி யகலுமற் றைனத்து மாவயிற்

பயங்ெகாள ெஞமிர்ந்தன பதம்ைவப் பின்றிேய.
1787

41

தம்பிரா னிருந்தரு டவிசு நள்ளுற

எம்பிரா னருளினர்க் கிருக்ைக வாய்ந்தேவ.
1786

40

மரகத வல்லியின் வயங்கு மாணுருப்

அரதன விளக்கமு மான ெநய்ெபாழி

1785

39

43

கவ கண் ணடிகுைட கால்ெசய் வட்டமும்

அவிர்கலப் ேபைழயு மமுதம் பல்வைக

தவமலி ெசப்புஞ்சாந் தைமத்த தட்டமும்

இவர்தரப் பாைவக ளிடந்ெதா ேறந்தின.
1788

44

வண்ணெவாண் மணிெயாடு தகர்த்த மாைசயஞ்
சுண்னமு நறுவிைரத் துகளும் வண்டுணக்
கண்ணகு மலரும்ெவண் கடுகுஞ் சாலியுந்

தண்ணிய வறுகுமுட் டைதந்த ெவன்பேவ.

1789

மண்டப மருங்ெகலா மலர்ப்ெபாற் காவணம்

அண்டரும் வியத்தக வைமந்த மற்றயற்
புண்ட

கத்தடம் ெபாலிந்த வாங்கயற்

ெகாண்டன குளிர்ெபாழில் ேகால மல்கேவ.

1790

46

இைறயவ னாக்கிய ெவழில்ெகாண் மண்டப

நிைறவிைன யாவேர நிகழ்த்து வா னி

உைறபயில் வைணைக
ீ
யுறுவ ரன்புகுந்

தைறயமற் றவரவ ரடுத்த ேதாதுவாம்.
1791

45

ேவறு

ஏகியநா ரதமுனிவ ெனம்பிரான்

ேபாதிவனத் திைமய மீ ன்ற

47

68
பாகியல்ெசான் மரகதவல் லிையமணப்பத்
திருவுள்ளம் பற்றி னாராற்

ேபாகுகவங் ெகவருெமனப் புகன்றுபுகன்

றனன்மீ ண்டான் புகலக் ேகட்ேடார்

ேதகமுறு பயன்பைடத்தா ெமனமகிழ்ச்சி
தைலசிறப்பச் ேசற லுற்றார்.

1792

48

பிரமெனாரு சிரம ந்த வயிரவர்ேப ணியதக்கன்
யாகத் ைதயர்

வரனழித்த வயவரீ னரகரபுத் திரன்வளர்கூர்
மாண்டர் கால

எ யடுத்த வுருத்திரருனு மாடேக

சனுெமண்மர் மூவெரன்னும்

உரன்மிகுத்த வுருத்திரரு முவப்பில்கணம்
புைடசூழ வுவந்து ெசன்றார்.

1793

49

மருக்கிளர்தண் டுளவணிந்த மணிமார்பன்
மலரவன்மா திரத்ேதா ெரண்மர்

அருக்கருருத் திரர்வசுக்கண் மருத்துவெரன்
றைறதருமுப் பத்து மூவர்

உருக்கிளர்விஞ் ைசயர்கருடர் கந்தருவ
ருரகர்முத லும்பர் யாருந்

தருக்கறுமா றாயிரத்ெதண் மருமைனவி
மாருடங்கு சாரச் ெசன்றார்.

1794

50

ப சனமும் வ ைசகளு முடன்ெகாண்டு
வைரபலவும் பாங்கர்ச் சூழ

உ யமைன மாெதனுேம ைனயுந்தானும்
வைரயைரய னுவந்து புக்கான்

திைரதவேழழ் கடல்கங்ைக யாதிமணித்
தீர்த்தெமலாந் திரண்டு ேசர்ந்த

வைரெசய்பல காலங்கண் மாதிரெமண்
கயம்பிறவு மருவிப் ேபாந்த

1795

51

கடக யும் வயப்ப யுங் கதிர்மணிக்கூ
விரக்ெகாடிஞ்சிக் காமர் ேதரு

மிடல்பைடத்த தாைனகளும் ப சனமும்
புைடெநருங்க ேவந்தர் ேபாந்தார்

அடல்பைடத்த ெநடுஞ்சூலத் தடிகைளப்ேபாந்
தவர்யாரு மண்மித் தாழ்ந்தார்

நடைலயறுத் திடுங்கருைண நைறமிதப்ப
வாய்மடுத்து நலேம தக்கார்.

1796

ேவறு

உருத்திரர்முன் னாகவுறு மானுடர்பின் னாகத்

தருக்ெகாடுகு ழீஇயினர்க டம்முளுயர் வுற்றுத்

52

69
திருக்குலவி னார்களிரு ேசவடிகள் ேசப்ப

உருக்கிளர்மு டித்தைலக டீட்டினரு வந்தார்.
1797

வண்ெடாடு நைறத்தமலர் மாைலக ெடாடுப்பார்

பண்டிகழ வசர்புகழ்
ீ
பாடினர் களிப்பார்

கண்டுளி துளிப்பவுள ெநக்கருள் கலப்பார்

புண்டர நுதற்குலவு ெதாண்ட வ ேரார்சார்.
1798

ெசய்வைகய ெதாண்டுக டிருத்தக வியற்றிக்

ெபாய்வைக கடிந்துவரு புண்ணியர்க ேளார்சார்.

ைமந்தெராடு மங்ைகயர்கண் மற்றுமுற வாேமா
சிந்ைதமகி ழப்பணிகள் ெசய்குநர்க ேளார்சார்.

ேவதநனி ேயாதியழல் ேவட்ெடளிதி னாங்குப்
காதர மி த்திடு கருத்தினர்க ேளார்சார்

கன்னிமணி ெபான்னறுைவ கம்பலம் விழுப்பூண்

முன்னவ னடிக்கணுள முற்றுநர்க ேளார்சார்.
பூவிணர் நறும்ெபாழில் புகுந்துவள ேநாக்கி

தூவண வுளத்துவைக துள்ளுநர்க ேளார்சார்.

ேமவுமத ைலக்குலம் விடுத்ெததிர் கடாவிப்

ஆவியைன யாெராடு மமர்க்குநர்க ேளார்சார்.

60

புறநக ரடுத்துமலர் ேபாதுபல ெகாய்து

பறைவக ெளழுப்புமிைச பண்ெபாடு நுகர்ந்து
நறவிைன வடித்தன நரப்பிைச ெயழுப்பி

உறவிெனாடு மாடுெமாளிர் மங்ைகயர்க ேளார்சார்.

1805

59

வாவிகளி ேனாைடகளின் வார்நதியி ெனாண்ைம

பூவிெனாடு சாந்துெபாலந் தார்முதல வசி
ீ

1804

58

ஆவண மைனத்தினு மமன்றெபாரு ேணாக்கிக்

காவண நிரந்தகடி வதிபல
ீ
ேநாக்கித்

1803

57

நன்னர்நில ேமாடிரத நாகநைட வாமான்

துன்னுசுைர யான்களிைவ ேதாயெமாடு நல்கி

1802

56

ஏதலற வன்பினிரு ேபாதுமிைச மல்க

ேபாதுமிைம யார்க்கவிகள் ெபாற்பவினி தூட்டிக்

1801

55

எந்ைதயடி யார்களினி ேதபுகுக வங்கு
ீ

நுந்திரு வடித்துைணய லாெலன ெநாடித்துச்

1800

54

ஐவைக நறும்புைகக ளாலய நிைறத்துச்

ைகவைகயி னஞ்சலிமுன் காட்டிமுடி ேகாட்டிப்

1799

53

மும்ைமயுல கத்தவரு முந்ைதயறி யாத

ெசம்ைமய புலன்கள்ெசறி ையம்ெபாறியி னார்ந்து

61

70
விம்மிதம் விளக்குெமாரு ேவறுலகி ெதன்னத்
தம்ைமயறி யாதன மகிழ்ச்சிக டைழத்தார்.
1806

ேவறுமுள ேதாவிதனின் வட்டிைன
ீ
யைடந்து

ேபறுெபறு மின்பநல ெமன்றுெப

ேதார்ந்ேதார்

கூறவைர வின்புதுைம கும்பிடவ ைணந்ேதார்க்

கூறுசுைவ யின்ெபருைம யாவருைர ெசய்வார்.
1807

வரம்பினுற லின்றிவள

வரம்புபடு தீவிைன யனுக்கியைன ேவாரும்

நிரம்பவணி யக்கருதி ேநர்ெதாழுது நின்றார்.
நின்றைம யறிந்தவ

ெகான்றுவன வல்லெவன வும்பர்ெதாழு ெபம்மான்
மன்றலழ ெகய்தியன மன்னிருவர் மாட்டும்.

65

ஆரணனு நாரணனு மாய்ந்துமறி யாத

பூரணர்தம் மாெதாடணி ெபாற்பளவி னில்லாச்
சீரணிவ ேதனுமவர் ேசவடிகள் ேபாற்றித்

தாரணியி ேனன்றவைக சாற்றுதல்ெசய் வாமால்.
1810

64

ன ீடணி ெயமக்கிங்

தன்றுைனவி ேயாடுெமழில் சார்தர நிைனந்தான்

1809

63

ன்பமலி ெவய்த

பரம்ெபாருைள ேநாற்றெவாரு பார்ப்பதிைய மாண

1808

62

66

ேவறு

மரகத வல்லி தன்ைன வதுைவெசய் ேகால ேநாக்கிப்

பரவுளப் ெபாறாைம ெபாங்கப் பாய்புனற் கங்ைக மாது

விரசின ருைளய மண்ேமன் ேமவலுஞ் ெசய்யு ெமன்னாப்
புரவுற மைறத்தா ெலன்னப் ெபாலிந்தது மகுடஞ் ெசன்னி
1811

ெவண்மதி யணிந்து காத்த வித்தகன் கருைண ேநாக்கி

மண்மதித் திைறஞ்ச ேவைனக் ேகாள்களும் வழிபா டாற்றி

ஒண்ைமயி னுருவம் ெவவ்ேவ றுற்றிவர்ந் துடங்கு ைவகும்

வண்ைமேய நிகர்க்கு ெமான்பான் மணிகளு மிைமக்கு ேமாலி.
1812

ஒழுங்கிய ேகாளு நாளு ெமாேராெவான்றற் கனந்த மாகச்
தழங்கிைச ெமளலி மாட்டுத் தயங்குபன் மணியி ன ீட்டம்.

69

ேசணுறக் கதிர்கால் வசுஞ்
ீ
ெசம்ெபானின் ேமாலி ெசன்னி

மாணுறக் கவிப்ப ேதார்ந்து வதுைவநற் ேகாலங் காண்பான்

ேவணியின் மிளிர்ந்த திங்கள் ெவய்ெதனப் ெபயர்ந்த ெதன்ன
நீணுதல் ெசய்த ெநற்றி ெயாளிர்ந்தது நீற்றுக் ேகாலம்.

1814

68

வழங்குபல் ேகாளு நாளு மாய்ெதாறு முலகி னுய்ப்ப

ெசழுங்கதி ெரறிப்பச் ேசமஞ் ெசறித்துைவத் ததும்ேபான் றன்ேற

1813

67

பாற்கடற் பரப்பிற் ெசங்ேகழ்ப் ப திவந் ெதழுந்த ெதன்ன

நூற்கடற் புலவர் ேபாற்று நுண்ெபாடி திமிர்ந்த ெநற்றி

70

71
ஏற்குெமாள் ெள யி ேனாக்க மிைடமைறத் திட்ட ேதேபான்

ேமற்கிளர் கிரணப் பட்டம் விளங்கிய திருள்கால் சீத்து.
1815

மாரைனப் ெபாடித்த தீங்கு மைறவேத கரும ெமன்ன

வாரமுன் மைறக்கப்பட்ட வழல்விழி யடங்கா தாங்கு

ேநருறப் பாங்கர்த் ேதான்றி நிைறகுளி ருமிழ்வ ெதாக்குஞ்

சீ ய பட்டப் பாங்கர்த் திருத்திய திலக மாட்சி
1816

உ ைமயி ெனாழிேயன் யாெனன் ெறாண்களம் வைளத்தா ெலாப்பத்
உரவுமக் கங்ைக ெவள்ளத் துழக்குெமாண் மகரம் ேபான்ேற.

தள்ளரு மதுைக சான்ற் தழல்விடந் தம்பி ரானார்க்

குள்ளுறப் படரா வண்ண முறுநைட யியக்கிற் ேறேபால்

இைனபசி மாணிக் கீ த லாதியி ெனழுந்த கீ ர்த்தி

புைனநலம் ேவ ன் றாகப் ெபாலிந்தன மணிக்ேக யூரம்.
சிைலசிைலயாகக் ேகாலித் ெதவ்வைர முருக்குந் ேதசு

அல ெசங் கமலஞ் ேசர்ந்த வைமதியு நிகர்த்த மாேதா.
ெபருவிைலச் சிறிய வாழி ெபருெகாளி விரல்கண் மாட்டு

அருளிய ைவத்த ெவன்ேகா யாெதன வைறவ தம்மா.

உளத்திைடத் தழற்றா வண்ண முறுகுளி ருறுத்த ேதய்ப்ப
திைளத்ெதழு மணப்பூந் தாது ெசறித்துரம் விளங்கிற் றன்ேற.

78

காதலின் மரும மூட்டுங் கமழ்நறுங் கலைவச்ேசறு

சீதளம் வறலா வண்ணஞ் ெசறியேமற் ெபாதிவித் தாங்குப்

ேபாதுெசய் ெதாைடயல் பூண்கள் ெபாழிகதிர் மணியின் ேகாைத

மாதர்கண் மணியின் ேகாைவ மாைசயந் தாரும் வார்ந்த.

1823

77

களத்திைட யுருத்து நின்ற காளகூ டத்தின் ேவகம்

வளச்ெசழுஞ் சாந்து ெகாட்டி மான்மதம் பனிநீர் வாக்கித்

1822

76

மருவின முன்பு மாய்ந்த மாயவ ராழி ெயன்ேகா

ெபாருவிலன் புஞற்றி ேமேல புரப்பதற் கடுப்ேபார் ேவண்ட

1821

75

நிைலெபற வன்ற
ீ
தாைய நீக்கறக் காட்டல் ேபான்று
மலிகதிர்ப் பதும ராக வலயமுன் ைகக்ைக ணின்ற

1820

74

மைனயவ ெளன்னுஞ் ெசங்கண் மால்கிடந் துறங்கும் பள்ளி

அைனெயன வன்ற
ீ
திண்ேடா ளகடுறத் தழுவி யாங்குப்

1819

73

ெதாள்ைளேயார் குணேம ெயன்ன வடக்கியுந் ேதாற்றா நிற்கும்

வள்ெளாளி கஞற்றுங் கட்டு வடங்களஞ் சூழ்ந்த தன்ேற.
1818

72

மு திைரக் கங்ைக மாது முடிெகாடு மைறப்பப் ெபாங்கி

தரளவண் ெட யல் பம்புந் தடம்புயங் குைழக ேடாய்ந்த

1817

71

பிரணவப் ெபாருள்யான் ேசர்ந்த பிஞ்ஞக ெனவரு மல்லர்

க ெயன தகத்துள் ள ீடும் பிரணவங் காண்மி ெனன்ன

79

72
வி ெபாழி லைனத்துந் ேதற ெமய்ம்ைமயின் விளக்குந் ெதய்வத்
ெத யலங் ெகான்ைற சாலத் திகழ்ந்ததவ் வணியின் ேமலால்.
1824

ஊர்ெதாறு மிரப்ப வுள்ேள யுருத்ெதழு பசிெவந் தீயும்

வார்தரு குழன்ெமன் சாயன் மரகத வல்லி மன்றல்

ஆர்தரு விைழவிற் காண ைவெயன ெவளிக்ெகாண் டாங்குச்

சீர்தரு பதும ராக வுதரபந் தனஞ்சீர்த் தன்ேற.
1825

கட்டுத்ேதா லாைட மற்றுங் காணிைகக் ெகாண்ட வல்குற்

இட்டுச்சூழ் கதிர்ப்ெபான் னாைட யிறுக்கப்பட் டிலங்கிற் றாேலா.

நலத்தகு விழிேமல் ெகாண்டு நாரணன் றனக்குத் ேதாற்றாப்
குலத்தரு மடியார் கண்கள் குழுமுவண் ெட யல் சூழ்ந்த.

83

பிப்பில வனத்துள் ைவகும் பிஞ்ஞகன் வதுைவக் ேகாலஞ்

ெசப்பினன் சிறிது ெசம்ெபாற் சிலம்புயிர் ெதய்வக் கற்பின்
ைமப்படி க ய வாட்கண் மரகத வல்லி ெகாண்ட

ஒப்பைன சிறிது ெசால்ேவ னுஞற்றுமுன் விைனைய ெவல்ேவன்.

1828

82

வலப்புறக் கைணக்கான் மீ து வ கழல் வில்லுக் கால

புலத்தரு ெசய்ய பாதம் ெபான்ன ச் சிலம்பு தாங்கிக்

1827

81

எட்டுத்ேதால் பிணித்த வாைட ெய விழி யுழுைவ தந்த

பட்டுச்சூழ்ந் தரேவ ெயன்னப் பன்மணி யிைமக்கும் ெபான்ஞாண்

1826

80

ேவறு

கருமுகில் விளர்ப்ப ெவன்றுேமா
காசைற யாவியு மைளந்து

84

யல்பாய்க்

மருமலர்க் குவைளத் தூவிதழ் மடுத்து
வலம்பு

ெதய்வவுத் தியும்ைவத்

துருெகழு பகுவாய் மகரம்வா ணுதலிற் றாழ்தர
வுறுத்துற முடித்த

ெபருெகழின் முச்சி மணிவட நான்று பிைணயல்ெசய்
முல்ைலசூழ்ந் ததுேவ.

1829

85

கற்பினுக் கு ய முல்ைலயந் ெத யல்
கமழ்தரக் காட்டுத லானுஞ்

சிற்பமிக் குைடய வலம்பு

ேயாடு

திருவுருத் திகழ்ந்திட லானும்

ெபாற்புமிக் குைடய பூங்குழ ெனடுமால்
புல்லிய புறவேம ேபாலும்

விற்பயில் பகுவாய் மகரமவ் வுருவாம்

விண்டுேவ ேபாலுமால் விளங்கி.

1830

மதுகர ெமறிந்து தாதைளந் துழக்கி மதுநுகர்ந்
தின்னிைச முரலும்

புதுமலர்த் தளவத் ெதாங்கல்சூழ்ந் திருண்ட
பூங்குழன் முச்சியின் ேறாற்றம்

86

73
பதுமம்ெவன் றலர்ந்த திருமுகத் திங்கள்
பரந்ததன் கற்ைறெவண் கதிராற்

கதுெமனப் பிடித்துக் கழுமயாத் திருக்குங்
கா ருட் பிழம்புேபான் றதுேவ.

1831

87

ஒழுெகாளிக் கிரண ெவண்ணிறப் பாச
ேமாச்சிேய தன்ெனதிர் கரவா

ெதழுமிகற் கருெமன் கூந்தல்வல் லிருைள
யிறுகுறப் பிணித்தலி ெனழுந்த

முழுதுல கிைறஞ்சித் ெதாழும்பிர தாப
ெமாய்ெயாளி யிரவிைய வதன

விழுமிய திங்க ளணிந்தது ேபால விளக்கம்வாய்ந் ததுநுதற் றிலகம்.

1832

88

அடுக்கிதழ்க் கமலஞ் சூதேம யேசாக

மயினுதி முல்ைலதண் ண ீலம்

எடுக்குைமங் கைணயுங் கைழெநடுந் தனிவி
ெல மணித் ெதாடிக்ைகயின் வாங்கி

விடுக்குமத் ெதாழிற்கங் கிையதர மகர
மிளிர்ெகாடி யுயர்த்தது ேபால

ஒடுக்கிவல் லிருைள ெவயிலுமிழ் மகர

ெவாண்குைழ ெயாளிர்ந்தன ெசவியில். ௮௯

1833

89

புருவம்வார் சிைலெயன் ெறண்ணினர் தமக்குப்
ெபாருகைண ெயனமிகக் கூர்த்தும்

அருள்ெபாழி வதன மலர்ந்தவம் புயெமன்
றகத்துற நிைனந்தவர் தமக்குக்

கருநிறச் சுரும்ப ெரனநனி களித்துங்

கைலமதி முகெமன நிைனேவார்க்

குருவளர் சேகார ெமனத்தவ நீண்டு

ெமாளிர்விழி திகழ்ந்ததஞ் சனேம. ௯0

1834

90

ெவண்ணிறம் பைடத்த புன்ைமெயண்

மலைர வழ்த்துநன்
ீ
மணமுயி ராத

ெவண்ைமயின் குமிைழ யிழித்துவண் டணுகா
விழிவுைடச் சண்பகங் கழித்த

ஒண்ணிறங் கமழு முயிர்ப்பிரு விழிவண்
ெடாடும்பயி னாசிேசர் தரளந்

திண்ணிய முறுவன் மணியடி யிைறஞ்சச்

ெசவ்விபார்த் திருத்தல்ேபான் றதுேவ.

1835

சங்கெமன் றுைரப்ேபார்க் கதற்றகு சான்று
தரளமா லிைகபுைட வைளத்தும்

ைபங்கமு ெகன்ேபார்க் கதற்றகு சான்று
ப மளப் புதுநறுங் கலைவ

ெபாங்கிளங் ெகாங்ைகத் துைணச்ெசழும்

91

74
பாக்குப் ெபாருவிற னடித்தலந் ெத த்தும்

ஓங்கிய மிடற்றின் மணிவடம் ெபான்ஞா
ணுறுவிைர பலதைதந் தனேவ.

1836

92

கரும்ெபனத் திரண்டு நுதல்விழிப் ெபருமான்
கருத்தினுங் காமமிக் கூறக்

கரும்பைன விைளக்கும் ெபருந்திற ேனாக்கிக்
கைலமதிக் கவிைகயங் கடவுட்

கரும்படுத் திைறஞ்ச விருஞ்சமர் பயிற்றக்
காதலிற் ரழுவிய ேதய்ப்பக்

கரும்பினி ெதழுது ேதாளினங் கதமுங் கதிர்மணி
வடங்களும் ெபாலிந்த.

1837

93

அ பரந் தகன்ற விழிமலர் நீல மவிெராளி
முறுவலந் தளவம்

ெப யதண் வடிவின் முைலச்ெசழுங் கமல
மாதிகள் பிைறமுடிச் சடிலத்

து யவற் ேகவ நிறுத்தவார் கைழவி ெலாத்தைகத்
துைணயினத் தனுவின்

வ குண ெமாருகாற் சூழ்ந்துைவத் தைனய

வைளெதாட ரைனத்துஞ் சீர்த்தனேவ.

1838

ெபான்ன

94

மாைல நவமணித் ெதாடைல

ெபாழிமது நறுமலர்த் ெத யன்

மின்னுவிட் ெட க்கு மிைலமுகப் ைபம்பூண்
வற்றுவ
ீ
ற்
ீ ெறாழுகின வைவதாம்

நன்னறுங் களப நகிற்றுைணச் ெசப்பி னலத்தக
ெவடுத்துேமல் வி த்தால்

என்னமிக் கழகு வி ந்ெதாளி யசும்பி ெயம்பிரான்
மனமும்வாங் கினேவ.

1839

95

கடிதடக் கடலின் வாங்குைச வலந்தண்
கயறுகிர் தரளமும் பிறவும்

ெதாடைலெமன் குழல்கண் ணிதழ்நைக பிறவுந்
ேதாற்றவண் ணாந்ெதழு ெகாங்ைகத்

தடவைர மருங்கு வாங்கிய மடங்க றைனப்ெபாரு
மிடுகிைட யிறுகப்

படெராளி கஞற்றும் பல்வைகக் காசின் சில்வடம்
பான்ைமயிற் சூழ்ந்த.

1840

மருபன் மணிக்கும் பிறப்பிட மாந்தன்

வண்ைமையப் பருமத்தின் விளக்கும்

ெபருெகழி லல்குல் வா தி ெயழுந்த
ேபதுெசய் நஞ்சேம விழிய

ெவருவர வஃதூர் ெநறிமயி ெராழுக்கா

96

75
வங்குமத்
ீ
ெதாழுகிய ேதாளா

உருவளர் கூர்ம ெமனப்படும் புறந்தா
ெளாளிர்ந்தன நூபுரம் பிறவும்.

1841

97

ேவறு

திருமக டனக்குநற் றிருவ ளித்திடும்

ஒருமகள் வனப்பிைன யுைரக்க லாகுேம

இருமுது குரவர்தம் ெமழிலு ேநாக்குபு
மருவின வுலெகலா மல்கு மின்பேம.

1842

ஈங்கிவ ரழகினுக் கிவர்க ேணாக்குறுந்

தாங்கிய வாடியிற் சாைய யன்றிேய

யாங்கணு முவைமேவ றில்ைல ெயன்றுவிண்
ஓங்கிய வமரர்க ளுவந்து தாழ்ந்தனர்.
1843

எழுந்தன மதுரமங் கலங்க ெளங்கணும்

ெசழுந்திருக் கவு க டிரண்டு துள்ளின.

தவளி ெயழுப்புசாந் தாற்றி யீட்டமுங்
திவர்புதுப் பந்தரு ெமழுந்தி யங்கின.

வரம்ெபறு கின்னரர் மகிழ்ந்து பாடினர்

பரம்பின பனிவிசும் பமரர் பூமைழ.

தூயவன் திருவடி ெதாடக்கிப் பாங்க ன்

பாயின வாைடேமற் படர்தன் ேமயினான்.

கற்புய ருைமபுைட களித்துச் ெசன்றனர்

தற்பர னுைழயராத் தைதந்து ெசன்றனர்.

104

தூயதன் னருள்ெகாடு ெதால்ைல நான்முகன்

பாயபல் பாலிைக பிறவு முன்னேர

ஆயுநன் முைறயுளி யைமத்த மண்டபந்

தாயினு மினியவன் சாரச் ெசன்றனன்.
1849

103

விற்ெபாரு நுதலியர் ேமைன தன்ெனாடுங்

அற்ெபாடு மிமவைர யைரய னாதிேயார்

1848

102

மாயவன் பாதுைக வணங்கி யிட்டனன்

ேவயன ேதாளினாண் ேமவ ெமன்மலர்ப்

1847

102

அரம்ைபயர் நிைரநிைர யடுத்தங் காடினர்

நரம்பிைச ெயழுப்பினர் நார தாதியர்

1846

200

அவிர்மணி யழுத்திய வால வட்டமுந்

கவர்நிழற் ெறாங்கலுங் கதிர்த்த நித்திலத்

1845

99

எழுந்தன துவசங்க ளியம்பிற் றின்னியங்

ெகாழுந்ெதழு கதிர்மணிக் குைடக வித்தன

1844

98

அரத்தக வடியின ரட்ட மங்கலங்

105

76
கரத்தினி ேதந்தினர் கண்டு வாழ்த்தினார்

புரத்ெத

யூட்டிய புனித ேனாக்குபு

வரத்திைன யளித்துமண் டபத்து ெளய்தினான்.
1850

பானலங் கருவிழிப் பாைவ தன்ெனாடுங்

வானம ராதனம் வயங்க ைவகுபு

ேதனகு ெதாங்கலந் ேதவர் யாவரு

மானமர் தவிசுற வருளிச் ெசய்தனன். ௭
1851

107

மங்கலத் துழனியு மதுர கீ தமும்

பங்கய வதனியர் பணிெச யூக்கமுந்
தங்கிய வமரக டைதயு மண்டபத்

ெதங்கணூ மாயின வின்ப மல்கேவ.

1852

106

108

ேவறு

அடுக்கலுக் கிைறவ னண்மி யவி ைழ சுமக்க லாற்றா

நடுக்குெமல் லிைடயின் ேமைன வணங்கின ணறும்பால் வாக்க
மடுக்குெமய் யன்பிற் ெசம்மன் மலரடி விளக்கி நீர்ெபய்
திடுக்கெணவ் வுலகு நீங்க வந்தனன்
ீ
புதல்வி தன்ைன.
1853

விண்ணவர் மலர்கள் சிந்த விைடயவ னங்ைக ேயற்றுத்

தண்ணிய மலர்ேம லண்ண றழன்முைற வளர்ப்பத் தாலி
புண்ணிய மலர்ந்தா லன்ன பூங்ெகாடி மிடற்றிற் ேசர்த்து
மண்ணவருய்யச் ெசய்யு மரெபலா மியற்றி னாேன.

1854

அளைகயர் ெபருமா ேனாடு மடுக்கலுக் கிைறவ ேனாைக

வளைமேயா டிையய யார்க்கும் வழங்கினன் றழங்க மன்றம்.

களித்ததம் மைனயின் மாதர் கண்ணுற்று நிற்ற லானுந்

தளித்ெதழு மின்ப மன்றல் சார்ந்தவ ெராத்து ளாரால்.

முடிெயாடு முடிக டாக்க மூ மால் விைடயி ேனறிப்

ெகாடிபல நுடங்குஞ் ெசம்ெபாற் ேகாயில்புக் கைணயி னுற்றான்.

113

திருமண வாளக் ேகாலஞ் ெசன்றுெசன் றிைறஞ்சப் ெபற்ேறார்க்

கருள்வளம் பழுப்பவ்ட்ட வரெமலா மளித்துப் ேபாக்கிப்

ெபருகிய மகிழ்ச்சி துள்ளப் ெபய்வைள ேயாடு மங்கண்

மருவுெமவ் வுயிரும் வாழ வாழ்க்ைகேமல் ெகாண்டி ருந்தான்.
1858

112

கடியயர் வைரப்பி னின்றுங் கண்ணுதல் ெவளிக்ெகாண் டும்பர்

பிடிநைட யுைமதன் ேனாடும் ேபெரழி னகர்சூழ் ேபாந்து

1857

111

அளித்திடும் ப சி லானு மணிந்தெமய்க் ேகாலத் தானுங்

ெதளித்ெதழு மன்றல் காணத் திரண்டவர் தாமு மந்நாள்

1856

110

இளமதி முடித்த ேவணி ெயம்பிரான் ேறாழ னான

உளனுறச் சாந்த மாைல பாகைட பிறவு முற்ற

1855

109

விதுவணி சடில ேமாலி வித்தகன் ெவற்பின் மாைதப்
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77
புதுவதி னியன்று சீர்த்த ெபாலங்கல மணிந்ெதல் ேலாருங்

கதுவினர் ேபாற்ற வாற்றுங் கடித்திறங் ேகட்ேடா ரீண்ைட

வதுைவமிக் கயர்ந்து முத்தி மன்றலு மயர்வ ரீற்றின்.
1859

உரககங் கணங்ைக பூண்ட ெவாருவரங் கினிது ேவட்ட

மரகத வல்லி மன்றல் வழுத்தின முனிவிர் ைவேவல்

விரகினன் ெறய்வ யாைன ெயன்னுெமன் ெகாடிைய ேவட்ட

பரகதி யருளு மன்றல் ேகட்ெகனப் பகருஞ் சூதன்.
ெகள

115

திருமணப்படலம் முற்றிற்று.

ஆகத் திருவிருத்தம் 1859

--------------------------
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