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அ ணாசலக் கவிராயர் இயற்றிய
சீகாழித் தல ராணம்
பாகம் 1 (அத்தியாயம் 1-13)
Source:
உ
சிவமயம்: தி ச்சிற்றம்பலம்
அ ணாசலக்கவிராயர ளிய "சீகாழித்தல ராணம்"
தி க்ைகலாச பரம்பைர நிகமாகம சித்தாந்த ைசவ சமயாசாாியபீடமாய்
விளங்காநின்ற தி வாவ
ைற ஆதீனத்
ல
சுப்பிரமணிய
ேதசிகசுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப க்கும், ம-ள-ளசீகாழி சபாநாயக
த யாரவர்கள் வி ப்பத்தின்ப க்கும், ஷ ர்ேந வ் ஐஸ்கூல் தமிழ்ப்பண் தர்
சீகாழி சிதம்பரபிள்ைளயா ம், சிதம்பரம் சபாபதிேதசிகர் குமாரர் ேசாமசுந்தர
ேதசிகரா ம், ெசன்ைன: ஜீவர
ாமிர்த அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்ட .
விய
மாசி மீ
-------------------------உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
சீகாழி அ ணாசலக்கவிராயர் சாித்திரம்
ேசாழமண்டலத்திேல தில்ைலயா யிேல, கார்காத்தேவளாண்ைம மரபிேல,
நல்லதம்பிபிள்ைள ம், கற்பிேலசிறந்த அவர மைனவி வள்ளியம்மா ம், ாிந்த
அாியதவப்ேபற்றினாேல, அ ணாசலக்கவிராயெரன்பவர், அவதாித் , உாியப வத்ேத
கல்வி பயின் வ ங்காலத்தில் இவர 12-வ வயதில், தாய்தந்ைதயர்கள் ேதக
விேயாகமைடந்தைமயால் கல்விப்பயிற்சிக்கு இைட றாயி ம் ஊழ்வ
ைணக்காரணமாய் சமீபமா ள்ள, தி க்ைகலாயபரம்பைர நிகாகம சித்தாந்த
ைசவாசாாிய பீடமாய் விளங்காநின்ற த ம ரவாதீனத்ைதச் சார்ந் அப்ேபாைதய
பண்டாரச்சந்நிதிகளால், அபிமானிக்கப்ெபற் அவ்வாதீனத் ப் பிரபல
வித் வானாகிய அம்பலவாணக்கவிராயாிடத்ேத 25-வ வய வைரயில்
உபயபாஷாப்பிரணீதங்களாகிய, ெபா
ல்கைள ம், ைசவசமய ல்கைள ம் ஐயந்
திாிபறக் கற் ணர்ந் வ ங்காலத் அவ் வாதீனத் ப் பண்டாரச்சந்நிதிகள் இவர
த்தி ட்பத்ைத ம், கல்வியறிெவா க்கங்களிற் சிறந் விளங்கும் பாிபக்குவத்ைத ம்
உணர்ந் , நி வாணதீை
ெசய் , தி
ந்தியார் தல் சங்கற்பநிராகரணமீறாக
சித்தாந்த ல்கள் பதினான்ைக ம் உைர டேன விதிப்ப உபேதசிக்க உணர்ந்
அவற்றின் ெமய்ெபா ளாவார்; சிவெப மாேன என் ம் ெதள்ளிதிற் ணிந்
ெகாண்டார். பின் தி வள் வநாயனார் அ ளிச்ெசய்த தி க்குறளில்,
அறத் ப்பா ல் தற்கண் இல்லற ம், பின்னர் றவற ம் கூறியி த்தலால்,
தா ம்வாேற இல்லறத்ைத அைடயேவண் ெமன் ம் வி ப்ைப பண்டாரச்
சந்நிதிக க்கு விண்ணப்பஞ்ெசய் அ மதிெபற் த் தம ஜனன மியாகிய
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தில்ைலயா ைய அைடந் 30-வ வயதில் அபிேஷகக்கட்டைளக்க ப் ாில்
குல ைறக்ேகற்ற ஒ கன்னிைகைய விதிப்ப விவாகஞ்ெசய்தப் ண்ணியவதிேயா
தில்ைலயா யி
ந்தில்லறத்ைத நடத் தற்குத் ைணக்காரணமாகிய ெபா ைள
பிற யிர்க க்குக் ேக பயவாத நன்ெனறியிலீட்ட ம், நித்திய க மத் க்கும்,
ெபா ளீட் த க்கும், உாிய காலமல்லாக்காலெமல்லாம் அவமாகா
ண்ணிய
ராய்ச்சிெசய்ய ங்க தி, காசுக்கைடத்ெதாழிைலக் ைகக்ெகாண்
இல்வாழ்வாயினார்.
வா நாளில் தம வியாபாரநிமித்தம்
ைவக்ேககுழி சீகாழிக்ேகாயில் கட்டைள
விசாரைணக்கர்த்த ம் ன்னர்த்தம்ேமா பயின்றவ மாகிய சிதம்பர நாத னிவைர
ைஷ ர் ெதற்கு திக் கட்டைளமடத்திற்கண்
வ ெந நாட் பிாிந்த பிாி
நீங்கப்பரஸ்பரம்த வியத்தியந்த விநயத்ேதா சம்பாஷிக்குங்கால் னிவர்
சீகாழிக்குப்பள் ப்பா வதற்குப்பீ ைக இட்ட கட்டைள
க்கப் பிரேமசர்
ைகங்காியத்தால் தனக்கவகாசம் இன்ைமைய ங் கூறி இவர்ைகயிற் ெகா க்க அன்
இரவிேலேய, ெசாற்சுைவ ெபா ட்சுைவயைமயப் பள்ைள
த் , அவசியம்தாம்
ைவக்ேககும்பயணச்ெசய்திைய னிவாிடங்கூறா அவர
அ க்கத்ெதாண் னர்பாற் கூறிக் காழிப்பள்ைளக் ெகா த் விட் ப்
ைவக்ேககிச்
சிலகாலம் அங்கு வசித்தார்.
சிதம்பரநாத னிவர் ைவகைறயிற் றம ெதாண்டரால் காழிப்பள்ளின்
ைவ ம்
கவிராயர் பயணச்ெசய்திைய ம், கண் ம், ேகட் ம், களித் ம், ச த் ம், இவைர
எவ்வாற்றா மிங்ஙனம் இ த்தேவண் ெமன் ங் க த்தால் இவ க்ெகன்ேற
ஒ கி கம் வடக்கு தியிற்கட் வித் அவர கு ம்பத்ைதக் கவிராயர்
த விக்கிற ேபாற் சீகாழிக்குத்தான் வ வித் ,
ைவக்குச்ெசன்ற கவிராயர்
இங்ஙனம் விைரவில் வ வாெரன அவர்க க்குத் திடவாக்களித் த் தம்மாற்கட்டவித்த
க்கி கத்திற் சுபதினத்திற் பிரேவசம்பண் வித்தார்.
கவிராயர்
ைவ நீங்கி சீகாழிக்கு சிதம்பரநாத னிவாிடம் வந்தேபா அவர் சற்
ச த் ப் பின்னர் கவிராய ம் னிவ ம் உலாப்ேபாவ ேபாற் ெசன் இவர்
கு ம்பத்தார் வசிக்கின்ற
க்கி கத்திற் குந்தார்கள்.
கவிராயர் தம மைனவி தலாயிேனார் அங்கு இ க்கக்கண் வியப் ற்
அவர்களால் நடந்த எல்லாவரலாற்ைற ம், கு
ங்கசங்கம ே
த்திரமா ம்,
தி ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயார் தி வவதாரத் தலமா ம், விளங்கும் சீகாழித் தலத்தில்
வசிக்க ஆகூழி ந்தைமைய
ணர்ந் தம் னிவர்ேவண் ேகா க்குஇைசந்
அவ்விடத்திேலேய வசித்தி ந்தார். ஆதலால், இவர் அன் ெதாட் சீகாழி
அ ணாசலக்கவிராயெரனப் ேபர்ெபற்றனர்.
இவாிடத்ேத
மத்கம்பராமாயணங்கற் வல்லவராகிய சட்டநாத ரம்
ேகாதண்டராைமயர் ேவங்கிடராைமயர், என் ம் சங்கீதவித்வான்கள் ேவண்
ேகாளின்ப கீர்த்தனா பமாக ைஷ இராமாயணத்ைத ம், அேசா கிநாடகம்,
அ மார்பிள்ைளத்தமிழ், காழியந்தாததி, காழிக்கலம்பகம், காழிக்ேகாைவ, தியாேக
சர்வண்ணம், சம்பந்தசுவாமிகள் பிள்ைளத்தமிழ், த ய பிரபந்தங்கைள ம்
இயற்றினார்; பின்னர் சிதம்பரநாத னிவர் ேவண் ேகாளின்ப வடெமாழியினின்
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ெதன்ெமாழியில் சீகாழித்தல ராணத்ைத 31 , அத்தியாயமாக இயற்றி கு
ங்கசங்கம
சந்நிதியில் எ ந்த ளப்பண்ணி விதிப்ப ய ச்சித் நமஸ்காித் இ ந் ெகாண்
அங்குவந்தி க்கும் உபயபாஷாப் ேராக்த ைசவசித்தாந்த சாஸ்திாிகள்
தலாயிேனா ம் சிதம்பரநாத னிவ ம் ேகட் மகிழ வாசித் ப் ெபா ள்கூறி
அரங்ேகற்றினார்.
இவர் சா வாகனசகாப்தம் 1634 ல் அவதாித்
சிவெப மா ைடய தி வ ைய யைடந்தார்.

1701ல் சீகாழியில்,

சம்பந்ததீர்த்தசரணாயநம:
தி ச்சிற்றம்பலம்.
உள்ளடக்கம் - பாகம் 1 (அத்தியாயம் 1- 13)
1.
கட ள் வாழ்த்
31 (1-31)
2.
தி நாட் ச்சிறப்
60 (32-91)
3.
தி நகரச்சிறப்
90 (92-181)
4.
ராண வரலா
46 (182-227)
5.
1-ஆவ தலவிசிட்டவத்தியாயம் 48 (228-275)
6.
2-ஆவ , ேதாணி ரமானவத்தியாயம். 41 (276-316)
7.
3 -ஆவ . பிரம ரமானவத்தியாயம்.
50 (317-366)
8.
4-ஆவ . தி விழாவத்தியாயம்
81 (367-447)
9.
5-ஆவ . தவிேமாசனமானவத்தியாயம்.
45 (448-492)
10.
6-ஆவ .
காளி ரமானவத்தியாயம். 61 (492-553)
11.
7 -ஆவ . ெவங்கு வானவத்தியாயம். 39 (554-592)
12.
8-ஆவ . காகவிேமாசனமானவத்தியாயம்.
44 (593-636)
13.
9-ஆவ
க யானவத்தியாயம். 39 (637-675)
14.
10 - ஆவ . சிர ரமானவத்தியாயம்.
24 (676-699)
15.
11-ஆவ . கு த் ேராகவிேமாசனமானவத்தியாயம். 50 (700-749)
16.
12-ஆவ . சண்ைபயானவத்தியாயம்.
34 (750-783)
17.
13 - ஆவ , ெகாச்ைசயானவத்தியாயம். 30 (784 -821 )
----------
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உ
சிவமயம்.
தி ச்சிற்றம்பலம்.
சம்பந்தகுரேவநம:

சீகாழித்தல ராணம்.
விநாயகர் காப்
ெபான்னாாிதழிம மாைலப் னிதன்ம மமிைசேமவி
மின்னா ைமயா தற்பிைறயின்ேவணிப்பிைறையச்ேசர்த்திலகும்
பன்னாணிைறந்தமதியெமனப்பார்த் மகிழ்ந்
கமல ம்
ெதன்னார்காழியாண்டபிள்ைளெசந்தாமைரத்தாளிைனப்பணிவாம்.
ேவ .
நீண்டவடவைரமீ நிைறகுணத்ேதான்ெசால்ப வல்
ண்டதனிம ப்பாரப் ைனந்ெத திநிைனந்தெவலாம்
ஈண்டவ ம்பழவ யார்க்கின்ப டன்காழி
ஆண்டகணபதி ைணத்தாளம் யங்கள்வணங்குவாம்.
---------

1. கட ள் வாழ்த் .(1-31)
1
பிரேமசர்
1 * த்தேபெராளியா யிர்க்குயிராயகண் தமாய்நிைறவாய்நீங்காப்
ேபர் த்தகுணங்குறிகளிகந்தபழமைறக்ெகா ந்தாய்ப்ெப ைமசான்ற
பார் த்தபைரயிெனா கலந் கு வாதி ம்ைமப்ப வமாகிச்
சீர் த்தகாழிநகரமர்ந்தபிரேமசைனயாஞ்சிந்ைதெசய்வாம்.

1

2

தி நிைலநாயகி
ஒ நிைலேய லகைனத் ம்ெபா ணிைலேசர்ெவண்
நீ
ர்ந் ேவதம்
த நிைலயால்வளர்ந்ேதாங்கவிரங்கும மைறக்குகுழவிதன்பாலன்பால்
ெப நிைலேசர்ைலக்கண் ஞ்சிைலக்கண் மிரங்கியெவம்பிராட் யன்பந்
க நிைலதீர்த்த ள்காழித்தி நிைலநாயகி ைணத்தாள்க த் ள்ைவப்பாம் 2

3

ெபாியநாயகர்
அாியநாயகனாரணனாயகனணங்கரா
வாய்ந்த
காியநாயகன்காண நாயகன்க ணிய னிகாட்டத்
ெதாி நாயகன்ேறாணிேமேலாங்குயர்ெதய்வநாயகன்காழிப்
ெபாியநாயகன்ைகமணி
ரம்பிறங்குேசவ ேபாற்றி

4

ெபாியநாயகி
அக னாயகிமணிெயனச்சுடைர ய்த்ததற்க மைறக்காட் ன்
இக னாயகிலாண்டால்கிய த டத்தி ந்ெதா ேகா

3

6

5

6

7

8

9

பக னாயகியாதிையப்பைடத் நீள்பழமைறக்ெகா ந்தாய்
க னாயகிெபாியநாயகிமலர்ப்ெபான்ன த் ைணேபாற்றி

4

சட்ைடநாதர்
ங்கமாமணித் ணில்வந்திரணியன்ேறாள்வ தைனவாங்கும்
சிங்கேவற் ாியைரக்கைசத் லெகலாந்ேதர்ந்தளந்தவன்ேமனி
அங்கம்யா ேமார்கைதயதாய்க்ெகாண்டதளங்கியாப் ைனகாழிச்
சங்கவார்குைழச்சட்ைடநாயகன் ைணத்தாமைரச்சரண்ேபாற்றி

5

ஆபத் க்காத்த பிள்ைளயார்
த்தபிள்ைளயனத்தன் கழ்நிலாக்
ேகாத்தபிள்ைளமதியணிேகாமகன்
த்தபிள்ைளைய ன்னினராபத் க்
காத்தபிள்ைளையக்ைகெதா ேதத் வாம்

6

குமாரக்கட ள்
அலமைட ங்ெகா ஞ்சூரன்குலம யப் ள்ளினங்களமைரேவட்ட
பலமைடயப்ெப ம் மிபலமைடயக்க ம்பகட் ற்பட ங்கூற்றன்
வலமைட ங்கரம்வ ந்தாநலமைடயப்பிரமாதிவாேனார்தங்கள்
தலமைடயத்தன கரதலமைட ம்ேவெலறிந்ேதான்சரணம்ேபாற்றி

7

தி நந்திேதவர்
ஆதியிைடயீறில்லான ேளகண்ணாகநின்ேறானமலன்பாத
மீதி ைறஞ்சிடந கும்வாசவனான் கென ேயான்மிைடந்தேபா
ேபாதிர்விலகுதிெரனலாற்ற மலரம் யந் ளபம்ெபாதிந்தெதய்வத்
தீதின்மணம்பைடத்தமணிப்பிரம் ைடயதி நந்திதி த்தாள்ேபாற்றி

8

கைலமகள்
க மைழத்தண் ளிெபாழி ங்காலமதிெயாளி ெமாளிகா
த்தின்
ப மணிமாைல ம்பயவரத ம் த்தக ம்வடப்பளிங்குந்தாங்கி
குயிர்க்குந ந்தவள ளாியாலயத்தி ந்த
பிராட்
இ பத ங்கைடப்பி த்ேதெனப்பதம்வாராதபதெமனக்குமன்ேனா

9

10 தி
கு
வ
க
ம
11

ஞானசம்பந்தசுவாமிகள்
ேவறச்சமண கரழேலறவி
ேவ
டேலற டன் ர
ேவறெவண்ணீ ைமந்ெத
ேவ ங்கரத்தான்றன ேள

த்ததைனக்கூடற்ேகாமான்
மன ர மாற்றியன்னார்
த் ம்விாித் லைகக்கதியிேலற்றி
ங்க ணியர்ேகான்மலர்த்தாள்ேபாற்றி

தி நா க்கரசுசுவாமிகள்
விடற்காியெகா ம்பாசத்ெதாடர த்ைதம் லனாயேவழஞ்சீறி
அடற்காியன் ம்மத மமண ைடத் ன்மத மழிய றித்
தடக்கடைலக்கன்மிதைவயா ழக்கிச்சிவஞானதானம் சும்
கடக்களிெறன் லேகத்தவ நா க்கரசர்பதங்க திவாழ்வாய்

10

11

7

12

சுந்தர ர்த்திசுவாமிகள்
இ க்காதிமைறகாணாவிைணத்தாைளமற
யிட ந்தாைளத்
தி க்ேகள்வன்விழி ைனந்தெச ந்தாைளயரக்கன்
திாித்ததாைள
ஒ க்கா க்கி க்காலாய்ப்பரைவமைனயகந்ேத
மாெசய்ேதான்
ம ட்தாழாதலர்ந்த ைணமலர்த்தாைளயகத்தாழவணக்கஞ்ெசய்வாம்

12

13 மாணிக்கவாசகசுவாமிகள்
விலங்குமனத்தினர்க க்ைக
க்ைகயர்கார்மயிற்பீ விளங்குைகயர்
லம் ெமாழிக்கட்ட த் நிைறதி வாசகவ தப் ணாிேதக்கி
இலங்குமதித்தி க்குலத்தான்பிறப்ப த் மணிமன்றத்திைறதாள்ேசர்ந்ேதார்
அலங்குசிைனப்ெபாழில் ைடசூழ்வாத ர கள யகத் ள்ைவப்பாம்
13
14

15

16

17

18

சண்ேடசுரநாயனார்
எந்ைததாள்
வாாி விைனத்தாள க்கெவனா
ந்ைதயாரணம் கன்ற
க்குைறவான ெபாதிந்த
சிந்ைததானரன க்ேகெசறிவித் ச்சினந் வ ம்
தந்ைததாேளாாிரண் ந்த ந்தவன் டைலக்ெகாள்வாம்

14

அ பத்
வர்
அத்திமான்கைலமாைனந்த நிழன்மானயில்விழிக்கஞ்சனமைமத்த
த்திமாெனன்ேறக வைடயாளம்ெபாறித்தகந்தர ளெபம்மான்
சத்திமான்காழித்தடவைரெயம்மான்றன்ன நீழ ற்ேச ம்
த்திமான்றைனச்ேசேரார பத்
வர்தாண்
மிைசைவப்பாம்

15

பட் னத் ப்பிள்ைள.
றவாத ம்ைமவிைனத்ெதாடர்பாிந் ைமயல்விழிக்
குறவாயெபா ணீக்கி
வலன்பிற்க மலர்த்தார்க்
கிறவா ம்மணிமாைலயியற்றிய ள்வழிநின்
பிறழாதபட் னத் ப்பிள்ைளயிைணய ேபாற்றி.

16

அட்டைவரவர்.
ண்டமதி ைனந்தகல்விண்ேடாய்சிகரத்தினிதமர்ந்த
அண்டர்பிராங்கணத்தைலைமயசிதரங்கன்காபா
சண்ட
க்குேராதன்சங்கரன்பீடணன்சீர்
கண்ட
ன்மத்தனிவர்கழற்கமலம்பர
ேம.

17

காலவித்தரசர்
சு திவழி லகைனத் ந்தனிக்கவிைகநிழற்றி
ேதாணியர்க்கு
மி தி கழ்கயிைலவைரச்சிகர ங்ேகா ர ெமயில்வித மன்பால்
க திெயைனப்பலபணி ம் ாிந் பிறவாெநறிையக்காணிெகாண்ட
ப திகுலத்தவதாித்தகாலவித் மகிபதிதாள்பணிந் வாழ்ேவாம்.

18

8
19 குணதைலப்பா
ைடயார்
கைலப்பா
ர்ந்தாற்ேபாற்கண் ணர்ந் காழிநகர்
மைலப்பா வளெவன்னாமாணிதியாலைமத் விைன
அைலப்பா
ழலாேமயமலன யைடந்தகுண
தைலப்பா
ைடயாெரன்றைனயாள ைடயாேர.

19

20 பாிசாரத்ெதாண்டர்கள்.
தாயி மன் யிர்க்கினியசண்ைபன்நகர்க்காவலன்வாழ்
ேகாயின்மணி ன்றிெறா ங்குயின்ற ராலகற்
வாயினைரயீறாகவ வில்பாிசாரகணம்
ஆயினசீர்த்ெதாண்டர் ைணய ெயம
ைவப்ேபாம்.

20

21 வாழ்த் .
ெதண்ணீர்குதட் ம் யறிங்களின் ன் ெபய்க
எண்ணீரரசன்றி க்ேகான் ைறேயந்தியாள்க
பண்ணீரறநீ கநன்ெனறிபல்கெவங்ேகான்
ெவண்ணீெறாெடாைரந்ெத த்ேதாங்குகேமதினிக்ேக.

21

22

ல் ெசய்ததற்குக் காரணம்.
பண்ேடபழிச்சாைமயினாற்பவம்பற்றிேனமி
ண்ேடெயனவாழ்த்தி ேமற்பவ ற்றிேடமால்
வண்ேடய்ெபாழில்ேவ
ரத்தாைனயிம்மாண்பில்யாக்ைக
ெகாண்ேட திப்பாமிஃெதம் ைடக்ேகாளதன்ேற.

22

23 ேவ
நாதனால ணந்திபாற்ெறளிசனற்குமரன்
வாதராயணற்குைரப்பமற்றவன் கல்வழிேய
சூதேனார்ந்தைதைநமிசாரணியம்வாழ் கடீர்
மாதவர்க்ெகலாம்வழங்கிய ராண வாறில்

23

ைறத ம்ப
கத்
ன்ேகத்திரகாண்டத்
தைறத ந்தனியாதிபாகத்தி ங்காந்தத்
திைறத ம்பாிச்ேசத ன்றாவதனிடத் ம்
ெபாைறத ந்தி ப் க மான்மியமி
க ன்

24

24

25 இைனயகாைதயீண் யம்ப ம்வல்லேனாத ைம
ைனவனன் சால்சிதம்பரநாதமா னிவன்
வைன மாாியெமாழிவழிய ந்தமிழ்வைகயால்
எைனவிளம் ெகன்ேறாத மி
ணிந்தெனன்யான்
26 அைவயடக்கம்
விண்ணலங்ெகாள்காெரழி நீர்விாிதிைர
த்த
மண்ணலங்ெகாளமஞ்சமமாயினவல்ேலார்
எண்ணலங்ெகாள்ேபரைவ குந்தினியவாய்க்காழி

25

9

27

28

29

அண்ணலஞ்ெசவிக்காவனவளியேனன் ன்ெசால்

26

ேவ
ெபா மாேலற் க்ெகா
யர்த்த க ெப மான் கைழயளந்
ெதா நான்மைற ம்வரம்பறியா ழலேவ
ைரப்ெபெனனத்
த மாதரவால்விைனேய ஞ்சைமத்தவா வான்கிைளத்
வ நாண்மதிையவ ெகன் மகெவான்றைழத்தவாேறயால்

27

கு ைமயிைலேயென ைமயதன்குணமாரறிவாெரன ெமாழிச்
சி ைமயிேலேயன்
ைமெமாழித்திறெமவ்வா
லப்ப ங்கார்
உ ைமயிைழத்த
ட்பிழப்பா ைறயிங்கிலேய ரகன்
ப்
ெபா ைமநிலத் க்கதிர்த்திங்கட் த்ேதட்ெபா
ம்ெபா வின்ேற

28

ெபாற்காலகத்ைதம்ேபரமளிப்ெபாறிவாய்விளக்கிட்டாயிைழயார்
நற்கால்வ டமகிழ்வார் ன நாளி ளின்மின்மினியிட்
ெடாற்காவாி ற்குடம்ைப ட்ேபட் டேனமகி ங்குாீஇக்கணம்ேபால்
ெசாற்காவலர்ெசந்தமிழியன் ன்சிறிேயன் கலத் ணிந்ேதேன

29

30 சிறப் பாயிரம் -- சிதம்பரநாத னிவாியற்றிய
மாத்தவ ஞ்சிைலயாகமணிநா ம்பணியாகவான்காத்தின்பம்
த்தவ ந்தைகவா ஞ்சீகாழிமான்மியத்ைதப் லைமசான்ற
நாத்தவ ம்வியந்ததமிழ் ைனந்த ணாசலக்கவிஞனா மன்பர்
ஏத்தவ ங்கு
ங்கசங்கமசந்நிதியிலரங்ேகற்றினாேன
31

30

ெசவி ண ந்தமிழ்க்கடல்வாயநாமணிமந்தரநி வித்ெதளிசாலன்பின்
அவிெராளியமண்வடந்ெதாட்டான்றைமந்தெதால்ேகள்வியறிவாலீர்த் ப்
வி க மால ணாசலமதித் ச்சீகாழிப் ராணெமன் ம்
கவிய தந்தைனயளித்தான் லவெரலா ண் மனங்களிக்கமாேதா. 31

(கட ள் வாழ்த்
ற்றிற் .
ஆக தி வி த்தம். 31)
----------2. தி நாட் ச்சிறப் . (32- 91 )
32

33

ெபான்னீாிைமயப்ெபாலன்குவட் ற் விையயிைழத் க்க யி டீர்த்
தின்னீர் ளாிப்பண்ணவனீன்றி ள்வாய்ப்பாந்தண்
வளர்த்தி
ன்னீ
த்தநிலமகைள ைறயான்மணந்தெசம்பியர்வாழ்
ெசான்னீர்வளைமப த்ததமிழ்ச்ேசாணாட்டணியீண் ைரெசய்வாம்.
ேவ .
டங்கல்வாயகலேமந்தினா
ெவன
வான்
இடங்கலந் ெசன்றிமிழ்திைர கட் நீராழி
அடங்கேமய்ந் பாட்டளி ரலல் யங்கமலத்

1

10
தடங்கணா

க்ெகாண் மீண்டனசலதரங்கள்.

2

விைழ மார்க யிைறமகனீண் ெமய்யன்
தைழ மீ யர்ைசயமால்வைரத்தடங்குவட் ல்
குைழயினீண்டகட்குலமைனக்கிழத்திையக்கூ ம்
உைழயர்ேபான்ெமன ற்றனமைழக்குலெமா ங்ேக.

3

வகுத்தகார்மகண்மறிதிைரயா னண்மலர்த்தா
குத்தவார்குழல்விதிர்த்ெதன தறிவள் கிரான்
மிகுத் லாமயிர்க்காெறா
ளர்ந்ெதனவிாிந்
பகுத்தவால்வகிர்காட் னமின்ன ன்பரப்ேப.

4

அண்ணன்மால்வைரயலர் ைலக்கட் ைரயாைட
வண்ணமாகெவள்ள விேவய்ந் ளநிலமகைளக்
கண்ணழன்றி ட்களி ைகத்ைதங்கைணக்காைள
தண்ணலங்கைணெபய்வெதாத்தனமைழத்தாைர.

5

37 மண் லம்ப மணிதழீஇநித்திலம்வரன்றித்
திண் றற்காிம ப்ெபறிந்தகிற் ணிசிதறிக்
கண் ரண்டேவயடர்வைரவளெனலாங்கவர்ந்
ெகாண் ழிந்தனகறங்குநீர்க்ேகாைதெவள்ள வி.

6

38 அறெனலாமிைழத் லக ளன்ைனையயடல்ேசர்
விறல்ெக ங்குவட் மயேவந்தளித்ெதனவிண்கீண்
றநிவந்தமால்வைரத ெசவி ேபான்ெறா கிப்
றவேமய நளிர் னற் ண்ணியப்ெபான்னி.

7

34

35

36

குயின்ற ர ண்டகட்
ைட றங்ேகாப்
அயின்றமாக்களிற்காந்தள்ைகம்மறிப்பவாண்ெடா வி
எயின்குழாங்களாறைலத்ததாறைலத்தெதன்றிைரயப்
பயின்றபல்ெபா ண்ம த்தகன்பாைலவிட்ட ேவ.

8

40 அள்ளற் ம் னல்ெவளியபாெலாளியினாலரனாய்
உள்ளத்தாழி ள்ெவண்ெணய்வாய்ம த் மா
வாய்
வள்ளத்தாமைரெயா விராய்மலரய
வாய்
ெவள்ளத்தாழ் னல்வியன்பைணம தேமவியேத.

9

பாட்டகன்றிைரத்தைலமகன்குலமைனப்பன்னி
ேவட்டகம்ெபறம தமான்விாியிதழ்க்கமல
ட்டெமல் ைலத் ளியினீராஞ்சனேமந்திக்
காட்டெவண்மணற் ன்ைனயங்கானெலய்தியேத.

10

39

41

42

ரண்டடஞ்சிைனப் ன்ைன த்திைறத் ெமாய்த்தலர்ந்த
திரண்டகாெலனெநய்த ன்விழிகளாற்ெறாித் ப்

11
ரண்டெவண் ைரக்ைகெகா
ல் யப் ணாி
அரண்டனிற் குந்தக டம்ெபா ந்தைதயன்ேற.

11

43 ேவ .
அள்ளற்றண் னல்பாய்மதகாத்ெதா
ெகாள்ளப்பண் ழெவாத்திைரெகாள்ைகதான்
மள்ளமாக்களிரட் ம தநீள்
ெவள்ளநீர்ப்பைற ங்ெகா மாய்க்குேம.

12

44 நான ம்
குந்ந ஞ்சந்த ம்
தானவாரணக்ேகா ந்தைலசிறந்
னமின்மணி ம்ெபா
ய்த்தலால்
மானவாணிகமாக்க மா ேம.

13

45 அைண லாந்திைரயாற்றிெலலாம த்
ைணெயலாமலர்ச்ேசாைலெயலாமகன்
றிைணெயலாந ஞ்ேசயிதழ்க்காவியம்
பைணெயலாஞ்ெசன் பாய்ந்த ெவள்ளேம.

14

46 ஏ ைபம் யேல ங்கலங்கிய
ஆ தா ங்கலங்கிய ட் னல்
ஊ கங்ைக
ங்கு மன்னர்ெசால்
ேத நீாிற்ெறளிந்த தண் னல்.

15

47

அயர்விலாெவா ெயான்ெற த்தாயஃ
யி
ப் யிர்ெமய்ெயனேவாதல்ேபால்
இயல்குளங்கிடங்ேகாிதண்காெலனப்
பயி நாமம்பைடத்தனவாாிேய.

16

48 உ நேராைத ெமாள்விசிவார்கிைண
ெதழிநேராைத மிந்திரெதய்வதம்
ெதா நேராைத ந் நைறவாய்ம த்
ெத நேராைத ேமழ்களேலாைதேய.

17

49 கயத் வாய்ப்பகேடாச்சியகாைளயர்
நயத்தேவர்ெசலநல்குமிைசத்தமிழ்
பயக்குேமகக்குழாத்திைடப்பண்ணைமத்
தியக்கர்பா மிைசய ெதாக்குேம.

18

50 இலங்குமள்ளர்பிைறயி ம்பின்னிழல்
மலங்குெகால்ெலனமாதரலமரக்
கலங்கிேநாக்கினர்கண்ணிழல்ேசெலன
விலங்குகாைளயர் ழ்ந் நகுபேவ.

19

12
51 ஏய்க்கும்பன்ெமாழியீட்டத்ைதப்ேபர் த
லாய்ப்பபகுத்தைவயாக்குநர்ேபால்வயல்
வாய்க்குழீஇயபன்னா கள்வாங்கினர்
ேபாய்க்க ம் லத் ன் வர்ெபாற்பேவ.

20

52 ெப மைனக்கண்வளர்ந்ேதார்ெப ந்தைக
உ மைனக்கணின்ேறாங்கியமாதாின்
ம
லத்திைடமன்னியநாெறலாம்
சி பசுங்கிளிேபானிறஞ்ெசய்தேவ.

21

ேகா நாட்ட ங்ெகாம்ைமவதன ம்
ஏ மாதைரயிண்ைட நீல ம்
ேபா காட் னெவன்னப் லம் நீர்
ேவ வாய்க்கைள சிெயறிபேவ.

22

உள் காமெமனக்க
ற் லா
எள்
டெலனெநறித்தன்னலார்
கள்ளநீத்தகலவியிற்ைபங்கதிர்
ெகாள்ளமல்கியந்நாணிற்குனிந்தேவ.

23

ெபா ம ப்பைடப்பிஞ்ஞகன் ங்கழற்
கு குசிந்ைதயிேனாங்கிவைளந்தைவ
ெப குெதாண்டர்திறத்தவன்ேபர ட்
விைளந்ெதனச்ெசந்ெநல்விைளந்தேவ.

24

எழினல்லாாியலாய்ந்தினகல்வியின்
ஒ குமின்சுைவயிற்பயேனாங்கு
ெக தடம்பைணவாய்க்கிளர்ெசந்ெந ன்
கு வைனத் ங்குயங்ெகா ெகாய்வரால்.

25

53

54

55

56

57 அாி ெநல்லாிசு ்ைமயிட்டாரழல
எாிவிழிப்பகட்ேடற்றின்மிதித் ைவ
பாியநீத்தெநற்பற்பலகுன்ெறன
உாிய மி வப்பக்குவிப்பரால்.

26

வ வகன் ம ாித் ெமன்ெபா ள்
த விநின்றெசாற்சால்கவியீட்டம்ேபால்
அழிவிலாெநற்குைவையயலங்ெகாளி
ெபாழி மாடத்திற்ேபாந் ெதாகுப்பரால்.

27

59 தவர்க்கும்வானப்பிரத்தர்க்குந்தன்னிைல
யவர்க்கும்வன்னியர்க்கும்ம
ட்டலால்
எவர்க்குமின்பந்தனித்தனிேயத ம்
சுவர்க்கெமன்ப ெதான்மைனமாைலேய.

28

58

13

60 ேவ .
தளர்வ மன்னஞ்ெசந்நீர்தைனத்தரத்தந்த ன்ெகாண்
ளகியெபாறியாலாவியிைசயெவவ் லகு ண்டாய்
அளவ மின்பந் ய்க்குமளப்ப ங்கட ளாட்சி
வளவநா தற்குேநராய்வந்தநாெடந்தநாேட.
61

62

63

29

ட் வவ ைமேநாேய
க்குவகைழேயயாண் ம்
தட் வவயேலார் ேலதாழ்வனநைறையம்பாேல
ெவட் வவிைனக்கண்வாேளெம வசிற்றிைடேயமாதர்
கட் வகணவர்திண்ேடாள்க யனெந யைபங்கர்.

30

ேவர்த்தெவங்களி மாயேவ ெசய்சா ெயல்லாம்
வார்த்தகாெரழி ெபய் வளர்ப்பெதன்ெவ க்ைகேயா ம்
ஆர்த்தநான்மைறவல்லாளரங்ைகயில் ழ்ந்
ன்பம்
தீர்த்தநீேரா ம்ெபான்னித்தீர்த்தநீர்வளர்க்குமாேதா.

31

மைடெயலா
திைடெயலா
பைடெயலா
அைடெயலா

32

த்தஞ்ெசம்ெபான்வரம்ெபலா த்தம் கத்
த்தஞ்ெசந்ெந டெமலா த்தம்வில்ேவள்
த்தஞ்சூல்ெவண்பணிலங்க யிர்த்தகால்வாய்
த்தேமாைடயகெமலாம்வனச த்தம்.

64 பரம்ெபலாநா ேச பாெலலாநாைரேதைர
கரம்ெபலாேமாங்குேகாங்குகயெமலாங்கஞ்சமஞ்சம்
வரம்ெபலாம்வாைழதாைழவயெலலாங்கன்னல்ெசந்ெநல்
குரம்ெபலாநாகம் கங்குைறெயலாஞ்சாைலேசாைல.

33

உள்ளவாங்குழக்கன் ன்னிெயா குபா வட்டவாயால்
பள்ளவான்ெசந்ெநன்ேமய்ந் பசுங்கதிர்ப்பா ம்பில்க
ெவள்ளநீர்திாிந் தீம்பால்ெவள்ளைலயாழிெயன்னப்
ள்ளவாங்கைவக்கான்ேமதி யெலனத்திாி ம்பண்ைண.

34

65

66 பாசிைலக்கமலப்பள்ளிபண்ணளிகு றச்ெசந்ெநல்
சிளங்கவாி ங்கெமன்பசுந்தவைளபாணி
ேபசிடெவ ெகாள்வாைளெப நடங்கவினக்கண்
காசினிேவந்தெரன்னக்களியனங்களிக்குேமாைட.
67

68

நிைரயிதழ்க்கதவஞ்சாயநிைறம ப்பி ற் ம்ெவண்டா
மைரமலர்மலர்ந் வாவிவயின்வபினி ந்தேதாற்றம்
குைர னற்ெபான்னிைவப்பிற்குளிர் னலா க்ெகாண்ட
ைரம க்க
ந்திங்கட் ரணக்கட ள்ேபா ம்.
பிாி ேநாயகலக்ேகள்வர்ெப மணித்தடந்ேதர்மீட்சி
உாியதங்கற்பினல்லார்க்குணர்த்
பாணேரேபால்

35

36

14
விாிகதிர்மணித்ேதர்ேதான்றெமல் தழ்ெபா
ஞ்ெசய்ய
வாிமலர்க்கமலந்ேதா ம்வண் பாண்மிழற் ம்ெபாய்ைக.

37

69 ேதாடலர்சிைன ட்டாைழத்
மலர்த் ைறவாய்நீர்க்கண்
ஆடல்ெசய்நிழைலயாவிப்ெபைடெயனவயிர்த் ேநாக்க
நீடல்ெசய்கயல்கேளா நிழ ங்காைம ன்னி
ஊட னாளித்ெதன்னா
குமால்க ங்கால்ெவண் ள்.

38

70 வாியிைலப்பலவின் ழ்ந்தமாண்சுைளவவ்விக்காலால்
அாிமலர் னங்ெகாய்தாறிட்டைள குமலவன்காட் ம்
ெப வ த்ெதவ்வராண்டேபெரயி
த்தெகாற்றத்
தி விைனத்த ந் ெசல் மிைறமகன்பைடஞர்ெசய்ைக.

39

71 ெந யதன்னிைலயினல்குெநறிபிறழ்ந்தி
ம்வான்ெசய்
கு ைமயார்தம ெசய்ைககுைறபேவாகுடக்காய்த்ெதங்கின்
ஒ கனி ட்பலாைவக்கதலைய ைலயேமாதித்
த ெதா ெம க்கள்ெசய் ந்தன்னிைலதிாிந்தேபா ம்.

40

72 ெவள்ெளயிற் ழாேவேமதிெயா த்தைலவிலக்குமாைல
உள் குகதிர்கான் த்தங்க ெவனக்ெகா ேபா ற்ற
ெதள்ெளாளிப்பசியசூட் த்ேதால சிறகரன்னம்
ள்ளைரக்கமலச்ேசக்ைக கட்டைடகிடக்குமன்ேற.

41

73 உைடதிைரக்கு ைஞேதா
சிைறவிாித் மீக்கண்
அைடகயல்ேவட் ப்பல்காலாழ்ந்ெத சிரல்கள் காட் ம்
இைடயிைடத வேவண் யிழிந்ெத ந் ம்பேரறிக்
ெகாைடகுறித் ழ ம்ேவழக்கூத்தியராடற்றன்ைம.

42

74 கு ச்சுடாிதழ்வண்டாடக்ெகால்லழனிகர்த்தவிண்ைட
ெந க்கிைட கிழ்த் நீலநிற்பனப வக்ெகால்லன்
இ ப்ெபனவங்நகனா ெமய்கரவாளிபண்ைட
உ த்
சகற்றிநீட் ெயாண்கைணயைமத்தல்ேபா ம்.

43

75 ெமாய்ம்மலர்கு ைஞேதா
ளாியங்ெகா ைனயன்னார்
ெகாைமெவம் ைலயிற்ேறாய்ந்தகுங்குமந நீர்பாய்ந்
ெவம்ைமசால்சுற பண்ைடவிாி லான்மாறலாேல
தம்மின்ேவெறன்னைவ ற்றிாிவனசலதிப்பன்மீன்.

44

76 தைழத ெநல் ன்சும்ைமசாரெலன்ெறண்ணியாண்ேட
பிைழவழியிழியேவர்க்கட்ெப விறன்மள்ளர் ட்
உைழெதா
ங்காலஞ்சிெயால்கிமீண்ெடா சார் ங்கும்
மைழெயனம தநீழல்ைவகுவேமதிேய .

45

77 கரப்ப ெசய்யார்நல்குங்கடைமயார்கரத்தக்கா

ம்

15
இரப்ப
ண்ேடார்யாண் ெமய் பவன்ேறேமாட் ப்
பரப்பைணயன்றிேவாிற்ப பழம்ெவ த்தவாய் க்
கரற் வஞிமி ந்ேத மள்ளிைலப்பல ேதா ம்.

46

78 ைபந் ழாய்ெமள மள்ளன்சுராசுரப்பக
ட்
மந்தரவலத் ப்பாந்தள்வடங்ெகாளியாழிப்பண்ைண
ந் ற யன் தாவாெமாய் யிெரைவ
ண்ணச்
சந்ததம
நல் ண்ட வனம தைவப் .

47

79 காசறநிவந்தெதங்கின்காெவலாங்ககனந்ேதாயப்
பாெசாளிப்பசுங்காெயண்ணில்பாித்தனகண்ணனீந்த
ேதச ெதா நாெளன் தினந்ெதா
ம்ப ண்ண
வாசநீர தம்ெபய் ைவத்ததண்குடங்கள்ேபா ம்.

48

80 அள்ளிைலப்பல ம்யாத்த
க்கலமைனயெசங்காய்
ெவள்ளகன்சிைனெசய்யா மாெவா மிைடந் நீழல்
ெகாள்ளவாறியங்குஞ்ேசாைலகுைறவிலாநிைறைமத்ேத ம்
ஒள்ெளாளிப்பாிதிப் த்ேத
சுடர்க்குைறெயான் ண்ேட.

49

81

னித ம் னிதநல்கும்ெபான்னி மன் ம் ட்ைட
நனித பதி
ள்ளநாடேராவிதைனநண்ணார்
கனிதரப்ெபற் ந்தீயகாய்க்கவா
தல்ேபாலாம்
மனிதேராரறத்ைதேவண் மற்ெறா நாட்ைடச்ேசறல்.

50

82 கிணெறலாம் னிதமந்தாகினிமலர்த்தடங்கெளல்லாம்
ணர்ெசய்மானதப்ேபாேராைட
மைமந்த வாெனல்லாம்
குணம சுரபிைவத்தகுரெமலாந்தீர்த்தந் ய
மணெலலாமி ங்கெமன்றால்வ த்தலாந்தைகைமத்தன்றால்.

51

83 ஆன்றநீர்ஞாலமீன்றதகன் ன்ற்ெபான்னிெபான்னி
ஈன்ற தி ைவயன்னதிய ைசநாடகங்கள்
ன்ைற மீன்றதன்ன
க்குைற ன்றவாய
தீன்ற
ட்ைடெயல்லாமீன்ற வளன்ெசங்ேகால்.

52

84 ஆயிரங்கைலயிெலான்ேறயக டத்தளிகேடா ம்
ேமயின ைசேவட் மீண் யர்கனகமன்றக்
ேகாயிலா ைடயான்ேமனிகுலவலா லகில்யாண் ம்
ேபாயி
த்திநல்கும் ண்ணியநா ந்நாேட.

53

85 மாவலானாதிவிண்ேணார்வந்த பரவிவாயிற்
காவலான்கைடக்கேணாக்கங்கண்ணியகயிைலெயம்மான்
பாவலான்வி ப்பக்கங்குல்ப த்தபானாளிலந்ேதா
ஏவலானாகப்ெபற்றெதத்தி நா மன்ேனா.

54

16
86 ஒ
தி
அ
ஒ

மைறக்கிழவன்றன்ைன லகுண்டானிலகுநாபித்
மலாீன்றதன்ேறெதய்வ றிவ மார்பின்
மைறக்கிழவெரண்ணிலவைரயிப்ெபான்னிநாடாம்
மலாீன்றெதன்றாெலாக்குேமாவைனயா ந்தி.

55

87 ைபயழற்பகுவாய்ப்பாந்தட்படைலயா லகெமன்ேகா
ெநய்ெயாளிர்பவளக்ெகாண்டனீ லெகன்ேகாேவாெரண்
கய்யரசுலகெமன்ேகாகாவிாிநாட்ைடயீெதன்
ைறயமற் ைரத்தேறற்ேறனறிஞர்தமதியின்ேமற்ேற.

56

88 கூற்றவேளா மிந்நாட்டணிவளங்குறித்ேதாெபான்னி
ஆற் நீர்வி ப்ேபாேவைனய யர்பத்திைமயினாேலா
நாற்றியெலன்னநாதன்றளிெதா நண்ணலாேல
ேசற்றியல்கம்பமானெதன் ளஞ்ெசன்னிநாட் ல்.

57

தமிழ் னிெதன்னாட்ெடன்னத்தக்கெதன்னவைனயீன்ற
கமழ்மலர் னிவன் ைசக்கட ண்மா னிவன்காதில்
அமிழ்
கு ைலேயாதிய ண் னிமகவாய்த்ேதான்றித்
தமிழ்வளம்பைடத்தாலீேததண்டமிழ்நா மாேதா.

58

90 தீர்த்தேகா கள்ேபாயா ஞ்ெச ந்திைரக்கங்ைகதன்ேமல்
கூர்த்தவல்விைனகடீரக்குைரதிைரப்ெபான்னிைவப்பில்
ேவர்த்தெவள்ளாிேமல்ேவந்தன்ேமவியவாண் ற்கும்பம்
பார்த் வந்தா நாட்ைடப்பகர்வெதன்பார்க்கப்பல்கால்.

59

91 ஏமமாதவத்ேதார் த்திக்ேகணியாய்ேவணிவாய்ந்த
ேசாமனார்க்கி க்ைகயாகுஞ்ேசாழநாெட மாண் ண்ட
வாமநல்லாரமாகிவயங்கிைசத மீரா
நாமநீர்வளஞ்சூழ்காழிநகர்வளம்பகர ற்றாம்.

60

89

(தி நாட் ச்சிறப்
-------------

ற்றிற் . ஆக தி வி த்தம் 91)
3. தி நகரச்சிறப் . (92-181 )

92

அக டக்ெகா யணிெக ேமனியம் விேய
காில்பல்வளமல்கியெபான்னிநடைனயாள்
கமலர்ச்ெச ங்கமலேமயம்மலர் கத்தின்
நைக லாமணித்திலகேமகாழிமாநகரம்.

93 தானெமண்ணில ழன்ற ட்குரவைனச்சாாின்
ஆன த்தி ெடய் மீத மைறவழக்ேக
ேமான
மவ் ெடளிேத றெமாழி ம்
ஞானேதசிகனி க்ைக ங்காழிமாநகரம்.

1

2

17

94

95

சுற் ேமாாி ேகா ம்வந்தைனெசயத்ெதாைலயா
ற் ம்வல்விைனயி ள்ெகட
க்குைறய யார்
ெபற்றநீற்ெறாளிெவண்ணிலாவயங்கிடப்பிறந்த
நற்றமிழ்க்கதிாிைமப்ப காழிமாநகரம்.

3

தைரப்
திைரப்
நிைரப்
கைரப்

4

றத்திைனமைறப்பனெகா நிைரத்தண்ணீர்
றத்திைனமைறப்பெவள்வைளக்குலஞ்ெசந்ெநல்
றத்தினிற்க ங்கைளகட்டலானீண்ட
றத்திைனமைறப்பனவள்ளிதழ்க்கமலம்.

96 கா ம்ெவங்கதக்களி கால்யாத்திடக்கரத்தால்
மாயி ந்ெதாடர்ெகா த்ெதனமள்ளர்ைகெயறிந்த
ேசயி ங்குவைள ங்கமல ங்ெகா சிைலேவள்
பாயெநாந்தன ழத்தியர்விழிவைலப்ப வார்.

5

97 மைட ஞ்ெசம் னல்வளாக மண்
குைடக்கும்
பைட ெமன்கிளிநிறத் ெநட் ைலவைளபசுெநற்
கிைட
ட் நீர்வாலாிக்கற்ைறகள்கிைளத்த
ெதாைட மன்றிெவள்ளிைடெபறாவகல்வயற்சூழல்.

6

98 உள்ளடங்கிநல்
க்ெகாளீஇ ரத்தி மாந்தாங்
கள்ளிடங்குைழந்தவாப்ெப ந்தன்னிைலபிறழ்ந்
கள்ளேநாக்கியெர ப வந்ெதா ங்காட் ம்
எள்ளறீர் ைலநிகர்த்தனகதிர்த்தெநல்லீட்டம்.

7

99 க விேபாழ்த
ைழேபாங்கள்வைனக்காணா
ஒ வனீர்த்திடெவா த்த ன்மகளிரார்த்ெதன்னத்
தி கைளப் குந்ேதைரையநீரராப்பற்ற
ெவ வியார்த்த னார்த்தனவிாிசிைறயன்னம்.

8

100 வா
பா
சா
ேவ

9

தா ைளெயா
றம்வளர்ெச ெவா சார்
ெநல்ெலா சாெரா சாராிப்பறம்
ேவைலேயார்சாாிைவதைலமயக்குறலால்
யாயிரம்விைள ெளன்ப மிதன்ேமற்ேற.

101 குண்டலாதிபனி பணிதைலக்ெகா கு றி
மண்டலத் நீ மிழ்க ம் யெலனவயவர்
திண்டடக்ைகயா
கைழ ண் வாய்சிைலப்ப
எண்ட ஞ்சுைவமைழெபய்வதாைலெயந்திரங்கள்.
102 கு த்ததாழ்சிைனவ க்ைக ங்ேகாழைரயரம்ைப
ெபா த்தைபங்கனியீட்ட ம்ெபாாியைரத்ேதமா
இ த்தெமன்கனிப்ெப க்குநல்ெல க்களாயீண் க்

10

18
க த்தேசதகத்ெத வனநாற்றிளங்கானம்.

11

103 எ ந் லாங்கதிர்ப் ரவி க்கயர் யிர்த்ேதகச்
ெச ந்தணீழைலச்ெசய்வேதாவியப்பமஞ்சிைறத்ேதன்
வி ந்தநாண்மலர்ப்ெபா ம்பாின்ேகா கள்விைசத் க்
ெகா ந் ேதய்த்த ற்களங்க ற்றி
யற்கூ .

12

104 வளர்ந்தநாண்மலர்ப்ெபா ம்பாிற்ேசெயாளிவாய்ந்த
இளந்தளிர்க்குழாெமாிக்குழாங்ெகால்ெலனவிரங்கிக்
கிளர்ந் கூவியயாழிைசமிடற்றேகாகிலத்ைதத்
தளர்ந்தேநாய்ெகடத்ைதவ ந்தவழ்நைடத்ைதன்றல்.

13

ங்குெதண் ைச க கீண்ெட கதிர்ேவந்ைத
ஈங்கி ட்பைக ைடத்தைனவ திெயன்ெறதிேர
ங்குடத்தினீேரந்தினேபான்
ப் ைடக்காய்
தாங்கிநிற்பனெநட் ைலவிாிதைலத்தாைழ.

14

106 கூடல்ைவைகேயார்க ணிய னிவரன்குணத்ைதப்
பாடல்ெகாண்டறி
த்தியெதன் தண்பனிநீர்
ஆடல்ெசய் ேளார்க்கவன ட்குணத்ைதயக்கணத்ேத
கூடல்ெசய்நதிக்க மலமந்நகர்க்கு ைஞ.

15

107 கல்ெலனார்ப்பினாற்க னமான்றிைரயினாற்கனகச்
சில் யந்தடந்ேதர்ப்ெப ங்கலத்தினாற்சி கண்
வல்விலங்ெக ஞ்சுறவினான்மணியினாற்பசித்ேதார்
ெசல்லறீர்த்தலா தவாாிதியனெத க்கள்.

16

108 பாழிசா
ங்ெகா நிைரபாிதிவானவன்ெபான்
ஆழிதட்பனேம டத்தன்னலார் லப்பால்
ழி ங்கலன்மிைடந் ேதர்ேவத்திளங்குமரர்
ஆழிதட்பனகீழிடத்தகன்மணி தி.

17

109 ேவனில்ேவளனார்
மணி ைறத்ததயன்மிதித்த
கானிலாெமாழியார யலத்தகங்கைரயப்
பானிலாமதிக்ெகதி மிழ்ந ம் னல்பரப் ம்
வானிலா மிழ்சந்திரகாந்தநீண்மாடம்.

18

110 ெசறித்தமாமணியிைழத்தெதற்றிகட ஞ்ெசங்ேகழ்
எறித்தெமன்சுடர்க்கற்ைறயந்தளிர்கைளெயட் க்
கறித்தைபங்குளககறறிவன்ெறாடரறக்க த்தால்
ெநறித் நாநிமிர்த்தயில்வனெநட்ைடெயாட்டகங்கள்.

19

105

111 ேநர்ச்சி ண்ம ங்கலம்வரநிைரவைளகறங்கக்
கார்ச்சிகண் ேபான்மாதராடரங்க ங்கைல ல்

19
ேதர்ச்சிவல்லவரறிவினாற்ெசம்ெபா
ணிந்த
ேசார்ச்சிவல்லவர்கழக ம்பதம ெதாைடகள்.

20

112 நலத்தேமலவர்நன்னரன்ெபா தைமநட்டார்
கலக்கமில்குணமாவெரன்ப மிவண்கண்ேடம்
இலக்குெவண்பளிக்குபாிைகயயனின்றெவைவ ம்
லப்ப த்திநின்ேறாங்கின ய ரம்ெபா த்ேத.

21

113 நீட் ைகெயா ம
கர் கத்ெதா ெநறிெவண்
ேகாட் வாரணப்ேபார் ாியமைலயிற்குைரத்ேத
தீட் காலவாய்நிணம்ெபாதியலகவாய்ச்சிைலக்கும்
சூட் வாரணப்ேபார் ாியிைளயவர் ழனி.

22

114 கற்ைறெவண் ைரகலந்திடத்ேதாணியிற்கலந்த
ெவற்றிவானவன்ெபாற்ெறா க்கின்ன ள்விளக்கும்
ெகாற்றவன்றனாதி க்ைகையப்ெபான்ென ங்குன்றம்
ற்றல்ேபான்றன
மணிக்ெகா
டங்ெகயில்கள்.

23

115 ஈறிலாைமயால்விதி கங்காட்டலாெலவர்க்கும்
கூெறாணாைமயாற்பலவணங்குவலாற் லேவார்
ஆ மஞ்சுநன்மதிெயா
த்தலாலளவால்
ேத நான்மைறநிகர்த்தனெசயிாில்ெபான்ெனயில்கள்.

24

116 கலவியா குத்த த்த ங்கணவர்பால த்த
லவியாெலறியிைழக ம்ெபான்னணிம கில்
குல ேவற்கணார்வண்ட ல்விண் டக்குயின்ற
கல மல்ல குப்ைபெயன்
ெபா ள்காணா.

25

117 ஆளியன்னவரகலேமலாைலவில்லநங்கன்
வாளிபாய்ந்த ண்ணழல்ெகடமணிவடம் ைனந்த
ேகளியா றவ த்தி ங்கிஞ்சுகச்ெசவ்வாய்க்
ேகா லாம ந் ட்
ந்தணிப்பர்ெகாம்பைனயார்.

26

118 வசனெமன்கிளிவாயிதழ்ெகாவ்ைவெவண்மடங்கல்
அைசம ங்குலகண்ணானைவமான் கமதியம்
இைச ெமல்ல நளினமாய்ப்பைகத்தெமல் யலார்
பைச மன்பர்தாரளிெயா ம்பைகப்பர்தம்பதத்தால்.

27

119 ேவ .
ெநட் ைலயயிற்கணல்லார்நிலாமணி ன்றிேலறி
மட் ன்ேமனிைலக்கண்ணாடவாங்கியெபான்னம்பந்
ட் ையந்த விெனாண்ேகழ்ெமாய்ம்மல குப்பமாரன்
ட் ல்வாய்மலர்கேளா ம் மைழெபாழி ம் தி.

28

20
120 ேசைலெவன்றடர்த் நீண்டசில்லாித்தடங்கண்மாதர்
ேவைலெவள்ளாரம்ேவய்ந்தெவம் ைலம ைகமாந்தர்
ஆைலவில்லநங்கன்வாளியஞ்சினரைணந் நிற்ப
மாைலெவள்ள வி ங்குமைலயரண்க க்குமன்ேற.

29

121 அன்னெமன்னைடயார்ெசம்மாந்தணிந்தெவம் ைலயிற்சாந்தம்
ெபான்னிலத்திைறத் ைமந்தர் ரவிமான்குரத்தாெலற் ண்
ெடந்நிலவைரப் ஞ்சூழ்ேபாெயண் ைசபாிக்கும்யாைன
மன்ென ங்கரடத்தாழ்ந்தவண் ன யிர்க்குமாேதா.

30

122 அதிெரா க னமான்ேறரார்ப்ெபா ய ங்ைகயாைன
திெரா கறங்குவள்வார் ரெசா யரசர்ேகாயிற்
சதிெரா யைனத் மிண் த்தைரெசவிெடறிவெதான்ேறா
ெபாதிெரறிந்தி மாலந்தண் யல்ப ககனகூடம்.

31

123 நைடயறிகின்றேதர்ச்சித் ைணவைரநயவா ள்ளக்
கைடயைரநயந்தேவந்ைதக்க த்தனகாகப்பந்தர்
அைட றக்கவிப்பப்பாகனங்குசநிமிரவம்ெபாற்
ைடமணிக்கவ்ைவேபார்ப்பப் ைனம கியங்கும்யாைன.

32

124 நாகிளஞ்சு ம்பர்பாடக்குவைள
பாகவள்ைள ஞ்ேசதாம்பலலாி
ேசக
ைக ங்காட் ச்சிைறப்
கெமன் ளாிைவகும் யெறா

33

ங்குமி நான்ற
ம்பனிெவண் ல்ைலச்
னற்பழனத்தன்றிப்
கு மிமாடம்.

125 மறங்கிளர்ேவற்கணா ைமந்த மாடத் ம்பர்
உறங்குழி றங்காவிற்ைக
வி யாைனமீக்ெகாண்
றங்கிெவண்ேகால்ெகாண்ெடற்றியின்பறாக்காமப்ைபங்கூழ்
திறம்ெபறவளர்ப்பிப்பான்ேபாற்றிங்களங்கதிர்பாய்ந்தன்ேற.

34

126 தண்ணளி ல்களாகத்தாழ்ெமாழியலர்கள்ேசர்த்திக்
கண்ணளியாைசமாைலைக ைனந்திைளஞர்சூட்டப்
ெபண்ணலங்கனியநின்றார்ெப வைளக்ைகயாற்கட்
விண்ண
வர்ப்பச்ெசவ்வாய்வி ந்த
ட் வார்கள்.

35

127 கன்ன ன் ைக மட் ற்காரகிற் ைக நல்லார்
பின்ன ன் ைக மல்கிப்பக
ள்பிறக்கவில்ேவள்
அன்னிைலவாளிெயய்தல ைமேயயவிேவட்டன்ேறா
இன்னெவன் ணரார்விண்ேணார்ேநாக்கின்றாாிைமப்பிலாராய்.

36

128 ப
சு
கு
க

37

திவாய்பற்றலாணிபண்வழிதி த்திச்ெசவ்வாய்ச்
தியாழ்நரம்ேபாெடான்றத் க்கிெமல்விரனடாத்திக்
திேவலைனயகண்ணார்பாடலற்குமரரன்னார்
தி ள் ைடவெதான்ேறாகவின்ற ண்டளிர்க்குெமன்றால்.

21

129 குளங்கிளர்சுைதயின்மாணக்ேகாட் யகிளி மாதர்
மணங்கிளர்கரத் த்தீஞ்ெசான்மழைலவாய்க்கிளி ஞ்ேசாதிக்
கணங்கிளர்பளிக்குத ணிற்காண்பனகல்விசான்ற
ணங்கியேகள்வியார் ன் ண்ணறிவில்லார்ேபா ம்.
130

ட்பிணியளகக்காட் ற் ணர் ைலக்களிற்றின்ெமன்ெசால்
பட்பிணிவைலயினம்ெபாற்பகட்ெடழிலல்குற்ேறாின்
நட்பினிற்ப த்திப்ேபார்ெசய்தாடவர்நனைவப்ேபாழ்ந்த
கட்பைடக்கணிைகமாதர்கற்பகப்ெபாலன்ெகாம்பன்னார்.

38

39

131 வான்ப மயிலஞ்சாயன்மணிநைக
வல்ேகாட் த்
ேதன்ப கிளவிதன்னாற்சிைலத் மீதலத் நின்
கூன்ப
வத் ண் ற்கூர்விழி ள்ளிலாைச
உடன்ப த்திைளஞ ள்ளமீன்ப த் ற்றங்ெகாள்வர்.

40

132 ெபான்னலர்காமவல்
றந்தரப்பாணிெயாற்றிக்
கன்னன்ெமன்றைனயெசால்லார்காமகீதங்கள்பா த்
ெதன்னிளங்காைளயன்னார்சிந்ைதையப்பாிசில்வாங்கிப்
பன்னிலவைரப் ம்ெபட்பப்பட் ைமவிைளப்பர்மாேதா.

41

133 எ ந்தளந்ெத த்தபாடெல வைகநரம்பினல்யாழ்
ஒ ங்குறமாதர்பாட ணர்ந்தேதாவியெமான்ேறேயா
அ ங்கவர்வாிந்த ள்ளத்தரவர்ேவட் ரங்கப்ைபம் ற்
ெகா ந்ைத ந்தின்னாதன்ேறாேகாவிளம்பசைலக்கன் .

42

134 த ம ந்த மந்தாங்குந்தான ந்தானேமாங்கும்
க ம ங்க மங்காக்குங்க ைண ங்க ைணதீரா
வ ம ம்பலன்களாகைவக ம்ப த்தெதய்வத்
மேமயைனயாாின்னெதான்னகர்ேமழிச்ெசல்வர்.

43

135 ஆ யற்பாைவேபாலவகன் ழியகலாெதன்
நீ யசீர்த்திப்பாைவநிலவியெசஞ்ெசான்மாைல
பா யப வன்மாக்கள்ப வர ழந் பன்னாள்
வா யவ ைமேநாையவ ைமயாய்ச்ெசய்யவல்லார்.

44

136 பிச்சிநாண்மலர்ெசய்ேவணிப்பிஞ்ஞகன யார்க்காணின்
உச்சிநீரவ ற்பாய்ந்தாங்கு வலன்ேபா ந்தாழா
எச்சமில தந்ெதண்ணீர்க்கிணற்றிைடெயழப்ெபற்றார்ேபால்
இச்ைசேயார்ந்தளிமிக்கூறிக்குறித்தவாறிைழத்தல்ெசய்வார்.

45

137

மதிசிதறியன்ன ளிதயிர்ெவ கின்கண்ேபால்
எ த ங்குய்யறாதவின்
க ைணவாசம்
ஒ கு க்கனிெநய்வாாி ட் யா ைடயானன்பர்

22
ெக மனமகிழ்ச்சி
138

மைலத
அைலத
தைலத
நிைலத

ங்கக்கிழைம ண்ேடவல்ெசய்வார்.

வன நீண்டமைலெயனச்சுழ மாழி
வன ந் ெவள்ளைல ரள்க ழிக்கானத்
வன ஞ்சூழ்தண்டைலபலகிைளத்தேவ
வன
ண் நிவந்தபீ ைகமாடங்கள்.

139 பதித்தெவண்பளிக்குேவதிப்பவளக்கானி விப்ைபங்ேகழ்
கதிர்த்தல்கல்விடங்க ட் க்கண்ணகல்விண்ணாேடய்ப்ப
மதித் ணியைனயெவாள்வாள்வயிர ந் கி ம்ெபான் ம்
ெகாதித்ெதாிகல
த் ங்குவிந்தனபயின்ற கூடம்.
140

நனந்தைல லகத் ள்ளார்நல்குரவிர ேமாவாத்
தினந்த மிர ஞ்சீய்க்குஞ்ெசம்ெபானாவணத் ச்ெசல்வர்
கனந்த ங்கண்டன்காழிக்கட ண்
வானாெனன்
றினந்த ந்ேதாழன்ெவவ்ேவறிையத்தனவியந்தார்மாேதா.

46

47

48

49

141 உைரெசயாாியேம ன்னாெமான்பதிற்றிரண் கூற்
வைரபடாெவா யாலார்க்கும் ட்ெபாழின்மா ங்கூலம்
ைரபடா
பல்ேவ ெபா ள்களா லக ண்ட
விைரெச ந் ளபப்ைபந்தார்ேமலவ தரம்ேபான்ற.

50

142 வண்டலம ெமன்கூந்தன்மாணிைழமகளிர்ெசம்ெபாற்
குண்டலந்தி வில் சக்ேகாழிேமல் ழ்த்த ன்றிற்
கண்டலக்கைவக்கான்ேமதிகா ைறத்த ங்குெமன்றால்
மண்டலத்திவர்தஞ்ெசல்வவளென த் ைரக்கற்பாற்ேறா.

51

143 உைறகழித்ெதாளி வாளாெலான்னலார்மடவார்ைமக்கண்
கைறகழித் யர்திண்ேடாளிற்களி
ழ்ஞாட்பிற்பட்ட
நிைறபடச்சுவட் ன்மாதர் கிழ்விர கிாிேனர்ந்த
பிைறகழிப்பில்லாேவந்தர்ெப விறலாளியன்னார்.

52

144 வானிரப்பைடகள் ேபா மணிநிறத்தணங்கனார்கண்
ேவனிறத்தாழத்ெதாங்கல்விளாியஞ்சு ம்பர்பாடக்
ேகானிறக்கைணயிற் ண் க்ேகாவிளங்குமரர்வாய்ந்த
னிறக்கவாிெநற்றித் ரகத்ேத ர்தல்ெசய்வார்.

53

145 இ
வ
ட
க

54

ணக்கபவளக்கா ன்
மதியி த்தியன்ன
ணத்தண்குைடக்கீழ்மன்னர்மல்ல ேபா ங்கூன்ேகாட்
ணத்தின்ேபா ங்காண்பாரமைலயான்ம ந்ததம்மா
ைணக்குன்றைனயான்காழிக்க மணிமாட தி.

146 சூலம்வாள்கைதகணிச்சிசுாிைகசக்கரங்கள்பிண்
பாலநீள்கு சேம பலைககப்பண லக்ைக

23

147

148

ேகாெல ஞாங்கர்வன்ேறால்ெகா மரம ந்தகூடம்
ேச லாந்தடங்கட்கன்னித்தி மகள்சகூடம்ேபா ம்.

55

னன்ம த்ெத ெகாண் ைவப்ெபாங்குைளயாிமாேன
சினம த் ரத்தாெலன்னத்தீவிழிகாலச்சீறிக்
கனன்ம த் ழ ம்ைவேவற்காைளயர்ைகவாேளாச்ச
இனம த் றச்ேசாைனெயனமதம்ெபாழிவயாைன.

56

ெபான்ெபா வ
காணப்ெபா தலான்மதனின்மிக்கார்
இன்ெபா ளறிந் நாெவான்றிையந்தனந்தனி மிக்கார்
ஒன்ப நிதிக்குேமலா யர்ந் பிங்கலனின்மிக்கார்
அன்பினிற்கவ லாைமயளித்தலாற்ற வின்மிக்கார்.

57

149 இைலயயிற்குமரனன்னாாியங்குதண்டைலகெளங்கும்
தைலவிாிகுைழயத்ேதமாத்தண்மல குப்பமாரன்
ெகாைல கப்பகழிக்காற்றார்குளிர்நிழல் கல் க்காங்கும்
ெதாைலவ காமத்தீக்குத் ப் ைறெபாழிதல்ேபா ம்.

58

150 இ
உ
கு
ப

மணித்தடக்ைகநல்லாாிைழத்தி வண்டல் ட் ல்
மணி த்தம்ெவண்ேசாேறாைரமார்ெசங்ைகதீண்டக்
மணியாதல்கண் கு நைகவிைளத் ப்பண்ைடப்
மணி த்தமாகவிளநிலாவிாிக்கும்பாங்கர்.

59

151 ெபறவ ங்ெகா ெமன் ல்ைலயில்க ம்பீன்றெதன்னா
நைறவிாியலங்கேலாதிநங்ைகயர்வ ைவயாற் ம்
சி கணார் ழவமார்த்தவின்ெனா ெசவியின்மாந்தி
அறி கிெலன்னமஞ்ைஞயா வேசாைலேதா ம்.

60

152 அ சுைவகனிந் விண்ணாட்டமிழ்தி மியன்
ல்ைலக்
கு
ைககவற்
ரற்குைழ
கமன் றி
ம வ ம க்களார்ந்தவாயினின்மைறேதர்வாழ்க்ைக
உ வைரய த்திெவவ்ேவெறாக்கேலா ண்பரன்ேற.

61

153 மந்திரத்திறலார்கால ம்ைம ம்வரம் கண்டார்
எந்திரப்பவத்தைதேவர்கீண்ெடறிபைடயடைனயநாவார்
சுந்தர ளாிமாைலத்ெதா தகுெதய்வமன்னார்
அந்தரத்தயைனெயாப்பாராணிநகரந்தணாளர்.

62

154 மைறக மங்கமா ம வின் வ
ராணத்
ைறக மி தி
ந் ளக்கறவிளக்கிச்சூழ்ந்த
இைறெகா த்ெததிர்வினாக்ெகாண்ெடவற்றி ந்ேதாய்ந் ந்ேதாயா
நிைறபரம்ெபா ண்ேம ள்ளநி வியவறிவின்மிக்கார்.

63

155 கிளந்தறியாதேவதக்கிைடயிைடப்பதங்கள்ேகாைவ

24
அளந்தேபேராைதப்ெபாம்மலண்டேகாளைக
ட்ட
வளந் நான் கத் த்தங்கள்ெப ந்தைகமகிழேவா ம்
இளந் ைணமைறச்சிறார்களீட்டெமண்ணில மீண்ேட.
156 அ
இ
தி
க

ள்விைள லத்திற்காமமாதிய
த்த
விைனக்கைளகட்டார்வத்ெதயி
த் யிர்க்கூறஞ்சும்
மணிபிைழத்தஞானச்ேசயிைழெயா குலாய
ைணயங்ேகாயில்ைவகுங்கட ளர்மடங்கெளங்கும்.

64

65

வடநிழல்விாித்தநாேலழ்ம த்
ைரத்தவாேற
கட ள்கண்மணியாைலந்தக்கரத் மந்திரத்தால்ெவண்ணீற்
றடல்ெக ம ந்தால்யார்க்கும்பிறவிேநாய க்குஞ்ைசவத்
ெதாடர்ெகாள்ேவதியர்தாமா ள்ேவதியராயெதால்ேலார்.

66

158 இ விரல்கூட் நால்வர்க்கிைசத்தெமய்ப்ெபா ைளயீெதன்
ெறா விரல்காட் ப்பா ெமா வைனப்பயந்ேதான்சுற்றத்
த மைறபயின்றெசந்நா னிவரராற்றல்சான்ற
த ம ன்ம மச்ெசல்வர்தனிமடமாைலெயங்கும்.

67

159 ைபந்தமிழ்ப்பாைவயா ம்பன்மணியரங்குநீலக்
கந்தரன யார்காணிகாசினித்திலகம்ேயாக
மந்திரர் த்திைவப் மைறவிைளெதய்வப் மி
அந்தணர்க்குைற ள்சீர்த்தியணங்கி க்கிணங்குபீடம்.

68

160 உறக்கெமன்பனநல்ேயாக ணர் சால்
வான்கண்கள்
திறப்பனநிைறெமய்ஞ்ஞானஞ்ெசப் வம க்களிவ் ர்ப்
றத் ளார்ெசய ெமம்மான் சைனெயன ேதேபால்
றக்கநாட்டகத் ேமா ர்ெதால்ைலைவயகத் மின்ேற.

69

161 ேவ
விண்ெகாண்டகாவலவன்ேவ
ெவய்திப்
பண்ெகாண்ட த் ைணபழிச்சவ ள் சும்
வண்ெகாண்டலன்னவன்மணிச்சினகரத்தான்
தண்ெகாண்டேபெராளித ங்கயிைலேபா ம்.

70

162 நாதித்தெவள்ள விநன்மைல கட் ல்
ஆதித்தமண் லமைமந்ெதாளிர்வெதன்னா
மிதிற்கிளர்ந்தி ள்வி ங்கிெயாளிகா ம்
ேசாதித்தசும்ெபா
ளங்கு விமானம்.

71

163 நீேர மன்பர்பிைழேநாி மவர்க்ேக
சீேர நன்றிபலெசய்கடெனனக்ெகன்
றாேர ேவணியனைசத்தெகா ேபா ம்
ேபாேரறிலங்குெகா ெபாங்குமணி ன்றில்.

72

157

25

164 ேசல்பாய்வயற்க மலச்சிவைனேவதன்
சால்பாய ச்சைனெசய்தன்ைமய ணர்ந்
மால்வாய்ெந ந்திைசவழா கைடநின்ற
நால்ேவதேமயைனயநற்ேகா ரங்கள்.

73

165 மின்ேறாய்ெந ஞ்சிகாிவிண்ணக ேதாயத்
தன்ேறசுலா மதிசாளரவழிக்கண்
ெசன்ேறகுைறந்தைமெதாிந்
ைடெசல்ேவன்
என்ேறாவிரண்டயனாெமய்தினனவ்ெவய்ேயான்.

74

166 நன்றாயேகா
நா மணிமாைல
என்றாய்விளங்கவதிேன ெகா யின்கால்
கன்றாமலர்த்த வனக்காமவல்
குன்றாதைணத்தெகா ெகாம்பெரனநின்ற.

75

167 ைமந்நா ெகாண்டல்கள்வைளந்
வ
ப்
ெபான்னா கஞ்சுக ராணைனநிகர்ப்பத்
தன்னாதெனத்தைகயனத்தைகயதாைன
என்னாவி ம் வியிைசப்பைதயிைசக்கும்.

76

168 மய்யார்விைனப்பவம்வராதக ைகக்ேகா
ெபாய்தீ ஞானெவாளிெபாங்கிெய ைகக்ேகா
ெமய்யானெதாண்டர்கள்வி ம்பிவ ைகக்ேகா
ெவய்யாதலங்குவவிலங்கு வசங்கள்.

77

169

ேவ .
ஐம்ெபாறிமிைசய ட் ம
வாலறிவன்ெசான்ன
ெசம்ெபா ளாகமங்கெடளித்தெதள்ள
வர்
தம் லத்தைமத்தஞானத்தண்டமிழ
மிக்கார்
இம்பாிற் ணர்த்தெசஞ்ெசால
ேமெயவ்விடத் ம்.

78

170 வி ெபா ள்வி த் ேமற்ெகாள்வினாெவதிர்ம த் ஞ்ெசவ்ேவ
ெதா ெபா ளிலக்கியங்கெடாைகவைகவிாித் ந்ெதான் ற்
ப ெபா ள்வரம் கண்டார்ப வலந்தமிைழக்காழி
வ கேனமகிழ்ந்தாேலைனவா ேளாெரன்படாேர.

79

171 ேவதநாவலர்கள்வா ம் தி ந்தைழவவாசி
ேபாத நிதி மன்னர் யங்க ந்த மறங்கள்
ேகாைதயர்விழி ம்
ங்குவ
மயில்கண்ஞானப்
ேபாதகர்ைக ஞ்ெசய் ம்ெபா வனபலவண்டானம்.

80

172

தன்ைமநீர்க்கிடங்குமன்னசாைல ம்பாலனங்கள்
ன்ைமதீாிய ம்ைபம் ம்ெபாங்க ம பதங்கள்

26

173

174

நன்ம கிட ம்யா நவின்மதவாரணங்கள்
பன்ைமேயார்ெதாழி ங்கா ம்பலவிரதங்கண்மாேதா.

81

மாதர்தம ங்குமம்ெபான்மாட ம்விலக்குமின்னல்
ேகாைதயர்ைக மன்னர்ேகான்ைம மளிக்குைமயம்
சீதெமன்ெபாழி
த்தீச்ெசயல்க ஞ்சிறப்பவாவி
தியினய ஞ்ெசந்ெநல்ேவ
ம்ெபா வேவழம்.

82

விளாிவண்ெடா
ஞ்சூ ம்ேவ
ஞ்சந்தக்கானம்
வைளக ம்பிடத் ேமேலார்மனத்தி ங்ெகாழிப்பவாரம்
நளிெபாழி டத் மந்தணதிெதா ம்வாசவண்டல்
இளநலார்குழ மில் மிலங்குகாசைற மாேதா.

83

175 காசிற்ற லைமசான்றகாப்பியக்கைலகெளல்லாம்
வாசித் மி க்ெகான்றில்லாமாச காட்சியாைர
ேநசித் ங்காழிேமயநி மலக்ெகா ந்தின்றாைளப்
சித் ம்ெபா
ேபாமாற்ெபான்னகர்மாக்கட்ெகல்லாம்.

84

176 எண்ண
பண்ண
நண்ண
உண்ண

85

ங்காைதெயல்லாமிலக்கணெநறியாற்பாடல்
ந்த மமாதிப்பயக்கு
யற்ைகயாய்ந்
ஞ்சுைவயாெறள்ளிநவச்சுைவபிறந்தேகள்வி
ம்ேபாவதல்லாெலால்ைல ம்ேபாகா ணில்.

177 சசி ைளகிடந்தேவணிச்சண்ைபநாயகற்குேவண் க்
கசி ைடத்ெதாண்டராற் ம்விழைவயார்கணிக்கற்பாலார்
பசியகட்ேபழ்வாய்ேமாட் ப்பறந்தைலக்க ந்தாட்ேபய்கள்
நிசியிைடத் யில்யாமத் நிைர ழ றங்கா
ர்.

86

178 பா வார்பல்ேலாெரன்னிற்பழிபடாநிதியா ன்பம்
கூ வாரவாிற்பல்ேலார்குழகனத க்கீழன்
சூ வார்பல்ேலாெரன்றாற் வ றத் றந்
த்தி
காண்கு வாாின்னவியனகர்வளைமகாண்பார்.

87

179 ெபாறிவழிப் லன்கள்ெசல் ம் ைரெயா பசுேபாதங்கள்
அறெவறிந்த
ப்பாைழயகன்ற ள்வழிேய ள்ளம்
பிறிவறக்கலந்தார்க்கன்றிப்ெப நகாிதன்மாண்ெபல்லாம்
சிறி ணரறிஞர்வாயாற்ெசப்ப ம்ெப ேமாேதர்ந் .

88

180 பழிப்பிேலாெர த்தான்ெமய்ந் ற்பரப்ெபலாம்பரமன்காதில்
ஒ க்கியெவா வன்ேறான்றி வைமதீர்கவிகளாக்கி
வ க்கில்பல்ெல த்தாற்கூ ம்வளநகாியல்ைபயின்ேறா
ெர த்ைத
ணரமாட்ேடெனன்ென த்தியம் மாேற.

89

181

காமரஞ்சு ம்பர்பாடக்க

ைகயவிழ்ந்ததண்ணந்

27
தாமைரக்கிழத்திவா ந்தனிநகர்வளனீதாகப்
மகட்கணியாமிவ் ர்ப் ண்ணியக்காைதெவவ்ேவ
றாமைவபலெவன்றா மைறகுவாமறிந்தவாேற

90

(தி நகரச்சிறப்
ற்றிற் . தி வி த்தம் - 181)
--------------------------4. ராணவரலா

(181- 227)

182 மைழவாய்ந்தன்னக மிடற் வரதன்காழிமான்மியத்ைதக்
குைழவாயன்பர்தமக்குைரப்பான்கு குஞ்சூத னிெயன்பான்
கைழவாய்வழிதீஞ்சுைவெமாழியாற்கைரய னிவர்கணங்ெகாண்ட
தைழவாய்குரம்ைபத்தவப்பள்ளிதன்ைனயறிந்தவா ைரப்பாம்

1

183 ேவ
ெதய்வெவண் ைரக்கங்ைகயங்கைரய சிறந்ேதார்
ெமய்வளந்தரப்ெபா வ ேவத லாதி
சய்வ ல்களானிகழ்வ மாையயின்றனயர்
அய்வ ஞ்ெச க்ெகாழிவ ைநமிசாரணியம்

2

184 ஏன்றவல்விைனயி ெளாழிந்ெதமக்குளத் ய்ைம
ேதான்றேவா ைழத ெகன னிவரர்ெதாழ ம்
ஈன்றநான் க
ட்
வி த்த ன்ற ப்ைப
ஆன்றவாழிெசன்றி த்த ைநமிசாரணியம்

3

185 ெமய்யராரணக்கிழவர்ெவண்ணீற்ெறாளிேமனி
அய்யர்தன்னளி ளத்தராணவத்ைதேவராிந்த
ெசய்யமாதவத்திறலர் க்குற்ற ந்தீர்ந்த
ய்யெரண்ணிலார்பிறங்குவதவ்வனச்சூழல்

4

186 குணத்தின்மிக்கவேராம்
த்தீவளர்குண்டத்
ணக்குவாய்ந்தபல்சமித் கண்ம
ைற ட்
அணக்கும்ெவஞ்சுடர்க்கின் ைணயாய்வளியாட்ட
மணப்ெபா ம்பாிற்சிைறவிாித்தா வமஞ்ைஞ

5

ைதயவிண்கவித்ேதாங்குயர்ெபாழி
ள்ேபாக்கித்
தைத ெமல் ணர்த்தீபகத்த ச்சுடர்தாங்க
இைதயநல்லவர்க்ேகந்தியசிரகெமன்றிைலயால்
ைத ெமன்சிைனநீட் வ
க்கனிச்சும்ைம

6

188 மலக்கு ம்பறெவறிந்தநான்மைறபயில்வாழ்க்ைக
அலக்கனில்லவாிமிழ்திைரக்கங்ைகநீரா
நலத்தெதால்கடனிரப் பஞாங்காினின்
லர்த் ம்ேவணிையக்காட் வ ங்கனிக்ெகான்ைற

7

187

28

189

எல்ெலாளித்தழ ைறயவென வைகநாவால்
அல்லறீர்மகப்ெபா
கர்ந்த ம் ைகயீட்டம்
எல்ைலநீத்தநாக்ெகா
ைகயீட் தேலய்க்கும்
ெசல் னங்கிடந் றங்குதண்குைழந ந்ேதமா.

8

190 ேபா ெகாள்பவர்சமித்ெதா ெசல்பவர் ைரதீர்
வா ெகாள்பவர்நல்ல ட்குரவர்தாள்வனசத்
தா ெகாள்பவர்மேனாலயவின்பசாகரேமல்
கா ெகாள்பவர்கணிப்பிலர்தாபதகணங்கள்.

9

191 நாம ன்
ேவார்தவப்பள்ளியின்ஞாங்கர்
காம ெறாிவிடெரனக்க வனின்றிரங்க
ஏமைவம்ெபாறியவித் ளவிரதாினீண்ைடக்
காமதன்ெறனவக வக விரன்மந்தி.

10

192

193

ந்திவல்லவர்மகவிைனப்ெபா கைளக்கரத்தால்
சிந்திெமய்ெவளிறைடந்தெவஞ்சினக்கடகளிற்ைற
இந்திரன்றனா யாியம ப் ைடயிைமயாத்
தந்தியாங்ெகாெலன்றயிர்ப்பனதளர்நைடப்பி கள்.

11

ன்னெமம்
வைடந் ேளான்காண
ளாி
அன்னேசவ யிைவெயனப் ல் ைறத்த ங்கா
தின்னமாதவர்ெமல்ல யியங்கலாெறல்லாம்
ெகான்னவின்றெவங்ேகாட் னாலகழ்வனேகாலம்.

12

194 ெகாம்ைமச்சூதத்திற்கத யிற்பலவினிற்குைழந்த
அம்ைமத்தீங்கனிச்சாற்றினாலாணவமாதி
ம்ைமப்பங்க மகன் ளாேர மிம் ன்
ெசம்ைமப்பங்கமீண்டக மாறறிந்திலர்திாிவார்.

13

195 ஏகமா னிசுக கெமண்ணிலாமைற ம்
ேயாக ல்க ம்விாிந்த க ப்பநல் ரேவார்
யாகசாைலயின்ம ங்ெகலாெம ெதாணாக்கிளவி
ேமாகநீத்த ல்விாிப்பனபலசுக கங்கள்.

14

196 நன்
என்
கன்
மன்

15

197

ெசய்தேதா யிெரனினக்குலநன்ைம
ேமெச ெமன்பதீண்டறிந்தனெமாிகட்
ெவஞ்சின
ைவ ம் யங்க ங்கனக
ண் ன் ேளார்பணிதைலக்ெகாள் மவ்வனத் ள்.

ரங்கடந்தவற்க ைமசால்கற் கில் ைனவார்
தரங்கநீர்ப ந்ெத ந் ழித்தாங்கும்வற்கைலைய
மரந்ெதாிந் கூர்நகம்ெபா த் ாித் வல் யங்கள்

29
இரங்கிநல்கநின்றீர்ங்கைலேயந் வகவிகள்.
198 ஆசி வ்வனத்த ந்தவர்ெப ைமையயளந்
ேபசில்வாளராவிைறவ மிற்ெறனப்ெப ேம
பாசிைலத் ழாய் கி ேநடாியெபாற்பதத்ைத
ஏசிலன்
ல்பிணித் ளத்தி த்தினெரன்றால்.
199

200

201

16

17

லனடக்குநர் விக்ெகலாந்தண்ணளி ப்பார்
நலன்விைளந்தநன்ெனறிெயா க்கத்தினர்நாதத்
தலனகன்றசின்மயப்ெப ெவளியினிற்ச யா
ல ேநாக்கின றங்கலா றக்கமிக்குைடயார்.

18

கூறிவித்தைதயத்திாிேகாதமன்கு தன்
மாறில்கண் வன்வாமேதவன்சுகன்வசிட்டன்
ேவறில்காசிபன்ச னகனாதியர்ேமனாள்
ஈறில்சத்திரேவள்விெயான்றிைழக்குவவ்ெவல்ைல.

19

இய லங்குபன்மைறக ங்கைல தெலைவ ம்
மயலகன் ளவாதராயணமேகாததியில்
பய கர்ந் யிர்ப்பயிர்க்ெகலாமின்ன ள்பணிக்கும்
யைலேயநிகர்சூதமா னிவரன்ேபாந்தான்.

20

202 அைடந்தவண்ணைலயாயிைடயந்தணர ேயம்
மிைடந்தெவல்விடாய்க்காய்ந்
ற்கடெலலாமீண்ேட
கைடந் ெதள்ள தளிக்குெமங்க ைணயம்ெபா ப்ேப
மிைடந்தெசல்வேமெயன்றனெரதிர்ெகா வி ப்பால்.

21

203 அ
தி
வி
கு

22

க்கியாதிதந்தாய்மணிப்பீடமிட்டதன்மீ
த்திெயம்பிரானீண்ெட ந்த ளிைனெயன்னா
த்தேவனில்வாய்க்க விமாமைழத் ளி சக்
த்தெசந்ெந ற்களித்தனேரா ைரெகா த்தார்.

204 ம வின் வ
ராண ம்வளாிதிகாசத்
திற ேமாதிைனபலத மாதி ந்ெதாித்தாய்
உ திவாய்ந்திலாெவமக்க ேகண்மனத் ண்ைம
ெபறவழங்கியபற்பலதலங்க ம்ேபசின்.

23

205 ேவ .
உட ைறமடவார்யா ேமாம் நாின்றிவா ம்
மடவரன்மகப்ேபெறய்தவல்விழி
மற்ைற
இடவிழிேநாக்கிப்ேபாற்றிெயந்ைதயாயானேதைன
அடல்விைனய ப்பதாங்ெகால்ல சிராப்பள்ளிக்குன்றம்.

24

206 ெநாய்யகாற்சிலம்பிமாட்

ைழப்படலஞ்சாய்க்கும்

30
ெவய்யகால்யாைனமாட் ெமா நிைலெவளிப்பட்ேடாங்கும்
அய்யநீர்த்திரளாெயன் மமர்ந்தவாைனக்காெவன்
ெபாய்யிலாத்தி நீறிட்ட ாிைசசூழ்கிடந்தெதான்ேற.
207 ெமய்யா
கக்ேகான்றந்ைதேமதகுவதகுவ
ம்வாழ் ம்
கய்யா பிரம் ங்ேகாயில்காவ ஞ்சு ைகப்ேப ம்
உய்யா ெப வானந்திெயா வன் ன்பணிந்த ண்டால்
அய்யா மா நீங்கும ளா ந்த ைமயா .

25

26

காரகன்மிடற்
க்கட்கனிெசவிெகா த் த்தாழத்
தாரகப்ெபா ண்ைமேயா ஞ்சண் கத்ெதா வன்ேகாட்டம்
பாரகப்பாிக்குஞானப்பண்ணவர் ைதந் ேபாற் ம்
ஏரகெமன் ந்ெதய்வவின்ப டளிப்பெதான்ேற.

27

209 குடம்ெபா
னிக்குமன்றற்ேகால ங்காட் ெயம்மான்
இடம்ப ேகாவணங்ெகாண் யலமர்நீதி ய்ய
மடந்ைதையமணிையப்ெபான்ைனமகைவமற் ளைவெயல்லாம்
அடங்க ஞ்சூைறெகாண்டாங்களித்தெதான் ள நல் ர்.

28

210 பன்ன விைனகெளல்லாம்பலதலஞ்சாரப்பா ம்
என்னநீள்சு தியா மிைசத்தி ந்தன்பாற்ெசய்த
ன்ன விைன ம்யாண் ந்ெதாைல றாவிைன ெமல்லாம்
தன்னகத்ெதளி தீர்க்குந்தலங்குட க்ெகான் ண்ேட.

29

211 பத்தியங்கிலேர ங்கண்பைடெகாள்ளினன்ேறேயாெரண்
சித்தி ம்ெப வர்ேம ஞ்சிவன ள்ெப வெரன்னா
த்தியங்கனிையேவட்
மணிச்சு ைகச்ேசடன்
த்தியஞ்ெசய் நாகீச்சுரெமான்
லங்கிற்றம்மா.

30

208

212

சநீர்ப்ப ந்தெதாண்டர் ங்கழற்ேறாய்ந்தசின்னீர்
பாசநீ ட ற்ேறாயப்பாித்தநீர்ேவணியான்றன்
வாசநீாி க்கெவன்னாவரன்ற மறல ஞ்சாயற்
ேகசநீர்ப்ெபான்னிசூழக்கிளாிைடம ெதான் ண்டால்.

31

213 ேகாேவா
லவாீண் க்கூன்பிைறக்ேகாட் நல்லான்
மாவ ெவய்திப்ேபாற்றமதி தலதிதியீன்ற
ேதவ ெச நர்ச்ெசற்றதிாிபிைலம்பைடயான்ைவகும்
ஆவ
ைறெயன் ண்டால ம்பதிெயான் மாேதா.

32

214 மற்றாலம் ைனந்ேதான்ேவப்பங்கண்ணியான்வயங்குேசாதி
பற்றாலம் யத்ைதெவன் பன்னிறந்த தாட்ெசன்னி
ெபாற்ராலம்ேபாற் மந்தண்ெபான்னிசூழ்
த்தியாய
குற்றாலெமன்னமன் ங்ேகாநகரஃெதான் ண்டால்.

33

31
ெசல்வச்ெசழியேனவ தல்வன்மண்பாித்தவாற்றால்
அ ைவையக்கைரக்குவார்த்ைதயாயெதன்றமலேனற்ற
குெவள்ளப்ெபாைறதான்ெகாண்
ந்திைரசிவிறிப்ேபாற் ம்
மதி னற்ெபான்னிசூ மணிெயயின்மயிைலெயான்ேற.

34

உடம்ப மாைய க்க யிெரலாந்தமிழான் த்தித்
தடங்கைரேயற் ஞானசம்பந்தர் ைறகாண்
ர்
டங்குைளமடங்கலாேனான்
பவந்ேத
ச்சீர்க்
கடந்தி மைறேயார்ேபாற் ங்கட ண்மாநகரெமான்ேற

35

217 கள்ளியல்ெபாழில்சூழிஞ்சிக்கார்சிராநனிேயகாட் ப்
பள்ளிநான்கி மிக்காயபள்ளி ம்பள்ளியா ம்
ெவள்ளியந்திைர ரட் ம்ெவண்கடற்பள்ளியா ம்
ெதள்ளியராதப்ேபாற் ந்தி ச்ெசம்ெபான்பள்ளிமாேதா.

36

218 ெதன்னவன்கூ ங்காமன்சிைல ைடக்கூ மாற் ம்
மன்னவன யார்க்கன்பனானவனரக்கியாய
கன்னிமாதிரங்கக்கூனிக்கைலயற்குநிமிர்ந் காட் ம்
மன்னவன்க ைணகூர்ந்தவளநகர பைனந்தாள்.

37

219 க க்ெகா ெயாழிக்கும்ெபான்னிக்கைரக்ெகா யைடந் கும்பன்
ம க்ெகா மலர்க விமனமி மாப்பனின்ேபால்
உ க்ெகா
ம்ைமயன்ப ளெரன
விற்காட் ச்
ெச க்ெகா யகலக்காத்தான்றி க்ேகா காெவான் ண்ேட.

38

220 வி
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215

216

ப்பங்கூர்ந் ைமயாேளத்தெவள்ளியங்கிாியிெலன் ம்
ப்பங்ேகெயன்னேம மிைறயவன்விைனெவங்ேகாைட
ப்பந்தீர்த்த
ஞானெவாண் கிலாேனான்வா ம்
ப்பங்கூராயெதான்ைமச்சிவேலாகநகெரான் ண்டால்.

221 கானமர்க க்ைகேவணிக்கட ேளயடல்குன்றாத
மானமந்திரத்தாேலைனம ந்தினா லகில்யார்க்கும்
ஊனவல்விைன ேமாவா ற்பவவிைன ந்தீர்க்கும்
மான ள்மைற சித்தவகன்பதிேவ
ண்டால்.
222 ேபாதியன் ைலெதாட் ண்ணாமகைவத்தம்ெபாழிபா
நீதியன்ைனயர்ேபான் க்கண ைளநீ யி ண் ய்ய
மாதியல்பாகனன்பால்வகுத்த க்குளத்திேனாங்கும்
ஆதிெவண்காடாமாதியம்பலெமன்பெதான்ேற.

40
ட் ம்

223 பண்ணவந்தகக்கூேவனற்குயின்ெமாழிப்ேபைதபாகத்
தண்ணல்கண்ணனல்சான்றாகவாழிநீர்க்கிழவன்ெபான்னித்
தண்ணலங்ெகா ையேவட்டசங்கமத் ைறநீரா
விண்ணலங்கனிந்ேதான்ேபாற் ம்வியன்சாயாவனெமான் ண்டால்.

41

42

32

224 எனவ ஞ்ைசயேவாங்க ைடநிகழ்பிரமகுண்டம்
னமதாய்க்கன்னிப்ெபான்னி யங்குசங்கமமீறாக
மன ைடப்பணியா ர்மான்மியெமலாம்வகுத்தாெயந்தாய்
உன ைழய ேயங்ேகட்ப ைரத்தெதான் ண் ேமனாள்.

43

225 மற்றதன் ன் ம்பின் ம்வரம்ப காைதெயல்லாம்
ெசாற்றைனெயம்மேனார்க்குத் ளக்கற ன்வினாய
ெபற்றிையயளித்தாயல்ைலெபாி றவிைழந்தெவம்பால்
ற் றவ ளல்ேவண்
ெதா ங்குணர்ந்தெதால்ேலாய்.

44

226 ேவ .
தி த்தலத்தி த் தம ெமய்த் தீர்த்தத் த் தம ம்
க த்தர் தம்மி த் தமைன ந் தனித்தனி கைரந்தாய்
நி த்த ேனகு
ங்கசங் கமெமன நிைலெபற்
ற த்தி ட ள் பதி ெமான் ண்ெடன வைறந்தாய்.

45

ல வல்விைன யி ள்ெகட வ ணிலா கிழ்க்கும்
சீல ெவண்கதிர்த் திங்கேள யந்நகர்ச் சிறப்ைப
ஏல ெவங்க க் குண மா ற
தி ெயன்னாக்
கால ம்ைம ெமா ங்குணர் ச னகன் கைரந்தான்.

46

227

( ராண வரலா
ற்றிற் . ஆ தி வி த்தம்- 227)
--------------------------------5.
228

தலாவ

தலவிசிட்டவத்தியாயம். (228-275)

ம வின்மாதவ வற்சிையச்ெசவித்ெதாைளம த் த்
ெத சினத்தழலவித்தமா னிவரன்ெசவ்ேவ
உ
ளத்தில்ைவத்ேதாதியி ணர்ந்தனனறனக்ேகா
ாி தியில்லவெனழி லாங்காழிமான்மியேம.

229 ேவ .
குர வார்ேசாைலக்க மலவாணன்குைரகழல்வியப்ப மாங்கண்
உர நீர்ப்ெபான்னிவியப்ப நிைனந் ள்
கிெமய்சி ர்ப்பவாய்மலரக்
கரமலர்குவியவறிவறியாைமகடந்த ரணப்ெப ங்கட ல்
பரவசமைடந்த னிவர்தம்ெப மான்பக வானிகாிலாதனேவ.

1

2

230

ன் ேமறகதிையத்த பலதல ெமாழிந்தன தல்வேன ன்
வன்னமாய்க்கதிையத்த தலெமாழிந்தாமற் நீர்விைழதலாலதன்சீர்
உன் மாறாிதாேம ெமம்மறிவா ணர்ந்தவா ைரத் ெமன் ைரத்தான்
மன் நான்மைறயாெலண்ணிலாரணங்கள்வ த்தவன த் ைணமனத்தான். 3

231

உ ண்டெபாறப த்தெபாாியைரக்க ங்ேகாட் யாியெவதிாிகாச்சிரமத்

33
தி ண்டெபாறகளத்தான்க மலத்தியைலெயம் கத்தளித்தநாெளைவ ம்
ெத ண்டநங்குரவெனவர்க்குமிவ்வியைலச்ெசப்பைலெயன்றனன்பவத்தால்
ெவ ண்டபக்குவத்தீர்க்குைறத்த ெமமக்காம்ேவட்ட
மக்கரனாமால்.
4
232

ைரய தவத்
னிவிர்காளந்தண்ெபான்னிசூழ்வரக்கிடந்தைமயால்
ைரமலரங்கன்மிைலந்த ேபான் ம்விைனக்கு ம்ேபெறாணாவியப்பால்
கைரெபா தைலக்குநீரரண்ேபான ங்கட ளப் லன்ெக ேகாட்
வைரயகத் றலாற்கயிைலேயேபான் ம்வயங்குமான்மணிமதிட்காழி.
5

233 வண் ழத்திரந்தகமலமண்டபத் வானவன்மலர் தைல லகம்
பண் ைகம்மலர் ய்ப்பழிச்சியவாற்றாற்பைடத்திடற்களித் ம்பன்னீர்
ெமாண் ெகாண்டைணந் ெகாண்டலாட்டய
ாிதிைரக்கலெல உங்கைட
நாள், மண் ெபாற்ேறாணி
க்ெகா கு ைலவ யைடந்
மிந்ந்கேர.
6
234 நீ நல்லறங்களிைழத் ேளார்கயிைலேநர்வாீ த மைறெநறித்ேத
ேத மவ்வறத் க்கு பதமளிப்பான்சிவனலாற்ேறவாில்யாேர
நா மச்சிவேன
வாகிநற்றலம்பற்றினெனன்றால்
கூ ேமாவிதறகுேவெறா தலத்ைதக்குவலயத்திைணெயனக்குறித்தல்.

7

235 உ வாி யர்ந்தபராசரன்ேமனாெளாண்மலர்க்கிழவைனமைற ல்
ெநறிபிறழ்க யின்வ தவவ க்குெந ந்தலநிகழ்த் ெகன்றிரப்ப
அறிவேகெளம்மான்கயிைலயி ைமக்கீதைற ழியறிந்தயான்ெறளிய
ெப தலெமைத ங்காழி மி பாற்பிறங்கி தட்
ம்ைவத்ேத.

8

ைலயிைடநி ப்பவிந்நகர்க்கைவதாந்ெதாகுபதினாறிேலார்கூ
நிைலெபறாெதாழியெவற்றி ேமாங்கிநிலவியத யகெநறித்தாய்த்
தைலைமெயய்திய சந்ததெமன்ேபாற்ச
கரளவிலார்பணிந்த
ைலவ தவத்ேதாய்நீயவேணகி ன்னியெவய் மாெலா ங்ேக.

9

237 எனவ ட்ப வலாட் தன்ேகள்வனியம்ப மைனயவன்விைடயால்
மனவ கடந்தபராசரன்ெறான்னாள்வந்த ம் சைன ாிந்
சினவிைடப்பாகன்றி வ ள்ெபறலாறறிகழ்ந்தேகத்திரவரெம ம்ேபர்
பனவேரத்ெத ப்பக்ெகா ங்க வ ையப்ப த்திமீ யர்ந்ததிப்பதிேய.

10

238 ஆதிெதய்விகேமயாதி த் யரவடவிையவடைவேபாற்காய்வ
தீதிைடவதிேவார ந்தவந்தானம்யாகநற்பலன்கெளய் வரால்
ஆத னதைணகலார்ேமலாம ம்பதமைணந்திடாரைணந்தார்
ேபாத மறிவாலைழத்தவல்விைனகள்ேபாகுமா ரவி ன்பனிேபால்.

11

239 விரதெமண்ணில ெமண்ணி தானவிகற்ப ம்ேவள்விகள்பல ம்
சரதமாமைற ற்பயிற்சியநா ந்தவாின் த்தழ ஞற் த ம்
பர மட்டாங்கேயாக மளிக்கும்பலெனலாமாி ாிேபார்த்த
வரதெனன்ெறா கா ன்னினர்பலத்ைதமா ேமாவ வளேவ ம்.

12

236

34
240 ேசயெமன்கமலத்தயன் னங்ெகாணர்ந்தெதய்வதா ைவ ைறவணங்கித்
யெமன்றளிைர
த் ேளாாிடந்ெதாட
பிணிக
ப்பார்
ஆயதன்ன மண் தன்மிைசயணிவா ம்ெபறன் த்தி டணிவார்
பாயதண்ணிழற்கீேழார் ம க்கணித்ேதார்பலம ச்சித்திநண் வரால்.
241

தியினங்கப்பிரதக்கணம் ாிந்ேதார்விமலேனாடளவளாயி ப்பார்
நீதியின்வணங்கிவணங்கிேயாநடந் நிகழ்வலெமான்ெறா ேகா
ேபா
வலெமன்ேறார நடக்கிற் கன்மகமாயிரேகா
மாதியல்பாகற்குவப்
ைசவலஞ்ெசயலன்றிேவ ளேதா.

13

14

242 கற்பநாண்
வி ன ம்
மனம்ேபாற் கலந் ெமன் ேபாதலர் மணம்ெபால்
உற்பவ நாளி ேலாங்கி ங் காழி யர்சிவன் விளங்குமன் னவன்பால்
ெபாற்
மாய னாதிமன் யிர்கள் க்ெகா ங் கு
ய ாி ங்கத்
தற்பமின் மாைய ஒ ங்கு ற் பயத்தி னடங்கிய ைற தித் தி மால்
15
243 ஏந்ெதழிற் காழி மான்மிய மைனத் மியம்ப றி லாயிர கத் ப்
பாந்தள்ேவந் த க்கு ெயண்ணில்பல் கங்கள் பகறி
லப் றா வதனால்
ந் ண ாிதழிச் ச லவா னவேன ல றத் ெதாிகுவ னல்லால்
ஆந்தனி மைற ந் ெதறி றா தந்ேதா வன்ன சத்திய மாமால்
16
244 பிறந் ேளார்க் க
த்திைய யா ர் பிணக்கு நிணப்ெபாதி யாக்ைக
றந் ேளார்க் க
த்திையக் காசி ைணவிழி களிப் ற கண்
சிறந் ேளார்க் க
த்திையப்
ர்ச் ேசர ம் பிறந் ேளா ாிறந்ேதார்
அறந்தகக் கண்ேடா ரைனவர்க்கு த்தி ய
மிந் நகர்வியப் பேத

17

245 கல்ைலயன் னவ ங் கண்பைட ெகாள்ளிற் கணமைரக் கணவமண் வதியின்
ெதால்ைலவல் விைனகள் பாிதிமற் பனிெபாற் ெறாைலயபட் ாியல்ேபால்
எல்ைலகண் டவ ெமல்ைலக் டறியா விைறயி ட் கடல்ப ந் திடலால்
ஒல்ைலயம் பதி க் கவர்க்ேக கிைளேயா ேடாங்கலங் கயிைல க் குைறவார் 18
246 ேதாற்ற மீ
கந் யிர்க் குயிராய் ைணயி யாம்பரம் ெபா ேள
சாற்ற
ங்க மனெமனக் குரவன் வாக்ெகனச் சங்கம டெலன்
றாற்
க் கரண மிைவெகா
ல மலமதன் ன்ைற மாற்றி
ஏற்ற ங் கதி ந் த ம்ெபா ட் டன்ேற வினி
ற் றி ந்ததிந் நகாில்

19

247 ஆதலாற் றலங்கட் கதிகமா கியதிவ் வணிநக ராய்பரஞ் சுடெரங்
ேகாதிலான் ைலேய யி ங்கநல்
ப்ேப குரவன்மா வதனமன்
ேறாதலா ந்தத் தலத்தின்வா ழன்பர்க் கூழ் ைற பணி ாிந் ள்ேளார்
சீதவான் ெகா ந்தணி ேவணிச் ெசம்மலா குவாி திண்ணம்

20

248 ஒல்க ல் பசும் ன் ைலயகத் தி
டன்மிைச
த்தி ந ம்பால்
பில்குேமா ளி மி ங்க ங் கு
ம் ேபணினார் ெப ம்பய னைனத்தால்
ெமல்கிய வ வைக கத்த த் வேரான் ேமனி ங் குளிர்ந் பான் ைலக்கண்
மல்குமா லதனா
ெபா ட் கூங்ேக வதிகுவான் சங்கம வ கன்
21

35

249 மனெம

மிலங்கத் தாணவ மா ம் வாக்ெக ம்
கு வின்மா ையகள் ேபாம்
ணிவின்ெமய் ெய ஞ்சங் கமத்தினால் விைனேபாஞ்
ெசால் ெலான் ெறான்றினாற்
நிைனவிேலார் க வி ேயார்க வியதாய் நிகழ்ந்திடா
ம்மலப் பரப்ைப
வினவ தன்ைன யித்தலம் ேபால் ேமதினித்
தலங்கள்ேபாக் கறியா

250 அல்
ல்
ஒல்
மல்
251

22

யிண் ைடயின்கா றி
வ த ைமேபால் யாக்ைகயிற் றா ம்
ய பி விைன ேபாகா ேபாக்கறச் சமநிைல ெப நாள்
யற் கடைல பிைணெகா கடந்தாங் கு கைர காண்டல்ேபாற் கண்டால்
யன் ஞானம் வ ம்பர கதி ம் வ ம மன் யிர்க் காிதால்
23

வைக மல
வைக வ வ
க்குமித் தி க்கிளர்த் தலத்ைத
எவேர நயந்தா ேர ேமல் ட்ைட ெயளிைமயி ெனய் வர் யாண் ம்
மாவளந் த நீர்க் குய்யகா சி ம்நீண் மத்திய சிதம்பரந் தா ம்
ஆவதிந் நகராலாத னிதன்சீ ரறிகுநர் யார ந் தவத்தீர்

24

252 அலம்வ மிடற்றான் காழிையத் தித்தா லலம மரதந்ைதேதாய் யகல்வார்
வலம்வர ெனன்பா னீரண் லக்க வலம்வ பிறவி மா ம்
பலம்வரப் பணிந்தால் விண்ணில்வா னவர்தம் பலமவர் தமக்கு
க்கீழ்
தல றத் ெதா த ரைன ண் டீேரழ் தலம்வ மவர த் தலத்ேத
25
253 சாணள வாைட ெயா வர்மா ந்தத் தலத் ற வளித்தவர் தைகசால்
பாணளி மிழற் ம் பசுந் ழா யலகற் பண்ணவன் பதவிையப் ெப வர்
ேதாணியா ைடயான் றி
ன ெமா காற் ெற ெதழிற் சஞ்சித மாதி
ஏணிலா விைனப்ேப ராழிைய நீந்தி யிைறய ட் கைரயில் ற்றி ப்பார்
254

26

ேதசு திங்கட்
த லழகி தி நிைல யழகி தன்றி
ன்
மாச பிரம தடத் ெவண் ைரக் காலீர்ந் ளி மன்பைத டன்ேமல்
சுற விமல ராவரஞ் ெச த்ைத விாிப்பேரற் காசிேய தலா
ஏச தலத்தி ட் கள் பல மிைழத்தேப ெறளிதிெலய் தி வார்

255 இகல குணத்தாற் ெகளிவ ம் பிரம ங்கேந ாி ங்க மி ட்டீர்
அகிலேத சிகெனம் ெபாியநா யகன்ேபா ல ட்பழத் தளிந்தேத சிக ம்
பகவனார் ைடெவண் டைல ைன தண்ட பாணிேநர் சங்கமமப் ெபா
க ல்ேவ றில்ைல மட் லத்தினி ம் லவர்ேசர் விட் லத் தி ேம
256 ேவ
பணிப் ெப ந் யில் வானவ ராதியர் பசும் லான் ைடநா ம்
கணிச்சி ெயம்பிரா ன ள்வழி நான் கன் கண்டவிவ் வண்டத் ள்
இைணக் குேமழ்ெப ந் தீவிைட நாவலம்தீ மற் றித ள்

27

ம்
28

36

257

அணிப்ெபாலங் கிாி ெயண்பதிற் றீரண் டாயிர நிவப்பிற்றாய்

29

ப்ப ரப்
ப் பரனிரண் டாயிர ற்றியன் னதிற்பாதி
அ ப்ப ரப் ாீஇ யன்னேப ரளவதா விாி சுடர்சூழ்
வ த்த நில ஞ் சிரங்க ம் விைட மா வைரக த் தரங்காண
ப குண மந்தரம் கிழக்குற வி லமாம் பரப்பத ேமற்காக

30

258 இைமய மால்வைர நிடதமால் வாரெயா ெமம்கூடப் ேபராண்
அைமய மால்வார ெதன்தி¡ச ெதான்ற விவ் வகவிதழ் பல த் ச்
சைமய ேம வாம் ெபாகுட்ெடா நீ ைர தவ தி னிறேவைல
அைம தி ந்தடத் தலர்ந்தெசந் தாமைர யாகிய தணிவாய்ந்ேத

31

ெபான்பரா மிந்நா வலந்தீ விைட கன்ற ேயாசைன ெயல்ைல
ஒன்பதா யிரம் பரதகண் டத் ேம ம்பர்மா லயனாதி
அன்பரால் ைமத்தவ ைளத் ெத ந்த மளவிலாத் தானங்ெகாண்
ெடன்பரா பரனிய ன் மலயமட்
ந்தன னிைவதம்மில்

32

260 கைறயகன்றவிக்க ம மியினிைடக்காசிேயகையேயசீர்
உைறபிரயாைகேயதில்ைலேயகுடந்ைதேயேயாங்குெதன்னா ேர
மைறபழிச்சியகானேமதி விைடம தேமெயனெவட்டா
இைறத ந்தலமிைவகைளயதிகெமன்றியம் வபல ல்கள்.

33

261 ஈண் நா
தலத்தி
யர்ந்ததா த்தலெமவற்ெறன்றால்
ேசண்டயங்குநீர் ைதத்தேப ழியிற்றிாிபிலாததனா ம்
ண்டைவதிகைசவநாட் யதமிழ்ப் தல்வைரப்ெபறலா ம்
ஆண்டநாயகன்கு
தன் ப்ெபா ளாய்வதிதரலா ம்.

34

262 ஐங்குேராசமட்ெடல்ைலயின்ைவகியவழி ள்ேளாரறிவில்ேலார்
தங்குகிற்பனபறப்பனதிாிவனதவழ்வனகிடந் ர்வ
மங்கு ற்ெகா யாைவ மயற் லம்வந்திவணிறந்ேதா ம்
ெபாங்குகூற்ற ந்தி வ நிழ ற் குதல்சத்தியமாமால்.

35

263 வ பதங்கைனமைலமகன்றந்ைதயால்வானவர்க்கிைறமாட்சி
ஒ பதம்ெபற ன்பதம் கெல ெமா ய பதம்பா ப்
ெபா பதந்திகழ்கடம்பணிதடம் யன் க நாயகன்காட்சி
த பதம்பணிந்ைதம்பதம்ெபற்றனன்றறபதம்ெபறவிண்ேணார்.

36

259

264

கி
வகி
நகி
உகி

லாஞ்சைடயலமரப்பணித்ெதாைட யல்வரக்குைழயாட
லாம்பிைறவயங்கவின்ன ணைகவதனமண்டலம் ப்ப
ளங்ெகா காண்வரவாரணனைர
தைலெகாய்த
லாங்கரத்ெதா வனிப்பதியிலன்ெபா ங்குனித்தனன்ேமனாள்.

265 குன்றி ஞ்சிைறெயா ங்குறவாிந்தவாட்கு சேவ ைற ன்னாள்
ெவன்றிெயண் ைசத்தைலவ மந்நகர்விைடவலான ேபாற்றி

37

37
மன்றேவாெரா கட
ந்தட மவ்வயினிறீஇவழிபாட்டால்
என் ேமதகவி ந்தனர்வரன் ைறெயண்ணில்விண்ணவேரா ம்.

38

266 வாணிலாமணியிைழத்தெபாற்குவட் னில்வதிந்த ளியதண்ட
பாணி ன்னமர்பீடேமன்மலர்க உய்ப்பார்க்கவன்றினத்ேதத்தி
ஏணிலாவிய
கணிந்தள்ளி ளிடத்தவன்றி த்தாைளப்
ேபணினார்க்ெகா வ ைமவல்விைனெய பிறப்பி ந்ெதாடராதால்.

39

இயக்கர்கின்னரர்சித்தர்வித்தியாதராிைமயவ ரேகசர்
பயங்குைமங்குேராசத்தளெவல்ைல ம்பலவைகயி ங்கங்கள்
நயக்குமானிறீஇவழிபடவி த்த னகரமிங்கிைதேமேலார்
மயக்கமில்
ங்காடவிெயன்றலான்மண மவ்வ வாமால்.

40

ஞ்சல்ேபாயெதள்ள
ண்ேடழிைசத் ழனிசூழ்த நீழற்
பஞ்சிெமல்ல ச்சசி ைல யங்கலாற்பைணப் யத்தைண ைள
ெநஞ்சினல்லவர வ த்
ப்பினானிகழ்வலம் ாிந்தந்ேதா
கஞ்சமா ைறயிந்நகர் தியிற்கலந்த ளணிகிற்பார்.

41

269 கண்ணகன்றேசட் லத்தினிற்சிகாிகள்கண் றக்கரங்கூப்பித்
ெதண்ண ம் னல்ப ந் நீறணிந்
த்திரமணித்ெதாைடேவய்ந்
ண்ணியப்ெபாலன்சினகரம் க்கு ப்ெபா ைள ந்ெதாழப்ெபற்றார்
அண்ணலஞ்சரணிழ ைடெயான்றிெயான்றாநிைலயைடவாேர.

42

வி
விட்டெமன் ாிசைடயந்தணன்வியன்மணித்தடங்ேகாயில்
ப
ேபாக்குேவார்
க்குேவாாிட் ைகபரப் ேவார் ல்லாதி
உ
மாற் ேவார்ேமனிமாசக மா லகு த்த ளன்ைன
ெதா தகுந்தி
த்தாீயங்ெகா
லக்கநன்மகவாவார்

43

267

268

270

271 அரவேவணியன்றி
த்தலத்திலாைனந்த ெதா ங்காட் ற்
பரன ட்கடல்ப ந்தினிதா வார்பதியிதிற்சிவநாமத்
திரவில்யாமநான்ெகவல ம்வரன் ைறெயந்ைததாள்பணிந்ேதத்தி
விர வார்க்கலாதயலவர்ககிடங்கேலாேமல ம்ெபறல்

44

எண்ணிலாெதால்வ ங்க ம்ெபய நல்ெலழிற்றடங்க ம்வாய்ந்
நண்ணிேயாங்குவ ந்நகாிவற்றின் ன்னான்கு ண்ணிய ர்த்தி
தண்ணிலாவியதடங்கண் ன்னான்கபிதான ந்நான்காக
உண்ணிலா மா வற்றி ம் ெதலா ைரெசயக்கைரயின்ேற.

45

272

273 ேதாணியம் ரத்ெதா பிரமா ரந்ெதால் யறெச ங்காழி
தா ெவங்கு
க வண்சிர ரஞ்சண்ைபநகரெகாச்ைச
ேவ
ர் ரங்க மலம் றவேமர்மிக்க ந்தராெயன்ேற
கா மிப்ெபயராறிரண்ைட
ளங்க
வாகதிேசாவார்
274 நனி ைரப்பெதன்னிழிகுலத்தழி லனா ெமன்ெகா ெமன்ேறாள்

46

38
னி யக்குறவாங்கவன்சி ைமைய
வ மகன்ேறாடத்
னிவகற்றி வ
ராணங்க ந்ெதாைகவைகவிாியாகத்
தனிெயனக்க ள்கு வ ட்கு ெவனத்தந்ததித்தலெமன்றால்
275 இன் மான்மியெமண்னிலகண்ணியதிைசத்தனமி டீரப்
ெபான்ெனா க்கிய ாிசைடமாதவப்ெபா ப் றழ் னி ர்காள்
கன்னி ெதயி ந்நகர்ப்ெபயாியற்காரணமீராறில்
ன்னதாகியேதாணியம் ாிவரன் ைறயிைனயைறகிற்பாம்.
(1-ஆவ தலவிசிட்டவத்தியாயம்
-------------------------

47

48

ற்றிற் . தி வி த்தம்- 275)

2-ஆவ , ேதாணி ரமானவத்தியாயம். (276 - 316 )
276 என்னேவணிெமள ச்ச னகாதி னிவர்க்
கன்ன ர்திநிகராய
சூத னிவன்
கன்னலஞ்சுைவெயனக்கட ளார ெதனச்
ெசான்னகாைதயதனிற்சிறி ெசால் வனேரா

1

277 ெவம் மாையதிாிெவவ்விைனமணிக்கயி சூழ்
பம்பரம்ெபார ழன்றைலபடா பாிவால்
வம்பரா ைளமதிச்ச லமா னிவேனா
ைரம்ெப ந்ெதாழி யற் வ யிர்க்க ளினால்.

2

278 மைறவலாளனில்வகுத் ெந மாயனிலளித்
திைற
த்திரனிலீ
ாிவித் விைனயின்
ெபாைறமேகசனின்மைறத் நிைறேபாத தல்வன்
சிைற யிர்க்க
ைமவைகயெசய்ைகயிைவேய.

3

மாசி வ்விைறவனாைணவழிைவகுவனவாம்
ஆசிலண்டநிைரெயண்ணிலைவகட்கிடனதாய்
ஏசிலாவைலயிேலழ்கடைல ந்திவைலேபால்
சு லெந ேவைலயஃெதான் ளதேரா.

4

280 ேவைலயன்னதில்விராட்
டன்ெமய்ம்மயிர்ெதா ம்
பாெலலா
பழம்ெபாதி
ம்பரெமனச்
சாலவண்டநிைரதங்கந நின்றனனிவற்
ேற மண்டமிதெனல்ைலையவிளம் வனியான்.

5

281 ேதாமிலா லகமீெர ைமெதாக்கவித ள்
ஏமமால்வைரயிலங்குமிதைனத்த
மால்
ேசமநாவ
தீ ம ேச வாி ம்
தாமிேயாசைனதனித்தனியிலக்கவிாிவாய்.

6

279

39
282 அைற மவ்விய ரண்ெட மிலக்கமகலத்
திற ெயன்ற
தீ மய க்குவ சா
ைறதடங்கட ேமாங்குமத க்கய ேல
சிைறகுலாமில ேச ெமா தீ
ளதால்.

7

283 நாெல ந் ைணயிலக்கமைதநண் ம வார்
ேவைல ம் க னத் ைணவிளங்குமயேல
சால் நீள்குைசதயங்குெமா தீ ம ேக
ஏ ெநய்க்கட ெமட்டளவிலக்க ைறேய.

8

284 அதனிரட் கிர ஞ்சம தீ ம சூழ்
ததி ைடக்கட மத் ைணதயங்குமதன்ேமல்
தியசாக ளதீ மைலேமா நிைறபால்
உத்தி ந் ைணதனித்தனியிரட்
ேம.

9

285 மண்டலம் ைதயி ட்படலம்வாாி க ம்
சண்டபா
தயந்த வ ந்தனிவலங்
ெகாண் ேமல்கடல்குளிப்ப மதற்குெளனேவ
பண்ைடநான்மைறபயின்றவர்பகர்ந்தனரேரா.

10

286 மற்றதற்கயல்வயங்குவ
ட்கரெமனச்
ெசாற்றதீ ம சூழ்வ
னற் ணாி ம்
ற் ம்ேயாசைனகண் ன்னதினிரட் யனவாம்
ெபற்றேயாசைனயிலக்கவைகேபசியி ேன.

11

287 ேவ .
அய லீைரந் ேகா யகன்றெபாற் மியப்பால்
உயர்பதினாயிரத்திேயாசைனயாழிெவற்பாம்
ெபயர்வ மய னீண்டெப ம் றக்கட ெனல்ைல
இய ேமார்ேகா ேம மி பத்ேதழிலக்கமப்பால்.

12

288 மய்யா மி
ேலாகம்வகுத்தேயாசைனகள்ேகா
அய்ேயழிெனா பத்ெதான்பானிலக்கநான்க தமாமால்
எய்யாதவண்டப்பித்திக்கணங்ேகா ெயல்ைலெயன்ப
ெமய்யார்ேயாசைனகளின்னவிாியினித்ெதாைக ஞ்ெசால்வாம்.

13

289 வளம யம்ெபான்ேம மத்திெதாட்டண்டப்பித்தி
அள ம்ேயாசைனகேடாிைனம்ப ேகா யாக
விைளத கிழக்கிெனல்ைலவிாித்தனேமைன ன்
தளர்வ திைச மிவ்வாறகன்றனசாற் ங்காேல.

14

290 ெதாி
வகல
ேகா ேயாசைனெசறிந்த
விதி விக்குக்கீழ்ெதாட் ேமன்மட்
ேகா
ாிச
யர்வாமண்டமீங்கிைதத்ெதாைலயாெவள்ளப்

40
ாி றக்கடல்பாய்ந்ெதற்றிப் குந்தேதா ழிநாளில்.

15

291 அைலயினமைலயிற்ெபாங்கியண்டேகாளைகைய ட்
நிைலகுைலத்த க்ைகெயல்லாெநாிெநாித்தார்ப்பிேனாங்கித்
தைலப ஞ்சுழியாெலட் த்தடந்திைசெயா ங்கேவாெரண்
ெகாைலமதக்களி ஞ்சாயக்குைமத்த
நீர்க்ெகாள்ைள.

16

292 ஆழிமால்வைர ேமாெரட்டாகியவைர ஞ்ெசம்ெபான்
ஊழிமால்வைர ேமல்கீ யாியவைர மாநீர்ப்
பாழிெவண் ைரகள்பாயப்ெபா ந்தனப ந்தபல்ேவ
ேறழிரண் லகில்வாெழவ்வைர மவ்வைரயின்மாேதா.

17

293 நாளறாவ சான்ேமாட் நா
திைசயினின்ற
ேகாளராவின நா ங்ேகா ம்விண்ேணா ம்விண்ணில்
வாளறாக்கு சனாதிமாதிரத்தவ ஞ்ெசம்ெபாற்
ளறாத்த
ம்ேவ சுடர்க மிாிந்தமாேதா.

18

294 ேபர்வனபறப்பநிற்பபிறங்கி ணிரயந்தம்மில்
ஆர்வனநீாில்வாழ்வதத் வவரவமாதி
ஊர்வனதவழ்வெவவ்ேவ லவிலாமனிதராகிச்
சார்த
யிர்கெளல்லாஞ்சாய்ந்தனேதய்ந்தவன்ேற.

19

295 கமலநாரணெனா ங்குங்கைடயி
தல்வனாவான்
நிமலேனயன்றிேவ நிைல நர்யாேரயார்க்கும்
தமரசாகரநீர்ேமாதத்தம் யிர்ேதம்பினாைர
அமரெரன்
ைரப்பாரன்ேனார்ெபற்றிையயறியாரன்ேற.

20

296 ெசால்விாிெபா ள்கடாெமத் ைணயவத் ைணயெவல்லாம்
வல்விைரந்தழியவாங்கண்மன் யிாீட்டம்யா ம்
ெமல் யமானமாையயிடத்தவாெயா ங்கேலா ம்
அல்விரவியதாெலங்குமாழிநீர்பரக்கமாேதா.

21

297 மின்கிளர்ந்தைனயாங்ேகவி ங்கு ேமகெமன்ன
ன்குறித்தண்டந்ெதாக்கெபா ெளலா ாிந் மாைய
தன்கேணெயா ங்கிப்பன்னாட்டைகந்தனதைகதேலா ம்
வன்கைறமிடற் த்திங்கள்வகிரணிவரதனன்பால்.

22

298

க்கியெவா வனாட்ட டங்குபாைவயிைனச்சின்னாட்
ேபாக்கியமற்ெற ப்பான்ேபான்
வனேகா கைள ற் ம்
தாக்கியதைலவன்றாேனதன்ன ள்வ யான் ன்ேபால்
ஆக்கிய ணிந்தாெனல்லாமளித்தழித்தாக்கவல்லான்.

299 நஞ்சுமி ரகப்
நைகநிலாக்ெகா ந் ம்வாசப்
ைபஞ்சுடாிதழித்தா ம்பாய்
யத மின்றி

23

41
மஞ்சுறழ்க ெமன்கூந்தன்மாெதா ம விெயண்ெணண்
ஞ்ச ங்கைலகெளன் ந் லங்குெபாற்கைலகடாங்கி.

24

300 ப ைமயாய்ச்சி ைமயாகிப்பதங்களாய்வண்ணைமந்தாய்
நி மலமாய் த்ேதவாய்நிகிலமாய்க்குணேமார் ன்றாய்
இ ைமயாெய த்தாய்நாதெவல்ைலயாய்ேவதமாதி
ெப ைமசாெலா யாய்நின்றபிரவணந்ேதாணியாக்கி.

25

301 காியநாரணனாலந்தண்கமலவாகனனாேலைன
உாியநான்மைறயான்மிக்கா ளத்தினாலளைவயா ம்
ெதாிவிலாெவாளியாய்நின்றசின்மயன்றாேனெதய்வப்
ெபாியநாயகெனன்ேறா ம்ேபர் ைனந்
வெமய்த.

26

302 ஏறினாெனன்பெவம்மாெனழில்கனிந்ெதா குேமனி
ேதறினவிமலமாயதிவெளாளிக்கற்ைறசுற்ற
மாறினவி ள்கண்ேமனாண்மைலமகள தமாந்தி
ஊறியஞானச்ேசயாெலா ங்கமணி ட் ப்ேபான்ேற.

27

303 ெபய் நீர்த்திைரசு ட் ம்பிரளயவத்திநீத்தத்
ைதயனாண்மலர்த்தாி ன்றிய ள்கனிந்ெதா க ர்ந்தான்
ெபாய்யிலாமைறயினீ ம்ெபா ப்பிைறமடந்ைதகண் ம்
ைமயிலா ாிைமத்ெதாண்டர்*ன் ேமயைனயேதாணி.

28

304 ேதாட்ட ண்டகத் ப் த்ேதெடாழில் ாியண்டகூடம்
பாட்டகன்றிைரநீர்ப்பவ்வப்பாயைலயைலப்பெவற் ண்
டீட்டமாம்ெபா ள்கள்யா மி திகண் ரங்கு ந்நீர்
ேகாட்டேம ர்ந்தானன்பர்குணத் ேம
ங்ேகாமான்.

29

305 அ ைமசாலறத் க்ெகன் மழிவிைலெயன்றேமேலார்
ெபா ண்ைமையவிளக்கியண்டம் றக்கடன்ம த்தஞான் ம்
இ ைமசா யிர்கள்பன்னாளிைழத்திகெலறிந்தெதய்வத்
த மேமவ வாய்நின்றதலத்தரசிதைனக்கண்டான்

30

306 காண்ட
வைக ங்கிக்கரமலரைசத் ேநாக்கா
நீண்டேபரண்ட ட் நிமிர்பிரளயத் ஞ்ெசவ்ேவ
ண்டேதாாி ம்
ன்னிப் வனேகா களிலீேத
ஏண்டகு லாதாரேகத்திரெமன்றான்வள்ளல்.

31

307 காலமிதாகக்ேகா கதிர் ைர
வத்தாதி
லகாரணைனமாநீர் கட் ைடக்கண்டான்ேமைலக்
ேகாலமாதிர ங்ேகாட் க்ேகாட்சுறாேவ ஞ்ேசாதிப்
பாலதாந்தரளத்தா ம்பைடத் ளவ ணப் த்ேதள்.

32

308 ஒண்மலர ச்ெசஞ்ேசாதி ண்மலெரன்னவாய்ந்த

42
கண்மலர்பதித் நீண்டகரமலர்குவித் வாயால்
பண்மலர் கழ்ச்சிேயாதிப்பனிமலர்த்தாண் ன் ழ்ந்தான்
விண்மல
மினன்னெவண்மணி த்தமாாி.
309 சு
தி
அ
க
310

க்கமின் ளாியன்ன ைணய பணிந் ேபாற்றத்
க்கிளர்கைடக்கேணாக்காற்ெறண் ைரக்கடல்வாழ்வாைன
ட்கடலாழைவத்தானகந்ைதேவராிந் ளாைரக்
க்கடல் ழாேதற் ங்க ைணயங்கடலான்றாேன.

கணத்திைடெயயின் ன்றட்டகண் தற்சாமிபின்னர்க்
குணிப்பிலாவண்டஞ்சிந் ங்ெகாள்ைளநீர்ெவள்ளஞ்சூழ
மணத்த ங்குழலாேளா ம்வன்பிறத்தம்பி ேட
தணிப்பிலாதமர்ந்தானின்னதலத்திைடயளப்பில்காலம்.

311 விாிதிைச ரப்பாெனட் வியன்கணத்தைலவர்க்ேகவிக்
கிாி ைரதண்டேமந்திக்ேகத்திரபாலனாதி
ாிசைட தல்வர்சூழ்ந்
றந்த ந்ேதாணிேமற்ெகாண்
டாில்படா லகங்காக்குமன்ைனேயா
ந்தாெனந்ைத.

33

34

35

36

மலா ளாிப் த்ேதண்
நாள்கா மாநீர்
அ வ ற்றி ந்தா ன்னவாசறவறந்ததன்னான்
விழியன ண்டேதாநாள்ேவற் ைமகு த்தேதேயா
ம வலான்விைளயாட்ெடன்ேனாவிளம்பறா**நீத்தம்.

37

313 ஏணிலாத்ெதய்வதங்களிறி ேமாாி தியின்றிப்
ேபணி ற்றி க்குந்ெதய்வப்ெபாியநாயகனாெமந்ைத
ேதாணிேமல்ைவகுமாற்றாற்ேறாணியம் ரமீெதன்ேற
காணியவி ந்ததின் ங்காரணப்ேபர்ேவ ண்டால்.

38

314 காம வ ைடநள்ளிகைல ைலயிரவிேதாற்றம்
ேதம சிைலயிற்ெசங்ைகசிவநிசிெத ேதளாரல்
ஆெம தின ெமந்ைதக்கணிந ம்
குமன்ைனக்
ேக
சாந் ஞ்சாற்றிெனைவயவர்க்காியமாேதா.

39

315 பதனறாமணிவித்ெதன் ம்பயன்ப விைள குன்றா
தனிலம் க்காெலன்ன தக்குைறவறிஞர்ேப ம்
விதம விரதந்தானம்ேவள்விகண்ம க்கண்மற் ம்
இதம ந்ெதான் ேகா ெயனத்த ந்தலமீெதான்ேற.

40

316 மங்கலம்ெபா
மிந்தத்தலத்திைலம்பதத்ைதவாழ்த் ம்
அங்கவரன்ேறாெசந்ேதாட்டம் யனிழ மாழிப்
ங்கவனிழ மந்தண் ந்த நிழ ேமவார்
திங்களங்கண்ணிெயம்மான்ேசவ நிழெலான்றல்லால்.

41

312

43
2-ஆவ . ேதாணி ரமானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம்- 316.
---------------------

ற்றிற் .

3 -ஆவ . பிரம ரமானவத்தியாயம். (317- 366)
317

ெபாங்காழிசுற்றெவா ேதாணிெபற்ற ரமான்மியத்தினியல்ேபால்
எங்காதன்மிக்கபிரமா ரத்தினிய ந்ெதாித்த ெளன
அங்காதரத்தி ரேவார்வியப்பவறேவா ைரத்த ைறேய
பங்ேக கத்
னிவன்பணிந் பல ண்டகாைதபகர்வாம்.

1

318 மங்கும்பிறப்பினழியாத க்கள்வழிகண்
த்தி குவான்
ெபாங்கும்பைடப்
தைலந்ெதாழிற்ெசய் ரெவன்பெதான் ைடைமயால்
எங்கும் ைதத்த னல்வற்றவண்டமிைசவிக்கெவண் மிைறவன்
தங்ைகந் சத்திகளினன் ைவத் ெந மாையதந் தைகவால்.

2

319 நாதாதிதந் ந வாதமந்திரபதம்வன்னநல்கியதனின்
மீேதகலாதிநிலநீரசுத்தவிாிதத் வங்க தவிப்
ேபாதாவிரட்ைடவிைனேசதனங்கள் குமா ெசய்
ைறேய
ேகாதா
ம்ைமெப ேதவர் ம்ைமவிைனெசய்யெவன் குறியா.

3

320 குலநான்மைறக்குமதேலாைனமிக்ககுணராசதத்தின்வ வித்
தலேம சாத் விதமாகுணத்தினடலாழிெவற்ைபய ளி
வலேம ெகாற்றம வாைனெவற்றிவளர்தாமதத்தி தவி
உலவாதைமத்திெநறியாலளித்திெயாழியாெதாழித்திெயன ம்.

4

321 அணியம் கத் மலேரானவர்க்குள ேயனைமக்கவ ேகள்
ணிெயன்றதற்ேகார்வ யில்ைலெயந்ைத ைண ண்ெடனிற்சி ைமசால்
அ ெவான் ெவற்பி
வாகும்ெவற் ம வாமதற்க ைமேய
பணிெயன்கணிட்டப ெசய்வலாதிபகவாவ ட்க ளேதல்.
5
322 மற்றின்னகூ மைறேயாைனயண்ணன்மகிழ்ெவய்திமாையவழியில்
பற்றின்றிெயங்குநிைறவாய்நிைறந்தபரெமான் நித்தமிைடேய
உற் ள்ளயா நிைலயாெவனாநல் ணர்வா ணர்ந்தெவா நீ
ற் ம்பைடக்க
சத்தியின்றி
யா னக்கும ேவ.

6

323 அச்சத்திதா ெமனேதவ ன்றியைணயாதியா மைடேவ
இச்சிக்கி ன்றியைணேய ளத்திெலைனெயய் மா விைனையக்
குச்சித்
லமைறயாகமஞ்ெசால்குறிேயம க்கள்வழியால்
நச்சிப்பரா மவர்பா
ப்பனாெனன்பெதான் மறிேன.

7

324 அம்மந்திரங்கெள ேகா யாகுமைவயிற்சிறந் ளனவாம்
ெமய்ம்மந்திரங்கெளா
ம்ேவதவிதியிற்சிறந்தைவயாம்
ெசம்மந்திரங்கள்பலவற்றிலாதிதி ைவந்ெத த்ததிகமால்

44

325

326

இம்மந்திரத்தின்வ ெபற்றிசத்திெயைவ ம்பைடத்திெயளிேத.

8

நந்தாம ந்தம ைவம்பதத்தினைடெபற்றியங்குமைவதாம்
ஐந்தாவிளங்குபதிசத்தியாவியபிதானமாமலெமனா
ஐந்தாெம த்தின் தலீெர த் மதன்ேமெல த் மதன்ேமல்
ந்தாெம த் மதன்ேமெல த்
ைறேயகுறிக்ெகாண்மைறேயாய்.

9

தண்டேகா வைகயிற்பிறத்தன் தண்டேகா வளர்தல்
ேப ண் சாய்தல்வழிகண்ட க்கள்பிணி ண்ட ம்ைமமல ம்
ேகா ண் ேபாகவறியாதறிந்தகுணவாாி ழ்கன் தலா
ஓதிங்கைனத் மாெமன்றி த்திேயாைரந்ெத த்திெலனேவ.

10

327 அம்ேபா கத்
னிவன்பராவியைவகூ மண்ணல யில்
ைபம்ேபா
விய நீழனின் பரநாதேபாற்றியடல்ேசர்
ெவம்ேபாதகத்தி ாிேதாலைசத்தவிைட ர்திேபாற்றிெயைனயாள்
ெசம்ேபாதேபாற்றிய ளாளேபாற்றிசிவேபாற்றிெயன் ெதா ேத.

11

328 அல்ைலப்ெபா த் மய ற்குளிக்குமளிேயன்மனத்ைத
காக்
கல்ைலக்கைரத்தெமாழிையப்பணித்தகனிவாயேபாற்றியிைமயத்
ெதால்ைலப்ெபா ப் வில்விட்டரண்க களாய்விைளத் ம யான்
வில் ட்டதற்குவ விட்டெசன்னிவிறல்வாளிேபாற்றிெயனேவ.

12

329 பலகாெல ந் பலகால்வி ந் பதேம ைறஞ்சிய ளால்
உலகாதி ய்யெவைன ய்யஞானெவாளியாய்நிைறந்த
நின்
மலர்வாய்திறந்தம வானெதான்ைறவ மாறிரங்கிய ெளன்
றலேரான்விளம்பவிள ரல்ெகாண்டவ தானனன்க ைணயால்.

13

330 ெகாய்யாதலர்ந்தவனசங்குவிந் கு தம் ைதத்தவியல்ேபால்
கய்யான்மணத்தகனிவாய் ைதத்தகமலாலயன்ெசவியினில்
ெசய்யாமைறக்கு தலாகநின்றதி ைவந்ெத த் ம ைவப்
ெபாய்யார்பிறப்பினைலையக்கடத்
ைணையப் கன்ற ளிேய.

14

331 உன்ேபாலேநகர்தலமீதிைறஞ்சிெயாளிெபற்ற ல
வில்
ன் ைசெசய் தடெமான் கண்
த்திெபற்ற ைறேய
நின் ைசெசய் வ
ம்பைடத் நிகிலம்பைடத்தி திநீ
நின்ேபாதெமன் நிைனேயன்மறந் ெமன்ேபாதெமன் நிைனவாய்.

15

332 குணராசதத்தினிைலநிற்றிேவ குணமற்றி த்திய
ம்
ைணேய சத்தியித ெட ந்தசுடராலைடந்தி திேமல்
மணி ல்கிடக்கும வா னக்குவைகயா
க்குவைரநாள்
அணிேய கற்ப
நாளதற்குமளவானைதத்ெதாிதியால்.

16

333 ேவ .
இயற்ைகமாந்தர்குறிப்பின்றியிைமக்குமிைமயீெரான்ப றின்

45
அயிர்ப்பில்காட்ைடய
ப்பானைமயிற்கைலயாங்கைல ப்பான்
ெபயர்ச்சிகண ந்நான்குகணம்ேபாின் குர்த்தம
ப்பான்
மயக்கிெலா நாைளம் ன்றாய்வ நாள்பக்கமைறவல்ேலாய்.

17

334 பக்கமிரண் மதியாம்பக மிரண் மதியி
தக்கவி
ன்றயனஞ்சா ந்ெதற்குவடக்குெமனப்
க்கவயனமிர பகல் லேவார்க்ெகா நாண் ந் ற்ேறா
ெடாக்கவ ப றினாண்டீெதா
ற்றின்விண்ணவரா ள்.

18

335 உம்ப கமீெத பத்ெதான் ற்றான்ம வதாமீேரழ்
பம் ம நாள்பகலாகப்பகுத்தநாளிலாண்டாக
நம் ம்வ டெமா
நண்ணி ன கற்பெமனச்
ெசம்ெபான் ளாித்தி மைனயிற்ெசறிவாெயன்றான்பிைறசூ .

19

336 வாிவண் ழக்க ைகயவிழ்ந் ம
ற்ெற க்குமடற்கமலத்
ெதாியன்மார்பனிதழிமலர்ச்ெச ந்தார்மார்பன்ெமாழிந்தனெகாண்
ாியெசவிநா ரண்டா
வட்டாவ
ண் டல்சி ர்ப்பப்
பாி மலர்க்கண விதரப்பணிந்தான்விைடெபற்ெற ந்தானால்.

20

337 எ ந்தானார்வத்ெதா மிைமயாெவகின ர்திதிகழ்ேசாதிக்
ெகா ந்தாெயாளி ந்தி
லக்குறிக்கீசானத்திைச ேட
அ ந்தாமணிநீர்த்திைரக்கரத்தாலடலாணவப்ேபாி ள்சீக்கச்
ெச ந்தாமைரப் ஞ்சுடேரந் ந்தீர்த்தத்தடத்ைதக்கண் ற்றான்.

21

338 எறிக்கும்ப கத்திரெடளித்தாெலனநின்றிலங்கித்தன்ெபயைரக்
குறிக்குந்தடத்தீம் னலா க்ெகாய் ங்கைலகண்ெமய்தாங்கிப்
ெபாறிக்கண் ைகயாற் தியினாற்ெபா ந் நியதிச்சடங்காற்றி
ெநறிக்ெகாண்ட மாமைறக்ெகா ந்தாய்நின்றான்றி
ன்ெசன்றாேன.

22

339 இ ளாய்ெவளியாய்ப்பரபதமாேயகமாகிப்பலவாகித்
ெத ளாயகண்ட
தலாய்ச்ெசறியாெதைவ ஞ்ெசறிந்தபரம்
ெபா ளாய்ப்பசுேபாதங்கடந்த ைரேயா ள்ளத்தகம்ப த்த
அ ளாய்நின்றபிரேமசன த்தாமைரகண்டஞ்ச த்தான்

23

340 உ கி
கிெநக்குள் ைடந் குைழந் மலர்விழிகள்
அ விெகாழிப்ப
ப்ைபந்தாலாட்டங்கத்தால் ழ்ந்திைறஞ்சிப்
ெப கிெயாளிகால்சிவ ங்கப்ேபரானந்தப்ெப ஞ்சுடர் ன்
ம விந மஞ்சனமாட் வழிபா ைழத் மலர் வி

24

341 ெதன்பால்வடபான்ேமல்கீழ்பால்சிைகெவஞ்சுடர்ெசய க்கன்மிைச
இன்பால்விழிைவத்ைதந் மவித்திைழத்தாயிைடயாண்டாயிர ம்
நன்பாலாற்றிவளி ண் நலஞ்ேசைரந் பதங்கூறி
அன்பாலா மடக்கிெயந்ைதயாராதைன ங்கைடப்பி த்

25

46
342 ேகாேவேபாற்றியாதிமைறக்ெகா ந்ேதேபாற்றிய ள்குைழக்கும்
காேவேபாற்றிெமய்ஞ்ஞானக்கண்ேணேபாற்றிெயன்னி ம்ைப
மாேவதைனக்ேகார்ம ந்தாகிமதிமாசகற்றிமறித்தாண்ட
ேதேவேபாற்றிேதாணி ரச்ெசல்வாேபாற்றிசிவேபாற்றி

26

343 பின்னன்ம
ப்ெப
னிவர்ெபட்பமைறயின்ெபா ளைனத் ம்
மன் ங்கு வாய்வடநிழற்கீழ்வதிந்
கன்றவியல்ேபாற்றி
ன்னமைறயின்விாிைவெயல்லா ழங்குந்தவளக்கிண்கிணிக்கால்
கன்னன்மழைலமக ைரப்பக்கா ெகா த்தநிைலேபாற்றி

27

344 வ வார்தடங்கண் னிவர்மைனைவகுந்தவத் ப்பன்னியர்ைக
இ
ணயந்தின்ெனழில்காட் யிரங்குங்க ைண கம்ேபாற்றி
க வார்ேநாக்கினரமகளிர்கனிவாய
ம
ண்ணப்
ப மால்விட ண் ம்பர்தைமப்பாிந்
ாிந்தவ ள்ேபாற்றி

28

345 இைனயபல ம்வாழ்த்ெத க்குமீர்ந்தணகமலத்திைறேயான் ன்
ைனவனிமயப்பாைவெயா
க்கட்ெப மாெனதிர்ேதான்றி
இைனய வந்ததளித் ெமனேவ ர்ேதான்றா ன்கழற்கால்
வைன மலர்த்தாமைரய ேயன்மனவாவியினிற்ெபறல்ேவண் ம்

29

346 ஏணியாயவிவ்வண்டமினி பைடக்க
சத்தி
ேபணியளித்தாட்ெகாளல்ேவண் ம்ெப மானின தி த்ெதாண் ல்
ேகாணிலாதகுற்ற ைமக்கு ேவாெடைன ங்குறிக்ெகாள்ள
மாணிெலளிேயன்ெபறல்ேவண் ம்வரமீெகன்றான்பரேமட்

30

347 அள்ளற்கமலத்திைறயிவ்வாறைறயக்குைறயாவரமைனத் ம்
ெகாள்ளக்ெகா த் ப்ேபர
ங்ெகா த் க்ககனத்திைடமைறந்தான்
ெதள்ளித்ெதளிந்தவ தநிலாத்திைசசூழ்வைளப்பச்சுடர்ெகாழிக்கும்
ெவள்ளிப்ெபா ப்பி வர்ந்தெதனெவள்ேளறிவர்ந்தவிாிசைடேயான்

31

348 கதிர்காெலாற்ைறக்குைழக்கிழவன்ககனத்திைடேபாக்கயர்தெலா ம்
ெகாதிேவலைலத் க்கயன்ம ட் க்குைழேயாெடதிர்ேபர்மைழமதர்க்கண
மதிவா தலார்நிைலயழகிமலர்த்தாள்பரவியி வ க்கும்
திசால்கனகெப ங்கு மிச்சுடர்ப் ங்ேகாயி னிதைமத்

32

349 ெவண்ணந் யிர்த்தமணி த்தம்ெவ வாயாம்பன் ைகயவிழ்க்கும்
தண்ணந் ைறநீர்ப்ப த் ைற ந்தடமாமதி ம் ைடதி த்தி
எண் ம்ெப சீர்பிரமதடத்ெதன்னக்கட ட்டீர்த்தெமல்லாம்
நண் ம்ப
ய்த்தளி
ம்பநான்கும ங்குந்தளமைமத்

33

350 விதிப்ேபரண்டப்பரப்பகத்தேமல்கீ லகுெந ந்திைச ம்
நிதிச்சாகர நடப்பன நிற்கின்றன ேமாாிரண்
கதிர்க்காவல ம்பிறெபா
ங்கண்டான்றண்டாமைரக்கரத்தால்
பதித்தான்கட ட்கணித்தாகப்பாாிசாதத்த ெவான்ைற

34

47

351 ஆள்ேவட் ழன் ெசவ்வாிேதாய்ந்தயிைலத் ரந் கயலைலத்
ேவள்வார்கைணையப் றங்ெகாண் விைழயப்படர்ந் குைழகடந்
வாள்ேபாற்பிற ம்விழிக ங்ைகம்மல ம்பரதவழிச்ெசல்ல
நாள்வாெய ந்தமின்ேபான் நம்பன்றி
ன்ன ப்பாைர

35

352 ஓ க்குங்க விையந் மிைசத்ெதா குவாைரச்சிைறய கால்
க க்குமலர்ப் ந்ெதாியல்விைனக்ைகவல்லாைரச்சிவக மம்
ப க்குங்கிழைமச்ைசவதவப்பான்ைமேயாைரயி ள்ப கிச்
ெசா க்குஞ்சுடர்ச்ெசந்தீபநிைரத் கடீர்ெசய்ைகத்ெதாழிேலாைர

36

353 பாயதி மஞ்சனெம க்கும்பாிசாரகைரத்தி ேமனிக்
காயபசும்ெபாற்கலநிைறத்தவைரக்காவலைரச்சுரபிகைள
ஏயபணியிற்ப
ைடத்தி கிற்பாைரயிைறய க்ேக
யக த்தானகம்ப ைமத்ெதாழிலா யர்ந்தெதால்ேலாைர

37

354 வல்ைலயியங்குஞ்சாரணைரமைடவல்ேலாைரமாகதைரக்
ெகால்லவிைனஞர்மட்பைகஞர்குவைளக்களத்ெதந்ேதாணி ாிச்
ெசல்வன்
க்காட் நராதிெசறி ந் கண்மாற் நாீறா
எல்ைலயிகந்தபணிவிைடயி கவாெதா குமியல்பினைர

38

355

ளாிமாைலக்க ணியர்ேகாதமலர் ற்கலர்பாரத் வசர்
வளரராீதெரனக்கிளந்தமைறக்ேகாத்திரத்
னிவரைரப்
ளகமைறயாகமமலர்ந்த ணாிம த்த
ேகள்வித்
தளராவாதிைசவகுலத்தகுைமம்பான்ைமக்கட ளைர

39

356 ேசராாிைணச்ெசஞ்ெசவி ைதக்குஞ்சீர்த்தி ைனந்தபார்த்திபைரப்
பாராவ ைமயி
ரக்கும்பா வைனயவணிகர்தைமச்
சாரா லைரக்கட ளைரத்தைமெயாக்கைலத்ெதன் லத்தாைர
ஏரா ழந்
றந்தந்தாங்கிைறேயவ ன்வாழ்பின்னவைர

40

357 மங்கு றங்குங்கு ங்ேகாட் வ க்ைகயழிசா வட்ெட த் ச்
சங்குதவ மைட ைடக்குந்தடஞ்சூழ்ேதாணி ரம் ரக்கும்
ெசங்கண்விைடப்பாக க்குாியெசய்ைகக்கு ைமத்திற வைர
ஐங்குேராசத்ெதல்ைலயி மைமத்தானிழ ஞ்சைமத்தாேன

41

358 ைவகேறா ைமந் மகமாறாக்கு கள்பற்பல ம்
ெசய்கலாற்றாவளேனாங்கிச்ெசம்ெபா லகிெனழில்காட்டக்
ைகெகா ரகக்கங்கணத்தான்க விழா மினிதாற்றி
ெமய்ெகாண்மைறேயா யிர்க்குயிராய்விர்ந்தான் ைச ாிந்தாேன

42

359 பலநாளிைனயபணிபிைழத் ப்பர ங்கமல னிகாணக்
குலமாமைறேதர்சிவ ங்கக்குறி ெட ந்தின்ன ள் த்
நலனா ன பணிமகிழ்ந்ேதநா ெமம தி த்ெதாண் ற்

48
லனா

யர்ந்த ைனயாேரெபா வாெரன்றான்ெபா வில்லான்

43

ன்னா ன்ேனர்மைற தல்வர் ழ்கிக்கண்டதடமிதனிற்
ெபான்னார தநிைறமதியம் ணர்சித்திைரயிற்சித்திைரேசர்
அந்நாள்ப ந்தாாி ம்ைபவிைனயதனிற்ப யார ண்ஞானம்
பன்னாள்பைடத் நின்னா ம்பைடயாநிைலைமபைடப்பாேர

44

361 கிழைம ண் மதியாறிக்ெக நீரா ன்வந்திய ம்
மழைலமிழற் மிளந்தளிர்வாய்மகப்ேபறைடவார் றக்கமிைச
மாமதிவாண் கத்தியர்ேதாண் யங்குவா ஞ்சலசரமாய்
ஒ கவிைழவாெரன்னிென த் ைரப்பெதவேனாபரப்பாக

45

362 உ திபயப்பநின் ைழயா ைரத்தேவாைரந்ெத த்ைத ளத்
தறனில்லவர்பா ைரயற்கவான்றகறப
ழிேபாம்
திறனில்வ கெவன லக்குறி ெடாளித்தான்ெச க்ககன
மறனில்லவர்க்ேகார்கைளகண்ணாமாறாக்க ைணவானவேன

46

ன் ம்பைழய தண்டந்ெதாைலந்தஞான் ந்ெதாைலயாமல்
என் ம்பிரமன்றைனத்தந் ேமைனப்ெபா
ந்தரலாலீ
ெதான் ம்பிரம ரமதில்வாெழாளிேயபிரம ங்கமிந்நீர்
என் ம்பிரமத்தடெமனேவெயறிநீர்ஞாலத்திலங்கினேவ

47

கன்னிக்க கிென த்தைலத்தகமஞ்சூற்பாைள கங்கிழித் ச்
ெசந்ெநற்பைடப்பவிளிம் ைடயச்ெசந்ேதனா ச்சினவாைள
ெபான்னித் ைறயாட்டயர்ேதாணி ரத்தான்றி
னிக்காைத
ன்னிப் கன்ேறாெரவேர
த்திநிலத் வித்தாவார்

48

இன்னகட ண்மான்மியத்ைதயினி ேகட்ேபாெரழிற் லன்சூட்
டன்ன ர்தி லகிலவனா ள்வைர மாங்கி ந்
பின்னாி க்காவி க்கு யிற்பிறந் ஞானப்ெப ம்பைடயால்
ன்ைனவிைனயின்கட்ட த் ேமான
ெமய் வரால்

49

360

363

364

365

366 ேகாட் மதியந்தவழ்மாடக்கு மிெதா த்தெகா நிைரகள்
நாட் ங்ககனத்தலம் ைதப்பநைகெவண்சுைதயால தநிலா
ட் ம்பிரம ரத்தியலீெதன்றானகந்ைதயிகெலறிந்
வாட் ந்தவத் ச்ச னகேன தேலா வப்பமா னிவன்
(3-ஆவ பிரம ரமானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் 366)
-------------

ற்றிற் .
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4-ஆவ . தி விழாவத்தியாயம் (367-447)
367 ஏற்றிய ெமந்ைதபிரமா ாியியற்ைக
சாற்றியெசால்லார
தஞ்ெசவிம த் ப்
ேபாற்றியதவர்க்க ள் ராண னிேவதன்
ஆற்றியவிழாவணியறிந்த ைரெசய்வாம்.

1

368 மாற் மகநின்றகமதத்தின்வழிெயய்தித்
ேதற் மைறவாய்ைமகெடளிந் சிவனன்பர்
காற் ைணப ந் பலகா ம்விரதாதி
ேநாற்றவர்கேளபரம ைலவிைழகிற்பார்.

2

369 ஆதிசிவலீைலகைளயார்வெமா பாாித்
ேதாதின மன்னைத கந்தவ ம்ைவத் ப்
ேபாதெமாட ச்சைன ாிந்தவ மன்ேறா
சீதரன்மலர்க்கண்ணிேசவ யில்வாழ்வார்.

3

370 எய்தாியமா டெம த் மிைறகாைத
அய்
ணரா
ல்லடர்ந் நிலம்விட்
ெமய்தளர்பசிக்களாின்ேமவியபசுப்ேபால்
ெவய்
வர்காலனிைடேம
வெதன்னா.

4

371 வார
ெமய்த்தவவரத்
னி ர்காள்
பார
வானரகுபாாிவியல் த
சாரெமா
தம சார்ந்தபாிநாம
மா
டெலய்த
மா யிரவற் ள்.

5

த்திெயா நல்விைன ாிந்தவர்களின்பத்
சுத்தெவளிேமவிய றக்கிமிைசெயய்திப்
பத்திெயாளிகாெலழில்பைடத்த நிலத்ேத
ைவத்திடெலாழிந்
லராமலர்மைலந்ேத.

6

373 ஓர்ெபாறியறிந்த லேனார்ெபாறியி ேட
சார்த லதாம தனக்குநிகராக
ேவர்பட மின்பநிைலேய ணர்வதல்லால்
சூர்ப மி ம்ைபநிைலசூழ்ந் மறியாேர.

7

374 மய்ம்ம ெந ங்கணரமங்ைகயர்கள்ெகாங்ைகக்
ெகாம்ைமெயழிலா மி ேகா க ழக்கச்
ெசம்ைம ைகவிண் விழிேதெனா குதண்டார்
ெமாய்ம்ம
யத்தர்கண் கிழ்த்தறிகலாதார்.

8

372

375 அம்பவளவாயரணி ரலரலர்ந்த
ெசம்ப மவாண் கவர்ெதள்ள தின்வந்த

50
ெகாம்பரைனயார்கலவிெகாள்ள
ேமனாள்
உம்பர்கைடேவைலய
ம்ப கேலாவார்.

9

376 ெவம்
ளிேவர்ைவய ேமனியிைசவானா
வழ்பவி ைமந்த வின்மாநிழல்வதிந்
பம் மிைசையங்க விபல்குமிைச ண் ம்
தம் லநயப்ெபா தணப்பர்பலகாலம்.

10

377 நாகெமாழிநாள்கள்பதிைனந்ெதனவிைமப்பார்
ேசாக
வா யிர் றக்க மிழப்பார்
ேமாக
தீவிைன யன் ெப
த
ேதக
மாநிரய ஞ்சிலெதாிப்பாம்

11

378 வாஞ்ைச
தீவிைனஞர்வம்ெமனமறித் ப்
ஞ்சிைகயெவாள்ெளாி ைதந்தநிரயத்ேத
நாஞ்சிெலாெடா த் ெமாிநாந்தகநிைறத் ம்
தாஞ்சமன ம்படர்சவட்டெலாழியாராய்

12

379 வ த்தமணல்கீ மனன்மாாிதைலேம ம்
ெபா க்கவழியிட்ட யி சிகள் ைதத் ம்
ெச த் ல பங்கிெயா தீெயழவிழித் ம்
தறிப்ப ட ன்றைசதகர்ந் திரவன்ேற.

13

380

ப்பெவாளியாெடாி
ம் சு பாளம்
ெகா ற்றிைடயி த்திெயறிகுந்தமிைச ய்ப்பார்
க ப் ன ைடத்திாிகயற்குலம்வைளத் ப்
பி த் யிரகற்றியபிரட்டர்கைளயம்மா.

14

381 ைகப்ப குடம்ைப
ட்கவ வாைரத்
ப்ெபாிவிலங்ெகா
ைவப்பரயல்வா ம்
ைமப்
வமங்ைகையமணந்தவைரெவந்தீச்
ெசப்
வமங்ைகெயா ேசரவைணவிப்பார்.

15

382 ேநாதகவிலங்குகைள ல்வைலயிலார்க்கும்
காதகைரஞாளிகள்கனன்ெறயி கவ்வப்
பாதம ெயாட்
திபாயவிழிெசந்நீர்
ேபாதர
த் வர்ெபா ப்பைனயேதாளார்.

16

383 சார்நிைலெபறா யிர்தளர்ந்த விலங்ைகக்
கூர்க வியா டல்குைறத்தமடேவாைர
ேவர்மற
ரர்தனெமய்ம்மயிாிெனான் க்
ேகார்தைசபடப்பட ாித்தாிதல்ெசய்வார்.

17

384 மின்ப சைடப் னிதன்ெமல்ல ையவிள்ளா

51
அன்பர்கெளதிர்ப்ப ன த் ைணெதாழாைர
வன்
விழிக்ெகாிமணிச்சுாிைகயிட் த்
ன்
தடக்ைகக ணித்தி வர்வாளால்.

18

385 நாதன்
காைதையநயப்ெபா வி ம்பாக்
காதகர்மனத்தர்தைலகாெதா ெதறிப்பக்
ேகா றமைலந் சதேகா
ெமன்னத்
வர் ைடப்பவரர்ெசால் ய மற்ேற.

19

386 வள்ளல யார்தைமவ த் நர க்கத
ெதள்ளள ேமவாிைசவார்மைறயிைசக்கும்
பிள்ைள னியால்வ பிைழத்தைமவ க்கா
ள்ளவ
ப்பைத ைரப்பெதவேனேயா.

20

387 ம க்கெளறிபட் திரவாாிமிைசபாயப்
க்கள்குைடயப்பைதபைதத் டல்ெபாறாராய்
எ க்கல யாலழெலாிச்சிைகயினால்ெவங்
க க்கைடயினாலளவில்காலம்வைத ண்டார்.

21

388 ெசக்கி ழல்வார்திாிைகயிற்சுழ வார்தீப்
க்கய வா
லாலழிகுவாரால்
க்கணமலன்பைழய வ
ராண
ெமய்க்கைதயிைனப்ெபறவினா மறிவில்லார்.

22

389 வன்ெறாடாினிற்க வின்மா ளிலவத்திற்
ெகான் ெம வித் ந வன்றமர்குைமப்பக்
கன்றியபசுங்கணனல்காெறயி காட்
நின்றல வார்ெகா யநீணிரயவாணர்.

23

390 நீர்நைசெபறா தைசநீர்ெப கியங்கட்
ேசார்பவ யிர்க்குதவி த ைழ ண்ேடா
காெர ையவாெயா கவர்ந் த
ைச
யாரழி ெமள்ளளவதற்குதவியின்ேற.

24

391 காந் தயரன்றிெயா க்கா நலமின்றித்
ேதய்ந் நரகத்
நர்ெசய்தியிைவயின் ம்
ஏய்ந் யிாிேனா
மிரட்ைடவிைனதம்மால்
ேபாந் பய ண்
டல் தபாிளமம்.

25

392 ேவ .
இப் தபாிநாமயாக்ைகயிைனயி விைனயின்
ைவப்
கதிவயத்தால்வரப்ெபறி ம்ெபா ப்பக ம்
ைகப்
வ ங்கூவற்கட ைடயநா ெமாாீஇ
அப் றவள
மணிெக நாட் றலாிேத.

26

52

393 ெவண்ணிணத்தெவயிற்ெறயினாிழிகுல மீன்ப க்கும்
கண்ணிைரத்தவைலவிைனஞர்கழிகுல மகன்ெறா விப்
ண்ணியத்ெதால்குலத்தினிைடப் கவாிதாமதிற் கி ம்
ெபண்ெணாழித் ப்ப ெதாழியப்ெப த மிக்காிதன்ேற.

27

394 இன்னணேமெசந்நிறத்தெவழிற்பவளத்தடம் லத்தில்
ெபான்னணி த்
க்கைனயெபாறிபரந்தவமயத்
மின்ன ெமாக்கு ம்ேபான்
யி ம் ந்தி மிைலேயல்
பின்ன ம்ெவண்ெணயிற்றிரண் பிறந்திட ம்ெப ம ேவ.

28

395 கூன் றத்தயாைம
க்ெகாண்டறி ம மின்ேறல்
ஊன் றத்தி
மமயத்ெதாழியி மாங்ெகா நாபி
ஈன் ைழக்குளிரதம த்ெதழி ெம
மதிேபால்
தான் றத்தி தித்தளேவசா ம தணந்தி
ம்.

29

396 விாிநிதியமிரவலர்பால் சிப்ேபர் ைன ழி ம்
இாி மகன்குளத் மலெரனவளர்ந் ைமயா
ாிய மா
ெகறிப
ணர்ேகள்விக ைறேபாய்
வாிெந ங்கண்ணிய
கமாமதின்மாயாேதல்.

30

397 பஞ்சி ைனெசம்ப மப்பாட் ைசயக்கிண்கிணிக்கால்
வஞ்சியர்ேதாணலம்ப கிமல்கியநாட்பலசன ம்
ெநஞ்சு கியழன் ெசங்ைகெநாித்தலற
த்ெத ந்த
ெசஞ்சிைகெவங்கூற்ற கச்சிைத மி திறம்பி
ம்.

31

398 மழைலெமாழிச்சி வெரா மாழாந்
ப்பைலப்பக்
கழ
ப்பி ைரயா க்காய்பிணிெவம்
பாயக்
கிழவனகன்ெறா பிணமாய்க்கிைளக்கைவநாவைளத்தயி
அழல்க
ம் றங்காட் லைண ம ெவா தைலேய.

ம்
32

399 ெவள்ளிைடயின்விளக்கெமனவிளி மிதனிைலயாைம
உள்ளி ணர்ந்தவர்வாளாெவாளிப்பேராெவா கண ம்
கிள்ைளெமாழிப்பாகனிைசகிளக்க ங்ேகட்க நமர்காள்
உள்ளதவப்ேபறிதனி ண் ெகாேலா யிர்க்கு தி.

33

400 அளக்காியதவப்ேபற்றால க்கறநல்லான்வயிற்றில்
கிளக்காியபல
கிைடக்கின்மைறயவனாவான்
இளக்க றவதிற்பரமனியல்ேகளாாி க்குடம்
ளக்குமரப்பாைவயன்ேறாேதான்றி
ந்ெதா குலத்ேத.

34

401 ெதா குலத்தாேர ெமா ேதா ைடயான்றி க்காைத
மதியிெனா ங்ேகளார் கேனாக்கக்கிைடத்தவிைன
எ ெகாளிெவம்பாிதியழ தகமைறயவர்பசுக்கள்
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மழவிைடயாதியகண் மாற் வரான்மதிவல்ேலார்.

35

402 வாலாைமப்பிறவியதின்ம வலான் கழ்ேகட்டல்
ேமலாராதைனயிைழத்தன்ெமய்ய யார ேபாற்றல்
ஏலாேதெலன்
தியி ேகட்கவி ம்
ைமப்
ேபாலாேர ளராவார் தலத் மீதலத் ம்.

36

403 பின்
னிவரர்ேகட்பப்ெப ந்தவத் க்கய னியால்
ன் மைறெய
னி ைணய கெடா த னி
மன் மலர்க்கமல னிமதிமிைலந்த
னிக்குப்
பன் பிரமா ரத்திற்பணித்தவிழாவள ைரப்பாம்.

37

404 திாி மிரட்கு ம் ைடத்ததிங்கண் ைளகிடந்திைமக்கும்
கலர்ேவணியன்மகிழ தன்மதியின்வளர்மதியின்
விாிநில ங்கீழ்ேமலாவிாிநில
ணரமதக்
காி
கிெனந்ைதவிழாக்க
ரசமிரட் த ம்.

38

405 உைரத ேவதியர் ன்னா ள்ளவர்கெளள்ள ஞ்சீர்
வைரய ெதால்
த்திரர்வா லகெமனமகிழ் ங்கி
விைரமலராளரசி க்ைக திமைனமாைலெதா ம்
கைரய பல்வள ட் க்க நகரெமழில் ைனவார்.

39

406 கற்பா மடந்ைதய ங்காைளய ங்ைக வார்
ெபாற்பா மலர்த்ெதாைடயற்ெபா ந ங்குப்ைபகள்கைளவார்
எற்பா மணியலகாெலம்ம ங்குந் கள்விளக்கி
நற் ழி ள்ளடங்கநறியபனிநீர்ெதளிப்பார்.

40

407 வ ங்ெகா ேயற்ெறன்ெறன்பார்மான்றைலநாெளன ைரப்பார்க்
ெகா ங்குவைகதைல ய்ப்பாேரார்தினேமா கெமன்பார்
அ ங்க காணியெவன்ேறாவலர்விழி மகல ேம
ம ங்கு
த்தனெவன்பார்மனெவ ச்சிெயா நிகழ்வார்.

41

408 சுைதெகா பித்திைக ைனவார்ேதாரணங்கள்பலநிைரப்பார்
இதம குங்குமெம கிெயாிமணித்ெதற்றிகள் ைனவார்
நிதிமணிேயாவியம்ெபாறிப்பார்நிைறகுட ம்பா ைக ம்
விதம
ம்பளிக்குமணிேவதிைககெடா மைமப்பார்.

42

409

வணத்தன் னெறளிப்பார்ெபாற்றிரள்கால்பத்தி ைன
காவணத்திற்பழக்குைலயகத க ெகா ங்கைமப்பார்
வணத்தசுடர்நிைரெபாற் ளங்ெகாளியா கள்பதிப்பார்
மாவணத்தபாைவெப மணிவிளக்கினிைரநி ப்பார்.

410 தண்ணளிக்ேகார்வரம்பாயதைலைமமைறப்ெபா ள்விாிக்கும்
அண்ணல யவாி க்ைகயவிர்மணிப்பீ ைகசைமப்பார்

43

54
சுண்ணமிைறத்ெதம்ம ங்குந் யல்வ
ந்ெதாைடயைசப்பார்
வண்ணமணிநித்தில மரகதமாைல ஞ்ெசறிப்பார்.
411 ேகாட் மதவைர கத்திற்குங்குமேமாைடகளணிவார்
ஆட் பாியணிகளைமத்ைதங்கதி மியெறாிவார்
ட் மணித்ேத தயப்ெபா ப் றழத்தி ப் ைனவார்
நாட்
ப்ெபாற்கலேமந்திநவமணித்தீவகமி வார்.

44

45

காசைற ங்கற் ர ங்கமழமணிக்கலேனந்திக்
ேகாசிகெமன்ெகாம்பெரனக்குயி ன்ெமாழிந்தயி ன்விழித்
ேதச ெமவ்வைக யி மிரங்கமணியாழ்வ
வாசமைனெதா மடவார்மங்கலங்கள்பல கழ்வார்.

46

அ
ஒ
தி
ஒ

ட்கடைமமைறக்கிழவர்க்க சுைவநால்வைகய தம்
ப்படவங்கினிதளிப்பா ம்பர்பிரான்பழவ யார்
க்குறிப்பிெனறிநின்றெதள்ள தம த்தி வார்
த்தாின் ெனா த்தாின்னேவாைகயினில ந் வரால்.

47

414 ேவ .
இவ்வாெறங்குங்களிசிறப்ப ர்ந்தண்கமலாசனத்திைறவன்
ைசவாகமச்சுப்பிரேபதஞ்சாற் மியேறராற்ற னால்
ெசவ்வாரழற்காசினத்தா ஞ்ெசம்ெபானா ந்திைசெபாதிந்த
ைமவானி ள்சீத்ெதாளி மி மணிமண்டபெமான்றலங்காித்தான்.

48

415 பவளம்ப த் மரகதத்தபசும்பாசிைலயிட்ெடாளி த்தம்
திவ ம்பாைளெவண்ெபான்னாற்ெசழித்தகைணக்காற்க கநிறீஇத்
வ ங்கனகத்தாற்றரம்ைபசூழவி த்திநீ யவிட்
வனமலர்மீனைனய த்தின் ல்லார்மாைலப்படங்கைசத் .

49

416 ெசம்ெபாற்சிைனயத க்குலங்க ைசேதா ன்றியி
ைடக்கும்
ைபம்ெபாற்ப மக்கலந் க்கிப்ைபம் ந்ெதன்றல் றந்தவ ம்
அம்ெபாற்சி சாளரந்தி த்தியாிவாய்வயிரச்சுடர்பரப்பி
விம்பப்ெபாகுட் க்கு த்த ைளவிைரப்பா ைகபற்பலநிைறத் .

50

வானின்றிழிந்தவி நிதி மணி ம்ெபா த்தியைல யிர்த்த
ேதனின்றிழி ங்குழன்மடவார்ெசங்ைகக்ேகாலம்ெபறவைளத் க்
கானின்ெறாளிர்சாமைரேதாட் க்கயல்கண்ண ெமன்ெகா
ரசு
தானின்றலர் ஞ்சுடர்நிைறநீர்த்தசும்ேபாெடண்மங்கலந் லக்கி.

51

418 ெவளி பனிநீர்குங்குமநீர்விைரமான்மதஞ்சாந்ெதா நான்காம்
அள ெம கியகம் றெமன்றறியாப்ப கச்சுவர்ேதா ம்
களி ம்பி
மறிப்பிண ங்கைல ங்ேகாட் க்கனகநிறத்
ேதாளி ம்பாைவ ைணக்கரத்திெலாளிமாமணிச்ெசஞ்சுடேரத்தி.

52

412

413

417

55
419 தாமமாைலகற்பகப் ந்த வின்மாைலதவராற் ம்
ஓமமாைலமந்திர ல்ேயாகமாைலநறியவிைரத்
மமாைலேயைனய ந்ெதா த்தமாைலயயனியற் ம்
ஏமமாைலவிழாவிைறஞ்செவ ந்தார்ேமல்கீழி ந்தார்கள்.

53

420 ெமன் நிணநீர் ைடமாறாவிறலார்கணிச்சிப்ெப ந்தடக்ைகக்
குன்
ைரேதா
த்திரர்கள்ேகா யைமந்தபதிெனா வர்
ெசன் திைரநீெரறி கட் ற்சிைலமத்ெதறிந்தமலர்க்கரத்தால்
கன் குணிலாக்கனி குத்தகாயாேமனிப்பசுந் ளேவான்.

54

421 ஓராயிரங்கண்மலர் த்த
வத்ெதா வன் தெலட் ப்
ேபராகியமாதிரத்தைலவர்ெப கத்திறேலழ்ம த் க்கள்
சூராதபர்தாமாறி வர் ளிக்கும் தகைலத்திங்கள்
ஆரார்விழியன்ைனயெர வரா ள்ேவதம த் வர்கள்.

55

422 சித்தாியக்கர்வசுக்கண்மணிச்சிரத் நாகரரமாதர்
நித்தர்வ கர்ேவதாளர்நி தர்ேயாகர்கந்தி வர்
வித்தியாதரர்நாரதன்சனகன்வியாதன்
யன்பதஞ்ச ேயான்
ைவத்தவசந்தன்கு
னிவன்வ டமயனம்ப வங்கள்.
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423 மதிசூழ்பக்கம்பக ர வாாிநதிகள வைரகள்
விதிையம் தந்திக்கயங்கள்ேவதாகமங்க
வாணி
திர்மாதவத் ள்ளவர்பிற
ைறேயதத்த ர்திமிைசக்
கதியாலைணந்தாரயனாற் ங்க யார் தி
கா ர்.
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424 எ ந்தசீலர்பிரம த்தியன்ேமற்க த்த
கு னல்
ெபாழிந்தவிழியர்பணிேவட்கும் லவெரா ம்ேபாந்தலர்ேமேலான்
பழங்கணீக்குஞ்சிவெப மான்பாதம்பழிச்சிெயம்ம ேகள்
குழந்ைதமதிேயனிைழக்கும்விழாக்ெகாள்வாெயன்றின்ன ள் ண் .
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குவைளக்கு ங்கட்பிைறக்ேகாட் க்ெகாழிக்குங்கரடத்தைழெசவிய
கவளக்களிற்ைறங்கரன் ைசக்கடன்களாற்றிம குெதா ம்
அவிர்தத்தகுசாந்தி மாற்றியடரங்குரத் விைன
த் ப்
வனப்ெப மான்றைலசிறப்பப்ேபாற் ம்ெப மான்றைலநாளில்.
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425

426 எ க்குஞ்சமயத் ைறேதா ேமற்றம்பாசுபதெமன் ம்
அ க்குந்தி த்ெதாண் ைடயார்மாட்டைடயாதன ம்மலெமன் ம்
ந க்கும்பவத் க்ெகா ம ந் நன்னீெரன் ேமான த்தி
ெகா க்கும்ெப மான்பி த்ததனிக்குணெவள்ேளற் க்ெகா ேயற்றி.

60

427 இ
த
ம
தி
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மங்கல ாியமியம்ப ைசமங்கலஞ்ெசய்தைனயசிவ
மங்கலந்தமைற தல்வன்றைகசாலன்பின ள் த்த
மங்கலந்தவிதழியினான்மனத்தாறறிந்தவளேகசன்
மங்கலத்திெனழில் ைனயச்ெசம்ெபான்மைழக்கீட்ெசலவயந்தான்.

56

428 வாதத்
பாதத்
நாதத்
ேவதத்

ைற ம்பரசமயவ க்குத் ைற நீத்ெதா தன்
ைறயன்பினர்க்க ளப்பாகத் ைற ம் ைவெயா
ைற நாதாந்தநவிற் ந் ைற மளப்பாியான்
ைறயின் ைறபிறழாேவள்வித் ைறயின்றைலவந்தான்.
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429 ேவ .
சந்ைதப்ெப மைற ந்ைதத்தி ெமாழித
ந் லவெனா ெபான் ல்
பந்தத்ேதாழின் தலாராதைனசிவபாராயணர்ெசயவ வான் ன்
கந்தப் ாிகுழல்விந்ைதக்கிளிபணிகயலார்விழி ைமமயில்காணத்
தந்தித்தி
கனந்தக்குகனிவர்தைகெசய்ெயாளிெயா ெமழில்ெசய்ய.
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430 ஓராயிரவைளேபேராைதயின் திேராதக்கடெலனநாதிப்பச்
சீரார்கரமிைசேநேரநிைரெகா ெசன்ேறபலகணநின் தப்
ேபராதயலயல் தத்தைலவர்கள்ெப மங்கலெவா ெய விக்க
வாரா
மினெமா ேகா கெளனவாணன்குட ழெவா பம்ப.
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431 வானத்தவாிைசபல ந் பிெயா மடவார்நடெவா கடமாவின்
தானப் னெலா தாைரத்திரெளா தாளச்சதிெயா மணி ைண
கானத்திரெளா பலபல் யெவா கல்ெலன்
திைசெசல்லச்சூழ்
ஞானக்கடெலா சூரற்பைடெகா நந்தித்தி
னிவந்திக்க.
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432 மகவா யர்த மலர்சிந்திடெவதிர்வ ணன்பனிமைழநனிெபய்யப்
பகேலான்கைலமதிபளிதச்சுடர்நிைரபணிமாறினாி
ைடேபாதத்
ெதாகுமாரழ ைற பந்தரெவா ேதாழன்றமனியமலர் வ
நைககாண்வ
னிவரர்வாழிகள்ெசாலநதிநாாியர்கவாிகள் ச.
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433 நீடஞ்ச
ாிமாரன்பாிெவா நிைறமா ைகதரநிைறமன்றின்
ஆடங்கணன் னமாடக்கணநிைரயணி சணிெகாளவனிேலசன்
ேசடன்பணமணியட ஞ்சுடர்ெகா திைசநா
ம்வளெராளிெசய்யக்
ேகாடம்ெப கடன்மதிேபாலலர்குைடகுண்ேடாதரன் ைறெகாண்ேடக.
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434 ஞானக்ெகா ணர்நளினாலய னிந யாதிைறய ள்வழிநிற்பச்
ேசனக்ெகா யடெலகினக்ெகா யி ெசறி ங்ெகா ய சிைலமாரன்
மீனக்ெகா பலேசவித் டன்வரவிைடயின்ெகா யைவந வாக
வானத்ெத தரமகதித்தி
னிமணியாழிைசெசவிய
ற.

68

435 படகஞ்ெசறிகிைணெயாளியாகுளிவயிர்பதைலக்குலமடல்ெக ெமாந்ைத
ந் பி ழவ சல்லாியிைசெதாகுதண் ைமவைகபலெபாங்கி
அட ங்கடெலனெவைவ ங்குளிறிடவரன்வந்தனெனா களிறீன்ற
பி வந்தனெளனெவா தந்திைசெயா பீ க்குலமைவயா க்க.
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436 கண்ணன்கரமலர்நண் ம்ெபா ெதா கரபங்ேக கமலர்ைவத் த்
தண்ணஞ்சுடர்மணிமானத்தினி யர்தானத்தவர்ெதாழவினிேதறிக்

57

437

கண்ணம் யமலர்மலரக்கரமலர்குவியப்பல னிவ நா ம்
வண்ணந் திெசயமணிமாநகர்வலம்வந்தாெனளிைமயின்வாராதான்.
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மாாிமாாிகெளனவ யா
குகண்மணிநீர்ெபாழிதரவட
ன்
பாமாாிகள்விாிதிக்ெகட்
மைறபயின்மா னிவராியேலாதத்
ேதமாாிகண்
மணிமாாிகெளறிதிைரயார்க தரநிைறவிண்ேணார்
மாாிகள்ெபாழித மாலயம
க்காெனவாி மிக்காேன.
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438 வ வம்ெபா வழெகா குந்தி
கவனசம்பலமலர்பலெசம்ெபான்
ெகா ெயாண்சுடர்நிைரபணிமாறிடவ ள்கூ ந்தி
னேநர்நின்ேறார்
மண் லமிைசயி ெசங்கரமலர் கி ம்ப யரகரெவன்ேற
அ கண்டவரவர்ெதாழமண் யெவா யதி ண்ட
பகிரண்டம்.
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439 மாைலப் ாிகுழ ைமேயாெட ெகாளிவள ஞ்சினகரமதிெலய்திக்
காைலப்பவனி மனம்ைவத்திைனயனகைரதீர்வளம ம நாள்வாய்
ஏலக்குழெலா
தப்பாிமிைசயிலகிப்பவனி
லவிச்சீர்
லப்பழமைறேயா ட்டவெனா
ன்னாெளனவ மந்நாளில்.
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440 ேகாைணப்ெப வைரதிாியப்ெபா திைரகு றக்கடல்வ ெமா
த்ேதள்
யாணர்த்தி மலர்ெபா கற்பகமிைசயிைமேயார்மணி
ய ேதாயக்
காணப்பவனிெசய்ேதாணிப்பரெனாளிகாலாரழல்ெகா நாலாநாள்
மாணத்தி மணிமானத்ெதழில்ெபறவந்தா
வ சிந்தாதான்.
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441 இைறேவலைனயகண்மடவார்நடமிடவிகலாாிரெவா பகலாகத்
ைறேதாெறாளிவி
ேசரமரர்கதிேபெரா விாிதிைச டப்
பிைறவாதறி நிைலநாயகிய ள்பின்றானடன்வரைவந்தாநாள்
மைறநாவலர்ெதாழவலம்வந்தனெனா வடமாெல
யர்விைடமீதில்.
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442 அரவார்மணி
ரேவா
தினமாறிற்ெபா திறல்ேவழத் ம்
இரவா யாியகைரயான த ேமழிற் ைனகயிலாயத் ம்
ரகாதிபனி மி நாெலனவ ெதாைகநாளிைடநகர்வலமாகப்
பிரமாதியர்பணிெசயவந்தனெனா ெபண்பாலவெளா ெமான்பானாள்.
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443 அரவப்ெப மணிசுடரக்ெகா நிைரயடர் ந் பிெயா கடல்ெபாங்கத்
தரணிக்குலவைரபரவத்திைசதடவித்தளநிைல ைடெயாற்றக்
கு ைமக்குைடபலமிைடயத்தைல ைனகும்பந்தினகரவிம்பம்ேபால்
உ வத்தைரெநளிெநளியப்படர்வெதா ழிக்கிாிநிகராழித்ேதர்.
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444 மதிேயறியவழியறியார்கைள நல்வழிேயறிட வன்மைறவாசிக்
கதிேயறிட ைமபதிேயறினன்
கைலகற்றவர் கழ்நிைலயத்ேதர்
பதிநாயகமதில்வலம்வந்
நிைலபயி ற் யர்சினகர ற்ேற
விதிேபர் ைனதடநீர்நல்கினன்மைறவித்தானவெனா பத்தாநாள்.

78

445 ஞானத்தவர்க

ம்வானத்தவர்க

நளினாலய னிதடமா

58
ஏைனப்பகிரதிகுலபாலகர்பணியிைசமண்டபமிைசபதிெனான்றாம்
மானத்தினமதில்வளர்கங்கணன மல ந்ெதா
பிெனா ேதாணித்
தானத்தி மலர் வித்ெதா தனர்தண்டாவ ள
ண்டார்கள்.
446 உரகங்களினியல்கரகங்கண ம்வில் மி ங்குைழக மணி
ம்
கரதண்ட மழெகா கும்
கணிகனகாசலநிகாியேதா ம்
வரகஞ்சுகெமா வள ம்பயிரவவ வம் ைனமைலவ ேகசன்
சரணந்ெதா தனர்விைடெகாண்டவரவர்தந்தம்பதியிலைணந்தாரால்.
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447 பிற ம்பலபலபணி ம் ாித பிரமன்றைனய ள்ெபறைவத்ேத
உ நின்பதெமனவிைடெகாண்டகில
த ஞ்ெசய னின் யல்கின்றான்
இைறயின்றி
கி ெவன்றன யாிைசேய ைனத வைசதீர் ல்
ைறயின்ப கலீெரான்பதிெனா
ன் ைல
ணர் னிசூதன்
81
(4-ஆவ . தி விழாவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் 447)
--------------5-ஆவ .

ற்றிற் .

தவிேமாசனமானவத்தியாயம். (448 -492)

448 ெகா திவண் னமலம ஞ்ெச மலர்க்ேகாயிலா ைடப் த்ேதள்
தினாற்றியெப விழாெவா வழிெமாழிந்தனமினிேயார்ெவங்
குழிவயிற்றழெலாிமயிர்ப்பசியகட்குறியதாட்ெட ம் தப்
பழி ைடத்ெதா மன்னவனன்ெனறிபடர்ந்த ம்பகர்கின்ேறாம்.

1

449 க வ ங்கைழத்தைலெதா ங்கவிழ்தைலக்க விரற்சூன்மந்தி
ப தமாற் நீட வியந்தடவைரபரந்தமா வேதயத்
டல்சினம்ெபா வாளாியன்னவெனாண்மதிமர க்ேகார்
ெகா ம ப்பிறந்த ெவனப்பிறந்தனன்ெகாைலவி ரதெனன்பான்

2

450 நிைலவழங்குதன்குலப்ெப ம் கெழலாநீெடாளித ந்திங்கட்
கைலவி ங்குவாளரெவனவி ங்கியக மனத்
தீேயான்
பலைகநால்வைகவன்னவல்லா வான்பக ைடயிரெவல்லாம்
குலவிநால்வைகவன்னவல்லா வான்ேகாைதயரகலத்ேத.

3

451 அறங்க ந் ெவவ்விைனகைளவித்திநல்லார்வெமன்கைளேபாக்கித்
ெத ஞ்சினப் ன ட்
ேவ யாய்ச்சிற்றினம்படக்ேகா
உ ம்பவப்பயனைடந்தவ யிர்க்ெகலா ழிெவங்கூற்றன்னான்
இறங்கு ள்விலங்கி
றங்காெடனவி க்குைட தரத்தான்.

4

452 ேகா
ேவ

க்குறைவம்ெப ந்தீவிைனகுயிற்றிெவம்ெபா ள்யா ம்
ந்தடெறாழித்தவாட்கண்ணியர்விடயேமற்ெசல ய்ப்பான்
க்குறார்மகத்தழலவிந் க வல ந் யர்காட்
ேமலழற் வதிவன சினத்தழன்மிக்கவர்வயிற்ெறல்லாம்.

5

59

453 ெவள்ளிெவண் ைர கட்ெட ம்விடெமனெவண்மதிக்குலேவந்த
ள்ளிவன்பிறந்தரசிய
க்கிைனெயான்னலர் றங்கூறக்
கள் ங்காம ங்ெகாைலக ம் ைலக ங்கனிந்ெதா தாய்ெபற்ற
பிள்ைளேபா வன்வளர்ப்பேதெபற்றனன்ெபற்றிலன்பிறிெதான்ைற

6

454 மானிரப் றாசி
லப்பயன்க ம்வயக்காிநிைலநா த்
தானளித்தி ல பசிெக ம சார்ந்
க்குணில்ேவ
ஆனெதன்னி ம்வா
ங்கா
மழிந் வாய் க ன்றிப்
ேபானதாம ேபான்றதவ்விைறமகன் விெயலாம்ெபா வற்ேற.

7

455 வைன ெமல்லணிவாெரா
றந் ேமல்வரவரத்தைலசாய்த்த
ைனகலன்கழிமங்ைகயர்ெகாங்ைகயிற்ெபா
ேபாய்ப் ல்ெலன்
கைனக ம் யல்வறப்பமாநிலெமலாங்க பரந்த ேதர்ச்சி
விைனஞாின்ைமயாற்ேகாடழிகுளெனன றழிந்தனன்ேவந்தன்.

8

456 விைடயத்தீப்பிணிெவ ப் நல்லா யிர்ெம யவா
ங்குன்றி
அைடயச்ெசல்வ ம ம்ெபறலரசும்ேவற்றரசுெகாண்ேடமாப்பக்
கைடயிற்ேபாந்ெத கார் ைரபகட் ன்ேமற்கனன் கட்கைடேதா ம்
வடைவத்தீ கவந்தகூற் வன்படர்வைலயிைடத் வக்குண்டான்.

9

457

தியயிற்குல்மைழெபாழியா ேபாய் வல நிரயத்ேத
ெகாதியழற்சுடெவண்ணில்பல்காலம்ெவங்ெகா ைமயாற்ெகாட் ற் ப்
பதியதங்ககன்றாின்மிைடவிந்தெமன்ப வைரத்தடஞ்சாரல்
கதியைடந்தனன ணனாய்வி க்குேமாகழிவிைனத்ெதாடரம்மா.

10

458 ேப ெசய் பல்விலங்ெகலாமாழியபிலத் வாய் கப்ெபய் ம்
ஓ மந்தணரா யிர்வவ்வி ெமாண்ட யார்க்ெகான் ம்
தீ
த்தலர்ெநஞ்சினான்ைவக ஞ்ெசய்ெகாைலத்திறத்தாேல
கா
த்தைலக்கால
யிர்ெகா ங்ைகவிைனைக வான்.

11

459 ைவக ங்ெகாைலயயின்றவாய ணன் ன்ைவயகக்ெகா ங்ேகான்ைம
ெசய்ைகயிற்சிறிதறனிைழத்தனன்ெகாேலாேதமைறப் ள்ளார்க்கும்
ெபாய்ைகயானவாங்கீரன்வாழ்பாசிைலப் ைர ள் க்கறேவாைனக்
ைககவர்ந் வாய்ம ப்பெலன்ெறாளித்தனன்கண்டனன்றவக்ேகாமான்.

12

460 கரந்திவண் குங்கள்வனீயாைரநின்கயைமயாெலைமவாட்
அரந்ைதெவம்பசிதணிப்பவந்தைனெகாெலம்ம களார் ம் ன்ேனார்
பரந்தெதால் யிர்ப குமா திரநீர்ப கும்வித்தகரன்ேற
தரந்ெதாிந்திலாயக திெயன்றனன்ச
கன்வழித்ேதான்றல்.

13

461 அகல்வ ன் யிர ந் வெதன வாயன்றிநீபலவாளா
கல்வெதன்ைனெயன்ெபா ெவலாமைறயவர்
நிணப்ெபா வன்ேறா
பகரெலன் கண்ெபாறி கக்ெசறிமயிர்ப்பங்கியங்கியிற்காண

60
இகென ங்கரெம த்ெதா கூனிேபாெலய்த

னிகண்டான்.

14

462 கண் ெபாள்ெளனக்கால ன்ைற
ணர்கட ண்மா னிெதய்வக்
குண் ைகப் னல்விதிர்த்தவன்ெறான்ைம ங்கு ப்பிறப்ைப ங்கூறி
மண் மிவ்
ேவெகா திாிெகனமற்றவன் ரட்சாபம்
ெகாண் பாழிவாய ணன்வல்
ேபாய்க்கூளியாகினனன்ேற.

15

463 சிரகநீர ெதறித்த ஞ்சாப ந்ெதளி வந்தனேபா ம்
உரவேன ைனப்பிைழத்தநானிப்பழிெயாழிப்பெதங்ஙனெமந்தாய்
விர நீர்க்கடல்ெவ ப் றிலாங்கைதவிளா நீர்பிறி ண்ேடா
குரவேனயி ெபா க்ெகனக்க ெந ங்குன்றின் ழ்ந்த கூளி.

16

464 தி குெவஞ்சினத்தளலயிராவதத்ேதவ ம்பழி ண்டான்
க நிறப்பசுங்ெகாண்ட ம்பவம்பலகண்டனன்ெறாைககாணார்
குயீர்த்த ங்ெகான்ைறயான்ெறாண்டர்வாய் னி ெபற்றனெனன்றால்
ஒ வெனய் தல்வியப்பமன்ெறன னி ன்னினஃ ய்ய.
17
465 எம தாபதப்பள்ளி க்கைன னக்கிப்ெப ம்பழிநீத்
விமலமாகுமா ணர்த் ெவனேகண்மதிமிக்கதக்கணேதயத்
தமலனாதரம்ெப கியதி வநீளணிெக ேசாணாட் ல்
இமிழ்தடந்திைரப்ெபான்னிநீ ண்டைதெயய் தியதன்மாேட.

18

466 வடக்கினிற்ெப ங்குடக்கனிக்கு ம்பலாவழிந்தசாறிழிந்தாறாய்த்
தடக்குரம்பினிற்பரமபினில்ேவ யிற் றஞ்சூழ்ேபாய்க்
கிடக்கவாடகப் லத்தினின்மரகதக்கிளெராளிக்ெகா ந்ேதய்ப்பப்
படப்ைபநா கள்
ெசய்ேதாணியம்பழம்பதிய காண் .

19

467 அற் தன்றி
ளத்த
த்தி ட்டகத்தபரஞானச்
சிற்பரப்ெபா ண் ன்ற ேதான்
ேசெகாழிப்ப மாைய
உற்பவநத ம்ெபா ெளலாமயெனா ெமா ங்குலப்
ழிக்
கற்பகம்ெவன்ற க தியார்க
வகாட் வதம்
ர்.

20

468 தாளதாமைரத்தாக்கணங்குைற மத்தனிநகர
க்கால்
ேதாளறாவாியரவணியந்தணன் ைணய ப் ைணபற்றிக்
ேகாளறாவிழிப்பிறந்ைதயார்க தைனக்குப்
ங்குணமிக்கான
வாளறாமணிேவணியான்காலவமா னிதைனக்காண்பாய்.

21

469 தயங்குமம் னிமைறெநறி ாித சத்திரப்ெப ேவள்வி
யங்குெமல்ைலயினிரந்தைனநிற்றிேயன னிவனாகுதிெயான்றால்
பயங்ெகாள்பாாிடப்ப வ ம்பழவிைனப்பளகுநீக்குவன்ேறால்ேபாய்
வயங்கராெவனப்ெபா குைவெயன்றனன்மைற
ப்ெபா ள்வல்லான்.

22

470 ேகாதகன்றவன்றி ெமாழிகாிந்தைபங்கூழ் கத்தினிற்ெபய்த
சீதமாமைழக த்தலாற்ெசவியி ஞ்சிந்ைதயிற்களிெகாண்

61
தரங்க ங்கட ைடக்கடங்க ம்ெபா தைலக்கான்யா ம்
பாதவங்க ங்கடந்தவாசியின்றிைசபடர்ந்த க ம் தம்.

23

471 பாரகத்தி மடந்ைதேமலணிந்தெபாற்பணி ைரேசாணாட் ல்
ேபரகன்றிைரப்ெபான்னியாற்றைடகைரப்பிறங்குதீசியின்மாேட
காரகிற்ெகா ம் ைகதவழ்மைனெதா ங்க
ரசுறங்காத
சீ லாம்பிரமா ரஞ்ேசர்ந்த சிவபதந்தனிற்ேசர்வான்.

24

472 ேகழினான் கன்பிரளயநீத்தேமற்கிளர்ந்தேதாணியின்மீேத
ேகாழிளம்பிைறக்கண்ணியா ைறதி க்ேகாயி ன்குடக்காக
ேவழ்விேவட் யிர்ேவதவாணிபர்ந விளங்குகாலவெனன் ம்
தாழ்விலா
மாதவக்குன்றனான்றன்ைனேநாக்கியதாங்கன்.

25

473

காின் ம்ைமயாயிரத் நான்மைறெமாழிப் லைமேயார் ைடசூழப்
பக நீணிலப்பதிெதா நதிெதா ம்பணிந்தனன்வலம்ேபாந்
காில்ெபான்னிநீரா ெயந்ேதாணிவாழ் ண்ணியன ேபாற்றி
அக
ம்ெபா ள்யாைவ ஞ்சுரபியாலைமத்ெதாிவளர்ப்பாைன.

26

474 கி
ேகாசிகனங்கசத்
விறல்ெக ஞ்ச பாிேவதத்
ெதாிசியாதிமா னிவேராடளவாய்த்திண் றற்றண்டீசன்
வ பதஞ்ச
னிதி நந்திவானவ ள் ண்
கு
கத்தழன் ழங்கு க்குண்ட ங்ேகாட் யெசயலாைன.

27

475 உதிர்ந்த ெவனப்பலெபாாிெநய்விராய் பவாயழற்ேபணி
அதிர்ந்தமாமணியிரட் றம வழியாகுதிவைகயாற்றி
திர்ந்தெதய்வதெவண்ணிரண்
த் ைவ ைற ைறபணிவாைன
எதிர்ந் நின்றதாற் ைரெயயிற் ரகம்வாழி ஞ்ெசவிப்ெப ம் தம்.

28

476 காிந்தைகெய த்தலம்வர யிர்ப்பினிற்க வைரக்குலஞ்சாய
எாிந்தகுஞ்சியினழல்விழிசுழற்றியாண்ெடதிாிய தத்ைதத்
தி ந் மாறி தின மாகுதிவிைனெசய் பன் ன்றாநாள்
வ ம்பிராசதமனெம மாகுதிவழங்குமா னிகண்டான்.

29

477

ைடகலந்தெதால்
வ ெம ழ்வ ப் ணாியினிைடப்பட்ட
உைடகலம்ப மாந்தாினிாிய ட்ேடா னாி காணா
விைடயம்ெவன்றவனிங்ெகா பாாிடெமய்தியெதனவந்ேதா
இைடயிலம்மகம்பிைழக்குேமெயனக்குைழந்திைனய ற்றனன்பல்கால்.

478 இைன
ைன
ைன
நிைன
479 ேவ .

ங்காலவன்படரடச்சி
னிக்ேகற்றகூற் வன்சாய
ங்காலவன்கஞ்சுகன்ெசஞ்சரண் ளாிைய ளப்ேபாதில்
ங்காலவெனனக்கிடர்வ வ ெபா ப்பேனாெவனப்ேபாற்றி
ங்காலவன் ன்னர் ப் வன நீண்டகாலவன்ேபாற்ற.

30

31

62
ஆ மணிகுஞ்சி மேகார க ந்
மங்ைக
கந்த
ம்
ேகா மணிகஞ்சுக நஞ்சுரக ங்குைழகு ங்குமி கா மைறநால்
ேதா
ைனெசங்கர மங்கிெயாளி ந்திாிவிேலாசன ெமாண்
குமா
ேச ப ேமா
விெனய்தினென ஞ்சயிலெதய்வவ ேகசன ளால்.

32

480 ஐந் ப
ந் பிக ங்குணில்ெப ந் ழனியண்ட கெடங்குமதிரக்
கந்தமலர்வந்தமரர்சிந்தெவதிர் ந்தியகணங்கள் ைடெகாண் மிைடய
நந் கண் ழங்கவிைசகந்தி வர்பம்பெவா நண் பலசின்னநிைரகள்
வந்தனனரன்பசியகஞ்சுகதரன்கட ள்வந்தனென ந் திெசய.

33

481 சூல தன் வ பைடக்கலெம த் நிைற ாியமியம்பமைறேயார்
நா மைறேயாலமிடநா
வர்காாியர்கண்ஞாளிமிைசேயறினர்வரப்
பாவைலமேகாததியினீ
ைனேமனியர்பணிந்தனரைணந் பரவக்
காலவனி ந்த
ேவள்விம சாைலய கண்ட ளவந்த ளினான்.

34

482 ேநசசரணஞ்சரண த்திய யார்க்குத நித்தியநிர்வாணசரணம்
வாசசரணஞ்சரணமாதியிைடயீ தவிர்மானசிவஞானசரணம்
ேதசசரைனஞ்சரணம்ேயாகசனகாதியர்ெதளிந்தகு நாதசரணம்
ஈசசரணஞ்சரணெமன்
னிகாலவ ேமவ ெம ந் ெதா தார்.

35

483 ெசம்ம மவன்பணி மம் னிவ க்க ள்ெசங்கடைமயான் னிவிர்காள்
உம்மக
ப்பள ம்யாமிவணி த் ெமனேயாகதலமீதமர்த ம்
எம்ம க க்காியெதன்ைனயி ேவள்வி ாிேயைழய ேயம ளேவார்
ெபாம்ம
தமிவண்வந்தெதனநின்றெதா
தம மாதவெனாேட.

36

484 என்ைன யிரஞ்சும்விைனகண்ணி ள
தெமனெவண்ணைலயிரங்கிய ேகள்
ன்ைனெயா தாண் ளாியந்தணன்மகன்ற
ரட்பழிபைடத் ளனியான்
அன்னவரெவன்ைனெயனின்மா வ
ெந ம் வியிலாய்மதிகுலத்திெலா ெவன்
உன்னாியதீவிைனெசய்மன்னவன்வி ரதெனன் ழ்
விைன
ப்ப யிர்ேபாய்

37

485 காலபடர்ெகாண் நிரயத்தினில த்தினர்
கழிப்பவ ேசடமதனால்
மா
ெந ங்கு மிவிந்தவைரவாயடர்
வனத்தினிலரக்க
வாய்க்
ேகா
ெம ம் கைடயாைன தலானைவ
குைறத்
கர்நாளிெலா நாள்
ஆ மனல்ெபாங்குெமனகட் னிைர
ெகாள்வெலனவங்கு னிவன் ைர ளில்.

38

486 பாாிட

க்ெகா படர்ந்தவைன ங்கவ பான்ைமயிைனயன்ன னியாம்

63
கீரெனைனயிவ்
ெவாேடதிாிெகனப்பழிகிைடத்தெனனிரங்கியவேன
ஒ கதி ண் பிரமா ாியில்ேவள்விக ஞற்
னிகாலவ ைழச்
சா திெயாராகுதிபலன்ற வனிப்பழிதணந்தி திெயன்ற ளினான்.
487 மற்றவன்வி ப்பவிவ ற்றென ைனப்
பரவவந்தவழியிந் ெமௗ க்
ெகாற்றவைன ம்பரம த்தைர ெமன்விழி
குளிர்ந்திடெவதிர்ந்தெனனியான்
உற்றபழிவிட்டகலநற்க ைணைவத்தி
தி னவ வானசிறிேயார்
குற்றமைவெயத் ைணயிைழத்தி
நற்றவர்
குணத்ெதா குறிக்ெகா வரால்.
488

39

40

ந்ைதயிய ந்
விவந்தவிக ம்படெமாழிந் பணிகூளிெப மா
றந்த னிேமதகுபிராதசமனந்தனிெலாராகுதிபலன்ற த ம்
நிந்ைத
த டலந்ெதாைலயவானமிைசநீெளாளியின்மா வபிரான்
ெவந்
களிம்பகலேவ ப ெசம்ெபாெனன
படநின்றனனேரா.

41

489 ஆயிைட தித்தகதிர்ஞாயிெறனவிட் லவராதரவி ய்த்தெவா ேதர்
ேமயினன் ைளத்திகிாிமாயனி சட்ைடயணிேமனியைன ற்பரவி ம்
தாயி
யிர்க்கினியகாலவன த் ைணதனக்குமலர்ெகாண் ெதா
ம்
தீவிைனயகற்றியவி ரதன்வ க்க சிவா பவ ற்றனனேரா.

42

490 மா வபதிக்க
மா னி மத்தைகயமாமக
த் விமலன்
தாளிைணபழிச்சிவழிபா
ாியக்க ைணதா
வமானிபரமன்
ேகாளறவிைழத்த னதியாகநிைற ற்ற குறித்தைம ைரத்திெயன
நா
ன க்கமலநீழ ன்மிகக்குலவிநானினிதி க்கவ ள்வாய்.

43

ம்

491 மாதவர்கேளா பிரமா ாியிதற்கய ல்வா நர்தமக்குமடல்ேசர்
தமி ேநாய்வ ைமேகாள்பைகபசாசமிைவேபாம்வழி ணர்த்த
வாய்
ஆதி தல்வித்தகெவனா னி ைரத் ளவைனத்ைத மளித்
னிேவார்
ஏதம தத்தநிைலேயறவ ள்ெசய்திைறவேனறினனி ந்தசிகரம்.

44

492 அட்டவ கத்தைலவரப்பதி றந்தரவைமந்தபாிேசா னிவர்ேகான்
ட்ட ன்மகத்ெதாழின்
த்தபாிேசாகுறண் ரட்பழிெதாைலத்தபாிேசா
சட்ைடயணிவித்தகனி ந்தபாிேசா
தலத்தியல்விளங்குபாிேசா
சுட்டவளவில்ைலெயனமாதவகணங்கெளா சூத னிேயாதினனேரா.

45

(5-ஆவ
தவிேமாசனமானவத்தியாயம் ற்றிற்
ஆக தி வி த்தம்.492.)
--------------------------

64
6-ஆவ .

காளி ரமானவத்தியாயம். (493- 553)

493 ைமம்ம பசுங்கட்கூளிவன்பழிெதாைலந்
த்திச்
ெசம்மறாளைடந்தகாைதெதாித்தவன்றில்ைலேமா
இம்மணிநகர்வாய்ேநாற்றவியைல ந்ெதாித்தவாேற
அம்ம ண்டாியேத மைறகுவாமறிந்தவாற்றால்.

1

494 ெகா
கி ழா மாடக்ெகா மணிக்குப்ைப தி
விலா னிவராற்
மைறச்சடங்கும்பன்னாள்
ஒ வில்ேபரற ேமாவா ற்சவப்ெபா
ன்னா
அ யர்மாட் வைகேதான்றவளவில்ேபர ளான்ேமனாள்.

2

495 அ வமா
வமாகிய
வந்தாெனன்றாய்
நி மலமாகிெயங்குநிைறந் ெசாற்பதங்கடந்த
ெபா விலாெவா வன்ெபான்னம்ெபா வினின்
வர்ேபாற்றக்
க ைணமாநடனெமான் காட் வானாட்டம்ைவத்தான்.

3

496 வய்த்த மிமயச்ெசல்விவ வினில்வாய்ந் நீண்ட
ெநய்த்தைலேவற்கண்ேமா நின்மலன்றி
ெனய்தி
இத்தைலகுனித்தெலந்ைதக்கி நைகப்பாலெதன்னா
அத்தைனயிழித்தால்ேபைதக்குறியிைனயறிவிப்பாள்ேபால்.

4

497 நிைரவைளமடவார்க்ெகன்றனிைல மாடவ க்ெகன்றால்
ைரப மன்ேறயா ற் க பசற்சனத்ேதா
ைரயங்கம்பிரத்தியங்க பாங்கெமன் ைரத்தவாடல்
வைரய விகற்பெமல்லாம்வல்ைலேயல்வ திெயன்றாள்.

5

என்ற மிையந்தவாேறயிையந்தி விழியிலாதான்
றன்ற பி த் லா ந்தலர்நைடயியற் வான்ேபால்
அன்றியல்ெவன்றிேதால்வியைவ ளார்ெதாிப்பெரன்னாக்
கன்றியைவையயாடக்கண் தலாடல்ெசய்தான்.

6

499 எ ெதாணாக்கிளவித்ெதான் ேலத்ெதா தழங்கெவண்ணீற்
ெற ெகாளிவாணன்ெறய்வெவாண்குட ழவமார்ப்ப
ண ரகேவந்
ைனவாிநகங்கேடா ம்
விழிமலர் த்தேவங்ைகேவந் நின்ேறத்ெத ப்ப.

7

500 ஈாி கு மிப் த்ேதேளந் ெபாற்றாளம்ேபணக்
கார் ைர
வத்தண்ணல்கைண
யிரட்டஞானப்
பாரதிமகர ைணபாித்தனளிைசப்பவானத்
ேதாாி சுட மாங்கண்ேவய்ங்குழெலா ப்பமாேதா.

8

498

501 இைறத நந்திெசங்ைகயின்ெனா
ழவேமங்க
ைறத ஞ்சு தித்தீந்ேதன் னிவேராாி வர்ெபய்ய
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அைறகழலமரர்ெவவ்ேவறமர்ந் பல் யந் ைவப்பப்
ெபாைறம யன்பர்ெசங்கட் ளகநீர விகால.

9

502 ேவ .
பிறவ த்தமாவ த்தமசுவபாதம்பிறத்
த பத்
தம்விளம்பேம
விற பகாலனம்பிரசாதனமனாதவிப்பிரமம்வலமிடச்சுற்றிலகுதீர்க்கம்
நிைறக டம்பின்னபிரபின்னேநமிநிவ்வ த்தமகேம ேநத்திரப்
உைறகு க்குப்பார்ைவயாகாசப்பார்ைவ பபின்னம் ட்கலாவ த்தத்ேதா ம் 10
503 குணிப்பாியபலபரதத் ைறகள்யா ங்குழக
வந்தா ம்வண்ணங்குன்றாெவன்றித்,
தணிப்பாியெத ஞ்சினத் க்கடலந்தாைனத்தா கைனப்
ெபா தழித்தாடா மாட,
மணிச்ச லப்ெப
னிவர்வாேனாேரேனார்மதி
ம ளக்கதிெராளிகால்வ வெமான் ,
கணிப்பாியகாலமைவெசல்லக்ெகாண்டகண் த
ேலான்றி
ளத்ேதார்கவ ெகாண்டான்.

11

504 ேவ .
சிட்டர்ேகா நின்றிைறஞ்சுெசம்ெபான்மன்றந வேணார்
நட்டமாடெவன் ெகாண்டநம்பனம்ெபான்வ
தான்
விட்டேபெராளிக்கரங்கள் சி ழி
வினில்
பட்டவாழியிற்கிளந்தபா ேகா ெயாத்தேத.

12

505 உச்சியங்கி ர பங்கி டனழன்ற யலகன்
பச்ைசேமனிெவாிெநளிந் ப யநந்தன்
கப்
ெபாச்ைசயங்குலஞ்சுழன்
விகு ங்கவவிெராளிக்
ைகச்சேரா கங்கள்ெசன் ககனகூட லவேவ.

13

506 இட்டமார்பி த்தாீயேமமெவற்பின விேபால்
ெதாட் மீ
யல்வரச்சுடர்க்குைழக்கண்ெவயில்வரப்
பட்டவா தற்பகீரதிப்ெபணாடல்பயி நீள்
வட்டவார்சைடக்குலங்கண்மாதிரம் ைதப்பேவ.

14

507 அரவமந்தரம்பிணித்ததாெமனத்திரண்டேதாள்
உரக ங்கவலயமாட பயபாதமைவயிேலார்
சரணபங்கயந்தராதலம்ெபா த்திவலமலர்க்
கிரண ண்டாீகம்விண்கிழித் மீதலம்பேவ.

15

508 ெதா த்தலங்க த்தைபந்ெதாைடக்குலம் ைடக்க ம்
ப த்தலந்
ப்
ம்ப க்ெக ந்
க்குலம்
த த்தியம்பைடக்க ந்த ப்ப ந்திடத் நின்
ற ச்சிலம்பி ப்பமன்றிைலயனாடல்ெசய்வனால்.

16

66
509 உய் மா ெசய் மின்ன ர்த்ததாண்டவத்திேலழ
வய்யமாடேம வாதிவைரகளாடநாடகம்
ெசய்யலாெமனப்படர்ந் தீ லாயவா கூ
றய்ையகண் நாணமாடைவயனாடல்ெசய்வனால்.

17

510 மய்யளாயகண்டன்மற் மண் ம்விண் மிைணய த்
ய்யேபாதலர்த்திநின்
ண் மின்னதாண்டவம்
தய்யலா ன்னாடேலா சமைதேகா ேயாெவனப்
பய்யநாெணதிர்ந்தவல் பக்கன்மிக்ெக ந்தேவ.

18

511 நீணிலத்திலன்றிேமனிவந் தாெள க்குமக்
ேகாணியண்ணலா கின்றெகாள்ைககண் ெவள்கிேய
நாணியங்கம்ேவர்வ ம்பிநைகெயா ங்கி கிழ்விரற்
றாணிலங்கிைளத் வஞ்சிதைலகவிழ்ப்பவைவ ளார்.

19

512 குழகனா பாதமின் கூடவா கிற்ெபெனன்
றழலரங்குமீ ெவண்ெணயாயபாைவயாடல்ேபால்
உழ மாடலா யின் ைடந்த ன்றனடெமனாக்
கழகமா னிக்கணங்கள்கழறிெயான்
வல்வரால்.

20

கூ ைடப்பிைறத் கிர்க்ெகா ப்பிரானிடத் வாழ்
நீனிறக்ெகா க்குள்வந்தநின்ைனயா
ன்னலான்
ஆனவன்றைனப்பிைழத்தியாதலால க்கிலா
ேமனி ங்க க்க ன்றன்ெவன்றி ங்க த்தேத.

21

514 நஞ்சுயிர்க்கு ரகவாய்ந க்கரங்ெகா ப்ப உம்
ெவஞ்சினந்தணித்த ன்றிேமன்ைமஞானம்வ வ உம்
ஞ்சுகற்பிணித்தி ந் ைறக்கடற்கடப்ப உம்
தஞ்செநஞ்ெசா ப்படா தக்க த்தியைடவ உம்.

22

515 அதிதியர்க்க த்தலானகத்தி ந் வாழ்வ
ம்
திர்மைறப்பழக்கமின்றி
விைனத்ெதாிவிப்ப
மதிமிைலந்தவரதேனா வ கவாடவ கெவன்
ெறதிாினாடனீகுறித்ெத ந்த உமி க்கேரா.

23

513

516

517

உம்

ண்ணியற்ைகயாய ல்க
ேகா பழகி ம்
ெபண்ணியற்ைகேபாவதன் ேபைதநீகந்ைதயால்
அண்ணைலப்பிைழத்தபாவமக மா மற்றவன்
கண்ண ள்கிைடக்கி ன்களங்கம்விட் கக்குமால்.

24

நீரகத்ெத ந்தேச நீரகத்ெதாழித்தல்ேபால்
ேபாரகத்திலாடகப்ெபா ப் விற்குைழத்தவன்
ேபரகற்றிநின்றிவண்பிைழத்ததீைமயவன ட்
காரகம்பி த்திநீகடத்திெயன் கூறினார்.

25

67

518

519

ெதா ங்குணர்ந்ததில்ைல
வர்ெசான்னவிதியறிந்
தி ைதேயன்ெசய்விைனவிலங்கவிைறவனன் ாி ேமா
ஒழிவெதன் ெப வெலன்ற ணர்வறிந்த ைணயிலான்
குைழகடந்தவிழிையெநஞ்சுகுைழயெலன் ெமாழ்குவான்.

26

பாவெமன்பவற்றின்மிக்கபாவநின் றத்திேல
ேமவநின்றதி கடக்கும்வினயெமான் நிைனதிேயல்
வளஞ்ெசய்ேதாணியம் ரத்திெலம்பதத்திேல
நீவணங்குெகன்றளிப்பநின்றேமா நன்ெறனா.

27

520 ேவ .
பவள
க்கும் ாிசைடயான்பணிெகாண்ெட ந்
ைனகலன்கள்
திவ மலர்ப் ங்ெகாம்பெரனத்ெதன்பாலைணந் ெபண்பாகம்
கவ ம்பாகன்பதிேதா ங்கதிர்வால்வைள த்தலர் விக்
குவைளவிழிக்கும் னற்ெபான்னிகுைடந்தாள்வடபாலைணந்தாேள.

28

521 மாநீர்த்திைரயின்ெவ வாைளமைடவாய்க்க ங்காற்கு கிாியத்
தீநீர்க்கு ம்ைபக்குைலசிதற் ந்ெதன்ைனவனஞ்சூழ்ேதாணி ாித்
நீர்மணியாடகத்தசும்பிற்சுட ந்தி க்ேகா ரநான்கும்
ேவநீாி ங்கண்ெணதிர்காணவிழித்தாளிடைரெயாழித்தாேள.

29

522 மணக்கும்கமலவாவிக ம்வாிவண் மிர்தண்டைலபல ம்
இணக்குங்கனகத்தனிம குெமங்கும்வலங்ெகாண்
கிைடைய
அணக்குமி ெபாற்குடம்வணக்கும ேபான்மதிவா த டைல
வணக்குெமா ெபாற்குடமி ந்தமானக்ேகாயிலகம் க்காள்.

30

523 கதியாவர்க ம்ெபறவழங்குங்கட ட்பிரமத்த ழ்கி
விதியானியமச்சடங்காற்றிெவண்ணீறா க்கைலமகடன்
பதிநாயகைனப்பணிவான்ேபாற்பணிந்
லப்பதி குந்தாள்
ெகாதிேவல க்கிக்கயன்ம ட் ங்குடங்ைகக்கடங்காத்தடங்கண்ணாள்.

31

524 பண்டாடகப்ேபரைவயினின்றபரமெவளியாகியகுறிையக்
கண்டான்மலர்மஞ்சனமாட் க்கனிந்
ைசக்ைகயா
ெகாண்டாள்பவளக்ெகா ேபாலக்குைழந்தாள்க ைணக்ெகா ந்ேதறல்
உண்டாண்ேமைலத்தடங்ேகாயி ற்றாெளண்ேடாள்ெபற்றாேள.

32

525 ேவயாலாவின்கணங்குவித்தவி தாதியர்மற்ெறவெரவர்க்கும்
மாயாமயத்ேதாணியி
ந் மாைசயகற் ந்ேதசிகைனப்
ேபாயாயிைடப் க்கிைறஞ்சிெயா ெபான்னஞ்சிகரத்ெதன்ைனய ள்
தாயாகியகஞ்சுகன
ந்தைலேமற்ெகாண்டாடவங்ெகாண்டாள்.

33

526 கு க்கும்பிைறவா தல்பின்ேனார்குளிர்நீர்த்தடம்ெபாற்றளிேமல்பால்
இ க்கும்ப கண்டதிலா யிைறேகாளி ங்கெமான்றி த்தி

68
உ க்குங்க த்தான ச்சைனகேளாவா ஞற்றவதனினின் ம்
ெப ங்க ைணக்கடலைனயெப மான்வந்தான்ெபா மான்ேமல்.

34

527 மாைலக்குழல்சூழ் கத்திெயா ம்வல்ேல ர்ந்தநல்ேலாைனக்
ேகாைலப்பழித்தவிழிய விக்குளிப்பத்தாழ்ந்தெகா யைனயாள்
ேமைலப்பவத்தின்ெபாைறயிழித்
ழ்ந்தாெலனத்தாண்மிைச ழ்ந்
ேசாைலக்கிளிகண்ம ளநின்
தித்தாள ைளமதித்தாேள.

35

528 மைறேயானறியாத வைரயாய்வானங்கடந் ேமனிவந்
நிைறவாளரக்கிநைறமாைலநீட்டக்குனிந்தவியல்ேபாற்றி
நைறமாமலர்ேகா ைறமாரனைகயா
வம் ைக ட் க்
கைறதீாிரதிமனங்களிப்பக்காத்தக ைணப் கழ்ேபாற்றி.

36

529 ேவணி
த்தெப ந்தவத் மிக்கார்தமக்குமிக்கான
காணிவனத்திரர
வங்காட் நடந்தகதிேபாற்றி
ஆணம தாய்வ ம்வழிபார்த்த தசூ க்கன்ைனெயனப்
ேபணிெயழிலார்ெபண்
வம்ெபற் நடந்தெநறிேபாற்றி.

37

530 எண்காற்பறைவ
க்ெகா மா டவாளாியினிகற ந்
தண் மடந்ைதமங்கலநாண்டைகயாலளித்ததைகேபாற்றி
பண்பாவலர்சூழ்மணிமன்றிற்பரமா ன தி
ன்னர்ப்
ெபண்ேபைதைமயால்யானிைழத்தபிைழையப்ெபா க்கும ள்ேபாற்றி.

38

531 பல மிைனய திகூறிப்பணிமாதரைசத் ணிவாய்ந்த
நில ெபாதிந்தசைட னிவெனஞ்சமிைனேய ைனத்ெதாடர்ந்த
பலபாதகத் ந்தைலயாயசிவநிந்ைத மாபாதகத்தால்
இலகுங்களங்கவிைன மகன்றி தியான் ன்ெனழில் ண்ேட.

39

532 ெசம்மாந்தணந்தவன ைலயிற்ேசயிழாய்நின்றி நாமம்
இம்மாநகர்க்குநீவழிபா யற்றக்குயிற்
வி க்கும்
ைமம்மாசகன்றதடத்தி க்கும ந்ேதாங்குகவித்தடம்ப ந்ேதார்
எம்மாநிலத் ெமைமப்பிைழத்தவதிபாதகந்தீர்த்திலங்குகேவ.

40

ைடக்குஞ்சிைறவாரணங்கூடய லாிக்காலத் ன்ெபயைரப்
பைடக்கும்பதியீங்கிைத க்காற்பகர்ந்ேதாரகந்ைதவிைனயைனத் ம்
ைடக்குந்தலத் ந் ைடப்பாியெதால்ைலச்சிவநிந்தைன தலா
அைடக்கும்பவங்கெளைவ ெமாாீஇயமலராகவாயிைழேய.

41

534 ெதாிசதினத்தித்தட ழ்கிச்ெசய்ெதன் லவர்கடன்
த்ேதார்
சுெபாதிந்தவி விைனயின்ெறாடர்ப்பாடகல்வார்கார்த்திைகயாம்
ாி மதியிற்கதிர்நாளிற் க்கா வேரெலவ்விைன ம்
பாிசியாமெலாழிவாிந்நீர்ப ந்தார த் ள்ப ந்தா ம்.

42

533

535 மண்ணாமணிச்சூட்டரவணிந்தவரதனிைனயவரங்ெகா த் ப்

69
ெபண்ணார தம்பணிகுறியிற்ெப மான்மைறயவிறற்காளி
பண்ணார்பலபல் யந் ைவப்பப்பனிநீர்மைழயின்றளிதெமனக்
கண்ணார்கலவமயிலா ங்கனகமணிமன்றினிற் குந்தாள்.

43

536 ேவ .
இைழதவழ்ெகாம்ைமவன ைலக்காளியிைறஞ்சலாற்காளிெயம் ாிெயன்
றழகியெவா ேபாிந்நகர்க்குற்றதன்றி ங்காளிதென ேமார்
ைழெயயிற் ரகேவந்தனாற்காளி ரெம ம்ேப மன் ளெதன்
ைழயதட்ேபார்ைவ னிவர்ேகட் வப்ப
தவச்சூதனாண் ைரப்பான்.

44

537 ெதா தகுகற்பிற்காசிபன்மகி ந் ணிவ வினைததன்பாலன்
ப த மமரரளித்தெதால்வ யாற்பலவாிக்ெகா ஞ்சிைற ைடத் க்
குழிவயிற்றழ ம்பசிெகடெவறிநீர்க்குைரதிைரவளாகேமலடல்ேசர்
மணிச்சு ைகேமாட்டராவினத்தின்ெமாய் யிர்ப த்
ங்காைல.

45

538 மாயி ஞாலத்தரெவலாம்பறைவமன்னவ
த்ெதா பகேல
நீெய த் ண்ணவாற்றலம ேயநித்தேமா ண நீவி ம்பித்
தாயினம் ரத்திெயன்ற
ைறேயதரத்தர கர்ந்தனனி ப்ப
ஏயினவநந்தனாதிவாளரவவிைறவாிற்காளிதெனன்பான்.

46

539 ேவந்
ள்ளி க்ேகாெவனக்குேமா ணைவ சுமாெறன்ைனெயன்
காந் வாய்பைடத் ெம ெவேனாெவன்னாக்கைரந் தன்சுற்றநின்றிரங்கப்
ேபாந் ெதண் ைரநீரரண் குந் ழி ம் விபலெபாதிந்தேசவ ைய
ஏந் ெபாற்ேறாளான் ைறயினாலா ேபாேரற்றனனவ நின்ேறற்றான். 47
540 கு மணிச்சு ைகநாகராேவ ங்ெகா ஞ்சிைறக்க ழ ஞ்சீறிச்
ெச விைட டன் வைரெயா வைரேபார்ெசய்தனைவயகங்கலங்கக்
க வைரசுழலவி சுடர்திாியக்க ஞ்சமம் ாிந் ழிக்க ங்காற்
ெபா சிைறய க்கும்வாிநகப் ைடக்கும்ேபாயின
வ
யங்கள்.

48

541 ஈட் யவ சாய்ந்தகிபதிேமனாெளய்த ஞ்சாபெமான்றைடந்
ேதாட் வா வணத்திைற காய ைனத் ைறயிேனார்ம வினிற்கரந்தான்
ேகாட் யமலர்த்தாளண்ணலங்கண்ணன்ெகான்ைறயந்தீங்குழ ைசத் க்
காட் யபசும் ற்கறித்தவானிைரகள்கண்டனய ைனயின்ம நீர்.

49

542

னல்விடாய்த்தயரா க மான்கன் ம் னிற்றிளம்ேகாக்க ம்ெப நீர்
மனவிடாய்தணிப்ப க
யிர்ேபாய்மறிந்தனநிைரசுைரகிடப்பக்
கைனகடன் க கிழியமத்ெதறிந்தகண்ண ங்காாிநீெரன்னா
அைனய ெதாிவானிறங்க மவைனயணங்கராவைளந்தைதயன்ேற.

543 அ ம்ெபறற்சித்திெயட்
மகிழாவானைத
ன்னினன்ெப கப்
ெப ம்ெபாறியரவய்தளர்ந்த பிணிக்கப்
ெபற்றிலதாங்கவனணிமா

50

70
வி ம் கழ்ச்சித்திெயண்ணினன்சு ங்கிெய ழ்
வ வால்பி த்திவர்ந்தான்
ப ம்ெபாறிபரந்தெதாள்ைளெவள்ெளயிற் ப்
பள்ளவாய்ப்பாந்தளின்றைலேமல்.

51

544 ஆயிரம்பகுவாயநந்தனிற்பதிற்ேறான்றியபடந்ெதா
ைகத் த்
தாயினன்ப ாிபி த்தனன ப்பத்தைலெதா ந்தகர்ந்திழிெசந்நீர்
வாயிழிகைரநீாிரண்
மாைலவயங்கலவ்விரணிய ரம்ேபால்
ேபாயினபடங்களமரர்ேகாவாகப்ேபாராியாகினன் னிதன்.

52

545 விாிந்தவாயரவத்திைறவ ெம ந் வி திநீவி திெயய்யாைம
ாிந்தெனனின
ண்ணியநா ம் ைனகழல்ெபா த்தலா ன்ைனத்
ெதாிந்தெனன்மலர்த்தாள்பாித்தவனைறயச்சிைதந்தநானின்ன ய பீண்
டாிந்தமாவாற்ேறெனன்ற மிழிந்தவண்ண மவனவாவறிந்தான்.

53

546 க வளி ைடக்கும சிைறக்க ழன்கதத்தினாற்றிறத்ைதநீங்கிய ம்
ெதா கடற் றந்தீண் ற்ற
ணர்ந்ேதந் தித்தநீயலமேர னக்குப்
ப வனபகர்திெயனம திடந்தபண்ணவ ைரத்த ெமன்பால்
வி வ ெவகுளிதன்ைனயீண் ண்ேடல்ேவண் வ ண்ெடனக்கைரந்தான். 54
547 ேகழ்கிளர்கமலத்தடங்கணாயளிேயன்கிைளஞைரப்பிைழத்தகாதர ம்
ஆழ்கடல்வைரப்பிற்க ழ க்குைடயாவாற்ற ெமய் மாற ள்ெகன்
ழ் ைறபழிச்ச லெகா ங்கீன்ற ந்தியா ளமகிழ் த் த்
தாழ்தடம்பைணசூழ்ேதாணியம் ாியிற்ச
கனா யதளத்தில்.

55

548 வரன் ைறயா ப்பிரமநாயகைனமஞ்சனமாட் நன்மலர் உய்ப்
பரவிைனெயனினீவிைழந்தனவாதிபரம்பரன
வெனன்னா
அரவைணச்ெசல்வன்வி ப்பமற்றவ மந்தணீர்ப்ெபான்னி க்கா ப்
பிரமமாதடத்தின் ழ்கியா ைடயபிஞ்ஞகன்றி
னமிைறஞ்சி.

56

549 குழகைனேவதக்ெகா ந்தைனஞானக்ேகாைதநந்தி நிைலயழகிக்
கழகைனமலர்மஞ்சன தற்ெபா ளால ச்சைனவிைன
த்தாதி
தல்ேபாற்றி க்கணாேபாற்றி ெவயின்
க்கிய தற்கண்
ம வலாேபாற்றியி ைதேயனரந்ைதமாற்ற ள்ேபாற்றிெயன்றிரந்தான்.

57

550 இரந் தாமைரத்தாள்வணங்கராவரைசயிைறவ மகிழ்ந் நின் ைச
நிரம்பினெப ேகாவரம்பலெவன்னநின்மலாெவனமனச்ெச க்கின்
அரந்ைத ங்கிைளையயிகழ்ந்ததீவிைன ம ஞ்சிைறக்க ழ க்குைடயா
நிரந்தரவ
நின்ன ாியாேநய ந்த ெகனநிமலன்.

58

551 கூறியபல மளித்தனமம்ெபாற்ெகா மணி தியிந்நகர்க்குத்
ேதறியநின்ேபர்விளங்க மளித்தாந்தி மைனக்கிழத்தியெரா நீ
ஈறளந்தறியாவளெனலா கர்ந் ன்னி தியிெலம் ைழவ ெகன்
றா தாழ்ேவணியந்தண ைமேயாடாலயக்குறியிைடயைடந்தான்.

59

71

552 ெகா நிழல்கவித்தெந மைன கட் ற்கு மிமாமயிலைணந்தா ம்
ஒ வ வளஞ்ேசர்ேதாணியம் ாியா ைடயவன்விைடெகா தான்வாழ்
க நகெரய்திவாளராெவைவ ங்களிப் றக்கலந்தனனி ந்
ெபா யணி யத் ப் ண்ணியன்கமலப்ெபான்ன நீழ ற் குந்தான்.

60

553 கைறயணற்பகுவாய்க்காளிதனா ங்காளியம் ாிெயனெவா ேபர்
இைறெக ஞாலத்திலங்கியதிதன்சீேரவேரெதாி றேநாக்கி
அைறகுவெரன்னாவ ட்கடன் ண்டவ ெதாழின் னிவர வப்ப
ைறெதாிேவதத் ைறயறிசூத னிவரன்கனி ற ைரத்தான்.

61

(6-ஆவ
காளி ரமானவத்தியாயம் ற்றிற்
ஆக தி வி த்தம் - 553)
------------------7 -ஆவ . ெவங்கு வானவத்தியாயம் (554-592)
554 ெபான்ற ம் கழ்க்காளியம் ாியியல்ேபாற்றி
மன்றமாநகர்ெவங்கு ப்ெபயர் ணர்வரைவ
ெவன்றிமாதவன்ச னகர்க்குைரத்தெதால்விாிவில்
இன்றறிந்தவாறியம் வாெமா வழிெய த்ேத.

1

555 ெவறிமலர்க்கமலாலயன்பதியிைடேமனாளள்
ெத சினத் வாள ணர்வந்த ெதா ஞ்ெச க்கால்
உ மனக்ெகா ெசன்றநாளயன்ெவகுண்ெடாழிப்ப
ம கி ழ்ந்தனன்கிழக்குறப்பி குவின்ைமந்தன்.

2

556 தானவன் குந் ற்ற ஞ்ச
கன்ற க்கும்
மானெவன்றிேவனி த க்குைரத் வானவர்ேமல்
தாைனேயாெடழீஇெவஞ்சமந்ெதாடங்கியசைமந்தான்
ஆனகாைலயின்மகதியாழ் னிவனாண்டைணந்தான்.

3

னிையயாதனத்தி த்திநல்வி த்தகுெமாழியால்
இனியகூறியகவி கேநாக்கினேனழாய்
னிவராட்சிைய ண்டகன்பதவிையநின்ேபால்
னிதமில்லவெரய் மாெறவ்வழி கலாய்.

4

557

556 ெதாிைவெசய்விைனயாடவெனய்
ந்ேதயத்
தாியவல்விைனகாவலெனய் மாணாக்கன்
ாி ம்வல்விைனகுரவெனய்
மேரா க ன்
பாிவிலார்விைனபற்றினநின்ைன ம்பளிங்ேக.
559 ேகாறல்வல்லவர்ெகா ந்தைச ணினர்வைளவாய்ப்
பாறலம் ெவம்பைடயினர்த ம ற்பழக்கம்

5

72
மாறன்மிக்கவாின்னவர் ன்மதிவளரத்
ேதறல்ெசய்கு நீெயனி ன்னிலார்தீயார்.
560 இ
ஒ
ப
வ

க்கிேலார்ெபா ள்ெவஃகியாறிரட் யாண்
க்கி சி ல்கட்கிைம டற்குயிர்ேபாலப்
த்தபண்பிலாதவ மப்பதக க்ெகா ெசால்
த்தினா ேமநிரயேமற்பயிெதனவளர்வார்.

6

7

561 குரவன்ேமலவனாயி ங்குணமிழிசீத்ைத
விர சீடனாய்வி னவன்ெக வ ெமய்ேய
உாியெதண்ணிலாவாயிைட ம்பர்க ண்ணப்
பாி மார தங்கணத் க்கவ ப்ப ேபால்.

8

562 ஒட்பமிக்கநீ ன் ைடயி க்கினாேலாெரண்
கட்பிரா லக்கன் கீ ற்றைனகவ்ேவல்
விட்பசும்பிைறமிைலந்தவன் ைசயான்ேமேலார்
உட்பதங்க
லவதிசீலேனாெடாத்ேத.

9

563 என்றிரங்கிையம்பதத்ைத ம ளியிவ்வண்டம்
ெபான்றி ங்கடாெவா பிரமா ாிப் னிதன்
றன்றி ப்பதம்பணிதிெயன்றளித்தனன்றணந்தான்
ஒன் மின்னிைசமகதியாழ் னிவரெனா சார்.

10

564 மகதிவல்லவன ள்ெகா மாடநீள்ெகா கள்
பகல்ெசய்வானவன்பாிக்ெகதிர் சணிபரப் ம்
இக ல்காளியம் ாி குந்திரணியக ப்பன்
கர ந்தடத்தீர்ம் னலா னன் கேரான்.

11

565 விர பற்பலகடன்
த்தணிமணம்விாிக்கும்
வரமலர்ப்பிரானாட் யத நிழல்வதிந்த
பிரமநாயகன ப்பராய ச்சைனெப க்கி
அரவணிந்தவனயலவாசியிெனயிலகத் ள்.

12

566 ெதய்வ ங்கெமான்றி த்தியாராதைனதிறம்பா
ைதவைகப் லனடக்கிையம்பதத்தினார ைதப்
ெபாய்யிலா யிர்த் ைணையநாத்த ம் றப்ேபாற்றி
எய்யவாங்கைணயளைவயாமியத்திைசெயய்தி.

13

567 நந் லாந்திைரநளிதடெமான் தன்னாமத்
ைதந் ேகாணமிட்டணிெக கங்ைகயாதியநீர்ச்
சிந் மான்மியெமைவ
ய்த்தாயிைடத்தி த்தி
இந் ேசகரன்றன்ைனயீாிடத்தி மிைறஞ்சி.

14

568 ெபாறி லாதிகளவித்

க்கு ம்ைப ம் றங்கண்

73
டறிவினாலறியாதறியறிவன்மாட்டறிைவப்
பிறிவறக்கலந் ழ்ச க ந்தி ம்ெப நாள்
எறி ேமல்வளிப கி ந்தவம் ாியிவன் ன்.
569 ப
சு
த
அ
570

தியாயிரங்ேகா யிற்பாெயாளிபரப்பிச்
திநாயக லெகலாந்ெதாகுத்தசிற் தரத்
மநாயகிெயா ெம ந்த ள ந்தாழ்ந்தான்
விெயன்பேதார்ெபா ளிைனயலர்விழிகாட்ட.

த மசுந்தரசச்சிதானந்தபாண்டரங்க
ெப மபிஞ்ஞகபிரளயவிடங்கெவன்ேறத்தி
இ பதம்பணிந்
கியபி குைவெயம்மான
ஒ வராற் றாவ ந்தவமகிழ்ந்தனெமாழிவாய்.

15

16

17

571 விைழந்தெவன்ெனனெவண்ணிலாவ ெதாளிவிாிக்கும்
குைழந்தெவண்பிைறக்கண்ணியாய்தயித்தியகு வாம்
பழங்கணீக்கு ப த்திரப்ப வ நின்பால்
அ ங்கல்ெசய்கலாவார்வ ந்த ெகனவமலன்.

18

நம்பியிந்நகர்வியப்பறிந்ெதைமப்பணிநலத்தால்
உம்பர்ேதசிகன்சமத் வம்ெப திெயன் தவி
ெவம் றாதநன்மி தசஞ்சீவனவிஞ்ைஞ
எம்பிரானவன்ெப ம்வைக தவினென ந்தான்.

19

572

573 தன் ைடப்ெபயாி ங்க ெடம்பிரான்சாரப்
ெபான் ைடத்தவெமய்தியகவி ம்விண்ேபானான்
அன்னவன்ெப ந்தடத்தினிலன்னவன்றினத்தின்
ன்னியா நர்கனவி ம்வ ைமேநாய் ன்னார்.

20

574 தைலயிற்ேகாமயவ ெகா ெவள்ளிநாட்சார்ந்
ைலயிலா நர்ெதாைலவிலாவிைனெயலாந்ெதாைலவார்
அைலவளாகேம
சுடர்நிைல நாளள ம்
நிைல ேமத
கெழா நில வர்ெந நாள்.

21

575 தைல வாவி த்தடம்ப ந்த ங்கடன்சைமத்ேதார்
அைலவிெறன் லத்தவெரா ங்கயிைலவிட்டகலார்
ெகாைல ம்வாள்விழிப்பிணிகு ப்பிணி தற்பிணியால்
மைலவிலாெரா தினமதிற்ப யி மாேதா.

22

576 வி
இ
ஒ
வி

23

ப்பினாற்றயித்தியகு ப்பணியெவங்கு வாம்
க்குமிந்நகரன்றி ெம ைமேய ைகக்கும்
த்தனா ம்ெவங்கு ப்ெபயாிப்பதிக்குற்ற
த்திதன்ைன ங்ேகண்ெமன னிவரன்விாிப்பான்.

74
577 ேவ .
ஆறா ஞ்சைட தல்வன ளாைணத்திறநா யறியாெறடைடக்
கூறா நிரயமிைசக்குைமந்தா நரகெரல்லாங்கு மிேமனாள்
நீறா ெநய்மிதந்
ைடநாறிப் ைடேதா நிணச்ேசறா ப்
பாறா
விைலேவல்பாித்தா மற யடப்பாித்தார்மன்ேனா.

24

578 அ
வ
தி
தி

25

ம்ெபறல்யாக்ைகையவைரவானயலவன்ைகத்தீட்டாணியதைனப்பற்றி
ந்தி றவைரயா னிழந்தெதனவி ந் க மற
ர்ேபாய்த்
ந் மைனெயாிக வத்தணிக்கும ங்கூவன் ன்ேனெசய்காலாற்றா
ந்த வாெரனநிரயத்தி ந்த வார்மற தன்ைனயிைனயெசான்னார்.

வாவின்ன த ந்தித் றக்கமிைசயரமகளிர் கிழ்ெமன்ெகாங்ைக
ஓவா
ல் ந மண்ணகத்திற்பலேபாக
கின்றா ம்
தாவாயின்னணமி ப்பெவம் ைழயினின்கிைளஞர்தண்டஞ்ெசய்ய
ஆவாவிங்ஙனமாற்ேறந்த கண்ணாெவன்ெசய்ேகமளிேயெமன்றார்.

26

580 சமிக்காிய ள்ளைறந்
சிமிைசச்சவட்
ஞ்ெசந்தழல்வாய்ப்ெபய் ம்
உமிழ்தழ ட்
ங்கூடத்ேதாச்சி ம்வாய்ச்சிகளா ெயா த் ம்ேவறாய்த்
மித்த ணிகூட்
ம்ெவம்
க்கெளா க க்களிைடேசாரச்ேசார
அமிழ்த்தி மிவ்வி த்தியிேலவிளிவற்றாெயவாிடத் மளியற்றாயால்.

27

581 ஒ த்தாின் ந்ெதா த்தாிவ்வாறரற்றிய
ேபேராைதவளி யிர்க்க
த்தியழல்ெபா த்தியெசஞ்சுடர்ப்பைடயாற்
ெசவித்ெதாைளையத்ெதாைளத்தாற்ேபான் ,
க த்திளகிக்கண்பனிப்பக்ைகயற மீ ரக்கவன்றகூற்றன்
ெப த்தவிைனத்ெதாடரறியா ைரக்கி மிவ் ைர
ெயனக்ேகார்பிைழயாமன்ேற.

28

582 நல்விைனயின்பய கரந்நாளிெலைன ன்னினேராநன்ைமநீங்கி
அல்விைனயின்பய கரச்சுளித்தனராலவரவரவறிைவநீக்கித்
ெதால்விைனயின்ெறாடரறி மறிைவயறி
த் ம்வழிெதா ப்பெலன்னா
ெவல்விைனயின் ைடத்த மனடறபிரமா ரம்பணியேமவினானால்.

29

583 கண்ணட ங்கைழக்க ம்
ைவத்திழிசாெறாித்த ைகக்க ங்காெரன்னா
அண்ணலங்கட்சிைறமயில்களா மலர்ச்ேசாைலக மகன் ேவதப்
பண்ணலங்ெகாள்பழம்பாடன் னிவர்பணிசினகரத்திற்ப மத்தண்ணல்
எண்ணலஞ்ேசர்தட ழ்கிப்பிரேமசன்றி
னம் ழ்ந்திைறஞ்சிேயத்தி.

30

584 க நீர்ைமயறெவறி ந்தி
லப்பரஞ்சுடாிற்கனிவாலந்தண்
ெப நீர்மஞ்சனமாட் ய ச்சைனயின் ைற
த் ப்பிற ந்தீபத்
தி வாராதைனயாற்றியாணர் ைகவிாிந்ததடஞ்சிைனயெதய்வத்
த வா நாண்மலர் உய்த்தடக்ைக கிழ்த்ேதத்திைசத்தான்ற ம

31

579

ர்த்தி.

75
585 ேவ .
அந்தமைறகாணாதாதியிைடயீறிகந்த
சுந்தரமாய்நின்றிலங்குேதாணிநிைலேபாற்றி
ேதாணிநிைல ர்ந் சுல ங்கடல் ைதத்த
பாணிநிைலகண்டபகவாநின்றாள்ேபாற்றி.

32

586 சாையமைறகாணாத்தாவாவி ப்ெபா ளாய்
மாயமயத்ேதாணியின்ேமல்வந்தநிைலேபாற்றி
வந்தநிைலயான்மலேரான் தெலவர்க்கும்
பந்தம த்தா ம்பகவாநின்றாள்ேபாற்றி.

33

587 கவ்ைவமைறகாணாதகாரணாதீதமமாய்த்
ெதய்வம ேதாணிவ ந்ேதவாநின்றாள்ேபாற்றி
ேதவாதிேதவாய்ச்சிவகு வாெயவ் யிர்க்கும்
பாவாதிமாற் ம்பகவாநின்றாள்ேபாற்றி.

34

588 ேவ .
படரகல
கியின்னபல திகெள த்ேதத்திப்பணிந்தெசங்ேகாற்
கட ண் ன்மடேலற்றிற்கயிைலமிைசயிவர்ந்தெதனக்கதிர்ேவ ண்கண்
மடவரேலாெட ந்த ளிமற
ளமகிழ் ப்பைமந்தாவின் ன்
இடரகலவிைழத்தபணிமகிழ்ந்தனநீவிைழந்தனேகெளனெவங்கூற்றன்.

35

589

ண்ணியநின்ன க்கமலப்ேபாதினிெலன் ளக்கமலம் ைனதல்ேவண் ம்
கண்ணிநிரயத் யிர்கெளைனேநாக்கியிைனயாமற்காத்தல்ேவண் ம்
அண் மி விைனத்ெதாடாினி பய மவ்வ யிரறிதல்ேவண் ம்
நண்ணியமாநகாிதற்குநின்ன ேயன்ேபேரநல்கேவண் ம்.

590 ந வனிைவயிைசத்திரப்பவ வகிாிென யவிழிநாாிபாகன்
க விைனயின்பய யிர்களறி மறிவளித்தனநீகவேலல்கண்ணில்
ப வனகண்ணிைனயறியாதா ெயதிர்விழித்தறி ம்ப ேபா ன்றன்
ெந
கேநாக்கியவளேவயவரவர்தந்தீவிைனையநிைனந் ெநாந்ேத.
591 இ
ஒ
த
கு

36

37

விைன
த்தி கற்கிடர்விைனயா யிர்களிைவயிகப்பேவண்
விைனையத் றக்கமிைச ய்த்தகல்வித்தி
மேராெவான்ைற ன்ைக
விைனயானிரயமிைசசவட் ெயாழித்தி மாமித்தைகைமத்தால்ெவங்
ெவனப்ேபர் ணர்ந்தைனநீபணிந்தைமயா ந்நகர்ெவங்கு வாமன்ேனா. 38

592 ெபான்ப த்தமணித்திதைலப்ெபாறிப த்த ளக ைலப் ைவபாகன்
அன்ப த் மறமகற்கிவ்வ ள்ப த் விந் ளியினகத் ப் க்கான்
பின்பழிச்சிெயா த மன்றன்பதத்தினினிதி க்கப்ெபற்றாெனன்னா
ன்பழிச்சு னிவரர்க்கு ைறபழிச்சினான்கைலகண்
ம்வல்லான்.
(7 -ஆவ ெவங்கு வானவத்தியாயம்
----------

ற்றிற் . ஆக தி வி த்தம் 592)

39

76

8-ஆவ . காகவிேமாசனமானவத்தியாயம் (593- )
593 மங்கலம்ெபா
மிந்நகர்க்குமாண்டகு
ெவங்கு ப்ெபயாியல்விாித் ெவங்ெகா
இங்கிதி யர்ந்த மிைசப்பெலன்ற ட்
ங்கவன் கன்ற
க வாமேரா.
594

595

1

ச்சகமிைசநிலா யங்க ன்ைனநாள்
எச்சமி ந்திரதி
ெமய்திேனான்
அச்சமிலடல்விகடாங்கன்கன்னியர்
குச்செமன் விப்ெபாைறெகாண்டேதாளினாள்.

2

ெத க யி ள்ெகடத்ெதண்ணிலா மிழ்
ெநறிமதிக்கவிைகயினிவந்தகாட்சியான்
வ ெயான்னலர் ைதந்தேசகரப்
ெபாறி
ெத ம்ெபான்னந்ேதாளினாள்.

3

596 சுகமைழ ய்த்தவானவர்க்குத் மெமன்
மகமைழ ய்ப்பவன்வாாிநீத்தநீர்
அக
கயெலனவவனித்ெதால் யிர்
சுக றம ெநறி லங்குங்ேகா னான்.

4

597 ெபாைறயினி
ம் விெபாற்பின்ேவனில்ேவள்
கைறய நய ைடக்கல்விக்ெகல்ைல ல்
ைறயினிலறமகன் ர ந்ெதவ்வர்ைகத்
ெதைறவைரரமீ லாஞ்சினெவள்ேளறனான்.

5

598 ெபான்ன ம வலர் கழ்ச்சிபாவலர்
அன்னசீர்மைறயவராைணநீணிலந்
தன்ன ளா லாசாற்
ப்ெபாறி
ன்னவன்றமர்ெகாள ைறைமெசய் நாள்.

6

599 ஆழிெயான்
ட் நீடவனிமங்ைகைய
வாழி ம் கழ்ப்படாம்வைனந்தேகாமகன்
ஊெழாளிமாப்ப த் ல ேவட்டேமல்
ஏ யர்களிற்றினாென ந் ெசன்றனன்.

7

600 வைலஞ மண்டமர்கடந்தமள்ள ம்
ெகாைலஞ மறவ ங்கூர்ம்பன்ஞாளி ம்
மைல ாிகடெலனவாரத்தாைன ம்
இைலயயின்மன்ன மிையந்தசூழ்வர.

8

601 ெமாய்

ெவாிநிைட கந்தகூன்சிைல

77
எய்
கைணக்கு ன்ெனய் கூந்தலம்
ெகாய் ைளப்பாியிவர்குமரன்ேசைனயால்
மய்யன்மா ழித வனத்ைத ற்றினான்.

9

602 தைலத்தைலெயறிவைலவிசிறித்தாைனைய
நிைலத்தைலநி விேவெலறிந் நீெனயி
ைலத்தைலஞாளியி ரப்பிப்பல் யம்
சிைலத்த ம்விலங்குக ரண் மாண்டேவ.

10

603 கார்க்கட
கடல்கைறகள்ைவகைற
வார்ப்பைடகில் யர்மாமந்ேதகர்ெவம்
ேபார்க்கைணகதிர்களாப் ரவிெயான் வா
பார்க்கிைறயி ள பதங்கன்ேபா மால்.

11

604 அைவயிேலார்ேகழல்ைகயகலமன்னவன்
கைவய கவிழ்குரக்க னமானிழிந்
ெதவ நின்றலமரெவண்ணில்காவதம்
நைவய க ங்கழனாலேவா னான்.

12

605 ெப ந்தைகமற்றைதப்பிைழப்பில்ேவல்ெகா
ெதாிந் யிர்ெகாண்டனன்ேசைனேவ ேவ
றிாிந்தன ச்சிவாயிைறெயன் ழ்படக்
காிந்தனன பசிகனற்றெவம்பினான்.

13

606 ெபா பசியகஞ்சுடப் றத்ெதன் ழ்சுடக்
க தியதனிமகன்கண் ற்றா யிர்
ெவ வராநைடெயனன்விமலன்ெவள்ளி
ம மன்ேமதாதிதிமடத்திெனாண் ைக.

14

607

ல்

வியாண்ேடக ந்ேதாமின்மாதவன்
தி
கங்ைகயினன்மலர்த்திச்ெசல்வைன
வ திெயன்ற ம்ெபறல்வாழிகூறினான்
கு சி ம்வரன் ைறகூறினானேரா.

608 ெசங்களம் னம்படத்திாிந் நால்வைக
அங்க ெமன்ெபயரைடயயாெனா
ெவங்க ங்ேகழல்பின்ேமவி ன் ைழத்
தங்கவந்தனன்பசிதணிப்பெவண்ணிேய.
609

அைறழலரசேரறைனயகூறநான்
மைறவலாெனன்றவமாண்டதிவ் ழி
உைறதிெயன்னிறந் ேளார்க்கூட் ம்ேவள்வியின்
ைற
த் ன்பசி ைடப்பெலன்றனன்.

15

16

17

78
610

611

ைடப்ப பசிெயனிற் ண்ெணன்றின் ணாப்
பைடத்த ள்பின்ெனனல்பரந்தவாரழல்
உைடப்
ைற ளாங்ெகா விேவெறா
ைடச்சி
ச்சிைலப்ேபாற்றல்ேபான்றேத.

18

ைலமணிநாெவனத் லங்குேகான்ைமயால்
மலர்தைல லக ண்மதைலேகட் யால்
ல
மைறயவர்ப்ேபாக்கிேயைனய
குல
ங்கான்மகங்குைற
ண்ைமேய.

19

612 ஒ
வ
இ
வ
613

க்க ம்வழக்க ேமாங்குதண்ட ம்
க்கறநா ைனவழக்ெகா க்கினால்
க்கினார்தைமத்ெத ெமந்ைதக்கிச்ெசயல்
க்ெகன னிெசாலமன்னன்சீறிேய

20

ங்கிெயய் ைழயைரப் குத்திெவண்ப
உழந்தி க ைணநல்ேலாைசெமன் ைவ
அ ங்குறவவ்வி ண்டரசுேதக்ெகறிந்
ெத ந்தனன் னிெவகுண் ைனயெசால் னான்.

21

614 அ ங்க மைன குந்தயின்றேவள்விைய
ங்கிைனப யின கந்தகாக்ைகயின்
இ ங்க நகர் காெதாிெவங்கானிைடக்
க ங்ெகா யாெகனக்கழறிநீக்கினான்.
615

ைனவனல்கிய ரட்சாப ண் ெவங்
கைனயி ட்காாியாய்க்கவிைகக்காவலன்
ைனவினா ழன்றனெனன்னிற் யவர்
இைனய தவவ க்ேகற்றம்யாவேத.

616 ஆய்பத ண் ேபாயல காகமாய்ப்
ப ம்பன்னி வ டம்ேபாயபின்
மாபதன்ேகாதமெனன்றமாச
தாபத ைறதவச்சாைலநண்ணினான்.
617

நண்ண மழல்விைனநடத்திநண்பகல்
பண்
ப யி பகவன்கண்டனன்
விண்ணிமிர்சிைறெயா ம்ெவ த்தவார்ப்ெபா ம்
கண் ழல்காரலகார்ெவங்காக்ைகைய.

618 ேமலதனியற்ைக ம்ேவட்டேமய ம்
சீலமா னிவரன்ெசய்தசாப ம்
சாைலயினிைடந்த ந்தன் ட்கண்டனன்
கால ன்ைற
ணர்கட ண்மாதவன்.

22

23

24

25

26

79

619

னிவைனக்காண்ட
ன்னராக்க ம்
னிப மிவ்
த்ெதாடர்ந்தவாற்ைற ம்
நனி ணர்ந்திைறமகன்ஞானவாாிைய
இனிெயனக்க ெளனவிரங்கிேயத்தினான்.

27

620 ேப
ெமா க ம்பிள்ைளேவந்திைவ
ஏ ற ைரத்த மிதயத்ெதண்ணினான்
நா
னிபழிந யவாழியான்
ேதாம த் யாியெதால்ைலக்காழிைய.

28

621 வார்ந்தகாவிாி த
திமாதலம்
ஓர்ந்தனமவற்றின்மிக்குபயவாளியிற்
கூர்ந்த ற்கும்ப ந்தா ங்ேகாட் ய
ஈர்ந்தடத்தினி ரண்
ங்க ள்ளைத.

29

622 ஆ மாமைறயவர்ப்பிைழத்தலாதி ம்
சால றியவிதிதடங்குலாயைதக்
கா லாந்திைசயின் க்கைணயிெனம்பிரான்
ேவ னாற்றியதடம்விளங்கநின்றைத.

30

623 க
மன்னவகவலன்மாகநாள்
ம வியெதம்ெமா ம்வ திநின் ைட
ஒ விழிப்பவமின்ேனெயாழிப்பெமன் ெகாண்
ட ண்ம ெபான்னி க்கா ேமலவன்.

31

624 ேவ .
ேசட் ளஞ்ெசவ்விவாய்ந்ததிண்கைழகுதட் ேமதி
பாட் ளந் ம்பிபாடப்பாிசிலர்க்குத வாாிற்
காட் மாம தநீழற்கண் கிழ்ந் றங்குமந்தண்
ேகாட்டநீள்காழி
ர்க்ெகா மதிட்ேகாயில் க்கான்.

32

625 மாகநீர்ப்ப ந்தேமனிவனசநீர்த்தடத்திலாட்
நாகநீர்ேவணிெயந்ைதநற்பதம்பரவிச்சூலத்
ேதகநீர்த்தடத் மா யி ம் னெறளிப்பெவங்கட்
காகநீ
வமாறிக்காவலன்ெபா ந்தான்மாேதா.

33

626 சி வைரயைடந்தமாசுெதண் ைரயைனயநீர்ைம
உ வைரயைடந்தாற்றீர்வ ண்ைமேயயிவனிந்நீாின்
ம வைரெயா வனா வ டமீரா நீங்காப்
ெப வைரயைனயமாைசப்பிாிந்தனன்ெறறிந்தநீரால்.

34

627 பின்ென ங்குணக்குன்றன்னெப
னியி ம் ெதய்தி
அந்ெந ந்தைகக்ேகாைரந் பதத்ைத மளிப்பவன்னான்

80

628

ன்ென ஞ்சாபமீந்த னிவரன்ேவள்வி ற்றித்
தன்ென ந் யர்விண்ெடன்னத்தன் யர்விண்டான்ேவந்தன்.

35

த்தைலத்தடம் க்காட்
ரட்டடங்கைரயி ேட
ைபத்தைலயரவேவணிப்பரமைனநி விப்ேபாற்றிப்
பித்தைலத்ெதன்ைனயாண்டபிரமநாதைன ம்வாசத்
ெதாத்தைலத்த ெமன்கூந்தற்சுந்தாிதைன ம்ேபாற்றி

36

629 ஆன ைதந் ஞ்ேசதாவளிந ம்பா ந்ேத ம்
ஏன மாட் ப்பன்மாமலர்க உயிமயமீன்ற
பானலங்கண்ணிேயா பணிந் சூக்குமம்பகர்ந்த
மாநலங்ெகாண்ெடம்மாற்குமண
காற்றினாேன.

37

630 சந்ததம்விழ காணத்தகும்ெபா ள்ேகா நல்கி
நந்நி ர்பகவன்ேகாயினற்பணிப
ேபாக்கி
ைமந் றவிாித் தாவாவல்
ட்பிழம் சீக்கும்
ெசந்தழல்விாிக்குஞ்ேசாதித்ெதய்வதவமணிெயான்றீந்தான்.

38

நி மலேபாற்றிகுன்றாநித்தியேபாற்றிேமனாள்
கு வரேபாற்றிெயாற்ைறக்குழவலாய்ேபாற்றிேமனாள்
அ
ைனயாழியான்மாமலர்விழிகவர்ந் ெதண்ணீர்
இ மணிச்சூலத்தாெலன்னி விழியளித்தாய்ேபாற்றி.

39

632 ேபாற்றிெயன்றமலன்காழிப் ண்ணியனிச்ைச ண்
சீற்றேவராிந்தெதய்வ னிைய ம்பணிந் ெசவ்ேவ
ற் சீர் கில்ெபறாதெசந்ெந ற் வண் கண்கள்
நாற்றிைசபரப் ந்ெதால்ைலநகர்வயினைடந்தான்மன்ேனா.

40

633 பின்னி கூந்தனல்லார்ெப ங்களிய தமாந்தித்
ெதன்னிைசவளர்த் ந்ெதவ்வர்ேசண்
பணித் ேநமி
இந்நிலத்ேதாச்சிேம மி தியினி தியில்லான்
ெபான்ன நீழல் க்கான்ெபா ந்தலர்க்கடந்தேவலான்.

41

634 காகேமாசனமாமின்னகாாியம் ரத்தியாேர ம்
ஏகநாலைரநாள்யாமங்கண்மைரக்கணமி ந்ேதார்
நாகமா ைகயான்ெறால்ைலநல் லகைடவதல்லால்
ேபாக மியி ம்ேபாய்ச்சார்ந்தைடவேரா க னம்மா.

42

635 ெமய்ப்ப ெமண்ெணெயள் ம்ெவண்ெணய்தீம்பா
ப்ப சா
ரற்ெறாகுதிநல்லன மாகா
அப்பாிசறத்தாற்காளி ரத்தவதாித் ளா ம்
ஒப்பி யாவரல்லா ற்பவத்தினராகாேர.

43

631

636 பன்னியகாகநீங்கிம பவம்பைடத்தலாேல

ங்கட்

81
ெபான்னிசூழந்தண்காழி னர்சன்ம ரெமன்ேறார்ேபர்
மன்னியெதன்றாெனண்ணின்மைறபலவ த்தேகள்வி
ன்னிய னிவன்றாைளத்ெதா
னிவன்றாேன.
8-ஆவ காகவிேமாசனவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் -636.
-----------9-ஆவ
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ற்றிற் .

க யானவத்தியாயம். (637- 675 )

637 விண்ணிய
வக்காாிேவற்
வைமந் ேதாணி
நண்ணியெவா வன்றாைளநண்ணிய ைரத்தேமேலான்
ண்ணியப் க யாயெபா ைள ந்ெதாித்தவாேற
கண்ணியவறி ெகாண் கழ வான்க திேனனால்.

1

638 அறந்தைலபணிப்பநீதியரசுேகால்ேகாடநீண்ட
மறந்தைலெய ப்பநான்குவ ண ம ண் தத்தம்
திறந்தைலகலங்கமாதர்ெசயிர கற் நீங்கி
இறந்தைலபடப்ெபால்லாதவி ட்க பரந் ேமனாள்.

2

639 பரந்தவன்க ப் த்ேதைளப்ப
ைடக்குறைள
ன்
அரந்ைதமந்திரத்தாற்பல்ேலார கணீராட் ெயள்ளிச்
சுரந்தெபான்மலாிற்ேபைதக்ேகாயி ட்சூட் க்காம
நிரம்ப த த்திப் ைசநீணிலமன்னனாற்ற.

3

640 மான ன்மைறேயார்ேயாகமகளிராலவிந்தேவ
தானெமண்ணிலேவட்டங்ைகத்தழ ம் றழிந்தவாக்கில்
ஆனெபாய் ைரயால்வாழ்த் மாசிகளவிந்தபல்ேலார்
ேபானகம்பயில்வால்ேவதம்ேபாற்ற மவிந்தமாேதா.

4

641 ெதா குலத்தவர்மாழாப்பச்சு தி ழற் ைறகள்யா ம்
இழிகுலத்தவன்விாிக்குமிைறயில்ைலவிைனகளில்ைல
வ ந்தாேனெயன் ெமாழிந்
ற் ணர்ந்தார்ேபால
இ ைதகெளா ெசம்மாக்குமிகம்பரமில்ைலெயன்ேற.

5

642 அாிைவதன்ெகா நன்ேகட்டவாய்மதி
த் மன்னான்
ெதாிவிலவதற்குைமந்தன்ெற ட்
ந்ெத ட் ங்காைல
உாியதன்ெறனம த்தா ணர்வி யஞ்ைஞயின் ம்
பிாிவிலன்ம ந்திற்றீராப்பித்தெனன்ெறள் மாங்ேக.

6

643 மறப்ப
றப்ப
சிறப்ப
இறப்ப

7

குரவன்வாய்ைமம த்தினி ண்பேவாி
ெபாிேயார்ேகண்ைமெதாடங்குவவி ம்ைபசூ
கயைமச்சூழ்ச்சிெசய்வ காமப்ைபங்கூழ்
கட ட் ைசயிைசப்ப
லனில்ேகாட் .

82

644 வற்
மகங்கேடய்ந் மைழவளஞ்சு ங்கிமாதர்
கற்பிகந்தான்பாலஃகிக்காசினிெபாய்த் த்ேதயம்
ெபாற்பழிந்ெதா க்கமாறிப்ெபாய்ெகாைலகள காமம்
பற்பலகளியாட்டாடப்படர்க யா மந்நாள்.
645

றக்ெகா கைளகண்ெமாய்ப்ப லம்
ைபங்கூழ்ேபான்
திறப்ப
லகெமங்குஞ்ெசறிக
ைதப்பேநாக்கி
இறப்ப ந் யராேலார்சாாி ந் தன்னிலம்பா ன்னி
அறப்ெப ங்கட
ள்ளத்தாரஞெரய்தினாேன.

8

9

646 ஆடகக்ெகா ெமன்சாயலன்ைனேயாடமர்ந்தஞான
நாடகக்ெகா ந்ைதெவள்ளிநகத்திைடப்பரவிப்ேபாந்த
மாடகப்ப திபற்றன்மகதியாழ் னிவனந்த
நீடகங்குைழயாநின்றத மைனெநறியிற்கண்டான்.

10

647 என்ெகாேலாத மப் த்ேதளீண்
ந்தைனநின்ேசாதி
மின்குலாேமனிவா ெம ந்தைனயிளெவண் ரல்
உன்குலா கத்திற்காேண ற்ற ெசாற்றிெயன்ன
நன்குலாந்த மச்ெசல்வனாணியீ ைரக்குமன்ேற.

11

648

ன் கமதனினான்காய்ெமாழிந்தபின் கத்தின் ன்றாய்ப்
பின் கமதி ரண்டாய்ப்பிற மிக்க யிெனான்றாய்ப்
பன்னியவறங்களின்னபாங்கிேலதாழத்தாழ்ந்
மன்னியதாள்கேடய்ந் வ ந்திேனன்வ ந்திேனனால்.

12

649 க யிைடச்சு ங்கிெயாற்ைறக்கால்ெகா திாிகலாற்ேறன்
வ
ைடத்தாேளார்நான்கும்வ ம்வழிய
ெகன்ன
ெம விைனயறிந்தெதய்வ ைணயங்கிழவனீண்ேட
ந யைலத மெவன் நைக கமலரச்ெசான்னான்.

13

650 களித்த ள்விலங்குதம்மிற்கனி கூர்ந்தீன்றதாய்தம்;
அளித்தைலப்பிாிந்தஞான்ேறயயெலனத்திாி மாேபால்
சுளித்தைலயில்ேலா ன்ைனத்ேதாய்ந்தநா ன்னாள்ெபாச்சாந்
ெதாளித்தநாள்க நாளல்லா ன்னில்ேவ ண்ேடாகூறாய்.

14

651 ெபான்வ காட் ம்ேவணிப் ண்ணிய ளத் வந்தாய்
நின்வ நீ ங்காணாய்நிகழ்த்
ன் கத்திற்குன்றா
மன்வ த்தவமாசாரம்வளர ண்ெமய்ம்ைமமல்க
உன் ைடநான்குதாளா ற்றனநினக்குேவந்ேத.

15

652 அ வழி கத்தாசாரம ண்ெமய்ம்ைம ன் ேமாங்கக்
க
ெபாற்றாேளார் ன்றிற்கவின்றைனமற்ைற ழி
ெபா
ைடக்க ைணெமய்ம்ைமெபா ந்திடத் ைணத்தாள்ெபற்றாய்

83
க மடங்கன்ெமய்ேய யங்கேவார்தாள்ெபற்றாயால்.

16

653 ெமய்ெயான்ேறநின்றவாற்றால்விதிசுடாிரண் ஞ்ெசல்ல
மய்ெயான்
ணாிநிற்கமன்பைதமைலந் தம் ள்
ெபாய்ெயான்
ள்ளந்ேதறப் கன் சூளற காணக்
கய்ெயான் மழல்சான்றாகக்கண் வபல ங்கண்டாய்.

17

654 ஆத ெனா தா ற்றாய க்கள்ெசய்விைனக்கீடாக
மாெதா பாகன்றந்தவகுப்பலாற்க ேவெறான்ேறா
நீ ய றவாயல்ைலநிகழ்ந் ளபரதகண்டத்
ேதா ெதன்றிைசயிற்ெபான்னி த்தரதிைசயி ேட.

18

655 வாரடமிைடந்தெகாங்ைகமடநலாேரா ம்ைவேவல்
சூரடெம ந்தவிண்ேணார் ைதந்தனர் கலான்
ர்
ஏரடர் க ெயன்ேறயிலங்கியதி திேவைல
நீரடவிழியாெதான்றிநின்றநீ ங்காண் .

19

656 அைனயதிெலம்மாேனார் ன்ற
ப் ணர்ந்தான்றன்ைன
நைனமலர்ெகா
உய்ப்ேபாற்றிநான்கு தா ம்ெபற்
விைனயறவிலங்குெகன் வி த்த ம் ைணச்ெசல்வன்
ைனகழ ைறஞ்சிப்ேபாந்தான் ண்ணிய
வத்ேதான்றல்.

20

657 ேவ .
த மாதித ந்த மத்ெதா வன்
தி மா ைறெசம்பியநாட கிப்
ெப வால்வைள சுெப ந் ைறநீர்
வ காவிாியா னன்மா றேவ.

21

658 மடபான்மயில்வால்சிைற சியகால்
அடல்ேவல்விழியார்மணி சலைசந்
டனாட லாத தண்டைலசூழ்
இடனார்பிரமா ரெமய்தினனால்.

22

659 ெபான்னாெரயின் ற்றியெபாற்றளிவாழ்
தன்ேனாி தாெடா தாய்மைறேயான்
ன்னா தடத்தினின் ழ்கியதன்
பின்னாதன ச்சைனெபட் றேவ.

23

660 வழிபா வழா
த்தயேல
ெமாழிதா வினீழ ன் க்கணைனப்
பழிேபாயதனாம றப்பயில்வித்
ெதாழியாதி தான
ண்ைமயினால்.

24

661

வந்தித் வணங்கினன்மாவ டம்

84

662

பந்தித்ெதா
ளர்கால்ப கிச்
சந்தித்ததவந்த மன்ெசயலால்
அந்திப்பிைறெவணியனவ் ழிேய.

25

கி ர்குழன்மின்ெனா
விைலயார்
இகல்ேவெலா ெமய்த மீர ேமல்
அகலாதவ த்திெகாடாய்மலர் உய்ப்
க ழ்ந்
கழ்ந் பணிந்தனனால்.

26

663 பணிகின்றவன்ேமனிகைளப்பணிேதாய்
அணிெசங்ைகயினீவிய ந்தவநீ
தணிெயவ்வர ந்த
ந்த மா
பணிெயன்றபணித்ெதாைடயாெனதிேர.

27

664 உன்மாண
ள்ளமி ந்தெதனா
என்மா
ெகய்த மீாி தாட்
ெசான்மாவ ெகாண் சுமக்க
ன்
ெபான்மால்விைடேபால்வ
ந்த வாய்.

28

665 என்றின்னவிரந்தவரம்பல ம்
ெபான் ன் ெபாலன்சைடயா தவி
என் ந்தனிேய
வா ைறெகன்
ெறான் ங்கர ச்சியில்ைவத்தைறவான்.

29

666 ெசம்மாமைற ஞ்சிவகண் ைக ம்
ெமய்ம்மானெவண்ணீ ெமாைரம்பத ம்
இம்மா ைடநின்ெனா ைமந்திைவேய
எம்ேமாெடா தன்ைமயெவன்றறிநீ.

30

667 ேவெறான் ம்விளம்பைலெமய்விரதன்
நீ ம்பதைமந் நிைறத் ளவன்
ஏ ம்ெபாைறயன்பிறனிற்கவரான்
ஞ்சிவ ைசகள்ேம ழி ம்.

31

668

669

அரேசா
ழாயணிவிளமா
னிைரேவதெந ந்தளிசந்தமடம்
ைற ல்விாிேவள்வி ஞற் ழி ம்
வைரயா வதிந் விளங்குகநீ.

32

நீெயவெந ந்தவமாமைவேய
நாேம வநம்ம ள்ெகாண் லகம்
தாேமவவிளங்குகேராதைகயால்
யாேம லெகங்குநிைறந்தைமயால்.

33

85
670 இவணீெச மி ங்கமிைதப்பணிவார்
பவமா கபாய்பாிேமதபலன்
வேமா னிெதய் க ெயாளிவிட்
டவரா கநங்கயிலாயமேத.

34

671 ெபா மாைட ைனந்தவர்மாவ ணன்
தி ேம கெசய்வழிபா ைடயார்
ஒ ேகா மகப்பல ற் மணந்
த மாதியிெனய் கசந்ததேம.

35

672 ெவ சந்தமிைழப்பவர்மிக்கமகம்
ப ெயான் ப ண்டாிகம்ெப க
ெநா யிங்ஙனி ப்பி ேநாதகவற்
ற யந்தமிலா லககா கேவ.

36

673 நடநாதனிவ்வாற ணல்கி கந்
தடேல
வானவன்மா
கில்
படநாகைணயான்விழிபற்றியநீள்
மடலார்வனசங்கைளைவத்தனனால்.

37

674 இைடயிற்ெகா ேயா னிேதறியெபாற்
சைட த்ெதன ட்ெகா தன்
ேவார்
விைடெபற்றவன்ேம ம்விடாவிைடேயற்
றைடயத்தன ம்பத ற்றனனால்.

38

675 பாிவார்த மன்பணிபண்ணவ ம்
ெதாியாநிைலெசன்றனெனன் லவா
விாிவார்
ேவதவியாதன ட்
பிாியா னிேபசினன்மாசறேவ.

39

9-ஆவ . க யானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் -675
------------

ற்றிற் .

10 - ஆவ . சிர ரமானவத்தியாயம். (676- 699 )
676

பர ெகா ங்க ந யெம ந் யிர்பதறிெந ந்த மன்
சரணமைடந் ளெநறியிைவயிங்கி தனிெலா வன்பணியச்
சிர ரெமன்ெறா ெபயாின்விளங்கியதிற ம்விளம் ெவெனன்
ரவன்விளம்பியகைதைய ணர்ந்ததிெலா வழியிங்கைறவாம்.

677 அமர ம்ெவம்பியவசுர மந்தரவ வைரெகாண்ெடறிபால்
இமிழ்திைர ந்தியின தறிசந்திரனி
ரகங்கயிறாய்த்
தமரெந ங்கடல்கு றவி ம் விதகர்படெவண் ைச ம்

1

86
திமிதமிைறந்திடவ தம்விைழந்

திற ன ங்கைடநாள்.

2

678 சுல தடங்கடலலமரமண் யசு க ெவங்கைறநீர்
அலர்மகைளந்த
மணிெவம்பாிய காி ம் விசூழ்
நல
மங்ைகயர்சுரபிகள்வந்தபினைரதிைர ஞ்ச லா
திலகும ந்ெத ம தெம ந்ததிெலவ மகிழ்ந்தனரால்.

3

679 எ ம தந்தைனயி
பந்தியினினி பகுந்தி மா
ெறா கியவன்பினின்மைழ ற ந்தி
வென ந் ணர்வால்
வ
ன்றியநி த
ண் ழி ரணி
ந்திலராய்
அழிவ ெவஞ்சமம்விைள மிவஞ்சைரய திறெமங்கெணனா.

4

680 மதிவதனம் ைனதிலத ம்ெவண்பிைறவாி த ங்குைழேயா
ெடதிர்ெபா
ந் ைணவிழி ம ங்ெகா யிைட ந ங்குழ ந்
திதைலய ம்பியவிள ைல ங்ெகா தி வளர்ெபண்ெகா யாய்
அதிர்ெசய்சிலம்ெபா கு றநடந்தனனசுரர்மயங்கிடேவ.

5

681 கு நைகெவங்கயெலறிவிழிெபான் ைனகுவி ைலகண் வேள
உ கதிெயன் கணிைனபறி ண்டவ ணர் ம ங்கியிடத்
ெத விெயார்ெசங்ைகயில ெதா ெசங்ைகயில்வ ம்வ**
ைறயினி ந்தைகநிைறயந ஞ்சுைத தல்வ.....**

6

682 ேவ .
அந்நிைலேயம ங்குநாிலடற்சயிங்கிேகயெனன்பானமரர்பந்தி
தன்னி
சுடர்க்கிைடேவற்
க்ெகா ேபாயி ந்த தந்தைனக்ெகாள்காைல
மின்
மாழியன்கதிர்வானவர்குறிப்பாற்ெற விெகா விைசத்
சப்
பின்னரவன்றைல ணிந் விைசயினில் ழ்ந்த காழிப்ெப
திக்கண்.
7
683 அவ்ெவழில் தியின்கீழ்பாெலா குேராசத்தளவிலைனயெவய்ேயான்
ெவவ்ெவழில்யாக்ைக ம் ழ்ந்ததி கூ ம த ண்டவியப்பினா ம்
இவ்ெவழிற்காழிையயைடந்தநலத்தா மி பாந்தளிைறவராகிச்
ெசவ்விெயா பணிகுவராலன்னவாின்
க்கூற் த்திறேலானிப்பால்.

8

684 ேவ .
ேநாதகவித் ைணநானைடயத்தனிேநானலாிற்பிைழகூ
றாதவமிக்கதிவாகரைனத்ெத மா நிைனத்திைமேயார்
நாதைனயிப்பிரமா ாி த்தைனநா மைறச்சிைகவாழ்
பாதைனயர்ச்சைனேபணிவ த்ெததிர்பற்றிய ற்றறிவால்.

9

685

நீடலைகக்கு வார்கண் கிழ்க்கி நீள்கண் கிழ்த்தறியா
ஆட ைசப்பல ாியமிக்ெகா யாலய ற்றலேரான்
ஏடடர்ெபாற்றட ழ்கிய ட்பிரேமசன த் ைணேமல்
ஊ
கிப்பல ைச
த்தய தநிைலத்திைசவாய்.

10

87
686 மா
ேமாாி ேகாலளவாெயா வாவிெசய்தாயிைடேயார்
தா ைவயாலயமீ ெசய்ேதாாி தான ேமன்ைமயினால்
ஆணமற்வழிபா ைடயானைசயாமைலவாயழல்வாய்
ஊணி யாய்வளி
கர்மாதவேமாவறவா னனால்.

11

687 கார்ப நாைளயிேலெவளிேமெலா கா னிேலநிைலயா
ஓர்பனிநிைளயினீாிைட ழ்கிநல்ேயாகினிேல ணர்வாய்ச்
சூர்ப மாணவேவரற சுசுேகாதயவாாியிேல
ஆர்ப ேநயமறாத ேளெபா ளா ைறவாெனதிேர.

12

688 பைரெயா பக்க
லகமைலக்கிைணபகர்விைடயிற்கரேமல்
வரதம ப்பைடெபா தர க்க ம்வ யவைரப் யமா
உரகமணித்ெதாைடயைசய கத்த ெளா கவாிச்சிைலேவள்
ரைணயகற்றியபிரம ாிக்கிைற தல்வ தித்தனேன.

13

689 எந்ைதெய ந்தைமகண்
கண்களி ம் ளகந்த நீர்
ந்த டம் குளிர்ந்தி ெசங்ைக கிழ்த்
குந்தன் ேனார்
சிந்ைத கந் குைழந் ெபாதிந்தெச ஞ்சரணங்களின்ேமல்
வந்தைன ந் தி ம்பலதந் வ ந்தியிரந்தனனால்.

14

690 எஞ்ச லண்டாினஞ்ெசறிபந்தியினின்பம ந் ணநான்
ெசஞ்சுடர்ெவண்சுடாின்குறிகண் ெதாிந் ந ந் ளேவான்
ெவஞ்வினமண் யாிந்திடவிங்குவி ந்தெனனின்பணியால்
உஞ்செனெனன்கண்வி ம்பியிரங்குவெதான் ளெதம்ெப மான்.

15

691

ைரப
ற்பழிவாினவைரப்பழி ாிவெதமக்கியல்பால்
நைரதிைரயற்றெதள்ள தெம ப் ழிந
ெச ஞ்சுடராம்
அைரயரவர்க்குளவ்விரவிதைனத்ெத மடைலபணித்திெயனா
வைரெபா வப்ெபா காியாி த்தமன்மனமலரப் கல்வான்.

16

692 ேவ .
ெபாறி லாதிகள் றக்கைடகண்ெடா
ைனதாள்
நி விமாதவமிைழத் ளராநினனிகர்யாேர
உ தியின்னேதலளித்தன ன் டலாய
ெவ ள்ெசய்வாளராேவந்த ந் ைணபைடத்திகலால்.

17

693 இய நள்ளிேயாடளாிபி சுடரைமய
ய மால் கர்ேசய்மைறேயான்சனி ைறேய
அயலயற்கைளயிரண்
மைமவ மைமந்த
விய லாவியேசாதிசக்கரத்தி
ம்.

18

694 வ ைடயாதிபன்னிரண்
மவரன் ைறெயதிேர
ெபா திராகுேக க்களாேயழிேனழ்ெபா ந்தத்
திாிதிாீ வாெவாழிந்தநாட்சுடர்கைளத்தீண்டீர்

88
ஒ பதத்திேனார்மீனிேலார் ட் றி

ப்பீர்.

19

த்தியம் ாிந்த ஞ்சிரந்தவம் ாிெதாடர்பால்
இத்தி ப்பதிசிர ரமாகவிவ்வி ங்கம்
பத்தியாற்பணிந்தித்தடம்ப ந் ளாேராெரண்
சித்திெயய் க ளத்த க்கா கடீர்ந்ேத.

20

696 என் நல்வரமளித் ைமயவெளா ேமற் க்
குன்றிவாந்தவன்மைறத ங்குழகனத ளால்
அன்ற க்ைகெபற்ற ம்பதம் க்கி சுடர்ேமல்
என் மின்னணம்படங்ெகா மைறத்தனாி ந்தார்.

21

695

697

698

க்குேகாட் மானிரைலகண் தியான்
ேமல்
ெசறித்ததாண்மடக்குண்ெடனச்ெச ஞ்சுடாிரண் ம்
குறித்ததம் ைடெமாழியினாற்சு விடங்ெகாழித் ப்
ெபாறித்தமாசுணம்படக்கதிர்ம ங்கினர்ேபாவார்.

22

ெகாள்ைளெவள்ெளயிற்றரவரசிரண்ெடா ங்கு மா
எள்ளல்ேபாய்ேகாெளான்பதாெகனவிவண்வதிந்த
வள்ளறன்ெசய ைரப்பாிெதன்றனன்மைற ல்
ெதள் மா னியிைணய ெதா
னிச்ெசம்மல்.

23

699 மன்னி ம் யறவழ்ெகா மாக ட க்கும்
கன்னியாெரயி
த்தெபாற்காழிமாநகரத்
ெதன்ைனயா ைடயான் னமிக்கைதப த்தார்
பன்னிேவட் ளாாி வ ேமபவம்ப யார்.
10-ஆவ சிர ரமானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் - 699.
-------------

24

ற்றிற் .

11-ஆவ . கு த் ேராகவிேமாசனமானவத்தியாயம். (700- 749)
700 பிைறவாெளயிற்ேறாரரவண்ணல்ெப ஞ்சிரப்ேப
ாிைறமாநகர்க்குற்ற கூறியிதற்குளாசான்
குைறயால்வ தீவிைனேபாய கூறிகின்ற
நிைறமாதவன்ெசால்வழியா நிகழ்த் ேவனால்.

1

வாளிதாழப்ெபாறியட்டவர்ேநமிவாய்ந்த
ேதவார்மனம்வாழ்தி மா னிச்ெசல்வர்ேமனாள்
வ்யிர ஞ்சிவகாைதயின் ன்னமிக்கார்
தாவாவ ட்சூதைனெயான் வினாதல்ெசய்வார்.

2

701

702 மஞ்சூ ைமம்பால்வனவல்

மணந்தேகா ம்

89

703

நஞ்சூர்களத்தான ேயவல்ெசய்நந்திதா ம்
ெநஞ்சூர ட்ேடசிகனின்ெனா
வரன்ேற
தஞ்சூ லகுக்கு ெவன்பதலத்தின்மிக்கார்.

3

கவனம்ப பல் யி ங்கதிகாட்
ய்ப்பான்
சிவகண் ைக ந்தி நீ ெம த்ெதாைரந் ம்
வனத்ெதா மாரழலா ணர்த்தேதேபால்
தவனம்ப ெமம் ைழநின்ைன ந்தந்தவாற்றால்.

4

704 ஆசானியல் ம்பிைழயாத யான்ெசய்மாண் ம்
கூசாதவைனப்பிைழத்தான்ப ேகா ெமல்லாம்
மாசான பாறிடநின்றி வாக்கினின்
ேபசாவி ெனவவழி ய்வ ேபைதேயங்கள்.
705 எனவாதரத்ேதா ைவகூறியச னகாதி
னிேவா வப்ப கிழ்வாணைக த்தேசாதிக்
கனிவாய்மலர்ந் க ைணக்கண்மலர்ந்தெதான்
தனிவார்க யன்னவனின்னனசாற்ற ற்றான்.

5

ல்
6

706 நன்ேறயிவணீர்வின ற்ற ஞானவாசான்
என்ேறபிரமீசேனெயய்தி யம்பெலால்லா
ஒன்ேறெயனி
ணர்ந்தாங்குைரெசய்ெவெனன்னாக்
குன்ேறய்குணத்தான்குரேவானியல்கூ கின்றான்.

7

707 ேதாளாமணிேபாற்ெறா ெதால்குலேமவியீன்ற
ேகளாாி ெதய்வத ைசகிைடத் ேவதத்
தாளா யர்ைவதிகைசவ ந்தாங்கிெயம்மாற்
காளாகிநின்றானவெனன்பவறிந்தவாசான்.

8

708 காரன்ன ைகக்கதிரன்ன வற்சிவான்ேறாய்
நீரன்ன ய்ைமநிைறேகான் ைறயன்னநீதி
பாரன்னவாற்றல்பனிமால்வைரயன்னேதாற்றம்
சீரன்னேநான் திைரயன்னெதால்ேகள்வியாய்ந்ேத.

9

709 நைடேயபலவங்க நலகநவிற் மன்னான்
இைடேயபலெதய்வ ெமய்தவியம் மாதிக்
ெகாைடேயயி ைமப்பய ந்தரக்ேகாதிலான்கண்
கைடேயவிைனப்பாட த் க்கதிகாட் ேமேலான்.

10

710 நன்மார்க்கேனாைரம்பதத்ேதாட நான்கும்வல்ல
சன்மார்க்கனாற் ந்தழலன்ற மாதிேயா ம்
ெசான்மார்க்கன்ெவண்ணீெரா கண் ைகேதாய்ந்த ண்ைமப்
பன்மார்க்கன் க்குற்ற நீத்தபழிப்பின்ேமேலான்.

11

90
711 இவேனகுரேவானிவனன்றி மான ன்ேனான்
நைவதீர்விரதனசிவவாச்சியநன்குணர்ந்ேதான்
சுைவநீர தீபவனச்சமகற் ந்ெதால்ேலான்
விேம வ ங்கு ெவன்பெபா ட் ணிந்தார்.

12

712 அய்யந்திாிெபான்றிலாதாயறத்தா கூறி
ெமய்ெயன் யிர்ேபாற்பலமன் யிர்ேம மன்
ெசய் ந்தைகயால்வழிபா ைடச்சீட க்ேக
கய்ெயான் ெநல் க்கனிேபாற்ெபா ள்காட்டல்ேவண் ம்.

13

713 காலம் ைனகற்பைனயில் கனிந் யிர்க்கா
ஆலம் ைனநீண்
ையந்
கத்தினின்
நாைலந் ெமட் நயந்ேதாதியஞான ல்கள்
ஓலம் ாிகிற்பன ப்ெபா
ண் மாேதா.

14

714 பதிெயன் ெதால்ைலப்பசுெவன்றடர்பாசெமன்
திநின்ற ன்றி யிேரா றத்ேதாய்ந் ேதாயா
அதிபன்பதியாமவனார ெளான்ைறெயன் ம்
பதி ம்ெபா ேளபசுவாமிைவபன்னின்மன்ேனா.

15

715 மாமாையமாையவிைனயாண்வேமமைறப்ேப
ஆமாமிைவபாசமநாதிய ட்ெப ங்கால்
ேபாமால
ம் ணரப் ணர்கின்றவின்பத்
ேதமாெனாளிேயெபா ெளன்றனர்ேதர்ச்சிவல்லார்.

16

716 விளியாவி ட்ைடவி ங்கிச்சு ங்காததீப
ெவளியாதவேனாெடா வா ற ண்டேதேபால்
ெதளியாமலப்பாழி ள்சீக்குேமார்ெதய்வஞான
ஒளிகாரணத்ேதவெனாளிேயா ற ண்ட ண்ைம.

17

717 இவ்வா யிர்கட்குயிராம்ெநறிெயங்குெமான்றாய்ச்
ெசவ்வாய்த்ெதளிந்ேதாரறியாதறிசித்ததாகி
ஒவ்வாெவா ேபெராளிெயன்ப யர்ந்தகாழி
ெமாய்வாய்வைரேமலம ங்கு
ர்த்திதாேன.

18

718 அல்லார்மிடற்றானணியா னிழற்கீழன்
ெசால்லா ெசான்னெபா ட்பா ெதாகுத் ைரக்க
வல்லான ட்ேடசிகனன்றி மற்ேறார்ெதய்வம்
எல்லாைர ம் ெடளி ய்க்குமதியா கண்டீர்.

19

719 மண்ணங்கறிேசாறைமத் ண்டமகாாின்யாேம
எண் ம்பிரமெமனக்கூறிய ணராதி
கண் ங்கயைமத் ைறஞர்க்கி காட்டலாகா
நண் ம்ப வத்தவர்க்கீ நவிற்றலாமால்.

20

91

720 அ கித்த பஞ்சடர்குண் ைகேபறலாகா
ெப கிப்பயில்வார்க்குதவாமடற்ெபண்ைணேபான்
த நர்க்கிைலகா தவா டத்தாைழேபான் ம்
உ கிப்பணிவாெராழித்தல்லவர்க்ேகாதலாகா.

21

721 இ ெளான் தன்ைனத்ெதாிக்குந்ெதாியாவி ட்டாய்
ம
ம்மலவல்
ட்சத்தி காரமாக
ஒ
ஞ்ெசயலாகுவேதா
காரமாகக்
கு ெவன்றெசாற்குப்ெபா ளீ குறிக்ெகாள் ரால்.

22

722 ேவ .
ஏதமிலைனயகுரவைனய த்தாங்கிரவி ம்பக
ம்விள்ளாக்
காதன்மீக்கூர ன்ெனா ம்பின்ேபாய்க்ைகவிடா ட ைடநிழல்ேபால்
ேகாதகன்மனத்தாற்குணத்ெதா பழகிக்குறிப்பறிந்ெதா கி ள்ளவர்மாட்
டா லர்ேபான் மரசிளஞ்ெசல்வர த் ழியிழிந்தவர்ேபான் ம்.

23

723 ெவ வ
ளத்தன்ெபாறிவழி லன்கள்வி க்கிலாவிரதன்ெவந்தழலன்
த ம லறிஞனி
குரவர்தம்ம த்ெதா ம்பினன்யாண்டம்
ெபா வ ங்குரவன்மக்களிெலா வன்ேபா ெமன்ெறண்ணலான்ெபாைறயன்
ப வேமார்நாைலயியற்
ம்ப வம்பயின்றவன்ப
தீர்ெமாழியான்.
24
724 பாசிைலயரம்ைபயீர்ந் ணிதழல்வாய்ப்ப ந்தனப வ ங்கைவநா
சியதழல்வாயிந்தனத்திரைள ழ்ந்தனப வ ங்காிகள்
சியதழல்ெபய்தனப வ மிம் ன் மற்றாரழன் கத்தில்
ஆசியல்பஞ்சிேபான்ெம ம்ப வம த்தவென த்தமாணாக்கன்.

25

725

ைலநிைல ன்னீளி விைனெயாத் த்ெதாடக்கு மிப்ப வத் க்
கைலபலேதர்ந் குரவனீர ையக்ைகெகா விைனக்கடல்கடப்பான்
மைலவில்கண் ைக நீ ைமந்ெத த் ம்வைனந்தமாணவன்றிறத்ெதா ெசால்
உைலவறவளித்தகுரவ மவ
வரால்
ேபெறா ங்ேக.
26

726

ெவயில்ப த்தான யைரப்பணிதன் தல்வனாராதைனவி ம்பல்
ஆவ ற் ாித ைறய பணிதலான்றெவாப்பி
கழ்ேகட்டல்
வலர்கண்ணீர ம்பெமய்சி ர்த்தல் ண்ணியன்பணிெகா ண்ணாதல்
ஓவ பணியெடண்வைகப்பத்திெயா க்கிலார்க்ேகா த
க்ேக.

27

தகாாியத்திென ெவயிெலாளிையப்ெபா ண்மிைச ற்றலாற்கண்ணால்
ேபதறக்காண்டலாிததிலாிதாய்ப்பிாிவிலா யிர்க்குயிர்தானாய்
வாத ங்கடந் குணங்குறியகன் வர ேபாக்கிறந்தேபெராளிையப்
ேபாதேமற்காட் ங்குரவதன ேயெபா ெளனார்க்குணர்த்த ம் ைரேய.

28

727

728 உதகநீத்த
ண்ேணாதிமம்ேபால
திைய ணர்த் ெமன்கிளிேபால்
த யெபா ண்ைமக்கைடப்பி த்தாங்ேக வன் ெமால்ெலாளி ணேரற்றி

92
இத வல்ேபாற்றி ணர்ந் ேமற்ேகாளிேலக்கறெவய்தி ங்குரவன்
பதமலாநிழற்கீழின்னணம்பயிலாப்பதக க்குைரப்ப ப ேத.
729 அ
எ
வி
ப

29

த்தவாணைகயன்குரவனினி ப்ேபான ச்ைசயிலவனவன்ெபா ைள
த்தவனவன்ெசான்ம த்தவெனதிர்ேபாயி க்ைகயீந்திைறஞ்சலான்வன்ெசால்,
த்தவன் யில்ேவான்ேபைதெபாச்சாப்பன்ெவகுளியன்விரகியெனன்ெசாற்,
த்தவர்திறத்ெதான்றளிப்ப களர்வாய்ப்பட்டவால்வித்தி ம்ப ேத.
30

730 கூன்குரங்ெகறி ம்விளங்கனிகல்லாற்ெகாள்பவர்ேபாற்குைரயா
தான்குளக ந் மாட் ன்ெவவ்ேவ தைல ழலாெதா நிைலக்கண்
மான்ெகா மான்ேபால்மா டம்வாய்ந் வள்ளேலதன குற்ேறவல்
நான்ெகாளவந்தாெனன்ெறா ங்ெகண்ணாநலமி க்குைரப்ப நைவேய.

31

731 மானமாதவத்
னிவிர்காளாசான்மலர பிைழத்தமாணாக்கன்
ஈனமாநிரயத்ெதய் வன்பரமற்கிைழத்தவல்விைனெபாிேத ம்
ஆனவன்ெறாைலப்பானவன ள்பிைழத்தவ விைனயமல மகற்றான்
தான ெதாியக்ேகண்மிேனாேமனாட்டன்ன ட்குரவைனப்பிைழத்ேதான்.

32

732 கைழ கந்ெதா த்தேதனிறா ழியக்கைரமிைசைவத்ததாளலவன்
ைழவைளப்ெப காதளிக்க ஞ்ேசற்றி ண்கதவைடக்குநீர்ேவ க்
குைழ கம்ெபாதிந்தமைழமலர்ப்ெபாங்கர்கு ங்கியக ங்கநாடளிப்ேபான்
ைழபகவி க்குஞ்சிங்கேகதனத்தான் ாிேவன்மன்னவர்மன்னன்.
33
733 அன்னவெனா நாட்பாிமகமியற் மாதரத்தினில்ெவகுசு தன்
என் நீள்குலத் க்குரவைனத்ெதாழ ெமழின்மகவன்றியிவ்ேவள்வி
உன்னாிததனாலாண் னின்மகப்ேப
குைவபாிமகம்யாேன
நின்னகமகிழ
ப்ெபெனன் ைரப்பநி ப ம்பழவிைனச்ெச க்கால்.

34

734 அய ைடயிரதிதர னி தலவந்தணர்பலெரா ங்கு மி
யல ம்ேவள்விெதாடங்கினனிைழப்ப னிவ
னி றாெதறிநீர்க்
கயமலர்ப்ெபா ளங்கமழலந் ைறேசர்கைனதிைர ங்கபத்திைரயாற்
றியலைடவசிட்டன்பாசிைலப் ைர ெளய்தினனளவளாயி ந்தான்.

35

735 ேதசிகன்ற ெசான்ம த்த ன்ேவள்விசிைதந் வானவரவிேதய்ந்
காசினியதிபனா
ம்வாளாகைரந் ெவங்கதழ்சினப்பகுவாய்
சியதழற்கண்மற ெவந் தர் ரண்வைலயீர்த்தனர் ர்ப்பக்
கூசி ள் ைதந்தநிைரயவாெயல்லாங்குளித்தனன தமாண்ெடல்ைல.

36

736 நிைரயெவந் யாிற்குளித்தவன்பின்னர்நீள்பனி யங்குேகாட் மய
வைரயகந்தனில்ேவதியப்ெப ம்ேபயாய்மண் யபசியடச்சுழன்றான்
உைரப ந்தீேயாாிடத்திேலா
ப்பி
மலர்க்குரவைனப்பிைழத் ப்
ைரப ந்தீேபால்யாண் ெமப்ேபா ம் க்குழிப் க்குயிர்சு ேம.

37

737 வய்க

ம்பசியா

றக்கின்றிவா

யரரசிைல திநீர்க்

93
கய்கலனாகெவ த் வாய்ம த் ங்கனன் ெவவ்வழல்சுடக்காிந் ம்
உய்கலனாகி ன்ைனநாளறியா ஞற்றியவிைனப்பயேனார்ந்
ெசய்குைறநிைனயாக்குரவைனநிைனந் ேதம் வானிைனயனெதாிவான்.

38

738 ெமய்ெய த்தியக்கு யிெர த்ேதேபான்ெமய் குந்ெதைனயைசத்தாண்ட
வய்யெவன் யிேரயி ைதேயன்றைனநீத்தைணந்தெதவ் ழியறிந்திெலன்யான்
கய்யர்ேநாதக ற்றிைழப்பி ம்ெபாிேயார்காப்ப சரதமின்ெறளிேயன்
உய் மாெறதிேரேபாதராெயன்னிெனாழிவ ந் யரெமன்ெறாழிேவன்.
39
739 ெப குகண்ணிரயத்த தமாண்டாகப்ேப
யெரலாமைனயான்
உ கணத்
ேநாய்க்கிைணெபறாதாவி
கி ெநட் யிர்ப்ெபறிந் ம்
அ விைனத்ெதாடரா லகலம வானரற்றியேவாைச க்க வால்
ஒ தனி ளாிவானவன்சி வ ைற ள் க்கி ந்தவன்ெசவி ள்.

40

740 ெசவித் ைண க ெம ந்தமா னிவன்
ெசயிர ேமனிேதாயிளங்கால்
குவித்தைகயலைகத்தைலவன்ேம ற ங்
கூ ணர்ெவயதிையம்ெபாறி ம்
அவித் ளார்
ேதாயந்தளிர ேமல த்
த த்திைறஞ்சிவல்விைனயால்
கவித்தெவன்
ைவத் ைடத்தியா ய் ங்
கதிதைனத்த ெகனக்கைரந்தான்.

41

741 மாச தவத் க்கு
னியவன்ெகாண்மம்மர்ேநாயக மாமதித்தான்
ஆச பரதகண்டேமற்ெபான்னியகல்வயற் க யம்பதிவாழ்
ஏச வடேமற்றிைசயினி
ேகாெலல்ைலயி ராகு ன்னைமத்த
வாசநீர்த்தடத்ைதயதிபவமாதிமாபவந்ெதாைலக்குமாம ந்ைத.

42

742 பின்ென ந்தைகையம ளைலெயன்னாப்ெப குவாய்ப குநீரளித்
நன்ென ந்திவசெமா பதிைனந்தினளி னற்ெபான்னிநாட கி
அந்நதியா ச்சி பசுங்குழவிய பிணிக்க ம ந்தயி ம்
தன்னி தாய்ேபாலதன்வடக்காகச்சார்ந்தனனி விைனசாரான்.

43

743 ெதளிநிலாவிாிய கிழ்த்தவாய் ளாிச்சிைறப்ப நாகிளஞ்சு ம்பர்
வளெராளிப்பரப்பிைவகைறவிளக்குமானவனரசியல் ாிநாள்
எளிவரம வார்சிைறவி த்ெதனநின்றிரங்குநீர்ேவ கள்சூழ்ந்த
ஒளிெயயி
த்தகாழியா ைடயெவா த்தன்வாழ்தி த்தளி குந்தான்.

44

744 மைரமலர்க்கிழவனா யபிரமமலர்த்தடங்குைடந்
ங்ெகான்ைற
விைரமலர்ேவணிப்பிரமநாயகைனவிதி ைற சைனயாற்றிக்
கைரெபா தைலக்குமிராகு ன்கண்டக மலர்த்தடம்ப ந்தந்நீர்
உைரம வழியாற்ெறளிப்ப ன்
ேவாேடாங்கினன்மடங்கேல யர்த்ேதான.
45

94
745 ெபாங்கழல்கட்
ைற றழ்ப வாய்ப்ெபாாியைரக்க ெந ம்பைனத்தாள்
அங்கவல்லல்லைக ரணி ம்பாகவறவேனார்சித்தர்ேகாவாகத்
ங்கவல்விைனயின்காளிமம்ப நீர்த் வைலயாங்குளிைகயிெனா வச்
சிங்கேகதனத்ேதான்ெசம்ெபானிற்ெபா யச்சித்தநீராயதத்ெதளிநீர்.
746

மதி க ெமா ெகாளிநைக ெமாய்ம்மணிச்சு ைக
ரணார்
ெகா மணிமார் ெம
றழ்ேதா ங்குைடக்கடனி க்குநீள்கர ம்
ெச மலர்விழி ம்ேவனில்ேவளைனயெசவ்வி ம்வாய்ந்
ன்ேறாய்ந்த
க
வகன் க ங்கர்ேகான்ெபா ந்தகாட்சிையயாவேர வல்வார்.

46

47

747 நன்னகர்
நலென த்ேதத்தநளிதடம்ப ந் ேமற்கைரயில்
ெபான்னவிர்க க்ைகப் ாிசைட தல்வன் சைனவரன் ைறயாற்றித்
தன்ன ட்குரவன்
ப்ப ன்பாிமான்ற மகப்பல மாங்ெகய்தி
ஒன்னலர்க்கடந்த ழ றழ்தடந்ேதாெளாளி ேவன்மன்னவன்ெபா ந்தான். 48
748 சூட்டழன் கத் ப்பாட்
குக்குந் லங்ெகாளிக்கு சேவெலன்ன
நாட்
குரவர்பிைழத்தெவவ்விைனையநகர்வயினிழந்தவனிரட்ைடக்
ேகாட் ெவண்பிைறதாழேவணியற்களவில்ேகா ெபான்ன
ைறெகா த் ச்
ேசட் ளம்பாிதித்ெதாியல்சூழ்மார்பன்றி
னமிைறஞ்சினன்ெசன்றான்.
49
749 கன்னியந்திங்கட்ெடாிசநாளந்நீர்க்காவலன்ப ந் பார்
ம்
தன்னியலாழிெயா தனி
ட் த்தவல ம்
க்குறலால்
இந்நிலத்தன்னாளத்தடம்ப வாாிடர த்திகலற றி
உன்னியெபா ண்ைமயாைவ ெமளிேத
வர்
குவ ண்ைம.
11-ஆவ . கு த் ேராகவிேமாசனமானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் - 749.
-------------
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ற்றிற் )

12-ஆவ . சண்ைபயானவத்தியாயம். (750-783)
750 தன்னிகாிெலா
னிவன் டங்குைளயாளாிக்ெகா யான்றணப்பில்ெவந்ேநாய்
இந்நகாிலகற்றியவாறியம்பிெயா கட ண்மணியிைமக்குமார்பில்
ெபான்னிய ந்திகிாியினான்பழிக விச்சண்ைபெயனப் ைனேபர்வாய்ந்த
இன்னியைல னிவன்விாித்திைசத்தவழியளிேய மியம்ப ற்ேறன்.
1
751 ெமய்ம்ம
மறம்பல ந்தைலநி விக்கறங்குதிைரவிாிநீராைட
ெமாய்ம்ம மாநில
ம்ெபா நீக்கிையவைர
ைறயினாட்
ைமம்ம
ந ங்கூந்தற்ெபா வியர்ேதாண்மணந் வடம ைரயா ம்
ெபாம்மலணிவண் மி ந்தண் ளபப்பசும்படைலப் னிதன்ேமனாள்.
752

ங்குெமா
ரசுயர்த்தாற்க ம்ெபறல்
ேவள்விகள்பல ம்வி ப்பினாற்றித்
தாங்குநிலப் ெபாைறயைனத் ந் ைடத்ெதா தன்

2

95
ெப ம்பதத்திற்சார்வாெனண்ணி,
ஈங்ெகம கிைள ாிைமயாதவெரண்ணிலாி
வாீண்
ப்பின் ேமைலத்
தீங்குபயக்கு மிவைரத் ெதறி லகம்
பழிக்குெமவன் ெசய் ெமன்பான்.

3

753 வனமணி மம் யத்தாடனமணி ம ந் மணிமார்பனிவ்வா
றினமணி ம்ப வைரேயாெரட்ைட ம்வட்
ட்
ரத்திைளஞர்தம்ைம
னமணியப்பதத்தி ய்ப்பான்மனமணி மமயத்
ாிேமாட் க்
கனமணிெவந்தைலநாகத்தினமணிைய வி ங்கு நாள் கண்டதன்ேற.

4

754 காண்ட ம்விண்ெடா
ாிைசவடம ைரமாசனங்கள்கைனநீராழி
ண்டெதனவயக்களி மயக்கு
ம்வியக்குமணி
த்திண்ேட ம்
ண் ய ட்கடலைனயசாரணர்ெகாசலனாதி றேவார்சூழ
ஏண்ட
ந்திைரசு ட் ம்பிரபாதநதிக்கைரவந்தி த்தவன்ேற.

5

755 பழைமமைறப்ெபா
ணிந்தபண்ணவேரா பராகப்பனிநீரா ம்
கிழைமெகா ேபாந்தவாில்வல் வணப் ள் ர்திேகண்ைமமாக்கள்
ைழ லநான்மைறக்கிழவர்ெதா குலவாய்ைம ம்பிற ேநாக்கிேநானார்
கு
மியவ க்கநிைலயறி ெமனமனத்
ேகாள்ெகாண் சூழ்வார்.

6

756 தம்மிெலழிற்சாம்ப க்குமணிவைள மணிகைல ந்தாித் வாசக்
ெகாம்ைம ைலெபா த்திய வயிற்றின்மடக்கைசத் ந ங்கூந்தல்வாாி
அம்மலர்ெமல்ல ெபயர்ப்பவந்தணர்ேபரைவயினி ய்த்தாேணாெபண்ேணா
இம்மகடன்க நிைலேயார்ந் ைரத்திெரனவ நிழற்கீழிைறஞ்சுேமல்ைவ.
7
757 அன ட் ப்பின் க ங்கபில னிவரெனறிபாலைல ட்ேடான்றி
மனேவட்ைகய க்கின்மிைசைவத் ளமீெனனெந ேயான்வழியின்மாக்கள்
கன ட் ங்கயைமயராய்த்திாிந்தனெரன்றறிந்திவள்பாற்க ம்ெபான்வாய்ந்த
தனிேயற்றெப
சலமதனில்வ
மக்குலகிற்சாியவாழ்க்ைக.
8
758

னியிவ்வணமளித்த ரட்சாபவ யினிேலார் சலமாங்ேக
க ெமனவந்த நிலத்தி
ெபா வ ழ்ந்ததேராகதி ஞ்ேசாதி
மதி ெம மி குல மற்ைற வாவினில்வி ங்கிம ைகப்பாந்தள்
எ குல ம்வி ங்கமணிப்படெமா க்கிப்ெப ந்தைரயி ழிந்தாெலன்ன.

9

759 கு லக்ைகவிழெவ வித் கள்ப த்திநீாில்விடத் கட்ெகாவ்ெவான்றாய்க்
ேகாைரயயில்வா
விற்கிைளப்பமடம்ப மவலக்குணத்தாெலாவ்ெவான்
ேறாெரா வர்க்ேகாெரா வர்பற்றினெரற்றின யிர்ேபா லந்தார்மண்ேமல்
ஆெரா த்தன்வல்லவன்ைகப் ல் மா தெமன்பதறிவிப்பார்ேபால்.
10
760 ெவறிக்களிவண் ைச ர ம் ண்டாிகப்
ெப ந்தடங்கண்விமலன்ேகளாக்
குறித்த ைற
ந்தெதனவரக்கட ள்வ

96
பா க்ெகா யசாபம்
மறித்ெதைன ந்ெதாட மி
ைடப்பி
மாறாதினியான்வைளவாய்க்ேகாட் ப்
பிைறச்ச லத்திைறமலர்த்தாள ச்சைன
யாற் ைடப்பெலனப்ெபாி ேமார்ந்ேத.

11

761 சகரர்குலந் கள்ப த்ததழல்விழியந்தணன் னிவாற்சாம்பனாதி
நிகாில்வ த ம் தல்வகுலந்தவிைனெதாைலந்தகலநிைறநீர்ப்ெபான்னி
அகல்வயல்சூழ்பிரம ரத்த கள க்க ச்சைனெசய்த ளாலன்னான்
காின் னித் வமைடந்தான்யா ம பணிெவெனனப்ேபாந்தான்மன்ேனா. 12
762 இ
ரசக்ெகா த்தாைனப் ைடநி விப் மடவாாி வர்சூழக்
ெகா
கிேறாய்மண்மாடக்காளி ரத்தா ைடயான்ேகாயில் க்குக்
க மலர்வானவன்றடந்ேதாய்ந்த நியமச்சடங்காற்றிக்கட ட்கங்ைகப்
பி பயி ெந ேவணிப்பிரேமசன்றைனெயா பாற்ேபைதேயா ம்.

13

763 பனிமல ம்கற்பகப்
தனிய
ங்கனிய
ப வன்மர ளியாட்
அனிலதிைசயினின்

14

ந்தனிமல ங்ெகா த்திைரெவண்பசும்பாலாழித்
மாைனந் ந்ேதனா ஞ்சாந்தச்ேச ம்
நனிவழிபாடாற்றிய ட்பகவன்ேகாயில்
க்ேகாலளைவயினிற்கிளெராளிகாலாழிதன்னால்.

764 ஒல்ெலா நீர்த்தடங்கண் சில்லாிக்
கட்
மைனயாெரா
க்கா
அல்லல த்தமல
வைடந்தனேனா ய
வத்
த ட்கண்ணீர்சாய்த்
ெதால்ைலயில்ெவண் ய
விற்ெபா ந்தனேனாெவன
ெவண்ணீற்ெறாளியின் ழ்கி
மல்லல்வளர்கண் ைக ைமம்பத
வந்திைறதாண்மனத்தி ன்றி.

15

765 பற்பலவா
கட
தற் தநீெடாளியி
ெசாற்பதந்தீர
ெபாற்பம ந ங்க

16

ட்டீர்த்தமைமத்தாழியின்ேபர்பகர்ந் ஞானத்
ளமி த்தியாறி ப வம ேநான்பாற்றிச்
வப்பரஞ்சுடைர ப்ேபா ந்ெதா வான் ன்னர்ப்
க்ைகச்சிகழிைகயானகமகிழப்ேபாந்தானன்ேற.

766 ஆரணமாய்மைற
வாயளப்பாியேபெராளியாயளைவகாணாப்
ரணமாய்வர ேபாக்கிறந்தெப ங்குணக்கடலாய்ப்ெபா மாேலற்றின்
வாரணந்த ளக ைலக்ெகா ணரப் ணர்ந்ெததிேரவயங்காநின்ற
காரணகாாியங்கடந்தெவா ெபா ைளயி விழி ங்களிப்பக்கண்டான்.

17

767 பணிந் மிைசேயத்ெத த் ப்பா
யவி ைளப்பறித்ததாைள
அணிந் மலர்விழிய வியா
ன்பர மடலாழிேவந்ைதத்
ணிந்ததவமகிழ்ந்தனநீவிைழந்தனேகெளனவமலன்சுடர்வாய் ப்பத்
தணிந்தமனத்தளி ங்கத் வைரநகர்க்கிைறவனி சாற் கின்றான்.

18

97

768 அலகி யிர்க்குயிராயதனி தல்வாநின்ன க்கீழ ேயன்ைமந்தர்
பல
லப் றக்கபில னிெமாழியால்வ
சலபழிவாட்ேகாைர
உலகிெலைனந யா
சலேசடத்தாெலன் லகூெடய்தி
மலர்ெபா
ன்றாண்மறவாநிைலத திெயனவிரப்பம வாளண்ணல்.

19

769 ஆயிரவாயரவைணயிலறி யில்ேவாயஃதளித்ேதமகலாெதன்
நீயிவேணார்கைல
வினிைலெப கவாட்சண்ைபநிைனத்ெதாடா
யவ ெப மிவ் ர்சண்ைபெயனவிளங்குகெவன்ற ளித்ெதால்ைல
ஞாயில்ப ந்தடம் ாிைசநகுமணியாலயம் குந்தானங்ைகபாகன்.

20

770 ேபார ணக்கடல்கடந்தெவா திகிாிமலர்க்கரத் ப் னிதன்பின்னர்
ஏரகலாமணி திக்காளி ாிக்குத்தரத்தி
குேராசத்
ேதாரகத்திெலா கட ட்டடம கண்டய
ேகாட்ெடா ெவண் ங்கட்
டாரணி மைறக்ெகா ந்ைதயி த்திய ச்சைன ாிந்தான்றவத்தின்மிக்கான். 21
771 அங்கதிெலண்ண ங்ேகா ய ந்தானம் சியிைறய ைமமாறாப்
ங்கவர்தம் ளமகிழநிகழ்வித்தெவா பறவாப் ைவவண்ணன்
பங்கமில்சீ ணர்வறிந் ேப வைகமீதாடப்பாி ள்ளாட
அங்கணாயிரம்ப வமா னானவன்பணிெகாண்டா னாேன.

22

772 ஒற்ைறெந ங்குைழக்கிழவ வந் வரந்தரலா ெமா ேகாட்டங்ைகக்
ெகாற்றவன்ெமய்த்தி நாமம்ெபறலா மாய்பசும்ெபான்ெகாழித் வாய்ந்த
கற்ைறெந ந்திைரத்தடமிக்காசினியிற்சிறந்ததனாற்கலசத்திங்கள்
ற்றி மந்நீர்பணிந்தார் ற்றி ம்வல்விைனயகன்
த்திேசர்வார்.

23

773

ப்பகலந்நீர்ப ந்
த் றழ்வாலாிசிெபய்
க்கண்ேவணி
அப்பன யார்க்களிப்பிேனாராிசிக்ேகார்ப வம வித்தண்ேகா
ெடாப்ப ெதன்கயிைலயில் ற்றி ப்பெர த்ேதாைரந் ெமா க்காேலாதில்
எப்ெபாியதலங்கெடா ெமா ேகா கணித்தபலெனய் வாேர.
24

774 ஒ மாசித்திங்கள்வ
த்திங்கடனிலா
ரேவார்சாபம்
அ மாசுவிைனபல மரன்பாதமறியவிாிந்தக ேமனாள்
ெப மான்மின்ெனா மி ந் கயிைலயிற்கற்பகத்த க்கட்ேபச ன்னம்
தி மால்ெகாள்ைளம்பதத்ைதயித்தடத்தில்விாிப்பவேரசீவன் த்தர்.

25

775 தகல ந்ேதசிகன ளாற்பிரணவத்ேதாடாெற த் ஞ்சாரெவட் ப்
பவவி ைளத் ைடப்பவர்க்கும்ேவண் மிடம்வின திேரற்பக ங்காைல
வலாியவ ட்குரவெனதிர்ந் ழிேயசா ெமன வல்வாரன்றிச்
சிவெப மான் ைளத் ழி
னிவர் தலைமத்தபிரதிட்ைடக்கண் ம்.

26

776 காசிபிரயாைககையதி ச்சயிலங்காளத்திகாஞ்சிதில்ைல
ஆசின்ம ரங்க க்குன்ற ைணயிைடம
குட க்ைகயா
வாசம பழமைலெவண்கா கட ர்ேவதனங்ேகா க்கா

98
ஓைசெப ேகாகரணமிவற்றி

ைமந்ெத த்ைதயினி ைரக்கற்பாற்ேற.

27

777 விாித்தபலதலந்ேதா ங்கு குெபயர்க்குன்ெறறிந்ேதான்ேவழக்குன்ைற
உாித்தபிராேனவல் ாிதி நந்திசீடாிவ பேதசிக்கின்
பாித்திடலாம்பிரம ரத்ெதா
தல்வன்கு வ வம்பைடத் வாய்ைம
ெதாித்தசிவாசாாியமர் ரெமனலாலீண் ைரெசய்திறத்ைதக்ேகண்மின்.

28

778 சிவகுலேவதியர் தலீாி வ ணத்தவ
பேதசஞ்ெசய்யத்
தவறில ட்ேடசிகராய்வயங்குவர்மற்றவர க்கீழ்த்தாழ்ந் ேளா ம்
நவமணிேதாயி ஞ்சு ைகநாகராப்பசுங்கு ைளநகுமதாணிப்
பவ லகந்தனிெலய்திப்பழிப்ப ம் ட் ன்பநலம்ப குவாேர.

29

779 ெமய்ப்ேபாதமிலேர ங்காளி ரத்தா ைடயான்விமலன்ேவடம்
தப்பா வைனந்தனேரன்ஞாளிதனக்கூணிைழக்குந்தைகயேர ம்
அப்ேபாதவ ட்குரவராங்கவேரயீங்குைரக்ேகாைரய ண்ேடல்
இப்ேபாேதெசன்னிெதறித்திப்பாாின் ழ்ந்
ரண்
கமாேதா.

30

780

ளக்க ஞ்சூள் கன்றெதன ளச்ெச க்காலன்ற நாட்ெடா நீர்ேவ
வளப்ெப ம்பாரணி யத் க்க டபதிக்கித்தலத்ேதார்மைனக்கட்டீஞ்ெசாற்
கிளக்கு மாமடக்கிளிெயான்ைறந்ெத த்தா
ட்படலங்கிழியேவாதி
விளக்க ந்தீவிைனயகற்றிவி த்த னான்மக்கள்வ வியப்பாமன்ேற.

31

781 கு
வாயி ந் விதிெகா ப்பவ ங்ெகா த்தவிதிெகாண் ேபாற்றத்
த
வாெய ந்தசிவ ங்கபரம்பர
ளந்த த்தாட்ெகாள்ள
அ
வாயைமந்தெதா சங்கம ேமாாிடத்தில்ைவகக்கண் ம்
ெப நிலேம ைதயறியார்விளக்கி ந் ந்தீக்குழ ம்பித்தராமால்.

32

தானமிவணளித்தார் ண்டாிகன்றான ெமன் ைவநல்லார்
மாதானமிவணளித்தார்வனமா தான ம்ெபான்மைறவல்லார் மாட்
யாதாமிவணளித்தா
த்தினெபறலா யல்வழாமல்
ஆதானமிவணளித்தாராதியிைடயீறி தாளைடவரன்ேற.

33

782

783 குைலத்தைலெநட் ைலத்தாைழக்குமாியிளங்
குடப்பசுங்காய்குைலயமாநீர்
ைலத்தைலவாைழகள்ெவ ேபாந்தி ப் க வியப்
பைனத் ஞ்ெசால்வான் க்கால்
சிைலத்தைலவா தற்பைரேசர்தி த்தன்விாித்திைசப்
பதல்லாற்சிறிேயெனன்னில்,
மைலத்தைல மறிெவன்றான்வாதராயணனி
தாண்மறவாேமேலான்.
12-ஆவ சண்ைபயானவத்தியாயம்
ஆக தி வி த்தம் 783.
--------------

ற்றிற் .
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99
13 - ஆவ , ெகாச்ைசயானவத்தியாயம். (784- 821)
784 பச்ைசயந் ளபத்தி ம மார்பன்பழிவிடச்சண்ைபெயன்ெறா ேபர்
இச்ைசயினியன்றவாய்ைமயீதாகவிதிெலா
னிவரனிைறஞ்சிக்
ெகாச்ைசெயன்
ேபர் ைனந்த ஞ்ச னகாதியர்க்கார ள்ெகாழிக்கும்
நிச்சய னிவன்விாித்தாவாெதாகுத் நிகழ்த் வாெமா ம ங்ெக த்ேத.

1

785 தாமைரத்ெதாியனான்மைறக்கிழவன்றைனநிகா ைனவர்தம்ெப மான்
மாமைறப்ெபா ேடர்வசிட்டன்மாதவம்ேபால்வ
னிசத்தியன்பாலன்
ஆம ட்கடன் ண்டாரழல்ேவட்குமாரணத்தறிஞெனவ் யிர்க்கும்
ஏமமர்குணத்தானிதி றழ்வத்தானியல்பராசர னிேமனாள்.

2

786 ஆடகக்க க்ைகயலங்கறாழ்ேவணியந்தணன்பதிகள்பற்பல ம்
நாட ங்கட ணதிக ம்ப ந் நனந்தைல லெகலாம்வலங்ெகாண்
ேடடவிழ்கமலத்தண்ணலம்ெபாலன்சூட்ெடழினலமிைறெகாளநைறவாய்ப்
பாடல்வண் மி ங்க தைமயா ம்ப ந்தனனி ம்ைபேநாய்ப யான்.

3

787 இமிழ்திைரசு ட் ங்க தைமயா யி ம் னல்கடக்குமாெறண்ணிக்
கமழலந் ைறக்கேணாட ய்ப்பவைரக்காணலனாயிைடக்கண்டான்
அமிழ்
ெமாழி ந்தமிழிளந்ெதன்றலைசயி ெமாசி ெமன்ம ங்கும்
உமிழ்கதிர்
ங்குமிழ்ெபா ங்கண்
ைடயேதார்வைலமடவரைல.

4

788 மடவரா ந்நீேராட ய்க்குநர்யார்
மற் நீவல்ைலேய ன்ேன
கட திெயன மக்களாயிரவர்
கலந் ழியன்றியிந்நாவாய்
விடவாிெதனேவற்பைடெபா தடங்
கண்ெமல் ய ைரப்பாவாயிரவர்
உட
ெபாைறயீண்டைமக்குெவன்கணத்ேத
ெயாண் தல்வி ெகன ரேவான்.

5

789 ேகாெலா தைலயங்குடெமா தைல ங்கூன் றத்திமி
தைல ம்
ேமலவனி த்திமச்சகந்திப்ேபர்மின்ெனா தா ம் ற்றி ந்
ேச லாந்திைரநீர்ச்ெசல் ழி னிையச்சிவெனனேநாக்குறாவ நாள்
பாலேலாசனத்தாற்ெற பழிமீட்பப்பகழிக ரந்தனன்பைடேவள்.

6

790 மாரேவள்வாளிக்குரனழிந்தயர்வான்வைலஞர்தந்தி விைனெநாக்கிச்
சூரரமகளிெரழினலங்கனிந்தசுடாிழாய்ெதய்வநீராற் ள்
ேபரைலகடத் ேமாடமீெதன்னப்ெப வ யநங்கன்ெவஞ்சமத்
நீரைலகடத் ேமாடநீயல்லாேன
மில்ைலநீணிலத்ேத.

7

791 கு நைகநிலவா
ட்களிற ேபாங்கு நைடயனத்தின்மீன்ெகா ேபாம்
இ மிைடயரவாற்ெறன்றலந்ேதார்ேபாமிைண ைலேநமியாற்குைடேபாம்
ெத சிைலப்
வத்த சிைறப்பாிேபாந்தீவிழி
த்திர தல்ேபால்

100
ெபாறி தல்விாித்தசிந் ரத்ெதழிலாற்ேபார்மதனாண்ைம ம்ேபாமால்.

8

792 இைடக்கேணெய ந் ந்தைலக்கணார்
ம ங்கு ைளப்பநின்ெற
ைலயின்ேன
உைடக்குநீாிைடநீேராட ர்ந் ழி
ன் ற்றமின்றி ந்தனிவாளா
இைடக்கேண
ேவற்கிரங்குறாெவனி
மிரங்கிவந்தைடந் ேளார்க்களித்தல்
அைடக்கல
னியற்ைகேயேவைலயகத்தி ம்
ெபறல ம ேத.

9

793 ப த்தபண்ெகாழித் மழைலவண் ழ ம்பங்கயப்ெபாகுட் னிதமர்ந்த
ப்ெப ங்கிழத்தி தன்மடவாைர ைறவகுத் ன்ைன ம்வகுத்தான்
எழிற்கனிந்தவர்கண்டைனயவாெவள்காெவண்ணிேயாநான் க ள்ளத்
த க்கறாைமயிேனாநின்னியன்மணத்ைதயழி லாலாக்கினனணங்ேக.

10

794 ேதம்ப
தாம்ப
காம்ப
ேதாம்

ெமறிபான்
பேயாத்தியிற்ேறவர்ெதள்ளாரமிழ்த ந்தித்
மிறப்ெபான்ெறாழிந்தனரல்லாற்சரமதன்ேபார்ெதாைலந்திலரால்
கைழவார்சிைலயலர்பாயவிைடயிேல ாி மிக்கலகத்
நின்கனிவாய
றாெதவ்வா ய் மாைறய ண்ணிைடயாய்.

11

795 உ வி வாளிெயா ங்குறப்பாய்ந்த ரம்ப
ண் கங்குளிர
இ
ைலப் ளகேவ ெகாண்ெடாத்தியிலவிதழ்வாய்ம ந் ட் க்
கு கணிகரத்தா
குறப்பிணித் க்குைறவ
மணம் ணர்ப்பின்
ெபா வி க்கணேமயா
டைலப்
மணம் ணர்த் ெவன்ெபான்ேன.

12

796 குைழெபா தைலத்தவிழியி மழைலக்குயில்ெபா ெமாழியி ம்ைபம் ண்
இைழதவழ்சிகர ைலயி மதிேயா க ய த
மதிேபாய்
அழல்ப ெம கும்வான்மணெலக்கரைலத்தைலப்ெபா
நீத்தத்
ைழப கைர ெமன ைடந்திவ்வா
கியெவா வேனாடாிைவ.
13
797 என்ைனமா னியீண் யம்பியெதன்னாெவ மடமாதினாற்குண ம்
தன்ைனேயந யநைக கங்ேகாட் த்தாழ்குழற்சி
றஞ்சாய்த்
ன்ைனயாயிரவர்ெப ம்ெபாைற ய்த்தெமாய்ம்ம மாதவத்ேதான்றால்
தன்ைனேய ணர்வார்க்கிழிகுலத்தறியாட்ட ைல யங்க ந்தகுேம.

14

798 ஊன்ப வைலஞர்காவலெனந்ைத ணர்ச்சி மறிந்திலன்ெப நீர்
தான்ப
லன்ேகா ரண்
மாக்கடைதந்தனர்தி
ளமறிேயன்
வான்படர்யாேழார் ணர்ச்சியினின்ைனமணக்க மிையந்தெனன்மாறா
மீன்ப
ைடேபாய்ந மணங்கமழவித்தகாத ெகனப்பணிந்தாள்.

15

799 அற்றமின் னிவன கணத்ெதா தன்னாற்றலாற்பணிெகா கவித் ப்
பற்ற ந்ெதய்வமலர்மணமளிந் ப்பாிமளகந்திெயன்றைனயாள்
ற்ற ங்கு ம்ைப கிண் ைலகுைழய கமைணதரக்கரமி கப்

101

800

ெபாற்ெறா கறங்கநைறயித ைறப்பப் ங்குழலலமரப் ணர்ந்தான்.

16

ங்கைலதிைரயா ரவர்தந்திலகன் யவைரநாகமாவிழிகள்
வாங்க ம் ளகவன ைலமைலயாமற்றி ேவா ளத்தார்வம்
ஆங்கணின்றிர்ப்பப்ெபண்ணலங்கனிந்தவாிைவயந்தடங்கடலந்நாள்
நீங்க மின்பக்கலவியார ைதநிைற னிக்களித்தைதயன்ேற.

17

801 ெமய்யிரண் யிெரான்ெறனந நாவாய்ேம
வ நலந்திைளப்ப
ெநய்யி ங்கூந்தென ங்கு ண் ைலபாேனமியான்கைலெயழில்வாய்ந்
மய்ய தவ ம
ம்ேவள்வி நான்மைறக
ைறக
யிர்கட்
குய்யவந் திப்பநிகாில்ேபெரழிலா தித்தனெனா ெப ந்தனயன்.

18

802 தைனயன் ற் ணர்ந்தான்மனமலர்களிப்பத்தயங்க ம்வயங்ெகழிற்ைறயல்
ைனவைனவணங்கி ன்ைனமாெண
குலாமகைவ ந்த ெகன்
றிைனயேமலவனவ்ெவழி ைனய ளியிம்மகேவண் ேமல்யாண் ம்
நிைன ழிவ வனிவைனயீண்டளிப்பினின் ைடக்கன்னிைமக்கி க்ேக.
19
803 அங்ைகநீாிைறப்ப ன்ெனழில்வாய்ந்தவாிைவேகளாய்வைலவிைனஞர்
மங்ைகெயன் ன்ேனல்யாழ்வல்ேலார்குலத்ேதார்வசுெவ மிைறமகன்ேறர்ேமல்
அங்கண்வான்வழிக்ெகாண் வ் ழிேமனாளைணந்தவன மைனக்கிழத்தி
ெகாங்ைகையநிைனப்பவிளகியதாதிக்கு ைஞயின வண் ழ்ந்த ேவ.
20
804 ெவ ெகாண்மீெனான்
ழ்ந்த ாியத்ைதவி ங்க மதன்வயிற்ேறான்றிக்
க லரல்விைனஞர்மைனயிைடவளர்ந்தாய்கால ன்ைற
ணர்திறனால்
அ யியலறிந் னிள ைலேவட்ேடனாத னலமேரனின்னில்
ப கைழவர்
ைனகைத ம்பல்குமா ன் ைழப்பாவாய்.
21
805 ேமாட்டறா
ேமற்கிடந்தநீராைட
நிலெமா
யத்ேதந் ம்
ஈட் ெதால் கழான்சந்த ெவ ம்ேபாிைற ணர்சத்தியவதியாய்த்
தீட் மால்ெவன்றிச்சித்திராங்கைன ம்விசித்திர ாியன்றைன ம்
ேதாட் வார்குழலாய்நீயினிதீன்
லங்குைவமற்றவர்வழிநாள்.

22

806 தி த்தகுகுலத் மடநலாாி வர்ெசங்ைகபற்றின யி லப்பப்
ெப த்தெதான்மர க்கு மகாாின்றிப்ேப
ேமல்ைவயீண்டளித்த
ஒ த்தனாலைனயாாி வ ம்பாண் ெவா விழியில் ையப்பயந்
வி த்தியால்வழிேயபாரதப்ெப ம்ேபார்விைள ேம ணர்குைவமின்ேன.

23

807 என்னமா னிவனன்னவட்ேகாதிெயன்ெனழிற்குரவைனக்ெகா ேபாய்
நன்ெனந்தைகசால்ெவதிாிகாச்சிரமநண்ணினன் ைளமதியிைமக்கும்
ெபான்னவிர்ேவணிப் னிதனார ளாற்ெபாறிக்கு ம்ெபறிந்தமாதவத்தீர்
கன்னிகாகாமிெயனப்பராசரைனக்கைரந்தனரன் ெதாட் லேகார்.

24

808 ஆன்றைமேகள்வி னிவ க்கிழிெவன்றைற நீரைலகடற்ேறாய்ந்
ேதான்றி
வ ட்ேடாய்விலாமீன்ேபாற்சுந்தரமின்றிெயவ்விைனக்கும்

102
ஏன்றவனிைறவெனா வேனெக ப்பாென ப்பவன்ற ப்பவெனைவக்கும்
சான்றவெனனெமய்ப்ேபாத ற்றமலன்றாளிைணக்காள்விைனப்படலால். 25
809 அளிவிைன ளத்
னிவரன்சி நாணைடந்தஞெரய்தினனந்ேதா
விளிவிைன னி ெமய் ேமாெவன்னாவிரட் றக்க தலீர்யாண் ம்
ெதளிெபா ட் றத்ேதாைரய ந்ெதளியாத்திாிெபா ட் றத்திேலார் ணி ம்
விளிவ நிரயம்பயக்குமா லகில்விரகிலாிகழேநானா .
26
810 ேகாதகல்குணக்குன்றைனயவனிைனயெகாச்ைசையயக மாெறண்ணிச்
சீதவான்ெபான்னித்தி நதியா த்ேதனின ரன் தாத ந்திப்
ேபாதலர்ெபா ளிக்க கிெநய்த்தி ண்ட ைனகுழற்றி நிைலயழகி
மா பாெலா வன்மனமகிழ் த்தமணிமதிட்காழிவந்தைடந்தான்.

27

811 கைடயளந்தறியாவளம மாடக்க மணி திகள்வலங்ெகாண்
ைடவளர்
கார்வி மணித்தளி க்கினவைளநித்திலமிைறப்பப்
ைடநிலாவைளக்கும்பிரமமாதடத் ப் ண்ணியப் னல்ப ந்ெதைனயா
ைடயகாரணைனவிதி ைறவழிபா
வலன்ெபா மினிதாற்றி.

28

812 அண்ணலங்கு மியாடகமானத்தணியேகாணத்திேலடவிழ் ங்
கண்ணியங்ெகான்ைறப்பராசேரசுரைனக்காத னி த்தியாயிைடேயார்
ண்ணியக்கூவமி த்திநாத்த ம்பப் காிைலம்பத ைறேபாற்றி
நண்ண ந்தழல்வாயாறி ப வநற்றவ ற் றவிைழத்தான்.

29

னிற்றிளந்திங்கட் ாிசைட னிவன் கழ்பராசர னிக்க ள்வான்
பனிக்குெமன்கமலப்பாடக ளாிப்ைபங்கிளிெயா மடேலற்றின்
னிக்கணமிைறஞ்சக்க ைணவார்ந்ெதா கு கமலர் கிழ்நைக ப்பத்
தனிப்பரஞ்சுடேரான்வ த ம்விழிநீர்த ம்பெமல்ல மிைசப ந்தான்.

30

813

814 உ கிெமய் ய ம்பித் த த த் தவச ெமா பராய் மலர்க யவைண
கியல் ேவணி தல்வ மகிழ்ந்
ன்னிய ெதன்ெனன தல்வா
ப கி ன் ன ேள ெபா ெளனப் ெப ெமன் பா ட ெரய் ேமா ெவளிேயன்
இ நிலத் ெதா ேபர் கன்னிகா காமி ெய ங்ெகா வாய்தணிக் ெலாளேல 31
815 கு நிலா விாித்த சி பிைற யலங்கற் குழக ங் ெகாச்¨சயி னகன்
ெப வர மளித்ேத னவேரத் ெத க்கும் ெப ந்தைக யாதியிந் நகர்க்கும்
உ ெபயர் ெகாச்ைச ெயனவகன் ஞாலத் ேதாங்குக ெவனெவா ங் களித்
ம வினா லைமத்த குறியினின் மைறந்தான் மாசற வயங்கினன் னிவன்

32

816 ேதண்மதி ய த்த
மதி தினத் ந் தீர்த்தமீ த யா யிைடயில்
ேகாண்மதி மிைலந்த பராசேர சுரைனக் குளிர்மலர்த் ய பணிந்
நீண்மதி விைளெநல் ளித் ேளா ெராவ்ேவார் ெநற்ெகா ப வநீ ெடாளிகால்
காண்வ ம் வனப்பிற் கயிைலமால் வைரயிற் கண் த
ெபற் றி ப்பார்
33

103
817 அயன்மைன விைழத
ன ன் மிைசத ல நைற ம த்தலான் றவைர
நயனிலகூறன் மைனயிளங் ெகா ைய நாளலா நாளிைடப் ணர்தல்
கயைமசூழ் விைனக ெளைவ ம்விண் டாதி கமலநீ லகி ற் ெறட் ப்
பய
குலத்ேதா ைறவாிக் கூவல்ப ந் நற் றானெமன் றளித்ேதார்

34

818

ைலமதி யாதி தகர்மதி யாதி சுல மீ ரயனெவம் பாந்தள்
அலர்கதிர் ெதா நா ளிவற்றினீ ரா யாியெதன் லச்சடங் காற்றி
உைலவ ெமண்ணீ ாிைறத் ேளார் ேமல் ட்
குவ கெமா நான்கின்
மைல
கவிக்கட் டானேம ெயைவக்கும் வ ெதன மைறவழங் குதலால் 35

819

வல ங் கட ள் மான்மிய மிதற்ேக ேநாக்குறி னளவிைல ய நாட்
பவனிகா னிவன் ெகாச்ைசேபா யதனாற் பராசர ேகந்திர ெம ம்ேபர்
கவி மிந் நகரம் ைனதலாற் குலேம காரண மன் ெசய் விைனயால்
உவமமி யர் ந் தாழ் ம்வந் றலா ெலா க்கேம வி மிெதன் ணர் ர் 36

820 அள்ளிதழ் ளாி வானவன் றைனேந ரண்ணலஞ் சு தியாழ் னி ம்
ெதள்ளிய மக்கீங் கி
கல் யா ஞ் ேசயாி பரந்தகட் கணிைக
எள்ளிய வயி வாய்ந் தனேம மிைறவைன வழிப ந் திறனால்
ஒள்ளிய ெர ம்ேபர் வாய்ந்தன ெமன்ப
விற்கா ெளனவவ ைரப்பார்

37

821 எந்ைதநின் வரெவான் றிைசத்தெதஞ் ெசவியி ேலறில ெதவ்வைக யிர்க்கும்
தந்ைதநீ ெயன்ேற ெயம் ளம் ெபறலாற் சால ெமம்மேனார்க் குைனப்ேபால்
சிந்ைதமா சகன்ற குரவர்யா ெரன்னச் ேசக
கமனன் குைரத்தார்
ந்ைத ற் சூத னிவர னவர்பான் கமலர்ந் ெதா கைத ெமாழிவான்
38
13 - ஆவ , ெகாச்ைசயானவத்தியாயம்.
ஆக தி வி த்தம் - 821
------------------

ற்றிற் .

