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அ ணாசலக் கவிராயர் இயற்றிய
சீகாழித் தல ராணம்
பாகம் 2 : அத்தியாயம் 14 – 31
Source:
உ
சிவமயம்
தி ச்சிற்றம்பலம்
"அ ணாசலக்கவிராயர ளிய சீகாழித்தல ராணம்"
தி க்ைகலாச பரம்பைர நிகமாகம சித்தாந்த ைசவ சமயாசாாிய பீடமாய்
விளங்காநின்ற தி வாவ
ைற ஆதீனத்
ல
சுப்பிரமணியேதசிக
சுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப க்கும், ம-ள-ள-

சீகாழி சபாநாயக

த யாரவர்கள் வி ப்பத்தின்ப க்கும், ஷ ர்ேந வ் ஐ
சீகாழி சிதம்பரபிள்ைளயா
ேசாமசுந்தரேதசிகரா
பதிப்பிக்கப்பட்ட .
விய
மாசி மீ

கூல் தமிழ்ப்பண் தர்

ம், சிதம்பரம் சபாபதிேதசிகர் குமாரர்

ம், ெசன்ைன: ஜீவர

ாமிர்த அச்சுக்கூடத்திற்

----------------------------------------------------------உள்ளடக்கம்
14 - ஆவ , கிளி பேதசித்தவத்தியாயம்.

39 (822-860)

15 - ஆவ . ேவ

46 (861-907)

ரமானவத்தியாயம்.

16-ஆவ .க மலமானவத்தியாயம்

19 (908-926)

17 - ஆவ . றவமானவத்தியாயம்

39 (927- 964)

18 - ஆவ .

19 (965- 984)

ந்தராயானவத்தியாயம்.

19 - ஆவ . மைலவர ைரத்தவத்தியாயம்.

51 (985-1035)

20 -ஆவ , ஆப த்தாரணவத்தியாயம்.

41 (1036- 1076)

21-ஆவ . க மலநதிவர ைரத்தவத்தியாயம்.

86 (1077- 1162)

22-ஆவ . குமரேவ

36 (1163- 1198)

பேதசம்ெபற்றவத்தியாயம்.

23 - ஆவ . தி ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயார்
24 - ஆவ

தி வவதாரவத்தியாயம்.

84 (1199 - 1282)

தீர்த்தமகிைம ைரத்தவத்தியாயம்.

72 (1283 - 1354)

25 - ஆவ . வ கநாதவத்தியாயம்.

40 (1355 -1395)

26- ஆவ

32 (1395- 1426)

ேவதவியாசரத்தியாயம்.

27- ஆவ . அக்கினீசுரர்மகிைம ைரத்தவத்தியாயம்.

20 (1427-1446)
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28- ஆவ . சூாியன் சித்தவத்தியாயம்.

18 (1447-1464)

29- ஆவ

சந்திரன் சித்தவத்தியாயம்.

14 (1465-1478)

30- ஆவ

ேசட

32 (1479-1510)

35. 31- ஆவ

ங்ேக

ம் சித்தவத்தியாயம்.

அண்டநாயகர்மகிைம ைரத்தவத்தியாயம்.

40 (1511-1550)

----------------தி ச்சிற்றம்பலம்.
சம்பந்தகுரேவநம:
சீகாழித்தல ராணம்.
4 - ஆவ , கிளி பேதசித்தவத்தியாயம். (822 - 860 )
822 ஊழி தன் ப்ெபா ங்குதவத் ரேவான்பணியக்ெகாச்ைசெயன்ற
காழிநகர்க்கெணா பான்ைமகற்பநாளிற்க ேடசன்
வாழிெயா ைபங்கிளி லம ெவான்றளிப்பவிைனயகன்ற
பாழியிய
823

ம்பண்ணவர்ேகான்பகர்ந்த ைறயிற்பகர்கிற்பாம்.

1

ரசு யிலாமணி ன்றின்
த்ேதர்மிைடந்தெகா த்தாைன
அரசுவணங்குங்கைடத்தைலயினவனிெபாதிந்தகவிைகயினான்
பரசுமவேரயன்றிெயா பைகெயான்றிலதாற்சமர்ேவட் க்
குர மலர்த்ேதாட் னவடங்காக்ேகாவிதாரத் செனன்பான்.

2

824 திைரநீ
த்தெப வய ட்ெசங்ேகாெல விட்டங்கார்வக்
குைரநீர்ப்பாய்ச்சிேவள்வி தற்குைறயாேவ
றங்ேகா த்
தைரேம
ம்ைபக்கைளக ந் த மப்ைபங்கூழ்தைலெய க்க
நிைரயாளாிமன்

ழவெனனெந நாள் றந்தந்தி நாளில்.

3

825 மற்ேபார்ெதாடங்கேவழிைசத்ேதன்வளர்ப்ேபார்ெபாழியவாதிகடம்
ெசாற்ேபார்தழங்க
த்தாமந் ைணத்தாள்சூட் ம வலர் ம்
ெபாற்ேபார்குவியநீ லகம் ரப்ேபார்பணியத்திணியி ள்சீத்
ெதற்பாய்மணிமண்டபத்ெதா நாளி ந்தானரசர்ெப ந்தைகேய.

4

826 இ ந்தவமயத்த ந்தவ
யன்றநைடயன்ேறா ைடயன்
வ ந் பசியனாைறந் மா ெமா வனண்பகல்வாய்
வி ந்திெனதிர் க்ேகார்க ைகேவைலயிறந் பணியாமல்
ப ந் சுழல்ேவலவனி ப்பப்படர்ந்த னிவனடந்தனனால்.

5

4

827 ெந ந்தாபதைனப்பழித்தவிைனெந ப்பாரழலாற்க டர்பிரான்
ெகா ந்தாண் தைலக்குண்டகழிக்ேகாடாெரயிற்சத்தியவதிப்ேபர்
தடந்ேதர்நகரத்தரசி ப் ந்தாைனத்தல நிதித்தல ம்
அ ந்

ாியமார்த்ெத கைட மடைலயணிந்தபிதிர்வனம்ேபால்.

6

828 ஆெசான்றைணயாவ ந்ததியாமைனயாண்மைனயா ைற ளன்றி
வாசங்கழகங்கல் ாிமாடமரங்குபைடச்சாைல
ேகாசமரணம்பலந்ெதற்றிெகா ங்ைகசு ங்ைகபணிச்சாைல
ேதசம்ெப பட்டைறமலர்ெமன்ேசக்ைகபல ஞ்சிைதந்தனேவ.

7

829 கைவநாவைளத்தவழற்சிைகயாற்க மாநகர்ேபாற் ற மழிந்
தைவயால்வ வாய்பலசு ங்கிய ேநாயாற் ம ம ந்ைதச்
சுைவயாதிையநீத்தின்பெமாறீஇத் ய்த்தான்பிடகெநறிபிறழ்ந்த
நைவயாலதன்ேபறிழந்தான்ேபானா

மீட் ம்ெபா ளிழந்தான்.

8

830 ஆனாவறிஞாெவ த் ழி மளவில்சிறப்பாம ெமய்ேய
ேமனாளைடந்தகட ண்மினிவிைனெவம்பிறப்ெபான்ேறவறியன்
மானாபரணன்க டர்பிரான்மற்ைற னிவன்மனம்ெவ ப்ப
ஏேனார்பல நைகயாடெவல்லாம்வறியனாயினனால்.

9

831 அணிேவ ண்கட்
வைனயாரலமந்
கவறிவி யாய்ப்
பணியாற்றல்வா ழவன்பக்கமள மைறயலைகப்
பிணியாலலமந் ளந்திாிந் ெப ம்ேப
வானறைனயளிக்க
மணிமாடகத் ப்பிணிகுரலார்மகதி னிவனாண்டைடந்தான்.

10

832 பனியிற்றிாிந்தப மெமனப்பனவப்ேபயான் கந்திாிந்
குனிவிற்றடக்ைகமாற தாட்ேகாவிதாரத் வச ற்ற
னிையத் ைடப்ெபெனனப்ேபாந்தெதான்ைம னிையநன்ைம ளம்
கனியப்ப ம்மா னியாங்காவற்கிழத்திெயதிர்கண்டாள்.

11

833 கண்டாளிைறஞ்சிமைற னிவன்கமலத்ேதாேடாய்ந ந் ளிநீர்
உண்டாள்பசும்ெபாற்கலந்தி த்தி வட்டாவ தப்பதன சில்
தண்டாமைரப் ங்கரத் ட் த்தரளம்ெபா வப்ெப விழிநிர்
ெகாண்டாள்க ைணக்குன்றைனயேகாதின் னிவன்வின

ங்கால்.

12

5
834

ைரதீர்கற்பின்வட லத் ப் த்ேதண்மின்னனாண் னிமாட்
ைரசான் ரற்ற பலனாெலாட்பமைடந் வா ழவன்
விைரயார்கமல னியைனய ைண னிையநனிேபணித்
தைரேதாய க்கீழ்

சூட் த்தாேடாய்தடக்ைக கிழ்த்த

ேம.

13

835 இன்னநாளிெலைம ணராதி ந்தவாேறயியறிாியா
ன்ைனநாளிெலா
னிபாலத்த ளேதா
ேவந்ேத
உன்ைனயறியாமைறயலைக
த்தவாற்றாெலன யிர்கட்
கன்ைனயைனயாயிைழத் ெளெனன்றரசுகூறவவன்கூ ம்.

14

836 ஆராவ தாநிைறபரத்ேதாடாவியி த்திேயாெரட் க்
காரார்க மச்சித்திக ங்கணியா ணர்ந்தசிவேயாகம்
ேபராவறிஞர வ த் ப்ெபயர்த்தெபா ைளநிைலெயன்ேற
ேதராெவளிற் ச்சிற்றறிவிற்ெச க்கினாய்நீெயன்ெசய்தாய்.

15

837 ேவறற்ெற ந்தபரஞ்சுடைரெவளியில்ெவளிையெயாளிக்ெகாளிைய
ேதறத்ெதளிந்தசிவேயாகிேசர்ந்ததானஞ்சிவதானம்
ஊறற்ெறறிநீர்க்கங்ைக தெலான்பானதி மா கின்ற
ேப ய்ப்ப தானவர க்கீழ்ப்ெபய்த னேலார் ளியன்ேற.

16

838 வி ந்திெனதிர்ந்தேயாகிதைனவிைரவிற்ேபாற்றாதில்லறத்தின்
இ ந்தெவா வன்ெச மறங்கெளல்லாமிழப்பன்மற்றவைனத்
தி ந்
ைசெசயின் னிவர்ேதவர்சனகாதியர்வசுக்கள்
ெபா ந்

வர் த யைரப் ைன ம் ைசப்பலனைடவான்.

17

839 இைமக்குங்காலங்ெகான்ைறயி மிரட் காலங்கூவிளத் ம்
சைமத்தக ைகயி ங்கத் ந்தார்ேவந்திடத்ேதார்மாத்திைர ம்
அைமக்குங்காலநின்ெறைவ மாக்கியளித் த் ைடத்த ள்கூர்
உைமக்குநாதெனக்கா

ம்ேயாகியிடத்ேத ைறத னால்.

18

840 ேம வாதி ல்லீறாய்விாிந்த யிர்க டன்சாரச்
சா மதிதிக்கிடர் ாியிற்சகல யிர்க்கும் ாிந்தவிைன
ேச மைனயா ள வப்பெவைவ
வக்குெமனத்ெதாியா
ேதா ஞ்ெச க்கான்மைறயலைக ற்றா ணர் மற்றாயால்.
841 ெவள்ளிய க்க ைறஞ்சியயாமீண் ன்மைனயிலனமிைசயத்

19

6
ெதள்ளியறி
ள்ளியலவ

ணர்வைடந்தாய்சீ மலைகபா ம்வண்ணம்
ெசய் ம்ெபாதியம் யம்ேவசியர்கலைவ

அள்ளன் ைலேநர்வயற் க ைடவாயிட

ைடவாேய.

20

842 வ க்கூ கர்த ழிவயிறன்ம வாய்ம த்தலயன்மடவார்
எழிற்கா
தலதிதவறியற்றலாதிவிைன ம்விண்ேணார்
கு க்காவலன் ன்னிைறஞ்சிய ட்குரவாப்பிைழத்தவிைனெகடல்ேபால்
இ க்காெதாழி

னதிட மிாியல்ேபாகுெமா தைலேய.

21

843 ேகாலமலேரான்றடமா க்ெகாச்ைசயிைடயார்திறத்ேத ம்
லம ேவட்டாலநிழன் தல்வன்றி
ன்கணித்தவர்க்ேக
மா ம்பிரமகத்தி தன்மாற்றல்வைகயா தற்கிெதன
லறியாவிைனயைனத்

மி சத்தியமறிநீ.

22

844 நன்னர் னிவனி கூறிநடப்பவன்றாெடா தரசன்
கன்ன ழிசாற ம் ைகையக்கமஞ்சூன்மைழெயன்றிளஞ்சூட்
வன்னத்தடங்கெண ந்ேதாைகமயில்களா மலர்ச்ேசாைல
அன்னப்பைணசூழ் க யின்மாடைணந்தாெனல்ைலபணிந்தாேன.

23

845 இடங்கூர்ந ஞ்ேசயிதழ்க்கமலத்ெதழிேலாதிமப்பார்ப்பிைறெகாள்ள
டங்காரழற்கண்ணாமடந்ைதேநாற்கின்றைமெயாத்த கண்டான்
அடங்காப்ெபாறிையந்தடக்கிெவண்ணீறா யைசவற்றி ப்பார்ேபால்
ெந ங்கா

ைறத் க்கண் கிழ்த் நிற்குங்கு கினிைலகண்டான்.

24

846 நீ தாங்குெமய்யன்பர்ேநர்ந்தேபா ெநறிக்ெகதிேர
ேசா தாங்கிநிற்பவர்ேபாற்சுமந்தமலர்க்ேகதைககண்டான்
நீ தாங்கிச்சிவசிவெவன்ேறத்திக்க ேவராிமிெனனக்
கூறியாண் ம்பலரறியக்ேகாலப் ைவெசாலக்கண்டான்.

25

847 தண்ணீர்நிைலநின்ெறா தாளிற்ச ரானனன்ெசய்ய ந்தவம்ேபால்
கண்ணீர ம்பியவ ைற ங்கமலந்தா ஞ்ெசயக்கண்டான்
விண்ணீர்மதிேம
ங்க த்தின்விாியம் ய
றச்சுைதேதாய்
ெதண்ணீர்மாடங்கைறமிடற் ச்ெசம்ம
848

வந்தரக்கண்டான்.

யிலாவர ம்ப வன்மைறேசாராெவா க்கும்பரத்திலன்றிப்
பயிலா ணர் ைமம்பத ம்படர்கண் ைக நீ மின்றி
இயலாவ
ம்பத்திெநறியிகவாநைட மிழித்தல் லால்

26

7
அயிலாெவ குமீன்குத்தாவலகார்கு குமவண்கண்டான்.

27

849 ெசான்னதலத்ைதேநாக்கி
ளக்கியவனித்தலங்களிந்த
மன் தலத்ேதாெடாக்குெமனல்வ வாமதிகமீெதனலால்
அன்னதலத்ெதாவ்ெவாவ்
வினைமந்தெவா வனைனயதன்றி
இன்னதலத்தின்

வத்திையந்தவாற்றாெலனநிைனந்தான்.

28

850 ஆழிகுழித்தவழி ர்க்குமந்நலார்ெமல் ைழகிளரப்
பாழிமதமால்வயக்களிற்றின்ப த்தாள்கிைளக்கும் தி க்கு
வாழவலங்ெகாண் ழிகண்ணீர்வாராவ வான்ெசவிமிைச**
ஊழினியன்றைவம்பதத்தி

ைரசாெலா ெயான் ற்ற ேவ.

29

851 உற்றகாைலவா ழவேனாேர ழவன் ற்
கில்
ெபற்றெவா ெகாண் வந்தெதனப்ெபற்றகளியால்வியப்ெபய்திப்
பற்றிேயகுமந்ெநறிக்கட்பட ங்காஞ்சிவிைலமடந்ைத
ற் மைனக்கணன்னெவா

ழங்க ணர்ந் ள்ளகம் குந்தான்.

30

852 க வித் கிரால்விைளந்தசி கால்வாய்க்குடம்ைபந வணி ந்
வச்ெசந்தார்மடக்கிள்ைளெயாளிவாயினி ம்ம மிழற்றத்
த மச்சுகேதசிகன க்கீழ்த்தாழ்ந்ததனிேவனி பன்ேபால்
ஒ ைமப்படத்தாழ்ந் பேதச ற்றா

திெபற்றாேன.

31

853 கூட் ச்சுகமன்றளித்தம க்ெகாண்டான் ைணக்கு க்கள்ெசான்ன
ட் ச்சுக ெமய்தினன்ேபால்வியந்தானயந்தாெரா
ன்ைன
நாட் ற் ளதன்ேகாளைனத் நவின்றா ந்தாலயம் க்குத்
ேதாட் க்கமலாலயன் ன

ட்ேடாய்ந்தானிடைரக்காய்ந்தாேன.

32

854 பலகட் ைரப்பெதன்ைனயினிப்ைபம்ெபான்ேபான் க டர்பிரான்
அலைகத்தழல்பாய்ந்
குத மந்தீஞ்சு திமகதி னி
இலகப் கன்ற ைரக்குறட்டாெலறிநீர்ப்பிரமதடத் ய்பத்
தைலைமப்பசும்ெபா

வைடந் தணிந்தானலைகத்தழெலன்றால்.

33

855 அ பின்னியதிச்சடங்காற்றியணிநீறணிந்ைதம்பதேமாதி
தி ங்கட ண்மணியலங்கன்ெமாய்ப்பவைளந்
ைகதிறந்
ம வங்கறங்குமலர்க்ெகான்ைறவரதன்வழிபா யற்றியண்டம்
ெபாதி ெமா சிற் தரமைலப் ைவதைன ம்ேபாற்றிைசத்தான்.

34

8

856 ஓதப் ணாி றங்ேகாப்ப லத் ைலயாநிைலநா
நாதப்ெப ந்ேதாணியி
ந்தநம்பன்றி த்**ண்மலர்பணிந்
சீதக்கமலத்தடங்கண்ணன்றிணிேதால்ேபா***த ைடமாறப்
ேபாதப்
857

கு ைனவ கன் ைனதாள்பணிந் விைனதீர்ந்தான்.

35

ாி ன்மார்பரகமகிழப் மிதானங்ேகாதானம்
வாிேவல்விழிக்கன்னியர்தானமற் ங்ேகா தானெமலாம்
விாிவாலாற்றிநித்தவிழாவியப்பாலாற்றித்ெதாண் பல
பாிவாலாற்றிப்பணி மிழ்ந்தபாிதிேபான் ன்

வைடந்தான்.

858 மன்றல்கம மகன்ெபாதியில்வ த்ததமிைழ
க்ெகா
ெதன்ற ழிந்
றந்தவ ஞ்சி சாளரத் ெநறிமாடக்
குன் நிைரத்தம
திக்ெகாச்ைசயகன் பதி க்குத்
ன் ம ம்பல்வள கர்ந்

36

ந்

ைணவன்மலர்த்தாளிைணேசர்ந்தான்.

37

859 வள்ளத்த திட் ட்
ைரவ த் ங்கிளிேயய ட்கு வாய்
உள்ளத் ணர்ந்தவதிதிதவெறாழிந்தால்தன்சீ ைரக்கவற்ேறா
கள்ளப்ெபாறிையந்தவித் ெந ங்காலந்தழற்கண்ணாற் ந ம்
வள்ளற்ெப மான் க யிேலார்மரத்ேதாெடாவ்வார்மதிக்குங்கால்.

38

860 கன்னிமணிவண் ைச ரன்றகார்ெகாள்வணங்குந்தடஞ்ேசாைலப்
ெபான்னிநதிவானதியாகப்ெபாலன்கற்பகத்தினலங்காட் ம்
ெசந்ெநல்வயல்சூழகாளி ாிச்ெசம்மன்ம ைவயம்மெவா
வன்னி ைரத்ததி ெவன்றான்வன்னிவளாக்கு னிசூதன்.
(14 - ஆவ

கிளி பேதசித்தவத்தியாயம் ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம். 860)
----------------
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9
15 - ஆவ . ேவ

ரமானவத்தியாயம். (861-907 )

861 அரசுேதக்ெகறிேவ னாற்கஞ்சுகமிரங்கி
பரசுெதான்ம நல்கிய க யம்பதிக்ேக
விர வார்சைட னிவரன்பின்ன ம்ேவ
ரெம

ம்ெபயர் ணர்ந்தவா கன்றைம கல்வாம்.

1

862 பண்ைடமன்பிரபாகரன்மக்களினிரட்ைட
ெகாண்டபன்ம ஞ்சூர ந் ைணெயா கு மி
மண்ட ந்தவம் ாிந் பாாிடங்களாய்வ நாள்
அண்டசாரதச்சாப ண்டசுரராயவர்தாம்.

2

863 ஏயபன்ம ஞ்சூர ேமா
ெவய்தி
ஆயகாசிபனிடத் வந்தாடல்ெவவ்வ யால்
பாயவல்
ள்வி ங்கமராபதிபாிக்கும்
நாயகன்றைனப்ெபா

வானீ

நண்ணி

3

864 மடங்கேலறிநல்ெலா பதினாயிரம ைக
இடங்கலந்தேதாட்ப ம ஞ்சூர மிவேரா
பங்கிையந்தெவஞ்ேசைன
ம்பர்ெதால் லகம்
அடங்க

ங்கவர்வானமரா னர நாள்.

4

865 அண்டவாண ந்தாைன மார்த் டன்ேபார்ப்பக்
ெகாண்ட ர்தீயாண்ெட த ங்ெகா யவர்ேசைன
மண் யார்க ெயான்ெறாெடான்ேறற்றனவானம்
விண் ேபாழ்பட்டவிைளந்த ெகா ஞ்சினெவம்ேபார்.

5

866 தளர்ந்தமாதிரக்களிற்றினந்தாள த் ள்ேபாய்
அளந்ததாரணனவனிையயடல்வ தினிகள்
கிளந்
ச ட் ரப்பியேபெரா ெக மிப்
பிளந்ததண்ட ங்கலந்த கிளப்ப ம்ெப ம்ேபார்.

6

867 படவமாகுளிெவள்வைளசல்லாிபணவம்
குட ழாத்
யைணவயிர்காகளங்குளிறித்
தட ெமால்ெலா த் ழனியால்
ணர்தவத் க்
கட ேளா ெமன்ெசவித் ைண ைதத்தனர்கரத்தால்.

7

10

868 குைழயின்கா
ள்வாங்கியக ஞ்சிைலக்ெகா ங்ேகால்
மைழயின் சினர்வானவர்வடைவயிற்ெபாங்கித்
தைழயேநான்சிைலகுைழத் நாண்ெடறித் ெவஞ்சரங்கள்
ைழெகாள்வாய மைழெயனப்ெபய்தனர் ைறேய.

8

869 தைலையச்சிந் வ ரவிைய
க்குவதடக்ைக
மைலையக்கீ வமன்னைரயரக்குவவாிக்ைகச்
சிைலைய
வேதர்க்குலஞ்சிைதப்பனெதவ்வர்
நிைலையமாற் வ லவர்ெவஞ்சிைலெபாழிெந ங்ேகால்.
870

9

பிளப்ப
ரசிைனப்பிளப்ப
ைனந்ேதார்
ெகா பிளப்ப மந்தரகணநிைலகு ங்கும்
ப பிளப்ப
ர்திபி
த்ெத ம்பலகார்
இ பிளப்ப மீர்ப்ப நி தர்ைகயி ங்ேகால்.

10

871 வில் னாெணா களிற்றினம்பிளிெறா வியன்ேறர்ச்
சில் வாெயா தழங்கியவாெயா ெச வில்
வல் யம்ெப ங்கு விைடமறிக்குழாெமன்னப்
ல் னாரகனிலத்திைடத்தயித்தியர்ெபா யாய்.

11

872 காலமின்ன ெசல் ழித்தாைனயங்கடைலக்
கூலமாற் கச்ெசம் லம த்தைதக்குறியா
ஆலெமன்னநின்றழன் தன்றாைனேயாடடர்ந்தான்
நீலமால்வைரநிகாியநிறத் ெவஞ்சூரன்.

12

873 அடன் ழங்குெசந்தழல்ெபாறிவிழியினானைலநீர்க்
கடல்கிடந்தனதாைனயன்காசினிவயிற் க்
குடல்கிழித்ெத குன் றழ்ேதாற்றத்தன்குதித்தான்
தட ெவஞ்சினத்தமரர்வாாிதியின்மந்தரம்ேபால்.

13

874 கரங்கெளன் ம்ெவங்காிெயன் ம்பாிெயன் ங்க தார்
சிரங்கெளன் ம்ெவங்ேகாெலன் ம்ேவெலன் ந்திணிேதாள்
உரங்கெளன் ம்ேவறறி றாெதா தனித்ேதர்ேமல்
சரங்கள்ெகாண்ெட

கிெலனப்ெபய்தனன்ற க்கால்.

14

11
875 ஊ பட்ட ண்ணீர்பட ம்பைரெயா த்
பட்டெவஞ்சூரன்ேம
ெமனெவகுண்
நீ பட் கெவதிர்ந்தனன் திர்ந்தெவண்ணிறத் ச்
ேச பட்டமாமதைல ைகத்ெத ந்ேதவன்.

15

876 ெந க்கிவார்சிைலகுைழத் மிழ்கைணகைளேநேர
ஒ க்கியாயிரங்ேகா தானவர்
ட் ப்
ெபா க்ெக ங்களஞ்ெசம் னலா கள்
க்கிப்
ெப க்கேமற்பிணப்பிறங்கேலெப க்கினன்பிறங்க.

16

877 விண்ணிற் வி ம்ெவற்பினில் சி ம்விாிநீர்
மண்ணிற்சிந்தி ம வத்தி
த் ம்வாய் ைழத் ம்
கண்ணிற்காண நி தர்ெவம்பைடெயலாங்கவிழ்த்தான்
பண்ணிற்றாக்குெவள்ளடலயிராவதப்பாகன்.

17

878 ெநற்றிேமற்சிலநிறத்தின்ேமற்சில ரெண ந்ேதாட்
சுற்றின்ேமற்சிலெதா கரேமற்சில ரப்பப்
ற்றின்ேமற்ெச மரெவனக்ெகா ங்கைண கலால்
கற்றி ழ்ந்தனர்தயித்தியர்கழ ளங்காய்ேபால்.

18

879 திவசமன்னதிற்சூரன்ெவந்ேதைர ஞ்சிைதத் த்
வச ந் மித்த பாிக்குலத்ைத ந் ணித் க்
கவச ங்கிழித்தவ
ஞ்சிரத்ைத ங்கரத்தால்
அவச ற்றிடவாிந்தனன்கு சேவலதனால்.

19

880 கணங்ெகாளிந்திரன்க ந்தெவஞ்சூரன்மாையயினால்
இணங்குபன்மைனெயய்தியீ
ேமா
வாய்
மணந் சூரபன்மாெவனநின்றனன்மகவான்
ணர்ந்தவாைககண் ைடந்தன

வ ேபானான்.

20

881 விாிந்தேநான்சிைனத்ெதான்மரமிவர்ந்தவன்விழி ம்
திாிந் மச்சிைனயிைடப்பி த்ேத மச்ெசயல்ேபால்
பாிந் வானவ லப்பி
யர்ந்தனர்பாவம்
ாிந்த ல் ேயாாிறந்தவாறிறந்தனர்ேபானார்.
882 ேபானகாைலயிற்சூரபன்மைனப் றங்கண்ட

21

12
வானவில் தன்வாைக மற்றவன்ெச வில்
ஊனெமய்தினான்ேறால்வி ேநாக்கிேய ர்ந்த
மானமில் தன்ன யவேரா ைரவகுத்தார்.

22

883 குன்றவார்சிைலயான பணிந் ெவங்கு சன்
ெவன்றிெயய்தினனிவனஃதின்ைமயான்ெம ந்தான
என் ெமம்பிரான ள்கைடப்பி த்தவர்க்ேகற்றம்
ஒன் ேமாெபா ண் ம்ைம மவர்திறத் றலால்.
884

23

ைரய ந்தமிழ்த்ெதன்றலங்குழவிவாழ்ெபாதிய
வைரயில்வாழ்சிவேயாகியாசமனநீர்கடக்கக்
கைரபடாைமேயழ்தினம்வரங்கிடந்தனன்கார்ேபால்
உைரெசய்ேமனியெனன்னின்ேம

ைரக்க

ளேதா.

24

885 வாித்தேவணியான த்ெதா ம்பால்வ ம்வ ையப்
பாித்திலானிவனாத ற்பாித் ளார்வாைக
தாித்திலாெனனப்பலெகா வாெயா ந்தவத்ேதார்
ெதாித்த

ைர ழ்ந்த தயித்தியன்ெசவிக்ேக.

25

886 அகன்றேகள்வியார் வன்றைதயக
கட ள்
கன்றதாெமனப் லன்ெகா சூரபன்ம மா
றிகந்ததன்குலக்குரவைனயி பதேமத்திப்
பகர்ந்தைவம்பதம்ெபற்றன

வ ப க்க.

26

887 நீ ேதாய்ந்தெசம்ேமனியன்கண் ைகநில ம்
மாமணிக்ேகாைவயன்விமலன்ெமய்ய யார்
ேத மாகநைடயினெனம்பிரான்றி த்ெதாண்
ெநஞ்சினன் க வாயைணந்தன

வப்பால்.

27

888 ேவ .
கு தவாயவிழ்க்கும தவாய்த்திங்கட்கூன் றங்ெகா நிைரதட ம்
ச கநீண்மாடக்காழியம்பதிவாழ்தனி தற்ேகாயில் க்கலேரான்
இமிழ்தடம்ப ந் பிரமநாயகன்றனி சரண்பணிந் ேசெயாளிவிட்
மிெழாிநாப்பணளப்ப ங்கால

ைத ண்

தவமிைழத்தான்.

28

889 இைழக்கு ந்தவங்கண்டழற்ெபா ேமனிெயம்பிரானன் த்தவன் ன்
தைழப்பசுங்கைழயாய் ைளத் நல்
ங்கத்தனி
க்ெகாண் மற்றதன்கீ

13
ைழப்ெப ஞ்சங்கத்தீர்த்தெமான் திப்ப தவினன்கதழ்சினச்சி கட்
ைழக்ைகமா ாியிற்பவளமால்வைரேமற் யறவழ்ந்தைனயெபாற் யத்தான். 29
890 எ ந்தபாெசாளிவள்ளிைலத்தைலேவ வி ங்கேநாக்குற்றவாணி தன்
ெபாழிந் கண்பனிப்பக்கரமலர் கிழ்த் ப் ளக ற்றகெநகிழ்ந்தவசத்
த ந்தியானந்தவாாி ட் ைளக்குமளைவயிற்கைளகணாெயங்கும்
ெதா ந்ெதா ம யார்கெகளிவ ங்க ைணச்ேசாதிவானவென ந்த ள. 30
891 பாயிவிைட ர்ந் பசுங்ெகா ண ம்பவளமால்வைரயினிற்ெபா ந்த
யவனிைணத்தாமைரய பணிந் சுந்தராேபாற்றிமாலயன்பால்
மீ யர்கட ட்குன்ெறன ைளத்தவியப்ெபனவிதியிேலன்காண
மாயி ந்திறலார்ேவ

வாய் ைளத்தவரதேனேபாற்றிெயன்றிைசத்தான். 31

892 ஏத்ெத த்திைறஞ்சுமைனயன்மாட்ட ள்
கூர்ந்ெதன்ைனயா ைடயவன்க ைண
த் னக்கினியன்றேகெளனமைறேதர்
ங்கவாபங்கயனாதி
வாய்த்தமன் யிர்கெளவற்றி மாயா
வ
மிவ்வண்டேகா கைளக்
காத்தல்ெசய்வ
நிகாிலாவ
ங்கனிந்த ள்
ெசய்ெயனக்கைரந்தான்.

32

893 அரண்ெபா
ரற்கரந்ைதவார்சைடயானவ வந்தனவளித்ெதா நீ
வரம்ெப ேவ
ைழப்ெபா சங்கமாதடமி ப ந்தி ேவார்
நிரந்தரவ ெபற்ேறாங்குகவ நாணிமிர்கடம்பணி யத்ெதா வன்
கரந்ெதாடர்ேவலாெலம் ைழவ க்கைடயிெலன்றிைணயிலான்மைறந்தான். 33
893 ெதால்ைலநாள்ப மாசுரன்வரமைடந்
யர்விைளத்தாெனனவரத்தால்
ஒல்ைலேயசூரபன்மன்ம மமர
பதெமா தனி
கன்
மல்லன்மாஞாலத் திக்குநாட்கா ம்வவ்வி
வாழ்ந்தனெனனின்ேமல்கீழ்
இல்ைலேயெயம்மான்றி வ ட்ெகன்னாவி ந்தவன்
மற் ெமான்றிைசப்பான்.
895 பீ
ஈ

ேதாற்றத்தாடகக்கு மிப்ெப ந்தளித்ேதாணியம் ாிக்ேக
ேவ
ரெம ம்ெபயர்தானின் ேமாராற்றினா ையந்

34

14
நா

காைதேகண்மிேனாநமர்காணகு கர் கத்ெதா நான்கு

ேகா

மயிராவதப்ெப ம்பாகன்கூத்தியராட ன்ேமனாள்.

35

896 மா ழந்தி க்குமைமதியிெலல்லாம்வல்லதன்குரவனாண்டைணந்த
கா றவணங்காநிைலயறிந்தைனயான்கவன்றயேலக மகவான்
ேம
ெப ம்ேபார்நி தரா ைடந்தேவதைனேவதைனவ த்தி
ஒ

றவியம்பத்ேதசிகற்பிைழத்த

பழிெயனவய

ைரத்தான்.

36

897 உைரத் ழிக்குரவன்றைனவரக்காணா
தவக்காசிபன்ேபான
வைரக்கிைணயாற்றல்விசுவ பைனத்தன்வழிக்கு வாக்கிேயார்ேவள்வி
உைரப்படவளர்ப்பமற்றவனி தர்க்கூட்ட மவைனெயாள்வாளால்
அைரக்கணத்தாித்தசதமகன்ெசயைலயறிந்தனனவ

ைடத்தந்ைத.

37

898 அறிந்தவெனா தீேவள்விெசய்ெதா வாளரக்கைனவி ப்பவன்னவன்மா
ெறறிந்தேதாள்வி த்திராசுரெனனவந்ேதற்ற ஞ்சீற்றெவள்ளாைன
ஊ ந்தனிப்பாகனவைன ம்வாட்
பயேதசிகைர ம்பிைழத் ச்
ெசறிந்தவல்விைனேபாலரக்கைனச்ெசகுத்ததீவிைனத்ெதாடரடெம ந்தான். 38
899 ெம ந்தவன் ன்னராழ்கடற்கு த்தேமலவெனய்தியயவ்விைனைய
இலங்குநீர்விாிமண்ணாிைவயர்த க்களிைவயிடத்திறக்கிவா ாிைம
நலம்ெபறநளிநீரலம் தண்பைணசூழ்நகுமணிமாடநீள்காழித்
தலம்பணிெகனத்தண்டமிழ் னிவி ப்பச்சதமகன குறித்ெதய்தி.

39

900 ேதவியல்ேவ வழிபி த்திழிந் ெசம்ெபானாெரயில் ைட
த்த
மாவியற்றளி க்கயன்றடமா ம வலான ச்சைன
த் ப்
வியல்ெபாலன்றாள க்க பணிந்
ரந்தரனிரப்பமற்றவன் ன்
ேகாவிைடப்பாகனினிெத ந்த ளிக்குைறவிலாவாற ள்ெகாழித்ேத.

40

901 குன்றி ஞ்சிறகெரா ங்குறவாிந்தகு சேவெலா வநினவிைனகள்
இன்றிதிெலம்ைமயிைறஞ்ச ெனாழிந்தாயீண் நீேவ வா றங்கி
நின்றதால்ேவ
ரெமனவிவ் ர்நில கெவன்றகன்ேகாயிற்
ெபான்றி ஞ்சையயான்மைறந்தனன்ேவ

ரெமனப்ெபா ந்த

902 தாதளாய காற்ேப ைச ர ந்த நிழற்காவலன் ன்ேபால்
ஏதெமான்றில்லாவம லகாட்சிெயய்தினனி
ற்றி ந்தான்
ஆதலாற்காழி ரத்தியெலல்லாமந்தணீாித் ைணடஞான் ம்

ர். 41

15
ஓதிேனனலேனனான் கத்ெதா வேனாதி

ெமாழி றாவன்ேற.

42

903 உம்பர்வாழ்கட ணிதிகேளாாிரண்
தவமாற்றியிந்நகர்க்குத்
தம்ெபயாிரண் ம் ைனந்திைறேகாயிற்றைலக்கைடக்காவல் ண் லகின்
விம்பவாண் கத்தின்விழித்தவர்மி ேநாய்விலக்கேவளாண்ைம ம்ெபறலான்
இம்பேரசங்கநிதி ரம்ப மநிதி ரெமன்ப மிைதேய.

43

904 வி ப்பநீெளல்ைலையங்குேராசத் ம்விண்ணவராதியர்பணிந்
வ த்தியவி ங்கமணற்கு வாகவயங்கலால படலாகா
ெசழித்தெபாற்சிகாி ேசய்நிலத்திைறஞ்சிற் றி க்கறப்ெபா ப் விற் குைழத்ேதான்
எழிற் ைன க க்ெகய்தலாமன்றியி ெபறாெரய் வதி க்ேக.

44

905 ைவகெலான்ேற ம் ந்தராயி ந்ேதார்மஞ்சனப்ெபா ள்சிலவளித்ேதார்
ெசயகலன்கவிைகபி
ரசாைடெசய் ேளார்ெப ம்பயெனன்ேனா
ய்கவர்திாிெயான்ெறாிமணிச்சுடர்க்குத் ண் ேனாாிைழக்ெகா ப வம்
ைமகவர்மிடற்ேறான்கயிைலமால்வைரயில்வதிவெரன்ற மைறவகுத்தால்.
906 தத் நீர்ேவணிப்பிரமநாயகற்குத்தக்கவின்னார ெதா க்கால்
பத்தியா ட் லாயிரம்ப வம்பண்ணியபலெனா ங்கைடவ
சித்திைரயா ப்பிறப்பின்மஞ்சனநீர்தி
க்காட் நர்தமக்கு
த்திேயயல மற்ைறேயார்ேபாக

லக்தி

மிைலயால்.

40

907 மண்ணிடங்ெகாள்ளைவங்குேராசத் மல்கியவி ங்கமிக்க நாட்
கண்ணிடங்ெகாள்ளவிளங்குறாததனாற்காழிமாநகர்வியப்ெபல்லாம்
ெபண்ணிடங்ெகாள் ெமா வேனயறி ம்ெபற்றிையயன்றிெயன்னைனயார்
எண்ணிடங்ெகாள்ளவ த்தாிெதன்றாேனதமில்சூதமா னிவன்.
(25-ஆவ , ேவ

ரமானவத்தியாயம் ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம்-907)
-------------------------------------------------------------
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16
16-ஆவ . க மலமானவத்தியாயம் (908-926)
908 கட ண்மரகதப் ரவிகுரத்தாெலற்றக் க வி கில்
வி த்தியங்குஞ்ேசாைலவாய்ந்த,
தட மலர்க்ேகாட் னிறா ைடந் ெசந்ேதன்சா
இட

படச்ேச ப ம்வயல்சூழ்காழி,
ைடயேவ
ரெம ம்ேபர் ண்டவியற்ைகயி

க மலெமன்றிவிவ் ர்க்குற்ற,
அைட ம்விாித்திைசப்பெலன னிவர்ேகாமானைறந்தைத ெமா
வழியீண்டைறெவன்மாேதா.
909

1

களகன்றெப ங்ேகள்விமைறேதர்வாழ்க்ைகத்
ெதாழி ேராமசென ேமார்பகவன்ெறான்னாள்,
அக டத்தா ரழலா தலங்கேடா ம ம்ெபறன்
மாதவ யன் ைளப்பிெறண்ணீர்,
கலாியகட ணதிப ந் மாையப் ணர்ப்பகன்ற
ெவ ெவளி ட் ங்கித் ங்கா,
நிக நிராலம்பசிவஞானந்தன்ைனேசர்
படா ள

கிநிற்குநாளில்.

2

910 கன்னியிளமெடைடயளி ந் ளிக்குந்
ெதய்வக்கற்பநாண்மலர்நைறவாய் கவர்ந் ண்டா ம்,
மன்னிய ஞ்சு ம் மிமிர்வான்ேறாய்ேசாைலவளர்
க ப் பதிபரவவ வா ள்ேள,
தன்னிய ம்பசுேபாதமகன் ேமலாந்தைலவன ட்
ேபாதம்வ ந்தரத்தாலார்வம்,
ன்னிமனெமா ட்ப வான்பன்றடாகந்ேதாய்ந்
பிரளயவிடங்கற்ெறா

ேபாற்றி

911 நஞ்சுெபாதிமணிமிடற் க்கஞ்சுேகயனளினமலர்த்தாள்
பரவிநைகெவண்ேகாட் ப்,
பிஞ்சுமதிகிடந்திைமக்கும் ெப நீர்ேவணிப்பிரேமசன க்கன்
ெப க்கிநல்லான்,
அஞ்சும ேதாைரஞ்சுவிதியாலாட் ய த்தி
வழிபாடாற்றிய ேயற்குன்றன்,
ெசஞ்சரண ளாிையவிட் ெடஞ்சல்ெசய்யச்

3

17
சித்தநிைல ெபறவ ளிச்ெசய்வாெயன்

4

912 காற்றிைசயி னினிதி ந்ததிங்கண்மாைலக்
கட ள க்க ச்சைனயில் கடைமயாற்றி,
மாற்ற ைமப் லெனா க்கித் ேதாணிேமபாழ்விைடயந்
தணன்றி த் தாண்மனத்தின் ன்னி,
ஆற்ற
குணங்கரணம்பிற ெமட்டாவற் தநீெடாளிெயா ம்
பக்க ந்திப்பன்னாள்,
ேநாற் டலம்வாட் ய ேபரறிஞன்

ன்ன ைனெயயிற் ப்

பணிமாைல டங்கமாேதா.
913 கங்ைகநதிேவணி

க்கண்

5

மான்றகைறமிட ம்

பிைற ைள ங்கரங்கணான்கும்,
மங்ைகெயா பா மணிகிளர் ந்
மறிம

மெப

க ைண வதனப்ேபா ம்,
ெகாங்கட ங்ெகான்ைற ம்ெவண்ணீ மார் ங்
ெகாைல
ைவயத மணிக்குைழ மாயன்,
பங்கயாண்ணிய மல ம்ெபா யவாதிபகவென ந்த ள
னிபணிந் கண்டான்
914

6

அ மைறநாயகேபாற்றிஞானவல் யா யிேர
ேபாற்றி க்கணமலேபாற்றி
நி மலமா லககாரணமாயம்ெபாென
வைரயி
ந்தவேனேபாற்றிேநமித்
தி மகைனயனைலய கைணயாக்ெகாண்ட
சிவேபாற்றிநீறணிதிண்ேடாளேபாற்றி
ெப குசராசர யிர்கட்குயிராய்நின்றெபாிய
நாயகேபாற்றிெபம்மான்ேபாற்றி.

915 ஓவ ைமந்ெதாழி

ைடயாய் ேபாற்றிேயாக ளத்தி

ெல பரஞ்சுடேர ேபாற்றிமாயன்,
வயன் ேபாற்றியபாதகாலகால ண்ணியமங்கள
ேமனிப் னிதேபாற்றி,
தாவ மான்ம வணிைகத் தலத்தாய்ேபாற்றி
சந்திரேசகரகாமதகனேபாற்றி,
ேம பகென ங்கதிர் கணிடந்தாய்ேபாற்றி

7

18
விறல்ேவங்ைகயதள் ைனந்தவிமலாேபாற்றி.
916 ெசக்காிளஞ்சைட

8

யாய்ேபாற்றி

நீண்டெசம்ெபான்வைரச்சிைலவைளத்தநம்பிேபாற்றி,
அக்கரவமணிந்ததி வைரயாய்ேபாற்றி
யாரணநாரணன்ேறடற்காியாய்ேபாற்றி,
பக்கம குறட் தப்பைடயாய்ேபாற்றி
பாய்திைரெவவ்விட கர்ந்த பரேனேபாற்றி,
திக்ெகைவ மம்பர மா கந்தாய்ேபாற்றி
சிவஞானகு
917 என்

தல்வாேபாற்றிெயன்ேற.

9

கமயிர்ெபா ப்பெமாழிதள்ளாடவிைணய ப்

அன்

ங்கமலமிைசயிரங்கிேயத்தி,
வாநின்றாைன ன்ேபாலன்பரா ளர்நீ

மகிழ்ந்தன ேகளளித் ெமன்னப்,
ன்பிறவிப்பிணிதணிக்கும த் வாநின்
ெபான்ன ையப்பிாியாத நன்னர்ஞான,
நன் லெனான்றிடவ ேயற்களித்தல்ேவண்
நாதெவனப்ேபாத தனம்பன்கூ ம்.

10

918 மம்மர த்த ள்யா ய்யநின்ைனம ட் ய
மாைய மல ம்விைன ேமார்ந் ,
ெமய்ம்ைம ணர்வ ஞானம தான்ெறால்ைலவிைனப்
பாெடாத் ழித்ேதான் ந்ேதான் ங்காைல,
எம்ம ட்சத்தினிபாத மிையயத்ேதான்
ெமமத ேள னக் குாிைமெயன் ந்ேதான் ம்,
அம்மலைமந் ம் ேமா நா நீ மநாதிெயன
வறிந்தி தியறிவானமிக்ேகாய்.
919 இ மாையநீங்கியசத்தினி பாதந்தானிைற
சாிைதயாதிகைள யிைழத்தார்க்கன்றி,
ம வா நாமியற் ந் ெதாழிேலாைரந்
மன் யிாின்ெபா ட்டாகுங்களிம்
,
ஒ வாதெசம்ெபனமாமலத் தாற்றம்ைம ணரா
ெதம்ைம
ணரா யிர்கள்யா ம்,
க ேமவி ன்ைனயி விைனக்கீடாகக்கறங்ெகன

11

19
நின் ழ

கதிகாணாமல்.

12

920 ப வம கன்னி ைழப்பாரா நின்றபதிேபாலப்
பசுவின ப வம்பார்த் த்,
த த னாற்பசுபதிநா *ெபாங் கன்னிசாிைத
தல்வழிநான்குந் தைகசால்ேகள்வன்,
ெப மிதநல் ைசேகட்டலவைனெயய் ம்
ேபராராதைன
த்தல்விழியாற்காண்டல்,
ஒ ைமய த்தைன மறந் கலத்தல்ேபா
ணாிெனம
தளவி ன்ப ண்
921 இயற்ைகநிறந் திாிந்

மாேற.

13

பன்னிறங்கடானாயி ந்த

பளிங்குச்சிப மிரவி ன்ேன,
மயக்கமறவிளங்குதல்ேபாற் லன்கண்
ம ண்ட யிர்நமத ைள ம வித்தத்தம்,
ெசயற்ைக
பசுகரணச் ெசய்ைகநீங்கிச்சிவகரணத்
ெதைம ணர்ந் திைளப்பதல்லால்,
அயிற்பிெலமைதந்ெதாழிைலயியற்றமாட்டாவலைக
ைட

ப்பினர்ேபாலைம மன்ேற.

14

922 ஓத ேகவலசகலசுத்த ன்றி ணர் ம
சுத்த யிர்க்ெகாழியேவைனப்
ேப யிர்கட்க ளாற்றவிளங்கா ற்றபிணியறி
ம த் வன்ேபால்விைனநாமீய
மீ
கர க்கண்மலவ க்ைகஞானவிாி
னலாற் ைடத்தன்றிவிவனீர்நீத்தம்
ஓ கடற் னேல ங்க வலாற்றாெமாய்த்த
லப்பைககடந்த னிவேரேற.

15

923 ஈட் யனவிழித்தளேவெயாழிந்தேவைனெய த்த
விைன டேலா ெமதிர்நாெளய்தக்,
கூட் ம்விைனெயைம ண ந்திறத்தான்
மா ங்குைறவறேவ குறியா குறித் ச்ெசல்வன்,
நாட்
பல்ெபா ெடா நாமிையந்தவண்ண
ஓட்

நயப்ப ேவஞானெமனநல்கியாங்ேக,
னல்விழிய விெயா காநின்ற ேராமசன்பாற்
பின்ன ெமான் ைரப்பானண்ணல்.

16

20

924 மாற்றாியெவம தி வாக்கினா

ன்மலங்க வ

விளங்குதலா வ் ர்க்ெகன் ம்,
சாற்றாியக மலெமன்றாகுநீ ந்தாணிழற்
கீெழய் ெகனத்தண்ேடன் சிந்திக்,
கீற் மதிக்ேகா ழக்க ைகவாய்விண்டகிளெராளிய
க க்ைகயந்தார்கிடக்கும்ேவணிக்,
கூற்ற தாண்மழவிைட ர்குழகன்ெசம்ெபாற்ேகாயி ைட
மைறதெலா ங்குணக்குன்றன்னான்.

17

925 பாசமலவ கடந் கலாதிமாறிப்படர்கரணம்
குணம்ெபாறிகள்பல ஞ்சாய்ந் ,
ேநசமதிநிைனயா நிைனந் ஞானநீெடாளியிெலான்றி
ெயான்றா நிைலைமத்தாகி,
மாசகல்ேபரானந்தவாாிேதாய்ந்தமா னிவன்
சாிைதயிைதவைரந்ேதார்ேகட்ெடார்,
ேதசுெபறவிளம்பி வாெரவ ஞானச்
ெசல்வெரன ற்றி ப்பார் சிவன்றாள்ெபற்ேற

18

926 ெகாள்ைளவாிவண் ழக்க ைகவாய்விண்ட
ேகாகனகத்தடம் ெபாகுட் ற் ெபாலன்சூட்டன்னம்,
கள்ளவிழிப்ெப ம்ைபயர்காற்சிலம்பிேனங்கக்
க ங்களமரரங்கிெதனக்கணிக்குமாநீர்,
ெவள்ள
தடத்ெத ந்தெவ வாய்வாைளமிடற்க்
க கமடல்கீறிவிாிேதனாட் ம்,
அள்ளல்வயற்க மலத்தினிய ெதன்றான ங்கைல
ற் ைறகடந்தவறிஞர்ேகாமான்.
16-வ

க மலமானவத்தியாயம்

ஆக தி வி த்தம் 926
-----------

ற்றிற்

19

21
17 - ஆவ

றவமானவத்தியாயம் (927- 965 )

927 சிைறயா மலப்பைகெசற்
னித்திலகன்சிவஞானபதம்ெபறலால்
மைறவாணர் வன்றியகாழிக மலமாகியவாறி ேம
தான்
குைறநா கேபாதநிைறக்ெகா வன்ெகா ேமனியாிந்ெதழில்ெபற்றிடலால்
ைறேய றவப்ெபய ற்ற

னி ங்கவேனாதியவாெமாழிவாம்.

1

928 விைரயார்த ெகான்ைறந ந்ெதாைடயான்ேவடங்களினீ க த் ைடயான்
வைரயா த ங்க வார் ரசமாறாமன் ழங்குகைடத்தைலயான்
ைரதீர ணகுலதீபெமனப் ைனமா
யான் ைனநாளிென ந்
திைரயாைடமடந்ைதமணாளனடற்சிவிசக்கரவர்த்திெய

ந்திறலான்.

2

929 மைலெயாத்ததடம் ய ஞ்ெசய மலெராத்தவிழிக்கைட ங்ெகாைட ம்
கைலெயாத்தகுணத் ைற ம்ெபாைற ங்கடெலாத்தநிதித்தன ங்கன ம்
ைலெயாத்தசமத் வ ந்தவ ந் களற்றமனத்த
ந்ெத
ம்
உலெகாத்தசாித்திர ம்பர

ைடயான்ம

நீதிவரம் ைடயான்.

3

930 காலந்ெதா மாமைழமாாிெகாளக்கைல
வாணர்மகிழ்ந் ெபான்மாாிெகாளச்
சீலம் ைன ல்வழிதீவைளயச்
ேச ம் கேழாெர தீவைளயக்
ேகாெலான்றினி ம் விேயவல்ெசயக்
ேகா ர்திய க்குளேமவல்ெசயச்
சால்ெபான்றியெசன்னிகுலம்ெபா யத்தன்ேனார்
குைடெகாண்

ரந்த ணாள்

4

931 அைனயான்
ேவள்விெசயக்குறியாவகிலத்தலேகா யி த்தமமாய்
ைனேயாகிகண்ஞானிகள்வாழிடமாய் த்தாப
க்குவதாய்ம ைமத்
ைனபவ றிய ட்ட மத் ைணயாயதிபாவெமாழித்திடர்தீர்
ைனமாதவசித்திவிைளக்குெமழிற்ெபா காழி ண்மந்திாிமார்கெளா ம். 5
932 தாைனக்கடல்சூழ்வரெவய்தியயன்றட ழ்கிய ட்பிரேமசைனெமய்ஞ்
ஞானக்கு ைவத்தி மா ாிேசர்க்குகஞ்சுகைனத்திரசுந்தாிையச்
ேசாைனப் யலன்னவனன்பிடெனா ந்ெதா தந்நகரத்தின்வடக்கயல்சூழ்
மானத் றேவார்விதி

ல்வழிேயமகெமான் ெதாடங்கியெவல்ைலதனில். 6

933 ஆதிக்கயிலாயவைரப்ெப மானரசன் ாிநீதி மாற்ற ம்

22
ேசாதிக்கநிைனந்தமேரசைன ஞ்சுடேராைன
ன்னினன்மற்றவ ம்
நாதித்தகறங்க வித்திரள்சூழ்நகுெவள்ளிய க்க னந்திபிரான்
ஓதிப் குவிப்ப ைழந்ெதைனயா
934

ைடயான கண் பணிந்திட

ம்.

7

ன்னிற்பவர்தம்ெமா ெமம் ைடயான் ைறயால ள்ெசய்தி
ெந ம்
ெபான்னித்தி நா
காவலவன் கழ்மிக்க கார்நகரத்ததிபன்
ெசன்னிப்ெப மா லகம்பர ஞ்சிவிெசய்ம நீதிைய
லேகார்
உன்னித்ெதாிவான்மனம்ைவத்தனநீ டனிக்கணேமெதாிவித்தைண ர்.

8

935 என்றாதிபரம்பரனல்குதலா ைமேயாாிைற ந்தழல்வானவ ம்
ெசன்றார்பலேதயமகன் களிச்சினவாைளெய ம் னனாட கிக்
குன்றா ைறநீதிெசய்ேவ ழவன்குறியாத
க்ெகா கூ னேமல்
இன்ேறநமெதண்ணநிரம் ெமனாவி ேவா மைறந்

மாறினரால்.

9

936 ேசனத்திைறவானவனாகிவரச்ெசங்கட் றவங்கி மாய்ெவ வா
மானக்ெகா சூழ்தி மாநகர்வாய்ம ேசகரன்ேவள்விெசய்சாைலயினில்
கூனற் றவாவிதளர்ந்தல ங்குரேலா ெமா ங்கியைடந் ெந ம்
தானக்கடெலாத் ளமன்னர்பிரான்சரேணசரெணன் வி ந்த ேவ.
937

10

ஞ்சி கட் ற க்க ளால்ெவ ேவெலா ேபா ெமனக்க ேக
ஆ ந் யர்விண் னிதா ைறெகன்றபயந்த மவ் ழிெவவ்வியகட்
ேபா ஞ்சி
ண்டெமா ம்ெபா மிப் றெவங்ஙனெமன்ெறா கங்க ேமல்
ஏ ண்டவயக்களிறன்னவன் ன்ெனய்திச்சிலெவய்ய ைரத்தி மால்.

11

938 அைரேச யர்ேசாழர்ெப ந்தைகேயயளிேயென ெவம்பசியாறி மா
றிைரேதாியவந்தகேபாதமேராவின்ேனத ெகன்ன மன்னர்பிரான்
உைரசா யிேர மளிப்பதலா ன்றஞ்செமனப் குேமா யிைரத்
தைரயாள்பவாீவ ேநர்குவேராத மத்திெனறிப்ப தன்ைமயினால்

12

939 தண்டாரவனீ ைரெசய்த ெலா ந்
தணியாெவனி ம்பசிதீர் றைவக்
ெகாண்டாெயன்வயிற்ெறாிமண் யடக்குடர்
ேவவ னக்கழேகாகண ன்ேன
உண்டாகவ க்கவிரங்கிைனேயா
ண்ண
வி ம்பி னக்காிேதா
கண்டார்ெபா ண் மன்னவர்ெகாள்வெரனிற்
கங்கத்தி

ண் ெகால் காவலேன.

13

23

940 ெவ
ம

ற்ற றாெவனநா யநின்விழியாலழி ம்பசிெகாண்ெடா பா
குற்றெதனத்தனிநா
க்குளேதா னதாள் விமன் யிர்ேபால்
ற்றனன்யானயல்ேவ ெளேனாமற்ெறான்றிைனெயான்றடமாமலேரான்

நி மித்தவிைரக்கிைட

ெசய்தானீதிக்கிதடா ெந ந்தைகேய.

14

941 ேபார்க்ெகன்றி மன் யிர்ெபாங்கிெயழிற் றநின் மகிழ்ந்திடலன்றி ேம
பார்க்கின்றவர்சீ வேராவவர்ேபாற்பார்ேவந்தர்ெபாறார்கெளனிற்றலவா
ேவர்க்கின்றனநின் லகத்திைலேயாவிழிகண்டெதா ப்பெரனிற்பசியால்
கூர்க்கின்றெவனக்குெமாரா தைனக்கூெறன் யர்பா

கன்ற ேவ.

15

942 ெவம்பா
கன்ற மன்னர்பிரான்மிளிர்ெசஞ்ெசவிேயறிவியப்ப றீஇ
அம்ேபா கவாண் கவன் கல்வான்பயம் குெமா யிரா யிர்ேபால்
நம்பாதரமிக்க காணிடர்கூர்நனிேநாயடவந் ளேதலத க்
ைகம் த டம்பி டந்த வாராேரா கல் ர ைடப்பறவாய்.

16

943 பா ள்ள யிர்க்குடல்யாெனனேவபாராவதெமன்ன பற்றிவரச்
சூ ள்
நீ ம த்தைனயாற்சு ெவம்பசியா யிர்ேபாகறியாச்
சா ம் றவன்ன நீப கிற்றன்னா யிர்ேபாமினிநீவிைழயின்
ேத ந்தைசேய

மிறந் படாச்ேசணார ேத

ம்வழங்குெவனால்.

17

944 ேசாராவ
ந்த தன்ைமயனீெதால் ைனவி ம் தலன்றிெயனக்
காராவ ெதன்ெனனமன்னர்பிரானயேலா யிைரக்ெகாைலெசய்திெலெனன்
சீரா ட னி ெவன்கவ ந்திறெமங்ஙனெமன்னமகிழ்ந்தப ந்
ேதாரா ைலயிற் ற க்கிைணெயாத்திட ன்றைசதந்த ெளன்ற ேவ

18

945 பாறங்ஙனேமாத மீ ெமனப்பல்ேலா ண ள்ளெதலா தவா
தாெறான் கவர்ந்ததன்ேமனியின்ேமல ளற்
னிந்தனேனாவல ம்
கீ ண்ட ைளப்பிைறேவணியினன்கிள ஞ்ெசயேலாவயெலான் ளேதா
கூ ண்டதனீதியினிற்சிறி ங்ேகாடாைமகுறித்தனேனாநி பன்.

19

946 மைறவாயி வானவ ம்பலமாமைறவாயி வானவ ங்கைரயத்
ைற பதலத்த காகெந ந் ைலெயான் நி த்திமதிக்குைடயான்
நிைறேவதியராதியர்ேபாதியல்கண்ணிைணயாாிைம
யிரங்கெவ ந்
ைறசாயவி த்ெதா

கவா

விக்ெகா நின் பிெனாண் றேலான். 20

24
947 மண்ணாள்பவர்மாதிைசயாள்பவர்மாமைலயாள்பவர்வார்கடலாள்பவர்நீள்
விண்ணாள்பவர்யாவ ம்ெவய் றேவார்விைனெவங்கு திக்கண ம் றைவப்
பண்ணாெநா தட் ைடயிட்
ைறப்ப ேயய ெதாட் மிடற் வைரக்
கண்ணர்தைசமற்ெறா தட் ைடேயைகவாளினாிந் சுமத்தினனால்.

21

948 ேகாேலறிய னி தட்ெடா
ட்
ெகாண்ேடறியதட்ட கீ றேவ
ேமெல தல்கண்டடேலறைனயான்ேவ ந்
தைசயில்ெலனெமய்யிைளயான்
சால்ெபறியதாரணிெயங்க ேமார்சமேமற
வி ந்தியல்ெசவெதனப்
பாேல தன்னாகெமாேடறியைதப்ப வித்தனன்
ெமய்ெபாய் ெயனத்ெதாிவான்.

22

949 ெமய்ேயா திரம்ெபாழியக்கழிேபால்ெவற்ெறன் நரம்
லங்கநிணப்
பய்ேயா கழிந்
ன்னாமியல்பிற்பயில்கின்றவனாவிையைவத்த தான்
ெமய்ேயாம நீதிெகாேலாெவைனயாள்விமலன்ெசயேலாவரசன்ெபாைறேயா
அய்ேயாவிவெனாப்பவர் ப் வனத்தாேராவினிேம

ன்னாளி

ேம.

23

950 மண்ணஞ்சினமாதிரமஞ்சினநான்மைறயஞ்சினமாதவேநான்ைமெகடார்
எண்ணஞ்சினயாகதலத்தறேவாாின்மஞ்சினவிண்ைடமலர்க்கு வாழ்
ெபண்ணஞ்ச மஞ்சலனாகியறம்பிைழயான்விரதத்ைதயறிந்தியமன்
கண்ணஞ்சினவந் கரந் ைற ங்ககனாதிப

ந்தனியஞ்சினனால்.

24

951 அப்ேபா ப ந்திைறவா லகத்தவ க்கிைறயாகிவிளங்கமலர்க்
ைகப்ேபா ெபாழிந்திைமேயார்மகழக்க வார் ரசங்களியங்குளிறச்
ெசப்ேபர் ைலமங்ைகயராடல்ெசய்தேதசாதிபர்நின் ெதாழத் ைலயின்
ப்ேபறியதட் னிறங்கிெயழிற்ேறாளாமணியன்னவனின்றளேவ.
952 உலகத்தறியாதவ ந்ெதாிவா ன்னீ
திையயாதிதேனவ னால்
இலகத்ெதாிவித்தனனிந்திரன்யானிவ
தழல்வானவன் ன்ெனா நாள்
தைலெபற்றதவிசிெவந்ெநன் தைனத்
த ெகன்னவ ந்தவனித ேம
நிைலைமக்குலசப்பைடெபற்றெனன்

25

ந்

யானின்ெனாப்பவனன்னமேனா கலாய்.

26

25
953

ரமட்ட ராதனனின்ன ளிற் க்ேகெமா
ப் வனத்
ம்வாழ்
அரசர்க்கரசானெப ந்தைகேயயழிபட்டநின்ேமனிையநிலக கில்
பர ற்றபசுங்குைலையச்சிதறப்ைபஞ்ேச தறிச்ெசஞ்ேச ப ம்
தரமிக்கவயற் க ப்பதிவாழ்தைலவன்றரந்வ ெகாண்

வாய்.

27

954 ேவ .
என்
கன்றீர்வாளினாிந்ததைகயாைவ
ன்னியல்பிற்கூ
நன் ெபா
றப்ெபா ந் வாழ்திெயனமன்ன மன்னன்ைமவாய்ந்
குன்றினி சிறகாிந்ேதாய்நீர்ேவட்ைகமிக ைடேயன்ெகா த்திெயன்ன
அன்

றவிைனேநாக்கிையங்கரன்காவிாிப் னல்ெகாண்டளித்திெயன்றான். 28

955 ஆங்க ெசன்றகன்கைரையயலகுெகா கீண் ய்ப்பவலங்குெதண்ணீர்
ஏங்ெகா யின்வரேலா நி பனந்நீர்ப கிவிடாயிகந்தான்விண்ணில்
ஓங்குத க்காவல மனேலா ந்தம்பதியி ற்றார்மண்ேமல்
ங்குசிைறப் ற ெகாணர்ந்தளித்த

னாற் றாதியாய்விளங்கிற்றன்ேற. 29

956 இவ்வா நிகழ்ந்தபின்னர்ேவள்விவிைனத் ைறயாற்றியிமயெவற்பால்
ெதவ்வா கடந்தபரன்றி வ ளீெதன ன்னித்திணிெவண்ேகாட்
ைமவ்வாாிமதமைலயாைனம்ெப ஞ்சுற்ற ந்த வம ைகத்தாைன
அவ்வா ம் ைடெந ங்கத்ேதாணி ரம்ேபணியெவன்ெற ந்

க்கான்.

30

957 ேதராழிகிழித்தெந ந்தி
திகடந்தமலன்ெசம்ெபாற்ேகாயில்
ஓராழிமகன்மகன்ெசய்தீர்த்தம ப ந் கடெனா ங்ேகயாற்றி
நீராழியிளம்பாிதிநிகர்நிறத் க்கு பரைனநிமைலேயா ம்
பாராழியன்பிெனா ம்வணங்கிமைலக்ெகா ந்தின ப்ப மம்ேபாற்றி.

31

958 ைகம்மைலயீ ாிேபார்த்தபிரேமசனி பாதங்கனிந் ேபாற்றிச்
ெசம்மலர்ப்ெபாற்றடக்ைகயினாற் ந மஞ்சனமாட் த்ெதய்வச்சாந்
ெமய்ம்ம யாைனந் ம ேதாைரந் ம்விைர ளெவவ்ேவ மாட்
அம்மலர்ெகாண்ட ச்சைனயின் ைற

த் ப்பாிெவா மின்ன

ட் 32

959 வாசந ந் மெம த்தலங்குசுடர்நிைரகாட் மலர்க வி
ேநசபரம்பரவிமலநித்தியதத் வஞானநிமல ல
பாசவிேமாசனவாதிபகவெவனவகெநகிழப்பனிக்கண்வார
ஏசக

மயிர்ெபா ப்பப்பணிந்தான் ன்

யிர்க்குபிராயி ந்தானன்பால்

33

26
960 ம வ ெவள்ளியங்குவட் ன்மைழ ண ம்ெபாற்குவ வந்தாெலன்னக்
கு நைகவா தற்கூந்தற்ெகா
டன்ெவள்விைடயிவர்ந் ேகாமான்ேறான்றி
உ ெபா
ள்ளிய த ம்வள்ளிேயாய்நின்வழிபா வந்ேதெமண்ணம்
ெப தி னக்களித் ெமனமதிசூ ெயதிரரசன்ேபசுமன்ேற.

34

961 ெதன்றலந்ேதர்க்காைளெயழில்கவர்ந்த தல்விழியழகாதிைரநீராைட
மன்றனிலம்பாிததி திவ நா ன்னி தாளிலவர ஞாலத்
ெதன் மிைசவிளங்கிய ம் றவி க்கூன்ெகா த் ைனவந்ேதத் மிவ் ர்
ெபான்றல ம் றவெமனப்ெபாலய மீங்க

ெகனப் கன் பின்

ம்.

35

962 ேகாதில ங்குணக்குன்ேறயளிெய க்காப் ற தந்தகுளிர்நீர்த்ெதய்வச்
சீதநதியிதிலா த்திங்கடனிலீெரான்பான்றினத்தில்ெவற்பன்
மாதரேசாெட ந்த ளிமன்பைத ய்ந்திடத்தீர்த்தம்வழங்கி ழ்கிப்
ேபாத ேவார்க்கி ைமயி

ம் த்தி

த்தி ந்தைகசால் தல்வர்ப்ேப ம். 36

963 தண்ணளியான்மகிழ்ந்த ளிையம்
ெப ம்பாதக ப்பாதகங்களாதி
அண்ண
குரவர் தேலாைர
யிகழ்ந்தவிைனயைனத் நீக்கி
எண்ணாியசித்திக ங்ெகா த்த
ெகன
ேவண்டவிணர்ப் ங்ெகான்ைறப்
பண்ணவனாங்கைவகளளித்ெத ந்த ளினான்
விைடேமற்பசும்ெபாற்ேகாயில்.

37

964 வரங்களலகிலெபற் மனமகிழ்ந் விாிந்தபழமைற ற்ேகள்வி
நிரந்தரேவதியர்திறத் நிகாில யவர்திறத் நிைறெபான்மாாி
சுரந்ெதழி ெயன சிநால்வைகயகூற்றாைனசூழ்ந் ேபாத
அரந்ைததணிந்ெதழில்கனிந்தவரசர்பிரான்றி நகரமைணந்தான்மன்ேனா. 38
965

டங்குைளவாளாியைணேம
ந்
றந்த ெமா ேகான் ைறநடாத்தி
அடங்கலைரவ கவர்ந் நால்வைகயேபரற மளியாலாற்றித்
ெதாடர்ந்த கழ்நிைலநி விநிலவணிேவணியன ைமத்ெதாண் ேபணி
நடங்கிள ம்பிரேமசன்பதம் குந்தான்சிவிெய
(17 - ஆவ . றவமானவத்தியாயம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 965
-----------------------------------------------------------

ேமார்நாமேவலான்.

39

27
18 - ஆவ .

ந்தராயானவத்தியாயம் (966- 984).

966 இன்னறீெரழின் ன்னிேயார் றவின்ெபா ட்டரெசய்தலால்
மன் மாநகர் றவமாகியவாய்ைமயீதிதிலாதிநாள்
ெபான் லாவியமார்ப ந்ெதா
ந்தராெயனவாய்ந்தேபர்
தன்ைனமா னிெசான்னவாெறா தன்ைமேயா ெவ

ண்ைமேய.

1

967 காற்றி ஞ்சு கன
ங்கைடநாளில்வந்ெத காலெவங்
கூற்றி ங்ெகா யாென ங்கடல்ெகாப் ளித் மிழ்வாயினான்
ஆற்றல்வானவ யிர்பிைசந்
மயி னான நாளிேலார்
ஏற்றமண் யவிரணியாக்கென

ங்க ந்திறல ணர்ேகான்.

2

968 அண்டவாணெராெடான் ேபார்ெச மந்தநாள்வ யிந்திரன்
சண்டவார்பைடமண்டவாவிதளர்ந் ேபாய ணனக ங்
ெகாண்ட ர்தி மமர ம்ெப ேகாளிலாவ
ெறலாம்
மண்டலந்ெதா ேமதைழத்தி மாதவத்திறலாெமனா.

3

969 மானேவள்விவிதித்தளிப்பனமாம க்கள்கணிப்பன
தானமிக்கவர்பாலளிப்பனசாறயர்ச்சிவிைளப்பன
ஆனவிவ்வறனா
ந்திறலா
ம்பர்கள் ற்றப்
நலந்தைனயான் கந்தயல்ேபாவெலன்ப வவ்விேய.

4

970 ஏதமிக்குளபாதலத்திைடேயயைமத்த காகேவார்
மாதலத்தடேலாெனாளித்த ம்வானவர்க்கிைறயாதிேயார்
ஓதரக்கர் லாெலா க்ககலாதசக்கரபாணிதன்
பாத ற்ற ேயமனத்திடர்பா தற்க ள்கூெறனா.

5

971 எற்குலா
றக்கமீதிெலமக்ெகலாெமாாி க்கணாய்ப்
ெபாற்கண்ேமயெவா த்தனாடமர் க்குேம ெமைமக்ெகால்வான்
வற்கநீடறமிக்கபாைரவகுத்தபாதலம்ைவக்கயாம்
ஒற்கேமவினைமக்குமா கிெலாக்குேமனிமலர்க்கணாய்.

6

972 என் ேந றநின்றேதவைரயிங்குநீவிாிரங்க ர்
ெவன் மீள்குவெலன் மண்ெணா விண் நீ யெவள்ளியங்
குன் ேபாெலா பன்றியா
ேகாளன்ேமவியபாதலத்
ெதான் மாெறா ெசன் ெவஞ்சின

க்கிநின்ெறதிர்தாக்கினான்

7

28

973 தாக்கிவந்தடர்ேகழன்ேமெலா தண் ெகாண் நிசாசரன்
க்கிேமாதம ப்பினால
ளிபட் க றிேய
ேமக்ெகா ங்க நீலெவற்பிைனெவள்ளிெவற்ப பாய்தல்ேபால்
மாக்க ந்திறல ணர்ேகான்மிைசவாய்ந் வல்

ளிபாய்ந்தேத.

8

974 மிக்கேகா கிழிக்கமார் ெவ த் ேவ பிளப்பதாய்ச்
ெசக்கர்வான ெமனக்குலாயசிவந்தேசாாி றந்தரத்
ெதாக்கேதவர்வலக்கெணன்னவரக்கன்ேமனி
ப் றப்
க்க

வர்ைகக்குளா யிர்ேபாயினாெனதிர்ேமயினான்.

9

975 பள்ளவாயைனெவல்லவாைகபைடத் ஞாலவைரப்ெபலாம்
ெவள்ைளேயனமெதாண்ம ப்பாிேமெல த்த ம்வா ேளார்
கள்ளறாமலர்மாாிெபய் கரங்குவிப்பவகந்ைதயாய்த்
ெதாள்ைளேச ணர்ெவய்திேவறிைணெசால்

வாாினியில்ெலனா.

10

976 பீ ெகாண் ழியாடன்மாமயி ர்திவந்திகல்ேபசிேயார்
ேகா ெகாண்ட ள்ேபாத ஞ்சிலகூறியங்ககல்ேவைலவாய்
வா பன்றி ம்ேயாகுணர்ந் பின்மாயி ம் வியாைவ ம்
ேசடன்ெவந்திறலாயிரங்ெகாள்சிரத் மீதி

த்தலால்.

11

977 மன்னிெயங்குநிமிர்த்தபல் யிர்வைரவிலாதனவைரபடப்
பின்னி ம்பழி ன்னிநின்றெப த்தேகழ
த் றந்
ெதன்னி ங்கட ட்பராவியிகப்ப ப்பழிெயன்ெற ம்
கன்னிமங்கலவின்னியங்கிளர்காழிவந்தனனாழியான்.

12

978 பால்க ங்குயில் ைணைபங்கிளிடாங்குெமன்கனி ைவேதன்
ேகால்க ம்பிழிசாெறா ஞ்சுைவகூசநின் ைரேபசுவார்
ேமலரங்கினிலாடல்ெபாங்கணி திகண்ெடா ேசாதிவாழ்
ஆலயந்தனினாரணன்றடமா னன்குடமா னான்.

13

979 ேப
ங்கடன்யா மன்ெபா ேபணிையம்பதேமாதிெவண்
ணீ கண் ைகேமனிெகாண் நிலாவிளம்பிைறேவணியான்
றிலங்கியபாதபங்கயேமல ஞ்சிவ ைச ல்
ஆ ெகாண்டைடேவவணங்க

மாழ்தடங்கடலாழியான்.

14

29
980 ேகாமளக்ெகா பா றப்படர்ேகா ைடத்தனிேய ைகத்
ேதமவிற்குைழேசவகப்ெப மான த்த மீறிலா
மாமைறப்ெபா ேளெயனக்க ண்மாதவப்ெபா ேளெயனப்
மலர்ச்சரண்ேமன்

த்தைலேபாதம்ைவத்த

மாதிதான்.

15

981 ெச
கம்ப நி தர்ெபாங்குயிர்தினம ந்தியதிகிாியாய்
உ கியிங்ெகைமவழிப ஞ்ெசய வைகெகாண்டனெமா வனீ
க
கின்றனத
ெமன்ற ள்க ைணயங்கடல விடா
த குநின்றி நிலமடங்க

ம

ெகாண்டவனைறவனால்.

16

982 அனகநினத யவைரயிடர்கள்ெசய்தவனிகவர்தரநி தேனார்
கனகவிழியைனயழிய ரணியக வ ளிெயனவைடயயான்
பனக
யிெலன் லைவ திப ப ையநி வ மளவிலா
இனிய யிர்பலந யவ விைனெயைன ம வினதிைறவேன.

17

983 *நீந்ததீவிைனதீந் ேபாதரேவண் நீள் விேநான்றலால்
ந்தராெயனநான்ெசய் சைன ண்ட ர்ெபறேவண் மால்
ஆய்ந்தநான்மைறேயந்தேலெயனவாண் கூறியமாண்ெபலாம்
மாய்ந் தாண்மிைச ழ்ந்தமாயைனெய ெகனாவ ண்ெமாழியினால்.

18

984 பின்ன ம்பலவரமளித்ெதா ேபைதபங்கினன் ெதயிற்
ெபான்னலங்கிளர்ேகாயி
குந்தபின்னர் குந்த ம்
தன்ன ம்பதெமய்தினா யர்தவ ளீெரனமைறெயலாம்
ன்ன ந் ைறகண் ளான
(18 - ஆவ .

ளாிசூ ெமாழிந்தனன்.

ந்தராயானவத்தியாயம் ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 984.)
--------------------------------

19

30
19 - ஆவ . மைலவர ைரத்தவத்தியாயம். (985-1035)
985 ேவந்தரா
ேமற்பாைரவி த்தமால்விைனவிண்ேடகப்
ந்தராயானெதால்ைலப் ைனெபயெரா
ந்நான்கு
வாய்ந்தேபர்த்திற ம்ேவ மான்மியம்பல
ன்னித்
ேதாய்ந்தவாலறிஞராங்கட்சூதைனயிரந் ெசால்வார்.

1

986 ப திெயான் தயஞ்ெசய்யப்பாயி ண்மா மல்லால்
க த மவிச்ைசெயன் ங்கங்கு மாயவற்ேறா
ஒ வனின்ன ளாள்யாண் ெமாழி றா ளத் மாைய
இ ைள ந்த தாய்ஞானத்திரவிநீெயங்கட்ெகன்றார்.

2

987 பன்ென ங்காலேநாற்றப
நீர்தவம்ப த்தாங்
கிந்ெந ங்கானத்ெதம் ன்ெனளிவந்தாெயாளி ங்காழி
நன்ென நகாினாப்பணகுமணி யங்குங்ேகாட் ப்
ெபான்ென ங்குன்ற ற்றெபற்றிெயன் கல்வாெயன்றார்.

3

988 விய
காந்தந்தன்னில்விாி றக்கிளத்தெலான்ேறா
இய
வ
ராணத்தீற்
பிரமாண்டத்தின்
நய ைட பாிபாகநவிற் ேகத்திரகாண்டத் ம்
உயர்மைலவரலாெறல்லாேமா ெமன் ைரப்பார்ேமேலார்.

4

989 அ ணமாமணிெசய்ேமா யாாியாவர்த்தந்தன்னில்
க ைணயங்கடலன்னாேனார்காலவித்ெதன் ம்ேவந்தன்
இ நில
ந்தந்ைதெயன ைற ரக்குநாளில்
ெப ெகாளிமகப்ேபறின்றிப்ேபரஞ ற்றானன்ேற.

5

990 அறிஞைரமகப்ேபெறய் மந்ெநறிபணித்தீெரன்ன
உ வர்ெசால்வழியால்ேவள்வி யர்தவந்தானமாதி
ெப
ைற ாிந் ைமந்தர்ெபறப்ெபறாத ங்கித்ேதர்ச்சித்
ைறவர்பாலரசபாரஞ்சுமத்தினன்வனத்திற் க்கான்.

6

991 அவ ேராமசெனன்ேறா மறிஞைனவணங்கவன்ேனான்
கவலகிலா வந்தகாாியம்வினவைமந்தர்
இவணறெமண்ணில்ெசய் ெமய்திேலெனன்னெவம்மான்
வள ங்கயிைலக்ேகா ெதாழத்த மகப்ேபெறன்ன.

7

31

992 இ ைதேயெனன்ெசய்தா ெமய் ேமாெவந்ைதநீேய
ெதா ம்வைகயளித்திெயன்னத்ேதாமிலானரைசஞாலம்
டன்காக்கேவவிெமாய்ெயாளிக்கயிைலெயய்திப்
ப த தவங்கேணாற்றான்பா

மாங்கவன் ன்

ற்றான்.

8

993 க தி
ைரத்திெயன்னக்கைனகட லகி ள்ளார்
இ ைம மக ெமய்தவி வைகப்ெபான்னிநாப்பண்
கு மணிக்கயிைலக்ேகாட்ேடார்ேகா ைறதர ஞானத்
தி ெவா மிவண்ேபால்வாசஞ்ெசய்ய ம்ேவண் ெமந்தாய்.

9

994 என்ன ந்திங்கட்கண்ணியிைமயவன்காற்றின்ேவந் ம்
பன்னகவரசுேமேலார்பக கல்விைளப்பரந்நாள்
அன்னவா ாி ங்கற்பத்தவணியாம்வ
ெமன்ன
இன்னறீர்ந்தந்நாட்கா மி ந்தனன் னிவனிப்பால்.

10

995 மாம மார்பன்ேவதன்வானவர்க்கிைறவேனைன
நாமமாதிரத் ச்ெசல்வர்நகுமி சுடர்ப் த்ேதளிர்
ஏ
மகதிவல்லானிைமயவர்பிற ெமம்மான்
ேதாமிலாெவள்ளிெவற்பிற்ெறாக்கனர்மிக்கெதான்னான்.

11

996 ெதாக்கவரவாில் ைணத் ைறவலான்பகுவாய்ேதா ம்
ைமக்கைறவிடங்காைலஞ் ற்றிரட் மாம
யாைனப்
க்கெதால்வ யாலீேரழ் வன ம்பாிக்குநின்ைன
ஒக்குநர்யாேரெயன்னா வந்தனன் கழ்ந்தவாயான்.

12

997 ேசட் ளங்க திைரநக்கதி மணிப்பணிகேடாழன்
ட்
வைகெயால்லாப் னிதனின்கிைளையேவணிக்
காட்
ம் யத் ம்ேவ ங்கலெனனப்பாித்தவாற்றால்
ஈட்

ன்ெப ைம ண்டாேரவர் ப் வனத் ள்

ம்.

13

998 திவவியாழ் னிவனிவ்வா ைரத்த ஞ்ெச க்குமீக்ெகாள்
பவனெனஞ்ச க்கா ள்ளிப்ப விழிசிவந் வாளா
இவைனேயவியந்தாய்ேமேலாயிவன் தெலவ மாயா
உவைமதீ யிர்ப் நல்குெமா ெவ

மி க்கெவன்றான்.

14

32
999 அ ெபா
லைவேவந் மணங்கராவரசும்ெவம்ேபார்க்
க ெமனப்ெபா வாெனன் ங்க த் ைடெயா த்தன்வல்ேல
மதிவல்லேசடன் ன்ன ற்ெறன்ேனநின்ைன
இ

கன்றிழித்தா

ைதயிைறவெனன்றிைனயெசான்னான்.

15

1000 இயங்குவநிற்பெவன்ேறெய த்தபல் யிர்கட்ெகல்லாம்
யங்குநான்ெபா வேன
ற் நின் ட க்காவி
நயந் தான்ற த ன்றிநகுமணிச்சூட்டராெவன்
றியங்குமாெறங்ஙெனன்றாென ழ்வ யரவேவந்ேத.

16

1001 வைரயிைடப்பிணித்தஞான் மறிகட டத்தங்காந்
ைரவிடங்ெகாழித்
க்கட் ைனவ க்காணைவத்தான்
மைரமலர்த்தி வின்ேகள்வன்மாெணழின்ம ங்கச்ெசய்தான்
நிைறகதிர்க்கட ேளாைரெந க்குவாெனன் ஞ்ெசான்னான்.

17

1002 ெகால்
ங்ெகா யேன ேகாளி ங்ெகா யன்ேகண்ைம
ல்
ங்ெகா யனாற் ட்ேபாகி ங்ெகா யன்மிக்கார்
அல்
ம்பக
ந்தாமைவயகத்தி ந் தன்ேபர்
ெசால்

ங்ெகா யெனன் ெசால் னன்ெசல்வெவன்றான்.

18

1003 பாப்பரசதைனக்ேகளாப்படெராிெபாறிப்பப்பாரா
நாப் ைடவைளயாநன் நன்றேராசுழ ங்காற்றின்
ப் ைடவ மற்ெறன்னா ரணியஞாட்பி ற்றால்
வாய்ப் றத்ெதாிப்ெபன்ேபார்க்குவல்லேனல்வ விெயன்றான்.

19

1004 வ விெயன் ைரத்தேலா மைரமலர்க்கிழவனன்னான்
ெபா ெமா க்கிைற ன்ேபாந் ெபா ப்பனாெனன் நின்ைன
உ வி ெயன் ந்தீேயா றெவன் ெநறிெயான்றின்றி
வ பவெனன் ெமான்பான்வாயி

ம் குவாெயன் ம்.

20

1005 ள்ளாி ளாிச்ெசம்மண்
லகைடந்தகங்ைக
ஒள்ளிைழ த்தாீக ைடத் மஞ்சைனெயன்ேறா ம்
வள்ைளவார்குைழையவன்பான்ம வி மார
ம்
கள்வனீெயன் ஞ்ெசான்னான்கட்ெசவிக்கிைறவெனன்றான்.
1006 ேவ .

21

33
சு தி

ன் னிவனித் ைறெய த்தைறத

ஞ்

சு சினப்ெபாறிவிழிக்கைடயினிற்ெறறிபடக்,
க கிமாதங்க தண்டேவதண்ட ங்கண ைடத்
ெதாகுதி ங்கதிர்க ஞ்சுழல்படப்,
ெப குவானி
கத்
வன்மாவ
றப்பிலம்
ெவ த்திடவைரக்குலம்ெவ த்தலம்வரத்,
நாரத ளத்தளவிலாமகிழ்வரத்ேதாள் ைடத்
தனென ங்கா

ைடத்தைலவேன.

22

1007 உலைவயந்தைலவனிங்ஙனம்ெவகுண்ெட தல்கண்ேடா மா
னி ைரக்ேகாதினாெலாிமணித்,
தைலகளாயிர ைடச்ேசட ங்கூ ெவஞ்
சமர்விைனத்திடம த்தமரரத்தைலயினிற்,
ெபாலன்மணிப்படெம த் ரக க்
கிைறவ ப் ைனமணிப்பஃறைலக்குவ றக்கவி
தைலவளித்தைலவவிக்கனக ெவற்பினி னக்கமர்

த்,

வ த்திறனிலப் ைததிறந்தி ெகன.

23

1008 ெத சினத்தி வ ஞ்சமரதற்கிைச றச்
ேசடனாயிரபணத்தாடகாசலமதிற்,
குைறவறக்ெகா
த்திரள் ைதத்திடெந ங்
ேகாைடவானவன்விைசத்தாடலால கினிற்,
பிறவைரக்குல தற்ச ெகனத்திாிதரப்ெப கைலப்
ணாிெநட்டைலவிாித் லகடத்,
மலர்த்த
தற்ற வினம்ெபா படத்
ளியாகியனகீ லகுேம
1009 பத்ெத

லகுேம.

24

ம்ெபய ைடத்திறல்வளித்ெதாைகயினிற்

பட யிர்ப்ெபாழியமற் ைள யிர்ப் கெளல்லாம்,
ெகாத் டன்கு மியத்தடவைரப் ைடயினிற்குவ
நத்

சூழ்வரவ த்தவனியீடழிய ம்,
ம்ெபாறி லத்திைடமனத்திைனவிடாநண்

ேகவலமகன்ெறண் பாழ்ெவளியினில்,
சித்ெதாடன்றிய யிர்ப்பத்தியின்றிறெனனச்ேசடன்
விட் லன்மைறத்தாடகக்கிாிையேய.

25

34
1010 அ கணத்தமராிந்திரன்வசுத்தைலவேராடகில
வானவன் ைனத்திகிாிவானவன் தல்,
பைதபைதத்
வளிப்பைடயினிற்கைட கப்
ப ெயனப்ப யி ப்பதைனவிட்ெடாழியேவ,
விதிர்விதிர்ப் ைடவளிக்குைறெசயிற்ப
ெதனா
விாிதைலப் வன ற்றி ெம க்கு ம்வலத்,
ெததிரறப்ெபா பணத்ததிபைனத் தி தித்ெதைம
மதித்தி ெபா த்தி ெகனப்பக வார்.
1011 உலகைனத்ைத மவற்

ம

26

க்கைள ம்ைவத்

படத்தினிெல க்கு
னக்கிைணெயனப்,
பல ெமாத்திலெரனிற்சலசலப் ைடயவிப்பவனெனப்
ப
னக்கிைணெபறக்கடவேனா,
நிலமிைசப்ெபாைறெபா த்தவர்ெபா ப்பவெரனா
நிக மிச்ெசய னாலகல்வைரக்குவெடலாம்,
அலர்பணிப்பட றப் ைத ைதத்தைவயிேலாரணி
குவட் ைனவி த்தி வ த்தமமேரா.

27

1012 நீவி க்ெகன தற்ேறவ ற்றைறதலானீ
யிர்க்கணெமலாமீடறத்திாிதலான்,
ஆய்விைனத்ெதளிெபா ட்ேட
ற்றறிவினாலன்ற
நந்தன்படத்ெதான்ைறயங்ஙனம்விடக்,
ேகாவியற்றமனியக்கிாியினிற்பலகிைளக்ேகாதிலா
ெவள்ளிெவண்ேசகரந்தன்னிெலான்,
றாவ ற்க வளித்ேதவிடந்திடவணித்தாய்
தற்கிைளவி ந்ததி

ங்கிைளெயலாம்.

1013 கதித ந்திாிசிராமைலெய ம்பீசுரங்க
மைலேயரகமிைடம தநாேகசுரம்
அதிகதிந்
ணிமாநகரமாணிக்கெவற்பரவமா
நதிகுடக்கானதண்காழிெபான்
ெபாதி மாமிழைலேயாெடண் பன்ெனான்ெற

28

ம்

ாியிலத்ெதாைக ைடக்கிைளவிழப்ெப குநீர்,
குதிெகா ஞ்சைடயினான ளினிற்கு கினங்
ெகாண் ெசன்றனெப ந்திண் றற்கிைளையேய.

29

35
1014 ேவ .
இைறவன ளால காலத்திகல்ெவங்கணங்கள்கு கினத்தின்
சிைறயினிவர்ந் ெசலக்கட ட்
மா னிேராமச ம்வர
நைறெபான்மலர்ப் ம்ெபான்னியி நதியினாப்பண் த்தமிழின்
ைறமல்கிய ம் னற்காழித்ெதால்ைலநகரத்தி த்தனவால்.

30

1015 இ த்தகாைல னிவர்பிரானி கண்களிப்பப்பைகஞாவ
பறித்தவ ேவற்காலவித்ைதப்பணிவித்திடமற்றாங்கவ ம்
குறித்தவிமயவைரயளித்தேகாைதெயா
ற்றி ந்தாலம்
க த்தமிடற்றானினி ைற ங்கயிைலக்குவட்ைடெயதிர்பணிந்தான்.

31

1016 குழ னாவிநிைரெதாகுத்தெகாண்டலைனயாண்மிகப்பரவி
மழைலெமாழிெமன்கிண்கிணிக்கான்மகப்ேபெறய்தியகமகிழ்ந்
சுழ ம்ெபாறிேபாக்கறெவறிந்தேதாமின் னிவன ேபாற்றிப்
பழகுந் திெசய்தவ

வப்பப்பலவாற்றா

பசாித்தான்.

32

1017 மதிவான்குவடங்க காைலமைறந் நிற்கவண்சுைதயால்
கதிர்வான்ச லச்சிவகண ங்கதெவஞ்சிைறயங்கு கின ம்
திர்வானவ ம்பல்
ப்பின் கந்ேதாறைமத் மணித்தசும்
விதி

ன் ைறயினினிதைமத்தான்ேவைலஞாலத்தவர்ேபாற்ற.

33

1018 பசும்ெபாற்கமலத்தயன்றடத் ப்ப ந் பிரேமச க்ெகழில்கூர்
அசும் மணிப்ெபாற்கலனிலங்கவவிர் ணாைடயி நிதியம்
விசும் மிைடமண்டப தலெவவ்ேவறைமவித்திரவிெயனத்
தசும் மிளிர்மாளிைகநகரஞ்சார்ந்தான் னியாயிைடயி ந்தான்.

34

1019 மற் ெமா நான் கக்கட ள்வாழ்நாளி ேமார்பிரளயத்தில்
ற் ங்கு ைலத்ேதாணிமிைச தி ஞானத்தி விெனா ம்
சுற் ஞ்ச லத்தனி தல்வன்ெசான்னகட ட்ெகா ங்குவட் ல்
உற்றங்கி ந்

நீத்தெமா ங்க ளத்தினினி ன்னி.

35

1020 அடேலற்றரசுக்க ேணாக்கமளிப்பவ ேப
க்ெகாண்
கைடவாய்நாவிற்றடவந் கைடநீர்ேநாக்கி ரப் த ம்
உடேனகைரக்கணடங்கியபின்ெனா
வைரத்ேதாள்வலமிட ள்
இடனால்வ வித்தவர்ப கவி ங்கத்த ச்சித்தனர்ேபாற்ற.

36

36
1021 ேபாற் மவர் ன்சிவஞானம் க ங்குரவன்பைடத்தளித்
மாற் ம்வரங்கள்வரன் ைறேயவழங்கவைனயாரைவ ாிந்தார்
ேசற் வயற்காழியினமர்ந்தெதய்வக்குவட் ற்கயிைலையப்ேபால்
கீற் மதிேவணியனி ந்தான்ெகண்ைடத்தடங்கட்கிள்ைளெயா ம்.

37

1022 ேவ .
தலத்தரசிைதத்ெதாழச்சார் ெமன் பின்
ெசலப்ெபறாதி ந்தவர்தீயெநஞ்சர்ெதன்
லத்தவர்சாப ம்ெப வர்ேபாற் வார்க்
கிைலப்ெபா ெதா க்ெக

நியமெமன்பேவ.

38

1023 ஒ ெகாளிப்ெபாலன்குவட் ச்சிமால்வைரக்
க மலத்தி த்தலாற்கடல்வளாகேமல்
அழல்விைனயந்தணீரன் ெதாட்டதற்
ெகழி

லாங்கிாிபரெமன் ேமார்ெபயர்.

39

1024 இணர்ப்பசுங்ெகான்ைறயானிைறவிக்கின்ன ள்
ணர்த்த
மாபதி ரெமன்ேறாமதில்
கணத்தைரக்கணத்தளவி ப்பிற்கால ம்
பிணக்குறானக

ம்ெவம்பிரமகத்திேய.

40

1025 ேதெசா விளங்கியெதய்வக்குன்றிைத
ேயாசைனயகனிலத் வந் கண் ேளார்
காசினித்தலெமலாங்கண்டெமய்ப்பலன்
ஆசறம விேமலைடவர் த்திேய.
1026 காளிேகசுரன்பிரேமசன்கஞ்சுகன்
நீளி ம்பராசரநிமலன்ேறாணிவாழ்
ஆ ைடெயா வெனன்றரைன ள்
ைமம்பாதக

41

வார்

க்கி ய்வேர.

42

1027 ள்ளறாந ம்ெபாழிற் க வா மிவ்
வள்ளல்ேபைரந்ைத மனக்ெகாெடண்ணிேனார்
ெவள்ளநீரலைகதீேவங்ைகெவந்திடர்
கள்வராறைலப்பிைவகடப்பர்திண்ணேம.

43

37
1028 ெதா த்தேபெரயில்கிளர்ெதால்ைலக்காழிைய
அ த்த திைறஞ்சிேனாரநகராகிெவங்
க த்திகழ்மிடற்றிேனான்கயிைலெயய்திெமய்
ந க்கு ந வ

ர்நண்ணலாைமயால்.

44

1029 அணங்கு மற காமாதியாயெவங்
குணங்கைளத் தராய்க்குறித்தவ்
ேளார்
இணங்குேசய்நிலத் ேளாெரந்ைதகாழிைய
வணங்குறாதிடர்ெசயவகுத்தபான்ைமயால்.

45

1030 ன்ன ந்தீவிைன யன்ற வர்தாம்
இந்நகர்ெதாழெவளிெதய்தற்பாலேரா
பன்ன ந்தவம்பலபண் ேநாற் ள
நன்னர்ெநஞ்சுைடயேரந

கும்பான்ைமயார்.

46

1031 தாவ ம் லப்பைகதணந்தவித்தகர்க்
ேகாவ மின்ப
த வானிதில்
வ ெவ த்த
ற் மிந்நகர்
ஆவேலாமற்றவன ளின்ெபற்றிேயா.

47

1032 ஆதலான் னிவிர்காளந்தண்காழிைய
ஓதலாந்தைகத்ெதன ணரர்பாலேதா
ஈெதலாமியம்ப மினி ேகட்க ம்
மாதவெமய்தினாம்வாழ் ெமய்தினாம்.

48

1033 இைனயமான்மியந்தைனெய
ேமெடா
மைனவயினி க்கினம்மைனக்கண்வா நர்
விைனயமிக்கறிவ ல்விாிெவலா ணர்
ைனவராகுவரவர் கங்கண்டா ேம.

49

1034 மட
மகந்ைதேவராிந்தமாமைறக்
கட ளர் கத்தினிக்காைதேகட் ேளார்க்
கிடர நிைனத்தைவெயய் ம்வல்விைனத்
ெதாடர ம மைறத் ணிவிதாமேரா.
1035 கய்தவங்கடந் ளீர்கட ண்மால்வைர

50

38
எய்தியவியப்பமிெதன்
ம்மலத்
ெதாய்யைலெயா க்கினாற் ைடத்தசூதனாம்
ெதய்வமா னிவரன்ெறாிந் கூறினான்.
(19-வ

மைலவர ைரத்தவத்தியாயம்

51

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் -1035)
----------------20 -ஆவ , ஆப த்தாரணவத்தியாயம் (1036- 1076)
1036 அன்னந்தடமன் ம்பைணயணிகாழி ரத்தில்
ெபான்னங்கிாி ன்னஞ்ெசறிெபா ளீெத
னிவன்
இன் ந்திறல்வ ேகசனதியல்ேபசியெநறிேய
என்ெனஞ்சினி ய

ந்திறனினிேதா ெவனினிேய.

1

1037 வண்டா ந ங்ெகான்ைறமணக்குஞ்சைட தல்வன்
தண்டாமைரய நல்கியதாவாவ தன்னால்
பண்டாடக லகத்தவர்பதம்வவ்வியம ைகத்
திண்ேடாளிரணியெனன்ெறா ேதவாந்தகன்ேமனாள்.

2

1038 கிெலான் நிறத்தாெனா
த்ேதவர்ெப ம்ேபா
நிகெழங்க ேமறா தன்ென நாமம்வளர்ப்ேபான்
அகிலம்ப மிவ்வண்ட மல்லா
றஞ்சூழ்
பகிரண்ட மிவனாைணபாிக்கும்ப யாள்வான்.

3

1039 ெபா ப்ெபட்ைட ம ப் க்கிளர்ெபா ப்ெபட் ெனாட ப்பான்
ெந ப்ைபக்கைறவிழிக்கட்சினெந ப்பிட் றவவிப்பான்
இ ப் ப் ைரதடக்ைகத்தலத்ெத த் ப்பிலத்தினில்வாழ்
ச ப்பத்ைத மைரக்கச்ெசனத்தாிப்பா

லகாிப்பான்.

4

1040 காற் ம்ப
ன ஞ்சு கன ம்ெபா நில ம்
ேதாீற் ந்தைலவைரெவன்றவர்ெதாழின் ற் மிைழப்பான்
ஏற் ஞ்சுடாி ேவார்மணிெயழி ர்தியி ர்வான்
கூற் ங்குைல றவா யிர்ெகால்வானிகல்ெவல்வான்.
1041

லக்கடனீரா

பாதலமகளிர்

5

39
ஓலக்கம த் ம்பக வைணத்தலம ேபாய்
ஏலத்த நிழல்ைவகி மிரவிற்ச
கன்வாழ்
ேகாலப்பசி ற் ந் யில்கூர்வானிடர்தீர்வான்.

6

1042 ெமாய்யார்க கைடயப் கு
மத்தவேனந் ம்
கய்யார்கைதயாெமன்ப கைதேயாக
ல ம்
ெபய்யாெடாளியி மால்வைரெப மால்வைரயைனயான்
மய்யா யநாளிற் ைனமகரக்குைழெயன்றால்.

7

1043 ஏமத் ணவமரர்க்கி ெம தாமைறயவர்ெசய்
ஓமத்தவிெயல்லாமவ
வாகிம த்தான்
வாமப்பழமைற ல்வழிவல்லார்ெபா ெதல்லாம்
நாமத்திரணியாயநமநமெவன்றிடைவத்தான்.

8

1044 ெபண்ணிற் கலாணிற்ெப கி யிற்சு பைடயாம்
எண்ணிர்பலபக ற்கைறயி ளிற்ெசறிமைன ள்
கண்ணிற்பிறெவளியிற்சுடர்கன ற்படர் ன ல்
மண்ணிற்பிறெபா ளின்

யிர்மாளான ேதாளான்.

9

1045 பாரார் விேமலாாி ள்ப பாதலைவப்பார்
ஆரா மிவ்வசுரன் ைணய ேயந்திய
யார்
நாராயணெவ மன் ைடநன்ைமந்தைனயல்லால்
பாராயணம ெசய்வ பதகன்ெகா நாமம்.

10

1046 இவ்வா லகீேர மி க்கண்ெசய்வலத்தால்
ெவவ்வாள ணன்பின்ன மிடெலய்தியமடல்சூழ்
ெசவ்வாாிச ைககிண் யசிைறவண் ைச ர ம்
ைகவ்வார்திைரநிைரெபான்ெகாழிகாேவாியின்வடபால்.

11

1047 விைனேவரறநிைனவார்பணிெவண்காடதன்வடேமல்
ைனசாாினிெலா ேதாணி ரக்கீழ்த்திைசயாங்கண்
நைனவார்மலர்விைரெமன்சிைனநகுவில்வவனத்ேத
தைனேநர்கு வ ளாெலா தனிேவள்விெதா த்தான்.
1048 ஓராயிரெவள்ளம் ைடெயா சூழ்தரந ேவ
சாராெவா ெகா ேவள்விசைமக்கின்றைதநி தன்
சூரால்வடெவற்
க்கம்ப விண்ேணார்

12

40
ேபாராழியினான் ன்

கன்றாவிகைரந்தார்.

13

1049 மஞ்ேசெயாளிமணிேமனியன்வானீாினிேமனீர்
அஞ்சீெரன
ெபான்வைரயதன்ேமல்வ
யல்ேபால்
ெசஞ்ேசவல்வயப் ள்ளிைறதிணிேதாண்மிைசயிவரா
எஞ்சாதிரணியன்ேவள்விெசெயல்ைலக்கணைடந்தான்.

14

1050 அற்றத்தினி லகஞ்சு றவைலயஞ்சுறவடபால்
ஒற்ைறக்கிாிெவ பட் க
க்கண திரத்
ெதற்றித்தனிெயட் ற்கிாிதிைசமாறிடவைசதீர்
ெகாற்றச்சிைலவாிநாெணா ெகாண்டா

லகுண்டான்.

15

1051 உலகுண்டவன்வைள ஞ்சிைலெயாளி ங்குணெவா யால்
கலகம்ெப ெகா ெயன்ற கனகன்பைட ைடயப்
பல ம்பலதைலசிந்தியப கண் பின்ென ேயான்
அல ங்ைகயிெலா சங்கிைனயார்த்தா

டல்ேவர்த்தான்.

16

1052 இாிந்தார்சிலர்ெபா ந்தார்சிலாி ந்தார்சிலாிகல்ேபாய்ப்
பாிந்தார்சிலர்
ந்தார்சிலர்ப ந்தார்சிலர் ளபப்
ெப ந்தாரவன்விைரந் தியபிறங்ேகார்வைளெயா யால்
ாிந்தார்சிலர்கனகன் ற ைனந்தார்பைடெயல்லாம்.

17

1053 ஊழித்தைலெய மார்க ெயாக்கும்பைட க்கிப்
பாழித்தைலமதெவங்காிபாிேதர் த ாியக்
ேகள்வித்தைலயல்லார்நிைலகிழியக்கதெழாிகால்
ேவள்வித்தைலயழிகுற்றபின்ெவளிவந்தனனி தன்.

18

1054 கடேலாெடதிர்கட ம்ப காேராெடதிர்கா ம்
தடமால்வைரெயான்ேறாெடா தடமால்வைரதா ம்
உடல்ேபார ெச மாெறனேவாராழிெந ங்ைகச்
சுடேராெனதிரடலானமர்ெதா த்தான் ரண த்தான்.

19

1055 ெவ வாெயா ேதாள்ெகாட் யவிறலாெரா சிைலயின்
வாெயா ய வாளிகெடா ேபெரா விசயக்
ெகா வாெயா யி ேவாாிகல்ெகா ேமெறா களினால்
அ மாதிரமதயாைனகள்ெசவிேடறிவைவேய.

20

41

1056 மாயன்சிைலெபாழி ங்கைளய ணன்கைணமாற்றத்
தீயன்சிைலெபாழி ங்கைணதி மால்கைண கரப்
ேபாயண்ட நில ம்படர்திைச ம் ைக ைகயக்
கா ங்க வ ெவஞ்சமர்கலந்தாெரதிர்மைலந்தார்.

21

1057 அழன்றார்கைணயாிந்தார் றமகன்றாெரதிர் குந்தார்
கழன்றார்விழிசிவந்தாாி கறங்காெமனெவா ங்ேக
சுழன்றார்திைசவிைசவாளிக ர்த்தா டல்ேவர்த்தார்
உழன்றாாி வ ம்ெவஞ்சமேராராயிரவ டம்.

22

1058 அவ்வாயிரவ டஞ்ெசலவமரா
மழியா
இவ்வாள ணைனெவல் வதினிேயார்திறெமன்னா
ைமவ்வான்வழி தல்வன் கவ கண் வலத்தால்
ெவவ்வாய ண்

மன்றமர்ெவன்ேறெனனவன்ேற.

23

1059 தனிேயாதியமகேனாெடா தனயாவி கண்டாய்
இனிேய ெமன்ெனா ேபாதைனயிைசெயன்ற ம்வைசதீர்
கனிவாய்மக லகுக்ெகா கத்தாவவைனத்தான்
நனிநாரணேனெயன்பவ

ெனன்றிடலானான்.

24

1060 ேவ .
என்ற ம்வாள ணன்ெவகுண்ெடயிற ககிவிழிசிவக்கவிைமகடீயத்
ன்
யந்
ப்பநிைலகுைலகுைலயவலமந் சுரர்கேளங்க
அன் சினத்தி த்ெத ந் நின்கட ெளங்க ளனவன்யாெரன்ன
என்

ளன்

ம்பிடத் ந்

ணிடத் மாயெனனவிைசத்தான்ைமந்தன். 25

1061 அளந்தவனாண்டைறதெலா ெமா ேகா யசனியி யைறந்தாெலன்னத்
ளங்ெகாளியமணிக்கடகத்தடக்ைகெய த்தைறந்தவன் ன் ண்ெணன்ேறாைத
கிளர்ந்த ேபரண்ட
கிழிந்த தீயவ ரம்ேபாற்கீறித் ணம்
பிளந்த மா

டமடங்கல்பிறந்த வானவர்க்குநலம்பிறக்கமாேதா.

26

1062 அண்டேகாளைகயதிரத்திைசயதிரப் ைக மிழகண்ணாிமாவாகிச்
சண்டமா தக்கரத்தானம த்தலமிட் ரங்கீறித்தாழிப்ேபழ்வாய்
மண்டவாாிழிகு திம த் ம த்த ண யிர்ம த்தான்வாயால்
ெகாண்டல்ேபான்மணிநிறத் க்ேகாகனகம்ேபாலலர்ந்தகுளிர் ங்கண்ணான். 27

42

1063 வாெனான் மயன் தலாெய ம் கைட பிாிெலான்றான்ம யான்ேமனி
தாெனான்
கெமான் ெம ந் கைடத்தைலநாப்பண்டகுமாைலக்கண்
ஊெனான்
திரமாிய ந்தி யிர்கவரம
ற்றெபற்றி
நாெனான் நிைனக்க

ந்ெதய்வெமான் நிைனத்தெதன்றநயமாமாேதா.

28

1064 சுடர்க்கனகத் கள்சிதறவடற்கனக டற்கு திச்சுைவகண்டாங்கண்
மிடற்கு திக்களிெய த் விண்ைண மண்ைண நலந் ெவறியாட்டாட
அடற்க மா டமடங்கல ந் யராற்காளி ரத்தைணந் ேவதன்
ைடத்தைலெகாய்வ ேகசனிடத்தமரர்

சாய்த்

ைறயிட்டாரால்.

29

1065 ஆயிைடெயம்மிைறய ளாலடல் ரபத்திரேனாரட்டபாதத்
ேதெய மாத்திைரயின் ரட்சரப
ெவ த்திகன்மா டத் ச்ெசங்கண்
சீயமறப் ைடத் தறி
தகர்த்
ன் ண்டெசந்நீெரல்லாம்
வாயினிைடம த்தகலமறிந்த மா

டமடங்கன்மறிந்தகாைல.

30

1066 அள்ளிதழ்த்தாமைரப்ெபாகுட் னரசி க்குந்தி மடமான கண்ேடா
ள்ெளயிற் ப்பணிமாைல யங்கியேதாள்வ கன
ளாிசூ
எள் ல ெமண்ணெயனெவவ் யிர்க்கு யிராயவிைறவகண்பார்த்
ெதாள்ளிைழமங்கலெந நாேணாங்கெவனக்கீங்க ெளம் ைடயாெயன்ன.
1067 ெபான்ெனா குகற்பகப் ங்ெகாம்பெரனத்ெதன்பிரம ரத் ேமல்பால்
மின்ெனா கு க்ேகான்மட்ெடல்ைலயினிற்க க்ைகமலர்விாி ங்கானில்
மன்னிரவித்தடத்தயாலாறி ப வம ந்தவஞ்ெசய்மலர்மான்காணத்
தன்னிகாில்வ வ

ம்வ ேகசன்ேப வைகதைழப்பச்ெசன்றான்.

32

1068 இ க்ேகாலஞ்ெச மி தாெளழிற்ேகாலமலாின்வி ந்திைறஞ்சச்ெசய்யாள்
அ ட்ேகால ைடயபிரானணிக்ேகாலமாைல ன்ேபாலளித்தான்ேமனாள்
தி க்ேகாலம் ைனத னாற்றி க்ேகாலக்காெவனவித்ெதண்ணீர்ஞாலத்
க்ேகாலந் ைடப்பவர்தாெமக்கா

ந்ெதா

ெரான் ள மாேதா.

33

1069 அவ்வழிெயம்ெப மாைனயடலாழித்தடங்கரத்தானலர்க விக்
ைகவ்வனச கிழ்த்தி கண் ளி ங்கெவாளி ங்குங்கழற்றாள்ேபாற்றி
இவ்வ ேயன்மடமகற்றிெய த்தாண்டெப ங்க ைணயிைறவாேபாற்றி
ெதவ்வ ேபாாிைலச்சூலந்திாித் லகம்பாித்த

ஞ்ெசல்வாேபாற்றி.

34

31

43
1070 நிைரயிதழ்த்தாமைரயா ம்யா ெந ெமாழிேபசிநிற்பேவதன்
நைர
ெகாய்திகல த்ெதன்னிைரமணிமாநகர்ேபாந் நகுங்ைகேவலால்
வைரயகலந் றந்ெதன வ கு தி
நிைறயம த்தவாேற
தைரயி

மா

டமடங்க

விடந் கு தி ண்டசரபேபாற்றி

35

1071 ன் ெமைனமறித்தாண்ட த ளான் டங்குைளமான் ரைணெவன்றாய்
இன் ெமனக்கிரங்கிைனேய த ாிநின்றி ேமனிக்கிையயேவண் ம்
மன் நினதின்ன ைளவழிய ேயன்கைடப்பி த் வாழேவண் ம்
ெபான்
1072 அ
ஒ
தி

ல மதிட்காழிப் ண்ணியேனெயனெந ேயான்ேபாற்றி ழ்ந்தான். 36

சச்சூட்டரவைணயிலறி யில்கூர்பவனிவ்வாறைறயேவதன்
ெகாய்மணிநகத்தானரமடங்கல
ெதாட் ாித் மீக்ெகாண்
ண்
யெவ ம்பாிதிெயனெவாளி மைரக்கணிந்தானிைமக்குங்ேகாட் த்
யில் ற்றி ந் க

யவிைனக

ந்ேதவேதவன்.

37

1073 ேகாபத் நரமடங்கல்விைளத்த னி ைடத்த னாற்குைறயாெதன் ம்
ஆபத் த்தாரணெனன்றாயினனிவ்வி ங்ககைததான ட்டதீசி
மாபத்திெயா ம கற்பழித்தெகா ந்தக்கன்மனமம்மர்நீங்கத்
தீபத்தின்விாித்தவ

க்க மைறயின்ெறளிவிதைனத்ெதாித்தான்ேமனாள். 38

1074 ேசணிலத்தில்வ ேகசன்றி மைலையவணங்குந ஞ்ெசம்ெபான்வாய்ந்த
நீணிலத்தார்பரவ த்திெந நிலத்தில் ற்றி ப்பார்நிக மன்
ல ம் கர்வாரத்தழெகா கப்
கவன்ேமற் ைனந் ேளார்கள்
ஏணிலகுநிலமைனத் ந்தமத யிற்ப த்தியரசியற் வாேர.

39

1075
ரத்ேதெதா குநர்க்கு த்திெகாேலாெவன யிர்கள்ேசாராவண்ணம்
ஆரத்தாழ்தி மார்பனாிைவெயா வில்வவனத்தைணந் ேமல்பால்
நீரத்தாழ்வயற்காழிெந வைரையப்பணிந்
கிநின்றானிந்தச்
சீைரத்தா

றலாேலதி நகாியன்ெறா ேபர்சிறந்ததவ் ர்.

40

1076 ேவ மளப்பில்ெப ைமவினவ ேமாத
யாவியப்பாலந்தண்
ேச ப வயற்காழித்தி மைலவாழ்மைலக்ெகா ந்தின்றிறனீெதன்றான்
ஆ மிடைரரந் மகன்றாதியிைடயீறி தாளகத் ட் ண்
கூ மைறத் ைறயறிந்தகுரவன க்க ைம குங்குணக்குன்றன்னான்.
(20-ஆவ , ஆப த்தாரணவத்தியாயம்

ற்றிற் .

41
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ஆக தி வி த்தம்-1076)
----------------------------------------------------------21-ஆவ . க மலநதிவர ைரத்தவத்தியாயம் (1077- 1162 ) .
1077 தாற்றிளங்க கின்சூற்ப ங்க த் த்தமனியப்பாைளவாய்கிழியச்
ேசற்ெற வாைளேயற்ெற ங்காழித்தி மைலக்ெகா ந்தினதியற்ைக
ேபாற்றிய னிவன்க மலெம ம்ேபர்ப் ண்ணியத்தீம் னற்ெபான்னி
ஆற்றினதிய

ஞ்சாற் ெவெனன்றாங்கைறந்தேவெறா வழியைறவாம். 1

1078 கைனத் வண் மி மலர்த்தடஞ்சிைன
யகற்பகநா காவலவன்
ைனக்க ந்தாைன னிப்ப ம்வலத்
ாிெவஞ்சூரனான்ேமனாள்
அைனத் ளெபா
ந்தனித்தனி றந்
மாற்றலனாகிேவற்றடங்கண்
மைனப்ெபாலன்ெகா ேயாட ட்ெப ங்குரவன்
வாய்ைமயான்மண்ணகத்திழிந்தான்.

2

1079 கைரக்கு ம்ெபறிந்ததிைரத்தடந்ேதா ங்கதிர்வைளவயி ைளந்தீன்ற
நிைரக்ெகா ந்தரளெந நிலாவிாிக்குநீள்வயல்விளிம் சூழ்ேவ
ரத்திலா ைடயான்றி த்தகுமலர்த்தாள்ேபாற்றினனி ப்பெநய்த்தி ண்ட
விைரக்க ங்கூந்தற்சசி ைலவியக்கவி ப்பினாற்ற க்குவாள ணன்.

3

1080 காற்றி ங்ெகா யக நைடத் தகணங்கைளக்கூஉய்மல லகின்
மாற்றலர்க்கடந்தவபிரவா ழவன்மைனயிளங்ெகா தைனவல்ேல
ேவற் *ேவதண்டெமவற்றி ந்
விவிைரந்தளித் ம்ெமனவி ப்பக்
கூற்றி

ங்ெகா யார்விசும்பிைடத்ேத க்குைரகடல்ைவப்பினிற்குதித்தார்.

4

1081 தீந்ெதாைடமகதித்தி
னியைனயார்ெசய்திையெவய் றக்கதங்கால்
ஏந் ேகாட்டயிராவதப்ெப ம்பாகனி க்ைக க்கியம்ப ம்ெவ விச்
சாந்தணிந்ேதாங்குந்தமனியத்தசும்பிற்ற ம்பியதட ைலச்சசிேயா
ேடாய்ந்

மாறித்திர

ப்பசுங்கண்

கைழ

ெவ த் ைறநாள்.

5

1082 காைல ம்பக ங்கங்கு ம்பணிவான்காழிகாவலன்பணிக்காய
ெசாைல ந் ணர்ப் ந் டைவ ம்ெப வான் ளியற ளியைடந்தைமயால்
மாைலெவள்ள விவைரச்சிறகாிந்தவானவன்பட
ேமல்ைவ

45
ேமைலவானின் மண்ணகத்திழிந்த ைணயங்கிழவெனான் ைரப்பான். 6
1083 மா
ங்கு மி ந்தெமான்
மான்மணிவைரயள்ளி ள்வி ங்கும்
ேம
ங்கதிர்சூழாடகக்கு மிேம ேவா க ேயாராழி
ஆ ேமழ்பாிமா ர்திவானவைனயந்தர கட்ட யியங்கா
ேதா

றத்த ப்ெபெனனநிவந்தகல்வா

ெவளியைடந்தைதயன்ேற.

7

1084 ெபா கட
த்தவிாிநிலமைனத் ம் ைதயி ள்வி ங்கு லரா
த மைறக்கிழவர ங்க னி த்தற்கலாிேயானின்ைமயால்யா ம்
ெத மர
நாள்விாிநிலாெவறிக்குஞ்ேச யர்ெவள்ளியங்கிாிக்கண்
ாிதிைரகு த்த னிவர ணர்ந்
க்கணற்கக்கணெமாழிந்தான்.
[footnote: * ேவற்றண்டெமன ம்பாடம்.]

8

1085 க தலர் ரத் ெளழத்தனிநைகத்தகண்ணதற்சாமி வந்தாங்
க வைரயடக்கு ர ேமழ்நதிகளவற்றினிற்ெபான்னி ம ளித்
ெதாிதமிழ் னிையவி ப்பமற்றவ ஞ்சிரகேமறீம் னேலந்தி
விாிகதிர்க்கட ள்வழக்க த் யர்ந்தவிந்தமால்வைர றவ ங்கால்.

9

1086 அத்தைலமாயா ரத்தில்ெவம் ைனசால ந்திறற்கிர ஞ்சென ேமார்
மத்தனாந்தகுவன்மண்ெணா விண் மைறத் மால்வைரெயனநிவப்ப
உத்தம னிவன்பற்பலவழி க்குழன் மந்ெநறிெபறாெதா சார்
பித்தாினி ப்பக்கத ைறபி ற் ம்ெப மைழ ய்த்தனன்ெகா யான்.

10

1087 நிலம்பகவி த் வலஞ்சுழன்ெற ந்தநீனிற கில்ெபாழிமாைய
அலங்ெகட னித்ேதாேனாதியி ணர்ந்தாங்க ணைனய வைர
வாய்த்
தலந்தனிற்கிடத்திநின்ைன ங்ேகண்ைமத்தாரகன்றன்ைன ம்ேவலால்
இலங்கு ண்

கெனறியநீர்

திெரனெவகுண் ைரத்தயலகன்றான்.

11

1088 பாசைடப்ப மப்பள்ளியிற்பவளப்
பரட்ட ச்சூட்டனப்பார்ப்ைப
ஆச தரங்கத்தடங்ைகயாலாட் யளி
னற்றவைளதாலாட்ட
வாசெமல் லஞ்சித் ைணப்ெப ஞ்
ெசவி மகெவனவளர்க்குநீர்ேவ க்
காசிமாநகைரயிைறஞ்சிெவய்யவைனக்கண்ட
வல்விைனயவண்ெடாைலந்தான்.

12

46
1089 ஆண் நின்றறேவான்ெறன்றிைசப்ேபராறயர் ழியள்ளி ள்பரப் ம்
ேசண்ெடா கு மிவைரத்தடந்
வித்ெதாிவிலனி ெகாேலாகதிேரான்
ண் ேதர்மறித்தவைரெயனக்க தித் ங்குெவள்ள விதாழ் கட் ல்
மாண்டகுகரத்ததான த்தமண்ெணா ேபாய்மைறந்த மா

ங்குன்றம். 13

1090 மண்ணகத்த ங்கும்வைரதனக்கிரங்கிமறித்திவண்வந் னக்களிப்பாம்
எண்ணைலெயனத்ெதன்றிைசபடர்ெநறிக்கணிக ைடயச கியீன்ற
பண்ணவர்ப வத்த ணர்வில்வலன்வாதாவியாம்பதகராலைமத்த
உண்ண ங்க ைணவாசெநய்ய சி

ண்டவராவி

ண்டான்.

14

1091 உண்டவனி ண்டெகாண்டல்கண்ப க்குேமாங்கல்சூழ்ெகாங்குநாட்ெடா சார்
அண்டநாயகன்றாள ச்சைனயாற்றிய ம்ெபறற்ெபான்னிமாநதிப்ெபாற்
குண் ைகதைனைவத்தி ந்தனனந்நிர்ெகாண மாைறங்கரக்கன்ைற
வண்டடங்கரத்தான்வணங்குகெவன்னமைற னி ைரப்பவானவர்ேகான்.

15

1092
குவாய்ம த் வாியளிமிழற் ெமாய்ம்மலாிலஞ்சிசூழ்காழித்
தி வநீள்கு மித்ெதன்றிைசச்சிகாித்தி க்கைடவாயி னி த்திப்
ெப குநீரைனயநிைறகடாங்கவிழ்க்கும்பிைறம ப்ெபா தனிக்களிற்ைறத்
த

லாமலர்

உய்வரன் ைறபரவித்தாட் ைணபழிச்சிநின்றவன் ன். 16

1093
ங்குேகாட் மயப்பனிவைர யிர்த்தெமல் யல்சுணங்கணிக ங்கட்
ேகாங்குமாய த ைலப்பி யீன்றகுஞ்சரக்கன்ெறதிர்ேதான்ற
ஈங்ெகைனயளிப்பாென ந்த ேடான்றாெலன் யிராதிமன் யிர்கள்
தாங்குவான்மலய னிகமண்டலநீர்த ெகனச்சதமகன்றாழ்ந்தான்.

17

1094 தாழ்த மஞ்ேசெலன்ெற வல்வாய்த்தடஞ்சிைறக்ெகா
வாய்ந்
ழ்பனி யங்குெகாங்குநாட்ெடா சார்விாிதமிழ்த்தி
னிக்காகத்
தாழ் னல்விளிம்பினிவந் மாெசறிந்ேதானங்ைககள் ைடப்பவஞ்சினன்ேபால்
கீழ்திைசகாட் ச்சிரகநீர்கவிழ்த் க்கிளர்ந்தனன்ெறாடர்ந்த ெபான்னி.

18

1095 ேவ .
மீ றமலர்ெக ெசயைல மக
ம்விைசெயா ெதா திைசதிைசசிதறப்
தர டல்கிழிகுடெரனவிட மிழ்ெபாறிமணியர கெணளிெநளியக்
கா
ம
கர களிைடயிைடகடைமகெளா மி கைர ரள
வா வர்வி பாிநிைரெயா திைரெயா வ ெமா க மல

நதிேய.

19

47
1096 மீனிைரவிழிெயா
ைரயணி கிெலா மிளிெராளிவைளெயா மிளிர்தரளத்
நிறநைகெயா ெகா ம கிைடெயா சுழிப சுழிெயா நிக மறற்
நிைறகுழெலா குமிழ்ெகா
ைலெயா
மலர் கெமா
திைரநீர்
மாநிலமகள்ெப மகெளனெவழில்ெபறவ ெமா க மல

நதிேய.

20

1097 ஆறைலெயயினர்கள்வாிசிைலெயறிகவண கைணப சி கு
டறித்
றியசி தைல சுெவா வசிகைல
மிய ளிசிைனமரம்விசிறி
ஏெறா
மிகல்களிற பிளிறிடெவறிதிைரநிைரயி கைரெபா த
மாற வளவனதி நிைலமலர்தரவ ெமா க மல

நதிேய.

21

1098 பண் ளபாிகைரவிாிதிடாி வ ப திடர்கைளயவ
வ நீள்
விண்டலமதி ைன த ைறபதிெதா விாிவைளமணிமலர்ெபாழில சூழ்
எண் ைசெதா
ழ ரவலர்ெகாைடத மிைறவைனெயதிர்ெகா
கழ்வெதனா
வண் ைரமலர்விாிகுைரதிைரநிைரெயா வ ெமா க மல

நதிேய.

22

1099

சு கவாி ெமாளி மிழ்மணிக ம்வி மதகாிக ம ெகா
ம்
சியசிைலக ம்வைகப கைணக
ாிதிைரநிைரமிைசெகா வரலால்
ஆச குட லவரசைரயிகல்ெபா தளவ ெபா ள்கவர்வளவர்பிரான்

மாச ெத பைடவயவைரநிகெரனவ ெமா க மல

நதிேய.

23

1100 ஏ
நைடம யனமிைச ைனத னிைசமைறவிாிதிைச க ற ல்
தாமைரவிரவ னவனிையவிதி ைறத த ன்மணிவைரவழிவர ன்
நாம ெகா ெயா த வ ன்
ணர்நய ைடயளிவளரயெனனநீள்
மாம நிலமகள்வன ைலவடெமனவ ெமா க மல

நதிேய.

24

1101 தான ம மைறெநறிக
யர்சிவத ம ம்வி மியக ம ெமய்ஞ்
ஞான நைவய கைலக ெமா குைடநரபதி ைறெச ம ெநறி ம்
ஊனமிலன த னம ெபா ள்க ெமா
தல யவர்தி வ ெசால்
மான மலர்தைல லகினினிைலெபறவ ெமா க மல

நதிேய.

25

1102 ேவ .
ஆழியெபா ளாெயா கலா ைடத்தாையந்திைணெநறியளாயகன்
சூழி ந் ைறத்தாய்ேரற்ெபா ள்பயக்குந்ெதான்ெனறித்தாகிநல் ரேவார்
வாழிசால்கவிேபாற்க மலெம ம்ேபர்மணிநதியணிகிளர்மாடக்
காழிமாநகர்க்கணைணந்த

னி ங்காாிையக்க வெலன்றைணந்தான். 26

48
1103 அைணந்தவன்விரல்கெளா ங்குற
க்கிய
ைடப்பிள்ைளேமற்றாக்கப்
பிணங்கினன்வர ெமா தனிக்ேகாட் ப்பிள்ைளயாய்த் ள்ளலர்மைழ உய்க்
கணங்கேளத்ெத ப்பப் கர் கச்சி கட்கடம்ெபாழிநைனக ட்களிற்றின்
இணங்கியநிைலகண்டலமர

ற்றேவதமின்மாதவனிைசப்பான்.

27

1104 குலமைற கன்றகட ளெரவர்க்குங்குழக
நின்ன த் ைணேபாற்றி
அலெதா ெசய
ற் றாவதனாலாண்டைக
நின்ைனயீண்டறியா
லகு ெகா ேயன்றி க்கர
க்கி
ேயாங்கியகுட்ெடனக்காக
கைலவலாெயளிேயன்பிைழத்தைம
ெபா த்திகைளகேணேபாற்றிெயன்றிட

ம்.

28

1105 ஏதமில்குணத்தாய்மகபதிக்காகவி
குரவர்தம்பணியால்
ேமாதைலக்கு ைஞகவிழ்த்தனெமம்மான் ன்ன ற்றி னி ெதாிப்பன்
ேபாத ெகனக்ெகாண்டமலைனயறி ம்ெபா
ேநராதய
ப்ப
மாதவெனா ேகாட்

ெசவிமைலையவணங்கினனதிெபறவிரந்தான்.

29

1106 இரந் ழியைனயான்கரம்ப கரகத்ெத ழ்வ த்தடக்ைகயாற் ளிநீர்
வரந்த ெமா ேகாட் ைறமகனளிப்பவயங்குெபாற்கரகேமன் ன்ேபால்
பரந்தபின்காழி ரந்தனிெலன்ேபர்பைடத் லகிடெரலாந் ைடத் ப்
ரந்திெடன்ெறாழியவாதிையங்கரன்ேபர் ணர்ந்த க மலப்ெபான்னி.

30

1107 ணர்ந்த ம்ெபான்னியணங்குமாதவத் ப்ெபா ப் றழ் னிவரநின்னால்
கணங்குைழபாகன்கயிைலமால்வைரேபாற்காழிமாநகாி ங்கலந்ேதன்
உணங்குபல் யிர்கட்குன்ன ள்வ யா ைலவ ேமைல ட் ன்பம்
இணங்குமாறளிப்பல்வரம்பிலா வைகயித்தலத்ெதய்தியவதனால்.

31

1108 ெதாடக்கு ம்பிறவியடற்பிணிதணிக்குந் கள ம ந் ம்வல்விைனயின்
கடக்க ம் ணாிகடத் நாவா ங்கைரெபறாவவிச்ைசவல்
ைள
அடக்கிநல்ெலாளிவிட்ெடறிக்குெமாண்சுட மழிபசிநிரப்
பரப்ைப
உைடத்தினிதளிக்குங்கட ண்மாமணி மாெவனிந்நகாில்யா
1109 வார்ந்தெதண் ைரயெதய்வநதிகள்
வைகக்ெகலாெமா தனிசிறந்
ேசர்ந்தவிண்ணவேராெடவர்க்குநல்வி ப்பஞ்
ெசய் ைவயகத்திெலன்ேமனி

ரேவாய்.

32

49
ஈர்ந்திைரயிளங்காேறாய்ந்தி ற்காணிெலய்
தி ற்ைகெதா ற்ப கில்
கூர்ந்தவல்விைனகள்பாிதி ன்பனிேபாற்
குைமப்ெபெனக்குலத் மன்பைதக்கும்

33

1110 ஐவ்வைகப்பவத்ேதார்ெவவ்வழல்ேவள்வியைலத் ேளார்குரவைரயிகழ்ந்ேதார்
ெசவ்வாித்தடங்கணயன்மைனவிைழந்ேதார்ெசயிர ெதய்வதம்பழித்ேதார்
எவ்வ ற் ழ ம்வறிஞைரந ந்ேதாாி
குரவைரயயர்த்ேதார்
ைகவ்விைனகரந்ேதார்ெபாய்க்காி கன்ேறார்க ஞ்சமாினில்ெவாிநி ேவார். 34
1111 சுளித் ைரத ேவார் நைறம ப்ேபார்
சுற்றம்ெவம்பட றக்களிப்ேபார்
களங்க
ல்ைலக்கற்பினல்லாைரக்கனன் ேளார்
கன்னிையக்கலந்ேதார்
ளங்க நன்றிெகான் ேளார்நட்ேடார்
ெதாகுெபா ள்கவர்ந் ேளார் த்த
விளங்கிைழயவர்ேதாண்மணந் ேளார்நைற ன்
விைலஞர்ைகயிழிெபா ள்ேவட்ேடார்.

35

1112 வி ந்திைனத் றந்ேதாரபயெமன்றளித்
வி த் ேளார்க விைனச்சிைதத்ேதார்,
த ம்ெபா ள்ெகடத்ெதன் லத்தவர்ேவள்வி
தணந் ேளார்நாண் றந் ழல்ேவார்,
அ ங்கனலகன் மி ங்குழன்
த்ேதார
மணராய ம் ன ழிந்ேதார்,
ெப ந் ைறவழிக்கைண ந்த க்குைரத்ேதார்
ேப றவாறைலத்தி ேவார்.

36

1113 அ மைறக்கிழவர்ெப ம்பய குத்ேதாரரசி
யற்றிறம்பிேனாாி ள்வாய்
த மிடம த்ேதார்கண்ணியின்வைலயிற்சார்ந்த
ளவிலங்கிைனவைளத்ேதார்
ெப குநீர்க்கூவல் ழ்பசுெவடாேதார்
ெபய்கவறா ேவார்குரவன்
தி ெமாழிம த்ேதார்காைலயிற்கட ட்சின
கரம்பணிந்திடாதகன்ேறார்.

37

1114 கட ளாலயத் மகளிைரப் ணர்ேவார்கணிைகமாட்ட ம்ெபா ேளற்ேபார்

50
தடமலர்வாவி ர்த் ேளார்குறைளச்சாற் ேவார்மணவிைனெக த்ேதார்
மடமகவிைனநீர் ழ்த் ேளார்விைலெநல்வாணிகர்க்ேகற்றிைனவிற்ேபார்
ைடவன ைலயாெளா தனிப்பாகன் ைன

மலாிைனயைணந்ேதார். 38

1115 ெம யபால்விஞ்ைசத த் ேளாைரயம்விலக்குேவார்ெபாய்விைலபகர்ேவார்
ந யிளங்கன்ைறப்பால்விடாதைலப்ேபார்நயனிலகூ ேவாராதி
க ெக விைலஞேரவ
வந்ெதன்கட ணீாிைடப்பணிந்தனேரல்
வ விைனக விக்க மலநதியாய்வயங்குெவன்றயங்குமிந்நகர்க்கண்.

39

1116 ேகாணிைலதிாிந்தகாைல மாைலக்ெகா ஞ்சுைவய
மிழ் னலாய்
வாணிலாஞ்சுடேராாிரண் ளகா மா றாதிந்நகர்வாழ்ேவன்
ேசணலாங்கங்ைகயா ன் த்தினத் ந்ெதய்வநீர்ய ைனையந்தினத் ம்
ஆணியாம்பலேபறளிக்குேமார்தினம் க்கா னாற்பலனளிக்குெவன்யான். 40
1117 ெதன் லக்கிழவர்க்க த் நா ரகஞ்ெச ஞ்சுடர்வி ங்குநாள்கதிேரான்
அன்
தகர்ேமற் ைலயின்ேமலவ நாளயனநா வ நாண்மாகம்
என்ெப ெந நாளிவற்றிெனன்ேமனியீர்ம் னல்ப ந் ேளார நாள்
ன்பி விைனக்ேகார்கன

மைனயார்ெதால்

யிர்க்க

மாகுெவனால்.

41

1118 ப ப மாந்தர்கைரப ற்பிணியிற்ப படார்ெந கியதிைரநீர்
அ ப லகலாவி விைனத் வக்கில படாரைடகைரவார்ந்த
ெபா ப னிரயத்த ந்தழல்வ த்தெபா படாெரள்ளள
நீர்
கு ப

னிேயாரன்ைனயர் ைலப்பால்கு த்திடார்

ப்ப ங்குணத்தாய்.

1119 பற்பலவியப்ேபா ந்நகாி ப்ெபன்பகவநின்ன
ேமார் ைழக்ைக
அற் தன
ம்பயத்தலாெலன்னவகமகிழ் ங்கிய னிவன்
ெபாற்ெபா ெபா கவட லத்தைமந்த னிதநீர்க்கங்ைகேபா ன்ேபர்
எற்படர்ம

ச்ெசம்பியன் விக்குெமய் கெதய்வநீரணங்ேக.

43

1120 கழித ங்குவைளகயந்ெதா ங்கமலங்கைரெதா ம்ெவள்வைளமைடநீர்
இழிெதா ந்தரளேமர்ெதா ம்பசும்ெபானி கைரெதா மைற னிவர்
ெபாழிெறா ம் யல்கள் ைடெதா ங்கட ட் ைனமணிச்சினகரமியங்கும்
வழிெதா ங்கன்னல்வயெறா ஞ்ெசந்ெநன்மல்குகநின்

ைழமாேதா.

1121 கறங்குெவண் ைரயகங்ைகேயயாதிகட ண்மாநதிக நின்பால்
அறங்கிளர் ைலக்கணா மாசகற்றிய
மாறலறிய ந்நீர்
பிறங்குெதால் விக்கும
கெவன்னாப்ேபாியன் னிெசலமகவான்

44

42

51
நிறங்கிளர்நளிநீர்மலர்த்தியமலரானி மலன் சைன

த்தான்.

45

1122 ஆண் தண்கயிைலக்கமரர்ேகாேனக யிெலழிற்றச கிெயன்பாள்
ண் மான்றடந்ேதர்த் ைணவ க்களிப்பான்சுந்தாிவலக்ைகெதாட்டீர்ப்பப்
ண் ழாயலங்கன் கிற்கு க்கணற்கும் தல்வன்ெவஞ்ேசைனயந்தைலவன்
காண்ட

ங்ெகா யாள்ைகயாிந்ெதறி ர்ைகவி ஞ்ேசாிெயான் ளதால். 46

1123 மற்றவளகலப் க மாநகர்க்குவன்னியந்திைசயின்மாகாளன்
ெவற்றியங்கழற்காெலா தனிச்சாத்தனவியன்பணி ாிந்தனன்ைவக்கக்
கற்ைறெவண் ைரநீர்ெபான்னிமாதளிப்பக்க மலர்த் டைவ ம்பிற ம்
ெபாற்ற ரகுைழத்

மலர்விாித் ப்ெபா ந்தனெபாங்கராங்கதன்பின். 47

1124 தலங்கடந்தெவா தனி ளாிப் ங்கவன்ேறட ங்காழி
மாதலத்ெதா கூன்பிைறயணிேவணிவரதனதார ள் ண் ம்
காதலஞ்சசிேயாடமரர்ேகான்ேபாதக்கட னிைசெமய்தினெனன்
ேறாதியசூதன வைரவளனாண்

வ க்குணர்த்தியெநறிைய.

48

1125 ேவ .
ெதய்வங்கம ம்பளிக்குண்ைடத்திரள்காய்ெநல் த
லத்
தய்யமகன்ற னிக்கரகத்தினீ ய்யப்பநதிநீராய்ப்
ெபய் ங்குளிர் ம்ெபான்னியினாற்ெப மாநிலத்தின் யிர் ரக்கும்
வய்யம் க ங்ைசயெம

ம்வைரயின்வளனீங்கைறகுெவனால்.

49

1126 அடர்ெசஞ்சைட மிராவணன்ேமலட ங்சி கானகக்கண் ம்
படரம்
மாசுண ம்பலதாழ்வடமானிட ம்
தடகண்கைல மடங்க ைடத்த க்குஞ்ெச க்குந்தன்ைமயினால்
கட

ன்விட ண்டளித்தமலர்க்ைகயனிகர்க்குஞ்ைசயவைர.

50

1127 ேகா தாங்ெவயின் மைறத் க்ெகாண் வ க்ெகாண்டைலவிலதாய்
நீ த மாமணிமணந் ெநறிக்கட்டடந்தாமைரகாட் த்
ேத ம்பல
ல மாய்ச்ெசல்வந்ேதறவதரெமல்லாம்
ஆ ம்பாகட்டாலறி யில்கூைரயனிகர்க்குஞ்ைசயவைர.
1128 ன் லணியாெலவ்வா
ழங்குமதாவாரணச்ெசறிவால்
மின் ர்வாயால்வனாப் றேவதண்டம ங்ைகவிாித்த னால்
ெகான் ர்குகரங்காட்ட னாற்கு மிநா ம வியதால்

51

52
ெதான்

ல்விாிக்குமடல்வனசத் ய்யனிகர்க்குஞ்ைசயவைர.

52

1129 ஏவார்தடங்காட்ெகா ச்சியார்வாழில்வாய்விளக்கும்ெபாற் கள்ேபாய்ப்
வார்தடெமன்சிைனேதா ம்ேபா ளிெயாளிசூழ்கிடந்தைமயால்
தாவாவிண்ேணார்வதித
ந்த ைவெந ம்ெபாற்ற ெவன்ேற
ஓவாெவா ேபர்ெகா த்ததிந்தேவாங்கற்கிடந்ததிணி ன்றில்.

53

1130 ேசாதிவாய்ந்தபசுங்க கந் ணர்ப் ம்பாைளவாள்விதிர்த் ப்
ேபாதிவாரெமன்ற னாற்பலைகதாங்கிப்ெபா ப்பரசன்
மீதிலாகண்டலனிைலயாய்ந்ெத ந் மிளிர்வன்சிைறயாிந்த
சாதிமானப்பழி ைடக்கத்த க்கின்ற ேபாென க்குமால்.

54

1131 திவளப்பசும்ெபாற்ெகா ந் யிர்க்குஞ்ேசமப்பாைறநிழ டன்ேமல்
இவரத்திாி ம்வைரவ ைடபசியபிைணெயன்ெறறிசுடேரான்
பவளக்குரத் க்ெகாய் ைளமாேன ம்படர்மா ழந்
கி
அவணத்திைமயாக்கண்ெகா பார்த்தைலக்குந்தடந்ேதர்நிைலக்கேவ.

55

1132 ெப கிெயாளிகால்ந ங்கு கப்ெப ஞ்ேசதகந்ேதாய்ந்ெதா குெதண்ணீர்
அ விகுளித் ப்பவளம ப்பாயேவழமியங்கி மால்
தி குசினத்தின்ஞாட்பி ற்றெச நர்மார்பிற்ெச கிவ ம்
கு திெபாழி ங்கூர்ங்ேகாட் க்கு ங்கட்ெப ங்ைகக்குஞ்சரம்ேபால்.

56

1133 கண்ணார்பீ மஞ்ைஞ யிர்கதிர்கான்மணிையக்ேகாபெமனா
எண்ணாதயில்வான்கவர்ந் பைசயின்றிெயறிவமா ழந்
ெபண்ணா
க்கண் ணர்விழந்தவிழியான் யங்கிப்ெப மின்பம்
நண்ணாமடவார்நைசயின்ைமகுறித்தாங்ெகா

நல்லவர்ேபால்.

57

1134 கூன்ேறாய்ம ப்ைபயைறதீட் க்கூர்ைமயறிவான்குழியழற்கண்
ஊன்ேறாயகட் த்
மயிர்ெமய்ெயா க்கிய க்கத்ெதற்ேறனம்
ேதன்ேறாய்மலர்ப் ந்த விலக்காய்ச்ெச க்கிப்பாயப்பி ற்றியேதன்
மான்ேறாற்பள்ளிெயயின்மகவாய்ம க்குந் யிற்கண க்குேம.

58

1135 ெநறியாாிந்தவைரக்கு மிநில
ரேவார
ண்ைம
சிறியார் க ந்தரத்தேதாெசற்றநீங்கி ற்றெமலாம்
ெபாறியார்மனவப்ெப மணிப் ண்ெபாம்மன் ைலப்பால்ப கியவாய்
ெவறியாெரயினக்குழவிெயா ேவங்ைகப்பற மக

ேம.

59

53

1136 க ங்கால்ேவங்ைக
குத்தக க்ைகந ந்தண் ணர்ெசாாிந்த
இ ந்தாதாிக்ெகாண்டாிதாரமீர்த் ப்பசும்ெபான்ேசர்த் வைரப்
ெப ந்தாள க்கண்
யினின் ம்ெப கும வி ங்கு ல
ெகா ங்ேக ண்டவானவன்ெபான்

த்தாீகந் யல்வரல்ேபால்.

60

1137 ெகால்லாடரவமிைரேரக்குறித் க்கான்றமணிக்குைவகள்
வில்லாெராளிவிண் கட்டள ம்விாியப் ைரதீரறிஞாிைடப்
ல்லாெவ த்தின்வ ங்ேகாட் ப் லனில் லவர் கம்ேபால
ஒல்லாக்கதி ம்ெவண்கதி ெமாளிமாண்ம ங்கியியங்குேம.

61

1138 தானம த்த கிற்குலங்கடவ ங்குவட் ற்ேறாைகவிாித்
தானகளியின்மஞ்ைஞபலவைமந்தேதாற்றம ெராளிசூழ்
வானமடவாரகன்சுைனநீரா மயிர்க்கால்விர ளர்ந்
கானம ப் ங்குழலாரவிாித்தாங்கி த்தல்காட் ேம.

62

1139 வளிசால்விசும்
ாிஞ்சுபசுங்கைழேமற்கு கூன்மடமந்தி
களிசால்ப ாியிடேநாக்கிக்கங்ைகப்பசுங்கட்குழிக ளின்
அளிசால்க வன் ட்பலவின்சுைளநல்குவேவலடர்ேவந்தர்
ஒளிசால்ெபான்னந் ணிகைளக்கண்

ளர்பாலீவெதாத் ளேத.

63

1140 ெவளி நீத்தக
கிைலப்பி ேயெயன் வியன் ைழக்ைகக்
களி நீட்டவிலங்கு மீக்கண்ணின்ற
கான் வைளந்
ெதாளி ம்பிைறையச்சிைமயவைரப்பாகற்களிப்பா
த்ெதறிந்
பிளிறிநிவந் ேதாட் ெயனத்தட ம்ெபற்றியன்னேத.

64

1141 இைமக்கும் னல்ேகாட்ட வைரநின்றிழி ம விவி ந்தைரயில்
குைமக்குங்குழிவாய்மாம ப்பாற்கு ங்காற்குரம்ைபக்ெகா ச்சியர்கள்
சைமக்குங்கிழங்காலகழ்குழிவாய்வல்சியாகத்தனிெகாழிக்கும்
அைமத்திண்கதிர்கான்மணி த்தந்

ர்க்குமாேதாவகன்சாரல்.

65

1142 சகெடான் ைடத்ேதாிரவிெத ந்தழலங்கரங்கள்காணாிய
க மாய்த்தபனிப்பாைறகிடந்தவண்ண தண்டத்
தக ேதய்க்குங்குவட்
ைறயறேவாாியங்கலாற்ைறெவள்ளித்
தக ெபாதிந் ப த்திைழத்ததன்ைமேபான் தயங்குேம.

66

54
1143 வ ங்காலாற்றின்ம ங்ெகல்லாைமேகா ற ந்தைழேமனித்
தி குெகாட் ப்பாரம ச்ெசங்கண்ேமதிெபாழிதீம்பால்
குமலர்ப் ங்ேகா
ெவண்மதியி டல்கிழியப்
ெப கிவழியார ேதா மயங்குெமா சார்ெப

ன்றில்.
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1144 ைழக்குன்றிைடக்ேகாளாி கிாியின் ைளயா
கண் தி றா
திைழக்கேமாட் ெவாிந்காட் ெனாிகண் கிழ்த் நாலவிட்ட
தைழக்குங்குைழகாற்ெறறிெசவியதந்தாவளத்தின்பிண
வப்
ைழக்ைகேயறிப்ெபான்

சற்ெகா

மவ்வாிமாண் ங்கு ைள

68

1145 உைரயிற்கூடாேமதகுசீர்ேயாகக்கிழவர் ைறபயிற் ம்
கைரயிற் ளமாமைறேயாைதெசவிவாய்ம த் க்கன்ெறா ம்ேபாந்
திைரயிற்கண்ணா
கியவானினம்ெவஞ்சினேவெரறிந்தவர்தம்
ைர ட்ெடா ம்பான்மணிச்சிரகவிளிம்

ம்பப்ெபாழி ேம.

69

1146 எறிெகாள்வடந்ைதசுழன்றாட ர்ங்ெகாண் நின்றயலாடப்
ெபாறிெகாள்கலபப்பிணி கங்கூத்தாடல் கன்ெறன் ைரவிடங்கால்
ெசறி ள்ெளயிற் ெநட் டல்வாளரவமா ந்ெத ஞ்சு ைக
மறி நிழற்கட்சீெற பாய்ந்தா ந்தடஞ்சார்மாெடல்லாம்

70

1147 ெமய் ங்கழேலான்வழிபடல்ேபால ம்பலாசின்மிைடந்தலர்ந்த
ெநய் ங்கடர்ப் ஞ்ெசம்ம குெந ங்கல்விடர்வாய் ரட்க வன்
கய் ஞ்சுைனநீர்ெபய்ேதனின்கணேமற் வியிறால்ெபாதிந்த
ெபய்ேதன்ெகடச்சூளில்லான்ேபால்விைனேயயிைழத் ப்பிைழத்தி மால். 71
1148 ஒ ங்கிற்சிறந்ேதா ைழப்பல்லாண் றநட்டா ம் லனிலர்தம்
ம ங்கிக்கிடந்ததிண்ணறி
ண் ெகால்ேலாவண்பளிக்கின்
எ ங்கிற்பாைறநிழனாறேவதிேலெறன்ெறதிரளித் க்
ெகா ங்கட்சுடர்கான்ற நிலத்ைதக்குரத்தாற்கிைளக்குங்ெகால்ேல .
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1149
விேயா மைழப்படலஞ்சூழேவா ம் ல்ெலா மான்
ம விேயா
தற்சூட் மாைலேபாலக்குவட் னிழிந்
த விேயா ம்ப வைரேபாலாேனேறா ேமனன்மிைசக்
கு விேயா ம்வயேவழங்குழியேவா ம்வழிெயல்லாம்.
1150 விைரப்ைபந் ணர்ேதாய்மரனிடத்தீவிளிசால்விாி ம்ெபாழிேறா ம்
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55
கைரக்குங்கண்ணீெரா ந் ாியங்கடந்தெவளியிற்க த்ெதா ங்கி
இைரக்குஞ்ெசயல்ேபாெத
ம்விளக்ெகனலாயைசவற்றி ப்பவர்ேமல்
உைரக்கு

ைவதைனத்ெத ட்

யாந்ேதார்கரம்ேபால்வியன்காந்தள். 74

1151 ஓ மதிேம ாிஞியேகா குத்தவ
ட்பலவின்
ேகா குனி ங்குடங்கனி ழ்ந்தழிதீஞ்சா ங்ேகாரண்டத்
தா மலர்வாயிலங்குமிறாலழிேதெனா கியாறி க்காப்
பீ த மா னிவ க்குமவ்வாறி க்கும்ெபாிதாக.

75

1152 விண்வாெய ந்தமின்னெலனவி குன்ேறந்திவியன்கீதம்
பண்வாய்மிழற்றச்சுடர்ப்பவளவல் யார்த்தபசும்பலைகக்
கண்வாெயழிற்சூரர்மகளி சலாடக்கவின்ற வ
தண்வாய்நறவமலர்ெகாழிக்குந்தடெமன்சிைனச்சந்தனப்ெபா ம்பர்.
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1153
ன்
வி
ன்றி ைட ய்ப்பார்
மாமைறக்ெகா கள்
ஊன்றிவள ந்த வைனயா றங்கா றங்கும்ேயாகுைடயார்
சான்றப வலாட் தனிக்கிழவன்வியக்குந்தவக்கிழவர்
ஆன்ற

தாபதப்பள்ளியலகில்லனவாண் ளதம்மா.

77

1154 விடங்கூர்ெதாைள ள்ெளயிற் மணிெவஞ்சூட்டரவமீக்கிடந்
தடங்கூர்கமலத்தவட் ணர்ந் தழல்வாய்ேநமி
ட் யகல்
இடங்கூர்ந்தளித்ேதானவனளித்ேதான் தேலார்பத மிகழ்ந்திவர்பால்
கடன்கூர்ந்ேதவற் ைறபிைழயாெதா குமாணர்க

ம்பலரால்.

78

1155 விாிக்குங்கமலாசனத்தி ந் விழிையக்ெகா
க்கி திநிறீஇப்
பாிக்குந்ெதாடர்மார்ெபதிேரறப்பண் யாழா யரா
தாிக்கும்ப ேதா யரநைகத்தரளம்பிாியா லெவாளி
ெதாிக்கின்றவைனத்ெதாிேயாகத்திறத்தினவ ம்வரம்பிலேர.

79

1156 ெதன்பால்வடபான்ேமல்கீழ்பால்சிைகநாவைளக்குஞ்சுடர்நாப்பண்
இன்பாலகந்ைதக்கிழங்ைகயகழ்ந்ெதறிந் பனிக்ேகாட் மயவைர
மின்பாலவைன ளத்தி த்திெவய்ேயானிைடக்கட் லனைமத் த்
தன்பா

சி திக்கணின் தவமாற் ந ம்பலராங்ேக.

1157 அக ம் ற ம் னித றவாைறந்தடக்கியனற்கடைம
தகநன்கியற்றிந ந் மந்தாமந்தி மஞ்சனமீட் ப்
பக ந் ணர்வான்மாயன்வ ப்ப குங்கணிச்சிவானவைனப்

80

56
க

ம் ைசத்ெதாண்

ாிகிாிையேயா ம்ெபா ந்தனேர.
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1158 எ த்தெபா
க்ேகற்றகடாவ த் விைடெகாண்டைதவி த் த்
த த்தவழிநின்ற ட்குரவன்குறிப்பா ணர்ந் ைசவெநறிக்
க த்தேமற்ேகாளிைறவன யகத்தி
த்தியவன ேள
ம த் ச்சிவ

ன் ைறபயிலவல்லார்பல்லார்கு மினரால்.

82

1159 பாலரைனயைவம்ெபாறி ம்ப க்கும்பைடயர்சு க்கணிந்த
ேகால யிர்கட்குயிராகிக்குன்றாெதா குங்குணக்குன்றர்
சீலெரவற் ஞ்ெசறியா ெசறிந்ேதான க்ேகபிறிந்தறியா
மாலர் த்தி ற்றத்தர்ைவகும்வைரயின்வளனீதால்.

83

1160 குைழக்குங்ேகாட் ெநல் ெயான்றக்கு மிந வட்ெபா ந்ததத
ைழக்குஞ்சர
ாியான்ெறாண் ைடயார் வன்றபழமைற ல்
தைழக்கு தலாய்மாம க்கட்டடெமன்கிைளயாயாகமங்கள்
இைழக்குமிைலயாய ட் ணராயிகவா த்திக்கனிப த்ேத.

84

1161 அன்னகட ட்ட
லத்தளிநீர்ப்ெபான்னிதைனயிறக்கித்
ெதன்னன்ெப நாட்டளி ங்குந்ெதன்றற்குழவிநைடபயி ம்
ெபான்னங்குவட் ப்ெபாதியவைர க்கா
ந்தாழ் னலாக
ன்னங்கடேலைழ

ண்ட

மாதவத் க்குட னிவன்.

1162 இைனயகட ண் னியளிப்ப ர்ந்தண்ெபான்னியி வைகத்தாய்க்
கைனநீ லகிற்சிறந்தெதனக்கைலேதர்சூதென ேமேலான்
வைனநீர்க்காந்த ராணத் வ சங்கரசங்கிைதெசான்ன
விைனதீர்கைதயீங்கிைதச்சூதன்ேவணி னிவர்க்குைரத்தனனால்.
(21 - ஆவ . க மலநதிவர ைரத்தவத்தியாயம் ற்றிற் .)
ஆக தி வி த்தம் - 1162.
----------------------------22-ஆவ . குமரேவ

பேதசம்ெபற்றவத்தியாயம் (1163-1198)

1163 குைலவிாிகுடக்காய்த்ெதங்கின்கூாிைலெயனெவவ்ேவ
தைலவிாிந்தளிக்குந்ெதய்வத்தண்க மைலயா ற்ற
நிைலயி வாகுமிவ் ர்நிமலைன
கன்ேபாற்றி

85

57
மைலவிாி பேதசங்ெகாள்வண்ண ம்பகர

ற்றாம்.

1

1164 ேபா லாந்திங்கட்கண்ணிப் ாிசைட னிவன்ேசாதி
லாங்கயிைலக்குன்றின்விாிந்தெதன்றிைசயி ேட
சூ லாம விமாைல வன்றியதடெமன்ேகாட் க்
ேக லாங்கட ட்ேடவகிாி ளெதான் மாேதா.

2

1165 அக்கிாிதன்னிெலம்மான ளினாெலா
ந்நான்கு
ைகக்குமர க்கு ந் ற்க மண
த் ெவங்ேகால்
திக்கிாிதரச்ெசய்சூரன்ெற பைடக்குைடந்தேமனி
ைமக்கிாியைனயானாதிவானவர்க்கிரங்கிவள்ளல்.

3

1166 கவல மைறகள் த்தகனிமலர்ந்த ளிக்ேகா
திவெளாளிப்பாிதிேமனிச்ேசட் ளங்குகைனேநாக்கித்
தவல ந்தி ேவஞானத்தனியிளங்குன்ேறவாேனார்
அவலேவராிவான்சூரனாயல்ேவராிவாெயன் .

4

1167 ெநாறில்வயப் ரவி ண்ட கம்ப தரங்கத்திண்ேடர்
ெபாறிவழிச்சிங்கனாதிெபா ந்
ற்ெறண்மர்ேதர்ச்சி
ெசறிமதி ரவாகு த ய ைணவர்ெசந்தீ
எறிமயிர்க்கு ந்தாட் தமிரட் யாயிரத்தெவள்ளம்.

5

1168 அசனிேயறலறத்தாக்கியங்ைகயிற்பிைசந்
ம்
வைசய மாற்றெலான்பானிலக்கவா ழவேரா ம்
திைச கங்கம ந்ெதய்வச்ெசச்ைசயந்ெதாியலா க்
கிைச றவளித் ெவவ்ேவெறாி கப்பைட நல்கி.

6

1169 ஓைதமாற்றியவண்டா
ளந ங்கடப்பந்தாேராய்
ஈெதலாங்ெகா நீெவஞ்சூாிகற ந்ெதறிகெவன்னாக்
கீதயாழ்ம ட் ந்தீஞ்ெசாற்ெகண்ைடயந்தடங்கட்ேபைத
மாதர்பாெலா வனீயமற்றவனிச்ைச ண்ேட.

7

1170 கு சேவ ைறவனாதிகுண்டலவாணர்தத்தம்
வல
மி க்ைகேயறமாமணியிரதேமறித்
ெதாைலவ கடலந்தாைனசூழ்வரத்ெதன்பாெலன்பர்
பல

றவினி ெசன்றான்பன்னி கரத் ப் த்ேதள்.

8

58

1171 ெபாற்பமர்க க்ைகமாைலப் ண்ணியனண் ந்தானம்
பற்பலெவா ங்ேகதாரபனிவைரயிைறஞ்சிேவதச்
ெசாற்பதங்கடந்ேதான்ேவணித் ைறயினின்றிறங்குகங்ைக
அற் தங்கிள ங்காசியமலைனயலர்ெகாண்ேடத்தி.

9

1172 ேவ
குளிர் ங்க வித்தி ச்சயிலங்குைறவில்வி ப்பாக்க ம்பரவித்
ெதளிநீேரறிெபான் க நதித்தி க்காளத்திவைரேபாற்றி
வினியாெவா தன்மனக்கியன்றவிாிேவங்கடமால்வைரேநாக்கிக்
கனியா

ர்த்ததாண்டவஞ்ெசய்கட ளாலங்காெடய்தி.

10

1173 ன்மாமைறகேடடறிய லச்சுடராெமா
தல்வி
நன்மாவ க்கீ ைறகரஞ்சிநகர்வாெழா வன ேபாற்றிச்
ெசான்மாசகற் ங்கார்த்திைகநாட்சுடேராங்கியமால்வைரதாழ்ந்
பன்மாதவர்க்கு த்திெநறிபயக்கு

குன்றிைனத்ெதா

.

11

1174 காரானந்தம ஞ்ேசாதிக்களத்தினிடத்தன்மணிக்குைழயன்
ேபரானந்தமணிமன்றிற்ெப மானி தாண்மலர்ேபாற்றி
நீராமண்ணிப்ெப நதிக்குநிைறகாவிாிக்குந வெணனக்
காராவ தனவ

ைற மந்தண்காழிநகரைணந்தான்.

12

1175
ரந்த
ெணழின்
கன்ேவ
ரத்ைதக்காணெலா ம்
பாரந்த திண் யத் மிடற்பா ேகாபற்பயந்தெவய்ேயான்
வாரந்த ெமன்பைகவரைவவ த்திலாெயன்றிழித்ெதன்ைனக்
ேகாரந்த ெமன்ெறாளிப்பான்ேபாற்குடபாெலாளித்தானடல்ெவய்ேயான். 13
1176 உாிைமதாதாய யிர்ப் ைடநா

ைடயாளன்ேறகடலீன்றாள்

*ம கற்கா
மடற்கதவமைறத்தாங்ெகனத்தாமைர கிழ்ப்பத்
தி
க்கினிய யிர்ப்பாங்கிெசல்வாவ கவ கெவனா
அ ைமக்கனிவாய்திறந்தைழத்தாங்கலார்ந்ததாேலாவரக்காம்பல.

14

1177 கு தம்விாியக்கதிர்விாி ங்குளிர்ெவண்மதிெயன் லகுெதா ம்
அமிழ்தெம
ன்விடெம ந்தாங்கைனயவி
மார தத்
திமிதமிைறத்தாங்கு க்கண ந்ெதள்ளார தெமனநில ம்
இமிழ்ெதண் ைரநீெரா ேவ யீர்ங்கண்ஞாலத்ெத ந்தனேவ.

15
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1178 ெதாைலயாவமணப்ேபாி ைளத்ெதாைலத்த திசாதனம்ேபால்
அைலயா லகத்தி
றியலர்ெவண்ணிலவந்தைலெகாழிப்பக்
கைலேதர்காழிக்க ணியர்ேகான்கட ண்
கெனன்னமைலச்
சிைலயானன்பர்மாேநசச்ெசழியனானகட ளர்ேகான்.

16

1179 கடல்வாய் ைளத்தசுைதத்திங்கட்கற்ைறநிலவஞ்சுற்றியபின்
மிடல்ேவன்
கற்கிடனாகெமய்ம்ைமக்கட ட்கம்மியர்ேகான்
சுடர்மாளிைகவிண் கடளவித்ெதா ேதாரணத்தினிழல்பரப் ம்
வடமாம கிற்படெராளிகான்மணியாலெமான்றணிெசய்தான்.

17

1180 இ ள்சீத்ெதாளிகான்மணித்தசும்பினிைமக்கும்பசும்ெபான்ெனயில்வைளத் க்
கு மாமணித் ணிைரபாித்தேகாட்டந வண்ேமாட்டாிமான்
த மர்தனேம
ள்கடப்பந்தாேரானி ப்பவார்கழற்காற்
கூத

ம்விட் லேவா ம் றஞ்சூழகம் க்குைறந்தாரால்.

18

1181 உைறந்தார்பலாிற்கிம் ாிக்ேகாட்ெடா ெவள்ளயிராவதப்பாகன்
அறந்தாழ்சூரன்ெகா ங்ேகாலாலைலயார்பழனக்க மலத் ள்
றந்தாழ்கூந்தற்சசிமடந்ைத ைனமாணிைழகண் ைனநாளில்
சிறந்ேதா ைழைவத்தி ந்தெவலாந்ெதாிந்தா

கிப்பாிந்தாேன.

19

1182 பாிந்தா ாிைமப்ெப ந்ேதவிபைணெமன் ைலேமற்றணியாமால்
ாிந்தான்விரகக்கனல்கனற்றப்ெபாாிந்தான்கன்னற்ெபா
கமாய்ப்
பிாிந்தாெனா ெபண்சசிக்காகப்ெப ெவண்சசியின்கதி
ப்பக்
காிந்தான்கங்குற்ெப ம் ணாிகழித்தான்கதிேரான்விழித்தாேன.

20

1183 குவைளக்களத்தன்கண்வரலாற்ேகாதாடசுரப்பைகெதறலால்
அவனிக்கா தைல றலாலம்ேபா கக்கண்ணைனவிடலால்
தவ க்க ண் ன்னா ன்னா ைகயாற்றாவில் தமகிழ்வரலால்
உவனித்தனிேவன்

கெனன தித்தான்கதிேரா

த்த

ேம.

21

1184 மாைலக்கவிைகவாசவ ம்வா ேளா
னிவர ம்
ேசாைலக்கவிைகநிழல்பரப்பிச்சூ ங்கழனிக்காழி ரத்
தாைலச்சுைவேநர்க மலப்ேபரந்தண்ெபான்னிகுைடந்தா க்
காைலக்கடவகடனி த் க்கடம்பன் ைணத்தாளிடம்பணிந்தார்.

22
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1185 நடக்குங்காலமிதிற்காந்தண ெமன்குஞ்சித்தி
கன்
சுடர்ச்ெசஞ்சுடேராெனயி குத்தெதால்ைலக்காழிவல்லவன்ேமல்
கிடக்குங்க த்தால்வழிபடற்குக்ேகழிெலா தன்ேகாயின் ன்ேன
டக்குங்ெகா த்ெதண் ைர ரட்

நீர்த்தடெமான்ற கண்டான்.

1186 கண்டதடத் க்கங்ைக தற்கட ணதிகெளைனப்பல ம்
மண்டவி த்திமலர்க்கரத்தான்மணிநீேரந்திப்பணிமாைல
அண்டர்ெப மான்பிரமன்
யணிந்தெப மான்பழமைற
விண்டெப மான்

23

ல்

க்காட் ெவட்சிப்ெப மானர்ச்சித்தான்.

24

1187 ெதாண்டால்வழிபா ைழத்தலர் உய்ச்சுடேரயிடர்தீர ம ந்ேத
பண்டாரண ல்விாித்ததனிப்பவளமணிேயபணிவிலர்பால்
அண்டாெவாளிேயயறிவிெலனாலறியாவறிேவெயைனப் ரந்த
தண்டாவ ேதேவ

ாித்தைலவாெவன ன்பணிெசய்தான்.

25

1188 உண்ணீ
கெநக்குெநக்குள் ைடந் குைழந் த ம் ளகம்
கண்ணீராறா ள்ளமலர்க்கண்ணீராறாய்க்கைரந்தவன் ன்
பண்ணீர்க்குதைலக்கிளிெயா மான்பாிேம வர்ந் சண்ைபவளர்
ண்ணீெரயிற் ப்பணிமாைல

ன் விழியான்ேரான்றினனால்.

26

1189 கனிவாய்மகைனயா
கக்க ைணக்கடைலக்கழற் ைணேமல்
பனிநாண்மலர் உய்ப்பணிவாைனப்பைணத்ேதாள ந்தவைணத்ேதந்தி
நனிதரங்ெகாண் ன் ைசநயந்ேதநயந்ேதநின் ளத்தில்
இனிேவண் வெதன்ெனன்ற ளியிமயச்சிைலவாங்கிய தல்வன்.

27

1190 பாலம் ைனெவண்ெபா ைனந் பவளச்ெசவியி வைகயினான்
லம்ப ேமாைரம்பத
ைறயாேலாதி ைறதணந்ேதார்
காலம்ப கும்பாசுபதக்கைண ங்கதிர்க்கூாிைலேவ ம்
ஆலம்ெபா ெவம்பைடபல மளித்தான்க க்ைகயளித்தாரான்.

28

1191 ெதவ் ப் லத்ைதேவராிந் ேசண்வாயமரர்மாணிழந்த
கவ்ைவச்சிைறமீட்ெடய் ெகனக்காளி ாியா ைடயபிரான்
ெகாவ்ைவக்கனிவாய்மகற்க ளிக்ேகாயில் க ஞாயிெறனச்
ெசவ்விக்கதிர்ேவ ளங்குமரன்ெசன்றானயல்ேபாய்ெவன்றாேன.
1192 அண்டமைனத் ந்தனிக்கவிைகயளித்தவசுரன் ரணழிய

29
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அண்டவாணர்தத்தநிைலயைடயக்கட ண்
க க்கும்
அண்டமளிக்குநிைலைமெபறவ ட்ெசய்த ெவங்கு ப்பதிவாழ்
அண்டர்ெப மான ெளன்றாலதன்சீர் கல்வெதவன்கண்டீர்.

30

1193 ரணிக்கைவமா தற ந்த
கக்கட ண் ன்னைமத்த
உர த்தடந்ெதள்ளார ைத தகெம ங்காற்பதகெமய்ேய
குர க்கடப்பந்தாெரா வன்குழித்தலாற்றன்மகனளித்த
வரமிக்குயர் ந்தடமிெதனமந்தாகினிப்ெபண்ம வ னால்.

31

1194 ப க்ைகக்கவளக்களிறட்டபகவன்மதைலெதளியெமாழி
கு க்கட்ெபாிேயான்றடெமன்றாற்கூ மாெறன்கு கினங்கள்
ெச க்கிப்ப ந் விதிர்த்தசிைறத்திவைலப
ம் ள்விலங்கு
வி க்கக்குலங்கண்மா

டங்கள்விைனெவம்பவத்தா ைனயாேவ.

32

1195 ேதளார்மதியின்
மதிையத்தீர்ந்தநாள்கேளாரா ம்
வாளார் ைலகட்ெடாிசெமாழிமற்ைறநாள்களைவயா ம்
தாளார்மலர்ப் ந்தடம்ப ந் தக்கவிரதம் ாிபவேர
ேதாளாமணிப்ெபாற்கந்த

ைறெதால்ைல லகின்பயன் ய்ப்பார்.

33

1196 மதியந்ெதா மிவ்வ நா ம்வந் ப ந்
ைனம வாள்
அதிபன்ம ைவவிதி ைறயாலைறந்ேதார் றந்தாழ்க ங்கூந்தல்
பிதி ந்திதைல ைல ளாிப்ெபண்ணார தின்கண்ண ள்கூர்
நிதியம்பைடத் ம ைமயி

நிைலேசர் த்தித்தைலவாழ்வார்.

34

1197 மீனமி வாய்மதிேதா ம்விாிகார்த்திைகமீனதிகமின்றி
ஊனம கார்த்திைகமாதத்ெதா கார்த்திைகமீனவற்றதிகம்
தீனம கார்த்திைகமதி ஞ்சிங்கமதி ந்திங்கெள ம்
மானம நாளிக்கமலவாவிப வார்சீவன் த்தர்.

35

1198 என்னமலர்ப் ந்தடத்தியல் மிைறேவன்
கெனந்ைதபிரான்
ெசான்னம வால்ெவன்ற
ஞ்சூதேனார்ந்
கெளறிந்த
நன்னர்மைறேதர் னிவரர்க்குநலஞ்ேசர்காந்த ராணத்தில்
பன்னவாியசங்கரசங்கிைதயிெல த் ப்பகர்ந்ததனால்.
(22-வ . குமரேவ

பேதசம்ெபற்றவத்தியாயம்

ஆக தி வி த்தம்-1198.

ற்றிற் .)

36
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--------------------------23 - ஆவ . தி ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயார்
தி வவதாரவத்தியாயம் (1199-1282 )
1199 கான்ம கடப்பந்தாாினாற்குவந் காழிகாவலன்றி வ ள்ெசய்
மான்மிய ணர்ந்ேதஞானசம்பந்தவள்ளலாய்
கன்வந் தித்த
பான்ைம ண்ெடன்றாயைனய ம்விாித் ப்பகர்ெகன னிவரர்ேகட்ப
ேமன்ைமசால்சூதன்வினவ ம்ெபா ளீெதன் பின்விாி றவிளம் ம்.

1

1200 ஆன்றெதால்ேகள்வியறிஞாிற்ேபாதாயன
னிசூத்திரத்ெதா கி
ஏன்றமாதவத்தா யர்சிவபாதவிரதயன்
காழிமாநகர்வாழ்
ஊன் மாமைறேயான மகவி ப்பாலகளித்தவன்றடத்ெதா சார்
ேதான்றவாயயில்ேவன்
கைனப்ெப வான்ேறாய்
தவம் ாிந்தனென நாள்.

2

1201 இத்தைகெநறிசால்க ணியர்தைலவனியறவம் ாி நாளநாதி
த்தன ணர்ந்
வி கமல கவைனேநாக்கிமண்ணிைடநம்
பத்தைரமைறையப்ப வைலயிக ம்ப றைரவல்லமணைரெவம்
த்தைரத்த ந் ைசவைவதிகெவண் திசாதன ைறநாட் .

3

1202 தலந்ெதாழப்பதினாறாயிரம்பதிகத்தண்டமிழ்மா ைகசாத் ம்
ெபலங்ெகாள்காரண ண்டாத
லகிற்பிறந்திவண்வ ெகனமகிழ்கூர்ந்
திலங்குநீர்ேவணியண்ணலாங்க ளிெயண்ணிரண்டாயிரங்கணத்ைத
நலங்கிளர யராகெவன்ேறவநாமேவன்

க

நயந்ேத.

4

1203 இன்னணமிைழத்திங்ெகய் ெவெனன மிைறதி
ளமகிழ் ப்பக்
கன்னலங்கிளவிக்க ாியண்மகிழ்ந் களிவர ச்சிேமாந்திைறவன்
ெசான்னவா தித்ததலத்தியான்ேபாந்
ைண ைலய தளிக்குெவெனன்
ன்ன ங்களியால்வி ப்பேவலரசு யர்கணத்தைலவைரேநாக்கா.
1204 ஆதியங்கட ள ள்வழிபதினாறாயிர
நீர்சூழ்ந்த
ேமதினித்தலங்கெடா மவதாித் ேம ெமன்ேறவிெவண்கயிைலப்

5

63
தலமதனிற்காழிமாநகாிற் ண்டாீகன்றடத்ெதா சார்
மாதவம் ாிேவான் ன்னிளங்கதிர்ேபான்மதைலயாய்வந்தனன்கந்தன்.

6

1205 நீங்க ந்தவத்ேதான்மக கண் வந் நிரப்பினன்கட ண்மாமணிெபற்
ேறாங்கினெனன்னவியப்பமீ ர யர்வடமீனனகற்பின்
மாங்குயிற்கிளவிப்பகவதிெய ம்ேபர்மைனவிபாெல த்தினிதளிப்பப்
ங்குழல்களிகூர்ந் ச்சிேமாந்தினிய தல்வைனக்ெகா மைன குந்தாள். 7
1206 பாணி
லகும் ைதயேமன்மிதந் பல் யிர் ரக்குேமார்கு ைலத்
ேதாணியா ைடயான்ேமனியஞ்சுடராய்த் லங்கவந் தித்தமாமகற்கு
ேபணியதி நாைளயிரண்
ஞ்ெசய்ெப ங்கடனாற்றிநீறணிந்
மானியல்ப வந்ெதா மழகதிர்ேபால்வளர்ந்

வாண்ெடனவ நாள்.

8

1207 குலப்ெப ந்தாைதமலர்ப்ெப ங்கிழவன்குளிர்தடம்ப குவான்ெச ங்கால்
தலத் றமழைலக்கிண்கிணிமிழற் ந்தாள்ெகா நடந்
மகைவ
மலர்க்கணால்ெவகுண்
டன்வரக்ெகா ேபாய்மணித்தடங்கைரயினினி விப்
லப்பைகெயறிந்ேதான் னற்ப ந்தாடப் குத

ங்கு தவாய்ப் தல்வன். 9

1208 இளம்பசிகூர்ந்தாெரன ள
கியிரங்க ம்வரம்பிலாமைற ல்
அளந்தறியாதானணங்ெகா விைடேமலாங்ெக ந்த ளிநின்மகற்கு
விளங்கிழாய் ைலப்பால ெளனக்கனகவில் மிழ்வள்ளேமன்ஞான
வளங்ெகாள்பால த்திமலர்க்கணீர் ைடத்தான்மலர்தைல லகமீன்றாள். 10
1209 ைடத்த ஞானேபானக ண்டேதான்றலாரான்றபல்கைலகள்
இைடப் ணர்ஞானந்ேதாய்ந் ேதாய்வின்றிெயவ் யிர்க்கண் ேமார்நிைலேய
பைடத்தளித்தழிக்குநிைறபரம்ெபா
ட்பட ெமய்ஞ்ஞான மாங்ேக
கிைடத்தனெரா தன்றாைத மாங்ேககிட் னார்சிறி ளம்ெவகுண் .

11

1210 யார்ெகாேலாவி பாலளித்தனெரன மின்றளிர்மணிவிரற்சுட் த்
சீர்ெசய்ேதா ைடயெசவியெனன்ெற த் ச்ெசங்கண்ெவள்ேளற்றினி வர்ந்த
ஓர்ெபா ட்கைடயாளம்பலவ த்திெயாழிந்தேபர
ைரத்திவேன
ஏர்ெப மி ேவெபா ெளனக்காட் யீர்ந்lதமிழ்ப்பதிகெமான்றிைசத்தார். 12
1211 பதிக மிைமேயார்ெபாழிமலர்மைழ ம்பஞ்ச ந் பிெயா யதிர்ப் ம்
மதி ைனவரத ைமெயா ம்ேபாந்தவண்ண ந்தந்ைதகண் ரங்க
எதிாில்ெபாற்ேறாணியி
குரவாிைணய ேபாய்ப்பணிந்ெதன்னில்

64
கு கு ப்ெபா ந்தன்றி மைன குந்தார்குலமைறதமிழினில்வ த்தார்.

13

1212 வெரறிகனிவாய்கைழெபா தடந்ேதாட்சுந்தாியளித்தெமய்ஞ்ஞான
நைவய தீம்பால ந்தியவாற்றான்ஞானசம்பந்தரானவர்தாம்
வி கழ்ந்ெத ப்பவணியேகாலக்காப் னிதன்ேமன்மைடயில்வாைளகெளன்
வைமதீர்பதிகம் கன் ைகம்மலராெலாத்தினார் த்தமிழ்விரகர்.

14

1213 ஒத்திேயா த ைமந்ெத த்தைமந்தெவாளிெசய்ெபாற்றாளெமய்ய ளால்
ைகத்தலம்ெபற
ைமெயா ெகா ப்பக்கனிந் பண்பா
காழி
த்தன்ேமற் வார்ெகான்ைறெயன்றலர்ெசான்
கவிர்மாைலெசய் யிர்த்தாய்
உத்தமநகராந்தி நீனிவள்ளி டன்வ ந்தாைதேயா ைறஞ்சி.

15

1214 காைரகள்கூைகெயன் ெமய்யாைனக்காட் யபதிகமங்கிைசத்
நாைரபாய்பழனத்தைலசயம்ேப ர்நற்றி வலம் ரம்வைள ர்
ேதைரவாய்ப் னல்சூழ்பல்லவனீசமிைவெதா ஞ்சுைவத்தமிேழத்திப்
பிரைரயாண்டளிப்பான்மண் காெரன்றபாடல்சாய்க்காட் னிற்ேபாற்றி.

16

1215 ேவதெவண்கா பணிந் கண்காட்
தெல ந்தி ெமாழிவிளம்பி
ஓதநீண் ல்ைலவாயில்வண்கு கா ர்மேயந்திரப்பள்ளிேயாதி
நாதனான்மைறசூழ்காழியம்பதிக்கணண் நாட் வ யாழ்ப்பாணர்
காதல்ேசர்பன்னி டன்வரவவைரக்களித்தனர்க ணியர்திலகர்.

17

1216 க்கி ேவா ங்கீதயாழகத் ப் கன்றதண்டமிழிைசேபாற்ற
ைமக்க மிடற் த்ேதாணிநாயகன்றாண்மன்ன ள் ண் ெபான்ெனயில்சூழ்
திக்குறவைளக்குந்தில்ைலமன்றிைறஞ்சத்ெதள்ளைலசு ட் ெகாள்ளிடநீர்
அக்கைரெநற்றிக்ெகாண்டந்நகரைடந்தார ந்தமிழ்ப்ெபாழி கிலைனயார்.

18

1217 மன் ைற வாயிரவ ங்களிப்பமா ைமகாணநாதாந்தத்
ெதான் மாீநந்தநாடகம்பரவி வந் கற்றாங்ெகாிேயாம்பி
என் றவாழ்த்திேவட்களம்பா யியல்கழிப்பாைல ம்பழிச்சிச்
ெசன் பாண க்குத்தில்ைலயந்தணைரத்ெதாிந்தனர்

தி

ந்ெதாிந்தார். 19

1218 பின்ன ங்கனகமன் ைடயான்ேமற்ெபட் றவா னாய்ந ெநய்
என்னியற்பா நிவாக்கைரேயா ேமழிைசச்சு தியாழ்ப்பாணர்
ன் ைரெய க்கத்தம்
ேயாைரெமாழிந் பற்பலதலம்பணிந்
ெகான்ெனா ம் ாிைச

கிாியைணந்தார்ெகா ந்திேலவயிர ற்றைனயார். 20
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1219 ேதங்குநீர்ேவணிக்குன்றவாண க்குந்தி வி க்குக்குறள்சாத்தி
வாங்கு ங்காைனமாட ம் கழ்ந் மாற ர்வந்தபாலகர்தாழ்
ங்கழல்வ ந்தாதாரெவண்சிவிைக ைனமணிக்கவிைகெபாற்சின்னம்
ஆங்கைவயளித்தாரறத் ைறக்ெகந்ைதயீசெனன்றாய்தமிழணிந்தார்.
1220 மிளிர்சிவிைகயிற்ேபாந்தரத் ைறப

21

ர்விசயமங்ைகப்பதிைவகா

3நளிர் னற்ேசய்ஞ ர்தி ப்பனந்தாணண் ேமாமாம்
ெகாளிநகர்கடம் ர்நாைர ர்மிக்ேகார்ெகாள்க ப்பறிய

ர்வாள்
ேரத்தித்

ளி கிற்ேசாைலக்க மலமைணந்தார் ாியநீங்கியெபா ளைணந்தார். 22
1221 ேதவியிற்ேறாணியிைறவைனப்பரவித்தி மைன குந் பாணைரப்பாங்
ேகவியன் ைடத்தாய்நீற்றணிேபணியிலங்கு ந் ன்மணங்கண்
ேம பன்மைற மந்திரப்பரப் ம்விதி ைற கன் ேவதிய க்
ேகாவிலந்தி ண்மந்திரெம

ம்ப

வேலாதினாேரா

ன்

ணர்ந்தார்.

23

1222 அன்னநாள த்தநாவி க்கரேசாடளவளாயாங்கவரகல
இன்ெமாழிமாற் மாைலமாற்ெற கூற்றி க்ைகயீர யின்ேமல்ைவப்
மன்மடக்ேககபாதநால ேமல்ைவப்பி க்குக்குறளிராகம்
பன்

சக்கரமாற்றாதிகேளாதிப்பாணர்பண்ணிைசப்பைவகியநாள்.

24

1223 ஆாிைலச்சூலத்தாரழலா ய ந்தலம்பலெதாழவ ளால்
ேதாியற்றாைத டன்வரத்தரளச்சிவிைகெபாற்கவிைக ன்னிழற்றப்
ேபாியற்பீ பிறங்ெகா யார்ப்பப்ெப ந்திைரப்ெபான்னியின்வடபால்
ஏாியவ யார்கு ெவா ெம ந்தாாிைற

க்க்காட் மாெற ந்தார்.

25

1224 ெபா ப் யன்ேவ ர்நின்றி ர்நீ ர்ேபாற்
ன்கூெரா மண்ணிப்
ப க்கைரெகா க்ைக ன்னி
யர்பந்தைணநல் ர்தி மணஞ்ேசாி
க ப்ெபாழிெலதிர்ெகாள்பா ெதால்ேவள்விக்கு தி க்ேகா காக்கஞ்ைச
எ த்தமாந் ைறமங்கலக்கு விய

ாிைறஞ்சிவண்டமிழ்ெதா த்திைசத்தார். 26

1225 ேமல ேதவன்கு யினின்ம ந் ேவண் ெலன்ேறாதியின் ம்பர்
பாலேலாசனன்ேம ைடமடக்கிைசத் ப்பஃறலம்பணிந் ெவண்களிற் த்
ேதா ைடெயா வன்வடகுரங்கா
ைறபராய்வ த்திெவவ்ேவ
சீலமார்தல ம்பழன ேமத்தித்தி ைவயாறைணந்தனர்ெசல்வர்.

27
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1226 தலமதிற் லைனந்ெத ந்தமிழ்ேகாடல்
ேகாங்கெமன்ெறா தமிழ்சாற்றி
அலர்ெப ம்
ைரயெனய்த்தான
மணிமழபா கண்டவ் ர்
மைலவி க்கங்ைகயாரழெலன்னா
வாழ்த்
ைவகியக்கா ர்த்
ெதாைலவி க்கிைறஞ்சியயல்வடகைரமாந்
ைறயைணந்தார்மைறத் ைறயார்.

28

1227 பணிவளர் யத்தானன்பிலாலந்தண் ைறபராய்ப்பாச்சிலாச்சிராமத்
திைண
ெகால் மழவன்மாமகடனிடரறிந்ெதம்பிரான்றி
ன்
மணிவளர்கண்டர்மங்ைகையவாடமயல்ெசய்வேதாவிவர்மாண்ெபன்
றணிவைளக்கிரங்கி யலகற்றீர்த்தார ளினாற் வியிடர்தீர்த்தார்.

29

1228 அயற்பலதலம்ைபஞ்ஞீ யீங்ேகாயிலங்குறீஇக்ெகாங்கி ள்ளனவாம்
உயற்ற ம்ெபான்னித்ெதன்கைரச்ெசங்குன் ர்நணாப்பதிபணிந் ைறநாள்
வியக்குமவ்விைனக்கிவ்விைனெயனப்பனிேநாய் ட் நீள்ெகா
ேயத்தி
வயப்பதிெவஞ்சமாக்கூடல்க

ர்மாணிக்கமைலபராய்த் ைறேய.

30

1229 ாிச மாலந் ைறெயா தி ச்ெசந் ைறெகாள்கற்கு சிராப்பள்ளி
சாியிலாைனக்காத்தி மேயந்திரம்ெபாற்றவத் ைறபாற் ைறெய ம்பீச்
சுரெந ங்களங்காட் ப்பள்ளியாலம்ெபாழிெலா
லங்கு ந்
த்தித்
தி ம

கண்

ர்ேசாற் த் ைறெமய்த்தி ேவதிக்கு ெவண்ணிப்பதிேய. 31

1230 பிறபலதலங்கள்சக்கரப்பள்ளிபிள்ைளமங்ைகப்பதியாலந்
ைறெயா தி ச்ேச ர்தி ப்பாைலத் ைறநல் ர்பற்பலேவத்தி
இைறக கா ாினிலத்தர்வண்ணெமன்றிைசத்தவளிவணல் ர்
உ தி ப்ப திநியமெமன் வ

ெராடா ர்நல்

ேரத்தி.

32

1231 தி வலஞ்சுழிேமற்பளிெயா சத்தி த்த
த்தமிழ்ேசர்த்தி
இ
ேவனிற்ப வநாள த்தவின்னல்கண்டண்ணல்பட்டீசர்
ெபா ெவயிறணித் விாிநிலாெவறிப்பப் தரா ய்த்த த்திைழத்த
அ மணிப்பந்தர்ெபற் ேமலவ் ர்க்க ந்தமிழலங்கல்ெசய்தணிந்தார்.
1232 ேவ .
பின்னர்வடதளிெயா
ெசைறநா

ம் ைளயரைதப்ெப ம்பாழி

ர்குடவாசற்சீர்,

33

67
அன்னநைற ர் த்

ர்சிவ ரத்ேதாடாதிகுட க்குக்

கீழ்க்ேகாட்டெமய்தி,
நன்னாிெனம்மிைறேயெயன்

காேராணநாகீசம்

வாழ்த்தியிைடம
ர்நண்ணிப்,
பன்ன ேமாேடகலெனன்றிைசத் த்தானம்பலபணிந்
குரங்கா

ைற ம்ேபாற்றி.

1233 ஆவ தண் ைறயினிடாி

34

ெமன்பாடலணிந்த

மலன ளிய ெபாற்கிழிையேவள்வி,
மாவிைனத்தந்ைதயர்க்குதவித் தி க்ேகாழம்பம்ைப
கன்மாடக் ேகாயினல்லெசம்ெபாற்,
ர்பல கண் ைறஞ்சிவாழத்தித்

விய ந்

த்திநகர்பர்விவைரத் தைலெயன்ேறாதி,
வனகர் @தி மயிைலச் ெசம்ெபாற்பள்ளி
ைளத்தவிளநகர்கண்டார்
ங்கண்டார்.
@தி மயிைல - மா ரநகர்
1234 குளிர்பறிய

ெரா

35

மற் ள ம் ேவட்டக்கு

ம த்திைச

மாைலெதா த் ச்ேசாைல,
வளர்த ம ரம்பணிந்தியாழ் ாிமாதர்மடப்பி
ெயன்ெற த்ேதாதிநள்ளாெறய்தி,
மிளிர்ேபாகமார்த்தெவனப் கழ்ந் தானம்
ேவ
ைறவணங்கி யர் சாத்தமங்ைக,
யளிநீலநக்கர்மைனய
ங்ெகாண்டாரன்ைன
தி நிைலயழகிய
1234 கிளக்கும தலத்ெதா

த ண்டார்,

36

நாைகக்காேராணங்கீழ்ேவ

ெரா பிற பணிந் ெசந்ெநல்வளத்,
தடஞ்சூழ்ம க ேலார்வணிகனாவிவரளரவப கவ
வன்மண்ககும்ேபைத,
ளக்ெகாியின்ெம ெகன ள்

கியாவி ேசார்ந்தல

ேமாைதெசவித் ைணயிேனறத்,
தளர்ச்சித ேமா ைடயா யிவ க்ெகன்
சாற்றியளித்தா யிைரத்தானம் ெபற்றார்.
1236 வ ெந ங்கட் கார் வணிகன்மகட்குமாவி

37

68
வணிக க்கு மண
த் த் தி ச்ெசங்காட்டங்,
கு பரவியங்க ம் ேவத ெமன்ேறாதிக் குளிர் க ர்
வர்த்தமானீசம் ேபாற்றி,
கனார் மடம் க்குழித் ெதன்னா ரரசுவர

ய

வறிந்தவ் ரைணகுவார்விற்,
கு பணிந் சாநாெளன்ேறாதியா ரைடேவா
ெமன்றிசத்தி க்குக் குற

ஞ்சாற்றி,
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1237 பதியதனிலந்தமா லெகன்ேறாதிப்பவனமாச்
மதி

ேசரைடயாெயன் ேமத்தி,
யானற்றலங்கள் பைன ர்ேசாைலவ

வலங்ேகாளி வாழ்த்திப் க
தியகுறிகலந்தவிைசெய
ற் சாற்றி

ர்நண்ணி,
கனார்

சி த்ெதாண்டர் நீலநக்கர்,
விதிெயாடவர் தமக்க ள் ெசய்தரேசாடங்கண்ேம
வினாரயில் பரவேவதவாயார்.

39

1238 ைடவயல் சூழம்பரமாகாளம் ல்குெபான்னிறெமன்றைறந்
கட ாிற் சார்ந் ,
சைட ைடயாெயன விளம்பி #மயானம்ேபாற்றித்
தகுகைலயனார
ண்டாக்கூெரயதி,
விைட ைடயான் மீயச்சூர்பரம் ரத்திற்சார்ந்
ழிமிழைலயிலர
ேசரர ைறஞ்சியர்ங்க,
ைடயைரெயா சைடயார் னெலன்ேறாதி ெயர திலைதேப
ெப ந் ைறெமய்தி,
#மயானம் - தி க்கட ர் மயானம்
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1239 வாகீசெரா மிழைலெயய்திப் பன்னாள்ைவகிய
நாட்சி ரமா சனங்கண்ணப்,
பாகூாின்ன
ட் க் கனவிற்கண்டப
ேதாணியழ்கைனயத் தளியிற்கண் ,
மாகாதன்ைமம்ம
ங்குழெலன்ேறாதி வறந்த
சி விைலநாளவ்வள்ளலீயந்த,
ேசகார்ெபாற்காசு ெபற் வாசி தீரச்ெசந்தமிழ்
ெசய்தார்பசி ேநாய்தீரச்ெசய்தார்.

41

69
1240 அவ்வழிவாஞ்சிய $மாலங்காேடேவ

ரணிசாத்தங்

கு ெயா ெதன்கர ரஞ்ேசர்,
ெசய்விளமர்பணிந் தி வா ராறாய்த்
தி க்காறாயிற்ேற ர்தி ெநல் க்கா,
எவ்வமிைகச்சினந்தி த்ெதங்கூர்ெகாள்ளிக்கா ைச
ேகாட் ர்ெவண் ைறதண்டைல ஞ்ேசாைல,
மவ்வல்கமழ்தி க்கள மரேசாெடய்திவாழ்த்தினார்
தி வ ட்பான்மணத்தவாயால்.
$ ஆலங்கா

- தி த்தைலயாலங்கா
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1241 மைறவனத்தின்மைறயைடத்தமணிக்கபாடம்வாகீசர்
திறக்கும்வழிவகுத் மற்ைற,
இைறயவன்ேமற்ச ரமைறஉஎன் பா
நிைறகன

யிைணக்

கதவமைடத்த ளிவாய் ாீசர்,
ெதளிந்தரசுெசல்லச்ெசன் நில தளிாிள

ெவனேவார்பதிகஞ்சாற்றிக்,
கைறமிடற்றார்மைறக்காட் லைணந்தார்யார்க்குங்
காணாைரக்கண்ட த கனிவாய்ைமந்தர்.
1242 ஆயமைறக்காட் னில்

43

ற்றி க்குமந்நாளணி

பாண் நாடைனத் மமண் ேபய்ெகாண் ,
ேநாயைடயக்கூன்வ திம ளக்கண்
டங்கிைட
மங்ைகயர்க்கரசியா ந்ேதர்ச்சித்,
யவிைனக்குலச்சிைற ெமந்நா ற்ற ன்ப
ம த்தின்பமிகச்ைசவேமாங்கத்,
தாயைனயாெய ந்த ள்க ெவன் தீட் த்தமிழ்
விரகாிைணய க்கீழ்ச்சாரவிட்டார்.
1243

விட்ட ெகாண்ெட

44

மமயத்தரசு ெபால்லாவிகட

ைடப்பறிதைலயாிைழக்குமாைய,
மட்டலநன்னா மலெவ ங்கானன்ைமவலங்ெக
ேவ
ேதாளிபங்கெனன்ேற,
இட்டதமிழியம்பி த்தின்சிவிைகேமற்ெகாண் லகு
மணிக்குைடநிழற்றவ யாாீ*ண்டத்,
ெதாட்டமணிச்சின்னெவா ேபார்ப்ப த்தின்சுடர்மணித்தண்
பந்தனிழ லங்கச்ெசன்றார்.

45
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1244

வ ேகா க்குழகர்க க்குளமி ம்பாவன சாத்தான
ெமா ெகா ங்குன்ேறத்தித்,
தி வாலவா
ங்காலைமச்சர்ேபாந்

ெசன்னிமிைச

கிழ்த்தமலர்க்கரத்தராதி,
இ பாதம்வணங்க
ம்மரசியா க்கின்பேமா
ெவனவ கள ளா ன்பம்,
ஒ வாெதன்றகமகிழ் ற்ெற வார்க்கன்ப
க்கா
1245

மாலவாெயன்னத்தாழ்ந்தார்.

46

அ கணத்தவ்வி வர்ெபயராலவாயாவ மி
ேவெய ம்பதிகத்தைமயப்ேபாற்றி,
ம ைரம கைடந்தி க்குக்குற ஞ்சாற்றிமடத்தி
ெல ந்த ளிமதியைமச்சர்ெசய்த,
விதம சீ வந்தி ப்பஞாயிறாதி ெவங்ேகா
நல்லெவனப்பகர்ந்தார்ெவல்ல,
எதிாி ள்ெசய்தமணி ைளயழிப்பான்ேபாலவிரவிெயாளித்தனன்
மடேவாாிைனயெசய்வார்.

47

1246 பன்னகெமன்கு ைளயி ெயா ேகட்ெடன்னப்
பரசமயேகாளாியார்வந்தாெரன் ,
சின்னெவா திைச ேபார்ப்பத்தைலகள்
கீறிச்ெசவிதகர்ந் ெதன்னவர்ேகாேனா ெமண்ணி,
மன்ன மந்திரத்தழல்விட்ேடறாதாகவயங்கு
பன்

சு தழற்ெகா ேபாய்மடத்தி ய்ப்பப்,
ம யவர்க்கு ேமாெசாக்ேகயித்தீைபயேவ
ெசன் பாண் யர்க்காெகன்றார்.

1247 என்ற

மீனவ

48

ட லத்தீேமவவி ெவ ப்ெபன்ற

மணர்கண்மந்திரங்களா ம்,
ன் பிரம்பா மயிற்பீ யா ந்ெதா

ைடத்திட

ெநய்வார்சுடர்ேபாற்ெபாங்கிக்,
கன் பிரம்ெபாிந் கரெமாிந் பீ காிந் சு
நாறியயற்கண் ந்தாவிச்,
ெசன்றத ட்பிள்ைளெசால்லால்வந்ததீையத்திர்க்க
வந்தெதய்வத ந்தீந்ததன்ேற.

49
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1248 உலகி ைளெயாழிக்குந்தாெனழியப்பாய

ைடயி ைள

ெயாழிப்பார்கண் வப்பான்ேபாலச்,
சலதி கட் னில் ெவய்ேயா திப்பத்ேத
மாந்தளிரழ ட்ெடனவ தி ய ங்காைல,
அைலெபாழிகண்ணரசியராலைமச்செரய்திய ந்
தமிழ்வித்தர்க்குைரப்பவஞ் சீர்ெவப்பால்,
மைலபிணி மமண்பிணி ந்ெதாைலயக்காட் மா ாி
ெயன்றிைறேகாயில்வாழ்த்திப்ேபாந்தார்.
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1249 ேபாந்தளவிலரகரெவன்ெறா விண்ேபார்ப்பப்
நில க்குைடநிழற்றச்சின்னமார்ப்ப,
ேவந்தனகம் குந்தரசன்
க்கட்பீடேமெலய்திவல்ல
மணக்கு ைவயஞ்சும்,
ந்ெதா
ன்மானிேனர் விழிெயன்ேறாதிப்
ரவலர்க்கும் ைனெபயாிரா
ண் ,
வாய்ந்தக மலெமம் ெரன மன்னான்மனம
மணர்மயக்கிைனவிட்ெடா*இயதன்ேற.
1250

ெமாழிவ திப்பிள்ைளயார் க ம்ெபால்லா

51

கர் க ம்

பார்த்ெதன்ேனாய்தீர்ப்பார்க்ேக,
வழிய ேயெனன மிடப் றங்ெகாண்டீனர்
மாற்றியிடமந்திரமாவ நீெறன்ேற,
க மலக்ேகான் வலப் றங்ெகாண் ன்னறீர்ப்பக்
காண
த்தி நரகும
நஞ்சும்,
த வினேபால்வலங்குளிர்ெசய்திடந்தீ ளச்சமணினத்ைத
ெவகுண்ெடாழித்தான்றமிழ்ேசர்நாடன்.
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1250 இடம ங்குந்தமிழ்விரகர ளாேனாய் தீர்ந்திைற
மக
கட ள்வ

ம ைம கவமணெரங்கட்,
ங் கட ள்வ
ந்தீட் க் கன

ட் த்

ேதர் ெமனக்காழிேவந்தர்,
மடலவிழ் த்தகம்பகுத் ேபாகமார்த்தவண்பதிகேமந்தி
நள்ளாற்றிைறேமலார்வம்,
உைடயதளிாிளவளெரன்ெறா பா ேவத்திெயாள்ெளாியின
வணிட்டாெராளிநீறிட்டார்.
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1252 இட்டேவெடாளிபசியதாகப்ெபால்லாேவடாிவண் களாகத்
ேதரார்பின் ம்,
பட்டதிைரயாற்றினி ட்டறி ம் யா ம்ப
ஒட்ட

ப ற்

க
ைனயிற்படர்ேவாெமன்ன,
மினவெனா நீள்ைவைகப்ேபராற்

கைரயினின்றமணேராைலகீழ்பால்,
விட்டகலப்பிள்ைளயார்வாழ்கெவன் வி ெமாழிப்
பாசுரெமதிர்நீர்விைரந்ததன்ேற.
1253 அன்

னெலதிேர ேம

54

ெகாள்வானைமச்சர்

பாிேயறிவண் பாசுரஞ்ெசல்லாேற,
ெசன் ழியாயிைடவன்னிெய ம்ேபேரற்றிச்
சிவஞானப்பிள்ைளய ேளறப்பாட,
நின்றதைனயைமச்சர்ெகாண் கைரயிேலற
நி பன்வியப்ேபறவமண்க விேலறக்,
கன் த ல்கன்னிநாெடல்லாநீற் க்காப்ெபா ைமந்
ெத த்ேதறிக்கலந்தவன்ேற.
1254 கலந்தவழி

55

றாநி த்திப்ெபாற்ைக ண்ட

க ாியர்*மினிக்காைளக்காழிச்ெசல்வர்,
நலம் ைனந்
தி ம்ெபான்னானாெனன்
ஞாலம்வியந்திடப் பாண் யரசியாேரா,
லங்குமதியைமச்செனா வ திேபாற்றவிைறவனேம
நிைனப்பேதநியமெமன்ேறார்,
அலங்கல் ைனந் ழிகாழித்தந்ைதயார்தாமைண றக்
கண்டகமகிழ்ந்தாரமைணெவன்றார்.
1255

56

றிறறிவிற்ப வத்ேத யாண்டேதாணி தல்வைன

தல்விைய நிைனந் ள் றி,
மற்றவர்ேமல்மண்ணிநல்லவனெமன்ேறாதிவழிப
வ ம்ேபாதச்சிவிைகேமற்ெகாண்,
ற்றபலபதிபரங்குன்றாப்ப ர் த் ெரா
வணஞ்சுழிய
அற்றமில்ெநல்ேவ

யர்குற்றாலம்,
ைடம
ேரத்தியணியிரா

மீச்சுரம்ேபாற்றிைசத் க்கீழ்பால்.
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1256 ேகாணமாமைலேக தீச்சரநின்ேறத்தியாடாைன
னவாயில் கூறித்ேதர்ச்சி,
வாணன்மணிேமற் கு கண்ெடா

வர்க்கும்

வழிய ளிக்களர்ப்பாதா ளீசம்ேபாற்றிப்,
ேபணி ள்ளிப்ெப நதியிற்ெகாள்ளம்
ர்ப்ெப மான்
ேமற்ேகாட்டகேமகம ெமன்ேறார்,
ேதாணியார ள்பைடத்ேதா ேராடேமறிச்ெசால்லலங்கல்
ைனந் தி நள்ளாெறய்தி.
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1257 பாடகெமல்ல பா வாதிற்காத்தபாிேசாதித்
ெதளிச்ேசாியிைரஞ்சிப் த்தர்க்,
ழ்ந்த ளி ெயாழிந்தவைரவாதில ப்ப த்திக்

கா
ேதா

கட ர் க்கப்பர்வாழ்க்ைக,
யர் ந்
த்தி கு னன்னார்ெசன்ெறதிேரெதாிவிலராய்த்

ெதாிந் ேபாற்றிக்,
கூ மணிச்சிவிைக றம்பாித்தாெரன்னக் குதித்தவைரப்
பணிந்தவ் ர்க்ெகா ேபாய்ப்ேபாற்றி.
1258 நாவைரயர்மடத்த

59

வி ம்பிக்காஞ்சிநகர் த

லங்கவர்பணிந்தநலம்பாராட் ப்,
பாவிமண்கு ம்ெபறிந்தவாைககூறிப்பதிபலைக
ெதாழேவவிநளிநீர்ப்ெபான்னி,
மாவடபாெனய்த்தானந்தி ைவயா வளர்பழனம்
பணிந் க மலம் க்காதி,
ேதவன்மிைச ற் ைமயாம்பதிகம்பா த்தில்ைலநகர்
பணிந் தி த்திைன ர்ேபாற்றி.
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1259 மாணிகுழிகன்னிவனம்வ கூராதிவக்கைர
ேயா
ம்ைப மாகாளேமத்தி,
ஆணம யதிைககுண்ைட குறளாமாத்

ரதிற்குன்றவார்

சிைலயாமலங் கல்சாத்தி,
நீண்மதிள்சூழ்ேகாவலைறயணிநல் ர் பின்னிலவண்ணா
மைலபணிந்தவ்வைரயிெலம்மான்,
தாண்மலர்க்குண்ணா ைல வாெரன்றாய்ந்
சாற்றினாரணிய தி ேவாத்

ர்சார்ந்தார்.

61

74

1260 மற்றதிலாண்பைனகனியக்கனிவாய் த்
மாகற ங்குரங்கணி ட்ட ம் வந்ேதத்தி,
னற்காஞ்சியினின்மைறயாெனன் ம்யமகெமா

எற்

மின்னி க்குக்குற ம்ேபாற்றி,
அற்றமில்காமக்ேகாட்டெநறிக்காைரக்காடேனகதங்கரப
தந்தி ேமற்றளி ஞ்சூழ்ந் ,
சுற்றியபாலாற்ெறா ேபாய்த்தி மாற்ேப

திவல்லமிலம்

பயங்ேகாட் ர்கண்ேடத்தி.
1261 விற்ேகாலந்தற்ேகால

றலாதிவிாிபைழய

62
ர்

பரவியாலங்காடர், ெசாற்
ேகாலக்கன ணர்ந் பதிகமாைல ஞ்சவ வாெர

ஞ்

ெசாற்ெறா த் ச்சூட் ,
நற்ேகாலப்பதிய தினி
ப்பார்வாய்ைமந வாைமநயந்தி
ைசத் ப்பாசூெரய்தி,
எற்ேகாலஞ்சிந்ைத ைடயாெரன்ேறத்திேயதமில்
ெவண்பாக்கநகாினி

வாழ்த்தி.
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1262 வரத் யர்காளத்திவைரபணிந்தவ் ர்க்கு
வானவர்கெள மாைலவகுத் ச்ேசாதி,
பரப்பியேகதாரங்ேகாகரணந் ெதய்வப்
ப ப்பதமிந்திரநீலப் ப ப்பதாதி,
இ க்குமைலயதர்பரவிெயந்ைதயாெரன்னிைச
மாைல ைனந் ேவற்கா ேமத்தி,
உ க்கமா வ தாயம்பரவிெயாற்றி ர்க்கண்
விைடயவென
1263 ேதம

ம்பா ைரத் வாழ்நாள்.

ம் ெபாழின்மயிலாப்

64

ாினாய்கன்சிவ-

ேநச னார்மகேளழ்ப வஞ் ெசல்ல,
மா ைனவாெளயிற்றரவ

க்கவாவிமாிந்த டெலற் -

மணித்தசும்ைப ெயம்மான்,
மணி ன்றிலர்ெகாணர்வித்ேதார்மட் ட்ட ன்ைனெயனெவா
பதிகம் ைனந் மாைத,
ஏ

மாெற வித் வான்மி ர்பக்கிைறஞ்சினாெரவ்லகுமிைறஞ்சவந்தார்.
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1264 ேவ .
கண்ணா ம்விைடச்சுரம்ேபாந்திவர்வண்ணத்தமிழ்பா க்க க்குன்ெறய்தி
எண்ணா நிைறகாதல்ெசய்ேகாயில்க க்குன்ேறெய
ற்சாத்திப்
பண்ணாரச்சி பாக்கத்தாட்சிெமாழிந்தரசி
ம்பைனங்காட்
ம்
தண்ணாரன்ெபா ம்வணங்கித்தில்ைலநகர்*
மிண்டைணந்தார்தமிழ்ப்பா

ண்டார்.
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1265 அக்கனகமணிமன்றில ம ந்ைதய ெதா தாண்டம மந்நாள்
க்கட ஞ்சிைனகெடா ம்ைபங்கிளிெசந்தமிழ்ெதாிப்பப் ைவேகட்கும்
மிக்கெபாழில் ைட
த்தகாழி ரத்தந்ைதயார்வி ப்பிேனற்பத்
தக்கமனத்ெதா ேதாணித்தாைதயார பணிவார்சண்ைபவந்தார்.
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1266 மானகரமணித்தாகெவய் ழிவண்டார்குழெலன்மாைலசத்தித்
ேதனகுதார்நைரயிதழிப்ெபாியநாயகன் ைணத்தாள்ெசன்னிேசர்த்திப்
பானல்வயற்காழினகர்ெசர்மிெனனெவா பதிகம்பரவிச்ெசம்ெபான்
வானகுமாளிைகயைணந்தார்நீலநக்கர்

கர் கம விவாழ்நாள்.

1267 பழமைறேதரந்தண ஞ்சிவபாதவிரைதய ம்பல ம்ேவள்விக்
கிழைமதனக்குாியமணக்கிழைமவிைன
த் ெமனக்கிளக்குநல்
அழல்விைனேதர்நம்பாண்டார ங்குலத் மகட்ேபசியமலன்காழி
மழவிைடயான்றி மணிையச்சிவிைகமிைசக்
ெகா ேபாந்தார்மைறகளார்ப்ப.

68

ர்
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1268 நிைறக்ேகாலமதிகண்டெந ங்கடல்ெபா யங்குளிரநிக ஞ்ைசவத்
ைறக்ேகாலந்தைலெய ப்பவழகி க்ேகாரழகுெசயத்ெதாடங்கினாற்ேபால்
சிைறக்ேகாலத் ம்பிபடர்நைறக்ேகாலக்ெகான்ைறயினார்ெசவிக்கட்டீஞ்ெசால்
மைறக்ேகாலம் ைனபவைரமணக்ேகாலம
ைனந்தார்மைறேயாெரல்லாம்.
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1269 விதி ைறயான்மைறச்சடங்கின்விண்ணவர் மைழெபய்யவிளங்குஞ்ேசாதி
மதிவதனத்த ள்ெபாழியச்சின்னெவா திைசேபார்ப்பம ங்குேபாற்றப்
ெபாதிமணி ஞ்சிவிைகயிழிந்தங்கமலத்தாள்ெபயர்த் ப் ைன த்தாரக்
கதிர்மணிப்பந்தாினடந் க மணப்பந்தாினி ந்தார்காழிேவந்தர்.
1270 மங்கல ாிய ழங்கமாதவர்பல்லாண் ைசப்பமைறகள்வாழ்த்தப்
ெபாங்குெமாிவலஞ்சுழலப் ண்ணியெதய்வங்களிக்கப் மாேதாங்க

71

76
அங்குளநல்ல யவர்ேபரானந்தக்கடன்

ழ்கவகிலெமல்லாம்

நங்கள்ெப மான்மகனார்நம்பாண்டார்ம கெரனநலம்பாராட்ட.
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1271 கு த்தநைக கத்தினராய்ப்ேப வைகதைலக்ேகறக்குல நல் ர்
ெநறித்த மப்ெப ந்தைகயார்நீள் க ப்ெப ந்தைகயார்நீண்டைகயில்
க த்தகுழல்ெவ த்தநைகசிவத்தவிதழ்பசுத்தகுைழக்கதிர்ேவ ணீகண்
ெபாறித்த தற்ெசறித்தவைளப் ங்ெகா ையயாங்களித்தார் ைனநீர்க்ைகயார்.
73
1272 ஒ மாைத யலகனீத்ெதா மாைதத்தி ப் ைனவித் ய ங்கூடல்
வ மாைதய ப்ப த்திவழிமாைதெய வித் வாக்கின்ஞானத்
தி மாைதப் ணர்ந் ெப ந்தைரமாைதயி
ைடத்தார்ெதண்ணீேரா
த மாைதக்ைகப்பி த்தார்வைரமாைதப் ணர்ந்தவர்தாடணவார்மாேதா. 74
1273 பஞ்சிெயாளிவிஞ்சுமலர்ப்பாட்டளிெசங்கிண்கிணிக்காற்ப மம் த்த
கிஞ்சுகெமன்மடவரேலாடங்கிவலம்வ வாைரக்கிாிையசான்ேறார்
அஞ்ெசா வள மலைரயம்மியில்ைவத்த
ெமனவணிேசர்திங்கள்
பிஞ்சு
யைரநல் ர்ப்ெப மணெமன்றைதம த் ப்ெபயர்த் ஞ்ெசால்வார்.
75
1274 ஈதமலன்றி த்தா க்கியற் வ
ைறைமெயனெவ ந் ேபாந்
நாதைனநல் ரரைசநமச்சிவாயப்பதிகநவிற்றேலா ம்
தல மீதல நீெடாளியவாெடாிகால்ெபா ப்பாேயாங்கி
ேவத தலளப்பாியான்விளங்கவதில யவைரவி வித்தல்ெசய்தார்.

76

1275 இன்னிைசயாழ்ப்பாணெரா நீலநக்கர்சிவபாதவிதயர் ந் ல்
மன்னியேதாட்
கர்வழிய யாெரைனப்பல ம யாக்கற்பில்
பன்னியேரா
ஞானப்பாெயாளியிற் கேவவிப்பனிக்ைகேதாய்ந்த
கன்னிெயா மதிற் குந்தார்கனேலா ம் னலறி ங்கவிைதவல்லார்.

77

1276 ெபாறிவாைகமாற டெலழிலாகப் திய ம்ெபா ண்டாக
ெநறிவாய்ந்தைவதிக ஞ்ைசவ ம்
ண்டாகநிகாில்காழி
மறிவார்ந்தகரதலத்தார்மகவாேனார் குந்த த்திவழிெயன்றியார்க்கும்
அறிவாகச்சிவ ங்கக்குறியாயிற்றாயிைட ன்னலங்குெசந்தீ.
1277 ேவ .
இன்னவா நிகழ்ந்ததன்ேமெலழிற்சீகாழிப்பதிநாதன்

78

77
அன்ன ர்தி ள் ர்தியாைன ர்தியாதியைரத்
ன்னேலா மவெரய்தி லேகழீன்றசிற் தரக்
கன்னிபாகத்தி ந்தாைனக்கசிந் பணிந்

ன்னின்றார்.

79

1278 ெசம்ைமக்க ைணக் கடலைனயான்றி
ன்னின்ேறார்தைமேநாக்கி
எம்ைமத்தலங்கெடா ம்பதிகத்ேதத் ஞானக்க ணியைன
அம்ைமப்ெபாலஞ்ெசய்விம்பத்திலாவாகனஞ்ெசய்ெதந்நா ம்
ம்ைமப்பயன்ெபற் லகுய்ய

சைனநித்தியமியற்றி.

80

1279 நிகழ்சித்திைரபங்குனிமாதநிைறயாதிைர ம்ைவகாசிப்
பகர் லத் மாவணிையப்பசியாமாதச்சதயத் ம்
மகரமதியிற்கதிர்மதியம
நா மி னமதி
திகழவ ேராகணி ெமன்ேறழ்தினத் ைநமித்தியமியற்றி.

81

1280 ைரயில்ேகள்வியிைமேயார்காள் கல்பங்குனியிற்சதயத்தின்
நிைரெசய்மணிப் ங்ெகா ேயற்றிெந மான்றைலநாேடர்நடத்தித்
திைரெசய்தீர்த்தமாதிைரநா ைளத்தா திெரன்ற ள்ெசய்ய
வைரவிலமரராண் ெதா மகிழ்ந்திவ்வா

ாிந்தனரால்.

82

1281 ஓ மிைனயநல்விழ க்குத ந்திறேலா யர்ந்தகதி
மீ
குவார
ாியார்ெவவ்வாய்நிரயத்திைட குவார்
ேகாதின்ஞானப்பிள்ைள தைனக்குைழத் ப்பணிந்ேதார்மற நகர்
ேபாதலறியார்ெதாழேவண் ப்ேபாந் வழிக்கண்மாய்ந்தவ ம்

83

1282
ெப வாாிச்சாிைதவினவினவ ம்ப த்ேதா ம்
நீ ம்பரம த்திெயலாெநறிேய ய்த் ப்ெபாறிமணிச்சூட்
டா மரவமைசத்தவன்றாளைணவாெரன்னவ ட்சூதன்
நா மைறேதர் னிவரர்க்குநவின்றவா நவின்றனனால்.
23 - ஆவ . தி ஞானசம்பந்தப்பிள்ைளயார் தி வவதாரவத்தியாயம்

84
ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1282
---------------------24 - ஆவ
1283 திங்கண்

தீர்த்தமகிைம ைரத்தவத்தியாயம். (1283-1354)

யணிேவணிச்சிவெப மான த்ெதா ம்பின்றிறத்ைதநா ப்

78
பங்கமில்சீெராளிக்ெகாளியாய்ப்படர்ந்தக ணியப்ெப மான்பாிசுேகட்ேடாம்
ங்கவவின்ன ந்தீர்த்தந்தனித்தனிெசாற்றைனெதாகுத் ப் லப்பாெடய்த
இங்க

ெகனச்சூதனங்கவ க்குைரத்த ைறயியம்ப

ற்றாம்

1

1284 ஞாலப்ேபராழிவைர லகைனத் நிைலகுைலயந ந்
ழ்கி
லப்ேபராழிெமாய்த்தகைடநாளின்மைலவாய்ந்த ளாிப் த்ேதள்
ேகாலப்ேபராழியம் ட்ெபா ப்பரைனப்பணிந் வரங்ெகாண்டதீர்த்தம்
ஓலப்ேபராழிைவப்பில பிரமதீர்த்தெமனேவாங்கிற்றன்ேற.

2

1285 ஓ மைறேயானீரா ச்ேசட் லகுதைனப்பயந்தா லவாத்ெதய்வத்
தி மைறேயாெனனநின்றாெனா மைறேயானகன்கைரக்கட்ேசர்ந்தவாேற
இ மைற
யல்விாித்
ட் லகுதைனப்பயந்தாெனனினித்தீர்த்தம்
ெப மைறந்

லறிவதல்லாற்பிறிெதா

ேலாவறிந் ேபசு

ேல.

3

1286 ஓ ணர்வா
ைமவிைன ம்மலங்கணாற்பிறப் ெமாழிப்பாைனந்
ேப
மிந்திாியங்களாறடக்கிேயழிைச ம்பிறங்கேவாதி
நீ
ெமண்குணத்ேதான்பானிகெழாளியாயாபத்ைதநீக்குங்காழிக்
கா

கண்டைனயறிவாரவேரகண்டறிவாரக்கட ட்டீர்த்தம்.

4

1287 மின்மணி
ரமலம் மிளிாிலங்காலரமாதர்விமானஞ்சூழ
என்மணிக்கா ைனவ தாதிைணக்கவாிகாலைசப்பேவறிச்ெசல்வார்
நன்மணிவார்சிைறய கா ைச ர ெமா கைணக்கானளினப் த்ேதள்
பன்மணிக்கான்மலர்த்தடத்திற்றவழ்பசுங்காலஃ ட ற்ப ங்கான்மாேதா. 5
1288 கூர்த்தவ ந்தவம்பன்னாளிைழத்
யர்மதிட்காழிக்குன்றின்ேமய
தீர்த்தன ள்பைடத்ெதல்லாவ பைடத்தாேன மயன்றிறெமன்ேனேயா
வார்த்ததடந்திைரக்கட ட்டீர்த்தம ப ந் லைகயளித்தானன்ன
ேபர்த்தடமா நெரல்லாேமற்பைடயா ட் ெநறிப்ெபறப்ெபற்றாேர.

6

1289 வண்டறாநைறமலர் உய்வணங்கினர்பான்ேமான த்திவழங்குெமம்மான்
அண்டேகா கள்ெபாதிந்தசிற் தரப் ைவயிடத்த ட்கண்காட்டப்
பண்ைட ல்ேபாற் தி நிைலயழகிகண்ண ேளபசுக்கள்யா ம்
உண்டகமாசகற்றிெயாளித

னல்ேபாற்றி

னநின்ெறாளி மீதால்.

1290 த்தைலையேயந்த னான்
விலாரணங்காட்சி
த்தவாற்றான்
ெமய்தவராடகம்ெபறலாற்சுற் மலங்கைளத னால்விமலந்தன்னால்
சித்திய ட்கண்ெபா
ந்தரத்தா ம்ேபரரவந்தாித்தலா ம்

7

79
இத்தைகயவிதிதடந்தான்மத்தமலர்தர்ெதாைடேவணியீசன்ேபா

ம்.

8

1291 திைரயாைடநிலமடந்ைததி
கேமாவாிவிழிேயாதிலகேமேயா
வைரயாமங்கலநாேணாதி மகட்கும மலேராமணிப் ண்ைவப்ேபா
ைரதி மா லகின்ேம லேகாெவன் ம்பிரம ாியி ந்நீர்க்
கைரகாணாெரவ ளர்மற்றவரன்ேறா த்திெய

ம்கைரகாணாேர.

9

1292 மைறநான்குவல்லபிரான்பதின நான்ேகா ரண் வைகயாங்ேகா
ைறநான்குந்த ங்கட ட்டீர்த்தெமலாந்ெதாகுமிதனின்
கியண்டத்
ைறநான்குகதி ம்வகுத்
நான்குபவத்தினில் ழ்ந் ழலாதியார்க்கும்
ைறநான்குமளித்தி மாெறா நான்குேகாண றத் லக்கினானால்.

10

1293 ேவ .
ேகான்மதிநாளில்ெவய்ேயான்குலவியதினத்திற்கங்ைக
மாநதி தலாந்ெதய்வமணிநதிெயைனத் மீண் த்
தானதி றலாலந்நாட்டடம ப ந்ேதார்தீர்வார்
ஊனவல் ைன மாைய ற்பவவிைன மாங்ேக.

11

1294 ஆயமாமதி வாவின ந்ததிக்கிைறவனாதி
யநீர்க்கங்ைகயாதிசுரபதியாதிேயாகத்
ேதயவன்சனகனாதிெயய் வாி
க்காடப்
ேபாய ப வாெரய்தாப்ெபா ெளைவ வன

ன்றில்.

12

1295 ன்
ேமடத் ெதன்ற்ழ் ைளத்த நாளிைட வாவி
னன்
மின்னீரா வ ம்பவக் கட லாடார்
பின் ேமாரயனஞ் ேசயாற்ேப
மடவார்ேதாயி
னின்

மழைலச் ெசவ்வாெயழின் மகப்ெப

வ ண்ைம.

13

1296 ஓராிண்டயன் மரண்
ைதயங்கள்ெவதிபாதங்கள்
ேசர்த தினம் க்கா ற ெசங்கதிச் ெசல்வனாதி
ேயாத ேகா நா மின்னறீர்பலதைக நல்கக
வாரகடலாைட மாைதமணந் லகளிப்பான் மன்ேனா.
1297 ைளெயயிற்றழல்வாய்ப்பாந்தன் சுடர்கைளத்ெதா நாட்ேபான
ெசாைலெயயிற்றரைவ ன் லறவமாட்டறல் ெபயதீர்வார்
கைளகணா லக ன்றிற் காவ ந்தி
ெமய்தி

14

80
ைளமதிக்கண்ணிெயம்மான்

லகைடவரம்மா.

15

1298
ழியங்கனிவாயாைர ேவதவாணிபர்ககு நல்கி
னாழியின வட் ஞ் சுமர்வைணப் னிதனாவர்
ேகாழிளம னிற் நல்லான் ெகா ப்பேரல் மயிர்க்ேகாரராைட
வாழினாளள ன் தாவாவளென ங்க யிைலவாழ்வார்.

16

1299 எாிமணிப்ெபாலன் ேகாட்ேடரா சாாியல் ளி ம ெவான்றாய்ந்ேதார்
விாிகட லகத்தான்ற வி த்தலெமவற் ங்ேகா
ெதாித ம க்களாய்ந்த திண்பலம் ெப வாெரன்ேற
காி ாிவைனந்த ெவண்ேடாட் கண்

தல்கழறினானால்.

17

1300 அாிமலர்க்கிழவன்றீர்த் தாழ்ந்த ள்ளினங்கண்மீக்கண்
விாிசிைறவிதிர்த்தெதண்ணீர் ேமனியிற்ப
மன்னார்
ாிதிைர கட் ற்ேறான் ெமாய்ெயாரளிச ெசல்வன்ேபான்
பிாிவ ர்மாைய ேபாய்ப்ெப

ெவளிக்க வராவார்.

18

1301 உலப்பிெறன் லத் தார்ேவழ்வி ட்
திலதமீந்ேதா
ரலக்கண்வல்விைன ேபாயீசன ள் ெபறததில்கமாவார்
குலப்ெப ங்கிழவர் தா ங்ேகாமள்க் ெகா ேயான்பாகன்
மலர்ப்பதம் ெப வரல்லால் ம பதம் ெப கலாேர.

19

1302 பைடப்பி க் காதியாய பனிமலர்த்தடமாமீ
கிைடப்ப மயல கநாடக் ெக
தலமிழ்தவாாி
ைடப்ப ந்தசுைம சி
ப க்கலெனன்ேறந்தி
யைடப்படா ழன்

வாளயங்ைகைய நக்கல்ேபா

ம்.

20

1303 பற்பலம க்கடம்மிற் பழிப்பி ைலந்ெத த் ம் ேவதத்
ற்றனம க் கடம்மி
த்திரசம் கந்தா
மற் தத்த க் கடமமில் வில்வ ம் மரர்தம்மில்
கற்பைனகடந்த

க்கட்கைறமிடற் றிைற மாங்ேக.

21

1304 னிதாிலற் த்ேத ம்ெபாங்ெகாளிகளில்ெவய்ேயா ம்
னிவாிெலன்ைனயாண்ட தல்வ
தன்ைமசான்ற
தனிவிரதத்திற்ெகால்லாவிரத ந்த மந்தம்மில்
கனிப ம்ெபாைற ம்ேயாகக்காட்சியிற்சனகன்றா

ம்.

22

81

1305 ைமவாிமணிவண் திமகரந்தமிைறப்பவானாட்
ைடவைகத்த க்கேளய்க்குமணிெபாழிற்காழிதன்னில்
ெபய்வைககிடந்ததீர்த்தேபதத்திறபிரமன்கண்ட
ெதய்வநீர்ப்ெப க்கறாததீர்த்த மதிகமாேதா.

23

1306 மனவ கடந்தமிக்கீர்மற்றதன்கைரக்கட்பட்ட
விைனத குப்ைபவாாிெயறிந்தவர்ெப வர்ெமய்ேய
கைனதிைரக்கங்ைகயாதிகட ண்மாநதிகட்ெகல்லாம்
ைனகலனணிந் ெதய்வப்ெபாற்படாம் ைனந்தேபேற.

24

1307 ேவ .
காதமணஞ்சினமடங்கல்க ணியர்ேகான்ப க ட்பால்
காதமணந்த தடத்ைதக்கண்டார்ேநாய்விண்டாேர
மாதரங்கமைலயிளங்கால்வைரமார்பி றப்ெப வார்
மாதரங்கமைலயரங்ேகமன்

ாிைமப்ெப வாேர.

25

1308

த்தமி ம்ப த் ைறநீர் கந்
ளிய ந்தினேரல்
த்தமி ம்ப த் ைறநீர் கிெலனத்தண்டமிழ்ெபாழிவார்
சித்தம ங்கைலயா தீரமதிற்கண றி ம்
சித்தம ங்கைலயா ந்ெதாிவாியநிைலேசர்வார்.

26

1309 பத்திவைல
த்தைலேமற்படராதாாித்தடத்தின்
பத்திவைல
த்தைலேமற்ப ன்மாையய வாேர
நித்திலமாடகந்த மிந்நீேரந்திேயார்பல ன்
னித்திலமாடகந்த வார்நிைனத்தெசயல்ெப வாேர.

27

1310 பதகமலம்வலம்வ வார்பண் யிேரா றத்ேதாய்ந்த
பதகமலம்வலம்வ வார்பாெயாளிெயான்றாயிைடத்த
ம ைகயிடவைரயகன்றவல்விைனேபாய்த்ெதால்ல ளம்
ம ைகயிடவைரெவன்ேறான்மன்

ாிைமப்ெப வாேர.

28

1311 மாகனத்ததினங்காட் மணிமைறநான்மைறயவர்க்கு
மாகனத்ததினங்காட் ம்வல்லார்மாறில்லாேர
ேகாகனகத் ச்சிவந்தேகாைதமணாளன்பணி ம்
ேகாகனகத் ச்சிவந்தகுழகன ெப வாேர.

29

82

1312 தி க்குளத்தினி ள்பாறச்ேசமெநறித ம்பிரமன்
தி க்குளத்தினியற்ைகயி திைர ரசுபைடத்தாைன
உ க்கவ மரன்சூலத் ஞற்றிய ேளெபா ளாய்
உ க்கவ ெமா சூலத்தீர்த்தவிய

ணர்த் வேம.

30

1313 கன்னிமணிவண் ழ ங்க கமழ்தாமைரத்தடஞ்சூழ்
ெபான்னிவளந்த
க ப் ண்ணியன்ேபாற்றளிக்கயேல
ன்னியகாற்ெப ந்திைசயின் க்ேகாெலல்ைலயி ைரத்த
தன்னிகாிெலா சூலத்தீர்த்தவியல்சாற்றாிதால்.

31

1314 த்தைலேவலகழ்ந்த தான் ழங்கைலயின நாகப்
ைபத்தைலயான் னிசாபம்பாித்தைலயாதவன்ப ய
அத்தைலேயவிைனயகற்றியைலத்தைலமாெனா
ன்ேபால்
ைவத்தைலயாதி த்தியதிம்மலர்தைலமாநிலம்ேபாற்ற.

32

1315 ைலமதியின்
மதியிற்சூ ததிம கெந
மைலமதிமாயவன்ெபறலான்ம மதியிலவர்ப ந்
நிைலமதிேசர்ெதன் லேவார்நிைறமதிசால்கடனி த்ேதார்
கைலமதிேவணியனி ெபாற்கழன்மதிெபற்றி ப்பாேர.

33

1316 க க
ந்தனிக்கவிைகக்கன்னியாகுச்சபதி
ப கவ ங்ெகா
விற்பறந்தவன் ன்னிறம்ெபா ய
ஒ ெக நீர்ச்சூலதடத்த
னிவனவிதிர்த்த ளி
வ பல மளித்தெதன்றால்வ த் வ மற்ெறவேனா.

34

1317 மல்குமதிப்பக்கத் மாசியிேனகாதசிக்கண்
ல்கு கழ்விகடாங்கன் ைரய மாெணழில்ெபறலான்
பல்கிைளஞெரா ங்கயிைலப்பனிவைரயினினிதி ப்பார்
ஒல்க லந்நாள

க்குடனாடக்கடவாேர.

35

1318 ேவ .
நீர்த்தைலெவ வாைளநீடமாிைடவாைளப்
பார்த்ெதனெவதிர்பா ம்பைணம
க க்கண்
ேபர்த்தளியதன்ேமல்பாற்பிறழ்திைரயானந்தத்
தீர்த்தம ளதந்நீர்த்திறமினியைறகிற்பாம்.

36

83

1319 அம் யமலர்வாணனந்நகாிைடைவத்த
உம்ப
னிேவா
ணர் ைட ரேவா ம்
ெசம்ெபா ளியல்கண் ஞ்ேசமைறெநறிநின் ம்
தம் லமறெவன் ந்தவநிைலதவறாராய்.

37

1320 அறெநறிவ வா மரன ள்பிைழயா ம்
மறவிைனக வா மகவிைன
வா ம்
இைறபணிவ வாராயிவர் ாிெசயல்கண்ேட
பிைற

ெயா காழிப்ெப

தல ள்ெகாண்ேட.

38

1321 மதிநதி
யாடவதனெமன்மதியாடப்
ெபாதியவிழ்ெதாைடயாடப்
னியரவாடடக்
கதிர்விாிவ வாடக்கரதலநிைரயாடப்
பதமலர்தனியாடப்பல னிவரராட.

39

1322 ஆ னென நாள் க்கவ்வழியானந்தம்
நா யவமயத்ேதார்நாயகனயனத்ேத
பீ யல ள்ெவள்ளம்ெப கிய ளி ழக்
கூ யத ேமல்பாற்கு

னி ைறசாைல.

40

1323 ேமல ண் னிகண்ேடவிமலனதானந்தத்
தால்வ மி ெவன்றங்கைனவர்கெளா மா ச்
சால் றவரலாேலதரணியில ேபராக்
ேகாலளவினிலாடக்குடதிைசதனி

ண்ேட.

41

1324 மற்றைதநிைனேவா ம மலர் ைனேவா ம்
ற்றிடநிைனேவா
ைறயினிலைணேவா ம்
கற்றறிவ ஞானக்கடெல மடேல ர்
ெகாற்றவன நீழற்குல வாிஃ ண்ைம.

42

1325 ேவ
கூளியகற்றியகாளி ரத்த ள்குைழவிக்கும்
ஆளி ைகத்ெத காளிதடத்தியலைறகிற்பாம்
மீளிவயப்
ாி டர்ப்ப விைனேமா
நா

மிகக்க ேநாயினளப்ப ந வாேல.

43

84

1326 ெகாச்ைசநகர்த்தைலவர்க குற்றகுடக்கூேட
ெமய்ச்ச ரத்ெதார்தடத்ைதயியற்றிவிாித்தா
அச்சிவெனாப்பநி த்தமிைழத்தவதிற்பாவ
குச்சித ற்றக ம்பிணிவிட்ெடாளிெகாண்டாளால்.

44

1327 வர்க்கவிைனப்பிணியகலநிைனப்பவர்மதிேதா ம்
ர்க்ைகம க்ெகா ெதாிசதினத்தி ேதாய்வாேரல்
விற்கைழெபற்றவெனழி
வத்ெதா ேமலான
வற்க ன் த்தியினளிைமயினிற்ெபறலாவாேர.

45

1328 இயல்பக ஞ்சிவநிந்தைனயாதி மி ேதாயின்
ெபய மதற்கிைணேவ ைரெசய்வ பிைழயாமால்
ெவயில்விாிமாளிைகேவ
ாிக்கயல்வடபாேலார்
வயினவதீர்த்தவியப்ப ெமா வழிவ விப்பாம்.

46

1329 அந்நக க்ெகாாிரண் குேராசத்தளவாகப்
ெபான்னணிமார்பனகழ்ந் விாிந்தெபாலன்ேகாட் ன்
தன் ைடநாதைனைவத் விைழந்ததவம்ெபற்றான்
பன்னியவாவிப ந்தவர்தீவிைனப யாேர.
1330 கும்பமதிக்குள ரைணநாளி குைடவாேரல்
உம்பர ந்தவர்சாப தற்பவெமாழிவாேர
இம்பாி ம்ெமாழிசத்தியேமெயனெவைனயா
நம்ெப மான

47

ம்

ம் ைறயாகநவின்றானால்.

48

1331 அம்மதி ற்ற மா ன ம்பவமாடார்ெபான்
இம்மியளித்தவர்ேகா ய ம்பலனிைசவாரால்
ெகாம்ைம ைலச்சியர்மண்ணணியாைடகள்ேகாதானம்
இம்ைமயிலீபவர்ேப ெத க்குநர்யாேரயால்.

49

1332 த் றழ்தண் லநல்குநர்தண் ல ைறவாேனார்
அத் ைணயாண் மரன்கயிைலக்கிாியகலாரால்
த்தமிழாளி யங்கியெவங்கு
ாில்
ைமத்தவராக்குதடாக ேமெலா வழிெசால்வாம்.

50

85
1333 ேவ .
தடத்தியல்காழியந்தளிக்குநீள்வட
குடக்கினின்ேமெலா ேகா ன்ேமய
கடற்றிைர கட்ெட கதிாின்ெசல்வைனப்
படப்ெபா பணிமகன்பண் ெதாட்ட .

51

1334 அனல்விைனக்குரவைனயயர்த்தசிங்கேக
தனன்மைறயலைகையச்சாய்த்தநீர
ைனவ மமர
ற் மற் ம்ேவ
ெறைனவ ம்விைனெகடெவன் ந்ேதாய்வ .

52

1335 ேபாத ேகாட் ைடப் யங்கனாமத்
நாதைன ள்ளத் நா மா நர்க்
காதவன் தல்ேகாளைனத் நன்றிசால்
ஏதமில்பலன்றரவிலங்கும்ெபாற்ப .

53

1336 மற்றதனயெலா வாளிெயல்ைலயின்
ற்றரவைணயினான் னிவன்ெவம்பழி
பற்றறவா வான்பண் ெதாட்ட
ெபற்றேபராழியின்ெபயாிேனார்தடம்.

54

1337 ஆசிலத்தட வந்தா மாமைறத்
ேதசிகர்திறத்ெதா ெசம்ெபானீவேரல்
சிவில் மிழ்மணிமிளி மார் ைடப்
பாசிைலப்பள்ளியான்பதத்தில்வாழ்வேர.

55

1338 மங்குேறாய்மதிண்மேகந்திரத் க்காவலன்
ெபாங்கு தவஞ்ெசயப் க வாணன் ன்
சங்கு ெகா ங்குைழத்தா ேவ வாய்
அங்குவந் றத்தடமவெணான் ற்றதால்.

56

1339 சங்ெகா வழங்க ற்சங்கதீர்த்தெமன்
ெறங்க நிலவியவி
க்கா நர்
ெவங்ெகாைலம வலர்த்ெதாைலத் ேவைலசூழ்
அங்கண்மாநில

தளிப்ப ண்ைமேய.

57

86
1340 தீர்த்தமகிைம ைரத்தவத்தியாயம் .
விண்ணவர்க்குைடந்தெவஞ்சூரன்ெவவ்வ
நண்ணியதடமிதினா ந்ேதாய்பவர்
எண்ண ம்பைகப் லங்கடப்பெரன்ற ட்
கண்

தலந்தணன்கழறினானேரா.
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1341 அளி ைரதி நிைலயழகியாய ங்
கிளி ணர்ம ங்கினான்கிளர்ெபான்னாலயத்
ெதாளி ணர்ெதற்கிேலார்கைணயிேலாங்குநீர்த்
ெதளிதைரச்சுக்கிரதீர்த்தெமான்றேரா.

59

1342 வன்கணாெலண்கணான்மறித்
ழ்த்தநாள்
ெபான்கணா ர்திவாழ் க மாநகர்த்
ெதன்கணான்ெகான்ெறனக்ேகாணஞ்ெசய்தடத்
தின்கணானந்தநீாிைழத் ப் ன்கணான்.
1343 ேதாய்ந்தனன் ந்தராய்த் ைணவனா
ேதய்ந்திடாமி தசஞ்சீவினிப்ெபயர்
ஆய்ந்த ல்விஞ்ைச மமரர்ேதசிகன்

60
யிர்

ஏய்ந்தநல்வி ப்ப ெமய்தினானேரா.

61

1344 தனிப் கர்வாரமத்தடம் க்கா நர்க்
கினிப்படர்வ ைமேநாயில்ைலக்ேகாமயம்
பனித்த ல்ல ெகா பாித் க்ேகான்மதி
தனிற்ப ந்ேதார்க்கிைணதைரக்கணில்ைலயால்.

62

1345 இளித வைலஞர்தேமைழேதாள் ணர்
மிளிர்சைட னிவரன்விமலன்ேகாயி ள்
ெதளிதரநாட் யதீர்த்தெமான்ற
குளிர் னற்பராசரகூபெமன்பேவ.

63

1346 அச்சுதனைனயேமலவர்க்குேமலவன்
ெகாச்ைசையயகற் மிக்கூபந்ேதாய்பவர்
நிச்சய ண ேணர்தேலதிலாள்
இச்ைசயின் யங்கன்மற்ெறைவயந்தீர்வேர.
1347 ேதட்ெபயர்மதியினிற்ெசறிந்த ரைண
நாட் னல்ப ந் ெநன்மணிையநான்மைற
ஆட்சியர்திறத்தினிதளிக்குமன்பிேனார்

64
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ேவட்ைககூர்பிறவிெவவ்விைனப்படார்கேள.

65

1348 வாங்ெகா ய வி ழ்மலயமாதவன்
ங்குயிற்கிளவிபாற் ைரநற் ந்தராய்க்
காங்கி ேகாலளவாகக்கீழ் லத்
ேதாங்குநீர்ம தடெமான் நாட் ேய.

66

1349 ைபந்ெதா ப்பாகைனப்பதித் ப்பாங்காின்
வந்தைனமலர்க உய்வணங்கி
ெபற்
ய்ந்தனெனா திைர லகுேளாரைதச்
ெசந்தமிழகத்தியதீர்த்தெமன்பரால்.

67

1350 ேகாதமன்கு
னிகுழித்தவாவிபால்
ேபாதலெரா தடம்
க்கி ந்தராய்
நாதைரயிறஞ்சிெமய்ந்நலம்ெபற்றான
தீத க தமதீர்த்தெமன்பரால்.

68

1351 இவ்வைகயாறிரண் ண்ைடவானவன்
ெசவ்வனீர்த்தட தற்றீர்த்தமாமிைவ
ஒவ்ெவா தீர்த்தேம ய்க்கும் ெடனின்
எவ்வைகவிாிக்குமதின்

ங்ேகட் ரால்.

69

1352 ந்ைதயீெரான்பதா
ராணங்கள்
ெசந்தழல்வானவன்றிங்கள்ெவய்யவன்
அந்தமி லகிேனாடலகிலண்டங்கள்
தந்தசீர் ைனதடந்தனிப் றாநதி.

70

1353 இவ்வைகப்ேபர் ைனந்திலங்குதீர்த்தங்கள்
கவ்ைவயிலவர்பணிகாழிசூழ்த ம்
ெசவ்வியதிைசெதா ந்திக மான்மனத்
ெதவ்வமின் னிவிர்காளின்

ங்ேகட் ரால்.

1354 ேவ .
கின்னரர்கிம்
டர்சித்தாியக்கர்நா
வசுக்கள்ேக ல்வாேனார்
பன்னகர்பாாிடரசுரா னிவர் தேலார் க ப்பணிந் ேபாற்றி
அன்னவேராெரா தட ந்தடத் ைழேயாாி ங்க ம்ைவத்தாிச்சித்தாரால்

71

88
இந்நகரக்காழிவைரவ ேகசன்மகிைமயினியிைசக்குமன்ேற.
24 - ஆவ

தீர்த்தமகிைம ைரத்தவத்தியாயம்

72

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1354.
-------------------------------25 - ஆவ . வ கநாதவத்தியாயம். (1355-1385)
1355 ெகாண்டல்கண்பைடெகாளக்கிளந்தளிகுலாவியின்னிைசமிழற்
தண்டைலப்ெபாழி
த்தகாழிவைரதன்னிேலவ கெனன்னேவ
அண்டநாயகனிைசந்தகாைதவரலா கூ ெகன றிலா
எண்டவத்

ம்

னிேவார்வினாவவ ேள சூதன கூ வான்.

(1)

1356 ள்ெளயிற்றரவைரக்கைசத்த
தல்வனன்க ைண தல்விேயா
ெடள்ளி ச்சகமளிக்குமா
னிணங்குேகளியின்மணங்ெகாளீஇ
பள்ளிைவகவ மைறவனத்திெலாளிபாய்தி ச்சுடர்ம ங்கல்கண்
ெடாள்ளிைழக்ெகா ையேநாக்கியாக்கமைறேயாதினானிதைனேயாதினான். (2)
1357 இன்னேவைலயிவ்விளக்ைகவில் மிழ ண் யாவர
ண் னார்
ெபான்னனாயவர் ரக்குமா விாி வன ம்ைம மளித் ெமன்
ெறன்ைனயாள்பவ ைரப்பவன்ைன ெமவர்க்கு ங்ெகாெலனெவண்ணினாள்
அன்னேபாெதாெர தீப மவியறியா நாசிெகா

ண் ேய.

(3)

1358 ெபா கு ம் ாிமி கமாமியல்ெபா ந்தலால த ஞ்சுடர்
உ குகின்றநைறயி ைதயன் சி
ண்டதவ்ெவ ையயண்டர்ேகான்
வ கநீசுடர் லக்கலா ாிைமைவத்
ப் விபாிப்பதற்
ெகா வனாகியறிெவா பிறத்தியி

ண ன்வாணி தனாதியால்.

(4)

1359 நம்ெப ந்தரணியாலயங்கெடா நகுெப ஞ்சுடாிைழத் ேமல்
எம்பதம்பர மன்பரந்தணாிடத் மீைகநனியீெகனா
வம்பறாவிதழியா ைரப்பவ வ விேராசனென ம்ெபயர்
ெசம் லநெலா குேவ

ைடத்தகுவர்ெசம்ம ன்மதைலயாயினான்.

1360 மாவ ப்ெபயர் ைனந் நால்வைகவயப்பைடக்கடெலா ங்குழீஇ
காவன் ப் வன ந்தனா கவிைகக்குள்ைவக ைறெசய் நாள்
ஓவறப்ெப குகளியினாலமர லகு க்குவிாித நிழல்

(5)

89
ேதவைரப்ெபா தழிப்பவங்கெமா ேதவர்ேகான் ரணிேமவினான்.

(6)

1361 ஆண்டவாசவ நி தன்மாவ
மாழிேவந்தெனா
ர கும்
பாண்ட ந்தனதேனா சம்பர ம்பவன ந்தி திமா ெமய்
நீண்டதீயிெனா
மேக
ெந ங்குகாலெனா நாக ம்
காண்டகீசதிைசயதிபேனா பயங்கர

ம் ண் ம

நி தி ம்.

(7)

1362 இைளயவாணி த ந்திசாதிப ேமற்றேபாாினிைடயாற்றல்சால்
வைனக ங்கழன் ரட்டயித்தியர்ெசய்வாைககண்டதிகேவகமாய்
ைன கக்கு சேவெல த்ததிர க்கிமாகபதிதாக்கினான்
அைனயேபாதசுரர்ேகான்ெவகுண் விறலமரேராடவமரா னான்.

(8)

1363 எ ழ்வாிச்சிைலகுைழத் நாெணா ெயறிந்தழன் பதினாயிரம்
ெத க ங்கைணவலாாிமீ ம்விாிதிைச ேளார்மிைசயேநக ம்
க
ெகாண்டெலன சினானிைலகலங்கினாரமரர ெதாிந்
தடக்ைகயயிராவதத்ைதெயதி ந்திவாசவ

ந்தினான்.

(9)

1364 மிகெந க்கிெயயிற க த்
விைசயினிற்கரெம த்த த்
தகலமத்திெயறிகு சமிட் றவ த்த ம்ெபா தயித்தியன்
பகன்மணித்தைலயின வணிற்பைதபைதப்பவங்ைக
தண் னால்
உகவ ப்பமகபதிதனக்கவச ற்றதாலவச ற்றினான்.

(10)

1365 அக்கணத்ைதயறிந்தமாவ யகன்றேதாிலவைனக்கவர்ந்
ெதாக்கேவா ைழயிலறி றாதவைகேயா னாரமரர்வா னார்
மிக்கேவழ்திைசபாிக்கும்வானவ ம்ேவ ேவறிாியல்ேபாயினார்
க்கமாவ

றக்கேமயபலேபாக ம்ப கலாயினான்.

(11)

1366 ஆடகத்தலமகன் ஞாலமிைசயரசுேபணிநிைறமணிவைளச்
சூடகக்ெகா மணாளான்ேமயதளிேதா ெமாள்ெளாளியசுடாிைழத்
ேதட த்தமார்மஞ்சனாதியினிெலந்ைத சைனெசய்தன்பர்பால்
நாடாகத் வழிபா யற்றிநனிநன்னரன் ெச மன்னநாள்

(12)

1367 வ குலக்கு ைவமகவிைனக்கிடம்வ த் ெகன்னவவன்வா ேளார்க்
கு ெமனப்ெபா சிவத் ேராக ெமாழித்த ர்பிரமெனண்ணிலார்
அ விைனத்ெதாடாபிாித்த ாி தியாழிசூழாியகாழி ர்
இ தலத்தினி

யர்ந்த ரதி ைழக்கலாகுெமனவ ணர்ேகான்

(13)
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1368 ெசான்னவா
ாிமகவிைனக்குாியேசார்விலாதெபா ண்ேமவரப்
பன்ன ஞ்சைட
த்தமா னிவர்பலர்கேளா மைறயவெரா ம்
தன்ென ம்பைடதழீஇவரக்கதிர்த ப்பநீள்ெகா ெதா த்த ம்
கன்னி

ெதயி

த்தகாழிநகர்காவில்வல்ல ணன்ேமவினான்

(14)

1369 எகின ர்திதடமா யீசைனயிைறஞ்சியங்கமரர்கம்மியன்
மிகலெதன்றிைசயினேயாசைனப்பரைவேவள்விபந்த மிைழத்ததிற்
சகல ங்ெகா
குந் நாதனி தாள்குறித்தனனியற்றேமல்
இக

ைடந்தகட ள ம்வாசவ

மிண்ைடவானவைனயண் னார்

(15)

1370 ண்டாீகமைனெகாண்ட ரண ராணமாவ யிேனவினால்
சண்டமா த டன்றேபா ப ச கதாயினெமனக்கைரந்
ெதண் சாதிபாிரங்கேவதனவேரவேரா
யர்காழி க்
கண்டராழ் ய நி தன்வாைக ெமனத்தன் ன்ெறா

ைரத்தனன்.

(16)

1371 ஈதியம்ப மிரங்கலீர்பல ெமன் காழிவைரநின் ளான்
சீதரன்றைனநிைனப்பநீர்ப குெசல்ைலயன்னவனவ்ெவல்ைலவாய்ப்
பாதபங்கய ன்வந்திைறஞ்சியிைசபன்னியங்ைகமலர்ெசன்னிெகாண்
டாதரம்ெப கிநிற்கமாயவெனாட ள் ாிந்திதைன ைரெசய்தான்.

(17)

1372 மாயமாவ ெசயன் மன்பினில்வரம்ெப ந்திற
ம்ைமசால்
ஏயதிண் விபாிப்ப ந்தவமிகந் விண்ணவைரந வ உம்
நீயறிந் ணாதியாவேர மைறேநயாபா
ெமமன் ைடத்
யர்பா

ெமாாிடர்விைளக்கிலவர்ேதாய்வரானிரயவாைதேய.

(18)

1373 ைமந்தர்தந்ைதயர்கேள ெமம் ைடயவ வமானபழவ யர்பால்
நிந்ைதயாளைரெயா த்தேபெரம ேநய ள்ளவர்கள ெசயார்
ந்திநல்லறமிைழத் ெமன்னகதி குவர்யாம ெபாேறெமனா
அந்தமாவ யடங்குமா

வியாசிலாத னிகாசிபன்.

(19)

1374 பாலனாகிய ணைனெயா க்கிவிாிபாய்திைசத்தைலவர்கீ ேளார்
ேம ேளாைரநிைலநி விமீள்ெகனவிைரத் ழாய்மணியலங்கலான்
சாலநன்றிெதனவம் யம்ெபா
தாளிைறஞ்சிவிைடெகாண் நீள்
மாலகன்ற னிகாசிபர்க்கதிதிமணிவயிற்றிெனா மதைலயாய்.

(20)

91
1375 ெதளிபசுங்குறளதாகிவந் விாிசிைகெயா ம் ாி ந் ெலா ம்
ஒளித ங்குைசெயா ங்கமண்டலெமா ங்கு ங்ைகய தண்ெடா ம்
மிளிர்த ம்பிரமசாாியாயடல்விேராசனன் தல்வன்ேவள்விவாய்க்
களித ம்ப

குந்தமாைலெயதிர்கண் ேநயம ெகாண்டனன்.

(21)

1376 அ க்கியாதிவழிபா ெசய் மணியாசனத்ததிசயத்ெதா ம்
ெபா த்தினான னிவ ம்பராவினா கன்றமன்னைன குந்த ம்
இ த்திேயாவினிதிெனன்
வ மணயாம்வி *சரனமளிக்ெகனக்
க த்திையந்தன்

வப்பவங்க

கவிமகன்க தியி ெசானான்.

(22)

1377 ஆழிமாயெனழி
மைறந் குறளாகிவஞ்சைன*யிெலய்தினான்.
வாழியாயி ெகா ப்பினின்னைடமன் வாயதவிர்திெயன்ன ம்
ஊழிமாெலைமபிரக்கினீவதி
திேவ
ளேதாெவனா
ழிவாய்மைனவிதானநீர்ெகாணரவிரகினால ண

ைரெசய்தான்.

(23)

1378 ெகாண் வந்தநிைறெகண் ைகப் னல்ெகாைடத்தடக்ைகயன்வி ப்பேர
வண் வார்மதைனப்ெபா*ைம ைடைமயல்ெவள்ளிதைடெசய்த ம்
தண் ழாயவனறிந் ைகயணித ப்ைபெகாண்ட கற்றதலான
மண் சுங்கெனா கண்ணிழந்தயலன் வினான டனி தர்ேகான்.

(24)

1379 வ த் ைணநிலங்ெகாெளன்
ன்னமளாியங்ைக*ையவி க்கமால்
ஓவவற் வியளக்குநீள்விசுவ
வெமய்திவிாிதைரையேயார்
ேசவ ப்படவளந் விண்ைணெயா ேசவ க்களைவகண் ேமல்
மாவலத்தகுவன

யிேலார ையைவத் மண்ணிைடய ந்தினான்.

(25)

1380 ேநரமன்னதனில்விண் ம****நிைலகலங்கியல* த ம்
சூரைணந்த
கூதேனாடமர்ந் *ைனப்பதறிஎண்ணினில்
காரைணந்ெதழில்கனிந்தேசாைலநிைறகாழிமாநகாிலாப த்
தாரணன்றி

ன்வந் கூறவவர்தம்ைமெயம்மிைறதடக்ைகயால்.

(26)

1381 அஞ்செலன்ற ளிவ கனாகி ரண ணைனக்க
*மவைனநாம
மஞ்சுலாமவ க ப ற்றிகனம த் ெமன் ****
எஞ்சலலலவ மவ்வ க்ெகாடவ**ெல ந்த
***
நஞ்சுெகாண்டவன்வணங்கல*****ேடா வான்
1382 விழியி ந் மவிழிமலாினீ

ாிமிடலெதன்ைனெயனெவகுளியால்

(27)
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அழிவிலாெனா கரத்தினமார்பனிலமப்***வ மாமிேபாய்
இழிெவா ந்தரணிேமல்வி ந்தனனவ்ெவல்ைலம ளாிவலக்கண்
ெடாழிவின்மங்கலெமனக்களித்த ள்க ழி***காழியாய்.

(28)

1383 ேவ .
என்
ளிநைற மி மிரங்கமலத்தரசி ந்தாள்
கன்
யர்க்கனல்கனற்றக்க ேவனிகளந்தளிர்ேபால
நின்றிடர்கூரமயத் நீ வேளெலனக்காழி
குன் ைடயான்ேவற்

விற்ெகா நைனயாங்**களித்தான்.

(29)

1384 அவ்வழிமாயவன்ேபாற்றியகந்ைதெயனக்ககற்றியைத
எவ்வழிேயா ந்ெதாிவானி ம்ைபயானகற்றி வான்
இவ்வழிேயகிடந்த டெலன் மத ாிைய நீ
ெவவ்வழியில்லாய்தாித்தல்ேவண் வெலன்வி ப்பி வால்.

(30)

1385 எனெமாழியத்தி வ ள்கூர்ந்திைமயவர்தங்கம்மியைன
மனவணியான்பணித்த ளமறிந்த டற்பசுந்ேதாைலக்
கைனவிைரவா ாித்ெத ம்பின்கணத்ைதெயா கைதயாக்கி
ைனம வாேளந்திதி

ன்ைவத்தான்வணங்குத

ம்.

(31)

1386 பாெசாளிய
ாிையப்பாித்த ள்கஞ்சுகெமனக்ெகாண்
டாசிகந்தமணிக்கைதையயங்ைகயினிற்பி த்த ளி
வாசவனாதியர்ேபாற்றவ ேகசன்வயற்காழி
ேதசுெபா மைலச்சிகரத்ெதன்றிைசயி னிதி ந்தான்.

(32)

1387 வியல்வ கெனனநி தன்மிடல்ெக த்தான்றைனயடலால்
ெபயர்வ கநாதென ம்பிஞ்ஞக ம்பைரய ளால்
இய டெமய் திெரன ெமம்ெப மானின் ைச
அயர்வகலப் ாிகு நின்ன

ண்ேடெலனவாங்கண்.

(33)

1388 அண்ணன்
க்கணிெப மாைனந்
தன் ைறயாட்
பண்ணம ம்
குந ம்பளிதெமா ங்கலந்தணிந்
தண்ணம ங்ெகா ந் ெகா ஞ்சண்பகமாதியவிைரேதாய்
ஒண்ண ந்தார்வைக ைனந்தெவா

யன் ைற ைறசாத்தி.

1389 பத
ந்தினப்பெமா பாளித ஞ்சஃகு
ம்
ம ெவா கு க்கனி மடற்ெறங்கின்ெகா ங்கனி ம்

(34)

93
விதி ைறயினினித த்திெவள்ளியிராநள்ளி ட்கண்
இதயமலர்தரவழிபா யற்றியிைசெய த்ேதத்தி.

(35)

1390 ஈற் ைளந் வலம் ாிகளீன்றமணிநில மிழச்
ேசற் மைரமலர்குவி ந்ெதன்காழிப்ெபா ப்பரேச
ேபாற் ெமைமப்ேபா ைமயிப் கர்வாரத்ெதவர் ைச
ஆற் நர்மற்றவர்ெப மாற ள்கவரம்பல ெமனா.
1391 ெபாற் வியின்மாலன் ாிந் ேவண் னர்நிற்ப
மற் யனங்காழிவைரவ ேகசெனவ்வாேற
ெசாற் கர்வாரத்திெலைமத்ெதா தாராதைனெசயி
அற்பிெனா

திப்பி

(36)

ம்

ம்யாமளிக்கு மால்வரமைனத் ம்.

(37)

1392 என்ன
மைறெயா குமீர்ங்கனிவாய்மலர்ந்த ள
அன்னவ ம்விைடெகாண்டாங்கம லகினினிதைணந்தார்
தன்னைனயான்மாெல ம்ைபத்தண்டெமனப்பி த்ததனால்
பன்ன ேமார்ெபயர்தண்டபாணிெயனம வியதால்.

(38)

1393 பானிலாம் கர்தினத் ப்பானாட்கங்கு ற்பணிேவா
ஏைனவார ந்ெதா ேபெறய்தி ேமார்ேபாெத ம்
ஞானநாயகன்சட்ைடநாயகைனத்ெதா ேவார்ேவ
றானமாநிலத்திறி

மைணவர ம்ெபறல்

.

(39)

1394 ஆத னிவ்வியற்சாிதமைனத்
மக்கறிவித்த
ேதாத லவாெதனி
ைரத்தனன்யானறிந்தெதனா
ஏதமிலா
மைற ெலைனத் ம்வ த்ெத த்ததனி
மாதவைனப்பணிசூதமாதவன்மாதவர்க்குைரத்தான்.
25 - ஆவ

வ கநாதவத்தியாயம்

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1394.
---------------------------26 - ஆவ . ேவதவியாசரத்தியாயம். (1395- 1426)
1395 பாதிமதிநின்ெறாளிர்ேவணிப்பரமன்வ கநாதனியல்
நீதி ணர்ந்தெப
னிவர்நின குரவனின்னகர்வாய்

(40)

94
நாதன ளான்மைறவகுத்தநலங்கூெறன்னச்சூதென
ேகாதில்குணத்தான்விாித்தவழியறிந்தவா கூ

ம்

மால்.

(1)

1396 தண்டாமைறேதர்க தமன்ெசய்சாபவ யான்மதிபிறழ்ந்
பண்டா லகா தன கன்ப த்தன்மீமாங்கிசன்வாமன்
உண்டாமிைனேயார்மதம்ெபா ெளன் ணர்ந் றேவார் தலாேனார்
வண்டாமைரவாழ் த்ேதைனம வார் ளபத்தி மாைல.

(2)

1397 இரவி தெலான்பதின்மர்தைமெயண்மாதிரத் க்கட ளைரப்
பரவிநா ந்தனித்தனிேயக த்தாெவன் ம்ப ற் ணர்வால்
விரந்தைமேயக த்தாெவன்றக்கதேதமாந் விபாீதக்
கரவின ந்திம ண்டார் ன்கற்பகத்தியன்ற வாபரத்தில்.

(3)

1398 பறவாப் ைவநிறத்தா ம்ப மத்தா மீ ணர்ந்
திறலார்கயிைலச்சிவெப மான்றி
ன்னமரெரா ம்பரவி
உறவாங்க ைணக்கைளகண்ேணெயான்றா தேலக தமன்ெசய்
விறலார்சாபத்தறி ைடந்தார்ேவைலஞாலத்தவெரல்லாம்.

(4)

1399 கா ங்கதிேரா தவி ன்னார்காட்சிக்கி கண்ணைம ெமன்பர்
ேபா ம் றத்தாெறா கிெயைமப்ெபா ளாய்மதித் ப் ன்ெனறியால்
சா ம்பிறேமற்ேகாளினின் ந்தைலவாநின்ைனமறந்தறேமார்
நா

ந் றந்தாெரனச்சிலம்பார்நளினமலர்க்கீ ைரத்தனரால்.

(5)

1400 ஆதிபகவன ேகளாவ ள் த்ெத தாக்கிளவிெயா ம்
தீதி கத்தவர்க்குயர்வான்ேச ம் ராணெமைனப்பல ம்
நீதி ண ம்வியாதெனனநிலமீ தித் ெநறிதிறம்பா
ேதா

ைறெசய்தி கெவன வண ர்திக்குைரத்தனனால்.

(6)

1401 நலனா லகிற்க மெநறிந வாவண்ண வா
பலனார்ம
ன்மி திகைளப்பாிபாலனஞ்ெசய்தளித்திெயனப்
லனார்கமலக்கிழவ க்குப் கறேலா மி ேவா ம்
வலனார்ேம வைரகுைழத்தான்மலர்த்தாெடா

விைடெகாண்டார்.

1402 கதிர்ெசய்ேம வைரயில்வந் கண்ணன்விண்ேணார்தைமத்தத்தம்
பதிேய குத்திப்பராசரனாம்பகவெனைனத்தன்மகவாதற்
ெகதிாி
மன்
ணர்ச்சிெயய்தவகுத்தைவக மிண்

(7)
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தவலாலங்கைணவெதனா லகீன்ற்வ

க்குைரத்தகன்றான்.

(8)

1403 அைனயகாலத்த விைழந்தவறிஞர்ெப மான்பராசரமா
ைனவறீர்த்த
தா
ைறயாெலறி*ர்த்திைரக்காத்தில்
கைனவண் மிர் ந்தாேரந் ங்கட ள்ய ைனப்ேபராற்றில்
ைனவிெனா ம்வந்த கடப்பான்ேறாணி*யக்குந் ைறசார்ந்தான்.

(9)

1404 இயங்குேதாணியிவாந் மச்சகந்திெய ேமாாிளங்ெகா ைய
வயங்கு னிகண்டாண் ரண் ப வங்குறித்தமகப் ணர்ச்சிக்
கயந்தீேராைரய த்தெதைமமயைணதிெயன மாயிைழ ம்
நயந் ள்

வப்பெதய்வநதிந த்*வினிெலய்தினர்கலந்தார்.

(10)

1405 கட ண் னி மடவர ங்கலந்த ணர்ப்பாலாயிைடேயார்
அடல்ெசய்திகிாிப்ெப ம்பைடயான மாமகவாய்வந் தித்தான்
படர்ெசய்வைலமான் ைலதிைளத்தபழிேபாயகலப்பிரம ரத்
திடெனம்ம கள ேபாற்றிெயன்ற னி

யன்றதன்ேமல்.

(11)

1406 தன்ேபர்ெபறேவார்சிவ ங்கந்தாபித்தயேலார்கூபமைமத்
தின்பார்பணிய யர்ந்தாைனெயழில்ெசய்*வி தித்தைமயால்
அன்பார்தீபாயனென ம்ேபரைணந்தசி வன்பணிந்ேதத்தி
உன்பால்கனியா

ய் மதி

த் ெகன

வர்பிரான்.

(12)

1407 பாாின்
ற்பயிர்வள ம்பாத்தியைனயெதன் க
ஊாிெலனக்கன்ற ள் ாிந்த ைமேகள்வைனநீபணிெகன ம்
நீாிற்கமலங்கண் கிழ்ப்பநிைறெவள்வைள த்ெதாளிகா ம்
காாிற்ெபா

ம்ெபாழி

த்தகாழிநகர்க்கண்ணவ

ம்வந்தான்.

(13)

1408 வந் பிரமன்றடத்தா மதிக்ேகா ாிஞ்ச ைகயவி ம்
ெகாந் ம
ங்ெகான்ைற
க்குழகன்பிரேமசைனப்ேபாற்றி
இந் வைனய தற்ேபைதயிடத்ெதம்ெபாியநாயகைன
ந் வழிபாட் யலாற்றி ைறயா ைறஞ்சி ன்னின்றான்.

(14)

1409 எம்மான்ேபாற்றிேய ர்ந்தவிைறவாேபாற்றி யிர்க்குயிராம்
அம்மான்ேபாற்றி லப்பிலாவழகாேபாற்றிெயைனயா ம்
ெபம்மான்ெபாற்றியளப்பாியெபாிேயான்ேபாற்றிநின்ன ேயன்
ைமம்மாெசாழியவ ள்ெபாழி ம்வரதாேபாற்றிெயனத் தித்தான்.

(15)

96

1410 திக்குேமல்ைவெயழிெலா குஞ்சுடர்காெலாற்ைறக்குைழகிழவன்
கதிர்ப் ண் ைலெமன்ெகா ெயெனா ங்காமர்விைடமீெத ந்த ளி
உதித்தகுணத்தாய்நின
தி வந்ேதம்ெப கவரெமன ம்
விதிர்ப்பிெனா ங்ைகத் ைண கிழ்த்
விைனதீர்தீபாயனன்ெமாழிவான்.

(16)

1411 நின்றாமைரத்தாெளன் ளத் நிைலயல்ேவண் ம்பலமைற ம்
ெபான்றாேமல் ட் யல்விாிக்கும் ராணப்ெப க்குேமைழயிேனன்
குன்றாவண்ணம்ெபறவளித்தாட்ெகாள்ளேவண் ம்வள்ளெலன
நன்றாய்ப்பாிசதீக்ைகெசய் நாதனிைனயவரங்ெகா த்தான்.

(17)

1412 அ பின் னிவன்
க்குைற ற்றா மாமைற ல்பற்பல ம்
ைமெநறியாலீாிரண்
ைறெசய்தவற் ளி க்குவிைனப்
ெபா ைமத
ெவ கூறாய்ப் ணர்த் ப்பயிலவ க்குைரத்தான்
இ பின்மைறையச்சதவிதஞ்ெசய்தியல்ைவசம்பாயனற்கீந்தான்.

(18)

1413 சாமமைறையயாயிரங்கூறியற்றி னிவன்சயிமினிக்கும்
ஓமெநறிசாலதர்வணத்ைதெயான்பானாக்கிச்சுமந்
க்கும்
ேதாமில் ராணவிாிவைனத்
வாறாகத்ெதாகுத்தவற்ைறப்
மியினில்யாவ

ய் ம்ெபா ட்டா னி

கன்றளித்தான்

(19)

1414 அளித்த ராண வா ம ைம
வாய்ந்தார தம்
ளிக்கும்பிைறக்கீற்ெறாளிர்சைடயான் ாிசில் ைச ாி ெமன்
களிக்கின்றனமாெலன்ன னிக ைண ண் பிரமதடத்
ெதாளித்தண் னல் க்கினிதா

ரவன்பிரேமசைனப்பரவி.

(20)

1415 அஞ்சிேலாதி ைமக்க ள்ெசயம்ெபாற்ேறாணி
தைல
ெநஞ்சு
கிவரன் ைறயானின் பணிந் ெவன்றி ைன
கஞ்சுேகசன்பதத் ைணகண்களிப்பத்ெதா
ெகாழிதமிழால்
விஞ்சுமைறபா யஞானவிரகன்றைன ம்பரவியப்பால்.

(21)

1416 ெகாண்டறவ ேமனிலத்தெகா யி டக்கம்பாிதிெவயில்
மண்டெம ந்தபசுநிறத்தவயமான்குலங்கட்கயர்வாற்றி
அண்டமளக்குங்காழி ரத்தவன்ேகாயி க்குவடகீழ்பால்
கண்டகைணேயாாிரண்டளவிற்கனற்ேபாீசன்ெறன்கீழ்பால்.

(22)
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1417 ேகழில்வி ப்பந்த மி ங்கெமான்றங்கைமத் க்ெக மணியால்
வாழிந மஞ்சனவிதி ல்வைகைமயாற்றித்தைகந ம்பால்
ஆழி யிர்த்தவாடகப் ந்த மாமலரால ச்சைனெசய்
ழினியன்றெதய்வைநேவதனங்களாற்றி ளமகிழ்ந் .

(23)

1418 மடைமப்பிறவித் யர்விைளக்குமாையப்பிணிக்க்ேகார்ம ந்தாய
கட ட்கூபதீர்த்தமதன்வடபா ைழத் க்கண்பனிப்ப
உடலஞ்சி ர்ப்பவிைறஞ்சிநின்றெவான்பானிரட் க்கட ளர் ன்
படைலப்பணியான்விைடயிெல ந்த ளிமகிழ்ந் பகர்ந்த ள்வான்.

(24)

1419 என்ேன ம பணிநயந்ேதமிையந்தவரநீர்ெப ெகன ம்
ெபான்ேனயைனயான்றி
ன் ராணத்தைலவர் வண் டராஅய்
இன்ேனயைமத்தகட
க்குமின்னதீர்த்தந்தனக்குெமம்ேபர்
மன்ேனவிளங்கவ ெளன்றார்மதிேவணிய

மஃதளித்தான்.

(25)

1420 அன்
தேலநம் க யமலன்றளிக்கீசானத்தில்
என் ம்பதிெனண் ராேணசெனனவாய்ந்தி ந்தெவம்மாைன
மன்றெவா ேபாதிைறஞ்சுவேரல்வரம்பில்பல ற்கடல்கடந்
ெபான்றல ெமய்ப்ெபா ட் ணிவார் காில்

ம்ெபா ந் வரால்.

(26)

1421 அன்னபரமன ள்பைடத்தவ ம் ராண வா ம்
பின்னெரன ேதசிகன்பாற்ேபணிவர மாங்கவற்ைற
என்னதறிவின்றிாிபகலெவன்பாலளித்தானி நிற்கச்
ெசான்னமைறயின்ெபா ெளல்லாந்ெதாகுத்ேதாாிரண் வைகெசய்தான். (27)
1422 நைகசால்கிாியாகாண்டெமனஞானகாண்டெமனவவற்ைற
வைகயா
சூத்திரப்ெபயாின்ைவத்தான்வியாதெனனப்ெபற்றான்
தைகசாலய ம வாகித்தகட் மடல்கீண்டளிந ந்ேதன்
ைகவா குக்குங்கமலவயன்

நீர்க்காழிப்பதியைடந்தான்.

(28)

1423 ேவாிமலர்த்தாமைரக்கிழவன்வியன்ேபர்த்தடம் க்கினிதா
ஒ நியதிச்சடங்கு
த்ேதாைரந்ெத த்தி
ேவாதி
ஆரங்கண்ணிப்பிரேமசனாராதைனெசய்த ந்தவங்கள்
பாாிசாதத்த வினிைடபயின்ேறார்திங்கண் யன்றளேவ.

(29)
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1424 வண்ணமிடற் ப்பசுங்க கின்மடல்வா திர்த்தெசம்ப க்காய்ப்
பண்ைணவனசக்ைகக்கழங்காம்பாிசுகாட் ம்வயற்காழி
அண்ணல்விைடேமெல ந்த ளியன்பார்ம ேவதவமகிழ்ந்ேதம்
எண்ண ைரத்தியளித் ெமனவிைறவ

ைரப்பம

ைரப்பான்.

1425 யர்தீர்சு திமி திெயனச்ெசான்னெபா ைளெயன்மடைம
ெவயில்பாயி ள்ேபால்விளிந்ேதாடவிளம்பிய ள்வாெயனத்ெதாழ
உயிர்ேதா யிராயி ந்தபிரா வந்தாங்க ளவப்ெபா ைள
இயலீெரான்பான் னிவர்தமக்கிதயங்குளிரம

ைரத்தான்.

(30)

ம்
(31)

1426 வளங்ெகாளிைனயகைதைய ைரவகுத்ேதார்ேகட்ேடாெரஞ்ஞான் ம்
களங்கமகன் மங்கலத்தாற்காதற் தல்வர்ப்ேபறைடவார்
ளங்கும்படர்கூர்ெதால்ைலவிைனத்ெதாடர்ப்பாெடாழிவாெரனத்தவத்தால்
விளங்கு னிவ ளங்கனியவிைனதீர்சூத னி கன்றான்.
26 - ஆவ . ேவதவியாசரத்தியாயம்

(32)

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1426.
----------------------------------------------------------27. அக்கினீசுரர்மகிைம ைரத்தவத்தியாயம். (1427-1446)
1427 ஆன்றவின்ன ட்ேடசிகன்காழிவாழமலனத ேபாற்றி
ஏன்றநான்மைறவகுத்தவா ணர்ந்தனெமன் மாதவாிப்பால்
சான்றெசந்தழல்வானவன்பணிந்த ஞ்சாபம்விண்ட மிவ் ர்த்
ேதான்றெலம்பிரானளித் ஞ்ெசான்ெமனச்சுதமா னிெசால்

ம்.

(1)

1428 உவைணவானவாிாிதரவி சுட
நிைலத மாறத்
தவ யன் ேளாரலமரெவண் ைசத்தந்திகள்ெவ க்ெகாள்ைளக்
குவலயந்தனிெனளியவாயிர
க்ேகாளராவியல்சாய
அவனியங்குவானசுராிற் ேலாமெனன்றசனியன்னவன்ேமனாள்.

(2)

1429 ஓர்வ ந்தவப்பி குைவயிந்திரெனா
ணர்ப்பினெனன்னாத்
தீர்வ ங்ெகா ெமாழியனம னிவனாச்சிரமேமார்தினத்ெதய்தி
ேபர்வ ங்குணப்பி கு ெமாழிந் ளேப மாயிைடக்காணான்
சார்வ ந்தவப்பன்னிையேவள்வியந்தலத்தினிெலதிர்கண்டான்.

(3)

99
1430 கண் மற்றவன்யாைரநீெயன்ற ங்க வயிற்றினளாய
வண் வார்குழலாள்ெபௗலாமியாமைற னி யிர்த்ேதவி
விண் ெநஞ்சினிலதிர்ப்பினா ைரதராதி ப்பெவய்யவன்ேவள்வி
உண் ேதக்ெகறிெவஞ்சடர்க்கடவைள ற்றி பகர்கிற்பான்.

(4)

1431 னிதமிக்கநீயறிகலாப்ெபா ளிைலப் ாி ெமச்ெசயற்ேக ம்
நனிெசய்சான் ளாயாாிவ ைரக்ெகனநானியம் றின்ேவத
னிவன்ெவம்
ெமாளித்தி ற்றயித்தியன்
க்கும்ேவற் ைரயா ன்
னிவிைளக்குெமன்ற ங்கி

ண்ைமையத்

க்கினாலவன்ெசான்னான். (5)

1432 மற்றவாய்ெமாழிேகட்ட ந்தடக்ைகயான்மடவரல்வளைரம்பால்
பற்றியீர்த்த ம் ரண்டனள்சிவெவனப்பன் ைறப்ெபண்மான்ேபால்
உற்றரற்றினாள்கற்பி மதிர்ச்சியி யிர்த்தேசட் ளம்பாலன்
ெசாற்றேமனியிற்பிரமகாந்தியி

ம்ெவந்

ளியாயினன்ெவய்ேயான்.

(6)

1433 ஆயேவைலயிற்ேசயிைனேயந்திநல்லகம் குந்தடல்ெவய்ேயான்
தீயெசய்ைகேயார்ந்த க்க யிைன ழித்ேதவர்ேகான்மக ற்றி
ேமயநல்வளத்ெதா வ ம்பி குவாமிக்கவன்மைனயாடன்
பாயெவந் னிேயாதியி

ணர்ந்தனன்ைப ள்கூர்ந்தனன்ெமன்ேமல்.

(7)

1434 கால ன்ைற ெமா ங்குணர்ெப ந்தவக்க ைணயங்கடலன்ன
சீலேமன்ைமசால்பி குமா னிவரன்ெசயிர்த் ெவங்ெகாைலேயாவா
ஆலமன்னவாள ண க்குண்ைமையயைறந்தெசந்தழேலாைன
ஞாலமீ நீச வபக்கணெனன்னடக்ெகனச்சபித்தானால்.

(8)

1435 இட்டசாபேமற்றனலவன்சின றீஇயீர்ங்கண்மாஞாலத் ப்
பட்டதன்கைலயாைவ ங்ெகா ெசலப்பன்மகச்சடங்ெகல்லாம்
ட்டல்கண்டவிெயய் றாவானவர் க றழ்மணிேமனி
வட்டேநமியாந்குைரத்த

மாங்கவன்வன்னிேயா

ெசால்வான்.

(9)

1436 பரந்தநின்கைலபண் ேபாற்பரப் திபாாினின் னிசாப
அரந்தெவந் யர்நீங்குற கிறவழம்ெபானீெடயிற்ேறாணி
ரந்தனிற் குந்ெதந்ைதயாராதைண ாிதிெயன்ற ேநர்ந்
நிரந்தனன்கைலயைனத்ைத ம்விாித்தனென ப்பி

க்கிைற ன்ேபால்.

1437 விாித்தெசந்தழல்விண்ணவன்பண்ைணநீர்விாியிதழ்க்கமலத்ேத

(10)

100
வாித்தநீளிைலமீக்ெகாளவணங்கு வாய்ந்தெநற்கதிர்ெதண்ணீர்
பாித்தவள்ளநீர்ப கு மி ளியின்பான்ைமகாட் யகாழிப்
ாிக்கண்வந்தனனயன்றடமா னன் ாிந்தனனியமங்கள்.

(11)

1438 குய்யகாசிெயன்றிலகிய க வாழ்குழகனத ேபாற்றித்
ய்யைவந்ெத த்ேதாதி ெதயில்ெக சுடர்த்தளிவடகீழ்பால்
எய்
க்கைணயளைவ ட்டன்ெபயாிலங்கெமான்ற தாமித்
ய் மா தன்ெபயர் ைனதீர்த்தெமான் ஞற்றினானதன்ெறன்பால்.

(12)

1439 பின்ன ம்பல சைனெந ம்பகல்ேபணினன்பயில்வான் ன்
வன்னிேவணியான்ேபாந் நின் சைனமகிழ்ந்தன னிசாபத்
தின்னல்கூர்படரகல்கநீெப வரமின்ன ங்ெகாள்ெகன்ன
மின்னிலங்ெகாளிெயாள்ளழற்கிைறயவன்விளம் வா

ளங்கூர.

(13)

1440 அளியேனன் யன்றிைழத்தவித்தடத்தினிலா யீண்டமேலசன்
ஒளிமலர்ப்பதம்பரவிேனார்சாபம்விண்
பவமகன்ேறாங்கி
விளிவில்ேபாக ேமைல ட் ன்ப ேம மாற ள்ெகன்னக்
களிநல்யாைனயீ ாியைரக்கைசத்தவன்கனிெவாடங்கக ள்ெசய்வான்.

(14)

1441 அன்னியம்ப நிந்ைதயிெலாளி ேவலரசர்ெசயிைட ற்றில்
மன்னிமண் யவ ைமயிற்கிரகங்கண்மாறியவி க்காற்றில்
இன்னெலய் றாதின்பேமெவய் றெவழி லாம்ெபாழிற்காழி
வன்னி ங்க ம்வன்னியந்தீர்த்த ம்வயங்குமால்வடகீழ்பால்.

(15)

1442 ேவ .
இன்னணம்வழிப ெமறிசுடாிைறயவனிைறயவன ளாேல
தன்னமர்பதியினின்ம வியபிறெகா தரெமயில்வளர்காழி
மன்னவன ெதா திகல்ெப கினெனனமதிமதி னிசூதன்
ெசான்னபின் னிவர்கள

கெலனவைகெதாைகெயா நனிகூ ம்.

(16)

1443 ஆதியிெலாளி மிழ்தமனியவைரமிைசயமரர்கள்பலர்கூ
மாதலமிைச ாிமக
தி ெமா வழி
ம்வைகயாேத
ஓ திெரனவன ைறபி குவினிடெரா வல்ெசய்த ள்காழி
நாதின

ம

ம வியவ் ணவிைனநாெனா வழிெகாண்ேட.

1444 என் நல்குவெனன்விைமயவாினிெதனெவாிசுட யர்காழிக்
குன் ைற தல்வைனவரன் ைறபர
குைழதரவிைடமீேத

(17)
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அன்ெறைன ைடயவன்வரவ ள் ாித

மலர்ெபா மி தாளில்

ெசன்ெறதிர்பரவினனி த ெகனவிைறதி

னெம நாவான்.

(18)

1445 என்ெனனி ைமயவர்மன்
ெவைவக ெமன
வினிலாக
நின்ன ள் ாிெகனநிமல ம ள்ெசயநிலமிைசய நாள்ெகாண்
ன்னண
ெவா கட ளரவி ணவியன்மகவிைனேதா ம்
வன்னிநல்குவனி ம

ைற க யின்ம வியவரலாேற.

(19)

1446 இங்கிவன்வரவி வன்கைறயி ள்ெகடெவ த ெமாளிெவய்ேயான்
மங்கலவளம ெவங்கு வினி ைறவரதனத ேபணி
அங்கவ யர்நிைலதங்கினெனன னியரசர்கள காைத
இங்க ெளன

ம்விளம்பினன்மகிழ்தரேவதமின் னிசூதன்.

27 - ஆவ . அக்கினீசுரர் மகிைம ைரத்தவத்தியாயம்

(20)

ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1446.
----------------------------28 - ஆவ . சூாியன்

சித்தவத்தியாயம். (1447-1464)

1447 ெவங்கு வினில்வாெழந்ைதெமல்ல பணிந் ேமன்ைம
அங்கியக்கட ள்ெபற்றவைடவி மகவா க்கும்
ெசங்கதிரவற்கு ற்றெச க்கினா வ் ெரய்தி
பங்கமி

யர்ச்சிெவய்ேயான்பைடத்த ம்பகர

ற்றாம்.

(1)

1448 தமவ
ரக்குஞ்ேசாதித்தபன க்கு சேவற்ைக
அமரர்காவல நீேயயதிகன்யானதிகெனன்னாக்
கைமயிலார் ரணிேமனாட்கலங்கினர்த ப்ெபான்றில்லார்
மமைதேநாய்ெகாண்டார்யாேரம ந் ேவ தவற்பாலார்.

(2)

1449 ரணியவி ேவார்தங்கண்ெமாய்ம்ைபயாண்டளப்பான்றன்பால்
விரவின ைரப்பவன்னான்விண்ணவர்ேவந்தெனன்பான்
உரம கு சபாணிெயா வனீைதயமின்ேற
கரம கதிேராெயன்னக்கதிரவன்கனன் பின்னாள்.
1450 கட ளர்பலர்க்குேமலாங்க த்த ங்கடல்சூழ்ைவயத்
திட ளார்பல ம்ேபாற் மிைறவ ம்பல்லாறாக

(3)

102
அடர்க மங்கட்ெகல்லாமறிஞ
உட

மாேவெனன்னா

ம்ெவங்கதிேரான் க்காெனா

திைரப்ெபான்னிைவப்பில்.

(4)

1451 ஈாிரண் யற்ைகவிண்ேணாாி க்ைகயாயி க்ைகயாய்ந்ேதார்
ேபாியல்வளர்க்குங்காழிப்ெப நகெரய்திேவதன்
சீாியதடத்
ழ்கித்தி நிைலயழகிெயன் ம்
காாிைகபாகன்ெசம்ெபாற்கழ ைணவழிபாடாற்றி.

(5)

145 அண்ணேலேபாற்றிவிண்ேணாரதிபேனேபாற்றி ன்
கண்ணேனேபாற்றிசூலக்ைகயேனேபாற்றிேசாதி
வண்ணேனேபாற்றிகாழிவரதேனேபாற்றிேயார்பால்
ெபண்ணேனேபாற்றியாதிப்பிரமநாயகேனேபாற்றி.

(6)

1453 இைனயன கழ்ந் ேபாற்றிெயந்ைதவாழ்தளியிலாண்ட
கைனமதக்கன்ேறயாதிக்கட ளர பராவி
ைனவனாலயத் ேமல்பான் க்கைணயளைவக்கப்பால்
ைனதி க்ேகாலக்காவாம் ங்ெகான்ைறவனத்திற் க்கான்.

(7)

1454 மலர்க்கிழத்திக்ெகன் ம் ைன மங்கி யமீந்த
மா
தைலப்ேபாற்றிமற்றதன்கீழ்பாற்றன்ேபர்த்
தாமைரவாவிெதாட் த்தன்ெபயாி ங்கந்தாபித்
ேத றநனியாராதித்தி ந்தன

லப்பில்காலம்.

(8)

1455 ேவ .
இவ்வழியி ந் ழிெயன்ைனயா ைட
மவ்வலங்ேகாைதயாண்மகிணேனற்றின்ேமல்
அவ்வழியினிெத ந்த ளேவழ்பாி
ெவவ்ெவயிற்ேறாினான் ழ்ந் வாழ்த் மால்.

(9)

1456 அய்யேனேபாற்றிநல்லழகேபாற்றிவான்
ெமய்யேனேபாற்றிமால்விாிஞ்சன்காண ஞ்
ெசய்யேனேபாற்றிெயன் வந் ெசங்கதிர்க்
கய்யேனத்ெத த்த

ங்கட ள்கூ மால்.

(10)

1457
வளம
ைசநீவகுத்தவண்ணெமம்
ளமகிழ்ந்தன னக்கு வேதாெதன

103
இளமதிகண்ணியாயிைமக்கும்வான் தல்
தளர்வின் ப் விக்கும்யான்றைலவனாக ம்.

(11)

1458 ஏவ ெமைனத்ெதா ெமதிாில்ெசல்வ ம்
ேதவநீய ள்ெகனத்தி
ளத்தினால்
ஆவயின்மகிழ்ந்தைவயளித் ப்பின்ன ம்
ேகா யாியெகா க்குழகன்கூ மால்.

(12)

1459 இத்தைலநீபணிந்திய
ங்க ம்
உத்தமத்தட
ன்ெபயாிேனாங்குக
பத்தியா ப் னல்பா வாரத்தில்
சித்திெசய்யானியாவணியிற்ேற ேய.

(13)

1460 ேத
ந்திங்களிற்ெசயிாில்பங்குனி
நா
மகத்தினினயந்
ழ்கிேய
தா றப்பணிந் நந்தைமப்பராவிேனார்க்
கா

த ம மைனத் மீ மால்.

(14)

1461 நின்ெனா ெந ெமாழிநிகழ்த் ம்வாசவன்
ெபான்னி ேறாளினான் விக்கிராமனாய்
மன் நாள்வா யாய்வ வனீயவன்
பின்

தித்தவ

யிர்ப்பிாி ெசய்தியால்.

(15)

1462 என் பல்வளங்க மிரங்கிெவள்விைடக்
குன்றினானளித்தனன்குவலயத்தின்ேமல்
மன்றவத்தடத்திைடம வியா னார்
ெபான்ற ம்ெப ம்பிணிேபாக்குவாரேரா.

(16)

1463 ஆற ம்விழிப்பிணியங்கக னம்ெவங்
கூறதிகாரமாங்ெகா யவன்பிணி
ேவ றவிலகிெவய்யவனில்
ெபற்
ேறெறழின்மதெனனவி க்கின்றார்தைம.
1464 நனியறிகுெவெனனநவின் சூதனாம்
னிவரன்பின்ன
தல்வன்காழிவாழ்
னிதனத யிைணேபாற்றி ய்ந்தனன்

(17)

104
பனிமதிெயன்றதன்பாிசுங்கூ வான்.
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சித்தவத்தியாயம்

(18)
ற்றிற் .

ஆக தி வி த்தம் - 1464
-----------------29 - ஆவ . சந்திரன் சித்தவத்தியாயம். (1465-1478)
1465 தண்ணறா மி ங்க க்ைகயங்கண்ணித்தாழ்சைடத்தனி தற்காழி
அண்ணறாள்பரவியாயிரங்கதிேரானமராி யர்நிைலேமய
வண்ணமீதன்னமணிநகர்ேபாற்றிவால திைறக்கும்ெவண்கதிேரான்
விண் ேளார்பழிச்சவியனிைலயைடந்த
வியப்ப ம்விளம் வான் ணிந்தாம்.

(1)

1466 மிக்கமாதவந்ேதாய்தக்கெனன்
ேபர்மிடவினானளித்த ெவான்பான்
ைமக்க ங்கூந்த
நலார்தம்ைமமதிக்கட
க்குளமகிழ்ந்
க்கநாள்வ ைவயாற்றினனவைரப்ெபா வறப் ணர்ந்தைனவாழ்ெகன்
ெறாக்கநல்குத

மிையந்ததண்கதிேரா

மைனக்ெகா மணந்தி ந்தான்.

(2)

1467 தினந்ெதா ெமா வர்வன ைலதிைளத் ச்ெசல் நாள்வல்
ங்கூந்தற்
கனங்குைழயவாி ேராகணியிடத் ங்கன்னியங்கார்த்திைகயிடத் ம்
மனங்குைழந்தைனயானனிவி ப் ர்ந் மணத்தல்கண்ட ெபாறாேதைன
அனந்த நைடயார்ெகா நனதியல்ைபயண்ணறந்தந்ைதபா

ைரத்தார்.

(3)

1468 ேகட்ட மழன்றதக்கனாங்க தகிரணைனப்பக்கெமான்றினி ன்
னீட்ெடழிற்கைலசுள்யாைவ ங்குைறகெவனச்சபித்திட மவ்வாேற
நாட்ெடா ம்ைவகேறா ேமார்கைலேபாய்ந ந்தனனிப்ெப ஞ்சாபம்
ட் யா

ய்வெதத்தலெமன்னாமிக்குளங்கவன்றனன்வி ேவ.

(4)

1469 குைரகடற் விேயார்குறித்தபல்ெபா
ங்ெகா த் விண்ணகத் வா நர்க்கும்
ைர
மிடர்ேநாயகற்றி டளிக்கும் ரம ேதாணியம் ரெமன்
ைர ளவதன்பாெலய்தியிவ்வி ம்ைபெயாழிகுவெலன
பதிதான்
மைரமலர்க்கழனிக்காழிமாநகர்க்கண்வந்தயன்றடத் நீரா
1470 இ க்க நியதிச்சடங்குகளாற்றியியற்கு
ங்கசங்கமமாம்
ப்பரஞ்சுடைரவரன் ைறயிைறஞ்சி ன் நின்றன் மீ ர

(5)

105
ஒ க்கு கண்ணீர்வாரெமய்சி ர்ப்ப ைல

ெம கி

ள்

கி

வி ப்பமீக்கிளப்பப்பழிச்சினன்பலகால்ெவண்ணிலா மிழ்கதிர்ேவந்தன். (6)
1471 எந்ைதயாலயத்ைதவலம் ாிந்தயல்ேபாயீர்ந்த ண்பளிங்ெகனத்ெதளிந்த
அந்தணீர்ெகாழிக்கும்விக்கிேனசுரப்ேபரணிநதித்ெதய்வநீரா ச்
சிந் ரேவணிச்சி விழிப் ைழக்ைகச்ெசல்வ க்க ச்சைனயாற்றிச்
சந்தேமாதகமங்க த்திெயம் க த்தைலவன்வாழ்தளிக்குேநர்கீழ்பால்.

(7)

1472 க்குேராசைன ரத்ததாய்வசிட்ட னிபணிதிட்ைடயின்வடகீழ்ப்
பக்கலாய்வில்லவன ல்ைலவனேமல்பால்தாய்க்கு க்ைகக்குநி தி
திக்கதாய்மாநீர்ப் றவமாநதிக்குஞ்ெசம்பாம்பன்கு க்குேமார்ெதற்காய்த்
தக்கசீர்வி ப்பந்தரப்ெப

ேலார்சாற்றிய கூர்த்தெமான்றாய்ந் .

(8)

1473 அள்ளிைலப் ன்ைனயகத்தினிற்றன்ேபரலங்குேமாாி ங்க மப்ேபர்த்
ெதள் நீர்த்தட மைமத் வந்தைன ஞ்ெசய்ெதாைரந்ெத த் மந்நிழல்வாய்
உள் றக்கணித் த்தவம்பல யன்றெவாளி லாந்திங்கள்வானவன் ன்
வள்ைளவார்குைழெமன்ெகா ெயா ங்குழகன்
மழவிைடமீ ேதான்றினனால்.

(9)

1474

உவமனில்குணத்தாய்நின மாதவமீங்கு
வந்தனம்வரம்ெப ெகன ம்
தவளமால்விைடயாய்தக்கெனற்களித்த
சாப ந்தவிர்த்திெயன்ெபயாில்
வனியிற்ெபா யித்தடம்ப ந்திவண்
வாழ் னிதைரப்ேபாற் நர்யா ம்
கவ
ம்விைனதீர்ந்த ம்ெபறல் ட் ற்
களிக்கவிஞ்ெசய்ெகனக்கைரந்தான்.

(10)

1475 தைலவ மவ க்கவ்வரமளிப்பான்றக்
கெனம்ம யனன்னவன்ெச*
உைலவ சாபெமாழிப் றாேத
ன்
பணிக்குதவேவண் தலால்
நிைல
ன் வாவிெலாவ்ெவா கைலயாய்
நிரம் வாய்பின் வாவினிேலார்
கைலயதாய்க்குைறவாய்ைவக ங்குைற ங்
கலையேயார்கட ளர்க்களிப்பாய்.
1476 வழங்குமவ்வரத்தாெலாவ்ெவா கைலயாய்வளர்கவிக்கைலவளர்பக்கம்

(11)

106
அ ங்க ல்சுபமாமக்கைல கர்ேவாரனல்கதிர்விச்சுவேதவர்
ழங்குநீாிைறசட்காரனிந்திரேனழ் னிவேராடசகபாதன்ேபார்க்
ெகா ஞ்சமன்வா க ாிெதன் லத்தார்குேபரெனம்ெமா மயன் ைறேய.
(12)
1477 நந்ைதேயெதாடங்கி கரநீமைறேயார்நாயகென ம்ெபயர்ெப வாய்
சந்ததம்பயிர்கெளைவக்குேமாாிைறயாய்த்தயங்குவாய்பிணிெயலாந்தவிர்ப்பாய்
வந்த் ெவான்பான்மகளிைரயியல்பாய்மணந்தைனவாழியப் ணர்ச்சி
அந்தமார்கு ைகநான்கி

ங்க மமாவனெசயக்காவன்ேற.

(13)

1478 இப்பாிெசைவ மளித்தரன்விைடேம வர்ந் விண்படர்ந்தன ளந்ேதாய
ெவப்
மிடர்ேபாய்த்திங்களங்கட ள்விய லெகய்தினெனன ம்
ஒப்
னிவர்ெசடேனத்திய
யர்ேக
ரவரலா ம்
ப் ற்ழ்சைடயாய ள்கெவன்றிரப்பச்சூதமா னிவரன்ெசால்வான்.
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(14)

ற்றிற் .

(ஆக தி வி த்தம் - 1478)
-----------------30-ஆவ . ேசட

ங்ேக

ம்

சித்தவத்தியாயம்.(1479-1510)

1479 ெவள்ளிெவண்மதிேமைலநாட்டக்கன்ெவஞ்சாபம்
தள்ளி ய்ந்தவாறின்னதித்தனிநகர்சார்ந்
ள்ளிநீண்
ச்ேசட ங்ேக
ம்ேபாற்றித்
ெதள்ளிேயாெரனப்ெபற்ற ெமா வழிெதாிப்பாம்.

(1)

1480 க்கு ம்ைப
க்கியகாசிப னிக்குத்
தக்கேதவியாம்வினைதகத்
ெவ ந்தரத்தார்
மக்கெளய் வான்மனம ந்தைனயவன்மலர்த்தாள்
மிக்கவாதரத்ெதா ம்பணிந் ைரத்த

ேமனாள்.

(2)

1481 ஏலவார்குழல்வினைதேகணின்வயிற்றிரண்
சீலவண்டம்வந் யிர்ப்பவாண்டாயிரஞ்ெசல்லக்
ேகாலைமந்தராங்கவற் திப்பாெரனக்கூறிக்
கால

ன் ணர் னிவன்மாற்றவட்கி கைரந்தான்.

(3)

107
1482 உன்னகட் னிலண்டமாயிரெமா ங்குதிக்கும்
அன்னவயிற்றினீய கமகப்ேபறைடெகன்னச்
ெசான்னவாற்றினாயிரஞ்சிைனகத்
த்ேதாைக
தன்னிடத் வந்ெதய்திேயாராண்ட தணந்ேத.

(4)

1483 கணிக்குமண்டங்களவற்றினிற்கணிப்பிலாதனவாய்
மணிப்பணாடவிச்ேசடனாதியபணிவரலால்
அணிப்ெபாலன்ெறா மகிழவம்மகிழ்ச்சிகண்ட ங்கித்
தணிப்பிலாெதா

ட்ைடையவினைதைகத்தலத்தால்.

(5)

1484 ெவ வ யின்றிேயதகர்த்த
னிவரன்விளம் ம்
ப வ ற் றா தித்தேதார ணேனார்பாதி
உ ெவாெடய்திமாற்றவட்குநீெதா ம்பியா ழல்ெகன்
ற ளில்சாபெமான்றன்ைனபாலளிப்பெநாந்தைனயாள்.

(6)

1485 ைமந்தெரய்
ம்வி ப்பினால்யா மற்றவள்ேபால்
ந் யிர்த்தெலாவ்வாைமயான் ட்ைடையத்தகர்த்ேதன்
இந்தெவங்ெகா ஞ்சாபமீந்ததைனெயன்றிகப்ேபன்
தந் நீயிதிதவி மா ைறெயனத்தனயன்.

(7)

1486 ஏைன ட்ைடயிெலம்பிேதான் வ னக்ெகன்னால்
ஊனெமய்தியசாபமாற் வெனன ைரயா
ஞானநாயகன் ைசயா ரவிேதர்நடத்தற்
கானெவந்திறல்வலவனாயினனேராவ ணன்.

(8)

1487 ஈ நிற்கவவ்வி மடந்ைதய மின்னளிசூழ்
தா லாமலர்ச்ேசாைலயாட்டய நாட்டனிவிண்
மீ ேதான்றியேதெரா ய ெசவிவிழலால்
ஓ ெகன்றகத்

வி

க்ேகா வாள்வினைத.

(9)

1488 சதமகன்பாியார்ப்ெபனவிப்பாிதனக்கு
த ேமனிெயந்நிறெமன
ைம ேநாக்கின்
எதிாிலாதெவண்ணிறெமனவினைதயாண் யம்ப
அதனில்வாலதிக ப்ெபனக்கத்
1489 வா

வைறந்தாள்.

மவ்ெவாளிெயன்றனள்வினைதயிவ்வார்த்ைத

(10)
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ஏ ேம னக்க ைமெயன்றளவட்கிைளயாள்
சா ம்வாெலாளிக ப்ெபனின ைமநின்றனக்கியான்
ேவ

லாங்கணாயாெவெனன் ைரத்தனள்விதியால்.

(11)

1490 இைளயசூள் கன்றிவரகன்றிட
ன்னவடன்
தைனயர்வானினின்றநந்தனாதியபணித்தைலவர்
ைனவிெனய்தினாாிந்திரன்பாிநிறஞ்ெசால் ர்
விைனயமிக்குளீெரன்ற

ம்ெவண்ணிறெமய்ேய.

(12)

1491 ேமனிதன்னி ம்ெவண்ைமவாெலன்ற
ணர்ந்த
கானி ங்குழல்க ப்ெபன ைரத்தெவன்க ஞ்சூள்
ஈனெமய் றாதி ண்டவாளரெவலாமிைமேயார்
ேகா

லாம்பாிவா ைனமைறத்திெரன்குறிப்பால்.

(13)

1492 என்றவாய்ெமாழிேகட்ட ெமன்னி வன்னாய்
ஒன் தீைமெசய் யர்வதிெலா க்கினா ைடந்தால்
ெவன்றிெயய் மாலறம்பிைழத்தி
ேமேலாைரக்
கன்றல்ெசய்யி

நிரயெமய் வர்பலகாலம்.

(14)

1493 த ம ந்ெத ெமந்ெறா காைதையத்தாய்பால்
ஒ ைமைமந்தர்க ைரப்ப ன்னளென
ேபர்
நி பனீதிெசய்தளிக்குநாட்க வ ெந க்குண்
ட நிலந் றந்ெதய்த் மவ்வறங்ெகடாைமயினால்.

(15)

1494 நைவ
ங்க யகன்ெறா நளிமதிக்குைடக்கீழ்ப்
வியளித்தனனின்ன மவன்ெபயர் கன்ேறார்
எவ ம்ெவங்க நீங்கலானன்றிையயிகந்ேதார்
தவறியம்பிேனார்வஞ்சக ய்வேராதைரேமல்.

(16)

1495 அன்னதாலடாெதன்ற மன்ைன ன்னாகச்
ெசான்னெதய்வம்யாெனனெமாழிம த்தநீர் கடீர்
மன்னவன்சனேமசயன்சத்திரமகத்தீத்
தன்னிலாகுதிக்காகுதிெரன்றனள்சபித்தாள்.
1496 ஆயேபாதரவரச ண்ண ங்கீயீன்றாைள
ஏயவந்தைன ாித ெமன்ெமாழிேகட்பின்
ேமயமா னியத்திக ம்ைமயிவ்ேவள்வித்

(17)
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தீ றாவைகெதாிப்பனஞ்ச ெரனத்ெதாித்தாள்.

(18)

1497 அவ் ைரக்குடன்ப கிலாரநந்தேனயாதி
ெவவ்வயிற்ெபாழிமணிப்பணாடவிப்பணிேவந்தர்
எவ்வமிக்கவிச்சாபெமவ்வாறினியிகப்ேபம்
கவ்ைவதீர்ெநறியாெதனமனத்திைடகவன்றார்.

(19)

1498 அறிந்திைழத்தவல்விைனெதாைலத்த ம்ெபறல்
சிறந்தளிப்ப ங்காழியம்பதிெயனத்ேதறி
மறந்தைழத்தேசட்டநந்தனாதியெரலாம்வல்ேல
உ ந்திறத்தில்வந்ெதய்தினார்ெவய் றெலாழிவார்.

(20)

1499 வரசேரா கன்ெறய்வநீர்ப ந் நன்மலர் உய்த்
பிரமநாயகற்பணிந்த
ைமயிடம்பிறங்கும்
குரவனீர ெதா
கஞ்சுகத்தனிக்ெகா ந்தின்
சரணேமத்திநின்றி நிைலயழகிதாடாழ்ந்தார்.

(21)

1500 உலைவயந்திைசக்கட ணாேகசனின்
தாட்
சலசேமத்திெவள்வைளகள்பந்ெதனெவறிதரங்கம்
இலகும்விக்கிேனசுரப்ெப நதிப ந்ெதவ ம்
மல லாம்ெபாழில்சூழ்ேக

ரத்தினில்வதிந்தார்.

(22)

1501 ேவ .
வரம சூத னிவனிவ்வா வகுத்த ம ந்தவெரமக்ேகார்
ரவலேக
ாிவரலாெறன் க கெவன்ற ேமனாள்
சிர ரப்ெப ைமெதாித் ழியந்தச்சிரம நீங்கிய டற்கூ
ரகெனம்பனாற்ேக ெவன்ெறா ேப ற்றனன்ெபற்றைதயன்ேற.

(23)

1502 ஆங்கவன்கமலத்தந்தணனைமத்தவ ட்ெப ங்கட ணீரா
ஓங்குலகளித்ததி நிைலயழகிெயா ம்பிரேமசைனநிைறஞ்சிப்
ங்ெகா க்க ள்ெசய்ெபாியநாயகன்றன்ெபான்ன ப ந் யர்குவட் ன்
பாங்கமர்ந்ெதைனயாள்கஞ்சுக தல்வன்பதந்ெதா தாயலக்கீழ்பால்.
1503 உளந்த ெமல்ைலெயா குேராசத்திெனாண்ணறா ற்ெற ந்ெதா கும்
ளங்குெபாற் ணர் ங்ககன்சிைனசாதித்
ம லத்தினிெலவர்க்கும்
வளந்த ங்கட ளி ங்கெமான்றைமத் மணிெதளித்தைனயமாதீர்த்தக்

(24)
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குளந்தனிகண் வரன் ைற ைசகுைழெவா ம் ாி நாளாங்ேக.

(25)

1504 ஒள்ளியதகட் ெநட் டல்வாைள
க
தாக்க
யர்ந்த
ெவள்ளிெவண்பாைளப்பசுங்க குகுத்த
வி த்தகுதாற்றிளம்ப க்காய்
ெதள்ெளாளிப்பவளத்திரெளனவிைமக்குஞ்
ெச ம்பைண
த்தெதன்காழி
அள்ளிைலச்சூலத்ெதா
தல்விைடேமலணங்
ெகா ெம ந்த ளினனால்.

(26)

1505 எ ந்த ளிைமயவில் ையக்கா உவிைணவிழிபனிப்பெமய்சி ர்ப்ப
அ ங்க லார்வமீமிைசெப கவலர்க உயங்ைகேமன் கிழ்த்
வி ந் பன் ைறயால்வணங்கிநின்றாைனவிைடக்ெகா
யாியெபம்மான்
ஒ ங்கு நின

சைனமகிழ்ந்ேத

வ ேகெளனவைனயான்.

1506 பழமைறமலர்ந்தபவளவாய் தல்வாபனிப்பைகவானவன்றன்ைனக்
கிழைமயான்மைறக்குமிய ம்ெவவ்ேவ ேகழ்கிளர்ேகாள்கேளா யா
நிழல்ெப வ
மளித்திெயன்றிரப்பநீனிறவண்ணேனடாிய
கழ னானவ

க்கவ்வரமாங்ேகக ைணயாலளித்தனெமன்றான்.

(27)

ம்
(28)

1507 என்ற ங்க க்ைகயீர்ந்ெதாைடயாகத்ெதம்பிரானணங்ெகா ேமற் க்
குன்றிைன ைகத்தாண் னிெத ந்த ளக்ேகாட்டமின்மனத்ெதா ங்ேக
ன் பல்வளங்கூர்தன லகைணந்
ளக்கமில்வ பைடத்தி ந்தான்
அன் ெதாட்டதனான் னிவிர்காள்ேக

ாிெயனலாகியதவ் ர்.

(29)

1508 உைரத மைனயான்ெசவ்வரா
க்ெகாண் ைறதலான் ைறைமயா தற்ேல
குைரகட லகத்திலகுெசம்பாம்பன்கு ெயனப்ெபயர்ெப மிதன்கண்
நிைரமணிெமௗ ச்ேசடேனயாதிநீள்சினமாசுணத்தைலவர்
விைரம ேக தீர்த்தநீரா விதி ைறநியதி ற்றினரால்.

(30)

1509 ஒ கணேம ம்பணிபவாிைட ெறாழித்தி ைமயி ெமய்
தி
த பரன்ேக நாதன்ெமன்கமலத்தாண்மிைசநாண்மலர் வி
வ சிர ழந்தா ரங்கரஞ்ெசவிகீழ்வாய் ய ந்திெயன்றிவற்றால்
ெத

ேமாைரந் ெமட் ெமன்றியற் ந்ெதய்வவந்தைன ாிந்தனரால்.

1510 ஆண் னிதி ந்தவமலனார ளாலன்ைனெவஞ்சாப நீங்கி

(31)
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ஈண் யவி ப்பெமய்தின யர்ந்தாாிப் னலா யிம் தல்வன்
ேவண் யதளிக்கும்பதந்ெதாழப்ெப வார்விைனெயா ங்கிரகேநாெயா வி
நீண்டெமய்ஞானத்ெதான்றிெயான்றாநன்னிைலயினினில வரன்ேற.
(30-ஆவ

ேசட

ங்ேக

ம்

சித்தவத்தியாயம்

(32)

ற்றிற் .)

ஆக தி வி த்தம் 1510.
-------------31. அண்டநாயகர்மகிைம ைரத்தவத்தியாயம். (1511-1550)
1511 ண்டாிகவயற்காழி ரத்தநந்தன் தலாேனார்ேபாற் மா ம்
பண்டடல்ேசர்ேக
ரவரலா ம்பகர்ந்தைனயிப்பதிையேமனாள்
அண்டெமலாந்ெதா தைம ம் கன்றைனயாலதைனவிாித்த ள்வாெயன்ன

எண்டவத்ேதார்ெதாழச்சூத னி ைரத்த யெலா வாறியம்ப ற்ேறன்.

(1)

1512 குணங்குறிகாரணங்கடந்ததனி தல்வ யிர்க்க ள்வான்குறித்ேதார்கற்பத்
திணங்கவ
வதனில்விச்ைசயினின்றண்டெமலாமியற் ங்காைல
மணந்தபி திவிக்குநிறம்ெபான்ெனனவாய்ரங்ேகா வைகேசரண்டம்
கணந்தனிேலவிாித்தவற்ைறயினிதளிக்கவயனாதிகட ேளாைர.
1513 மா
ஏ
கா

(2)

தண்கைலயி த்தியதிகார தல்வெரனவகுப்பவன்ேனார்
ைறயளி ாிந் வ நாளிலவர்பல மீண் ெயன் ம்
ஞான நல் ைச மிைசவான்விைழ ம்ேபாதன்ேனாாில்
நான் கன்கைலயாங்கட ளரங்கைவயைடயக்க திச்ெசால்வார். (3)

1514 தீட்டாியபழமைற
ைரப்ப
ப்ெபா ளாகித்ெதளிேசர்ெநற்றி
நாட்ட
தனி தல்வன்வதிவ ேத ழி க்கநா
ந்நீர்க்
ேகாட்டமிைசெபா வ ெதன்பிரம ரம்பரவி ளங்குறித்தெவல்லாம்
ஈட்ட

ெமனேலா ெமைனயண்ட தல்வ மங்கிையந்தார்பின்னர்.

(4)

1515 ெவன்றித ம்
ர்க்குத்ெதன்றிைசயிற் ள்ளி க்குேவ
க்கு
நன்றிைசயீசானத்தில்வள்ள ைற ல்ைலவனநகர்க்குேமற்கில்
ெபான்றிக ங்குைரதிைரயெபான்னிநதிவடதிைசயிற் லவர்ேபாற்ற
என்

லப்ப மி ம் ெதய்தியெதன்பிரம ரத்ெதய்தினாரால்.

1516 அல் யந்தாமைரக்கிழவன்றடத்தா ப்பிரேமசனலர்தாள்ேபாற்றி

(5)
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வல்
ைமக்கின்ன ள்கூர்ேதாணிமதிேவணியைனவழிபாடாற்றிச்
ெசல் ய ேமனியினாெனன்ைபெயா கைதயாகச்ெசங்ைகெகாண்ட
எல் ய

ம்வ ேகசனிைணய த்தாமைரபரவிேயத்தல்ெசய்தார்.

(6)

1517 ரண ங்கவேபாற்றி ண்ணியநன்னிதிேபாற்றி ைரைமதீர்ந்த
ஆரணசுந்தரேபாற்றியாடகநாடகமன்றத்தா ேபாற்றி
நீரண மணிேவணிநித்தியதத் வேபாற்றிநிமலேபாற்றி
காரணகாாியங்கடந்தசிவேபாற்றிகாழிய ட்கடேலேபாற்றி.

(7)

1518 என்னவ ந் திபல ேமத்தியண்ட ர்த்திகடாமிமயவில்
தன்னமர்ெபாற்ேகாயி ன் க்ேகாலளைவத்தாய்வடேமற்றைலயினாகப்
ெபான்னணிதாாி ங்கெமான் தாபித் க்குடக்கிெனா
நீர்த்ேதாயக்
கன்னிமலர்த்தடமியற்றிய ச்சைனயின் ைறநின்றார்கணிப்பில்காலம்.

(8)

1519 அ ந்தவங்கள்பல ய மண்ட ர்த்திகண் ன்னரடல்ெவள்ேளற்றின்
ந் ற
கிழ்நைகேயாெட ந்த ளிெயைனயா
தல்வனீண்ட
தி ந்திய ம்பணிமகிழ்ந்ேதம்விைழந்தெபா ள்ேகண்மிெனனத்தி மால்ெசங்கண்
இ ந்தமலர்ப்பதம்பரவிெய ந் குைழந்தி ேகட்பாெரவ மாங்ேக.

(9)

1520 நின்ப மச்ேசவ கெளங்களகத்ெத ந்தடத்தினிலவல்ேவண் ம்
பின் லகினழியாதேபாிைச ம்ெபறல்ேவண் ம்ெப மெவன்ன
அன் ாிைமயறிந்தமலனெவயளித் விண்ணிெல ந்த ளிநா ம்
மன்பைதகள்பணிந்ேதத் மண்டநாயகென

ம்ேபர்வைனந்தான்வள்ளல். (10)

1521 அளப்பாியகளிப்ெபாடண்ட ர்த்திக மிையந்ததலத்தைடந்தாரன்ேனார்
விளக்கிய ங்குளத் வந் மாசிமதியா யந்தவிமலற்ேபாற்றி
வளப்ப மாணிதிமாதர்மக்கெளா நல கர்ந் ம ைம
ம்
ளக்க மாெறய் வரத்தலத்திய த் ைணத்ெதனயாஞ்ெசால்லற்பாற்ேறா.
(11)
1522 இந்நகாி ழிந் பதைமந்ேதாதிநீ
ைனந்ெதந்ைதேவடம்
தன்ைனயணிந்தவர்ேபற்ைறயா ைரக்குந்
தரத்த ேவாதவத்தீெரன்ன
அன்னவற்றின்ெப ைம மீங்க
ெகன்
னிவர்ெதாழவளிசால்ேவத
நன்னிைலயிற்பகுத்தவன்றாள்ெசன்னியில்
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ற்றான்.

(12)

1523 பரம்பன
வாகிப்பிரவணத்ேதாெடான்றியைவம்பதத்ைதச்ெசவ்ேவ
கரந்த
சிவவடத்தான் ப்ெபா
ற்ெறட் க்கணிப்ேபார்ேவதம்
உரந்த மங்கத் டேனபகர்ந்தபயனைடகுவாீ யர்ந்த ன்
நிரந்தகுலத்தவர்க்காகுைமந்ெத த்ெதக்குலத்தார்க்குநிகழ்த்தலாமால்.

(13)

1524 ம வ
பதவிகட்கு தன்ைமயதாெய ேகா ம க்க க்கும்
க
ந நாயகமாய்ப்பரம
வாைமந்ெத த்ைதக்கணித்ேதார்யா ம்
நி மலன
வாவார்நிக ம்பாராயணத்ைதநீத்ேதாேர ம்
ஒ ெபா

நீறணிந்தீெதண்

வேரல்வல்விைனையெயா

வாரால்.

(14)

1525 குைரயி மெலா
ம்மல்ெகாட்டாவி றிலா க்குைறயாவண்ணம்
உைரத மிவ்ைவந்ெத த்ைத ச்சாித்தல்விதிமதியா ஞற் ம்பாவம்
ைரவிடற்குமி
ைணயாம் திநிகெரா க்க ம் ண்ணிய ம்ேபாற் ம்
விரத ெமான்றினதறனாெலக்கா

நீறணிவார்மிக்கார்மாேதா.

(15)

1526 ண்ணியநீரணிகல்லார் ாித மப்பயனின்றாம் ாிதானத்தார்
அண்ணாியகும்பிபாகத்தழிவார்ம ெவா மற்ற வின்ேற ம்
கண் தனீறணிவாைரக்கண் றில்வல்விைனயக ங்கட ணீற்ைற
ஒண்

த னணியாைரக்காணினிரவிையக்காணிெனாழி ம்பாவம்.

(16)

1527 வாளிரவிகாணாேர
ங்கத்ைதச்ெசந்தழைலவளஞ்ேசராைவ
நீளறைலேவதியைரப்ெபான்ைன
த்திரமணிையெநறிேயகாணின்
ம்வல்விைனயக மிந்நிற்றின்வகுப்ைபயினிெமாழியின்யாண் ம்
நா

ேவள்வியினீ ம்ேவள்வியினீ ம்மைறேயார்நயக்கலாமால்.

(17)

1528 ஏைன
குலத்தவ க்கியன்றசிவநிசியினில்வாளிரவிேதாற்றத்
தானசுசிெயா ெகாணர்ந்தேகாமயத்ைதப் னிததலத்தலங்குவில்வத்
னமின்ெமல் ைலெயா ேசர்த் ண்ைடயைமத் மியிைடயிட்ெடாளி ந்தீயால்
ஈனமறவிைளந்ததைனச்சிவகாயத்திாிம

வாெல த் ப்பின்னர்.

1529 வாியரவம் ாிசைடயான்றி
னிட் ப்பதிெனான் ம வாேலாதித்
திாித ெலண்ணி கூ ெசய்தவற் ட்சிவெப மான்றிறத்தாெலான் ம்
உாியசிவேவதியர்பாெலா
ன் கூ மளித்ெதாழியீரா

(18)
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விாித கூற்ைற ங்ெகா ேபாய்மதிக்ெகா கூறாயணியேவண் மாேதா. (19)
1530 ேவ
சா மிவ்வியல்ெவண்ணீற்ைறத்தாித் ளார்க்குலக ன்றில்
ேந றாப்ெபா ெளான்றில்ைலநிகழிவன்கிைளயி ள்ேளார்
ஆ நன்கயிைலேசர்வாரண்ணல்கண்மணிமற்ெறம்மான்
சீ

வெமன்பார்ெதளிந்தவாலறிஞர்மாேதா.

(20)

1531 ம
த்திரன்கணின் வந்தேதா
த்திராக்கப்
ெப ைமையேயவேரேயாேபசுவாரதைனநன்றாய்ந்
ெதா
கமாதி ன்னான்ெகாளி கமள ம் ண்பார்
கு மணிேவணி க்கட்குழகன

ைவச்ேசர்வார்

(21)

1532 தீ மிழ்கணிச்சியண்ணற்றி விழிமணியின்சும்ைம
ேமயவான்க ைதெயான் ேமற்ெகாளீஇவிந்தெவற்பில்
ேபா யி லந் மன்ன ண்ணியப்ெபா ட்டாலன்ேற
மாயி ங்கயிைலமீ வதிந்தேதா ழிகாலம்

(22)

1533 இம்மணிெயான் சூ யியங்கிேலார க்ெகான்றாக
ெமய்ம்ம வாசிேவள்விவியன்பலனைடவார்மிக்கீர்
எம்மேனார்விாித் க்கூ மிட்டேதார்நி தேம ம்
அம்மவாயிரமேத

ைமஞ்

ேறெயனி

மாங்ேக.

(23)

1534 பாிந்தனர்வைனயிலீசன்பதந்தனிலைடவார்கண்டம்
ெதாிந்தவான்ெசன்னிதிண்ேடாள்ேசர்மணிப்பந்தந்தன்னில்
அரந்ைதயில்லாத ற்ெறட்டதிற்பாதிபாதியீெரட்
ரந்த

ப தத் ெமாண்சிைகயி

ெமாவ்ெவான்ேற.

(24)

1535 ெசவியினிெலாவ்ெவன்றாதலாறாதல்சிவணேவய்ந்தாங்
கவிர்மதிக்கண்ணிவள்ளைலந்ெத த்ேதா கிற்பான்
வியின்மா டவேன ம் ேதசனவனன்ேனாைன
எவெரதிர்ெதாழி

ம்வல்ேலயிகப்பரால்பிரமகத்தி.

1536 இத்தைகயவ ைமசான்றெயந்ைதகண்மணிையநீற்ைற
பத்தியாலணிந் காழிப்பதியினில்வதிேவாரன்ேற
த்தராகுவாிவ் ர்க்கு க்குேராசஞ்சூெழல்ைல

(25)
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தித்ேதார்யா ம்வ ணேவற் ைமெயான்றில்லார்

(26)

1537 இங்குலப்
ேவார்க்ெகல்லாெமதிரைணந்திமயவல்
பங்கனஞ்ெசவியிைலந் பதந்தைன வ மாற்றால்
அங்கவர்சீவன் த்தராதலாலந்தணீர்காள்
ெவங்கு நகர்க்குச்சீவ த்தி ெரன்பார்ேமேலார்

(27)

1538 ேசற்ெற ம்பகட் வாைளெசம்ப க்குைலகள்சாயத்
நாற்றிளங்க கிற்பா ஞ்சண்ைபயின்வியப்பெமல்லாம்
ேபாற் மிக்கைதையயாேர க
ங்கயிைலெவற்பில்
ஆற்றேலாடமர்வார் ன்ைனய ம்பவத்ெதாடர் மாய்த்ேத

(28)

1539 ஆயிரஞ்சிவநிசிக்கண ந் யிலயாமநான்கும்
ஏ றாெதந்ைத ைசயியற்
பலைனச்சார்வார்
நாயகன்றி
ன்காழிநற்கைதயந்நாளாய்ந்
ேநயேமா ைரப்ேபார்ேகட்ேபார்ப த் ேளார்நிகழ்த்தினம்மா.

(29)

1540 கைதயி
கல்கிற்பார்க்குக்காஞ்சனங்கூைறநல்லான்
த யவளித் ப் ைச ற்றிேனான்றன்ைனயாதி
மத ைடப்பாகனா மகிழ்த மனத்தாலீட் ம்
இதம விைன நீங்குமிம் ைற கன் ேளார்க்ேக.

(30)

1541 இதிெலா காைதேகட்குமிைடயிெலய்யாைமயாேல
மதிபிறழ்ந்ெத வாராயின்மாணிதிமைனவியில்லம்
பதி தற்பலன்க ய்க்கும்ப வத்தினிைட ெறய்திக்
ெகாதியழற்கும்பிபாகங்குளிப்பரான்ம ைமக்கண்

ம்.

(31)

1542 ெசன்னியிற்பஞ்சியாத் த்ேத மிக்காைதேகட்ேபார்
ெவந் ைனெயயிற் ப்பாந்தள்ேவசாியாவரக்கால்
பன்னியவைடக்காய்ெமன்ேறார்பசும்
கர்ேவாராவர்
அந்நிைலவணங்கார்ேகட்பினல வாய்க்காாியாவார்.

(32)

1543 ஒ நாி க்ைகமீக்ெகாண் ைறகுநெர ைவயாவார்
ஏ றவைடயெவாப்பாயி ப்பவர்ேகாழியாவார்
ேபா மிக்கைதையேவட்ேடார் கன் ேளார்ப த்ேதார்தம்ைமத்
தீ ைரத்தி ேவார்நாயாேயாந்தியாய்ெசனிப்பாரன்ேற.

(33)
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1544 ைறயி விாிக்கின்ேறாைர கமனன்கியம்பார்மாநீர்
அைற ரற்றவைளயாகிையயி பிறவியீனப்
ெபாைற ைடக்கர மாவார் ராணமீ ைரெசய்கின்ற
ைறயிைடயிடர்ெசய்வாேரற் ைணெயயிற் ரகமாவார்.

(34)

1545
க யா ைடயான்காைதெபாறித்தேதார் ைறக்குஞ்ெசவ்ேவ
பக நர்தமக்குந் யபலைககம்பளங்களீந்ேதார்
களிேனழ்ம நாட்கா ஞ்சுவர்க்கேபாகங்க ய்த்
நிகாிலா த்தி ட் னில வர்ெமய்ம்ைமயீதால்.

(35)

1546 கிாிளஞ்சைடயினா ந்ெதால் லெகல்லாமீன்ற
நகி ளங்ெகா
மாங்ேகநன் னிக்கணங்கள்ேபாற்ற
மகிழ்மலர்மகள்ேசர்காழிமான்மியமைனத் ந்ேதர்ந்
பகர்த மிடத் நீங்கார்பயில்வாீ ண்ைம ண்ைம.
1547 மாதியல்பாகன்காழிமான்மியம்ப க்கினீெரட்
டாதியம் ராணஞ்ெசான்னவைடெவாக்குங்க ெயான்ேற
பாதிேயெயனி ேமகபாதமாயி ஞ்ெசான்ேனா ம்

(36)

ம்

நீதியால்வினவிேனா ேநர்படார்மற யாடல்.

(37)

1548 பட் ைமவிைளப்ேபார்ெபாய்ம்ைமபக ேவாரயேலார்தம்ைம
இட் டர்ெசால்வேர மிக்கைதெயா காற்ேகட்பின்
ஒட் யவிைனகெளல்லாெமா விமாசகல்வார்கண்டீர்
சுட் ேயார்வாியஞானத் ைறக்கடல்ப ந்தெதால்லீர்.

(38)

1549 ெபாற்
ெமயில்சூழ்காழிப்ெபா ப்பிைனநீலகண்ட
ெவற்ெபன ைரப்பாாிந்தெவற்பிைனப்பணிகின்ேறா ம்
அற் றத்ெதா
ய்ந்ேதாைரயாற்ெறதிர்ெதாழப்ெபற்ேறா ம்
கற்பைனகடந்ேதான்ெசம்ெபாற்கழ ைணயைடவாரன்ேற.

(39)

1550 இவ்வைகய ண்மீக்கூறியிய மாமைறகெளல்லாம்
ெசவ்விதின்வ த்தேமேலான்றி வ ள்பைடத்தசூதன்
அவ்வியமகன்றேநான்ைமய ந்தவச்ச னகாதி
ெமய்வ்வழி னிவர்க்ெகல்லாம்வி ப் றவிளம்பினாேன.

(40)
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ற்றிற் .)

ஆக தி வி த்தம் - 1550.
------------------------ெபாங்குப
க ரா ணத்தீ ெரான்பான்
கல்பிரமாண் டத்ெதான் காந்தந் தன்னில்
சங்கரசங் கிைதயிெலான்பான் சனற்கு மார
சங்கிைதயி ெலான்
ம்ைமப் பாிச்ேச தத்தில்
அங்ெகா பன் ெனான்றத்தி யாய மாக
வைறத நாற் ப ந்தமிழான் ப்பத் ெதான்றா
இங்கைவயா யிரத்ைதஞ் ற் ைறம்பான் ெசய்
ெளனக்காழி மான்மியந்தா னியன்ற வாேற.
வாழி.
சீர்வாழ்கவானவரானினம்வாழ்கவ ெசங்ேகாற்காவல்ேவந்தன்
பார்வாழ்கமைறவாழ்கெவண்ணீ ைமந்ெத த் ம்பரவிவாழ்க
ஏர்வாழ்கேவ
ாிவாழ்கசிவன யார்கெளன் ம்வாழ்க
சீர்வாழ்கவிந் ைலவாழ்த் ந ங்ேகட்குந ஞ்சிறந் மிக்ேக.
சீகாழித்தல ராணம்

ற்றிற் .

சம்பந்தகுரேவநம:
தி ச்சிற்றம்பலம்.
---------சிவமயம்.
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