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6. தக்ஷ காண்டம்
21. அடிமுடி ேதடு படலம் (1563 -1661)

1563  இங்கிது நிற்கமுன் இைறவன் வந்துழி
      அங்குற நின்றேதார் அமரர் தங்களுட்
      ெசங்கம லத்துைற ேதவன் தக்கனாந்
      துங்கமில் ைமந்தைன ேநாக்கிச் ெசால்லுவான். 1

1564  யாதுமுன் னுணர்ந்தைன யாது ெசய்தைன
      யாதவண் கருதிைன யா ற் ெபற்றைன
      யாதுபின் ெசய்தைன யாது பட்டைன
      யாதிவண் ெபற்றைன யாதுன் எண்ணேம. 2
      
1565  ெபான்றுதல் இல்லேதார் புலவர் யாவர்க்கும்
      வன்றிறல் முனிவரர் தமக்கும் ைவயேமல்
      துன்றிய அந்தணர் ெதாைகக்குந் துண்ெணனக்
      ெகான்றுயிர் உண்பேதார் கூற்ற மாயினாய். 3
     
1566  சீைரயுந் ெதாைலத்தைன சிறந்த தக்கனாம்
      ேபைரயுந் ெதாைலத்தைன ேபைத யாகிநின்
      ஏைரயுந் ெதாைலத்தைன ஏவல் ேபாற்றுநர்
      ஆைரயுந் ெதாைலத்தைன அலக்கண் எய்தினாய். 4
      
1567  நின்னுணர் வல்லது நிக ன் ேமலவர்
      ெசான்னதும் உணர்ந்திைல ெதால்ைல ஊழினால்
      இந்நிைல யாயிைன இைறைய எள்ளினாய்
      முன்னவன் உயர்நிைல முழுதுந் ேதர்ந்தநீ. 5
      
1568  இயற்படு வளம்ெபறஇீ ஈசன் ேமன்ைமகள்
      அயர்த்தைன நின்னள வன்று ைமயறான்
      அயிர்த்ெதாைக தமக்ெகலாம் உள்ள தாதலான்
      மயக்கிைன அைடந்தைன மற்ெறன் ெசய்திநீ. 6
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1569  முற்றுணர் ெவய்திேய முழுத ளித்திடப்
      ெபற்றெவங் கண்ணினும் ெப து மாமயக்
      குற்றன முற்பகல் உதுகண் டின்றுேபால்
      ெநற்றியங் கண்ணினான் அருளின் நீக்கினான். 7
      
1570  ஆதலின்அருளுைட அமல நாயகன்
      பாதம தருச்சைன ப விற் ெசய்குதி
      ேபதுறும் இப்பவப் ெபற்றி நீக்கிேய
      ேபாதெமா டின்னருள் பு வன் என்றலும். 8
      
1571  ைமதிகழ் முகத்தினன் மற்ற தற்கிைசந்
      துய்திற முணர்த்திைன உங்கள் கண்ணுமுன்
      எய்திய ைமயலும் எம்பி ரானருள்
      ெசய்ததும் இயம்புதி ெதௗ�தற் ெகன்னேவ. 9
      
1572  ெபான்னிருஞ் சததளப் ேபாதின் மீமிைச
      மன்னிய திைசமுகன் மதைல மாமுகம்
      முன்னுற ேநாக்கிேய முந்துங் கூறினம்
      இன்னமும் அக்கைத இயம்பு ேவாெமனா. 10
      (1. துங்கம் இல் - உயர்வு இழந்த.
      3. ெபான்றுதல் இல்லேதார் புலவர் - ேதவர்கள்.
      கூற்றம் - எமன். 4. சீர் - சகல சிறப்பு. ஏர் - அழகு.
      6. ைமயல் - மயக்கம். 8. அமல நாயகன் - சிவெபருமான்.
      ப வு - அன்பு. பவம் - பாவம். ேபாதம் - ஞானம்.
      9. ைமதிகழ் மகத்தினன் - தக்கன்; (ைம - ஆடு).
      10. சததளப்ேபாது - நூறிதழ்த் தாமைரப்பூ.)
      
1573  நாலுள திைசமுக நாதன் ெதால்ைலநாள்
      மாெலாடு பற்பகல் மைலவு ெசய்துநாம்
      ேமலேதார் ெபாருெளன விமலன் வந்தருள்
      ேகாலம துன்னிேய ெதாழுது கூறுவான். 11
      
1574   ேவறு
      பத்திெனாடு நூெறதிர் படுத்தயுக நான்ைம
      ஒத்தமுடி ெவல்ைலெயன ேதார்பகல தாகும்
      அத்தகு பகற்ெபாழுதும் அந்திெயாடு ெசல்ல
      நத்தமுறு நான்துயிலின் நண்ணுவன் அவ்ேவைல. 12
      
1575  வாளுெமாடுங் கும்ப தி மாமதி ெயாடுங்கும்
      நாளுெமாடுங் குந்தமது நாளுெமாடுங் குற்ேற
      ேகாளுெமாடுங் குங்குலிச பாணிமுதல் வாேனார்
      ேகளுெமாடுங் கும்புவனி ேகடுபடும் அன்ேற. 13
      

1576   மண்ணுலகில் ஆருயிர் வறந்திறுதி யாகும்
      விண்ணுறு பதங்களில் வியன்முனிவர் யாருந்
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      துண்ெணன ெவருக்ெகாடு துளங்கினர்கள் சூழா
      எண்ணுசன ேலாகமிைச எய்துவர்கள் அந்நாள். 14
      
1577  வா திகள் நாற்றிறமும் எல்ைலயில் எழுந்ேத
      ஆ ைய தவஞ்ெசய்பதி ஆதியன அல்லாப்
      பா ைனய ருந்திெயாரு பாகமதன் ேமலும்
      ஓெரழு பிலத்துலகம் உண்டுலவும் அன்ேற. 15
      
1578  ஒண்டிகி  மால்வைர உடுத்தநில முற்றுங்
      குண்டுறு பிலத்திெனாடு கூடும்வைக வடீ்டி
      அண்டருல குண்டுநிமிர்ந் தப்புறனு மாகி
      மண்டுபுன ேலயுலைக மாற்றியிடும் அன்ேற. 16
      
1579  ஆனெதாரு ேவைலயிெலா ராலிைலயின் மீேத
      ேமனிலவு தண்மதி மிைலந்தவன் மலர்த்தாள்
      தானகமு றுத்திெயார் தனிக்குழவி ேயேபால்
      கானுறு துழாய்மவுலி கண்டுயிலு மாேதா. 17
      
1580  கண்டுயிலு கின்றபடி கண்டுசன ேலாகத்
      தண்டுமுனி ேவார்புகழ வாங்ஙனம் விழித்ேத
      பண்ைடநிலன் ேநடவது பாதலம தாகக்
      ெகாண்டல்மணி ேமனியெனார் ேகாலவுரு வானான். 18
      (11. மைலவு - ேபார்.
      12. பத்திெனாடு நூறு எதிர்படுத்த யுக நான்ைம - ஆயிரஞ் சதுர் யுகங்கள்.
      நத்தம் - இரவு. 13. வாள் - ஔ�; இங்கு அக்கினி. நாள் - வாணான்.
      ேகாள் - கிரகம். 14. சனேலாகம் - இது ஒரு உலகம்.
      15. ஆ ைய தவஞ்ெசய் பதி - உமாேதவி தவஞ்ெசய்த காஞ்சிபுரம்.
      உண்ணுதல் - மூடிக்ெகாள்ளுதல்.
      16. ஒண்திகி  மால்வைர - சக்கரவாளகி . குண்டு - ஆழம்.
      18. ேநட - ேதட. ேகாலவுரு - பன்றி வடிவு.)
      
1581  ேகாலெமனு ேமாருருவு ெகாண்டுபில ேமகி
      ஞாலெமவ ணுற்றெதன நாடியது தன்ைன
      வாலிய ெவயிற்றினிைட வல்ைலெகாடு மீண்டு
      மூலெமன ேவநிறுவி ெமாய்ம்பிெனாடு ேபானான். 19
      
1582  அற்ெபாழுது நாலுகெமா ராயிரமும் ஏக
      எற்ெபாழுது ேதான்றிய தியான்துயில் உணர்ந்ேத
      கற்பைன இயற்றிய கருத்தினிைன ேபாழ்தின்
      நிற்புழி அைடந்தன ெநடும்புண  எல்லாம். 20
      
1583  அருத்திெகழு பாற்கடல் அராவைணயின் மீேத
      திருத்திகழும் மார்புைடய ெசம்மல்புவி தன்ைன
      இருத்தினம் எயிற்றினில் எடுத்ெதன நிைனத்ேத
      கருத்தினில் அகந்ைதெகாடு கண்டுயிலல் உற்றான். 21
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1584  ஆனெபாழு தத்தினில் அளப்பிலிைம ேயாைரத்
      தானவைர மானுடவர் தம்ெமாடு விலங்ைக
      ஏைனய வுயிர்த்ெதாைகைய யாைவயும் அளித்ேத
      வானகமும் ைவயகமும் மல்கும்வைக ைவத்ேத. 22
      
1585  மன்னியலும் இந்திரைன வானரசில் உய்த்ேத
      அன்னவன் ஒழிந்ததிைச யாளர்கைள எல்லாம்
      தந்நிைல நிறுத்தியது தன்ைனெநடி துன்னி
      என்ைனயல ேதார்கடவுள் இன்ெறன எழுந்ேதன். 23
      
1586  துஞ்சலுறு காைலதனில் துஞ்சுெமழும் ேவைல
      எஞ்சலி லுயிர்த்ெதாகுதி யாவுெமழும் யாேன
      தஞ்செமைன யன்றிெயாரு தாைதயிைல யார்க்கும்
      விஞ்சுெபாருள் யாெனன வியந்ெதைன நடந்ேத. 24
      
1587  மல்லலுறு ேமலுலகு மாதிரமும் ஏைனத்
      ெதால்லுலகு ேமருெவாடு சுற்றுகடல் ஏழும்
      ஒல்ெலன விைரத்ெதழும் உயிர்த்ெதாைகயும் அல்லா
      எல்ைலயில் ெபாருட்டிறனும் யான்ெநடிது ேநாக்கி. 25
      
1588  இப்ெபாருள் அைனத்துமுனம் யான்பயந்த என்றால்
      ஒப்பிைல ெயனக்ெகன உளத்திைட மதித்ேதன்
      அப்ெபாழுதில் ஆரமுத ஆழியிைட யாழிக்
      ைகப்புயல் அகந்ைதெயாடு கண்டுயிலல் கண்ேடன். 26
      (19. எவண் - எவ்விடம். வாலிய - ெவண்ைமயான.
      எயிறு - ெகாம்பு. மூலெமனேவ - முன்ேபாலேவ.
      20. அல்ெபாழுது - இராப்ெபாழுது. எல்ெபாழுது - பகற்ெபாழுது.
      21. அருத்தி - விருப்பம். கருத்தினில் - உள்ளத்தினில்.
      24. துஞ்சல் - தூங்குதல். விஞ்சுெபாருள் - உயர்ந்த ெபாருள்.
      25. மாதிரம் - திக்கு.
      26. அமுத ஆழி - பாற்கடல். புயல் - திருமால்;
      ஆகுெபயர். துயிலல் - நித்திைர ெசய்தைல.)
      
1589  அன்றவைன மாெலன அறிந்தனன் அறிந்துஞ்
      ெசன்றனன் அகந்ைதெயாடு ெசய்யதிரு ைவகும்
      மன்றன்மணி மார்பமிைச வண்ைகெகாடு தாக்கி
      இன்றுயில் உணர்ந்திடுதி என்றலும் எழுந்தான். 27
      
1590  ஏற்ெறழு முரா தைன யாைரயுைர என்ேற
      சாற்றுதலும் யாமுனது தாைதயறி யாய்ெகால்
      நாற்றைலெகாள் ைமந்தெவன நன்ெறன நைகத்துத்
      ேதற்றிடினும் நீதுயில் ெதௗ�ந்திைலெகா ெலன்ேறன். 28
      

1591  தந்ைதெயன வந்தவர்கள் தாமுதவு கின்ற
      ைமந்தர்கள் தமக்குைரெசய் வாசகம ெதன்ன
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      முந்துற ெவமக்கிது ெமாழிந்ததியல் பன்றால்
      எந்ைதெயன ேவநிைனதி யாம்பிரம ேமகாண். 29
      
1592  உந்தியிலி ருந்துவரும் உண்ைமயுண ராேம
      ைமந்தெனன நீெயைம மனத்தினிைன குற்றாய்
      இந்தன முதித்திடும் எ க்கடவு ளுக்குத்
      தந்ைதயது ேவாவிது சழக்குைரய தன்ேறா. 30
      
1593  நின்னுைடய தாைதெயன நீயுைன வியந்தாய்
      அன்னைத விடுக்குதி அருந்தவ வலத்தான்
      முன்னெமாரு தூணிைட முைளத்தைன யவற்றால்
      உன்னிலது ேவமிக உயர்ந்தெபாரு ளாேமா. 31
      
1594  துய்யமக னாம்பிரு ெசாற்றசப தத்தால்
      ஐயிரு பிறப்பிைன அடிக்கடி ெயடுத்தாய்
      ெமய்யைவ யைனத்ைதயும் விதித்தனம் விதித்ெதங்
      ைகயது சிவந்துளது கண்டிடுதி என்ேறன். 32
      
1595  ேவறு
      அன்றவற் ெகதிர்புகுந் தைனயெசாற் புகறலுங்
      குன்ெறடுத் திடுகரக் ெகாண்டல்ேபால் ேமனியான்
      நன்ெறனச் சிரமைசஇ நைகெசயா ெவகுளியால்
      ெபான்றளிர்க் கரதலம் புைடபுைடத் துைரெசய்வான். 33
      
1596  நச்சராப் பூண்டிடு நம்பனுன் ெசன்னியில்
      உச்சியந் தைலயிைன உகி னாற் கைளதலும்
      அச்சமாய் வழீ்ந்தைன யதுபைடத் தின்னமும்
      ைவச்சிலாய் நன்றுநீ மற்ெறைம தருவேத. 34
      
1597  ேநயமாய் முன்னேர நின்ைனயனீ் றுதவிய
      தாயும்யா மன்றியுந் தந்ைதயும யாமுனக்
      காயேதார் கடவுள்யாம் அடிகள்யாம் ைமந்தநம்
      மாையயால் இன்றிவண் மதிமயக் குறுதிகாண். 35
      (29. பிரமம் - ேமலான கடவுள்.
      30. இந்தனம் - விறகு. சழக்கு - அறியாைம.
      31. முன்னெமாரு தூணிைட முைளத்தைன -
      இது நரசிங்க அவதாரத்ைதக் குறிப்பது.
      32. பிருகு - ஒரு முனவர். ஐயிருபிறப்பு - பத்துப்பிறப்பு.
      33. குன்று - ேகாவர்த்தனகி . அைசஇ - அைசத்து.
      34. உகிர் - நகம். கைளதல் - நீக்குதல். அது - அத்தைலைய.
      ைவச்சிலாய் - ைவத்துக்ெகாண்டாய் இல்ைல.
      35. அடிகள் - குரு. ைமந்த - மகேன!)
      

1598  ெபான்னலா தாங்ெகாேலா பூெணலாம் இைறபு
      மன்னலா தாங்ெகாேலா மாநில மாநிலந்
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      தன்னலா தாங்ெகாேலா தகுவேதார் வளமதில்
      என்னலா தாங்ெகாேலா எச்சரா சரமுேம. 36
      
1599  எண்ணுவிப் ேபானுநான் எண்ணுகின் ேறானுநான்
      கண்ணுதற் ெபாருளுநான் காண்டகும் புலனுநான்
      நண்ணுதற் க யன்நான் நாரணக் கடவுள்நான்
      விண்ணகத் தைலவன்நான் ேவதமும் ெபாருளுநான். 37
      
1600  ஆதிநான் உருவுநான் அருவுநான் இருளுநான்
      ேசாதிநான் அத்தன்நான் தூயன்நான் மாயன்நான்
      யாதுநான் பூதநான் யாருநான் சங்கரன்
      பாதநான் அவனுநான் பரெமனும் ெபாருளுநான். 38
      
1601  என்றுபற் பலவுைரத் திடுதலும் யாெனதிர்
      ெசன்றுருத் திருவருஞ ெசருவிைனப் பு துேமல்
      ெவன்றியுற் றவரேரா ேமைலேயார் எழுெகன
      வன்றிறற் ேபார்ெசய்வான் வந்தனன் மாலுேம. 39
      
1602  ஏற்ெறழுந் ேதார்சிைல ஏந்திேய வாங்கிமால்
      கூற்றிரும் பைடமுதற் ெகாடியெவம் பைடெயலாம்
      மாற்றருந் தன்ைமயால் வல்ைலயுய்த் திடுதல்கண்
      டாற்றினன் குைசகளால் அைனயெவம் பைடெதாடா. 40
      
1603  ேவறு
      ஆங்கைவ யழிவுற அ யுந் தன்பைட
      வாங்கினன் விடுத்தலும் வருதல் கண்டியான்
      பாங்க ன் நின்றெவன் பைடைய அங்ைகயில்
      தாங்கிநின் றுய்த்தனன் தடுத்து மீண்டேத. 41
      
1604  அப்பைட மீண்டபின் ஆதி யாகிய
      ஒப்பருஞ் சிவனளித் துளது புங்கவர்
      எப்ெபரும் பைடக்குேமா ைறவ னாயது
      ைமப்புயல் ேமனிமால் வழுத்தி வாங்கினான். 42
      
1605  மஞ்சன முதலிய மறுவில் பூசைன
      ெநஞ்சுறு புலன்களின் நிரப்பி ஓச்சலும்
      எஞ்சலில் அமரர்கள் இ ய ேமற்ெசலும்
      நஞ்சினுங் ெகாடிெதன நடந்த ேவைலேய. 43
      (39. ெசருவிைன - ேபா ைன. பு துேமல் - ெசய்தால்.
      40. கூற்று இரும்பைட எமனுைடய ெப ய அஸ்திரம்.
      குைசகளால் - தருப்ைபகளால்.
      42. புங்கவர் எப்ெபரும் பைடக்கும் ஓர் இைறவனாயது -
      இது பாசுபதாஸ்திரம்.
      43. மஞ்சனம் - திருமஞ்சனம். நிரப்பி - ெசய்துமுடித்து.)
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1606  முன்னேம எனக்கும்அம் முக்கண் நாயகன்
      அன்னேதார் பைடயளித் தருளி னானைத
      உன்னிேய வழிபடீஇ ஒல்ைல யுய்த்தனன்
      வன்னிேமல் வன்னிெசல் வண்ண ெமன்னேவ. 44
      
1607  ஒருதிறத் திருவரும் உஞற்றி ேயவிய
      அரனருள் ெபரும்பைட தம்மில் ஆடல்ெசய்
      ெத கனற் கற்ைறகள் யாண்டுஞ் சிந்திேய
      தி தலுற் றுலெகலாஞ் ெசற்று லாயேவ. 45
      
1608  அப்பைட தி தலும் அைவகள் வசீிய
      துப்புறழ் ெகாழுங்கனல் ெதால்ைல வானினும்
      இப்புவி மருங்கினும் ஈண்ட வானவர்
      ெவப்புற வி ந்தனர் விதிர்ப்புற் ேறங்குவார். 46
      
1609  வணீ்டனர் ஒருசிலர் ெவதும்பி விம்மிேய
      மாண்டனர் ஒருசிலர் வந்த நஞ்சமுண்
      டாண்டவர் கழலிைண அைடதும் யாெமனாக்
      காண்டகு கயிைலயின் கண்ணுற் றார்சிலர். 47
      
1610  காெரலாங் க ந்தன ககனந் தன்ெனாடு
      பாெரலாம் எ ந்தன ெபௗவப் பாற்படு
      நீெரலாம் வறந்தன நிரந்த பல்லுயிர்ப்
      ேபெரலாந் ெதாைலந்தன பின்னும் ேபார்ெசய்ேதம். 48
      
1611  இந்தவா றமர்பு ந் திட்ட காைலயில்
      தந்ைதயார் அருளினால் தமியன் மாமுகம்
      வந்துநா ரதெனனும் மறுவில் மாமுனி
      சிந்ைதெசய் ெதமக்கிைவ ெசப்பல் ேமயினான். 49
      
1612  நீர்முதல் நாெமன நிைனந்து கூறிேய
      ேபார்முத ேலசில பு கின் றரீ்ெகாலாம்
      ஓர்முதல் அன்றிேய இல்ைல உங்களில்
      ஆர்முதல் இருவரும் அன்ன பண்பினரீ். 50
      
1613  ெபாருசமர் கருதிேய புகுந்த ேபாழ்தினும்
      உ யேதார் பைடயல துலகந் தீப்பேதார்
      ெவருவரும் ெபரும்பைட விடுத்திர் அப்பைட
      அருளிய கடவுைள அயர்த்திர் ேபாலுமால். 51
      
1614  கடவுைள மறந்திேரல் கருதி நீர்ெபறும்
      அடுபைட நாமமும் அயர்த்தி ேராவது
      ெநடிதுநும் மனத்தினில் நிைனந்து ேதற்றுமின்
      விடுமினி அமெரன விளம்பி ேமலுேம. 52
      (46. துப்பு உறழ் - பவளத்துண்டுகள் ேபால.
      47. வணீ்டனர் - விலகிேயாடினார்கள்.
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      49. தந்ைதயார் - இங்குச் சிவெபருமான்.
      50. ஓர் முதல் அன்றிேய இல்ைல - ஒரு பிரமத்திைன அன்றி 
      ேவறு இல்ைல.   ௫௨. அயர்த்திேரா - மறந்தீர்கேளா.)
      
1615  வாதியா இன்னுநீர் மைலதி ேரெயனின்
      ஆதியாய் அருவுரு வான ேதார்ெபாருள்
      ேசாதியாய் நடுவுறத் ேதான்றுங் காண்டிெரன்
      ேறாதியால் எமக்கிைவ உணர்த்திப் ேபாயினான். 53
      
1616  ேபாயினன் உைரத்தெசாற் புந்தி ெகாண்டிலம்
      தீெயன உருத்திகல் ெசருக்கு நீங்கலம்
      ஆயிர மாண்டுகா றம  யற்றினம்
      மாயிரும் புவனமும் உயிரும் மாயேவ. 54
      
1617   இங்கிைவ யாைவயும் இறுதி யூழியின்
      அங்கியின் நடம்பு  அண்ணல் ேநாக்கிேய
      தங்களில் இருவருஞ் சமர்ெசய் சின்றனர்
      புங்கவர் தாெமனும் புகைழ ெவ�கினார். 55
      
1618  அறிவைற ேபாயினர் அகந்ைத உற்றனர்
      உறுவெதான் றுணர்கிலர் உண்ைம ேயார்கிலர்
      சிறுவ ல் இருவருஞ் சீற்றப் ேபார்ெசயா
      இறுதிெசய் கின்றனர் உலகம் யாைவயும். 56
      
1619  ஈங்கிவர் ெசயலிைன இன்னுங் காண்டுேமல்
      தீங்குறும் உலகுயிர் சிைதந்து வடீுமால்
      ஓங்கிய நந்நிைல உணர்த்தின் ஆயிைடத்
      தாங்கரும் ெவஞ்சமர் தணிந்து நிற்பரால். 57
      
1620  தம்ைமேய ெபாருெளனச் சாற்று கின்றதும்
      ெவம்ைமேசர் ெவகுளியும் ெவறுத்து வடீ்டிேய
      ெசம்ைமேசர் மனத்தராய்த் திகழ்வர் தாெமனா
      எம்ைமயா ளுைடயவன் எண்ணி னானேரா. 58
      
1621  ேவறு
      ஆன்றேதா ரளைவ தன்னில் அைடந்தது மாகந் தன்னில்
      வான்றிகழ் பானாட் கங்குல் மதிபகல் தழுவு ெநன்னல்
      ஞான்றது தனில்யாங் கண்டு நடுக்குற நடுவ ணாகத்
      ேதான்றினன் கனற்குன் ேறேபால் ெசால்லரும் பரத்தின் ேசாதி. 59
     
1622  ேதாற்றிய ெசய்ய ேசாதி ெதால்லமர் உழந்தி யாங்கண்
      மாற்றரும் பைடக ளாக வழங்கிய இரண்டும் ெவௗவி
      ஆற்றருந் தன்ைமத் தாக அணுகுறா தகன்று ேபாகிச்
      சீற்றமுஞ் சமரும் நீங்கிச் ேசணுற ேநாக்கி நின்ேறம். 60
      (53. மைலதிேரல் - ேபார் பு வரீாயின். ஓதியால் - ஞான உணர்ச்சியால்.
      54. புந்தி - மனம். மா இரும் - மிகப்ெப ய.
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      56. அறிவு அைற ேபாயினர் - அறிவு அற்றுப் ேபாயினர்.
      58. எம்ைமயாளுைடயவன் - சிவெபருமான்.
      59. மாகந்தன்னில் - மாசி மாதத்தில். பானாட்கங்குல் மதிபகல்
      தழுவு ெநன்னல் ஞான்றதுதனில் - அமாவாைசயின் முதனாளான
      சதுர்த்தசியின் நடு இராத்தி யில்; மகாசிவராத்தி யில்.
      60. ேசாதி - ேசாதி லிங்கம். ேசணுற - வானத்தில் 
      (அச்ேசாதிலிங்கத்ைதேய).)
      
1623  நிற்றலும் யாங்கள் ேகட்ப ெநடுவிசும் பிைடேயார் வார்த்ைத
      ெதற்ெறன எழுந்த தம்மா சிறுவிர்காள் நுமது வன்ைம
      பற்றலர் புரமூன் றட்ட பரமேம காண்பான் ேசாதி
      மற்றிதன் அடியும் ஈறும் வரன்முைற ேதரு ெமன்ேற. 61
      
1624  ேகட்டனம் அதைன ெநஞ்சில் கிளர்ந்ெதழு சீற்றம் யாவும்
      வடீ்டினம் எனினும் பின்னும் விட்டிலம் அகந்ைத தன்ைனக்
      காட்டிய எமது முன்ேனான் காண்பனும் வலிைய ெயன்ன
      வடீ்டுடன் விசும்பிற் ெசாற்றார் யார்ெகாெலன் ெறண்ணிப் பின்னும். 62
      
1625  ஏணுற எதிர்ந்தி யாஞ்ெசய் இகலினுக் கிைடயூ றாக
      நீணில மதைனக் கீண்டு நிமிர்ந்துவான் புகுந்து நீடு
      மாணுறு ேசாதி தானும் மைறமுனி உைரத்த வாறு
      காணிய வந்த ெதம்மில் கடந்தவான் ெபாருள்ெகால் என்ேறம். 63
      
1626  தீதறு காலின் வந்த ெசந்தழல் அன்றால் ஈது
      யாதுெமான் றறிதல் ேதற்றாம் இருவரும் இதைன இன்ேன
      ஆதியும் முடியும் நாடி யன்னது காண்டும் என்னா
      மாதவன் தானும் யானும் வஞ்சினம் இைசத்து மன்ேனா. 64
      
1627  நீடுவான் உருவிச் ெசன்று நிலனுற விடந்து புக்கும்
      ஓடிநாம் ஒல்ைல தன்னில் உற்றிதற் கடியும் ஈறும்
      நாடினால் அவற்றில் ஒன்றும் நலம்ெபற முன்னங் கண்ேடார்
      படீுயர் தைலவர் ஈேத துணிெவனப் ேபசி நின்ேறம். 65
      
1628  முடியிைனக் காண்பன் என்ேற ெமாழிந்தனன் தமியன் ஏைன
      அடியிைனக் காண்பன் என்ேற அ யும்அங் கிைசயா நின்றான்
      நைடபயில் மழைல ஓவா நாகிளஞ் சிறுவர் வானில்
      சுடர்மலி கதிைரக் ைகயால் தீண்டுவான் துணியு மாேபால். 66
      
1629  எ யுறழ் தறுகட் ெசங்கண் இமிலுைட எருத்தம் யாரும்
      உருெகழு துழனிக் கூர்வாய் ஔ�ெளயி றிலங்கு தந்தங்
      கருவைர யைனய ேமனிக் கடுநைடக் குறுந்தாள் ெவௗ�ைளக்
      குரெமாடு கண்ணன் அன்ேறார் ேகாலமாங் ேகாலங் ெகாண்டான். 67
      

1630  ஒருபது நூற தாகும் ேயாசைன உகப்பி ேனாடு
      பருைமயு மாகும் அந்தப் பகட்டுரு வாகி முன்னந்
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      தரணிைய இடந்து கீழ்ேபாய்த் தடவிேய துருவிச் ெசன்று
      நிைறபடு புவனம் யாவும் நீந்திேய ேபாயி னானால். 68
      (61. ேகட்ப - ேகட்கும்படி. சிறுவிர்காள் - சிறுவர்கேள.
      காண்பான் - காணுமாறு. ேதரும் - உணருங்கள்.
      63. ஏண் - வலிைம. 64. காலின் வந்த - வாயுவில் உண்டாகும்.
      ஈது - இச்ேசாதி. யானும் - இங்குப் பிரமன். வஞ்சினம் - சபதம்.
      67. தறுகண் - அஞ்சாைம. கருவைர - க யமைல.
      குறுந்தாள் - குறுகிய காலும். குரம் - குளம்பு. கண்ணன் - திருமால்.
      ேகாலமாம் - பன்றியின். ேகாலம் - வடிவு. 68. உகப்பு - உயரம்.
      பருைம - பருமன். பகடு - பன்றி. இடந்து - பிளந்து. நீந்தி - கடந்து.) 68
      
1631  பாதலம் நாடி அன்னான் படர்தலும் யானும் ஆங்ேகார்
      ஓதிம வடிவ மாகி ஒல்ைலயில் எழுந்து மீப்ேபாய்
      ேமதகு விசும்பின் ேமலாம் வியன்புவ னங்கள் நாடிப்
      ேபாதலுஞ் ேசாதி முன்னம் ேபாலேமல் ேபாயிற் றம்மா. 69
      
1632  முன்னேமா ேரன மாகி முரெணாடு புவனி கீண்டு
      வன்னியாய் எழுந்த ேசாதி வந்தேதார் மூலங் காண்பான்
      உன்னிேய ேபான மாேலான் ஊக்கிேய ெசல்லச் ெசல்லப்
      பன்ெனடுங் காலஞ் ெசன்ற பாதமுங் காணான் மாேதா. 70
      
1633  ெநாந்தன எயிறு ேமனி நுடங்கின ேநான்ைம யாவுஞ்
      சிந்தின புனலுண் ேவட்ைக ேசர்ந்தன உயிர்ப்பி ேனாடும்
      வந்தன துயரம் ேபான வஞ்சினம் அகந்ைத வநீ்த
      முந்ைதயில் உணர்வு மால்பால் முழுெதாருங் குற்ற தன்ேற. 71
      
1634  ெதால்ைலயில் உணர்ச்சி ேதான்றத் துண்ெணனத் ெதௗ�ந்த கண்ணன்
      அல்லுறழ் புயலின் ேதாற்றத் தண்ணலங் களிற்றின் யாக்ைக
      ெமல்லேவ த க்க லாற்றான் வடீ்டவுங் கில்லான் மீண்டு
      ெசல்லவும் ஊற்ற மில்லான் சிவனடி சிந்ைத ெசய்தான். 72
      
1635  ேவறு
      என்றும் உணர்வ ய எம்ெபருமான் உன்றிருத்தாள்
      அன்றி அரணில்ைல அவற்ைறஅருச் சித்திடவும்
      ெபான்றிய ெதன்வன்ைம ெபாறுத்தி குைறயடிேயன்
      ஒன்று முணேரன்என் றுளம்ெநாந்து ேபாற்றினேன. 73
      
1636  ஆன ெபாழுதில் அமலன் திருவருளால்
      ேதனு லவுதண்டார்த் திருமால் மிடலுைடத்தாய்
      ஏன வடிேவா ெடழுந்துபுவிப் பால்எய்தி
      வானுறுேசா திக்கணித்தா வந்து வணங்கிநின்றான். 74
      

1637  ேவறு
      நின்றான் ஒருபால் ெநடுமாலது நிற்க யான்முன்
      பின்றா வைகயாற் ெபருஞ்சூளிைவ ேபசி வானில்
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      ெசன்றா யிரமாண்டு தி ந்து தி ந்து நாடிக்
      குன்றாத ேசாதிக் ெகாழுந்தின்தைல கூட ேலன்யான். 75
      
1638  மீளும் படியும் நிைனேயன் விைனேயனும் மீளில்
      சூளும் பழுதா மதுவன்றித் துணிந்து முன்னம்
      மூளுஞ் சுட ன் முதல்கண்ட  மூர்த்தி யாவான்
      ஆெளன்பர் என்ைன அழிெவய்தும்இவ் வாற்றல் மன்ேனா. 76
      
1639  எந்நாள் வைரெசல் லினுஞ்ெசல்லுக இன்னும் விண்ேபாய்ப்
      ெபான்னார் முடிகண் டபின்அல்லது ேபாக ேலெனன்
      றுன்னா வதுகா ணியேபாதலும் உள்ளம் ெவம்பி
      மன்னா வுயிரு முைலந்தாற்றலும் மாண்ட தன்ேற. 77
      (69. ஓதிமம் - அன்னப்பறைவ. 70. ஏனம் - பன்றி. புவனி - பூமிைய.
      ஊக்கி - முயற்சித்து. ௭௨. அல்உறழ் - இருைள ஒத்த.
      களிற்றின்யாக்ைக - பன்றிவுருவிைன. ஊற்றம் - வல்லைம.
      73. என்றும் - எந்நாளும். 74. மிடல் - வலிைம. புவிப்பால் - பூவுலகத்ைத.
      75. ெபருஞ்சூள் - ெப ய சபதம். 77. எந்நாள் வைர ெசல்லினும் ெசல்லுக -
      எவ்வளவு காலம் ெசன்றாலும் ெசல்லட்டும்; எந்நாள் - எவ்வளவு காலம்;
      வைர - இச்ேசாதிமைல ெசல்லினும் - ேமற்ேபானாலும்;
      ெசல்லுக - இன்னும் ேமற்ேபாகட்டும்.)
      
1640  கண்ணுஞ் சுழன்ற சிைறெநாந்தன காலும் ஓய்ந்த
      எண்ணுந் தி ந்தத துேபாதில் எழுந்த ேசாதி
      உண்ணின்ற சித்த ெரனேவபலர் ஒல்ைல ேமவி
      விண்ணின் தைலேபாய் இதுெவான்று விளம்ப லுற்றார். 78
      
1641  வானார் பரஞ்ேசா தியின்ஈற்றிைன வா  தன்னுள்
      மீனார் தரேவ தி கின்றெதார் ெவௗ�ைள அன்னந்
      தானா முணருஞ் சிைறேபாகித் தளர்ந்து வன்ைம
      ேபானலும் நாட வருகின்றது ேபாலும் அம்மா. 79
      
1642  அன்னந் தனக்கீ தறிவின்ைமய தாகும் அல்லால்
      பின்ெனான் றுளேதா துணிவுற்றெதார் ெபற்றி ேநாக்கின்
      இன்னுஞ் சிறிது ெபாழுேதகின் இறக்கும் இந்த
      மன்னுஞ் சுடைரச் சிவெனன்று மனங்ெகா ளாேதா. 80
      
1643  மாெலன் பவனும் நிலங்கீண்டனன் வல்ைல ேயகி
      மூலந் ெத வான் உணராமல் முரணும் நீங்கிச்
      சீலங் குறுகச் சிவேனசர ெணன்று ைபய
      ஞாலந் தனில்வந் தனல்ெவற்பிைன நண்ணி நின்றான். 81
      
1644  முந்துற் றிதைன அருள்ெசய்திடு மூர்த்தி தாேன
      சிந்ைதக்குள் மாசு தைனத்தீர்த்தருள் ெசய்யின் உய்யும்
      இந்தப் பறைவ ெயனயானும் இதைன நாடிப்
      புந்திக்குள் ைமய ெலாழிந்ேதயவர்ப் ேபாற்றி ெசய்ேதன். 82
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1645  ஈசன் அருளால் இைவகூறினர் ஏக ேலாடும்
      ஆசின் வழியாம் அகந்ைதத்திற னாதி யாய
      பாசங் கைளவடீ் டியரன்புகழ பன்னி ஏத்தி
      ேநசங் ெகாடுபூ சைனெசய்ய நிைனந்து மீண்ேடன் 83
      
1646  ேவறு
      வந்துகண்ணன் தைனயணுகி வான்ெபாருள்யா ெமன்றிகலி
      முந்துறுெவஞ் சமர்இயற்றி முனிெமாழியும் உணர்ந்திலமால்
      தந்ைதவர வறியாமல் தாள்முடியுந் ேதடலுற்ேறம்
      அந்தமுறும் ேவைலதனில் அவன்அருளால் அவற்புகழந்ேதம். 84
      
1647  கீண்டுநில னிருவிசும்பிற் கிளர்ந்தும்அடி முடியுணேரம்
      மீண்டும்அவன் தன்அருளால் மிடல்ெபற்று வந்தனமால்
      ஈண்டுசிவன் தைனவழிபட் டிருவரும்அன் னவன்ேதாற்றங்
      காண்டுெமன யானுைரப்பக் கண்ணனும்அங் கதற்சிைசந்தான். 85
      (79. ஈற்றிைன - முடிவிைன. வா  - நீர். ஆர்தா - அைடய.
      80. மூலம் - அடி. ைபய - ெமதுவாக.
      83. ஆசின் வழியாம் - அஞ்ஞானத்தின் வழியாய் உண்டாகும்.)
      
1648  இருவரும்அச் சிவனுருைவ இயல்முைறயால் தாபித்து
      விைரமலர்மஞ் சனஞ்சாந்தம் விளக்கழலா தியவைமத்துப்
      ெபாருவருபூ சைனபு ந்து ேபாற்றிெசய்து வணங்குதலும்
      எ ெகழுேசா திக்கணித்தா எந்ைதஅவண் வந்தனேன. 86
      
1649  ைமக்களமும் மான்மழுவும் வரதமுடன் அபயமுறும்
      ெமய்க்கரமும் நாற்புயமும் விளங்குபணிக் ெகாடும்பூணுஞ்
      ெசக்கருறு மதிச்சைடயுஞ் ேசயிைழேயார் பாகமுமாய்
      முக்கணிைற யாங்காண முன்னின்ேற யருள்பு ந்தான். 87
      
1650  அவ்விைடயா மிருவர்களும் அமலன்றன் அடிவணங்கிச்
      ெசவ்விதின்நின் றவன்அருளில் திைளத்திதைனச் ெசப்பினமால்
      ெமய்வைகயாம் அன்பின்றி விளங்காநின் னியம்மைறயும்
      இவ்வைகெயன் றுணராேத யாங்காணற் ெகௗ�வருேமா. 88
      
1651  ேவறு
      புந்தி மயங்கிப் ெபாருங்காைல ெயம்முன்னில்
      ெசந்தழலின் ேமனிெகாடு ெசன்றருளித் ெதால்லறிவு
      தந்து நிைனயுணர்த்தித் தாக்கமரும் நீக்கிைனயால்
      எந்திரம்யாம் உள்நின் றியற்றுகின்றாய் நீயன்ேறா. 89
      
1652  உன்ைன உணரும் உணர்வுபு ந் தாலுன்ைனப்
      பின்ைன யுணர்ேவம் ெபருமசிறி ேயஞ்ெசய்த
      புன்ெனறிைய ெயல்லாம் ெபாறுத்தியால் தஞ்சிறுவர்
      என்ன ெசயினும் இனிதன்ேறா ஈன்றவர்க்ேக. 90
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1653  இன்னாத் தைகேசர் இரும்பிைனவல் ேலான்இலங்கும்
      ெபான்னாக் கியப சு ேபால எைமயருளி
      மன்னாக் கிைனயயர்த்ேதாம் மற்றுைனயும் யாங்களுயிர்
      ெதான்னாட் பிணித்த ெதாடர கற்றவல் ேலாேமா. 91
      
1654  ேவறு
      என்றி யம்பியாம் ஏத்தலும் எதிருற ேநாக்கிக்
      குன்ற வில்லுைட ெயாருவன்நீர் ெசய்தன குறியா
      ஒன்றும் எண்ணலீர் நும்ெபரும் பூசைன உவந்தாம்
      அன்று மக்கருள் பதந்தைன இன்னும்யாம் அளித்ேதம். 92
      
1655  ேவண்டு நல்வரங் ேகண்மின்நீர் என்றலும் விசும்பில்
      தாண்ட வம்பு  பகவநின் சரணேம அரணாப்
      பூண்டி டுந்தைல யன்பருள் என்றலும் பு ந்து
      காண்ட குந்தழற் ேசாதியுள் இைமப்பினிற் கலந்தான். 93
      (86. இயல் முைற - இலக்கண முைறப்படி. விளக்கு - தீபம்.
      அழல் - தூபம். எந்ைத - எம்ெபருமான்.
      87. பணிக் ெகாடும் பூண் - அரவகுண்டலம்.
      ேசயிைழ - உமாேதவியர். யாம் - நாங்கள்.
      89. நிைன உணர்த்தி - உன்ைனயும் அறிவித்து.
      90. ெபரும - ெபருமாேன! ஈன்றவர்க்கு - ெபற்றவர்க்கு.
      91. இன்னாத் தைகேசர் - ெகாடுந்தன்ைம வாய்ந்த.
      மன்ஆக்கிைன - பைடத்தல் காத்தல் ெதாழில்களில் தைலைம ஆக்கிைன.
      ெதாடர் - பாசம். ௯௩. விசும்பில் - சிதாகாயெவௗ�யில்.
      தாண்டவம் - ஆனந்தத் தாண்டவம். பகவ - பகவேன!
      கலத்தல் - ேசாதிேயாடு ேசாதியாதல்.)
      
1656  கலந்த காைலயில் யாங்கள்முன் ெதாழுெதழுங் காைலச்
      சலங்ெகாள் பான்ைமயின் முன்னுறத் ேதடுவான் தழலாய்
      மலர்ந்த ேபெராளி மீமிைச சுருங்கிேய வந்ேதார்
      விலங்க லாகிய துலெகலாம் பரவிேய வியப்ப. 94
      
1657  அன்ன தாஞ்சிவ லிங்கரூப ந்தைன அணுகி
      முன்ன மாகிேய மும்முைற வலஞ்ெசய்து முைறயால்
      ெசன்னி யால்ெதாழு ேதத்திெயம் பதங்களிற் ெசன்ேறம்
      பின்னர் எந்ைதைய மறந்திலம் ேபாற்றுதும் ெப தும். 95
      
1658  அ யும் யானும்முன் ேதடும்அவ் வனற்கி  யனல
      கி ெய னும்படி நின்றதால் அவ்ெவாளி கிளர்ந்த
      இரவ ேதசிவ ராத்தி  யாயின திைறவற்
      பரவி யுய்ந்தனர் அன்னேதார் ைவகலிற் பலரும். 96
      
1659  ஆத லால்அவ னருள்ெபறின் அவனியல் அறியும்
      ஓதி யாகுவர் அல்லேரல் பலகைல உணர்ந்ெதன்
      ேவத நாடிெயன் இைறயும்அன் னவன்நிைல விளங்கார்
      ேபைத நீரரும் ஆங்கவர் அல்லது பிறரார். 97
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1660  ேமாக வல்விைன யாற்றிேய பவத்திைட மூழ்கும்
      பாகர் அல்லவர்க் ெகய்திடா தவனருள் பவமும்
      ேபாக மாற்றிடு தருமமும் நிகர்வரு புனிதர்க்
      காகும் மற்றவன் அருள்நிைல பாகராம் அவேர. 98
      
1661  நீயுந் ெதால்விைன நீங்கலின் எம்பிரான் நிைலைம
      ஆயுந் ெதால்லுணர் வின்றுவந் ெதய்திய தவேன
      தாயுந் தந்ைதயுங் குரவனுங் கடவுளுந் தவமும்
      ஏயுஞ் ெசல்வமும் அைனயவற் சார்தியா ெலன்றான். 99
      (94. சலம் - தீராக் ேகாபம். விலங்கல் ஆகியது - மைலவடிவாயது.
      96. அனற்கி  - அக்கினிமைல. அனலகி  - அருணாசலம்;
      திருவண்ணாமைல.
      98. பவமும் ேபாகமாற்றிடு தருமமும் நிகர்வரு புனிதர் -
      இருவிைனெயாப்பு வாய்ந்த புனிதர். அவன் அருள்நிைல பாகர் -
      சத்திநிபாதத்து உத்தமர். ௯௯. ெதால்விைன - பைழய இருவிைன.
      அவேன - அச்சிவெபருமாேன.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1661
 ----------

22. தக்கன் சிவபூைசெசய் படலம் (1662-1673)
      
1662  மருமலர் அயனிைவ வகுப்ப நாடிேய
      பு குவன் அ�ெதனப் புகன்று தாைததாள்
      ப ெவாடு சிறுவிதி பணிந்து காசியாந்
      திருநகர் அதனிைடச் ேசறல் ேமயினான். 1
      
1663  ெசன்றனன் காசியில் சிறந்த ெதால்மணி
      கன்றிைக ஒருபுைட கங்ைக ேவைலயில்
      ெபான்றிகழ் ெசஞ்சைடப் புனிதற் காலயம்
      ஒன்றுமுன் விதித்தனன் உணர்வு ேசர்ந்துளான். 2
      
1664  அருளுரு வாகிேய அகில மாவிகள்
      தருவதுங் ெகாள்வது மாகித் தாணுவாய்
      உருவரு வாகிய ஒப்பில் ேபெராளித்
      திருவுரு ெவான்றிைனச் சிவனுக் காக்கினான். 3
      
1665  நாயகன் ெமாழிதரு நைவயில் ஆகமம்
      ேமயின முைறெத  விரத னாகிேய
      பாய்புனல் புைனசைடப் பரமன் தாள்மலர்
      ஆயிரம் யாண்டுகா றருச்சித் ேதத்தினான். 4
      

1666  அருச்சைன பு தலும் அயன்தன் காதலன்
      கருத்துறும் அன்பிைனக் கண்டு கண்ணுதல்
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      ெபாருக்ெகன ெவௗ�ப்படப் புகழ்ந்து ெபான்னுலாந்
      திருக்கழல் வணங்கினன் ெதௗ�வு ெபற்றுளான். 5
      
1667  அகந்ைதய தாகிேய ஐய நின்தைன
      இகழ்ந்தனன் என்கேண எல்ைல யில்பவம்
      புகுந்தன அைவெயலாம் ேபாக்கி நின்னிைடத்
      தகும்ப  சன்பிைனத் தருதி யால்என்றான். 6
      
1668  ஆயைவ ெதாைலத்தளித் தவன்தன் பூைசயின்
      ேநயம தாகிேய நிமலன் தன்கண
      நாயக இயற்ைகைய நல்கி வல்ைலயில்
      ேபாயினன் தக்கனும் புனிதன் ஆயினான். 7
      
1669  ேவறு
      கங்ைகச் சைடயான் தைனத்தக்கனக் காசி தன்னில்
      அங்கர்ச் சைனெசய் திடப்ேபாந்துழி அம்பு யன்மால்
      துங்கத் திைமேயார் இைறயாவருஞ் சூர மாதர்
      சங்கத் தவரு மகெவல்ைல தணந்து ேபானார். 8
      
1670  ேபாகுற் றவர்கள் அைனேவாரும் ெபாருவில் சீர்த்தி
      வாகுற்ற வரீன் சயந்தன்ைன வழுத்தித் தங்கட்
      காகுற்ற ெதால்ைலத் தலந்ேதாறும் அைடந்து மாேதார்
      பாகத் தமலன் தைனப்பூசைன பண்ண லுற்றார். 9
      
1671  ஆரா தைனகள் பு ந்ேதஅைன ேவாரும் எங்கும்
      ேபரா துநிற்கும் ெபருமானருள் ெபற்று ெமய்யில்
      தீராத சின்னங் களுந்தீர்ந்து சிறந்து தத்த
      மூரா கியேதார் பதேமவி உைறத லுற்றார். 10
      
1672  ேமதக்க தக்கன் மகந்தன்னில் விைரந்து புக்காங்
      ேகதத் தடிசில் மிைசந்ேதெபாருள் யாவும் ஏற்றுப்
      பூதத் த ன்மாய்ந் ெதழுந்ேததம் பு கள் ேதாறும்
      ேபைதத் ெதாழில்அந் தணர்யாரும் ெபயர்ந்து ேபானார். 11
      
1673  என்றிங் கிைவகள் குரேவான்இைசத் திட்டல் ேகளா
      நன்ெறன்று ெசன்னி துளக்குற்று நனிம மகிழ்ந்து
      குன்றின் சிைறெகாய் தவன்தந்த கு சில் உள்ளத்
      ெதான்றுங் கவைல இலனாகிஅவ் வும்ப ருற்றான். 12
      (1. மலர் - இங்குத் தாமைர. சிறுவிதி - தக்கன்.
      காசியாம் திருநகர் - அழகிய காசிநகர். 2. மணிகன்றிைக - மணிகர்ணிைக.
      3. அகிலம் ஆவிகள் - உலகிைனயும் உயிர்கைளயும் ெகாள்வதும் -
      அழிப்பதும். திருவுரு ஒன்று - சிவலிங்கம். 4. நாயகன் - சிவன்.
      ெத  - ெத ந்த. விரதன் - சிவதீட்சா விதரத்திைனயுைடயவன்.
      6. பவம் - பாவம். 7. கணநாயக இயற்ைகைய - கணநாதத் தன்ைமயிைன.
      8. துங்கத்து - மிகவுயர்ச்சி வாய்ந்த. சூரமாதர் - ேதவமாதர்.
      9. வாகு வலிைம. வரீன் - வரீபத்திரன்.
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      10. தீராத சின்னங்கள் - நீங்காத வடுக்கள்.
      12. குரேவான் - வியாழ பகவான். குன்றின் சிைற ெகாயதவன்
      தந்தகு சில் - இந்திர குமாரனாகிய சயந்தன்.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1673
-----------

23. கந்த விரதப் படலம் (1674- 1800)

1674  உைரெசறி மகவான் ெசம்மல் உம்ப ல் இருப்ப இம்பர்
      முரெசறி �ைன ேவந்தன் முசுகுந்தன் என்னும் வள்ளல்
      விைரெசறி நீபத் தண்டார் ேவலவன் விரதம் ேபாற்றித்
      திைரெசறி கடற்பா ராண்ட ெசயல்முைற விளம்ப லுற்றாம். 1
      
1675  முந்ெதாரு ஞான்று தன்னில் முசுகுந்தன் வசிட்டன் என்னும்
      அந்தணன் இருக்ைக எய்தி அடிமுைற பணிந்து ேபாற்றிக்
      கந்தேவள் விரத ெமல்லாங் கட்டுைர ெப ேயாய் என்ன
      ைமந்தநீ ேகட்டி ெயன்னா மற்றைவ வழாது ெசால்வான். 2
      
1676  எள்ளருஞ் சிறப்பின் மிக்க எழுவைக வாரந் தன்னுள்
      ெவௗ�ளிநாள் விரதந் தாேன விண்ணவர் உலகங் காத்த
      வள்ளல்தன் விரத மாகும் மற்றது பு ந்த ேமேலார்
      உள்ளேமல் நிைனந்த ெவல்லாம் ஒல்ைலயின் முடியும் அன்ேற. 3
      
1677  பகிரதன் என்னும் ேவந்தன் பைடத்தபா ருலைக ெயல்லாம்
      நிகரறு ேகாரன் என்னும் நிருதனங் ெகாருவான் ெவௗவ
      மகெவாடு மைனயுந் தானும் வனத்திைட வல்ைல ஏகிப்
      புகரவன் தனது முன்ேபாய்த் தன்குஆஆ புகன்று நின்றான். 4
      (1. மகவான் ெசம்மல் - சயந்தன். இம்பர் - இவ்வுலகம்.
      நீபம் - கடம்பு. ேவலவன் விரதம் - முருகக் கடவுளுக்கு ய
      சஷ்டிவிரதம். ௩. எழுவைக வாரந் தன்னுள் - ஞாயிறு முதலிய
      ஏழு நாட்களில். ெவௗ�ளி நாள் விரதம் - சுக்கிர வார விரதம்.
      4. ேகாரன் என்னும் திருதன் - ேகாரன் என்னும் அசுரன்.
      புகர் - சுக்கிரன்.)
      
1678  பார்க்கவன் என்னும் ஆசான் பகீரதன் உைரத்தல் ேகளா
      ேவற்கரன் மகிழு மாற்றால் ெவௗ�ளிநாள் விரதந் தன்ைன
      ேநாற்குதி மூன்றி யாண்டு நுங்களுக் கல்லல் ெசய்த
      மூர்க்கனும் முடிவன் நீேய முழுதுல காள்ைவ என்றான். 5
      
1679  நன்ெறன வினவி மன்னன் ஞாயிறு முதலாம் நாளில்
      ஒன்ெறனும் ெவௗ�ளி முற்றும் உணவிைனத் துறந்து முன்பின்
      ெசன்றிடும் இரண்டு நாளும் திவாவினில் அடிசில் மாந்தி
      இன்றுயில் அதைன நீத்தி யாண்டுமூன் றளவு ேநாற்றான். 6
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1680  ேநாற்றிடும் அளவில் ஐயன் நுதியுைடச் ெசவேவல் வந்து
      மாற்றலன் உயிைர யுண்டு வல்ைலயின் மீண்டு ெசல்லப்
      ேபாற்றிேய பகீர தப்ேபர்ப் புரவலன் தன்னூ ெரய்தி
      ஏற்றெதால் லரக ெபற்றான் இன்னுேமார் விரதஞ் ெசால்வாம். 7
      
1681  வா ச மலர்ேமல் வந்த நான்முகன் மதைல யான
      நாரத முனிவன் என்ேபான் உலத்தகு விரத் மாற்றி
      ஓெரழு முனிவர் தம்மில் உயர்ந்திடு பதமும் ேமலாஞ்
      சீெராடு சிறப்பும் எய்தச் சிந்தைன ெசய்தான் அன்ேற. 8
      
1682  நூற்படு ேகள்வி சான்ற நுண்ணிய உணர்வின் மிக்ேகான்
      பார்ப்பதி உதவு முன்ேனான் பதமுைற பணிந்து ேபாற்றி
      ஏற்புறு முனிவ ரான எழுவைக ேயா ல் யாேன
      ேமற்பட விரத ெமான்ைற விளம்புதி ேமேலாய் என்றான். 9
      
1683  முன்னவன் அதததக் ேகளா முழுதருள் பு ந்து ேநாக்கி
      அன்னது ெபறுதி திண்ணம் ஆறுமா முகத்து நம்பி
      ெபான்னடி வழிபா டாற்றிப்ெபாருவில்கார்த் திைகநாள் ேநான்ைபப்
      பன்னிரு வருடங் காறும் ப வுடன் பு தி என்றான். 10
      
1684  நாரதன் வினவி ஈது நான்பு ந் திடுவன் என்னாப்
      பாருல கதனில் வந்து பரணிநாள் அபரா ணத்தில்
      ஓர்ெபாழு துணவு ெகாண்ேட ஒப்பில்கார்த் திைகநாள் தன்னில்
      வரீேவல் தடக்ைக அண்ணல் விரதத்ைத இயற்ற லுற்றான். 11
      
1685  தூெசாடு கயத்தின் மூழ்கித் துய்யெவண் கைலகள் சுற்றி
      ஆசறு நியம முற்றி ஆன்றைம புலத்த னாகித்
      ேதசிகன் தனது பாதஞ் ெசன்னிேமற் ெகாண்டு ெசவ்ேவள்
      பூசைன பு ந்திட் டன்னான் புராணமும் வினவி னானால். 12
      (5. ஆசான் - அசுரகுரு. ெவௗ�ளிநாள் விரதந்தன்ைன மூன்று
      யாண்டுேநாற்குதி - மூன்று வருடம் சுக்கிரவார விரதந்தைன
      அனுட்டிக்கக் கடவாய். 6. ெவௗ�ளி முற்றும் - ெவௗ�ளிக்கிழைம
      முழுவதும். முன்பின் ெசன்றிடும் இரண்டு நாளும் - வியாழனும்
      சனியும் ஆகிய இரு தினங்களிலும். திவாவினில் - பகலில் மாத்திரம்.
      7. ஐயன் - முருகன். மாற்றலன் - இங்குக் ேகாரன் என்னும் அசுரன்.
      8. வா ச மலர் - தாமைர மலர். ஓர் எழு முனிவர் - சத்தவிருடிகள்.
      9. பார்ப்பதி - பார்வதி. முன்ேனான் - விநாயகன்.
      ேமற்பட - உயர்ந்ேதானாக.
      10. ஆறு மாமுகத்து நம்பி - சண்முகக்கடவுள்.
      கார்த்திைக நாள் ேநான்பு - கார்த்திைக விரதம்.
      11. பரணி நாள் - பரணி நட்சத்திரம். அபராணத்தில் - பிற்பகலில்.
      12. தூெசாடு - கட்டிய ஆைடயுடன். கயம் - குளம். 
         ெவண்கைல - ெவள்ைள வஸ்திரம்.)
      
1686  கடிப்புனல் அள்ளித் தன்ேனார் ைககவித் துண்டு முக்காற்
      படுத்திடு தருப்ைப என்னும் பாயலிற் சயனஞ் ெசய்து
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      மடக்ெகாடி மாதர் தம்ைம மறலியா மதித்து வள்ளல்
      அடித்துைண யுன்னிக் கங்குல் அவதியு முறங்கா துற்றான். 13
      
1687  அந்தநாள் ெசல்லப் பின்னர் உேராகிணி யைடந்த காைலச்
      சந்தியா நியமம் எல்லாஞ் சடக்ென முடித்துக் ெகாண்டு
      கந்தேவள் ெசம்ெபாற் றண்ைடக் கான்முைற வழிபட் ேடத்தி
      வந்தமா தவர்க ேளாடும் பாரணம் மகிழ்ந்து ெசய்தான். 14
      
1688   பாரணம் விதியிற் ெசய்ேதான் பகற்ெபாழு துறங்கு மாயின்
      ஆரண மைறேயார் தம்மில் ஐம்பதிற் றிருவர் தம்ைமக்
      காரண மின்றிக் ெகான்ற கடும்பழி ெயய்தும் என்னா
      நாரதன் மாயம் வல்ேலான் இைமத்திலன் நயனஞ் சற்றும். 15
      
1689  விழிெயாடும் இைமகூ டாேம ெவய்யவன் குடபால் வழீும்
      ெபாழுதள விருந்து மற்ைறப் புறத்துள ெசயலும் ேபாற்றி
      அழிவறு விரதம் இவ்வாறு ஆறிரு வருட மாற்றி
      எழுவைக முனிேவா ருக்கும் ஏற்றமாம் பதத்ைதப் ெபற்றான். 16
      
1690  இந்தநல் விரதந் தன்ைன ஈண்ெடாரு மைறேயான் ேநாற்று
      முந்திய மனுேவ யாகி முழுதுல கதைன ஆண்டான்
      அந்தணன் ஒருவன் பின்னும் அவ்விர தத்ைதப் ேபாற்றிச்
      சிந்ைதயின் நிைனந்தாங் ெகய்தித் தி சங்கு வாகி யுற்றான். 17
      
1691  ஈங்ெகாரு மன்னன் ேவடன் இருவரும் ேநாற்று வண்ைம
      தாங்கிய அந்தி மாேன சந்திமான் என்று ேபராய்
      வஙீ்குநீர் உடுத்த பாைர ேமைலநாட் புரந்தார் என்ப
      ஆங்கவர் பின்னாள் முத்தி அைடவது திண்ணம் அம்மா. 18
      
1692  இப்படி ஆரல் நாளில் விரதத்ைத இயல்பின் ேநாற்று
      முப்புவ னத்தின் ேவண்டும் முைறைமைய யைடந்த நீரார்
      ெமய்ப்படு ெதாைகைய யாேர விளம்புவர் ஈேத யன்றி
      ஒப்பரும் விரதம் ேவறும் ஒன்றுள துைரப்பக் ேகண்ேமா. 19
      
1693  ெவற்ெபாடும் அவுணன் தன்ைன வடீ்டிய தனிேவற் ெசங்ைக
      அற்புதன் தன்ைனப் ேபாற்றி அமரரும் முனிவர் யாருஞ்
      ெசாற்படு துைலயின் திங்கட் சுக்கில பக்கந் தன்னில்
      முற்பக லாதி யாக மூவிரு ைவகல் ேநாற்றார். 20
      (13. மறலியா மதித்து - யமனாகக் கருதி. உன்னி - நிைனத்து.
      14. பாரணம் - விரத முடிவில் உண்ணுதல்.
      15. ஐம்பதிற்று இருவர் - நூறுேபர். கடும் பழி - ெகாடிய பழி.
      16. குடபால் - ேமற்கு. ஆறு இரு வருடம் - பன்னிரண்டு வருடம்.
      17. இந்த நல் விரதம் - நல்ல இக் கார்த்திைக விரதம்.
      19. ஆரல் நாள் - கார்த்திைக நாள்.
      20. ெவற்பு - கிரவுஞ்ச மைல. அவுணன் - தாரகன்.
      துைலயின் திங்கள் - ஐப்பசிமாதம். முற்பகல் ஆதியாக
      மூவிரு ைவகல் - பிரதைம முதலாக ஆறுதினம்.)
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1694  முந்திய ைவக லாதி மூவிரு நாளுங் காைல
      அந்தமில் புனலின் மூழ்கி ஆைடேயா ரண்டு தாங்கிச்
      சந்தியிற் கடன்கள் ெசய்து தம்பவிம் பங்கும் பத்திற்
      கந்தைன முைறேய பூைச பு ந்தனர் கங்குற் ேபாதில். 21
      
1695  நிைறதரு கட்டி கூட்டி ெநய்யினாற் சைமக்கப் பட்ட
      குைறதவிர் ேமாத கத்ைதக் குமரநா யகற்க ருத்திப்
      பிறவுள விதியுஞ் ெசய்து பிரான்திருப் புகழ்வி னாவி
      உறுபுனல் சிறிது மாந்தி உபவசித் திருந்தார் மாேதா. 22
      
1696  ஆரண முனிவர் வாேனார் அங்கதன் மற்ைற ைவகல்
      சீரணி முருக ேவட்குச் சிறப்ெபாடு பூைச யாற்றிப்
      பாரணம் விதியிற் ெசய்தார் பயிற்றுமிவ் விரதந் தன்னால்
      தாரணி அவுணர் ெகாண்ட தம்பதத் தைலைம ெபற்றார். 23
      
1697  என்றிைவ குரவன் ெசப்ப இைறயவன் வினவி எந்தாய்
      நன்றிைவ பு வன் என்னா நனிெபரு ேவட்ைக ெயய்தி
      அன்றுெதாட் ெடண்ணில் காலம் அவ்விர தங்கள் ஆற்றிக்
      குன்ெறறி நுதிேவல் ஐயன் குைரகழல் உன்னி ேநாற்றான். 24
      
1698  ேவறு
      ஆன காைலயில் ஆறுமா முகமுைட அமலன்
      ேகான வன்தனக் கருளுவான் மஞ்ைஞேமல் ெகாண்டு
      தாைன வரீனும் எண்மரும் இலக்கருஞ் சார
      வானு ேளார்களுங்கணங்களுஞ் சூழ்வுற வந்தான். 25
      
1699  வந்து ேதான்றலும் மன்னவர் மன்னவன் மகிழ்ந்து
      கந்த ேவளடி பணிந்தனன் ைகெதாழூஉப் பரவ
      அந்த மில்பகல் விரதங்கள் ஆற்றிைன அதனால்
      எந்த நல்வரம் ேவண்டிைன அதுபுகல் என்றான். 26
      
1700  என்ற காைலயில் முசுமுக முைடயவன் எந்தாய்
      நன்று பாெரலா ெமனதுெசங் ேகாலிைட நடப்பான்
      ெவன்றி ெமாய்ம்பினன் ஆதியாம் வரீைர ெயல்லாம்
      ஒன்று ேகண்ைமயின் துைணவராத் தருதிெயன் றுைரத்தான். 27
      
1701  மன்னன் இவ்வஆஆ ேவண்டுேகாள் வினவுறா வள்ளல்
      அன்ன வாறுனக் குதவுவ ெமன்றருள் பு ந்து
      மின்னல் வாட்பைட வரீெமாய்ம் பன்முதல் விளம்புந்
      துன்னு தாைனயந் தைலவைர ேநாக்கிேய ெசால்வான். 28
      
1702  ேநாற்றல் கூடிய முசுகுந்தன் நும்மினும் எம்பால்
      ஏற்ற ேமதகும் அன்பினான் எழுகடற் புவியும்
      ேபாற்ற ைவகுவான் நீவிர்கள் ஆங்கவன் புைடேபாய்
      ஆற்றல் சான்றிடு துைணவராய் இருத்திர்என் றைறந்தான். 29
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      (21. தம்பம் - அக்கினி. பிம்பம் - உருவம். கும்பம் - கலசம்.
      22. கட்டி - ெவல்லக்கட்டி. திருப்புகழ் - அழகிய புகழ்.
      வினாவி - ேகட்டு. ௨௩. ஆரணம் - ேவதம்.
      அதன் மற்ைற ைவகல் - அந்தச் சஷ்டியின் மறுதினம்.
      24. குரவன் - இங்கு வசிட்டன். இைறயவன் - முசுகுந்தன்.
      25. மஞ்ைஞ - மயில். தாைன வரீன் - வரீவாகு.
      26. அந்தமில் பகல் - அளவற்றகாலம்.
      27. முசுமுகமுைடயவன் - குரங்கின் முகத்திைனயுைடய முசுகுந்த 
      மன்னன். 
      29. ேநாற்றல் கூடிய - சஷ்டி விரதத்ைத ேநாற்று முற்றுப்ெபற்ற.) 30
      
1703   ேவறு
      முழுதருட் பு தருங் கடவுள்ெசால் வினவிேய முடிவ தில்லாச்
      ெசழுமதித் தண்குைடச் சூர்குலந் தைனயடுந் திறலி ேனங்கள்
      பழிபடப் பானுவின் வழிவருஞ் சிறுமகன் பாங்க ராகி
      இழிெதாழில் பு கிேலா ெமனமறுத் துைரெசய்தார் யாரும்வரீர். 
      
1704  ஞானநா யகனவர் ெமாழிதைனத் ேதர்ந்துநம் முைரம றுத்தீர்
      ஆனேதார் பான்ைமயால் நீவிர்மா னுடவராய் அவனி மன்னன்
      ேசைனயா கிப்புறம் ேபாற்றிேய பற்பகற் ேசர்திர் பின்னர்
      வானுேளார் புகழேவ ேநாற்றுநம் பக்கலில் வருதி ெரன்றான். 31
      
1705  ஐயன்வான் ெமாழியினால் வரீெமாய்ம் புைடயவ னாதி யாேனார்
      ைமயல்மா னுடவராய்த் ெதால்ைலநா ளுைடயேதார் வன்ைம நீங்கி
      ெமய்ெயலாம் வியர்வுறப் பைதபைதத் ேதங்கிேய விழும மிக்குப்
      ெபாய்யேரம் பிைழெபாறுத் தருடியா ெலன்றுெபான் னடிப ணிந்தார். 32
      
1706   கமலமார் ெசய்யேச வடியின்ேமற் றாழ்ந்துைக ெதாழுது ேபாற்றிக்
      குமரேவள் விைடதைனப் ெபற்றுமா னவெரலாங் ெகாற்ற மன்னன்
      தமர்களாய் ஒழுகினார் ேநமியம் பைடயுைடத் தரும மூர்த்தி
      அமரர்ேகான் இளவலாய் ஆங்கவன் பின்ெசலும் அைமதி ேயேபால். 33
     
1707  ஆயேதார் காைலயின் முசுமுகத் திைறயவன் ஆடல் ேவற்ைக
      நாயகன் ெபாற்பதம் வந்தியா நிற்பநல் லருள்பு ந்ேத
      பாயெபான் சுடர்மணித் ேதாைகயம் புரவியும் பைடக ளாகும்
      மாயிரும் பூதருந் தானும்அந் நிைலதனில் மைறத லுற்றான். 34
      
1707  ேவறு
      மைறந்தனன் குமரன் ஏக மன்னவன் மகிழ்ச்சி ெகாண்டு
      சிறந்திடு கருவூர் என்னுந் திருநகர் அரசின் ேமவி
      அறந்தரு மாட வதீி அளப்பில பு வித் தாங்ேக
      நிைறந்திடு வரீர் தம்ைம நிைலெபற இருத்தி னாேன. 35
      

1709  ஆயவர் தங்கட் ெகல்லாம் அரும்ெபறல் ஆக்க முள்ள
      ேதயமுங் க ேதர் வாசித் திரள்களும் வ ைச முற்றுந்
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      தூயபல் சனங்க ளாகுந் ெதாகுதியும் உதவித் தண்ட
      நாயக முதல்வ ராக நல்கினன் ஞால மன்னன். 36
      
1710  அன்னேதார் காலந் தன்னில் அரம்ைபயர் அவனி யாளும்
      மன்னவர் தம்பால் ேதான்றி வளர்தலும் வாைக ெமாய்ம்பின்
      முன்னவன் முதேலார்க் ெகல்லாம் முசுகுந்த ேவந்தன் அந்தக்
      கன்னியர் தம்ைமக் கூவிக் கடிமணம் இயற்று வித்தான். 37
      (30. சூர்குலம் - சூரபன்மனுைடய குலம்.
      பானுவின் வழிவரு சிறு மகன் - சூ யகுலத்தில் ேதான்றிய முசுகுந்தன்.
      31. ஞான நாயகன் - முருகக் கடவுள். 33. மானவர் - வரீர்.
      தமர் - நண்பர். அமரர்ேகான் இளவல் - உேபந்திரன்.
      35. வரீர்தம்ைம - நவவரீர் ஆதியைர.
      37. வாைக ெமாய்ம்பின் முன்னவன் - வரீவாகுேதவன்.)
      
1711  அந்தமில் வன்ைம சான்ற ஆடலம் புயத்ேதான் புட்ப
      கந்திெயன் றுைரெபற் றுள்ள கன்னிைக தன்ைன ேவட்டுச்
      சிந்ைதயின் மகிழ்வால் ேசர்ந்து சித்திர வல்லி ெயன்னும்
      ைபந்ெதாடி தன்ைன அன்பால் பயந்தனன் பதும மின்ேபால். 38
      
1712  அத்தகு ெபாழுதில் பன்ைன அனகேன சனகன் என்னும்
      புத்திரர் தம்ைம நல்கிப் புவனியாள் முசுகுந் தற்குச்
      சித்திர வல்லி ெயன்னுஞ் சீர்ெகழு புதல்வி தன்ைன
      ெமய்த்தகு வதுைவ நீரால் விதிமுைற வழாமல் ஈந்தான். 39
      
1713  ஏைனய வரீர் தாமும் இயல்புளி வழாமல் ேவட்ட
      ேதனிவர் குழலா ேராடுஞ் சிறந்தஇல் வாழ்க்ைக ேபாற்றிப்
      பானலங் குதைலச் ெசவ்வாய்ப் பாலைர நீல ேவற்கண்
      மானைன யாைர நல்கி மனுகுலத் ெதான்றி உற்றார். 40
      
1714  சித்திர வல்லி ெயன்னுஞ் சீருைடச் ெசல்வி ஆங்ேகார்
      தத்ைதைய வளர்த்த ேலாடுந் தண்டகத் தருமன் ேதவி
      அத்தனிக் கிளிைய ெவ�க ஆங்கவன் தூதர் ேபாந்து
      ைகத்தலத் ததைனப் பற்றிக் கடிதினில் ெகாடுேபாய் ஈந்தார். 41
      
1715  அவ்வழி கிள்ைள காணாள் ஆயிைழ அயர்த ேலாடும்
      எவ்வழி ேபாயிற் ேறாெவன் றிைறயவன் உலகின் நாடி
      ைமவழி கின்ற ேமனி மறலிதன் துைணவி யானாள்
      ைகவழி அமருந் தன்ைம கதுெமன உணர்ந்தான் அன்ேற. 42
      
1716   பூதலம் புரந்த ெசங்ேகால் புரவலன் வரீ ெமாய்ம்பன்
      ஆதியர் தம்ைமக் கூவி அங்ஙனந் தூண்ட அன்ேனார்
      ஏதமில் க ேதர் வாசி எல்ைலயின் மறவர் சுற்ற
      ேமதியங் கடவுள் மூதூர் விைரந்துேபாய் வைளந்து ெகாண்டார். 43
      
1717  தன்னகர் வைளத ேலாடுந் தருமன்வந் ேதற்ற காைல
      அன்னவ ெனாடுேபார் ெசய்ேத அடுமுரண் ெதாைலச்சி யம்ெபான்
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      வன்னெமன் கிள்ைள தன்ைன வாங்கினர் மீண்டு தங்கண்
      மின்னுள மகிழ நல்கி ேவந்தற்கு விசயஞ் ெசய்தார். 44
      
1718  சித்திர வல்லி பின்னர்ச் சீர்ெகழு சூல்ெகாண் டுற்று
      ெமய்த்தகு பலங்காய் ேவண்டிய ேவண்டினள் வினவ ேலாடு
      முத்தணி அலங்கல் திண்ேடாள் முசுகுந்த னதுெகாண் ேடக
      அத்திரு மைலநன்னாட்டுக் களப்பிேலார் தம்ைம உய்த்தான். 45
      
1719   மஞ்சுசூழ் மைலநா டுள்ளார் மன்னவர் மன்னன் ஆைணக்
      கஞ்சலர் இகழ்த ேலாடும் ஆடலம் புயனு ேமைனச்
      ெசஞ்சிைல வரீர் தாமுஞ் ெசன்றனர் அந்நாட் டுள்ள
      ெவஞ்சுர மீெரான் பானும் ெவன்ெறாரு பகலின் மீண்டார். 46
      (38. பதுமமின்ேபால் - திருமகைளப் ேபால.
      41. தந்ைத - கிளி. தருமன் ேதவி - எமனுைடய மைனவி.
      42. ைம - கருைம. மறலி - எமன். 43. ேமதி - எருைம.
      ேமதியங்கடவுள் மூதூர் - எமேலாகம். ௪௫. சூல் - கருப்பம்.
      பலங்காய் - பழங்கைளயும் காய்கைளயும்.
      46. சுரம் ஈர் ஒன்பான் - பதிெனண் சுரங்கள். சுரம் - ஊர்.)
      
1720  பூண்டிடு கழற்கால் வரீர் ெபாற்புறு புதல்வி யானாள்
      ேவண்டிய தீய ைபங்காய் வியத்தக நல்கிப் பின்னர்
      ஈண்டுள தரணி ெயல்லாம் ஏகிேய திைறெகாண் ெடங்கும்
      ஆண்ைடய மன்னன் ேகாலும் ஆைணயும் நடக்கச் ெசய்தார். 47
      
1721  கருமுதிர் கின்ற காமர் கற்பக வல்லி யன்னாள்
      எ கிளர் அங்கி வன்மன் என்பேதார் குமரன் தன்ைன
      அ யேதார் தவத்தின் சீரால் அளித்தனள் அதைனக் கண்டு
      ெப துள மகிழ்ந்து மன்னன் ேபரர சாட்சி ெசய்தான். 48
      
1722  ேவறு
      அன்ன காைலயில் வலாசுரன் என்பேதா ரவுணன்
      பன்ென டும்ெபருஞ் ேசைனயுந் தானுமாய்ப் படர்ந்து
      ெபான்னி னாட்டிைனச் சுற்றிேய அடர்த்தலும் புலேவார்
      மன்னர் மன்னவன் அவனுடன் சிலபகல் மைலந்தான். 49
      
1723  நிருதர் ேபாற்றிய வலாசுரன் தன்ெனாடு ேசர்ந்து
      ெபாருது ெவன்றிலன் ஆதலால் பூதலம் புரக்குங்
      குருதி ேவற்பைட முசுகுந்த மன்னைனக் கூவி
      வருதி ெயன்ெறாரு தூதைன விடுத்தனன் மகவான். 50
      
1724  ஏய தூதுவன் இருநிலம் புக்கனன் இைமேயார்
      நாய கன்பணி உைரத்தலும் நன்ெறன வினவி
      மாயி ருந்திறல் வரீர்தம் பைடெயாடும் வான்ேமற்
      ேபாயி னான்முசு குந்தெனன் றுைரெபறும் புகேழான். 51
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1725  ேபான மன்னவன் புரந்தரன் ெபான்னடி வணங்கித்
      தாைன விண்ணவர்க் கதிபனாந் தைலைமையத் தாங்கி
      மானி னங்கள்ேமல் மடங்கல்ெசன் ெறன்னவல் அவுணர்
      ேசைன யங்கடல் யாைவயும் இைமப்பினில் ெசறுத்தான். 52
      
1726  சுற்று நிற்புறும் அவுணராஞ் சூழ்ெபரும் ெபௗவம்
      வற்று கின்றுழி வலாசுரன் தன்ெனாடு மகவான்
      ெசற்ற நீெராடு சிலபகல் நின்றுேபார் ெசய்து
      ெகாற்ற மார்குலி சத்தினால் அவனுயிர் குடித்தான். 53
      
1727  மன்னு ெதால்புகழ் வலனுயிர் ேகாறலால் வலா
      என்ன ேவார்ெபயர் ெபற்றனன் வாைகயும் எய்திக்
      ெகான்னு ைனப்பைட முசுகுந்த ேவந்தைனக் ெகாண்டு
      ெபான்ன கர்த்திருக் ேகாயிலில் புரந்தரன் புகுந்தான். 54
      
1728  காய்ந்த மாற்றலர் தம்வலி கடந்ெதைனக் ககன
      ேவந்த னாக்கிைன வரீமும் ேமதகு புகழும்
      ஈந்ெத னக்குநற் றுைணவனு மாயிைன இதனால்
      ஆந்த ரங்கமாஞ் சுற்றம்நீ அல்ைலேயா ெவன்றான். 55
       (47. தீய ைபங்காய் - இனிய பலாப்பழம்.
      49. ெபான்னின் நாடு - சுவர்க்கம். 53. குலிசம் - வச்சிராயுதம்.
      55. ஆந்தரங்கம் - அந்தரங்கம்; ெநருங்கிய நண்பு.) 1
      
1729  என்று மன்னைன ேநாக்கிேய முகமன்கள் இயம்பிக்
      குன்று ேபாலுயர் தன்ெபருங் ேகாயிலுட் ெகாடுேபாய்
      மன்றல் மாண்புன லாடிேய மணிக்கைல புைனந்து
      ெசன்று மால்ெதாழுந் ேதவைனப் பூசைன ெசய்தான். 56
      
1730  எயிைல யங்ெக  யூட்டிய கண்ணுதல் இைமய
      மயிலும் ைமந்தலும் ஒருபுைட மகிழ்வுடன் ேமவக்
      கயிைல யின்கேண அமர்தல்ேபால் இருத்தலுங் கண்டான்
      பயிலும் அன்புைட மன்னவன் பரவச மானான். 57
      
1731  ஆடி னான்ெதாழு ேதத்தினான் அடிகைள முடிேமற்
      சூடி னான்உள முருகினான் துள்ளினான் சுருதி
      பாடி னான்கரங் ெகாட்டினான் பகெராணா உவைக
      கூடி னான்ெமாழி குழறினான் ெபாடிப்புெமய் ெகாண்டான். 58
      
1732  சிறந்த ெவௗ�ளியங் கி யின்ேமற் கண்ணுதற் ெசல்வன்
      உைறந்த இப்ெபருங் ேகாலத்ைதக் கண்டுகண் டுளத்ேத
      நிைறந்த மாமகிழ் ெவய்திேய இருந்தனன் ெநடுநாள்
      மறந்த னன்ெகாேலா பிறப்பினான் மயங்கிேய என்றான். 59
      

1733  ஓவி லாமேல ஒருெபாருள் ேபாற்றுவான் உன்னி
      ேமவு கின்றவன் அவசமாய் விழிதுயின் றதுேபால்
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      மாவின் மாமுகம் வாங்கியும் மயங்கிய மன்னன்
      ேதவ ேதவைன ேநாக்கிேய ெதாழுதிைவ ெசப்பும். 60
      
1734  ேவறு
      ஏகேன ேபாற்றி யார்க்கும் ஈசேன ேபாற்றி அம்ைம
      பாகேன ேபாற்றி ேமலாம் பரஞ்சுடர் உருேவ ேபாற்றி
      ேமகமார் களேன ேபாற்றி விைடமிைச வருவாய் ேபாற்றி
      ேமாகமார் தக்கன் ேவள்வி முடித்திடு முதல்வா ேபாற்றி. 61
      
1735  அம்புயா சனன்மால் இன்னும் அளப்பருந் திறத்தாய் ேபாற்றி
      நம்பேன ேபாற்றி எங்கள் நாதேன ேபாற்றி ேகாதில்
      ெசம்ெபாேன மணிேய ேபாற்றி சிவெபரு மாேன ேபாற்றி
      எம்பிரான் ேபாற்றி முக்கண் இைறவேன ேபாற்றி ேபாற்றி. 62
      
1736  ெபாங்கரா வணிக ளாகப் புைனதரு புனிதா ேபாற்றி
      அங்கரா கத்திற் பூதி அணிந்திடும் ஆதி ேபாற்றி
      ெவங்கரா சலத்தின் வன்ேறால் வியப்யும் ேபார்த்தாய் ேபாற்றி
      சங்கரா பரமா ேபாற்றி தாணுேவ ேபாற்றி ேபாற்றி. 63
      (56. முகமன் - உபசார வார்த்ைதகள்.
      57. கண்ணுதல் இைமய மயிலும் ைமந்தனும் -
      இது ேசாமாஸ்கந்தமூர்த்தியிைனக் குறிப்பது.
      60. மாவின் மாமுகம் - குரங்கின் முகம்.
      61. ேமகமார்களேன - நீலகண்டேன.
      63. ெபாங்கு - சீறு. அங்கராகத்தில் - பூசும் ப மணத்திரவியத்ைதப் ேபால.
      பூதி - விபூதி. கராசலம் - யாைன.) 64
      
1737  முன்ெனனும் ெபாருளுக் ெகல்லாம் முன்னவா ேபாற்றி முப்பால்
      மன்னுயிர்க் குயிேர ேபாற்றி மைறகளின் முடிேவ ேபாற்றி
      என்ைனமுன் வலிந்தாட் ெகாண்ேட இருநிலம் விடுத்தாய் ேபாற்றி
      நின்னுருக் காட்டி ெயன்ைன நிைனப்பித்த நித்தா ேபாற்றி. 
      
1738  எவ்ெவவர் தம்ைம ேயனும் யாவேர எனினும் ேபாற்றின்
      அவ்வவ டமாகக் ெகாண்ேட அவர்க்கருள் தருவாய் ேபாற்றி
      ெமய்வரு ெதௗ�வில் உன்ைன ெவௗ�ப்பட உணர்ந்து ேளார்க்குத்
      ெதய்வத ேபாக முத்தி சிறப்ெபாடு தருவாய் ேபாற்றி. 65
      
1739  அம்புய மலர்ேமல் அண்ணல் அச்சுத னாதி வாேனார்
      தம்பதம் எமக்கு நல்குந் தற்பரா என்ேற யாரும்
      நம்புறு ெபாருட்டால் ேவதம் நவின்றிட அைடந்ேதார்க் ெகல்லா
      உம்பதம் பதமும் ஈயும் உலகுைட முதல்வா ேபாற்றி. 66
      
1740  உைறதரும் அமரர் யாரும் உைழயராய்ச் சூழ நாப்பண்
      மைறபயில் ெப ேயா ருற்று வழிபட இருந்தாய் ேபாற்றி
      அறுவைக ஐந்தும் ஆறு மாகிய வைரப்பின் ேமலாம்
      இைறவேன ேபாற்றி என்பிைழ ெபாறுத்தி என்றான். 67
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1741  இைவமுசு குந்தன் கூற எம்பிரான் கருைண ெசய்ேத
      இவன்முகந் தன்ைன ேநாக்கி ஆழியான் அளப்பில் காலம்
      உவைகயால் வழிபா டாற்றி உம்பர்ேகான் இடத்தில் ைவத்தான்
      புவிதனிற் ெகாடுேபாய் நம்ைமப் பூசைன பு தி என்றான். 68
      
1742 என்றிைவ முக்கண் மூர்த்தி இந்திரன் ேகளா வண்ணம்
      நன்றருள் பு  ேலாடும் நனிெபரு மகிழ்ச்சி ெயய்தி
      உன்றிரு வுளமீ தாயின் உய்த்தனன் அடிேயன் என்னா
      ெவன்றிெகாள் மன்னர் மன்னன் விம்மித னாகி யுற்றான். 69
      
1743  இந்திரன் அமலன் பைச இவ்வழி முடித்த பின்னர்ச்
      ெசந்தழல் ஓம்பி ஏைனச் ெசய்கடன் பு ந்து ேவேறார்
      மந்திரம் புகுந்து ேதனு வருெகன வல்ைல கூவி
      ெவந்திறல் மன்னற் கந்நாள் விருந்துெசய் வித்தான் அன்ேற. 70
      
1744  விருந்துெசய் வித்த பின்னர் விசித்திரக் கைலயும் பூணுந்
      ெத ந்திடு மணியும் முத்தும் ெதய்வதப் பைடயும் மற்றும்
      ப ந்துடன் உதவி இன்னும் ேவண்டுவ பகர்தி என்னப்
      புரந்தரன் அருள ேலாடும் புரவலன் இதைனச் ெசால்வான். 71
      
1745  ஏவருந் ெத தல் ேதற்றா திருந்திடும் இைமயா முக்கட்
      பாைவேயார் பாகன் தன்ைனப் ப ெவாடு ெகாடுத்தி ஐய
      பூவுல கதனின் யான்ேபாய்ப் பூசைன பு தற் ெகன்னத்
      ேதவர்கள் முதல்வன் ேகளா இைனயன ெசப்ப லுற்றான். 72
      (64. முப்பால் மன்னுயிர் - விஞ்ஞானகலர்,
      பிரளயாகலர், சகலர் என்னும் மூவைக ஆன்மாக்கள்.
      67. அறுவைக ஐந்தும் ஆறும் - முப்பத்தாறு தத்துவங்கள்.
      68. ஆழியான் - திருமால்.
      70. ெசந்தழல் ஓம்பி - அக்கினி கா யம் ெசய்து.
      ஏைனச் ெசய்கடன் - சண்ேடசுவரர் பூைச முதலியன.
      மந்திரம் - மாளிைக. ேதனு - காமேதனு.
      72. இைமயாமுக்கண் பாைவேயார் பாகன் தன்ைன - இங்குச் 
        ேசாமாஸ்கந்தமூர்த்தி.) 73
      
1746   உந்தியால் உலைகத் தந்த ஒருதனி முதல்வன் முன்னம்
      ைமந்தர்தாம் இன்ைம யாேல மன்னுயிர்த் ெதாகுதிக் ெகல்லாந்
      தந்ைதயாய் இருந்த தங்ேகான் சரணேம அரண ெமன்னாச்
      சிந்ைதெசய் தூழி காலஞ் ெசய்தவம் இயற்றி யிட்டான். 
      
1747  தவமுழந் திருந்த காைலச் சாரதப் புண  சுற்றக்
      கவு யுந் தானும் ஐயன் கரைணயால் வந்து ேதான்றப்
      புவிதைன அளந்த மாேயான் ெபாள்ெளன எழுந்து ேபாற்றிச்
      சிவனடி வணக்கஞ் ெசய்து ெசங்ைகயால் ெதாழுது நின்றான். 74
      

26



1748  ேவறு
      மாெதாரு பாகன் மகிழ்ந்தருள் ெசய்து
      நீதவ மாற்றி ெநடும்பகல் நின்றாய்
      ஏதிவண் ேவண்டும் இயம்புதி ெயன்னச்
      சீதரன் இன்னன ெசப்புத லுற்றான். 75
      
1749  அந்தமில் ஆயுவும் ஆருயிர் காப்புஞ்
      ெசந்திரு ேவாடுைற ெசல்வமும் ஈந்தாய்
      ைமந்தனி லாமல் வருந்தினன் எந்தாய்
      தந்தரு ளாய்தமி ேயற்கினி என்றான். 76
      
1750  குன்றிஆஆ ஆற்றிடு ேகான்இைவ ெசப்ப
      நன்ெறன ேவநைக யாநைவ இல்லா
      ஒன்ெறாரு ெசம்மல் உனக்குத வுற்றாம்
      என்றருள் ெசய்தனன் யா னும் ேமேலான். 77
      
1751  கைழயிைச ேபாற்று கருங்கடல் வண்ணன்
      முழுதுல கீன்றிடு முற்றிைழ பாதந்
      ெதாழுதிலன் நின்று துதித்திலன் அன்பால்
      வழிபடு நீ ன் வணங்கிலன் மாேதா. 78
      
1752  ேவறு
      முைறயி னால்தனக் கிைளயவள் என்ேற
      முன்னி னன்ெகாேலா மூலமும் நடுவும்
      இறுதி யும்மிலாப் பரமனுக் ெகம்ேபால்
      இவளு ேமார்சத்தி ெயனநிைனந் தனேனா
      மறுவி லாமைல மகெளன உளத்ேத
      மதித்த னன்ெகாேலா மாயவன் கருத்ைத
      அறிகி ேலம்உைம யம்ைமயாற் சிறிதும்
      அன்பு ெசய்திலன் முன்புெசய் விைனயால். 79
      (73. உந்தியால் உலைகத்தந்த ஒருதனி முதல்வன் - திருமால்.
      75. ெநடும்பகல் - அளவற்ற காலம். சீதரன் - திருமால்.
      77. குன்றிைன ஆற்றிடு - ேகாவர்த்தன மைலையக் குைடயாக ஏந்திய.
      ெசம்மல் - ஆண்மகன்.
      78. கைழ - ேவய்ங்குழல். உலகீன்றிடு முற்றிைழ - உமாேதவியார்.
      79. நிைனந்தனேனா, ஓ: ஐயவினா.) 80
      
1753  ஆன்ற ஐம்புலன் ஒருவழிப் படுத்தி
         ஆர்வம் ேவரறுத் ைதயெமான் றின்றி
      ஊன்தி ந்திடி னுந்நிைல தி யா
         உண்ைம ேயபிடித் துலங்கண் முழுதும்
      ஈன்ற ெவம்ெபரு மாட்டிைய நீக்கி
         எம்பி ராைனேய வழிபடும் இயற்ைக
      மூன்று தாளுைட ஒருவனுக் கல்லால்
         ஏைன ேயார்களால் முடியுேமா முடியா. 
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1754  அன்ன காைலயில் எம்ெபரு மாட்டி
         ஆழி யம்பைட அண்ணைல ேநாக்கி
      என்ைன நீயிவண் அவமதித் தைனயால்
         எம்பி ராற்குநீ அன்புளன் அன்றால்
      முன்ன நீெபறு மதைலயும் ஐயன்
         முனிவின் ஒல்ைலயின் முடிந்திட என்னாப்
      பன்ன ருங்ெகாடு ெமாழிதைன இயம்பிப்
         பராப ரன்தைன ேநாக்கிேய பகர்வான். 81
      
1755  ஆன ேதார்பரப் பிரமமும் யாேன
         அல்ல தில்ைலெயன் றறிவிலாப் ேபைத
      மானு டப்ெபரும் பசுக்கைள ெயல்லாம்
         மருட்டி ேயதி  வஞ்சகன் முன்னம்
      ஞான நீ னார் அறிவினால் அன்றி
         நணுகு றாதநீ அணுகிநிற் பதுேவா
      ஊனு லாவிய உயி னுக் குயிராம்
         ஒருவ ெசல்லுதும் வருெகன உைரத்தாள். 82
      
1756  இன்ன வாறுைரத் ெதம்ெபரு மாட்டி
         எம்பி ரான்தைனக் ெகாண்டுேபா மளவில்
      அன்ன தன்ைமகண் டச்சுதக் கடவுள்
         அலக்கண் எய்திேய அச்சமுற் றயர்ந்து
      தன்னு ளந்தடு மாறிெமய் பனித்துத்
         தளர்ந்து ேநமயந் தண்கைரக் கணித்தாய்
      மன்னு பல்ெபாருட் கலந்தைனக் கவிழ்த்த
         வணிக னாெமன வருந்தினன் மாேதா. 83
      
1757  அம்ைம தன்ெபாருட் டால்இைட யூறிங்
         கைடந்த ெதன்றுமால் அகந்தனில் உன்னி
      எம்ைம யாளுைட இைறயவன் தைனயும்
         இைறவி தன்ைனயும் இளங்கும ரைனயும்
      ெமய்ைம ேசர்வடி வாகஆங் கைமத்து
         ேவத வாகம விதிமுைற வழாமற்
      ெபாய்ைம தீர்ந்திடும் அன்பினாற் பூைச
         பு ந்து பின்னரும் வருந்திேய ேநாற்றான். 84
      (80. மூன்றுதாளுைட ஒருவன் - பிருங்கிமுனிவன்.
      81. ஐயன் - இைறவன். முனிவின் - ேகாபத்தால்.
      84. இைறயவன் தைனயும் இைறவி தன்ைனயும் இளங்குமரைனயும்
      ெமய்ைம ேசர்வடிவு - இது ேசாமாஸ்கந்தமூர்த்தி உருவம்.)
      
1758  ேவறு
      அைனய தன்ைமயால் ஆண்டுபல் லாயிர ேகாடி
      புனித னாகிேய ேநாற்றனன் அதுகண்டு புழுங்கி
      முனிவ ராயுேளார் இன்னமும் வருகிலன் முதல்வன்
      இனிய ருந்தவஞ் ெசய்பவர் இல்ைலயால் என்றார். 85
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1759  அந்த ெவல்ைலயில் சத்தியுஞ் சிவமுமாய் அைனத்தும்
      வந்தி டும்ப  சளித்தவர் இருவரும் வரலுஞ்
      சிந்ைத யின்மகிழ் ெவய்திேய அம்ைமேச வடியின்
      முந்தி ேயாடிேய வணங்கினன் முழுெதாருங் குணர்ந்ேதான். 86
      
1760  இைறவி தாள்மலர் பணிந்தபின் எம்பிரான் பதமும்
      முைறயி னாற்பணிந் திருவர்தஞ் சீர்த்திகள் முழுதும்
      மைறயின் வாய்ைமயால் பன்முைற யால்வழுத் துதலும்
      நிைறயும் நல்லருள் பு ந்தனன் தனக்குேந லாதான். 87
      
1761  மாது நீயிவற் கருள்பு  ெயன்னஅம் மாது
      சீத ரன்தைன ேநாக்கிேய நம்ெபருந் ேதவன்
      ஓதும் வாய்ைமயும் யான்முனிந் துைரத்திடும் உைரயும்
      ேபதி யாவினி யாவேர அன்னைவ ெபயர்ப்பார். 88
      
1762  எங்கள் நாயகன் விழிெபாழி அங்கியால் இறந்து
      துங்க ேமன்ைமேபாய்ப் பின்முைற முன்புேபால் ேதான்றி
      உங்குன் மாமகன் இருக்கெவன் றுைரத்தனள் உைமயாள்
      அங்க தாகெவன் றருளிேய மைறந்தனன் ஐயன். 89
      
1763  அம்ைம தன்னுடன் எம்பிரான் மைறதலும் அண்ணல்
      விம்மி தத்ெதாடு தன்பதி புகுந்துவறீ் றிருப்ப
      ைமம்ம லிந்திடு ெமய்யுைடக் காமேவள் வாரா
      இம்ெம னக்கடி துதித்தனன் அவன்மனத் திைடேய. 90
      
1764  ேவறு
      வந்திடுங் காமேவள் வடிவுைடக் காைளயாய்க்
      கந்தமார் பூங்கைண கன்னல்விற் ைகெகாேட
      ைமந்தரா ேனார்களும் மாதருங் காமேமற்
      புந்திைவத் திடும்வைக ேபார்பு ந் துலவினான். 91
      
1765  தண்ணிழற் குைடெயனச் சசிபைடத் துைடயவன்
      எண்ணமற் ெறாருபகல் யார்க்குேம லாகிய
      கண்ணுதற் பகவன்ேமற் கைணமலர் சிதறிேய
      துண்ெணனத் துகளதாய்த் ெதாைலதலுற் றானேரா. 92
      
1766  பூழியாய் மாண்டுளான் ெபாருவிலா நல்லருள்
      ஆழியான் ஆைணயால் அருெவாேட உருவமாய்
      வாழிேசர் ெதால்ைலநாள் வளெனாடு மன்னினான்
      சூழிமால் கி தருந் ேதாைகெசால் தவறுேமா. 93
      (90. அவன் மனத்திைட - திருமால் மனத்தினின்றும்.
      91. பூங்கைண - மலர்க்கைண. கன்னல் வில் - கரும்புவில்.
      92. சசி - சந்திரன். 93. நல்லருள் ஆழியான் - சிவெபருமான் -
      சிவெபருமான். சூழிமால்கி  - சிகரங்கைளயுைடய ெப ய இமயமைல.)
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1767  நிற்பமற் றித்திறம் ேநமியான் முன்ைனநாள்
      அற்புடன் வழிபடும் அமைலையக் குமரைனத்
      தற்பரக் கடவுைளத் தனதுமார் பிற்ெகாேட
      பற்பகல் பணியின்ேமல் பாற்கடல் துஞ்சினான். 94
     
1768  நீடேவ துயிலுமால் ெநட்டுயிர்ப் பைசவினால்
      படீுேசர் நாகைணப் ேபருயிர்ப் பைசவினால்
      பாடுசூழ் ெதண்டிைரப் பாற்கடல் அைசவினால்
      ஆடிேய ைவகினார் அலகிலா ஆடலார். 95
      
1769  அன்னேதார் அைமதியில் அசுரேச ைனக்ெகலாம்
      மன்னனாய் உற்றுளான் வாற்கலி என்பவன்
      என்ைனவா னவெராடும் ஈடழித் தமர்தனில்
      முன்ைனநாள் ெவன்றனன் முடிவிலா ெமாய்ம்பினால். 96
      
1770  அத்திறங் கண்டுநான் அமரேரா ேடகிேய
      பத்தநூற் றுத்தைலப் பாந்தள்ேமல் துயில்ெகாளுஞ்
      சுத்தைனப் ேபாற்றிேய ெதாழுதுவாற் கலியினால்
      எய்த்தனம் காத்தியால் எம்ைமநீ என்றனன். 97
      
1771   நஞ்சுபில் ெகயிறுைட நாகமாம் பள்ளிேமல்
      துஞ்சும்வா லறிவினான் துயிைலவிட் ேடெயழஇீ
      அஞ்சலீர் உங்களுக் கல்லேல ஆற்றிய
      வஞ்சனா ருயிர்தைன வல்ைலயுண் டிடுதுமால். 98
      
1772  என்றுதன் ைகயைமத் ேதெழாேட ழுலகமுண்
      டன்ெறாரா லிைலயின்ேமல் அறிதுயில் ேமவிய
      மன்றலந் தண்டுழாய் மாைலசூழ் மவுலியான்
      ஒன்றுேப ரன்பினால் ஒன்ெறனக் குைரெசய்தான். 99
      
1773  பார்த்தியா ெலனெதனும் ைபம்ெபான்மார் பத்திைட
      மூர்த்தியாய் ைவகிய முதல்விையக் குமரைனத்
      தீர்த்தைனப் பூசைன ெசய்துநின் தீவிைன
      ஆர்த்திநீங் குதிெயனா ஆதரத் தருளினான். 100
      
1774  அன்னவா றருள்ெசய்ேத அைனயர்மூ ேவாைரயும்
      ெபான்னுலா மார்பினும் ெபாள்ெளன வாங்கிேய
      என்னதா கியகரத் தீந்தனன் ஈதலுஞ்
      ெசன்னிேமல் தாங்கினன் மாதவத் திண்ைமயால். 101
      (95. பாடு - பக்கங்களில்.
      98. வாலறிவினான் - தூயவறிவிைனயுைடய திருமால்.
      100. தீர்த்தன - ப சுத்தன். தீவிைனயார்த்தி - தீவிைனயாலாகும் 
      துன்பத்ைத. 101. அைனயர் மூேவாைரயும் - ேசாமாஸ்கந்தமூர்த்திைய.)
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1775  ேவறு
      அங்கதற்பின் முைறயாக அச்சுதன்பாற் கடல்அகன்று
      நங்குழுெவ லாஞ்சூழ நாவலந்தீ வகத்தணுகி
      எங்கள்பிரான் அருள்நடஞ்ெசய் எல்ைலயிலாத் தில்ைலதனில்
      துங்கமணி மன்றுதைனத் ெதாழுதுபர வசமானான். 102
      
1776  ெசல்ல ய பரவசமாய்த் திருமுன்ேன வழீ்ந்திைறஞ்சித்
      ெதால்ைலதனில் அறிவிழந்து துைணவிழிகள் புனல்ெபருகப்
      பல்லுயிர்க்கும் உயிராகும் பரமசிவ பூரணத்தின்
      எல்ைலதனில் புக்கழுந்தி எழுந்திலன்ஈ ருதிங்கள். 103
      
1777  இத்திறத்தால் அவசமதாய் ஈறுமுதல் நடுவுமிலா
      அத்தனது திருவடிக்கீழ் அடங்கிேய ஆைணயினால்
      ெமய்த்து யங் கடந்தவுயிர் மீண்டுசாக் கிரத்தைடயத்
      தத்துவெமய் யுணர்ச்சிெயலாந் தைலத்தைலவந் தீண்டினவால். 104
      
1778  கண்டுயில்வான் எழுந்தெதனக் கதுெமனமா ேயான்எழுந்து
      புண்ட கப் பதந்ெதாழுது ேபாற்றிெசய்து புறத்ேதகித்
      ெதண்டிைரசூழ் புவிக்கரசு ெசலுதியவாற் கலியுடேன
      மண்டுெபருஞ் சமர்ெசய்து வல்ைலதனில் உயிர்உண்டான். 105
      
1779  வாற்கலிதன் உயிருண்டு வாைகபுைனந் ேததிருமால்
      சீர்க்கருைண ெநறியதனால் ேதருக்கும் என்றனக்கும்
      ஏற்கும்வைக விைடயுதவி இம்ெமனேவ மைறந்ேதகிப்
      பாற்கடலில் பணியைணேமற் பண்டுேபால் கண்வளர்ந்தான். 106
      
1780  ேதவர்குழாத் ெதாடுமீண்டு சிறந்திடும்இத் துறக்கத்தில்
      ஆவலுடன் வந்ேதயான் அன்றுமுதல் இன்றளவும்
      பூைவநிறங் ெகாண்டபுத்ேதள் ெபான்மார்பில் வறீ்றிருந்த
      மூவைரயும் அருச்சித்ேதன் முதுமைறநூல் விதிமுைறயால். 107
      
1781  மன்னர்க்கு மன்னவநீ வழிபடுதல் காரணமாத்
      தன்ெனாப்பி லாதாைரத் தருெகன்றாய் தந்திடுவ
      ெதன்னிச்ைச யன்ேறமால் இைசவுனக்குண் டாமாகில்
      பின்ைனத்தந் திடுவெனனப் ெபருந்தைகேயான் ேபசினனால். 108
      
1782  ேபசுதலும் முசுகுந்தன் ெபயர்ந்துபாற் கடலிைடேபாய்க்
      ேகசவைன அடிவணங்கிக் கிட்டிநின்று ேவண்டுதலும்
      வாசவன்தன் இடந்தன்னில் ைவத்திடும்நம் முயிர்க்குயிைரப்
      பூசைனெசய் ெகாடுேபாந்து பூதலத்தி னிைடெயன்றான். 109
      
1783  நன்ெறனேவ இைசவுெகாண்டு நாரணைன விைடெகாண்டு
      ெசன்றுபுரந் தரற்குைரப்பச் சிந்ைததளர்ந் ேதயிரங்கி
      அன்றுதைன ஈன்றதனிப் புனிற்றாைவ அகலுவேதார்
      கன்ெறனேவ நனிபுலம்பி ஒருசூழ்ச்சி கருதினனால். 110
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1784  ேதவர்பிரான் அவ்வளவில் ெதய்வதக்கம் மியன்ெசயலான்
      மூவடியும் மூவிரண்டு முைறேவறு ேவறாக
      ஏவர்களும் வியப்ெபய்த இைமப்பின்முனம் அைமப்பித்துக்
      காவலன்ைக தனிற்ெகாடுப்பக் ைகதவெமன் றறிந்தனேன. 111
      (102. தில்ைல - சிதம்பரம். துங்கமணிமன்று - சிற்சைப.
      103. ஈ ரு திங்கள் - நான்கு மாதம். 106. வாைக - ெவற்றிமாைல.
      107. பூைவ - காயாம்பூ. மூவர் - ேசாமாஸ்கந்தமூர்த்திைய.
      111. மூவிரண்டுமுைற - ஆறு முைற. அைமப்பித்து - உண்டாக்கி.
      ைகதவம் - வஞ்சைன.)
      
1785  ஆதியில்விண் ணவர்தச்சன் அைமத்திடுமூ விருவடிவும்
      பூதலமன் னவன்வாங்கிப் புதல்வெனாடுங் கவு ெயாடும்
      வதீிவிடங் கப்ெபரமான் ேமவியதாம் எனஇருந்தும்
      ஏதுமுைர யாெநறியால் இவரவரன் ெறனெமாழிந்தான். 112
      
1786  துங்கமுறு முசுகுந்தன் ெசால்வினவிச் சுடராழிப்
      புங்கவன்தன் மார்பெமனும் ெபான்னூசல் ஆட்டுகந்து
      மங்ைகெயாடுங் குமரெனாடும் மகிழச்சிெயாடும் வறீ்றிருந்த
      எங்கள்பிரான் தைனக்ெகாடுவந் திவராேமா என்றனேன. 113
      
1787  இந்திரன்இவ் வாறுைரப்ப இைமயாமுக் கட்பகவன்
      முந்துதிறல் முசுகுந்தன் முகேநாக்கி நின்பாலில்
      வந்தனமால் எம்ைமயினி மாநிலத்திற் ெகாடுேபாந்து
      புந்திமகிழ் வாய்பூைச பு வாெயன் றருள்ெசய்தான். 114
      
1788  ஊழிநா யகன்மகவான் உணராேம இ�துைரப்பக்
      ேகழிலாப் ெபருவைக கிைடத்தினிது பணிந்ேதத்தி
      ஆழியான் பூசைனெகாண் டமர்ந்தவரா மாமிவைர
      வாழியாய் தருகெவன வாங்கினன்மன் னவர்மன்னன். 115
      
1789  வாங்கியபின் இைமயவர்ேகான் மன்னவைன முகேநாக்கி
      ஈங்கிவைர அறுவெராடும் இருநிலத்தி னிைடெகாடுேபாய்ப்
      பூங்கமலா லயமுதலாப் புகல்கின்ற தலந்தன்னில்
      தீங்கறேவ வழிபாடு ெசய்திெயன விைடெகாடுத்தான். 116
      
1790  நன்ெறனேவ விைடெகாண்டு நானிலத்தி னிைடயிழிந்து
      ெதன்றிைசயா ரூர்தன்னில் சிவனுைறபூங் ேகாயில்புக்கு
      மன்றல்கமழ் தண்டுளேவான் வழிபடவறீ் றிருந்ேதாைர
      ெவன்றிய  யைணமீதில் விதிமுைறயால் தாபித்தான். 117
      
1791  கடனாைக நள்ளாறு காறாயல் ேகாள யூர்
      மடனாக முத்தீனும் வாய்மியூர் மைறக்கானம்
      உடனாகுந் தலம்ஆறில் ஓராறு வடிவுெகாண்ட
      படநாக மதிேவணிப் பரஞ்சுடைர அமர்வித்தான். 118
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1792  இப்படிேய ஒருபகலில் எழுவைரயுந் தாபித்து
      ெமய்ப்ப வில் வழிபாடு விதிமுைறயால் பு வித்துச்
      ெசப்ப ய புகழாரூர்த் ேதவனுக்கு விழாச்ெசய்வான்
      முப்புவனங் களும்ேபாற்றும் முசுகுந்தன் முன்னினனால். 119
      (112. இவர் அவர் அன்றுத - இவர் நீர் பூசித்த மூர்த்தி அல்ல.
      113. இவராேமா - இவேரா அவர். 14. திறன் - ெவற்றியிைனயுைடய.
      115. ஊழிநாயகன் - சிவெபருமான். ேகழிலா - ஒப்பற்ற.
      வாழியாய் - வாழ்விைனயுைடயாய்.
      116. இவைர அறுவெராடும் - இப்ெபருமாைன இந்த ஆறுமூர்த்திகளுடன.
      கமலாலயம் - திருவாரூர்.
      117. பூங்ேகாயில் - இது திருவாரூ லுள்ள சிவாலயத்தின் ெபயர்.
      118. நாைக - நாகப்பட்டினம். நள்ளாறு - திருநள்ளாறு.
      காறாயில் - திருக்காறாயில். ேகாள யூர் - திருக்ேகாளிலி.
      வாய்மியூர் - திருவாய்மூர். மைறக்கானம் - திருமைறக்காடு.
      119. ஒரு பகலில் - ஒேர நாளில்.) 1
      
1793  அந்நாளில் இைமயவர்ேகான் அருச்சைனெசய் பரம்ெபாருைளக்
      ெகான்னார்ேவல் மன்னவன்ைகக் ெகாடுத்தெதாரு ெகாடும்பவத்தால்
      ெபான்னாட்டின் திருவிழந்து புைலயுருவந் தைனத்தாங்கிக்
      ைகந்நாக மிைசயூர்ந்து கமைலெயனும் பதியைடந்தான். 120
      
1794  ஆரூ ன் ேமவியபின் அமலன்விழாப் ேபாற்றுதற்குப்
      பாரூருந் திைரயூரும் பலவூரும் வருகெவன்ேற
      வாரூரும் முரெசறிந்து மதக்களிற்றின் மிைசேயறித்
      ேதரூருஞ் ெசம்ெபான்மணித் திருவதீிப் புைடசூழ்ந்தான். 121
      
1795  பூங்கமலா பு வாழும் புங்கவனார்க் கன்னதற்பின்
      ஓங்குதிரு விழாநடத்தி ஒழிந்தபதிப் பண்ணவர்க்கும்
      ஆங்கதுேபால் நிகழவித்ேத அந்தமில்சீர் முசுகுந்தன்
      பாங்கில்வரும் வரீருடன் பாருலகம் புரந்திருந்தான். 122
      
1796  ஆண்டுபல அப்பதியில் அமலன்விழாச் ேசவித்துக்
      காண்டைகய தவம்பு ந்து கைடஞர்வடி விைனநீங்கித்
      தூண்டைகய ேதாள்மகவான் ெதால்லுருவந் தைனப்ெபற்று
      மீண்டுசுரர் பதிபுகுந்து விபவமுடன் வறீ்றிருந்தான். 123
      
1797  விண்ணவர்ேகான் ஏகியபின் விரவுபுகழ்க் கருவூ ல்
      எண்ண ய பலகாலம் இைறயரசு ெசலுத்தியபின்
      மண்ணுலகம் புரக்கஅங்கி வன்மனுக்கு முடிசூட்டித்
      துண்ெணனேவ ேநாற்றிருந்து ெதால்கயிைல தைனயைடந்தான். 124
     
1798  துங்கமிகு முசுகுந்தன் ெதால்கயிைல யைடந்தபின்னர்
      எங்கள்விறல் ெமாய்ம்பினனும் இலக்கருடன் எண்மர்களும்
      தங்கள்சிறார் தைமவிளித்துத் தத்தமது சிறப்புநல்கி
      அங்கிவன்மன் பாலிருத்தி அ யதவம் ஆற்றினேர. 125
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1799  மாதவம்எண் ணிலஇயற்றி மானுடத்தன் ைமையநீங்கி
      ஆதிதனில் அடெலய்தி அருள்முைறயால் அைனவர்களும்
      ேமதகுசீர்க் கந்தகி  விைரந்ேதகி ேவற்கடவுள்
      பாதமலர் பணிந்ேதத்திப் பத்திைமெசய் துற்றனரால். 126
      
1800  ஆைகயால் அயன்அறியா அருமைறமூ லந்ெத ந்த
      ஏகநா யகன்விரதம் எவேரனும் ேபாற்றியிடின்
      ஓைகயால் நிைனநதெவலாம் ஒல்ைலதனில் ெபற்றிடுவர்
      மாகேமல் இைமயவரும் வந்தவைர வணங்குவேர. 127
      (எழுவைரயும் - ஏழு மூர்த்திகைளயும் (ஏழு தலங்களில்); [திருவாரூ ல் 
      வதீிவிடங்கர் என்றும், திருநாைகயில் அழகவிடங்கர் என்றும், 
     திருநள்ளாற்றில் நகரவிடங்கர் என்றும், திருக்காறாயிலில் ஆதிவிடங்கர் 
     என்றும், திருக்ேகாளிலியில் அவனிவிடங்கர் என்றும், திருவாய்மூ ல் 
     நீலவிடங்கர் என்றும், திருமைறக்காட்டில் புவனிவிடங்கர் என்றும் 
     இைறவன் ெபயர் ெபறுவார்.]
      120. ெகான் - அச்சம். ைகந்நாகம் - ஐராவதம். கமைல - திருவாரூர்.
      121. பாரூரும் திைரயூரும் பலவூரும் - ெப ய நகரங்களில் உள்ளவர்களும்,
      கடற்கைர நகரங்களில் உள்ளவர்களும், பற்பல கிராமங்களில் 
      உள்ளவர்களும். பார் - பூமிைய. ஊரும் - ஊர்ந்து ேமாதுகின்ற. 
     திைர - கடல். ஊரும் - சூழ்ந்த. பலவூரும் - பல ஊ லுள்ளாரும் 
      என்று கூறினும் அைமயும்.
      123. கைடஞர் வடிவிைன - புைலயன் உருவத்ைத. விபவம் - ெசல்வம்.
      124. அங்கிவன்மன் - இவன் முசுகுந்தன்மகன். இங்குக் கூறப்பட்ட
      முசுகுந்தன் பாகவத புராணம்முதலியவற்றில் கூறப்படும் முசுகுந்தன் 
      அல்ல என்க. ௧௨௫. விறல் ெமாய்ம்பினன் - வரீவாகுேதவன்.
      127. ேவதநாயகன் விரதம் - முருகக்கடவுளுக்கு ய சுக்கிரவார விரதம்,
      கார்த்திைக விரதம், சஷ்டி விரதம் ஆகிய விரதங்கள்.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1800
      -------

24. வள்ளியம்ைம திருமணப் படலம் (1801 -2067)

1801  ெவள்ளியங் கி யி ேனார்சார் விளங்கிய கந்த ெவற்பின்
      நள்ளுறு நகரந் தன்னில் நங்ைகேயா டினிது ேமவும்
      அள்ளிைல ேமற்ைக நம்பி அம்புவி எயினர் ேபாற்றும்
      வள்ளிைய வதுைவ ெசய்த மரபிைன வழாது ெசால்வாம். 1
      
1802  ேவறு
      அயன்ப ைடத்திடும் அண்டத்துக் காவியாய்ப்
      பயன்ப ைடத்த பழம்பதி என்பரால்
      நயன்ப ைடத்திடு நற்ெறாண்ைட நாட்டினுள்
      வியன்ப ைடத்து விளங்குேமற் பாடிேய. 2
      
1803  ஆய ெதால்ைல அணிநகர் ஞாங்க ன்
      மீயு யர்ந்தெதார் ெவற்புநிற் கின்றதால்
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      பாய ெதண்கடல் பாரள விட்டிடு
      மாய வன்தன் வடிெவன நீண்டேத. 3
      
1804  அரவுந் திங்களும் ஆறுெமல் லாரமுங்
      குரவுங் ெகான்ைறயுங் கூவிள மும்மிைச
      விரவுந் தன்ைமயின் ெவற்புவிண் ேணாெரலாம்
      பரவுங் கண்ணுதற் பண்ணவன் ேபான்றதால். 4
      
1805  வாலி தாகிய வான்அரு வித்திரள்
      நீல ேமக நிைரெயாடு தாழ்தலில்
      ேதாலு நூலுந் துயல்வரு மார்புைட
      நாலு மாமுகன் ேபாலுமந் நாகேம. 5
      
1806  குமர ேவள்குற மங்ைகெயா டிவ்விைட
      அமரு மாலது காண்பெனன் றாைசயால்
      தமர வானதி தானணு குற்றிட
      நிமிரு கின்றது நீள்கி  அன்னேத. 6
      (1. நங்ைக - ெதய்வயாைனயம்ைம. எயினர் - ேவடர்.
      வள்ளி - வள்ளியம்ைம. வதுைவ - திருமணம்.
      2. ேமற்பாடி - இ�து ஓர் ஊர். 4. ஆரம் - ஆத்தி.
      குரவு - ஒரு மரப்பூ. கூவிளம் - வில்வம்.
      5. அருவிக்கு நூலும், ேமகத்திற்கு ேதாலும் உவைமயாகும்.
      ேதால் - மான்ேதால். நாகம் - மைல. 6. வானதி - ஆகாயகங்ைக.
      நீள்கி  - இது மாயவனுக்கும் உவைமயாம். திருமாலுக்கும் கங்ைகக்கும்
      முைறேய முருகன் மருமகனும் மகனும் ஆதலால், முருகன் வள்ளியுடன்
      இருத்தைல இருவரும் காண விைழவர் ஆதலின் இங்குத் திருமாலும்
      கங்ைகயும் ெபாருந்துமாறு ெபாருள்படுதல் காண்க.)
      
1807  ேவறு
      கள்ளிைறத் திடுபூந் தண்டார்க் கடம்பணி காைள பன்னாட்
      பிள்ைளைமத ெதாழின்ேமற் ெகாண்டு ெபட்புடன் ஒழுகும் வண்ணம்
      வள்ளிையத தன்பால் ைவத்து வள்ளிெவற் ெபன்னு நாமம்
      உள்ளவக் கி யின் ேமன்ைம உைரத்திடும் அளவிற் றாேமா. 7
      
1808  ெசய்யெவண் குன்றி வித்துஞ் சீர்திகழ் கைழவழீ் முத்தும்
      ைபயர வினங்கள் ஈன்ற பருமணித் ெதாைகயும் ஈண்டிச்
      ைசயம ெதங்குஞ் ேசர்தல் தாரகா கணங்க ெளல்லாம்
      ெவய்யவன் அழற்காற் றாது வழீந்ெதன விளங்கு கின்ற. 8
      
1809  கானுறு தளவம் பூத்த காட்சியால் கைழக ெளல்லாந்
      தூநைக முத்த மீன்ற ேதாற்றத்தால் ெபாதும்பர் தன்னில்
      ேதனமர் ெதாைடயல் தூங்குஞ் ெசய்ைகயாற் சிலம்பின் சாரன்
      மீனமும் மதியும் பூத்த விண்ெணன விளங்கிற் றம்மா. 9
      
1810  கூட்டளி முரலும் நீலக் குண்டுநீர்ச் சுைனகள் யாண்டுங
      காட்டிய பிறங்கல் யாருங் காெணாணா வள்ளல் ஈண்ேட
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      ேவட்டுவர் சிறுமிக் காக ேமவுதல் காண்ப ெனன்னா
      நாட்டெமய்ம் முழுதும் ெபற்று நண்ணிய தன்ைம ேபாலாம். 10
      
1811  விண்ணுயர் பிறங்கல் மீது வி கின்ற சுைனகள் மிக்குத்
      துண்ெணன விளங்கும் ெபற்றி சூ யன் முதேலார் காண
      மண்ெணனும் மடந்ைத ஆங்ேகார் மதைலயில் வரம்பி லாத
      கண்ணடி விைரந்து ைவத்த காட்சிேபான் றிருந்த மாேதா. 11
      
1812  ஒள்ளிணர்க் கணியின் ெகாம்பர் உலவிேய அேசாகில் வாவி
      ெவள்ளிலிற் பாய்ந்து மந்திவியன்கடு வுைறப்ப மீள்வ
      வள்ளியர் இடத்துச் ெசன்ேறார் மானவப் பண்பி ேலார்பாற்
      ெபாள்ெளன இரப்பான் புக்குப் புலம்ெபாடு மீண்டவா ேபால். 12
      (7. பிள்ைளைமத்ெதாழில் - குழந்ைதகள் விைளயாடும் விைளயாட்டு.
      இது களெவாழுக்கமாகப் பலேவடங்கள் பூண்டு முருகன் விைளயாடிய
      விைளயாட்டு ஆகும். 8. குன்றிவித்து - குன்றிமணி. கைழ - மூங்கில்.
      ைசயம் - மைல. தாரகாகணங்கள் - நட்சத்திரங்கள்.
      9. தவளம் - முல்ைல. ெபாதும்பர் - ேசாைல. 10. அளி - வண்டு.
      குண்டு - ஆழம். பிறங்கல் - மைல. 11. சூ யன் முதேலார் - சூ யன்
      சந்திரன் முதலிேயார். மதைல - தூண். கண்ணடி - கண்ணாடி.
      12. இணர் - பூங்ெகாத்து. கணி - ேவங்ைக. வாவி - உலவி.
      ெவௗ�ளில் - விளாமரம். வள்ளியர் - ெகாைடயாளி.
      இங்கு, விளாமரம் மானுடத்தன்ைம அற்றார்க்கு இைணயாதல் காண்க.)
      
1813  ெதாைகயுறு குைலச்ெசங் காந்தள் துடுப்ெபடுத் தமருஞ் சூழ்விற்
      சிைகயுறு ேதாைக மஞ்ைஞ ெசறிந்துலா வுற்ற தன்ைம
      அைகயுறு கைழெகான் றுண்ட வாரழல் சிதற ஆங்ேக
      புைகயுறு கின்ற தன்ைம ேபாலேவ ெபாலிந்த தம்மா. 13
      
1814  கண்டுதங் ேகளிர் தம்ைமக் ைகெகாடு புல்லி இல்லங்
      ெகாண்டெசல் பான்ைம உன்னி விலக்குறு ெகாள்ைகத் ெதன்ன
      விண்ெடாடர் ெசலவிற் றாகும் ெவஞ்சுடர்க் கதிைர ெவற்பில்
      தண்டைல கணியின் ெகாம்பால் தழஇீக்ெகாடு தடுக்க லுற்ற. 14
      
1815  நிைறயழி கடமால் யாைன ெநடுவைரச் சிகரம் பாய்ந்து
      விறெலாடு முழங்க ஆங்ேகார் விடரைள மடங்கல் ேகளாக்
      கறுவுெகாள் சினத்தி னார்க்குங் கம்பைல கனகன் எற்றுந்
      தறியிைட இருந்த சீயத் தழங்குர ெலன்ன லாமால். 15
      
1816  பைறயடிப் பதனாற் ேசணிற் பயன்வி ப் பார்ேபால் மாறாய்
      அைறயடிப் பாந்த ளார்ப்ப அகலிரு விசும்ேப றார்ப்பக்
      கைறயடித் ெதாகுதி யார்ப்பக் கடுந்திறல் அ மா னார்ப்பச்
      சிைறயடிக் ெகாண்டு சிம்பு ளார்த்திடத் திங்கள் ெசல்லும். 16
      

1817  இன்னபல் வளைம சான்ற கி தனில் எயினர் ஈண்டி
      மன்னிய தாங்ேகார் சீறூர் வதனமா றுைடய வள்ளல்
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      பின்னேர தன்பால் ேமவப் ெபருந்தவந் தன்ைன யாற்றிப்
      ெபான்னகர் இருந்த வாேபால் புன்ைமயற் றிருந்த தம்மா. 17
      
1818  ஆயேதார் குறிச்சி தன்னில் அமர்தருங் கிராதர்க் ெகல்லாம்
      நாயகன் நுகம்பூண் டுள்ேளான் நாமேவல் நம்பி ெயன்ேபான்
      மாயிருந் தவமுன் ெசய்ேதான் ைமந்தர்கள் சிலைரத் தந்து
      ேசயிைழ மகட்ேப றுன்னித் ெதய்வதம் பராவி யுற்றான். 18
      
1819  அவ்வைர மருங்கு தன்னில் ஐம்புலன் ஒருங்கு ெசல்லச்
      ெசவ்விதின் நடாத்துந் ெதான்ைமச் சிவமுனி என்னும் ேமேலான்
      எவ்ெவவர் தமக்கும் எய்தா ஈசைன யுளத்துட் ெகாண்டு
      ைசவநல் விரதம் பூண்டு தவம்பு ந் திருத்த லுற்றான். 19
      
1820  சிறப்புறு ெப ய ைபங்கட் சிறுதைலச் சிைலக்கும் புல்வாய்
      ெநறிப்ெபாடு நிமிர்வுற் றான்ற ெநடுஞ்ெசவிக் குறிய ேதாைகப்
      ெபாறிப்படு புனித யாக்ைகப் புன்மயிர்க் குளப்பு ெமன்கால்
      மறிப்பிைண ெயான்று கண்ேடார் மருளவந் துலாவிற் றங்கண். 20
      
1821  ேபார்த்ெதாழில் கடந்த ைவேவற் புங்கவன் அருளால் வந்த
      சீர்த்திடு நவ்வி தன்ைனச் சிவமுனி என்னுந் தூேயான்
      பார்த்தலும் இைளைமச் ெசவ்வி பைடத்திடும் பிறனிற் கண்ட
      தூர்த்தனின் ைமயல் எய்திக் காமத்தால் சுழல லுற்றான். 21
      (15. நிைற - மன அடக்கம். விடர் - பிளவு. அைள - குைக.
      18. குறிச்சி - சிற்றூர். கிராதர் - ேவடர். நம்பி - நம்பிராசன்.
      ெதய்வதம் - இஷ்டேதவைத. ௨0. புல்வாய் - சிறியவாய்.
      குளப்பு - குளம்பு. மறிப்பிைண - ெபண்மான்.
      21. நவ்வி - மான். பிறன்இல் - அயலான்மைனவி.
      தூர்த்தனின் - காமுகைனப்ேபால.)
      
1822  ஏமத்தின் வடிவஞ் சான்ற இலங்ெகழில் பிைணயின் மாட்ேட
      காமத்தின்ேவட்ைக ைவத்துக் கவைலயாய் அவல ெமய்தி
      மாமத்தம் அைளபுக் ெகன்ன மனக்கருத் துைடந்து ேவறாய்
      ஊமத்தம் பயன்துய்த் தார்ேபால் உன்மத்த னாகி உற்றான். 22
      
1823  படவர வைனய அல்குற் ைபந்ெதாடி நல்லார் தம்பாற்
      கடவுளர் புணர்ச்சி ெயன்னக் காட்சியின் இன்பந் துய்த்து
      விடலரும் ஆர்வ நீங்கி ெமய்யுணர் ெவய்தப் ெபற்றுத்
      திடெமாடு முந்து ேபாலச் சிவமுனி இருந்து ேநாற்றான். 23
      
1824  நற்றவன் காட்சி தன்னால் நவ்விபால் கருப்பஞ் ேசரத்
      ெதற்ெறன அறிதல் ேதற்றிச் ெசங்கண்மால் உதவும் பாைவ
      மற்றதன் இடத்தில் புக்காள் வைரபக ெவறிந்த ைவேவற்
      ெகாற்றவன் முன்னஞ் ெசாற்ற குறிவழிப் படரும் நீராள். 24
      
1825  ேவறு
      மானி டத்தின் வருைமந்தன் முந்துநீ
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      மானி டத்தின் வருெகன்ற வாய்ைமயான்
      மானி டத்தின் வயினைடந் தாள்மரு
      மானி டத்தின் மானாகுமம் மான்மகள். 25
      
1826  அைனய காைலயில் ஆயுைட நீங்கிேய
      புனித நவ்வி புனெமங் கணுமுதலாய்ச்
      சுைனயின் நீருண்ெடார் சூழலின் ைவகிேய
      இனிய மால்வைர ஏறி நடந்தேத. 26
      
1827  நடந்த நவ்வி நலத்தகு ெவற்பினில்
      இடந்ெதா றுஞ்ெசறி ஏனற் புனெமலாங்
      கடந்து ேபாயது காவல்ெகாள் ேவட்டுவர்
      மடந்ைத மார்கள் வ விழி ெயன்னேவ. 27
      
1828  பிள்ைள ஈற்றுப் பிணாஎயின் ேச யின்
      உள்ள மாதர் உளித்தைலக் ேகால்ெகாடு
      வள்ளி கீழ்புகு மாமுதல் ெவௗவிேய
      ெபாள்ளல் ெசய்திடு புன்புலம் புக்கேத. 28
      (22. ஏமத்தின் வடிவு - ெபான்ேபாலும் வடிவு;
      இன்பத்ைதத் தரும் உறுப்புமாம். ஊமத்தம் - ஊமத்தங்காய்.
      உன்மத்தன் - ஒன்றுந் ேதான்றாது மயங்கி இருப்ேபான்.
      23. கடவுளர் புணர்ச்சி உள்ளப் புணர்ச்சிேய அன்றி ெமய்யுறு
      புணர்ச்சி அன்று என்பைத விளக்க 'கடவுளர் புணர்ச்சி ெயன்ன'
      என்றார். இருவ டத்தும் காதல் ேநர்ந்துழிெயல்லாம் காந்தர்வம்
      என்பது ேவதநூல் முடிபாம். ஆதலால் காட்சியால் இன்பந்துய்த்தல்
      உண்டு. உள்ளப்புணர்ச்சி என்பது காட்சியால் இன்பந்துய்த்தைலக்
      காட்டிற்று என்க.
      25. மானிடத்தில் வருைமந்தன் - சிவெபருமானிடத்தில் அவத த்த
      முருகன். முந்து - முன்னாளில். மருமானிடத்தில் - மகனாகிய
      பிரமனிடத்தில். மானாகும் - ெவௗ�ைளப் பன்றியாகிய.
      மான்மகள் - திருமாலின் புதல்வியான சுந்த  என்பவள்.
      27. ஏனல் - திைன. 28. பிணா - ெபண்மான். எயின் - ேவடர்.
      புலம் - ெகால்ைல.)
      
1829  ேதான்ற லுக்குத் துைணவிையத் ெதால்விைண
      தான்த த்துத் தளர்ந்து தளர்ந்துேபாய்
      மான்ற ரற்றி உயிர்த்து வயிறுெநாந்
      தீன்று வள்ளி இருங்குழி இட்டதால். 29
      
1830  குைழகு றுந்ெதாடி ேகால்வைள ேயமுதற்
      பைழய பூண்கள் பலவுடன் தாங்குறாத்
      தைழபு ைனந்து தனதுணர் வின்றிேய
      உைழவ யின்வந்து தித்தனள் ஒப்பிலாள். 30
      
1831  ேகாற்ெறா டிக்ைகக் குழவிைய ேநாக்கிேய
      ஈற்று மான்பிைண எம்மினத் தன்றிது
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      ேவற்று ருக்ெகாடு ேமவிய தீண்ெடனா
      ஆற்ற ேவமருண் டஞ்சிய கன்றேத. 31
      
1832  ேவறு
      அன்ைன ெயனஈன்ற அ ணமருண் ேடாடியபின்
      தன்னிைண யிலாத தைலவி தனித்தனளாய்க்
      கின்னரநல் யாெழாலிேயா ேகடில்சீர்ப் பாரதிதன்
      இன்னிைசேயா என்றயிர்க்க ஏங்கிஅழு திட்டனேள. 32
      
1833  அந்த வளைவதனில் ஆறிரண்டு ெமாய்ம்புைடய
      எந்ைத யருளுய்ப்ப எயினர்குலக் ெகாற்றவனும்
      ைபந்ெதாடி நல்லாளும் ப சனங்கள் பாங்ெகய்தச்
      ெசந்திைனயின் ைபங்கூழ் ெசறிபுனத்துப் புக்கனேர. 33
      
1834  ெகால்ைல புகுந்த ெகாடிச்சிெயாடு கானவர்ேகான்
      அல்ைல நிகர்குழலாள் அம்ெமன் குரல்ேகளா
      எல்ைல யதனில் எழுெமாலியங் ேகெதன்னா
      வல்ைல தனில்அவ் வறும்புனத்தில் வந்தனேன. 34
      
1835  வந்தான் முதெலடுத்த வள்ளிக்குழி யில்ைவகும்
      நந்தா விளக்கைனய நங்ைகதைன ேநாக்கி
      இந்தா இ�ேதார் இளங்குழவி என்ெறடுத்துச்
      சிந்தா குலந்தீரத் ேதவிைகயில் ஈந்தனேன. 35
      
1836  ஈந்தான் சிஆைந�லத்தில் இட்டான் எழுந்ேதாங்கிப்
      பாய்ந்தான் ெதழித்தான் உவைகப் படுகடலில்
      ேதாய்ந்தான் முறுவலித்தான் ேதாள்புைடத்தான் ெதால்பிறப்பின்
      நாந்தாம் இயற்றுதவம் நன்றாங்ெகால் என்றுைரத்தான். 36
      
1837  ெகாற்றக் ெகாடிச்சி குழவிையத்தன் ைகவாங்கி
      மற்றப் ெபாழுதில் வயாவும் வருத்தமுமாய்ப்
      ெபற்றுக்ெகாள் வாள்ேபாலப் ேபணிப் ெப துமகிழ்
      வுற்றுக் கனதனத்தில் ஊறும்அமிர் தூட்டினவளால். 37
      (30. குறுந்ெதாடி - சிறுவைளயல். ேகால்வைள - ஒருவைக வைளயல்.
      33. ைபங்கூழ் - பசியபயிர். 34. ெகாடிச்சி - ேவடப்ெபண்.
      35. நந்தா - ெகடாத. இந்தா - இங்கு; இவ்விடத்து.
      சிந்தாகுலந் தீர - மனவருத்தம் நீங்க.
      36. ேதாள்புைடத்தான் - ேதாைளத்தட்டினான்;
      புயன்பூ த்தான் எனினுமாம். வயா - கருப்பம்.)
      
1838  ெவன்றிச் சிைலெயடுத்து ேமைலப் புனமகன்று
      குன்றக் குறவன் குதைலவாய்க் ெகாம்பினுடன்
      மன்றற் றுைணவிதைன வல்ைலெகாடு சீறூ ல்
      ெசன்றக் கணத்தில் சிறுகுடிலில் புக்கனேன. 38
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1839  அண்டர் அமுதம் அைனயமகட் ெபற்றிடலான்
      மண்டுெபரு மகிழ்வாய் மாத்தாட் ெகாழுவிைடையக்
      ெகண்டி ெயாருதன் கிைளேயா டினிதருந்தித்
      ெதாண்டகம தார்ப்பக் குரைவமுைற தூங்குவித்தான். 39
      
1840  காைல யதற்பின் கடவுட் பலிெசலுத்தி
      வால சி மஞ்சள் மலர்சிந்தி மறியறுத்துக்
      ேகால ெநடுேவற் குமரன்விழாக் ெகாண்டாடி
      ேவலைன முற்ெகாண்டு ெவறியாட்டு ேநர்வித்தான். 40
      
1841  இன்ன பலவும் இயற்றி இருங்குறவர்
      மன்னன் மைனவி வடமீன் தைனஅைனயாள்
      கன்னி மடமகட்குக் காப்பிட்டுக் கானமயிற்
      ெபான்னஞ் சிைறபடுத்த பூந்ெதாட்டில் ஏற்றினேள. 41
      
1842  நாத்தளர்ந்து ேசார்ந்து நடுக்கமுற்றுப் பற்கழன்று
      மூத்து நைரமுதிர்ந்த மூதாளர் வந்தீண்டிப்
      பாத்தி படுவள்ளிப் படுகுழியில் வந்திடலால்
      வாய்த்த இவள்நாமம் வள்ளிெயனக் கூறினேர. 42
      
1843  தம்மரபி லுள்ள தமரா கியமுதுவர்
      இம்முைறயால் ஆராய்ந் தியற்ேபர் புைனந்துைரப்பக்
      ெகாம்ைம முைலயாள் ெகாடிச்சிெயாடு குன்றவர்ேகான்
      அம்மைனைய நம்மகள்என் றன்பால் வளர்த்தனேன. 43
      
1844  முல்ைலப் புறவ முதல்வன் திருமடந்ைத
      ெகால்ைலக் குறிஞ்சிக் குறவன் மகளாகிச்
      சில்ைலப் புன்கூைரச் சிறுகுடிலில் ேசர்ந்தனளால்
      ெதால்ைலத் தனித்தந்ைத ேதான்றியமர் வுற்றதுேபால். 44
      (39. விைட - கடா. ெகண்டி - ெவட்டி.
      ெதாண்டகம் - குறிஞ்சி நிலப்பைற. குரைவ - ைகேகாத்தாடும் ஒரு கூத்து.
      40. கடவுட்பலி - கடவுளான முருகேவள் பூைச. மறி - ஆடு.
      ேவலைன - ேதவராளைன. 
      42. வள்ளிப் படுகுழி - வள்ளிக்கிழங்குகைளயுைடய குழி.
      43. தமர் - தம்ைமச் ேசர்ந்தவர். முதுவர் - கிழவர்கள்.
      ெகாம்ைம - திரட்சி. ௪௪. சில்ைல - இழிந்தபுல். ெதால்ைல
      தனித்தந்ைத ேதான்றி அமர்வுற்றதுேபால் - 
முன்னாளில் தனது தந்ைதயாகிய
      கண்ணன் அரசர் குடியில் ேதான்றி ஆயர் குடியில் புகுந்தைதப்ேபால)
      
1845  மூவா முகுந்தன் முதனாட் ெபறுமமுைதத்
      ேதவாதி ேதவன் திருைமந்தன் ேதவிதைன
      மாவாழ் சுரத்தில்தம் மாமகளாப் ேபாற்றுைகயால்
      ஆவா குறவர்தவ மார்அளக்க வல்லாேர. 45
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1846  ெபாற்ெறாட்டில் விட்டுப் புவியின் மிைசதவழக்
      கற்றுத் தளர்நைட காட்டிக் கணிநீழல்
      முற்றத் திைடயுலவி முறத்தின் மணிெகாழித்துச்
      சிற்றில் புைனந்து சிறுேசாறட் டாடினேள. 46
      
1847  முந்ைத யுணர்வு முழுதுமின்றி இம்முைறயால்
      புந்திமகிழ் வண்டல் பு ந்துவளர் ெசவ்விக்கண்
      எந்ைதபுயம் புல்லுவதற் கிப்பருவம் ஏற்குெமனப்
      ைபந்ெதாடியி னுக்கியாண்டு பன்னிரண்டு ெசன்றனேவ. 47
      
1848  ஆன பருவங்கண் டம்மைனயும் அம்மைனயில்
      ேகானும் ஒருதங் குலத்தின் முைறேயாக்கி
      மானின் வயிற்றுதித்த வள்ளிதைனப் ைபம்புனத்தில்
      ஏனல் விைளயுள் இனிதளிக்க ைவத்தனேர. 48
      
1849  காட்டில் எளிதுற்ற கடவுள்மணி ையக்ெகாணர்ந்து
      கூட்டி லிருேளாட்டக் குருகுய்த்த வாறன்ேறா
      தீட்டுசுடர் ேவற்குமரன் ேதவியாந் ெதௗ�ளமுைதப்
      பூட்டுசிைலக் ைகயார் புனங்காப்ப ைவத்ததுேவ. 49
      
1850  சுத்த ெமழுகிட்டுச் சுடர்ெகாளுவிப் பன்மணியின்
      பத்தி குயின்றிட்ட பழுப்ேபணி யிற்பாதம்
      ைவத்து மகிழ்�ந்ேதறி மகடூஉத் திைனப்புனத்தில்
      எத்திைசயுங் காணும் இதணத் திருந்தனேள. 
      
1851  கிள்ைளெயாடு ேககயேம அன்றிப் பிறநிலத்தில்
      உள்ள பறைவ ஒருசார் விலங்கிெனாடும்
      வள்ளி மைலப்புனத்தில் வந்துற் றனமாவுற்
      புள்ளு மயங்கல் ெபாருள்நூற் றுணிபன்ேறா. 51
      
1852  கட்டு வ வில் கருங்குறவர் ைகத்ெதாழிலால்
      இட்ட இதணத் திருந்ெதம் ெபருமாட்டி
      தட்ைட குளிர்தழைலத் தாங்கித் திைனப்புனத்ைதக்
      கிட்டலுறா வண்ணங் கிளிமுதற்புள் ேளாட்டினேள. 52
      
1853  எய்யா னைவயும் இரைலமைர மான்பிறவுங்
      ெகாய்யாத ஏனற் குரல்கவர்ந்து ெகாள்ளாமல்
      ைமயார் விழியாள் மணிக்கற் கவணிட்டுக்
      ைகயால் எடத்துக் கடிேதாச்சி வசீினேள. 53
      (45. அமுைத - அமுதம்ேபான்றவளாகிய வள்ளிைய.
      46. அட்டு - சைமத்து. 48. அம்மைன - தாய்.
      ேவடர்தம் ெபண்மக்கள் மங்ைகப்பருவம் அைடந்தவுடன்
      திைனப்புனங்காத்தல் ேவண்டும் என்பது முைறயாதலின்
      'தங்குலத்தின்முைற' என்றார். ௪௯. கடவுள் மணி - சிந்தாமணி.
      குருகு - குருவிகள். பூட்டுசிைலக்ைகயார் - ேவடர்கள்.
      50. குயின்றிட்ட - பதத்துள்ள. மகடூஉ - வள்ளிநாயகி.
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      இதண் - பரண். 51. ேககயம் - மயில். ெபாருள்நூல் -
      ெபாருள் இலக்கணம்; அ�து அகப்ெபாருள் ஆகும்.
      52. தட்ைட - கிளிகடி கருவி. குளிர் - கவண். தழல் - தீ.
      53. எய் - முட்பன்றி. இரைல - கருமான். மைரமான் -
      இைவ மானின் வைககள். குரல் - கதிர்.)
      
1854  பூைவகாள் ெசங்கட் புறவங்காள் ஆேலாலம்
      தூவிமா மஞ்ைஞகாள் ெசாற்கிளிகாள் ஆேலாலம்
      கூவல் ேசர்வுற்ற குயிலினங்காள் ஆேலாலம்
      ேசவல்காள் ஆேலாலம் என்றாள் திருந்திைழயாள். 54
      
1855  இந்த முைறயில் இவள்ஏனற் புனங்காப்ப
      அந்த வளவில் அவளுக் கருள்பு யக்
      கந்த வைரநீங்கிக் கதிர்ேவ லவன்தனிேய
      வந்து தணிைக மைலயிடத்து ைவகினேன. 55
      
1856  ேவறு
      சூரல் பம்பிய தணிைகமால் வைரதனில் சுடர்ேவல்
      வரீன் வறீ்றிருந் திடுதலும் ேவைலயங் கதனில்
      வா  யும்வடித் துந்தியும் வ ைசயால் உறழ்ந்துஞ்
      சீ  யாழ்வல்ல நாரதன் புவிதனிற் ேசர்ந்தான். 56
      
1857  வளவி தாகிய வள்ளிமால் வைரதனில் வந்து
      விைளவு ளாகிய திைனப்புனம் ேபாற்றிவறீ் றிருந்த
      புளினர் பாைவையக் கண்டுைக ெதாழுதுபுந் தியினில்
      அளவி லாதேதார் அற்புதத் துடனிைவ அைறவான். 57
      
1858  அன்ைன யாகியிங் கிருப்பவர் ேபரழ கைனத்தும்
      உன்னி யான்புைனந் துைரக்கினும் உலவுேமா உலவா
      என்ைன யாளுைட அறுமுகன் துைணவியாய் இருப்ப
      முன்னர் மாதவம் பு ந்தவர் இவெரன ெமாழிந்தான். 58
      
1859  ேவறு
      கார்த்தி ைனப்புனங் காவற் கன்னிையப்
      பார்த்து மற்றிைவ பகர்ந்து ேபாற்றிப்ேபாய்
      மூர்த்த ெமான்றினில் மூன்று பூமலர்
      தீர்த்தி ைகச்சுைனச் சிகரம் நண்ணினான். 59
     
1860  தணிைக யங்கி  தன்னில் ைவகிய
      இைணயில் கந்தைன எய்தி அன்னவன்
      துைணெமன் சீறடி ெதாழுது பன்முைற
      பணிதல் ெசய்திைவ பகர்தல் ேமயினான். 60
      (54. பூைவ - நாகணவாய்ப் பறைவ. புறவம் - புறா.
      ஆேலாலம் - இது பறைவ முதலியைவகைள நயமாக ஓட்டும்
      ஒருவைக இன்ேனாைச. ௫௫. தணிைகமைல - திருத்தணிைகமைல.
      56. சூரல் - பிரம்பு. வா யும் வடித்து உந்தியும் வ ைசயால்
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      உறழ்ந்தும் - வார்தல் வடித்தல் உந்தல் முைறயாக உறழ்தல்
      என்னும் திறத்துடன்; (சிலப் - புகார் - கானல்வ யின் உைரையக் காண்க.)
      57. வள்ளி மால்வைர - வள்ளிமைல. புளினர் - ேவடர்.
      புளினர்பாைவ - வள்ளி நாயகி. ௫௯. மூர்த்தம் ஒன்றினில் -
      நாள் ஒன்றுக்கு. மூன்று பூ - மூன்று ெசங்காவி மலர்.
      மலர் - அலர்கின்ற. தீர்த்திைகச் சுைன - தீத்தமாகிய சுைன.
      சிகரம் - தணிைக; மைலயுச்சி.)
      
1861  ேமான நற்றவ முனிவன் தன்மகள்
      மானின் உற்றுளாள் வள்ளி ெவற்பினில்
      கான வக்குலக் கன்னி யாகிேய
      ஏன ைலப்புரந் திதணில் ேமயினாள். 61
      
1862  ஐய ேனயவள் ஆகம் நல்ெலழில்
      ெசய்ய பங்கயத் திருவிற் கும்மிைல
      ெபாய்ய தன்றிது ேபாந்து காண்டிநீ
      ைகய ேனன்இவண் கண்டு வந்தனன். 62
      
1863  தாய தாகுமத் ைதயல் முன்னஅஅ
      மாய வன்மகள் மற்றுன் ெமாய்ம்பிைனத்
      ேதாய ேநாற்றனள் ெசாற்ற எல்ைலயில்
      ேபாய வட்கருள் பு தி யால்என்றான். 63
      
1864  என்ற ேவைலயில் எ�க ேவலினான்
      நன்று நன்றிது நைவயில் காட்சிேயாய்
      ெசன்றி நீெயனச் ெசப்பித் தூண்டிேய
      கன்று காமேநாய்க் கவைல யுள்ைவத்தான். 64
      
1865  எய்யும் வார்சிைல எயினர் மாதராள்
      உய்யு மாறுதன் உருவம் நீத்ெதழஇீச்
      ெசய்ய ேபரருள் ெசய்து ேசவகன்
      ைமயல் மானுட வடிவந் தாங்கினான். 65
      
1866  காலிற் கட்டிய கழலன் கச்சினன்
      மாைலத் ேதாளினன் வ வில் வாளியன்
      நீலக் குஞ்சியன் ெநடியன் ேவட்டுவக்
      ேகாலத் ைதக்ெகாடு குமரன் ேதான்றினான். 66
      
1867  கிள்ைள யன்னேதார் கிளவி மங்ைகமாட்
      டுள்ள ேமாகந்தன் னுள்ள கந்தைனத்
      தள்ள எம்பிரான் தணிைக ெவற்ெபா இ
      வள்ளி யங்கி  வயின்வந் ெதய்தினான். 67
      
1868  ேவறு
      மண்டலம் புகழுந் ெதால்சீர் வள்ளியஞ் சிலம்பின் ேமல்ேபாய்ப்
      பிண்டியந் திைனயின் ைபங்கூழ்ப் ெபரும்புனத் திைறவி தன்ைனக்
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      கண்டனன் குமரன் அம்மா கருதிய எல்ைல தன்னில்
      பண்ெடாரு புைடயில் ைவத்த பழம்ெபாருள் கிைடத்த வாேபால். 68
      (61. ேமான நற்றவ முனிவன் - சிவமுனி. இதணில் - பரணின்ேமல்.
      62. ைகயேனன் - சிறிேயன். 64. ெசன்றி - ெசல்வாய்.
      கன்றுதல் - வருந்துதல். 65. ேசவகன் - வரீாதி வரீனாகிய குமரேவள்.
      66. குஞ்சி - குடுமி. ேவட்டுவக் ேகாலத்ைதக்ெகாடு - ேவட்டுவ வடிவத்ைத
      எடுத்து; ேவட்ைடயாடும் அரசர் ேகாலத்ைதக்ெகாண்டு எனினுமாம்.
      67. கிளவி - ெமாழியிைனயுைடய. 
      68. பிண்டி - மாவு. ைவத்த - புைதத்து ைவத்த.)
      
1869  பூமஞ்சார் மின்ெசால் என்னப் ெபாருப்பினில் ஏனல் காக்குங்
      காமஞ்சால் இைளைம யாைளக் கடம்பமர் காைள ேநாக்கித்
      தூமஞ்சால் விரகச் ெசந்தீச் சுட்டிடச் ேசார்ந்து ெவம்பி
      ஏமஞ்சால் கின்ற ெநஞ்சன் இதணினுக் கணியன் ெசன்றான். 69
      
1870  நாந்தக மைனய உண்கண் நங்ைகேகள் ஞாலந் தன்னில்
      ஏந்திைழ யார்கட் ெகல்லாம் இைறவியாய் இருக்கும் நின்ைனப்
      பூந்திைன காக்க ைவத்துப் ேபாயினார் புளின ராேனார்க்
      காய்ந்திடு முணர்ச்சிெயான்றும் 
              அயன்பைடத்திலன்ெகால் என்றான். 70
      
1871  வா ருங் கூந்தல் நல்லாய் மதிதளர் ேவனுக் குன்றன்
      ேப ைன உைரத்தி மற்றுன் ேப ைன உைரயாய் என்னின்
      ஊ ைன உைரத்தி ஊரும் உைரத்திட முடியா ெதன்னில்
      சீ ய நின்சீ றூர்க்குச் ெசல்வழி உைரத்தி ெயன்றான். 71
      
1872  ெமாழிெயான்று புகலா யாயின் முறுவலும் பு யா யாயின்
      விழிெயான்று ேநாக்கா யாயின் விரகமிக் குழல்ேவன் உய்யும்
      வழிெயான்று காட்டா யாயின் மனமுஞ்சற் றுருகா யாயின்
      பழிெயான்று நின்பாற் சூழும் பராமுகந் தவிர்தி என்றான். 72
      
1873  உைலப்படு ெமழுக ெதன்ன உருகிேய ஒருத்தி காதல்
      வைலப்படு கின்றான் ேபால வருந்திேய இரங்கா நின்றான்
      கைலப்படு மதியப் புத்ேதள் கலங்கலம் புனலிற் ேறான்றி
      அைலப்படு தம்ைமத் தன்ேறா அறுமுகன் ஆடல் எல்லாம். 73
      
1874  ெசய்யவன் கும  முன்னந் திருெநடுங் குமரன் நின்று
      ைமயலின் மிகுதி காட்டி மற்றிைவ பகரும் எல்ைல
      எய்யுடன் உளியம் ேவழம் இ தர விரைல யூத
      ஒய்ெயன எயினர் சூழ ஒருதனித் தாைத வந்தான். 74
      
1875  ஆங்கது காைல தன்னின் அடிமுதல் மைறக ளாக
      ஓங்கிய நடுவண் எல்லாம் உயர்சிவ நூல தாகப்
      பாங்கமர் கவடு முற்றும் பல்கைல யாகத் தாேனார்
      ேவங்ைகயின் உருவ மாகி ேவற்பைட வரீன் நின்றான். 75
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1876  கானவர் தல்வன் ஆங்ேக கதுெமன வந்து தங்கள்
      மானினி தன்ைனக் கண்டு வள்ளியங் கிழங்கு மாவுந்
      ேதெனாடு கடமான் பாலுந் திற்றிகள் பிறவு நல்கி
      ஏனலம் புனத்தில் நின்ற யாணர்ேவங் ைகயிைனக் கண்டான். 76
      
1877  ஆங்கவன் அயலாய் நின்ற அடுெதாழில் மறவ ராேனார்
      ேவங்ைகயின் நிைலைம ேநாக்கி விம்மித நீர ராகி
      ஈங்கிது முன்னுற் றன்றால் இத்துைண புகுந்த வாற்றால்
      தீங்குவந் திடுதல் திண்ணம் என்றனர் ெவகுளித் தீயார். 77
      (69. மஞ்சு - ேமகம். கடம்பு - ஓர்மலர். 70. நாந்தகம் - வாள்.
      புளினர் - ேவடர். 72. விரகம் - காமேநாய். 74. ெசய்யவள் - திருமகள்.
      எய் - முட்பன்றி. உளியம் - கரடி. இரைல - ஊதுெகாம்பு.
      75. அடிமுதல் - அடிப்பாகம். சிவநூல் - சிவாகமம். கவடு - கிைள.
      ேவங்ைக - ேவங்ைகமரம். ௭௬. கடமான் - ஒருவைக மான்.
      திற்றிகள் - தின்பதற்கு யன. யாணர் - புதுைமயான.)
      
1878  எறித்தரு கதிைர மாற்றும் இருநிழற் கணிைய இன்ேன
      முறித்திடு வரீ்க ெளன்பார் முதெலாடு வழீச் சூழப்
      பறித்திடு வரீ்க ெளன்பார் பராைரையக் கணிச்சி தன்னால்
      தறித்திடு வரீ்க ெளன்பார் தாழ்க்கலீர் சற்று ெமன்பார். 78
      
1879  இங்கிைவ உைரக்குந் தீேயார் யாைரயும் விலக்கி மன்னன்
      நங்ைகதன் வதனம் பாரா நறுமலர் ேவங்ைக ெயான்று
      ெசங்குரல் ஏனற் ைபங்கூழ் ெசறிதரு புனத்தின் மாேட
      தங்கிய ெதன்ைன ெகால்ேலா சாற்றுதி சரத ெமன்றான். 79
      
1880  தந்ைதயாங் குைரத்தல் ேகளாத் ைதயலும் ெவருவி ஈது
      வாந்தவா றுணர்கி ேலன்யான் மாயம்ேபால் ேதான்றிற் ைறயா
      முந்ைதநாள் இல்லா ெதான்று புதுவதாய் முைளத்த ெதன்னாச்
      சிந்ைதேமல் நடுக்க ெமய்தி இருந்தனன் ெசயலி ெதன்றாள். 80
      
1881  ேவறு
      என்றிைவ ெசாற்றபின் ஏந்திைழ அஞ்ேசல்
      நன்றிவண் ைவகுதி நாண்மலர் ேவங்ைக
      இன்றுைண யாயிவண் எய்திய ெதன்னாக்
      குன்றுவன் ேவடர் குழாய்த்ெதாடு ேபானான். 81
      
1882  ேபானது கண்டு புனத்திைட ேவங்ைக
      ஆனெதார் தன்ைமைய ஐயன் அகன்று
      கானவர் தம்மகள் காண்வைக ெதால்ைல
      மானுட நல்வடி வங்ெகாடு நின்றான். 82
      

1883  ேவறு
      ெதால்ைலயின் உருக்ெகாடு ேதான்றி நின்றேவள்
      எல்ைலயில் ைமயலுற் றிரங்கு வாெனன
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      அல்லிவர் கூந்தலாள் அருகு நிற்புறஇீ
      நல்லரு ளால்இைவ நவிறல் ேமயினான். 83
      
1884  ேகாங்ெகன வளர்முைலக் குறவர் பாைவேய
      ஈங்குஆ அைடந்தனன் எனக்கு நின்னிரு
      பூங்கழல் அல்லது புகெலான் றில்ைலயால்
      நீங்கலன் நீங்கலன் நின்ைன என்றுேம. 84
      
1885  மாவியல் கருங்கணாய் மற்று நின்றைனப்
      பாவியன் நீங்கிேய படர வல்லேனா
      ஆவிைய யகன்றுெமய் யறிவு ெகாண்ேடழஇீப்
      ேபாவது ெகால்லிது புகல ேவண்டுேம. 85
      (78. கதிர் - சூ ய கிரணத்ைத. கணி - ேவங்ைகமரம்.
      பராைர - ெப ய அடிப்பாகத்ைத. கணிச்சிதன்னால் - ேகாட யால்.
      80. ைதயல் - வள்ளிநாயகி. 81. குன்றுவன் - நம்பிராசன்.
      84. ேகாங்கு - ேகாங்கரும்பு. 85. மா - மான்; மாவடுவுமாம்.
      பாவியன் - பாவிேயன்.) 1
      
1886  ைமதிகழ் கருங்கணின் வைலப்பட் ேடற்கருள்
      ெசய்திடல் அன்றிேய சிைறக்க ணித்தைன
      உய்திறம் ேவெறனக் குளெகால் ஈண்டுநின்
      ைகதனில் இவ்வுயிர் காத்துக் ேகாடியால். 86
      
1887  ேகாடிவர் ெநடுவைரக் குறவர் மாதுநீ
      ஆடிய சுைனயதாய் அணியுஞ் சாந்தமாய்ச்
      சூடிய மலர்களாய்த் ேதாயப் ெபற்றிேலன்
      வாடினன் இனிச்ெசயும் வண்ணம் யாவேத. 871
      
1888  புல்லிது புல்லிது புனத்ைதக் காத்திடல்
      ெமல்லியல் வருதியால் விண்ணின் பால்வரும்
      வல்லியர் யாவரும் வணங்கி வாழ்த்திடல்
      ெதால்லியல் வழாவளந் துய்ப்ப நல்குேவன். 88
      
1889  என்றிைவ பலபல இைசத்து நிற்றலுங்
      குன்றுவர் மடக்ெகாடி குமரன் சிந்ைதயில்
      ஒன்றிய கருத்திைன யுற்று ேநாக்கிேய
      நன்றிவர் திறெமன நாணிக் கூறுவாள். 89
      
1890  இழிகுல மாகிய எயினர் பாைவநான்
      முழுதுல கருள்பு  முதல்வர் நீெரைனத்
      தழுவுதல் உன்னிேய தாழ்ச்சி ெசப்புதல்
      பழியது ேவயலால் பான்ைமத் தாகுேமா. 90
      

1891  இைலமுதிர் ஏனல்காத் திருக்கும் ேபைதயான்
      உலகருள் இைறவர்நீர் உளம யங்கிெயன்
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      கலவிைய விரும்புதல் கடன தன்றேரா
      புவியது பசியுறில் புல்லுந் துய்க்குேமா. 91
      
1892  ேவறு
      என்றிைவ பலப்பலவும் ஏந்திைழ இயம்பா
      நின்றெபாழு தத்தில்அவள் ெநஞ்சம்ெவருக் ெகாள்ள
      ெவன்றிெகழு ெதாண்டகம் வியன்துடி யியம்பக்
      குன்றிைறவன் ேவட்டுவர் குழாத்திெனாடும் வந்தான். 92
      
1893  வந்தபடி கண்டுமட மான்நடு நடுங்கிச்
      சிந்ைதெவரு விக்கடவுள் ெசய்யமுக ேநாக்கி
      ெவந்திறல்ெகாள் ேவடுவர்கள் ெவய்யர்இவண் நில்லா
      துய்ந்திட நிைனந்துகடி ேதாடும்இனி ெயன்றாள். 93
      (87. ேகாடு - சிகரங்கள். ெநடுவைர - வள்ளிமைல.
      88. புல்லிது - இழிந்தது. 90. தாழ்ச்சி - தாழ்ைம.
      91. 'புலிபசித்தால் புல்ைலத் தின்னுேமா' என்னும் பழெமாழி
      இங்கு விளங்குதல் காண்க. 92. ெதாண்டகம் - குறிஞ்சி நிலப்பைற.)
      
1894  ஓடுமினி ெயன்றவள் உைரத்தெமாழி ேகளா
      நீடுமகிழ் ெவய்தியவண் நின்றகும ேரசன்
      நாடுபுகழ் ைசவெநறி நற்றவ விருத்த
      ேவடமது ெகாண்டுவரும் ேவடெரதிர் ெசன்றான். ௯௪ 94
      
1895  ெசன்றுகிழ ேவான்குறவர் ெசம்மெலதிர் நண்ணி
      நின்றுப  ேவாடுதிரு நீறுதைன நல்கி
      வன்றிறல் மிகுத்திடுக வாைகெப  தாக
      இன்றியைம யாதவளன் எய்திடுக என்றான். 95
      
1896  பூதியிைன யன்ெபாடு பு ந்த குரவன்தன்
      பாதமலர் ைகெகாடு பணிந்துகுற மன்னன்
      ேமதகுமிவ் ெவற்தபினில் விருத்தெரன வந்தீர்
      ஓதிடுதிர் ேவண்டியைத ஒல்ைலதனில் என்றான். 96
      
1897  ஆண்டுெதாழிலின் ேமதைகய அண்ணலிது ேகண்ேமா
      நீண்டதனி மூப்பகல ெநஞ்சமருள் நீங்க
      ஈண்டுநும் வைரக்கும  எய்தியினி தாட
      ேவண்டிவரு கின்றனன் ெமலிந்துகடி ெதன்றான். 97
      
1898  ேவறு
      நற்றவன் ெமாழிையக் ேகளா நன்றுநீர் நவின்ற தீர்த்தம்
      நிற்றலு மாடி எங்கள் ேந ைழ தமிய ளாகி
      உற்றனள் அவளுக் ெகந்ைத ஒருதனித் துைணய தாகி
      மற்றிவண் இருத்திர் என்ன அழகிதாம் மன்ன ெவன்றான். 98
      
1899  இைனயேதார் ெபாழுதில் தந்ைத ஏந்திைழ தன்பா ேலகித்
      திைனெயாடு கிழங்கு மாவுந் தீங்கனி பிறவும் நல்கி
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      அைனயவள் துைனய தாக அருந்தவன் தன்ைன ைவத்த
      வைனகழல் எயின ேராடும் வல்ைலயின் மீண்டு ேபானான். 99
      
1900  ேபானது முதிேயான் கண்டு புைனயிைழ தன்ைன ேநாக்கி
      நானினிச் ெசய்வ ெதன்ெகால் நலிவது பசிேநா ெயன்னத்
      ேதெனாடு கனியும் மாவுஞ் ெசங்ைகயிற் ெகாடுப்பக் ெகாண்டு
      ேவனிலும் முடுகிற் றுண்ணரீ் விடாய்ெப  துைடேயன் என்றான். 100
      
1901  ெசப்புறும் அைனய மாற்றஞ் ேசயிைழக் கிழத்தி ேகளா
      இப்புற வைரக்கும் அப்பால் எழுவைர கடந்த தற்பின்
      உப்புற மிருந்த ெதந்தாய் ஒருசுைன யாங் ேணகி
      ெவப்புற லின்றித் ெதண்ணரீ் மிைசந்துபின் வருதி ெரன்றான். 101
      (94. ைசவ ெநறி நற்றவ விருத்த ேவடம் - ைசவ சந்நியாச
      ேவடங்ெகாண்ட வேயாதிக வடிவம். ௯௬. பூதி - விபூதி.
      97. ஆண்ெடாழில் - ஆண்ைமத்தன்ைம. அண்ணல் - இங்கு
      ேவட அரசன். ஈண்டு நும் வைரக்கும  எய்தி இனிது ஆட
      ேவண்டி - இவ்வித்துள்ள உம் மைலயிலுள்ள கும த் தீர்த்தத்ைத
      அைடந்து ஆட விரும்பி; இவ்விடத்திலிருக்கின்ற உன்னுைடய
      மைலயில் பிறந்த கும யாகிய வள்ளிைய அைடந்து ெசவ்வேன
      புணர்தற்கு விரும்பி எனப் ெபாருள்ெகாள்ளுதலுமாம்.
      இது சிேலைடப் ெபாருளாகும். ௯௯. அருந்தவன் - தவசி.
      100. நலிவது - வருந்துகின்றது. ேவனில் - ெவய்யில்.
      உண்ணரீ்விடார் . தண்ணரீ்த்தாகம்.)
      
1902  பூட்டுவார் சிைலக்ைக ேவடர் பூைவேய புலர்ந்து ெதண்ணரீ்
      ேவட்டனன் விருத்தன் ெவற்பில் வியெனறி சிறிதுந் ேதேரன்
      தாட்டுைண வருந்து ெமன்று தாழ்த்திடா ெதால்ைல ேயகிக்
      காட்டுதி சுைனநீர் என்றான் அறுமுகங் கரந்த கள்வன். 102
      
1903  முருகன துைரைய அந்த ெமாய்குழல் வினவி எந்தாய்
      வருெகன அைழத்து முன்ேபாய் வைரெயலாங் கடந்து ெசன்று
      விைரகமழ் சுைனநீர் காட்ட ேவனிலால் ெவதும்பி னான்ேபால்
      பருகினன் பருகிப் பின்னர் இ�ெதான்று பகர்த லுற்றான். 103
      
1904  ஆகத்ைத வருத்து கின்ற அரும்பசி அவித்தாய் ெதண்ணரீ்த்
      தாகத்ைத அவித்தாய் இன்னுந் தவிர்ந்தில தளர்ச்சி மன்ேனா
      ேமகத்ைத யைனய கூந்தல் ெமல்லியல் விைனேயன் ெகாண்ட
      ேமாகத்ைதத் தணித்தி யாயின் முடிந்தெதன் குைறய ெதன்றான். 104
      
1905  ேவறு
      ஈறில் முதிேயான் இரங்கி இரந்துகுைற
      கூறி மதிமயங்கிக் கும்பிட்டு நின்றளவில்
      நாறு மலர்க்கூந்தல் நங்ைக நைகத்துயிர்த்துச்
      சீறி நடுநடுங்கி இவ்வாறு ெசப்புகின்றாள். 105
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1906  ேமலா கியதவத்ேதார் ேவடந் தைனப்பூண்டிங்
      ேகலா தனேவ இயற்றினரீ் யார்விழிக்கும்
      பாலாகித் ேதான்றிப் பருகினார் ஆவிெகாள்ளும்
      ஆலால நீர்ைமத்ேதா ஐயர் இயற்ைகயேத. 106
      
1907  ெகாய்திைனகள் காப்ேபைனக் ேகாதிலா மாதவத்தீர்
      ெமய்தழுவ உன்னி விளம்பா தனவிளம்பிக்
      ைகெதாழுது நிற்றல் கடனன்று கானவ ச்
      ெசய்ைக தைனஅறியின் தீதாய் முடிந்திடுேம. 107
      
1908  நத்துப் புைரமுடியரீ் நல்லுணர்வு சற்றுமிலீர்
      எத்துக்கு மூத்தீர் இ குலத்ேதன் தன்ைனெவ�கிப்
      பித்துக்ெகாண் டார்ேபால் பிதற்றுவரீ் இவ்ேவடர்
      ெகாத்துக் ெகலாேமார் ெகாடும்பழிையச் ெசய்தீேர. 108
      
1909  ேசவலாய் ைவகுந் திைனப்புனத்திற் புள்ளினுடன்
      மாெவலாங் கூடி வளர்ைபங் குரல்கவரும்
      நாவேலாய் நீரும் நடந்தருளும் நான்முந்திப்
      ேபாவனால் என்று புைனயிைழயாள் ேபாந்தனேள. 109
      (102. பூைவேய : விளி : ஆகுெபயராய் வள்ளி நாயகிைய உணர்த்திற்று.
      புலர்ந்து - நாவுலர்ந்து. ௧0௫. ஈறுஇல் - அழிவற்ற.
      106. தவத்ேதார் ேவடம் - தவேவடம். ஆலாலம் விஷம்.
      ஐயர் - தவ ேவடங்ெகாண்ட வேயாதிகர். இங்குப் பால்
      தவேவடத்திற்கும் விஷம் துர்ச்ெசயலுக்கும் உவைம ஆகும்.
      107. இச்ெசய்ைகதைன - உமது தகாத ெசய்ைகய.
      108. நத்துப்புைரமுடியரீ் - சங்கிைன ஒத்த ெவண்ைமயான
      தைலமயி ைன யுைடயரீ். எத்துக்கு - எதற்கு.
      ெகாத்துக்ெகலாம் - வமிசத்தினர்க்ெகல்லாம்.
      109. ேசவலாய் - காவலாக. நாவேலாய் - அறிவுைடேயாேன.) 1
      
1910  ெபான்ேன அைனயாள் முன்ேபாகுந் திறல்ேநாக்கி
      என்ேன இனிச்ெசய்வ ெதன்றிரங்கி எம்ெபருமான்
      தன்ேன லாதமரும் தந்திமுகத் ெதந்ைததைன
      முன்ேன வருவாய் முதல்வா ெவனநிைனந்தான். 110
      
1911அந்தப் ெபாழுதில் அறுமா முகற்கிரங்கி
      முந்திப் படர்கின்ற ெமாய்குழலாள் முன்னாகத்
      தந்திக் கடவுள் தனிவார ணப்ெபாருப்பு
      வந்துற்ற தம்மா மறிகடேல ேபால்முழங்கி. 111
      
1912  அவ்ேவைல யில்வள்ளி அச்செமாடு மீண்டுதவப்
      ெபாய்ேவடங் ெகாண்டுநின்ற புங்கவன்தன் பாலணுகி
      இவ்ேவழங் காத்தருள்க எந்ைதநீர் ெசாற்றபடி
      ெசய்ேவன் எனெவாருபால் ேசர்ந்துதழஇீக் ெகாண்டனேள. 112
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1913  அன்ன ெதாருகாைல அறுமா முகக்கடவுள்
      முன்ெனாரு சார்வந்து முதுகளிற்றின் ேகாெடாற்றப்
      பின்ெனாரு சார்வந்து பிடியின் மருப்பூன்ற
      இந்நடு ேவநின்றான் எறுழ்வயிரத் தூேணேபால். 113
      
1914  கந்த முருகன் கடவுட் களிறுதைன
      வந்தைனகள் ெசய்து வழுத்திநீ வந்திடலால்
      புந்தி மயல்தீர்ந்ேதன் புைனயிைழயுஞ் ேசர்ந்தனளால்
      எந்ைத ெபருமான் எழுந்தருள்க மீண்ெடன்றான். 114
      
1915  என்னும் அளவில் இனிெதன்றி யாைனமுக
      முன்னிளவல் ஏக முகமா றுைடயபிரான்
      கன்னி தைனேயார் கடிகாவி னிற்கலந்து
      துன்னு கருைணெசய்து ெதால்லுருவங் காட்டினேன. 115
      
1916  முந்நான்கு ேதாளும் முகங்கேளார் மூவிரண்டுங்
      ெகான்னார்ைவ ேவலுங் குலிசமுேம ைனப்பைடயும்
      ெபான்னார் மணிமயிலு மாகப் புனக்குறவர்
      மின்னாள் கண்காண ெவௗ�நின் றனன்விறேலான். 116
      
1917  கூரார் ெநடுேவற் குமரன் திருவுருைவப்
      பாரா வணங்காப் பரவலுறா விம்மிதமுஞ்
      ேசரா நடுநடுங்காச் ெசங்ைககுவி யாவியரா
      ஆராத காதலுறா அம்ைமயிது ஓதுகின்றாள். 117
      (110. தந்தி முகத்து எந்ைத - விநாயகக் கடவுள்.
      111. வாரணப் ெபாருப்பு - மைலயைனய யாைனயாக.
      112. நீர் ெசாற்றபடி ெசய்ேவன் - நீங்கள் கூறியபடி நான் நடப்ேபன்.
      ஒரு பால் ேசர்ந்து - தவசியின் ஒருபுறத்ைத அைடந்து ேசர்ந்து.
      113. பிடி - வள்ளிநாயகி. மருப்பு - இங்கு முைலகள்.
      எறுழ் - வலிைம. ௧௧௪. கடவுட்களிறு - விநாயகர்.
      புைனஇைழ - வள்ளி. ௧௧௫. கன்னிதைன - வள்ளிநாயகிைய.
      காவினில் - ேசாைலயில். கலந்து - கூடிமகிழ்ந்து.
      116. ெகான் - ெபருைம. ைவ - கூர்ைம.
      விறேலான் - ெவற்றியிைனயுைடய முருகக் கடவுள்.
      117. பாரா - த சித்து. வியரா - வியர்த்து. ஆராதகாதல் - நிைறயாக்காதல்.)
      
1918  மின்ேன அைனயசுடர் ேவலவேர இவ்வுருவம்
      முன்ேனநீர் காட்டி முயங்காமல் இத்துைணயுங்
      ெகான்ேன கழித்தீர் ெகாடிேயன்ெசய் குற்றெமலாம்
      இன்ேன தணித்ேத எைனயாண்டு ெகாள்ளுெமன்றாள். 118
      
1919  உம்ைம யதனில் உலகமுண்ேடான் தன்மகள்நீ
      நம்ைம அைணயும்வைக நற்றவஞ்ெசய் தாய்அதனால்
      இம்ைம தனிலுன்ைன எய்திேனா ெமன்ெறங்கள்
      அம்ைம தைனத்தழுவி ஐயன் அருள்பு ந்தான். 119
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1920  எங்கண் முதல்வன் இைறவி தைனேநாக்கி
      உங்கள் புனந்தன்னில் உைறந்திடமுன் ேனகுதியால்
      மங்ைகநல் லாயாமும் வருேவாம் எனவுைரப்ப
      அங்கண் விைடெகாண் டடிபணிந்து ேபாயினேள. 120
      
1921  ேவறு
      வாங்கிய நிைலநுதல் வள்ளி என்பவள்
      பூங்குரல் ஏனலம் புனத்து ேளகிேய
      ஆங்கனம் இருத்தலும் அயற்பு னத்தமர்
      பாங்கிவந் தடிமுைற பணிந்து நண்ணினாள். 121
     
1922  நாற்றமுந் ேதாற்றமும் நவிெலா ழுக்கமும்
      மாற்றமுஞ் ெசய்ைகயும் மனமும் மற்றதும்
      ேவற்றுைம யாதலும் விைளவு ேநாக்கிேய
      ேதற்றெமா டிகுைளயங் கிைனய ெசப்புவாள். 122
      
1923  இப்புனம் அழிதர எங்ஙன் ஏகிைன
      ெசப்புதி நீெயனத் ெத ைவ நாணுறா
      அப்புற ெமன்சுைன யாடப் ேபாந்தனன்
      ெவப்புறும் ேவனிலால் ெமலிந்தி யாெனன்றாள். 123
      
1924  ைமவிழி சிவப்பவும் வாய்ெவ ளுப்பவும்
      ெமய்வியர் வைடயவும் நகிலம் விம்மவுங்
      ைகவைள ெநகிழவுங் காட்டுந் தண்சுைன
      எவ்விைட இருந்துள தியம்பு வாெயன்றாள். 124
      
1925  ெசாற்றிடும் இகுைளையச் சுளித்து ேநாக்கிேய
      உற்றிடு துைணயதா உைனயுட் ெகாண்டியான்
      மற்றிவண் இருந்தனன் வந்ெத னக்குேமார்
      குற்றம துைரத்தைன ெகாடிைய நீெயன்றாள். 125
      (118. முயங்காமல் - அைணயாமல். ெகான்ேன - வணீாக.
      119. உம்ைம - முன்சனனம். இம்ைம - இப்பிறவி.
      எங்கள் அம்ைம - வள்ளிநாயகி. ௧௨௨. நாற்றம் - வாசைன.
      ேதாற்றம் - உருவம். ஒழுக்கம் - நடத்ைத. மாற்றம் - ெசால்.
      ெசய்ைக - ெசயல். மனம் - உள்ளம். இைவகள் ெபண்களிடம்
      ேவற்றுைமயாதல் காமம் நுகர்ந்தைமக்கு அைடயாளங்கள் ஆகும்.
      ேதற்றம் - துணிவு. இகுைள - ேதாழி. 125. சுளித்து - ேகாபித்து.
      ஓர் குற்றமது - ஒரு பழிைய.)
      
1926  பாங்கியுந் தைலவியும் பகர்ந்து மற்றிைவ
      யாங்கனம் இருத்தலும் அதைன ேநாக்கிேய
      ஈங்கிது ெசவ்விெயன் ெறய்தச் ெசன்றனன்
      ேவங்ைகய தாகிமுன் நின்ற ேவைலேயான். 126
      
1927  ேகாட்டிய நிைலயினன் குறிக்ெகாள் வாளியன்
      தீட்டிய குறியவாள் ெசறித்த கச்சினன்
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      ேவட்டம தழுங்கிய விைனவ ேலாெனனத்
      தாட்டுைண சிவந்திடத் தமியன் ஏகினான். 127
      
1928  ேவறு
      காந்தள் ேபாலிய கரத்தினரீ் யாெனய்த கைணயால்
      பாய்ந்த ேசா யும் ெபருமுழக் குறுபகு வாயும்
      ஓய்ந்த புண்டுபடு ேமனியு மாகிேயார் ஒருத்தல்
      ேபாந்த ேதாவிவண் புகலுதிர் புகலுதிர் என்றான். 128
      
1929  ேவழ ேமமுதல் உள்ளன ெகடுதிகள் வினவி
      ஊழி நாயகன் நிற்றலும் உமக்குேந ெராத்து
      வாழு நீரருக் குைரப்பேத யன்றிநும் வன்ைம
      ஏைழ ேயங்களுக் கிைசப்பெதன் என்றனள் இகுைள. 129
      
1930  ஐயர் ேவட்ைடவந் திடுவதுந் திைனப்புனத் தமர்ந்து
      ைதயல் காத்திடு கின்றதுஞ் சரதேமா பறைவ
      எய்யும் ேவட்டுவர் ேகாலேம ேபான்றன இருவர்
      ைமயல் தன்ைனயும் உைரத்திடும் விழிெயன மதித்தாள். 130
      
1931  மனத்தில் இங்கிைவ உன்னிேய துைணவியும் மற்ைறப்
      புனத்தி ேலகிவறீ் றிருந்தனள் அன்னேதார் ெபாழுதில்
      சினத்தி டுங்க  எய்தன ெமன்றேச வகன்ேபாய்க்
      கனத்ைத ேநர்தரு கூந்தலாய் ேகெளனக் கழறும். 131
      
1932  உற்ற ேகளிரும் நீங்கேள தமியனுக் குமக்குப்
      பற்ற தாயுள ெபாருெளலாந் தருவன் நும்பணிகள்
      முற்று நாடிேய பு குவன் முடிவுெகாள் ளாது
      சற்று நீரருள் ெசய்திடு ெமன்றனன் தைலவன். 132
      (127. ேவட்டமது அழுங்கிய - ேவட்ைடயால் இைளத்த.
      128. பகுவாய் - பிளந்தாய். ஒருத்தல் - ஆண் யாைன.
      இவண் - இவ்விடம். ௧௨௯. உமக்குேநர் ஒத்துவாழும் நீரருக்கு -
      உமது வன்ைமக்கு ஒப்பாக வாழும் தன்ைமயின டம்.
      ஏைழேயங்களுக்கு - ெபண்களாகிய எங்களுக்கு.
      130. ேவடர்ேகாலம் - ேவடர் பறைவ முதலியவற்ைற
      ேவட்ைடயாடும்ேபாது ேநேர பாராமல் குறிப்பாகப்பார்க்கும் தன்ைம;
      இது வஞ்சப்பார்ைவ ஆகும். இருவர் ைமயல் - வள்ளிநாயகி,
      ேவடவடிவுெகாண்ட முருகன் இவர்களின் காதல்.
      132. பற்று - விருப்பம். நும் பணிகள் - உங்கள் கட்டைளகைள.)
      
1933  அண்ணல் கூறிய திகுைளேதர்ந் திடுதலும் ஐயர்
      எண்ண மீதுெகால் எம்ெபருங் கிைளக்கிேதார் இழுக்ைக
      மண்ணின் நாட்டேவா வந்தது மறவர்தம் ேபைதப்
      ெபண்ைண ஆத த் திடுவேரா ெப யவர் என்றாள். 133
      
1934  சீத ரன்தரும் அமிர்திைன எயினர்கள் ெசய்த
      மாத வந்தைனப் ெபண்ணினுக் கரைசமற் ெறனக்குக்
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      காதல் நல்கிேய நல்லருள் பு ந்தகா ைகையப்
      ேபைத ெயன்பேத ேபைதைம என்றனன் ெப ேயான். 134
      
1935  என்ெறங் ேகானுைர ெசய்தலும் மடமகள் இங்ஙன்
      குன்றங் காவலர் வருகுவர் அவர்மிகக் ெகாடிேயார்
      ஒன்றுந் ேதர்கிலர் காண்பேரல் எம்முயிர் ஒறுப்பார்
      நின்றிங் காவெதன் ேபாெமன ெநறிப்படுத் துைரத்தாள். 135
      
1936  ேதாட்டின் மீதுெசல் விழியினாய் ேதாைகேயா ெடன்ைனக்
      கூட்டி டாெயனில் கிழிதனில் ஆங்கவள் ேகாலந்
      தீட்டிட மாமட ேலறிநும் மூர்த்ெதரு வதனில்
      ஓட்டு ேவன்இது நாைளயான் ெசய்வெதன் றுைரத்தான். 136
      
1937  ஆதி தன்ெமாழி துைணவிேகட் டஞ்சிைய யர்க்கு
      நீதி யன்றுதண் பைனமட ேலறுதல் நீர்இம்
      மாத வித்தருச் சூழலில் மைறந்திரும் மற்ெறன்
      காதல் மங்ைகையத் தருவெனன் ேறகினள் கடிதின். 137
      
1938  ேவறு
      அங்க ெவல்ைலயில் அகம கிழ்ச்சியாய்
      எங்கள் தம்பிரான் இனிதின் ஏகிேய
      மங்குல் வந்துகண் வளரும் மாதவிப்
      ெபாங்கர் தன்னிைடப் புக்கு ைவகினான். 138
      
1939  ெபாள்ெள னத்திைனப் புனத்திற் பாங்கிேபாய்
      வள்ளி தன்பதம் வணங்கி மானேவற்
      பிள்ைள காதலும் பிறவுஞ் ெசப்பிேய
      உள்ளந் ேதற்றிேய ஒருப்ப டுத்தினாள். 139
      
1940 இைளய மங்ைக இகுைள ஏனலின்
      விைளத ரும்புனம் ெமல்ல நீங்கிேய
      அளவில் மஞ்ைஞகள் அகவும் மாதவிக்
      குளிர்ெபா தும்ப ற் ெகாண்டு ேபாயினாள். 140
      (133. மண்ணில் நாட்டேவா - உலகத்தில் நிறுத்தேவா.
      மறவர் - ேவடர். ெப யவர் - உயர்குலத்தார்.
      134. சீதரன் தரும் அமிர்திைன - திருமால் ெபற்ற மகளான
      அமிர்தம் ேபால்பவைள. ௧௩௫. ஒன்றும் ேதர்கிலர் - ஒன்ைறயும்
      உணரார். ெநறிப்படுத்து - முைறயாக.
      136. ேதாைகேயாடு - உனது துைணவியாகிய மயில்ேபான்ற
      வள்ளிநாயகியுடன். கிழிதனில் - துணியில். ேகாலம் - வடிவு.
      தீட்டி - எழுதி. மாமடல்ஏறி - பைனமடலால் ஆகிய குதிைரமீது .
      137. ஐயர்க்கு நீதி அன்று - அரசராகிய உமக்கு முைற அன்று.
      இம்மாதவித்தருச் சூழலில் - இக்குருக்கத்தி மரச்ெசறிவினிடத்து.
      138. மங்குல் - ேமகம். கண்வளருதல் - படிதல். ெபாங்கர் - ேசாைல.
      139. பிள்ைள காதலும் - இைளேயான் காதலும். பிறவும் என்றது
      மடேலறுேவன் என்று தைலவன் கூறியைத.
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      140. அகவும் - கூவும்; ஆடும் எனினுமாம்.)
      
1941  பற்றின் மிக்கேதார் பாைவ இவ்வைர
      சுற்றி ேயகிநீ சூடுங் ேகாடல்கள்
      குற்று வந்துநின் குழற்கு நல்குவன்
      நிற்றி ஈண்ெடன நிறுவிப் ேபாயினான். 141
      
1942  ேவறு
      ேகாற்ெறாடி இகுகுளளன் குறிப்பி னால்வைக
      சாற்றினள் அகன்றிடத் ைதயல் நிற்றலும்
      ஆற்றவும் மகிழ்சிறந் தாறு மாமுகன்
      ேதாற்றினன் எதிர்ந்தனன் ெதான்ைம ேபாலேவ. 142
      
1943  வடுத்துைண நிகர்விழி வள்ளி எம்பிரான்
      அடித்துைண வணங்கலும் அவைள அங்ைகயால்
      எடுத்தனன் புல்லினன் இன்ப ெமய்தினான்
      சுடர்த்ெதாடி ேகட்டிெயன் றிதைனச் ெசால்லினான். 143
      
1944  உந்ைதயும் பிறரும்வந் துன்ைன நாடுவர்
      ெசந்திைன விைளபுனஞ் ேசவல் ேபாற்றிடப்
      ைபந்ெதாடி அணங்ெகாடு படர்தி நாைளயாம்
      வந்திடு ேவாெமன மைறந்து ேபாயினான். 144
      
1945  ேபாந்தபின் இரங்கியப் ெபாதும்பர் நீங்கிேய
      ஏந்திைழ வருதலும் இகுைள ேநர்ெகாடு
      காந்தளின் மலர்சில காட்டி அன்னவள்
      கூந்தலிற் சூடிேய ெகாடுெசன் ேறகினாள். 145
      
1946  இவ்வைக வழிபடும் இகுைள தன்ெனாடு
      ைநவள ேமெயன நவிலுந் தீஞ்ெசாலாள்
      ெகாய்வரு திைனப்புனங் குறுகிப் ேபாற்றிேய
      அவ்விைட இருந்தனள் அகம்பு லர்ந்துளாள். 146
      
1947  வளந்தரு புனந்தனில் வள்ளி நாயகி
      தளர்ந்தனள் இருத்தலுந் தைலய ளித்திடும்
      இளந்திைன யின்குரல் ஈன்று முற்றிேய
      விைளந்தன குறவர்கள் விைரந்து கூடினார். 147
      
1948  ேவறு
      குன்ற வாணர்கள் யாவருங் ெகாடிச்சிைய ேநாக்கித்
      துன்றும் ஏனல்கள் விைளந்தன கணிகளுஞ் ெசாற்ற
      இன்று காறிது ேபாற்றிேய வருந்திைன இனிநீ
      ெசன்றி டம்மஉன் சிறுகுடிக் ெகனவுைர ெசய்தார். 148
      (141. ேகாடல்கள் - காந்தள் மலர்கள். குற்று - பறித்து.
      142. வைக - (பி தற்கு ய) வைகயிைன. ைதயல் வள்ளிநாயகி.
      143. வடு - மாவடு. 144. உந்ைத - உனது தந்ைத.
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      பிறரும் என்றது ேதாழி முதலியவர்கைள. படர்தி - ெசல்லுவாய்.
      146. ைநவளம் - ஒரு பண்.
      148. கணிகளும் ெசாற்ற - ேவங்ைககளும் மலர்ந்து கூறியன.)
      
1949  குறவர் இவ்வைக ெசாற்றன ெசவிப்புலங் ெகாண்டாங்
      ெகறியும் ேவல்படு புண்ணிைட எ நுைழந் ெதன்ன
      மறுகு முள்ளத்த ளாகிேய மற்றவண் நீங்கிச்
      சிறுகு டிக்குநல் லிகுைளயுந் தானுமாய்ச் ெசன்றாள். 149
      
1950  மானி னங்கைள மயில்கைளக் கிளிையமாண் புறைவ
      ஏைன யுள்ளைவ தங்கைள ேநாக்கிேய யாங்கள்
      ேபான ெசய்ைகையப் புகலுதிர் புங்கவர்க் ெகன்னாத்
      தானி ரங்கிேய ேபாயினள் ஒருதனித் தைலவி. 150
      
1951  பூைவ யன்னேதார் ெமாழியினாள் சிறுகுடிப் புகுந்து
      ேகாவில் ைவப்பினுட் குறுகிேய ெகாள்ைகேவ றாகிப்
      பாைவ ஒண்கழங் காடலள் பண்டுேபால் மடவார்
      ஏவர் தம்ெமாடும் ேபசலள புலம்பிவறீ் றிருந்தாள். 151
      
1952  மற்ற எல்ைலயில் ெசவிலியும் அன்ைனயும் மகைள
      உற்று ேநாக்கிேய ேமனிேவ றாகிய துனக்குக்
      குற்றம் வந்தவா ெறன்ெனன வற்புறக் கூறிச்
      ெசற்ற ெமய்திேய அன்னவள் தன்ைனயிற் ெசறித்தார். 152
      
1953  ேவறு
      ஓவிய மைனய நீராள் உடம்பிடித் தடக்ைக ேயாைன
      ேமவினள் பி த லாேல ெமய்ப ந் துள்ளம் ெவம்பி
      ஆவிய தில்லா ெளன்ன அவசமாய் அங்கண் வழீப்
      பாைவயர் எடுத்துப் புல்லிப் பருவர லுற்றுச் சூழ்ந்தார். 153
      
1954  ஏர்ெகாள்ெமய் நுடங்கு மாறும் இைறவைள கழலு மாறுங்
      கூர்ெகாள்கண் பனிக்கு மாறுங் குணங்கள்ேவ றாய வாறும்
      பரீ்ெகாளு மாறும் ேநாக்கிப் ெபண்ணிைனப் பிறங்கற் சாரற்
      சூர்ெகாலாந் தீண்டிற் ெறன்றார் சூர்ப்பைக ெதாட்ட ேதாரார். 154
      
1955  தந்ைதயுங் குறவர் தாமுந் தமர்களும் பிறரும் ஈண்டிச்
      சிந்ைதயுள் அயர்வு ெகாண்டு ெத ைவதன் ெசயைல ேநாக்கி
      முந்ைதயின் முதியா ேளாடு முருகைன முைறயிற் கூவி
      ெவந்திறல் ேவலினாற்கு ெவறியயர் வித்தார் அன்ேற. 155
      
1956  ெவறியயர் கின்ற காைல ேவலன்ேமல் வந்து ேதான்றிப்
      பிறிெதாரு திறமும் அன்றால் ெபய்வைள தமிய ளாகி
      உைறதரு புனத்தில் ெதாட்டாம் உளமகிழ் சிறப்பு ேந ற்
      குைறயிது நீங்கு ெமன்ேற குமரேவள் குறிப்பிற் ெசாற்றான். 156
      (150. புங்கவர்க்கு - முருகப்ெபருமானுக்கு.
      151. ேகாவில் ைவப்பு - நம்பி ேவடனுைடய குடில்.
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      152. இற்ெசறித்தல் - இனிெவௗ�ேய ேபாகக்கூடாது என்று
      ஆைணயிட்டு வடீ்டில் இருக்கச்ெசய்தல்.
      154. நுடங்குதல் - துவளுதல். இைறவைள - ைக வைளயல்.
      பரீ் - பசைன; அச்சமுமாம். சூர் - ெதய்வம். சூர்ப்பைக ெதாட்டது
      ஓரார் - சூரருக்குப் பைகயான முருகக் கடவுள் ெதாட்டதைன அறியாதார்.
      155. முந்ைதயின் - முன்னாளிற்ேபால. முதியாள் - ேதவராட்டி;
      இவைளச் சாமியாடி என்பர். ெவறிஅயர்வித்தார் - ெவறியாட்டு
      என்னும் விழவிைனச் ெசய்தார். ெவறியாடல் - ெதய்வத்ைத
      அைழத்துக் குறிேகட்டல்.) 1
      
1957  குறிப்ெபாடு ெநடுேவல் அண்ணல் கூறிய கன்ன மூல
      ெநறிப்பட வருத ேலாடும் ேந ைழ அவசம் நீங்கி
      முைறப்பட எழுந்து ைவக முருகைன முன்னி யாங்கி
      சிறப்பிைன ேநர்தும் என்று ெசவிலித்தாய் பராவல் ெசய்தாள். 157
      
1958  மைனயிைட அம்ைம ைவக வனசரர் முதிர்ந்த ெசவ்வித்
      திைனயிைன அ ந்து ெகாண்டு சிறுகுடி அதனிற் ெசன்றார்
      திைனயது ேநாக்கிச் ெசவ்ேவள் இருவியம் புனத்திற் புக்குப்
      புைனயிைழ தன்ைனக் காணான் புலம்பிேய தி த லுற்றான். 158
      
1959  கனந்தைன வினவும் மஞ்ைஞக் கணந்தைன வினவும் ஏனற்
      புனந்தைன வினவும் அம்ெமன் பூைவைய வினவுங் கிள்ைள
      இனந்தைன வினவும் யாைன இரைலைய வினவுந் தண்கா
      வனந்தைன வினவும் மற்ைற வைரகைள வினவு மாேதா. 159
      
1960  வாடினான் தளர்ந்தான் ெநஞ்சம் வருந்தினான் ைமயற் ெகல்ைல
      கூடினான் ெவய்து யிர்த்தான் குற்றடிச் சுவடு தன்ைன
      நாடினான் திைகத்தான் நின்று நடுங்கினான் நங்ைக தன்ைன
      ேதடினான் குமரற் கீது திருவிைள யாடல் ேபாலாம். 160
      
1961  வல்லிைய நாடு வான்ேபால் மாண்பகல் கழித்து வாடிக்
      ெகால்ைலயம் புனத்திற் சுற்றிக் குமரேவள் நடுநாள் யாமஞ்
      ெசல்லுறு ெமல்ைல ேவடர் சிறுகுடி தன்னிற் புக்குப்
      புல்லிய குறவர் ெசம்மல் குரம்ைபயின் புறம்ேபாய் நின்றான். 161
      
1962  பாங்கிெசவ் ேவைளக் கண்டு பணிந்துநீர் கங்குற் ேபாதில்
      ஈங்குவந் திடுவ ெதால்லா திைறவியும் பி யின் உய்யாள்
      நீங்களிவ் விடத்திற் கூட ேநர்ந்தேதா டமு மில்ைல
      ஆங்கவள் தன்ைனக் ெகாண்ேட அகலுதிர் அடிகள் என்றாள். 162
      
1963  என்றிைவ கூறிப் பாங்கி இைறவைன நிறுவி ேயகித்
      தன்றுைண யாகி ைவகுந் ைதயைல யைடந்து ேகள்வர்
      உன்றைன வவ்விச் ெசல்வான் உள்ளத்தில் துணியா இங்ஙன்
      ெசன்றனர் வருதி என்னச் சீ ெதன் ெறாருப்பா டுற்றாள். 163
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1964  தாய்துயில் அறிந்து தங்கள் தமர்துயில் அறிந்து துஞ்சா
      நாய்துயில் அறிந்து மற்றந் நகர்துயில் அறிந்து ெவய்ய
      ேபய்துயில் ெகாள்ளும் யாமப் ெபரும்ெபாழு ததனிற் பாங்கி
      வாய்தலிற் கதைவ நீக்கி வள்ளிையக் ெகாடுெசன் றுய்த்தாள். 164
      (157. கன்னமூலம் - காதினிடத்து. அவசம் - மயக்கம்.
      ெசவிலித்தாய் - வளர்ப்புத் தாய். ௧௫௮. வனசரர் - ேவடர்கள்.
      இருவி - திைனத்தாள். ௧௫௯. கனம் - ேமகம்.
      160. குற்றடி - சிறியஅடி. சுவடு - அைடயாளம்.
      161. நடுநாள் யாமம் - நடுஇரவு. புல்லிய - இழிந்த.
      குரவர் ெசம்மல் - ேவட நம்பி. குரம்ைப - குடில்.
      162. கங்குற்ேபாதில் இங்கு வந்திடுவது ஒல்லாது - ஏற்று இழிவு
      உைடத்தாகிய இம்மைலயில் பாம்பு, புலி, கரடி, யாைன முதலியவற்றால்
      ஏதமுண்டாகும்; ஆதலால் இராக்காலத்தில் வருதல் தகுதி அன்று.
      163. வவ்வி - கவர்ந்து. சீ து - நல்லது.)
     
1965  அறுமுக ெவாருவன் தன்ைன யாயிைழ எதிர்ந்து தாழ்ந்து
      சிறுெதாழில் எயினர் ஊ ல் தீேயேனன் ெபாருட்டால் இந்த
      நறுமலர்ப் பாதங் கன்ற நள்ளிருள் யாமந் தன்னில்
      இைறவநீர் நடப்ப ேதெயன் றிரங்கிேய ெதாழுது நின்றாள். 165
      
1966  மாத்தவ மடந்ைத நிற்ப வள்ளைல இகுைள ேநாக்கித்
      தீத்ெதாழில் எயினர் காணில் தீைமயாய் விைளயும் இன்ேன
      ஏத்தருஞ் சிறப்பி னும்மூர்க் கிங்கவள் தைனக்ெகாண் ேடகிக்
      காத்தருள் பு யு ெமன்ேற ைகயைட யாக ேநர்ந்தாள். 166
      
1967  முத்துறு முறுவ லாைள மூவிரு முகத்தி னான்தன்
      ைகத்தலந் தன்னில் ஈந்து ைகெதாழு திகுைள நிற்ப
      ெமய்த்தகு கருைண ெசய்து விளங்கிழய் நீெயம் பாலின்
      ைவத்திடு கருைண தன்ைன மறக்கலங் கண்டாய் என்றான். 167
      
1968  ைமயுறு தடங்கண் நல்லாள் வள்ளிைய வணக்கஞ் ெசய்து
      ெமய்யுறப் புல்லி அன்னாய் விைரந்தைன ேசறி ெயன்னா
      ஐயேனா டினிது கூட்டி ஆங்கவர் விடுப்ப மீண்டு
      ெகாய்யுறு கவ  ேமய்ந்த குரம்ைபயின் கூைர புக்காள். 168
      
1969  விைடெபற்ேற இகுைள ஏக ேவலுைடக் கடவுள் அன்ன
      நைடெபற்ற மடந்ைத ேயாடு நள்ளிரு ளிைடேய ெசன்று
      கைடெபற்ற சீறூர் நீங்கிக் காப்ெபலாங் கடந்து காமன்
      பைடெபற்றுக் குலவும் ஆங்ேகார் பசுமரக் காவுட் ேசர்ந்தான். 169
      
1970  ெசஞ்சுடர் ெநடுேவல் அண்ணல் ெசழுமலர்க் காவிற் புக்கு
      வஞ்சிெயா டிருந்த காைல ைவகைற விடியல் ெசல்ல
      எஞ்சலில் சீறூர் தன்னில் இைறயவன் தனது ேதவி
      துஞ்சைல யகன்று வல்ேல துணுக்கமுற் ெறழுந்தாள் அன்ேற. 170
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1971  சங்கைல கின்ற ெசங்ைகத் தனிமகட் காணா ளாகி
      எங்கணும் நாடிப் பின்னர் இகுைளைய வந்து ேகட்பக்
      கங்குலின் அவளும் நானுங் கண்பைட ெகாண்ட துண்டால்
      அங்கவள் அதற்பின் ெசய்த தறிகிலன் அன்னாய் என்றாள். 171
      
1972  தம்மகட் காணா வண்ணந் தாய்வந்து புகலக் ேகட்டுத்
      ெதம்முைனக் குறவர் ெசம்மல் ெதருமந்து ெசயிர்த்துப் ெபாங்கி
      நம்மைனக் காவல் நீங்கி நன்னுதற் ேபைத தன்ைன
      இம்ெமனக் ெகாண்டு ேபாந்தான் யாவேனா ஒருவன் என்றான். 172
      
1973  மற்றிைவ புகன்று தாைத வாட்பைட மருங்கிற் கட்டிக்
      ெகாற்றவில் வாளி ஏந்திக் கும ையக் கவர்ந்த கள்வன்
      உற்றிடு ெநறிைய நாட ஒல்ைலயிற் ேபாவன் என்னாச்
      ெசற்றெமா ெடழுந்து ெசல்லச் சிறுகுடி எயினர் ேதர்ந்தார். 173
      (165. இைறவ - இைறவேன! 166. மாத்தவ மடந்ைத - வள்ளிநாயகி.
      ைகயைட - அைடக்கலம். ௧௬௮. ேசறி - ெசல்வாய்.
      170. ைவகைற விடியல் - விடியற்காலம்; அற்ைற 
       நாட்ெபாழுது எனினுமாம்.
      171. சங்கு - சங்குவைளயல். கண்பைட ெகாண்டது - உறங்கியது.)
      
1974  எள்ளுதற் க ய சீறூர் இைடதனில் யாமத் ேதகி
      வள்ளிையக் கவர்ந்து ெகாண்டு மாையயால் மீண்டு ேபான
      கள்வைனத் ெதாடர்தும் என்ேற கானவர் பலருங் கூடிப்
      ெபாள்ெளனச் சிைலேகால் பற்றிப் ேபார்த்ெதாழிற் கைமந்துேபானர். ௧௭௪ 174
      
1975  ேவடுவர் யாரும் ஈண்டி விைரந்துேபாய் ேவந்த ேனாடு
      கூடினர் இரைல தன்ைனக் குறித்தனர் ெநறிகள் ேதாறும்
      ஓடினர் ெபாதும்ப ெரல்லாம் உலாவினர் புலங்கள் புக்கு
      நாடினர் சுவடு ேநாக்கி நடந்தனர் இடங்க ெளங்கும். 175
      
1976  ஈங்கனம் மறவ ேராடும் இைறயவன் ேதடிச் ெசல்லப்
      பாங்க ல் ஒருதண் காவிற் பட்டிைம ெநறியால் உற்றாள்
      ஆங்கனந் ெத யா அஞ்சி ஆறுமா முகத்து வள்ளல்
      பூங்கழல் அடியில் வழீ்ந்து ெபாருமிேய புகல லுற்றாள். 176
      
1977  ேகாெலாடு சிைலயும் வாளுங் குந்தமும் மழுவும் பிண்டி
      பாலமும் பற்றி ேவடர் பலருமாய்த் துருவிச் ெசன்று
      ேசாைலயின் மருங்கு வந்தார் துணுக்கமுற் றுளெதன் சிந்ைத
      ேமலினிச் ெசய்வ ெதன்ெகால் அறிகிேலன் விளம்பா ெயன்றாள். 177
      
1978  வருந்தைல வாழி நல்லாய் மால்வைர ேயாடு சூரன்
      உரந்தைன முன்பு கீண்ட உடம்பிடி யிருந்த நும்ேமார்
      விைரந்தமர் பு யச் சூழின் வடீ்டுதும் அதைன ேநாக்கி
      இருந்தருள் நம்பின் என்னா இைறமகட் ெகந்ைத ெசாற்றான். 178
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1979  குறத்திரு மடந்ைத இன்ன கூற்றிைன வினவிச் ெசவ்ேவள்
      புறத்தினில் வருத ேலாடும் ெபாள்ெளனக் குறுகி அந்தத்
      திறத்திைன யுற்று ேநாக்கிச் சீறிெவய் துயிர்த்துப் ெபாங்கி
      மறத்ெதாழில் எயினர் காைவ மருங்குற வைளந்து ெகாண்டார். 179
      
1980  தாைதயங் கதைனக் கண்டு தண்டைல குறுகி நந்தம்
      ேபைதையக் கவர்ந்த கள்வன் ெபயர்கிலன் எமது வன்ைம
      ஏைதயு மதியான் அம்மா இவன்விறல் எ பாய்ந்த துண்ணும்
      ஊைதயங் கான ெமன்ன முடிக்குதும் ஒல்ைல ெயன்றான். 180
      
1981  குறவர்கள் முதல்வன் தானுங் ெகாடுந்ெதாழில் எயினர் யாரும்
      மறிகட ெலன்ன வார்த்து வார்சிைல முழுதும் வாங்கி
      எறிசுடர்ப் ப தித் ேதைவ எழிலிகள் மைறத்தா ெலன்ன
      முைறமுைற அம்பு வசீி முருகைன வைளந்து ெகாண்டார். 181
      
1982  ஒட்டல ராகிச் சூழ்ந்தாங் குடன்றுேபார் பு ந்து ெவய்ேயார்
      விட்டெவம் பகழி ெயல்லாம் ெமன்மலர் நீர வாகிக்
      கட்டழ குைடய ெசவ்ேவற் கருைணயங் கடலின் மீது
      பட்டன பட்ட ேலாடும் ைபந்ெதாடி பைதத்துச் ெசால்வாள். 182
      (174. ெதாடர்தும் - பின்பற்றுேவாம். 175. ஈண்டி - ஒருங்குகூடி.
      இரைல - ஊது ெகாம்பு. குறித்தனர் - ஊதினர்.
      176. பட்டிைம ெநறி - களெவாழுக்கம்.
      178. உடம்பிடி - ேவல். வடீ்டுதும் - அழிப்ேபாம்.
      நம்பின் - நமது பின்புறத்தில். 180. ஊைத - ெவட்டிச் சுடுகின்ற.
      181. ப தித்ேதைவ - சூ யன். எழிலி - ேமகம்.
      182. ஒட்டலர் - பைகவர்.)
      
1983  ெநட்டிைல வாளி தன்ைன ெஞேரெலன நும்ேமற் ெசல்லத்
      ெதாட்டிடு ைகயர் தம்ைமச் சுடருைட ெநடுேவல் ஏவி
      அட்டிடல் ேவண்டும் சீயம் அடுெதாழில் குறியா ெதன்னில்
      கிட்டுேம மைரயும் மானுங் ேகழலும் ேவழந் தானும். 183
      
1984  என்றிைவ கும  ெசப்ப எம்பிரான் அருளால் பாங்கர்
      நின்றேதார் ெகாடிமாண் ேசவல் நிமிர்ந்ெதழுந் தார்ப்புக் ெகாள்ளக்
      குன்றவர் முதல்வன் தானுங் குமரருந் தமரும் யாரும்
      ெபான்றின ராகி மாண்டு ெபாள்ெளனப் புவியில் வழீ்ந்தார். 184
      
1985  தந்ைதயும் முன்ைன ேயாரும் தமரும்வழீ்ந் திறந்த தன்ைம
      ைபந்ெதாடி வள்ளி ேநாக்கிப் பைதபைதத் திரங்கிச் ேசாரக்
      கந்தனத் துைணவி அன்பு காணுவான் கடிகா நீங்கிச்
      சிந்ைதயில் அருேளா ேடக அைனயளுந் ெதாடர்ந்து ெசன்றாள். 185
      
1986  ெசல்லநா ரதப்ேபர் ெபற்ற சீர்ெகழு முனிேநர் வந்து
      வல்லிேயா டிைறவன் தன்ைன வணங்கிநின் ெசய்ைக எல்லாஞ்
      ெசால்லுதி என்ன அன்னான் ேதாைகையக் காண்டல் ெதாட்டு
      மல்லல்ேவட் டுவைர யட்டு வந்திடும் அளவுஞ் ெசாற்றான். 186
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1987  ெபற்றிடு தந்ைத தன்ைனப் பிறவுள சுற்றத் ேதாைரச்
      ெசற்றெமா டட்டு நீக்கிச் சிறந்தநல் லருள்ெச யாமல்
      ெபாற்ெறாடி தன்ைனக் ெகாண்டு ேபாந்திடத் தகுேமா ெவன்னா
      மற்றிைவ முனிவன் கூற வள்ளலும் அ�தாம் என்றான். 187
      
1988  விழுப்பம துளதண் காவில் விசாகன்மீண் டருளித் தன்பால்
      முழுப்ப  வுைடய நங்ைக முகத்திைன ேநாக்கி நம்ேமற்
      பழிப்படு ெவம்ேபார் ஆற்றிப் பட்டநுங் கிைளைய எல்லாம்
      எழுப்புதி என்ன ேலாடும் இனிெதன இைறஞ்சிச் ெசால்வாள். 188
      
1989  விழுமிய உயிர்கள் சிந்தி வழீ்ந்தநங் ேகளிர் யாரும்
      எழுதிெரன் றருள ேலாடும் இருநிலத் துறங்கு கின்ேறார்
      பைழயநல் லுணர்வு ேதான்றப் பைதபைதத் ெதழுதற் ெகாப்பக்
      குழுவுறு தமர்க ேளாடுங் குறவர்ேகான் எழுந்தான் அன்ேற. 189
      
1990  எழுந்திடு கின்ற காைல எம்பிரான் கருைண ெவௗ�ளம்
      ெபாழிந்திடு வதன மாறும் புயங்கள்பன் னிரண்டும் ேவலும்
      ஒழிந்திடு பைடயு மாகி உருவிைன அவர்க்குக் காட்ட
      விழுந்தனர் பணிந்து ேபாற்றி விம்மித ராகிச் ெசால்வார். 190
      
1991  அடுந்திறல் எயினர் ேச  அளித்திடு நீேய எங்கள்
      மடந்ைதையக் கரவில் ெவௗவி வரம்பிைன அழித்துத் தீரா
      ெநடுந்தனிப் பழிய ெதான்று நிறுவிைன புதல்வர் ெகாள்ள
      விடந்தைன அன்ைன யூட்டின் விலக்கிடு கின்றா ருண்ேடா. 191
      (183. சீயம் - சிங்கம். மைர, மான் - மான் வைககள்.
      185. முன்ைனேயார் - தைமயன். அத்துைணவி - அந்த வள்ளி நாயகி.
      186. காண்டல் ெதாட்டு - கண்டதுமுதல். அட்டு - ெகான்று.
      188. விழுப்பம் - சிறப்பு. விசாகன் - முருகக் கடவுள்.)
      
1992  ஆங்கது நிற்க எங்கள் அ ைவைய நைசயால் ெவௗவி
      நாங்களும் உணரா வண்ணம் நம்ெபருங் காவல் நீங்கி
      ஈங்கிவட் ெகாணர்ந்தாய் எந்தாய் இன்னினிச் சீறூர்க் ேககித்
      தீங்கனல் சான்றா ேவட்டுச் ெசல்லுதி நின்னூர்க் ெகன்றார். 192
      
1993  மாதுலன் முதேலார் ெசாற்ற மணெமாழிக் கிைசவு ெகாண்டு
      ேமதகு கருைண ெசய்து ெமல்லியல் தைனயுங் ெகாண்டு
      ேகாதிலா முனிவ ேனாடுங் குளிர்மலர்க் காவு நீங்கிப்
      பாதபங் கயங்கள் ேநாவப் பருப்பதச் சீறூர் புக்கான். 193
      
1994  தந்ைதயுஞ் சுற்றத் ேதாருஞ் சண்முகன் பாங்க ேரகிச்
      சிந்ைதயின் மகிழ்ச்சி ேயாடு சிறுகுடி ேயாைர ேநாக்கிக்
      கந்தேன நமது மாைதக் கவர்ந்தனன் நமது ெசால்லால்
      வந்தனன் மணமுஞ் ெசய்ய மற்றியது நிகழ்ச்சி ெயன்றார். 194
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1995  சங்கரன் மததத தாேன ைதயைலக் கவர்ந்தான் என்றும்
      மங்கல வதுைவ ெசய்ய வந்தனன் இங்ஙன் என்றும்
      தங்கள்சுற் றத்ேதார் கூறச் சிறுகுடி தன்னில் உற்ேறார்
      ெபாங்குெவஞ் சினமும் நாணும் மகிழ்ச்சியும் ெபாடிப்ப நின்றார். 195
      
1996  குன்றவர் தமது ெசம்மல் குறிச்சியில் தைலைமத் தான
      தன்றிரு மைனயி னூேட சரவண முதல்வன் தன்ைன
      மன்றலங் குழலி ேயாடு மரபுளி யுய்த்து ேவங்ைகப்
      ெபான்றிகழ் அதளின் மீது ெபாலிவுற இருத்தி னாேன. 196
      
1997  அன்னேதார் ேவைல தன்னில் அறுமுக முைடய வள்ளல்
      தன்னுைழ இருந்த நங்ைக தைனயரு ேளாடு ேநாக்கக்
      ெகான்னவில் குறவர் மாதர் குயிற்றிய ேகாலம் நீங்கி
      முன்னுறு ெதய்வக் ேகால முழுெதாருங் குற்ற தன்ேற. 197
      
1998  கவைலதீர் தந்ைத தானுங் கணிப்பிலாச் சுற்றத் தாருஞ்
      ெசவிலியும் அன்ைனதானும் இகுைளயும் ெத ைவ மாரும்
      தவலருங் கற்பின் மிக்க தம்மகள் ேகாலம் ேநாக்கி
      இவள்எம திடத்தில் வந்த ெதம்ெபருந் தவேம என்றார். 198
      
1999  அந்தநல் ேவைல தன்னில் அன்புைடக் குறவர் ேகாமான்
      கந்தேவள் பாணி தன்னில் கன்னிைக கரத்ைத நல்கி
      நந்தவ மாகி வந்த நங்ைகைய நயப்பால் இன்று
      தந்தனன் ெகாள்க ெவன்று தண்புனல் தாைர உய்த்தான். 199
      
2000  நற்றவம் இயற்றுந் ெதால்சீர் நாரதன் அைனய காைலக்
      ெகாற்றம துைடய ேவேலான் குறிப்பினால் அங்கி ேயாடு
      மற்றுள கலனுந் தந்து வதுைவயின் சடங்கு நாடி
      அற்றம தைடயா வண்ணம் அருமைற விதியாற் ெசய்தான். 200
      (192. நைசயால் - ஆைசயால். தீங்கனல் சான்றா - நல்ல ஓமாக்கினி
      சாட்சியாக. ேவட்டு - திருமணம் பு ந்து. 193. மாதுலன் - மாமன்;
      ேவடநம்பி. ேகாதிலா முனிவன் - இங்கு நாரத முனிவன்.
      196. குறிச்சி - மைலநாட்டுச் சிற்றூர். ேவங்ைக அதள் - புலித்ேதால்.
      197. தவிலல் - ெசய்தல். முன்னுறு ெதய்வக் ேகாலம் - முன்ேன
      சுந்த யாயிருந்த காலத்துள்ள அழகு. ௧௯௯. பாணிதன்னில் - ைகயில்.
      தண்புனல்தாைர உய்த்தான் - நீ னால் தாைரவார்த்தான்.)
      
2001  ஆவேதார் காைல தன்னில் அ யும்நான் முகனும் வாேனார்
      ேகாெவாடு பிறருஞ் சூழக் குலவைர மடந்ைத ேயாடுந்
      ேதவர்கள் ேதவன்வந்து ேசண்மிைச நின்று ெசவ்ேவள்
      பாைவைய வதுைவ ெசய்யும் ப சிைன முழுதுங் கண்டான். 201
      
2002  கண்ணுதல் ஒருவன் தானுங் கவு யுங் கண்ணாற் கண்டு
      தண்ணளி பு ந்து நிற்பத் தண்டுழாய் முடிேயா னாதிப்
      பண்ணவர் உவைக நீடிப் பனிமலர் மா  வதீி
      அண்ணைல வழிபட் ேடத்தி அஞ்சலி பு ந்திட் டார்த்தார். 202
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2003  அறுமுக முைடய வள்ளல் அன்னது ேநாக்கிச் சீறூர்
      இைறயதும் உணரா வண்ணம் இைமயேமல் அணங்கி ேனாடுங்
      கைறயமர் கண்டன் தன்ைனக் ைகெதாழு ேதைன ேயார்க்கு
      முைறமுைற யுவைக ேயாடு முழுதருள் பு ந்தான் அன்ேற. 203
      
2004  ேவறு
      அங்க ேவைலயின் அல ன் ேமலவன்
      ெசங்கண் மாயவன் ேதவர் ேகாமகன்
      ெசங்ைக தீர்தருந் தவத்தர் தம்ெமாடு
      மங்ைக பாதியன் மைறந்து ேபாயினான். 204
      
2005  ேபான எல்ைலயில் ெபாருவில் நாரதன்
      தானி யற்றிய சடங்கு முற்றலுங்
      கான ேவடுவர் கன்னி தன்ெனாடு
      மான ேவலைன வணங்கிப் ேபாற்றினான். 205
      
2006  ேவறு
      மற்றது காஆஆ தன்னில் மாதுலன் வள்ளி தன்ைனக்
      ெகாற்றேவ லுைடய நம்பி வதுைவெசய் ேகாலம் ேநாக்கி
      உற்றவிவ் விழிகள் தம்மால் உறுபயன் ஒருங்ேக இன்று
      ெபற்றனன் என்றான் அன்னான் உவைகயார் ேபசற் பாலார். 206
      
2007  ெமல்லிைட ெகாம்ெபன் றுன்ன விைரமலர் தைழேமற் ெகாண்ட
      புல்லிய குறவர் மாதர் ெபாருவில்சீர் மருகன் தானும்
      வல்லியும் இன்ேன ேபால ைவகலும் வாழ்க என்று
      ெசால்லியல் ஆசி கூறித் தூமலர் அறுகு தூர்த்தார். 207
      
2008  ெசந்திைன இடியும் ேதனும் தீம்பல கனியும் காயும்
      கந்தமும் பிறவு மாக இைலெபாலி கலத்தி லிட்டுப்
      ைபந்ெதாடி யணங்கு நீயும் ப வுடன் நுகர்திர் என்ன
      ெவந்திறல் எயினர் கூற வியனருள் பு ந்தான் ேமேலான். 208
      (202. கவு  - உமாேதவியார். பண்ணவர் - ேதவர்கள்.
      204. ேதவர்ேகாமான் - இந்திரன்; ேதவர்களும் அவர்களுைடய
      அரசனான இந்திரன் எனினுமாம்.
      207. விைரமலர் - நறுமணம் உள்ள மலர்.
      அறுகு தூர்த்தார் - அறுகம்புல்ைலத் தூவினார்.
      இங்கு அறுகு அ சி கலந்த அறுகு. இதைனச் ேசைஷயிடுதல் என்பர். 
      208. இடி - மாவு. கந்தம் - கிழங்கு.)
      
2009  ேவறு
      கிராதர் மங்ைகயும் பராபரன் மதைலயும் ெகழுமி
      விராவு சில்லுணா மிைசந்தனர் மிசிந்திடு தன்ைம
      முரா  யாதியாந் ேதவர்பால் முனிவர்பால் மற்ைறச்
      சராச ரங்கள்பால் எங்கணுஞ் சார்ந்துள தன்ேற. 209
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2010  அைனய காைலயில் அறுமுகன் எழுந்துநின் றாங்ேக
      குனியும் வில்லுைடக் குறவர்தங் கு சிைல ேநாக்கி
      வனிைத தன்னுடன் ெசன்றியாஞ் ெசருத்தணி வைரயில்
      இனிது ைவகுதும் என்றலும் நன்ெறன இைசத்தான். 210
      
2011  தாயும் பாங்கியுஞ் ெசவிலியுந் ைதயைல ேநாக்கி
      நாய கன்பின்னர் நடத்திேயா நன்ெறனப் புல்லி
      ேநய ேமாடுபல் லாசிகள் புகன்றிட ெநடுேவல்
      ேசயு டன்கடி ேதகேவ சிந்ைதயுட் ெகாண்டாள். 211
      
2012  பாைவ தன்னுடன் பன்னிரு புயமுைடப் பகவன்
      ேகாவில் நீங்கிேய குறவர்தங் கு சிைல விளித்துத்
      ேதவ ருந்ெதாழச் சிறுகுடி அரசியல் ெசலுத்தி
      ேமவு ெகன்றவண் நிறுவிேய ேபாயினன் விைரவில். 212
      
2013  இன்ன தன்ைமேசர் வள்ளியஞ் சிலம்பிைன இகந்து
      பன்னி ரண்டுெமாய்ம் புைடயவன் பாைவயும் தானும்
      மின்னும் ெவஞ்சுடர்ப் ப தியும் ேபாலவிண் படர்ந்து
      தன்ைன ேயநிகர் தணிைகமால் வைரயிைனச் சார்ந்தான். 213
      
2014  ெசச்ைச ெமௗலியான் ெசருத்தணி வைரமிைசத் ெதய்வத்
      தச்சன் முன்னேர இயற்றிய தனிநகர் புகுந்து
      பச்சிளங் ெகாங்ைக வனசரர் பாைவேயா ெடான்றி
      இச்ச கத்துயிர் யாைவயும் உய்யவறீ் றிருந்தான். 214
      
2015  கந்த ேவைலயில் வள்ளிநா யகிஅயில் ேவற்ைகக்
      கந்த ேவள்பதம் வணங்கிேய ைகெதாழு ைதய
      [1] இந்த மால்வைர இயற்ைகைய இயம்புதி என்னச்
      சிந்ைத நீடுேபர் அருளினால் இன்னன ெசப்பும்.
      ([1] பா-ம் - விந்ைத) 215
      
2016  ெசங்கண் ெவய்யசூர்ச் ெசருத்ெதாழி லினுஞ்சிைல ேவடர்
      தங்க ளிற்ெசயுஞ் ெசருத்ெதாழி லினுந்தணிந் திட்ேட
      இங்கு வந்தியாம் இருத்தலால் ெசருத்தணி என்ேறார்
      மங்க லந்தரு ெபய ைனப் ெபற்றதிவ் வைரேய. 216
      
2017  முல்ைல வாள்நைக உைமயவள் முைலவைள அதனான்
      மல்லல் மாநிழல் இைறவைர வடுப்படுத் தமரும்
      எல்ைல நீர்வயற் காஞ்சியின் அணுகநின் றிடலால்
      ெசால்ல லாந்தைகத் தன்றிந்த மால்வைரத் தூய்ைம. 217
      (209. கிராதர் - ேவடர். பராபரன் - சிவன்.
      210. குனியும் - வைளயும். ெசருத்தணிவைர - திருத்தணிைகமைல.
      214. ெசச்ைச - ெவட்சிமாைல. 
      215. இந்தமால்வைர - இத்திருத்தணிைகமைல.
      216. இச்ெசய்யுள் ெசருத்தணி என்ற ெபயர்க் காரணம் கூறுகிறது.
      217. மாநிழல் இைறவர் - மாமர நிழலில் எழுந்தருளிய ஏகாம்பரநாதர்.
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      வடு - தழும்பு. அணுக - சமீபமாக.)
      
2018  விைரயி டங்ெகாளும் ேபாதினுள் மிக்கபங் கயம்ேபால்
      திைரயி டங்ெகாளும் நதிகளிற் சிறந்தகங் ைகையப்ேபால்
      தைரயி டங்ெகாளும் பதிகளிற் காஞ்சியந் தலம்ேபால்
      வைரயி டங்களிற் சிறந்ததித் தணிைகமால் வைரேய. 218
      
2019  ேகாடி யம்பியும் ேவய்ங்குழல் ஊதியும் குரலால்
      நீடு தந்தி  இயக்கியும் ஏழிைச நிறுத்துப்
      பாடி யுஞ்சிறு பல்லியத் தின்னிைச படுத்தும்
      ஆடு தும்விைள யாடுதும் இவ்வைர அதன்கண். 219
      
2020  மந்த ரத்தினும் ேமருமால் வைரயினும் மணிேதாய்
      கந்த ரத்தவன் கயிைலேய காதலித் ததுேபால்
      சுந்த ரக்கி  ெதால்புவி தனிற்பல ெவனினும்
      இந்த ெவற்பினில் ஆற்றவும் மகிழச்சியுண் ெடமக்ேக. 220
      
2021  வான்றி கழந்திடும் இருநில வைரபல அவற்றுள்
      ஆன்ற காதலால் இங்ஙனம் ேமவுதும் அதற்குச்
      சான்று வாசவன் ைவகலுஞ் சாத்துதற் ெபாருட்டால்
      மூன்று காவியிச் சுைனதனில் எமக்குமுன் ைவத்தான். 221
      
2022 காைலப் ேபாதினில் ஒருமலர் கதிர்முதிர் உச்சி
      ேவைலப் ேபாதினில் ஒருமலர் விண்ெணலாம் இருள்சூழ்
      மாைலப் ேபாதினில் ஒருமல ராகஇவ் வைரேமல்
      நீலப் ேபாதுமூன் ெறாழிவின்றி நிற்றலும் மலரும். 222
      
2023  ஆழி நீரர சுலெகலாம் உண்ணினும் அளிப்ேபார்
      ஊழி ேப னும் ஒருபகற் குற்பலம் மூன்றாய்த்
      தாழி ருஞ்சுைன தன்னிைட மலர்ந்திடும் தவிரா
      மாைழ ஒண்கணாய் இவ்வைரப் ெபருைமயார் வகுப்பார். 223
      
2024  இந்த ெவற்பிைனத் ெதாழுதுளார் பவெமலாம் ஏகும்
      சிந்ைத அன்புடன் இவ்வைர யின்ேண ெசன்று
      முந்த நின்றவிச் சுைனதனில் விதிமுைற மூழ்கி
      வந்து நந்தைமத் ெதாழுதுளார் நம்பதம் வாழ்வார். 224
      
2025  அஞ்சு ைவகல்இவ் வகன்கி  நண்ணிெயம் மடிகள்
      தஞ்ச ெமன்றுளத் துன்னிேய வழிபடுந் தவத்ேதார்
      ெநஞ்ச கந்தனில் ெவ�கிய ேபாகங்கள் நிரப்பி
      எஞ்ச லில்லேதார் வடீுேப றைடந்தினி திருப்பார். 225
      (218. விைர - மணம். வைர இடங்களில் - மைல இடங்களில்.
      219. ேகாடு - ஊதுெகாம்பு. குரலால் - உேராமத்தால்; இன்னிைசயால்
      எனினுமாம். தந்தி  - வைீண. 
      220. இந்த ெவற்பினில் - இத்தணிைகமைலயில்.
      221. சான்று - சாட்சி. காவி - ெசங்காவி மலர்க்ெகாடிகள்.
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      223. ஆழிநீர் அரசு - வட்ட வடிவான கடல். தவிரா - தவறாமல்.
      மாைழ - மாவடு. 224. பவம் - பாவம். நம்பதம் - சாயுச்சியம்.
      225. ெவ�கிய - விரும்பிய.)
      
2026  ேதவ ராயினும் முனிவர ராயினும் சிறந்ேதார்
      ஏவ ராயினும் பிறந்தபின் இவ்வைர ெதாழாதார்
      தாவ ராதிகள் தம்மினுங் கைடயேர தமது
      பாவ ராசிகள் அகலேமா பார்வலஞ் ெசயிலும். 226
      
2027  பாத கம்பல ெசய்தவ ராயினும் பவங்கள்
      ஏதும் ைவகலும் பு பவ ராயினும் எம்பால்
      ஆத ரங்ெகாடு தணிைகெவற் பைடவேரல் அவேர
      ேவதன் மாலினும் விழுமியர் எவற்றினும் மிக்கார். 227
      
2028  ேவறு
      உற்பல வைரயின் வாழ்ேவார் ஓெராரு தருமஞ் ெசய்யில்
      பற்பல வாகி ேயாங்கும் பவங்களில் பலெசய் தாலுஞ்
      சிற்பம தாகி ெயான்றாய்த் ேதய்ந்திடும் இதுேவ யன்றி
      அற்புத மாக இங்ஙன் அநந்தேகா டிகளுண் டன்ேற. 228
      
2029  என்றிைவ குமரன் கூற எயினர்தம் பாைவ ேகளா
      நன்ெறன வுவைக ெயய்தி நானில வைரப்பி னுள்ள
      குன்றிைடச் சிறந்த இந்தத் தணிைகமால் வைரயின் ெகாள்ைக
      உன்றிரு வருளால் ேதர்ந்ேத உய்த்தனன் தமியன் என்றாள். 229
      
2030  இவ்வைர ஒருசார் தன்னில் இராறுேதா ளுைடய எந்ைத
      ைமவிழி யணங்குந் தானும் மாலயன் உணரா வள்ளல்
      ஐவைக யுருவில் ஒன்ைற ஆகம விதியால் உய்த்து
      ெமய்வழ பாடு ெசய்து ேவண்டியாங் கருளும் ெபற்றான். 230
      
2031  கருத்திைட மகிழ்வும் அன்புங் காதலுங் கடவ முக்கண்
      ஒருத்தைன வழிபட் ேடத்தி ஒப்பிலா ெநடுேவல் அண்ணல்
      மருத்ெதாைட ெசறிந்த கூந்தல் வள்ளிநா யகியுந் தானுஞ்
      ெசருத்தணி வைரயில் ைவகிச் சிலபகல் அமர்ந்தான் அன்ேற. 231
      
2032  தள்ளரும் விைழவின் மிக்க தணிைகயின் நின்றும் ஓர்நாள்
      வள்ளியுந் தானு மாக மானெமான் றதனிற் புக்கு
      ெவௗ�ளியங் கி யின் பாங்கர் ேமவிய கந்த ெவற்பில்
      ஔ�ளிணர்க் கடப்பந் தாேரான் உலெகலாம் வணங்கப் ேபானான். 232
      
2033  கந்தெவற் பதனிற் ெசன்று படிெகழு மானம் நீங்கி
      அந்தமில் பூதர் ேபாற்றும் அம்ெபானா லயத்தின் ஏகி
      இந்திரன் மகடூஉ வாகும் ஏந்திைழ இனிது வாழும்
      மந்திர மதனிற் புக்கான் வள்ளியுந் தானும் வள்ளல். 233
      (228. உற்பலவைர - தணிைகமைல. இத்தணிைகமைலயில்
      வாழ்வார் தீங்கிைன ஒருேபாதும் ெசய்யார் என்பார் ெசய்தாலும்
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      என்ற எதிர்மைற உம்ைமெகாடுத்துக் கூறினார்.
      230. ஐவைக உருவு - சிவசாதாக்கியம், அமூர்த்தி சாதாக்கியம்,
      மூர்த்தி சாதாக்கியம், கர்த்திரு சாதாக்கியம், கன்ம சாதாக்கியம்
      என ஐந்து வடிவு. ஒன்று என்றது கன்ம சாதாக்கியமாகிய
      படீலிங்க வடிைவ. ௨௩௨. மானம் - ேதவவிமானம்.
      233. இந்திரன் மகடூஉ ஆகும் ஏந்திைழ - ெதய்வயாைனயம்ைம.)
      
2034  ஆரணந் ெத தல் ேதற்றா அறுமுகன் வரவு ேநாக்கி
      வாரண மடந்ைத வந்து வந்தைன பு ய அன்னாள்
      பூரண முைலயும் மார்பும் ெபாருந்துமா ெறடுத்துப் புல்லித்
      தாரணி தன்னில் தீர்ந்த தனிைமயின் துயரந் தீர்த்தான். 234
      
2035  ஆங்கது காைல வள்ளி அமரர்ேகான் அளித்த பாைவ
      பூங்கழல் வணக்கஞ் ெசய்யப் ெபாருக்ெகன எடுத்துப் புல்லி
      ஈங்ெகாரு தமிய ளாகி இருந்திடு ேவனுக் கின்ேறார்
      பாங்கிவந் துற்ற வாறு நன்ெறனப் ப வு கூர்ந்தாள். 235
      
2036  சூர்க்கடல் பருகும் ேவேலான் துைணவியர் இருவ ேராடும்
      ேபாக்கடல் ெகாண்ட சீயப் ெபாலன்மணி அைணேமற் ேசர்ந்தான்
      பாற்கடல் அமளி தன்னில் பாைவயர் புறத்து ைவகக்
      கார்க்கடற் பவள வண்ணன் கருைணேயா டமரு மாேபால். 236
      
2037  ெசங்கனல் வடைவ ேபாலத் திைரக்கடல் பருகும் ேவேலான்
      மங்ைகயர் இருவ ேராடு மடங்கலம் படீ மீதில்
      அங்கினி திருந்த காைல அரமகள் அவைன ேநாக்கி
      இங்கிவள் வரவு தன்ைன இயம்புதி எந்ைத ெயன்றாள். 237
      
2038  ேவறு
      கிள்ைள அன்னெசாற் கிஞ்சுகச் ெசய்யவாய்
      வள்ளி தன்ைமைய வாரணத் தின்பிணாப்
      பிள்ைள ேகட்பப் ெபருந்தைக ேமைலேயான்
      உள்ள மாமகிழ் வால்இைவ ஓதுவான். ௨௩௮ 238
      
2039  நீண்ட ேகாலத்து ேநமியஞ் ெசல்வர்பால்
      ஈண்ைட நீவிர் இருவருந் ேதான்றினரீ்
      ஆண்டு பன்னிரண் டாமள ெவம்புயம்
      ேவண்டி நின்று விழுத்தவம் ஆற்றினரீ். 239
      
2040  ேநாற்று நின்றிடு நுங்கைள எய்தியாம்
      ஆற்ற வும்மகிழ்ந் தன்ெபாடு ேசருதும்
      வறீ்று வறீ்று விசும்பினும் பா னும்
      ேதாற்று வெீரன்று ெசாற்றனந் ெதால்ைலயில். 240
      

2041  ெசான்ன ேதார்முைற தூக்கி இருவருள்
      முன்ன ேமவிய நீமுகில் ஊர்தரு
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      மன்னன் மாமக ளாகி வளர்ந்தைன
      அன்ன ேபாதுைன அன்ெபாடு ேவட்டனம். 241
      (234. வாரண மடந்ைத - ெதய்வயாைன.
      236. துைணவியர் - ெதய்வயாைனயம்ைம வள்ளியம்ைம.
      பாைவயர் - திருமகள், நிலமகள். திருமால் கருநிறத்ைத ஒழித்துப்
      பவளவண்ணன் ஆனைதக் காஞ்சிப்புராணத்துட் காணலாம்.
      237. அரமகள் - ெதய்வயாைனயம்ைம. 238. கிஞ்சுகம் - முருக்கமலர்.
      239. ேநமியஞ்ெசல்வன் - திருமால். ேவண்டி - (தழுவ)விரும்பி.
      240. ெதால்ைலயில் - முன்னாளில்.)
      
2042  பிளவு ெகாண்ட பிைறநுதற் ேபைதநின்
      இைளய ளாய்வரும் இங்கிவள் யாம்பகர்
      விைளவு நாடி வியன்தழன் மூழ்கிேய
      வளவி தாந்ெதால் வடிவிைன நீக்கினாள். 242
      
2043  ெபாள்ெள னத்தன் புறவுடல் ெபான்றலும்
      உள்ளி னுற்ற வுருவத் துடன்எழஇீ
      வள்ளி ெவற்பின் மரம்பயில் சூழல்ேபாய்த்
      ெதௗ�ளி தில்தவஞ் ெசய்திருந் தாளேரா. 243
      
2044  அன்ன சாரல் அதனில் சிவமுனி
      என்னு மாதவன் எல்ைலயில் காலமாய்
      மன்னி ேநாற்புழி மாயத்தின் நீரதாய்ப்
      ெபான்னின் மாெனான்று ேபாந்துல வுற்றேத. 244
      
2045  வந்து லாவும் மறிதைன மாதவன்
      புந்தி மாெலாடு ெபாள்ெளன ேநாக்கலும்
      அந்த ேவைல யதுகருப் பங்ெகாள
      இந்த மாதக் கருவினுள் எய்தினாள். 245
      
2046 ேவறு
      மானிவள் தன்ைன வயிற்றிைட தாங்கி
      ஆனெதார் வள்ளி அகழ்ந்த பயம்பில்
      தானருள் ெசய்து தணந்திட அங்கட்
      கானவன் மாெதாடு கண்டனன் அன்ேற. 246
      
2047 அவ்விரு ேவார்களும் ஆங்கிவள் தன்ைனக்
      ைகவைக யிற்ெகாடு காதெலா ேடகி
      எவ்வமில் வள்ளி ெயனப்ெபயர் நல்கிச்
      ெசவ்விது ேபாற்றினர் சீர்மக ளாக. 247
      
2048 திருந்திய கானவர் சீர்மக ளாகி
      இருந்திடும் எல்ைலயில் யாமிவள் பாற்ேபாய்ப்
      ெபாருந்தியும் ேவட்ைக புகன்றும் அகன்றும்
      வருந்தியும் வாழ்த்தியும் மாையகள் ெசய்ேதம். 248
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2049  அந்தமில் மாையகள் ஆற்றிய தற்பின்
      முந்ைத யுணர்ச்சிைய முற்றுற நல்கித்
      தந்ைத யுடன்தமர் தந்திட ெநன்னல்
      இந்த மடந்ைதைய யாமணஞ் ெசய்ேதம். 249
      
2050  அவ்விைட மாமண மாற்றி அகன்ற
      இவ்விவள் தன்னுடன் இம்ெமன ஏகித்
      ெதய்வ வைரக்கெணார் சில்பகல் ைவகி
      ைமவிழி யாய்இவண் வந்தனம் என்றான். 250
      
2051  என்றிைவ வள்ளி இயற்ைக அைனத்தும்
      ெவன்றிடு ேவற்பைட வரீன் இயம்ப
      வன்றிறல் வாரண மங்ைக வினாவி
      நன்ெறன ஒன்று நவின்றிடு கின்றுழள். 251
      (242. பிளவுெகாண்ட பிைற - எண்ணாட்டிங்கள்.
      243. புறவுடல் - தூலவுடல். உள்ளின்உற்ற உருவம் - சூக்குமவுடல்.
      246. பயம்பில் - பள்ளத்தில். 249. தந்திடல் - தாைரவார்த் தளித்தல்.
      250. ெதய்வவைர - திருத்தணிைகமைல.)
      
2052  ேவறு
      ெதால்ைலயின் முரா  தன்பால் ேதான்றிய இவளும் யானும்
      எல்ைலயில் காலம் நீங்கியிருந்தனம் இருந்திட் ேடைம
      ஒல்ைலயில் இங்ஙன் கூட்டி யுடனுறு வித்த உன்றன்
      வல்லபந் தனக்கி யாஞ்ெசய் மாறுமற் றில்ைல என்றாள். 252
      
2053  ேமதகும் எயினர் பாைவ விண்ணுல குைடய நங்ைக
      ஓதுெசால் வினவி ேமனாள் உனக்கியான் தங்ைக யாகும்
      ஈெதாரு தன்ைம யன்றி இம்ைமயும் இைளய ளாேனன்
      ஆதலின் உய்ந்ேதன் நின்ைன அைடந்தனன் அளித்தி என்றாள். 253
      
2054 வன்றிறல் குறவர் பாைவ மற்றிது புகன்று ெதௗைவ
      தன்றிருப் பதங்கள் தம்ைமத் தாழ்தலும் எடுத்துப் புல்லி
      இன்றுைனத் துைணயாப் ெபற்ேறன் எம்பிரான் அருளும் ெபற்ேறன்
      ஒன்ெறனக் க ய துண்ேடா உளந்தனிற் சிறந்த ெதன்றாள். 254
      
2055  இந்திரன் அருளும் மாதும் எயினர்தம் மாதும் இவ்வா
      றந்தரஞ் சிறிது மின்றி அன்புடன் அளவ ளாவிச்
      சிந்ைதயும் உயிருஞ் ெசய்யுஞ் ெசயற்ைகயுஞ் சிறப்பு ெமான்றாக்
      கந்தமு மலரும் ேபாலக் கலந்துேவ றின்றி யுற்றார். 255
      
2056  இங்கிவர் இருவர்தாமு மியாக்ைகயும் உயிரும் ேபாலத்
      தங்களில் ேவறின் றாகிச் சரவண தடத்தில் வந்த
      புங்கவன் தன்ைனச் ேசர்ந்து ேபாற்றிேய ஒழுக லுற்றார்
      கங்ைகயும் யமுைன தானுங் கைனகட லுடன்ேசர்ந் ெதன்ன. 256
      

68



2057  கற்ைறயங் கதிர்ெவண் டிங்கள் இருந்துழிக் கனலிப் புத்ேதள்
      உற்றிடு தன்ைமத் ெதன்ன உம்பர்ேகான் உதவு மானும்
      மற்ைறவில் ேவடர் மானும் வழிபடல் பு ந்து ேபாற்ற
      ெவற்றியந் தனிேவல் அண்ணல் வறீ்றிருந் தருளி னாேன. 257
      
2058  கல்லகங் குைடந்த ெசவ்ேவற் கந்தேனார் தருவ தாகி
      வல்லியர் கி ைய ஞான வல்லியின் கிைளயாய்ச் சூழப்
      பல்லுயிர்க் கருைளப் பூத்துப் பவெநறி காய்த்திட் டன்பர்
      எல்லவர் தமக்கு முத்தி இருங்கனி உதவும் என்றும்.
      (252. ெசய்மாறு - ெசய்யும் பதில் உபகாரம்.
      254. ெதௗைவ - தமக்ைக. இங்குத் ெதய்வயாைனயம்ைம.
      255. அந்தரம் - ேபதம். கலந்து - அளவளாவி.
      256. ெதய்வயாைனயம்ைமக்குக் கங்ைகயும், வள்ளியம்ைமக்கு
      யமுைனயும், முருகக் கடவுளுக்குக் கடலும் உவைமயாகும்.
      257. கனலிப்புத்ேதள் - அக்கினிேதவன்.
      258. கல்லகம் - கிரவுஞ்சமைல. கி ைய - கி யாசத்தி.
      ஞானம் - ஞானசத்தி. பவெநறி - சனன மார்க்கம்.
      இங்கு ஞானசத்தி ெதய்வயாைனயம்ைம.
      கி யா சத்தி வள்ளியம்ைம என்க. பவெநறி - பிறவி வழி.) 258
      
2059  ெபண்ெணாரு பாகங் ெகாண்ட பிஞ்ஞகன் வதனம் ஒன்றில்
      கண்ெணாரு மூன்று ைவகுங் காட்சிேபால் எயினர் மாதும்
      விண்ணுல குைடய மாதும் வியன்புைட தன்னின் ேமவ
      அண்ணலங் குமரன் அன்னார்க் கருள்பு ந் திருந்தான் அங்கண். 259
      
2060  ேசவலுங் ெகாடிமான் ேதருஞ் சிைறமணி மயிலுந் ெதான்னாள்
      ேமவருந் தகரும் ேவலும் ேவறுள பைடகள் யாவும்
      மூவிரு முகத்து வள்ளல் ெமாழிந்திடு பணிகள் ஆற்றிக்
      ேகாவிலின் மருங்கு முன்னுங் குறுகிவறீ் றிருந்த மன்ேனா. 260
      
2061  ஆறிரு தடந்ேதாள் வாழ்க அறுமுகம் வாழ்க ெவற்ைபக்
      கூறுெசய் தனிேவல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க ெசவ்ேவள்
      ஏறிய மஞ்ைஞ வாழ்க யாைனதன் அணங்கு வாழ்க
      மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்கசீர் அடியார் எல்லாம். 261
      
2062  புன்ெனறி அதனிற் ெசல்லும் ேபாக்கிைன விலக்கி ேமலாம்
      நன்ெனறி ஒழுகச் ெசய்து நைவயறு காட்சி நல்கி
      என்ைனயும் அடியன் ஆக்கி இருவிைன நீக்கி யாண்ட
      பன்னிரு தடந்ேதாள் வள்ளல் பாதபங் கயங்கள் ேபாற்றி. 262
     
2063  ேவறு
      ேவல்ேசர்ந்த ெசங்ைகக் குமரன்வியன் காைத தன்ைன
      மால்ேசர்ந் துைரத்ேதன் தமிழ்ப்பாவழு வுற்ற ேதனும்
      நூல்ேசர்ந்த சான்றரீ் குணேமன்ைம நுவன்று ெகாள்மின்
      பால்ேசர்ந் ததனாற் புனலும்பய னாவ தன்ேற. 263
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2064  ெபாய்யற்ற கீரன் முதலாம்புல ேவார்பு கழ்ந்த
      ஐயற் ெகனது சிறுெசால்லும் ஒப்பாகும் இப்பார்
      ெசய்யுற் றவன்மால் உைமபூைசெகாள் ேதவ ேதவன்
      ைவயத்த வர்ெசய் வழிபாடு மகிழும் அன்ேற. 264
      
2065  என்னா யகன்விண் ணவர்நாயகன் யாைன நாமம்
      மின்னா யகனான் மைறநாயகன் ேவடர் நங்ைக
      தன்னா யகன்ேவல் தனிநாயகன் தன்பு ராணம்
      நன்னா யகமா ெமனக்ெகாள்கஇஞ் ஞால ெமல்லாம். 265
      
2066 வற்றா அருள்ேசர் குமேரசன்வண் காைத தன்ைனச்
      ெசாற்றாரும் ஆராய்ந் திடுவாருந் துகளு றாேம
      கற்றாருங் கற்பான் முயல்வாருங் கசிந்து ேகட்கல்
      உற்றாரும் வடீு ெநறிப்பாலின் உறுவர் அன்ேற. 266
      
2067  பாராகி ஏைனப் ெபாருளாய் உயிர்ப்பன் ைமயாகிப்
      ேபரா வுயிர்கட் குயிராய்ப் பிறவற் றுமாகி
      ேநராகித் ேதான்றல் இலாதாகி நின்றான் கழற்ேக
      ஆராத காத ெலாடுேபாற்றி அைடதும் அன்ேற. 267
      (259. பிஞ்சகன் - தைலக்ேகாலம் உைடயவன்; சிவன்.
      260. ேதர் - இந்திர ஞாலத்ேதர். தகர் - ஆட்டுக்கடா.
      261. குக்குடம் - ேசவல். அடியார் எல்லாம் - வரீவாகு ேதவர்
      முதலிய அடியவர்கள் யாவரும்.
      262. புன்ெநறி அதனில் - இழிந்த காமெவகுளி மயக்கமாதிகைளத்தரும்
      பிறமதச் சார்பினில். நன்ெனறி - ைசவ மார்க்கம்.
      காட்சி - சகள நிட்கள வடிவின் காட்சி.
      நல்கி - உள்ளும் புறமும் அளித்து.
      263. பாவழு - ஆனந்தம் முதலிய குற்றங்கள்.
      264. கீரன்முதலாம் ெபாய்யற்றபுலேவார் - நக்கீரர் முதலாகிய
      ெபாய்யடிைம இல்லாதசங்கப் புலவர்கள்.
      266. குமேரசன் வண்காைத - குமாரக் கடவுளின் ச தம்.
      காைத - நடந்தைவகைளேய கூறுவது.
      267. நின்றான் கழற்ேக - நிட்கள வடிவாக நின்ற இைறவன்
      திருவடிகளுக்ேக. நிட்கள சிவேம அடியவர்கைள ஆட்ெகாள்ளச்
      சகள சிவமாக எழுந்தருளுவர் என்பது சித்தாந்தம்.) 268

ஆகத் திருவிருத்தம் - 2067

      தக்ஷகாண்டம் முற்றுப் ெபற்றது
      ஆகக் காண்டம் ஆறுக்குந் திருவிருத்தம் - 10345
      கந்தபுராணம் முற்றுப் ெபற்றது
      திருச்சிற்றம்பலம்
      --------------
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