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தி வாவ ைற ஆதீனத்  மஹாவித்வான்
திாிசிர ரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்

"பிரபந்தத்திரட் " (3332 - 3408)
பகுதி 33-1 : பட்டீச்சுரப் ராணம்  **

 ** பிள்ைளயவர்கள் இயற்றத்ெதாடங்கிய ல்களிற்சில அ ர்த்தியாகேவ
 நின் விட்டனெவன்ப  பலர்க்கும் ெதாிந்தேத. அவற் ள், கிைடத்தைவ
 பதிப்பிக்கப்ப கின்றன.
 ----------------
 உ
 கணபதி ைண
 தி ச்சிற்றம்பலம்
 கட ள் வாழ்த்

 3332
விநாயகர்.
 ேம  குைழச்ெசவிதம் ைடயிென  
          கடாங்கவ ம் ெபா ட்  ேமன்ேமற்,
 றாேம  வண்டெரலாந் ரப்பவகத் ெதா  
           க வி தகக்ெகாண் டாங்கு,
 மாேம  ெபான்ெபாதிந்த காற்கவாி ங் 
           கிெயாளி வயங்க ேம ங்,
 காேம  ைமந்தடக்ைக யாைன கப் ெப  
             மாைனக் க த் ள் ைவப்பாம். 1

 3333
ஆைணவிநாயகர்.
 சீர் த்த பல வனத் ெதவ் யி  
           னிவறத்தஞ் சிரேமற்ேகாட,
 லார் த்த நமதாைண ெயனெறாிப்ப 
           வாைணவிநா யகெரன் ேறார்ேபர்,
 நீர் த்த குணத்தைமந்  வன்னிய ப் 
           ெபா  ெந ப்  மான,
 ேவர் த்த ெசம்ேமனி ெவண்ணீற்ேறா 
           டமர்பவர்தா ளிைறஞ்சி வாழ்வாம். 2

 3334
மதவாரணப்பிள்ைளயார்.
 நாமதவா ரணங்குறித்த ப ெகா தீ 
            வளர்த் ெமன நவி ந் தக்க,
 நாமதவா ரணங்குசிவ மிகப்பிெனன 
            ங்ெகாள்ளா னண்  மாற்றண்,
 ணாமதவா ரணங்குமி ந் தடப்பட்டீச் 
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            சரம் குந்  ந யச் ெசய்தா,
 நாமதவா ரணங்குளிர் ந் தாள ள 
            வின்பநல நண்ணிேனமால். 3

 3335
பட்டீசர்.
 மாேம  பண்ணவ  ெமண்ணவ  மகவா  மைற  லாய
 பாேம  நாவல ங் காவல  னிவர ம் பகர்மற் ேறா ங்
 காேம  பன்மல  ெமன்மல ம் ப யிைறப்பக் காட்சி நல்கு
 தாேம  தி ேவா ெரட்டீசர் பட்டீசர் சரணஞ் சார்வாம். 4

 3336
ெவளி ற ட் க ன்றிக் களத் ந  
           வமர்த ெவவ் விட  நா ,
 மிளிகிளர்ெபண் வ மா வ மா 
           கிய  ம ண்  கத்ேத,
 ெயாளிர்விழிக ெளா தல்சான் ரண்விழி ந் 
           தன்ெப ைம ணர்த்த ேவாவாத்,
 ெதளிகிளர்பட் டீசம்வளர் பட் ங்கப் 
            ெப மான்றாள் ேசர்ந்  வாழ்வாம். 5
 
3337
ஞானாம்பிைக.
 நயன தல் பன்னிறத்த வயனாியா 
           தியர்பல  நயக்குமா ,
 வியனைமய ேவற்றிட ம் ேவ நிற 
          றாவைனயான் ேமனிேயேபாற்,
 பயனைம ம் ெவண்மக ஞ் ெசம்மக ங் 
           கலக்க ந்தம் பண்  மாறாக்,
 கயன்ம ள்கட் பல்வைளக்ைகக் காம ஞா 
          னாம்பிைகதாள் க த் ள் ைவப்பாம். 6
 
3338
வண்ணிறங்ெகாள் பன்மலர்மா மகண் தேலா 
           ாிைறத் திடலால் வதிப ராக,
 ெமாண்ணிறங்ெகா ளன்பர்மன மாயாவ க் 
            குழாஞ்ெசறிவ ணர்த் ங் கா ந்,
 தண்ணிறங்ெகாள் பல்லற மைடந் ேகா 
            ெசறி ந் தைக  ணர்த் ம்,
 ெவண்ணிறங்ெகாள் பல்வைளக்ைக ம்ெப ஞா 
            னாம்பிைகதாண் ேமவி வாழ்வாம். 7
 
3339
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  சபாபதி.
 வந் தாி சித்தி வார் மலமாசு 
             மண்ணெவ  மாண் ேபாலச்,
 சிந் பல சீகரமந் தாகினிெவவ் 
             விைனக்கா  தீத்த ேலேபான்
 ந் சுடர் விட்ெட ெசந் தழ ன்ேம 
             ேனாக்கெவாளிர் வா மன்றி
 னந் தி  வ ள்ெப க நடநவி ம் 
             ெப மாைன நயந்  வாழ்வாம் 8
 
3340
சிவகாமசுந்தாியம்ைம..
 ெதாண் காட் திறத்தா ெலாவ்ெவா வ 
            ர பவிக்கத் ணிவார் ேம,
 லண் காட் பிரம னாதியர்மற் 
            ெறன்ெசய்வாரவர்ேபா லா ,
 பண் காட் மன் ட் பரமர் ாி 
            தி நடமாம் பரமா னந்தங்,
 கண் காட் க்க ைணச் சிவகாம 
            சுந்தாிதாள் க த் ள்ைவப்பாம். 9
 
3341
தஷிணா ர்த்தி.
 இ வரா யற்றிரண்  ெமய் வ 
             ெமய்தாம ெலந்தஞான் ,
 ெமா வரா லளப்ப ந்தன் ன ம வி 
             யின்பநிைல வப்பயாங்க,
 ளி வரா யற்றிரண்  ெமய்தாத 
             தி வ ெமய்தி நா ,
 ெமா வரா லளப்ப மா ல ம ம் 
            ெப மாைன ளங்ெகாள்வாமால். 10
 
3342
ைவரவக்கட ள்.
 அாிவிதிேச வித்தி காற் ைக ளெதன் 
            ெனனவிதிையயாிவி னாவ,
 விாித ண் டாிகெமன வதனகத்ெதன் 
             ெனனவாிைய விதிவி னாவப்,
 பிாியம  ெவனநகஞ்சூற் றைலச்சிவப்ெபன்
           ெசாற்றிெரனப் பிறர்வி னாவப்,
 பாியசமழ்ப் பவர்ெகாளச்சூ ல ங்கபால
          ந்தாித்ேதான் பாதம் ேபாற்றி. 11
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 3343
அ ஞ்ைஞவிநாயகர்.
 சைடயி ளம் பிைறெபா ய வதன்சாைய 
             ெயன கத்ேதார் தவளக் ேகா ,
 மிைடயெவா க் க ெதனெவண் லங்க 
             சியெவண் ணில  மான,
 வைடயைரெவண் படமிளிர வவ்ெவாளிைய 
              யஞ்சியி  ள ழ்ந் ெதன்ன,
 விைடத ந் வைமய வளர ைஞ 
              மழகளிற்ைற ெயண்ணி வாழ்வாம். 12

 3344
கக்கட ள்.

 இறவித த் தைல ணர்த்த யமைனவ த் 
              தியதந்ைத ெயண்ணந் ேதர்ந் ,
 பிறவித த் தைல ணர்த்த வயைனவ த் 
              மைறகள் பிதா ஞ் ேச ,
 மறவித த் ணர்மினந நியெரனேறற் 
            றியக ைண வள்ள லன்ப,
 றவிபசு மயி ைகக்குங் குமாரநா 
           யகன்மலர்த்தா ள்ளி வாழ்வாம். 13

 3345
தி நந்திேதவர். ேவ
 இைடயிெனாற் ெறாழியச் சூட 
           ெலப்ெபய ாிைறக்கப் ேபேர
 யைடத  தனக்கு மாக்கி யவன்பணி 
            யிற் றாங்கிக்
 கைடயேரம் பணி  மங்ேகா 
            கனகேந ர யிற் றாங்கு
 ைடயெனங் குரவர் ன்ேனா 
             ன ளைடந் ய்வார் ேமேலார். 14

 3346
அகத்திய னிவர்.
 வைரயரத் த ந்த வாழி வற்றமால் சிவமாக் காணப்
 ைர தள் ப ம மாகப் ெபா ெயா  கரத்தா லாற்றிக்
 கைரநைக தலாற் ெறவ்ைவக் கடப்பவ னி ஞ்சீர் வாய்ந்
 தைர கழ் ெபாதியில் வாழ்ெசந் தமிழ் னிக் க ைம ெசய்வாம். 15

 3347
தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனார்.
 இைறய  ளதனா ர்தி ெயய்தி  நீழல் ெசய்
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 ைறயெதான் ெறய்தி ேலெமன் றயெனா  குந்த னாணக்
 குைறவிலாச் சிவிைக ேயா  பந்த ங் குலவப் ெபற்ற
 நிைற சால் காழி ஞானப் பிள்ைளதா ணிைனந்  வாழ்வாம் 16

 3348
தி நா க்கரசுநாயனார்.
 விடெமழ ெவ ப்  ைவத்தா ர ெதழ வி ப்பஞ் ெசய்த
 கட ள ரயன்மா னாணக் ைகயரப் தி யிட்ட
 வடர்விட ம த மள்ளி யள்ளி ண் டளவா வின்பத்
 ெதாடர்பைமந் ெதாளிர்வா கீசர் ைணய  ேபாற்றி ெசய்வாம். 17

 3349
சுந்தர ர்த்திநாயனார்.
 மைறயவ ென ம்ேபர் ெபற்ேறன் மன்னவ ென ம்ேபர் ெபற்ேற,
 னிைறயவன் கழ்யா வர்க்குண் ெடன்றயன் குந்தனாண,
 ைறமைற மைறேயா ெனன்  ெமாழிவதற் ேகற்பத் ,
 கைறமிடற் றவைனப் ேபாக்கு நம்பிதாள் க தி வாழ்வாம். 18

 3350
தி வாத ர கள்.
 கைரெச  மசுத்த மாயா காாிய மணிெயான் ேறற்
 வைரெகாடன் மார்பில் ைவத்த மால்சமழ்ப் றெவண் ணில்லா
 ைரெய ஞ் சுத்த மாயா காாிய மணிக ேளாவாப்
 பைரயிடப் ெப மா க்குச் சூட் னார் பாதம் ேபாற்றி. 19

 3351
சண்ேடசநாயனார்.
 ைரத  மன்பி ேனார்பாற் றமகங் கைர ம் ெபம்மான்
 விைரகம ழாத்தி நீழற் றங்கைர யாமன் ேமவி
 வைரெயன வி ப்ப வான்பால் வைரய  குடங்ெகாண் டாட் த்
 தைர க ழின்பந் ய்த்த மழ தாள் சார்ந்  வாழ்வாம். 20

 3352
அ பத் வர்.
 மைற தற் கைலக ேடறா மாேதைவ ேயவல் ெகாண்ட
 தைற கழ் நாவ ரர் தனித்தனி ய ேயன் யாெனன்
 றைறெப ந் தவத்த ராய வ பத்  வர்க் ெகண்ணில்
 குைற ைட யா  மவ்வா ைரப்ப  குணமாங் ெகால்ேலா. 21

 3353
பஞ்சாக்காேதசிகர்.
 கழிக பய மாய ெபாழிற்றைல வாழ்க்ைக ேவண்ேட
 மகிழ்மல மாதி தன்ேன ெரய்தின ெரய்தா ராக
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 வகழ்மதில் தனிகு லாய வாவ  ைறக்கண் ேமவித்
 திகழ்கு  நமச்சி வாயன் ேசவ  வாழ்க்ைக ேயாேம. 22

 3354
அம்பலவாணேதசிகர்.
 நம்பல மாக ைவகு ஞானக்ேகா த்தி ேமய
 வம்பல வாண ேதவ ன ளிய பிராசா தத்தால்
 வம்பல சாத ெமல்லா மாற்றியா னந்த சாத
 ம்பல மாகப்ெபற்ேற தற்குேமற் ெப வ ெதன்ேன. 23

 3355
சுப்பிரமணியேதசிகர். ேவ .
 நன்ைமதிகழ் ெதன்றி வா வ ைறச்சுப் 
           பிரமணிய நமச்சி வாயன்,
 ெமன்ைமமல ர ப்பணிெசய் விதம்வந்த 
           விப்பிறப்ைப வியந்ேதன் சற் ம்,
 ன்ைமயி ப் பவங்ேகாடா ேகா வ  
            ேம ளம் ங்ேக னந்ேதா,
 ெவன்ைமயவன் பிறவான்மற் ெறைன மவ்வா 
            றியற் வன்யா ெனன்ெசய் ேகேன. 24

 3356
தி த்ெதாண் ாிேவார்.
 சத்திவனப் பட்டீசத் தனிப்பிராற் கியற் பணி 
           தைலக்ெகாண் டா ண்,
 த்திவளர் தி ப்பணிேய தலலகுப் 
            பணியியற்ற யல்வா ாீறாச்,
 சித்திெகாள்யா வ ந்தி நீ றணிந் த்தி 
            ராக்கமணிதிகழப் ண்ட,
 த்திெகாள்யா வ ங்கு மி யி க்கவிடங் 
            ெகா த்தி ெமன் ந்தி தாேன. 25

 3357
ஆக்குவித்ேதார்.
 மாேம  ேசா ட்  ேவளாளர் குலதிலகன் வல்ேலார் ெசந்நாப்
 பாேம  சத்தி ற்ற வாழ்க்ைகநமச் சிவாய கில் பயந்த ைமந்தன்
 காேம  ெகாைடத்தடக்ைகச் ைசவசிகா மணிகல் க் கடலா ள்ளான்
 ேம  நயவ ல வா க பால சுகண வள்ளல். 1

 3358
ேவ .
 நைறகமழ் ெகான்ைற மாைல நாயகப் ெப மான் ேமய
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 மைற கழ் தி ப்பட் டீச மான்மிய ெமாழிெப யர்த்
 நிைறசுைவத் தமிழாற் பா  ேநயத்திற் ெகா த்தி ெயன்
 குைறயிரந் தினி  ேகட்பப் பா தல் குறிக்ெகாண் ேடனால். 2

 3359
அைவயடக்கம்.
 மைறபல க ஞ் சத்தி வனத்ததி வி ப்பம் ைவத்த
 விைறயவ னைனய சத்தி ெசா பமா ெமன்வாய்ச் ெசால் ங்
 குைறயற வி ம் ம் வாயின் குற்ற ட் குறியா னீன
 நிைறபார தாவர்கு லப்ெபண் ேணயத்தின் மணந்த ேதார்ந்ேத. 1

 3360
 குடம்ப  ெச த்த லான்ெசய் ைசையக் குறியாக் ெகாண்ேடான்,
 மடம்ப  சுணங்கன் ெசய் ம் ைச  மதித்த வாற்றா,
 டம்ப  ெபாிேயார் ெசய்த வின்சுைவப் பாட்ெடா ஞ்சங்,
 கடம்ப  சிறிேயன் ெசய் ம் பாட ங் ைகக்ெகாள் வானால். 2
 
3361
ெதாைகயிலக் கணஞ்சி ைதந்த 
            ெதாழின் தலாேமார் ன் ந்,
 ெதாைகயிலக் கணங்ேக ெடய்தாப் பலெவா ந் 
           ெதாகுத் க் ெகாள்வர்,
 வைகயிலக் கணைமந் ேதலா வ ங்கவி 
             ெய மான்ேறாைர,
 வைகயிலக் கண ஞ் சான்ற கவிெயா ம் 
              வயங்கக் ெகாள்வார். 3

 3362
வில்ெலறி வ வாட்கண் விளங்கிைழ பகிர்ந்த ேமனி,
 யல்ெலறி கண்டத் ெதண்ேடா ளண்ணலார் பலரர்ச் சிக்கு, ெமல்
 ெலறி மலர்க ேளா  மினியெதன் ெறா வர் சுங், கல்ெலறி ெயற்ற
 ெதன்ெசாற் கா றல் க தி யன்ேறா. 4
 
3363
அ ளைம ெயா பா கத்த ைனயன்மற் றைனய பாகத்,
 ெத ளைம ெசவிெவய் தாெமன் ெசய் ைளக் கவர்தற் கன்ேறா,
 ம ளைம மான்  ழக்க நாெடா  ம வ ேவற்கும்,
 ெபா ளைம  கண் ம் பாடா  ேபாேவன் ெகால்ேலா. 5

 3364
ெபாதி கிற் குற்ற ேமார்ந்  மணியிைனப் றத் ப் ேபாக்கார்,
 மதியினிற் சிறந்  ேளாெரன் வாய்ெமாழிக் குற்ற ேமார்ந் ,
 திதிெசய்மா லய ந் ேதறாச் சிவபிரான் சாித மாய,
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 விதியிைன ெயந்த ஞான் ம் விலக்கல்ெசய் யா  ெகாள்வார். 6
 
3365
மால்கிளர் மனத்தா ெரம்மான் மான்மியக் குணங்ெகாளாமற்,
 சால்பிலா ேவ  ேவ  குற்ற ட் டைதயக் ெகாண்ேட,
 ேயால்படக் குைரப்பாரந்த ர்க்க க் குைரப்பா ாியாேர,
 பால்ெகாேலா விரத்தங் ெகால்ேலா ைல ண்ணி ப க ேலார் ர். 7

 3366
சிறப் ப்பாயிரம்
 தி லகர் மகிழ்தரக்ெகா ளா க 
            பாலன் சிறப்பிற் ேகட்பப்,
 ெபா தவிர் பட்டீச மான்மியத்ைதச் 
            ெசந்தமிழாற் ைனதல் ெசய்தான்,
 த மணி ம்ெபாரெவன் ேபால்வா க் க ள் 
            சுரக்குந் தைகயான் மிக்கான்,
 ம கழ்ச் சிரகிாிவாழ் மீனாட்சி 
             சுந்தரநா வலவ ேரேற. 8

 3367
தி நாட் ப்படலம்
 தம்ைமேநர் பட்  ங்கர் தண்ண ட் பல்வ ைளக்ைக,
 யம்ைமேயா னி  ேமவ வைமந்தபட் டீச மாதி,
 ெவம்ைமதீர் தலெமண் ணில்ல தன்னக மிதப்பக் ெகாண் ட்,
 ெசம்ைமேசர் ேசாழநாட் ன் வளஞ்சில ெசப்ப ற்றாம். 1

 3368
சழக்கன்  க வாய் ேவேற தகச்ெசய லாநின் ெசய்ைக,
 வழக்கன்  தவிர்தி ெயன்  மந்திர ைரெகாள் ளாதான்,
 குழக்கன்  நிமித்தந் தன்சீர்க் குலத்த  ம ந்தா ள்ள,
 மழக்கன்  தபத்ேத ர்ந்த ம வளித் த ேசா ணா . 2

 3369
மாயவ னிளவ லாக வானக ங் காப்ேபா,
 னாயவனைனய வாழ்வி லதிகமா யிரம்பங் ெகன் ,
 பாயவன் கழ்சா றன்பாற் பயில்குலக் கைடஞ ேரா ,
 ேமயவ னாகச் ெசல்வ விளக்கமிக்க ேசா ணா . 3

 work left incomplete by mInATcuntaram piLLai 
-------------------------  
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தி வாவ ைற ஆதீனத்  மஹாவித்வான்
திாிசிர ரம்  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்

"பிரபந்தத்திரட் "  - பகுதி 2 (3370- 3408)
தி வரன்குளப் ராணம்

 உ
 கணபதி ைண.
 தி ச்சிற்றம்பலம்

 கட ள்வாழ்த் .

 3370
சித்திவிநாயகர்.
 சீர் த்த நறியமண க ன்வழி 
             ப மன்பர் ேதவ ராவா,
 ேரர் த்த கத் ந க் காட்டல்ேபா லா கத் 
            திைய  ேமார்ைக,
 வார் த்த னிக்காட்  மகிழ றீஇ யவர்ேவண் ம் 
             வரங்க ணல்கும்,
 பார் த்த சித்திமத குஞ்சரப்ெபாற் 
               ெசஞ்சரணம் பணிந்  வாழ்வாம். 1

 3371
குடவாயில்விநாயகர்.
 ைனம  மணியாய் மதாணிந ப் 
             பதிமணியாய்ப் ெபா ந ேரத்த,
 வைனகழெலாண் மணியாய்விண் மணிெபா ய 
             யர்ந் குட வாாிேவைல,
 விைனயரக்கற் பந்தா  வியன்குடநீர்க் 
              கைர யர்ந்  ேமவி யன்பர்,
 ைனபடைரப் பந்தா ங் குடவாயின் 
             மழகளிற்ைற ன்னி வாழ்வாம். 2

 3373
ேதர விநாயகர்.
 ஆதனத்ைதச் சூழவாி பலவமர்ந்த 
            ெவனி மிக ல ேமா ாியாைன,
 மாதனநட் றாெமனிலச் சுறாெவனவச் 
            சுற்றதைன வயக்கப் தி,
 சாதனர்ைக ெதா மிரதஞ் சார்ந்தமர்ந்தாற் 
             ேபாலமர்ந்  தாழ்வார் யார்க்குஞ்,
 ேசதனநன் க ள் ாி ந் ேதர மால் 
             களிற்றின  சிந்தித் ய்வாம். 3
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 3373
அரதீர்த்ததேலசர்.
 அகர யி ெரனச்சதசத் ெதங்குநிைறந் 
           திந்திரேன யயேன மாேல,
 பகரவ  னிவரேர ேயைனயேர 
           ேபாற்றிவழி ப ந்ேதா றன்னார்,
 நகரமக ரங்கைளந்  பாேறான்  
            மான் ைலேபா னயந்  ெதய்வச்,
 சிகரக க் கி கமம ரரதீர்த்த 
            தேலசர  சிந்தித் ய்வாம். 4

 3374
ெபாியநாயகியம்ைம.
 க னிவார் ைககுவிக்குங் கண் தற்கு 
            மகளாகிக் க த மீட் ந்,
 தி னிய றாயாகித் திக ெமா  
            ைறமா  ெசயல்குறித்தாங்,
 ெகா னிவன் றாேயெயன் ைரக்கு ைற 
              ெயா மகளா ங் ெகாள்ள,
 வ னிவில் ெப ங்க ைணப் ெபாியநா 
            யகிமலர்த்தாள் வணங்கி வாழ்வாம். 5

 3375
சபாபதி.
 மலரவன்ெசய் ெதாழிெலா ைக மாயவன்ெசய் 
            ெதாழிெலா ைக வாேனா ராதிப்,
 பலர் க  த்திரநா யகன்ெசய்ெதாழி 
               ெலா ைகமைற பர  மீசன்,
 லர்வ ஞ்ெசய் ெதாழிெலா தாள் சதாசிவன்ெசய் 
            ெதாழி ெமா  ெபாற்றா ளாகக்,
 கலர கா மணி மன்  ணடநவி ம் 
               ெப மாைனக் க தி வாழ்வாம். 6

 3376
சிவகாமசுந்தாியம்ைம.
 வயாவ த்தத் ட யிர்க்கும் வ த்த ேமா 
          ர த் ைண  ம  றா ,
 தயாவின்மல ரவன் தெலவ் யிர்கைள  
           யிர்த் நனி தைழய ேநாக்கி,
 வியாபகமாங் ெகா ந க்கு வியாப்பியமாம் 
            பதத்தின்பம் விைள  மா ,
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 நயாவ ளிற் ெபா நடனங் கண் காட் பைரதா 
              ணயந்  வாழ்வாம். 7

 3377
த ிணா ர்த்தி. ேவ .
 மைறெய ம் ட னாதி மாண்பினர்க் குபேத சித்ேத
 யிைறைமெகாள் குரவர் தாமீ ெரண்ம  ெளா வ ராகு
 நைறமலர் நிம்ப நீழ னயந்தெபாற் ேகாயி னின்ற
 ைறய ட் குரவர் பாத ண்டக ேமற் ெகாள்வாம். 8

 3378
ைவரவக்கட ள்.
 ேதங்கமழ் மலாின் ேமலான் 
             ெச ப்பழஞ் ெசன்னிேபாக்குஞ்,
 சாங்க ந் திகிாிப் த்ேத டன்றி  
             ேமனி விம்மி,
 வாங்க  ெநய்த்ேதார் ேபாக்கு பாங்க  
            மலர்க்ைக ெயான்றிற்,
 பாங்கைம வ கப் த்ேதள் பதமலர் 
            பழிச்சி வாழ்வாம். 9

 3379
சித்திவிநாயகர்.
 ன் சித் திக ள் வார்க்குத் ெதாகுத்தலாற் சித்தி யாைன,
 நன் ெமய் யறிவன் னார்க்ேக நல்கலாற் சித்தி யாைன,
 ெயன் ல கத்தி லாய்ந்தா ாிரட் ற ெமாழிய வப்ேப,
 ெரான் ண் டம க்க ெணா த்தன்மா மலர்த்தாள் ேபாற்றி. 10

 3380
கக்கட ள். ேவ .

 உயி யிர்க்கா சாாியனா காைமயினாற் 
          குர ைன யிைரேவதஞ்,
 ெசயிாில்சிவ ெமன்ேறபா வைன ாிதல் 
           ேவண் ெமனச் ெசப்பவவ்வா,
 யர்பியல்ேப யைமசிவ  நன்குரவ 
           ெனனவணங்கு யர் வாய்ந்த,
 ெபயர்வாிய ெப ைமயின்ேம லான்குமர 
            ேவல்சரணம் ேபணி வாழ்வாம். 11

 3381
தி நந்திேதவர். ேவ .
 மன தன் ன்ற னால்யாம் வழிபடப் ெப வா னாெமம்

12



 மனகவா ாியன மக்கு தற்கு  வாவா ேனாவாக்
 கனம  நந்திப் த்ேத ெளனக்காட்டக் கண்ேடா ேமலாத்
 தினம்வழி பா  ெசப்பான் ேவறன்ைம ேதரான் ெகால்ேலா. 12

 3382
அகத்திய னிவர்.
 அைல னல் சூ ங் காஞ்சி 
           யைமந்தேமற் றளியின் ைவகு
 கைல  ேதாதா ேதார்ந்த 
            க ணியர் வர  ேநாக்கா
 ைலவில்குற் றால ேமேயா 
           ெனா சிவ மாக வன்னான்
 றைலமிைச யங்ைக ைவத்த தமிழ் னிக் 
           க ைம ெசய்வாம். 13

 3383
தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனார்.
 மைறவிலக் காய த்த மார்க்கேம ெபா ெளன் ேறாதி
 நிைறதர னஞ்சா தித்த ெந யமா னா ட் ெகாள்ள
 வைறத  ப த்தர் ம்ைம யாயிரர் ைசவ ராகிக்
 குைறயற வ ட்க ேணாக்கங் ெகா த் ளார்க் கன்  ெசய்வாம். 14

 3384
தி நா க்கரசுநாயனார்.
 அ சினக் களிமால் யாைன யதெனா  நனிேபா ராற்றி
 வி த ன் ம ப்பி த்  ெவன்றமா னா ட் ெகாள்ளப்
 ப சம ய்த்த யாைன பணிந் சூழ்ந் ேதத்தி ேயக
 வி க ல் பதிகம் பா  யி ந்தவர்க் கன்  ெசய்வாம். 15

 3385
சுந்தர ர்த்திநாயனார்.
 தடஞ்சிைல றித்  ேம  த வி ங் குறித்த மாதர்
 படம்பைர யல்குற் ெபௗவம் ப ந்தமா னா ட் ெகாள்ள
 விடம்ப  ெமா ெபண் ணாைன ெயண்  குறித்த மாதர்
 குடம் ைர ெகாங்ைகப் ேபாகந் ய்த்தவர் குலத்தாள் ேபாற்றி. 16

 3386
மாணிக்கவாசகசுவாமிகள்.
 சகலரா யி ந்  ேமலாஞ் சிவானந்த ேபாகஞ் சாரா
 தகலரா வைணயான் வா னாதியர் நா ட் ெகாள்ளச்
 சகலரா யி ந்  ேமலாஞ் சிவானந்த ேபாக ேமசார்ந்
 தகலரா தாியா வாத ரர்தாள் சார்ந்  வாழ்வாம். 17
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 3387
சண்ேடசுரநாயனார்.
 பிறப்பிறப் ெபாழி  மின்பம் ெபறல்குறித் தவன்ஞா லத் ப்
 பிறப்பிறப் ளாைனத் தந்ைத ெயனக்ெகாளிற் ெபறாெனன் ேறாவிப்
 பிறப்பிறப் பிலாைனத் தந்ைத ேயெயனப் ேபணிக் ெகாண்
 பிறப்பிறப் ெபாழிசண் டீசப் பிரான  யிைறஞ்சி வாழ்வாம். 18

 3388
அ பத் வர்.
 மனம த் ைணேய ெயன்  நியாய ல் வகுக்கு ேம
 மனகெமய்த் தவத்தா ராய வ பத்  வ ராவார்
 கனசாித் திரம ைனத் ங் கவர்ந் தற் குள்ள டக்கும்
 வின றீ ெரவ்வா ெறன்  விைடவித்தி னாேல ேபா ம். 19

 3389
பஞ்சாக்கரேதசிகர்.
 விழியறி ைடயார்க் காய ெமய்ஞ்ஞானப் ெப ங்ேகா த்திச்
 ெசழிய  ணமச்சி வாயன் றி ப்ெப ம் ெபயர்ந வின்
 ெமாழிவிலப் ெபயர்பி றர்க்கு ைரத் மந் ேதாவன் னாைன
 வழிபட நா ஞ் சில்ேலார் மடைமக்ேகா ெராழி  ண்ேடா. 20

 3390
அம்பலவாணேதசிகர்.
 வாியளி ர ஞ் ேசாைல யாவ  ைறக்கண் ைவகு
 மாியெமய்ஞ் ஞான ர்த்தி யம்பல வாண ேதவன்
 பிாியமிக் ெகைனயாண் ெடன்பாற் ெப வ  விடா  ெபற்ெறற்
 குாியைத ேலாபஞ் ெசய்யா தவினா ய்ந்  ேளேன. 21

 3391
மற்றசிவேநசர்கள்.
 ெபாியநா யகித்தா ேயா ம் ெப ந்தி  வரன்கு ளத்
 மாியநா யகர்ெபாற் ேகாயில் வழிப  வார்கள் யா ம்
 ாி மத் தளியி னீங்கார் நீங்குதல் ண  ேம ம்
 விாி ெமன் ெனஞ்சி னீங்கார் ேமவி ற் றி ப்பர் மாேதா. 22

 3392
ஆக்குவித்ேதார்.
 மைற  யம ந் ெதய்வ மான்மிய நீ  சி
 மைறபல விடத்  ேமாத வயங்குகண் மணிகள் ண்
 மைறந ப் ெபா  ைமந்  வன்னமா ம க்க ணித்
 மைற ைற யிட் ந் ேதறா மாேதவன் கழல்  சிப்பார். 1

14



 3393
தி வரன் குளப்ெபாற் ேகாயிற் றி ப்பணி யான ெவல்லாம்
 ெபா வ  மன்பி னாேல ெபா த்திறங் க ந்  ெசய்வார்
 ெவ வ  குேபர வாழ்க்ைக ேமெலனா வாழ்க்ைக ற்றார்
 ெப வள வல்ல நாட் ற் ெப ங்கு  வணிக ராவார். 2

 3394
அாியயன் தேலார் ேபாற்  மரன்குளத் தல  ரானம்
 பிாியமிக் கைம  மா  வடெமாழி ெபயர்த்ெத த் த்
 ெதாி நற் றமிழி னாேல ெசப்பிட ேவண்  ெமன்
 விாி ெமய்ப் பாிவிற் ேகட்க விைழந்தியான் பாட ற்ேறன். 3

 3395
அைவயடக்கம்.
 சுைவப  க ப்பங் காட் ற் ேறான்ற ற் றி ந்  ேளானச்
 சுைவபடா ேவப்பங் காட் ந் ேதான்ற ற் றி த்த லாேல
 நைவபடாப் ெபாிேயார் ெசாற்ற நயக்குமின் பாட ேலா
 நைவப  ம ேயன் ெசாற்ற பாட  நயந்  ெகாள்வான். 1

 3396
விட் னன் ேமற் ெகாண்  ேமவிேனார் குடங்கர் ெகாண்
 மட் னன் கந்ேத யாட்  வ த்திட வப்பர் ேமன்ேமற்
 கட் னல் ெபாழிந்  நால்வர் கைரந்தபா ேவற்றார் கண்ணி
 ெலட் ன ந்ேதாற் றாெவன் பாட் ங்ேகட் னி  வப்பார். 2

 3397
இ வ ங் காண ெவண்ணா ாீாி  மைறக்கு ெமட்டார்
 தி வரன் குளத்  வாழ்மா ேதவனா ெரனெற ாிந் ம்
 ெபா வ  மவைரப் பாடல் ாிகுவ னன்பர் தம்பா
 ல வ ப் பிலரா ெயண்ைம யாதல்ைக ெகா க்கு ெமன்ேற 3

 3398
சிறப் ப்பாயிரம்.
 சீர்வ ஞ் சிறப்பான் மிக்க தி வரன் குளப்  ராண
 ேமர்வ ந் தமிழாற் பா  யினிதரங் ேகற்றி னானா
 ேறர்வ ங் கைல ந் ேதர்ந்ேதான் றிாிசிரா மைலயில் வாழ்ேவான்
 ேசார்வ ங் குணமீ னாட்சி சுந்தர நாவ ேலாேன. 4

 3399
தி நாட் ப்படலம்
 இைறவ னார்தி  வரன்குளப் ெப ந்தல ெம வாய்
 நிைறத லம்பல ெகா நிலா வல்லநா டாதி
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 யைறத ம்பல நா ந்தன் னகங்ெகா  ெபா ந்
 ைறபி றழ்ந்திடா வளவர்நாட் டணிசில ெமாழிவாம். 1

 3400
ைசய மால்வைரத் தாய்மைன நின்ெற உச் சலதி
 ையய நாயகன் மைன க வைணத  ெபான்னி
 ைவய மாமகண் கெம ம் வளவர்ேகா னா
 ைபய நாெடா ந் தங்கிச்ெசஃ றானமாம் ப த்ேத. 2

 3401
தாயி லாகிய ைசயமால் வைரமிைசத் தங்கு
 மாயி ெலண்ணிலா வயிரஞ்ெசம் மணி த லைனத் ந்
 ேதாயில் ேசர்தரக் ெகாண் ேபாய்த் ெதாகுத்தலா னன்ேறா
 பாயி லாழிைய யரதனா கரெமனப் பகர்வார். 3

 3402
தங்கு நீ நல் ைட யார் ைடச் சார்வா
 ெயங்கு ள்ளவ ாீண் நட் பாகுத ேலய்ப்பக்
 ெகாங்கு நாட்ெடா  குலவைர யாம்பிரத் த யிற்
 ெபாங்கு நீத்தேமா ெடண்ணிலா றளா வ ெபான்னி. 4

 3403
க ெயா ம்ெப ம் ேபார்ெசயக் க த்ெத  ெபான்னி
 ம  ேராணம்ேவய்ந் தைடந்ெதன ைரெயா ம் வ மால்
 ெபா  மாம்பிரத் த ெய  கு ைஞ ம் ெபாற்ப
 ெவா கு லாமதற் குடன்பட்டாற் ேபாற்சிவந் மால் 5

 3404
ெபான்னி மாநதிக் கைரயி  ம ங்கி ம் ெபா ய
 மின்னி யாகசா ைலகள்பல மிைடகுவ வாங்கண்
 வன்னி ேமெல  பம்வா னளாய்ச்சுரர் ைவய
 ன்னி ேம ற ம ச்ெசவி கா ன ய்க்கும். 6

 3405
மாட ேமனலார் குழற்கி  விைரப் ைக வாசங்
 ட வானயாற் றாடர மங்ைகயர் ந்த
 ட ளாய்  ேகற்ற  ன விைர ற்
 நீட ேலார்ந்தவ ாியன்மண ெமன்ப  நிசேம. 7

 3406
தி  மாக்கனி பலப  விடபேமன் ழங்கி

 யதி ம் வானரம் பாய்தர வாங்குதிர் கனியா
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 தி  ெநற்பல ேவைனநாட் ட த்த த் றச்ெசய்
 பிதி  றாதெநற் ெபா ெயனப் பிறங்குவ நா ம். 8

 3407
னிவர் பற்பல ரைடந் கா விாிப் னன் கிக்

 கனிவ ம்பெவண் ணீெறா ங் கணிந்தி ள் க ந்
 பனித ங்கதி ெரதிர்பரப் பியசைடத் திவைல
 யினிய ெசந் கிர் நித்தில குத்ெதன விைய ம். 9

 3408
தைழெச றிந்தைபம் ன்ைனக ண ெவ உத் தைழதீர்ந்
 ைழெச றிந்திடப் பலமர்ந் ேதாங்கிய க்கு
 மைழெபா ங்குழற் றி மகண் மணாளனா மைழேமல்
 விைழய ெவம்பிரா னிவர்ந்தேவார் காட்சிேய விைழ ம். 10
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