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திருவாவடுதுைற ஆதீனத்து மஹாவித்வான்

தி சிரபுரம்

மீ னாட்சிசுந்தரம் பிள்ைளயவர்களின்

"பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 26 (1811 - 1924)
திருச்சிராமைலயமகவந்தாதி

உ

சிவமயம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

1811.

விநாயகக்கடவுள்.

கராமைலயாநின்றேபாதிபங்கூவக்கடிதக்கரா

விராமைலயாழிவிட்டாற்குமயற்குெமட்டாதுநிற்குஞ்
சிராமைலயாதிபெனம்மானந்தாதிையச்ெசப்பவிடர்
வராமைலயாவங்குசபாசெவன்முன்புவந்தருேள.
1812.

(1)

தாயுமானவர்.

துப்பைனத்துந்ெதாழுஞ்ெசஞ்சைடயான்கவிெதாண்டருைரக்
கப்பைனேயட்டிற்ெபாறித்தான்கடுப்ெபாலிகண்டன்றைன
ெயாப்பைனயம்பைனச்ெசற்றான்சிராமைலயுத்தமெனன்
னப்பைனயன்றிப்புகழாெதன்வாய்புறத்தாைரயுேம.

1813.

(2)

மட்டுவார்குழலம்ைம.

அகந்தக்குழலுமனத்துயர்தீரவயிலங்ைகைவத்

தகந்தக்குழகைனயீன்றாய்குயிைலத்தடிந்தமுைத

யிகந்தக்குழைலக்கடிந்தெசால்லாய்முத்திளநைகயாய்

சுகந்தக்குழலம்ைமேயயடிேயற்குமுன்ேறான்றுைவேய.
1814.

(3)

ெசவ்வந்திவிநாயகர்.

ஆனக்குைழயுைடயம்மான்புயத்துமழன்ெமழுகு

மானக்குைழயுமனத்தினராய்ப்பத்திமார்க்கநின்று
கானக்குைழையயணிவார்சிரத்துங்கழனிறுத்துந்

தானக்குைழெசவிச்ெசவ்வந்தியாைனதருமின்பேம.
1815.

(4)

முருகக்கடவுள்.

கரம்பன்னிரண்டுமுடியாறினெனவன்ைகக்கவண்கன்

னிரம்பன்னிலத்திற்றிைனத்தாளடர்ெநறிேயகிக்கண்ண

விரம்பன்னியெமாழிேவடிச்சிபாற்ெசன்றுேவண்டிமிக்கா
தரம்பன்னினெனவேனாவவேனெயைனத்தாங்குவேன.
1816.

(5)

கைலமகள்.

எண்ேடாட்டுமுக்கட்டுநீரார்சைடத்திடுமாதர்பலி

ெகாண்ேடாட்டுைவத்தெபாருேளதுேவாவைதக்கூறவிருள்
விண்ேடாட்டுெசம்மணிமான்மகனாவின்விளங்குநறா

ெவண்ேடாட்டுமுண்டகத்தாண்மலர்த்தாண்முடிேமல்ைவப்பேன.

(6)
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1817.

திருநந்திேதவர்.

இன்னடியார்களுடனிருப்பாநல்லினமணிக

டுன்னடிவாயிலினின்ேறபிரம்புைகெதாட்டுைமயாண்
மன்னடிெகாள்ளவருமாலயன்முதல்வானவர்க்குத்

தன்னடிமுந்திக்ெகாடுப்பானடிெயந்தைலக்கணிந்ேத.
1818.

(7)

சமயாசா யர் நால்வர்.

கருமப்பரந்தவிர்த்தாள்வாருததியிற்கன்மிதக்கத்
தருமப்பதியிற்கராச்ேசய்தரெவன்புதாழ்குழலா
மருமப்பணிந்தெபருமான யுருமாற்றிவர

வருமப்பர்சுந்தரர்சம்பந்தர்மாணிக்கவாசகேர.
1819.

(8)

சண்ேடசுரநாயனார்.

முரண்டடிெகாண்டுெவம்ேபாத்ைதநடாத்திமுனிந்துநிற்பா
னரண்டடியப்பவமப்புறத்ேதாடவருந்துதிக

டிரண்டடியார்ெசாலத்தன்ைனயன்றாைளச்சிைதத்ெதைனய
னிரண்டடிேசர்ந்தவிைறயடிப்ேபாெதன்னிதயத்தேத.
1820.

(9)

மற்ைறத் திருத்ெதாண்டர்கள்.

பருத்ெதாண்டராநிற்குங்ெகாங்ைகயர்மான்முதற்பற்பலவாங்
கருத்ெதாண்டராதலவிச்ைசெவப்ேபாடிக்கழியவந்திக்
குருத்ெதாண்டராசின்மலரடிநீழற்குறுகிநின்ற

திருத்ெதாண்டரானவர்தாெடாழுவாமுட்டிருக்கறேவ.

1821.

(10)

ேசக்கிழார் முதலிேயார்.

மாக்கிைளயார்ெமாழிபங்கனுக்ேகயன்புைவத்தளவி
லாக்கிைளயாரன்பறுத்துய்ந்தெதாண்டரரும்புகைழ
வாக்கிைளயாெரனநாவலேராதவழுத்தியுய்ந்த

ேசக்கிைளயார்முதற்பல்ேலாரும்வாழ்கெவன்சிந்ைதயிேன.
1822.

(11)

அைவயடக்கம்.

கடியார்கடுக்ைகயணிந்தார்ெநடியவன்கண்ணிருக்கு
மடியாரணத்துமுடிமீ துைவத்தவராப்பணியார்

துடியார்கரத்ெதஞ்சிராமைலநாதைரச்ெசால்லுவதாற்

படியார்களிலிகழ்வாேராநல்ேலார்கெளன்பாடைலேய.
1823.

திருமாதிருக்குமண ீமார்பனான்முகன்ேறவர்ெசங்க

திருமாதிருக்குந்ெதாழநின்றநாயகன்றீவிைனமு

திருமாதிருக்குமடியார்க்கறுக்குஞ்சிராமைலயான்

திருமாதிருக்குநுதலான்ெபாற்றாெளன்சிரம்ைவப்பேன.
1824.

(12)

(1)

சிரமரவம்புத த்தசிராமைலத்ேதவைனவச்

சிரமவம்புைணநீர்பாய்ந்தேபால்விைனேதய்க்கெநாந்ேதஞ்

சிரமரவம்புயத்தாடாெவன்ேறாதிச்சிறப்பினிைறஞ்

சிரமரவம்பு ெவங்காலன்ெசய்யிெனன்ெசய்குவிேர.

(2)
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1825.

குைவயாவலவிைனயப்பெவப்ேபமிகக்ெகாண்டுெநாந்ேதன்

குைவயாவலவித்துநின்றிருத்ெதாண்ட ற்கூடிடச்ெசய்

குைவயர்வலவிழுங்கண்டாநறுங்ெகான்ைறெகாண்ெடாளிர்வா
குைவயாவலவிர்தனத்தில்பங்காசிரகுத்திரேன.
1826.

திரங்காவலமரலிவ்வுடற்ெகய்துமுன்ெசவ்வியபத்

திரங்காவலர்ெகாண்டருச்சித்திேடனிருள்சீக்குஞ்ெசங்க
திரங்காவலரும்பநின்றெதாப்பாஞ்சிகரச்சிரகுத்

திரங்காவலவுைமபங்காெவன்றீவிைனதீர்த்தருேள.
1827.

அரவப்பணிலனயன்மகவான்முதலாகியெபாய்

அரவப்பணியுைடயாயடிேயனுன்னைடக்கலேம.

கலக்கந்தரெவஞ்சமன்வருங்காலங்கடுக்ைகதப்ப
கலக்கந்தரநிைனேவண்டிக்ெகாண்ேடெனைனக்கண்டுெகாள்ேள.

கண்ணாடிமானமற்றுண்டிருந்ேதன்கைடேயன்ெபான்மன்றின்
கண்ணாடிமானச்சிராமைலயாய்சைடக்கங்ைகயேன.

கங்காதரவிந்தம்வள்ைளெயாப்பாமைலக்கன்னிபங்கா
கங்காதரவிலுைடயாய்புரத்ைதக்கடந்தவேன.

கடனாகவதட்சிராமைலயாய்விைனகட்கிடனாங்

கடனாகவதண்டங்ெகாண்ெடமன்ேறன்றிடுங்காலத்திேல.

(9)

காலக்கடியமடவாரரலறவிண்கன்னியர்ெசங்

காலக்கடியவிர்பஞ்சார்சிராமைலக்கத்தெசந்நீர்
காலக்கடியரவாபரணாகண்சிவந்துவருங்

காலக்கடியைனயஞ்ேசெலனவந்துகாத்தருேள
1833.

(8)

கடனாகவத க்குந்தாளப்பற்கவு பங்கா

கடனாகவதெனன்றாலுைநயாெதைனக்காத்தனிற்ேக

1832.

(7)

கங்காதரவிண்ெடாடுஞ்சிரபூதரக்காவலமு

கங்காதரவிதழிச்சைடயாய்நின்கழற்கிெலனா

1831.

(6)

கண்ணாடிமானப்ெபாலியுங்கேபாலத்தர்காதெலனுங்

கண்ணாடிமானத்தேனயினிேமனின்கழல்ைவப்பேனன்

1830.

(5)

கலக்கந்தரமடவார்மயல்வா கலந்தெவன்முன்

கலக்கந்தரநதிசூடுஞ்சிராமைலயாய்கன்னிபா

1829.

(4)

அரவப்பணிவிைடெசய்துழேலனுைழயார்த்திடுங்ைக
அரவப்பணிந்தசைடயாய்சிராமைலயாதிபேன

1828.

(3)

(10)

காதாசங்கத்தமிேயனாகியெவன்கருமக்குவி

காதாசங்கத்தண்குைழேசர்ந்திலகிக்கவின்ெபருகுங்
காதாசங்கத்தழேனத்திரத்தாய்சிகரச்சிரநா

காதாசங்கத்தார் மயற்குள்விழாமனின்கான்மலேர

(11)
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1834.

கானகத்தானவைனக ேயாற்களித்தாய்சிரநா

கானகத்தானக யு த்தாய்ெபாற்கடுக்ைகமலர்க்
கானகத்தானயம்ேபாேலபிறந்துகழிந்துசுருங்

கானகத்தானெமலாெமன்ெனன்ேபகுப்பல்கண்டதுேவ
1835.

கண்டமட்டுங்கடுங்காலற்கஞ்ேசன்கைடநாளினில்

கண்டமட்டுந்தருவாைனெமாய்ேகாெடாளிர்காழகில்சி
கண்டமட்டுந்துெபாழில்ேசர்சிராமைலக்காவலைனக்

கண்டமட்டுங்கறுத்தாைனெயன்னாெசாலற்கற்றபின்ேன
1836.

கற்பகச்ேசாைலமீ ப்பாய்முடிக்கதிராற்கதிர்வி

கற்பகச்ேசாரவின்னின்ைனெயந்நாளிற்கலப்பதுேவ

(14)

கலக்குஞ்சரைமந்துைடயாைனெசற்றகண்ணாபிைழய

கலக்குஞ்சமுமணிந்தாய்சிராமைலகாரணவி

கலக்குஞ்சமு த்தாய்துயராங்கைடேயன்றைலயிற்

கலக்குஞ்சரணத்தாேனகத்தேனெவங்கைறகண்டேன
1838.

(13)

கற்பகச்ேசாதனெமனவாஞ்சிராமைலக்காவலேன
கற்பகச்ேசா யயிேலவியகுழகற்கத்தேன

1837.

(12)

(15)

கண்டாவியங்குமிழ்ேமற்பாய்ந்துமீ ண்டுெசங்கத்தி ைகக்

கண்டாவியங்குலியக்ைகெயாட்டிநிற்கைமதீட்டுவைர
கண்டாவியங்குத்தடுமாறுேவற்கருளக்கடுவார்

கண்டாவியங்குஞ்சிராமைலயாெயன்கருதிைனேய

(16)

1839. திைனப்ேபாதகத்தன்பிலார்க்குெநஞ்ேசெசந்திருத்தவனந்
திைனப்ேபாதகத்தனனத்ைதயறுமுகன்ெசய்யகுந்தத்

திைனப்ேபாதகத்தன்மிைளக்களஞ்சாரங்கண்சீெரனேவா
திைனப்ேபாதகத்தன்சிராமைலயாெனனச்ெசப்பைலேய

(17)

1840. ஏற்றாைனசாரர்க்கருள்கூர்சிராமைலயீசைன

ஏற்றாைனசாரதன்ேபர்ேபார்த்தாைனெயம்ெபருமாைனையயம்
ஏற்றாைனசாரவிக்காைனச்ெசற்றாைனெயண்ணார்கைளயீடு
ஏற்றாைனசாரநிற்ேபர்க்கில்ைலேயாநல்லவின்பங்கேள

1841.

இன்பந்தரும்பிறப்ேபகுெநஞ்ேசயிளமாதர்முைல

இன்பந்தருபல்லின்முத்ெதன்றிரங்கியிடாமலும்பர்
இன்பந்தருமலர்ேபாலாம்சிரெவற்பிைறவன ீர்

இன்பந்தரும்பர்புகழைவத்தான்கழேலத்துைவேய

1842.

(18)

(19)

ைவயம்ப விற்புகழுச்சிராமைலயாய்வயங்கும்

ைவயம்ப வின்மைலநாணிவாசுகியாய்தைலக்கு

ைவயம்ப வில்வம்பூண்டாயுைமமணவாளாதைய
ைவயம்ப விைடயாெயன்ைனயாளவருமப்பேன

(20)
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1843.

அப்பாசிராமைலயாெயைனயாெளன்பவர்கன்பவால்

அப்பாசிராமைலயாநிற்குேமாதிவள்பங்கேன

அப்பாசிராமைலயாநின்ைனேயெசால்லலன்றியுடல்
அப்பாசிராமைலயாயார்மலரீெரன்றைறகிலேன
1844.

அறக்காதகன்ெகாடிேயன்விைனேயெனனளவுமனத்து

அறக்காதெலன்பதில்ெலைனச்சிராமைலயாய்க யல்
அறக்காதவள்ளுகிராலு த்தாயடியாெரனுைமய்

அரக்காதெநஞ்சருடன்ேசர்த்தருள்ெசய்யகளங்கேன
1845.

களங்கறுப்பானன்ெமாழிபூண்முைலயிதழ்க்கண்ணிபங்கன்
களங்கறுப்பானஞ்சிராமைலவாழுமுக்கட்பரேன
கட்பரச்சுரும்ேபறுங்கடுக்ைகயங்கண்ணியது

கட்பரச்சுதன்ேபாற்றுஞ்சிரெவற்புகந்தேன

(24)

கந்தரத்தாவண்சிராமைலயாய்ெவங்கைறயுைறயுங்

கந்தரத்தாவலிெனன்பணிந்தாயந்திக்காலம்வந்தற்

கந்தரத்தாவலர்ப்பூங்குழல்ேசாருெமன்கன்னிக்குச்சு
கந்தரத்தாவறுநின்மாைலேவண்டுங்கருத்தினேன
1848.

(23)

கட்பரச்சுைகத்ேதயுயிெராடுமக்காலத்துநின்

கட்பரச்சுமாவறியாெவைனக்காத்தருண்முக்

1847.

(22)

களங்கறுப்பானஞ்சைடசிவப்பான்மைறகாண்ப யான்

களங்கறுப்பானபுரைரச்ெசற்றாெனைனக்காயும்விைன

1846.

(21)

(25)

கருமந்திரண்டதினாேடாறும்வாடிக்கைறயுற்றநு

கருமந்திரங்குெநற்ேபாலதறீர்ந்துகதியைடவர்ீ

கருமந்திரகமதுவுணுங்ெகான்ைறக்கணியைனப்ப

கருமந்திரவஞ்ெசழுத்தான்சிராமைலைககுவித்ேத

(26)

1849. குவிக்குந்தரமிேயன்சிரேமற்கரங்ெகாண்டுயர்பா

குவிக்குந்தருெமாழிபங்காசிரகுத்திரெகாைலயாக்

குவிக்குந்தறுகட்கமன்வருநாண்ெமய்குைலவுற்றண்ணாக்

குவிக்குந்தருணத்தஞ்ேசெலண்ெறைனயுய்யக்ெகாண்டருேள
1850.

அருந்தவருமந்தரருமடுகுலிசங்ெகாளங்ைக

அருந்தவருமம்பும்ெவற்ப யாெயன்றடிெதாழத்தீய்
அருந்தவருமழுேவந்துஞ்சிராமைலயாய்விடத்ைத

அருந்தவருமம்ைவத்தாெயன்ைனயாள்பணியத்தியேன.
1851.

(27)

(28)

தியங்காமனந்தந்ைததாயானவாசிரெவற்பவிர

தியங்காமனந்தமுனிந்தாெயனா*வுைனச்சிந்ைதைவத்ேதா
தியங்காமனந்தைனயில்ேலற்ெகவ்வாறினித்தீர்வதுசத்
தியங்காமனந்தணன்மாறாழ்பதநமன்ேசரச்சேம.

(29)
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1852.

அச்சங்கராமைலயக்ெகாண்டயாைனமுன்பாகியெவள்

அச்சங்கராவைணயானம்பமாதுக்கருமயறீர்

அச்சங்கராசிரெவற்பரநீயிங்கைணவதனுக்கு

அச்சங்கராகவிதழியந்தார்ெகாடன்பாகெவன்ேற.
1853.

கவனத்தேனகமினார்பாற்றி கைடேயன்கயமு

கவனத்தேனசிரெவற்பரேனகஞ்சக்கண்ணன்றுர
கவனத்தேனடிடநின்றவேனயுன்கழற்கன்பனா

கவனத்தேன ட்டுழல்விலனாகக்கருைணெசய்ேய.
1854.

கருத்திருக்ைகயறுப்பார்நரர்காள்சங்க யிடப்பா

கருத்திருக்ைகயர்சரேணசரெணன்றுகாத்திருேம.

இருந்தாலேமழினர்ைகயறுத்தாெரதிேரற்றடுெசய்

இருந்தாலதிெலன்னிராெதாழிந்தாலுெமன்னிப்புவிக்ேக.

(33)

விக்காதமைலெசலுந்ெதறுேநாய்கண்மிகுந்துபர

விக்காதமைலக்கும்ெவஞ்சமனஞ்சுெமய்யன்பர்க்குச்ெசவ்
விக்காதமைலபங்கார்சிரெவற்பைரேமவிக்ைககு

விக்காதமைலயுைடயார்க்கன்ேறாவிம்மிகுந்தத்தேத.
1857.

(32)

இருந்தாலமுண்சிரெவற்பெரன்னாதயினியமுதய்

இருந்தாலம்ைவத்துண்ட ைவயர்பாலிறுமாந்திருப்பார்

1856.

(31)

கருத்திருக்ைகயவர்தாளிெலன்ேறாதிக்கசிவுறுவார்

கருத்திருக்ைகயமற்ேறத்துஞ்சிரெவற்பர்காலுமழற்

1855.

(30)

(34)

குந்தனஞ்சந்தனம்புற்றைமதீட்டுகட்ேகாைதெநருங்

குந்தனஞ்சந்தனம்பூசாததுங்குயில்காண்மயன்மி
குந்தனஞ்சந்தனந்தாமலர்நீத்ததுங்கூறுமின்ைவ

குந்தனஞ்சந்தனங்குந்தன்*ேறாழுஞ்சிரகுத்திரற்ேக.

(35)

1858. குத்தம்புவிற்கணுதலாள்பங்காெவங்ெகாடியைரச்ெச
குத்தம்புவிக்கிடர்தீர்ப்பாய்நிலவுமிழ்ேகாதின்முத்து

குத்தம்புவிண்ெசல்சிராமைலயாெயனக்ேகாக்களின்மி
குத்தம்புவிட்டுருகிப்பாடுவார்க்குக்குைறவிைலேய.

1859.

இலங்காதவருறவாகாெதன்பீர்தன்ைனேயத்துந்ெதாண்டாய்

இலங்காதவருக்கிலான்சிரெவற்பனியாகசைப

இலங்காதவருக்குப்பற்புைடத்தாெனன்றியம்பிடவாய்
இலங்காதவருசமனுக்ெகன்ெசய்வெமன்னாதரேம.
1860.

(36)

(37)

தரங்கந்தரங்கச்சிளமுைலெபான்மைலதண்முருக்க

தரங்கந்தரங்கச்சபங்கூந்தல்சார்புறங்கால்வடமு
தரங்கந்தரங்கச்சுரர்ெதாழச்சூரடுசத்திகண்ணாந்

தரங்கந்தரங்கச்சைடயார்சிராமைலத்ைதயலுக்ேக.

(38)
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1861.

ைதக்குஞ்சரெமனமுன்னின்ெறய்ேவைளச்ெசற்றான்சமன்வ

ைதக்குஞ்சரணத்தம்மான்சாயுகிர்ெபறுந்தாளுைடத்தத்
ைதக்குஞ்சரெவாலிெசய்யுஞ்சிராசலத்தானுருேமா
ைதக்குஞ்சரமு த்தாெனனக்கின்பந்தருமப்பேன.

1862.

பைனயஞ்சருகிற்கவிெபாறிப்பார்மடப்பாவியர்க்ெகாப்

பைனயஞ்சருமகவான்மாலுெமன்றைலவார்பகர்ந்தப்

பைனயஞ்சருவணர்ேபாற்றுஞ்சிராமைலப்பார்த்திபன்பண்
பைனயஞ்சருக்கெனயிறுகுத்தாெனனப்பாடிலேர.
1863.

இலங்காரமாைடகலன்பூமிமக்களிளமுைலேமல்

இலங்காரணாசிரெவற்பாெவன்ேனாம்பலெனன்கடத்ேத.

கடத்தும்பிைணயனறுங்ெகான்ைறயாைனக்கவர்விைனச்சங்
கடத்தும்பிராைனச்சிராமைலமீ தினிற்கண்டனேன.

கண்டங்குலவரவப்பணியுங்கதிர்கான்றிடக்கற்

கண்டங்குநின்றுெதாழுேதெனன்றீவிைனைகவிட்டேத.

(43)

ைகயிலாயனம்பன்முக்கண்ணன்சிராமைலக்காரணன்ெசங்

ைகயிலாயனம்பனடிபணியாமல்ெவங்காதலுவ

ைகயிலாயனம்பன்னரும்விைனக்கன்ெனஞ்சமளவுசங்
ைகயிலாயனம்பன்மின்மண்முதலாைசகதியலேவ.
1867.

(42)

கண்டங்குெநற்றியுமான்மழுக்ைகயும்ெவங்கார்விடஞ்ேசர்

கண்டங்குதைலச்ெசால்பங்கன்சிராமைலக்கத்தனிற்கக்

1866.

(41)

கடத்தும்பியானனத்தாைனப்ெபற்றாைனமுக்கண்ணைனத்திங்

கடத்தும்பிணியினும்யானுழலாமெலன்கண்மயக்ைகக்

1865.

(40)

இலங்காரமாதர்தமர்ெநஞ்சேமயிைவயாவுஞ்ெசன்மத்து
இலங்காரகனட்டமச்சனியாெமனெவண்ணியிகழ்ந்து

1864.

(39)

(44)

அல க்கதிருக்குடுெவாக்கினுைமந்தருவுக்ெகட்டி

அல க்கடுமரெமாக்கினுமாதிரவங்கைனைம

அல க்கைரச்ெசற்றைவயர்சிராமைலயன்பருக்ெகாப்பு
அல க்க யவன்ேவதாபுனிதனமரருேம.

(45)

1868. அமைலத்தவைரச்சிராமைலயாதிபைரயழகிய்

அமைலத்தவைரயுைடயாைரநாளுமருமைறேயாது

அமைலத்தவைரயைரப்பணியீர்முன்னடுத்தும்முடல்

அமைலத்தவைரெயவ்வாறுெவல்வ ீ வ்வருஞ்சன்மத்ேத.
1869.

(46)

சனனம்பலவடிவம்பலவூர்பலதாய்பலவ

சனனம்பலமும்பலவிதிலெவள்ளித்தடவைரயா

சனனம்பலவன்சிராமைலயாெனனத்தான்ெசாலும்வ
சனனம்பலனிச்சனனத்துண்ேடெயன்றனிெநஞ்சேம.

(47)
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1870.

தனங்கட்டிமாங்கனிெசந்தாமைரசத்திெயாத்திடும்வ

தனங்கட்டிருெவாப்பர்மின்னாெரன்ைறவர்தளம்பினர்ைமந்
தனங்கட்டிெடன்றசிராமைலயாய்தமிழ்க்கூடலிலிந்

தனங்கட்டிவிற்றவேனெயன்ைனயாட்ெகாள்சலதரேன.
1871.

தருக்கும்படருஞ்சிராமைலயாய்தனந்தாங்கியமா

தருக்கும்படர்விைனக்குஞ்சுழலாெதைனத்தாங்கிக்ெகாள்ேவ
தருக்கும்படைலத்துளவார்க்குங்காண்ப யாய்சலமுந்
தருக்கும்படெவ த்தாய்புரமுத்தைலச்சத்தியேன.

1872.

சத்தியங்கார்புரஞ்ெசற்றாய்சிரசயிலாவிைனப்பா
சத்தியங்கார்விடக்கண்டாசரணஞ்சரணுனக்ேக.
சரமலங்காரமதெனய்யநீத்துெவண்டண்டரளச்

சரமலங்காரவு த்தாயுன்ெசஞ்சந்தனப்புயத்ேத.

தனத்துக்கவான்மதிெயாத்தாள்பங்காகலன்சார்களஞ்சந்
தனத்துக்கவாவுற்றழாதாண்டருண்முக்கட்சங்கரேன.

சங்கைமயானந்தெலன்றலறாமுெனன்றன்ைனெவம்பா
சங்கைமயானமுறாமுன்சிராசலத்தாயருேள.

அரும்பாலனம்பல்வயினைடத்ேதவிபங்கற்புதவுய்

அரும்பாலனம்பல்கலன ீத்துவாய்விட்டலறுமின்ேன.

(54)

அலரம்ைபேயாதிகவான்றுப்பதரத்த ைவயர்காள்

அலரம்ைபேயாதிமன்றந்ைதகுமாரனடுத்ெதய்யேவ

அலரம்ைபேயாதிருக்காலுதிர்த்ேதங்குவனத்ைதயறி

அலரம்ைபேயாதிெயன்ேனாதீர்சிராமைலையயைரேய.
1878.

(53)

அரும்பாலனம்பகமீ ராறினாெனன்றளித்திடுங்கற்பு

அரும்பாலனம்பசிரெவற்பநீயைணயாைமயினய்

1877.

(52)

சங்கைமயானனங்ைககாறைமத்தடவித்தம ன்

சங்கைமயானதற்றான்ெகாண்டடாமுன்றளர்ந்துடல்க

1876.

(51)

தனத்துக்கவாைதயடிேயன்சிரசயிலச்சிவவ

தனத்துக்கவான்ெசங்கதலிெயாப்பாெமாருதாயிடம்பால்

1875.

(50)

சரமலங்காரநறுங்குழலாைளத்தழுவுசல

சரமலங்காரச்சுைனேசர்சிராமைலச்சங்கரகுஞ்

1874.

(49)

சத்தியங்கார்கலிவற்றவிட்டாற்கத்தேனமிகுவஞ்

சத்தியங்கார்களிற்ேசர்த்ெதைனயாத த்தாளிதுேவ

1873.

(48)

(55)

ஐயைரக்காணிகணமாவதுநிைனத்தன்புடன்ெமய்க்கு

ஐயைரக்காணிபத்ேதால்புலித்ேதாலைரயன்ெறடுத்த
ஐயைரக்காணிசிரபூதரெமன்றமர்ந்திருக்கும்

ஐயைரக்காணிைலேயாெநஞ்சேமநமனஞ்சுதற்ேக.

(56)
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1879.

அஞ்சார்கருமலரப்பாைரச்ெசற்றெவன்னப்பன்ெவப்பால்

அஞ்சார்கருமிடற்றான்சிரபூதரத்ைதயன்சரண்

அஞ்சார்கருதுமடியார்ெவங்ேகாபத்தடுமியமற்கு

அஞ்சார்கருமந்ெதாைலப்பார்சுவர்க்கமவரதுேவ.
1880.

அவராகமருப்படலாைமேயாடறுகக்குெநடி

அவராகமருப்பனமுைலயாமினணிந்தவதூய்
அவராகமருப்பதமலரீந்தஞ்சிராமைலைய

அவராகமருப்பமுள்ேளைனயாண்டருளஞ்செலன்ேற.
1881.

அஞ்சலிக்குந்திபவில்லாைனச்ெசற்றெவனப்பைனயால்
அஞ்சலிக்குந்ெதாழும்ேபற்கில்ைலேயாமுத்தியாயதுேவ.
ஆயாவப்பால யம்பாய்சிராமைலையயநின்ைன

ஆயாவப்பாெவன்றினிப்பிறந்ேதாதலைதத்தவிேர.

அதரம்பைணெகாண்முைலமிகுவாசவனிச்சமலர்
அதரம்பரசிரெவற்பாவருளங்ைகநாகத்தேன.

நாகங்கணக்ைகயுைமமணவாளநம்பாவடிேயன்
நாகங்கணற்பணியாயுனக்ெகெசயுநாெடாறுேம.

நாடியிலங்குலவும்மணவாளநம்பாவருவாய்

நாடியிலங்குக்கருத்ேதெதன்ேறாதுமந்நாள்விைரந்ேத.

(63)

விைரத்தடங்கற்பகச்ேசாைலகள்சூழ்தரெவய்யவன

விைரத்தடங்கற்ெசய்ெதாளிர்சிகரச்சிரெவற்பரத

விைரத்தடங்கற்பின்முைலநைகயாைரவிரும்பிெமய்ைய

விைரத்தடங்கற்குபுறம்பாய்நின்ேறன்விைனெவப்ப ந்ேத.
1887.

(62)

நாடியிலங்குவருள்ளுைறவாய்சிரநாகதமிழ்

நாடியிலங்குலிேசர்த்தாயுள்ேவதியர்நண்ணிெயன்ைக

1886.

(61)

நாகங்கண்ெமாய்த்தலர்ந்ேதாங்கிடநிற்குஞ்சிரநகமன்

நாகங்கணங்ைகெசாலறாழல்பார்த்தனனிகுவித்தல்

1885.

(60)

அதரம்பவளமழகார்கேபாலங்களத்தமைன

அதரம்பதநிகரன்ெறனமாதர்க்கைறேவற்குநல்

1884.

(59)

ஆயாவப்பானிற்கும்ெவவ்விைனப்பட்டைலந்ேதமனம்புண்
ஆயாவப்பார்சைடயாவுழல்ேவற்குைவயச்சிலைர

1883.

(58)

அஞ்சலிக்குஞ்சைடயாைனச்சிராமைலையயைனயம்பு

அஞ்சலிக்கும்படியுண்டாைனவாழ்த்தியனுதினமும்

1882.

(57)

(64)

அ க்குங்கடியபிணிக்குமஞ்ேசெனன்னலர்க்குமஞ்ேசன்

அ க்குங்கடியரவுக்குமஞ்ேசெனன்ைனயாளுைடயான்
அ க்குங்கடியம்புயற்குெமட்டானமருங்குவடல்

அ க்குங்கடியஞ்சிரெவற்ெபனாதவர்க்கஞ்சுவேன.

(65)
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1888.

அஞ்சங்கருடன்ப யார்க்க யசிராசலத்தாய்

அஞ்சங்கருப்பமனத்ேதைனக்காலனணுகுறுங்கால்
அஞ்சங்கருக்குப்பசுத்தானமீ யுமுனாச்ெசனுமுன்
அஞ்சங்கருகுகளரலறாமுன்வந்தாத ேய.

1889.

ஆத க்கப்பட்டெவஞ்சூலர்கூடைலயன்றினிதா

ஆத க்கப்பட்டஞ்சூடினரஞ்சிரெவற்பர்கயில்

ஆத க்கப்பட்டருெமாழிபாகெரன்னார்விைனப்ெபால்
ஆத க்கப்பட்டந்ேதாகுணுங்காயைலவார்கைரந்ேத.
1890.

க யவனந்தலிலாதளித்தான்கதித்ேதாங்கிடஞ்சி

க யவனந்தறவிர்ந்துலகீ ர்ெசன்றுைகெதாழுேம.
ைகக்கும்பினாகந்த த்தான்புரத்திற்கனலுறந

ைகக்கும்பினாகமவற்காயிச்சன்மங்கடிதறுேம.

கடிக்கமலங்குவிர்மாதர்கள்பானுங்கனவிைனேபாக்
கடிக்கமலங்குலவுஞ்சைடயாைனக்கதிதக்கேவ.

தக்கனியாலிகன்மந்திகடாவுஞ்சிரசயிலா

தக்கனியானலனாயினுந்தாளுதவியருேள.

தவியாச்சிறந்தளியாவிடிற்றான்சிரெவற்பமண்ணு

தவியாச்சியம்விடமாட்ேடன்ெசவ்வந்திதகும்வண்ணேன.

(72)

வணமாடக்கூமைனமக்கெணஞ்ேசயிந்தவாழ்க்ைககள்ெபாய்

வணமாடக்கூரகிபூண்டான்சிராமைலயான்வளவா

வணமாடக்கூடலிற்ெசன்னியின்ேமற்றட்டுைவத்துப்பின்ேகா
வணமாடக்கூலிக்குமண்சுமந்தான்கழல்வந்தித்தேல.
1896.

(71)

தவியாச்சிறுைமதனிலுழல்ேவற்குநின்றாளிைணப

தவியாச்சியப்பிட்டுகந்தாய்தமியன்வழக்குப்ெபால்லா

1894.

(70)

தக்கனியாகஞ்சிைதத்தாய்விண்கர்க்கடகந்தைனச்சூ

தக்கனியாயபுரத்ைதெவன்றாய்நின்றனக்கன்பின்ேம

1893.

(69)

கடிக்கமலங்குவைளமுகங்கண்ெணன்றுகாட்டியிதழ்

கடிக்கமலங்குன்றேவத்துஞ்சிராமைலக்காவலைனக்

1893.

(68)

ைகக்கும்பினாகக்கரத்தான்சிராமைலகண்டிடினங்

ைகக்கும்பினாகம்புைரமனஞ்ெசன்றுகவைலயுறல்

1892.

(67)

க யவனந்தணன்காண்ப யான்கடுஞ்சாபத்தின்ெவண்

க யவனந்தமுறுமீ ச்சிராமைலகாயும்விைன

1891.

(66)

(73)

வந்துைடத்தாயவிைனேயற்கருள்ெசய்வணங்குவர்ப

வந்துைடத்தாயற்றுைடப்பானைகையமகத்திற்கண்சி
வந்துைடத்தாயன்மகற்ேகார்சிரமறுத்தாயதளு

வந்துைடத்தாயமெதன்றாய்சிராமைலவாழ்சம்புேவ.

(74)

12
1897.

சம்ைபயக்கூடலில்ன்மாவாக்கினாைரச்சிராதரம்வாழ்

சம்ைபயக்கூரகிபூண்டாைரயன்ைனதராததின்வ

சம்ைபயக்கூழிலிட்டாெலனப்பாலனந்தள்ளினனி

சம்ைபயக்கூடுவெமன்றாற்சகிப்பின்றுமால்சகிேய.
1898.

மாைலயிராவதன்ேவதாெவாப்பார்ெகால்கண்வாய்திறந்தால்

மாைலயிராவதுேபால்வானிலங்குமவுலிெயலா

மாைலயிராவணைனெந த்தாைனவழுத்தியுன்னி
மாைலயிராவருத்திச்சிரபூதரம்வாழ்பத்தர்க்ேக.
1899.

பத்தானனத்தன்பணியச்சமனுயிர்பாறநற்ற

பத்தானனத்தன்சிராமைலநாதன்ெபாற்பாதங்கேள.
தங்கக்கைலவைளத்துச்சூ யன்பற்றகர்த்தடுமா

தங்கக்கைலச்ெசஞ்சைடச்சிரெவற்பன்றடக்ைககேள.

தடவைரவசங்கணமாயினுெமன்றுசாற்றிற்றுப்பு
ீ
தடவைரபட்டுழெலன்பார்நீற்கிதுதருமமன்ேற.

தருமங்குலனெமய்யாரும்பணியுநின்றாளுக்குநாத்
தருமங்குலவுமின்னுஞ்ேசர்சிராதரத்தாவருேள.

தாவிப்படிெகாள்கடகத்ைதச்சீறுஞ்சிராதரவத்
தாவிப்படியுளேரசாமனின்பதத்தாமைரேய.

(81)

மருமந்தநாைசெயாழியாதுமிக்கமயக்கமுற

மருமந்தநா ய ன்பெமய்யாக்கிவந்ேதைனயல

மருமந்தநாெனனச்ெசாற்ேறயமன்வருகாலத்ைதய
மருமந்தநாளிற்சிரெவற்பநீயும்வரலந்தேம.
1905.

(80)

தாவிப்படிவழிமீ ேதறிமந்திகடண்டருவில்

தாவிப்படியடிேயன்வாடேவாநிற்குச்சம்மதியுள்

1904.

(79)

தருமங்குலவவளர்த்தபிராட்டிெபாற்றாளுக்கும்ேவ

தருமங்குலச்ெசான்மலர்தூய்த்ெதாண்டாயினன்றங்கியமா

1903.

(78)

தடவைரவில்லிசிராமைலயப்பன்சரணத்ைதநீ

தடவைரநாடிைனெநஞ்ேசநல்ேலா னித்தாெனைனச்சி

1902.

(77)

தங்கக்கைலயு த்தந்தணன்ெசன்னிதடிந்தறுப

தங்கக்கைலக்கண்டுழன்ேறாட ையத்தடுத்தனசீர்

1901.

(76)

பத்தானனத்தனழுந்தப்பனிமதிேதம்பெவள்ளி

பத்தானனத்தன்விழிசூடத்ேதடப்பண்பாயினசு

1900.

(75)

(82)

அந்தைனயா ைடயார்சிறியாைரயைலக்கழிக்கும்

அந்தைனயாைரயகன்றுெநஞ்ேசெதாண்டனாெவைனயால்
அந்தைனயாவலினுண்சிரெவற்பனடிகட்குநல்

அந்தைனயார்சுகந்தக்குழறாள்கட்குமாக்குைவேய.

(83)

13
1906. ஆகம்ப யன்சிகியம்ப யனத்தாக ய

ஆகம்ப யனயற்க யாயஞ்சிராமைலைய

ஆகம்ப யமைறகந்தரவிைடயாள்பங்கெவன்

ஆகம்ப யடேலற்றாய்நின்றாள்கட்கன்பாவெதன்ேற.
1907.

ஆவிக்குமண்சுமந்தாையயவானத்துக்கப்புறமள்

ஆவிக்கும யதாஞ்சிரபூதரத்தற்புதெவன்

ஆவிக்குமறலிேதான்றிடுநாட்ெடாண்ைடயாெவன்றுெமய்
ஆவிக்குமப்ெபாழுெதற்ேகதுன்றாளன்றியாதரேம.
1908.

(84)

(85)

ஆதரத்தந்தமிலன்பர்க்கன்பாயுய்கிலார்மனங்ைக

ஆதரத்தந்தருவாயார்க்கன்பாகியவ தழ்த்ேதன்

ஆதரத்தந்தமிலுண்ேடாய்ந்துநல்வழியற்றுழலும்
ஆதரத்தந்தசத்ெதங்கள்சிராமைலயத்தனுக்ேக.

(86)

1909. அத்தந்தருணமறிந்தார்க்குமீ ைகயினாைலயநின்

அத்தந்தருெவாக்குெமன்ேறகவியசடர்க்குைரேயன்
அத்தந்தருஞ்சைடயான்சிரபூதரத்தாெனாருவர்ீ

அத்தந்தருக்கத்தெனம்மாைனயான்ெசால்லலானபின்ேன.

1910.

ஆனனம்பாணிையந்தீைரந்துளாயஞ்சிராமைலயாய்

ஆனனம்பாெவன்றுைரக்கிெனஞ்ேசெகாடிதாய்மிகுெபாய்
ஆனனம்பாற்சமனாைணெசல்லாதழலார்க்குமம்மய்
ஆனனம்பாரவுடல்ேசருமன்றுண்ைமயாமிதுேவ.

1911.

ஆவணங்காட்டந ையெயல்லாம்ப யாக்கமுதிர்

ஆவணங்காட்டன்ைமயாரன்பன்ேறயிதறிமனேம.

மனந்தனடுக்கமகலாெதன்ெசய்குவன்வந்ெததிர்கா
மனந்தனகந்த பங்காநின்பாதமலரருேள.

(90)

மைலயைரயன்ெசழியன்றிருப்பாைவெயனவளர

மைலயைரெமய்யுறைவத்தாைரவாணிவலவைரக்க
மைலயைரயாளுஞ்சிராமைலயாைரவருதுயர்விம்

மைலயைரெயன்றுைவத்ேதனடிேயன்கன்மனத்திடத்ேத.
1914.

(89)

மனந்தனவாைசெயாழியாதுமாதர்மயெலாருந

மனந்தனயனந்திறந்தாய்சிராமைலவாணெவழில்

1913.

(88)

ஆவணங்காட்டமதிக்கச்சுமக்கவப்ேபாதுெத

ஆவணங்காட்டநம்ைமயன்சிராமைலயாைனவத்தது

1912.

(87)

(91)

மைனயாட்டிபங்குறைவத்தார்க்குமாதங்கவத்திரத்து

மைனயாட்டிேனறுங்குகைனப்ெபற்றார்க்குவராகைனப்பூ
மைனயாட்டிரங்ெகாள்சிராமைலவாணர்க்குமாத்திரஞ்ச
மைனயாட்டிைவக்கவழிபடுவர்ைவயமானிடேர.
ீ

(92)

14
1915.

மானாட்டமங்ைகமணமாைலசூட்டமதுைரவள

மானாட்டமர்ந்துெசேகாேலாச்சியசிரமாதிரெவம்

மானாட்டமன்றிற்பு ந்ேதாெனன்ேறாதிமனத்திலன்பாய்
மானாட்டமன்பர்க்கிைணேயாபுரந்தரன்மாலயேன.
1916.

அயனத்தமாறகலிந்திரன்ெசல்வத்தருத்தியில்ேலற்கு

அயனத்தமானகளத்தார்பைடயினிதாகுங்கிள்ைள
அயனத்தமாம்பலு*யாைனச்ெசற்றசிராசலத்தாய்

அயனத்தமாைசயறுத்தருள்வாய்நின்னடித்திருேவ.
1917.

திருமாரனந்தமுனிந்தான்சைடயிற்ெசறியிருட்க

திருமாரனந்தண்முள யந்தாெளன்சிரம்ைவப்பேன.
பன்னகமாைலயுறக்கடிந்தான்முதற்பண்ணவர்ைவப்

பன்னகமாைலயர்தஞ்ெசவிக்ேகறுெமன்பாடலுேம.

(96)

பாடலமானப்ெபாலிகுழல்பாகன்சிராமைலயான்

பாடலமானெதன்றூர்ந்தாைனயன்றிப்பரந்தலர்ந்த

பாடலமானபுன்ைமத்ேதவைரச்ெசாப்பனத்திலும்யாம்
பாடலமானமற்ெறண்ணலநண்ணலம்பார்க்கலேம.
1920.

(95)

பன்னகமாைலயன்ேவதங்கள்வாழ்த்தும்பனுவலுடன்
பன்னகமாைலயரஞ்சிரபூதரப்பண்பரன்பிற்

1919.

(94)

திருமாரனந்தணன்காண்ப யாெனஞ்சிராமைலயான்

திருமாரனந்தநதிமாதுமுள்ளவன்ேறன்மிகவ

1918.

(93)

(97)

@ பாரம்ப யெமன்ைனம்ெபாறியுண்......

பாரம்ப யவகந்ேதாறுஞ்ெசன்று......

பாரம்ப யசிராமைலயாவிட......

பாரம்ப யம்விைடயாய்விைனயற......

@ இந்நூல் எழுதப்ெபற்றிருந்தபிரதியில் இப்பாட்டும், 100 -ஆவது

பாட்டும் உள்ள ஏடு முறிந்துேபாய்விட்டபடியால், முற்றும் அறிந்து
இவற்ைறப் பதிப்பிக்கக்கூடவில்ைல.
1921.

பகவகங்காளசிரபூதரவயில்பாரவைர

பகவகங்காயம்புகழவிட்டாற்கப்பசீர்த்தி யம்

பகவகங்காதெலாடுகாத்தற்கியார்பணிவாெரனுஞா
பகவகங்காரமறெவற்கருளுன்பதத்திருேவ.
1922.

(98)

(99)

திருக்ைகயிலாதறுத்திந்தி......

திருக்ைகயிலாயத்தைடந்......

திருக்ைகயிலாங்கடனஞ்சு......
திருக்ைகயிலாயுதன ீந்தா......

திருச்சிராமைலயமகவந்தாதி முற்றிற்று.

-----------

(100)

15

உ

சிறப்புப்பாயிரம்.
1923.

கட்டைளக்கலித்துைற.

பூவார்ெபாழிற்சிர பூதரம் வாழ்முக்கட் புண்ணியனாந்

ேதவாதி ேதவனுக் கந்தாதி மாைலையச் ெசய்தணிந்தான்
பாவார் தமிழின் றவப்பய னாவரு பண்புைடயான்
நாவார் ெபரும்புகழ் மீ னாட்சி சுந்தர நாவலேன.
1924.

(1)

அறுசீர்க்கழிெநடிலடியாசி யவிருத்தம்.

ேதன்பிறந்த கடுக்ைகயண ீ சைடப்ெபருமான்
றாயான ெசல்வ மாய்ச்ேசர்

வான்பிறந்த தலப்பனுவல் பிறதலநூல்

களினுெமன்ேன வயங்க ெலன்னிற்

கான்பிறந்த குவைளயந்தார் மீ னாட்சி
சுந்தரமா கவிஞர் ேகாமான்

தான்பிறந்த தலநூன்மற் ைறயதலநூ
லினுஞ்சிறத்தல் சகசந் தாேன.

(2)

