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விநாயகக் கடவுள் வணக்கம்.   

 

722.  

மாேமவு வான்பிைற முடிப்பிைற யிரண்ெடன்ன வாய்க்கைடத் ேதாற்றியவிரு -  
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மருப்பிரண் ெடன்னவங் ைகக்ேகா டிரண்ெடன்ன மார்பின் முத்தாரெமன்னப்,   

பாேமவு ேபருதர பந்தெமன வைரசூழ் படாெமனத்தாளின் முத்தம் -  

பதித்தகழ ெலனவிரவ ேமேலாங்கு ேபருருப் பண்ணவைன யஞ்சலிப்பா,   

ேமேமவு ஞானசைப யிைறவர்தம் ேமனியி னிணங்குற ெவழுப்புலெகலா -  

ெமன்னுமைற யாதியாக் ெகாண்டவ ருயிர்க்கருளு மியல்பைனத் துந்ெதரித்து,   

நாேமவு மம்முதெலா ெடான்றவிைன யுருபுெதாக நான்கனடி யாதிெசய்து -  

நாற்சீரி னாெனறி விளக்கிெயாளிர் ேசக்கிழார் நற்றமிழ்க் கவிதைழயேவ.  (1)  

 

குருவணக்கமும்,  அைவயடக்கமும்.   

 

723.  

ஓங்குகயி லாயபரம் பைரநந்தி யடிகட் குறுமரெபட்டாவது*பிற் ேறான்றலா ெயங்க 

-  

ளுயர்திருவா வடுதுைறச்சுப் பிரமணிய குரவற் குற்றபத்ெதான் பதாவது* *முற் 

ேறான்றலாய்ப் ெபாலிந்து,   

ேதங்குசிவப் பிரகாச முதலியவாய் மலர்ந்து திகழுமா பதிசிவேன குன்ைறயுற 

ேமவித் -  

திருந்துேமர் வளங்ெகாண்டு ெபருைமயின்ேமலாகிச் சிறத்தலாற் ெசம்ேமனிக் 

குமரேவ ெளாத்தும்,   

பாங்குெபறத் துதிக்ைகெயாெடார் ேகாட்டத்த னாய பயிற்சியினக் குமரேவ 

டிருத்தைமய ெனாத்தும் -  

பரவுேசக் கிழாெனனும்ேபர் பரித்தலினக் கேணசப் பண்ணவைன யினிதுயிர்த்த 

திருத்தாைத ெயாத்தும்,   

பிங்குபுகழ் பைடத்தவருண் ெமாழித்ேதவன் புராணம் விரித்துைரத்தா 

னவனடிதாழ்ந் ெதன்னறிவிற் ேகற்ப -  

ேமயபிள்ைளத் தமிெழனெவான் றுைரப்பலஃ தறிவான் மிக்கவர்தங் குழாத்தினுக்கு 

மிக்கநைக தருேம.  (2)  
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* பிற்ேறான்றல்: திருநந்திேதவர்,  சனற்குமாரேதவர்,  சத்தியஞானதரிசனிகள்,  

பரஞ்ேசாதிமஹாமுனிவர்,  ெமய்கண்டசிவாசாரியார்,  அருணந்திசிவாசாரியர்,  

மைறஞானசிவாசாரியர்,  உமாபதிசிவாசாரியர்.   
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* *முற்ேறான்றல்: அருணமச்சிவாயர்,  சித்தர் சிவப்பிரகாசர்,  நமச்சிவாயமூர்த்திகள்,  

மைறஞானேதசிகர்,  அம்பலவாணேதசிகர்,  உருத்திரேகாடிேதசிகர்,  ேவலப்பேதசிகர்,  

முற்குமாரசாமிேதசிகர்,  பிற்குமாரசாமிேதசிகர்,  மாசிலாமணிேதசிகர்,  

இராமலிங்கேதசிகர்,  முன்ேவலப்பேதசிகர்,  பின்ேவலப்பேதசிகர்,  

திருச்சிற்றம்பலேதசிகர்,  அம்பலவாணேதசிகர்,  சுப்பிரமணியேதசிகர்,  

அம்பலவாணேதசிகர்,  சுப்பிரமணியேதசிகர்.   

 

1 - காப்புப்பருவம்  

 

* "தில்ைலவாழந்தணர்"   

 

724.  

கார்ெகாண்ட ேசாைலசூ ழாரூர ேராரைரக் கானம்பி யாரூரர்முக் -  

காலைரக் காலாக முடிவுெசய் தருண்மாக் கவித்திைசயின் வீற்றிருக்கு,   

ேமர்ெகாண்ட தில்ைலமூ வாயிரர்முன் வழுவரும் ெமழுவருந் தழுவருெமம -  

திதயந் தழால்ெகாண் டுைறந்திடச் ெசய்தவைர ெயப்ேபாது ேமத்ெதடுப்பாம்,   

பார்ெகாண்ட ெதாண்டர்வர லாறுெசால் புராணமம் பலவாரு ளாலைமந்த -  

படிெதரித் திடவுல ெகலாெமனுஞ் சுருதிநாப் பண்ணுமீற்றும் ெபாருத்திப் -  

ேபர்ெகாண்ட ைசவபரி பாைடயறி வரியசம் பிரதாய முதலியாவும் -  

பிறங்கத் ெதரித்ெதம்ைம யாண்டகுன் றத்தூர்ப் பிராைனப் புரக்கெவன்ேற.  (1)  

 

------------------------------------------------------------------------------

------  
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* காப்புப்பருவத்திலுள்ள பதிெனாருபாடல்களில் ஏைனப்பிள்ைளத்தமிழ்களிற் 

கூறுவதுேபாலத் திருமால்முதலியவர்கைளக் காப்பாகக்கூறாமல் இந்நூலிற் 

ேசைவயர்காவலர்க்குத் திருத்ெதாண்டர்கைளக் காப்பாகக் கூறத்ெதாடங்கிய 

இந்நூலாசிரியர் இப்பருவத்தில் அவர்கைளத் திருத்ெதாண்டத்ெதாைகச் 

ெசய்யுள்முைறப்படி பாராட்டிக் கூறுகின்றனெரனக்ெகாள்க.   

------------------------------------------------------------------------------
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------  

 

"இைலமலிந்தேவனம்பி"   

 

725.  

இைலமலி ெயனுங்கவியு ெளழுபுவன மும்பரசு ெமழுமுனிவ ேரத்தவமர்வா -  

ெரழுபுரவி ைவயமிைச ெயழுகதிரும் வட்குமணி ெயழுவுருவு முட்குெமாளிசான்,   

மைலமலி புயத்தெரறி பத்தர்முத ெலழுபவமு மாய்த்தவிற ெலழுேவாைரயும் -  

வாயார வாழ்த்தித் துதித்தவ ரடிக்கமல மலர்முடிக் கணியாக்குவாங்,   

கைலமலி ெபரும்புலவர் ைககுவிக் கக்கைலக் கன்னிநின் ேறவல்ேகட்கக் -  

கனகசைப யார்முத லளித்தருள வளவாம கத்துவ மைடந்திருந்து,   

மைலமலி சுணங்கெனாப் ேபெனன் றுைரத்தருளி யாம்ெபருக் கத்துேவண்டு -  

மான்றபணி ெவனுெமாழிப் ெபாருேடற்று குன்ைறநக ராளிையக் காக்கெவன்ேற.  

(2)  

 

"மும்ைமயாலுலகாண்ட"   

 

726.  

மும்ைமமைற யும்பரவு மும்ைமயுல கும்புகழு மும்ைமயாப் பகரமாதி -  

மும்ைமயுயிர் குறிெனடி றணித்துமத சவ்வூர்ந்து முதலைமயு நாமமுற்றார்,   

ெசம்ைமெபறு மும்ைமயாம் வருணத் துதித்துச் சிறந்ேதாங்கு மூர்த்தியார்முற் -  

ெசறியிமிரு மும்ைமயார் ெசம்ெபாற் பதாம்புயஞ் ெசன்னிைவத் ேதத்ெதடுப்பா,   

நம்ைமயருள் சிவபாத விருதய ருளத்துவைக நண்ணெவாண் ெபாருளாதலா -  

னாருமுழ வாரவல மிையதலா லியாேவாரு நாவலர் பிராெனன்னலால்,   

ெவம்ைமதவிர் புகலியார் முதன்மூவ ரும்புகலும் ேவதத் தமிழ்க்கணுள்ள -  
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ெமய்ைமைய விரித்துத் ெதரித்தருள்ெசய் குன்ைறயூர் ேவந்ைதப் புரக்கெவன்ேற.  

(3)  

 

"திருநின்றெசம்ைமேய"   
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727.  

திருநின்ற ெசய்யுள்புக னீற்றைறயு ளருகந்தர் சிந்ைதெவந் திடவமர்ந்துஞ் -  

ெசறிதுயர்க் கடன்மறக் கல்ெலாடவ ராழெவார் திைரக்கடற் கன்மிதந்துங்,   

கருநின்ற கண்டரருள் ெவௗ◌ிெசய்நா வரசர்முற் கருதுபுக ெழழுேவாைரயுங் -  

கருத்திைட யருத்தியி னிருத்திமற் றவர்பதங் காதலித் துத்துதிப்பாந்,   

தருநின்ற ெசங்ைகத் தலங்குலித் திடுமுனந் ைதயெலாரு பாகர் ெதாண்டர் -  

சரித்திர மைனத்துெமாரு வாதுற நிரம்பத் தவாமன வைறக்குவிக்க,   

அருநின்ற சீர்ெகாள்புலி யூர்க்ேகாட்ட ேமயதற் ெகாப்பவுல ேகத்தநாளு -  

ேமாங்குபுலி யூர்க்ேகாட்ட ேமயகுன்றத்தூ ெராருத்தைரக் காக்கெவன்ேற.  (4)  

 

"வம்பறாவரிவண்டு"   

728.  

வம்பறா யாப்புநவில் வம்பறா முைலெயாரு மடக்ெகாடிைய ேவட்டலின்றி -  

வண்பிரம சரியநிைல ைவகுநா ேளெயாரு மடப்பாைவ ையப்பிறப்பித்,   

தும்பறா வுந்திற லரிக்குருைள ேபாெலழுந் துவைகயார்க் கும்பிறப்பித் -  

துலாயவர்மு ைனவைரெவ லறுவர்ெபாற் பாதமல ருச்சிைவத் ேதத்ெதடுப்பா,   

மம்பறா வாழிமுழு துண்டதிரு முனிவிரித் தருளிய தமிழ்க்காக்கமா -  

வருண்மூவ ரருண்மைறப் ெபாருெடரிய முன்ெனாருவ ரருண்மைறப் 

ெபாருள்விளக்கு,   

நம்பறா வித்தியா ரணியமுனி வரனுள நயப்பயாப் புறவிரித்த -  

நாவலர் பிராைனத் திருக்குன்ைற யருண்ெமாழி நலத்தைனக் காக்கெவன்ேற.  (5)  

 

"வார்ெகாண்டவனமுைலயாள்"   

 

729.  

வார்ெகாண்ட வனமுைல ெயனுங்கவியு ளுயர்ைசவ மாண்பினர்க டைலவணக்கி -  

வாயார வாழ்த்தித் தியானித் திடச்சங்க மங்ைகவரு சாக்கியர்முத,   

ேலர்ெகாண்ட புகழ்ெகாைடைவ ேவலைடயு மைடயுற்று ெமய்தாது மாகிநின்ற -  
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வினியநக ரைடயுேமற் ெறாளிர்கின்ற வறுவைரயு மிறுவைரயு ேமத்ெதடுப்பாங்,   

கார்ெகாண்ட வமணசிந் தாமணிைய வளவர்ேகான் கங்குல்பக லாராய்தரக் -  
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கண்ெடாழித் தாவதிது ேவெயன்று ெதாண்டர்தம கத்துவங் கருதவுய்த்துப்,   

பார்ெகாண்ட மன்னரல் லைவநீக்கி நல்லைவ பரித்திடச் ெசயலைமச்சர் -  

பண்ெபன ெறரித்தகுன் றத்தூ ருதித்தெவம் பரமைனக் காக்கெவன்ேற.  (6)  

 

"ெபாய்யடிைமயில்லாத"   

 

730.  

ெபாய்யடிைம யில்லாத ெசய்யுளி னிலக்கியம் புகலிலக் கணெமய்ஞ்ஞான -  

ேபாதநூ லாதியா யாவுமரி றபவுணர்பு புரகரைன ேயதுதித்து,   

ெமய்யடிைம வாய்ந்தசங் கப்புலவர் முதலாய வித்தக ெவாழுக்கமிக்கார் -  

விண்மருவு வார்பரவு ெமண்மருெம மிருதயம் விடாதமர ேவத்ெதடுப்பாஞ்,   

ெசய்யமல ராதன மிருந்துபல சாதியுஞ் ேசரப் பைடத்தேதவுஞ் -  

ெசப்பரிய வாயவவ் வச்சாதி குறிகுணஞ் ெசய்ைககுடி ெகாளுமிலியல்பு,   

ெவய்யெமாழி யுணவுமுன் விரித்ெதலா மறியவலர் ெமய்யறிஞ ெரனல்விளக்கி -  

ேமம்பட்ட ேவளரண் குலக்கதி ெரனுங்குன்ைற விமலைனக் காக்கெவன்ேற.  (7)  

 

" கைறக்கண்டன்கழலடிேய"   

 

731.  

கைறக்கண்டன் யாப்பிைனந் ததிகாரி ேமெலாரதி காரிமைல மங்ைகெயாருபாற் -  

கலந்திருக் கருநிருவி காரிநிர கங்காரி காரியா காரிநாளு,   

மைறக்கண் டருஞ்ேசாதி ேயாங்காரி யருேளய வாங்காரி முதலமர்ந்த -  

வண்கணம் புல்லர்முற் ைசவரா ைமவரு மகிழ்ச்சியுற ேவத்ெதடுப்பாம்,   

பிைறக்கண்ட மிதுபகலின் முகினுைழவ ததிசயப் ெபற்றிெயன் றாடுவார்கண் -  

ெபட்பப் ெபருக்ெகடுத் துவருபா லாற்றைல பிறங்குவைள வீசவஃதத்,   

துைறக்கண்ட நிமிர்கந்தி யஞ்ேசாைல தவழ்தருந் ெதாண்ைடவள நாட்டுநாட்டுந் -  
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ெதால்புகழ்க் குன்ைற வருபாலறா வாயர்முற் ெறான்றைலக் காக்கெவன்ேற.  (8)  

 

" கடல்சூழ்ந்தவுலெகலாம்"   
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732.  

கடல்சூழ்ந்த யாப்பம ரறஞ்சூழ்ந்த ெநஞ்சக் கழற்சிங்க மன்னன்மன்னிக் -  

கழியா மடங்கழி யிடங்கழி யருட்ேக கருத்துைண ெசருத்துைணயரில்,   

விடல்சூழ்ந்த சிந்ைதெயா ரிகழ்த்துைண ெபறாதுற விளங்கும் புகழ்த்துைணவய -  

ேவட்புலி ெயனுந்திருக் ேகாட்புலியிவ் ைவவைரயு ேமன்ெமலு ேமத்ெதடுப்பா,   

மடல்சூழ்ந்த ெதாண்டர்வர லாற்றுவிரி யுலெகலா மறியத் ெதருட்டுகுரவிற் -  

கைமயப் புைனந்ததுெகால் சாதியைட யாளங்ெகா லைமயுெமது ெசாலினுெமன்ன,   

மடல்சூழ்ந்த ெசங்குவைள மாைலயணி திண்ேடாள் வலத்தைன நிலத்தைனவரும் 

-  

வாயார வாழ்த்துகுன் றத்தூ ருதித்தெபரு வள்ளைலக் காக்கெவன்ேற.  (9)  

 

" பத்தராய்ப்பணிவார்கள்"   

 

733.  

பத்தரா ெயன்ெறடுத் தருடிருக் கவியிலிரு ைபங்ேகாைத யாைரேவட்ட -  

டான்ைமக் கிணங்கேவா ரிருபுதல்வி யார்தைமப் பயவாம ேலபயந்த,   

சுத்தராய் வன்ெறாண்ட ரின்ெறாண்டர் தழுவித் துதிக்கைவத் தவர்களாய -  

ெதாைகயுளா ெரன்னுெமழு வைகயுளார் ெபாற்பதந் ெதாழுேதத் ெதடுத்தல்ெசய்வா 

-  

நித்தராய் மன்றுண்ட நவில்வா ருவக்கும்ெவண் ணீற்ெறாளி நிலாெவாளிெயன -  

நிைனந்தைணந் தாங்குக்கு வைளெபாலிய வின்ேற னிரம்பவுண வளியைடந்தாங்,   

கத்தராய் கண்மணித் ெதாைடெபாலி தரப்ெபாலியு மம்புயத் தவைனநம்பு -  

மளவா வளந்துன்று குன்ைறநகர் ேமயவரு ளாளிையக் காக்கெவன்ேற.  (10)  

 

"மன்னியசீர்மைறநாவன்"   

 

734.  

மன்னிய திருப்பாட்டி லாகார முதலிய மறந்திராப் பகன்முயன்று -  
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ைவயத்து வாழ்வார்க ேணாக்காத வண்ணநவ மணியா லயம்புரிந்து,   

மின்னிய சைடப்பரமர் பிறதளி மறுத்தைட விதங்கண் டுவந்தபூசல் -  
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வித்தகர்முன் ேமயெவழு ேவாருெமம் மிதயத்து ேமவைவத் ேதத்ெதடுப்பாம்,   

பன்னியெதா ைகயும்வைகயு முதலாத லான்முதற் பகர்ைசவ ேரயருளினார் -  

பரவுவிரி யிறுதியா தலினிறுதி யாெரனப் படுைசவ ேரயருளினார்,   

துன்னிய ெபாருத்தமிது ெவன்றுலக மகிழ்தரத் ெதாண்டர்வர லாறைனத்துந் -  

தூவாய் மலர்ந்தவருண் ெமாழிவான வைனயான்ற ேதான்றைலக் காக்கெவன்ேற.  

(11)  

 

காப்புப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

2 - ெசங்கீைரப்பருவம்.   

--  

 

735.  

ஒண்ெகாண்ட ெபாதுவகத் துலெகலா முய்யநா றுலெகலா ெமன்றதீஞ்ெசா -  

லுவந்ேத ெடழுத்தாணி ெகாண்ெடழு திரண்டுைக யும்புவி யுறப்பதித்து,   

வண்ெகாண்ட ெவாருதாண் மடித்தூன்றி ெயாருதாள் வயங்குறெவடுத் 

தூன்றிெயாண் -  

வாய்கவிச் சுைவெயாழுக் கறிவிப்ப ெதனவமுத மாட்சிைம ெயாழுக்ெகடுப்ப,   

ெவண்ெகாண்ட ெநற்றநீ றிளநிலவு ெமாண்காதிருங்குைழ யிளங்கதிரும்விட் -  

ெடறிப்பவிள முறுவலுந் ேதான்றமலர் திருமுக ெமடுத்துவா னளவுெநாச்சித்,   

திண்ெகாண்ட குன்ைறயம் பதியருண் ெமாழித்ேதவ ெசங்கீைர யாடியருேள -  

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு ேவளாளர் குலதிலக ெசங்கீைர யாடியருேள.  (1)  

 

736.  

ெபாருவரிய ெதாண்டர்கள் புராணத்து ளிைறயருட் ெபாலிவானிரம்பு ெசாற்கள் -  

ேபாற்றிடு விருப்பநீர் நம்ைமமழ வாக்கிவாய் புகல்குதைல மழைலெயன்ன,   

மருவுெமாழி யாைசயுற் றீர்பய னாறுெதன்ன வள்ளான் மறுத்துைரத்தால் -  
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வார்த்ைதப் பயன்ெகாள வேலந்தக்க சான்றுநீ வாய்மலர் புராணநின்று,   

ெமாருவரிய தாஞ்ெசப்ப லுற்றெபாரு ெளன்றகவி ேயாதேவண்டுவ தினிெயவ -  
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னுனதுெசாற் பயனுணர்த லிலெமன்னின் மழவா வுவப்பதும் ெபாய்ம்ைமயாேம,   

திருவமிகு குன்ைறயம் பதியருண் ெமாழித்ேதவ ெசங்கீைர யாடியருேள -  

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு ேவளாளர் குலதிலக ெசங்கீைர யாடியருேள.  (2)  

 

737.  

ஒப்பரிய ெதாண்டர்தம் மருைமயும் ெபருைமயு முவக்குமவ ரவர்ெசய்ைகயு -  

முவைமயில் லாச்ெசய்ைக நுட்பமுந் திட்பமும் மும்பர்ேகா னருடட்பழுந்,   

தப்பரிய ெசந்தமிழ்த் ெதாைடநைடயு மைடயுந் தவாப்ெபாரு ளணிச்சிறப்புந் -  

தமிழ்மைற யடங்குபல மந்தணமும் ெவள்ளிைடத் தவிரும்ெவற் ெபனவிளங்க,   

ெவப்பரிய முழுமதிக் குைடநிழற் றனபாயன் ேமயவைவ யகநயந்து -  

வியந்துெமய்ப் பாட்டிெனாடு பாராட்டி மகிழேமன் ேமல்விரித் தருளியபிரான்,   

ெசப்பரிய குன்ைறயம் பதியருண் ெமாழித்ேதவ ெசங்கீைர யாடியருேள -  

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு ேவளாளர் குலதிலக ெசங்கீைர யாடியருேள.  (3)  

 

738.  

தாயெவாளி யிருடபுெபான் மாளிைகத் தில்ைலச் சபாநடன நாதர்ெபத்தான்  

சாம்பாைன யுய்த்தனம் நிருவாண தீக்ைகயாற் றகுமுத்தி யைடவிெயன்ேற  

யாயதிரு முகமுய்த் திடப்ெபற்ற ைகலாய வம்பரம் பைரயிலளவா  

வருளுருவ மாயவ தரித்திட்ட ெமய்ஞ்ஞான வற்புத வுமாபதிசிவ  

ேனயமிக விம்ைமக்கு மறுைமக்கு மாதார நிலயதீ ெதன்றுணர்ந்து  

நினதுவர லாறருைம பாராட்டி யருள்ெசய நிரம்புமான் மியமைடந்தாய்  

ேதயநிகழ் குன்ைறயம் பதியருண் ெமாழித்ேதவ ெசங்கீைர யாடியருேள -  

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு ேவளாளர் குலதிலக ெசங்கீைர யாடியருேள.  (4)  

 

739.  

ெபாருந்துமா யிரமுகக் கங்ைகமர பிற்கதிர்கள் ெபாலியுமா யிரமுள்ளவன் -  

ேபாற்ேறான்றி யாயிர மைறக்குெமட் டாச்ெசன்னி ெபாற்பவா யிரமுைடயேகான்,   

மருந்துேந ரருள்ெபற்ற ைமக்ேகற்ப வாயிரம் வயங்கு ெபாற்கானிறீஇய -  
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மண்டப மிவர்ந்தா யிரந்ெதாண்டர் வரலாறு வாய்மலர்ந் தவவாவிவா,   

யிருந்துசூழ் ெகாழுவுண்டு புண்டரீ கத்தின்வா யிையபுல வறத்துவட்டி -  
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யிருஞ்சங்க னம்ேப ெடனத்தழுவி நாணமுற் றியல்ேபடு மற்ெறன்றுனுஞ்,   

ெசருந்துசூழ் குன்ைறயம் பதியருண் ெமாழித்ேதவ ெசங்கீைர யாடியருேள -  

திருத்ெதாண்ைட நன்னாட்டு ேவளாளர் குலதிலக ெசங்கீைர யாடியருேள.  (5)  

 

ேவறு.   

 

740.  

ேதாம்பல வுைடேயம் பிறவிைய யஞ்ேசஞ் சுடர்நின் சினகரமுற்  

றூேக ெமழுேக மிரவும் பகலுந் துதிேய மாயிடினு  

நாம்பல ேதவைர நண்ேண ெமண்ேண நயேவம் வியேவமா  

னாண்மலர் பலெகாடு நின்னடி ேயத்தி நயத்தைல ேமற்ெகாண்டு  

கூம்பல்ெசய் ைகேய ெமய்ேய மிதனிற் ேகாமா னீயருளுங்  

கூலி ெயவந்ேகா லவாயது நல்கிற் குலாவு முவப்புறுேவ  

மாம்ப லவாவுதன் ேமய புயாசல வாடுக ெசங்கீைர  

யாரரு ளாகர ேசைவயர் காவல வாடுக ெசங்கீைர.  (6)  

 

741.  

புண்ணிய முதேல ெபாங்ெகாளி மணிேய ெபாய்யாப் ெபருவாழ்ேவ  

ெபாள்ளலின் முத்ேத கள்ளமில் வித்ேத புைரயில் சுைவப்பாேக  

தண்ணிய வமுேத மண்ணியன் மதிேய தமிழ்நா வலேரேற  

சத்துவ நிதிேய ெபாத்திய மலேநாய் சாடு ெபரும்பைகேய  

ெயண்ணிய வன்ப ருளத்தமு தூற வினிக்கு நறுந்ேதேன  

ெயன்றும் பத்தி ரசங்கனி கனிேய ெயந்நா ளினுெமங்கட்  

கண்ணிய ெபாருேள யாய்பவர் ெதருேள யாடுக ெசங்கீைர  

யாரரு ளாகர ேசைவயர் காவல வாடுக ெசங்கீைர.  (7)  

 

742.  

சூழிய ேமவிய ெகாண்ைட விளங்கத் ெதாட்டுக் கட்டியெபாற்  
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சுட்டி யிலங்கப் புண்டர நீறு துைதந்து நிலாக்கால  

வாழிய கனிவா யூறற் ேறறன் மார்பின் வழிந்ேதாட  
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வடிகா திற்புைன குைழயிற் ெசவ்விய மணியிள ெவயில்வீச  

வீழிய வாவிய வாயிள முறுவல் விளங்க வைரப்ெபான்னாண்  

மின்னுக் காலப் ேபெரழி ேனாக்குநர் விழிகள் விருந்துெசய  

வாழிய வன்ப ரகத்தமர் ெசஞ்சுட ராடுக ெசங்கீைர  

யாரரு ளாகர ேசைவயர் காவல வாடுக ெசங்கீைர.  (8)  

 

743.  

இவர்சரி ையயரிவர் கிரிையயர் ேயாகத் தினரிவ ரிவர்ஞான  

வியல்பின ரிவரி லறத்து வழாதவ ரிவர்துற வறநின்றார்  

கவர்மன ெமாழியிவர் பிரமச ரியநிைல ைகக்ெகாண் ேடாரிவேர  

கண்குளிர் ேவடம் ெபாருெளன நம்பினர் கருதரு மிவராதித்  

தவர்நிைல யுணரா வருளின னிைறவன் றக்கன வுலகறியச்  

சாற்றின னலனவ ேனயுல கறியச் சாற்றிய படிெயன்ன  

வவரவர் ெசயன்முத லருளிய வல்லவ வாடுக ெசங்கீைர  

யாரரு ளாகர ேசைவயர் காவல வாடுக ெசங்கீைர.  (9)  

 

744.  

நந்தி வைரத்தைல ெயாருமுனி சுரபி நயக்கப் ெபாழிதீம்பா  

னதியா யங்கங் ேகாடுபு கூப நயங்கிள ேரரிகுள  

முந்தி ெயழுங்கா ேலாைட தடாக முதற்பல வுந்நிைறயா  

முழுத்த சுைவப்பா லாக்குபு பின்னும் மூரிக் கடல்புக்குப்  

புந்தி யவாவ நிரம்பலின் மாேயான் புரிகண் டுயிலுமிடம்  

புகலிது ேவாவது ெவாெவன வாயப் ெபாலிதண் டகநாட  

வந்தி மதிச்சைட யண்ணற் கினியவ வாடுக ெசங்கீைர  

யாரரு ளாகர ேசைவயர் காவல வாடுக ெசங்கீைர.  (10)  

 

ெசங்கீைரப்பருவம் முற்றிற்று.   
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745.  

ெவண்ணந் துரறி வயிறுைளந்து வீற்று வீற்றாக் கருவுயிர்த்த  

ெவண்ணித் திலத்ைத யரித்ெதடுத்து ெவள்வாய்க் களமர் கைரகுவிக்க  

வண்ணந் துவெரன் றுவமிக்கும் வாேயா திமநீர் குைடந்ெதழுந்து  

மற்றக் குவியன்ேம லிவர்ந்து மருவி முதிரா ெவயில்காயக்  

கண்ணந் துறவுண் ெடழுதருமக் களமர் மராள முட்ைடயிைனக்  

கதிர்நித் திலெமன் றுரக்குவித்ேதாங் கைடேய மயங்கி ெயனநாணுந்  

தண்ணந் துைறேசர் குன்றத்தூர்த் தைலவா தாேலா தாேலேலா  

சகலா கம்பண் டிதெதய்வச் ைசவா தாேலா தாேலேலா.  (1)  

 

746.  

நண்பா ெலவரு முறத்தரிக்கு நலங்கூர்நீற்றின் ெவள்ெளாளியா  

னாவா ெலவரு மரமுழக்க நாளுந் ெசயவாம் ேபெராலியா  

ெலண்பாற் புலவ ரமுதுெகாளற் ெகந்த விடத்து ெநருங்குதலா  

ேலர்சா லரம்ைப ெயழுதலினா லியனா ேகசன் ைவகுதலாற்  

கண்பாற் கரிேதாய் திருமடந்ைத காமுற் றிடலான் மாளிைகேமற்  

கருமால் கிடந்து கண்டுயிலுங் காட்சித் திறனாற் ெபாங்கிெயழுந்  

தண்பாற் கடேனர் குன்றத்தூர்த் தைலவா தாேலா தாேலேலா  

சகலா கம்பண் டிதெதய்வச் ைசவா தாேலா தாேலேலா.  (2)  

 

747.  

முந்தெவழுமாற் றுயர்ெபான்னான் முழுச்ெசம் மணியான் மாளிைகயு  

முதுசூ ளிைகயுந் ெதற்றிகளு முகப்பும் பிறவு மைமதலினா  

லிந்த நகரம் ெபான்னகரத் தினுமிக் கிைமத்தல் விதியுளத்தி  

ெலண்ணி யாடூஉ மகடூஉவா ெமல்லா வுயிரும் விழியிைமத்த  

னந்த வருட்சம் பந்தர்மண நண்ணி யவர்க்குங் கதிெகாடுத்த  

நலம்ேபா லிதுசார் புவியகத்து நகர்க்ெகா லாஞ்ெசய் தனெனன்று  

சந்தத் தவர்ெசால் குன்றத்தூர்த் தைலவா தாேலா தாேலேலா  
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சகலா கம்பண் டிதெதய்வச் ைசவா தாேலா தாேலேலா.  (3)  
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748.  

முரிவில் வயிரங் கால்ெயாத்த முழுமா ளிைகபாற் கடல்கைடயா  

முன்னந் திருமா லுருெவாத்து முயங்கு ெமனவு மதற்கருேக  

பிரிவில் கருநீ லங்குயிற்று ெபருமா ளிைகயக் கடல்கைடந்த  

பின்ன ரன்னா னுருெவாத்துப் பிறங்கு ெமனவு மதற்கருேக  

ெயரிவி லிடுெசந் துகிர்மாட ெமயில்சூழ் காஞ்சி யைடந்தன்னா  

ெனய்து முருெவாத் தஃெதன்று ெமந்நா வலருங் ெகாண்டாடச்  

சரிவில் வளஞ்சால் குன்றத்தூர்த் தைலவா தாேலா தாேலேலா  

சகலா கம்பண் டிதெதய்வச் ைசவா தாேலா தாேலேலா.  (4)  

 

749.  

ேசாறு மணக்கு மடங்கெளலாந் தூய்ைம மணக்குஞ் சிந்ைதெயலாஞ்  

சுவண மணக்கு மாைடெயலாந் ெதாங்கன் மணக்குந் ேதாள்கெளலாஞ்  

ேசறு மணக்குங் கழனிெயலாஞ் ெசல்வ மணக்கு மாடெமலாந்  

ெதன்றன் மணக்கு ேமைடெயலாந் ெதய்வமணக்குஞ் ெசய்யுெளலா  

நீறு மணக்கு ெநற்றிெயலா ெநய்ேய மணக்குங் கறிகெளலா  

ெநருப்பு மணக்குங் குண்டெமலா ேநய மணக்கும் வீதிெயலாஞ்  

சாறு மணக்குங் குன்றத்தூர்த் தைலவா தாேலா தாேலேலா  

சகலா கம்பண் டிதெதய்வச் ைசவா தாேலா தாேலேலா.  (5)  

 

ேவறு.   

750.  

துங்க மிகுந்த வருந்தவ ேமவிய ேதாலா நாத்திரண  

தூமாக் கினியரு ெடால்காப் பியேம ேதான்று மிலக்கணமாப்  

பங்க மிலாச்சம யாதி யைடந்து பராஞ்சிவ சின்னமுறும்  

பாக மரூஉம்பக் குவேர ேகட்கப் படுமதி காரிகளா  

வங்க ெமடுத்துழ றுன்ப ெமாழிந்தின் பைடவது ேவபயனா  

வற்புத ேமவிய ெதாண்டர் புராணம தருள்கரு ைணக்கடேல  

சங்க மரீஇயமர் குன்ைறத் திருமனி தாேலா தாேலேலா  
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ைசவப் பயிர்தைழ யத்தைழ யும்புய றாேலா தாேலேலா.  (6)  
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751.  

அடியார் ெபருைமயு மருைமயு நாளு மறியம் பலவாண  

ரவர்வர லாறு விரித்துைர ெசய்பவ ராெரன வுட்கருதிக்  

கடியார் மற்றவ ரன்பத் தைனயுங் கண்காண் படிெசய்து  

காமரு முதலு ெமடுத்தரு ளினரிக் கடல்சூழ் புவியிைடயிப்  

படியார் ெபற்றார் தமிழ்மான் மியெமப் பாைடக ளுக்குளதிப்  

பாக்கிய நந்தவ ெமன்று பேலாரும் பகரப் படுபவதீந்  

தடியார் தடிசூழ் குன்ைறத் திருமனி தாேலா தாேலேலா  

ைசவப் பயிர்தைழ யத்தைழ யும்புய றாேலா தாேலேலா.  (7)  

 

752.  

பத்திச் சுைவநனி ெசாட்டச் ெசாட்டப் பாடிய கவிவலவ  

பயனில தாகுஞ் சிந்தா மணிவழி படர்த ெலனப்ேபாதித்  

துத்திச் சுைமெயாரு ேதாள்ைவத் திடுபு லுயர்த்ேதான் மனமடியா  

ருறுெசய னாடப் புரிமதி வலவ ெவாலாவரு கந்தர்திற  

முத்தித் திறமல ெவன்றள விலர்பான் முற்றிச் சிவமைடய  

முயல்ெசயல் வலவ வயற்கண் மைடச்ெசறி முத்த மைனத்திைனயுந்  

தத்திப் புனல்பாய் குன்ைறத் திருமனி தாேலா தாேலேலா  

ைசவப் பயிர்தைழ யத்தைழ யும்புய றாேலா தாேலேலா.  (8)  

 

753.  

ஈற்றுத் தைலெயாரு மவுலி புைனந்தா ெலன்னச் ெசால்லணிெயான்  

ெறய்திப் ெபாலியப் ெபாருளணி யாயின ெவவ்விட னும்வீற்று  

வீற்றுக் கிைடயிைற பட்டன வைமய விளம்பு வனப்பிெனாடு  

ேமய முதற்ெபாரு ளாதிய மூன்றும் ேவண்டுமி டத்ெதய்த  

வாற்றுப் புனனா மப்ெபாருள் ேகாண்முத லைறமற் றுள்ளனவு  

மைமயத் ெதாண்டர் புராண நவின்றவ வடருபு சூழ்ந்தபசுந்  

தாற்றுக் கதலிக் குன்ைறத் திருமனி தாேலா தாேலேலா  
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754.  

மண்டைல ேவைலப் புவியிற் பத்திெசய் மார்க்க மறிந்தவரார்  

வண்சுைவ யமுத ெவாழுக்ெகன வார்த்ைத வழங்கத் ெதரிகுநரார்  

ெகாண்டைல ேநர்பக் டூர்தரு கூற்றங் குதித்துய்ந் திடவலரியார்  

ெகாற்றக் ைகைலக் கணநாதர் கெளாடு கூடுபுமகிழ் பவரார்  

விண்டைல யாரும் ெபறலரு மின்பம் விராவுந் திறலினரார்  

விமலா நீயவ தாரஞ் ெசய்யா விடிெனன ேமயவைபந்  

தண்டைல சூழுங் குன்ைறத் திருமனி தாேலா தாேலேலா  

ைசவப் பயிர்தைழ யத்தைழ யும்புய றாேலா தாேலேலா.  (10)  

 

தாலப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

4 - சப்பாணிப்பருவம்.   

 

755.  

விைழயற முதற்கல்வி யறியுநுண் ணறிவுமம் ேமைதக் கிணங்ெகாழுக்கு -  

ேமயவிைவ யுைடயார்த் தழீஇயவர்ெசா லினிேதற்கு ேமம்பாடு மாறுகருதா,   

மைழநிகர் ெகாைடத்திறனு நனிவரு தினியீட்டு மாண்புமாற் றலைரயஞ்சா -  

வன்ைமயு மிடங்கால முதலறித லுங்கடிய மாற்றநவி லாதகுணமு,   

முைழயரும் விருப்பமறி யாதடக் குதலுநல ேனாங்குகாட் சிக்ெகௗ◌ிைமயு -  

முைடயனிவ னுலகுவத் தற்குரிய ெனன்றுளத் துன்னியிைற புைனயமணிக,   

டைழயுமுடி ெதாட்டுக் ெகாடுத்தருண் மலர்க்ைகெகாடு சப்பாணி ெகாட்டியருேள -  

தண்டமிழ்க் குன்ைறயாங் குன்றுதித் ெதாழுபானு சப்பாணி ெகாட்டியருேள.  (1)  

 

756.  

கார்க்ேகால மாேலான் புரந்தருள்வ ெனனுெமாழிமு கமனுண்ைம 

ேவளாண்ைமையக் -  
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கருதவபி தானங்ெகாள் குலேம ெயனப்பனூல் கற்றவரியம்ப மைறேயார்,   

ேபார்க்ேகால மன்னெரட் டியர்மூவர் புறெமனப் புகன்மூவர் பசிவருத்தம் -  
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ேபாக்கின ெமனக்களிப் புறவிேல கருமது புகன்றுமகிழ் தைலசிறப்ப,   

வார்க்ேகால முைலமங்ைக பங்கர்தளி முற்பலவும் வண்பூைச ெயாடுசிறப்பு -  

மாறாது ெபாலியமைழ வளனுஞ் சிறப்பவள வாப்ெபருைம வாய்ந்த ேமழி,   

தார்க்ேகா ெலாடுந்ெதாடுஞ் ெசங்ைகத் தலங்ெகாண்ெடார் சப்பாணி 

ெகாட்டியருேள -  

தண்டமிழ்க் குன்ைறயாங் குன்றுதித் ெதாழுபானு சப்பாணி ெகாட்டியருேள.  (2)  

 

757.  

ேமவாத பாயுடீஇத் தைலமயிர் பறித்துழறன் ேமயசம யப்பாழ்ங்குழி -  

வீழ்ந்தவர்மு னச்சமய கண்டனம் ேபசியது விடவாற்று திருவாயினின்,   

ேறாவாத பிரதாப ெமாருகதி ெரனத்ேதான்றி யுள்ளேகா கனகெமல்லா -  

முறமலர்த் திடவைவைக ெயாப்பாயி ெனாெமன் றுறப்ெபாலித ேறறுபன்னா,   

ராவாதமியெமனவ பயநல்கி யுண்ைமநிைல யருளுங்ைக நின்ெறழுபுக-  

ழாேலா ெனனத்ேதான்று ெயல்லாங் குவித்தெதன் றன்ேறா ெரடுத்துைரக்குந்,   

தாவாத ெவாளிகிளர்நி னங்ைகத் தலங்ெகாண்ெடார் சப்பாணி ெகாட்டியருேள -  

தண்டமிழ்க் குன்ைறயாங் குன்றுதித் ெதழுபானு சப்பாணி ெகாட்டியருேள.   

 

758.  

துருமமலர் ெகாய்துநீ ராடிநீ றிட்டுநனி தூயக ணிருந்துேநேர -  

துலங்குெமாரு குறியிலா வாகனெம ணுதேலாடு ேதான்றிடச் ெசய்வதன்று,   

ெபருமவடி ேயங்கைளப் புரெவன்று தாழ்பவர் ெபருஞ்ெசல்வ ெமய்திையய -  

பிறங்குநா ராயணவு பநிடத முைரத்தபடி ெபற்றருடி யிவர்வணக்கங்,   

கருமமுத ெலம்மலமு நீத்தின்ப ெமய்தக் கைடக்கணித் திடுதிெயன்று -  

கனிந்துேவண்டுவதன்று சிறுவருத் தமுமிலாக் காரிய மவாவிநின்ேறந்,   

தருமசின கரமாங் கரங்குவித் ைதயெவாரு சப்பாணி ெகாட்டியருேள -  

தண்டமிழ்க் குன்ைறயாங் குன்றுதித் ெதழுபானு சப்பாணி ெகாட்டியருேள.   

 

759.  

எண்ணியைவ ெயண்ணிய படிக்கடி யவர்க்கருளு மீசனருளா லருளுறா -  
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திண்ணிய மலர்ெசருக் ெகல்லா ெமாழித்தனந் தீர்ந்தவ் வாைத ெயன்று -  
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ெசப்பிக்ைக தட்டுதலு மிந்திரன் மலர்க்கணான் ேறந்துழா யவன்வாழ்க்ைகயு,   

நண்ணிய ெவழுங்கருத் துந்தவிர்ந் தனெமன்று நாடிக்ைக தட்டுதலு ேநர் -  

நவிலநம் பரமகுரு சாமிெயன் றியாவரு நயக்கவவ தாரஞ்ெசய்தாய்,   

தண்ணிய மலர்க்ைகத் தலங்குவித் ைதயெவாரு சப்பாணி ெகாட்டியருேள -  

தண்டமிழ்க்குன்ைறயாங் குன்றுதித்ெதழுபானு சப்பாணி ெகாட்டியருேள.   

 

760.  

வம்பிட் ெடாளிர்முைல மாதுைம காண மணிப்ெபாது நடனஞ்ெசய்  

வார்முன மனைநந் துருகிட நிற்றன் மதித்தவர் முதனல்க  

நம்பிட் டருமைற ேயார்ைக குவித்து நயந்து வியந்துடேன  

நறுவிைர நல்கி யலங்கல் புைனந்து நகும்பரி வட்டெமடுத்  

தம்பிட் ெடாளிர்சைட யவேர யிவெரன் ைறய மறத்ெதௗ◌ியா  

யாத்திடு முன்னர் நன்னர் விபூதிய தள்ளுபு ெகாள்ளுெகனக்  

கும்பிட் ேடற்ற திருக்ைக குவித்துக் ெகாட்டுக சப்பாணி  

ெகாற்றச் ேசைவயர் காவல நாவல் ெகாட்டுக சப்பாணி,   

 

761.  

உண்ட லுடுத்தன் மணத்தன் முதற்பல வுன்னுப நன்னயமா  

ருத்தம ெவன்றைட யர்துல ெரண்ண ெமாருங்கு ெதரிந்தனியார்  

தண்ட லிலாமகிழ் பூப்ப மலர்க்ைகத் தலம்விரி யாதுகுவி  

தருெமார் பழக்கமு னுள்ளதி யாங்கள்ெசய் தவம்வறி தாங்ெகால்ேலா  

கண்டல் ெசறிந்த கருங்கடல் வண்ணன் கலிெகழு பாற்க்டன்ேமற்  

கண்டுயில் வதுெபார ெவண்சுைத தீற்றிய காமரு மாளிைகேமற்  

ெகாண்ட லுறங்குங் குன்றத்தூரன் ெகாட்டுக சப்பாணி  

ெகாற்றச் ேசைவயர் காவல நாவல ெகாட்டுக சப்பாணி.   

 

762. படியிைட ெயாருைப திரவரு ணைனபுரி பாவல ைரந்திைணயும்  

பகுத்ெதாரு முப்ெபாரு ேளாடும் விரித்துப் பயனா கத்ெதய்வங்  

கடிதலில் சினகர முள்ளன ேவாதக் கற்பித் தவெநஞ்சங்  
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கனியக் கனியக் கண்ணீர் வாரக் கவிபா டியவிைறவ  

ெவாடிவரி தாமிரு பன்னிரு ேகாட்டத் துள்ெளாரு ேகாட்டமலா  
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ெதாருேகாட் டமுமுற வில்லாய் நல்லா யுலவா வளைமப்பல  

குடிக ெணருங்குங் குன்றத் தூரன் ெகாட்டுக சப்பாணி  

ெகாற்றச் ேசைவயர் காவல நாவல ெகாட்டுக சப்பாணி.  (8)  

 

763. நாடிய விரிநூல் ெசாற்றிடு திறனா னன்னூ லாசிரிய  

னகுபா சுரமுத லுைரெசய் தலினா னவிலுைர யாசிரிய  

னீடிய பரசம யக்குழி வீழ்ந்தவர் நீப்பப் ேபாதைனெசய்  

நிைலயாற் ேபாத காசிரி யன்னிைவ நிகழ்ெதாறு நிகழ்ேதாறு  

மாடிய ஞானத் திறனுற லான்ஞா னாசிரி யனுநீெயன்  

றான்ேறார் பலரும் புகழப் படுபவ வகில ெமலாஞ்ெசன்று  

கூடிய புகழ்சால் குன்றத் தூரன் ெகாட்டுக சப்பாணி  

ெகாற்றச் ேசைவயர் காவல நாவல ெகாட்டுக சப்பாணி.  (9)  

 

764. நிலவிய நாேக சுரரினி தமர்தலி னிகழ்நா ேகசுரமாய்  

நீன்மணி மாட நிலாவலி னிந்திர நீல பருப்பதமாய்க்  

கலவிய ெசம்மணி மாடத் தாெலாளி காலா தனகிரியாய்க்  

கருடப் பச்ைச யிலாலியா ேவாருங் காண்மர கதமைலயா  

யுலவிய ெவண்சுைத தீற்று மிலாேலாங் ெகாருைக ைலக்கிரியா  

யுத்தம மார்பல ேவதுவி னாலினு முைரதரு பற்பலவாய்க்  

குலவிய வளமார் குன்றத் தூரன் ெகாட்டுக சப்பாணி  

ெகாற்றச் ேசைவயர் காவல நாவல ெகாட்டுக சப்பாணி.  (10)  

 

சப்பாணிப்பருவம் முற்றிற்று.   

5. - முத்தப்பருவம்.   

 

765.  

திருப்பஞ் சாதி மைறயுணர்மட் ேடவ ராதி நால்வர்களுஞ்  
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ெசறிந்த மற்ைற மூவர்களுந் தீரா விருவல் விைனத்ெதாடர்பா  

லுருப்பஞ் சாரும் பிறந்ைதமரீஇ யுறேமற் ேபாயுங் கீழிழிந்து  
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முழற லாய ெபருந்தாக ெமாருங்கு மாய்த்தின் ெபாருங்கைடய  

விருப்பஞ் சாரு ெமய்யடியார் மிக்க ெதாைகயா ெரான்பதின்மர்  

ேமய தனியா ரறுபதின்மர் ேமலு மூவர் சரித்திரமாங்  

கருப்பஞ் சாறு ெபாழிமதுரக் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ  

கனகக் குன்ைற யனகெசழுங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ.  (1)  

 

766.  

எண்ணிற் ெபாலிபல் புலவர்குழாத் ெதய்தி நும்ேமா டியாெமாருேவ  

ெமன்று கூறி ெயம்ெபருமா னிருந்தாய் தருநன் னயமுைடத்தாய்  

மண்ணிற் ெபாலிபு கயிலாய வைரக்க ணிவர்ந்தம் மாேதவன்  

வடிகா தகம்புக் குள்ளுருக்கும் வளைம யுைடத்தாய் வளத்தருவாழ்  

விண்ணிற் ெபாலிவார் களும்வியப்ப ெவள்ெளன் பழத்திற் குயிரருளி  

ெவங்க ராக்ெகாண் டதுமீட்கு மிக்க விறலிற் றாெயங்கள்  

கண்ணிற் ெபாலிெசந் தமிழ்மணக்குங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ  

கனக குன்ைற யனகெசழுங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ.  (2)  

 

767.  

ெசால்லும் ெபாருளு நனிசிறப்பச் சுருங்கச் ெசால்லன் முதலாய  

ேதாட்டி யைமய வமங்கலமாஞ் ெசாற்கள் புணரா தறக்கைளந்து  

ெவல்லுந் தைகய முரண்காட்டி விலக்கு விலக விதிதழுவி  

விரும்பு மூல விலக்கியேம ேவறா காெதன் றுலேகத்த  

வல்லும் பகலு மம்பலவ ரருடற் காய வரும்பணிெசய்  

தருள்ெபற் றுய்ந்த வடியார்த மருைம ெபருைம பாராட்டிக்  

கல்லுங் கைரயக் கவிபாடுங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ  

கனக குன்ைற யனகெசழுங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ.  (3)  

 

768.  

எண்ணி யிதுெசய் திடினிதனா ெலய்தப் படுவ திஃெதய்தா  
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திரியப் படுவ திஃதுண்ைம ெயய்தப் படலாற் பயனின்ேற  

நண்ணி யவைத மறந்ெதாழிக நள்ளார் முைனேம லிப்ெபாழுது  
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நயந்து படர்ந்து ெபாருவேம னமேத யாகு நகுவர்ைக  

தண்ணி மயம்ேபாற் புகழ்ப்ேபார்ைவ தாங்கற் காய கருமமிது  

தப்பா தாற்றப் ெபாருள்வருவாய் தவாதுண் டாெமன் றிைவமுதலார்ங்  

கண்ணி வளவற் குைரத்தருள்ெசய் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ  

கனக குன்ைற யனகெசழுங் கனிவாய் முத்தந் தருகேவ.  (4)  

 

769.  

நிலஞ்சார் ெதய்வக் கற்பகேம நிமல ஞான வாரிதிேய  

நீடுஞ் ைசவப் ெபருவாழ்ேவ நிலவா நின்ற குணக்குன்ேற  

வலஞ்சார் ெபருநா வலேரேற மாறா வருட்சிந் தாமணிேய  

மதிப்பார் மதியு ெளழுஞ்சுடேர வாழ்த்து வார்தம் ெபரும்ேபேற  

புலஞ்சார் பத்தி விைளநிலேம ேபாக்கு வரவில் பூரணேம  

புந்திக் கினிக்குஞ் சுைவயமுேத ேபாற்றி யினிேம ெலாருதாயர்  

கலஞ்சார் முைலப்பா லருந்தாத கனிவாய் முத்தந் தருகேவ  

கனகக் குன்ைற யனகெசழுங் கனிவாழ் முத்தந் தருகேவ.   

 

ேவறு  

770.  

நூலாறு ேதர்ந்தவ ருஞற்றுமக் குண்டங்க ேணாக்கியழல் பாயேமய  

நுவல்புலவ ருதரகுண் டத்திற் சருப்பாய ேநான்ைமசான் ேமகெமல்லாஞ்  

சாலாறு பாயவைல ெயறியுததி பாயத் தவாதருவி வைரகள் பாயத்  

ைதஉலார் குரிசீலார் ேமற்சம்ப ராரிெபாழி சரெமலாம் பாயமலரிற்  

காலாறு பாயவம் மலர்மதுப் பாயக் கமழ்ந்தபட் டத்தினின்றுங்  

கற்பங் கழுத்ெதாடிய வாைனபா யப்ெபாய்ைக கருேமதி பாயமிக்குப்  

பாலாறு காலாறு பாய்ெதாண்ைட நன்னாட பவளவாய் முத்தமருேள  

பரவுசீ ருகெகலாம் விரவுேச ைவயர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருேள.   

 

771.  

ேமயபல வாரியர் குழாத்தினுட பூரியர் விராயெதன வாயதூய -  

 www.shaivam.org 20 

ெவள்ேளாதி மக்குழா நிைலகுைலய ேமதிகால் விைசத்ெதழீஇப் பாயவாங்க,   

ணாயெவடி வாைளேயர் பருகிலாங் கலிேமாத வதினுதிர் பழத்தின்ெவருவி -  
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யம்ேமதி கைரேயற வதுகண்ட வவ்வாைள யாயவா லாைமதீரத்,   

தூயெநடு வானீர் துைளந்தாடி மீளிற் ெறாடக்குநீங் காைமெயண்ணிச் -  

ேசாதிமதி மண்டலங் கீண்ட முத்தாைரெயாடு துைனயக் கிழக்கிறங்கும்,   

பாயதட மலியுந் திருத்ெதாண்ைட நன்னாட பவளவாய் முத்தமருேள -  

பரவுசீ ருெகலாம் விரவுேச ைவயர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருேள.  (7)  

 

772.  

மிக்குவரு ெவள்ளத் ெததிர்ந்ேதறு பருவரால் ேவகத் துருண்டு ேபாதும் -  

ேவழத்ைதமுட்டுபு ெவகுண்டுெவடி ெகாண்டுதாய் விண்ணந்துைளத் துவிைரவிற்,   

புக்குமகிழ் மழவிளங் கன்றது ெதறித்ெதழீஇப் ேபாயெதங் ெகன்றுநாடும் -  

புந்திப் ெபருங்காம ேதனுவின் மடித்தலப் ெபாம்மல்குைழ ெவய்தமுட்டத்,   

திக்குநிக ழப்பசுப் ெபாழிகின்ற பால்வரால் ெசய்தபுைழ யூடிறங்கித் -  

திைரகைர ெயறிந்துவரு குடிைஞக்கு முன்புதான் ெசய்தெபய ைரப்புதுக்கும்,   

பக்குநவி லருவளம் படுெதாண்ைட நன்னாட பவளவாய் முத்தமருேள -  

பரவுசீ ருெகலாம் விரவுேச ைவயர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருேள.  (8)  

 

773.  

வீங்குகரு ேமதிபிணர் படுதட மருப்பினால் விடுபடாக் கடுேவலிவாய் -  

விடநீக்கி யுட்புகூஉ ெமன்கரும் பிைனெமன்று ெமன்றுதின் றிடலழிதரா,   

வாங்குநிகழ் சாறப் படப்ைபைய நிரப்பிேம லரம்ைபயந் துடைவேமாதி -  

யாறாகி ெநற்ேபா ரடங்கச் சுமந்துெசன் றைலயாழி யிற்கலந்து,   

ேதங்குதிடர் ெசய்துவரு மாற்றியந் தமிழ்வாய்ச் ெசறிந்துவர லாலினிைமயாய்த் -  

திகழ்கின்ற ெதன்ெறண்ணி யாடுநர்களுண்டுமகிழ் ேதக்கெவந் நாளுஞ்ெசயும்,   

பாங்குபடு ெசல்வெமன் பாற்ெறாண்ைட நன்னாட பவளவாய் முத்தமருேள -  

பரவுசீ ருெகலாம் விரவுேச ைவயர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருேள.  (9)  

 

774.  

நீைளேநர் மாதெராடு காைளேநர் ைமந்தர்க ெணருங்கிவிைள யாடுபாலி -  
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ெநடுெவள்ள முவராழி யுட்புக வனார்குழீஇ நிைறமலர்ெகாய் ெபாழில்வாவிவாய்,   

வாளாதா ெயழவிடபம் ைவகுேதத் தைடகீற மைடயுைடந் ெதன்னவழியு -  
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மதுெவள்ள மும்புகக் களமர்கள் கருப்பாைல வழிசாற்று ெவள்ளமுெமழீஇ,   

யாைளேமா தும்படி புகக்கண்ட வறிஞேர ழாழியு மிதன்கணாய -  

வான்றநுண் ணறிவினா ராயிெனன் ேறாதவைம யாப்ெபரு வளங்குலாவும் -  

பாைளவாய் கந்திெமன் பாற்ெறாண்ைட நன்னாட பவளவாய் முத்தமருேள -  

பரவுசீ ருெகலாம் விரவுேச ைவயர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருேள.  (10)  

 

முத்தப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

6. வாராைனப்பருவம்.   
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775.  

மண்டல மதிக்குமணி யாத்தவுச் சிப்பூவும் வண்பட்ட முஞ்சுட்டியும் -  

வாகுவல யமுமதா ணியுமுதய ெவயில்ெசய மகத்துவத் ெதாண்டர்சீர்த்தி,   

விண்டல மதிக்கெவழு ெசய்யவாய்ப் புகெழழுதல் விைழயெவழு குறுமுறுவலும் -  

ெவண்ணீறு முத்தமா லிைகயுமிள நிலவுெசய ெவய்ேய மனத்தடத்துந்,   

தண்டலைம யாதலர் சேராருகப் பதேமற் சதங்ைகயுந் தண்ைடயுெமாளி -  

தவாெஞகிழி யும்படீஇக் கலகல விரட்டவுயர் ைசவநிைல ெயங்குநிகழக்,   

ெகாண்டலமர் ெகாைடெகாண்ட கரதலச் ேசைவயார் குலசிகாமணி வருகேவ -  

ெகான்ைறச் சடாடவியர் மன்ைறப் பராவிெயழு குன்ைறப்பிரான் வருகேவ.  (1)  

 

776.  

நிலவுவிரி மதியுெமாண் பனியுமுவ வாெவனினு ெநஞ்செமப் ெபாழுதுெநக்கு -  

ெநக்குருகு வார்மதியு மத்தைகயார் கட்பனியு ேநேரயு வத்தல்ெசய்வ,   

கலவுெசம் ைமயுமணமு முைடைமக் கிணங்கெவவர் கைடயினைவ யுள்ளேவனுங் 

-  

காமுறுவ வளிவிரா வுறமலர்வ வாயேகா கனகநறு மலரிரண்டு,   

முலவுதலி லன்புெசறி யுந்தைலப் ெபயராைம யுள்ளேவ னும்ெபயர்த்ேத -  

யுவைக ெயங் கட்குவர மறுசமய ருக்ெகலா முட்குவர முறுவலித்துக்,   

குலவுபுக ேழேபார்ைவ யாக்ெகாண்ட ேசைவயார் குலசிகாமணி வருகேவ -  

ெகான்ைறச் சடாடவியர் மன்ைறப் பராவிெயழு குன்ைறப்பிரான் வருகேவ.  (2)  
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777.  

நீடுமின் பரிைவயர் புணர்ப்ெபன்ம ரும்ைமந்து நிகழ்கந்த முங்ெகடுதேல -  

நிலவுமின் ெபன்மருங் குணமூன்று ெமாழிதேல நிரம்பலுறு மின்ெபன்மரு,   

நாடுமின் பிருவிைனக் ேகெடன்மரும்மல நசித்தேல யின்ெபன்மரு -  

நவில்விக்கி ரகநித்த மின்ெபன்ம ருந்ேதான்று ஞானேம யின்ெபன்மரும,   

பாடுமின் புயிர்ெகடுத ெலன்மரும் பகுதிேமற் ெகடுதேல யின்ெபன்மரும் -  

படுசித்தி யின்ெபன்ம ரும்பிறரும் வாதம் படர்ந்துவரு திறனறவளங்,   

கூடுெசந் தமிழருைம யறிெபருஞ் ேசைவயார் குலசிகாமணி வருகேவ -  

ெகான்ைறச் சடாடவியர் மன்ைறப் பராவிெயழு குன்ைறப்பிரான் வருகேவ.  (3)  

 

778.  

ெசற்றெசங் கன்னல்படு தாளமுங் கந்திச் ெசழுஞ்ேசாைல படுதரளமுந் -  

திண்மருப் புக்கடாக் களிறுமைற யப்ேபாய ெசஞ்சாலி படுதரளமுந்,   

துற்றைபங் கதலியிற் படுதரள மும்பாலி துைறெதாறு ெமடுத்துவீசுஞ் -  

சுடர்மணிக ளுங்கரும நடவுேவார் வாருபு சுமந்துெகாடு வந்துதூய,   

முற்றெமங் கணுநிைற தரக்குவித் திடல்கண்டு ேமாகமுற் ேறாடியாடி -  

முகந்திடறி ெயற்றிெயான் றாக்கிவிைள யாடுசிறு முண்டகத் தாள்ெபயர்த்துக்,   

ெகாற்றவன் றருமுதன்ைம ெகாண்டுமிளிர் ேசைவயார் குலசிகாமணி வருகேவ -  

ெகான்ைறச் சடாடவியர் மன்ைறப் பராவிெயழு குன்ைறப்பிரான் வருகேவ.  (4)  

 

779.  

மாயா மலங்கரும மலமிைவக் ேகதுவா மலம்ேவ ெராடுங்கழன்று -  

வலியதன் சத்திெகடு மாறுதிரு வருள்பதிய வந்துபதி ெசம்மலர்த்தா,   

ளாயாத ெவம்மனமு மகலாத் தாளடிய ரவிர்புதல்வர் ேதாழர்தாங்க -  

ளைடந்தமார்க் கம்ெபாலிய ெவண்ணுந் திருத்தா ளராவுரி நிகர்த்ததூசு,   

காயாத கானீத்த மலெராடு விரித்தவிக் கைடயிற் ெபயர்த்துைவத்துக் -  

கருங்ெகாண்டல் ேபால்வானு மிைகெயனக் கடல்சூழ்ந்த காசினியுளாைர 

ெயல்லாங்,   

கூயா தரிக்குங் குணந்தழுவு ேசைவயார் குலசிகாமணி வருகேவ -  

ெகான்ைறச் சடாடவியர் மன்ைறப் பராவிெயழு குன்ைறப்பிரான் வருகேவ.  (5)  



பிரபந்தத்திரட்டு - மூன்றாம் பகுதி 

 www.shaivam.org 24 

 

780.  

நலத்தி னுயரும் பைழயனூர் நாளும் ெபாலியு மைவயகத்து  

நலிவு புரிநீ லிையக்கண்டு நடுங்கா நின்ற வணிகனுக்கு  

நிலத்தி லியனின் னுயிர்க்கிறுதி ேநரு மாயி னியாெமல்லா  

ெநருப்பின் முழுகி யுயிர்துறப்ேபா நீேயா ருதிெயன் றுைரத்தபடி  

வலத்தி னுயரச் ெசாற்றவறா வண்ண ெமழுநாக் குழிமுழுகி  

வடவா ரணியத் தாெடாருவர் மலர்த்தா ளைடந்த ெவழுபதின்மர்  

குலத்தி னுதித்தா ரருண்மைழெபய் ெகாண்டல் வருக வருகேவ  

குன்ைறப் ெபாருமா ளிைகக்குன்ைறக் ேகாமான் வருக வருகேவ.  (6)  

 

781.  

அண்ட மளவும் வைரநாட்டி லாசர் கலக மாகலினா  

லாங்காங் ெகாருவி வணிகெரலா மயனாட் டகம்புக் கினிதமர்ந்து  

விண்ட கலகத் திறந்ெதரிந்து ேமய தத்த மிடம்புக்க  

விதமுள் ளுணர்ந்து தஞ்ரணா ேமலி யிருந்த மடக்ெகாடிைய  

மண்ட வைழத்துக் ெகாடுெசன்றிம் மடமா திைனக்ெகாள் ளுதிெரன்ன  

மயங்கல் கண்டு தங்ைகெயனும் வாய்ைம ெகாடுைமத் துனக்ேகண்ைம  

ெகாண்ட குலத்தி லுதித்தருள்ெபய் ெகாண்டல் வருக வருகேவ.   

குன்ைறப் ெபாருமா ளிைகக் குன்ைறக் ேகாமான் வருக வருகேவ.  (7) 

 

782.  

விற்றங் கியவி பூதியினால் விளர்ப்புற் றன்பின் வழியியங்கி  

ேவறு ேவறாம் பரசமய ெவய்ய ேகாைட முழுெதாழியச்  

சிற்றம் பலநா யகர்கருைணத் திைரவா ரிதியிற் படிந்துண்டு  

திைசெயங் கணுந்ேதாற் றிடமின்னித்தீய ெவாழுக்கந் தபக்கற்த்துக்  

கற்றங் கைமயார் மலத்துன்பங் கழல வரமா முழக்ெகழுப்பிக்  

கருதா நின்ற திருத்ெதாண்டர் காமர் வாய்ந்த சரித்திரமான்  

ெகாற்றம் ெபாலியு மைழெபாழிந்த ெகாண்டல் வருக வருகேவ  

குன்ைறப் ெபாருமா ளிைகக்குன்ைறக் ேகாமான் வருக வருகேவ.  (8) 
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783.  

விள்ளு மலரா தனத்தானும் ெவய்ய சுதரி சனத்தானும்  

விரும்பு மதிகா ரக்கைதயா விளம்பா நின்ற ேகால்ெகாள்ள  

நள்ளும் பிரம சரியெரலா நாடும் பலாசக் ேகால்ெகாள்ள  

நான்கா மாச்சி ரமத்தைமந்தார் நயத்து முந்தூழ்க் ேகால்ெகாள்ளத்  

ெதள்ளும் வணிகர் குலெமல்லாந் ேதற்றுந் துலாக்ேகா லதுெகாள்ளச்  

ெசம்ெபான் ேமாலி யரடெரலாஞ் ெசங்ேகால் ெகாள்ளச் சிறுேகால்ைகக்  

ெகாள்ளுங் குலத்தி லுதித்தவருட் ெகாண்டல் வருக வருகேவ  

குன்ைறப் ெபாருமா ளிைகக்குன்ைறக் ேகாமான் வருக வருகேவ.  (9) 

 

784.  

எள்ளுந் திறத்துப் பரசமய ேரறு வருக ேதறுதலி  

ெலங்க ளுணர்வின் கணுமதுரித் தினிக்கு மிருங்ேகாற் ேறன் வருக  

ெதள்ளும் புலத்தர் ெபறுகாம ேதனு வருக வருகந்தர்  

சிந்தா மணிையப் ெபாருட்படுத்தாச் ெசல்வச் சிந்தா மணிவருக.   

வுள்ளு மவருக் ெகய்ப்பிைடைவப் ெபாத்துள் ெளழுெமாள் ெளாளிவருக  

ெவாழியாப் பத்திக் கடல்வருக வுலவா தைமந்த சிவேபாகங்  

ெகாள்ளுஞ் ைசவப் பயிர்வளர்க்குங் ெகாண்டல் வருக வருகேவ  

குன்ைறப் ெபாருமா ளிகக்குன்ைற ேகாமான் வருக வருகேவ.  (10)  

 

வாராைனப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

7. அம்புலிப்பருவம்.   
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785.  

பாடுமதி ேயாெனனப் படுதலால் வாய்விண்டு பதினா யிரஞ்சுரும்பர்  

பண்பாட வின்னறவு வீசுகழு நீர்மாைல பாங்குற வுவந்திடுதலா  

னீடுசுடர் படுசம்பு ெவாடுகூட லாற்கைல நிரம்பத்தைழத் திடுதலா  

ெனடியவம் பாைவயல றத்ேதான்ற லாெலன்று நிகழ்சாந்த ேமயுைடைமயால்  

வாடுதலில் ேசக்கிழா னாகலா னகுேமர் வளந்தழுவ லாெலைமயன்  
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மானுத ெறரிந்துவரு ெகன்றைழத் தான்மைழெபய் வானங் கிழித்துேமற்ேபா  

யாடுெகாடி மாளிைகக் குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (1)  

 

786.  

ேமயவம் ேபாருக ெமலங்குவி கரத்திைன விராமைன யடங்கவளவா -  

வியன்சாலி ெயாடுெபாலிய மகிழ்ைவயா ேலாரறவர் விழியின்ெவௗ◌ி 

வந்ெதாளிருைவ,   

பாயபர மன்சடா டவியமரும் வரநதிப் பந்தமுைள நந்தமர்கரப் -  

பண்ணவனு மிைகெயனப் பல்லுயிரு ேமாம்பிடப் படுகருவி யாய்நின்றைன,   

ேநயமிகு மிைவயாதி யாெலங்கள் ெபருமாைன நிகரா திராயடுக்கு -  

நிைலேயழு ெகாண்டைமயி னுலேகழு ேமெயன நிரம்புபா வலர்புகழுதற்,   

காயமணி மாளிைகக் குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (2)  

 

787.  

இரேவா ெனனத்திரிைவ நீமகாப் பிரபுெவன ெவங்கைள யன்ெபாலிகுவ -  

னிகழ்ச்சிசால் கள்வைன யுவப்ைபநீ யுவவாம லிவன்ெவறுப் பாெனஞான்று,   

முரேவாெனம் வள்ளேல நல்ேலா ெனடுத்தினி யுைரப்பெதவ னீயல்ேலாேன -  

யுயர்வினா ெலமன்வான வன்கா ணுைரப்பா ருனக்குெமாரு தானவப்ேபர்,   

பரேவான லாதவ ெனனல்குறித் தல்லேவா பாதிெகாண் டானின்ைனெயம் -  

பண்ணவைன முழுைமயுங் ெகாண்டனன் காண்மணிப் பணிெயனத் 

ேதாள்புைனந்த,   

வரேவா னுணர்ந்திடுதி குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனு டனம்புலீ யாடவாேவ.  (3)  

 

788.  

நாறுசால் வீதித் திருத்தில்ைல யம்பலந் தன்னிெலஞ் ஞான்று நின்று -  

தாண்டவ நவிற்றியுல குய்யச் ெசயும்பரம சற்குரவ னினிதுெசய்யும்,   

ேபறுேம வியவனுக் கிரகமுழு தும்ெபற்ற ெபரிேயா னிவற்கு வாேனார் -  

ேபணுகுர வன்பாங்கர் நிக்கிரக ேமெபற்ற ேபைதநீ மாற்றுயர்ச்து,   
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வீறுெசம் ெபான்ேனா டிரும்ெபாத்த ேபாதிலும் ேமெவாப் புறாைம மண்ணும் -  

விண்ணுமுண ருங்கருைண நிைனயைழத் தஃதிந்த விதேமார்ந்து ெகாடிேயாடும்வா  

னாறுேதாய் குளிைகக் குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ -  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (4)  

 

789.  

எம்ைமயினி தாள்பவன் ெசம்ைமமதி யவனீயியற்ைகேய ெவண்ைம மதிேயா -  

ெனற்ைறக்கு மிகுதண்ைம யுைடயேரா டுறவுெகாளு மியல்பினா ெனங்கைளயன்,   

ெவம்ைமயுைட யவர்கெளாடு மதிெதாறும் மதிெதாறும் விராயுறவு 

ெகாள்ளுேவானீ-  

வியக்குெமாரு தன்ைமேயா ெனங்கள்கிரு பாமூர்த்தி ெமய்ய்ைமெயாரு 

கால்வளருவாய்,   

மும்ைமயுல கறியெவாரு காற்ேறய்கு வாயிைவ முயங்காெதார் காெலாழிகுவாய் -  

ெமாழியுநீயிைவேயார்ந்து மாடவா ெவன்றது முழுக்கருைண காெணஞ்ஞான்று,   

மம்ைமயைன யார்மருவு குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ -  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீயாடவாேவ.  (5)  

 

790.  

குைறயுைடய பாம்ெபான் ெறடுத்துண் டுமிழ்ந்திடக் குைலகுைலந் துழல்ைவ 

ெயங்கள் -  

ேகாமான் ெபருங்கல்வி யாட்சிைய யுணர்ந்துெசங் குருமணிச் சூட்டுேமாட்டு,   

நிைறவுெகழு துத்திப் பணாடவிப் பாம்ெபான்று ேநரைடய மன்றுணாணு -  

நிைனயீன்ற ெதாருபாைவ யிலகுேவ பாரெமன ெநன்னுைனத்தைனயு 

ெமண்ேணன்,   

முைறயிெனாரு சிறுதூக்கி ெனழுபரைவ யும்புக முடித்துற நிறுத்தானிவன் -  

ெமாழிெயங்க டம்பிரான் வல்லப முணர்ந்திைலெகான் முத்தமா ளிைகவானயாற்,   

றைறமணித் திடராய குன்ைறநக ராளியுடன்புலீ யாடவாேவ -  

யருளருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (6) 

 

791.  

ெசறிதமிழ்ச் சங்கத்து முதன்ைமேயா னன்பிைனந் திைணெயன நவின்ற நூலிற் -  
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ெசப்பிய விதிப்படிக் கரிகுைழத் ெதழுதுகட் ெசய்யவாய் ெவண்ணைகநலார்,   

முறிவற வணங்குேதா ெறருவிடுத லால்வளரு ெமாய்ம்பு ெபற்றைனெயநாளு -  

ெமாய்த்தெவரு விடுதலத னால்வளர்த லுழவுெதாழின் முயலிவன் 

காட்டுெதாழிேல,   

மறிவரிய விந்நன்றி யுள்ளுணர்ந்த் தைனெயன்ன்னின் வாரா திருப்ைப ெகால்ேலா 

-  

மதிேயா ெனனும்ெபயர் குறிப்புறா மற்கவிக மகன்வாதி வாக்கியாய,   

வறிவர்கழ கம்பரவு குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீயாடவாேவ -  

யருளருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (7)  

 

792.  

ெபருநாவ ேலாெவனு முழக்கறா ெமன்பாற் பிறங்குபயிர் ெகாடி ெசடிெயலாம் -  

ேபணுங் கருக்ெகாள்ள நீயுப கரித்தலுட் ேபணா திருத்தானலன்,   

திருநாவ லூர்சீ காழியார் கூனறாத் திருவாய் மலர்ந்த ெதாப்பச் -  

ெசயிர் ெகாணின் கூெனாழிப் பான்வாய் மலர்ந்துகூன் ெசய்யுளினு 

முறாைவத்திலா,   

ெனாருநாவ ெலாடுெபயர் ெபறும்ெபாலத் தினுமருைம யுறநவில்புராணத்திேனா -  

ெராப்பிலா ெவங்கள்ெபரு மானட்பு மதிநிற் குயிர்க்குறுதி ெசய்வதாகு,   

மருநாவ ேலார்பரவு குன்ைறநக ராளியுட னம்புலீ யாடவாேவ -  

யருளருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்புலீ யாடவாேவ.  (8) 

 

793.  

தைலமயிர்க் பறித்துமைர யிற்பா யுடுத்துந் தைழத்திரள்ைக ைவத்து முழலுஞ்  

சழக்கர்மத மாங்களங் கம்பரவ நீக்கியுயர் ைசவநிைல ெயங்குமாக்கு,   

நிைலயுைடய தம்பிரா னின்களங் கம்ேபாக்கி நிகழ்புனித ேமயாக்குவா -  

னீடுமிதின் ேமலுறுதி ெயன்ைனெகா னினக்கின்னு ேநரளப் பரயசான்ேறார்,   

கைலபலவு ேமாருருக் ெகாண்டைனய ரருேணாக்கு காதலார் நிற்கவுநிைனக் -  

கைடக்கணித் தாடவா ெவன்றைழத் ததுெபருங் கருைணேய கங்ைக யினுமிக்,   

கைலமருவு புனல்வளக் குன்ைறநக ராளியுட னம்பூலி யாடவாேவ -  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்பூலீ யாடவாேவ.  (9)  
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காதெலாடு வாெவன் றைழத்தவுடன் வந்திலான் கருதியெதெனன்று சற்ேற -  

கறுக்கச் சிவத்தல்கூ டாதுநாண் பூண்டான் களங்கத் திறத்திெனன்று,   

ேபாதலுற யாம்புகன் ேறமினி முனிந்திடிற் ேபாக்குேவ றில்ைலயாகும் -  

புன்ைமயா னிவெனன்ேறார் கவிகூறின் முக்கட் புராதனனு முைனெவறுப்பன்,   

வீதலுற ேலயன்றி ேவெறான்று முள்ளதுெகால் விைளகுவ தைனத்துேமார்ந்து -  

ேமயிேனன் ேமயிேன ெனன்றைடயி னலமுண்டு ேமலுலக வாழ்க்ைகேயார்மிக்,   

காதலுற விைழதருங் குன்ைறநக ராளியுட னம்பூலி யாடவாேவ -  

யருளுருத் ேதசுெபாலி யருண்ெமாழித் ேதவனுட னம்பூலீ யாடவாேவ.  (10)  

 

அம்புலிப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

8. சிற்றிற்பருவம்.   
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795.  

வாருந் திருவீ தியிெனாருசார் வண்ணித் திலங்கள் ெகாடுமுயன்றில்  

வகுக்குந் திறத்ேத யறிவுெசலு மாண்பா னினது வரவுணரா  

தாருமிருக்ைக ெயழாதிருந்ேத மறிந்து தருக்கி யிருந்திலமா  

லண்ண லஃதுட் ெகாண்டுபைக யைமயப் பாராட் டுதலழேகா  

ேவாரும் புகழ்க்கற் பகத்தளிக ெளாருங்கு ெமாய்ப்ப ெதவெனன்ேற  

யும்பர் நடுங்கி நிைலகுைலய ெவாருேவற் றுைமயு முணர்வரிதாச்  

ேசரும் ெபாழிற்றண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (1)  

 

796.  

ஒழிக்குந் திறத்தி னருகந்த னுைறயாநின்ற பாழிெகாலவ்  

வுறுவ ரமரும் பள்ளிெகான்மற் றுள்ளா ராய பரசமயர்  

பழிக்கும் படிவா ழிருக்ைகெகால்யாம் பாங்கிற் புரியிச் சிறுவீடு  

பதத்திற் சிைதத்தால் வருகின்ற பயன்புண் ணியேமா புகழ்ெகால்ேலா  

சுழிக்குஞ் ெசலவிற் பாலிநதி சுரந்து பாய மாலியாைனத்  
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ெதாண்ைட ெயடுப்பு மைறயும்விதந் துவன்றி வளர்ந்து விைனெசந்ெநல்  

ெசழிக்கும் வயற்றண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (2)  

 

797.  

ெவய்ய வைமயும் பரசமய விருப்பஞ் சுமந்த திருவில்லார்  

விைனையச் சிைதத்தி யவர்மாைய வீயச் சிைதத்தி யாணவமு  

ைநயச்சிைதத்தி யிைவசிைதத்தா னாடும் புகழ்புண் ணியமிரண்டு  

நாளு நினக்கு யிைவசிைதத்தா னாடும் புகழ்புண் ணியமிரண்டு  

ைவயம் வியக்குஞ் ெசங்கரும்பும் வாைழக் குைலயும் பசுங்கமுகும்  

வயங்கு மிளநீ ரிலாங்கலியு மகவா னைவக்ேகா ரலங்காரஞ்  

ெசய்ய வுயர்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (3)  

 

798.  

ெபாருந்து நிலத்ேத ராலுழுதல் புகழாம் விதியு மதுவாகும்  

ெபாருந்தா நிலங்கா லாலுழுதல் புகன்ற விரண்டு ெளான்றாேமா  

வருந்து மரிய திருவடியு மண்டு புழுதி யைடயுநறு  

மலர்ேதாய் பைவமற் றிதுேதாய்தல் வழக்ேகா கண்டார் சகிப்பாேரா  

முருந்து முறுவன் மடமாதர் முயங்கும் ெபாழில்வாய்க் கருஞ்சுரும்பர்  

முரலா நின்ற பண்ேகட்டு முகந்து ெகாடுக்கும் ெபாற்காசிற்  

ெசருந்து மலர்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (4)  

 

799.  

உற்றார் சகியார் புனலாட்ட லுரியார் பலரு மடிக்கடியிவ்  

ெவால்லாப் புழுதி ேதாய்ெவவெனன் றுைரப்பார் தவஞ்ெசய் தருமருந்திற்  

ெபற்றார் ெசவிேயா ரினும்பைதப்பார் பிறங்கக் காணி ெலன்படுவார்  

ேபசா வருைம பாராட்டிப் ேபணி ெயடுப்பா ைரயுஞ்சினப்பார்  

கற்றா ரரிய நூல்பலவுங் கண்டார் விளங்க நூலினுைர  

கைரந்தார் வைரந்து சிவனடியிற் கலந்தார் கடிந்து பரசமயஞ்  
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ெசற்றார் ெசறிதண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (5)  

 

800.  

தாங்கும் வளவ னனபாயன் றன்கண் மணியா யவனைமச்சர்  

தங்கள் சூளா மணியாயுத் தமச்ேசா ழப்பல் லவெனனும்ேப  

ேராங்கும் படிெகாள் விண்மணியா யுவக்கு மடியார் சரித்திரமுற்  

றுைரெசய் தருள்சிந் தாமணியா யுயர்வு பூணி னிளம்பருவ  

வாங்கும் பிைறநன் னுதலார்ெசய் வண்டல் சிைதக்க ேவண்டுவேதா  

வாைழக் குருத்து மதிநடுப்ேபாய் மாரன் குைடக்ேகார் காம்பாகித்  

ேதங்குந் திருத்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (6)  

 

801.  

ஏத மகல வளவன்முன ேமற்று குடிக ெளாருநாற்பத்  

ெதண்ணா யிரத்து ெளாருகுடிெயன் றியம்ேப மபய னமாத்தியருட்  

ேபாத மருவு ெமாருவ ெனனப் புகேலம் புராணஞ் ெசய்தாருட்  

ெபாலியு ெமாருவ ெனனநவிேலம் புகலின் மூவ ருளுெமாருவ  

னாத மகன்ற பரமெனன நவிலி னைடவ தைடயுெமன  

னன்று ெதரிந்ேத ெமங்கள்ெசய னயவா திருக்குந் திறெமன்ேன  

சீத வளத்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (7)  

 

802.  

ெபான்னஞ் சிலம்பு புலம்படிமண் ெபாருந்தித் துைளயும் விைழவைடயிற்  

ெபாலியும் பற்ப லுபநிடதம் புகறல் ேகட்டு நீெறாருவு  

முன்னங் ெகாள்சிற் சிலர்நுதலின் முயங்கிப் படிந்த மண்ேடாய்ந்து  

முருங்கத் துைளதல் கூடிடினம் ேமாக மவர்நீத் துய்வாேர  

கன்னங் கரிய கடாப்பாய்ந்து காமர் ெபாய்ைக நீர்கலக்கல்  

கழிந்ேதாட் ெடடுக்க வராெலழுந்து கடுக ேமாதப் பலவுதிருந்  

ெதன்னம் பழத்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  
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ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (8)  

 

803.  

மாறு படுமன் னவெரனினும் வளவன் கழற்கா ெறாழினவர்வாழ்  

மணிமா ளிைககண் மிக்குயரு மாறு விடுப்பாய் மைறேயார்முற்  

கூறு படுநம் பரனடியார் குறிப்புள் ளுணர்ந்து ெநடுவானுங்  

குறுக நிமிர்மா டங்கள்பல குயிற்றிக் ெகாடுத்துக் குடியைமப்பாய்  

ேவறு படுமா றியாம்வகுத்த வீட்ைட விடுத்துச் ெசலின்வரெலன்  

ேவழக் கரும்பின் சாேறாடி விரிந்த கரம்பும் பாய்ந்துகுைழ  

ேசறு படுதண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (9)  

 

804.  

அைலக்கும் புனல்சூ ழம்பலத்தி லாடும் ெபருமா னருள்ெபற்றா  

லவன்ெசய் ெதாழிேலா ைரந்துண்டு வைமந்த ெதாழிேலா ேமற்ேகாட  

னிைலக்குங் கைடெயன் ெறாழித்தைனேயா நிைனயா நிற்கு மனுக்கிரக  

நீேய யதுெசய் யாவிடிெனந் நிரப்பு நீக்கு பவரியாேர  

மைலக்கும் பிறவிப் பிணிமருந்ேத வாழ்த்து வார்சிந் தாமணிேய  

வயங்குஞ் ைசவப் ெபருவாழ்ேவ மாறாக் கருைண மாக்கடேல  

சிைலக்குந் தமிழ்த்தண் டகநாடா சிறிேயஞ் சிற்றில் சிைதேயேல  

ெசல்வஞ் ெசருக்கு குன்ைறயருட் ெசல்வா சிற்றில் சிைதேயேல.  (10)  

 

சிற்றிற்பருவம் முற்றிற்று.   

 

9. - சிறுபைறப்பருவம்.   

 www.shaivam.org 32 

 

 

805.  

ஆயபர சமயக் கருங்கடா யாைனக் கரிக்குருைள வாய்முழக்கு -  

மரும்புகழ்ச் ைசவப் பசும்பயிர்க் குலகுசூ ழாழியுண் புயன்முழக்கும்,   
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பாயமிடி யாளருக் களவில்ெபான் ெசறிெசய்த பண்டார வாய்திறந்து -  

பலவுங் கவர்ந்திடுமி ெனனெறரித் திடுெகாைடப் பயன்முரசி ெனழுமுழக்கு,   

ேநயமிகு வளவர்ெபரு மாற்காக வப்பாரி ேனர்ந்ததன் பைடெயழுப்பு -  

நிலாம்பைண முழக்குமா கக்குணின் மலர்க்ைகெகாடு நிகழ்பாலி வளனுணர்ந்து,   

ேதயமுழு தும்பரவு துண்டீர வளநாட சிறுபைற முழக்கி யருேள -  

ெதன்றலங் கன்றுலவு மன்றெவாண் குன்ைறமுனி சிறுபைற முழக்கியருேள.  (1)  

 

806.  

ஓங்குமுனி வரரிருவர் ைககுவித் தரமுழக் குறெவழுப் பிக்களிக்க -  

வுலகமுழு தீன்றசிவ காமவல் லித்தா யுேலாசனம் விடுத்துநிற்கப்,   

பாங்குபுைன ெசம்ெபானம் பலநடன நவிலும் பரஞ்ேசாதி மதுெவாழுக்கும் -  

பச்ைசத் துழாயண்ணன் மத்தள முழக்கினும் பரவுேப ருவைக பூப்ப,   

வாங்குதிைர யாற்பாலி வீசுெசம் மணியும்ெவள் வயிரமுங் கைரவிராவ -  

வண்படுகர் ேமயும்வைள ேகாட்ெடருைம யதுகண்டு வாய்ேவரீஇ 

ேயாட்ெடடுக்குந்,   

ேதங்குதிரு வம்பரவு துண்டீர வளநாட சிறுபைற முழக்கி யருேள -  

ெதன்றலங் கன்றுலவு மன்றெவாண் குன்ைறமுனி சிறுபைற முழக்கியருேள.  (2)  

 

807.  

புகழ்சரிைய கிரிையைய யனுட்டித்து வருகின்ற புண்ணியப் ேபற்றினார்க்குப் -  

புலரியிற் சிவபிரான் றளிெயழுஞ் சங்கமுற் ேபாதரு முழக்காகவு,   

மிகழ்வில்சிவ ேயாகசா தனமரீஇ யம்முைற யியங்குகிற லாளருக்காங் -  

ெகழுகின்ற சங்கபட கம்ேபரி யாதியி னிைசப்ெபரு முழக்காகவு,   

மகிழ்கின்ற பாலியாற் றைலெயழீஇக் கற்பக மைலத்ேதாட வதனடிக்க -  

ணவாய்நின்ற காமேத னுைவ ேநாக்கி நின்னா லைமந்ததிப் படெரனநனி,   

திகழ்கின்ற ெசல்வமுயர் துண்டீர வளநாட சிறுபைற முழக்கி யருேள -  

ெதன்றலங் கன்றுலவு மன்றெவாண் குன்ைறமுனி சிறுபைற முழக்கியருேள.  (3)  

 

808.  

ஆன்றசிவ புண்ணிய முழக்கமும் பற்பலவ ராயவடி யவர்தம்வரலா -  

றாகிய சரித்திர முழக்கமுந் ெதய்வமண மகலாத தமிழ்முழக்கு,   
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ேமன்றபல் வரமுழக் கமுமிைண யிலாதாய வினியதிரு வருண்முழக்கு -  

ெமய்துதற் கரிதாஞ் சிவானுேபா கப்ேப ரிரும்ெபரு முழக்கமான,   

மான்றைபங் கமுகம் ெபாழிற்றைலத் தவிர்ெசய்ய மதுவநிைற ேதக்கைடக்கண் -  

வான்பிைறக் ேகாடுதற் கவரின ெனனக்கீள வாவிகுள ேமாைட ெயங்குந்,   

ேதன்றவழ வதுவிழுந் துண்டீர வளநாட சிறுபைற முழக்கி யருேள -  

ெதன்றலங் கன்றுலவு மன்றெவாண் குன்ைறமுனி சிறுபைற முழக்கியருேள.  (4)  

 

809.  

வில்லூரு மணிெமாலி வளவர்ெபரு மான்ெபானடி வீழாத மருவலர்க்கும் -  

ெவண்ணீறு கண்மணி புைனந்ைதந் ெதழுத்ெதணா லீணராஞ் சமயருக்கும்,   

ெமல்லூரு ெமாண்சிவ மணங்கமழ்த லில்லா திையந்தசந் தாமணிமுத -  

ெலந்நூற்கு ெநய்தலம் பைறமுழக் ேகயாக ெவல்ெலாளி மழுக்குேமனிச்,   

ெசால்லூரு ெமம்பிரான் ெபருமதம் ெபாழிமண் டுழாங்ைகமா லியாைனதந்த -  

ேதாற்ேபார்ைவ ேபார்த்ெதனத் ெதன்றல்வந் துலவவழ ேறாற்றுேதமாஞ் 

ேசாைலேமற்,   

ெசல்லூரு ேமன்ைமயைம துண்டீர வளநாட சிறுபைற முழக்கி யருேள -  

ெதன்றலங் கன்றுலவு மன்றெவாண் குன்ைறமுனி சிறுபைற முழக்கியருேள.  (5)  

 

ேவறு.   

 

810.  

பிதிருந் தரமற வின்பா லளவிப் பிழிசுைவ மதுவிரவிப்  

பிறங்கிய புல்ல கண்ட நிறீஇச்சுைவ ெபறுகண் டுங்கூட்டி  

ெயதிரும் ெபாருளில் பாலக்கனி மாங்கனி யிைவவா ைழக்கனிமு  

னிையயு முழுக்கனி முந்திரி ைகக்கனி யிவ்விர தமுநாட்டி  

யதிருங் கடலமிர் தமுமு ளுறுத்தி யவாங்குழல் வீைணயிைச  

யத்தைன யும்புக ைவத்துச் சிவமண மகலா ேதகமழ  

முதிரு மருட்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபைறேய  

முழுமணி மாடக் குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபைறேய.  (6)  

 

811.  
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அத்தி தருங்கவி ெயன்மரு நன்றா வைறகுதி ரம்மட்ேடா  

வவாவிய புத்தி தருங்கவி ெயன்மரு மதுமட் ேடாவின்னுஞ்  

சித்தி தருங்கவி ெயன்மரு ெமல்லாத் தீர்த்தங் களுமுறுமா  

ெசய்யாச் சுத்தி தருங்கவி ெயன்மருஞ் ெசப்பிய வம்மட்ேடா  

பத்தி தருங்கவி ெயன்மரு மாகிப் பாரிற் புலவெரலாம்  

பல்லா ேராதுபு பாராட் டக்கதி பற்றிய பல்ேலார்க்கு  

முத்தி தருங்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபைறேய  

முழுமணி மாடக் குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபைறேய.  (7)  

 

812.  

கனிளி ெலைமப்ெபாரு வார்களு ெநஞ்சு கைரந்துருகக்  

காமரு பத்தியும் வயிராக் கியமும் கவினக் குதிெகாள்ளத்  

தனினில் ெபான்ேமரு ெவனக்ேகாடு திரிபுர தகனம் புரிெபருமான்  

நயங்குெபா னம்பல நின்றுபல் ேலாரஞ் சலிெசய நடநவில  

நனிவி லிடும்புகழ் மிகுசம் பந்தரு நாவுக் கிைறயவரு  

நாவலர் ேகாவுஞ் சிரகர கம்பிர நன்கு புரிந்தருள  

முனிவி றமிழ்க்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபைறேய  

முழுமணி மாடக் குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபைறேய.  (8)  

 

813.  

நந்து புராணெமவ் வளவா யிற்ெறன நாடுறு மனபாய  

னைகமகிழ் பூப்ப மணிக்கா லாயிர நண்ணிய மண்டபவாய்  

வந்து விராவு மிடத்தி னமர்ந்து வயங்குறு ைகேயட்டின்  

மாண்பார் கண்டங் ெகாண்டங் ெகழுதுநர் மாறா ேதெயழுதப்  

பிந்து வைரந்த ெவழுத்தினு ெளான்றும் ெபயரா தக்கரமாம்  

ெபயர்ப்ெபாரு ேடற்றுபு நிைலெபற யார்க்கும் ெபட்கும் விருப்பெமழ  

முந்து தமிழ்க்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபைறேய  

முழுமணி மாடக் குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபைறேய.  (9)  

 

814.  

தங்கு தமக்ெகதிர் நின்றுள முருகத் தரிசித் திடுவநாவன்  
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றன்ெசவி பரிசன ரஞ்ெசவி மைறபவர் தஞ்ெசவி யுங்ேகட்க  

ெவங்கு மளாம்புக ழிச்ேச ைவயர்ேகான் யாேம முதனல்க  

ெவம்மடி யார்வர லாறு முழுக்க வினிக்கப் பாடின்னாற்  

ெபாங்கு விருப்பிற் ேகட்குக ெவன்னாப் ெபான்னம் பலவாணர்  

ெபாலிதிரு வாக்கடி ெஞகிழியி ெனாலிெயாடு ெபாற்ப ெவழுப்பவருண்  

முங்கு தமிழ்க்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபைறேய  

முழுமணி மாடக் குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபைறேய.  (10)  

 

சிறுபைறப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

10. சிறுேதர்ப்பருவம்.   
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815.  

மருவாய் நறுந்தா தகித்ெதாங்கல் வளவர்ேகா மகனுடனிவர்ந்திரு ைகயு -  

மணிக்கவரி வாங்கிவீ சக்கற் பகப்பூ மகிழ்ந்து வானாடர் தூற்றப்,   

ெபருவாய் திறந்துபட கம்ேபரி முதலாம் ெபரும்பைண ெயலாமுழங்கப் -  

பிறங்குமூ வாயிரவர் முதலிேயார் மைறெயாலி பிறங்கத் ெதாடர்ந்து ேபாதக்,   

கருவா யுறாமற்ைற யாருந் தைலக்குேமற் ைககுவித் ேதத்தி ேமவக் -  

கருதும் புராணமுடி விற்குஞ்ச ரத்தில கடத்திவர்ந் ேதாங்குதில்ைலத்,   

ெதருவா யுலாப்ேபாது ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (1)  

 

816.  

முறியுமல ரும்ெபாருவு திருேமனி யுைமயம்ைம மூவுல குயத்தழுவுபு -  

மூரிப் புனற்கம்ைப ெசம்பிரான் றிருேமனி முற்றுங் குைழத்தஞான்றி,   

லறியும்வைக யறெமலாம் ெபாலியலிரு நாழிெநல் லளந்தப் பிரான்ெகாடுக்க -  

வைனயுமா ேதவிேயற் ேறற்றைக யுயிர்த்தமக ளாலுயிர்த் ேதார்கேளநன்,   

ெனறியுநல னும்ெபருக வுளெரனல் குறித்தவர்ைக நீட்டப் பணிந்து வாங்கி -  

நீடுங் ெகாழுக்ெகாடுதம் மைனயுதவி யானனி நிரம்பப் ெபருக்கு குடியுட்,   
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ெசறியுெமாரு குடியாய ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (2)  

 

817.  

ெவருவப் பைகக்கடல் சுவற்றழ லரும்புகண் விைரத்தாத கித்ெதாைடயலான் -  

வீசவீ சப்ெபற்று வாம்பரி யுைகத்துமிளிர் ெவங்கடாக் களிறுைகத்து,   

முருவக் கதிர்த்தாள மாைலகால் யாத்திட்ட ெவாள்ெளாளிய யானமூர்ந்து -  

ெமாருநம்பி யாரூரைனப்புகலி யாண்டைகைய ெயாப்பா யினாயதா அன்று,   

மருவப் ெபாலிந்த மட்ேடரூரின் முதலடி மரீஇயவிரு வருெளாருவரு -  

மானுவாய் ைவயக ெமடுத்ேதத்த நிைறபுனல் வயங்குமூ ருணிநிகர்த்த,   

திருவப்ெபருக்கினைம ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தாத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (3)  

 

818.  

வைசதவிர் விைனத்திட்பம் வாய்ந்தாக வப்பாரின் மாற்றல ெரதிர்ந்த காைல -  

மைழமதக் களியாைன வாம்பரி சயந்தனமுன் மற்றுள வரூதினிெயலா,   

மைசவில்பல் பதடக்கலங் ெகாடுநூழி லாட்டுபுப லாறா ெவழுந்த ெநய்த்ேதா -  

ரவ்வனிக வழனிழுத் ேதாடியுவ ராழிபுக் களவிறிடர் ெசய்யேநாக்கி,   

யிைசமல ரலங்கெலாடு வாைகயுஞ் சூடியா ெரய்தப் புைனந்த ெபருமா -  

னிரும்புலிைய ேமருமுடி ேயற்றிப் ெபருந்ேத ரிணங்குற வுருட்டிேநமி,   

திைசதிைச யுருட்டச்ெசய் ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (4)  

 

819.  

சாதகப் பறைவக் கிரும்புயற் றுளியுஞ் சேகாரத் தினுக்குதிக்குஞ் -  

சந்திரன் விடுங்கரமு மம்புயத் திற்ேகழு தாம்பரித் ேதரிரவியு,   

ேமதக வுறுந்தவத் திற்கருளு மவ்வருள் விளக்கத் தினுக்குழுவலு -  

ேமவருங் கல்விக்கு நுண்ணறிவு நுண்ணறிவு வீக்கத் தினுக்ெகாழுக்கு,   

ேநாதக விலாதைமந் தாங்கருள் வழிச்ெசலீஇ ேநாய்ப்பிறவி ேபாக்குவார்க்கு -  

ேநாற்றவர் புராணமில் லாத ைமதராதா நுவன்ெறம்ைம யாண்டெபம்மான்,   

றீதக மதித்திடாச் ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  
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சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (5)  

 

820.  

எய்குன்ற வார்சிைலப் ெபருமா னுளத்துவைக ெயய்தமைற ேயார்கள் குழுமி -  

யிையயவுப கரணெமல் லாந்தகச் ேசர்த்தினிய ெதன்னுெமாரு ேதத்தமர்ந்து,   

ெபாய்குன்ற யாககுண் டத்தழ ெலழுப்பேமற் ேபாயபூம் புைகவாெனாடு -  

ெபாலியுமுச் ைசச்சிரவ மயிராவ தந்தான் ெபாறுத்தநிறேமவச்ெசயா,   

ெமய்குன்ற வந்தவா ெறன்ெனனக் கற்பகம் ெவதும்பப் புரிந்து பின்னும் -  

விண்ணாடட்ங்கவு நண்ணா வரம்ைபயர் விழித்துைண ெயாருங்கி ைமப்பச்,   

ெசய்குன்ைற யம்பதிச் ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (6)  

 

821.  

புழுங்குங் கதிர்ப்பருதி ெயழமுறுக் குைடமுகப் புண்டரீகத் தடத்துப் -  

ெபாலிதரச் சூழ்ந்துநிற் கின்றதரு விடபமலர் ெபாழிமது முழுக்க வீழ்ந்ேத,   

ெயழுங்குங் குமத்ேதா ளிைணந்தமுைல யார்கள்கன விரதமன் ெறன்றுநீங்க -  

ெவறிதிைர ெகாளுங்காைல யளவிேலா திமமாங்க ெணய்திப் படிந்து துைளயா,   

வழுங்குந் தரத்தவாய் ேமெலழமுன் னீங்கிேயா ராகமுழு வதுநைனந்ேத -  

யருைமெவண் முகில்ெசய்ய ேதன்ெபாழித ெலனவியந் தாகாய ேநாக்கிநிற்குஞ்,   

ெசழுங்குன்ைற யம்பதிச் ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டியருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (7)  

 

822.  

ெவங்கடிய வாணவ மலக்குருட் டிருளுளம் ெவரீஇப் பதறிேயாட் ெடடுக்கும் -  

ெவண்ணீறு சாதனம் விைழந்தவர்த முககமல ேமவுற் ெறாருங்கு மலரும்,   

பங்கமுற ேமவு பரசமயர்வா யாம்பல்பல வுந்துயர ைமந்து குவியும் -  

பரவுேவ தாகம புராணெமனு மங்கலப் பைணமிக் ெகழுந்ெதாலிக்கு,   

மங்கலுழு மாதரா ரூடலி ெனறிந்த குைழயன்றித் தடுப்பாரில -  

ரைவகைளயு மகலுற வகற்றிேன மண்ணகத் தைமயெவழு கின்றதாய,   

ெசங்கதி ெரனச்ெசாலச் ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டி யருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (8)  
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823.  

சுைவயைமயு ேமாதகங் கனிபலவு மற்றவுந் தும்பிமுக வற்குநல்கித் -  

ெதாழுவமுது ெசய்தலா லூெறன் பதிந்தநகர் சூழ்நக ரினும்புகாது,   

நைவய தைட யாெதன்னி னச்சுமுதல் வலியேவ நவிலேவண் டுவதினிெயவ -  

னன்னுதற் றிருநீறு நிலெவறிக் கக்குைழ நலங்ெகாண்மனி ெவயிெலறிக்க,   

வைவயகம் வியக்குமுப் புலவரருண் முக்கனி யருந்தமிழ்ச் சுைவயைனத்து -  

மாராய்ந் ெதடுத்துப்பல் ெசய்யுண்முக மாவறிய வறிவித்த ெபருநாவலன்,   

சிைவயுதவு ெசாற்ெகாண்ட ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டி யருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (9)  

 

824.  

பண்புெகழு நின்சரித் திரவினிய பாவாற் பரப்பிய திருக்ைகலாய -  

பரம்புைர யுமாபதி சிவன்புகழு மவன்முேனார் ைபம்புகழு மவன்வழிவரு,   

நண்புபுைன தவர்புகழு மினிேமலும் வருபவர் நயப்புகழு நீடுவாழ -  

நாடுவித நீெசய்த மாபுரா ணத்தமரு நாயன்மார் ெபருைமவாழ,   

விண்புகழு நால்வர்திரு வாய்மலர்ந் தருடிரா விடேவத ெமன்றும் வாழ -  

ெமய்யன் பினின்னா லயப்பணி முதற்புரி விருப்பமிக் கார்கள்வாழத்,   

திண்புவி ெயடுத்ேதத்து ேசைவயர் குலாதிபன் சிறுேத ருருட்டி யருேள -  

சிறுேகா ெலடுத்தரசு ெசங்ேகா னிறுத்திேனான் சிறுேத ருருட்டியருேள.  (10)  

 

சிறுேதர்ப்பருவம் முற்றிற்று.   

 

ேசக்கிழார் பிள்ைளத்தமிழ் முற்றிற்று.   

சிறப்புப்பாயிரம்.  
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(இது பைழயபதிப்ைபச்சார்ந்தது.  [பதிப்பித்தகாலம்,  கி.பி.  1876] )  

 

 

இது திருவாவடுதுைற ஆதீனத்து அடியார்குழாத்ெதாருவரும்,  

இந்நூலாசிரியரிடத்திற் கல்விபயின்றவருமாகிய ஆறுமுகச்சுவாமிகளியற்றியது.   
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அறுசீர்க்கழிெநடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்.   

 

825.  

சீர்பூத்த பாலாற்றின் புனல்பரந்து காலாற்றிற் ேசற லாேல,   

பார்பூத்த குடிதைழப்பப் பலவளனு மாங்காங்குப் பரவ வாக்கிக்,   

கூர்பூத்த வறிவான்மிக் ேகார்பலைரத் தழுவிெயௗைவ கூறுங் கூற்ைற,   

நார்பூத்த நாெடாறும்பார் நிறுவிவருந் ெதாண்ைடவள நாட்டின் மாேதா.  (1)  

 

826.  

மன்னியசீர் மைறெயாலியுந் தமிழ்ேவத மைறெயாலியும் வயங்குசீர்த்தி,   

துன்னியவா சகெவாலியுந் ெதாண்டர்கள்ெசய் யரெவாலியுந் துவன்றிெயங்கு,   

முன்னியமற் றவர்க்குேவ ளாண்குலத்ேதா ருபசரிக்கு ெமாலியு ேமன்ேமன்,   

மின்னியகா லந்ெதாறும்விண் ணாடுெசவிடுறச் ெசய்குன்ைற வியனூர்தன்னில்.  (2)  

 

827.  

நிலந்தைழப்ப ெவண்ணீற்று ெநறிதைழப்ப வஞ்ெசழுத்து நிலவி ேமன்ேமல்,   

வலந்தைழப்ப வுயர்ைசவம் வலிதைழப்ப மறுசமயம் வறப்பத் ெதாண்டர்,   

புலந்தைழப்ப வடிேயம்விண் டலந்தைழப்ப நலந்தைழப்பப் ெபாலிேவளாளர்,   

குலந்தைழப்பச் ேசைவயர்கள் குடிதைழப்பத் தமிழ்தைழப்பக் குறிப்பாருய்ய.  (3)  

 

828.  

உலகுய்யத் திருத்தில்ைல நடநவில்வார் திருவருளா ெலாருவர் வந்து,   

கலவுபுகழ்ப் பாலறா வாயர்முனந் ேதான்றியருட் கார ணார்த்தம்,   

விலகிலருண் ெமாழித்ேதவ ெனனும்பிள்ைளத் திருநாமம் விளங்கிப் பின்பு,   

சுலவுேசக்கிழார் மரபு விளக்கலிற்ேசக் கிழாெரனும்ேபர் துலங்கப் பூண்டு.  (4)  

 

829.  

காற்றுபைக யநபாய னமாத்தியராய்ப் ெபருமுதன்ைம கதிர்ப்பப் ெபற்றுத்,   

ேதாற்றுபுறச் சமயெமலா ெமாருங்கவிய ெவன்றருளித் ெதாழுவார்க் கன்பு,   
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ேதற்றுதில்ைல நடராசர் முதலருளத் திருத்ெதாண்டர் திருப்புராண,   

மாற்றுமல மருந்ெதனவாய் மலர்ந்தருளும் ெபரும்புகழார் மலர்ப்பூந் தாளில்.  (5)  

 

 

830.  

ேதக்குபுகழ்ச் ேசாணாட்டிற் றிரிசிரா மைலயின்மிகு திருவ ேமாங்குந்,   

தூக்குபுகழ் ேவளாளர் குலாம்புதியிற் சிதம்பரேவ டுலங்கப் பன்னா,   

ளாக்குபுக ெழனத்ேதான்றிப் பலகைலயு ெமாருங்ேகயாய்ந் தான்ேறார் பல்ேலார்,   

வீக்குபுகழ் பரந்தகயி லாயபரம் பைரயாகி விளங்கா நின்ற.  (6)  

 

831.  

எங்கடுைற ைசையயைடந்தம் பலவாண ேதவனடி யினிது சூட்டத்,   

துங்கமுடி வாய்ந்துசிவ ஞானகைல யகங்ைக ெநல்லித் ேதாற்றத் தாய்ந்து,   

கங்ைகதரித் தருள்சைடேயான் பலதலத்து மான்மியந்தன் கருத்தி ேனார்ந்து,   

சங்ைகயில்ெசந் தமிழன்ெமாழி ெபயர்த்தியற்றுங் கடப்பாட்டிற் றைலைமயாேனான்.  

(7)  

 

832.  

மின்னுமர னடியன்றிக் கனவிலும்ேவ ெறண்ணாத விரதம் பூண்ேடா,   

னின்னுெமம்ேபா லியர்பலருக் கிலக்கியமு மிலக்கணமு ெமௗ◌ிது தந்ேதா,   

னன்னவன்ேபர் மீனாட்சி சுந்தரநா வலவெனன வாய்ந்ேதா ரியாரும்,   

பன்னுபுகழ் பூதலமு மீதலமும் பாதலமும் பரவ நின்ேறான்.  (8)  

 

833.  

மற்றவர்மான் மியப்ெபருைம யருைமயுட னுளத்துணர்ந்து மகிழ் ேபரன்பாற்,   

கற்றபய னின்றைடந்ேதா மிம்ைமமறு ைமப்பயனுக் கதிர்க்கு மீெதன்,   

றுற்றருைம ெபருைமெதாண்டர் புராணவிரா சியமுழுது ெமாருங்ேக ேதான்றச்,   

ெசாற்றபிள்ைளத் தமிெழனேவார் பாமாைல ெதாடுத்தனன்ெமய்த் துறேவார் 

ேபாற்ற.  (9)  

 

 



பிரபந்தத்திரட்டு - மூன்றாம் பகுதி 

834.  

ெவன்றபுக ழிைனயார்மான் மியந்தமிழால் விரித்தருளு ேமன்ைமயாள,   

ெரான்றுபுகழ் மரபிலுளா ரிதுநயத்தற் குரியெரன வுவந்து சான்ேறார்,   

நன்றுெபாலி துைறைசயிற்சுப் பிரமணிய குருமணியுண் ணயந்து நன்ெறன்,   

ெறன்றுமுடி யடிகெடாறுந் துளக்கவைவ வியக்கவரங் ேகற்றினாேன.  (10)  
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